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اجلزء ايلول
مقدمة
انضمت دولة قطر للعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتاريخ
-1
مايو  ،2018وذلك مبقتضى املرسوم رقم ( )41لسدنة  ،2018وقدد دخدل العهدد حيدز النفداذ يف دولدة قطدر
بتدداريخ  21أغسددطس  ،2018ونشددر يف العدددد ( )15مددن اجلريدددة الرمسيددة الصددادر بتدداريخ ،2018/10/21
ونصت املادة ( )1من ذلك املرسوم على أن يكون للعهد قوة القانون ،وفقا للمادة ( )68من الدستور.
21

-2

أبدت دولة قطر لدى انضمامها إىل العهد التحفظات واإلعالنت التالية:

أوال :التحفظ:
ال تعتد دولددة قطددر نفسددها ملزمددة أبحكددام املددادة ( )3مددن العهددد الدددويل اخلدداص ابحلقددوق االقتصددادية
-3
واالجتماعية والثقافية ملخالفتها أحكام الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق مبسائل اإلرث والنسب.

اثنيا :اإلعالن:
تفسدر دولدة قطدر أن املقصدود ابلنقداابت ومدا يتعلدق هبدا الدواردة يف املدادة ( )8مدن العهدد الددويل
-4
اخلداص ابحلقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة ،هددو مدا يتفددق مددع أحكددام قددانون العمددل والتشدريعات
الوطنية ،وحتتفظ دولة قطر حبق تنفيذ هذه املادة وفقا هلذا الفهم.
وتتش ددر دول ددة قط ددر أبن تق دددم ه ددذا التقري ددر األويل إىل جلن ددة احلق ددوق االقتص ددادية واالجتماعي ددة
-5
والثقافيددة عمددال بددن املددادتني  16و 17مددن العهددد وقواعددد إج دراءات اللجنددة متضددمنة املبدداد التوجيهيددة
الصادرة عنها وتوصياهتا العامة ،وقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم  4/1988يف  24مايو ،1987
وتؤك ددد دول ددة قط ددر متس ددكها ابملف دداهيم واأله دددا ال دديت تض ددمنها العه ددد ،وسنفص دل يف ه ددذا التقري ددر األويل
التدابري اليت اختذهتا الدولة تنفيذا ألحكام العهد.

آلية ومنهجية إعداد التقرير
يعددد هددذا التقريددر تقريدرا وطنيددا مشددرتكا حيددث قامددت جلنددة حكوميددة إبعددداده شدكلت بقدرار مددن
-6
جملددس الددواراء القطددري خددالل اجتماعد العددادي رقددم ( )31لعددام  2018واملنعقددد بتدداريخ  7نددوفم ،2018
برائسة األمني العام لواارة اخلارجية القطرية وعضوية عدة جهدات حكوميدة معنيدة مشلدت واارة اخلارجيدة،
وواارة الداخلي ددة ،وواارة الع دددل ،وواارة التعل دديم والتعل دديم الع ددايل ،وواارة التنمي ددة اإلداري ددة والعم ددل والش ددؤون
االجتماعية ،وواارة الصدحة العامدة ،وواارة التجدارة والصدناعة ،وواارة الثقافدة والرايضدة ،وجهداا التخطديط
واإلحصدداء .وختددت اللجنددة إبعددداد التقريددر الددوطن األويل للدولددة تنفيددذا ألحكددام العهددد الدددويل اخلدداص
ابحلقددوق املدنيددة والسياسددية وإعددداد التقريددر الددوطن األويل للدولددة تنفيددذا ألحكددام العهددد الدددويل اخلدداص
ابحلقوق االقتصدادية واالجتماعيدة والثقافيدة ومناقشدة التقريدرين أمدام اللجدان الدوليدة املعنيدة وفقدا ألحكدام
العهدين.
ينقسم التقرير إىل ثالثة أجزاء حيث يتضمن اجلزء األول مقدمة ومعلومات عن آلية ومنهجية
-7
عملية إعداد التقرير .ويتضمن اجلزء الثاين معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة لتنفيذ أحكام العهد
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والتن دداول املوض ددوعي مل دواده حبس ددب ترتي ددب امل دواد م ددن  1إىل  .15أم ددا اجل ددزء الثال ددث فيتعل ددق ابلتح دددايت
واملعوقات اليت تواجهها الدولة وابلرؤى املستقبلية.
قدمت دولة قطر يف يناير مدن عدام  2019الوثيقدة األساسدية املوحددة( )1والديت تشدكل جدزءا مدن
-8
تقد ددارير الد دددول لآلليد ددات التعاهديد ددة حيد ددث تتضد ددمن معلومد ددات أساسد ددية عد ددن دولد ددة قطد ددر تتعلد ددق ابألرض
والسكان ،واهلياكل السياسية العامة ،واإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان.
ووفقا ملا أرست وأوصت ب هيئات معاهدات حقوق اإلنسان( ،)2فقد ت إرسال هذا التقريدر إىل
-9
3
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان( ) لالستئناس مبالحظاهتا ومرئياهتا ،علما أبن اللجنة تتمتع ابلتصدني ()A
مدن قبدل جلنددة التنسديق الدوليددة للمؤسسدات الوطنيددة حلقدوق اإلنسددان ( )ICCمندذ عددام  2010وحدىت اتريد .
ومن جهة أخرى ،ويف إطار التعاون مع منظمات اجملتمع املدين ،فقد ت إرسال التقرير إىل املؤسسة القطرية
للعمل االجتماعي( ،)4وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام تندرج حتت مظلتها عدد من املراكز.
 -10وإن دولدة قطددر إذ ترفددع إىل اللجنددة هدذا التقريددر األويل ،فإهنددا تؤكددد اسدتعدادها التددام للتعدداون معهددا يف
الددرد علددى أيددة استفسددارات أو استيضدداحات تتعلددق بتنفيددذ أحكددام هددذا العهددد ،وترجددو دولددة قطددر للجنددة دوام
التوفيق والنجاح يف عملها املتعلق حبماية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

__________

()1
()2
()3
()4
4

انظر الوثيقة
تعت دولددة قطددر ملزمددة بتقدددم التقددارير للجددان التعاقديددة التاليددة :جلنددة القضدداء علددى التمييددز العنصددري ،جلنددة حقددوق
الطفل ،جلنة مناهضة التعذيب ،اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييددز ضددد املدرأة ،اللجنددة املعنيددة حبقددوق األشددخاص
ذوي اإلعاقة ،اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،جلنة احلقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية.
ملزيد من املعلومات انظر .https://nhrc-qa.org/
ملزيد من املعلومات انظر .http://www.qatarsocial.org
.HRI/CORE/QAT/2019
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اجلزء الثاين
التدابري اليت اختذهتا الدولة لتنفيذ أحكا العهد
 -11يتضمن هذا اجلزء وص للتدابري التشريعية واملؤسسية واإلداريدة واإلجرائيدة الديت اختدذهتا الدولدة
إعماال ألحكام العهد حيث يتضمن معلومات حمددة تتعلق ابملواد من  1إىل  15من وفقا لرتتيب هدذه
املواد وأحكام كل منها.

املادة ( )1حق قرير املصري
 -12كفددل الدسددتور القطددري حددق تقريددر املصددري يف املددادة  7من د والدديت نصددت علددى "تقددوم السياسددة
اخلارجيددة للدولددة علددى مبدددأ توطيددد السددلم واألمددن الدددوليني ،عددن طريددق تشددجيع فد املنااعددات الدوليددة
ابلطددرق السددلمية ،ودعددم حددق الشددعوب يف تقريددر مصددريها ،وعدددم التدددخل يف الشددؤون الداخليددة للدددول،
والتعاون مع األمم احملبة للسالم".
 -13أقرت دولة قطر حق الشعوب واحلكومدات يف السديادة الدائمدة علدى ثرواهتدا ومواردهدا الطبيعيدة
واليت تقوم ب وفقا ملصاحلها القومية؛ وقد ن الدستور القطري يف املادة  29على أن "الثروات الطبيعية
ومواردهددا ملددك للدول ددة .تقددوم عل ددى حفظهددا وحس ددن اسددتهلالهلا وفق ددا ألحكددام الق ددانون" .صدددر الق ددانون
رقددم ( )3لس ددنة  2007وتعديالت د بش ددأن اس ددتهلالل الث ددروات الطبيعيددة وموارده ددا ،حي ددث أق ددر في د أن مجي ددع
الث ددروات الطبيعي ددة وموارده ددا م ددن أم ددال الدول ددة ،وال جي ددوا اس ددتهلالهلا أو نقله ددا أو اإلجت ددار فيه ددا إال وفق ددا
ألحكام هذا القانون.
 -14ومن منطلق إميدان دولدة قطدر حبدق الشدعوب يف تقريدر مصدريها ابعتبداره مدن احلقدوق غدري القابلدة
للتصددر فقددد دعمددت الدولددة الق درارات األمميددة الدديت تددن علددى حددق الشددعوب يف تقريددر املصددري والدديت ت
تقدميها يف إطار منظومة األمم املتحدة.

املادة ( :)2احرتا احلقوق املنصوص عليها يف العهد
ممارسة احلقوق دومنا متييز
 -15ترسي دولة قطر كافة املباد القانونية واملعايري الدولية اليت حتمي األفراد املوجودين يف إقليمهدا
وتضمن هلذه الفئات حقوقها على أساس العدالة االجتماعية اليت قررها الدستور القطري ،حيث ت تبن
الدسد ددتور الد دددائم للد ددبالد بواسد ددطة اسد ددتفتاء شد ددعي يف أبريد ددل  ،2003وصد ددادق عليد د مسد ددو أمد ددري الد ددبالد يف
ع ددام  2004ودخ ددل حي ددز النف دداذ يف يوني ددو  .2005وق ددد ت تض ددمني اإلط ددار الق ددانوين ملب دددأ املس دداواة وع دددم
التمييددز يف املددادتني  18و 19مددن البدداب الثدداين مددن الدسددتور اخلدداص ب "املقومددات األساسددية للمجتمددع"،
حيث نصت املادة  18على "يقوم اجملتمع القطري على دعامات العدل ،واإلحسان ،واحلرية ،واملساواة،
ومكددارم األخددالق" ،وابلتددايل ووفقددا للمددادة  18فددإن مبدددأ املسدداواة هددو دعامددة مددن الدددعامات الدديت يقددوم
عليها اجملتمع القطري .ت تعزيز املباد الواردة يف املادة  18من الدستور ابملادة  19واليت نصت على أن
"تصون الدولة دعامات اجملتمع ،وتكفل األمن واالستقرار ،وتكافؤ الفرص للمواطنني" .وعلي فإن مجيع
سياسددات الدولددة ملزمددة بتضددمني وكفالددة دعامددات اجملتمددع املشددار إليهددا يف املددادة  18والدديت مددن ضددمنها مبدددأ
املس دداواة ،وجي ددب النظ ددر إىل مب دددأ املس دداواة يف الدس ددتور القط ددري عل ددى أن د أح ددد املب دداد الدس ددتورية الس ددامية
املصانة حبماية دستورية تستلزم عدم تعارض أي قانون أو تشريع معها .وقد متت تقوية وتعزيز هذه احلماية
الدستورية إبنشاء احملكمدة الدسدتورية العليدا ابلقدانون رقدم  12لسدنة  2008الصدادر يف  18يونيدو  2008والديت
ختت ابلفصل يف املنااعات املتعلقة بدستورية القوانني واللوائح.
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 -16ت تفصدديل املبدددأ العددام للمسدداواة املضددمن يف املددادة  18مددن الدسددتور يف املددادتني  34و 35مددن
الباب الثالث من الدستور اخلداص ابحلقدوق والواجبدات العامدة .حيدث نصدت املدادة  34علدى "املواطندون
متسدداوون يف احلقددوق والواجبددات" ،بينمددا كفلددت املد ادة  35احلددق يف املسدداواة أمددام القددانون وعدددم التمييددز
حيث نصت هذه املادة على "النداس متسداوون أمدام القدانون ،ال متييدز بيدنهم يف ذلدك بسدبب اجلدنس أو
األصل أو اللهلة أو الدين" .وقد كفل الباب الثالث من الدستور "املدواد مدن  "58-34احلقدوق واحلدرايت
األساس ددية ،حي ددث تب ددى مب دددأ التكاملي ددة والت ددداخل وال درتابط وع دددم التجزئ ددة ،فكف ددل احلق ددوق االقتص ددادية
واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية .إضافة إىل ذلدك فقدد أفدرد البداب الثالدث مدن الدسدتور ضدمانة
دستورية حلقوق اإلنسان يف الدولة من حيث إيراده احلقوق واحلرايت العامة كنصوص قانونية يف صدلب
الدس ددتور مم ددا يض ددي عليه ددا مس دوا عل ددى التش دريعات والق دوانني العادي ددة ومنحه ددا ص ددفة اإلل دزام .كم ددا أك ددد
الدستور على عدم التضييق علدى هدذه احلقدوق أو االنتقداص منهدا ،حبجدة تنظيمهدا أو تعدديلها ،فنصدت
املدادة  146مند علددى أند ال جيددوا تعددديل األحكددام اخلاصددة ابحلقددوق واحلدرايت العامددة إال يف احلدددود الدديت
يكون الهلرض منها منح املزيد من الضمانت لصاحل املواطن.
 -17إن احلماية الدستورية للحق يف املساواة وعدم التمييز اليت متت اإلشارة إليها أعاله ،ت تعزيزها
وتقويتها ابنضمام الدولة لعدد من االتفاقيات الدولية املناهضة للتمييز بكافة صوره وأشكال وهي علدى
سددبيل املثددال ال احلصددر :االتفاقيددة الدوليددة للقضدداء علددى مجيددع أشددكال التمييددز العنصددري ،واتفاقيددة قمددع
جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها ،واتفاقية مناهضدة الفصدل العنصدري يف األلعداب الرايضدية ،ووفقدا
لددن املددادة  68مددن الدسددتور الدددائم الدديت تددن صدراحة علددى أن املعاهدددات واالتفاقيددات يكددون هلددا قددوة
القانون بعد التصديق عليها ونشرها ابجلريدة الرمسية -وعلي فإن أحكام هذه االتفاقيات تسري يف دولة
قطر ويكون هلا قوه القانون وليس هنا ما مينع احملاكم من تطبيق نصوصها.
 -18يتمتدع مجيدع األفدراد يف دولدة قطدر مدن مدواطنني ومقيمدني ابحلقدوق واحلدرايت املضدمنة يف البدداب
الثالث من الدستور الدائم دون متييز بسبب اجلنس أو األصل أو اللهلة أو الددين .وقدد نصدت املدادة 52
صراحة على أن "يتمتع كل شخ مقيم يف الدولة إقامة مشروعة حبماية لشخص ومال وفقدا ألحكدام
القانون" .وقد متت تقوية اإلطار الدستوري والقانوين للمسداواة يف احلقدوق وعددم التمييدز بكفالدة وتعزيدز
حق التقاضي والذي سيأيت تفصيل الحقا.
 -19إن مبدددأ املسدداواة وعدددم التمييددز الددذي تضددمنت املدواد  18و 34و 35مددن الدسددتور الدددائم حيكددم
كافة مؤسسات الدولة وأجهزهتا اليت جيب أن تعمل مبقتضى هذا املبدأ وتندأى عدن أي عمدل أو ممارسدة
تنطوي عن متييز أو تشجيع أو محايتد أاي كاندت اجلهدة الديت يصددر عنهدا مثدل هدذا العمدل أو املمارسدة،
حيدث إن النظددام الدسددتوري والقددانوين قددد ألددزم الدولددة بكافددة مؤسسدداهتا ابحدرتام مبدداد املسدداواة والعدالددة
وعدم التمييز .ومن جهة أخرى فإن اخلطاب السياسدي يف دولدة قطدر يقدوم علدى عددد مدن احملد اور ومنهدا
احرتام غري املواطنني وتقدير جهودهم املبذولة يف التنمية الوطنية حيث يشكل األجانب أكثر من %85
م ددن إمج ددايل س ددكان دول ددة قط ددر ،وعلي د تس ددعى التش دريعات احمللي ددة والت دددابري املتخ ددذة لنش ددر وتعزي ددز ثقاف ددة
االحرتام وعدم التمييز اإلثن أو العرقي يف اجملتمع .واتساقا مع ذلك ومع ما كفل الدستور فقد أصدرت
الدولة العديدد مدن التشدريعات والقدوانني الوطنيدة الديت تتوافدق نصوصدها مدع احدرتام احلقدوق وسدبل الفصدل
فيها واليت نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:
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•

قد ددانون رقد ددم ( )1لس د ددنة  2019بتنظد دديم اس د ددتثمار رأس املد ددال غ د ددري القطد ددري يف النش د دداط
االقتصادي.

•

قانون رقم ( )20لسنة  2019بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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•

قانون رقم ( )17لسنة  2018بشأن إنشاء صندوق دعم وأتمني العمالة الوافدة.

•

قددانون رقددم ( )13لسددنة  2018بتعددديل املددادة ( )7مددن القددانون رقددم ( )21لس ددنة
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ،متضمنا إلهلاء مأذونية اخلروج.

•

قانون رقم ( )11لسنة  2018بتنظيم اللجوء السياسي.

•

قانون رقم ( )10لسنة  2018بشأن االقامة الدائمة.

•

قدرار جملددس الددواراء رقددم ( )6لسددنة  2018بتشددكيل جلددان فد املنااعددات العماليددة والقواعددد
واإلجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراهتا وحتديد مكافآهتا.

•

قانون رقم ( )15لسنة  2017بشأن املستخدمني يف املناال.

•

قانون رقم ( )13لسنة  2017بتعديل بع أحكام قانون العمل الصادر ابلقدانون رقدم
( )14لسددنة  2004وتعديالتد وقددانون رقددم ( )13لسددنة  1990إبصدددار قددانون املرافعددات
املدنية والتجارية.

•

قانون رقم ( )11لسنة  2017بتعديل بع
مكافحة االرهاب.

أحكام القانون رقم ( )3لسنة  2004بشأن

•

قرار جملس الواراء رقم ( )40لسنة  2017إبنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.

•

قانون رقم ( )16لسنة  2016بشأن الصحة النفسية.

•

قانون رقم ( )15لسنة  2016إبصدار قانون املوارد البشرية املدنية.
أحك ددام الق ددانون رق ددم ( )24لس ددنة

•

ق ددانون رق ددم ( )14لس ددنة  2016بتع ددديل بع د
بشأن التقاعد واملعاشات.

•

القانون رقم ( )13لسنة  2016بشأن محاية خصوصية البيانت الشخصية.

•

قرار أمريي رقم ( )19لسنة  2016إبنشاء اللجنة الوطنية ألمن املعلومات.

•

قرار أمريي رقم ( )12لسنة  2016بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية األولية.

•

قانون رقم ( )21لسنة  2015بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

•

قانون رقم ( )15لسنة  2015بشأن تنظيم نقل واراعة األعضاء البشرية.

•

قانون رقم ( )14لسنة  2014بشأن مكافحة اجلرائم اإللكرتونية.

•

القانون رقم ( )7لسنة  2013بشأن التأمني الصحي االجتماعي.

•

القانون رقم ( )6لسنة  2013بشأن صندوق الصحة والتعليم.

•

القانون رقم ( )15لسنة  2011بشأن مكافحة اإلجتار ابلبشر.

2015

2002

 -20ت إنشاء العديد من املؤسسات الوطنية احلكومية وغري احلكومية اليت تعمل على تعزيز ومحايدة
حقوق اإلنسان ،واليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر:
•

إدارة حقوق اإلنسدان يف واارة اخلارجيدة الديت أنشدئت عدام  2003ملتابعدة قضدااي حقدوق
اإلنسان إقليميا ودوليا(.)5

__________

()5
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•

إدارة حقوق اإلنسان بواارة الداخلية الديت أنشدئت مبوجدب قدرار وايدر الداخليدة رقدم
لسن .)6(2005

•

إدارة شددؤون األسددرة بددواارة التنميددة اإلداريددة والعمددل والشددؤون االجتماعيددة والدديت أنشددئت
عام .)7(2014

•

اللجن ددة الوطني ددة حلق ددوق اإلنس ددان ال دديت أتسس ددت ع ددام  2002كمؤسس ددة وطني ددة مس ددتقلة
معنية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها(.)8

•

املؤسسدة القطريدة للعمددل االجتمداعي والدديت أتسسدت يف عددام  ،2013كمؤسسدة خاصددة
ذات نفع عام وفقا ألحكدام املرسدوم بقدانون رقد م ( )21لسدنة  2006بشدأن املؤسسدات
اخلاصة ذات النفع العام وتعديالت (.)9

•

اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر واليت ت انشاؤها يف يونيو .2017

•

اللجنة الوطنية املعنية بشؤون املرأة والطفل وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة واليت
ت انشاؤها يف شهر مايو .2019

26

محاية و عزيز احلقوق االقتصادية لغري املواطنن
 -21ص دددر الق ددانون رق ددم ( )1لس ددنة  2019بش ددأن تنظ دديم اس ددتثمار رأس امل ددال غ ددري القط ددري يف النش دداط
االقتصدادي ،والددذي مسددح كقاعدددة عامددة لهلددري القطددري ابالسددتثمار يف مجيددع القطاعددات االقتصددادية ،وذلددك
دون متييز يف ممارست للنشاط االقتصادي ابلدولة .وفيما يلي أهم املالمح واألحكام اليت تضمنها القانون:
•

السدماح لهلدري القطدري ابالسدتثمار يف مجيدع القطاعدات االقتصدادية حدىت نسددبة %100
من رأس املال ابستثناء قطاع الوكاالت التجارية ،وابستثناء البنو والتأمني عدا ما يتم
املوافقة علي واستثناءه بقرار من جملس الواراء.

•

السماح ابلتقدم بطلبات جتاوا نسبة رأس املال غري القطري ( )%49إىل واارة التجارة
والصناعة للبت فيها خالل ( )15يوما.

•

إعفد دداء مشد ددروعات االسد ددتثمار غد ددري القطريد ددة مد ددن رسد ددوم اجلمد ددار يف اسد ددترياد املعد دددات
واآللي ددات الالام ددة إلنش دداء املش ددروعات ،وجد دواا إعف دداء تل ددك املش ددروعات ك ددذلك دم د ن
الضريبة على الدخل.

•

إعف دداء مش ددروعات االس ددتثمار غ ددري القطري ددة املتعلق ددة ابلص ددناعة م ددن رس ددوم اجلم ددار يف
استرياد املواد األولية للصناعة بشرط عدم توافرها يف السوق احمللي.

•

حرية حتويل األموال وعوائد االستثمار من وإىل خارج الدولة دون أتخري.

•

جواا نقل ملكية االستثمار ألي مستثمر آخر قطري أو غري قطري.

•

جمللس الواراء منح مشروعات االستثمار لهلري القطري مزااي وحوافز إضافية.

__________

()6
()7
()8
()9
8

ملزيد من املعلومات انظر .https://wps/portal/MOIInternet/departmentcommittees/humanrights
ملزيد من املعلومات انظر .https://www.adlsa.gov.qa/en/social-affairs/family-affairs/
ملزيد من املعلومات انظر .https://nhrc-qa.org/
ملزيد من املعلومات انظر .http://www.qatarsocial.org
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•

جيددوا االتفدداق علددى تسددوية النزاعددات املتعلقددة ابالسددتثمار ابلتحكدديم أو وسددائل تسددوية
املنااعات األخرى ،وفقا للقانون.

 -22يوض ددح الش ددكل الت ددايل نس ددبة الس ددكان النش ددطون املنخرط ددون يف أنش ددطة اقتص ددادية ،وابإلمك ددان
مالحظة ارتفاع أعداد املشاركني غري القطريني يف االقتصاد من اإلنث والذكور خدالل الفدرتة مدن 2009
وحىت .2018
الشكل رقم ()1

املصدر :قطر إحصاءات اجتماعية  -جهاا التخطيط واإلحصاء

آاثر املساعدة والتعاون الدو على اإلعمال الكامل للحقوق املنصوص عليها يف العهد
 -23لدول ددة قط ددر دور رايدي يف جم ددال التع دداون ال دددويل سد دواء ل دددعم ومتك ددني ال دددول النامي ددة أو الد دددول
األخددرى حسددب احلالددة وذلددك يف إطددار كفالددة التمتددع حبقددوق اإلنسددان علددى الصددعيد الدددويل ،حيددث تعمددل
جهددات الدولددة املختلفددة مددع املنظمددات الدوليددة املختصددة يف اجملدداالت املعنيددة للدددفع حنددو حتقيددق احلقددوق الدديت
تضمن لإلنسان العيش بسالم وتقليل اهلوة بني أفراد اجملتمع الواحد دونا متييز.
 -24وقددد أشدداد كددل مددن اخلبددري املسددتقل حلقددوق اإلنسددان والتضددامن الدددويل واملقددرر املعددن ابحلددق يف
التعليم يف التقارير املقدمة على أثر الزايرات اليت قاموا هبا لدولة قطر خالل عام  2019جبهود دولة قطر
يف جمال التعاون الدويل ودعم فرص التعليم على املستوى الوطن والدويل(.)10
 -25وقد قدمت دولة قطر جمموعة من املساعدات اليت تؤثر على احلقدوق الديت وردت يف العهدد وكدان
هلا األثر اإلجياب املباشر على احلقوق الفرد دي ة أو اجلماعيدة سدواء بصدفة مباشدرة أو غدري مباشدرة يف عددد مدن
دول العال واليت بلهلت خالل الفرتة من عام  2018 -2014حوايل  18,126,000,000رايل قطري(.)11
 -26كاند ددت هلد ددذه املسد دداعدات الطوعيد ددة األثد ددر اإلجيد دداب علد ددى اقتصد ددادايت هد ددذه الد دددول وذلد ددك مد ددن
خالل دعم ميزانية بع الدول والذي مكنها من جماهبة نفقات طارئة ومن صر رواتب موظفي الدولة،
__________

( )10ابإلمكان اإلطالع على تقارير املقررين اخلاصني .A/HRC/44/39/Add.1, A/HRC/44/44/Add.1:
( )11ملحددق ( )3جدددول ابملسدداعدات املقدمددة ابل درايل القطددري مددن دولددة قطددر لدددعم الدددول األخددرى والدديت تسدداهم يف
كفالة احلقوق املنصوص عليها يف العهد خالل الفرتة من .2018-2014
GE.20-16184
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وق ددد ت تق دددم ه ددذه املس دداعدات دون قي ددد أو ش ددرط مس ددبق أو ض ددهلط لتهلي ددري السياس ددات اخلاص ددة ابلدول ددة
املستفيدة ،وهلذا النوع من الدعم أتثري مباشر ابحلقوق االقتصادية لألفراد.
 -27كمددا مسددت املسدداعدات القطريددة االسددتجابة الطارئد ة حليدداة مئددات اآلال مددن املتضددررين مددن
الكوارث الطبيعية واإلنسانية ،فعلى سبيل املثال تدخلت دولدة قطدر عدن طريدق صدندوق قطدر للتنميدة يف
مجهوري د ددة موامبي د ددق عل د ددى أعق د دداب اإلعص د ددار امل د ددداري امل د دددمر "إي د ددداي" ،ابإلض د ددافة إىل اس د ددتمرار ت د دددفق
املساعدات اإلغاثية لالجئني السوريني والفلسطينيني.
 -28وقد مشلت التدخالت اإلنائية الرئيسية األخرى املنقذة للحياة والديت هلدا أثدر مباشدر علدى احلدق
يف احلياة على تقددم الددعم ملدواطن عددة دول ومنهدا علدى سدبيل املثدال مدواطن قطداع غدزة الراضدخ حتدت
احلصار ومواطن الروهينهلا والعراق وأفهلانستان ولبنان.
 -29تعمدل دولد ة قطدر عدن طريددق مؤسسداهتا علدى دعدم الددول يف مكافحددة البطالدة مدن خدالل تددوفري
مدواطن شددهلل يف الدددول الصددديقة وبعددث مشدداريع ذات قدددرة اسددتيعابية عاليددة أو بعددث ودعددم املؤسسددات
الصهلرى أو متويل املشاريع الشبابية عن طريق بعث صناديق صداقة بني قطر والدول األخرى كصدندوق
الصداقة القطري التونسي وصدندوق الصدداقة القطدري اليداابين ،وهدذا ينددرج ضدمن دعدم احلدق يف العمدل
يف ظرو عادلة ومرضية.
 -30أما فيمدا يتعلدق ابحلدق يف التعلديم والتمتدع بفوائدد احلريدة الثقافيدة والتقددم العلمدي ،فدإن مبدادرات
دولة قطر ضمن التعاون الدويل متعددة ونذكر منها على سبيل املثال "بدرنمج علدم طفدال" الدذي انتهدى
خالل عام  2018إىل تهلطية عدد  10مليون طفل حول العدال كدانوا منقطعدني مبكدرا عدن الدراسدة ،أو ل
متكنهم الظرو من االلتحاق ابملدارس.
 -31كما تعمل مؤسسة التعليم فوق اجلميع وصندوق قطر للتنمية مع األطدرا الدوليدة علدى ضدمان
وصول التعليم ملستحقي يف مناطق النزاع املسلح وعلى سبيل املثال توفري التعليم يف خميمات اللجوء.
 -32ابإلضافة إىل أن دولة قطر متول املنظمات العاملية املنضوية حتت مظلة األمم املتحدة واليت تعمدل
على توفري التعليم وضمان حق البقاء واحلياة لألفدراد وذلدك دون متييدز عرقدي أو جنسدي أو د دي ن عدن طريدق
إبرام اتفاقيات عمل مشرت جملاهبدة الكدوارث والديت ندذكر منهدا علدى سدبيل املثدال :اجلمعيدة الدوليدة للصدليب
األمحددر ،واهلددالل األمحددر الدددويل .كمددا تدددعم الدولددة منظمددة اليونسددكو والددذي يتبد ني جبددالء مددن خددالل فددتح
مكتددب هل ددا يف الدول ددة ،وكددذلك ب دددعم منظم ددة الش ددؤون اإلنسددانية األوتش ددا وال دديت هلددا عالق ددة وثيق ددة ابحلق ددوق
اإلنسانية بصفة عامة وذلك من خالل تقدم الدعم املتعدد السنوات وفتح مكتب هلا ابلدولة.
 -33حرصت دولة قطر على تعزيز التعداون الددويل علدى كافدة األصدعدة متضدمنة التعداون الددويل يف
جمددال الثقافددة ،فقددد تضددمنت أهدددا اس درتاتيجية التنميددة الوطنيددة الثانيددة ( ،)2022-2018وضددع وتعزيددز
آليات التعاون الفن يف قطاع الثقافة ،وعلي  ،فقد تولت الدولة يف هذا اإلطار إبرام عدد من االتفاقيات
الثنائية يف اجملال الثقايف والديت تتديح تعزيدز احلدوار الثقدايف بدني شدعوب العدال ،وقدد مشلدت هدذه االتفاقيدات
دول من خمتل قارات العال.
 -34إضددافة إىل ذلددك وبهلايددة إث دراء املشددهد الثقددايف ت الرتخددي إبنشدداء العديددد مددن املراكددز الثقافيددة
األجنبية كاملركز الثقايف ال يطاين واملركز الثقايف السوداين ،واملركز الثقايف الفرنسي ،كما أن الدولة بصددد
استكمال التوقيع على اتفاقيات مع كل من اجلمهورية الرتكية بشأن إنشاء املركز الثقايف الرتكي يف قطر،
ومجهورية الصني الشعبية قصد إحداث املركز الثقايف الصين يف دولدة قطدر ،ابإلضدافة إىل تنظديم سدنوات
ثقافية مع جمموعة من الدول كالسنة الثقافية الفرنسية والسنة الثقافية اهلندية.
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 -35من جهة أخرى فلدولة قطر مبادرات دولية يف قطاع الصحة ،حيث شار صندوق قطر للتنمية
يف م دؤمتر التجديددد السددادس التددابع للصددندوق العدداملي حلشددد امل دوارد للقضدداء علددى األم دراض ،املنعقددد مبدينددة
"ليددون" الفرنسددية ممددثال عددن دولددة قطددر ،وأعلددن عددن تقدددم منحددة متعددددة السددنوات مببل د  50مليددون دوالر
للص ددندوق الع دداملي ال ددذي يس ددتهد القض دداء عل ددى األم دراض كاإلي دددا ،وامل ددالراي والس ددل حبل ددول ع ددام .2030
اجلدددير ابلددذكر أن املدداحنني ال دددوليني املشدداركني يف امل دؤمتر تعهدددوا ابلت د ع للصددندوق العدداملي مببل د  14ملي ددار
دوالر حبلددول عددام  ،2020علمددا أبن الصددندوق العدداملي سيسدداهم مددن خددالل هددذه الت عددات يف عددالج 234
مليون إصابة وإنقاذ حياة  16مليون إنسان من خالل الوقاية والرعاية الصحية والتحصينات والعالج.
 -36ويف ذات السدياق تقدوم دولددة قطدر بددور فعددال يف متويدل القطدداع الصدحي العداملي مددن خدالل عدددة
مبادرات ومشاريع صحية نفذها صدندوق قطدر للتنميدة يف عددة دول للمسداةة يف إحدداث تهليدري إ دجي اب يف
العال والسيما يف الدول النامية واالهتمام بقضية الالجئني واملهجرين داخليا.
 -37وتعت دولة قطر من أوائدل الددول الديت قددمت دعدوة مفتوحدة ودائمدة ألصدحاب اإلجدراءات اخلاصدة
والددذي يعتد مؤشددر إجيدداب للتعدداون مددع آليددات حقددوق اإلنسددان الدوليددة ،وعلددى أثددر ذلددك اسددتقبلت دولددة قطددر
عدد من أصحاب اإلجراءات اخلاصة ،نذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر:
•

•
•

•

اخلب ددري املس ددتقل املع ددن حبق ددوق اإلنس ددان والتض ددامن ال دددويل خ ددالل الف ددرتة م ددن  2إىل
سبتم .2019
الفريق العامل املعن ابالحتجاا التعسفي خالل الفرتة من  14سبتم إىل  2أكتوبر .2019
املقددررة اخلاصددة املعنيددة ابألشددكال املعاصددرة للعنصدرية والتمييددز العنصددري وكددره األجانددب
وما يتصل بذلك من تعصب خالل الفرتة من  24نوفم إىل  1ديسم .2019
املقرر اخلاص املعن ابحلق يف التعليم خالل الفرتة من  8إىل  16ديسم .2019
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 -38عملت دولة قطر مؤخرا ومن منطلق مسؤوليتها على نشر السدلم واألمدن الددوليني علدى جماهبدة
فددريوس كددورون (كوفيددد ،)19-سدواء كددان ذلددك ابلتعدداون مددع املنظمددات الدوليددة أو مددن خددالل مبددادرات
دولية أو عن طريق االستجابة لطلبات الدول املتضررة من اجتياح وابء كورون املستجد .بل جمموع وان
املساعدات الطبية العاجلة ما يقارب  535طن من األجهزة الطبية واألقنعدة الواقيدة ومسدتلزمات الكدوادر
الطبية ،وجتاوا جمموع املساعدات املالية  40مليون دوالر أمريكي للدول املتضررة حىت مايو  ،2020كما
سدداةت الدولددة مببلد  140مليددون دوالر لدددعم منظمددات الرعايددة الصددحية املتعددددة األط درا الدديت تعمددل
على تطوير لقاحات أو اليت تعمل على ضمان صمود الرعاية الصحية يف الدول األخرى.
 -39أتيت معظم هذه املساعدات يف إطار توجيهات أمري دولة قطدر حندو دعدم جهدود الددول الصدديقة يف
مكافحددة جائحددة كددورون (كوفيددد )19-إبرسددال مسدداعدات طبيددة لكددل مددن مجهوريددة ألبانيددا ،ومجهوريددة أنهلدوال،
ومجهوريد ددة كاااخسد د تان ،ومجهوريد ددة أفهلانس د ددتان اإلس د ددالمية ،ومجهوريد ددة البوس د ددنة واهلرسد ددك ،ومجهوري د ددة مق د دددونيا
الشمالية ،ومجهورية صربيا ودول أخرى واليت بلهلت حوايل  36دولة(.)12
 -40كمددا أعلددن أمددري دولددة قطددر خددالل مدؤمتر القمددة العدداملي للقاحددات  2020عددن تعهددد دولددة قطددر
لتح ددال "ج ددايف " بقيم ددة  20ملي ددون دوالر .ويف ذات الس ددياق ،أعل ددن نئ ددب رئ دديس جمل ددس ال ددواراء واي ددر
اخلارجي ددة القط ددري ع ددن تعه ددد دول ددة قط ددر مببل د  10مالي ددني دوالر أمريك ددي ملنظم ددة الص ددحة العاملي ددة ل دددعم
التوصل السريع إلجياد معدات لفح وعالج وتوفري لقاح لفريوس كورون املستجد (كوفيد.)19-
__________

( )12انظ ددر امللح ددق رق ددم ( :)3جد دددول ابملسد د اعدات ال دديت قد دددمتها دول ددة قط ددر يف ظ ددل تفشد ددي ف ددريوس ك ددورون املسد ددتجد
(كوفيد )19-حىت اتريخ  18مايو .2020
GE.20-16184
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املادة ( :)3أتمن احلقوق املتساوية للرجال والنساء
 -41أكددد الدستددور القطددري علددى مبدددأ املسدداواة أمددام القددانون بددني مجيددع املدواطنني يف احلقددوق والواجبددات
وبهل النظر عن اجلنس مبا يضمن محاية املرأة من كافة أشكال التمييز وحبيث يتيح هلا فرصدا متكافئدة متكنهدا
من بناء قدراهتا ومحاية وتعزيز حقوقها واملشاركة بشكل إجياب يف تنمية اجملتمع.
 -42اهتمت التشريعات الوطنية الصادرة خالل السنوات األخرية ،بتعزيز حقوق املرأة ،وإاالة أوجد
التميي ددز بينه ددا وب ددني الرج ددل ،وإرس دداء قواع ددد املس دداواة بينهم ددا يف ش ددىت اجمل دداالت .وق ددد اس ددتعملت نص ددوص
القوانني القطرية كافة صيهلة العموم لدى تقرير احلقوق أو حتديد االلتزامات امللقاة على عاتق املخاطبني
أبحكامها ،مبا ال حيتمل تفرقة بني الرجل واملرأة.
 -43كمددا عملددت خمتل د التش دريعات الوطنيددة علددى ضددمان مبدددأ املسدداواة بددني اجلنسددني يف خمتل د
اجملدداالت ،ومنهددا املسدداواة يف احلددق يف التعلدديم مبوجددب املددادة  2مددن قد انون رقددم ( )25لسددنة  2001بشددأن
التعلدديم اإللزامددي ،واملسدداواة يف االنتفدداع ابخلدددمات الصددحية وحصددول املدرأة علددى حددق االنتفدداع مددن نظددام
اإلسددكان مبوجددب القددانون رقددم  2لسددنة  ،2007واملسدداواة يف إدارة الشددأن العددام مددن خددالل حددق املدرأة يف
الرتش ددح واالنتخ دداب للمج ددالس البلدي ددة إض ددافة إىل تقل دددها مناص ددب سياس ددية هام ددة ،واملس دداواة يف تقل ددد
الوظائ العامة واالنتفاع جبميع احلقوق املقررة يف قانون املوارد البشرية رقم  15لسنة  .2016واليت سيتم
التطددرق هلددا بشددكل مفصددل عنددد التعددرض مل دواد العهددد األخددرى .وقددد عددزات دولددة قطددر بنيتهددا التش دريعية
ابالنضددمام إىل مجلددة مددن االتفاقيددات الدوليددة واإلقليميددة الدديت تضددمن هددذه املسدداواة ومنهددا اتفاقيددة القضدداء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
 -44أمددا فيمددا يتعلددق ابملسدداواة بددني املدرأة والرجددل أمددام القددانون واجلهددات اإلداريددة واحملدداكم القضددائية،
فقددد التزمددت مجيددع القد دوانني الناف ددذة يف دولددة قطددر مببدددأ املسد اواة يف املعاملددة القانونيددة ألصددحاب املراكددز
القانونية املتماثلة وساوت بدني الرجل واملرأة ،فدال يوجد دد تدشريد دع مينعهددا مددن ممارسددة أي حددق ،سددواء كددان
يف اجملال الدسياسي أو الثقددايف أو االقتددصادي أو االجتمدداعي ،وهلددا احلددق يف االنتفدداع بكافدددة اخلد ددمات،
وش ددهلل الوظددائ سد دواء اإلداريددة أو القياديددة منددها ،بددل والوظددائ القددضائية والقانونيددة ،والتمتددع ابملزايددا
الدديت يتمتددع هبددا الرج ددل ،وتباشددر حقوقهددا ،وال حيظددر عليهددا العمددل يف أي جمددال ،وال تفقددد املد درأة أيددا مددن
هدذه احلقدوق بزواجهدا؛ كوهنا تتمتع أبهلية واسم مستقلني وذمة مالية مستقلة.
 -45تضمنت رؤية قطر  2030من بني أهددافها يف املسدار املتعلدق ابلتنميدة االقتصدادية واالجتماعيدة
ومحاية البيئة وتنميتها "إرساء جمتمع أساس العدل واإلحسان واملساواة"(.)13
 -46وم ددن جه ددة أخ ددرى وحرص ددا م ددن دول ددة قط ددر عل ددى وج ددود جه ددة حكومي ددة وطني ددة علي ددا تع ددى ابمل درأة
واحتياجاهتا وتطلعاهتا املستقبلية ،فقد ت انشاء عدد من اجلهات املؤسسية املعنية بشؤون املرأة(.)14

املرأة وسوق العمل
 -47ين الدستور القطري يف املادة  54مند علدى أن "الوظدائ العامدة خدمدة وطنيدة ،ويسدتهد
املوظ العام يف أداء واجبات وظيفت املصلحة العامة وحدها" ،وبذلك فهو ل مييز بني املرأة والرجل يف
خطاب هذا.
__________

( )13انظر رؤية قطر الوطنية .https://www.psa.gov.qa/en/qnv1/Pages/default.aspx 2030
( )14انظر الفقرة  20من التقرير.
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 -48تبنددت التشدريعات املنظمددة لسددوق العمددل يف دولددة قطددر ذات هنددج الدسددتور الدددائم ،ول تتضددمن
أي متيي ددز ض ددد امل درأة ،ول ت ددن عل ددى أي تفرق ددة ب ددني الرج ددل وامل درأة يف األج ددر ،واإلج ددااات ،والرتقي ددات،
واملميدزات الوظيفيددة ،فنصددوص قددانون العمددل فيمددا تقددرره مددن حقددوق وواجبددات علددى العامددل تنصددر إىل
الرجدل واملدرأة وهدو يعدى «العامدل بددون متييدز ،حيدث يسدتخدم املشدرع لفدظ كدل شدخ طبيعدي يعمدل
لقدداء أجددر لدددى صدداحب العمددل وحتددت إدارتد وإشدراف ( ،)15وهددذا يعددن انصدرا لفددظ العامددل إىل الرجددل
واملدرأة واملسدداواة بينهمددا يف احلقددوق والواجبددات دون أي متييددز بسدبب اجلددنس بددل علددى العكددس مددن ذلددك
جدداء التمييددز إجيابيددا ،حيددث صدددر القددانون رقددم ( )15لسددنة  2016إبصدددار قددانون امل دوارد البشدرية املدنيددة
والئحت التنفيذية الصادرة بقرار جملس الواراء رقم ( )32لسنة  ،2016واملنظم ألحكام الوظيفة العامة يف
الدولة .ومن ضمن صور التمييز اإلجياب:
•

مدنح املشددرع املوظفددة احلددق يف احلصددول علددى البدددالت واملدزااي املقددررة للموظد املتددزوج،
يف حدني حيصدل اوجهددا عليهدا بفئددة املوظد األعدزب ،إذا كانددت املدزااي املقددررة هلدا أكد
من تلك املقررة لزوجها.

•

منح املوظفة إجااة مدفوعة األجدر إذا كدان لدديها طفدل مدن ذوي اإلعاقدة أو املصدابني
أبمراض تستوجب مالامة األم ألبنائها.

•

مددنح املوظفددة إجددااة براتددب إمجددايل ملرافقددة طفلهددا املدري
املستشفيات العامة أو اخلاصة داخل الدولة.

أثندداء إقامتد للعددالج إبحدددى

•

منح املوظفة إجااة وضع ابلراتب اإلمجايل.

•

منح املوظفة ساعتني رضاعة يوميا ملدة سنتني.

•

منح املوظفة اليت يتوىف عنها اوجها إجااة قدرها مائدة وثالثدون يومدا ،متثدل فدرتة احلدداد
املقددررة يف الش دريعة اإلس ددالمية عن ددد وف دداة الددزوج ،وال حتس ددب ه ددذه اإلج ددااة م ددن ض ددمن
إجاااهتا األخرى.

•

منح املرأة اليت تسافر يف مهمة رمسية أو دورة تدريبية حق اصطحاب أحد أفراد أسرهتا
وتتحمل جهة عملها تكلفة املرافق.

 -49ومن نحية أخرى فإن قانون العمل الصادر ابلقانون رقم ( )14لسدنة  2004وتعديالتد  ،قدد التدزم
جادة ن املادة  35من الدستور ،فلم تتضمن أحكام أي متييز سلي بسبب اجلنس ،وكان التمييز إجيابيا
أيضا يف بع األحكام اليت تضمنت امتيااات لصاحل املرأة ،على النحو التايل:
•

العمر ررل :ند د املش ددرع القط ددري يف ق ددانون العم ددل يف امل ددادة ( )94عل ددى" :حيظ ددر تشد ددهليل
النس دداء يف األعم ددال اخلط ددرة أو الش دداقة أو الض ددارة هب ددن ص ددحيا أو أخالقي ددا أو غريه ددا م ددن
األعمال اليت يصدر بتحديدها قرار من الدواير" ،كمدا نصدت املدادة (" )95حيظدر تشدهليل
النساء يف غري األوقات اليت يصدر بتحديدها قرار من الواير".

•

ايلجر :األصل هو تساوي األجور ما بني الرجل واملرأة إال أن املشدرع قدد ارأتى إيدراد
ن تشدريعي واضدح لتحديدد املعدى العدام حيدث نصدت املدادة ( )93مدن قدانون العمدل
القطري على "متنح املرأة العاملة أجرا مساواي ألجر الرجل عند قيامها بذات العمل".

__________

( )15انظر قانون العمل القطري رقم  14لسنة 2004
.https://www.almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51900&LawID=3961&language=ar
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•

اإلجرراتا  :نظددم املشددرع القطددري يف املددادة ( )96واملددادة ( )97إجددااة الوضددع اخلاصددة
ابلنسدداء حيددث ند املشددرع علددى أن د للعاملددة الدديت أمضددت يف خدمددة صدداحب العمددل
سنة كاملة ،احلق يف احلصول على إجااة وضع ،أبجر كامل مدهتا مخسون يوما ،كمدا
أكد املشرع على أال ينتق ذلك من حقها يف أي من إجاااهتا األخرى.

•

الفص ررل :ح دددد املش ددرع التزام ددات ص دداحب العم ددل اجت دداه العامل ددة يف امل ددادة ( )98بع دددم
جواا إهناء عقد عملها بسبب اواجها أو حصوهلا على إجااة الوضع كما ال جيدوا لد
أن يطرها إبهناء عقد العمل أثناء هذه اإلجااة.

•

ختفيف ساعا الدوا  :نصت املادة ( )97على أن للعاملة املرضع ،فضال عن حقها
يف ف ددرتة الراح ددة املنص ددوص عليه ددا يف امل ددادة ( )73م ددن ه ددذا الق ددانون ،احل ددق يف أن مت ددنح
س دداعة رض دداعة يومي ددا مل دددة س ددنة ،تب دددأ بع ددد انته دداء إج ددااة الوض ددع ،وي ددرت حتدي ددد وق ددت
الرضد دداعة للعاملد ددة .وحتسد ددب فد ددرتة الرضد دداعة مد ددن وقد ددت العمد ددل ،وال يرتتد ددب عليهد ددا أي
ختفي يف األجر.

•

الرتقير ررا  :نصد د ت املد ددادة ( )93علد ددى أن تتد دداح للمد درأة العاملد ددة ذات فد ددرص التد دددريب
والرتقي.

دعم حتقيق التواتن ايلسري للمرأة العاملة
 -50اختذت الدولدة عددد مدن السياسدات واإلجدراءات لددعم حقدوق املدرأة وأتمدني مشداركتها بفعاليدة
يف سوق العمل ،نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:

احصائيا

•

توفري بيئة عمل مناسبة ،تلي احتياجاهتا وتتفهم طبيعتها وتعزا دورها يف األسرة.

•

اعتماد سياسات تساعد النسداء علدى املواءمدة بدني املسدؤوليات األسدرية والعمدل كواحدد مدن
أهم أهدا متكني املرأة ،ومن ضمن هذه اآلليات والوسائل املقرتحدة لتحقيدق هدذا اهلدد
كالتوسع يف إنشاء دور احلضدانة ورايض األطفدال يف أمداكن العمدل ،مبدا يسداعد املدرأة علدى
احلفاظ على وظيفة األمومة وبناء األسرة.

تعلق بتأمن احلقوق املتساوية للرجال والنساء

 -51بلهلددت نسددبة النسدداء القطدرايت يف سددوق العمددل يف عددام  2017حدوايل  ٪37للفئددة العمريددة بددني
سن  25و 29عاما ،وتقرتب من  ٪49ابلنسبة للفئة العمرية من  30إىل  ،34و ٪30للنساء يف مناصدب
صنع القرار يف املؤسسات احلكومية والشركات ،حسب اإلحصاءات الرمسية(.)16
 -52شددهدت مع دددالت املش دداركة يف القددوى العامل ددة النس ددائية القطريددة اايدة كب ددرية ب ددني ع ددامي
و 2010و 2017على مستوى كافة الفئات العمرية ،إال أهنا مااالدت منخفضدة مقارندة مبعددالت املشداركة
يف الدول املختارة كما هو موضح يف (الشكل .)2
2001

__________

( )16املصدر :مسح القوى العاملة ابلعينة  –2017جهاا التخطيط واإلحصاء.
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الشكل رقم ()2
معدال مشاركة النساء يف القوى العاملة الق رية
%
100

*دول متقدمة مختارة2017 ،

60
القطريات2017،
40

القطريات2010،

20
القطريات2001،
0
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45-49

25-29

35-39

Labour force participation rate

80

15-19

الفئة العمرية

املصدر :جهاا التخطيط واإلحصاء؛ ومنظمة العمل الدولية

.2017

 -53وإذا ما قارن معددالت مشداركة القطدرايت يف قدوة العمدل مبشداركة القطدريني ،جندد أهندا أقدل بشدكل
ملحددوظ علددى املسددتوى العددام ،إال أند وابلنظددر ملعدددالت مشدداركات الفئددات العمريددة ( )34-25و()44-35
جند أهنا ترتفع إىل حدد كبدري لتصدل إىل  ،%63وتتبدع معددالت مشداركة املدرأة يف قدوة العمدل يف قطدر الدنمط
نفس القائم يف دول اخلليج األخرى كما هو واضح يف التايل:
اجلدول رقم (:)1
معدل مشاركة النساء م عمر  18سنة فما فوق يف قوة العمل يف دول اخلليج ايلخرى

الدولة
قطر
البحرين
الكويت
عمان
السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
املصدر :جهاا التخطيط واإلحصاء .2017
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الذكور ()%

اإلنث )(%

96.1

58.5

86.9

43.5

87.9

49.9

87.8

29.8

78.4

20.1

92.8

52.6
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اجلدول ()2
معدل املشاركة االقتصادية حسا اجلنسية والنوع والفئا العمر ()2017
قطريون

اجملموع

غري قطريني

ذكور

إنث

اجملموع

ذكور

إنث

اجملموع

ذكور

إنث

اجملموع

24-15

42.4

17.6

30.1

83.8

53.1

76.7

78.5

41.5

68.1

34-25

96.2

63.3

78.7

99.6

73.8

95.4

99.5

72.1

94.5

44-35

97.5

63.0

80.4

99.9

70.4

94.4

99.8

69.5

93.7

54-45

88.2

35.2

62.5

99.9

46.4

92.7

99.2

43.5

90.0

+55

27.0

6.1

15.9

96.8

33.9

86.7

87.3

20.5

71.1

اجملموع

68.2

36.7

52.2

97.6

64.5

91.8

96.1

58.5

88.4

املصدر :مسح القوى العاملة ابلعينة السنوي  ،2017واارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
 -54ارتفع د د ددت نس د د ددبة القط د د درايت يف املناص د د ددب اإلداري د د ددة (املش د د ددرعات وكب د د ددار املس د د ددؤولني وامل د د دددراء)
بسرعة خالل الفرتة من  2006إىل  ،2012مث استقرت بعدد ذلدك عندد  %6بدني األعدوام 2017 -2013
(الشكل  ،)3لكن تبقى حصة شهلل القطرايت ملهن احرتافية ،مثل التعليم واملهن الصحية ،أعلى بكثري
من حصة الذكور.
الشكل (:)3
حصة اإلانث الق راي العامال الالئي يشغل مناصا إدارية
الوظائف المهنية

الوظائف التشريعية و الوظائف اإلدارية العليا

)(%
11.8
12

43.4

الذكور

اإلناث

10
8

21.2

5.9

21.8

5.9

6

17.7
3.5

اإلناث

الذكور

4
2
0

'16 '17

'14

'12

'10

'08

2006

'16 '17

'14

'12

'10

'08

% share of occupation in labour force

52.6

52.6

12.8

14

2006

املصدر :مسح القوى العاملة لسنوات خمتلفة ومصادر أخرى ،واارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
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 -55ارتفعت حصة النسداء القطدرايت العدامالت يف القطداع اخلداص (مبدا يف ذلدك القطداع املخدتلط)
من  ٪16يف عام  2012إىل  ٪20يف عام  .2017وجتاوات نسبة القطرايت العامالت يف القطاع اخلاص
نسدبة القطدريني ،حيدث ميكددن تفسدري الدزايدة يف عدددد القطدرايت العدامالت يف القطدداع اخلداص أبهندا تعددود
جزئيا لسياسة التقطري( )17أو ) (Qatarizationالديت تتبعهدا الدولدة والديت هتدد إىل اايدة حصدة املدواطنني
يف مجيع املؤسسات ،وخاصة يف املناصب العليا.
جدول (:)3
نسبة الق راي يف قوة العمل ابلق اعن احلكومي وغري احلكومي

القطاع
احلكومي (مبا يف ذلك الشركات احلكومية)
اخلاص (مبا يف ذلك القطاع املختلط والدبلوماسي)
اجملموع
(العدد)
احلكومي (مبا يف ذلك الشركات احلكومية)
اخلاص (مبا يف ذلك القطاع املختلط والدبلوماسي)
اجملموع
(العدد)
املصدر :جهاا التخطيط واإلحصاء.

)%( 2012

اإلنث

)%( 2017

84

80

16

20

100

100

27,072

37,057

الذكور
84

82

16

18

100

100

55,741

66,887

 -56وجت دداوا مع دددل التح دداق القط درايت ابجلامع ددة ابس ددتمرار عل ددى ع دددد القط دريني عل ددى م ددر الس ددنني
(الشددكل  .)4وتزيددد معدددالت التحدداق اإلنث ابلتعلدديم العددايل أبكثددر مددن الضددع عددن الددذكور ،وتعددزى
الفج ددوة املتزاي دددة يف مع دددالت االلتح دداق ابلتعل دديم الع ددايل ب ددني اإلنث وال ددذكور بش ددكل رئيس ددي إىل اجت دداه
القطريني لاللتحداق بسدوق العمدل يف سدن مبكدرة ال سديما ابلنسدبة للوظدائ يف جمدايل الشدرطة واجلديش؛
األم ددر ال ددذي يفس ددر ارتف دداع مع دددالت مش دداركة القط دريني ال ددذكور يف ق ددوة العم ددل ابلنس ددبة للفئ ددات العمري ددة
األصهلر ( )24-15سنة.

__________

( )17التقطري :مبادرة اسرتاتيجية أطلقتها حكومة دولة قطر بهلية توفري فرص التوظي ملواطن الدولة يف القطاع اخلاص.
GE.20-16184
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شكل (:)4
معدل االلتحاق ابلتعليم العا لل البا الق راي مقارنة ابلق رين
)(%
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امجايل معدل االلتحاق ابلتعليم العال
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املصدر :بيانت إحصائية لسنوات خمتلفة  -جهاا التخطيط واإلحصاء.

 -57إضددافة إىل ذلددك خولددت التشدريعات الوطنيددة اخندراط املدرأة يف احليدداة االقتصددادية دون متييددز مددن
خالل ضمان حقها يف ممارسة األنشطة االقتصادية مبا يف ذلدك تكدوين الشدركات ،وتعزيدزا ملسداةة املدرأة
يف التنميددة االقتصددادية الوطنيددة ت تددرخي إنشدداء مجعيددة املدرأة القطريددة للددوعي االقتصددادي واالسددتثماري،
واليت تسعى للتوعية ابملنتج الوطن للمرأة القطرية ،ابإلضافة إىل تعزيز دور املرأة يف القدرارات االقتصدادية
وإع ددداد وت دددريب الفتي ددات والس دديدات عل ددى إدارة األعم ددال ،وتوعي ددة وتثقي د الس دديدات والفتي ددات أبه ددم
املخاطر يف إدارة املشاريع وكيفية تالفيها ،وضمان املساواة يف ممارسة املرأة لألنشطة االجتماعية والثقافية
مبددا يف ذلددك أتسدديس اجلمعيددات وفقددا للمرسددوم بقددانون رقددم ( )21لسددنة  2006بشددأن املؤسسددات اخلاصددة
ذات النفع العام ،ابإلضافة إىل توفري خمتل سبل ضمان ممارسة املرأة لألنشطة الرايضية والثقافية؛ وبناء
على ذلك ت إحداث جلنة رايضة املرأة ،والعديد من املراكز الشدبابية والثقافيدة اخلاصدة ابلفتيدات مبوجدب
املرسددوم بقددانون رقددم ( )5لسددنة  1984بتنظدديم األنديددة؛ مبددا يعددزا املسدداواة للم درأة لضددمان ممارسددة هواايهتددا
واملساةة يف اإلنتاج الفكري واإلبداعي ،حيث بلهلت املراكز املخصصة للفتيات  7مراكز ،ابإلضافة إىل
ملتقيات الفتيات التابعة للمراكز الشبابية العامة.
 -58توفر غرفة جتارة وصناعة قطدر مقدرا دائمدا لرابطدة سديدات األعمدال القطدرايت الدذي كدان قدد أتسدس
يف عدام  2000هبدد تعزيدز دور املدرأة القطريدة يف اختداذ القدرارات االقتصدادية ،وتشدجيع العناصدر النسدائية علدى
املسدداةة بفعاليددة يف إقامددة املشددروعات االسددتثمارية املختلفددة .وهتددد الرابطددة إىل حتقيددق أهدددا عديدددة أبراهددا
تنمية وتعزيز أواصر التعاون يف جمال العالقات التجارية واالقتصادية بني سيدات األعمال وهتيئة البيئدة املالئمدة
ملمارسددة دورهددن يف عمليددة التنميددة االقتصددادية ،وتعزيددز دور املدرأة القطريددة يف اختدداذ القدرارات االقتصددادية ،فضددال
عدن تشددجيع العناصددر النسددائية علدى املسدداةة يف إقامددة املشددروعات والصدناعات الصددهلرية واحلرفيددة ،وتعظدديم دور
القط دداع اخل دداص ودور امل درأة القطري ددة يف املس دداةة يف فعالي ددات النش دداطات التجاري ددة واالس ددتثمارية .كم ددا تس ددعى
الرابط ددة إىل ترش دديد ال ددوعي ابلق دوانني املنظم ددة للنش دداطات التجاري ددة واالقتص ددادية ع ددن طري ددق عق ددد االجتماع ددات
وإقامة الندوات اليت تفضي إىل أتهيل املرأة لتساهم بفاعلية يف عملية التنمية االقتصادية الشاملة.
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 -59تلعب املرأة دورا حموراي يف املؤسسات اخلريية يف تقدم كافة أنواع املساعدات واإلعانت داخل
اجملتمع وخارج  ،ابإلضافة إىل األنشطة املتعددة مثل إعداد البحوث امليدانية عن األسدر املتعففدة وإقامدة
األس دواق اخلرييددة وتنظدديم محددالت الت عددات للمندداطق املنكوبددة ،وتعمددل امل درأة القطريددة يف هددذه اجلمعيددات
كموظفة ومتطوعة.
 -60تعت د حاضددنة قطددر لألعمددال أحددد أك د مراكددز االحتضددان متعددددة االسددتخدامات يف منطقددة
الش ددرق األوس ددط ومش ددال أفريقي ددا حي ددث ت ددوفر خ دددمات دع ددم األعم ددال التجاري ددة ملس دداعدة رواد األعم ددال
والشددركات ممددن لددديهم فكددرة لبدددء عمددل جتدداري أو تنميددة شددركة قائمددة .ت أتسدديس احلاضددنة ع ددام 2014
كمب ددادرة م ددن املؤسس ددات احلكومي ددة الرائ دددة يف قط ددر والداعم ددة ل ددرواد األعم ددال القط دريني ،هب ددد تق دددم
املسد دداعدة لقطد دداع رايدة األعمد ددال القطريد ددة مد ددن خد ددالل تقد دددم التمويد ددل ،واملسد دداحات املكتبيد ددة ،والتوجيد د
واإلرشاد.

ضمان مبدأ املساواة يف املشاركة يف ايلنش ة الثقافية بكافة صورها
 -61تعت د الفض دداءات العام ددة املخصص ددة لألنش ددطة الثقافي ددة والرايض ددية متاح ددة للجمي ددع دون ددا متيي ددز،
وإضافة إىل ذلك تضطلع النساء مبواقع قيادية يف عدد مدن املؤسسدات الثقافيدة ،كمدا تولدت واارة الثقافدة
والرايضة إنشاء مراكز ثقافية خاصة ابملرأة تضمن هلا املشاركة يف احلياة الثقافية .وقد ت استحداث جلندة
رايضددة امل درأة القطريددة بهلايددة تعزيددز مشدداركة امل درأة يف قطدداع الرايضددة ،وتتددوىل اللجنددة تنظدديم أنشددطة رايضددية
سنوية خمصصة للمرأة ،علما أبن املرأة القطرية تشار يف الفعاليات الرايضية احمللية والدولية.

التقييم الذي يستند إىل نوع اجلنس
 -62يصدددر جهدداا التخطدديط واإلحصدداء وبشددكل دوري (كددل سددنتني) تقريددر امل درأة والرجددل لهلددرض
دراسة الفروق بني اجلنسني وهو منشدور علدى موقدع جهداا التخطديط واإلحصداء( .)18كمدا حتدرص اللجندة
الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان علددى إعددداد تقيدديم بشددأن املسدداواة يسددتند إىل نددوع اجلددنس فيمددا يتعلددق ابحلقددوق
السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية(.)19

اخلدما املقدمة م مؤسسا اجملتمع املدين
 -63حت ددرص املؤسس ددة القطري ددة للعم ددل االجتم دداعي وكاف ددة املراك ددز املنض ددوية حتته ددا عل ددى تق دددم كاف ددة
خدماهتا بشكل متساوي دون متييز بني اجلنس أو العرق أو الدين أو اجلنسية.
 -64تقدم املراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي أنشطة توعوية وتدريبية حول حقوق
املرأة هبد رفع درجة الوعي األسري واجملتمعي بواجب جتنب التمييز ضد املرأة والتصدي لكل أشكال
العن أو التهميش اليت قد تطاهلا سواء كان ذلك يف جمال العمل أو على مستوى األسرة واجملتمع .كما
يد ددتم إصد دددار تقد ددارير وبيد ددانت وإحصد دداءات مفصد دلة حسد ددب الند ددوع االجتمد دداعي واملتهلد دريات االقتصد ددادية
واالجتماعية والثقافية للمنتفعدني خبدماتد  ،األمدر الدذي ميكدن املؤسسدة مدن التقيديم املندتظم والتعدديل عندد
االقتضاء.
__________

( )18ملزيد من املعلومات انظر
https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/pages/topicslisting.aspx?parent=Social&child=GenrealSocial

.Statistics
( )19ابإلمكان االطالع على نتائج التقييم من خالل موقع .https://nhrc-qa.org/
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 -65يعتد مركددز وفدداق( )20مددن اآلليددات املؤسسددية اهلامدة املتعاملددة مددع قضددااي وأوضدداع أسدرية كثدريا مددا
تشوهبا مواق وسلوكيات فيها متييز أو جتدن علدى املدرأة نتيجدة رواسدب فكريدة ل تتهلدري لددى الدبع  ،أو
جهل البع اآلخر بقوانني البالد ،أو أتويل خاطئ لتعاليم الدين وقواعده ،أو نظرة دونيدة للمدرأة لددى
فئة من الناس .لذلك يعمل املركز ،ضمن وحدات املختصة ،على تنقية األفكار واملواق من التدأويالت
الثقافية والدينية اخلاطئة واليت يستند إليهدا الدبع مدن األاواج واآلابء يف تعداملهم مدع الفتيدات والنسداء،
ويعمل املركز على حتقيق ذلك ع حص احلدوار واالستشدارات والتوعيدة الديت يؤمنهدا أخصدائيوه يوميدا،
وعد أنشددطة التدددريب املوجهددة لتعزيددز قدددرات إطارات د وإطددارات عدددد مددن املراكددز الشددقيقة العاملددة علددى
قضااي املرأة واألسرة.

املرراد ن ( )4و( :)5ضررواب التحلررل م ر االلتزامررا املرت بررة علررى العهررد و قييررد
ن اق احلقوق املنصوص عليها يف العهد
 -66يع د ددرت الدس د ددتور القط د ددري ابحلق د ددوق املنص د ددوص عليه د ددا يف العه د ددد ال د دددويل اخل د دداص ابحلق د ددوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتؤكده القدوانني والتشدريعات القطريدة الصدادرة هبدذا الشدأن ،إال أند قدد
تددؤدي بعد الظددرو أو احلدداالت االسددتثنائية إىل تعطيددل بعد أحكددام الدسددتور وابلتددايل تقييددد بع د
احلقوق الواردة يف هذا العهد ،وابلرغم من ما ورد يف ن املادة ( )69مدن الدسدتور القطدري أبند لألمدري
أن يعل ددن مبرس ددوم األحك ددام العرفي ددة يف ال ددبالد ،يف األحد دوال االس ددتثنائية وس ددبل مواجهته ددا ،إال أن امل ددادة
قص درهتا علددى األخطددار الدديت هتدددد سددالمة الدولد ة أو وحدددة إقليمهددا أو أمددن شددعبها ومصدداحل  ،أو تعددوق
مؤسسددات الدولددة عددن أداء مهامهددا .ومددع ذلددك فهنالددك حقوقددا أساسددية ال جيددوا تعليقهددا حددىت يف حالددة
إعددالن األحكددام العرفيددة ،كمددا أن األحدوال االسددتثنائية البددد وأن حتدددد يف القدوانني ويصدددر مرسددوم حيدددد
طبيعتهددا وبيددان اإلجدراءات املتخددذة ملواجهتهددا ويددتم إخطددار جملددس الشددورى خددالل مخسددة عشددر يومددا مددن
صددوره ويف حالددة غيدداب اجمللدس ألي سددبب مددن األسدباب يطددر اجمللددس ابملرسدوم عنددد أول اجتمدداع لد ،
ويكددون إعددالن األحكددام العرفيددة ملدددة حمدددودة وال جيددوا متديدددها إال مبوافقددة جملددس الشددورى .كمددا نصددت
املددادة ( )20مددن قددانون رقددم ( )25لسددنة  2015بشددأن الدددفاع املدددين علددى "يف حالددة وقددوع كارثددة عامددة أو
توافر الظرو اليت ترجح وقوعهدا ،يعلدن اجمللدس حالدة الطدوار  ،كمدا يعلدن انتهداء هدذه احلالدة عندد اوال
مقتضياهتا" .علما أن ومنذ اعتماد الدستور القطري ل يتم إعالن أية حالة طوار ابلدولة.
 -67وكما ت التطرق إلي مسدبقا فدإن االتفاقيدات بوجد عدام هلدا قدوة القدانون وفقدا لدن املدادة ()68
من الدستور( ،)21واليت توضح أن دولة قطر أتخذ يف تطبيق أحكام املعاهدات الدولية يف داخل إقليمها
بنظرية "وحدة القانون كقاعدة عامدة" أي أن دولدة قطدر تلتدزم مدن خدالل أجهزهتدا ومؤسسداهتا وسدلطاهتا
بتنفيددذ املعاهدددات بعددد التصددديق عليهددا ونشددرها يف اجلريدددة الرمسيددة مبوجددب مرسددوم ،علددى أن معاهدددات
الصلح واملعاهدات املتعلقة إبقليم الدولة أو حبقوق السيادة أو حقوق املواطنني العامة أو اخلاصة أو اليت
تتضددمن تعددديال لقدوانني الدولددة جيددب لنفاذهددا أن تصدددر بقد انون ،ويرتددب هددذا الددن علددى الدولددة التزامددا
بتعددديل تش دريعاهتا وموائمتهددا مددع أحكددام االتفاقيددة مددع مراعدداة التحفظددات واإلعددالنت ال دواردة يف وثيقددة
االنضددمام لالتفاقيددة ،كمددا يتعددني أن يكددون إصدددار التشدريعات الالحقددة متوافقددا مددع االتفاقيددات املنضددمة
إليها دولة قطر.
__________

( )20ملزيد من املعلومات انظر .http://www.wifaq.org.qa
( )21انظر الدستور القطري .https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=en
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 -68إن انضمام دولة قطر هلذا العهد أصبح تشريعا وطنيا ملزما ويرتتب على ذلك تنفيذ ما يرد يف
االتفاقيددات مددن أحكددام وفقددا املددادة ( )6مددن الدسددتور علددى أن "حتددرتم الدولددة املواثيددق والعهددود الدوليددة،
وتعمد ددل علد ددى تنفيد ددذ كافد ددة االتفاقيد ددات واملواثيد ددق والعهد ددود الدوليد ددة الد دديت تكد ددون طرفد ددا فيهد ددا" ،وىف املد ددادة
رق ددم ( )2/143م ددن الدس ددتور عل ددى أن "ال يرتت ددب عل ددى العم ددل ابلدس ددتور اإلخ ددالل أبحك ددام املعاه دددات
واالتفاقيات الدولية اليت تكون الدولة طرفا فيها ،ممدا يرتتدب عليدد وعمدال بدن املدادة ( )33مدن القددانون
املددين الصادر ابلقانون رقم  22لسنة  2004على أن "ال تسري أحكام املواد السابقة إذا وجد ن على
خالفهددا يف قددانون خدداص أو يف معاه دددة دوليددة نفددذة يف قطددر" ،وم ددن مث فإند د حي ددق لك ددل ذي مد ددصلحة
التمدسك إبعمدال القواعدد اليت أقرهتا االتفاقيدة ،وذلدك يف أي ندزاع يعدرض علدى القدضاء ،وأتسيدسا علدى
أن التددشريعات القطريددة الدديت هددي ملزمددة للقاضددي الددوطن قددد جدداءت متفقددة مددع مددا قررتد د االتفاقيددة مددن
مب دداد  ،ممددا ينعدددم مع د وجددود دعدداوى ت الدددفع هبددا إلعمددال مددا قررت د االتفاقيددة مددن أحكددام ،وهددذا مددا
استقرت علي احكام حمكمة التمييز من وجوب التقيد ابملواثيق الدولية املنضمة إليها دولة قطر والصادر
بشأهنا مراسيم.
 -69تن املادة ( )5من هذا العهد بعدم جواا تضدييق احلقدوق الدواردة يف العهدد ،فباإلضدافة ملدا ت
ذكره آنفا ،فإن دولة قطر حترص على أن يكون موضوع حقوق اإلنسان يف صلب اإلصالح الدستوري
والسياس ددي واالقتص ددادي واالجتم دداعي والثق ددايف ،حي ددث انعك ددس ه ددذا االهتم ددام يف تط ددوير وتقوي ددة البني ددة
التحتية حلقوق اإلنسان يف مستوايهتا التشريعية واملؤسسية .ووفقا للمدادة ( )68مدن الدسدتور فإند يكدون
لالتفاقيددة قددوة القددانون ،وقددد أكددد الدسددتور علددى عدددم التضددييق علددى احلقددوق أو االنتقدداص منهددا ،حبجددة
تنظيمها أو تعديلها؛ فنصت املادة ( )146على أن ال جيوا تعديل األحكدام اخلاصدة ابحلقدوق واحلدرايت
العامة إال يف احلدود اليت يكون الهلرض منها منح املزيد من الضمانت لصاحل املواطن.

املادة ( :)6احلق يف العمل
 -70كفددل الدسددتور القطددري احلددق يف العمددل حيددث ألزمددت املدواد ( 26و 28و )30مند الدولددة علددى
توفري فرص العمل وأقامت هذه املواد العالقدة بدني العمدال شداملة كافدة طوائد العمدال وصداحب العمدل
على العدالة االجتماعية اليت هتد إىل حتقيق املساواة وتكافؤ الفرص وتدوفري احليداة الكرميدة ومقتضدياهتا
ووسائل الوصول إليها وكافة حقوق اإلنسان اليت قررهتا الشرائع السماوية واملواثيق الدولية وقننتها الدول
ونظمت العالقات التعاقدية القائمة بني العمال وأصحاب األعمال يف قوانينها الداخلية ومدن أهدم هدذه
القواعد حتقيق التواان بني أطرا التعاقد مما يقيم عالقة تعاقدية متينة ينتفع هبا اجملتمع وأطرا التعاقد.
 -71حرص املشرع القطري على محاية املتعاقد الضعي بوضع التشريعات اليت تضمن هلم حقوقهم
واحلصول عليها والتزام املعايري الدولية السابق اإلشارة إليها ويظهدر جبدالء هدذا االجتداه التشدريعي القطدري
يف القانون رقم ( )15لسنة  2016إبصدار قانون املوارد البشرية املدنية والئحتد التنفيذيدة ،وقدانون العمدل
الصادر ابلقانون رقم ( )14لسنة  2004وتعديالتد  ،والقدانون رقدم ( )15لسدنة  2017بشدأن املسدتخدمني
يف املناال.
 -72ض ددمنت التش دريعات ح ددق املوظ د بع ددد انته دداء ف ددرتة خدمت د  ،حي ددث نص ددت التش دريعات عل ددى
اسددتحقاق املوظ د أو العامددل راتددب التقاعددد إذا انتهددت خدمت د أبحددد األسددباب اآلتيددة ،وهددي :الوفدداة،
وبلوغ السن املقررة النتهاء اخلدمة أو إهناء اخلدمة ابلطريق التأديي ،وكانت مدة اخلدمة ال تقل عن 15
سنة ،واالسدتقالة ،وكاندت مددة اخلدمدة ال تقدل عدن  15سدنة ،وكدان عمدر املوظد ال يقدل عدن  40سدنة،
وعددم اللياقددة الطبيدة طبقددا ملددا تقدرره اللجنددة الطبيدة ،وإلهلدداء الوظيفددة أو إهنداء اخلدمددة بهلدري الطريددق التددأديي
للموظفني أو العاملني يف الواارات واألجهزة احلكومية األخرى واهليئات واملؤسسات العامة ،وكانت مدة
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اخلدمة ال تقل عن  5سنوات ،وانتهداء اخلدمدة لهلدري األسدباب املنصدوص عليهدا يف القدانون ،وكاندت مددة
اخلدمة ال تقل عن  15سنة.
 -73يسدتحق العامدل مكافدأة هنايدة اخلدمددة إذا كاندت مددة عملد لسددنة كاملدة فدأكثر ،وتسدتحق عددن
كافة عدد سنوات اخلدمة ،وحتدد هذه املكافأة اتفاقا بني الطرفني علدى أال تقدل عدن أجدر ثالثدة أسدابيع
عن كل سنة من سنوات اخلدمة.

شجيع الق رين لالخنراط يف العمل اخلاص
 -74حتفز الدولة املواطن يف سن العمل ما بني الثامنة عشرة إىل الستني على االخنراط يف العمل يف
القطاع اخلداص مدع ضدمان حقد يف مجيدع امتيدااات املواطندة الديت تقددمها الدولدة ،مبدا فيهدا احلدق يف قدرض
اإلسكان واحلق يف احلصول على األرض وكذلك احلق يف مشول بقانون التقاعد والتأمينات االجتماعية.
ودأب ددت واارة التنمي ددة اإلداري ددة والعم ددل والش ددؤون االجتماعي ددة عل ددى مراجع ددة أع ددداد امل ددوظفني القط دريني يف
القطاع اخلاص ،من خالل مطالبة املؤسسدات والشدركات املعنيدة بتزويددها ابملعلومدات اخلاصدة ابملدوظفني
امل دواطنني واملقيم ددني ،وذل ددك م ددن أج ددل إنش دداء قاع دددة بي ددانت هب ددد فس ددح اجمل ددال وإاتح ددة الف ددرص أم ددام
الكوادر الوطنية للعمل يف القطاع اخلاص ،وكذلك تقطري هذا القطاع عن طريق خطدط مخسدية متتاليدة.
حي ددث تش ددمل قاع دددة البي ددانت احتياج ددات القط دداع اخل دداص م ددن التخصص ددات املختلف ددة خ ددالل العش ددر
سددنوات القادمددة علددى مددرحلتني ،إضددافة إىل معرفددة أعددداد املدواطنني القطدريني وغددري القطدريني العدداملني يف
القطدداع اخلد اص ،ومددن مث توجيد الطددالب لدراسددة هددذه التخصصددات واالحتياجددات الدديت قامددت اجلهددات
بتزويد الواارة هبا.
 -75ت ختصد ددي إدارة لتلقد ددي شد ددكاوى املد ددوظفني القطد دريني يف القطد دداع اخلد دداص ملتابعد ددة كافد ددة أند دواع
الشد ددكاوى واملتضد ددمنة شد ددكاوى التهمد دديش والتضد ددييق هبد ددد إجبد ددارهم علد ددى تد ددر العمد ددل يف املؤسسد د ات
اخلاصدة .كدذلك تقددوم الدواارة بتنظديم سلسددلة لقداءات للتعريد أبةيدة تشدجيع الشددباب للعمدل يف البنددو
واملؤسسات وشركات القطاع اخلاص لتنشيط حركة التقطري( )22أو ) (Qatarizationوالتأكيد على مراعاة
توطني أك نسبة ممكنة من الوظائ يف تلك املؤسسات سعيا لتنفيذ بنود رؤية قطر الوطنية .2030

احلماية م الفصل التعسفي
 -76جاءت أحكام قانون العمل وتعديالت كافة كأحكام آمرة ومتعلقة ابلنظام العام ،حيث قصدد
املشرع لدى إصداره قانون للعمل حتقيق مصلحة عامة اجتماعية تتمثل يف احلفاظ على متاسك النسيج
االجتماعي من خالل املواانة بني مصلحة كل مدن العمدال وأرابب العمدل مبدا ميندع متييدز فئدة منهمدا علدى
األخرى ،وهو املبدأ الذي أرساه الدستور القطري حينما ن يف مادت رقم ( )30على أن "العالقدة بدني
العمال ،أرابب العمل أساسها العدالة االجتماعية وينظمها القانون" ،وعلي فقد نصت املادة ( )64من
قانون العمل على "جيب على العامل قبل الطعن يف اجلزاء املوقع علي أمام احملكمة املختصة ،التظلم إىل
صاحب العمل خالل سبعة أايم من اتريخ علم ب  ،ويدتم البدت يف الدتظلم خدالل سدبعة أايم مدن اتريدخ
تقدمي  ،ويعت فوات هذه املدة دون البت في رفضا ل  .ويف حالة رف التظلم أو عدم البت في خالل
املدة املشار إليها ،للعامل التظلم إىل اإلدارة مدن اجلدزاء املوقدع عليد خدالل سدبعة أايم مدن اتريدخ الدرف ،
وجيب على اإلدارة البت يف تظلم العامل خالل سبعة أايم من اتريخ تقدمي إليها ،ويكون قرارها هنائيدا،
__________

( )22وتع ددن ض ددمان وج ددود نس ددبة حم ددددة أو ك ددوات للم ددوظفني القط دريني يف املؤسس ددات واجله ددات غ ددري احلكومي ددة أو ش ددب
احلكومية ،وذلك لضمان اخنراطهم يف كافة قطاعات الدولة.
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ويعتد فدوات هدذه املددة دون البدت يف الدتظلم رفضدا لد  .اسدتثناء مدن ذلدك جيدوا للعامدل الطعدن يف جدزاء
الفصل من العمل ،أمام احملكمة املختصة".
 -77وإذا تبني للمحكمة أن فصدل العامدل كدان تعسدفيا أو خمالفدا ألحكدام هدذا القدانون قضدت إمدا
إبلهلدداء جدزاء الفصددل وإعددادة العامددل إىل العمددل واسددتحقاق األجددر عددن الفددرتة الدديت حددرم فيهددا مددن العمد ل
تنفيذا هلذا اجلزاء ،أو تعوي العامل تعويضدا مناسدبا ويددخل يف تقددير التعدوي األجدر واملدزااي األخدرى
اليت حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل.
 -78كمددا ند قددانون الفصددل يف املنااعددات اإلداريددة رقددم ( )7لسددنة  2007يف املد ادة ( )2من د علددى
"تنشدأ ابحملكمددة االبتدائيددة دائددرة إداريدة أو أكثددر ،تشددكل كددل منهددا مدن ثالثددة قضدداة ،ختددت دون غريهددا،
بنظر املنااعات اإلدارية احملددة هبذا القانون".

إعادة التوظيف
 -79تشمل اسرتاتيجية التنمية الوطنية ( )2022-2018مخسة مشداريع تددعم االحتفداظ واالسدتفادة
مددن العمالددة الوافدددة ،وقددد اضددطلعت واارة التنميددة اإلداريددة والعمددل والشددؤون االجتماعيددة إبعددداد وتنفيددذ
مشروع معاجلة أوضاع الفائضني واملتقاعدين ممن هم يف سن العمل هبد إدخال هذه الفئات إىل دورة
العمل العام ابعتبارةا قوة منتجة وجبت مساةتها .كما تقوم الواارة بتسجيل وترشيح املواطنني الباحثني
عددن عمددل ومتابعددة تعيي ددنهم ابلقطدداع اخلدداص واحلك ددومي ،وتتددابع العددرض والطل ددب علددى العمالددة الوطني ددة
بسوق العمل القطري إلجياد التواان بينهما من خالل هتيئة فرص عمل مناسبة لكافة املواطنني الباحثني
ع ددن عم ددل أو ت ددوجههم لكس ددب امله ددارات املهني ددة ال دديت تتناس ددب م ددع احتياج ددات س ددوق العم ددل .كم ددا ت
أتسديس الشددركة القطريدة لالسددتقدام (ويدزة)( )23والدديت هتدد إىل اسددتقدام العمالدة احملرتفددة وتدوفري خدددمات
التدريب والتأهيل املختل  ،كما تساهم يف االحتفاظ ابلعمالة واالستفادة منها داخل البالد.

برامج التوجيه والتدريا التقنين واملهنين وأثرها
 -80نظد ددم املشد ددرع يف الفصد ددل اخلد ددامس مد ددن قد ددانون املد دوارد البشد درية املدنيد ددة الصد ددادر ابلقد ددانون رقد ددم
لسنة  2016مسألة التدريب والتطوير وذلك يف املدواد مدن ( )30إىل ( ،)33فالزمدت اجلهدة احلكوميدة بوضدع
خطة للتدريب ،حيث نصت املادة (" )30على اجلهة احلكومية ،ابلتنسيق مع واارة التنمية اإلدارية والعمل
والشددؤون االجتماعيددة ،وضددع خطددة للتدددريب وفقددا للمسددار الددوظيفي مبددا حيقددق أهدددافها يف إطددار السياس ددة
العام ددة للدول ددة ،ومب ددا يكف ددل تط ددوير أداء موظفيه ددا ع ددن طري ددق تزوي دددهم بف ددرص مالئم ددة للت دددريب والتط ددوير
والتأهيددل ،هبددد تنميددة وتعزيددز قدددراهتم وإكسدداهبم مهددارات جديدددة حتسددن مددن أدائهددم ملهددام الوظددائ الدديت
يشهللوهنا ،وتؤهلهم لتويل مهام وظيفية أعلى ،وذلك وفقا للشروط والضوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذية
هلددذا القددانون" .اعت د املشددرع املدددة الدديت يقض دديها العامددل يف التدددريب مدددة عمددل فنصددت املددادة ( )32عل ددى
"تعت املدة اليت يقضيها املوظ يف التدريب مدة عمل يتمتع فيها جبميع املزااي اليت يتمتع هبدا يف الوظيفدة،
ويعت التخل عن التدريب دون عذر تقبل جهة العمل إخالال بواجبات الوظيفة".
15

 -81كم ددا نظ ددم املش ددرع يف الفص ددل الث دداين الت دددريب امله ددن يف امل دواد م ددن ( )11إىل ( )17م ددن ق ددانون
العمل الصادر ابلقانون رقم ( )14لسنة .2004

__________

( )23ملزيد من املعلومات انظر .https://www.wisa.qa
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 -82كما تلتزم عدة جهات ابلدولة بتوفري برامج تدريبية وتقنية ومهنيدة ومنهدا واارة التنميدة اإلداريدة
والعمل والشؤون االجتماعية ،وكلية اجملتمع( ،)24وكلية مشال األطلنطي(.)25
 -83وتنفي د ددذا هل د ددذه التش د دريعات والت د دددابري ،جنح د ددت الدول د ددة يف حتقي د ددق نس د ددب عالي د ددة م د ددن التقط د ددري
( )Qatarizationابلتعاون مع خمتل قطاعات الدولدة ،وهدي مسدتمرة يف بدرامج تددريب القطدريني لشدهلل
الوظددائ التخصصددية أيضددا .وقددد ت إعددداد دراسددة للوقددو علددى أسددباب عددزو الشددباب عددن التعيددني
ابلقطاع اخلاص وحتليل النتدائج واقدرتاح احللدول ،وسدو يدتم طدرح االسدتبيان علدى القطداع املدايل كمرحلدة
أوىل ابعتباره القطاع األك يف القطاع اخلاص واألكثر طلبا من قبل الباحثني عن عمل.

احلد م الب الة وخاصة يف املناطق الريفية
 -84ال يوجددد ريد يف دولددة قطددر كمددا أن معدددل البطالددة فيهددا قددد اخنفد مددن  1.6يف سددنة
إىل  0.1يف سنة  ،2019أي أن سوق العمل يف قطر يقرتب من حالة التشهليل التام .ويعت معددل البطالدة يف
دولة قطر األدن يف العال ابملقارنة مع املتوسط العاملي  %5.5ويف دول االحتاد االورب  %6.4لسنة .2018
2012

 -85ارتفعت معدالت مشاركة املرأة يف قوة العمل من  %53.7عام  2013إىل  %58.5عام
ابلتوااي مع إحدراا تقددم ملحدوظ يف حتسدني التدواان بدني مسدؤوليات املدرأة يف العمدل واحليداة األسدرية مدن
خالل إجراء مراجعة قانون املوارد البشرية لعام .2009
2018

 -86ويف جمددال محايددة األس ددرة ماليددا مددن الع ددوا ،تقدددم الدولددة ال دددعم لألسددرة عددن طري ددق تددوفري ف ددرص
العمدل واإلسدكان والضدمان االجتمدداعي واملعاشدات والتأميندات االجتماعيددة ،ابإلضدافة إىل تبدن مشدداريع
لدعم األسر متدنية الدخل.

العمل يف االقتصاد غري الرمسي
 -87تش د ددري البي د ددانت إىل أن نس د ددبة العمال د ددة غ د ددري الرمسي د ددة إىل العمال د ددة غ د ددري الزراعي د ددة بلهل د ددت ص د ددفر
للفرتة  2018-2012وذلك لهلياب القطاع غري الرمسي كون مجيع العاملني بدولة قطر يعملون يف القطاع
الرمسي.

محاية املستخدمن يف املناتل
 -88ص دددر ق ددانون رق ددم ( )15لس ددنة  2017بش ددأن املس ددتخدمني يف املن دداال ،وال ددذي يتواف ددق م ددع أحك ددام
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )189بشأن العمل الالئدق للعمدال املندزليني واملعدايري الدوليدة املعمدول هبدا،
حيث أدخل املشرع هذه الفئة من العمالة يف مظلة احلماية القانونية ،وتتلخ أهم أحكام يف التايل:
•

نظ ددم الق ددانون العالق ددة ب ددني أص ددحاب العم ددل واملس ددتخدمني يف املن دداال ،وحظ ددر تش ددهليل
املس ددتخدمني يف املن دداال قب ددل حص ددوهلم عل ددى ت ددرخي ابلعم ددل يف الدول ددة ،كم ددا حظ ددر
تشهليل املسدتخدمني مدن اجلنسدني ممدن تقدل أعمدارهم عدن واحدد وعشدرين عدام أو تزيدد
على ستني عام.

•

ال جيوا تشهليل املستخدمني يف املناال إال بعقد استخدام مكتوب ومصددق عليد مدن
اإلدارة املختصدة بدواارة التنميدة اإلداريدة والعمددل والشدؤون االجتماعيدة وحمدررا مدن ثددالث

__________

( )24ملزيد من املعلومات انظر .https://www.ccq.edu.qa
( )25ملزيد من املعلومات انظر .https://www.cna-qatar.com/
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نسددخ ،لكددل طددر نسددخة ،وتددودع الثالثددة لدددى اإلدارة املختصددة ،وحيدددد عقددد العمددل
األحكام اخلاصة بعالقة العمل بني الطرفني ،والبيانت الواجب توافرها يف العقد.
•

ألزم املشرع صاحب العمل واملقيمني معد بتدوفري املأكدل واملسدكن الالئدق للمسدتخدم،
والرعايددة الصددحية املالئمددة ،واألدويددة واملسددتلزمات الطبيددة حددال مرضد أو إصددابت أثندداء
أداء العمددل أو بسددبب  ،دون إلزام د أبي أعبدداء ماليددة .وألددزمهم أيضددا مبعاملددة املسددتخدم
معاملة حسنة حتفظ ل كرامت وسدالمة بدند  ،وعددم تعدري حياتد أو صدحت للخطدر
أو إيذائ د ب دددنيا أو نفس دديا ،وع دددم تش ددهليل أثن دداء إجاات د املرض ددية أو يف مواعي ددد راحت د
اليومية أو اإلجااات األسبوعية.

•

نظم القانون اإلجااة السنوية حبيث يسدتحق املسدتخدم عدن كدل سدنة ميالديدة يقضديها
ابخلدمة إجااة سنوية مدفوعة األجر بواقع ثالثدة أسدابيع مدع اسدتحقاق تدذاكر السدفر.
كما ألزم املشرع صاحب العمل أن يدفع للمستخدم عند انتهاء خدمت مكافأة هناية
اخلدمددة فضددال عددن أي مبددال أخددرى تكددون مسددتحقة للمسددتخدم وحتدددد قيمددة مكافددأة
هناية اخلدمة أبجر ثالثة أسابيع عن كل سنة من سنوات اخلدمة.

•

أجدداا القددانون للمسددتخدم إهندداء عقددد العمددل قبددل انتهدداء مدتد  ،مددع احتفاظد حبقد يف
مكافأة هناية اخلدمة ،يف احلاالت اآلتية:
•

إذا أخل صاحب العمل ابلتزامات املقررة مبوجب عقد االستخدام أو أحكدام
القانون.

•

إذا كان صاحب العمل ،أو من ميثل  ،قد أدخدل الهلدش علدى املسدتخدم فيمدا
يتعلق بشروط االستخدام.

•

إذا اعتدى صاحب العمل أو أحد أفراد أسرت على املستخدم مبدا ميدس بدند
أو يل حبيات .

•

إذا علددم صدداحب العمددل أو أحددد املقيمددني مع د  ،بوجددود خطددر جسدديم يهدددد
سالمة املستخدم أو صحت ول يعمل على إاالت .

•

إذا قام صاحب العمل بتشهليل املستخدم خارج الدولة دون موافقت .

•

ختض ددع املنااع ددات ال دديت تنش ددأ ب ددني ص دداحب العم ددل واملس ددتخدم ع ددن تطبي ددق أحك ددام ه ددذا
القد ددانون إىل أحكد ددام الفصد ددل اخلد دداص ابملنااعد ددات العماليد ددة يف قد ددانون العمد ددل رقد ددم ()14
لسنة  2004وتعديالت  ،بشأن اللجوء إىل جلان فد املنااعدات العماليدة كمدا قدرر املشدرع
الن على تعوي املستخدم عن إصاابت العمل وفقا لقانون العمل املشار إلي .

•

فرض القانون عدة عقوابت على خمالفة أحكامد تبددأ مدن الهلرامدة خبمسدة آال رايل
قطري ،وتصل إىل عشرة آال رايل قطري.

•

أنشأت واارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية قسم لتلقي شكاوى العمالة
املنزلية وتسويتها ،ويتم رصد هذه الشكاوى واحصائها بشكل منتظم.

التدابري واملمارسا واجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق العمالة الوافدة
-89
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•

وقعددت الدولددة ( )36اتفاقيددة ثنائيددة و( )13مددذكرات تفدداهم مددع الدددول املرسددلة للعمالددة
لتوفري محاية قانونية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم.

•

ألزمددت الدولددة أصددحاب العمددل والشددركات ابسددتخدام مكاتددب جلددب األيدددي العاملددة
املعتمد دددة ابلدولد ددة والتنسد دديق مد ددع الد دددول املرسد ددلة مبوافاتند ددا ابملكاتد ددب املعتمد دددة لد ددديهم،
وتزويدددهم بقائم ددة م ددن املكات ددب املعتم دددة يف دولددة قط ددر للتأك ددد م ددن س ددالمة إج دراءات
استقدام العمالة ابلشكل الصحيح واختاذ اإلجراءات القانونية حبق املكاتب املخالفة.

•

قامددت الدولددة بتدشددني خدمددة اإلخطددارات اإللكرتونيددة الدديت يقددوم بتقدددميها العامددل يف
حال االنتقال من جهة عمل إىل أخرى أو يف حال رغبت يف املهلدادرة النهائيدة للدبالد.
وتتوىل واارة التنمية اإلداريدة والعمدل والشدؤون االجتماعيدة البدت يف الطلدب املقددم مدن
العامددل ،كمددا ت البدددء يف توايددع صدديهلة اإلخطددارات الدديت سدديقوم العامددل بتوجيههددا إىل
صاحب العمل إلهناء العالقة بني الطرفني ابلرتاضي.

•

قامت الدولة بعدد من اإلجراءات املتعلقدة بتدوفري السدكن الالئدق للعمالدة الوافددة وفقدا
للمعايري الدولية املعرت هبا.

املادة ( :)7احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية
 -90س دديتم تن دداول ال ددرد عل ددى ه ددذه امل ددادة بع ددرض معلوم ددات تكميلي ددة مل ددا ورد أع دداله عن ددد ال ددرد عل ددى
املددادة ( ،)6وفقددا بعدددد مددن احملدداور منهددا :احلددد األدن لألجددور ،ومحايددة وتعزيددز حقددوق العمالددة الوافدددة يف
العمل قبل وصوهلا للدولة وأثنداء وجودهدا يف الدولدة ،والتسدهيالت املقدمدة ملدنح العامدل الفرصدة يف تهليدري
جهة العمل.

احلد ايلدىن لألجور
 -91وافق جملس الواراء القطري بتاريخ  16أكتوبر  2019على مشروع قانون بتنظيم احلدد األدن لألجدور
وهو حاليا يف مرحلة اإلصدار ،ويلزم مشروع القدانون أصدحاب العمدل بددفع أجدر أدن أساسدي للعمدال مبدا يف
ذلك املستخدمني يف املناال ،فضال عن توفري الهلذاء والسكن الالئق.
 -92يهددد مشددروع قددانون احلددد األدن لألجددور ،فضددال عددن تددوفري تلددك اخلدددمات األساسددية ،إىل
ضبط حد أدن لألجور ال ميكن النزول عن أو االتفاق على أقل من بني العامل وصاحب العمل ،وهو
أدن مبل يسمح بدفع للعامل واملستخدم عن العمل الذي يؤدي  ،أاي كان مستوى مهارة العمل أو مدا
يقوم ب من مهام.
 -93وي ددن مش ددروع الق ددانون عل ددى أن حتدي ددد احل ددد األدن لألج ددور يك ددون بق درار م ددن واي ددر التنمي ددة
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،سواء للعمال أو املستخدمني يف املناال ،وتتم مراجعت مرة واحدة
عل ددى األق ددل ك ددل س ددنة ،حي ددث ستنش ددأ ابلد واارة جلن ددة تس ددمى (جلن ددة احل ددد األدن لألج ددور) خت ددت بدراس ددة
ومراجعددة احلددد األدن ألجددور العمددال واملسددتخدمني ابملن دداال وترفددع توصددياهتا يف هددذا الشددأن إىل ال ددواير،
وذلددك وفقددا لشددروط وضدوابط سدديتم حتديدددها يف القددانون ومبددا يتوافددق مددع معددايري منظمددة العمددل الدوليددة.
وسيلتزم أصحاب العمل بعد صدور القانون بتعديل أجور مجيع العاملني واملستخدمني مبا يتفق مع احلد
األدن لألجور املنصوص علي يف القانون إذا كانت تقل عن هذا احلد ،مدع عددم املسداس أبجدورهم الديت
تزيد علي .

26

GE.20-16184

E/C.12/QAT/1

محاية و عزيز حقوق العمالة الوافدة يف العمل
 -94حترص دولة قطر على معاملة الوافدين معاملة منصفة ،كما تتبع سياسة تشريعية وإدارية فعالة
لدعم حقوقهم ومحايتهم من التمييز أو اإلساءة .وهبد مكافحة مجيع أنواع وأشكال االستهلالل الذي
من املمكن أن يقدع فيد العامدل ،اختدذت دولدة قطدر يف الفدرتة األخدرية تددابري يف كافدة مراحدل االسدتقدام،
متضمنة التايل:
املرحلة ايلوىل :قبل وصول العامل إىل الدولة:
 -95إنشدداء مركددز أتشدريات قطددر يف الدددول املرسددلة للعمالددة والددذي يددتم مددن خاللد إجدراءات التقدداط
البصددمة والفح د الطددي قبددل قدددوم العامددل إىل دولددة قطددر وتوقيددع العقددود االلكرتونيددة ممددا يتدديح للعامددل
امكاني قراءة العقد بلهلت األم ومينح فرصة أفضل لفهدم العقدد والتفداوض إذا ل يكدن مقتندع أبحدد بندود
العقدد ،كمدا يضدمن عددم وجدود تعدارض بدني عدروض التوظيد الديت يدتم اإلعدالن عنهدا مدن قبدل مكاتدب
االسددتقدام يف الدددول املرسددلة للعمالددة وشددروط العقددد القانونيددة .وشددكل هددذا املركددز عالمددة فارقددة للقضدداء
على دفع العامل رسوم االستقدام .ت افتتاح املركز يف ستة دول رئيسدية مرسدلة للعمالدة لدولدة قطدر وهدي
سريالنكا وبنهلالديش وابكستان ونيبال واهلند والفلبني ،مع وجدود خطدة مسدتقبلية الفتتداح املركدز يف كدل
مددن تددونس وكينيددا واثيوبيددا .علمددا أبن مجيددع اخلدددمات الدديت يقدددمها املركددز هددي خدددمات إلكرتونيددة وجمانيددة
يتحمل تكلفتها صاحب العمل ويتم دفعها عن طريق التحويل املصريف.
 -96يعت موضوع حماربة العمل اجل ي واالجتار ابلبشر من أوىل أولوايت دولة قطر حيث تقدمت
خبطى مقدرة يف هذا املوضدوع ،وحيدث أن ضدمان وصدول العامدل إىل دولدة قطدر دون ديدون مكبلدة عليد
يعطددي للعامددل حريددة أك د ويقضددي علددى نددوع مددن أن دواع العمددل اجل د ي واالجتد ار ابلبشددر؛ أطلقددت واارة
التنمي د ددة اإلداري د ددة والعم د ددل والش د ددؤون االجتماعي د ددة يف م د ددايو  2019منت د دددى يه د ددد إىل تط د ددوير الت د دددابري
واإلجراءات املنظمة للتوظي واالستقدام العادل ملنع دفع رسوم االستقدام ،وذلك من خالل:
•

تنظ دديم عم ددل مكات ددب االس ددتقدام حبي ددث ي ددتم االس ددتقدام م ددن خ ددالل ش ددركات مرخصد ة
تراعي كافة حقوق العمال.

•

توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفداهم مدع الددول املرسدلة للعمالدة لتدوفري محايدة قانونيدة
للعمالة الوافدة قبل االستقدام وبعده.

•

متابعددة عم ددل مكات ددب اس ددتقدام العمال ددة حلس دداب الهل ددري والتفت دديش عليه ددا بص ددورة دوري ددة
أو مفاجئة ،للتحقق من عدم استهلالل العمالة الوافدة ،واحلفاظ على حقوقهم.

املرحلة الثانية :بعد وصول العامل إىل الدولة:
 -97قامددت دولددة قطددر إبق درار بع د
الوافدين ،وذلك على النحو التايل:
•
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التش دريعات واألنظمددة الدديت حتددد مددن أي اسددتهلالل ضددد العمددال

القددانون رقددم ( )1لسددنة  2015بتعددديل قددانون العمددل (نظددام محايددة األجددور  )W.P.Sبشددأن
تعددديل بعد أحكددام قددانون العمددل الصددادر ابلقددانون رقددم ( )14لسددنة  ،2014وذلددك للبدددء
يف تطبيق "نظام محاية األجدور للعداملني اخلاضدعني ألحكدام قدانون العمدل" ،والدذي يقضدي
بوجوب حتويل األجر إىل حساب العامل يف إحددى املؤسسدات املاليدة ابلدولدة ،كمدا يضدع
ض بط املخدالفني تتمثددل يف التدددقيق اإللكددرتوين وتوقيدع عقددوابت علددى املنشددآت
النظدام آليددة ل د
اليت تتدأخر يف دفدع األجدور ،وكدذلك توقيدع عقدوابت ملخالفدة النظدام تصدل إىل احلدبس مددة
ال تزيددد عددن شددهر وابلهلرامددة الدديت ال تقددل عددن ألفددي رايل قطددري وال جتدداوا سددتة آال رايل
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قطدري .كمددا صددر القدرار الدوااري رقددم ( )4لسدنة  2015بضدوابط نظدام محايددة أجدور العمددال
اخلاضددعني لقددانون العمددل ،والددذي يلددزم أصددحاب العمددل بتحويددل األجددور خددالل سددبعة أايم
من اتريدخ اسدتحقاقها إىل املؤسسدات املاليدة ،ويف حالدة حددوث خمالفدات هلدذا النظدام جيدوا
لل ددواير وق د م ددنح أي تص دداريح عم ددل جدي دددة ،ووق د مجي ددع مع ددامالت ص دداحب العم ددل
املخ ددال هل ددذا الق درار ،فيم ددا ع دددا التص ددديق عل ددى عق ددود العم ددال ،ح ددىت ال مت ددس اإلج دراءات
املتخدذة ضدد صداحب العمدل املخدال مبصددلحة العامدل .وتقدوم الدواارة مبتابعدة حثيثدة لكافددة
الشد ددركات مد ددن خد ددالل نظد ددام محايد ددة األجد ددور للتأكد ددد مد ددن سد ددداد كافد ددة املسد ددتحقات املاليد ددة
للعمال ،كما تقوم الواارة ابختاذ كافة اإلجراءات ضد الشركات املخالفدة مدن حيدث إيقدا
معامالهت ددا وحتري ددر حمض ددر ض ددبط خمالف ددات ض دددهم وفق ددا ألحك ددام ق ددانون العم ددل والقد درارات
الوااريد ددة املنفد ددذة لد د  ،ومتد ددابعتهم حلد ددني دفد ددع أجد ددور العمد ددال وتعد ددديل أوضد دداع العمد ددال وفقد ددا
خ ذ الدولدة عددد مدن اإلجدراءات القانونيدة
لإلجراءات والقوانني املعمدول هبدا بدولدة قطدر .وتت د
ضد املنشآت املخالفة لنظام محاية األجور ،تشمل:
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•

وق طلبات استقدام عمالة جديدة.

•

اإلحالددة إىل اجلهددات األمنيددة متهيدددا لإلحالددة للنيابددة العامددة ملخالفتهددا ألحكددام
قانون العمل.

•

منح عمال املنشأة املخالفة احلرية يف االنتقال لصاحب عمل آخر.

•

تشددديد العقوبددة علددى املخددالفني لنظددام محايددة األجددور :وافددق جملددس الددواراء القطددري يف
جلست املنعقدة بتاريخ  3يونيو  2020على مشروع قانون بتعديل بع أحكام قانون
العمد د ددل الصد د ددادر ابلقد د ددانون رقد د ددم ( )14لسد د ددنة  2004هبد د ددد تشد د ددديد الرقابد د ددة وتعزيد د ددز
املستحقات املالية للعمال دونا متييز.

•

ق ددانون دخ ددول وخ ددروج الواف دددين وإق ددامتهم رق ددم ( )21لس ددنة  2015وتعديالت د  ،وال ددذي
شكل تهليريا جوهراي هاما مقارنة ابلتشريع السابق حيث ألهلى نظام الكفالة واستعاض
عند بعالقددة العمددل التعاقديددة .وقددد حدددد القددانون ،حدداالت تهليددري جهددة العمددل للعامددل
الوافد ،وفقا للمادتني ( )22-21على النحو التايل:
•

انتقددال العامددل إىل صدداحب عمددل آخددر قبددل انتهدداء مدددة العقددد ،أي ابلرتاضددي
بني العامل وصاحب العمل.

•

االنتقال إىل صاحب عمدل آخدر فدور انتهداء مددة عقدد العمدل احملددد املددة ،أو
بعد مضي مخس سنوات إذا كان العقد غري حمدد املدة.

•

االنتقال إىل صاحب عمل آخر يف حالدة وفداة املسدتقدم أو انقضداء الشدخ
املعنوي ألي سبب.

•

للعامل الوافد تهليري جهة العمدل بصدفة مؤقتدة ،يف حالدة وجدود دعداوى قضدائية
بين وبني صاحب العمل.

•

للعام ددل الواف ددد تهلي ددري جه ددة العم ددل ،يف حال ددة ثب ددوت تعس د ص دداحب العم ددل
ضده ،أو إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك.
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قرر املشرع إلهلاء شرط بقاء العامل ملدة سنتني خارج البالد للحصول على مسة إقامة جديدة.
•

ت تدشني خدمة اإلخطارات اإللكرتونية اليت يقدوم بتقددميها العامدل يف حدال االنتقدال
مدن جهدة عمدل إىل أخدرى أو يف حدال رغبتد يف املهلدادرة النهائيدة للدبالد ،علدى موقعهددا
االلك د ددرتوين حي د ددث يق د ددوم العام د ددل ابلتس د ددجيل عل د ددى املوق د ددع االلك د ددرتوين لل د ددواارة برقم د د
الشخصد ددي ورقد ددم جد دوال مسد ددجل ابمسد د  ،ويد ددتمكن مد ددن الد دددخول إىل صد دديهلة اإلخطد ددار
اإللكرتونية واليت تتضمن البيانت اخلاصة ابلعامل ومهنت وعمره وبيانت جهة العمل
اليت يعمل هبا حاليا وذلك يف ظل الربط اإللكرتوين املتكامل لقواعد البيدانت ،ويقدوم
العامل ابختيار سبب اإلخطار ،سواء بتهليري جهة العمل أو املهلدادرة النهائيدة ،ومدن مث
يقوم بتقدم وإرفاق نسخة مصدقة من عقد العمل اخلاص ب ونسخة مما يثبت انتهاء
العالقة التعاقدية مع جهة العمل ابلرتاضي أو وجود تعسد مدن جهدة العمدل ،وتتدوىل
واارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية البت يف الطلب املقدم من العامل.

•

ت البدء يف توايع صيهلة اإلخطارات اليت سيقوم العامل بتوجيههدا إىل صداحب العمدل
إلهندداء العالقددة بددني الط درفني ابلرتاضددي ،ويتضددمن اإلخطددار جمموعددة مددن الشددروط منهددا
مدددة عقددد العمددل حمدددد املدددة أو غددري حمدددد ،ونددوع اإلخطددار ،ويتضددمن ثالثددة خددانت
األوىل إهندداء عقددد العمددل وتهليددري جهددة العمددل ابلرتاضددي أثندداء فددرتة سدراين العقددد وإهندداء
العالقة التعاقدية ومهلدادرة الدبالد أثنداء فدرتة االنتقدال وإهنداء العالقدة التعاقديدة واالنتقدال
من عالقة العمل إىل مسدتقدم شخصدي أو عدائلي .وبعدد موافقدة واارة التنميدة اإلداريدة
والعمل والشؤون االجتماعية على توافر الشروط املقررة قانون يف عقد العمدل ،للعامدل
تهليري جهة العمل.

•

بندداء علددى القددانون رقددم ( )13لسددنة ( 2018إلهلدداء مأذونيددة اخلددروج مددن الدولددة) يكددون
للوافددد العامددل احلددق يف اخلددروج املؤقددت أو املهلددادرة النهائيددة للددبالد خددالل س دراين عقددد
العمد ددل ،وجيد ددوا للمسد ددتقدم أن يقد دددم طلد ددب لد ددواارة التنميد ددة اإلداريد ددة والعمد ددل والشد ددؤون
االجتماعية أبمساء من يرى ضرورة موافقت املسبقة على مهلادرهتم للبالد بسبب طبيعدة
عملهم مبا ال جياوا ( )%5من عدد العاملني لدي .

•

مبوج ددب الق ددانون رق ددم ( )13لس ددنة  2017ت إنش دداء جلن ددة أو أكث ددر تس ددمى "جلن ددة ف د
املنااعدات العماليدة" ،ختددت ابلفصدل خددالل مددة ال تزيددد علدى ثالثددة أسدابيع يف مجيددع
املنااعددات الناش ددئة ع ددن أحكددام الق ددانون أو عق ددد العمددل ،ال دديت حتيله ددا اإلدارة املختص ددة
ابلددواارة إىل اللجنددة ،إذا ل تددؤد وسدداطتها إىل تسددوية الن دزاع وداي ،ويكددون لق درار اللجنددة
ابلفصدل يف الندزاع قدوة السددند التنفيدذي .وكخطددوة يف تيسدري املعددامالت القضدائية علددى
العمال واجنااهدا بوقدت قصدري ويف املكدان نفسد افتتحدت واارة التنميدة اإلداريدة والعمدل
والشؤون االجتماعية ابلتعاون مع اجمللس األعلى للقضاء مكتب لتنفيذ األحكام مبقر
جلان ف املنااعات العمالية يف الواارة حيث يتم ربط نظام الشكاوى العماليدة بنظدام
احملدداكم ،األمددر الددذي يعمددل علددى تسدريع تسددجيل وتنفيددذ األحكددام العماليددة والقدرارات
الصادرة من اللجان.

•

صد دددر القد ددانون رقد ددم ( )17لسد ددنة  2018بشد ددأن إنشد دداء صد ددندوق دعد ددم وأتمد ددني العمالد ددة
الواف دددة ،ويه ددد إنش دداء الص ددندوق إىل إنش دداء آلي ددة القتض دداء العم ددال حلق ددوقهم املالي ددة
املقضي هبا من جلان ف املنااعات العمالية.
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•

مينددع القددانون رقددم ( )21لسددنة  2015حجددز اجل دوااات ويشددتمل علددى عقددوابت جنائيددة
هلذه املمارسة ،حيث غلظ العقوبة على حجز اجلوااات بهلرامة بلهلت مخسة وعشدرون
أل رايل .ون القرار الوااري رقم ( )18لسنة  2014بتحديد اشرتاطات ومواصفات
السكن املناسب للعمدال الوافددين علدى ختصدي أمداكن آمندة يتدوافر فيهدا خمداان قابلدة
للقفد ددل حبي د ددث يسد ددتطيع العم د ددال الوصد ددول إليه د ددا حبريد ددة ،وحف د ددظ واثئقهد ددم وممتلك د دداهتم
الشخصية ،مبا يف ذلك جوااات سفر العمال .ومن الناحية العملية ،يوجد تنسيق بني
كل من واارة التنميدة اإلداريدة والعمدل والشدؤون االجتماعيدة ،وواارة الداخليدة ،لضدمان
ع دددم احتجد دداا جد دوااات سد ددفر العم ددال ،حيد ددث ورد خد ددالل عد ددام  2015إلدارة حقد ددوق
اإلنسان بواارة الداخلية عدد ( )168شكوى حجز جدواا سدفر ،وأحيلدت مجيعهدا إىل
النيابة العامة ،وت التحقيق يف معظمها وأج ت اجلهات املخالفة على إعادة جوااات
السفر ،بل قد صدرت عدة قرارات إبلقاء القب على املخالفني وحبس البع منهم
لعدم سداد الهلرامات املقضدي هبدا .وقدد أظهدرت الدراسدات االستقصدائية الديت أجريدت
يف عامي  2017و 2018بواسطة معهد البحوث االجتماعية واالقتصدادية جبامعدة قطدر
( )26()SESRIأن االحتفاظ جبواا السفر أصبح أقل شيوعا.

•

وافق جملس الواراء على مشروع تعديل قانون العمل رقم  14لسنة  2004والقانون رقم
 21لسد ددنة  2015بتنظد دديم دخد ددول وخد ددروج الوافد دددين وإقد ددامتهم ،وذلد ددك هبد ددد تسد ددهيل
انتقال العمال جلهة عمل أخرى خالل فرتة إقامتهم ابلدولة مبا حيفدظ حقدوق الطدرفني
حيث سيتحلى النظام اجلديد مبرونة أك تسمح للعمال الوافدين اخلاضدعني ألحكدام
قانون العمل ابلتنقل يف سوق العمل بضوابط تتفق مع معايري منظمة العمل الدولية.

•

إطالق مبادرة التواصل األفضل ابلشراكة مدا بدني واارة املواصدالت واالتصداالت وواارة
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية عام  ،2016هبد إاتحة الفرصة للعمالة
الوافدة يف قطر للوصول إىل تطبيقات اإلنرتنت علدى حندو يعدزا مدن انددماجهم بفعاليدة
يف اجملتمع الرقمي وليصبحوا جزءا من رؤية "قطدر الذكيدة"( ،)27حيدث أن تعزيدز الثقافدة
الرقمي ددة ل دددى العم ددال يعم ددل عل ددى حتس ددني العالق ددة بي ددنهم وب ددني ص دداحب العم ددل .كم ددا
هت ددد املب ددادرة إىل دع ددم أص ددحاب األعم ددال عل ددى أتدي ددة واجب دداهتم ومس ددؤولياهتم جت دداه
العمالد ددة الوافد دددة عد د إاتحد ددة الوصد ددول إىل أدوات تكنولوجيد ددا املعلومد ددات واالتصد دداالت
داخ د ددل مس د دداكن العمال د ددة ال د دديت تعم د ددل ل د ددديهم ،وتيس د ددري اس د ددتخدام أدوات تكنولوجي د ددا
املعلومات واالتصاالت واإلنرتنت يف أمداكن إقدامتهم إضدافة إىل تدوفري التددريب ألفدراد
العمال ددة الواف دددة م ددن خ ددالل جمموع ددة م ددن املتط ددوعني دون مقاب ددل ليص ددبحوا ج ددزءا م ددن
اجملتمدع الرقمددي ،وضددمان وصددوهلم للمعلومدات والقدوانني والددوعي حبقددوقهم ومسددؤولياهتم
أثندداء فددرتة عملهددم يف قطددر ،ومتكيددنهم مددن الوصددول إىل خدددمات احلكومددة اإللكرتونيددة
اليت تقدمها الواارات املعنية ابلدولة ،فضال عن التواصل مع ذويهم يف بلدهم األم.

التسهيال اليت قدمتها احلكومة لتيسري غيري جهة العمل
•

__________

قامت الدولة بفك القيود املفروضة على بع العمالدة الوافددة يف تهليدري جهدة العمدل ،وهدي
العمال ددة ال دديت كان ددت ق ددد ت منحه ددا أتش دريات عم ددل عل ددى مش دداريع معين ددة ،وه ددي م ددا تع ددر

( )26ملزيد من املعلومات انظر .http://www.qu.edu.qa/ar/research/centers/sesri
( )27ملزيد من املعلومات انظر .https://www.motc.gov.qa/ar/10118546node14067
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ابلتأشددرية املقيدددة حيددث أضددحى مددن حددق العامددل الددذي يعمددل بتأشددرية عمددل مقيدددة علددى
أحد املشاريع ،االنتقال إىل جهة عمل أخرى إذا توافرت بشأن ابقي الشروط.
•

ل تض ددع احلكوم ددة أي قي ددود أو ش ددروط عل ددى االنتق ددال إىل جه ددة عمد د ل أخ ددرى ،س ددوى
التأكد أن صاحب العمل اجلديد ملتزم أبحكام قانون العمل.

•

مق ددر للعم ددال الواف دددين الد دراغبني يف تهلي ددري جه ددة عمله ددم ملتابع ددة ومراجع ددة

ت ختص ددي
اجراءاهتم.

املادة ( :)8احلق يف كوي النقااب العمالية واالنضما اليها
 -99قدددمت دولددة قطددر إعددالن تفسددرياي عنددد االنضد مام للعهددد الدددويل اخلدداص ابحلقددوق االقتصددادية
واالجتماعية والثقافية ،حيث تفسر دولة قطر أن املقصود ابلنقاابت وما يتعلق هبا الواردة يف املدادة ()8
من العهد هو ما يتفق مع أحكام قانون العمل والتشريعات الوطنية ،وحتتفظ دولة قطر حبق تنفيدذ هدذه
املادة وفقا هلذا الفهم.
 -100كفل الدستور حق تكوين اجلمعيات فنصت املادة ( )45من الدستور علدى أن "حريدة تكدوين
اجلمعيات مكفولة ،وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون".
 -101حيق للعمال القطدريني تشدكيل احتدادات عماليدة ،حيدث نصدت املدادة ( )116مدن قدانون العمدل
الصددادر ابلقددانون رقددم  14لسددنة  2004علددى أن "للعمددال الددذين يعملددون يف منشددأة ال يقددل عدددد العمددال
القطريني فيها عن مائة عامل احلق يف تكوين جلنة من بينهم تسمى (اللجنة العمالية) ،وال جيدوا تكدوين
أكثر من جلنة واحدة يف املنشأة .وللجان العمالية يف املنشآت اليت تعمل يف مهندة أو صدناعة واحددة أو
مهددن أو صددناعات متماثلددة أو مرتابطددة ببعضددها ،احلددق يف تكددوين جلنددة عامددة مددن بينهددا تسددمى (اللجنددة
العامدة لعمددال املهنددة أو الصددناعة) .وتكدون اللجددان العامددة لعمددال املهددن والصددناعات املختلفددة فيمددا بينهددا
احتادا عاما يسمى (االحتاد العام لعمال قطر) .وتكون العضوية يف اللجنتني املشار إليهما واالحتاد العام
لعمال قطر مقصورة علدى القطدريني ،وحيددد الدواير شدروط وإجدراءات تكدوين التنظيمدات العماليدة املشدار
إليها والعضوية فيها ونظام عملها ،واملهن أو الصناعات املتماثلة واملرتابطة ببعضها.
 -102وم ددن جه ددة أخ ددرى فق ددد نظ ددم القد ددانون رق ددم ( )12لس ددنة  2004بش ددأن اجلمعي ددات واملؤسسد ددات
اخلاصة ،أحقية األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني االشرتا يف أتسيس مجعية هتد إىل تنظيم نشداط
إنسداين أو اجتمدداعي أو ثقددايف أو علمدي أو مهددن أو خددريي ،بشدرط أال يكددون مددن أغراضدها حتقيددق ربددح
م ددادي أو االنش ددهلال ابألم ددور السياس ددية ،ويش ددرتط الق ددانون لتأس دديس اجلمعي ددة أن يتق دددم م ددا ال يق ددل ع ددن
عشرين قطراي بطلب التأسيس إىل السلطة اإلداريدة ،شدريطة أن يكوندوا قدد بلهلدوا سدن الثامندة عشدرة ،مدع
رسددم يق دددر أبل د رايل قط ددري للجمعي ددة اخلريي ددة ،ومخس ددني ألف دا لتأس دديس اجلمعي ددة املهني ددة ،ابإلض ددافة إىل
عشدرة آال رايل سدنواي لتجديدد الرتخدي  .وجيدوا اسدتثناء شدرط جنسدية املؤسسدني وعدددهم بقدرار مددن
جملددس الددواراء "عنددد الضددرورة ،وفقدا ملقتضدديات املصددلحة العامددة ،وبندداء علددى اقدرتاح الددواير" ،ومددن شددروط
أتسديس اجلمعيدات أن يقدددم املؤسسدون مدا يثبددت أبن لدديهم عقدددا ملقدر اجلمعيدة أو إقدرارا أبهندم سدديوفرون
مقرا هلا يف حال أتسيسها.
 -103ت انش دداء اللج ددان العمالي ددة املش ددرتكة وذل ددك م ددن خ ددالل الق درار ال ددوااري رق ددم  21لس ددنة  2019بش ددأن
اللجددان العماليددة املشددرتكة داخددل املنشددآت اخلاضددعة ألحكددام قددانون العمددل ،وتنفيددذا ألحكددام الفصددل  13مددن
قددانون العمددل الصددادر ابلقددانون رقددم  14لسددنة  2004الددذي يددن علددى قيددام أصددحاب العمددل والعمددال ابختيددار
ممثلني عنهم ويتم تفعيل جلان عمالية مشرتكة على مستوى املنشآت اليت يعمل هبدا ثالثدون عدامال فدأكثر تضدم
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ممثلددني عددن صدداحب العمددل والعمددال مناصددفة هبددد "تنظدديم العمددل وسددبل اإلنتدداج وبدرامج التدددريب ووسددائل
الوقايددة مددن املخدداطر وحتسددني االلتدزام بقواعددد السددالمة والصددحة املهنيددة وتنميددة ثقافددة العمددال العامددة والنظددر يف
املنااعات الفردية واجلماعية وحماولة تسويتها وداي" وهو ما يساهم يف حتسني بيئة العمل والتقليدل مدن التدوترات
ويفسدح اجملدال للعمدال مبختلد ثقافدداهتم وجنسدياهتم للتعبدري عدن مشدداغلهم حبريدة وعدرض شدكاواهم ومناقشددتها
يف إط ددار اللج ددان العمالي ددة املش ددرتكة س ددعيا إىل إجي دداد حل ددول رض ددائية مناس ددبة ،وه ددذه اللج ددان تقاب ددل يف عمله ددا
النقاابت العمالية.
 -104فيما يتعلق حبق العمال يف اإلضراب فقدد ند الدسدتور القطدري علدى تقندني العالقدة بدني العمدال
وأرابب العمددل يف مادتد رقددم ( )30والدديت نصددت علددى "العالقددة بددني العمددال وأرابب العمددل أساسددها العدالددة
االجتماعي د ددة .وينظمه د ددا الق د ددانون" .وعلي د د ف د ددإن العالق د ددة ب د ددني العم د ددال وأرابب العم د ددل تق د ددوم عل د ددى العدال د ددة
االجتماعي ددة وال دديت تقتض ددي مراع دداة حق ددوق العم ددال م ددن حي ددث األج ددر ونوعي ددة العم ددل وأداؤه وأوقات د وم دددى
مالئمت للمدرأة وغدري ذلدك ،وقدد أاتح قدانون العمدل للعمدال حدق تنظديم إضدراب عدن العمدل يف حدال تعدذر
التسددوية الوديددة مددع أرابب العمددل وفقددا ألحكددام املددادة ( )120مددن قددانون العمددل والدديت تددن علددى أن "جيددوا
للعمال اإلضراب عن العمل إذا تعذر احلل الودي بينهم وبني صاحب العمل وذلك وفقا للضوابط التالية:
•

موافقة ثالثة أرابع اللجنة العامة لعمال املهنة أو الصناعة.

•

مددنح صدداحب العمددل مهلددة ال تقددل عددن أسددبوعني قبددل الشددروع يف اإلض دراب وموافقددة
واارة التنميددة اإلداريددة والعمددل والشددؤون االجتماعيددة علددى ذلددك بعددد التنسدديق مددع واارة
الداخلية فيما يتعلق بزمان ومكان اإلضراب.

•

عدم املساس أبموال الدولة أو ممتلكات األفراد أو أمنهم وسالمتهم.

•

عدم جواا اإلضراب يف املرافق احليوية وهدي البدرتول والهلداا والصدناعات املرتبطدة هبمدا،
الكهرابء واملاء ،املوانئ واملطارات واملواصالت ،واملستشفيات.

املادة ( :)9احلق يف الضمان والتأمن االجتماعي
 -105ح دددد ق ددانون الض ددمان االجتم دداعي رق ددم ( )38لس ددنة  1995وتعديالت د يف امل ددادة ( )3من د الفئ ددات
املنتفعة من الضدمان االجتمداعي وورد ذكرهدا وتعريفهدا يف ند املدادة رقدم ( )1م دن وهدي كالتدايل( :األرملدة،
املطلقة ،األسرة احملتاجة ،املعاق ،اليتيم ،العاجز عن العمل ،املسن ،أسرة السدجني ،الزوجدة املهجدورة ،أسدرة
املفقود)( .)28وجيوا بقرار من جملس الواراء ،بناء على اقدرتاح الدواير إضدافة فئدات جديددة إىل تلدك الفئدات.
وحيظددى مجيددع األشددخاص بتهلطيددة نظددام الضددمان االجتمدداعي يف الدولددة ،مبددن فدديهم األفدراد والفئددات األكثددر
حرمان وهتميشا ،من غري متييز على أي أساس.
 -106كما نظم املشرع قيمة املعاش ومن حيد دده وقواعدد منحد فنصدت املدادة  4مدن القدانون علدى أن
"حتدد بقرار من جملس الواراء بناء على اقرتاح الواير ،قيمة املعاش املستحق ،وقواعد منح لكل فئة من
الفئات املشار إليها يف املادة السدابقة" ،وصددر يف ذلدك قدرار جملدس الدواراء رقدم ( )8لسدنة  1997بشدأن
حتديد قيمة املعاش املستحق للفئات املنصوص عليهدا يف القدانون رقدم ( )38لسدنة  1995بشدأن الضدمان
االجتمد دداعي وقواعد ددد منحد د  .وتضد ددمن قد ددانون الضد ددمان االجتمد دداعي رقد ددم ( )38لسد ددنة  1995وتعديالتد د ،
أحكامددا تقددرر االنتفدداع مبعدداش الضددمان االجتمدداعي لفئددة جمهددويل األبددوين واأليتددام ،كمددا ند قدرار جملددس
الد ددواراء رقد د م  46لسد ددنة  2014بشد ددأن حتديد ددد قيمد ددة املعد دداش املسد ددتحق للفئد ددات املسد ددتفيدة مد ددن الضد ددمان
__________

( )28ملزيد من املعلومات انظر .https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3979
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االجتماعي على صر مبال شدهرية لعددد مدن الفئدات املسدتحقة مدن األيتدام وجمهدويل األب أو األبدوين
ممن ل جياواوا السابعة عشر من عمرهم وجمهويل األب أو األبوين ملن جاواوا السابعة عشر من عمرهم.
 -107أمدا فيمددا يتعلددق إذا كانددت هنددا حدددود دنيددا ملبدال اإلعددانت ومددا إذا كانددت هددذه املبددال كافيد
لضمان مستوى معيشي الئق للمستفيدين وأسرهم فإن معاش الضمان االجتماعي حمدد املقددار وذلدك
مبوجب قرار جملس الواراء رقم ( )46لسنة  2014بشأن حتديدد قيمدة املعداش املسدتحق للفئدات املنصدوص
عليها يف القانون رقم ( )38لسنة  1995بشأن الضمان االجتماعي وقواعد منح حتديدا ما سردت املادة
رقم ( )1من .
 -108ويتض ددح يف اجل دددول الت ددايل نس ددبة اإلنف دداق الع ددام عل ددى قط دداع احلماي ددة االجتماعي ددة م ددن إمج ددايل
اإلنفاق العام للدولة وقد اادادت من نسبة  %1.6يف عام  2017إىل  %2.2يف عام  ،2018أي بنسبة
اايدة قدرها .%37
جدول (:)4
نسبة االنفاق احلكومي على احلماية االجتماعية

املؤشر

2017

2018

احلماية االجتماعية كنسبة من اإلنفاق احلكومي العام

%1 . 6

%2 . 2

املصدر :جهاا التخطيط واإلحصاء.

 -109يتعني اختصاص إدارة الضمان االجتماعي بواارة التنمية اإلدارية والعمل والشدؤون االجتماعيدة
ابختاذ اجراء تلقي ودراسة طلبات احلصول على خدمات الضمان االجتماعي واملساعدات االجتماعيدة
األخ ددرى ،وتق دددم تقري ددر ع ددن ح دداالت املس ددتفيدين مبع دداش الض ددمان االجتم دداعي ،وحتدي ددد مق ددداره ،وفق ددا
لشدروط وضدوابط االسددتحقاق وكددذلك متابعد ة حدداالت املسددتفيدين مبعدداش الضددمان االجتمد اعي ،للتأكددد
مد ددن اسد ددتمرار تد دوافر شد ددروط اسد ددتحقاقهم مد ددع اختد دداذ التد دددابري الالامد ددة لتأهيد ددل املنتفعد ددني بنظد ددام الضد ددمان
االجتم دداعي .إض ددافة إىل متابع ددة البح ددوث والدراس ددات يف جم ددال الض ددمان والت ددأمني االجتم دداعي ،وتق دددم
خدمات اإلغاثة العاجلة للمنكوبني ،وابتباع هذه االجراءات ووفق نتائج البحث االجتماعي يتم حتديد
املقدار املناسب ملستحق مبا يضمن ل معيشة كرمية.
 -110ااد عددد املسددتفيدين مددن الضدمان االجتمدداعي مددن قرابدة  11ألد يف سددنة  2009إىل  21ألد
يف سددنة  2018وهددو مددا يقددارب الضددع  .أمددا فيمددا يتعلددق ابملسددتفيدين مددن الضددمان االجتمدداعي حسددب
نددوع الضددمان فقددد ارتفددع عدددد املسددتفيدين مددن بدددل اخلددادم مددن قرابددة  4آال عددام  2010إىل قرابددة 8
آال من هذا البدل عام  ،2018يف حني بلهلت نسبة  % 34منهم ذكور و % 66إنث عام .2018
جدول رقم (:)5
عدد املستفيدي م الضمان االجتماعي حسا السنة

البيان
ع د د د دددد املس د د د ددتفيدين م د د د ددن الض د د د ددمان
االجتماعي
امج د ددايل قيم د ددة الض د ددمان االجتم د دداعي
(ال رايل قطري)

يناير

2019

ديسم

2019

يناير

2020

التهلري الشهري التهلري السنوي

15,323

15,696

15,555

-0.9

1.5

85,266

85,746

85,390

-0.4

0.1

املصدر( :قطر؛ إحصاءات شهرية) العددد  - 73إحصداءات ينداير  ،2020جهاا التخطيط واإلحصاء.
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جدول رقم ()6
املستفيدي م الضمان االجتماعي حسا نوع الضمان واجلنس خالل الفرتة م

2018-2015
BENEFICIARIES OF THE SOCIAL SECURITY
BY TYPE OF SECURITY AND GENDER
2015 - 2018
)TABLE (218

()218
2016

2015

*2018

2017

Year & Gender

Females Males

Total

Females Males

Total

Females Males

Total

Females Males

Total

Type of Security

--

473

473

--

445

445

--

405

405

0

266

266

Widow's Pension

--

1188

1,188

--

1192

1,192

--

1294

1,294

0

1,124

1,124

Divorcee Pension

728

90

818

860

55

915

872

39

911

860

28

888

Needy Family Pension

501

458

959

639

502

1,141

731

613

1,344

1,087

857

1,944

Persons With Disabilities Pension

626

760

1,386

752

889

1,641

786

1004

1,790

852

1,054

1,906

Orphan Pension

457

2629

3,086

480

2855

3,335

610

3151

3,761

750

3,131

3,881

Infirmity Pension

270

1411

1,681

305

1553

1,858

354

1828

2,182

451

2,984

3,435

Elderly Pension

18

15

33

23

20

43

24

53

77

23

43

66

Prisoner Family Pension

--

3

3

--

4

4

--

3

3

0

3

3

Deserted Wife Pension

1

2

3

0

2

2

0

1

1

3

2

5

Pension for Families of Missing
People

1685

3001

4,686

1734

3072

4,806

2141

3854

5,995

2,586

5,048

7,634

Servant Allowance

42

65

107

42

51

93

38

43

81

39

42

81

Pension for Children of Unknown
Parentage

4,328

10,095

14,423

4,835

10,640

15,475

5,556

12,288

17,844

6,651

14,582

21,233

Total

13899 = 2018
7334

*

21233
.

* The total number of actual beneficiaries of social security in 2018 = 13899. We explain that the
number reached 21233, by the recurrence of some cases in the social security pension and the
allowance of a server of 7334 cases.

املصدر :جهاا التخطيط واإلحصاء.

الضماان املتوفرة لذوي اإلعاقة
 -111أولددت دولددة قطددر خددالل السددنوات املاضددية اهتمامددا متزايدددا حبقد وق األشددخاص ذوي اإلعاقددة،
واختددذت هبددذا الصدددد التدددابري التش دريعية والقانونيددة واإلداريددة وغريهددا مددن التدددابري املالئمددة إلعمددال تلددك
احلق ددوق وت ددوفري الوس ددائل الكفيل ددة بتأص دديلها وتطويره ددا وحت ددديثها يف إط ددار التنمي ددة االجتماعي ددة املتكامل ددة
لألسددرة وأفرادهددا .كمددا ألزمددت الدولددة واارة التنميددة اإلداريددة والعمددل والشددؤون االجتماعيددة ،ابلتنسدديق مددع
اجلهات املختصة ابلعمدل علدى ضدمان تقددم هدذه اجلهدات خددماهتا وبراجمهدا لدذوي اإلعاقدة يف جمداالت
ت ددوفري اخل دددمات الطبي ددة والوقائي ددة والعالجي ددة والص ددحية والنفس ددية وتوعي ددة امل دواطنني حبق ددوق ذوي اإلعاق ددة
وتقدم ال امج التعليمية والتأهيلية املناسبة وتوفري اخلدمات اخلاصة هبم يف جمال الرعاية والعناية واإلغاثة.
 -112نصت أحكام قانون رقم ( )2لسنة  2004بشأن ذوي االحتياجدات اخلاصدة علدى "يتمتدع ذوو
االحتياجات اخلاصة إضافة إىل ما يتمتعون ب من حقوق مبوجب التشريعات األخرى ،ابحلقوق التالية:

34

•

الرتبية والتعليم والتأهيل كل حسب قدرات .

•

الرعاية الطبية والنفسية والثقافية واالجتماعية.

•

احلصول علدى األدوات واألجهدزة ووسدائل النقدل واملعددات الديت تسداعدهم علدى الدتعلم
والتأهل واحلركة والتنقل.

•

توفري خدمات اإلغاثة واملعونة واخلدمات املساعدة األخرى.

•

العمل الذي يتناسب مع قدراهتم ومؤهالهتم وأتهيلهم يف القطاعني احلكومي واخلاص.

•

ممارسة الرايضة والرتويح وفقا لقدراهتم اخلاصة.

•

املسكن الذي يكفل هلم احلركة والتنقل أبمان وسالمة.
GE.20-16184
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•

أتمني املرافق اخلاصة هبم يف األماكن العامة.

•

أتمني مشاركتهم يف القرارات املتعلقة هبم".

 -113كفلت املادة ( )5مدن قدانون ذوي االحتياجدات اخلاصدة للشدخ املعداق "أن يصد لدذوي
االحتياجات اخلاصة الذين حيملون الشهادات أو البطاقات املنصوص عليها يف املادة ( )4نسبة ال تقل
ع ددن  %2م ددن جمم ددوع درج ددات الوظ ددائ يف اجله ددات املختص ددة" .وعلي د  ،يلت ددزم ك ددل ص دداحب عم ددل يف
القطاع اخلاص أن يستخدم مخسة وعشرين عدامال فدأكثر ،بتخصدي نسدبة ال تقدل عدن  %2مدن ذوي
اإلعاقة لتعيينهم فيها وحبد أدن عامل واحدد ،ويف مجيدع األحدوال ال جيدوا التعيدني يف هدذه الوظدائ مدن
غ ددري ذوي االحتياج ددات اخلاص ددة ،إال يف ح دددود ع دددم وج ددود م ددن يس ددتحق التعي ددني م ددنهم فيه ددا ،وبش ددرط
املوافقددة الرمسيددة مددن واارة التنميددة اإلداريددة والعمددل والشددؤون االجتماعيددة .وتكددون األولويددة يف التعي ددني يف
الوظددائ واألعمددال املخصصددة لددذوي اإلعاقددة للمصددابني مددنهم بسددبب العمليددات أو أثندداء أداء اخلدمددة
العسكرية أو بسببها ول يقتصر األمر على ذلك بل تضمنت العديد من التشريعات العامة بنودا مستقلة
تكفددل حقددوق األشددخاص ذوي اإلعاقددة ومنهددا علددى سددبيل املثددال قددانون رقددم ( )15لسددنة  2016إبصدددار
قانون املوارد البشرية املدنية وقرار جملس الواراء رقم ( )32لسنة  2016إبصددار الالئحدة التنفيذيدة لقدانون
املوارد البشرية فمدثال املدادة ( )74مدن قدانون رقدم ( )15لسدنة  2016إبصد دار قدانون املدوارد البشدرية املدنيدة
ت ددن عل ددى أن د "جي ددوا م ددنح املوظف ددة القطري ددة إج ددااة برات ددب امج ددايل لرعاي ددة أوالده ددا م ددن ذوي اإلعاق ددة أو
املصددابني أبمدراض تسددتوجب مالامددة األم هلددم بندداء علددى تقريددر مددن اجلهددة الطبيددة املختصددة وذلددك مبوافقددة
الرئيس ملدة مخس سنوات حبد أقصى مبوافقة رئيس جملس الواراء فيما ااد على ذلك".
 -114كما يستفيد ذوي اإلعاقة يف دولة قطر من الضمان االجتماعي املقدم مدن واارة التنميدة االداريدة
والعمد د ددل والشد د ددؤون االجتماعيد د ددة ،حيد د ددث ارتفد د ددع عد د دددد املسد د ددتفيدين مد د ددن الضد د ددمان االجتمد د دداعي مد د ددن 959
إىل 1944خ ددالل الف ددرتة  ،2015-2018وش ددكل املع دداقني  %9م ددن إمج ددايل املنتفع ددني ابلض ددمان االجتم دداعي
لع ددام  2018وكان ددت نس ددبة ال ددذكور  %16واإلنث  %6للع ددام ذات د  ،ابإلض ددافة إىل االنتف دداع بب دددل اخل ددادم
واملقدم ابجملان إىل هدذه الفئدة حيدث شدكل املسدتفيدون مدن فئدة ذوي اإلعاقدة  %21مدن إمجدايل املسدتفيدين
ببدل اخلادم لسنة .2018

شكل رقم ()5
عر ر رردد ايلشر ر ررخاص ذوي اإلعاقر ر ررة املسر ر ررتفيدون مر ر ر الضر ر ررمان االجتمر ر رراعي خر ر ررالل الفر ر رررتة
م 2018-2015

املصدر :قطر إحصاءات اجتماعية-2018-2009 ،
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 -115تضدمنت اسدرتاتيجية التنميدة الوطنيددة  2022-2018مشدروع بعندوان التأهيدل الددوظيفي واجملتمعددي
لرفددع قدددرات ذوي اإلعاقددة .ومددن هددذا املنطلددق يسددعى مركددز الشددفلح( )29إىل تقدددم جمموعددة مددن ال د امج
لألش ددخاص ذوي اإلعاق ددة واخت دداذ مجي ددع الت دددابري الالام ددة ال دديت تض ددمن حص ددوهلم عل ددى اخل دددمات الص ددحية
والتأهيلية واإلرشادية واحلماية وخدمات الضمان االجتماعي ومنها:
•

إصدار شهادات ملن يهم األمر للمنتسبني واسرهم لتقدميها للجهات املعنيدة يف دولدة
قطر تضمن حصوهلم على خدمات الضمان االجتماعي.

•

ت ددوفري وظد ددائ ملنتسد ددبني مرك ددز الشد ددفلح لألشد ددخاص ذوي اإلعاق ددة يف جهد ددات العمد ددل
املختلفددة يف دولددة قطددر ابلتنسدديق مددع القطدداع احلكددومي واخلدداص مبددا يضددمن هلددم العدديش
الكرم.

•

تق دددم خ دددمات ال دددعم النفس ددي واألس ددري للمنتس ددبني وأس ددرهم مب ددا يض ددمن االس ددتقرار
النفسي ورفاهية العيش.

•

تقدم اخلدمات االجتماعية للمنتسبني واسرهم واليت تشمل الزايرات املنزلية مبا تقضي
احلاجة وذلك لضمان االستقرار األسري.

•

التنس دديق م ددع اجله ددات املعني ددة ابألش ددخاص ذوي اإلعاق ددة م ددن خ ددالل الن دددوات املتعلق ددة
حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

التقاعد
 -116يعت نظام التقاعد والتأمينات االجتماعية نظام رمسي قائم على اشرتاكات املنتسدبني القطدريني
فقط العاملني ابجلهات اخلاضعة لقوانني التقاعد واملعاشدات .وقدد حدرص املشدرع علدى عددم التمييدز بدني
الرجددل واملدرأة يف نظددام التقاعددد والتأمينددات االجتماعيددة ،فسددن التقاعددد سددتني سددنة حسددب قددانون امل دوارد
البشرية وقانون العمل ،ومدة أتهيل أدن الستحقاق معاش التقاعددي مخسدة عشدرة سدنة لكدال اجلنسدني
حسب قانون التقاعد .وحتسب مبال املعاشات املستحقة علدى أسداس معادلدة واحددة لكدال اجلنسدني ،إال أن
نظام التقاعد قدم استثناء للمرأة لتقاعدها عند سن  55سدنة أو أكثدر أي قبدل بلوغهدا سدن السدتني والدذي
يسمى ابلتقاعد االختياري للمرأة ،على أال يكون هنا ختفي يف املعاش بسبب الفرق بني السن عند
التقاعد وسن الستني ،وذلك مراعاة للظرو االجتماعية للمرأة يف إطار التمييز اإلجياب للمرأة.
 -117تهلطدي املعاشددات التقاعديددة حدداالت الشدديخوخة ،العجدز ،الوفدداة واألسددباب األخددرى املنصددوص
عليهددا يف قددانون التقاعددد واملعاشددات رقددم ( )24لسددنة  ،2002إضددافة إىل الفئددات املسددتحقة عددن صدداحب
املعاش املتويف واملتضمنة األرملة ،والزوج ،واألبناء والبنات ،والوالدين ،واألخوة واألخوات ،وأبناء وبنات
االب ددن وذل ددك وف ددق ش ددروط حم ددددة لالنتف دداع ابملع دداش م ددن املنتس ددبني القط دريني اخلاض ددعني لنظ ددام التقاع ددد
والتأمينات االجتماعية.
 -118ال توج ددد ح دددود دني ددا للمعاش ددات التقاعدي ددة يف ق ددانون التقاع ددد واملعاش ددات الس دداري .ولك ددن هن ددا
مقدرتح لوضددع حددود دنيددا للمعاشدات وفددق بدرنمج إصددالح قدانون التقاعددد احلدايل تراعددي احلفداظ علددى مسددتوى
ال دددخل للمنتس ددبني م ددع إع ددادة النظ ددر في د بص ددورة دوري ددة .كم ددا أن د ومن ددذ ص دددور ق ددانون التقاع ددد يف ع ددام 2002
صددرت قدرارات أمرييدة غدري دوريدة بشدأن اايدة املعاشدات التقاعديدة بنسدبة  %40يف عدام  2006وبنسددبة %60
يف عام .2011
__________

( )29ملزيد من العلومات انظر .http://www.shafallah.org.qa
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 -119ال يكفد د ددل نظد د ددام التقاعد د ددد والتأميند د ددات االجتماعيد د ددة اإلعد د ددانت املقدمد د ددة يف إطد د ددار املسد د دداعدة
االجتماعية غري القائمة على االشرتاكات ،حيث إن نظام التقاعد والتأمينات االجتماعية يف دولة قطدر
مب ددن علد ددى أسد دداس اشد درتاكات الفئد ددة اخلاضد ددعة للنظد ددام دون غ ددريهم ،حيد ددث أن املسد دداعدات االجتماعيد ددة
تنظمها اجلهة املعنية ابلضمان االجتماعي وهي واارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.

اخلدما االجتماعية لكبار الس
 -120حدد املشرع القطري املسن أبن "كل من جاوا الستني عاما من عمره وليس ل عائل مقتددرا أو
مصدر كا للعيش" .وكما ت التطرق إلي آنفا ،فقد كفل قانون الضمان االجتماعي حقوق كبدار السدن.
كمددا ضددمن قددانون األسددرة رقددم ( )22لسددنة  :2006حددق نفقددة الوالدددين مددن كبددار السددن علددى األبندداء حيددث
نصت املواد ( )80،81علدى ذلدك .وأجداات املدادة  108مدن القدانون رقدم ( )15لسدنة  2016إبصددار قدانون
املوارد البشرية املدنيدة مبدد خدمدة املوظد مبوافق دت بعدد بلوغد السدن املقدررة النتهداء اخلدمدة العتبدارات تتعلدق
ابلصدداحل العددام ،ويكددون املددد مددن سددنة إىل أخددرى ،بقدرار مددن السددلطة املختصددة ابلتعيددني مبددا ال جيدداوا مخددس
س ددنوات ،وبق درار م ددن رئ دديس جمل ددس ال ددواراء فيم ددا جي دداوا ذل ددك ،وفق ددا ملقتض دديات الض ددرورة .وق ددد مش ددل الق درار
األمدريي رقددم ( )50لعدام  2011علددى اايدة الرواتددب األساسدية والعددالوة االجتماعيدة بواقددع  ٪60للمتقاعدددين
القطريني املدنيني.
 -121يقددوم مرك ددز إحس ددان( )30بتق دددم خدمات د بش ددكل جم دداين دون مقاب ددل لكبددار الس ددن م ددن اجلنس ددني
مواطنني ومقيمني.
 -122كما أصدر جملس الواراء القطري قرارا يف مطلع عام  2020بشأن منح املوظ القطري إجااة
لرعايددة أحددد الوالدددين أو األقددارب حددىت الدرجددة الثانيددة مددن ذوي اإلعاقددة أو املصددابني أبمدراض تسددتوجب
مالامتهم بصفة دائمة.

املادة ( :)10محاية ايلسرة وايلمها وال فولة
احلماية ايلسرية يف التشريع الق ري
 -123أوىل الدس ددتور ال دددائم لدول ددة قط ددر األس ددرة اهتمام ددا كب دريا حي ددث نص ددت امل ددادة ( )21من د عل ددى أن
"األسرة أساس اجملتمدع .قوامهدا الددين واألخدالق وحدب الدوطن ،ويدنظم القدانون الوسدائل الكفيلدة حبمايتهدا،
وتدعيم كياهنا وتقوية أواصرها واحلفاظ على األمومة والطفولة والشيخوخة يف ظلها".
 -124كم ددا تن دداول ق ددانون األس ددرة القط ددري الص ددادر ابلق ددانون رق ددم ( )22لس ددنة  2006كاف ددة املوض ددوعات
املتعلقة ابألسرة من اإلرادة مث التكوين مث تنظيم العالقات يف حاالت الرتاضي واملنااعات وحقدوق الدزوجني
واألمور املالية واالجتماعية واآلاثر يف حاالت التفريق سواء ابلنسبة للدزوجني أو لدألوالد ،والديت جداء تناوهلدا
ابلتقيد أبحكام الشريعة الهلراء دون التقيد مبذهب حمدد إال يف حالة عدم وجود ن ينظم الواقعة.
 -125إن واليددة الرضددا والقبددول يف الددزواج كمددا تكددون للددزوج تكددون للزوجددة وواليددة مباشددرة العقددد تكددون
للددويل مقيدددة مبصددلحتها وذلددك ألن الددزواج ميثدداق تدراض وتدرابط شددرعي بددني رجددل وامد رأة علددى وجد الدددوام
غايت اإلحصان والعفا وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجني ،ومن شروط صحة عقد الدزواج الدويل الدذي
يتوىل عقد الزواج وهذه الوالية ليست النعدام أهلية املرأة ،وإنا جلملة حكم جاءت الشريعة ملراعاهتا ،منهدا
ضمان كفاءة الرجل للمرأة ،وقطع الريبة والشبهات ،واحلفاظ على حقوق املرأة املادية واملعنوية.
__________

( )30ملزيد من املعلومات انظر .http://www.ehsan.org.qa
GE.20-16184

37

E/C.12/QAT/1

 -126أك ددد ق ددانون األس ددرة عل ددى أن الط ددالق يوقع د ال ددزوج ،لكن د يف ذات الوق ددت أك ددد عل ددى ش ددروط
عديدة من أجل حفظ رابطدة الدزواج فلدم يعتدد ابلطدالق غدري املنجدز وال الواقدع يف العددة أو أثنداء احلدي
وال ابسددتخدام الطددالق كيمددني كمددا أخددذ مبوانددع عديدددة للطددالق ومثال د أال يقددع طددالق اجملنددون واملعتددوه
واملكره ،ومن كان فاقد اإلدرا بسكر أو غضب أو غريه ،وأن الطالق املتتابع يعت طلقة واحددة .كمدا
مكن املشرع الزوجة من النطق ابلطالق إن ملكها الزوج أمر نفسها حسدب املدادة ( )109مدن القدانون،
وخددول هلددا طلددب الفرقددة عددن طريددق القضدداء ألسددباب عديدددة ومنهددا الضددرر والشددقاق إىل جانددب إمكددان
طلبها اخللع.
 -127نظم املشرع الصلح فقد قرره يف حالة اخللع كمدا ورد يف املدادة ( )122إذا ل يدرتاض الزوجدان علدى
اخللع ،ويف حالة التفريق للضرر والشدقاق حيداول القاضدي عدن طريدق احلكمدني الصدلح بدني الدزوجني كمدا يف
املددادة ( )133أم ددا إذا اختلفددا يف الع ددوض فعلددى القاض ددي أيضددا حماول ددة الصددلح بينهم ددا كمددا يف امل ددادة ()135
وكددذلك وفقدا للمددادة ( )166فددإن للقاضددي حماولددة الصددلح يف حالددة االخددتال علددى احلضددانة مبددا يتفددق مددع
مصلحة احملضون.
 -128كما نظم املشرع وضعية الطفل ملا ل من مكاندة مهمدة يف قدانون األسدرة ،وذلدك علدى مسدتوايت
عدي دددة م ددن حي ددث إثب ددات النس ددب والنفق ددة واحلض ددانة ال دديت اعتم ددد فيه ددا املش ددرع معي ددارا مهم دا وه ددو مص ددلحة
الطفل .ويلحظ أن قانون األسرة حددد سدنا للحضدانة متجداواا اختالفدات املدذاهب الفقهيدة يف هدذا الشدأن
كما ن ابملادة ( )183على جواا االستماع لرأي الطفل وختيريه عند صالحية املتنااعني .كما أكدد أيضدا
ابمل ددادة ( )188عل ددى أن تنفي ددذ أحك ددام انتق ددال احلض ددانة ت ددتم ابلت دددرج مراع دداة ملص ددلحة احملض ددون ،وإذا لزم ددت
الضرورة إىل استخدام القوة لتنفيذ أحكام احلضانة فال تستخدم القوة يف مواجهة احملضون.
 -129أنشددأ املشددرع دوائد ر خاصددة ابلفصددل يف الدددعاوى واملنااعددات املتعلقددة مبسددائل األسددرة والرتكددات
وذلددك هبددد إجي دداد نظددام متكام ددل حملكمددة األس ددرة يف التنظدديم القض ددائي القطددري ،ع ددن طريددق ختص ددي
حمكمددة لنظددر الدددعاوى واملنااعددات املتعلقددة مبسددائل األسددرة والرتكددات ،حيددث جتمددع هددذه احملكمددة شددتات
م ددا يث ددار ب ددني أط درا األس ددرة الواح دددة م ددن دع دداوى بش ددأن تل ددك املس ددائل مجيعه ددا ،عل ددى منص ددة واح دددة
متخصصة ،ويف ذلك تيسري لإلجراءات ،وختفي عن األسرة ،وتعميق لألخذ مببدأ التخص مبا حيقق
من عدالة.

رؤية ق ر الوطنية  2030والتماسك ايلسري
 -130تضع رؤية قطر الوطنية  2030عدة أهدا للتماسك األسري ومتكني املرأة وهي:
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•

األسر القوية املتماسكة اليت هتتم أبفرادها ،وحتافظ على القيم الدينية واألخالقية واملثل
اإلنسانية العليا.

•

احملافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم ابلقيم األخالقية والدينية واملثدل
العليا.

•

تطددوير بنيددة اجتماعيددة سددليمة مددع بندداء مؤسسددات عامددة فعالددة ومنظمددات جمتمددع مدددين
نشطة وقوية.

•

بندداء نظددام فعددال للحمايددة االجتماعيددة جلميددع القطدريني ،يرعددى حقددوقهم املدنيددة ويددثمن
مشدداركتهم الفعالددة يف تطددوير اجملتمددع ويددؤمن هلددم دخددال كافيددا للمحافظددة علددى الكرامددة
والصحة.
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•

تعزيز قدرات املرأة ومتكينهدا مدن املشداركة االقتصدادية والسياسدية ،خاصدة تلدك املتعلقدة
بصناعة القرار.

•

عقد دورات تدريبية وورش عمل هبد متكني وتطوير املرأة.

 -131حددت اسرتاتيجية قطاع التماسك األسري ومتكني املدرأة مثداين نتدائج تنمويدة رئيسدية منشدودة،
ضمن ثالثة حماور تشمل التماسك األسري ،والرعاية االجتماعية ،ومتكني املرأة ،كوسيلة لتفعيل أهدا
رؤيددة قطددر الوطنيددة  .2030وسدديتم حتقيددق النتددائج املرجددوة مددن خددالل اثددن عشددر مشددروعا مرتابطددا تتمثددل
أهدددافها يف :تعزيددز دور األسددرة القطريددة كركيددزة اجملتمددع األساسددية ،اايدة مسددؤولية الوالدددين والتقليددل مددن
االعتمداد علدى عدامالت املنداال ،خفد معددالت العند األسدري وإنشداء نظدام محايدة ودعدم للضدحااي،
تقدددم أنظمددة دعددم لألسددر ذات األوضدداع اخلاصددة ،كأسددر املعدداقني واألحددداث املنح درفني ،خف د درجددة
تعرض األسر القطرية للمخاطر االقتصادية واالجتماعية وحتسني عمليدة إدارة شدؤوهنا املاليدة ،صدحة ورفاهدة
األطفال ومحدايتهم ،اايدة الددعم لألسدر العاملدة وخصوصدا للنسداء ،اايدة عددد النسداء يف املناصدب القياديدة
ومراكددز صددنع الق درارات السياسددية ،التقلي ددل مددن الصددورة النمطي ددة السددائدة ع ددن أدوار امل درأة ومس ددؤولياهتا .وت
توايع مشاريع جمال التماسك األسري على ثالث نتائج قطاعية رئيسية منها :ختفي العن املنزيل وتدوفري
احلمايددة والدددعم لألس ددر املتددأثرة ب د  .فيم ددا يلددي عددرض م ددوجز ألهددم مددا تض ددمنت اس درتاتيجية قطدداع التماس ددك
األسري ومتكني املرأة بشأن ختفي العن املنزيل ،والتقدم احملرا منذ .2011

ختفيض العنف املنز و وفري احلماية والدعم لألسر املتأثرة به
 -132جددرم قددانون العقددوابت القطددري الصددادر ابلقددانون رقددم ( )11لسددنة  2004العن د بكافددة صددوره
وأشدكال  ،حيدث كفدل املعاقبدة علددى جدرائم القتدل واالعتدداء علددى السدالمة اجلسددية ،واألفعدال الفاضددحة
املخلة ابحليداء ،وجدرائم الدزن الواقعدة علدى العدرض والديت تشدكل ذروة (العند اجلسددي ،العند اللفظدي،
والعن د اجلنسددي) ،وإن ل ينشددر هددذا القددانون ص دراحة علددى مددا يندددرج ضددمن مددا اصددطلح علي د (العن د
األسددري) .فقددد أشددار يف ابب اجلدرائم االجتماعيددة ملسددألة تعدري األطفددال للخطددر واجلدرائم الواقعددة علددى
العددرض والفعددل الفاضددح املخددل ابحليدداء ،كمددا أشددار يف ابب اجل درائم املاسددة حبيدداة اإلنسددان وسددالمت إىل
جرائم القتل واالعتداء على سالمة اجلسم ،واإلجهاض ،العن والسب وافشاء االسرار( .)31ويف السياق
ذات  ،تطرق القانون إىل موضوع العند النفسدي ضدد املدرأة ،إذ جرمدت املدادة  291مدن قدانون العقدوابت
بصددورة خاصددة خدددش حيدداء األنثددى وذلددك أبي صددورة مددن الصددور مبددا فيهددا القددول أو اإلميدداء أو احلركددات
حيث نصت على أن يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوا سنة ،وابلهلرامة اليت ال تزيد على مخسة آال رايل.
 -133أمددا ابلنس ددبة للعن د املرتك ددب م ددن فئددة األح ددداث داخددل األس ددرة ض ددد امل درأة والطف ددل واالعت ددداء
اجلنسددي علددى امل درأة والطفددل يددتم إجيدداد املعاجلددات الالام ددة هلددا وفقددا للق دوانني العقابيددة السددارية والدديت جت ددرم
االعتداءات البدنية واجلنسية.
 -134تبند ددت اسد درتاتيجية التنميد ددة الوطنيد ددة الثانيد ددة ( )2022-2018مشد ددروعني رئيسد دديني للمسد دداةة يف
مناهضة العن  ،كالتايل:

__________

أوال :نظام شامل للحماية من العن األسري :يتكون هدذا املشدروع مدن أحدد عشدر
نشدداطا هددي :مراجعددة مجددع البيددانت الراهنددة عددن العند ومددن ضددمنها مفهددوم العند األسددري،
اعتماد تشريع جيرم العن املنزيل من خالل قانون العقوابت ،تطوير الية قانونية وتبنيها حلماية
ال ددذين يبلهل ددون ع ددن ح دداالت العن د وض ددحاايه؛ تط ددوير الي ددة متابع ددة واعتماده ددا ابلتنس دديق م ددع

( )31ملزيد من املعلومات انظر .https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=26
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الشرطة حلماية ضحااي العن ؛ أتسيس مراكز ووحدات متكاملة لتوفري خدمات احلماية ضد
العن املنزيل يف مناطق خمتلفة؛ وضع آلية رمسيدة لإلبدالغ واملراقبدة؛ اطدالق بدرنمج تددريي عدن
العن د امل درتبط ابلنددوع االجتمدداعي ،اطددالق بددرنمج /محلددة لتوعيددة اجملتمددع عددن العن د املنددزيل،
انشاء وحدات خاصة وتوفري خط هتفي ساخن للمساعدة لتلقي البالغات؛ أتسيس مالجئ
(بي ددوت آمن ددة للض ددحااي تل ددي املع ددايري العاملي ددة؛ االس ددتمرار يف دع ددم ب درامج إلع ددادة أتهي ددل ودم ددج
ضحااي العن ضمن اجملتمع.
اثنيد ددا :نظد ددام للكشد د املبكد ددر عد ددن إسد دداءة معاملد ددة األطفد ددال وإةد دداهلم :يتكد ددون هد ددذا
املش ددروع مد ددن ثالث ددة أنشد ددطة هد ددي :اايدة ع دددد األخصد ددائيني االجتم دداعيني يف املد دددارس وتطد ددوير
معرفتهم ومهاراهتم يف جمال االعتداء والعن واإلةال اليت يعاين منها األطفال؛ تطدوير بدرنمج
توعيدة للطدالب حدول العند واحلمايدة مند  ،تدوفري خدط هداتفي سداخن للمددارس لإلبدالغ عدن
حاالت العن .

دور الشرطة اجملتمعية
 -135أتسس ددت الش ددرطة اجملتمعي ددة يف الع ددام  ،2010وتعم ددل من ددذ ذل ددك الوق ددت عل ددى تلبي ددة احلاج ددات
التوعويددة لألجيددال اجلديدددة مددن خددالل بدرامج وأنشددطة توعويددة تعمددق الددوعي الثقددايف وتقلددل حدددة التبدداين
الثقددايف لدديس فقددط مددن خددالل التعري د ابلثقافددة القطريددة بددل ايضددا بتشددجيع الددنشء الختيددار اجليددد مددن
الثقافدات املختلفددة الديت حتدديط هبدم .ومتددارس الشرطددة اجملددتمع د دددية مهامد د ددها مد د دددن منطل د ددق ع د ددددة حمد د دداور م د ددن
أهددمها حمور محاية األسرة ومحايدة الطفدل مدن خدالل القواعدد الديت وضدعت دوليدا وحمليدا حلمايدة األطفدال.
وه ددي ب ددذلك متث ددل إح دددى آلي ددات الدول ددة يف تق دددم احلماي ددة لفئ ددة األطف ددال .وينبهل ددي هن ددا اإلش ددارة إىل أن
الشرطة اجملتمعية تتعامل يف مرحلة ما قبل وقوع اجلرمية وتساند شرطة األحداث يف مرحلة مدا بعدد وقدوع
اجلرميد ددة عد ددن طريد ددق اايدة املسد ددؤولية اجملتمعيد ددة يف إصد ددالح اجلد دداحنني مبد ددا ال يد ددؤثر علد ددى مسد ددتقبلهم وبتعزيد ددز
االندماج والدور الوقائي من خالل العمل بقرب مع األسرة.
 -136كمدا تقدوم بتعزيددز الدوعي األمدن اجملتمعددي لددى اجلمهددور مدن خدالل عقددد احملاضدرات والندددوات
للم دواطنني لتثق دديفهم امني ددا م ددن أخط ددار اجلرمي ددة ك ددإجراءات وقائي ددة تس دداعد عل ددى حتقي ددق اه دددا الش ددرطة
اجملتمعية خللق رأي عام مستنري مؤيد للتعاون مع الشرطة.
 -137تعمل إدارة الشرطة اجملتمعية من خالل قسم الدعم االجتماعي على اآليت:
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•

التعامددل مددع قضددااي العند األسددري الدديت حتتدداج إىل فددتح البالغددات الرمسيددة او معاجلتهددا
بطريقة ودية تعزا من فرص التسامح بني األطرا املتنااعة دون اإلخالل ابلقانون.

•

الت دددخل املبك ددر حل ددل اخلالف ددات واملش دداجرات البس دديطة والعم ددل عل ددى احتوائه ددا وإاال ددة
مسبباهتا حال وقوعها دون اإلخالل ابلقانون.

•

التعام ددل م ددع قض ددااي اهل ددروب أو التهلي ددب ع ددن من ددزل األس ددرة واخت دداذ اإلج دراءات الوقائي ددة
والعالجية ابلتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين.

•

تقدم الدعم النفسي واالجتماعي لضحااي العن واجلرمية خاصة من النساء واألطفال
وكبار السن يف خمتل القضااي واحلوادث والعمل على محايتهم وتنظيم الرعاية الالحقة
هلم ابلتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين.

•

التزام السرية التامة يف معاجلة القضااي االجتماعية األسرية.
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•

دراسددة احلدداالت والشددكاوى املعروضددة علددى اإلدارة مددن الناحيددة اإلنسددانية واالجتماعيددة
وحبث تقدم الدعم الالام ابلتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين.

•

دراس ددة ومتابع ددة وتقي دديم احل دداالت ال دديت ت ددرد ل ددإلدارة نفس دديا وتقي دديم اخل دددمات العالجي ددة
النفسية.

•

رصددد ودراسددة املشددكالت والظ دواهر السددلوكية واالجتماعيددة وإجيدداد احللددول واملعاجلددات
الالامة هلا.

•

تعزيز الشراكة وتكامل األدوار مع مؤسسات اجملتمع املدين املعنية حبماية األسرة واملرأة
والطفددل وهددي :مركددز نددوفر( )32لعددالج اإلدمددان ،ومركددز دعددم الصددحة السددلوكية ،ومركددز
احلماي ددة والتأهي ددل االجتم دداعي (أم ددان)( ،)33ومرك ددز االستش ددارات العائلي ددة (وف دداق)(،)34
ومستشفى الطب النفسي.

دور مركز احلماية والتأهيل االجتماعي  -أمان

()35

 -138يعمل مركز أمان على توفري احلماية االجتماعية لفئات املستهدفة من خالل:
•

تددوفري اخلددط السدداخن ( )919علددى مدددار السدداعة ،السددتقبال االتصدداالت أو البالغددات
مددن األطفددال والنسدداء ،مددن خددالل فريددق مؤهددل ومدددرب ابلتعامددل مددع املتصد لني وتقدددم
االستشارات الفورية.

•

توفري املكاتب اخلارجية العاملة لدى خمتل القطاعات ابلدولة مثل مؤسسات القطاع
الصحي ومؤسسات القطاع القضائي واألمن واجملتمعي وذلك بهلدرض تسدهيل وصدول
الفئات املستهدفة للمركز وتسريع االجراءات القانونية والقضائية.

•

إطالق التطبيقات االلكرتونية كتطبيدق "سداعدين" والدذي يعمدل علدى تقددم املسداعدة
للفتيات وتوفري احلماية الالامة هلن ومتكينهن من اإلبالغ عند تعرضهن لسوء املعاملة
أو أي عن  ،ابإلضافة إىل تطبيدق "شداورين" والدذي يقددم استشدارات قانونيدة نفسدية
ابلتعاون مع جهات متخصصة ابلدولة.
واجتماعية من خالل فريق متخص

•

يقد ددوم مركد ددز أمد ددان ابسد ددتقبال الفئد ددات املسد ددتهدفة وتقد دددم خد دددمات نفسد ددية واجتماعيد ددة
وقانونيددة ع ددن طري ددق فري ددق خمددت لدراس ددة احلال ددة وتقييمه ددا وتقدددم اخلدم ددة املناس ددبة هل ددا
حسددب احتياجهددا .كمددا يقدددم خدددمات االرشدداد واالحالددة جلهددة االختصدداص املناسددبة
اليت تساعد املرأة على حل مشكلتها واحلصول على اخلدمات املناسبة.

•

يقددم املركدز استشددارات ودعدم قددانوين لضدحااي العند والتصدددع األسدري واملعرضددني لد ملنعد
عنهم وذلك بكفالة احلماية الفعالة حلقوقهم .وقام املركدز مدؤخرا بتوقيدع بروتوكدول تعداون مدع
مجعيدة احملدامني القطدريني لتددوفري حمدامني لهلدري القدادرين مددن الفئدات املسدتهدفة يتطوعدون برفددع
ومباشرة الدعاوي القضائية مبختل انواعها ودرجاهتا.

__________

( )32ملزيد من املعلومات انظر ./https://www.naufar.com
( )33ملزيد من املعلومات انظر .http://www.aman.org.qa
( )34ملزيد من املعلومات انظر .http://www.wifaq.org.qa
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•

يقوم املركز بتوثيق مجيع البيانت املتعلقة ابحلاالت الواردة واحملولة الي واملتعلقة حباالت
العن والتصدع االسري من النساء مبنتهى السدرية واخلصوصدية .وهدذا مدا ميكدن املركدز
من قراءة البيانت واعداد االحصائيات بهلدرض االسدتفادة منهدا يف الدراسدات وخطدط
العمل وحتديد الفجوات واملشداكل والعمدل علدى حلهدا وذلدك مدن أجدل ضدمان تقددم
أفضل اخلدمات.

 -139كما يوفر مركز أمان الرعاية االجتماعية لفئات املستهدفة من خدالل تقددم اخلددمات التأهيليدة
متعددة احملاور (نفسي  -اجتماعي  -قانوين  -وظائفي) لضحااي العن من النساء من خالل جمموعة
م ددن اإلج دراءات التأهيلي ددة املعياري ددة وف ددق خط ددط أتهيلي ددة تتمرك ددز ح ددول االحتياج ددات اخلاص ددة للمس ددتفيد،
إضافة إىل خدمات الدمج والرعاية الالحقة للمستفيدين بعد انتهاء خططهم التأهيلية عن طريق املتابعة
املسد ددتمرة لضد ددمان اسد ددتقرار احلالد ددة وعد دددم انتكاسد ددها اضد ددافة اىل تقد دددم خد دددمات التمكد ددني االقتصد ددادي
واالجتماعي والتعليمي ،وخدمات االيواء والرعاية الداخلية.

محاية ايلطفال واملراهقن
 -140تضد ددمن الدسد ددتور الد دددائم للد ددبالد أحكامد ددا هتد ددد إىل رعايد ددة الد ددنشء بصد ددفة عامد ددة ووقايتد د مد ددن
االحنرا واالهتمام مبصاحل الفضلى وااللتدزام ابلوفداء هبدا علدى الوجد األمثدل وذلدك يف مدواده رقدم ()34
و( )35و( )21و( )22و(.)36()49
 -141وفر قانون العقوابت احلماية اجلنائية للطفل من أشكال العن أو اإلساءة البدنية واإلةال أو
املعاملدة املنطويدة علددى إةدال أو إسداءة املعاملددة أو االسدتهلالل مبددا يف ذلدك اإلسداءة اجلنسددية ،بوجد عددام،
وشددد العقوبددة بوجد خداص يف مجيددع األحدوال الدديت يكدون فيهددا اجلدداين مددن أصدول الطفددل أو ممددن يتولددون
رعايتد  .كمددا جددرم قددانون العقددوابت اسددتخدام الطفددل يف التسددول يف الطرقددات واألمدداكن العامددة ،وعاقددب
مددن يقددود الطفددل أو حيمل د علددى ذلد ك .وشدددد القددانون العقدداب علددى اجلدداين يف ج درائم الددزن والعددرض يف
حدال كدون اجملدن عليهدا أو اجملدن عليد طفدال سدواء كدان مدن الدذكور أو اإلنث .ابإلضدافة إىل ذلدك فقددد
جددرم القددانون وعاقددب امل درأة الدديت تقتددل عمدددا طفلهددا الددذي محلت د سددفاحا ،عقددب والدت د مباشددرة .وجددرم
الق ددانون وعاق ددب ك د ل م ددن اس ددتهلل ه ددوى األطف ددال أو ح دداجتهم أو ع دددم خ د هتم وحص ددل م ددنهم ،إض درار
مبص ددلحتهم أو مبص ددلحة غ ددريهم ،عل ددى م ددال منق ددول أو س ددند مثب ددت ل دددين أو خمالص ددة ،أو إىل إلهل دداء ه ددذا
السددند أو إتالف د أو تعديل د  .وش دددت العقوبددة إذا كددان مرتكددب اجلرميددة وليددا ،أو وصدديا ،أو قيمددا ،علددى
الطفددل أو كددان مكلفددا أبي صددفة برعايددة مصدداحل  .كمددا ل يعتددد املشددرع بعنصددر الرضددا يف اجلدرائم اجلنسددية
اليت تقع على األطفال بل جعل هنا تشديد للعقوبة إذا متت يف مواجهة حدث.
 -142كفل القانون رقم ( )3لسنة  2016بشأن تنظيم قيد املواليد والوفيات يف مواده ()13 ،12 ،11
اخلاصة بتسجيل وإصدار شهادات امليالد جلميع األطفال مبن فيهم األطفال غري الشرعيني(.)37
 -143أنط ق ددانون األس ددرة يف مد دواده رق ددم ( )58 ،56ابلوال دددين العناي ددة الكامل ددة ابألوالد وب ددذل كاف ددة
اجلهددود يف تدربيتهم وتقدوميهم وصددوال إىل التنشددئة الصدداحلة للصددهلار وحتقيددق كافددة املصدداحل هلددم .كمددا كفلددت
املادة ( )166من القانون ذات على أن األصل يف حق العنايدة والرتبيدة والتقدوم لدألوالد يكدون للدزوجني "
الوالدين" ما دامت الزوجية قائمة بينهما ،وتكون لألم يف حالة الفرقة حتقيقا ملصحة الصدهلري حيدث اهندا
االصلح يف هذه املرحلة بشرط أن تكون أمينة على الصهلري حريصة على أدبد وديند وخلقد إال إذا رأي
__________

( )36ملزيد من املعلومات انظر ن الدستور القطري .https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284
( )37ملزيد من املعلومات انظر .https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6963
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القاضي املصلحة يف غري ذلك أبن كانت غري أمينة أو ال تؤمن علدى خلقد  .وأشدارت املد ادة ( )165إىل
أن حضانة األوالد تقوم على حفظ الولد ،وتربيت وتقومي  ،ورعايت  ،مبا حيقق مصلحت  .كما نصت املواد
( )170،171 ،167م ددن ق ددانون األس ددرة عل ددى أن مص دداحل الص ددهلار متنوع ددة وال تنحص ددر يف طائف ددة بعينه ددا
فتشمل اجلوانب العاطفية والنفسية وما يرتتب على ذلك من قدرة الوالدين على حتقيق الشفقة واالمانة،
وتشمل القدرة املادية وما يندرج حتتها من االنفاق يف أوج الرتبية والعالج والتعليم والرتفي وتوفري البيئدة
الص دداحلة واالج دواء املس دداعدة يف تنش ددئة الص ددهلار التنش ددئة الص دداحلة ،وتش ددمل الق دددرة املعنوي ددة عل ددى التزكي ددة
االخالقية وحتصني الصهلار من عوامل اهلدم واالحنالل اخللقي واالحنرا السلوكي .يف حني أمن القانون
ذات يف مادت رقم ( )75جانب االنفاق على الولد فأوجب على األب يف نفقة الصهلار حىت تتزوج الفتاه
وإن طلقت ترجع النفقة علي مرة أخرى ،وجتب على األب نفقة الفىت حىت يصبح من أهل الكسب أو
إمتام دراست بنجاح وتستمر النفقة يف حالة العجز عدن الكسدب ،ويف كدل االحدوال يكمدل األب النفقدة
إذا كان ما لدى الولد من مال ال يفي بنفقات .
 -144كمددا نظددم قددانون رقددم ( )4لسد نة  2004أمددور الواليددة علددى أمدوال القاصدرين مبددا حيقددق مصدداحلهم
وجعددل مددن اهليئددة العامددة لشددؤون القاص درين اجلهددة املنددوط هبددا األش درا واملراقبددة والرعايددة الكاملددة للقصددر
وأمواهلم وما يتعلق بشؤون الوالة واألوصياء عليهم.
 -145ومددن جهددة أخددرى ،عددر قددانون األحددداث رقددم  1لسددنة  1994يف مادتد رقددم ( )1احلدددث أبند
كل ذكر أو أنثى أت السابعة من عمره ول يبل السادسة عشرة من العمر وقت ارتكداب اجلرميدة أو عندد
وجوده يف إحدى حاالت التعرض لالحنرا  .وتضمن القانون أحكاما هتد إىل محايدة االطفدال سدواء
كانوا أطفاال غري شرعيني أو وافدين ووقدايتهم مدن االحند را أو الوقدوع يف بدراثن اجلرميدة واالحندرا  ،كمدا
تضددمن تدددابريا احرتاايددة يف حددال ارتكدداهبم جل درائم هتددد لتددأهيلهم ووقددايتهم وتقددوم سددلوكياهتم ليصددبحوا
افرادا أسوايء .وفيما يتعلق ابإلجدراءات املتخدذة ملندع العقدوابت اجلسددية ،فقدد عمدد املشدرع القطدري إىل
االبتعاد عن العقوابت اجلسدية اليت توقع على األحداث اجلناة .حيث بني القانون يف املادة ( )8أن إذا
ارتكددب احلدددث الددذي ل يتجدداوا أربددع عشددرة سددنة جنايددة أو جنحددة فددال جيددوا احلكددم عليد ابلعقددوابت أو
التدابري املقررة لتلك اجلرائم .فيما عدا املصادرة أو إغالق احملل ،وحيكم علي أبحد التدابري اآلتيدة وهدي:
(التددوبيخ ،التسددليم ،اإلحلدداق ابلتدددريب املهددن ،اإلل دزام بواجبددات معينددة ،االختبددار القضددائي ،اإليددداع يف
إحدى الدور املخصصة لإلعداد االجتماعي ،اإليداع يف مؤسسة صحية).
 -146نظم املشرع القطري من خالل املادة ( )31من قانون األحداث إجراءات حماكمة الطفدل أمدام
حمكمددة األحددداث لتتناسددب ومصددلحة الطفددل الفضددلى ،مثددل أن تددتم حماكمتد يف غددري عالنيددة وأال حيضددر
احملكمة سوى أقارب والشهود واحملامون وممثلدو اجلهدات املختصدة ،وميكدن حماكمدة الطفدل غيابيدا علدى أال
يددتم احلكددم ابإلدانددة إال بعددد إفهامد مبددا ت يف غيبتد  .كمددا أوجددب ذات القددانون يف املددادة ( )32أن يكددون
للطفل حمام إذا كان متهما يف جناية ،وأجاا للمحكمدة نددب حمدامي إذا كدان الطفدل متهمدا يف جنحدة.
وأوجب ددت امل ددادة ( )33م ددن ق ددانون األح ددداث بع دددم فص ددل احملكم ددة يف التهم ددة املس ددندة للطف ددل إال بع ددد ا
الط ددالع عل ددى تقري ددر اجله ددة املختص ددة ب ددواارة الداخلي ددة وتقري ددر املد راقبني االجتم دداعيني للتحق ددق م ددن حالت د
اجلسدية والعقلية والنفسية واالجتماعية ذات الصلة أبسباب احنراف أو تعرض لالحنرا .
 -147تضددمن ق ددانون الضددمان االجتم دداعي رقددم ( )38لس ددنة 1995م وتعديالت د  ،أحكام ددا تقددرر االنتف دداع
ق درار جملددس الددواراء رقددم  46لسددنة 2014
مبعدداش الضددمان االجتمدداعي لفئددة جمهددويل األبددوين واأليتددام .وند
بشدأن حتديددد قيمدة املعدداش املسدتحق للفئددات املسدتفيدة مددن الضدمان االجتمدداعي علدى صددر مبدال شددهرية
لعددد مدن الفئدات املسدتحقة مدن األيتدام وجمهدويل االب او االبدوين ممدن ل جيداواوا السدابعة عشدر مدن عمددرهم
وجمهويل االب او االبوين ملن جاواوا السابعة عشر من عمرهم.
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 -148كما تضمن قانون العمل رقم ( )14لسنة  2004مدواد حتظدر عمالدة االطفدال دون السدن املقدرر
قانون ،كما نظم القانون األعمال اليت ال جيوا تشهليل األحداث فيها.
 -149ولكفالددة العقدداب علددى كافددة أندواع العند واالسددتهلالل ،نصددت املددادة ( )7مددن قددانون مكافحد ة
اجل درائم اإللكرتونيددة رقددم ( )14لسددنة  ،2014علددى معاقبددة كددل مددن أنددتج مددادة إابحيددة عددن طفددل بواسددطة
وسددائل تقنيددة املعلومددات أو اسددتورد أو ابع أو عددرض للبيددع أو االسددتخدام أو تددداول أو نقددل أو واع أو
أرسل أو نشر أو أاتح أو بث مادة إابحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية املعلومات كما عاقدب الدن
املددذكور علددى حيددااة مددادة إابحيددة عددن طفددل ويعتد طفددال يف حكددم هددذه املددادة كددل مددن ل يددتم مددن العمددر
مثاين عشرة سنة ميالدية كاملة.
 -150صدددر القددانون رقددم ( )1لسددنة  2014بتنظدديم دور احلضددانة املشددار إليد  ،والددذي يكفددل أةيددة أن
تقددم دور احلضدانة خدددمات الرعايدة املتكاملددة لألطفدال املقيدددين هبدا ،مددع تدوفري الظددرو املناسدبة لتنميددة
مهاراهتم وملكاهتم يف شىت اجملاالت ابستخدام الرتبية السليمة.
 -151مددنح القددانون رقددم ( )38لسددنة  2005بشددأن اجلنسددية القطريددة ملددن يولدددون ألابء قطدريني أو مددن
اكتسددب اجلنسددية القطريددة أو ولددد يف قطددر ألبددوين جمه دولني ،ويعت د اللقدديط مولددودا يف قطددر مددا ل يثبددت
العكددس إال أن املولددود ألم قطريددة وأب غددري قطددري ال أيخددذ اجلنسددية القطريددة إال إذا كددان أابه جمهددوال أو
توافرت في شروط التجنس الواردة يف املادة ( )2من قانون اجلنسية واليت تقرر "ويراعى يف تطبيدق قواعدد
منح اجلنسية القطرية طبقا هلذه املادة إعطاء أولوية ملن كانت أم قطرية".

عمل ايلطفال ومحايتهم م خمتلف أشكال العنف واالستغالل
 -152نصددت املددادة ( )76مددن قددانون العمددل علددى أن د ال جيددوا تشددهليل األطفددال دون سددن السادسددة
عش ددرة يف خمتل د امله ددن أاي كان ددت كم ددا قض ددت امل ددادة ( )322م ددن ق ددانون العق ددوابت مب ددا يل ددي" :يعاق ددب
ابحلد ددبس مد دددة ال جتد دداوا سد ددتة أشد ددهر وابلهلرامد ددة الد دديت ال تزيد ددد عد ددن ثالثد ددة آال رايل أو إبحد دددى هد دداتني
العقددوبتني كددل مددن سددخر أو أكددره إنسددان علددى العمددل سدواء أبجددر او بهلددري أجددر .وتكددون العقوبددة احلددبس
مدة ال تتجاوا ثالث سنوات والهلرامة اليت ال تزيدد علدى عشدرة آال رايل او إحددى هداتني العقدوبتني،
إذا كان اجملن علي ل يبل السادسة عشر من العمر".
 -153كم ددا ند د ق ددانون االح ددداث رق ددم ( )1لس ددنة  1994عل ددى اعتب ددار احل دددث ض ددمن فئ ددة احل دددث
املعددرض لالحن درا (إذا قددام مبمارسددة عمددل ال يصددلح مددوردا جددداي للعدديش) .علمددا أبن القددانون رقددم ()1
لسددنة  1994عرفددت احلدددث أبند " كددل ذكددر أو أنثددى ات السددابعة مددن عمددره ول يبلد السادسددة عشددرة مددن
العمر وقت ارتكاب اجلرمية أو عند وجوده يف إحدى حاالت التعرض لالحنرا ".
 -154وهندا آليددة للتعامددل عمومددا مددع فئددة احلدددث املعددرض لالحندرا وفددق قددانون األحددداث رقددم ()1
لسنة  ،1994حيث إذا وجد احلدث يف إحدى حاالت التعرض لالحندرا فدإن إلدارة شدرطة االحدداث
احلق يف التحفظ علي بدار التوجي التابع إلدارة شؤون األسرة يف واارة التنمية اإلدارية والعمدل والشدؤون
االجتماعية -إذا كانت الظرو الدعوى تستدعي ذلك -حلني عدرض أمدره علدى حمكمدة األحدداث وال
جيوا أن تزيد مدة التحفظ على  48ساعة ما ل أتمر احملكمة مبدها كما أن جيوا إلدارة شرطة االحداث
األمر -بدال مدن اختداذ اإلجدراءات املنصدوص عليهدا يف الفقدرة السدابقة -بتسدليم احلددث إىل احدد والديد
أو ملن ل علي حق الوالية أو الوصاية وذلك للتحفظ علي وتقدمي عند كل طلب.
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 -155كذلك حملكمة األحداث أن حتكم على احلدث املعرض لالحنرا أبحد التدابري اآلتية:
•

تسددليم إىل أحددد والديد أو ملددن لد الواليددة أو الوصدداية عليد أو ألحددد أفدراد اسدرت مددع
أخذ التعهدات الالامة حبسن رعايت .

•

تسليم اىل عائل مدؤمتن  -إذا ل يكدن لد أحدد ممدن ذكدر يف البندد السدابق  -مدع اخدذ
التعهدات الالامة حبسن رعايت .

•

تسليم إىل إدارة التوجي إليوائ ورعايت .

•

وجيوا لشرطة االحداث اختاذ أحد هذه التدابري دون حكم من احملكمة إذا وافدق عليد
أحد الوالدين أو الويل أو الوصي.

 -156نصت الفقرة ( )8من قرار واير الدولة للشدؤون الداخليدة رقدم  16لسدنة  2010علدى اختصداص
إدارة شرطة األحداث بنشدر الدوعي واثدراء ثقافدة اجملتمدع جتداه التعامدل مدع األحدداث وذلدك ابلتنسديق مدع
اجلهات املعنية ،وهلذا تقوم االدارة يف توعية األسر وكافة فئات اجملتمع بضرورة محاية األطفال من العمل
يف ظرو خطرة ضارة بصحتهم ومحايتهم من التعرض ملختل أشكال العن واالستهلالل.

اخلدما ال بية لكبار الس
 -157تقوم إدارة خدمات الرعاية الصحية املنزليدة التابعدة ملؤسسدة محدد الطبيدة بتقددم خددمات رعايدة
صددحية عاليددة اجلددودة للمرضددى يف منددااهلم لتددوفري مددن الراحددة واألمددان للمرضددى املسددنني ،وتقدددم خدددمات
العددالج الوظددائفي لتحقيددق أهدددا رؤيددة مؤسسددة محددد الطبيددة املتمثلددة يف تددوفري رعايددة آمنددة وفعالددة لكددل
مرضد ددى كبد ددار السد ددن .كمد ددا تتضد ددمن خمتلد د التد دددخالت العالجيد ددة الد دديت يسد ددتخدمها اخصد ددائيني العد ددالج
الوظددائفي خبدددمات الرعايددة الصددحية املنزليددة متضددمنا بددرنمج التمددارين الوظيفيددة ألنشددطة احليدداة اليوميددة،
والتقييم املنزيل ،وتوفري األجهزة واملعددات وأجهدزة وضدعيات اجللدوس للمرضدى الدذين يعدانون مدن اإلعاقدة
(نظ ددام الن ددوم ،الكراس ددي املتحرك ددة ،كراس ددي احلمد د ام واملرح دداض ،ماكين ددات الرف ددع) للوقاي ددة م ددن الس ددقوط،
وتدريس ،وتعليم وتثقي مقدمي الرعاية للمرضى وأسرهم حول أةية العناية للمرضى املسنني.
 -158حيددرص مركددز إحسددان( )38علددى تطددوير بدرامج إرشددادية تسددتهد فئددة مقدددمي الرعايددة مددن أف دراد
األسددرة تعيددنهم علددى فهددم احتياجددات كبددار السددن الصددحية والنفسددية واالجتماعيددة والسددبل العمليددة لتددوفري
بيئة معيشية كرمية لكبار السن .كما يقدم املركز خدمات الرعاية الشاملة لكبار السد ن ممدن بلهلدوا السدتني
عاما دون أقارب أو أبناء أو من عجزت أسرهم عدن تلبيدة احتياجداهتم مدن االنتفداع ابملسدتوايت املالئمدة
من الرعاية الداخلية اليت تؤمن هلم احلماية واحلفز االجتماعي يف بيئة إنسانية مأمونة ،ويتيح املركز ثالث
أنواع من االستضافة (دائمة ملن ال عائل هلم ،متقطعة ملساعدة األسر على حل مشاكلها ،لفرتة حمدودة
ملن ال يستطيعون السفر مع عائالهتم).

مراجعة التشريعا املتعلقة ابملرأة
 -159قامت الدولة إبلهلاء أو تعديل بع النصوص القانونية اليت تكرس التمييز ضد املرأة .وفيمدا يلدي
بع التشريعات اهلامة اليت أقرت حقوق املرأة يف عدد من اجملاالت:
•

القانون رقم  5لسنة  2009املعدل لقدانون اجلدوااات رقدم  14لسدنة  ،1993حيدث ألهلدى
التعديل شرط موافقة الويل على إصدار جواا سفر املرأة؛

__________

( )38ملزيد من املعلومات انظر .http://www.ehsan.org.qa
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•

قانون األسرة والذي أعطى األم األولوية يف حضانة الطفل.

•

قددانون العقددوابت :حيددث قددرر عقددوابت علددى كددل مددن يواقددع أنثددى بهلددري رضدداها ،س دواء
ابإلكراه أو ابلتهديد أو ابحليلة .وكذلك ن على عقوبدة احلدبس والهلرامدة أو أحدداةا
لكدل مدن يدددش حيداء أنثددى أو يتطفدل عليهدا يف خلوهتددا .كمدا تندداول عقدوابت خاصددة
ابلتحري على الزن والبهلاء واالجهاض.

•

قدانون بشدأن التقاعددد واملعاشدات ،والدذي تندداقش بعد مدواده اسددتحقاق عائلدة املتددوىف
للمعاش .وقد ن القانون على أحقية أبناء املوظفة املتوفاة مبعاشها بهلد النظدر عدن
جنسياهتم.

•

ق ددانون بش ددأن الوالي ددة عل ددى أم دوال القاص درين :حي ددث ي ددن
القطريني نفس احلقوق فيما يتعلق بدخوهلم الفردية.

عل ددى أن للرج ددال والنس دداء

•

قانون تنظديم اجمللدس البلددي املركد زي :ضدمان املسداواة التامدة بدني املدرأة والرجدل يف حدق
االنتخاب والرتشيح لعضوية اجمللس البلدي.

احلماية االقتصادية واالجتماعية والثقافية مللتمسي اللجوء السياسي
 -160قضددت املددادة ( )6مددن قددانون تنظدديم اللجددوء السياسددي رقددم  11لسددنة  2018أبند " :جيددوا للددواير
بناء على توصيات جلنة شؤون الالجئني السياسيني منح طالب اللجوء السياسي تصرحيا ابإلقامة املؤقتة
ملدة ثالثة أشهر قابلة للتجديد ملدة او مدد أخرى مماثلة حلدني البدت يف طلبد " وهكدذا فإند مدن مينحدون
هددذا التصدريح يشددملهم حبكددم املددادة ( )56مددن الدسددتور الدديت نصددت علددى مددا يلددي" :يتمتددع كددل شددخ
مقدديم يف الدولددة إقامددة مشددروعة حلمايددة شخصد ومالد وفقددا ألحكددام القددانون" وهنددا فإند مفهددوم احلمايددة
يشمل املقيم بصفة مؤقت أيضا ألن الن جاء مطلقا و املطلق جيري على إطالق .
 -161ومن جانب آخر فإن فكرة احلماية ال تقتصر على احلماية األمنية وإنا احلماية القانونية أيضا
األم ددر ال ددذي ميك ددن أن خل د مع د إىل أن د مل ددتمس اللج ددوء ال ددذي مي ددنح تص ددرحيا ابإلقام ددة املؤقت ددة يتمت ددع
ابحلقوق اليت يتمتع هبا املقيم يف الدولة سواء كانت (اقتصادية أو اجتماعية) يف احلدود اليت تتطلدب هبدا
ف ددرتة إقامت د  ،كم ددا ج دداءت امل ددادة ( )9م ددن ق ددانون اللج ددوء لتم ددنح الالج ددئ و أف دراد أس درت ع دددد م ددن امل دزااي
واحلقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة مثددل (تددوفري فرصددة عمددل – الرعايددة الصددحية – إعانددة ماليددة
شددهرية – تلقددي الرعايددة الصددحية -تددوفري السددكن -اسددتقدام الزوجددة واف دراد االسددرة مددن الدرجددة األوىل-
احلصول على وثيقة سفر- -حرية التنقل -حرية العبادة).

مكافحة االجتار ابلبشر
 -162نصت املادة  2من قانون رقم ( )15لسنة  2011بشأن مكافحة اإلجتار ابلبشر على "يعد مرتكبا
جرمية اإلجتار ابلبشر كدل مدن اسدتخدم أبي صدورة شخصدا طبيعيدا أو ينقلد أو يسدلم أو أيويد أو يسدتقبل
أو يستلم  ،سواء يف داخل الدولة أم ع حدودها الوطنية ،إذا ت ذلك بواسدطة اسدتعمال القدوة أو العند
أو التهديد هبمدا ،أو بواسدطة االختطدا أو االحتيدال أو اخلدداع ،أو اسدتهلالل السدلطة ،أو اسدتهلالل حالدة
الضددع أو احلاجددة ،أو الوعددد إبعطدداء أو تلقددي مبددال ماليددة أو مدزااي مقابددل احلصددول علددى موافقددة شددخ
على اإلجتار بشخ آخر ل سيطرة علي  ،وذلك كل إذا كانت هذه األفعال بقصد االستهلالل أاي كانت
ص ددوره مب ددا يف ذل ددك االس ددتهلالل يف أعم ددال ال دددعارة أو غريه ددا م ددن أش ددكال االس ددتهلالل اجلنس ددي واس ددتهلالل
األطفددال يف ذلددك ويف املدواد اإلابحيددة أو التسددول ،والسددخرة أو اخلدمددة قسدرا ،أو االسددرتقاق أو املمارسددات
الشبيهة ابلرق أو االستعباد ،أو استئصال األعضاء أو األنسجة البشرية ،أو جزء منها".
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 -163ت إنشدداء اللجنددة الوطنيددة ملكافحددة االجتددار ابلبشددر يف شددهر يونيددو  2017لضددمان تنفيددذ قددانون
اإلجت ددار ابلبش ددر ولتنس دديق اجله ددود ب ددني اجله ددات املعني ددة مبكافح ددة اإلجت ددار ابلبش ددر ونش ددر ال ددوعي ابلوس ددائل
املتعلقد ددة مبكافحد ددة اإلجتد ددار ابلبشد ددر وتبد ددادل املعلومد ددات واخلد د ات مد ددع املنظمد ددات العربيد ددة والدوليد ددة املعنيد ددة
مبكافحة اإلجتار ابلبشر ،وقد اعتمدت اللجنة الوطنية ملكافحة اإلجتار ابلبشدر ،اخلطدة الوطنيدة ملكافحدة
اإلجتار ابلبشر  ،2022-2017لتكون ن اسا ودستورا للجنة وللجهات املعنية حندو مندع ورصدد ومكافحدة
كافة أشكال اإلجتار ابلبشر.
 -164ت توقيع مذكرة تفاهم بني كدل مدن حكومدة دولدة قطدر ومتثلهدا اللجندة الوطنيدة ملكافحدة اإلجتدار
ابلبشر ،وبني الدوالايت املتحددة األمريكيدة ومتثلهدا واارة اخلارجيدة األمريكيدة يف ينداير  ،2018وذلدك أثنداء
انعقدداد جلس ددات احل دوار االس درتاتيجي األول ب ددني دول ددة قطددر وال ددوالايت املتح دددة األمريكيددة ،حي ددث اتف ددق
الطرفددان علددى التعدداون يف عدددد مددن اجملدداالت كتنميددة جمدداالت مكافحددة االجتددار ابلبشددر يف البلدددين ورفددع
قد دددراهتما ،وتبد ددادل التشد دريعات والتعليمد ددات املنظمد ددة للعمد ددل يف جمد ددال مكافحد ددة اإلجتد ددار ابلبشد ددر هبد ددد
االسرتشاد هبا.

املادة ( :)11احلق يف مستوى معيشي الئق
 -165ابإلضافة للمعلومات الواردة عند التعرض للمادة ( )9من العهد ،فسيتم تناول الدرد علدى هدذه
املددادة مددن خددالل أربعددة حمدداور رئيسددية هددي :احلددق يف حتسددني متواصددل للظددرو املعيشددية ،واحلددق يف غددذاء
كا  ،واحلق يف الوصول للمياه ،واحلق يف السكن الالئق.

احلق يف حتسن متواصل للظروف املعيشية
 -166اختددذت دولددة قطددر عدددد مددن اخلط دوات لتحويددل الركددائز واملشدداريع الدديت تقددوم عليهددا رؤيددة قط ددر
الوطنية  2030واسرتاتيجياهتا التنموية إىل واقع ملموس ،وعلي  ،ت إصدار قانون إبنشاء صندوق الصحة
والتعليم هبد توفري املوارد املاليدة املسدتدامة للخددمات الصدحية والتعليميدة وبدرأس مدال قددره  360مليدار
رايل لتمويل ال امج اخلاصة ابلصحة والتعليم يف دولة قطر.
 -167وقدد جدددت جمموعدة البنددك الددويل( )39تصدني دولددة قطدر ضدمن الدددول األعلدى دخدال للسددنة
املالية  ،2019مستندة يف ذلك إىل عددد مدن املؤشدرات االقتصدادية احملليدة ،حيدث توضدح جمموعدة البندك
الدويل أن التصني اخلاص ابلعام املقبل استند أساسا إىل أتثر نصيب الفرد من إمجدايل الددخل القدومي
ومسددتوى النمددو االقتصددادي املسددجل إضددافة إىل معدددالت التضددخم وسددعر صددر العملددة الوطنيددة وعدددد
وطبيع ددة الرتكيب ددة الس ددكانية .وق دددر نص دديب الف ددرد م ددن الن دداتج احملل ددي اإلمج ددايل وفق ددا لتق ددديرات أولي ددة رمسي ددة
بنحو  236.5أل رايل ،مبا يعادل حنو  64000دوالر أمريكي ،وذلك هناية عدام  ،2019يف حدني تؤكدد
اإلحصائيات النهائية الرمسية أن نصيب الفرد من النداتج احمللدي اإلمجدايل قدد بلد حند و  212ألد رايل يف
هنايدة العددام  2016مبددا يعددادل حنددو  58000دوالر أمريكددي ،مسددجال بددذلك نسددبة نددو وفقددا لتقددديرات أوليددة
على أساس سنوي حنو  ،%11.55وذلك وفقا للبيانت الصادرة عن مصر قطر املركزي.
 -168ال يوجد فقر مدقع يف دولة قطر ،حيث ختلو الدولة اليوم من األشخاص الذين يعيشون أبقل
م ددن ( )1.9دوالر يف الي ددوم ،ويع ددود الس ددبب إىل ت ددوفري اخل دددمات األساس ددية بش ددكل جم دداين للم دواطنني أو
بتكالي رمزية للمقيمني خاصة خدمات التعليم والرعاية الصحية ،آخذين ابالعتبار أبن دولة قطدر قدد
متكنت من حتقيق األهدا اإلنائية لأللفية ،متضمنة اهلدد األول املتمثدل ابلقضداء علدى الفقدر جبميدع
__________

( )39ملزيد من املعلومات .https://www.albankaldawli.org/ar/about/annual-report
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أشكال يف كل مكان .وضدعت الدولدة السياسدات االجتماعيدة املناسدبة لتدأمني التهلطيدة الصدحية املناسدبة
للفئات املشمولة بنظدام احلمايدة االجتماعيدة ،كمدا وفدرت اخلددمات األساسدية جلميدع السدكان ،وأاتحدت
لك ددال اجلنس ددني ال ددذكور واإلنث ح ددق التمل ددك واس ددتخدام األرض ،ع ددالوة عل ددى تق دددم اخل دددمات املالي ددة
السيما املتعلقة بتقدم القروض لتمويل املشروعات الصهلرية ومتناهيدة الصدهلر .وتقدوم الدولدة أيضدا بتعزيدز
ق دددرات الفئ ددات االجتماعي ددة ملواجه ددة األام ددات االقتص ددادية واالجتماعي ددة والبيئي ددة ،ابإلض ددافة إىل قيامه ددا
بوضع ال امج اهلادفة ملواجهدة خمداطر الكدوارث؛ مبدا ينسدجم مدع االسدرتاتيجيات الوطنيدة الديت وضدعتها يف
هددذا اإلطددار .كمددا تقدددم الدولددة الدددعم للفئددات املشددمولة بقددانون الضددمان االجتمدداعي ،وقددد ارتفددع عدددد
املستفيدين من برامج الرعاية االجتماعية بصورة مباشرة يف السنوات األخرية(.)40
 -169تبند د ددت دول د د ددة قط د د ددر املنهجي د د ددة ذاهت د د ددا املتبعد د ددة يف دول منظم د د ددة التع د د دداون االقتص د د ددادي والتنمي د د ددة
) ،)41()OCEDوالدديت تسددتخدم الوحدددة االسددتهالكية للفددرد البددال كمؤشددر ملسددتوى املعيشددة .وحتدددد احلددد
الفاصل النسي بوسيط هذا االستهال  .وابسدتخدام مسدح إنفداق ودخدل األسدرة عدام  ،2013/2012ت
حساب قيمة خط الفقر النسي بقسمة استهال األسرة على عدد الوحدات االستهالكية ،مث حسداب
وسدديط االسددتهال للوحدددة االسددتهالكية .وت حتديددد احلددد الفاصددل ملسددتوى املعيشددة الالئددق (خددط الفقددر
النسي) بنسبة  %50من قيمة هدذا الوسديط .وقددر احلدد الفاصدل للفقدر النسدي للقطدريني بدد  3514رايل
شهري (أي  950دوالر أمريكي شهراي) .وابلتايل فإن الفرد الذي يعيش يف أسرة قطرية يقل استهالكها
املكددافئ عددن  3514رايال شددهراي هددو فددرد يتمتددع مبسددتوى معيشددي مددنخف  .وبلد احلددد الفاصددل للدددخل
احملدددود ابسددتخدام الدددخل املكددافئ وقدددر احلددد الفاصددل للدددخل املكددافئ  5375رايال شددهراي (أي 1450
دوالر أمريكي شهراي).

احلق يف غذاء كاف
 -170تتخددذ الدولددة إجدراءات عدددة للمحافظددة علددى االحتيدداطي الهلددذائي ،وهددذا مددا انعكددس علددى تبددوؤ
دول ددة قطد ددر ملوق ددع متميد ددز يف مؤش ددر األمد ددن الهلد ددذائي الع دداملي ،إذ جد دداءت ابملرتب ددة األوىل عربيد ددا و( )22عامليد ددا
لعام  .2018كما احتلت دولة قطر املرتبة األوىل بني دول جملس التعاون اخلليجي ،واملرتبة ال د  20عامليدا مدن
بددني  113دولددة يف مؤشددر األمددن الهلددذائي الصددادر عددن مؤسسددة «ألد كابيتددال البحثيددة يف تقريرهددا السددنوي
حددول صددناعة الهلددذاء يف دول جملددس التعدداون اخلليجددي .وأوضددح التقريددر أن حكومددة قطددر تبقددى عاامددة علددى
حتقيق االكتفاء الذايت بنسبة  %40حبلول عام  2030كجدزء مدن بدرنمج قطدر الدوطن لألمدن الهلدذائي الدذي
بدأ يف عام .2008
 -171ويف إطار تعزيز الزراعة املسدتدامة تبندت الدولدة بدرامج ومشداريع تسدتهد احملافظدة علدى التندوع
اجليددن للبددذور والنبددااتت املزروعددة وأتمددني اإلدارة الكفددؤة هلددذا التنددوع ،كمددا وتتعدداون الدولددة مددع املنظمددات
واهليئات الدولية والدول لتقاسم املنافع اليت أتيت من خالل استخدام املوارد اجلينية.
 -172تقوم سياسة دولة قطر علدى اسدترياد وانتداج االحتياجدات الهلذائيدة ،وقدد تبندت دولدة قطدر عددد
من السياسات والتدابري لتعزيز االكتفاء الذايت واألمن الهلذائي ،كما يلي:
•

صدور قرار رئيس جملس الواراء رقم ( )13لسدنة  2013إبنشداء وتشدكيل اللجندة الفنيدة
لتشجيع القطاع اخلداص للمشداركة يف مشدروعات األمدن الهلدذائي ،والديت ختدت بوضدع

__________

( )40انظر الرد على املادة  9من هذا التقرير.
( )41انظر http://www.fao.org/docs/up/easypol/326/equv_scales_subjectmtd_033EN.pdf
.www.oecd.org/social/inequality.htm
48

GE.20-16184

E/C.12/QAT/1

آليات تشجيع القطاع اخلاص للمشاركة يف التنمية ،وبصدفة خاصدة يف مشداريع األمدن
الهلذائي ،وكذلك حتديد أوج الدعم احلكومي للقطاع اخلاص للقيام بدوره التنموي.
•

وضع اخلطة الوطنية لآلمن الهلذائي يف دولة قطر يف عام  2013والديت تعمدل علدى تطدوير
اس درتاتيجية طويلددة األجددل متكددن دولددة قطددر مددن اايدة إنتاجهددا احمللددي مددن الهلددذاء بصددورة
كبددرية خددالل العقددود القادمددة ،ابإلضددافة إىل تعزيددز أمددن وارداهتددا مددن ابقددي األغذيددة ،كمددا
يق ددوم ب ددرنمج قط ددر ال ددوطن لألم ددن الهل ددذائي ابلعم ددل عل ددى تط ددوير الزراع ددة ابالعتم دداد عل ددى
التكنولوجيا ،وتكريس املوارد املائية ،وإشرا املؤسسات اخلاصة ،وبناء اإلمكانت.

•

هتد شركة حصاد( )42إىل دعم االقتصاد القطري من خالل إدارة نشاط جتاري ذو رحبيدة
مس ددتدامة يعم ددل عل ددى أتم ددني مص ددادر الهل ددذاء ،ويبل د رأمس ددال الش ددركة حن ددو ( )3ملي ددار رايل
قطددري ،وقددد اختددذت الشددركة منددذ أتسيسددها نوذجددا اسددتثماراي فريدددا يعتمددد بشددكل أساسددي
على االسدتثمار يف األسدواق العامليدة املتميدزة هبدد تدوفري مصدادر الهلدذاء لدولدة قطدر وذلدك
بتلبيددة املتطلبددات احملليددة .وتس ددتثمر الشددركة يف عدددد مددن دول الع ددال لتددأمني االكتفدداء ال ددذايت
بدول د ددة قط د ددر .وق د ددد اس د ددتثمرت يف اس د درتاليا بنح د ددو ( )500ملي د ددون رايل قط د ددري يف املواش د ددي
واحلبددوب (القم ددح والش ددعري) ،ويف ابكس ددتان (األرا) واهلن ددد وسددلطنة عم ددان لس ددد ج ددزء م ددن
احتياجدات الدولددة اخلارجيددة مددن بعد املدواد الهلذائيدة .وتركددز إنتاجهددا علددى مخددس منتجددات
تهلطي حاجة السوق احمللي وهي احلبوب والسكر واألرا واللحوم والدجاج واألعال .

•

عمل ددت مد دزارع الش ددركة العاملي ددة لتط ددوير املش دداريع عد د ب ددرنمج أجريك ددو عل ددى اسد ددتبدال
الزراعات التقليدية أبخرى حديثة  -اهلايدروبونك  -واليت تدزرع نبااتهتدا يف مسداحات
حمدودة من األراضي وتوفر  %80من استهال املياه.

•

صدددور املرسددوم بقددانون رقددم ( )4لسددنة  ۲۰۱۹بتنظدديم وإدارة املخددزون االسدرتاتيجي للسددلع
الهلذائيددة واالسددتهالكية .وقددد ت صددياغة مشددروع القددانون لعددالج املشددكالت العمليددة الدديت
برات خدالل فدرتة احلصدار اجلدائر علدى دولدة قطدر( )43مدن ضدرورة تدوفري خمدزون اسدرتاتيجي
م ددن الس ددلع الهلذائي ددة واالس درتاتيجية ،حي ددث يس ددعى الق ددانون إىل ت ددوفري مظل ددة آمن د لت ددوفري
احلماية القانونية جلمهور املستهلكني ووضع شروط وأحكام تشدر علدى عمدل املدزودين
بش ددأن موض ددوع تنظ دديم املخ ددزون االس درتاتيجي للس ددلع الهلذائي ددة واالس درتاتيجية ،ويف إط ددار
رقابة الدولة واشدرافها علدى ذلدك .وتعتد مدن أبدرا أحكامد تدوفري نظدام الكدرتوين لتخدزين
وتبادل املعلومات والبيانت املتعلقة حبركة السلع االسرتاتيجية ،ومتابعة الكميات املخزنة
منه ددا ،واحلف دداظ عليه ددا أط ددول م دددة ممكن ددة بهل د النظ ددر ع ددن موع ددد أو مک ددان انتاجه ددا،
وذلدك هبدد مدنح متخددذ القدرار القددرة علدى سددرعة مواجهدة التقلبدات اجلدادة يف اإلنتدداج
أو األسعار العاملية ،والظرو الطارئة والكوارث واألامات.

احلق يف الوصول للمياه
 -173تكفددل دولددة قطددر امليدداه اآلمنددة لكافددة مواطنيهددا واملقيمددني علددى أراضدديها مبقابددل اهيددد ومدددعوم مددن
الدول ددة وذل ددك حرص ددا عل ددى احلف دداظ عل ددى املي دداه وترش دديد اس ددتهالكها .وتش ددري البي ددانت املتاح ددة ح ددول نس ددبة
السكان الذين يستفيدون من خددمات ميداه الشدرب الديت تددار بطريقدة مأموندة إىل أن دولدة قطدر قدد وفدرت
__________

( )42ملزيد من املعلومات انظر .https://www.hassad.com/
( )43انظر اجلزء الثالث من التقرير.
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امليدداه الصدداحلة للشددرب ولألغ دراض املنزليددة لكافددة السددكان حيددث قامددت إبنشدداء العديددد مددن حمطددات حتليددة
املياه ،كما قامت الدولة يف سبتم  2017ابفتتاح مشروع خزانت اسرتاتيجية لتأمني احتياجاهتا من امليداه.
كم ددا ج دداري العم ددل عل ددى حف ددر  450بئ درا حلف ددظ مي دداه األمط ددار وتهلذي ددة األح دواض اجلوفي ددة وم ددن املتوق ددع ان
تساهم يف اايدة املياه اجلوفية بنسبة  30إىل .% 35
جدول ()7
نسبة السكان الذي يستفيدون م خدما مياه الشرب اليت دار ب ريقة مأمونة ()2018-2012
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

املصدر :املؤسسة القطرية للكهرابء واملاء.

 -174ويف السد ددياق ذاتد د  ،حيصد ددل سد ددكان دولد ددة قطد ددر مجيعد ددا علد ددى خد دددمات الصد ددر الصد ددحي والنظافد ددة
الصددحية ،كمددا بلهلددت ميدداه الصددر الصددحي املعاجلددة حنددو  194مليددون مددرت مكعددب عددام  2016يددتم اسددتخدام
حن د ددو  % 56منه د ددا يف ري املس د ددطحات اخلض د دراء واألع د ددال  ،ويف الت ي د ددد .ولتعزي د ددز الكف د دداءة واالس د ددتدامة يف
استهال املياه ،حققدت املؤسسدية العامدة القطريدة للكهدرابء واملداء (كهرمداء) اخنفداض يف نسدبة الفاقدد اإلمجدايل
واحلقيق ددي م ددن املي دداه احمل ددالة ) (NRWإىل  ٪ 10يف س ددنة  ،2016مقارن ددة بفاق ددد ق دددره  % 30ع ددام  .2011وت
تعديل قانون الرتشيد رقم  26للعام  2008بقدانون الرتشديد رقدم  20 / 2015لوقد هددر امليداه وخفد منسدوب
املياه اجلوفية واستخدام مصادر غري تقليديدة للميداه يف الزراعدة والتوسدع يف مدد شدبكات ميداه الصدر الصدحي
املعاجلة إىل حنو  800كم.
 -175ومددن جهددة أخددرى ،وحفاظددا علددى جددودة امليدداه املقدمددة يف املرافددق الصددحية ،تقددوم مؤسسددة محددد
الطبيد ددة بد دددور املراقبد ددة علد ددى امليد دداه الد دديت تد ددزود هبد ددا املنشد ددآت الصد ددحية التابعد ددة هلد ددا وفقد ددا للمعد ددايري الصد ددحية
املستخدمة يف العالج وصحة اإلنسان ،وكذلك لضمان خلو املياه من امللواثت البكتريية وفقا لدرجات
مئويدة حمددودة للميداه والديت تكدون يف درجدة مئويدة معيندة إذا كاندت مليداه شدرب املرضدى او تزويدد األجهددزة
الطبية .كما تتم مراقبة جودة مياه الشرب ابلدولة ملنع األمراض اليت ميكن أن تنتقل عن طريق املياه عند
تعرضها للتلوث ،حبيث يقوم القسدم مبراقبدة جدودة ميداه الشدرب املنتجدة مدن حمطدات التحليدة ،وذلدك مدن
مرحلددة اإلنتدداج بسددحب عينددات دوريددة مددن مجيددع املصددانع الدديت تنددتج امليدداه ابلدولددة لفحصددها والتأكددد مددن
مطابقتها للمواصفات احمللية والعاملية.

احلق يف السك الالئق
 -176تددويل دولددة قطددر أةيددة خاصددة بتددوفري السددكن الالئددق كوند عنصدرا مددن عناصددر احلددق يف مسددتوى
معيشي الئق للمواطنني واملقيمني على حدد سدواء .حيدث نظمدت دولدة قطدر هدذا احلدق إبصددار القدانون
رقددم ( )2لسددنة  2007بشددأن تنظدديم اإلسددكان واالنتفدداع ابلسددكن املناسددب علددى النحددو التددايل( :إسددكان
بقد ددرض للقد ددادرين علد ددى تسد ددديد القد ددرض املقد ددرر  -إسد ددكان ذوي احلاجد ددة ملد ددن تهلطد دديهم مظلد ددة الضد ددمان
االجتماعي) .كما تضمن القانون مميزات عدة منها ،متويل طويل األجل أبقساط مرحية ،وتوفري األراضي
املعدة للبناء ابجملان ،ورسم املخططات اهلندسية املعتمدة ابجملان ،وتوفري اخلددمات األساسدية مدن كهدرابء
ومدداء ابجمل ددان ،وه دددم وإعددادة بن دداء وص دديانة للمسدداكن الش ددعبية للم دواطنني العجددزة .وتعم ددل إدارة إس ددكان
املواطنني التابعدة لدواارة التنميدة اإلداريدة والعلدم والشدؤون االجتماعيدة علدى تنفيدذ أحكدام القدوانني واللدوائح
والقرارات املتعلقة ابإلسكان واقرتاح وتنفيذ السياسات املتعلقة بنظام اإلسكان والقرارات املنفذة هلا كما
ختت اإلدارة بتلقي ودراسة طلبات االنتفاع بنظام اإلسكان وفقا للقوانني والقواعد واإلجراءات املقررة.
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 -177توفر دولة قطر اإلسكان اخلاص ابملواطنني القطريني حيث يدوفر القدانون رقدم ( )2لسدنة
اخل دداص بنظ ددام اإلس ددكان وم ددن خ ددالل م ددا نص ددت علي د امل ددادة ( )2هب ددا ه ددد س ددامي وه ددو قي ددام الدول ددة
ابإلسهام يف توفري السكن املالئم للمواطنني.
2007

 -178فيم ددا يتعل ددق بس ددكن العمال ددة الواف دددة ف ددإن واارة التنمي ددة اإلداري ددة والعم ددل والش ددؤون االجتماعي ددة
أصدددرت القدرار الددوااري رقددم ( )18لسددنة  ،2014بشددأن حتديددد اشدرتاطات ومواصددفات السددكن للعمددال،
حيددث تضددمن هددذا القدرار مجيددع املواصددفات املتعلقددة بتددوفري السددكن الالئددق للعمالددة الوافدددة وفقددا للمعددايري
الدوليددة املعددرت هبددا ،مبينددا احلددد األدن للمتطلبددات الضددرورية والصددحية لسددكن العمددال ،ويضددع سددكن
العمالددة للتفتدديش الدددوري املفدداجئ مد ن قبددل إدارة تفتدديش العمددل ابلددواارة ،للتحقيددق مددن وجددود املتطلبددات
الضرورية وتقوم الدولة حاليا ببناء عدة مواقع سكنية تتوافق مع هذه االشدرتاطات ،كمدا ت اصددار دليدل
اش د درتاطات السد ددكن املالئد ددم للمنشد ددآت وذلد ددك ابلتعد دداون بد ددني واارة التنميد ددة اإلداريد ددة والعمد ددل والش د ددؤون
االجتماعيددة ،وكد ل مددن واارة الداخليددة واللجنددة الوطنيددة حلقددوق االنسددان وغرفددة جتددارة وصددناعة قطددر وواارة
الصحة العامة وواارة البلدية والتخطيط العمراين يف العام .2015
 -179شهد عام  2016افتتاح وتشهليل أول مديندة عماليدة "مديندة بدروة ال احدة" والديت أتيت ضدمن خطدة
الدولددة إلقامددة مشدداريع تنمويد ة ختدددم احتياجددات واقعيددة لفئددة االيدددي العاملددة يف دولددة قطددر لرفددع مسددتوايهتم
املعيشية وميتد املشروع على مساحة  1.8مليون مرت مربع ،إلقامدة  53000عامدل ومهدن .وتعدد هدذه املديندة
أكد د مديند ددة عماليد ددة يف اخللد دديج ،تضد ددم منطقد ددة ترفيهيد ددة وجتاريد ددة وأكد د ملعد ددب كركيد ددت يف الدولد ددة ومسد ددرح
يسددتوعب سددبعة عشددر ألد شددخ لتنظدديم الفعاليددات املتنوعددة وأربددع قاعددات سددينما .كمددا يضددم املشددروع
الذي ت بنائ وفقا للمعايري الدولية وأبعلى معايري السالمة انظمة انذار مبكر وانظمة اطفاء احلريق وخمارج
احلريق وصاالت الطعام ومطابخ الوجبات الصحية وغر حراسدة وصداالت ترفيهيدة وجديم وغدر للصديانة
ودور العبادة ومبى العيادات الطبية.
 -180اجل دددير ابل ددذكر أبن د بلهل ددت نس ددبة التهلطي ددة  %100للخ دددمات الص ددحية والتعليمي ددة وخ دددمات
الكهدرابء وامليدداه املأمونددة واالتصدداالت واملواصددالت واخلدددمات املصددرفية ،وهددذا التقدددم سدداهم يف تصددني
دولة قطر ضمن جمموعة الدول اليت تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جدا ،حيث جداءت ابملرتبدة ( )37عامليدا
من بني ( )189دولة مشلها تقرير التنمية البشرية للعام  2018الصادر عن برنمج األمم املتحدة اإلنائي.
جدول ()8
نسبة السكان الذي يعيشون يف أسر معيشية ميكنها احلصول على اخلدما ايلساسية ()2018-2012

املؤشر

املياه اآلمنة
الكهرابء
التعليم
الصحة
االتصاالت
طرق املواصالت
املواصالت
خدمات بنكية

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100
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املادة ( :)12احلق يف التمتع أبعلى مستوى ممك م الصحة البدنية والعقلية
 -181حظيددت دولددة قطددر بتص ددني عدداملي مرتفددع يف املؤش درات الدولي ددة يف مقدداييس الرعايددة الص ددحية
العاملية ،كالتايل:
•

وفقا ملنظمة الصحة العاملية فإن دولة قطر متتلك أك عدد مدن األطبداء للفدرد الواحدد
يف العال ،وحتتل دولة قطر املرتبة األوىل يف عدد األطباء للفرد مع وجدود  77.4طبيدب
لكل  10.000شخ .

•

حتتل دولة قطر املرتبة الرابعة على صعيد الرضا عن الرعاية الصحية وفقا ملعهد ليجات
والذي نتج عن استثمار دولة قطر للبنية التحتية الصحية بشكل كبري.

•

حتتل دولة قطر املرتبة اخلامسة علدى صدعيد الصدحة كمدا أدرج مؤشدر ليجدات لالادهدار
لعددام  2019واحتلددت دولددة قطددر بددني املراتددب اخلمددس األوىل عامليددا ،كمددا خطددت دولددة
قط ددر خط دوات مق دددرة حن ددو حتقي ددق االكتف دداء ال ددذايت عل ددى ص ددعيد األدوي ددة واملس ددتلزمات
الطبية.

-182كم ددا أش دداد أص ددحاب اإلج دراءات اخلاص ددة مم ددن ااروا ال ددبالد خ ددالل ع ددام  2019واملتض ددمن ك ددل م ددن
الفريق العامل املعن ابالحتجاا التعسفي واملقرر اخلاص املعن ابحلق يف التعليم جبهود دولة قطر يف جمال
كفالة الصحة النفسية واجلسدية والعقلية.
 -183تتضح نسبة اإلنفاق العام على قطاع الصحة من إمجايل اإلنفاق العام للدولة ،لألعوام
و 2018و ،2019على النحو اآليت:

2017

جدول (:)9
نسبة اإلنفاق العا على ق اع الصحة م إمجا اإلنفاق العا للدولة

املؤشر
نسددبة اإلنفدداق العددام علددى قطدداع الصددحة مددن إمجددايل اإلنفدداق
العام للدولة

2017

2018

2019

%10.8

%8.8

%9.8

املصدر :جهاا التخطيط واإلحصاء.

 -184كفلدت التشدريعات القطريددة احلددق يف احلصددول علددى خددمات الرعايددة الطبيددة دونددا متييددز بسددبب
الع ددرق أو ال دددين أو امل ددوطن األص ددلي أو املعتق دددات أو اللهل ددة أو العم ددر أو اإلعاق ددة .ت ددن امل ددادة  23م ددن
الدسددتور القطددري علددى أن الدولددة تعددى "ابلصددحة العامددة ،وتددوفر وسددائل الوقايددة والعددالج مددن األم دراض
واألوبئة وفقا للقانون" .وقد تناول املشرع القطري كافة جوانب الصحة يف تشريعات متعددة هي:

52

•

قانون رقم ( )16لسنة  2016بشأن الصحة النفسية.

•

قانون رقم ( )10لسنة  2016بشأن الرقابة على التب ومشتقات .

•

قانون رقم ( )3لسنة  2016بشأن تنظيم قيد املواليد والوفيات.

•

قانون رقم ( )15لسنة  2015بشأن تنظيم نقل واراعة األعضاء البشرية.

•

قانون رقم ( )7لسنة  2013بشأن نظام التأمني الصحي االجتماعي.

•

قانون رقم ( )2لسنة  2012بشأن تشريح اجلثث اآلدمية.
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•

ق د ددانون رق د ددم ( )7لس د ددنة  1996بش د ددأن تنظ د دديم الع د ددالج الط د ددي واخل د دددمات الص د ددحية يف
الداخل.

•

مرس ددوم بق ددانون رق ددم ( )17لس ددنة  1990بش ددأن الوقاي ددة م ددن األمد دراض املعدي ددة واملع دددل
ابلقانون رقم ( )9لسنة .2020

•

قرار أمريي رقم ( )12لسنة  2016بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية األولية.

•

قرار أمريي رقم ( )11لسنة  2016بتنظيم مؤسسة محد الطبية وتعيني اختصاصاهتا.

 -185ينظم قانون رقم ( )7لسنة  1996بشأن تنظيم العالج الطدي ابلدداخل مسدائل التددابري املناسدبة
للقضاء على التمييز يف ميدان الراعية الصحية وخباصة املادة ( )4مند والديت ضدمنت عددم جدواا حتصديل
أي ددة رس ددوم أو أج ددور ع ددن خ دددمات الط دوار  ،واحل دوادث ال دديت تس ددتدعي دخ ددول امل دري إىل املستش ددفى،
واخل دددمات الوقائي ددة يف جم ددال األموم ددة والطفولد ة ،واخل دددمات الوقائي ددة يف جم ددال الص ددحة املدرس ددية للطلب ددة،
وخدمات األمراض املعدية والتطعيم.
 -186وجتدر اإلشارة هنا إىل ميثاق وحقدوق مسدؤوليات املدري وأسدرت الدذي أصددرت مؤسسدة محدد
الطبيددة والددذي أمددن علددى املبدداد األساسددية املتعلقددة بكفالددة احلددق يف الصددحة والدديت مددن ضددمنها احلصد ول
علددى خدددمات الرعايددة الطبيددة دونددا متييددز ،واحلصددول علددى العنايددة الطبيددة الالامددة بصددورة الئقددة ،واحملافظددة
على خصوصية وسرية املعلومات .ومن أبرا ما ورد يف امليثاق التايل:
النظر عن العرق ،الدين ،املوطن

•

احلصول على خدمات الرعاية الصحية األولية بهل
األصلي ،املعتقدات ،القيم ،اللهلة ،العمر أو اإلعاقة.

•

احلصول على الرعاية واخلدمات الصحية دون أي أتخري م ر.

•

احلصددول علددى العنايددة الالامددة بصددورة الئقددة وحمرتمددة يف مجيددع األوقددات ،واحلفدداظ علددى
كرامة املري .
آلية دعم مناسبة وفعالة يف حال وجود أي تظلم أو شكوى.

•

أن تتوفر للمري

•

تلقي العناية الفورية يف تقييم األل والسيطرة علي .

•

أال يضع للعزل او القيود إال إذا كان ذلك ضروراي من الناحية

الطبية.

 -187تتددوىل واارة الص ددحة العام ددة ابلتع دداون مددع مؤسس ددة مح ددد الطبي ددة ومؤسسددة الرعاي ددة الص ددحية األولي ددة
واجلهات ذات العالقة تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للصحة واليت تعمل على حتقيدق األهددا والهلداايت الديت
تضمنتها رؤية قطر الوطنية  2030من خالل حتقيق  7أهدا أساسية تتمثل يف نظام رعاية صدحية شدامل
وع دداملي املس ددتوى تص ددل خدمات د إىل مجي ددع الس ددكان ،ونظ ددام رعاي ددة ص ددحية متكام ددل ي ددوفر خ دددمات عالي ددة
اجلودة ،ورعاية صحية وقائية أتخذ بعدني االعتبدار االحتياجدات املختلفدة للرجدال والنسداء واألطفدال ،وقدوى
عاملددة قطريددة مدداهرة قددادرة علددى تقدددم خدددمات صددحية عاليددة اجلددودة ،وسياسددة صددحية وطنيددة تضددع املعددايري
وتراقبهددا اىل جانددب خدددمات فعالددة وبتكددالي ميسددورة ،وأحبدداث عاليددة املسددتوى هتددد إىل حتسددني فعاليددة
الرعايددة الصددحية وجودهتددا .وحققددت االسدرتاتيجية الوطنيددة للصددحة خددالل العددام األخددري تقدددم كبددري يف إجندداا
العديد ددد مد ددن املشد دداريع ألهد دددافها املرسد ددومة وتقد دددر خمرجد ددات االس د درتاتيجية الد دديت ت إجنااهد ددا مند ددذ انطالقهد ددا
حبدوايل  %71حيددث ستشددهد السددنوات القادمددة حتسددينات كبددرية يف اخلدددمات لتحقيددق الرؤيددة لنظددام صددحي
عاملي املستوى يف دولة قطر .وفيما يلي نستعرض بع هذه اإلجنااات على سبيل املثال ال احلصر:
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•

ت إطالق نظام التأمني الصحي االجتماعي والذي يكفدل تلقدي العدالج يف القطداعني
العام واخلاص.

•

2013

ت وضددع خطددة رئيسددية للبنيددة التحتيددة حيددث قامددت واارة الصددحة ومنددذ نددوفم
إبجندداا املخطددط التددوجيهي ملنشددآت الرعايددة الصددحية يف دولددة قطددر ومددن املقددرر أن يددتم
حىت عام  2022افتتاح  25مركزا صحيا و 11مستشفى ابإلضافة إىل  82منشأة أخرى
جديدة أو يعاد جتديدها حيث تهلطي املرافق املخطط هلا مجيع فئات املرافق الصحية،
لتتماشى مع النموذج اجلديد للرعاية.

•

ت انش دداء إدارة التخصص ددات الص ددحية ب ددواارة الص ددحة العام ددة لتعم ددل عل ددى مراقب ددة ك ددل
املمارس ددني الص ددحيني ودع ددم الع دداملني يف اجمل ددال اإلكلينيك ددي م ددن خ ددالل إع ددداد ب درامج
تدريبية لتوفري أفضل الرعاية الصحية.

•

جتددر االشدارة اىل ان االسدرتاتيجية الوطنيدة للصدحة وفدرت املدنهج الدالام خلطدط العمددل
يف اجملاالت ذات األولوية ،ففي عام  2011أطلقت واارة الصحة االسرتاتيجية الوطنية
ملكافحددة السددرطان  2016-2011والدديت تضددمنت  62توصددية ،كمددا أطلقددت الددواارة يف
عام  2012االسرتاتيجية الوطنية لبحوث السرطان واليت تضمنت  31توصية وأطلق يف
عام  2013االسرتاتيجية الوطنية لتكامل اخلدمات املخت ية وتوحيد معايريها - 2013
 2018واليت تضمنت خطة عمل ملشروع االسدرتاتيجية الوطنيدة للصدحة إضدافة إىل 46
توصية .ويف يونيو  2013أطلقت مؤسسة الرعاية األولية أول اسرتاتيجية شاملة للرعاية
األولية( :االسرتاتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية  .)2018-2013ويف عام 2013
أطلق د ددت واارة الص د ددحة االس د درتاتيجية الوطني د ددة للص د ددحة النفس د ددية  2018-2013وال د دديت
تضمنت خطة عمل ملشروع االسرتاتيجية الوطنية للصحة إضافة إىل  10التزامات.

•

ويف يونيو عام  2014حصلت مؤسسة الرعاية الصحية األولية على االعتماد البالتين
من املؤسسة الكندية للجودة ( )ACIويعد مستوى االعتماد البالتين كشدهادة وإقدرار
أبن اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية األولية حتظى مبستوي جودة وأمان
مكافئ ألعلى املعايري العاملية.

 -188تقددوم إدارة الصدديدلة والرقابددة الدوائيددة بوضددع السياسددات الدوائيددة وتعمددل علددى تطبيددق الق دوانني
والل دوائح لضددمان جددودة ومأمونيددة وسددالمة األدويددة املسددتخدمة يف قطددر .تقددوم اإلدارة بتسددجيل شددركات
ومصددانع األدويددة حسددب املعددايري العامليددة .تتخددذ اإلدارة كافددة التدددابري املعتمدددة إقليميددا وعامليددا لتسددجيل
األدوية مثل استخدام املل التقن االلكرتوين املوحد للمستحضرات الصيدالنية Electronic common
 technical document eCTDوالذي يهدد إىل توحيدد متطلبدات التسدجيل علدى مسدتوي دول جملدس
التعدداون اخلليجددي وفقددا للمعددايري املعتمدددة مددن اهليئددات الصددحية العامليددة ويسددمح بتقدددم ومتابعددة وخت دزين
املعلومد ددات اخلاصد ددة بدراسد ددات اجلد ددودة والدراسد ددات اإلكلينيكيد ددة للمستحضد درات بشد ددكل الكد ددرتوين مد ددع
التحددديث املسددتمر هل ددا تبعددا لل دددورايت العلميددة املختلف ددة .كمددا تق ددوم اإلدارة إبصدددار ع دددة أدلددة إرش ددادية
ومباد توجيهية هبد ضمان التوافق مع املعايري العاملية والتوافر الدائم للمنتجات عالية اجلودة.
 -189حرص ددا م ددن دول ددة قط ددر علد ددى ض ددمان ت دددريب الع دداملني يف الصد ددحة ،يق دددم مرك ددز مح ددد الد دددويل
للتدريب مبؤسسة محد الطبية برامج تدريبية طبية لكافة منتسي القطاع الصحي ابلدولدة سدواء احلكدومي
أو اخلاص ابإلضافة إىل أفراد اجلمهور .ومنذ أتسيس يف عام  2000مشل املركدز حتدت مظلتد العديدد مدن
الدورات املعتمدة دوليا من خالل ارتباط مبؤسسات دولية عريقة يف جمال التدريب الطي واملهن.
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 -190وإميددان أبةيددة توعيددة العدداملني يف القطدداع الصددحي مببدداد حقددوق اإلنسددان واحلددق يف الصددحة،
فتقوم واارة الصحة العامة ابلتنسيق مع اللجنة الوطنية حلقدوق اإلنسدان بعقدد نددوات وورش عمدل حدول
احلق يف الصحة وما ورد املواثيق واإلعالنت الدولية.
 -191تقوم مستشفى النساء بدور هدام يف تطدوير صدحة النسداء يف قطدر ،ويدوفر املستشدفى خددمات
توليددد واسددعة النطدداق حيددث تددتم فيد الهلالبيددة العظمددى مددن حدداالت الددوالدة يف دولددة قطددر؛ حيددث يشددهد
سددنواي والدة أكثددر م ددن  17,000طفددل ممددا جيعل د أحددد أكث ددر املستشددفيات الثمدداين التابع ددة ملؤسسددة مح ددد
الطبيددة انشددهلاال .ويتددوفر يف مستشددفى النسدداء  330سدريرا وقسددما للعيددادات اخلارجيددة وغرفددة ط دوار و16
جناح توليد وثالث غر للعمليات ،وقد شهدت إجراءات التطوير اليت جرت مؤخرا مبستشفى النساء
إضافة وحدة جديدة للمالحظة ،وتوسدعة وحددة طدب األم واجلندني ،والديت تعدى بتقددم خد دمات الرعايدة
للنسداء الدداليت ينطددوي محلهددن علدى خطددورة عاليددة .وعددالوة علددى العنايدة بصددحة النسدداء ،يضددم مستشددفى
النسداء وحدددة حلدديثي الددوالدة تددوفر خددمات العنايددة املركددزة للمواليدد اجلدددد ،وقددد جهدزت الوحدددة بددد 111
سريرا/حاضددنة لألطفددال حددديثي الددوالدة ،مددن بينهددا عدددة أسددرة يف الهلددر املخصصددة لألمهددات وأطفدداهلن
الرضع .تقوم واارة الصحة العامة بعمل ال امج واملواقع املتعلقة بنشر املعلومات وأخر املستجدات بشأن
نش ددر التوعي ددة ع ددن االم دراض االنتقالي ددة واملعدي ددة أبكث ددر م ددن ( )6لهل ددات خمصص ددة .كم ددا تق ددوم بنش ددر امل دواد
التوعويددة بشددكل يددومي علددى املوقددع االلكددرتوين للددواارة ووسددائل التواصددل اخلاصددة بددواارة الصددحة العامددة.
وتنفيد ددذ محد ددالت توعويد ددة واسد ددعة املد دددى ابلشد دراكة مد ددع مجيد ددع اجلهد ددات املعنيد ددة ابلدولد ددة ،واصد دددار بيد ددانت
وتهلطيات صحفية تتضمن املعايري االحرتااية املتبعة ملواجهة االمراض االنتقالية واملعدية(.)44

التوعية بشأن ايلمراض املنقولة جنسيا
 -192تقد دددم واارة الصد ددحة العامد ددة بد درامج الد دددعوة والتوعيد ددة النشد ددطة الد دديت تتند دداول األمد دراض املنقولد ددة جنسد دديا
وفد ددريوس نقد د املناعد ددة البشد درية ،ويسد ددتخدم الد د نمج مجيد ددع أند دواع الوسد ددائط مبد ددا يف ذلد ددك وسد ددائل التواصد ددل
االجتم دداعي والص ددح والتلفزي ددون والتفاع ددل املباش ددر م ددع اجلمه ددور م ددن خ ددالل إقام ددة املهرج ددانت يف األم دداكن
العامة وهذه األنشطة تكون على مدار السنة ويتم تكثيفها خالل اليوم العاملي لإليدا.
 -193إذا ت اكتشا املرض لألشخاص فتتم معاجلت وفقا جلدول لألمراض املعدية املنصوص عليهدا
يف اجلدددول امللحددق ابملرسددوم بقددانون رقددم ( )17لسددنة  1990بشددأن الوقايددة مددن األم دراض املعديددة ،املعدددل
ابلقانون رقم ( )9لسنة .2020

الصحة النفسية
 -194طبقددا ألحكددام القددانون رقددم ( )16لسددنة  2016بشددأن الصددحة النفسددية ،وخباصددة املددادة  3من د
وال دديت ت ددن عل ددى" :تلت ددزم املؤسس ددات املنص ددوص عليه ددا يف امل ددادة الس ددابقة ،أبن ت ددوفر للم دري النفس ددي
احلقوق التالية:
"رابعا :احلقوق املتعلقة ابستقاللية املري

وخصوصيت :

مقابلة الزائرين ،مبا ال يتعارض مع اخلطة العالجية.

•

قبول ورف

•

احلماية من االستهلالل االقتصادي واجلنسي ومدن اإليدذاء اجلسددي والنفسدي واملعاملدة
املهينة أبي وج  ،سواء من العاملني أو املرضى اآلخرين.

__________

( )44مرفق  :1تقرير عن جهود دولة قطر للحد من انتشار فريوس كورون كوفيد.19-
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•

عدم معاقبت بدنيا أو معنواي أو هتديده أبي وج  ،أاي كانت األسباب.

•

محاي د ددة خصوص د دديات ومعلقات د د الشخص د ددية ومك د ددان إقامت د د ابملؤسس د ددة ،ومحاي د ددة س د درية
املعلومددات الدديت تتعلددق ب د  ،وعدددم اطددالع غددري أف دراد الفريددق الطددي املعدداج أو املددوظفني
القددائمني علددى السددجالت الطبيددة علددى املسددتندات اخلاصددة بد  ،إال إبذن كتدداب مند أو
مددن ويل أمددره أو أبمددر مددن اجلهددة املختصددة ،ويظددل هددذا االلتدزام قائمددا حددىت بعددد شددفاء
املري ".

 -195كما أن القدانون وضدع قواعدد وشدروط تتعلدق ابحلقدوق املتعلقدة ابسدتقاللية املدري
كاملة ،كالتايل:

وخصوصديت

•

"للطبيب املسؤول ،أو من ينوب عن  ،بناء على تقييم نفسي مسبب ،أن مينع املري
النفسي من مهلادرة املؤسسة بعد الدخول اإلرادي ملدة ال جتاوا اثنتني وسبعني ساعة،
يف أي من احلالتني التاليتني:

•

إذا رأى أن خروج يشكل احتماال جداي حلدوث أذى فوري أو وشيك على سالمت
أو صحت أو حيات أو على سالمة أو صحة أو حياة اآلخرين.

•

إذا رأى أن غري قادر على رعاية نفس بسبب نوع أو شدة املرض النفسي".

 -196يتعني إلخضاع املري النفسي لنظام الدخول اإللزامي للعالج طبقا ألحكام املادة ( )6من هذا
القانون ،إبالغ اجلهة املختصة وإجراء تقييم طدي مسدتقل ،ويف هدذه احلالدة جيدوا مدد املددة املنصدوص عليهدا
يف الفق ددرة الس ددابقة مب ددا ال جي دداوا س ددبعة أايم ،إذا اس ددتمرت امل د رات ال دواردة يف امل ددادة امل ددذكورة ،ول يك ددن يف
اإلمكان احلصدول علدى التقيديم الطدي املسدتقل خدالل الثالثدة أايم األوىل مدن اتريدخ مندع املدري مدن مهلدادرة
املؤسسة ،على أن تبل اجلهة املختصة ابألسباب اليت أدت إىل مد احلجز .كمدا أن مددة الددخول اإللزامدي
للعالج ثالثة أشهر ،قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة ،وفقا ملقتضيات حالة املري النفسي.
 -197كما جيوا لويل األمر أو أي من أقارب املري النفسي حىت الدرجة الثانية ،أو اجلهة املختصة
يف حالددة عدددم وجددود أي مددن املد ذكورين ،يف احلدداالت العاجلددة ،إبددالغ املؤسسددة لفح د امل دري ونقل د
للعالج على وج السرعة ،على أن ترفع املؤسسة تقريرا للجهة املختصة عن احلالة خالل أربع وعشدرين
ساعة ،متضمنا التشخي املبدئي والكيفية اليت ت هبا نقل املري واألشدخاص الدذين قداموا ابلنقدل مدع
بيان أسباب حالة االستعجال.
 -198جيدوا للمدري النفسدي أو ويل أمددره ،الدتظلم مدن قدرارات احلجددز أو الددخول اإللزامدي إىل اجلهددة
املختصددة يف أي وقددت ،وللجهددة املختصددة يف هددذه احلالددة أن تندددب أحددد استشدداري الطددب النفسددي مددن
خددارج املؤسسددة لفحد احلالددة النفسددية للمدري  ،وعلددى اجلهددة املختصددة أن تبددت يف الددتظلم خددالل مدددة
أقصاها سبعة أايم من اتريخ تقدمي  ،ويف حالة رف التظلم جيب أن يكون قرار الدرف مسدببا ،ويكدون
قرار اجلهة املختصة ابلبت يف التظلم هنائيا.

احلق يف الصحة يف أماك العمل
 -199هبدد احملافظدة علدى صدحة العداملني وتدوفري بيئدة عمدل آمندة مدع السدعي لتدوفري عالقدة اجيابيدة بددني
الفرد العامل وعمل وبيئة العمل احمليطة ب  ،والتأكد من أن أصحاب العمل والعمال ملمون مبخاطر العمل
(املد دواد املس ددتخدمة أو الناجت ددة ع ددن الص ددناعة) وكيفي ددة محايد ددة أنفس ددهم حبي ددث ي ددتم تقلي ددل ح دددوث األمد دراض
واإلصاابت النامجة عن هذه املخاطر ،فقد اختذت دولة قطر عدد من التدابري واإلجراءات كالتايل:
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•

اهتم قانون العمل القطري رقم ( )14لسنة  2004وتعديالت بضرورة تطبيق اشدرتاطات
الس ددالمة والص ددحة املهني ددة داخ ددل أم دداكن العم ددل وس ددكن العم ددل ،وتتض ددمن ع دددة م دواد
قانونية تلزم أصحاب الشركات بتنفيذ هذه االشرتاطات ومعاقبة املخال منها ،علما
أبن قسم السالمة والصحة املهنية إبدارة تفتيش العمل ،والذي يضم كادر مدرب مدن
املفتشددني احلاصددلني علددى الضددبطية القضددائية ،وخ د اء متخصصددني يف جمدداالت الطددب
واهلندسة والكيمياء ،يقوم مبراقبدة تنفيدذ هدذه االشدرتاطات مدن خدالل التفتديش الددوري
واملفدداجئ ومحددالت التوعيددة واإلعددالم ،وذلددك للمحاولددة للحددد مددن خمدداطر بيئددة العمددل
وتقليددل معدددالت األمدراض املهنيددة وحدوادث وإصدداابت العمددل ،ولضددمان تددوفري الرعايددة
الصحية للعمال وإعداد السكن املالئم اخلاص هبم ،وجاري العمل على وضع سياسدة
وطنية موحدة للسالمة والصحة املهنية ابالشرتا مع واارة الصحة العامة.

•

تن املادة ( )100من قانون العمل القطري أن "جيب على صاحب العمل أن يتخذ
االحتياطات الالامة حلماية العمال أثناء العمل من أية إصدابة أو مدرض قدد ينشدأ عدن
األعمددال الدديت تددؤدي يف منشددأت  ،أو مددن أيددة حادثددة أو خلددل أو عطددب يف اآلالت أو
املعددات أو مدن احلريدق" ،وكددذلك تدن املدادة ( )109علددى أن "للعامدل الدذي أصدديب
إبص ددابة عم ددل ،احل ددق يف أن يتلق ددى عالج ددا يتناس ددب م ددع حالت د  ،عل ددى نفق ددة ص دداحب
العمل وذلك وفقا ملا تقرره اجلهة الطبية املختصة ،ويتقاضى العامل أجره كامال طوال
مدة العالج أو ملدة ستة أشهر ،أيهما أقرب .فإذا استمر العالج مدة تزيد علدي سدتة
أشددهر تقاضددي العامددل نص د أجددره الكامددل حددىت يددتم شددفاؤه أو يثبددت عجددزه الدددائم،
أيهما أقرب".

•

وحلماية العمال مدن أخطدار التعدرض للشدمس أثنداء العمدل ،فقدد ت إصددار القدرار رقدم
 16لس ددنة  ،2007وال ددذي ي ددن عل ددى ض ددرورة ع دددم قي ددام العم ددال ابلعم ددل م ددن الس دداعة
 11.30إىل السداعة  3.00يف الفددرتة مددن  6/15إىل  8/31مددن كددل عددام ،ويقددوم مفتشددو
إدارة التفتدديش حبمددالت تفتيشددية لضددبط الشددركات املخالفددة ومددن مث اختدداذ اإلج دراءات
القانونية ضدها.

•

ت إصدار القرار الوااري رقدم ( )18لسدنة  ،2014بشدأن حتديدد اشدرتاطات ومواصدفات
الس ددكن املناس ددب للعم ددال ،حي ددث تض ددمن ه ددذا الق درار ك ددل املواص ددفات املتعلق ددة بت ددوفري
سكن الئق للعمالة الوافدة وفقا للمعايري الدولية املعرت هبا ،حيدث حددد هدذا القدرار
احلد األدن للمتطلبدات الضدرورية والصدحية لسدكن العمدال ،ويضدع للتفتديش الددوري
املفدداجئ مددن قبددل إدارة تفتدديش العمددل ابلددواارة" ،علمددا أبن أن الدولددة افتتحددت وتقددوم
حاليا ببناء عدة مواقع سكنية تتوافق مع هذه االشرتاطات.

•

إنشاء بيت أمان لرعاية العمال الوافدين ،حيدث افتتحدت مؤسسدة محدد الطبيدة التابعدة
لددواارة الصددحة العامددة بيددت أمددان لرعايددة العمددال الوافدددين ،وهددو مرفددق صددحي خمصد
لرعاية العمال يف مراحل التعايف األخرية مدن اإلصداابت الديت أملدت هبدم ،والدذين ل تعدد
حدالتهم الصدحية حتتداج إىل اإلشدرا الطدي الددذي تدوفره أقسدام الرعايدة املطولدة وإعددادة
التأهيل مبستشفى محد الطبية ،ويوفر بيت أمان بيئة صحية آمنة تساعد العمال علدى
استعادة عافيتهم بعد خضوعهم ملراحل العالج الطي أثناء انتظار العودة إىل أوطاهنم.

•

تددن املددادة ( )1مددن قدرار رقددم ( )16لسددنة  2005بشددأن تنظدديم الرعايددة الطبيددة للعمددال
ابملنشآت على:
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"تشدمل الرعايدة الطبيدة لعمدال املنشداة الكشد الطدي علدى عمدال املنشدأة كمدا يلددي:
إج دراء التحاليددل املخت يددة وص ددور األشددعة ،وتقدددم األدويددة الالام ددة للعددالج خددارج املستش ددفى،
ورعاية األمومة للعامالت إثناء فرتة احلمل ،وحتصني عمال املنشأة ضد األمراض السارية طبقا
للتعليم ددات ال دديت تص دددرها اهليئ ددة الوطني ددة للص ددحة يف ه ددذا اخلص ددوص ،وإع ددداد ال د امج اخلاص ددة
لوقاي ددة عم ددال املنش دداة مد ددن أخط ددار اإلص ددابة أبمد دراض املهند ددة بهل ددرض اكتش ددافها مبكد درا ومتابعد ددة
تطويرها وعالجها ،واإلشرا على األغذية اليت تقدم للعمال وعلى املرافق الصحية ومهمات
الوقاي ددة الشخص ددية اخلاص ددة ابلعم ددال وتق دددم التوعي ددة الص ددحية للعم ددال ،ودراس ددة ظ ددرو عم ددل
العمددل هبددد حتسددينها ،واالسرتشدداد هبددذه الدراسددة عنددد إج دراء الفح د الطددي علددى العمددال،
وإعداد مل طي لكل عامل موضدحا فيد نتيجدة الفحد الطدي االبتددائي واحلداالت املرضدية
(ع ددادي ،مه ددن ،إصد دداابت) وم دددد االنقطد دداع ع ددن العمد ددل وأطد دوار العد ددالج ".وتل ددزم املد ددادة ()2
ص د دداحب العم د ددل ،إبع د ددداد ص د ددندوق اإلس د ددعافات الطبي د ددة األولي د ددة م د ددزودا ابألدوي د ددة واملع د دددات
ابلكميددات احملددددة يف اجلدددول املرفددق هبددذا الق درار ،وتتعدددد صددناديق اإلسددعافات الطبيددة األوليددة
بتعدد مراكز العمل ابلنسبة لصاحب العمل الواحدد ،كمدا يلتدزم صداحب العمدل بتددريب أحدد
العمال ابإلضافة إىل عمل على عمليات اإلسعافات األولية وذلك يف املنشآت اليت تستخدم
عددا من العمال يرتاوح بني مخسة ومخسة وعشدرين عدامال ،فدإذا ااد عددد العمدال علدى مخسد ة
وعش درين ع ددامال خص د ص ددندوق لك ددل جمموع ددة ي درتاوح ع ددددها ب ددني مخس ددة ومخس ددة وعش درين
عددامال" .كمددا تلددزم املددادة ( )3مددن ذات القددانون صدداحب العمددل يف املنشددآت الدديت يزيددد عدددد
الع دداملني فيه ددا عل ددى مائ ددة عام ددل بتعي ددني مم ددرض متف ددرغ يف املنش ددأة ،ابإلض ددافة إىل ت ددوفري ص ددناديق
اإلسددعافات األوليددة فد إذا ااد عدددد عمددال املنشددأة علددى مخسددمائة عامددل ،وجددب عليد أن يصد
هلم عيادة يعمدل هبدا طبيدب وممدرض علدى األقدل ،وعلدى أن يتدوفر مبكدان العمدل غرفدة لإلسدعافات
األولي ددة .وتكف ددل املد دواد م ددن ( )4إىل ( )6إبلزامي ددة تد دددريب ع دددد مناس ددب مد ددن الع دداملني ابملنشد ددأة
ابإلضافة على عملهم للقيام بعمليات اإلسعافات األولية للمصاب حلني حضور املسع األويل
أو الطبيب ،وتوفري عدد من الشدروط الصدحية ملكدان تقددم العدالج ،ابإلضدافة إىل خضدوع هدذه
العيددادات الطبيددة يف املنشددآت للتفتدديش مددن قبددل اجلهددات املعنيددة ملتابعددة تنفيددذ التعليمددات املقددررة.
وقد حدد املشرع عقوابت مشددة على خمالفة كل ما ورد يف القانون آن الذكر.

عالج اإلدمان واالض رااب السلوكية املصاحبة له
 -200ص دددر ق درار جمل ددس ال ددواراء رق ددم ( )4لس ددنة  2020إبنش دداء اللجن ددة الدائم ددة لش ددؤون الع ددالج م ددن
اإلدم ددان ،حي ددث هت ددد اللجن ددة إىل تنس دديق اجله ددود الوطني ددة احلكومي ددة وغ ددري احلكومي ددة يف جم ددال ع ددالج
املدمنني ومتابعتهم.
 -201كمددا ت إنشدداء اللجنددة الوطنيددة ملكافحددة املخدددرات يف عددام  2017والدديت هتددد بشددكل أساسددي
للوقاية من املخدرات كأحد احملاور الرئيسية يف اسرتاتيجيتها الوطنية ملكافحة املخدرات ،وذلك مدن خدالل
تنفيذ جمموعة من ال امج واألنشطة املدروسة والقائمة على األدلة العلمية ،للوقاية من املخدرات ،والعقاقري
احملظورة وغريها من املواد الضارة األخرى ،ومنع تعاطيها والتوعية أبضرارها وخماطر إدماهنا ،والتدخل املبكدر
ملعاجلة األسباب والعوامل املؤدية لتعاطيها .تتماشى هدذه الد امج مدع املعدايري الدوليدة للوقايدة مدن املخددرات
تلك اليت صممتها األمم املتحدة ،كذلك مع برنمج "فواصل" املعدد مدن قبدل الد نمج األوروب للوقايدة مدن
إدمان املخددرات .كمدا تعمدل اللجندة علدى توظيد مواقدع التواصدل االجتمداعي للتوعيدة ،وتكدوين شدراكات
اسدرتاتيجية يف خمتلد قطاعددات الدولددة املعنيددة األمنيددة والصددحية والتعليميددة والرايضددية والثقافيددة واالجتماعيددة
واإلعالمية والدينية ومؤسسات اجملتمع املدين ،للمشاركة يف نشر الوعي اجملتمعي ،مع الرتكيز على األطفال
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وامل دراهقني ملن ددع جترب ددة املخ دددرات واالخن دراط يف تعاطيه ددا ،ومس دداعدات كاف ددة ش درائح اجملتم ددع وابألخ د فئ ددة
الشد ددباب علد ددى تكد ددوين فهد ددم علمد ددي وشد ددامل عد ددن خمد دداطر اإلدمد ددان ،وتسد ددتهد تلد ددك الد د امج واألنشد ددطة
والفعاليات األسرة واملدرسة واجملتمع ،وذلك على النحو التايل:

أوال :ايلسرة:
 -202حترص اجلهات املعنية يف دولة قطر على تفعيدل وتعزيدز دور األسدرة يف العمدل الوقدائي ،ومراقبدة
األبناء واملتابعة املستمرة هلم ،وذلك من خالل ما يلي:
•

إعداد وتنفيذ برامج التدريب على املهدارات األسدرية للوقايدة مدن املخددرات ،والديت تعتمدد
على بناء مهارات اآلابء واألمهات يف جماالت املراقبة واألشدرا علدى أنشدطة األطفدال،
وقددد أثبتددت الدراسددات أن هددذه الد امج تتعدددى الوقايددة مددن اسددتعمال املخدددرات لتسدداهم
أيضددا يف حتسددني التحصدديل الدراسددي لدددى األطفددال ،والتخفددي مددن خمتلد سددلوكيات
اخلطرة ،واملشاكل القانونية واجلرمية ،كما حتسن التفاعالت األسرية العامة.

•

تنظدديم لقدداءات وعقددد حماض درات لتوعيددة اآلابء للبعددد عددن االتكاليددة يف تربيددة األبندداء،
ومشاركتهم يف اختيار أصدقائهم.

•

عقد ددد ورش العمد د ل ،والد دددورات املتخصصد ددة لألهد ددل ،للتوعيد ددة والتد دددريب ،علد ددى كيفيد ددة
احملافظد ددة علد ددى األطفد ددال بعيد دددا عد ددن مشد دداكل املخد دددرات ،كيفيد ددة االكتشد ددا املبكد ددر
للتعاطي ،كيفية التصر عند وقوع األبناء يف فخ التعاطي.

اثنيا :املدرسة:
 -203انطالقا من الدور الفعال والبال األةية الذي تلعب املؤسسات الرتبوية يف التنشئة االجتماعيدة
السدليمة يف صدناعة جيددل اليدوم شدباب وقددادة املسدتقبل ،وحتقيدق هنضددة قائمدة علدى سدواعد قويد متضددمنة
بنية بشرية قادرة على حتمل املسؤولية وبناء اجملتمع وحيث أن النشء هدو حجدر األسداس لكافدة جواندب
التنمية ،وقد أولت دولة قطر استثمار هذه املؤسسات يف الوقاية مدن السدلوكيات املرضدية اهتمامدا كبدريا،
وذلك من خالل وضعها ضمن اولوايهتا وتكوين شراكات حقيقية بني املؤسسات الشرطية واملؤسسات
التعليمي ددة ،وتعزي ددز تكام ددل اجله ددود لتق دددم رؤي ددة واض ددحة للمخ دداطر والظ دواهر الس ددلبية ال دديت حت ددد م ددن دور
املؤسسددة الرتبويد ة يف محايددة الددنشء ،وإرسدداء الرسددائل الرتبويددة يف ظددل التحدددايت املتزايدددة والهلددزو الثق ددايف
والفك ددري ،و التط ددور امل ددذهل يف وس ددائل االتص ددال وتكنولوجي ددا املعلوم ددات إلرس دداء الق دديم ،وف ددتح قن دوات
التواصدل مدع األسدرة واجملتمدع واملدرسدة؛ حدىت يددتمكن حدىت ميكدن حتقيدق التنميدة البشدرية املسدتدامة كأحددد
ركائز رؤية قطر الوطنية  2030ومحاية النشء يف ظل جمتمع حديث ومتطور.
 -204وتقددوم اإلدارة العامددة ملكافحددة املخدددرات ابلتنسدديق والتعدداون مددع اجلهددات املعنيددة بتنفيددذ العديددد
من ال امج املبادرات ومشاريع التحصني الوقائي واألنشطة التوعوية والتثقيفية داخل املنظومدة التعليميدة،
والدديت هتددد إىل الوقايددة املبكددرة ،ورفددع الددوعي الثقددايف ،وتنميددة االجتاهددات اإلجيابيددة واملهددارات الشخصددية
واالجتماعية لدى النشء ،وتنويرهم لتحصينهم ووقايتهم من املخدرات واملواد اخلطرة األخرى ،وابقاءهم
مناء عنها وتكوين رأي راف هلا.
 -205كما يتم تعزيز الشراكة اجملتمعية بني املدرسة واألسدرة واجلهدات األمنيدة مدن خدالل تنظديم ورش
العمددل وعقددد الندددوات واحملاضدرات هبددد محايددة الددنشء داخددل البيئددة التعليميددة مددن املمارسددات السددلبية،
ويددتم تفعيددل دور االخصددائي االجتمدداعي والنفسددي يف املدددارس ،ابإلضددافة إىل العمددل مددع فريددق املدرس ددة
املخت ؛ لرصد أي احنرافات سلوكية للطالب ،والتدخل السريع ملعاجلتها ،وإجراء البحوث والدراسدات
امليدانية لقياس ومراقبة السلو لدى النشء ابملدارس.
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اثلثا :اجملتمع:
 -206ي ددتم تنفي ددذ العدي ددد م ددن ال د امج واملش دداريع واألنش ددطة واحلم ددالت اإلعالمي ددة لوقاي ددة اجملتم ددع م ددن
املخدددرات ،ورفددع الددوعي الثقددايف خماطرهددا وأضدرارها .كمددا يددتم إجدراء الدراسددات والبحددوث العلميددة ملعرفددة
األسباب والعوامدل املؤديدة لتعداطي املخددرات واملدؤثرات العقليدة بهلدرض وضدع األسدس السدليمة للتصددي
لتلك اآلفة اخلطرية ومحاية اجملتمع منها.
 -207أنش ددأت دول ددة قط ددر جلن ددة فرعي ددة للوقاي ددة م ددن املخ دددرات ،تنبث ددق م ددن اللجن ددة الوطني ددة ملكافح ددة
املخد دددرات ،وتضد ددم يف عضد ددويتها قطاعد ددات التعلد دديم والصد ددحة والشد ددؤون االجتماعيد ددة والدينيد ددة والرايضد ددية
والثقافة واإلعالم والعدالة واألمن ومؤسسدات اجملتمدع املددين ،لتحقيدق وتضدافر اجلهدود التوعويدة ،وإذكداء
الوعي اجملتمعي جبميع املواضيع والقضااي املتعلقة ابملخدرات ،من خالل إعداد ال امج واخلطط التنفيذية
التوعوية ومتابعة تنفيذها.
 -208وفيمد ددا يتعلد ددق بضد ددمان عد ددالج وإعد ددادة أتهيد ددل مد دددمن املخد دددرات وتقد دددم الد دددعم ألسد ددرهم فد ددإن
اجلهات املعنية يف دولدة قطدر تتعامدل مدع الشدخ املددمن ابعتبداره مدري حيتداج للعدالج ،وذلدك متاشديا
مدع مدا ورد يف اتفاقيدات األمدم املتحددة املتعلقدة ابملخددرات والصدكو واالتفاقيدات الدوليدة ذات الصدلة،
كما أن للعالج أتثري وثيق وفعال يف اخنفاض التعاطي ،اذ يؤدي التبعية إىل اخنفاض االجتار واالسترياد،
ومددن هددذا املنطلددق أولددت اجلهددات املعنيددة يف دولددة قطددر عددالج وإعددادة أتهيددل مرضددى اإلدمددان ومعافدداهتم
وتقدم الرعاية الالحقة هلم ،وإعدادة دجمهدم يف اجملتمدع ومندع انتكاسدهم ،اهتمامدا كبدريا وذلدك مدن خدالل
إنشاء مراكز العالج واعادة التأهيدل واملتضدمنة مركدز "ندوفر"( )45لعدالج اإلدمدان ،والدذي يعدد أكد مركدز
عالجددي للمدددمنني ابلشددرق األوسددط ،فهددو عبددارة عددن منتجددع صددحي ونفسددي متكامددل ،اذ يقدددم أفضددل
مستوى من اخلدمات العالجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية اجملتمعية املتكاملة والد امج التعليميدة
والبحوث التطبيقية ملرضى اإلدمان.

انتهاج اليا

شريعية لعالج مدمين املخدرا بدال م معاقبتهم جنائيا

 -209يتم اتبداع عددة آليدات وتددابري هتدد إىل عدالج مرضدى اإلدمدان بسدرية اتمدة ،وذلدك بددال مدن
توقي ددع العقوب ددة عل دديهم وتش ددجيعهم عل ددى التق دددم م ددن تلق دداء أنفس ددهم للع ددالج دون أن تتخ ددذ ض دددهم أي ددة
إجراءات وتتمثل هذه اآلليات وتدابري فيما يلي:
•

ختويددل احملكمددة ايددداع مددن يثبددت إدمان د يف أحددد املراكددز العالجيددة لإلدمددان ،بدددال مددن
توقيع العقوبة علي .

•

تشددجيع األشددخاص املدددمنني علددى التقدددم للعددالج مددن تلقدداء أنفسددهم دون مالحقددتهم
جنائيا.

•

إعطاء احلق ألحد الدزوجني أو األقدارب حدىت الدرجدة الثانيدة يف طلدب عدالج اوجد او
قريب الذي يشكو ادمان وذلك دون أن تتخذ ضده أية إجراءات.

 -210كمددا يددتم تنفيددذ الد امج الدديت هتددد إىل دمددج اخلطددط العالجيددة والتأهيليددة واإلصددالحية يف خددالل
ف ددرتة حمكومي ددة احملبوس ددني ،وم ددن ه ددذه الد د امج (بد ددرنمج الفرص ددة الثاني ددة) لتأهي ددل ند دزالء املؤسس ددات العقابيد ددة
واالصددالحية مددن مدددمن املخدددرات ،مددن خددالل فريددق طددي معدداج متخصد  ،ك دم ا يددتم متابعددة املتعددايف بعددد
__________

( )45ملزيد من املعلومات انظر ./https://www.naufar.com
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خروج د م ددن الس ددجن ،واخت دداذ الت دددابري ال دديت تكف ددل ع دددم وص ددم  ،وتق دددم الرعاي ددة الالحق ددة ل د  ،وادماج د يف
اجملتمع ومنع انتكاس ؛ حىت يكون مواطن صاحل يشار يف تنمية جمتمع .
 -211تتضمن ال امج واألنشطة التوعوية حماور وإجراءات لتعدديل النظدرة االجتماعيدة السدلبية ملددمن
املخدددرات ،ومناهضددة وصددمهم مبددا يسددهل إقندداعهم وتشددجيعهم علددى اإلقددالع عددن اإلدمددان واتبدداع بدرامج
العالج الالامة ،وتتمثل تلك احملاور واإلجراءات فيما يلي:
•

تكثي د اجله ددود واألنش ددطة واحلم ددالت توعوي ددة ،م ددن خ ددالل عق ددد الن دددوات واحملاض درات
التثقيفية ملنع التهميش االجتماعي والرتويج للمواق القائمدة علدى عددم وصدم الشدخ
امل دددمن والتعام ددل مع د ابعتب دداره م دري حيت دداج الع ددالج ،وتوض دديح اآلاثر الس ددلبية للوص ددم،
واعاقددة وص ددول الشددخ املتع دداطي للخدددمات الص ددحية واالجتماعيددة ،كم ددا يددتم التأكي ددد
علدى أةيدة العدالج وأعداده أتهيدل مرضددى اإلدمدان ودجمهدم يف اجملتمدع؛ حدىت يكوندوا قددوى
منتجة تشار يف تنمية جمتمعاهتم وارتقاءها.

•

إص دددار امل دواد التثقيفي ددة ال دديت هت ددد إىل تن ددوير وتوعي ددة اجملتم ددع بش ددأن قض ددااي اإلدم ددان،
وتضدمينها حمداور هتددد إىل حتسدني صددورة املددمن ابعتبداره مدري حيتداج إىل املسدداعدة
والرعاية والعالج ،كما يتم توضيح كيفية التعامل مع .

•

تنظ د دديم ورش العم د ددل وعق د ددد ال د دددورات التدريبي د ددة التفاعلي د ددة؛ واجللس د ددات ،واللق د دداءات،
وال دزايرات االجتماعيددة ،لتنميددة املهددارات األس درية ،وتعزيددز املواق د غددري املوصددومة جت دداه
متعاطي املخدرات ،والتأكيد على أةيدة دور األسدرة يف الكشد املبكدر عدن املتعداطي
وعالج  ،وتدريبهم على كيفية التعامل مع .

•

توقيد ددع اتفاقيد ددة تعد دداون بد ددني اجلهد ددات املعنيد ددة لتعزيد ددز تد ددوفر اخلد دددمات الصد ددحية والرعايد ددة
االجتماعية ملتعاطي املخدرات.

•

متكد ددني امل د دري امل د دددمن املتعد ددايف مهني د ددا ع د د دورات تدريبيد ددة ابلتنس د دديق والتعد دداون ب د ددني
مؤسسات الدولة املختلفة.

•

تقدم الدعم واملساندة والرعاية ألسر مدمن املخدرات.

 -212اجلد دددير ابلد ددذكر أن اهليئد ددة الدوليد ددة ملراقبد ددة املخد دددرات قامد ددت بد دزايرة دولد ددة قطد ددر يف عد ددام ،2018
وسددجلت يف تقريرهددا الس ددنوي لعددام  2018الت دزام قط ددر بتنفيددذ االتفاقيددات الدولي ددة ملراقبددة املخدددرات كم ددا
اشادت يف جهدود دولدة قطدر لضدمان تدوفر املدواد اخلاضدعة للمراقبدة لألغدراض الطبيدة والعلميدة مدن خدالل
خدددماهتا الصددحية ،وأثددى التقريددر كددذلك علددى اجلهددود املبذولددة لتزويددد السددكان خبدددمات العددالج وإعددادة
أتهيل القائمة على األدلة.

املادة ( :)13احلق يف التعليم
 -213أولت دولة قطر اهتمام متزايد ابلتعليم بكافة صوره انطالقا من الدستور القطري حيث نصت
املدادة ( )25مند علدى "أن التعلديم دعامدة أساسدية مددن دعدائم تقددم اجملتمدع تكفلد الدولدة وترعداه وتسددعى
لنشددره وتعميمد " ،كمددا نصددت املددادة ( )49علددى أن "التعلدديم حددق لكددل مدواطن ،وتسددعى الدولددة لتحقيددق
إلزامي ددة التعل دديم الع ددام وفق ددا لل ددنظم والق دوانني املعم ددول هبد ا يف الدول ددة" .وتق ددوم واارة التعل دديم والتعل دديم الع ددايل
بتطددوير نظ ددام تعليمددي عل ددى مس ددتوى عدداملي اس ددتجابة لألهدددا ال دديت وض ددعتها اس درتاتيجية قط دداع التعل دديم
والت دددريب ( )2011-2016وال دديت ت إع دددادها لتحقي ددق رؤي ددة قط ددر الوطني ددة  2030حي ددث تش ددكل التنمي ددة
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البش درية حجددر الزاويددة فيهددا اميددان أبن د ال ميكددن إجندداا أي تطددور أو تقدددم دون خدددمات تربويددة وتدريبيددة
متقدمة وعالية اجلودة وتكون متناغمة مع حاجات سوق العمل وطموحات كل فرد وقدرات .
 -214وقد أشاد املقرر اخلاص املعن ابحلق يف التعليم والذي اار البالد خالل عام  2019جبهود دولة
قطر يف جمال تعزيز ومحاية احلق يف التعليم.
 -215تتضح نسبة اإلنفاق العام على قطاع التعليم من إمجايل اإلنفداق العدام للدولدة ،لألعدوام
و 2018و ،2019على النحو التايل:
جدول (:)10
نسبة اإلنفاق العا على التعليم لألعوا م

2017

2019-2017

املؤشر
نسد ددبة اإلنفد دداق العد ددام علد ددى قطد دداع التعلد دديم مد ددن إمجد ددايل
اإلنفاق العام للدولة

2017

2018

2019

%10.5

%9.3

%8.7

املصدر :جهاا التخطيط واإلحصاء.

 -216حرصت دولة قطر على توفري التعليم لألطفال واختذت جمموعة من اإلجراءات لتنفيذ ذلك ومنها:
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•

قدانون الزاميدة التعلديم رقدم ( )25لسدنة  2001وتعديالتد ابلقدانون رقدم  25لسددنة ،2009
والد ددذي تضد ددمن ثالثد ددة عشد ددرة مد ددادة توضد ددح اإلجد دراءات والتد دددابري املتعلقد ددة اباللتحد دداق
ابملدارس واجلهات املسؤولة واملنفذة هلذا القانون وكذلك العقوابت واجلزاءات يف حالة
خمالف ددة مد ددا ورد يف القد ددانون بش ددأن ذلد ددك ،حيد ددث ت تع ددديل املد دواد اخلاصد ددة ابلعقد ددوابت
واجل دزاءات املتعلق ددة مبن ددع إحل دداق األطف ددال دون ع ددذر مقب ددول مبرحل ددة التعل دديم اإللزام ددي،
بهلرامة ال تقل عن مخسة آال رايل وال تزيد على عشرة آال رايل.

•

القرار الوااري رقم ( )10لسنة  ،2010بتشكيل جلنة ملتابعة خمالفات أولياء األمور جتاه
قانون الزامية التعليم وقد تضمنت مادت الثامندة جمموعدة املهدام واالختصاصدات املوكلدة
للجنددة ،متثلددت يف حصددر احلدداالت املتضددررة ،دراسددة أسددباب منددع بع د أوليدداء األمددور
واختدداذ االجدراءات املناسددبة ،وحتديددد دور اجلهددات املمثلددة يف القدرار ،ووضددع املقرتحددات
واخلطوات اإلجرائية.

•

قانون صندوق التعليم والصحة رقم ( )6لسدنة  ،2013ويهدد إىل تدوفري املدوارد املاليدة
املسدتدامة لددعم اخلددمات يف جمدايل التعلديم والصدحة ،كمدا أند حددد اجلهدات املسدؤولة
عن إدارة الصندوق.

•

والقانون رقم  9لسنة  2017بشأن تنظيم املدارس ،الذي تضمن تنظيم املدارس والتدزام
الدول ددة حن ددو التعل دديم وأوض ددحت املراح ددل التعليمي ددة وامل دددارس النوعي ددة ذات االختص دداص
احملدددد ونظددام الدراسددة وقددد هددد املشددرع بوجد عددام إىل حتقيددق جددودة التعلدديم وتنويعد
حسددب تطددور الددبالد وتقدددمها وحاجددة سددوق العمددل وحتقيددق املسدداواة بتعلدديم امل دواطنني
واملقيم ددني واالهتم ددام ابلط ددالب م ددن ذوي ص ددعوابت ال ددتعلم أو اإلعاق ددات حرص ددا م ددن
املشددرع علددى تعلدديم هددذه الفئددة ووسدديلة مددن وسددائل االندددماج اجملتمعددي لكافددة طوائ د
وفئات اجملتمع .تضمنت املادة ( )2من قانون تنظيم املدارس املشدار إليد بتفعيدل احلدق
يف التعل د دديم وألزم د ددت الدول د ددة أبن تق د ددوم بواجبه د ددا حن د ددو ذل د ددك إبنش د دداء امل د دددارس وت د ددوفري
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االعتمددادات املاليددة للقيددام بدددورها املنشددود حنددو تربيددة وتعلدديم الددنشء وتشددجيع االبددداع
والتميز العلمي اميان منها أبةية ذلك يف مسرية البالد حنو التقدم واالادهار ،واشارت
امل ددادة ( )4من د عل ددى أن التعل دديم يف م دددارس الدول ددة ح ددق جلمي ددع امل دواطنني واملقيم ددني.
واشد ددارت املد دواد (  )10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5مند د إىل مراحد ددل التعلد دديم العد ددام والتخصصد ددي
والفددن ،فددالتعليم العددام :يبدددأ الطددالب تعلدديمهم الرمسددي يف حدوايل سددن السادسددة يسددبق
ذلك فصول رايض االطفال من سن الرابعة وفقا للقواعد اليت يصدر هبا قرار من واير
التعليم والتعليم العايل يلي ذلك اثندا عشدر عامدا مدن الدراسدة ،سدت سدنوات هدي مددة
املرحلددة االبتدائيددة مث ثددالث سددنوات لكددل مددن املرحلددة اإلعداديددة والثانويددة ،أمددا التعلدديم
التخصصي :يقصد ب املشرع وفق ما جاء ابملادة ( )8من قانون تنظيم املدارس الذي
يقوم على تقددم اخلددمات التعليميدة العامدة واملتخصصدة للطدالب مدن ذوي صدعوابت
الددتعلم أو اإلعاقددات مبددا يالئددم قدددراهتم واسددتعدادهم ،أو مددن ذوي املواهددب والقدددرات
اخلاصد د ة لتنمي ددة مد دواهبهم وص ددقلها ،أم ددا التعلد دديم الف ددن فه ددو :تعل دديم يق ددوم عل ددى تقد دددم
املعلومدات واملهددارات الفنيددة واملهنيدة علددى املسددتويني العملدي والنظددري ،ويرتقددي مبسددتوى
الطالب املهدارى يف جمداالت العمدل الصدناعي والتجداري والسدياحي وفدق سدوق العمدل
واحتياجات .
 -217ومدن جهدة أخددرى ،حتدرص دولدة قطددر علدى تدوفري التعلدديم ألبنداء املقيمدني ،حيددث تدوفر هلدم عدددد
من اخليارات واملسارات سواء لاللتحاق ابملدارس احلكومية أو املدارس اخلاصة .كما افتتحت دولة قطر
مدارس للجاليات واملدارس العاملية ،واملدارس األهلية اخلاصة وقد بل عدد هذه املدارس ( )160مدرسة
و( )85روضة وتضم تلك املدارس أكثر من  %58من أعداد الطلبة امللتحقني ابملدارس.
 -218ويف ظددل احل درا اإلنسدداين املتزايددد الدديت تشددهده دولددة قطددر يددتم سددنواي افتتدداح مدددارس حكوميددة أو
خاصة لتلبية احلاجة للتعليم من اجلميع ،وتسعى واارة التعليم والتعليم العايل إىل توفري فرص تعليمية مناسبة
جلميع الطلبة يف الدولة دونا متييز ،ومدن اخلددمات الديت تقددمها الدولدة للمددارس اخلاصدة علدى سدبيل املثدال
ال احلصر؛ اإلعفداء مدن رسدوم الكهدرابء واملداء ،والتخلدي اجلمركدي ،ومدنح أرض يف حالدة حصدول املدرسدة
عل ددى اعتم دداد وطد ددن أو حمل ددي أو عد دداملي ،و تفعي ددل االتفاقي ددات امل مد ددة م ددع اجلهد ددات ذات العالق ددة لضد ددمان
حصد ددول املد دواطنني مد ددن األطفد ددال علد ددى حقهد ددم يف التعلد دديم (واارة الصد ددحة ،واارة الداخليد ددة) ،ابإلضد ددافة إىل
اإلشرا الكامل على تسجيل الطلبة الوافدين للدولة بعد انتهاء املوعد احملددد للتسدجيل وتيسدري إجدراءاهتم
وتد ددوجيههم ضد ددمان مد ددن واارة التعلد دديم والتعلد دديم العد ددايل علد ددى حصد ددول مجيد ددع املقيمد ددني يف الدولد ددة علد ددى تد ددوفري
اخلدمات التعليمية املرجوة.
 -219قامدت الدولدة ابسدتقطاب عددد مدن املددارس اخلاصدة األجنبيدة الفتتداح فدروع هلدا ابلدولدة وذلدك
كجزء من مبادرة تطوير التعليم ،وتؤكد اجلداول التالية على تكافؤ يف الفرص التعليمية:
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جدول (:)11
أعررداد ال لبررة يف املرردارس احلكوميررة لكررل مرحلررة عليميررة حسررا اجلررنس واجلنسررية للعررا الدراسرري
()2016/2015

قطري
املرحلددة

ما قبل االبتدائي
االبتدائية
اإلعدادية
الثانويد د ددة
اإلمجالر رري

غري قطري

ذكور

إنث

اجملموع

ذكور

إنث

اجملموع

3439

3920

7359

452

495

947

8306

12679

14443

27122

11106

11803

22909

50031

6374

7250

13624

5462

5761

11223

24847

6802

7320

14122

5433

5257

10690

24812

29294

32933

62227

22453

23316

45769

107996

اإلمجايل

املصدر :واارة التعليم والتعليم العايل.

جدول (:)12
أعررداد ال لبررة يف املرردارس اخلاصررة لكررل مرحلررة عليميررة حسررا اجلررنس واجلنسررية للعررا الدراسرري
()2016/2015

غري قطري

قطري
املرحلددة

ذكور

إنث

اجملموع

ذكور

إنث

اجملموع

ما قبل االبتدائي

3715

3356

7071

15806

14765

30571

37642

االبتدائية

9546

6953

16499

37688

34497

72185

88684

اإلعدادية

2867

1887

4754

12233

11229

23462

28216

الثانويد د ددة

1897

1035

2932

8032

7398

15430

18362

اإلمجالر رري

18025

13231

31256

73759

67889

141648

172904

اإلمجا

املصدر :واارة التعليم والتعليم العايل.

 -220وكما متت التطرق إلية آنفا ،فإن نسبة األمية يف دولة قطر تعت ضئيلة جدا بنسبة  ،%0.1وابلرغم
من اخنفاض هذه النسبة إال أن الدولة ل تهلفل االهتمام هبذا اجلانب يف براجمها ،واليت تضمنت:
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•

تصددميم وإطددالق محلددة إعالميددة توعويددة شدداملة مددع القطاعددات املختلفددة؛ لتعزيددز قيمددة
التعليم لدى أولياء األمور واجملتمع القطري.

•

تد ددوفري فد ددرص تعلد دديم متنوعد ددة للمتعلمد ددني الد دراغبني يف حمد ددو األميد ددة تضد ددمن متكد ددنهم مد ددن
املهارات األساسية ،وتوفر فرص تعلم متنوعة للطلبة املتسربني واملنقطعني عدن التعلديم؛
لاللتحدداق بد امج تعلدديم الكبددار املواايددة لد امج التعلدديم النظددامي لتمكيددنهم مددن مواصددلة
تعليمهم وسد الفجوة.
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•

تددوفري فددرص تعلدديم مسددتمر متنوعددة تقدددم خد ات تعليميددة جلميددع املتعلمددني دون ربطهددا
بسن حمدد أو فرتة امنية معينة.

•

تطددوير طددرق وأدوات الدراسددة يف مراكددز حمددو األميددة وتعلدديم الكبددار مددع إدخددال عمليددة
التسجيل اإللكرتوين اليت ساعدت الكثري منهم على االلتحاق ابملراكز.

•

افتت دداح مراك ددز إض ددافية للدراس ددني يف املن دداطق البعي دددة ع ددن العاص ددمة يف ك ددل م ددن اخل ددور
والشحانية.

•

افتتاح مركز مسائي تقدن لتعلديم الكبدار جلميدع مراحلد مدن الصد العاشدر إىل الصد
الثاين عشر ،وتعليم التخصصات التقنية بهلرض تنوع ال امج التعليمية.

جدول ()13
معدل القرائية لدى الشباب  24 - 15سنة

العام /الفئة
2016

معدل الذكور

98.7
98.9

2017

99.12

2018

معدل اإلنث

99.3
99.3

99.83

املعدل العا

98.8
99
99.3

املصدر :واارة التعليم والتعليم العايل.

جدول ()14
معدل القرائية لدى البالغن م

 15سنة فأكثر

العام  /الفئة

معدل الذكور

معدل اإلنث

املعدل العام

2016

98.5

98.5

98.5

2017

98.8

98.8

98.8

2018

99.07

98.96

99.05

املصدر :واارة التعليم والتعليم العايل.
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•

تضمنت اخلطط االسرتاتيجية ما يعزا ضمان توفري التعليم اجليدد ،حيدث تضدمن حمدور
االلتحاق توفري فرص تعلم جلميع املتعلمني بهل النظر عن اجلنس والسن والقدرات،
كما تضمن حمور املواطنة والقيم تقددير املتعلمدني لقديم وثقافدة اجملتمدع مدع فهدم واحدرتام
الثقاف ددات األخ ددرى والتس ددامح ،وأك دددت نت ددائج االس درتاتيجية الثاني ددة للتعل دديم والت دددريب
عل ددى إكس دداب مجي ددع املتعلم ددني امله ددارات والكف دداايت الالام ددة لتحقي ددق إمكاني دداهتم مب ددا
يتماشددى مددع طموح دداهتم وقدددراهتم ،ومبددا يع ددزا قدديم اجملتمددع القط ددري وتراث د  ،وي دددعو إىل
التسامح واحرتام الثقافات األخرى والتفاهم.

•

وضدمن نتدائج هدذه األهددا االسدرتاتيجية يالحدظ التأكيدد علدى تدوفري تعلديم منصد
ومتنددوع وذي جددودة للمتعلمددني بهل د النظددر عددن جنسددهم وجنسددياهتم وقدددراهتم ،كمددا
تضمنت تلك النتائج ضمان ترسيخ القيم والثقافة القطرية مدع فهدم الثقافدات األخدرى
لدى مجيدع الطلبدة يف خمتلد املراحدل الدراسدية ،ابإلضدافة إىل حتسدني مسدتوى حتصديل
الطلبد د ددة يف املد د دواد الدراسد د ددية األساسد د ددية (احلسد د ددابية ،اللهلويد د ددة يف اللهلد د ددة العربيد د ددة واللهلد د ددة
اإلجنليزيدة) ،واملعرفددة العلميدة وتنميددة كفداايت القددرن احلدادي والعشدرين يف مجيدع املراحددل
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الدراسدية ،وقدد ت تنفيددذ العديدد مدن املبددادرات والد امج لتحقيدق تلددك األهددا ومنهددا
بددرنمج طمددوح ،وتطددوير املندداهج وأسدداليب الدراسددة ،ومبددادرة البيئددة املدرسددية اجلاذبددة،
وجائزة التميز العلمي وغريها.
 -221اعتم دددت دول ددة قط ددر م ددع بقي ددة دول الع ددال أه دددا التنمي ددة املس ددتدامة وخط ددط عمله ددا مب ددا فيه ددا
اهلددد الرابددع منهددا والددذي أكددد علددى "ضددمان التعلدديم اجليددد واملنص د والشددامل للجميددع وتعزيددز فددرص
التعلدديم مدددى احلي دداة للجميددع" .والتزام ددا مددن دول ددة قطددر مب ددا تعهدددت ب د فقددد ت تش ددكيل اللجنددة الوطني ددة
للتعليم  2030مبوجب القرار الوااري رقم ( )47لسنة  2016وتضم ممثلني من جهات خمتلفة ،وقد أعدت
دولدة قطددر تقريرهدا األول حددول تنفيدذ تلددك األهدددا  ،كمدا نفددذت العديدد مددن األنشدطة والد امج حتقيقددا
إلطار العمل وخارطة طريق اهلد الرابع.

املساواة بن اجلنسن يف التعليم
 -222يددن الدسددتور القطددري علددى املسدداواة بددني الرجددل واملدرأة يف كافددة جوانددب احليدداة وقددد حرصددت
واارة التعلدديم والتعلدديم العددايل علددى حتقيددق املسدداواة بيددنهم وإشدرا اجلميددع يف عمليددة التنميددة ويتضددح ذلددك
مد ددن خد ددالل املسد دداواة يف فد ددرص التعلد دديم .واجلد دددول اآليت يوضد ددح أعد ددداد امللتحقد ددني ابلتعلد دديم العد ددام خد ددالل
العام  2019-2018حسب اجلنس.
جدول ()15
وتيع ال لبة اإلمجا حسا نوع التعليم واجلنس

نوع التعليم

ذكور

إنث

اجملموع الكلي

املدارس احلكومية

58799

63227

122026

املدارس اخلاصة

103865

92108

195973

تعليم كبار

4629

4029

8658

اجملموع الكلي

167293

159364

326657

املصدر :دولة قطر ،واارة التعليم والتعليم العايل ،إدارة السياسات واألحباث الرتبوية.

 -223فيمددا يتعلددق بفددرص التعلدديم التخصصددي املهددن املتاحددة للطالبددات يف دولددة قطددر ،فقددد ت افتتدداح
مدرسد ددة قطد ددر للعلد ددوم املصد ددرفية للبند ددات يف العد ددام األكد ددادميي  2016-2015وذلد ددك هبد ددد تقد دددم تعلد دديم
ختصصدي عدايل اجلدودة يف جمدال الصدريفة وإدارة األعمدال وأتهيدل الكدوادر البشدرية مدن اإلنث ودجمهدا يف
القطدداع االقتصددادي ،ممددا سدديؤهلهن للتوج د إىل اجلامعددات لدراسددة إدارة األعمددال واألعمددال املصددرفية أو
االخنراط يف سوق العمل ابملصار  ،وجداري التخطديط الفتتداح مددارس تقنيدة وختصصدية أخدرى تناسدب
ميول واجتاهات الفتيات كمدرسة العلوم والتكنولوجيا.
 -224وقد اختذت الدولة عدد من اإلجراءات لتشجيع اإلنث على االلتحاق هبذا النوع من التعلديم
التخصصي واملهن ،نذكر منها التايل:
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•

وضع خمصصات مالية شهرية للطالبات كحافز لاللتحاق.

•

تنظد دديم محد ددالت توعيد ددة سد ددنوية لطالبد ددات املرحلد ددة اإلعداديد ددة للتعريد د بد د امج املدرسد ددة
وتشجيعهن على االلتحاق هبذا النوع من التعليم.

•

االلتزام بتوفري الوظائ للخرجيات بعد املدرسة.
GE.20-16184
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جدول ()16
نسرربة التحرراق ال البررا الق ررراي مبدرسررة ق ررر للعلررو املصرررفية وإدارة ايلعمررال الثانويررة للبنررا
للعامن ايلكادميين
 2017-2016و2018-2017

عد دددد الطلبد ددة القطد دريني مبدرسد ددة قطد ددر الثانويد ددة للعلد ددوم
املصرفية وإدارة األعمال
عدد الذكور امللتحقني
عدد اإلنث امللتحقات
اجملموع
نسددبة التحدداق اإلنث القط درايت مبدرسددة قطددر للعل ددوم
املصرفية وإدارة األعمال الثانوية للبنات

العام الدراسي

2017/2016

2018/2017

605

602

49

84

654

686

%7

% 12

املصدر :دولة قطر ،واارة التعليم والتعليم العايل ،إدارة السياسات واألحباث الرتبوية ،قسم اإلحصاء .2017

 -225يوضد ددح ا دجل د دول أن نسد ددبة التحد دداق الطالبد ددات القطد درايت يف قطد ددر للعلد ددوم املصد درفية وإدارة األعمد ددال
الثانويددة للبنددات للعددام الدراسددي  2018/2017والبالهلددة  %12مددن جممددوع الطلبددة امللتحقددني ( ،)686قددد ارتفعددت
مقارنددة بنسددبة التحدداق الطالبددات القطدرايت يف العددام الدراسددي السددابق  2017/2016والبالهلددة  %7مددن جممددوع
الطلبة امللتحقني (.)654
 -226أما على مستوى التعليم اجلامعي ،فتمنح كافة اجلامعات اإلنث فرصا مكافئة للذكور يف اختيدار
التخص اجلامعي املرغوب بشدرط اجتيداا شدروط القبدول املوحددة للجنسدني .وعلدى سدبيل املثدال توجدد يف
جامعة قطر ،وهي اجلامعة الوطنية يف البالد ،كليدات ال تقبدل حاليدا إال اإلنث كدالعلوم الصدحية والصديدلة
وذلك استنادا الحتياجات الدولة من التخصصات يف سوق العمل.
 -227يوضدح اجلدددول التدايل جمدداالت ابتعدداث الطلبدة لدراسددة التخصصددات العلميدة يف اخلددارج حبسددب
نددوع اجلددنس ،ونلحددظ مند إقبددال الطالبددات اإلنث علددى دراسددة التخصصددات العلميددة يف اخلددارج بنسددب
تفوق الذكور يف أكثر من ختص علمي وهو ما يؤكد حرص الدولة على مبدأ التكافؤ بني اجلنسني يف
فرص االبتعاث وحتديدا يف التخصصات العلمية اليت تعد ختصصات حيوية وهامة للدولة.
جدول رقم ()17
أعداد ال لبة املبتعثن لتخصصا علمية ومهنية م العا
نوع اجلنس

جمال االبتعاث (التخص )

الزراعة ،عمليات الزراعة والعلوم ذات الصلة
العمارة وفنوهنا
العلوم احليوية والطبية
الكيمياء
تكنولوجيا االتصاالت واخلدمات املساندة
علوم املعلوماتية واحلاسب واخلدمات املساندة
اهلندسة
GE.20-16184

 2006-2005إىل العرا  2018-2017حبسرا

النسددبة املئويددة
عدد اإلنث لإلنث
عدد الذكور

النسد ددبة املئويد ددة
للذكور

8

80.0

2

20.0

24

58.5

17

41.5

46

71.9

18

28.1

2

100.0

صفر

0.0

9

69.2

4

30.8

176

47.8

192

52.2

522

31.2

1149

68.8
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النسددبة املئويددة
عدد الذكور
عدد اإلنث لإلنث

جمال االبتعاث (التخص )

اهلندسة التكنولوجية
الوظائ الصحية والعلوم الطبية ذات الصلة
الرايضيات واإلحصاء
تكنولوجيا امليكانيكية
الطب
املوارد الطبيعية واحملافظة عليها
التمري
تكنولوجيا العلوم

النسد ددبة املئويد ددة
للذكور

15

20.0

60

80.0

150

75.0

50

25.0

4

66.7

2

33.3

1

100.0

صفر

0.0

54

64.3

30

35.7

4

66.7

2

33.3

5

100.0

صفر

0.0

3

37.5

5

62.5

املصدر :دولة قطر ،واارة التعليم والتعليم العايل ،إدارة البعثات.2017 ،

 -228تتميز سياسة االبتعاث للدراسة خارج الدولة أو داخلها ابملساواة والشفافية حيث ال يوجد متييدز
بد ني الطلب ددة يف احلص ددول عل ددى ف ددرص االبتع دداث واختي ددار التخص د ب ددل تش ددجع الفئت ددني ذك ددورا وإناث عل ددى
االلتحاق جبميع التخصصدات يف إطدار احتياجدات الدولدة وامليدول والقددرات العلميدة للطالدب .ويدتم الرتكيدز
يف االبتعاث على أولوية احتياجات سوق العمل من التخصصات بهل النظر عن جنس املبتعث.
 -229يتضح من اجلدول التايل أن نسب ابتعاث الطالبات اإلنث نسب مرتفعة وتكاد تتساوى مع
نسبة ابتعاث الطلبة الذكور.
جدول رقم ()18
إحصائية بعدد ال لبة املقبولن يف بعثا حسا نوع اجلنس وسنة القبول آلخر مخس سنوا

العام الدراسي

ذكور

إنث

اجملموع

النسبة املئوية لإلنث

2018/2017

232

227

459

49.4

2017/2016

513

454

967

46.9

2016/2015

692

586

1278

45.8

2015/2014

646

598

1244

48.1

2014/2013

732

661

1393

47.5

املصدر :دولة قطر ،واارة التعليم والتعليم العايل ،إدارة البعثات.2017 ،

املادة ( :)14كفالة إلزامية وجمانية التعليم االبتدائي
 -230ابإلضافة إىل ما ورد عند تناول الرد على املادة ( )13والواضح بذات  ،فإن قانون إلزامية التعليم
رقم ( )25لسنة ( )2001والذي تضمن ثالث عشرة مادة توضح اإلجراءات والتدابري املتعلقة اباللتحاق
ابملدارس واجلهات املسؤولة عن التنفيذ ،وقد ن القانون يف مادت الثانية على أن يكدون التعلديم إلزاميدا
وجمانيددا جلميددع األطفددال مددن بدايددة املرحلددة االبتدائيددة وحددىت هنايددة املرحلددة اإلعداديددة أو بلددوغ سددن الثامنددة
عشددرة (أيهمددا أسددبق) ،كمددا تضددمن القددانون العقددوابت واجلدزاءات للمخددالفني للقددانون ،وت تعددديل املددادة
اخلاصة ابلعقوبة واجلزاء حيث اادت قيمة الهلرامة وأصبحت ال تقل من مخسة آال وال تزيد عن عشرة
آال رايل قطري.
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املادة ( :)15احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية واالستفادة م التقد العلمي
 -231كفددل الدسددتور القطددري يف املددادة  24من د حددق كددل فددرد يف املشدداركة يف احليدداة الثقافيددة ،حيددث
نصت على "ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون والرتاث الثقدايف الدوطن ،وحتدافظ عليهدا وتسداعد علدى
نشرها ،وتشجع البحث العلمي".
 -232تض د ددمنت االس د درتاتيجية الوطني د ددة الثاني د ددة ( )2018 - 2022م د ددن ب د ددني األه د دددا امل د دراد حتقيقه د ددا
استخدام الثقافة كمن لرتسيخ اهلوية الوطنية وتشجيع التفاهم بني الثقافات ،ومحاية الرتاث الثقايف يف دولة
قطر وتطويره لرتسيخ اهلوية الوطنيدة ،واسدتخدام الثقافدة لتحسدن الدتعلم لددى الشدباب وبنداء ثقدتهم أبنفسدهم
ومسدداعدهتم علددى حتقيددق مجيددع طاقدداهتم الكامنددة ،واسددتقطاب املواهددب العاليددة اجلددودة ورعايتهددا وحتفيددز نددو
القطاع الثقايف والتشجيع على إيالء املزيد من االهتمام ابلثقافة من خالل توفري البحوث واملعلومات.
 -233وقد تولت الدولة إحداث العديد من الفضاءات الثقافية اليت تعزا املشداركة اجملتمعيدة يف قطداع
الثقافة ،ومنها:

GE.20-16184

•

احل ددي الثق ددايف  -كت ددارا  -أنش ددئ مبوج ددب ق درار أم ددريي رق ددم ( )38لس ددنة  2010املؤسس ددة
العام ددة للح ددي الثق ددايف ،وال دديت هت ددد إىل إدارة واس ددتهلالل مب دداين ومراف ددق احل ددي الثق ددايف.
بهلايددة املسدداةة يف النهددوض ابحلركددة الثقددايف .ويضددم احلددي الثقددايف عدددد مددن الفضدداءات
الثقافية العامة املتاحة لعموم الناس حلضور الفعاليات الثقافية أو املشداركة يف األنشدطة
الثقافية اليت يتم تنظيمها ،ومن تلدك الفضداءات دار األوبدرا واملسدرح املكشدو ومركدز
كتارا للفنون .يضمن ال نمج السدنوي للحدي تنظديم تظداهرات فنيدة ومنتددايت تسدعى
إىل التعريد مبختلد الثقافددات يف العددال ،ابإلضددافة إىل إحيدداء الدرتاث الثقددايف للدولددة،
وإاتحة تلك الفضاءات ملختل املبدعني والفنانني .احتضن احلي الثقدايف سدنة 2019
ع دددد مد ددن األنش ددطة الثقافيد ددة املفتوحد ددة واملتاح ددة لعمد ددوم أفد دراد اجملتم ددع ومنهد ددا :النسد ددخة
السادسة ملهرجان كتارا األوروب للجاا ،ومهرجان قطر الدويل للفنون وحفل موسيقي
ملسرح أوبرا روما وجائزة كتارا للرواية العربية.

•

املراك ددز الثقافيد ددة :وه ددي فضد دداءات تت ددوىل واارة الثقافد ددة والرايض ددة إحد ددداثها وفق ددا ملرسد ددوم
بقد ددانون رقد ددم ( )5لسد ددنة  1984بتنظد دديم األنديد ددة ،ويد ددتم تسد دديري هد ددذه اهليئد ددات مد ددن قبد ددل
مجعيات عموميدة متكوندة مدن خمتلد أعضداء املراكدز الثقافيدة .وتعدد هدذه املراكدز اللبندة
األوىل يف س ددقل وتط ددوير املواه ددب يف خمتل د اجمل دداالت الفني ددة والثقافي ددة ،ابعتباره ددا م ددن
الفضاءات العامة اليت تتيح ألي شخ من أفدراد اجملتمدع ليكدون عضدوا فيهدا .وتضدم
الدولة ما يزيد عن عشر مراكز ثقافية مواعة جهلرافيا على مجيع مناطق الدولة مبا يتيح
ملختل سكان تلك املنداطق االنتفداع خددمات هدذه املراكدز ،كمدا ختدت هدذه املراكدز
مبختلد الفنددون واجملدداالت الثقافيددة مددن موسدديق وشددعر وغريهددا .وحتضددى هددذه املراكددز
ب دددعم واارة الثقاف ددة والرايض ددة حي ددث أن د ي ددتم رص ددد ميزاني ددة س ددنوية هل ددا لض ددمان تس دديري
أنشطتها وتوفري خمتل الوسائل اليت تتيح لرواد هذه املراكدز ممارسدة األنشدطة الثقافيدة.
ومن بني هدذه املراكدز "مركدز الفندون البصدرية " ،والدذي يدت برعايدة الفندون البصدرية،
ويعم ددل عل ددى اكتش ددا املواه ددب ب ددني الفن ددانني الش ددباب ،والعم ددل عل ددى تبن دديهم ودع ددم
وتط ددوير ملك دداهتم الفني ددة ،وذل ددك إبحل دداقهم بورش ددات العم ددل التابع ددة لنش دداطات املرك ددز.
وكددذلك مركددز شددؤون املوسدديقى ويعددى بنشددر الثقافددة املوسدديقية خللد ق جيددل مددن املبدددعني
املوس د دديقيني يف الدول د ددة م د ددن خ د ددالل إقام د ددة ال د ددورش وال د دددورات الفني د ددة املتعلق د ددة بش د ددؤون
69

E/C.12/QAT/1

املوسدديقى ،ابإلضددافة مركددز شددؤون املسددرح الددذي يعمددل علددى أتطددري املواهددب املسددرحية
وتطويرها وتثقيفها ،من خالل تنظيم الدورات التدريبية والورش ملختل منتسبي .
•

مؤسسددة الدوحددة لألفددالم :وهددي هيئددة خاصددة ذات نفددع عددام ت أتسيسددها وفقددا لقددانون
املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام ،وهتد إلنشاء نظام صناعة أفالم منافس ودائم
يهتم جبميع األمور الالامة يف جمال صناعة األفالم كالتعليم والتدريب واإلعالم وإنتداج
األفالم ومتويل األفالم والتطوير والتوايدع والدرتويج والعدروض وغريهدا ،كمدا تعمدل إمدداد
املواهب القطرية واحمللية واإلقليميدة ابملدوارد والوسدائل الالامدة ملشداركة قصصدهم وتدراثهم
ورؤايهم الفنية مع العال ،وتتوىل املؤسسة سنواي تنظيم مهرجان عايل مبسمى" مهرجان
أجيال "خمص للتنافس بني شباب العال يف جمال إنتاج األفالم.

 -234تتوىل واارة الثقافة والرايضة وخمتل املؤسسات الثقافية تنظيم تظاهرات ثقافية سنوية واليت يتم
تنظيمهد ددا يف الهلالد ددب يف الفضد دداءات العامد ددة مبد ددا يتد دديح ملختلد د شد درائح اجملتمد ددع االنتفد دداع هبد ددا .ومد ددن بد ددني
التظداهرات الثقافيدة العامدة املتاحدة جمدان للعمدوم " مهرجدان الربيدع " والدذي يدتم تنظيمد يف سدوق واقد ،
وهو فضاء عام مفتدوح للعمدوم ويتضدمن هدذا املهرجدان الدذي يدنظم سدنواي عددة أنشدطة ثقافيدة وحفدالت
فنية من خمتل دول العال.
 -235كمددا تسددعى الدولددة إىل تعزيددز املشدداركة اجملتمعيددة يف التظدداهرات الرايضددية يف إطددار دعددم ممارسددة
النشداط الرايضدي مبدا يعدود ابلنفدع علدى الصدحة العامدة ،ويف هدذا اإلطدار تولدت الدواارة إحدداث " االحتداد
القطددري للرايضددة للجميددع " ويهددد االحتدداد علددى تددوفري كافددة الوسددائل واإلمكانيددات للممارسددة الرايضددة
للجميع ،مبا يكفل املمارسة جلميع شرائح اجملتمدع وفدق مفهدوم وفلسدفة الرايضدة للجميدع .ويتدوىل االحتداد
تنظد يم العديددد مددن التظدداهرات واملبددادرات الرايضددية ومنهددا مبددادرة "خطددوة " والدديت ترمددي اىل حتفيددز أف دراد
اجملتمع اىل ممارسة رايضة املشي.

شجيع أطفال خمتلف الفئا االجتماعية املشاركة يف اجملاال الثقافية
 -236كفلددت املددادة ( )22مددن الدسددتور القطددري رعايددة الدولددة للددنشء ،وتصددون مددن أسددباب الفسدداد
ومحايت من االستهلالل واإلةال البددين والعقلدي والروحدي .وتدوفري الظدرو املناسدبة لد لتنميدة ملكاتد يف
شىت اجملاالت ،على هدى من الرتبية السليمة.
 -237وابعتبددار دولددة قطددر طرفددا يف اتفاقيددة حقددوق الطفددل ،فقددد عملددت الدولددة علددى تعزيددز مهددارات
األطفددال يف خمتل د اجملدداالت الثقافيددة ،كمددا ت ختصددي " املركددز الثقددايف للطفولددة" ويكددون أعضددائ مددن
األطفال ،ويهد إىل تنمية خمتل القدرات الثقافية والفنية لدى هذه الفئة .وتتوىل خمتل املؤسسدات
الثقافية يف الدولة تنظيم تظاهرات ثقافية تتضمن أنشطة يشار فيها األطفال جمان ودون متييز أو فرض
أي نوع من القيود على مشاركة األطفدال .ويف هدذا اإلطدار تدنظم مؤسسدة احلدي الثقدايف مهرجدان الطفدل
سددنواي والددذي يشددمل العديددد مددن الفعاليددات كالرسددم والنحددت واحلددر اليدويددة ،وفعاليددات القبددة الفلكيددة
اليت تشتمل على عروض سينمائية وفعاليات "املهندس الصهلري" ،كما يشمل ال نمج على فعالية "أمدام
الكامريا" لتنمية مهارة األطفال اإلذاعية من خالل استوديو مصهلر.

عزيز محاية الرتاث الثقايف وضمان الوصول اليه ابستعمال التكنولوجيا احلديثة
 -238أولت دولة قطر اهتماما حبماية الرتاث الثقايف بفرعي املادي والالمادي من خالل التشريعات
وإنشاء املؤسسات اليت تعى ب من خالل تبن تشريع وطن يت ابلتنقيب عن اآلاثر وضمان محايتها
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من خالل القانون رقم  2لسنة  1980بشأن اآلاثر ،كما نظمت اهليئات املعنية هبذا الصن من الرتاث،
وهي على النحو التايل:

GE.20-16184

•

هيئ ررة مت رراحف ق ررر :ال دديت خت ددت حبماي ددة ال درتاث امل ددادي ونصد ت امل ددادة  4م ددن الق درار
األمريي رقم ( )26لسدنة  2009بتنظديم هيئدة متداح قطدر أن اهلدد مدن إنشداء هدذه
اهليئددة هددو النهددوض ابملتدداح واآلاثر ومشددروعات التنقيددب عنهددا ،وإدارهتددا واإلش درا
عليه ددا ،وتطويره ددا .ومجعه ددا وتس ددجيلها ،ومحايته ددا بكاف ددة الوس ددائل ،وهتيئته ددا لالنتف دداع
العدام .واحملافظددة علددى اآلاثر ومقتنيددات املتدداح  .وتولددت اهليئددة يف إطددار محايددة الدرتاث
ومتكني خمتل الشدرائح االجتماعيدة الوصدول إىل الدرتاث الثقدايف احدداث متحد قطدر
الددوطن ومتح د الفددن اإلسددالمي ،حيددث تتدديح أنظمددة الرسددوم املوظفددة علددى الدددخول
هل ددذه املت دداح م ددن قب ددل كاف ددة ش درائح اجملتم ددع ابعتب ددار أن تكلفته ددا املادي ددة يف متن دداول
اجلمي ددع .كم ددا تت ددوىل اهليئ ددة تنظ دديم مع ددارض س ددنوية ترم ددي إىل التعري د ابل درتاث الثق ددايف
ملختل د د احلض د ددارات ن د ددذكر منه د ددا عل د ددى س د ددبيل املث د ددال ال احلص د ددر :مع د ددرض " نس د دديج
االم اط ددورايت " ال ددذي نظ ددم س ددنة  2019وخصد د لالط ددالع عل ددى جتد د ارب ك ددل مد ددن
اجلمهوريددة الرتكيددة واجلمهوريددة اإليرانيددة اإلسددالمية ومجهوريددة اهلنددد يف الزخددر واحلددر ،
كم ددا ت يف الس ددنة ذاهت ددا تنظ دديم مع ددرض خمصد د لألعم ددال الفني ددة لك ددل م ددن بيکاس ددو
وج دداكومييت .كم ددا تضد ددم دول ددة قط ددر العديد ددد م ددن املواق ددع األثريد ددة ومنه ددا" أبد دراج الد د اان
"و"قلعة الوجبة" "الزابرة" وهو املوقع األثري الذي ت ادراجد سدنة  2013ضدمن قائمدة
الرتاث العاملي.

•

مكتب ررة ق ررر الوطني ررة :ت إنش ددائها مبوجد ددب القد درار األمد ددريي رق ددم ( )11لسد ددنة ،2018
وهتددد املكتبددة إىل تيسددري االطددالع علددى اإلنتدداج الفكددري واألدب والعلمددي للحضددارة
اإلنسانية ،وامتال وعرض الكتب واملخطوطات والواثئدق والددورايت .وإحيداء الد رتاث
الفكددري واحلضدداري جبميددع أشددكال  ،وتيسددري دراسددت واالسددتفادة من د مددن خددالل مجددع
املخطوطددات واملطبوعددات والدددورايت والصددور وواثئددق التدداريخ احمللددي والددوطن والعدداملي،
ومددا يتصددل بد يف مجيددع العصددور ،وغددري ذلددك مددن وسددائل املعرفددة واحلفدداظ عليهددا بكددل
السبل .وتتضمن املكتبة جناحا بعنوان" املكتبة الرتاثية" والذي يتضمن واثئق أرشيفية
مثيند ددة وندرة .ويف إطد ددار ااتحد ددة مصد ددادر املكتبد ددة لعمد ددوم الند دداس مد ددن خد ددالل اسد ددتعمال
التكنولوجيد ددا احلديثد ددة ،ت إنشد دداء خدمد ددة" املصد ددادر االلكرتونيد ددة" والد ددذي يتد دديح خدمد ددة
التص د ددفح اجمل د دداين للمص د ددادر اإللكرتوني د ددة ال د دديت توفره د ددا تهلط د ددي جم د دداالت متنوع د ددة لتلبي د ددة
احتياجددات املسددتخدمني مددن خمتلد األعمددار .كمددا ت أنشددأ موقددع الكددرتوين مبسددمى "
مكتبة قطر الرقمية " يتيح لعموم الناس استعمال ابجملان.

•

املؤسس ررا املعني ررة ابلر ررتاث الالم ررادي :خد د املشد ددرع واارة الثقاف ددة والرايض ددة حبمايد ددة
الرتاث الالمادي وإحيائ والرتويج ل لضمان احملافظة علي  ،وتتوىل " إدارة الرتاث واهلوية
" مجددع وتدددوين وتوثيددق مدواد الدرتاث الشددعي ،وحبثهددا ،ودراسددتها ،ونشددرها ،للتعريد هبددا،
وإاتحتهد ددا للبد دداحثني واملهتمد ددني ،وإصد دددار الببليوغرافيد ددة الوطنيد ددة .وبهليد ددة التعريد د ابلد درتاث
الالمادي لدى العموم تنظم الواارة عديدد مدن املهرجدانت املتاحدة لكافدة شدرائح اجملتمدع.
كما تولت واارة الثقافة والرايضة يف إطار سياستها نشر الرتاث الالمادي للدولة والعمل
على احلفاظ علي إنشاء مركز خاص ابسم "مركدز نداس " يهدد إىل اإلسدهام يف تنميدة
مهد ددارات الشد ددباب وتك د دريس ودعد ددم مقومد ددات اهلويد ددة الوطنيد ددة وترسد دديخها لد دددى الد ددنشء
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والشددباب ،ابعتبارهددا عنصددر أساسددي مددن عناصددر اهلويددة الوطنيددة ،مددن خددالل عقددد ورش
العمل ،وتعليم الشباب العادات والتقاليد القطرية األصيلة يف شىت مناحي احلياة.

وصول ايلشخاص ذوي اإلعاقة وكبار الس إىل املشاركة الكاملة يف احلياة الثقافية
 -239تتدوىل واارة الثقافددة والرايضددة دعدم حقددوق ذوي اإلعاقددة للمشدداركة يف احليداة الثقافيددة مددن خددالل
إنشاء مراكز ثقافيدة خاصدة هبدم منهدا املركدز الثقدايف االجتمداعي للصدم والدذي يهدد إىل تنميدة القددرات
الفكريددة والثقافيددة ألعضددائ مددن الصددم عددن طريددق تنظدديم األنشددطة الثقافيددة ،ابإلضددافة ملركددز قطددر الثقددايف
واالجتماعي للمكفوفني .ومن جهة أخرى تعمل مؤسسات الدولة املعنية بدذوي اإلعاقدة بددور فعدال يف
جمد ددال كفالد ددة مشد دداركة ذوي اإلعاقد ددة يف خمتلد د الفعاليد ددات الثقافيد ددة ابلدولد ددة .يعتد د مركد ددز مد دددى -مركد ددز
التكنولوجيا املساعدة )46(-أحد أكثر املؤسسات الفعالة يف هذا اجملال والذي يعك على متكني بيئات
األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة والتأك ددد م ددن أن ل ددديهم ك ددل م ددا يل ددزم لض ددمان مش دداركتهم وان دددماجهم والتمت ددع
ب د دددخول األم د دداكن املخصصد د ددة للع د ددروض أو اخلد د دددمات الثقافي د ددة ،مث د ددل املسد د ددارح واملت د دداح واملكتبد د ددات
واالستفادة من أنشطتها وخدماهتا .وقد حققت دولة قطر املركز اخلامس على مستوى العال وفق مؤشر
تقييم حقوق النفاذ الرقمي  DARE Indexالصادر عن املبادرة العاملية لتكنولوجيا املعلومات االتصاالت
الشاملة ،والذي تعكس نتائج مستوى االلتزام الكبري لدولة قطر جتاه حقدوق األشدخاص ذوي االعاقدة
وغريهم يف النفاذ الرقمي لتكنولوجيا املعلومات االتصاالت( .)47كما ت انشاء بوابة حكومي لألشخاص
ذوي االعاقد ددة وهد ددي منص د ددة إلكرتونيد ددة قابلد ددة للنف د دداذ حتتد ددوي علد ددى مجي د ددع اخلد دددمات واملعلومد ددات املهم د ددة
لألشخاص ذوي اإلعاقة من خمتل اجلهات العامة واخلاصدة يف الدولدة ت تصدميمها وفدق الدنهج العداملي
حلقوق اإلنسان( .)48كما عمل مركز مدى على توفري عدد  100عضوية جمانية لذوي االعاقة الستخدام
الكتب االلكرتونية واملصادر القابلة للنفاذ يف منصة  Bookshareالعاملية(.)49
 -240وق ددد حقق ددت خ دددمات مرك ددز م دددى اخلاص ددة ابلنف دداذ الرقم ددي االس ددتفادة املثل ددى لألش ددخاص ذوي
االعاقة وكبار السن عند استخدامهم للتكنولوجيا يف األمداكن العامدة واملواقدع اإللكرتون دي ة وتطبيقدات اجلدوال
واملسددتندات االلكرتونيددة وخدددمات األكشددا االلكرتونيددة وأجهددزة الص درا اآليل ،يددتم خددالل هددذه اخلدمددة
تقيديم وتصدني وترتيدب اهليئدات احلكوميدة واملؤسسدات يف قطدر علدى أسداس مددى التدزام مواقعهدا ومنصداهتا
اإللكرتونية يف تطبيق سياسة قطر للنفاذ الرقمي .يصادق ويعتمد مركدز مددى املواقدع واملنصدات اإللكرتون دي ة
وفقدا لنتدائج املراقددب  Monitor accessibility-E Qatarالدذي يسدتند علددى معدايري عامليددة أةهدا WCAG
 .2.1حي ددث بلهل ددت نس ددبة النف دداذ لقط دداع التعل دديم  %94وقط دداع الثقاف ددة  %92وبلهل ددت نس ددبة النف دداذ للمواق ددع
املدرجة يف احلكومة اإللكرتونية .)50(%90
 -241ومددن جهددة أخددرى فقددد قددام مركددز مدددى بعدددد مددن املبددادرات يف جمددال متكددني كبددار السددن نددذكر
منها التايل:

__________

()46
()47
()48
()49
()50
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ملزيد من املعلومات انظر .https://mada.org.qa/
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•

إص د دددار دلي د ددل (التق د دددم يف الس د ددن والتكنولوجي د ددا) لص د ددانعي السياس د ددات واملؤسس د ددات
ومقددمي الرعايدة هبدد حتسدني حيداة كبددار السدن ومتكيدنهم مدن االسدتمرار يف التفاعددل
مع اجملتمع ومع أسرهم من خالل التكنولوجيا املساعدة(.)51

•

ت عقد شراكة وتنفيذ خطة عمل ابلتعداون بدني مركدز مددى ومركدز متكدني ورعايدة كبدار
السددن (إحسددان) لرفددع وعددي املتقدددمني يف السددن أبةيددة اسددتخدام التكنولوجيددا وأتثريهددا
االجي دداب عل ددى حي دداهتم وت دددريبهم عل ددى اس ددتخدام بد درامج التواص ددل االجتم دداعي وط ددرق
التعامل مع أجهزة التكنولوجيا من أجل دعم استقالليتهم.

•

عقد برامج تدريبية لكبار السن على استخدام األجهزة الذكية والتطبيقات إللكرتونية
اخلدميددة والصددحية والثقافيددة ،كددذلك عقدددت دورات تدريبيددة لتدددريبهم علددى اسددتخدام
برامج التواصل االجتماعي ابلتعاون مع مركز إحسان واهليئة العامة للتقاعد والتأمينات
االجتماعية.

•

إنشدداء حمطددة حتتددوي علددى أجهددزة وحلددول التكنولوجيددا املسدداعدة وااتحتهددا السددتخدامها
يف ندي احسان لكبار السن.

•

إنش دداء حمط ددة حتت ددوي عل ددى أجه ددزة وحل ددول التكنولوجي ددا املس دداعدة وااتحته ددا الس ددتخدام
األش ددخاص ذوي االعاق ددة وكب ددار الس ددن أثن دداء اج دراء مع ددامالهتم يف مب ددى االدارة العام ددة
للجوااات واملنافذ بواارة الداخلية.

•

إطددالق مبددادرة "بددرنمج النفدداذ إىل الوظيفددة" وذلددك ابلشدراكة مددع واارة التنميددة االداريددة
والعمل والشؤون االجتماعية ،والذي يهد إىل متكني ودعم وتوجي وإرشاد وتدريب
األشد ددخاص ذوي االعاقد ددة مد ددن خد ددالل التكنولوجيد ددا املسد دداعدة ليصد ددبحوا قد ددادرين علد ددى
العمل حيث اجتاا عدد من ذوي االعاقة هذا ال نمج وت أتهيلهم لسوق العمل.

•

أص دددر مرك ددز م دددى ع ددددا م ددن أدل ددة أفض ددل املمارس ددات ت دددعم وص ددول اجلمي ددع مب ددن ف دديهم
األفراد واجملموعات احملرومة واملهمشة إىل منافع استخدام التقدم العلمي مثل:
•

دليل أفضل املمارسات لدعم األطفال متميدزو األداء واملوهدوبني وذوي التوحدد
يف التعليم.

•

دليددل أفضددل املمارسددات لدددعم األشددخاص ذوي االعاقددة لالنتقددال مددن التعلدديم
املدعوم إىل التعليم املهن أو التوظي .

•

دليل التكنولوجيا املساعدة لدعم الطالب ذوي صعوابت التعلم يف التعليم.

•

دليل التعليم للجميع عن طريق التكنولوجيا املساعدة.

•

دليل أفضل املمارسات التعليمية للطالب الصم(.)52

__________

( )51يتوفر الدليل على موقع مدى االلكرتوين .الرابط:

.https://mada.org.qa/wp-content/uploads/2019/10/Mada-Elderly-Guide-Digital-Ar.pdf
( )52تتوفر األدلة على صفحة املنشورات يف املوقع االلكرتوين ملركز مدى ع الرابط:
.https://mada.org.qa/publication-category/guides-best-practices/
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اجلزء الثالث
التحداي واملعوقا والرؤى املستقبلية
 -242تواج د الدول بصدفة عامدة ،حتديدددات يف وضد دع إطدددار رصد دد وتقييدددم حتقيدق النتائد دج املرجدددوة مدن
أي مشروع وحتديد التحدايت ومواجهتها بطرق مؤسسية تقوم على الشراكة والتعاون بني كافدة جهدات
الدولة .ولعل أهم ما جيب أن يتضمددن النظددام املعمددول ب د يف دولة قطر مدن عناصدددر النجددداح األساسدددية
هي التنسدديق بددني كافة اجلهدات احلكوميدددة وأن تعمدددل هدددذه املكوندددات بصدددورة فاعلدددة .وعلد دى الرغدددم مدددن
وجددود عدددة مبددادرات لزيددادة فاعليددة قيدداس األداء احلكومددي يف دولددة قطددر ،إال أن د الاال مسددتوى الثقافة
املؤسسية يتفدداوت مددن جهددة ألخددرى(.)53
 -243وبص ددفة خاص ددة ف ددإن موض ددوع تعزي ددز ومحاي ددة حق ددوق اإلنس ددان يع ددد خي ددارا اس درتاتيجيا للدول ددة إذ
يشددكل العمددود الفقددري لسياسددة اإلصددالح الشددامل (الدسددتوري واالقتصددادي واالجتمدداعي والثقددايف) الدديت
تنتهجها الدولة .وقد ت التأكيد على ذلدك يف رؤيدة قطدر الوطنيدة  2030والديت انطدوت علدى حمداور هامدة
متس القضدااي الرئيسدية حلقدوق اإلنسدان يف جمداالت التعلديم والبيئدة وحقدوق العمالدة الوافددة ومتكدني املدرأة،
ذلك فضال عن إعادة التأكيد على ما ورد يف الدستور الدائم مدن التدزام الدولدة ابحدرتام وتنفيدذ تعهدداهتا
الدولية كافة واليت من ضمنها تلك املتعلقة حبقوق اإلنسان.
 -244وابلددرغم مددن التطددورات العديدددة الدديت اختددذهتا الدولددة علددى املسددتوى التشدريعي واملؤسسددي والتوعددوي
يف جمددال تنفيددذ بنددود وأحكددام االتفاقيددات الدوليددة واالمتثددال ملالحظددات وتوصدديات اللجددان التعاقديددة وآليددة
االس ددتعراض ال دددوري الش ددامل وتل ددك الص ددادرة عل ددى إث ددر اايرات املق ددررين اخلاص ددني للدول ددة ،إال أن هنال ددك
مثددة حتدددايت مؤقتددة تواجهه ددا الدولددة منهددا ال دزايدة السددكانية الكبددرية وغددري املس ددبوقة والدديت وصددلت إىل أكث ددر
م ددن  % 100م ددن ع دددد الس ددكان خ ددالل الس ددنوات األخ ددرية ،ابإلض ددافة إىل بند دداء القد دددرات الالامد ددة للك ددادر
البشري للتعامل مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان اليت ال تزال يف مرحلة البناء والتطوير .وتستفيد الدولة
مددن أنش ددطة وب درامج مرك ددز األم ددم املتح دددة للت دددريب والتوثيددق يف جم ددال حق ددوق اإلنس ددان جلن ددوب غ ددرب آس دديا
واملنطقة العربية ابلدوحة والذي ت افتتاح يف مايو  2009يف تذليل بع هذه الصعوابت والتحدايت.
 -245وتواصل اآلليات الوطنية املعنية بقضااي حقوق اإلنسان جهودها الرامية إىل مراجعة التشريعات
الوطنيددة ،وتعددديلها مبددا يتوافددق مددع املواثيددق الدوليددة ،إضددافة إىل تقدددم مقرتحددات لقدوانني مددن شددأهنا تعزيددز
محاية حقوق اإلنسان ابإلضافة إىل تقدم املقرتحات بشأن االنضمام إىل االتفاقيات الدولية.
 -246ورغبة من دولة قطر بضمان التنفيذ الفعال لبنود وأحكام العهددين الددوليني حلقدوق اإلنسدان،
فقددد ت تشددكيل جلنددة لدراسددة التشدريعات املعمددول هبددا يف دولددة قطددر ومدددى مالءمتهددا مددع أحكددام ومدواد
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعيدة
والثقافية وذلك مبوجب قدرار جملدس الدواراء الصدادر يف اجتماعد العدادي رقدم ( )27لسدنة  ،2018املنعقدد
بتاريخ  ،2018/10/10برائسة سعادة األمني العام جمللس الواراء وعضوية عدد من اجلهات املعنية ابلدولة،
وقددد ابشددرت اللجنددة اجتماعاهتددا حيددث ت حصددر القدوانني والتشدريعات القطريددة الدديت قددد تتعددارض مددع م دواد
العهددين الدددوليني ،وذلدك ملناقشددتها ودراسدتها مددن قبدل أعضدداء اللجندة إلبددداء اآلراء حوهلدا ،واقدرتاح مدا تدراه
مناسبا بشأهنا ،وما االت اللجنة يف طور مجع واستكمال البيانت من اجلهات املختلفة ابلدولة.
 -247والتزامددا وإميددان مددن الدولددة أبةيددة اإليفدداء اباللتزامددات الدوليددة فيمددا يتعلددق حبقددوق اإلنسددان فقددد
صدددر ق درار سددعادة نئددب رئدديس جملددس الددواراء وايددر اخلارجيددة رقددم ( )44لسددنة  2017إبنشدداء قسددم جلددان

__________

( )53انظر التحدايت الواردة يف .https://www.psa.gov.qa/ar/knowledge/Documents/NDS2Final.pdf
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معاهد دددات حقد ددوق اإلنسد ددان إبدارة حقد ددوق اإلنسد ددان بد ددواارة اخلارجيد ددة ،والد ددذي يد ددت إبعد ددداد اخلطد ددط
واملقرتح ددات الالام ددة لتنفي ددذ التوص دديات الص ددادرة م ددن اآللي ددات التعاهدي ددة وغ ددري التعاهدي ددة املعني ددة حبق ددوق
اإلنسددان .وتدددرس دولددة قطددر حاليددا موضددوع إنشدداء جلنددة وطنيددة دائمددة لتقدددم التقددارير للجددان التعاقديددة
الدولية واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان وتنفيذ التوصيات املنبثقة منها ،وذلك أتكيدا على أةية وجود
جهة حكومية مناط هبا عملية رصد تنفيذ التوصيات الواردة من هذه اآلليات.
 -248وكما ت بيان آنفا فإن دولة قطر تعك حاليا على إعداد خطة عمل وطنيدة حلقدوق اإلنسدان
بندداء علددى قدرار جملددس الددواراء املددوقر يف اجتماعد العددادي رقددم ( )19لعددام 2014م ،حيددث ستسددهم خطددة
العمدل الوطنيدة بتحديدد أولدوايت دولددة قطدر يف جمدال حقدوق اإلنسددان ووضدع خارطدة طريدق مسددتقبلية يف
جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان.
 -249وعلى الدرغم ممدا ت حتقيقد ابلنسدبة للمدرأة إال أن التحددي األكد يتمثدل يف اايدة تفعيدل دورهدا
يف اجملتمع ،واايدة فرصها يف االخنراط يف العديد من اجملاالت ،ودعم مشاركتها يف النشداط االقتصدادي،
وتكريس السياسات اليت مدن شدأهنا اايدة ودعدم قددراهتا للقيدام مبسدؤولياهتا؛ ابعتبارهدا شدريكا أساسديا يف
عملية التنمية.
 -250كما تطمح الدولة لالستفادة مدن الددور اهلدام الدذي تضدطلع بد اللجندة الوطنيدة املعنيدة بشدؤون
امل درأة والطف ددل وكب ددار الس ددن واألش ددخاص ذوي اإلعاق ددة وال دديت ت انش دداؤها يف ش ددهر م ددايو  ،2019يف دع ددم
إصدار عدد من التشريعات املتعلقة حبقدوق اإلنسدان ومراجعدة القدوانني األخدرى لتدتالءم واملواثيدق الدوليدة
اليت صادقت عليها الدولة متضمنة العهد الدويل.

احلصار اجلائر
 -251تتعددرض دولددة قطددر منددذ  5يونيددو  2017لتدددابري قس درية انفراديددة وحصددار جددائر مددن بع د دول
املنطقة ،ترتبت عليها انتهاكات خطرية ومستمرة حلقوق اإلنسان .تضمنت على سبيل املثال ال احلصدر
انتهاكددات بشددأن احلددق يف حريددة التنقددل واإلقامددة وامللكيددة اخلاصددة ،واحلددق يف العمددل ،واحلددق يف التعلدديم،
واحلق يف حرية الرأي والتعبدري ،واحلدق يف الصدحة ،واحلدق يف حريدة العقيددة ،واحلدق يف التنميدة وانتهاكد ات
اجتماعية أخرى تتعلق ابلفصل بني األسر واليت تعت أشد تلك االنتهاكات فظاعة .وقد قامدت الدولدة
بتشكيل جلنة للمطالبة ابلتعويضات على إثر احلصدار املفدروض ،كلجندة مركزيدة تسدتقبل قضدااي متضدرري
احلصددار لدراسددتها وحتديددد الطريقددة املثلددى ملعاجلددة كد ل قضددية .وابلددرغم مددن ذلددك فقددد حرصددت دولددة قطددر
على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان وضمان عدم املساس حبقدوق املدواطنني واملقيمدني .وعليد  ،فقدد جلدأت
الدولد ددة إىل اآلليد ددات الدوليد ددة لضد ددمان حماسد ددبة ومسد دداءلة دول احلصد ددار عد ددن التجد دداواات املتعلقد ددة حبقد ددوق
اإلنسان ،حيث تقدمت الدولة بدعوى أمدام حمكمدة العددل الدوليدة ضدد دولدة اإلمدارات العربيدة املتحددة
بشددأن االلتدزام بتنفيددذ اتفاقيددة القضدداء علددى مجيددع أشددكال التمييددز العنصددري .وأصدددرت احملكمددة حكمهددا
فيمددا يتعلددق ابلتدددابري املؤقتددة بتدداريخ  23يوليددو  2018والددذي ند علددى ل مشددل األسددر الدديت تضددم قط دريني
واليت فرقتها التدابري اليت اختذهتا اإلمارات العربية املتحددة ،ابإلضدافة إىل إعطداء الفرصدة للطلبدة القطدريني
املتددأثرين السددتكمال تعلدديمهم يف اإلمددارات أو احلصددول علددى سددجالهتم التعليميددة إذا رغبدوا يف اسددتكمال
دراس ددتهم يف أم دداكن أخ ددرى ،والس ددماح للقط دريني املت ددأثرين ابإلج دراءات التعس ددفية يف الوص ددول إىل حم دداكم
اإلمارات وغريها من األجهزة القضائية األخرى .إضافة إىل تقدم الدولة لشكوى ضد كل من اإلمارات
والس ددعودية أم ددام جلن ددة القض دداء عل ددى التميي ددز العنص ددري ،وتق دددم الدول ددة ببالغ ددات لتس ددعة م ددن أص ددحاب
الوالايت اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان .كمدا أصددرت حمكمدة العددل الدوليدة بتداريخ  14يونيدو 2019
حكمددا بددرف طل ددب دولددة اإلمددارات العربي ددة املتحدددة ابختدداذ اج دراءات مؤقتددة تقضددي مبطالب ددة دولددة قط ددر
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بسددحب شددكواها أمددام جلنددة القضدداء علددى كافددة أشددكال التمييددز العنصددري .وقددد أصدددرت البعثددة الفنيددة
ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان بعد اايرهتدا لدولدة قطدر يف ندوفم مدن عد ام  2017تقريدرا تضدمن
وصفا موضوعيا ومنهجيا النتهاكات حقوق اإلنسان اليت صاحبت فرض احلصار على دولة قطر.

جائحة كوروان (كوفيد)19-
 -252حرص ددت دولد ددة قطد ددر عل ددى االلتد دزام أبعلد ددى املع ددايري الدوليد ددة يف تعزيد ددز ومحاي ددة حقد ددوق املد دواطنني
واملقيم ددني يف ظ ددل الظ ددرو الراهن ددة لألام ددة الص ددحية العاملي ددة املتمثل ددة بتفش ددي وابء (كوفي ددد ،)19-حي ددث
تكفل الدولة وفقا للمادة ( )23من دستورها احلق يف الصحة ،واليت نصت على" :تعى الدولة ابلصحة
العامة ،وتوفر وسدائل الوقايدة والعدالج الطدي ابلدداخل مدن األمدراض واألوبئدة وفقدا للقدانون" .كمدا تكفدل
التشريعات احملليدة احلدق يف الصدحة ابإلضدافة إىل تبدن لالسدرتاتيجية الوطنيدة للصدحة  2022-2018والديت
حتدددد أولددوايت الدولددة يف محايددة صددحة أفرادهددا واملقيمددني علددى أراضدديها ،كمددا أن دولددة قطددر قددد صددادقت
على عدد من االتفاقيات واملواثيق الدولية واإلقليمية اليت نصت على احلق يف الصحة صدراحة أو ضدمنا
ومن ضمنها امليثاق العرب حلقدوق االنسدان ،والدذي يقدر يف مادتد رقدم ( )39حبدق اجلميدع يف الصدحة مبدا
يف ذلك العمل على مكافحة األمراض وقائيدا وعالجيدا مبدا يكفدل خفد الوفيدات( .)54وأطلقدت اللجندة
القطريددة العليددا إلدارة األامددات تطبيددق جديددد يدددعى "اح درتاا" علددى اهلوات د الذكيددة ،والددذي يهددد إىل
املساعدة يف احتواء انتشار فريوس كورون املستجد ،ابستخدام خاصيات متكن األفراد من حتديد وتعزيز
اإلج دراءات الوقائيددة ،إضددافة إىل عددرض آخددر املسددتجدات واإلحصددائيات ،وتلقددي اإلرشددادات التوعويددة.
علما أن ت اصدار نسخة حمدثة من ال نمج يضمن خصوصية املستخدم وذلدك اسدتجابة ملدا دعدت بد
منظمة العفو الدولية ،وقد أثنت منظمة العفو الدولية على استجابة دولة قطر لدعوهتا بتعزيز خصوصية
مستخدمي ال نمج.
 -253ومن جهة أخرى فلدولة قطر دور فاعل على املستوى الدويل يف جماهبة انتشار هذا الدوابء(.)55
وحترص دولة قطر على عدم أتثري اجلائحة على حقوق املواطنني واملقيمني بشكل سلي ،وضمان متتعهم
بكافد ددة احلقد ددوق املنصد ددوص عليهد ددا يف االتفاقيد ددات الدوليد ددة واإلقليميد ددة متضد ددمنة العهد ددد الد دددويل للحقد ددوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

__________

( )54ملحق رقم ( :)2جهود دولة قطر على املستوى الوطن ملكافحة انتشار وابء كورون املستجد (كوفيد.)19-
( )55ملحق رقم ( :)3جدول ابملساعدات اليت قدمتها دولة قطر يف ظل تفشي فريوس كددورون املسددتجد (كوفيددد)19-
حىت اتريخ  18مايو .2020
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