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اجلزء األول
مقدمة
 -١انضم ممم دولم ممة قطم ممر للعهم ممد الم ممدوي اخلم مماص ابحلقم مموق املدنيم ممة والسياسم ممية بتم مماريخ ٢١
مايو  ،٢٠١8وذلك مبقتضى املرسوم رقم ( )4٠لسمنة  ،٢٠١8وقمد دخمل العهمد حيمز النفماذ يف
دولة قطر بتاريخ  ٢١أغسطس .٢٠١8
-٢

أبدت دولة قطر لدى انضمامها إىل العهد التحفظات واإلعالانت التالية:

أوالا -التحفظات
 -3ال تعتممر دولممة قطممر نفسممها ملزمممة ابألحكممام التاليممة مممن العهممد الممدوي اخلمماص ابحلقمموق
املدنية والسياسية لألسباب املبينة أدانه:
()١

املادة ( )۳فيما يتعلق أبحكام وراثة احلكم ملخالفتها لألحكام الواردة يف املمادة
( )۸من الدستور.

()۲

املادة ( )4/٢3ملخالفتها أحكام الشريعة اإلسالمية.

اثنيا -اإلعالانت
()١

تُفس ممر دول ممة قط ممر مص ممطل "العقوب ممة" الم مواردة يف امل ممادة ( )۷م ممن العه ممد وفق مما
للتشريعات القطرية النافذة ،وأحكام الشريعة اإلسالمية.

()۲

تُفسممر دولممة قطممر الفقممرة ( )۲مممن املممادة ( )۱۸مممن العهممد أبن م ال يُفهممم منهمما
خمالفة أحكمام الشمريعة اإلسمالمية ،وحتمتف الدولمة حبمق تنفيمذ همذه الفقمرة وفقما
هلذا الفهم.

()۳

تُفسممر دولممة قطممر أن املقصممود ابلنقمماابت وممما يتعلممق هبمما المواردة يف املممادة ()۲۲
من العهد هو مما يتفمق ممع أحكمام قمانون العممل والتشمريعات الوطنيمة ،وحتمتف
دولة قطر حبق تنفيذ هذه املادة وفقا هلذا الفهم.

()4

تُفسمر دولممة قطمر أحكممام الفقممرة ( )۲ممن املممادة ( )۲۳مممن العهمد مبمما ال خيممالف
أحكممام الش مريعة اإلسممالمية ،حتممتف الدولممة حبممق تنفيممذ هممذه الفقممرة وفقمما هلممذا
الفهم.

()5

تُفسممر دولممة قطممر أحكممام املممادة ( )۲۷مممن العهممد أبن اجملمماهرة ابلممدين وإقامممة
الش ممعائر تقتض ممي ع ممدم خمالف ممة أحك ممام النظ ممام الع ممام واآلداب العام ممة أو محاي ممة
السالمة العامة والصحة العامة أو حقوق اآلخرين وحرايهتم األساسية.

 -4وتتشرف دولة قطر أبن تقدم هذا التقرير األوي إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسمان عممال
بممن البنممد  ١مممن املممادة  4٠مممن العهممد والتزاممما ابملبمماد التوجيهيممة الصممادرة عممن اللجنممة املمموقرة
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وسنفصمل
وتوصياهتا العاممة ،وتؤكمد دولمة قطمر متسمكها ابملفماهيم واألهمداف الميت تضممنها العهمد،
ّ
يف هذا التقرير التدابري اليت اختذهتا الدولة تنفيذا ألحكام العهد.

آلية ومنهجية إعداد التقرير
 -5يع ممد ه ممذا التقري ممر تقريم مرا وطني مما مش ممرتكا حي ممث قامم م جلن ممة حكومي ممة إبع ممداده ُش ممكل
بقرار من جملس الوزراء املوقر خالل اجتماعم العمادي رقمم ( )3١لعمام  ٢٠١8واملنعقمد بتماريخ 7
نوفمر  ،٢٠١8برائسة سعادة األمني العام لوزارة اخلارجية وعضوية عمدة جهمات حكوميمة معنيمة
مشل وزارة اخلارجية ،ووزارة الداخلية ،ووزارة العمدل ،ووزارة التعلميم والتعلميم العماي ،ووزارة التنميمة
اإلداري ممة والعم ممل والش ممؤون االجتماعي ممة ،ووزارة الص ممحة العام ممة ،ووزارة التج ممارة والص ممناعة ،ووزارة
الثقاف ممة والرايض ممة ،وجه مماز التخط مميط واإلحص مماء .وخت ممت اللجن ممة إبع ممداد التقري ممر ال مموطي األوي
للدولممة تنفيممذا ألحكممام العهممد الممدوي اخلمماص ابحلقمموق املدنيممة والسياسممية وإعممداد التقريممر المموطي
األوي للدولممة تنفيممذا ألحكممام العهممد الممدوي اخلمماص ابحلقمموق االقتصممادية واالجتماعيممة والثقافيممة
ومناقشة التقريرين أمام اللجان املعنية وفقا ألحكام العهدين.
 -6ينقسم التقرير إىل ثالثة أجمزاء تضممن اجلمزء األول مقدممة ومعلوممات عمن آليمة ومنهجيمة
عمليممة إع ممداد التقري ممر .ويتض مممن اجل ممزء الث مماين معلوم ممات ع ممن الت ممدابري ال مميت اخت ممذهتا الدول ممة لتنفي ممذ
أحكممام العهممد والتنمماول املوضمموعي مل مواده حبسممب ترتيممب امل مواد مممن  ١إىل  .٢7أممما اجلممزء الثالممث
فيتعل ممق أبي ممة عقب ممات متبقي ممة أو انشم م ة تع ممرت ممارس ممة احلق مموق املتض مممنة يف العه ممد ،فض ممال ع ممن
املعلومات املتعلقة ابلتدابري املتخذة لتجاوز هذه العقبات.
 -7قممدم دولممة قطممر يف ينمماير مممن عممام  ٢٠١٩الوثيقممة األساسممية املوحممدة( )١والمميت تشممكل
جزءا من تقارير الدول لآلليات التعاقدية حيمث تتضممن معلوممات أساسمية عمن دولمة قطمر تتعلمق
ابألر والسكان ،واهلياكل السياسية العامة ،واإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان.
 -8ووفقمما ملمما أرسممت وأوصم بم هي ممات معاهممدات حقمموق اإلنسممان( ،)٢فقممد مت إرسممال هممذا
التقرير إىل اللجنمة الوطنيمة حلقموق اإلنسمان( )3لالسمت نا مبالحظاهتما ومرئياهتما .ويف إطمار التعماون
مممع منظمممات اجملتمممع املممدين ،فقممد مت إرسممال التقريممر إىل املؤسسممة القطريممة للعمممل االجتممماعي(.)4
وإن دولة قطر إذ ترفع إىل اللجنة هذا التقرير األوي ،فإهنا تؤكد استعدادها التام للتعاون معهما يف
الممرد علممى أيممة استفسممارات أو استيضمماحات تتعلممق بتنفيممذ أحكممام هممذا العهممد ،وترجممو دولممة قطممر
للجنة دوام التوفيق والنجاح يف عملها املتعلق حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

__________

()١
()٢
()3
()4
4

انظر الوثيقة .HRI/CORE/QAT/2019
تعتر دولمة قطمر ملزممة بتقمدم التقمارير للجمان التعاقديمة التاليمة :جلنمة القضماء علمى التمييمز العنصمري ،جلنمة حقموق
الطفل ،جلنة مناهضة التعذيب ،اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييمز ضمد املمرأة ،اللجنمة املعنيمة حبقموق األشمخاص
ذوي اإلعاقة ،اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،جلنة احلقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية.
انظر الفقرة  ١٩من التقرير.
انظر الفقرة  ١٩من التقرير.
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اجلزء الثاين
التدابري اليت اختذهتا الدولة لتنفيذ أحكام العهد
 -٩يتضمممن هممذا اجلممزء وصممفا للتممدابري التشمريعية واملؤسسممية واإلداريممة واإلجرائيممة المميت اختممذهتا
الدولممة إعممماال ألحكممام العهممد حيممث يتضمممن معلومممات حمممدده تتعلممق ابملمواد مممن  ١إىل  ٢7مممن
العهد وفقا لرتتيب هذه املواد وأحكام كل منها.

املادة ()1
حق تقرير املصري
 -١٠كف ممل الدس ممتور القط ممري ح ممق تقري ممر املص ممري يف امل ممادة  7منم م وال مميت نصم م عل ممى "تق مموم
السياسممة اخلارجيممة للدولممة علممى مبممدأ توطيممد السمملم واألمممن الممدوليني ،عممن طريممق تشممجيع فممض
املنازعممات الدوليممة ابلطممرق السمملمية ،ودعممم حممق الشممعوب يف تقريممر مصممريها ،وعممدم التممدخل يف
الشؤون الداخلية للدول ،والتعاون مع األمم احملبة للسالم".
 -١١أقممرت دولممة قطممر حممق الشممعوب واحلكومممات يف السمميادة الدائمممة علممى ثرواهتمما ومواردهمما
الطبيعيممة وال مميت تقمموم ب م وفقمما ملص مماحلها القوميممة؛ وق ممد ن م الدس ممتور القطممري يف امل ممادة  ٢٩أبن
"الثممروات الطبيعيممة ومواردهمما ملممك للدولممة .تقمموم علممى حفظهمما وحسممن اسممتهلالهلا وفقمما ألحكممام
القممانون" .كممما صممدر القممانون رقممم ( )3لسممنة  ٢٠٠7بشم ن اسممتهلالل الثممروات الطبيعيممة ومواردهمما
واملعممدل ابلقممانون رقممم ( )8لسممنة  ٢٠١5حيممث أُقممر فيم أن مجيممع الثممروات الطبيعيممة ومواردهمما مممن
أمالك الدولة ،وال جيوز استهلالهلا أو نقلها أو االجتار فيها إال وفقا ألحكام هذا القانون.
 -١٢ومممن منطلممق إميممان دولممة قطممر حبممق الشممعوب يف تقريممر مصممريها ابعتبمماره مممن احلقمموق غممري
القابلة للتصرف فقد دعم الدولة القرارات األممية اليت تن على حق الشعوب يف تقرير املصري
واليت مت تقدميها يف إطار منظومة األمم املتحدة.

املادة ()2
احرتام احلقوق ومحايتها وسبل الفصل فيها
 -١3ترسي دولمة قطمر كافمة املبماد القانونيمة واملعمايري الدوليمة الميت حتممي األفمراد املوجمودين يف
إقليمه مما وتض مممن هل ممذه الف ممات حقوقه مما عل ممى أس مما العدال ممة االجتماعي ممة ال مميت قرره مما الدس ممتور
القطري ،حيث مت تبي الدسمتور المدائم للمبالد بواسمطة اسمتفتاء شمعيب يف أبريمل  ،٢٠٠3وصمادق
علي مسو أمري البالد يف عام  ٢٠٠4ودخل حيز النفاذ يف يونيو  .٢٠٠5وقد مت تضمني اإلطمار
القمانوين ملبممدأ املسمماواة وعممدم التمييمز يف املممادتني  ١8و ١٩مممن البمماب الثماين مممن الدسممتور اخلمماص
ب "املقومممات األساسممية للمجتمممع" ،حيممث نص م املممادة  ١8علممى "يقمموم اجملتمممع القطممري علممى
دعامممات العممدل ،واإلحسممان ،واحلريممة ،واملسمماواة ،ومكممارم األخممالق" ،وابلتمماي ووفقمما للمممادة ١8
فإن مبدأ املساواة هو دعامة من الدعامات اليت يقوم عليها اجملتمع القطري .وقد مت تعزيز املباد
ال مواردة يف امل ممادة  ١8م ممن الدس ممتور ابمل ممادة  ١٩وال مميت نص م عل ممى أن "تص ممون الدول ممة دعام ممات
اجملتمع ،وتكفل األمن واالستقرار ،وتكافؤ الفمرص للممواطنني" .عليم فمإن مجيمع سياسمات الدولمة
ملزمة بتضمني وكفالة دعامات اجملتمع املشار إليها يف املادة  ١8واليت من ضممنها مبمدأ املسماواة،
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وجيممب النظممر إىل مبممدأ املسمماواة يف الدسممتور القطممري علممى أن م أحممد املبمماد الدسممتورية السممامية
املصمانة حبمايممة دسممتورية تسممتلزم عممدم تعممار أي قمانون أو تشمريع معهمما ،وقممد متم تقويممة وتعزيممز
هذه احلمايمة الدسمتورية إبنشماء احملكممة الدسمتورية العليما ابلقمانون رقمم  ١٢لسمنة  ٢٠٠8الصمادر
يف  ١8يونيو  ٢٠٠8واليت ختت ابلفصل يف املنازعات املتعلقة بدستورية القوانني واللوائ .
 -١4وقد مت تفصيل املبدأ العام للمسماواة املضممن يف املمادة  ١8ممن الدسمتور يف املمادتني 34
و 35من الباب الثالث من الدستور اخلاص ابحلقوق والواجبات العامة .حيث نصم املمادة 34
على "املواطنون متساوون يف احلقموق والواجبمات" ،بينمما كفلم املمادة  35احلمق يف املسماواة أممام
القانون وعدم التمييز حيث نص هذه املادة على "النا متساوون أمام القمانون ،ال متييمز بيمنهم
يف ذلممك بسممبب اجلممنس أو األصممل أو اللهلممة أو الممدين" .وقممد كفممل البمماب الثالممث مممن الدسممتور
"املواد من  "58-34احلقوق واحلرايت األساسمية ،حيمث تبمى مبمدأ التكامليمة والتمداخل والمرتابط
وعممدم التجزئممة ،فكفممل احلقمموق االقتصممادية واالجتماعيممة والثقافيممة واملدنيممة والسياسممية .إضممافة إىل
ذلك فقد أفرد الباب الثالمث ممن الدسمتور ضممانة دسمتورية حلقموق اإلنسمان يف الدولمة ممن حيمث
إيمراده احلقموق واحلمرايت العاممة كنصمموص قانونيمة يف صمملب الدسمتور مممما يضميف عليهمما مسموا علممى
التشمريعات والقموانني العاديممة ومنحهمما صممفة اإللمزام .كممما أكممد الدسممتور علممى عممدم التضممييق علممى
هممذه احلقمموق أو االنتقمماص منهمما ،حبجممة تنظيمهمما أو تعممديلها ،فنصم املممادة  ١46منم علممى أنم
ال جيوز تعديل األحكام اخلاصة ابحلقوق واحلرايت العاممة إال يف احلمدود الميت يكمون الهلمر منهما
من املزيد من الضماانت لصاحل املواطن.
 -١5إن احلماية الدستورية للحق يف املسماواة وعمدم التمييمز الميت متم اإلشمارة إليهما أعماله ،مت
تعزيزها وتقويتها ابنضمام الدولة لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييمز العنصمري يف
عام  ،١٩76واليت أصبح  -وفقا لن املادة  68من الدستور الدائم الميت تمن صمراحة علمى
أن املعاهدات واالتفاقيات يكون هلا قوة القمانون بعمد التصمديق عليهما ونشمرها ابجلريمدة الرمسيمة -
أحكامهمما تسممري يف دولممة قطممر ويكممون هلمما قمموه القممانون ولمميس هنمماك ممما مينممع احملمماكم مممن تطبيممق
نصوصها .إضافة إىل ذلك فإن املادة  6من الدستور المدائم تمن صمراحة علمى أن "حتمرتم الدولمة
املواثيممق والعهممود الدوليممة ،وتعمممل علممى تنفيممذ كافممة االتفاقيممات والعهممود الدوليممة المميت تكممون الدولممة
طرفا فيها".
 -١6يتمتممع مجيممع األفمراد يف دولممة قطممر مممن ممواطنني ومقيمممني ابحلقمموق واحلمرايت املضمممنة يف
البمماب الثالممث مممن الدسممتور الممدائم دون متييممز بسممبب اجلممنس أو األصممل أو اللهلممة أو الممدين .وقممد
نص م املممادة  5٢ص مراحة علممى أن "يتمتممع كممل شممخ مقمميم يف الدولممة إقامممة مشممروعة حبمايممة
لشخص ومال وفقا ألحكام القمانون" .وقمد متم تقويمة اإلطمار الدسمتوري والقمانوين للمسماواة يف
احلقوق وعدم التمييز بكفالة وتعزيز حق التقاضي والذي سي يت تفصيل الحقا.
 -١7إن مبدأ املساواة وعدم التمييز الذي تضممنت املمواد  ١8و 34و 35ممن الدسمتور المدائم
حيكممم كافممة مؤسسممات الدولممة وأجهزهتمما المميت جيممب أن تعمممل مبقتضممى هممذا املبممدأ وتن م ى عممن أي
عمممل أو ممارسممة تنطمموي عممن متييممز أو تشممجيع أو محايتم أاي كان م اجلهممة المميت يصممدر عنهمما مثممل
هممذا العمممل أو املمارسممة ،حيممث إن النظممام الدسممتوري والقممانوين قممد ألممزم الدولممة بكافممة مؤسسمماهتا
ابحرتام مباد املساواة والعدالة وعدم التمييز.
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 -١8واتسمماقا مممع ممما كفل م الدسممتور فقممد أصممدرت الدولممة العديممد مممن التش مريعات والق موانني
الوطنية اليت تتوافق نصوصها مع احرتام احلقوق وسبل الفصل فيها واليت من ضمنها:

GE.19-17797

•

القممانون رقممم ( )١7لس ممنة  ٢٠١8بش م ن إنشمماء ص ممندوق دعممم وأتمممني العمال ممة
الوافدة.

•

القانون رقم ( )١3لسنة  ٢٠١8بتعديل املادة ( )7من القمانون رقمم ( )٢١لسمنة ٢٠١5
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ،متضمنا إلهلاء م ذونية اخلروج.

•

القانون رقم ( )١١لسنة  ٢٠١8بش ن اللجوء السياسي.

•

القانون رقم ( )١٠لسنة  ٢٠١8بش ن بطاقة اإلقامة الدائمة.

•

الق ممانون رق ممم ( )١5لس ممنة  ٢٠١7بش م ن املس ممتخدمني يف املن ممازل ،وال ممذي ي مموفر
احلماي ممة القانوني ممة للمس ممتخدمني يف املن ممازل ابلتواف ممق م ممع أحك ممام اتفاقي ممة منظم ممة
العمل الدولية رقم ( )١8٩بش ن العممل الالئمق للعممال املنمزليني واملعمايري الدوليمة
املعمول هبا.

•

موافقة جملس الوزراء يف اجتماع املؤرخ  ١٩أكتوبر  ،٢٠١6على قانون بتعديل
بعض أحكام قانون العممل الصمادر ابلقمانون رقمم ( )١4لسمنة  ،٢٠٠4متضممنا
إنشاء جلنة أو أكثر ختت ابلفصل يف مجيع املنازعات الناش ة عن أحكام قانون
العمل أو عن عقد العمل.

•

القمانون رقممم ( )١6لسممنة  ٢٠١6بشم ن الصممحة النفسممية ،المذي يوضم احلقمموق
العامممة املتعلقممة ابلعممالج مثممل حممق املمريض يف احلصممول علممى العممالج الممالزم وفقمما
للمعايري املتعارف عليها طبيا ،واحرتام استقاللية املريض وخصوصيت .

•

القانون رقم ( )١3لسنة  ٢٠١6بش ن محاية خصوصية البياانت الشخصية.

•

القممانون رقممم ( )١5لسممنة  ٢٠١6بش م ن امل موارد البش مرية املدنيممة الممذي أقممر مبممدأ
املساواة دون متييز بني املوظفني يف احلقوق والواجبات.

•

القانون رقم ( )٢٢لسنة  ٢٠١5بتعديل بعض أحكمام قمانون العقموابت الصمادر
ابلقانون رقم ( )١١لسنة .٢٠٠4

•

الق ممانون رق ممم ( )١٢لس ممنة  ٢٠١5بتع ممديل أحك ممام املرس مموم بق ممانون رق ممم ()١7
لسنة  ٢٠١٠بشم ن تنظميم اللجنمة الوطنيمة حلقموق اإلنسمان ،والمذي ممن اللجنمة
الوطنيم ممة مزي م ممدا م م ممن االس م ممتقاللية ،وأحاطه م مما وأعض م مماءها بس م ممياج م م ممن احلص م ممانة
والضماانت القانونية.

•

القمرار األمممريي رقممم ( )6لسممنة  ٢٠١5بش م ن إعممادة تنظمميم هي ممة الرقابممة اإلداريممة
والشممفافية ،هبممدف املسمما ة يف حتقيممق أعلممى مؤشمرات النزاهممة والشممفافية يف جمممال
الوظيفة العامة ،والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكال .

•

الق م ممانون رق م ممم ( )١لس م ممنة  ٢٠١5ال م ممذي يع م ممدل بع م ممض أحك م ممام ق م ممانون العم م ممل
رقم ( )١4لسنة  ،٢٠٠4بش ن محاية األجور.
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•

ق مرار وزي ممر العم ممل والشممؤون االجتماعي ممة رق ممم ( )4لسممنة  ٢٠١5بض موابط نظ ممام
محاية أجور العمال اخلاضعني لقانون العمل.

•

ق مرار وزي ممر العم ممل والش ممؤون االجتماعي ممة رق ممم ( )١8لع ممام  ٢٠١4بش م ن حتدي ممد
اش م م مرتاطات ومواص م م ممفات الس م م ممكن املناس م م ممب للعم م م ممال ،حي م م ممث يراع م م ممي الق م م مرار
االشرتاطات الدولية الواجب توافرها يف سكن العمال.

•

قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية الصادر ابلقانون رقم ( )١4لسنة .٢٠١4

•

الق م ممانون رق م ممم ( )١٢لس م ممنة  ٢٠١3بتع م ممديل بع م ممض أحك م ممام الق م ممانون رق م ممم ()7
لس ممنة  ٢٠٠7بشم م ن الفص ممل يف املنازع ممات اإلداري ممة وخاص ممة امل ممادة  3البن ممد 4
املتعلق ابحلق يف املطالبة ابلتعويض.

•

القم ممانون رقم ممم ( )7لسم ممنة  ٢٠١3بش م م ن الت م م مني الصم ممحي االجتمم مماعي ،الم ممذي
يه ممدف إىل إلزامي ممة نظ ممام الت م م مني الص ممحي لض مممان تق ممدم اخل ممدمات الص ممحية
األساسية لكافة املواطنني القطريني واملقيمني يف الدولة والزائرين هلا.

•

القممانون رقممم ( )6لسممنة  ٢٠١3بشم ن صممندوق الصممحة والتعلمميم والممذي يهممدف
إىل تمموفري امل موارد املاليممة واملسممتدامة لممدعم اخلممدمات الصممحية والتعليميممة واجلهممات
القائمة عليها.

•

القانون رقم ( )١5لسنة  ٢٠١١بش ن مكافحة اإلجتار ابلبشر.

•

القانون رقم ( )١٩لسن  ٢٠٠8بش ن حتديد دية املتوىف عن القتل اخلط .

•

القانون رقم ( )١٢لسنة  ٢٠٠8بش ن إنشاء احملكمة الدستورية العليا.

•

قانون األسرة رقم ( )٢٢لسنة .٢٠٠6

•

أحكام القانون املدين رقم ( )٢٢لسنة  ٢٠٠4واليت مل متيز بني املواطن أو املقميم
يف احلقوق املدنية املنصوص عليها ضمن هذا القانون.

•

قممانون اإلج مراءات اجلنائيممة رقممم ( )٢3لسممنة  ٢٠٠4بت كيممد املسمماواة بممني مجيممع
امل مواطنني يف إقلمميم الدولممة س مواء م مواطنني أم مقيمممني يف الممدعوى اجلنائيممة ومج ممع
االستدالالت والتحقيق واحملاكمة والتنفيذ.

 -١٩كما مت إنشاء العديمد ممن املؤسسمات الوطنيمة احلكوميمة وغمري احلكوميمة الميت تعممل علمى
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ،واليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر:
•
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إدارة حقمموق اإلنسممان يف وزارة اخلارجيممة المميت أنشم عممام  ٢٠٠3ملتابعممة قضممااي
حقوق اإلنسان إقليميا ودوليا .وختت بتقدم الرأي واملشورة يف األمور واملسمائل
املتعلقمة حبقموق اإلنسمان الميت حتمال إليهما وإبمداء المرأي يف مشمروعات االتفاقيممات
الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسمان والميت ترغمب الدولمة أن تكمون طرفما فيهما ،وذلمك
ابلتنسمميق مممع اجلهممات املختصممة ابلدولممة واملشمماركة يف إعممداد التقممارير المميت تعممدها
الدولمة عممن حقمموق اإلنسممان مبوجممب االتفاقيمات الدوليممة وتقممدميها هلي ممات الرصممد
الدولي ممة املعني ممة .والتنس مميق بش م ن إع ممداد ال ممردود املناس ممبة عل ممى تق ممارير املنظم ممات
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الدولي ممة واملنظم ممات غ ممري احلكومي ممة ح ممول أوض مماع حق مموق اإلنس ممان يف الدول ممة،
وإعممداد الممردود علممى تقممارير احلكومممات األجنبيممة عممن أحموال حقمموق اإلنسممان يف
الدولمة ،ومتابعممة االجتماعممات واألنشمطة المميت تعقممد يف إطمار املنظمممات اإلقليميممة
والدولي ممة يف جم ممال حق مموق اإلنس ممان والتنس مميق إلشم مراك اجله ممات املعني ممة يف ه ممذه
األعمممال ،وإحالممة الشممكاوى المميت تممرد مممن اخلممارج واملتعلقممة ابنتهاكممات حقمموق
اإلنسممان إىل اجلهممات املختصممة ومتابعتهمما ،وإعممداد اخلطممط واملقرتحممات الالزمممة
لالس ممتفادة م ممن خ ممدمات االستش ممارة واملس مماعدة الفني ممة ال مميت تق ممدمها املنظم ممات
الدولية يف جمال حقوق اإلنسان.
•

إدارة حقمموق اإلنسممان بمموزارة الداخليممة المميت أنش م مبوجممب ق مرار وزيممر الداخليممة
رق م ممم  ٢6لس م ممن  .٢٠٠5وتتض م مممن اختصاص م ممات اإلدارة العم م ممل عل م ممى حتقي م ممق
أهداف االتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقموق اإلنسمان ،فيمما خيم عممل وزارة
الداخلي ممة ،وذل ممك ابلتنس مميق م ممع أجه ممزة ال مموزارة املعني ممة ،وتلق ممي ودراس ممة وحب ممث
الشكاوى اليت ترد إىل وزارة الداخلية سواء من األشخاص ،أم عن طريمق اللجنمة
الوطني ممة حلق مموق اإلنس ممان ،والتحقي ممق يف أس ممباهبا ورف ممع التوص ممية بش م م هنا .وزايرة
املؤسس ممات العقابي ممة واإلبع مماد واإلدارات األمني ممة للوق مموف عل ممى م ممدى الت م مزامهم
ابلق موانني والل موائ املعمممول هبمما يف الدولممة ،وع مدم انتهمماك حقمموق اإلنسممان ورفممع
تقممارير دوريممة للجهممات العليمما ،وتوعيممة أجهممزة المموزارة املعنيممة حبقمموق اإلنسممان مممن
خممالل إصممدار النش مرات والتعمماميم ،وإقامممة النممدوات واحملاض مرات املعنيممة ابلتوعيممة
حبقوق اإلنسان.

•

إدارة شممؤون األسممرة( )5بمموزارة التنميممة اإلداريممة والعمممل والشممؤون االجتماعيممة والمميت
أُنش م ع ممام  ،٢٠١4بع ممد نق ممل اختصاص ممات اجملل ممس األعل ممى لش ممؤون األس ممرة
إليها ،وذلك بوصفها اجلهة العليما املختصمة بكمل مما يتعلمق بشمؤون األسمرة ،كمما
تعى وزارة التنمية االداريمة والعممل والشمؤون االجتماعيمة بدراسمة ومتابعمة القضمااي
اليت متس حقوق األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.

•

اللجن ممة الوطني ممة حلقم مموق اإلنس ممان ال مميت أتسس م م ع ممام  ٢٠٠٢كمؤسس ممة وطنيم ممة
مسممتقلة معنيممة حبمايممة حقمموق اإلنسممان وتعزيزهمما ،وصممدر املرسمموم بقممانون رقممم ١7
لسممنة  ٢٠١٠بتنظمميم اللجنممة الوطنيممة حلقمموق اإلنسممان ،وذلممك هبممدف مممن اللجنممة
املزيممد مممن الضممماانت واالختصاصممات حممى تتوافممق مممع مبمماد ابريممس وهممي تلممك
املبمماد المميت تممنظم املؤسسممات الوطنيممة حلقمموق اإلنسممان حممول العممامل ،وقممد انل م
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان شهادة االعتماد ( )Aمن قبل جلنة التنسميق الدوليمة
للمؤسسم م م ممات الوطنيم م م ممة حلقم م م مموق اإلنسم م م ممان ( )ICCيف جنيم م م ممف للمم م م ممرة األوىل يف
عمام  ،٢٠١٠كممما منحم اللجنممة درجمة التصممنيف ( )Aعلممى مسممتوى املؤسسممات
الوطنية حلقوق اإلنسان حول العمامل للممرة الثانيمة علمى التمواي يف ديسممر .٢٠١5
وتعمممل اللجنممة علممى اق مرتاح السممبل الالزمممة لتعزيممز ومتابعممة حتقيممق األهممداف ال مواردة

__________

()5

GE.19-17797

انظر الفقرات  35و 36من هذا التقرير.
9

CCPR/C/QAT/1

ابالتفاقيممات واملواثيممق الدوليممة املتعلقممة حبقمموق اإلنسممان والمميت أصممبح الدولممة طرفمما
فيها ،والتوصية بش ن انضمام الدولة إىل غريها من االتفاقيات واملواثيق ،والنظمر يف
أي جتمماوزات أو انتهاكممات حلقمموق اإلنسممان ،والعمممل علممى تسمموية ممما تتلقمماه مممن
بالغات أو شكاوى بش هنا ،والتنسيق مع اجلهات املختصة الختماذ المالزم بشم هنا،
واقرتاح السبل الكفيلة مبعاجلتها ومنع وقوعهما ،وإبمداء املقرتحمات الالزممة للجهمات
املعنيممة بشم ن التشمريعات القائمممة ومشممروعات القموانني ،ومممدى مالءمتهمما ألحكممام
االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسمان الميت تكمون الدولمة طرفما فيهما ،إضمافة إىل رصمد
أوضاع حقموق اإلنسمان يف الدولمة ،وإعمداد التقمارير املتعلقمة هبما ،ورفعهما إىل جملمس
المموزراء مشممفوعة مبرئياهتمما يف هممذا الش م ن ،ونشممر المموعي والتثقيممف حبقمموق اإلنسممان
وحرايت م م  ،وترس مميخ مبادئه مما ،عل ممى ص ممعيدي الفك ممر واملمارس ممة ،وإج م مراء ال م مزايرات
امليدانية للمؤسسات العقابية واإلصمالحية وأمماكن االحتجماز والتجمعمات العماليمة
والدور الصحية والتعليمية ،ورصد أوضاع حقوق اإلنسان فيها.
•

املؤسسممة القطريممة للعمممل االجتممماعي والمميت أتسس م يف عممام  ،٢٠١3رغبممة يف
اإلسممهام يف حتقيممق التنميممة البش مرية واالجتماعيممة ابلدولممة ،وإميمماان بضممرورة إنشمماء
جمتمممع يتمتممع يف الثقممة يف الممنفس والقمميم والسمملوك اإلجيمما  .والمميت جمماء أتسيسممها
كمؤسس ممة خاصم ممة ذات نف ممع عم ممام وفق مما ألحكم ممام املرس مموم بقم ممانون رقم ممم ()٢١
لس ممنة  ٢٠٠6بشم م ن املؤسس ممات اخلاص ممة ذات النف ممع الع ممام وتعديالتم م  ،وذل ممك
هبممدف تنميممة منظمممات اجملتمممع املممدين المميت تعمممل حت م مظلتهمما وتعزيممز قممدراهتا
والنهم م ممو هبم م مما وتطم م مموير وتفعيم م ممل دورهم م مما يف اجملتمم م ممع ،ووضم م ممع االس م م مرتاتيجيات
والسياسممات وال مرام المميت تسمماهم يف االرتقمماء بتلممك املنظمممات مبمما ميكنهمما مممن
حتقيق األهداف اليت أنش من أجلها .ويف هذا اإلطمار ،جتمدر اإلشمارة إىل أن
منظم م ممات اجملتم م ممع امل م ممدين ال م مميت تعم م ممل حتم م م مظل م ممة املؤسس م ممة القطري م ممة للعم م ممل
االجتماعي حاليا هي(:)6
•

مركممز احلمايممة والت هيممل االجتممماعي ،والممذي يعممى حبمايممة حقمموق امل مرأة
والطفل املعنَفني أو املعرضني للعنف والتصدع األسري( .أمان)
مركز االستشارات العائلية ،والذي خيت بشؤون األسرة( .وفاق)

•

مرك ممز رعاي ممة األيت ممام ،وال ممذي خي ممت
الوالدين( .درمية)

حبماي ممة األطف ممال األيت ممام وجمه مموي

•

مركز متكني ورعاية كبار السن( .إحسان)

•

مركز الشفل لألشخاص ذوي اإلعاقة( .الشفل )

•

مركز اإلمناء االجتماعي ،والذي يعى بتمكني الشباب( .مناء)

•

مب ممادرة بس م ابدي ممز (قط ممر) ،هب ممدف أتم ممني مش مماركة ذوي اإلعاق ممة يف
احلياة العامة.

•

__________

()6
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•

مركم ممز النم ممور للمكفم مموفني ،هبم ممدف تقم ممدم خم ممدمات منوذجيم ممة للف م ممات
املستهدفة وإدماجهم يف اجملتمع( .النور)

حق التقاضي والتظلم
 -٢٠أكممد الدسممتور القطممري علممى حممق التقاضممي وكفالتم ومحايتم يف املممادة  ١35والمميت نصم
علمى "التقاضمي حمق مصممون ومكفمول للنما كافممة ،ويبمني القمانون إجمراءات وأوضماع ممارسمة هممذا
احلممق" .نظم م ق موانني اإلج مراءات اجلنائيممة ،واملرافعممات املدنيممة والتجاريممة ،والفصممل يف املنازعممات
اإلداريم ممة ،وقم ممانون األسم ممرة اإلج م مراءات الالزمم ممة للجم مموء إىل القضم مماء ويف حم ممال ثبم مموت ضم ممرر ف م مإن
للمحكمممة أن حتكممم للمتضممرر بتعممويض عممادل نتيجممة تضممرره ،حيممث نصم املممادة  ١٩مممن قممانون
اإلجراءات اجلنائية رقم ( )٢3لسنة  ٢٠٠4وتعديالت على "ملن حلق ضمرر شخصمي مباشمر ممن
اجلرميمة أن يممدعي ابحلقموق املدنيممة قبممل املمتهم أثنمماء مباشمرة التحقيممق أو أمممام احملكممة المميت تنظممر يف
ال ممدعوى اجلنائي ممة" .كم مما نظمم م املم مواد م ممن  3٢إىل  6٠م ممن ذات الق ممانون ،إجم مراءات التح ممري
واالستدالل والتحقيق االبتدائي ملساعدة النيابة والقضاء يف كشف اجلرمية وضبط وإدانمة الفاعمل،
فلم مييز بني املواطنني وبني املواطن واملقيم ،وأعطى لضحااي اجلرمية يف املادة  ١٩من حق االدعماء
املدين ابلتعويض ،هذا جبانب القواعد العامة يف القانون املدين اليت تكفل هذا احلق.
 -٢١ويؤدي القضماء القطمري رسمالت طبقما ملما تمن عليمة املمادة  ١3٠ممن الدسمتور والميت تُقمر
أن "السلطة القضائية مستقلة وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا ،وتصدر أحكامها
وفق القانون".
 -٢٢وفيمما يتعلممق إبجمراءات المتظلم والتقاضممي املتعلقممة ابملمموظفني ،فقمد نظممم القممانون رقممم ١5
لسنة  ٢٠١6إبصدار قانون املوارد البشرية املدنية آلية التظلم كما صدر قرار رئيس جملمس الموزراء
رقممم ( )١7لسممنة  ٢٠١8إبنشمماء جلنممة فح م التظلمممات والشممكاوى ،وختممت اللجنممة بفح م
التظلمممات والشممكاوى املقدمممة مممن املمموظفني يف ش م ن اسممتحقاقاهتم الوظيفيممة ذات الصمملة بتطبيممق
أحكممام قممانون امل موارد البش مرية املدنيممة الصممادر ابلقممانون رقممم ( )١5لسممنة  ،٢٠١6وأن ُخيطممر ذوو
الش م ن ابلق مرارات الصممادرة مممن اللجنممة خممالل عشممرة أايم مممن اتريممخ صممدورها ،وللجنممة أن تممدعو
حلضممور اجتماعاهتمما مممدير إدارة امل موارد البش مرية ابجلهممة احلكوميممة املممتظلم مممن قرارهمما ،أو غممريه مممن
موظفي اجلهات احلكومية ،لتقدم ما تطلب من بياانت.
 -٢3ويف إط ممار ح ممرص دول ممة قط ممر عل ممى مراع مماة وكفال ممة ح ممق التقاض ممي لكاف ممة ف ممات اجملتم ممع
متضمنة العمال الوافدين اخلاضعني لقانون العمل رقم ( )١4لسنة  ،٢٠٠4قام الدولة بتعديل
بعممض أحكممام قممانون العمممل الصممادر ابلقممانون رقممم ( )١4لسممنة  ،٢٠٠4وذلممك مبوجممب القممانون
رقممم ( )١3لسممنة  ،٢٠١7حيممث مت إنشمماء جلممان فممض املنازعممات العماليممة بمموزارة التنميممة اإلداريممة
والعمممل والشممؤون االجتماعيممة برائسممة قمما مممن احملكمممة االبتدائيممة خيتمماره اجمللممس األعلممى للقضمماء
وعضوية اثنني يرشمحهما الموزير علمى أن يكمون أحمد ا ممن ذوي اخلمرة يف جممال احملاسمبة ،ختمت
ابلفصل يف مجيع املنازعات الفرديمة الناشم ة عمن تطبيمق أحكمام قمانون العممل أو عمن عقمد العممل،
تصممدر قراراهتمما مشمممولة ابلنفمماذ املعجممل ولممذوي الش م ن الطعممن يف الق مرار الصممادر مممن جلنممة فممض
املنازع ممات العمالي ممة أم ممام ال ممدائرة املختص ممة مبحكم ممة االس ممت ناف .وق ممد ص ممدر ق مرار جمل ممس ال مموزراء
رقممم ( )6لسممنة  ٢٠١8بتشممكيل جلممان فممض املنازعممات العماليممة والقواعممد واإلج مراءات الواجممب
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اتباعهمما أمامهمما وآليممة تنفيممذ قراراهتمما وحتديممد مكافآهتمما ،وختممت ابلفصممل علممى وج م االسممتعجال
خالل مدة ال تزيد على ثالثة أسابيع يف مجيع املنازعات الناش ة عن أحكام قانون العمل أو عمن
عقممد العمممل ،المميت حتيلهمما اإلدارة املختصممة إىل اللجنممة إذا مل تممؤد وسمماطتها إىل تسمموية النمزاع وداي.
وأجاز املشرع لذوي الش ن الطعن يف القرار الصادر من جلنة فض املنازعات العماليمة أممام المدائرة
املختصة مبحكمة االست ناف كما ن القمانون املشمار إليم علمى أن تسمتمر احملماكم يف الفصمل يف
الممدعاوى المميت رفعم أمامهمما قبممل اتريممخ العمممل هبممذا القممانون ،كممما تممن قموانني املرافعممات املدنيممة
والتجاريممة ،واالج مراءات اجلنائيممة ،والعقمموابت علممى حممق مجيممع املقيمممني يف احلصممول علممى حماكمممة
عادلة ،وافرتا براءة املتهممني حمى تثبم إدانمتهم ،حيمث تقموم السملطات عمادة إببمال املتهممني
على الفور ابلتهم املوجهة إلميهم ،وحيمق للممدعى علميهم اختيمار حمماميهم أو القبمول هبمم علمى نفقمة
الدولممة لتمثمميلهم ط موال الفممرتة المميت تسممبق احملاكمممة وأثنمماء فممرتة احملاكمممة ،كممما يممتم تمموفري خممدمات
الرتمجمة اجملانيمة عممادة للممدعى علميهم حسممب احلاجمة منمذ حلظممة توجيم المتهم وخممالل مجيمع فمرتات
التقاضممي .وحيممق للمممدعى علمميهم مواجهممة الشممهود وسمؤاهلم ،كممما حيممق هلممم تقممدم شممهودهم وأدلممة
ب مراءهتم بنفسممهم .وحيممق للمممدعى علمميهم االطممالع علممى األدلممة المميت حبمموزة احلكومممة وهلممم احلممق يف
مواجهممة شممهود االدعمماء أو الشمماكي وتقممدم شممهودهم وأدلممتهم .وتتمماح للمممدعى علمميهم الفرص ممة
لتقدم مذكرة يف هناية احملاكمة .كمما حيمق للممدعى علميهم االسمت ناف إذا صمدر حكمم أول درجمة
ضدهم كما حيق هلم التمييز يف احلكم االست نايف.
 -٢4وهت ممدف احلكوم ممة م ممن إنش مماء ه ممذه اللج ممان إىل حتقي ممق س ممبل انتص مماف وعدال ممة للعمال ممة
الواف ممدة للفص ممل يف املنازع ممات الناشم م ة ع ممن تطبي ممق أحك ممام ق ممانون العم ممل املش ممار إليم م  ،وك ممذلك
املنازعات الناشم ة عمن عقمد العممل ،وذلمك لتجنيمب العمالمة الوافمدة تعقيمدات إجمراءات التقاضمي
وطول مدهتا ،كما تنسق وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعيمة ممع املمثلمني العمماليني
للسفارات يف متابعة املنازعات اخلاصة مبواطنيهم واملعروضة علمى اللجنمة ،كمما حيمق للعاممل توكيمل
السفارة أو من يراه مناسباَ أمام تلك اللجان يف حالة مهلادرت للبالد.
 -٢5ويف هممذا السممياق وابإلضممافة ملمما ورد يف الفقممرة  ١٩مممن التقريممر بشم ن اختصاصممات إدارة
حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية ،فإن اختصاصمات اإلدارة تتضممن دراسمة الشمكاوى المواردة إليهما
مممن العمممال الوافممدين للوقمموف علممى أسممباهبا والعمممل علممى حلهمما ويف حممال ثبم تعسممف صمماحب
العمممل يممتم اختمماذ اإلجمراءات الالزمممة وتهليممري جهممة العمممل دون موافقممة مممن صمماحب العمممل وذلممك
اسممتنادا إىل نم املممادة  ٢٢مممن قممانون تنظمميم دخممول وخممروج الوافممدين رقممم ( )٢١لسممنة .٢٠١5
وتعتر مرجعية اإلدارة يف التعامل مع الشكاوى إمنما تتمثمل بقمانون تنظميم دخممول وخممروج الوافمدين
وإقم ممامتهم وقممانون العمممل والق موانني األخممرى ذات الصمملة وهممي حمكومممة يف ذلممك مببمماد املسمماواة،
وعدم التمييز ،واحلياد ،والعدل ،وتبسيط اإلجراءات ،واحرتام وق أصحاب الشكاوى.
 -٢6مع العلم أبن عدد الشكاوى الميت تعاملم معهما اإلدارة خمالل عمامي ٢٠١8 ،٢٠١7
كممان بواقممع ( )3٠43شممكوى يف حممني بلم عممدد حمماالت تهليممري جهممة العمممل بنحممو مؤقم ()١878
حالة وبشكل دائم ( )3٩١4حالة.
 -٢7كم مما م ممن املرس مموم بق ممانون رق ممم ( )38لس ممنة  ،٢٠٠٢إبنش مماء اللجن ممة الوطني ممة حلق مموق
اإلنسممان ،يف املممادة [ ])3(٢منم اختصاصم النظممر يف التجمماوزات علممى حقمموق اإلنسممان ،واقمرتاح
السممبل الكفيلممة ملعاجلتهمما وتفممادي وقوعهمما .حيممث نصم املممادة  3علممى "هتممدف اللجنممة إىل تعزيممز
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ومحاية حقوق اإلنسان وحرايت  ،وهلا يف سبيل ذلك ممارسة االختصاصات واملهام التالية -3 ...
النظر يف أي جتاوزات أو انتهاكات حلقوق اإلنسمان ،والعممل علمى تسموية مما تتلقماه ممن بالغمات
أو شكاوى بش هنا ،والتنسيق مع اجلهمات املختصمة الختماذ المالزم بشم هنا ،واقمرتاح السمبل الكفيلمة
مبعاجلتها ومنع وقوعها".
 -٢8ن م م م ق م م ممانون اإلج م م مراءات اجلنائي م م ممة الص م م ممادر ابلق م م ممانون رق م م ممم ( )٢3لس م م ممنة  ٢٠٠4يف
املادة  3٩5من على "ألعضاء النيابة العاممة حمق دخمول األمماكن املخصصمة للحمبس الكائنمة يف
دوائر اختصاصهم ،وذلك للت كد من عدم وجود حمبو بصفة غري قانونية ،وهلم أن يطلعوا علمى
السجالت وعلى أوامر القبض واحلبس وأن أيخذوا صورا منها ،وأن يتصلوا أبي حمبو ويسمعوا
من أي شمكوى يريمد أن يبمديها هلمم .وجيمب أن تقمدم هلمم كمل مسماعدة حلصموهلم علمى املعلوممات
اليت يطلبوهنا" .ونص املادة  3٩6من على "لكل حمبو يف أحد األماكن املخصصمة للحمبس،
أن يقدم ،يف أي وق  ،للقائم على إدارهتا شكوى كتابية أو شمفهية ،ويطلمب منم تبليهلهما للنيابمة
العامة بعمد إثباهتما يف سمجل يعمد لمذلك ،وعلمى القمائم علمى إدارة املكمان قبوهلما وتبليهلهما يف احلمال
إىل النيابممة العامممة .ولكممل مممن علممم بوجممود حمبممو بصممفة غممري قانونيممة ،أو يف مكممان غممري خمص م
للح ممبس ،أن خيط ممر أح ممد أعض مماء النياب ممة العام ممة ،وعلي م مبج ممرد علمم م أن ينتق ممل ف ممورا إىل املك ممان
املوجممود بم احملبممو ويقمموم إبجمراء التحقيممق وأيمممر ابإلفمراج عممن احملبممو بصممفة غممري قانونيممة وحيممرر
حمضرا بذلك".
 -٢٩نص املادة  36٩ممن قمانون العقموابت علمى "ال جتموز حماكممة كمل ممن يرتكمب أاي ممن
اجلم مرائم املنص مموص عليه مما يف ه ممذا الفص ممل والفص ممول الثالث ممة الس ممابقة ،إضم مرارا بزوجم م أو أصم مول
أو فروع م  ،إال بنمماء علممى شممكوى اجملممي علي م  .وللمجممي علي م أن يتنممازل عممن شممكواه بممذلك يف
أي حال ممة كان م عليه مما ال ممدعوى .كم مما لم م أن يوق ممف تنفي ممذ احلك ممم النه ممائي عل ممى اجل مماين يف أي
وق يشاء".
 -3٠أفممرد قممانون اخلدمممة العسممكرية الصممادر ابملرسمموم بقممانون رقممم ( )3١لسممنة  ٢٠٠6بعممض
امل مواد علممى سممبيل املثممال ال احلصممر املممادة ( )3-١١/7١والمميت نص م أبن م جيممب علممى العسممكري
مراعاة القوانني واللوائ والنظم املعمول هبا ،وكذلك معاملة اجلمهور معاملة حسمنة ،كمما حظمرت
علي م وفق مما ل ممن امل ممادة ( )١6-٢١/7٢إس مماءة اس ممتعمال الص ممالحيات والس مملطات املخول ممة لم م
أو جتمماوز حممدود واجباتم الوظيفيممة ،وكممذلك إسمماءة معاملممة الرتبممة األدىن أو هتديممدها .وقممد أوردت
هلا العقوابت املناسبة وفقا لن املواد  85و 86من .
 -3١يف حني أفردت املادة  73من القانون ذات املساءلة الت ديبية لكل من خيالف أو يرتكب
أحد احملظورات املنصوص عليها يف هذا القانون .كما نص املادة  84من أبن من حق املوظف
توكيل أحد الضمبا اجملمازين يف احلقموق للمدفاع عنم أممام جملمس الت ديمب ،وكمذلك حيمق ملمن أديمن
االست ناف وفقا لن املادة  87من ذات القانون.

GE.19-17797
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املادة ()3
عدم التمييز بني الرجل واملرأة
 -3٢أكممد الدستممور القطممري علممى مبممدأ املسمماواة أمممام القممانون بممني مجيممع املمواطنني يف احلقمموق
والواجبات وبهلض النظر عن اجلنس مبا يضمن محايمة املمرأة ممن كافمة أشمكال التمييمز وحبيمث يتمي
هلا فرصا متكاف ة متكنها من بناء قدراهتا ومحاية وتعزيز حقوقهما واملشماركة بشمكل إجيما يف تنميمة
اجملتمع.
 -33اهتم التشريعات الوطنية الصادرة خالل السنوات األخرية ،بتعزيز حقوق املرأة ،وإزالمة
أوج التمييز بينها وبمني الرجمل ،وإرسماء قواعمد املسماواة بينهمما يف شمى اجملماالت .وقمد اسمتعمل
نصوص القوانني القطرية كافة صيهلة العموم لمدى تقريمر احلقموق أو حتديمد االلتزاممات امللقماة علمى
عاتق املخاطبني أبحكامها ،مبا ال حيتمل تفرقة بني الرجل واملرأة.
 -34كم مما عمل م خمتل ممف التش مريعات الوطني ممة عل ممى ض مممان مب ممدأ املس مماواة ب ممني اجلنس ممني يف
خمتل ممف اجمل مماالت ،ومنه مما املس مماواة يف احل ممق يف التعل مميم مبوج ممب امل ممادة  ٢م ممن ق ممانون رق ممم ()٢5
لسممنة  ٢٠٠١بش م ن التعلمميم اإللزامممي ،واملسمماواة يف االنتفمماع ابخلممدمات الصممحية وحصممول امل مرأة
علممى حممق االنتفمماع مممن نظممام اإلسممكان مبوجممب القممانون رقممم  ٢لسممنة  ،٢٠٠7واملسمماواة يف إدارة
الش م ن العممام مممن خممالل حممق امل مرأة يف الرتش م واإلنتخمماب للمجممالس البلديممة إضممافة إىل تقلممدها
مناصممب سياسممية هامممة ،واملسمماواة يف تقلممد الوظممائف العامممة واالنتفمماع جبميممع احلقمموق املقممررة يف
قانون املوارد البشرية رقم  ١5لسنة .٢٠١6
 -35وكما مت التطرق إليم مسمبقا يف الفقمرة  ١٩ممن همذا التقريمر ،وحرصما ممن دولمة قطمر علمى
وجود جهة حكومية وطنيمة عليما تعمى ابألسمرة وعلمى وجم اخلصموص املمرأة واحتياجاهتما وتطلعاهتما
املستقبلية ،ومبا ينسجم والرؤيمة الشماملة للتنميمة "رؤيمة قطمر الوطنيمة  ،"٢٠3٠فقمد مت إنشماء إدارة
شممؤون األسممرة بمموزارة التنميممة اإلداريممة والعمممل والشممؤون االجتماعيممة والمميت هتممدف إىل تعزيممز مكانممة
املمرأة ودورهمما يف اجملتمممع ،والنهممو هبمما ،واحملافظممة علممى أسممرة قويممة متماسممكة ترعممى أبناءهمما وتلتممزم
ابلقمميم األخالقيممة والدينيممة واملثممل العليمما ،وتسممهم يف تنفيممذ االس مرتاتيجيات واخلطممط والسياسممات
الوطنية املتعلقة ابملرأة ،وختت بتوفري الرعاية االجتماعية ووضع وتطوير بمرام التنميمة االجتماعيمة
ومتابع ممة تنفي ممذها ،ابلتنس مميق م ممع اجله ممات املختص ممة ،وهل مما يف س ممبيل حتقي ممق ذل ممك ممارس ممة مجي ممع
الصالحيات واالختصاصات الالزمة ،ومنها:
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•

وضممع االس مرتاتيجيات والسياسممات وال مرام المميت تسممهم يف رعايممة امل مرأة وحتقيممق
مصاحلها ،وضمان أمنها االجتماعي واسمتقرارها ،والعممل علمى حتقيمق األهمداف
اليت نص عليها املواثيق الدولية اليت تعى بشؤون املرأة.

•

متابعة كافة اجلهود الرامية إىل تنفيذ املواثيق الدولية املعنية بشمؤون املمرأة وحقوقهما
اليت أصبح الدولة طرفا فيها.

•

إبممداء ال مرأي يف مشممروعات االتفاقيممات المميت تممرم يف جمممال محايممة امل مرأة ،والعمممل
علمى تعزيمز قمدرات املمرأة ،ومتكينهما ممن املشماركة االقتصمادية والسياسمية ،وخاصمة
تلك املتعلقة بصنع القرار ،وزايدة فرص العمل أمام املرأة ودعمها مهنيا.
GE.19-17797
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•

اقرتاح مشمروعات األدوات التشمريعية ذات الصملة بشمؤون املمرأة ،وكمذلك التعماون
مع اهلي ات واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية بشؤون املرأة.

•

متثي ممل الدولم ممة يف امل م مؤمترات واللجم ممان اإلقليميم ممة والدوليم ممة املعنيم ممة بشم ممؤون وامل م مرأة،
ابإلض ممافة إىل عق ممد امل م مؤمترات والن ممدوات وحلق ممات النق مما  ،وإج م مراء أحب مما يف
املوضوعات اليت خت املرأة.

•

ت مموفري الرعاي ممة االجتماعي ممة ووض ممع وتط مموير ب م مرام التنمي ممة االجتماعي ممة ومتابع ممة
تنفيذها ،واإلشراف والرتخي لدور احلضانة ،وحتديد أعمار األطفال امللتحقمني
هبا واعتماد املناه الرتبوية والتعليمية.

 -36وقد قام إدارة شؤون األسرة جبهود متعددة يف جمال النهو

ابملرأة ،نذكر منها التاي:

•

إجناز ور وبرام تدريبية لألسر املنتجة( )7يف جمال تطوير املشاريع املنزلية.

•

املشاركة يف املعار احمللية لألسر املنتجة ضمن االحتفاالت الرتاثية والوطنية.

•

اإلش مراف علممى جمموعممة مممن منافممذ البيممع لألسممر املنتجممة املمنوحممة مممن اجلهممات
الداعمة.

•

املشاركة يف الفعاليات اخلارجية املعنية بتمكني األسر املنتجة.

•

تنظيم اجلائزة التشمجيعية لألسمر املنتجمة  ٢٠١7واملعمر املصماحب هلما (أسمواق
قطرية).

•

تنظيم برام حول التماسك األسري هتدف إىل التوعية ابلدور القيم لألسرة.

 -37كممما مت اختمماذ اإلجمراءات التش مريعية حنممو إنشمماء جلنممة وطنيممة معنيممة بشممؤون املمرأة والطفممل
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ،حيث وافق جملس الوزراء على مشروع قمرار إنشماء اللجنمة
يف اجتماع العادي ( )١8جبلست املنعقدة .٢٠١٩/5/١5
املرأة يف رؤية قطر 2030
 -38هتممدف رؤيممة قطممر الوطنيممة  ٢٠3٠إىل بنمماء جمتمممع يعممزز العدالممة واملسمماواة ،وهممي جتسمميد
ملبمماد الدسممتور الممدائم لدولممة قطممر الممذي حيمممي احل مرايت العامممة واخلاصممة ويعممزز القمميم األخالقيممة
والدينية ،كما يعزز العادات والتقاليد واهلوية الثقافية ،ويضممن األممن واالسمتقرار وتكمافؤ الفمرص.
وتضع رؤية قطر الوطنية  ٢٠3٠عدة أهداف للتماسك األسري ومتكني املرأة وهي:

__________
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•

األسر القوية املتماسكة اليت هتتم أبفرادها ،وحتاف على القيم الدينيمة واألخالقيمة
واملثل اإلنسانية العليا.

•

تطمموير بنيممة اجتماعيممة سممليمة مممع بنمماء مؤسسممات عامممة فعالممة ومنظمممات جمتمممع
مدين نشطة وقوية.

اإلنتمماج املنممزي هممو عبممارة عممن النشمما االقتصممادي الممذي يشممرتك في م أف مراد العائلممة ،حت م إش مراف رب (أو ربممة)
األسرة ،ويوج إىل السوق ،ويالح أن همذا التعريمف مل يركمز علمى طبيعمة املنتجمات ،بمل ركمز علمى طبيعمة العممل
ابعتباره نشاطا اقتصاداي.
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•

بنمماء نظممام فعممال للحمايممة االجتماعيممة جلميممع القط مريني ،يرعممى حقمموقهم املدنيممة
مثمن مشمماركتهم الفعالممة يف تطمموير اجملتمممع ويممؤمن هلممم دخممال كافيمما للمحافظممة
ويم ّ
على الكرامة والصحة.

•

تعزيممز قممدرات امل مرأة ومتكينهمما مممن املشمماركة االقتصممادية والسياسممية ،خاصممة تلممك
املتعلقة بصناعة القرار.

•

عقد دورات تدريبية وور عمل هبدف متكني وتطوير املرأة.

 -3٩كممما حممددت اس مرتاتيجية قطمماع التماسممك األسممري ومتكممني امل مرأة يف االس مرتاتيجية الوطنيممة
األوىل ( )٢٠١6-٢٠١١مثاين نتائ تنمويمة رئيسمية منشمودة ،ضممن ثالثمة حمماور تشممل التماسمك
األسممري ،والرعايممة االجتماعيممة ،ومتكممني امل مرأة ،كوسمميلة لتفعيممل أهممداف رؤيممة قطممر الوطنيممة .٢٠3٠
ويممتم العمممل علممى حتقيممق النتممائ املرجمموة مممن خممالل اثممي عشممر مشممروعا مرتابطمما تتمثممل أهممدافها يف:
تعزيممز دور األسممرة القطريممة كركيممزة اجملتمممع األساسممية ،زايدة مسممؤولية الوالممدين والتقليممل مممن االعتممماد
على عامالت املنازل ،خفض معدالت العنمف األسمري وإنشماء نظمام محايمة ودعمم للضمحااي ،تقمدم
أنظمممة دعممم لألسممر ذات األوضمماع اخلاصممة ،ك سممر املعمماقني واألحممدا املنح مرفني ،وخفممض درجممة
تعر األسر القطرية للمخاطر االقتصادية واالجتماعية وحتسني عملية إدارة شمؤوهنا املاليمة ،وصمحة
ورفاهممة األطفممال ومحممايتهم ،وزايدة الممدعم لألسممر العاملممة وخصوصمما للنسمماء ،وزايدة عممدد النسمماء يف
املناصب القيادية ومراكمز صمنع القمرارات السياسمية ،والتقليمل ممن الصمورة النمطيمة السمائدة عمن أدوار
املرأة ومسؤولياهتا .مت توزيع مشاريع جمال التماسك األسري على ثال نتمائ قطاعيمة رئيسمية منهما:
ختفيض العنف املنزي وتوفري احلماية والدعم لألسر املت ثرة ب .
املساواة بني املرأة والرجل يف مباشرة احلقوق السياسية
 -4٠تم ممدعم دولم ممة قطم ممر امل م مرأة لتم مموي املناصم ممب القياديم ممة واملشم مماركة يف اإلدارة العامم ممة للدولم ممة،
ويتضمن ذلك مباشرة احلقموق السياسمية مبما فيهما حمق االنتخماب والرتشم يف اجمللمس البلمدي ،مبما
يتفق مع املعايري الدولية ،وعلى األخ االتفاقيات الدولية الميت صمادق عليهما دولمة قطمر بشم ن
املرأة ،وعلى رأسها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
 -4١تسلم املرأة القطرية منصبا وزاراي ألول مرة يف العام  ،٢٠٠3ومنذ ذلك الوق تولم
امل م مرأة حقائ م ممب وزاري م ممة هام م ممة مشل م م وزارة الرتبي م ممة والتعل م مميم ،ووزارة الص م ممحة ،ووزارة االتص م مماالت
وتكنولوجيا املعلومات ،ويف آخمر تشمكيل وزاري شمهلل اممرأة منصمب وزيمرة الصمحة العاممة .كمما
ُعين م النس مماء القطم مرايت يف مناص ممب قيادي ممة ابلقط مماعني احلك ممومي واخل مماص ومنظم ممات اجملتم ممع
املدين ،وكذلك يف مناصب قضائية هامة كقاضية ووكيلة نيابة .شهد شهر نوفمر  ٢٠١7دخول
املمرأة القطريممة إىل جملممس الشممورى للمممرة األوىل والممذي يشممهلل منصممب الرملممان المموطي ،وذلممك بعممد
صممدور ق مرار أمممريي بتعيممني  ٢8عض موا جديممدا يف اجمللممس بيممنهم أربممع سمميدات ،األمممر الممذي يعممد
أتكيدا على إميان القيادة احلكيمة أب ية دور املرأة يف خمتلف مواقع صنع القرار.
 -4٢ل م مموح يف الس م ممنوات األخ م ممرية ازدايد ع م ممدد النس م مماء القطم م مرايت الع م ممامالت يف الس م مملك
الدبلوماسي ،حيث بلهل نسبة عدد النساء امللتحقات ابلسلك الدبلوماسي ابلدولة يف الفرتة ما
بم ممني  ١٩٩6إىل  ٢٠٠٢مم مما يقم ممارب  ١8دبلوماسم ممية .يف حم ممني ارتفع م م هم ممذه النسم ممبة إىل 38
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دبلوماسممية حبلممول عممام  .٢٠١٠وتضمماعف عممدد القط مرايت امللتحقممات ابلسمملك الدبلوماسممي يف
ع ممام  ٢٠١٩ليص ممل إىل ١67موظف ممة دبلوماس ممية م ممن بي ممنهن أربع ممة دبلوماس مميات بدرج ممة س ممفري.
كممما مت تعيممني أول متحدثممة رمسيممة لمموزارة اخلارجيممة القطريممة يف نمموفمر مممن عممام ٢٠١7م ،لتكممون
بممذلك ،أول ام مرأة قطريممة تعممني يف هممذا املنصممب ،وهبممذا الق مرار تنضممم املتحدثممة الرمسيممة إبسممم وزارة
اخلارجي م ممة القطري م ممة إىل كوكب م ممة م م ممن النس م مماء القطم م مرايت اللم م موايت تبم م موأن مناص م ممب علي م مما يف العم م ممل
الدبلوماسي والسياسي.
 -43يكف ممل الق ممانون القط ممري املس مماواة للمم مرأة م ممع الرج ممل يف احل ممق يف التس ممجيل والتص مموي
والرتشم ممي  ،حيم ممث مثل م م نسم ممبة مشم مماركة النسم مماء يف االنتخم مماابت األخم ممرية  ٪48مم ممن النم مماخبني
املس ممجلني يف اجمل ممالس البلدي ممة لع ممام  .٢٠١٩ويوضم م اجل ممدول رق ممم ( )١نس ممبة مش مماركة املم مرأة يف
انتخاابت اجمللس البلدي خالل الدورات من األوىل إىل اخلامسة (.)٢٠١5-١٩٩٩
جدول رقم ()١
املشاركة السياسية للمرأة يف انتخاابت اجمللس البلدي  1999إىل 2015
املسجالت

النساء (عدد)
املصواتت ابلفعل املرشحات

نسبة النساء من اإلمجاي
املصواتت ابلفعل املرشحات
%

املنتخبات

املسجالت

املنتخبات

1999

9665

7484

6

0

44

43

3

0

2003

11055

2985

1

1

48

39

1

3

2007

13608

7054

3

1

48

51

3

3

2011

16221

6120

4

1

50

45

4

3

2015

9704

6826

5

2

45

47

4

7

املصدر( :إحصائيات انتخاابت اجمللس البلدي) وزارة الداخلية  -دولة قطر.

املساواة بني اجلنسني يف اكتساب اجلنسية
 -44يممن الدسممتور الممدائم يف املممادة  4١من م علممى أن "اجلنسممية القطريممة وأحكامهمما حيممددها
القممانون ،وتكممون لتلممك األحكممام صممفة دسممتورية" .ونظممم قممانون اجلنسممية رقممم  38لسممنة ٢٠٠5
كيفيممة اكتسمماب ومممن وسممحب واسممرتداد اجلنسممية دون متييممز بممني امل مرأة والرجممل ،فيممما عممدا حالممة
زواج القطرية من غري قطري ،فإن اجلنسية ال متن لزوج املرأة القطرية وأبنائها على اعتبار أن من
اجلنسية أو احلق يف اجلنسية يقوم على رابطمة المدم مبعمى إن االبمن يتبمع جنسمية األب ،العتبمارات
تتعل ممق ابزدواجي ممة اجلنس ممية ،حي ممث أن املس ممائل املتعلق ممة مب ممن اجلنس ممية تن ممدرج يف إط ممار الس مملطة
التقديرية للدولة القائمة على معيار السيادة.
 -45مممع العلممم أن م يراعممى يف تطبيممق قواعممد مممن اجلنسممية القطريممة إعطمماء أولويممة ملممن كان م
أمم م قطري ممة .وال تفق ممد املم مرأة القطري ممة جنس مميتها يف ح ممال زواجه مما م ممن غ ممري قط ممري ،إال إذا ثبم م
اكتسمماهبا جنسممية زوجهمما ،ويف هممذه احلالممة جيمموز هلمما أن تسممرتد اجلنسممية القطريممة إذا تنازل م عممن
اجلنسية األخرى.
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القانون اجلنائي
 -46ال توجد يف أحكام قانون العقوابت القطري الصمادر ابلقمانون رقمم ( )١١لسمنة ٢٠٠4
أي أحكام متييزية ضد املرأة .بل إن القانون املشار إلي جرم العنف بكافة صوره وأشمكال وفمر
عقمموابت رادعممة يف هممذا الصممدد ،حيممث تضمممن الكثممري مممن أوج م احلمايممة لإلنسممان بصممفة عامممة
وللممرأة بصممفة خاصممة ،وذلممك مممن خممالل جتممرم كثممري مممن األفعممال العنيفممة المميت قممد توجم إىل املمرأة
اسممتنادا لكوهنمما اممرأة  -والممذي يعممرف ابلعنممف النمموعي ضممد املمرأة  -كممما يف حمماالت االغتصمماب
وهتممك العممر واالسممتهلالل يف الممدعارة واإلجهمما ابإلضممافة إىل جتممرم األفعممال العنيفممة املوجه مة
ضممد اإلنسممان بصممفة عامممة .ومممن هممذه امل مواد ،املممادة  ٢7٩مممن قممانون العقمموابت المميت تطرق م إىل
جرمية االغتصاب ونص على العقوبة اليت ترتاوح ما بني احلبس املؤبد واإلعدام ،وإذا كان اجلاين
من أصمول اجملمي عليهما تكمون العقوبمة همي اإلعمدام ،إضمافة إىل املمادة  ٢86ممن قمانون العقموابت
اليت نص على احلبس مدة ال جتاوز مخس عشرة سمنة لكمل ممن هتمك عمر إنسمان بهلمري رضماه
سواء ابإلكراه أو ابلتهديمد أو ابحليلمة ابإلضمافة إىل املمادة  ٢88الميت اعتمرت أن صمهلر سمن اجملمي
عليها يعتر قرينة قانونية على عدم الرضا وهذه القرينة ال تقبل إثبات العكس.
 -47ويف الس ممياق ذات م م  ،تط ممرق القم ممانون القط ممري إىل موضم مموع العن ممف النفسم ممي ض ممد امل م مرأة،
إذ جرم م املممادة  ٢٩١مممن قممانون العقمموابت القطممري بصممورة خاصممة خممد حيمماء األنثممى وذلممك
أبي صورة من الصور مبا فيها القول أو اإلمياء أو احلركات حيث نص علمى أن يعاقمب ابحلمبس
مدة ال جتاوز سنة ،وابلهلرامة اليت ال تزيد على مخسة آالف رايل.
املساواة بني اجلنسني يف احلق يف الصحة
 -48تممن املممادة  ٢3مممن الدسممتور القطممري علممى أن الدولممة تعممى "ابلصممحة العامممة ،وتمموفر
وسائل الوقاية والعالج من األمرا واألوب ة وفقا للقانون" .وينظم قانون رقمم ( )7لسمنة ١٩٩6
بشم ن تنظمميم العممالج الطمميب ابلممداخل مسممائل التممدابري املناسممبة للقضمماء علممى التمييممز ضممد املمرأة يف
مي ممدان الرعاي ممة الص ممحية وخباص ممة امل ممادة ( )4منم م وال مميت ض مممن ع ممدم جم مواز حتص مميل أي رس مموم
أو أجم ممور عم ممن خم ممدمات الط م موار  ،واحل م مواد الم مميت تسم ممتدعي دخم ممول امل م مريض إىل املستشم ممفى،
واخل ممدمات الوقائي ممة يف جم ممال األموم ممة والطفول ممة ،واخل ممدمات الوقائي ممة يف جم ممال الص ممحة املدرس ممية
للطلبة ،وخدمات األمرا املعدية والتطعيم.
 -4٩أتيت االس مرتاتيجية الوطنيممة للصممحة  ٢٠٢٢-٢٠١8طبقمما ملبمماد الرؤيممة الوطنيممة لدولممة
قطممر  ٢٠3٠واالس مرتاتيجية الوطنيممة للصممحة يف قطممر لألع موام  ٢٠١6-٢٠١١والمميت هتممدف إىل
وضع هن جديد ملواجهة التحدايت الصحية يف قطر والذي يعكس حتوال شامال يف التفكري حنمو
الرتكيممز علممى صممحة السممكان والرعايممة املتكاملممة وحتسممني وتعزيممز الصممحة والوقايممة مممن األم مرا ،
وتق م ممدم رعاي م ممة ص م ممحية أفض م ممل وقيم م ممة أفض م ممل للجمي م ممع ،وتش م مممل الرؤي م ممة وض م ممع خط م ممة الس م ممياق
االسرتاتيجي لنظام رعاية صحية شامل عاملي املستوي للمجتمع القطري وتلبية احتياجمات اجليمل
احلاي واألجيال القادممة ،ووضمع خطمة نظمام متكاممل للرعايمة الصمحية والرعايمة الصمحية الوقائيمة،
متبعة سياسية صحية وطنية ،وخدمة فعالة ميسورة التكاليف وحبو عالية اجلمودة ،وكمذلك دمم
الصحة يف مجيع السياسات.
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 -5٠أصممدرت وزارة الصممحة العامممة ميثمماق وحقمموق مسممؤوليات امل مريض وأس مرت وتعمممل علممى
طباعت ونشره يف أروقة املؤسسات الطبية كافة والذي أكد على املباد األساسية املتعلقة بكفالة
احلممق يف الصممحة ،متضمممنا احلممق يف احلصممول علممى خممدمات الرعايممة الصممحية األوليممة بهلممض النظممر
عممن العِممرق ،الممدين ،املمموطن األصمملي ،املعتقممدات ،القمميم ،اللهلممة ،العمممر أو اإلعاقممة ،ابإلضممافة إىل
احلممق يف احلصمول علممى الرعايممة واخلممدمات الصممحية دون أي أتخممري مممرر ،والعنايممة الالزمممة بصممورة
الئقممة وحمرتمممة يف مجيممع األوقممات ،واحلفمما علممى كرامممة املمريض ،وحممق املمريض يف تلقممي آليممة دعممم
مناسبة وفعالة يف حال وجود أي تظلم أو شكوى ،واحلق يف اخلصوصية والسرية.
املرأة وسوق العمل
 -5١ي ممن الدس ممتور القط ممري يف امل ممادة  54منم م عل ممى أن "الوظ ممائف العام ممة خدم ممة وطني ممة،
ويستهدف املوظف العمام يف أداء واجبمات وظيفتم املصملحة العاممة وحمدها" ،وبمذلك فهمو مل مييمز
بني املرأة والرجل يف خطاب هذا.
 -5٢تبن م م التش م مريعات املنظمم ممة لسم مموق العمم ممل يف دولم ممة قطم ممر ذات هن م م الدسم ممتور الم ممدائم،
ومل تتضمممن أي متيي ممز س ممليب ض ممد امل مرأة ،ومل ت ممن عل ممى أي تفرق ممة ب ممني الرج ممل وامل مرأة يف الروات ممب
واملميم مزات الوظيفي ممة ،ب ممل عل ممى العك ممس م ممن ذل ممك ج مماء التميي ممز إجيابي مما ،حي ممث ص ممدر الق ممانون
رقممم ( )١5لسممنة  ٢٠١6إبصممدار قممانون امل موارد البش مرية املدنيممة والئحت م التنفيذيممة الصممادرة بق مرار
جملممس المموزراء رقممم ( )3٢لسممنة  ،٢٠١6واملممنظم ألحكممام الوظيفممة العامممة يف الدولممة .ومممن انحيممة
أخ ممرى ف ممإن ق ممانون العم ممل الص ممادر ابلق ممانون رق ممم ( )١4لس ممنة  ،٢٠٠4ق ممد الت ممزم ج ممادة ن م م
املممادة  35مممن الدسممتور ،فلممم تتضمممن أحكامم أي متييممز سممليب بسممبب اجلممنس ،حيممث مممن املمرأة
أجرا مساواي ألجر الرجل عند قيامها بذات العمل ،وأاتح هلا ذات فرص التدريب والرتقي.
 -53بلهلم م نس ممبة النس مماء القطم مرايت يف س مموق العم ممل يف ع ممام  ٢٠١7حم مواي  ٪37للف ممة
العمريممة بممني سممن  ٢5و ٢٩عام ما ،وتقممرتب مممن  ٪4٩ابلنسممبة للف ممة العمريممة مممن  3٠إىل ،34
و ٪3٠للنساء يف مناصب صنع القرار يف املؤسسات احلكومية والشركات ،حسمب اإلحصماءات
الرمسية(.)8
 -54ش م ممهدت معم م ممدالت املشم م مماركة يف القم م مموى العاملم م ممة النسم م ممائية القطريم م ممة زايدة كبم م ممرية بم م ممني
عامي  ٢٠٠١و ٢٠١٠و ٢٠١7على مستوى كافمة الف مات العمريمة ،إال أهنما مازالم منخفضمة
مقارنة مبعدالت املشاركة يف الدول املختارة (الشكل .)١

__________

()8
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الشكل رقم ()١
معدالت مشاركة النساء يف القوى العاملة القطرية
%

100

*دول متقدمة مختارة2017 ،

60
القطريات2017،
40

القطريات2010،

20
القطريات2001،

معدل املشاركة يف القوى العاملة

80

0
55-59

35-39

45-49

15-19

25-29

الفئة العمرية

املصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء؛ ومنظمة العمل الدولية .٢٠١4

 -55وإذا مما قماران معمدالت مشماركة القطمرايت يف قمموة العممل مبشماركة القطمريني المذكور ،جنممد
أهنا أقل بشكل ملحو على املستوى العام ،إال أن وابلنظمر ملعمدالت مشماركات الف مات العمريمة
( )34-٢5و( )44-35جند أهنا ترتفع إىل حد كبري لتصل إىل  ،%63وتتبع معدالت مشاركة
املرأة يف قوة العمل يف قطر النمط نفس القائم يف دول اخللي األخرى (اجلدول .)٢
اجلدول رقم ()٢
معدل مشاركة النساء من عمر  15سنة فما فوق يف قوة العمل يف دول اخلليج األخرى
الذكور

الدولة
قطر
القطريون
غري القطريني
البحرين
الكوي
عمان
السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

)(%

اإلان

96.1

58.5

68.2

36.7

97.6

64.5

86.9

43.5

87.9

49.9

87.8

29.8

78.4

20.1

92.8

52.6

)(%

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء .٢٠١7
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اجلدول ()3
معدل املشاركة االقتصادية حسب اجلنسية والنوع والفئات العمر ()2017
قطريون

ذكور

اجملموع
إان

اجملموع

ذكور

غري قطريني
إان

اجملموع

اجملموع

41.5

68.1

83.8

53.1

76.7

78.5

94.5

73.8

95.4

99.5

72.1

94.4

99.8

69.5

93.7

99.2

43.5

90.0

20.5

71.1

58.5

88.4

ذكور

إان

42.4

17.6

30.1

96.2

63.3

78.7

99.6

97.5

63.0

80.4

99.9

70.4

88.2

35.2

62.5

99.9

46.4

92.7

+55

27.0

6.1

15.9

96.8

33.9

86.7

87.3

اجملموع

68.2

36.7

52.2

97.6

64.5

91.8

96.1

٢4-١5
34-٢5
44-35
54-45

املصدر :مس القوى العاملة ابلعينة السنوي  ،٢٠١7وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

 -56وارتفعم م نس ممبة اإلان القط م مرايت يف املناص ممب اإلداري ممة (املش م ّمرعات وكب ممار املس ممؤولني
واملممديرين) بسممرعة خممالل الفممرتة مممن  ٢٠٠6إىل  ،٢٠١٢مث اسممتقرت بعممد ذلممك عنممد  %6بممني
األع موام ( ٢٠١7-٢٠١3الشممكل  ،)٢لكممن تبقممى حصممة شممهلل القط مرايت ملهممن احرتافيممة ،مثممل
التعليم واملهن الصحية ،أعلى بكثري من حصة الذكور.
الشكل ()٢
حصة اإلانث القطرايت العامالت الالئي يشغلن مناصب إدارية
الوظائف المهنية

الوظائف التشريعية والوظائف 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

2006

حصتهن من المهن في القوى العاملة بالنسبة المئوية

52.6

52.6

12.8

14

املصدر :مس القوى العاملة لسنوات خمتلفة ومصادر أخرى ،وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

 -57ارتفع م حص ممة النس مماء القط مرايت الع ممامالت يف القط مماع اخل مماص (مب مما يف ذل ممك القط مماع
املختلط) من  ٪١6يف عام  ٢٠١٢إىل  ٪٢٠يف عام  .٢٠١7وجتاوزت نسبة النساء القطرايت
العمامالت يف القطماع اخلمماص نسمبة الرجمال القطمريني ،حيمث ميكمن تفسممري المزايدة يف عمدد النسمماء
القطرايت العامالت يف القطاع اخلاص أبهنا تعمود جزئيما لسياسمة التقطمري الميت تتبعهما الدولمة والميت
هتدف إىل زايدة حصة املواطنني يف مجيع املؤسسات ،وخاصة يف املناصب العليا.
GE.19-17797
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جدول (:)4
نسبة القطرايت يف قوة العمل ابلقطاعني احلكومي وغري احلكومي
القطاع

)2017 (%

)2012 (%

اإلان

احلكومي (مبا يف ذلك الشركات احلكومية)
اخلاص (مبا يف ذلك القطاع املختلط والدبلوماسي)
اجملموع
(العدد)

84

80

16

20

100

100

27,072

37,057

الذكور

احلكومي (مبا يف ذلك الشركات احلكومية)
اخلاص (مبا يف ذلك القطاع املختلط والدبلوماسي)
اجملموع
(العدد)

84

82

16

18

100

100

55,741

66,887

املصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

 -58وجتاوز معدل التحاق اإلان القطرايت ابجلامعة ابستمرار عدد الذكور على مر السمنني
(الشممكل  .)3وتزيممد معممدالت التحمماق اإلان ابلتعلمميم العمماي أبكثممر مممن الضممعف عممن الممذكور،
وتعزى الفجوة املتزايدة يف معدالت االلتحماق ابلتعلميم العماي بمني اإلان والمذكور بشمكل رئيسمي
إىل اجتماه الممذكور القطمريني لاللتحمماق بسموق العمممل يف سمن مبكممرة ال سميما ابلنسممبة للوظممائف يف
جماي الشرطة واجليش؛ األمر الذي يفسر ارتفماع معمدالت مشماركة المذكور يف قموة العممل ابلنسمبة
للف ات العمرية األصهلر ( )٢4-١5سنة.
شكل ()3
معدل االلتحاق ابلتعليم العايل للطالبات القطرايت مقارنة ابلقطريني
)(%
120

112

80

اإلناث
54
43

45

2016/17

2014/15

27

الذكور

60
40

اجمالي معدل االلتحاق بالتعليم العال

99

100

20
0

2012/13

2010/11

2008/09

املصدر :بياانت إحصائية لسنوات خمتلفة  -جهاز التخطيط واإلحصاء.
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 -5٩ابإلضممافة إىل ذلممك خول م التش مريعات الوطنيممة اخن مرا امل مرأة يف احليمماة االقتصممادية دون
متييممز مممن خممالل ضمممان حقهمما يف ممارسممة األنشممطة االقتصممادية مبمما يف ذلممك تكمموين الشممركات،
وتعزيزا ملسا ة املرأة يف التنمية االقتصادية الوطنية مت إنشاء مجعية املرأة القطرية للوعي االقتصادي
واالستثماري ،واليت تسعى للتوعية ابملنت الوطي للمرأة القطرية ،ابإلضافة إىل تعزيز دور املمرأة يف
القمرارات االقتصممادية وإعممداد وتممدريب الفتيممات والسمميدات علممى إدارة األعمممال ،وتوعيممة وتثقيممف
السمميدات والفتيممات أبهممم املخمماطر يف إدارة املشمماريع وكيفيممة تالفيهمما ،وضمممان املسمماواة يف ممارسممة
امل م مرأة لألنشم ممطة االجتماعيم ممة والثقافيم ممة مبم مما يف ذل ممك أتسم مميس اجلمعيم ممات وفقم مما للمرسم مموم بقم ممانون
رقم ( )٢١لسنة  ٢٠٠6بش ن املؤسسمات اخلاصمة ذات النفمع العمام ،ابإلضمافة إىل تموفري خمتلمف
سممبل ضمممان ممارسممة املمرأة لألنشممطة الرايضممية والثقافيممة؛ وبنمماء علممى ذلممك مت إحممدا جلنممة رايضممة
امل مرأة ،والعديممد مممن املراكممز الشممبابية والثقافيممة اخلاصممة ابلفتيممات مبوجممب املرسمموم بقممانون رقممم ()5
لسنة  ١٩84بتنظيم األندية؛ مبا يعزز املساواة للمرأة لضمان ممارسة هواايهتا واملسا ة يف اإلنتماج
الفكممري واإلبممداعي ،حيممث بلهل م املراكممز املخصصممة للفتيممات  7مراكممز ،ابإلضممافة إىل ملتقيممات
الفتيات التابعة للمراكز الشبابية العامة.

املادة ()4
ضوابط التحلل من االلتزامات املرتتبة على العهد
حالة الطوارئ
 -6٠كفل م املممادة ( )6٩مممن الدسممتور القطممري لألمممري أن يعلممن مبرسمموم األحكممام العرفيممة يف
البالد ،يف األحوال االستثنائية وسبل مواجهتها ،وقصرهتا على األخطمار الميت هتمدد سمالمة الدولمة
أو وحدة إقليمها أو أممن شمعبها ومصماحل  ،أو تعموق مؤسسمات الدولمة عمن أداء مهامهما .إال أن
هنالمك حقوقما أساسمية ال جيمموز تعليقهما حمى يف حالمة إعممالن األحكمام العرفيمة ،كمما أن األحموال
االسممتثنائية البممد وأن حتممدد يف الق موانني ويصممدر مرسمموم حيممدد طبيعتهمما وبيممان اإلج مراءات املتخممذة
ملواجهتهمما ويممتم إخطممار جملممس الشممورى خممالل مخسممة عشممر يوممما مممن صممدوره ويف حالممة غيمماب
اجمللممس ألي سممبب مممن األسممباب خيطممر اجمللممس ابملرسمموم عنممد أول اجتممماع ل م  .ويكممون إعممالن
األحكام العرفية ملدة حمدودة وال جيوز متديمدها إال مبوافقمة جملمس الشمورى .كمما نصم املمادة ٢٠
من قانون رقم ( )٢5لسنة  ٢٠١5بش ن الدفاع املدين على "يف حالة وقوع كارثة عاممة أو تموافر
الظروف اليت تُرج وقوعها ،يعلن اجمللس حالة الطموار  ،كمما يُعلمن انتهماء همذه احلالمة عنمد زوال
مقتضياهتا" .اجلدير ابلذكر أن ومنذ اعتماد الدستور القطري مل يتم إعالن حالة طوار ابلدولة.
مكافحة اإلرهاب
 -6١مت اختاذ عدد من اإلجراءات والتدابري املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ،نذكر منها التاي:
•

GE.19-17797

إنش مماء اللجن ممة الوطني ممة ملكافح ممة اإلره مماب وفق مما لقم مرار جمل ممس ال مموزراء رق ممم ()7
لسنة  ٢٠٠7واليت ختت بوضع السياسمات واخلطمط والمرام اخلاصمة مبكافحمة
اإلرهاب ،وتنسيق اجلهود بني مجيع اجلهات املعنية يف الدولمة؛ لتنفيمذ االلتزاممات
الم مواردة يف قم مرارات جمل ممس األم ممن ال ممدوي ،وقم مرارات األم ممم املتح ممدة ذات الص مملة
مبكافحة اإلرهاب ،والعممل علمى حتقيمق األهمداف المواردة يف االتفاقيمات الدوليمة
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املعنية مبكافحة اإلرهاب واليت انضم إليها الدولة أو صادق عليها ،والتوعيمة
مبخماطر اإلرهمماب ،وتعزيممز مسما ة املمواطن يف التصممدي لم  ،واالشمرتاك يف الوفممود
اليت متثل الدولة يف املؤمترات ،وجلان األمم املتحدة ،املعنية ابإلرهاب.

24

•

إصدار قانون رقم ( )3لسنة  ٢٠٠4بش ن مكافحة اإلرهاب.

•

إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مبوجمب املمادة ١٠
من قانون رقم ( )4لسنة  ٢٠١٠إبصمدار قمانون مكافحمة غسمل األمموال ومتويمل
اإلره مماب وال مميت خت ممت عل ممى س ممبيل املث ممال ال احلص ممر بوض ممع اسم مرتاتيجية وطني ممة
ملكافحم ممة غسم ممل األم م موال ومتويم ممل اإلرهم مماب يف الدولم ممة ،وتسم ممهيل التنسم مميق بم ممني
الوزارات واجلهات املمثلة يف اللجنمة ،ودراسمة ومتابعمة التطمورات الدوليمة يف جممال
مكافحم ممة غسم ممل األم م موال ومتويم ممل اإلرهم مماب ،وتقم ممدم التوصم مميات بش م م ن تطم مموير
التعليممات والضموابط التنظيميممة الصمادرة عمن اجلهممات الرقابيمة يف الدولمة ،واقمرتاح
التعممديالت التشمريعية مبمما يممتالءم مممع هممذه التطممورات ،ابإلضممافة إىل متابعممة تنفيممذ
اجله ممات املختص ممة لسياس ممات مكافح ممة غس ممل األمم موال ومتوي ممل اإلره مماب عل ممى
مسمتوى العمممل القممانوين واملؤسسمي ،وتنسمميق واستضممافة المرام التدريبيممة الوطنيممة
الراميممة إىل مكافحممة غسممل األمموال ومتويممل اإلرهمماب ،واملشمماركة يف االجتماعممات
واملؤمترات الدولية املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

•

قمرار وزيممر العممدل رقممم ( )٢3٠لسممنة  ٢٠١٠بشم ن ضموابط وإجمراءات مكافحممة
غسممل األم موال ومتويممل اإلرهمماب ،حيممث نص م املممادة  ١من م علممى "جيممب علممى
احمل ممامني ،ومكات ممب وش ممركات احملام مماة ،ومكات ممب احملام مماة العاملي ممة امل ممرخ هل مما
ابلعمممل يف دولممة قطممر ،االلت مزام ابلتعليمممات املرفقممة" وتضمممن التعليمممات إل مزام
املعنيني ابإلبال عن املعمامالت املاليمة املشمتب يف عالقتهما جبمرمييت غسمل األمموال
ومتويل اإلرهاب.

•

االنضمممام إىل االتفاقيممة الدوليممة لقمممع اهلجمممات اإلرهابيممة ابلقنابممل لعممام ١٩٩7
مبوجب مرسوم بقانون رقم ( )٢١لسنة .٢٠١8

•

االنضمام إىل االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب لعام  ١٩٩٩مبوجب مرسوم
رقم ( )٢٠لسنة .٢٠١8

•

التص ممديق عل ممى االتفاقي ممة الدولي ممة لقم ممع أعم ممال اإلره مماب الن ممووي لع ممام ٢٠٠5
مبوجب مرسوم رقم ( )4٢لسنة .٢٠١4

•

التصديق على اتفاقية دول جملس التعاون لدول اخللي العربية ملكافحة اإلرهماب
مبوجب مرسوم رقم ( )٢7لسنة .٢٠٠8

•

االنضمام إىل معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدوي مبوجمب
مرسوم رقم ( )١6لسنة .٢٠٠6
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 -6٢تعتممر التشمريعات احملليممة املعمممول هبمما فيممما يتعلممق مبكافحممة اإلرهمماب متوافقممة مممع احلقمموق
الميت يكفلهمما العهمد حيممث نم الدسممتور الممدائم لدولمة قطممر علمى كفالممة احلقموق واحلمرايت العامممة،
وأكد على عدم التضييق على هذه احلقوق أو االنتقاص منها ،حبجة تنظيمها أو تعديلها(.)٩
 -63مل يتضمممن القممانون رقممم ( )3لسممنة  ٢٠٠4بشم ن مكافحممة اإلرهمماب ،تعريفما لإلرهمماب،
وإمنمما ن م يف مادت م األوىل علممى تعريممف اجلرميممة اإلرهابيممة ،وتضمممن الممن ممما يلممي" :تعتممر جرميممة
إرهابيممة يف تطبيممق أحكممام هممذا القممانون اجلنمماايت املنصمموص عليهمما يف قممانون العقمموابت أو يف أي
قانون آخر ،إذا كان الهلر من ارتكاهبا إرهابيا".
 -64ويك م ممون الهل م ممر إرهابي م مما إذا ك م ممان ال م ممدافع إىل اس م ممتعمال الق م مموة أو العن م ممف أو التهدي م ممد
أو الرتويممع ،هممو تعطيممل أحكممام النظممام األساسممي املؤق م املعممدل أو القممانون أو اإلخممالل ابلنظممام
العممام أو تعممريض سممالمة اجملتمممع وأمنم للخطممر أو اإلضمرار ابلوحممدة الوطنيممة ،وأدى ذلممك أو كممان
من ش ن أن يؤدي إىل إيذاء النا أو تسبيب الرعب هلم أو تعريض حياهتم أو حرايهتم أو أمنهم
للخطر ،أو إحلاق الضمرر ابلبي مة ،أو الصمحة العاممة ،أو االقتصماد الموطي ،أو املرافمق أو املنشمآت
أو املمتلكممات العامممة أو اخلاصممة أو االسممتيالء عليهمما أو عرقلممة أدائهمما ألعماهلمما أو منممع أو عرقلممة
السلطات العامة عن ممارسة أعماهلا ".
 -65فيما يتعلق ابلقضااي اليت مت تطبيق التدابري املتعلقة مبكافحة اإلرهاب اليت اعتمدت على
املسم ممتوى الم مموطي ،فإن م م ابلنسم ممبة للم م مواطنني املم ممدرجني ابلقائمم ممة الوطنيم ممة لإلرهم ممابيني والكيم مماانت
اإلرهابية ووفقا للمرسوم بقانون رقم ( )١١لسنة  ۲۰۱۷بتعمديل بعمض أحكمام القمانون رقمم ()3
لسنة  ٢٠٠4بش ن مكافحة اإلرهاب ،وخباصة املمادة ( ۲۱مكمرر )۳/حيمق لمذوي الشم ن الطعمن
يف الق مرار الصممادر بش م ن اإلدراج علممى أي مممن قممائميت (اإلرهممابيني ،الكيمماانت اإلرهابيممة) أو مممد
مدتم أو رفممع اإلسممم أمممام الممدائرة اجلنائيممة مبحكمممة التمييمز خممالل سممتني يوممما مممن اتريممخ اإلعممالن،
وذلك وفقا لإلجمراءات املقمررة للطعمن أمامهما ،وقمد تقمدم عمدد ممن املمواطنني املمدرجني يف القائممة
الوطنية بطعن على قرار اإلدراج وحصلوا على أحكام هنائية ابلراءة وإلهلاء قرار اإلدراج.

املادة ()5
تقييد نطاق احلقوق املنصوص عليها يف العهد
 -66حترص دولة قطر على أن يكون موضوع حقوق اإلنسان يف صلب اإلصالح الدستوري
والسياسممي واالقتصممادي واالجتممماعي والثقممايف ،حيممث انعكممس هممذا االهتمممام يف تطمموير وتقويممة
البنية التحتية حلقوق اإلنسان يف مستوايهتا التشمريعية واملؤسسمية .وقمد أفمرد الدسمتور القطمري اببم
الثالممث (امل مواد  )58-34للحق مموق واحل مرايت األساس ممية ،حي ممث تبممى مب ممدأ التكاملي ممة والت ممداخل
وال م مرتابط وع ممدم التجزئ ممة للحق مموق ،فكفم ممل احلق مموق االقتص ممادية واالجتماعي ممة والثقافي ممة واملدنيم ممة
والسياسمية علمى حممد سمواء .ووفقمما للممادة ( )68مممن الدسمتور فإنم يكمون لالتفاقيممة قموة القممانون،
وقممد أكممد الدسممتور علممى عممدم التضممييق علممى هممذه احلقمموق أو االنتقمماص منهمما ،حبجممة تنظيمهمما
أو تعممديلها؛ فنص م املممادة  ١46علممى أن م ال جيمموز تعممديل األحكممام اخلاصممة ابحلقمموق واحل مرايت
العامة إال يف احلدود اليت يكون الهلر منها من املزيد من الضماانت لصاحل املواطن.
__________

()٩
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املادة ()6
احلق يف احلياة
عقوبة اإلعدام
 -67تعتر دولة قطر أبن حق اإلنسان يف احلياة حق مقد ال جيوز ألي أحد االعتداء علي
وقممد جممرم املشممرع يف قممانون العقمموابت املسمما حبيمماة اإلنسممان س مواء ابلقتممل أو إبحلمماق أي أذى
جبسم اإلنسان.
 -68مل ي ممن ق ممانون العق مموابت عل ممى عقوب ممة اإلع ممدام إال ابلنس ممبة للج مرائم الش ممديدة اخلط ممورة
فعال ،ومن ذلمك اجلمرائم املوجهمة ضمد أممن الدولمة اخلمارجي املمواد ( ،)١٠3-٩8واجلمرائم املوجهمة
ضد أمن الدولة الداخلي ،املواد ( )١3١-١3٠و( )١35وجمرائم القتمل املقرتنمة بظمروف مشمددة
(سممبق اإلص مرار والرتصممد) واسممتعمال مممادة سممامة أو متفجممرة ،وإذا وقممع القتممل علممى أحممد أصممول
اجلاين ..اخل ،املادة (.)3٠٠
 -6٩كما ورد يف املادة  3٠٠ممن قمانون العقموابت الميت قضم بعقوبمة اإلعمدام علمى كمل ممن
قتل نفسا عمدا يف ظروف مشددة ،حيث ن فيها ابلقمول" :وتسمتبدل بعقوبمة اإلعمدام ،عقوبمة
احلبس مدة ال جتاوز مخس عشرة سنة ،إذا عفا وي الدم ،أو قبل الدية".
 -7٠يف ضوء ما سبق ميكن أن خنل إىل أن األحكام املتعلقة بعقوبة اإلعدام والفلسمفة الميت
حتكم تطبيقها ،إمنا تعد جزءا من النظام العام.
 -7١على صعيد املمارسمة العمليمة مل تطبمق أحكمام اإلعمدام يف قطمر منمذ عمام  ٢٠٠5إال ملمرة
واحدة نتيجة لبشاعة وجسامة اجلرم املرتكب.
 -7٢تعتمر دولممة قطممر وجمود قممانون بشم ن تطبيمق عقوبممة اإلعممدام كمإجراء وقممائي ،حيممث أن يف
تطبيقهمما ردع عممام يف بعممض اجل مرائم اخلطممرة المميت ال يرتممدع مرتكبيهمما إال بعلمهممم بوجممود مثممل هممذه
العقوبة ،ولذا فإن ذلك يعد محاية حلياة األفراد وحقنا لدمائهم؛ فهي إجراء وقائي مانع الرتكاب
اجلرمية خوفا من العقوبة وابلتاي ففي تطبيقها حفا على احلياة .وحصر املشرع تطبيقها يف أشد
اجلرائم خطورة واليت هتدد أمن اجملتمع وحقوق أفراده مثل القتل العمد واخليانة العظمى ،ومت وضع
ضوابط حمكمة لعدم تطبيقها وتقييدها إىل أبعد احلدود وهو ما يتوافق مع أحكام املمادة ( )6ممن
العهد الدوي اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية وهذه الضوابط تتمثل يف:
(أ)

أن تكون مبوجب القانون.

(ب)

أكثر اجلرائم خطورة واليت ال جتوز فيها رأفة وال ختفيف؛ خلطورهتا وبشاعتها.

(ت) ال جيمموز تنفي ممذ احلكممم ابإلع ممدام إال بعممد مص ممادقة األمممري علي م ( ،)١٠كممما م ممن
الدستور وفقا للمادة  67من لألمري سلطة العفو أو التخفيف عن العقوبة وفقا للقانون.

__________

( )١٠املادة ( )58من قانون العقوابت الصادر ابلقانون رقم ( )١١لسنة .٢٠٠4
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( ) يوق ممف تنفي ممذ عقوب ممة اإلع ممدام عل ممى امل مرأة احلام ممل إىل أن تض ممع مولوده مما ،ف ممإذا
وضممعت حيمما يؤجممل تنفيممذ احلكممم ملممدة سممنتني بعممد وضممعها ،وجيمموز أن يسممتبدل بعقوبممة اإلعممدام
احلبس املؤبد وفقا للقانون(.)١١
(ج) ال تُطبق عقوبة اإلعدام على األطفال الذين مل يبلهلوا الثامنة عشرة من عمرهم،
وق ارتكاب اجلرمية ال وق احلكم ابإلعدام أو تنفيذه(.)١٢
(ح) تُسممتبدل بعقوبممة اإلعممدام ،عقوبممة احلممبس مممدة ال جتمماوز مخممس عشممرة سممنة ،إذا
عفا وي الدم ،أو قَبل الدية(.)١3
(خ) احلك ممم الص ممادر ابإلع ممدام جي ممب أن يص ممدر إبمج مماع آراء احملكم ممة ،وعن ممد ع ممدم
حتقق تستبدل بعقوبة احلبس املؤبد(.)١4
محاية النساء من املمارسات اليت تنتهك حقهم يف احلياة
 -73ابإلضافة إىل املعلومات الوارد ذكرها يف همذا التقريمر عنمد المرد علمى املمادة  3ممن العهمد،
فتك ُفمل دولممة قطممر العنايممة الطبيممة الكاملممة للنسمماء قبممل المموالدة مممن خممالل تمموفري خمتلممف اخلممدمات
الطبي ممة املتعلق ممة بفحوص ممات األم واجلن ممني .وتتمي ممز اخل ممدمات الطبي ممة قب ممل ال مموالدة وال مميت تش مممل
املواطنات واملقيمات على حد سواء ابنتظامها ،ال سيما يف األشهر األخرية اليت تسبق الوالدة مما
ينت عن تردد النساء احلوامل على مصحات الوالدة.
 -74وقممد أدت جهممود الدولممة يف جمممال االهتمممام بصممحة امل مرأة احلامممل إىل اخنفمما معممدالت
وفيات النساء املرتبطة ابحلمل والموالدة أثنماء الموالدة ،حيمث أنم ووفقما للتقمارير الصمادرة  -خمالل
ثالث م مة أع م موام  -مم ممن عم ممام  ٢٠١4وحم ممى  ٢٠١6فقم ممد كان م م  %3.8حالم ممة وفم مماة لكم ممل عم ممدد
( )١٠٠,٠٠٠ألف مولود حي.
 -75كممما اختممذت الدولممة عممددا مممن التممدابري املسمماعدة علممى منممع احلمممل غممري املرغمموب في م ،
وضمممان أهنمما ال تضممطر إىل اخلضمموع لعمليممات اإلجهمما الس مرية المميت هتممدد احليمماة؛ حيممث ي منظم
شممرو عمليممة اإلجهمما القممانون رقممم ( )٢لسممنة  ١٩83يف ش م ن مزاولممة مهنمميت الطممب البشممري
وطممب وجراحممة األسممنان ،حيممث نصم املممادة  ١7منم علممى "حيظممر علممى الطبيممب إجهمما اممرأة
حامممل إال إلنقمماذ حياهتمما .ومممع ذلممك إذا مل يكممن احلمممل قممد أمت أربعممة أشممهر ،جيمموز اإلجهمما يف
احلالتني اآلتيتني:
(أ )

إذا كان بقاء احلمل يضر  -بصورة أكيدة  -بصحة األم ضررا جسيما.

(ب) إذا ثب أن اجلنني سيولد مصااب  -علمى حنمو جسميم  -بتشموه بمدين أو قصمور
عقلي ال يرجى الرء من  ،وبشر أن يوافق الزوجان على اإلجها ".
__________

()١١
()١٢
()١3
()١4
GE.19-17797
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 -76وجيمب أن جتمرى عمليممة اإلجهما املشمار إليهمما يف مستشمفى حكمومي ،وبقمرار ممن جلنممة
طبي ممة مش ممكلة م ممن ثالث ممة أطب مماء أخص ممائيني أح ممدهم عل ممى األق ممل متخصم م يف أمم مرا النس مماء
والتوليد.
 -77ويصدر قرار من وزير الصحة العامة ابلشمرو الواجمب توافرهما يف أعضماء اللجنمة الطبيمة
املشار إليها واإلجراءات الواجب اختاذها إلجراء هذه العملية.

املادة ()7
حظر التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 -78إن الدسممتور القط ممري وقممانون العق مموابت اعت مرا التع ممذيب جرميممة يعاق ممب عليهمما الق ممانون،
حيممث نص م املممادة ( )36مممن الدسممتور علممى أن "احلريممة الشخصممية مكفولممة ،وال جيمموز القممبض
علممى إنسممان أو حبسم أو تفتيشم أو حتديممد إقامتم أو تقييممد حريتم يف اإلقامممة أو التنقممل إال وفممق
أحكم م ممام القم م ممانون .وال يعم م ممر أي إنسم م ممان للتعم م ممذيب أو للمعاملم م ممة احلاطم م ممة ابلكرامم م ممة ،ويعتم م ممر
التعذيب جرمية يعاقب عليها القانون" .كما انضم دولة قطر إىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعم ممذيب وغم ممريه مم ممن ضم ممروب املعاملم ممة أو العقوبم ممة القاسم ممية أو الالإنسم ممانية املهينم ممة وفقم مما ملرسم مموم
رقم ( )٢7لسنة .٢٠٠١
 -7٩وتنمماول قممانون العقمموابت القطممري جرميممة التعممذيب ابلعقمماب حيممث ن م يف املممادة ١5٩
من م علممى أن م "يعاقممب ابحلممبس مممدة ال جتمماوز مخممس سممنوات ،كممل موظممف عممام اسممتعمل القمموة
أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبري أو أمر بذلك حلمل على االعرتاف جبرمية أو على اإلدالء
أبقوال أو معلومات بش هنا أو لكتمان أمر من هذه األمور .وإذا ترتب علمى فعمل املوظمف إصمابة
اجملي عليم بعاهمة مسمتدمية ،عوقمب اجلماين ابحلمبس ممدة ال جتماوز عشمر سمنوات .وإذا ترتمب علمى
هذا الفعل وفاة اجملي علي  ،عوقب اجلاين ابإلعدام أو احلبس املؤبد".
 -8٠مث ن م يف املممادة  ١5٩مكممرر مممن قممانون العقمموابت علممى أن م "يعاقممب ابحلممبس مممدة ال
جتاوز مخس سنوات ،كل موظف عام ،أو أي شخ يتصرف بصفت الرمسية ،استعمل التعمذيب
أو حر أو وافمق عليم أو سمك عنم  ،ممع شمخ مما .وإذا ترتمب علمى التعمذيب إصمابة اجملمي
علي بعاهة مستدمية ،عوقب اجلاين ابحلبس مدة ال جتاوز عشر سمنوات .وتكمون العقوبمة اإلعمدام
أو احلبس املؤبد ،إذا ترتب على التعذيب وفاة اجملي علي ".
 -8١ويعد تعذيبا وفقما لمن املمادة  ١5٩مكمرر "أي عممل ينمت عنم أمل أو معماانة شمديدين،
جسممداي كممان أم معنممواي ،يلحممق عمممدا بشممخ ممما ألغ مرا احلصممول من م  ،أو مممن غممريه ،علممى
معلومممات أو علممى اع مرتاف ،أو معاقبت م علممى عمممل ارتكب م  ،أو يشممتب يف أن م قممد ارتكب م  ،هممو أو
شممخ آخممر أو ختويف م أو إرغامم هممو أو أي شممخ آخممر ،أو عنممدما يلحممق مثممل هممذا األمل أو
العذاب لسبب يقوم على التمييز أاي كان نوع  .وال يشمل ذلك األمل أو املعاانة الناشئ فقط عن
عقوابت قانونية أو املالزم هلذه العقوابت أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا".
 -8٢والنصم مان س ممالفا ال ممذكر مت اس ممتبداهلما مبوج ممب الق ممانون رق ممم ( )8لس ممنة  ،٢٠١٠وه ممذا
التع ممديل يس ممتخل منم م ح ممرص املش ممرع القط ممري عل ممى حتقي ممق االنس ممجام ب ممني التش مريع ال ممداخلي
واالتفاقيممات الدوليممة المميت تكممون دولممة قطممر طرفمما فيهمما واالمتثممال لتوصمميات جلممان الرصممد الدوليممة،
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حيث توسع املشرع يف مفهوم "املوظف العام" ألغرا املسمؤولية اجلنائيمة والعقوبمة ،وأخمذ مبفهموم
"املكلممف خبدمممة عامممة" حيممث أن م مل يشممرت ابملممادة ( ١5٩مكممرر) املضممافة أن يكممون اجلمماين يف
جرميممة التعممذيب موظفمما ابملعممى احملممدد يف ق موانني الوظيفممة العامممة كقممانون إدارة امل موارد البش مرية ،بممل
يشمل كل من يتصرف بصفة رمسية حني ارتكاب فعل التعذيب ،وتوسع املشرع القطمري أيضما يف
مفهوم التعمذيب مبما يشممل محايمة أكمر للمجمي عليم وردعما أكمر للجماين ،واعتمر املشمرع أن األمل
النات عن التمييز أاي كمان نوعم مبثابمة التعمذيب ،ويف همذا انسمجام ممع مفهموم التعمذيب الموارد يف
االتفاقية.
 -83إن املشرع القطري قد شدد العقوبة على جرمية التعذيب فجعلها تبل اإلعمدام إذا ترتمب
علممى التعممذيب وفمماة اجملممي علي م  ،وإذا ترتممب علممى التعممذيب إصممابة اجملممي علي م بعاهممة مسممتدمية،
عوقمب اجلماين ابحلممبس ممدة ال جتماوز عشممر سمنوات ،وإذا مل يبلم التعمذيب همذا احلممد ممن جسممامة
النتيجة املرتتبة علي فإن يعاقب علي بعقوبة مهللظة وهي احلبس ملدة ال جتاوز اخلمس سنوات.
 -84وقد جرم املشمرع القطمري أي فعمل يتضممن سموء معاملمة أبي شمكل ممن األشمكال ،فقمد
جمرم اسممتعمال القمموة أو التهديممد حلمممل اجملممي عليم أاي كممان علممى االعمرتاف جبرميممة أو علممى اإلدالء
أبقوال أو معلومات بش هنا أو لكتمان أمر من األمور.
 -85كممما ج ممرم املشممرع القط ممري اس ممتعمال القسمموة م ممع أي ش ممخ أثنمماء أتدي ممة وظيفت م  ،أو
أوجب علي عمال يف غري احلاالت اليت جييز فيها القانون ذلك فقد نص املادة  ١6١من قانون
العقوابت رقم ( )١١لسنة " ٢٠٠4يُعاقب ابحلمبس ممدة ال جتماوز ثمال سمنوات ،وابلهلراممة الميت
ال تزيد علمى عشمرة آالف ريممال ،أو إبحمدى هماتني العقموبتني ،كمل موظمف عمام اسمتعمل القسموة
مع أي شخ أثناء أتدية وظيفت  ،أو أوجب علي عمال يف غري احلاالت اليت جييمز فيهما القمانون
ذلك .كما أن املشرع القطري قد جرم أيضا القبض علمى أي شمخ أو حجمزه يف غمري األحموال
املبينممة يف القممانون ،حيممث أنم مممن املقممرر وفقمما لممن املممادة  ١63مممن قممانون العقمموابت رقممم ()١١
لسنة " ٢٠٠4يُعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز مخس سنوات ،كل موظف عام قبض علمى شمخ
أو حبسم أو حجممزه يف غمري األحموال املبينمة يف القممانون ،أو أمممر بعقماب حمكمموم عليم بعقوبممة أشممد
من احملكوم هبا علي قانوان ،أو بعقوبة مل ُحيكم هبا علي ".
 -86وجتدر اإلشارة إىل أن املشمرع القطمري سماوى بمني اسمتعمال التعمذيب أو التحمريض عليم
ممن جانممب وبممني املوافممق عليم أو حممى السمماك عنم مممن جانممب آخممر ،ومممن مث ،فوفقمما ملمما سمملف
فإن املشرع القطري جعل جمرد السكوت عن التعذيب ،أي جمرد العلم بم وعمدم اختماذ أي إجمراء،
مسمماواي لفعممل التعممذيب ذات م  ،وقممد سمماوى بينهم مما مممن حيممث العقوبممة ،حبي ممث قممد تبل م العقوب ممة
اإلعمدام ملمن سمك عمن جرميمة التعمذيب وترتمب عليهمما الوفماة ،مثلم مثمل ممن قمام ابألفعمال املاديممة
للتع ممذيب ،وذل ممك تش ممديد حمم ممود إلجب ممار الن مما عل ممى اإلب ممال ع ممن ج مرائم التع ممذيب والتص ممدي
ملرتكبيها أبي وج من الوجوه.
 -87جعممل املشممرع القطممري جمرائم التعممذيب وسمموء املعاملممة  -أاي كانم طريقممة إسمماءة املعاملممة
تلممك  -مسممتوجبة للعقمماب بعقمموابت مناسممبة أتخممذ بعممني االعتبممار طبيعتهمما اخلطممرية علممى النحممو
املنصوص علي يف الفقرة ( )٢من املادة ( )4من االتفاقية.
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 -88كما وضع املشرع يف القموانني املتعلقمة ابملهمن الطبيمة ويف القمانون رقمم ( )٢لسمنة ٢٠١٢
بشم م ن تشم مري اجلث ممث اآلدمي ممة ،ويف الق ممانون رق ممم ( )١5لس ممنة  ٢٠١١بشم م ن مكافح ممة اإلجت ممار
ابلبشر ،الضوابط العلمية واألخالقية يف التعامل ممع جسمم اإلنسمان يف حماليت احليماة والوفماة وممن
أ هما عممدم أخممذ أيمة عينمة مممن إنسممان دون رضممائ احلممر وألغمرا طبيممة تتطلممب ذلممك ،والرتخممي
مبزاولمة املهنمة قبمل التعاممل ممع جسمم اإلنسمان ،وحظمر تشمري اجلثمث اآلدميمة إال ألسمباب جنائيمة
أو مرضممية أو ألغمرا تعليميممة ،وبعممد الت كممد مممن حتقممق الوفمماة ،وذلممك وفقمما لألحكممام ال مواردة يف
القممانون ،واسممتخدام الوسممائل غممري املشممروعة يف است صممال األعضمماء أو األنسممجة البشمرية ،أو جممزء
منها يشكل جرمية من جرائم اإلجتار ابلبشر.
 -8٩والتزاممما ابلقواعممد الدسممتورية الراسممخة سممالفة الممذكر فقممد ن م قممانون اإلجمراءات اجلنائيممة
وفقمما للمممادة  4٠من م أن م "ال جيمموز القممبض علممى أي شممخ أو حبس م إال أبمممر مممن السمملطات
املختصممة بممذلك ويف األح موال املقممررة قممانوان ،كممما جيممب معاملت م مبمما حيف م علي م كرامممة اإلنسممان
وال جيموز ايمذاؤه بممدنيا أو معنمواي .وجيممب علمى مم مور الضممبط القضمائي أن ينبم املمتهم إىل حقم يف
الصم ويف االتصال مبن يرى".
 -٩٠يتبني مما سمبق أنم يتعمني علمى مم مور الضمبط القضمائي أن ِ
ميكمن املمتهم حمال ضمبط ممن
كافمة الضمماانت األساسمية سمالفة اإلشمارة وممن بينهما حقم يف التمزام الصمم وحقم يف االتصممال
مبممن يممرى االتصممال ب م وحق م يف االسممتعانة مبحممامي ،علممما أبن م مممن املقممرر وفقمما لقممانون احملاممماة
رقممم ( )٢3لسممنة  ٢٠٠6أن م يتعممني علممى اجلهممات المميت ي مزاول احملممامي مهنت م أمامهمما أن تقممدم ل م
التسهيالت اليت يقتضيها حسن القيام بواجب وعليها أن تسم ل ابحلضور.

 -٩١ومم ممن أجم ممل ضم مممان الت م مزام م م م موري الضم ممبط القضم ممائي بتلم ممك اإلج م مراءات فقم ممد نص م م
املادة  ٢8من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن يكون م مور الضبط القضمائي سمواء ممن أعضماء
النيابممة العامممة أو مممن أعضمماء قمموة الشممرطة  -املممادة  ٢7مممن ذات القممانون  -اتبعممني للنائممب العممام
وخاضممعني إلش مراف فيممما يتعلممق أبعمممال الضممبط القضممائي ،وللنائممب العممام أن يطلممب إىل اجلهممة
املختصممة المميت يتبعهمما م م مور الضممبط القضممائي النظممر يف أمممره ،إذا وقع م من م خمالف مة لواجبات م أو
تقص ممري يف عملم م  ،ولم م أن يطل ممب رف ممع ال ممدعوى الت ديبي ممة عليم م دون أن يك ممون ل ممذلك أث ممر عل ممى
الدعوى اجلنائية.
 -٩٢علممما أبن النيابممة العامممة تتلقممى كافممة احملاضممر والتبليهلممات مممن أعضمماء قمموه الشممرطة ،كممما
أوجممب القممانون علمميهم إذا قام م دالئممل كافي مة علممى االهتممام أن يعممر املممتهم املقبممو علي م يف
مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة املختصة.
 -٩3اسممتنادا إىل قممانون رقممم ( )٢3لسممنة  ٢٠٠4إبصممدار قممانون اإلج مراءات اجلنائيممة وقممانون
رقممم ( )3لسممنة  ٢٠٠٩بتنظمميم املؤسسممات العقابيممة واإلصممالحية تراقممب النيابممة العامممة مممدى التمزام
م م موري الض ممبط القض ممائي بت مموفري الض ممماانت األساس ممية س ممالفة ال ممذكر ويك ممون للنائ ممب الع ممام أن
يطلب إىل اجلهة املختصة اليت يتبعهما مم مور الضمبط القضمائي النظمر يف أممره ،إذا وقمع منم خمالفمة
لواجبات أو تقصري يف عمل  ،بل ولم أن يطلمب رفمع المدعوى الت ديبيمة عليم  ،وممن مث وممن خمالل
الت مزام م م موري الضممبط القضممائي بعممر كاف مة احملتج مزين خممالل  ٢4سمماعة علممى النيابممة العامممة.
تسمتطيع النيابممة العاممة أن تباشممر دورهما يف تلقممي أي شممكوى ممن املتهمممني سمالفي الممذكر ،كممذلك
فممإن حممق الشممكوى مكفممول ألي مممتهم يتعممر لالنتقمماص مممن احلقمموق المميت كفلهمما ل م القممانون.
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وال أتلو النيابة العامة جهدا يف االستعانة بكافة الوسائل التقنية احلديثة ممن أجمل إيضماح وإثبمات
وبيممان حقيقممة الواقعممة المميت تباشممر بشم هنا التحقيممق ،ومممن بممني تلممك الوسممائل املعاينممة التصممويرية يف
احلواد اهلامة ،حيث تستعني النيابة العامة إبدارة املساعدات الفنية ،وتقوم إبجراء معاينة ملسمرح
اجلرمية يف حضور املتهم وحمامي فإذا كان ُمقرا جبرميت فإن يقوم بشرح ومتثيل جرميت  ،ويتم تسجيل
تلك املعاينة  -صوات وصورة  -عن طريق الفيديو ،حيث تستند إليهما النيابمة العاممة كقرينمة تمدعم
هب مما ابق ممي األدل ممة املتم موافرة يف ال ممدعوى .كم مما جت ممدر اإلش ممارة إىل أن كاف ممة املن مماطق العام ممة أبم مماكن
االحتجاز مثل السجون واإلدارات األمنية واألقسام مراقبة عن طريق الكامريات؛ لتسجيل كل ما
يدور فيها للرجوع إلي عند االقتضاء.
 -٩4كما نص املادة  7٢من قانون اخلدمة العسكرية رقم ( )3١لسنة  ٢٠٠6على "حظر
العس ممكري م ممن إس مماءة اس ممتعمال الص ممالحيات والس مملطات املخول ممة لم م أو جت مماوز ح ممدود واجباتم م
الوظيفية ومن إهانة الرتبة األعلى أو هتديدها .ومن إساءة معاملة الرتبة األدىن أو هتديدها."....
 -٩5ومثممة آليممات رقابيممة (قضممائية ومسممتقلة وحكوميممة ووقائيممة) علممى أوضمماع حقمموق اإلنسممان
للمحبوسممني تممنهض هبمما النيابممة العامممة ،واللجنممة الوطنيممة حلقمموق اإلنسممان .وتكفممل وزارة الداخليممة
ضمان أن األشخاص املقبو عليهم أو احملتجزين ال يتعرضون للتعذيب أو سوء املعاملة.
 -٩6وفيما خي وضع املس لة يف نطاق وزارة الداخلية فإهنا تتمثل آبليمة رصمد وتقموم أوضماع
حقوق اإلنسان للمحبوسمني واحملتجمزين والميت جمرى العممل هبما منمذ العمام  ٢٠٠7ومت تطويرهما يف
العام  ،٢٠١4واليت الزال العمل هبا ساراي حى اآلن يف إطار عمل إدارة حقوق اإلنسان ،حيث
تضم ممطلع ف م ممرق تفت م مميش خمتصم ممة ب م مزايرات مفاج م ممة للمؤسسم ممات العقابي م ممة واإلص م ممالحية ،وأم م مماكن
االحتجاز يف اإلدارات األمنية ،وحجز اإلبعاد للوقوف على أوضاع حقوق اإلنسان للمسمجونني
واحملتجزين ،وذلك وفق استباانت تنطوي على أس لة شاملة تفص اإلجابة عنها من قبل املعنيمني
يف هممذه املؤسسممات واألممماكن عممن مسممتوى إعمممال حقمموق اإلنسممان هلممذه الف ممات وفقمما للمعممايري
الوطنية والدولية فضال عن أن هذه الزايرات إمنا تُشكل فرصمة لرصمد االنتهاكمات ومسماع شمكاوى
املس ممجونني واحملتج مزين يف ح ممال وجوده مما ،ليت مماح إلدارة حق مموق اإلنس ممان م ممن مث رف ممع التوص مميات
بش هنا لسلطة القرار يف الوزارة الختاذ اإلجراءات القانونية حبق املقصرين.
 -٩7علما أبن عدد الزايرات التفتيشية اليت نفذهتا إدارة حقوق اإلنسان يف سياق آلية الرقابمة
والرصد بل ما يزيد عن ( )١٠٠زايرة منذ العام  ٢٠١٢وإىل هناية العام .٢٠١8
 -٩8وجتدر اإلشارة إىل أن لميس مثمة شمكاوى أو حماالت تتعلمق ابلتعمذيب أو املعاملمة السمي ة
س م ممبق أن ج م ممرى رص م ممدها فيم م مما مت م م ممن زايرات للمؤسس م ممات العقابي م ممة واإلص م ممالحية ،أو أم م مماكن
االحتجاز يف اإلدارات األمنية ،أو حجز اإلبعاد اليت أجرهتا إدارة حقوق اإلنسمان خمالل األعموام
السابقة يف سياق تطبيقها آللية الرصد والتقموم آنفمة المذكر ،كمما مل تتلمق اإلدارة أيمة شمكوى ضمد
أي من منتسيب الوزارة من أعضاء قوة الشرطة حول أية إساءة الستعمال السلطة يندرج التعذيب
ضمن مفهومها.
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نشر الوعي حبقوق اإلنسان يف األوساط األمنية
 -٩٩تشهلل مس لة نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف األوسا األمنيمة متضممنة موضموع مناهضمة
التعذيب واملعاملة السي ة حيزا مهما ضمن اجتاه عمل املؤسسات احلكومية وغري احلكوميمة املعنيمة
حبقوق اإلنسان ،وقد روعي الت كيد على هذه املسم لة يف عمموم مما اضمطلع بم املؤسسمات ممن
حماضرات عامة أو ور تدريبية أو إصدارات تتعلق حبقوق اإلنسمان يف العممل األممي وخباصمة يف
إطار إجراءات التحري واالستدالل عن اجلرائم املرتكبة ،ومن أ ها:
•

الورش ممة التدريبي ممة ال مميت أقامته مما إدارة حق مموق اإلنس ممان ب مموزارة الداخلي ممة للض ممبا
ابلتنسمميق مممع املفوضممية السممامية حلقمموق اإلنسممان/مكتب بممريوت ،وإدارة حقمموق
اإلنسممان بمموزارة اخلارجيممة حممول مناهضممة التعممذيب يف القممانونني الممدوي والممداخلي
(أبريل.)٢٠١٠

•

الورش ممة التدريبي ممة ال مميت أقامته مما إدارة حق مموق اإلنس ممان ب مموزارة الداخلي ممة للض ممبا
ابلتنسمميق مممع مركممز األمممم املتحممدة للتممدريب والتوثيممق يف جمممال حقمموق اإلنسممان،
حول حقوق اإلنسان للشرطة ،ديسمر .٢٠١٢

•

الورش ممة التدريبي ممة ال مميت أقامته مما إدارة حق مموق اإلنس ممان ب مموزارة الداخلي ممة للض ممبا
ابلتنسمميق مممع اللجنممة الدوليممة للصممليب األمحر/البعثممة اإلقليميممة ،الكوي م حممول
(الثقافة اإلنسانية ومحاية حقوق املسجونني واحملتجزين) (.)٢٠١3

•

الورشممة التدريبيممة المميت أقامتهمما إدارة حقمموق اإلنسممان بمموزارة الداخليممة للضممبا مممع
مركز األمم املتحدة حول (مناهضة التعذيب يف القانون املمارسة ..التعذيب ممن
املنع إىل الوقاية) نوفمر .٢٠١8

•

ورشممة عمممل حممول التزامممات دولممة قطممر مبوجممب انضمممامها إىل العهممدين الممدوليني
حلقوق اإلنسان ،واليت أقامتها إدارة حقوق االنسان بوزارة اخلارجية ابلتعاون ممع
مركممز األمممم املتحممدة للتممدريب والتوثيممق يف جمممال حقمموق االنسممان جلنمموب غممرب
آسيا واملنطقة العربية.

•

حماضرة بعنوان (الكرامة اإلنسانية للجميمع) يف كليمة الشمرطة مبناسمبة اليموم العمر
حلقوق االنسان وبتنظيم من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان .مار ٢٠١6

•

ورش ممة عم ممل بعنم موان (حق مموق االنس ممان يف العم ممل الش ممرطي م ممن منظ ممور املواثي ممق
الدوليم ممة والتش م مريعات الوطنيم ممة) بتنظم مميم مم ممن اللجنم ممة الوطنيم ممة حلقم مموق اإلنسم ممان.
أبريل ٢٠١8

 -١٠٠مت تقممدم عممدد مممن الممدورات واحملاضمرات مممن قبممل إدارة الشممؤون القانونيممة بمموزارة الداخليممة
حممول واجبممات وحمظممورات املوظممف وفممق قممانون اخلدمممة العسممكرية ،ودورة نشممر ثقافممة اسممتخدام
السممالح النمماري والممذخائر املوجهممة لرجممال الشممرطة وفممق القممانون ،وحماضممرة حممول اسممتعمال القمموة
املوجهة لرجال الشرطة.
 -١٠١ونظم معهد تدريب الشرطة عددا من الدورات واحملاضرات ،كالتاي:
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•

حماضمرات عامممة ضمممن دورة التحقيممق اجلنممائي ابإلدارات األمنيممة املختلفممة( .عممدد
املشاركني.)8٠

•

م ممادة أساس ممية بعنم موان الق ممبض واالس ممتيقاف يف إط ممار حق مموق اإلنس ممان وق ممانون
اإلجمراءات اجلنائيممة ضمممن بمرانم الممدورة الت هيليممة لرتبممة وكيممل ضممابط اثين (عممدد
املشاركني ١٢6 :رجال ٢5 ،نساء).

•

مقم ممرر املسم مماءلة الت ديبيم ممة ملواجهم ممة جتم مماوزات احملافظم ممة علم ممى حقم مموق األشم ممخاص
والتعام م ممل م م ممع املم م مواطنني ض م مممن بم م مرانم ال م ممدورة الت سيس م ممية للض م ممبا ( .ع م ممدد
املشاركني ١١7 :رجال ١8 ،نساء).

عدم اإلعادة القسرية
 -١٠٢تبى النظام القانوين القطري مبدأ عدم اإلعادة القسرية لألشمخاص المذين تتموافر بشم هنم
أسممباب جوهريممة لالعتقمماد بتعرضممهم خلطممر أو ضممرر ال ميكممن إصممالح  ،حيممث ن م الدسممتور يف
املادة  58من على حظر تسليم الالجئ السياسي وحتديد شرو من اللجموء السياسمي بقمانون،
كما ن قانون اإلجراءات اجلنائية يف املادة  4١٠من بعدم جواز التسليم وذلك:
( )١إذا كانم اجلرميممة املطلمموب التسممليم مممن أجلهمما جرميممة سياسممية أو مرتبطممة جبرميممة
سياسية ،أو كان املطلوب تسليم الج ا سياسيا وق تقدم طلب التسليم،
( )٢وإذا قام م أس ممباب جدي ممة لالعتق مماد أبن طل ممب التس ممليم قُممدم هب ممدف حماكم ممة
أو معاقبممة الشممخ العتبممارات تتعلممق ابلعنصممر أو الممدين أو اجلنسممية أو ال مرأي السياسممي ،أو أن
يكون من ش ن توفر أي من هذه االعتبارات تسو مركز الشخ املطلوب تسليم .
 -١٠3نص املادة  ١5من قانون اللجوء السياسي رقم ( )١١لسنة  ٢٠١8علمى "حيظمر أبي
صممورة مممن الصممور إعممادة الالجممئ السياسممي أو تسممليم إىل دولت م  ،أو إىل أي دولممة أخممرى خيشممى
من تعرض فيها للخطر أو االضطهاد".
 -١٠4اختذت الدولة عددا من التدابري يف هذا الش ن واملتمثلة يف التوقيع على اتفاقيمات تسمليم
اجملرمني الثنائية ومتعددة األطراف .مع الت كيد على أن قسم االتصال للشرطة العربيمة والدوليمة يف
إدارة التعاون الدوي بوزارة الداخلية ملتزم مبراعاة تطبيمق مبمدأ عمدم اإلعمادة القسمرية املكفمول علمى
الصعيدين الدستوري والقانوين يف سياق إجراءات بتنفيذ اتفاقيات تسليم اجملرمني املنوه عنها آنفما.
علممما أبن اإلجمراءات املتبعممة حلمماالت اإلبعمماد أو الرتحيممل أن الشممخ املبعممد ل م احلريممة يف حتديممد
اجلهة اليت يرغب ابلسفر إليها ،وإن كان خمتلفة عن دولة جنسيت .
العقاب البدين يف املؤسسات التعليمية
 -١٠5ممما انفكم وزارة التعلمميم والتعلمميم العمماي علممى تمموفري بي ممة تعليميممة آمنممة للطفممل خاليممة مممن
كممل أشممكال العنممف أو العقمماب البممدين مممن قبممل املدرسممني علممى الطلبممة؛ إذ وضممع لممذلك لموائ
وتعليمات مشمددة متنمع ضمرب أو اسمتخدام العنمف ضمد الطلبمة داخمل املمدار وراي األطفمال،
فإن قانون العقوابت القطري وإن مل يكر أحكامما خاصمة بتجمرم العقماب البمدين علمى األطفمال
بنحممو ص مري إال أن م تضمممن أحكاممما تعاقممب علممى األفعممال اجلرميممة تسممتهدف السممالمة اجلسممدية
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لألش ممخاص حي ممث تس ممتوعب منط مموق العق مماب الب ممدين عل ممى األطف ممال عن ممدما يرق ممى يف خطورتم م
ملستوى األفعال اجلرمية وذلك بداللة املواد من ( )٢١٠-٢٠6من اليت تنظم املعاقبة علمى جمرائم
اإليذاء.
 -١٠6ونشممري هنمما إىل سياسممة التقمموم السمملوكي املعتمممدة مممن قبممل وزارة التعلمميم والتعلمميم العمماي
وتطبيقهم مما عم ممر جلم ممان الضم ممبط السم مملوكي يف املم ممدار  ،ابإلضم ممافة إىل الق م مرار الم مموزاري رقم ممم ()33
لسممنة  ٢٠١3بش م ن اإلرشمماد الطممال الممذي يشمممل مهممام يممتم تنفيممذها يف ضمموء سياسممة التقمموم
السلوكي.

املادة ()8
منع ومكافحة أشكال الرق املعاصرة
 -١٠7حتظر دولمة قطمر يف تشمريعاهتا مجيمع أشمكال المرق ومظماهره ،وجعلم اسمتخدام الوسمائل
بهلممر السممخرة أو اخلدمممة قس مرا ،أو االسممرتقاق أو املمارسممات الشممبيهة ابلممرق أو االسممتعباد ،مممن
جرائم اإلجتار ابلبشر وفقا للقانون رقم ( )١5لسنة  ٢٠١١بش ن مكافحة االجتار ابلبشر.
 -١٠8ويف إطممار حممرص الدول ممة علممى تعزي ممز حقمموق العمالممة الواف ممدة مبمما يتس ممق واألطممر العاملي ممة
حلقمموق اإلنس ممان ،ص ممادق دول ممة قطممر عل ممى ع ممدد م ممن االتفاقيممات الص ممادرة ع ممن منظم ممة العم ممل
الدولية ،كالتاي:
•

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )٢٩املتعلقة ابلعمل اجلري.

•

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )8١املتعلقة بتفتيش العمل.

•

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )١٠5بش ن إلهلاء العمل اجلري.

•

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )١١١بش ن التمييز يف االستخدام واملهنة.

•

اتفاقي ممة منظم ممة العم ممل الدولي ممة رق ممم ( )١8٢بشم م ن حظ ممر أسم موأ أش ممكال عم ممل
األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها.

•

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )١38بش ن احلد األدىن لسن االستخدام.

 -١٠٩وقد نص املادة  ٢من قمانون رقمم ( )١5لسمنة  ٢٠١١بشم ن مكافحمة اإلجتمار ابلبشمر
على "يُعد مرتكبا جرميمة اإلجتمار ابلبشمر كمل ممن اسمتخدم أبي صمورة شخصما طبيعيما أو ينقلم أو
يسمملم أو أيوي م أو يسممتقبل أو يسممتلم  ،س مواء يف داخممل الدولممة أم عممر حممدودها الوطنيممة ،إذا متّ
ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنمف أو التهديمد هبمما ،أو بواسمطة االختطماف أو االحتيمال أو
اخلمداع ،أو اسمتهلالل السملطة ،أو اسمتهلالل حالمة الضمعف أو احلاجمة ،أو الوعمد إبعطماء أو تلقممي
مبمال ماليممة أو ممزااي مقابممل احلصممول علممى موافقممة شممخ علممى اإلجتممار بشممخ آخممر لم سمميطرة
علي م م  ،وذل ممك كل م م إذا كان م م ه ممذه األفع ممال بقص ممد االس ممتهلالل أاي كان م م ص مموره مب مما يف ذل ممك
االسممتهلالل يف أعمممال الممدعارة أو غريهمما مممن أشممكال االسممتهلالل اجلنسممي واسممتهلالل األطفممال يف
ذل ممك ويف املم مواد اإلابحي ممة أو التس ممول ،والس ممخرة أو اخلدم ممة قسم مرا ،أو االس ممرتقاق أو املمارس ممات
الشبيهة ابلرق أو االستعباد ،أو است صال األعضاء أو األنسجة البشرية ،أو جزء منها".
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 -١١٠وقممد مت إنشمماء اللجنممة الوطنيممة ملكافحممة االجتممار ابلبشممر يف شممهر يونيممو  ٢٠١7لضمممان
تنفيممذ قممانون اإلجتممار ابلبشممر ولتنسمميق اجلهممود بممني اجلهممات املعنيممة مبكافحممة اإلجتممار ابلبشممر ونشممر
الوعي ابلوسائل املتعلقة مبكافحة اإلجتار ابلبشر وتبادل املعلومات واخلرات مع املنظممات العربيمة
والدوليمة املعنيمة مبكافحممة اإلجتمار ابلبشممر ،وقمد اعتممدت اللجنممة الوطنيمة ملكافحممة اإلجتمار ابلبشممر،
اخلطة الوطنية ملكافحة اإلجتار ابلبشر  ،٢٠٢٢-٢٠١7لتكون نراسا ودستورا للجنة وللجهمات
املعنية حنو منع ورصد ومكافحة كافة أشكال اإلجتار ابلبشر.
 -١١١مت توقيممع مممذكرة تفمماهم بممني كممل مممن حكومممة دولممة قطممر ومتثلهمما اللجنممة الوطنيممة ملكافحممة
اإلجتار ابلبشر ،وبني الوالايت املتحدة األمريكيمة ومتثلهما وزارة اخلارجيمة األمريكيمة يف ينماير ،٢٠١8
وذلم ممك أثنم مماء انعقم مماد جلسم ممات احل م موار االس م مرتاتيجي األول بم ممني دولم ممة قطم ممر والم مموالايت املتحم ممدة
األمريكيممة ،حيممث اتفممق الطرف ممان علممى التعمماون يف عممدد م ممن اجملمماالت كتنميممة جممماالت مكافح ممة
االجتار ابلبشر يف البلدين ورفع قمدراهتما ،وتبمادل التشمريعات والتعليممات املنظممة للعممل يف جممال
مكافحة اإلجتار ابلبشر هبدف االسرتشاد هبا.
التطورات التشريعية يف جمال محاية حقوق العمال الوافدين
 -١١٢ص ممدر الق ممانون رق ممم ( )١لس ممنة  ٢٠١5بتع ممديل بع ممض أحك ممام ق ممانون العم ممل الص ممادر
ابلقم ممانون رقم ممم ( )١4لسم ممنة  ،٢٠١4وذلم ممك للبم ممدء يف تطبيم ممق "نظم ممام محايم ممة األجم ممور للعم مماملني
اخلاضممعني ألحكممام قممانون العمممل" ،والممذي يقضممي بوجمموب حتويممل األجممر إىل حسمماب العامممل يف
إحممدى املؤسس ممات املالي ممة ابلدول ممة ،كم مما يض ممع النظ ممام آلي ممة لض ممبط املخ ممالفني تتمث ممل يف الت ممدقيق
اإللكرتوين وتوقيع عقوابت على املنشآت اليت تت خر يف دفع األجور.
 -١١3ونفمماذا هلممذا القممانون صممدر الق مرار المموزاري رقممم ( )4لسممنة  ٢٠١5بض موابط نظممام محايممة
أجور العمال اخلاضمعني لقمانون العممل ،والمذي يلمزم أصمحاب العممل بتحويمل أجمور ومسمتحقات
العمال خالل سبعة أايم من اتريخ استحقاقها إىل املؤسسات املالية ،ويف حالة حمدو خمالفمات
هلممذا النظممام جيمموز للمموزير وقممف مممن أي تصمماري عمممل جديممدة ،ووقممف مجيممع معممامالت صمماحب
العمل املخالف هلذا القرار.
 -١١4ج مماء ص ممدور الق ممانون رق ممم ( )٢١لس ممنة  ،٢٠١5ال ممذي ي ممنظم دخ ممول وخ ممروج الواف ممدين
وإق م ممامتهم بع م ممد ج م مموالت متع م ممددة م م ممن املش م مماورات اجملتمعي م ممة م م ممن أج م ممل ج م ممذب مجي م ممع الش م ممركاء
االجتماعيني وأصحاب املصلحة ،ابلنظر إىل أ يمة همذا القمانون يف تعزيمز محايمة حقموق اإلنسمان،
والتزاما بدعم وحتقيق أهداف التنمية املستدامة .٢٠3٠
القانون رقم ( )13لسنة ( 2018إلغاء مأذونية اخلروج من الدولة)
 -١١5صم ممدر القم ممانون رقم ممم ( )١3لسم ممنة  ٢٠١8بتعم ممديل بعم ممض أحكم ممام القم ممانون رقم ممم ()٢١
لس ممنة  ٢٠١5بتنظ مميم دخ ممول وخ ممروج الواف ممدين ،وبن مماء عل ممى ه ممذا التع ممديل يك ممون للواف ممد للعم ممل
اخلاضع لقانون العمل املشار إلي  ،احلق يف اخلروج املؤق أو املهلادرة النهائية للبالد خالل سراين
عقد العمل.

GE.19-17797

35

CCPR/C/QAT/1

 -١١6الق م ممانون رق م ممم ( )١3لس م ممنة  ٢٠١7بتع م ممديل أحك م ممام ق م ممانون العم م ممل الص م ممادر ابلق م ممانون
رق ممم ( )١4لس ممنة  ٢٠٠4والق ممانون رق ممم ( )١3لس ممنة  ١٩٩٠إبص ممدار ق ممانون املرافع ممات املدني ممة
والتجارية وإنشاء جلان فض املنازعات العمالية واليت هتدف إىل إنشاء آلية انتصاف سريعة وفعالة
للفصل يف املنازعات اليت تنش بني العامل وصاحب العمل ،بدال من انتظار فصل القضاء المذي
يتقيد ابإلجراءات واملواعيد القضائية ،األمر الذي كمان يرتتمب عليم يف أحيمان كثمرية عمودة العاممل
إىل بلده دون اقتضاء حقوق .
القانون رقم ( )15لسنة  2017بشأن املستخدمني يف املنازل
 -١١7صممدر القممانون رقممم ( )١5لسممنة  ٢٠١7بش م ن املسممتخدمني يف املنممازل ،حيممث أدخممل
املشرع هذه الف ة من العمالة يف مظلة احلماية القانونية ،وحظر علمى أصمحاب العممل تشمهليل أي
ُمسممتَخدم ،قبممل حتريممر عقممد اسممتخدام مع م واحلصممول علممى تَصممديق علي م مممن اإلدارة ،كممما حظممر
القممانون اسممتقدام وتشممهليل املسممتخدمني مممن اجلنسممني ممممن تقممل أعمممارهم عممن مثمماين عشممرة سممنة أو
تزيد على ستني سنة.
 -١١8حدد القانون املذكور أعاله سبل االنتصاف أمام العامل املنزي على النحو التاي:
•

تقم ممدم شم ممكوى إىل اإلدارة املختصم ممة بم مموزارة التنميم ممة اإلداريم ممة والعمم ممل والشم ممؤون
االجتماعيممة ضممد صمماحب العمممل للمطالبممة حبقمموق العامممل املسممتمدة مممن قممانون
املستخدمني يف املنازل ،أو قانون اإلقامة ،أو من عقد العمل مباشرة.

•

تت مموىل اإلدارة املختص ممة حب ممث الش ممكوى وحماول ممة تس مموية الن م مزاع وداي ،وإذا واف ممق
الطرفان على وساطة اإلدارة املختصة ،يتم عمل حمضر تسموية ،يوقمع ممن قبلهمما
ومن ممثل اإلدارة املختصة ،ويتم تنفيذه تلقائية.

•

يف حالة فشل الوساطة الودية لإلدارة املختصة ،تقوم إبحالة النزاع إىل جلنة فض
املنازعات العمالية ،واليت تفصل في على وج السرعة خالل ثالثة أسابيع.

•

يكون قرار اللجنة يف النزاع هنائي واجب النفاذ ما مل يتم الطعن في .

•

أجاز املشرع لذوي الش ن أيضا الطعن يف القرارات النهائية الميت تصمدرها اللجنمة
أمام جلنة است نافية تسمى "جلنة فض املنازعات العمالية االست نافية".

 -١١٩بل عدد الشكاوى املقدمة من ف ة املستخدمني يف املنازل خالل العام  ٢٠١8وفقا لموزارة
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية  3١8شكوى وقد مت العمل على تسوية  ٢85منها.
صندوق دعم وأتمني العمال
 -١٢٠صدر القانون رقم ( )١7لسنة ٢٠١8بش ن إنشاء صمندوق دعمم وأتممني العمالمة الوافمدة،
هبدف إنشاء آلية القتضاء العمال حلقوقهم املالية املقضي هبا من جلان فض املنازعات العمالية.
التدابري واملمارسات واجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق العمالة الوافدة
 -١٢١التدابري املتخذة حلماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة قبل االستقدام:
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•

وقع م الدولممة ( )36اتفاقيممة ثنائيممة و( )١3مممذكرات تفمماهم مممع الممدول املرسمملة
للعمالة؛ لتوفري محاية قانونية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم.

•

ألزم م الدول ممة أصممحاب العم ممل والشممركات ابس ممتخدام مكاتممب جل ممب األي ممدي
العاملممة املعتمممدة ابلدولممة والتنسمميق مممع الممدول املرسمملة مبوافاتنمما ابملكاتممب املعتمممدة
لديهم ،وتزويدهم بقائمة من املكاتب املعتممدة يف دولمة قطمر للت كمد ممن سمالمة
إج مراءات اسممتقدام العمالممة ابلشممكل الصممحي واختمماذ اإلج مراءات القانونيممة حبممق
املكاتب املخالفة.

تيسري إجراءات تغيري صاحب العمل النتهاء مدة التعاقد
 -١٢٢قام م وزارة التنميممة اإلداريممة والعمممل والشممؤون االجتماعيممة بتدشممني خدمممة اإلخطممارات
اإللكرتونيممة المميت يقمموم بتقممدميها العامممل يف حممال االنتقممال مممن جهممة عمممل إىل أخممرى أو يف حممال
رغبت يف املهلمادرة النهائيمة للمبالد .وتتموىل وزارة التنميمة اإلداريمة والعممل والشمؤون االجتماعيمة البم
يف الطلممب املقممدم مممن العامممل .وكممذلك مت البممدء يف توزيممع صمميهلة اإلخطممارات المميت سمميقوم العامممل
بتوجيهها إىل صاحب العمل إلهناء العالقة بني الطرفني ابلرتاضي.
سكن العمال
 -١٢3يف غضممون عممام  ٢٠١6مت افتتمماح وتشممهليل املدينممة العماليممة "مدينممة بممروة الراحممة" ،والمميت
أتيت ضمممن خط ممة الدول ممة إلقام ممة مش مماريع تنموي ممة خت ممدم احتياج ممات واقعي ممة لف ممة األي ممدي العامل ممة
يف قطممر؛ لرفممع مسممتوايهتم املعيشممية ،وميتممد املشممروع علممى مسمماحة  ١.8مليممون مممرت مربممع ،لتطممرح
إمجمماي  ٩.87٢غرفممة إلقامممة  53٠٠٠عامممل ومهممي يممتم تطويرهمما علممى مممرحلتني .كممما افتتح م
مؤسسة محد الطبية التابعة لوزارة الصحة بي أمان لرعاية العمال الوافدين.
املالحقة القضائية
 -١٢4بدأت النيابة العاممة يف إجمراء حتقيمق مشمل  ١٠٩حماالت ممن العممل القسمري ،ابإلضمافة
إىل  ٢8حالممة متص مملة ابإلجت ممار ابلبش ممر ،مب مما يف ذلممك تس ممهيل ممارس ممة البهل مماء وممارس ممات توظي ممف
مسممي ة .ومبوجممب م مواد خمتلفممة مممن قممانون العمممل .وج م مكتممب النائممب العممام هتممم إىل  ١٩شممركة
بش ن خمالفة أحكام قانون العمل ،مبا يف ذلك عدم االمتثال لقيود ساعات العمل ،أو عدم من
يوم راحة إلزامي ،أو دفع أجر إضايف.
 -١٢5واصممل احلكومممة تعزيممز تطبيقهمما للقممانون الممذي حيظممر حجممز جموازات السممفر مممن خممالل
التحقي ممق يف  36١حال ممة وإحال ممة  53إىل مكت ممب النائ ممب الع ممام؛ وقام م احملكم ممة مبقاض مماة 48
حالة ،وإلزامهم بسداد غرامات وذلك يف عام .٢٠١7
 -١٢6كما أقام وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية حماضرات
واجتماع ممات حملي ممة ،ودعمم م املطبوع ممات اإلعالمي ممة ،لش ممرح إص ممالحات نظ ممام العم ممل يف قط ممر،
وطلب تعليقات من ممثلي البلدان املرسلة للعمالة؛ استهدف هذه األنشطة الشركات والكيماانت
احلكومية والسفارات األجنبية والصحافة وجمتمعات العاملني الوافدين.
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 -١٢7استمرت احلكومة يف نشر وتوزيمع أدلمة للوافمدين ابللهلمات العربيمة واإلجنليزيمة والعديمد ممن
لهلات الدول املصدرة للعمالة على حتديد هوية الضحية االستباقية وحقوق العمال املنزليني وسمبل
مكافحة اإلجتار ابلبشر يف قطر .وواصل نشر كتيبات "حقوق العمال" ابللهلة اإلجنليزية والعربية
واهلندية والبنهلالية والنيبالية والتاجالوجية حتتوي على مواد ذات صلة بقوانني العمل ورعايتها.
 -١٢8اس ممتكمل احلكوم ممة واس ممتمرت يف اس ممتخدام نظ ممام اإلحال ممة ال مموطي للض ممحااي لتنس مميق
جهود حتديد هوية الضمحااي واإلحالمة بمني السملطات احلكوميمة واملنظممات غمري احلكوميمة ،حيمث
مشل نظام اإلحالة توفري امل وى والرعاية الصحية واملساعدة القانونية لضحااي اإلجتار.
 -١٢٩دشممن املؤسسممة القطريممة للعمممل االجتممماعي (دار األمممان الشممامل) التممابع ملركممز احلمايممة
والت هي م ممل االجتم م مماعي (أم م ممان) أح م ممد املراك م ممز املنض م مموية حتم م م مظل م ممة املؤسس م ممة القطري م ممة للعم م ممل
االجتماعي ،والميت متثمل إيمواء متكمامال وبي مة اجتماعيمة وصمحية شماملة خلمدمات احلمايمة والت هيمل
للف ممات املسممتهدفة .والممدار عبممارة عممن جممممع متكامممل مكممون مممن أكثممر مممن  3٠وحممدة عقاريممة
خمصصممة وجمهممزة خبممدمات اإلي مواء الشممامل ،تمموفر لنزالئهمما خدمممة اإلي مواء املؤق م املصمماحب خلطممة
أتهيلية مدروسة.
 -١3٠وتب ممدأ عملي ممة اإلي مواء أبرب ممع مراح ممل أساس ممية تب ممدأ مبرحل ممة االس ممتقبال ال مميت تع ممى ابلتقي مميم
املب ممدئي لك ممل حال ممة وحتدي ممد حاجته مما لإلي م مواء ،مث مرحل ممة ال ممدخول وحت ممدد احلق مموق والواجب ممات
واالشرتاطات الالزمة إليمواء الضميف ،ومرحلمة اخلطمة الت هيليمة الميت تضمع اإلطمار التفصميلي ملرحلمة
الت هيممل يف الممدار ،ومممن مث مرحلممة الممدم يف األسممرة وتتمثممل يف إعممادة الزائممر إىل بي ت م الطبيعيممة يف
أسرت وجمتمع .
 -١3١وفرت احلكومة املساعدة القانونية لضمحااي اإلجتمار ابلبشمر أممام سملطات إنفماذ القمانون،
حيث أن قانون مكافحة اإلجتار ابلبشر رقم ( )١5لسنة  ٢٠١١ألزم السلطات بتموفري املسماعدة
القانونية ،كما أن السلطات ساعدت بعض الضحااي يف احلصول على تعويضات جابرة لألضمرار
اليت أصابتهم.
 -١3٢يف ديسمممر  ،٢٠١7وابلتعمماون بممني املنظمممة الدوليممة للشممرطة اجلنائيممة "اإلنرتبممول" ووزارة
الداخلية القطرية واللجنة الوطنية ملكافحة اإلجتار ابلبشر ،استضاف دولة قطر فعاليمات النسمخة
اخلامسة من مؤمتر اإلنرتبول الدوي ملكافحة اإلجتار ابلبشر وهتريب املهاجرين.
 -١33تبن دولة قطر ودعم املبادرة العربية لبناء القمدرات الوطنيمة ملكافحمة اإلجتمار ابلبشمر،
والمميت مت تنفيممذها يف إطممار شمراكة بممني دولممة قطممر واملكتممب املعممي ابملخممدرات واجلرميممة التممابع لألمممم
املتح ممدة وجامع ممة ال ممدول العربي ممة .وهت ممدف املب ممادرة إىل تط مموير املنظوم ممة العربي ممة ملكافح ممة اإلجت ممار
ابألشخاص ،وبناء وتطوير القدرات العربية ملكافحة هذه الظاهرة.
 -١34حترص وزارة الداخلية على دم منتسمبيها يف المور التدريبيمة الميت أُقيمم يف إطمار املبمادرة
العربي ممة لبن مماء الق ممدرات يف جم ممال مكافح ممة االجت ممار ابلبش ممر خ ممالل األعم موام م ممن  ٢٠١٢وم مما يليه مما،
ويف الور التدريبية اليت أقامتها اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر يف هذا اجملال .كما ضمن
معهد تدريب الشمرطة خطتم التدريبيمة السمنوية الت هيليمة لألعموام  ٢٠١6و٢٠١7و ٢٠١8ورشما
تدريبية معنية ابلتوعية بش ن املواضيع املتعلقة مبكافحة اإلجتار ابلبشر.
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املادة ()9
احلق يف احلرية والسالمة الشخصية
 -١35كفل الدستور القطري احلرية الشخصية ووضمع القواعمد الميت جيمب مراعاهتما ممع اإلنسمان
يف حمماليت االهتممام واإلدانممة فقممد نصم املممادة ١/36مممن الدسممتور أبن "احلريممة الشخصممية مكفولممة.
وال جيمموز القممبض علممى إنسممان أو حبس م أو تفتيش م أو حتديممد إقامت م أو تقييممد حريت م يف اإلقامممة
أو التنقل إال وفق أحكام القانون" ،ونص املادة  3٩من الدستور أبن "املمتهم بمريء حمى تثبم
إدانتم أمممام القضمماء يف حماكمممة تمموفر لم فيهمما الضممماانت الضممرورية ملمارسممة حممق الممدفاع" .وقممد مت
تفعي م ممل ه م ممذه املب م مماد يف القم م موانني املتعلق م ممة ابلتقاض م ممي والقم م موانني العقابي م ممة واإلجرائي م ممة واملتعلق م ممة
ابملؤسسات العقابية واإلصالحية وذلك إمياان من املشِّرع القطري أبن حمق اإلنسمان يف احلريمة ويف
األمان على شخص ممن احلقوق األساسية اجلوهرية ،وأن انتهاك قد ينجم عن انتهاكات حلقوق
أخ ممرى ال س مميما يف مرحلممة التنفيممذ العقمما والمميت تعممد مممن أخطممر مراحممل الممدعاوي اجلنائيممة وهممي
األسمما القمموي يف اإلصممالح العقمما  ،وقممد تتعممر حقمموق وإنسممانية احملكمموم علمميهم ألن مواع مممن
التعس ممف واالعت ممداء ،وم ممن ه ممذا املنطل ممق مت حتدي ممد أه ممداف وواجب ممات اإلدارة العام ممة للس ممجون
واإلص م ممالح وتنظ م مميم عمله م مما يف الق م ممانون رق م ممم ( )3لس م ممنة  ٢٠٠٩بتنظ م مميم املؤسس م ممات العقابي م ممة
واإلصمالحية وقمد جمماءت مواكبمة ألحممد األسماليب يف معاملممة املسمجونني وفقمما ملبمماد الشمريعة
اإلسالمية واملواثيق واملعاهدات الدولية ذات الصلة.
 -١36وقممد ورد عممدد مممن النصمموص التش مريعية المميت حتظ مر وحتمممي مممن أي شممكل مممن أشممكال
االحتجاز ،نذكر منها التاي:
•

يُعاقب ابحلمبس ممدة ال جتماوز عشمر سمنوات ،كمل ممن خطمف شخصما أو قَممبَض
علي أو َح َجزه أو َحَرم من حريت أبي وسيلة كان على خالف القانون(.)١5

•

يُعاقممب ابحلممبس مممدة ال جتمماوز سممبع سممنوات ،كممل مممن أدخممل يف دولممة قطممر أو
أخرج منها إنساان بقصد التصرف في كرقيق ،وكل من اشمرتى أو ابع أو عمر
للبيع أو أهدى إنساان أو تصرف في على أي وج  ،على اعتبار أن رقيق(.)١6

•

ال جيمموز القممبض علممى أي شممخ أو حبس م إال أبمممر مممن السمملطات املختصممة
ب ممذلك ،ويف األح موال املق ممررة ق ممانوان ،كم مما جت ممب معاملت م مب مما حيف م علي م كرام ممة
اإلنسان وال جيوز إيذاؤه بدنيا أو معنواي ،وجيب على م مور الضبط القضائي أن
ينب املتهم إىل حق يف الصم ويف االتصال مبن يرى(.)١7

•

مل مور الضبط القضائي يف أحوال التلبس ابجلناايت أو ابجلن اليت يعاقب عليها
ابحلمبس ملمدة تزيمد علممى سمتة أشمهر ،أن أيممر ابلقممبض علمى املمتهم احلاضمر الممذي
توجد دالئل كافية على اهتام  .وإذا مل يكن املتهم حاضرا ،يف األحموال املبينمة يف

__________

( )١5املادة  3١8من قانون العقوابت الصادر ابلقانون رقم ( )١١لسنة .٢٠٠4
( )١6املادة  3٢١من قانون العقوابت الصادر ابلقانون رقم ( )١١لسنة .٢٠٠4
( )١7املادة  4٠من قانون اإلجراءات اجلنائية.
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الفقممرة السممابقة ،جمماز ملم مور الضممبط القضممائي أن يصممدر أممرا بضممبط وإحضمماره
ويثب ذلك يف احملضر(.)١8
•

جيب على م مور الضبط القضائي أن يسمع أقوال املتهم فور القبض عليم  ،وإذا
قام دالئل كافية على االهتام يعرض يف مدى أربع وعشرين ساعة على النيابمة
العامة املختصة(.)١٩

•

إذا مل حيضمر املممتهم بعممد تكليفم ابحلضممور دون عممذر مقبمول ،أو إذا خيممف هربم ،
أو إذا مل يكمن لم حممل إقامممة معممروف يف قطمر ،أو كانم اجلرميمة يف حالممة تلممبس،
جمماز لعضممو النيابممة العامممة أن يصممدر أم مرا ابلقممبض علي م وإحضمماره ولممو كان م
اجلرمية مما ال جيوز فيها حبس املتهم احتياطيا(.)٢٠

•

جيممب علممى عضممو النيابممة العامممة أن يسممتجوب املممتهم املقبممو علي م فممورا ،وإذا
تعممذر ذلممك يممودع أحممد األممماكن املخصصممة للحممبس إىل حممني اسممتجواب  ،وجيممب
أال تزيممد مممدة إيداع م علممى أربممع وعش مرين سمماعة ،فممإذا مض م هممذه املممدة وجممب
على القائم على إدارة ذلك املكان إرسال إىل النيابة العاممة وعليهما أن تسمتجوب
خالل أربع وعشرين ساعة وإال أمرت إبخالء سبيل (.)٢١

•

إذا تبممني بعممد اسممتجواب املممتهم ،أو يف حالممة هربم  ،أن الممدالئل كافيممة علممى نسممبة
اجلرمية إلي  ،وكان الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها ابحلبس ممدة تزيمد علمى
ستة أشهر ،جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا حببس املتهم احتياطيا(.)٢٢

•

يبل م فممورا ك ممل مممن يق ممبض علي م أو حي ممبس احتياطيمما ،أبس ممباب القممبض علي م أو
حبسم م والتهمم م املوجه ممة إليم م  ،ويك ممون لم م ح ممق االتص ممال مب ممن ي ممرى واالس ممتعانة
مبحام(.)٢3

•

األم ممر الص ممادر ابحل ممبس االحتي مماطي م ممن النياب ممة العام ممة ،يك ممون بع ممد اس ممتجواب
املتهم ،ملدة أربعة أايم جيوز مدها ملدة أخرى مماثلة .وتكون املدة مثانية أايم جيموز
مممدها ملممدة أخممرى مماثلممة ،يف اجل مرائم املنصمموص عليهمما يف الفصمملني األول والثمماين
مممن البمماب الثالممث مممن الكتمماب الثمماين مممن قممانون العقمموابت مممى كممان مممن شم هنا
اإلضرار ابالقتصاد الوطي(.)٢4

•

مممع عممدم اإلخممالل أبي عقوبممة أشممد يممن عليهمما القممانون ،يعاقممب ابحلممبس مممدة
ال جتمماوز سممنتني وابلهلرامممة المميت ال تزيممد علممى عشممرة آالف رايل ،كممل مممن أخممل

__________

()١8
()١٩
()٢٠
()٢١
()٢٢
()٢3
()٢4
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املادة  4١من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  43من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  ١٠5من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  ١٠7من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  ١١٠من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  ١١3من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  ١١7من قانون اإلجراءات اجلنائية.
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عم ممدا بتنفي ممذ اإلج م مراءات احمل ممددة أبم ممر اإلدراج عل ممى ق م موائم املن ممع م ممن املهل ممادرة
أو ترقب الوصول أو سهل ذلك لهلريه أو شرع يف ذلك(.)٢5

__________

()٢5
()٢6
()٢7
()٢8
()٢٩
()3٠
()3١
GE.19-17797

•

يف ممرج ع ممن امل ممتهم احملب ممو احتياطي مما إذا مل يش ممتمل األم ممر الص ممادر ابإلحال ممة ،إىل
احملكمة املختصة ،على استمرار حبس (.)٢6

•

للنياب ممة العام ممة ،يف اجلن مماايت واجل ممن  ،أن تس ممت نف األم ممر الص ممادر م ممن القاض ممي
ابإلفراج عن املتهم احملبو احتياطيا .وال جيوز تنفيذ األمر الصمادر ابإلفمراج قبمل
انقض مماء ميع مماد االس ممت ناف .وجي مموز للم ممتهم أو م ممن ين مموب عنم م اس ممت ناف األم ممر
الصادر حببس احتياطيا(.)٢7

•

تنظ ممر حمكم ممة االس ممت ناف يف طلب ممات اس ممت ناف أوام ممر احل ممبس واإلفم مراج يف غ ممري
عالنية وحبضور النيابة العاممة واملمتهم وللمحكممة أن تنظرهما يف غمري األايم املعينمة
النعقادها ويف غري مقر احملكمة كلما اقتضى احلال ذلك(.)٢8

•

حملكمة االست ناف عنمد نظمر االسمت ناف املرفموع عمن األممر الصمادر ابإلفمراج عمن
املتهم احملبو احتياطيا ،أن أتمر مبد حبسم وإذا مل يفصمل يف االسمت ناف خمالل
ثالثممة أايم مممن اتريممخ اجللسممة احملممددة لنظممره وجممب تنفيممذ األمممر الصممادر ابإلفمراج
فورا(.)٢٩

•

حملكمممة اجلنمماايت ،يف مجيممع األحموال ،أن أتمممر بضممبط املممتهم وإحضمماره ،وهلمما أن
أتمممر حببس م احتياطيمما ،أو أن تفممرج ،بكفالممة أو بهلممري كفالممة ،عممن املممتهم احملبممو
احتياطي مما .وإذا دعم م أس ممباب جدي ممة لت جي ممل نظ ممر القض ممية فيج ممب أن يك ممون
الت جيل ليوم معني(.)3٠

•

يصدر احلكم يف جلسة علنية ولو كان الدعوى نُظرت يف جلسة سرية ،وجيب
إثبات يف حمضر اجللسمة وأن يوقعم رئميس اجللسمة والكاتمب .وللمحكممة أن أتممر
ابختاذ الوسائل الالزمة ملنع املتهم من مهلادرة قاعة اجللسمة قبمل النطمق ابحلكمم أو
لضمان حضوره يف اجللسة الميت يؤجمل إليهما احلكمم ،وهلما يف سمبيل ذلمك إصمدار
أمر حببس إذا كان الواقعة مما جيوز فيها احلبس االحتياطي(.)3١

•

للمحكمة عند احلكم غيابيا ابحلبس مدة شهر ف كثر أن أتمر ،بناء علمى طلمب
النيابممة العامممة ،ابلقممبض علممى املممتهم وحبس م إذا مل يكممن ل م حمممل إقامممة معممني يف
قط ممر ،أو إذا ك ممان ص ممادرا ض ممده أم ممر ابحل ممبس االحتي مماطي .وحي ممبس امل ممتهم عن ممد
القممبض عليم تنفيممذا هلممذا األمممر حممى حيكممم يف املعارضممة المميت يرفعهمما ،أو ينقضممي

املادة  ١37من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  ١56من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  ١57من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  ١6٠من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  ١6١من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  ٢٢4من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  ٢33من قانون اإلجراءات اجلنائية.
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امليعاد املقرر هلا ،وال جيموز ،أبي حمال ،أن يبقمى يف احلمبس ممدة تزيمد علمى املمدة
احملكوم هبا ،وذلك كل  ،ما مل تر احملكمة املرفوعة إليها املعارضة اإلفراج عنم قبمل
الفصل فيها(.)3٢
•

تبممدأ مممدة العقوبممة املقيممدة للحريممة مممن يمموم القممبض علممى احملكمموم عليم  ،بنمماء علممى
احلكم الواجب التنفيذ ،مع مراعاة إنقاصها مبقدار مدة احلبس االحتياطي وممدة
القبض(.)33

•

إذا حكم براءة املتهم ممن اجلرميمة الميت حمبس احتياطيما ممن أجلهما ،أو صمدر أممر
أبال وج إلقامة المدعوى فيهما ،ختصمم ممدة احلمبس االحتيماطي ممن املمدة احملكموم
هبا يف أي جرمية يكون قد ارتكبها قبل احلكم براءت أو صدور األمر(.)34

•

عند تعدد العقوابت املقيدة للحرية احملكموم هبما علمى املمتهم ،تُسمتنزل ممدة احلمبس
االحتياطي ومدة القبض من العقوبة األخف أوال(.)35

•

يكمون التنفيممذ بطريممق احلممبس أبممر يصممدر مممن النيابممة العاممة ،بعممد إعممالن احملكمموم
علي  ،وبعد أن يكون قد أمضى مجيع ممدد العقموابت املقيمدة للحريمة احملكموم هبما
علي (.)36

•

ينتهممي التنفيممذ بطريممق احلممبس ،إذا صممار املبلم املموازي للمممدة المميت قضمماها احملكمموم
علي م يف اإلك مراه حمسممواب علممى مقتضممى امل مواد السممابقة مسمماواي للمبل م املطلمموب
أصممال بعممد خصممم ممما يكممون احملكمموم عليم قممد دفعم أو حتصممل منم ابلتنفيممذ علممى
ممتلكات (.)37

•

ال تم مرأ ذم ممة احملك مموم عليم م م ممن الهلرام ممة والعق مموابت املالي ممة األخ ممرى واملص مماريف
ابلتنفيذ بطريق احلبس ،إال ابعتبار مائة رايل عن كل يوم(.)38

•

ال جي مموز التنفي ممذ بطري ممق احل ممبس عل ممى احملك مموم عليم م بعقوب ممة احل ممبس م ممع وق ممف
التنفيذ(.)3٩

كم مما ورد ع ممدد م ممن امل م مواد ذات الص مملة ابحل ممق يف احلري ممة والس ممالمة الشخص ممية يف ق ممانون تنظ مميم
املؤسسات العقابية واإلصالحية ،نذكر منها التاي:

__________

()3٢
()33
()34
()35
()36
()37
()38
()3٩
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املادة  33٠من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  35٠من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  35١من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  35٢من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  37١من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  37٢من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  373من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املادة  374من قانون اإلجراءات اجلنائية.
GE.19-17797

CCPR/C/QAT/1

•

ال جيوز إيداع أي شخ يف املؤسسة إال أبمر كتا صادر من النيابة العامة أو
اجلهممة املختصممة ابإليممداع ،وعلممى النممموذج املعممد لممذلك ،وال جيمموز أن يبقممى فيهمما
بعد املدة احملددة يف هذا األمر(.)4٠

•

حيممرر أمممر اإليممداع املنصمموص علي م يف املممادة السممابقة ،مممن أصممل وصممورتني موقعمما
عليهمما ممممن أصممدره ،وجيممب علممى الضممابط أو مممن ينمموب عن م  ،التوقيممع ابالسممتالم
على الصورة اليت تُرد ملمن أحضمر احملبمو  ،وحيمتف ابألصمل يف املؤسسمة ،وترسمل
الصورة األخرى حلفظها يف ملف احملبو ابإلدارة .وجيب أن يقيد األمر الكتما
الصمادر ابإليممداع يف السمجل املعممد لممذلك ،وأن يمتم القيممد يف حضمور مممن أحضممر
احملبو وأن يوقع علي (.)4١

•

جي ممب عن ممد نق ممل احملب ممو م ممن مؤسس ممة إىل أخ ممرى ،أن ترس ممل مع م إىل املؤسس ممة
املنقول إليها ،مجيع األوراق املتعلقة ب وصورة من أمر إيداع فيها(.)4٢

الشكاوى املتعلقة ابلتوقيف أو االعتقال التعسفي
 -١37وردت إلدارة الشؤون القانونية بموزارة الداخليمة احصمائيات حمول عمدد احملمالني للمسماءلة
بس ممبب "س مموء اس ممتعمال الس مملطة" .وفيم مما يل ممي من مماذج ل ممبعض التحقيق ممات م ممع أفم مراد إلس مماءهتم
استعمال السلطة:
( )١دعوى أتديبي رقم ( ،)٢٠١8/٢٢6حملها استخدام الوظيفة للتهديد والضمهلط
على الهلري ،ومت حماكمة املوظف أتديبيا.
( )٢دعوى أتديبية رقم ( ،)٢٠١٩/١46حملها اعتداء املوظف العسمكري ابلضمرب
لعدد من األشخاص ،ومت إحالت للمحاكمة الت ديبية.
اإلحاطة ابلتهمة سبب التوقيف وإجراءات التوقيف واالحتجاز والتقدمي للمحاكم
 -١38كفلم م امل ممادة  3١١م ممن ق ممانون اإلجم مراءات اجلنائي ممة احلق مموق اخلاص ممة مب ممن ي ممتم الق ممبض
علميهم ،حيممث نصم علممى "يبلم فممورا كمل مممن يقمبض عليم أو حيمبس احتياطيمما ،أبسمباب القممبض
علي م أو حبس م والتهمممة املوجهممة إلي م  ،ويكممون ل م حممق االتص ممال مبممن يممرى واالسممتعانة مبح ممام".
وتنقسممم حمماالت االحتجمماز يف القممانون اإلجرائممي القطممري إىل حممالتني األوىل احلممبس االحتيمماطي
وهي كل من حيبس تنفيذا ألممر صمادر ممن اجلهمة املختصمة ابإليمداع والثانيمة تنفيمذا حلكمم قضمائي
واجم ممب النفم مماذ ويف احلم ممالتني فم ممإن قواعم ممد تسم ممجيل األشم ممخاص احملبوسم ممني واحم ممدة ،ونستعرضم ممها
فيما يلي:
 -١3٩إذا تبمني بعمد اسممتجواب املمتهم أن الممدالئل كافيمة علمى نسممبة اجلرميمة إليم  ،وكانم الواقعممة
جناية أو جنحة معاقبا عليها ابحلبس مدة تزيد على ستة أشهر جاز لعضو النيابة أن يصدر أممرا
__________

( )4٠املادة  ١5من قانون تنظيم املؤسسات العقابية واإلصالحية.
( )4١املادة  ١6من قانون تنظيم املؤسسات العقابية واإلصالحية.
( )4٢املادة  ١7من قانون تنظيم املؤسسات العقابية واإلصالحية.
GE.19-17797

43

CCPR/C/QAT/1

حبممبس املممتهم احتياطيمما ،وجيمموز يف مجيممع األحموال حممبس املممتهم احتياطيمما إذا مل يكممن لم حمممل إقامممة
اثب ومعروف يف قطر وكان اجلرمية جنحة معاقبا عليها ابحلبس .وجيب أن يشتمل أمر احلبس
االحتيمماطي علممى اسممم املممتهم ولقبم ومهنتم وحمممل إقامتم والتهمممة املنسمموبة إليم واتريممخ األمممر واسممم
عضو النيابة العامة وتوقيع واخلتم الرمسي للنيابة العامة اليت يعمل هبا.
 -١4٠وكمما مت التطممرق إليم مسممبقا ،فمإن أمممر احلمبس االحتيمماطي جيمب أن يشممتمل كمذلك علممى
مممادة القممانون املنطبقممة علممى الواقعممة وعلممى تكليممف القممائم علممى إدارة املكممان املخص م للحممبس
بقبول املتهم ووضع فيم  .وجيمب عنمد إيمداع املمتهم املكمان املخصم للحمبس أن تسملم إىل القمائم
علمى إدارتم صممورة مممن أمممر احلممبس االحتيمماطي ،مبينما فيم اتريممخ انتهائم  ،بعممد توقيعم علممى األصممل
ابالستالم.
 -١4١ويف احلالني سواء احلمبس االحتيماطي أو احلمبس تنفيمذا حلكمم قضمائي فإنم ال جيموز ايمداع
أي شممخ يف املؤسسممة العقابيممة واإلصممالحية املخصصممة لتنفيممذ العقمموابت إال أبمممر كتمما صممادر
من النيابة العامة أو اجلهة املختصة ابإليداع ،وعلمى النمموذج املعمد لمذلك وال جيموز أن يبقمى فيهما
بعد املدة احملددة يف هذا األمر(.)43
 -١4٢أما بش ن الرعاية الصحية وإثبات الوضع الصحي للمحتجزين وق دخوهلم فإن يكمون
لك ممل مؤسس ممة وح ممدة ص ممحية يرأس ممها طبي ممب ين مما بم م اإلشم مراف عل ممى ص ممحة وع ممالج وغ ممذاء
للمحبوسني ،كما يتمتع احملبو ابلرعاية الصحية اجملانية داخل املؤسسة.
 -١43ويف مجي ممع األحم موال فق ممد أعط ممى الق ممانون ألعض مماء النياب ممة العام ممة ح ممق دخ ممول األم مماكن
املخصصة للحبس الكائنة يف دوائر اختصاصهم وذلك للت كد من عدم وجود حمبو بصمفة غمري
قانونية ،وهلم أن يطلعوا على السجالت وعلى أوامر القبض واحلبس وأن أيخذوا صورا منها ،وأن
يتص مملوا أبي حمب ممو ويس مممعوا منم م أي ش ممكوى يري ممد أن يب ممديها هل ممم .وجي ممب أن تق ممدم هل ممم ك ممل
مساعدة حلصوهلم على املعلومات اليت يطلبوهنا(.)44
 -١44ولكل من علم بوجود حمبو بصفة غري قانونية ،أو يف مكان غري خمص للحمبس ،أن
خيطر أحد أعضاء النيابة العامة ،وعلي مبجرد علمم أن ينتقمل فمورا إىل املكمان املوجمود بم احملبمو
ويقوم إبجراء التحقيق وأيمر ابإلفراج عن احملبو بصفة غري قانونية.
 -١45لكممل حمبممو يف أحممد األممماكن املخصصممة للحممبس أن يقممدم يف أي وق م  ،للقممائم علممى
إدارهتمما شممكوى كتابي مة أو شممفهية ،ويطلممب من م تبليهلهمما للنيابممة العامممة بعممد إثباهتمما يف سممجل معممد
لذلك ،وعلى القائم على إدارة املكان قبوهلا وتبليهلها يف احلال إىل النيابة العامة(.)45
 -١46تض مممن تعليم ممات النائ ممب الع ممام تكلي ممف أق ممدم أعض مماء النياب ممة العام ممة  -ك ممل يف دائ ممرة
اختصاص  -االنتقال لألماكن املخصصة للحبس وإجراء التفتيش الالزم عليها وذلك ابالطمالع
على السجالت وأوامر القبض واحلبس للت كد من عدم وجود حمبو بصفة غمري قانونيمة أو مسماع
__________

( )43املادة  ١5من قانون تنظيم املؤسسات العقابية واإلصالحية رقم ( )3لسنة .٢٠٠٩
( )44املادة  3٩5من قانون اإلجراءات اجلنائية رقم ( )٢3لسنة .٢٠٠4
( )45املادة  3٩6من قانون اإلجراءات اجلنائية رقم ( )٢3لسنة .٢٠٠4
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شممكوى أي حمبممو  ،ويكممون ذلممك بصممفة دوريممة علممى أن حيممرر تقريممر بممذلك يعممر علممى النائممب
العام.
 -١47على العضو القائم ابلتفتيش التثب من تصنيف احملبوسني قضائيا إىل ف ات وتقسيم كل
ف ممة إىل درج ممات حس ممب أعم ممارهم ون مموع اجلم مرائم احملك مموم عل مميهم م ممن أجله مما وخط ممورهتم وتكم مرار
ارتكمماهبم هلمما ومممدة العقوبممة املقضممي هبمما علمميهم ،ابإلضممافة إىل عممزل احملبوسممني ألول مممرة عممن ذوي
السوابق ،وإيداع احملبوسني احتياطيا يف األماكن املخصصة هلم ،وعدم إيمداع أي شمخ أبمماكن
االحتجمماز إال بنمماء علممى أمممر كتمما صممادر مممن النيابممة العامممة أو اجلهممة املختصممة ابإليممداع وعلممى
النممموذج املعممد لممذلك .فضممال عممن عممدم بقمماء احملكمموم عليم بتلممك األممماكن بعممد املممدة احملممددة أبمممر
التنفيذ.

املادة ()10
معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم
 -١48إميمماان مممن املشممرع القطممري أبن تنفيممذ العقوبممة يف املؤسسممات العقابيممة يقمموم علممى التقمموم
والتهذيب والردع والزجر وال يهدف إىل االنتقمام والتسملط علمى احملكموم علميهم ،وبنماء عليم صمدر
الق ممانون رق ممم  3لس ممنة  ٢٠٠٩بش م ن تنظ مميم املؤسس ممات العقابي ممة واإلص ممالحية ،تض مممن تهلي مريات
جذرية يف مفهوم التعامل مع نزالء تلك املؤسسمات ،ممن أهمم مظماهره إلهلماء عقوبمة اجللمد كعقوبمة
أتديبي ممة ووض ممع سياس ممة عام ممة مل مما هت ممدف إلي م املؤسس ممة العقابي ممة ف ممن يف امل ممادة  3من م عل ممى أن
"هت ممدف املؤسس ممة إىل إص ممالح وتق مموم وأتهي ممل احملبوس ممني ،م ممن خ ممالل اس ممتخدام كاف ممة الوس ممائل
واملممؤثرات الرتبويممة والتعليميممة والطبيممة ،والتممدريب املهممي واخلدمممة االجتماعيممة ،واألنشممطة الرايضممية
والثقافية والرتفيهية ،خللق الرغبة لدى احملبوسني حنو احلياة الشريفة واملواطنة الصاحلة".
 -١4٩ولضمان حق احملبو يف التعليم والثقافة فقد نص املادة  ٢٩من القانون ذات على أن
إذا رغ ممب احملب ممو يف الدراس ممة وج ممب إم ممداده ابلكت ممب الالزم ممة ال مميت حيت مماج إليه مما وتيس ممري عملي ممة
استذكاره والسماح ل أبداء االمتحاانت املقررة علي  .كما نص املادة  3٠ممن القمانون علمى أنم
يتعممني علممى اإلدارة متكممني احملبوسممني مممن االسممتفادة مممن وسممائل اإلعممالم املختلفممة ،ووضممع ب مرام
خاصة ابلندوات واحملاضرات التثقيفية وغريها من الرام الرتفيهية ،ونص املادة  33من القانون
على أن يكون لكل مؤسسة مرشد ديي أو أكثر من الدعاة املختصني ،كمما يكمون هلما أخصمائي
أو أكثر يف العلوم االجتماعية والنفسية.
 -١5٠أما فيما يتعلق ابلرعاية الصحية للمحبوسني فانظر الرد على املادة ( )٩من هذا التقرير.
 -١5١ن املشرع يف املادة  ١٠من قانون تنظميم املؤسسمات العقابيمة واإلصمالحية علمى إنشماء
جلن ممة دائم ممة للمؤسس ممات العقابي ممة واإلص ممالحية ب مموزارة الداخلي ممة ،خت ممت بوض ممع السياس ممة العام ممة
لتطمموير هممذه املؤسسممات وأسمماليب الت هيممل واإلصممالح هبمما ،والتوصممية ابلرعايممة الالحقممة للمفممرج
عممنهم ،ويصممدر بتشممكيل اللجنممة وحتديممد اختصاصمماهتا ق مرار مممن جملممس المموزراء ،بنمماء علممى اق مرتاح
الوزير.
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األحداث

()46

 -١5٢أوكل م املممادة  6مممن القممانون رقممم ( )١لسممنة  ١٩٩4بش م ن األحممدا مهمممة اإلش مراف
على دور الرعايمة االجتماعيمة املخصصمة إليمواء األحمدا لموزارة التنميمة اإلداريمة والعممل والشمؤون
االجتماعية ،وال يتم استالم احلد إال يف حال صدور إجراء قانوين حبق  ،كما تستقبل احلاالت
احملولممة هلمما مممن اجلهممات املعنيممة بشممؤون األحممدا  ،ويممتم التعامممل مممع مجيممع احلمماالت حسممبما ن م
علي قانون األحدا رقم ( )١لسنة  ،١٩٩4حيث تُقدم هلم حزمة من الرام اإلصالحية واليت
مم ممن بينهم مما األنشم ممطة الدينيم ممة والثقافيم ممة ،ابإلضم ممافة إىل احملاض م مرات التثقيفيم ممة والدينيم ممة واإلرشم ممادية
التوجيهي ممة ،لتحقي ممق األه ممداف املتمثل ممة يف محاي ممة ووقاي ممة األح ممدا م ممن االحنم مراف والتع ممر لم م
مستقبال ،ومعاجلة املنحرفني .وتتضمن اختصاصات اإلدارة املختصة رعاية وإيمواء األحمدا وفقما
ألحكام القانون ،واإلشراف على دور الرعاية االجتماعية املخصصة إليواء ورعاية وتقوم وأتهيمل
األحدا ممن خمالل املؤسسمات االجتماعيمة ،ومتابعمة تنفيمذ التمدابري اخلاصمة ابالختبمار القضمائي
والواجبممات المميت يلممزم هبمما احلممد  ،وأتمممني احتياجممات األحممدا نممزالء دور الرعايممة االجتماعيممة.
والعمم ممل علم ممى تزويم ممد احلم ممد ابملعم ممارف واخل م مرات النظريم ممة واملهنيم ممة ،هم ممذا ابإلضم ممافة إىل إج م مراء
الدراس ممات والبح ممو الالزم ممة لتحدي ممد أس ممباب احنم مراف األح ممدا واقم مرتاح التوص مميات لتالفيه مما.
والعمل على نشر التوعية الالزمة يف جمال رعاية وتربية األطفمال وظماهرة احنمراف األحمدا وطمرق
الوقايممة والعممالج يف جماالهتمما مممن خممالل املسمما ة يف النممدوات وامل مؤمترات واحملاض مرات وغريهمما مممن
الوسممائل املناسممبة ،كممما تواصممل اإلدارة املختصممة القيممام مبتابعممة األحممدا الممذين مت توقيممع عقوبممة
اإللزام بواجبات معينة من قبل قاضي حمكمة األحدا واليت قد متتد املتابعة الالحقة فيها لبضعة
أشممهر هبممدف الوقمموف علممى تسمموية سمملوك احلممد ابلتعمماون مممع اجلهممات املعنيممة األخممرى ،وتمموفر
اإلدارة املختص ممة الرعاي ممة واحلماي ممة لألطف ممال (األح ممدا ) م ممن خ ممالل األخص ممائيني االجتم مماعيني
والنفسيني ،وتقدم خدماهتا من خالل:
•

دار املالحظمة االجتماعيمة :همي دار حكوميمة تكلمف ممن سملطة التحقيمق برعايمة
األحدا املنحرفني حلني تقدميهم إىل حمكمة األحدا .
إبي م مواء ورعايم ممة األحم ممدا

•

دار التوجي م م االجتمم مماعي :هم ممي دار حكوميم ممة خت ممت
املعرضني لالحنراف.

•

دار اإلعداد االجتماعي :همي دار حكوميمة ختمت إبيمواء ورعايمة وتقموم وأتهيمل
األحدا املنحرفني الذين أتمر حمكمة األحدا حببسهم أو إبيداعهم هبا.

 -١53فيم مما يتعل ممق ابلرعاي ممة الص ممحية لألح ممدا نص م امل ممادة  ١5م ممن الق ممانون عل ممى "يلح ممق
إبح ممدى املؤسس ممات الص ممحية املتخصص ممة احل ممد احملك مموم إبيداعم م مؤسس ممة ص ممحية ،إذا تب ممني
للمحكمممة أن حالتم تسممتدعي الرعايممة أو العممالج الطمميب ،وتتمموىل احملكمممة الرقابممة علممى بقائم حتم
العممالج يف ف مرتات دوريممة ال جيمموز أن تزيممد أي فممرتة منهمما علممى سممنة ،تعممر عليهمما خالهلمما تقممارير
األطبمماء ،وتقممرر إخممالء سممبيل إذا تبممني هلمما أن حالتم تسممم بممذلك .وإذا بلم احلممد سممن الثامنممة
عشممرة وكانم حالتم تسممتدعي اسممتمرار عالج م  ،نقممل إىل القسممم املخممت مممن املؤسسممة الصممحية
املخصصة لعالج الكبار أو إىل مؤسسة صحية أخرى".

__________

( )46انظر الفقرة  ٢6٠ملزيد من املعلومات حول قانون األحدا .
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 -١54فضال عن ذلك فإن الدور املودعني هبا تعد هلم برام ثقافيمة وتعليميمة فضمال عمن تيسمري
اخنرا احلد إبحدى املهن اليت يرغب يف ممارستها مما يتيسر لدور الرعاية هذه ،وال حيكم علمى
احلد بعقوبة اإلعدام وإذا ما حكم علي ابلسجن يبقى خاضعا لإلفراج عن يف مدة أقصر على
حنو ما يسفر عن مراقبة سملوك  ،إذ إن األصمل يف العقوبمة علمى احلمد احلكمم ابلتمدابري القضمائية
القابلممة للتعممديل والتهلي ممري وال تلج م احملكم ممة للعقوبممة املقي ممدة للحريممة إال يف أض مميق نطاقهمما ،وعن ممد
التنفيذ يراعى أن يكون داخل أو قريبا من وسط العائلي .كما تضمن القانون رقمم  3لسمنة ٢٠٠٩
بتنظمميم املؤسسممات العقابيممة واإلصممالحية وجمموب عممزل احملبوسممني ممممن مل تتجمماوز أعمممارهم الثامنممة
عشرة عاما عن غريهم ،وختصي أماكن خاصة هبم ابملؤسسات العقابية واإلصالحية ،إذ نص
املادة  5من على عزل احملبوسني ممن مل تتجاوز أعممارهم الثامنمة عشمرة عمن غمريهم ،بينمما صمنف
امل ممادة  ٢4احملبوس ممني إىل ف ممات وقس ممم ك ممل ف ممة إىل درج ممات حس ممب أعم ممارهم ،كم مما تعم ممل
اجلهممات املختصممة علممى هتي ممة الظممروف املناسممبة إلعممادة أتهمميلهم ودجمهممم يف اجملتمممع بطريقممة تراعممي
احتياجاهتم وكرامتهم اإلنسانية وسنهم وجنسهم.
نشر الوعي حبقوق املسجونني واحملتجزين
 -١55مت إصممدار عممدد مممن املنشممورات املتعلقممة حبقمموق فاقممدي احلريممة يممتم توزيعهمما مممن قبممل إدارة
الشؤون القانونية بوزارة الداخلية (الالئحة االسرتشادية حمول قواعمد االنضمبا يف مقمر االحتجماز
وحق مموق احملتج ممز) وال مميت مت توزيعه مما عل ممى اإلدارات األمني ممة لتوفريه مما يف أماكم م ممن ظ مماهرة يف مق ممار
االحتجمماز متضمممنة أممماكن احلممبس االحتيمماطي ،إضممافة إىل اإلصممدارين اخلاصممني ابملعممايري الدوليممة
والوطنية حلقوق املسجونني واحملتجزين.

املادة ()11
عدم جواز سجن أي إنسان جملرد عجزه عن الوفاء ابلتزام تعاقدي
 -١56نظم قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر ابلقانون رقم  ١3لسنة  ١٩٩٠وتعديالتم
موضوع عدم جواز سجن أي إنسان جملرد عجمزه عمن الوفماء ابلتمزام تعاقمدي ممن خمالل املمواد ممن
( .)5١8-5١4وابلنظممر يف جمممموع هممذه امل مواد املتعلقممة حبممبس املممدين يف الممدين جنممد أن املشممرع
القطممري سمملك منهجمما وسممطا وذلممك حفاظمما علممى احلقمموق اخلاصممة مممن جانممب ومراعمماة حقمموق
اإلنسممان وااللتزامممات الدوليممة مممن جانممب آخممر .وعلي م فقممد قممرر ج مواز احلممبس يف حالممة اسممتثنائية
ضيقة تتجلى فيها للمحكمة التعسف من احملكوم علي ونية اإلضرار منم للمدائن ،وذلمك بصمدور
حكم هنائي ضد احملكوم علي ومطالبة الدائن للمدين ابلوفاء وامتناع عن الوفاء مبا حكمم بم ممع
القممدرة علممى ذلممك .أمممام هممذا التعنم أجمماز املشممرع لقاضممي التنفيممذ أن أيمممر حببسم  ،وال جيمموز أن
تزيد مدة احلبس على ثالثة أشهر.
 -١57وحدد املشرع حماالت ال جيموز فيهما إصمدار أممر حبمبس املمدين فنصم املمادة ()١/5١6
مممن قممانون املرافعممات علممى أن م "ال جيمموز إصممدار أمممر حبممبس املممدين يف األح موال اآلتيممة -١ :إذا مل
يبل م الثامنممة عشممرة ،أو جتمماوز السممبعني مممن عمممره -٢ .إذا كممان زوجمما للممدائن أو مممن أص مول أو
فروع  ،ما مل يكن المدين نفقمة مقمررة -3 .إذا قمدم كفالمة مصمرفية ،أو كفميال مقتمدرا يقبلم قاضمي
التنفيذ ،للوفاء ابلدين يف املواعيد احملددة ،أو أرشد عمن أمموال لم يف الدولمة؛ جيموز التنفيمذ عليهما،
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وتكفممي للوفمماء ابلممدين -4 .إذا ثبم بتقريممر مممن اجلهممة الطبيممة املختصممة ،أن املممدين ممريض مرضمما
مزمنمما ال يرجممى شممفاؤه ،وال يتحمممل مع م السممجن -5 .إذا كممان الممدين املنفممذ ب م يقممل عممن ألممف
رايل ،ما مل يكن غرامة مالية ،أو نفقة مقررة".
 -١58كممما أجمماز املشممرع أتجيممل تنفيممذ األمممر ابحلممبس يف بعممض احلمماالت احلرجممة فنصم املممادة
( )٢/5١6مممن قممانون املرافع ممات علممى أن "كم مما جيمموز لقاض ممي التنفيممذ أتجي ممل حممبس امل ممدين يف
احلمالتني اآلتيتممني :أ -إذا ثبم بتقريمر مممن اجلهممة الطبيمة املختصممة أن املممدين ممريض مرضمما مؤقتمما ال
يتحمممل معم السممجن ،ويكممون الت جيممل حلممني شممفائ  .ب -إذا كممان املممدين اِممرأة حممامال .ويكممون
الت جيل إىل ما بعد مضي سنتني من وضع احلمل ،لرعاية الرضيع".

املادة ()12
حرية التنقل واإلقامة
 -١5٩كفممل املشممرع الدسممتوري حريممة التنقممل مبمما فيهمما حريممة التنقممل داخممل الدولممة واخلممروج مممن
الدولة واختيار مكان اإلقامة والعودة إىل الدولة ،كل ذلك من العناصر األساسية اليت تركز عليهما
احلرايت الشخصية األساسية وهي حق لكل مواطن ال جيوز مصمادرت دون مسمو أو تقييمده بمال
مقتضى .حيث نص املادة  36من الدستور على "احلريمة الشخصمية مكفولمة .وال جيموز القمبض
علممى إنسممان أو حبسم أو تفتيشم أو حتديممد إقامتم أو تقييممد حريتم يف اإلقامممة أو التنقممل إال وفممق
أحكممام القممانون .وال يعممر أي إنسممان للتعممذيب أو للمعاملممة احلاطممة ابلكرامممة ،ويعتممر التعممذيب
جرمية يعاقب عليها القانون" ،كما نص املادة  38علمى "ال جيموز إبعماد أي ممواطن عمن المبالد،
أو منع من العودة إليها".
 -١6٠نظم ممم املشم ممرع يف القم ممانون رقم ممم ( )٢١لسم ممنة  ٢٠١5بتنظم مميم دخم ممول وخم ممروج الوافم ممدين
وإقامتهم األحكام املتعلقة بدخول وخروج الوافدين الذين هلم إقامة شرعية داخمل المبالد وألسمرهم
ومل مينممع أو يفممر قيممودا علممى الممدخول واخلممروج بشممر عممدم البقمماء خممارج الدولممة بصممورة مسممتمرة
ملممدة تزيممد علممى سممتة أشممهر ،ممما مل حيصممل قبممل سممفره أو قبممل مضممي سممنة مممن اتريممخ خروجم  ،علممى
إذن ابلعمودة ممن اجلهمة املختصممة ،بعمد أداء الرسموم املقممررة ،علمى أال يكمون قممد مضمى علمى انتهمماء
إقامت م أكثممر مممن سممتني يوممما .وجيمموز لمموزير الداخليممة ،أو مممن ينيب م  ،التجمماوز عممن املممدد املنصمموص
عليها يف الفقرة السابقة.
 -١6١صدر القانون رقم ( )١3لسنة  ٢٠١8بتعديل بعض أحكمام القمانون رقمم ( )٢١لسمنة ٢٠١5
بتنظمميم دخممول وخممروج الوافممدين ،وبنمماء علممى هممذا التعممديل يكممون للوافممد للعمممل اخلاضممع لقممانون
العمل املشار إلي  ،احلمق يف اخلمروج املؤقم أو املهلمادرة النهائيمة للمبالد خمالل سمراين عقمد العممل،
وجيوز للمستقدم أن يقدم طلبا مسببا ومسبقا لوزارة التنمية اإلدارية والعممل والشمؤون االجتماعيمة
أبمسمماء مممن يممرى ضممرورة موافقت م املسممبقة علممى مهلممادرهتم للممبالد بسممبب طبيعممة عملهممم مبمما ال جيمماوز
( )%5م م ممن ع م ممدد الع م مماملني لدي م م  ،ويف ح م ممال موافق م ممة وزارة التنمي م ممة اإلداري م ممة والعم م ممل والش م ممؤون
االجتماعيممة علممى الطلممب ُختطممر اجلهممة املختصممة بممذلك .وللوافممد  -حالممة عممدم متكينم مممن مهلممادرة
الم ممبالد ألي سم ممبب مم ممن األسم ممباب  -اللجم مموء إىل جلنم ممة تظلمم ممات خم ممروج الوافم ممدين الم مميت يصم ممدر
بتشمكيلها وحيممدد اختصاصمماهتا واإلجمراءات المميت تتبممع أمامهما ونظممام عملهمما قمرار مممن المموزير وعلممى
اللجنة أن تب يف التظلم خالل ثالثة أايم عمل.
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 -١6٢كممما جممرم القممانون رقممم ( )٢١لعممام  ٢٠١5املشممار إلي م حجممز اجل موازات ويشممتمل علممى
عقمموابت جنائيممة هلممذه املمارسممة ،حيممث غل م العقوبممة علممى حجممز اجل موازات بهلرامممة بلهل م مخسممة
وعش م ممرون أل م ممف رايل .كم م مما أن الق م مرار ال م مموزاري رق م ممم ( )١8لس م ممنة  ٢٠١4بتحدي م ممد اش م مرتاطات
ومواصفات السكن املناسب للعمال الوافدين ،ن على ختصي أماكن آمنمة يتموافر فيهما خممازن
قابلة للقفل ،حبيث يستطيع العممال الوصمول إليهما حبريمة ،وحفم واثئقهمم وممتلكماهتم الشخصمية،
مبا يف ذلك جوازات سفرهم.
 -١63أشممارت املممادة  ١٠مممن القممانون رقممم ( )١١لسممنة  ٢٠١8بش م ن اللجمموء السياسممي ،أن م
جيمموز لممإلدارة املختصممة حتديممد حمممل إقامممة الالجممئ السياسممي ،وذلممك للحفمما علممى سممالمت  .وال
جيوز لالجئ السياسي تهليري حمل إقامت إال بعد احلصول على موافقة اإلدارة املختصة.
 -١64أما ابلنسبة لهلري املواطنني فال توجد أي قيود تتعلق حبركتهم داخل الدولة.
واثئق السفر
 -١65ختممت إدارة اجلنسممية القطريممة إبصممدار وإعممادة إصممدار ج موازات السممفر القطريممة العاديممة
وواثئق السفر .ويتم ذلك استنادا إىل املادة رقم  ۱۰من املرسموم بقمانون رقمم ( )١4لسمنة ۱۹۹۳
بش ن جوازات السفر القطرية والقوانني املعدلة ل .

أوال -جواز السفر القطري
 -١66الشممر األساسممي وامللممزم إلصممدار ج مواز سممفر قطممري أن يكممون املعممي ابلصممرف قطممري
اجلنسية ،وذلك وفقا ملا جاء ابملادة رقم  5من املرسوم بقانون أعاله ومت تقييد إجراءات اإلصمدار
ابمل ممادة رق ممم  ١5م ممن املرس مموم بق ممانون رق ممم ( )١4لس ممنة  ۱۹۹۳بشم م ن جم موازات الس ممفر املعدل ممة
ابلقممانون رقممم ( )5لسممنة  ۲۰۰۷فإنم ال جيمموز مممن األبنمماء القصممر أو انقصممي األهليممة أو فاقممديها
جوازات سفر مستقلة إال مبوافقة وي األمر أو ممثل القانوين.

اثنيا -وثيقة السفر القطرية
 -١67إن إجمراءات إصممدار وثيقممة السممفر القطريممة تممتم بصممورة اسممتثنائية وألهممداف حمممددة حيممث
أهنم مما متم ممن يف الهلالم ممب للمقيمم ممني يف دولم ممة قطم ممر يف حم مماالت الضم ممرورة أو يف حالم ممة أن ال يكم ممون
الشخ حامال جلواز سفر.

املادة ()13
إبعاد األجنيب
اإلبعاد القضائي
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•

نص م املممادة  67مممن الدسممتور القطممري يف البنممد  6منهمما علممى اختصمماص مسممو
األمري "العفو عن العقوبة أو ختفيفها وفقا للقانون".

•

وحيممث أن إبعمماد األجنمميب مممن الممبالد يعممد مممن العقمموابت التبعيممة والتكميليممة وفقمما
للبنممد  7مممن املممادة  65مممن قممانون العقمموابت رقممم ( )١١لسممنة  ٢٠٠4ومممن مث
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فإن وفقا لن املادة الدستورية سالفة الذكر فإن لسممو األممري اختصماص العفمو
من عقوبة اإلبعاد.
•

ونص م املممادة  77مممن قممانون العقمموابت املشممار إلي م  ،مممع عممدم اإلخممالل حب ممق
اجلهات اإلدارية املختصة يف إبعاد أي أجنيب وفقا للقانون ،جيوز للمحكممة ،إذا
حكمم م عل ممى األجن مميب بعقوب ممة مقي ممدة للحري ممة يف جناي ممة أو جنح ممة ،أن حتك ممم
إببعاده عن الدولة بعد االنتهاء من تنفيذ العقوبة .فإذا كان احلكم ابلعقوبة على
الوج املبني يف الفقرة السابقة صمادرة يف جرميمة خملمة ابلشمرف أو األمانمة ،وجمب
على احملكمة أن حتكم إببعاد األجنيب عن الدولة بعد اإلنتهماء ممن تنفيمذ العقوبمة
أو سقوطها.

•

ونص املادة  78من قمانون العقموابت املمذكور علمى "جيموز للمحكممة ،يف ممواد
اجلن  ،أن حتكم إببعاد األجنيب عن البالد بمدال ممن احلكمم عليم ابلعقوبمة املقمررة
للمحكمة".

اإلبعاد اإلداري
•

50

نصم املممادة  ١3مممن قممانون رقممم ( )١١لسممنة  ٢٠١8بتنظمميم اللجمموء السياسممي
على أن جيوز للوزير ،بعد استطالع رأي اللجنة ،أن يصدر قمرارا إببعماد الالجمئ
السياسي من البالد يف أي من احلاالت اآلتية:
()١

إذا ثب ارتكابم إحمدى اجلمرائم أو األفعمال املنصموص عليهما يف املمادة
 3من هذا القانون ،سواء قبل تقدمي طلمب اللجموء السياسمي أو بعمد
اكتساب صفة الجئ سياسي.

()٢

إذا مار نشاطا سياسيا أثناء إقامت يف الدولة.

()3

إذا كان وجوده يشكل خطرا على أمن الدولة أو النظام العام.

•

نص م امل ممادة  ٢5م ممن ق ممانون رق ممم ( )٢١لس ممنة  ٢٠١5بتنظ مميم دخ ممول وخ ممروج
الوافممدين وإقممامتهم املعممدل علممى "اسممتثناء مممن أحكممام أي قممانون آخممر ،للمموزير أن
يصممدر أم مرا برتحيممل أي وافممد يثب م أن يف وجمموده يف الدولممة ممما يهممدد أمنهمما أو
سممالمتها يف الممداخل أو اخلممارج أو يضممر ابالقتصمماد المموطي أو الصممحة العامممة أو
اآلداب العامة".

•

كممما نصم املممادة  ٢6مممن القممانون املشممار إليم  ،علممى أنم ال جيمموز للوافممد الممذي
صدر حكم قضائي إببعاده أو ترحيل  ،العودة إىل الدولة ،إال بقرار من الوزير.

•

نص املمادة  ٢7ممن القمانون املمذكور "جيموز للموزير أو ممن ينيبم  ،أن ميمن الوافمد
الذي صدر أمر برتحيل  ،ول مصماحل يف الدولمة تقتضمي وقتما لتصمفيتها ،مهلمة ال
جتمماوز تسممعني يوممما قابلممة للتجديممد ملممدة أو مممدد أخممرى مماثلممة ،بشممر أن يقممدم
ضممماان مقبمموال وبممذلك تبممني مممن األحكممام السممابقة أن املشممرع القطممري قممد حممدد
حاالت اإلبعاد اإلداري أو حاالت حكم اإلبعاد القضائي.
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املادة ()14
املساواة أمام القضاء واحلق يف حماكمة عادلة
 -١68كف ممل املش ممرع يف الدس ممتور املس مماواة أم ممام الق ممانون فنصم م امل ممادة  35عل ممى أن "الن مما
متساوون أمام القانون .ال متييمز بيمنهم يف ذلمك بسمبب اجلمنس ،أو األصمل ،أو اللهلمة ،أو المدين".
كما قرر الدستور أن املتهم بر حى تثب إدانت وكفمل الدسمتور حقم يف حماكممة عادلمة فنصم
املادة  3٩من الدسمتور علمى أن "املمتهم بمريء حمى تثبم إدانتم أممام القضماء يف حماكممة تموفر لم
فيها الضماانت الضرورية ملمارسة حق الدفاع".
 -١6٩نظ ممم املش ممرع اجم مراءات التقاض ممي يف الق ممانون رق ممم ( )١3لس ممنة  ١٩٩٠إبص ممدار ق ممانون
املرافعات املدنية والتجارية وتعديالت وكمذلك يف القمانون رقمم ( )٢3لسمنة  ٢٠٠4إبصمدار قمانون
اإلجراءات اجلنائية ،قانون السلطة القضائية الصادر ابلقانون رقم ( )١٠لسمنة  ٢٠٠3وتعديالتم
اليت كان آخرها ،قانون رقم ( )4لسنة .٢٠١٩
 -١7٠قرر املشرع يف القوانني املذكورة كافة الضماانت اليت تكفل إقامة حماكمة عادلمة متضممنة
اسممتقاللية وحياديممة مرفممق القضمماء والضممماانت املتعلقممة ابملممتهم ومتكين م مممن الوصممول إىل احملكمممة
املختص ممة والب م يف ال ممدعوى ابلس ممرعة املمكن ممة وممارس ممة ح ممق ال ممدفاع والوص ممول إىل حق م وتنفي ممذ
األحكام القضائية واحلق يف املساواة أمام القمانون والقضماء وعمدم إخضماع املمتهم إىل إكمراه ممادي
أو معنمموي وعممدم إخضمماع املممتهم إىل ضممرب مممن ضممروب التعممذيب أو املعاملممة القاسممية أو املهينممة
واف مرتا ب مراءة املممتهم ،واحملاكمممة أمممام حمكمممة خمتصممة مسممتقلة ونزيهممة وتممؤمن ل م فيه مما الضممماانت
الضرورية ملمارسمة حق الدفماع وحق املتهم أن حياكم علنيا وحق املتهم يف اسمتدعاء الشمهود واحلمق
يف االست ناف والتمييز.
 -١7١النيابة العامة هي شعبة من شمعب القضماء الميت كفمل هلما القمانون العديمد ممن الضمماانت
اليت تدعم استقالليتها واليت من بينها:
 -1ضماانت دستورية وقانونية
 -١7٢نص العديد من املواد الدستورية والقانونية على مبمدأ اسمتقالل القضماء والنيابمة العاممة.
فاملقومات األساسية للمجتمع القطمري عمددها الدسمتور ،أوال العمدل( )47واملسماواة ،وتلتمزم الدولمة
دستوراي بصيان تلك املقومات والدعامات( .)48وقد توال النصوص الدستورية علمى المن علمى
أن النا متساوون أمام القانون( ،)4٩وأن احلريمة الشخصمية مكفولمة( ،)5٠وأن خلصوصمية اإلنسمان
حرمتهمما( ،)5١وأن املممتهم بممريء حممى تثب م إدانت م يف حماكمممة تمموفر ل م فيهمما الضممماانت الضممرورية
ملمارسة حق الدفاع( ،)5٢وأن ال جرمية وال عقوبة إال بقانون(.)53

__________

()47
()48
()4٩
()5٠
()5١
()5٢
()53
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املادة ( )١8من الدستور.
املادة ( )٢٠من الدستور.
املادة ( )35من الدستور.
املادة ( )36من الدستور.
املادة ( )37من الدستور.
املادة ( )3٩من الدستور.
املادة ( )4٠من الدستور.
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 -١73مث أفممرد الدسممتور الممدائم لدولممة قطممر اباب كممامال هممو البمماب الرابممع منم عممن موضمموع تنظمميم
السمملطات ،وأكممد فيم علممى أن نظممام احلكممم يقمموم علممى أسمما فصممل السمملطات مممع تعاوهنمما علممى
الوج م م املب م ممني يف الدس م ممتور( ،)54وأن الس م مملطة القض م ممائية تتواله م مما احمل م مماكم عل م ممى الوج م م املب م ممني يف
الدستور(.)55
 -١74ويف الفص ممل اخل ممامس م ممن الب مماب الراب ممع م ممن الدس ممتور مت الت كي ممد عل ممى مب ممدأ اس ممتقالل
القضمماء وسمميادة حكممم القممانون وأن القضمماة مسممتقلون ال سمملطان علمميهم يف قضممائهم لهلممري القممانون
وال جيم مموز ألي جهم ممة التم ممدخل يف القضم ممااي أو يف سم ممري العدالم ممة( ،)56وأن التقاضم ممي حم ممق مصم ممون
ومكفول للكافة(.)57
 -١75ويف ذات الفصممل املتعلممق ابلسمملطة القضممائية نم الدسممتور يف املممادة  ١36منم علممى أن
"تت مموىل النياب ممة العام ممة ال ممدعوى العمومي ممة إبس ممم اجملتم ممع ،وتش ممرف عل ممى ش ممؤون الض ممبط القض ممائي
وتس ممهر عل ممى تطبي ممق الق موانني اجلنائي ممة ،ويرت ممب الق ممانون ه ممذه اهلي ممة وي ممنظم اختصاص مماهتا ،ويب ممني
الشرو والضماانت اخلاصة مبن يولون وظائفها".
 -١76وقممد مت تعزيممز احلمايممة الدسممتورية بممن املممادة  ١مممن القممانون رقممم ( )١٠لسممنة ٢٠٠٢
بشم ن النيابممة العامممة المميت أكممدت علممى أن النيابممة العامممة هي ممة قضممائية مسممتقلة ،وأن النيابممة العامممة
تت لف من انئب عام يكون رئيسا هلا ويعاون عدد كاف من أعضاء النيابة ،وأن ال جيوز مساءلة
النيابة العامة عن نتائ أعماهلا أو تصرفاهتا يف جمال ممارستها لوظائفها(.)58
 -2استقاللية النيابة العامة املؤسسية
 -١77هنالممك العديممد مممن الضممماانت املمنوحممة للنيابممة العامممة لضمممان اسممتقالليتها املؤسسممية،
منها:

(أ) االستقاللية املالية( :موازنة مستقلة وموارد مناسبة)
 -١78نص املادة  ١من القانون رقم ( )١٠لسنة  ٢٠٠٢بش ن النيابة العامة علمى أن النيابمة
العامة يكون هلا موازنة تلحق ابملوازنة العامة للدولة.

(ب) االستقاللية اإلدارية
 -١7٩كفل القانون رقم ( )١٠لسنة  ٢٠٠٢تعيني عدد كماف ممن املموظفني اإلداريمني وغمريهم
يف النيابة العامة ،ويسري يف ش هنم أحكام الئحة شؤون املوظفني اليت يصمدر هبما قمرار ممن جملمس
المموزراء بنمماء علممى اق مرتاح النائممب العممام ،ومممن مث خيضممع تعيممني املمموظفني اإلداريممني يف النيابممة العامممة
للقواعد املنصوص عليها يف قانون املوارد البشرية رقم ( )8لسنة .٢٠٠٩
__________

()54
()55
()56
()57
()58
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 -3استقاللية أعضاء النيابة العامة والنائب العام (الضماانت الشخصية)
 -١8٠هنالممك العديممد مممن الضممماانت الشخصممية المميت تضمممن اسممتقالل أعضمماء النيابممة العامممة
والنائب العام ومن بينها:

(أ) ضماانت حلماية األمن الشخصي واالقتصادي ألعضاء النيابة العامة
 -١8١تتمثممل يف عممدم قابليممة أعضمماء النيابممة العامممة للعممزل ،وذلممك وفقمما للمممادة  ٢3مممن قممانون
النيابة العامة رقم ( )١٠لسنة  ٢٠٠٢واليت تمن علمى "أعضماء النيابمة العاممة ،غمري قمابلني للعمزل
إال حبكم أتدييب وفقا ألحكام هذا القانون" ،وال جيوز مساءلة النيابة العامة عن نتمائ أعماهلما أو
تصرفاهتا يف جمال ممارستها لوظائفها.
 -١8٢وفقمما ملمما نصم عليم املممادة رقممم  4٠مممن القممانون رقممم ( )١٠لسممنة  ٢٠٠٢بشم ن النيابممة
العاممة فإنم " -١يف غمري حالممة التلمبس جبرميممة ،ال جيموز القممبض علمى عضممو النيابمة العامممة أو اختمماذ
أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده ،إال بعد احلصول على إذن بمذلك ممن النائمب العمام ،كمما
ال جيوز حبس احتياطيا أو جتديد حبس إال بقرار من النائب العام -٢ .يف حالمة التلمبس ،جيمب
إبال النائب العام فور القبض على عضو النيابة العامة ،ويقرر النائب العام ،إما حبس احتياطيا
أو اإلفمراج عنم  .ويف مجيممع األحموال ال جيمموز حتريممك الممدعوى اجلنائيممة ضممد عضممو النيابممة إال بقمرار
من النائب العام".

(ب) جترم التدخل أو حماولة الت ثري يف قرارات أعضاء النيابة العامة
 -١83وفقمما لممن املممادة  ٢٠١مممن قممانون العقمموابت أنم "يُعاقممب ابحلممبس مممدة ال جتمماوز سممنتني
وابلهلرام ممة ال مميت ال تزي ممد عل ممى عش ممرة آالف ري ممال ،أو إبح ممدى ه مماتني العق مموبتني ،ك ممل م ممن أخ ممل،
إبحممدى طممرق العالنيممة ،ابالح مرتام الواجممب لقمما أو أحممد أعضمماء النيابممة العامممة ،يف ش م ن أي
دعوى أو مبناسبتها".
 -١84واستنادا ملا ورد يف ن املادة  ٢٠٢من قانون العقوابت "يُعاقب ابحلبس ممدة ال جتماوز
ثممال سممنوات ،وابلهلرامممة المميت ال تزيممد علممى عشممرة آالف ريممال أو إبحممدى همماتني العقمموبتني ،كممل
مممن حمماول بسمموء قصممد عممن طريممق األمممر ،أو الطلممب ،أو التهديممد ،أو الرجمماء ،أو التوصمميةَ ،محممل
موظمف ذي اختصمماص قضممائي علمى اختمماذ إجمراءات خمالفمة للقممانون ،أو علممى االمتنماع عممن اختمماذ
إجراءات يوجب القانون اختاذها".

(ج) رواتب مناسبة
 -١85نص م املممادة  ١5مممن قممانون النيابممة العامممة علممى "حتممدد بق مرار أمممريي ،بنمماء علممى اق مرتاح
النائب العام ،مرتبات أعضاء النيابة العامة وبدالهتم وعالواهتم .وال جيوز أن يقرر ألحدهم مرتمب
بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية أبية صورة كان ".
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 -4ضمان االستقرار الوظيفي

(أ) سن التقاعد
 -١86تنتهممي واليممة أعضمماء النيابممة العامممة ببلممو سممن التقاعممد وهممو سممبعني سممنة ،وحيممق لعضممو
النيابة إذا بل ستني سنة أن يطلب إحالت إىل التقاعد.

(ب) نظام الرتقية
 -١87نص املادة  4١من قانون النيابة العامة على "تنش إدارة للتفتيش علمى أعممال أعضماء
النيابممة العامممة تلحممق مبكتممب النائممب العممام ،وتشممكل برائسممة أحممد احملممامني العممامني األول ويعاون م
عممدد كمماف مممن احملممامني العممامني ورؤسمماء النيابممة .وختممت اإلدارة املممذكورة ابلتفتمميش علممى أعمممال
أعضمماء النيابممة العامممة ع ممدا النائممب العممام واحملممامني الع ممامني األول .كممما ختممت بفح م وحتقي ممق
الش ممكاوى ال مميت تق ممدم ض ممد أعض مماء النياب ممة العام ممة وتك ممون متعلق ممة أبعم ممال وظ ممائفهم أو أبم ممور
مسمملكية .ويصممدر ق مرار مممن النائممب العممام بنممدب مممدير وأعضمماء هممذه اإلدارة ملممدة سممنتني قابلممة
للتجديد".
 -١88ووفقا لن املادة  4٢من قانون النيابة العامة "جيري التفتيش على أعمال أعضاء النيابة
العامة مرة على األقل كل سنتني .ويكون تقدير الكفايمة إبحمدى املراتمب اآلتيمة( :كمفء  -فموق
املتوسط  -متوسط  -أقل من املتوسط)".

(ج) تعيني أعضاء النيابة العامة بناء على قواعد موضوعية
 -١8٩يممتم تعيممني النائ ممب العممام مبوجممب أم ممر أمممريي بدرجممة وزي ممر ،ويكممون للنائممب الع ممام ذات
املخصصممات املاليممة املمنوحممة للمموزراء .وابلممرغم مممن ذلممك فممإن النائممب العممام يتمتممع ابسممتقاللية اتمممة
عمن أعضماء السمملطة التنفيذيمة .ويمتم تعيممني ابقمي أعضماء النيابممة العاممة مبوجمب مرسمموم أممريي بنمماء
عل ممى اق مرتاح النائ ممب الع ممام .أم مما مس مماعدي النياب ممة في ممتم تعيي ممنهم أو إهن مماء خ ممدمتهم أو نقله ممم إىل
وظائف أخرى مبوجب قرار من رئيس جملس الوزراء بناء على اقرتاح النائب العام.

(د) نظام النقل
 -١٩٠نصم املممادة رقممم  ٢3مممن قممانون النيابممة العامممة علممى "أعضمماء النيابممة العامممة ،غممري قممابلني
للعزل إال حبكم أتدييب وفقا ألحكام هذا القانون".
 -١٩١ووفقمما لممن املممادة رقممم  ٢4مممن ذات القممانون أن م "يف حالممة نقممل عضممو النيابممة العامممة،
مبوافقت  ،إىل وظيفة أخمرى ،فرياعمى أن يكمون النقمل إىل درجمة معادلمة لوظيفتم السمابقة أو يمدخل
مرتبم يف حممدود ربطهمما ،وإذا كممان مرتبم وملحقاتم وقم النقممل جيمماوز هنايممة مربممو تلممك الدرجممة،
احتف العضو املنقول مبرتب وملحقات بصفة شخصية".

(ه) منع انتداب أعضاء النيابة العامة ملهمات غري القضائية أو القانونية
 -١٩٢نص املادة رقم  ١7من قانون النيابمة العاممة علمى "ال جيموز نمدب أعضماء النيابمة خمارج
النيابممة إال للقيممام أبعمممال نظممرية للعمممل القضممائي .ويكممون النممدب بقمرار مممن النائممب العممام ،وذلممك
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ملدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوق  ،وحبد أقصى س سنوات متصلة إذا كان
الندب لكل الوق ".
 -١٩3ووفقمما لممن املممادة رقممم  ١8مممن ذات القممانون أن م "ال جيمموز لعضممو النيابممة العامممة ،بهلممري
موافقمة النائممب العممام ،أن يكمون حمكممما يف نمزاع ولممو بهلمري أجممر ،ولممو كممان النمزاع غممري مطممروح علممى
القضاء .واسمتثناء ممن ذلمك جيموز بقمرار ممن النائمب العمام ،نمدب عضمو النيابمة ليكمون حمكمما عمن
احلكومة أو إحدى اهلي ات أو املؤسسات العامة".
 -١٩4ووفقمما لممن املممادة رقممم  ١٩مممن ذات القممانون أن م "جيمموز إعممارة عضممو النيابممة العامممة إىل
جهمة حكوميمة أو دوليمة يف المداخل أو اخلمارج ،ويصممدر ابإلعمارة مرسموم بنماء علمى عمر النائممب
العممام ،وال جيمموز أن تزيممد مممدة اإلعممارة علممى أربممع سممنوات متصمملة ،إال إذا اقتض م ذلممك مصمملحة
عليا للبالد يقدرها األمري".
 -١٩5يتبني مما سمبق استعراضم ممن ضمماانت ممدى اسمتقالل النيابمة العاممة والنائمب العمام عمن
السلطة التنفيذية يف دولة قطر وأن أعضماءها يتمتعمون ابلضمماانت الميت متمنحهم االسمتقاللية أثنماء
ممارستهم لوظائفهم.

املادة ()15
الشرعية اجلنائية
 -١٩6ين الدستور على عدم رجعيمة القموانني يف املمادة  4٠منم كالتماي "ال جرميمة وال عقوبمة
إال بقانون .وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل ب  ،والعقوبة شخصية .وال تسري أحكام
القوانني إال علمى مما يقمع ممن اتريمخ العممل هبما ،وال يرتتمب عليهما أثمر فيمما وقمع قبلهما ،وممع ذلمك
جيوز يف غري املواد اجلنائية وأبغلبية ثلثي أعضاء جملس الشورى الن على خالف ذلك".
 -١٩7قممرر القممانون رقممم ( )١١لسممنة  ٢٠٠4إبصممدار قممانون العقمموابت علممى ذات املبممدأ وعلممى
تطبيق القانون األصل للمتهم يف اجلرائم اليت مل يصدر فيهما حكمم هنمائي وذلمك يف املمادة ()١/٩
على أن "يسري على اجلرمية القانون املعمول ب وق ارتكاهبا ،ومع ذلك إذا صدر بعمد ارتكماب
اجلرميممة وقبممل الفصممل فيهمما حبكممم ابت ،قممانون أصممل للمممتهم ،طبممق هممذا القممانون دون غممريه .وإذا
أصممب احلكممم ابات ،وصممدر قممانون جيعممل الفعممل أو االمتنمماع عممن الفعممل غممري معاقممب علي م  ،يوقممف
تنفيذ احلكم وتنتهي آاثره اجلنائية".
 -١٩8ق م ممرر الق م ممانون امل م ممدين الص م ممادر ابلق م ممانون رق م ممم  ٢٢لس م ممنة  ٢٠٠4عل م ممى ذات املب م ممدأ يف
املادة ( )3على أن " -١يسري القانون اجلديد على كل ما يقع من اتريخ العمل ب  ،ما مل يرد ب
ن م يقضممي بهلممري ذلممك -٢ .تبقممى آاثر التصممرفات خاضممعة للقممانون املعمممول ب م وق م إبرامهمما،
وذلممك ممما مل تكممن أحكممام القممانون اجلديممد متعلقممة ابلنظممام العممام فتسممري علممى ممما يرتتممب مممن هممذه
اآلاثر بعد العمل ب ".
 -١٩٩نظممم ق ممانون العقمموابت القط ممري يف البمماب الث مماين من م مس م لة نطمماق س مراين أحكام م يف
الممداخل واخلممارج ،حيممث أقممرت وأكممدت امل مواد ال مواردة يف هممذا البمماب علممى مبممدأ اإلقليميممة ومبممدأ
سمراين الواليممة القضممائية خممارج إقلمميم الدولممة وفقمما للمعيممار اجلنممائي الممدوي املعممروف مببممدأ شخصممية
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قانون العقوابت بشمقي اإلجيما والسمليب ،فاإلجيما إذا كمان مرتكمب اجلرميمة ينتممي جلنسمية لدولمة
قطر ،والسليب أبن يكون اجملي علي هو املنتمي جلنسية الدولة.
 -٢٠٠وقد أخذ املشرع القطري ابلشمق اإلجيما هلمذا املعيمار يف املمادة  ١8ممن قمانون العقموابت
القطممري وذلممك بس مراين أحكام م علممى كممل قط ممري ارتكممب وهممو خممارج قطممر فعممال يعتممر جناي ممة
أو جرميممة يف هممذا القممانون ،يعاقممب مبقتضممى أحكام م إذا عمماد إىل قطممر وكممان الفعممل معاقبمما علي م
مبقتضى قانون البلد الذي ارتكب في .
 -٢٠١أممما ابلنسممبة للشممخ غممري القطممري( ،املقمميم) فإن م خيضممع للواليممة القضممائية لدولممة قطممر
عن ممدما يرتك ممب أي جرمي ممة أو انته مماك ألي ق ممانون داخ ممل دول ممة قط ممر أو عن ممدما يس ممهم يف نش مما
إجرامممي يقممع بعض م داخممل إقلمميم دولممة قطممر ،وهممو مممؤدى املعيممار األساسممي الممذي أتخممذ ب م مجيممع
الممدول وهممو مبممدأ اإلقليميممة احملممدد للقممانون العقمما الواجممب تطبيقم علممى النشمما اإلجرامممي الممذي
يقع كل أو بعض على إقليم الدولة.
 -٢٠٢وقد أخذ املشرع القطري هبذا املعيار يف املمادة  ١3ممن قمانون العقموابت ،وذلمك بسمراين
أحكام على كل من يرتكب يف قطر جرمية من اجلرائم املنصوص عليها في واعتر اجلرمية مرتكبمة
يف قطممر إذا وقممع فيهمما فعممل مممن األفعممال املكونممة هلمما أو إذا حتقق م يف نتيجتهمما أو كممان ي مراد أن
تتحقق فيها.
 -٢٠3أممما ابلنسممبة للشممخ غممري القطممري (املقمميم) إذا ارتكممب يف اخلممارج فعممال بوصممف فمماعال
أو شم م مريكا يف أي م م ممن جم م مرائم االجت م ممار يف املخ م ممدرات أو يف األش م ممخاص أو يف جم م مرائم القرص م ممنة
واإلرهاب الدوي ،فإن جمرد تواجده يف الدولة من ش ن أن يستنهض الوالية القضائية للدولة.
 -٢٠4وقد أخذ املشرع القطمري هبمذا احلكمم يف املمادة رقمم  ١7ممن قمانون العقموابت حيمث قمرر
س مراين أحكممام هممذا القممانون علممى كممل مممن وجممد يف الدولممة ،وأاي كان م جنسمميت مقيممما أو عممابرا
حبسبان أن معيار التواجد يف الدولة قد يتوافر يف العابر واملقيم وبعد أن ارتكب يف اخلارج بوصف
فاعال أو شريكا أاي من اجلرائم املشار إليها أعاله.
 -٢٠5هممذا ومل يكتممف املشممرع القطممري ابملعيممارين سممالفي الممذكر لت كيممد الواليممة القضممائية لدولممة
قطممر ملالحقممة مواطنيهمما وغممريهم مممن املقيمممني علممى إقلمميم الدولممة بممل أضمماف معيممارا اثلثمما وهممو مبممدأ
العينيممة لتهلطيممة مالحقممة املممذكورين عممن طريممق متابعممة النشمما اإلجرامممي عممر احلممدود واملسمما ة يف
تلممك النوعيممة مممن اجلمرائم حممى ولممو ارتكبم كلهمما خممارج إقلمميم الدولممة ،ألهنمما تشممكل هتديممدا ألمممن
الدولة اخلارجي والداخلي.
 -٢٠6وقد أخذ املشرع القطري هبذا املعيار يف املمادة  ١6ممن قمانون العقموابت ،وذلمك بسمراين
أحكام م علممى كممل مممن ارتكممب خممارج قطممر وأاي كان م جنسمميت فعممال جيعل م فمماعال أو ش مريكا يف
جرمية وقع كلها أو بعضها داخل قطر أو من ارتكمب داخمل قطمر فعمال جيعلم فماعال أو شمريكا
يف جرمية وقع كلها أو بعضها خارج قطر بشمر أن تكمون اجلرميمة معاقبما عليهما مبقتضمى قمانون
العقوابت القطري وفقا لشر االزدواج يف التجرم.
 -٢٠7هممذا ونضمميف أخ مريا أبن الواليممة القضممائية لدولممة قطممر متتممد لتشمممل اجل مرائم المميت ترتكممب
علممى مممن السممفن والطممائرات المميت متلكهمما الدولممة أو حتمممل علمهمما أو تممديرها ألي غممر  ،وأينممما
وجممدت وفقمما حلكممم املممادة  ١4مممن قممانون العقمموابت .وجتممدر اإلشممارة إىل أن قممانون العقمموابت قممد
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تبممى يف املممادة  ١7مبممدأ الواليممة القضممائية الدوليممة فيممما يتعلممق جب مرائم االجتممار يف املخممدرات أو يف
األشخاص أو جرائم القرصنة أو اإلرهاب الدوي.

املادة ()16
الشخصية القانونية
 -٢٠8نظم القانون املدين الصادر ابلقانون رقمم ( )٢٢لسمنة  ٢٠٠4بدايمة الشخصمية القانونيمة
للفممرد مبقتضممى املممادة  3٩من م علممى أن " -١تبممدأ شخصممية اإلنسممان بتمممام والدت م حيمما ،وتنتهممي
مبوت م  -٢ .تسممري يف ش م ن املفقممود والهلائممب واللقمميط األحكممام املقممررة يف ق موانني خاصممة ،فممإن مل
توجممد ف حكممام الش مريعة اإلسممالمية ،".ومبقتضممى املممادة  4٩علممى أن " -١كممل شممخ بل م سممن
الرشممد يكممون كامممل األهليممة ألداء التصممرفات القانونيممة ،ممما مل يكممن قممد قضممي ابسممتمرار الواليممة أو
الوصاية على مال أو ابحلجر علي  -٢ .وسن الرشد مثانية عشرة سنة كاملة".
 -٢٠٩ونصم املممادة  5مممن قممانون رقممم ( )3لسممنة  ٢٠١6بشم ن تنظمميم قيممد املواليممد والوفيممات
عل ممى "جي ممب عل ممى املوظ ممف املخ ممت بتلق ممي التبليم م بواقع ممة ال مموالدة ،أن يق مموم إبجم مراء القي ممد يف
سجالت املواليمد ،ويُسملّم الشمخ المذي قمام ابلتبليم إشمعارا يشمتمل علمى امسم بعمد التثبم ممن
شخصيت  ،وعلى رقم قيد املولود ابلسجالت ،واتريخ البال  ،وسم املولمود ،واسمم والمدي املولمود.
ولألشخاص املكلفني ابلتبلي املنصوص عليهم يف البنود ( )6( ،)5( ،)٢( ،)١من املادة  3ممن
هم ممذا القم ممانون ،مراجعم ممة اإلدارة املختصم ممة بم مموزارة الداخليم ممة خم ممالل سم ممبعة أايم مم ممن اتريم ممخ التبلي م م
الستصممدار واسممتالم شممهادة املمميالد ،وفقمما للنممموذج الممذي حتممدده الالئحممة التنفيذيممة هلممذا القممانون.
ويُسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل ،إىل والدي املولود أو من يقوم مقامهما".

 -٢١٠كما نص املادة  5من مرسوم بقانون رقمم ( )١4لسمنة  ١٩٩3بشم ن جموازات السمفر
على "تصرف جوازات السفر ملن يتمتعون ابجلنسية القطرية وفقا ألحكام القانون".
 -٢١١وقم ممد مت تسم ممجيل وإصم ممدار شم ممهادات مم مميالد لعم ممدد  ٢7١3٠مولم ممودا يف عم ممام ،٢٠١6
و ٢8٢3٢مولودا يف عام  ،٢٠١7و ٢8538مولودا يف عام .٢٠١8

املادة ()17
اخلصوصية
 -٢١٢يكف ممل دس ممتور دول ممة قط ممر والتشم مريعات ذات الص مملة احل ممق يف اخلصوص ممية فق ممد نص م م
املادة  37من الدستور الدائم لدولة قطر على أن "خلصوصية اإلنسمان حرمتهما ،فمال جيموز تعمر
أي ش م ممخ  ،ألي ت م ممدخل يف خصوص م مميات أو ش م ممؤون أسم م مرت أو مس م ممكن أو مراس م ممالت أو أي م ممة
تدخالت متس شرف أو مسعت  ،إال وفقا ألحكام القانون وابلكيفية املنصوص عليها في ".
 -٢١3قممنَن املش ممرع القط ممري يف عممدد م ممن التش مريعات الوطني ممة املتضمممنة النص مموص الرادع ممة مل ممن
يتجاوز احلق يف اخلصوصية ويعتدي دون وج حق على خصوصيات غريه ويتنصم علمى أسمراره
وحيات م اخلاصممة وأس مرت ويف أي تممدخل ممما ابلشممرف والسمممعة س مواء داخممل أو خممارج الفضمماء
اإللك ممرتوين ،وكف ممل محاي ممة املراس ممالت اإللكرتوني ممة واملواق ممع الشخص ممية وغريه مما .فق ممد أف ممرد الق ممانون
رقممم ( )١4لسممنة  ٢٠١4إبصممدار قممانون مكافحممة اجل مرائم االلكرتونيممة فصممال كممامال حت م البمماب
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الثمماين مممن القممانون املشممار إليم يتضمممن العقمموابت املفروضممة يف حالممة التعممدي علممى أنظمممة وبمرام
وشمبكات املعلومممات واملواقمع اإللكرتونيممة ،ففيممما يتعلمق ابلتنصم علممى املعلوممات السمرية للمواقممع
املختلفممة فقممد نصم املممادة  4منم "يعاقممب ابحلممبس مممدة ال جتمماوز سممنتني ،وابلهلرامممة المميت ال تزيممد
علممى ( )١٠٠,٠٠٠مائممة ألممف رايل ،أو إبح ممدى همماتني العقمموبتني ،ك ممل مممن الممتقط أو اع ممرت
أو تنص م عمممدا ،دون وج م حممق ،علممى أيممة بيمماانت مرسمملة عممر الشممبكة املعلوماتيممة ،أو إحممدى
وسائل تقنية املعلومات ،أو على بياانت املرور".
 -٢١4كما نص املادة املادة  33١من قانون العقوابت علمى "يُعاقمب ابحلمبس ممدة ال جتماوز
سمنة ،وابلهلراممة المميت ال تزيمد علمى مخسممة آالف رايل ،أو إبحمدى هماتني العقمموبتني ،كمل ممن نشممر
إبحممدى طممرق العالنيممة أخبممارا ،أو صممورا ،أو تعليقممات ،تتصممل أبس مرار احليمماة اخلاصممة أو العائليممة
لألفمراد ،ولمو كانم صمحيحة" .نصم املمادة  333مممن القمانون ذاتم علمى "يُعاقممب ابحلمبس مممدة
ال جتمماوز سممنة ،وابلهلرامممة المميت ال تزيممد علممى مخسممة آالف رايل ،أو إبحممدى همماتني العقمموبتني ،كممل
مممن اعتممدى علممى حرمممة احليمماة اخلاصممة لألفمراد ،بهلممري رضممائهم يف غممري األحموال املصممرح هبمما قممانوان،
وذلم ممك ابرتكم مماب أحم ممد األفعم ممال اآلتيم ممة -١ :فم ممض رسم ممالة أو برقيم ممة خاصم ممة موجهم ممة لهلم ممريه مم ممن
األف مراد -٢ .اس ممرتق الس مممع يف مكامل ممة هاتفي ممة -3 .س ممجل أو نق ممل حم مماداثت ج ممرت يف مك ممان
خاص ،عن طريق جهاز أاي كان نوع  -4 .التقط أو نقل صمورا لفمرد أو أفمراد يف مكمان خماص،
عن طريق جهاز أاي كان نوع ".
 -٢١5مت إصممدار القممانون رقممم  ١3لسممنة  ٢٠١6بش م ن محايممة خصوصممية البيمماانت الشخصممية
علممى أن تسممري أحكممام هممذا القممانون علممى البيمماانت الشخصممية عنممدما تممتم معاجلتهمما علممى حن ممو
إلكممرتوين ،أو يممتم احلصممول عليهمما أو مجعهمما أو اسممتخراجها علممى أي حنممو آخممر متهيممدا ملعاجلتهمما
إلكرتوني  ،أو تتم معاجلتها عن طريق اجلمع بني املعاجلة اإللكرتونية واملعاجلة التقليدية.
 -٢١6كممما نصم املممادة  ١5٢مممن القممانون رقممم ( )١3لسممنة  ٢٠١٢إبصممدار قممانون مصممرف
قطممر املركممزي وتنظمميم املؤسسممات املاليممة علممى "يضممع املصممرف القواعممد املنظمممة لتبممادل املعلومممات
والبي م مماانت فيم م مما ب م ممني املص م ممرف واملؤسس م ممات املالي م ممة وفيم م مما بينه م مما ،واملتعلق م ممة مبديوني م ممة عمالئه م مما
والتسممهيالت االئتمانيممة املق ممررة هلممم ،مب مما يكفممل احملافظممة عل ممى س مريتها ،ويض مممن تمموفر املعلوم ممات
والبياانت الالزمة لسالمة من االئتمان .كما يضمع املصمرف الئحمة ابإلجمراءات الواجمب اتباعهما
لممدى البنمموك بش م ن محايممة س مرية وخصوصممية املعلومممات والبيمماانت املتعلقممة ابلعمممالء ومعممامالهتم،
ويتعني على املؤسسات املالية تسليم كل عميل من عمالئها نسخة منها عند تقدمي طلبما إبجمراء
املعاملة.
املخولة أبي تدخل حمتمل
السلطات واهليئات املختصة ّ
 -٢١7هنالم ممك عم ممدد مم ممن اجلهم ممات املختصم ممة بتلقم ممي البالغم ممات وهم ممي :إدارة مكافحم ممة اجل م مرائم
االقتصممادية واإللكرتونيممة والمميت ختممت بتلقممي البالغممات والشممكاوى املتعلقممة ابجل مرائم االقتص ممادية
واإللكرتونية والتحقيمق فيهما وعرضمها علمى النيابمة واحملماكم املختصمة والبحمث والتحمري عنهما والميت
تش مممل :جم مرائم غس مميل األمم موال ،احلاس ممب اآلي ،البطاق ممة االئتماني ممة ،التزيي ممف ،وحق مموق امللكي ممة
الفكرية ،بينما ختت النيابة العامة ابلتصدي لالنتهاكات ذات الصلة.
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البياانت الوراثية
 -٢١8ينظم قانون رقم ( )٩لسنة  ٢٠١3بش ن البصممة الوراثيمة احلفما علمى البيماانت الوراثيمة
والممذي ن م يف املممادة  ٢من م علممى "تُنش م بمموزارة الداخليممة قاعممدة بيمماانت البصمممة الوراثيممة ،تلحممق
إبدارة املختر اجلنائي ،وختص حلف البصمات الوراثية الناجتة عما يلي:
()١

األثر احليوي الذي يضبط يف حمل اجلرمية أو يف أي مكان آخر.

()٢

العينممة احليويممة المميت تؤخ ممذ مممن األشممخاص املش ممتب يف ارتكمماهبم أاي مممن اجل مرائم
املنصوص عليها يف املادة  5من هذا القانون.

()3

العينة احليوية امل خوذة من اجلثث اجملهولة.

()4

العينممة احليويممة المميت تؤخممذ مممن ذوي املفقممودين ،أو مممن املفقممودين أنفسممهم ،بعممد
ظهورهم أو العثور عليهم بهلر إثبات هوايهتم.

()5

العينممة احليويممة المميت تؤخممذ مممن اجملممرمني الممذين يممتم إجمراء حبممث دوي عممنهم ،بنمماء
على موافقة النائب العام.

()6

العينة احليوية اليت تؤخذ من أشخاص بناء على قرار من احملكمة املختصة".

 -٢١٩أفممرد القممانون احلمايممة هلمما يف ن م املممادة  6المميت نص م علممى "تكممون البيمماانت املسممجلة
بقاعدة بياانت البصمة الوراثية سمرية ،وال جيموز االطمالع علمى همذه البيماانت بهلمري إذن ممن الموزير
أو النيابممة العامممة أو احملكمممة املختصممة .وحيظممر اسممتخدام العينممات احليويممة المميت مت أخممذها يف غممري
األغرا املنصوص عليها يف هذا القانون".
األحكام التشريعية النيت حتمني األفنراد منن اهلجمنات غنري القانونينة علنى الشنر أو السنمعة
الشخصية
 -٢٢٠تضمن قانون العقوابت عدد من املواد اليت توفر احلماية على خصوصية األفراد كالتاي:
•
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"يُعاقممب ابحلممبس مممدة ال جتمماوز سممنة ،وابلهلرامممة المميت ال تزيممد علممى مخسممة آالف
رايل ،أو إبحدى هاتني العقوبتني ،كل من نشر إبحدى طرق العالنية:

()١

أخبممارا يف ش م ن حتقيممق قممائم يف جرميممة ،أو وثيقممة مممن واثئممق هممذا التحقيممق ،إذا
كان سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء من .

()٢

أخبممارا مقرتنممة أبمسمماء ،أو صممور ذوي الشم ن يف التحقيقممات ،أو اإلجمراءات يف
دعمماوى الزوجيممة ،أو النسممب ،أو الطممالق ،أو التفريممق ،أو النفقممة ،أو احلضممانة،
أو الزان ،أو القذف ،أو إفشاء األسرار.

()3

أمساء أو صور املتهمني األحدا .

()4

أمساء أو صور اجملي عليهم يف جرائم االعتداء على العر .

()5

مداوالت احملاكم.
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()6
()7

أخبمارا يف شم ن المدعاوى الميت قمررت احملماكم نظرهما يف جلسمة سمرية ،أو منعم
نشرها.
أمساء أو صور احملكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة".

()5٩

•

"يُعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز ثال سنوات ،وابلهلرامة الميت ال تزيمد علمى عشمرة
آالف رايل ،أو إبح ممدى ه مماتني العق مموبتني ،ك ممل م ممن ه ممدد غ ممريه إبحل مماق الض ممرر
بنفسم أو مسعتم أو مالم  ،أو بممنفس أو مسعممة أو مممال شممخ يهمم أمممره ،سمواء
كممان التهديممد كتابيمما أو شممفواي أو عممن طريممق أفعممال تمموحي ابلعممزم علممى االعتممداء
علممى الممنفس أو السمممعة أو املممال ،قاصممدا بممذلك محممل اجملممي علي م علممى القيممام
بعمل أو االمتناع عن  .وتكمون العقوبمة احلمبس ممدة ال جتماوز مخمس سمنوات ،إذا
()6٠
كان التهديد ابلقتل".

•

"يُعاقب ابحلبس ممدة ال جتماوز سمنتني ،وابلهلراممة الميت ال تزيمد علمى عشمرة آالف
رايل ،أو إبحممدى همماتني العقمموبتني ،كممل مممن قممذف غممريه علنمما ،أبن أسممند إلي م
واقعممة توجممب عقابم قممانوان أو متممس شممرف أو كرامتم  ،أو تعرضم لممبهلض النمما أو
()6١
احتقارهم".

•

"يعاق ممب ابحل ممبس م ممدة ال جت مماوز ث ممال س ممنوات ،وابلهلرام ممة ال مميت ال تزي ممد عل ممى
عشمرين ألممف رايل ،أو إبحممدى همماتني العقمموبتني ،كممل مممن ارتكممب قممذفا يف حممق
موظف عام ،أو ممن يف حكمم  ،بسمبب الوظيفمة أو العممل ،أو إذا كمان القمذف
()6٢
ماسا ابلعر أو خادشا لسمعة العائالت".

•

"تكون العقوبة احلبس مدة ال جتاوز ثالثة أشهر ،والهلرامة اليت ال تزيد على ألف
رايل ،أو إح م ممدى ه م مماتني العق م مموبتني ،إذا وق م ممع الق م ممذف أو الس م ممب يف مواجه م ممة
اجملي عليم ممن غمري عالنيمة ،أو بطريمق اهلماتف أو يف كتماب خماص بعمث بم إليم
()63
أو أبلهل ذلك بطريقة أخرى غري علنية".

املادة ()18
حرية الفكر واملعتقد
 -٢٢١أكدت املادة  3٠من الدستور على كفالة احلق يف حرية الفكر والعقيدة والمدين ،حيمث
نص م علممى أن "حريممة العبممادة مكفولممة للجميممع ،وفقمما للقممانون ،ومقتضمميات محايممة النظممام العممام
واآلداب العامة".
__________

()5٩
()6٠
()6١
()6٢
()63
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 -٢٢٢مت تعزيز هذه احلماية الدستورية ابالهتمام املتزايد والصمري ممن قبمل القيمادة السياسمية يف
الدولة بدفع عجلة احلرية الدينية والتسام يف البالد ودعمم حريمة الفمرد واجلماعمة يف إظهمار ديمنهم
وممارس ممة ش ممعائرهم الديني ممة .ويف س ممبيل كفال ممة احلري ممة الديني ممة لهل ممري املس مملمني مت افتت مماح الكنيس ممة
املسمميحية اهلنديممة املشممرتكة بممني الطوائممف املسمميحية يف مممار  ٢٠٠٩ابإلضممافة إىل االسممتمرار يف
بناء عدد من الكنائس األخرى.
 -٢٢3وق ممد اخت ممذت دول ممة قط ممر مجل ممة م ممن الت ممدابري للتص ممدي ألي جت مماوز يف ح ممق أي دي ممن م ممن
األداين ،حي ممث نظ ممم ق ممانون العق مموابت اجلم مرائم املتعلق ممة ابألداين ف ش ممارت امل ممادة  ٢56منم م أبن
يُعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز سبع سنوات كل من قام بسب أحد األداين السماوية وكمذلك ممن
قممام بتخريممب أو تكسممري أو إت ممالف أو تممدنيس مبممان ،أو شمميء م ممن حمتوايهتمما ،إذا كان م مع ممدة
إلقامممة شممعائر دينيممة ألحممد األداين السممماوية املصممونة وفقمما ألحكممام الشمريعة اإلسممالمية ،ونصم
املممادة  ٢63مممن قممانون العقمموابت علممى أن "يُعاقممب ابحلممبس مممدة ال جتمماوز سممنة ،وابلهلرامممة المميت
ال تزيد على ألف رايل ،أو إبحدى هاتني العقوبتني ،كل من أنمت  ،أو صمنع ،أو ابع ،أو عمر
للبيع أو التداول ،أو أحرز ،أو حاز منتجات ،أو بضائع أو مطبوعات ،أو أشرطة حتمل رسوما،
أو ش م ممعارات ،أو كلم م ممات أو رم م مموزا ،أو أي إش م ممارات ،أو أي ش م مميء آخ م ممر ،يس م مميء إىل ال م ممدين
اإلسم ممالمي أو األداين السم ممماوية املصم ممونة وفقم مما ألحكم ممام الش م مريعة اإلسم ممالمية ،أو أعلم ممن عنهم مما.
ويُعاق ممب ب ممذات العقوب ممة ،ك ممل م ممن اس ممتخدم اس ممطواانت ،أو ب م مرام احلاس ممب اآلي أو ش م مرائط
املمهلنطممة يف اإلسمماءة إىل الممدين اإلسممالمي ،أو األداين السممماوية املصممونة ،وفقمما ألحكممام الشمريعة
اإلسممالمية .".كممما نصم املممادة  47مممن قممانون املطبوعممات والنشممر رقممم ( )8لسممنة  ١٩7٩علممى
ع ممدم جم مواز نش ممر "ك ممل رأي يتض مممن س ممخرية أو حق ممرية إلح ممدى ال ممدايانت الس ممماوية أو أح ممد
مذاهبها أو يساعد على إاثرة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية".
 -٢٢4مت إنشاء مركز الدوحة الدوي حلوار األداين كثمرة لتوصيات مؤمتر الدوحة اخلامس حلوار
األداين ،والذي عقد يف مايو  ٢٠٠7وقد مت افتتاح يف مايو  ،٢٠٠8وذلك ابلتزامن مع انعقاد
مؤمتر الدوحة الدوي الساد حلوار األداين ،ويهدف املركز إىل نشر وتعزيز ثقافة احلوار والتعايش
السلمي.
 -٢٢5واتساقا مع تلك اجلهود ،توي وزارة التعليم والتعليم العاي اهتمامما خاصما بتوعيمة المنشء
مبفهوم حرية الفكر والعقيدة ومناهضة التطرف وذلك من خالل املواد الدراسية واملناه التعليمية
اليت تدر يف مدار الدولة.

املادة ()19
حرية الرأي والتعبري
 -٢٢6كفممل الدس ممتور القطممري لك ممل فممرد حري ممة ال مرأي والبح ممث وفقمما للش ممرو واألح موال ال مميت
حيممددها القممانون ،حيممث نصم املممادة  47علممى أن "حريممة المرأي والبحممث العلمممي مكفولممة ،وفقمما
للش ممرو واألحم موال ال مميت حي ممددها الق ممانون" ،كم مما اقتضم م امل ممادة  48عل ممى أن "حري ممة الص ممحافة
والطباعة والنشر مكفولة ،وفقا للقانون".
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 -٢٢7وض ممماان ملمارس ممة ه ممذا احل ممق الدس ممتوري ش ممرع دول ممة قط ممر ق ممانون اجلم مرائم اإللكرتوني ممة
لسنة  ٢٠١4مبا يضمن حرية تداول املعلومات ونشرها على وسائل التواصل احلديثة يف إطمار مما
هو خمول من قيود ضمن االتفاقيات الدوليمة؛ مبما يضممن سمالمة وحسمن ممارسمة همذه احلريمة ،ومبما
مينع إساءة استخدامها.
 -٢٢8كما نظم كل ممن املرسموم بقمانون رقمم ( )١6لسمنة  ١٩٩3بشم ن تنظميم ممارسمة أنشمطة
الدعاي م ممة واإلع م ممالن والعالق م ممات العام م ممة واإلنت م مماج الف م ممي واملص م ممنفات الفني م ممة ،والق م ممانون رق م ممم ()8
لسنة  ١٩7٩بش ن املطبوعات والنشر العمل الصحفي وخمتلف األنشطة ذات الصلة.
 -٢٢٩ويف إط م ممار مواص م مملة الدول م ممة جهوده م مما لتعزي م ممز وكفال م ممة حري م ممة التعب م ممري واس م ممتقاللية العم م ممل
الصحفي؛ مت إعداد مشروع قانون بتنظيم املطبوعات والنشر واألنشمطة اإلعالميمة والفنمون ،ومتم
املصادقة علي من قبمل جملمس الموزراء .وأييت مشمروع القمانون اجلديمد يف إطمار حتمديث التشمريعات
مبمما يعممزز حريممة ال مرأي والتعبممري ويواكممب التطممور التقممي والتكنولمموجي يف جمممال املطبوعممات والنشممر
واألنشطة اإلعالمية ،ومبا يتوافمق ممع مقتضميات املمادة  ١٩ممن اإلعمالن العماملي حلقموق اإلنسمان،
الذي يكفل لكل شخ حرية الرأي والتعبري يف إطار احلدود املقررة ضمن املادة املشار إليها.
 -٢3٠تتلخ

أهم األحكام املستحدثة يف مشروع القانون اجلديد فيما يلي:
م ممن ال مموزارة إبنش مماء ص ممحيفة،

()١

مل تع ممد هن مماك حاج ممة للحص ممول عل ممى ت ممرخي
ويكفي فقط إخطارها بذلك.

()٢

إلهلاء العقوابت السجنية يف حق الصحفيني واستبعاد كافمة التمدخالت اإلداريمة
اليت ميكن أن تقموم هبما الموزارة علمى النشما الصمحفي ،مثمل إغمالق الصمحف،
أو ف ممر غرام ممة عل ممى الص ممحفي ،عل ممى أن تت مموىل الس مملطة القض ممائية ،ممثل ممة يف
احملاكم املختصة الفصل يف كل ما من ش ن أن يشكل خمالفة للقانون.

()3

حصممر حمظممورات النشممر مبمما يتوافممق مممع املقممرر ابإلعممالن العمماملي حلقمموق اإلنسممان
والعهممد ال ممدوي للحق مموق املدنيممة والسياس ممية ،وال مميت تتحصممل يف ض ممرورة اح مرتام
حقمموق اآلخ مرين .واح مرتام مسعممتهم ،ومحاي ممة األمممن القممومي أو النظممام الع ممام أو
الصحة أو اآلداب العامة.

()4

استحد املشروع فصال حول البث اإلذاعي املسموع واملرئمي ،وقمد مت اعتمماد
معايري بش ن مضمون اإلنتاج السمعي واملرئي ،مبا يتوافق ويتالءم ممع الضموابط
ال مواردة يف اإلعممالن العمماملي حلقمموق اإلنسممان ،والعهممد الممدوي للحقمموق املدنيممة
والسياسية.

املادة ()20
حظر الدعاية من أجل احلرب والتحريض على الكراهية أو العنف
 -٢3١دعم الدولة مبادرة إنشاء حتالف احلضارات اليت تضطلع اليوم بدور فاعمل يف المرتوي
لثقافة السالم .وجتدر اإلشارة إىل أن أول ممثمل سمام لألممم املتحمدة لتحمالف احلضمارات مت تعيينم
مممن دولممة قطممر .ويف إطممار تعزيممز الدولممة جهودهمما لنشممر احلموار بممني الشممعوب والثقافممات مت إصممدار
قرار جملس الوزراء رقم ( )8لسنة  ٢٠١٠إبنشماء اللجنمة القطريمة لتحمالف احلضمارات الميت ختمت
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ابإلشراف على تطوير خطة عمل لتحالف احلضمارات ومتابعمة مسما ات الدولمة واإلشمراف علمى
مش مماريعها لتح ممالف احلض ممارات ،ابإلض ممافة إىل اق مرتاح املوض مموعات والدراس ممات واإلشم مراف عل ممى
تنظيم االجتماعات واملنتدايت اخلاصة بتحمالف احلضمارات ابلتنسميق ممع اجلهمات املختصمة .كمما
مت تنظ مميم املم مؤمترات ال مميت هت ممدف ملناهض ممة خط مماب الكراهي ممة والتط ممرف حي ممث استض مماف الدول ممة
االجتم مماع التنفي ممذي الت ممابع ملب ممادرة اس ممطنبول  ١8/١6بعنم موان "تعزي ممز احلري ممة الديني ممة م ممن خ ممالل
التعم مماون بم ممني األداين" يف مم ممار عم ممام  ٢٠١4وم م مؤمتر "احل م موار العم ممر األمريكم ممي اآليبم ممريي" يف
سممبتمر  ،٢٠١5والممذي هممدف إىل إجيمماد آليممات ووضممع تصممور خلطممة عمممل مممن شم هنا احلممد مممن
خطاب الكراهية والتطرف.
 -٢3٢نم الدسممتور يف املممادة  7علممى أن السياسممة اخلارجيممة لدولممة قطممر هممي عممدم التممدخل يف
ش ممؤون ال ممدول األخممرى والتعمماون مممع األمممم احملبممة للسممالم ،كممما قممرر الدسممتور أن االعتممداء علممى
اآلخ مرين بش ممن ح ممروب هجومي ممة حمرمممة واحل ممرب ال تك ممون إال دفاع مما عممن س مميادة ال ممبالد وس ممالمة
أراض مميها؛ ف مماحلرب املش ممروعة يف الدس ممتور القط ممري ه ممي احل ممرب الدفاعي ممة وفق مما للم ممادة  7١منم م .
ويعاقممب القممانون القطممري إاثرة الكراهيممة أو االحتقممار أو العممداوة بسممبب اخممتالف العممرق أو اللممون
أو اللسممان مبمما يعممر السممالم العممام للخطممر ،كممما تعمممل دولممة قطممر علممى حتسممني العالقممة مممع دول
اجلوار رغم ما تتعر ل من اعتداء وانتهاك لسيادهتا.
 -٢33انظر املعلومات الواردة يف الفقرات  ٢٢8و ٢٢٩و ٢3٠من هذا التقرير.

املادة ()21
احلق يف التجمع السلمي
 -٢34أكممد الدسممتور القطممري علممى احلممق يف التجمممع السمملمي يف املممادة  44منم علممى أن "حممق
املواطنني يف التجمع مكفول وفقا ألحكام القانون".
 -٢35نظم القانون رقم ( )١8لسنة  ٢٠٠4بش ن االجتماعات العاممة واملسمريات ممارسمة همذا
احلق من حيث مشمروعيت وتنظيمم وضموابط وقيموده املتمثلمة يف احت مرام حقمموق اآلخمرين ومسعمتهم
ويف محايممة األم ممن القممومي والنظ ممام الع ممام والصممحة العام ممة واآلداب العام ممة وكممذلك احملافظ ممة عل ممى
االلتزامات القانونية واملمتلكات العامة ،وجيمب أن يمتم يف إطمار اإلجمراءات القانونيمة حفاظما علمى
أمن الدولة.
 -٢36اجلممدير ابلممذكر أبن م مت تقممدم عممدة طلبممات إلقامممة جتمعممات ومس مريات سمملمية يف دولممة
قطر ،وقد مت املوافقة عليها وفقا للقانون ،ومت أتمني هذه التجمعات واملسريات.
 -٢37كما أقام وزارة الداخلية فعاليمات تدريبيمة يف إجمراءات الضمبط اإلداري هلي مة الشمرطة،
ال مميت مشلم م التعام ممل م ممع التجمع ممات الس مملمية ،إذ تك ممون الش ممرطة مس ممؤولة ع ممن محايته مما وع ممدم
خروجهمما عممن أهممدافها السمملمية ،وضمممان مراعمماة هممذه التجمعممات للشممرو والض موابط ال مواردة يف
القانون رقم ( )١8لسنة  ٢٠٠4بش ن االجتماعات واملسريات ومن أ ها:
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•

سلمية االجتماعات واملسريات.

•

عدم اإلساءة إىل مسعة دولة قطر والدول األخرى.
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•

عدم خمالفة تعاليم الدين ،أو النظام العام ،أو اآلداب العامة.
(موافقة) مدير عام األمن العام.

•

صدور ترخي

•

حظر محل األسلحة ولو كان مرخصة.

•

عدم خروج االجتماعات واملسريات عن أغراضها املعلنة.

 -٢38ويف هذا السياق فإن جيري التثقيف أبن قوة الشرطة إذا ما اضمطرت إىل اسمتخدام القموة
حتم وطم ة اخلمروج علممى الشمرو والضموابط املنموه عنهمما آنفما ويف أوضمماع خاصمة (الضممرورة) ،فممإن
ذلممك حمكمموم مبوافقممة وزيممر الداخليممة أو مممن ينمموب عن م ويف حممدود القممدر الضممروري الممالزم لممذلك
(املمواد  ١١ ،١٠ ،7 ،4وممما يليهمما) مممن القممانون آنممف الممذكر وهممو ممما ينسممجم مممع الوثيقممة األمميممة
اخلاصممة مبدونممة قواعممد سمملوك املمموظفني املكلفممني إبنفمماذ القممانون املممادة  3منهمما المميت وردت ابلقممول
"ال جيمموز للممموظفني املكلفممني إبنفمماذ الق موانني اسممتخدام القمموة إال يف حالممة الضممرورة القصمموى ويف
احلدود الالزمة ألداء واجبهم".

املادة ()22
حرية تشكيل اجلمعيات والنقاابت العامة
 -٢3٩كف ممل الدس ممتور ح ممق تك مموين اجلمعي ممات فنص م م امل ممادة ( )45م ممن الدس ممتور علم ممى أن
"حرية تكوين اجلمعيات مكفولة ،وفقا للشرو واألوضاع اليت يبينها القانون".
 -٢4٠تُفسر دولة قطر أن املقصود ابلنقاابت وما يتعلق هبا الواردة يف املادة  ٢٢من العهد همو
ممما يتفممق مممع أحكممام قممانون العمممل والتش مريعات الوطنيممة .فيحممق للعمممال القط مريني تشممكيل جلممان
عمالية ،حيث نص املادة  ١١6من قانون العمل الصادر ابلقانون رقم  ١4لسنة  ٢٠٠4علمى
أن "للعمال الذين يعملون يف منش ة ال يقل عدد العممال القطمريني فيهما عمن مائمة عاممل احلمق يف
تك مموين جلن ممة م ممن بي ممنهم تس مممى (اللجن ممة العمالي ممة) .وال جي مموز تك مموين أكث ممر م ممن جلن ممة واح ممدة يف
املنش ة .وللجان العماليمة يف املنشمآت الميت تعممل يف مهنمة أوصمناعة واحمدة أو مهمن أو صمناعات
متماثلممة أو مرتابطممة ببعضممها ،احلممق يف تكمموين جلنممة عامممة مممن بينهمما تسمممى (اللجنممة العامممة لعمممال
املهنممة أو الصممناعة) .وتُ َكم ِّمون اللجممان العامممة لعمممال املهممن والصممناعات املختلفممة فيممما بينهمما احتممادا
عاممما يسمممى (االحتمماد العممام لعمممال قطممر) .وتكممون العضمموية يف اللجنتممني املشممار إليهممما واالحتمماد
العممام لعمممال قطممر مقصممورة علممى القط مريني ،وحيممدد المموزير شممرو وإج مراءات تكمموين التنظيمممات
العمالي ممة املش ممار إليه مما والعض مموية فيه مما ونظ ممام عمله مما ،وامله ممن أو الص ممناعات املتماثل ممة واملرتابط ممة
ببعضها".
 -٢4١نظممم القممانون رقممم ( )١٢لسممنة  ٢٠٠4بش م ن اجلمعيممات واملؤسسممات اخلاصممة ،أحقيممة
األشمخاص الطبيعيمني أو االعتبماريني االشمرتاك يف أتسميس مجعيمة هتمدف إىل تنظميم نشما إنسماين
أو اجتممماعي أو ثقممايف أو علمممي أو مهممي أو خممريي ،بشممر أال يكممون مممن أغراضممها حتقيممق رب م
مادي أو النشهلال ابألمور السياسية ،ويشرت القانون لت سيس اجلمعيمة أن يتقمدم مما ال يقمل عمن
عش مرين قط مراي بطل ممب الت س مميس إىل الس مملطة اإلداري ممة ،ش مريطة أن يكون موا ق ممد بلهل موا س ممن الثامن ممة
عشرة ،مع رسم يقدر أبلف رايل قطري للجمعية اخلريية ،ومخسمني ألفما لت سميس اجلمعيمة املهنيمة،
ابإلضافة إىل عشرة آالف رايل سنواي لتجديد الرتخمي  .وجيموز اسمتثناء شمر جنسمية املؤسسمني
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وعممددهم بق مرار مممن جملممس المموزراء "عنممد الضممرورة ،وفقمما ملقتضمميات املصمملحة العامممة ،وبنمماء علممى
اقرتاح الوزير" .ومن شرو أتسيس اجلمعيات أن يقدم املؤسسون ما يثبم أبن لمديهم عقمدا ملقمر
للجمعية أو إقرارا أبهنم سيوفرون مقرا هلا يف حال أتسيسها.

املادة ()23
األسرة
 -٢4٢أوىل الدستور الدائم لدولة قطر األسرة اهتمامما كبمريا حيمث نصم املمادة  ٢١منم علمى أن
"األسممرة أسمما اجملتمممع .قوامهمما الممدين واألخممالق وحممب المموطن ،ويممنظم القممانون الوسممائل الكفيلممة
حبمايتها ،وتدعيم كياهنا وتقوية أواصرها واحلفا على األمومة والطفولة والشيخوخة يف ظلها".
 -٢43وال توجممد يف أحكممام قممانون األسممرة القطممري الصممادر ابلقممانون رقممم ( )٢٢لسممنة ٢٠٠6
أي أحك ممام متييزي ممة ض ممد املم مرأة ،وال ممذي تن مماول كاف ممة املوض مموعات املتعلق ممة ابألس ممرة م ممن اإلرادة مث
التك مموين مث تنظ مميم العالق ممات يف ح مماالت الرتاض ممي واملنازع ممات وحق مموق ال ممزوجني واألم ممور املالي ممة
واالجتماعي ممة واآلاثر يف ح مماالت التفري ممق س مواء ابلنس ممبة لل ممزوجني أو ل ممألوالد ،وال مميت ج مماء تناوهل مما
ابلتقيممد أبحك ممام الش مريعة الهل مراء دون التقي ممد مب ممذهب حمممدد إال يف حال ممة ع ممدم وجممود ن م ي ممنظم
الواقعة.
 -٢44إن واليمة الرضمما والقبممول يف الممزواج كمما تكممون للممزوج تكممون للزوجمة وواليممة مباشممرة العقممد
تكون للوي مقيدة مبصلحتها وذلك ألن الزواج ميثاق ترا وترابط شرعي بني رجمل واممرأة علمى
وجم الممدوام غايتم اإلحصممان والعفماف وإنشمماء أسمرة مسممتقرة برعايمة الممزوجني ،وممن شممرو صممحة
عقممد الممزواج المموي الممذي يتمموىل عقممد الممزواج وهممذه الواليممة ليسم النعممدام أهليممة املمرأة ،وإمنمما جلملممة
حك ممم ج مماءت الشم مريعة ملراعاهت مما ،منه مما ض مممان كف مماءة الرج ممل للمم مرأة ،وقط ممع الريب ممة والش ممبهات،
واحلفا على حقوق املرأة املادية واملعنوية.
 -٢45إن التكمافؤ يف احلقموق والواجبمات بمني المزوجني حبسممب طبيعمة كمل منهمما للمزوج حقمموق
وواجبات ،وللزوجة حقوق وواجبات ،وكمل واحمد ممن همذه احلقموق والواجبمات متكمافئ ومتعمادل
مع اآلخر ،وقد نظم املشرع هذه احلقوق بصورة تتفق وطبيعة كل منهما ودور ا املراد فمن علمى
حقمموق الممزوج يف املممادة  56وحقمموق الزوجممة يف املممادة  57واحلقمموق املشممرتكة يف املممادة  58م ممن
قانون األسرة.
 -٢46أك ممد ق ممانون األس ممرة عل ممى أن الط ممالق يوقع م ال ممزوج ،ولكن م يف ذات الوق م أك ممد عل ممى
شرو عديدة من أجل حف رابطة المزواج فلمم يعتمد ابلطمالق غمري املنجمز وال الواقمع يف العمدة أو
أثناء احليض وال ابستخدام الطالق كيمني كما أخذ مبوانع عديدة للطمالق ومثالم أال يقمع طمالق
اجملنممون واملعتمموه واملكممره ،ومممن كممان فاقممد اإلدراك بسممكر أو غضممب أو غممريه .وأن الطممالق املتتممابع
يعتممر طلقممة واحممدة .كممما مكممن املشممرع الزوجممة مممن النطممق ابلطممالق إن ملكهمما الممزوج أمممر نفسممها
حسممب املممادة  ١٠٩مممن ذات القممانون .كممما خممول هلمما طلممب الفرقممة عممن طريممق القضمماء ألسممباب
عديدة ومنها الضرر والشقاق إىل جانب إمكان طلبها اخللع.
 -٢47نظ ممم املش ممرع الص ممل فق ممد ق ممرره يف حال ممة اخلل ممع كم مما ورد يف امل ممادة  ١٢٢إذا مل يم مرتا
الزوج ممان عل ممى اخلل ممع .ويف حال ممة التفري ممق للض ممرر والش ممقاق حي مماول القاض ممي ع ممن طري ممق احلكم ممني
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الصممل بممني الممزوجني كممما يف املممادة  ١33أممما إذا اختلفمما يف العممو فعلممى القاضممي أيضمما حماولممة
الصممل بينهممما كممما يف املممادة  ١35وكممذلك وفقمما للمممادة  ١66فممإن للقاضممي حماولممة الصممل يف
حالة االختالف على احلضانة مبا يتفق مع مصلحة احملضون.
 -٢48نظ ممم املش ممرع وض ممعية الطف ممل مل مما لم م م ممن مكان ممة مهم ممة يف ق ممانون األس ممرة ،وذل ممك عل ممى
مستوايت عديدة من حيث إثبات النسب والنفقة واحلضانة اليت اعتمد فيهما املشمرع معيمارا مهمما
وهو مصلحة الطفل .ويلح أن قانون األسمرة حمدد سمنا للحضمانة متجماوزا اختالفمات املمذاهب
الفقهيممة يف هممذا الش م ن كممما ن م ابملممادة  ١83علممى ج مواز االسممتماع ل مرأي الطفممل وختيممريه عنممد
صممالحية املتنممازعني .كممما أكممد أيضمما ابملممادة  ١88علممى أن تنفيممذ أحكممام انتقممال احلضممانة تممتم
ابلتدرج مراعاة ملصلحة احملضون ،وإذا لزمم الضمرورة إىل اسمتخدام القموة لتنفيمذ أحكمام احلضمانة
فال تستخدم القوة يف مواجهة احملضون.
 -٢4٩أنشم م املش ممرع دوائ ممر خاص ممة ابلفص ممل يف ال ممدعاوى واملنازع ممات املتعلق ممة مبس ممائل األس ممرة
والرتكممات وذلممك هبممدف إجيمماد نظممام متكامممل حملكمممة األسممرة يف التنظمميم القضممائي القطممري ،عممن
طريق ختصي حمكممة لنظمر المدعاوى واملنازعمات املتعلقمة مبسمائل األسمرة والرتكمات ،حيمث جتممع
هذه احملكمة شتات ما يثار بني أطراف األسرة الواحدة من دعاوى بشم ن تلمك املسمائل مجيعهما،
على منصة واحدة متخصصة ،ويف ذلك تيسري لإلجراءات ،وختفيف عن األسرة ،وتعميق لألخذ
مببدأ التخص مبا حيقق من عدالة.

املادة ()24
حقوق الطفل
 -٢5٠صممدر املرس مموم رق ممم ( )54لس ممنة  ١٩٩5ابملوافق ممة علممى انض مممام دول ممة قط ممر إىل اتفاقي ممة
حقمموق الطفممل ،ونصم املممادة ( )١مممن ذلممك املرسمموم علممى أن يكممون لالتفاقيممة قمموة القممانون وفقمما
للمممادة  68مممن الدسممتور الممدائم لدولممة قطممر مممع مراعمماة التحفظممات واإلعممالانت المواردة يف وثيقممة
االنضمام .وقد اختذت الدولة عددا من التدابري املتعلقمة ابلسياسمات واملمارسمات الميت هتمدف إىل
تعزيز حقوق الطفل ،وابإلمكان استعرا جهود الدولة يف جمال محاية حقوق الطفل كالتاي:
الطفل يف رؤية قطر الوطنية  2030واسرتاتيجية احلماية االجتماعية
 -٢5١أولم دولمة قطممر خمالل السمنوات املاضممية اهتمامما متزايمدا حبقمموق الطفمل ومنائم ورعايتم ،
واختممذت هلممذا الصممدد التممدابري التشمريعية والقانونيممة واإلداريممة وغريهمما مممن التممدابري املالئمممة إلعمممال
تلممك احلقمموق وتمموفري الوسممائل الكفيلممة بت صمميلها وتطويرهمما وحتممديثها يف إطممار التنميممة االجتماعيممة
املتكاملة لألسرة وأفرادها .وقد استند هذا االهتمام على مرجعيات وطنية ،على رأسها رؤيمة قطمر
الوطنية  ،٢٠3٠واسرتاتيجية التنمية الوطنية  ٢٠١6-٢٠١١إضافة إىل االسمرتاتيجيات املوجهمة
لألسممرة واجملتمممع ،وبصممفة خاصممة اسمرتاتيجية احلمايممة االجتماعيممة  .٢٠٢٢-٢٠١8وعلممى الممدوام
فإن هذه املرجعيات تشمكل بي مة داعممة وراسمخة لتنفيمذ حقموق الطفمل واألسمرة وفمق المنه المذي
اندت ب املعاهدات واالتفاقيات الدولية ،فضال عما ورد ابلدستور الدائم للدولة.

66

GE.19-17797

CCPR/C/QAT/1

احلماية الدستورية والتشريعية للطفل يف دولة قطر
 -٢5٢تضمن الدستور المدائم للمبالد أحكامما هتمدف إىل رعايمة المنشء بصمفة عاممة ووقايتم ممن
االحنراف واالهتمام مبصاحل الفضلى وااللتزام ابلوفاء هبا على الوج األمثل.
الطفل يف قانون العقوابت
 -٢53وف ممر ق ممانون العق مموابت احلماي ممة اجلنائي ممة للطف ممل م ممن أش ممكال العن ممف أو اإلس مماءة البدني ممة
واإل ممال أو املعاملممة املنطويممة علممى إ ممال أو إسمماءة املعاملممة أو االسممتهلالل مبمما يف ذلممك اإلسمماءة
اجلنسممية بوج م عممام ،وشممدد العقوبممة بوج م خمماص يف مجيممع األح موال المميت يكممون فيهمما اجلمماين مممن
أصممول الطفممل أو ممممن يتولممون رعايت م  .كممما جممرم قممانون العقمموابت اسممتخدام الطفممل يف التسممول يف
الطرقات واألماكن العامة ،وعاقب من يقود الطفل أو حيمل على ذلك.
 -٢54شدد القانون العقماب علمى اجلماين يف جمرائم المزان والعمر يف حمال كمون اجملمي عليهما أو
اجملي علي طفال سواء كان من الذكور أو اإلان .
 -٢55ابإلضافة إىل ذلمك فقمد جمرم القمانون وعاقمب املمرأة الميت تقتمل عممدا طفلهما المذي محلتم
سفاحا ،عقب والدت مباشرة.
 -٢56جرم القانون وعاقب كل من استهلل هوى األطفال أو حاجتهم أو عدم خمرهتم وحصمل
ممنهم ،إضمرار مبصمملحتهم أو مبصملحة غمريهم ،علممى ممال منقمول أو سممند مثبم لمدين أو خمالصممة،
وشممددت العقوبممة إذا كممان مرتكممب اجلرميممة وليمما ،أو
أو إىل إلهلمماء هممذا السممند أو إتالفم أو تعديلم ُ .
وصيا ،أو قيما ،على الطفل أو كان مكلفا أبي صفة برعاية مصاحل  .كما مل يعتد املشمرع بعنصمر
الرضمما يف اجل مرائم اجلنسممية المميت تقممع علممى األطفممال بممل جعممل هنمماك تشممديدا للعقوبممة إذا مت م يف
مواجهة حد .
قانون تنظيم قيد املواليد والوفيات
 -٢57كف ممل الق ممانون رق ممم ( )3لس ممنة  ٢٠١6بش م م ن تنظ مميم قي ممد املوالي ممد والوفي ممات يف م م مواده
( )١3 ،١٢ ،١١اخلاصة بتسجيل وإصمدار شمهادات املميالد جلميمع األطفمال مبمن فميهم األطفمال
غري الشرعيني.
قانون األسرة
 -٢58أان القممانون ابلوالممدين العنايممة الكاملممة ابألوالد وبممذل كافممة اجلهممود يف تمربيتهم وتقموميهم
وصوال إىل التنش ة الصاحلة للصهلار وحتقيق كافة املصاحل هلم( .)64واألصمل يف حمق العنايمة والرتبيمة
والتقوم لألوالد يكون للزوجني "الوالدين" ما دام الزوجيمة قائممة بينهمما ،وتكمون لمألم يف حالمة
الفرقممة حتقيقمما ملصملحة الصممهلري حيممث أهنمما األصممل يف هممذه املرحلممة ،بشممر أن تكممون أمينممة علممى
الصممهلري حريصممة علممى أدبم ودينم وخلقم إال إذا رأى القاضممي املصمملحة يف غممري ذلممك أبهنما كانم
__________

( )64املواد  56و 58من قانون األسرة.
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غمري أمينممة أو ال تممؤمن علممى خلقم ( .)65وتقمموم حضممانة األوالد علممى حفم الولممد ،وتربيتم وتقوميم ،
ورعايت  ،مبا حيقق مصلحت الفضلى(.)66
 -٢5٩تشمممل مص مملحة الطف ممل اجلوان ممب العاطفيممة والنفس ممية وم مما يرتت ممب علممى ذل ممك م ممن ق ممدرة
الوالدين على حتقيق الشفقة وحتممل األمانمة ،وتشممل القمدرة املاديمة ومما ينمدرج حتتهما ممن اإلنفماق
يف أوجم م الرتبي ممة والع ممالج والتعل مميم والرتفيم م وت مموفري البي ممة الص مماحلة واالجم مواء املس مماعدة يف تنشم م ة
الصممهلار التنش م ة الصمماحلة ،وتشمممل القممدرة املعنويممة علممى التزكيممة األخالقيممة وحتصممني الصممهلار مممن
عوامل اهلدم واالحنالل اخللقي واالحنراف السلوكي(.)67
 -٢6٠أمن املشمرع جانمب اإلنفماق علمى الولمد ف وجبم علمى األب يف نفقمة الصمهلار حمى تتمزوج
الفتمماة وإن طلقم ترجممع النفقممة عليم مممرة أخممرى ،وجتممب علممى األب نفقممة الفممى حممى يصممب مممن
أهممل الكسممب أو إمتممام دراسممت بنجمماح وتسممتمر النفقممة يف حالممة العجممز عممن الكسممب ،ويف كممل
األحوال يكمل األب النفقة إذا كان ما لدى الولد من مال ال يفي بنفقات (.)68
قانون الوالية على أموال القاصرين
 -٢6١نظم قانون رقم ( )4لسنة  ٢٠٠4أمور الوالية على أموال القاصرين مبما حيقمق مصماحلهم
وجعممل مممن اهلي ممة العامممة لشممؤون القاص مرين اجلهممة املنممو هبمما اإلش مراف واملراقبممة والرعايممة الكاملممة
للقصر وأمواهلم وما يتعلق بشؤون الوالة واألوصياء عليهم.
قانون األحداث
 -٢6٢عمرف قممانون األحممدا رقمم  ١لسممنة  ١٩٩4احلممد أبنم كمل ذكممر أو أنثممى أمت السممابعة
مممن عمممره ومل يبل م السادسممة عشممرة مممن العمممر وق م ارتكمماب اجلرميممة أو عنممد وجمموده يف إحممدى
حاالت التعر لالحنراف(.)6٩
 -٢63تضمن قانون األحدا أحكاما هتدف إىل محاية األطفال مجيعا ووقايتهم ممن االحنمراف
أو الوقوع يف براثن اجلرمية واالحنراف ،كما تضمن تمداب َري احرتازيمة يف حمال ارتكماهبم جلمرائم هتمدف
لت هيلهم ووقايتهم وتقوم سلوكياهتم ليصبحوا أفرادا أسوايء .وفيما يتعلق ابإلجراءات املتخمذة ملنمع
العقوابت اجلسدية ،فقد عمد املشرع القطري إىل االبتعاد عن العقوابت اجلسدية الميت توقمع علمى
األحدا اجلناة؛ حيث ّبني قانون األحدا يف املادة  8أن إذا ارتكمب احلمد المذي مل يتجماوز
أربع عشرة سنة جناية أو جنحة فال جيوز احلكم علي ابلعقوابت أو التدابري املقررة لتلمك اجلمرائم.
فيممما عممدا املصممادرة أو إغممالق احملممل ،وحيكممم عليم أبحممد التممدابري اآلتيممة وهممي" :التمموبيخ ،التسممليم،
اإلحلمماق ابلتممدريب املهممي ،اإللمزام بواجبممات معينممة ،االختبممار القضممائي ،اإليممداع يف إحممدى الممدور
املخصصة لإلعداد االجتماعي ،اإليداع يف مؤسسة صحية".
__________

()65
()66
()67
()68
()6٩
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 -٢64وق ممد نظ ممم املش ممرع القط ممري إج مراءات حماكم ممة الطف ممل أم ممام حمكم ممة األح ممدا لتتناس ممب
ومصمملحة الطفممل الفضمملى ،مثممل أن تممتم حماكمتم يف غممري عالنيممة وأال حيضممر احملكمممة سمموى أقاربم
والشممهود واحملممامني وممثل مي اجلهممات املختصممة ،وميكممن حماكمممة الطفممل غيابي ما علممى أال يممتم احلكممم
ابإلدانة إال بعد إفهام مبا مت يف غيبت (.)7٠
 -٢65كمما أوجممب املشمرع أن يكممون للطفمل حمممام إذا كمان متهممما يف جنايمة ،وأجمماز للمحكمممة
ندب حمامي إذا كان الطفل متهما يف جنحة(.)7١
 -٢66وأوجممب القممانون عممدم فصممل احملكمممة يف التهمممة املسممندة للطفممل إال بعممد االطممالع علممى
تقريممر اجلهممة املختصممة بمموزارة الداخليممة وتقريممر املمراقبني االجتممماعيني؛ للتحقممق مممن حالتم اجلسممدية
والعقلية والنفسية واالجتماعية ذات الصلة أبسباب احنراف أو تعرض لالحنراف(.)7٢
قانون الضمان االجتماعي
 -٢67تضمن قمانون الضممان االجتمماعي رقمم ( )38لسمنة ١٩٩5م وتعديالتم  ،أحكامما تقمرر
االنتف مماع مبع مما الض مممان االجتم مماعي لف ممة جمه مموي األب مموين واأليت ممام .ون م ق مرار جمل ممس ال مموزراء
رق ممم  46لس ممنة  ٢٠١4بشم م ن حتدي ممد قيم ممة املع مما املس ممتحق للف ممات املس ممتفيدة م ممن الض مممان
االجتممماعي علممى صممرف مبممال شممهرية لع ممدد مممن الف ممات املسممتحقة مممن األيتممام وجمه مموي األب
أو األبوين ممن مل جياوزوا السابعة عشر من عمرهم ،وجمهوي األب أو األبوين ملن جاوزوا السمابعة
عشر من عمرهم.
قانون العمل
 -٢68تضمممن قممانون العمممل رقممم ( )١4لسممنة  ٢٠٠4م مواد حتظممر عمالممة األطفممال دون السممن
املقرر قانوان ،كما نظم القانون األعمال اليت ال جيوز تشهليل األحدا فيها.
قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية
 -٢6٩نصم املممادة  7مممن قممانون مكافحممة اجلمرائم اإللكرتونيممة رقممم ( )١4لسممنة  ،٢٠١4علممى
معاقبممة كممل مممن أنممت مممادة إابحيممة عممن طفممل بواسممطة وسممائل تقنيممة املعلومممات أو اسممتورد أو ابع
أو عممر للبيممع أو االسممتخدام أو تممداول أونقممل أو وزع أو أرسممل أو نشممر أو أاتح أو بممث مممادة
إابحيممة عممن طفممل بواسممطة وسممائل تقنيممة املعلومممات كممما عاقممب الممن املممذكور علممى حيممازة مممادة
إابحيممة عممن طفممل .ويعتممر طفممال يف حكممم هممذه املممادة كممل مممن مل يممتم مممن العمممر مثمماين عشممرة سممنة
ميالدية كاملة.

__________

( )7٠املادة  3١من قانون األحدا .
( )7١املادة  3٢من قانون األحدا .
( )7٢املادة  33من اقنون األحدا .
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قانون تنظيم دور احلضانة
 -٢7٠وفق مما للق ممانون رق ممم ( )١لس ممنة  ٢٠١4بتنظ مميم دور احلض ممانة املش ممار إليم م  ،هت ممدف دور
احلضممانة إىل تق ممدم خممدمات الرعاي ممة املتكامل ممة لألطفممال املقي ممدين هب مما ،وتمموفري الظ ممروف املناس ممبة
لتنمية مهاراهتم وملكاهتم يف شى اجملاالت ابستخدام الرتبية السليمة.
الطفل يف قانون اجلنسية
 -٢7١م ممن الق ممانون رق ممم ( )38لس ممنة  ٢٠٠5بشم م ن اجلنس ممية القطري ممة اجلنس ممية القطري ممة مل ممن
يولممدون آلابء قط مريني أو مممن اكتسممب اجلنسممية القطريممة أو ولممد يف قطممر ألبمموين جمه مولني ،ويعتممر
اللقمميط مولممودا يف قطممر ممما مل يثب م العكممس إال أن املولممود ألم قطريممة وأب غممري قطممري ال حيصممل
علممى اجلنسممية القطريممة إال إذا كممان أابه جمهمموال أو تموافرت فيم شممرو التجممنس المواردة يف املممادة ٢
مممن قممانون اجلنسممية والمميت تقممرر "ويراعممى يف تطبيممق قواعممد مممن اجلنسممية القطريممة طبقمما هلممذه املممادة
إعطاء أولوية ملن كان أم قطرية".
اآلليات احلكومية
 -٢7٢ختممت إدارة شممؤون األسممرة بتوعيممة اجملتمممع مبفهمموم احلمايممة االجتماعيممة ،وإعممداد وتنفيممذ
بم مرام للوقاي ممة م ممن احنم مراف األح ممدا  ،وأتهي ممل املنح ممرفني ومواجه ممة املش ممكالت االجتماعي ممة يف
جم مماهلم ،واإلش م مراف عل ممى دور الرعاي ممة االجتماعي ممة املخصص ممة لرع ممايتهم وأته مميلهم .ورعاي ممة ف ممة
األطفال جمهوي األبوين .كما تتوىل إدارة شؤون األسرة ابلتعاون مع إدارة شرطة األحمدا ونيابمة
وحمكمة األحدا عملية التنسيق ممع اجلهمات احلكوميمة ومنظممات اجملتممع املمدين ذات االهتممام
بشؤون األطفال ووضع اسرتاتيجية هبدف محايمة األطفمال وأتممني سمالمتهم ممن املعلوممات واملمواد
الضممارة مثممل العنممف واملمواد اإلابحيممة ،ويتمثممل ذلممك إبصممدار امللصممقات والشممعارات المميت هتممتم هبممذا
الشم ن ،وإصممدار الكتيبممات الصممهلرية واملطمموايت الثقافيممة المميت تسممعى إىل محايممة األطفممال .وكممذلك
القي ممام ابلدراس ممات امليداني ممة ،إض ممافة إىل عقم ممد ال ممور التدريبي ممة واحملاض م مرات التوعوي ممة ،وكم ممذلك
املسا ة يف إعداد الرام اإلذاعية التوعوية ذات مضامني محاية األطفال.
 -٢73كمما ختمت إدارة شممؤون األسمرة بتموفري الرعايممة االجتماعيمة ووضمع وتطمموير بمرام التنميممة
االجتماعي ممة ومتابع ممة تنفي ممذها ،واإلشم مراف والرتخ ممي ل ممدور احلض ممانة ،وحتدي ممد أعم ممار األطف ممال
امللتحقني هبا واعتماد املناه الرتبوية والتعليمية.
 -٢74قام م اإلدارة ابلتنس مميق م ممع ع ممدد م ممن اجله ممات املعني ممة يف الدول ممة لعق ممد وتنظ مميم ال ممور
واحلم ممالت التوعوي ممة ح ممول حق مموق الطف ممل؛ متض مممنة ور تدريبي ممة لألخص ممائيّني واألخص ممائيات
التحرش ممات اجلنس ممية وك ممان اهل ممدف منه مما تبص ممري
االجتم مماعيّني يف امل ممدار حلماي ممة األطف ممال م ممن ّ
املتحرشممني يف االعتممداء علممى املتحممر بم وكيفيممة اكتشمماف احلمماالت ،ابإلضممافة
اجملتمممع أبسمماليب ّ
إىل ورش ممة بعنم موان "حن ممو ش ممباب واع مبخ مماطر الس ممياحة اجلنس ممية" ،وورش ممة بعنم موان "آلي ممات محاي ممة
األطفممال مممن االسممتهلالل اجلنسممي" .كممما قام م اإلدارة بنشممر الق موانني واالتفاقيممات ذات الصمملة
االجتممار ابلبشممر علممى املواقممع اإللكرتونيممة ،ابإلضممافة إىل تنظمميم محلممة توعويممة حتم شممعار
مبكافحممة ّ
االجت ممار ابلبش ممر ومكافحتم م ،
االجت ممار ابلبش ممر" ،هب ممدف تعمي ممق مفه مموم ّ
"ألجي ممال واعي ممة مبخ مماطر ّ
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واستهدف احلملة طالب وطالبات املرحلة النموذجية واالبتدائية واإلعداديمة والثانويمة علمى ممدى
شممهرين .كممما مت تقممدم عممرو تعريفيممة لطممالب وطالبممات املممدار للمممرحلتني اإلعداديممة والثانويممة
هبدف التوعية بظاهرة اإلجتار ابلبشر.
الطفل ومنظمات اجملتمع املدين
 -٢75تقوم املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي من خالل املراكز املنضوية حت مظلتها بتقدم
العديد من اخلمدمات الوالديمة يف اجملماالت النفسمية واالجتماعيمة والقانونيمة هبمدف حتقيمق املصملحة
الفضلى للطفل احملضون ومنها:
•

هتي ممة الوالممدين مممن خممالل جلسممات إرشممادية مكثفممة ،والعمممل علممى ختفيممف حممدة
الت مموتر ب ممني الوال ممدين ،وتق ممدم اخل ممرة واملش ممورة للوال ممدين املطلق ممني أو املنفص مملني،
وتوفري اخلط الساخن على مدار اليوم ألية شمكوى أو مالحظمة وللتنسميق بشم ن
احملضونني ،وحماولة اإلصالح بني األطراف ،مبا حيقق مصلحة الطفل الفضلى.

•

توفري بي مة نفسمية مالئممة للمحضمونني حتم إشمراف خمتصمني ،والتمدرج يف تنفيمذ
األحكممام القضممائية اخلاصممة برؤيممة احملضممونني ،واملالحظممة واملتابعممة الدوريممة للحالممة
النفسممية والسمملوكية للمحضممونني بعممد ال مزايرة ،ومتابعممة حممال احملضممون بعممد حتممول
الزايرات إىل املنزل ،وزايرة املنازل ملعاينة الوضع القمائم لمبعض احلماالت إذا دعم
احلاجة ،ومتابعة بعض احلاالت يف املدار إن لزم األمر.

•

تق ممدم اخل ممدمات القانوني ممة املتنوع ممة ال مميت تس م ممعى إىل ضم م ممان مصلحم م ممة الطفم م ممل
الفضمملى ،مممن خممالل جمموعممة مممن االستشمماريني القممانونني الممذين يقومممون إبعممداد
تقممارير دوريممة عممن ال مزايرات وعممن نفسم ممية احملضممونني لنقممل احلضممانة ،وعممن مممدى
االسمتجابة لقمرارات احملكممة ،ابإلضممافة إىل معاينممة املسماكن املخصصممة للحاضممنة
وكذلك احملضونني وإحالة مجيع الدعاوى اخلاصمة ابحملضمونني إىل قسمم اإلصمالح
األسممري حملاولممة تسممويتها ابلط ممرق الوديممة ،وتمموفري اإلرش مماد والممدعم القممانوين ع ممن
اإلج مراءات القانونيممة ابحملكمممة ،وصممياغة اتفاقيممات الصممل وغريهمما المميت تممتم بممني
األطراف ابملركمز ،ابإلضمافة إىل خماطبمة اجمللمس األعلمى للقضماء خبصموص زايرات
رمضم ممان واألعيم مماد وتنظم مميم ال م مزايرات يف تلم ممك الف م مرتات ،مبم مما يسم مماهم يف ضم مممان
حص م ممول الطف م ممل عل م ممى حقم م م يف الرعاي م ممة االجتماعي م ممة والوالدي م ممة ،ومش م مماركت يف
األنشطة الرتفيهية.

مركز االستشارات العائلية (وفاق)
•

GE.19-17797

مت أتس مميس مرك ممز االستش ممارات العائلي ممة ع ممام  ٢٠٠٢هب ممدف املس مما ة يف تقوي ممة
الممزواج والممروابط األس مرية واحلممد مممن التفكممك للف ممات املسممتهدفة مممن األسممر المميت
تع مماين م ممن مش ممكالت زوجي ممة وأسم مرية ،م ممن خ ممالل تق ممدم اخل ممدمات يف اجمل ممالني
الوق ممائي والعالج ممي .ويق ممدم املرك ممز خدماتم م جلمي ممع األطف ممال دون مقاب ممل ودون
متييز ،بهلض النظر عن عنصر الطفل أو والدي أو الوصي القمانوين عليم أو لموهنم
أو جنسممهم أو لهلممتهم أو ديممنهم أو رأيهممم أو غممريه ،أو أصمملهم القممومي أو اإلثممي
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أو االجتماعي ،أو ثمروهتم ،أو عجمزهم ،أو مولمدهم ،أو أي وضمع آخمر .ويعممل
املركممز مممن خممالل جمموعممة مممن اإلج مراءات واملمارسممات املهنيممة بتبممي الممدفاع عممن
حقمموق أبنمماء املطلقممني ومصمماحلهم الفضمملى يف الرعايممة الوالديممة ،ويتضمممن ذلممك
ختفيف اآلاثر السلبية الناجتة عن انفصال الوالدين.
مركز رعاية األيتام (درمية)
•

مت أتسميس مركممز رعايممة األيتمام عممام  ٢٠٠٢هبممدف تموفري الرعايممة الالزمممة للف ممات
املشمولة برعاية املركز يف بي ة أسرية طبيعية ،وكذلك ضممان اسمتقرارهم يف األسمر
احلاضممنة البديلممة ودجمهممم يف اجملتمممع .ويسممهم مركممز رعايممة األيتممام يف تمموفري الرعايممة
الالزمممة للف ممات املسممتهدفة يف دولممة قطممر .وتشمممل الف ممات املسممتهدفة كممل طفممل
ت مموىف وال ممداه ،أو ك ممان جمه ممول الوال ممد أو الوال ممدين ،والطف ممل احمل ممروم بص ممفة مؤقت ممة
أو دائمة من بي ة أسرية طبيعية ،وال يزيد عمره عن  ١8عاما .يسعى مركز درميمة
إىل توفري جو أسري لأليتام من خالل توفري أسر بديلة يتم اختيارها وفمق معمايري
حمممددة ومتابعممة أوضمماعهم لممدى هممذه األسممر ،والت كممد مممن حصمموهلم علممى الرعايممة
املناسبة ،وتوفري االستشمارات والمدعم الفمي .لضممان االسمتقرار األسمري لأليتمام،
فممإن الت كممد مممن أهليممة األسممر املتقدمممة لالحتضممان يعتممر ركيممزة أساسممية لضمممان
تنش اليتيم يف بي ة صحية سليمة وتكريس اجلهود لتطوير مستقبل صحي وآمن
هلذه الف ة وذلك لضمان تنش ت ليكون عضوا فعاال يف اجملتمع.

مركز احلماية والتأهيل االجتماعي
•

مت أتس م مميس مرك م ممز احلماي م ممة والت هي م ممل االجتم م مماعي ع م ممام  ٢٠٠٢هب م ممدف ت م مموفري
اخلدمات للف مات املسمتهدفة ممن ضمحااي العنمف والتصمدع األسمري ممن األطفمال
والنس مماء املعرض ممني ل ممذلك وف ممق املع ممايري احمل ممددة لك ممل ف ممة يف جم مماالت احلماي ممة
االجتماعية ،والت هيل وإعادة الت هيل االجتماعي ،والتوعية والتثقيف.

تعليم األطفال
 -٢76تمموي وزارة التعلمميم والتعلمميم العمماي أ يممة كممرى لتعلمميم األطفممال يف قطممر دون متييممز بيممنهم
بسممبب اجلممنس أو الممدين أو اجلنسممية حيممث نص م املممادة  ٢مممن قممانون التعلمميم اإللزامممي رقممم ٢5
لسنة  ٢٠٠١على اعتبار التعليم إلزاميا وجمانيا جلميمع األطفمال ممن بدايمة املرحلمة االبتدائيمة وحمى
هنايممة املرحلممة اإلعداديممة أو بلممو سممن الثامنممة عشممر أيهممما أسممبق ،بممل أن القممانون جممرم امتنمماع وي
األمر عن إحلاق طفل ابلتعليم.
تدابري محاية خاصة لألطفال احملرومني من بيئتهم األسرية
 -٢77أتسس م م الش ممرطة اجملتمعي ممة يف الع ممام  ،٢٠١٠وتعم ممل من ممذ ذل ممك الوق م م عل ممى تلبي ممة
احلاجات التوعوية لألجيال اجلديدة من خالل برام وأنشطة توعوية تعممق الموعي الثقمايف وتقلمل
حممدة التبمماين الثقممايف لمميس فقممط مممن خممالل التعريممف ابلثقافممة القطريممة بممل ايضمما بتشممجيع الممنشء
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الختيممار اجليممد مممن الثقافممات املختلفممة المميت حتمميط هبممم .ومتممار الشرطممة اجملممتمعم م ممية مهامم م ممها م م م ممن
منطلم م ممق ع م م ممدة حم م م مماور مم م ممن أهم مممها حمممور محايممة األسممرة ومحايممة الطفممل مممن خممالل القواعممد المميت
وضممع دوليمما وحمليمما حلمايممة األطفممال .وهممي بممذلك متثممل إحممدى آليممات الدولممة يف تقممدم احلمايممة
لف ة األطفال .وينبهلي هنا اإلشارة إىل أن الشرطة اجملتمعية تتعامل يف مرحلة مما قبمل وقموع اجلرميمة
وتسمماند شممرطة األحممدا يف مرحلممة ممما بعممد وقمموع اجلرميممة عممن طريممق زايدة املسممؤولية اجملتمعيممة يف
إصممالح اجلمماحنني مبمما ال يممؤثر علممى مسممتقبلهم وبتعزيممز االنممدماج والممدور الوقممائي مممن خممالل العمممل
بقرب مع األسرة.

املادة ()25
حق املواطن يف املشاركة يف احلياة العامة
 -٢78لقد شهدت دولة قطر انعطافة اترخيية مهمة على مستوى نظام احلكمم وممارسمة احلقموق
واحل مرايت العامممة علممى أثممر صممدور الدسممتور الممدائم الممذي يعممد وثيقممة ابلهلممة األ يممة أقممرت قواعممد
وأسممس النظممام الممدميقراطي وبنمماء دولممة املؤسسممات وفممق املعممايري املعتمممدة يف األنظمممة الدميقراطيممة
ومبا ينسجم وقيم اجملتمع القطري.
 -٢7٩ويشممكل أسمملوب إقامممة الدسممتور أبممرز ممارسممة يف املشمماركة يف احليمماة العامممة وذلممك مممن
خممالل إق مرار الدسممتور ابالسممتفتاء العممام الممذي شممارك في م املواطنممون القطريممون رجمماال ونسمماء وهممي
ممارسة جديدة يف دولة قطر وبداية مهمة ملرحلة متميزة يف التحول الدميقراطي.
 -٢8٠كفممل الدسممتور لكممل امل مواطنني املسمماواة يف األهليممة للوظيفي مة والواليممة العامممة دون متيي ممز،
ليس ذلك فحسب بمل أنم جعمل املشماركة يف االنتخماابت العاممة واالسمتفتاءات الميت يمن عليهما
الدسممتور مممن واجبممات امل مواطن .ونص م علممى ذلممك املممادة  54مممن الدسممتور ابلقممول "الوظممائف
العامة خدمة وطنية ،ويستهدف املوظف العام يف أداء واجبات وظيفت املصلحة العامة وحدها"،
وكفل الدستور حق االنتخاب والرتشي حيمث نصم علمى ذلمك املمادة  4٢ممن الدسمتور ابلقمول
"تكفل الدولة حق االنتخاب والرتشي للمواطنني ،وفقا للقانون".
 -٢8١أك ممد املش ممرع عل ممى ت مموي الوظ ممائف دون متيي ممز يف ق ممانون املم موارد البشم مرية املدني ممة الص ممادر
ابلقانون رقم  ١5لسنة  ٢٠١6فقد عرف املوظف دون تفريق بني ذكر أو أنثى فنصم املمادة ١
من قانون املوارد البشرية املدنية الصادر ابلقانون رقم  ١5لسنة  ٢٠١6على أن "كمل ممن يشمهلل
إحدى الوظائف طبقا ألحكام هذا القانون والئحت التنفيذية".
 -٢8٢حق توي القطري دون متييز الوظائف العاممة واملناصمب القياديمة أكدتم كافمة التشمريعات
ذات الصمملة ومنهمما البنممد األول مممن املممادة  ١3مممن قممانون املموارد البشمرية املدنيممة ،والبنممد األول مممن
املادة  ٢7من قمانون السملطة القضمائية الصمادر ابلقمانون رقمم ( )١٠لسمنة  ،٢٠٠3وكمذلك البنمد
األول من املادة  ٩من القانون رقم ( )١٠لسنة  ٢٠٠٢بش ن النيابة العامة وكافة املواد اليت تنظم
شرو التعيني يف الوظائف واملناصب العليا.
 -٢83كفلم دولممة قطممر يف املممادة  4٢مممن الدسممتور للممواطنني حممق االنتخمماب والرتشممي وفقمما
للقانون فنص املادة املمذكورة علمى أن "تكفمل الدولمة حمق االنتخماب والرتشمي للممواطنني ،وفقما
للق ممانون" ،وابلفع ممل م ممار املواطن ممون مج مميعهم االنتخ مماابت عل ممى مس ممتوى اختي ممار اجملل ممس احملل ممي
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(اجمللممس البلممدي املركممزي) منممذ سممنة ١٩٩٩وقممد شممهدت هممذه االنتخمماابت منافسممة شممديدة بممني
امل مواطنني القط مريني رجمماال ونسمماء واسممتطاع العنصممر النسممائي الوصممول للمجلممس البلممدي املركممزي
لدورات انتخابية عديدة(.)73
 -٢84متهد دولة قطر اآلن إلنشاء جملس تشريعي منتخب (جملس الشورى) وقمد أجنمزت وضمع
مش ممروع ق ممانون النتخ مماب أعض ممائ  ،والدول ممة اآلن يف ط ممور اس ممتكمال خطم موات تشم مريع وإجم مراء
االنتخمماابت مبوجب م وقممد اعتمممد هممذا املشممروع أسس ما دميقراطيممة وأبرزهمما مشمماركة الرجممال والنسمماء
القطريني يف عملييت التصوي والرتشي .
 -٢85ومل يتوقف األمر عند هذه اخلطوات فقط يف جتسيد مفهوم املسماواة بمل شمارك املواطنمون
القطريون نساء ورجاال يف تموي خمتلمف الوظمائف املدنيمة والعسمكرية ومبختلمف المدرجات الوظيفيمة
ابتداء من وظيفة الوزير والسفري ورئيس اجلامعة والقضاة وابقي الدرجات الوظيفية األخرى املدنيمة
والعسكرية ،ومجيعهم يسا ون يف صنع القرار السياسي يف الدولة.
 -٢86تشممهد وسممائل اإلعممالم املختلفممة املرئيممة واملسممموعة واملقممروءة تفمماعال بممني امل مواطنني كافممة
على مستوى اإلسهام يف مناقشة املوضموعات املصمريية كافمة واألحمدا الداخليمة واخلارجيمة والميت
كان هلا أثر بتكوين وبلورة املوقف الرمسي للدولة.
 -٢87وتؤكممد دولممة قطممر وحتممرص علممى أن تكممون كافممة التشمريعات السممارية املفعممول علممى أرضممها
خالية من أي حواجز تعيق املشاركة التامة والفعالة للمواطنني يف الش ن السياسي والعام.

املادة ()26
املساواة أمام القانون وحظر التمييز
 -٢88ن م الدسممتور القطممري يف املممادة " 35النمما متسمماوون أمممام القممانون .ال متييممز بيممنهم يف
ذل ممك بس ممبب اجل ممنس ،أو األص ممل ،أو اللهل ممة ،أو ال ممدين" ،كم مما كف ممل احل ممق يف التقاض ممي جلميم ممع
األشخاص وحظر حرمان أي شمخ ممن إقاممة دعموى .كمما ألمزم كافممة أجهممزة الدولممة ابخلضموع
لس مميادة حك ممم الق ممانون وتنفي ممذ أحك ممام القض مماء .ومب ممدأ املس مماواة وع ممدم التميي ممز ال ممذي تض مممنت
املمواد  ١8و 34و 35مممن الدسممتور الممدائم حيكممم كافممة مؤسسممات الدولممة وأجهزهتمما المميت جيممب أن
تعمل مبقتضى هذا املبدأ وتنم ى عمن أي عممل أو ممارسمة تنطموي عمن متييمز أو تشمجيع أو محايتم
أاي كان م اجله ممة ال مميت يص ممدر عنه مما مث ممل ه ممذا العم ممل أو املمارس ممة ،حي ممث أن النظ ممام الدس ممتوري
والقانوين قد ألزم الدولة بكافة مؤسساهتا ابحرتام مباد املساواة والعدالة وعدم التمييز.
 -٢8٩انضممم دولممة قطممر لالتفاقيممة الدوليممة للقضمماء علممى مجيممع أشممكال التمييممز العنصممري يف
عممام  ،١٩76والمميت أصممبح أحكامهمما تسممري يف دولممة قطممر ويكممون هلمما قمموه القممانون وفقمما لممن
املادة  68من الدستور ،ولميس هنماك مما مينمع احملماكم ممن تطبيمق نصوصمها .إضمافة إىل ذلمك فمإن
املادة  6ممن الدسمتور تمن صمراحة علمى أن "حتمرتم الدولمة املواثيمق والعهمود الدوليمة ،وتعممل علمى
تنفيذ كافة االتفاقيات والعهود الدولية اليت تكون الدولة طرفا فيها".
__________

( )73انظر الفقرة  43من هذا التقرير.
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 -٢٩٠يتمتممع مجيممع األفمراد يف دولممة قطممر مممن ممواطنني ومقيمممني ابحلقمموق واحلمرايت املضمممنة يف
البمماب الثالممث مممن الدسممتور الممدائم دون متييممز بسممبب اجلممنس أو األصممل أو اللهلممة أو الممدين .وقممد
نص م املممادة  5٢ص مراحة علممى أن "يتمتممع كممل شممخ مقمميم يف الدولممة إقامممة مشممروعة حبمايممة
لشخص ومال وفقا ألحكام القمانون" .وقمد متم تقويمة اإلطمار الدسمتوري والقمانوين للمسماواة يف
احلقوق وعدم التمييز بكفالة وتعزيز حق التقاضي.
 -٢٩١إن مبدأ املساواة وعدم التمييز الذي تضممنت املمواد  ١8و 34و 35ممن الدسمتور المدائم
حيكممم كافممة مؤسسممات الدولممة وأجهزهتمما المميت جيممب أن تعمممل مبقتضممى هممذا املبممدأ وتن م ى عممن أي
عمممل أو ممارسممة تنطمموي عممن متييممز أو تشممجيع أو محايتم أاي كان م اجلهممة المميت يصممدر عنهمما مثممل
هممذا العمممل أو املمارسممة ،حيممث إن النظممام الدسممتوري والقممانوين قممد ألممزم الدولممة بكافممة مؤسسمماهتا
ابحرتام مباد املساواة والعدالة وعدم التمييز.

املادة ()27
حق األقليات
 -٢٩٢كفل الدستور لكل إنسان مقيم يف دولة قطر احلق يف حرية العقيدة وإقامة شممعائره كمما
كفممل ألي مة طائفممة أو جمموعممة احلممق يف احملافظممة علممى ثقافتهمما اخلاصممة أو لهلتهمما أو دينهمما بت سمميس
املدار وتكموين اجلمعيمات وامللتقيمات والتمتمع ابحلمايمة فنصم املمادة  5٢ممن الدسمتور علمى أن
"يتمت ممع ك ممل ش ممخ مق مميم يف الدول ممة إقام ممة مش ممروعة حبماي ممة لشخص م م ومالم م  ،وفق مما ألحك ممام
القانون".

اجلزء الثالث
التحدايت واملعوقات والرؤى املستقبلية
 -٢٩3يعممد موضمموع تعزيممز ومحايممة حقمموق اإلنسممان خيممارا اس مرتاتيجيا للدولممة إذ يشممكل العمممود
الفقري لسياسمة اإلصمالح الشمامل (الدسمتوري واالقتصمادي واالجتمماعي والثقمايف) الميت تنتهجهما
الدولة .وقد مت الت كيد على ذلك يف الرؤية الشماملة للتنميمة (رؤيمة قطمر الوطنيمة  )٢٠3٠والميت مت
اعتمادهمما مبوجممب القمرار األمممريي رقممم ( )44لسممنة  ٢٠٠8والمميت انطمموت علممى حممماور هامممة متممس
القضااي الرئيسية حلقوق اإلنسان يف جماالت التعليم والبي مة وحقموق العمالمة الوافمدة ومتكمني املمرأة،
ذلممك فضممال عممن إعممادة الت كيممد علممى ممما ورد يف الدسممتور الممدائم مممن التمزام الدولممة ابحمرتام وتنفيممذ
تعهداهتا الدولية كافة واليت من ضمنها تلك املتعلقة حبقوق اإلنسان.
 -٢٩4ابلممرغم مممن التطممورات العديممدة المميت اختممذهتا الدولممة علممى املسممتوى التش مريعي واملؤسسممي
والتوعوي يف جمال تنفيذ بنود وأحكام االتفاقية واالمتثال ملالحظات وتوصميات اللجمان التعاقديمة
وآلي ممة االس ممتعرا ال ممدوري الش ممامل وتل ممك الص ممادرة عل ممى أث ممر زايرات املق ممررين اخلاص ممني للدول ممة،
إال أن هنالك مثة حتدايت مؤقتة تواجهها الدولة منها الزايدة السكانية الكبرية وغري املسبوقة واليت
وصل إىل أكثر من  % ١٠٠من عمدد السمكان خمالل السمنوات األخمرية ،إضمافة إىل القمدرات
الفنيمة للكمادر البشمري للتعاممل ممع اآلليمات الدوليمة حلقموق اإلنسمان الميت ال تمزال يف مرحلمة البنماء
والتطمموير .وتسممتفيد الدولممة مممن أنشممطة وب مرام مركممز األمممم املتحممدة للتممدريب والتوثيممق يف جمممال
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حقمموق اإلنسممان جلنمموب غممرب آسمميا واملنطقممة العربيممة ابلدوحممة والممذي مت افتتاحم يف مممايو ٢٠٠٩
يف تذليل بعض هذه الصعوابت والتحدايت.
 -٢٩5تواص ممل اآللي ممات الوطني ممة املعني ممة بقض ممااي حق مموق اإلنس ممان جهوده مما الرامي ممة إىل مراجع ممة
التشمريعات الوطنيمة ،وتعمديلها مبما يتوافمق ممع املواثيمق الدوليمة ،إضمافة إىل تقمدم مقرتحمات لقموانني
م ممن شم م هنا تعزي ممز محاي ممة حق مموق اإلنس ممان ابإلض ممافة إىل تق ممدم املقرتح ممات بشم م ن االنض مممام إىل
االتفاقيات الدولية.
 -٢٩6ونسممبة النضمممام دولممة قطممر مممؤخرا للعهممدين الممدوليني حلقمموق اإلنسممان ،فقممد مت تشممكيل
جلنة لدراسة التشريعات املعمول هبا يف دولة قطر ومدى مالءمتها مع أحكام ومواد العهد الدوي
اخل مماص ابحلق مموق املدني ممة والسياس ممية والعه ممد ال ممدوي اخل مماص ابحلق مموق االقتص ممادية واالجتماعي ممة
والثقافية وذلك مبوجب قرار جملس الوزراء الصادر يف اجتماع العادي رقم ( )٢7لسمنة ،٢٠١8
املنعقممد بتمماريخ  ،٢٠١8/١٠/١٠برائسممة سممعادة األمممني العممام جمللممس المموزراء وعضمموية كممل مممن
اجلهممات التاليممة :وزارة اخلارجيممة ،وزارة الداخليممة ،األمانممة العامممة جمللممس المموزراء ،جملممس الشممورى،
وزارة العدل ،وزارة التنمية اإلداريمة والعممل والشمؤون االجتماعيمة ،وزارة االقتصماد والتجمارة ،النيابمة
العامة ،اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ،املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي .وقد ابشمرت اللجنمة
اجتماعاهتمما حيممث مت حصممر الق موانني والتش مريعات القطريممة المميت قممد تتعممار مممع م مواد العه ممدين
الدوليني ،وذلك ملناقشمتها ودراسمتها ممن قبمل أعضماء اللجنمة إلبمداء اآلراء حوهلما ،واقمرتاح مما تمراه
مناسبا بش هنا ،وما زال اللجنة يف طور مجع واستكمال البياانت من اجلهات املختلفة ابلدولة.
 -٢٩7والتزاما وإميماان ممن الدولمة أب يمة اإليفماء اباللتزاممات الدوليمة فيمما يتعلمق حبقموق اإلنسمان
فقممد مت إصممدار ق مرار سممعادة انئممب رئمميس جملممس المموزراء وزيممر اخلارجيممة رقممم ( )44لسممنة ٢٠١7
إبنشمماء قسممم جلممان معاهممدات حقمموق اإلنسممان إبدارة حقمموق اإلنسممان بمموزارة اخلارجيممة ،والممذي
خيت إبعداد اخلطط واملقرتحات الالزمة لتنفيمذ التوصميات الصمادرة ممن اآلليمات التعاهديمة وغمري
التعاهدية املعنية حبقوق اإلنسان.
 -٢٩8تعكمف دولمة قطممر حاليما علممى إعمداد خطممة عممل وطنيمة حلقمموق اإلنسمان بنمماء علمى قمرار
جمل ممس ال مموزراء امل مموقر يف اجتماع م الع ممادي رق ممم ( )١٩لع ممام ٢٠١4م ،حي ممث مت تش ممكيل اللجن ممة
الوطنية احلكومية املعنية إبعداد خطمة العممل الوطنيمة حلقموق اإلنسمان برائسمة سمعادة األممني العمام
لمموزارة اخلارجيممة وعضمموية عممدة جهممات معنيممة ابلدولممة .ويعتممر وضممع خطممة العمممل الوطنيممة حلقمموق
اإلنسممان مقاربممة واض ممحة وعمليممة لتعزيممز ومحاي ممة حقمموق اإلنسممان؛ حي ممث ينظممر إليهمما مبثاب ممة أداة
لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف الدولة.
 -٢٩٩وعلممى الممرغم مممما مت حتقيقم ابلنسممبة للممرأة إال أن التحممدي األكممر يتمثممل يف زايدة تفعيممل
دورها يف اجملتمع ،وزايدة فرصمها يف االخنمرا يف العديمد ممن اجملماالت ودعمم مشماركتها يف النشما
االقتصممادي وتكمريس السياسممات المميت مممن شم هنا زايدة ودعممم قممدراهتا للقيممام مبسممؤولياهتا ابعتبارهمما
شريكا أساسيا يف عملية التنمية.
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احلصار اجلائر
 -3٠٠تتعر دولة قطر منذ  5يونيو  ٢٠١7لتدابري قسمرية انفراديمة وحصمار جمائر ممن بعمض دول
املنطق ممة ،ترتبم م عليه مما انتهاك ممات خط ممرية ومس ممتمرة حلق مموق اإلنس ممان .تض مممن عل ممى س ممبيل املث ممال
ال احلصر انتهاكات بش ن احلق يف حرية التنقمل واإلقاممة وامللكيمة اخلاصمة ،واحلمق يف العممل ،واحلمق يف
التعلمميم ،واحلممق يف حريممة ال مرأي والتعبممري ،واحلممق يف الصممحة ،واحلممق يف حريممة العقيممدة ،واحلممق يف التنميممة
وانتهاكات اجتماعية أخرى تتعلق ابلفصل بني األسر والميت تعتمر أشمد تلمك االنتهاكمات فظاعمة .وقمد
قامم الدولممة بتشمكيل جلنممة للمطالبممة ابلتعويضمات علممى أثمر احلصممار املفممرو  ،كلجنمة مركزيممة تسممتقبل
قضممااي متضممرري احلصممار لدراسممتها وحتديممد الطريقممة املثلممى ملعاجلممة كممل قضممية .وابلممرغم مممن ذلممك إال أن
دولممة قطممر قممد حرص م علممى محايممة وتعزيممز حقمموق اإلنسممان وضمممان عممدم املسمما حبقمموق امل مواطنني
واملقيمممني .وعليم  ،فقممد جلم ت الدولممة إىل اآلليممات الدوليممة لضمممان حماسممبة ومسمماءلة دول احلصممار عممن
التجمماوزات املتعلقممة حبقمموق اإلنسممان ،حيممث تقممدم الدولممة بممدعوى أمممام حمكمممة العممدل الدوليممة ضممد
دول ممة اإلم ممارات العربي ممة املتح ممدة بش م م ن االلت م مزام بتنفي ممذ اتفاقي ممة القض مماء عل ممى مجي ممع أش ممكال التميي ممز
العنصممري .وأصممدرت احملكمممة حكمهمما فيممما يتعلممق ابلتممدابري املؤقتممة بتمماريخ  ٢3يوليممو  ٢٠١8والممذي
ن علمى مل مشمل األسمر الميت تضمم قطمريني والميت فرقتهما التمدابري الميت اختمذهتا اإلممارات العربيمة املتحمدة،
ابإلضممافة إىل إعطمماء الفرصممة للطلبممة القط مريني املت م ثرين السممتكمال تعلمميمهم يف اإلمممارات أو احلصممول
على سجالهتم التعليمية إذا رغبوا يف استكمال دراستهم يف أماكن أخمرى ،والسمماح للقطمريني املتم ثرين
ابإلجمراءات التعسممفية يف الوصممول إىل حممماكم اإلمممارات وغريهمما مممن األجهممزة القضممائية األخممرى .إضممافة
إىل تقدم الدولة لشكوى ضد كمل ممن اإلممارات والسمعودية أممام جلنمة القضماء علمى التمييمز العنصمري،
وتقدم الدولة ببالغات لتسعة من أصحاب الوالايت اخلاصة مبجلس حقموق اإلنسمان .كمما أصمدرت
حمكمممة العممدل الدوليممة بتمماريخ  ١4يونيممو  ٢٠١٩حكممما ب مرفض طلممب دولممة اإلمممارات العربيممة املتحممدة
ابختاذ اجراءات مؤقتة تقضي مبطالبة دولة قطر بسحب شكواها أممام جلنمة القضماء علمى كافمة أشمكال
التمييز العنصري .وقد أصدرت البعثة الفنية ملكتب املفو السامي حلقوق اإلنسان بعمد زايرهتما لدولمة
قطمر يف نمموفمر ممن عممام  ٢٠١7تقريمرا تضمممن وصممفا موضموعيا ومنهجيمما النتهاكمات حقمموق اإلنسممان
اليت صاحب فر احلصار على دولة قطر.
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