األمم املتحدة

*HRI/CORE/QAT/2019

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

Distr.: General
15 February 2019
Arabic
Original: Arabic

وثيقة أساسية موحدة ِّ
تشكل جزءا من تقارير الدول األطراف
قطر**

[اتريخ االستالم 10 :كانون الثاين/يناير ]2019

__________

*
**

أعيد إصدارها ألسباب فنية يف  26آذار/مارس .2019
تصدر هذه الوثيقة من دون حترير رمسي.

)GE.19-02460(A



HRI/CORE/QAT/2019

أول -معلومات عامة
ألف -اخلصائص الدميغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية
املوقع اجلغرايف والتضاريس
 -1دولة قطر شبه جزيرة تقع يف منتصف اخلف السفاليي الغفري ليخيفي العفري بفن خطفي
العففر  10- 26 ، 27- 24د .مشففاالا وخطففي الطففو  51-40 ،50-45شففرق ا ،ومتتففد شففبه
جزيفرة قففطر مشففاالا لتغففطي مسفالة قفدرها  11 572كييففو مفاا مربعفا .وتشففت الدولفة عيف عففدد
مففن اجلففزر والسالسف الصففخرية وامليففاه الضففحية الواقعففة عيف السففال مففن أشففهرها جففزر لففالو ،
ش ف ف فراعوه ،واألس ف ف ففحا  ،والبش ف ف ف ية .ويبي ف ف ف ط ف ف ففو ش ف ف ففبه اجلزي ف ف ففرة القطري ف ف ففة ( )185كيي ف ف ففو م ف ف فاا
وعرضففها ( )85كييففو م فاا ،وحتففي بغالبيتهففا ميففاه اخليففي العففري يف لففن تفصففيها احلففدود الربيففة
البالغففة حنففو ( )60كييففو مفاا عففن امل يكففة العربيففة السففعودية ،وتقففع دولففة اإلمففارا العربيففة املتحففدة
شرق الدولة .ومتتد املياه اإلقيي ية القطرية إىل حنو ( )95ميالا حبريا يف عر البحر ابجتاه الشرق
ولوايل ( )51ميالا حبريا ابجتاه الش ا يف اخليي العري.
 -2تتكون أراضي دولة قطر من سطح صخري منبس مع بعض اهلضاب والتال الكيسية
يف منطقفة دخففان يف الغففرب ومنطقففة جبف فففوير يف الشف ا  ،وميتففا هففذا السففطح بكثففرة األخفوار
واخليج ففان واأللف فوا واملنخفض ففا ال ففي يطيف ف عييه ففا (ال ففري ) وتتواج ففد يف من ففاط الشف ف ا
والوس الي تعترب بدورها من أخصب املواقع الي تكثر فيها النباات الطبيعية.

السكان
 -3يبيف عففدد السففكان ابلدولففة لففى هنايففة شففهر سففبت رب مففن عففام )2.634.234( 2017
نسف ة ،يتو عفون إىل )1.974.041( :ذكفور ،أي مفا نسففبته ( )٪75و( )660.193إانث ،أي
ما نسبته ( ،)٪25مسجية بذلك ارتفاع ا سنويا بيغف نسفبته ( .)٪3.2ويرجفع السفبب يف يدة
أعداد الذكور إىل أن معظفم سفكان الدولفة مفن الع الفة الواففدة الفي يشفك الفذكور النسفبة األكفرب
منهففا .يوضففح جففدو رقففم ( )1تطففور عففدد السففكان يف منتص ف األع فوام لسففب اجلففن خففال
الفففاة مففن  2010إىل  .2017ويعتففرب ارتفففا معففد الن ففو السففكاين ابلدولففة مؤش فرا عي ف يدة
االسففتث ار والتن يففة يف الدولففة ليف تعففز هففذه الففزيدة السففكانية لتففدف الع الففة الوافففدة الففي تيففي
التياجففا مشففاريع البنيففة التحتيففة واملشففروعا التن ويففة الكففرب  .يوضففح الشففك رقففم ( )1عففدد
السكان ابألل يف دولة قطر ليفاة  2012إىل .2016
جدو رقم ()1

تطور عدد السكان يف منتصف العوام 2017-2010
السنوا
2010
2011
2012
2013

2

ذكور

إانث

اجملموع

1.296.110

418.988

1.715.098

1.288.590

444.127

1.732.717

1.355.199

477.704

1.832.903

1.477.632

526.068

2.003.700
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السنوا
2014
2015
2016
2017

ذكور

إانث

اجملموع

1.652.037

564.143

2.216.180

1.840.643

597.147

2.437.790

1.975.536

642.098

2.617.634

2.046.047

678.559

2.724.606

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء ،االلصاءا السكانية واإلجت اعية ،ميخصا سنوية.2017 ،

شك رقم ()1
عدد السكان يف دولة قطر (ابأللف)
خال الفاة ()2016-2012
2,800
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املصف ففدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء.

 -4يوضففح اجلففدو رقففم ( )2الاكيبففة الع ريففة ليسففكان يف دولففة قطففر لعففام  ،2016ويوضففح
اهلرم السكاين يف الشك رقم ( )2جم و السكان القطرين وغف القطفرين والففرق الفذي ألدثتفه
يدة أعداد الع الة لدولة قطر والسي ا ابلنسبة ليذكور غ القطفرين ،ويوضفح اهلفرم السفكاين يف
الشك رقم ( )3جم و السكان القطرين بشأن التوا ن بن أعداد اإلانث والذكور.
جدو رقم ()2
التوزيع النسيب للسكان حسب الفئات العمرية العريضة واجلنسية واجلنس
(تقديرا السكان منتص العام) ،سنة 2016م
اجلنسية
قطري

غف قطري
اجملموع

اجلن

اإلانث
الذكور
اإلانث
الذكور
اإلانث
الذكور

أق من  15سنة

 64-15سنة

 65سنة فأكثر

اجملموع

36.5

59.8

3.7

100

38.9

57.8

3.3

100

24.5

74.5

1.0

100

6.9

92.4

0.7

100

27.3

71.7

1.6

100

9.2

89.8

0.9

100

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء.
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شك رقم ()2
اهلرم السكاين إلمجايل السكان (ابأللف) ،سنة 2016

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء.

شك رقم ()3
اهلرم السكاين للقطريني (ابأللف) ،سنة 2016
الفئا الع رية

ذكور

إانث

20

80+
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

0

10

10

20

باأللف

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء.

 -5مبقارنففة الشففك رقففم ( )2والشففك رقففم ( )3ميكففن ماللظففة الفففرق يف الاكيبففة الع ريففة
اجلنسية ليسكان غف القطرين وأتكيد الشك الطبيعي جملت ع السكان القطرين ،لي ياللف
مترك ففز أك ففرب ع ففدد م ففن الس ففكان يف الفئ ففة الع ري ففة الوس ففط ( 64-15س ففنة) وغ ففالبيتهم م ففن غ ف ف
القط فرين وحيت ف ال ففذكور النسففبة األك ففرب م ففنهم ،بين ففا يص ففن جمت ففع السففكان القط فرين لس ففب
4
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التو ي ففع الع ففري ك جت ففع ف ففي ترتف ففع في ففه نس ففبة األطف ففا وص ففغار الس ففن (أقف ف م ففن  15س ففنة)
وتنخفض فيه نسبة املسنن (أكثر من  65سنة) .ويوضح اجلدو رقم ( )3تقفدير عفدد السفكان
لسب الفئا الع رية يف عام .2017
جدو رقم ()3

تقدير عدد السكان حسب الفئات العمرية 2017
الفئا الع رية
0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

+80

النو

ذكور

إانث

اجملموع

13.992
58.875
64.510
50.830
56.516
237.357
389.213
361.510
271.350
204.770
144.520
89.760
58.221
25.299
10.862
4.452
2.141
1.869

13.561
57.445
63.477
49.670
36.041
47.023
92.780
95.603
76.365
52.592
34.966
23.409
15.351
9.169
4.708
2.984
1.639
1.776

26.553
116.320
127.987
100.500
92.557
284.380
481.993
457.113
347.715
257.362
179.486
113.169
73.572
34.468
15.570
7.436
3.780
3.645

املصدر :و ارة التخط ف ففي التن ف ففوي واإللص ف ففاء ،اإللص ف ففاءا الس ف ففكانية واالجت اعي ف ففة ،ميخص ف ففا س ف ففنوية،
.2017

 -6تش البياان اإللصائية يف اجلدو رقم ( )3أبن تقدير عفدد السفكان لسفب الفئفا
الع ريففة خففال سففنة  2017بي ف أقصففاه  389.213لففد الففذكور مففن الفئففة الع ريففة 29-25
سنة ،يف لن ينخفض عند اإلانث فقد بي  92.780يف نفف الفئفة الع ريفة ،بين فا بيف أقصفاه
عند اإلانث يف الفئة الع رية  34-30سنة لي بي .95.603
 -7واخنفففض لففد ك ف مففن الففذكور يف الفئففة الع ريففة  80سففنة فففأكثر ليص ف إىل ،1.869
واخنفض لد اإلانث بع ر  79-75سنة ليبي .1.639
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جدو رقم ()4
السكان حسب النوع والفئات العمرية الربع الثالث 2017
الفئا
الع رية
<1
4-1
9-5
14-10
19-15
24-20
64-25
65+

اجملموع

ذكور

يوليو 2017
اجملموع
إانث

ذكور

أغسط 2017
اجملموع
إانث

ذكور

سبت رب 2017
اجملموع
إانث

9.548

9.032

18.580

9.662

9.121

18.783

11.120

10.542

21.662

44.331

42.407

86.738

46.030

44.435

90.465

56.092

53.787

109.879

47.203

45.414

92.617

51.931

50.047

101.978

66.648

64.071

130.719

37.178

35.166

72.344

40.611

38.519

79.130

50.983

48.601

99.584

40.810

27.839

68.649

41.421

29.121

70.542

44.857

33.724

78.581

232.616

40.361

272.977

228.697

40.074

268.771

225.745

42.159

267.904

1.494.963

337.162

1.832.125

1.442.043

347.681

1.789.724

1.501.086

396.344

1.897.430

17.284

10.605

27.889

16.497

10.438

26.935

17.510

10.965

28.475

1.923.933

547.986

2.471.919

1.876.892

569.436

2.446.328

1.974.041

660.193

2.634.234

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء ،اإللصاءا السكانية واإلجت اعية ،نشرة الربع الثال .2017 ،

 -8يوض ف ففح ج ف ففدو رق ف ففم ( )4الس ف ففكان لس ف ففب الن ف ففو والفئ ف ففا الع ري ف ففة ليرب ف ففع الثالف ف ف
لسنة  ،2017لي أن الفئة الع رية األغيب لألشفهر مفن يوليفو لفى سفبت رب  2017تت ثف يف 64-25
س ففنة ،وق ففد بيف ف اجمل ففو يف يولي ففو  2017ع ففدد  ،1.832.125يف ل ففن بيف ف اجمل ففو يف ش ففهر
أغسط  1.789.724ويف شهر سبت رب .1.897.430
معدل اخلصوبة
 -9تش ف البي ففاان اإللصففائية إىل ثب ففا يف معففدال اخلص ففوبة الكييففة ل ف انث القط ففري
لي بي  3.2خفال السفنوا األخف ة ،إن متوسف املواليفد لي فرأة القطريفة خفال ففاة اإلجنفاب
ه ففي  3موالي ففد ،ويف فرتب املؤش ففر ابملس ففتو التعيي ففي وارتف ففا متوسف ف الع ففر عن ففد ال ففزوا األو ،
ابإلضافة إىل ارتفا نسبة املسامها يف النشا االقتصادي.
جدو رقم ()5
معدل اخلصوبة الكلية
السنة

املعد

2012
2013
2014
2015
2016

3.2
3.2
3.2
3.2
3.0

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء ،اإللصاءا احليوية ،النشرة السنوية املواليد والوفيا .2016 ،
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جدو رقم ()6
تطور معدلت منو السكان للفرتة ()2016-2007
السنة

عدد السكان

معد الن و

2007

1218250

16.8

2008

1448479

18.9

2009

1638626

13.1

2010

1715098

4.6

2011

1732717

1.0

2012

1832903

5.8

2013

2003700

9.3

2014

2216180

10.1

2015

2437790

9.5

2016

2617634

7.1

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء ،اإللصاءا السكانية واالجت اعية ،قطر يف أرقام .2017

جدو رقم ()7
الكثافة السكانية عام 2015
البيدية

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

اجملموع

الدولة
الرين
الوكرة
أم اصال
اخلور والذخ ة
الش ا
الظعائن
الشحانية

الكثافة السكانيةكم2
4354.3
247.2
116.0
285.2
126.1
10.2
187.2
56.7
206.8

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء ،اإللصاءا السكانية واالجت اعية ،قطر يف أرقام .2017

 -10يوضففح اجلففدو رقففم ( )7أبن الكثافففة السففكانية عففام  2015ارتفعف بشففك واضففح يف
الدولة لي بيغ  4354.3وذلك نظرا لعدة عوام اقتصادية وتن وية تشفهدها دولفة قطفر يف
بيديففة الدولففة .يف لففن جنففد أن الكثافففة السففكانية مرتفعففة يف كف مففن مدينففة الففرين  247.2وأم
اص ففال  285.2نظ فرا لك ففون ه ففذه البي ففدي من ففاط يتخ ففذها الس ففكان ليع ففي فيه ففا .وتتق ففارب
تو يعا الكثافة السكانية يف ابقي البيدي .
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جدو رقم ()8
العمر املتوقع عند الولدة للقطريني عام 2016
ذكور

إانث

اجملموع

78.9

82.3

80.5

املصففدر :و ارة التخطففي التن ففوي واإللصففاء ،اإللصففاءا السففكانية واالجت اعيففة ،املواليففد والوفيففا يف دولففة
قطر .2016

 -11يوضففح اجلففدو رقففم ( )8الع ففر املتوقففع عنففد الففوالدة ليقط فرين لي ف بي ف عنففد الففذكور
 78.9يف لن بي عند اإلانث  82.3وذلك لعام .2016
جدو رقم ()9
معدل وفيات الرضع حسب نوع اجلنس خالل الفرتة ()2016-2007
اجمل و
TOTAL

السنة
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

ذكور

إانث

جمموع

7.1

7.9

7.5

8.4

6.9

7.7

7.7

6.5

7.1

6.9

6.7

6.8

8.9

6.2

7.6

8.5

5.2

6.9

8.1

5.2

6.7

6.6

6.7

6.6

7.5

7.3

7.4

6.0

6.0

6.0

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء ،النشرة السنوية ل لصاءا احليوية/املواليد والوفيا .2016

 -12يعتففرب معففد وفيففا الرضففع مففن املؤشفرا الناجحففة لتحديففد نتففائ منففو األطفففا  ،ليف
يسج معد وفيا الرضع عدد الرضع املتوفن قب بيوغهم السنة األوىل من ع فرهم لكف ألف
مولود لفي ،وال تعكف وفيفا الرضفع فقف مفد كففاءة الرعايفة وظفرو مرليفة مفا قبف الفوالدة
وبعدها .ب تعترب مقياس ا قويا ليظرو االجت اعية واالقتصفادية والبيئيفة الفي يعفي فيهفا الطفف .
وتوضح البياان أبن مؤشر معد وفيا الرضع لسب نفو اجلفن خفال الففاة مفن -2007
 2016قد اخنفض من  7.1إىل  6لك من الذكور واإلانث يف سنة .2016
 -13يدين القطريون بدين اإلسالم ،والغالبية العظ من سكاهنا من أه السنة .ك ا توجفد
ديان أخ ففر  ،ليف ف تس ففتقب دول ففة قط ففر كف ف ع ففام أع ففدادا كبف ف ة م ففن الق ففو العامي ففة ،لتيبي ففة
التياجففا خططهففا التن ويففة الط ولففة عي ف اخففتال مسففتوي ا وختصصففا ا ،وأييت هففؤالء مففن
بقا األر املختيفة ،ويتعايشون جنب ا إىل جنب أبديهنم وثقافا م وأمنا ليا م املتنوعة .ولقد
8
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بين التجربة القطرية أن النسبة العالية ليوافدين ،والتنو الكب يف جنسفيا م وأديهنفم وثقاففا م،
ال تشك عائق ا أمفام التعفاي اإلجيفاي بفن خمتيف مكفوان اجملت فع ،لفى صفار اجملت فع القطفري
يشك منوذج ا ليعي املشاك بن الناس من خمتي املعتقدا والثقافا .
حملة اترخيية
 -14لك ف أسففرة آ اثين دولففة قطففر منففذ أوائف القففرن الثففامن عشففر لي ففيالد ،ويعففد الشففيخ
جاسففم بففن حم ففد آ اثين الففذي تففوىل احلكففم مففن عففام 1878م لففى عففام 1913م مؤسف دولففة
قطفر احلديثفة ،وحتتفف دولففة قطففر يف الثفامن عشففر مففن شففهر ديسف رب كف عففام بيومهففا الففوطي وهففو
اتريخ توليه احلكم .وقد أد نشوب احلرب العامليفة األوىل ومفا متخفض عنهفا مفن نتفائ إىل توقيفع
الدولة معاهدة مفع بريطانيفا عفام 1916م نصف عيف محايفة أراضفي قطفر ورعايهفا .وكفان النففوذ
الربيط ففاين يف الف فبالد ال يتج ففاو اإلشف فرا عيف ف بع ففض اجلوان ففب اإلداري ففة ل ففى انلف ف دول ففة قط ففر
استقالهلا عام 1971م.
 -15تعترب دولفة قطفر لديثفة العصفر ،فففي جمفا التعيفيم عيف سفبي املثفا مت افتتفا أو مبفى
مدرسي ليبنن يف مطيع العام الدراسي  ،1951/50لتكون أو مدرسة تقوم عي أساس قواعد
تعييم منهجي لدي  ،وكان تضم أربعة صفو ابتدائية ،يدرس فيها  190تي يذا .ويف مطيع
العففام الدراسففي  1954/53مت افتتففا أو مدرسففة ابتدائيففة ليبنففا  .وأنشففئ "و ارة لي عففار "
كأو و ارة يف اتريفخ الفبالد يف مطيفع العفام الدراسفي  ،1958/57ليف ابشفر إبرسفاء قواعفد
تع يم وتطوير التعييم اجملاين لي رال الدراسية كافة ،وجعيه إلزاميا لي رليفة االبتدائيفة .أمفا التعيفيم
العفايل فقفد انطيف عففام 1973م بكييفي الابيفة ليبنفن والبنففا الفي مل يتجفاو عفدد طالهبففا 150
طالب ا وطالبة مث أتسسف جامعفة قطفر (اجلامعفة احلكوميفة الوطنيفة) عفام 1977م .وتضفم اجلامعفة
لاليفا سففبع كييففا  ،وهففي :كييففة اآلداب والعيففوم ،وكييففة اهلندسففة ،وكييففة اإلدارة واالقتصففاد ،وكييففة
الشريعة والدراسا اإلسالمية ،وكيية القانون ،وكيية الابية ،وكيية الصيدلة.
 -16أمففا ابلنسففبة ليقطففا الصففحي فقففد مت افتتففا أو مستشففف يف عففام 1945م ،مث أنشففئ
الففدائرة الطبيففة عففام 1951م ليصففبح العففال منففذ ذلففك الوقف جمانيفا وحتف مسففؤولية احلكومففة .ويف
عام 1953م أنشئ دائرة الصحة العامة ل شرا عي كافة الشؤون الصحية .ويف عفام 1954م
مت افتتففا ثالثففة مستوصفففا لكوميففة وأصففبح لكف مفواطن أو موظف لكففومي مففن غف املفواطنن
احل يف العال ابخلفار عيف نفقفة الدولفة إذا مل يتفوفر عالجفه ابلفداخ  .وتفواىل إنشفاء املستشففيا
احلكومية املتخصصة إال أن و ارة الصحة نفسها مل تنشأ إال يف عام 1970م.
 -17وشهد الدولة تن ية شامية يف كافة القطاعا منفذ عفام  .1995وقفد اجتهف اإلرادة
إىل اسففتك ا بنففاء الدولففة احلديثففة بتعزيففز دور الشففور والدميقراطيففة ،ومشففاركة امل فواطنن يف تقريففر
أمففورهم ،ورس ففم سياس ففا وطففنهم ،لي ف أص ففدر مس ففوه الق فرار األم ف ي رق ففم  11لس ففنة 1999م
بتشكي جلنة إلعداد الدستور الدائم ،الذي أجنفز يف عفام  .2002ويف أبريف عفام  2003شفارك
الشعب القطري رجفاالا ونسفاء يف اسفتفتاء عفام عيف الدسفتور ليف وافف عييفه  96.64يف املائفة
من جم و الناخبن القطرين ممن هلم ل االقاا  ،عي الدستور الدائم ليبالد.
 -18ع ي دولة قطفر عيف ترسفيخ مبفدأ املسفاواة بفن اجلنسفن عيف أر الواقفع انطالقفا ممفا
أكففده الدسففتور ،وجتسففيدا إلرادة سياسففية واعيففة ،وف ف منهجيففة تدرجيففة أتخففذ مبقاصففد اإلسففالم
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الس ف حة ،وتراعففي متطيبففا االنفتففا والتطففور .وأصففبح قضففية إدمففا امل فرأة يف ع ييففة التن يففة
ك ساهم فيها ومستفيد مفن مثارهفا مفن ضف ن األولفوي الوطنيفة .وقفد ترتفب عيف ذلفك ،ارتففا
مشاركة املرأة يف قوة الع القطرية إىل أكثر من  36يف املائة ،وهي من أعي النسب يف البيدان
العربي ففة ،ووص ففو املف فرأة القطري ففة إىل أعيف ف مواق ففع ص ففنع القف فرار ،ليف ف تولف ف ع ففدد م ففن النس ففاء
القط ففري مناص ففب و اري ففة كانف ف أوهل ففم س ففعادة الس ففيدة ش ففيخة احمل ففود ،منص ففب و ي ففرة (الابي ففة
والتعيففيم) يف دولففة قطففر عففام  2003لتكففون أو دولففة يف منطقففة اخليففي تتففوىل فيهففا سففيدة لقيبففة
و اريففة ،وذلففك لففى عففام  .2009منففذ ذلففك الوق ف تول ف عففدد مففن النسففاء القطففري لقائففب
و اريففة خمتيفففة كففو ارة الصففحة العامففة وو ارة االتصففاال وتكنولوجيففا املعيومففا  .ك ففا صففدر القفرار
األمف ي رقففم ( )22لسففنة  2017والففذي تضف ن تعيففن أربففع سففيدا قطففري يف عضففوية جميف
الشور مؤكدا إميان الدولة أبمهيفة دور املفرأة يف اجلهفا التشفريعي ليدولفة ودع ف ا حلقوقهفا املثبتفة يف
نصوص الدستور.
 -19مت إصففدار الق فرار األم ف ي رقففم  44لسففنة  2008بشففأن اعت ففاد الرؤيففة الشففامية ليتن يففة
"رؤيفة قطففر الوطنيففة  ."2030وقضف القفرار بتنفيفذه وأن ينشففر يف اجلريففدة الرمسيففة .و ففد الرؤيففة
إىل حتويف قطففر إىل دولففة متقدمففة قففادرة عي ف حتقي ف التن يففة املسففتدامة .وتقففوم رؤيففة قطففر الوطنيففة
عي ف مبففاد الدسففتور ،وتوجيهففا القيففادة السياسففية إلرسففاء جمت ففع أساسففه العففد واإللس ففان
واملسففاواة ،ومحايففة احلففري العامففة والقففيم األخالقيففة والدينيففة والتقاليففد ،إىل جانففب حتقي ف تكففافؤ
الفرص ،وتكري األمن واالستقرار.
 -20ترتكز الرؤية عي أربع ركائز أوهلا التن ية البشرية هبد تطوير وتن ية سفكان قطفر لكفي
يت كن فوا مففن بنففاء جمت ففع مزدهففر .وتعففى الركيففزة الثانيففة ابلتن يففة االجت اعيففة لتحقيف جمت ففع عففاد
وآم ففن ،مس ففتند إىل األخ ففالق احل ي ففدة والرعاي ففة االجت اعي ففة ،ق ففادر عيف ف التعامف ف والتفاعف ف م ففع
اجملت عا األخر  .أما الركيفزة الثالثفة فهفي التن يفة االقتصفادية هبفد تطفوير اقتصفاد وطفي متنفو
وتنافس ففي ،ق ففادر عيف ف تيبي ففة التياج ففا مف فواطي دول ففة قط ففر .والركي ففزة الرابع ففة ه ففي التن ي ففة البيئي ففة
لتحقيف االنسففجام والتناسف بففن التن يففة االقتصففادية واالجت اعيففة ومحايففة البيئففة .ك ففا تتففيح الرؤيففة
الي حتدد االجتاها العامة لي ستقب إعداد االسااتيجيا واخلط التنفيذية.
 -21وتشففك الرؤيففة الوطنيففة واالس فااتيجيا املابطففة بتنفيففذها بيئففة داع ففة وراسففخة لتنفيففذ
لقففوق االنسففان املض ف نة يف املعاهففدا واالتفاقيففا الدوليففة ،وعي ف رأسففها اس رترتاتيةية التنميرترتة
الوطنية األوىل ( ،)2016-2011واسرتاتيةية التنمية الوطنية الثانية ()2022-2018
إضافة إىل السياسا واالسااتيجيا القطاعية األخر عي النحو التايل:
•

•

10

اس رترتاتيةية قطرترتاع سرترتوق العمرترتل ( )2022-2018تيففك اهلادفففة إىل حتقي ف
س ففوق ع ف ف تنافس ففي ميك ففن مجي ففع س ففكان قط ففر م ففن املش ففاركة يف التن ي ففة وبن ففاء
جمت فع مزدهفر وتيبيفة التياجفا اجلي احلايل دون املساس ابلتياجففا األجيفا
القادم ففة م ففن خ ففال مش ففاركة فعال ففة ليعففامين يف س ففوق الع ف ف وحتقي ف إنتاجي ففة
مرتفع ففة واس ففتقطاب واس ففتبقاء ع ال ففة عالي ففة املهففارة ،ونظ ففام معيوم ففا لديف ف
وشففا يوففر البيانفا عفن جانبفي العفر والطيفب ليتوظيف والتدريفب.
اسرتاتيةية قطاع التماسك األسرتر ومتكرتني املرترأة ( )2016-2011والفي
ففد إىل تعزي ففز متاس ففك األس ففرة ،وترش ففيد اس ففتخدام الع ال ففة املنزلي ففة وحتج ففيم
GE.19-02460
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آاثرها ،وخفض عدد لاال العن املنزيل وتوف احل اية والفدعم لألسفر املتفأثرة
ابلعن ف  ،ودعففم ومتكففن األسففر الضففعيفة اقتصففاديا واجت اعي ف ا ،ودعففم ومسففاندة
املرأة لتحقي التوا ن ما بن مسؤوليا الع واألسرة ،والع عي متكن املرأة
يف اجملاال كافة.
•

•

•

•

•
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الس رترتاتيةية الوطنيرترتة للص رت ة ( )2022-2018والففي ففد إىل إلففداث
تغي ف ا يف نظففام الرعايففة الصففحية ،وتقففدم رعايففة صففحية شففامية فعالففة ومعقولففة
التكيفة عي مسفتو عفاملي ومتالفة ليج يفع مفع األخفذ يف االعتبفار التياجفا
خمتي ف ف الفئ ف ففا م ف ففن الرج ف ففا والنس ف ففاء واألطف ف ففا  .وتش ف ف االس ف فااتيجية 35
مشروعا.
ا

السرترتاتيةية الوطنيرترتة للرعايرترتة الصرت ية األوليرترتة ( )2018 -2013و ففد
إىل مواجه ففة ومعاجل ففة التح ففدي الص ففحية املس ففتقبيية م ففن خ ففال حتقيف ف مثاني ففة
أهففدا هففي :تعزيففز الصففحة ،والتحففري ،والرعايففة العاجيففة ،واألمفرا املزمنففة غف
املعدية ،والرعاية املنزلية ،والصحة العقييفة ،واألمهفا واألطففا لفديثي الفوالدة،
واألطفا واملراهقن.
اس رترتاتيةية التعلرترتي والترترتدريب ( )2016-2011و ففد إىل حتقي ف نظففام
تعيي ففي يرقف ف إىل مس ففتو األنظ ففة التعيي ي ففة العاملي ففة وي ففزود املف فواطنن مب ففا يف ففي
حباجا م ولاجا اجملت ع القطري من خال توف مناه تعييم وبرام تدريب
تسففتجيب حلاجففا سففوق الع ف احلاليففة واملسففتقبيية ،وفففرص تعيي يففة وتدريبيففة
عاليففة اجلففودة تتناسففب مففع ط ولففا وقففدرا ك ف فففرد ،وب فرام تعيففيم مسففت ر
مففد احليففاة متالففة ليج يففع .ك ففا ففد لوضففع شففبكة وطنيففة ليتعيففيم النظففامي
وغ ف النظ ففامي جته ففز األطف ففا والش ففباب القطف فرين ابمله ففارا الال م ففة والدافعي ففة
العالية لي سامهة يف بناء جمت عهم وتقدمه وذلفك عفن طريف  :ترسفيخ قفيم وتقاليفد
اجملت ففع القطففري واحملافظففة عي ف تراثففه ،وتشففجيع الففن ء عي ف اإلبففدا واالبتكففار
وتن ية القدرا  ،وغرس رو االنت اء واملواطنة ،واملشاركة يف جم وعة واسفعة مفن
النش ففاطا الثقافي ففة والريض ففية .ك ففا تس ففع االسف فااتيجية إىل ت ففوف مؤسس ففا
تعيي ي ففة متط ففورة ومس ففتقية ت ففدار بكف ففاءة وبش ففك ذايت ووفف ف إرش ففادا مركزي ففة
وختضففع لنظففام املسففاءلة ،ونظففام فعففا لت وي ف البح ف العي ففي يقففوم عي ف مبففدأ
الش فراكة ب ففن القط ففاعن الع ففام واخل ففاص ابلتع ففاون م ففع اهليئ ففا الدولي ففة املختص ففة
ومراكففز البحففوث العامليففة املرموقففة ،وإجيففاد دور فاع ف دولي ف ا يف جمففاال النشففا
الثقايف والفكري والبح العي ي.
اس رترتاتيةية قطرترتاع احلمايرترتة الجتماعيرترتة ( )2016-2011والففي ففد إىل
جتديفد االلتفزام ابلقفيم واملبففاد العربيفة واإلسفالمية وبشففك حيفف األسفرة القطريففة
وجيعيها حمور التن ية االجت اعية.
السرترتاتيةية الوطنيرترتة للسرترتالمة املروريرتة ( )2022-2013والففي ففد إىل
الع عي احلد من ضحاي احلوادث املروريفة ،وتقييف عفدد الوفيفا الناجتفة عفن
هذه احلوادث سنوي ،إىل جانب تقيي عفدد اإلصفااب اخلطفرة الفي تنفت عنهفا،
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كخط ف ففوة حن ف ففو حتقي ف ف الرؤي ف ففة القطري ف ففة طويي ف ففة امل ف ففد ليس ف ففالمة املروري ف ففة .وترك ف ففز
االسااتيجية عي رؤية عامة ومشفاكة بفن اجلهفا املعنيفة ليف إهنفا متثف إطفار
ع لتحديد االلتزاما املطيوبة ومرجعف ا لتنفيفذ مبفادرا السفالمة املروريفة ذا
األولويففة القصففو واألكثففر فاعييففة .وتعففد هففذه االس فااتيجية مك يففة لغ هففا مففن
االسف فااتيجيا القائ ففة يف دول ففة قط ففر كاسف فااتيجية املخطف ف الشف ف ويل ،والنقف ف
املس ففتدام ،وإدارة الطي ففب عيف ف النق ف  .وتشف ف االس فااتيجية عيف ف خط ففة ع ف ف
ليس ففالمة املروري ففة الوطني ففة يف قط ففر  2017-2013تق ففوم بتنفي ففذها  13جه ففة
خمتيفففة ابلدولففة ،هبففد رفففع أداء السففالمة املروريففة يف قطففر كففي تكففون مففن بففن
األفض يف العامل وجع طرقها هي األكثفر أمفاانا عيف مسفتو العفامل .وسفيتحق
ذلك من خال برانم ط فو لنشفا ومشفاريع تنففذ عيف مفدار اخل سفة أعفوام
املقبية.
•

•

السرتاتيةية الوطنية للتوحد ( )2021-2017والفي فد إىل وضفع هنف
شام ومتكام لرعاية األفراد ذوي التولد من خمتي األع ار.
السياسرترتة السرترتكانية لدولرترتة قطرترتر ( )2022-2017والففي ففد إىل ضففب
معففد الن ففو السففكاين املرتفففع واحلففد مففن اخففتال الاكيبففة السففكانية وتففداعيا ا،
وتتض ن السياسة السكانية حمورا خيص املرأة والطفولفة ،تت ثف غايتفه الرئيسفية يف
دعففم املشففاركة اجملت عيففة لي فرأة ،وتففوف الظففرو املناسففبة لففزيدة مشففاركتها يف قففوة
الع  ،مع احملافظة عي متاسك األسرة ،وض ان بيئة سيي ة لألطفا .

املؤشرات الجتماعية والقتصادية
 -22تم دولة قطر بتوف اإللصاءا احلديثة املوثوق هبا ،لي مت أتسفي و ارة التخطفي
التن ففوي واإللصففاء وفق ف ا ليق فرار األم ف ي رقففم  4لسففنة  2013بتشففكي احلكومففة اجلديففدة والففي
ض ف و ارة التخطففي التن ففوي واإللصففاء والففي جففاء نتيجففة دم ف األمانففة العامففة ليتخطففي
التن ففوي وجه ففا اإللص ففاء .وخت ففتص و ارة التخط ففي التن ففوي واإللص ففاء بوض ففع وتط ففوير الرؤي ففة
الشامية ليدولة ابلتعاون مع اجلها ذا العالقة ،وإعداد اسفااتيجيا التن يفة الوطنيفة ،ومتابعفة
تنفي ف ففذها ،ابلتنس ف ففي م ف ففع اجله ف ففا املعني ف ففة ،وإع ف ففداد الدراس ف ففا املتعيق ف ففة هب ف ففذه االسف ف فااتيجيا
وابلسياسففا السففكانية ،ودعففم ع ييففة التخطففي يف اجلهففا احلكوميففة ،والع ف عي ف الفرب بففن
أول ففوي التن ي ففة واملوا ن ففة العام ففة ليدول ففة ،ومتابع ففة تق ففدم تنفي ففذ اخلطف ف  .وإقام ففة نظ ففام إلص ففائي
متكام ف  ،وإج فراء الع ييففا اإللصففائية الرمسيففة وتنظي هففا واإلش فرا عييهففا ،وتنفيففذ التعففدادا
واملسو املختيفة ونشر البياان واملنتجا اإللصائية.
 -23تشففهد دولففة قطففر مرليففة مت يففزة تت ث ف يف مضففيها قففدم ا حنففو تن يففة كاميففة وشففامية ،لي ف
سففجي تقففديرا النففات احمليففي اإلمجففايل احلقيقففي لدولففة قطففر منفوا نسففبته  ٪2.2خففال العففام 2016م
ليصف ف إىل حن ففو  796ميي ففار ري قط ففري ،مقارن ففة بتق ففديرا ع ففام 2015م البالغ ففة  779ميي ففار ري
قطري .وتعفد دولفة قطفر والفدة مفن أكثفر بيفدان العفامل متتعفا مبسفتو تن يفة مرتففع ،ليف التيف املركفز
( )33يف تقري ففر التن ي ففة البش فرية ال ففدويل لع ففام 2016م الص ففادر ع ففن ب فرانم األم ففم املتح ففدة اإلمن ففائي.
وتعك ف تيففك املرتبففة مففد التطففور والتقففدم الكب ف واملطففرد الففذي لققتففه دولففة قطففر يف جمففا التن يففة
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البشف فرية .وأوض ففح التقري ففر أن مؤش ففر التن ي ففة البشف فرية الع ففام يف الدول ففة حتس ففن م ففن ( )0.855يف تقري ففر
عففام 2015م ليص ف إىل ( )0.856يف تقريففر عففام 2016م ،وهففو مؤشففر يعك ف التطففور يف جمففاال
التعييم والصحة والنات احمليي .ففي جما التعييم يش التقرير إىل ارتففا معفد املعرففة ابلقفراءة والكتابفة
ليبففالغن مففن كففال اجلنسففن مففن  ٪96.7يف تقريففر عففام 2015م إىل  ٪97.8يف تقريففر عففام 2016م،
مففع ارتفففا معففد االلتحففاق ابلتعيففيم العففايل ملففن هففم يف سففن التعيففيم اجلففامعي ليصف إىل  ٪16يف تقريففر
عففام 2016م بعففد أن كففان  ٪14يف تقريففر عففام 2015م .ويف جمففا معففد دخ ف الفففرد مففن الففدخ
القففومي اإلمجففايل ،أشففار التقريففر إىل أن دولففة قطففر لقق ف ارتفففا هلففذا املعففد م ففن ( 66.18دوالر)
ع ففام 2015م إىل ( 57.82دوالر) يف تقري ففر ع ففام 2016م .وم ففن جه ففة أخ ففر  ،فق ففد س ففج مع ففد
املش ففاركة بق ففوة الع ف ف مل ففن ه ففم يف الفئ ففة الع ري ففة  15س ففنة ف ففأعي  ،نس ففبة عالي ففة وص ففي إىل ٪84.6
تقف ففدم فيهف ففا قطف ففر عي ف ف النف ففروي الف ففي التي ف ف املرتبف ففة األوىل يف ترتيف ففب مؤشف ففر التن يف ففة البش ف فرية يف
عفام 2016م .ك ففا اخنفففض معففد البطالففة بفن الشففباب يف الفئففة الع ريففة ( 24-15سففنة) مففن ٪1.1
يف تقري ففر ع ففام 2015م إىل  ٪0.8يف تقري ففر ع ففام  .2016ويق ففي التقري ففر ارتف ففا نس ففبة مس ففتخدمي
اإلنان من  ٪91.5يف تقرير عام 2015م ليص إىل  ٪92.9يف تقريفر عفام 2016م .وابلفرغم مفن
اخنفف ففا متوس ف ف معف ففد اخلص ف فوبة الكييف ففة ل ف ف انث يف سف ففن اإلجنف ففاب ليفف ففاة الزمنيف ففة مف ففن 2010م
إىل 2015م لي ف بيغ ف ( 2.1مولففودا لففألم) ،إال أنففه ال ي فزا مرتفع ف ا مقارنففة ابلنففروي ( 1.8مولففودا
لألم) وهون كون ( 1.2مولودا لألم) وسنغافورة ( 1.2مولودا لألم).
 -24حتففرص دولففة قطففر عي ف تقيففيم مففا توصففي إليففه مففن حتقي ف لألهففدا اإلمنائيففة لأللفيففة،
لي أصفدر مخسفة تقفارير ،كفان آخرهفا يف شفهر ينفاير مفن عفام  .2017وقفد بفن التقريفر أبن
دول ففة قط ففر ق ففد لقق ف ابلفع ف معظ ففم األه ففدا اإلمنائي ففة لأللفي ففة ،ولقق ف تق ففدما مي وس فا يف
األهدا املتبقية ،وفي ا ييي أهم نتائ التقرير اخلام :
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•

انع ففدام ل ففاال الفق ففر لي ف ف اس ففتطاع الدول ففة ت ف فوف الع ففي الرغي ففد لكافف ففة
املواطنن واملقي ن عي أرضها.

•

اقابف ف دول ففة قط ففر م ففن حتقيف ف كامف ف ليه ففد املتعيف ف بضف ف ان لص ففو مجي ففع
األطف ففا م ففن البن ففن والبن ففا عي ف ف التعي ففيم قبف ف ع ففام 2015م ليف ف ختط ف ف
معدال االلتحاق ابلتعييم االبتدائي من كال اجلنسن معد (.)٪91

•

سجي دولة قطر تقدم ا كب ا يف حتقي التكفافؤ بفن اجلنسفن ليف بيف معفد
التكافؤ بن اجلنسن يف التعييم العايل (.)1.94

•

اس ففتطاع دول ففة قطف ففر أن حتق ف ف اهلف ففد املتعي ف ف بتخفف ففيض وفي ففا األطفف ففا ،
ابلنسبة لألطفا دون سن اخلامسة ومبقدار الثيثن.

•

ختط ف دولففة قطففر الغايففة الففي تقتضففي ختفففيض معففد وفيففا األمهففا مبقففدار
ثالثة أراب .

•

استطاع الدولة حتقي الغايفة املرجفوة يف إطفار اهلفد اإلمنفائي لأللفيفة واملت ثيفة
يف القضاء عي املالري واألمرا املعدية.

•

اس ففتطاع دول ففة قط ففر أن حتقف ف أغي ففب م ففا يرم ففي إلي ففه اهل ففد املتعيف ف بضف ف ان
االستدامة البيئية.
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معدل اللت اق الصايف واإلمجايل
 -25أمف ففا ابلنسف ففبة ملعف ففد االلتحف ففاق اإلمجف ففايل لي رليف ففة االبتدائيف ففة فقف ففد بي ف ف ليف ففذكور 106,2
ول ف ف ف ف ف انث  106,0لس ف ف ف ف ففنة  ،2017/2016لي ف ف ف ف ف بي ف ف ف ف ف مؤش ف ف ف ف ففر املس ف ف ف ف ففاواة  %100لع ف ف ف ف ففام
 .2017/2016كففذلك فقففد بي ف معففد االلتحففاق الصففايف ليففذكور  96,3ول ف انث  96,5لسففنة
 2017/2016لي بي مؤشر املساواة  %100,2لنف العام الدراسي.
جدو رقم ()10

معرت رترتدل اللت رت رترتاق اإلمجرت رترتايل والصرت رترتايف للمرحلرت رترتة البتدائيرت رترتة حسرت رترتب اجلنسرت رترتية (-2011/2010
)2017/2016
السنوا
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
2017/2016

معد االلتحاق اإلمجايل
غ قطرين
قطرين

قطرين

معد االلتحاق الصايف
غ قطرين

94.5

102.3

86.8

92.7

96.9

105.9

89.4

96.4

98.0

101.3

89.9

92.5

100.8

102.7

91.9

93.0

102.5

100.4

92.9

90.4

103.3

103.9

93.7

94.1

102.1

108.0

92.7

98.1

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء ،التعييم يف دولة قطر :حملة إلصائية .2017
املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء ،اجمل وعة اإللصائية ،فص التعييم .2017/2016-2016/2015

املدرسني يف املرحلة العدادية
 -26ارتف ف ف ف ففع ع ف ف ف ففدد املدرس ف ف ف ففن يف املرلي ف ف ف ففة االعدادي ف ف ف ففة م ف ف ف ففن  4392مدرسف ف ف ف ف ا خ ف ف ف ففال الع ف ف ف ففام
الدراسي  2011/2010إىل  4902مدرس ا خال العام الدراسفي  2016/2015مفنهم %14
قطرين و %86غ قطرين .أما ابلنسبة ملدارس البنن فقد بي إمجايل املدرسفن  1691مفدرس
ومدرسة ومدارس البنا  1652مدرس ومدرسة بين ا بي عددهم يف املدارس املختيطة 1559
خال العام الدراسي .2016/2015
معدل اللت اق الصايف والمجايل
 -27أم ففا ابلنس ففبة ملع ففد االلتح ففاق اإلمج ففايل لي رلي ففة اإلعدادي ففة فق ففد بيف ف لي ففذكور 104,1
ول انث  102,6لسنة  2017/2016ليف بيف مؤشفر املسفاواة  % 103,4لعفام .2017/2016
كذلك بي معد االلتحاق الصايف ليذكور  84,8ولف انث  84,8لسفنة  .2017/2016ليف بيف
مؤشر املساواة  %100لنف العام الدراسي.
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جدو رقم ()11
معدل اللت اق اإلمجايل والصايف للمرحلة اإلعدادية حسب اجلنسية
()2017/2016-2011/2010
معد االلتحاق اإلمجايل
السنوا
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
2017/2016

معد االلتحاق الصايف

قطرين

غ قطرين

قطرين

غ قطرين

96.0

99.4

77.8

82.0

98.7

96.1

80.8

79.3

98.3

100.0

81.3

82.8

100.1

99.0

82.5

82.0

98.3

95.5

80.3

78.8

100.9

95.2

83.0

79.3

105.2

102.4

84.2

85.2

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء ،التعييم يف دولة قطر :حملة الصائية2017 ،
املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء ،اجمل وعة اإللصائية ،فص التعييم .2017/2016-2016/2015

معدل البطالة
 -28بي معد البطالة من بن املشاركن يف القو العامية  .%0,1وص عدد البالثن عن
ع يف دولة قطر حبسب تعري منظ ة الع الدولية  2,736شخص ا يف نشرة القفو العاميفة
السفنوية عففام  ،2017بيغف نسففبة الفذكور مففنهم  %37,9وبين فا بيغف نسففبة اإلانث %62,1
وبيف معفد البطالفة  %0,1مفن الربفع الثالف ليعفام  2017وبين فا بيف  %0,2مفن الربفع الثالف
ليعام .2016
 -29أمف ففا عي ف ف مسف ففتو اجلف ففن فقف ففد بي ف ف املعف ففد  %0,1ليف ففذكور مقاب ف ف  %0,6ل ف ف انث لعف ففام
 .2017وبي معد البطالة ليقطرين  %0,3بواقع  %0,2ليذكور و %0,6ل انث .وسجي
أعي معدال البطالة إلمجايل املتعطيفن يف الفئفة الع ريفة ( )24-20سفنة ليف بيغف %0,5
يف نشرة القو العامية السنوية عام .2017
معدل املشاركة القتصادية حسب الفئات العمرية
 -30ارتفففا معففد املشففاركة االقتصففادية ليقطفرين إىل أعيف مسففتوي ا يف الفئففة الع ريففة (39-35
سففنة) ومففع تقففدم الع ففر تبففدأ تففدرجييا ابلتنففاقص لففى تص ف إىل معففدال متدنيففة يف الفئففة الع ريففة 59
سففنة ف ففا فففوق ،وهففو أمففر طبيعففي وذلففك الرتباطففه بسففن التقاعففد .وينطبف االجتففاه أعففاله عيف كف مففن
الففذكور واالانث القط فرين ممففن هففم يف سففن النشففا االقتصففادي .األمففر الففذي يففد عي ف أن الشففرحية
األوىل م ففن الس ففكان (م ففا دون ا  25س ففنة) ه ففم يف مرلي ففة التف ففر ليدراس ففة ،وان الش ففرحية الثاني ففة م ففن
السففكان وال ففي تق ففع بففن ( 59-25س ففنة) ه ففم يف مرليففة الع ف واالنت ففا  ،بين ففا الش ففرحية الثالث ففة م ففن
السكان  60سنة فأكثر هي يف مرلية التقاعد لي يتوق األفراد فيها عن املشاركة االقتصادية.
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جدو رقم ()12
السرترتكان النشرترتيطون اقتصرترتاد ( 15سرترتنة فرترتثكثر) حسرترتب اجلرترتنس واجلنسرترتية والفئرترتات العمريرترتة
()2017

24-15
34-25
44-35
54-45
55+
اجملموع

قطريون
إانث

اجملموع

ذكور

13,603

5,576

19,179

181,591

34,684

21,893

16,368

38,261

684,692

99,233

783,925

15,310

9,733

25,043

514,441

82,853

597,294

529,751

12,524

4,679

17,203

248,671

17,949

266,620

261,195

22,628

3,641

939

4,580

82,974

5,569

88,543

86,615

6,508

93,123

66,971

37,295

104,266

1,712,369

240,288

1,952,657

1,779,340

277,583

2,056,923

ذكور

ذكور

اجمل و
إانث

غ قطري
اجملموع
إانث

اجملموع

216,275

195,194

40,260

235,454

706,585

115,601

822,186

92,586

622,337
283,823

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء" ،مسح القو العامية ابلعينة السنوي ."2017

مشاركة القوى العاملة
 -31بيغ نسبة املشاركة يف القو العامية بن االفراد  15سنة فأكثر  % 88,4فقفد أظهفر
نتائ مسفح القفو العاميفة ابلعينفة عفام  2017الفذي نفذتفه و ارة التخطفي التن فوي وااللصفاء أن
عففدد املشففاركن يف القففو العاميففة ارتفففع مففن  2.055.359عففامالا عففام  2016إىل 2.056.923
عامالا عام  ،2017لي بيغ نسبة الذكور منهم  %86,5مقاب  % 13,5ل انث.
 -32وتشف ف البي ففاان إىل أن نس ففبة املش ففاركة االقتص ففادية ليس ففكان ( 15س ففنة ف ففأكثر) بيغ ف ف
 %88.4لي ف كان ف ابلنسففبة ليففذكور  %96.1مقاب ف  % 58,5ل ف انث ،ومتث ف الفئففة الع ريففة
( 34-25سنة) أعي معد لي شفاركة االقتصفادية بنسفبة  %94,5وفقفا لتيفك البيفاان  .يف لفن
بي معد االعالة االقتصادية  %29,2هلذا العام.
 -33وتش ف النتففائ إىل أن معففد املشففاركة االقتصففادية ليقطففرين بي ف  %52,2مففن جم ففو
السففكان القط فرين بع ففر  15سففنة فففأكثر .وميث ف الففذكور القطريففون  %64,2مففن إمجففايل القففو
العامية القطرية.
متوسط حة السرة املعيشية حسب نتائج التعداد املبسط عام 2015
•

متوس لجم األسرة عام  2015هو  4.7فرد يف األسرة.

نسبة سكان الريف واحلضر لسنة 2015
•

نسبة سكان احلضر  %100ونسبة الري .%0.0

نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر لسنة 2013-2012
•
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ابء -اهليكل الدستور والسياسي والقانوين للدولة
الدستور الدائ لدولة قطر
 -34صف ففدر الدسف ففتور الف ففدائم لدولف ففة قطف ففر عف ففام  2004وذلف ففك إلرسف ففاء الف ففدعائم األساسف ففية
لي جت ففع وجتسففيد املشففاركة الشففعبية يف اختففاذ الق فرار .يتض ف ن الدسففتور املكففون مففن  150مففادة
املبففاد املوجهففة لسياسففة الدولففة واألس ف اجلوهريففة مل ارسففة السففيطة مبففا يف ذلففك :التأكيففد عي ف
مبففاد فص ف السففيطا  ،وسففيادة لكففم القففانون واسففتقال القضففاء ،وكفالففة احلقففوق واحلففري
األساسية.
 -35أك ففد الدس ففتور يف الب ففاب األو واخل ففاص ابلدول ففة وأُسف ف احلك ففم يف امل ففادة  1أبن دي ففن
الدول ففة ه ففو اإلس ففالم وأن الشف فريعة اإلس ففالمية مص ففدر رئيس ففي لتشف فريعا ا ،وق ففد أك ففد امل ففذكرة
التفس ية ليدستور أبنه ال جيو أن يصدر تشريع يف قطر خيفال املبفاد القطعيفة الثبفو  ،قطعيفة
الداللة من ألكام الشريعة اإلسالمية.
 -36ك ا نص املادة  8أبن "لكم الدولة وراثي يف عائية آ اثين وذرية محد بن خييفة بن
محد بن عبد هللا بن جاسم من الذكور".
 -37أكد الدستور يف الباب الثاين منه ،واخلاص ب "املقوما األساسفية لي جت فع" ،عيف أن
اجملت ع القطري يقوم عي دعاما العد  ،واإللسان ،واحلرية واملساواة ،ومكارم األخالق .وقفد
ألق الدستور عي عات الدولة صيانة هذه الدعاما وكفالة األمن واالسفتقرار ،وتكفافؤ الففرص
بففن امل فواطنن ،والتضففامن واإلخففاء بيففنهم .وأبففر الدسففتور دور األسففرة ابعتبارهففا أسففاس اجملت ففع،
قوامهففا الففدين واألخففالق ولففب الففوطن ،ولففدد واجففب الدولففة حنوهففا ،ك ففا اهففتم ابلففن ء وأوجففب
ص ففيانته م ففن أس ففباب الفس ففاد ومحايت ففه م ففن االس ففتغال ووقايت ففه م ففن ش ففر اإلمه ففا الب ففدين والعقي ففي
والرولي وتوف الظرو املناسبة لتن ية ميكاته.
 -38أفرد الدستور اببه الثال ليحقوق واحلري األساسية لي أكد أن املواطنن متساوون
يف احلقوق والواجبا العامة أمام القانون ،ال متييز بينهم يف ذلك بسفبب اجلفن  ،أو األصف  ،أو
اليغة ،أو الدين.
 -39أما في فا يتعيف ابلسياسفة اخلارجيفة فقفد أشفار الدسفتور إىل أن السياسفة اخلارجيفة ليدولفة
تففدي مببففاد توطيففد السففيم واألمففن الففدولين ،والفاام لقففوق اإلنسففان ،ونبففذ العنف واسففتخدام
القوة ،وتشجيع فض املنا عا الدولية ابلطرق السي ية ،والتعاون مع األمم احملبة ليسالم.
تنظي السلطات
 -40املبففدأ األساسففي لتنظففيم السففيطا يف دولففة قطففر هففو أن الشففعب مصففدر السففيطا الففي
ميارسففها وفقف ا أللكففام الدسففتور .ويقففوم نظففام احلكففم عيف أسففاس مبففدأ الفصف بففن السففيطا  ،مففع
تعاوهنا عي الوجفه األك ف  .ويتفوىل جميف الشفور السفيطة التشفريعية ،أمفا السفيطة التنفيذيفة ،ففأم
الففبالد يتوالهففا ،ويعاون ففه يف ذلففك جمي ف ال ففو راء ،أمففا السففيطة القض ففائية ،فاحملففاكم تتوالهففا وتص ففدر
األلكام ابسم األم  .وقد أفرد الدستور اببه الرابع هلذا املوضو وفي ا ييي موجز ملا ورد فيه:
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األمري
 -41أم البالد هو رئي الدولة ،ذاته مصونة ،والاامه واجب ،وهو القائد األعيف ليقفوا
املسففيحة ،وميث ف الدولففة يف الففداخ واخلففار  ،ويف مجيففع العالقففا الدوليففة .ك ففا أنففه خيففتص إبب فرام
املعاهدا واالتفاقيا مبرسوم ،ويبيغها جملي الشور حبي تكون هلا قوة القانون بعد التصدي
عييهففا ،ونش ففرها يف اجلري ففدة الرمسي ففة .ويباش ففر األم ف رسففم السياس ففة العام ففة ليدول ففة مبعاون ففة جمي ف
الو راء ،واملصادقة عيف القفوانن وإصفدارها .وال يصفدر قفانون مفا مل يصفادق عييفه األمف  ،وإنشفاء
وتنظففيم الففو ارا واألجهففزة احلكوميففة األخففر وتعيففن اختصاصففا ا ،وإنشففاء وتنظففيم األجهففزة الففي
تعين ف ففه ابلف ف فرأي واملش ف ففورة عيف ف ف توجي ف ففه السياس ف ففا العيي ف ففا ليدول ف ففة ،واإلشف ف فرا عييه ف ففا ،وتعي ف ففن
اختصاصا ا .وغ ها من االختصاصا الي نظ ها الدستور أو القانون.
السلطة التشريعية
 -42وفقف ا أللكفام الدسفتور ففنن جميف الشفور يتفوىل سفيطة التشفريع ،وإقفرار املوا نفة العامفة،
وممارسة الرقابة عي السيطة التنفيذية .ووفقا لي ادة  77من الدستور فنن الدستور الدائم مل أيخذ
بفكرة وجود جميسن ألدمها منتخب واآلخر معفن وإمنفا أخفذ خبيفار جميف والفد يضفم املنتخبفن
واملعينن عي أن يكون لي نتخبن أغيبية واضحة .ووفقف ا لي فادة  77ففنن جميف الشفور يتكفون
مففن مخسففة وأربعففن عضفوا يففتم انتخففاب ثيثففيهم ابالقفاا العففام السففري املباشففر ،ويعففن مسففو األم ف
الثي الباقي .ك ا يصدر نظام االنتخاب بقانون حتدد فيه شرو االنتخاب والاشيح.
السلطة التنفيذية
 -43يقففوم جمي ف الففو راء مبعاونففة األم ف عي ف أداء وممارسففة سففيطاته وفق فا ليدسففتور وألكففام
القانون .وتنا مبجي الو راء بصفته اهليئة التنفيذية العييا إدارة مجيع الشؤون الداخيية واخلارجية
الي خيتص هبا وفق ا ليدستور وألكام القانون .ويتوىل اجملي اقاا القفوانن واملراسفيم الفي تعفر
عيف ف جميف ف الش ففور ملناقش ففتها .ويف لال ففة املوافق ففة عييه ففا فنهن ففا ترف ففع لألمف ف ليتص ففدي عييه ففا
وإصدارها وفقا أللكفام الدسفتور .ك فا يتفوىل جميف الفو راء اعت فاد اليفوائح والقفرارا الفي تعفدها
الو ارا  ،ويشر عي تنفيذ القوانن ،والرقابة العييفا عيف سف النظفام احلكفومي املفايل واإلداري،
وغ ذلك من االختصاصا .
السلطة القضائية
 -44تبففى الدسففتور مبففدأ سففيادة القففانون ،ليف نصف املففادة  129عيف أن "سففيادة القففانون
أساس احلكم يف الدولة ،وشفر القضفاء ونزاهفة القضفاة وعفدهلم ضف ان ليحقفوق واحلفري  ،ك فا
أكفد يف املففادة  130عيف أن "السفيطة القضففائية مسففتقية وتتوالهففا احملفاكم عيف اخففتال أنواعهففا
ودرجا ا" ،ونصف املفادة  131عيف أن "القضفاة مسفتقيون ،ال سفيطان عيفيهم يف قضفائهم لغف
القانون وال جيو ألية جهة التدخ يف القضاي أو يف س العدالة" .ونص املادة  137عي أن
"يكففون ليقضففاء جمي ف أعي ف يش ففر عي ف س ف الع ف يف احمل ففاكم واألجهففزة املعاون ففة هلففا ويب ففن
القانون تشكييه وصاللياته واختصاصاته".
 -45ووفق ا ليقانون رقم  10لسنة  2003بشأن السيطة القضائية ،فنن احملفاكم يف دولفة قطفر
تتكون من حمك ة الت ييز وحمك ة االستئنا واحملك ة االبتدائية .وأنشئ اجملي األعيف ليقضفاء
18
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مبوجففب املففادة  22مففن هففذا القففانون ليع ف عي ف حتقي ف اسففتقال القضففاء ،ولففدد املففادة 23
اختصاصففا اجملي ف والففي تتض ف ن فض فالا عففن االختصاصففا املنصففوص عييهففا يف هففذا القففانون
إب ففداء الف فرأي يف املس ففائ املتعيق ففة ابلقض ففاء ،ودراس ففة واقف فاا التشف فريعا اخلاص ففة بتط ففوير النظ ففام
القضائي ،وإبداء الرأي يف تعين القضاة وترقيتهم ونقيهم وندهبم وإلفالتهم إىل التقاعفد والنظفر يف
التظي ا املتعيقة بشؤون القضاة لي يكون قرار اجملي بشأهنا هنائيا.
 -46ك ا أخذ الدستور القطري بفكرة الرقابة املركزيفة عيف دسفتورية القفوانن وهفو اجتفاه تتبنفاه
أغيب الدسات احلديثة ،إذ حيق أهم صور التوا ن ما بن السيطا  ،فاحملك ة الدسفتورية ختفتص
ابلفص يف سفائر املنا عفا املتعيقفة بدسفتورية القفوانن واليفوائح ،وذلفك مفن تيقفاء نفسفها أو بنفاءا
عي دفع اخلصوم ،وألكامها وقرارا ا يف هذا الشفأن تكفون هنائيفة غف قابيفة ليطعفن فيهفا وميزمفة
لكافة جهفا الدولفة .وتعزيفزا ملبفدأ اسفتقال القضفاء أصفدر املشفر القفانون رقفم  7لسفنة 2007
بشأن الفص يف املنا عا اإلدارية .الذي جع مفن إسفاءة اسفتع ا السفيطة سفببا ومفربرا إللغفاء
القرار اإلداري أو التعويض عنه.
 -47وتعفد النيابفة العامففة هيئفة قضفائية مسففتقية تتفوىل الفدعو الع وميففة ابسفم اجملت فع وتشففر
عي شؤون الضب القضائي وتسهر عي تطبي القوانن .وختتص دون غ ها كأص عام مبباشرة
الفدعو اجلنائيفة وحتريكهفا واختفاذ مجيفع اإلجفراءا والتفداب املتعيقفة هبفا وفقف ا ليقفانون ،ك فا تتففوىل
ممارسة سيطي التحقي واال ام.
التشريعات املنظمة لالعرتاف ابملنظمات غري احلكومية
 -48أُنشئ مجعية اهلال األمحر القطري عفام  1978وتيتهفا مجعيفة قطفر اخل يفة عفام .1980
مث ت فواىل إنش ففاء اجل عي ففا األهيي ففة واملؤسس ففا اخلاص ففة ذا النف ففع الع ففام بع ففد ذل ففك .وق ففد ع ففر
اجملت فع القطفري منفذ القفدم اإلقبفا عيف الع ف التطفوعي اخلف ي انطالقف ا مفن الثقاففة اإلسفالمية الففي
تدعم الع اخل ي وتعتربه من أفض األع ا الي ميكن ل نسان املسيم القيام هبا.
 -49نظم القفانون رقفم  12لسفنة  2004بشفأن اجل عيفا األهييفة واملؤسسفا اخلاصفة احلف
يف تكوين اجل عيا واملؤسسا اخلاصة ،وقد لصفر القفانون ع ف تيفك اجل عيفا واملؤسسفا
يف جماال الع اإلنساين واالجت اعي والثقايف والعي ي واخل ي .ونص القفانون عيف أال يكفون
مففن أغراضففها حتقيف ربففح مففادي ،أو االنشففغا يف األمففور السياسففية .وتعتففرب و ارة التن يففة اإلداريففة
والع ف والشففؤون االجت اعيفة هففي اجلهفة املعنيففة بتسفجي وإشففهار اجل عيفا واملؤسسففا اخلاصففة
والرقابففة عييهففا .ك ففا أجففا القففانون جمليف الففو راء بنففاءا عيف اق فاا الففو ير املخففتص ،مففنح اجل عيففة
إعانة ماليفة ،أو قرضفا ،ك فا جيفو إعفاؤهفا مفن الرسفوم اجل ركيفة ،أو أيفة ضفرائب أو رسفوم أخفر ،
وذلك ملعاونتها عي حتقي أغراضها.
 -50ك ففا نظففم املرسففوم بقففانون رقففم  21لسففنة  2006بشففأن املؤسسففا اخلاصففة ذا النفففع
العففام إنشففاء تيففك املؤسسففا وجع ف جهففة الاخففيص إلنشففائها إدارة التسففجي العقففاري والتوثي ف
بففو ارة العففد أو أيففة جه ففة حت ف حميهففا .وع ففر القففانون تيففك املؤسس ففا أبهنففا منشففأة يؤسس ففها
شففخص أو أكثففر مففن األشففخاص الطبيعيففن أو املعنففوين ،لتحقي ف غففر أو أكثففر مففن أغ فرا
النفففع .ك ففا أجففا القففانون جمليف الففو راء مففنح املؤسسففة كف أو بعففض املفزاي التاليففة :تقريففر إعففاان
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ماليففة وم فزاي عينيففة مبففا يف ذلففك ختصففيص األراضففي الال مففة مل ارسففة نشففاطها ،واإلعفففاء مففن ك ف
أو بعض الضرائب والرسوم ،وعدم جوا احلجز عي أمواهلا أو متيكها ابلتقادم.
 -51إضافة لذلك أنشئ العديد من املؤسسفا اخلاصفة ذا النففع العفام بقفرارا أم يفة كفالقرار
األم ف ي رق ففم  51لس ففنة  2007ابملوافق ففة عي ف إنش ففاء املؤسس ففة العربي ففة ليدميقراطي ففة ،والق فرار األمف ف ي
رق ففم  86لس ففنة  2007ابملوافق ففة عيف ف إنش ففاء مرك ففز الدول ففة حلري ففة اإلع ففالم ،والقف فرار األمف ف ي رق ففم 3
لسنة  2008ابملوافقة عي إنشاء مؤسسفة "صفيتك" ،والقفرار األمف ي رقفم  20لسفنة  2010ابملوافقفة
عي إنشاء مركز الدولة الدويل حلوار األدين .ك ا أنشئ العديد من املنظ ا حتف مظيفة مؤسسفة
قط ففر ليابي ففة والعي ففوم وتن ي ففة اجملت فع ك ؤسس ففة أيدي اخل ف حن ففو آس ففيا (روات) ومعه ففد الدول ففة ال ففدويل
ليدراسف ففا األس ف فرية والتن يف ففة وكالمهف ففا لاص ف ف عي ف ف الصف فففة االستشف ففارية لف ففد اجملي ف ف االقتصف ففادي
واالجت ففاعي ملنظ ففة األم ففم املتح ففدة .ابإلض ففافة إىل إنش ففاء املؤسس ففة القطري ففة ليع ف ف االجت ففاعي يف
عفام 2013م ،ك ؤسسفة عييففا تتفوىل مفن خففال جميف إدارة مولفد اإلشفرا والرقابفة عيف املؤسسففا
واملراكففز املختصففة ابلع ف االجت ففاعي يف الدولففة ،وختففتص املؤسسففة إبعففداد وتط فوير اخلط ف وال فربام
والسياس ففا واالسف فااتيجيا الال م ففة لتحقيف ف أه ففدا مؤسس ففا اجملت ففع امل ففدين ومتابع ففة تنفي ففذها،
ابلتعففاون والتنسففي مففع الففو ارا واألجهففزة احلكوميففة واهليئففا واملؤسسففا العامففة واخلاصففة يف الففداخ
واخلار  ،وحتتضن املراكز واملبادرا الفاعية التالية )1( :مركفز احل ايفة والتأهيف االجت فاعي )2( ،مركفز
االستش ففارا العائيي ففة )3( ،مرك ففز رعاي ففة األيت ففام )4( ،مرك ففز متك ففن ورعاي ففة كب ففار الس ففن )5( ،مرك ففز
الشفيح لألشخاص ذوي اإلعاقة )6( ،مركز اإلمناء االجت اعي )7( ،مبادرة بس ابديز (قطر).

اثنيا -اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
النضمام للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان
 -52ويف إطففار تعزيففز وتقويففة البنيففة التشفريعية حلقففوق اإلنسففان ،صففادق دولففة قطففر وانضف
إىل العديففد مففن االتفاقيففا املعنيففة حبقففوق اإلنسففان عي ف املسففتو الففدويل واإلقيي ففي وذلففك عي ف
النحو التايل:
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•

العهف ففدين الف ففدولين حلقف ففوق اإلنسف ففان (العهف ففد الف ففدويل اخلف ففاص ابحلقف ففوق املدنيف ففة
والسياسية والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصفادية واالجت اعيفة والثقافيفة) يف
عام (.)2018

•

االتفاقية العربية حل اية لقوق املؤل واحلقوق اجملاورة يف عام (.)2015

•

االتفاقية الدولية لق ع أع ا اإلرهاب النووي يف عام (.)2014

•

االتفاقية العربية ملكافحة غس األموا ومتوي اإلرهاب يف عام (.)2012

•

اتفاقية محاية وتعزيز تنو أشكا التعب الثقايف يف عام (.)2009

•

امليثاق العري حلقوق اإلنسان عام (.)2009

•

اتفاقية القضاء عي مجيع أشكا الت ييز ضد املرأة عام (.)2009
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•

بروتوكففو منففع وق ففع االجتففار ابلبشففر وخباصففة النسففاء واألطفففا "بروتوكففو
ابلرميو" عام (.)2009

•

اتفاقية لقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عام (.)2008

•

اتفاقي ف ففة األم ف ففم املتح ف ففدة ملكافح ف ففة اجلرمي ف ففة املنظ ف ففة ع ف ففرب الوطني ف ففة يف ع ف ففام
(.)2008
اجلربي عام (.)2007

•

اتفاقية إلغاء الع

•

اتفاقية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام عام (.)2005

•

الربوتوك ففو االختي ففاري التفاقي ففة لق ففوق الطفف ف بش ففأن اشف فااك األطف ففا يف
املنا عا املسيحة عام (.)2002

•

الربوتوكو االختياري التفاقية لقوق الطفف بشفأن بيفع األطففا واسفتغال
األطفا يف البغاء ويف املواد اإلابلية عام (.)2001

•

اتفاقيففة مناهضففة التعففذيب وغف ه مففن ضففروب املعاميففة أو العقوبففة القاسففية أو
الالإنسانية أو املهينة عام (.)2001

•

اتفاقي ففة لظ ففر أسف فوأ أش ففكا ع ف ف األطف ففا واإلجف فراءا الفوري ففة ليقض ففاء
عييها عام (.)2001
اجلربي عام (.)1998

•

االتفاقية املتعيقة ابلع

•

اتفاقية لقوق الطف عام (.)1995

•

اتفاقية القضاء عي الت ييز يف جما االستخدام واملهنة عام (.)1976

•

االتفاقي ف ففة الدولي ف ففة ليقض ف ففاء عيف ف ف مجي ف ففع أش ف ففكا الت يي ف ففز العنص ف ففري ع ف ففام
(.)1976

 -53نصف ف امل ففادة  68م ففن الدس ففتور عيف ف أن ي ففربم األمف ف املعاه ففدا واالتفاقي ففا الدولي ففة
مبرسوم ويبيغها إىل جمي الشور مشفوعة مبا يناسب مفن البيفان .وتكفون لي عاهفدة أو االتفاقيفة
قوة القانون بعد التصدي عييها ونشرها يف اجلريدة الرمسية .وقد نشر اتفاقيا لقوق اإلنسان
الي انض هلا الدولة يف اجلريدة الرمسية.
الت فظات واإلعالانت على التفاقيات الدولية
 -54بففدأ الدولففة يف السففنوا األخ ف ة سياسففة اس فااتيجية ليففا التحفظففا العامففة عي ف
االتفاقيا الدولية ،وقفد نفت عفن هفذه السياسفة مراجعفة الدولفة لتحفظا فا العامفة عيف اتفاقيفا
لقوق اإلنسان الي أصبح طرفا فيها ،منها ما ييي:
•
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قام الدولة بسفحب حتفظهفا العفام عيف الربوتوكفو االختيفاري امليحف ابتفاقيفة
لق ففوق الطفف ف بش ففأن بي ففع األطف ففا واس ففتغالهلم يف البغ ففاء ويف املف فواد اإلابلي ففة،
وسففحبها اجلزئففي لتحفظهففا العففام عيف اتفاقيففة لقففوق الطفف بشففأن أي نصففوص
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تتع ففار مف ففع ألك ففام الش ف فريعة اإلس ففالمية لينطب ف ف عي ف ف املف ففادتن  2و 14مف ففن
االتفاقية.
•

قام ف الدول ففة بس ففحب التحفظ ففا عي ف امل ففادتن ( )21و( )22اس ففتجابة
لتوص ففية جلن ففة مناهض ففة التع ففذيب ،وتع ففدي واس ففتبدا حتفظه ففا الع ففام عي ف ف
االتفاقي ففة ب ففتحف جزئ ففي ينطبف ف فقف ف يف إط ففار امل ففادتن ( )1و( )16م ففن
االتفاقية.

ابء -اإلطار القانوين واملؤسسي حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين
احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان
 -55حترص دولة قطفر عيف أن يكفون موضفو لقفوق اإلنسفان يف صفيب اإلصفال الدسفتوري
والسياسي واالقتصادي واالجت فاعي والثقفايف ،ليف انعكف هفذا االهت فام يف تطفوير وتقويفة البنيفة
التحتية حلقوق اإلنسان يف مستوي ا التشريعية واملؤسسية .وقفد أففرد الدسفتور القطفري لعفام 2004
اببففه الثال ف (امل فواد  )58-34ليحقففوق واحلففري األساسففية ،لي ف تبففى مبففدأ التكامييففة والتففداخ
والااب وعدم التجزئة ليحقوق ،فكف احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية واملدنيفة والسياسفية
عي لد سواء .ومن ض ن احلقفوق واحلفري األساسفية الفي كفيهفا الدسفتور ،عيف سفبي املثفا ال
احلصر :املساواة أمام القانون ،ولظر الت ييز ،واحلريفة الشخصفية ،وجتفرم التعفذيب ،ولريفة الصفحافة
والتعب  ،وإنشفاء اجل عيفا  ،ولريفة العبفادة ،واحلف يف الع ف  ،واحلف يف التعيفيم ،وقفد أكفد الدسفتور
عي ف ع ففدم التض ففيي عي ف ه ففذه احلق ففوق أو االنتق ففاص منه ففا ،حبج ففة تنظي ه ففا أو تع ففدييها ،فنص ف
املادة  146عي أنفه ال جيفو تعفدي األلكفام اخلاصفة ابحلقفوق واحلفري العامفة إال يف احلفدود الفي
يكون الغر منها منح املزيد من الض اان لصاحل املواطن.
الضماانت القانونية حلقوق اإلنسان
 -56مت تعزيز احلقوق واحلري األساسية الي كفيها الدسفتور مفن خفال إصفدار جم وعفة مفن
التشريعا الوطنية ،ومنها عي سبي املثا :
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•

القانون رقم  1لسنة  1994بشأن األلداث.

•

القانون رقم  38لسنة  1995بشأن الض ان االجت اعي.

•

القانون رقم  7لسنة  1996بشأن تنظيم العال الطي واخلفدما الصفحية
يف الداخ .

•

القانون رقم  25لسنة  2001بشأن التعييم اإللزامي.

•

القانون رقم  24لسنة  2002بشأن التقاعد واملعاشا .

•

القانون رقم  10لسنة  2003إبصدار قانون السيطة القضائية.

•

القانون رقم  2لسنة  2004بشأن ذوي االلتياجا اخلاصة.

•

القانون رقم  12لسنة  2004بشأن اجل عيا واملؤسسا اخلاصة.
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•

القانون رقم  14لسنة  2004إبصدار قانون الع .

•

القانون رقم  18لسنة  2004بشأن االجت اعا العامة واملس ا .

•

القانون رقم  22لسنة  2004إبصدار القانون املدين.

•

القانون رقم  23لسنة  2004إبصدار قانون اإلجراءا اجلنائية.

•

القانون رقم  40لسفنة  2004بشفأن الواليفة عيف أمفوا القاصفرين ،تضف ن
مجيففة مففن األلكففام الففي تكف ف محايففة أم فوا الطف ف والرقابففة عي ف تصففرفا
املسؤو عنه.

•

الق ففانون رق ففم  22لس ففنة  2005حبظ ففر وجي ففب وتش ففغي وت ففدريب وإشف فراك
األطفا يف سباق اهلجن.

•

القانون رقم  38لسنة  2005بشأن اجلنسية القطرية.

•

مرسوم بقانون رقم  21لسفنة  2006بشفأن املؤسسفا اخلاصفة ذا النففع
العام.

•

القانون رقم  22لسنة  2006إبصدار قانون األسرة.

•

القانون رقم  2لسنة  2007بنظام اإلسكان.

•

قرار جمي الو راء رقم  17لسنة  2007أبولفوي وضفواب االنتففا بنظفام
اإلسكان.

•

قرار جمي الو راء رقم  18لسنة  2007أبولفوي وضفواب االنتففا بنظفام
إسكان ذوي احلاجة (اإلسكان اجملاين).

•

القانون رقم  12لسنة  2008إبنشاء احملك ة الدستورية العييا.

•

القانون رقم  19لسنة  2008بتحديد دية املتوىف عن القت اخلطأ.

•

القانون رقم  3لسنة  2009بتنظيم املؤسسا العقابية واإلصاللية.

•

الق ففانون رق ففم  4لس ففنة  2009بتنظ ففيم دخ ففو وخ ففرو الواف ففدين وإق ففامتهم
وكفالتهم.

•

القانون رقم  8لسنة  2009إبصدار قانون إدارة املوارد البشرية.

•

القانون رقم ( )15لسنة 2011م بشأن مكافحة االجتار ابلبشر.

•

القففانون رقففم ( )12لسففنة 2013م بتعففدي بعففض ألكففام القففانون رقففم ()7
لسنة  2007بشأن الفص يف املنا عا اإلدارية.

•

القانون رقم ( )7لسنة 2013م بشأن التأمن الصحي االجت اعي،

•

القانون رقم ( )6لسنة 2013م بشأن صندوق الصحة والتعييم،
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•

ق فرار و يففر الع ف والش ففؤون االجت اعيففة رقففم ( )18لعففام  ،2014بتحديففد
اش ف فااطا ومواصف فففا السف ففكن املناسف ففب ليع ف ففا  ،لي ف ف يراعف ففي الق ف فرار
االشااطا الدولية الواجب توافرها يف سكن الع ا .

•

قانون مكافحة اجلرائم اإللكاونية الصادر ابلقانون رقم ( )14لسنة .2014

•

الق ففانون رق ففم ( )22لس ففنة  2015بتع ففدي بع ففض ألك ففام ق ففانون العق ففواب
الصادر ابلقانون رقم ( )11لسنة .2004

•

القففانون رقففم ( )12لسففنة  2015بشففأن تعففدي ألكففام املرسففوم بقففانون رقففم
( )17لسففنة 2010م بتنظففيم اليجنففة الوطنيففة حلقففوق اإلنسففان ،والففذي مففنح
اليجن ففة الوطني ففة مزي ففدا م ففن االس ففتقاللية ،وألاطه ففا وأعض ففاءها بس ففيا م ففن
احلصانة والض اان القانونية.

•

الق ف فرار األم ف ف ي رق ف فم ( )6لس ففنة  2015بش ففأن إع ففادة تنظ ففيم هيئ ففة الرقاب ففة
اإلداري ف ففة والش ف فففافية ،هب ف ففد املس ف ففامهة يف حتقيف ف ف أعيف ف ف مؤشف ف فرا النزاه ف ففة
والشفففافية يف جمففا الوظيفففة العامففة ،والع ف عي ف مكافحففة الفسففاد بكافففة
صوره وأشكاله.

•

القانون رقم ( )1لسنة  2015الذي يعد بعفض ألكفام قفانون الع ف رقفم
( )14لسنة  ،2004بشأن محاية األجور.

•

موافقففة جمي ف الففو راء يف اجت اعففه املففؤر  19أكتففوبر  ،2016عي ف قففانون
بتع ففدي بع ففض ألك ففام ق ففانون الع ف ف الص ففادر ابلق ففانون رق ففم ( )14لس ففنة
 ،2004متض ف ن ا إنشففاء جلنففة أو أكثففر ختففتص ابلفص ف يف مجيففع املنا عففا
الناشئة عن ألكام قانون الع أو عن عقد الع .

•

القانون رقم ( )16لسنة  2016بشأن الصحة النفسية.

•

الق ف ف ففانون رق ف ف ففم ( )13لس ف ف ففنة  2016بش ف ف ففأن محاي ف ف ففة خصوص ف ف ففية البي ف ف ففاان
الشخصية.

•

قانون املوارد البشرية املدنية الصادر ابلقانون رقم ( )15لسنة  2016الفذي
أقر مبدأ املساواة دون متييز بن املوظفن يف احلقوق والواجبا .

•

القانون رقم ( )15لسنة  2017بشأن املستخدمن يف املنا

•

القففانون رقففم ( )1لسففنة  ،2017بتعففدي بعففض ألكففام القففانون ( )21لسففنة
 ،2015بتنظيم دخو وخرو الوافدين واملتعي حبرية اخلرو من الدولة.

•

القانون رقم ( )11لسنة  2018بشان اليجوء السياسي.

•

القانون رقم ( )10لسنة  2018بشأن بطاقة اإلقامة الدائ ة.

•

القانون رقم ( )17لسنة  2018بشأن إنشاء صندوق دعفم وأتمفن الع الفة
الوافدة.
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•

القانون رقم ( )13لسفنة  2018بتعفدي املفادة ( )7مفن القفانون رقفم ()21
لس ففنة  2015بتنظ ففيم دخ ففو وخ ففرو الواف ففدين وإق ففامتهم ،متض ف ف ن ا إلغ ففاء
مأذونية اخلرو .

اآلليات املؤسسية لتعزيز حقوق اإلنسان
 -57جتسد اهت ام دولة قطر حبقوق اإلنسان من خال إنشاء العديد من املؤسسفا حل ايفة
لقوق اإلنسان وتعزيزها مبفهومها التكاميي واملااب وغ القاب ليتجزئة عي املستو احلكومي
وغ احلكومي وتش :
اآلليات املستقلة

اليجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -58أنشئ اليجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ابملرسوم األم ي رقفم  38لسفنة  2002ك ؤسسفة
وطنية مستقية معنية حب اية لقوق اإلنسان وتعزيزها ،وبتاريخ  19أغسفط  2010صفدر املرسفوم
بقففانون رقففم  17لسففنة  2010بتنظففيم اليجنففة الوطنيففة حلقففوق اإلنسففان ،وذلففك هبففد مففنح اليجنففة
املزيفد مففن الضف اان واالختصاصففا لففى تتوافف مففع مبففاد ابريف وهففي تيففك املبفاد الففي تففنظم
املؤسسا حلقوق اإلنسان لو العامل ،وقد انل اليجنة الوطنيفة حلقفوق اإلنسفان شفهادة االعت فاد ()A
مففن قبف جلنففة التنسففي الدوليففة لي ؤسسففا الوطنيففة حلقففوق اإلنسففان ( )ICCيف جنيف لي ففرة األوىل
يف عام  ،2010ك ا منح اليجنة درجة التصني ( )Aعيف مسفتو املؤسسفا الوطنيفة حلقفوق
اإلنس ففان ل ففو الع ففامل لي ففرة الثاني ففة عيف ف التف فوايل يف ديسف ف رب  .2015تع ف ف اليجن ففة عيف ف حتقيف ف
األهدا التالية:
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•

اقاا السب الال مة لتعزيز ومتابعة حتقي األهدا الواردة ابالتفاقيفا واملواثيف
الدولية املتعيقة حبقوق اإلنسان ،الي أصبح الدولة طرفا فيها ،والتوصية بشأن
انض ام الدولة إىل غ ها من االتفاقيا واملواثي .

•

تقف ففدم املشف ففورة والتوصف ففيا ليجهف ففا املعني ف ففة يف املسف ففائ املتعيق ف ففة حبقف ففوق
اإلنسان.

•

النظففر يف أي جتففاو ا أو انتهاكففا حلقففوق اإلنسففان ،والع ف عي ف تس فوية
مفا تتيقففاه مفن بالغففا أو شففكاو بشفأهنا ،والتنسففي مفع اجلهففا املختصففة
الختاذ الال م بشأهنا ،واقاا السب الكفيية مبعاجلتها ومنع وقوعها.

•

إب ف ففداء املقال ف ففا الال م ف ففة ليجه ف ففا املعني ف ففة بش ف ففأن التش ف ف فريعا القائ ف ف ففة
ومشفروعا القفوانن ،ومفد مالءمتهفا أللكفام االتفاقيفا الدوليفة حلقفوق
اإلنسان الي تكون الدولة طرف ا فيها.

•

رص ففد أوض ففا لق ففوق اإلنس ففان يف الدول ففة ،وإع ففداد التق ففارير املتعيق ففة هب ففا،
ورفعها إىل جمي الو راء مشفوعة مبرئيا ا يف هذا الشأن.

•

رصد ما قد يثار عن أوضا لقوق اإلنسان ابلدولة ،والتنسي مع اجلهفا
املعنية ليرد عييها.
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•

املسففامهة يف إعففداد التقففارير الوطنيففة ،املقففرر تقففدميها مففن الدولففة إىل اهليئففا
واجلهففا الدوليففة املعنيففة حبقففوق اإلنسففان ،بشففأن االتفاقيففا الففي أصففبح
الدولة طرف ا فيها.

•

التعففاون مففع املنظ ففا الدوليففة واإلقيي يففة والوطنيففة املعنيففة حبقففوق اإلنسففان
ولريته ،واملشاركة يف احملاف الدولية املتعيقة هبا.

•

نش ففر ال ففوعي والتثقيف ف حبق ففوق اإلنس ففان ولريت ففه ،وترس ففيخ مبادئه ففا ،عيف ف
صعيدي الفكر وامل ارسة.

•

إجف ف ف فراء ال ف ف ففزيرا امليداني ف ف ففة لي ؤسس ف ف ففا العقابي ف ف ففة واإلص ف ف ففاللية وأم ف ف ففاكن
االلتجففا والتج عففا الع اليففة والففدور الصففحية والتعيي يففة ،ورصففد أوضففا
لقوق اإلنسان فيها ،من قب رئي اليجنة وأعضائها.

•

التنس ففي والتع ففاون م ففع اجله ففا املعني ففة حبق ففوق اإلنس ففان ابلدول ففة يف جم ففا
اختصاصا ومهام ك منها.

•

عقد وتنظيم املؤمترا والنفدوا والفدورا وليقفا النقفا يف املوضفوعا
املتعيق ففة حبق ففوق اإلنس ففان ولريت ففه ،والتنس ففي م ففع اجله ففا املعني ففة يف ه ففذا
الشأن عند االقتضاء.

•

املسففامهة يف إعففداد ال فربام املتعيقففة ابلتعيففيم والبحففوث ،ذا الصففية حبقففوق
اإلنسان ،واملشاركة يف تنفيذها.

 -59ونص ف ف امل ففادة  16مف ففن املرس ففوم بقف ففانون رق ففم  17لس ففنة  2010أنف ففه (عي ف ف الف ففو ارا
واألجهزة احلكومية واهليئا واملؤسسا العامة التعاون مع اليجنفة يف أداء مهامهفا واختصاصفا ا
وتقففدم املعيومففا والبيففاان الال مففة يف هففذا الشففأن وليجنففة دعففوة ممث ف ألي مففن هففذه اجلهففا
حلضور اجت اعا ا دون أن يكون له ل التصوي .
 -60وتق ففوم اليجن ففة بتق ففدم تقري ففر دوري ك ف س ففتة أش ففهر إىل جمي ف ال ففو راء ،يتض ف ن دراس ففة
التش فريعا وأوضففا لقففوق اإلنسففان ونشففاطا اليجنففة وتوصففيا ا ،وتقففوم اليجنففة بنشففر تقريرهففا
السففنوي عيف موقعهففا االلكففاوين  ،www.nhrc-qa.orgوذلففك ع فالا مببففدأ الشفففافية وتن يفةا ليففوعي
العام يف جما لقوق اإلنسان.
 -61وتتيق ف اليجن ففة ش ففكاو متعيق ففة ابنته ففاك لق ففوق اإلنس ففان بص فففه عام ففة ،وتع ف عي ف
معاجل ففة معظ ه ففا .ك ففا تق ففوم اليجن ففة بدراسف ففة التش ف فريعا الوطني ففة وبي ففان م ففد مالءمته ففا مف ففع
االتفاقيفا واملواثيف الدوليفة ،وتشففجيع الدولفة عيف التصفدي أو االنضف ام إىل املواثيف الدوليففة أو
اإلقيي ي ففة ذا الص ففية حبق ففوق اإلنس ففان ،ابإلض ففافة إىل املس ففامهة يف تق ففدم ماللظ ففا ومرئي ففا
ليدول ففة بع ففد إع ففداد التق ففارير ال ففي ينبغ ففي عيف ف الدول ففة تق ففدميها إىل هيئ ففا وجل ففان األم ففم املتح ففدة
واملؤسسففا اإلقيي ي ففة ذا الص ففية حبق ففوق اإلنس ففان ،وتتخ ففذ كاف ففة اإلج فراءا القانوني ففة الال م ففة
حل اية لقوق اإلنسان وتقفدم املسفاعدة القانونيفة يف لفدود واليفة اليجنفة القانونيفة ،والقيفام بفدور
الوساطة أو املصاحلة بن األطرا بشأن الوصو ليحيو الودية ،وذلك قبف اليجفوء إىل القضفاء
أو بعده.
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 -62وتتعاون اليجنة بشفك وثيف مفع املنظ فا الدوليفة ،وال سفي ا املفوضفية السفامية حلقفوق
اإلنسان.

املؤسسة القطرية ليع

االجت اعي

 -63أُنشئ املؤسسة القطرية ليع ف االجت فاعي 2013م ،ك ؤسسفة عييفا تتفوىل مفن خفال
جمي ف إدارة مولففد اإلش فرا والرقابففة عي ف املؤسسففا واملراكففز املختصففة ابلع ف االجت ففاعي يف
الدولففة ،وختففتص املؤسسففة إبعففداد وتطففوير اخلط ف وال فربام والسياسففا واالس فااتيجيا الال مففة
لتحقيف ف أه ففدا مؤسس ففا اجملت ففع امل ففدين ومتابع ففة تنفي ففذها ،ابلتع ففاون والتنس ففي م ففع ال ففو ارا
واألجهففزة احلكوميففة واهليئففا واملؤسسففا العامففة واخلاصففة يف الففداخ واخلففار  ،وحتتضففن املراكففز
واملب ففادرا الفاعي ففة التالي ففة )1( :مرك ففز احل اي ففة والتأهي ف ف االجت ففاعي )2( ،مرك ففز االستش ففارا
العائيي ففة )3( ،مرك ففز رعاي ففة األيت ففام )4( ،مرك ففز متك ففن ورعاي ففة كب ففار الس ففن )5( ،مرك ففز الش فففيح
لألشخاص ذوي اإلعاقة )6( ،مركز اإلمناء االجت اعي )7( ،مبادرة بس ابديز (قطر) .وتع
املؤسسففة يف جمففاال تركففز عي ف تنشففي مفهففوم الع ف التطففوعي ،و"التن يففة" ليتأكيففد عي ف احل ف
ألي إنس ففان ض ففد التص ففني والع ففز االجت ففاعي بس ففبب إعاق ففة أو حمن ففة ،والت اس ففك األس ففري،
وض ان ل األشخاص ذوي اإلعاقة يف التن يفة .ك فا تركفز عيف معاجلفة قضفاي العنف األسفري،
ومتكن املرأة ،وبناء قدرا الشباب ،ومتكن كبار السن بعيفدا عفن معفاين اإلشففاق والنظفرة إلفيهم
كعبء ،عالوة عي إعادة أتهيف األففراد ودجمهفم يف اجملت فع ،واحلفرص عيف تقفدم بفرام احل ايفة
والوقايففة ابلتعففاون مففع خمتيف مؤسسففا الدولففة .ويف إطففار هففذا الففدور سففامه املؤسسففة القطريففة
ليع االجت اعي واملراكز املنضوية حت مظيتها إبعداد االسااتيجيا القطاعية الث فاين املكونفة
الس فااتيجية التن ي ففة الوطني ففة الثاني ففة  ،2022-2017ك ففا أش ففرف عي ف وض ففع خط ف ال فربام
واملشففاريع يف املراكففز املنضففوية ،والففي حتتففوي عيف مففا يقففارب  55مشففروعا مؤسسففا وتن ففويا يغطففي
خمتيف جمففاال ع ف املراكففز ،ويسففع اىل حتقيف أهففدافها االسفااتيجية وخيففدم الفئففا املسففتهدفة
م ففن ع ف ف املراك ففز وشف فرائح اجملت ففع ،ويتن ففاو قض ففاي ابلغ ففة األمهي ففة يف جم ففاال اإلعاق ففة والتوجي ففه
األسففري ومكافح فة العن ف ومتكففن ورعايففة كبففار السففن واأليتففام  ...إخل .كففذلك أبرم ف املؤسسففة
مففذكرا تفففاهم مففع جامعففة الففدو العربيففة بشففأن دعففم التعففاون الفففي لتنفيففذ أهففدا العقففد العففري
ملنظ ففا اجملت ففع املففدين ومففذكرة تفففاهم مففع صففندوق األمففم املتحففدة ليسففكان بشففأن تعزيففز التعففاون
املشففاك ،فضففال عففن إب فرام مففذكرا تفففاهم عي ف املسففتو احمليففي مففع عففدد مففن األجهففزة واهليئففا
احلكومية ومنظ ا اجملت ع املدين.
اآلليات احلكومية
اإلدارات املختصة يف وزارات الدولة
 -64مت إنشاء العديد من اإلدارا يف هياك الو ارا واألجهفزة احلكوميفة ومنهفا عيف سفبي
املثا :

إدارة لقوق اإلنسان بو ارة الداخيية
 -65إع ففاالا ليدس ففتور ال ففدائم لدول ففة قط ففر ال ففذي اه ففتم ابحل ففري واحلق ففوق ولرص ف ا م ففن و ارة
الداخيية عي تعزيز لقوق اإلنسان يف كافة جمفاال ع يهفا فقفد مت إنشفاء إدارة لقفوق اإلنسفان
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بو ارة الداخيية بناء عي قرار سعادة و ير الدولة ليشؤون الداخييفة رقفم  26لسفنة  2005لتكفون
القنففاة الرئيسففية لي فرب بففن اليجنففة الوطنيففة حلقففوق اإلنسففان وو ارة الداخييففة مففن جهففة وبففن أف فراد
اجملت ع والو ارة من جهة أخر .
 -66وتتض ف ف ن اختصاص ففا اإلدارة الع ف ف عي ف ف حتقي ف ف أه ففدا االتفاقي ففا الدولي ففة ذا
الص ففية حبق ففوق اإلنس ففان ،في ففا خي ففص ع ف و ارة الداخيي ففة ،وذل ففك ابلتنس ففي م ففع أجه ففزة ال ففو ارة
املعنية .وتيقي ودراسة وحب الشكاوي الي تفرد إىل و ارة الداخييفة سفواءا مفن األشفخاص ،أم عفن
طري ف ف اليجن ف ففة الوطني ف ففة حلق ف ففوق اإلنس ف ففان ،والتحقي ف ف يف أس ف ففباهبا ورف ف ففع التوص ف ففية بش ف ففأهنا .و يرة
املؤسسففا العقابيففة واإلبعففاد واإلدارا األمنيففة ليوقففو عي ف مففد الت فزامهم ابلق فوانن والي فوائح
املع ففو هبففا يف الدولففة ،وعففدم انتهففاك لقففوق اإلنسففان ورفففع تقففارير دوريففة ليففو ير ،وتوعيففة أجهففزة
الو ارة املعنية حبقوق اإلنسان من خال إصدار النشرا والتعفاميم ،وإقامفة النفدوا واحملاضفرا ،
ابإلضففافة إىل متثي ف الففو ارة يف امل فؤمترا والنففدوا الدوليففة واإلقيي يففة واحملييففة ذا الصففية حبقففوق
اإلنس ففان .ويف آب/أغس ففط ع ففام  2010لص ففي إدارة لق ففوق اإلنس ففان عي ف ش ففهادة األي ففزو
 2009-2008بت يّففز ،ليف خضففع اإلدارة لكافففة املتطيبففا واملعففاي الففي يتطيبهففا احلصففو
عي األيزو من قب اجلهة املشرفة.

إدارة لقوق اإلنسان بو ارة اخلارجية
 -67أنشففئ إدارة لقففوق اإلنسففان بففو ارة اخلارجيففة بنففاء عي ف ق فرار و يففر اخلارجيففة رقففم 16
لسففنة  ،2003وخيففتص بتقففدم ال فرأي واملشففورة يف األمففور واملسففائ املتعيقففة حبقففوق اإلنسففان الففي
حتففا إليففه وإبففداء ال فرأي يف مشففروعا االتفاقيففا الدوليففة املتعيقففة حبقففوق اإلنسففان والففي ترغففب
الدولة أن تكون طرفا فيها ،وذلك ابلتنسي مع إدارة الشؤون القانونية ابلو ارة واجلهفا املختصفة
ابلدولففة واملشففاركة يف إعففداد التقففارير الففي تعففدها الدولففة عففن لقففوق اإلنسففان مبوجففب االتفاقيففا
الدولي ففة وتق ففدميها هليئ ففا الرص ففد الدولي ففة املعني ففة ،ابلتنس ففي م فع إدارة الش ففؤون القانوني ففة ابل ففو ارة.
وإعففداد الففردود املناسففبة عي ف تقففارير املنظ ففا الدوليففة واملنظ ففا غ ف احلكوميففة لففو أوضففا
لقففوق اإلنسففان يف الدولففة ،ابلتنسففي مففع اجلهففا املختصففة ،وإرسففاهلا هلففذه املنظ ففا  ،وإعففداد
الففردود عي ف تقففارير احلكومففا األجنبيففة عففن أل فوا لقففوق اإلنسففان يف الدولففة ،ابلتنسففي مففع
اجلهففا املختصففة ،وإبالغهففا لتيففك احلكومففا وموافففاة بعثففا الدولففة الدبيوماسففية والقنصففيية يف
اخلففار مبسففتجدا لقففوق اإلنسففان يف الدولففة .ومتابعففة القضففاي املتعيقففة حبقففوق اإلنسففان حميي فا
ودوليا ،ومتابعة االجت اعا واألنشطة الفي تعقفد يف إطفار املنظ فا اإلقيي يفة والدوليفة يف جمفا
لقوق اإلنسان والتنسي إلشراك اجلها املعنية يف الو ارة أو خارجها يف هذه األع فا  .وإلالفة
الش ففكاو الف ففي ت ففرد مف ففن اخلف ففار واملتعيق ففة ابنتهاكف ففا لقف ففوق اإلنس ففان إىل اجلهف ففا املختصف ففة
ومتابعتهففا .وإع ففداد اخلط ف واملقال ففا الال م ففة لالسففتفادة م ففن خففدما االستش ففارة واملس ففاعدة
الفنيففة الففي تقففدمها املنظ ففا الدوليففة يف جمففا لقففوق اإلنسففان ،ومتثيف الففو ارة يف اجلهففا املعنيففة
حبقوق اإلنسان الي تنشئها الدولة.
 -68وبقرار من سفعادة انئفب رئفي جميف الفو راء و يفر اخلارجيفة رقفم ( )44لسفنة  2017مت
استحداث ثالثة اقسام فرعية يف عام  2018عي النحو التايل:
•

28

قس الشؤون اإلقليمية حلقرتوق اإلنسرتان والرتذ خيرتتص بصرتفة رئيسرتية مبتابعفة
امليفففا املتعيقففة حبقففوق اإلنسففان يف إطففار جمي ف التعففاون لففدو اخليففي العربيففة
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وجامعففة الففدو العربيففة ومنظ ففة التعففاون اإلسففالمي ودراسففة االتفاقيففا اإلقيي يففة
املتعيقة حبقوق اإلنسان
•

•

قس رت الشرترتؤون الدوليرترتة حلقرترتوق اإلنسرترتان والرترتذ خيرترتتص بصرترتفة رئيسرترتية مبتابعففة
امليفففا املتعيقففة مبجي ف لقففوق اإلنسففان التففابع لألمففم املتحففدة وآلياتففه املختيفففة
وامليفا املتعيقة ابليجنة االجت اعية واإلنسانية والثقافيفة ليج عيفة العامفة لألمفم
املتحف ففدة .وامليفف ففا املتعيقف ففة مبكتف ففب مفوضف ففية األمف ففم املتحف ففدة السف ففامية حلقف ففوق
اإلنس ففان .ومتابع ففة امليف ففا املتعيق ففة ابلوك ففاال املتخصص ففة لألم ففم املتح ففدة يف
املسففائ والقضففاي ذا الصففية حبقففوق اإلنسففان .ودراسففة مشففروعا االتفاقيففا
الدوليففة املتعيقففة حبقففوق اإلنسففان وإعففداد اخلط ف واملقالففا الال مففة لالسففتفادة
مففن خففدما االستشففارا واملسففاعدا الفنيففة الففي تقففدمها املنظ ففا واهليئففا
الدولية يف جما لقوق اإلنسان.
قس رت جلرترتان معاهرترتدات حقرترتوق اإلنسرترتان والرترتذ خيرترتتص بصرترتفة رئيسرترتية مبتابعففة
امليفففا املتعيقففة ابليففة االسففتعرا الففدوري الشففام وجلففان الرصففد التابعففة لألمففم
املتح ففدة وإع ففداد التق ففارير املتعيقف فة ابالس ففتعرا ال ففدوري الش ففام وجل ففان الرص ففد
اخلاصففة ابالتفاقيففا الدوليففة احلقففوق اإلنسففان والففي أصففبح الدولففة طرفففا فيهففا
ابلتنسففي مففع الولففدا اإلداريففة املختصففة ابلففو ارة واجلهففا املختصففة يف الدولففة،
وتقدميها إىل هيئا الرصد الدولية املعنية واالستعداد ملناقشفة تقفارير االسفتعرا
الدوري الشام والتقارير املقدمة ليجان الرصد الدوليفة واإلقيي يفة .ودراسفة قبفو
أو رفض التوصيا الصادرة من قبف الفريف املعفي ابالسفتعرا الفدوري الشفام
ابإلضففافة اىل إعففداد اخلط ف واملقالففا الال مففة لتنفيففذ التوصففيا ال فواردة مففن
الفري ف العام ف املعففي ابالسففتعرا الففدوري الشففام وجلففان الرصففد ابلتعففاون مففع
اجلها املعنية ابلدولة.

اليجنة الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر
 -69إنش ففاء اليجن ففة الوطني ففة ملكافح ففة اإلجت ففار ابلبش ففر ع ففام  ،2017و ففد لتنس ففي اجله ففود
الوطني ففة ملراقب ففة ومن ففع ومكافح ففة أش ففكا اإلجت ففار ابلبش ففر ،ابعتباره ففا املنس ف ف ال ففوطي لرص ف فد ومن ففع
ومكافحة االجتار ابلبشر برائسة و ارة التن ية اإلدارية والع ف والشفؤون االجت اعيفة ،وممثف عفن و ارة
اخلارجية انئب ا ليرئي  ،وعضوية ك من و ارة الداخيية ،وو ارة العد  ،وو ارة الصفحة العامفة ،والنيابفة
العامففة ،ومكتففب االتصففا احلكففومي ،واليجنففة الوطنيففة حلقففوق اإلنسففان ،واملؤسسففة القطريففة ليع ف
االجت اعي ،ومركز احل اية والتأهي االجت اعي .د اليجنفة لتنسفي اجلهفود الوطنيفة ملراقبفة ومنفع
ومكافحففة أش ففكا اإلجت ففار ابلبشففر ،وخت ففتص م ففن بففن اختصاص ففا أخ ففر إبعففداد اخلط ففة الوطني ففة
ملكافحة اإلجتفار ابلبشفر وإعفداد ونشفر تقريفر سفنوي عفن جهفود الدولفة يف مكافحفة االجتفار ابلبشفر،
ابإلض ففافة إىل التنس ففي م ففع الس ففيطا املختص ففة واجله ففا املعني ففة لت ففأمن احل اي ففة وال ففدعم لض ففحاي
اإلجتففار ابلبشففر .ك ففا مت إعففداد مسففودة اخلطففة الوطنيففة ملكافحففة االجتففار ابلبشففر ،2022-2017
وإطالق املبادرة العربية ملكافحة اإلجتار ابلبشر ابلتعاون مع مكتب األمفم املتحفدة املعفي ابملخفدرا
واجلرميففة وجامعففة الففدو العربيففة خففال الفففاة مففن  ،2014-2011ليف قففدم الدولففة مبيف سففتة
مالين دوالر أمريكي لبنفاء القفدرا الوطنيفة يف مكافحفة اإلجتفار ابلبشفر ابملنطقفة العربيفة ،مفن أجف
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تنظيم دورا تدريبية ليقضاة واملفتشن وضبا الشفرطة العفامين يف جمفا مكافحفة اإلجتفار ابلبشفر،
والي ستختتم دورا ا يف ديس رب 2017م.

اليجنة الوطنية ليقانون الدويل اإلنساين
 -70إنشف ففاء اليجنف ففة الوطنيف ففة ليقف ففانون الف ففدويل اإلنسف ففاين مبوجف ففب الق ف فرار الف ففو اري رقف ففم ()27
لسنة  ،2012الي د إىل تقدم املقالا ليدولة لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين ونشره.

اليجنة الدائ ة ليطوار
 -71أتسففي اليجنففة الدائ ففة ليط فوار مبوجففب قفرار جمي ف الففو راء رقففم ( )14لسففنة ،2011
وختففتص اليجنففة إبعففداد الدراسففا ووضففع اخلط ف واإلج فراءا ملواجهففة الك فوارث ،وسففرعة إغاثففة
املنكففوبن ،والع ف عي ف أتمففن سففالمة املواصففال واالتصففاال  ،ووضففع خط ف التوعيففة ونشففرها
بوسائ اإلعالم.
جلنة التغري املناخي والتنمية النظيفة
 -72إنشففاء جلنففة التغ ف املنففاخي والتن يففة النظيف ففة وحتديففد اختصاصففا ا مبوجففب ق فرار جمي ف
الو راء رقم ( )15لسنة  ،2011و د إىل متابعة اجت اعا الدو األطفرا يف اتفاقيفة األمفم
املتحدة اإلطارية بشأن تغف املنفا وبروتوكفو كيوتفو امليحف هبفا ،ومفا يصفدر عنهفا مفن توصفيا ،
والتأكد من تنفيذ االلتزاما املقررة يف االتفاقية وبروتوكوهلا.

اللةنة الوطنية للسالمة والص ة املهنيتني
 -73مت اس ففتحداث اليجن ففة الوطني ففة ليس ففالمة والص ففحة املهنيت ففن مبوج ففب ق ففرار جمي ف ال ففو راء
رقففم ( )16لسففنة  ،2011والففي ختففتص ابق فاا سياسففا وطنيففة وبفرام وأنظ ففة وطنيففة ليسففالمة
والصحة املهنيتن.
هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية
 -74مت أتسي هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية مبوجب القرار األم ي رقفم ( )75لسفنة ،2011
الي د إىل حتقي الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.
اآلليات غري احلكومية

املؤسسة العربية ليدميقراطية
 -75أنشئ املؤسسة العربية ليدميقراطية مبوجب القرار األم ي رقم  51لسفنة  2007نتيجفة
الستض ففافة الدول ففة "امليتق ف الث ففاين ليدميقراطي ففة واإلص ففال السياس ففي يف ال ففوطن الع ففري" يف ش ففهر
مففايو  ،2007وتتخففذ املؤسسففة مففن مدينففة الدولففة مقفرا هلففا ،وتعففد املؤسسففة األوىل مففن نوعهففا يف
العامل العري .و د إىل تشجيع املنطقة عي تعزيز ثقاففة الدميقراطيفة .واجلفدير ابلفذكر أن الدولفة
قد تربع مببي عشرة مالين دوالر أمريكي دع ا ألع ا املؤسسفة ،وأصفدر املؤسسفة تقريرهفا
األو عن لالفة الدميقراطيفة يف الفبالد العربيفة لعفام  2008وارتكفز التقريفر عيف  17تقريفرا وطنيفا.
وملزيد من املعيوما  ،انظر (.)www.adf.org.qa
30

GE.19-02460

HRI/CORE/QAT/2019

مركز الدولة حلرية اإلعالم
 -76يف إطار أتكيد دور اإلعالم  -ك كون أساسي ض ن توجها الدولة ،عي اعتبفار أن
لريففة ال فرأي والتعب ف الففي يكفيهففا الدسففتور متث ف إلففد دعامففا بنففاء جمت ففع دميقراطففي عصففري
ولداثي ،إضافة إىل التأكيد عي أمهية دور وسائ اإلعالم يف تعزيز احلوار وتوسيع آفاق التفاهم
وتشففجيع التسففامح والتعففاي و يئففة بيئففة ال تفضففي إىل التحفريض عي ف اإلرهففاب والكراهيففة ،فقففد
صففدر الق فرار األم ف ي رقففم  86لسففنة  2007ابملوافقففة عي ف إنشففاء مركففز الدولففة حلريففة اإلعففالم
ك ؤسسففة خاصففة ذا نفففع عففام .ومتث ف مبففاد احلريففة ،واملصففداقية ،واالسففتقاللية ،واملسففؤولية،
والشفافية ،األس االسااتيجية الي بني عي أساسها أهدا املركز املت ثيفة يف محايفة املنظومفة
اإلعالمية وف ما ينسجم مع املعاي الدولية ،والقيام ببحوث إعالمية ،وبناء قاعدة بيفاان ختفدم
قطاعففا اإلعففالم ،إىل جانففب إقامففة نصففب تففذكاري يكففون مبثابففة ذاكففرة دوليففة ختيففد رمففو ورواد
وضحاي اإلعالم احلر ،وتقدم املسفاعدة ل عالميفن الفذين يتعرضفون لالنتهاكفا أثنفاء ممارسفتهم
لدورهم املهي ،خاصة يف وضعية األ ما  .واجلدير ابلذكر أن مركز الدولة حلرية اإلعالم قد قفام
بتوقيففع بروتوكففو تعففاون مففع منظ ففة "مراسففيون بففال لففدود" يف كففانون الثاين/ينففاير  .2008وملزيففد
من املعيوما  ،انظر (.)www.dohacentre.org

مركز الدولة الدويل حلوار األدين
 -77مت إنشاء مركز الدولة الدويل حلوار األدين كث رة لتوصيا مؤمتر الدولة اخلام حلوار
األدين ،والذي عقد يف أير/مايو  2007وقد مت افتتاله يف أير/مفايو  ،2008وذلفك ابلتفزامن
مففع انعقففاد م فؤمتر الدولففة الففدويل السففادس حل فوار األدين .ويهففد املركففز إىل نشففر وتعزيففز ثقافففة
احلوار والتعاي السي ي .وملزيد من املعيوما  ،انظر (.)www.dicid.org

اليجنة القطرية لتحال احلضارا
 -78انشففاء اليجنففة القطريففة لتحففال احلضففارا مبوجففب ق فرار جمي ف الففو راء رقففم ( )8لسففنة
 ،2010و د إىل حماربة التعصب وترسيخ قيم التسفامح والتضفامن والسفالم بفن شفعوب العفامل
وتطوير التن ية البشرية.

مؤسسة صيتك
 -79أتسففي مؤسسففة صففيتك عففام  ،2008والففي ففد لتففوف فففرص ع ف ليشففباب العففري
واسففعة النطففاق ،وتعزيففز ريدة األع ففا  ،وإاتلففة اجملففا أمففام الشففباب العففري ليوصففو إىل رؤوس
األم فوا واألس فواق ،ولي شففاركة واالخن فرا يف التن يففة االقتصففادية واالجت اعيففة ،ولي ؤسسففة ب فرام يف 17
دولة عربية.

مؤسسة التعييم فوق اجل يع
 -80أتسي مؤسسفة التعيفيم ففوق اجل يفع عفام  ،2012والفي فد لتفوف التعيفيم لألطففا
يف مناط الفقر والصراعا املسفيحة .وتع ف بفرام املؤسسفة الثالثفة عيف تفوفر الففرص التعيي يفة
وخاصة يف اجملت عا الي تعاين من الفقر والنزاعا
 -81هد املؤسسة هو الوصو إىل عشر مالين طف غف ميتحف ابملفدارس ،ودعفم تطفوير
جودة التعييم واملسامهة يف مجع مييار دوالر أمريكي لدعم التعييم وتعزيز اسفتدامة الفربانم  .ولفى
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اليوم ،وففر مؤسسفة التعيفيم ففوق اجل يفع ففرص التعيفيم ل ف  7.1مييفون طفف مفن األطففا األكثفر
يش ا واحملرومن من التعييم ،وم ّكنتهم مفن احلصفو عيف تعيفيم نفوعي .وتعتفرب املؤسسفة الوليفدة
عاملي ا يف تركيزها عي تقدم الفدعم لألطففا احملفرومن مفن التعيفيم .وتع ف املؤسسفة عيف أتسفي
شفراكا مففع املنظ ففا احملييففة والعامليففة ،يف جهففد ليقضففاء عي ف العوائ ف الففي حتففو دون لصففو
األطف ففا عي ف تعي ففيم ن ففوعي ،مث ف الفق ففر ،والنزاع ففا والص فراعا  ،والت يي ففز اجلنس ففي .مت اختي ففار
مؤسس ففة "التعي ففيم ف ففوق اجل ي ففع" يف اليجن ففة التوجيهي ففة املعني ففة ابلتعي ففيم التابع ففة لييونيس ففكو ل ففى
 .2030لت ثيف ف جه ففود املنظ ففا املنخرط ففة يف الع ف ف عيف ف حتقيف ف أه ففدا التن ي ففة املس ففتدامة
اخلاصففة ابلتعيففيم لففو العففامل .ك ففا متّف دعو ففا ،مففن قِب ف رئففي اجل عيففة العامففة لألمففم املتحففدة،
لي شاركة يف اجت ا اجل عية العامة لألمم املتحدة رفيع املستو اخلاص ابلتعييم.
نشر صكوك حقوق اإلنسان
نشر وتعزيز الوعي أبحكام التفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان
 -82قام ف ف املؤسسف ففا املعنيف ففة حبق ففوق اإلنسف ففان بتنظف ففيم الن ففدوا وور الع ف ف والف ففدورا
التدريبيففة املتخصصففة يف جمففاال لقففوق الطفف واملفرأة واألشففخاص ذوي اإلعاقففة ولقففوق الع ففا
وغ هففا مففن املوضففوعا لفئففا عريضففة مففن املففوظفن احلكففومين مبففا يف ذلففك العففامين يف و ارة
الداخيية والنيابة العامة والقضاة واألطباء.
 -83ك ففا نفففذ الدولففة العديففد مففن الفربام يف جمففا دمف مفففاهيم لقففوق اإلنسففان ،فقففد مت
إصففدار العديففد مففن األحب فاث والدراسففا اخلاصففة حبقففوق اإلنسففان ،وتنظففيم العديففد مففن النففدوا
وور الع والدورا التدريبية احمليية.
 -84ونظ اليجنة الوطنية حلقوق اإلنسان العديد من الدورا والربام التدريبيفة والتوعويفة
يف جما لقوق اإلنسان عيف سفبي املثفا ال احلصفر :تنظفيم بفرام مسفت رة ليتوعيفة حبقفوق املفرأة
لطالبففا وط ففالب امل ففدارس واجلامع ففا  ،م ففن خففال ال ففدورا التدريب ففة وور الع ف والن ففدوا ،
لي ف ف نظ ف ف اليجنف ففة نف ففدوا نقاشف ففية اسف ففتهدف فيهف ففا عف ففدد مف ففن طالبف ففا املف ففدارس الثانويف ففة
واإلعدادية خال عامي 2015م و2016م ،ك فا شفارك اليجنفة يف بفرانم "العيفادة القانونيفة"
مع طالب كيية القانون جبامعة قطر لتعريفهم ابالتفاقية.
 -85تففنظم مؤسسففا اجملت ففع املففدين ابلتعففاون مففع اليجنففة الوطنيففة حلقففوق اإلنسففان ،دورا
تدريبية مست رة وور ع لتفعي اتفاقية القضفاء عيف مجيفع أشفكا الت ييفز ضفد املفرأة واتفاقيفة
األشففخاص ذوي اإلعاقففة وبروتوكففو ق ففع االجتففار ابلبشففر ونشففر الففوعي أبلكففام هففذه االتفاقيففا
وتدريب املعنين يف جما إنفاذ القانون يف النيابة والقضاء والشرطة وكذلك احملامين واإلعالمين.
وعيف سففبي املثففا  ،قففدم اليجنففة دورة تدريبيففة لففو عففدة قضففاي تتعيف حبقففوق اإلنسففان ،منهففا
لقوق املرأة ،تسفتهد القيفادة العامفة ليقفوا املسفيحة القطريفة يف فربايفر 2016م .ك فا قفدم
ورشففة ع ف لففو التش فريعا الوطنيففة ،مشي ف التش فريعا املتعيقففة ابمل فرأة ورؤيففة اليجنففة الوطنيففة
حلق ففوق اإلنس ففان لوهل ففا يف أبريف ف 2016م ،مس ففتهدفة جه ففا إنف ففاذ الق ففانون ابلش ففرطة والنياب ففة
والقضاء.
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 -86تستضففي دولففة قطففر مركففز األمففم املتحففدة ليتففدريب والتوثي ف يف جمففا لقففوق اإلنسففان
جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية ابلدولة ،والذي مت أتسيسه مبوجب قرار اجل عية العامفة لألمفم
املتحدة رقم  135خال دور ا الفستن ،لي يهد املركز إىل تنظيم أنشطة ليتفدريب والتوثيف
يف جم ففا لق ففوق اإلنس ففان وفق فا لي ع ففاي الدولي ففة حلق ففوق اإلنس ففان ودع ففم اجله ففود حل اي ففة وتعزي ففز
لقففوق اإلنسففان يف اإلقيففيم ابلتعففاون مففع احلكومففا ووكففاال وبفرام األمففم املتحففدة املتخصصففة
واملؤسسففا الوطنيففة حلقففوق اإلنسففان واملنظ ففا غ ف احلكوميففة حت ف إش فرا مكتففب مفوضففية
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان جبني .
تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان عن طريق الربامج التعليمية واإلعالم احلكومي
 -87وذلك بتض ن املنفاه ملففاهيم لقفوق اإلنسفان ،ويظهفر يف صفور متعفددة ك وضفوعا
مسففتقية أو ك فففاهيم أو أنشففطة صفففية أو ال صفففية أو رسففوم وأشففكا  .ولقففد تض ف ن املنففاه
والكتففب املدرسففية العديففد مففن احلقففوق كففاحلقوق السياسففية واملدنيففة واحلقففوق االقتصففادية ولقففوق
الطفف ف ولق ففوق املف فرأة واحلق ففوق االجت اعي ففة والثقافي ففة ولق ففوق املس ففنن وذوي اإلعاق ففة .وميك ففن
اإلشارة يف هذا اإلطار ملنه الابية القي ية والذي يعز قيم التعاون والتعاط  ،واملساواة ،واحلب
والس ففالم والتس ففامح ،وقي ف فا أخ ففر مرتبط ففة ابملس ففؤوليا االجت اعي ففة واملدني ففة ك ففالاام الق ففانون
واملواطنففة الصففاحلة ،واملشففاركة يف فعاليففا اجملت ففع وأنشففطته املختيفففة والصففدق والنزاهففة واألمانففة،
إضافة لتعزيفز القفيم املرتبطفة ابلفاام الفااث الثقفايف واحلضفاري لدولفة قطفر كاحملافظفة عيف املفوروث
احلضاري والبيئة.
 -88تعاون تيفزيون قطر مع اليجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ،لب برانم أسبوعي ملدة سفنة،
ليتوعية لو األشفخاص ذوي اإلعاقفة منفذ ينفاير مفن عفام 2017م ،وجيفر الاكيفز بشفك أكفرب
عي لقوق املرأة ذا اإلعاقة هبد حماربة الصور الن طية لينساء ذوا اإلعاقة.
 -89أولف الدولففة اهت امف ا كبف ا مبوضففو تففدريب وتعيففيم لقففوق اإلنسففان ليف قامف عففدة
جهفا لكوميفة وغف لكوميفة بتنظففيم العديفد مففن الفدورا التدريبيففة لفو تعزيففز ومحايفة لقففوق
اإلنسان.
املساعدات اإلمنائية املقدمة من الدولة
 -90تويل دولة قطر اهت اما كب ا مبوضو املساعدا واملعوان اإلمنائيفة ومتثف هفذا االهت فام
يف توجيهففا مسففو أم ف الففبالد املفففد بضففرورة تقففدم العففون واملسففاعدة لكافففة اجلهففود واملبففادرا
اخل ة الي تستهد تن ية البشر .وعي هذا األساس ابدر دولة قطر إىل تقدم الدعم التن وي
ليففدو الناميففة يف خمتي ف أرجففاء العففامل وأسففه بتحقي ف العديففد مففن األهففدا التن ويففة لتيففك
الفدو  .وتتسفم املسفاعدا اإلمنائيفة القطريفة حبيادهففا وعفدم مراهنتهفا عيف الواقفع السياسفي ليففدو
املسفتفيدة ،ومرونتهففا ،وسالسففة إجفراءا احلصففو عييهففا ،والفي تقففدم مففن جهفا لكوميففة وغف
لكومية.
 -91سفامه دولفة قطففر وبشفك فعفا يف تطففوير شفراكة عامليففة مفن أجف التن يففة ،ليف تُعففد
دولفة ماحنفة وشفريك ا مفؤثرا يف العفون اإلمنففائي الفدويل وتشفك املسففاعدا واملعفوان اإلمنائيفة ركيففزة
أساسية يف السياسة اخلارجية ليدولة.
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 -92ال تقتصر مسامها الدولة عي تقدم املساعدا اإلنسانية واإلمنائية فق  ،ب تتجاو
ذلك إىل طر مبادرا إنسانية وإمنائية عي الصعيد الدويل ،لي قام الدولة بطر عدد مفن
املبادرا منها عي سبي املثا ال احلصر:
•

مبادرة "هوب فور" منذ يونيو 2010م بنيويورك لتعزيز فعاليفة وتنسفي اسفتخدام
أصو الدفا العسكري واملدين ملواجهة الكوارث الطبيعية.

•

مبادرة "محايفة التعيفيم يف منفاط النزاعفا وانعفدام األمفن" (مؤسسفة التعيفيم ففوق
اجل يع سابق ا) منذ 2008م ،وهي مبادرة دولية تعى حب ايفة ودعفم وتعزيفز احلف
يف التعييم ابملناط الواقعة أو املهددة ابأل ما والصراعا واحلروب.

•

مبادرة "الففاخورة" منفذ عفام 2009م ،و فد إىل دعفم ومحايفة الطيبفة واملفدارس
وخاصة يف غزة.
يف مناط الصراعا لو العامل
ّ

•

مبادرة "عيّم طفال" وهي مبادرة عاملية فد إىل تقيفيص أعفداد األطففا الفذين
فقدوا لقهم يف التعييم يف مجيع أحناء العامل بسبب النزاعا واحلروب والكفوارث
الطبيعية ،وكذلك األطفا الذين يعيشون يف األلياء الفق ة يف املدن أو املناط
خاصففة ليحصففو عي ف
الريفيففة النائيففة ،والفئففا الففي ميك ففن أن تواجففه حتففدي
ّ
التعييم مث الفتيا واملعاقن واألقييا .

•

أتسي "املؤسسة القطرية املوريتانية ليتن ية االجت اعية" مبوريتانيفا ليف تتضف ن
نشففاطا ا بفرام حملففو األميففة وخاصففة لففد األطفففا  ،وتشف تعيففي هم وأتهففييهم
وأتسي مؤسسا ُمصغرة ملساعد م.

•

إنشففاء صففندوق قطففر ليتن يففة والففذي يهففد إىل مسففاعدة الففدو العربيففة وغ هففا
من الدو النامية األخر يف تطوير اقتصادا ا وتنفيذ برام التن ية فيها.

•

سفامه دولفة قطففر بشفك كبف يف املسففاعدة عيف إطفالق صففندوق اجلنفوب مففن
أجف التن يففة واملسفاعدا اإلنسففانية والففذي يضففم جم وعففة الففدو ال ف  77املففؤثرة،
إضففافة إىل الصففن .لي ف مت انشففاء الصففندوق رمسي فا خففال ق ففة اجلنففوب الثانيففة
املنعقدة يف الدولة عام .2005

جي  -عملية إعداد التقارير على املستوى الوطين
 -93حترص دولة قطر عي الوفاء ابلتزاما ا جتاه مجيع االتفاقيا الدولية الي انض إليها،
ويش ففك جمي ف ال ففو راء أو و ارة اخلارجي ففة جل ففاانا مش ففاكة إلع ففداد تق ففارير الدول ففة ع ففن تنفي ففذ تي ففك
االتفاقيا  ،ويشارك يف عضوية تيك اليجان ممثيفون عفن اجلهفا احلكوميفة الرئيسفية املعنيفة ،ك فا
ي ففتم االس ففتئناس مبرئي ففا ومقال ففا اليجن ففة الوطني ففة حلق ففوق اإلنس ففان بع ففد االنته ففاء م ففن إع ففداد
التقارير.
 -94يش ففك جمي ف ف ال ففو راء أو و ارة اخلارجيف ففة وف ففود الدول ففة ال ففي تقف ففوم بع ففر تق ففارير الدولف ففة
ومناقشفتها مفع اهليئفا التعاقديفة حلقففوق اإلنسفان ،وحتفرص الدولفة عيف أن تكفون تيفك الوففود عيف
مسففتو متثي ف عففا وممثيففه لك ف اجلهففا الففي شففارك يف إعففداد التقففارير .ك ففا حتففرص الدولففة عي ف
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متابعة املاللظا اخلتامية الي تقدمها اليجفان التعاقديفة وتقفوم و ارة اخلارجيفة بصففتها اجلهفة املعنيفة
األساسففية ابلتنسففي مففع مجيففع اجلهففا املعنيففة ملناقشففة تيففك املاللظففا ولف الففو ارا واملنظ ففا
املعنية عي وضع تيك املاللظا نصب عينيها عند وضع خططها وبراجمها السنوية.
 -95ومففن جهفة أخففر وافف جميف الففو راء عيف تشففكي جلنففة دائ ففة إلعففداد التقففارير اخلاصففة
ابالستعرا الدوري الشام ومتابعة التوصيا الصادرة بعد تقدم ك تقرير ،وقفد ُشفكي هفذه
اليجنففة بقفرار مففن جميف الففو راء يف اجت اعففه العففادي رقففم ( )33املنعقففد بتففاريخ 2010/11/24
من اجلها الي أعد التقرير األو برائسة و ير الدولة ليشؤون اخلارجية وعضوية كف مفن و ارة
اخلارجيففة ،وو ارة الداخييففة ،وو ارة التن يففة اإلداريففة والع ف والشففؤون االجت اعيففة ،وو ارة العففد ،
وجمي الشور  ،وو ارة الصحة العامة ،وو ارة الثقافة والريضة ،وو ارة التعييم والتعييم العايل.

اثلثا -املعلومات املتعلقة بعدم التمييز واملساواة ووسائل النتصاف الفعالة
ألف -عدم التمييز واملساواة
 -96تبففي الدسففتور الففدائم ليدولففة اإلطففار القففانوين ملبففدأ املسففاواة وعففدم الت ييففز يف املففادتن 18
و 19من الباب الثاين منه واخلاص ب "املقوما األساسية لي جت ع" ليف نصف املفادة  18عيف
"يقفوم اجملت فع القطفري عيف دعامفا العفد  ،اإللسفان ،احلريفة ،مكفارم األخفالق ،واملسفاواة" ،وقفد
مت تعزيز املباد الواردة يف املفادة  18مفن الدسفتور  -والفي مفن ضف نها مبفدأ املسفاواة  -ابملفادة 19
والففي نصف عيف أن "تصففون الدولففة دعامففا اجملت ففع ،وتكفف األمففن واالسففتقرار ،وتكففافؤ الفففرص
لي واطنن" .عييه فنن مجيع سياسا الدولة ميزمة بتض ن وكفالة دعاما اجملت فع املشفار إليهفا يف
املادة  18والي من ض نها مبدأ املسفاواة ،وجيفب النظفر إىل مبفدأ املسفاواة يف الدسفتور القطفري عيف
أنه ألد املباد الدستورية السامية املصانة حب ايفة دسفتوريه والفي تسفتيزم عفدم تعفار أي قفانون أو
تشف فريع معه ففا ،وق ففد متف ف تقوي ففة وتعزي ففز ه ففذه احل اي ففة الدس ففتورية إبنش ففاء احملك ففة الدس ففتورية العيي ففا
ابلقففانون رقففم  12لسففنة  2008الصففادر يف 18يونيففو  2008والففي ختففتص ابلفص ف يف املنا عففا
املتعيقة بدستورية القوانن واليوائح.
 -97مت تفصي املبدأ العام لي ساواة املض ن يف املادة 18مفن الدسفتور يف املفادتن  34و35
من الباب الثال من الدستور اخلاص ابحلقوق والواجبفا العامفة .ليف نصف املفادة  34عيف
"املواطن ففون متس ففاوون يف احلق ففوق والواجب ففا " ،بين ففا كفيف ف امل ففادة  35احلف ف يف املس ففاواة أم ففام
القانون وعدم الت ييز لي نص هذه املادة عي "الناس متساوون أمام القفانون ،ال متييفز بيفنهم
يف ذلك بسبب اجلن أو األص أو اليغة أو الدين" .ويكفف البفاب الثالف مفن الدسفتور "املفواد
من  "58-34احلقوق واحلفري األساسفية ،ليف تبفى مبفدأ التكامييفة والتفداخ والفااب وعفدم
التجزئففة ،فكف ف احلقففوق االقتصففادية واالجت اعيففة والثقافيففة واملدنيففة والسياسففية .إضففافة إىل ذلففك
فقد أفرد الباب الثال من الدستور ضف انة دسفتورية حلقفوق اإلنسفان يف الدولفة مفن ليف إيفراده
احلقففوق واحلففري العامففة كنصففوص قانونيففة يف صففيب الدسففتور ممففا أضففا مس فوا عي ف التشفريعا
والقوانن العادية ومنحها صفة اإللزام.
 -98إن احل اية الدستورية ليح يف املسفاواة وعفدم الت ييفز الفي متف اإلشفارة إليهفا أعفاله ،مت
تعزيزها وتقويتها ابنض ام الدولة لالتفاقية الدولية ليقضاء عي مجيع أشكا الت ييفز العنصفري يف
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عام  ،1976والي أصبح  -وفقا لنص املادة  68من الدستور الدائم الفي تفنص صفرالة عيف
أن املعاهدا واالتفاقيا يكون هلا قوة القفانون بعفد التصفدي عييهفا ونشفرها ابجلريفدة الرمسيفة -
ألكامهففا تسففري يف دولففة قطففر ويكففون هلففا قففوه القففانون ولففي هنففاك مففا مينففع احملففاكم مففن تطبي ف
نصوصها .إضافة إىل ذلك فنن املادة  6من الدستور الفدائم تفنص صفرالة عيف أن "حتفام الدولفة
املواثيف والعهففود الدوليففة ،وتع ف عيف تنفيففذ كافففة االتفاقيففا والعهففود الدوليففة الففي تكففون الدولففة
طرف ا فيها".
 -99ابإلضافة إىل احل اية الدستورية املشار إليها أعاله فهناك العديد من القوانن الي تتوافف
نصوصها مع مبدأ مناهضة الت ييز والي من ض نها:
•

قانون املطبوعا والنشر رقم ( )8لسنة .1979

•

قانون املرافعا املدنية والتجارية رقم ( )13لسنة .1993
رقم ( )14لسنة  2004وتعديالته.

•

قانون الع

•

قففانون اإلج فراءا اجلنائيففة رقففم ( )23لسففنة  2004بتأكيففد املسففاواة ب فن مجيففع
امل فواطنن يف إقيففيم الدولففة س فواء م فواطنن أم مقي ففن يف الففدعو اجلنائيففة ومج ففع
االسفتدالال والتحقيف واحملاك فة والتنفيفذ ففاحل متفا ليج يفع دون أدىن تفرقففة
أو متييز.

•

ألكففام القففانون املففدين رقففم ( )22لسففنة  ،2004مل متيففز بففن مفواطن أو مقففيم يف
احلقوق املدنية املنصوص عييها يف هذا القانون.

•

قانون األسرة رقم ( )22لسنة .2006

•

قانون الفص يف املنا عا اإلدارية رقم ( )7لسنة .2007

•

قانون احملك ة الدستورية العييا رقم ( )12لسنة .2008

•

قانون بتحديد دية املتويف عن القت اخلطأ رقم ( )19لسنه .2008

•

قففانون العق ففواب رقففم ( )11لس ففنة  2004وتعديالت ففه ابلقففانون رق ففم ( )8لس ففنة
 .2010قانون مكافحة اإلجتار ابلبشر رقم ( )15لسنة 2011م.

•

قانون مكافحة اجلرائم اإللكاونية الصادر ابلقانون رقم ( )14لسنة .2014

•

قف ففانون رقف ففم ( )21لسف ففنة  2015وتعديالتف ففه بتنظف ففيم دخف ففو وخف ففرو الوافف ففدين
وإقامتهم.

•

قانون رقم ( )13لسنة  2016بشأن محاية خصوصية البياان الشخصية.

 -100قففانون املفوارد البشفرية املدنيففة الصففادر ابلقففانون رقففم ( )15لسففنة  2016الففذي أقففر مبففدأ
املساواة دون متييز بن املوظفن يف احلقوق والواجبا .
 -101ك ففا لرص ف التش فريعا القطري ففة عي ف س ففد املناف ففذ ال ففي م ففن ش ففأهنا أن تغ ففذي النزع ففة
العنصرية أو امل ارسا الت ييزية .فقد نص املادة ( )47من قفانون املطبوعفا والنشفر رقفم ()8
لسففنة  ،1979بعففدم ج فوا نشففر ك ف مففا مففن شففأنه ب ف رو الشففقاق بففن أف فراد اجملت ففع أو إاثرة
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النعرا الطائفية أو العنصرية أو الدينية .ورتب املادة ( )47عي خمالففة ذلفك ابلعقفواب املقفررة
يف قففانون العقففواب وابحلففب مففدة ال تتجففاو سففتة أشففهر أو غرامففة ال تتجففاو ثالثففة آال ري .
وقففد نص ف املففادة  )11( 2مففن ق فرار و يففر اإلعففالم والثقافففة لسففنة  1992بشففأن أس ف وقواعففد
الرقابة عي أنه ال جيو ألية جهة رقابية بو ارة اإلعالم والثقافة سواء كانف مه تهفا تنصفب عيف
األع ففا املقففروءة أو املسف وعة أو املرئيففة ،أن جتيففز تففداو أو بف أو عففر أي ع ف أو اإلعففالن
عنه ،إذا تض ن "تصوير أي جن بشري ،أو فصفيية عرقيفة ،عيف حنفو يثف السفخرية مفن أيه فا.
إال إذا كان ذلك ضروريا إللداث انطبا اجياي لغاية نبيية" مث مناهضة التفرقة العنصرية.
 -102إضففافة إىل ذلففك فقففد جف ّفرم قففانون العقففواب القطففري لسففنة  2004وتعديالتففه ابلقففانون
رقففم ( )8لسففنة  2010يف املففادة  256منففه األفعففا املتعيقففة بسففب األدين الس ف اوية والتطففاو
عي ف الففذا اإلهليففة والتطففاو عي ف األنبيففاء وختريففب أو تكس ف أو تففدني املبففاين املعففدة إلقامففة
الشعائر الدينية ،لي نص املادة  256صرالة عي ما ييي" :يعاقب ابحلب مفدة ال تتجاو
سبع سنوا ك من ارتكب فعالا من األفعا اآلتيفة :سفب ألفد األدين السف اوية املصفونة وفقف ا
أللك ففام الشف فريعة اإلس ففالمية .أو التط ففاو عيف ف أل ففد األنبي ففاء ،ابليفف ف  ،أو الكتاب ففة ،أو الرس ففم،
أو الدعاء ،أو أبية طريقة أخر  .أو ختريب أو تكس أو إتفال أو تفدني مبفان ،أو شفيء مفن
حمتوي ففا ،إذا كان ف معففدة إلقامففة شففعائر دينيففة أللففد األدين الس ف اوية املصففونة وفق فا أللكففام
الشريعة اإلسالمية".
 -103ك ففا نص ف املففادة  159مكففررا عي ف مففا ييففي" :يعاقففب ابحلففب مففدة ال جتففاو مخ ف
س ففنوا  ،كف ف موظف ف ع ففام ،أو أي ش ففخص آخ ففر يتص ففر بص فففته الرمسي ففة ،اس ففتع التع ففذيب
أو لر أو واف عييه أو سك عنه ،مع شفخص مفا  ....ويعفد تعفذيب ا أي ع ف ينفت عنفه أمل
أو معففاانة شففديدين ،جسففديا كففان أم معنففويا ،يُيح ف ع ففدا بشففخص مففا ألغ فرا احلصففو منففه،
أو من غ ه ،عي معيوما أو عي اعاا  ،أو معاقبتفه عيف ع ف ارتكبفه ،أو يشفتبه يف أنفه قفد
ارتكبه ،هو أو شخص آخر أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخفر ،أو عنفدما ييحف مثف
هذا األمل أو العذاب لسبب يقوم عي الت ييز أيا كان نوعه".
 -104من جهة أخر  ،فقد تبى الدستور مبدأ استقال القضاء ،لي نصف املفادة ()130
منفه عيف أن "السففيطة القضففائية مسفتقية وتتوالهففا احملففاكم عيف اخفتال أنواعهففا ودرجا ففا" .وقففد
ع ففو الدس ففتور عيف ف ش ففر القض ففاة وجت ففردهم لضف ف ان لق ففوق الن ففاس ول ففري م ،ليف ف نصف ف
املففادة ( )131عيف أن "القضففاة مسففتقيون ،ال سففيطان عيففيهم يف قضففائهم لغف القففانون وال جيففو
ألي ففة جه ففة الت ففدخ يف القض ففاي أو يف سف ف العدال ففة" .وق ففد ك ففرس مب ففدأ اس ففتقال القض ففاء أيضف ف ا
ابلقانون رقم ( )10لسنة  ،2003إبصدار قانون السيطة القضائية ،لي نص املادة ( )2منه
عي أن "القضاة مستقيون ،وغ قفابين ليعفز إال وفقفا أللكفام هفذا القفانون ،وال جيفو املسفاس
ابستقال القضاء ،أو التدخ يف شؤون العدالة" .ووفقا لقانون السيطة القضائية ،فنن احملاكم يف
دولففة قطففر تتكففون مففن حمك ففة الت ييففز وحمك ففة االسففتئنا واحملك ففة االبتدائيففة .وقففد أنشففأ قففانون
الس ففيطة القض ففائية اجملي ف ف األعي ف ف ليقض ففاء لك ففي يع ف ف عي ف ف حتقي ف ف اس ففتقال القض ففاء وت ففوىل
االختصاصففا املتعيق ففة إبب فداء ال فرأي يف املس ففائ املتعيق ففة ابلقضففاء ،ودراس ففة واق فاا التش فريعا
اخلاصة بتطوير النظام القضائي ،وإبداء الرأي يف تعين القضاة وترقيتهم ونقيهفم ونفدهبم وإلفالتهم
إىل التقاعد وفق ا أللكام قانون السيطة القضائية ،إضافة إىل النظر يف التظي ا املتعيقة بشفؤون
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القضففاة ،ليف يكففون قفرار اجملي ف بشففأهنا هنائي فا .وقففد كفف قففانون السففيطة القضففائية االسففتقال
املايل لي حاكم إذ نص عي أن يكون لي حاكم موا نة تيح ابملوا نة العامة ليدولة.
 -105كفذلك اجتفه الدسففتور القطفري لألخففذ بفكفرة الرقابفة املركزيففة عيف دسففتورية القفوانن وتففرك
ليقانون تنظيم هذه الرقابة وهو اجتاه أتخذ بفه أغيفب الدسفات احلديثفة ،إذ يفضفي إىل حتقيف أهفم
صور التوا ن مفا بفن السفيطا  ،فقفد نفص القفانون رقفم ( )12لسفنة  2008عيف إنشفاء احملك فة
الدسففتورية العييففا كهيئففة قضففائية مسففتقية تكففون هلففا موا نففة مسففتقية ختففتص ابلفص ف يف املنا عففا
املتعيقففة بدسففتورية الق فوانن والي فوائح والفص ف يف تنففا االختصففاص ،والفص ف يف املنا عففا الففي
تنش ففأ بش ففأن تنفي ففذ األلك ففام النهائي ففة املتناقض ففة الص ففادرة م ففن جه ففا قض ففائية أو جه ففا ذا
اختصففاص قضففائي إضففافة إىل اختصففاص تفسف القفوانن إذا أاثر خالفف ا يف التطبيف  ،وكففان هلففا
مففن األمهيففة مففا يقتضففي توليففد تفس ف ها ،وذلففك بطيففب يقففدم مففن رئففي جمي ف الففو راء أو رئففي
جمي ف ف الشف ففور  .ووفق ف فا لينصف ففوص سف ففالفة الف ففذكر فف ففنن احملك ف ففة الدسف ففتورية ختف ففتص ابلفص ف ف يف
املنا عا املتعيقة بدستورية القوانن واليوائح وذلفك مفن تيقفاء نفسفها أو بنفاءا عيف دففع اخلصفوم،
وألكامها وقرارا ا هنائيفة وغف قابيفة ليطعفن وميزمفة جل يفع جهفا الدولفة وجل يفع مفن يتواجفدون
عي أرضها .وقد مت تقوية وتعزيز اسفتقال القضفاء ابستصفدار القفانون رقفم ( )7لسفنة 2007
بشأن الفص يف املنا عا اإلدارية ،الفذي جعف مفن إسفاءة اسفتع ا السفيطة سفببا ومفربرا يفؤدي
إللغاء القرار اإلداري أو ابلتعويض عنه.
 -106أفففرد الدسففتور القطففري يف اببففه الثال ف (امل فواد  )58-34ليحقففوق واحلففري األساسففية،
لي تبى مبدأ التكامييفة والفااب والتفداخ وعفدم التجزئفة ليحقفوق ،فكفف احلقفوق االقتصفادية
واالجت اعيففة والثقافيففة والسياسففية واملدنيففة عيف لففد سفواء .ويف إطففار كفالتففه ليحقففوق السياسففية،
نص املادة  42من الدستور القطري عي كفالة احل يف االنتخفاب والاشفيح دون متييفز بسفبب
اجلن أو األص أو اليغة أو الدين وفقا لي ادة  35من الدستور .كذلك كف الدسفتور احلف يف
املش ففاركة السياس ففية وش ففغ الوظ ففائ العام ففة .وجي ففب قف فراءة ه ففذه احلق ففوق السياس ففية ال ففي كفيه ففا
الدسففتور يف ضففوء املففادة  34مففن الدسففتور والففي تففنص عي ف أن "املواطنففون متسففاوون يف احلقففوق
والواجبففا " .ك ففا جتففدر اإلشففارة هنففا إىل أن الدسففتور قففد أكففد يف املففادة  146منففه عي ف عففدم
التضيي عي هذه احلقوق أو االنتقاص منها ،حبجة تنظي ها أو تعدييها.
 -107يف سففبي تعزيففز وكفالففة احلقففوق السياسففية مت أتسففي إدارة خمتصففة بففو ارة الداخييففة "إدارة
االنتخففااب " مبوجففب قفرار سففعادة و يففر الدولففة ليشففؤون الففداخيية رقففم ( )1لسنففة  ،2003ليف
تتففوىل إدارة االنتخففااب بففو ارة الداخييففة الشففؤون اإلداريففة والتنظي يففة لالنتخففااب ومتابعففة تنفيففذ
اإلجفراءا االنتخابيففة ابلتنسففي مففع اجلهففا واليجففان املعنيففة ،ك ففا تع ف عيف تطففوير اإلجفراءا
والوسائ التنظي ية ليع يية االنتخابية.
 -108جتفدر اإلشففارة إىل أن أو ممارسففة انتخابيفة لي فرأة والرجف عيف لففد سفواء يف سففنة 1999
لين ففا شففاركا ألو مففرة كنففاخبن ومرشففحن يف انتخففااب اجملي ف البيففدي املركففزي يف دورتففه األوىل،
وقففد متيففز تيففك الففدورة ابرتفففا نسففبة املقاعففن إىل إمجففايل النففاخبن املسففجين مففن اجلنسففن لي ف
بيغ  %77.4لف انث و % 81.5ليفذكور وقفد شفهد هفذه االنتخفااب ترشفيح سف سفيدا
مل تفففز أي مففنهن ،مث تراجع ف نسففبة املقاعففن إىل إمجففايل النففاخبن املسففجين مففن اجلنسففن بشففك
واض ففح يف انتخ ففااب ال ففدورة الثاني ففة إىل  % 27ابلنس ففبة ل ف ف انث و %36.2لي ففذكور ابل ففرغم م ففن
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النجا الذي حتق لي رأة يف الفدورة الثانيفة بفدخوهلا اجمليف املركفزي ألو مفرة مفن خفال ففو سفيدة
وال ففدة لتش ففغ ب ففذلك مقع ففدا يف اجملي ف البي ففدي املك ففون م ففن  29عض فوا .ويف ال ففدورة الثالث ففة س ففنة
 2007ارتفع ف ف نس ف ففبة املقاع ف ففن إىل إمج ف ففايل الن ف ففاخبن لتص ف ف إىل  %51.8ل ف ف انث و%47.5
ليففذكور وقففد ترشففح يف هففذه الففدورة ثففالث سففيدا فففا إلففداهن .أمففا يف الففدورة اخلامسففة سففنة
 2015فقد ارتفع أيضا نسبة املقاعن إىل إمجايل الناخبن املسفجين مفن اجلنسفن ليف بيغف
 %70.3ل انث و %65.2ليذكور.
جدو رقم ()14
املشاركة السياسية يف انتخاابت اجمللس البلد املركز
لسب اجلن خال دوراته األربع ليفاة ()2015 - 2003
الدورة الثانية 2003
البيان
العدد

النسب

الناخبون
املقاعون
املرشحون
املنتخبون
الناخبون
املقاعون
املرشحون
املنتخبون

الدورة الثالثة 2007

الدورة اخلامسة 2015

الدورة الرابعة 2011

اإلانث

الذكور

اإلانث

الذكور

اإلانث

الذكور

اإلانث

الذكور

11,055

13,124

13,608

14,531

16,331

16,441

9,704

12,031

2,985

4,757

7,054

6,905

6,120

7,486

6,826

7,844

1

83

3

113

4

97

5

131

1

28

1

28

1

28

2

27

45.7

54.3

48.4

51.6

49.7

50.3

44.6

55.4

38.6

61.4

50,5

49.5

45.0

55.0

46.5

53.5

1.2

98.8

2.6

97.4

4.0

96.0

3.7

96.3

3.4

96.6

3.4

96.6

3.4

96.6

6.9

93.1

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء.

 -109كف الدستور القطري العديد من احلقفوق املدنيفة املعفا هبفا يف القفانون الفدويل حلقفوق
اإلنسان والي من ض نها احل يف لريفة التنقف  ،واحلف يف مغفادرة الفبالد والعفودة إليهفا ،واحلف يف
اجلنسية ،واحل يف اإلرث ،واحل يف لرية الفكر والعقيدة والدين.
 -110يكفف الدسففتور القطففري احلف يف لريففة التنقف واإلقامففة والسفففر خففار الدولففة لي فواطنن
والوافدين عي لد سواء لي نص املادة ( )36منفه عيف أن ":احلريفة الشخصفية مكفولفة وال
جيففو القففبض عي ف إنسففان أو لبسففه أو تفتيشففه أو حتديففد إقامتففه أو تقييففد لريتففه يف اإلقامففة أو
التنق إال وفق ا أللكام القفانون" .وقفد مت تعزيفز احل ايفة الدسفتورية املشفار اليهفا أعفاله ابستصفدار
القانون رقم ( )21لسنة  2015وتعديالته بتنظيم دخو وخرو الواففدين وإقفامتهم والفذي كفف
ليعام الوافد إبال اجلهة املختصة عن ك واقعة خرو من الدولة قب موعدها بثالثة أيم ع
عي األق  ،وهنا يضح مبقدور العام الوافد مغادرة البالد من دون إذن صالب الع .
 -111ك ا كف املشر القطري لي عاق أسوة بغ ه ل التنقف سفواء داخف الفوطن أو خارجفه
يف أي وق ف  ،ولقففه ابإلقامففة يف أي مكففان أو االنتقففا منففه أو ابلسفففر بصفففة مؤقتففة إىل اخلففار
والعودة ،ك ا أنه ال جيو إبعاد الشفخص املعفاق عفن موطنفه أو أن يفتم منعفه مفن العفودة إليفه .ويف
ه ففذا الص ففدد فق ففد مت وض ففع لول ففا خاص ففة وعالم ففا مواقف ف خاص ففة ب ففذوي اإلعاق ففة يف مجي ففع
املواق العامة املخصصة ليوقو  ،وكذلك يف مجيع مواق األسواق واجمل عا التجارية والدوائر
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احلكوميففة ،ومففن ض ف ن التففداب املتخففذة لتففوف التففدريب عي ف مهففارا التنق ف لألشففخاص ذوي
اإلعاقة ولي وظفن املتخصصن ،فنن و ارة التن ية اإلدارية والع والشؤون االجت اعية تقفوم مفن
خال اجل عيا واملؤسسا الي تشر عييهفا طبقف ا أللكفام القفانون رقفم ( )12لسفنة 2004
املعففد ابلقففانون رق ففم ( )10لسففنة  ،2010ب ففدور فعففا يف مسففاعدة ذوي اإلعاق ففة عي ف التنق ف
وممارسة مهار م وتزويدهم ابملوظفن الذين يساعدوهنم عي ذلك.
 -112يع ف ّد التعيففيم مففن احلقففوق األساسففية الففي كفيهففا الدسففتور القطففري ،لي ف اعتففربه دعامففة
أساس ففية م ففن دع ففائم تقف ف ّدم اجملت ففع تكفي ففه الدول ففة وترع ففاه وتس ففع لنش ففره وتع ي ففه ،فق ففد نصف ف
املادة ( )25من الدستور القطري عي "أن التعييم دعامة أساسية من دعفائم تقفدم اجملت فع تكفيفه
الدولفة وترعفاه وتسفع لنشفره وتع ي فه" ،وكفذلك املفادة ( )49والفي نصف عيف أن "التعيفيم لف
لك ف م فواطن ،وتسففع الدولففة لتحقي ف إلزاميففة التعيففيم العففام وفق فا ليففنظم والق فوانن املع ففو هبففا يف
الدول ففة" .وم ففن ه ففذا املنطيف ف ف قامف ف ف و ارة التعييف ففم والتعييف ففم الع ففايل بوض ففع ع ففدد م ففن السياس ففا
التنظي يف ففة الت ف ففي ففد إىل تعزيففز مبففاد لقففوق اإلنسففان ،ومففن أهففم هففذه السياسففا  .سياسففة
القبو والتسجي يف املدارس ،سياسة تقيفيم الطيبفة ،سياسفة التقفوم السفيوكي ليطيبفة يف املفدارس،
وثيقة السيوك املهي ليابوين العامين يف جما التعييم ،امليثاق األخالقي ليابوين.
 -113ك ا لرص دولة قطر عي توف التعييم جل يع األطفا عي أرضها واختفذ جم وعفة
من اإلجراءا لتنفيذ ذلك ومنها:
•

قانون الزامية التعييم رقم ( )25لسفنة  2001وتعديالتفه ابلقفانون رقفم  25لسفنة
 ،2009والففذي تض ف ن ثالثففة عشففرة مففادة توضففح اإلج فراءا والتففداب املتعيقففة
اباللتحففاق ابملففدارس واجلهففا املسففؤولة واملنفففذة هلففذا القففانون وكففذلك العقففواب
واجلزاءا يف لالة خمالفة ما ورد يف القانون بشأن ذلفك ،ليف مت تعفدي املفواد
اخلاص ففة ابلعق ففواب واجل فزاءا املتعيق ففة مبن ففع إحل ففاق األطف ففا دون ع ففذر مقب ففو
مبرلي ففة التعي ففيم اإللزام ففي ،بغرام ففة ال تق ف ع ففن مخس ففة آال ري وال تزي ففد عيف ف
عشرة آال ري .

•

القف فرار ال ففو اري رق ففم ( )10لس ففنة  ،2010بتش ففكي جلن ففة ملتابع ففة خمالف ففا
أوليفاء األمففور جتفاه قففانون الزاميففة التعيفيم وقففد تضف ن مادتفه الثامنففة جم وعففة
املهففام واالختصاصففا املوكيففة ليجنففة ،متثي ف يف لصففر احلففاال املتضففررة،
دراسة أسفباب منفع بعفض أوليفاء األمفور واختفاذ االجفراءا املناسفبة ،وحتديفد
دور اجلها امل ثية يف القرار ،ووضع املقالا واخلطوا اإلجرائية.

•

قفانون صفندوق التعيففيم والصفحة رقفم ( )6لسففنة  ،2013ويهفد إىل تففوف
املفوارد املاليففة املسففتدامة لففدعم اخلففدما يف جمففايل التعيففيم والصففحة ،ك ففا أنففه
لدد اجلها املسؤولة عن إدارة الصندوق.

 -114وحترص دولة قطر عي توف التعيفيم لكاففة األطففا مفن أبنفاء الواففدين ،فقفد مت مفنحهم
فففرص االلتحففاق ابملففدارس احلكوميففة واملففدارس اخلاصففة وفقفا لرغبففا أوليففاء األمففور ،بف إهنففا أيضفا
فتح مدارس ليجاليا واملدارس العاملية ،واملدارس األهيية اخلاصة وقد بي عفدد هفذه املفدارس
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( )160مدرسة و( )85روضة وتضم تيك املدارس أكثر من  %58من أعفداد الطيبفة امليتحقفن
ابملدارس.
 -115ويف ظ احلراك اإلنساين املتزايد الي تشهده دولة قطر يتم سنويا افتتا مدارس سواءا يف
القطا احلكومي أو اخلاص لتيبية احلاجة ليتعييم من اجل يع ،وتسع و ارة التعيفيم والتعيفيم العفايل
إىل تففوف فففرص تعيي يففة مناسففبة جل يففع الطيبففة يف الدولففة دون متييففز ،ومففن اخلففدما الففي تقففدمها
ال ففو ارة لي ففدارس اخلاص ففة عي ف ف س ففبي املث ففا ال احلص ففر .اإلعف ففاء م ففن رس ففوم الكه ف فرابء وامل ف فاء،
والتخييص اجل ركي ،ومنح أر يف لالة لصو املدرسة عي اعت اد وطفي أو حميفي أو عفاملي،
وتفعي االتفاقيا املربمة مفع اجلهفا ذا العالقفة لضف ان لصفو املفواطنن مفن األطففا عيف
لقهففم يف التعيففيم (و ارة الصففحة ،و ارة الداخييففة) ،ابإلضففافة إىل اإلشفرا الكامف عيف تسففجي
الطيبة الوافدين ليدولة بعد انتهاء املوعد احملدد ليتسجي وتيسف إجفراءا م وتفوجيههم ضف اانا مفن
إدارة شؤون التعييم عي لصو مجيع املواطنون عي توف اخلدما التعيي ية املرجوة.
 -116قامف ف الدول ففة ابس ففتقطاب ع ففدد م ففن امل ففدارس األجنبي ففة املت يّ ففزة ابلدول ففة وذل ففك لتيبي ففة
التياج ففا يدة الطي ففب املتنامي ففة لي ففدارس األجنبيف ف ففة املت يّف ف ففزة ،وذل ف ففك بقف فرار ص ففالبة السف ف و
الشففيخة مففو ا بن ف انصففر لسففنة  ،2007وهففي جففزء مففن مبففادرة تطففوير التعيففيم ابلدولففة .وتؤكففد
اجلداو التالية عي تكافؤ يف الفرص التعيي ية:
جدو ()15
أعداد الطلبة يف التعلي احلكومي لكل مرحلة تعليمية حسب اجلنس واجلنسية
ليعام الدراسي (2016/2015م)
املرليففة

ما قب االبتدائي
االبتدائية
اإلعدادية
الثانويف ف ففة
اإلمجالرت رترتي

ذكور

قطري
إانث

اجمل و

ذكور

غ قطري
اجمل و
إانث

اإلمجايل

3439

3920

7359

452

495

947

8306

12679

14443

27122

11106

11803

22909

50031

6374

7250

13624

5462

5761

11223

24847

6802

7320

14122

5433

5257

10690

24812

29294

32933

62227

22453

23316

45769

107996

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء.

جدو ()16
أعداد الطلبة يف التعلي اخلاص لكل مرحلة تعليمية حسب اجلنس واجلنسية
ليعام الدراسي (2016/2015م)
املرليففة

ما قب االبتدائي
االبتدائية
اإلعدادية
الثانويف ف ففة
اإلمجالرت رترتي

ذكور

قطري
إانث

اجمل و

ذكور

غ قطري
إانث

اجمل و

اإلمجايل

3715

3356

7071

15806

14765

30571

37642

9546

6953

16499

37688

34497

72185

88684

2867

1887

4754

12233

11229

23462

28216

1897

1035

2932

8032

7398

15430

18362

18025

13231

31256

73759

67889

141648

172904

املصدر :و ارة التخطي التن وي واإللصاء.
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 -117كفي القوانن والتشريعا القطرية احل يف احلصو عي خفدما الرعايفة الطبيفة دون
مففا متييففز بسففبب العففرق أو الففدين أو املففوطن األصففيي أو املعتقففدا أو اليغففة أو الع ففر أو اإلعاقففة.
وجتففدر اإلشففارة هنففا إىل ميثففاق ولقففوق مسففؤوليا امل فريض وأس فرته الففذي أصففدرته مؤسسففة محففد
الطبيففة والففذي أمففن عي ف املبففاد األساسففية املتعيقففة بكفالففة احل ف يف الصففحة والففي مففن ض ف نها
احلصففو عي ف خففدما الرعايففة الطبيففة دومنففا متييففز ،واحلصففو عي ف العنايففة الطبيففة الال مففة بصففورة
الئقة ،واحملافظة عي خصوصية وسرية املعيوما  .ومن أبر ما ورد يف امليثاق التايل:
احلصو عيف خفدما الرعايفة الصفحية األوليفة بغفض النظفر عفن العِفرق ،الفدين،
•
املوطن األصيي ،املعتقدا  ،القيم ،اليغة ،الع ر أو اإلعاقة.

•

احلصو عي الرعاية واخلدما الصحية دون أي أتخ مربر.

•

احلصففو عيف العنايففة الال مففة بصففورة الئقففة وحمامففة يف مجيففع األوقففا  ،واحلفففا
عي كرامة املريض.

•

أن تتوفر لي ريض آلية دعم مناسبة وفعالة يف لا وجود أي تظيم أو شكو .

•

تيقي العناية الفورية يف تقييم األمل والسيطٌرة عييه.

•

أال خيضع ليعز او القيود إال إذا كان ذلك ضروري من النالية الطبية

 -118ويف إطار لرص دولفة قطفر عيف مراعفاة لقفوق الع فا الواففدين ،قامف الدولفة بتعفدي
بعففض ألكففام قففانون الع ف الصففادر ابلقففانون رقففم ( )14لسففنة  ،2004إلنشففاء جلنففة أو أكثففر
ختتص ابلفص يف مجيع املنا عا الناشئة عن ألكفام قفانون الع ف أو عفن عقفد الع ف  ،ويكفون
لقرار اليجنة قوة السفند التنفيفذي ،وتشفك اليجنفة برائسفة قاضفي مفن احملك فة االبتدائيفة وعضفوية
إثنن من موظفي و ارة التن ية اإلدارية والع ف والشفؤون االجت اعيفة ،وختفتص ابلفصف عيف وجفه
االستعجا خال مفدة ال تزيفد عيف ثالثفة أسفابيع يف مجيفع املنا عفا الناشفئة عفن الكفام قفانون
الع أو عن عقد الع  ،الي حتييهفا اإلدارة املختصفة إىل اليجنفة إذا مل تفؤد وسفاطتها اىل تسفوية
النزا وديا .وأجا املشر لذوي الشأن الطعن يف القرارا النهائية الي تصدرها اليجنة أمام جلنفة
اسففتئنافية تس ف "جلنففة فففض املنا عففا الع اليففة االسففتئنافية" تشففك برائسففة قففا مففن حمك ففة
االستئنا وعضوية إثنن يرشحه ا الو ير .ك ا نص القانون املشفار إليفه عيف أن تسفت ر احملفاكم
يف الفص يف الدعاو الفي رفعف أمامهفا قبف اتريفخ الع ف هبفذا القفانون ،وأيضف ا أن حيفدد بقفرار
من جمي الو راء إجراءا نظر الطيبفا والقواعفد واإلجفراءا الواجفب اتباعهفا أم اليجنفة ،وآليفة
تنفيذ قرارا ا .و د احلكومة من إنشاء هفذه اليجفان إىل حتقيف سفب انتصفا وعدالفة ليع الفة
الوافدة ليفص يف املنا عا الناشئة عن تطبي ألكام قانون الع الصادر املشار إليفه ،وكفذلك
املنا عا الناشفئة عفن عقفد الع ف  ،وذلفك لتجنيفب الع الفة الواففدة تعقيفدا إجفراءا التقاضفي
وطففو مففد ا ،ك ففا تنس ف و ارة التن يففة اإلداريففة والع ف والشففؤون االجت اعيففة مففع السفففارا يف
متابعففة املنا عففا املعروضففة عي ف اليجنففة ،واملثففو نيابففة عففن العام ف أمففام تيففك اليجففان يف لالففة
مغادرتففه ليففبالد .وال خي ف مففا تقففدم أبلقيففة العام ف يف ولففو ابب القضففاء الطبيعففي ليطعففن أمففام
حمك ة الت ييز يف القرارا الصفادرة مفن جلنفة ففض املنا عفا الع اليفة االسفتئنافية .وبفذلك تكفون
سب االنتصا أمام العام عي النحو التايل:
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•

تقف ففدم شف ففكو إىل اإلدارة املختصف ففة بف ففو ارة التن يف ففة اإلداريف ففة والع ف ف والشف ففؤون
االجت اعية ضد صالب الع لي طالبة حبقوق العام املست دة إما مفن قفانون
الع املشار إليه ،أو من عقد الع مباشرة.

•

تت ففوىل اإلدارة املختص ففة حب ف ف الش ففكو وحماول ففة تس ففوية الن ف فزا وديا ،وإذا واف ف ف
الطرفان عي وساطة اإلدارة املختصة ،يتم ع حمضر تسوية ،يُوقع منه ا ومفن
ممث اإلدارة املختصة ،ويتم تنفيذه تيقائيا.

•

يف لالة فش الواسطة الودية ل دارة املختصة ،تقوم إبلالة النزا إىل جلنفة ففض
املنا عا الع الية ،والي تفص فيه عي وجه السرعة خال ثالثة أسابيع.

•

يكون قرار اليجنة يف النزا هنائي ا واجب النفاذ ما مل يتم الطعن فيه.

•

أجا املشر لذوي الشأن أيض ا الطعن يف القرارا النهائية الفي تصفدرها اليجنفة
أمففام جلنففة اسففتئنافية تس ف "جلنففة فففض املنا عففا الع اليففة االسففتئنافية" تشففك
برائسة قا من حمك ة االستئنا وعضوية اثنن يرشحه ا الو ير.

 -119ك ا مت اإلشارة من قبف  ،ففنن املرسفوم بقفانون رقفم  38لسفنة  ،2002إبنشفاء اليجنفة
الوطنيف ففة حلقف ففوق اإلنسف ففان ،قف ففد مف ففنح يف املف ففادة [ ])3(2منف ففه اليجنف ففة الوطنيف ففة سف ففيطة النظف ففر يف
التجاو ا عي لقوق اإلنسان ،واقاا السب الكفيية ملعاجلتها وتفادي وقوعها.

ابء -وسائل النتصاف الفعالة
 -120تتعدد وسائ االنتصا يف دولة قطر بن لف األففراد يف اليجفوء إىل القضفاء املخفتص،
أو اليج ففوء إىل اليجن ففة الوطني ففة حلق ففوق اإلنس ففان .واليج ففوء ليقض ففاء لف ف دس ففتوري ليف ف كفف ف
الدسففتور القطففري ال ففدائم ل ف التقاضففي وكفالت ففه ومحايتففه يف املففادة ( )135لي ف نص ف عي ف :
"التقاضي ل مصون ومكفو ليناس كافة ،ويبن القانون اجراءا وأوضا ممارسفة هفذا احلف ".
وقففد نظ ف ق فوانن مثف قففانون اإلجفراءا اجلنائيففة ،وقففانون املرافعففا املدنيففة والتجاريففة ،وقففانون
الفص ف يف املنا عففا اإلداريففة ،وقففانون األسففرة اإلج فراءا الال مففة ليجففوء إىل القضففاء ،ويف لففا
ثب ففو ض ففرر ف ففأن لي حك ف فة أن حتك ففم لي تض ففرر بتع ففويض ع ففاد نتيج ففة تض ففرره ليف ف نصف ف
املادة ( )19من قانون االجراءا اجلنائية رقم ( )23لسنة  2004وتعديالته عي مفا ييفي" :ملفن
حلقه ضرر شخصي مباشر من اجلرمية أن يدعي ابحلقوق املدنية قبف املفتهم أثنفاء مباشفرة التحقيف
أو أمام احملك ة الي تنظر يف الدعو اجلنائيفة" هفذا جبانفب القواعفد العامفة يف القفانون املفدين الفي
تكفف هففذا احلف  .ك ففا نظ ف املفواد مففن ( )32إىل ( )60مففن ذا القففانون ،إجفراءا التحففري
واالستدال والتحقي االبتدائي ملساعدة النيابة والقضاء يف كش اجلرمية وضب وإدانفة الفاعف ،
فيففم مييففز بففن املفواطن واآلخففر وبففن املفواطن واملقففيم ،وأعطف لضففحاي اجلرميففة يف املففادة ( )19لف
االدعاء املدين ابلتعويض.
 -121ويؤدي القضاء القطري رسالته طبقف ا ملفا تفنص عييفة املفادة ( )130مفن الدسفتور القطفري
الدائم عي ما ييي" :السيطة القضائية مستقية وتتوالها احملاكم عيف اخفتال أنواعهفا ودرجا فا،
وتصدر ألكامها وف القانون".
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 -122تعففد إدارة لقففوق األنسففان بففو ارة الداخييففة جففزء مففن املنظومففة الوطنيففة حلقففوق اإلنسففان
والي مت إنشفاؤها مبوجفب قفرار سفعادة و يفر الدولفة ليشفؤون الداخييفة رقفم  26لسفنة  2005والفي
ختتص "بتيقي ودراسة وحبف الشفكاو الفي تفرد إىل و ارة الداخييفة سفواء مفن األشفخاص أو عفن
طريف اليجنففة الوطنيففة حلقففوق اإلنسففان ،والتحقيف يف أسففباهبا ورفففع التوصففية بشففأهنا ليففو ير" .ك ففا
ختص اإلدارة أيضا ابإلشرا عي ض ان تنفيذ االتفاقيا الدولية ذا الصية حبقوق اإلنسفان،
وذلك عن طري يرة املؤسسا العقابية واإلبعاد واإلدارا األمنية ليوقو عيف مفد التفزامهم
ابلقوانن واليوائح املع و هبا يف الدولة ورفع تقارير دورية ليو ير هبذا الشفأن ،ابإلضفافة إىل توعيفة
وت ففدريب أجه ففزة ال ففو ارة املعنيف ففة حبق ففوق اإلنس ففان ومتثي ف ف الف ففو ارة يف امل ف فؤمترا والن ففدوا الدوليف ففة
واإلقيي ية واحمليية ذا الصية حبقوق اإلنسان .ك ا ختتص اإلدارة بدراسة الشكاو الفواردة إليهفا
مففن الع ففا الوافففدين ليوقففو عيف أسففباهبا والع ف عيف ليهففا ويف لففا ثبف تعسف صففالب
الع ف يففتم اختففاذ اإلجفراءا الال مففة وتغيف جهففة الع ف دون موافقففة مففن صففالب الع ف وذلففك
استنادا اىل نص املادة ( )22من قانون تنظيم دخو وخرو الوافدين رقم ( )21لسنة 2015م.
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