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أوال -املقدمة
 -1تتشرف دولة قطر بتقدمي تقريرها الوطين الثالث آللية الستعراض التدوري الشتام  ،وفقتا
للمبتاد العامتتة جمللتتس حقتتوق اإلنستتان ،وطبقت ا للمبتتاد التوجيهيتتة املتعلقتتة تعتتداد التقتتارير آلليتتة
الستعراض الدوري الشام .
 -2وأييت تقدمي هذا التقرير يف إطار وفاء الدولة ابلتزاماهتا ومتابعتة لتنفيتذ نتتاج الستتعراض
ال تتدوري الش تتام يف جولتت ت الثاني تتة ،إض تتافة إلبت تراو التط تتورات علت ت ص تتعيد تعزي تتز ومحاي تتة حق تتوق
النسان منذ تقدمي الدولة لتقريرها الثاين.
 -3إن تقدمي هذا التقرير أييت يف ظت ظتروف استتثناجية متثلتت يف احلصتار اجلتاجر لدولتة قطتر
منذ  5يونيو  ،2017والذي مت التفاق عل توصيف كتدابري قسرية انفرادية ،والي كتان اتا ابلت
األثر عل حقوق اإلنسان.
 -4إن دولتتة قطتتر تنظتتر إىل آليتتة الستتتعراض التتدوري الشتتام ابعتبارهتتا فرصتتة للتقيتتيم التتذايت
والوقتوف علت أهتم التحتدايت والتوجهتتات املستتقبلية تو حتقيتن املزيتتد متن التقتدم يف تا تعزيتتز
ومحاية حقوق النسان.

اثنيا -منهجية متابعة االستعراض وعملية إعداد التقرير الدوري الثالث
ألف -منهجية متابعة االستعراض
 -5اس تتتتنفت اللجن تتة الداجم تتة إلع تتداد التق تتارير اخلاص تتة آبلي تتة الس تتتعراض ال تتدوري الش تتام
ومناقشتتتها أمتتام الفريتتن العامت ومتابعتتة التوصتتيات أعمااتتا .وقتتد ُشتتتلت هتتذه اللجنتتة بق ترار متتن
لس الووراء يف اجتماع العادي رقم ( )33املنعقد بتاريخ  2010/11/24برائستة وويتر الدولتة
للشؤون اخلارجية وعضوية ك من ووارة اخلارجية ،وووارة الداخليتة ،وووارة التنميتة اإلداريتة والعمت
والشت تتؤون الجتماعيت تتة ،وووارة العت تتد  ،و لت تتس الشت تتورى ،وووارة الصت تتحة العامت تتة ،وووارة الثقافت تتة
والرايض تتة ،وووارة التعل تتيم والتعل تتيم الع تتايل ،وق تتد قام تتت اللجن تتة بتص تتنيف التوص تتيات واحالته تتا إىل
اجلهتتات املعنيتتة لتنفيتتذها .وقتتد ستتعت دولتتة قطتتر جاهتتدة إىل اتبتتا متتنه يتستتم ابلستتتمرارية يف
العم وذلك حرص ا علت تنفيتذ اللتزامتات املرتتبتة علت مناقشتة تقريريهتا األو والثتاين ،واستتمرارا
للحوار البناء مع الفرين العام املعين آبلية الستعراض الدوري الشام .

ابء -عملية إعداد التقرير
 -6حتددت اللجنتتة خطتتة عملهتتا إلعتتداد تقريتتر دولتة قطتتر الثالتتث آلليتتة الستتتعراض التتدوري
الشتتام وفق تا ملعتتايري وأستتس الستتتعراض وأهداف ت ومبادج ت  ،إضتتافة إىل املبتتاد التوجيهيتتة العام تة
إلعداد املعلومات املطلوبتة يف إطتار الستتعراض التدوري الشتام والتحتديثات التي طترأت عليهتا.
كم تتا مت مراع تتاة تناس تتب هيتل تتة التقري تتر م تتع املب تتاد التوجيهي تتة بش تتتن تق تتدمي تق تتارير الس تتتعراض
التتدوري الشتتام ختتل اجلولتتة الثالثتتة .ومت دم ت املعلومتتات املتعلقتتة ابلتطتتورات منتتذ تقتتدمي تقريتتر
الدولة الثاين عند التعرض لإلجراءات املتبعة لتنفيذ التوصيات تفادايا للتترار.
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 -7خاطبت اللجنة أصحاب املصلحة ذوي الصلة من السلطة التنفيذيتة والستلطة التشتريعية
والستتلطة القضتتاجية واملؤسستتات احلتوميتتة ووتتري احلتوميتتة واملؤسستتات اإلعلميتتة العاملتتة يف تتا
حق تتوق اإلنس تتان ،لتزوي تتد اللجن تتة ابلبي تتامت واملعلوم تتات املتعلق تتة لق تتوق اإلنس تتان يف الدول تتة ك ت
حسب اختصاص  ،وذلك هبدف إشراك كافة شراجح اجملتمع يف عملية إعداد التقرير.
 -8قام تتت اللجن تتة بدراس تتة البي تتامت واملعلوم تتات املتعلق تتة لق تتوق اإلنس تتان وتق تتارير اللجن تتة
الوطنية حلقوق اإلنسان يف دولة قطر ومؤسسات اجملتمع املدين ابإلضافة إىل مراجعتة تقتارير دولتة
قطتتر التتي قُتتدمت إىل جلتتان األمتتم املتحتتدة اخلاصتتة ابلتفاقيتتات التتي أصتتبحت الدولتتة طرفتا فيهتتا،
ومراجعة التوصيات الصادرة من هذه اللجان.
 -9وقتتد جتتاء إعتتداد هتتذا التقريتتر بعتتد قيتتام الدولتتة ناقشتتة تقريرهتتا التتدوري الثالتتث ختتل
ال ت تتدورة ( )63للجن ت تتة مناهض ت تتة التع ت تتذيب وال ت تتي عق ت تتدت يف م ت تتايو  ،2018ومناقش ت تتة تقاريره ت تتا
الدوري تة اجملمعتتة متتن  17إىل  21ختتل التتدورة ( )97للجنتتة القضتتاء عل ت التمييتتز العنصتتري يف
نوفمرب .2018
 -10مت إدراج التقريتتر عل ت املوقتتع اإللتتترتوين لتتووارة اخلارجيتتة بغتترض إ حتتة الفرصتتة للجميتتع
إلبداء أية ملحظات أو مرجيات تتعلن لقوق اإلنسان يف الدولة ،كما مت عرض املسودة النهاجيتة
متتن التقريتتر التتوطين الثالتتث عل ت اللجنتتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان للستتتانا رجياهتتتا ،ومت بعتتدها
عرض التقرير النهاج عل لس الووراء املوقر إلقراره.

اثلثا -االج رراءا املتخ ر ة لتنفي ر التوصرريا الرري حتظ ر برردع كامررل واملطبقررة
ابلفع ررل أو أهن ررا قي ررد التنفير ر خ ررال اجلول ررة الثاني ررة لالس ررتعراض ال رردوري
الشامل
 -11ختتل استتتعراض تقريتتر دولتتة قطتتر التتدوري الثتتاين يف متتايو متتن عتتام  ،2014مت تقتتدمي
( )183توصية ،قبلت الدولة منها ( )145توصية .وقد دأبت الدولة عل اعتماد التدابري املعنية
بتنفيذ التوصيات ،وسيتناو هذا اجلزء اإلجراءات املتخذة يف سبي تنفيذ التوصتيات املقبولتة بعتد
تصنيفها عل حمتاور موضتوعية مشلتت :النضتمام للمعاهتدات الدوليتة ،وستن التشتريعات ،وتعزيتز
التعتاون التتدويل ،والتتتدابري والسترتاتيجيات والسياستتات لتعزيتتز ومحايتة حقتتوق اإلنستتان ،والتتتدريب
وبناء القدرات ونشر الوع .

ألف -االنضما للمعاهدا الدولية

( )1

 -12منذ تقدمي تقرير الدولة الدوري الثاين آللية الستعراض الدوري الشام  ،انضمت الدولتة
لعدة اتفاقيات ه :


4

معاه ت تتدة مت ت تراك لتيس ت تتري النف ت تتاذ إىل املص ت تتنفات املنش ت تتورة لفاج ت تتدة الش ت تتخا
املتفتتوفا او معتتاق البصتتر أو ذوي إعاقتتات أختترى يف قتراءة املطبوعتتات بتتتاريخ 17
سبتمرب .2018
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اتفاقيتتة إنشتتاء الكادةيتتة الدوليتتة ملتافحتتة الفستتاد بصتتفتها منظمتتة دوليتتة بتتتاريخ
 17سبتمرب.2018



العهد الدويل اخلا
.2018

ابحلقوق املدنية والسياسية وجب املرسوم رقم ( )40لستنة



العهد الدويل اخلا ابحلقوق القتصتادية والجتماعيتة والثقافيتة وجتب املرستوم
رقم ( )41لسنة .2018



التفاقية الدولية لقمع ومتوي اإلرهتاب لعتام  1999وجتب املرستوم رقتم ()20
لسنة .2018



التفاقية الدولية لقمع ااجمات اإلرهابية ابلقناب لعتام  1997وجتب املرستوم
رقم ( )21لسنة .2018



الربوتوكو اخلا نع وقو أحداث العنف وري املشرو يف املطارات الي تقتدم
خدمات النق اجلوي الدويل وجب املرسوم رقم ( )63لسنة .2017

ابء -س التشريعر ررا

( )2

 -13واص تتلت الدول تتة مراجع تتة وتط تتوير تشت تريعاهتا بتعزي تتز محاي تتة حق تتوق النس تتان م تتن خ تتل
التعدي أو استصدار تشريعات جديدة ،ومنذ تقدمي تقريرها الثتاين يف عتام  ،2014مت استصتدار
العديد من التشريعات منها:
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القتتانون رقتتم ( )17لس تتنة  2018بشتتتن إنشتتاء ص تتندوق دعتتم و متتا العمال تتة
الوافدة.



القانون رقم ( )13لسنة  2018بتعدي املادة ( )7من القانون رقم ( )21لسنة
 2015بتنظيم دخو وخروج الوافدين وإقامتهم ،متضمنا إلغاء متذونية اخلروج.



القانون رقم ( )11لسنة  2018بتنظيم اللجوء السياس .



القانون رقم ( )10لسنة  2018بشتن القامة الداجمة.
أحتتتام القتتانون رقتتم ( )17لستتنة



القتتانون رقتتم ( )2لستتنة  2018بتعتتدي بعت
 2002بشتن محاية اجملتمع.



قرار لس الووراء رقم ( )6لسنة  2018بتشتي جلان ف املناوعتات العماليتة
والقواعت تتد واإلج ت تراءات الواجت تتب اتباعهت تتا أمامهت تتا وآليت تتة تنفيت تتذ قراراهتت تتا وحتديت تتد
متافآهتا.



القانون رقم ( )15لسنة  2017بشتن املستخدما يف املناو .



القتتانون رقتتم ( )13لستتنة  2017بتعتتدي بع ت أحتتتام قتتانون العم ت الصتتادر
ابلقتتانون رقتتم ( )14لستتنة  2004والقتتانون رقتتم ( )13لستتنة  1990تصتتدار
قانون املرافعات املدنية والتجارية.
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أحتتتام قتتانون العقتتوابت الصتتادر



قتتانون رقتتم ( )4لستتنة  2017بتعتتدي بع ت
ابلقانون رقم ( )11لسنة .2004



مرسوم بقانون رقتم ( )11لستنة  2017بتعتدي بعت
لسنة  2004بشتن متافحة الرهاب.



القرار المريي رقم ( )22لسنة  2017والذي وجب مت تعيتا ( )4ستيدات يف
لس الشورى.



ق ترار ل تتس ال تتووراء رق تتم ( )40لس تتنة  2017تنش تتاء اللجن تتة الوطني تتة ملتافح تتة
املخدرات.



قرار لس الووراء رقم ( )15لسنة  2017بشتن إنشاء اللجنة الوطنية ملتافحة
الجتار ابلبشر.



قانون رقم ( )16لسنة  2016بشتن الصحة النفسية.



قانون رقم ( )15لسنة  2016تصدار قانون املوارد البشرية املدنية.

أحتتام القتانون رقتم ()3



قتتانون رقتتم ( )14لستتنة  2016بتعتتدي بعت
 2002بشتن التقاعد واملعاشات.



قرار امريي رقم ( )19لسنة  2016تنشاء اللجنة الوطنية ألمن املعلومات.



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



القانون رقم ( )21لسنة  2015بتنظيم دخو وخروج الوافدين وإقامتهم.



قانون رقم ( )15لسنة  2015بشتن تنظيم نق ووراعة األعضاء البشرية.



القانون رقم ( )13لسنة  2015بتعدي بع
 1989بشتن تنظيم الزواج من األجانب.

جي  -تعزيز التعاون الدويل

أحتتتام القتتانون رقتتم ( )24لستتنة

أحتام القتانون رقتم ( )21لستنة

( )3

 -14تؤك تتد رؤي تتة قط تتر الوطني تتة  2030عل ت ح تتر دول تتة قط تتر يف املش تتاركة اجلدي تتة يف تتا
التع تتاون ال تتدويل ،واس تتتعدادها للمس تتااة بش تتت بند تتاء يف الس تتلم واألم تتن ال تتدوليا ،إض تتافة إىل
حرصتتها عل ت الوفتتاء ابلتزاماهتتتا الدوليتتة .حيتتث حتتددت الرؤيتتة أهتتم الغتتاايت املستتتهدفة يف تتا
التعاون الدويل وه تعزيز الدور اإلقليم والعتامل لدولتة قطتر اقتصتادايا وسياستيا وثقافيتا ،خاصتة
يف إطتار منظومتة األمتتم املتحتدة واملنظمتات اإلقليميتتة والدوليتة ،وتعزيتز التبتتاد الثقتايف متع البلتتدان
والشعوب العربية بشت خا  ،ومع بقية التدو األخترى بشتت عتام ،ورعايتة ودعتم احلتوار بتا
احلضتتارات وتعزيتتز التعتتاي بتتا األداين والثقافتتات املختلفتتة ،واملستتااة يف صتتنع الستتلم واألمتتن
التتدوليا عتتن طريتتن املبتتادرات السياستتية واملستتاعدات التنمويتتة واإلنستتانية .وإدراك تا منهتتا ألايتتة
التعاون الدويل يف حتقين التنمية الوطنية والدولية ،قامت دولة قطر تدراج خطة اسرتاتيجية لقطا
التعتتاون التتدويل ضتتمن اس ترتاتيجية التنميتتة الوطنيتتة الثانيتتة  2022-2018تتو حتقيتتن رؤيتتة قطتتر
الوطنية  ،2030والي مت إطلقها يف مار  .2018وترتأ ووارة اخلارجية الفرين الوطين لقطتا
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التع تتاون ال تتدويل إلع تتداد وتنفي تتذ ومتابع تتة است ترتاتيجية قط تتا التع تتاون ال تتدويل ابلتع تتاون م تتع جه تتاو
التخطيط واإلحصاء.
 -15تويل دولة قطر اهتماما ابلغا بتعزيتز التعتاون الثنتاج ومتعتدد األطتراف والعمت متع التدو
الصديقة واملنظمات الدولية واإلقليمية وااياات العاملية ،حيتث يتجلت ذلتك يف انضتمامها ألكثتر
من  328منظمة وهياتة عربيتة وإقليميتة ودوليتة تعمت يف اتلتف امليتادين الجتماعيتة والقتصتادية
والبيايتتة والسياستتية والثقافيتتة والعلميتتة ،كمتتا حتتتر عل ت تقتتدمي التتدعم لتافتتة املنظمتتات الدوليتتة
وأجهتتزة األمتتم املتحتتدة بتافتتة الوستتاج املتاحتتة ،وتتتوفري مستتتلزمات عملهتتا لتمتينهتتا متتن القيتتام
هامهتتا وحتقيتتن األهتتداف التتي أنشتتات متتن أجلهتتا .حيتتث حرصتتت عل ت تقتتدمي تربعتتات طوعيتتة
للعديد من صنادين وبرام األمم املتحدة حيث بل عددها تو  100هياتة أو كيتان بتع لألمتم
املتحتتدة .كمتتا تعتتتزم دولتتة قطتتر عل ت فتتتح متاتتتب إقليميتتة لعتتدد متتن املنظمتتات الدوليتتة جتتا
حقوق اإلنسان ابلدولة.
 -16تعتتترب إحتتدى أولتتوايت دولتتة قطتتر يف تتا التعتتاون اإلدتتاج مستتاعدة التتدو علت حتقيتتن
أهداف التنمية املستدامة  2030عن طرين تنفيذ عدة مشاريع ضمن إطار التعاون الدويل منها:


املستتاعدات اإلداجيتتة الرمسيتتة  ،ODAحيتتث تقتتدم دولتتة قطتتر املستتاعدات اإلداجيتتة
الرمسيتتة طواعيتتة ،متتن منطلتتن دعمهتتا ألجنتتدة متويت التنميتتة وأجنتتدة التعتتاون فيمتتا
با بلدان اجلنوب والتعاون الثلث  ،حيث قدمت دولة قطر املساعدات الدولية
للتتدو الصتتديقة بتتا  13قطاع ت ا ملختلتتف القطاعتتات اإلنستتانية ووص ت التتدعم
احلت ت تتوم للمس ت تتاعدات اخلارجي ت تتة ألكث ت تتر م ت تتن نس ت تتبة  ،%70بينم ت تتا وص ت تتلت
املساعدات وري احلتومية إىل نسبة  %30من قيمة الدعم اخلارج  ،وعلي فقد
مهتتزت املستتاعدات القطريتتة اخلارجيتتة حتوميتتة ووتتري حتوميتتة نستتبة املستتاعدات
اإلداجية الرمسية املقررة عل دو الشما متقدمة النمو ا يعتاد  2مليتار دولر
سنوايا يف املتوسط عند احتساب قيمة املساعدات لبع السنوات.
املس تتاعدات القتص تتادية والتجاري تتة ،تتمت تتع دول تتة قط تتر ابقتص تتاد مفت تتو بنس تتبة
 .%80وتتبت تتاد التجت تتارة بشت تتت حت تتر مت تتع يت تتع الت تتدو  ،ووقعت تتت اتفاقيت تتات
اقتصتتادية وجتاريتتة متتع العديتتد متتن البلتتدان يف يتتع أ تتاء الع تامل .وه ت عضتتو يف
منظمتتة التجتتارة العامليتتة منتتذ عتتام  ،1996وعضتتو يف التفاقيتتة العامتتة للتجتتارة
واخلدمات منذ عام .1994



وانطلقت ا متتن دورهتتا التنمتتوي العتتامل فقتتد ستتاات مؤسستتة صتتلتك منتتذ إنشتتاجها
عام  2008بتقتدمي فتر العمت حلتوايل مليتون شتاب وشتابة ،وهتتدف إىل تتوفري
مليتتوين وظيفتتة حتتى عتتام  2020داخ ت التتوطن العتتري ،ووقعتتت املؤسستتة عل ت
العديد من التفاقيات ومذكرات التفاهم منها عل سبي املثا ل احلصر مذكرة
تفاهم مع ووارة اخلارجية القطرية ،ومركز األمم املتحدة ملتافحة اإلرهاب يف عام
 ،2017و 3اتفاقي ت تتات ع ت تتام  2018لتمت ت تتا الش ت تتباب الص ت تتومايل اقتص ت تتادايا
ابلتعت تتاون بت تتا املؤسست تتة واللجنت تتة األمريكيت تتة للجات تتا ( )ARCومفوضت تتية األمت تتم
املتحدة السامية لشؤون اللجاا (.)UNHCR
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اإلسهام يف حصو العديد من األطفا عل فر اللتحاق ابلتعليم عن طرين
مبادرة التعليم فوق اجلميع ،وهت مبتادرة عامليتة تشتتم علت أربعتة بترام دوليتة،
ه ت ت "علت تتم طف ت تلا" والفت تتاخورة” ومحايت تتة احلت تتن يف التعلت تتيم يف ظت تتروف النزاعت تتات
املس تتلحة وانع تتدام األم تتن” "وأايدي اخل تتري تتو آس تتيا" .كم تتا دعم تتت دو قط تتر
إعلن شارلوفوا بشتن توفري التعليم اجليد للفتيات وتعهتدت بتتوفري التعلتيم ملليتون
فتاة للو عام .2021



ويعم برمم "علم طفلا" مع  82شريتا عامليا ن فيهم (اليونيسيف) ،وأعلن
يف عام  2018عن توفري التعليم لت  10مليا طفت متن األطفتا احملتروما متن
التعلتتيم وتنفيتتذ أكثتتر متتن  65مشتترو يف أكثتتر متتن  50دولتتة بل ت  1.8مليتتار
دولر ساات دولة قطر بثلث  ،وتعهد الربمم ابلعم عل توسيع برا ختل
 5األعتوام القادمتتة .كمتتا قتتدم بتترمم "الفتتاخورة" عتتدد 5.065منحتتة للطتتلب،
ورمتتم  94مرفق ت ا دراستتي ا ،وستتاهم صتتندوق قطتتر للتنميتتة نحتتة قتتدرها 40مليتتون
راي كمسااة حلماية اجملتمع الفلسطيين .ويعمت بترمم "محايتة احلتن يف التعلتيم
يف ظروف النزاعات املسلحة وانعدام األمن" مع عدد من الشركاء العامليا متنهم
املفوض تتية الس تتامية حلق تتوق النس تتان ،ومرك تتز البي تتامت اإلنس تتانية الت تتابع ملتت تتب
تنسين الشؤون اإلنسانية .ووفر برمم "رو " التعلتيم البتتداج وستاعد الشتباب
يف اكتس تتاب امله تتارات لف تتر العم ت وبل ت ع تتدد املس تتتفيدون املباش تترون .753
 753شخص وعدد املستفيدين وري املباشرين  3.120.967شخص.



محايتتة البياتتة  -تغتتري املنتتاأل واألمتتن الغتتذاج  ،استضتتافت دولتتة قطتتر التتدورة ()18
مل تؤمتر األمتتم املتحتتدة لألط تراف املعنيتتة ابلتفاقيتتة الطاريتتة بشتتتن التغتتري املنتتاخ
 .2012وجنحت الدو املشاركة يف اطلق فرتة التزام جديدة وجب بروتوكتو
كيوتتو ،حيتث مت التفتاق علت جتدو ومتين حمتدد لعتمتتاد اتفتاق املنتاأل العتتامل
للتتو عتتام  ،2015ومت التفتتاق أيض ت ا عل ت موعتتة متتن التتتدابري أطلتتن عليهتتا
بواب تتة الدوح تتة للمن تتاأل ،وذل تتك إلاثرة الس تتتجابة اللوم تتة لتغي تتري املن تتاأل ،ويش تتم
ذلك إنشاء مؤسسات جديدة وسب ووساج متفن عليها للتمويت والتتنولوجيتا
املرتبط تتة ابملن تتاأل ،وايص تتااا لل تتدو النامي تتة ،كم تتا أعلن تتت مؤسس تتة قط تتر ومعه تتد
بوتس تتدام ألل تتاث أث تتر املن تتاأل قيامهم تتا بشت تراكة إلنش تتاء مرك تتز أل تتاث املن تتاأل يف
الدوحتتة بغيتتة التخفيتتف متتن آاثر املنتتاأل .كمتتا قتتادت دولتتة قطتتر مبتتادرة األراض ت
القاحلة ،ومهدت الطرين إلنشاء التحالف العامل لألراض اجلافة خل التدورة
 66للجمعية العامة.

 -17تلتتتزم دولتتة قطتتر ستتاعدة الشتتعوب املتضتتررة متتن يتتع أنتوا األومتتات متتن ختتل تقتتدمي
املساعدات اإلنسانية مع اللتزام باد النزاهة واحلياد عل سبي املثا :


8

إعادة بنتاء ستب العتي  -لدولتة قطتر شتراكة متع متتتب األمتم املتحتدة لتنستين
الطوار  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHAلتدعم
مهمتة هتذه الوكالتة األ يتة املتخصصتتة يف أداء الوليتة املناطتة هبتا لتنستين الشتتؤون
اإلنس تتانية يف من تتاطن األوم تتات اإلنس تتانية ،ودع تتم ص تتندوق الطت توار الت تتابع ا تتا
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 .CERFحيتتث دعمتتت دولتتة قطتتر هتذا الصتتندوق بلت  5مليتتون دولر أمريتت
يف عام  2017تُسدد عل فرتة مخس سنوات بواقع مليون دولر ستنوايا ،ليصت
إ تتايل مستتااات دولتتة قطتتر املقدمتتة للصتتندوق املركتتزي ملواجهتتة الط توار مبل ت
ُ
وقتتدره  13,150,000دولر أمريت ت منتتذ عتتام  ،2006وأثبتتت املتتتتب من ت ُذ
فعالتتة يف تتتوفري التموي ت الفتتوري يف حتتالت
إنشتتاج يف عتتام  2006دوره كتتتداة ل
املطولتة .كمتا مت توقيتع اتفاقيتة دعتم للمتوارد األساستية للوكالتة
الطوار واألومتات ل
 OCHAبل ت ت  40ملي تتون دولر عل ت ت ف تترتة  4س تتنوات  2020-2017عل ت ت
هام منتتدى الدوحتة الستابع عشتر يف شتهر متايو .2017وأنشتتت دولتة قطتر
"اللجنت تة الداجم تتة ألعم تتا اإلنق تتاذ واإلواث تتة واملس تتاعدات اإلنس تتانية يف املن تتاطن
املنتوب تتة ابلت تتدو الش تتقيقة والصت تتديقة" ،ودش تتنت الق ت توانا اخلاص تتة ابملنظمت تتات
اإلنسانية ووري احلتومية واملؤسسات املا ة.


إعادة اإلعمار يف مرحلة متا بعتد النتزا  -متثت أحتد جوانتب استرتاتيجية التعتاون
ال تتدويل ال تتي تنهجه تتا قط تتر يف رعاي تتة حم تتاداثت الس تتلم الرامي تتة لوق تتف النزاع تتات
املستتلحة والقتتتا  ،ونتتز فتيت التتتوتر ،كمتتا هت احلتتا يف الستتودان والتتيمن ولبنتتان
وفلس تتطا ،حي تتث قام تتت دول تتة قط تتر يف ش تتهر س تتبتمرب  2014ابلتوقي تتع علت ت
اتفاقية بتقتدمي منحتة قيمتهتا  88.5مليتون دولر متع الصتندوق الجتمتاين املتعتدد
الش تتركاء الت تتابع لألم تتم املتح تتدة ،وال تتذي يُتتديره ب تترمم األم تتم املتح تتدة اإلد تتاج ،
لتموي اإلنعاش وإعادة اإلعمار.



مبت تتادرات التعت تتاون مت تتع دو اجلنت تتوب  -ست تتاات دولت تتة قطت تتر بشت تتت كبت تتري يف
املساعدة عل إطلق صتندوق اجلنتوب متن أجت التنميتة واملستاعدات اإلنستانية
والتتذي يضتتم موعتتة التتدو ال ت  77املتتؤثرة ،إضتتافة إىل الصتتا .حيتتث مت انشتتاء
الصندوق رمسي ا خل قمة اجلنوب الثانية املنعقدة يف الدوحتة عتام  2005والتي
شتتاركت فيهتتا  132دولتتة مميتتة وقتتدمت دولتتة قطتتر مستتااات ستتخية فيت  ،كمتتا
قدمت دولة قطر دعم مايل بقيمة  500.000دولر أمريت لستضافة وتنظتيم
قمة اجلنوب الثالثة خل العام .2019

 -18عملت دولة قطر عل تشجيع احلوار بشت منتظم متن ختل اعتمتاد دبلوماستية القتوة
الناعمتة يف الشتتؤون اإلقليميتة والدوليتتة .وركتزت العلقتتات الدوليتة لدولتتة قطتر علت توطيتد الستتلم
والستتتقرار وفتتن مبتتاد تشتتجيع تستتوية النزاعتتات الدوليتتة ابلوستتاج الستتلمية ،حيتتث ستتاهم مبتتدأ
احلياد الذي تنتهج دولة قطر ابلقيام بتدور الوستيط وإنشتاء منتابر للحتوار بتا الفصتاج املختلفتة
فعل سبي املثا توسطت دولة قطتر حلت النزاعتات يف بعت التدو العربيتة مثت دارفتور ،التيمن،
لبنان ،فلسطا ،كما شاركت يف قوات حفظ السلم الي شتلتها األمم املتحدة.
 -19تشتتت املؤسستتات اخلرييتتة واألهليتتة ووريهتتا متتن منظمتتات اجملتمتتع املتتدين يف دولتتة قطتتر
مصتدرا رجيستيا للتعتتاون اإلدتاج ولستيما يف القطاعتتات احليويتة مثت الصتتحة والتعلتيم وةتتن اتتذه
املؤسسات الستجابة بسرعة للحالت الطارجة .حيث بلت عتدد اتفاقيتات التعتاون والشتراكة بتا
مؤسست تتة قطت تتر اخلرييت تتة ومنظمت تتة األمت تتم املتحت تتدة واملنظمت تتات اإلنست تتانية واجلهت تتات املا ت تتة الدوليت تتة
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واإلقليمية  93اتفاقية .كما يقتدم ااتل األمحتر القطتري خدماتت الدوليتة متن ختل  18متتبتا،
واستفاد منها عام  25 ،2017دولة و 7.245.090شخص.
 -20كمتتا أعلنتتت دولتتة قطتتر علت هتتام أعمتتا منتتتدى الدوحتتة ،والتتذي عقتتد ختتل الفتترتة
من  15إىل  16ديسمرب  ،2018عن تقتدمي دعمت ا لتمويت منظمتات األمتم املتحتدة بلت 500
مليون دولر أمريت  ،ا يف ذلك  28مليون دولر لربمم األمم املتحدة اإلداج ) ،(UNDPو8
تنواي بت ت تتا عت ت تتام  2019و 2023إىل مف ت ت توض األمت ت تتم املتحت ت تتدة الست ت تتام لشت ت تتؤون
مليت ت تتا ست ت ت ا
تنواي لليونيستف ) (UNICEFو 15مليتون دولر ستنوايا للجنتة
اللجاتا) ،(UNHCRو 4مليتا س ا
متافحتتة اإلرهتتاب التابعتتة جمللتتس األمتتن ( .)CTCكمتتا ستتتوفر قطتتر دعمتتا لت ت ( ،)UNRWAمتتن
خل التزام بقيمة  16مليون دولر سنوايا عل مدى العاما املقبلا.

دا  -التدابري واالسرتاتيجيا والسياسا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

( )4

 -21واصلت الدولة وضع السياسات والسرتاتيجيات الي هتدف إىل حتقيتن ركتاجز رؤيتة قطتر
الوطنيتتة  2030متتن ختتل اتبتتا هن ت تتتدر  ،وحتوي ت ك ت متتن أهتتداف هتتذه الرؤيتتة إىل واقتتع
ملم ت تتو  .وق ت تتد مت إط ت تتلق است ت ترتاتيجية التنمي ت تتة الوطني ت تتة الثاني ت تتة ( )2018-2022إض ت تتافة إىل
السياسات والسرتاتيجيات القطاعية األخرى عل النحو التايل:
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اسرتاتيجية قطا سوق العم ( )2018-2022والي هتتدف إىل حتقيتن ستتوق
عمت ت تنافست ت ةت تتن ي تتع س تتتان قط تتر م تتن املش تتاركة يف التنمي تتة وبن تتاء تم تتع
مزده ت تتر وتلبي ت تتة احتياج ت تتات اجلي ت ت احلت تتايل دون املست تتا ابحتياج ت تتات األجيت تتا
فعال تتة للعتتاملا يف س تتوق العمت ت وحتقيتتن إنتاجي تتة
القادم تتة م تتن خ تتل مش تتاركة ل
مرتفع تتة واس تتتقطاب واس تتتبقاء عمال تتة عالي تتة املهتتارة ،ونظ تتام معلوم تتات حدي تتث
وشتفاف يوفتر البيانتات عتن جانبت العترض والطلتب للتوظيتف والتدريتب.



الس ترتاتيجية الوطني تتة للص تتحة ( )2018-2022وال تتي هت تتدف اىل وض تتع هنت ت
جدي تتد ملواجه ت التحدي تتدات الص تتحية يف قط تتر وال تتذي يعت تتس حت تتول ش تتاملا يف
التفت تتري تتو الرتكي تتز علت ت ص تتحة الس تتتان والرعاي تتة املتتامل تتة وحتس تتا وتعزي تتز
الصت تتحة والوقايت تتة مت تتن الم ت تراض ،وتقت تتدمي رعايت تتة صت تتحية أفض ت ت وقيمت تتة أفض ت ت
للجميتتع ،وتشتتم الرؤيتتة وضتتع خطتتة الستتياق الس ترتاتيج لنظتتام رعايتتة صتتحية
ش ت تتام ع ت تتامل املس ت تتتوي للمجتم ت تتع القط ت تتري وتلبي ت تتة احتياج ت تتات اجليت ت ت احل ت تتايل
والجيا القادمة ،ووضع خطة نظام متتام للرعايتة الصتحية والرعايتة الصتحية
الوقاجيتتة ،متبعتتة سياستتية صتتحية وطنيتتة ،وخدمتة فعالتتة ميستتورة التتتتاليف ولتتوث
عالية اجلودة ،وكذلك دم الصحة يف يع السياسات(.)5



الست ترتاتيجية الوطني تتة للرعاي تتة الص تتحية األولي تتة ( )2018-2013وهت تتدف إىل
مواجهتة ومعاجلتة التحتدايت الصتحية املستتقبلية متن ختل حتقيتن دانيتة أهتداف
ه ت  :تعزيتتز الصتتحة ،والرعايتتة العاجلتتة ،واألم تراض املزمنتتة وتتري املعديتتة ،والرعايتتة
املنزليت تتة ،والصت تتحة العقليت تتة ،واألمهت تتات واألطفت تتا حت تتديث الت تتولدة ،واألطفت تتا
واملراهقا.
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الست ترتاتيجية الوطني تتة للتوح تتد ( )2021-2017وال تتي هت تتدف إىل وض تتع هنت ت
شام ومتتام لرعاية األفراد ذوي التوحد من اتلف األعمار.



السرتاتيجية الوطنية للسلمة املرورية ( )2013-2022والي هتدف إىل العم
علت احلتتد متتن ضتتحااي احلتوادث املروريتتة ،وتقليت عتتدد الوفيتتات الناجتتتة عتتن هتتذه
احلت توادث س تتنواي ،إىل جان تتب تقليت ت ع تتدد اإلص تتاابت اخلط تترة ال تتي تن تتت عنه تتا،
كخطوة و حتقين الرؤية القطرية طويلة املدى للسلمة املرورية.



استرتاتيجية اللجنتة الوطنيتة حلقتوق اإلنستان ( )2017-2022والتي هتتتدف إىل
تطتوير التشتريعات ذات العلقتتة لقتتوق اإلنستان وتنستتين اجلهتتود متتع املؤسستتات
احلتومي تتة وو تتري احلتومي تتة واإلقليمي تتة والدولي تتة م تتن أجت ت تط تتوير وتعزي تتز آلي تتات
وتتتدابري محايتتة حقتتوق اإلنستتان ومواصتتلة نشتتر ثقافتتة حقتتوق اإلنستتان يف اجملتمتتع
القط تتري ويف املن تتاه التعليمي تتة وت تتوفري ال تتدعم واحلماي تتة للفا تتات األكث تتر تعرضت ت ا
للنتهاك تتات ورف تتع التف تتاءة التنفيذي تتة للجن تتة لتت ت تص تتبح أكث تتر فعالي تتة يف أداء
عملها.



السياسة الستانية لدولة قطر ( )2017-2021والي هتتدف إىل ضتبط معتد
النمت تتو الست تتتاين واحلت تتد مت تتن اخت تتتل الرتكيب ت تة الست تتتانية وتت تتداعياهتا .وتتضت تتمن
السياستتة الستتتانية حمتتورا وتتص امل ترأة والطفولتتة ،تتمث ت وايت ت الرجيستتية يف دعتتم
املشاركة اجملتمعية للمرأة ،وتوفري الظروف املناسبة لزايدة مشاركتها يف قوة العم ،
مع احملافظة عل متاسك األسرة ،وضمان بياة سليمة لألطفا .

املرأة والطفل

( )6

 -22واصلت الدولة سياستها يف دعتم ومتتتا املترأة يف رؤيتة قطتر الوطنيتة  2030متن ختل
اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية  ،2022-2018حيث ورد يف الفص الثالث منهتا استرتاتيجية
احلماية الجتماعية  2022-2018والي هتدف إىل حتقين النتاج التالية:


إنشاء نظام رعاية اجتماعية متتام فعا ومستدام.



أسرة قطرية قوية ،متماستة ،وُ تنلة.



الزايدة يف نطاق وفاعلية رأ املا الجتماع .

 -23وقتتد دأبتتت الدولتتة علت رصتتد التقتتدم احملتترو يف حتقيتتن نتتتاج استرتاتيجية قطتتا التماستتك
األس تتري  2016-2011وعليت ت فق تتد ح تتدث ااف تتاض يف نس تتبة القطت ترايت و تتري املتزوج تتات يف
الفاتتة العمريتتة  39-35بتتا عتتام  2015-2011كمتتا تشتتري اإلحصتتاجيات إىل اافتتاض معتتد
الطتتلق بتتا القطتريا متتن  19حالتتة طتتلق لتت  1000متتتزوج يف عتتام  2008إىل  16حالتتة
لت  1000عام  2015وهناك اافاض يف عدد حالت العنف األستري يف عتام  2015عمتا
كتتان علي ت احلتتا يف العتتام التتذي قبل ت بعتتد أن أختتذت هتتذه الظتتاهرة اجتاه ت ا تصتتاعدايا يف األع توام
السابقة منذ 2008م.
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احلماية الدستورية والتشريعية للمرأة يف دولة قطر
 -24عتستتت التش تريعات الوطنيتتة الصتتادرة ختتل الستتنوات األختترية ،اهتمتتام الدولتتة بتعزيتتز
حق تتوق امل ترأة ،وإوال تتة أوج ت التميي تتز بينه تتا وب تتا الرج ت  ،وإرس تتاء قواع تتد املس تتاواة بينهم تتا يف ش تتى
اجملالت .وقد استعملت نصو القوانا القطرية كافتة صتيغة العمتوم لتدى تقريتر احلقتوق أو حتديتد
اللتزامات امللقاة عل عاتن املخاطبا أبحتامها ،ا ل حيتم تفرقة با الرج واملرأة.
املرأة والتشريعا املنظمة لسوق العمل
 -25تبنتتت التش تريعات املنظمتتة لستتوق العم ت يف الدولتتة ذات هن ت الدستتتور التتداجم يف عتتدم
التمييتتز بتتا امل ترأة والرج ت  ،ومل تتضتتمن أي متييتتز ستتل ضتتد امل ترأة ،ومل تتتنص عل ت أي تفرقتتة بتتا
الرج ت وامل ترأة يف الرواتتتب واملمي تزات الوظيفيتتة ،ب ت عل ت العتتتس متتن ذلتتك جتتاء التمييتتز إ ابي تا،
حي تتث ص تتدر الق تتانون رق تتم ( )15لس تتنة  2016تص تتدار ق تتانون املت توارد البش ترية املدني تتة ولجحتت ت
التنفيذيتة الصتتادرة بقترار لتتس التووراء رقتتم ( )32لستنة  ،2016واملتتنظم ألحتتام الوظيفتتة العامتتة
يف الدولتة .حيتث أورد القتانون ولجحتت التنفيذيتة عتددا متن صتور التمييتز اإل ابيتة متثلتت يف متنح
املرأة احلن يف احلصو عل :


الب تتدلت وامل تزااي املق تتررة للموظ تتف املت تتزوج ،يف ح تتا حيص ت ووجه تتا عليه تتا بفا تتة
املوظف األعزب ،إذا كانت املزااي املقررة اا أكرب من تلك املقررة لزوجها(.)7



إجاوة مدفوعة األجر إذا كان لديها طف من ذوي اإلعاقة أو املصتابا أبمتراض
تستوجب ملومة األم ألبناجها(.)8



إج ت تتاوة برات ت تتب إ ت تتايل ملرافق ت تتة طفله ت تتا املت ت تري
املستشفيات العامة أو اخلاصة داخ الدولة(.)9

أثن ت تتاء إقامتت ت ت للع ت تتلج تح ت تتدى



إجاوة وضع ابلراتب اإل ايل(.)10



منح املرأة ساعتا يومي ا ملدة سنتا حتت مسم "ساعتا رضاعة"(.)11



إجتتاوة قتتدرها ماجتتة وثلث تتون يوم ت ا للموظفتتة التتي يت توىف عنهتتا ووجهتتا ،متث ت ف تترتة
احلتتداد املقتتررة يف الشتريعة اإلستتلمية عنتتد وفتتاة التتزوج ،ول ُحتستتب هتتذه اإلجتتاوة
من ضمن إجاواهتا األخرى(.)12



مراف تتن م تتن أح تتد أف تراد أس تترة امل ترأة ال تتي تس تتافر يف مهم تتة رمسي تتة أو دورة تدريبي تتة
وتتحم جهة عملها تتلفة املرافن(.)13

مشاركة املرأة يف القوى العاملة
 -26بلغ تتت نس تتبة املش تتاركة يف الق تتوى العامل تتة ب تتا األفت تراد  15س تتنة ف تتتكثر  % 88,4فق تتد
أظهتترت نتتتاج مستتح القتتوى العاملتتة ابلعينتتة عتتام  2017التتذي نفذت ت ووارة التخطتتيط التنمتتوي
والحصتتاء أن عتتدد املشتتاركا يف القتتوى العاملتتة ارتفتتع متتن 2.055.359عتتاملا عتتام  2016إىل
2.056.923عتتاملا عتتام  ،2017حيتتث بلغتتت نستتبة التتذكور متتنهم  %86,5مقاب ت %13,5
لتتإلمث .وتشتتري البيتتامت إىل أن نستتبة املشتتاركة القتصتتادية للستتتان ( 15ستتنة فتتتكثر) بلغتتت
 %88.4حيتتث كانتتت ابلنستتبة للتتذكور %96.1مقابت  % 58,5لتتإلمث ،ومتثت الفاتتة العمريتتة
12
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( 25-34ستتنة) أعل ت معتتد للمشتتاركة القتصتتادية بنستتبة  %94,5وفقتتا لتلتتك البيتتامت .يف
حا بل معد اإلعالة القتصادية  %29,2اذا العام.
جتتدو ( )1الستتتان النشتتيطون اقتصتتادايا ( 15ستتنة فتتتكثر) حستتب اجلتتنس واجلنستتية والفاتتات
العمرية ()2017
إانث

اجملموع

195,194

40,260

235,454

706,585

115,601

822,186

529,751

92,586

622,337

261,195

22,628

283,823

+55

86,615

6,508

93,123

اجملمو

1,779,340

277,583

2,056,923

24-15
34-25
44-35
54-45

ذكور

املصدر :ووارة التخطيط التنموي واإلحصاء" ،مسح القوى العاملة ابلعينة السنوي 2017

آليا محاية حقوق املرأة
 -27مت إنش تتاء ووارة التنمي تتة الداري تتة والعمت ت والش تتؤون الجتماعي تتة وج تتب القت ترار األم تتريي
رقتم ( )4لستنة  ،2016والتي تضتتم إدارة شتؤون األسترة ابعتبارهتا اجلهتتة املختصتة بتت متا يتعلتتن
بشؤون املرأة ،وهتدف إىل تعزيز متانة املرأة ودورها يف اجملتمع ،والنهوض هبا ،واحملافظة عل أسرة
قويتتة متماستتتة ترع ت أبناءهتتا وتلتتتزم ابلقتتيم األخلقيتتة والدينيتتة واملث ت العليتتا ،وتستتاهم يف تنفيتتذ
الس ترتاتيجيات واخلطتتط والسياستتات الوطنيتتة املتعلقتتة ابمل ترأة واتتتص بتتتوفري الرعايتتة الجتماعيتتة
ووضع وتطوير برام التنمية الجتماعية ومتابعة تنفيذها ،ابلتنسين مع اجلهات املختصة.
 -28كمتتا أنشتتات املؤسستتة القطريتتة للعمت الجتمتتاع 2013م ،كمؤسستتة عليتتا تتتتوىل متتن
خل لس إدارة موحد اإلشراف والرقابة عل املؤسسات واملراكز املختصتة ابلعمت الجتمتاع
يف الدولة ،واتص املؤسسة تعداد وتطوير اخلطتط والتربام والسياستات والسترتاتيجيات اللومتة
لتحقي تتن أه تتداف مؤسس تتات اجملتم تتع امل تتدين ومتابع تتة تنفي تتذها ،ابلتع تتاون والتنس تتين م تتع ال تتووارات
واألجهتتزة احلتوميتتة وااياتتات واملؤسستتات العامتتة واخلاصتتة يف التتداخ واخلتتارج ،وحتتضتتن املراكتتز
واملب تتادرات الفاعل تتة التالي تتة )1( :مرك تتز احلماي تتة والتتهي ت ت الجتم تتاع  )2( ،مرك تتز الستش تتارات
العاجلي تتة )3( ،مرك تتز رعاي تتة األيت تتام )4( ،مرك تتز متت تتا ورعاي تتة كب تتار الس تتن )5( ،مرك تتز الش تتفلح
لألشخا ذوي اإلعاقة )6( ،مركز اإلداء الجتماع  )7( ،مبادرة بست ابديز (قطر).
 -29س تتاات املؤسس تتة القطري تتة للعم ت الجتم تتاع واملراك تتز املنض تتوية حت تتت مظلته تتا تع تتداد
الس ترتاتيجيات القطاعيتتة الثماني تة املتونتتة لس ترتاتيجية التنميتتة الوطنيتتة الثانيتتة .2022-2018
كما أشرفت املؤسسة عل وضع خطط التربام واملشتاريع يف املراكتز املنضتوية ،والتي حتتتوي علت
متتا يقتتارب  55مشتتروع ا مؤسستي ا وتنمتتوايا يغطت اتلتتف تتالت عمت املراكتتز ،حيتتث تركتتز هتتذه
املشاريع عل الفاات املستهدفة من عم املراكز وشراجح اجملتمع ،وبتناو قضتااي ابلغتة األايتة يف
الت اإلعاقة والتوجي األسري ومتافحة العنف ومتتا ورعاية كبار السن واأليتام.
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احلماية اجلنائية للمرأة والطفل م العنف والعنف األسري
 -30فيمتتا يتعلتتن بتنفيتتذ التوصتتيات املتعلقتتة تافحتتة العنتتف املنتتزيل ،فباإلضتتافة إىل الت تتدابري
التشريعية املعتمدة يف الدولة هبذا الشتن ،فقد واصلت الدولة سياستها يف متافحتة العنتف املنتزيل
ضتد النستاء واألطفتتا بتافتة أشتتتال  ،شتاملا متافحتة العنتتف ضتد العتتاملت يف املنتاو  ،حيتتث
تبنت مؤسسة محد الطبية عددا من السياسات حملاربة مشتلة العنف ضد املترأة ،متن ختل إلتزام
اجلهة الطبية ابإلبلغ عن احلالت املشتب بتعرضها للعنف(.)14
 -31وتقوم ووارة الداخلية بتدور وقتاج متارست الشترطة اجملتمعيتة حيتا ضتحااي العنتف املنتزيل،
يتمث ت ب تتدعم ومس تتاعدة الض تتحااي ع تترب قس تتم التتدعم الجتم تتاع ابل تتووارة ،ومتت تتا الض تتحااي م تتن
الوصتتو إىل العدالتتة ابلتنستتين متتع اجلهتتات القضتتاجية املختصتتة لضتتمان حماستتبة الفتتاعلا ،وتتتوفري
خدمة اخلط الساخن لتحقين التدخ املبتر بقصد وقف ومنتع العنتف ضتد املترأة ،و ستيس فتر
تنفيتتذ ق ترارات احملتتاكم يف قضتتااي العنتتف املنتتزيل يف قستتم التتدعم الجتمتتاع ابلتنستتين متتع حمتمتتة
األسرة.
 -32نفتتذت إدارة الشتترطة اجملتمعيتتة بتتووارة الداخليتتة ابلتعتتاون والتنستتين متتع األجهتتزة األمنيتتة
برمم الس الشرطة خلدمة املناطن إةاما أبن أفراد اجملتمع وأهايل املنطقة هم أقرب وأكثر معرفتة
ابألسر املعرضة للعنف األسري(.)15
 -33كمتتا نظمتتت إدارة الشتترطة اجملتمعيتتة العديتتد متتن األنشتتطة التوعويتتة للوقايتتة متتن العنتتف
املدرس وتشم تلك األنشطة املشاركة يف الفعاليات والبحوث الرامية ملعاجلة وضع املترأة بشتت
عام(.)16
 -34تعتمتتد إدارة الشتترطة اجملتمعي تتة عل ت عتتدة آلي تتات حلمايتتة امل ترأة ،كتنفي تتذ ق ترارات حمتم تتة
األستترة ،وتقتتدمي اخلتتدمات الجتماعيتتة للحتتالت ال تواردة ،وتنستتين جهتتود امل تواطنا ومؤسستتات
اجملتمتتع املتتدين واملراكتتز املتخصصتتة ،واملستتاعدة يف تلق ت اخلتتدمات الستشتتارية ،وتنظتتيم محتتلت
التوعي تتة ،وتش تتجيع ح ت ت اخللف تتات األس ت ترية ودايا ،وتعزي تتز الرقاب تتة والوج تتود الش تترط وال تتدورايت
اجملتمعي تتة ابحمل تتيط الس تتتين ،والهتم تتام ابلدراس تتات والت تربام ذات الص تتلة لماي تتة املت ترأة ،ومتابع تتة
احلالت الواردة من اإلدارات األمنية واجلهات املختلفة.
 -35وم تتن الناحي تتة املؤسس تتية فقت تد قام تتت الدول تتة يف يوني تتو م تتن ع تتام  2015بتع تتدي النظ تتام
األساس ت ملركتتز احلمايتتة وال تتتتهي الجتمتتاع (املؤسستتة القطريتتة للحمايتتة والتتهي ت الجتمتتاع
سابق ا) ،حيث مت تعزيز منظومة احلماية والتتهي الجتماع للفاات املستهدفة يف دولتة قطتر متن
ضتحااي العنتتف والتصتد األستتري متتن النستاء واألطفتتا واملعرضتتا لتذلك ،وجتتتدر اإلشتتارة إىل أن
املرك تتز يع تتد مؤسس تتة خاص تتة ذات نف تتع ع تتام ووض تتع ألحت تتام املرس تتوم بق تتانون رق تتم ( )21لس تتنة
 2006بشتن املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام وتعديلت .
 -36ووتص مركز احلماية والتتهي الجتماع ابااذ ك ما من شتتن حتقيتن أهدافت وتفعيت
دوره كتوفري اإليواء املؤقت للفاات املستهدفة ،و سيس خط ساخن لستقبا البلوتات املتعلقتة
ابلفاتتات املستتتهدفة وتقتتدمي الستشتتارات الجتماعيتتة والنفستتية والقانونيتتة اللومتتة ،ابإلضتتافة إىل
تقدمي املساعدة القانونية لغري القادرين ،كما وتص املركز بتنفيذ برام متخصصة لتمتا و هي
ضحااي العنف والتصد األسري من النساء واألطفا وإعادة د هم يف اجملتمتع ،ورفتع وعت املترأة
14
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لقوقهتتا وواجباهتتتا وتعزيتتز ثقتهتتا بنفستتها وقتتدراهتا ،وعقتتد النتتدوات والتتدورات التدريبيتتة وإصتتدار
النشرات والتتيبات اإلرشادية والدورايت ذات الصلة أبهداف املركز واختصاصات .
 -37كما يقوم املركز ابستقبا كافتة احلتالت التي تتعترض للعنتف متن فاتي النستاء واألطفتا
واملعرضتتا ل تتذلك ،حيتتث يق تتدم مركتتز احلماي تتة والتتهي ت الجتم تتاع كافتتة س تتب التتدعم لض تتحااي
العنتتف متتن النستتاء واألطفتتا  ،واملمثلتتة يف احلمايتتة ،والتتهي ت والرعايتتة املتتاملتتة ،دون النظتتر إىل
جنسية اجملين عليها سواء كانت قطرية أم وري قطرية(.)17
مركز االستشارا العائلية (وفر راق)
 -38يُعتتم مركتتز " وفتتاق " لستتب هدف ت السترتاتيج الثالتتث بتقليت اآلاثر الستتلبية للطتتلق
عل املطلقا واملطلقتات واألبنتاء يف اجملتمتع ،ول شتك أن أبترو هتذه الاثر املرتتبتة "علت البنتاء"
تتمث يف إمتانية ظهور بع مشاك العنتف وأبروهتا تستلط األقتران ،ستواء أكتان ذلتك الستلوك
ُةار من الطف احملضتون أو ضتده ،ويعمت املركتز علت تقتدمي الستشتارات الجتماعيتة والرتبويتة
لتقتتومي ستتلوك األبنتتاء متتن ختتل التعتترف عتتن كثتتب عل ت ريتتخ ظهتتور املشتتتلة والعوامت املغذيتتة
لستمرارها ،والتعرف علت البياتة واحملتيط اخلتا بنشتتة الطفت يف األسترة ،وإ تاد احللتو املناستبة
للمعاجلة ،ومنعت متن تتترار ارستة الستلوك العتدواين ضتد أقرانت  ،وذلتك ابلتنستين متع املؤسستات
الشقيقة.
 -39وقتتد مت رص تتد بي تتامت إحص تتاجية متعلق تتة ابخلتتدمات التوعوي تتة واجله تتود املبذول تتة م تتن قب ت
املؤسسة القطرية للعم الجتماع حلماية األطفتا متن تستلط األقتران ،حيتث كتان إ تايل عتدد
املستتتفيدين متتن اخلتتدمات اإلرشتتادية  23ختتل الفتترتة متتن  ،2017 -2015بينمتتا كتتان إ تتايل
عدد املستفيدين من اخلدمات التوعوية  1122خل الفرتة من .2017 -2015
 -40تعمت الشتترطة اجملتمعيتتة علت إجتراء مستتوحات لتت ظتتاهرة ،وتصتتميم معاجلتتات وحلتتو
تمعية مناسبة حتد من تفاقم املخاطر .وتعم الشرطة اجملتمعية منذ سيسها عل محايتة الطفت
عن طرين اااذ عدد من الجراءات ملواجهة حالت العنف األستري والعنتف اجلنست التذي يقتع
عل األطفا يف املنظومتة التعليميتة ومنظومتة األسترة ،وذلتك متن ختل تتدابري وقاجيتة ذات طتابع
تربوي واجتماع وأخرى ذات طبيعة إجراجية رقابية حتوطية ،وذلك عل النحو التايل:
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أنشطة الشرطة اجملتمعية يف إطار املنظومة التعليمية وتشم التدابري الوقاجيتة ذات
الطابع التوعوي الجتماع كالتايل:


دم ت املس تتاج املتعلق تتة ابلتعام ت الص تتحيح م تتع الطلب تتة ،واإلق تتل ع تتن
أستتاليب العنتتف اللفظ ت أو البتتدين ،وذلتتك ابستتتهداف أعضتتاء ااياتتة
التدريس ت تتية ،وعم ت تتوم الع ت تتاملا يف امل ت تتدار  ،واس ت تتتثمار ت تتالس اآلابء
واملدرسا اذا الغرض.



قي تتام الش تترطة اجملتمعي تتة بت تتدريب عملت ت ل تتبع امل تتدار ابلتع تتاون م تتع
اجله تتات الش ت تريتة ألوت تراض من تتع العق تتوابت البدني تتة واإلس تتاءة بتاف تتة
أشتااا.

أنشطة الشرطة اجملتمعية داخ منظومة األسرة:
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تعم ت إدارة الشتترطة اجملتمعيتتة عل ت ح ت املشتتتلت البس تيطة بتتا أف تراد
األسرة ا ودم مصلحة الطف ابعتبارها املصلحة الفضل  .كما تقتدم
اإلدارة وستتاج املستتاعدة عتترب الشتتركاء وعتترب مؤسستتات اجملتمتتع املتتدين
حل ت ت قض ت تتااي األطف ت تتا  ،واس ت تتتقطبت اإلدارة ع ت تتددا م ت تتن األخص ت تتاجيا
الجتم تتاعيا خلدم تتة األس تترة .كم تتا مت اا تتاذ ع تتدد م تتن التت تتدابري ذات
الطابع اإلجراج والرقاي(.)18

 -41وقتتد ستتس اجمللتتس القطتتري للتخصصتتات الصتتحية يف عتتام  2013كمجلتتس مستتتق
ليصتتبح اجلهتتة املنظمتتة الوحيتتدة واملستتاولة عتتن تنظتتيم عم ت املمارستتا الصتتحيا ابلدولتتة ليستتهم
بذلك يف وايدة الثقة يف خدمات الرعاية الصحية املقدمة .وقد مت تدريب أكثر متن  400طبيتب
أستترة يعملتتون يف مراكتتز الرعايتتة الصتتحية األوليتتة يف قطتتا الصتتحة النفستتية ،وتتتوفري تتتدريب متقتتدم
للعتتاملا يف اإلستتعاف والط توار  ،وستتوف توضتتع خطتتة تدريبيتتة ستتتعمم عل ت  30000تتار
صح من اتلف التخصصات ،عن طرين تقدمي ورشي عم شهرايا ملدة ثلث سنوات.
املرأة واملناصب القيادية
 -42واصت تتلت الدولت تتة دعمه ت تتا لتت تتويل امل ت ترأة املناص ت تتب القياديت تتة واملشت تتاركة يف اإلدارة العام ت تتة،
ويتضمن ذلك مباشرة احلقتوق السياستية تا فيهتا حتن النتختاب والرتشتح يف اجمللتس البلتدي ،تا
يتفتتن متتع املعتتايري الدوليتتة ،وعلت األختتص التفاقيتتات الدوليتتة للقضتتاء علت كافتتة أشتتتا التمييتتز
ضد املرأة.
 -43نلحظ يف الشت رقتم ( )19()1الرتفتا يف نستبة عتدد القطترايت يف املناصتب القياديتة
م تتن س تتنة  2008إىل  .2015وظل تتت مع تتدلت مش تتاركة امل ترأة القطري تتة يف ق تتوة العم ت مس تتتقرة
ختتل األعتوام  2012و 2015عنتتد نستتبة ( )٪36ابلتتروم متتن إحتراو تقتتدم ملحتتو يف حتستتا
التواون با مسؤوليات املرأة يف العم واحلياة من خل اجراء مراجعة لقانون املتوارد البشترية لعتام
 .2009وقد انعتس جانب من هذا التحسن يف البياة الداعمة لعم املرأة يف الزايدة التبرية يف
عتتدد رايض األطفتتا واحلضتتامت وعتتدد األطفتتا القطتريا امللتحقتتا هبتتا بنستتبة ( )٪71ونستتبة
( )٪65عل التوايل با عام  2011و.2015
 -44ص تتدر القت ترار األم تتريي رق تتم ( )22لس تتنة  2017وال تتذي تض تتمن تعي تتا أرب تتع س تتيدات
قطرايت يف عضوية لس الشورى مؤكدا إةان الدولة أبايتة مشتاركة املترأة يف جهاوهتا التشتريع ،
ودعم ت ا حلقوقهتتا املثبتتتة يف نصتتو الدستتتور .كمتتا جتتتدر اإلشتتارة لنضتتمام عتتدد متتن النستتاء إىل
السلك القضاج والنيابة العامة.
 -45وتضتتاعف عتتدد القطترايت امللتحقتتات ابلستتلك الدبلوماس ت يف عتتام  2017ليصت إىل
 90موظفتتة دبلوماستتية متتن بيتتنهن ثتتلث دبلوماستتيات بدرجتتة ستتفري .كمتتا مت تعيتتا أو متحدثتتة
رمسية لووارة اخلارجيتة القطريتة يف نتوفمرب متن عتام 2017م ،لتتتون بتذلك ،أو امترأة قطريتة تعتا
يف هتتذا املنصتب ،وهبتتذا القترار تنضتتم املتحدثتتة الرمسيتتة ابِستتم ووارة اخلارجيتتة القطريتتة إىل كوكبتتة متتن
النستتاء القطترايت اللتوايت تبتوأن مناصتتب عليتتا يف العمت الدبلوماست والسياست  .كمتتا صتتدر قترار
رجيس لتس التووراء رقتم  16لستنة  2016بتعيتا وكيلتة مستاعدة للشتؤون اإلداريتة بتووارة املاليتة،
وصتتدور ق ترار رجتتيس لتتس التتووراء رقتتم  21لستتنة  2016بتعيتتا وكيلتتة ووارة مستتاعدة للشتتؤون
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التعليميتتة ،وك تتذلك صتتدور ق ترار رجتتيس ل تتس ال تتووراء بتعيتتا وكيل تتة ووارة مستتاعد لتنمي تتة اجملتم تتع
الرقم بووارة املواصلت والتصالت.
 -46كما تشتري التقتارير اإلحصتاجية الرمسيتة إىل أ لن نستبة متثيت املترأة القطريتة يف مواقتع صتناعة
القرار تبل  ،%30وهتدف رؤية قطر الوطنية  ،2030والسياسة الستتانية  2022-2017إىل
رفع هذه النسبة مع وايدة التمثي السياس للمرأة القطرية.
الطف ر رل
 -47أولتت دولتة قطتتر ختل الستنوات املاضتتية اهتمامت ا متزايتدا لقتتوق الطفت وداجت ورعايتت ،
وااذت يف هذا الصدد التدابري التشريعية والقانونية واإلدارية ووريها متن التتدابري امللجمتة إلعمتا
تلتتك احلقتتوق وتتتوفري الوستتاج التفيلتتة بتتصتتيلها وتطويرهتتا وحتتتديثها يف إطتتار التنميتتة الجتماعيتتة
املتتاملتتة لألستترة وأفرادهتتا .وقتتد استتتند هتتذا الهتمتتام علت مرجعيتتات وطنيتتة ،وعل ت رأستتها رؤيتتة
قطتتر الوطني تتة  ،2030واس ترتاتيجية التنمي تتة الوطني تتة األوىل  2016-2011واس ترتاتيجية التنمي تتة
الوطني تتة الثاني تتة  2022-2018إض تتافة إىل الست ترتاتيجيات املوجه تتة لألس تترة واجملتم تتع ،وبص تتفة
خاصة اسرتاتيجية احلماية الجتماعية .2022-2018
 -48ومنذ مناقشة تقرير الدولة الثاين آلليتة الستتعراض التدوري الشتام  ،عملتت الدولتة علت
إصدار التشريعات الي حتم وتعزو حقوق الطف  ،فقد صدر قانون متافحتة اجلتراجم اإللترتونيتة
رقم ( )14لسنة  ،2014حيث نصت املادة ( )7من عل معاقبة ك من أنت مادة إابحية عن
طف بواسطة وساج تقنية املعلومتات أو استتورد أو اب أو عترض للبيتع أو الستتخدام أو تتداو
أو نق ت أو وو أو أرس ت أو نشتتر أو أ أو بتتث متتادة إابحيتتة عتتن طف ت بواستتطة وستتاج تقنيتتة
املعلومات ،كما عاقب النص املتذكور حيتاوة متادة إابحيتة عتن طفت  .ويعتترب طفتلا يف حتتم هتذه
املادة ك من مل يتم من العمر داين عشرة سنة ميلدية كاملتة .كمتا صتدر القتانون رقتم ( )1لستنة
 2014بتنظتتيم دور احلضتتانة والتتذي يهتتدف لضتتمان تقتتدمي ختتدمات الرعايتتة املتتاملتتة لألطفتتا
املقي تتدين ب تدور احلض تتانة ،وت تتوفري الظ تتروف املناس تتبة لتنمي تتة مه تتاراهتم وملت تتاهتم يف ش تتى اجمل تتالت
ابستخدام الرتبية السليمة.
 -49ومن جهة أخترى ،تقتوم املؤسستة القطريتة للعمت الجتمتاع بتقتدمي عتدد متن اخلتدمات
النفسية والجتماعية والقانونية املقدمة للوالدين من أج الطف (احملضون) تشم :
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هتياتتة الوالتتدين متتن ختتل جلستتات إرشتتادية متثفتتة ،والعمت علت افيتتف حتتدة
الت تتوتر ب تتا الوال تتدين ،وتق تتدمي اخل تتربة واملش تتورة للوال تتدين املطلق تتا أو املنفص تتلا،
وتوفري اخلط الساخن عل مدار اليوم ألية شتوى أو ملحظة ،وللتنسين بشتن
احملضونا ،وحماولة اإلصل با األطراف ،ا حيقن مصلحة الطف الفضل .



توفري بياتة نفستية ملجمتة للمحضتونا حتتت إشتراف اتصتا ،والتتدرج يف تنفيتذ
األحتتتام القضتتاجية اخلاصتتة برؤيتتة احملضتتونا ،وامللحظتتة واملتابعتتة الدوريتتة للحالتتة
النفستتية والستتلوكية للمحضتتونا بعتتد ال تزايرة ،ومتابعتتة حتتا احملضتتون بعتتد حتتتو
الزايرات إىل املنز  ،ووايرة املناو ملعاينة الوضع القتاجم لتبع احلتالت إذا دعتت
احلاجة ،ومتابعة بع احلالت يف املدار إن لزم األمر.
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تق تتدمي اخلدم ت تتات القانونيت ت تتة املتنوع تتة ال تتي تس ت تتع إىل ضم ت تتان مصلحت ت تتة الطف ت ت ت
الفضتل  ،متتن ختتل موعت تتة متتن الستشتتاريا القتتانونا التتذين يقومتتون تعتتداد
تقتتارير دوريتتة عتتن ال تزايرات وعتتن نفست تتية احملضتتونا لنق ت احلضتتانة ،وعتتن متتدى
الستتجابة لقترارات احملتمتة ،ابإلضتتافة إىل معاينتتة املستاكن املخصصتتة للحاضتتنة
وكذلك احملضونا وإحالة يع الدعاوى اخلاصتة ابحملضتونا إىل قستم اإلصتل
األستتري حملاولتتة تستتويتها ابلط تترق الوديتتة ،وتتتوفري اإلرش تتاد والتتدعم القتتانوين ع تتن
اإلج تراءات القانونيتتة ابحملتمتتة ،وصتتياوة اتفاقي تات الصتتلح ووريهتتا التتي تتتتم بتتا
األطراف ابملركز(.)20

 -50كما يقدم مركز الستشارات العاجلية (وفاق) خدمات جلميع األطفا دون مقابت ودون
متيي تتز( ،)21كم تتا يتب تتم مهم تتة ال تتدفا ع تتن حق تتوق أبن تتاء املطلق تتا ومص تتاحلهم الفض تتل يف الرعاي تتة
الوالدية ،ويتضمن ذلك افيف اآلاثر السلبية الناجتة عن انفصا الوالدين.
 -51يتتوفر مركتتز رعايتتة األيتتتام (درةتتة) الرعايتتة اللومتتة للفاتتات املشتتمولة برعايتتة املركتتز يف بياتتة
أسترية طبيعيتتة ،وكتتذلك ضتتمان استتتقرارهم يف األستتر احلاضتتنة البديلتتة ود هتتم يف اجملتمتتع .ويستتهم
مركز رعاية األيتام يف توفري الرعاية اللومة للفاات املستهدفة يف دولة قطر(.)22
جو أستري لأليتتام متن ختل تتوفري أستر بديلتة يتتم اختيارهتا
 -52يسع مركز درةة إىل توفري ل
وف تتن مع تتايري حم تتددة ومتابع تتة أوض تتاعهم ل تتدى ه تتذه األس تتر ،والتتك تتد م تتن حص تتوام عل ت الرعاي تتة
املناسبة ،وتوفري الستشارات والدعم الفين.
 -53ولضتتمان الستتتقرار األستتري لأليتتتام ،فتتلن التتكتتد متتن أهليتتة األستتر املتقدمتتة للحتضتتان
يعترب ركيزة أساستية لضتمان تنشتاة اليتتيم يف بياتة صتحية ستليمة وتتتريس اجلهتود لتطتوير مستتقب
صح وآمن اذه الفاة وذلك لضمان تنشات ليتون عضوا فعالا يف اجملتمع.
األشخاص ذوو اإلعاقة

()23

 -54واصلت دولتة قطتر ختل الستنوات املاضتية اهتمامهتا لقتوق األشتخا ذوي اإلعاقتة،
حيتتث ااتتذت هبتتذا الصتتدد عتتددا متتن التتتدابري التش تريعية والقانونيتتة واإلداريتتة ووريهتتا متتن التتتدابري
امللجم تتة إلعم تتا تل تتك احلق تتوق وت تتوفري الوس تتاج التفيل تتة بتتص تتيلها وتطويره تتا وحت تتديثها يف إط تتار
التنمية الجتماعية املتتاملة لألسرة وأفرادها.
 -55ويف ا اخلطط والسرتاتيجيات فقد أقرت الدولتة العديتد متن اخلطتط والسترتاتيجيات
املعني تتة ابألش تتخا ذوي اإلعاق تتة ،وال تتي ك تتان آخره تتا اخلط تتة الوطني تتة للتوح تتد ،2021-2017
لتحسا سب حياة األشخا املصابا ابلتوحد وأسرهم.
 -56ويف ستتبي استتتثمار تتنولوجيتتا املعلومتتات والتصتتا يف تتا إطتتلق القتتدرات التامنتتة
لألشتتخا ذوي اإلعاقتتة ومستتاعدهتم متتن أج ت حتقيتتن الستتتقللية والعتمتتاد عل ت التتذات ،مت
إط تتلق است ترتاتيجية الش تتمولية الرقمي تتة ،و س تتيس مرك تتز (م تتدى) للتتنولوجي تتا املس تتاعدة ملس تتاعدة
األشتتخا ذوي اإلعاقتتة لتحقيتتن أهتتدافهم وحصتتوام عل ت فتر متتافاتتة يف التعلتتيم والعمت تتا
ةتنهم العي ابستقللية .ويف هذا السياق مت تنظيم املؤمتر التعليم للتتنولوجيا املساعدة ملنطقة
اخللتتي  GREAT 2018التتذي نظم ت مركتتز «متتدى» يف شتتهر أبري ت  2018حتتتت رعايتتة ووارة
18
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املواص تتلت والتص تتالت ،وابلتع تتاون م تتع ووارة التعل تتيم والتعل تتيم الع تتايل وجامع تتة مح تتد ب تتن خليف تتة
و عية صناعة التتنولوجيا املساعدة يف الولايت املتحدة.
 -57وفيمتتا وتتص التتتدابري املتختتذة للتيستتري وتتتوفري الضتتمان الجتمتتاع للمعتتاقا ،فقتتد ألتتزم
القتتانون رقتتم ( )2لستتنة  2004بشتتتن ذوي الحتياجتتات اخلاصتتة ووارة التنميتتة اإلداريتتة والعم ت
والش تتؤون الجتماعي تتة ،ابلتنس تتين م تتع اجله تتات املختص تتة ،و ي تتع اجله تتات املعني تتة ،ابلعمت ت علت ت
ضمان تقدمي هذه اجلهات خدماهتا وبرا ها لذوي الحتياجات اخلاصة يف اجملالت اآلتية:


تتتوفري اخلتتدمات الطبيتتة والوقاجيتتة والعلجيتتة والصتتحية والنفستتية ،وتتتوفري التقتتارير
الطبية اخلاصة ،وملن يعوام ابجملتان بشترأ أل يتونتوا مشتمولا أبي نظتام متا
صح آخر.



تت تتوفري فت تتر العم ت ت والتشت تتغي لت تتذوي الحتياجت تتات اخلاصت تتة حست تتب قت تتدراهتم
و هيلهم ابجلهات املختصة.



توعيتتة امل تواطنا لقتتوق ذوي الحتياجتتات اخلاصتتة ،والعم ت عل ت تقتتدمي العتتون
اللوم ام وحسن معاملتهم واندماجهم يف اجملتمع.



تقتدمي التربام التعليميتة والتتهيليتة املناستتبة ،وبترام الرتبيتة اخلاصتة وتتوفري وإعتتداد
التوادر الفنية املؤهلة للتعام مع ذوي الحتياجات اخلاصة.
ارسة الرايضة والرتوي اا ا يل حاجاهتم وتطوير قدراهتم.



توفري فر



تتتوفري اخلتتدمات اخلاصتتة هبتتم يف تتا الرعايتتة والعنايتتة واإلواثتتة ،والتتتدريب املهتتين
واخلدمات األسرية والتقنية والرايضية والرتوحيية.

 -58إضتتافة إىل ذلتتك فقتتد نصتتت املتتادة ( )4متتن القتتانون ذات ت عل ت أن متتتنح معاهتتد الرتبيتتة
اخلاصة شهادة لتت متن أمت هيلت فيهتا ،كمتا متتنح بطاقتات تعريتف لتذوي الحتياجتات اخلاصتة
ال تتذين ل حيت تتاجون خل تتدمات هي ت  ،وذل تتك بن تتاء عل ت طل تتبهم أو طل تتب ذويه تتم ،وحت تتدد ال تتووارة
البيامت الي تشتم عليها شهادة التتهي وبطاقة التعريف.
ضتمن للمعتاق يف املتادة رقتم ( )5متن قتانون ذوي الحتياجتات
 -59ومن جهة أخرى ،فقد ُ
اخلاص ت تتة (أن وص ت تتص ل ت تتذوي الحتياج ت تتات اخلاص ت تتة ال ت تتذين حيمل ت تتون الش ت تتهادات أو البطاق ت تتات
املنصو عليها يف املادة ( )4نستبة ل تقت عتن  %2متن متو درجتات الوظتاجف يف اجلهتات
املختصتتة ،ويتتتون التعيتتا وفق تا لقتتدرات ومتتؤهلت ذوي الحتياجتتات اخلاصتتة بنتتاءا عل ت ترشتتيح
الووارة ابلتنسين مع اجلهات املختصة ،كمتا يلتتزم كت صتاحب عمت يف القطتا اخلتا يستتخدم
مخسة وعشرين عاملا فتتكثر ،بتخصتيص نستبة ل تقت عتن  %2متن ذوي الحتياجتات اخلاصتة
لتعييتتنهم فيهتتا ولتتد أدين عامت واحتتد ،ويف يتتع األحتوا ل تتوو التعيتتا يف هتتذه الوظتتاجف متتن
وتتري ذوي الحتياجتتات اخلاصتتة ،إل يف حتتدود عتتدم وجتتود متتن يستتتحن التعيتتا متتنهم فيهتتا،
وبش تترأ موافق تتة ال تتووارة كتاب تتة علت ت ذل تتك .وتت تتون األولوي تتة يف التعي تتا يف الوظ تتاجف واألعم تتا
املخصصتتة لتتذوي الحتياجتتات اخلاصتتة للمصتتابا متتنهم بستتبب العمليتتات أو أثنتتاء أداء اخلدمتتة
العسترية أو بسببها.
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ِ
تؤمن اجلهات املختصتة لتذوي الحتياجتات اخلاصتة مستاكن واصتفات خاصتة
 -60وكذلك ل
وفقت ا لألولويتتة والضتوابط التتي تضتعها التتووارة وفقت ا ملتتا نصتتت عليت املتتادة ( ،)10ابإلضتتافة إىل متتا
نص تتت عليت ت امل تتادة ( )12م تتن ذات الق تتانون علت ت أن (تعفت ت مراك تتز رعاي تتة ذوي الحتياج تتات
اخلاصتتة املؤسستتات التابعتتة اتتا متتن رستتوم تستتجي هتتذه األمتتاكن) .وقتتد كفلتتت املتتادة ( )6حتتن
اجلمع با راتب العم والراتب التقاعدي الذي يُتقاض ملن يعا من هؤلء املصابا.

 -61ومل يقتصتتر األمتتر عل ت ذلتتك ب ت تضتتمنت العديتتد متتن التش تريعات العامتتة اجلديتتدة بن تودا
مستتقلة تتفت حقتتوق الشتتخا ذوي العاقتتة ومنهتتا علت ستتبي املثتتا قتتانون رقتتم ( )15لستتنة
 2016تصدار قانون املوارد البشرية املدنية وقرار لس الووراء رقم ( )32لسنة  2016تصدار
اللجحتتة التنفيذيتتة لقتتانون امل توارد البش ترية .فعل ت ستتبي املثتتا ل احلصتتر كفلتتت املتتادة ( )74متتن
القانون املشار للموظفة القطرية إجاوة براتب إ ايل لرعاية أولدهتا متن ذوي اإلعاقتة او املصتابا
أبمراض تستوجب ملومة األم ام(.)24
 -62يوجتتد يف دولتة قطتتر حاليتا  34جهتتة متخصصتتة تقتتدم ختتدماهتا لتتذوي اإلعاقتتة ختلتتف
إعاق تتاهتم ،ن تتذكر منه تتا علت ت س تتبي املث تتا ل احلص تتر :مرك تتز الش تتفلح لألش تتخا ذوي اإلعاق تتة،
ومؤسسة بست ابديز  -قطر ،واجلمعية القطرية لتتهي ذوي الحتياجات اخلاصة ،ومعهتد النتور
للمتفوفا ،واملركز القطري الثقايف الجتماع للصم.
 -63وتس تتتند خط تتط ه تتذه املؤسس تتات ل تتدم ذوي اإلعاق تتة يف اجملتم تتع إىل بي تتامت ميداني تتة
مستحية دقيقتتة ،جتتترى بتتا فترتة وأختترى ،كاملستتح النمتتوذج لإلعاقتة التتذي نفذتت ووارة التخطتتيط
التنمتتوي واإلحصتتاء ختتل شتتهر أكتتتوبر  2017ابلتعتتاون متتع مركتتز قطتتر للتتنولوجيتتا املستتاعدة
«مدى» ،ومنظمة الصحة العاملية ،حيث ساهم هذا املسح يف معرفة احتياجتات األشتخا متن
ذوي اإلعاقتتة وحتديتتد أنتوا اإلعاقتتات املوجتتودة يف الدولتتة ،إىل جانتتب حتليت البيتتامت واملعطيتتات
اجملمعة من أج العم عل اإلدماج داخ اجملتمع.
 -64أم تتا فيم تتا يتعل تتن بض تتمان ت تتوفري ف تتر التعل تتيم لألش تتخا
املوضو عند الرد عل التوصيات املتعلقة ابلتعليم.
العمل

ذوي اإلعاق تتة ،فس تتيتم تن تتاو

()25

 -65واصتتلت الدولتتة مراجعتتة تشتريعاهتا املتعلقتتة لمايتتة وتعزيتتز حقتتوق العمالتتة الوافتتدة ،وعليت
فقد مت اصدار التشريعات التالية:
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القتتانون رقتتم ( )1لستتنة  2015بتعتتدي بع ت أحتتتام قتتانون العمت رقتتم ()14
لستتنة  ،2004وذلتتك للبتتدء يف تطبيتتن "نظتتام محايتتة األجتتور للعتتاملا اخلاضتتعا
ألحتام قانون العم " ،والذي يقض بوجوب حتوي األجر إىل حساب العام
يف إحدى املؤسسات املالية ابلدولة.



الق تتانون رق تتم ( )21لس تتنة  2015بتنظ تتيم دخ تتو وخ تتروج الواف تتدين وإق تتامتهم،
والذي أوا كافة القيود الي كانت مفروضة عل حرية العام يف تغيتري صتاحب
العم  .ا أفض إىل إلغتاء نظتام التفالتة والستعاضتة عنت بعلقتة تعاقديتة ،متن
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خ تتل عق تتد عمت ت ي تتتم توقيعت ت ب تتا العامت ت وص تتاحب العمت ت  ،وو تتو للعامت ت
النتقا إىل صاحب عم جديد.


القتتانون رقتتم ( )13لستتنة  2018ابستتتبدا نتتص املتتادة ( )7القتتانون رقتتم ()21
لستتنة  2015بتنظتتيم دختتو وختتروج الوافتتدين وإقتتامتهم ،وذلتتك ليتتتون للوافتتد
للعمت اخلاضتع لقتانون العمت احلتن يف اخلتروج املؤقتتت أو املغتادرة النهاجيتة للتتبلد
خ تتل ست تراين عق تتد العمت ت  ،وأج تتاو املش تتر للمس تتتقدم أن يق تتدم طلبت تا مس تتببا
ومس تتبقا ل تتووارة التنمي تتة اإلداري تتة والعمت ت والش تتؤون الجتماعي تتة أبمس تتاء م تتن ي تترى
ضرورة موافقت املسبقة عل مغتادرهتم للتبلد بستبب طبيعتة عملهتم ،تا ل تاوو
( )% 5متتن عتتدد العتتاملا لدي ت  .كمتتا متتنح املشتتر للوافتتد للعم ت حتتا عتتدم
متتين ت متتن مغتتادرة التتبلد ألي ستتبب متتن األستتباب ،اللجتتوء إىل جلنتتة تظلمتتات
خروج الوافدين الي يصدر بتشتيلها وحتديد اختصاصاهتا واإلجراءات الي تتبتع
أمامه تتا ونظ تتام عمله تتا ق ترار م تتن ووي تتر الداخلي تتة .وق تتد مت نش تتر التع تتدي يف اجلري تتدة
الرمسية بتاريخ  23أكتوبر  2018ودخ حيز النفاذ بتاريخ  24أكتوبر .2018



القتتانون رقتتم ( )13لستتنة  2017بتعتتدي بع ت أحتتتام قتتانون العم ت وق تتانون
املرافعات املدنية والتجارية ،تضدمن إنشاء جلنة أو أكثتر اتتص ابلفصت يف يتع
املناوعتتات الناشتتاة عتتن أحتتتام قتتانون العمت أو عتتن عقتتد العم ت  ،ويتتتون لقترار
اللجنة قوة السند التنفيذي ،وتشت اللجنة برائسة قاض واتص ابلفص عل
وجت ت الس تتتعجا خ تتل م تتدة ل تزي تتد علت ت ثلث تتة أس تتابيع يف ي تتع املناوع تتات
الناش تتاة ع تتن أحت تتام ق تتانون العم ت أو ع تتن عق تتد العم ت  ،وأج تتاو املش تتر ل تتذوي
الشتتتن الطعتتن يف الق ترارات النهاجيتتة التتي تصتتدرها اللجنتتة امتتام احملتمتتة املختصتتة
خل شهر من صدور قرار اللجنة.



الق تتانون رق تتم ( )15لس تتنة  2017بش تتتن املس تتتخدما يف املن تتاو وال تتذي ي تتنظم
العلق تتة ب تتا أص تتحاب العم ت واملس تتتخدما يف املن تتاو  .حي تتث ي تتنه الق تتانون
اجلديتتد لقتتوق العمالتتة املنزليتتة ،وحيتتدد الشتتروأ املدرجتتة يف العقتتد ،ويرستتم طريقت ا
واضتتحا لتحقيتتن العدالتتة يف حتتا انتهتتاك القتتانون أو العقتتد أو اإلستتاءة للعام ت
املنتتزيل ،تتا يتفتتن وأحتتتام اتفاقيتتة منظمتتة العم ت الدوليتتة رقتتم ( )189واخلاصتتة
ابلعم اللجن للعما املنزليا.

 -66أبرمتتت احلتومتتة يف أكتتتوبر  2017اتفتتاق تعتتاون فتتين م تع منظمتتة العم ت الدوليتتة للفتترتة
م تتن  ، 2020-2018يتض تتمن تق تتدمي املنظم تتة املش تتورة الفني تتة يف تتالت :حتس تتا نظ تتام محاي تتة
األجتتور ،وحتستتا نظتتام التفت تتي والستتلمة والصتتحة املهنيتتة ،وتنفي تتذ نظتتام تعاقتتدي ليح ت حم ت
التفالتة ،وحتستا ظتتروف التوظيتف وإجتراءات توظيتتف العمالتة ،ووايدة الوقايتة متتن العمت اجلتتربي
ومحايتت ومقاضتتاة مرتتبيت وإعطتتاء صتتوت للعمتتا  .كمتتا ااتتذت الدولتتة لتتة متتن التتتدابري حلمايتتة
وتعزيز حقوق العمالة الوافدة قب الستقدام ،نذكر منها اآليت:
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متابعتتة عم ت متات تتب اس تتتقدام العمال تتة حلستتاب الغ تتري والتفت تتي عليه تتا بص تتورة
دوريتتة أو مفاجاتتة ،للتحقتتن متتن عتتدم استتتغل العمالتتة الوافتتدة ،واحلفتتا عل ت
حقوق العما .



إطتتلق مشتترو ال تربط اللتتترتوين متتع عتتدد متتن التتدو املرستتلة للعمالتتة ،هبتتدف
إضفاء مزيد من احلمايتة للعمتا قبت استتقدامهم وإحتتام الرقابتة علت ارستات
التوظيف يف الدو املرسلة للعمالة.



إلت تزام أص تتحاب العمت ت والش تتركات ابس تتتخدام متات تتب جل تتب األي تتدي العامل تتة
املعتمتدة ابلدولتة والتنستتين متع التتدو املرستلة وافاتنتا ابملتاتتتب املعتمتدة لتتديهم،
وتزوي تتدهم بقاجم تتة م تتن املتات تتب املعتم تتدة يف دول تتة قط تتر ،للتتك تتد م تتن س تتلمة
إجتراءات استتتقدام العمالتتة ابلشتتت الصتتحيح ،وااتتاذ اإلجتراءات القانونيتتة لتتن
املتاتب املخالفة.



التعاق تتد م تتع ش تتركة س تتنغافورية تق تتوم تهن تتاء إجت تراءات الس تتتقدام يف بل تتد إرس تتا
العمالتتة متتن ختتل متتتتب يفتتتح يف تلتتك التتدو هبتتدف محايتتة العام ت متتن أيتتة
ارسات استغللية وري قانونية قد ُمتار ضتده يف بلتد الستتقدام ،وتعتترب شتركة
"ابيومتتات" الستتنغافورية مقتتدم خدمتتة دويل معتمتتد ،وتستتتهدف الش تراكة لتنفيتتذ
مشتترو رايدي وتتتوفري ختتدمات متتاملتتة عتترب قنتتاة موحتتدة هبتتدف النتهتتاء متتن
إج ت تراءات التقت تتاأ البصت تتمات والبيت تتامت احليويت تتة والفحوصت تتات الطبيت تتة اللومت تتة
للوافدين للعم  ،ابإلضافة إىل توقيع عقود العم خارج الدولة .يهدف املشترو
إىل تستتهي إج تراءات الستتتقدام بشتتت عتتام ومحايتتة حقتتوق الوافتتدين وضتتمان
ستتلمتهم وتستتهي إجتراءات دختتوام إىل الدولتتة ،وجتنتتب حتتالت عتتودة العامت
إىل بلتتده حتتا عتتدم لياقت ت الطبيتتة ،فض تلا عتتن تتتدقين وتوثيتتن عمليتتة ت تتوظيفهم
تطبيقا للمادة الرابعة من القانون رقم ( )21لسنة  2015بتنظيم دخو وختروج
الوافتتدين وإقتتامتهم .كمتتا مت تعيتتا منظمتتة العم ت الدوليتتة كمستشتتار للمشتترو ،
حرص ت ا عل ت تطبيتتن أفض ت املعتتايري الدوليتتة يف تتا العم ت  .وستتوف يتتتم تنفيتتذ
املشتترو عل ت عتتدد متتن املراح ت  ،وتشتتم املرحلتتة األوىل عتتدد ( )8دو  ،ه ت :
[س ت تريلنتا ،الفلب ت تتا (ثلث ت تتة مراك ت تتز يف ث ت تتلث م ت تتدن) ،ابكس ت تتتان (مرك ت تزان يف
مدينتا) ،النيبا  ،إندونيسيا (ثلثتة مراكتز يف ثتلث متدن) ،بتنغلدي (مركتزان
يف م تتدينتا) ،اان تتد ( 7مراك تتز يف  7م تتدن) ،ت تتونس] ،وق تتد مت افتت تتا متت تتب
شريات قطر بتاريخ  12أكتوبر  2018يف سريلنتا.

 -67وافن لس الووراء يف أكتوبر  2017عل مشترو قتانون تنشتاء صتندوق دعتم و متا
العمالة الوافدة ،ويهدف إنشاء الصندوق إىل إنشاء آلية لقتضاء العما حلقتوقهم املاليتة املقضت
هبا من جلان ف املناوعات العمالية.
 -68كمتتا مت النتهتتاء متتن إج تراءات ستتيس شتتركة "ويتتزة" التتي اتتتص بتقتتدمي خدمتتة تتتوفري
األيدي العاملة املنزلية (وما يف حتمها) ،وكذلك العمالتة املتخصصتة والفنيتة والعاديتة ،للقطتاعا
اخلتتا واحلتتتوم ولألف تراد .وتتتدار الشتتركة بواستتطة اجلهتتات املعنيتتة ابلدولتتة وه ت (ووارة التنميتتة
اإلداريتة والعمت والشتؤون الجتماعيتة  -ووارة الداخليتة  -ووارة القتصتاد والتجتارة  -ووارة املاليتة -
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ورفتتة صتتناعة وجتتتارة قطتتر) .أمتتا فيمتتا وتتتص ابلتوصتتيات املتعلقتتة بتيستتري إجتراءات تغيتتري صتتاحب
العم ت  ،فقتتد قامتتت دولتتة قطتتر بتقتتدمي بع ت التتتدابري ،تعزي تزا حلتتن العام ت يف تغيتتري جهتتة العم ت ،
وذلك عل النحو التايل:


دشتتنت ووارة التنميتتة اإلداريتتة والعم ت والشتتؤون الجتماعيتتة خدمتتة الخطتتارات
اإللترتوني تتة ال تتي يق تتوم بتق تتدةها العامت ت يف ح تتا النتق تتا م تتن جه تتة عمت ت إىل
أخرى أو يف حا روبت يف املغادرة النهاجية للبلد.



قامت احلتومتة بفتك القيتود املفروضتة علت بعت العمالتة الوافتدة يف تغيتري جهتة
العم ت  ،وه ت العمالتتة التتي كانتتت قتتد مت منحهتتا ش تريات عم ت عل ت مش تتاريع
معينتتة ،وه ت متتا تعتترف ابلتتشتترية املقيتتدة حيتتث أضتتح متتن حتتن العام ت التتذي
يعمت بتتشتترية عمت مقيتتدة علت أحتتد املشتتاريع ،النتقتتا إىل جهتتة عمت أختترى
إذا توافرت بشتن ابق الشروأ.



مل تضع احلتومة أي قيود أو شروأ عل النتقا إىل جهة عمت أخترى ،ستوى
التتكد أن صاحب العم اجلديد ملتزم أبحتام قانون العم .



مت اصيص مقر للعما الوافدين الراوبا يف تغيري جهتة عملهتم ملتابعتة ومراجعتة
إجراءاهتم.

 -69وفيما وتص التوصيات املتعلقة بتعزيز جهاو تفتي العمت ابلدولتة ،فتبتذ ووارة التنميتة
اإلداريتتة والعمت والشتتؤون الجتماعيتتة جهتتودا مقتتدرة لتعزيتتز قتتدرات وكفتتاءة جهتتاو تفتتتي العمت
ابلدولتتة ،حيتتث بلت عتتدد مفتشت العمت ( )408مفتتت حاصتتلا علت الضتتبطية القضتتاجية التتي
متتنهم من دخو مواقع العم  ،وأماكن ستن العما  .وتستع إدارة تفتتي العمت علت تطتوير
خطتتة التفتتتي وتوويتتع مفتشت العمت علت أقستتام الشتترطة لتتإلدارة األمنيتتة حيتتث يتتتم تغطيتتة كافتتة
مناطن املنشآت اخلاضعة للتفتي .
 -70واجلتتدير ابلتتذكر أبن عتتدد ( )96مفتتت قتتادر عل ت التحتتدث ابللغتتة العربيتتة واإلجنليزيتتة
(بوظيفة مفت وليس مرتجم) ،ابإلضافة إىل أن عتدد ( )4مرت تا قتادرين علت التحتدث ببتاق
اللغتتات ابإلضتتافة إىل اإلجنليزيتتة والعربيتتة (بوظيفتتة متترتجم) .وتتعتتاون التتووارة متتع عتتدد متتن املعاهتتد
كمعهد تورينو التتابع ملنظمتة العمت الدوليتة لتنميتة قتدرات متوظف إدارة تفتتي العمت واكستاهبم
املهتارات اللومتتة لتمتتتنهم متتن ديتتة مهتامهم الوظيفيتتة بتفتتاءة وفعاليتتة ،ابإلضتتافة إىل إخضتتاعهم
لتتدورات تدريبيتتة متثفتتة داخت الدولتتة متتن ختتل التتدورات التدريبيتتة التتي تنظمهتتا اللجنتتة الوطنيتتة
ملتافحة اإلجتار ابلبشر ابلتعاون مع املتتب اإلقليم لألمم املتحدة ملتافحة املخدرات واجلرةة.
 -71ويضتتمن نظتتام محايتتة األجتتور  ،W.P.Sالرقابتتة التامتتة عل ت حتوي ت أجتتور يتتع العتتاملا
اخلاض تتعا لق تتانون العمت ت إىل حس تتاابهتم يف املؤسس تتات املالي تتة ،وض تتبط املخ تتالفا للقت ترار .وق تتد
تتج ت اوو عقوبتتة صتتاحب العم ت املختتالف تترد وقتتف التعام ت متتع املنشتتآت ،لتص ت العقوبتتة إىل
احلبس والغرامة ،أو تحدى العقوبتا.
 -72اعتبتتارا متتن عتتام  2015وحتتى روت  ،استتتمرت التتووارة يف التطتتوير املستتتمر لنظتتام محايتتة
األجتتور ،التتذي يضتتع آليتتة لضتتبط املختتالفا لتتذلك اللت تزام ،تتمث ت يف التتتدقين اللتتترتوين عل ت
املنشآت اخلاضعة للنظام وتوقيع عقوابت عل املنشآت التي تتتتخر يف دفتع األجتور ،متع التزامهتا
GE.19-03470
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بتصتتحيح املخالفتتات .كمتتا أطلقتتت التتووارة محلتتة تفتتتي تستتتهدف الرقابتتة عل ت قيتتام الشتتركات
الصتتغرى واملتوستتطة ،وشتتركات املقتتاولت متتن البتتاطن ،وشتتركات القتتوى العاملتتة ،بتحوي ت رواتتتب
العمالة لديها إىل املؤسسات املالية.
 -73ومت إصدار القانون رقم ( )17لسنة  2018بشتتن إنشتاء صتندوق دعتم و متا العمالتة
الواف تتدة ،ويه تتدف إىل إنش تتاء آلي تتة لقتض تتاء العم تتا حلق تتوقهم املالي تتة م تتن جل تتان فت ت املناوع تتات
العمالية.
 -74ويف وضتون عتتام  2016مت افتتتا وتشتتغي املدينتتة العماليتة "مدينتتة بتروة الرباحتتة" ،والتتي
يت ضتتمن خطتتة الدولتتة إلقامتتة مشتتاريع تنمويتتة اتتدم احتياجتتات واقعيتتة لفاتتة األيتتدي العاملتتة يف
قطتر لرفتتع مستتتوايهتم املعيشتتية ،وةتتتد املشتترو علت مستتاحة  1.8مليتتون متترت مربتتع ،لتطتتر إ تتايل
 9872ورفة إلقامة  53000عام ومهين يتم تطويرها عل مرحلتا.
 -75وحفاظ تا عل ت صتتحة العمالتتة الوافتتدة فقتتد افتتحتتت مؤسستتة محتتد الطبيتتة التابعتتة لتتووارة
الصحة بيتت أمتان لرعايتة العمتا الوافتدين ،وهتو مرفتن صتح اصتص لرعايتة العمتا يف مراحت
التعايف األخرية من اإلصاابت الي أملت هبم ،والذين مل تعتد حتالتهم الصتحية حتتتاج إىل اإلشتراف
الط الذي توفره أقسام الرعاية املطولة وإعادة التتهيت ستشتف محتد الطبيتة ،ويتوفر بياتة صتحية
آمنة تساعد العما عل استعادة عافيتهم قب العودة إىل أوطاهنم.
مكافحة االجتار ابلبشر

()26

 -76منتتذ تقتتدمي التقريتتر التتدوري الثتتاين ،واصتتلت الدولتتة جهودهتتا يف تتا متافحتتة الجتتتار
ابلبشر حيث:
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أنشتتات اللجنتتة الوطنيتتة ملتافحتتة اإلجتتتار ابلبشتتر وجتتب قترار لتتس التتووراء رقتتم
( )15لستتنة  ،2017وذلتتك للقيتتام بتتدور املنستتن التتوطين لرصتتد ومنتتع ومتافحتتة
الجتار ابلبشر .وقد تشتلت اللجنة برائسة سعادة ووير التنميتة اإلداريتة والعمت
والشؤون الجتماعية وعضتوية ثت عتن اجلهتات املعنيتة ابلدولتة .واتتص اللجنتة
بوضتتع اخلطتتة الوطنيتتة ملتافحتتة الجتتتار ابلبشتتر ،وإعتتداد قاعتتدة بيتتامت تتضتتمن
التشت تريعات الدولي تتة ذات الص تتلة ابإلجت تتار ابلبش تتر ومراجع تتة التشت تريعات الوطني تتة
ذات الصتتلة وضتتمان اتستتاقها متتع التفاقيتتات واملواثيتتن الدوليتتة التتي مت التصتتدين
عليها من قب الدولة ،ونشتر التوع ابلوستاج املتعلقتة ابإلجتتار ابلبشتر ابإلضتافة
إىل اختصاصات أخرى.



اعتمدت اللجنة الوطنية ملتافحة اإلجتتار ابلبشتر يف شتهر يونيتو  ،2017اخلطتة
الوطنية ملتافحة اإلجتار ابلبشر  ،2022-2017لتتون نرباستا ودستتورا للجنتة
وللجهات املعنية و منع ورصد ومتافحة كافة أشتا اإلجتار ابلبشر.



مت توقيع اتفاق التعاون الفين با حتومة دولة قطر ومنظمتة العمت الدوليتة أثنتاء
انعقتتاد لتتس إدارة منظمتتة العم ت الدوليتتة يف دورت ت ( ،)331وقتتد ورد قستتم يف
هذه التفاقية خا تافحة العم اجلتربي ،تضتمن حتقيتن لتة متن األهتداف
الفوريتتة نتتذكر منهتتا تنفيتتذ خطتتة عمت وطنيتتة بشتتتن العمت اجلتتربي تشتتم تتتدابري
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للتصدي لعملية حجز جواوات السفر واستبدا العقتود والعواجتن التي حتتو دون
وصو الضحااي إىل العدالة ووضتع وتنفيتذ خطتط تدريبيتة لبنتاء قتدرات ستلطات
اإلنفاذ الوطنية (الشرطة ،واملدعون العامون ،والقضاة ،ومفتشتو العمت ) ،وتقتدمي
املستتاعدة الفنيتتة للنظتتر يف التصتتدين علت بروتوكتتو عتتام  2014امللحتتن ابتفاقيتتة
العم اجلربي.
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مت توقيتتع متتذكرة تفتتاهم بتتا ك ت متتن حتومتتة دولتتة قطتتر ومتثلهتتا اللجنتتة الوطنيتتة
ملتافحة اإلجتار ابلبشر ،وبا الولايت املتحتدة األمريتيتة ومتثلهتا ووارة اخلارجيتة
األمريتيتتة يف ينتتاير  ،2018وذلتتك أثنتتاء انعقتتاد جلستتات احل توار الس ترتاتيج
األو با دولة قطر والولايت املتحدة األمريتية(.)27



استض تتافت دول تتة قط تتر فعالي تتات النس تتخة اخلامس تتة م تتن مت تؤمتر اإلنرتب تتو ال تتدويل
ملتافحة اإلجتار ابلبشر وهتريتب املهتاجرين يف ديستمرب  ،2017وذلتك ابلتعتاون
متع املنظمتتة الدوليتتة للشتترطة اجلناجيتة "اإلنرتبتتو " وووارة الداخليتتة القطريتتة واللجنتتة
الوطنية ملتافحة الجتار ابلبشر.



مت تعيا سعادة املندوب التداجم لدولتة قطتر لتدى األمتم املتحتدة .للتحضتري لعقتد
الجتمتتا الرفيتتع املستتتوى يف دورة اجلمعيتتة العامتتة الثانيتتة والستتبعا بنيويتتورك ،يف
أكتوبر  ،2017حو تنسين اجلهود املبذولة ملتافحة اإلجتار ابألشخا .



أم تتا فيم تتا يتعل تتن بتنفي تتذ التوص تتيات املتعلق تتة بتعزي تتز نظ تتام اإلي تواء وإع تتادة إدم تتاج
ضتتحااي الجتتتار ابلبشتتر ،فقتتد استتتتملت احلتومتتة واستتتمرت يف استتتخدام نظتتام
اإلحالتتة التتوطين للضتتحااي ،لتنستتين جهتتود حتديتتد هويتتة الضتتحااي واإلحالتتة بتتا
السلطات احلتومية واملنظمات وتري احلتوميتة .ومشت نظتام اإلحالتة تتوفري املتتوى
والرعاي تتة الص تتحية واملس تتاعدة القانوني تتة لض تتحااي الجت تتار .كم تتا دش تتنت املؤسس تتة
القطريتتة للعمت الجتمتتاع «دار األمتتان الشتتام » التتتابع ملركتتز احلمايتتة والتتهيت
الجتمتتاع «أمتتان» أحتتد املراكتتز املنضتتوية حتتتت مظلتتة املؤسستتة القطريتتة للعمت
الجتمتاع  ،والتتي متثت إيتواءا متتتتاملا وبياتة اجتماعيتتة وصتتحية شتتاملة خلتتدمات
احلماية والتتهي للفاات املستهدفة ،ومنها ضحااي اإلجتتار ابلبشتر .والتدار عبتارة
ع تتن م تتع متتام ت مت تتون م تتن أكث تتر م تتن  30وح تتدة عقاري تتة اصص تتة و ه تتزة
خبدمات اإليواء الشام  ،توفر لنزلجها خدمة اليواء «املؤقت» املصتاحب خلطتة
هيلية مدروسة .فيلت من الوحدات املشتار إليهتا ،خصصتت حتديتدا لضتحااي
الجتار -الذكور واإلمث عل السواء ،ك منها قتادر علت رعايتة  20شخصتا.
وتب تتدأ عملي تتة اإليت تواء أبرب تتع مراحت ت أساس تتية تب تتدأ رحل تتة الس تتتقبا ال تتي تع تتم
ابلتقيتتيم املبتتدج لتت حالتتة وحتديتتد حاجتهتتا لإلي تواء ،مرحلتتة التتدخو وحتتتدد
احلقوق والواجبات والشرتاطات اللومة إليواء الضحية ،ومرحلة اخلطة التتهيليتة
التتي تضتتع اإلطتتار التفصتتيل ملرحلتتة التتهيت يف التتدار ،ومتتن مرحلتتة التتدم يف
األسرة وتتمث يف إعادة الزاجر إىل بيات الطبيعية يف أسرت و تمع .



بشت تتتن التوصت تتيات املتعلقت تتة بتقت تتدمي املست تتاعدة القانونيت تتة ،فقت تتد وفت تترت احلتومت تتة
املستتاعدة القانونيتتة لضتتحااي الجتتتار ابلبشتتر أمتتام ستتلطات إنفتتاذ القتتانون ،حيتتث
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أن قانون متافحة اإلجتار ابلبشر رقتم ( )15لستنة  2011ألتزم الستلطات هبتذه
املس تتاعدة القانوني تتة ،كم تتا أن الس تتلطات س تتاعدت بع ت الض تتحااي يف احلص تتو
عل تعويضات جابرة لألضرار الي أصابتهن .وقد بدأت النيابة العامة يف إجتراء
حتقيتن مشت  109حتالت متن العمت القستري ،ابإلضتافة إىل  28حالتة متصتتلة
ابلجتتتار .و وجتتب متواد اتلفتتة متتن قتتانون العمت  ،اهتتم متتتتب الناجتتب العتتام متتا
يصت إىل  19شتتركة خالفتتة أحتتتام قتتانون العم ت  ،تتا يف ذلتتك عتتدم المتثتتا
لقيود ساعات العم  ،أو عدم منح يتوم راحتة إلزامت  ،أو دفتع أجتر إضتايف .ويف
عت تتام  ،2017واصت تتلت احلتومت تتة تعزيت تتز تطبيقهت تتا للقت تتانون الت تتذي حيظت تتر حجت تتز
جواوات السفر من خل التحقين يف  361حالة وإحالة  53منهتا إىل متتتب
الناجب العام ،وقامت احملتمة قاضاة  48حالة وإلزامهم بسداد ورامات.
 -77فيم تتا يتعل تتن بتنفي تتذ التوص تتيات املتعلق تتة بنش تتر ال تتوع والت تتدريب بش تتتن الجت تتار ابلبش تتر،
فسيتم تناو املوضو عند التعرض ملوضو نشر الوع والتدريب الفقرة ( )84من التقرير.
الصحة

()28

 -78واصلت دولة قطر متمثلة يف ووارة الصحة العامتة بتحستا التشتريعات املتعلقتة ابحلتن يف
الصحة ،وضمان إمتانية حصو اجلميع علت اخلتدمات الصتحية ،دون متييتز ،وذلتك متن ختل
إج ت تراء التع تتديلت عل ت ت التش ت تريعات الص تتحية والت تتي تعت تترب أه تتم م تتدخلت اإلص تتل الصت تتح
األساسية والي تعتس إمتانية تنفيذ التوجهتات السترتاتيجية الصتحية ،وحتويت تلتك السياستات
إىل خطط قابلتة للتطبيتن علت أرض الواقتع ،وضتمان الوصتو لألهتداف النهاجيتة والتليتة للنظتام،
وتشتتي جلتتان فنيتتة وقانونيتتة إلدختا تعتتديلت علت يتتع التشتريعات الصتتحية .وفيمتتا يلت أهتتم
التشريعتات الصتادرة يف ا الصحة:


القانون رقم ( )15لسنة  2015بشتن تنظيم نق ووراعة األعضاء البشرية.



القانون رقم ( )3لسنة  2016بشتن تنظيم قيد املواليد والوفيات.



القانون رقم ( )10لسنة  2016بشتن الرقابة عل التب ومشتقات .



القانون رقم ( )16لسنة  2016بشتن الصحة النفسية.



القانون رقم ( )7لسنة  2013بشتن نظام التتما الصح الجتماع .

 -79وقد مت تعدي عدد من التشريعات هبدف حتسا التشتريعات الصتحية ،ذلتك نظترا لتغتري
الظروف املعاصرة اذا الوقت ،ا أدى إىل تغري يع جوانب احلياة العلمية والعملية .كالتايل:
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نظ تتم الق تتانون رق تتم ( )7لس تتنة 1996م بش تتتن تنظ تتيم الع تتلج الط ت ت ابل تتداخ
التدابري اللومة لتحسا التشريعات املتعلقة ابحلن يف الصحة وخباصة املادة ()4
من (.)29



فيما نظم قانون املواليد والوفيتات رقتم ( )3لستنة  2016أبنشتاء اللجنتة الداجمتة
لش تتؤون املوالي تتد والوفي تتات تُنش تتت ب تتووارة الداخلي تتة جلن تتة تس تتم "اللجن تتة الداجم تتة
لشؤون املواليد والوفيات" تتوىل القيام ابلختصاصات املقررة اتا يف هتذا القتانون
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لبحتتث وح ت
القانون.

يتتع املشتتتلت التتي تواج ت امل تواطنا واملقيمتتا متتن ج تراء تطبيتتن



مش ت القتتانون رقتتم ( )7لستتنة  2013بشتتتن نظتتام التتتتما الصتتح املستتاواة يف
العلج وعدم التفرقة والتمتع بتام احلقوق واحلرايت(.)30



وتتض تتمن أيض تا ق تتانون الت تتتما الص تتح ولجحت ت التنفيذي تتة العدي تتد م تتن اخلط تتط
والسياستتات واإلج تراءات والتتنظم واملعتتايري اللومتتة للوصتتو لتافتتة طتترق العتتلج
والتتتتما الص تتح اإللزام ت للخ تتدمات الوقاجيتتة والعلجي تتة والتتويلي تتة والفح تتو
الطبية.



ومتتن جهتتة أختترى ،حتتتر ووارة الصتتحة العامتتة عل ت تقتتدمي اخلتتدمات الصتتحية
اللترتونيتتة املتمتعتتة ابلتفتتاءة وستترعة الستتتجابة والنتتتاج الفعالتتة لتتماش ت متتع
اإلص تتلحات السياس تتية والقتص تتادية والجتماعي تتة ،تتا يض تتمن لتت ت الس تتتان
والع تتاملت م تتن النس تتاء علت ت اخ تتتلف أعم تتارهم التمت تتع لي تتاة ص تتحية ،وع تتدم
مواجهة صعوبة يف احلصو عل اخلدمات الصحية.



تت تتوىل إدارة القومس تتيون الط ت وه ت إح تتدى إدارات ووارة الص تتحة العام تتة مهم تتة
فح تتص ك ت ت الق تتادما اجل تتدد لإلقام تتة والعم ت ت بدول تتة قط تتر والتتك تتد م تتن ع تتدم
إصابتهم أبمراض معدية.



ووضتتع الوافتتد للختبتتارات الصتتحية عنتتد قدوم ت ألو متترة للدولتتة وقب ت إقامت ت
ابلدولتة فتتلذا كانتتت اختبتارات ا ابيتتة فيتتتم استتبعاده ،أمتتا إذا مت اكتشتتاف املتترض
بعتتد إقامت ت يف الدولتتة فتتتتم معاجلت ت وفق تا لألم تراض املعديتتة املنصتتو عليهتتا يف
اجلدو امللحن ابملرسوم بقانون رقم ( )17لسنة .1990



كفلتتت الق توانا والتش تريعات القطريتتة احلتتن يف احلصتتو عل ت ختتدمات الرعايتتة
الطبية دودا متييز .وقتد أصتدرت مؤسستة محتد الطبيتة ميثتاق وحقتوق مستؤوليات
املري وأسرت وتعم عل طباعت ونشره يف أروقة املؤسسات الطبية كافة(.)31

 -80ويف إطار توج الدولة لتنفيذ التوصتيات اخلاصتة ابلتعتاون متع منظمتات اجملتمتع ،ااتذت
الدولتتة العديتتد متتن التتتدابري لتعزيتتز هتتذا التعتتاون ،حيتتث أسستتت عتتددا متتن اللجتتان املعنيتتة لتوطيتتد
التعاون مع منظمات اجملتمع لضمان وصتو اخلتدمات الصتحية لتت املتواطنا واملقيمتا يف دولتة
قط تتر ومراقب تتة وتطبي تتن التش تريعات الص تتحية ابلدول تتة ،ووريه تتا م تتن اللج تتان املش تترتكة املعني تتة بتعزي تتز
الصحة ،نذكر منها اآليت:
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اللجنتة الوطنيتة حلمايتتة األطفتتا متتن العنتتف واملشتتتلة وجتتب قترار وويتتر الصتتحة
رقم  20لسنة .)32(2017



جلنة أمان للعمالة املصابة(.)33



اللجنة الوطنية لضطراب طيف التوحد(.)34



انشاء مركز دعم الصحة السلوكية(.)35
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التعلي

()36

 -81س تتجلت دول تتة قط تتر مؤشت ترات جي تتدة يف نس تتب اللتح تتاق ابلتعل تتيم للمراحت ت التعليمي تتة
املختلفة ،ب إن التعليم امتد ليشم مرحلة رايض األطفا "الطفولة املبترة" ،وذلك حتقيقا لرؤية
قطتتر الوطنيتتة  2030واسترتاتيجية التنميتتة الوطنيتتة الثانيتتة لدولتتة قطتتر  2022-2018ااادفتتة إىل
رفع نسبة التحاق األطفا رحلة الرايض عد  %15لتصبح  %72.5عام .2022
 -82ويوضح اجلدو اآليت نسب اللتحاق راح التعليم العام املختلفة:
جدو ( )2نسب االلتحاق اإلمجايل والصايف مبراحل التعلي للعا 2017

املرحلة

رايض األطفا
البتداجية
اإلعدادية
الثانوية

اللتحاق اإل ايل

57.4
106.1
103.4
98.6

املصدر :ووارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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%

اللتحاق الصف

%

57

96.4
84.8
78.2



بل مؤشتر املستاواة بتا اجلنستا يف التعلتيم للعتام  2017نستبة  ،%95.3وبلت
معتتد القراجيتتة يف العتتام نفس ت  %98.8أمتتا نستتبة األميتتة فقتتد بلغتتت ،%1.2
وبلغت نسبة الطلبة للمعلم .1:9



واصت تتلت ووارة التعلت تتيم والتعلت تتيم الع ت تايل جهودهت تتا الراميت تتة لتعزيت تتز ومحايت تتة حقت تتوق
اإلنستتان ،فقتتد مت تضتتما املنتتاه والتتتتب الدراستتية املطتتورة العديتتد متتن مفتتاهيم
ومبتتاد حقتتوق اإلنستتان( .)37ومل يقتصتتر األمتتر عل ت املنتتاه الدراستتية والتتتتب
املدرسية فقتد مت إعتداد موعتة متن األدلتة السرتشتادية للمعلمتا ،ومت تتدريبهم
عليهتتا( .)38كمتتا مت حتتتديث وتطتتوير سياستتة التقتتومي الستتلوك للطلبتتة يف املتتدار
ليتتث تعتتزو الستتلوك اإل تتاي وتبتعتتد عتتن املمارستتات الستتلبية وحتمت الطلبتتة متتن
ال تراف الستتلوك  ،ومل تتضتتمن العقتتوابت واجلتزاءات أيتتة ارستتات تتعتتارض متتع
حق تتوق اإلنس تتان مثت ت العن تتف والعق تتاب اجلس تتدي بت ت إهن تتا ش تتددت علت ت من تتع
العقوبة اجلسدية والتوبيخ واإلهانة ،وأحلن ابلسياسة دلي إرشادي لسلوك الطلبة
مت تعميم عل املدار  ،كما مت وضع التدلي اإلرشتادي للمخالفتات واجلتزاءات
للعاملا ابملدار  ،وإنشاء قسم اإلرشاد الطلي.



حرصت تتت الت تتووارة عل ت ت تضت تتما اس ت ترتاتيجيتها الثانيت تتة للتعلت تتيم 2022-2018
موعتتة متتن النتتتاج واملشتتاريع وال تربام املعتتزوة حلقتتوق اإلنستتان ومحايت ت  ،ومنهتتا
تعزيز عملية التطوير املؤسس املستمر ،وضمان اجلودة يف املؤسستات التعليميتة،
والتميتتز يف تقتتدمي ختتدمات ذات فاعليتتة وكفتتاءة للشتتركاء ،وضتتمان احلفتتا عل ت
القيم والتقاليد القطرية ،مع تعزيز فهم الثقافات األخرى واحرتامها.



وم تتن الت تربام ذات الص تتلة تط تتوير اخل تتدمات املقدم تتة ل تتذوي اإلعاق تتة وص تتعوابت
التتتعلم واملوهتتوبا ،ونظتتام شتتام إلدارة جتتودة املعلمتتا وقتتادة املتتدار احلتوميتتة
واخلا  ،وتطوير األداء املؤسس  ،ورفع جودة التعليم املبتر يف رايض األطفا .
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أما فيما يتعلن ابلتعليم العايل فقد تضمنت الربام األكادةية جبامعة قطر مخسة
بت ترام ض تتمن خط تتط املق تتررات الدراس تتية تتعل تتن لق تتوق اإلنس تتان( .)39ووقع تتت
اجلامع تتة م تتذكرة تف تتاهم م تتع إدارة حق تتوق اإلنس تتان ب تتووارة الداخلي تتة ت تتنص علت ت
تدريب طلبة كلية القانون ،كما وقعت ووارة التعليم والتعلتيم العتايل متذكرة تفتاهم
م تتع اللجن تتة الوطني تتة حلق تتوق اإلنس تتان تتعل تتن بتنفي تتذ اخلط تتة العربي تتة للرتبي تتة علت ت
حقوق اإلنسان املعتمدة من جامعة الدو العربية.



كمتتا واصتتلت الدولتتة جهودهتتا الراميتتة إىل تتتوفري التعلتتيم اجليتتد لألشتتخا ذوي
اإلعاقتتة ود هتتم يف اجملتمتتع ،حيتتث مت مراجعتتة وتنقتتيح سياستتة التتدعم التعليم ت
اإلضتتايف وإعتتداد دراستتة شتتاملة حتتو معهتتد النتتور للمتفتتوفا وإعتتادة هيتلت ت ،
ووض تتع سياس تتة تقي تتيم طلب تتة املرحل تتة البتداجي تتة ،وتش تتغي روض تتة ااداي تتة ل تتذوي
اإلعاق تتة م تتن  8-4س تتنوات ،وافتت تتا مرك تتز رؤى للتقي تتيم والستش تتارات وال تتدعم
لطلب تتة ال تتدعم اإلض تتايف وذوي اإلعاق تتة و س تتيس مدرس تتة اصص تية للطلب تتة ذوي
اضطراب التوحد ،وتنفيذ برام تدريبية ملنسق ومعلم الرتبية اخلاصة.



قام مركز مدى بتقدمي موعة من اخلدمات ومنهتا دعتم نفتاذ  %80متن الطلبتة
ذوي اإلعاقة إىل املواقع اإللترتونية ،وابتتار تطبين لألجهزة احملمولة يقوم بقراءة
األوراق النقدي تتة ،وتووي تتع حقاج تتب التتنولوجي تتا التعليمي تتة املس تتاعدة علت ت 381
طالب ت تا وطالبت تتة مت تتن ذوي اإلعاقت تتة ،ونشت تتر  25حقيبت تتة تتنولوجيت تتا مست تتاعدة يف
املدار  ،وتنفيذ برام تدريبية لعدد  319متدرابا ،وبناء قتدرات  40معلتم علت
استتتخدام التتنولوجيتتا املستتاعدة يف الفصتتو الدراستتية  ،وتنفيتتذ  440مستتاعدة
تدريبيتتة ضتتمن بتترمم التتتدريب والتتهي ت  ،وتقتتدمي التتدعم التتنولتتوج ل ت ت 821
شخصتا متتن األشتتخا ذوي اإلعاقتتة للنتتدماج يف اجملتمتتع ،ورفتتع معتتد النفتتاد
اإللترتوين يف قطر ليص إىل نسبة .%88



مل تتتدخر الدولتتة جهتتدا يف تتتوفري اخلتتدمات التعليميتتة لألطفتتا وتتري القط تريا متتن
أبنتتاء الوافتتدين حيتتث يُقبت أبنتتاء الوافتتدين العتتاملا ابلقطتتا احلتتتوم للدولتتة يف
املدار احلتوميتة جبميتع املراحت  ،ويقتدم اتم التعلتيم ابجملتان .وقتد بلت عتدد وتري
القطريا يف املدار بدولة قطر  210997طالبا وطالبتة وفقتا إلحصتاجية 2018
مقارن تتة ابلقطت تريا الب تتال ع تتددهم  104656طالبت تا وطالب تتة بنس تتبة بلغ تتت لغ تتري
القطتريا  %60ابإلضتتافة إىل املتتنح الدراستتية اجملانيتتة التتي تقتتدمها الدولتتة ألبنتتاء
الوافتتدين العتتاملا ابلقطتتا اخلتتا  ،كمتتا أن الدولتتة متتتنح تستتهيلت للجاليتتات
املقيمتتة ابلدولتتة ،لفتتتتا متتدار خاصتتة هبتتم ،ومنهتتا متتنحهم مبتتان مدرستتية أو
أراض لبناء املدار عليها ،وإعفاجهم من رسوم التهرابء واملاء ووريها.



كما امتدت مستاعدات الدولتة إىل ختارج دولتة قطتر ،ومل تتدخر جهتدا يف تعلتيم
األطفا وتدريب املعلما(.)40
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حرية التعبري
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 -83واصتتلت الدولتتة جهودهتتا لتعزيتتز وكفالتتة حريتتة التعبتتري .ويف هتتذا اإلطتتار مت التخل ت عتتن
مشتترو قتتانون األنشتتطة اإلعلمي تة والتتذي كتتان حم تلا للعديتتد متتن التوصتتيات عل ت تقريتتر الدولتتة
التتدوري الثتتاين ،وقتتد وافتتن لتتس التتووراء يف ستتبتمرب متتن عتتام  2018علت مشتترو قتتانون بتنظتتيم
املطبوعات والنشر واألنشطة اإلعلميتة والفنتون والتذي أييت يف إطتار حتتديث التشتريعات وملواكبتة
التطور التقين والتتنولوج يف ا املطبوعات والنشر واألنشطة اإلعلمية والفنون ،ودعما حلريتة
الرأي والصحافة واإلعلم يف دولة قطر.
 -84كم ت تتا مت تعزي ت تتز احلماي ت تتة الدس ت تتتورية حلري ت تتة التعب ت تتري تج ت تتاوة ق ت تتانون اجلت ت تراجم اللترتوني ت تتة
لسنة  2014والذي جاءت نصوص متوافقتة متع املعتايري الدوليتة املعترتف هبتا .وحيتث أن متا ورد
من استثناءات هبذا القانون ،ل يعد قيودا عل ارستة حريتة التعبتري والترأي ،بقتدر متا هت حتدود
مش تتروعة وفقت ت ا ملقتض تتيات التفاقي تتات الدولي تتة ،وال تتي خول تتت للدول تتة اعتماده تتا لض تتمان س تتلمة
وحسن ارسة هذه احلرية ،و ا ةنع إساءة استخدامها.
حظر الكراهية

()42

 -85تنظتر دولتة قطتر إىل احلتوار بتا األداين واحلضتارات علت كونت آليتة ل وتم عنهتا إلقامتتة
جست تتور التواص ت ت بت تتا اجملتمعت تتات والشت تتعوب ومعرفت تتة اآلخت تتر وتعزيت تتز الح ت ترتام املتبت تتاد وحتقيت تتن
الستتقرار ،حيتث دعمتت الدولتة مبتادرة إنشتاء حتتالف احلضتارات التي تضتطلع اليتوم بتدور فاعت
يف الرتوي لثقافة السلم .وجتدر اإلشارة إىل أن أو ث سام لألمم املتحدة لتحالف احلضارات
مت تعيين من دولة قطر .ويف إطتار تعزيتز الدولتة جهودهتا لنشتر احلتوار بتا الشتعوب والثقافتات مت
إصدار قرار لس الووراء رقم ( )8لسنة  2010تنشاء اللجنتة القطريتة لتحتالف احلضتارات التي
ات تتتص ابإلش ت ترا ف عل ت ت تطت تتوير خطت تتة عم ت ت لتحت تتالف احلضت تتارات ومتابعت تتة مست تتااات الدولت تتة
واإلش تراف علت ت مش تتاريعها لتح تتالف احلض تتارات ،ابإلض تتافة إىل اقت ترتا املوض تتوعات والدراس تتات
واإلشراف عل تنظيم الجتماعات واملنتدايت اخلاصة بتحالف احلضارات ابلتنسين متع اجلهتات
املختصة(.)43
 -86كما أنشتت الدولة مركز الدوحة الدويل حلوار األداين ،الذي يسع لنشر ثقافة احلتوار،
وتعزيز ثقافة قبو اآلخر والتعاي السلم با أتبا الدايمت(.)44

هاء -التدريب وبناء القدرا ونشر الوع

()45

 -87واصتتلت مؤسستتات الدولتتة جهودهتتا احلثيثتتة يف تنظتتيم عتتدد متتن التتدورات وورش العم ت
وال تربام التدريبي تتة مل تتوظف اجله تتات احلتومي تتة ومؤسس تتات اجملتم تتع امل تتدين والطلب تتة والعم تتوم ذات
الصلة بنشر الوع وبناء القدرات يف ا حقوق اإلنسان(.)46

واو -تعزيز عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

()47

 -88صدر القانون رقم ( )12لسنة  2015بتعدي بع أحتام املرستوم بقتانون رقتم ()17
لس تتنة  2010بتنظ تتيم اللجن تتة الوطني تتة حلق تتوق اإلنس تتان ،وال تتذي م تتنح اللجن تتة الوطني تتة مزي تتدا م تتن
الستتتقللية ،وأحاطهتتا وأعضتتاءها بستتياج متتن احلصتتانة والضتتمامت القانونيتتة القويتتة حتتى متتتار
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عملها ومهامها الي كفلها القانون بقدر كبري من احلريتة والشتفافيةو ومتنح أعضتاء اللجنتة ومقرهتا
احلصتتانة القانونيتتة( .)48وقتتد ستتاهم هتتذا التعتتدي يف استتتمرار حصتتو اللجنتتة علت التصتتنيف ()A
متن قبت جلنتة التنستتين الدوليتتة للمؤسستات الوطنيتتة حلقتوق اإلنستتان  ،ICCوهت املترة الثانيتتة علت
التوايل الي حتص فيها اللجنة عل هذا التصنيف.

رابعا -التحداي واملعوقا والرؤى املستقبلية
 -89تتعرض دولة قطر منذ  5يونيو  2017لتتدابري قسترية انفراديتة وحصتار جتاجر متن بعت
دو املنطقتتة ،ترتبتتت عليهتتا انتهاكتتات خطتترية ومستتتمرة حلقتتوق اإلنستتان .تضتتمنت عل ت ستتبي
املثا ل احلصر انتهاكات بشتن احلن يف حرية التنق واإلقامة وامللتية اخلاصة ،واحلن يف العم ،
واحلن يف التعليم ،واحلن يف حرية الرأي والتعبري ،واحلن يف الصحة ،واحلتن يف حريتة العقيتدة واحلتن
يف التنميت تتة وانتهاكت تتات اجتماعيت تتة أخت تترى تتعلت تتن ابلفص ت ت بت تتا األست تتر والت تتي تعتت تترب أشت تتد تلت تتك
النتهاكات فظاعة( .)49وقد قامت الدولة بتشتي جلنتة للمطالبتة ابلتعويضتات علت أثتر احلصتار
املفروض ،كلجنة مركزية تستقب قضتااي متضترري احلصتار لدراستتها وحتديتد الطريقتة املثلت ملعاجلتة
كت قضتتية .وابلتتروم متتن ذلتتك إل أن دولتتة قطتتر قتتد حرصتتت علت محايتتة وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان
وضتمان عتتدم املستا لقتتوق املتواطنا واملقيمتتا .وعليت  ،فقتتد جلتتت الدولتتة إىل اآلليتات الدوليتتة
لضتتمان حماستتبة ومستتاءلة دو احلصتتار عتتن التجتتاووات املتعلقتتة لقتتوق اإلنستتان ،حيتتث تقتتدمت
الدولة بدعوى أمام حمتمة العد الدولية ضد دولة المارات العربية املتحدة بشتن اللتزام بتنفيتذ
اتفاقيتتة القضتتاء عل ت يتتع أشتتتا التميي تتز العنصتتري .وأصتتدرت احملتم تتة حتمهتتا فيمتتا يتعل تتن
ابلتدابري املؤقتة بتاريخ  23يوليو  2018والذي نص علت مل مشت األستر التي تضتم قطتريا والتي
فرقتها التدابري الي ااذهتا اإلمارات العرية املتحتدة ،ابإلضتافة إىل إعطتاء الفرصتة للطلبتة القطتريا
املت تتتثرين لس تتتتما تعل تتيمهم يف اإلم تتارات أو احلص تتو علت ت س تتجلهتم التعليمي تتة إذا روبت توا يف
اس تتتتما دراس ت تتهم يف أم تتاكن أخ تترى ،والس تتما للقط ت تريا املت تتتثرين ابإلج ت تراءات التعس تتفية يف
الوصو إىل حماكم اإلمارات ووريهتا متن األجهتزة القضتاجية األخترى( .)50إضتافة إىل تقتدمي الدولتة
لشتتتوى ضتتد ك ت متتن اإلمتتارات والستتعودية أمتتام جلنتتة القضتتاء عل ت التمييتتز العنصتتري ،وتقتتدمي
الدولة ببلوات لتسعة من أصحاب الولايت اخلاصة جلس حقوق اإلنسان.
 -90ابلتتروم متتن التطتتورات العديتتدة التتي ااتتذهتا الدولتتة عل ت املستتتوى التش تريع واملؤسس ت
والتوع تتوي يف تتا محاي تتة وتعزي تتز حق تتوق اإلنس تتان ،إل أن هنال تتك د تتة حت تتدايت مؤقت تتة تواجهه تتا
الدولتتة منهتتا ال تزايدة الستتتانية التبتترية ووتتري املستتبوقة والتتي وصتتلت إىل أكثتتر متتن  ٪100ختتل
السنوات األخرية.
 -91تواص ت اآللي تتات الوطني تتة املعني تتة بقض تتااي حق تتوق اإلنس تتان جهوده تتا الرامي تتة إىل مراجع تتة
التشتريعات الوطنيتة ،وتعتديلها تا يتوافتن متع املواثيتن الدوليتة ،إضتافة إىل تقتدمي مقرتحتات لقتوانا
م تتن ش تتتهنا تعزي تتز محاي تتة حق تتوق اإلنست تان ابإلض تتافة إىل تق تتدمي املقرتح تتات بش تتتن النض تتمام إىل
التفاقيات الدولية.
 -92والتزام ا وإةتاما متن الدولتة أبايتة اليفتاء ابللتزامتات الدوليتة فيمتا يتعلتن لقتوق اإلنستان
فقتتد مت إصتتدار ق ترار ستتعادة مجتتب رجتتيس لتتس التتووراء وويتتر اخلارجيتتة رقتتم ( )44لستتنة 2017
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تنشتتاء قستتم جل تان معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان تدارة حقتتوق اإلنستتان بتتووارة اخلارجيتتة ،والتتذي
وتص تعداد اخلطط واملقرتحات اللومة لتنفيتذ التوصتيات الصتادرة متن اآلليتات التعاهديتة ووتري
التعاهدية املعنية لقوق اإلنسان ،ويتم حالي ا العم عل إعداد الوثيقتة األساستية املشترتكة ملقدمتة
التقارير املقدمة للجان التعاهدية ،تنفيذا للتوصيات الواردة من جلان الرصد املختلفة.
 -93كما تعتف دولتة قطتر حاليت ا علت إعتداد خطتة عمت وطنيتة حلقتوق اإلنستان بنتاءا علت
قرار لس الووراء املوقر يف اجتماع العادي رقتم ( )19لعتام 2014م ،حيتث مت تشتتي اللجنتة
الوطنية احلتومية املعنية تعداد خطتة العمت الوطنيتة حلقتوق اإلنستان برائستة ستعادة األمتا العتام
لتتووارة اخلارجيتتة وعضتتوية عتتدة جهتتات معنيتتة ابلدولتتة .ويعتتترب وضتتع خطتتة العم ت الوطنيتتة حلقتتوق
اإلنس تتان مقارب تتة واض تتحة وعملي تتة لتعزي تتز ومحاي تتة حق تتوق اإلنس تتان حي تتث ينظ تتر إليه تتا ثاب تتة أداة
لتحسا حالة حقوق اإلنسان يف الدولة.

احلواش
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

)(7
)(8
)(9
)(10
)(11
)(12
)(13
)(14
)(15

)(16
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التوص ت ت تتيات رق ت ت تتم،)124-9( ،)124-8( ،)124-7( ،)124-6( ،)124-5( ،)124-3( ،)124-2( :
(.)4-124( ،)33-124( ،)32-124( ،)124-12( ،)124-11( ،)124-10
التوصت ت ت ت ت ت ت تتيات رقت ت ت ت ت ت ت تتم،)59-124( ،)61-122( ،)45-124( ،)15-122)،)122-2( ،)122-1( :
(.)62-124( ،)61-124
التوصيات رقم.)123-8( ،)122-84( ،)122-83( ،)122-82( ،)122-81( ،)122-16( :
التوصيات رقم.)122-9( ،)122-8( ،)122-6( ،)122-5( :
تق تتوم الست ترتاتيجية الص تتحية علت ت اه تتداف تش تتم ي تتع الفا تتات الس تتتانية ابلدول تتة م تتن عم تتر الطفت ت (أطف تتا
وم تراهقا) اىل عمتتر الشتتيخوخة ،وكتتذلك صتتحة امل ترأة واجلنتتا و يتتع فاتتات العتتاملا ابلدولتتة والصتتحة النفستتية
وأصحاب المراض املزمنة واملتعددة وذوي الحتياجات اخلاصة وامراض الشيخوخة.
التوصت ت تتيات رقت ت تتم،)122-22( ،)122-21( ،)122-20( ،)122-19( ،)122-18( ،)122-17( :
(،)29-122( ،)28-122( ،)27-122( ،)26-122( ،)122-25( ،)122-24( ،)122-23
(،)36-122( ،)35-122( ،)34-122( ،)33-122( ،)32-122( ،)31-122( ،)30-122
(،)43-122( ،)42-122( ،)41-122( ،)40-122( ،)39-122( ،)38-122( ،)37-122
(،)58-122( ،)57-122( ،)56-122( ،)55-122( ،)46-122( ،)45-122( ،)44-122
(.)43-124( ،)42-124
املاد ن  20 ،19من اللجحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية رقم ( )15لسنة .2016
املادة  74من قانون املوارد البشرية رقم ( )15لسنة .2016
املادة  88من اللجحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية رقم ( )15لسنة .2016
املادة  73من قانون املوارد البشرية رقم ( )15لسنة .2016
ملادة  83من اللجحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية رقم ( )15لسنة .2016
املادة  77من قانون املوارد البشرية رقم ( )15لسنة .2016
املادة  86من قانون املوارد البشرية رقم ( )15لسنة .2016
كحالت التحرش اجلنس والعتتداء اجلنست واحلمت وتري الشترع والعنتف ضتد الفاتات املستضتعفة وعتاملت
املناو والنساء احلوام .
مت تشتتتي عتتدد أربتتع جلتتان متونتتة متتن األهتتايل تعم ت علت التعتتاون متتع الشتترطة اجملتمعيتتة يف تتالت عتتدة متتن
ضتمنها العنتف املنتتزيل وتستهي التتتدخ املبتتر ملنتع حدوثت  ،كمتا تعمت الشترطة اجملتمعيتة علت تستهي إجراءاهتتتا
وتتتوفري ختتدماهتا عتترب مركتتز القيتتادة التتوطين ،وجتتاري حاليتا توحيتتد اخلتتدمات املقدمتتة عتترب اخلتتط الستتاخن كوستتيلة
ميدانية ملتافحة العنف األسري.
عل سبي املثا ل احلصر:
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 إعداد لث حو "العنف املنزيل يف قطر" ابلتعاون مع جامعة قطر عام .2014
 تنظ تتيم املاج تتدة املس تتتديرة خ تتل الي تتوم الع تتامل للقض تتاء علت ت العن تتف ابلتع تتاون م تتع مرك تتز احلماي تتة والتتهيت ت
الجتماع عام .2015
 تنظيم ندوة التعاي السلم وسيتولوجية احلوار عام .2017
) (17حيث مت كيد هذا املبدأ من خل املادة ( )4من النظام األساس املع لد ملركز احلماية والتتهي الجتماع .
) (18تتمث يف التايل:
 تعزيز الوجود الشرط عن طرين الدورايت اجملتمعية ابلقرب من املدار ملنع حالت العنتف التذي يقتع بتا
الطلبة أو عليهم ،وه رقابة لصيقة ابحلرم املدرس ا حيقن إنفاذ القانون.
 توفري آليات اتصا سريعة ومباشرة ملنع العقوابت البدنية عل األطفا وتتمث يف اآليت:
 تطبيتتن مط تراش ( :)2وةث ت وستتيلة س ترية متتتتن أف تراد اجملتمتتع متتن اإلبتتلغ اآلمتتن عتتن أي عنتتف يقتتع عل ت
شرحية األطفا .
 اخلط الساخن :خصصت الشرطة اجملتمعية عددا من األرقام حسب الختصتا اجلغترايف لتلقت املعلومتات
حو الساءة والعقوابت البدنية لألطفا .
) (19شت رق ( )1بشأن عدد القطراي يف املناصب القيادية خال الفرتة م  2008إىل 2015
8
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ابإلض تتافة إىل ااطب تتة اجمللت تتس األعل ت ت للقضت تتاء خبص تتو وايرات رمضت تتان واألعي تتاد وتنظت تتيم ال ت تزايرات يف تلت تتك
الفرتات ،ا يساهم يف ضمان حصو الطف عل حق يف الرعاية الجتماعية والوالديتة ،ومشتاركت يف األنشتطة
الرتفيهية.
بغ ت النظتتر عتتن عنصتتر الطف ت أو والدي ت أو الوص ت القتتانوين علي ت أو لتتوهنم أو جنستتهم أو لغتتتهم أو ديتتنهم أو
رأيهتتم أو وتتريه ،أو أصتتلهم القتتوم أو اإلثتتين أو الجتمتتاع  ،أو ثتتروهتم ،أو عجتتزهم ،أو مولتتدهم ،أو أي وضتتع
آخر.
تشم الفاات املستهدفة كت طفت تتويف والتداه ،أو كتان هتو الوالتد أو الوالتدين ،والطفت احملتروم بصتفة مؤقتتة
أو داجمة من بياة أسرية طبيعية ،ول يزيد عمره عن  18عام ا.
التوصيات.)122-60( ،)122-69( ،)122-68( :
وذلك بناء عل تقرير من اجلهة الطبية املختصة ،وافقة الووير املختص ملدة مخس ستنوات لتد أقصت  ،و وافقتة
رجيس لس الووراء فيما واد عل ذلك.
التوص ت ت ت تتيات رقت ت ت ت تتم (،)122-76( ،)122-75( ،)74،122( ،)122-73( ،)122-72( ،)122-71
(،)65-124( ،)64-124( ،)63-124( ،)80-122( ،)79-122( ،)122-78( ،)122-77
(،)73-124( ،)72-124( ،)71-124( ،)70-124( ،)69-124( ،)68-124( ،)66-124
(،)83-124( ،)81-124( ،)78-124( ،)77-124( ،)76-124( ،)75-124( ،)74-124
(.)80-124( ،)79-124( ،)60-124( ،)7-123( ،)6-123( ،)5-123( ،)4-123( ،)3-123
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) (26التوص ت تتيات رق ت تتم،)122-52( ،)122-51( ،)122-50( ،)122-49( ،)122-48( ،)122-47( :
(.)122-70( ،)122-54( ،)122-53
) (27حيث اتفن الطرفان عل التعاون يف عدد من اجملالت كتنمية الت متافحتة الجتتار ابلبشتر يف البلتدين ورفتع
قدراهتما ،وتباد التشريعات والتعليمات املنظمة للعم يف ا متافحة الجتار ابلبشر هبدف السرتشاد هبا.
) (28التوصيات رقم (.)124-58( ،)124-57( ،)122-62( ،)122-61
) (29الي تنص عل "ل حتص أية رسوم أو أجور عن اخلدمات اآلتية:
 حالت الطوار  ،واحلوادث الي تستدع دخو املري إىل املستشف .
 اخلدمات الوقاجية يف ا األمومة والطفولة.
 اخلدمات الوقاجية يف ا الصحة املدرسية للطلبة.
 خدمات األمراض املعدية والتطعيم".
) (30تتمثت يف معاملتتة بعت الفاتتات معاملتتة القطتريا املواطنتتون وهتتم :املترأة وتتري القطريتتة املتزوجتتة متتن قطتتري ،وأبنتتاء
املرأة القطرية املتزوجة من وري قطري ،وابإلضافة إىل الفاات األخرى الي يصدر بتحديدها قرار من الووير.
) (31أكتد امليثتتاق علت املبتتاد األساستية املتعلقتتة بتفالتتة احلتتن يف الصتتحة ،متضتمنا احلتتن يف احلصتتو علت ختتدمات
الرعايتتة الصتتحية األوليتتة بغ ت النظتتر عتتن العِتترق ،التتدين ،املتتوطن األصتتل  ،املعتقتتدات ،القتتيم ،اللغتتة ،العمتتر أو
اإلعاقتة ،ابإلضتتافة إىل احلتن يف احلصتتو علت الرعايتتة واخلتتدمات الصتحية دون أي ختتري متربر ،والعنايتتة اللومتتة
بصتتورة لجقتتة وحمرتمتتة يف يتتع األوقتتات ،واحلفتتا علت كرامتتة املتري  ،وحتتن املتري يف تلقت آليتتة دعتتم مناستتبة
وفعالة يف حا وجود أي تظلم أو شتوى ،واحلن يف اخلصوصية والسرية.
) (32اتتتص بصتتفة أساستتية ابحتضتتان البتتتتارات وتطتتوير أفض ت املمارستتات يف محايتتة األطفتتا وذلتتك عتترب اخل تربات
املختلفة يف الدولة.
وضع تقارير منظمة اىل ووارة الصحة بشتتن املستاج املتعلقتة تستاءة معاملتة األطفتا ابلدولتة ،ومحايتة األطفتا متن
العنف ابلدولة.
) (33تقدم خدماهتا إىل فاتة العمالتة املصتابة والتذين تعرضتوا حلتوادث أو أمتراض أدت إىل إعاقتات أو أمتراض داجمتة أو
شب داجمة ا حيو دون حتقين اادف األساس متن تواجتدهم يف الدولتة ،وللبحتث يف املشتاك التي قتد تواجت
امل ت تري وتس تتهي إج ت تراءات نق ت ت امل ت تري إىل بل تتده ،ومت تتن اه تتم اختصاص تتاهتا :التواص ت ت م تتع أص تتحاب العم ت ت
وأصحاب املري يف قطر ،والتواص مع أسرت خارج الدولة للوصتو إىل املعلومتات املطلوبتة والتنستين معهتم تا
يتطل تتب اا تتاذه ،التع تتاون م تتع بعت ت الس تتفارات لتس تتهي مهم تتة اللجن تتة ،اقت ترتا وت تتوفري املرك تتز الطت ت املناس تتب
لس تتتمرارية التتهيت ت يف بل تتد املص تتاب والتواصت ت معه تتم ،التع تتاون والتنس تتين م تتع اجملل تتس العلت ت للقض تتاء لتست تريع
إجتراءات التعتتوي املتتادي ،تتتوفري املواونتتة املطلوبتتة لتغطيتتة نفقتتات ستتفر العامت املصتتاب ،ونفقتتات الفريتتن الطت
املص تتاحب واألجه تتزة الطبي تتة وتغطي تتة تت تتاليف اس تتتمرارية التتهي ت يف املرك تتز الط ت يف بل تتد ونفق تتات مراف تتن أهت ت
املري  ،البحث يف املعوقات الي تقتض اااذ إجراءات قانونية خلروج نق املري بلده يف أسر وقت.
) (34املشتتلة وجتب قترار وويتر الصتحة رقتم  22لستنة  2017والتي اتتص تعتداد التربام والليتات املنفتذة ابلدولتة
ألهداف اخلطة الوطنية ابلتنسين مع اجلهات املعنية ابلدولة ،ومراجعة ومراقبة تنفيتذها وتطبيقهتا ،واعتداد وتنفيتذ
برمم وطتين للفحتص املبتتر للمستتهدفا متن الطفتا ابلتعتاون متع التووارات واملؤسستات احلتوميتة والتعليميتة
ذات الختصا  ،ووضع الي للتنين والتواص مع كافة اجلهتات ذات الصتلة يف هتذا اجملتا  ،تا يستمح بتحقيتن
اهداف اللجنة ،ونشر الوع من خل إقامة املؤمترات والندوات واعداد النشرات وبرام التدريب ووريها.
) (35يقوم ابلتعام با كافة اجلهات ومؤسسات اجملتمع املدين ،حيث يعم عل تطتوير وتوجيت اخلتدمات العلجيتة
والتتهيليتتة وتقتتدمي ال تربام التوعويتتة والوقاجيتتة للفاتتة املستتتهدفة ،ورصتتد املؤشتترات الجتماعيتتة ،والتواص ت متتع استتر
احلالت ووضع اخلطط العلجية ،وتقتدمي اخلتدمات الرشتادية ،ومحايت الفاتات املستتهدفة واحليلولتة دون وصتواا
اىل حالة القهر والعزلة ،والتنسين مع اجلهات املعنية لتتهليها وإعادة د ها يف اجملتمع من جديد.
) (36التوصيات رقم.)122-67( ،)122-66( ،)122-65( ،)122-64( ،)122-63( :
) (37مثت ت حق تتوق املس تتاواة والترام تتة والص تتحة والبيا تتة الس تتليمة وحق تتوق الطفت ت يف اللع تتب والرتفي ت والص تتحة والتعل تتيم
والرعايتتة ،واحلتتن يف التعبتتري وإبتتداء ال ترأي ،واحلتتن يف األمتتن واألمتتان ،ومفتتاهيم الستتلم والتفتتاهم التتدويل ،واح ترتام
اآلخر وتقبل  ،وحن الشعوب يف تقرير مصريها ،وحقوق املرأة ،وحرية العقيدة والقيام ابلشعاجر الدينية ووريها.
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وه  :الدلي السرتشادي للمعلم للرتبية عل حقوق اإلنسان ،وأدلة عل حقتوق اإلنستان (ابتتداج  ،إعتدادي،
اثنوي) ،ودلي الرتبية القيمية.
وه  :العلوم الجتماعية واخلدمة الجتماعية ،والقانون ،والدعوة ،والعلقات الدولية.
انظر الفقرة ( )16من التقرير.
التوص ت تتيات رق ت تتم،)124-53( ،)124-52( ،)124-51( ،)124-49( ،)124-48( ،)124-47( :
(.)59-122( ،)7-123( ،)124-54
التوصيات.)34-124( :
كمتتا مت تنظتتيم امل تؤمترات التتي هتتتدف ملناهضتتة خط تاب التراهيتتة والتطتترف حيتتث استضتتافت الدولتتة الجتمتتا
التنفيذي التابع ملبادرة اسطنبو  18/16بعنوان "تعزيز احلرية الدينية من ختل التعتاون بتا األداين" يف متار
عتتام  2014ومتؤمتر "احلتوار العتتري األمريتت اآليبتتريي" ختتل الفتترتة متتن  15اىل  16ستتبتمرب  ،2015والتتذي
هدف إىل إ اد آليات ووضع تصور خلطة عم من شتهنا احلد من خطاب التراهية والتطرف.
كما تستضيف دولة قطر ستنوايا متؤمتر الدوحتة التدويل حلتوار األداين ،التذي يشتارك فيت مفتترين وعلمتاء و ثلت
الدايمت ،ومن أ اء اتلفة من العامل.
التوصيات رقم.)122-14( ،)122-13( ،)122-12( ،)122-11( ،)122-10( :
ملحتتن (رقتتم  :)1أهتتم ال تربام التدريبيتتة يف تتا حقتتوق اإلنستتان والتتي مت تنظيمهتتا متتن قب ت مؤسستتات الدولتتة
خل الفرتة من .2018-2014
التوصيات رقم.)4-122( ،)3-122( :
ونتتص التعتتدي عل ت "تتمتتتع اللجنتتة ابلستتتقل التتتام يف ارستتة أنشتتطتها املتعلقتتة لقتتوق اإلنستتان ،ول تتوو
مساءلة عضو اللجنتة جناجيت ا أو ديبيت ا عمتا يُبديت أمتام اللجنتة وجلاهنتا الفرعيتة متن آراء أو أقتوا ابلنستبة لألمتور
التتي تتتدخ يف اختصاصتتها .ول تتوو ،يف وتتري حتتالت التلتتبس ،دختتو مقتتر اللجنتتة أو فروعهتتا أو متاتبهتتا أو
تفتي أي منها ،إل لضور حمام عام عل األق  ،بناءا عل أمر من القاض املختص."...
ملحتتن رقتتم ( :)2تقريتتر العتتام اخلتتامس بشتتتن استتتمرار انتهاكتتات حقتتوق النستتان والصتتادر متتن اللجنتتة الوطنيتتة
حلقوق اإلنسان.
ملحن رقم ( :)3قرار حمتمة العد الدولية فيما يتعلن ابلتدابري املؤقتة (قطر ضد المارات العربية املتحدة).
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