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 ردود الدولة على قائمة املسائل املقدمة من جلنة امليثاق بشأن التقرير الثاني للدولة 

إىل اللجنة الوطنية اليت شكلت إلعداد التقرير، تطلب  (2 صفحة)أشار تقرير الدولة الطرف  .1

 عداد التقرير.إاملنظمات غري احلكومية يف عملية اللجنة تزويدها مبعلومات عن مساهمة 

مت إرسال التقرير بعد  معنية، وقدبإعداد التقرير جلنة حكومية مكونة من عدة جهات حكومية  قام

 االنتهاء من إعداده للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وذلك لالستئناس مبرئياتها ومالحظاتها.

خالل عملية إعداد التقرير خماطبة العديد من منظمات اجملتمع املدني لتزويد جلنة متت إضافة إىل أنه 

 .منظمة كلومهام الختصاص وفقًا  رإعداد التقرير باملعلومات والبيانات الالزمة إلعداد التقري

واخلاص بتعديل بعض  2015( لسنة 1( لصدور القانون رقم )14صفحة التقرير )شار أ .2

حصائية حديثة عن نسبة إيرجى تزويد اللجنة مبعلومات  2004( لسنة 14أحكام قانون العمل رقم )

القانون املشار اليه، وتواتر هذا عمال اليت جرى التحري )التفتيش( عن امتثاهلا ألحكام مؤسسات األ

 و مالحقات.أدارية إجراءات إسفرت عن أحري، ونسبة عمليات التفتيش اليت الت

حسب نتيجة  2016 املهنية لسنةإحصاءات تفتيش العمل والسالمة والصحة ( 1جدول رقم )
 التفتيش

 2016الزيارات التفتيشية خالل  نتيجة التفتيش

 جمموع صحة و سالمة   عماليتفتيش 

 27550 8513 19037 مقبول

 14950 5137 9813 تنبيه بإزالة خمالفة

 1142 232 910 حمضر
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 898 644 254 حظر

 44540 14526 30014 جمموع الزيارات

   5144 20113 عدد الشركات

     9656 عدد عمليات املسح امليداني

 

 التفتيشالزيارات التفتيشية حبسب نوع ( 2جدول رقم )

 2016الزيارات التفتيشية خالل  نوع  التفتيش

 جمموع صحة و سالمة  تفتيش عمالي 

 36582 6784 29798 دوري /  مفاجئ

 3208 2992 216 إعادة تفتيش

 2056 2056   محلة

 1208 1208   تفتيش ذاتي

 1100 1100   العمل حتت الشمس

 303 303   صابة عملإ

 83 83   بناء على شكوى

 44540 14526 30014 جمموع الزيارات
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 2016خالل  الزيارات التفتيشية حبسب موقع التفتيش( 3جدول رقم )

 جمموع صحة وسالمة تفتيش عمالي موقع التفتيش

 33225 3211 30014 منشأة

 7760 7760 - موقع العمل

 3555 3555 - السكن

 44540 14526 30014 جمموع الزيارات

 

 الشركات اليت متت زيارتها عن طريق مفتشي العمل حبسب حجم الشركة (4)جدول رقم 

 عدد الشركات اليت مت توزيعها نوع  الشركة من جهة حجم العمل

 )تفتيش العمل( 

 14108 عامل( 20شركات صغرية )أقل من 

 1436 عامل( 50-99شركات متوسطة )

 914 عامل فأكثر( 100شركات كبرية جدا )من 

 16458 الشركاتجمموع 
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2016ش العمل خالل عام داء تفتيأاحصائيات تعكس  ( يوضح5جدول رقم )  

 جمموع صحة وسالمة تفتيش عمالي نتيجة التفتيش

 27550 8513 19037 مقبول

 14950 5137 9813 تنبيه بإزالة خمالفة

 1142 232 910 12**حمضر

 898 644 254 3** حظر

 44540 14526 30014 جمموع الزيارات

  5144 20113 عدد الشركات

   9656 نيعدد عمليات املسح امليدا

 

 

 

 

                                                           
 حمرر يقوم بتحريره مفتش العمل إلثبات األفعال املخالفة لقانون العمل واختاذ االجراءات املناسبة بشأنها.** احملضر هو  1

 ارية والعمل والشؤون االجتماعية.** حظر املنشأة يؤدي إىل وقف كافة معامالت املنشأة مع وزارة التنمية اإلد 2

 التأكد من إزالة املخالفة أو توقيع حمضر ضبط خمالفة.***تنبيه بإزالة خمالفة: من خالل إعادة التفتيش يتم  3
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 بالتصديق 2013( لسنة 66ىل صدور املرسوم رقم )إ( 54ر تقرير الدولة الطرف )فقرة شاأ .3

، يرجى 2013( لسنة 18نسان ونشره يف اجلريدة الرمسية بالعدد رقم )على امليثاق العربي حلقوق اإل

 بنماذج ألحكام قضائية باالستناد أو اإلشارة ألحكام امليثاق العربي حلقوق االنسان.تزويد اللجنة 

مجيع األحكام يف الدعاوى اجلنائية وفقًا لقوانني دولة قطر اليت صدرت موائمة ألحكام امليثاق تصدر 

 وأحكام املواثيق الدولية يف جمال حقوق اإلنسان. ناإلنساالعربي حلقوق 

وتطبيق امليثاق العربي  ،حقوق اإلنسان مببادئونستعرض بعض هذه القوانني اليت تؤكد التزام دولة قطر 

 سواء أثناء احملاكمة أو بعد صدور األحكام القضائية. ،حلقوق اإلنسان

 :جراءات اجلنائيةقانون اإل :اواًل

 (40مـادة )

املختصة بذلك، ويف األحوال املقرر  "ال جيوز القبض على أي شخص أو حبسه إال بأمر من السلطات

 قانونًا، كما جتب معاملته مبا حيفظ عليه كرامة اإلنسان وال جيوز إيذاؤه بدنيا أو معنويًا.

 وجيب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه املتهم إىل حقه يف الصمت ويف االتصال مبن يرى. "

 (221مـادة )

عنه، وإذا مل يوكل املتهم حماميًا، وجب على احملكمة أن  "جيب أن يكون لكل متهم جبناية حمام يدافع

 تندب حماميًا للدفاع عنه".
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 (323مـادة )

"ال جيوز تنفيذ العقوبات أو التدابري املقررة قانونًا، ألي جرمية، إال مبقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من 

 حمكمة خمتصة".

 (344مـادة ) 

 أيام األعياد الرمسية أو األعياد اخلاصة بديانة احملكوم عليه"."ال جيوز تنفيذ عقوبة اإلعدام يف 

 (345مـادة )

"يوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام على املرأة احلامل إىل أن تضع مولودها، فإذا وضعته حيًا وكان احلكم 

زيرًا، بإعدامها قصاصًا أو حدًا يؤجل تنفيذ احلكم ملدة سنتني بعد وضعها، أما إذا كان احلكم بإعدامها تع

 فيجوز أن يستبدل بعقوبة اإلعدام احلبس املؤبد".

 (354مـادة )

"إذا كان احملكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا مبرض يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، 

 يؤجل تنفيذ العقوبة عليه حتى يزول سبب التأجيل".

 (355مـادة )

حرية بعاهة يف العقل، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يربأ، "إذا أصيب احملكوم عليه بعقوبة مقيدة لل

 ويودع يف مأوى عالجي على أن ختصم املدة اليت يقضيها فيه من مدة العقوبة احملكوم بها".
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 (356مـادة ) 

ومل يكونا حمبوسني -ولو عن جرائم خمتلفة  -"إذا كان حمكوماً على رجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية

تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن اآلخر، وذلك إذا كانا يكفالن صغريًا مل من قبل، جاز 

 يتم ستة عشرة سنة كاملة، وكان هلما حمل إقامة معروف يف قطر".

 حداث:انون األثانيًا: بعض املواد من ق

 (20مادة )

اية أو جنحة فال جيوز "إذا ارتكب احلدث الذي جتاوز سنه أربع عشرة سنة ومل يتم ست عشرة سنة جن

 باإلعدام أو احلبس املقرتن باألشغال الشاقة، أو اجللد، وحيكم عليه بإحدى العقوبات اآلتية:ه احلكم علي

 إذا ارتكب جناية عقوبتها باإلعدام أو احلبس املؤبد، حكم عليه باحلبس مدة ال جتاوز عشر سنوات. -1

إحدى هاتني العقوبتني حكم عليه بذات العقوبة يف  إذا ارتكب جرمية عقوبتها احلبس والغرامة أو -2

 حدود نصف احلد األقصى املقرر هلا قانونًا.

يف غري اجلرائم اليت تكون عقوبتها اإلعدام أو احلبس املؤبد بداًل من توقيع  –وجيوز حملكمة األحداث 

يها يف املادة الثامنة من أن حتكم على احلدث بأحد التدابري املنصوص عل –العقوبات الواردة بهذه املادة 

 هذا القانون عدا التوبيخ والتسليم".

 (21مادة )

 "تنفذ عقوبة احلبس اليت تصدر على احلدث املنحرف يف دار اإلعداد االجتماعي".
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 (32مادة )

احملامني  أحد"جيب أن يكون للحدث املتهم يف جناية حمام فإذا مل يكن قد اختار حماميًا، ندبت احملكمة 

للدفاع عنه. ويف هذه احلالة تقدر احملكمة األتعاب املناسبة، وتدفع من االعتماد املالي الذي خيصص 

 هلذا الغرض يف موازنة احملاكم العدلية، على أن تتوىل حتصيله من احلدث حال قدرته على السداد.

 ًا للمحكمة".فإذا كان احلدث متهمًا بارتكاب جنحة كان ندب حمام للدفاع عنه جوازي

 (33مادة )

"على حمكمة األحداث قبل الفصل يف أمر احلدث اخلاضع ألحكام هذا القانون االطالع على تقرير اجلهة 

من حالته اجلسمية والعقلية والنفسية  االجتماعيني للتحققاملختصة بوزارة الداخلية وتقرير املراقبني 

 حنراف".واالجتماعية املتصلة بأسباب احنرافه أو تعرضه لال

عفى العامل من الرسوم القضائية يف الدعاوي العمالية اليت يقيمها أن املشرع أىل إكما نشري كذلك 

امليثاق العربي  من ذلك كله يتضح أن التشريعات القطرية جاءت موائمة ألحكام .العمال ضد أرباب العمل

 .نسانيضًا حلقوق اإلأحكام املواثيق الدولية أحلقوق االنسان و
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ىل أن مركز احلماية والتأهيل االجتماعي باملؤسسة إ( 33ولة الطرف )صفحة شار تقرير الدأ .4

تطلب اللجنة تقديم ولتأهيل ضحايا العنف من النساء،  متكاماًل ًاالقطرية للعمل االجتماعي يقدم برناجم

 اليت قدمت هلن. معلومات مصنفة عن عدد النساء الذين استفادوا من خدمات املركز ونوعية اخلدمات

 2016مبركز )أمان( ن الت النساء واخلدمات املقدمة هلإحصائية حا( 6جدول رقم )

 العدد التصنيف

 283 عنف جسدي

 22 عنف مركب

 7 عنف جنسي

 54 عنف نفسي

 11 سريُأتصدع 

 105 معرض للعنف

 482 اجملموع

 

   2016للعام لنساء حسب نوع اخلدمة عدد اخلدمات املقدمة ل( 7جدول رقم )

 العدد نوع اخلدمة

 4299 خطوط ساخنة

 128 رشاد وتوجيهإ

 303 استشارات اجتماعية ونفسية وقانونية
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 17 يواءإ

 596 خدمات تأهيل

 5343 اجملموع

 

( إىل التدابري اليت اختذتها حلظر التعذيب إعماالً للمادة 56شار تقرير الدولة الطرف )الفقرة أ .5

تطلب اللجنة تزويدها مبعلومات إضافية عن التدابري املتخذة بشأن إنفاذ توصية اللجنة ( من امليثاق، 8)

 جرمية التعذيب ال تسقط بالتقادم. ينص على أن ًاصرحي ًا( بتضمني قانون العقوبات حكم4)رقم 

يعية جراء دراسة شاملة لتشريعات الدولة إلجراء التعديالت الالزمة وفقًا للحاجات التشرإجيري حاليًا 

 املقررة.

 

جها الدولة الطرف هىل بعض السياسات واالسرتاتيجيات اليت تنتإ (59)فقرةأشار التقرير  .6

يف سبيل حتسني فعالية وجودة الرعاية الصحية، تستفسر اللجنة عن وجود نصوص تشريعية تضمن 

( من 9احلر إعمااًل ألحكام املادة ) هية أو علمية على أي شخص دون رضاعدم جواز إجراء جتارب طب

 امليثاق.

حترص وزارة الصحة العامة على تنفيذ توصيات جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق( فقد قامت 

على الواردة الوزارة بالقيام بالعديد من التدابري واإلجراءات لضمان التطبيق الفعلي هلذه التوصيات 

 :النصوص القانونية اآلتيةوذلك من خالل  األولي التقرير
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 -على: بشأن تشريح اجلثث اآلدمية  2012( لسنة 2( من القانون رقم )5نصت املادة ) -1

"يكون التشريح ألغراض تعليمية لدراسة اجلسم البشري، ويقوم به أعضاء هيئة التدريس االختصاصيون 

ال جيوز تشريح جثة املتوفى، ألغراض تعليمية، و، يف كليات الطب، وطلبة الكلية حتت إشراف معلميهم

، إال بناًء على موافقة كتابية موثقة منه قبل وفاته أو بناًء على موافقة الورثة وإذن احملكمة املختصة

وجيوز بإذن من احملكمة املختصة تشريح جثث املتوفني جمهولي الشخصية أو من ال يعرف هلم وارث 

يع األحوال، ال جيوز تشريح جثة املتوفى ألغراض تعليمية إال ويف مج، أو قريب يعرتض على ذلك

 .قبل وفاته" بناء على موافقة كتابية موثقة منه

 صور اإلهمال ويتضمن الطبية،املسؤولية  بشأنقانون دراسة مشروع  بصددالصحة العامة وزارة  -2

ويتضمن مشروع القانون مواد تتعلق مبوضوع التجارب الطبية  بها،اليت حيظر للممارس الصحي القيام 

 الشخص.

وسوف يتضمن  الطبية،البحوث العلمية  بشأن بصدد دراسة مشروع قانونالعامة رة الصحة وزا -3

 الصحية.املوضوعات املتعلقة بالتجارب 
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الواردة يف القانون ( إىل احلقوق والضمانات 61و 60شار تقرير الدولة الطرف الفقرات )أ .7

حصائية حديثة إشر، يرجى تزويد اللجنة مبعلومات بشأن مكافحة االجتار بالب 2011( لسنة 15رقم )

عن عدد األشخاص الذين مت مساءلتهم مبوجب أحكام هذا القانون، والعقوبات اليت صدرت حبقهم، 

 ومناذج من تلك األحكام.

باملخالفة ألحكام البغاء مبقابل  مبمارسةودعاوي الدخول  وردت للمحاكم بعض الدعاوي اخلاصة ببيع مسات

 .احلكم فيهاومت ، 2011( لسنة 15رقم ) قانون مكافحة اإلجتار بالبشر

ية دعاوي قضائية أجتار بالبشر حتى اآلن وال توجد ن دولة قطر خالية من ظاهرة اإلبالذكر أومن اجلدير 

 املتاجرة باألعضاء البشرية. فيهاا مب بتدائيةاإلمام الدوائر اجلنائية باحملكمة أ

 

حصائية حديثة عن عدد األماكن املخصصة إليواء ضحايا إتطلب اللجنة تزويدها مبعلومات  .8

، وأعداد 2011( لسنة 15( من القانون رقم )7اإلجتار بالبشر، واملنشأة مبوجب أحكام املادة )

نفقتها الدولة هلذا أقدمة هلم، ومقدار األموال اليت املستفيدين من تلك املراكز، ونوعية اخلدمات امل

 الغرض.

جتدر اإلشـــارة إىل أن دولة قطر قامت بإنشـــاء عدة أماكن خمصـــصـــة إليواء ضـــحايا انتهاكات حقوق  

   بيل املثال ال احلصر "مركز أمان".اإلنسان كافة متضمنًا ذلك ضحايا اإلجتار بالبشر على س

تهدف إىل تنســيق اجلهود الوطنية ملراقبة  ، وطنية ملكافحة اإلجتار بالبشــر جلنةالدولة بإنشــاء كما قامت 

ومنع ومكافحة كافة أشــكال اإلجتار بالبشــر، وختتص اللجنة من بني اختصــاصــات أخرى بإعداد اخلطة   

شر،         سنوي عن جهود قطر يف مكافحة اإلجتار بالب شر تقرير  الوطنية ملكافحة اإلجتار بالبشر، وإعداد ون
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ـة لتأمـ                 وكذلك  ـات املعنيـ ـة واجلهـ ـلطات املختصـ ـع السـ ـيق مـ ـم        يختتص بالتنسـ ـة والدعـ ـ ـن احلماي

 اجملتمعــي. ندماجاالار بالبــشر ملساعدتهم عــلى لضحايا اإلجت

مل احملاور تتش واليت (2022-2017جتار بالبشر )مشروع اخلطة الوطنية ملكافحة اإل عدادإوقد مت 

 .التعاون اإلقليمي والدولي( –نية املالحقة القانو-احلماية –التالية )الوقاية 

 

 2004( لسنة 22ىل أن أحكام القانون املدني رقم )إ( 36ر تقرير الدولة الطرف )صفحة أشا .9

تنظم مسألة تعويض ضحايا جرمية اإلجتار بالبشر، تستفسر اللجنة عن عدد القضايا املرفوعة يف هذا 

يغطيها التقرير، ونسبة األحكام اليت صدرت لصاحل الضحايا بالتعويض، ومناذج الشأن خالل الفرتة اليت 

 من تلك األحكام.

وفقًا للقانون القطري فإن أي شخص ُيلحق به ضرر حيق لُه التقدم بدعوى أمام احملاكم للتعويض عن 

جتار بالبشر، هذا الضرر وهذا النص العام ينطبق على مجيع أنواع الضرر متضمنًا ذلك ضحايا جرمية اإل

إال إنه مل يتم رصد أي من القضايا املتعلقة بتعويض ضحايا جرمية اإلجتار بالبشر خالل الفرتة اليت غطاها 

 التقرير.
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يرجى تزويد اللجنة مبعلومات عن جهود الدولة الطرف حلظر استغالل األطفال يف النزاعات  .10

 امليثاق.( من 2( فقرة )10املسلحة إعماًل ألحكام املادة )

حظر استخدام األطفال يف النزاعات املسلحة جمال يف هذا اإلطار نورد لكم أهم جهود دولة قطر يف 

 على الصعيد الدولي والوطين وهي كاآلتي:

ل األطفال يف النزاعات املسلحة: أواًل: على صعيد انضمام دولة قطر إىل اتفاقيات دولية حتظر استغال

، 1949امللحق باتفاقيات جنيف األربع لعام  1977قطر طرف يف الربوتوكول األول لعام  ةدول .1

 واملتعلق حبماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية. 

، 1949امللحق باتفاقيات جنيف األربع لعام  1977دولة قطر طرف يف الربوتوكول الثاني لعام .2

 واملتعلق حبماية ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية. 

 . 1989دولة قطر طرف يف اتفاقية حقوق الطفل لعام .3

األطفال يف املنازعات  اكدولة قطر طرف يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرت.4

 . 2000لعام  املسلحة

 :يًا: على صعيد التشريعات الوطنيةثان

"ترعى الدولة النشء،  منه على التالي:( 22نّصت املادة )، 2004ستور الدائم لدولة قطر لعام الد.1

شر اإلهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر  وتقيةوتصونه من أسباب الفساد وحتميه من االستغالل، 

 له الظروف املناسبة لتنمية ملكاته يف شتى اجملاالت، على هدى من الرتبية السليمة".

التالية  التدابري باختاذ، حيث قامت الدولة وطنية إعمااًل لنصوص االتفاقيات الدوليةالتشريعات ال. 2

 على النحو التالي:  االختياريفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا ات نّصت عليهوفقًا ملا 
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 :وهي كالتالي سنة يف العمليات العسكرية 18لضمان عدم اشرتاك من هم دون املتخذة تدابري ال (أ

 ( على أنه 11/2قد نصت املادة )ف ،بإصدار قانون اخلدمة العسكرية 2006( لسنة 31) القانون رقم

( من 13/2وأشارت املادة )، يقل عمره عن عشرين سنة ميالدية" أالفيمن يعني ضابطًا ما يلي: "يشرتط 

وال  ةعشر أال يقل عمره عن مثاني"املرسوم على أنه "يشرتط فيمن يعني يف الرتب األخرى، ما يلي: 

السلطة املختصة ( من القانون على أنه "حتدد 16كما نّصت املادة ) س وثالثني سنة ميالدية".يزيد على مخ

قواعد وشروط تعيني غري القطريني كعسكريني يف اجلهات العسكرية، ملدة مؤقتة عن طريق االنتداب 

أو اإلعارة من الدول األخرى أو عن طريق التعاقد. وتسري عليهم أحكام هذا القانون، فيما مل يرد بشأنه 

 ة معهم".نص يف االتفاقية املربمة مع دوهلم أو يف نصوص العقود املربم

 ( منُه على أن " ُيكلف باخلدمة 2بشأن اخلدمة الوطنية، فقد نّصت املادة ) 2014( لسنة 5قانون رقم )ال

وقضت املادة . ثني من عمره"العاملة كل قطري من الذكور أمت الثامنة عشرة ومل يتجاوز اخلامسة والثال

من ال تنطبق عليه أحكام هذا القانون، ( من القانون بأنه "جيوز للقائد العام أو من يفوضه، جتنيد 6)

وذلك بناًء على رغبته، على أال يقل عمره عن مثاني عشرة سنة، ويف هذه احلالة تسري بشأنه أحكام 

ويصدر بتحديد ضوابط أداء اخلدمة ومدتها وطبيعتها  هذا القانون واألوامر والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

 السابقة، قرار من الوزير". يف احلالة املشار إليها يف الفقرة

 وذلك مبوجب 2003( لسنة 31ر جملس الوزراء الئحة تنفيذية لقانون اخلدمة العسكرية رقم )اصدإ ،

( من الالئحة على أنُه "ُيشرتط يف 27/2، حيث نّصت املادة )2008( لسنة 5قرار اجمللس رقم )

وعشرين سنة  اثنتنيرة وال يزيد على املتقدم لرتبة مرشح ضابط ما يلي: أال يقل عمرُه عن مثاني عش
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( من الالئحة املذكورة أن يقدم طالب التعيني صورة عن بطاقتِه الشخصية 5واشرتطت املادة )ميالدية".  

 وصورة عن شهادة امليالد أو ما يقوم مقامها وذلك للتأكد من أن املتقّدم ضمن السن القانوني.

وهي  القوات املسلحة للدولة يفعام  18يبلغ مل  االلزامي ملن تجنيدالعدم  لضماناملتخذة تدابري ال (ب

 كالتالي:

  بشأن اخلدمة الوطنية موضوع اخلدمة اإللزامية حيث يشري  2014( لسنة 5قانون رقم )النظم

( منُه على أن " ُيكلف 2من القانون(. ونّص القانون يف املادة ) 1إليها بـ "اخلدمة العاملة" )املادة 

 مره".عباخلدمة العاملة كل قطري من الذكور أمت الثامنة عشرة ومل يتجاوز اخلامسة والثالثني من 

 سنة  18يقل العمر احملدد لذلك عن  أن  ال. وجيب ًايف دولة قطر تطوعي وليس إجباري دالتجنيو

 سنة بالنسبة إىل اخلدمة الوطنية.  18بالنسبة إىل اخلدمة العسكرية و إمتام 

سنة يكون تطوعًا حقيقيًا  18املتخذة لضمان أن التطوع يف القوات املسلحة ملن هم دون  ج( التدابري

هذا الطرح فإن  : عليهناًء على دليٍل موثوٍق عن السّنومبوافقة من اآلباء أو األوصياء القانونيني وأن يتم ب

 عالُه.أسنة، كما ورد  18د يكون ملن بلغ ألن التجنييف دولة قطر وذلك غري وارد 

األدنى للسّن املذكور يف اإلعالن الذي أصدرتُه دولة قطر عند االنضمام إىل الربوتوكول الثاني،  د( احلد

 املسلحة.والذي يكون مسموحًا بِه يف القوات 

  ( من 3( من املادة )2، طبقًا للفقرة )25/7/2002عالنًا بتاريخ إأصدرت دولة قطر

رتاك األطفال يف النزاعات املسلحة، يقضي بأن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اش

دولة قطر تعلن بأن التجنيد يف قواتها املسلحة والقوات النظامية األخرى هو تطوعي ويشمل الذين 
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( من 3بلغوا الثامنة عشرة من العمر، وبأنها تأخذ يف نظر االعتبار الضمانات اليت أوردتها الفقرة )

ن دولة قطر تؤكد بأن تشريعها الوطين ال يضم أي نص إعالن، فنفس املادة. ويف إصدارها هلذا اإل

 للتجنيد اإلجباري أو القسري. 

 

( إىل الوضع القانوني املنظم حلاالت احلبس االحتياطي يف 46:38أشار التقرير )صفحات  .11

أو الدولة الطرف، وتستفسر اللجنة فيما إذا كان النظام القانوني يسمح لكل شخص وقع ضحية توقيف 

( من 7( فقرة )14اعتقال تعسفي أو غري قانوني يف احلصول على تعويض إعمااًل ألحكام املادة )

 امليثاق.

وفقًا للقواعد العامة يف القانون املدني فإن أي شخص يلحق به ضرر ما يتقدم بدعوى أمام احملاكم  

من هذا القانون واليت  (199)املدنية للمطالبة بالتعويض عن هذا الضرر وهو ما جاء صراحة بنص املادة 

وهو نص مطلق ينطبق على الدولة  ،" للغري يلزم من ارتكبه بالتعويضكل خطأ سبب ضررًا"تنص على 

 ( لتؤكد هذا احلق وتنظمه.216-215-201-200واد )ثم جاءت نصوص امل ،اجتاه األفراد والعكس

 

 

 



18 
 

 الطرف يكفل لكل متهم متت )تثبت( تستفسر اللجنة فيما إذا كان النظام القانوني يف الدولة .12

( فقرة 19براءته مبوجب حكم بات احلق يف التعويض عن األضرار اليت حلقت به إعمااًل ألحكام املادة )

 ( من امليثاق.2)

وفقًا للقواعد العامة يف القانون املدني فإن أي شخص يلحق به ضرر ما يتقدم بدعوى أمام احملاكم املدنية 

من هذا القانون واليت تنص  (199عن هذا الضرر وهو ما جاء صراحة بنص املادة ) للمطالبة بالتعويض

وهو نص مطلق ينطبق على الدولة اجتاه "، كل خطأ سبب ضررًا للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض"على 

 لتؤكد هذا احلق وتنظمه.( 216-215-201-200واد )األفراد والعكس ثم جاءت نصوص امل

 

(، بشأن 14عن التدابري اليت اختذتها الدولة الطرف إلنفاذ توصياتها رقم ) تستفسر اللجنة .13

( لسنة 3، وقانون مكافحة اإلرهاب رقم )2002( لسنة 17إعادة النظر يف قانون محاية اجملتمع رقم )

، لكفالة حق مجيع األشخاص احملرومني من 2003( لسنة 5، وقانون إنشاء جهاز أمن الدولة )2004

 التمتع جبميع الضمانات األساسية الواردة يف امليثاق.حريتهم يف 

تطلبات واملعايري املن الدولة تشهد نهضة تشريعية شاملة ملراجعة القوانني القائمة وتطويرها مبا يتناسب مع إ

 هذا الصدد.وأن القوانني املشار إليها ستؤخذ باالعتبار يف  ،الدولية
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( 16ذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة رقم )تستفسر اللجنة عن التدابري اليت اخت .14

عساره عن الوفاء إلى عدم جواز حبس شخص ثبت قضائيا بشأن النص صراحة يف التشريعات الوطنية ع

 ( من امليثاق.18بدين ناتج عن التزام تعاقدي، اتساقًا مع أحكام املادة )

وضع بعض الضوابط  1990( لسنة 13رقم )حيث أن املشرع يف قانون املرافعات املدنية والتجارية 

كتاب الثالث من قانون املرافعات لضمان عدم تطبيق أحكام حبس املدين الواردة يف الباب اخلامس يف ال

وعلى ذلك نصت  ،حبسهفال جيوز  ًاكان املدين معسر إذاخر آعلى السداد، ومبعنى  ًاكان قادر إذاال إ

لقاضي التنفيذ، إذا ثبت لديه أن احملكوم عليه قادر  زنه: "جيوأقانون املرافعات على  ( من515املادة )

على الوفاء مبا حكم به، وأمره بالوفاء فلم ميتثل، أن يأمر حببسه. وال جيوز أن تزيد مدة احلبس على 

ثالثة أشهر وإذا كان املدين شخصًا معنويًا خاصًا، صدر األمر حببس من يكون االمتناع راجعا إليه 

 .شخصيا"

 يلي:ما  علىنسانية يف هذا الشأن حيث نصت ( بعض الضمانات اإل516)املادة كما وضعت 

 ال جيوز إصدار أمر حببس املدين يف األحوال اآلتية:

 إذا مل يبلغ الثامنة عشرة، أو جتاوز السبعني من عمره. .1

 إذا كان زوجًا للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما مل يكن الدين نفقة مقررة. .2

م كفالة مصرفية، أو كفيالً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين يف املواعيد احملددة، إذا قد .3

 أو أرشد عن أموال له يف الدولة؛ جيوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين.

إذا ثبت بتقرير من اجلهـة الطبية املختصة، أن املدين مريض مرضًا مزمنًا ال يرجى شفاؤه، وال  .4

 عه السجن.يتحمل م
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 إذا كان الدين املنفذ به يقل عن ألف ريال، ما مل يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة. .5

 كما جيوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس املدين يف احلالتني اآلتيتني:

إذا ثبت بتقرير من اجلهة الطبية املختصة أن املدين مريض مرضًا مؤقتًا ال يتحمل معه السجن،  -أ

 شفائه. ويكون التأجيل حلني

ويكون التأجيل إىل ما بعد مضي سنتني من وضع احلمل، لرعاية  ،حاماًل امرأةإذا كان املدين  -ب

 الرضيع.

 

جراءات اليت اختذتها لتسهيل عملية ( إىل اإل111الدولة الطرف )فقرة  أشار تقرير .15

انتخابات اجمللس البلدي حيطت اللجنة علمًا بإجراء أزيز حق املواطنني يف املشاركة، واالنتخابات وتع

ملواطنني يف تلك ، يرجى تزويد اللجنة مبعلومات عن نسبة مشاركة ا2015املركزي خالل عام 

رادتهم بطريقة حرة ونزيهة خالل تلك إخذت لضمان تعبري املواطنني عن جراءات اليت اُتاالنتخابات، واإل

 االنتخابات.

عدد املشاركني إىل املقيدين يف انتخابات  ت نسبةفقد كاناملواطنني يف االنتخابات نسبة مشاركة بشأن  

 (.%69.8م )2015أعضاء اجمللس البلدي املركزي يف الدورة اخلامسة 

عالن  العملية االنتخابية من خالل اإلشاركة يفعلى املعلى حث املواطنني  الداخلية وزارةحرصت     

ليتم عربها  (2االجتماعي وأفردت وسيلة )مطراش التواصل يف خمتلف الوسائل اإلعالمية وبرامج 

ترأسها قضاه مبا يضمن النزاهة االقرتاع والفرز جلان انتخابية  تولت عمليةكما  ،قيد الناخبني إلكرتونيًا
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للناخب واملرشح احلق يف التظلم والطعن أمام جلان فحص أن  إىل باإلضافة وحرية التعبري عن اإلرادة.

 املختصة. وختضع قراراتهم للطعن أمام احملكمة اإلدارية ه  يرتأسها قضاعون والتظلمات اليتالط

 

يرجى تقديم معلومات عن التدابري اليت اختذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة رقم  .16

(، واملتعلقة باإلسراع يف تنقيح التشريعات الوطنية اخلاصة بإعمال حق األفراد يف حرية الرأي 23)

 واحلصول على املعلومات.والتعبري 

، بشأن محاية خصوصية البيانات الشخصية. ويتضمن القانون 2016لسنة  13القانون رقم  إصدار. 1

نات الشخصية ضوابط واحتياطات حلماية البيانات الشخصية من الضياع أو اإلفشاء، وحيظر معاجلة البيا

انات باألمانة واملشروعية ومراعاة ضوابط تطوير وألزم القانون املراقب مبعاجلة البي، إال مبوافقة أصحابها

نظم معاجلة البيانات واختاذ احتياطات محاية البيانات وااللتزام بسياسة محاية اخلصوصية. ووجه القانون 

 .بوضع نظم لتلقي ودراسة الشكاوى، كما حدد مخس واجبات لتشغيل أي موقع إلكرتوني لألطفال

( 11رقم ) بالقانون حكام قانون العقوبات الصادرأبتعديل بعض  2017( لسنة 4ن رقم )ر قانواصدإ. 2

ضحايا لصور  والتقاطاخلاصة لألفراد احلياة رمة احلحكام اخلاصة باالعتداء على وتعديل األ 2004لسنة 

 الطرق.حوادث 

 بشأن املطبوعات والنشر. 1979سنة ل 8جاري دراسة مشروع تعديل قانون رقم . 3 
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( إىل التطورات على مستوى السياسات 46:37أشار تقرير الدولة الطرف )فقرات .17

 حصائية عن التقدم احملرز يف تنفيذ تلك االسرتاتيجيات.إسرتاتيجيات، يرجى تقديم معلومات واال

 (:2016- 2011)وملتزمة اسرتاتيجية قطاع قوة عمل كفؤة  -

من املشاركة يف سوق العمل للقطريني بني الذكور واإلناث على السواء،  معدالت جيدة دولة قطر حققت

 وهي. اإلناث من ٪36و الذكور بني ٪69إىل  2015ووصلت معدالت املشاركة يف القوى العاملة سنة 

لذكور إال أنها أعلى ل% 75 أفريقيا البالغة ومشال األوسط الشرق متوسط دول من أقل نسب كانت وإن

القطريني الذكور واإلناث يف القطاع  ويرتكز معظمهذا  %. 22لنسبة لإلناث واليت بلغت بكثري منها با

 .%12% إىل 7يف القطاع اخلاص من  العام كما تزايدت نسبة القطريني

مبراجعة وتنقيح نظام الكفالة يف قطر،  2016-2011بناء على اقرتاح اسرتاتيجية التنمية الوطنية و

بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. كما تبنت  2015( لسنة 21قانون رقم ) احلكومة بإصدارقامت 

وطبقت نظام محاية األجور الذي من شأنه أن يضمن حصول العمال على أجورهم يف مواعيدها احملددة 

قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع  قامت مؤسسةوأن يقلل من الشكاوى العمالية ذات العالقة. وقد 

من خالل إنشاء إطار معايري إلزامية حلماية العمال وتشجيع  2010درة رعاية العمالة الوافدة عام مببا

بدأت اللجنة العليا للمشاريع  2014املمارسات األخالقية يف املشروعات اإلنشائية. ويف بداية عام 

ق معايري بإطال 2022القدم  العامل لكرةالستضافة كأس  دولة قطراليت تشرف على خطط  -واإلرث

جور وسكن العمال، والصحة والسالمة املهنية، والرصد الدوري اية املثلى للعمال، وتشمل دفع األالرع

  املعايري.لضمان االلتزام بتنفيذ هذه 
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 (:2016 - 2011اسرتاتيجية قطاع التماسك األسري ومتكني املرأة ) -

حدث اخنفاض يف  األسري، فقدىل التقدم احملرز يف حتقيق نتائج القطاع املتعلقة بالتماسك إبالنسبة 

 وتشري اإلحصاءات. 2015و 2011بني عامي  49-35نسبة القطريات غري املتزوجات يف الفئة العمرية 

عام متزوج يف  1000ق لكل حالة طال 19ىل اخنفاض معدالت الطالق بني القطريني من إيضا أاحملدثة 

. وهناك اخنفاض يف عدد حاالت العنف األسري يف 2015متزوج عام  1000حالة لكل 16ىل إ، 2008

خذت هذه الظاهرة اجتاهاً تصاعدياً يف األعوام أن أاحلال يف العام الذي قبله، بعد  عما كان عليه 2015عام 

 .2008السابقة منذ 

يدين من برامج اإلشراف والرعاية وإعادة تأهيل وبالنسبة لألحداث اجلاحنني طرأ ارتفاع يف عدد املستف

 2011عام  247دارية والعمل والشؤون االجتماعية من ني الذي ترعاه وزارة التنمية اإلاألحداث اجلاحن

 .2015عام  571إىل 

يف جمال رفاه الطفل ماديًا وصحيًا وتعليميًا حيث حصل أكثر من  ملحوظًا قطر تقدمًادولة لقد حققت 

على مجيع أنواع اللقاحات األساسية، وسجل معدل وفيات الرضع يف واحدة ة سن% من الرضع دون 95

ىل حوالي إ 2000فيات لكل ألف مولود حي عام و 10حيث اخنفض من  الزمن،قطر حتسنًا كبريًا مبرور 

 سنوات، 4ىل إعمار اليت ترتاوح من سنة حتسنت معدالت الوفيات يف األ. و2015وفيات عام  4.6

دون سن  لألطفال 2015عام  8.9ىل إو ،2013وفاة عام  1.3ىل إ 2000عام  يف 2.3حيث اخنفضت من 

 واخلامسة برياضاألطفال القطريني الذين ترتاوح أعمارهم بني الرابعة  التحاقاخلامسة. وبلغت نسبة 

 .2015%عام  95.4األطفال حنو 

شغلن مناصب قيادية  الالتيفقد جتاوز عدد النساء  ،ملرأةما فيما يتعلق بالتقدم احملرز يف نتائج متكني اأ

%. وقد ظلت معدالت 30الزيادة املستهدفة والبالغة  2012-2008يف القطاعني العام واخلاص يف الفرتة 
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ن هناك أ%. كما 36نسبة  عند 2015و 2012خالل األعوام  مستقرةالعمل قوة  القطرية يفمشاركة املرأة 

 . 2016و 2011يف البيئة الداعمة لعمل املرأة خالل  ونوعيًا كميًا كبريًا حتسنًا

 (: 2016 – 2011سرتاتيجية قطاع الرعاية الصحية ) ا -

حققت بعض مشروعات االسرتاتيجية جناحات مذهلة، فاقت ما مت حتديده هلا من أهداف، ومن هذه  

األمثلة؛ مشروع خدمات رعاية احلاالت الطارئة واملستعجلة، وسرعة االستجابة للمكاملات من املرضى 

ثالث سنوات املعرضني ألوضاع حيتمل أن تهدد حياتهم. فقد جتاوزت هذه اخلدمة أهدافها احملددة قبل 

 10% هي احملددة لالستجابة يف غضون 75من اجلدول الزمين احملدد. فعلى سبيل املثال، كانت النسبة 

% هي احملددة 75%. وكانت النسبة 84دقائق من املكاملات يف املناطق احلضرية ولكن وصلت النسبة إىل 

%. 94كنها جتاوزت ذلك لتصل إىل دقيقة من املكاملات يف املناطق الريفية، ول 15لالستجابة يف غضون 

ومن األهداف األخرى املهمة اليت حتققت هي ختفيض عدد العيوب اخللقية لدى املواليد نتيجة زواج 

% من العاملني يف الرعاية الصحية من القطاع اخلاص عرب اجمللس القطري 100األقارب، وترخيص 

شروعات، كان لربنامج االسرتاتيجية الوطنية يتعلق باألثر النهائي لتلك امل وفيما الصحية.للتخصصات 

للصحة أثر كبري يف جودة خدمات الرعاية الصحية وتوافرها وتقدميها، مما أنشأ نظام رعاية صحية قوًيا 

ومتكامًلا، من خالل إدخال عوامل متكني تسمح بالتحسينات واالبتكارات مستقبًلا، يف خمتلف جوانب 

 قطاع الصحة.
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 (:2016-2011التعليم والتدريب )اسرتاتيجية قطاع  -

. 2016و 2011مشروعًا ليتم تنفيذها خالل السنوات  29وضعت اسرتاتيجية قطاع التعليم والتدريب 

وقد كانت تلك املشاريع تهدف إىل تفعيل األهداف ذات الصلة بالتعليم والتدريب يف ركيزة التنمية 

 .2030البشرية لرؤية قطر الوطنية 

حنو حتقيق األهداف املتوقعة من اسرتاتيجية قطاع التعليم والتدريب حبلول نهاية سنة وقد سار القطاع 

ووضع أنظمة ضمان جودة التعليم العالي مبا يف ، ،  حيث مت وضع إطار املؤهالت الوطين القطري2016

وتطوير إطار وطين شامل للمناهج الدراسية  ،ذلك املوافقة على إنشاء مكتب املؤهالت واالعتماد

للمدارس احلكومية يسمح بوضع مناهج  دراسية أكثر تواؤمًا، ويراعي  الفروق الفردية بني الطلبة بشكل 

كما مت ، عرب كافة املناهج الدراسية 21أكرب ضمن عمليات التعلم، كما يشمل تضمني كفايات القرن الـ 

جنازهم يف املواد حتقيق بعض التقدم يف العديد من النواحي املتعلقة بتحسني حتصيل الطالب وإ

وقد مت تأسيس مركز التدريب والتطوير الرتبوي وذلك بغية توسيع وحتسني جودة فرص  ،األساسية

إضافة إىل افتتاح أول مركز للطفولة املبكرة )مركز ، التطوير املهين املقدمة للمعلمني ومديري املدارس

ب ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل بدايات( بتمويل حكومي. كما يظهر التقدم يف توفري خدمات للطال

، من أجل إجراء تقييمات تعليمية للطالب، مع توّفر الفرصة 2015افتتاح مركز رؤى يف أبريل من سنة 

للحصول على نهج متكامل، يدعمه تقييم طيب من قبل موظفي مستشفى الرميلة؛ كما مت افتتاح أول 

ليمي اإلضايف يف شهر سبتمرب من سنة روضة أطفال خمصصة للطالب ذوي احتياجات الدعم التع

2015 . 
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 (:2016-2011اسرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية ) -

وىل ارتفع الدخل احلقيقي لألسرة املعيشية ففي النتيجة األ االسرتاتيجية،يف النتائج  حراز تقدمإ مت

 2008سرة عام أ 220ألسر املنتجة من ألكثر من الضعف وارتفع عدد القطريني املشاركني يف برنامج ا

ارتفاع  ىلاالجتماعية إ. وتشري بيانات وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشئون 2012عام  587ىل إ

تفاع عدد املنتفعني من اإلعانات وار 2013مقارنة بعام  2014% عام 200عانات الضمان االجتماعي بنسبة إ

 .2015وعام  2007ىل الضعف بني عام إ

لى مستوى النتيجة القطاعية الثانية فقد خطت قطر خطوات كبرية حنو تعزيز حقوق اجملموعات وع

وقد  والتعليم.املهمشة والضعيفة وإدماجهم يف اجملتمع ويف قوة العمل وخاصة يف جمالي التوظيف 

هم وخاصة اإلعاقة بالدعم والوسائل اليت متكنهم من ممارسة حقوق ذوياألشخاص  يف تزويدمت احراز تقدم 

 يف جماالت التعليم والتوظيف.

كات توسيع قاعدة املشاركة من خالل بناء الشرا إىل تسعىما بالنسبة للنتيجة القطاعية الثالثة اليت أ

الشراكات مثل إجراء مسح حول املسؤولية االجتماعية  إطارساسية لتطوير أالذكية، فقد مت إكمال خطوات 

 ت حول احلماية االجتماعية. للشركات، وتنظيم عدد من املؤمترا
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يرجى تزويد اللجنة مبعلومات عن جهود الدولة الطرف يف دعم حق تقرير املصري إعمااًل للمادة  .18

 ( من امليثاق.2)

السياسة اخلارجية لدولة قطر نابعة من مبادئ وقيم نص عليها دستور البالد وتستند على أربعة مرتكزات 

رئيسية تتمثل يف تعزيز السلم واألمن الدوليني من خالل تشجيع احلل السلمي للنزاعات الدولية، ودعم 

والتعاون مع مجيع الدول ، األخرىحق تقرير املصري للشعوب، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 

 الساعية للسالم.

قليمية والدولية وما زالت تعمل على دعم حق من خالل عضويتها يف املنظمات اإل الدولة وقد عملت

تقرير املصري للشعوب، وعلى سبيل املثال ال احلصر، موقف الدولة الثابت والراسخ والداعم للقضية 

 املستقلة. الفلسطينية والشعب الفلسطيين يف إنشاء دولته 

 

 ة باستخدام السلطاتيرجى تزويد اللجنة مبعلومات عن تشريعات الدولة الطرف وممارستها اخلاص .19

 ( من امليثاق.4عمااًل ألحكام املادة )إاالستثنائية يف حاالت الطوارئ، 

 يف مواده التالية: ستثنائيةاالحوال قطر األالدائم لدولة  نظم الدستور. 1

وذلك يف األحوال  ،يف البالد العرفية لألمري أن يعلن مبرسوم األحكام": على( 69املادة ) تنص -

وله عند ذلك اختاذ كل االجراءات السريعة الالزمة ملواجهة أي  .االستثنائية اليت حيددها القانون

وق مؤسسات الدولة عن ، أو يعومصاحلهمن شعبها أالمة الدولة أو وحدة إقليمها أو خطر يهدد س

أعلنت االحكام العرفية من  ، على أن يتضمن املرسوم طبيعة احلالة االستثنائية اليتأداء مهامها
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اخلمسة عشر وخيطر جملس الشورى بهذا املرسوم خالل  .جراءات املتخذة ملواجهتهاأجلها وبيان اإل

 ،باملرسوم عند أول إخطارهسباب اجمللس ألي سبب من األتغيب حالة  ، ويفيومًا التالية لصدوره

متديدها إال مبوافقة جملس وال جيوز  ودةحكام العرفية ملدة حمدعالن األإويكون  .اجتماع له

 ."الشورى

جيوز لألمري يف األحوال االستثنائية اليت تتطلب اختاذ تدابري عاجلة ال " :على( 70املادة )نصت  -

أن يصدر يف  عقدًا،منس الشورى لومل يكن جم قوانني،صدار إويقتضي اختاذها  التأخري،حتتمل 

وتعرض هذه املراسيم بقوانني على جملس الشورى يف أول اجتماع  .القانونا قوة هلشأنها مراسيم 

أعضائه أن  ثلثيوبأغلبية  يومًا من تاريخ عرضها عليه نيوللمجلس يف موعد أقصاه أربع له،

ويزول ما هلذه املراسيم من قوة القانون من حمدد، يرفض أيًا منها أو أن يطلب تعديلها خالل أجل 

 . "جرائهإقضاء األجل احملدد للتعديل دون نتاريخ رفض اجمللس هلا أو ا

 . من قبلال توجد أية جتارب سابقة نظرًا لعدم إعالن حالة الطوارئ يف الدولة نه كما أ

أحكام يف الفصل الثالث منه ، م بشأن الدفاع املدني2015( لسنة 25) نظم القانون رقم .2

 :وفقًا ملواده التالية الطوارئ

 (20مادة )

كما  الطوارئ،يف حالة وقـوع كارثة عامـة أو توافر الظروف اليت ترجح وقوعها، يعلن اجمللس حالة 

 مقتضياتها.يعلن انتهاء هذه احلالة عند زوال 
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 (21مادة )

 عند إعالن حالة الطوارئ، تسري األحكام اآلتية:

خيضع العاملون املدنيون يف اجلهة املختصة لقواعد االنضباط واحملاكمة واجلزاءات املقررة طبقًا  -

 ألحكام القانون املنظم للخدمة العسكرية. 

ُيحظر على العاملني باملرافق العامة واملنشآت احليوية وقطاعات اخلدمات الطبية واملواد الغذائية  -

هذا احلظر على أي فئة أخرى من  السالمة. ويسريؤول مغادرة أماكن عملهم دون ترخيص من مس

 العاملني باجلهات األخرى، ترى اجلهة املختصة ضرورة بقائهم وقيامهم بأعماهلم.

جيوز لرئيس اجمللس وللوزير إصدار قرارات االستيالء املؤقت على العقارات اليت تستلزم حالة  -

يف هذا الشأن أحكام القانون املنظم لنزع الطوارئ االستيالء عليها مقابل تعويض عادل، وتسري 

 ملكية العقارات واالستيالء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة.

يتم التدخل الفوري يف حاالت الكوارث للتقليل من اخلسائر البشرية واملادية، بالتنسيق مع اجلهات  -

 األخرى.

التقيد بأحكام القانون املنظم يكون تأمني احتياجات الدفاع املدني عن طريق االتفاق املباشر، دون  -

 للمناقصات واملزايدات.

 جيري اإلعداد واإلشراف على ختزين املواد والتجهيزات الالزمة الستمرار احلياة وإغاثة املنكوبني. -

ُتستخدم املالجئ اخلاصة ويتم تنظيم إيواء السكان بها، بالتعاون مع أجهزة الدولة األخرى ذات  -

 الصلة.

هات ذات العالقة بتأمني سالمة املواصالت واالتصاالت، وضمان استمرار جيب التنسيق مع اجل -

 سري العمل يف مرافق الدولة.
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يتم التدخل ملساعدة اجلهات املختصة يف تهيئة املستشفيات العامة واخلاصة واملراكز الطبية،  -

 وغريها من األماكن الصاحلة الستقبال املصابني وإسعافهم.

 تدابري متليها الضرورة حلماية األمن وصيانة املرافق.جيب اختاذ أي إجراءات أو  -

 (22املادة )

تتوىل جهة العمل، بناًء على طلب من اجمللس، تكليف من تراه مناسبًا من موظفيها لالشرتاك يف 

 أعمال الدفاع املدني.

تمر هذه وُيعترب كل من ُيكلف باالشرتاك يف أعمال الدفاع املدني منتدبًا من جهة عمله األصلية، وتس

 اجلهة يف صرف راتبه ومجيع البدالت واملزايا الوظيفية األخرى طوال مدة تكليفه.

 (23املادة )

تسري على املكلفني بأعمال الدفاع املدني واملتطوعني، يف حالة اإلصابة أو الوفاة أثناء القيام بأعمال 

ختصة، أو األحكام املطبقة يف الدفاع املدني أو بسببها، األحكام املطبقة على العسكريني باجلهة امل

 .جهات عملهم األصلية، أيهما أفضل

 الفصل الرابع

 جملس الدفاع املدني

 (24املادة )

ُينشأ جملس يسمى "جملس الدفاع املدني"، يتوىل رسم السياسة العامة للدفاع املدني، ويصدر 

 .بتشكيله قرار أمريي
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 (25املادة )

 املنصوص عليها يف هذا القانون، خيتص اجمللس مبا يلي:باإلضافة إىل االختصاصات األخرى 

 اعتماد اخلطط واملشاريع الالزمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع املدني ومتابعتها. -

التنسيق بني الوزارات وكافة اجلهات لضمان تنفيذ تدابري الدفاع املدني، وتطبيق خطط االستعداد  -

 ملواجهة الكوارث والطوارئ.

التدابري واإلجراءات الالزمة لإلغاثة وإدارتها وحتديد اجلهات املختصة ملواجهة الكارثة، اختاذ  -

 ومهمة كل منها.

حتديد واجبات ومهام كافة الوزارات واألجهزة احلكومية واهليئات واملؤسسات العامة وغريها، يف  -

 تأمني املنشآت ومحايتها، وتطبيق اإلجراءات الوقائية.

 ات إنشاء املالجئ العامة واخلاصة، اليت تضعها اجلهة املختصة.اعتماد شروط ومواصف -

 اقرتاح املوازنة السنوية للمجلس. -

 األمري. أية اختصاصات أخرى يكلفه بها  -
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ت نزع امللكية للمنفعة العامة، يرجى تزويد اللجنة مبعلومات عن التنظيم القانوني حلاال .20

ومقدار  ،حصائية عن عدد حاالت نزع امللكيةإئيًا من تلك القرارات، ومعلومات مكانية التظلم قضاإو

 خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير. املدفوعةالتعويضات 

بشأن نزع ملكية العقارات واالستيالء عليها  1988( لسنة 13قانون رقم )ال( من 2رقم ) دةوفقًا للما

ملكية العقارات أو االستيالء عليها مؤقتًا إال للمنفعة العامة أنه ال جيوز نزع فمؤقتًا للمنفعة العامة 

 ومقابل تعويض عادل يقرر وفقًا ألحكام هذا القانون ويؤدى إىل مستحقيه دفعة واحدة.

رى للتظلمات تتبع املدير ( من القانون تنشأ جلنتان للتثمني تلحقان باإلدارة، وجلنة أخ5رقم )ووفقا للمادة 

تتوىل جلنتا التثمني، كل يف حدود اختصاصها، إعداد قوائم أسعار دورية عامة ألراضي  ، حيث مباشرة

املناطق املختلفة داخل حدود املدن والقرى، وتقدير قيمة التعويضات املستحقة عن نزع ملكية العقارات 

ليت ينص أو االستيالء املؤقت عليها، على أساس قوائم األسعار املعلنة، وغريها من األسس األخرى ا

فيما عدا التظلمات املتعلقة بامللكية واحلقوق العينية  عليها هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له،

األخرى أو األنصبة فيها، تتوىل جلنة التظلمات الفصل يف التظلمات اليت حتال إليها من اإلدارة، 

عليها يف هذا القانون، واللوائح  واملتعلقة بقيمة التعويضات أو غري ذلك من املوضوعات املنصوص

 والقرارات املنفذة له.

خيتاره رئيس اجمللس األعلى  التظلمات من مخسة أعضاء وتكون رئاستها ألحد القضاة جلنةوتشكل 

 للقضاء.

ويراعى يف اختيار أعضاء اللجان، أن يكونوا من ذوي اخلربة يف األراضي والتثمني، املشهود هلم 

 رص على املصلحة العامة.بالنزاهة والتجرد واحل
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اللجان قرار من جملس الوزراء، بناًء على اقرتاح وزير البلدية والتخطيط  هويصدر بتشكيل هذ

العمراني، يبني نظام العمل بها وقواعد وإجراءات التثمني والتعويض اليت تتبع أمام جلنيت التثمني، 

 وقواعد وإجراءات التظلم اليت تتبع أمام جلنة التظلمات.

  :قرار نزع امللكية -

ويصدر قرار نزع امللكية من جملس الوزراء، بناًء على اقرتاح الوزير، وينشر يف اجلريدة الرمسية، 

ويعلن بلوحة اإلعالنات يف اإلدارة وعلى باب البلدية اليت يقع يف دائرتها العقار املنزوعة ملكيته أو 

بلديات، كما ينشر يف صحيفتني يوميتني حمليتني أقرب بلدية إليه، إذا مل يكن داخالً يف نطاق إحدى ال

 مرتني على األقل خالل ثالثني يومًا من تاريخ صدوره.

ويعترب نشر القرار يف اجلريدة الرمسية مبثابة دعوة ألصحاب الشأن للتقدم إىل اإلدارة خالل ستني يومًا 

 على األكثر من تاريخ نشره إلثبات حقوقهم يف العقار.

ر قرار نزع امللكية إال يف حدود امليزانية السنوية أو االعتمادات اإلضافية املخصصة وال جيوز استصدا

 هلذا الغرض.

 :امكانية التظلم -

للمالك وأصحاب احلقوق العينية األخرى، التظلم إىل اإلدارة مما ورد بكشوف وخرائط التقدير، خالل 

 ري مقبول.ثالثني يومًا من تاريخ انتهاء مدة العرض، وإال كان التظلم غ

وحتال التظلمات اليت تتضمن منازعة يف حق ملكية، أو يف احلقوق العينية األخرى، أو يف األنصبة، 

بنظام التسجيل  1964( لسنة 14إىل جلنة التسجيل العقاري؛ للبت فيها وفقًا ألحكام القانون رقم )
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حتال التظلمات اليت تتضمن . كما 1966( لسنة 12العقاري والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )

 منازعة يف قيمة التعويض إىل جلنة التظلمات. 

وتقدم صحيفة التظلم إىل اإلدارة، مبينًا بها اسم املتظلم، وحمل إقامته أو مقر عمله، ومرفقًا بها 

 املستندات املؤيدة هلا. 

وتاريخ التظلم ومرفقاته،  وتقوم اإلدارة املذكورة بتسجيل مجيع البيانات اخلاصة بالتظلمات، وخاصة رقم

 سلم املتظلم إيصااًل يدون فيه رقم التظلم وتارخيه ومرفقاته. توكل ما يتم فيه أواًل بأول. وي

يف التظلم، خطارات، اليت تتم على أي من حمل اإلقامة أو مقر العمل املوضحني وتعترب اإلعالنات واإل

 جلميع آثارها، ولو مل يتسلمها املتظلم أو رفض استالمها. ةصحيحة قانونًا، ومنتج

 

كانت النظم واللوائح يف الدولة تضمن لكل شخص احلق يف حرية  إذاتستفسر اللجنة فيما  .21

، ومدى كفالة احلق هقابي من أجل محاية مصاحلتكوين النقابات واالنضمام هلا وحرية ممارسة العمل الن

 ( من امليثاق.35ألحكام املادة )عماال إضراب، يف اإل

 التنظيمات العمالية همن الثاني عشر يف الفصل، 2004( لسنة 14)نظم قانون العمل القطري رقم 

 :وفقًا ملواده التالية

 (116مادة )

للعمال الذين يعلمون يف منشأة ال يقل عدد العمال القطريني فيها عن مائة عامل احلق يف تكوين جلنة 

 " اللجنة العمالية". وال جيوز تكوين أكثر من جلنة واحدة يف املنشأة. من بينهم تسمى
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وللجان العمالية يف املنشآت اليت تعمل يف مهنة أو صناعة واحدة أو مهن أو صناعات متماثلة أو 

 مرتابطة ببعضها، احلق يف تكوين جلنة عامة من بينها تسمى "اللجنة العامة لعمال املهنة أو الصناعة"

للجان العامة لعمال املهن والصناعات املختلفة فيما بينها احتادًا عامًا يسمى "االحتاد العام لعمال وتكون ا

 قطر"

وتكون العضوية يف اللجنتني املشار إليهما واالحتاد العام لعمال قطر مقصورة على القطريني، وحيدد 

وية فيها ونظام عملها، واملهن أو الوزير شروط وإجراءات تكوين التنظيمات العمالية املشار إليها والعض

 الصناعات املتماثلة واملرتابطة ببعضها.

 (117مادة )

 يكون لكل من التنظيمات العمالية الشخصية االعتبارية مبجرد تكوينها وفقًا ألحكام هذا القانون.

 (118)مادة 

يف مجيع املسائل تتوىل التنظيمات العمالية رعاية مصاحل أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ومتثيلهم 

 املتعلقة بشؤون العمل.

 (120)مادة 

ضراب عن العمل إذا تعذر احلل الودي بينهم وبني صاحب العمل وذلك وفقًا للضوابط جيوز للعمال اإل

 التالية:

 رباع اللجنة العامة لعمال املهنة أو الصناعة.أموافقة ثالثة  -
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ضراب وموافقة الوزارة على ذلك  اإلتقل عن أسبوعني قبل الشروع يفمنح صاحب العمل مهلة ال  -

 .ضرابإلداخلية فيما يتعلق بزمان ومكان ابعد التنسيق مع وزارة ال

 .عدم املساس بأموال الدولة أو ممتلكات األفراد أو أمنهم وسالمتهم -

الكهرباء وضراب يف املرافق احليوية وهي البرتول والغاز والصناعات املرتبطة بهما، عدم جواز اإل -

 املوانئ واملطارات واملواصالت واملستشفيات.وواملاء، 

 ،تحكيمو الأني العمال وصاحب العمل بالتوفيق بعد تعذر احلل ب الإضراب ىل اإلإدم اللجوء ع -

 القانون.وفقًا ألحكام هذا 

 (121مادة )

من الوزير واليت جيب ساسية وفقًا للنماذج اليت يصدر بها قرار نظمتها األأتضع التنظيمات العمالية 

 أن تتضمن على وجه اخلصوص ما يلي:

  .شروط العضوية وحاالت انتهائها -

  .جراءات الرتشيح واالنتخابإقواعد و -

  األعضاء.من  ىيم ومقدار االشرتاكات اليت تستوفمصادر متويل التنظ -

مسكها هلذا مواهلا والرقابة على التصرفات املالية والسجالت اليت جيب أأوجه التصرف يف  -

  .الغرض

 أمواهلا.جراءات حلها والتصرف يف إقواعد و -
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 (122)مادة 

حيظر على صاحب العمل إرغام العامل على االنضمام أو عدم االنضمام إىل أي من التنظيمات العمالية 

 أو االمتناع عن تنفيذ أي من قراراتها.

 (123)مادة 

الوزارة االنضمام إىل أي منظمات عربية أو دولية تعمل يف جيوز لالحتاد العام لعمال قطر بعد موافقة 

 جمال التنظيمات العمالية.

 

تستفسر اللجنة عن التدابري اليت اختذتها الدولة الطرف لتوفري الغذاء األساسي ومياه الشرب  .22

النقية لكل فرد، ومكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفري التصريف الصحي، ومكافحة املخدرات 

هـ،و،ز( من /2( الفقرة39ؤثرات العقلية والتدخني واملواد الضارة بالصحة، إعمااًل ألحكام املادة )وامل

 .امليثاق

شاملة تهدف إىل حتقيق االكتفاء قطر الوطين لألمن الغذائي، وهي مبادرة  أطلقت دولة قطر برنامج .1

مضاعفة عدد املزارع يف دولة ، ويعتزم الربنامج 2030% حبلول عام 40الذاتي من األغذية بنسبة 

ويركز على االستثمار يف الطاقة املتجددة وحتلية املياه وإدارة املياه واإلنتاج الزراعي ومعاجلة  ،قطر

بني املشاريع الرئيسية اليت ستعزز اإلمدادات الغذائية  ناألغذية وإدارتها لتعزيز املنتجات احمللية، وم

مليون دوالر، ومركز حبوث مائية قيد التطوير بقيمة  55ته إىل مصنع جتهيز اللحوم تصل قيم احمللية،

 دوال.ليون م 206مليون دوالر، وجممع مزارع دواجن بقيمة  63.2
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أطلقت  اكم ،باإلضافة إىل تعزيز اإلنتاج احمللي تستثمر دولة قطر يف األراضي الزراعية يف اخلارج و

تحالف العاملي لألراضي اجلافة، واستضافت مؤمتر املناخ عدة مبادرات دوليّا يف هذا اجملال منها مبادرة ال

العاملي للوصول لعدة اتفاقيات تساهم يف خفض االنبعاثات واحلفاظ على البيئة من أجل توفري الغذاء، 

أهمية االستثمار يف جماالت البحث على  العلمية خترباتاملألكادميية وا ؤسساتالدولة امل كما تشجع

طرق زراعية عالية الفعالية ومنتجات  توفريالعلمي والتطوير واالبتكار كأداة اسرتاتيجية من شأنها 

ووفقًا لدراسة قامت بها زراعية عالية اإلنتاج وأخرى مهجنة ذات مقاومة كبرية لألمراض واحلشرات. 

ذية، وضع التقرير دولة قطر يف املرتبة األوىل خليجيًا من مؤسسة ألنب كابيتال البحثية حول صناعة األغ

 113عامليًا من بني  20ال  يف املرتبةوحيث حتمل التكاليف الغذائية وتوافرها ونوعيتها وسالمتها، 

 دولة خضعت للتحليل يف مؤشر األمن الغذائي العاملي.

سن العديد من ، أهمها ومحايتهافظة على البيئة القطرية خطة اسرتاتيجية للمحادولة قطر ضعت و. 2

وزارة كما وضعت  القوانني والتشريعات اليت تساهم يف احملافظة على البيئة القطرية بكافة مكوناتها.

خططا وبرامج ترمي إىل تعزيز عوامل ومقومات التنمية النباتية وزيادة نصيب الرقعة والبيئة البلدية 

كميات املواد الضارة الناجتة عن عمليات اإلنتاج وتقلص تلوث اخلضراء بالدولة، مبا يساهم يف اخنفاض 

اهلواء، واحنسار كبري يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري اليت تصب يف النهاية حلماية البيئة ككل، 

كما تسعى ضمن خطتها االسرتاتيجية وحتقيقا لرؤيتها ورسالتها وأهدافها جتاه بيئة قطر، إىل تبين 

اريع والربامج البيئية حلماية البيئة وتنمية مواردها الطبيعية احلية وغري احلية وضمان العديد من املش

بإنشاء العديد من احملميات الطبيعية للمحافظة على أنواع من النباتات  ، وقد قامتالسالمة البيئية

العديد من  واحليوانات الربية املهددة باالنقراض، باإلضافة إىل مشاريع االستزراع السمكي، وإنشاء

احملميات الزراعية لتشجيع املنتج الزراعي احمللي، جبانب إصدار قوانني تعنى بتنظيم صيد احليوانات 
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والطيور والزواحف الربية، ومحاية احلياة الفطرية ومواطنها الطبيعية ومنع صيد األمساك يف أوقات 

 فإن دولة قطر تتعاون معوالدولي  احمللي واإلقليمي املستوىعلى  و التكاثر حلماية املخزون السمكي.

وجامعة الدول العربية لرفع الرؤى القطرية  اخلليجي جملس التعاون ومع دولاملنظمات العاملية املختصة 

 عاهدة باريس للتغري املناخي.دولة قطر ملتوقيع حيث كان آخرها  ،يف االتفاقيات الدولية

رئيسية خاصة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعاجلتها، واليت مت تصميمها  اتحمطدولة قطر إنشاء   .3

ألف مرت مكعب يف اليوم، ومن املتوقع أن ختدم أكثر من  245لتصل القدرة االستيعابية هلا إىل 

 .2020لول عام حبنسمة  ألف 900

ت ، واليت أنشئاملتجددةول حمطة لتحلية املياه تعمل بالطاقة أ 2016 عام إطالق دولة قطر يف .4

املياه أمني تل وذلكبالتناضح العكسي بالطاقة املتجددة بالتعاون مع مملكة السويد، وهي عملية حتلية املياه 

 ستهالك الطاقة. االعذبة واحملّلاة بأقل مستويات 

يف إصدار بعض التشريعات اليت تتعلق باألمور الواردة بوزارة الصحة يف الفرتة األخرية  . قامت5

 التالية: ( وتتضمن التشريعات 22البند )

 ومشتقاته. الرقابة على التبغ  بشأن 2016( لسنة 10قانون رقم ) -

مكافحة املخدرات  ، بشأن1986لسنة  (9)املعدل للقانون رقم  2006( لسنة 1قانون رقم ) -

 فيها.جتار ماهلا واإلعواملؤثرات العقلية اخلطرة وتنظيم است

على لكمية القطران والنيكوتني بتعديل احلد األ ،1996لسنة  (57)قرار وزير الصحة العامة رقم  -

 يف السيجارة الواحدة.
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بتعديل اجلداول امللحقة بكل من القانون رقم ، 2015لسنة  (22) قرار وزير الصحة العامة رقم -

جتار نظيم استعماهلا واإللية اخلطرة وتمكافحة املخدرات واملؤثرات العق ، بشأن1987( لسنة 9)

 فيها.

 النفسي. تداول املواد ذات التأثري  بشأن ،1993لسنة  (19)رقم القانون  -

 لدولة املخدرات ملكافحة الوطنية االسرتاتيجية من واألخرية اخلامسة املرحلة قطر دولة أجنزت. 6

 استفادت فقد ؛املخدرات مكافحة يف اجلوانب متكاملة االسرتاتيجية تعد إذ ؛2015-2010قطر

 عناصرها بتكامل تتميز نهاأ إال والدولية العربية االسرتاتيجيات تضمنتها اليت واملفاهيم املبادئ من

 مؤسسات كل دور تفعيل يف املتمثلة رؤيتها إىل باإلضافة وبراجمها، خطتها ومرونة أهدافها ووضوح

 لشؤون الدائمة اللجنة مع وتنسيق تكامل يف مسؤوليتها حتمل يف والشبابية األهلية واهليئات الدولة

 م1999 لسنة( 1) رقم املوقر الوزراء جملس من الصادر القرار مبوجب واملنشأة واملسكرات املخدرات

 .املخدرات من واجملتمع األسرة محاية أجل من م،2001 لسنة( 12) رقم بالقرار املعدل


