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 األمانة العامة

مىن المياىاق  37بمقتضى  المىادة  دولة قطرناقشت لجنة حقوق اإلنسان العربية التقرير األول المقدم من  .1
بمقىىر جامعىىة  1112 حزيىىران 11-14عقىىدة لىىلل ال تىىرة نالم رابعىىةالعربىىل لحقىىوق اإلنسىىان تىىل دورتيىىا ال

 واعتمدت الملحظات والتوصيات التالية. ،الدول العربية تل القاىرة

بىىىالحوار وترحىىىب علىىى  المياىىىاق العربىىىل لحقىىىوق اإلنسىىىان،  لدولىىىة قطىىىربالمصىىىادقة المب ىىىرة اللجنىىىة تشىىىيد  .1
 القطىرية مسىاعد وزيىر اللارجيىبرئاسة  رتيع المستوى الذي أجرتو مع وتد الدولة والبناءالت اعلل الم توح 
أعضىاء لجنىة ت، والىذي م ىن الىذي ضىم ممالىين مىن ملتلىز الىوزارات والمؤسسىاالىدولل و لشئون التعاون 

 تقىىدر  مىىاالدولىىة الطىىرز. وسىىع علىى  حالىىة حقىىوق اإلنسىىان تىىل األطىىلع االمىىن  حقىىوق اإلنسىىان العربيىىة
 اللجنة عقدتيا والتل للمناقشة، السابقة التعري ية العمل ورشة عقد تسييل تل الطرز الدولة تعاون اللجنة
 وقىد المىدنل، المجتمىع مؤسسىات ولممالىل التقريىر بإعىداد المعنىل الح ىومل لل ريىق ،الدوحىة العاصمة تل
 .عقدىا من المرجوة األىداز تحقيق تل تاعل دور التعاون لذلك  ان

نسىىىىان عبىىىىر الجيود المبذولىىىىة مىىىىن الدولىىىىة الطىىىىرز تىىىىل مجىىىىال تعزيىىىىز وحمايىىىىة حقىىىىوق اإلبىىىىاللجنىىىىة  ترحىىىىب .2
 آلرىىا ىان والتىل انضماميا إل  جملة من الص وك الدوليىة واإلقليميىة اللاصىة بحمايىة حقىوق اإلنسىان، 

 حقىىىوق ات اقيىىىة، و 1118عىىىام  المىىىرأة ضىىىد التمييىىىز أشىىى ال جميىىىع علىىى  القضىىىاءالمصىىىادقة علىىى  ات اقيىىىة 
 عام الوطنية عبر المنظمة الجريمة لم اتحة المتحدة األمم، وات اقية 1117عام  اإلعاقة ذوي األشلاص

1117. 

تحسىىين البيئىىة التشىىريعية الوطنيىىة الحاضىىنة إلعمىىال لجيودىىىا تىىل مواصىىلة الدولىىة الطىىرز باللجنىىة  ترحىىب .3
 وأبرزىا:تحسين الممارسات والسياسات اليادتة إل  التن يذ ال امل ألح ام الميااق، ، و حقوق اإلنسان

 بىىاحتراملاصىىة  ضىىماناتيىىو مىىن عل شىىتملا ابمىى 1113 عىىام قطىىر لدولىىة الىىدائم الدسىىتور اعتمىىاد - أ
 .اإلنسان حقوق

 .العليا الدستورية لمح مةا بإنشاء 1117 لعام 11 رقم القانون سن - ب

 .ةيواإلصلح العقابية المؤسسات تنظيمب 1111 لسنة 2 رقم قانونال سن - ت

 بشأن م اتحة االتجار بالبشر. 1111لسنة  14سن القانون رقم  - ث

 . االجتماعل الصحل التأمين نظام بشأن 1112 لسنة 6 رقم القانونسن  - ج



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 قىانون أح ىام بعىض بتعىديل 1111لسىنة  7رقىم  قىانون من م ررا 148و 148 المادتين تعديل - ح
 ات اقيىة مىن األولى  المىادةنىص  مىع يت ىق بمىا، 1113 لسىنة 11 رقم بالقانون الصادر العقوبات

 القاسية أو اللإنسانية أو الميينة.مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

لسىنة  33" بموجىب القىرار األميىري رقىم 1121إقرار الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطىر الوطنيىة  - خ
 مجىىاالت تىىل اإلنسىىان لحقىىوق الرئيسىىية بالقضىىايا تتعلىىق ميمىىة مواضىىيع تضىىمنتالتىىل و  1117
 السىن و بىار الط ىل، وحقىوق مىرأة،ال وتم ين ،الواتدين العمال وحقوق والبيئة، والصحة، التعليم،

  . والمعوقين

 

لسنة  27رقم  اإلنسان لحقوق الوطنيةللجنة  المؤسس قانونبتعديل التقدر اللجنة قيام الدولة الطرز  .5
مع مبادئ باريس،  اتساقال ل ت ون أ ار  1111 لسنة 16 رقم بقانون المرسوم بموجب ،1111

 ما تعرب عن تقديرىا لجيود المؤسسة . الدولية التنسيق لجنة ِقبل من ألز ال ئة إطار تلىا اعتمادو 
الوطنية الرامية إل  تعزيز حماية حقوق اإلنسان عل  المستوى العربل وليس تقط عل  المستوى 

 الوطنل. 

 مجال تل والتوايق للتدريب المتحدة األمم مر ز عل  مبادرة الدولة الطرز باستضاتة اللجنةتانل  .5
 وأتضل المعلومات تقاسم إل  ييدز، والذي العربية والمنطقة آسيا غرب لجنوب اإلنسان حقوق

 .اإلنسان حقوقمجال  تل المنطقة تل األطرز الدول قدرات وتعزيز الممارسات

إل  قيام الدولة الطرز بإنشاء العديد من اآلليات المؤسسية المعنية بتعزيز  التقدير معاللجنة  وتشير .6
المجلس األعل  لشؤون  عل  المستويين الح ومل وغير الح ومل وأبرزىا:حقوق اإلنسان وحمايتيا 

، والمجلس بالبشر االتجار لم اتحة القطرية المؤسسة، و والمرأة الط ل لحماية القطرية المؤسسةاألسرة، و 
 بحجز الموقوتين حاالت لدراسة دائمةال لجنةاألعل  للصحة، والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين، وال

دارة المسنين واألشلاص ذوي اإلعاقة بوزارة الشؤون اإلبعاد دارة حقوق اإلنسان بوزارة الداللية، وا  ، وا 
 .ةاالجتماعي
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 المالحظــات 

 مالحظات عامة: -أوال
تسجل اللجنة أن التقرير المقدم من الدولة الطرز تضمن جملة من االيجابيات التل تنسجم مع المعىايير  .7

 ما يلل: ، إال أنيا تلحظ إلعداد التقاريراللجنة واللطوط اإلرشادية التل وضعتيا 

 معلومات من مصادر غير ح ومية.عدم تضمين التقرير ألية  - أ

 تل الدولة الطرز وعل  أي نطاق.لم يوضح التقرير تيما إذا تم نشره  - ب

 اغ ل التقرير التطرق إل  م انة الميااق تل النظام القانونل للدولة الطرز.  - ت

إلدمىىىاج األح ىىىام الىىىواردة تىىىل الجيىىىود المبذولىىىة مىىىن جانىىىب الدولىىىة الطىىىرز لىىىم يشىىىر التقريىىىر إلىىى   - ث
 التشريعات الوطنية.الميااق تل 

 ال ئات جميعتل مجال توعية وتاقيز الجيود المبذولة من جانب الدولة الطرز لم يبين التقرير  - ج
، باألح ىىام الىىواردة تىىل المياىىاق المعنيىىين المصىىلحة أصىىحاب إلىى  إضىىاتة تمىىع،لمجا تىىل والشىىرائح

 والترويج ليا.

الحالىىة ال عليىىة للتطبيىىق العملىىل ألح ىىام المياىىاق   ىىازبشىى ل لىىم يبىىين التقريىىر تىىل جميىىع أجزائىىو  - ح
المعوقىىات التىىل تحىىول دون تمتىىع األشىىلاص اللاضىىعين لواليىىة الدولىىة الطىىرز قىىدم المحىىرز و والت

 بيذه الحقوق.

 

 :التقرير بمحتوى تتعلق مالحظات: ثانيا
الحىىوار الت ىىاعلل الىىذي دار بىىين أعضىىاء اللجنىىة ووتىىد اللجنىىة مىىن لىىلل اإلطىىلع علىى  التقريىىر و  تسىىجل

 أبرزىا ما يلل: ،ملحظاتالدولة الطرز جملة من ال

عىىىدم قيىىىام الدولىىىة الطىىىرز بنشىىىر المياىىىاق تىىىل الجريىىىدة الرسىىىمية، ممىىىا يحىىىول دون إم انيىىىة تلحىىىظ اللجنىىىة  .8
عىىىدم مىىىن الدسىىىتور،  مىىىا تلحىىىظ  57، وذلىىىك اتسىىىاقا مىىىع نىىىص المىىىادة محىىىا مال أمىىىامو بأح امىىى االحتجىىىاج

 ميااق. ح ام الألتييا االستناد جرى ئية قضا سوابقاستشياد الدولة الطرز بأية 
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 تيا تل إعمال حق تقرير المصيرامساىميتضمن اإلشارة لتشير اللجنة إل  أن تقرير الدولة الطرز لم  .11
 .بموجب المادة الاانية من الميااق للشعوب

من  الع و طلب تلحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرز لم تتضمن نصا تشريعيا صريحا يتعلق بحق  .11
 .الز بعقوبة العقوبة استبدال أو إلعداما عقوبةجانب الشلص المح وم عليو ب

جريمىىة  أنيتضىىمن أي ح ىىم يىىنص علىى   لىىم 1113لعىىام  11رقىىم العقوبىىات  قىىانونتشىىير اللجنىىة إلىى  أن  .11
 المادة الاامنة من الميااق.بما يتواءم مع نص ال قرة الاانية من  التعذيب ال تسقط بالتقادم

لاصىة بالشى اوى والقضىايا المتصىلة معلومىات تقرير الدولة الطرز قد لل من أيىة أن إل  اللجنة تشير  .12
ووسائل م اتحة اإلتلت من العقىاب ومحاسىبة الجنىاة األتعال آليات التبليغ عن تلك بأتعال التعذيب، أو 

عىىىدم ذ ىىىر أمالىىىة لبىىىرامج تقىىىديم العىىىون والمسىىىاعدة ، عىىىلوة علىىى  ضىىىحاياالوطىىىرق أنصىىىاز وتعويضىىىات 
عىادة تأىيىل جسىدي ون سىل وحمايىة حقىوقيم  وءالتعىذيب وسىلضحايا  المعاملىة مىن حمايىة ورعايىة طبيىة وا 

حمايىىة المتظلمىىين والشىىيود .  مىىا لىىم يتطىىرق التقريىىر إلىى  التىىدابير المتلىىذة تىىل مجىىال اإلنسىىانية والقانونيىىة
زات الدولىىة ، ممىىا يضىىعز تقيىىيم انجىىاوالمحىىامين وغيىىرىم ممىىن ليىىم صىىلة بىىالتحقيق مىىن التلويىىز واالنتقىىام

 الطرز تل ىذا المجال.

 دسىتورية على  الرقابىة ت ىرة تبنى قىد  الطىرز الدولىة دسىتور أنالى   التقرير  قد أشىار  تلحظ اللجنة أن  .13
 تلحىظ،اال إن ىىذه الرقابىة لىم توضىع موضىع التطبيىق،  مىا  1117 لسىنة 11 رقىم للقىانون وتقىا القوانين
القىىوانين ، بمىىا ي  ىىل احتىىرام وحمايىىة الحقىىوق  دسىىتوريةتىى   النظىىر بميمىىة تقىىوم ألىىرى جيىىات وجىىود عىىدم

 والحريات العامة الواردة تل ال صل الاالث من الدستور. 

بشأن ال صل تل المنازعات اإلدارية  قد  1116لسنة  6تشير اللجنة إل  أن المادة الاالاة من قانون رقم  .14
 11وىىىو مىا يعىىد مساسىا بأح ىىام المىىادة  حصىن العديىىد مىن القىىرارات اإلداريىىة مىن رقابىىة السىلطة القضىىائية ،

 من الميااق التل أ دت عل  حق التقاضل بدرجاتو ل ل شلص لاضع لواليتيا .

تعالية آليات تلقىل الشى اوى وااللتماسىات، وبلاصىة  نأبشتقديم التقرير ألية معلومات  عدمتلحظ اللجنة  .15
، بما يؤار عل  عمليىة  مرضية تسوياتعنية  للوصول إل  الم والجياتاإلدارات الح ومية  استجابةمدى 

 قياس تعالية ىذه اآلليات تل حماية حقوق اإلنسان. 
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 رقىىم الجنائيىىة اإلجىىراءات قىىانونالتشىىريعات اللاصىىة بنظىىام الحىىبس اإلحتيىىاطل بموجىىب  أن اللجنىىة تلحىىظ .16
صىىة منىىو، واللا 13لىىم ت  ىىل مىىا يسىىتوجبو المياىىاق تىىل نىىص ال قىىرة السىىابعة مىىن المىىادة  1113 لسىىنة 12
 .حاالت التوقيز أو األعتقال التعس ل أو غير القانونل  تل بالتعويضمتعلقة  قانونية قواعد وضعب

تلحظ اللجنة أن التشريعات االستانائية  تتضمن أح اما من شانيا تقييد حىق األتىراد تىل الحريىة واألمىان  .17
 اإلرىاب م اتحة قانون و المجتمع حماية بشان 1111 لسنة 16 رقم قانونالشلصل، والتل وردت تل ال

، مما يلالز نص ال قرة اللامسة من المادة 1112 لسنة 4 رقم الدولة امن جياز وقانون 1113 لسنة 2
 من الميااق، والتل جعلت من حاالت الحبس االحتياطل  قاعدة عامة. 13

والردود اللحقة من الدولة الطرز لم يوضىح الىنص التشىريعل الىذى أنىاط بىوزارة  التقريرأن تلحظ اللجنة  .18
 الداللية تولل عملية  األنتلاب .

تلحظ اللجنة عدم   اية جيود الدولة الطرز ت  تسوية أوضاع حملة الواائق بما قىد يىؤدي الىل ظيىور   .11
رمىىىانيم وأسىىىرىم مىىىن التمتىىىع شىىىلص تقريبىىىا   وح 1411حىىىاالت مىىىن إنعىىىدام الجنسىىىية لعىىىدد مىىىن األتىىىراد  

 بالحقوق المدنية واألقتصادية واألجتماعية والاقاتية التل   ليا الميااق ل ل األتراد دون تمييز.

 أربىاب مىنح عنىدما ل  لئيىم،الواتىدين  لعمالا تبعية منت  جوىرة  يزيد  ال  يل نظامأن  إل  اللجنة تشير .11
 النظىىام ىىىذا أن  مىىا وغيرىىىا، الىىبلد لمغىىادرة مواتقتىىو  علىى والحصىىول العامىىل إقامىىة إلغىىاء تىىل الحىىق العمىىل
نيائىو حىر بشى ل عملىو التيىار تىل حقىو مىن العامىل حرمىان تىل تتسىبب التىل األح ىام مىن جملىة تضمن  وا 
 .  التنقل حرية من حرمانو عل  علوة حقوقو، العمل صاحب يحترم ال عندما قانونل بش ل

 تمىتعيم وضىمانالوتىدين  العمىال أوضىاع متابعىة عىن والحمايىة الرقابىة آليات تعالية ضعز اللجنة تلحظ .11
 الميدانيىىة الت تىىيش عمليىىات وعىىدد الم تشىىين عىىدد حيىىث مىىن سىىواء العمىىل، قىىانون ليىىم   ليىىا التىىل بحقىىوقيم
 .المحلية بلغاتيم العمال ش اوى تلق من الم تشين وتم ن

 بحمايىىىة التمتىىىع مىىىن المنىىازل عمىىىال تئىىىة اسىىتان  قىىىد 1113 لسىىىنة 3 رقىىىم العمىىل قىىىانون أن اللجنىىىة تلحىىظ .12
 عىىن العمىىل إدارة امتنىىاع مىىن اإلنسىىان لحقىىوق القطريىىة الوطنيىىة اللجنىىة رصىىدتو مىىا إلىى  تشىىير  مىىا أح امىىو،
 .علييم العمل قانون سريان عدم بدعوى المنازل عمال من المقدمة الش اوى استقبال

 ممارسىىىة علىىى  قيىىىودا تتضىىىمن 1868 لسىىىنة 7 رقىىىم والنشىىىر المطبوعىىىات قىىىانون أح ىىىام أن اللجنىىىة تلحىىىظ .13
 الحىق الصىح ية المطبوعىة لصاحب تجيز التل 15 المادة نص تل جاء ما وبلاصة اإلعلمية، األنشطة



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 صىىدور مىىن شىىير لىىلل الىىوزراء مجلىىس إلىى  التىىرليص إلغىىاء أو التعطيىىل أو الوقىىز قىىرار مىىن الىىتظلم تىىل
 القىىرار ىىىذا ويعىىد الشىىأن ىىىذا تىىل يصىىدر الىىذي الىىوزراء مجلىىس قىىرار تىىل الطعىىن يم نىىو ال انىىو غيىىر القىىرار،
 . الطعن طرق استن اذ تلالصح ية  المطبوعة صاحب حق ييدر مما نيائيا،

ان التقرير اغ ل تقديم معلومات بشان القواعد القانونية الناظمة للحق ت  تنظىيم التجمعىات  اللجنة تلحظ .14
 مواطن  الدولة الطرز بيذا الحق .السلمية وما  اذا  ان ىناك شروط واجب تواترىا لتمتع  اتة 

بشىان الجمعيىات والمؤسسىات اللاصىة  قىد تضىمن جملىة 1113لسنة  11تشير اللجنة إل  أن قانون رقم  .15
من القيود التل تعيق عمل مؤسسات المجتمع المدنل، باإلضاتة إلى  وجىود العديىد مىن المعوقىات اإلداريىة 

دراسىة عقىود التأسىيس والنظىام األساسىل والبيروقراطيىة أمام إشيارىا من شا لة بطء اإلجراءات وطول أمد 
 المتمالة بااللتزام الشديد بالنماذج الموضوعة لعقود التأسيس. 

، لألل يىىة اإلنمائيىىة األىىىدازمىىن  معينىىة غايىىات تحقيىىق تىىل الضىىعز أوجىىو بعىىض ىنىىاك أن اللجنىىة تلحىىظ .16
 أن  مىىا. للبيئىىة المسىىتدامة إلدارةا وىىىدز السياسىىية، مسىىاىمتيا مسىىتوى ورتىىع المىىرأة تم ىىين ىىىدزوبلاصىىة 

 لىىىدمات علىى  الضىىىغوط ت ايىىز إلىىى  يىىؤدي قىىىد الواتىىدة العمالىىىة زيىىادة نتيجىىىة السىى ان النمىىىو معىىدالت زيىىادة
 اللىىدمات ىىىذهتقىىديم  مسىىتوى إضىىعازيزيىىد احتمىىاالت  بمىىا وغيرىىىا واإلسىى انية والتعليميىىة الصىىحية الرعايىىة
 .  ونوعيتيا

 
 التـوصيــات:

 

 .الرسمية الجريدة تلالعربل لحقوق اإلنسان  ر الميااقنشب الطرز الدولة اللجنة توصل .1

توصل اللجنة الدولة الطرز باتلاذ تدابير تعالة لنشر الوعل بالحقوق المنصوص علييا تل أح ام الميااق  .1
 تل أوساط القضاء والموظ ين الم ل ين بإن اذ القانون والجميور بص ة عامة.

 بعقوبة يااستبدال أو عقوبةال عن الع و طلبللشلص المح وم عليو باإلعدام تل  بإيجاد وسائل اللجنة لوصت .2
 .اتساقا مع أح ام المادة السادسة من الميااق الز

 ال التعىذيب جريمىة يىنص على  أن صىريح ح م 1113 لسنة 11 رقم العقوبات قانونتضمين ب اللجنة لتوص .3
 .الميااق من الاامنة المادةألح ام ال قرة الاانية من  إعماال بالتقادم تسقط



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 سىىىوء أو التعىىىذيب شىىى اوى  اتىىىة تىىىل بىىىالتحقيق المعنيىىىة الييئىىىات دور ت عيىىىل إلىىى  الطىىىرز الدولىىىة اللجنىىىة تىىىدعو .4
 والملحقىىىىات والتحقيقىىىىات الشىىىى اوى عىىىىن إحصىىىىائية بيانىىىىات تجميىىىىع عىىىىن تضىىىىل اسىىىىتقلليتيا، ودعىىىىم المعاملىىىىة
سىاءة التعىذيب قضىايا تىل واإلدانىات  بمىا للضىحايا المتاحىة الجبىر بطىرق اللاصىة البيانىات و ىذلك المعاملىة، وا 

عادة التعويض ذلك تل  .التأىيل وا 

تحث اللجة الدولة الطرز عل  مواصة جيودىا من أجل إقرار مشروع قانون بشىأن أللقيىات البحىث العلمىل  .5
 وحماية األشلاص المشار ين ت  البحوث الطبية .

وتضىىمينو أح امىىا  1111 لسىىنة 14 رقىىمقىىانون االتجىىار بالبشىىر  إعىىادة النظىىر الطىىرز الدولىىة اللجنىىة توصىىل .6
نشاء صندوق لاص بتعويضيم .  لاصة بحماية وتعويض الضحايا وا 

 رقىىمال عىىال لقىىانون االتجىىار بالبشىىر تن يىىذ ل  الىىة الذ جميىىع التىىدابير اللزمىىة اتلىىبالدولىىة الطىىرز توصىل اللجنىىة ا .7
لم اتحىىة اإلتجىىار بالبشىىر قىىد قامىىت بمسىىاعدة العديىىد مىىن و لاصىىة أن المؤسسىىة القطريىىة ،   1111 لسىىنة 14

 الضحايا برتع دعاوي التعويض أمام المحا م الملتصة .

 النيابىة وأعضىاء القضىاةو  القىانون إن ىاذ لموظ لوتاقي ية  تدريبيةعل  تنظيم برامج  الطرز الدولة للجنةتحث ا .8
 مىىا تحىىث علىى  تعزيىىز  ،التجىىار بالبشىىرضىىحايا ا األشىىلاص مىىع يتعىىاملون ممىىن الطبيىىين والمىىوظ ين العامىىة

 بالبشر االتجار بملاطر التوعية تل اإلعلم ووسائل المدنل المجتمع مؤسساتجيودىا اللاصة بت عيل دور 
 . منو الوقاية وسبل

 المىىىادي الىىىدعم وتىىىوتير 1117 لسىىىنة 11 رقىىىم الدسىىىتورية المح مىىىة قىىىانون أح ىىىام ت عيىىىلب اللجنىىىة توصىىىل .11
 .بوص يا ضمانة جوىرية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ب عالية بمياميا القيام اجل من ليا واللوجستل

بشىىىأن ال صىىىل تىىىل المنازعىىىات اإلداريىىىة بمىىىا  1116لسىىىنة  6توصىىىل اللجنىىىة إعىىىادة النظرتىىىل القىىىانون رقىىىم  .11
يضمن إلضاع جميىع القىرارات اإلداريىة لرقابىة السىلطة القضىائية لت ىرس احتىرام حىق التقاضىل بدرجاتىو الىوارد 

 الميااق. تل

  ىىانوا إذا تيمىىا النظىىر دون المىواطنين جميىىعل الدسىىتورية الحمايىة يةشىىمول علىى  الطىرز الدولىىة اللجنىىة تحىث .11
، وبشىىى ل لىىىاص القىىىانون أمىىىام التمييىىىز وعىىىدم المسىىىاواة لمبىىىدأ تحقيقىىىا بىىىالتجنس مىىىواطنين أم صىىىلباال مىىىواطنين

 .المساواة بين الجنسين



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

عل  اتلاذ التدابير اللزمة التل مىن شىأنيا   الىة احتىرام المعىايير المعتمىدة تىل  الطرز الدولة اللجنة تحث .12
 وقاحترام حقىىىبىىىلاصىىىة الو  الىىىة الضىىىمانات وعىىىدم التوسىىىع تيىىىو، الحىىىبس االحتيىىىاطل اللاصىىىة بنظىىىام المياىىىاق 

 .األشلاص اللاضعين للحبس االحتياطل، وتعويضيم عما يلحق بيم من أضرار تل حالة إعلن براءتيم

وقىىىانون  1111لسىىىنة  16قىىىم ر  تمىىىعلمجقىىىانون حمايىىىة اباعىىىادة النظىىىر تىىىل اللجنىىىة الدولىىىة الطىىىرز  وصىىىلت .13
تمتع جميع  لضمان 1112لسنة  4وقانون إنشاء جياز أمن الدولة رقم  1113لسنة  2 رقمم اتحة اإلرىاب 

 الميااق. تلالواردة  األساسية األشلاص المحرومين من حريتيم بجميع الضمانات

 على  أقىل تقىدير سىنة 11 إلى  سنوات سبع من الجنائية المسؤولية سن برتع الطرز الدولة جنةالل توص  .14
مصلحة الط ل تل معاملىة لاصىة تت ىق مىع سىنو وتصىون  رامتىو  تضمن التل ال ضل  الممارسات مع اتساقا

عادة إدماجو تل المجتمع.  وتيسر تأىيلو وا 

 ابىت شىلص حىبس جىوز عىدم على  الوطنيىة تشىريعاتيا تىل ةصىراح بىالنص الطرز الدولة اللجنة لتوص .15
 اتساقا مع المادة الاامنة عشرة من الميااق. تعاقدي التزام عن ناتج بدين الوتاء عن إعساره قضائيا

قىىامتيم الواتىىدين ولىىروج دلىىول تنظىىيم قىىانون مىىن 27 المىىادة نىىصتىىل  إعىىادة النظىىر إلىى  اللجنىىة تىىدعو .16  وا 
لسىىىنة  2مىىىن قىىىانون تنظىىىيم المؤسسىىىات العقابيىىىة واإلصىىىلحية رقىىىم  65والمىىىادة  1118 لسىىىنة 3 رقىىىم و  ىىىالتيم
 يراعى  إيىواء بىدار األبعاد حجز واستبدال الشلصل اآلمانالحرية و  الواتدين تل العمال حق ي  ل بما 1118

  .العقابية المؤسسات تل يتواتر ال ما وىو المرحلين وحالة وضع وعمليا إنشائيا تل

 تلقىىىل آليىىاتوتعاليىىة  دور تعزيىىزمجىىال  تىىلالمبذولىىة  جيىىىودال مواصىىلةلىى  الدولىىة الطىىرز ع اللجنىىة تحىىث .17
 ليىىىذهاألتىىراد المنتيىىىك حقىىوقيم  اسىىتلدام لتسىىىييل توعيىىة حملىىة تىىىنظم لىىلل مىىنوااللتماسىىات، وذلىىىك  الشىى اوى

لىزام الجيىات واإلدارات الح وميىة الملتل ىة على  التعىاون مىع ىىذه اآلليىات للوصىول تعاال استلداماات اآللي ، وا 
 .وااللتماسات لش اوىإل  تسويات مرضية وعاجلة ل

إدارة لمىىواطنين تىىل امشىىار ة تعزيىىز  شىىانيا مىىن التىىل التىىدابير  اتىىة باتلىىاذ الطىىرز الدولىىة اللجنىىة توصىىل .18
 بمىىا االنتلابيىىة العمليىىة إدارة بيىىا طاالمنىى الجيىىات، واإلسىىراع تىىل إصىىدار قىىانون االنتلىىاب ودعىىم الحيىىاة العامىىة

 .ونزيية حرة بطريقة أردتيم عن المواطنين تعبير يضمن

 والمسيرات العامة االجتماعات بشان 1113 لسنة 17 رقم القانون أح ام تل النظر بإعادة اللجنة لتوص .11
 يحتىرم مجتمىع تىل الضىرورة تقتضىييا محىدد قانونيىة ضوابط ووضع السلمل التجمع تل األتراد حق تقييد التل



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 مىن السىابعة ال قىرة نىص مىع اتسىاقا الشىأن ىىذا تىل لصىلحياتيا اإلدارة ممارسىة عنىد اإلنسان وحقوق الحريات
 .الميااق من والعشرين الرابعة المادة

 مسىىاواةبمىىا ي  ىىل  1114 لسىىنة 27 رقىم الجنسىىية قىىانون بإعىادة النظىىر تىى   الطىىرز الدولىىة اللجنىىة توصىل .11
 والمىىواطنباألصىىل  المىىواطن بىىين، وحظىىر التمييىىز الجنسىىية أبنائيىىا  سىىب تىىل القطىىري بالرجىىل القطريىىة المىىرأة

وتقلد الوظائز العامة مع مراعاه  التشريعية للييئات والترشح االنتلاب تل بالحق التمتع صعيد عل  بالتجنس
 . المصلحة ال ضلل للط ل 

توصل اللجنة الدولة الطرز ب  الة حق األشلاص الذين تم إسقاط جنسيتيم بضمان أن ذلك اإلسقاط لم  .11
مىن المياىاق ،  مىا تحىث الدولىة الطىرز على   18مىن المىادة  1يتم بش ل تعسى ل أو غيىر قىانونل وتقىا لل قىرة 

حىىىاالت انعىىىدام  لمنىىىع الجنسىىىية با تسىىىاب األتىىىراد حىىىق و  الىىىة  الواىىىائق حىىىاملل  تجنىىىيسجيودىىىىا تىىىل  مواصىىلة
 .الجنسية

 حريىىة تىىل األتىىراد حىىق بإعمىىال المتعلقىىة تشىىريعاتيا تنقىىيح اإلسىىراع تىىل علىى  الطىىرز الدولىىة اللجنىىة توصىىل .12
 والتعبير والحصول عل  المعلومات. الرأي

توصل اللجنة الدولة الطرز الل تعزيز اإلجراءات المتعلقىة بضىمان المسىاواه ال عليىة تى  حريىة الحىق تى   .13
 التنقل ولاصو الس ر لارج البلد .

 ت ىىىاليز ن قىىىات بتغطيىىىة   ىىىيل ي ىىىونبىىىاألجر المناسىىىب  تشىىىريع تىىىرض علىىى  الطىىىرز الدولىىىة اللجنىىىة تحىىىث .14
 . بالبشر للتجار حاالت إل  تؤدي التل االستغلل حاالت بعض وعلج األساسية المعيشة

 الطىىىىرز، الدولىىىىة تىىىىل المينيىىىىة واإلصىىىىابات بىىىىاألمراض لاصىىىىة بيانىىىىات قاعىىىىدة بنىىىىاء علىىىى  اللجنىىىىة تحىىىىث .15
 علىى  العمىىال بتىىدريب األعمىىال صىىحابإلىىزام أ ينبغىىل  مىىا. الصىىلة ذات الوقايىىة سياسىىة وضىىع تىىل واسىىتلداميا

 .ياشروط توتر ومراقبة المينية السلمةقواعد 

 بحيىث الواتىدين، العمىال أجىور دتىع تىل البن يىة الحسىابات نظىام اعتمىاد على  الطىرز الدولة اللجنة تشجع .16
 .منتظم وبش ل  املة العمال أجور بتقديم األعمال أصحاب التزام مراقبة يم ن

 اسىتلدام  اتىة حظىر مىع يتىواءم بمىا ال  الة نظام إللغاء زمنية لريطة بتبنل الطرز الدولة اللجنة توصل .17
 العمىىل، صىىاحب مواتقىىة إلىى  الحاجىىة دون أعمىىاليم بتغييىىر للعمىىال السىىماح و ىىذلك ،وظروتيىىا القسىىري العمىىل
لغاء لغاء العمال تأشيرات تسخ تل العمل صاحب سلطة وا   والى . مغىادرة تأشىيرة على  العامىل حصىول شرط وا 



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 العمىال حقىوق تحمىل التىل القانونيىة األح ىام بال امىل الطىرز الدولىة تن ىذ أن عل  اللجنة تحث ذلك، يتم حين
 .حقوقيم تنتيك الذين للعمال تعالة قانونية انتصاز سبل توتر وأن ال  يل، نظام إطار تل وحرياتيم الواتدين

 العمىىل قىانون ملال ىىات تىل التحقيىىق على  العمىىل م تشىل قىىدرات تحسىين علىى  الطىرز الدولىىة اللجنىة تحىث .18
جراءات  التزام لضمان ي  ل ماب العمل أما ن مراقبة عن المسؤولين الم تشين عدد وزيادة والسلمة، الصحة وا 

 الت تىىىيش عمليىىىات عىىىدد زيىىىادة علىىى  تحايىىىا  مىىىا. والسىىىلمة الصىىىحة ومعىىىايير العمىىىل بقىىىانوناصىىىحاب العمىىىل 
 تىىوريين متىىرجمين أو م تشىىين واسىىتلدام والعمىىل، والسىىلمة الصىىحة النظمىىة األماىىل التطبيىىق لضىىمان الميدانيىىة
 .الواتدين للعمال األصلية اللغات يت لمون

 اإلجىىىراءات قيىىىد يىىىزال ال الىىىذي بالمنىىىازل المسىىىتلدمين قىىىانون مشىىىروع إقىىىرار تىىىل باإلسىىىراع اللجنىىىة توصىىىل .21
 .المنازل عمال ش اوي تلقلل لاصبإيجاد جية  توصل  ما التشريعية،

بشىىىأن الجمعيىىىات  1113لسىىىنة  11اللجنىىىة الدولىىىة الطىىىرز علىىى  إعىىىادة النظىىىر تىىى   القىىىانون  رقىىىم تحىىىث  .21
والمؤسسىىات اللاصىىة بمىىا يسىىمح لمؤسسىىات المجتمىىع المىىدنل بالقيىىام تىىل دورىىىا تىىل المجتمىىع، وبشىى ل لىىاص 

ال ئات  تشجيع مؤسسات المجتمع المدنل للنلراط تل مجال الدتاع عن حقوق اإلنسان ونشر اقاتتيا والسيما
 األ ار عرضة للنتياك.

 مسىىىاىمتيا مسىىىتوى ورتىىىع المىىىرأة م ىىىينمواصىىىلة جيودىىىىا الراميىىىة إلىىى  ت إلىىى  الطىىىرز الدولىىىة اللجنىىىة تىىىدعو .21
 . تل المجتمع القطري  السياسيةاألقتصادية و 

 السىريعة السى انية الزيىادة ظىل تىل الصىحل للقطىاع المقىدم والبشىري المىالل الىدعم باسىتدامة اللجنة توص  .22
 التحتيىة البنيىة تييئىة وبلاصىة والمقيمين، للمواطنين المقدمة الصحية اللدمات ومستوى نوعية   الة اجل من

 نمىط حيىث مىن سىواء الوقايىة أشى ال على  والتر يىز الصىحل التاقيز برامج وت عيل الطبية ال وادر عدد وزيادة
 . المعدية األمراض بم اتحة ام للمرض المسببة السلو ية العوامل ام الحياة

 الواتىدين العمىال أط ىال تىييم بمىن األط ىال، جميىع التحىاق إم انية الطرز الدولة ت  ل بأن اللجنة توصل .23
 .العامة وأ اللاصة بالمدارس اللاص، القطاع تل العاملين

تعزيىز بىرامج و  اإلنسىان تىدريب على  حقىوقتاقيىز واللل ىا جيودالدولة الطرز عل  مواصة اللجنة  تشجع .24
دماجيىىىاالتسىىىامح واقاتىىىة التىىىتلل واالن تىىىاح علىىى  اآللىىىر  تىىىل المنىىىاىج واألنشىىىطة التعليميىىىة وبىىىرامج التىىىدريب  وا 

 الرسمية وغير الرسمية.



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 ( الدورة الرابعة1ملحق رقم )

 أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية

 رئيس اللجنة    الد تور/ عبد الرحيم يوسز العوضل  

 نائب الرئيس  الد تور/ ىادي بن علل اليامل  

 ضو اللجنة ع( الد تور/ عبدالمجيد زعلنل 

 ومقرر التقرير  عضو اللجنة المستشار/ أسعد نعيم يونس  

 عضو اللجنة ( الربابعة/ عاصم منصور مقداد المحامل األستاذ( 

 ةعضو اللجن  / محمد جمعة جاسم للي ة تزيعالمستشار  

 عضو اللجنة  السيد/عز الدين األصبحل  



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 ( الدورة الرابعة1ملحق رقم )

 أسماء وفد دولة قطر:

  مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولل بوزارة اللارجية القطرية  رئيس الوتد  شيخ/ أحمد بن محمد بن جبر آل اانلالمعالل 
  س ير دولة قطر بجميورية مصر العربية ومندوبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السيد/ سيز بن مقدم البوعينين 
 إلنسان بوزارة اللارجيةمدير م تب حقوق ا  الشيخ/ لالد بن جاسم آل اانل 

 رئيس قسم ال توى بإدارة ال توى والعقود بوزارة العدل  السيد/ محمد تيد القحطانل 

 مدير ىيئة التقييم بالمجلس األعل  للتعليم الد تورة/ حمده حسن ألسليطل 

 ألصائل قانونل بوزارة العمل  السيد/ صالح عل  أللالدي 

 اة سياسية بم تب حقوق اإلنسان بوزارة اللارجيةباح   السيدة/ ىنادي نظام الشاتعل 

 س رتير اانل بس ارة دولة قطر بالقاىرة السيد/ لالد علل عيس  المال ل 

 مدير إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس األعل  لشؤون األسرة  السيدة/ نورة ناصر المريلل 

 مة للتلطيط التنمويباحاة اجتماعية باألمانة العا  السيدة/ بدرية علل الحرمل 

 مستشار بس ارة دولة قطر بالقاىرة السيد/ أسامة يوسز عبداهلل القرضاوي 
 مدير إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداللية  العقيد/ عبداهلل صقر الميندي 
 مدير إدارة االستلدام بوزارة العمل السيد/ تواز محمد ناصر محمد الريس 
 د مدير إدارة اإلس ان بوزارة الشؤون االجتماعيةمساع  السيد/ للي ة ىتمل اليتمل 
 س رتير أول بس ارة دولة قطر بالقاىرة السيد/ محمد إبراىيم تاجر السادة 
  ملحق دبلوماسل بس ارة دولة قطر بالقاىرة الشيخ / تيد بن حمد العبد الرحمن آل اانل 
 للصحةألصائل قانونل أول بالمجلس األعل   السيدة/ وتاء عنبر النعيمل   
 لبير قانونل بم تب حقوق اإلنسان بوزارة اللارجية الد تور/ محمد سعيد محمد الطيب 

 


