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 األمانة العامة

 املالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لدولة قطرمشروع 

 التي اعتمدتها لجنة حقوق االنسان العربية )لجنة امليثاق( في دورتها السابعة عشر و 

 (2021تشرين األول/أكتوبر  26- 25)

 25املنعقدة في ة عشر السابعنظرت لجنة حقوق اإلنسان العربية في التقرير الدوري الثاني لدولة قطر في دورتها  .1

 مشروع 2021تشرين األول/أكتوبر  28. واعتمدت في جلستها املنعقدة في 2021كتوبرأتشرين األول/  26و

 .املالحظات الختامية التالية

 :
ً
 مقدمةأوال

  الخطببببو  ا     ببببادلة إلعببببداد  .2
 
ترحببببل ال جنببببة وتقببببدلت دولببببة قطببببر لتقريرذببببا الببببدوري الثببببانيش الببببدي ات بببب  عمومببببا

عبببدادن مبببن نبببالل لجنبببة حاوميبببة قامبببا وا نلتبببا  ع ببب  أ ببب ا  امل ببب  ة إوتشبببيد وو بببلو   شير وتقبببدلم ا التقبببار 

 ل قببببوق اإلالقطريببببة  ال جنببببة الو نيببببة 
 
لببببنلت الرشبببباور مبببب   نسببببان وامل  سببببة القطريببببة للعمببببد ا جتمببببا ي  ت سببببيدا

 عداد التقارير.إجمي  األ راف عند 

وتقريببر حببول اإلجببراحات ا ح  اتيببة الابب  تت ببدذا  2030يببر  رةيببة قطبر تشبيد ال جنببة وار بباق ونيقتببتن داعمتببتن للتقر  .3

 . 19دولة قطر ل  د من تلش    ت وس كورونا  كو يد 

ببد الدولببة الطببرف فببي  شمبب  التقببدلر شوتالحببا ال جنببة .4
ف
 متنببوع ا نت ااببات قببد مث

 
 ر يبب  املسببتوي اببت  يلببا

 
أن و ببدا

  .ال وار التلاع ي في  ياق مناقشة التقرير

 
ً
 الجوانب اإليجابية -ثانيا

ترحببببل ال جنببببة وقيبببباإ دولببببة قطببببر وااببببدار القببببوانتن التاليببببة منببببد تقببببدلت التقريببببر الببببدوري األول للدولببببة واعت ارذببببا  .5

 :عناار لتعزيز منظومة حقوق اإلنسان الو نية

 بشون الجمعيات وامل  سات الخااة. 2020لسنة  21قانون رقت   .أ

بشببببون ماا  ببببة  2011لسببببنة  15عببببك احابببباإ قببببانون رقببببت واملتعلببببع وتعببببدلد ب 2020لسببببنة  5قببببانون رقببببت  . 

 .ا ت ار والبشر
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 األمانة العامة

 .بشون إنشاح اندوق دعت وتومتن العمالة الوا دة 2018لسنة  17قانون رقت  .ج

ورنظبيت دنبول ونبروج الوا بدلن  2015لسنة  21من القانون  7وتعدلد املادة  2018لسنة  13قانون رقت  .د

 إلغاح موذونية الخروج.
 
 وإقامتهت متضمنا

 ورنظيت ال جوح السياس  . 2018لسنة  11قانون رقت  .ه

 بشون اإلقامة الدائمة. 2018لسنة 10قانون رقت  .و

 بشون إنشاح ال جنة الو نية ملاا  ة اإلت ار والبشر. 2017لسنة  15قرار م لس الوتراح  .ت

 

 وانضماإ دولة قطر ال  كد من ال اوك الدولية التالية: .6
 
 وترحل ال جنة ألضا

 .2018لسنة  40الخاص وال قوق املدنية والسيا ية وموجل املر وإ رقت الع د الدولي  .أ

 . 2018لسنة  41الع د الدولي الخاص وال قوق ا قت ادلة وا جتماعية والثقا ية واملر وإ  . 

و أو معببا ي ال  ببر ألب  امل ببنلات املرشببورة للائبدة األملببخاص امل لبو تن إمعاذبدة مببراكت لترسبت  النلبباذ  .ج

 .2018أللول / بتمب   17في قراحة املط وعات وتاريخ ذوي إعاقات أنري 

نسبببان ومبببا فبببي ذلبببق تقبببدلت ومناقشبببة التقبببارير تبببثمن ال جنبببة نلبببت التعببباون مببب  احليبببات الدوليبببة ل مالبببة حقبببوق اإل .7

 بباال التميتبب  اببد املببرأة ولجنببة القضبباح ع بب  أ  لجببان املعاذببدات  ال جنببة املعنيببة والقضبباح ع بب  جميبب  إلببالدوريببة 

لعن ببري ولجنببة مناذضببة التعببدلل ولجنببة حقببوق الطلببد  والتعبباون مبب  نليببات م لببس حقببوق اإلنسببان التميتبب  ا

  2019 ب ا  / ب البر  16-8املقررة الخاابة املعنيبة وبال ع فبي التعلبيت   اإلجراحات الخااة  و   يما ا تق ال 

  واللريبببع 2019لول/ ببببتمب  أل 10إلببب   2وا بببتق ال الخ تببب  املسبببتقد املعاببب  و قبببوق اإلنسبببان والتضبببامن البببدولي  

  واملقببببببررة الخاابببببة املعنيببببببة واأل بببببباال 2019تشببببببرين نببببباني /نببببببو مب   14-3وا حت بببببات التعسببببببلي   ابببببب العامبببببد املع

 1 –تشبرين نباني نببو مب  24املعاابرة للعن برية والتميتب  العن بري وكببرن األجانبل ومبا لت بد وبدلق مببن تع بل  

  .2019ول /ديسمب  األ كانون 

ت ببار والبشببر  ببود دولببة قطببر وا نلتببا  والتعبباون مبب  او ببيي الببدولي واإلقليلبب  بشببون ماا  ببة اإلتببثمن ال جنببة ج .8

  املتضبببمنة  قبببرات تتعلببببع 2020-2018ومبببا فبببي ذلبببق توقيببب  اتلاقيبببة التعببباون اللاببب  مببب  منظمبببة العمبببد الدوليبببة  

ول األ كببانون امل باجرين فببي  ت بار والبشببر وتهريببل  وببول الخبامس ملاا  ببة اإلنوالعمبد الجببب ي وا تضبا ة مبب تمر اإل 

  2017ديسبببمب  /
 
للت ضبببت  لعقبببد ا جتمببباع ر يببب   وتعيبببتن املنبببدو  البببدائت لدولبببة قطبببر لبببدي األمبببت املت بببدة مرسبببرا

ت ببببار حببببول ترسببببيع الج ببببود امل دولببببة ملاا  ببببة اإل 2017املسببببتوي فببببي الجمعيببببة العامببببة لتمببببت املت ببببدة فببببي أكتببببوبر 
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 األمانة العامة

ت بببار والبشبببر الاببب  تبببت تنليبببدذا فبببي ل نببباح القبببدرات الو نيبببة ملاا  بببة اإلواألملببخاص وكبببدلق دعبببت امل بببادرة العربيبببة 

  .دولة قطر وامل تل املعا  واوخدرات والجريمة التاب  لتمت املت دة وجامعة الدول العربية نإ ار  راكة وت

 تشيد ال جنة و  ود دولة قطر وتدعيت ال ناح امل  س   املعا  و قوق اإلنسان ومن ذلق: .9

قبرار ة الو نية املعنية بش ون املرأة والطلد وك ار السن واألملخاص ذوي اإلعاقبة وموجبل نشاح ال جنإ .أ

 .2019  لسنة 26م لس الوتراح رقت  

 .2017  لسنة 15إنشاح ال جنة الو نية ملاا  ة اإلت ار والبشر وموجل قرار م لس الوتراح رقت   . 

ات التاليببة وبمببا يسبباذت فببي تنليببد ملببردات مببواد تببثمن ال جنببة ج ببود دولببة قطببر فببي وابب  ا  بب  اتي يات والسيا بب .10

 امليثاق العربي ل قوق اإلنسان:

  .2022 – 2018ا   اتي ية قطاع  وق العمد   .أ

  .2022 – 2018   اتي ية الو نية للص ة  ا   . 

  .2022- 2017ا   اتي ية ال جنة الو نية ل قوق اإلنسان   .ت

  .2022- 2018ا   اتي ية التنمية الو نية الثانية   .ث

  .2022- 2018   اتي ية القطاعية الثانية ل  مالة ا جتماعية والتما ق األ ري  ا   .ج

  .2022 - 2018ا   اتي ية التعليت والتدريل   . 

  .2022- 2018ا   اتي ية األمن والسالمة العامة   .خ

  .2022- 2018ا   اتي ية قطاع التعاون الدولي   .د

  .2021 - 2017السيا ة الساانية لدولة قطر   .ذ

 ببببواح املسبببباعدات  شلبببب  م تلببببع دول العببببالتإتببببثمن ال جنببببة توجببببر الدولببببة الطببببرف لتقببببدلت املسبببباعدات اوختللببببة  .11

و تلببببق املسبببباعدات املقدمببببة فببببي  ببببياق دعببببت الج ببببود العامليببببة وجا هببببة انرشببببار أاملقدمببببة لببببدعت عمليببببات التنميببببة 

  .19جائ ة كورونا  كو يد 
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ً
 : غايات تنفيذ امليثاق ثالثا

عببداد نطببة العمببد الو نيببة ل قببوق اإلنسببان مببن نببالل تشبب يد ال جنببة املشببار إة ج ببود دولببة قطببر فببي تببثمن ال جنبب .12

 لتواببببية ال جنببببة فببببي  ببببياق مناقشببببة التقريببببر الببببدوري الثبببباني مببببن التقريببببر  89اليهببببا فببببي اللقببببرة 
 
والابببب  جبببباحت تنليببببدا

  .الدوري األول 

13.  
ً
قووق اإلنسوان حوطنية لعمل لى تحرير خطة إ توص ي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة عمل هذه اللجنة وصوال

 في دولة قطر تتماش
ً
 مع االلتزامات الوطنية واإلقليمية والدولية لدولة قطر.  يا

 
ً
 وعدم التمييز: الحق في املساواة رابعا

 حظبببا ال جنبببة الج بببود ال ثرثبببة الاببب  قامبببا  هبببا الدولبببة الطبببرف لتعزيبببز م بببدأ املسببباواة والاببب  أكبببد عليهبببا الد بببتور  .14

مببببن نببببالل ااببببدار بعببببك الرشببببربعات الداعمببببة ل ببببدا امل ببببدأ وا  ببببارات املتعببببددة الببببواردة فببببي رةيببببة قطببببر  القطببببري 

واعت ارذبببا ال ببب اإ و اببب  إابببا ة الببب  ات ببباع السيا بببات املنا ببب ة إ  ان ال ثتببب  مبببن جوانبببل ذبببدا ال بببع  تبببزال  2030

 و اجة ال  مزيد من العمد.

الحظوات والتوصويات الختاميوة عون مناقشوة التقريور الودوري مون امل 20تكرر اللجنة توصويهها السوابقة بوالرق   .15

 .األول 

لوى العدالوة والحمايوة القانونيوة خ وصوا ييموا يتعلوق إضرورة اعتماد سياسة الفرص املتساوية فوي الوصوول  .16

املكفولوووة املسوووتيدمين فوووي املنووواعل ال يتمتعوووون بووونفو الحمايوووة القانونيوووة ن أحيوووو لووووح   ،األجانوووببالعموووال 

ن العووووامالت، وال سوووويما العووووامالت املهزليووووات، يووووواج ن عق ووووات ك يوووو ة فووووي أ، كمووووا 2004لسوووونة  14قوووو  القووووانون ر ب

 تقدي  شكاوى ضد أرباب عمل ن والح ول على تعويض.

 ستحداث آلية وطنية مستقلة لتلقي ومعالجة الشكاوى الناجمة من التمييز.ونؤكد على ضرورة ا .17

 جنبببة الة لرئا بببة أمبببر اوانتيبببار  القطبببري لبببرئرس م لبببس الشبببوري ة كنائبببل أمبببر ا حظبببا ال جنبببة وبارتيبببا  انت بببا   .18

نببببر وبببببالرات مببببن تواجببببد الرسبببباح فببببي م لببببس الشببببوري والقضبببباح ألبببب  إ وتشببببت  ش قببببوق اإلنسببببانالو نيببببة القطريببببة ل

 -% 27,44 الدولوماسبببب   نسبببب ةحيببببغ ولغببببا نسبببب ة املو لببببات والسببببلق  – الدل لوما ببببيةالتنليدلببببة و  امل  سبببباتو 

 ن التنميي ا جتما ي  لزال يشاد ت دلا.أإ   ش را يةوالو ائع اإل 
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واملجوالو ال لديوة، )كوتا( للنساء فوي مجلوو الشوورى التدابي  اإليجابية النظر في اعتماد نظام توص ي الدولة  .19

بمعووودالت متسووواوية بوووين الرجوووال  وتعزيوووز توووولي املووورأة للمناصوووب القياديوووة واملشووواركة فوووي اإلدارة العاموووة للدولوووة

 .ص ي اللجنة بتعزيز قدرات النساء في مجال القيادةتو كما  ،والنساء

 
ً
 : الحق في الحياة والسالمة ال دنية خامسا

  مبببن املالحظبببات 30ن الدولبببة الطبببرف لبببت تقبببدإ إجاوبببة وا ببب ة وم بببددة بشبببون التوابببية  أتالحبببا ال جنبببة  .20

ي لتملببببخاص والتواببببيات الختاميببببة عببببن مناقشببببة التقريببببر الببببدوري األول واملتعلقببببة وت دلببببد املركببببز القببببانون

 او اوإ عليهت بعقوبة اإلعداإ.

مموون  تكورر اللجنوة توصوويهها بةورورة تحديوود املركوز القووانوني لوموخاص املحكوووم علوده  بعقوبووة اإلعودام .21

 .ل  تط ق علده  العقوبة

مبببن  164-159منبببر وتوكيبببد ذلبببق فبببي املبببواد  36تالحبببا ال جنبببة الت بببريت الد بببتوري ال بببرية للتعبببدلل واملبببادة  .22

م بببرر مبببن قبببانون العقوببببات املضببباف والقبببانون 159و 159 واملبببادتتن 2004لسبببنة  11ببببات رقبببت قبببانون العقو 

 .2010لسنة  8رقت 

توصووو ي اللجنوووة بوووالنع ال وووريا علوووى الحظووور املطلوووق وعووودم التقوووادم املطلوووق بالنسووو ة للقةوووايا املتعلقوووة  .23

  .كفالة حق الضحايا في التعويض واإلن اف وجب  الةرر لى إإضاية  ،بالتعذيب

اللجنوووة بتوسووويع مف ووووم املسوووؤولية املتعلقوووة بأعموووال التعوووذيب لتشووومل الج وووات غيووو  الحكوميوووة  توصووو ي .24

العنايوووووة لووووو  ي وووووذلوا لوووووى مسووووواءلة املوووووو فين العمووووووميين إوالقطووووواع الخووووواص كمووووورتك ين محتملوووووين إضووووواية 

 الواج ة في حاالت علم   بأعمال التعذيب وعدم اتياذه  أي اجراء.

 و  ببود م تلببع الج ببات ل مالببة ال ببع فببي عببدإ التعببر  للتعببدلل  ا هببا فببي الوقببا الببدي تشببيد  يببر ال جنببة .25

واملخالفووووات التووووي  نههاكوووواتتحثهووووا للعموووول علووووى املزيوووود موووون الشووووفايية بتووووويي  بيانووووات شوووواملة حووووول عوووودد اال 

 املخالفات.االنههاكات و يتعرض ل ا املحتجزون، واإلجراءات املتيذة بحق مرتكبي 

و طط ببببا الرشببببغيلية السببببنوية حقي ببببة تدريبيببببة تن وتارة الدانليببببة تقببببدر ال جنببببة ج ببببود الدولببببة بشببببون تضببببم .26

مببن التقريببر الببدوري الثببانيش وكببدلق  107ملنرسبب   إدارة امل  سببات العقاويببة واإلاببالحيةش والببواردة وبباللقرة 

 شما ورد ورد الدولة ع   قائمة املسائد املس قةش وفي ذدا اإل ار
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إنفووووواذ القوووووانون باللوووووجون علوووووى القوووووانون الووووووط ي نوصووووو ي بمواصووووولة التوسوووووع فوووووي بووووورام  تووووودريب موووووو في  .27

روب املعاملوة القاسوية أو امل ينوة، والقواعود الخاصوة ضوواملعايي  الدولية ملناهةة التعذيب وغي ها من 

بشوووأن النظووور فوووي إنشوواء آليوووة وطنيوووة مسوووتقلة للوقايوووة والتحقيوووق فوووي  33باالحتجوواع، ونجووودد توصووو تنا رقووو  

  عاملة القاسية أو امل ينة.شكاوى التعذيب وغي ه من ضروب امل

عنوود مناقشووهها للتقريوور الوودوري األول واملتعلقووة بتنفيووذ تع ووداتها املتكووررة منووذ  35تكوورر اللجنووة توصوويهها  .28

ن وووص يراعووي  ، علووى أناسووتعراض التقريوور األول بسوورعة إقوورار مشووروع قووانون ال حوووث العلميووة الط يووة

 لةمان السالمة الشخ ية للخاضعين للتجارب. الةوابط األخالقية واإلنسانية وامل نيةامليثاق و 

 
ً
 : مكايحة الرق واإلتجار باألمخاصسادسا

وبانشبببباح لجنببببة  ٢٠٢٢-٢٠١٧ترحببببل ال جنببببة واعتمبببباد نطببببة و نيببببة ملاا  ببببة ا ت ببببار والبشببببر تغطببببي الل بببب ة  .29

ذلبببق  ش وتشبببيد ال جنبببة و  بببود الدولبببة فبببي ذبببدا اإل بببار ومبببا فبببي٢٠١٧و نيبببة ملاا  بببة ا ت بببار والبشبببر فبببي عببباإ 

  عامببببد  ببببوكس  ممببببا يسبببب د 20ل   ونببببي لرواتببببل العبببباملتن فببببي املرشبببب ت الابببب  ت تببببوي ع بببب   إا ببببت داث نظبببباإ 

وتشبيد ال جنبة ألضبا و  بود الدولبة الطبرف الراميبة إلب  ماا  بة  شمالحقة القضبالا املتعلقبة واإلت بار والبشبر

 ت ار والبشر في املنطقة.اإل

زيز قدرات العاملين الحكوميين الذين ه  على تماس توص ي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على تع .30

 للتعرف ومواصلة تدريبه أو مفتش ي العمل(  مسئولي إنفاذ القانون م اشر مع ضحايا اإلتجار بالبشر )

تجار ألغراض استغالل األيدي العاملة، وعيادة عدد مفتش ي العمل املؤهلين واملدربين على مؤشرات اإل

ايق الشركات دون إشعار مس ق، وتزويده  بإمكانية ومنح   ال الحيات الكايية ل لدخول إلى مر

 الح ول على خدمات الت جمة عند االقتةاء وسلطة التحدث إلى العمال في غياب أرباب العمل.

 تجار باألمخاص. تنفيذ برام  تدريبية للمدعين العامين والقةاة بشأن اإلفي  بالتوسع توص ي اللجنة .31

ات اع نظام من شأنه حماية العمال غي  الحائزين على الوثائق القانونية عند توص ي اللجنة بأن يت   .32

 ن يت  تمكين العمال من ريع الدعاوى الجماعية.أو  ،تقديم   لشكاوى دون خوف من سلطات الهجرة

عدد الشكاوى والتحقيقات واملحاكمات ن تتةمن التقارير الالحقة للدولة الطرف أتوص ي اللجنة ب .33

 .مخاصتجار باألعقوبات املوقعة في قةايا اإلواإلدانات وال
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ً
 : القةاء وحق اللجوء اليهسابعا

نشاح القائمة الو نية إبشون تنظيت أعمال الخب ة و  2017لسنة  16ترحل ال جنة و دور القانون رقت  .34

يع نشاح لجنة   ون الخب اح في وتارة العدل لتقدلت العون للقضاح وما يس ت في ت قإل خب اح القطريتن و 

 .العدالة

توص ي اللجنة بتكثيف الج ود املتعلقة بتقدي  املساعدات القانونية وتويي  خدمات الت جمة و  .35

 .، خاصة للنساء والفتيات وذوي اإلعاقةالتحريرية والشفوية

والتوووووي تيوووووتع بالف ووووول فوووووي واملتعلقوووووة بتفعيووووول املحكموووووة الدسوووووتورية العليوووووا  43تكووووورر اللجنوووووة توصووووويهها  .36

 املناععات املتعلقة بدستورية القوانين واللوائا. 

بإعوووادة النظووور فوووي التنظوووي  القوووانوني لةووومان أن تكوووون للمحووواك  الواليوووة  54كموووا تجووودد اللجنوووة توصووويهها  .37

القةووووائية علووووى جميووووع القوووورارات والت ووووريات اإلداريووووة ذات الط يعووووة القانونيووووة والقةووووائية حتوووو  يكووووون 

 خاص حق التقاض ي واللجوء للقةاء.لجميع األم

توصوووو ي بتعووووديل ن ال جنببببة أ  إ شوببببالرات مببببن التقببببدإ او ببببرت فببببي جوانببببل عدلببببدة لعنااببببر او اكمببببة العادلببببة .38

بأن يكون للقةاء والية علوى جميوع  45، وتجدد توصيهها قانون حماية املجتمع وقانون ج اع أمن الدولة

انونيوووة والقةوووائية لةووومان حوووق جميوووع األموووخاص فوووي القووورارات والت وووريات اإلداريوووة ذات الط يعوووة الق

التقاض ي واللجوء للقةاء، وتويي  سبيل يعوال للوتظل  لكول مون تنههوق حقوقوه أو حرياتوه، حتو  لوو صودر 

 23و 12و 11هووذا االنههووواأ موون أموووخاص يت وووريون ب ووفهه  الرسووومية، لةووومان االمتثووال ألحكوووام املوووواد 

 من امليثاق.

توص ي اللجنة استمرار الدولوة بالتوسوع فوي اسوتيدام  ش60لة حول التواية وا الع ال جنة ع   ج ود الدو  .39

 بدائل الحبو االحتياطي. 

الخواص بمكايحوة اإلرهواب املتعلقوة بممارسوة الحوق فوي حريوة التنقول  2019لسونة  27القانون رق   بشأن .40

حريووة التنقوول ذ لوو  يوونع القووانون علووى مراجعووة قةووائية مسوو قة لةجووراءات املتعلقووة بتقييوود إواإلقامووة، 

 بنووووود مكايحووووة اإلرهوووواب للسوووولطة القةووووائية املخت ووووة حمايووووة ل ووووذا أواإلقامووووة، وين  ووووي 
ً
ن تيةووووع دائمووووا

 الحق. 

 ل مالبببة وتعزيبببز حقبببوق اإلنسبببانش حيبببغ  .41
 
كمبببا   تبببزال قبببرارات اإلبعببباد اإلداري او  بببنة أمببباإ القضببباح ت بببدلا

السبلطة  قبامتهت للبوتيرإنبروج الوا بدلن و ورنظبيت دنبول و  2015لسبنة  21من القانون رقبت  25تمنة املادة 
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ابدار أمببر و  حيبد أي وا ببد لثببا أن فببي وجبودن فببي الدولبة مببا الهبدد أم هببا أو  بالمتها فببي البداند أو الخببارج إفبي 

 أو لضر وا قت اد الو ا  أو الص ة العامة أو احدا  العامة.

اري، وتحويوول زجووز اإلبعوواد إلووى دار توصوو ي اللجنووة أن يتووان الطعوون أمووام القةوواء علووى قوورارات اإلبعوواد اإلد .42

 إيواء.

بشوووووأن ريوووووع سووووون  86توصووووو ي اللجنوووووة بسووووورعة االنههووووواء مووووون إعوووووداد قوووووانون الطفووووول، بموووووا يراعوووووي التوصووووويات  .43

 املسؤولية الجنائية، وغي ها من امل ادئ العامة لحماية حقوق الطفل في امليثاق. 

 
ً
 : الحريات السياسية واملدنيةثامنا

هها توصوييق موع ابوالتو بشأن نظوام انتيواب مجلوو الشوورى  2021لسنة  6ن القانو  تقدر اللجنة صدور  .44

يكفوول حووق الت مووت واالنتيوواب ، إال أن اللجنووة توصوو ي بتعووديل القووانون بمووا عوون التقريوور الوودوري األول  72

عنوود مناقشووهها للتقريوور الوودوري األول واملتعلقووة بمووا يةوومن الويوواء  76تكوورر اللجنووة توصوويهها ، و باملسوواواة

 من امليثاق. 24ة داملن وص علدها في املا بالحقوق 

بشوأن الجمعيوات واملؤسسوات الخاصوة ولكتهوا تنظور  2020لسونة  21ترحب اللجنة ب دور القانون رقو   .45

ايقوة علوى تأسو و إ لى ال الحيات الواسعة للج ة اإلدارية املخت ة في اتياذ القورارات، ومتهوا عودم املو

اير  مقتةويات إنشواءها، كوذلق للج وة اإلداريوة اتيواذ قورارات حول الجمعية أو املؤسسة األهلية رغو  توو

 أو فوووي حوووال ميالفوووة أحكوووام هوووذا القوووانون أو 
ً
الجمعيوووة فوووي حوووال نقوووع عووودد أعةوووا ها عووون عشووورين عةووووا

، أو فوي حالوة اشوتغال أحود األعةواء بواألمور السياسوية القرارات التنفيذية أو النظوام األسا و ي للجمعيوة

يقوواف مجلووو اإلدارة عوون العموول وتعيووين مجلووو إدارة مؤقوو  ملوودة ال تتجوواوع كمووا يجوووع للج ووة اإلداريووة إ

 السنة ملقتةيات ال الت العام.

خاصووة ييمووا يتعلووق بتمكووين طووالبي التأسوو و موون الطعوون القةووا ي علووى قوورارات  78تجوودد توصوويهها رقوو  و  .46

سوووولطات ، وح وووور صووووالحيات و الج ووووة اإلداريووووة املتعلقووووة بتوووو خيع وتسوووويي  عموووول الجمعيووووات واملؤسسووووات

 .ية واإلداريةالتنظيماألعمال الج ة اإلدارية على 

بشوووووووأن االجتماعووووووووات  2004لسوووووووونة  18بإعوووووووادة النظوووووووور فوووووووي أحكووووووووام القوووووووانون  80وتعيووووووود اللجنوووووووة توصوووووووويهها  .47

 واملسي ات، بما يتةمن ضوابط قانونية محددة لتنظي  تمتع املواطنين بهذا الحق.
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القطريووووات املتزوجووووات موووون غيوووو   بنوووواءأل الوووذي يتوووويا  2018لسوووونة  10ترحوووب اللجنووووة باعتموووواد القووووانون رقوووو   .48

مووووور الووووذي يتووووويا إمكانيوووووة الح ووووول علوووووى التعلوووووي  والرعايوووووة األ  ،القطووووري فوووووي الح وووووول علووووى إقاموووووة دائموووووة

عنووود مناقشوووة التقريووور الووودوري األول للدولوووة الطووورف  84ييموووا يتعلوووق بتنفيوووذ التوصوووية  هإال أنووو ،الصوووحية

تزوجووة موون أجنبووي فووي موونا جنسوويهها القطريووة علووى قوودم املسوواواة واملتعلقووة بكفالووة حووق املوورأة القطريووة امل

 ملةمون املادتين 
َ
توصويهها اللجنوة من امليثاق، تكرر  29و3مع الرجل القطري املتزوج من أجنبية إعماال

 أعاله.

األموووخاص الوووذين تووو  إسوووقا  جنسووويهه  مووون الوووتظل  أو الطعووون بتمكوووين  86كموووا تجووودد اللجنوووة توصووويهها  .49

لووووى القوووورارات ال ووووادرة بووووذلق، وضوووومان أال تووووؤدي تلووووق القوووورارات لنشوووووء حوووواالت انعوووودام أمووووام القةوووواء ع

 الجنسية.

 
ً
 الفردية ةامللكي: تاسعا

إلى  191الفقرات من بتقرير الدولة الدوري األول  98باطالع اللجنة على رد الدولة بشأن التوصية  .50

أو االستيالء علدها من الطعن  ال ادر قرارات بهزع ملكيهه ، تجدد توصيهها بتمكين األمخاص 194

 القةا ي على هذه القرارات.

 
ً
 ي والتع ي أ: حرية الر عاشرا

تشريعات تقيد حرية الرأي  هناأ نأإال ، ي تتيذه دولة قطرذترحب اللجنة بالنهج املنفتا ال .51

، 2004لسنة 11حكام قانون العقوبات رق  أل عدل امل 2020لسنة  2ومن ذلق القانون رق   ،والتع ي 

ووجدت اللجنة أن األمر ذاته تكرر في حتوي على صياغات يةفاضة، ي ذيوال ،مكرر  136ملادة ا

بشأن مكايحة الجرائ   2014لسنة  14الع ارات الفةفاضة التي يستيدم ا القانون رق  

 األ  ،اإللكت ونية
ً
 مام الحق في حرية الرأي والتع ي .أمر الذي يشكل تحديا

 للقواعد العامة د املمارسيتحدوتوص ي اللجنة ب .52
ً
 للبو ويقا

ً
ات التي تشكل جريمة ب ورة ال تت أ مكانا

 دقيقا، بماو  في التشريعات الجنائية
ً
 واضحا

ً
يكفل  أن تكون األيعال املجرمة محددة األركان تحديدا

  .ضمان الحق في حرية الرأي والتع ي 
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مشروع قانون، يةمن حقوق  والتي أيادت بأن 104كما اطلع  اللجنة على رد الدولة بشأن التوصية  .53

 بإصدار القانون 
ُ
األيراد في الوصول للمعلومات وال يانات واإلح ائيات، تح  اإلجراء. وتوص ي اللجنة

ايق مع توصيهها السابقة ون وص امليثاق واملعايي  الدولية.   بما يتو

 : حماية األسرة وبياصة النساء واألطفال حادي عشر

على التنمية  2022-2018التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر ية است اتيج ركيز ت ترى اللجنة أن .54

شارتها إلى التحديات التي تواجه قطاع الحماية إاالجتماعية السليمة والحماية االجتماعية و 

سري كان خطوة االجتماعية املتمثلة بالحاجة إلى دع  حماية املرأة والطفل من كاية أشكال العنف األ 

ن يت  من خالل مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات املتعلقة بحماية ألى ع ،في االتجاه الصحيا

أيرادها.   األسرة و

إال أن اللجنة توص ي سري، كايحة العنف األ ج ود الدولة تجاه معلى دير بالغ اطلع  اللجنة بتق .55

 بوضع 
ً
 واضحة حول اإلجراءات التي يتعين على الج ات لجريمة العنف األ  تعريفا

ً
سري، وأحكاما

 .سائلةالحماية واملالوقاية و على مسارات خت ة ات اع ا، امل

التعامووول موووع قةوووايا علوووى  مسوووئولي إنفووواذ القوووانون ، و العوووامين لقةووواة، واملووودعيناتووودريب بتوصووو ي اللجنوووة  .56

 ،بموووووا يووووودهن العوووووامالت فوووووي املنووووواعل  ،ضوووووحايا العنوووووف مووووون النسووووواء كيفيوووووة التعامووووول موووووعلعنوووووف األسوووووري، و ا

 .  واألطفال

 العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات امل نية: الحق في عشر ثاني

ترحووب اللجنووة بج ووود الدولووة علووى مسووتوى السياسووات لتووويي  مزيوود موون الةوومانات لحقوووق العمووال، إال  .57

أنهوووا تووورى عووودد مووون العوائوووق شووومل ا قوووانون العمووول بشوووأن تشوووكيل اللجوووان العماليوووة أو اللجوووان املشوووت كة، 

عامول لتشوكيل اللجوان  30ي لتشوكيل اللجنوة العماليوة، وعامول قطور  100والتي تةمن  اشت ا  وجود 

 ود.يريع هذه القباملشت كة، وتوص ي اللجنة 

في حرية تكووين النقابوات واالنةومام إلدهوا وامل نيين بكفالة حقوق العمال  119وتجدد اللجنة توصيهها    .58

 وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية م الح  .
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 : الحق في الصحةعشر ثالو

لووى توووويي  إلدولووة قطوور والتووي تهوودف  2022-2018سووت اتيجية الوطنيووة للصوووحة ترحووب اللجنووة باعتموواد اال  .59

أصوووحاب العمووول مووون اسوووههانة  ا تالحووو نهوووأإال  ،يةووول مسوووتوى مووون الرعايوووة الصوووحية بمرتكزاتهوووا السووو عأ

دم بووووالحقوق الصووووحية لووووو عض العمووووال موووون ذوي األجوووووور الزهيوووودة أو العمالوووووة غيوووو  املوووواهرة مووووون خووووالل عووووو

بطاقواته  الصوحية، وبالتوالي عودم تمكوته  مون االسوتفادة مون خودمات املراكوز الصوحية  إصدار أو تجديد

 الحكومية إال في حاالت الطوارئ. 

وتوصو ي اللجنوة بتفعيول الوودور الرقوابي لةومان ح ووول العموال دون اسوتوناء علووى حقووق   الصوحية فووي  .60

 إطار منظومة التأمين الطبي.

ايوووق املناسووو ة لرعوووايهه ، حيوووو مووواتزال تالحووو  رضووو   النفسووويين، بشوووأن يئوووة امل أنوووهكموووا  .61 اير املر عووودم توووو

وحدة الطب النفس ي التابعة ملؤسسة حمد الط ية غي  منلجمة مع املعوايي  الدوليوة للرعايوة النفسوية، 

 في السياسات العامة املت عة.
ً
 وما يزال الخلط بين املرض العقلي والنفس ي واضحا

ايقوووة موووع املعوووايي  الدوليوووةوتوصووو ي اللجنوووة بتوووويي  امل .62 ايوووق الصوووحية الالعموووة واملتو ، للمرضووو   النفسووويين ر

العموووووول علووووووى التوعيووووووة املجتمعيووووووة بوووووواملرض النفسوووووو ي واملوووووورض العقلووووووي مووووووع التفرقووووووة بيتهمووووووا بمووووووا يشوووووومل و 

   السياسات العامة املت عة.

لية القانونيووة بشووأن االنههوواء موون إجووراءات اعتموواد سوون تشووريع يوونظ  املسووئو  127تجوودد اللجنووة توصوويهها  .63

 عن حاالت الخطأ واإلهمال الطبي.

 : الحق في تويي  الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية والجسديةعشر رابع

حقوووووق األمووووخاص ذوي اإلعاقووووة بمووووا فووووي ذلووووق تعزيووووز و ترحووووب اللجنووووة بج ووووود الدولووووة الطوووورف فووووي حمايووووة  .64

لتعلوووي  عووون بعووود بالنسووو ة لوموووخاص البووو ام  املسوووتمرة لووودع  ذوي اإلعاقوووة فوووي املووودارس وإصووودار دليووول ا

ج وووة مسوووؤولة عووون ذوي اإلعاقوووة بميتلوووف  34ذوي اإلعاقوووة، كموووا تتووووير لووودى اللجنوووة معلوموووات بوجوووود 

 وال  ووووووووورية كانووووووووو  مراكوووووووووز، أم منظموووووووووات، أم جمعيوووووووووات تهوووووووووت  باإلعاقوووووووووة الذهنيوووووووووةتي  ووووووووواتها، سوووووووووواء 

القووووائمين علدهووووا فووووي ميوووودان ويطوووورن هووووذا العوووودد تسووووابالت عوووون موووودى خبوووو ة بعووووض  .والجسوووودية والسوووومعية

اإلعاقوووة وعووودم االلتوووزام بنشووور تقوووارير دوريوووة أو بيانوووات حوووول أعمال وووا وأنشوووطهها موووع العووورض بعووودم وجوووود 

داريووووووة والعموووووول إل معلومووووووات أو تقووووووارير منشووووووورة حووووووول موووووودى قيووووووام الج ووووووات املخت ووووووة بوووووووعارة التنميووووووة ا
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هوووذه الج وووود  .ي دور رقوووابي واضوووتوالشوووؤون االجتماعيوووة  إدارة ذوي االحتياجوووات الخاصوووة  بممارسوووة أ

ن اللجنوووة توصووو ي بتسوووريع إجوووراءات اعتمووواد مشوووروع القوووانون إعليوووه يووو ،تسوووتلزم وضوووع إطوووار قوووانوني نوووا  

 املتعلق باألمخاص ذوي اإلعاقة.

توصوووو ي اللجنووووة بوووودع  الدولووووة الطوووورف للمنظمووووات املعنيووووة باألمووووخاص ذوي اإلعاقووووة وكفالووووة مشوووواركهها  .65

 فيذ السياسات ذات ال لة.والتشاور مع ا في اعتماد وتن

 : الحق في التعلي  والحقوق الثقاييةعشر خامو

تنهووا اللجنووة الدولووة الطوورف بت تيبهووا املتقوودم فووي جووودة التعلووي  علووى املسووتوى العوواملي واإلقلي ووي وتحقيق ووا  .66

  .ملعدل القرائية 2018% عام  99نس ة 

طفووال غيوو  القطووريين موون األسوور املحوودودة التحووديات املتعلقووة بووالحق فووي التعلووي  لو  بإعالووةاللجنووة  توصوو ي .67

تتفواق  فوي حالوة األطفوال التوي املدعوموة مون الحكوموة، و ، الدخل الوذين لو  يتووير ل و  مقعود فوي املودارس

 .ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعانون من صعوبات التعل 

عات العمووووول توصوووو ي اللجنوووووة بوووووأن تكفووووول الحكوموووووة توووووويي  بووووورام  محووووو األميوووووة والتووووودريب املنهوووووي خوووووالل سوووووا .68

ايووووودين ذوي األجوووووور املنيفةوووووة، وذلووووووق  زيوووووادة كفووووواءاته  ذات ال ووووولة بو وووووائف   الحاليووووووة لللعموووووال الو

 . ه تنقل العمال وتحسين م ارات إلتاحة وأيةا

وتوص ي اللجنة بتوسيع نطاق االلتحاق املجواني بالجامعوات ل شومل الطوالب غيو  القطوريين الوذين أتمووا  .69

الوووووذين أقووووواموا لفتووووو ة طويلوووووة فوووووي ال لووووود، علوووووى قووووودم املسووووواواة موووووع الطوووووالب و/أو  تعلووووويم   الثوووووانوي فوووووي قطووووور 

 .القطريين

توصوووو ي اللجنووووة بتوسوووويع نطوووواق االلتووووزام بتوووودريو التثقيووووف فووووي مجووووال حقوووووق اإلنسووووان ل شوووومل املوووودارس  .70

  الخاصة.

وتوصوووو ي اللجنووووة بات وووواع سياسووووات موووون شووووأنها تحسووووين ح ووووول جميووووع النسوووواء والفتيووووات الال ووووي يووووواج ن  .71

دد الجوانووب، بموون يوودهن النسوواء والفتيووات ذوات اإلعاقووة والنسوواء والفتيووات امل وواجرات، علووى تمييووزا متعوو

 .التعلي  الشامل والعالي الجودة



 

 

 

13 

 

 األمانة العامة

توصوو ي اللجنووة بمواصوولة اسووتعراض املنوواةج الدراسووية والكتووب املدرسووية علووى جميووع مسووتويات التعلووي   .72

ب املنهي للمعلمين في مجال حقووق املورأة من أجل القةاء على القوالب النمطية التمييزية وتعزيز التدري

 واملساواة بين الجنسين.

 النشر واملتابعة: سادس عشر

الدولة الطرف أن تنشر امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، ونع التقرير واملالحظات توص ي اللجنة  .73

ريعية والتوصيات الختامية على هذا التقرير على نطاق واسع، وفي أوسا  السلطات التنفيذية والتش

والقةائية واملجتمع املدني، وكذلق لعامة الجم ور، وت دي اللجنة استعدادها ملساعدة الدولة على 

 الوياء بالتزاماتها عب  أي شكل للتعاون الف ي أو الحوار ال ناء.


