تقرير ظل للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
بمناسبة تقديم التقرير الوطني األولي للدولة تنفيذا ً ألحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية

الفهرس:
أولا :منهجية التقرير
اثنيا :ملخص تنفيذي
اثلث ا :احلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية
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أولا -منهجية التقرير:
وضعت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان هذا التقرير وفقاً الختصاصاهتا ومهامها ابلتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق
اإلنسان .ومت إعداده ابلتعاون مع مكاتب منسقي اجلاليات األجنبية يف دولة قطر ،وهم جمموعة من املتطوعني احملليني
واملدافعني عن حقوق اإلنسان.
ويتناول تقرير اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املواد ذات الصلة الواردة يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وحيدد ك يفية تطبيق الدولة ألحكام هذه املواد ،والتحدايت اليت تواجه االمتثال الكامل ،ويقدم
توصيات ضمن الفقرات ،وتوصيات عامة ختامية من أجل تطوير احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعزيزها.
اثني ا -ملخص تنفيذي:
حيصل املواطنون يف دولة قطر على احلق يف الصحة والتعليم بشكل جماين ،وميزات خاصة كتوزيع األراضي السكنية
جماانً ،والقروض امليسرة ،إضافة إىل اإلعفاء من الضرائب.
وتعد دولة قطر من الدول األعلى عاملياً من حيث متوسط دخل الفرد ،حيث أظهر آخر مسح حكومي أجري عام
 ،2018أن معدل نسبة البطالة للقطريني أقل من  %1وصنفت جمموعة البنك الدويل دولة قطر ضمن الدول
األعلى دخال للسنة املالية .2019
وحتتل قضية األمن الغذائي أولوية ،حيث تراقب "جلنة تنفيذ سياسات األمن الغذائي يف القطاعني احلكومي واخلاص"
خطط اإلنتاج احمللي واالسترياد وتنويع مصادر الغذاء وختزينه جبودة عالية يف خمتلف الظروف.

وختصص وزارة التجارة والصناعة بطاقات متوينية لألسر القطرية الستعماهلا للحصول على السلع املدعومة من خالل
مراكز توزيع وبيع معتمدة وفق ضوابط وشروط حمددة .كذلك تقدم اجلمعيات اخلريية معوانت غذائية لألسر احملتاجة
من املقيمني والعمال.
هذا وحيصل غري املواطنني على احلقوق االقتصادية من خالل عالقة العمل التعاقدية ،وما يرتبط هبا من حقوق.
ومن التطورات اهلامة على صعيد حتقيق املزيد من املساواة ،إلغاء نظام الكفالة ووضع حد أدىن لألجور وإصدار
قانون للمستخدمني يف املنازل ونظام حلماية األجور وصندوق لتأمني العمال.

لقد أحرزت دولة قطر تقدماً ابحلق يف العمل من خالل برانمج التعاون مع منظمة العمل الدولية ،حيث قدمت
املنظمة اخلربة واملشورة ،وكافة أنواع الدعم الفين ،وفتحت حواراً واسعاً مع املسؤولني احلكوميني حول التغيريات الواجبة
لالتساق مع معايري العمل ،خاصة ما يتعلق بسياسة تفتيش العمل وأنظمة الصحة والسالمة املهنيتني .ويف ذات
السياق مسح قانون العمل بتشكيل ما يسمى "اللجان املشرتكة" لكل منشأة يعمل فيها ثالثون عامالً فأكثر تضم
ممثلني عن صاحب العمل والعمال ،دون اشرتاط وجود عمال قطريني ،حيث صدر القرار رقم  2019/ 21بشأن
تنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال يف اللجان املشرتكة يف العام  ،2019مما يتيح جلميع العمال ،سواء
كانوا حيملون عقد عمل مباشرة مع الشركة أو مع طرف اثلث ـ ـ انتخاب ممثليهم والرتشيح ملنصب ممثل العمال.
بعد صدور القرار املشار إليه مت تنظيم مخس انتخاابت مشرتكة بني اللجان يف الفرتة من يوليو إىل سبتمرب ،وانتخاب
ما يقرب من  30ممثل من العمال ،لتمثيل  3000عامل .هذا وأشار التقرير إىل انه يتعني على دولة قطر إعادة
النظر ابملواد اليت تنظم إنشاء النقاابت واليت تنظم االضراب ،ودراسة مدى إمكانية تعديلها مبا يتوافق مع املادة 8
من العهد ،ومع معايري منظمة العمل الدولية.

وعلى صعيد التحدايت تتلقى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان شكاوى احلق ابلعمل خاصة فئة عمال اإلنشاءات
الذين يعملون يف ظل ظروف بيئة قاسية وال حيصلون على مستحقاهتم ابنتظام .إضافة سوء أوضاع السكن واملعيشة
واالكتظاظ يف عدد من الشركات ،خباصة شركات املقاوالت الصغرية لإلنشاءات .كذلك تشهد فئة عمال قطاع
اخلدمات انتهاكات حلقوقهم يف العطل األسبوعية وأوقات الراحة.
لقد تلقت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  1613شكوى مصنفة كانتهاكات للحقوق االقتصادية واالجتماعية
للعام  .2019وأما خالل العام  2020أثناء (أزمة كوفيد  )19ورد إىل اللجنة  911شكوى خالل فرتة احلجر
الصحي من  11مارس 2020لغاية  7يونيو  ،2020عملت على تسويتها ابلتعاون مع اجلهات املختصة.

وأما ابلنسبة حلقوق املرأة زادت نسبة تواجد املرأة القطرية يف الوظائف العامة والقطاع اخلاص ،حيث بلغت نسبة
النساء املعينات يف اجلهات احلكومية للعام  ،)%69.3( 2019ويف القطاع اخلاص ( ،)%56.6وتتواجد املرأة
القطرية يف العديد من املهن والوظائف غري التقليدية ،منها ،قيادة الطائرات املدنية ،والسلك الشرطي والعسكري
وغريمها .وتتكافأ فرص التدريب لتطوير القدرات ،لكن تقل نسبة املرأة يف املناصب اإلشرافية.
من جانب آخر يشتمل قانون األسرة على أحكام الزواج والطالق والنفقة واحلضانة ،وال يوثق زواج الفىت قبل متام
مثاين عشرة سنة ،والفتاة قبل ست عشرة سنة ،إال بعد موافقة الويل والتأكد من رضاء طريف العقد ،وإبذن من القاضي
املختص .ويف ميدان التعليم اإللزامي حققت دولة قطر نسب متكافئة لإلانث والذكور ،كما توفر دولة قطر مراكز
قطر للتطوير املهين والتعليم التقين لكال اجلنسني ،حيث افتتحت أول مدرسة تقنية اثنوية للبنات يف دولة قطر يف
العام  .2020وتكمن التحدايت يف تعليم األطفال غري القطريني من األسر احملدودة الدخل الذين مل يتوفر هلم مقعد
يف املدارس (املدعومة من احلكومة) ،وتبدو هذه اإلشكالية يف أوجها ابلنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين
يعانون من صعوابت التعلم.

لقد تلقت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان شكاوى من أولياء أمور األشخاص ذوي االعاقة بوجود صعوابت إجرائية
أو إدارية خاصة ابحلق يف التعليم والوصول والتنقل .وأما ابلنسبة للتعليم العايل توفر جامعة قطر التعليم اجلامعي
والتعليم العايل جماانً للمواطنني القطريني .وتق دم هلم فرص االبتعاث اخلارجي .كما حيصل معظم املواطنني القطريني
على منح للدراسة يف مؤسسة قطر للعلوم وتنمية اجملتمع "قطر فاونديشن" ،ويف جامعة محد بن خليفة .كما تتوفر
بعض اجلامعات اخلاصة ضمن الدولة.
هذا ومن التطورات اإلجيابية اخلاصة ابحلقوق الثقافية إصدار قانون محاية اللغة العربية ،وانضمام دولة قطر لالتفاقية
العربية حلماية حقوق املؤلف ،واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ،واتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري
الثقايف الصادرة عن اليونسكو.
وتوفر دولة قطر الضمان االجتماعي للفئات األوىل ابلرعاية حيث حيصل املواطنون من األشخاص ذوي اإلعاقة على
 4آالف رايل ،و 3آالف رايل جملهول األب أو األبوين ومل جياوز  17عاماً .وتصرف  6آالف رايل لألسر احملتاجة
ومن ضمنها فئة املطلقات واألرامل وأسر السجناء ،واملسن ،والعاجز عن العمل ،يضاف إليها ألف رايل لكل ولد.
كما يعد إ نشاء صندوق العمال خطوة مهمة لتوفري اإلعانة واحلماية للعمال ممن مل حيصلوا على رواتبهم ومستحقاهتم
بعد توقف شركاهتم عن الدفع ألسباب متنوعة ،منها إعسار الشركات أو إشهار إفالسها.
وأما يف ميدان احلق يف الصحة توفر دولة قطر أفضل مستوى من الرعاية الصحية ،إذ يبلغ متوسط العمر املأمول عند
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لقد بذل القطاع الصحي جهوداً كبرية وحقق جناحاً يف التعامل مع التحدايت اليت فرضتها جائحة فريوس كوروان
(كوفيد ،)19-منذ بدايتها ،األمر الذي كان له أكرب األثر يف ختفيف آاثر اجلائحة من خالل مجلة من التدابري
واإلجراءات املالئمة اليت مت اختاذها وفقاً لقانون الوقاية من األمراض املعدية وإصدار قوانني إلزامية بوضع كمامات،
وتنزيل تطبيق الكرتوين "احرتاز".
وقد خصصت املوازنة العامة للدولة للسنة املالية  2020ما يقارب  22.6مليار رايل وكانت خمصصات القطاع
الصحي حنو  %11من إمجايل املصروفات العامة .ومن التحدايت اليت تواجه قطاع الصحة تطوير مفهوم وخدمات
الصحة النفسية ،وحتسني جوانب الصحة البيئية والصناعية.
واختتم التقرير بتوصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ،وأمهها دراسة املصادقة على االتفاقية الدولية حلماية مجيع
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،ودراسة االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق ابلعهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،ودراسة املصادقة على الربوتوكول االختياري للقضاء على التمييز ضد املرأة ،ودراسة املصادقة
على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
كما أوصت إبصدار إصدار قانون بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وقانون بشأن حقوق الطفل ،وتعديل
كافة التشريعات مبا يتفق وأحكام اتفاقية حقوق الطفل .والنظر مبالحظات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن
قانون الصحة النفسية .ومشلت التوصيات ضرورة وضع تشريع أو نظام شامل للحماية من العنف األسري .واالستمرار
بتطبيق اإلصالحات القانونية املتعلقة ابلعمل.
اثلث ا :أوضاع احلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية بدولة قطر
يتضمن هذا القسم األحكام ذات الصلة ابلعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،حيث تقدم
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان رؤيتها حول مدى تطبيق هذه املواد ضمن التشريعات الوطنية واملمارسات اإلجرائية

معززة ببعض البياانت ،وتشري إىل التحدايت اليت تواجه االمتثال الكامل لألحكام الواردة يف العهد .وتبدي اللجنة
الوطنية حلقوق اإلنسان مقرتحات لتطوير احلقوق وتعزيزها.

املادة  2من العهد:
 " _1تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد أبن تتخذ ،مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني ،ول
سيما على الصعيدين القتصادي والتقين ،وأبقصى ما تسمح به مواردها املتاحة ،ما يلزم من خطوات لضمان
التمتع الفعلي التدرجيي ابحلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد ،سالكة إل ذلك السبل املناسبة ،وخصوصا سبيل
اعتماد تدابري تشريعية".
 " _2تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد أبن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد
بريئة من أي متييز بسبب العرق ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غري سياسي ،أو األصل
القومي أو الجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غري ذلك من األسباب".
تطبيقاً للفقرة ( ) 1وضمان التمتع التدرجيي ابحلقوق املعرتف هبا يف العهد ،إبصدار قرار جملس الوزراء بتشكيل جلنة
ملوائمة التشريعات الوطنية مع العهدين .وقرار جملس الوزراء  2019 /26إبنشاء اللجنة الوطنية املعنية بشؤون املرأة
والطفل وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.
وجند تطبيقاً للفقرة ( )2يف نص املادة  34من الدستور :املواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات .وتنص املادة
 35من الدستور :الناس متساوون أمام القانون ال متييز بينهم بسبب اجلنس أو األصل ،أو اللغة ،أو الدين.

وحيصل املواطنون على مميزات اقتصادية كاإلعفاء من الضرائب وبعض املميزات كتوزيع األراضي السكنية والقروض
امليسرة ،وحيصل غري املواطنني على احلقوق االقتصادية من خالل عالقة العمل التعاقدية ،وما يرتبط هبا من حقوق.
ومن التطورات اهلامة اليت أجنزهتا دولة قطر على صعيد حتقيق املزيد من املساواة ،إصدار مرسوم بقانون 2020/19
بتعديل بعض أحكام القانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي ألغى نظام الكفالة .إضافة إىل إصدار
قانون 2020/17بشأن حتديد احلد االدىن ألجور العمال واملستخدمني يف املنازل.
وتوصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ،إبزالة النصوص التمييزية من التشريعات الوطنية اليت تؤثر على حتقيق
املساواة بني املواطنني ابحلصول على احلقوق القتصادية والجتماعية ،بدء ا من قانون اجلنسية إل قوانني
اإلسكان واألسرة.
املادة  3من العهد:
" تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلانث يف حق التمتع جبميع احلقوق القتصادية
والجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف هذا العهد".
جند تطبيقاً للمادة  3من العهد يف قانون العمل  2004//14الذي أكد على حق املرأة يف العمل واملساواة ابألجر
عند القيام بذات العمل.
لقد زادت نسبة تواجد املرأة القطرية يف الوظائف العامة والقطاع اخلاص ،حيث بلغت نسبة النساء املعينات يف
اجلهات احلكومية للعام  ،)%69.3( 2019ويف القطاع اخلاص ( ،)%56.6وتتواجد املرأة القطرية يف العديد
من املهن والوظائف غري التقليدية ،منها ،قيادة الطائرات املدنية ،والسلك الشرطي والعسكري وغريمها .وتتكافأ فرص
التدريب لتطوير القدرات ،لكن تقل نسبة املرأة يف املناصب اإلشرافية.

ويشكل القانون  2007/2بنظام اإلسكان ضمانة للحق يف السكن للمواطنني ،لكنه حيتوي على متييز إذ يشرتط
قرار وزاري  2007/17بضوابط االنتفاع ،مرور مخس سنوات على طالق املرأة القطرية عند تقدمي طلب اإلسكان،
ويشرتط أن يكون لديها أبناء.
كما جند تطبيقاً للمادة  3من العهد يف القانون  2001/25بشأن التعليم اإللزامي ،حيث حققت دولة قطر نسب
متكافئة لإلانث والذكور .ينص القانون على أنه "يكون التعليم إلزامياً وجمانياً جلميع األطفال من بداية املرحلة
االبتدائية وحىت هناية املرحلة اإلعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق ،ويوفر اجمللس املتطلبات الالزمة لذلك"،
و "يُعاقب املسؤول عن الطفل ،الذي ميتنع عن إحلاقه مبرحلة التعليم اإللزامي دون عذر مقبول ،بغرامة ال تقل عن

مخسة آالف رايل وال تزيد على عشرة آالف رايل .ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف العقوبة يف حديها األدىن

واألعلى" ،وتوفر الدولة فرصاً متكافئة اللتحاق الذكور واإلانث يف مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي.
وقد حققت دولة قطر جناحاً يف تطبيق قانون إلزامية وجمانية التعليم ،ووفرت املقاعد الدراسية جلميع االطفال يف سن
املدرسة االبتدائية يف كافة مناطق الدولة ،إال أنه قد نشأت بعض التحدايت املتعلقة ابحلق يف التعليم لألطفال غري
القطريني من األسر احملدودة الدخل الذين مل يتوفر هلم مقعد يف املدارس (املدعومة من احلكومة) ،وتبدو هذه
اإلشكالية يف أوجها ابلنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعانون من صعوابت التعلم.
وتلقت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان منذ العام  2018عدد  19شكوى من فئة ذوي االعاقة بوجود صعوابت
إجرائية أو إدارية خاصة ابحلق يف الوصول والتنقل ،ومل جتد حال مع اجلهة املختصة بشأهنم حىت اترخيه.

وتوصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ابلعمل إلزالة التمييز الذي يتعرض له األشخاص ذوي اإلعاقة يف
التعليم واخلدمات املرتبطة به ،والعمل على إزالة القوالب النمطية والثقافية اليت حتد من مشاركة املرأة يف احلياة
الثقافية والرايضية ،واختاذ ما من شانه تشجيع املرأة على هذه املشاركة.

املادة  6من العهد:
 .١تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد ابحلق يف العمل ،الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف أن تتاح له
إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية ،وتقوم ابختاذ تدابري مناسبة لصون هذا احلق
 .٢.جيب أن تشمل التدابري اليت تتخذها آل من الدول األطراف يف هذا العهد لتأمني املمارسة الكاملة هلذا
احلق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني ،واألخذ يف هذا اجملال بسياسات وتقنيات من شأهنا حتقيق
تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل شروط تضمن للفرد احلرايت السياسية
والقتصادية األساسية.
تتوفر بدولة قطر مراكز قطر للتطوير املهين والتعليم التقين لكال اجلنسني ،حيث افتتحت أول مدرسة تقنية اثنوية
للبنات يف دولة قطر يف بداية العام األكادميي 2021-2020
تقبل هذه املراكز القطريني وأبناء القطرايت ،وأبناء املقيمني من جملس التعاون اخلليجي ،ونسبة ال تزيد عن %20
من جمموع الطالب من مواليد قطر من أبناء املقيمني.

املادة  7من العهد:
"تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع بشروط عمل عادل ومرضية تكفل
على اخلصوص" :
أ .مكافأة توفر جلميع العمال ،كحد أدين:
 _1أجرا منصف ا ،ومكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي متييز ،علي أن يضمن للمرأة خصوص ا

متتعها بشروط عمل ل تكون أدين من تلك اليت يتمتع هبا الرجل ،وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدي
تساوي العمل؛
" _2عيشا كرميا هلم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد" ؛
ب .ظروف عمل تكفل السالمة والصحة؛
ج .تساوي اجلميع يف فرص الرتقية ،داخل عملهم ،إيل مرتبة أعلي مالئمة ،دون إخضاع ذلك إل لعتباري
األقدمية والكفاءة؛
د .السرتاحة وأوقات الفراغ ،والتحديد املعقول لساعات العمل ،واإلجازات الدورية املدفوعة األجر،
وكذلك املكافأة عن أايم العطل الرمسية".
جند تطبيقا للفقرة  1يف قانون العمل  2004/14الذي عرف األجر وحدد ضوابط أدائه ،ونص على املساواة يف
األجر للمرأة عند قيامها بذات العمل .كذلك قرار وزير العمل والشؤون االجتماعية  2015/4بضوابط نظام محاية
أجور العاملني اخلاضعني لقانون العمل ،حيث مت تسجيل  81734منشأة يف نظام محاية األجور ،وبلغ عدد العمال
الذين مت حتويل راتبهم حلساابهتم املصرفية  1405431عامالً للعام .2019
مع العلم أن عدد منشآت األعمال التجارية والصناعية والزراعية يف دولة قطر  82495مصنفة يف عدة قطاعات،
صناعية ،وبنوك ،وسياحة ،ونقل ،وخدمات ،ومقاوالت ،وزراعة ،وجتارة ،واستثمار.
هذا وجند تطبيقا للفقرة  2يف عدة قوانني ،منها ،قانون 2020/17بشأن حتديد احلد األدىن ألجور العمال
واملستخدمني يف املنازل ،الذي حدد دخال قدره  1000رايل شهرايً ،ويف حال عدم توفري املسكن املالئم أو الغذاء
للعامل أو املستخدم ،يكون احلد األدىن لبدل السكن  500رايل قطري ،واحلد األدىن لبدل الغذاء  300رايل.
كذلك يف قانون العمل  2004/14الذي وضع كافة ضوابط العمل ،كاحلد األقصى لساعات العمل ،ونظم احلق
يف اإلجازات وأوقات االسرتاحة والعطل األسبوعية والرمسية ،إضافة إىل أحكام للسكن ،ومحاية القصر والنساء.

يضاف إىل ذلك القرارات الوزارية التنفيذية اليت تضمنت أحكاماً للصحة والسالمة املهنيتني وأحكاماً للتعويضات
عن إصاابت العمل والوفاة.
لقد أحرزت دولة قطر تقدماً ابحلق يف العمل من خالل برانمج التعاون مع منظمة العمل الدولية ،حيث قدمت
املنظمة اخلربة واملشورة ،وكافة أنواع الدعم الفين ،وفتحت حواراً واسعاً مع املسؤولني احلكوميني حول التغيريات الواجبة
لالتساق مع املعايري يف املنظمة ،شارك يف احلوار كل األطراف املعنيني ومت تقدمي جتارب وخربات حول العامل لالستفادة
منها.
ومن خالل برانمج التعاون مع منظمة العمل الدولية ،أجري –للمرة األوىل -تقييم شامل لنظام تفتيش العمل ،أدى
إىل وضع واعتماد سياسة وطنية لتفتيش العمل يف ابريل  ،2019وإنشاء وحدة اسرتاتيجية يف ديسمرب املاضي.
وأشار تقرير منظمة العمل إىل حتول رئيسي حنو عمليات تفتيش قائمة على األدلة مع الرتكيز على مجع البياانت وحتليلها
والتخطيط االسرتاتيجي والعمل والتوجيه املنسق والتدريب جلميع مفتشي العمل وأنشطة التوعية والشفافية واملساءلة،
هذه السياسة منشورة بني مجيع مفتشي العمل ونشرت على املوقع العام إلدارة التفتيش على العمل .2مما يؤكد أن دولة
قطر تتبع اخلطوات الصحيحة ابجتاه تطوير الصحة والسالمة املهنية جلميع عماهلا ،مبا فيه تطوير وحتسني منهجها يف
نشر بياانت حول احلوادث والوفيات.
وتقوم اجلهات املختصة بتلقي شكاوى العمل وإجياد احللول أو إحالتها للجهات القضائية املختصة ،لقد حبث وزارة
العمل عام  2019حالة ( )17222عامالً تقدموا بشكاوى ضد املؤسسات اليت يعملون هبا ،وبعد دراسة هذه
الشكاوى متت تسوية ( )%46منها ،بينما حفظت ( ،)%23وإحالة ( )%2للقضاء ،وإحالة ( )%29إىل جلان
فض املنازعات العمالية ،كما تنوعت أسباب الشكاوى العمالية حيث قد تصدرت :األجور املتأخرة هذه األسباب

 2تقرير منظمة العمل الدولية أشار تقرير منظمة العمل الدولية املرحلي السنوي عن برانمج التعاون الفين املتفق عليه بني املنظمة وحكومة قطر
WCMS_723203/lang--en/index.htm/

بنسبة ( )%78مث تذاكر السفر بنسبة ( ،)%68مث مكافأة هناية اخلدمة بنسبة ( ،)%67وبدل اإلجازة بنسبة
( ،)%65مث ابقي األسباب بنسب أقل .3وأجرت الوزارة ( )43366زايرة تفتيشية ،منها ( )19328زايرة لتفتيش
العمل استهدفت ( )14983منشأة ،و( )22736زايرة لتفتيش السالمة والصحة املهنية استهدفت ()6388
منشأة ،و( )1302زايرة حلماية األجور استهدفت ( )1165منشأة ،وإجناز ( )1339عملية مسح ميداين.
كما مت تكثيف الزايرات التفتيشية على سكن العمال للتأكد من تطبيق املعايري واالشرتاطات ومواصفات السكن
املناسب للعمال ،حيث بلغت الزايرات التفتيشية على مساكن العمال ( )2516زايرة تفتيشية.4
وخالل العام  2020أثناء أزمة (كوفيد  )19أعلنت وزارة العمل عن تلقي  11419مكاملة (شكوى) من خالل
خدمة اخلط الساخن ،و 2269رسالة نصية قصرية ،و 654من خالل تطبيق "آمرين" ،و 481شكوى عرب الربيد
االلكرتوين ،وجمموعها  14823شكوى ،من اتريخ 13مارس إىل  18ابريل .52020
ويف ذات السياق تضمن القانون  2017 /15بشأن املستخدمني يف املنازل أحكاماً حلماية هذه الفئة ،كالنص
على احلد األدىن واألقصى للسن من اجلنسني ،واحلد األقصى لساعات العمل اليت حددت بعشر ساعات يومياً
تتخللها فرتات للراحة وتناول الطعام ،مما يعد خمالفاً للمعايري الدولية لساعات العمل.
ونص على راحة أسبوعية ال تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ،ابإلضافة إىل إجازة سنوية مدفوعة األجر ملدة
ثالثة أسابيع جيوز جتزئتها واختيار موعد ومكان االستفادة منها ،فضالً عن مكافأة هناية اخلدمة عن كل سنة .لكنه
مل يوضح يستويف معايري منظمة العمل الدولية فيما يتعلق ابإلجازات املرضية وحتديد ساعات العمل.
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ولئن افتتحت وزارة العمل إدارة الستقبال شكاوى املستخدمني يف املنازل ،ال يزال القانون حباجة ماسة إىل آليات
وإجراءات أكثر لتطبيق أحكامه ،وفيا يلي إحصائية أبعداد الشكاوى املتعلقة بفئة عمال املنازل املنظورة أمام إدارة
االستخدام يف وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية للعام :2019
وتتلقى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان شكاوى احلق ابلعمل خاصة فئة عمال اإلنشاءات الذين يعملون يف ظل
ظروف بيئة قاسية وال حيصلون على مستحقاهتم ابنتظام .إضافة سوء أوضاع السكن واملعيشة واالكتظاظ يف عدد
من الشركات ،خباصة شركات املقاوالت الصغرية لإلنشاءات .كذلك تشهد فئة عمال قطاع اخلدمات انتهاكات
حلقوقهم يف العطل األسبوعية وأوقات الراحة.
لقد تلقت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  1613شكوى مصنفة ضمن انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية
للعام .2019
وأما خالل العام  2020أثناء (أزمة كوفيد  )19ورد إىل اللجنة  911شكوى خالل فرتة احلجر الصحي من 11
مارس 2020لغاية  7يونيو  ،2020من ضمنها  6شكاوى لعمال من املنطقة الصناعية ،أفادوا بوجود نقص
ابلغذاء لديهم ،بسبب عدم احلصول على رواتبهم ،ومثلت كل شكوى عدداً من العمال تراوح بني 130-20
عامالً من اجلنسيات النيبالية والبنغالدشية والسريالنكية وجنسيات دول أفريقية متعددة .كذلك تلقت اللجنة عشرات
االتصاالت من العاملني ابملراكز التجارية واحملالت والنوادي الرايضية وغريها ،أفادو أبن أصحاب العمل توقفوا متاماً
عن دفع أجورهم .وكان املتصلني من اجلنسيات العربية والفلبينية واهلندية وغريها.
للمزيد من املعلومات ميكن االطالع على تقرير اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اخلاص بكوفيد ( 19مرفق)
وتوصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ابستمرار العمل للمزيد من التطبيق للقوانني والقرارات اليت من شأهنا
محاية العمال الوافدين .واستمرار التعاون القائم مع مكتب منظمة العمل الدولية جملاهبة التحدايت املشار إليها.

املادة 8
1.تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص يف تكوين النقاابت ابلشرتاك مع آخرين ويف النضمام إيل النقابة اليت خيتارها ،دومنا قيد
سوي قواعد املنظمة املعنية ،على قصد تعزيز مصاحله القتصادية والجتماعية ومحايتها ،ول جيوز إخضاع
ممارسة هذا احلق ألية قيود غري تلك اليت ينص عليا القانون وتشكل تدابري ضرورية ،يف جمتمع دميقراطي،
لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرايهتم؛

(ب) حق النقاابت يف إنشاء احتادات أو احتادات حالفية قومية ،وحق هذه الحتادات يف تكوين منظمات
نقابية دولية أو النضمام إليها؛
(ج) حق اإلضراب ،شريطة ممارسته وفقا لقوانني البلد املعين.
 _2ل حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي اإلدارات احلكومية لقيود
قانونية على ممارستهم هلذه احلقوق.
 _3ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948
بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ تدابري تشريعية من شأهنا ،أو تطبيق القانون بطريقة من
شأهنا ،أن ختل ابلضماانت املنصوص عليها يف تلك التفاقية.

مينح قانون العمل القطري  2004 /14ابملادة  116احلق للمواطنني يف تكوين مجعيات أو نقاابت عمال ،مع
وجود قيود حتول دون إمكانية ممارسة احلق يف التنظيم النقايب ابشرتاط تشغيل  100عامل قطري على األقل يف
املنشأة،
وقد مسح قانون العمل املشار إليه بتشكيل ما يسمى "اللجان املشرتكة" لكل منشأة يعمل فيها ثالثون عامالً فأكثر
تضم ممثلني عن صاحب العمل والعمال ،دون اشرتاط وجود عمال قطريني ،حيث صدر القرار رقم 2019/ 21
بشأن تنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال يف اللجان املشرتكة يف  21أبريل  ،2019مما يتيح جلميع
العمال ،سواء كانوا حيملون عقد عمل مباشرة مع الشركة أو مع طرف اثلث ـ ـ انتخاب ممثليهم والرتشيح ملنصب
ممثل العمال.
بعد صدور القرار املشار إليه مت تنظيم مخس انتخاابت مشرتكة بني اللجان يف الفرتة من يوليو إىل سبتمرب ،وانتخاب
ما يقرب من  30ممثل من العمال ،لتمثيل  3000عامل.
وتضمن قانون العمل ابملادة  60احلق يف االضراب ووقف العمل .لكن أثقل املشرع احلق ابإلضراب ابلقيود والضوابط
اليت أخرجته عن مضمونه حبيث يستحيل عمالً توافر االشرتاطات الالزمة لإلضراب .حيث نص على أنه جيوز
للعمال اإلضراب عن العمل ،إذا تعذر احلل الودي بينهم وبني صاحب العمل ،وذلك وفقاً للضوابط اآلتية:
 -1موافقة ثالثة أرابع اللجنة العامة لعمال املهنة والصناعة.
تلك اللجنة غري موجودة على أرض الواقع،
 -2منح صاحب العمل مهلة ال تقل عن أسبوعني قبل الشروع يف اإلضراب وموافقة وزارة العمل على ذلك بعد
التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بزمان ومكان اإلضراب.
 -3عدم املساس أبموال الدولة وممتلكات األفراد وأمنهم وسالمتهم.
 -4عدم جواز اإلضراب يف املرافق احليوية وهي البرتول والغاز والصناعات املرتبطة هبا ،الكهرابء واملاء ،املوانئ
واملطارات واملواصالت ،واملستشفيات.

 -5عدم اللجوء إىل اإلضراب إال بعد تعذر احلل بني العمال وصاحب العمل ابلتوفيق او التحكيم وفقاً ألحكام
العمل.
توصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إعادة النظر ابملواد اليت تنظم إنشاء النقاابت واليت تنظم الضراب،
ومدى إمكانية تعديلها مبا يتوافق مع املادة  8من العهد ،ومع معايري منظمة العمل الدولية.

املادة  9من العهد
"تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان الجتماعي ،مبا يف ذلك التأمينات
الجتماعية".
جند تطبيق املادة  9من العهد ضمن قانون رقم 1995/ 38بشأن الضمان االجتماعي ،إذ يضمن القانون حصول
الفئات األوىل للرعاية على معاشات حمددة ،منها طلب احلصول على بدل خادم.
حيث حيصل األشخاص ذوي اإلعاقة على  4آالف رايل ،و 3آالف رايل جملهول األب أو األبوين ومل جياوز 17
عاماً .وتصرف  6آالف رايل لألسر احملتاجة ومن ضمنها فئة املطلقات واألرامل وأسر السجناء ،واملسن ،والعاجز
عن العمل ،يضاف إليها ألف رايل لكل ولد.
كما جند تطبيقاً آخر للمادة  9من العهد يف القانون رقم  2018/17إبنشاء صندوق دعم وأتمني العمال ،إذ يعد
إنشاء صندوق العمال خطوة مهمة لتوفري اإلعانة واحلماية للعمال ممن مل حيصلوا على رواتبهم ومستحقاهتم بعد
توقف شركاهتم عن الدفع ألسباب متنوعة ،منها إعسار الشركات أو إشهار إفالسها.

وقد ورد ضمن تقرير منظمة العمل الدولية املرحلي السنوي عن برانمج التعاون الفين املتفق عليه بني املنظمة وحكومة
دولة قطر ،أنه مت تعيني مديري الصندوق وخصصت ميزانية تشغيل له ،حيث قدمت احلكومة امليزانية األولية
وستتعامل الح ًقا مع أصحاب العمل غري املتوافقني من أجل جتديد موارد الصندوق ،واهلدف من ذلك هو أن يعمل
الصندوق ابلكامل حبلول ديسمرب .62019

املادة 10من العهد
"تقر الدول األطراف يف هذا العهد مبا يلي:
 _1وجوب منح األسرة ،اليت تشكل الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع ،أكرب قدر ممكن من
احلماية واملساعدة ،خصوصا لتكوين هذه األسرة وطوال هنوضها مبسؤولية تعهد وتربية األولد الذين تعيلهم.
وجيب أن ينعقد الزواج برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء ل إكراه فيه.
 _2وجوب توفري محاية خاصة لألمهات خالل فرتة معقولة قبل الوضع وبعده ،وينبغي منح األمهات العامالت،
أثناء الفرتة املذكورة ،إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة ابستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
 _3وجوب اختاذ تدابري محاية ومساعدة خاصة لصاحل مجيع األطفال واملراهقني ،بدون أي متييز بسبب النسب
أو غريه من الظروف .ومن الواجب محاية األطفال واملراهقني من الستغالل القتصادي والجتماعي ،كما
جيب جعل القانون يعاقب على استخدامهم يف أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو اإلضرار بصحتهم أو
هتديد حياهتم ابخلطر أو إحلاق األذى بنموهم الطبيعي.
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وعلي الدول أيضا أن تفرض حدود ا دنيا للسن حيظر القانون استخدام الصغار الذين مل يبلغوها يف عمل مأجور
ويعاقب عليه".
جند تطبيقا للفقرة  1ضمن نص املادة  21من الدستور "األسرة أساس اجملتمع ،قوامها الدين واألخالق وحب
الوطن".
كذلك جند تطبيقاً ضمن القانون  22لسنة  2006إبصدار قانون األسرة ،الذي يشتمل على أحكام الزواج
والطالق والنفقة واحلضانة.
ووفقاً للمادة  13من قانون االسرة ينعقد الزواج برضى الطرفني من خالل اإلجياب والقبول.
كما نصت املادة  17من ذات القانون على أنه ال يوثق زواج الفىت قبل متام مثاين عشرة سنة ،والفتاة قبل ست
عشرة سنة ،إال بعد موافقة الويل والتأكد من رضاء طريف العقد ،وإبذن من القاضي املختص.
جند تطبيقاً للفقرة  2ضمن عدد من التشريعات الوطنية اليت كفلت حق املرأة العاملة إبجازة قبل وبعد الوضع ،لقد
نصت املادة  96من قانون العمل  ،2004/ 14على احلق يف إجازة وضع ملدة مخسون يوماً أبجر كامل ،شرط

أن تكون املرأة قد عملت ملدة سنة على األقل قبل طلب اإلجازة .وال ينتقص حصول املرأة على إجازة الوضع يف
أي من اإلجازات األخرى.

كما نصت املادة  97من ذات القانون على حق املرأة العاملة يف ساعة رضاعة واحدة يومياً ملدة سنة كاملة بعد
انتهاء إجازة الوضع .ونصت املادة  98من على أنه ال جيوز لصاحب العمل أن ينهي عقد عمل العاملة بسبب
زواجها أو حصوهلا على إجازة الوضع وال جيوز له أن خيطرها إبهناء عقد عملها أثناء هذه اإلجازة.
كما جند ذات املضمون من احلماية للنساء العامالت يف القانون رقم  15لسنة  2016إبصدار املوارد البشرية،
وقرار جملس الوزراء رقم  32لسنة  2016إبصدار الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية.
جند تطبيقاً للفقرة  3ضمن نص املادة  86من قانون العمل  2004/14على أنه ال جيوز تشغيل من مل يبلغ
السادسة عشرة من عمره يف أي من األعمال ،وال يسمح له بدخول أي من أماكن العمل.
ونصت املادة  87من القانون أنه ال جيوز تشغيل احلديث دون موافقة أبيه أو ويل أمره ،وصدور إذن خاص بذلك
من اإلدارة .كما ال جيوز تشغيل األحداث يف األعمال اليت من شأهنا أن تلحق الضرر بصحة أو سالمة أو أخالق
احلدث.
وصدر قرار أمريي 2015/ 17إبنشاء مركز نوفر وحدد اختصاصاته بتوفري الرعاية واإلقامة الطوعية والعالج والربامج
ملرضى اإلدمان وفقاً للسياسات املعتمدة بوزارة الصحة.

وتوصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إبعادة النظر يف قانون السرة لرفع سن الزواج لكال اجلنسني إل سن
الرشد  18عام ا ،وفق ا لتفاقية حقوق ا لطفل اليت صادقت عليها الدولة .كما توصي بوضع قانون للحماية من
العنف األسري.

املادة  11من العهد
 _1تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف مستوي معيشي كاف له وألسرته ،يوفر ما يفي
حباجاهتم من الغذاء والكساء واملأوي ،وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية .وتتعهد الدول األطراف ابختاذ
التدابري الالزمة إلنفاذ هذا احلق ،معرتفة يف هذا الصدد ابألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم على الرتضاء
احلر.
 _2واعرتافا مبا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع ،تقوم الدول األطراف يف هذا العهد ،مبجهودها
الفردي وعن طريق التعاون الدويل ،ابختاذ التدابري املشتملة على برامج حمددة ملموسة والالزمة ملا يلي:
أ .حتسني طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية ،عن طريق الستفادة الكلية من املعارف التقنية والعلمية،
ونشر املعرفة مببادئ التغذية ،واستحداث أو إصالح نظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إمناء
للموارد الطبيعية وانتفاع هبا.
ب .أتمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيع ا عادلا يف ضوء الحتياجات ،يضع يف اعتباره املشاكل اليت تواجهها
البلدان املستوردة لألغذية واملصدرة هلا على السواء.
تعد دولة قطر من الدول األعلى عاملياً من حيث متوسط دخل الفرد ،حيث أظهر آخر مسح حكومي يف دولة قطر
َّدت جمموعة البنك الدويل تصنيف دولة
أجري عام  ،2018إىل أن معدل نسبة البطالة للقطرين  ،7% 0.2وجد َ
قطر ضمن الدول األعلى دخال للسنة املالية .2019
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حتتل قضية األمن الغذائي أولوية يف دولة قطر .حيث تراقب "جلنة تنفيذ سياسات األمن الغذائي يف القطاعني
احلكومي واخلاص" خطط اإلنتاج احمللي واالسترياد وتنويع مصادر الغذاء وختزينه جبودة عالية يف خمتلف الظروف.
وجند تطبيقا للمادة  11من العهد يف إصدار القانون  2017 /5بتنظيم التعامل يف السلع املدعومة ،والقانون /8
 1990بشأن تنظيم مراقبة األغذية األدمية ،وقانون  2008 /8بشأن محاية املستهلك ،وقانون 2005/ 24/
بشأن احلجر الزراعي واالسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذائي 2023-2019
وختصص دولة قطر ممثلة يف وزارة التجارة والصناعة بطاقات متوينية لألسر القطرية الستعماهلا للحصول على السلع
املدعومة من خالل مراكز توزيع وبيع معتمدة وفق ضوابط وشروط حمددة .كذلك تقدم اجلمعيات اخلريية معوانت
غذائية لألسر احملتاجة من املقيمني والعمال.
على سبيل املثال .كان هنالك دور كبري ملؤسسة قطر اخلريية ومجعية اهلالل األمحر وغريها من املنظمات القطرية
اخلريية واإلنسانية األخرى.
لقد أعلنت اجلهات الرمسية خالل بداية (أزمة كوفيد  8)19عن دخول ما يقارب األلف مركبة يومياً لنقل املواد
الغذائية واخلضروات للجزء املغلق ضمن املنطقة الصناعية العمالية ،ومت توزيع  2500حقيبة غذائية ،وحقيبة صحية

يومياً ،تضمنت احلقيبة الغذائية رز وعدس وزيت وسكر وشاي وحليب و"املعكرونة" وغري ذلك وتضمنت احلقيبة
الصحية معقمات وصابون وكمامات.

اللجنة العليا إلدارة األزمات
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املادة  12من العهد
 _1تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف التمتع أبعلى مستوي من الصحة اجلسمية والعقلية
ميكن بلوغه.
 _2تشمل التدابري اليت يتعني على الدول األطراف يف هذا العهد اختاذها لتأمني املمارسة الكاملة هلذا احلق،
تلك التدابري الالزمة من أجل:
أ .خفض معدل املواليد ومويت الرضع وأتمني منو الطفل منوا صحي ا؛
ب .حتسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛
ج .الوقاية من األمراض الوابئية واملتوطنة واملهدية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها؛
د .هتيئة ظروف من شأهنا أتمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض.

جند تطبيقا للفقرة  1من خالل االطالع على االسرتاتيجية الوطنية للصحة  2022-2018هبدف توفري أفضل
مستوى من الرعاية الصحية .وترتكز على سبع أولوايت ،أطفال ومراهقون أصحاء ،ونساء من أجل محل صحي،
وعاملون بصحة وأمان ،يليها الصحة النفسية ،وحتسني صحة االشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ،مث تعزيز
صحة االشخاص ذوي اإلعاقة ،وصحة املسنني .كذلك يف االطالع على قانون رقم  2002 /13بتنظيم وزارة
الصحة العامة ،والقانون  2016/16بشأن الصحة النفسية.

ومن التحدايت اليت تواجه الصحة النفسية ،عدم وجود األحكام اليت من شأهنا إنشاء جملس أو جلنة رقابية مستقلة،
تكون مهمتها مراقبة قرارات اإلدخال اإللزامي للعالج ،وتلقي التظلمات والفصل هبا ،والتأكد من عدم نشوء أوضاع
يتم فيها استغالل املرضى من قبل ذويهم ،ابستخدام السلطة املمنوحة هلم يف القانون.

وجند تطبيقا للفقرة  2إبصدار قانون رقم  3لسنة  2016بشأن تنظيم قيد املواليد والوفيات ،حيث يتوىف  5من
يوما من العمر لكل  1000مولود حي.
املولودين اجلدد قبل بلوغ ً 28
-

 5.8معدل وفيات األطفال الذين ميوتون قبل بلوغ عام واحد من العمر لكل  1000مولود حي.

 6.8معدل الوفيات يف قطر هو احتمالية وفاة طفل حديث الوالدة من بني كل  1000طفل قبل الوصول لسنمخس سنوات إذا خضع ملعدالت الوفاة احلالية املرتبطة ابلعمر.
ُ
  9.00-نسبة الوفيات النفاسية ،وهي عدد النساء الالئي مينت خالل احلمل أو الوالدة لكل 100.000مولود حي
 يبلغ متوسط العمر املأمول عند امليالد  88/77عاماً،9وأما ابلنسبة لتحسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية ،حيتوي قانون العمل  2004/ 14على ضوابط ألماكن
السكن والعمل.
تتعاون دولة قطر مع منظمة العمل الدولية ،يف برانمج أجري –للمرة األوىل -لتقييم شامل لنظام تفتيش العمل،
هبدف تطوير الصحة والسالمة املهنية جلميع العمال ،مبا فيه تطوير وحتسني منهج نشر بياانت حول احلوادث
والوفيات.
ومن ضمن التطبيقات قانون  17لسنة  1990بشأن الوقاية من األمراض املعدية ،وإصدار قوانني إلزامية بوضع
كمامات ،وتنزيل تطبيق الكرتوين "احرتاز" ،حتت طائلة عقوابت تصل إىل  3سنوات سجن و 200ألف رايل على
املخالفني.
املرصد العاملي للصحة 2015/
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بذل القطاع الصحي جهوداًكبرية وحقق جناحاً يف التعامل مع التحدايت اليت فرضتها جائحة فريوس كوروان (كوفيد-
 ،)19منذ بدايتها ،األمر الذي كان له أكرب األثر يف ختفيف آاثر اجلائحة من خالل مجلة من التدابري واإلجراءات
املالئمة اليت مت اختاذها .لقد متت زايدة الطاقة االستيعابية للمستشفيات وختصيص عدد من املستشفيات واملراكز
الصحية لعالج مصايب كوروان وتشييد عدد من املستشفيات امليدانية ابلتوازي مع تزويدها ابلكوادر الطبية والتمريضية
واإلدارية .إضافة إىل توفري الرعاية الصحية للمرضى االعتياديني.
ووجهت وزارة الصحة العامة إبجراء فحوصات الكشف عن اإلصابة بفريوس كوروان (كوفيد )19-يف مؤسسة محد
الطبية واملستشفيات املعتمدة من مركز األمراض االنتقالية ،وأن تقدم كافة خدمات الرعاية الصحية املرتبطة بفريوس
كوروان (كوفيد )19-جماانً جلميع السكان ،بغض النظر عن صالحية اإلقامة .10انهيكم عن محالت التوعية ابلوقاية
من الوابء وتوزيع نشرات بكافة لغات العمال يف اإلعالم املرئي واملطبوع واملسموع .وذلك إىل جانب خدمات
االتصال الساخن بتسع لغات من خالل وزارة الصحة.11
وقد خصصت املوازنة العامة للدولة للسنة املالية  2020ما يقارب  22.6مليار رايل متثلت خمصصات القطاع
الصحي حنو  %11من إمجايل املصروفات العامة .

وتوصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إبعادة النظر بقانون الصحة النفسية وفق ا ملا قدمته من مالحظات،
إضافة إل ضرورة إنشاء مباين حديثة لفئة املرضى النفسيني تتضمن كافة املعايري الدولية ذات الصلة.

كتاب وزارة الصحة الموجه للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان رقم :م و ص2020/510/
تفعيل خدمة االستشارة االفتراضية االلكترونية عبر الهاتف أو الفيديو للمرضى الذين يحتاجون إلى النصائح واالستشارات الطبية وللتوجيه الجراءاالختبارات.
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املادة  13من العهد
_1تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل فرد يف الرتبية والتعليم .وهي متفقة على وجوب توجيه الرتبية
والتعليم إل اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية واحلس بكرامتها وإيل توطيد احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت
األساسية .وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف الرتبية والتعليم متكني كل شخص من اإلسهام بدور
انفع يف جمتمع حر ،وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع األمم وخمتلف الفئات الساللية أو
الثنية أو الدينية ،ودعم األنشطة اليت تقوم هبا األمم املتحدة من أجل صيانة السلم.
 _2وتقر الدول األطراف يف هذا العهد أبن ضمان املمارسة التامة هلذا احلق يتطلب:
أ .جعل التعليم البتدائي إلزامي ا وإاتحته جماانا للجميع
ب .تعميم التعليم الثانوي مبختلف أنواعه ،مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقين واملهين ،وجعله متاح ا للجميع
بكافة الوسائل املناسبة ول سيما ابألخذ تدرجيي ا مبجانية التعليم.
ج .جعل التعليم العايل متاحا للجميع على قدم املساواة ،تبعا للكفاءة ،بكافة الوسائل املناسبة ول سيما
ابألخذ تدرجييا مبجانية التعليم.
د .تشجيع الرتبية األساسية أو تكثيفها ،إل أبعد مدي ممكن ،من أجل األشخاص الذين مل يتلقوا أو مل يستكملوا
الدراسة البتدائية؛
هـ .العمل بنشاط على إمناء شبكة مدرسية على مجيع املستوايت ،وإنشاء نظام واف ابلغرض ،ومواصلة حتسني
األوضاع املادية للعاملني يف التدريس.

 _3تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد ابحرتام حرية اآلابء ،أو األوصياء عند وجودهم ،يف اختيار مدارس
ألولدهم غري املدارس احلكومية ،شريطة تقيد املدارس املختارة مبعايري التعليم الدنيا اليت قد تفرضها أو تقرها
الدولة ،وأتمني تربية أولئك األولد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاهتم اخلاصة.

 _4ليس يف أي حكم من أحكام هذه املادة ما جيوز أتويله علي حنو يفيد مساسه حبرية األفراد واهليئات يف
إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية ،شريطة التقيد دائما ابملبادئ املنصوص عليها يف الفقرة  1من هذه املادة
ورهنا خبضوع التعليم الذي توفره هذه املؤسسات ملا قد تفرضه الدولة من معايري دنيا".
جند تطبيقاً من خالل املادة  2من القانون  2001 / 25 /بشأن إلزامية التعليم ،فإن التعليم إلزامي وجماين جلميع
األطفال من بداية املرحلة االبتدائية وحىت هناية املرحلة اإلعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر ،ايهما اسبق .ويف املادة
 11من القانون يعاقب املسؤول عن الطفل الذي ميتنع عن إحلاق الطفل _دون عذر مقبول -مبرحلة التعليم اإللزامي
بغرامة ال تقل عن  5آالف رايل وال تزيد عن  10آالف رايل .وتضاعف العقوبة يف حالة تكرار املخالفة.

نصت املادة  9من القانون رقم  25لسنة  2001بشأن التعليم اإللزامي ،أنه جيوز للمسؤول عن الطفل أن يلحقه
على نفقته مبدرسه أو معهد خاص يف ذات املستوى الدراسي ملدارس التعليم اإللزامي ،.على أن خيطر الوزارة ابسم
املعهد قبل بداية العام الدراسي أبسبوع على األقل.

ونصت املادة  10من القانون املشار إليه أنه إذا جتاوز امللزم السن القانونية ملرحلة التعليم اإللزامي دون إكماهلا بنجاح،
مينح شهادة تبني املستوى الدراسي الذي بلغة ،وتعمل الوزارة على إحلاقه مبدارس تعليم الكبار يف املستوى املناسب.
هذا ويتوافر يف دولة قطر  10مراكز مسائية لتعليم الكبار من النساء والرجال على مستوى الدولة تستوعب أربعة
آالف طالب وطالبة برسوم رمزية.
رصدت اللجنة إعالن إدارة شؤون املدارس بوزارة التعليم والتعليم العايل 12عن فتح ابب التسجيل لطلبة تعليم الكبار
بنظام املنازل يف املدارس النهارية للعام األكادميي  2019-2018وذلك جلميع اجلنسيات ،ممن ال ينطبق عليهم
شروط إلزامية التعليم .والطالب الذين مت شطبهم من التعليم النهاري بني (حاالت الزواج -تكرار الرسوب أو العمل).

ويف قانون رقم  2017/ 9بش أن تنظيم املدارس ،يقصد ابملدارس كل منشأة تعليمية حكومية ملراحل التعليم دون
اجلامعي تنشئها الدولة ،وتتوىل وزارة التعليم تنظيمها وإدارهتا واإلشراف عليها .نصت املادة رقم  4من القانون املشار
إليه على أن التعليم يف املدارس حق جلميع املواطنني ،تكفله الدولة وترعاه .وحتدد شروط وقبول الطالب الغري قطريني
يف هذه املدارس بقرار من جملس الوزراء ،بناء على اقرتاح الوزير .إال أنه مل تصدر تلك الالئحة لغاية اترخيه ،ويواجه
غري القطريني صعوابت يف دخول املدارس احلكومية ،خاصة الطالب من ذوي اإلعاقة.
ونصت املادة رقم 11رقم من القا نون املشار إليه على القائمني بتشغيل املدارس املستقلة يف اتريخ العمل هبذا القانون
بتسوية مجيع أوضاعها املالية واإلدارية ،خالل ستة أشهر من اتريخ العمل هبذا القانون.

املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم والتعليم العايل  15أغسطس 2018
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مما يعين أن املدارس املستقلة – اليت صدرت وفقاً للقانون  - 2006 /11اندرجت ضمن إطار التعليم احلكومي،
حيث لوزارة التعليم احلق يف وضع املناهج وتعيني املوظفني وإدارة العملية التعليمية والرتبوية برمتها.
ومن ضمن التحدايت اليت رصدهتا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان شكاوى حول التمييز بشأن مستحقات العاملني
يف قطاع التعليم .وأما ابلنسبة للتعليم العايل توفر جامعة قطر التعليم اجلامعي والتعليم العايل جماانً للمواطنني القطريني.
وتقدم هلم فرص االبتعاث اخلارجي .كما حيصل معظم املواطنني القطريني على منح للدراسة يف مؤسسة قطر للعلوم
وتنمية اجملتمع " قطر فاونديشن" ،ويف جامعة محد بن خليفة .كما تتوفر بعض اجلامعات اخلاصة ضمن الدولة.
احتلت جامعة قطر املرتبة  32عاملياً يف تصنيف «التاميز» للتعليم العايل ،وبلغ عدد الطالب املنتسبني جلامعة قطر
 22000للعام  ،2019 -2018يف كليات هي اآلداب ،والعلوم ،واإلدارة واالقتصاد ،والرتبية ،واهلندسة ،والعلوم
الصحية ،والقانون ،والطب ،والصيدلة ،والشريعة والدراسات اإلسالمية.
وتقدم هذه الكليات ( )45برانجماً يف مرحلة البكالوريوس ،و 40برانجماً للدراسات العليا ،و 8يف الدكتوراه و27
يف املاجستري .و 4للدبلوم ،ولدى اجلامعة مبىن رايدي للبحوث و 14مركزاً حبثياً .13
وأما ابلنسبة لضمان عدم املساس حبرية األفراد واهليئات يف إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية ،شريطة التقيد دائماً
ابملبادئ املنصوص عليها يف الفقرة  1من هذه املادة ورهناً خبضوع التعليم الذي توفره هذه املؤسسات ملا قد تفرضه
الدولة من معايري دنيا ،صدر قانون  2015 / 23 /بتنظيم املدارس اخلاصة ،حيث متنح وزارة التعليم تراخيص
املدارس اخلاصة ورايض األطفال بناء على شروط صدرت ضمن قرار وزير التعليم رقم  2017/ 40ابلالئحة
التنفيذية للقانون املشار إليه.
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املادة  15من العهد
 _1تقر الدول األطراف يف هذا العهد أبن من حق كل فرد
 :أ .أن يشارك يف احلياة الثقافية؛
ب .أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته؛
ج .أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو فين أو أديب.
 _2تراعي الدول األطراف يف هذا العهد ،يف التدابري اليت ستتخذها بغية ضمان املمارسة الكاملة هلذا احلق،
أن تشمل تلك التدابري اليت تطلبها صيانة العلم والثقافة وإمناؤمها وإشاعتهم.
 _3تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد ابحرتام احلرية اليت ل غين عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي.
 _4تقر الدول األطراف هبذا العهد ابلفوائد اليت جُتىن من تشجيع التعاون الدويل يف ميداين العلم والثقافة.
من التطورات اإلجيابية اخلاصة ابحلقوق الثقافية إصدار القانون 2019 /7بشأن محاية اللغة العربية ،وانضمام دولة
قطر لالتفاقية العربية حلماية حقوق املؤلف ،واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ،واتفاقية محاية وتعزيز تنوع
أشكال التعبري الثقايف الصادرة عن اليونسكو.
وما يزال قانون رقم  1979/ 8بشأن املطبوعات والنشر ،ينظم األنشطة الثقافية والعلمية ،مبا يتضمنه من قيود على
حرية الرأي والتعبري.

لقد وافق جملس الشورى يف يونيو  2020على مشروع قانون جديد تنظيم الصحافة واملطبوعات والنشر واألنشطة
اإلعالمية والفنون ،ويشتمل مشروع القانون على أحكام تتعلق ابلنشر والتداول االلكرتوين ،وإنشاء دور العرض
السينمائي واملسرحي.
ومن التحدايت يف مشروع القانون املشار إليه االحتفاظ ابلرقابة اإلدارية على األنشطة الفنية والثقافية ،دون التمكني
من الطعن على القرارات اإلدارية أمام القضاء.
وتوصي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبراجعة قانون األنشطة اإلعالمية قبل إصداره ،كي أييت منسجم ا مع
املعايري الدولية .كما توصي ابلعمل على إزالة القوالب النمطية اليت حتد من مشاركة املرأة ابحلياة الثقافية.
رابع ا – توصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان .1دراسة املصادقة على االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
 .2دراسة االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق ابلعهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 .3دراسة املصادقة على الربوتوكول االختياري للقضاء على التمييز ضد املرأة.
 .4دراسة املصادقة على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .5العمل على إزالة القوالب النمطية اليت تعيق مشاركة املرأة يف احلياة الثقافية.
 .6إصدار قانون بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .7إصدار قانون بشأن حقوق الطفل ،وتعديل كافة التشريعات مبا يتفق وأحكام اتفاقية حقوق الطفل.
 .8النظر مبالحظات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن قانون الصحة النفسية.
 .9وضع تشريع أو نظام شامل للحماية من العنف األسري.
 .10االستمرار بتطبيق اإلصالحات القانونية املتعلقة ابلعمل ،كنظام محاية األجور ،وتطبيق التشريعات اخلاصة بتغيري
العمل واحلد األدىن لألجور وحرية االنتقال وغريها.

