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تعليقات ومالحظات حكومة يولة قطةر علةت تقريةر الفريةق العامةع املعةج
زالحت ا التعسف حول ايرت لدولة قطر
خالل الفرتة م  3إىل  14نوفمرب

2019

املقدمة:
تشكر حكومة دولة قطر الفريق العامل املعين ابالحتجاز التعسفي على زايرته األوىل اليت قيتا
هب يتيتا لدول يتيتة قط يتيتر يت ل الف يت ة م يتيتن  3إىل  14ن يتيتو مرب  .2019وذل يت يف إط يتيتار واليت يتيته املعني يتيتة ابالحتج يتيتاز
التعسفي.
لقد اهتمت حكومة دولة قطر ابملناقشات البناءة ال أجراها الفريق العامل ل ة اليتايايرة
وال تعتربها دولة قطر رصة مهمة للنظر يف االجنازات ال حتققت وكذل يف التحدايت ال تواجهها
هبذا الصدد.
كميتيتا تظيتيتل قناعتنيتيتا راسيتيتفة يف موقفنيتيتا اليتيتداعم لعميتيتل أصيتيتحا ا ج يتراءات ا اصيتيتة ميتيتن يت ل
تق يتيتد دع يتيتوة مفتوح يتيتة يتيتم من يتيتذ الع يتيتا  ،2010ويف ذات الص يتيتدد ت يتيتدمن الدول يتيتة ال يتيتدور ا يتيتا والفع يتيتال ال يتيتذ
يضطلعون به يف مساعدة الدول األعضاء يف الو اء ابلتاياماهتا يف جمال حقوق ا نسان.
كما تود حكومة دولة قطر أن تشكر الفريق العامل على ارسال التقرير اتحة الفرصة للدولة
للتعلييت يتيتق واليت يتيترد عليت يتيتى ميت يت ا تضيت يتيتمنه ،كميت يتيتا نيت يتيتدمن ا يت يتيتادة اليت يت وردت يف التقرييت يتيتر بشيت يت ن تيت يتيتو الضيت يتيتما ت
الدستورية والقانونية للحماية من االحتجاز التعسفي يف دولة قطر.
م يتيتن جه يتيتة أ يتيتر  ،و يم يتيتا يتعل يتيتق ابمل يتواطنر القط يترير استج يتايين تعس يتيتفيا بن يتيتاء عل يتيتى جنس يتيتيتهم
القطرية لد السلطات السعودية نتيجة للحصار املفروض على دولة قطر منذ  5يونيو  ،2017كان من
املهيتيتم واي يتيتدير ابلفري يتيتق العام يتيتل ان يلتقيتيتي يت ل زايرت يتيته للدول يتيتة حملسيتيتر ه يتيتلالء الض يتيتحااي استج يتايين ،وذل يت
بغيترض الوقيتيتول عليتيتى حثيت احتجيتيتاز أبنيتيتاوهم عليتيتيهم ،وعليتى حقيتيتوقهم اليت تضيتيتررت نتيجيتيتة يتيتذا االحتجيتيتاز
التعسفي ألبناوهم ،السيما ان ذل يد ل يف ا تصاص والية الفريق ومها الايايرة.
لق يتيتد ا يتيتذت دول يتيتة قط يتيتر علم يتيتا بتوص يتيتيات الفري يتيتق العام يتيتل ويس يتيترها أن تش يت إىل ان العم يتيتل ج يتيتار
ابلفعل عليتى تنفييتذ عيتدد ميتن هيتذه التوصيتيات بشيت ن مواوميتة احليتد األدن لسيتن املسيتوولية ايناوييتة ميت أحكيتا
اتفاقييتيتة حقيتيتوق الطفيتيتل ،واالسيتيتتمرار بتنفييتيتذ ميتيتذكرة التفيتيتاهم بيتيتر ملسسيتيتة محيتيتد الطبييتيتة ووزارة الدا لييتيتة لتيتيتو
الرعاييتيتة النفسيتيتية يف أميتيتاكن االحتجيتيتاز ويف اجملتميت  .ومواصيتيتلة تطبييتيتق ا طيتيتة االسيت اتيجية للتيتيتدري للمجليت
األعلى للقضاء والنيابة العامة ا اصة بتطوير القضاء وتعايياي كفاءته واستق ليته وناياهته .كما ستتاب الدولة
جهودها يف تنفيذ التوصيات ا اصة بتعايياي ومحاية حقوق العمال ابلتعاون م منظمة العمل الدولية.
وبعد االط ع على تقريركم نود ان نتقد ابلتعليقات وامل حظات املوضوعية و قا للمحاور التالية:
أوال :الرقابة علت أماك احلرمان م احلرية:
اب ارة إىل ميتا ورد ابلفقيترتر  )19و  ،)20نيتود اال يتادة ابن هناليت أمنيتا تتلفيتة ميتن الييتات
الرقابيت يتيتة اليت يت تضيت يتيتمن الرصيت يتيتد الفعيت يتيتال لتقييت يتيتد امليت يتيتوضفر املكلفيت يتيتر نفيت يتيتاذ القيت يتيتانون أعضيت يتيتاء قيت يتيتوة الشيت يتيترطة)
ابلضما ت ال و رها القانون لأل فاص استجايين وهي بنحو جممل كاآليت:
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•

الرقابيت يتيتة والرصيت يتيتد يف نطيت يتيتاق النيابيت يتيتة العاميت يتيتة :اليت يت ءييت يتيتاي ألعضيت يتيتاء النيابيت يتيتة العاميت يتيتة د يت يتيتول
امللسسيتيتات اليت تقيت ضيتيتمن دواويتيتر ا تصاصيتيتهم للت كيتيتد ميتيتن عيتيتد وجيتيتود بيتيتو بصيتيتفة
غ قانونية ،والتدبت من مشروعية أوامر إلقاء القبض واحليتب اب ضيتا ة إىل االطيت ع
على السج ت وتلقي كاو اسبوسيتر يف تليت امللسسيتات .كميتا أن النيابيتة العاميتة
تتلقى طلبات اسكو عليهم من نايالء امللسسات العقابية وا ص حية املتعلقة بشلون
القضيت يتيتااي ا اصيت يتيتة هبيت يتيتم ،ومديت يتيتال ذليت يت طلبيت يتيتات االطيت يت ع والتصيت يتيتوير وطلبيت يتيتات اسيت يت داد
الكفيتيتاالت وأ طل يت ا يتيتر يتعليتيتق ابلقضيتيتااي ا اصيتيتة هبيتيتم كميتيتا يتيتيتا لن يتايالء امللسسيتيتات
العقابية احلضور ملقر النيابة العامة لتقد الشكاو وتقد الطلبات ا اصة هبم ض
عن إمكانية التواصيتل ا يتاتفي املرويتي املسيتتحدثة ميتل را يف تلقيتي الطلبيتات والبيتت يهيتا.
وقيتد كيتيتان يتيتذه اليتايايرات ا ر كبيت ة ومهميتيتة ملنفعيتيتة اال يتراد وذليت اوجيت قيتيتانون النيابيتيتة
العامة ،وا جراءات ايناوييتة) .عليتى سيتبيل املديتال ،و يت ل الفيت ة  2020-01-01اىل
 ,2020-07-01مت تقد ما يقار ميتن  200طليت إ يتراص صيتحي بعيتد هيتذه اليتايايرات
ميت يتيتن قبيت يتيتل أ يت يتيتفاص ميت يتيتودعر يف امللسسيت يتيتات العقابييت يتيتة وا صيت يت حية لتنفييت يتيتذ األحكيت يتيتا
الص يتيتادرة ض يتيتدهم .وق يتيتد مت النظ يتيتر يف ك يتيتل طل يت م يتيتن ه يتيتذه الطلب يتيتات عل يتيتى ح يتيتدة ،وبع يتيتد
الت كد من حالة مقيتد الطليت الصيتحية يتت املوا قيتة عليتى ميتا يقيتار ميتن  190طليت
إ يتراص صيتيتحي يف نفيت الفيت ة ،ومت ميتيتنحهم وقفيتيتا لتنفييتيتذ العقوبيتيتة الصيتيتادرة ضيتيتدهم حليتيتر
زوال العارض الصحي.

•

الي يتيتات الرقاب يتيتة الوطني يتيتة املس يتيتتقلة :وتش يتيتمل ال يتايايرات التفقدي يتيتة ال يت تض يتيتطل هب يتيتا اللجن يتيتة
الوطنييتيتة حلقيتيتوق ا نسيتيتان إىل أميتيتاكن االحتجيتيتاز ،وتقيتيتد التوصيتيتيات بش يت ا إىل سيتيتلطة
القرار بوزارة الدا لية .وقد كلت ضمن اللجنة الوطنية حلقوق ا نسان ينة اصة
لل يتايايرات مكون يتيتة م يتيتن ع يتيتدد م يتيتن األعض يتيتاء وامل يتيتوضفر ،يتول يتيتون إجيت يتراء زايرات منتظم يتيتة
للسجن املركاي  ،ومراكاي أمن العاصمة وحجاي ا بعاد .وي او عدد الايايرات سنواي ما
بر  50-40زايرة تعلن عنها ضمن التقرير السنو  .كما تقيتو اللجنيتة الوطنييتة حلقيتوق
ا نسان بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لبناء القيتدرات يف الرصيتد املسيتتقل ألميتاكن
االحتجيت يتيتاز ،ابلتعيت يتيتاون ميت يت عييت يتيتة الوقاييت يتيتة ميت يتيتن التعيت يتيتذي يف اليت يتيتدامنارك ،و عييت يتيتة حهييت يتيتل
ضحااي التعذي يف جنييت ..وأصيتدرت اليتدليل ا ر يتاد ملعيتاي حقيتوق ا نسيتان يف
أم يتيتاكن االحتج يتيتاز ،ال يتيتذ يتض يتيتمن إر يتيتادات ج يتراء ال يتايايرات ،ملراقب يتيتة م يتيتا يل يتيتي :ع يتيتد
التميياي ،حظر التعذي واملعامليتة أو العقوبيتة القاسيتية أو ال إنسيتانية أو املهينيتة ،وميتد
السيت يتيتما ابسيت يتيتتعمال العقيت يتيتوابت الت ديبييت يتيتة  ،واحليت يتيتب االنفيت يتراد مليت يتيتدة طويليت يتيتة ،وتيت يتيتدقيق
السيتيتج ت ال يت تتضيتيتمن معلوميتيتات عيتيتن التوقييتيت .وا ج يتراءات القانونييتيتة ،واالحتجيتيتاز
السابق للمحاكمة ،وحقوق اسبوسر كتوكيل يتا  ،واحلصيتول عليتى تر يتة ،واالتصيتال
ابلع يتيتاخل ا يتيتارجي ،والظ يتيترول املادي يتيتة للحج يتيتاي ،ومع يتيتاي الرعاي يتيتة الص يتيتحية واالجتماعي يتيتة،
وت يتوا ر الييتيتات اليتيتتظلم ،وحقيتيتوق امل يترأة و األحيتيتدارت ،واح يت ا اليتيتدين و الدقا يتيتة ،والرقابيتيتة
على أماكن االحتجاز من قبل ا يوات القضاوية والتنفيذية ،وذليت ضيتمن ا جيتراءات
التالييتيتة :مقابل يتيتة م يتيتدير السيتيتجن ،والتج يتيتول يف املر يتيتق حملكمليتيته ،والق يتيتدرة عل يتيتى زايرة ي يت
استج يتايين وإج يتراء املقيتيتاب ت رييتيتة و بيتيتدون مراقبيتيتة ميتيتن إدارة السيتيتجن ،والتحيتيتدرت م يت
مس يتيتلول الس يتيتجن اآل يترين ،وإج يتراء اس يتيتتعراض يتيتاوي م يت م يت دير الس يتيتجن ،والقي يتيتا يف
غضون عدة أاي عداد تقرير سر عن االستنتاجات ونقا التفاهم ال مت التوصيتل
إليهيتيتا يت ل ال يتايايرة ،وعيتيترض التقرييتيتر عليتيتى ميتيتدير السيتيتجن ،وتك يترار ال يتايايرة للمسيتيتجونر
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وخباصة اليتذين التقيتوا هبيتم يف زايرات سيتابقة ،وزايرة ييت أميتاكن االحتجيتاز يف الدوليتة،
ونشر االستنتاجات والتوصيات ال توصلت إليها يف تقرير سنو عن أوضاع حقوق
ا نسان .ذل اب ضا ة إىل تقد عشرات الدورات التدريبية وورش العمل والندوات
حول اتفاقية من التعذي وغ ه من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية
أو املهينة ،ال استهد ت منفذ القانون.
•

الي يتيتات الرقاب يتيتة والرص يتيتد يف نط يتيتاق وزارة الدا لي يتيتة :وتتمد يتيتل الي يتيتة رص يتيتد وتق يتيتو أوض يتيتاع
حق يتيتوق ا نس يتيتان للمحبوس يتيتر واستج يتايين ال يت تق يتيتو هب يتيتا إدارة حق يتيتوق ا نس يتيتان ب يتيتوزارة
الدا لييتة ،وذليت ميتن يت ل يتيترق تفتيتيج مفاجويتيتة إىل السيتجون وأميتيتاكن االحتجيتيتاز يف
ا دارات األمنييت يتيتة ،وتقيت يتيتد تقيت يتيتارير دورييت يتيتة عنهيت يتيتا إىل سيت يتيتلطة القيت يترار يف اليت يتيتوزارة مشيت يتيتفوعة
ابلتوصيتيتيات ،علميتيتا حملن عيتيتدد اليتايايرات التفتيشيتيتية اليت نفيتيتذهتا إدارة حقيتيتوق ا نسيتيتان يف
سيتيتياق الييتيتة الرقابيتيتة والرصيتيتد بليتيتع ميتيتا يايييتيتد عيتيتن  )100زايرة منيت ذ العيتيتا  2012وإىل اييتيتة
العيت يتيتا  .2018ميت يت ا يت يتيتارة حملن هناليت يت الييت يتيتات للمسيت يت اءلة القانونييت يتيتة يف وزارة الدا لييت يتيتة
تضمن إعمال مبدأ اساسبة والشفا ية ،وخيض يتا أ ميتن أعضيتاء قيتوة الشيترطة يدبيتت
تورطيتيته يف أ إسيتيتاءة السيتيتتعمال السيتيتلطة ،حييتيتا يق يت حتيتيتت طاوليتيتة املسيتيتلولية الت ديبييتيتة
ودون ا يت ل قاميتيتة اليتيتدعو ايناوييتيتة واملدنييتيتة عنيتيتد االقتضيتيتاء امل يتواد )73 ،72 ،71
من قانون ا دمة العسكرية.

اب ضا ة اىل ذل تعمل ايهات املفتصة ابلوزارة م عدد من املنظمات الدولييتة ومنهيتا عليتى
سيتيتبيل املديتيتال اللجنيتيتة الدولييتيتة للصيتيتلي األمحيتيتر وتتلقيتيتى توصيتيتيات ميتيتن هيتيتذه ايهيتيتات وتعميتيتل عليتيتى تنفييتيتذها
بشكل يساهم يف االرتقاء بعمل امللسسات القاومة على إدارة أماكن االحتجيتاز ،ميتن يت ل االسيتتفادة
من ا ربات الوطنية والدولية يف هذا السياق.
وتق يتيتو ه يتيتذه االلي يتيتات برص يتيتد أم يتيتاكن االحتج يتيتاز و ق يتيتا للمع يتيتاي ال يتواردة يف التش يتريعات الوطني يتيتة
كق يتيتانون ا ج يتراءات ايناوي يتيتة ،وق يتيتانون تنظ يتيتيم امللسس يتيتات العقابي يتيتة وا ص يت حية والل يتواوف التنفيذي يتيتة ،إىل
جان املعيتاي اليت تتوا يتق ميت أحكيتا قاتفاقييتة مناهضيتة التعيتذي وغيت ه ميتن ضيترو املعامليتة أو العقوبيتة
القاسية أو ال إنسانية أو املهينيتةق ،و قجمموعيتة املبيتادا املتعلقيتة ماييتة اال يتفاص اليتذين يتعرضيتون أل
يتيتكل م يتيتن ا يتيتكال االحتج يتيتاز أو الس يتيتجنق ،وقاملب يتيتادا االساس يتيتية ملعامل يتيتة الس يت جناءق ،وققواع يتيتد األم يتيتم
املتح يتيتدة النموذجي يتيتة ال يتيتدنيا دارة يتيتلون األح يتيتدارتق ،وققواع يتيتد األم يتيتم املتح يتيتدة بش يت ن محاي يتيتة األح يتيتدارت
اجملردين من حريتهمق.
اثنيا :هنج الرعاية النفسية واالجتماعية:
اب ارة إىل ما ورد ابلفقرات رقم  )22و  )23و  )24نفيد حملن الدولة قامت اب تتا العديد من
العييتادات التابعيتة ملستشيتفى الطيت النفسيتي يف مراكيتاي الرعاييتة الصيتحية األولييتة عليتى سيتبيل املديتال ال احلصيتر مت
ا تتا عيادات اركاي الوجبة ،ومركاي الدمامة ،ومركاي جامعة قطر كذل عيادة يف مطار محد الدول ومن املتوق
ارتفاع عدد املراكيتاي اليت تضيتم عييتادات اتبعيتة ملستشيتفى الطيت النفسيتي اىل عشيترة مراكيتاي .كميتا مت ا تتيتا العدييتد
ميتن العييتادات التفصصيتية املتعلقيتة ابلطيت النفسيتي يف العدييتد ميتن املستشيتفيات مديتل العييتادة النفسيتية ملرضيتى
السيترطان يف مستشيتفى املركيتاي اليتوطين لعيت ص وا يتارت السيترطان والعييتادة النفسيتية ملرضيتى القليت يف مستشيتفى
القليت كيتذل عييتادة تتصيتة اعاييتة مرضيتى قصيتور االنتبيتاه و يتر احلركيتة ملعاييتة املرضيتى اليتذين يعيتانون ميتن
صعوابت التعلم علما ان هذه ا دمة تقو على زايرة املرضى ومعايتهم يف مناز م .اب ضا ة اىل ذليت سيتيتم
استحدارت عيادة ا اضية يف مستشفى النساء والوالدة ملعاية االمراض واالضطراابت النفسية.
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و ل ة جاوحة كورو أطلقت يتدمات الصيتحة النفسيتية السسيتة محيتد الطبييتة ابلتعيتاون ميت
وزارة الصحة العامة وملسسة الرعاية الصحية األولية ط مساعدة جديد لتقد الدعم لأل فاص اليتذين
يعيتانون ميتن مشيتاكل عليتى مسيت تو الصيتحة النفسيتية نتيجيتة ليتوابء كو ييتد 19 -يضيتم رييتق يتط املسيتاعدة
متفصصيتر يف جميتال الصيتحة النفسيتية مكيتا م تقيتد تقييتيم ودعيتم للمتصيتلر ميتن أربيت ويتات رويسيتية :
األطفال واألهل ،والبالغر ،وكبار السن ،والعاملر يف الرعاية الصحية يف ا طو األمامية.
كميتا أن امليتذكرة املوقعيتة بيتر ملسسيتة محيتد الطبييتة ووزارة الدا لييتة قيتد وضيتعت موضيت التنفييتذ منيتذ
حلظيتة توقيعهيتا .اذ ان الطيت النفسيتي ميتلمن يمييت اال يتفاص استجيتايين ميتن يت ل عييتادة الطيت النفسيتي
املوجودة دا ل السيتجن املركيتاي وميتن يت ل ااتحيتة الفرصيتة لأل يتفاص استجيتايين املتضيتررين ميتن االعاقيتات
النفسية واالجتماعية بايايرة العيادات ا ارجية يف مستشفى الط النفسي وذل بر قة الشرطة للت كد من
س متهم وس مة اسيطر هبم.
كذل مت استحدارت قسم جديد يعين ابملرضى اينيتاوير او ميتن اصيتحا التيتاري اينيتاوي اليتذين
يعانون من امراض نفسية ويقو هذا القسم بايايرة املرضى يف مناز م كما يقيتو ابلت كيتد ميتن تلقيتيهم العيت ص
الطيب والوضاوفي املناس  .وهو ما يتوا ق م توصية الفريق رقم  ) ،)99و ).
اثلثا :نظام العدالة اجلنائية:
جترمي بعض األعمال املخالفة للشريعة اإلسالمية واحلبس االحتياط :
اب ارة إىل ميتاورد يف الفقيترتر )25و  )26ابلنسيتبة لتجيتر بعيتض االعميتال كيتالاي واملفيتدرات
والشيتيتعوذة قيتيتد نصيتيتت امليتيتادة  )1ميتيتن الدسيتيتتور عليتيتى أن :ققطيتيتر دوليتيتة عربييتيتة مسيتيتتقلة ذات سيتيتيادة ،دينهيتيتا
ا س  ،والشريعة ا س مية مصدر رويسي لتشريعاهتا...ق ونظرا الن الدستور ينص على ان دين دولة
قطر هو ا س بذل جرميتت هيتذه االعميتال اوجيت الشيتريعة االسيت مية .كميتا نشيت إىل أن الدسيتتور
جاء بعد نتاوج االستفتاء الذ أجر يف اليو التاسيت والعشيترين ميتن يتهر أبرييتل سيتنة  ،2003قوموا قيتة
الغالبية العظمى من املواطنر على هذا الدستورق.
كميتيتا نيت ص دسيتيتتور دوليتيتة قطيتيتر يف امليتيتادة رقيتيتم  )36عليتيتى :قاحلرييتيتة الشفصيتيتية مكفوليتيتة .وال زيتيتوز
الق بض على إنسان أو حبسيته أو تفتيشيته أو حتدييتد إقامتيته أو تقيييتد حريتيته يف ا قاميتة أو التنقيتل إال و يتق
أحكيتيتا القيتيتانون .وال يعيتيترض أ إنسيتيتان للتعيتيتذي أو للمعامليتيتة احلاطيتيتة ابلكراميتيتة ،ويعتيتيترب التعيتيتذي جر يتيتة
يعاق عليها القانونق .وكفلت الدولة يف قوانينها لكل فص احلق يف احلرية ويف األمان على فصه
وال زيتيتوز حرمانيتيته أو التعيتيترض ليتيته أل مسيتيتاءلة إال بس يتيتند قيتيتانوس ولألسيتيتبا واألح يتوال ال يت ييتيتنص عليه يتيتا
القيتيتانون سيتيتلفا وطبقيتيتا لتج يتراءات املقيتيتر ييتيته .حييتيتا أن احليتيتب االحتييتيتاطي ج يتواز للنيابيتيتة العاميتيتة و كيتيتن
اسيتيتتبداله جيتراءات أ يتيتر و قيتيتا للميتيتادة  )110ميت ن قيت انون ا جيتراءات ايناوييتيتة ،واليت نصيتيتت عليتيتى :قإذا
تبر بعد استجوا امليتتهم  ،أو يف حاليتة هربيته ،أن اليتدالول كا ييتة عليتى نسيتبة اير يتة إلييته ،وكانيتت الواقعيتة
جناية أو جنحيتة معاقبيتا عليهيتا ابحليتب ميتدة تايييتد عليتى سيتتة أ يتهر ،جيتاز لعضيتو النيابيتة العاميتة أن يصيتدر
أمرا ب املتهم احتياطيا.
وزوز لعضو النيابة العامة ،يف األحوال السابقة ،بدال من احلب االحتياطي وكذل يف اينف
األ ر املعاق عليها ابحلب أن يصدر أمرا حملحد التداب اآلتية )1 :إلايا املتهم بعد مبارحة مسكنه
أو موطنه )2 .وضيت امليتتهم حتيتت مراقبيتة الشيترطة )3.إليتايا امليتتهم حملن يقيتد نفسيته ملقيتر الشيترطة يف أوقيتات
يتيتددة)4 .حظيتيتر ارتييتيتاد امليتيتتهم أميتيتاكن يتيتددة)5 .من يت امليتيتتهم ميتيتن ماياوليتيتة أنشيتيتطة معينيتيتة .وزيتيتوز ،يف ي يت
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األحوال ،حب املتهم احتياطيا إذا خل يكن له يتل إقاميتة بيتت ومعيترول يف قطيتر وكانيتت اير يتة جنحيتة
معاقبا عليها ابحلب .ق
ويعين هذا أن احلب االحتياطي استدناء عن القاعدة .حيا أن القانون ايناوي القطر كفل
حيتيتق األ يتيتفاص اسبوسيتيتر احتياطييتيتا ،وقيتيتد عيتيتاو املشيتيترع وراعيتيتى عيتيتد التوسيت يف النصيتيتوص كيتيتي ال تكيتيتون
ضفاض يتيتة ابعتب يتيتار أ يتيتا ماس يتة ابحليت يترايت لأل يتيتفاص .وبش يتيتكل يتيتاص ق يتيتد و يتيتر املش يتيترع القط يتيتر ع يتيتدة
ضما ت لأل فاص اسبوسر احتياطيا ،وتتمدل يف التال:
أوال :ال زيتيتوز أل جهيتيتة أن تقيتيترر حجيتيتاي امليتيتتهم احتياطييتيتا إال ايهيتيتة املفوليتيتة ميتيتن القيتيتانون وهيتيتي
النيابة العامة كهيوة قضاوية مستقلة.
نييتيتا :ال زيتيتوز يتيترض احليتيتب االحتييتيتاطي عليتيتى الشيتيتفص وتقيييتيتد حريتيتيته إال بتيتوا ر الشيتيترو اليت
نيتيتص عليهيتيتا القيتيتانون ميتيتن تيتوا ر األدليتيتة الكا ييتيتة عليتيتى نسيتيتبة اير يتيتة للميتيتتهم ،وا شيتيتية ميتيتن هربيتيته ،وأن تكيتيتون
اير ة ال اهتم هبا الشفص جناية أو جنحة ال تقل عقوبتها عن احلب  6أ هر).
لديتيتا :ح يت ليتيتو ح يتب الشيتيتفص احتياطييتيتا يتيتين هنيتيتاك ميتيتدة معينيتيتة للنيابيتيتة العاميتيتة حيتيتددها قيتيتانون
ا ج يتراءات ايناوي يتيتة وه يتيتي  4أاي ) قابل يتيتة للتمدي يتيتد اد يتيتل امل يتيتدة ،وال تس يتيتتطي أن تايي يتيتد ع يتيتن ه يتيتذه امل يتيتدة إال
عرض املتهم على القاضيتي ،وللقاضيتي أن يقيترر حيتب امليتتهم أو روجيته بكفاليتة أو غيت كفاليتة بعيتد مسيتاع
أقوال النيابة العامة وأقوال املتهم.
رابعا :للمتهم احلق يف الطعن على أمر احلب االحتياطي أو قرار دييتده ،حييتا نصيتت امليتادة
رق يتيتم  )157ميت ن ق يتيتانون ا ج يتراءات ايناوي يتيتة عل يتيتى :ق وز يتيتوز للم يتيتتهم أو م يتيتن ين يتيتو عن يتيته اس يتيتتونال األم يتيتر
الصادر بسه احتياطياق.
املثول أمام السلطة القضائية:
اب ارة إىل ميتا ورد ابلفقيترتر  )27و  )28و قيتا للقيتانون رقيتم  )10لسيتنة  2002بشيت ن النيابيتة
العاميتة ،تعتيترب النيابيتة العاميتة هيويتة قضيتاوية مسيتتقلة يتار سيتلط التحقييتق واالهتيتا ومبا يترة اليتدعو واختيتاذ
ا جيتراءات والتيتداب املتعلقيتة هبيتا ،وابلتيتال يتين تقيتد امليتتهم إىل النيابيتة العاميتة بوصيتفها سيتلطة قضيتاوية يف
غضون  24ساعة من استيفاوه أو احتجازه ال يتناىف م نيتص امليتادة  )9قيت رة )3ميتن العهيتد اليتدول ا يتاص
ابحلقوق املدنية والسياسيتية ،حيت ليتو قيتررت النيابيتة العاميتة ميتد حبسيته بعيتد ذليت لكونيته قيترار صيتادر ميتن جهيتة
ن
قضاوية هبدل ضمان توا ر كا ة الضما ت القانونية للد اع عن نفسه قبل إصدار قرار احلب وذل
كا ة قرارات مد احلب الصادرة عن القاضي.
ونصيت يتيتت امليت يتيتادة  )4ميت يتيتن القيت يتيتانون رقيت يتيتم  )17لسيت يتيتنة  2002بشيت يت ن محاييت يتيتة اجملتميت يت  ،حملن قيعاميت يتيتل
امل يتيتتحف علي يتيته ،ط يتوال م يتيتدة ال يتيتتحف  ،معامل يتيتة اسب يتيتو احتياطي يتيتا ،وإذا ق يتيتد امل يتيتتحف علي يتيته إىل اساكم يتيتة
وقضي اعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية ،تسيتتنايل ميتدة اليتتحف ميتن ميتدة العقوبيتة املقضيتي هبيتاق ،وان ا يت ا
املادة  )4من قانون محاية اجملتميت عليتى أن يعاميتل امليتتحف علييته ،طيتوال ميتدة اليتتحف  ،معامليتة اسبيتو
احتياطيا تلد اىل ضما ت أ ر حتفيت حقيتوق امليتتحف عليتيهم ابلتشيتريعات القطرييتة األ يتر  .عليتى
سيتيتبيل املديتيتال ،ضيتيتمنت امليتيتادة  )40ميتيتن قيتيتانون رقيتيتم  )23لسيتيتنة  2004قيتيتانون ا ج يتراءات ايناوييتيتة ان قال
زيتيتوز القيتيتبض عليتيتى أ يتيتفص أو حبسيتيته إال حملميتيتر ميتيتن السيتيتلطات املفتصيتيتة بيتيتذل  ،ويف األحيتوال املقيتيتررة
قيتيتانو  ،كميتيتا ء يت معاملتيتيته ايتيتا حيف يت علييتيته كراميتيتة ا نسيتيتان وال زيتيتوز إييتيتذا ه بيتيتدنيا أو معنيتيتواي وز يت عليتيتى
م مور الضبط القضاوي أن ينبه املتهم إىل حقه يف الصمت ويف االتصال ان ير .ق
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كما أكدت املادة  )43من ذات القانون على عد ح التحقيقات ومساع اقوال املتهم ورا
وعرضه على النيابة العاميتة املفتصيتة يت ل  24سيتاعة ميتن مسيتاع أقواليته ،إذا ميتا تيتو رت دالويتل كا ييتة عليتى
اهتامه“ :ز على م مور الضبط القضاوي أن يسم أقوال املتهم ور القبض عليه ،وإذا قاميتت دالويتل
كا ية على االهتا يعرضه يف مد أرب وعشرين ساعة على النيابة العامة املفتصيتة .وزيت عليتى النيابيتة
العامة أن تستجو املتهم ل أرب وعشرين ساعة ميتن اترييت عرضيته عليهيتا ،مث حميتر طيت ق سيتراحه
أو حبسه احتياطيا.
كميتيتا ضيتيتمنت امليتيتادة  )65ميتيتن قيتيتانون رقيتيتم  )23لسيتيتنة  2004قيتيتانون ا ج يتراءات ايناوييتيتة احليتيتق
قللمتهم و امية واجملين عليه واملدعي ابحلقوق املدنية أن حيضيتروا ييت إجيتراءات التحقييتق ،وعليتى عضيتو
النيابة العامة إ طارهم ابليو واملكان الذ تبا ر يه إجراءات التحقيق.ق
وو يتيترت امل يتيتادة  )107ميتيتن ق يتيتانون رقيتيتم  )23لس يتيتنة  2004قيتيتانون ا ج يتراءات ايناوييتيتة ض يتيتما ت
ا ر مهمه لعد تعطيل املتهم او حجايه ملدة اطول من املدة القانونية ،عندما طلبيتت ميتن عضيتو النيابيتة
العام يتيتة أن يس يتيتتجو امل يتيتتهم املقب يتيتوض علي يتيته يتيتورا ،وإذا تع يتيتذر ذل يت ي يتيتودع يف أح يتيتد األم يتيتاكن املفصص يتيتة
للحيتيتب إىل حيتيتر اسيتيتتجوابه ،وزيت أال تايييتيتد ميتيتدة إيداعيتيته عليتيتى أربيت وعشيترين سيتيتاعة ،يتيتيذا مضيتيتت هيتيتذه
املدة وج على القاوم على إدارة ذل املكان إرساله إىل النيابة العامة وعليها أن تستجوبه ل أرب
ء سبيله.
وعشرين ساعة وإال أمرت
اب ارة إىل ما ورد ابلفقرة رقم  )29أسندت املادة  )136من الدستور للنيابة والية الدعو
العمومييتيتة ابسيتيتم اجملتم يت ونيابيتيتة عنيتيته ،وا تصيتيتها اب يترال عليتيتى يتيتوون الضيتيتبط القضيتيتاوي ،والسيتيتهر عليتيتى
تطبي يتيتق الق يتوانر ايناوي يتيتة ،ق يتيتد ح يتيتدد الدس يتيتتور القط يتيتر مس يتيتلوليات النياب يتيتة العام يتيتة اب يتيتا ليس يتيتت كم يتيته
مسيتيتتقلة ،وأن دورهيتيتا االساسيتيتي ان قتتيتيتوىل النيابيتيتة العاميتيتة اليتيتدعو العمومييتيتة ابسيتيتم اجملتميت  ،وتشيتيترل عليتيتى
وون الضيتبط القضيتاوي وتسيتهر عليتى تطبييتق القيتوانر ايناوييتة.ق كميتا نيتص الدسيتتور عليتى ان القيتانون هيتو
اليتيتذ حييتيتدد هيتيتذه ا يويتيتة وييتيتنظم ا تصاصيتيتاهتا ،ويبيتيتر الشيتيترو والضيتيتما ت ا اصيتيتة ايتيتن يوليتيتون وضاوفهيتيتا.
ووض يتيتحت امل يتيتادة  )130م يتيتن الدس يتيتتور ان قالس يتيتلطة القض يتيتاوية مس يتيتتقلة وتتواله يتيتا اس يتيتاكم عل يتيتى ا يتيتت ل
أنواعها ودرجاهتا ،وتصدر أحكامها و ق القانون.ق وبذل ي ا ملسسة مستقلة اما ،اعىن ا ا تعمل
بشكل مستقل ال يعتمد على اساكم أو الشرطة ،كما ا ا تعمل يف مبىن منفصل عن اساكم والشيترطة،
وان كانت تتعاون وتنسق معهما يف عمليات التحقيق و يت اليتدالول واساكميتات .ليتذل ا تيتد ل يف
مسار القضااي يعترب غ دستور وهذا لي مقصورا على دولة قطر ،حيا ان اسيتتق لية النيابيتة العاميتة
مكفول أيضا يف دسيتات دول أوروبييتة عريقيتة ،مديتل السيتويد  .)1كميتا عليتق تقرييتر الشيتبكة األوروبييتة جمليتال
القضاء  (ENCJحول أنظمة النييتاابت العاميتة يف الوحيتدة االوروبييتة ،ان نظيتا النييتاابت العاميتة يف اليتدول
األوروبية تتل .بشكل كب لدرجة انه ققد يبدو ميتن الصيتع تيتو معيتاي مشيت كة السيتتق ل كيتل ميتن
القضاة واملدعر العامرق بس هذا اال ت ل .)2
اجراءات االعتقال واحلق يف املساعدة القانونية:
اب ارة إىل ما ورد ابلفقرات  )30و  )31و  ،)32نص قانون ا جراءات ايناوييتة رقيتم )23
لس يتيتنة  2004و قيت يتيتا للميت يتيتادة  ) 40منيت يتيته أنيت يتيته قال زيت يتيتوز القيت يتيتبض عليت يتيتى أ يت يتيتفص أو حبسيت يتيته إال حملميت يتيتر ميت يتيتن
السلطات املفتصة بذل ويف األحيتوال املقيتررة قيتانو  ،كميتا زيت معاملتيته ايتا حيفيت علييته كراميتة ا نسيتان

__________

)1
)2

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2011-3-page-523.htm#
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_independence_a
ccountability_prosecution_2014_2016.pdf
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وال زوز ايذا ه بدنيا أو معنواي .وز على م مور الضبط القضاوي أن ينبه املتهم إىل حقه يف الصمت
ويف االتص يتيتال ا يتيتن ي يتيتر .ق ب يتيتل ان امل يتيتادة  )101م يتيتن ذات الق يتيتانون خل ء يتيتاي ،وح يت يف قحال يتيتة االس يتيتتعجال
بسب ا يتول ميتن ضيتياع األدليتة ،لعضيتو النيابيتة العاميتة يف اينيتاايت أن يسيتتجو امليتتهم أو يواجيته بغيت ه
من املتهمر أو الشهود إال بعد دعوة امييته للحضيتور إذا قيترر أن ليته امييتا .وعليتى امليتتهم أن يقيترر اسيتم
امييتيته يف ضيتيتر التحقييتيتق أو يف قليتيتم كتيتيتا النيابيتيتة العاميتيتة اليت زيتيتر التحقييتيتق يف داورهتيتيتا أو للقيتيتاوم عليتيتى
إدارة املكان اسبو يه ،كما زوز ساميه أن يتوىل هذا التقريرق .وذهبت امليتادة  )102ميت ن القيتانون اىل
ابعد من ذل وطالبت قبتميكن امي املتهم من االط ع على التحقيق ،قبل االستجوا أو املواجهة
بيو على األقل ،ما خل ير عضو النيابة العامة غ ذل  .ويف ييت األحيتوال ،ال زيتوز الفصيتل بيت ر امليتتهم
و اميه احلاضر معه أثناء التحقيق.ق
كميتيتا نصيتيتت امليتيتادة  )113ميتيتن القيتيتانون رقيتيتم  )23لسيتيتنة  2004قيتيتانون ا جيتراءات ايناوييتيتة عليتيتى
ان :قيبلع ورا كل من يقبض عليه أو حيب احتياطيا ،حملسبا القبض عليه أو حبسه والتهمة املوجهيتة
إليه ،ويكون له حق االتصال ان ير واالستعانة احا ق .ونصت املادة  )116ميتن ذات القيتانون عليتى
انيتيته :قلعضيتيتو النيابيتيتة العاميتيتة ،يف كيتيتل األح يتوال ،أن اميتيتر بعيتيتد اتصيتيتال امليتيتتهم اسبيتيتو احتياطييتيتا بغ يت ه ميتيتن
اسبوسر وحملن ال يايوره أحد ،وذل دون ا ل ق املتهم يف االتصال داوما احاميه بيتدون حضيتور
أحدق .وهو ما يتوا ق م توصية الفريق رقم  ،)100ل).
التس يع يف أقسام الشرطة:
اب ارة إىل ما ورد ابلفقرات  )33و  )34و  )35نصت املادة  )114ميتن قيتانون ا جيتراءات
ايناوية رقم  )23لسنة  2002على أن:ق ز عند إيداع املتهم املكان املفصص للحب أن تسيتلم إىل
القيتاوم عليتيتى إدارتيته صيتيتورة ميتن أميتيتر احليتب االحتييتيتاطي ،مبينيتا ييتيته اترييت انتهاويتيته ،بعيتد توقيعيتيته عليتى األصيتيتل
ابالسيتيتت ق .وبيتيتذل يتيتين ليتيتد ييت أقسيتيتا الشيتيترطة نظيتيتا تسيتيتجيل إلكيت وس موحيتيتد كيتيتن الت كيتيتد ميتيتن
ل يتيته م يتيتن أع يتيتداد استج يتايين وأوض يتيتاعهم ويق يتيتو ه يتيتذا النظ يتيتا عل يتيتى الي يتيتة إجراوي يتيتة تنظيمي يتيتة يتيتنف ص يت حية
التحقق من عدد ووضيت استجيتايين للمفتصيتر قيتط دون غيت هم وذليت للحفيتا عليتى سيترية السيتج ت
واأل فاص استجايين.
كما تبنت دولة قطر قانو جديدا ملكا حة غسل االموال و ويل االرهيتا القيتانون رقيتم )20
لسنة  ، 2019ويتضمن هذا القانون تعدي ت واسعة و املة تقو بتطويرها دوليتة قطيتر ،ميتن بينهيتا تنظيتيم
وترتي وتو معلومات واحصاويات املة وكاملة عن ي املتهمر واملعتقليتر ،ميتن بداييتة يتتف مليت.
القضيتيتية وح يت يتيتروص املعتقيتيتل ميتيتن السيتيتجن او اقفيتيتال القضيتيتية .وهيتيتو ميتيتا يتوا يتيتق م يت توصيتيتية الفرييتيتق العاميتيتل
رقم .) ،)100
االحت ا السابق للمحاكمة:
اب يتيتارة إىل ميتيتا ورد ابلفقيترات  )36و  )37و  )38نصيتيتت امليتيتادة  117ميتيتن القيتيتانون رقيتيتم )23
لسيتيتنة  2004صيتيتدار قيتيتانون ا ج يتراءات ايناوييتيتة عليتيتى ان يكيتيتون األميتيتر الصيتيتادر ابحليتيتب االحتييتيتاطي ميتيتن
النيابة العامة بعد استجوا املتهم ،ملدة أربعة أاي زوز مدها ملدة أ ر مماثلة ،وتكون املدة مثانييتة أاي
زوز مدها ملدة أ ر مماثلة ،يف ايراوم املنصوص عليها يف الفصلر األول والداس من البا الدالا من
الكت يتيتا الد يتيتاس م يتيتن ق يتيتانون العق يتيتوابت م يت ك يتيتان م يتيتن يت ا ا ض يترار ابالقتص يتيتاد ال يتيتوطين .يتيتيذا اس يتيتتلايمت
مصلحة التحقيق استمرار حب املتهم احتياطيا بعد انقضاء املدة املشار إليها يف الفقيترة السيتابقة وجيت
عل يتيتى النياب يتيتة العام يتيتة أن تع يتيترض األم يتيتر عل يتيتى أح يتيتد قض يتيتاة اسكم يتيتة االبتداوي يتيتة املفتص يتيتة ليص يتيتدر أم يتيتره ،بع يتيتد
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االط يت ع عليتيتى األوراق ومسيتيتاع أق يتوال النيابيتيتة العاميتيتة وامليتيتتهم ،ايتيتد احليتيتب مليتيتدة ال ءيتيتاوز ث ثيتيتر يوميتيتا قابليتيتة
للتجديد ملدة أو ملدد أ ر مماثلة أو ا راص عنه بكفالة أو بغ كفالة .ويف ي األحوال ،ال زوز أن
تايييتيتد ميتيتدة احليتيتب االحتييتيتاطي عليتيتى سيتيتتة أ يتيتهر ،ميتيتا خل يكيتيتن امليتيتتهم قيتيتد أعليتيتن حالتيتيته إىل اسكميتيتة ايناوييتيتة
املفتصيتيتة قبيتيتل انتهيتيتاء هيتيتذه امليت دة .يتيتيذا كانيتيتت التهميتيتة املنسيتيتوبة إلييتيته جناييتيتة يت زيتيتوز أن تايييتيتد ميتيتدة احليتيتب
االحتييتيتاطي عليتيتى سيتيتتة أ يتيتهر إال بعيتيتد احلصيتيتول قبيتيتل انقضيتيتاوها عليتيتى أميتيتر ميتيتن كميتيتة اينيتيتاايت املفتصيتيتة،
واد احلب ميتدة ال تايييتد عليتى سيتة وأربعيتر يوميتا قابليتة للتجدييتد مليتدة أو مليتدد أ يتر مماثليتة وإال وجيت
ا يتراص عيتيتن امليتيتتهم .وز يت ا يتراص عيتيتن امليتيتتهم اسبيتيتو احتياطييتيتا ،إذا قضيتيتى يف احليتيتب االحتييتيتاطي ميتيتدة
تساو نص .احلد األقصى للعقوبة املقررة للجر ة اسبو احتياطيا من أجلها.
كميت يتيتا تضيت يتيتمن التشيت يتري القطيت يتيتر يف قيت يتيتانون ا جيت يتراءات ايناوييت يتيتة رقيت يتيتم  )32لسيت يتيتنة  ،2004عليت يتيتى
ضما ت تتعلق اس لة احلب االحتياطي ،كن ازازها يف اآليت:
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•

حتديد احلاالت ال زوز يها االحتجاز احلب االحتياطي) املادة .)110

•

حتدييتيتد ميتيتدة احلجيتيتاي احليتيتب االحتييتيتاطي) :يهيتيتة أن احليتيتب االحتييتيتاطي إج يتراء ملقيتيتت
تقتضيه الضرورة ال تقدر بقدرها املواد  117وما يليها).

•

حق املتهم يف الطعن حملمر احلب االحتياطي أو ديد هذا احلب املادة .)157

•

حق املتهم احتياطيا بطل اال راص ملقتا سواء بكفالة أو بيتدون كفاليتة امليتاداتن ،119
.)120

•

حق أعضاء النيابة العامة د يتول األميتاكن املفصصيتة للحيتب للت كيتد ميتن عيتد وجيتود
بو بصفة غ قانونية املادة .)395

•

كر اسبو احتياطييتا ميتن اليتتظلم :وذليت بتقيتد يتكو كتابييتة أو فصيتية للقيتاوم
عليتيتى إدارة مكيتيتان االحتجيتيتاز احليتيتب االحتييتيتاطي) ويطل يت منيت ه تبليغهيتيتا للنيابيتيتة العاميتيتة
املادة .)396

•

مشيتيتروعية االحتجيتيتاز :عيتيتد ج يتواز القيتيتبض عليتيتى أ يتيتفص أو حبسيتيته إال حملميتيتر ميتيتن
السلطات املفتصة بذل النيابة العامة) ويف األحوال املقررة قانو املادة .)40

•

ع يتيتد تع يتريض الش يتيتفص املعتق يتيتل أو اسب يتيتو احتياطي يتيتا للتع يتيتذي ووج يتيتو معاملت يتيته ا يتيتا
حيف كرامة ا نسان وال زوز إيذاءه بدنيا أو معنواي املادة .)40

•

إب غ من يقبض عليه أو حيب احتياطيا على الفور حملسيتبا القيتبض علييته أو حبسيته
أو التهمة املوجهة له املادة .)113

•

الت كيد على املسلولية االجتماعية يف محاية حقوق اسبوسيتر احتياطييتا وذليت ابليتنص
يف الق يتيتانون عل يتيتى يل يتيتي :عل يتيتى ك يتيتل م يتيتن عل يتيتم بوج يتيتود ب يتيتو بص يتيتفة غ يت قانوني يتيتة أو يف
مكان غ تصص للحب أن خيطر أعضاء النيابة العامة) املادة .)396

•

التمكيتيتر ميتيتن اليتيتد اع عيتيتن اليتيتنف وتقيتيتد املسيتيتاعدة القانونييتيتة وذل يت ابليتيتنص عليتيتى حيتيتق
امليتيتتهم اسبيتيتو احتياطييتيتا) :يف الصيتيتمت ،ويف االتصيتيتال ايتيتن ييتيتر  :ايتيتا يف ذل يت داورتيتيته
القنصيتيتلية إذا ك يتيتان أجن يتيتيب أو ممدل يتيته ق يتيتانوس ،االسيتيتتعانة اح يتيتا  ،وج يتيتو أن يك يتيتون لك يتيتل
ميتتهم نناييتة يتا ييتدا عنيته وإذا خل يوكيتل امليتتهم امييتا وجيت عليتى اسكميتة أن تنيتد
اميا للد اع عنها املواد .)121 ،113 ،40
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اإلساءة إىل رئيس الدولة:
اب يت يتيتارة إىل ميت يتيتا ورد ابلفق يت يترات  )39و  )40و  ،)41نيت يتيتص العهيت يتيتد اليت يتيتدول للحقيت يتيتوق املدنييت يتيتة
والسياسيتيتية ابلفعيتيتل يف مادتيتيته  )19عليتيتى حيتيتق كيتيتل إنسيتيتان يف حرييتيتة التعبيت سيتواء عليتيتى يتيتكل مكتيتيتو أو
مطبوع أو يف أ قال يتين أو حملييتة وسيتيلة أ يتر  ،غيت أن امليتادة  )19قيترة  )3قيتد قييتدت هيتذه احلرييتة
بعيتدة قييتود منهيتا احيت ا حقيتوق اآل يترين واحيت ا مسعيتيتتهم ومحاييتة األميتن القيتومي لكيتل دوليتة ومحاييتة النظيتيتا
العا واآلدا العامة والصحة العامة يها ،وقد أجيتاز ممارسيتة هيتذه القييتود بشيتر أن تكيتون يتددة بيتنص
القانون وأن تكون ضرورية،
علي يتيته يتيتين حري يتيتة التعب يت و ق يتيتا مل يتيتا ورد ابلتقري يتيتر تتع يتيتارض م يت محاي يتيتة األم يتيتن الق يتيتومي لدول يتيتة قط يتيتر
ومقتضيات محاية النظا العا  ،وال ارح املشرع القطر أ ا تنته يف حالة التعرض لألم أو و
األم يت أو ول العه يتيتد يف ممارس يتيتتهم حلق يتيتوقهم أو س يتيتلطاهتم أو انتق يتيتادهم يف أ فاص يتيتهم ،ومل يتيتا كان يتيتت ه يتيتذه
ايراوم ددة و قا لقانون العقوابت القطر وكانت ضرورية للحفيتا عليتى األميتن القيتومي لدوليتة قطيتر و
نظامها العا  ،وأات العهد الدول لكل دولة السلطة التقديرييتة يف حتدييتد ميتا تيتراه ينيتدرص يف نطيتاق تقيييتد
حرييتة التعبيت حفاضيتا عليتيتى األميتن القيتيتومي أو النظيتيتا العيتا أو اآلدا العاميتيتة أو الصيتحة العاميتيتة بشيتيتر أن
تكون مدرجة يف قانون ح تتمكن جهات االدعاء والتقاضي من مراقبيتة السيتلطة التنفيذييتة يف تطبيقهيتا
لذل القانون ،عليه ين تقييد احلق يف حرية التعب جيتاء و قيتا مليتا نيتص علييته البنيتد  )3ميتن امليتادة )19
م يتيتن العه يتيتد ال يتيتدول للحق يتيتوق املدني يتيتة والسياس يتيتية والتعلي يتيتق الع يتيتا عليه يتيتا  ،وه يتيتو األم يتيتر ال يتيتذ يك يتيتون مع يتيته
االحتجاز و قا النص املادة  )134من قانون العقوابت القطر لي حجايا تعسفيا.
املساواة بني اجلنسني أمام القانون:
اب يت يتيتارة إىل ميت يتيتا ورد ابلفقيت يتيترة  )42و  ،)43ال توجيت يتيتد يف أحكيت يتيتا قيت يتيتانون العقيت يتيتوابت القطيت يتيتر
الصيتيتادر ابلقيتيتانون رقيتيتم  )11لسيتيتنة  2004أ أحكيتيتا ييايييتيتة ضيتيتد امليترأة .بيتيتل أن القيتيتانون املشيتيتار إلييتيته جيتيتر
العنيتيت .بكا يتيتة صيتيتوره وأ يتيتكاله و يتيترض عقيتيتوابت رادعيتيتة يف هيتيتذا الصيتيتدد ،حييتيتا تضيتيتمن الكد يت ميتيتن أوجيتيته
احل ماية لتنسان بصفة عامة وللمرأة بصفة اصة ،وذل من ل ءر كد من األ عال العنيفة ال
قيتيتد توجيتيته إىل امل يترأة اسيتيتتنادا لكو يتيتا ام يترأة العنيتيت .النيتيتوعي ض يتيتد امليتيترأة) كميتيتا يف حال يتيتة االغتصيتيتا وهت يت
الع يتيترض واالس يتيتتغ ل يف ال يتيتدعارة واالجه يتيتاض اب ض يتيتا ة إىل ء يتيتر األ ع يتيتال العنيف يتيتة املوج يتيته ض يتيتد ا نس يتيتان
بصيتيتفة عاميتيتة .وميتيتن هيتيتذه امل يتواد ،امليتيتادة  )279ميتيتن قيتيتانون العقيتيتوابت ال يت تطرقيتيتت إىل جر يتيتة االغتصيتيتا
ونص يتيتت عل يتيتى العقوب يتيتة ال يت تص يتيتل لتع يتيتدا أو احل يتيتب امللبيت د ،وإذا ك يتيتان اي يتيتاس م يتيتن أص يتيتول اجمل يتيتين عليه يتيتا
تنحصر العقوبة يف ا عدا قط ،إضا ة إىل املادة  )286من قانون العقوابت اليت نصيتت عليتى احليتب
عشيترة سيتنة لكيتل ميتن هتيت عيترض إنسيتان بغيت رضيتاه سيتواء اب كيتراه أو ابلتهدييتد أو
مدة ال ءاوز
ابحليلة ،اب ضا ة إىل املادة  )288ال اعتربت أن صغر سن اجملين عليها يعتيترب قرينيتة قانونييتة عليتى عيتد
الرضا وهذه القرينة ال تقبل اثبات العك .
كما أن القانون القطر تطرق إىل موضوع العن .ضد املرأة النفسي ،إذ جرمت املادة )291
ميتيتن قيتيتانون العقيتيتوابت القطيتيتر بصيتيتورة اصيتيتة يتيتدش حييتيتاء األنديتيتى وذليت حمل صيتيتورة ميتيتن الصيتيتور ايتيتا يهيتيتا
القول أو ا اء أو احلركات حيا نصت على أن يعاق ابحلب مدة ال ءيتاوز سيتنة ،وابلغراميتة اليت ال
تاييد على سة االل رايل.
كما كفل قانون تنظيم امللسسات العقابييتة واالصيت حية حقيتوق امليترأة والطفيتل اليت تعميتل إدارة
امللسسات على حمينها ذه الفوة من النايالء ،نذكر منها على سبيل املدال ال احلصر:
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•

تو الرعاية الصيتحية امل وميتة للمحبوسيتة احلاميتل ميتن حييتا نيتوع الغيتذاء و يت ات النيتو
واألعميتيتال اليت تسيتيتند إليهيتيتا ونقلهيتيتا إىل املستشيتيتفى عنيتيتد اقيت ا الوضيت امليتيتادة  )40ميتيتن
القانون.

•

وجو عد ا يتارة إىل موليتد الطفيتل يف امللسسيتة أو إىل واقعيتة حيت ب أميته يف يتهادة
املي د .املادة  )41من القانون).

•

بقاء الطفل الذ يولد أثناء تنفيذ أمه للعقوبة معها حلر بلوغيته سيتنتر يتيذا بلغهيتا وخل
ترغ أمه يف بقاوه معها ل هذه املدة ،يسلم ألبيه أو ملن له حق حضانته رعا،
ين خل يكن للطفل أ أو أقار يكفلونه ،يودع حد دور رعاية األطفال على أن
ختطر أمه اكان إيداعه .املادة  )42من القانون).

•

حجيل تنفيذ أ جاياءات حديبية على اسبوسة احلامل إىل ما بعد الوض وانتهيتاء يت ة
وجيت يتيتور مولودهيت يتيتا معهيت يتيتا .امليت يتيتادة  )43ميت يتيتن القيت يتيتانون) .علميت يتيتا حملن امللسسيت يتيتات العقابييت يتيتة
وا ص حية قد مشلت األطفال املصاحبر ألمهاهتم يف السيتجن إىل جانيت ا يتدمات
الص يتيتحية ال يت تتناس يت وأعم يتيتارهم ب يتربامج حهي يتيتل اص يتيتة ذات أبع يتيتاد تربوي يتيتة .وه يتيتو م يتيتا
يتوا ق م توصية الفريق رقم  ،)100ع).

اب ارة إىل ما ورد ابلفقرات رقم  )44و  )45يعترب اللوا أو الع قات اينسية املدلية رمة
اوج أحكا الشريعة ا س مية ،ونصت املادة  )1من الدستور عليتى أن :ققطيتر دوليتة عربييتة مسيتتقلة
ذات س يتيتيادة .دينه يتيتا ا س يت  ،والش يتريعة ا س يت مية مص يتيتدر رويس يتيتي لتش يتريعاهتا...ق ونظ يترا الن الدس يتيتتور
ييت يتيتنص عليت يتيتى ان دييت يتيتن دوليت يتيتة قطيت يتيتر هيت يتيتو ا سيت يت بيت يتيتذل يت يتيتين هيت يتيتذه االعميت يتيتال جمرميت يتيتة اوجيت يت التشيت يتريعات
االس مية .كما نش إىل أن الدستور جاء بعد نتاوج االستفتاء الذ أجيتر يف الييتو التاسيت والعشيترين
ميتيتن يتيتهر أبرييتيتل سيتيتنة  ،2003قوموا قيتيتة الغالبييتيتة العظميتيتى ميتيتن امليتواطنر عليتيتى هيتيتذا الدسيتيتتورق ،ويتضيتيتف ميتيتن
ذل أن هذه األ عال ير ضها اجملتم القطر .
االحت ا بسبب املديونية:
اب يتيتارة إىل م يتيتا ورد يف الفق يترات  )46و  )47و  )48و  )49نظ يتيتم ق يتيتانون املرا ع يتيتات املدني يتيتة
والتجارية الصادر ابلقانون رقم  )13لسنة  1990وتعدي ته موضوع عد جيتواز سيتجن أ إنسيتان جمليترد
عجايه عن الو اء ابلتايا تعاقد من ل املواد من  )514إىل  )518وابلنظر يف جمميتوع هيتذه امليتواد
املتعلقة ب املدين يف الدين جند أن املشرع القطر سيتل منهجيتا وسيتطا وذليت حفاضيتا عليتى احلقيتوق
ا اصة من جان ومراعاة حقوق االنسان وااللتايامات الدولية ميتن جانيت ا يتر .وعلييته قيتد قيترر جيتواز
احليتيتب يف حاليتيتة اسيتيتتدناوية ضيتيتيقة تتجليتيتى يهيتيتا للمحكميتيتة التعسيتيت .ميتيتن اسكيتيتو علييتيته ونييتيتة االض يترار منيتيته
للداون وذل بصدور حكم اوي ضد اسكو عليه ومطالبة الداون للمدين ابلو اء وامتناعيته عيتن الو يتاء
ا يتيتا حك يتيتم ب يتيته م يت الق يتيتدرة عل يتيتى ذل يت أم يتيتا ه يتيتذا التعن يتيتت اج يتيتاز املش يتيترع لقاض يتيتي التنفي يتيتذ أن ام يتيتر بس يتيته.
وال زوز أن تاييد مدة احلب على ث ثة أ هر.
وحدد املشرع حاالت ال زوز يها إصدار أمر ب املدين نصت املادة  )1/516من قانون
املرا عات على أن قال زوز إصدار أمر ب املدين يف األحوال اآلتية -1 :إذا خل يبلع الدامنة عشرة ،أو
ءيتيتاوز السيتيتبعر ميتيتن عميتيتره -2 .إذا كيتيتان زوجيتيتا لليتيتداون أو ميتيتن أصيتيتوله أو روعيتيته ،ميتيتا خل يكيتيتن اليتيتدين نفقيتيتة
مق يتيتررة -3 .إذا ق يتيتد كفال يتيتة مص يتيتر ية ،أو كف يتيتي مقت يتيتدرا يقبل يتيته قاض يتيتي التنفي يتيتذ ،للو يتيتاء ابل يتيتدين يف املواعي يتيتد
اسيتيتددة ،أو أر يتيتد عيتيتن أم يتوال ليتيته يف الدوليتيتةذ زيتيتوز التنفييتيتذ عليهيتيتا ،وتكفيتيتي للو يتيتاء ابليتيتدين -4 .إذا ثبيتيتت
GE.20-12030
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بتقري يتيتر م يتيتن ايهيت يتيتة الطبي يتيتة املفتص يتيتة ،أن امل يتيتدين م يتريض مرض يتيتا مايمن يتيتا ال يرج يتيتى يتيتفا ه ،وال يتحم يتيتل مع يتيته
السجن -5 .إذا كان الدين ا ملنفذ به يقل عن أل .رايل ،ما خل يكن غرامة مالية ،أو نفقة مقررةق.
كميت يتيتا أجيت يتيتاز املشيت يتيترع حجييت يتيتل تنفييت يتيتذ األميت يتيتر ابحليت يتيتب يف بعيت يتيتض احليت يتيتاالت احلرجيت يتيتة نصيت يتيتت امليت يتيتادة
 ) 2/516م يتيتن ق يتيتانون املرا ع يتيتات عل يتيتى أن ق كم يتيتا ز يتيتوز لقاض يتيتي التنفي يتيتذ حجي يتيتل ح يتيتب امل يتيتدين يف احل يتيتالتر
اآلتيتيتيتر :أ -إذا ثبيتيتت بتقرييتيتر ميتيتن ايهيتيتة الطبييتيتة املفتصيتيتة أن امليتيتدين م يتريض مرضيتيتا ملقتيتيتا ال يتحميتيتل معيتيته
السيتجن ،ويكيتون الت جييتل حليتر يتفاوه - .إذا كيتان امليتيتدين اميترأة حيتام  .ويكيتون الت جييتل إىل ميتا بعيتيتد
مضي سنتر من وض احلمل ،لرعاية الرضي ق.
رابعا :عدالة األحداث واحلد األيىن لس املسئولية اجلنائية:
اب يت يتيتارة إىل ميت يتيتا ورد ابلفقيت يترات  )50و  )51و  )52و  )53يف إطيت يتيتار جهيت يتيتود الدوليت يتيتة احلديديت يتيتة
حلماييتيتة حقيتيتوق الطفيتيتل  ،مت إنشيتيتاء اللجنيتيتة الوطنييتيتة املعنييتيتة بشيتيتلون امل يترأة والطفيتيتل وكبيتيتار السيتيتن واأل يتيتفاص
ذو االعاقيتة ،وذليت اوجيت قيترار جمليت اليتيتوزراء رقيت م  )26لسيتيتنة  ،2019واليت ميتيتن ضيتيتمن ا تصاصيتيتاهتا
رصيتيتد أوضيتيتاع حقيتيتوق امل يترأة ،ودراسيتيتة التش يتريعات املتعلقيتيتة ابمل يترأة والطفيتيتل وكبيتيتار السيتيتن واأل يتيتفاص ذو
ا عاقة ،واقيت ا تعيتديلها لتتوا يتق ميت االتفاقييتات الدولييتة اليت أصيتبحت الدوليتة طر يتا يهيتا .وتقيتو اللجنيتة
حاليا بدراسة مشروع قانون الطفل ا ذة بعر االعتبار املساول اآلتية:
•

مد مواومة القانون ألحكا اتفاقية حقوق الطفل.

•

مراعاة ايوان املتعلقة اب وية الدقا ية والوطنية والدينية ،وإىل غ ذل ميتن معطييتات
لية.

•

توصيات وم حظات ينة حقوق الطفل يما خيص التقرير الوطين للدولة حول تنفيذ
الدولة ألحكا اتفاقية حقوق الطفل.

•

توصيات جمل حقيتوق االنسيتان يف إطيتار الييتة االسيتتعراض الشيتامل عليتى تقرييتر الدوليتة
املقيت يتيتد إىل هيت يتيتذه اآللييت يتيتة خبصيت يتيتوص حاليت يتيتة حقيت يتيتوق االنسيت يتيتان  /وحتدييت يتيتدا ميت يتيتا يتعليت يتيتق منهيت يتيتا
ابلطفولة.

•

التعليق يتيتات العام يتيتة للجن يتيتة حق يتيتوق الطف يتيتل ح يتيتول حق يتيتوق الطف يتيتل يف قض يتيتاء االح يتيتدارت)
وتقارير جمل حقوق ا نسان هبذا الش ن.

•

القوانر املتعلقة ابلطفل) الصادرة عن بعض الدول العربية.

•

القوانر االس ادين العربية وا ليجية ذات الصلة.

وس يتيتيو ر مش يتيتروع ق يتيتانون الطف يتيتل تنظ يتيتيم كام يتيتل للمس يتيتلولية ايناوي يتيتة لألح يتيتدارت .ام يتيتا يم يتيتا يتعل يتيتق
بضيتمان عيتيتد معاقبيتة ييت ميتن هيتيتم أقيتل ميتيتن  18سيتنة ميتيتن العميتر ،يتيتين املشيترع القطيتيتر قيتد نيتيتص يف امليتيتادة
 )8ميتيتن القيتيتانون رقيتيتم  )1لسيتيتنة  1994بشيت ن األحيتيتدارت أنيتيته قإذا ارتكيت احليتيتدرت اليتيتذ خل يتجيتيتاوز أربيت
عشرة سنة جناية أو جنحة زيتوز احلكيتم علييته ابلعقيتوابت أو التيتداب املقيتررة لتليت اييتراوم ،يميتا عيتدا
املصادرة أو إغ ق اسل ،وحيكم عليه حملحد التداب اآلتية :قالتوبي  .التسليم .ا حلاق ابلتدري املهين.
ا ليتايا بواجبيتيتات معينيتيتة .اال تبيتيتار القضيتيتاوي .ا ييتيتداع يف إحيتيتد اليتيتدور املفصصيتيتة لتعيتيتداد االجتميتيتاعي.
ا يداع يف ملسسة صحيةق .وهو ما يتوا ق م تنفيذ توصية الفريق رقم  ،)100ص)و ق).
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خامسا :مراعاة احلق يف حماكمات عايلة:
حرية احملامني:
اب يت يتيتارة إىل ميت يتيتا ورد ابلفقيت يترات  )54و  )55و  )56كفيت يتيتل الدسيت يتيتتور حيت يتيتق تكيت يتيتوين ايمعييت يتيتات
نصت املادة  )45من الدستور على أن قحرية تكوين ايمعيات مكفولة ،و قا للشرو واألوضاع ال
يبينه يتيتا الق يتيتانونق .ونظ يتيتم الق يتيتانون رق يتيتم  )12لس يتيتنة  2004بش يت ن ايمعي يتيتات وامللسس يتيتات ا اص يتيتة ،أحقي يتيتة
عي يتيتة هت يتيتدل إىل تنظ يتيتيم نش يتيتا إنس يتيتاس أو
األ يتيتفاص الطبيعي يتيتر أو االعتب يتيتارير اال يت اك يف حس يتيتي
اجتماعي أو ثقايف أو علمي أو مهين أو يت  ،وقيتد حسسيتت عييتة اسيتامر القطرييتة يف ،2006/6/14
كواحيتدة ميتن ايمعييتات املهنييتة ابلدوليتيتة يتار حاميتل صيت حيتها ملهنيتيتة اساميتاة ،و قيتا لنظامهيتا األساسيتيتي،
غ أن نشا ايمعيات يعتمد على ايهود ال يبذ ا جمل إدارة ايمعية الذ يتم انتفابه كل ث رت
سيت يتيتنوات ميت يتيتن قبيت يتيتل أعضيت يتيتاء ايمعييت يتيتة العمومييت يتيتة ،واليت يتيتذ يتيت يتيتوىل كيت يتيتذل رسيت يتيتم ا طيت يتيتو العريضيت يتيتة ططهيت يتيتا
االس اتيجية وتقد الربامج واألنشطة ال تنعك ازابيا على اعضاوها أو من دلون املهنة.
ويسند املشرع قبول قيد اسامر وطلباهتم إىل ينة قبول اسامر" دون املسا ابالستق ل املهين
للمحاماة قد أنش املشرع هذه اللجنة و قيتا للميتادة  )10ميتن قيتانون اساميتاة املشيتار إلييته ،وهيتي ينيتة إدارييتة
ذات ا تصاص قضاوي حيا إن من عناصر تشكيلها العنصر القضاوي هي تضيتم يف عضيتويتها اثنيتر ميتن
قضاة كمة االستونال ير حهما اجملل األعلى للقضاء ،و ا عا ابلنيابة العامة ير حه الناو العا ،
وث ثة من اسامر ،وتبت يف مسيت لة قبيتول قييتد اسيتامر وطلبيتاهتم و قيتا لقيتانون اساميتاة وميتن مث يتين القيترارات
الصيتادرة عنهيتا  -سيت طبيعتهيتا -يف قيتوة قيترارات كميتة أول درجيتة وييتتم الطعيتن عليتى قراراهتيتا أميتا كميتة
االستونال و قا لنص املادة  )5/29من قانون اساماة املشار إليه على أنه" زوز الطعن يف قرار اللجنة ،أما
كمة االستونال ل ستر يوميت ا ميتن اترييت إ طيتار امليتتظلم ابلبيتت يف تظلميته ،أو ميتن اترييت يتوات امليتدة
املقررة للبت يف التظلم دون البت يه ".ويف ذل ضمانة ميتن املسيتا ابسيتتق ل مهنيتة اساميتاة  .وتقيتو إدارة
لون اساماة بتسجيل اسامر الذين مت قبو م من قبل ينة قبول اسامي ،كما تقو ابلتحقيق ميت اسيتامر
اسالر للت دي بناء على طل اللجنيتة أو رويتي اسكميتة ابلنسيتبة مليتا يقيت ميتن اسيتامي أميتا اسكميتة أو بنيتاء
عليتى طليت ذو الشيت ن ،أميتا التصيترل يف التحقييتق ينيته ميتن ا تصيتاص ينيتة قبيتول اسيتامر اب حاليتة جملليت
الت دي أو احلف  ،أما توقي اياياء الت دييب وإيقال اسامر اسالر للمساءلة الت ديبية هو من ا تصيتاص
جمل الت دي الذ يصدر و قا لنص املادة  )1/67من قانون اساماة على أن" يشيتكل بقيترار ميتن اجملليت
األعليتى للقضيتاء" جمليت حدييت " ،برائسيتة قيتاض احكميتة االسيتتونال وعضيتوية اثنيتر ميتن القضيتاة خيتيتارهم
اجملل األعلى للقضاء ،وأحد القانونير ابلوزارة خيتاره الوزير ،وأحيتد اسيتامر املقبيتولر أميتا كميتة التميييتاي
من غ أعضاء اللجنة خيتاره رويسها.
اب ض يتيتا ة إىل ذل يت ي يتيتلد اس يتيتامي واجبات يتيته يتيتو موكل يتيته عل يتيتى يتيتو مس يتيتتقل ونايي يتيته متح يتيترر م يتيتن
الت يتيتد ل يف يتيتلونه م يتيتن قب يتيتل الس يتيتلطات التنفيذي يتيتة والتش يتريعية والقض يتيتاوية ،و ق يتيتا مل يتيتا لي يتيته علي يتيته ض يتيتم ه،
وأ قي يتيتات مهنت يتيته  ،و يتيتذا يتيتين مفه يتيتو االس يتيتتق لية يف أ ض يتيتل تعب يت ج يتيتر تكريس يتيته وحتدي يتيتد مظ يتيتاهره
وع ناصره يف تشريعات اساماة بدولة قطر قد نص قانون اساماة الصادر ابلقانون رقم  )23لسنة 2006
على ذل يف املادة  ) 2منه ،على أن اساماة مهنة حرة هتدل إىل حتقيق العدالة ،وتسهم م القضاء يف
إرساء قواعدها ،وتعاون املتقاضر يف الد اع عن حقوقهم وحرايهتم .ويتمت اسامون ،يف ماياولة مهنتهم،
ابحلقوق والضما ت املنصوص عليها يف هذا القانون ويلتايمون ابلواجبات ال يفرضها عليهمق .وهو ما
يتوا ق م تنفيذ توصية الفريق رقم  ،)100ر).
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الرتمجة أثناء اإلجراءات القانونية:
اب ارة إىل ما ورد ابلفقرات  )57و  )58و  )59و  )60قد ضمنت املادة  )72من قانون
ا جراءات ايناوية ،حق الشهود واستجيتايين مميتن ال يتحيتدثون اللغيتة العربييتة ابل يتة املناسيتبة ،سيتواء اثنيتاء
اسيتيتتجواهبم او يت اكمتهم .وقيتيتد نصيتيتت هيتيتذه امليتيتادة عليتيتى أن زيتيتر التحقييتيتق ابللغيتيتة العربييتيتة ،ويسيتيتم عضيتيتو
النيابيتيتة العاميتيتة أق يتوال ا صيتيتو أو الشيتيتهود اليتيتذين زهلو يتيتا بواسيتيتطة م يت جم بعيتيتد أن حيليتيت .ينيتيتا حملن ييتيتلد
مهمته ابلصدق واألمانة .وإذا قدمت مسيتتندات أو أوراق بلغيتة غيت العربييتة ،ينيتد عضيتو النيابيتة العاميت ة
م ا يلد اليمر على النحو املبر يف الفقرة السابقة.
كم يتيتا يوج يتيتد يف اجملل يت األعل يتيتى للقض يتيتاء قس يتيتم متفص يتيتص يعم يتيتل ب يتيته ع يتيتدد كب يت م يتيتن امل يتيتر
متفصصيتيتر بغالبييتيتة اللغيتيتات األجنبييتيتة املنطوقيتيتة يف دوليتيتة قطيتيتر .ويعيتيتد تيتيتو دميتيتة ال يتيتة أسيتيتا النعقيتيتاد
جلسات اساكم وبغيا امل جم تلجل ايلسة إدراكا حلق املتقاضي يف هذا الصدد .وهو ميتا يتوا يتق ميت
تنفيذ توصية الفريق رقم  ،)101ش).
إجراءات احملاكمة:
اب يتيتارة إىل ميتيتا ورد يف الفق يترات  )61و  )62كفليتيتت العدي يتيتد ميتيتن امل يتواد الدسيتيتتورية والقانوني يتيتة
على ضما ت احلق يف اساكمة العادلة وال هتدل حلماية حقوق األ فاص منذ حلظة القبض عليهم
واثنيت يتيتاء مرحليت يتيتة احتجيت يتيتازهم ،وحيت يت يت يتيتاكمتهم إىل ا يت يتيتر مراحيت يتيتل االسيت يتيتتونال واليت يتيتنقض ،وختيت يتيتتص السيت يتيتلطة
القضيت يتيتاوية املسيت يتيتتقلة بتنفييت يتيتذ هيت يتيتذه القيت يتوانر .حييت يتيتا نيت يتيتص الدسيت يتيتتور عليت يتيتى الضيت يتيتما ت ال زميت يتيتة السيت يتيتتق لية
القضيتيتاة  ،)3وعليتيتى أن امليتيتتهم بيتيتر ء ح يت تدبيتيتت إدانتيتيته أميتيتا القضيت اء يف اكميتيتة تيتيتو ر ليتيته يهيتيتا الضيتيتما ت
الض يتيترورية ملمارس يتيتة ح يتيتق ال يتيتد اع  .)4وأن يتيته ال جر يتيتة وال عقوب يتيتة إال بق يتيتانون  .)5وأن الن يتيتا متس يتيتاوون أم يتيتا
القانون  ،)6كما وض الدستور األس ايوهرية للمحاكمة العادلة  ،(7اب ضا ة إىل ذليت أ يترد الدسيت تور
القطيتيتر يف البيتيتا الرابيت منيتيته املبيتيتادا األساسيتيتية السيتيتتق لية السيتيتلطة القضيتيتاوية ،ويف الفصيتيتل ا يتيتام ميتيتن
البيتيتا الراب يت ميتيتن الدسيتيتتور مت الت كييتيتد عليتيتى مبيتيتدأ اسيتيتتق ل القضيتيتاء وسيتيتيادة حكيتيتم القيتيتانون وأن القضيتيتاة
مستقلون ال سلطان عليهم يف قضاوهم لغ القانون وال زوز أل جهة التيتد ل يف القضيتااي أو يف سيت
العدال يتيتة ،وأن التقاضيت يتيتي حيت يت ق مصيت يتيتون ومكف يتيتول للكا يت يتيتة .ومت تعايييت يتيتاي ذليت يت بقيت يتوانر أمههيت يتيتا قيت يتيتانون السيت يتيتلطة
القضيت يتيتاوية رقيت يتيتم  10لسيت يتيتنة  2003املعيت يتيتدل عيت يتيتا  ،2010والقيت يتيتانون رقيت يتيتم  )13لسيت يتيتنة  1990صيت يتيتدار قيت يتيتانون
املرا ع يت يتيتات املدني يت يتيتة والتجاري يت يتيتة وتعدي ت يت يتيته ،وك يت يتيتذل يف الق يت يتيتانون رق يت يتيتم  )23لس يت يتيتنة  2004ص يت يتيتدار ق يت يتيتانون
ا جيتراءات ايناوييتيتة ،وقيتيتانون السيتيتلطة القضيتيتاوية الصيتيتادر ابلقيتيتانون رقيتيتم  )10لسيتيتنة  2003وتعدي تيتيته ال يت
كان أ رها ،قانون رقم  )4لسنة .2019
احملاكمات الغيابية:
اب ارة إىل ما ورد ابلفقرات رقم  )63و  )64نص قانون ا جراءات ايناوية ،على العديد من
الضما ت بشيت ن األحكيتا الغيابييتة ،قيتد نصيتت امليتادة  )180ميتن قيتانون ا جيتراءات ايناوييتة عليتى وجيتو
الت كد من إع ن املتهم للحضور ابيلسة اسددة بورقه التكلي .ابحلضور وأن تت كد اسكميتة ميتن أن هيتذه
__________

)3
)4
)5
)6
)7
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املادة  )13من الدستور القطر .
املاد  )39من الدستور القطر .
املادة  )40من الدستور.
املادة  )35من الدستور.
املادة  )129من الدستور القطر .
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الورقة قيتد سيتلمت لشفصيته ،كميتا أعطيتى القيتانون للمحكميتة احليتق بيتدال ميتن أن حتكيتم غيابييت ا عليتى امليتتهم أن
تلجل الدعو إىل جلسة اتلية وحمر عادة إع ن املتهم م تنبيهه إىل أنه إذا ختل .عيتن احلضيتور يف هيتذه
ايلسيتة يعتيترب احلكيتم اليتذ يصيتدر حضيتوراي  .يتيذا خل حيضيتر ،ميت ذليت  ،وخل يقيتد عيتذرا مقبيتوال يعتيترب احلكيتم
حضوراي ،كميتا نصيتت امليتادة  )264ميتن قيتانون ا جيتراءات ايناوييتة عليتى بداييتة احتسيتا ميعيتاد املعارضيتة يف
احلكيتم الغييتاي ميتن اترييت إعيت ن امليتتهم ابحلكيتم الغييتاي ،ويف األحكيتا الغيابييتة يف اينيتاايت ،يبيتدأ ميعيتاد
املعارضة من اتري القبض على اسكو عليه ،ما خل يكن احلكم قد أعلن لشفصيته قبيتل ذليت  ،ويبيتدأ امليعيتاد
للمحكو عليه للهار ارص الب د من اتري إع نه يف ا ر ميتوطن معليتو ليته ،ونصيتت امليتادة  )267ميتن
ذات القانون عليتى أنيته ي تيت عليتى املعارضيتة إعيتادة نظيتر اليتدعو أميتا اسكميتة اليت أصيتدرت احلكيتم الغييتاي
واليت يتا اقتضيتى امليتادة  )270إجيتراءات جناوييتة إميتا أن تقضيتي بت يييتد احلكيتم الغييتاي أو لغاويته وتربويتة
املعارض ،أو تعديل احلكم وختفي .العقوبة الواردة يه ،كل هذه الضيتما ت ملداهيتا كفاليتة احليتق لكيتل ميتن
صدر ضده حكما غيابيا يف أن يعارض يه ،كما تلكد امليتادة عليتى ضيترورة إعيت ن الشيتفص بصيتدور حكيتم
غياي ضده وإال سيظل ذل احلكم غ قابل للتنفيذ .
اب ضيت يتيتا ة إىل ذليت يت مت ا تتيت يتيتا مكتيت يت دارة تنفييت يتيتذ األحكيت يتيتا اقيت يتيتر إدارة امللسسيت يتيتات العقابييت يتيتة
واالصيت حية ميتن أجيتل اسيتيتتعجال النظيتر يف طلبيتات اسبوسيتر وتنفييتيتذها طبقيتا لقيتانون ا جيتراءات ايناوييتيتة
رقيتيتم  23لس يتيتنة  ،2004امليتيتادة  ) 276وال يت نص يتيتت عليتيتى أن :قاسب يتيتو يف حيتيتال رغبت يتيته يف االس يتيتتونال أن
يقو بر الطل إىل القاومر على مكان حبسيته قبيتل انتهيتاء املهليتة املقيتررة قيتانو  )15يوميتاق .وعرضيتها
عليتى سيتلطة القيترار النيابيتة العاميتة) ،لغيترض تسيتهيل اسيتت التبليغيتات ميتن استجيتايين وذو الشيت ن .وهيتو
ما يتوا ق م تنفيذ توصية الفريق رقم  ،)101رت).
املساعدة القنصلية:
اب يت يت يتيتارة إىل ميت يت يتيتا ورد يف الفقيت يت يترات  )65و  )66و  )67نصيت يت يتيتت امليت يت يتيتادة  )13ميت يت يتيتن قيت يت يتيتانون تنظيت يت يتيتيم
امللسسات العقابية وا ص حية رقيتم  )3لسيتنة  2009عليتى إحاطيتة اسبيتو غيت القطيتر يتور د وليته امللسسيتة
ق يتيتة يف االتص يتيتال ابلبعد يتيتة الدبلوماس يتيتية أو القنص يتيتلية ال يت دل يتيتهق .وبش يت ن االتص يتيتال حملس يتيترهم ق يتيتد ض يتيتمن ذات
القانون احلق للمحبو ابلايايرة واالتصال و نف أنواع الايايرات دومنا يياي يمي اسبوسر ،كما زيتوز التصيتريف
للمحبو عند الضرورة بايايرة أقاربه من الدرجة األوىل ارص امللسسة أو ضور الد ن أو حدية واج العيتاياء
يف و اة أحد أقاربه ميتن الدرجيتة األوىل عليتى أال تايييتد ميتدة التصيتريف عيتن  48سيتاعة .وللناويت العيتا أو امليتدير أو
من ينيبه أ منهما أن اذن لذو اسبو بايايرة يف غ مواعيد الايايرة العادية إذا دعت الضرورة.
ويف إطيتيتار ح يتيترص إدارة حق يتيتوق ا نسيتيتان التابع يتيتة ل يتيتوزارة الدا لي يتيتة ميتيتن اح يت ا حق يتيتوق وواجب يتيتات
استجايين يف إدارة امللسسات العقابية وا ص حية ،قد عمدت ا دارة على حميتر يترق تفتيتيج تتصيتة
بايايرات مفاجوة للملسسات العقابييتة وا صيت حية للوقيتول عليتى أوضيتاع امللسسيتات واسبوسيتر ،وذليت
و يتيتق اسيتيتتبيا ت تنطيتيتو عليتيتى أسيتيتولة يتيتاملة تفحيتيتص ا جابيتيتة عنهيتيتا ميتيتن قبيتيتل املعنييتيتر يف امللسسيتيتات عيتيتن
مسيتيتتو إعميتيتال حقيتيتوق الن يتايالء املعيشيتيتية واملدنييتيتة والقانونييتيتة وال بوييتيتة واالجتماعييتيتة والصيتيتحية وميتيتن ضيتيتمن
ذل الت كد ميتن إحاطيتة استجيتاي قيته يف االتصيتال ابلبعديتة الدبلوماسيتية لبليتده .وهيتو ميتا يتوا يتق ميت تنفييتذ
توصية الفريق رقم  ،)101خ).
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سايسا :ضماانت احلق يف احلرية يف القوانني التالية:
قانون محاية اجملتمع:
اب يتيتارة إىل ميتيتا ورد ابلفق يترات رقيتيتم  )69و  )70و  )71و  )73و  )74و  )75يميتيتا خي يتيتص
قيتيتانون محاي يتيتة اجملتم يت ينيتيته م يتيتن املفي يتيتد الت يتيتذك أن مثيتيتة دواع ملح يتيتة وجدي يتيتة حتميتيتت إص يتيتداره وه يتيتي املتص يتيتلة
ماية األسرة القطرية وحرمتها واحلفا على النسيج االجتماعي ود الضرر األبلع ابلضرر األ ..
ويف كل احلاالت ينه ال يتم اللجوء إىل تطبييتق هيتذا القيتانون إال يف احليتاالت االسيتتدناوية وعليتى
أضيق نطاق وهي املتعلق ة حملمن الدولة أو الواقعة على العيترض أو املفليتة ابحلييتاء أو اآلدا العاميتة ،كميتا
أجاز القانون رقم  )17لسنة  2002بش ن محاية اجملتم التظلم قللمتحف عليه ولذويه ميتن قيترار وضيتعه
حتت التحف أو ديده ،بطل مكتو يقد إىل روي الوزراءق.
نص يتيتت العدي يتيتد م يتيتن امل يتواد الدس يتيتتورية والقانوني يتيتة عل يتيتى مب يتيتدأ اس يتيتتق ل القض يتيتاء والنياب يتيتة العام يتيتة.
املقومات األساسية للمجتم القطر عددها الدستور ،أوال العدل  )8واملسيتاواة ،وتلتيتاي الدوليتة دسيتتوراي
بص يتيتيانه تل يت املقوم يت ات وال يتيتدعامات  .)9وق يتيتد توال يتيتت النص يتيتوص الدس يتيتتورية عل يتيتى ال يتيتنص عل يتيتى أن الن يتيتا
متساوون أما القانون  ،)10وأن احلرييتة الشفصيتية مكفوليتة  ،)11وأن صوصيتية ا نسيتان حرمتهيتا  ،)12وأن
املتهم بر ء ح تدبت إدانته يف اكمة تو ر له يها الضما ت الضرورية ملمارسة حق الد اع  ،)13وأنه
ال جر ة وال عقوبة إال بقانون .)14
مث أ رد الدستور الداوم لدولة قطر اباب كام هو البا الراب منه صصه عيتن موضيتوع تنظيتيم
السلطات وأكد يه على أن نظا احلكم يقو على أسا صل السلطات م تعاو ا على الوجه املبر
يف الدستور  ،)15وأن السلطة القضاوية تتوالها اساكم على الوجه املبر يف الدستور .)16
ويف الفص يتيتل ا يتيتام م يتيتن الب يتيتا الراب يت م يتيتن الدس يتيتتور مت الت كي يتيتد عل يتيتى مب يتيتدأ اس يتيتتق ل القض يتيتاء
وسيتيتيادة حكيتيتم القيتيتانون وأن القضيتيتاة مسيتيتتقلون ال سيتيتلطان عليتيتيهم يف قضيتيتاوهم لغيت القيتيتانون وال زيتيتوز أل
جهة التد ل يف القضااي أو يف س العدالة  ،)17وأن التقاضي حق مصون ومكفول للكا ة.18
ويف ذات الفصيتيتل املتعليتيتق ابلسيتيتلطة القضيتيتاوية قيتيتد نيتيتص الدسيتيتتور يف امليتيتادة  )136منيتيته عليتيتى أن
قتتوىل النيابة العامة الدعو العمومية ابسم اجملتم  ،وتشرل على لون الضبط القضاوي وتسيتهر عليتى
تطبي يتيتق الق يتوانر ايناوي يتيتة ،ويرت يت الق يتيتانون ه يتيتذه ا يو يتيتة وي يتيتنظم ا تصاص يتيتاهتا ،ويب يتيتر الش يتيترو والض يتيتما ت
ا اصة ان يولون وضاوفهاق.
__________

)8
)9

)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
16

املادة
املادة
املادة
املادة
املادة
املادة
املادة
املادة
املادة
املادة
املادة

 )18من الدستور.
 )20من الدستور.
 )35من الدستور.
 )36من الدستور.
 )37من الدستور.
 )39من الدستور.
 )40من الدستور.
 )60من الدستور.
 )63من الدستور.
 )131من الدستور.
 )135من الدستور.
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وق يتيتد مت تعايي يتيتاي احلماي يتيتة الدس يتيتتورية ب يتيتنص امل يتيتادة  )1م يتيتن الق يتيتانون رق يتيتم  )10لس يتيتنة  2002بش يت ن
النيابة العامة ال أكدت على أن النيابة العامة هيوة قضاوية مستقلة ،وأن النيابة العامة تت ل .من و
عا يكون رويسا ا ويعاونه عدد كال من أعضاء النيابة ،وأنه ال زوز مساءلة النيابة العامة عن نتاوج
أعما ا أو تصر اهتا يف جمال ممارستها لوضاوفها .)19
كما نصت املادة  )29من قانون رقم  )10لسنة  2002بش ن النيابة العامة على أن قال زوز
لعضيتيتو النيابيتيتة العاميتيتة أن ينظيتيتر أييتيتة قضيتيتية أو أن يتفيتيتذ أ إجيتيتراءا يهيتيتا إذا كانيتيتت ليتيته مصيتيتلحة فصيتيتية
مبا رة أو غ مبا رة ،أو ع قة قرابة أو مصاهرة حمل من أطرا ها ح الدرجة الرابعة..ق
ونصيت يتيتت امليت يتيتادة  )44ميت يتيتن قيت يتيتانون رقيت يتيتم  )10لسيت يتيتنة  2003صيت يتيتدار قيت يتيتانون السيت يتيتلطة القضيت يتيتاوية عليت يتيتى أن:
”ال زوز أن زل يف داورة واحدة قضاة بييتنهم قرابيتة أو مصيتاهرة حيت الدرجيتة الرابعيتة .كميتا ال زيتوز أن
ييتربط القاضيتيتي حملحيتيتد ا صيتيتو أو ممدليتيته أو امليتيتدا عنيتيته يف اليتيتدعو اليت ينظرهيتيتا صيتيتلة القرابيتيتة أو املصيتيتاهرة
املنصوص عليها يف الفقرة السابقةق.
واس يتيتتنادا مل يتيتا ورد يف ن يتيتص امل يتيتادة  )202م يتيتن ق يتيتانون العق يتيتوابت قيعاق يت ابحل يتيتب م يتيتدة ال ء يتيتاوز
ث يت رت سيتيتنوات ،وابلغراميتيتة ال يت ال تايييتيتد عليتيتى عش يتيترة االل ري يتيتال أو حيتيتد ه يتيتاتر العقيتيتوبتر ،كيتيتل م يتيتن
حاول بسوء قصد عن طريق األمر ،أو الطليت  ،أو التهدييتد ،أو الرجيتاء ،أو التوصيتية ،محيتل موضيت .ذ
ا تصيتيتاص قضيتيتاوي عليتيتى اختيتيتاذ إج يتراءات تالفيتيتة للقيتيتانون ،أو عليتيتى االمتنيتيتاع عيتيتن اختيتيتاذ إج يتراءات يوج يت
القانون اختاذهاق.
قانون جها أم الدولة وقانون مكافحة اإلرهاب:
اب ارة إىل ما ورد ابلفقرات  )76و  )77و  )78يما يتعلق حملوامر احلب االحتياطي الصادرة
عن الناو العا بعد اسيتتجوا املشيتتبه ييته نيتراوم إرهابييتة ،قيتد نصيتت امليتادة  )23ميتن القيتانون رقيتم )27
لسيتيتنة  2019صيتيتدار قيتيتانون مكا حيتيتة ا رهيتيتا عليتيتى أن :ق اسيتيتتدناء ميتيتن أحكيتيتا قيتيتانون ا جيتراءات ايناوييتيتة
املشار إليه ،يكون األمر الصيتادر ابحليتب االحتييتاطي ميتن النيابيتة العاميتة يف اييتراوم ا رهابييتة بعيتد اسيتتجوا
املتهم ملدة سة عشر يوما ،زوز ديدها ملدد أ ر مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقييتق ذليت  ،عليتى أال
تتجاوز ماوة ومثانر يوما ،وال زوز مد هذه املدة إال حملمر من اسكمة املفتصة.ق
 )1999 1267و1373

وتتوا يتيتق الق يتوانر القطري يتيتة م يت م يتيتا ج يتيتاء يف قيت يترارات جمل يت األم يتيتن رق يتيتم
 )2001بشيت يت ن ايهيت يتيتد اليت يتيتدول ملكا حيت يتيتة ا رهيت يتيتا  .علميت يتيتا حملن دوليت يتيتة قطيت يتيتر سيت يتيتول ختضيت يت لتقييت يتيتيم يت يتيتامل
لقوانينهيتيتا وإجراءاهتيتيتا املتعلقيتيتة اكا حيتيتة غسيتيتل األم يتوال و وييتيتل ا رهيتيتا ميتيتن قبيتيتل امللسسيتيتة العاملييتيتة املعنييتيتة
بوضيت املق حيتات واملعيتاي الدولييتة يف هيتذا اجمليتال[The Financial Action Task Force (FATF)] ،
واملدعوميتيتة ميتيتن قبيتيتل األميتيتم املتحيتيتدة والبنيت اليتيتدول وصيتيتندوق النقيتيتد اليتيتدول يف اييتيتة عيتيتا  ،2020وتسيتيتعى
دولة قطر اىل االستجابة لكل التوصيات ال قد تنتج عن هذا التقييم.
تعزيز احلق يف احلرية أمام اجلهات اخلاصة:
اب يتيتارة إىل م يتيتا ورد ابلفق يترات  )79و  )80أوجب يتيتت الش يتريعة ا س يت مية أحكام يتيتا هت يتيتدل إىل
تعايياي ومحاية وصون كرامة املرأة اا يتناس م طبيعتها البشرية ،كما حرص الدستور القطر على تعايياي
ر اهييتة امليترأة القطرييتة ومسيتاعدهتا يف احلصيتول عليتى كا يتة حقوقهيتا يف مادتييته  )34،35وعليتى املسيتاواة بيتر
ييت امليتواطنر يف احلقيتوق والواجبيتات العاميتة ،واملسيتاواة بيتر ايمييت أميتا القيتانون دون يييتاي بييتنهم بسيتب
__________

 )19املادة  )6من القانون رقم  )10لسنة  2002بش ن النيابة العامة.
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اين  ،وابلتوا ق م أحكا الشريعة ا س مية ودستور دولة قطر أصيتدرت الدوليتة العدييتد ميتن القيتوانر
وا جيتراءات اليت تعيتيتايز ميتن حقيتيتوق امليترأة ،وإزاليتة أوجيتيته التميييتيتاي بينهيتا وبيتيتر الرجيتيتل ،وإرسيتاء قواعيتيتد املسيتيتاواة
بينهما يف اجملاالت .وقد استعملت نصوص القوانر القطرية كا ة صيغة العمو لد تقرير احلقوق
أو حتديد االلتايامات امللقاة على عاتق املفاطبر حملحكامها ،اا ال حيتمل تفرقة بر الرجل واملرأة.
كميتا عمليتت تتليت .التشيتريعات الوطنييتة عليتى ضيتمان مبيتدأ املسيتاواة بيتر اينسيتر يف تتليت.
اجملاالت ،ومنها املساواة يف احلق يف التعليم اوج املادة  )2من قانون رقم ) (25لسنة  2001بش ن التعليم
ا لاياميتي واملسيتاواة يف االنتفيتاع اب يتدمات الصيتحية ،وحصيتول امليترأة عليتى حيتق االنتفيتاع ميتن نظيتا ا سيتكان
اوجيت القيتانون رقيتم  )2لسيتنة ، 2007واملسيتاواة يف إدارة الشيت ن العيتا ميتن يت ل حيتق امليترأة يف ال يتف
واالنتفا للمجال البلدية إضا ة اىل تقلدها مناص سياسية هامة.
اب ضيتيتا ة إىل ذليت تبنيتيتت التشيتريعات املنظميتيتة لسيتيتوق العميتيتل يف دوليتيتة قطيتيتر ذات يتيتج الدسيتيتتور
اليتيتداوم ،وخل تتضيتيتمن أ يييتيتاي سيتيتليب ضيتيتد امل يترأة ،وخل تيتيتنص عليتيتى أ تفرقيتيتة بيتيتر الرجيتيتل وامل يترأة يف الروات يت
واملميايات الوضيفية ،بل على العك من ذل جاء التميياي إزابيا ،حيا صدر القانون رقم  )15لسنة
 2016صدار قانون املوارد البشرية املدنية والوحته التنفيذية الصادرة بقرار جمل الوزراء رقم  )32لسنة
 ،2016واملنظم ألحكا الوضيفة العامة يف الدولة .حيا أورد القانون والوحته التنفيذية عددا ميتن صيتور
التميياي ا زابية دلت يف منف املرأة احلق يف احلصول على:
•

البيتيتدالت وامليتايااي املقيتيتررة للموضيتيت .املتيتيتايوص ،يف حيتيتر حيصيتيتل زوجهيتيتا عليهيتيتا بفويتيتة املوضيتيت.
األعاي  ،إذا كانت املايااي املقررة ا أكرب من تل املقررة لايوجها.

•

إج يتيتازة مد وع يتيتة األج يتيتر إذا ك يتيتان ل يتيتديها طف يتيتل م يتيتن ذو ا عاق يتيتة أو املص يتيتابر حملميت يتراض
تستوج م زمة األ ألبناوها.

•

إجيتيتازة براتيت إ يتيتال ملرا قيتيتة طفلهيتيتا امليتريض أثنيتيتاء إقامتيتيته للعيت ص حيتيتد املستشيتيتفيات
العامة أو ا اصة دا ل الدولة.
ال.

•

إجازة وض ابلرات ا

•

منف املرأة ساعتر يوميا ملدة سنتر حتت مسمى قساعتر رضاعةق.

•

إجيتيتازة قيتيتدرها ماويتيتة وث ثيتيتون يوميت ا للموضفيتيتة ال يت يتيتيتوىف عنهيتيتا زوجهيتيتا ،ديتيتل يت ة احليتيتداد
املقيتيتررة يف الش يتريعة ا س يت مية عن يتيتد و يتيتاة ال يتيتايوص ،وال حتس يت ه يتيتذه ا ج يتيتازة م يتيتن ض يتيتمن
إجازاهتا األ ر .

•

مرا يتيتق ميتيتن أحيتيتد أ يتراد أسيتيترة امليترأة اليت تسيتيتا ر يف مهميتيتة رمسييتيتة أو دورة تدريبييتيتة وتتحميتيتل
جهة عملها تكلفة املرا ق.
 )19لسيتنة 2007

كما صيتدر املرسيت و بقيتانون رقيتم
والرجل ابلنسبة لشرو احلصول على ر صة قيادة السيارات .

صيتدار قيتانون امليترور واليتذ سيتاو بيتر امليترأة

اب يتيتارة إىل م يتيتا ورد ابلفق يترات  )81و  )82و  )83و  )84أبرم يتيتت الدول يتيتة يف أكت يتيتوبر
اتفاق تعاون ين م منظمة العمل الدولية للف ة من  ،2020-2018يتضمن تقد املنظمة املشورة الفنية
يف جماالت :حتسر نظا محاية األجور ،وحتسر نظا التفتيج والس مة والصيتحة املهنييتة ،وتنفييتذ نظيتا
تعاقيتيتد ليحيتيتل يتيتل الكفاليتيتة ،وحتسيتيتر ضيتيترول التوضييتيت .وإجيتراءات توضييتيت .العماليتيتة ،وزايدة الوقاييتيتة ميتيتن
العمل ايرب ومحايته ومقاضاة مرتكبيه وإعطاء صوت للعمال.
2017
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كميتيتا قاميتيتت الدوليتيتة بتحيتيتديا منظوميتيتة تش يتريعية متطيتيتورة يف جميتيتال تعايييتيتاي ومحاييتيتة حقيتيتوق العميتيتال
تواك وتطلعاهتا يف هذا اجملال نذكر منهيتا عليتى سيتبيل توضيتيف املعلوميتات اليت ورد يف تقرييتر املقيترر و قيتا
للمحاور التالية:
صدر القانون رقم  )15لسيتنة  2017بشيت ن املسيتتفدمر يف املنيتازل ،واليت تتوا يتق أحكاميتة ميت
معيتيتاي العميتيتل الدولييتيتة وأحكيتيتا االتفاقييتيتة رقيتيتم  )189ملنظميتيتة العميتيتل الدولييتيتة بشيت ن العميتيتل ال ويتيتق للعميتيتال
املنيتايلير ،و يميتيتا يليتيتي سيتيترد للضيتيتما ت اليت و رهيتيتا القيتيتانون حلماييتيتة عيتيتام ت املنيتيتازل ميتيتن االنتهاكيتيتات ال يت
إليها يف التقرير وهي كالتال:
أ
نصت املادة  )12على أن ق يكون احلد األقصى لساعات العمل عشر ساعات يومييتا ،ميتا خل
يتم االتفاق على ل ذل  ،تتفللها ات للعبادة والراحة وتناول الطعا  ،وال تد ل هذه الفيت ات
ضمن حسيتا سيتاعات العميتل.ق واليتذ مت تنظيميته قيتط يف اليتنص امليتذكور هيتو احليتد األقصيتى لسيتاعات
العمل اليومية ،حيا جعلها املشرع بواق  )10ساعات يوميا ،يف حر أن عقد االستفدا النموذجي
املعتميت يتيتد ليت يتيتد وزارة التنمييت يتيتة ا دارييت يتيتة والعميت يتيتل والشيت يتيتلون االجتماعييت يتيتة نيت يتيتص يف البنيت يتيتد الرابيت يت منيت يتيته واملعنيت يتيتون
قساعات العمل العادية و ات الراحةق نص على أن يلتاي املستفد حملداء العمل املتفيتق علييته مليتدة )8
ساعات يوميا ،كساعات عمل عادية ،تتفللها ات للعبيتادة والراحيتة وتنيتاول الطعيتا  ،ال ييتتم احتسيتاهبا
ضيتيتمن سيتيتاعات العميتيتل .أ أن ع قيتيتة االسيتيتتفدا بيتيتر املسيتيتتفد املنيتيتايل وصيتيتاح العميتيتل خل ختيتيترص عيتيتن
الع قة النظ ة بر العامل وصاح العمل يف قانون العمل.
إل يتايا صيتيتاح العميتيتل بتيتيتو امل كيتيتل واملسيتيتكن ال ويتيتق للمسيتيتتفد  ،والرعاييتيتة الصيتيتحية امل وميتيتة،
واألدوييت يتيتة واملسيت يتيتتلايمات الطبييت يتيتة حيت يتيتال مرضيت يتيته أو إصيت يتيتابته أثنيت يتيتاء أداء العميت يتيتل أو بسيت يتيتببه ،وذليت يت دون إليت يتايا
املستفد حمل أعباء مالية .ومعاملة املسيتتفد معامليتة حسيتنة حتفيت ليته كرامتيته وسيت مة بدنيته .اب ضيتا ة
إىل ع يتيتد تع يتريض حي يتيتاة املس يتيتتفد أو ص يتيتحته للفط يتيتر ،أو إيذاو يتيته ب يتيتدنيا أو نفس يتيتيا حمل وج يتيته م يتيتن أوج يتيته
ا ييت يتيتذاء ،وعيت يتيتد تشيت يتيتغيل املسيت يتيتتفد أثنيت يتيتاء إجازتيت يتيته املرضيت يتيتية أو يت يت ل مواعييت يتيتد الراحيت يتيتة اليومييت يتيتة أو يت يت ل
ا جازات األسبوعية ،ما خل يوجد اتفاق بر الطر ر على غ ذل  .كما منف حرية ا روص من املنايل يف
ا جازة األسبوعية.
إل يتايا صيتيتاح العميتيتل حملداء األجيتيتر الشيتيتهر املتفيتيتق علييتيته للمسيتيتتفد ابلعمليتيتة القطرييتيتة يف اييتيتة
الشهر املي د  ،واا ال يتجاوز اليو الدالا من الشهر التال ،وال تربأ ذمة صاح العمل إال بذل .
تنظيم مساول ا جازة السيتنوية ومكا يت ة اييتة ا دميتةذ ييتا يسيتتحق املسيتتفد عيتن كيتل سيتنة
مي دية يقضيها اب دمة إجازة سنوية مد وعة األجر بواق ث ثة أسابي م استحقاق تذاكر السفر .كميتا
ألاي املشرع صاح العمل أن يد للمستفد عند انتهاء دمته مكا ة اية ا دمة ض عن أ مبالع
أ ر تكون مستحقة للمستفد وحتيتدد قيميتة مكا يت ة اييتة ا دميتة حملجيتر ث ثيتة أسيتابي عيتن كيتل سيتنة ميتن
سنوات ا دمة.
حتديد حاالت إهناء املستخدم لعقد العمع قبع انتهاء مدت .
ضوع املنازعات ال تنش بر صاح العمل واملستفد لقانون العمل رقم  14لسنة
وتعدي تيتهذ ابللجيتوء إىل ييتيتان يتض املنازعيتيتات العمالييتة املشيتار إليهيت ا ايتا يضيتيتمن سيترعة البيتت يف النيتاياع
وحصيتيتول املسيتيتتفد عليتيتى مسيتيتتحقاته عليتيتى وجيتيته االسيتيتتعجال .وتعيتيتويض املسيتيتتفد عيتيتن إصيتيتاابت العميتيتل
و قا ألحكا قانون العمل املشار إليه أع ه .و رض عقوابت على تالفي أحكا القانون تصل إىل 10
االل رايل قطر .
2004
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كما أجاز القانون للمستفد إ اء عقيتد العميتل قبيتل انتهيتاء مدتيته ،ميت احتفاضيته قيته يف مكا يت ة
اييتة ا دميتة ،يف احليتاالت اآلتييتةذ إذا أ يتل صيتاح العميتل ابلتاياماتيته املقيتررة اوجيت عقيتد االسيتتفدا أو
أحكا القانون .إذا كان صاح العمل ،أو من دله ،قد أد ل الغج على املستفد يما يتعلق بشرو
االستفدا  ،إذا اعتدی صاح العمل أو أحد أ راد أسرته على املستفد اا بدنه أو خيل ياته .إذا
علم صاح العمل أو أحد املقيمر معه ،بوجود طر جسيم يهدد س مة املستفد أو صحته وخل يعمل
على إزالته .
أنشيت ت وزارة التنمييتة ا دارييتة والعميتل والشيتلون االجتماعييتة قسيتم لتلقيتي يتكاو العماليتة املنايلييتة
وتسيتيتويتها ،وتسيتيتتقبل ا دارة املفتصيتيتة الشيتيتكاو مبا يتيترة ميتيتن عميتيتال املنيتيتازل عيتيتن طرييتيتق وسيتيتاول التواصيتيتل
االجتميتيتاعي ،وييتيتتم تسيتيتجيل الشيتيتكو يف نف يت الييتيتو وحتدييتيتد موعيتيتد م يت صيتيتاح العميتيتل يف الييتيتو التيتيتال
ساوليتيتة تسيتيتوية النيت اياع وداي ،وإذا قبيتيتل الطر يتيتان نتيجيتيتة التسيتيتوية ،ييتيتتم إثبيتيتات ميتيتا مت االتفيتيتاق علييتيته يف ضيتيتر
يكون له قوة السند التنفيذ وإذا خل يتوصل الطر ان إىل تسوية حتال الشكو إىل يان ض املنازعيتات
العمالي يتيتة ،ا يتيتا يض يتيتمن س يتيترعة الب يتيتت يف الن يتاياع وحص يتيتول املس يتيتتفد عل يتيتى حقوق يتيته ومس يتيتتحقاته عل يتيتى وج يتيته
االستعجال.
اب ضا ة إىل ذل استنادا لنص املادة  )22من قانون تنظيم د ول و روص الوا دين واقامتهم
مثيتيتة ض يتيتمانة مهم يتيتة تتمديتيتل يف الص يت حية املوكل يتيتة دارة حقيتيتوق ا نس يتيتان ب يتيتوزارة الدا لييتيتة بتغي يت جه يتيتة أ
عامل ورا ودون موا قة صاح العمل يف حال ثبت تعس .هذا األ ضده حمل كل من أ كال
التعس..
ااتحت امليتادة  )51ميتن قيتانون العميتل الصيتادر ابلقيتانون رقيتم  )14لسيتنة  ،2004للعاميتل ا يتاء
عقيتيتد العميتيتل قبيتيتل انتهيتيتاء مدتيتيته إذا كيتيتان يتيتدد امليتيتدة أو غيت يتيتدد امليتيتدة ،ودون اعيت صيتيتاح العميتيتل ميت
احتفاضه اكا ة اية وذل إذا أ ل صاح العمل ابلتاياماته املنصوص عليها قانو واملتفيتق عليهيتا يف
العقيتيتد أو اذا كيتيتان هنيتيتاك غيتيتج ميتيتن صيتيتاح العميتيتل حيتيتول يتيترو العميتيتل أو اعتيتيتداء جسيتيتد أو ا قيتيتي
على العاميتل أو احيتد ا يتراد اسيترته أو كيتان هنيتاك طيتر يهيتدد العاميتل وخل يقيتم صيتاح العميتل مايتيته ،أو
إذا صيتيتدر قيترار يتيتاوي ميتيتن أحيتيتد ييتيتان يتيتض املنازعيتيتات العمالييتيتة لصيتيتاح العاميتيتل أضيتيتيفت احلاليتيتة األ يت ة
ابملرسو بقانون رقم  18لسنة  2020بتعديل بعض أحكا قانون العمل) ويف هذه احلاالت حييتق للعاميتل
ترك العمل دون احلاجة لعرض االمر على القضاء ،وال زوز للعامل التنازل عن حقيتة الن حقيت ه يف هيتذه
احلالة يتعلق ابلنظا العا وحيق ليته اللجيتوء إىل جهيتات انفيتاذ القيتانون اليت تتيتوىل محايتيته وتيتو امليت و إن
لاي االمر .وبذل ال يوجد ما يسمى نر ة الفرار يف التشريعات القطرية.
وصيت يتيتدر بتيت يتيتاري  2020/8/30املرسيت يتيتو بقيت يتيتانون رقيت يتيتم  )19لسيت يتيتنة  2020بتعيت يتيتديل بعيت يتيتض أحكيت يتيتا
الق يتيتانون رق يتيتم  21لس يتيتنة  2015بتنظ يتيتيم د يتيتول و يتيتروص الوا يتيتدين وإق يتيتامتهم ،كم يتيتا ص يتيتدر امل يتيتر س يتيتو بق يتيتانون
رقم  18لسنة  2020بتعديل بعض أحكا قانون العمل الصادر ابلقانون رقم  )14لسنة  .2004وهتدل
ل ة إقيتامتهم ابلدوليتة ايتا حيفيت
هذه القوانر ايديدة إىل تسهيل انتقال العمال يهة عمل أ ر
حقيتوق الطيتر ر ،ويتحليتى النظيتا ايدييتد ارونيتة أكيترب تسيتمف للعميتال الوا يتدين ا اضيتعر ألحكيتا قيتيتانون
العمل ابلتنقل يف سوق العمل بكل حرية اا يتوا ق م معاي العمل الدولية.
وص يتيتدر أيض يتيتا بت يتيتاري  2020/8/30الق يتيتانون رق يتيتم  )17لس يتيتنة  2020بش يت ن حتدي يتيتد احل يتيتد األدن
ألجور العمال واملستفدمر يف املنازل ويلاي القانون أصحا العميتل بيتد أجيتر أدن ا يتال للعاميتل أو
امل ستفد ابملنازل ال كن النايول عنه أو االتفاق على أقل منه بر العامل وصاح العميتل ،وهيتو أدن
مبلع يسمف بد عه للعامل واملستفد عن العمل الذ يلدييته ،أاي كيتان مسيتتو كسيت مهيتارة العميتل أو
ما يقو به من مها .
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وي يتيتنص الق يتيتانون عل يتيتى أن حتدي يتيتد احل يتيتد األدن لألج يتيتور يك يتيتون بق يترار م يتيتن وزي يتيتر التنمي يتيتة ا داري يتيتة
والعميتل والشيتيتلون االجتماعييتة ،سيتواء للعميتال أو املسيتيتتفدمر يف املنيتازل ،وتيتيتتم مراجعتيته ميتيترة واحيتدة عليتيتى
األقل كل سنة  ،اراعاة العوامل االقتصادية ،اا يف ذل النمو االقتصاد والقدرة التنا سيتية وا نتاجييتة،
واحتياجيتيتات العميتيتال واملسيتيتتفدمر وأسيتيترهم ،حييتيتا تيتيتنص امليتيتادة  )5ميتيتن القيتيتانون أنيتيته تنش يت ينيتيتة ب يتيتوزارة
التنمية ا دارية والعمل والشلون االجتماعية تسمى قينة احلد األدن لألجيتورق ختيتتص بدراسيتة ومراجعيتة
احليتيتد األدن ألجيتيتور العميتيتال واملسيتيتتفدمر ابملنيتيتازل و قيتيتا للض يتوابط املشيتيتار إليهيتيتا وتر يت توصيتيتياهتا يف هيتيتذا
الش ن إىل الوزير.
حيظر القانون رقم  )21لسنة  2015بتنظيم د ول و روص الوا دين ،حجاي ايوازات ويشيتتمل
على عقوابت جناوية ذه املمارسة ،حيا غل العقوبة على حجيتاي اييتوازات بغراميتة بلغيتت )25.000
سة وعشرون أل .رايل .كما أن القرار الوزار رقم  )18لسنة  2014بتحديد ا اطات ومواصفات
السكن املناس للعمال الوا دين وعمال املنازل ،نص على ختصيص أماكن امنة يتوا ر يها تازن قابلة
للقفيتل ييتا يسيتتطي العميتال الوصيتول إليهيتا رييتيتة ،وحفيت و وقهيتم وممتلكيتاهتم الشفصيتية ،ايتا يف ذليت
جوازات سفر العمال.
وق يتيتد أضه يتيترت الدراس يتيتات االستقص يتيتاوية ال يت أجري يتيتت يف ع يتيتامي  2017و 2018بواس يتيتطة معه يتيتد
البحيتورت االجتماعييتة واالقتصيتادية نامعيتة قطيتر  )SESRIأن االحتفيتا نيتواز السيتفر أصيتبف ضيتاهرة أقيتل
يوعا يف دولة قطر مما قبل.
يف عا  ،2019أطلقت وزارة التنمية االدارية والعمل والشلون االجتماعية عرب وساول التواصل
االجتماعي محلة لايايدة الوعي تتضمن رساول عن حق العمال يف محل جوازات سفرهم ا اصة.
و يما يلي إحصاوية بشكو حجاي جواز سيتفر العاميتل ميتن قبيتل املسيتتقد عيتن األعيتوا ،2016
و ،2017و:2018

البيان
1
2

عدد حاالت كاو حجاي جواز سفر العامل
من قبل املستقد
عدد حاالت كو حجاي جيتواز سيتفر العاميتل
اسالة للنيابة

2018

2017

2016

247

346

738

37

82

100

ومن امل ح أن عدد الشكاو املتعلقة اصادرة جوازات السفر ابخنفاض مستمر وهذا يدل
عليتى حيتيترص صيتيتاح العميتيتل عليتى االلتيتايا حملحكيتيتا القيتيتانون املتماثليتة ابلعقيتيتوابت املفروضيتيتة عليتيتى صيتيتاح
العمل جراء احتجازه يواز السفر ،إضا ة اىل ارتفاع مستو الرقابة املتمدلة ابلتفتيج عليتى بنيتود االءيتار
ابلبشر ع وة على ارتفاع مستو الوعي العمال حملحكا قانون العمل ،اب ضا ة يتمت العمال بسيتلطة
أكرب ابلتعاميتل ميت السيتلطات ابلشيتكاو وعليتى هيتذا النحيتو يتان احتجيتاز جيت وازات السيتفر ليسيتت وسيتيلة
عالة ألصحا العمل ملمارسة السيطرة كما كانت عليه من قبل.
كميتيتا مت إلغ يتيتاء م ذونييتيتة ا يتيتروص عم يت ابلق يتيتانون رقيتيتم  )13لس يتيتنة  2018بتعيتيتديل امل يتيتادة  )7م يتيتن
القيتانون رقيتم  )21لسيتنة  2015واملتعليتق بتنظيتيم د يتول و يتيتروص الوا يتدين واقيتامتهم اليتذ اقيتر حيتق العاميتيتل
ا اضيت لقيتيتانون العميتيتل واملسيتيتتفدمر يف املنيتيتازل ا يتيتروص امللقيتيتت أو املغيتيتادرة النهاوييتيتة لليتيتب د يت ل سيتراين
عقد العمل.
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صيتيتدر القيتيتانون رقيتيتم ) (13لسيتيتنة  2017نشيتيتاء ينيتيتة أو أكديتيتر تسيتيتمى قينيتيتة يتيتض املنازعيتيتات
العماليةق ،ختتص ابلفصل ل مدة ال تاييد على ث ثة أسيتابي يف ييت املنازعيتات النا يتوة عيتن أحكيتا
القانون أو عقد العمل ،ال حتيلها ا دارة املفتصة ابلوزارة إىل اللجنيتة ،ويكيتون قيترار اللجنيتة ابلفصيتل يف
الناياع قوة السند التنفيذ  .و قا لتجراءات التالية:
ي يتيتتم تق يتيتد الش يتيتكاو مبا يتيترة م يتيتن العام يتيتل أو املس يتيتتفد ابملن يتيتازل ،أو بواس يتيتطة الس يتيتفارات ،إىل
ا دارة املفتصيتيتة ب يتيتوزارة التنمي يتيتة ا داري يتيتة والعميتيتل والش يتيتلون االجتماعي يتيتة م يتيتن يت ل النم يتيتوذص املع يتيتد ل يتيتذل
حييتا يقيتيتو العاميتل بتعبويتيتة هيتيتذا النميتوذص ابلبينيتيتات املطلوبيتيتة والتوقييت علييتيته وتسيتيتليم الشيتكو لليتيتوزارة ،وييتيتتم
بعيتيتد ذليت تسيتيتجيل الشيتيتكاو إلك ونييتيتا واسيتيتتدعاء ممدليتيتي الشيتيتركات عيتيتن طرييتيتق الربييتيتد االلكيت وس ويسيتيتتلم
العامل الوا د صاح الشكو نسفة رمسية من االستدعاء.
يتوىل املوض .املفتص ابلتسوايت تقد املشورة القانونية لفاودة العامل أو املستفد اساعدة
أحد امل ر ابلوزارة اليت يتيتو ر ليتديها عيتدد كيتال ميتن امل يتر يف ييت اللغيتات اليت ييتتكلم هبيتا العميت ال
الوا دون ،كما أن امل ر الفورير متاحون يف قسم يف يان تسوية املنازعات ،وال توجد رسو مرتبطيتة
ابلعملية ،واملكات احلكومية مفتوحة للعمال اا يف ذل اللجان العاملة يف ة ما بعد الظهر.
وإذا رغ العامل أو املستفد يف طل الرأ القانوس يف أ مرحلة من مراحل الشكو )،
كنه مقابلة أحيتد ا يترباء القيتانونير دارة ع قيتات العميتل ،يت ل سيتاعات العميتل الرمسييتة دون حاجيتة
حلجاي موعد مسبق).
وإذا اعتق يتيتد العام يتيتل حملن يتيته تع يتيترض ل نتق يتيتا  ،ج يتراء جن يتيتاوي م يتيتن قب يتيتل ص يتيتاح العم يتيتل ،ينص يتيتحه
املوض .املفتص ابلشكاوی العمالية ،ابللجوء اىل جهات اال تصاص الشرطة  /النيابة).
كم يتيتا ك يتيتن تق يتيتد يتيتكاو العم يتيتال ع يتيترب األجه يتيتاية االلك وني يتيتة حي يتيتا تس يتيتتمر ا دارة يف نش يتيتر
األجهاية ا لك ونية الستقبال تل الشكاو وتدري العمالة عليها واملتو رة بعدد  )11لغة ،اب ضا ة
إىل ذليت يت تعم يتيتل ال يتيتوزارة عليت يتيتى ك يتيتر العم يتيتال واملس يتيتتفدمر يف املنيت يتيتازل م يتيتن تق يتيتد يتيتكاواهم ومتابعتهيت يتيتا
الك ونييتيتا عليتيتى املوقيت االلكيت وس ليتيتوزارة التنمييتيتة ا دارييتيتة والعميتيتل والشيتيتلون االجتماعييتيتة ميتيتن يت ل تطبييتيتق
قأمرسق ،وذل لتمكر العمال واملستفدمر الذين ال يتسىن م احلضيتور الشفصيتي ابليتوزارة ميتن تقيتد
كاواهم م ضمان االحتفا بسرية تل الشكاو .
األمناط األخرى حلماية مستخدم املنا

ل:

نصت املادة  ) 52ميتن الدسيتتور عليتى أن ق يتمتيت كيتل يتفص مقيتيم يف الدوليتة إقاميتة مشيتروعة
ماييتيته لشفصيتيته وماليتيته و قيتيتا ألحكيتيتا القيتيتانون ق ،وكيتيتذل احلماييتيتة القانونييتيتة اليت تو رهيتيتا األجهيتيتاية األمنييتيتة
اوجيت يت قيت يت انوس العقيت يتيتوابت وا جيت يتراءات ايناوييت يتيتة ،وكيت يتيتذل كيت يتيتر العماليت يتيتة املنايلييت يتيتة ميت يتيتن اليت يتيتتظلم بيت يتيتر مج
ا نصال وبناء الدقة).
كما قد املشرع محايته ذه الفوة يف قانون العقوابت القطر الصادر ابلقانون رقم  )11لسنة
 ،2004واليت يتيتذ يعاقيت يت كيت يتيتل ميت يتيتن يقيت يتيتو اب ييت يتيتذاء البيت يتيتدس أو املعامليت يتيتة القاسيت يت ية أو االسيت يتيتتغ ل االقتصيت يتيتاد
لشفص يف وض ضعي..
د يت يتيتنت امللسسيت يتيتة القطرييت يتيتة للعميت يتيتل االجتميت يتيتاعي دار األميت يتيتان الشيت يتيتامل التيت يتيتاب ملركيت يتيتاي احلماييت يتيتة
والت هييتيتل االجتميتيتاعي أميتيتان أحيتيتد املراكيتيتاي املنضيتيتوية حتيتيتت مظليتيتة امللسسيتيتة القطرييتيتة للعميتيتل االجتميتيتاعي،
وال دل إيواء متكيتام وبيويتة اجتماعييتة وصيتحية يتاملة يتدمات احلماييتة والت هييتل للفويتات املسيتتهد ة،
ومنهيتا ضيتيتحااي ا ءيتيتار ابلبشيتر .واليتيتدار عبيتيتارة عيتيتن جمميت متكاميتيتل مكيتيتون ميتيتن أكديتر ميتيتن  30وحيتيتدة عقارييتيتة
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تصصة وجمهاية خبدمات ا يواء الشامل ،تو ر لنايالوها دمة االيواء امللقت املصاح طة حهيلية
مدروسة .ي ت من الوحدات املشار إليها ،صصت حتديدا لضيتحااي االءيتار -اليتذكور وا رت عليتى
السيتواء ،كيتل منهيتيتا قيتادر عليتيتى رعاييتة  20فصيتا .وتبيتيتدأ عملييتة ا ييتواء حملربيت مراحيتل أساسيتيتية تبيتدأ ارحليتيتة
االس يتيتتقبال ال يت تع يتيتىن ابلتقي يتيتيم املب يتيتدوي لك يتيتل حال يتيتة وحتدي يتيتد حاجته يتيتا لتي يتواء ،مث مرحل يتيتة ال يتيتد ول وحت يتيتدد
احلق يتيتوق والواجب يتيتات واال يت اطات ال زم يتيتة ي يتواء الض يتيتحية ،ومرحل يتيتة ا ط يتيتة الت هيلي يتيتة ال يت تض يت ا ط يتيتار
التفصيتيتيلي ملرحليتيتة الت هييتيتل يف اليتيتدار ،وميتيتن مث مرحليتيتة اليتيتدمج يف األسيتيترة وتتمديتيتل يف إعيتيتادة الاياويتيتر إىل بيوتيتيته
الطبيعية يف أسرته وجمتمعه.
يسيتمف للعاميتل بتجدييتد بطاقيتات ا وييتة وءدييتد تصيتريف عمليته يف حيتال كيتان عقيتد العميتل سيتار
املفعول .وهو ما يتوا ق م تنفيذ توصية الفريق رقم .)103
تعزيز اجملتمع املدين:
اب ارة إىل ما ورد ابلفقرات  )85و  )86و  )87و  )88نظم القانون رقم  )12لسنة
بش ن ايمعيات وامللسسات ا اصيتة ،أحقييتة األ يتفاص الطبيعييتر أو االعتبيتارير اال يت اك يف حسيتي
عييتيتة هتيتيتدل إىل تنظيتيتيم نشيتيتا إنسيتيتاس أو اجتميتيتاعي أو ثقيتيتايف أو علميتيتي أو مهيتيتين أو يت  ،بشيتيتر أال
يكون من أغراضها حتقيق ربف ماد أو االنشغال ابألمور السياسية ،ويش القانون لت سي ايمعية
أن يتقد ما ال يقل عن عشرين قطراي بطل الت سي إىل السلطة ا دارية ،ريطة أن يكونوا قد بلغوا
سيتيتن الدامنيتيتة عشيتيترة ،ميت رسيتيتم يقيتيتدر حملليتيت .رايل قطيتيتر للجمعييتيتة ا ييتيتة ،و سيتيتر ألفيتا لت سيتيتي ايمعييتيتة
املهنية ،اب ضا ة إىل عشرة االل رايل سنواي لتجديد ال يص .وزوز استدناء ر جنسية امللسسر
وعيتيتددهم بق يترار ميتيتن جمل يت اليتيتوزراء قعنيتيتد الضيتيترورة ،و ق يتا ملقتضيتيتيات املصيتيتلحة العاميتيتة ،وبنيتيتاء عليتيتى اق يت ا
الوزيرق .ومن رو حسي ايمعيات أن يقد امللسسون ميتا يدبيتت حملن ليتديهم عقيتدا ملقيتر للجمعييتة أو
إق يترارا حمل يتيتم سيتيتيو رون مقيتيترا يتيتا يف حيتيتال حسيسيتيتها .ويتضيتيتف ميتيتن ذل يت حملنيتيته ال يوجيتيتد قييتيتود عليتيتى حسيتيتي
.
عيات هتدل إىل تنظيم نشا إنساس أو اجتماعي أو ثقايف أو علمي أو مهين أو
2004

 )12لسيتنة 2004

كما صدر القانون رقم  )10لسنة  2010بتعيتديل بعيتض أحكيتا القيتانون رقيتم
بشيت ن ايمعييتات وامللسسيتات ا اصيتة ،واليتذ نيتص عليتى أنيته ليتوزارة التنمييتة ا دارييتة والعميتل والشيتلون
االجتماعييتة يت ل ث ثيتر يوميتا ميتن اترييت تقيتد طليت التسيتجيل وا يتهار ،وو قيتا ملقتضيتيات املصيتلحة
العامة ،أن تر ض هذا الطل بقرار مسب  ،أو أن تطل إد ال ما تراه ضروراي من تعدي ت على النظا
األساسي .ويعترب مضي هذه املدة دون رد ادابة ر ض ضمين للطل املشار إليه .وللملسسر ل ث ثر
يوما من اتري إ طارهم بقيترار اليتر ض ،أو التعيتديل ،أو ميتن اترييت اليتر ض الضيتمين ،اليتتظلم إىل اليتوزير اليتذ
يعرضه ،مشفوعا برأيه ،على جمل الوزراء ل الد ثر يو التالية .ويكون القرار الصادر من جمل الوزراء
ابلبت يف التظلم اوي ،أ أن املشيترع يف تعديليته للقيتانون وإن ا يت موا قيتة اليتوزارة عليتى التسيتجيل إال أنيته
استحدرت إمكانية التظلم من قرار الر ض أما وزير التنمية ا دارية والعمل والشيتلون االجتماعييتة ،وأوجيت
عليتى اليتوزير عيترض اليتتظلم عليتى جمليت اليتوزراء مشيتفوعا برأييته يت ل ميتدة يتددة وهيتي  30ييتو .كميتا أات
التعيتديل ايدييتد للقيتانون ،اجملليت اليتوزراء القييتا عنيتد الضيترورة وو قيتا ملقتضيتيات املصيتلحة العاميتة وبنيتاء عليتى
عيات ال تتو ر يها بعض الشرو املنصوص عليها يف القانون .
اق ا الوزير ،املوا قة على حسي
ومنذ صدور قانون ايمعيات وامللسسات ا اصيتة رقيتم ) (12لسيتنة ، 2004والقيتوانر املعدليتة ليته،
خل ييتتم ر يتض رمسيتي أل عييت ة تقيتدمت بطليت التسيتجيل واال يتهار، ،وخل ييتتم حيتل أ عييت ة بقيترار ميتن
احلكومة ،وكذل خل يتم تطبيق أ عقوبة ابحلب أو الغرامة املالية .حيا اقتصر دور وزارة التنمية ا دارييتة
والعميتل والشيتلون االجتماعييتة عليتى ال يتيص واال يترال والرقابيتة عليتى مقتضيتيات املصيتلحة العاميتة واليت
GE.20-12030
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تفرضها القواعيتد التنظيمييتة العاملييتة للتعاميتل ميت ملسسيتات اجملتميت امليتدس و اصيته ميتا يتعليتق اكا حيتة غسيتل
األموال و ويل ا رها وضمان عد التعامل م كيا ت غ رمسية ،وعد السما ا بتلقي األموال من
ا ارص ءنبا الن تكون غطاء للمنظمات ا رهابية أو عصاابت غسل األموال  .وهيتو ميتا يتوا يتق ميت تنفييتذ
توصية الفريق رقم .)104
ويف ا تيتيتا تكيتيترر دوليتيتة قطيتيتر يتيتكرها للفرييت ق العاميتيتل املعيتيتين ابالحتجيتيتاز التعسيتيتفي وءيتيتدد التايامهيتيتا
ابلتعاون معه يف إطار واليته وذل حكيدا على أمهييتة التعيتاون ميت أصيتحا ا جيتراءات ا اصيتة وجمليت
حقوق ا نسان.
وتلكد على دعمها املستمر لوالييتة الفرييتق العاميتل والعميتل عليتى النظيتر يف تنفييتذ التوصيتيات اليت
يصدرها الفريق.
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