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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةالتاسعةالدورة 
  ٢٠١٤ مايو/ أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

ملتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً       موجز أعدته مفوضية األمم ا        
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

   *قطر    

إىل  )١(صاحبة مـصلحة  هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من سبع جهات            
 العامة اليت اعتمدها جملـس      وهو يتبع املبادئ التوجيهية   . عملية االستعراض الدوري الشامل   

ـ     . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره       آراء أو وجهـات نظـر       ةوال يتضمن التقريـر أي
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وال أي حكم أو قرار               أو

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص مـصادر           . تصل بادعاءات حمددة  فيما ي 
. النصوص األصلية دون تغيري   اإلبقاء على    قدر اإلمكان    ، كما مت  علومات الواردة يف التقرير   امل

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مـستقل إلسـهامات          ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس    
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد            

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان           . باريسمببادئ  الكامل  
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات املقدمة 
  .االستعراض والتطورات اليت طرأت يف تلك الفترة

__________ 
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ابعة للدولـة   املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الت       املعلومات  -أوالً  
   بادئ باريسمبالكامل  بناًء على التقيدموضوع االستعراض واملعتمدة 

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
عـدة  إىل إنـشاء    ) اللجنة الوطنية (أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر          -١

ـ               ة مؤسسات يف جمال حقوق اإلنسان تضطلع بدور هام يف رصد امتثال اجلهـات احلكومي
  . )٢(مبادئ األساسية حلقوق اإلنسان، فضالً عن دورها يف نشر ثقافة حقوق اإلنسانلل
 اجمللس األعلى لشؤون األسـرة، واملؤسـسة        ، مثل ،املؤسسات املنشأة حديثاً  وتقوم    -٢

القطرية حلماية الطفل واملرأة، واملؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر، ومركـز الدوحـة             
من جانب    حقوق اإلنسان  ات انتهاك  برصد ،اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   حلرية اإلعالم، و  

   .)٣( احلكوميةاملنظمات احلكومية وغري
 ٢٠٠٥ لـسنة    ٣٨بتعديل القانون رقـم     حلقوق اإلنسان   وأوصت اللجنة الوطنية      -٣

  . )٤(اكتساب اجلنسية القطرية، من أجل حتقيق املساواة بني مجيع املواطننياملتعلق ب
املتعلـق   ٢٠٠٢ لسنة   ١٧القانون رقم   حلقوق اإلنسان   انتقدت اللجنة الوطنية    د  قو  -٤
على حنو   واالحتجازرمسية من حظر إلقاء القبض      ماية اجملتمع، الذي ينص على استثناءات       حب

 .)٥(، ويسمح بالتايل بفرض قيود على احلقوق واحلريات الـيت يكفلـها الدسـتور             تعسفي
إنفاذ القانون سلطة موظفي بتعديل القانون، ألنه مينح إلنسان حلقوق اوأوصت اللجنة الوطنية 

طويلة دون مراعاة القيود اليت يـنص عليهـا قـانون           زمنية  واسعة العتقال األفراد لفترات     
  . )٦(٢٠٠٤ لسنة ٢٣اإلجراءات اجلنائية رقم 

املتعلق  ٢٠٠٤ لسنة   ٣بتعديل القانون رقم    حلقوق اإلنسان   وأوصت اللجنة الوطنية      -٥
كافحة اإلرهاب، الذي جييز متديد فترة االحتجاز السابق للمحاكمة، وينص على إجراءات            مب

  . )٧(عقابية أخرى ُتقيِّد احلق يف حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة
بتعديل قانون إدارة اجلمعيات واملؤسسات     حلقوق اإلنسان   وأوصت اللجنة الوطنية      -٦

  . )٨(اجلمعياتإنشاء ضة على إزالة القيود املفرومن أجل اخلاصة 
بتعديل القانون املنظم لـدخول وخـروج       حلقوق اإلنسان   وأوصت اللجنة الوطنية      -٧

  . )٩(إلغاء نظام الكفالة وتصاريح اخلروجبقطر، ويف الوافدين 
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  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء  
أن حلقوق اإلنـسان    وطنية  فيما يتعلق باملساواة وحقوق اجلنسية، الحظت اللجنة ال         -٨

علـى  احلـصول   طفاهلا  ميكن أل املرأة القطرية املتزوجة من غري القطري تتعرض للتمييز إذ ال           
  . )١٠(٢٠٠٥ من قانون اجلنسية لسنة ٣٤للمادة اً اجلنسية القطرية، وذلك وفق

وحذرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من أن مشاركة املـرأة يف عمليـة صـنع                 -٩
ال يوجد يف الوقت    و. )١١(الربملان، ال تزال حمدودة   ما يتعلق مبشاركتها يف     سيما في  الوالقرار،  

القانون احلايل جييز ترشـح   نظراً إىل أن    ،  )اهليئة التشريعية (الراهن أي نائبة يف جملس الشورى       
   .)١٢(الذكور فقط

لية اجلهات  مسؤوهو   إىل أن النهوض باملرأة      اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   وأشارت    -١٠
ـ   احلكومية، وأن عدم وجود مجعيات أهلية معنية بقضايا املرأة، واستمرار            صورة تـرويج ال

 نلمرأة يف الثقافة التقليدية، يفضيان إىل تقييد مشاركتها يف بعض اجملاالت، وحيـوال    لنمطية  ال
  . )١٣(ةختلفامل دون حصوهلا على مناصب قيادية يف املؤسسات

 من القيود املفروضة على املشاركة السياسية       ة حلقوق اإلنسان  اللجنة الوطني وحذرت    -١١
لذين ُسحبت منهم اجلنسية وأعيدت إليهم يف وقت الحق، وهـي           لللقطريني بالتجنس، أو    

 ٣٨وال يسمح القـانون رقـم       .  يف الدستور  عليهقيود تضيق على مبدأ املساواة املنصوص       
عـشر  ريعية يف احلكومة قبل أن متضي       يف أي هيئة تش   هؤالء أو تعيينهم     بترشح   ٢٠٠٥ لسنة

   .)١٤(استعادهتم اجلنسيةتاريخ سنوات على 
لكـن  ويف قطر،   مطبَّقة   أن عقوبة اإلعدام     اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   وذكرت    -١٢

   .)١٥(١٩٩٥نفذ منذ عام حكم اإلعدام مل ُي
 ٢٠٠٤ لسنة   ٣ عن قلقها إزاء القانون رقم       اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   وأعربت    -١٣

سلطة تقديريـة لتمديـد فتـرة       وكالء النيابة   كافحة اإلرهاب، وهو قانون مينح      املتعلق مب 
د احلق يف حرية التنقل واختيـار       االحتجاز السابق للمحاكمة، واختاذ إجراءات عقابية تقيّ      

   .)١٦(مكان اإلقامة
 الوطنية حلقوق   اللجنةنبهت  وفيما يتعلق حبرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي،          -١٤

االجتماعـات العامـة واملظـاهرات      املتعلق ب  ٢٠٠٤ لسنة   ١٨أن القانون رقم    إىل   اإلنسان
بضرورة إعادة النظر اللجنة وأوصت  . على ممارسة هذا احلق   اً  أحكام تفرض قيود  عدة  يتضمن  

  . )١٧(يف هذه القيود
نون اجلمعيـات   قـا تنقـيح    إىل أنه ينبغي     اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   وأشارت    -١٥

  . )١٨(حلد من القيود املفروضة على إجراءات إنشاء اجلمعياتمن أجل اواملؤسسات 



A/HRC/WG.6/19/QAT/3 

GE.14-10857 4 

وذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن قطر شهدت يف اآلونة األخرية طفرة              - ١٦
.  اإلعـالم والنـشر    طكبرية يف جمال حرية الرأي والتعبري، على مستوى األفراد ووسائ         

علـى ممارسـة    اً   قانون املطبوعات واإلعالم ألنه يتضمن قيـود       وأوصت اللجنة بتعديل  
   .)١٩(األنشطة اإلعالمية

طـرح  ي أن عدم وجود حمترفني مـؤهلني        اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   وذكرت    -١٧
تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة، األمر الذي حيد بدوره من قبول األطفال           فيما يتعلق ب  مشكلة  

  . )٢٠(ذوي اإلعاقة يف املدارس
] املهـاجرين [وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن حقوق العمـال             - ١٨
فالعاملون . يزال يعترضها الكثري من العقبات، على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة            ال

عمل من أوضاع   حلماية القانونية، بينما يعاين عمال البناء       إىل ا يفتقرون  يف اخلدمة املرتلية    
ومـن أوضـاع    ، ويعاين آخرون من سوء املعاملـة        مرتباهتمالبعض  يتلقى     ال سيئة، إذ 
  . )٢١(رديئة  معيشية

عمـل  ظل أوضاع    أن العمال يشتغلون يف      اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   وذكرت    -١٩
مـواد ومعـدات    تعاملهم مع   رتفاع درجة احلرارة والرطوبة، باإلضافة إىل       إىل ا  قاسية نظراً 

   .)٢٢(يؤدي يف كثري من احلاالت إىل وقوع إصابات بينهمخطرة، األمر الذي 
اً املنازل تشكل حتدي  العاملني يف    أن حقوق    اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   والحظت    -٢٠
 قانون العمل اتأكثر من غريهم، وذلك بسبب انتهاكإلساءة املعاملة ألن هؤالء عرضة اً كبري

 وقد رصدت اللجنة حاالت أُجرب فيهـا        .وعدم وجود تشريعات حمددة تنظم شؤون العمل      
، باإلضـافة إىل  منحهم وقتاً كافياً للراحة  املنازل على العمل ساعات طويلة دون       العاملون يف   

  . )٢٣(عدم قدرهتم على اللجوء إىل وزارة العمل
 إىل القيود املفروضة على العمال األجانب،       اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   وأشارت    -٢١

 للحـصول علـى   ؤالء مغادرة البلد بشكل مؤقت أو هنائي إالّ بعد تقدمي طلبإذ ال ميكن هل  
  . )٢٤( كفيلهمتصريح خروج ُيمنح فقط من

شـكاوى إىل   تقدمي  لعمال  للكي ميكن    أنه   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   وذكرت    -٢٢
تـستعرض  هبم إلعداد تقارير    ُيستعان  لخرباء الذين   لدفع أتعاب   فإهنم ملزمون ب  حمكمة العمل   

أمام احملاكم املدنية وحماكم      طويالًاً  وهذه العملية تستغرق وقت   . شكاواهم ضد صاحب العمل   
يف ضوء عدم قدرهتم علـى      سيما   الوإنفاذ حقوق العمال،    أمام    كبرياً العمل، وتشكل حتدياً  

  . )٢٥(عملالصاحب تغيري أو ) خالل فترة التقاضي(مغادرة البلد 
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   صاحبة املصلحة مة من اجلهات األخرىاملعلومات املقد  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
من الصكوك الدوليـة    قت على عدد قليل      أن قطر صدَّ   ‘٢الورقة املشتركة   ‘ذكرت    -٢٣

 بـشأن   ٢٩صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        فإهنا   ومع ذلك    .حلقوق اإلنسان 
وقطر ملزمة باحترام مبادئ احلرية النقابية يف إطار إعالن منظمـة           . ربي أو اإللزامي  العمل اجل 

 كوهنا عضواً نظراً إىل    ،بادئ واحلقوق األساسية يف العمل    بشأن امل  ١٩٩٨لعام  العمل الدولية   
  .يف منظمة العمل الدولية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
يف  - لألطفال، قبلـت قطـر       ةالبدنيالعقوبة  يع أشكال   مجإلهناء   للمبادرة العاملية    وفقاً  -٢٤

ينبغي للحكومة أن تسن تشريعات حتظر      بيد أنه   . ةالبدنيبإهناء العقوبة    توصيات   - األوىلاجلولة  
ومثة حاجة إىل تشريعات    . صراحة العقوبة البدنية يف املدرسة واملرتل ومؤسسات الرعاية البديلة        

 ةالبدنيللعقوبة  جرائم حدود أو قصاص     بارتكاب  ملدانني  ض األطفال ا  جديدة لضمان عدم تعرّ   
  . )٢٧(مماثلةأوجه قلق وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن . )٢٦(مبوجب قوانني الشريعة

التشريعية والتـدابري املتخـذة      عن قلقها إزاء التدابري      ‘١الورقة املشتركة   ‘وأعربت    -٢٥
 واليت تقيد بشكل كبري نشاط اجملتمع املدين حلكومة القطرية،خارج نطاق القانون من جانب ا    

  . )٢٨( واالنضمام إليهاوحرية تكوين النقابات
 من أن احلكومة فشلت يف احلفاظ على إطار قـانوين       ‘٢الورقة املشتركة   ‘وحذرت    -٢٦

تدابري احلماية  إنفاذ  قادر على محاية حقوق العمال املهاجرين مبا يتفق مع القانون الدويل، ويف             
كبري لثالثة قوانني هي    بقدر  وخيضع توظيف العمال املهاجرين يف قطر       .  حالياً نية القائمة القانو

قانون تنظيم دخـول     (٢٠٠٩ لسنة   ٤ والقانون   ؛)قانون العمل  (٢٠٠٤ لسنة   ١٤القانون  
قانون مكافحة االجتـار     (٢٠١١ لسنة   ١٥ والقانون   ؛)وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم   

 يف  اًكونه أحد القوانني األكثر تقييد    لن الكفالة على القلق بشكل خاص       ويبعث قانو ). بالبشر
وذلك بأنه، يف مجلة أمور، جيعل من الصعب للغاية علـى           ل السخرة،   منطقة اخلليج، إذ يسهِّ   

  . )٢٩( معاملتهيءرك صاحب العمل الذي يسأن يتالعامل املهاجر 
املنازل ال يزال مسألة    لني يف   العامأن وضع   إىل  وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش        -٢٧

العقـد  ومن مث، فإن    . املنازلالعاملني يف   قوانني العمل يف قطر ال تشمل       ف .مثرية للقلق الشديد  
فـي باحلـد    ي ال   - احلكومة الذي من املتوقع أن تعتمده       - املنازل   ني يف ملاعل ل اإلقليمي املوحد

  . )٣٠(ني اليت اعتمدهتا منظمة العمل الدولية مؤخراًاألدىن من املعايري الواردة يف اتفاقية العمال املرتلي
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وكاالت التوظيف  حيظر على    إىل أن القانون القطري      ‘٢الورقة املشتركة   ‘وأشارت    -٢٨
يتناول  الغري أن القانون    . العمال رسوم التوظيف  أن تتقاضى من    املوجودة واملسجلة يف قطر     

ميكنها اليت  يف اخلارج   كاتب التابعة هلا    التوظيف باستخدام امل  وكاالت  قيام  حظر  يتوخى   وال
رب يفرض علـى    وأضافت الورقة أن القانون ال      . بالفعلبل وتتقاضاها   الرسوم  هذه  تقاضي  
  . )٣١(التوظيفاملصروفات املتصلة ببدفع واجباً أكيداً العمل 

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون الـدويل              -باء  
  إلنساين الواجب التطبيقا

  املساواة وعدم التمييز  -١  
املعاملة  من الدستور القطري تكفل      ٣٤املادة  وإن كانت    هالكرامة إىل أن  نبهت منظمة     -٢٩

تبني أن  ) ٣٨/٢٠٠٥ القانون رقم ( من قانون اجلنسية     ١٢ن املادة   فإميع املواطنني،   املتساوية جل 
ألنه ميكن أن ُتسحب اجلنسية القطريـة منـهم يف          املتجنسني يتمتعون حبماية أقل     األشخاص  

كما أن عدم املساواة بني املواطنني من أصول قطرية         . وقت مبجرد اقتراحٍ من وزير الداخلية      أي
يتمتعـون بـنفس احلقـوق      الني املتجنسنيالقطري ، من حيث إن واملواطنني املتجنسني واضح  

فمهما كان طول فترة حيـازة املـواطنني        .  اليت يتمتع هبا املواطنون من أصل قطري       السياسية
   .)٣٢(ال ميكنهم التصويت وال الترشح لالنتخاباتاملتجنسني للجنسية القطرية، فإنه 

القانون من حيث   وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن املرأة ال تزال تعاين من التمييز               -٣٠
ومييز قانون األسرة على وجـه      .  داخل األسرة   باحلماية الكافية من العنف    عتتمتواملمارسة، وال   

،  بـاملرأة  قارنـة بامل،   طلب الطالق   على الرجل  كثرياًجيعل من األيسر    اخلصوص ضد املرأة، إذ     
   .)٣٣(هجرها زوجهاإذا طلبت الطالق أو إذا وجيعل املرأة يف وضع اقتصادي صعب للغاية، 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
جرميـة  مناسبة بشأن   على عقوبات   بعد  كرامة إىل أن قطر مل تنص       المنظمة  أشارت    -٣١

  . )٣٤(خطورة هذه اجلرميةتأخذ يف احلسبان التعذيب 
ط الضوء على انتهاك قطـر      الكرامة حبالة أحد املغتربني اليت تسلِّ     منظمة  واستشهدت    -٣٢

يف أحد املـساجد    اً  كان هذا املغترب يعمل إمام    فبينما  .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٣املادة  
أبلغتـه  و . السـتجوابه  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨يف الدوحة، استدعته الشرطة يوم      

وُسـلم  . بلـد ثالـث  من جانب سلطات على أساس أنه مطلوب    مقبوض عليه   أنه  الشرطة  
اً وال يزال املغترب حمتجز   . إىل هذا البلد دون إخطاره حبقه يف الطعن ضد هذا القرار          الشخص  
ز هـذه احلالـة     ربِوُت. حيث تعرض لتعذيب شديد، كما كان ُيخشى      نفسه  الثالث  يف البلد   

  . )٣٥(ضرورة اعتماد الدولة تشريعات حمددة يف هذا الصدد
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وحذرت منظمة العفو الدولية من أن العنف القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك           - ٣٣
سيما ضد    الو،  االغتصاب وغريه من أشكال االعتداء اجلنسي، منتشر على نطاق واسع         

م ال يوجد قـانون حمـدد جيـرِّ       و. رعايا أجانب وأغلبيتهم العظمى   املنازل،  العاملني يف   
أن ضحايا اإليذاء البدين أو اجلنسي يستطيعون تقدمي شكاوى مبوجب           رغم   املرتيل  العنف

املنـازل ملنظمـة العفـو      العـاملون يف    وتشري الشهادات اليت أدىل هبا      . يالقانون اجلنائ 
إىل أن جلـوء أربـاب   الوافدة واملقابالت اليت أجرهتا املنظمة مع ممثلي اجلاليات    ة،الدولي

غري  اًأمرليس   إىل العنف البدين واالعتداء اجلنسي       -  على السواء     وإناثاً ذكوراً - العمل  
ـ  الـسلطات خيشون إبـالغ    املنازل  العاملني يف    من    كبرياً كما أن عدداً  . مألوف ذه  هب

" عالقات غـري شـرعية    "مبباشرة  تهموا  أن يُ احلاالت  يف بعض   فون  خيا، ألهنم   اإلساءات
  . )٣٦(القانون اجلنائيتشكل فعالً جنائياً مبوجب 

صـراحة  حتظر الكرامة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية     منظمة  وال تزال     -٣٤
أسباب حقيقيـة تـدعو إىل      ُوجدت  طرد شخص أو إعادته أو تسليمه إىل دولة أخرى إذا           

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب،      ٣ملادة  ملا تنص عليه ا    االعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب، وفقاً    
  . )٣٧(ذه التدابريهل اخيضعوحيتمل أن وإزاء عدم إتاحة سبل انتصاف فعالة لألشخاص الذين 

اثـين عـشر    حنو  وأفادت منظمة العفو الدولية بأن مثة معلومات تشري إىل احتجاز             -٣٥
يف احلبس  وهم أشخاص ظلوا حمتجزين      مبوجب قانون محاية اجملتمع      ٢٠٠٦م   منذ عا  شخصاً

أشهر يف بعض احلاالت، وذلك دون توجيـه هتمـة إلـيهم             حىت   وأأسابيع  دة  االنفرادي مل 
إلقاء دون أمر   اثنني،  ، أُلقي القبض على ناشطني      ٢٠١٣مارس  /ويف شهر آذار  . حماكمتهم أو

واحُتجـز  . ن قوات األمن يرتدون مالبـس مدنيـة     عند نقطة تفتيش حيرسها أفراد م     قبض،  
األيام األربعة األوىل يف عزلة عن العـامل        كانوا يف   دون هتمة أو حماكمة،     اً   يوم ٢٨الناشطان  

باالستعانة مبحام   غري منتظم على حنو   وبعد ذلك، ُسمح هلما     . اخلارجي ويف احلبس االنفرادي   
لـن جتـري    هما، وبعد إخطارمهـا بأنـه       ويف يوم اإلفراج عن   .  من أهاليهما  وتلقي زيارات 

. مغادرة البلـد بأهنما ممنوعان من ، استلما رسالة نصية من وزارة الداخلية تبلغهما       مقاضاهتما
  . )٣٨(م هلما أي تفسري لذلكيقدَّ ومل
املنازل يف قطر يعملون    عاملني يف   ووثقت منظمة العفو الدولية حاالت لعمال بناء و         -٣٦
  . )٣٩(واالجتار بالبشرع السخرة أوضاتشبه ظل أوضاع يف 

كـان ذلـك    إذا  هذا اجلزء إالّ    ُيضاف   ال(إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب           -٣  
  ، وسيادة القانون)مناسباً
سـيما   ، ال الكرامة أن استقالل النظام القضائي ال يزال يشكل حتـدياً         منظمة  ترى    -٣٧

. من غري املواطنني يعملون بعقود مؤقتةمن أفراد  يف سلك القضاءالعاملني بعض أن بالنظر إىل 
وقـد  . ، وتعينهم السلطات التنفيذية مباشـرةً      أخرى  إىل بلدان عربية   وينتمي هؤالء عموماً  
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وقدرهتم على ممارسة مهـامهم     استقالليتهم   أمام    كبرياً عائقاًيشكل وضع اإلقامة اخلاص هبم      
، وهو أحد   عزللل بدأ عدم قابلية القضاة   ضمان م ميكن   ال،  األوضاعويف ظل هذه    . بطمأنينة

  . )٤٠( النظام القضائييةالعناصر األساسية الستقالل
بإنشاء اجمللس األعلـى للقـضاء      يب  حأنه بينما جرى التر   الكرامة  وأضافت منظمة     -٣٨

املؤسسة املكلفة باقتراح التشريعات املتعلقة بالنظام القضائي وبإسداء املشورة بـشأن            هوو(
ن إجراءات تعيني أعضاء اجمللس تتعارض مع اهلدف املعلـن  فإ، ١٩٩٩يف عام  ) اةتعيني القض 

 أعضاء اجمللـس  مجيع  تعيني أو إقالة    سلطة  ألن   النظام القضائي،    يةهلذه املؤسسة، أي استقالل   
  . )٤١(ألمريمتروكة بالكامل ل

 بوجوب  يقضيقطر  بإلجراءات اجلنائية   اوأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن قانون          -٣٩
 ساعة بعد إلقاء القبض علـيهم،       ٤٨أو اإلفراج عنهم يف غضون      احملتجزين  توجيه التهم إىل    

 دون توجيه هتـم إلـيهم،        يوماً ١٦ما يصل إىل    مدة احتجازهم إىل    وكيل النيابة   مل ميدد    ما
 على وجوب إبالغ احملتجزين حبقهم      وينص القانون أيضاً  . أمام قاضٍ بعدها إحضارهم   جيب  و

هذه الضمانات عند احتجـاز     تنطبق  ومع ذلك، ال    .  يف االتصال به   تصال مبن يرغبون  يف اال 
 ٣ماية اجملتمـع، والقـانون رقـم        املتعلق حب  ٢٠٠٢ لسنة   ١٧مبوجب القانون رقم    األفراد  
  . )٤٢( بشأن مكافحة اإلرهاب٢٠٠٤ لسنة
يـاً  جنائ ما تقاضـي     وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل أن السلطات نادراً          -٤٠

   .)٤٣(أرباب العمل الذين ينتهكون قانون العمل أو قانون مكافحة االجتار بالبشر يف قطر

  حرية التنقل  -٤  
 يتيح ألربـاب العمـل    ٢٠٠٩ أن قانون الكفالة لسنة      ‘٢الورقة املشتركة   ‘ذكرت    -٤١
على التحكم يف قدرهتم    ، مبا يف ذلك     ستخدموهنميالعاملني الذين   تام يف حركة    ال شبه   تحكمال

ما خيشى  كثرياً  ،  التحكم اويف ظل هذ  . البلديف قطر أو تغيري وظائفهم أو حىت مغادرة         اإلقامة  
يزيد من   من االنتقام، األمر الذي      اإلبالغ عن انتهاك حقوقهم أو الدفاع عنها خوفاً       العاملون  

  . )٤٤(استغالهلم يف العمل القسريتفاقم 
أنه جيب على   فذكرت   املخاوف،   وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن نفس        - ٤٢

 .قطـر لكـي يغـادروا     مجيع العمال األجانب احلصول على تأشرية خروج من كفالئهم          
من قضايا معروضـة علـى      نع فرار أجانب    ملهذه التأشرية   يلزم اشتراط احلصول على       وال

غري املـواطنني   حلظر سفر   لديها صالحيات منفصلة    ن وزارة الداخلية    إذ إ  احملاكم يف قطر  
  أيـضاً  وتوجد. لذين يواجهون اهتامات جنائية أو دعاوى مدنية أمام احملاكم يف دولة قطر           ا

بشأن الطريقة التعسفية اليت تفرض هبا قطر إجراءات حظر السفر إىل أجل غـري              أوجه قلق   
ويعـين  . مسمى على األفراد الذين يتهمهم أرباب عملهم بارتكاب جرائم جنائية أو مدنية  

روج وجلوء السلطات إىل إجراءات تعسفية حلظر السفر أن أرباب العمل           العمل بتأشرية اخل  
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الوافدين من مغادرة قطر إىل أجل غري مسمى، العاملني األجانب القطريني قادرون على منع 
 الذين  األجانبالعاملني   تتنازالللحصول على   بغري وجه حق    وهي سلطة قد يستعملوهنا     

  . )٤٥( يف نزاع معهمونيكون
 املتسم  نظام الكفالة عناصر   الضوء على عنصر آخر يبني       ‘٢الورقة املشتركة   ‘ت  وسلط  -٤٣

. العملرب  مغادرة البلد بدون موافقة     من  العمال املهاجرين   الشرط القاضي مبنع    ، هو   بالتعسف
السفر ومغادرة البلد من دون تـرخيص حـىت إن   حرية العامل املهاجر  تكون لدى    وهكذا، ال 

.  جيعل من الصعب عليه ترك العمل التعسفي       ضرورية لذلك، األمر الذي   كانت لديه الوسائل ال   
مقابـل  بابتزاز العاملني لكي حيصلوا على نقود منـهم    أرباب العمل   يقوم   ، حاالت أخرى  يفو

  . )٤٧(وأعربت منظمة العفو الدولية عن شواغل مماثلة .)٤٦( إذن السفرمنحهم

كوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف        حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وت        -٥  
  السياسية احلياة املشاركة يف احلياة العامة و

 رايتس ووتش أن قطر مل ترفع القيود املفروضة على احلـق يف     هيومنذكرت منظمة     -٤٤
 طحرية الرأي والتعبري، ومل تتخذ خطوات لتعزيز حرية الصحافة يف مجيع أشـكال وسـائ              

أن أحكـام مـشروع   اليت تدعو إىل ذلك، كما اإلعالم على الرغم من أهنا قبلت التوصيات  
  .)٤٨( اإلعالم وحتد من حرية التعبريط تقيد حرية وسائ٢٠١٢قانون اإلعالم لسنة 

من أن احلكومة ال تزال تتذرع بتـشريعات تقييديـة          ‘ ١الورقة املشتركة   ‘وحذرت    -٤٥
فيني واملدونني على شبكة اإلنترنت وغريهم مـن منتقـدي          ومطلقة إللقاء القبض على الصح    

احلكومة وسْجنهم بسبب تناوهلم مواضيع حساسة، وذلك على الرغم من الضمانات القانونية             
أن احلكومة ال تـزال     ‘ ١الورقة املشتركة    ‘توأضاف. الواردة يف الدستور واملتعلقة حبرية التعبري     

الم الدولية واملواقع اإلخبارية على اإلنترنت، وأهنـا        تقيد بشكل قاسٍ الوصول إىل وسائط اإلع      
ورأت الورقة أن محلة احلكومة الرامية إىل إسـكات         . تتحكم بصرامة يف املنافذ اإلعالمية احمللية     

  .)٤٩(األصوات املعارِضة قد عرضت حرية التعبري للخطر بشدة وقّيدت وسائط اإلعالم املستقلة
إىل أن حرية التعبري ختضع لرقابة صارمة يف قطر، وأن          وأشارت منظمة العفو الدولية       -٤٦

إىل اتفاقية   ٢٠٠٨ مايو/أن انضمام قطر يف أيار    كما  . ما متارس الرقابة الذاتية   كثرياً  الصحافة  
 مي، اليت من شأن أحكامها جتـر      ٢٠٠٤ لعام   دول جملس التعاون اخلليجي ملكافحة اإلرهاب     
واختـذت  .  القيود على احلق يف حرية التعبري      أنشطة مشروعة، قد أفضى إىل فرض املزيد من       

قـوانني  قبضتها على حرية التعبري وذلـك بـسن         لتشديد  احلكومة يف اآلونة األخرية تدابري      
ة املوافقة علـى    ويف حال .  اإلعالم طمشاريع قوانني جديدة بشأن اجلرائم اإللكترونية ووسائ      و

" هيئـة خمتـصة   "طبوعات ملوافقة   نشر مجيع امل  فإنه سيتطلب خضوع    قانون اإلعالم اجلديد،    
  . )٥٠(حذف أجزاء من احملتوى أو منع الطباعةُتعيِّنها احلكومة هلا صالحية 
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ملطبوعات والنشر  املتعلق با  ١٩٩٧ إىل أن قانون سنة      ‘١الورقة املشتركة   ‘وأشارت    -٤٧
ٍن بدون إذ   ينص على أن كل من يتعرض لشخص أمري دولة قطر بالنقد، أو ينسب إليه أقواالً              

 هيـومن وأعربت منظمـة     .)٥١(صريح من مكتبه، ُيعاقب باحلبس ملدة تصل إىل ستة أشهر         
  .)٥٢(رايتس ووتش عن أوجه قلق مماثلة

والنـشر  املتعلق باملطبوعـات     ١٩٩٧ أن قانون سنة     ‘١الورقة املشتركة   ‘وأضافت    -٤٨
مبـا  خلطاب،  فضفاضة تفرض حظراً واسعاً وعاماً على أنواع معينة من ا         يتضمن عدة أحكام    

تناول مسائل قد تتـسبب يف إحلـاق        فيها أحكام تنص على وجوب امتناع الصحفيني عن         
  .)٥٣("باآلداب العامة"أو ختل " باملصلحة العليا للبالد"الضرر 
 من أن الصحفيني واملواطنني والـشعراء ال يزالـون          ‘١الورقة املشتركة   ‘وحذرت    -٤٩

ويف . ة بسبب تعليقهم على مواضيع حـساسة      قضائيمضايقات   ويواجهون   تهجميتعرضون لل 
شاعر بارز   حكم بالسجن املؤبد على      ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩صدر يف   هذا الصدد،   

 من  ١٣٤ و ١٣٠مبوجب املادتني   " إهانة األمري "و" التحريض على قلب نظام احلكم    "بتهميت  
 ا الـشاعر إىل   ، ُخفف احلكم الصادر ضد هـذ      ٢٠١٣فرباير  / ويف شباط . قانون العقوبات 

 من القـصائد علـى شـبكة        نشره عدداً  أنه أُلقي القبض عليه بعد       اً عاماً، علم  ١٥السجن  
 وأعربـت  .)٥٤(اإلنترنت انتقد فيها أمري دولة قطر، ودعا فيها إىل إجراء إصالحات دميقراطية 

  .)٥٥(منظمة العفو الدولية عن نفس الشواغل
ضعون صحفيني األجانب العاملني يف قطر خي      إىل أن ال   ‘١الورقة املشتركة   ‘وأشارت    -٥٠

هليئـة  طر، وهي ا  وكالة اإلعالم اخلارجي لق   ف .لعدد من القيود املفرطة وغري املربرة     اً  هم أيض 
البلد، متلك صالحية القيام انفرادياً     املسؤولة عن اعتماد مجيع الصحفيني األجانب العاملني يف         

 ١ويف  . ك بدون تقدمي تفـسري رمسـي      ، وذل وبصورة دائمة مبنع الصحفيني من دخول قطر      
يعمالن مع مؤسسة اإلذاعة    لقي القبض على صحفيني اثنني معتمدين       ، أُ ٢٠١١أبريل  /نيسان
كأس العامل لكرة القـدم     عن التحضري ملباريات      السويسرية عندما كانا يعدان تقريراً     والتلفاز
جـزا  لذين احتُ ل ا غرامات على كال الصحفيني   ووقِّعت  .  اليت ستستضيفها قطر   ٢٠٢٢لسنة  
  .)٥٦(قبل أن يطلق سراحهمااً  يوم١٣ ملدة
احلكومة تفرض متطلبات لتسجيل اجلمعيات تتسم       أن   ‘١الورقة املشتركة   ‘وذكرت    -٥١

بالتمييز الشديد، مما مينح احلكومة صالحيات مفرطة متنع مبوجبها إنشاء منظمـات جمتمـع              
 ٣٥وتنص املادة   . ستقلة بالعمل يف البلد   ملنظمات حقوق اإلنسان امل   مدين؛ ومن مث ال ُيسمح      

على حظر مشاركة ) ٢٠٠٤ لسنة ١٢القانون رقم (من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة 
وعالوة على ذلـك، جيـب علـى        . غري حمددة " أنشطة سياسية "منظمات اجملتمع املدين يف     

ميكـن أن   ة اليت   منظمات اجملتمع املدين أن حتصل على ترخيص من وزارة الشؤون االجتماعي          
ونتيجـةً لـذلك،    . العامةإذا رأت أهنا تشكل هتديداً للمصلحة       سجيل منظمة معينة    ترفض ت 

  .)٥٧(للغايةاً يزال عدد منظمات اجملتمع املدين املسجلة يف قطر حمدود ال
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يف قطر تنتهك مبادئ حريـة      احلالية  أن القوانني   إىل   ‘٢الورقة املشتركة   ‘وأشارت    -٥٢
إىل املنظمات العمالية، األمر الذي     غري القطريني    ألهنا حتظر انضمام العمال      تكوين اجلمعيات 

  .)٥٨( يف املائة من جمموع القوى العاملة يف البلد٩٠أكثر من يستبعد 
املفروضـة علـى احلـق يف       الواسعة   من أن القيود     ‘١الورقة املشتركة   ‘ت  وحذر  -٥٣

 مـن   ١٢٠للمادة  اً  ووفق. نضمام إليها من تقويض حرية تكوين النقابات واال     اإلضراب يزيد   
والعاملني يف املنـازل ويف  ، ال جيوز ملوظفي اخلدمة العامة ٢٠٠٤ لسنة ١٤قانون العمل رقم    

وعالوة على ذلك، حيظر القـانون      . قطاع الصحة العامة وأفراد قوات األمن تنظيم إضرابات       
، أُلقي القبض على    ٢٠١٠ سبتمرب/أيلولويف  . صراحة على العمال املهاجرين تنظيم إضرابات     

غـري  "اً  ألهنم نظموا إضـراب   تشييد  نيبال يعملون لدى شركة      عامالً وافداً من     ٩٠أكثر من   
. لوا يف هناية املطـاف    طعام لعدة أيام قبل أن ُيرحَّ     إليهم  م  العمال ومل يقدَّ  ُسجن  وقد  ". قانوين

فيها عن سـنتني    هم  الذين تقل مدة عمل   يف تلك الشركة    وعالوة على ذلك، اضطر العاملون      
  .)٥٩( للعودة إىل ديارهمهمسفرإىل تغطية نفقات 

 مـن  ٤٤أن املـادة   إىل   ‘١الورقة املـشتركة    ‘وفيما يتعلق حبرية التجمع، أشارت        -٥٤
". ألحكام القـانون  اً  حق املواطنني يف التجمع مكفول وفق     "الدستور القطري تنص على أن      

 مـن القيـود     نونية، وضعت احلكومة عـدداً    على الرغم من هذه الضمانات القا     ومع ذلك ف  
سـيما املـسريات     الوونتيجةً لذلك، فإن املظـاهرات العامـة،        . الصارمة على هذا احلق   

  .)٦٠(شبه منعدمة يف قطر ما زالت واالحتجاجات،
ه مل ُتمنح أحزاب سياسية يف قطـر احلـق يف           وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن       -٥٥

ءات اإلدارية اليت ما زالت عائقاً رئيسياً أمام تـشكيل األحـزاب            التشكيل نظراً إىل اإلجرا   
  .)٦١(السياسية وتسجيلها

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
الوافدين ال يزال جيري استغالهلم وإساءة منظمة العفو الدولية إىل أن العمال  أشارت  -٥٦

قـانون   املنصوص عليهـا يف   احلماية  رغم من أحكام    ل أرباب عملهم على ال    َبِقمعاملتهم من   
كما أن تدابري احلماية الواردة يف قـانون العمـل    . واملراسيم ذات الصلة  ٢٠٠٤العمل لسنة   

املنازل وبعض الفئات األخـرى     ويستبعد هذا القانون حتديداً العاملني يف       ،  كما ينبغي ذ  نفَُّت ال
   .)٦٢(لنسبة كبرية من العاملني يف قطرية ، ولذلك فإنه ال يوفر محاية قانونمن العمال

من شـبه القـارة   هم من العمال اً كبرياً مع القلق أن عددالكرامة منظمة والحظت    -٥٧
وتتسم أوضاع عملهم بالصعوبة وأوضاع إيوائهم بأهنـا        .  التشييد اهلندية ويعملون يف قطاع   

حية القانونية موضوعون حتت    وهم ال يتمتعون حبقوقهم االجتماعية، كما أهنم من النا        . مزرية
 .)٦٣(أرباب عملهمرمحة 
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الوافدين قد ذكروا أهنم يعانون مـن       العمال   أن    من ‘٢الورقة املشتركة   ‘حذرت  و  -٥٨
أوضاع استغالل، فهم مثالً يتقاضون مرتبات أقل من املرتبات اليت ُوعدوا هبا، ويعانون مـن               

م مل يتقاضوا أجورهم إطالقاً ملـدة       اقتطاعات عديدة من مرتباهتم بدون حتديد السبب، وأهن       
بائسة، حيث حيشرون مع العشرات من زمالئهم       أوضاع معيشية   أو أهنم يعيشون يف     /وأشهر  

  .)٦٤(ةمياه أو كهرباء مناسب وال مرافق صرف صحي أو ليس هبا هتويةيف مرافق إيواء ضيقة 
دةً رسـوم  عـا  رايتس ووتش مع القلق أن العمال يدفعون       هيومنوالحظت منظمة     -٥٩

 .هلم إىل قطر  عند وصو جوازات سفرهم   بانتظام   وأن أرباب العمل يصادرون      توظيف باهظة، 
. "كفيلـه "بصاحب عملـه أو الوافد وأضافت أن نظام الكفالة يربط اإلقامة القانونية للعامل      

أجورهم يف الوقت احملـدد     قيام أرباب العمل بسداد     من عدم    عادةالوافدون  ويشكو العمال   
ن موافقة  وتغيري وظائفهم د  دم سدادها على اإلطالق، ومع ذلك فإهنم ممنوعون من          من ع  أو

  .)٦٥(وزارة الداخليةمن  يف حاالت استثنائية ومبوجب إذن صريح الكفيل صاحب العمل إال
إجيـاد  ال يستطيعون السعي إىل     أن العمال الوافدين    ‘ ٢الورقة املشتركة   ‘وأضافت    -٦٠

آخرين، لعدم قدرهتم على تغيري الوظيفة من دون موافقـة          لدى أرباب عمل    أفضل  أوضاع  
فإنه جيب  ترك عامل وظيفته دون إذن،      حدث رغم ذلك أن     وإذا  . يستغلهمرب العمل الذي    

إمكانية الدفاع عن   وال يتيح قانون الكفالة للعامل اهلارب       . إبالغ السلطات هبروبه من العمل    
وبينما يفترض نقـل    . و مل يدفع أجره مثالً    ن رب العمل قد مارس إساءة معاملته أ       نفسه، فإ 

الكفالة إىل رب عمل جديد عندما يتعرض العمال إلساءة املعاملة هذه مبجرد بدء اإلجراءات              
  . )٦٦(القانونية، فإن ذلك نادراً ما حيدث يف املمارسة العملية

 رايتس ووتش أن العمال قد يصبحون بدون وثائق يف حال           هيومن منظمة   وذكرت  -٦١
قد هربوا، أو يف حال عدم قيامهم بدفع الرسوم الـسنوية           أهنم  بالعمل السلطات   أرباب  غ  أبل

ويؤدي عدم وجود وثائق سليمة لدى العمال إىل تركهم         . لتجديد بطاقات اهلوية اخلاصة هبم    
يواجهون باستمرار خطر التعرض إللقاء القبض واالحتجاز أو الترحيل، وخطراً أكرب يتمثـل         

  .)٦٧( حيث العمليف استغالهلم من
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن أرباب العمـل يـستغلون قـانون الكفالـة                 -٦٢
مجيع العمال األجانب احلصول على إذن من الكفيل ملغادرة         تطلب من   ، الذي ي  ٢٠٠٩ لسنة

شـكاوى إىل   مي  لردع العمال األجانب عن تقـد     رب العمل، وهم يستغلونه     قطر أو لتغيري    
نـشئت  آلية أُ  ومثة. إلساءة معاملة تعرضهماالنتقال إىل وظيفة جديدة عندعن السلطات أو 

" ساءة املعاملة إل"مبوجب قانون الكفالة تتيح انتقال العمال إىل عمل جديد يف حال تعرضهم             
 بصورة مؤقتة يف ٢١١ عامالً وُنقل ٤٩من ِقَبل كفالئهم، ولكن مل ُينقل بصورة دائمة سوى    

ورغم أن قانون الكفالة حيظر على أرباب العمل مصادرة         .  اآللية  باستخدام هذه  ٢٠١٢عام  
  .)٦٨(جوازات سفر العمال، فإن هذا احلكم من القانون املذكور ال ُينفذ كما ينبغي
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أنه ال توجد سبل انتصاف فعالة متاحة للعمال الوافدين،       ‘٢الورقة املشتركة   ‘ت  ورأ  -٦٣
 حقوق العمال، مثل معاجلة حاالت إساءة املعاملـة         وأن احلكومة ال تفعل شيئاً تقريباً حلماية      

  .)٦٩(معاقبة مرتكبيها أو
ال يـسمح باملتابعـة الدقيقـة    أن حاجز اللغـة    إىل ‘٢الورقة املشتركة   ‘ت  وأشار  -٦٤

ذلك أن املفتشني املفترض قيامهم بتناول الشكاوى،       . للشكاوى املقدمة من العمال الوافدين    
تكلم اللغة اإلنكليزية سوى عدد قليل منهم، يف حني أن العمال           وال ي ال يتكلمون إال العربية     

ويؤدي عدم تـوافر    . بلغات غري لغتهم األم   يستطيعون التواصل    ال لالستغالل األكثر عرضة 
خدمات الترمجة الشفوية أو املفتشني الذين لديهم قدرات لغوية إىل إعاقـة قـدرة العمـال                

  .)٧٠(الوافدين على تقدمي شكاواهم
عامل آخر يعوق قدرة العمال على هو أن اخلوف  من‘ ٢الورقة املشتركة ‘ت ذروح  -٦٥

. فأرباب العمل الذي يكتشفون أمر الشكاوى يستطيعون إهناء عالقة العمل         . تقدمي شكاواهم 
. أو للترحيـل  /وهذا جيعل وضع العمال غري قانوين يف البلد وجيعلهم عرضة للقبض عليهم و            

  .)٧١(من االنتقاماً عمال يعانون من االستغالل خوف من الكثرياً وبالتايل، فإن
حيظر على العمال الوافدين يف قطر  أن القانون القطري     ‘٢لورقة املشتركة   ا‘وذكرت    -٦٦

هؤالء العمال ال ميلكون أي وسيلة فعالـة        و. تشكيل مجعيات ونقابات للدفاع عن حقوقهم     
لك باملفاوضة بشأن شروط وأوضاع     أو للقيام بدالً من ذ    ) السخرة(ملكافحة العمل القسري    

غري كاف إلنفاذ احلقوق أن عمل مفتشية العمل ونظام العدالة يف قطر اً وقد تبني جلي . عملهم
  .)٧٢(القليلة للعمال الوافدين اليت ينص عليها القانون القطري

والنقابات حرية تكوين اجلمعيات    االفتقار إىل   ن   من أ  ‘٢الورقة املشتركة   ‘ت  وحذر  -٦٧
الـذين  الوافـدين  وفاة العديد من العمال  ، عن املطافقطر هو العامل املسؤول، يف هنايةيف 

عمل قاسية، مبا يف ذلك العمل البدين اجملهد لـساعات طويلـة يف احلـر               أوضاع  يواجهون  
غري بناء  بدون معدات السالمة املناسبة أو استخدام أساليب        بأعمال التشييد   الشديد، والقيام   

املزرية حيث يعيش العمال يف مرافق إيواء مجاعية        أوضاعهم املعيشية    و .مناسبة غري مأمونة أو 
  .)٧٣(مكتظة تقل أو تنعدم فيها وسائل التهوية

 أن احلق يف حرية تكوين النقابـات واالنـضمام إليهـا    ‘١الورقة املشتركة ‘ وأضافت  -٦٨
نون العمل حيظـر إنـشاء نقابـات    فقا. واملفاوضة اجلماعية ما زال هو أيضاً مقيَّداً للغاية يف قطر  

ووفقاً لذلك، جيب أن ُتنظم مجيع األنشطة النقابية حتت رعاية االحتاد العـام             . مستقلة حظراً باتاً  
 من قانون العمل    ٣مبوجب املادة   وبيد أنه   . لعمال قطر، الذي أُنشئ ويعمل حتت إشراف احلكومة       

تبعد متاماً من االنـضمام إىل االحتـاد   املهنية اُس ، يوجد عدد من القطاعات٢٠٠٤ لسنة ١٤رقم 
وتشمل الفئات املستبعدة املوظفني احلكوميني وأفراد القوات املسلحة وأفراد الشرطة          . العام للعمال 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن العاملني الوافـدين الـذي         . ومجيع العاملني يف املنازل والعمال الزراعيني     
  .)٧٤(يف قطر مستبعدون متاماً من االنضمام إىل االحتاد يف املائة من القوى العاملة ٩٤يشكلون 
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حيظر على العاملني الوافدين إنشاء      رايتس ووتش أن القانون      هيومنمنظمة  وذكرت    -٦٩
 يف املائة   ٩٩اإلضراب عن العمل، على الرغم من أهنم يشكلون         نقابات أو االنضمام إليها أو      

 .)٧٥(العاملة يف القطاع اخلاص من القوى

إذ ال جيـوز    . احلق يف اإلضراب غري موجود حقاً      أن   ‘٢لورقة املشتركة   ا ‘أضافتو  -٧٠
) من القوى العاملة  اً  شرحية صغرية جد  (اإلضراب عن العمل من غري املواطنني القطريني        ألحد  

 .)٧٦( شبه مستحيلاً تقييدية جتعل من ممارسة هذا احلق أمراًشروطمع ذلك الذين يواجهون 

   االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان  -٧  
 رايتس ووتش مع القلق أن العمال املهاجرين، وال سيما أولئك           هيومنالحظت منظمة     -٧١

  .)٧٧(الذين يعملون بدون الوثائق املطلوبة، يعيشون يف أماكن مكتظة ويف أوضاع غري صحية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٨  
 يف املائة من ٩٤يف قطر ميثلون حنو أن العاملني الوافدين    ‘٢املشتركة  لورقة  ا‘ذكرت    -٧٢

اً إىل أنه   ستمر يف االرتفاع نظر   وهذا العدد م  .  مليون عامل  ١,٢أو   - القوى العاملة يف قطر   
ال سيما من جنوب آسيا، من أجل بنـاء         و،  ما زال جيري استقدام أعداد كبرية من العاملني       

  .)٧٨(٢٠٢٢لعام العامل  كأسمن أجل ة القدم ومالعب كرالبنية التحتية 
ه حىت رغم قيام قطر بتحديث بنيتـها  أنمن   رايتس ووتشهيومن  منظمةوحذرت  -٧٣

مع ذلك مل تنفـذ بعـُد   فإن احلكومة ، ٢٠٢٢لكرة القدم لعام التحتية من أجل كأس العامل   
االنتهاكات اخلطـرية   األجانب الوافدين من     لتوفري محاية كافية للعمال      ةاإلصالحات الالزم 

االستعراض الـدوري الـشامل     ومنذ. بالبشرمبا يف ذلك العمل القسري واالجتار حلقوقهم،
هذه خطوات إلصالح التشريعات اليت تسهل  أيقطر ، مل تتخذ ٢٠١٠لقطر يف عام السابق 

ي التوصيات اليت قبلتها يف إطار عملية االستعراض الـدور        االنتهاكات ولذلك فإهنا مل تنفذ      
محاية حقـوق اإلنـسان للعمـال    التأكد من أن القوانني احمللية تضمن     "الشامل والرامية إىل    

إصـالح  "، و "يف مستوى معيشي الئق   واحلق  مبا يف ذلك حقهم يف حرية التنقل         املهاجرين،
  .)٧٩("محاية املوظفني يف حالة نشوء خالفمن أجل نظام الكفالة 

أحابيـل نظـام    يقعون يف    العمال املهاجرين    من أن  ‘٢الورقة املشتركة   ‘رت  وحذ  -٧٤
اليت يباشرون فيها عملية البحث عن استغاليل لعملهم بدرجة مرتفعة وذلك ابتداًء من اللحظة      

  .)٨٠(العملعمل يف قطر ألن النظام املذكور يسهل استغالهلم من قبل أرباب 
ه ُتقـدَّم إىل     أن ‘٢الورقة املشتركة    ‘يتعلق بعقود العمل والتوظيف، الحظت    فيما  و  -٧٥

العمال عادة، لدى وصوهلم إىل قطر، عقود عمل جديدة يكاد ال يوجد شبه بينـها وبـني                 
وقد تتعلق هذه العقود بوظـائف      . هم األصلي هبا أو تعاقدوا عليها يف بلد     العقود اليت ُوعدوا    

بيد أن . اخمتلف متاماً عن اليت وصفت هلم وكثرياً ما تكون األجور أقل من تلك اليت ُوعدوا هب     
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عند وصول العمال إىل قطر، ال تكون أمامهم خيارات فعالة حقاً حملاولة إصـالح الوضـع                
وكثرياً ما جتعل شـروط العقـد       . وهكذا فإهنم بكل بساطة يقبلون الشروط األدىن اجلديدة       

بالتزاماته املالية جتاه وكاالت التوظيف أو املقرضـني        اجلديدة من الصعب على العامل الوفاء       
  .)٨١(إىل قطر ين اقترض منهم املال لتغطية نفقات سفرهالذ

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -٩  
 مبوجب قانون محاية اجملتمـع    احملتجزين  منظمة العفو الدولية أن األشخاص       تذكر  -٧٦

ملدة تصل إىل سـتة     وذلك  حماكمتهم  ودون  دون توجيه هتمة إليهم     ميكن إبقاؤهم حمتجزين    
االحتجـاز  وفترة  . صية من املدير العام لألمن العام     الداخلية بناًء على تو   ر  أشهر بأمر من وزي   

ودون حماكمة ميكن متديدها ملدة تصل إىل سـنتني،  دون توجيه هتمة    ) التحفظ(اإلداري هذه   
القانون علـى أنـه   هذا  من ٣املادة وتنص . جملس الوزراءبناًء على السلطة التقديرية لرئيس  

ه ولذويه التظلم من قرار وضعه حتت التحفظ أو متديده، بطلـب            ملتحفظ علي  للشخص ا  جيوز
، ال خيضع قرار االحتجاز ألي إشـراف        ع ذلك وم. مكتوب يقدم إىل رئيس جملس الوزراء     

قضائي أو رقابة قضائية، وليس للمحاكم اختصاص النظر يف الطعون املقدمة ضد قـرارات              
عالوة على ذلك، ال ينص القانون على و. األشخاص احملتجزين التحفظ أو األمر باإلفراج عن

أي حكم يتيح لألشخاص احملتجزين تلقي زيارة ذويهم أو االستعانة مبحام، األمـر الـذي               
   .)٨٢(احتجازاً انفرادياًباحتجازهم  يسمح فعالً
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