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  تعليقات دولة قطر على استنتاجات جلنة مناهضة التعذيب وتوصياهتا
  مقدمة

 أصـدرهتا   أود يف البداية أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير للجنتكم املوقرة على املالحظات اخلتامية اليت               - ١
  .حول التقرير األويل لدولة قطر وأن أؤكد على اهتمام دولة قطر وحرصها على تنفيذ تلك التوصيات

وباإلشارة إىل التماسكم تقدمي إجابات كتابية على بعض األسئلة اليت مل تقدم إجابات بشأهنا أثناء مناقشة   - ٢
  .ة على تلك األسئلة كما هو موضح أدناهالتقرير األويل يسرين أن أتقدم لسعادتكم باإلجابات املطلوب

 فيما يتعلق حبق املقيمني يف تقدمي شكاوى بشأن احلقوق املكفولة هلم، وذلك يف ظل وجود - ١السؤال 
  هبذا اخلصوص) ٣٥، ٣٤(مادتني خمتلفتني يف الدستور القطري 

م التمييـز بـني     حرص الدستور الدائم لدولة قطر على إرساء مبدأ املساواة أمام القانون، وعد             - ١
 منـه، حيـث   ٣٥، وذلك وفقاً ألحكام املادة ، أو اللغة، أو الديناألفراد على أساس اجلنس، أو األصل   

وهذا النص يشمل مجيع سكان قطر مـن        [...]". الناس متساوون أمام القانون     "نصت صراحة على أن     
  .مواطنني ومقيمني

   منـه علـى     ٤٦ نفسه، حيث نصت املادة       من الدستور  ٥٢ و ٤٦املادتان   وهذا ما أكدته أيضاً     - ٢
يتمتـع كـل    ": على ما يلي٥٢كما نصت املادة   ". لكل فرد احلق يف خماطبة السلطات العامة       ":ما يلي 

ومـن مث يكـون     ". شخصه وماله وفقاً ألحكام القانون    شخص مقيم يف الدولة إقامة مشروعة حبماية ل       
 الشكاوى للسلطات املختصة يف حـال تعـرض         الدستور قد كفل جلميع املقيمني بدولة قطر حق تقدمي        

  ".احلقوق املكفولة هلم لالنتهاك

   املسائل املتعلقة بالعنف األسري، ومحاية احلق يف اخلصوصية- ٢السؤال 

نظراً ملا يتمتع به اجملتمع القطري من خصائص متعارف عليها عرب األجيال، وأمهها ما امتازت به   - ٣
ة استقرار هذا الوطن، فقد أبرز الدستور دور األسرة، كمـا اهـتم             دولة قطر من نظام أسري كان لبن      

بالنشء وأوجب صيانته من الفساد ومحايته من االستغالل ووقايته من االحنراف والعنف األسري يف ضوء  
  .خصوصية املواطن القطري وفقاً لعادات اجملتمع القطري وتقاليده

إىل اختاذ الوسائل الكفيلة حبماية األسرة ورعاية ولذلك فقد اجتهت السلطات املختصة يف الدولة       - ٤
  :النشء ومعاجلة العنف األسري، ومنها على سبيل املثال ال احلصر

 القاضي بإنشاء اجمللس األعلـى لـشؤون        ٢٠٠٢ لعام   ٢٣صدور القرار األمريي رقم       - 
  األسرة، هبدف العمل على رعاية األسرة وتعزيز الروابط األسرية، ودراسـة املـشاكل           

  ؛اليت تواجهها
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 القاضي بتخويل بعض موظفي اجمللـس األعلـى         ٢٠٠٦ لعام   ٣٨صدور القرار رقم      - 
لشؤون األسرة صفة مأموري الضبط القضائي يف ضبط وإثبات اجلرائم املنصوص عليها            

 ؛بالقوانني والتشريعات اخلاصة باملرأة واألسرة والطفل املعمول هبا يف الدولة

لعائلية لتقدمي النصائح واإلرشادات األسرية الالزمة لتعزيـز        إقامة مركز لالستشارات ا     - 
 .الروابط داخل األسرة

  مكافحة اإلرهاب الطعن أمام احملاكم يف القرارات املتعلقة بتجديد فترة االحتجاز حتت قانون -٣السؤال 

  لمتـهم   منه على أنه جيوز ل١٥٧جيوز ذلك وفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية، حيث نصت املادة    - ٥
  .أو من ينوب عنه استئناف األمر الصادر حببسه احتياطياً

   فيما يتعلق بسلطات وزير الداخلية يف إبعاد األجانب- ٤السؤال 

 من قانون تنظيم    ٢١إن قرار الوزير هنا يستند إىل ما ورد من أسباب انطوى عليها نص املادة                 - ٦
ال هذه األسباب يف أربعة اعتبارات أساسية       ، حيث ميكن إمج   ١٩٦٣ لعام   ٣دخول وإقامة األجانب رقم     

  :هي كالتايل

 ؛أن يكون يف وجود األجنيب هتديد ألمن الدولة وسالمتها على الصعيدين الداخلي واخلارجي  -

 ؛)الصحة العامة، اآلداب العامة(أن يكون يف وجوده هتديد للنظام العام   - 

 .أن يكون يف وجوده هتديد القتصاد البلد  - 

 .الة على الدولةأن يكون ع  - 

. ونرى أن هذه االعتبارات منطقية ومشروعة إىل احلد الذي يسوغ بناًء عليها إبعـاد األجـنيب                 - ٧
وهي تندرج يف صميم املصاحل األساسية      . ولكون دالالهتا واسعة فإن ذلك ال يقوم مربراً لعدم األخذ هبا          

ما أهنا ال تتعارض مع القواعد اآلمرة يف هذا ك. واحليوية للدولة اليت ال ميكن لدولة من الدول أن تفرط هبا
القانون، مع مالحظة أن اإلطار العام هلذه األسباب ال يسمح حبصرها نظراً لتنوع األنشطة اليت ميارسها                
األفراد واجلماعات يف ظل املتغريات املتسارعة اليت تكتنف احلياة العامة على الصعد الدولية واإلقليميـة               

  . العديد من أشكال اجلرائم املستحدثة عرب الدولواحمللية، حيث أفرزت

   حبس األشخاص يف اجلرائم املالية املتعلقة بتحرير شيكات بدون رصيد- ٥السؤال 

  جيوز حبس األشخاص يف حال ارتكاهبم هذا النمط من اجلرائم، حيث يعاقـب عليهـا وفقـاً                   - ٨
   من قانون العقوبات باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تتجاوز ثـالث سـنوات                 ٣٥٧/١للمادة  

  .أو بغرامة ال تقل عن ثالثة آالف ريال وال تزيد عن عشرة آالف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني
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املخـتص يف   ومن خالل قراءة مضمون هذه املادة يتبدى أن مثة سلطة تقديرية منحها املشرع للقاضي                 -٩
  .حتديد منط ومقدار العقوبة املالئمة اليت تصدر حبق األشخاص املعنيني، وذلك على ضوء جسامة الفعل املرتكب

   وضعية األحداث فيما يتعلق مبدة احلبس االحتياطي- ٦السؤال 

  .ه من٢٦ و٢٢ بتنظيم هذه املسألة وفقاً للمادتني ١٩٩٤ لعام ١يتكفل قانون األحداث القطري رقم   -١٠

إذا وجد احلدث يف إحدى حاالت التعرض لالحنراف املنصوص عليها        "  تنص على أنه   ٢٢فاملادة    - ١١
 من هذا القانون، كان لشرطة األحداث التحفظ عليه بدار التوجيـه إذا كانـت   ١ من املادة ٢يف البند   

 الـتحفظ   ةوال جيوز أن تزيد مد     .ظروف الدعوى تستدعي ذلك حلني عرض أمره على حمكمة األحداث         
كما جيوز لشرطة األحداث بـدالً مـن اختـاذ          . على مثان وأربعني ساعة ما مل تأمر احملكمة بتمديدها        

  اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة األمر بتسليم احلدث إىل أحد والديه أو ملن عليه الواليـة                 
  ".أو الوصاية، وذلك للتحفظ عليه وتقدميه عند الطلب

) حاالت التعرض لالحنراف( من قانون األحداث، فإنه ينصرف معىن ١ من املادة ٢فقرة ووفقاً لل  - ١٢
  :لألفعال اآلتية اليت يقوم هبا احلدث

 ؛إذا قام مبمارسة عمل ال يصلح مورداً للعيش  - 

  إذا قام بأعمال تتصل باجلرائم اجلنسية واألخالقية أو جبرائم اآلداب العامة واألخالق،              - 
طرة أو قام خبدمة ر والتسول، أو جبرائم املخدرات، واملؤثرات العقلية اخلأو جبرائم السك
 ؛من يقومون هبا

 ؛إذا خالط املشردين أو املشتبه فيهم أو الذين ُشهروا بسوء السرية أو فساد األخالق  - 

 ؛ أو من معاهد التعليم أو التدريبإذا اعتاد اهلرب من البيت  - 

 ؛يش أو مل يكن له عائل مؤمتنإذا مل تكن له وسيلة مشروعة للع  - 

 ؛إذا كان مارقاً من سلطة أبويه أو وصيه  - 

إذا مل يكن له حمل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة يف الطرقات أو يف أماكن أخرى غري   - 
 .معدة لإلقامة أو املبيت فيها

أو مـصلحة   جيوز لشرطة األحداث، مراعاة ملصلحة التحقيق       " : فتنص على اآليت   ٢٦أما املادة     - ١٣
احلدث نفسه، حبس احلدث املنحرف احتياطياً ملدة ال تتجاوز مثان وأربعني ساعة من تاريخ القبض عليه، 

 حبسه ملدة ال تتجاوز ةوإذا رئي استمرار حبسه وجب عرض األوراق على حمكمة األحداث للنظر يف مد  
  ".أسبوعاً وجيوز جتديدها ملدة أو مدد أخرى مماثلة
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   وهل يوجد نساء يف السلك القضائينساء يف التنظيمحق ال - ٧السؤال 

احلـق يف التنظـيم     ) احلقوق والواجبات ( من الباب الثالث     ٤٥يكفل الدستور الدائم يف املادة        - ١٤
لألفراد عموماً دومنا متييز بني الرجال والنساء، إذ جاء نص املادة مطلقاً واملطلق جيري على إطالقه، حيث 

  ".حرية تكوين اجلمعيات مكفولة، وفقاً للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون" :يلتقرأ هذه املادة كالتا

  . أما بشأن وجود نساء يف اجلهاز القضائي، فإن مثة عدداً منهن على رأس عمله يف النيابة العامة  - ١٥

   طبيعة عقوبة القصاص يف القانون القطري- ٨السؤال 

تسري أحكام الشريعة اإلسـالمية يف       ":طري على ما يلي    من قانون العقوبات الق    ١تنص املادة     - ١٦
  :شأن اجلرائم اآلتية إذا كان املتهم أو اجملين عليه مسلماً

 ؛والزنا والقذف وشرب اخلمر والردةجرائم احلدود املتعلقة بالسرقة واحلرابة   )أ(  

 .ةجرائم القصاص والدّي  )ب(  

  ".حكام هذا القانون، أو أي قانون آخروفيما عدا ذلك، حتدد اجلرائم والعقوبات وفقاً أل

 من قانون العقوبات فإن عقوبة اإلعدام هي إحدى العقوبات األصلية الـيت جيـوز               ٥٧ووفقاً للمادة     -١٧
  . ٥٨توقيعها على جرائم اجلنايات، وال جيوز تنفيذ احلكم باإلعدام إال بعد مصادقة األمري عليه وفقاً لنص املادة 

تنفذ عقوبـة  ":  منه طبيعة هذه العقوبة كاآليت٣٤٢جراءات اجلنائية يف املادة   وقد بّين قانون اإل     - ١٨
اإلعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حىت املوت وفقاً للحكم الصادر بذلك وبناء على طلب كتايب من النائب 

  ". من هذا القانون٣٤٢العام بالتنفيذ يبني فيه استيفاء اإلجراء املنصوص عليه يف املادة 

ويكون التنفيذ حبضور أحد رؤساء النيابة العامة ومندوب عن إدارة السجون، والقائم على إدارة   - ١٩
وجيوز لغري من ذكروا أن حيضر التنفيذ بإذن خاص مـن النيابـة             . السجن وطبيب السجن وواعظ ديين    

  .العامة، وجيب دائماً أن يؤذن حملامي احملكوم عليه باحلضور إذا طلب ذلك

 -  -  -  -  -  

 


