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 2015قطر لعام  فيالتقرير الدولي بشأن الحرية الدينية 

 

 ملخص تنفيذي

 

ويضمن .  للتشريع" مصدر رئيسي"ينص الدستور على أن اإلسالم هو دين الدولة، والشريعة اإلسالمية هي 

عترف وي".  الحفاظ على النظام العام واألخالق العامة"الدستور حرية ممارسة الشعائر الدينية وفقاً لمتطلبات 

القانون باالسالم والمسيحية واليهودية فقط، وليس للجماعات الدينية غير االبراهيمية آلية قانونية لتسجيل 

ويفرض القانون أحكاماً بالسجن على التجديف ضد االسالم أو المسيحية .  أماكن العبادة الرسمية أو تأسيسها

وقد سمحت الحكومة ألعضاء الجماعات الدينية غير   .أواليهودية، ويُجّرم التبشير بإسم أي دين غير االسالم

الُمسجلة بممارسة العبادة بصورة شخصية وسمحت لثماني طوائف مسيحية مسجلة بممارسة العبادة بصورة 

تشرين األول وضع إئتالف الكنائس االنجيلية في قطر حجر / في أكتوبرو.  علنية في مجمع مسيمير الديني

شباط نقل تلفزيون قطر الذي تملكه / وفي فبراير.   في البلد منذ سنوات عديدةاالساس ألول كنسية جديدة 

الحكومة بثاً حياً لخطبة الجمعة ألقاها رجل دين سعودي وتضمنت تصريحات ُمعادية للسامية؛ ورفضت 

حين  وفي.  الحكومة في وقت الحق المزيد من الطلبات التي تقدم بها نفس رجل الدين إللقاء الُخطب في البلد

واصلت الحكومة مراقبة وسائل االعالم المطبوعة ومواقع التواصل االجتماعي بحثاً عن المواد الدينية التي 

، مارس الصحفيون حسب التقارير الرقابة الذاتية للتخلص من المواد التي قد فيهاتعتبرها غير مرغوب 

  .تعتبرها الحكومة معادية لإلسالم

 

أيار باالعتداء على مواطن هندي آخر في مركز محلي للتسوق / هنود في مايوقامت مجموعة من المواطنين ال

وأجرت الحكومة تحقيقاً في .  انه نشر تعليقات معادية لإلسالم على أحد مواقع التواصل االجتماعي بزعم

التي وقام اعضاء بعض المجتمعات المحلية .  تخذت خطوات لنزع فتيل التوتراالحادث وأفادت التقارير بأنها 

يقيم فيها غير المواطنين بمضايقة اعضاء آخرين من هذه المجتمعات المحلية لنشرهم مواد تحتوي على 

وواصلت بعض الصحف المملوكة للقطاع الخاص نشر رسومات .  مشاعر معادية لإلسالم على االنترنت

 . كاريكاتورية سياسية معادية للسامية

 

سفارة بمسؤولين حكوميين لمناقشة القيود المفروضة على أماكن ال موظفوالتقى سفير الواليات المتحدة و

السفارة بمنظمات شبه  موظفووالتقى .  كبح الحرية الدينيةإلى الحكومية  المراسيمالعبادة واحتمال أن تؤدي 

دينية لمناقشة احتياجات المجتمعات الدينية المحلية وأهمية التعاون بين الجماعات الحكومية وممثلين عن 

 . دياناال

 

 التوزيع السكاني حسب اإلنتماء الديني: القسم األول

 

ويشكل (.  2015يوليو /تقديرات تموز)مليون نسمة  2.2تقدر الحكومة األمريكية اجمالي عدد السكان بـ 

وتشير .  في المئة 89.5في المئة من السكان، في حين يشكل غير المواطنين  10.5المواطنون ما يقرب من 

في المئة من  41التي تتضمن المواطنين وغير المواطنين إلى أن المسلمين يشكلون أكثر من التقديرات 

هم من المسلمين الُسنة، ( في المئة وفقا للتقديرات 90حوالي )وكل المواطنون تقريبا .  اجمالي عدد السكان

تقسيم السكان من غير وال تتوفر التفاصيل الخاصة ب.  وغالبية المتبقين تقريبا هم من المسلمين الشيعة

 .المواطنين بين السنة والشيعة والجماعات الُمسلمة االخرى
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وتوفر الجماعات المسيحية والسفارات المحلية تقديرات حول الجاليات الهندوسية والمسيحية والبوذية من غير 

في المئة  30كثر من ، أمن الهند ونيبال حصريا   ويشكل أفراد الجالية الهندوسية الوافد معظمهم.  المواطنين

في المئة من إجمالي عدد السكان، بينما يشكل  18ويشكل الروم الكاثوليك حوالي .  جمالي عدد السكانإمن 

.  في المئة من إجمالي عدد السكان 6البوذيون، وغالبيتهم من جنوب وجنوب شرق وشرق آسيا، حوالي 

االنجليكانيين، واقباط مصر، والبهائيين من أصل في المئة من السكان  5وتشمل الجماعات التي تشكل حوالي 

 .إيراني أو لبناني، وأعضاء من الكنائس اليونانية والكنائس الشرقية االرثوذكسية األخرى

 

 وضع احترام الحكومة للحرية الدينية:  القسم الثاني

 

 طار القانونياال

 

ويضمن .  للتشريع" مصدر رئيسي"هي  على أن اإلسالم هو دين الدولة، والشريعة اإلسالمية ينص الدستور

وفقاً للقانون ومتطلبات الحفاظ على النظام العام "لكل االشخاص " حرية ممارسة الطقوس الدينية"الدستور 

 .ووفقاً للدستور، يجب أن يكون األمير مسلماً .  ويحظر الدستور التمييز على أساس الدين".  واالخالق العامة

 

االسالم إلى دين آخر على أنه ردة وجريمة عقوبتها االعدام، ولكن منذ حصل البلد  يُعّرف القانون التحول من

 . لم تكن هناك أي عقوبات مسجلة عن جريمة الردة 1971على استقالله في عام 

 

عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بتهمة التشهير أو التدنيس أو التجديف ضد اإلسالم  ويفرض القانون

لاير  1000وينص القانون على فرض عقوبة بالسجن لسنة واحدة أو بغرامة قدرها .  و اليهوديةأو المسيحية أ

إلنتاج أو تداول مواد تحتوي على شعارات أو صور أو رموز تنطوي على ( دوالر أمريكي 275)قطري 

أو الصراع الديني،  كما يحظر القانون نشر النصوص التي تُثير الفتنة االجتماعية.  تشهير بتلك األديان الثالثة

 . ستة اشهرلمع احتمال فرض عقوبة تصل إلى السجن 

 

يتعين على الجماعات المسيحية أن و. القانون بديانات أخرى غير اإلسالم والمسيحية واليهودية ال يعترف

.  رسميتتقدم بطلب لقسم الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية للتسجيل بشكل قانوني حتي يكون وجودها 

ويجوز للجماعات .  عضو داخل البلد 1500تسجيل طائفة دينية ما، يجب أال يقل عدد اعضائها عن ول

أن تمتلك حسابات مصرفية باسم المنظمة ويجوز لها ان تتقدم بطلب للحصول على أرض لبناء مكان  المسجلة

مع ممارسة االديان غير  ووفقاً للقانون، تُعد الكنائس غير الُمسجلة غير قانونية كما هو الحال.  للعبادة

 .   ويجوز َحْل الجماعات غير الُمسجلة وترحيل اعضائها.  االبراهيمية

 

حظر على الجماعات الدينية غير المسلمة إبراز الرموز الدينية، وي.  يُقيد القانون العبادة في األماكن العامة

حيث  المبانيو وضع الصلبان خارج ويشمل ذلك منع التجمعات المسيحية من االعالن عن الخدمات الدينية أ

ويجرم القانون التبشير نيابة عن منظمة أو جماعة أو مؤسسة من أي دين آخر غير .  تكون واضحة للعيان

ومن الممكن أن يترتب على التبشير بصفة فردية .  أعوام10اإلسالم، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 

سنوات،  ويطالب القانون بعقوبة السجن  5لمدة تصل إلى لصالح أي دين آخر غير اإلسالم الحكم بالسجن 

لحيازة مواد مكتوبة أو مسجلة أو ( دوالر أمريكي 2746)لاير قطري  10000لمدة سنتين وبغرامة قدرها 

 .  مواد تدعم النشاط التبشيري أو تشجع عليه
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 .  تنظّم الحكومة نشر واستيراد وتوزيع جميع الُكتب والمواد الدينية

 

القانون وزير األوقاف والشؤون االسالمية على أنه الجهة ذات الكلمة األخيرة فيما يتعلق بالموافقة على  يحدد

ويتم الموافقة على دور العبادة لغير المسلمين من قبل وزارة الخارجية بالتنسيق .  المراكز الدينية االسالمية

 .مع المكتب الخاص لألمير

 

رأة غير المسلمة باعتناق اإلسالم عند الزواج من رجل مسلم، إال ان القانون وفي حين أن القانون ال يلزم الم

 .يعتبر األطفال من هذا الزواج مسلمين

 

ويجوز . وتعتبر الدروس اإلسالمية إلزامية بالنسبة للمسلمين الملتحقين بالمدارس التي ترعاها الحكومة

ويجوز لغير المسلمين أن يُعطوا .  تلطة الخاصةلألطفال المسلمين حضور المدارس العلمانية والمدارس المخ

 .  ويجوز لجميع االطفال حضور المدارس العلمانية الخاصة.  دروساً دينية خاصة ألطفالهم

 

هناك نظام موحد للمحاكم المدنية، يتضمن الشريعة والقانون العلماني، وله اختصاص قضائي على كل من 

لمحاكم الموحد الشريعة في قضايا قانون األسرة، بما في ذلك تلك ويطبق نظام ا.  المسلمين وغير المسلمين

وتقوم لجنة قضائية خاصة بالمسلمين الشيعة بالنظر .  المتعلقة بالميراث والزواج والطالق وحضانة األطفال

ن في القضايا المتعلقة بالزواج والطالق والميراث واألمور العائلية األخرى مستخدمة تفسيرات الشيعة للقانو

.  البلد على جميع فروع اإلسالمالخاص بوفيما يخص األمور الدينية األخرى، يطبق قانون األسرة .  الديني

ويخضع غير المسلمين للشريعة في قضايا حضانة األطفال، إال أن القانون المدني يغطي قضايا األحوال 

 .الشخصية االخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطالق والميراث

 

مور التي تنطوي على قضايا دينية، يمتلك القَضاة حرية التصرف في تطبيق أما التفسيرات القانونية وفي اال

كر، يحاكم عليها وهناك قضايا جنائية معينة، مثل السُ .  الشيعية أو الُسنيه حسب انتماء اطراف القضية

من المسلمين عن طريق حفظ  وقد تُخفض العقوبة عدة أشهر للمدانين.  المسلمون ويعاقبون وفقاً للشريعة

 . ويغطي القانون العلماني تسوية النزاعات بالنسبة لشركات الخدمات المالية.  القرآن أثناء وجودهم في السجن

 

 .  ويتعين على الهيئة القطرية لألعمال الخيرية الموافقة مسبقاً على جميع النشاطات الخيرية الدينية

 

 ممارسات الحكومة

 

ماعات الدينية الجديدة، وباالخص الجماعات الصغيرة، أنها ال تزال تواجه صعوبات في الحصول ذكرت الج

 1500المتطلبات التي تفرض على الجماعة بأن يكون لديها أكثر من  بسبب على التسجيل أو المحافظة عليه

دم القدرة على وذكر زعماء دينيون أن ع.  عضو وبسبب عدم الكفاءة البيروقراطية في وزارة الخارجية

وواصلت الحكومة منع الجماعات .  التسجيل جعلت من الصعب على الجماعات الدينية القيام بأنشطة مالية

 .  الدينية غير االبراهيمية من التسجيل

 

احتفظت الحكومة بسجل رسمي للطوائف المسيحية التي سبق الموافقة عليها، بما في ذلك الكنائس الكاثوليكية 

ة واليونانية األرثوذكسية والسورية األرثوذكسية والقبطية والمارونية اللبنانية والفلبينية اإلنجيلية واألنجليكاني

 .  والكنائس المسيحية الهندية
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دينية، فإن الحكومة أبقت على نظرتها تجاه أعضاء الجماعات الدينية غير الجماعات بعض الوفقاً لممثلين عن 

على انهم اعضاء مؤقتين في المجتمع ال يحتاجون إلى مرافق دينية أو رجال اإلسالمية والمسيحية واليهودية 

وواصلت الحكومة السماح ألتباع الديانات غير المعترف بها، مثل الهندوسية والبوذية والبهائية، .  دين دائمين

 .خرينوالجماعات المسيحية الصغيرة، بممارسة العبادة بصورة شخصية في منازلهم وأماكن العمل ومع اآل

 

أفادت وزارة االوقاف والشؤون االسالمية بأنها استمرت في توظيف رجال الدين وتنسيبهم إلى مساجد 

واستمرت في تقديم التوجيهات بخصوص مواضيع ُخطب الجمعة وقامت بمراجعة الُمحتوى، غير .  محددة

وعلى الرغم من ان الحكومة .  انها لم تطلب من رجال الدين الحصول على موافقة مسبقة للخطب الخاصة بهم

احتفظت بحق اتخاذ إجراءات قضائية ضد األفراد الذين لم يتبعوا التوجيهات، إال انه لم تتوفر أمثلة حول قيام 

 .   السبب يعود إلى التزام رجال الدين بالتوجيهات ويُقال أنالحكومة بذلك 

 

الل شهر رمضان تصف فيه وجهة نظرها في االعوام الماضية، اصدرت الحكومة مرسوماً خ وكما هو الحال

ومرة أخرى قام االمير شخصياً بتمويل .  حول الطريقة الصحيحة لممارسة األفراد لواجباتهم الدينية كمسلمين

الحج لبعض الُحجاج من المواطنين وغير المواطنين الذين لم يكن بإمكانهم تحمل تكاليف السفر إلى مكة بدون 

 .  هذه المعونة

 

جنة الحكومية الدولية الدائمة التي تقودها وزارة الخارجية التعامل مع مخاوف الجماعات الدينية واصلت الل

 .  غير المسلمة، بما في ذلك التأسيس القانوني ورعاية الزعماء الدينيين

 

في حين أبقت الحكومة على سياستها المتمثلة في مراجعة الصحف والمجالت والُكتب األجنبية للتأكد من 

، أفادت التقارير مواصلة الصحفيين والناشرين ممارسة الرقابة "غير مرغوب فيه"ا من محتوى ديني خلوه

وذكرت المصادر أن وزارتي الثقافة .  الذاتية فيما يخص المواد التي قد تعتبرها الحكومة معادية لإلسالم

بالمسلمين الشيعة، أو التي  واالوقاف والشؤون االسالمية واصلتا الرقابة على، أو منع، النصوص المتعلقة

 .، أو تُبشر بأديان غير االسالم(تنظيم الدولة االسالمية في العراق والشام)تتعاطف مع داعش 

 

واصلت الحكومة السماح للجماعات الدينية غير المسلمة واالفراد غير المسلمين باستيراد الُكتب المقدسة 

 .جماعيوالمواد الدينية االخرى لالستخدام الشخصي أو ال

 

استمر الهندوس والبوذيون والبهائيون والجماعات الدينية األخرى غير المعترف بها االفتقار إلى مرافق 

، في "مجمع الكنائس"واستمر مجمع مسيمير الديني، الذي يعرف بـ .  مرخصة ليمارسوا فيها طقوسهم الدينية

قد سمحت الحكومة للكنائس غير المسجلة بممارسة و.  توفير مكاناً للعبادة للطوائف المسيحية الثماني المسجلة

 .    العبادة هناك أيضا، ولكن فقط تحت رعاية واحدة من الطوائف الثماني الُمعترف بها

 

مسيحيون االفادة بأن الحكومة بذلت جهوداً لتسهيل بناء مكان جديد للعبادة، وتوفير الدين الزعماء  واصل

تشرين األول وضع إئتالف الكنائس االنجيلية في / وفي أكتوبر.  سيميراالمن، وتحسين البنية التحتية في م

بعد أن وافقت الحكومة على تخصيص االرض  2013جديدة منذ عام  كنيسةقطر حجر االساس إلنشاء أول 

 .حزيران/ في يونيو
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ى الرغم من أن وأفادت التقارير بأن الحكومة أبقت على سياستها الخاصة بعدم تنفيذ قوانين عدم التمييز، عل

 .ختبار تلك السياسةالالمصادر ذكرت عدم وجود قضايا تتعلق بدعاوى تنطوي على تمييز ديني 

  

حظرت الحكومة ذبح الحيوانات خارج المرافق الُمرخصة، وهو اجراء قالت الحكومة بأنه قد تم اتخاذه 

ين على ممارسة شعائر الذبح في ومن الناحية العملية، كان االفراد قادر.  لضمان توفر ظروف صحية للذبح

 .فعلى سبيل المثال، أفاد هندوس نيباليون بأنهم تمكنوا من ذبح االضاحي في أماكن السكن.  االماكن الخاصة

 

شباط لخطبة الجمعة التي ألقاها رجل الدين / نقل تلفزيون قطر الذي تملكه الحكومة بثاً مباشراً في فبراير

وأفادت التقارير بأن خطبة رجل الدين لم تكن .  تهل فيها لكي يُقتل اليهودالسعودي سعد عتيق العتيق، وأب

 . شباط/ مكتوبة من قِبل الحكومة ولم تسمح له الحكومة بإلقاء الُخطب في البلد بعد فبراير

 

، عن اآلراء الدينية على االنترنتالسلمي لم يتم اإلبالغ عن حاالت قامت فيها الحكومة بالرقابة على التعبير 

وذكر رؤساء الكنائس والجماعات الدينية االخرى بأن االفراد الذين نشروا .  وذلك للسنة الثانية على التوالي

تعليقاتهم على االنترنت مارسوا الرقابة الذاتية، واعتمدوا عوضاً عن ذلك على الحديث الشفهي وارسال 

 .النشرات االخبارية بالبريد االلكتروني لنشر المعلومات

 

ن بقي التبشير أمر يُعاقب عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى خمس سنوات، ظلت سياسة الحكومة متمثلة في حي

 .  هم بالتبشير دون إجراءات قانونية رسميةمقيافي في إبعاد االجانب الذين يشتبه 

 

لقيود وذكر رؤساء الكنائس بأن قدرتهم على جمع األموال وتوزيعها لألعمال الخيرية ظلت محدودة بفعل ا

التي فرضتها الحكومة على عدد ونوعية الحسابات المصرفية التي يمكن للكنائس ان تمتلكها، فضال عن 

وواصلت بعض الكنائس األصغر غير .  متطلبات االبالغ عن  المقاولين العاملين مع الكنائس وعن المتبرعين

 .الُمسلجة استخدام حسابات شخصية لزعماء دينيين لصالح أنشطة الكنيسة

 

 وضع احترام المجتمع للحرية الدينية:  القسم الثالث
 

أيار قيام حشد من المقيمين الهنود باالعتداء على رجل آخر / أفادت وسائل االعالم المحلية والدولية في مايو

. هندي في مركز تسوق محلي بزعم قيامه بنشر تعليقات معادية لإلسالم على احد مواقع التواصل االجتماعي

ونظمت أيضا اجتماعات مع  ،التقارير بأن الحكومة أجرت تحقيقاً واصدار بيانات أدانت فيها الحادثوأفادت 

 .الجالية الهندية في محاولة لنزع فتيل التوتر

 

وردت تقارير عن تعرض أفراد للمضايقة، بصورة شخصية وعلى االنترنت، وذلك لتعبيرهم عن مشاعر 

 .   معادية لإلسالم على االنترنت
 

والراية ، والعرب، والشرق، الوطنتمرت بعض الصحف الخاصة الصادرة باللغة العربية، بما فيها جريدة اس

 .  مسيئة لليهود والرموز اليهودية، وذلك مرة كل بضعة أشهر تقريباً سياسية في نشر رسوم كاريكاتورية 

 

ل حرية العبادة في المنزل  استضاف مركز الدوحة الدولي شبه الحكومي المعني بحوار االديان نقاشات حو

 .  وكيف يمكن للتسامح الديني أن يكون وسيلة لحل الصراع الطائفي
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 سياسة الحكومة األمريكية:  القسم الرابع

 

التقى سفير الواليات المتحدة، وموظفو السفارة، ومسؤولون زائرون من وزارة الخارجية مع مسؤولين 

د أماكن العبادة ونوعها ومواقعها، واحتمال أن تقيد المراسيم حكوميين لمناقشة القيود المفروضة على عد

كما هو الحال، على سبيل المثال، مع المرسوم المتعلق بكيفية احتفال األفراد  -الدينية الحكومية الحرية الدينية 

وسهلت .  وعقدت السفارة مناقشات ُمماثلة مع منظمات شبه حكومية مثل مؤسسة قطر.  بشهر رمضان

والتقى موظفو السفارة مع ممثلين عن الجماعات الدينية .  ة االتصاالت بين الزعماء الدينيين والحكومةالسفار

لمناقشة احتياجات مجتمعاتهم المحلية، مثل الحاجة إلى المزيد من أماكن العبادة، ووجهة نظرهم حول منهج 

 .الحكومة تجاه التسامح الديني وأهمية التعاون مابين االديان


