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 رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطرو 

السييييداا والسيييادة رمسييياا وممسليييي المةسسييياا الوطنيييية لحقيييوق 

 اإلنسان

 السيداا والسادة ممسلي الحكوماا

 الحضور الكريم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 يطيب لي  يي  تهي هذ  يلك مل أنيأ حب حكميب س يا سكويا مل   تيأ 

تننيييكد لنلييأ بطيير سنمييكم حمنييك  تيي تنر ا ملقطريييأ و نحب حلقييذ ل ييا 

ملهن ي ملثكتن مشر لنن دى آويك نملن يط ملهكلئ لأن وهيكد مل ننييأ 

 ل ق ق مإللهكب.

 

ملهين  ملشيي ت تنييا سين  ت ت بيكلة مضرة صكمبإب لنلأ بطر 

منيييد آ  ييييكل  تلنيييذ س يييذ إت كليكتهيييك ن يوكتهيييك مل   تييييأ نت وهيييكد 

مأى منكيأ نتلزيز نضينكب مقي ق مإللهيكب ل يذ ملنم نع ملندل  ييهك 



تن تطأ بدته حكضيهك ملطيةيأ و ت مننيكا  يكب حن تقينيكا حن م يى ميكسرما و 

و نإلنييك نمٌييب  سييأب كليي  لييا يلييد مف يييككما ييي  مييكلا ملييي   إينكلييكا تنهييك 

 حفالب   نبكل ل   ترو  ي  نٌدمب ملنم نع ملدنل .

 

تيييرمكما و إب تيييك حمأنيييه مضيييرة صيييكمب ملهييين  م تيييير ملن يييدى 

و تيين حب فيييكك مقيي ق مإللهييكب يلييد فيييككما مويي رمتيميكا لدنلييأ نت ييرمكما 

يييي  و إلنيييك ي ةيييدى  0202بطييير و يييي  إنيييكك تن ييييل ك لر ييييأ بطييير 

 تييأ ملقطريييأ م ب و نسخطييى مثيثييأ و ملخطيي مد مل يي  تقيي   سهييك مل  

ل  هييين حنضييكع مللنييك  ييي  لنلييأ بطيير و نت قيييا ملنلييكيير مللكلنيييأ 

و ت تنأ سأب كل  يصب ي  ملنهكيأ ي  تصيأ أ ملدنليأ لضنكب مق بها 

 ال ضد ك و نيهكمد مأى ت قيا حمأى تلدالد مل ننيأ ييهك.

 

 لمنييكا  ف كتييكا يهلييه يهييرل  حب حمأيين ميين تقييديا مل   تييأ ملقطريييأ

سنةأغ فنهيين حليد لنالك حتري ي  لنن يدم ا و تهيك نأا تنهيك يي   ون يكا 

لما حمنك  ملنن دى نح دميه ي  منكيأ مق ق مإللهيكب يي  تنطقيأ آوييك 

 نملن يط ملهكلئ.

تييييرة حفييييرى حكمييييب س ييييا مأييييى حك  بطيييير ملطيةييييأ نحتننييييى 

 ملنمكم نملهال  مأي ا نكمنأ هللا نسر كته.لن تنر ا 


