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ت .توافر الإح�شاءات ومبداأ ال�شفافية في توفير المعلومات
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الق�سم ال�ساد�ص اأن�سطة اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان بدولة قطر
اأو ًل :الأن�سطة التي قامت بها اللجنة في دولة قطر
 .1الندوات والموؤتمرات
 .2الدورات التدريبية
 .3الزيارات الميدانية
 .4برامج رفع الوعي والتثقيف للمدار�س والكليات
 .5الحمالت العالمية والمنا�شبات الحتفالية
ثاني ًا :الأن�شطة التي قامت بها اللجنةخارج دولة قطر
 .1الدورات والور�س التدريبية
 .2الزيارات الميدانية الخارجية
 .3الجتماعات ذات ال�شلة بع�شوية اللجنة مع المنظمات القليمية والدولية
لحقوق الإن�شان
 .4الجتماعات مع الآليات القليمية والدولية لحقوق الإن�شان.
ثالثاً :عدد الطلبات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الن�سان
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المقدمـة
(اأ) نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان
اأُن�شئت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانفي العام  2002بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الإن�شان في
دولة قطر ،وقد خ�شع قانون اإن�شائها لعدة تعديالت من اأجل تحقيق المزيد من ال�شتقاللية و�شمان
الح�شانة لأع�شائها اأثناء ممار�شة مهامهم المتعلقة بحقوق الإن�شان ،بما يتوافق مع مبادئ باري�س
الناظمة لمراكز الموؤ�ش�شات الوطنية لحقوق الإن�شان التي اأقرتها الجمعية العامة لالأمم المتحدة.
الأمر الذياأ�شهم في ح�شول اللجنة على العتماد من الدرجة (اأ)لمرتين متتاليتين من قبل التحالف
الدولي للموؤ�ش�شات الوطنية لحقوق الإن�شان  ،GANHRIهذا وتعمل اللجنة في اأجواء اإيجابية ومواتية
لتحقيق المزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإن�شان واحترامها ،وتتمتع بالحرية الكاملة في ممار�شة
اأن�شطتها واإبداء اآرائها في مناخ �شيا�شي منفتح ،وهذا ما اأكد عليه ح�شرة �شاحب ال�شموال�شيخ
تميم بن حمد اآل ثاني اأمير دولة قطر اأمام الجمعية العامة لالأمم المتحدة في الدورة  72ل�شهر
�شبتمبر  2017باهتمام الدولة بتعزيز حالة حقوق الإن�شان وحمايتها باعتبارها خيار ًاا�شتراتيجيا
يمثل الركيزة الأ�شا�شية للتنمية ال�شاملة ،كما اأكد �شموه باأن دولة قطر لن تاألوا جهد ًا في العمل على
تعزيز دور وجهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق ماين�شده المجتمع الدولي من �شلم واأمن ،وتعزيز
حقوق الإن�شان والدفع بعجلة التنمية ،و�شتوا�شل جهودها في الو�شاطة لإيجاد حلول عادلة في مناطق
النزاع.
وتكمن ر�شالة اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانفي حماية وتعزيز حقوق الن�شان لكل من يخ�شع للولية
القانونية بدولة قطر من مواطنين ،ومقيمين ،وعابرين باإقليم الدولة .ولكي تتمكن من تحقيق هذه
الر�شالة فاإنها ت�شعى اإلى ن�شر الوعي والتثقيف ،وتوفير الحماية والم�شاندة الالزمة لالأفراد ،اإ�شافة
اإلى اهتمامها ببناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإن�شان.
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ولها في �شبيل ذلك ممار�شة الخت�شا�شات والمهام التالية:
.1

اقتراح ال�شبل الالزمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالتفاقيات والمواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإن�شان ،والتي اأ�شبحت الدولة طرف ًا فيها ،والتو�شية ب�شاأن ان�شمام الدولة اإلى
غيرها من التفاقيات والمواثيق الدولية.

 .2تقديم الم�شورة والتو�شيات للجهات المعنية في الم�شائل المتعلقة بحقوق الإن�شان.
 .3النظر في اأي تجاوزات اأو انتهاكات لحقوق الإن�شان ،والعمل على ت�شوية ما تتلقاه من بالغات اأو
�شكاوى والتن�شيق مع الجهات المخت�شة لتخاذ الالزم ب�شاأنها ،واقتراح ال�شبل الكفيلة بمعالجتها
ومنع وقوعها.
 .4اإبداء المقترحات الالزمة للجهات المعنية ب�شاأن الت�شريعات القائمة وم�شاريع القوانين ،ومدى
مالءمتها لأحكام التفاقيات الدولية لحقوق الن�شان التي تكون الدولة طرفا فيها.
 .5ر�شد اأو�شاع حقوق الإن�شان في الدولة واإعداد التقارير المتعلقة بها ورفعها اإلى مجل�س الوزراء
م�شفوعة بمرئياتها في هذا ال�شاأن.
 .6ر�شد ما قد يثار عن اأو�شاع حقوق الإن�شان بالدولة والتن�شيق مع الجهات المعنية للرد عليها.
 .7الم�شاهمة في اإعداد التقارير الوطنية المقرر تقديمها من الدولة اإلى الهيئات والجهات الدولية
المعنية بحقوق الإن�شان ب�شاأن التفاقيات التي اأ�شبحت طرف ًا فيها.
 .8التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإن�شان وحرياته والم�شاركة
في المحافل الدولية المتعلقة بها.
 .9ن�شر الوعي والتثقيف بحقوق الإن�شان وحرياته وتر�شيخ مبادئهما على �شعيدي الفكر والممار�شة.
 .10اإجراء الزيارات الميدانية للموؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية واأماكن الحتجاز والتجمعات
العمالية والدور ال�شحية والتعليمية ور�شد اأو�شاع حقوق الإن�شان بها من رئي�س واأع�شاء اللجنة.
 .11التن�شيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإن�شان داخل الدولة في مجال اخت�شا�شات ومهام
كل منها.
 .12عقد وتنظيم الموؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقا�س في الموا�شيع المتعلقة بحقوق
الإن�شان وحرياته والتن�شيق مع الجهات المعنية في هذا ال�شاأن عند القت�شاء.
7
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 .13الم�شاهمة في اإعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث ذات ال�شلة بحقوق الإن�شان والم�شاركة
في تنفيذها.
(ب) التمهيد:
تت�شح حالة حقوق الإن�شان في دولة قطر في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان لعام 2017م من
خالل التطورات الت�شريعية وال�شيا�شية والممار�شات التي ح�شلت ب�شاأن مختلف مكونات المنظومة
العالمية لحقوق الإن�شان وتجلياتها الوطنية .وكانت اأبرز المحاور التي تبدت من خاللها هذه
التطورات لالثني ع�شر
�سهرا المن�سرمة على النحو التالي -:القوانين الت�شريعية ،الحقوق المدنية وال�شيا�شية ،والحقوق
القت�شادية والجتماعية والثقافية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
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الملخ�س التنفيذي
يلقي هذا التقرير ال�شوء على و�شع حقوق الإن�شان في دولة قطر للعام  ،2017من خالل وجهة نظر
اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان وتو�شياتها للحكومة ،المبنية على المعايير والمواثيق الدولية لحقوق
الإن�شان والتفاقيات التي �شادقت عليها الدولة.
ويتناول الق�شم الأول من هذا التقرير التطورات الت�شريعية ،حيث �شدرت عدة قوانين مرتبطة
بحقوق الإن�شان من اأبرزها اإ�شدار قانون الم�شتخدمين في المنازل ،الذي منح للمرة الأولى حقوق ًا
للعاملين في المنازل بعد اأن كانوا م�شتثنين من قانون العمل .وتم الن�س على الحد الأدنى والأق�شى
ل�شن م�شتخدمي المنازل من الجن�شين ،والحد الأق�شى ل�شاعات العمل التي حددها بع�شر �شاعات
يومي ًا تتخللها فترات للراحة ،وعطلة اأ�شبوعية ل تقل عن اأربع وع�شرين �شاعة متتالية ،بالإ�شافة اإلى
اإجازة �شنوية مدفوعة الأجر لمدة ثالثة اأ�شابيع  ،ف�ش ًال عن مكافاأة نهاية الخدمة .هذا بالإ�شافة
لتطوير اآليات الو�شول للعدالة من خالل اإ�شدار تعديل قانوني باإن�شاء لجنة لف�س المنازعات العمالية
التي �شتف�شل في الق�شايا المعرو�شة اأمامها خالل ثالثة اأ�شابيع من تاريخ اأول جل�شة لنظر النزاع
اأمامها ،مما �شيحقق �شرعة الف�شل في المنازعات والو�شول للعدالة.
واأو�شت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان �شمن هذا الق�شم بالم�شادقة على عدد من التفاقيات
والبروتوكولت الدولية ذات ال�شلة بحقوق الإن�شان ،ومنها ،العهد الدولي الخا�س بالحقوق
القت�شادية والجتماعية والثقافية ،والعهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية ،والتفاقية
الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�شرهم ،و البروتوكول الختياري لتفاقية مناه�شة
التعذيب.
اأما الق�شم الثاني من هذا التقرير فيتناول الحقوق المدنية وال�شيا�شية ،والحقوق القت�شادية
والجتماعية والثقافية ،حيث تم في خطوة اإيجابية تعيين � 4شيدات قطريات في ع�شوية مجل�س
ال�شورى للمرة الأولى منذ اإن�شائه اأوائل ال�شبعينات.
واأو�شت اللجنة ب�شرعة اإ�شدار القانون المنظم لنتخاب مجل�س ال�شورى الذي تحدد فيه �شروط
واإجراءات التر�شيح والنتخاب ،تاأكيد ًا لما جاء في خطاب �شمو اأمير دولة قطر بمنا�شبة افتتاح
دور النعقاد الـ(  )46لمجل�س ال�شورىواأهمية اأن ياأخذ هذا القانون حيز ًا في المناق�شة والحوار،
بما ي�شمن التوافق حوله ،وبما يعزز م�شاركة وتمثيل كافة فئات و�شرائح المجتمع بما فيها المراأة
والأ�شخا�س ذوي الإعاقة.
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وقد كررت اللجنة �شمن هذا الق�شم تو�شياتها ب�شاأن اإعادة النظر في عدة قوانين تتعلق بالحقوق
المدنية ،منها قانون الجن�شية ،وذلك من اأجل تحقيق الم�شاواة بين المراأة والرجل ب�شاأن الحق في
منح الجن�شية القطرية للزوج والأبناء .كذلك لتزال معاناة بع�س اأفراد الأُ�شر التي اأ�شقطت عنهم
الجن�شية القطرية قائمة منذ �شنوات ،ويواجهون �شعوبات في التمتع الكامل بحقوق الإن�شان ،ل�شيما
في مجال التعليم ،وال�شحة ،وال�شكن ،والتنقل ،مما يتعين اإيجاد حلول �شريعة ومن�شفة.
وعلى �شعيد الحق في تكوين الجمعيات ،اأو�شت اللجنة ب�شرورة اإعادة النظر في قانون الجمعيات،ولئن
�شهد العام  2017ت�شجيل و�شهر عدد  4جمعيات اإل اأنه ومن الناحية الت�شريعية ل يزال هذا الحق
يواجه قيود ًا متعلقة باإجراءات تاأ�شي�س الجمعيات وتحديد نطاق اأعمالها ،مما يتطلب التخفيف من
�شلطة الجهات الإدارية عليها ،واإتاحة الطعن اأمام الق�شاء على اأية قرارات اإدارية ت�شدر في �شاأنها.
هذا اإ�شافة اإلى �شرورة منحها ال�شمانات الالزمة واإعطائها م�شاحة اأكبر لأداء عملها .كذلك اأو�شت
اللجنة باإعادة النظر في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ا�شتخدمه من عبارات ف�شفا�شة
على غرار (النظام العام اأو المبادئ العامة) وهي الإ�شكالية الخا�شة بقانون المطبوعات والن�شر،
واأو�شت باإ�شدار قانون لتنظيم الأن�شطة الإعالمية يتبنى فل�شفة ت�شريعية حديثة تتفق مع المعايير
الدولية على نحو يعزز حرية الراأي والتعبير وال�شحافة.
من جانب اآخر وافق مجل�س الوزراء على «م�شروع قانون ب�شاأن بطاقة الإقامة الدائمة» ،والذي يجيز
لوزير الداخلية منحها لغير القطري اإذا توافرت فيه ال�شروط التي حددها القانون .ودعم ًا للحق في
التنقل بحرية وافق مجل�شالوزراءعلىم�شروعقانونبتعديلن�شالمادة ) (7منقانون تنظيمدخولوخروج
الوافدينواإقامتهم،وذلكباإيجاداآلية جديدة لخروج الوافدين من الدولة بغر�س الإجازة اأو المغادرة
النهائية اأو لأي غر�س اآخر بحيث يتم خروج العاملين الخا�شعين لقانون العمل ب�شكل مبا�شر دون
الحاجة اإلى اإبراز اإ�شعار بالإجازة با�شتثناء فئة من العمال تقت�شي طبيعة عملهم �شرورة اإخطار
�شاحب العمل م�شبق ًا واأخذ الموافقة الم�شبقة.
واأما في نطاق الحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية ،فقد ا�شتمل التقرير على معلومات حول
الحق في العمل والتعليم وال�شكن وال�شحة للمواطنين والمقيمين على اأر�س دولة قطر .بالإ�شارة
اأي�ش ًا اإلى مكافحة الإتجار بالب�شر .والتحديات التي لتزال تواجه حقوق العمالة المنزلية واإ�شكاليات
بع�س مكاتب ال�شتقدام.
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لقد ا�شتمر تطبيق القانون في ما يتعلق بال�شماح بتغيير جهة العمل ،ور�شدت اللجنة موافقة اإدارة
حقوق الن�شان بوزارة الداخلية على عدد ) (3639طلب تغيير جهة عمل ،منها عدد ) (2276تغيير جهة
عمل موؤقت ،وعدد ) (1363طلب تغيير جهة عمل دائم.
وتطبق الدولة نظام حماية الأجور ب�شكل تدريجي وفعال ،حيث بلغ عدد العمال الذين تم تحويل
راتبهم نهاية �شهر اأبريل  (1.371.312) 2017عام ًال.
وقد اأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان من خالل هذا التقرير تلقيها لعدد ) (6409طلب متنوع من
قبل المواطنين والعمالة الوافدة ،وكانت الأولوية في طلبات النتقال للعمل ،والمطالبة بالم�شتحقات
المالية مع ًا ،وطلبات المغادرة من الدولة ،وطلبات تقديم الم�شاعدة المالية  ،كما ُقدمت تو�شيات
للحكومة من اأجل تالفي بع�س الإ�شكاليات ذات الأولوية.
وعلى �شعيد الحق في ال�شكن ،تمنح الدولة المواطنين ت�شهيالت ومميزات قل نظيرها ،ولكن هذا
التقرير يركز على التحديات كمنح اأرا�س غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبع�س المواطنين ،وت�شرر
بع�شهم من ُبطء الإجراءات المتعلقة بتخ�شي�س وت�شليم الأرا�شي ووجود العديد من الحالت بقوائم
النتظار رغم توافر ال�شروط المقررة بحقهم وعدم اللتزام بمبد أا الأولوية في منح الأرا�شي وفق ًا
لت�شل�شل تاريخ الطلبات ،اإ�شافة ل�شتمرار اإ�شكاليات انتفاع (الرملة  ،المطلقة  ،وغير المتزوجة ،
المتزوجة من غير قطري ،ومن اأُعيدت له الجن�شية القطرية بعد اإ�شقاطها ) بنظام ال�شكان.
ويح�شل جميع ال�شكان على الحق في العالج حيث ي�شل مجموع النفقات ال�شحية كن�شبة مئوية من
الناتج القومي الإجمالي  ،2.2حيث بلغت اإنجازات القطاع ال�شحي حتى نهاية عام  (26) ،2016مركز ًا
�شحي ًا (11) ،م�شت�شفى عام وتخ�ش�شي (4) ،وحدات للقوم�شيون الطبي.
ويحوز جميع ال�شكان دون تمييز على بطاقات �شحية تخولهم ال�شتفادة من خدمات المرافق ال�شحية
الحكومية المجانية والأدوية ،ولئن ا�شتطالت مواعيد المعاينة وا�شطر المر�شى لالنتظار ،فاإن
العديد من ال�شكان العالج الحكومي ويثقون بفاعليته اأكثر من العالج في المراكز ال�شحية الخا�شة.
مع هذا يعاني بع�س العمال من ذوي الأجور الزهيدة اأو العمالة غير الماهرة من ا�شتهانة اأرباب
العمال بحقوقهم ال�شحية ،وعدم اإ�شدار البطاقات التي تمكنهم من ال�شتفادة من خدمات المراكز
ال�شحية الحكومية في الحالت غير الطارئة.
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وقد �شهد موؤ�شر وفيات الأطفال دون الخام�شة من العمر في دولة قطر انخفا�ش ًا وا�شح ًا حيث بلغ
معدل  9لكل  1000مولود حي في العام .2016
كما تناق�شت معدلت وفيات الأمهات لكل  100األف مولود حي ،اإذ بلغت 13حالة وفاة في العام
،2015بالمقارنة مع العام  1990التي و�شلت  29حالة.
مما يوؤكد توافر الرعاية ال�شحية ،والتغذية الجيدة ،والتح�شين الطبي ،ومياه ال�شرب النقية
والمرافق ال�شحية  ،بالإ�شافة اإلى اأن الولدات تجري تحت اإ�شراف اأخ�شائيين �شحيين مهرة.
وفي مجال التعليم افتتحت  10مراكز م�شائية ت�شتوعب اأربعة الف طالب وطالبة بر�شوم اقت�شاديةوذلك
من اأجل محو الأمية لتعليم الكبار من الن�شاء والرجال .وقد تم الإعالن عن ن�شبة الأمية في العام
 2016من قبل جهاز الإح�شاء ،حيث قدرت بـ  2.4لمن هم فوق  18عام ًا ،و (�شفر) بالمائة للطلبة
في �شن التمدر�س.
وتوؤكد هذه الن�شب نجاح الدولة في جذب الأطفال للتعليم ،اإ�شافة اإلى نجاح وفاعلية برامج التعليم
الموازي ،وبرامج تعليم الكبار النهارية والم�شائية.
و�شاهم قانون اإلزامية التعليم في ارتفاع معدلت القيد في مرحلة التعليم البتدائي ،حيث توفر دولة
قطر فر�ش ًا متكافئة للتحاق الذكور والإناث في مرحلة التعليم البتدائي والثانوي.
وفي العام  2017 - 2016بلغ عدد الذكور القطريين المتخرجين من جامعة قطر  147بينما بلغ عدد
الإناث القطريات المتخرجات  889اأي�شا من جامعة قطر .واأو�شت اللجنة بدرا�شة هذه الظاهرة
المتمثلة في زيادة عدد الإناث على الذكور في التعليم الجامعي والعالي ب�شكل كبير.
كما تناول الق�شم الثالث اأي�شا من هذا التقرير الحق في التنمية وكفالة ال�شتدامة البيئية ودور
اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان في ر�شد تطبيق الدولة لأهداف النمائية واتفاقية تغيير المناخ.
كما ا�شتمل على مالحظات لوا�شعي ال�شيا�شات ال�شناعية ،بما يتعين على الحكومة اأن ت�شرع به
في خطواتها المتعلقة بو�شع �شيا�شة مناخية �شاملة لجميع القطاعات مع التركيز ب�شكل خا�س على
ال�شناعات ذات ال�شتهالك المرتفع للطاقة.
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وفي الق�شم الرابع من هذا التقرير تناول حقوق الفئات الأولى بالرعاية ،كالمراأة والطفل وال�شخا�س
ذوي الإعاقة وكبار ال�شن .واأو�شت اللجنة باإيجاد اآلية لجمع بيانات عن العنف ال�شري ،و�شن ت�شريع
لمكافحته .وتطوير اآليات الو�شول للفئات الم�شتهدفة به،كما اأو�شت باإ�شدار قانون حقوق الطفل
الذي ُقدم م�شروعه لالأمانة العامة لمجل�س الوزراء من قبل المجل�س الأعلى لالأ�شرة –�شابق ًا-
واأعربت اللجنة عن قلقها من المماطلة في اإ�شدار هذه الت�شريعات التي تعتبرها على قدر كبير من
الأهمية،وبالن�شبة لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة ورغم كافة الخدمات المتوفرة لهم في عدد من المراكز،
لتزال دولة قطر تفتقد قاعدة بيانات �شاملة لهم ،كما تنعدم لديها معايير معتمدة ب�شكل قانوني
لالأبنية والطرقات ،ولم ي�شدر حتى الآن قانون ال�شخا�س ذوي الإعاقة هذا بالإ�شافة لوجود ق�شور
في الت�شجيع على اإن�شاء منظمات اأهلية تعمل في ميدان الفئات الأولى بالرعاية ،وقد جاءت التو�شيات
�شمن هذا التقرير لتطالب بتالفي كافة هذه الفجوات.
وفي الق�شم الخام�س ت�شمن هذا التقريرتداعيات الح�شار على دولة قطر وجهود اللجنة الوطنية
لحقوق الإن�شانفي مواجهته ،منذ تاريخ  5يونيو 2017م وحتى كتابة هذا التقريرعلى خلفية قطع
المملكة العربية ال�شعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالإ�شافة اإلى جمهورية م�شر
العربية عالقاتها الدبلوما�شية مع دولة قطر وتعتبر اللجنة اأن تلك الدول اتخذت حزمة من الإجراءات
والقرارات التع�شفية،نجمت عنها انتهاكات ج�شيمة دون اأية تجاوب من هذه الدول لمعالجتها.
كما تعتبر قرارات دول الح�شار وما ترتب عليها من اأ�شرار على كافة الأ�شعدة الإن�شانية ،انتهاك ًا
لجميع بنود حقوق الإن�شان المن�شو�س عليها في كافة ال�شرائع والقوانين والأعراف الدولية ،حيث
اأجبرت تلك الإجراءات المعلنة مواطني دولة قطر على الخروج من الدول الخليجية الثالث في
غ�شون  14يوم ًا ،ومنعت اأي مواطن قطري من الدخول اإلى اأرا�شيها ،وق�شت اأحيانا بالتفريق بين
المرء وزوجه والأم وولدها ،و�شرب عر�س الحائط بجميع المبادئ والمعايير الحقوقية والإن�شانية.
و بهذا الخ�شو�س خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان نحو  500جهة حقوقية ومنظمة دولية
واإقليمية حكومية وغير حكومية منا�شد ًة لهم بالتحرك العاجل لمعالجة اآثار الأزمة الإن�شانية التي
ت�شبب بها الح�شار ،وقامت بـاأكثر من  33زيارة لعوا�شم اأوروبية وعالمية لتعريفهم بحجم النتهاكات
القائمة على المواطنين والمقيمين في دولة قطر من قبل دول الح�شار.
وقد اأ�شدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ثمان تقارير اأربعة منها تقاريرعامة ،واأربعة خا�شة
بانتهاك الحق في التعليم ،والحرمان من تاأدية ال�شعائر الدينية،و انتهاك الحق في الملكية والحق
في ال�شحة.
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وقد ا�شتقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإن�شان
الحكومية منها وغير الحكومية مثل البعثة الفنية التابعة للمفو�شية ال�شامية لحقوق الإن�شان بالأمم
المتحدة  OHCHRوبعثة منظمة العفو الدولية  Amnestyوبعثة منظمة هيومن راي�س وت�س HRW
ومنظمة  AFDالدولية كما ا�شتقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان اأي�ش ًا وفود برلمانية من دول
اأوروبية بغر�س الطالع على النتهاكات الواقعة على دولة قطر ب�شبب الح�شار ،كما اأ�شدرت اللجنة
اأي�شا تو�شياتهاللمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الح�شار ،وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف
تداعياته على �شكان دولة قطر ،حيث طالبت دول الح�شار بعدة مطالبات اأهمها ،تحييد الملف
ال�شيا�شي عن التاأثير على الأو�شاع الإن�شانية والجتماعية ،وعدم ا�شتعماله كورقة �شغط لمخالفة
ذلكللقانون الدولي ،والقانون الدولي لحقوق الإن�شان،والتجاوب مع التقارير الدولية وتقارير اللجنة،
وال�شماح للمنظمات والبعثات الدولية بزيارات ميدانية لالطالع على الحالت الإن�شانية عن قرب
لإن�شاف ال�شحايا وتحديد الم�شئوليات.
وقد اأكدت كل الوفود والبعثات في تقاريرها على اأن ما قامت به دول الح�شار من اإجراءات وما اتخذته
من قرارات تع�شفية يمثل انتهاكا للحقوق المدنية وال�شيا�شية والحقوق القت�شادية والجتماعية
والثقافية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية من مواطنين ومقيمين ورعايا دول مجل�س التعاون الخليجي
وذلك لمخالفة تلك الإجراءات ال�شكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإن�شان ،كما
اأ�شارت اإلى اأن التدابير المتخذة من جانب دول الح�شار مبهمة وغير كافية وتفتقر لالآليات ول تعالج
الو�شع الحقوقي والإن�شاني ل�شحايا الح�شار.
كما قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان تو�شيات لدولة قطر من �شمنها ،دعوة لجنة المطالبة
بالتعوي�شات في ت�شريع اإجراءات التقا�شي ،وت�شهيل اإجراءات اإدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة
التعليمية القطرية ،واإن�شاف ال�شحايا عموم ًا ومعالجة الحالت الإن�شانية لبع�س المت�شررين
خ�شو�ش ًا .
و ُيختتم التقرير ق�شمه ال�شاد�س بذكر كافة الأن�شطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان من
موؤتمرات وور�س عمل ومنتديات ،ودورات تدريبية في هذا العام ،كان اأبرزها الموؤتمر الدولي لحرية
التعبير ،وحلقة نقا�شية حول دعم وتطوير خدمات العي�س الم�شتقل لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة ،وور�شة
عمل حول �شبل تفاعل الموؤ�ش�شات الوطنية لحقوق الإن�شان مع لجان التفاقيات بالأمم المتحدة،
كما اأجرت حمالت اإعالمية بمنا�شبة اليوم العالمي للمراأة والق�شاء على التمييز العن�شري ،واليوم
العالمي لل�شحة وال�شالمة في مكان العمل ،وغير ذلك من منا�شبات اأممية.
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وقد اأ�شدرت اللجنة الوطنية تو�شيات لعدة جهات داخلية بالدولة ،وذلك من خالل ندوة ال�شحة
وال�شالمة المهنيتينحيث طالبت في هذه التو�شيات بن�شر مبادئ منظمة العمل الدولية المتعلقة
نظم اإدارة ال�شحة وال�شالمة المهنيتين ،ومراقبة �شركات التدريب التي تعرف بـ (طرف ثالث)،
من ناحية توافر الترخي�س الدولي الالزم لهذه ال�شركات ،و�شروط اعتمادها ،ونوعية الخدمات التي
تقدمها ،هذا اإ�شافة اإلى التو�شية بجمع بيانات �شاملة وتوفير معلومات واإح�شاءات دقيقة حول عدد
وطبيعة الحوادث والأمرا�س المهنية واأعداد الوفيات.
كما ن�شرت اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان من خالل هذا التقرير اأن�شطتها في ميدان ن�شر ثقافة
حقوق الإن�شان في المدار�س والدورات التدريبية والمحا�شرات وور�شات عمل التي تم تقديمها
للطالب والمعلمين،والم�شرفين على اإنفاذ القانون خا�شة في ور�شة عمل بعنوان العمل ال�شرطي من
منظور المواثيق الدولية والت�شريعات الوطنية.
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الق�شم الأول :التطور على ال�شعيد الت�شريعي
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اأو ًل :الت�شريعات الوطنية:
�شهد العام  2017تطور ًا اإيجابي ًا على الم�شتوى الت�شريعي ،تمثل في ال�شتجابة لعدد مما �شبق تقديمه
من تو�شيات ومقترحات للجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ب�شاأن-:
اأ-القوانين:
 قانون رقم ( )1ل�شنة  2017بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم ( )21ل�شنة  2015بتنظيمدخول وخروج الوافدين واإقامتهم.
�شدر هذا القانون باإدخال بع�س التعديالت على اآلية خروج الوافدين من الدولة بغر�س الإجازة اأو
في حالة حدوث ظرف طارئ اأو لأي غر�س اآخر للحق في التنقل وحرية ال�شفر للوافدين للعمل ،غير
اأن اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان لتزال تو�شي باأن يتم ال�شماح بخروج الوافدين للعمل -ل �شيما
فئة العمالة من ذوي الأجور الزهيدة  -ب�شكل مبا�شر دون الحاجة للح�شول على موافقة م�شبقة.
 قانون رقموالتجارية:

()2

ل�شنة

2017

المتعلق باإ�شدار قانون التحكيم في المواد المدنية

اأو�شت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان في تقاريرها ال�شنوية ال�شابقة باإ�شدار هذا القانون ،ذلك
اأن ما تت�شمن اأحكامه من اآليات جديدة توؤدي اإلى الف�شل في كثير من المنازعات دون �شغل مرفق
الق�شاء بها ف�ش ًال عن اأن ال�شرعة التي تت�شم بها هذه الآليات في الف�شل في المنازعات تُزيد من
فر�س ال�شركات العالمية فيبدولة قطر.
 قانون رقم ( )4ل�شنة  2017بتعديل بع�س اأحكام قانون العقوبات ال�شادر بالقانونرقم ( )11ل�شنة :2004
يعد هذا القانون اإ�شهام ًا في تعزيز وحماية الحق في الخ�شو�شية ،وحماية الأفراد من الإ�شاءة اأو
الت�شهير ،وحفظ حرمة الحياة الخا�شة بهم وعدم الم�شا�س بها.
 قانون رقم ( )9ل�شنة  2017ب�شاأن تنظيم المدار�س :ا�شتمل هذا القانون على خم�شة ع�شر مادة ت�شمنت التعريفات والأمور المالية الالزمة لالعتمادات
العلمية وتنظيم المدار�س والكوادر الإدارية والأكاديمية ،حيث منح القائمين بت�شغيل المدار�س
17
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مهلة � 6شهور لت�شوية الأو�شاع المالية والإدارية ،كما اأنه من التغيرات الواجب ذكرها في خ�شو�س
المدار�س الم�شتقلة ،اأنه بعد تحولها الى مدار�س حكومية تم حذف م�شمى الم�شتقلة من لوحاتها
وتغيير م�شماها وو�شع �شعار وزارة التعليم والتعليم العالي عليها.
 قانون رقم ) (10ل�شنة  2017بتعديل بع�س اأحكام المر�شوم بقانون رقم ) (17ل�شنة 2010بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان:
لم تت�شمن التعديالت الواردة بهذا القانون مقترحات اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان التي اأبدتها
ب�شاأن اإدخال بع�س التعديالت عليه ،ومن بينها:
 اإ�شناد الخت�شا�س المن�شو�س عليه في المادة ) (33/2من اتفاقية حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقةوالمتعلق بوجوب اإن�شاء اآلية وطنية م�شتقلة لتعزيز التفاقية وحمايتها ور�شد تنفيذها اإلى اللجنة
الوطنية لحقوق الإن�شان ،نظر ًا لتوافر ال�شروط المتطلبة والمتعلقة بمبادئ باري�س في اللجنة.
 مراعاة التعديالت المو�شي باإدخالها على قانون اللجنة من قبل لجنة العتماد الدولية -التابعةللتحالف العالمي للموؤ�ش�شات الوطنية لحقوق الإن�شان -والواردة �شمن تقرير العتماد في نوفمبر
 ،2015بمنا�شبة اإعادة ت�شنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بالدرجة (اأ).
 قانون رقم ( )13ل�شنة  2017بتعديل اأحكام قانون العمل ال�شادر بالقانون رقمل�شنة  2004والقانون رقم ( )13ل�شنة  1990باإ�شدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية:
()14

بموجب اأحكام هذا القانون تم اإن�شاء لجنة “ف�س المنازعات العمالية” التي تخت�س بالف�شل في
المنازعات الفردية النا�شئة عن تطبيق اأحكام قانون العمل اأو عن عقد العمل ،وتف�شل اللجنة في
المنازعات العمالية خالل ثالثة اأ�شابيع من تاريخ اأول جل�شة لنظر النزاع اأمامها ،وتكون لقراراتها
ال�شادرة بالف�شل في النزاع قوة ال�شند التنفيذي ،وم�شمولة بالنفاذ المعجل ،كما اأعطى القانون
لذوي ال�شاأن الحق في الطعن على القرارات ال�شادرة منها اأمام محكمة ال�شتئناف.
وت�شيد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بهذا القانون ،الذي يتما�شى مع تو�شياتهاب�شرورة ا�شتحداث
اآليات جديدة وتفعيلها بما يعمل على تح�شين اآليات الو�شول للعدالة و�شرعة الف�شل في الق�شايا
العمالية ،ويحد من العبء على المحاكم ،ويوؤدي اإلى تح�شين ظروف ممار�شة الحق في التقا�شي
ويعزز حقوق هذه الفئة.
18
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 قانون رقم ( )15ل�شنة  2017ب�شاأن الم�شتخدمين في المنازل:ياأتي هذا القانون ا�شتجابة لما اأو�شت به اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان مرار ًا من �شرورة اإ�شدار
قانون ينظم ويحمي وتعزز حقوق هذه الفئة ،وقد منح هذا القانون م�شتخدمي المنازل العديد من
الحقوق الأ�شا�شية ،خا�شة الن�س على الحد الأدنى والأق�شى ل�شن م�شتخدمي المنازل من الجن�شين،
والحد الأق�شى ل�شاعات العمل التي حددت بع�شر �شاعات يومي ًا تتخللها فترات للراحة وتناول
الطعام ،والن�س اأي�ش ًا على عطلة اأ�شبوعية ل تقل عن اأربع وع�شرين �شاعة متتالية ،بالإ�شافة اإلى
اإجازة �شنوية مدفوعة الأجر لمدة ثالثة اأ�شابيع تجوز تجزئتها واختيار موعد ومكان ال�شتفادة منها،
ف�ش ًال عن مكافاأة نهاية الخدمة عن كل �شنة ق�شاها.
وت�شييد اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان بهذا القانون غير اأنها تبدي عدة مالحظات ترى اأهمية
مراعاتها ومنها ،اأن تكون ترجمة بنود عقد ال�شتخدام بلغة بلد الم�شتخدم ،لتي�شير اإلمام ومعرفة
الم�شتخدم بكافة حقوقه والتزاماته المن�شو�شة في العقد ،وكذلك فاإن المادة ) (16منحت �شاحب
العمل �شلطة وا�شعةفي ف�شل الم�شتخدم،كما خال ن�س القانون من بع�س الحقوق وال�شمانات الهامة
للم�شتخدمين في المنازل منها:
 عدم الن�س على حقهم في الح�شول على اإجازة مر�شية ،وتنظيم اأحكام تلك الجازة. عدم الن�س على حقهم في اأن تكون لهم تنظيمات عمالية على غرار ما قرره الم�شرع القطريللعمال في قانون العمل رقم  14ل�شنة  2014ب�شاأن حق العمال في تكوين التنظيمات العمالية.
 عدم الن�س على تنظيم الحد الأدنى لالأجر الذي يجب اأن يتقا�شاه الم�شتخدمون في المنازل. عدم الن�س على التزام مكاتب ال�شتقدام بفترة اختبار منا�شبة للم�شتخدم ي�شمن خاللها جديةالم�شتخدم في العمل ،واإل كان ملزم ًا برد المبالغ التي تم الح�شول عليها من �شاحب العمل،
واإعادة الم�شتخدم اإلى بلده ،وذلك في الأحوال التي ل يكون ل�شاحب العمل يد فيها.
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ب -قرارات اأميرية
 قرار اأميري رقم ( )22ل�شنة  2017بتعيين اأع�شاء جدد في مجل�س ال�شورى وتجديدع�شوية بع�س اأع�شاء فيه �شابقا.
ت�شمنهذا القرار تعيين � 4شيدات في ع�شوية مجل�س ال�شورى لأول مرة منذ تاأ�شي�س المجل�س اأوائل
ال�شبعينات ،وترىاللجنة الوطنية لحقوق الإن�شاناأنها خطوة اإيجابية في مجال تمكين المراأة ،تعك�س
اهتمام دولة قطر بدور المراأة الهام في تحقيق التنمية الم�شتدامةوكعن�شر مهم من عنا�شر قوة
المجتمع.
ج -قرارات مجل�س الوزراء:
 قرار مجل�س الوزراء رقمالتجار بالب�شر:

()15

ل�شنة  2017ب�شاأن اإن�شاء اللجنة الوطنية لمكافحة

ت�شيد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بهذا القرار الذي يعد ا�شتجابة لما طالبت به �شابقا ،حيث
تقدمت اللجنة في عام  2016لمعالي رئي�س مجل�س الوزراء بمقترح متكامل من اأجل اإن�شاء اآلية
تن�شيق وطنية لمكافحة الإتجار بالب�شر ،ومما ل�شك فيه اأن اإن�شاء هذه الآلية �شرورة لجملة من
العتبارات لعل من اأهمها تنفيذ اللتزامات الدولية الملقاة على عاتق دولة قطر بموجب ان�شمامها
اإلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأ�شخا�س ،وبخا�شة الن�شاء والأطفال ،المكمل لتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
تو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان الحكومة ب�شرعة اإ�شدار الت�شريعات الآتية:
 قانون حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة. قانون حقوق الطفل ،وتعديل كافة الت�شريعات المدنية والجنائية بما يتفق واأحكام اتفاقية حقوقالطفل.
 قانون تنظيم اللجوء ال�شيا�شي ،طبق ًا لن�س المادة )  ( 58من الد�شتور الدائم لدولة قطر ،والذيتم اقتراح واإعداد الم�شروع الخا�س به من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان.
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ثاني ًا  :التفاقيات الدولية
 �شدر مر�شوم رقم ) (63ل�شنة  2017بالموافقة على ان�شمام دولة قطر اإلى البروتوكول الخا�س بمنعوقوع اأحداث العنف غير الم�شروع في المطارات التي تقدم خدمات النقل الجوي الدولي.
ولم ي�شهد عام 2017م م�شادقة دولة قطر على اأية اتفاقيات دولية جديدة ذات �شلة بحقوق الإن�شان.
ومازالت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان تو�شي الحكومة بالم�شادقة على:
 العهد الدولي الخا�س بالحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية. العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية. التفاقية الدولية لمنع الختفاء الق�شري.التفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�شرهم. البروتوكول الختياري لتفاقية مناه�شة التعذيب. البروتوكول الختياري للق�شاء على التمييز �شد المراأة. -البروتوكول الختياري لتفاقية حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.
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الق�شم الثاني  :اأو�شاع حقوق الن�شان في دولة قطر
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اأو ًل :الحقوق المدنية وال�شيا�شية:
�شوف يتم تناول هذه الحقوق وفق ًا للترتيب التالي:
 .1الحق في الحياة:
هو اأحد الحقوق الأ�شا�شية التي كر�شتها ال�شرعة الدولية لحقوق الإن�شان  ،وعلى الرغم من خلو
الد�شتور القطري من الن�س �شراحة على حماية هذا الحق ،فاإن منظومة الت�شريعات الجزائية كفلت
الحماية الالزمة له ،وجرمت الم�شا�س به باأق�شى �شور الجزاء.
لم تر�شد اللجنة الوطنيةاأو تتلقى اأيطلبات اأو �شكاوى خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير ت�شير
اإلى حدوث انتهاك لهذا الحق مما قد يقع في نطاق م�شوؤولية ال�شلطات العامة.
ووفق ًا لالإح�شائية الواردة للجنة الوطنية لحقوق الن�شان من المجل�س الأعلى للق�شاء ب�شاأن مجموع
الأحكام ال�شادرة بالإعدام خالل عام � ،2016شدرت ) (8اأحكام به ،ول تزال تلك الأحكام محل طعن
اأمام محكمة التمييز.
جدير بالذكر اأن قانون الإجراءات الجنائية القطري ين�س على مجموعة من ال�شمانات لمن يحكم
1
عليه بالإعدام ،اأ�شارت اإليها اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان في تقاريرها ال�شنوية ال�شابقة.
 .2الحق في الحرية والأمان ال�شخ�شي:
 oت�شدرت دولة قطر للعام التا�شع على التوالي قائمة دول ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا في
موؤ�شر ال�شالم العالمي  GLOBAL PEACE INDEXللعام الحالي 2017م ،وفي المرتبة ا لـ )(30
على الم�شتوى العالمي من بين ) (163دولة �شملها التقرير ،وقد اأحرزت دولة قطر درجة )(1.664
حيث تقدمت بدرجة ) (0.052مقارنة بالعام الما�شي.
 oحافظت دولة قطر على ت�شنيفها الأول على م�شتوى ال�شرق الو�شط و�شمال اإفريقيا طيلة
ال�شنوات الما�شية في الفترة من ) (2017 - 2009كما احتلت مراكز متقدمة على الم�شتوى العالمي
خالل الفترة ذاتهاباإحرازها معدلت تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمةمن
اأبرزها (تدني معدلت الجرائم ،انخفا�س معدلت ارتكاب جرائم القتل ،انخفا�س عدد ال�شجناء،
ا�شتقرار الأو�شاع ال�شيا�شية ،مجتمع خال من الإرهاب ،العالقات الدولية الجيدة) ..2
 - 1يراجع تقرير اللجنة الوطنية لحقوق ا لإن�شان للعام http://www.nhrc-qa.org 2014
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf - 2
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 oو�شنف التقرير ،الذي ي�شدره معهد لندن لالقت�شاد وال�شالم دولة قطر باأنها الدولة الوحيدة في
منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا التي تعد �شمن الدول الخم�شين الأكثر اأمنا على م�شتوى
العالم ،ويعك�س هذا الأمر المكانة التي تتبواأهادولة قطر على م�شتوى العالم في مجال الأمن
والتي جاءت متما�شية مع روؤية قطر ) (2030وا�شتراتيجية وزارة الداخلية الرامية اإلى تعزيز
الأمن والأمان على م�شتوى الدولة.
 oوجاءت دولة قطر في المرتبة الأخيرة في م�شتويات الجريمة على م�شتوى العالم من بين
دولة �شملها التقرير ،لت�شبح بذلك اأقل الدول العربية ودول العالم في معدلت الجريمة بتقييم
)،(15.70كما ورد فيالتقرير ال�شنوي لموؤ�شر الجريمة العالمي ل�شنة 2017م ،الذي يقي�س معدل
3
الجريمة ب�شورة ن�شف �شنوية.
125

العتقال اأو الحتجاز التع�شفي:
يحظر الد�شتورالقطريالعتقال اأو الحتجاز التع�شفي.
 تلقتاللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان خالل عام � 2017شكوى من اإحدى المواطنات تفيد بقيامال�شلطات الأمنية باإلقاء القب�س على اأخيها الذي يحمل جن�شية اإحدى الدول العربية ،ومنعه من
ال�شفر دون �شند قانوني اأوتوجيه تهمة اإليه ،وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان بالتق�شي
عن المركز القانوني للمذكور حيث اأفادتها الجهات المخت�شة بعدم �شحة هذه ال�شكوى ،واأن
اإيقاف المعني تم لأ�شباب قانونية تتعلق بتهمة ارتكاب بع�س المخالفات.
 ر�شدت اللجنةالوطنية لحقوق الإن�شان من خالل و�شائل الإعالم ومواقع التوا�شل الجتماعي مااأثارته بع�س جمعيات حقوق الإن�شان خارج دولة قطر وادعائها بقيام ال�شلطات القطرية باعتقال
اأحد القطريين لقيامه باأداء فري�شة الحج هذا العام ب�شفة فردية.
وفي هذا الخ�شو�س توا�شلت اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان مع الجهات الأمنية المخت�شة ،التي
اأفادت باأن المواطن المذكور لم يكن رهن العتقال ،وقد تم ا�شتجوابه ومن ثم الفراج عنه ،واأنه
محال للجنة تاأديبية لمخالفة اللوائح الع�شكرية بذهابه لل�شفر ،ولإدلئه بت�شريحات لو�شائل الإعالم،
كونه يعمل في ال�شلك الع�شكري مما ي�شتلزم الح�شول على اأذن م�شبق.
كما توا�شلت اللجنة الوطنية اأي�ش ًا مع المواطن الم�شار اإليه حيث اأفاد اأنه تم العتداء عليه من قبل
مجهولين داخل اأرا�شي المملكة العربية ال�شعودية في يوم  5دي�شمبر 2017م دخل اإلى دولة قطر في
� 6شبتمبر 2017م بعد هذا العتداء مبا�شرة .
https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2017 - 3
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وتعتبر اللجنة الوطنية الإ�شاءة التي لحقت بهذا المواطن القطري نتاج ًا طبيعي ًا لـ “خطاب الكراهية
والتحري�س الذي تبثه و�شائل الإعالم في دول الح�شار �شد دولة قطر والقطريين“.
وتنوه اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان باأنها لم تتلق اأو تر�شد اأية �شكاوى تفيد بتعر�س من ذهب ب�شكل
فردي لأداء الحج هذا العام من القطريين لم�شايقات اأو مالحقات من قبل الجهات الأمنية القطرية.
 وتلقت اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان �شكوى من اإحدى المنظمات الدولية تفيد باحتجاز ثالثةمواطنين موقوفين بجهاز اأمن الدولة دون توجيه اأي تهم لهم ،وقد قامت لجنة الر�شد والزيارات
باللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بتنظيم زيارة للموقوفين ،اأو�شت في ختام تقريرها عن هذه
الزيارة ب�شرعة عر�س الموقوفين على الجهات الق�شائية المخت�شة لالطالع على التهمة اأو التهم
الموجهة اإليهم و�شماع اأقوالهم واإتاحة الفر�شة لهم للدفاع عن اأنف�شهم وفق ًا لأحكام القانون،
وتما�شي ًا مع البند ) (1من المادة ) (11من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�س
الذين يتعر�شون لأي �شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن.
الحب�س الحتياطي:
 نوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان في تقاريرها ال�شنوية ال�شابقة اإلى اأن ن�شو�س قانونالإجراءات الجنائية تجيز تجديد الحب�س الحتياطي للمتهم لفترات طويلة ت�شل اأحيان ًا اإلى
ن�شف الحد الأق�شى للعقوبة المقررة للجريمة.كما نوهت اإلى تو�شع �شلطات التحقيق في اللجوء
اإلى الحب�س الحتياطي ،وطول مدته المن�شو�س عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
 وقد اأو�شت اللجنة الوطنية في تقاريرها ال�شنوية ال�شابقة ب�شرورة تعديل قانون الإجراءاتالجنائية ،والتقليل من قرارات الحب�س الحتياطي ،اإل اأنهالم تجد ا�شتجابة تذكر من الجهات
المعنية بهذا الخ�شو�س.
الأو�شاع في ال�شجون ومراكز الحتجاز:
تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان �شكوى من اإحدى المنظمات الدولية ب�شاأن اأو�شاع �شجين فلبيني
الجن�شية ،وقد قامت لجنةالر�شد والزيارات في اللجنة الوطنية باإجراء زيارة لإدارة الموؤ�ش�شات
العقابية والإ�شالحية بوزارة الداخلية بهدف الوقوف على اأو�شاع هذا ال�شجين حيث اأجرت مقابلة
مع م�شوؤولي الإدارة ،وال�شجين �شخ�شي ًا حيث ا�شتف�شرت منه عن كامل اأو�شاعه الإن�شانية والقانونية،
وقد اأو�شت اللجنة اإدارة الموؤ�ش�شات العقابية وال�شالحية باتخاذ الجراءات الالزمة لتجديد الوثائق
الر�شمية للنزيل ،وا�شتي�شاح الو�شع القانوني لح�شابه البنكي المحظور ،ومدى امكانية رفع القيد
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عنه ،وقد تابعت اللجنة تنفيذ تلك التو�شيات من الجهة الم�شار اإليها ،وتبين للجنة اأنها قيد الجراء
بالفعل حتى تاريخ اإ�شدار هذا التقرير.
الختفاء الق�شري:
 لم تر�شد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان اأو تتلقى اأية �شكوى ت�شير اإلى وجود اأي حالة لالختفاءالق�شري خالل عام 2017م.
الإفراج عن المختطفين القطريين في العراق:
تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر من اأجل اإطالق �شراح
المواطنين القطريين الذين كانوا مختطفين في جمهورية العراقمنذ دي�شمبر /كانون الأول ،2015
وتاأمين �شالمة و�شولهم اإلى دولة قطر .ما يعك�س اهتمام الدولة بكل موؤ�ش�شاتها المعن ّية بحماية
حقوق المواطنين و�شالمتهم الج�شدية والنف�ش ّية.
التو�شيات:
تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان التو�شيات التي �شبق اأن اأو�شت بها في تقاريرها ال�شابقة من
اأجل تح�شين واقع هذه المحاور وتوؤكد على �شرورة القيام بما يلي-:
.1

اإعادة النظر في اأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ) (17ل�شنة  2002م ب�شاأن حماية
المجتمع .

.2

اإعادة النظر في اأحكام المادة ال�شابعة من القانون رقم ) (5ل�شنة  2003م ب�شاأن جهاز اأمن الدولة
 -المعدلة بموجب القانون رقم ) (10ل�شنة 2008م .

.3

اإعادة النظر في اأحكام المادة الثامنة ع�شر من القانون رقم ) (3ل�شنة  2004م ب�شاأن الإرهاب.

.4

ت�شييق ا�شتخدام قرارات الحب�س الحتياطي على اأقل نطاق ممكن ،والتو�شع في الأخذ بالتدابير
الحترازية بد ًل منه.

.5

م�شادقة دولة قطر على التفاقية الدولية لحماية جميع الأ�شخا�س من الختفاء الق�شري.

.6

م�شي اأجهزة وموؤ�ش�شات الدولة قدم ًا نحو بذل المزيد من الجهود بخ�شو�س حماية وتعزيز هذا
الحق ،لتحقيق مراتب اأعلى في الموؤ�شرات العالمية.
26

التقرير السنوي الثالث عشر حلقوق اإلنسان 2017

 - 3الحق في الحماية من التعذيب وغيره من �شروب المعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو
الالاإن�شانية اأو المهينة:
عدم التعر�س للتعذيب اأو للمعاملة الالاإن�شانية اأو الحاطة بالكرامة هو اأحد الحقوق الد�شتورية التي
كر�شها الد�شتور القطري الدائم لعام  .2004ولم تتلق اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان خالل عام
 2017اأية �شكوى بخ�شو�س هذا الحق.
وقد وا�شلت اللجنة خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير زياراتها الداخلية للموؤ�ش�شات العقابية
والإ�شالحية واأماكن ال�شجن والحتجاز ،حيث نظمت لجنة الزيارات والر�شد بها ) (8زيارات ،لم
تر�شد خاللها اأية مخالفات اأو انتهاكات لحقوق الإن�شان.
وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بم�شادقة دولة قطر على البروتكول الختياري لتفاقية
مناه�شة التعذيب.
 - 4الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة:
 تعر�س هذا الحق لنتهاكات ج�شيمة ب�شبب الح�شار المفرو�س على دولة قطر ،و�شوف يتناولهذا التقرير تلك النتهاكات بالتف�شيل وذلك في الق�شم الخام�س الخا�س بتداعيات الح�شار
على دولة قطر.
 في اإطار تخفيف القيود المفرو�شة على حرية تنقل الوافدين للعمل و�شفرهم �شدر القانون رقم) (1ل�شنة  2017با�شتبدال ن�س المادة ) (7من القانون رقم ) (21ل�شنة  2015بتنظيم دخول وخروج
الوافدين واإقامتهم.
حيث وافق مجل�س الوزراء بتاريخ  25/10/2017على م�شروع قانون يتم من خالله خروج العاملين
الخا�شعين لقانون العمل رقم  14ل�شنة  2004ب�شكل مبا�شر دون الحاجة اإلى اإبراز اإ�شعار بالإجازة
با�شتثناء فئة محدودة تق�شي طبيعة عملهم �شرورة اإخطار �شاحب العمل م�شبق ًا واأخذ الموافقة
الم�شبقة.
وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان اإيجابية هذا الم�شلك ،وتوؤكد على اأنه ي�شب في �شالح حماية
وتعزيز حقوق الإن�شان بدولة قطر ومنها الحق في حرية التنقل وال�شفر ،كما ياأتي ا�شتجابة لما
اأو�شت به اللجنة �شابق ًا.
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 كما ر�شدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان موافقة مجل�س الوزراء على «م�شروع قانون ب�شاأنبطاقة الإقامة الدائمة» ،وبموجب اأحكام م�شروع القانون يجوز لوزير الداخلية منحهالمن توافرت
فيه ال�شروط التي حددها القانون ،كما يجوز بقرار من وزير الداخلية اأي�شا منحها:
 - 1اأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري.
 - 2الذين اأدوا خدمات جليلة للدولة.
 - 3ذوي الكفاءات الخا�شة التي تحتاج اإليها الدولة.
حيث تن�شاأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تخت�س بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفق ًا
لأحكام هذا القانونت�شمى «لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة».
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة لحامليها عدد ًا من المتيازات تتمثل في:
 معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية ال�شحية في الموؤ�ش�شات الحكومية. الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة الع�شكرية والمدنية. الحق في التملك العقاري وفي ممار�شة بع�س الأن�شطة التجارية بدون �شريك قطري ،وذلكوفق ًا للقرارات التنفيذية التي �شي�شدرها مجل�س الوزراء .4
تنتظر اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ا�شتكمال الإجراءات الت�شريعية الالزمة لإ�شدار هذا القانون
لمواجهة الو�شع الإن�شاني والحقوقي لبع�س الفئات ،وترى اأنه خطوة هامة في تعزيز الحق في الإقامة.
وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ب�شرعة النتهاء من الإجراءات الت�شريعية الالزمة لإنهاء
القيد المفرو�س على حرية التنقل باإلغاء ماأذونية الخروج ل�شيما لطائفة العمالة ذوي الأجور
الزهيدة ،والتي تمثل ال�شواد الأعظم من العمالة الوافدة اإلى دولة قطر.
 - 5الحق في التقا�شي ،وفي المحاكمة العادلة والمن�شفة:
في تقرير التناف�شية العالمية  2018 – 2017ال�شادر عن المنتدى القت�شادي العالمي احتلت دولة
قطر المركز رقم ) (27من بين  137دولة على م�شتوى العالم في ا�شتقالل الق�شاء . 5
 - 4جريدة الراية – العدد رقم ) (12871الخمي�س  11ذو القعدة  1438هـ  3 -اأغ�شط�س 2017م – �س .4

 - 5المرجعhttp://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018 :
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ويوؤدي الق�شاء القطري ر�شالته طبق ًا لما تن�س عليه المادة ) (130من الد�شتور القطري الدائم ل�شنة
 2004من اأن «ال�شلطة الق�شائية م�شتقلة وتتولها المحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها ،وت�شدر
اأحكامها وفق القانون «.
وقد �شدر القانون رقم ) (13ل�شنة  2017بتعديل بع�س اأحكام قانون العمل ال�شادر بالقانون رقم
ل�شنة  2004والقانون رقم ) (13ل�شنة  1990باإ�شدار قانون المرافعات المدنية والتجارية مت�شمن ًا
اإن�شاء لجنة ف�س المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية والعمل ،برئا�شة قا�س من المحكمة
البتدائية.
)(14

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان هذا الإجراء الذي ياأتي ا�شتجابة لما اأو�شت به في تقاريرها
ال�شنوية ال�شابقة ،ولما �ش ُي�شهم به فيتطوير اآليات اإن�شاف فئة العمالة ل�شيما ذوي الدخول الزهيدة.
ولزالت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ترى اأن هناك بع�س التحديات والإ�شكاليات اأمام الحق في
التقا�شي لعل اأبرزها :
 عدم تفعيل عمل المحكمة الد�شتورية. تح�شين عدد من القرارات الإدارية من رقابة الق�شاء. تجديد الحب�س الحتياطي للمتهم لفترات طويلة ت�شل اأحيان ًا اإلى ن�شف الحد الأق�شى للعقوبةالمقررة للجريمة.
 اإطالة اأمد التقا�شي في بع�س الدعاوى.الرقابة الإدارية وال�شفافية و�شيادة القانون:
حلت دولة قطر في المرتبة الثانية عربي ًا بموؤ�شر مكافحة الف�شاد الإداري بح�شب تقرير تناف�شية
القت�شادات العربية لعام  ،2017ال�شادر عن �شندوق النقد العربي ،وفي موؤ�شر �شيادة القانون الذي
يركز على ثقة المواطنين بفعالية الق�شاء والمحاكم وكيفية تنفيذ العقود وحقوق الملكية ،وت�شدر
دولة قطر هذ الموؤ�شر ،يعود لدورها في الت�شدي للمح�شوبيات وتنفيذ ال�شيا�شات الهادفة والفعالة
ومراقبة العمليات من قبل الحكومة ،اإ�شافة اإلى الدور الكبير الذي يقوم به مركز حكم القانون
6
ومكافحة الف�شاد.
 - 6تنافسية االقتصادات العربية  ، 2017العدد الثاني http://www.amf.org.ae/ar
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التو�سيات:
تو�سي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان-:
.1

�شرعة تنفيذ الجهات المخت�شة لتوجيهات �شاحب ال�شمو اأمير دولة قطر ،ب�شاأن تطوير الجهاز
الق�شائي وتعزيز قدراته الب�شرية ،والإدارية والتنظيمية.

.2

�شرعة تفعيل عمل المحكمة الد�شتورية في اأقرب وقت ممكن.

.3

تعديل قانون الف�شل في المنازعات الإدارية رقم ) (7ل�شنة 2007م ،لتكون اأعمال ال�شيادة التي
قد تنطوي عليها الأوامر والقرارات والمرا�شيم الأميرية فقط هي التي بمناأى عن رقابة الق�شاء
اإلغا ًء وتعوي�ش ًا ،وخ�شوع ما عداها من قرارات وت�شرفات اإدارية لرقابة الق�شاء.

.4

تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يحدد مدة ق�شوى لالحتجاز قبل المحاكمة التي لم يبين
القانون حدا زمنيالها اإل ن�شه على اأنها “ يجب األ يتجاوز ن�شف العقوبة الق�شوى المن�شو�س
عليها بالن�شبة للجرم” ،وهو الأمر الذي قد تن�شاأ عنه اإ�شكاليات عديدة تتعلقبالق�شايا التي
تنطوي على عقوبات بال�شجن مدة طويلة.

.5

تفعيل بع�شالآليات المن�شو�شعليهافيالت�شريعاتالمختلفةلتقليل العبء عن كاهل الق�شاء ،مثل
تفعيل نظام اأوامر الأداء ،وتفعيل نظام الأوامر الجنائية.

.6

اإعادة النظر في نظام تنفيذ الأحكام المعمول به في الدولة للعمل على �شرعة تنفيذ الأحكام ،من
اأجل التاأكيد على العدالة الناجزة وتعزيزها.

.7

اتخاذ التدابير الالزمة لمنع حدوث حالت تاأخير النظر في الدعاوىالق�شائية.

 .8اإن�شاء اإدارة تتبع وزارة العدل ،ت�شم خبراء معينين في كافة التخ�ش�شات والمجالت الالزمة
للف�شل في الدعاوى الق�شائية.
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 - 6الحق في النتخاب والتر�شح:
يمار�س المواطنون الحق في النتخاب والتر�شيح والم�شاركة في الحياة ال�شيا�شية العامة من خالل
انتخابات المجل�س البلدي المركزي ،وخالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير لم تجرى انتخابات.
 وقد �شدر القرار الأميري رقم ) (22ل�شنة  2017بتجديد ع�شوية بع�س اأع�شاء مجل�س ال�شورىوتعيين اأع�شاء جدد بالمجل�س ،وت�شمن القرار تعيين � 4شيدات قطريات في ع�شوية مجل�س
ال�شورى.
 وقد اأكد �شاحب ال�شمو اأمير دولة قطر في خطابه بمنا�شبة افتتاح دور النعقاد ال�شاد�س والأربعينلمجل�س ال�شورىعلى قيام الحكومة بالإعداد لنتخابات مجل�س ال�شورى ،بما في ذلك الأدوات
الت�شريعية الالزمة ،ل�شمان �شير تلك النتخابات ب�شكل من�شف ومكتمل.
 وتوؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان من جانبها على اأن هذه الخطوة الإ�شالحية تتطابق مع مااأو�شت بها في تقاريرها ال�شنوية ال�شابقة ،وتمثل ا�شتجابة قوية ودعم لها في اأداء مهامها وتعزيز
وحماية حقوق الإن�شان بدولة قطر.
وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ب�شرعة تنفيذ الجهات المخت�شة لتوجيهات �شمو اأمير دولة
قطر باإ�شدار القانون المنظم لنتخاب مجل�س ال�شورى الذي تحدد فيه �شروط واإجراءات التر�شيح
والنتخاب،مع تاأكيد اللجنة على اأهمية اأن ياأخذ هذا القانون حيز ًا في المناق�شة والحوار ،بما ي�شمن
التوافق حوله ،وبما يعزز م�شاركة وتمثيل كافة فئات و�شرائح المجتمع بما فيها المراأة والأ�شخا�س
ذوي الإعاقة.
 - 7الحق في حرية العقيدة والعبادة:
حرية العبادة وممار�شة الطقو�س مكفولة لكل الأ�شخا�س وفق ًا للقانون ومتطلبات الحفاظ على النظام
العام والآداب العامة  ،والتمييز على اأ�شا�س الدين محظور بن�س الد�شتور القطري.
 يتمتع اتباع الديانات المختلفة بالحرية في ممار�شة �شعائرهم الدينية ،كما اأن هناك ت�شامحديني بين اتباع الديانات المختلفة في دولة قطر ،بما يمثل نموذج ًا حقيقي ًا للتعاي�س الم�شترك.
 لغة الخطاب الديني الم�شتخدمة من قبل علماء ورجال الدين في دولة قطر هي لغة معتدلة تخلومن مظاهر التع�شب والت�شدد.
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 وقد ر�شدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان جهود مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في ن�شرثقافة الحوار وقبول الآخر والتعاي�س ال�شلمي بين اأتباع الديانات.
 لم تتلقى اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان خالل عام  2017اأية �شكاوى تتعلق بتمييز اأو م�شايقاتلأتباع اأي من الديانات اأو المذاهب داخل دولة قطر.
غير اأن هذا الحق تعر�س لنتهاك ج�شيم عندما تم اإجبار القطريين على مغادرة اأرا�شي المملكة
العربية ال�شعودية وعدم ال�شماح لهم با�شتكمال منا�شك العمرة خالل �شهر رم�شان من العام ،2017
وا�شتمرار نهج الت�شييق وو�شع المعوقات وال�شعوبات اأمام المواطنين والمقيمين في دولة قطر من
اأداء فري�شة الحج في العام نف�شه بما ي�شل لدرجة المنع وذلك في �شابقة خطيرة لم تحدث من قبل
خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
و�شوف يتناول هذا التقرير تلك النتهاكات بالتف�شيل في الق�شم الخام�س المخ�ش�س لتداعيات
الح�شار على دولة قطر.
 - 8الحق في حرية الراأي والتعبير وحرية الإعالم:
لم تلق اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ي�شهد عام  2017على اأي �شكاوى تذكر ،حيث تتمتع حرية
الراأي والتعبير وحرية الإعالم داخل دولة قطر بم�شاحة ل باأ�س بها على م�شتوى الأفراد وعبر مواقع
التوا�شل الجتماعي وو�شائل الإعالم المختلفة.
ويمار�س الجميع بمن فيهم المقيمون الرقابة الذاتية ،مراعاة للعادات والقيم والمبادئ الخا�شة
بالمجتمع القطري ،ولعتبارات دينية والأخالقية اأي�ش ًا.
 قد طالبت دول الح�شار باإغالق قناة الجزيرة العالمية  ،الأمر الذي قوبل با�شتهجان وا�شع منقبل المنظمات الحقوقية ( الحكومية وغير الحكومية) لما يمثله من اعتداء �شارخ على الحق في
حرية الراأي والتعبير وحرية الإعالم.
 كما مار�شت دول الح�شار اأي�شا �شغوط ًا وتهديدات بحق  103اإعالمي من مواطنيها العاملين فيعدد من و�شائل الإعالم القطرية لتقديم ا�شتقالتهم منها ،مما ا�شطر البع�س منهم اإلى الر�شوخ
لذلك خ�شية تعر�شهم لالإجراءات التع�شفية من جانب دولهم  ،و�شوف نتناول بالتف�شيل في
الق�شم الخام�س من هذا التقرير النتهاكات التي طالت هذا الحق جراء الح�شار.
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التو�سيات:
توؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان على ما ورد في تقاريرها ال�سابقة من تو�سيات في هذا
ال�سياق والتي تخل�ص في:
.1

اإعادة النظر في القانون رقم ) (14ل�شنة  2014م ب�شاأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ا�شتخدمه
من عبارات ف�شفا�شة على غرار (النظام العام اأو المبادئ العامة) وهي الإ�شكالية الخا�شة
بقانون المطبوعات والن�شر رقم ) (8ل�شنة  1979م.

.2

�شرعة اإ�شدار قانون لتنظيم الأن�شطة الإعالمية يتبنى فل�شفة ت�شريعية حديثة تتفق مع المعايير
الدولية على نحو يعزز حرية الراأي والتعبير وال�شحافة.

 - 9الحق في التجمع ال�شلمي:
يكفل الد�شتور القطري الحق في حرية التجمع ،لكنه مقيد عن طريق القانون ،ولم تر�شد اللجنة
الوطنية لحقوق الإن�شان لهذا العام اأو تتلقى اأية �شكوى ب�شاأن هذا الحق ،وهو ما يمثل توا�ش ًال في
الممار�شات الإيجابية لهذا الحق.
وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان باإعادة النظر في تعديل ن�شو�س المواد
) (19،18،17،15،13،12،11،6،5،4،3من اأحكام قانون الجتماعات العامة والم�شيرات رقم ) (18ل�شنة
2004م ،لما ت�شكله تلك المواد الم�شار اإليهامن تقييد لممار�شة هذا الحق.
 - 10الحق في تكوين الجمعيات وحرية الن�شمام اإليها:
الحق في تكوين الجمعيات والن�شمام اإليها مكفول طبق ًا للد�شتور القطري،ووفق ًا لما اأفادت به وزارة
التنمية الإدارية والعمل وال�شوؤون الجتماعية فاإن اإدارة الجمعيات والموؤ�ش�شات الخا�شة (الإدارة
المخت�شة) تقوم بت�شهيل كافة اإجراءات تاأ�شي�س الجمعيات وتعمل على اإنهاء تلك الإجراءات في
اأقرب وقت ،وقد �شهد العام  2017ت�شجيل و�شهر  4جمعيات ،حيث بلغ عدد الجمعيات والموؤ�ش�شات
الم�شجلة والم�شهرة وفق ًا للقانون ) (17جمعية.كما لم يتم اإغالق اأي جمعية اإل اأنه ومن الناحية
الت�شريعية ل يزال هذا الحق يواجه بع�س التحديات والإ�شكاليات التي يجب تالفيها.
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التو�سيات:
تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان تو�شياتها التي اأوردتها في تقاريرها ال�شابقة للتاأكيد على حماية
وتعزيز هذا الحق وذلك ب�شرورة اإدخال تعديالت على بع�س اأحكام قانون الجمعيات والموؤ�ش�شات
الخا�شة رقم ) (12ل�شنة  2004موذلك:
.1

للحد من القيود المتعلقة باإجراءات تاأ�شي�س الجمعيات وتحديد نطاق اأعمالها ،ومنحها المزيد
من ال�شالحيات الالزمة لأداء مهامها ،والتخفيف من �شلطة الجهة الإدارية عليها ،واإتاحة الطعن
اأمام الق�شاء على اأية قرارات اإدارية ت�شدر في �شاأنها.

.2

منح الجمعيات المهنية ال�شمانات الالزمة واإعطائها م�شاحة اأكبر لأداء عملها ،وت�شمين الن�س
القانونمنع حلها بالطريق الإداري.

 - 11الحق في الجن�شية :
 ن�س د�شتور دولة قطر على الم�شاواة بين الرجل والمراأة في الحقوق والواجبات ،ورغم ذلك فاإنالتمييز بينهما في �شاأن منح الجن�شية للزوج والأبناء ل يزال يمثل اأهم التحديات التي تواجه
اإعمال هذا الحق.
 لتزال معاناة بع�س اأفراد الأُ�شر التي اأ�شقطت عنهم الجن�شية القطرية ب�شبب تمتعهم بجن�شيةاأخرى اأو لأ�شباب اأخرى قائمة منذ �شنوات ،وتبرز تلك المعاناة في الأ�شخا�س الذين قاموا
بالتنازل عن تلك الجن�شية الأخرى من �شنوات عديدة ولم تتم اإعادة الجن�شية القطرية لهم
حتى الآن ،ويواجه اأفراد تلك الأُ�شر م�شكالت و�شعوبات جمة في التمتع الكامل بحقوق الإن�شان،
ل�شيما في مجال الحق في التعليم ،والحق في ال�شحة ،والحق في ال�شكن ،والحق في التنقل.
 خالل الفترة الذي يغطيها هذا التقرير ر�شدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان قيام ال�شلطاتالقطرية باإ�شقاط الجن�شية القطرية عن مواطنين قطريين م�شتندة في ذلك على اكت�شاب
هوؤلء المواطنين جن�شية دول اأخرى بالإ�شافة اإلى الجن�شية القطرية ،وقد توا�شلت اللجنة مع
الجهات المعنية التي اأكدت �شحة ما قامت به من اإجراءات حيث تحظر القوانين القطرية ازدواج
الجن�شية ،علم ًا باأن اللجنة الوطنيةلم تتلق �شكاوى من اأي من هوؤلء الذين تم اإ�شقاط الجن�شية
القطرية عنهم.
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التو�سيات:
تو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان في ما يتعلق بالحق في الجن�شية بالآتي:
.1

�شرعة اتخاذ الجراءات الالزمة لرفع معاناة الأ�شر التي اأ�شقطت عنها الجن�شية القطرية منذ
�شنوات عديدة ،واإعادتها لمن تتوافر فيه ال�شروط القانونية.

.2

درا�شة التعديالت الت�شريعية الالزمة لتحقيق الم�شاواة بين المراأة والرجل ب�شاأن الحق في منح
الجن�شية القطرية للزوج والأبناء.

.3

اإعادة النظر في التمييز الواقع بين المواطن القطري الأ�شيل والمواطن القطري المتجن�س في
الحقوق التي يح�شل عليها كل منهما.

ثاني ًا :الحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية:
 - 1الحق في العمل :
كفلد�شتور دولة قطر الحق في العمل وجعلهذو وظيفة اجتماعية ،حيث جاء قانون الموارد الب�شرية
المدنية رقم  15ال�شادر في �شنه  2016منظم ًا للعالقة بين الموظفين المدنيين بالوزارات والجهزة
الحكومية الأخرى والهيئات والموؤ�ش�شات العامة ،اإ�شاف ًة اإلى قانون العمل رقم  14ل�شنة 2004م
وتعديالته الذي �شمل مجموعة من الأحكام واللوائح التي حددت الحقوق واللتزامات القانونية
للعمال واأ�شحاب العمل في القطاع الخا�س.
ت�شبب الح�شار على دولة قطر في انتهاكات عدة للحق في العمل ،ولم يتوقف اأثر هذه النتهاكات
على القطريين بل امتد حتى كتابة هذا التقرير اإلى المقيمين ومواطني دول مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية واأفراد اأ�شرهم و�شوف يتناول الق�شم الخام�س من هذا التقرير تلك النتهاكات ب�شيء
من التف�شيل.
ا�ستمرار الجهود لمواجهة تحديات الحق في ال�سحة وال�سالمة المهنيتين:
بناء على الندوة المنعقدة بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان في  23مايو  2017وح�شور الأطراف
المعنيين من وزارة التنمية الإدارية والعمل وال�شوؤون الجتماعية ،ووزارة ال�شحة ،وزارة البلدية
والبيئة وهيئة الأ�شغال العامة ،ووزارة الداخلية ،وغرفة �شناعة وتجارة قطر ،واللجنة العليا لالإرث
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والم�شاريع ،وموؤ�ش�شة “قطر فاوندي�شن” ،وعدد من المقاولين وال�شت�شاريينالمخت�شين في هذا
الميدان وخبراء م�شتقلين اإ�شافة اإلى من�شقي الجاليات الأجنبية في دولة قطر،وبعد ال�شتماع
للمحا�شرات والمداخالت والمقترحاتُ ،و�شعت عدد من التو�شيات على اأ�شا�س ا�شت�شاري لال�شتئنا�س
بها ،وتم رفعها لوزارة التنمية الإدارية والعمل وال�شوؤون الجتماعية.
ومن �شمن التو�شيات ،ن�شر مبادئ منظمة العمل الدولية ب�شاأن نظم اإدارة ال�شحة وال�شالمة
المهنيتين ،ومراقبة �شركات التدريب التي تعرف بـ (طرف ثالث) ،من ناحية توافر الترخي�س الدولي
الالزم لهذه ال�شركات لممار�شة مهامها داخل دولة قطر ،و�شروط اعتمادها ،ونوعية الخدمات التي
تقدمها ،وذلك بتحديد جهة وطنية تتحقق من كفاءتها وتمنحها رخ�شة العمل داخل دولة قطر.
وت�شكيل لجنة فنية متخ�ش�شة للتحقق من جودة و�شالمة المعدات والآلت الم�شتخدمة في العمل،
بما فيها الأماكن المرتفعة مثل  :ال�شقالت والرافعات  ..وغيرها  ،واعتماد �شهادات من مختبرات
بغر�س اإ�شدار ترخي�س با�شتخدام هذه المعدات في الأماكن المرتفعة.
ومن �شمن تلك التو�شيات تطبيق نظام لجمع بيانات ال�شحة وال�شالمة المهنية :يجب جمع البيانات
الوطنية حول موؤ�شرات ال�شحة وال�شالمة المهنية با�شتمرار .وينبغي اأن تكون البيانات �شاملة وتوفر
معلومات واإح�شاءات دقيقة حول عدد وطبيعة الحوادث والأمرا�س المهنية واأعداد الوفيات .مما
�شي�شاعد اأ�شحاب العمل ،و�شركات التاأمين ،ومفت�شي العمل ،ووكالت ال�شحة وال�شالمة المهنية على
ا�شتعمال البيانات للتخطيط و�شنع ال�شيا�شات لحماية العمال .كما ت�شمنت الندوة جل�شة جانبية حول
ا�شتراطات �شالمة الطرق لمناق�شة الحوادث المرورية (الده�س) التي يتعر�س لها العمال (المارة)
واأف�شل ال�شبل لمنعها ،حيث �شدرت تو�شية مهمة بزيادة عدد الج�شور والأنفاق في مناطق العمال.
(اأ) الموظفون القطريون:
تُعطى الأولوية في فر�س العمل للمواطنين القطريين ،حيث تقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل
وال�شوؤون الجتماعية خدمات مختلفة تتنا�شب مع الموؤهالت العلمية للمواطنين القطريين.
وبح�شب البيانات الح�شائية الواردة للجنة الوطنية لحقوق الن�شان من قبل وزارة التنمية الدارية
والعمل وال�شوؤون الجتماعية فقد بلغ العدد الإجمالي للباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي
والخا�س ) (4997خالل الفترة من  1يناير 2017م لغاية  31دي�شمبر 2017م  ،منهم ) (1153ذكور،
) (3844اإناث ،وقد تم تعيين ) (3655من الجميع خالل عام  ،2017منهم ) (2184من ا لإناث (1471) ،
من الذكور.
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لتزال بع�س ال�شكاليات تعتر�س التمتع بهذا الحق بالن�شبة للمواطنين وذلك من خالل ت�شررهم من
�شعوبة اإيجاد فر�س عمل مالئمة لإمكانياتهم وموؤهالتهم العلمية ،حيث وردت للجنة الوطنية لحقوق
الإن�شان خالل عام  2017عدد )� (12شكوى من مواطنين تتعلق ب�شعوبة الح�شول على فر�س عمل
مالئمة ،وبدورها قامت اللجنة بمخاطبة الجهة المخت�شة بوزارة التنمية الدارية والعمل وال�شوؤون
الجتماعية لتوفير فر�س العمل المالئمة لهم ،وهنا تجدر الإ�شارة اإلى التعاون البناء مع اللجنة
الوطنية لحقوق الإن�شان من الجهات المخت�شة في هذا ال�شاأن.
الموظفون والعمال غير القطريين:
يح ُكم قانون العمل وقانون الموارد الب�شرية المدنية وكذلك القانون رقم  21ل�شنة 2015م بتنظيم
دخول وخروج الوافدين واإقامتهم وكفالتهم اأ�ش�س العالقة التعاقدية وبيان الحقوق والمزايا التي
يتمتع بها العمال الوافدون والتدابير القانونية الالزمة لكفالة هذا الحق.
جاء �شدور قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واإقامتهم في اإطار تطوير النظم الت�شريعية الداخلية
تما�شي ًا مع المعايير والتفاقيات الدولية لحقوق الن�شان ،حيث قدمت الدولة بع�ص الت�سهيالت
لحل اإ�سكالية تغيير جهة العمل تتمثل في:
 فك الحكومة القيود المفرو�شة على بع�س العمالة الوافدة في تغيير جهة العمل ،وهي العمالةالتي تم منحها تاأ�شيرات عمل على م�شاريع معينة ،وهي ما تعرف بالتاأ�شيرة المقيدة حيث اأ�شحى
من حق العامل الذي يعمل بتاأ�شيرة عمل مقيدة على اأحد الم�شاريع النتقال اإلى جهة عمل اأخرى
اإذا توافرت ب�شاأنه بقية ال�شروط الالزمة.
 ا�شتمر تطبيق القانون في ما يتعلق بال�شماح بتغيير جهة العمل حيث ر�شدت اللجنة الوطنيةلحقوق الن�شان موافقة اإدارة حقوق الن�شان بوزارة الداخلية على ) (3639طلب تغيير جهة عمل،
منها ) (2276تغيير جهة عمل موؤقت ،و) (1363طلب تغيير جهة عمل دائم.
اأما فيما يتعلق بتطبيق بنظام حماية الأجورفقد بلغ عدد المن�شاآت التي �شجلها النظام في �شبتمبر
 (44245) 2015من�شاأة وقد ا�شتكملت اإجراءات فتح الح�شاب ) (30416من�شاأة منها ،وبلغ عدد
المن�شاآت الم�شجلة في نظام حماية ا لأجور والتي اأر�شلت ك�شوفا �شحيحة عن �شهر مار�س 2017
) (33.836من�شاأة.
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وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل راتبهم نهاية �شهر دي�شمبر  (1.308.508) 2016عامل ،وقد �شاهم
نظام حماية الأجور في انخفا�س عدد ال�شكاوى العمالية في عام  2016بن�شبة ) (9.7%عن العام
ال�شابق  ،2015كما بلغ عدد العمال الذين تم تحويل راتبهم نهاية �شهر اأبريل (1.371.312) 2017
عام ًال .
وقداأطلقت وزارة التنمية الدارية والعمل وال�شوؤون الجتماعية حملة تفتي�س اإلكترونيةا�شتهدفت
الرقابة على قيام ال�شركات ال�شغرى والمتو�شطة ،و�شركات المقاولت من الباطن ،و�شركات القوى
العاملة بتحويل رواتب العمالة لديها اإلى الموؤ�ش�شات المالية وفق ما يطلبه نظام حماية الأجور .كما
7
وزعت عدد ًا من المن�شورات والكتيبات بلغ عددها  1208بالتعريف عن حقوق العمال
.

وقد اتخذت وزارة التنمية الدارية والعمل وال�شوؤون الجتماعية اأي�شا اإجراءات قانونية �شد المن�شاآت
المخالفة لنظام حماية الأجور مثلوقف التعامل مع اأ�شحابهاومنع ا�شتقدامهم العمالة وذلك من
خالل تحرير محا�شر بالمخالفات واإحالتها الى الجهات الأمنية ومن ثم اإلى النيابة العامة لتخاذ
الجراءات القانونية ،وبالتن�شيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال هذه ال�شركات المخالفة اإلى �شركات
اأخرى.
كما تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان خالل 2017م عدد ) (6409طلب متنوعمن بع�س
المواطنين ومن العمالة الوافدة ،كانت الأولوية فيها لتغيير جهة العمل ،والم�شتحقات المالية،
وطلبات المغادرة من الدولة ،والم�شاعدات المالية ،ومن الجدير بالذكر اأنه تم توقيع مذكرة تفاهم
ب�شكل
بين اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ووزارة الموا�شالت والت�شالت ،لتمكين العمالة الوافدة ٍ
عام من الو�شول اإلى منتجات تكنولوجيا المعلومات والت�شالت في مواقع ال�شكن.
الم�ستخدمون في المنازل:
 تم اإ�شدار القانون رقم ) (15ل�شنة 2017م ب�شاأن الم�شتخدمين في المنازل حيث ق�شى القانونبنفاذه من تاريخ ن�شره بالجريدة الر�شمية ،علم ًا باأنه ن�شر بتاريخ � 12شبتمبر 2017م ،وقد ت�شمن
القانون تحديد ًا للحد الأدنى ل�شن ال�شتخدام والحد الأق�شى ل�شاعات العمل ،وحق الم�شتخدم
في عطلة اأ�شبوعية مدفوعة الأجر ،واإجازة مر�شية ،واإجازة �شنوية ،ومكافاأة نهاية الخدمة،
ف�ش ًال عن اآليات ف َعالة لت�شوية المنازعات النا�شئة عن تلك العالقة .
-7

الإنجازات الداخلية للدولة ( 2016-2017الأمانة العامة لمجل�س الوزراء).
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 وفيما يتعلق بالو�شول للعدالة فاإنه من الأمر المحمود اأن فئة الم�شتخدمين في المنازل ت�شتطيعال�شتفادة من لجنة ف�س النزاعات اأ�شوة بغيرها من العمال والموظفين ،وذلك بن�س المادة
 18من القانون رقم  15ل�شنة  2017ب�شاأن الم�شتخدمين بالمنازل.
 oاإ�سكاليات مكاتب ال�ستقدام:
تتعر�س مكاتب ال�شتقدام للعديد من النتقادات كالتاأخير في ا�شتقدام العمالة المنزلية ،وارتفاع
تكلفة ال�شتقداموانخفا�س فترة الختبار للم�شتخدمين للمنازل والت�شبب للم�شتقدم بخ�شائر مادية
كبيرة ب�شبب هروب بع�س الم�شتخدمين من المنزل اأو رف�س العمل ،حيث اإذ ل توجد بدائل اأخرى
لدى مكاتب ال�شتقدام لتعوي�س الم�شتقدم عن خ�شارته.
وفي هذا ال�شياق قامت وزارةالعمل بعقد لقاء في مقر غرفة تجارة و�شناعة قطر للت�شاور مع اأ�شحاب
الأعمال واأ�شحاب مكاتب ال�شتقدام ب�شاأن درا�شة هذه ال�شكالية وو�شع حلول جذرية لها .ومن خالل
هذه اللقاءات والجتماعات والجهود وبعد ال�شتماع اإلى مداخالت اأ�شحاب المكاتب والمناق�شات تم
التو�شل اإلى ما يلي:
 oت�شكيل لجنة تنظيم مكاتب ال�شتقدام بالتعاون مع غرفة تجارة و�شناعة قطر ،ت�شم في
لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الإدارية والعمل
ع�شويتها ممثلين ٍ
وال�شوؤون الجتماعية وغرفة قطر وممثلين عن اأ�شحاب مكاتب ال�شتقدام.
 oتتولى هذه اللجنة و�شع �شوابط لت�شنيف مكاتب ال�شتقدام واآليات عمل لت�شريع وقت ا�شتقدام
العامل للتغلب على م�شكلة التاأخير في ا�شتالم العامل وزيادة فترة التجربة له ،وخف�س اأ�شعار
ال�شتقدام لتخفيف العبء على الم�شتقدمين للعمالة.
وا�شتجابةلماتتلقاهالوزارةمن �شكاوىوانتقاداتحول اإ�شكالياتبع�شمكاتبال�شتقدام،قامتاإدارةال�شتخ
دامبوزارةالتنميةا لإداريةوالعملوال�شوؤونالجتماعيةباإلغاءترخي�شمكتبينلجلبا لأيديالعاملةب�شفةنهائ
ية ،حيث اأفادت الإدارة باأن المكتبين خالفا الفقرة الرابعة من المادة  14من القرار الوزاري رقم
 8ل�شنة  2005ب�شاأن تنظيم �شروط واإجراءات الترخي�س با�شتقدام عمال من الخارج لح�شاب الغير.
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اإح�سائية بحث ال�سكاوى في وزارة التنمية الدارية والعمل وال�سوؤون الجتماعية خالل عام
2017م:
بلغ عدد ال�شكاوى 10.422لهذا العام 2017م ،وبعد درا�شة هذه ال�شكاوى ومقابلةاأطرافها تمت ت�شوية
عدد  323من الإناث وعدد  5731من الذكور .ورفععدد  134ق�شية من الإناث ورفع عدد  2115ق�شية
من الذكور ،وتم حفظ عدد  213لالإناث و  1903للذكور ،وعدد  3اأُحيلت للبحث والمتابعة.
نتيجة بحث ال�سكوى
�ش َو َيت
ُحفظت
ُرفعت للق�شاء
البحث والمتابعة
ا لإجمالي

عدد ال�سكاوى

المجموع

اأنثى

ذكر

323

5731

6054

213

1903

2116

134

2115

2249

0

3

3

670

9752

10422

حيث كانت معظم ال�شكاوى المقدمة في:
المطالبة بتذاكر ال�شفر ،والمطالبة باأجور متاأخرة،والمطالبة بمكافاأة نهاية الخدمة ،والمطالبة
ببدل اإجازة.
�سبب ال�سكوى
تذاكر �شفر
اأجور متاأخرة
مكافاأة نهاية الخدمة
بدل اإجازة

عدد ال�سكاوى

المجموع

اأنثى

ذكر

351

8418

8769

434

7884

8318

380

7386

7766

372

7355

7727
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التو�شيات:
تو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بالآتي:
.1

ت�شديد الرقابة على مكاتب ال�شتقدام في الدولة.

.2

ن�شر التوعية والتثقيف بما يتعلق بهذا المجال �شواء للم�شتخدم او للم�شتقدم .

.3

و�شع �شروط و�شوابط ال�شتقدام بحيث تكون مدة الختبار للعامل ل تقل عن �شتة اأ�شهر.

.4

توحيد قائمة ر�شوم ال�شتقدام لجميع مكاتب الدولة ح�شب تقييم الجهات المخت�شة.

.5

عقد اجتماعات دورية من قبل الوزارة المخت�شة مع اأ�شحاب مكاتب ال�شتقدام لبحث
التحديات المرحلية والإجراءات الالزمة لتفاديها وحلهاوعمل تقارير دورية بهذا ال�شاأن.

(ب) مكافحة التجار بالب�شر:
تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان جهود الدولة ال�شاعية لمكافحة الإتجار بالب�شر .حيث تقدمت
اللجنة باقتراح لإن�شاء لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالب�شر،وتمت ال�شتجابة اإلى حدٍ كبير لهذا
المقترح ب�شدور قرار مجل�س الوزراء رقم ) (15ل�شنة  2017باإن�شاء اللجنة الوطنية لمكافحة التجار
بالب�شر.
تهدف اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالب�سراإلى القيام بدور المن�سق الوطني لر�سد ومنع
ومكافحة التجار بالب�سر من خالل التن�سيق مع الجهات المعنية في هذا ال�ساأن وتخت�سبما يلي:
.1

و�شع الخطة الوطنية لمكافحة التجار بالب�شر ،واإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتن�شيق
مع الجهات المعنية في الدولة.

.2

اإعداد قاعدة بيانات تت�شمن الت�شريعات الدولية ذات ال�شلة بالإتجار بالب�شر واأ�شاليبه والدرا�شات
المتعلقة به.

.3

مراجعة الت�شريعات الوطنية ذات ال�شلة و�شمان ات�شاقها مع التفاقيات والمواثيق الدولية التي
تم الت�شديق عليها من ِقبل الدولة.

.4

اإعداد تقرير �شنوي ون�شره عن جهود الدولة في مكافحة التجار بالب�شر.
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درا�شة التقارير الدولية والإقليمية المتعلقة بمنع ور�شد ومكافحة التجار بالب�شر واتخاذ الالزم
ب�شاأنها.

.5

 .6التن�شيق مع ال�شلطات المخت�شة والجهات المعنية لتاأمين الحماية والدعم ل�شحايا الإتجار
بالب�شر بما في ذلك برنامج الحماية والتاأهيل لم�شاعدة ال�شحايا على الندماج المجتمعي.
 .7ن�شر الوعي بالو�شائل المتعلقة بالإتجار بالب�شر من خالل اإقامة الموؤتمرات والندوات واإعداد
الن�شرات وبرامج التدريب لتحقيق اأهداف اللجنة.
 .8تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية العربية والإقليمية والدولية المعنية
بمكافحة الإتجار بالب�شر وتوثيق الروابط معها.
 .9الم�شاركة في الموؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة التجار بالب�شرمع الجهات
المعنية في الدولة.
.10

القيام باأي اأعمال تكلف بها اللجنة في مجال مكافحة الإتجار بالب�شر.

 - 2الحق في ال�شكن:
ت�شعى دولة قطر لتوفير ال�شكن المالئم بما ُي�شهم في تح�شين عن�شر من عنا�شر الحق في
م�شتوى معي�شي لئق للمواطنين والمقيمين على حدٍ �شواء وذلك من خالل العمل على تفعيل كافة
ال�شتراتيجيات والروؤى التي و�شعتها من اأجل تحقيق ذلك.
حيث نظم القانون عملية النتفاع بالحق في ال�سكن من حيث-:
• الإ�شكان بقر�س للقادرين على ت�شديد القر�س المقرر حيث بلغ عددهم  2121طلب ًا
• الإ�شكان بقر�س لذوي الحاجة وقد بلغ عددهم  660طلب ًا

9.

كما ت�سمن قانون الإ�سكان مميزات عدة منها-:
 تمويل طويل الأجل باأق�شاط منا�شبة. توفير الخدمات الأ�شا�شية من كهرباء وماء بالمجان للمواطنين. �شيانة وهدم واإعادة بناء الم�شاكن ال�شعبية للمواطنين العجزة. -8الإنجازات الداخلية للدولة ( 2016-2017الأمانة العامة لمجل�س الوزراء).
 -9الإنجازات الداخلية للدولة ( 2016-2017الأمانة العامة لمجل�س الوزراء).
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وفيما يتعلق ب�شكن العمالة الوافدة فاإن وزارة التنمية الدارية والعمل وال�شوؤون الجتماعية اأ�شدرت
القرار الوزاري رقم  18ل�شنة 2014م ،ب�شاأن تحديد ا�شتراطات وموا�شفات ال�شكن المنا�شب للعمال،
حيث ت�شمن هذا القرار كل الموا�شفات المتعلقة بتوفير �شكن لئق للعمالة الوافدة وفق ًا للمعايير
الدولية المعترف بها ،حيث حدد هذا القرار الحد الأدنى للمتطلبات ال�شرورية وال�شحية ل�شكن
العمال ،ويخ�شع للتفتي�س الدوري المفاجئ من قبل اإدارة تفتي�س العمل بالوزارة.
ومن اأبرز ما قامت به الحكومة القطرية عام 2017م في هذا المجال-:
تاأجير اأرا�س لعمل وحدات �شكنية دائمة للعمال لالنتفاع بها بالإ�شافة اإلى المرافق ذات ال�شلة
�شمن هذه الوحدات (مكاتب اإدارية ،دور عبادة ،مراكز �شحية ،مركز خدمات ،محالت تجارية،
10
مخازن ،مالعب ،وخدمات اأخرى).
 اآلف من الأرا�شي الإ�شافية تم خدمتها بالبنية التحتية واإنجاز م�شاريع �شملت بناء دور عبادة،مراكز �شحية.
 وتتخذ الحكومة في الوقت الحالي التدابير الالزمة لتح�شين الو�شع ببناء مرفقات جديدة للعمالةالوافدة خارج و�شط المدينة تت�شمن كل مقومات الحياة الكريمة.
 وكان عام  2016م�شهدافتتاح وت�شغيل المدينة العمالية “ مدينة بروة الراحة “ �شمن خطة الدولةلإقامة م�شاريع تنموية تخدم احتياجات واقعية لفئة الأيدي العاملة في دولة قطر لرفع م�شتوياتهم
المعي�شية ،ويمتد الم�شروع على م�شاحة  1.8مليون متر مربع ،وفق اأحدث الموا�شفات العالمية،
وتت�شع المدينة لحوالي مائة األف �شخ�س وت�شم جميع الخدمات ال�شا�شية والترفيهية  ،وتقع
في جنوب غرب مدينة الدوحة بالقرب من المنطقة ال�شناعية  .كما افتتح بذات العام “مركز
العمال ال�شحي” في م�شيمير ووحدة القوم�شيون الطبي الملحقة به ،وتبلغ الطاقة ال�شتيعابية
لهما ) (43األف مراجع �شهريا ،ويتولى ت�شغيله مركز الهالل الأحمر القطري ،بموجب اتفاقية مع
وزارة ال�شحة العامة.
ولكن ل زالت اللجنة الوطنية لحقوق الن�سان تر�سد بع�ص التحديات المتعلقة بالحق في �سكن
والتي اأ�سارت اإليها في تقاريرها ال�سابقة منها:
.1

منح اأرا�س غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبع�س المواطنين ،مما يحد المواطن على التاأخير
ببناء المنزل المقرر له ،وما يترتب على ذلك من التزامات مالية على كاهل المواطن بدفع قيمة
اإيجار منزل موؤقت لحين النتهاء من المرافق والخدمات بالأرا�شي الممنوحة له.

 - 10جريدة الراية ( 20/12/2017عدد .)13010
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.2

.3

ت�شرر بع�س المواطنين من ُبطء الإجراءات المتعلقة بتخ�شي�س وت�شليم الأرا�شي ووجود العديد
من الحالت بقوائم النتظار رغم توافر ال�شروط المقررة بحقهم.
عدم اللتزام بمبداأ الأولوية في منح الأرا�شي وفق ًا لت�شل�شل تاريخ الطلبات.

.4

عدم و�شع حلول اأو �شوابط منذ عام  2012لنتفاع ( الرملة  ،المطلقة  ،وغير المتزوجة ،
المتزوجة من غير قطري ) بنظام ال�شكان .

.5

ل تزال بع�س الأماكن التي ت�شكنها العمالة الوافدة في بع�س ال�شركات -خا�شة �شركات المقاولت
ال�شغيرة -غير لئقة وتفتقر لأب�شط معايير حقوق الن�شان.

 - 3الحق في ال�شحة:
تعر�س هذا الحق لالنتهاكات ب�شبب الح�شار على دولة قطر ،و�شوف يتناول الق�شم الخام�س من هذا
التقرير بالتف�شيل اأوجه تلك النتهاكات.
الحق في العالج:
اأعلنت وزارة ال�شحة اإطالق ا�شتراتيجية وطنية جديدة لل�شحة العامة  2017-2022بهدف توفير
اأف�شل م�شتوى من الرعاية ال�شحية ،ويتمتع ال�شكان ب�شحة عامة جيدة ،حيث يبلغ متو�شط العمر
الماأمول عند الميالد  77/88عام ًا 11.وت�شل مجموع النفقات ال�شحية كن�شبة مئوية من الناتج
القومي الإجمالي  ،2.2وبلغت اإنجازات القطاع ال�شحي حتى نهاية عام  (26) ،2016مركز ًا �شحي ًا،
) (11م�شت�شفى عام وتخ�ش�شي (4) ،وحدات للقوم�شيون الطبي.
و�شهدت المدة التي يغطيها التقرير ت�شغيل عدد من المراكز والوحدات المطورة ،مثل مركز الأمرا�س
النتقالية ،ومركز العظام والمفا�شل ،ومركز الرعاية الم�شتمرة ،ومركز الجراحة المتكاملة ،ووحدة
ق�شور القلب ،ومركز قطر لإعادة التاأهيل .وتمت تو�شعة  23مركز ًا �شحي ًا في مختلف البلديات.
وتقدم موؤ�ش�شة حمد الطبية برامج لل�شحة المدر�شية ،وخدمات الرعاية ال�شحية المنزلية ،وبرامج
الك�شف المبكر عن ال�شرطان ،وحمالت التوعية ،وخدمات اأخرى.

 - 11المر�شد العالمي لل�شحة 2015/
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كما بلغ مجموع العاملين في القطاع ال�شحي في نهاية عام  (31462) 2016موظف ًا بمن فيهم الأطباء
والممر�شين .وتراقب وزارة ال�شحة جودة الخدمات والرعاية ال�شحية في القطاعين العام والخا�س،
ويوا�شل المجل�س القطري للتخ�ش�شات ال�شحية تح�شين الخدمات ،من خالل و�شع ال�شيغة النهائية
لمدونة قواعد ال�شلوك لجميع الممار�شين في مجال الرعاية ال�شحية ،وتوعية المر�شى بحقوقهم
وطرق رفع ال�شكاوى.
ويحوز جميع ال�شكان في قطردون تمييز على بطاقات �شحية تخولهم ال�شتفادة من خدمات المرافق
ال�شحية الحكومية المجانية والأدوية .ولئن ا�شتطالت مواعيد المعاينة وا�شطر المر�شى لالنتظار،
يف�شل العديد من ال�شكان العالج الحكومي على العالج في المراكز الخا�شة ويثقون بفاعليته.
مع هذا يعاني بع�س العمال من ذوي الأجور الزهيدة اأو العمالة غير الماهرة من ا�شتهانة اأرباب
العمال بحقوقهم ال�شحية ،وعدم اإ�شدار البطاقات التي تمكنهم من ال�شتفادة من خدمات المراكز
ال�شحية الحكومية �شوى في حالت الطوارئ.
وي�شكل ما يعرف بالعمالة ال�شائبة تحدي ًا اجتماعي ًا و�شحي ًا ،لكون هذه العمالة مقيمة ب�شورة غير
�شرعية في البالد وتعاني من اأو�شاع معي�شية غير لئقة ،اإ�شافة اإلى ما قد ينتج عن ذلك من اآثار
�شلبية على �شحة المجتمع.
التو�سيات:
وتو�سي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان بما يلي:
.1

اإجراء درا�شة حول فئة العمالة ال�شائبة ،والإعالن عن اأعدادهم ،ودرا�شةاأو�شاعهم ال�شحية
والجتماعية والقت�شادية وتقديم الحلول المنا�شبة لإنهاء معاناتهم.

.2

معاقبة ال�شركات التي تعوق اإ�شدار بطاقات �شحية للعمال اأو الموظفين الذين يعملون لديها
ب�شكل قانوني.

معدلت وفيات الأطفال والأمهات:
�شهد موؤ�شر وفيات الأطفال دون الخام�شة من العمر في دولة قطر انخفا�ش ًا وا�شح ًا وبلغ معدل وفيات
12.
ا لأطفال  9لكل  1000مولود حي في العام 2016
https://data.albankaldawli.org/indicator/SH.DYN.MORT -12
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كما تناق�شت معدلت وفيات الأمهات لكل  100األف مولود حي ،اإذ بلغت 13حالة وفاة في العام
13
 ،2015بالمقارنة مع العام  1990التي و�شلت  29حالة.
مما يوؤكد توافر الرعاية ال�شحية ،و التغذية الجيدة ،والتح�شين الطبي ،ومياه ال�شرب النقية
والمرافق ال�شحية  ،بالإ�شافة اإلى اأن الولدات تجري تحت اإ�شراف اخت�شا�شيين �شحيين مهرة.
وتتمتع كل امراأة قطرية تقريب ًا بتغطية مجانية لخدمات رعاية ما قبل الحمل و رعاية الأمومة في
اإلى  12م�شت�شفى.

7

وقد تم التو�شع في اإعداد برنامج لالأطفال من � 9-30شهر ًا تهدف اإلى تاأمين نمو الطفل نمو ًا �شحي ًا.
كما اأ�شبحت خدمات الفح�س قبل الزواج خا�شعة لمبادئ توجيهه ،كجزء روتيني من الرعاية
14
ال�شحية.
وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بال�شتمرار في ن�شر الثقافة ال�شحية للمراأة ،خا�شة ما يتعلق
بال�شحة الإنجابية والجن�شانية.
التح�شينات:
تتبع دولة قطر �شيا�شات اجتماعية و�شحية فعالة� ،شاهمت في توفير الحتياجات الأ�شا�شية لالأطفال،
من خالل التو�شع في بناء مراكز الرعاية ،والقيام بحمالت التطعيم �شد الأمرا�س الوبائية والمعدية.
وقد تم تحديث جدول التح�شينات الوطني خالل عام 2016بحيث ت�شمن تغيير لقاح �شلل الأطفال
15
ثالثي التكافوؤ اإلى لقاح �شلل ثنائي التكافوؤ  ،وذلك تطبيق ًا لتو�شيات منظمة ال�شحة العالمية.
و ُيالحظ اأن معدل التلقيح �شد الح�شبة في قطر قد تجاوز م�شتويات التغطية المو�شي بها من قبل
منظمة ال�شحة العالمية في اإطار هذه الغاية والتي لتقل عن  90%على الم�شتوى الوطني.
التبرع بالأع�شاء:
توفر موؤ�ش�شة حمد الطبية اإمكانية التبرع بالأع�شاء وزرعها في دولة قطر بموجب اإعالنا لدوحة
للتبرعب الأع�شاء والقانونرقم  15ل�شنة  2015ب�شاأن تنظيم نقلوزراعة الأع�شاء الب�شرية .
 -13تقديرات من اإعداد منظمة ال�شحة العالمية ،واليوني�شف ،و�شندوق الأمم المتحدة لل�شكان ،والبنك الدولي
 -14الأهداف الإنمائية لالألفية ،دولة قطر  - 2014وزارة التخطيط التنموي و الإح�شاء.
 -15النجازات الداخلية للدولة  2016 - 2017الأمانة العامة لمجل�س الوزراء
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ونتيجة لحمالت التوعية ارتفع �شجل المتبرعين ،مع نهاية عام  2016اإلى ) (178715متبرع ًا م�شج ًال
في قطر ،كما �شهد ذات العام تد�شين اأول اأكاديمية دولية في العالم للتبرع بالأع�شاء في منتدى
الدوحة الدولي للتبرع بالأع�شاء.
ومن الجدير بالذكر اأن موؤ�ش�شة حمد الطبية اأجرت ) (10عمليات زرع للكلى و) (3عمليات زرع للكبد.

16

الأمرا�س المعدية والنتقالية:
افتتحت موؤ�ش�شة حمد الطبية مركز الأمرا�س النتقالية الذي يقدم خدمات �شاملة للمر�س الداخليين
الم�شابين باأمرا�س معدية.
وبالرغم من اأن انت�شار مر�س نق�س المناعة الب�شرية /اليدز ،والمالريا ،والأمرا�س المعدية الأخرى
عالمي ًا فاإنها ل تزال منخف�شة في قطر ،حيث اهتمت ال�شلطات المعنية في الدولة باتخاذ حملة من
الجراءات في القوم�شيون الطبي المخت�س بفح�س العمالة الوافدة ل�شمان عدم دخول الأمرا�س
المعدية .وقد اأُن�شاأت اللجنة الوطنية للوقاية من مر�س اليدز �شنة  ، 2006وتعنى بالحد من انت�شار
المر�س وابقائه على الحد المتدني الحالي ،والوقوف اإلى جانب المتعاي�شين معه لتوفير اأكبر قدر من
الطمئنان النف�شي وال�شحي لهم .كما ت�شعى اأن يكون المجتمع القطري على درجة عالية من الثقافة
17
والوعي ال�شحي في كل ما يتعلق بطرق ال�شابة والعدوى.
وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بال�شتمرار بالجهود الهادفة للتوعية بالأمرا�س المعدية،
ون�شر البيانات الإح�شائية عنها.
ال�شحة النف�شية:
اأ�شارت اللجنة في تقارير �شابقة اإلى عدم كفاية و كفاءة الرعاية ال�شحية النف�شية المقدمة ،كما
قدمت مالحظات على القانون ال�شادر ب�شاأنها عام .2016
لقد اأعلنت م�شت�شفى حمد منذ العام  2005اأنه ب�شدد اإن�شاء م�شت�شفى الطب النف�شي لي�شمل كافة
التخ�ش�شات و من �شمنها وحدة متكاملة لعالج و تاأهيل الإدمان على المخدرات و الم�شكرات .ومع
ذلك لم يرى الم�شت�شفى النور حتى تاريخ اإ�شدار هذا التقرير .لكن تم اإعادة ت�شميم مرفق ال�شحة
 -16النجازات الداخلية للدولة  2016 - 2017الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
 -17الأهداف الإنمائية لالألفية - 2016وزارة التخطيط التنموي والإح�شاء
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النف�شية الموجود في م�شت�شفى الرميلة .مما يثير قلق اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان حول مدى
الهتمام بفئة المر�شى النف�شيين ،عدا عن القلق الذي يثيره الخلط الدائم بين المر�س العقلي
والنف�شي والذي مازال وا�شح ًا في ال�شيا�شيات العامة المتبعة ،لذلك تو�شي اللجنة الوطنية اأخذ
مالحظاتها وتو�شياتها ب�شاأن قانون ال�شحة النف�شية ،وتطوير المرفقات ذات ال�شلة بما يتنا�شب مع
المعايير الدولية ومكانة دولة قطر.
التاأمين ال�شحي:
في العام  2013اأطلقت الحكومة اأول نظام تاأمين �شحي وطني و اأ�ش�شت ال�شركة الوطنية للتاأمين
18
ال�شحي ،و تم الإقرار باأن بطاقة الهوية ال�شخ�شية القطرية هي الوثيقة الوطنية ل�شتحقاق التاأمين.
وقد تم اإيقاف تطبيق النظام ال�شحي للمواطنين منذ العام  2015دون اإيجاد بديل ،مما جعل
المواطن القطري معتمد ًا على المرافق ال�شحية الحكومية دون توفر خيارات ،خا�شة بالطبقة ذات
الدخل المحدود.
ويتمتع جزء من المقيمين من ذوي الدخول المرتفعة بتاأمين �شحي ذو نظام عالمي ،يمنح لهم من
قبل ال�شركات التي توظفهم.
التو�شيات:
تو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بما يلي:
.1

باإيجاد نظام بديل لنظام التاأمين ال�شحي للمواطنين القطريين.

.2

اإ�شافة اإلى اإلزام ال�شركات في القطاعين العام والخا�س بتقديم مميزات التاأمين ال�شحي
للعمال ذوي الأجور المتو�شطة والزهيدة اأ�شوة بغيرهم.

 - 4الحق في التعليم:
طالت النتهاكات الناجمة عن الح�شار الحق في التعليم حيث ُحرم الطالب القطريون من ا�شتكمال
درا�شتهم واأداء امتحاناتهم النهائية بدول الح�شار (ال�شعودية ،الإمارات ،البحرين) كما منعوا
من الح�شول على وثائقهم الدرا�شية اأي�شا .كذلك اأجبرت تلك الدول طالبها الدار�شين بجامعة
 -18النجازات الداخلية للدولة  2013 - 2014الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
48

التقرير السنوي الثالث عشر حلقوق اإلنسان 2017

قطر باإنهاء درا�شتهم والعودة اإلى بالدهم ،وفي بداية الأمر واجه الطالب الدار�شون في جمهورية
م�شر العربية �شعوبات في الح�شول على تاأ�شيرة دخول ل�شتكمال درا�شتهم واأداء امتحانات في
�شهري �شبتمبر واأكتوبر 2017م و�شوف يتناول في الق�شم الخام�س كافة جوانب انتهاكات هذا الحق
بالتف�شيل.
مكافحة الأمية:
بد أا تاأ�شي�س مراكز محو الأمية في قطر منذ العام  ،1954وتم تطوير المناهج لتكون متوافقة مع
متطلبات التنمية الحالية والم�شتويات المعرفية لتعليم الكبار ،وتنبثق روؤية وزارة التعليم من عدة
منطلقات اأبرزها تبني المفهوم الح�شاري لمحو المية لي�شمل العديد من الجوانب الحديثة في تعليم
الحا�شوب ،والتربية ال�شحية ،والبيئة ،وتعليم بع�س المهن والحرف ،التي تعين الأ�شر على زيادة
دخلها وتح�شين اأداء العاملين في موؤ�ش�شات الدولة.
ومن الخطوات الإيجابية الحديثة افتتاح  10مراكز م�شائية لتعليم الكبار من الن�شاء والرجال على
م�شتوى الدولة ت�شتوعب اأربعة الف طالب وطالبة بر�شوم رمزية  .وقد تم الإعالن عن ن�شبة الأمية
في العام  2016من قبل جهاز الإح�شاء ،وقدرت بـ  2.4لمن هم فوق  18عام ًا ،و�شفر بالمائة للطلبة
في �شن التمدر�س.
واأ�شهم التو�شع في ن�شر التعليم اإلى تراجع ن�شبة الأمية بين ال�شباب من كال الجن�شين ،حيث اأحرزت
الدولة تقدم ًا كبير ًا في معدل رفع الإلمام بالقراءة والكتابة ،وو�شل هذا المعدل اإلى  99%لمجموع ال�شباب
19.
) 99%للذكور و  100%لالإناث) في العام 2012
وتوؤكد هذه الن�شب نجاح الدولة في جذب الأطفال للتعليم ،اإ�شافة اإلى نجاح وفاعلية برامج التعليم
الموازي ،وبرامج تعليم الكبار النهارية والم�شائية.
وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ب�شرورة تحديث البيانات ذات ال�شلة ون�شرها وال�شتمرار
في هذا النهج للق�شاء على الأمية بالكامل.

-19

الهداف الإنمائية لالألفية  - 2016وزارة التخطيط التنموي والإح�شاء.
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اإلزامية ومجانية التعليم:
ين�س قانون التعليم الإلزامي على اأن “يكون التعليم اإلزامي ًا ومجاني ًا لجميع الأطفال من بداية
المرحلة البتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية اأو بلوغ �شن الثامنة ع�شر اأيهما اأ�شبق ،ويوفر
المجل�س المتطلبات الالزمة لذلك” و “ ُيعاقب الم�شئول عن الطفل ،الذي يمتنع عن اإلحاق الطفل
دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي ،بغرامة ل تقل عن خم�شة اآلف ريال ول تزيد على ع�شرة
اآلف ريال .وفي حالة تكرار المخالفة ت�شاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى”.
وقد و�شلت مخ�ش�شات الإنفاق على قطاع التعليم حوالي  12%من اإجمالي النفقات العامة .وجرى
ت�شغيل  15مدر�شة حكومية جديدة وعدد  6ريا�س اأطفال للعام الدرا�شي ،ورو�شة واحدة لالأطفال
20
ذوي ا لإعاقة العقلية الذهنية في العام .2016 - 2017
التحديات:
ولئن حققت دولة قطر نجاح ًا في تطبيق قانون اإلزامية ومجانية التعليم ،ووفرت المقاعد الدرا�شية
لجميع الطفال في �شن المدر�شة البتدائية في كافة مناطق الدولة ،فاإنه توجد بع�س التحديات
المتعلقة بالحق في التعليم لالأطفال غير القطريين من الأ�شر المحدودة الدخل التي لم يتوفر لها
مكان في المدار�س الم�شتقلة ولمت�شتطيعتحمل تكاليف المدار�س الخا�شة ،وتبدو هذه الإ�شكالية في
اأوجها بالن�شبة لالأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعانون من �شعوبات التعلم.وفي هذا ال�شدد
تم تلقت �شكاوى عدم قبول ت�شجيل بع�س الطالب لوجود معيقات اإجرائية اأو اإدارية منها ارتبط
بو�شع الإقامة في البالد.
وت�شكل هذه الحالت مخالفة للقانون الوطني ،ولالتفاقيات الدولية التي �شادقت عليها الدولة
كاإتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق ال�شخا�س ذوي الإعاقة.

 -20كتاب اإنجازات الدولة - 2016

 - 2017الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
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التو�شيات:
وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بما يلي:
.1

اإ�شدار قرار من الجهة المخت�شة ي�شمح بت�شجيل الأطفال الموجودين بالدولة بالمدار�شبغ�س
النظر عن الأو�شاع المتعلقة بالإقامة.

.2

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتمتع بالحق في التعليم فيكافة مدار�س الدولة لجميع ال�شكان دون
تمييز ،وتهياأتها ل�شتقبال الأطفال من ذوي الإعاقة ،هذا اإ�شافة اإلى اإن�شاء مراكز جديدة على
غرار العو�شج وال�شفلح� ،شرط اأن تكون حكومية ،كي ت�شمن اإلزامية ومجانية التعليم للجميع.

الم�شاواة بين الجن�شين:
�شاهم قانون اإلزامية التعليم في ارتفاع معدلت القيد في مرحلة التعليم البتدائي والتي تخطت
ن�شبة  90%لالإناث طيلة الفترة ) ،(2008-2015وحققت معدلت التحاق الذكور ارتفاع ًا بعد اأن كانت
تكبو خلف معدلت التحاق الإناث لي�شل اإلى قرابة  91%لكال الجن�شين في عام  ،2015ويعد ذلك
موؤ�شر ًا على توفير فر�س متكافئة للتحاق الذكور والإناث بمرحلة التعليم والبتدائي والثانوي.
التعليم العالي:
قطعت جامعة قطر �شوط ًا كبير ًا من الإنجازات في المجالت الأكاديمية والبحثية والمجتمعية ،وقد
بداأت بالعمل على تطبيق الخطة ال�شتراتيجية  ،2017 - 2022والتي �شاعدت على فتح المزيد من
التخ�ش�شات الدرا�شية الجامعية والدرا�شات العليا (الماج�شتير والدكتوراه) .اإ�شافة اإلى وجود
مجموعة من الكليات الدولية الخا�شة ذات �شمعة عالمية معروفة تقدم منح ًا للطالب المتميزين من
القطريين والمقيمين.
وفي العام  2016 - 2017بلغ عدد الذكور القطريين المتخرجين من جامعة قطر  147بينما بلغعدد
21
الإناث المتخرجات .889

 -21النجازات الداخلية للدولة  2016 - 2017الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
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الم�شاعدات والمنح والبتعاث :
يقدم �شندوق الطلبة بجامعة قطر (ق�شم الم�شاعدات المالية) العديد من الم�شاعدات المالية
ال�شهرية و الر�شوم الدرا�شية ،والموا�شالت ،ور�شوم الإ�شكان ،ومعونة العمل ،وتوفير اأجهزة كمبيوتر.
اأما بالن�شبة لبرامج المنح والبتعاث للتعليم العالي،فيقدم برنامج ابتعاث الطالب المتفوقين للخارج
في مرحلة الدرا�شات العليامزايا خا�شة للطالب القطريين ،حيث تم اعتماد البرنامج بجامعة قطر
وجامعة حمد بن خليفة.
وقد تم اإ�شدار الدليل الإر�شادي لبرامج البعثات وتوزيعه على الطالب واأولياء الأمور لم�شاعدتهم
في التعرف على الفر�س التعليمية .وقد تمت الموافقة على ابتعاث  1238طالب ًا ،ت�شكل الإناث ن�شبة
 64.1%منهم  ،22وتعد فر�س الح�شول على المنح محدودة جد ًا لأبناء المقيمين ،مما ينعك�س مرة
اأخرى على فئة الدخل المتو�شط .ولحل هذه الإ�شكالية تقدم مركز الدوحة لحوار الأديان في ندوة
تم عقدها خالل العام  2017بمقترح لإن�شاء جامعات خا�شة تقدم التعليم العالي (الماج�شتير
والدكتوراه) باأق�شاط معقولة ،وبجودة منا�شبة.
وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بمتابعة دعم الطالب وبرامج المنح والبتعاث ،بما يتوافق
مع المعايير الدولية للحق في التعليم وت�شجيع التعليم العالي ،وب�شرورة النظر في تو�شيات مركز
الدوحة لحوار الأديان.

 -22النجازات الداخلية للدولة  2016 - 2017الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
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الق�شم الثالث :الحق في التنمية
(كفالة ال�شتدامة البيئية)
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ينطلق دور اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان من ر�شد مدى تطبيق الدولة لالأهداف الإنمائية وكفالة
ال�شتدامة البيئية وموؤ�شراتها ،واتفاقية تغير المناخ ،وتقديم المالحظات والتو�شيات للحكومة،وذلك
على النحو التالي:
اأ .ر�شد الأطر الت�شريعية والإجرائية.
ب .تلقي ال�شكاوى من الأفراد والجماعات.
ن .مدى توافر الإح�شاءات وال�شفافية في توفير المعلومات.
ث .مالحظة لوا�شعي ال�شيا�شات ال�شناعية
اأ -ر�شد الأطر الت�شريعية والإجرائية:
تتوافر في دولة قطر ا�شتراتيجية للمحافظة على البيئة وحمايتها بما في ذلك الهواء والأر�س والمياه
والتنوع البيولوجي ،تطبيق ًا لما ن�س عليه الد�شتور  .23وتهدف ال�شتراتيجية اإلى ما يلي:
 �شعب واع بيئيا يثمن الحفاظ على الموروث البيئي في قطر وفي الدول المجاورة. نظام ت�شريعي مرن و�شامل يهدف اإلى حماية جميع مكونات البيئة وي�شتجيب للم�شتجدات. بناء موؤ�ش�شات بيئية فعالة ومتطورة تقوي الح�شا�س العام باأهمية �شالمة البيئة وت�شتخدم اأحدثالتقنيات للحفاظ عليها .وتقوم بتنظيم برامج توعية بيئية وو�شع خطط لحمايتها واإجراء البحوث
المتعلقة بذلك.
 دعم الجهود الدولية للتخفي�س من الآثار ال�شارة للتغير المناخي. و�شع خطة �شاملة على م�شتوى الدولة تعتمد �شيا�شة وا�شحة للتو�شع العمراني والتوزيع ال�شكاني. ت�شجيع التعاون الإقليمي بين الدول المحيطة بالخليج العربي لتبني معايير وقائية تخفف منالآثار ال�شلبية للتلوث الناجم عن الن�شاطات القت�شادية في المنطقة.
 القيام بدور اإقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار ال�شلبية لتغير المناخ ،ل �شيماعلى بلدان منطقة الخليج.
 -23ن�شت المادة  33من الد�شتور على «اأن تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي تحقيقا للتنمية ال�شاملة والم�شتدامة
لكل الأجيال».
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 دعم الجهود الدولية للتخفي�س من الآثار ال�شارة للتغير المناخي. تعزيز البحث العلمي والتقني التطبيقي في المجالت البيئية المختلفة وبما يتوافق مع النظموالت�شريعات الدولية.
 حيث�شادقت دولة قطر على  22اتفاقية دولية خا�شة بحماية البيئة تمت الإ�شارة اإليها في التقاريرال�شابقة للجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ،وقد انعك�شت هذه التفاقيات على عدد من الت�شريعات
الوطنية التي بدورها تبنتالمبادئ الدولية للتنمية الم�شتدامة في ال�شيا�شات والبرامج ،كحماية
المحميات الطبيعية ،والحد من معدل فقدان التنوع البيولوجي ،وتاأمين ا�شتمرار الح�شول على
مياه ال�شرب الماأمونة وخدمات ال�شرف ال�شحي الأ�شا�شية.
ب -تلقي ال�شكاوى من الأفراد والجماعات:
تمار�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان اخت�شا�شات �شبه ق�شائية متمثلة في تلقي المظالم وال�شكاوى
الناتجة عن ت�شرر بع�س المواطنين من التمييز في تطبيق القانون اأو اإجراءاته ،كما تقوم بدرا�شة
هذه ال�شكاوى والتحقق منها ،ثم مخاطبة الجهات المخت�شة بطلب ت�شويتها.
وقد اأثارت في تقاريرها عدة موا�شيع ذات �شلة بالبيئة ،منها مياه ال�شرف ال�شحي في بع�س
المناطق ،وتوافر الخدمات ال�شحية والمياه النظيفة في �شكن العمال بنا ًء على �شكاوى ذات �شلة
تلقتها اللجنة.
ت-ال�شفافية في توفير المعلوماتوالإح�شاءات:
لقد اأ�شدر جهاز الإح�شاء التابع لوزارة الإح�شاء والتخطيط التنموي في دولة قطر ،تقرير ًا اأوليا
من�شورا على الموقع اللكتروني للوزارة لالإح�شاءات البيئة في دولة قطر عام  ،2012وت�شمن العديد
من المعلومات حول المناخ ،والمياه ،والهواء ،والنفايات ،والمحميات الطبيعية ،والموؤ�شرات البيئية.
حيث جاء التقرير ليخدم تنفيذ ا�شتراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  ،2011-2016و�شو ًل اإلى
روؤية قطر  2030والتي تعتبر ركيزة التنمية البيئية اإحدى مكوناتها الرئي�شية.
• وك�شف التقرير اأن م�شتوى الملوثات في الهواء المحيط بالدوحة اأقل بكثير من الحدود الم�شموح
بها ،با�شتثناء الج�شيمات الدقيقة (العالقة) .واأ�شارت البيانات اإلى زيادة في الج�شيمات الدقيقة
عن الحد الم�شموح به (  50ميكرو غرام ًا لكل متر مكعب) اإذ بلغ اأعلى متو�شط  269ميكروغرام
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لكل متر مكعب .فيما يوجد غاز اأول اأك�شيد الكربون بكميات �شئيلة جد ًا .هذا اي�ش ًا ما اأكده تقرير
ال�شحة العالمي .2014
• كما اأظهرت البيانات اأن المتو�شط ال�شنوي لثنائي اأك�شيد الكبريت واأك�شيد النيتروجين اأقل من
الحد ال�شنوي الم�شموح به ،وفيما يخ�س الأوزون عند م�شتوى الأر�س فقد بلغ اأعلى متو�شط �شنوي
 47.5ميكرو غرام لكل متر مكعب ويعد اأقل من الحد الم�شموح به وهو  120ميكرو غرام ًا لكل متر
مكعب.
• كما ي�شير التقرير اأي�شا اأن م�شاحة المحميات الطبيعية الكلية في قطر تُ�شكل حوالي  30في
المئة من م�شاحة الدولة .كما تمثل م�شاحة المحميات البرية معظم م�شاحة المحميات وبواقع 24
في المئة من م�شاحة الدولة .فيما يبلغ عدد المحميات الطبيعية في دولة قطر  10محميات منها
محميتان مختلطتان (بحرية وبرية).
• وظلت ن�شبة الأنواع المهددة بالنقرا�س من مجموع الأنواع كافة اأقل من واحد في المائة
) ،(0.7%خالل الفترة ).(2008 - 2015
• وبخ�شو�س المياه العادمة المعالجة ،ك�شف التقرير عن ارتفاع كميتها من  157األف متر مكعب
تقريب ًا عام  2005اإلى اأكثر من  8ماليين ون�شف المليون متر مكعب عام  2011اأي اأنها ت�شاعفت
 54مرة خالل تلك الفترة.
• وت�شير بيانات توفير مياه ال�شرب الآمنة لل�شكان اإلى اأن المياه الماأمونة بن�شبة  100%وتعتمد
الدولة على مياه البحر كم�شدر اأ�شا�شي في توفير المياه العذبة  ،حيث قامت باإن�شاء العديد من
24
محطات تحلية المياه المالحة ل�شد احتياجات القطاعات المدنية من الماء.
ث -مالحظة لوا�شعي ال�شيا�شات

25

ال�شيا�شات ال�شناعية:
اأ�شبح مفهوم ال�شتدامة البيئية مهيم ًنا على القطاعين العام والخا�س في دولة قطر خالل ال�شنوات
القليلة الما�شية،حيث تم تاأ�شي�س العديد من �شركات الطاقة -المدعمة من الدولة -و جرى العمل
على تو�شيع البع�س الآخر لإدرار عائدات كبيرة على البالد.
 -24الأهداف الألفية للتنمية  - 2016وزارة التخطيط التنموي
 -25تقريرقطر حول مخزون النبعاثات الوطنية

:(NATIONAL EMISSION INVENTORY REPORT) 2016

https://figshare.com/articles/QATAR_S_NATIONAL_EMISSION_INVENTORY_REPORT/4154238
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وهنا يتعين على الحكومة اأن ت�شرع من خطواتها في و�شع �شيا�شة مناخية �شاملة لجميع القطاعات
مع التركيز ب�شكل خا�س على ال�شناعات ذات ال�شتهالك المرتفع للطاقة .ويعتبر القطاع ال�شناعي
الم�شاهم الرئي�شي المعول عليه في اقت�شاد البالد و�شي�شتمر في احتالل هذه المكانة خالل عقود
عديدة قادمة .ومن ثم ،يمكن للحكومة والقطاع ال�شناعي اإعداد خارطة طريق �شاملة وت�شميم اإطار
ا�شتراتيجي �شمن اإطار ال�شيا�شة المناخية الأو�شع نطاق ًا،كـ»ا�شتراتيجية الحد من انبعاثات غازات
الحتبا�س الحراري» على �شبيل المثال .وتهدف هذه ال�شتراتيجية لتقييم جميع الحتمالت الخا�شة
بخف�س معدلت الغازات الدفيئة في القطاع ال�شناعي وو�شع اأهداف طموحة لتقليل انبعاث هذه
الغازات على المدى الطويل والق�شير .بالإ�شافة اإلى ذلك ،ينبغي اأن يركز الإطار على التغييرات
الهيكلية ال ُمحتملة في ال�شوق العالمية ،كما يجب اأن يهتم اأي�ش ًا بالتغيرات التكنولوجية وا�شتخدام
التكنولوجيا الحديثة والإ�شالحات الموؤ�ش�شية المحلية وال�شيا�شات ذات ال�شلة التي يمكن اأن
ت�شاعد في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة .ينبغي اأن تعمل ال�شيا�شة المناخية على ت�شجيع ابتكار
وتطبيق التكنولوجيا ذات النبعاثات الكربونيةالمنخف�شة وما يت�شل بها من اآليات ومعايير وقواعد
وت�شريعات بما يوؤدي اإلى تقليل انبعاثاتالغازات الدفيئة في القطاع ال�شناعي بحلول  .2050وينبغي
اأن ت�شتماللأدوات الت�شريعية على الحد الأق�شىلالنبعاثاتالم�شموح بها في القطاع ال�شناعي وو�شع
نظام محلي يحدد التكاليف الجتماعية والبيئية وال�شرائب المفرو�شة على النبعاثات في هذا
القطاع .بداأت اآثار هذه الإجراءات في الظهور بالفعل بو�شع «ا�شتراتيجية الموارد الطبيعية» الأولى.
ويجب على الحكومة ال ُم�شي قدم ًا تجاه هذه الم�شاألة؛ وذلك عن طريق الإ�شراع في ت�شريع لوائح
جديدة واإن�شاء نظام دعم قوي لل�شناعات الكبيرة وال�شغيرة والمتو�شطة مع �شمان اللتزام
بال�شفافية وتحمل الم�شوؤولية .ويعتبر غاز الميثان هو الم�شدر الرئي�شي الثاني لالنبعاثات ال�شادرة
من من�شاآت اإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي .حيث اأخفقت العديد من ال�شركات في و�شع اإجراءات
منا�شبة لقيا�س ور�شد حجم انبعاثات غاز الميثان المت�شاعدة من من�شاآتها .وبناء عليه ،يو�شي اأن
تقوم وزارة الطاقة باإطالق مبادرة لر�شد حجم انبعاثات غاز الميثان ،من مرحلة ال�شتخراج وحتى
مرحلة الإنتاج ،كما ينبغي اأن ت�شع طريقة موحدة لتقدير ن�شبة الغاز المنبعث من الم�شادر المختلفة
والإبالغ عنها.
ويمكن للوزارة اأن تقوم باإعداد اآلية دعم تت�شم بالفعالية والأداء الجيد وال�شفافية وعدم النمطية،
ل�شتخدام تلك الآلية من قبل ال�شركات ( اأ�شحاب ال�شناعات المتو�شطة وال�شغيرة) التي تفتقر
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للقدرة المالية والفنية.وكما ذكرنا �شابق ًا ،فاإن بع�س ال�شركات التي تدعم مكافحة النبعاثات قامت
 على ا�شتحياء  -باإطالق مبادرات لدعم هذا التوجه ،اإل اأن هذه المبادرات تت�شم بالع�شوائيةوتفتقر اإلى التنا�شق واآليات الر�شد والتقرير ،ولذلك فاإنه يجب العمل على تجميع تلك المبادرات
وتطوير موؤ�شرات الأداء الرئي�شية ذات ال�شلة وتحليلها.
وحتى وقتنا هذا ،لم ن�شهد اإل م�شروع معتمد واحد يمكن اأن يندرج �شمن « اآلية التنمية النظيفة»
 CDMوهو م�شروع “حقول ال�شاهين النفطية ل�شتعادة الغاز وال�شتفادة منه” ،الذي انطلق في عام
.2007
ول يوجد تف�شير وا�شح لعدم تقديم اأو اعتماد م�شروعات مماثلة تندرج �شمن م�شاريع التنمية
النظيفة غير هذا الم�شروع .ويجب على الحكومة اأن ت�شتغل جميع الفر�س ال ُممكنة لخف�س معدل
انبعاثات غازات الحتبا�س الحراري والعمل اأي�ش ًا على تحقيق فائ�س اقت�شادي .ويجب العتراف
بمجهودات واإنجازات هذه ال�شركات التي تعمل على ذلك لأنها وا�شحة ك�شم�س في كبد ال�شماء،
كما يجب على وا�شعي ال�شيا�شاتاأن ي�شتفيدوا من هذه الجهود ويقوموا بو�شع المعايير والأهداف
المحددة والجداول الزمنية الدقيقة لتنفيذ الأهداف.
ويمكن للهيئات ال ُمخت�شة  -بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم  15ل�شنة  - 2011اأن تقترح ال�شيا�شات
وخطط العمل الالزمة فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الحتبا�س الحراري في الدولة واإعداد
قواعد البيانات طبق ًا لمتطلبات “اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية ب�شاأن التغير المناخي” وبروتوكول
“كيوتو” الملحق بها .ولالأ�شف ،لم تتم ال�شتجابة اإلى هذا القرار ب�شكل ملمو�س على اأر�س الواقع.
حيث قامتدولة قطر بن�شر بيان وطني واحد بهذا ال�شاأن حتى الآن .وبمجرد اإطالق �شركة قطر للبترول
مبادرة و�شع �شيا�شات المتعلقة بال�شحة وال�شالمة والبيئة ،فاإن العديد من ال�شركات بداأت في
ال�شير على نف�س النهج من خالل ن�شر بيانات انبعاثات الغازات في تقرير ال�شتدامة ال�شنوي الخا�س
بها .وعلى الجانب الآخر ،ل تزال بع�س ال�شركات ممتنعة عن تقديم تلك البيانات ،وذلك يرجع اإلى
اأن عملية التقرير عن تلك البيانات تعد عملية تطوعية ول يوجد حافز لدى ال�شركات للقيام بها.
وبناء عليه ،فاإننا نقترح اأن ت�شدر وزارة البلدية والبيئة  -بال�شتراك معوزارة الطاقة وال�شناعة
 مر�شوم ًا لو�شع اإطار عمليلزم تلك ال�شركاتبالك�شف عن البيانات ذات ال�شلة بعملية ر�شد تلوثالنبعاثات الدفيئة وغير الدفيئة ) انبعاثات غازات الحتبا�س الحراري(.على اأن ي�شمل هذا الإطار
نظام مراقبة م�شمم ت�شميم ًا جيد ًا ل�شمان عن�شري ال�شفافية وتحمل الم�شوؤولية .بالإ�شافة اإلى
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ذلك،فاإن اإطار العمل هذا �شي�شاعد في ت�شجيل اإجمالي انبعاثات غازات الحتبا�س الحراري ومدى
قدرة ال�شيا�شات واللوائح وبدائل التكنولوجيا على مكافحة النبعاثات .وبف�شل عمليات ت�شجيل
انبعاثات الغازات ،اأ�شبح يمكننامالحظةفاعلية مبادرات اإدارة الطاقة التي توفر الفر�س وت�شجع
ال�شركات الأخرى على التعلم من اأف�شل الممار�شات .ويجب على ال�شركات التي ينبعث منها اأكثر من
 25,000طن من غاز ثاني اك�شيد الكربون اأن تحدد كمية الغاز المنبعث منها وتتحقق منها وتن�شرها
في “نظام النافذة الواحدة” لتمكينالوزارات والجمهور العام من الو�شول اإليها والطالع عليها.
التو�شيات:
وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بما يلي:
.1

الهتمام بزيادة الت�شجير ،ون�شر الم�شاحات الخ�شراء.

.2

�شن القوانين وال�شيا�شات لإعادة تدوير المواد الم�شتهلكة.

.3

�شن القوانين التي تحظر اإن�شاء الأبنية غير ال�شديقة للبيئة ،والتركيز على اإن�شاء ما يتوافق مع
الإرث التاريخي والهوية الوطنية لدولة قطر وبيئتها الطبيعية.

.4

تخفي�س ن�شبة تلوث الهواء ،بالق�شاء على م�شببات التلوث اأو تخفيف حدتها ،وزيادة التوعية
لل�شكان حول التلوث وطرق الوقاية.

.5

ال�شتمرار في ن�شر المعلومات ب�شفافية ،واإف�شاح المزيد من الم�شاحة اأمام موؤ�ش�شات المجتمع
المدني ،ل�شمان الم�شاركة في التنمية.

.6

ترجمة ون�شر الدرا�شات البيئية حول دولة قطر المتوفرة في مكتبة قطر الوطنية ،واإجراء المزيد
من الدرا�شات.
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الق�شم الرابع :حقوق الفئاتالأولىبالرعاية
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يتناول هذا الق�شم الأو�شاع الإن�شانية للفئات الولى بالرعاية ،على النحو التالي:
ت�شبب الح�شار المفرو�س على دولة قطر في انتهاكات لحقوق الفئات الأولى بالرعاية “ المراأة
والطفل وكبار ال�شن والأ�شخا�س ذوي الإعاقة” ومنها الترحيل الإجباري للعائالت وت�شتيت اأفرادها
وحرمان الأمهات والأباء من ابنائهم واأطفالهم في انتهاك ج�شيم للمواثيق والتفاقيات الدولية
والإقليمية لحقوق الإن�شان ذات ال�شلة .و�شوف ي�شتعر�س هذا التقرير في الق�شم الخام�س اأوجه
النتهاكات التي طالت حقوق هذه الفئات.
 .1حقوق المراأة:
تطورات الحقوق ال�شيا�شية والمدنية
 .1الم�شاركة في �شنع القرار:
تتح�شن النظرة اإلى م�شاركة المراأة في الحياة ال�شيا�شية ،وتتولى الن�شاء القطريات عدة منا�شب
قيادية ،لكن ماتزال م�شاركتهن في مراكز �شنع القرار �شعيفة بالنظر اإلى اأعدادهن في المجال�س
المعينة والمنتخبة ،وقد �شهد هذا عام  2017خطوة اإيجابية مهمة تمثلت بتعيين اأربعة ن�شاء لأول مرة
في مجل�س ال�شورى الذي تاأ�ش�س في اأوائل �شبعينات القرن الما�شي.
وكما هو معلوم وبالمقارنة بين انتخابات المجل�س البلدي في العام  1999ر�شحت �شت ن�شاء اأنف�شهن
ولم يتم انتخاب اأية منهن ،وفي العام  2014ر�شحت خم�س ن�شاء اأنف�شهن من اأ�شل  127مر�شح ًا،
وانتخبت اثنتان مقابل  29رج ًال منتخب ًا ،بالرغم من اأن  40%من الم�شوتين في هذه النتخابات من
الن�شاء.
وقد اأظهرت نتائج م�شح اأن  62%من الم�شاركين يف�شلون الرجال كممثلين لهم في المجل�س البلدي
26
المركزي وهو التف�شيل نف�شه لنحو  50%من الن�شاء.
وعلى �شعيد تولي الحقائب الوزارية ،لقد تم تعيين اأول وزيرة تعليم من �شنة  ، 2003-2009ووزيرة
�شحة من  ،2008-2009و�شابق ًا وفي ذات القترة تولت المراأة من�شب وزيرة الت�شالت وتكنولوجيا
المعلومات ،ورئي�شة المجل�س الأعلى لالأ�شرة ،ونائبة رئي�س المجل�س الأعلى للتعليم ،ورئي�شة جامعة
 -26تقرير التنمية الب�شرية الرابع لدولة قطر
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قطر وغير ذلك من المنا�شب .حالي ًا ت�شغل المراأة حقيبة وزارية واحدة فقط في ال�شحة ،مما يعد
تراجع ًا في توليها للمنا�شب الوزارية.
 .2التمثيل الخارجي:
• وفي ميدان الدبلوما�شية بلغ عدد الن�شاء الملتحقات بال�شلك الدبلوما�شي بين
دبلوما�شية ،في حين ارتفع العدد اإلى  38دبلوما�شية بحلول العام .2016

)18 (1996-2002

• وقد ُعينت اأول امراأة قطرية برتبة �شفيرة في العام  ،2010وفي عام  2011تم تعيين �شفيرة في
من�شب المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف ،وفي عام  2013تم تعيين امراأة اأخرى بمن�شب
�شفيرة .وحاليا ت�شغل من�شب �شفيرة امراأتين فقط.
• من الجدير بالذكر �شغلت عدة ن�شاء قطريات من�شب الع�شوية في لجان المعاهدات بالأمم
المتحدة.
 .3تولي منا�شب في الق�شاء:
• تولت المراأة القطرية من�شب قا�شية منذ العام  ،2010ك�شابقة بين دول الخليج .ويوجد في
الوقت الحالي قا�شيتيين ،وثالثة ن�شاء في النيابة العامة ،كما بلغ عدد المحاميات لهذا العام
 27محامية من اأ�شل  152محام.
 .4الحقوق المدنية:
• ي�شتمر حرمان المراأة القطرية من الم�شاواة في حقها بمنح جن�شيتها لوزجها غير القطري
و اأبنائها منه .كذلك لم يطر أا تغيير على قانون ال�شرة  ،مازال تحديد ال�شن ا لأدنى للزواج بـ 16
عام ًا ،وي�شمح القانون بحرمان المراأة من ح�شانة اأطفالها في حالة الزواج الثاني بعد الطالق.
تو�شي اللجنة بالعمل على المزيد من الت�شجيع لدور المراأة في الحياة ال�شيا�شية والبرلمانية
والق�شائية ،كذلك تو�شي برفع �شن الزواج اإلى  ،18ومراجعة قانون ال�شرة وتعديله بما يتوافق
مع اأحكام اتفاقية منع التمييز �شد المراأة ،واإزالة التحفظات وبخا�شة التحفظ على المادة  9/2من
التفاقية ،الخا�س بحق للمراأة في اإعطاء جن�شيتها لأطفالها وزوجها.
تطورات الحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية
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 .1الم�شاواة في العمل
• ت�شهد حزمة الحقوق القت�شادية تطور ًا اأ�شرع من حزمة الحقوق ال�شيا�شية والمدنية ،تمثلت
في زيادة ن�شبة تواجد المراأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخا�س ،حيث بلغ العدد
ا لإجمالي للباحثين عن عمل  4997في نهاية �شهر دي�شمبر  ،2017منهم  1153ذكور ،وعدد 3844
27
اإناث ،وتم تعيين  3665خالل العام  2017منهم عدد  2184من الإناث وعدد  1471من الذكور.
• وتتواجد المراأة القطرية في العديد من المهن والوظائف الغير تقليدية ،منها ،قيادة الطائرات
المدنية ،وال�شلك ال�شرطي والع�شكري وغيرهما.
• وين�شالقانون على الم�شاواة بالأجور لذات العمل ،حيث ر�شدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان
توجه ًا نحو المزيد من تكاف ؤو الفر�س في التدريب والتطوير ،وعلى �شبيل المثال بلغ عدد البرامج
التدريبية في مجال تنمية وتطوير الموارد الب�شرية بوزارة العمل  691برنامج ًا تدريبي ًا ،بلغ عدد
الم�شاركين خالل العام  (10466) ،2015موظف ًا من الجهات الحكومية من الذكور  4775بن�شبة
 ،45%ومن الإناث  5691بن�شبة  .54%وفي الربع الأول من العام � 2017شارك  4504موظف من
الجهات الحكومية في برامج تدريبية� ،شكلت ن�شبة الذكور  41%ون�شبة الإناث .59%
• وعلى �شعيد الوظائف ال�شرافية يزيد عدد الذكور على عدد الإناث في �شغل الوظائف ال�شرافية
الحكومية .ففي م�شروع قامت به وزارة العمل لتدريب �شاغلو الوظائف ا لإ�شرافية �شارك به 141
28
متدرب ًا من القيادات القطرية ،منهم  104ذكور ،و  37اإناث.
تو�شياللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان اختيار المراأة في المزيد من الوظائف الإ�شرافية في القطاع
الحكومي والم�شترك ،وتو�شي اأي�ش ًا بتحديث ون�شر المزيد من الإح�شاءات حول متو�شط دخل كل
من الرجل والمراأة.
 .1الم�شاواة في التعليم
�شاهم قانون اإلزامية التعليم في ارتفاع معدلت القيد في مرحلة التعليم البتدائي والتي تخطت
ن�شبة  90%لالإناث طيلة الفترة ) ،(2008-2015وحققت معدلت التحاق الذكور ارتفاع ًا بعد اأن كانت
تكبو خلف معدلت اللتحاق لالإناث لي�شل اإلى قرابة  91%لكال الجن�شين في عام  ،2015ويعد ذلك
موؤ�شر ًا على توفير فر�س متكافئة للتحاق الذكور والإناث في مرحلة التعليم البتدائي والثانوي.
 -27اإح�شائيات وزارة التنمية ا لإدارية والعمل وال�شوؤون الجتماعية للعام 2017
 - 28النجازات الداخلية للدولة  - 2015 - 2016الأمانة العامة لمجل�س الوزراء
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• ومنذ العام  2011يت�شاعف عدد الإناث الملتحقات بالتعليم العالي ب�شعف عدد الذكور اإلى اأن
تكونت فجوة عك�شية بين الجن�شين اإذ بلغ عدد الخريجين في العام  (1261) ،2014خريج ًا ،منهم
) (988من الإناث و ) (273من الذكور 29.ذلك ب�شبب تف�شيل الذكور اللتحاق بعمل في موؤ�ش�شة
ال�شرطة او القوات الم�شلحة بد ًل من ا�شتكمال التعليم العالي ،وفق ًا لتقرير التنمية الب�شرية
الرابع لدولة قطر.
• وفي العام  2016 - 2015تراجع عدد الطالب الذكور الم�شجلين في جامعة قطر بن�شبة  ،9%وعن
ذات الفترة زادت ن�شبة الإناث الم�شجالت في جامعة قطر اإلى  30.7%ثم �شهد معدل الذكور
تقدم ًا بن�شبة  11%للت�شجيل في الجامعة للعام  ،2017و  15%لالإناث عن ذات العام.
• وفي العام  2016 - 2017بلغ عدد الذكور القطريين المتخرجين من جامعة قطر  147بينما بلغ
31
عدد الإناث المتخرجات .889
• تو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بدرا�شة ظاهرة زيادة عدد الإناث في التعليم الجامعي
والعالي على عدد الذكور ،وو�شع التو�شيات واتخاذ الجراءات المنا�شبة كي ل ي�شبح الذكور اأقل
تعليم ًا من الإناث في المجتمع ،مما قد يخلق فجوة بين الطرفين.
 .2ال�شمان الجتماعي
توفر دولة قطر ال�شمان الجتماعي الذي يحقق حياة لئقة وكريمة لمواطنيها ،وبلغ عدد الم�شتفيدات
الإناث للعام  (10640) ،2016حالة من ا�شل  .15475وتم تعيين  80حالة من منتفعي ال�شمان
32
الجتماعي للم�شاركة بقوة العمل عن ذات الفترة.
 .3ال�شحة الإنجابية
ينظر اإلى حقوق ال�شحة الإنجابية في اإطارال�شريعة الإ�شالمية كم�شدر رئي�شي للت�شريع ،و�شمن
ن�شو�س قانون الأ�شرة ،ون�شو�س قانون العقوبات الذي حدد جرائم العتداء والغت�شاب ،والإجها�س
وغير ذلك .ي�شاف اإلى ذلك م�شادقة الدولة على اتفاقية منع التمييز �شد المراأة ،مع الخذ بعين
العتبار التحفظات على عدة ن�شو�س ،منها اأحكام المادة  1/16المتعلقة بالزواج والعالقات الأ�شرية
لمخالفتها اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية ،والإعالن بقبول ن�س المادة الأولى من التفاقية ب�شرط اأن
 -29الأهداف الإنمائية لالألفية -2014دولة قطر -وزارة التخطيط التنموي و الإح�شاء.
 -30النجازات الداخلية للدولة  -2015 - 2016الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
 -31النجازات الداخلية للدولة  2015 - 2017الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
 - 32النجازات الداخلية للدولة  - 2015 - 2016الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
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ل يق�شد من عبارة «بغ�س النظر عن حالتها الزوجية» ت�شجيع العالقات الأ�شرية خارج الزواج.
والإعالن على اأن عبارة «تغيير الأنماط» الواردة بالمادة  1/5ينبغي األ يفهم منها التخلي عن دورها
كاأم ومربية مما يوؤدي اإلى خلخلة كيان الأ�شرة.
وتلزم دولة قطر اإجراء الفح�س الطبي قبل الزواج للقطريين ولغير القطريين بهدف الك�شف عن اأية
اأمرا�س معدية اأو وراثية .وت�شع الهيئات ال�شحية برامج للتوعية بحقوق ال�شحة الإنجابية كبرامج
تنظيم الأ�شرة وا�شتعمال موانع الحمل ،والمباعدة بين الأحمال ،والإعداد للحمل .مع الأخذ بعين
العتبار اأن الدولة ت�شعى لزيادة عدد مواطنيها ولي�س العك�س ،ذلك دون تدخل برغبة الأفراد �شواء
الراغبين بتحديد الن�شل اأو الراغبين بزيادته.
قوق الإن�شان باإجراء ا�شتطالع للراأي «حول ُحقوق ال َمراأة « خالل الفترة
لح ِ
وقد قامت ال ّلجنة الوطن ّية ُ
من  2012اإلى 2013؛ و�شمل ُ 1026م�شتجيب و ُم�شتجيبة من القطري ّين ،وبن�شبة  47%ذكور و 43%
اإناث؛ بهدف التع ّرف على اآراء فئة من القطر ّيين نحو الحقوق المدن ّية وال�شيا�ش ّية والقت�شاد ّية
القطري ،من اأجل قيا�س اثر اأن�شطتها على المجتمع.
والجتماع ّية للمراأة في ال ُمجتمع
ّ
واعتقدت اأكثر ّية ال ُم�شتجيبين اأن للمراأة الحق في الح�شول على المعلومات الكافية حول الإنجاب؛
والمباعدة بين فترات الحمل والعدوى المنقولة جن�شي ًا  ،وبن�شب على التوالي  ،78% ،84%و.82%

وتو�شي اللجنةالوطنية لحقوق الإن�شان بو�شع المزيد من البرامج حول ال�شحة الإنجابية وا�شتهداف
الفئة العمرية المنا�شبة ،لزيادة الوعي وتخلي�س مفهوم الحق في ال�شحة الإنجابية من اأي معتقدات
�شلبية .
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 .4الحق في ال�شكن:
تتعر�س فئة الأرامل والمطلقات ل�شعوبات في الح�شول على ُمنح الأرا�شي وقرو�س الإ�شكان التي
تقدمها الدولة اإذ ي�شترط قانون الإ�شكان تجاوز المراأة �شن الخام�شة والثالثون دون زواج ،اأو اأن
تكون مطلقة اأو اأرملة ،ومرور خم�س �شنوات على واقعة وفاة الزوج اأو الطالق للح�شول على �شكن.
ولدى اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ملفات تزيد عن 1000حالة ،تقدمت بها اأرامل ومطلقات خالل
الخم�س �شنوات الما�شية ،وتعلقت ب�شعوبة اإجراءات منح الأرا�شي ،وعدم �شفافية ال�شروط الالزمة
تجاه هذا الأمر ،وقد تمت مخاطبة وزارة التنمية الدارية والعمل وال�شوؤون الجتماعية ،وح�شلت
اللجنة على رد يفيد باأن المو�شوع قيد الدرا�شة مع مجل�س الوزراء ،ومع مرور وقت طويل دون الإعالن
عن نتيجة الدرا�شة ُيثار قلق اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان حول عدم اإيالء الهتمام الكافي بهذه
الفئة.
تكرر اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان تو�شيتها لتطبيق اللتزامات المن�شو�س عليها في التفاقية
الدولية لمنع التمييز �شد المراأة ،واإعادة النظر بالقانون رقم ) (2ل�شنة 2007م بنظام الإ�شكان،
لإزالة التمييز �شد الأرامل والمطلقات وتمكينهن من التمتع بحقوقهن في ال�شكن والعي�س الكريم.
 .5الم�شاركة في الحياة الثقافية والريا�شية
اهتماما ملحوظ ًا ب�شتى مناحي الحياة الثقافية كاإن�شاء المكتبات والمتاحف
• تبدي دولة قطر
ً
والم�شارح ومراكز الفنون ،ودعم دور الن�شر والمجالت الثقافية وتنظيم ع�شرات المهرجانات
والفعاليات الثقافية والريا�شية والجتماعية على مدار ال�شنة.
• وقد اأن�شاأت الدولة لجنة ريا�شة المراأة ،من اأجل التوعية والحث على ممار�شة الريا�شة لجميع
الن�شاء بما فيهن الن�شاء ذوات الإعاقة ،وت�شكيل الفرق الريا�شية والم�شاركة في المباريات.
• وتقدم الدولة ب�شكل مجاني ،و�شبه مجاني ،لجميع ال�شكان من ن�شاء ورجال واأطفال خدمات
الأندية الريا�شية ،من تدريبات منتظمة للياقة البدنية ،وانت�شاب لالألعاب الريا�شية ،وتوفر
مدربين وم�شرفين على م�شتوى عال من الخبرة والتاأهيل.
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• وعلى �شعيد الفن والأدب ،يزيد عدد الكاتبات القطريات عن �شبعين كاتبة  33حيث �شاركت
خم�س اأديبات قطريات منهن �شاعرة بن�شر اأعمال جديدة في معر�س قطر للكتاب عام .2017
وتعمل ع�شرات الن�شاء القطريات في مجال الإعالم ،والتمثيل ،والم�شرح ،والفن الت�شكيلي ،وغير
ذلك من الفنون.
ج -العنف �شد المراأة
جاء في تقرير مركز الحماية والتاأهيل الجتماعي (اأمان) للعام  ،2017الإح�ساءات التالية:
  277حالة من الإناث البالغات و  35طفلة تعر�شن للعنف الج�شدي.  9حالت من الإناث البالغات و  12طفلة تعر�شن لعنف جن�شي.  48حالة من الإناث البالغات و  19طفلة تعر�شن لعنف مركب. 32حالة منالإناث البالغات و  12طفلة تعر�شن لعنف نف�شي.وقد اأجرى مركز الحماية والتاأهيل (اأمان) في العام  2017ا�شتبيان ًا اإلكتروني ًا ل�شتطالع راأي
الجمهور في ق�شية العنف �شد المراأة ،ا�شتهدف  400فرد واأبرزت النتائج اأن  26%فقط اأجابوا باأن
دور الإعالم في الحد من العنف �شد المراأة جيد مقابل  74%اأكدوا اأن هذا الدور �شعيف اأو متو�شط،
وفي �شوؤال اآخر حول م�شاهد العنف على المر اأة ا لأكثر �شيوعا في الدراما� ،شكل العنف النف�شي 58%
مقابل  40%للعنف الج�شدي و  2%للعنف الجن�شي.
و ُيعنى مركز الحماية والتاأهيل الجتماعي اأمان بحماية وتاأهيل �شحايا العنف والت�شدع الأ�شري من
الن�شاء والأطفال واإعادة دمجهم في المجتمعمن خالل الزيارات الخارجية والرعاية الداخلية ببيت
الإيواء التابع للمركز.
وت�شاهم موؤ�ش�شات المجتمع المدني بالحد من العنف ،ومنها ،مركز ال�شت�شارات العائلية (وفاق)
الذي افتتح فروع ًا في كل من اإدارة اأمن العا�شمة بوزارة الداخلية وموؤ�ش�شة حمد الطبية والنيابة
العامة.
 -33ور�شة (كاتبات واعدات) التي نظمها مركز موزة المالكي للتدريب والتاأهيل بدعم من مبادرة ال�شراكة الأميركية ال�شرق
اأو�شطية
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وت�شكل الأعراف الثقافية تحدي ًا للحد من حالت العنف الأ�شري وتوفير الحماية للن�شاء ال ُمعنفات،
ويعتقد اأكثر من  20%من الذكور القطريين و  6%من الإناث القطريات اأن �شرب الزوج لزوجته مبرر
في ظروف معينة ،وذلك وفق ًا لتقرير وزارة التخطيط التنموي والإح�شاء (( :2014اإن الإبالغ عن
حالت العنف الأ�شري غير مقبول اجتماعي ًا اأو ثقافي ًا ول يدرك الكثير من �شحايا العنف ال�شري
حقوقهم القانونية وخدمات الدعم المتوفرة .وهناك اأي�ش ًا تخوف من التداعيات الجتماعية
والقانونية وال�شيا�شية على ال�شحايا وا�شرهم  .ويوؤدي نق�س التدريب بين العاملين في المجالت
الطبية والتعليمية وال�شالمة العامة اإلى انخفا�س م�شتويات الك�شف في مراكز الرعاية ال�شحة
الأولية والمدار�س ودور الح�شانة ،وبالتالي يمكن اإخفاء الم�شتوى الحقيقي للعنف)) .34
وتقع على بع�س الم�شتخدمات في المنازل ممار�شات �شلبية وت�شرفات لاإن�شانية من اإجبار بع�شهم
على العمل لفترات طويلة ،وعدم الح�شول على العطلةالأ�شبوعية ،والم�شتحقات المالية اأو كامل تلك
الم�شتحقات وفق ًالعقود ت�شغيلهم اإذ يلجاأ بع�س اأ�شحاب العمل اإلى خف�س رواتبهم تحت ال�شغوط
المعنوية والتهديد بالحب�س اأو بالترحيل .ويتوقع اأن يح�شن قانون الم�شتخدمين للمنازل الذي �شدر
في العام  2017الكثير من اأو�شاع العامالت .حيث ر�شدت اللجنة الوطنية بدء تطبيق بع�س الأحكام
الخا�شة كيوم العطلة الأ�شبوعي ب�شكل متزايد وملحوظ.
وقد اأجرت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانا�شتطالع ًا للراأي ل  1000مواطن ومواطنة قطرية ،وجاءت
المنزلي ُيما َر�س في قطر على النحو التالي:
اآراء ال ُم�شتجيبين حول ما اإذا كان العنف
ّ

http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/knowledge_center_ar/Tab2/HDR%201%20June%20
-34
2015.pdf
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التو�شيات:
تو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بما يلي-:
 .1المزيد من التوعية حول رف�س العنف الأ�شري والعنف الموجه �شد المراأة بكافة اأ�شكاله ،وتوعية
المجتمع بالقانون الخا�س بالم�شتخدمين بالمنازل ،وتوعية العمال بالمنازل اأنف�شهم.
 .2اإيجاد اآلية لجمع البيانات عن العنف الأ�شري ،وتطوير اآليات الو�شول من اأجل ال�شتماع وتلقي
البالغات وال�شكاوى عن الإ�شاءة وال�شتغالل والعتداء وتوفير المزيد من �شبل الحماية ،كتطوير
نظام للخطوط ال�شاخنة بالتعاون مع جهاز ال�شرطة والنيابة العامة ،اإ�شافة اإلى اإن�شاء مركز
لالإيواء ذو �شعة منا�شبة تتوافر فيه كافة الخدمات القانونية والجتماعية.
 .3و�شع ت�شريع �شامل �شد العنف الأ�شري.
.2

حقوق الطفل

التطورات الت�شريعية:
• م�شروع قانون الطفل:
اإثر م�شادقة الدولة على اتفاقية حقوق الطفل ،رفع المجل�س الأعلى لالأ�شرة �-شابق ًا -م�شروع قانون
الطفل لمجل�س الوزراء ،ت�شمن اأحكام ًا تكفل الحماية للطفل منها حظر جميع اأ�شكال العقاب البدني
�شد الأطفال ،واإن�شاء محكمة م�شتقلة لالأحداث ،ورفع �شن الم�شوؤولية الجنائية .اإ�شافة اإلى اإن�شاء
�شرطة متخ�ش�شة ت�شمى «�شرطة الطفل» و اإن�شاء نيابة متخ�ش�شة ت�شمى «نيابة الطفل» ،و ت�شكيل
محكمة الطفل البتدائية ،التي �شيكون ا�شتئناف اأحكامها اأمام دائرة الطفل بمحكمة ال�شتئناف.
اإل اأن م�شروع هذا القانون لم يرى النور حتى تاريخ اإ�شدار هذا التقرير .ويثير قلق اللجنة الوطنية
لحقوق الإن�شان التاأخر والمماطلة باإ�شدار هذا الت�شريع الذي يعتبر على قدر كبير من الأهمية.
وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الن�شانباأن تقوم الدولة بالإ�شراع في اإ�شدار قانون الطفل و�شمان
تبنية للمفاهيم الواردة في اتفاقية حقوق الطفل ،بالإ�شافة الى اتخاذ ال�شبل الكفيلة بتنفيذه ب�شورة
فاعلة.

69

التقرير السنوي الثالث عشر حلقوق اإلنسان 2017

• تحديد عمر الطفل في الت�شريعات الوطنية:
وعلى �شعيد تحديد �شن الطفل وفق ًا لالتفاقية الدولية الني ن�شت على تحديده ب  18عام ًا ،حدد
القانون المدني �شن الر�شد «كل �شخ�س بلغ الر�شد يكون كامل الهلية لأداء الت�شرفات القانونية،
مالم يكن قد ق�شي با�شتمرار الولية او الو�شاية على ماله او بالحجر عليه.و�شن الر�شد ثمانية ع�شرة
�شنة كاملة».
كما حدد قانون ال�شرة «ل يوثق زواج الفتى قبل تمام الثامنة ع�شر �شنة ،والفتاة قبل تمام �شتة ع�شر
�شنة ،البعد موافقة الولي ،والتاأكد من ر�شا طرفي العقد ،وباإذن من القا�شي المخت�س.
وبالنظر اإلى القانونين الم�شار اإليهما (القانون المدني وقانون الأ�شرة)،هنالك تباين في تحديد �شن
الر�شد بالن�شبة اإلى الفتاة ،مما يتعار�س مع اتفاقية حقوق الطفل.
كذلك فاإن ال�شن الأدنى للم�شائلة الجزائية في قانون العقوبات ل ي�شتجيب للمالحظات الختامية
للجنة حقوق الطفل وتو�شياتها لدى مناق�شة التقريري الدوري الثاني لدولة قطر .حيث ن�س قانون
العقوبات على اأنه “ت�شري في �شاأن من اأتم ال�شابعة ولم يبلغ ال�شاد�شة ع�شرة من عمره الأحكام
المن�شو�س عليها في قانون الأحداث”..
تو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بو�شعتعريفللطفل يتما�شى مع اتفاقية حقوق الطفل التي
�شادقت عليها دولة قطر وتوحيد�شنالر�شد للجن�شين �شمن كافة الت�شريعات الوطنية.
• قانون الأحداث:
يعد قانون الأحداث القطري رقم ) (1ل�شنة  1994اللبنة الأ�شا�شية التي تعالج �شئون الحداثفي
الت�شريع القطري ،وقد م�شى على �شنه و�شدوره اثنان وع�شرون عام ًاولم يطراأ عليه اأي تعديل ،رغم
التغيرات الكثيرة التي حدثت للتنظيمات الإدارية المرتبطة به.
وقد ا�شتقبلت دار الإيواء في العام  (659) 2017 - 2016حدث ًا ،منهم  605ذكورا ،و  54اإناثا .الأحداث
ً 35
الجدد منهم  ،437والمكررون  222حدثا.
 -35كتاب اإنجازات الدولة للعام  2016-2017الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
70

التقرير السنوي الثالث عشر حلقوق اإلنسان 2017

تو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان باإعادة النظر في قانون الأحداث ،ومعالجة مواده القانونية،
لتحقيق الن�شجام مع الأحكام الواردة باتفاقية حقوق الطفل.
• الحماية القانونية للطفل:
 لقد كفل الم�شرع القطري الحماية الد�شتورية والمدنية للطفل ،ويت�شح ذلك من خالل ا�شتعرا�سالقانون المدني وقانون الولية على اأموال القا�شرين والقرار الميري رقم ) (41ل�شنة 2014
باأن�شاء الهيئة العامة ل�شوؤون القا�شرين ،وقانون العمل ،وقانون حظر جلب وت�شغيل وتدريب
واإ�شراك الأطفال في �شباق الهجن ،وقانون التعليم اللزامي.
 وفر الم�شرع القطري من خالل قانون العقوبات الحماية الجنائية للطفل من اأ�شكال العنف اأوالإ�شاءة البدنية والإهمال اأو المعاملة المنطوية على اإهمال اأو اإ�شاءة المعاملة اأو ال�شتغالل بما
في ذلك الإ�شاءة الجن�شية بوجه عام ،و�شدد العقوبة بوجه خا�س في جميع الأحوال التي يكون
فيها الجاني من اأ�شول الطفل اأو ممن يتولون رعايته ،وهو ما اكدت علية المادة ) (19من اتفاقية
حقوق الطفل.
ترى اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان عدة مالحظات توردها فيما يلي:
.1

لم يتحدث الم�شرع في قانون العقوبات عن الإ�شاءة العقلية للطفل.

.2

لم يتخذ الم�شرع منهجا لتجريم الإهمال او ال�شتغالل او ال�شرار بالطفل من قبل والديهاأو من
قبل الو�شياء القانونيين ،وانما اتبع نهجا يتمثل في اعتبار ذلك من الظروف الم�شددة للعقاب
في حالة كون “الجاني” من والدي الطفل اأو من اأو�شيائه.

.3

لم تن�س القوانين الجنائية على اإجراءات وقائية بل جاء دورها عالجي ًا ولي�س وقائي ًا ،فال توجد
ن�شو�س تحدد اأحوال الإ�شاءة للطفل ،واللتزام بالإبالغ عنها من ذوي الخت�شا�س ،كما ل تتوفر
ال�شبطية الق�شائية الخا�شة بهذا النوع من الجرائم.

ي�سطلع مركز الحماية والتاأهيل الجتماعي 36بدور فعال في تقديم الدعم والحماية والرعاية
ل�شحايا العنف ،والت�شدع الأ�شري من الأطفال والن�شاء ،والمعر�شين لذلك ،من خالل توفير الإيواء
الموؤقت لهم،وا�شتقبال البالغات،وتقديم ال�شت�شارات النف�شية والقانونية الالزمة ،وتنفيذ برامج
التاأهيل.
 - 36تم تعديل الم�شمى بموجب القرارال�شادر من �شمو ال�شيخة موزابنتنا�شررقم ) (8ل�شنة 2015م بتاريخ  /6/28م ،2015
بتعد يلم�شمى الموؤ�ش�شة القطرية للحماية والتاأهيال لجتماعي لي�شبحا لم�شمى الجديد «مركز الحماية والتاأهيال لجتماعي».
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• الحماية من العقاب البدني:
اأ�شارت لوائح واأنظمة تقويم ال�شلوك للطلبة بالمجل�س الأعلى للتعليم بن�س �شريح اإلى حظر جميع
اأ�شكال العقاب البدني لالأطفال بمختلف اأ�شكاله .مع ذلك ر�شدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان
عدم احترام بع�س المعلمين لتلك اللوائح ،وو�شول عدة ق�شايا اأقامها اأولياء اأمور اأمام الق�شاء.
وقد ك�شفت درا�شة (�شكوت )2011 ،اأجراها المجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة –�شابق ًا -عام  2011على
 500عائلة من الوافدين والقطريين اأن طف ًال واحد ًا من بين خم�شة اأطفال في قطر يتعر�س ل�شكل من
اأ�شكال الإيذاء �شواء النف�شي اأم الج�شدي اأم الجن�شي في المنزل اأو المدر�شة اأو المجتمع بعيد ًا عن
الأنظار .واأكدت درا�شة اأخرى عام � 2013شملت  1077طالب ًا من القطرين وغير القطريين،على جود
اأدلة على حدوث الإيذاء البدني والعنف ،بما ي�شمل العقاب الج�شدي في المدار�س .37
التو�شيات:
تو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان بما يلي-:
.1

بو�شع ت�شريع اأو نظام للعنف الأ�شري يت�شمن اآليات فعالة لالإبالغ عن الجرائم التي تقع على
الأطفال خا�شة التي تقع من قبل من يتولون رعايتهم.

.2

تحديث ون�شر البيانات حول العنف �شد الأطفال.

• الإطار الموؤ�ش�شي لحماية الطفولة:
اتخذت دولة قطر العديد من الإجراءات التنظيمية الخا�شة باإلغاء اأو دمج بع�س الوزارات والهيئات
والموؤ�ش�شات الحكومية ،حيث تولت اإدارة م�شتقلة في المجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة ق�شايا الطفولة
من عام (  ،) 2002-2009ثم تحولت م�شوؤولية ال�شراف على الطفولة لإدارة التنمية ال�شرية في
وزارة ال�شوؤون الجتماعية من عام (  ، )2009-2012وفي العام(  )2012تم دمج وزارتي العمل مع
وزارة ال�شئون الجتماعية لت�شبح م�شوؤولية ال�شراف على برامج الطفولة في اإدارة الح�شانات
التابعة لوازرة العمل وال�شوؤون الجتماعية ،اأما في عام (  )2016فقد تم دمج وزارة العمل وال�شوؤون
الجتماعية مع وزارة التنمية الدارية ،لي�شبح م�شماها الجديد وزارة التنمية والعمل وال�شوؤون
الجتماعية ،وتم ان�شاء اإدارة ملحقة بها اأُطلق عليها اإدارة ال�شرة لتوؤول اإليها ق�شايا الطفولة.
 -37التقرير التنمية الب�شرية الرابع لدولة قطر.
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ولقد انعك�س تنقل الخت�شا�س برعاية الطفولة في عدد من اإدارات الجهات الحكومية على الخطط
والبرامج وال�شتراتيجيات الخا�شة بالطفولة ف�شابها بع�س التعقيد والت�شارب وتقلي�س الخت�شا�شات
بين الإدارات التي تعاقبت على العمل ،اإ�شافة اإلى �شعوبة الم�شائلة.
تو�شي اللجنةالوطنية لحقوق الإن�شان بتو�شيع �شالحيات اإدارة الأ�شرة فيما يتعلق بحماية وتعزيز
حقوق الطفل ،وباإتاحة المزيد من الم�شاحة للمجتمع المدني لإن�شاء منظمات اأهلية تر�شد وتراقب
وتعزز حماية حقوق الأطفال.
.3

حقوق كبار ال�شن

• الإطار الموؤ�ش�شي لحماية كبار ال�شن:
 .1اإدارة الأ�شرة :ت�شع اإدارة ال�شرة التابعة لوزارة العمل والتنمية الإدارية وال�شوؤون الجتماعية،
ال�شتراتيجيات وال�شيا�شات والخطط الالزمة لفئة كبار ال�شن .وقد اأعلنت الإدارة في العام
 2017عن اإنجاز ) (50%من م�شروع قاعدة بيانات للفئات المهم�شة وال�شعيفة  ،38حيث بلغ عدد
الم�شجلين من كبار ال�شن  .2075تعمل الإدارة على توفير احتياجات هذه الفئة من الأدوات
التعوي�شية وال�شحية كم�شاعد ال�شيارات والكرا�شي المتحركة والأ�شرة وغير ذلك .وتعتقد
اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان اأنه ما يزال ينظر اإلى حقوق كبار ال�شن من خالل ال�شيا�شات
الجتماعية المتعلقة بال�شمان الجتماعي وقانون التقاعد ومراكز اليواء والخدمات ال�شحية،
حيث توفر هذه الت�شريعات نوع ًا من الحماية لهذه الفئة ال انه في ظل تزايد ن�شبة كبار ال�شن
نتيجة لتح�شن الخدمات ال�شحية المقدمة لهم ،ل تلبي متطلبات التنمية والدمج و�شمان عدم
التمييز ب�شبب التقدم بالعمر.
 .2مركز تمكين ورعاية كبار ال�سن (اإح�سان) يهدف اإلى تعزيز العتراف بدور الفئات الم�شتهدفة
واإ�شهاماتهم في التنمية الجتماعيةوالقت�شادية والثقافية وتمكينهم ودعم م�شاركتهم الن�شطة
في جميع المجالت ون�شر الوعي المجتمعي بحقوقهم وق�شاياهم الأ�شا�شية والعمل على تحقيق
التوا�شل بين الأجيال والتاأكيد على دور الأ�شرة في رعايتهم.

 - 38كتاب اإنجازات الدولة  2016-2017الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
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وقد ر�ست اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان قيام المركز بعدد من الأن�سطة منها:
 تثقيف الأ�شر التي ترعى الم�شنين وتقديم الخدمات ال�شت�شارية لهم. عقد الندوات واللقاءات والموؤتمرات المتعلقة بن�شاط المركز. تقديم اأن�شطة وبرامج اجتماعية مختلفة.• ويعكفالمركز على درا�سة �سن ت�سريعات وقوانين من �ساأنها حماية هذه الفئة.
اإح�شائية كبار ال�شن لعام 2017م من قبل وزارة التنمية الدارية والعمل وال�شوؤون الجتماعية:
 .1الذين تم الم�ساهمة بتوفير احتياجاتهم:
بلغ عدد اإجماليالم�شاهمات لكبار ال�شن لهذا العام 2017م  23حالة ،حيث كانت  11حالة من الذكور،
و  12حالة من الإناث.
الحالة
م�شن

عدد ال�شكاوى
اأنثى

ذكر

12

11

74
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 .2الأجهزة التي تم توفيرها لكبار ال�شن:
بلغ عدد حالت كبار ال�شن التي تم توفير اأجهزة لهم  25حالة لعام 2017م ،مف�شل ًة بح�شب الجدول
المو�شح اأدناه-:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العدد

نوع الجهاز
كر�شي باأنواعه
م�شعد لل�شيارة
كر�شي عادي
جهاز عالج طبيعي
�شرير طبي كهربائي
رافعة لنقل ال�شخ�س داخل البيت
طاولة طعام
كر�شي لال�شتحمام
مخدة طبية
منحدر للكر�شي (رامب)
ا لإجمالي

8
3
3
3
1
1
2
2
1
1
25

وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بو�شع م�شروع قانون حقوق كبار ال�شن ،اأ�شوة بالفئات الأولى
بالرعاية ،لي�شمل �شمان الوقاية والحماية من العنف ،والغذاء والإ�شكان ،والعمل والأهلية القانونية
والو�شول اإلى العدالة ،ودعم ال�شحة على المدى الطويل والرعاية الملطفة اأو المخففة لالآلم.
ث .حقوق ال�شخا�س ذوي العاقة
اأ-الم�شتوى الت�شريعي:
�شادقت دولة قطر على التفاقية الدولية لحقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة في  ،2008و تعهدت بموجب
التفاقية بتعزيز و اإعمال ما ت�شمنته دون اأي تمييز من اأي نوع على اأ�شا�س الإعاقة ،وبالتالي هي
مطالبة باتخاذ جميع التدابير الت�شريعية والإدارية ،لإنفاذ الحقوق المعترف بها في التفاقية.
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وجاء قانون “ذوي الحتياجات الخا�شة “ رقم  2ل�شنة  ،2004موؤ�شر ًا على بداية تبلور اإرادة �شيا�شية
على الم�شتوى الوطني ،تدفع باتجاه تعزيز واقع الأ�شخا�س ذوي الإعاقة ،وتجدر الإ�شارة اإلى اأن هذا
القانون قد واجه منذ �شدوره مجموعة من المعوقات من حيث عدم تطبيق ن�شو�شه ،نظر ًا لغياب
الأنظمة والتعليمات الإجرائية الالزمة لإنفاذ هذا القانون على اأر�س الواقع ،وجاء القرار الأميري
رقم ) (15ل�شنة  2014مت�شمن ًا اإلغاء المجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة ،دون تحديد الجهات التي يوؤول
اإليها اخت�شا�شه ،بما يواجه فراغ تنفيذي متمثل في عدم تحديد الجهات التنفيذية المخت�شة بتنفيذ
القانون �شالف الذكر.
وقد �شكاللمجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة�-شابق ًا -في العام  2012-2013لجنة خا�شة من عدة
جهات عملت على و�شع م�شروع قانون لتعديل بع�س اأحكام القانون رقم) (2ل�شنة  2004ب�شاأن ذوي
الحتياجات الخا�شة ،بهدف تحقيق الن�شجام بين الت�شريع الوطني والتفاقية الدولية .كذلك عملت
اللجنة الم�شار اإليها على اإعداد م�شروع قرار تنفيذي ت�شمن �شبعة مواد ب�شاأن الحق في التعليم،
وال�شحة ،والعمل ،ومعايير ال�شكن ،وتاأمين الحق في الو�شول اإلى المرافق العامة و الخا�شة ،اإ�شافة
وعر�س م�شروع القانون وم�شروع القرار التنفيذي على مجل�س
اإلى الخدمات الثقافية ،والريا�شيةُ .
الوزراء منذ فبراير  ،2013ولم يتم اإ�شدار اأيا منهما لغاية تاريخ هذا التقرير.ويثير قلق اللجنة
الوطنية لحقوق الإن�شان حول عدم اإيالء الهتمام الالزم للموا�شيع المتعلقة بالأ�شخا�س ذوي
الإعاقة ،وخا�شة عدم تطبيق المادة ) (33من التفاقية المتعلقة باإن�شاء جهة تن�شيق داخل الحكومة
تعنى بالم�شائل المت�شلة بتنفيذ التفاقية اإ�شاف ًة اإلى اإن�شاء اآلية م�شتقلة لتعزيزها وحمايتها ور�شد
تنفيذهاعلى الم�شتوى الوطني-على غرار الموؤ�ش�شات الوطنية وفق ًا لمبادئ باري�س ،-وي�شاف اإلى
ذلك اإتاحة الفر�شة للمجتمع المدني بخا�شة لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم.
ب-الم�شتوى التنفيذي:
 - 1قاعدة بيانات:
 ل تتوفرعملية تعاون متكاملة بين الجهات المخت�شة من اأجل جمع بيانات اإح�شائية مف�شلة،لو�شع نظام ت�شجيل وطني لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة في كل جهة على حدة ،بينما المطلوب
و�شعقاعدة بيانات مركزية �شاملة تت�شمن المعلومات الديمغرافية لجميع ال�شكان من هذه الفئة،
وذلك من اأجل و�شع الخطط وال�شيا�شات على اأ�ش�س علمية �شحيحة ،وقد اأعلنت وزارة التخطيط
التنموي والإح�شاء عن التعاون مع مركز قطر للتكنولوجيا الم�شاعدة “مدى” ،ومنظمة ال�شحة
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العالمية لإجراء م�شح نموذجي لالإعاقة خالل �شهر اأكتوبر .2017

39

وقد بلغ عدد الم�شجلين في قاعدة بيانات اإدارة ال�شرة  9928من ذوي الإعاقة 40.وهو رقم ل يعك�س
الواقع الحقيقي لعددهم.
وتو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بو�شع قاعدة بيانات مركزية �شاملة تجمع المعلومات المتوفرة
كل من وزارة التنمية الإدارية والعمل وال�شئون الجتماعية ووزارة ال�شحة ووزارة التعليم ووزارة
في ٍ
الداخلية بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإح�شاء.
 - 2الدمج:
ي�شير مفهوم الدمج اإلى اتخاذ التدابير الفعالة لم�شاركة ذوي الإعاقة في المجتمع ب�شورة كاملة وفي
المجالت ال�شيا�شية والمدنية والقت�شادية والجتماعية والثقافية ،ولتقييم مدى النجاح في دمج
هذه الفئة في المجتمع ر�سدت اللجنةالوطنية لحقوق الإن�سان مايلي:
• الدمج في التعليم:
ذكر”تقرير التنمية الب�شرية الرابع” (تحقيق روؤية قطر الوطنية  ،2030يونيو  ،)2015اأن غالبية
الأ�شخا�س ذوي الإعاقة لم يح�شلوا ال على التعليم البتدائي اأو اأقل بن�شه  73%القطريين الذكور،
 83%من ا لإناث القطريات ،اأما ن�شبة الحا�شلين على تعليم جامعي فال تتجاوز  6%للذكور5% ،
لالإناث.
ان الن�شب المتدنية لتعليم الأ�شخا�س ذوي الإعاقة ،تظهر عدم وجود ا�شتراتيجية وا�شحة لوزارة
التربية والتعليم و التعليم العالي ،رغم انها قد اأعادت افتتاح ق�شم التربية الخا�شة ورعاية الموهوبين
في ال�شنة الما�شية .2016

- 39

https://www.al-sharq.com/news/details/519674

 -40كتاب اإنجازات الدولة  2016-2017الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
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وقد تم ر�سد حزمة من التحديات التي تواجه ح�سول الطفال ذوي العاقة على التمتع بحقهم
في التعليم اإ�سوة بغيرهم من الأطفال نوجزها في النقاط التالية:
 نق�س الكوادر القطرية المتخ�ش�شة في تقديم الخدمة الناتج من غياب التخ�ش�شات العلمية،حيث ل توجد درجة البكالوريو�س في التربية الخا�شة في جامعة قطر رغم الدور الكبير الذي
تقوم به.
 افتتاح مدر�شة حكومية واحدة خا�شة بهذه الفئة وتركيز دور وزارة التربية والتعليم على تقديمالخدمات الم�شاعدة (الدعم التعليمي ال�شافي) من خالل الدمج ال�شامل في التعليم .ومما ل
�شك فيهان اعتماد وزارة التربية والتعليم العالي على برنامج الدمج ال�شامل ل يغني عن وجود
مدار�س متخ�ش�شة لهذه الفئة من الطلبة التي قد ل تقبل في برامج الدمج ال�شامل او التي قد
تحتاج الى تدخل مكثف او مميز ح�شب قدراتها ،وحتى كتابة هذا التقرير ل توجد لدى الوزارة
اأي مدر�شة تُعنى بالطلبة من هذه الفئة اأي ذوي الإعاقة الذهنية على اختالفها (اإعاقة ذهنية،
او توحد).
التو�شيات:
تو�شياللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي:
.1

اأخذ زمام المبادرة في تعليم الطلبة من ذوي العاقة ا�شوة بغيرهم من الطلبة وايجاد خيارات
متعددة في التعليم النظامي لهذه الفئة ت�شمح لها بموا�شلة التعليم اإلى اأق�شى قدر ت�شمح به
قدراتهم.

.2

مراجعة الت�شريعات والقوانين التعليمية وت�شمينها تدابير واحكام وا�شحة تكفل تحقيق الم�شاواة
الكاملة وتكافوؤ الفر�س في ممار�شة الحق في التعليم بمختلف المراحل للطلبة من ذوي الإعاقة.

• الحق في الو�شول:
يجب على الدولة كطرف في التفاقية الدولية المعنيةبحقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة ،اتخاذ التدابير
المنا�شبة التي تكفل اإمكانية و�شول الأ�شخا�س ذوي الإعاقة ،على قدم الم�شاواة مع غيرهم ،اإلى البيئة
المادية المحيطة وو�شائل النقل والمعلومات والت�شالت ،بما في ذلك تكنولوجيا ونظم المعلومات
والت�شال باأقل تكلفه ،والمرافق العامة والخدمات الأخرى المتاحة للجمهور في المدن والأماكن
البعيدة عنها ،التي يجب اأن ت�شمل تحديد العقبات والمعوقات اأمام اإمكانية الو�شول واإزالتها.بالرغم
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من قيام المجل�س الأعلى لالأ�شرة –�شابق ًا -بالتعاون مع وزارة التخطيط والبلدية باأخذ زمام
المبادرة لو�شع المعايير واإجراء التدريب الالزم للجهات المعنية ب�شاأن الحق في الو�شول ،جاءت
.41
معظم المرافق منقو�شة اأو خالية تمام ًا من اإمكانيات الو�شول المن�شو�س عليها في التفاقية
ولقد ت�شاورت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان مع عدد من الأ�شخا�س ذوي الإعاقة واأفراد اأ�شرهم،
وقامت بزيارات ميدانية لعدة مرافق عامة وخا�شة ،لتالحظ عدم توفر المعينات لذوي الإعاقات
الح�شية في المباني العامة والمرافق المتاحة للجمهور ،اأو الم�شاعدة الب�شرية والو�شطاء ،اإ�شافة
اإلى اأن معظم الت�شهيالت المعدة ل�شتخدام الكرا�شي المتحركة من “و�شالت بين الأدراج” ومعظم
“اأماكن ركن ال�شيارات” تفتقر للمقا�شات ال�شحيحة التي تمكن من ال�شتعمال ب�شكل اآمن .مما
يظهر حاجة ملحة لتطبيق المادة ) (33من التفاقية المتعلقة باإن�شاء لجنة معنية بحقوق الأ�شخا�س
ذوي الإعاقة تراقب وتتابع حل هذه الإ�شكاليات.
ج-الموؤ�ش�شات و المراكز التي تعنى بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة:
 ن�شت التفاقية الدولية الخا�شة بحقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة على وجوب مراعاة حقوقهم فيكافة ال�شيا�شات والبرامج ،والمتناع عن اأي عمل اأو ممار�شة تتعار�س مع هذه التفاقية ،وكفالة
ت�شرف ال�شلطات والموؤ�ش�شات العامة بما يتفق معها.
 ر�شدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان�شبعة مراكز تقدم خدمات لذوي الإعاقات الذهنية واإعاقات الحوا�س ،و وقفت على الخدمات المقدمة .42
 لحظت اللجنةاأنه رغم ما يتوفر من خدمات ،تواجه هذه الموؤ�ش�شات تحديات حقيقية في مدىخبرة بع�س القائمين عليها في ميدان الإعاقة ،اإلى جانب عدم التزام بع�س هذه المراكز بمبادئ
ت�شكيل مجال�س الإدارة ،وعدم اللتزام بن�شر تقارير دورية �شفافة عن اأعمالها ون�شاطاتها.
 كما تفتقد بع�س هذه المراكز -التي تقدم خدماتها مجان ًا -القدرة ال�شتيعابية ،ولدى بع�شهاقائمة انتظار تفوق ال  900حالة الأولوية فيها للمواطنين القطريين ،مما يجعل الخيارات المتاحة
�شعيفة ،لي�شبح ذوي الإعاقة واأ�شرهم عر�شة لال�شتغالل المادي من بع�س المراكز الخا�شة .43
 - 41مقابلة خبراء في �شوؤون الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.
 - 42درا�شة اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان حول اأو�شاع الأ�شخا�س ذوي الإعاقة ،و درا�شة حول الأطفال «زراعة القوقعة».
 - 43مقابالت مع اأهالي الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.
79

التقرير السنوي الثالث عشر حلقوق اإلنسان 2017

 ان الح�شائيات الدقيقة لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة لي�شتمتوفرة ،حيث اأن بع�س الأ�شر ل تعترفبوجود حالة اإعاقة لديها مما يعرف ب “الخجل الجتماعي”.
 كما وتلفت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شاناإلى عدم وجود معلومات اأو تقارير من�شورة حول مدىقيام الجهات المخت�شة بوزارة العمل وال�شوؤون الجتماعية “اإدارة ذوي الحتياجات الخا�شة”،
ووزارة ال�شحة بممار�شة اأي دور رقابي على هذه المراكز.
د-الحق في عدم التعر�س للتعذيب اأو المعاملة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو المهينة:
وفق ًا لالتفاقية الدولية ذات ال�شلة ،يجب على كل دولة طرف اأن تتخذ التدابير المنا�شبة لحماية
الأ�شخا�س ذوي الإعاقة داخل منازلهم و خارجها على ال�شواء ،من جميع اأ�شكال ال�شتغالل و العنف
و العتداء ،وذلك توفير المعلومات والتثقيف ب�شاأن كيفية تجنبها والتبليغ عنها ،على اأن تكفل الدولة
توفير خدمات الحماية في الموؤ�ش�شات ح�شب نوع الإعاقة و نوع الجن�س .وت�شير التفاقية على اأن
الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة غالب ًا ما يواجهن خطر اأكبر في التعر�س للعنف اأو الإهمال اأو المعاملة
غير الالئقة.
كما تن�س التفاقية اأنه على الدولة اأن تكفل قيام ال�شلطات بر�شد جميع المرافق والبرامج المعدة
لخدمة الأ�شخا�س ذوي الإعاقة ر�شد ًا فعا ًل للحيلولة دون حدوث جميع اأ�شكال ال�شتغالل والعنف
والعتداء .وتقديم خدمات اإعادة التاأهيل حال تعر�شهم لذلك.
تعد وزارة العمل وال�شوؤون الجتماعية “اإدارة �شئون الأ�شرة” ،جهة مخت�شة باقتراح وتنفيذ
ال�شتراتيجيات والخطط وال�شيا�شات الوطنية والبرامج المتعلقة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة ،غير اأن
اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان لم تح�شل على اأي تقارير من�شورة بهذا ال�شدد.
اإح�شائية ذوي الإعاقة لعام 2017م من قبل وزارة التنمية الدارية والعمل وال�شوؤون الجتماعية:
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 .1الذين تم توفير احتياجاتهم:
بلغ اإجماليتوفير احتياجات ذوي الإعاقة لهذا العام 2017م عدد  17حالة ،حيث كانت  10حالة من
الذكور ،و 7حالة من الإناث.
الحالة
ذوي الإعاقة

عدد ال�شكاوى
اأنثى

ذكر

7

10

المجموع
17

 .2الأجهزة التي تم توفيرها لذوي الإعاقة:
بلغ عدد حالت ذوي الإعاقةالذين تم توفير اأجهزة لهم هي  12حالة لعام 2017م،مف�شل ًة بح�شب
الجدول المو�شح اأدناه-:
م نوع الجهاز
 1كر�شي باأنواعه
 2م�شعد لل�شيارة
 3كر�شي عادي
 4م�شعد كهربائي
� 5شرير طبي كهربائي
 6رافعة لنقل ال�شخ�س داخل البيت
 7عكاز
ا لإجمالي
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1
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الق�شم الخام�س :تداعيات الح�شار على دولة قطر وجهود
اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان في مواجهته
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اأزمة الح�شار غير الإن�شاني على دولة قطر
وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانفي مواجهته
المقدمة
قامت المملكة العربية ال�شعودية ،والأمارات العربية المتحدة ،ومملكة البحرين ،وجمهورية م�شر
العربية بقطع العالقات الدبلوما�شية مع دولة قطر �شباح يوم الأثنين الموافق  5يونيه 2017م دون
اأي اأ�شباب قانونية اأو واقعية ،غير اأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد  ،بل تعداه اإلى اتخاذ تلك الدول
مجموعة من الإجراءات التع�شفية تمثل انتهاك ًا ج�شيم ًا لحقوق الإن�شان واعتدا ًء �شارخ ًا على كل
القيم والمبادئ التي اأر�شتها المواثيق الدولية لحقوق الإن�شان ،حيث �شكلت الإجراءات التي قامت
بها دول الح�شار والقرارات التي اأ�شدرتها في مجموعها حزمة من النتهاكات والمخالفات الج�شيمة
لحقوق الإن�شان �شواء الحقوق المدنية وال�شيا�شية منها اأو القت�شادية والجتماعية والثقافية .
اأو ًل :من هم �شحايا النتهاكات؟
طالت تلك النتهاكات القطريين ،والمقيمين على اأر�س دولة قطر ،كما طالت بع�س المواطنين
الخليجيين.
ثاني ًا :اأبرز حقوق الإن�سان التي تم انتهاكها جراء الح�سار
 - 1حق الأ�سر في التمتع بالحماية ولم ال�سمل وحظر ت�ستيتها
يرتبط مواطنو دول الخليج بعالقات ن�شب وقرابة وم�شاهرة تعود لمئات ال�شنين ،وقد ت�شبب طلب دول
الح�شار(ال�شعودية،المارات،البحرين) مغادرة القطريين لأرا�شيها ،وكذلك طلبها من مواطنيها
مغادرة دولة قطر ،في اإيجاد اأو�شاع غير اإن�شانية عدا عن كونه انتهاك ًا �شافر ًا لالتفاقيات الدولية
لحقوق الإن�شان ذات ال�شلة ،من خالل الترحيل الإجباري للعائالت وت�شتيتها ،حيث ت�شتيت الألف
من اأفراد الأُ�شر والعائالت خ�شو�ش ًا الن�شاء ،والأطفال ،والأ�شخا�س ذوي الإعاقة ،وكبار ال�شن،
وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع اأبنائهم واأطفالهم.
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يم�س و ُيهدد كيان الأ�شرة
• اإن هذا النتهاك يعد من اأخطر واأفظع النتهاكات على الإطالق ،لأنه ُّ
الواحدة ،و ُيفتِّتها و ُي�شرذمها ،ويُهدِّ د الفئات الأكثر ه�شا�شة في المجتمع (المراأة والطفل وذوي
الإعاقة وكبار ال�شن) ب�شكل مخيف .كما �شيكون لكل ذلك تداعيات نف�شية واجتماعية خطيرة
ووا�شعة على �شرائح وا�شعة تجاه البلدان التي اتخذت قرارات ظالمة بحقهم ،وحق اأ�شرهم.
 - 2الحق في التعليم:
ا�شتقبلت اللجنة�شي ًال من ال�شكاوى لطالب وطالبات من دولة قطر يدر�شون في دول الح�شار ،حيث
اأجبرتهم �شلطات دول الح�شار الثالث بعد بدء اأزمة الح�شار على مغادرة اأرا�شيها فوجدوا اأنف�شهم
فجاأة محرومين من متابعة درا�شتهم ،ومنعوا من اأداء امتحاناتهم النهائية رغم اأن بع�شهم لم يبق
على تخرجه �شوى �شهر واحد  ،كما اأجبرت هذه الدول الثالث الطالب منها في دولة قطر وهم
نحو  706طالبا وطالبة يدر�شون في “جامعة قطر” على خالل مهلة  14يوم ًا من تاريخ اإعالن قطع
العالقات ،ومنعوا من ا�شتكمال درا�شتهم  ،كما منعت دول الح�شار جامعاتها من التعاون مع الطالب
القطريين المبعدين – وفق ال�شهادات التي وثقتها اللجنة -ولم يتم التجاوب مع اأي مطلب ي�شهل
للطالب ا�شتكمال درا�شتهم اأو ا�شترجاع مبالغهم المالية التي دفعوها اأو حتى الح�شول على وثائقهم
الدرا�شية .ومع متابعة اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان لحالت انتهاك الحق في التعليم ،لم ت�شمح
دولة الإمارات للطالب من دولة قطر با�شتئناف درا�شتهم باأي �شكل من الأ�شكال ،ما عدا بع�س
الجامعات الدولية التي حولت الطلبة الدار�شين فيها اإلى اأفرع اأخرى خارج الإمارات ولكن بتكاليف
�شفر ومعي�شة اأكبر ،مما كبد الطلبة ومرافقيهم متطلبات ور�شوم مادية ومعنوية اأكثر من ذي قبل.
ور�شدت اللجنةتجاوب ًا من الجامعات القطرية التي قامت باإدماج ما يقارب  64طالبا مت�شررين
من الح�شار اإلى جامعاتهم ،كما قامت وزارة التعليم في دولة قطر ببع�س ال�شتثناءات للطالب
المت�شررين جراء الح�شار.
• رغم اأن ال�شلطات الم�شرية �شبق واأعلنت اأن الطلبة القطريين الم�شجلين في جامعات م�شرية
م�شتثنين من القرار الخا�س بفر�س تاأ�شيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة الأرا�شي
الم�شرية ،اإل اأن الواقع جاء عك�س ذلك حيث منعت دخولهم دون الح�شول على تاأ�شيرة ،ورغم
ح�شول بع�س هوؤلء الطلبة بالفعل على التاأ�شيرات الالزمة لدخول الأرا�شي الم�شرية ،رف�شت
اأي�شا دخولهم بعد و�شولهم اإلى المطارات الم�شرية بزعم عدم ح�شولهم على موافقات اأمنية
وطالبتهم بالعودة اإلى دولة قطر ،وت�شبب ذلك في حرمان العديد منهم دخول المتحانات ،كما
و�شعتمعوقات عديدة اأمام الموافقة الأمنية الالزمة ل�شتخراج التاأ�شيرة ،ما ت�شبب في تخلف
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بع�شهم عن النتظام في الدرا�شة ،وفوات مواعيد المتحانات المقرة �شلف ًا من الجامعات خالل
�شهري �شبتمبر واأكتوبر 2017م على بع�س اآخر .وقد خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان
المجل�س القومي لحقوق الإن�شان بم�شر في هذا ال�شاأن من اأجل م�شاعدتهم لإكمال درا�شاتهم
وتذليل ال�شعاب اأمامهم ،وقد قام المجل�س القومي بذلك ،عن طريق ال�شعي لدى ال�شلطات
الم�شرية برفع الإجراءات التي اأعاقت انتظامهم في الدرا�شة حيث قامت ال�شلطات الم�شرية
باإ�شدار تعليمات جديدة تق�شي بمنح الطلبة تاأ�شيرة دخول واإلغاء الموافقة المنية عنهم.
• وب�شكل عام فاإن انتهاك هذا الحق لم يقت�شر على الطالب وحدهم ،بل تعداه اإلى اأ�شرهم التي
�شعت اأن يح�شل اأبناوؤها على حقهم في تعليم نوعي ،ف�شدموا بهذه القرارات التي ت�شببت لهم
بال�شرر على ال�شعيدين المادي والمعنوي.
اإن طرد الطالب دون م�شوغ قانوني ومنعهم من القامة وا�شتكمال الدرا�شة ،ل ينتهك فقط حقهم
في التعليم واإنما يمتد لينتهك حقهم المكفول في �شمان حرية التنقل والإقامة ،الذي ترعاه القوانين
والتفاقيات الدولية.
 - 3الحق في العمل:
لم تتوقف النتهاكات والممار�شات الالاإن�شانية التي ترتكبها دول الح�شار بحق القطريين اأو
المقيمين على اأر�شها عند حد ما بل امتدت لكافة المجالت والأ�شعدة ومن �شمنها الحق في العمل
الذي يعد من اأهم الحقوق القت�شادية والجتماعية .حيث ت�شرر قطاع الأعمال كثير ًا نظرا لت�شابك
الم�شالح التجارية والعمالية ،لوجود مئات الأ�شخا�س العاطلين عن العمل جراء فقدانهم لوظائفهم
واأعمالهم ،وان�شحب ال�شرر على معي�شتهم وعلى اأ�شرهم ب�شكل مخيف ،ومازالت التداعيات على هذا
القطاع تتوالى ،فقد اأوقفت دول الح�شار وعلى نحو مفاجئ  -بهدف اإحداث اأكبر �شرر ممكن -جميع
القوافل التجارية ،وبالتالي ك�شدت الب�شائع في الم�شتودعات ،وف�شدت المواد الغذائية وال�شحية
التي لها مدة �شالحية معينة ،وخ�شر مئات التجار مبالغ مالية ل ُيمكن ح�شرها ،والأخطر انقطاع
عي�س العائالت التي تقتات على مهنة ال َّنقل بين البلدان الخليجية ،حيث لم تُبادر ا ٌّأي من دول الح�شار
الخليجية الثالث بتعوي�س هوؤلء اأو اإيجاد بدائل لهم .اإ�شافة اإلى ذلك فاإن هناك عدد ًا كبير ًا من
بحر َّية قطع م�شدر
المواطنين الموظفين في �شركات عامة اأو خا�شة ،اأو حكومية ،كانوا يعملون ُ
دخلهم واأ�شبحوا عاطلين عن العمل دون اأية تعوي�شات من دول الح�شار ،كما ا�شطر عدد كبير من
اأ�شحاب ال�شركات اإلى اإغالق �شركاتهم والعودة اإلى بلدانهم خ�شية الإجراءات العقابية التع�شفية
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التي فر�شتها دول الح�شار على مواطنيها المقيمين بدولة قطر وعلى القطريين المقيمين بها ،مما
الحق بهم الخ�شائر وال�شرار المادية والنف�شية  ،وت�شبب في ت�شريد وقطع اأرزاقالعمالة التي كانت
تعمل ب�شركاتهم.
 - 4الحق في ال�سحة (خا�شة الن�شاء والأطفال وذوي الإعاقة):
ت�ش َّرر مئات الأ�شخا�س المر�شى من دول الح�شار م َّمن كانوا يتعالجون داخل الم�شت�شفيات في دولة
قطر ،بل ومن القطريين الذين كانوا يتل َقون العالج داخل م�شافي تلك الدول ،فطلبت مغادرتهم
دون اأي ا�شتثناء للمر�شى اأو الم�شابين اأو الن�شاء الحوامل ،اأو الأطفال وخ�شو�ش ًا الر�شع ،اأو ذوي
الإعاقة ،وهو ما ُيظهر مدى ال�شتهتار ال�شارخ لدول الح�شار بحقِّ مواطنيها المر�شى ،وا�شتخفافها
العميق باأب�شط اأ�شا�شيات حقوق الإن�شان ،فاأبرز اأ�شا�شيات حق ال�شحة هو عدم التمييز والخالف
ال�شيا�شي ل يجيز لهذه الدول طرد المر�شى القطريين منها.
 - 5الحق في الملكية الخا�شة
التداخل والتَّ�شابك الكبير بين دول الخليج نظر ًا للروابط القبلية والأ�شرية الم�شتركة بينها،
وللت�شهيالت الكثيرة المتبادلة والممنوحة لمواطنيها في مجال الملكية الخا�شة وممار�شة الأن�شطة
التجارية والقت�شادية ،في اإطار منظومة دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ،الآلف من
مواطني دول الخليج يمتلكونالمنازل والم�شانع وال�شركات التجارية في دول بع�شهم البع�س ،ول
يخفى حجم ال�شرر الذي اأ�شاب المواطنين القطرين وغيرهم من مواطني دول الخليج جراء
الإجراءات والقرارات التع�شفية التي انتهكت كافة اأعراف ومواثيق ومبادئ حقوق الإن�شان.
و�ش ِل َبت،
حيث ت�شب َّبت في خ�شائر فادحة في الأموال والأمالك لآلف الأ�شخا�س ،و ُقطعت اأرزاقُ ،
وهَ َلكتَ ،
و�شاعت اأموال وممتلكات نظر ًا لعدم تمكن اأ�شحابها من ال�شفر اإليها ،ولم يعد بمقدور جميع
من ُمنعوا من ال�شفر ا�شتعمال اأمالكهم اأو التَّ�شرف بها ،وهو ما يوؤكد بالدليل اأن تلك الدول ل توجد
بها بيئة اآمنة لال�شتثمار.
• وعلى �شبيل المثال ومن واقع ما ورد اإلى اللجنة من �شكاوى:
 هناك اآلف القطريين منعوا من ال�شفر اإلى المملكة العربية ال�شعودية ل�شترجاع اإبلهم وما�شيتهمالتي كانت موجودة بها مما عر�س العديد منها للهالك اأو ال�شياع.
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أرا�س ،اأو
 مثال اآخر �شارخ ،وهو خ�شارة الممتلكات العقارية التي تم �شراوؤها بالتق�شيط ،من ا ٍاأبنية اأو �شقق ،خا�شة في دولة الإمارات العربية المتحدة نظر ًا لمنع مالكها القطريين من ال�شفر
والدخول اإلى تلك الدول ،ف�ش ًال عن تجميد اأر�شدتهم ما اأدى اإلى توقف عملية �شحب ال�شيكات،
واإذا ما ا�شتم َّر الحال على ذلك ،فقد ي�شبب خ�شارة العقار بالكامل ،و�شياع ما دفعه من اأموال،
بل قد يوؤدي ب�شاحبه اإلى اأن ي�شبح مالحق ًا قانوني ًا ،نظر ًا لعدم �شداد ما عليه من اأق�شاط
�شهرية.
 اإ�شافة اإلى كل ما �شبق فقد تمادت دول الح�شار وو�شل بها الحد اإلى منع الحوالت المالية،والبريدية لكل من المواطنين والمقيمين في دولة قطر ،وذلك لإغالق الباب اأمام اأية حالة من
حالت تدارك الخ�شائر المادية.
 كما �شجلت اللجنة الوطنيةوجود مئات العمال الذين يحملون اإقامة قطرية ويعملون لدى قطرييناأو في �شركات يمتلكها قطريون ،وبعد فر�س اإجراءات الح�شار ُمنعوا من العودة اإلى قطر ،وقد
توقفوا عن العمل ،ونظر ًا لقرارات دول الح�شار التع�شفية باإيقاف تحويل الأموال لحق بهوؤلء
العمال وبالقطريين اأ�شحاب الأعمال اأ�شرار وخ�شائر فادحة.
 اإن اإجبار مواطني دول الح�شار الثالث على مغادرة دولة قطر  -واإل تعر�شوا للعقوبات القا�شيةمن بلدانهم  -ت�شبب في قيام العديد منهم باإغالق �شركاته وترك اأمالكه الخا�شة بدولة قطر،
وهو ما عر�شهم وعر�س العاملين والمتعاملين معهم لخ�شائر مالية ج�شيمة ،واألحق بهم جميع ًا
الأ�شرار المادية والنف�شية.
ك ُّل هذه الخروقات والمخالفات تُ�شير اإلى اأنَّ قرارات دول الح�شار لم تكن عفوية بل تع َّمدت انتهاك
الحقوق والحريات الأ�شا�شية ،ومنها الحق في الملكية الخا�شة ،وهدفت اإلى ذلك منذ اللحظات
الأولى ،ومما يعزز ذلك عدم اتخاذها اأية اإجراءات حتى الآن لإزالة تلك النعكا�شات الخطيرة على
مواطنيها ،ومواطني دولة قطر ،والمقيمين بها.
 - 6الحق في حرية العبادة ممار�شة ال�شعائر الدينية
ت�ش َّبب قرار الح�شار الذي �شاركت فيه المملكة العربية ال�شعودية في حرمان قرابة  1.5مليون
م�شلم مقيم في دولة قطر من حقهم في ممار�شة �شعائرهم الدينية ،بما يمثل انتهاك ًا ج�شيم ًا للحق
في العبادة ،ولم ت ُقم ال�شلطات ال�شعودية با�شتثناء من يرغب في ممار�شة حقه في اأداء منا�شك الحج
والعمرة من اإجراءات الح�شار الجائر ،حيث قامت ال�شلطات ال�شعودية بالزج بال�شعائر الدينية
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في الخالفات ال�شيا�شية والدبلوما�شية وا�شتعمال تلك ال�شعائر كاأداة لل�شغط ال�شيا�شي في انتهاك
�شارخ لالتفاقيات الدولية لحقوق الإن�شان ،وذلك بقيامها:
• بمنع المعتمرين القطريين في �شهر رم�شان الما�شي من دخول الأرا�شي ال�شعودية لأداء منا�شك
العمرة.
• اإجبار الموجودين منهم داخل المملكة على �شرعة مغادرة الأرا�شي ال�شعودية دون اإتمام تلك
المنا�شك.
• وقف التعامل بالعملة وبطاقة ال�شحب الآلي القطرية.
• التعامل ال�شيء والمهين مع القطريين في منافذ الدخول والخروج البرية والجوية بالمملكة
العربية ال�شعودية.
• منع الطائرات التابعة للخطوط الجوية القطرية من النزول بالمطارات ال�شعودية ،ما اأدى
ال�شتحالة عودة المعتمرين القطريين اإلى الدوحة مبا�شرة ،وا�شطرارهم للعودة با�شتخدام
خطوط بديلة عن طريق دولة الكويت و�شلطنة ُعمان دون مراعاة لأ�شحاب الحالت الإن�شانية من
المر�شى والن�شاء والأطفال وكبار ال�شن والأ�شخا�س من ذوي الإعاقة .
من الموؤكد اأن كل هذه الإجراءات التع�شفية التي تمت خالل �شهر رم�شان  1438هـ اأبان بداية اأزمة
الح�شار ،اأدت اإلى تخوف المواطن والمقيم القطري من تاأدية �شعائره الدينية اإذا ُ�شمح لهم بذلك
خ�شية تكرار ما حدث.
ومع قدوم مو�سم الحج للعام 2017م و�شعت ال�شلطات ال�شعودية المعوقات والعراقيل اأمام الراغبين
في اأداء “الركن الخام�س من اأركان الإ�شالم” من القطريين والمقيمين على اأر�س دولة قطر بما
ارتقى اإلى درجة المنع ،حيث رف�شت تلك ال�شلطات التعامل اأو التن�شيق مع وزارة الأوقاف وال�شئون
الإ�شالمية بدولة قطر من اأجل تمكين الراغبين من المواطنين والمقيمين في اأداء تلك الفري�شة،
وما تم الإعالن عنه من ال�شلطات ال�شعودية بفتح المنفذ البري و الخط الجوي المبا�شر لحجاج دولة
قطر اآنذاكلم يتعد كونه مجرد مناورة .
وفي ظل ا�شتمرار الح�شار والحظر الجوي واإغالق الحدود البرية اإلى جانب الإجراءات التع�شفية
التي تم اتخاذها من قبل ال�شلطات ال�شعودية ب�شاأن الحق في حرية العبادة وممار�شة ال�شعائر الدينية
فال تزال ال�شلطات ال�شعودية تتمادى اإلى الآن في و�شع المزيد من المعوقات والعراقيل اأمام اأ�شحاب
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حمالت الحج والعمرة،حيث تلقت اللجنة الوطنية منهم �سكاوى حول الم�سايقات وال�سعوبات التي
تعتري اأداء منا�سك العمرة اأمام المقيمين بالدولة من-:
• اإغالق الم�شار الإلكتروني الخا�س بت�شجيل الحج والعمرة وعدم ال�شماح بالت�شجيل فيه لكافة
المعتمرين من دولة قطر.
• منع التحويالت المالية من قبل ال�شلطات ال�شعودية بين الحمالت القطرية ووكالء العمرة
ال�شعوديين المخولين بمنح ت�شاريح العمرة.
• ا�شتمرار ال�شلطات ال�شعودية في رف�س التعامل اأو التن�شيق مع وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية
بدولة قطر،وهو ما يوؤكد ب�شكل قاطع ا�شتمرار ت�شيي�س ال�شعائر الدينية .وقد لحقت اأ�شرار
وخ�شائر مالية كبيرة بدولة قطر اأي�شا ب�شبب منع تاأدية منا�شك الحج والعمرة تمثلت في:
• خ�شائر خا�شة بوزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية تتعلق ب�شوؤون منا�شك الحج والعمرة بلغت
ما يقارب  4.500.000ريال �شعودي وخ�شائر اأخرى نتجت ب�شبب فر�س الح�شار على دولة قطر.
• خ�سائر مالية ج�سيمة لحمالت الحج والعمرة ،وقد توا�سلنا مع ت�سعة حمالت وح�سلنا منهم
على ح�سيلة خ�سائرهم لهذا العام:
الخ�شائر المالية

ا�شم الحملة
حملة الفرقان

 7مليون

حملة الركن الخام�س

 4مليون

حملة الحمادي

 2مليون

حملة لبيك

 6مليون

حملة الهدى

 2.700مليون

حملة التوبة

 2.700مليون

حملة قطر

 400الف ريال

حملة حاتم

 2.700مليون

حملة القد�س

 3مليون

ا لإجمالي

 30.500.000ريال قطري
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هذا فيما يتعلق بالخ�شائر والأ�شرار المادية ،وهنالك بالقطع اأ�شرار نف�شية ومعنوية ج�شيمة اأ�شابت
عموم الم�شلمين من القطريين والمقيمين على اأر�س دولة قطر جراء حرمانهم من حقهم في العبادة
وممار�شة �شعائرهم الدينية ،وتتحمل ال�شلطات ال�شعودية الم�شوؤولية الدينية والأخالقية والحقوقية
والقانونية كاملة جراء ذلك.
 - 7الحق في حرية الراي والتعبير:
توؤكد اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإن�شان على اأن ت�شجيل انتهاكات حرية الراأي والتعبير لدول
ُ�شجل فقط ما تع َّر�س له مواطنو تلك الدول من قوانين
الح�شار لي�س من اخت�شا�شها ،واإنما ت ِّ
وانتهاكات وعقوبات على خلفية ح�شار دولة قطر والتي و�شلت اإلى حدود غير م�شبوقة كمجرد
التعاطف عبر و�شائل التوا�شل الجتماعي ،بل واإغالق وحجب و�شائل الإعالم القطرية ،بما فيها
القنوات الريا�شية والتي بالتاأكيد ل تبثُّ ن�شرات اأو برامج اإخبارية اأو �شيا�شية ،وهذا موؤ�شر على ما
و�شلته حرية الراأي والتعبير من تدهور في دول الح�شار.
فر�شت المملكة العربية ال�شعودية عقوبة الحب�س مدة قد ت�شل الى خم�س �شنوات.وغرامة مالية
ت�شل الى ثالث ماليين ريال .كما فر�شت دولة المارات العربية المتحدة عقوبة ال�شجن لمدة قد
ت�شل الى خم�س ع�شرة �شنة وغرامة مالية التي قد ت�شل اإلى  500األف درهم .كما فر�شت مملكة
البحرين اأي�شا عقوبة ال�شجن لمدة ت�شل اإلى خم�س �شنواتوغرامة مالية.
وفي المجال الإعالمي وحده �شجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان قرابة  103اإعالمي ًا من مواطني
دول الح�شار ،كانوا يعملون في عدد من و�شائل الإعالم المرئي الموجودة في دولة قطر ،تعر�شوا
جميع ًا لأنواع مختلفة من النتهاكات ،من بينها ال�شغط عليهم بهدف اإجبارهم على تقديم ا�شتقالتهم،
وبنا ًء على هذا ال�شغط ا�شطر بع�شهم للر�شوخ ،وقدموا مجبرين ا�شتقالتهم ،وبالتالي فقدوا
اأعمالهم وم�شدر رزقهم ،ومازالت هناك �شغوطات كبيرة تمار�س على كل من لم ُيقدم ا�شتقالته،
وفي هذا الت�شرف انتهاك �شارخ لحرية ال�شحافة ،والعمل ،والإقامة ،والراأي ،في اآن واحد.
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 - 8الحق في التَّنقل والإقامة
مع بدايات اأزمة الح�شار كانت الأعداد المقدرة للمقيمين من دول الح�شار الخليجية الثالث نحو
 11387مواطنا  ،كما كان يقيم نحو  1927قطري ًا في تلك الدول ،وقد اتخذت دول الح�شار الخليجية
الثالث اإجراءات وقرارات تع�شفية مخالفة لكافة ال�شكوك والمواثيق الدولية والإقليمية (الميثاق
العربي لحقوق الإن�شان ،اإعالن حقوق الإن�شان لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية) وفيما يت�شل
بالحق في حرية التنقل والإقامة وعدم جواز اإبعاد المقيمين ب�شفة �شرعية تع�شفي ًا  ،تمثلت في منع
�شلطات دول الح�شار القطريين من دخول اأرا�شي تلك الدول واإبعاد المتواجدين بها فعلي ًا من
اأرا�شيها ،كما تم اإجبار المقيمين بدولة قطر من مواطني تلك الدول على العودة خالل  14يوم ًا  ،واإل
تعر�شوا لإجراءات عقاب تع�شفية ،وجميع هوؤلء ممن فر�س عليهم العودة ق�شر ًا ت�شرروا في نواح
مختلفة .
قامت دول الح�شار باإغالق كافة مكاتب الطيران الخا�شة بدولة قطر في بلدانها بمجرد اإعالن
قرار الح�شار ،ومن دون �شابق اإنذار لمن يعملون في هذه المكاتب ،دون تمكين اأي منهم من اأخذ
الممتلكات الخا�شة بمكاتبهم.
اأي�ش ًا تم اإغالق منفذ �شلوى البري على الحدود القطرية ال�شعودية ،كما تم اإغالق المنافذ البحرية
والجوية اأمام حركة المالحة القطرية ،والب�شائع الواردة اإلى قطر.
• رغم قيام ال�شلطات ال�شعودية بفتح منفذ �شلوى الحدودي جزئي ًا وب�شكل فردي على فترات اإل
اأنها عادت غلقه ب�شكل كامل و تام حتى اأمام الحالت الإن�شانية بما فيهم المر�شي والأ�شر
الم�شتركة والأ�شخا�س من ذوي الإعاقة ،وليزال المعبر مغلق ًا ب�شكل كامل حتى تاريخ اإعداد هذا
التقرير ،مما يعد اإمعان ًا من جانب ال�شلطات ال�شعودية في انتهاك هذا الحق.
 - 9التحري�س على العنف والكراهية ،وخطاب التمييز العن�شري
ر�شدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ،ووثقت 44 ،مئات خطابات الكراهية والعن�شرية عبر و�شائل
اإعالم دول الح�شار ومواقع التوا�شل الجتماعي و�شلت في بع�شها اإلى حد التحري�س والدفع باتجاه
القيام باأعمال اإرهابية وتخريبية في دولة قطر ،مثل �شرب و�شائل الإعالم فيها بال�شواريخ ،وا�شتخدام
� - 44شجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان اأ�شماء و�شفات كل من ح َّر�س على العنف والكراهية  ،وتحفظ اللجنة ب�شجل كامل
لكل ما تمكنت من جمعه في هذا الخ�شو�س  ،تمهيد ًا لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �شدهم.
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الأغاني والم�شل�شالت والأفالم الوثائقية في التحري�س على العنف والكراهية ،كما ر�شدت اللجنة
خطاب تمييز عن�شري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره ،والإ�شاءة اإلى ال�شعب القطري،
والتجاوز في حق رموز دولة قطر.
وقد ت�شاعدت هذه الخطابات ب�شكل عنيف نظر ًا لنخراط بع�س الم�شوؤولين الر�شميين من دول
الح�شار ،وبع�س الإعالمين وم�شاهير ال�شو�شيال ميديا المعروفين فيه ب�شكل �شافر.
ول يخفى اأن كل هذا الكم من ال�شخ الإعالمي والفني للتحري�س على الكراهية والعنف �شوف يولد
لدى �شرائح مختلفة داخل المجتمع من مثقفين واأُم ِّيين ردود اأفعال متطرفة قد ت�شل اإلى ارتكاب
اأفعال ُجرمية بحق القطريين ،وقد تعر�شوا بالفعل في بع�س دول الح�شار لت�شوية �شيارتهم وقذفهم
بالحجارة ،ومعاملتهم بطريقة قا�شية ومهينة من بع�س ال�شلطات في تلك الدول ،لي�س ذلك فقط
بل نتجت عن ذلك ال�شغينة والعداوة والتمييز للمواطن القطري ،ويخ�شى اأن تتولد ردات فعل من
المجتمع القطري تجاه مجتمعات دول الح�شار ،ما ُيهدد ال�شلم والأمن وال�شتقرار في المنطقة
باأكملها.
- 10

الحق في التقا�شي

�شبب الح�شار العديد من النتهاكات ،وهناك الألف من ال�شحايا الذين لديهم الحق في التقا�شي في
دول الح�شار جراء انتهاك حقوقهم المختلفة ف�ش ًال عن اأحقيتهم في التعوي�س عن الخ�شائر المادية
والأ�شرار النف�شية والمعنوية الج�شيمة التي لحقت بهم جراء الح�شار ،ونظر ًا للح�شار الواقع على
دولة قطر لم ي�شتطع المواطنون والمقيمون فيها ممار�شة حقهم في التقا�شي بدول الح�شار.
وقد ر�سدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سانانتهاكات ج�سمية للحق في التقا�سي بتلك الدول،
ومن اأبرز اأوجه هذا النتهاكات:
• اإعاقة القطريين والمقيمين في دولة قطر من ممار�شة حقهم في التقا�شي اأمام محاكم دول
الح�شار وتحديد ًا بدولتي الإمارات وال�شعودية.
• عدم ال�شماح للقطريين والمقيمين من الح�شور اأمام المحاكم نتيجة منعهم من دخول دول
الح�شار بما يمثل انتهاك ًا لحقهم في التقا�شي وما يرتبط به من حقوق كالحق في الدفاع.
• اإعاقة وكالئهم القانونيين وو�شع ال�شعوبات اأمامهم لمبا�شرة الدعاوى نيابة عنهم.
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• رف�س مكاتب المحاماة في دول الح�شار توكيل المتقا�شيين القطريين والمقيمين لهم ،و
تقاع�شهمفي متابعة الق�شايا الموكلين بها فعال.
• عدم تنفيذ الأحكام ال�شادرة ل�شالح القطريين.
• اإلغاء الأحكام ال�شادرة ل�شالح القطريين والمقيمين نتيجة عدم تمكنهم من مبا�شرة دعاويهم
وممار�شة حقهم في التقا�شي وفي الدفاع.
ثالث ًا :اأعداد �شحايا النتهاكات
 الذين ت�شرروا من القرارات والإجراءات التي اتخذتها دول الح�شار يقدرون بع�شرات الآلفمن القطريين والخليجيين والمقيمين ،اإل اأنه واأخذ ًا بعين العتبار الطبيعة المحافظة ل�شعوب
منطقة الخليج ،فاإن الذين تقدموا للجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ب�شكاوى منذ بدء الأزمة وحتى
تاريخ 2017/ 12/ 31م  3993م�شتك.

رابع ًا :التو�شيف القانوني لالنتهاكات
انتهكت حكومات دول الح�شار – ولتزال -عبر قراراتها واإجراءاتها التع�شفية عدة قواعد ومبادئ
رئي�شة في القانون الدولي لحقوق الإن�شان ،والتي باتت من اأب�شط واأ�شا�شيات ركائز حقوق الإن�شان،
حيث انتهكت على نحو �شارخ عدة مواد في الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان ،ومواد اأخرى في كل من
العهد الدولي الخا�س بالحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية ،والعهد الدولي الخا�س بالحقوق
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المدنية وال�شيا�شية ،اإ�شافة اإلى مواد في �شكوك اأخرى اأبرزها الميثاق العربي لحقوق الإن�شان،
واإعالن حقوق الإن�شان لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية ،والتفاقيـة القت�شادية بين دول مجل�س
التعاون الخليجي.
كما انتهكت دول الح�شار اتفاقية �شيكاغو بحظر حركة الطيران المدني القطري فوق اقاليمها دون
اأن يكون هناك اأي م�شوغ اأو �شرورة حربية اأو اأ�شباب تتعلق بالأمن العام.
ال�شكوك والمواثيق التي انتهكتها دول الح�شار الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ( :المادة  ،2المادة  ،5المادة  ،7المادة  ،8المادة  ،9المادة ،10المادة  ،12المادة  ،13المادة  ،19المادة  ،23المادة  ،25المادة .)26
 العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية :الجزء الثاني (المادة  ،)2الجزء الثالث(المادة  ،9المادة  ،12المادة  ،13المادة  ،14المادة  ،20المادة  ،23المادة )24
 العهد الدولي الخا�ص بالحقوق القت�سادية والجتماعية :الجزء الثالث (المادة  ،6المادة ،10المادة  ،12المادة .)13
 التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري( :المادة )4 الميثاق العربي لحقوق الإن�سان ( :المادة  ،3المادة  ،8المادة  ،11المادة  ،12المادة  ،13المادة ،26المادة  ،32المادة )33
 اإعالن حقوق الإن�سان لمجل�ص التعاون لدول الخليج العربية( :المادة ،6المادة  ،9المادة ،14المادة  ،24المادة  ،27المادة )32
 حق الأ�سر في التمتع بالحماية ولم ال�سمل وحظر ت�ستيتها:كفلته المادة ) (3/16من الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان  ،والمادة ) (10من العهد الدولي للحقوق
القت�شادية والجتماعية والثقافية  ،والمادة ) (33من الميثاق العربي لحقوق ا لإن�شان  ،والمادة )(14
من اإعالن حقوق الإن�شان لمجل�س التعاون الخليجي.

94

التقرير السنوي الثالث عشر حلقوق اإلنسان 2017

الحرمان من الحق في التعليم
يمثل انتهاك ًا للمادة ) (26من الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان  ،والمادة ) (13من العهد الدولي للحقوق
القت�شادية والجتماعية والثقافية  ،والمادة ) (41من الميثاق العربي لحقوق ا لإن�شان ،والمادة )(23
من اإعالن حقوق الإن�شان لمجل�س التعاون الخليجي.
الحرمان من الحق في العمل
يمثل انتهاك ًا للمادة ) (23من الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان  ،والمادة) (34من الميثاق العربي
لحقوق الإن�شان ،والمادة ) (6من العهد الدولي للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية ،والمادة
) (24من اإعالن حقوق الإن�شان لمجل�س التعاون الخليجي.
الحرمان من الحق في ال�شحة
يمثل انتهاك ًا للمادة ) (25من العالن العالمي لحقوق الن�شان ،والمادة رقم ) (12من العهد الدولي
للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية ،والمادة ) (39من الميثاق العربي لحقوق الإن�شان،
والمادة ) (21من اإعالن حقوق الإن�شان لمجل�س التعاون الخليجي.
الحرمان من الحق في الملكية
يمثل انتهاك ًا للمادة ) (17من الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان ،والمادة ) (31من الميثاق العربي
لحقوق الإن�شان  ،و المادة ) (27من اإعالن حقوق الإن�شان لمجل�س التعاون الخليجي.
الحرمان من الحق في العبادة وممار�شة ال�شعائر الدينية
يمثل انتهاك ًا للمادة ) (18من الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان ،والمادة ) (30من الميثاق العربي
لحقوق ا لإن�شان ،والمادة ) (18من العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية  ،والمادة )(6
من اإعالن حقوق الإن�شان لمجل�س التعاون الخليجي.

95

التقرير السنوي الثالث عشر حلقوق اإلنسان 2017

حرية الراأي والتعبير
كفلتها المادة ) (19من الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان ،والمادة ) (19من العهد الدولي للحقوق
المدنية وال�شيا�شية ،والمادة (  (32من الميثاق العربي لحقوق الإن�شان ،والمادة ) (9من اإعالن حقوق
الإن�شان لمجل�س التعاون الخليجي.
الحرمان من الحق في التنقل والإقامة
يمثل انتهاك ًا للمادة ) (13من الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان  ،والمادة ) (26من الميثاق العربي
لحقوق الإن�شان ،والمادة ) (10من اإعالن حقوق الإن�شان لمجل�س التعاون الخليجي ،والمادتين)،(12
) (13من العهد الدولي للحقوقالمدنية وال�شيا�شية ،ب�شاأن حرية التنقل والقامة وعدم جواز اإبعاد
المقيمين ب�شفة قانونية من اإقليم الدولة.
خطاب الكراهية والعنف والتمييز العن�شري
توؤثمه المادة ) (20من العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية ،والمادة ) (4من التفاقية
الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز العن�شري.
حظر معاملة اأي �شخ�س معاملة قا�شية اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة
كفلته المادة ) (5من الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان ،والمادة ) (7من العهد الدولي للحقوق المدنية
وال�شيا�شية  ،والمادة ) (8من الميثاق العربي لحقوق الإن�شان ،و المادة ) (36من اإعالن حقوق الإن�شان
لمجل�س التعاون الخليجي.
الحق في اتقا�شي:
كفلته المواد ) (10،8،7من العالن العالمي لحقوق الن�شان ،والمادة رقم ) (14من العهد الدولي
للحقوق المدنية وال�شيا�شية ،والمواد ) (13،12،11من الميثاق العربي لحقوق ا لإن�شان ،والمادة )(32
من اإعالن حقوق الإن�شان لمجل�س التعاون الخليجي.
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خام�ش ًا :موقف دولة قطر تجاه رعايا دول الح�شار المقيمين بها
 لم تر�شد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانكما لم تتلق اأية �شكاوى تفيد قيام ال�شلطات القطريةباتخاذ مواقف عقابية اأو انتقامية تجاه رعايا دول الح�شار المقيمين بها ،وتثمن اللجنة الوطنية
لحقوق الإن�شان هذا الم�شلك الح�شاري لدولة قطر الذي يتما�شى مع قيمها وثوابتها الإ�شالمية
والإن�شانية والقانونية.
جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان
في مواجهة الح�سار
ـــــــــــــــــ
من منطلق ال�شطالع بواجبها الإن�شاني والحقوقي ،والقيام بم�شوؤولياتها القانونية ،وممار�شة
اخت�شا�شاتها وفق ًا لقانون اإن�شائها ،وطبق ًا لمبادئ باري�س بادرت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانبدولة
قطر و منذ اليوم الأول للح�شار اإلى اإطالق  4خطوط �شاخنة ل�شتقبال النداءات الإن�شانية وال�شكاوى
ومعالجتها ،وتقديم ال�شت�شارات ،بالإ�شافة اإلى اإن�شاء خلية اأزمة تعمل على مدار � 24شاعة للتوا�شل
مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية وغير الحكومية لرفع النتهاكات وم�شاعدة اأ�شحاب
ال�شكاوى.
وقد قامت اللجنةبجهود وتحركات حثيثة لمواجهة هذا الح�شار غير الإن�شاني ،والحد من اآثاره
ال�شلبية على حقوق الإن�شان ،ومحاولة اإزالة ال�شرار التي طالت حقوق ال�شحايا واإن�شافهم.
وفيما يلي اأبرز جهود تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الن�سانفيما يخ�ص الأزمة منذ بدايتها
وحتى نهاية عام :2017
اأو ًل :ا�ست�سافت اللجنة بمقرها بالدوحة عديد من المنظمات الدولية،ومنها:
 - 1منظمة العفو الدولية ) (InternationalAmnestyمرتين خالل الفترة من ) 6-8يونيه 2017م) ،و
(  28-30نوفمبر 2017م).

97

التقرير السنوي الثالث عشر حلقوق اإلنسان 2017

بتاريخ  7يونيو 2017م اجتمع رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانمع وفد من منظمة العفو الدولية
 Amnestyوذلك في اإطار تحركات اللجنة ل�شرح الأبعاد الحقوقية والإن�شانية التي نتجت عن القرارات
التي اتخذتها دول الح�شار �شد دولة قطر ،والتباحث حول التطورات المتعلقة بالنتهاكات الج�شيمة
لحقوق كل من مواطني دولة قطر ودول الح�شار حيث تم اإطالع وفد منظمة العفو الدولية Amnesty
بهذه التاأثيرات الحقوقية والإن�شانية وتقديم تقرير مف�شل له عن هذه النتهاكات مع التاأكيد على
�شرورة التحرك مع المنظمات الدولية المعنية واآليات الأمم المتحدة لحقوق الإن�شان ب�شاأن هذه
الق�شايا ،وقد اأجرى وفد المنظمة مقابالت مبا�شرة مع عدد من المواطنين ومواطني دول مجل�س
التعاون المت�شررين من هذه النتهاكات وا�شتمع ل�شكاواهم وتعرف على الأ�شرار التي لحقت بهم
ب�شبب اإجراءات الح�شار.
 - 2وفد من منظمة هيومن رايت�ص ووت�ص ) .(Human Rights Watchبتاريخ 19يونيو 2017م.
حيث اجتمع م�شئولون في اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانمع وفد من المنظمة وذلك في اإطار تحركات
اللجنة ل�شرح الأبعاد الحقوقية والإن�شانية التي نتجت عن الح�شار �شد دولة قطر واطالع وفد
المنظمة على النتهاكات الج�شيمة والتاأثيرات الحقوقية والإن�شانية ال�شالبة جراء قرارات الح�شار،
وقد التقى وفد المنظمة بمقر اللجنةبعدد كبير من المت�شررين من الح�شار حيث ا�شتمع اإلى
�شكاواهم والنتهاكات التي طالت حقوقهم.
3

 الجتماع مع اأغلب ال�سفراء والقائمين بالأعمال في قطر من دول اأوروبا واأمريكا ،واآ�سيا،واأفريقيا ،لإعالمهم باآخر التطورات الن�شانية وطلب تعاونهم لحل الزمة الن�شانية التي �شببها
الح�شار على قطر.

حيث اجتمع رئي�ص اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سانبمقرها بتاريخ  22يونيو 2017م ب�سفراء
الدول الأوروبية وكندا واأمريكا بدولة قطر .وجاء الجتماع بهدف اإطالع ال�شفراء بكافة تداعيات
الح�شار على الأو�شاع الإن�شانية للمواطنين والمقيمين والتحديات الإن�شانية التي يواجهها
المت�شررون من الح�شار واآليات ا�شتقبال �شكاويهم ،كما �شلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان
ال�شفراء تقارير النتهاكات التي ر�شدتها منذ بداية اأزمة الح�شار.
وبتاريخ  28يونيو  2016اجتمع رئي�ص اللجنة بمقر اللجنة مع �سفراء األمانيا وهولندا وال�سويد
وذلك ل�شرح المزيد من تداعيات الح�شار على اأو�شاع حقوق الإن�شان والأ�شرار الإن�شانية الناتجة
عنه.
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 - 4ا�ستقبال وفد كبار اأع�ساء الموؤ�س�سة الأمريكية لل�سيا�سة الخارجة والأمن القوميبتاريخ
يوليو 2017م

4

حيث قدم لهم الم�شوؤولون باللجنة نبذة حول الدور الذي قامت به في متابعة الخروقات الإن�شانية
منذ بداية اأزمة الح�شار ،والنتهاكات التي طالت حقوق القطريين ومواطني دول مجل�س التعاون كما
تم خالل الجتماع ا�شتعرا�س عدد من الأمثلة المتعلقة بتلك النتهاكات.
 - 5الجتماع مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  8يوليو 2017م.
حيث اأطلع م�شوؤولو اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على
ملفات وتقارير النتهاكات الإن�شانية المختلفة التي ارتكبتها دول الح�شار على قطر  ،كما اأطلعوها
اأي�شا على ما تم ر�شده من خطاب الكراهية والتحري�س والتمييز العن�شري الذي تمار�شه و�شائل
اإعالم و�شبكات التوا�شل الجتماعي التابعة لدول الح�شار وما ي�شكله هذا الخطاب من تهديد لل�شلم
والأمن الدوليين ،مو�شحين اأن ما ر�شدته اللجنة من انتهاكات يوؤكد باأن ما يتعر�س له المت�شررون
من دولة قطر ومواطني دول الح�شار هو عقوبة جماعية لل�شعوب وانتهاك �شارخ لكافة حقوقهم
الأ�شا�شية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإن�شان ،كما ا�شتمعت المدعية العامة للمحكمة
الجنائية الدولية اإلى �شكاوى عدد من المت�شررين الذين التقتهم مبا�شرة بمقر اللجنة.
 - 6الجتماع مع �سفراء بع�ص الدول الم�سدرة للعمالة (( الهند ،بنجالدي�ص ،باك�ستان ،نيبال))
بتاريخ  19يوليو 2017م للتباحث معهم حول تداعيات الح�شار على مواطني دولهم ،والتعاون لإيجاد
حلول.
حيث قدم رئي�س اللجنة خالل الجتماع �شرح ًا لالأو�شاع الإن�شانية القا�شية التي يتعر�س لها العمال
من من�شوبي جاليات ال�شفراء الأربعة بالمملكة العربية ال�شعودية جراء الح�شار على قطر .و�شلم
ال�شفراء خالل الجتماع التقارير والإح�شائيات التي ر�شدتها اللجنة لأعداد هوؤلء العمال .ودعا
ال�شفراء لأهمية التوا�شل مع �شفارات بالدهم بالمملكة العربية ال�شعودية لمعالجة اأو�شاع من�شوبي
جالياتهم.
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 - 7منظمة اإفدي

AFD International

 بعثة المراقبة الدولية الموؤلفة من  20ع�سو ( ق�ساة – ومحامين  -وحقوقيين و�سحفيين -45
واإخ�سائيين نف�سيين) ،بتاريخ  22يوليو 2017م
اجتمع رئي�س اللجنةببعثة المراقبة الدولية التي زارت قطر بناء على دعوة من اللجنة بهدف الوقوف
على النتهاكات الإن�شانية جراء الح�شار .وقدم خالل الجتماع �شرح ًا للوفد حول ما ر�شدته اللجنة
من انتهاكات خلفتها اأزمة الح�شار واأنواع النتهاكات التي تعر�س لها المت�شررون من الأزمة اإلى
جانب التحركات الدولية والإقليمية التي اأجرتها اللجنة في هذا ال�شدد.
وقد اأجرت بعثة المراقبة الدولية مقابالت مبا�شرة مع المت�شررين بمقر اللجنة الوطنية لحقوق
الإن�شانوا�شتملت هذه المقابالت على المت�شررين في مجالت (الأ�شر الم�شتركة  ،ال�شحة  ،والملكية،
والتعليم).
 - 8لقاءات رئي�ص اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سانعلى هام�ص الموؤتمر الدولي لحرية التعبير في
مواجهة ال�سراع ،بتاريخ  24يوليو 2017م
 رئي�ص ق�سم ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا بالمفو�سية ال�سامية لحقوق الإن�سان ،OHCHRوتناول الجتماع اأهمية الموؤتمر الذي انعقد في ظل الح�شار على دولة قطر وما ت�شمنه من مطالب
تقيد حرية الراأي والتعبير.
 المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايت�س ووت�شحيث بحث معه �شرورة و�شع اآليات �شارمة تجاهالعتداءات
المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايت�ص ووت�ص حيث معه �شرورة و�شع اآليات �شارمة تجاه
العتداءات التي يتعر�س لها ال�شحفيون اإلى جانب التاأكيد على تعزيز الحق في حرية الراأي والتعبير.
� - 45شكلت منظمة اإفدي الدولية فريق ًا من  20ع�شو ًا من جن�شيات اأوروبية متعددة ،باخت�شا�شات مختلفة (حقوقيين ومحامين
و�شحفيين وق�شاة واخت�شا�شيين نف�شيين) ،من اأجل زيارة دولة قطر لاللتقاء باأع�شاء المجتمع المدني القطري ،وال�شتماع اإلى
�شهادات واأقوال اأفراد وعائالت ال�شحايا اأمام اأع�شاء البعثة المنتمين لهيئات م�شتقلة ويمتلكون خبرات دولية ومهنية عالية على
ح�شب و�شف بيان المنظمة في هذا ال�شاأن .
وهدفت زيارة البعثة اإلى الوقوف عن كثب على حالت الخروقات ،والتزود بتقارير و�شهادات عن الو�شع الإن�شاني جراء الح�شار،
والتوا�شل مع كل الموؤ�ش�شات الدولية لتحمل م�شوؤولياتها اإزاء الح�شار ومخالفاته.
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 �سفيرة جمهورية جورجيا لدى دولة قطر بحث معها في الجتماع �شبل التعاون في الق�شايا ذاتالهتمام الم�شترك وا�شتعر�س الجانبان اآليات دعم وحماية حرية الراأي والتعبير.
 رئي�ص المعهد الدولي لل�سحافة واأكد الجانبان على اأهمية تعزيز حماية ال�شحفيين وخلق بيئةعمل اإعالمي حر لل�شحفيين بمختلف و�شائل الإعالم وتوفير ال�شمانات القانونية الكافية وعدم
تعر�شهم للت�شييق اأثناء ممار�شة واجبهم الإعالمي.
 الخبير الإعالمي في اتحاد البث الأوروبي. - 9ا�ستقبال وفد من اأع�ساء البرلمان البريطاني ( � 27سبتمبر .)2017
ا�شتقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان الوفد البرلماني البريطاني من مجل�س اللوردات ومجل�س
النواب حيث اأطلعتهم اأمين عام اللجنة على اآثار الح�شار المفرو�س على قطر منذ الخام�س من
يونيو 2017م .والخطوات التي اتخذتها اللجنة على كافة الأ�شعدة المحلية والإقليمية والدولية.
كما التقى هذا الوفد اأي�شا عدد ًا من �شحايا الح�شار والمت�شررين في جوانب مختلفة من ق�شايا
حقوق الإن�شان خا�شة العائالت التي ت�شتت ،والطالب الذين حرموا من اإكمال درا�شتهم ،والمواطنين
الذين حرموا من تاأدية فري�شة الحج لهذا العام اإلى جانب مت�شرري الحق في الملكية من الذين
فقدوا ا�شتثماراتهم في دول الح�شار الأربعة.
 - 10ا�ستقبال لجنة التحقيق البرلمانية الموفدة من البرلمان البريطاني ( � 29سبتمبر 2017م).
حيث قد قدم رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان خالل الجتماع �شرح ًا مف�ش ًال حول انتهاكات
حقوق الإن�شان التي ت�شبب فيها الح�شار على دولة قطر  ،كما �شلم لجنة التحقيق البرلمانية التقارير
التي ر�شدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان حول النتهاكات منذ بداية الأزمة ،وعقدت لجنة
التحقيق البرلمانية موؤتمر ًا �شحفي ًا بمقر اللجنة عقب الجتماع طالبت فيه برفع الح�شار فور ًا ،كونه
غير قانوني ويخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية والإن�شانية ،وو�شفت النتهاكات المترتبة عليه
بالموؤلمة والموؤثرة.
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 - 11الجتماع مع وفد من الخارجية والعمل الأمريكية مكون من ممثلين من مكتب مكافحة
التجار الب�سر وممثلين من مكتب الحرية وحقوق العمال والخارجية المريكية ،وكذلك ممثل
وزارة الخارجية في منظمة العمل الدولية ( ILO 8اكتوبر )2017
وفي الجتماع تم ا�شتعرا�س اأثر الزمة على العمال الوافدين في قطر مثل ارتفاع ال�شعار ،واثر
الزمة على اتفاقيات دول مجل�س التعاون في مجال حقوق العمال.
 - 12الجتماع مع وفد مجل�ص ال�سيوخ الأمريكي بتاريخ  8اأكتوبر .2017
 - 13الجتماع مع وفد مجل�ص النواب الأمريكي بتاريخ  15اأكتوبر .2017
وفي الجتماعين تم �شرح انتهاكات حقوق الإن�شان الناجمة عن الح�شار ،وجهود اللجنة الوطنية
لحقوق الإن�شان في مواجهتها.
 - 14الجتماع مع وفد من لجنة المطالبة بالتعوي�سات في دولة قطر بتاريخ  10اكتوبر .2017
وبحث الجتماع �شكاوى المواطنين والمقيمين ،والنتهاكات الناجمة عن الح�شار ،والجراءات التي
اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان منذ بدايته وكيف تعاملت مع �شكاوى المت�شررين والخطط
التي و�شعتها اللجنة في التعامل مع هذه الملفات ،كما بحث الجتماع اآليات تفعيل وتعظيم اأوجه
التعاون الم�شترك بين الجهتين ،من اأجل اإن�شاف ال�شحايا وجبر اأ�شرارهم.
 - 15الجتماع مع وفد مجل�ص ال�سيوخ والبرلمان الإيطالي بتاريخ 1نوفمبر 2017م.
حيث قدم رئي�س اللجنة خالل الجتماع نظرة �شاملة عن الآثار الإن�شانية الج�شيمة التي خلفها
الح�شار ،لفت ًا اإلى اأن الأزمة الإن�شانية تتزايد مع ب�شبب اإطالة اأمد الح�شار ،مطالب ًا نواب البرلمان
الإيطالي ب�شرورة التحرك مع حكوماتهم جنب ًا اإلى جنب مع نواب البرلمانات الأوروبية بالإ�شافة
اإلى نواب مجل�س ال�شيوخ والكونجر�س الأمريكي الذي اأكدوا دعمهم للق�شية الإن�شانية الناجمة عن
ح�شار على قطر .داعي ًا الجميع للوقوف مع ال�شحايا المت�شررين من مواطنين قطريين ومواطني
دول مجل�س التعاون والمقيمين بدولة قطر .موؤكد ًا اأن مواقف التنديد والإدانة لم تعد كافية مع تزايد
معاناة الآلف من المت�شررين.
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- 16

زيارة البعثة الفنية للمفو�سية ال�سامية لحقوق الإن�سان ( 18نوفمبر 2017م).

حيث اجتمع رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان مع وفد البعثة الفنية للمفو�شية ال�شامية لحقوق
الإن�شان الذي زار دولة قطر – بناء على طلب من اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان -بهدف جمع
المعلومات حول تداعيات الح�شار على حقوق الإن�شان بالن�شبة للمواطنين والمقيمين بالدولة
ومواطني دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية .و�شرح رئي�س اللجنة للوفد اأهم الآثار الإن�شانية
التي خلفها الح�شار على المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجل�س التعاون ،واآخر النتهاكات
وتطورات الأو�شاع الإن�شانية التي ر�شدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانفي هذا ال�شدد.
وقد التقى فريق البعثة الفنية الدولية خالل تلك الزيارة ممثلي  20جهة حكومية وغير حكومية،
كما التقى الفريق اأكثر من  40مت�سرراً ممن قدموا �سكاوى للجنة الوطنية لحقوق الإن�سان.
 - 17ا�ستقبال وفد منظمة العفو الدولية خالل زيارته الثانية لدولة قطر ( 28نوفمبر 2017م)
حيث اأكد م�شوؤولو اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانخالل اجتماعهم مع الوفد اأن دول الح�شار مازالت
تتمادى في انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجل�س التعاون .لفتين
اإلى بروز وتزايد خطاب الكراهية باأ�شكاله المختلفة الذي بات يروج له كبار م�شوؤولي دول الح�شار.
اإلى جانب الت�شريحات التي تحمل م�شامين اإرهابية تهدد ا�شتقرار واأمن المواطنين والمقيمين
بدولة قطر واآخرها التهديد بق�شف قناة الجزيرة .ودعا م�شوؤولو اللجنة اإلى �شرورة التحرك العاجل
والعملي لتخاذ اإجراءات قانونية على الم�شتوى الدولي لو�شع حد لهذه النتهاكات التي اأثرت ب�شكل
مبا�شر على حياة ال�شعوب في منطقة الخليج .وزود م�شوؤولو اللجنة وفد المنظمة باآخر الإح�شائيات
لنتهاكات حقوق الإن�شان جراء الح�شار وتطوراتها م�شيرين اإلى اأن هذه الإح�شائيات في تزايد
م�شتمر .
• وقد اأجرى وفد منظمة العفو الدولية مقابالت مع نحو � 44شخ�ش ًا من المت�شررين.
ثانياً :الجولت والزيارات والجتماعات الخارجية للجنة الوطنية لحقوق الإن�سان
 -بداأت الجولت والزيارات واللقاءات الخارجية للجنة منذ الأ�شبوع الثاني للح�شار حيث كانت:
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 .1الجولة الأولى :خالل الفترة من )  12يونيو حتى  21يونيه 2017م).
 .2الجولة الثانية:خالل الفترة من 30 ( :يونيو حتى  15يوليو 2017م).
 .3الجولة الثالثة:خالل الفترة من� 11) :شبتمبر حتى � 27شبتمبر 2017م ).
 .4الجولة الرابعة :خالل الفترة من 19 ) :اأكتوبر حتى  28اأكتوبر 2017م) .كما زار رئي�س اللجنة
المملكة المتحدة (بتاريخ  31يوليو 2017م حتى 2اأغ�شط�س 2017م) ،وبتاريخ  14نوفمبر  ،والمملكة
المغربية بتاريخ  18اأغ�شط�س حتى  20اأغ�شط�س 2017م) ،والجمهورية الإيطالية مرتين الأولى
بتاريخ 7نوفمبر 2017م  ،والثانية بتاريخ 13 :دي�شمبر 2017م
 وقد ا�ستهدفت هذه الزيارات والجتماعات ب�سكل عام �شرح النتهاكات التي تعر�س لها المواطنونالقطريون والمقيمين على اأر�س دولة قطر والمواطنين الخليجيين ب�شكل عام .كما هدفت اإلى اإي�شاح
ال�شورة الكاملة لالأزمة للمجتمع الدولي ،واإزالة اأي لب�س اأو فهم مغلوط لها  ،مع بيان الحقائق
�شناع القرار والبرلمانيين والمدافعين عن حقوق الإن�شان وللمجتمع الدولي ب�شفة عامة وحثهم على
التدخل لإزالة النتهاكات وايجاد ال�شبل الالزمة لإن�شاف ال�شحايا وتعوي�شهم ،وح�شد المزيد من
التاأييد الدولي لرفع الغبن عن المت�شررين.
الجولة الأولى خالل الفترة من ( 12يونيو حتى
المتحدة – �سوي�سرا -بلجيكا).

21

يونيو 2017م) ،و�سملت دول( :المملكة

اأن�شطة الجولة:
-1

الجتماع مع العديد من المنظمات وال�سخ�سيات الحقوقية ذات ال�سلة والمحامين الدوليين.

 - 2اجتماع رئي�ص اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية
(لندن  12يونيو 2017م).
وذلك ل�شرح تداعيات الح�شار على دولة قطر وما نتج عنه من خروقات خطيرة للقانون الدولي
لحقوق الإن�شان وانتهاك اأغلب الحقوق الأ�شا�شية للمواطنين الخليجيين والقطريين .وقد عبر اأمين
عام المنظمة عن ا�شتنكاره ال�شديد لهذه النتهاكات موؤكد ًا ا�شتمرار منظمة العفو الدولية مع كافة
الأطراف المعنية والمنظمات الدولية لوقف هذه النتهاكات .واأكد الأمين العام باأن الإجراءات التي
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ات ُِخ َذت ب�شاأن معالجة تداعيات الح�شار فيما يتعلق بالأ�شر الم�شتركة غير كافية ومبهمة وتفتقر
لالآليات ول تعالج الو�شع الحقوقي والإن�شاني  ،كما اأكد باأن هذه الإجراءات تم�س كافة الحقوق
الأخرى المنتهكة من جراء الح�شار وطالب بالرفع الفوري للح�شار.م�شدد ًا على اأن منظمة العفو
الدولية م�شتمرة في تحركاتها الدولية من اأجل رفع الح�شار.
- 3

الجتماع مع م�سوؤولي الفيدرالية الدولية لل�سحفيين(لندن  12يونيو 2017م).

كما اجتمع رئي�س اللجنة مع م�شوؤولي الفيدرالية الدولية لل�شحفيين حيث بحث معهم تاأثيرات
الح�شار على حرية الراأي والتعبير وحماية ال�شحفيين .وتناول الجتماع العقوبات الكبيرة
في مواجهة المواطنين الخليجيين بدول الح�شار لمجرد تعاطفهم مع ما يجري بدولة قطر من
انتهاكات اإن�شانية ،عالوة على الت�شييق على ال�شحفيين والنا�شطين في مواقع التوا�شل الجتماعي
من جانب تلك الدول وتجريم ال�شحفيين الراف�شين لهذا الح�شار.فيما عبرت الفيدرالية الدولية
عن ا�شتنكارها ال�شديد لما يحدث من م�شايقات حدت من الحق في حرية الراأي والتعبير ،وطالب
رئي�س اللجنة ب�شرعة التدخل والتوا�شل مع كافة المنظمات الإعالمية ومنظمات الدفاع عن حماية
ال�شحفيين والدفاع عن حرية الراأي والتعبير ،م�شدد ًا على �شرورة تكثيف الجهود لف�شح انتهاكات
ح�شار بع�س دول الخليج على قطر.
 - 4اجتماع رئي�ص اللجنة مع مكتب المفو�سية ال�سامية لحقوق الإن�سان
 -14يونيو 2017م).

OHCHR

(جنيف

 - 5الجتماع مع مكتب الإجراءات الخا�سة المعني بكافة المقررين الخوا�ص (جنيف -14
يونيو 2017م).
حيث �شلم رئي�س اللجنة الم�شوؤولين الأمميين ملفات النتهاكات التي تعر�س لها المواطنون القطريون
والمقيمون ومواطنو بع�س دول مجل�س التعاون الخليجي جراء الح�شار على قطر.
 - 6الجتماع مع اأع�ساء بالبرلمان الأوروبي (بروك�سل  20يونيو 2017م).
�شدد رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان خالل تلك الجتماعات على اأهمية اأن تتحمل دول
البرلمان الأوربي م�شوؤولياتها الإن�شانية والأخالقية والقانونية تجاه اأزمة الح�شار على قطر الذي
�شبهه بجدار برلين لما يترتب عليه من اآثار اإن�شانية قا�شية ل توؤثر على مواطني و�شكان دولة قطر
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فح�شب واإنما تتجاوزها اإلى مواطني و�شكان دول الح�شار ،وطالب رئي�س اللجنة البرلمان والتحاد
الوروبيين بالعمل المكثف على الوقف الفوري للح�شار و اإدانته اإلى جانب ت�شكيل لجنة من البرلمان
الأوروبي لزيارة مقر اللجنة بدولة قطر لالطالع عن قرب على ماأ�شاة ال�شحايا و اللتقاء بهم .موؤكد ًا
على عدم قانونية وم�شروعية واأخالقية هذا الح�شار الذي ترتبت عليه اآثار اجتماعية �شالبة هددت
القيمة الجتماعية التي عرفت بها دول الخليج من ترابط الأ�شر الممتدة والم�شتركة التي بداأت
في تفكيكها هذه الأزمة في �شابقة اإن�شانية لم ي�شهدها التاريخ ،وب�شورة ل يقبلها �شمير العالم
الإن�شاني .كما دعا اإلى �شرورة تحييد ملف حقوق الإن�شان و الملف الإن�شاني من اأية خالفات �شيا�شية
 - 7الجتماع مع كبار م�سوؤولي ال�سيا�سة الخارجية وملفات حقوق الإن�سان بالتحاد والبرلمان
الأوروبي (بروك�سل  20يونيو 2017م).
• حيث التقى وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانمع رئي�شة وفد العالقات مع �شبه الجزيرة العربية،
كما اأجرى رئي�س اللجنة اجتماع ًا ثالثي ًا مع الممثل الأوروبي الخا�س لحقوق الإن�شان ورئي�شة
مجموعة العمل المعنية بحقوق الإن�شان في مجل�س التحاد الأوروبي .اإلى جانب الم�شوؤول عن
ملف دولة قطر في هيئة العمل الخارجي في التحاد الأوروبي.
• و�شرح رئي�س اللجنة خالل لقاءاته التداعيات الحقوقية والإن�شانية جراء الح�شار على دولة قطر
وماآلته الكارثية على اأو�شاع حقوق الإن�شان بمنطقة الخليج موؤكد ًا عدم م�شروعية الح�شار من
منظور القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإن�شان .وطالب ب�شرورة تحديد الم�شوؤوليات الدولية
في مواجهة دول الح�شار.
-8

الجتماع مع الأمين العام لالتحاد الدولي للنقابات العمالية (بروك�سل21يونيو2017م).

حيث تم بحث تداعيات الح�شار واآثاره ال�شلبية على اأو�شاع العمالة الوافدة اإلى دولة قطر.
الجولة الثانية خالل الفترة من (  30يونيو حتى  15يوليو 2017م) و�سملت دول (:المانيا –
�سوي�سرا – ال�سويد  -هولندا – فرن�سا – الوليات المتحدة الأمريكية).
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اأن�شطة الجولة:
 - 1الجتماع مع م�سوؤولي ملفات حقوق الإن�سان بالخارجية الألمانية (برلين  -30يونيو 2017م)
 - 2الجتماع مع المدير الإقليمي لمنطقة ال�سرق الأو�سط والمغرب( ،برلين  -30يونيو 2017م)
 - 3الجتماع مع م�سوؤولة مكتب حقوق الإن�سان (برلين  -30يونيو 2017م)
حيث بحث رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان خالل هذه الجتماعات تداعيات اأزمة الح�شار على
اأو�شاع حقوق الإن�شان بالمنطقة.
 - 4الجتماع مع رئي�سة التحالف العالمي للموؤ�س�سات الوطنية لحقوق الإن�سان (برلين-
يونيو 2017م).

30

حيث قدم رئي�س اللجنة�شرح ًا مف�ش ًال حول النتهاكات الإن�شانية التي وقعت على القطريين ومواطني
دول مجل�س التعاون الخليج العربي والمقيمين جراء الح�شار على دولة قطر .ونقل لرئي�س التحالف
العالمي للموؤ�ش�شات الوطنية تخوفه من وقوع مزيد من النتهاكات الإن�شانية بعد تهديد دول الح�شار
من فر�س المزيد من العقوبات على ال�شعب القطري والخليجي ب�شكل عام بالإ�شافة على التحري�س
التي تبثه ف�شائيات دول الح�شار للقيام بعمليات اإرهابية ت�شتهدف دولة قطر ومواطنيها في تحدٍ
�شافر لقانون مكافحة الإرهاب والتفاقيات الدولية ذات ال�شلة .م�شير ًا اإلى اأن �شكاوى المت�شررين
في تزايد م�شتمر موؤكد ًا اأن هنالك نحو  30األف اأ�شرة م�شتركة بين دولة قطر ودول الح�شار تم
ت�شتيتها بقرارات اإجالء مواطنيهم عن دولة قطر وطرد القطريين من بالدهم.
وقد اأ�شادت رئي�شة التحالف العالمي للموؤ�ش�شات الوطنية لحقوق الإن�شان بالدور الذي تقوم به اللجنة
الوطنية لحقوق الإن�شان بدولة قطر خالل الأزمة و�شجعت على �شرورة ا�شتمرار اللجنةبالقيام بهذا
الدور الهام.
 - 5توقيع عقد مع اأحد المكاتب العالمية للمحاماة ( جنيف  1 -يوليو 2017م).
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان وقعت عقد ًا مع اأحد المكاتب العالمية للمحاماة بجنيف ،يتولى
بموجبه المكتب ق�شايا مت�شرري النتهاكات الإن�شانية جراء الح�شار من القطريين والمقيمين
ومواطني الخليجيين ممن لجاأوا ب�شكاويهم اإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان.
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 - 6الجتماع مع :رئي�ص اإدارة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا بوزارة الخارجية ال�سويدية
(�ستوكهولم3 -يوليو 2017م)
 - 7الجتماع مع رئي�ص القانون الدولي رئي�ص ال�سوؤون القانونية بالإنابة في البرلمان ال�سويدي.
(�ستوكهولم  3 -يوليو 2017م)
حيث اأكد رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان اأن تهديد دول ح�شار دولة قطر بفر�س مزيد من
العقوبات عليها يعد انتهاك ًا وجريمة دولية مخالفة للقانون والأخالق الدولية،و�شرح رئي�س اللجنة
خالل هذين الجتماعين المنف�شلين عملية تزايد انتهاكات دول الح�شار على مواطني دولة قطر
والعقوبات الجماعية التي فر�شتها عليهم وعلى مواطني تلك الدول ممن تربطهم جميعا م�شالح
اأ�شرية وا�شتثمارية وتعليمية و�شحية بالإ�شافة لنتهاكات الحق في التنقل وممار�شة ال�شعائر الدينية.
 - 8الجتماع مع م�سوؤولي ملفات حقوق الإن�سان بوزارة الخارجية الهولندية (اأم�ستردام-
يوليو 2017م).

4

اجتمع رئي�س اللجنة برئي�س اإدارة المنظمات المتعددة الأطراف وحقوق الن�شان بوزارة الخارجية
ونائبه م�شوؤولي ملفات حقوق الإن�شان بوزارة الخارجية الهولندية .حيث ا�شتعر�س رئي�س اللجنةتقارير
النتهاكات التي ارتكبتها دول الح�شار .وبحث الجتماع اأهمية الناأي بق�شايا حقوق الإن�شان عن
ال�شيا�شة خا�شة فيما ي�شهده المجتمع بمنطقة الخليج من تداخالت اأ�شرية واجتماعية.
 - 9الجتماع مع م�سوؤولي ملفات حقوق الإن�سان بوزارة الخارجية الفرن�سية ( باري�ص-
6يوليو 2017م).
اأكد رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان لم�شوؤولي الخارجية وملفات حقوق الإن�شان بوزارة
الخارجية الفرن�شية اأن الحياد غير مقبول حينما يتعلق الأمر بحقوق الإن�شان ومعاقبة ال�شعوب،
واأن طول اأمد الو�شاطة والمفاو�شات فيه اإ�شاعة لحقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على اأر�شها
ومواطني دول الح�شار اأنف�شهم.
 - 10الجتماع مع اأع�ساء بمنظمة مرا�سلون بال حدود ( باري�ص6 -يوليو 2017م).
اجتمع رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانباأع�شاء من منظمة مرا�شلون بالحدود الذين اأكدوا
اإدانتهم لمطالب دول الح�شار الخا�شة باإغالق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها واأبلغوا رئي�س
108

التقرير السنوي الثالث عشر حلقوق اإلنسان 2017

اللجنة برف�شهم التام لهذه المطالب التي تقو�س حرية الراأي والتعبير بالإ�شافة اإلى اإقرار العقوبة
على المتعاطفين مع دولة قطر واأ�شاروا اإلى اأنهم يتحركون على ال�شعيد الدولي في هذا ال�شاأن.
 - 11الجتماع مع منظمة اليون�سكو (م�ساعد المدير العام للعالقات الخارجية والمعلومات العامة)
( باري�ص6 -يوليو 2017م).
حيث �شلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ،ملف النتهاكات التي ارتكبتها الموؤ�ش�شات التعليمية
بدول الح�شار (المملكة العربية ال�شعودية والإمارات والبحرين) ،لمنظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة (اليون�شكو) .بالإ�شافة اإلى ت�شليمها ما ر�شدته اللجنة من ترويج لخطاب الكراهية
وقرارات عقوبات التعاطف مع دولة قطر ال�شادرة من قبل موؤ�ش�شات حكومية واإعالم دول الح�شار
اإلى جانب انتهاك الحق في التعبير وال�شحافة.
 - 12الجتماع مع م�سوؤولين من اإدارة حقوق الإن�سان  ،بح�سور دبلوما�سيين من مكتب ال�سرق
الأو�سط و�سمال اأفريقيا بوزارة الخارجية ال�سوي�سرية (جنيف 7يوليو 2017م) .وذلك �شمن الح�شد
الدولي لمعالجة النتهاكات التي ارتكبتها دول الح�شار .
 - 13الجتماع مع م�سوؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية  -م�ساعدة وزير الخارجية بالإنابة،
ورئي�ص مكتب حقوق الإن�سان و�سوؤون العمال بالخارجية الأمريكية (وا�سنطن10 -يوليو 2017م).
حيث طالب رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانوزارة الخارجية الأمريكية بموقف وا�شح و�شارم
تجاه النتهاكات والعقوبات الجماعية التي يتعر�س لها ال�شعب القطري والمقيمين بدولة قطر جراء
الح�شار .مو�شح ًا الخطوات والإجراءات القانونية التي انتهجتها اللجنةمنذ بداية الأزمة ومدى
تجاوب المنظمات والوكالت الدولية المتخ�ش�شة واإدانتها لهذا الح�شار .موؤكد ًا على اأن تغليب
منطق الم�شالح ل يجب اأن يكون على ح�شاب المبادئ والأخالق والقيم الدولية واتفاقيات حقوق
ا لإن�شان.
 - 14الجتماع مع عدد من ال�سخ�سيات الموؤثرة بالوليات المتحدة (وا�سنطن10 -يوليو 2017م).
وذلك على هام�س ماأدبة ع�شاء قدم بعدها رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان نبذة حول الح�شار
على دولة قطر من منظور القانون الدولي ،ومواثيق حقوق الإن�شان.
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 - 15الجتماع مع مدير م�سروع الأمن الأمريكي ( وا�سنطن11 -يوليو 2017م).
حيث اأكد رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان خالل الجتماع اأن دول الح�شار انتهكت المبادئ
الأ�شا�شية لحقوق الإن�شان الأمر الذي قد ينعك�س على ا�شتقرار واأمن المنطقة بل هي مهدد فعلي
لالأمن وال�شلم الدوليين .لفت ًا اإلى اأن مبادئ حقوق الإن�شان هي الخطوط الحمراء التي ل ينبغي
تجاوزها مهما بلغت الخالفات على الم�شتوى ال�شيا�شي .ودعا وكالت الأمم المتحدة والمنظمات
الدولية ذات ال�شلة ب�شرورة التحرك ال�شريع لحتواء تلك النتهاكات حتى ل يتفاقم الو�شع الإن�شاني
بالمنطقة.
 - 16عقد ندوتين منف�سلتين بنادي ال�سحافة الوطني بوا�سنطن ( 11يوليو 2017م).
ح�سر الأولى منهماالعديد من ممثلي كبريات الموؤ�ش�شات الإعالمية وكبار ال�شخ�شيات ال�شحفية
وممثلي المنظمات والنقابات الإعالمية بوا�شنطن منها (�شي اإن اإن – التلغراف -واأم اأ�س اأن بي
�شي – �شي بي اأ�س -فورين بولي�شي -وال �شتريت جورنال.
وفي الندوة الثانية خاطب رئي�س اللجنةاأكثر من
والأكاديميين وقادة مراكز البحوث الأمريكية.

100

�شخ�شية فيها نخبة من ال�شيا�شيين

حيث قدم رئي�س اللجنة خالل الندوتين �شرح ًا مف�ش ًال حول مدى انعكا�شات اأزمة الح�شار على دولة
قطر على اأو�شاع حقوق الإن�شان ب�شكل عام في منطقة الخليج العربي ،وتناول بزاوية اأكثر تف�شي ًال
انتهاك دول الح�شار على الحق في حرية الراأي والتعبير.
 - 17الجتماع مع نائب رئي�ص المركز الدولي لل�سحافة(وا�سنطن11 -يوليو 2017م).
وقد اأكد رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان خالل كل تلك اللقاءات على اأن من الواجب على
الإدارة الأمريكية والدول الأخرى العمل على وقف انتهاكات حقوق الإن�شان من قبل دول الح�شار
قبل الحديث عن الو�شاطة والحلول ال�شيا�شية ،بالإ�شافة اإلى جعل ملف حقوق الإن�شان على اأولوية
الأجندات ال�شيا�شية ،مطالب ًا ب�شرورة عدم اإطالة ماأ�شاة النا�س تحت اأية ذريعة كانت.

110

التقرير السنوي الثالث عشر حلقوق اإلنسان 2017

 - 18الجتماع مع المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايت�ص ووت�ص
-13يوليو 2017م).

HRW

( نيويورك

وقد اأكد رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان خالل الجتماع على اأهمية ما تقوم به المنظمة خالل
اأزمة الح�شار على قطر وثمن زيارة وفد المنظمة للدوحة ووقوف وفدها على �شكاوى المت�شررين
ولقائهم �شحايا الح�شار لفت ًا اإلى اأن هذه اللقاءات التي اأجرتها منظمة هيومن رايت�س وقبلها
منظمة العفو الدولية ،كانت اإثبات ًا ورد ًا لكل المت�شككين في م�شداقية النتهاكات التي ر�شدتها
اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانمنذ بداية الأزمة .ودعا خالل الجتماع اإلى �شرورة تعبئة الراأي العام
الدولي لرفع الح�شار عن دولة قطر وتعوي�س المت�شررين منه .
 - 19الجتماع مع الأمين العام الم�ساعد ل�سوؤون حقوق الإن�سان بالأمم المتحدة ( نيويورك -
يوليو 2017م).

15

حيث جدد رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانخالل الجتماع الدعوة لأهمية التحرك ال�شريع للحد
من تفاقم انتهاكات المبادئ الأ�شا�شية لحقوق الإن�شان التي تعر�س لها مواطنو دولة قطر والمقيمون
على اأر�شها من دول مجل�س التعاون الخليجي والجن�شيات الأخرى ،واأكد على اأهمية الناأي في هذه
الأزمة بالق�شايا الإن�شانية عن الواقع ال�شيا�شي ،لفت ًا اإلى اأن الخالفات ال�شيا�شية اإن طال اأمدها اأو
ق�شر فاإن اأمر حلها متروك لو�شاطات ال�شا�شة والدبلوما�شيين ،اأما الم�شا�س بحقوق الإن�شان فهو اأمر
غير قابل لنتظار المفاو�شات ال�شيا�شية.
 - 20الجتماع مع بع�ص روؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية بالأمم المتحدة ( نيويورك -
يوليو 2017م).

15

حيث عقد رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانبمقر الأمم المتحدة اجتماعات منف�شلة مع روؤ�شاء
البعثات الدبلوما�شية لكل من �شوي�شرا والأرجنتين وكو�شتاريكا وغانا وال�شويد ولخت�شتاين وا�شتعر�س
معهم م�شتجدات اأزمة ح�شار قطر وانعكا�شاتها على الو�شع الإن�شاني.
 -زيارة المملكة المتحدة (من تاريخ 31يوليو 2017م حتى  2اأغ�سط�ص 2017م)
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 - 1الجتماع مع الرئي�ص العام ال�سيا�سي للخارجية البريطانية ( 1اأغ�سط�ص 2017م)
وفيه اأكد رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان اأن الجانب الإن�شاني هو الأكثر تاأثر ًا جراء اأزمة
الح�شار على دولة قطر .م�شير ًا اإلى اأن دول الح�شار ا�شتهدفت خالل الأزمة حياة ال�شعوب الخليجية
والمقيمين في منطقة الخليج في كافة جوانبها ال�شحية والتعليمية والعملية والجتماعية ،م�شير ًا
اإلى اإن دول الح�شار تتمادي في انتهاكات حقوق الإن�شان ،ودعا رئي�س اللجنة الخارجية البريطانية
لال�شتمرار في دورها وواجبها الدولي في هذه الأزمة عبر اآلياتها الحقوقية جنب ًا اإلى جنب مع
المنظمات الدولية لإدانة تلك الخروقات وال�شغط لإنهائها .منوه ًا على اأن الحياد غير مقبول حينما
تهدد الألف من النا�س  ،معتبر ًا اأن ال�شكوت عن تلك النتهاكات لي�س تن ّكر ًا لالتفاقيات الدولية
فح�شب واإنما هو تن ّكر ًا للمبادئ والأخالق الدولية.
 - 2عقد ندوة حول تداعيات الزمة الخليجية بالبرلمان البريطاني ( 2اأغ�سط�ص 2017م).
خالل الندوة التي نظمها منتدى اأك�شفورد للخليج و�شبه الجزيرة العربية للدرا�شات بمقر البرلمان
البريطاني بلندن بح�شور دبلوما�شيين و اأع�شاء من مجل�س اللوردات و ممثلي مراكز الفكر وبع�س
الإعالميين والأكاديميين وخبراء في القت�شاد وال�شيا�شة والعالقات الدولية وممثلين لل�شحافة
الدولية ك�شف رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانعن الكم الهائل من النتهاكات التي تعر�س لها
اأ�شحاب الأمالك و ال�شركات في دول الح�شار وبخا�شة في دولة الإمارات بما يدل على عدم وجود بيئة
اآمنة للم�شتثمرين موؤكد ًا على اأنه ل يحق لأي دولة تهديد م�شالح النا�س واإغالق �شركات واأخذ ملكيات
ومنع التحويالت المالية وت�شريح العمال وغيرها من النتهاكات بدواعي الخالفات ال�شيا�شية .كما
تناول رئي�س اللجنة معاناة الأ�شر الم�شتتة وانعكا�شها على حقوق الطفل وحقوق المراأة موؤكد ًا على اأن
النتهاكات التي طالت ال�شر الم�شتركة كانت الخطر منذ بداية الح�شار حيث اأثرت ب�شكل مبا�شر
على الن�شيج الجتماعي لدول مجل�س التعاون التي تتداخل فيها الأن�شاب ب�شورة كبيرة الأمر الذي
انعك�س �شلب ًا على حقوق المراأة والطفل وت�شببت في معاناة نف�شية �شديدة ي�شعب معالجتها اإل على
المدى الطويل .داعي ًا اللجان الحقوقية بالبرلمان البريطاني والمنظمات النا�شطة في مجال حقوق
الإن�شان بالمملكة المتحدة للم�شاهمة بدورها في طرح ق�شايا انتهاكات دول الح�شار الإن�شانية جراء
خالفاتها ال�شيا�شية مع دولة قطر في كافة المحافل الدولية وعلى راأ�شها مجل�س حقوق الإن�شان ،كما
اأثار رئي�س اللجنة خالل الندوة اأو�شاع العمال الذين تاأثروا من الح�شار،وتناول خالل الندوة معاناة
الطلبة والطالبات الذين طردوا من الجامعات وحرمانهم من دخول المتحانات في مخالفة �شريحة
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لقانون اعتماد الجامعات عالوة على النتهاكات في الحق في ممار�شة ال�شعائر الدينية.
 زيارة المملكة المغربية ( 18 - 20اأغ�سط�ص 2017م).اجتمع رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان في لقاءين منف�شلين بوزير العدل المغربي ،ورئي�س
المجل�س الوطني لحقوق الإن�شان ،وبحث معهما خالل الجتماعين �شبل التعاون في الق�شايا ذات
الهتمام الم�شترك وتفعيل اآليات نقل الخبرات والتجارب في مجالت حقوق الإن�شان.
 الجولة الثالثة خالل الفترة من(جنيف – وا�شنطن  -نيويورك)

)11

�شبتمبر اإلى

27

�شبتمبر 2017م) و�شملت الجولة

اأن�شطة الجولة:
 جنيف ( � 11سبتمبر 2017م)�شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانفي جل�شات مجل�س حقوق الإن�شان في دورته ال�شاد�شة
والثالثين ،وعلى هام�س الم�شاركة اأجرى رئي�س اللجنة حزمة من الجتماعات مع عدد من اأهم
ال�شخ�شيات والم�شوؤولين الأمميين ،كما اجتمع مع بع�س المقررين الخوا�س ،اإلى جانب الجتماع
مع بع�س روؤ�شاء البعثات الدبلوما�شية في الأمم المتحدة ،وعد ًد المنظمات الدولية ،وذلك اإطار
ا�شتعرا�س اآثار الح�شار على قطر وتداعياته على حقوق الإن�شان.
ومن اأبرز تلك الجتماعات :
 - 1الجتماع مع رئي�س ق�شم اللجان الوطنية والأليات الإقليمية بالمفو�شية ال�شامية لحقوق الإن�شان
( � 12شبتمبر 2017م).
 - 2الجتماع مع رئي�شة الإجراءات الخا�شة بالمفو�شية ال�شامية لحقوق الإن�شان )� 12شبتمبر
 - 3الجتماع مع بع�س المقررين الخوا�س بالأمم المتحدة ( � 12شبتمبر 2017م).
الجتماع مع عدد من روؤ�شاء البعثات الدبلوما�شية في الأمم المتحدة( � 12شبتمبر 2017م).
 - 4الجتماع مع عدد من ممثلي ومنت�شبي المنظمات الدولية ( � 12شبتمبر 2017م).
 - 5الجتماع مع رئي�س مجل�س حقوق الإن�شان ( � 13شبتمبر2017م).
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 - 6الجتماع مع من�شق المجموعة الأفريقية بمجل�س حقوق الإن�شان ( � 13شبتمبر 2017م).
 - 7المفو�س الدائم لفرن�شا بجنيف ( � 13شبتمبر 2017م).
 - 8الجتماع مع المفو�س ال�شامي لحقوق الن�شان بجنيف ( � 14شبتمبر 2017م).
 - 9الجتماع مع المندوب البريطاني الدائم بالأمم المتحدة ( � 14شبتمبر 2017م).
 - 10الجتماع مع المقرر الخا�س المعني بالتاأثير ال�شلبي للتدابير الق�شرية النفرادية على التمتع
بحقوق الإن�شان ( � 16شبتمبر 2017م).
وتناول رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانخالل تلك الجل�شات والجتماعات مجمل النتهاكات
الإن�شانية التي تعر�س لها ال�شعب القطري والمقيمين في دولة قطر ج ّراء الح�شار والتي تم�س �شميم
مبادئ حقوق الإن�شان وكافة الت�شريعات والمواثيق الدولية في هذا ال�شاأن .ودعا لإعالم اأع�شاء
المجل�س بحجم معناة ال�شحايا خا�شة ا ُل�شر الم�شتركة ،والطلبة كما طالب مجل�س حقوق الإن�شان
بتحمل م�شوؤوليته لإن�شاف ال�شحايا .موؤكد ًا اأن اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانمازالت تتلقى وتر�شد
المزيد من انتهاكات دول الح�شار خا�شة المتعلقة منها بال�شحة ،والتعليم ،ولم ال�شمل ال�شرى،
وممار�شة ال�شعائر الدينية.
 كما �شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانخالل ذات الجولة بتعقيبين على تقرير المقرر الخا�صالمعني باآثار الإجراءات الق�سرية الأحادية الذي قدمه في جل�شات مجل�س حقوق الإن�شان في دورته
) .(36واقترحت اللجنة النظر في مدى اإمكانية اإن�شاء لجنة للتعوي�س في اإطار الجمعية العامة لالأمم
المتحدة تكون لقراراتها حجية المجتمع الدولي ،فيما رحبت اللجنة بالتو�شيات والمقترحات التي
ت�شمنها التقرير لآليات لإن�شاف �شحايا التدابير الق�شرية ،وثمنت اللجنة الجهود الكبيرة التي
بذلها المقرر الخا�س منذ ا�شتالمه المن�شب في مايو . 2015
الوليات المتحدة الأمريكية ( نيويورك ،وا�سنطن من � 19-27سبتمبر 2017م)
في ذات الجولة توجه وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان برئا�شة رئي�س اللجنة اإلى الوليات المتحدة
الأمريكية ،حيث اأجرى تحركات وا�شعة في نيويورك ووا�شنطن �شملت منظمات وجامعات و�شخ�شيات
هامة ،ومنها:
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 - 1الجتماع مع منظمة “هيومن رايت�ص فير�ست” الأميركية لحقوق الإن�سان
(( )HUMAN RIGHTS FIRSTنيويورك � 20سبتمبر 2017م)
وقد دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانالمنظمة المذكورة اإلى دعم الجهود الدولية للمنظمات
الحقوقية ،لأجل فر�س مزيد من ال�شغوط على دول الح�شار لرفع الغبن عن ال�شحايا واإن�شافهم
وجبر ال�شرر ،والن�شمام للجهود والتحركات الدولية لمنظمات حقوق الإن�شان التي �شارعت لتاأكيد
دعمها لحق اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بدولة قطر في المطالبة بالرفع الفوري للح�شار ،ومعالجة
تداعياته ،كما �ش ّلمت اللجنة المدير العام للمنظمة تقريرا مف�ش ًال عن اآثار وتداعيات الح�شار.
 - 2لقاء مدير برنامج حرية التعبير في منظمة “بان اأميركا” ،بنيويورك ( � 21سبتمبر 2017م)
قدم خالله رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان�شرد ًا مف�ش ًال بمختلف الممار�شات غير القانونية
وانتهاكات حقوق الإن�شان التي تورطت فيها دول الح�شار ،بما في ذلك الم�شا�س بالحق في حرية
الراأي والتعبير ،وتهديد ال�شحافيين القطريين والمقيمين بدولة قطر ،اإلى جانب �شحافيين من
جن�شيات دول الح�شار ،من العاملين في و�شائل اإعالم قطرية ،واأطلع رئي�س اللجنة مدير منظمة
م�شت � 103شحافي ًا واإعالمي ًا ،تعر�شوا ل�شغوطات
“بان اأميركا” على انتهاكات موثقة لحقوق الإن�شان ّ
وم�شايقات خطيرة.
 - 3لقاء رئي�ص مكتب المفو�سية ال�سامية لحقوق الإن�سان بنيويورك ( � 22سبتمبر 2017م).
 - 4لقاء نائب الأمين العام الم�ساعد لحقوق الإن�سان بالأمم المتحدة ( نيويورك � 22سبتمبر
2017م).
ج ّددت خاللهما اللجنةالمطالبة ب�شرورة الإ�شراع باإر�شال بعثة فنية اأممية لزيارة قطر ودول
الح�شار بغر�س معاينة النتهاكات الج�شيمة لحقوق الإن�شان ،التي ت�ش ّببت فيها دول الح�شار،
كما دعت اللجنةاإلى �شرورة العمل لت�شهيل زيارات لكل من المقرر الخا�س بالإجراءات الق�شرية
الأحادية الجانب ،والمقرر الخا�س لحرية الراأي والتعبير ،والمقرر الخا�س بحرية العقيدة ،للوقوف
على تداعيات الح�شار بدولة قطر ودول الح�شار ،في اآن واحد.
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 - 5لقاء مع خبراء واكاديميين وطالب بجامعتي هارفارد وتافت�ص ببو�سطن ( 2017 /9 /23م).
حيث عقد رئي�س اللجنةالوطنية لحقوق الإن�شان ندوة بجامعة هارفارد حول انتهاكات دول الح�شار
للحق في التعليم كما اجتمع مع الرئي�س التنفيذي لمركز كار لحقوق الإن�سان في جامعة هارفارد،
ومع رئي�شة مبادرة ال�شرق الأو�شط بجامعة هارفارد.
كما تم عقدندوة في جامعة تافت�ص في بو�سطن للطالب والأكاديميين المتخ�ش�شين في درا�شات
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ،ودعا اإلى �شرورة التفكير في تاأ�شي�س «�شوت طالبي عالمي» للدفاع
عن الطالب �شحايا الح�شار في قطر ودول مجل�س التعاون الخليجي ،واأ�شار اإلى اأن اللجنة الوطنية
لحقوق الإن�شان طالبت مرار ًا دول الح�شار ب�شرورة تحييد الطالب عن الأزمة ،وعدم جعلهم عر�شة
لأي تجاذبات �شيا�شية ،ومراعاة الحق في التعليم ،بو�شفه من اأهم الحقوق الأ�شا�شية المن�شو�س
عليها في المواثيق الدولية.
 - 6الجتماع مع رئي�ص لجنة «توم لنت�ص لحقوق الن�سان» بالكونجر�ص الأميركي ( وا�سنطن
�سبتمبر 2017م).

26

 - 7الجتماع مع اأع�ساء لجنتي حقوق الن�سان ولجنة العالقات الخارجية بالكونجر�ص الأميركي.
( وا�سنطن � 26سبتمبر 2017م ) .
حيث طالب رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانباتخاذ اإجراءات عاجلة لرفع الح�شار وم�شاءلة
دول الح�شار عن انتهاكات حقوق الإن�شان ،واإدراج دول (ال�شعودية ،والإمارات ،والبحرين)� ،شمن
القائمة ال�شوداء للدول المتورطة في خرق المواثيق الدولية ،و�شرورة ف�شح انتهاكاتها لحقوق
الإن�شان في التقارير ال�شنوية للخارجية الأميركية ،جراء الأ�شرار الج�شيمة التي خ ّلفها الح�شار
المفرو�س على دولة قطر .كما طالب باإدراج ق�شية منع الحجاج القطريين في تقرير انتهاكات
الحريات الدينية طبقا لقانون فرانك وولف ،اإلى جانب اتخاذ الإجراءات الالزمة �شد انتهاكات دول
الح�شار وفقا لقانون ماجني�شتي ال�شامل لحقوق الن�شان الذي يعنى بمعاقبة مرتكبي النتهاكات في
حق الكيانات والأفراد .ودعا رئي�س اللجنةاأع�شاء لجنتي حقوق الن�شان ولجنة العالقات الخارجية
بالكونجر�س الأميركي اإلى زيارة الدوحة لعقد جل�شات ا�شتماع مع المت�شررين من الح�شار.
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 - 8لقاء مع نائبين عن الحزب الجمهوري بالكونغر�ص الأميركي ( وا�سنطن � 27سبتمبر 2017م).
 - 9الجتماع مع عدد من النواب بمقر الكونغر�ص الأميركي ( وا�سنطن � 27سبتمبر 2017م).
حيث قدم رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان �شرح ًا مف�ش ًال عن تاأثير الح�شار على الأو�شاع
الن�شانية للمدنيين في قطر ،كما طالب ب�شرورة تكثيف الجهود و�شرعة التحرك عاج ًال واتخاذ
مواقف وقرارات اأكثر حزم ًا لل�شغط على دول الح�شار واإجبارها على ال�شتجابة للنداءات الدولية
المطالبة بوقف الح�شار الالاإن�شاني فور ًا دون قيد اأو �شرط لو�شع حد للماأ�شاة التي يكابدها
المواطنون والمقيمون في قطر ،ومواطني الدول الخليجية الثالث (ال�شعودية ،الإمارات ،البحرين)،
م�ش ّدد ًا في الوقت ذاته على �شرورة تحمل اأع�شاء الكونغر�س لم�شوؤولياتهم الأخالقية والقانونية
لإدانة ووقف انتهاكات دول الح�شار ،واتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك.
 زيارة جمهورية الجزائر ( من  15-16اأكتوبر 2017م) - 1الجتماع مع رئي�ص المجل�ص القومي لحقوق الإن�سان بجمهورية م�سر العربية (
اأكتوبر 2017م)

16

�شهدت الزيارة اجتماع رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانمع رئي�س المجل�س القومي لحقوق
الإن�شان بجمهورية م�شر العربية ،وذلك على هام�س م�شاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانفي
اجتماعات الجمعية العامة لل�شبكة العربية للموؤ�ش�شات الوطنية لحقوق الإن�شان التي عقدت بالجزائر،
حيث ناق�س رئي�س اللجنة معه ق�شية الطالب القطريين الدار�شين بم�شر واأ�شحاب الأمالك من
القطريين الذين ت�شرروا من اإجراءات الح�شار وعدم قدرتهم على متابعة اأمالكهم بم�شر .ودعا
رئي�س اللجنةاإلى �شرورة التحرك ال�شريع من قبل المجل�س القومي لحقوق الإن�شان بم�شر لإيجاد
الحلول العاجلة لهذا الق�شايا العالقة .
 - 2الم�ساركة في اجتماع الجمعية العامة لل�سبكة العربية للموؤ�س�سات الوطنية لحقوق الإن�سان
(  16اأكتوبر 2017م)
وفيه قدم رئي�س اللجنة �شرح ًا لالنتهاكات الناتجة جراء الح�شار غير الإن�شاني على دولة قطر
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 الجولة الرابعة خالل الفترة من (  19اأكتوبر وحتى  27اأكتوبر 2017م) ،و�سملت الجولة دول(اإ�سبانيا ،والمملكة المتحدة ،و فرن�سا)
وهدفت تلك الجولة اإلى ك�شف انتهاكات دول الح�شار و المطالبة بالتدخل للحد منها وقد التقى
رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان خالل الجولة نخبة من نواب البرلمان البريطاني والإ�شباني
والفرن�شي ،ونواب ًا عن البرلمان الأوروبي في �شترا�شبورغ ،اإلى جانب المدير العام لمنظمة “اليون�شكو”
و�شخ�شيات �شيا�شية بارزة ،وم�شوؤولين بمنظمات حقوقية دولية.
اإ�سبانيا
ا�شتهل رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانجولته من العا�شمة الإ�شبانية مدريد ،عقد خاللها
�سل�سلة لقاءات مكثفة اأبرزها:
 - 1عقد ندوة نقا�سية بنادي ال�سحافة الدولي بمدريد :وذلك للحديث عن اآخر التطورات الحا�شلة
منذ بدء الح�شار ،ونقل �شورة لل�شعب الإ�شباني عن تداعياته الخطيرة على حقوق الإن�شان ،والتقي
رئي�س اللجنةخالل تلك الندوة نخبة من الكتاب والإعالميين وال�شحافيين الإ�شبان ،وممثلي و�شائل
الإعالم الإ�شبانية ،ومرا�شلي ال�شحف ووكالت الأنباء الأجنبية ،وقادة الراأي وكتاب الفتتاحيات،
والمقالت  ،اإلى جانب م�شوؤولين واأع�شاء نقابات �شحافية اإ�شبانية ودولية.
 - 2لقاء ممثلين عن المنظمات الحقوقية ،و�سخ�سيات حقوقية اإ�سبانية ،وم�سوؤولين بمنظمات
حقوقية دولية.
 - 4عقد عدد من اللقاءات ال�سحفية مع قنوات تلفزيونية اإ�سبانية ،ووكالة الأنباء الإ�سبانية،
والإذاعة الخارجية الإ�سبانية.
َ - 5ع َقد ندوة في البيت العربي بمدريد عن الأزمة واآثارها الج�سيمة والخطيرة على حقوق
الإن�سان بح�سور �سفراء ومثقفين واأدباء من اإ�سبانيا ودول عربية.
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• كما التقى رئي�ص اللجنة:
 - 1مديرة مكتب حقوق الإن�شان بوزارة الخارجية الإ�شبانية .
 - 2رئي�شة لجنة ال�شوؤون الخارجية بمجل�س النواب الإ�شباني.
 - 3رئي�س لجنة العدل بمجل�س ال�شيوخ الإ�شباني.
 - 4محامي ال�شعب في اإ�شبانيا.
 - 6عقد لقاءات مع بع�ص نواب مجل�ص ال�سيوخ الإ�سباني.
وقد حثّ رئي�س اللجنة الحكومة الإ�شبانية على فر�س مزيدٍ من ال�شغوط على دول الح�شار ،لإجبارها
على و�شع ح ّد لنتهاكاتها الج�شيمة لحقوق الإن�شان؛ داعي ًا في الوقت ذاته مجل�شي النواب وال�شيوخ
في اإ�شبانيا اإلى ت�شيير بعثة برلمانية اإلى قطر للوقوف على انتهاكات دول الح�شار؛ وتنظيم جل�شة
ا�شتماع في البرلمان الإ�شباني ،بح�شور ممثلي منظمات حقوق الإن�شان الدولية .كما طالب رئي�س
اللجنة الحكومة القطرية بمزيد من التحركات لدى مجل�س حقوق الن�شان ،وعلى م�شتوى الجمعية
العامة لالأمم المتحدة ،و�شو ًل اإلى مجل�س الأمن الدولي لرفع المظالم عن المت�شررين من الح�شار؛
اإلى جانب اللجوء اإلى اآليات محكمة العدل الدولية؛ بما في ذلك اأخذ راأي من محكمة العدل الدولية
حول عدم م�شروعية الح�شار ،م�شيد ًا في الوقت ذاته بالخطوات القانونية التي اتخذتها دولة قطر
لرفع الغبن عن �شحايا الح�شار.
وانتقد رئي�س اللجنة �شمت الآليات الإقليمية لحقوق الإن�شان ازاء انتهاكات دول الح�شار ،موؤكد ًا اأن
اللجنة ومنذ بداية الح�شار توا�شلت مع كل تلك الآليات اإل اأنها لم ي�شلها اأي رد ولم تجد ثمة تحرك
ووجه رئي�س اللجنة الدعوة لكل
منها ،م�شير ًا اأنه ل يوجد اأي مبرر اأخالقي اأو قانوني لهذا ال�شمتّ .
المنظمات الحقوقية من اأجل زيارة قطر والوقوف على حقيقة النتهاكات التي ت�ش ّبب فيها الح�شار
ومعاناة الآلف من المواطنين والمقيمين ب�شبب ذلك الح�شار ،وذلك في ظل الموقف المتخاذل
�شجع دول الح�شار على ال�شتمرار في
لبع�س الدول والمنظمات ،وال�شمت لدى البع�س الآخر ،مم ّا ّ
المماطلة ،وعدم اكتراثها بالماآ�شي الإن�شانية الخطيرة التي تت�ش ّبب فيها.
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المملكة المتحدة (  23اأكتوبر 2017م)
وفي زيارته اإلى المملكة المتحدة اأجرى رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان عدة لقاءات اأبرزها :
 - 1لقاء نواب من مجل�ص العموم واللوردات بالبرلمان البريطاني
 - 2الجتماع مع م�سوؤولين بوزارة الخارجية البريطانيةووزير بحكومة الظل.
وخالل اللقاءات ،قدم رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان�شورة �شاملة عن تداعيات الح�شار
مف�شلة عن النتهاكات الخطيرة لحقوق الإن�شان ،وطالب
المفرو�س على قطر ،و�ش ّلمهم تقارير ّ
رئي�س اللجنة خالل لقاءاته بنواب واأع�شاء البرلمان وحكومة الظل ،ومدير حقوق الإن�شان بالخارجية
البريطانية بمزيد من التحرك واتخاذ قرارات لحمل دول الح�شار على ال�شتجابة فور ًا لالإجماع
الدولي المطالب باإنهاء الح�شار العدواني فور ًا ،ب�شبب ما خ ّلفه من انتهاكات ج�شيمة لحقوق
الإن�شان .كما طالبهم بم�شاعفة جهودهم وحثّ الحكومة البريطانية على و�شع ملف حقوق الإن�شان
كاأولوية في مفاو�شاتها وعالقاتها الثنائية ال�شيا�شية والقت�شادية مع دول الح�شار .و�ش ّدد على
�شرورة اإيالء ماآ�شي المت�شررين من الح�شار الأولوية الق�شوى في نقا�شات البرلمان والحكومة
البريطانيين ب�شاأن الأزمة الخليجية
 - 3لقاء الأمين العام لمنظمة العفو الدولية للتباحث معه حول تداعيات الح�شار المفرو�س على
قطر.
 - 4عقد جل�سة ال�ستماع بالبرلمان البريطاني بح�سور نواب عن مجل�سي العموم واللوردات.
وقد �شهدت الجل�شة تفاعال كبي ًرا من قبل النواب  ،وخ�ش�شت جل�شة ال�شتماع لتقديم تقرير �شامل
حول اآثار الح�شار الإن�شاني الجائر الذي تتعر�س له دولة قطر منذ بداية الأزمة.
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الجمهُور ّية ال َف َرن�سِ َّية (  25اأكتوبر 2017م)
ُ
في مدينة �شترا�شبورغ الفرن�شية ،عقد رئي�س اللجنة�شل�شلة اجتماعات هامة ،مع �شخ�شيات بارزة في
البرلمان الأوروبي؛ حيث التقى:
 - 1رئي�سة جمعية ال�سداقة القطرية -الأوروبية في البرلمان الأوروبي،
 - 2رئي�ص لجنة العالقات الخارجية في البرلمان الأوروبي،
 - 3رئي�ص اللجنة الفرعية لحقوق الإن�سان في البرلمان الأوروبي.
وقد طالب رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانالبرلمان الأوروبي ب�شرورة تحمل م�شوؤولياته اإزاء
انتهاكات حقوق الإن�شان التي ت�شبب فيها الح�شار المفرو�س على قطر؛ داعي ًا اإياه اإلى عقد جل�شة
ا�شتماع لممثلين عن المت�شررين من الأزمة والمنظمات الحقوقية الدولية .وقدم للم�شوؤولين والنواب
بالبرلمان الأوروبي نظرة �شاملة عن الآثار الإن�شانية الج�شيمة التي خلفها الح�شار على �شكان قطر ،
ووجه دعوة اإلى نواب البرلمان الأوروبي لإيفاد بعثة برلمانية لتق�شي الحقائق ،واللقاء مع المت�شررين
ّ
من الح�شار مبا�شرة ،اأ�شوة بما قام به نواب من البرلمان البريطاني والكونغر�س الأميركي  ،كما
وجه ندا ًء ملح ًا اإلى دول التحاد الأوروبي ،داعي ًا اإياها اإلى اتخاذ موقف وا�شح وحازم ب�شاأن الأزمة
ّ
الإن�شانية ،واأن تكون حقوق الإن�شان اأولوية في مفاو�شاتها التجارية والقت�شادية وال�شيا�شية مع دول
الح�شار.
وفي العا�سمة الفرن�سية باري�ص :اجتمع رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان مع :
 - 1المدير العام لمنظمة اليون�سكو ،ومدير حقوق الإن�سان بالمنظمة .
-2
3

م�سوؤولين في البرلمان الفرن�سي.

 كبار الم�سوؤولين في الخارجية الفرن�سية حيث التقى مدير اإدارة ال�سرق الأو�سط و�سمالاأفريقيا بوزارة الخارجية الفرن�سية ،بح�سور ممثل عن اإدارة الأمم المتحدة والمنظمات
الدولية.

- 4

الم�ست�سار الدبلوما�سي لرئي�ص الجمعية الوطنية الفرن�سية.
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 - 5كما اأجرى لقاءات مع و�سائل اإعالم فرن�سية ،تطرق خاللها اإلى اأهم تطورات الح�شار المفرو�س
على دولة قطر ،وانتهاكات حقوق الإن�شان التي ت�ش ّببت فيها دول الح�شار ،وطالب ال�شلطات الفرن�شية
ب�شرورة التحرك على كافة الأ�شعدة لحماية المدنيين من انتهاكات دول الح�شار عبر مزيد من
المبادرات والنقا�شات في البرلمان الفرن�شي ،والمنابر الأوروبية المختلفة ،وعلى راأ�شها البرلمان
الأوروبي ،والمحكمة الأوروبية ومجل�س حقوق الإن�شان؛ ورفع تو�شية لدول التحاد الأوروبي ب�شرورة
التحرك العاجل لوقف ماآ�شي الآلف من المواطنين والمقيمين بدول الخليج ،واإلزام الدول المتورطة
في الح�شار ب�شرورة التجاوب مع النداءات الدولية ،ومراعاة م�شلحة ال�شحايا.
 زيارة الجمهورية الإيطالية ( الزيارة الأولى)  7نوفمبر 2017م.لقاء رئي�ص اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان مع عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية
الإيطالية والإعالميين في العا�سمة اليطالية روما على هام�ص م�ساركته في الندوة التي نظمها
المعهد الإيطالي للدرا�سات ال�سيا�سية والدولية ( )ISPI
وقد �شارك في اللقاء عدد كبير من المنظمات الإيطالية واإعالميين وكتاب منهم رئي�س التحاد
القانوني لرعاية حقوق الإن�شان ،الأمين العام ل�شندوق التحاد القانوني لرعاية حقوق الإن�شان،
وال�شكرتير العام لالتحاد القانوني لرعاية حقوق الإن�شان.
حيث اأكد رئي�س اللجنة على تمادي الدول المت�شببة في الح�شار وتعمدها اإطالته ،واإطالة اأمد الأزمة
الإن�شانية في منطقة الخليج وت�شرر ال�شعوب جراء ذلك واأن الوقت حان لتحركات قانونية عاجلة
تالحق المت�شببين في انتهاكات الح�شار �شواء كانوا اأ�شخا�ش ًا اأو موؤ�ش�شات» ،كا�شف ًا عن اتجاه اللجنة
لإن�شاء تحالف دولي لمناه�شة اآثار الح�شار على المدنيين ،ومعاقبة المت�شببين في النتهاكات على
الحقوق الأ�شا�شية للمدنيين ،واأو�شح اأن اللجنة تر�شد كل خطابات م�شوؤولي دول الح�شار توطئة
لتقديمها لالآليات الدولية لحقوق الإن�شان لتحديد الم�شوؤولية وعدم الإفالت من العقاب.
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 زيارة المملكة المتحدة (  14نوفمبر )2017عقد جل�سة ا�ستماع م�ستركة في البرلمان البريطاني للجنة الوطنية لحقوق الإن�سان ومنظمة
العفو الدولية (  14نوفمبر )2017
ناق�شت تلك الجل�شة تداعيات الح�شار على قطر وتطورات الأزمة الإن�شانية التي يعاني منها
المت�شررون والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف معاناة المت�شررين ورفع الغبن عنهم ،وطالب
فيها رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بتحييد المدنيين عن الخالفات وال�شراعات ال�شيا�شية.
ووجه الدعوة لأع�شاء لجنتي ال�شئون الخارجية وحقوق الإن�شان بالبرلمان البريطاني لزيارة الدوحة
للمرة الثانية والوقوف على اآخر تداعيات الح�شار على حقوق الإن�شان ،فيما اأكد ممثل منظمة العفو
الدولية على مدى تاأثير القرارات التي اتخذتها دول الح�شار على جميع الحقوق والحريات الأ�شا�شية.
 زيارة مملكة تايالند (  30نوفمبر 2017م).حيث تناول رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان في مداخلته اأثناء الم�شاركة في اجتماع الدورة
 22لمنتدى اآ�شيا والمحيط الهادئ التحديات التي واجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان وحمالت
الت�شويه التي تعر�شت لها بهدف تعطيل وتخريب الجهود التي تبذلها في ك�شف انتهاكات الح�شار منذ
بداية الأزمة كما قدم خالل مداخلته �شرح ًا حول النتهاكات التي تعر�س لها المواطنون القطريون
والمقيمون بدولة قطر ومواطني دول مجل�س التعاون.مو�شح ًا اأن كل هذه النتهاكات تتم في و�شط
تمادي لخطاب الكراهية والتحري�س ب�شكل بات يهدد حياة النا�س.
كما �سهدت الزيارة اجتماع رئي�ص اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان بالمدير التنفيذي لمنتدى
اآ�سيا والمحيط الهادئ.
 زيارة الجمهورية الإيطالية ( الزيارة الثانية)  13دي�سمبر 2017م - 1اجتماع رئي�ص اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان مع الأمين العام لوزارة ال�سئون الخارجية
والتعاون الدولي ،وبحث الجتماع اآثار الح�شار على ال�شعب القطري و�شبل التعاون الم�شترك.
-2

لقاء عدداً من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية والإعالميين.

 - 3عقد �سل�سلة لقاءات مع نواب بالبرلمان الإيطالي.
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 - 4عقد جل�سة ا�ستماع لرئي�ص اللجنة الوطنية لحقوق بمجل�ص النواب الإيطالي
وفيها دعا رئي�س اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانالجمعية العامة لالأمم المتحدة ل�شت�شدار اعالن
عالمي لمناه�سة ح�سار ال�سعوب وتحيد المدنيين من اأية تجاذبات �شيا�شية ،موازاة مع دعوته
مجل�س حقوق الن�شان والتحاد الدولي للبرلمانيين ،والبرلمان الأوروبي ،ل�شت�شدار قرارات لحظر
ح�شار ال�شعوب واعتباره جريمة �شد الن�شانية .كما قدم رئي�س اللجنة خالل الجل�شة نبذة عن اآخر
الح�شائيات ب�شاأن انتهاكات دول الح�شار بعد اأزيد من  6اأ�شهر كاملة ،و�شلم النواب ن�شخ ًا عن
اأحدث التقارير التي اأعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ب�شاأن النتهاكات الم�شجلة منذ بداية
الأزمة ،محذر ًا من التداعيات الخطيرة الناجمة عن ا�شتمرار دول الح�شار في انتهاكاتها ،متجاهلة
كل النداءات الدولية والحقوقية ،في ظل غياب اأي اإرادة لديها لحل الأزمة .وطالب البرلمان الإيطالي
وبرلمانات العالم بوقفة تاريخية لإدانة ح�شار قطر ،واإن�شاف ال�شحايا ،م�ش ّدد ًا على اأن «اإدانة
ح�شار قطر هو اإدانة للجرائم الدولية والعقوبات الجماعية �شد ال�شعوب» .واأ�شار رئي�س اللجنة اإلى
اإمكانية اإطالق مبادرة دولية لمناه�شة ح�شار ال�شعوب تهدف لت�شليط ال�شوء على هذه الجريمة
التي اأ�شبحت (نمط ًا) �شلوكي ًا �شائد ًا في اأوقات الحروب والنزاعات ،وممار�شة تنتهجها بع�س الدول
لتحقيق اأغرا�س �شيا�شية ،لفت ًا اإلى اأنه المبادرة �شتعتمد على �شفراء النوايا الح�شنة لجلب التاأييد
الدولي .كما طالب مجل�س حقوق الن�شان ب�شرورة اإن�شاء مقرر خا�س حول تداعيات الح�شار على
التمتع بحقوق الن�شان .موؤكد ًا على �شرورة القيام انتفا�شة دولية �شد ح�شار ال�شعوب وعدم الفالت
من العقاب ،م�ش ّدد ًا على اأن ح�شار �شعب قطر هو ح�شار لالإن�شانية والحرية.
 - 5الجتماع مع الأمين العام لوزارة ال�سئون الخارجية والتعاون الدولي
وتناول الجتماع اآثارالح�شارعلىال�شعبالقطري.
ثالثاً  :المخاطبات الخارجية
خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان منذ بداية الح�شار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية
الدولية ،افادتها بالتقارير المحدثة للجنة ،والبيانات التي ا�شدرتها ،مطالبة منهم التحرك الفوري
لمعالجة الزمة الن�شانية الناتجة جراء الح�شار.
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ومن الجهات التي تمت مخاطبتها:
 رئي�شة الجراءات الخا�شة بالأمم المتحدة (الم�شوؤولة عن المقررين الخوا�س). -منظمة العفو الدولية

) (International Amnesty

 -هيومن رايت�س وات�س

)(Human Rights Watch

 منظمة اليوني�شكو. -منظمة اإفدي

) (AFD International

 مكتب المفو�س ال�شامي لحقوق الن�شان. جامعة الدول العربية. اللجنة العربية الدائمة لحقوق الن�شان. اللجنة العربية لحقوق الن�شان ( لجنة الميثاق). رئي�س البرلمان العربي. منظمة التعاون الإ�شالمي (رئي�س الهيئة الم�شتقلة الدائمة لحقوق الإن�شان). الأمانة العامة لمجل�س التعاون الخليجي ( مدير مكتب حقوق الإن�شان ). مرا�شلون بال حدود. الفدرالية الدولية لل�شحفيين. لجان العتماد الدولية للجامعات. المجل�س القومي لحقوق الإن�شان بم�شر. الجمعية الوطنية لحقوق الإن�شان بال�شعودية. جمعية الإمارات لحقوق الإن�شان. المقررين الخوا�ص لالأمم المتحدة ،ومنهم: المقرر الخا�س المعني بحرية الدين والعقيدة. المقرر الخا�س المعني بالتاأثير ال�شلبي للتدابير الق�شرية النفرادية على التمتع بحقوق الإن�شان. المقرر الخا�س المعني بالحق في التعليم.125
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 المقرر الخا�س المعني بالحق في الغذاء. المقرر الخا�س لحرية الراأي والتعبير. المقرر الخا�س المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر و�شمانات عدم التكرار. المقررة الخا�شة المعنية بم�شاألة العنف �شد المراأة ،اأ�شبابه وعواقبه. المقرر الخا�س المعني بحقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة. الفريق العامل المعني بم�شاألة حقوق الإن�شان وال�شركات عبر الوطنية وغيرها من موؤ�ش�شاتالأعمال التجارية.
 بالإ�سافة اإلى العديد من الموؤ�س�سات الوطنية والمنظمات الحقوقية في جميع انحاء العالم بمافيها دول الح�شار ،حيث خاطبت اللجنة اأكثر من  500منظمة وهيئة دولية لطالعها على
النتهاكات جراء الح�شار.
رابعاً :البيانات ال�سحفية
اأ�شدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانخالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير عدة بيانات �شحفية
ب�شاأن بع�س الموا�شيع ذات ال�شلة باأزمة الح�شار  ،ومنها :
 - 1بيان اللجنة حول انتهاكات حقوق الن�سان جراء الح�سار ومراعات الحالت الن�سانية (بتاريخ
11يونيو 2017م).
حيث علقت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان في ذلك البيان على ما اأ�شدرته دول الح�شار من توجيهات
بمراعاة الحالت الإن�شانية لالأ�شر الم�شتركة مع دولة قطر وو�شفت هذه التوجيهات بالغام�شة وتفتقد
لآلية عملية للتطبيق على اأر�س الواقع واأن ما اأقدمت عليه دول الح�شار هو محاولة منها لتح�شين
�شورة النتهاكات التي ت�شببت بها الإجراءات التع�شفية من الحظر والح�شار الذي فر�شته تلك
الدول على دولة قطر بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والمبادئ الإن�شانية ،ول تعدو كونها مناورة
لتغطية النتهاكات ال�شارخة التي لحقت بحقوق الإن�شان والتي تدخل في عداد الجرائم الدولية.
 - 2بيان اللجنةحول مطالب دول الح�سار (بتاريخ  23يونيو 2017م)
ذكرت اللجنة في ذلك البيان اأنها تابعت بقلق �شديد ما تم تداوله عبر و�شائل الإعالم و وكالت الأنباء
عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف دول الح�شار  ،وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان
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في هذا البيان ب�شرورة رفع الح�شار على قطر فور ًا دون قيد اأو �شرط .واأكدت اللجنةاأن عملية رفع
الح�شار ل يمكن له اأن تخ�شع لقيود اأو �شروط ،لأنه يتنافى مع التفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق
الإن�شان .ونوهت اإلى اأن بع�س ال�شروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات ج�شيمة لحقوق
الإن�شان ،كالحق في حرية الراأي والتعبير والحق في الجن�شية والحق في اللجوء.
 - 3بيان اللجنة ب�ساأن انتهاكات الحق في التعليم الناتجة عن الح�سار (بتاريخ  26يونيو 2017م) .
حيث ذكرت اللجنةاأنها ر�شدت العديد من النتهاكات التي ارتكبتها الموؤ�ش�شات التعليمية بدول
الح�شار الثالث (المملكة العربية ال�شعودية والإمارات والبحرين) والتي تمثلت في مظاهر عدة
منها:
 عدم ال�شماح للطلبة القطريين من ا�شتكمال امتحانات نهاية ال�شنة الدرا�شية. رف�س ت�شليم الطالب القطريين �شهادات تفيد بتخرجهم. اإغالق الح�شابات التعليمية للطالب القطريين. اإنهاء قيد الطالب القطرين ب�شكل تع�شفي دون ذكر اأ�شباب .واأن اأكثر تلك النتهاكات كانت من دولة الإمارات العربية المتحدة .واأ�شافت اللجنة اأن هذه
النتهاكات دفعتها اإلى رفع مجموعة من ال�شكاوى ذات ال�شلة بتلك النتهاكات اإلى منظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليون�شكو) .واأهابت اللجنة بالجامعات والموؤ�ش�شات التعليمية في
دول الح�شار الثالث اأن تنحي الخالفات ال�شيا�شية جانب ًا واأن تراعي حقوق الطلبة القطريين واأن
لت�شع العوائق والعراقيل اأمام حقهم في التعليم.
 - 4بيان اللجنة حول ان�ساء لجنة المطالبة بالتعوي�سات (بتاريخ 10يوليو 2017م).
حيث رحبت اللجنة في ذلك البيان باإن�شاء لجنة المطالبة بالتعوي�شات عن الأ�شرار الناجمة من
الح�شار ،واعتبرتها خطوة مهمة في اإن�شاف ال�شحايا وتحقيق مبداأ جبر ال�شرر المن�شو�س عليه
في التفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإن�شان ،واأ�شافت اللجنة اأنها �شوف تقوم باإحالة كافة
ملفات ال�شكاوى التي ا�شتقبلتها من المت�شررين اإلى لجنة المطالبة بالتعوي�شات واأهابت اللجنة
بالمواطنين والمقيمين الذين لجاأوا اإليها منذ بداية الح�شار على قطر؛ للمتابعة مع لجنة المطالبة
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بالتعوي�شات ،كما اأكدت اللجنة اأنها م�شتمرة في عملها لإدانة ورفع الح�شار ومعالجة النتهاكات
الناجمة عنه ،اإلى جانب ال�شتمرار في تحريك الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية في منظومة
الأمم المتحدة والوكالت الدولية المخت�شة وبقية المنظمات الدولية.
 - 5بيان اللجنة حول ال�سعوبات التي تواجه المواطنين والمقيمين بالدولة في اداء منا�سك الحج
عام 2017م (بتاريخ  18يوليو 2017م).
وقد اأعربت اللجنة في ذلك البيان عن قلقها ال�شديد اإزاء العراقيل وال�شعوبات التي تعتري اأداء
منا�شك الحج هذا العام ،اإلي جانب الحمالت التاأجيجية �شد القطريين ومنع التحويالت المالية
ومنع تداول العملة القطرية في المملكة العربية ال�شعودية ،مما يدل علي ت�شيي�س ال�شعائر الدينية
واإقحامها في الخالفات ال�شيا�شية القائمة ،بما يخالف القانون الدولي لحقوق الإن�شان ،ولوحت
اللجنة باللجوء اإلى الآليات الدولية في حال عدم رفع القيود وت�شهيل اإجراءات الحج و�شمان اأمن
و�شالمة الحجاج من دولة قطر م�شيرة اإلى اأنه من غير من غير المقبول اأن يتم ت�شيي�س ال�شعائر
الدينية ومنع الم�شلمين من اأداء فري�شة الحج تحت اأي ذريعة كانت.
 - 6بيان اللجنة حول انتهاك الحق في الملكية الخا�سة بدولة المارات العربية المتحدة (بتاريخ
 20يوليو 2017م).
اأكدت اللجنة في ذلك البيان اأن الح�شار اأدى اإلى وقوع انتهاكات �شارخة وج�شيمة لمجموعة من
الحقوق المدنية والقت�شادية والجتماعية والثقافية ومنها الحق في الملكية الخا�شة .واأ�شافت
اللجنة اأن هذا الح�شار الجائر اأثر على حقوق الم�شتثمرين القطريين والمقيمين في دولة قطر
الذين لهم اأمالك خا�شة في دولة الإمارات العربية المتحدة م�شيرة اإلى اأنها ر�شدت العديد من
النتهاكات التي ارتكبتها الموؤ�ش�شات الإماراتية بحق هوؤلء الم�شتثمرين .وطالبت اللجنة الجهات
الم�شوؤولة في دولة الإمارات بعدم الزج بحقوق الم�شتثمرين الخا�شة في الخالفات ال�شيا�شية اأو
ا�شتعمالها كاأداة لل�شغط ال�شيا�شي في انتهاك �شارخ لالتفاقيات الدولية لحقوق الإن�شان.
ونبهت اللجنةاإلى اأنه في حال ا�شتمرار انتهاك حقوق الم�شتثمرين في ملكيتهم الخا�شة �شوف تلجاأ
اإلى الآليات الدولية لحقوق الإن�شان بالأمم المتحدة.
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 - 7بيان اللجنةبخ�سو�ص ال�سكوى المقدمة �سدها من دول الح�سار (بتاريخ 13اأغ�سط�ص 2017م).
انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان في ذلك البيان قيام دول الح�شار برفع �شكوى �شدها
لدى المفو�شية ال�شامية لحقوق الإن�شان بالأمم المتحدة ،والتي طالبت فيها تلك الدول ب�شحب
الت�شنيف على درجة (اأ) من اللجنة وو�شفت �شكوى دول الح�شار بالمحاولة اليائ�شة لعرقلة عملها
واأداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الن�شان ،واأكدت على اأن تلك ال�شكوى ُ�شبقت بحمالت ت�شويهية
ممنهجة �شدها من بع�س الجهات؛ ومن بع�س و�شائل العالم ،كما ُ�شبقت اأي�شا باتهامات وتهديدات
من بع�س كبار الم�شوؤولين في تلك الدول ،م�شيرة اإلى اأن تلك ال�شكوى هي اإدانة �شريحة لدول
الح�شار ،ودليل دامغ على ت�شييقهم على المدافعين عن حقوق الن�شان ،كما اأكدت اللجنةاأن هذه
الخطوة لن تزيدها اإل عزم ًا ،واإ�شرار ًا في اإي�شال �شوت ال�شحايا اإلى كافة المحافل الحقوقية
الدولية ،والعمل مع �شركائها من المنظمات الدولية ،والموؤ�ش�شات الوطنية في العالم لإن�شافهم
وتعوي�شهم وا�شترجاع حقوقهم،وطالبت منظمات واآليات حقوق الإن�شان الدولية والإقليمية ،ب�شرورة
�شرعة التحرك للت�شدي للحمالت ال�شر�شة والممنهجة من دول الح�شار �شد ن�شطاء ومنظمات
حقوق الإن�شان.
 - 8بيان اللجنة حول قرار ال�سلطات ال�سعودية بفتح المنفذ البري والخط الجوي المبا�سر لحجاج
دولة قطر ( بتاريخ 17اأغ�سط�ص 2017م).
حيث اأكدت اللجنةفي ذلك البيان اإن ما تناقلته و�شائل الإعالم بالمملكة العربية ال�شعودية حول قرار
�شلطات ال�شعودية بال�شماح لجميع الحجاج قطريي الجن�شية بالدخول الى الأرا�شي ال�شعودية عبر
منفذ �شلوى الحدودي دون ت�شاريح اإلكترونية ،اإلى جانب ال�شماح للحجاج من دولة قطر بالذهاب
في رحالت مبا�شرة من الدوحة عبر ناقالت جوية دون الخطوط الجوية القطرية يعتبر خطوة نحو
اإزالة العراقيل وال�شعوبات التي واجهت اإجراءات الحج لهذا العام .وبينما اأبدت اللجنة ارتياحها
للقرار اأ�شارت اإلى اأنه ما يزال يكتنفه الغمو�س ،خا�شة فيما يتعلق بالحجاج المقيمين في دولة قطر.
وطالبت اللجنةبتقديم كافة الت�شهيالت لهم دون تمييز ،كما طالبت بمزيد من الإجراءات لرفع
الح�شار ك ًليا عن مواطني و مقيمي دولة قطر و مواطني دول مجل�س التعاون.

129

التقرير السنوي الثالث عشر حلقوق اإلنسان 2017

 - 9بيان اللجنة ب�ساأن خطاب �سمو اأمير دولة قطر في افتتاح دورة النعقاد ال�ساد�سة والأربعين
لمجل�ص ال�سورى( بتاريخ 14نوفمبر 2017م).
وفيه اأثنت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان على ما حمله خطاب �شاحب ال�شمو من اإ�شارات وا�شحة
لالنتهاكات التي طالت حقوق الإن�شان جراء الح�شار الجائر وغير الإن�شاني المفرو�س على دولة
قطر.
 - 10بيــان اللجنة حول ال�سعوبات التي تواجه المواطنين والمقيمين بالدولة في اأداء منا�سك
العمرة (بتاريخ 19نوفمبر 2017م)
اأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانفي ذلك البيان عن قلقها ال�شديد تجاه تمادي ال�شلطات
ال�شعودية في و�شع المعوقات والعراقيل اأمام القطريين والمقيمين بدولة قطر ،التي تمنع اأداء
المنا�شك وال�شعائر الدينية ،وطالبت اللجنة الجهات الم�شوؤولة في المملكة العربية ال�شعودية بعدم
الزج بال�شعائر الدينية في الخالفات ال�شيا�شية اأو ا�شتعمالها كاأداة لل�شغط ال�شيا�شي في انتهاك
�شارخ لالتفاقيات الدولية لحقوق الإن�شان ودعت المجتمع الدولي ،وكافة المنظمات الحقوقية ،
والمقرر الخا�س المعني بحرية الدين اأو المعتقد اإلى �شرعة التحرك لوقف تلك النتهاكات الم�شتمرة
للحق في العبادة وحرية ممار�شة ال�شعائر الدينية وت�شيي�شها لخدمة م�شالح �شيا�شية .كما نبهت
اللجنةاإلى اأنها �شوف تلجاأ اإلى الآليات الدولية لحقوق الإن�شان بالأمم المتحدة ل�شمان كفالة حرية
ممار�شة ال�شعائر الدينية باعتبارها حق اأ�شا�شي من حقوق الإن�شان.
 - 11بيان اللجنةب�ساأن ت�ساعد خطاب الكراهية والتحري�ص على العنف من جانب دول الح�سار
(بتاريخ  29نوفمبر 2017م).
وفيه اأعربت اللجنةعن اأ�شفها ال�شديد تجاه ت�شاعد خطاب الكراهية والتحري�س على العنف �شد
دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على اأر�شها من جانب بع�س و�شائل الإعالم بما في ذلك مواقع
التوا�شل الجتماعي ( ال�شو�شال ميديا) في دول الح�شار .وو�شفت اللجنةت�شاعد خطاب الكراهية
والتحري�س بالم�شلك الخاطئ والت�شرفات غير الم�شوؤولة التي تتنافي مع مبادئ ومواثيق حقوق
الإن�شان .وحملت اللجنة كل من ي�شارك في تلك النتهاكات والخروقات الم�شوؤولية القانونية
والأخالقية كاملة ،وذلك عن اأية اأفعال عن�شرية اأو اأحداث عنف اأو اأحداث تخريبية قد تنال دولة
قطر ومواطنيها اأو المقيمين بها .ودعت اللجنة الجهات المخت�شة بدولة قطر اإلى �شرعة التحرك نحو
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اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة حيال ذلك ،بما فيها اللجوء اإلى العدالة ومقا�شاة الم�شوؤولين عن
خطاب الكراهية والتحري�س على العنف ،كما دعت المجتمع الدولي ،والمنظمات الحقوقية الدولية
والإقليمية ،والآليات الأممية لحقوق الإن�شان اإلى �شرعة التحرك لوقف تلك النتهاكات الم�شتمرة
46
حفاظ ًا على ال�شلم والأمن وال�شتقرار في المنطقة العربية.
خام�ساً :الموؤتمرات ال�سحفية
 - 1الموؤتمر ال�سحفي بتاريخ  6يونيو 2017م اليوم التالي مبا�شرة لبدء اأزمة الح�شار حيث عقدت
اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان موؤتمر ًا �شحفي ًا بمقرها بح�شور العديد من و�شائل الإعالم المحلية
والدولية اأكدت فيه اأن قرارات قطع العالقات التي اتخذتها بع�س الدول �شد دولة قطر ،هي عملية
ح�شار ترتب عليه مخالفات وانتهاكات لتفاقيات حقوق الإن�شان والعهود والمواثيق الدولية الخا�شة
بذلك.
 - 2الموؤتمر ال�سحفي بتاريخ  8يونيو 2017م ك�شفت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شانعن النتهاكات
الخطيرة والجرائم التي طالت حقوق القطريين والمقيمين بل ومواطني دول الح�شار اأنف�شهم ،كما
ك�شفت فيه اللجنة عن اأعداد ال�شكاوى التي تلقتها خالل � 48شاعة وكان عددها يزيد عن � 400شكوى،
كما ك�شفت اللجنة في هذا الموؤتمر ال�شحفي عن نيتها في التعاقد مع اأحد مكاتب المحاماة الدولية
للتكفل بملف التعوي�شات لل�شحايا الح�شار والمت�شررين من القطريين وغير القطريين.
 - 3الموؤتمر ال�سحفي بتاريخ  16يونيو 2017م بجنيف �شرحت فيه اللجنةانتهاكات حقوق الإن�شان
التي وقعت جراء الح�شار ،ودعت فيه رئي�س اللجنة اإلى تحييد الملف الإن�شاني عن اأية اإجراءات
�شيا�شية وعدم ا�شتعماله كورقة للتفاو�س ،كما طالبت المفو�شية ال�شامية لحقوق الإن�شان باإر�شال
وفد للوقوف على النتهاكات التي ترتبت على الح�شار ،ووجهت اللجنة ندا ًء اإلى المقررين الخوا�س
لالأمم المتحدة باتخاذ اإجراءات عاجلة ،والتحقيق في النتهاكات ،وللمنظمات الدولية ب�شرعة
التدخل ،وللمجتمع الدولي لمزيد من التحركات لرفع الح�شار واإن�شاف ال�شحايا.
 - 4الموؤتمر ال�سحفي بتاريخ  28يونيو 2017م وقد دعت فيه اللجنة اإلى اإن�شاف �شحايا الح�شار
وجبر ال�شرر الذي لحقهم عبر اآليات وا�شحة ،ورحبت اللجنةباإن�شاء لجنة للمطالبة بالتعوي�شات.
كما لفتت اللجنة اإلى المخاوف من تعر�س العمالة في دول الح�شار للمزيد من المعاناة.
 - 46لالطالع على الن�شو�س الكاملة للبيانات ال�شحفية يمكن زيارة الموقع اللكتروني للجنة الوطنية لحقوق الإن�شان
qa.org
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 - 5الموؤتمر ال�سحفي بتاريخ  19يوليو 2017م اأو�شحت فيه اللجنة جانب من جهودها من بدء
الح�شار ،ونوهت فيه اإلى اأن التاريخ �شي�شهد على �شعف الآليات العربية والإ�شالمية و�شمتها اأمام
انتهاكات الح�شار �شد دولة قطر كما طالبت اللجنة ال�شلطات ال�شعودية باتخاذ موقف وا�شح برفع
كافة القيود وبفتح خطوط مبا�شرة بين الدوحة وجدة اأمام الطيران القطري لت�شيير الحج جو ًا
وكذلك فتح المنفذ البري اأمام حجاج بيت اهلل.
 - 6الموؤتمر ال�سحفي بتاريخ  12اأغ�سط�ص 2017م طالبت فيه اللجنةبفتح المنفذ البري والخط
الجوي المبا�شر لحجاج قطر.
 - 7الموؤتمر ال�سحفي بتاريخ
حقوق الإن�شان.

15

�سبتمبر 2017م بجنيف على هام�س انعقاد اجتماعات مجل�س

دعت فيه اللجنة المفو�س ال�شامي لحقوق الإن�شان في الأمم المتحدة باإر�شال بعثة فنية تقوم بزيارة
قطر وزيارة دول الح�شار للتحقيق في النتهاكات التي وقعت ،ومقابلة �شحايا الح�شار .كما دعت
المقرر الأممي الخا�س بالعقوبات الق�شرية الأحادية ،والمقرر الخا�س بالتعليم ،والمقرر الخا�س
بحرية الدين والمعتقد ،اإلى التحقيق في النتهاكات التي لحقت القطريين والمقيمين في قطر،
والمواطنين من دول الح�شار .ودعت اللجنة دول الح�شار اإلى رفع ح�شارها غير القانوني عن
دولة قطر ومعالجة اآثاره الن�شانية ،و�شددت على اأن ما تتخذه هذه الدول من اإجراءات فيما يتعلق
بحل الأزمة هو مجر ذر للرماد في العيون ،مع الت�شديد في الوقت ذاته على الحكومة القطرية
ب�شرورة القيام بمزيد من التحرك لدى المنظمات الدولية لإن�شاف ال�شحايا .كما وجهت اللجنة
عدة نداءات تتعلق بالنتهاكات التي ترتبت على الح�شار و�شرورة معالجتها ،حيث دعت المنظمات
الدولية المعنية لتكثيف الجهود والتحرك العاجل والتقدم بطلبات لدخول دول الح�شار ،للتحقق من
النتهاكات التي طالت الأ�شر الم�شتتة والتحقيق اأي�شا مع الجامعات التي طردت الطلبة القطريين،
وكذا التحقيق في امالك القطريين التي فقدوها بدول الح�شار ،ولإجراء تحقيقات ميدانية حول
العراقيل التي و�شعتها المملكة العربية ال�شعودية في وجه حجاج دولة قطر.
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�شاد�ش ًا  :التقارير
 ا�شدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان”  4تقارير �ساملة” حول انتهاكات حقوق الإن�شان جراءالح�شار.
التقريرين الأول والثاني �شدرا في �شهر يونيو 2017م، .التقرير الثالث �شدر في نهاية �شهر اأغ�شط�س
2017م بعنوان “  100يوم عن انتهاكات حقوق الإن�شان من جراء الح�شار على دولة قطر”  ،التقرير
الرابع �شدر في اأوائل �شهر دي�شمبر 2017م بعنوان “  6اأ�شهر من النتهاكات  ..ماذا بعد؟! “ .
 كما اأ�سدرت اللجنة “  4تقارير” عن النتهاكات التي طالت الحق في حرية العبادة وممار�سةال�سعائر الدينية ،الحق في التعليم ،والحق في الملكية الخا�سة ،والحق في الغذاء والدواء.

47

�شابع ًا  :تلقي ال�شكاوى
 ا�شتقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان �شكاوى فردية في مقرها بالدوحة ،و�شل المجموع الىنهاية عام 2017م لـ( )3993انتهاك ،وتتوا�شل ب�شكل دائم مع العديد من المنظمات الدولية
بتفا�شيل هذه الحالت ،وقد تم الإ�شارة بالتف�شيل في الجزء الأول من هذا الق�شم من التقرير
اإلى تلك النتهاكات.
ثامناً :جانب من بع�ص ردود الأفعال الدولية
 - 1المفو�سية ال�سامية لحقوق الإن�سان :OHCHR
تعليق مفو�ص الأمم المتحدة ال�سامي لحقوق الإن�سان ب�ساأن تاأثير الح�سار على حقوق الإن�سان:
بتاريخ 14يونيو 2017م �شرح مفو�س الأمم المتحدة ال�شامي لحقوق الإن�شان باأن التدابير التي
اتُخذت من جانب الدول المحا�شرة لقطر ،وا�شعة جد ًا من حيث النطاق والتنفيذ ولديها القدرة
على اأن تعرقل على نحو خطر حياة اآلف الن�شاء والأطفال والرجال لمجرد اأنهم ينتمون اإلى اإحدى
الجن�شيات المعنية بالأزمة ،وعبر عن قلقه اإزاء التاأثير المحتمل الذي يمكن اأن ي�شيب حقوق
الإن�شان للعديد من الأ�شخا�س في اأعقاب القرار بقطع العالقات الدبلوما�شية والقت�شادية مع قطر.
كما اأكد اأن التوجيهات التي اأ�شدرتها ال�شعودية والإمارات والبحرين لمعالجة الحتياجات الإن�شانية
كاف لمعالجة كل الحالت”.واأ�شار اإلى
للعائالت ذات الجن�شية الم�شتركة “ ،لي�شت فعالة ب�شكل ٍ
اأن المفو�شية ال�شامية لحقوق الإن�شان تلقت تقارير تفيد باأن ثمة اأفراد قد �شبق وتلقوا تعليمات
وجهت اإليهم حكوماتهم اأمر ًا بالعودة اإلى موطنهم ،ومن
مخت�شرة لمغادرة البلد الذي يقيمون فيه اأو َّ
يمكن الطالع على جميع التقارير  ،وذلك من خالل زيارة الموقع اللكتروني للجنة الوطنية لحقوق الإن�شان

- 47
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بين هوؤلء الأ�شخا�س المت�شررين اأزواج مرتبطون بزواج مختلط واأطفالهم؛ واأ�شخا�س لديهم اأعمال
اأو �شركات متمركزة في دول مختلفة عن الدول التي يحملون جن�شيتها ،وطالب يتابعون درا�شتهم
في بلد اآخر.كما اأ�شاف اأنه ي�شعر بالقلق اأي�ش ًا من �شماع اأن الإمارات والبحرين تهددان ب�شجن
ومعاقبة الأ�شخا�س الذين يعربون عن تعاطف مع قطر اأو عن اعترا�شهم على التدابير التي تتخذها
حكوماتهم ،في ما يبدو اأنه انتهاك وا�شح للحق في حرية التعبير اأو الراأي  ،وقد حث المفو�س
ال�شامي لحقوق الإن�شان الدول المعنية على المتناع عن اتخاذ اأي خطوة من �شاأنها اأن ت�شر برفاة
و�شحة وعمل ووحدة مواطنيها وعلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإن�شان.
 - 2منظمة هيومن رايت�ص ووت�ص

()Human Rights Watch

اأكدت منظمة هيومن رايت�س ووت�س منذ بداية الأزمة اأن ما يحدث لي�س نزاعا دبلوما�شيا بل
ح�شارا كلفته الإن�شانية باهظة ،كما اأكدت في تقرير اأ�شدرته ُن�شر على موقعها اللكتروني بتاريخ
13يوليو 2017م اأن الح�شار على دولة قطر من قبل الإمارات ،البحرين ،وال�شعودية ت�شبب في
انتهاكات خطيرة لحقوق الإن�شان ،اإلى جانب انتهاك الحق في حرية التعبير وت�شتت العائالت وتوقف
الرعاية الطبية؛ وانقطاع التعليم ،وت�شرد العمالة الوافدة من دون طعام اأو ماء .واأ�شارت المنظمة
اإلى اأن باحثوها وثقوا حالت مواطنين قطريين وخليجيين ووافدين يعي�شون في قطر ،انتهكت فيها
48
حقوقهم ب�شبب ال�شيا�شات التقييدية المفرو�شة على دولة قطر منذ  5يونيه . 2017
 - 3منظمة العفو الدولية

( .)International Amnesty

بتاريخ  9يونيو 2017م اأدانت منظمة العفو الدولية النتهاكات التي نجمت عن الح�شار ،واأفادت باأن
باحثو المنظمة قابلوا ع�شرات الأ�شخا�س ممن ت�شررت حقوقهم الإن�شانية بفعل �شل�شلة التدابير
الكا�شحة التي فر�شت على نحو تع�شفي من جانب الدول الخليجية الثالثة في نزاعها مع قطر والتي
و�شفتها المنظمة باأنها تتالعب بحياة اآلف المقيمين في الخليج ،مف ِّرقة العائالت ،ومدمرة �شبل
عي�س النا�س وم�شتقبلهم الدرا�شي ،كما اأن اآثار الخطوات التي فر�شت في اأعقاب اندلع النزاع
ال�شيا�شي قد و�شلت اإلى حدود تفطر القلب وتثير الفزع وقد كان للتدابير القا�شية اآثارها الوح�شية،
موؤكدة باأن اإن الأو�شاع التي فر�شت على النا�س في مختلف اأرجاء الخليج تك�شف عن ازدراء مطلق
49
للكرامة الإن�شانية.
 - 48لالطالع على التقرير يمكن زيارة الرابط
https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/13/306595:
49 - https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/families-ripped-apart-freedom-of-expression-underattack-amid-political-dispute-in-gulf
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وبتاريخ  12يونيو 2017م اأكدت منظمة العفو الدولية بان الجراءات المتخذة من قبل الدول الثالث
(ال�شعودية  ،المارات ،البحرين) مبهمة وغير كافية وتفتقر لالآليات ول تعالج الو�شع الحقوقي
والن�شاني .وعبر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية عن ا�شتنكاره ال�شديد للح�شار على دولة قطر
وما نتج عنه من خروقات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإن�شان وانتهاك اأغلب الحقوق الأ�شا�شية
لمواطنين خليجيين وقطريين موؤكد ًا ا�شتمرار منظمة العفو الدولية مع كافة الأطراف المعنية
والمنظمات الدولية لوقف هذه النتهاكات .وم�شدد ًا على اأن المنظمة م�شتمرة في تحركاتها الدولية
من اجل رفع هذا الح�شار.
وبتاريخ  19يونيو 2017م �شرحت منظمة العفو الدولية باأن اآلف الأ�شخا�س يواجهون التهديد
بالمزيد من الفو�شى في حياتهم وتمزيق اأ�شرهم مع دخول اإعالن المملكة العربية ال�شعودية
والبحرين والإمارات العربية المتحدة التدابير التع�شفية الجديدة في �شياق نزاعها مع قطر حيز
50
النفاذ.
ملخ�ص تقرير منظمة العفو الدولية عن الزيارة الثانية التي قامت بها لدولة قطر خالل الفترة من
(  28نوفمبر 2017م)
جاء بذلك التقرير اأن القيود المفاجئة التي فر�شتها دول الح�شار على دولة قطر منذ  5يونيه
2017م اأثرت على اآلف العائالت والأفراد ( ل�شيما الفئات الم�شت�شعفة) في المنطقة الذين ي�شكلون
ن�شيج ًا اجتماعي ًا متما�شك ًا عبر الحدود الوطنية ،وهو تق�شيم الأ�شر ،ووقف تعليم الطالب ،وتهديد
الوظائف ،ورفع اأ�شعار المواد الغذائية الأ�شا�شية في قطر ،مما يجعل �شكان المنطقة يواجهون
م�شتقبل غير موؤكد .وحثت منظمة العفو الدولية البحرين والمملكة العربية ال�شعودية والإمارات
العربية المتحدة على رفع جميع القيود التع�شفية المفرو�شة على ال�شفر والتي تعرقل حرية تنقل
المواطنين والمقيمين الخليجيين ،ودعت المنظمة ال�شلطات ال�شعودية اإلى �شمان وجود اآليات
�شفافة وت�شغيلية لتمكين القطريين والمقيمين الأجانب في قطر من الو�شول اإلى المواقع المقد�شة
في المملكة العربية ال�شعودية .كما دعت اإلى اتخاذ خطوات للتخفيف من اآثار ارتفاع الأ�شعار على
51
العمال الوافدين ،ل�شمان الح�شول على الغذاء الكافي.

- https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/gulf-qatar-dispute-human-dignity-trampled-and-fami-

50

lies-facing-uncertainty-as-sinister-deadline-passes/
51- https://www.amnesty.org/ar/documents/document/?indexNumber=mde22%2f7604%2f2017&language=en
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 - 4منظمة اإفدي الدولية
اعتبرت منظمة اإفدي الدولية اأن الح�شار على قطر خطوة خارج القانون الدولي وخرق للمواثيق
الإقليمية والتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة الذي ين�س في فقرته الثانية على اإنماء العالقات
الودية بين الدول على اأ�شا�س احترام المبداأ الذي يق�شي بالم�شاواة في الحقوق بين ال�شعوب ،وكذلك
مبد أا عدم التدخل في ال�شوؤون الداخلية للدول ،وب�شفة خا�شة وب�شكل رئي�س مبداأ عدم ا�شتخدام
القوة اأو التهديد بها �شد الدول الأخرى والحترام المتبادل والعي�س الم�شترك في �شلم مع دول
الجوار .واأ�شار التقرير ال�شادر عن المنظمة اإن خطوة دول الح�شار ل تخلو من تبعات اإن�شانية
حقوقية في المنطقة التي تجمع بينها عالقات وروابط تاريخية وجغرافية وثقافية واأ�شرية ،الأمر
الذي ينعك�س �شلب ًا على المواطنين ،واأكدت المنظمة على قلقها اإزاء تلك الممار�شات ،التي اأ�شدرت
ب�شاأنها تقارير متوالية تنديد ًا بما لحق ويلحق المواطنين والمقيمين على اأر�س قطر من اأ�شرار
مادية ونف�شية م�شت وتم�س كل مواطني دول الح�شار.
 - 5منظمات حقوقية تنتقد مطلب دول الح�سار باإغالق قناة الجزيرة
 30 - 8يونيو 2017م
كان لمطلب دول الح�شار باإغالق قناة الجزيرة �شدى وا�شع وانتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية
ومكاتب الأمم المتحدة المخت�شة حيث اأكدت منظمة هيومن رايت�س ووت�س اأنه ل يحق للحكومات
اإغالق المنافذ الإعالمية وتجريم التعبير بق�شد اخماد النتقادات التي تعتبرها ُمزعجة” .ودعت
المنظمة لحماية الإعالم من التدخالت ال�شيا�شية ،وقالت“ :على الحكومات المخالفة اأن تُظهر
فهمها واحترامها لدور و�شائل الإعالم ،حتى واإن لم تتفق معها”.
بينما طالب التحاد الدولي لل�شحفيين بوقف ا�شتخدام ال�شحفيين “كلعبة �شيا�شية” في اأزمة
قطر حيث يواجه المئات من العاملين في و�شائل الإعالم الطرد ،وتخاطر الأ�شر بالتمزق ،وتتعر�س
محطات التلفزيون وال�شحف والمواقع الإلكترونية لخطر الإغالق.
اأما التحاد الوطني لل�شحفيين فقد طالب بوقف الهجوم على قناة الجزيرة ،تتعر�س مئات الوظائف
للخطر ،و�شدد التحاد الوطني لل�شحفيين والتحاد الدولي لل�شحفيين على دول الح�شار ب�شحب
مطالبتها ال�شلطات القطرية باإغالق قناة الجزيرة وحظرها.
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فيما و�شف المقرر الخا�س لالأمم المتحدة حول حرية الراأي والتعبير ،المطالبات باإغالق قناة
الجزيرة بـ”�شربة قوية لتعددية و�شائل الإعالم وباأن هذا الطلب يمثل تهديدا خطيرا لحرية العالم
بينما اأعربت المفو�شية ال�شامية لالأمم المتحدة لحقوق الإن�شان عن بالغ قلقها اإزاء مطالبة قطر
باإغالق �شبكة الجزيرة ،ف�شال عن و�شائل الإعالم الأخرى التابعة لها .واأن المطالبة باإغالقها هو
هجوم غير مقبول على الحق في حرية التعبير والراأي .واإذا حدث هذا بالفعل ،فاإنه �شيفتح المجال
اأمام دول منفردة اأو مجموعات من الدول القوية اأن تقو�س ب�شكل خطير الحق في حرية التعبير
والراأي في الدول الأخرى ،وكذلك داخل حدودها.
تا�سعاً :التعاون بين اللجنة الوطنية و لجنة المطالبة بالتعوي�سات
بتاريخ  1يوليو 2017م وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان عقد ًا مع اأحد مكاتب المحاماة العالمية
بجنيف يتولى بموجبه المكتب ق�شايا مت�شرري النتهاكات الإن�شانية جراء الح�شار من القطريين
والمقيمين ومواطني الخليجيين ممن لجاأوا ب�شكاويهم اإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان.
وفي 10يوليو 2017م رحبت اللجنةفي بيان لها باإن�شاء لجنة المطالبة بالتعوي�شات عن الأ�شرار
الناجمة من الح�شار ،واعتبرها خطوة مهمة في اإن�شاف ال�شحايا وتحقيق مبداأ جبر ال�شرر
المن�شو�س عليه في التفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإن�شان ،واأحالت اللجنة ن�شخ من ملفات
ال�شكاوى التي تلقتها اإلى لجنة المطالبة بالتعوي�شات
كما اأن هناك تن�شيق دائم واجتماعات م�شتركة بين اللجنة الوطنية وبين لجنة المطالبة بالتعوي�شات
من اأجل العمل على اإن�شاف ال�شحايا ،ومت�شرري النتهاكات الإن�شانية وتعوي�شهم ،وجبر ال�شرر
الذي لحق بهم جراء الح�شار.
عا�شر ًا :التعاون مع الموؤ�ش�شات الوطنية لحقوق الإن�شان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بدول
الح�شار
منذ بداية الأزمة �شعت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان جاهدة الت�شال والتوا�شل مع الموؤ�ش�شات
الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإن�شان في دول الح�شار وبا�شتثناء المجل�س
القومي لحقوق الإن�شان بجمهورية م�شر العربية فاإن اللجنة لم تجد تجاوب يذكر معها من اأجل
الم�شاعدة في رفع النتهاكات واإزالتها واإن�شاف ال�شحايا وجبر اأ�شرارهم.
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حادي ع�سر :الهجوم على اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان وتقديم �سكوى �سدها
 قامت دول الح�شار بتقديم �شكوى م�شتركة �شد اللجنة اإلى المفو�شية ال�شامية لحقوق الإن�شانبالأمم المتحدة ،وذلك عن طريق مندوبيها الدائمين بالأمم المتحدة بجنيف  ،طالبت فيها
دول الح�شار من لجنة العتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للموؤ�ش�شات الوطنية لحقوق
الإن�شان بتجميد ع�شوية اللجنة الوطنية من قائمة الموؤ�ش�شات الوطنية لحقوق الإن�شان ،كما
طالبت احتياطي ًا ب�شحب الت�شنيف على درجة ) (Aالذي تحتله اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان،
واإعادة ت�شنيفها على درجة اأدنى ،كما طالبت اأي�ش ًا بمراجعة جميع اأن�شطة اللجنة الوطنية قبل
وخالل الأزمة للنظر في مدى التطابق مع وليتها وفق ًا لمبادئ باري�س ،اإل اأن لجنة العتماد
الدولية رف�شت تلك ال�شكوى واأكدت اأن اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان ومنذ بداية الأزمة وقبلها
قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإن�شان وفق ًا لمبادئ باري�س.
وكانت تلك ال�شكوى قد ُ�شبقت بحمالت ت�شويهية ممنهجة� ،شد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان من
بع�س الجهات ،ومن بع�س و�شائل العالم ،كما ُ�شبقت اأي�شا باتهامات وتهديدات من بع�س كبار
الم�شوؤولين في تلك الدول ،وذلك في �شابقة خطيرة لم ي�شهد تاريخ عمل الموؤ�ش�شات الوطنية لحقوق
الإن�شان حول العالم مثيال لها.
هذا وتوؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان بدولة قطر اأنها ما�شية بكل عزم في اأداء ر�شالتها،
والقيام بمهامها وم�شوؤولياتها القانونية والحقوقية والن�شانية ،من اأجل رفع الح�شار الجائر وغير
الإن�شاني على دولة قطر ،والحد من اآثاره ال�شلبية على حقوق الإن�شان ،وم�شاعدة ال�شحايا واإزالة
ال�شرار التي طالت حقوقهم واإن�شافهم وجبر اأ�شرارهم.
التو�سيات:
تو�شي اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان الحكومة القطرية بالأخذ بالتو�شيات المدرجة اأدناه والتي قد
ت�شاهم في رفع النتهاكات والغبن عن المت�شررين واإن�شاف �شحايا الح�شار ،مت�شمن ًة الآتي:
 .1اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على ال�شعيد الأممي من الجمعية العامة لالأمم المتحدة ومجل�س
الأمن،ومجل�س حقوق الإن�شان ،والمحاكم الدولية ،لرفع الح�شار الجائر عن �شكان دولة قطر،
والدفاع عن حقوقهم في وجه النتهاكات التي يتعر�شون اإليها ،ومحا�شبة من ت�ش َّبب بذلك.
.2

عدم قبول اأي حل لالأزمة اأو اأية مفاو�شات قبل رفع النتهاكات والغبن عن المت�شررين واإن�شاف
ال�شحايا.
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.3

دعوة لجنة التعوي�شات الى �شرورة الإ�شراع في اإجراءات التقا�شي والتحكيم الدولي ،مع العتماد
على الحيثيات الواردة في التقارير الوطنية والدولية الخا�شة بالح�شار،من اأجل اإن�شاف
ال�شحايا وتعوي�شهم وجبر اأ�شرارهم ،ودرا�شة اإمكانية لجوء �شحايا الح�شار والمت�شررين منه
من مواطنين ووافدين اإلى الق�شاء القطري.

.4

العمل على اتخاذ الإجراءات الواجبة لتقديم المت�شببين في الحمالت التحري�شية وخطاب
الكراهية ودعوات العنف والتمييز العن�شري من دول الح�شار الى العدالة.

 .5دعوة المفو�شية ال�شامية لحقوق الإن�شان  OHCHRلمزيد من التحرك على كافة م�شتويات الآليات
الدولية لحقوق الإن�شان ومجل�س حقوق الإن�شان في الأمم المتحدة ،وطرح ق�شية تداعيات
الح�شار في تقرير المفو�س ال�شامي لحقوق الإن�شان في الدورة القادمة لمجل�س حقوق الإن�شان
بالأمم المتحدة.
 .6دعوة المفو�شية ال�شامية لحقوق الإن�شان  OHCHRللتوا�شل مع الوكالت الدولية المتخ�ش�شة مثل
منظمة العمل الدولية ومنظمة اليون�شكو ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية للطيران
المدنية وذلك بغر�س ت�شارك المعلومات ودعم ال�شكاوى المقدمة اأمامها �شد دول الح�شار.
 .7دعوة المقررين الخوا�س بالأمم المتحدة الى زيارة دولة قطر وزيارة دول الح�شار للوقوف على
النتهاكات التي طالت حقوق الإن�شان اإلى جانب ت�شمين تداعيات الح�شار في تقاريرهم التي
ترفع الى مجل�س حقوق الإن�شان.
 .8دعوة البعثة الفنية للمفو�شية ال�شامية لحقوق الإن�شان  OHCHRاإلى زيارة دول الح�شار والوقوف
على اآثار الح�شار على مواطنيهم ومواطني دولة قطر ،وت�شمين تداعيات الح�شار في التقرير
العام لالأمين العام لالأمم المتحدة.
 .9مطالبة دول الح�شار ب�شرورة ال�شماح بزيارات ميدانية للمقررين الخوا�س والمنظمات الدولية
لحقوق الإن�شان ،وال�شماح لل�شحايا للجوء اإلى العدالة الوطنية واجراءات التقا�شي ل�شترجاع
حقوقهم ،والكف الفوري عن الحمالت الت�شهيرية وخطابات الكراهية والدعوات التحري�شية
ومحا�شبة المت�شببين في ذلك.
 .10مطالبة دول الح�شار باإلغاء كافة التدابير التع�شفية الأحادية الجانب ،واحترام تعهداتها وفق ًا
للقانون الدولي لحقوق الإن�شان والرفع الفوري لالنتهاكات واإن�شاف ال�شحايا.
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الق�شم ال�شاد�س :ن�شاط اللجنة الوطنية لحقوق الإن�شان
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اأو ًل :الأن�سطة التي قامت بها اللجنة داخل الدولة
 .1الندوات والموؤتمرات:
م ال�شهر اليوم/التاريخ
1

2

ابريل

3

مايو

الثالثاء

5

6

التفا�شيل

· جميع اإدارات اللجنة.
· المفو�شية ال�شامية لحقوق
ا لإن�شان

الموؤتمر القليمي حول مقاربات
فبراير الثالثاء -
21-22الربعاء حقوق الن�شان في مواجهة حالت
ال�شراع في المنطقة العربية

ا لأثنين

4

ا�شم الن�شاط

يوليو

3

23

تم تقديم �شت اوراق عمل لكل من:
 اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان.· جميع اإدارات اللجنة.
ور�شة عمل بعنوان «حقوق الن�شان في  -كلية ال�شرطة.
· كلية ال�شرطة.
العمل ال�شرطي من منظور المواثيق  -ادارة حقوق الن�شان بوزارة
· العالقات العامة والعالم.
الداخلية.
الدولية والت�شريعات الوطنية»
 مركز الحماية والتاأهيلالجتماعي.
اأهم المحاور:
 مدى كفاية الأطر الت�شريعية. اف�شل ال�شبل لخلق بيئة عملمثالية.
 كيفية العمل على خف�س ن�شبالحوادث.

ندوة حول ال�شحة وال�شالمة في
الأماكن المرتفعة

• .APF

ور�شة عمل حول �شبل ومهارات
الأثنين اإلى الأربعاء تفاعل الموؤ�ش�شات الوطنية لحقوق
اكتوبر
9-11
الإن�شان مع لجان التفاقيات الدولية
لحقوق الإن�شان

نوفمبر

28

حلقة نقا�شية حول تطوير
ال�شتراتيجيات والخدمات لدعم
العي�س الم�شتقل لالأ�شخا�س ذوي
العاقة

·
·
·
·

جميع اإدارات اللجنة
وحدة العالقات العامة
الهيئة العامة لالأ�شغال
وزارة العمل

· العالقات العامة والعالم.
· جميع اإدارات اللجنة.

الأثنين -الثالثاء الموؤتمر الدولي حول «حرية التعبير:
24-25
نحو مواجهة المخاطر»

الأربعاء

الجهات الم�شاركة

· مركز المم المتحدة
للتدريب والتوثيق.
· اللجنة الوطنية لحقوق
الن�شان.
· مركز مدى للتكنولوجيا
الم�شاعدة.
رفع م�شتوى الوعي لدى الجهات
المعنية و العاملين في مجال الإعاقة · .اللجنة الوطنية لحقوق
الن�شان.
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 .2الدورات التدريبية:
م ال�شهر اليوم/التاريخ

1

اكتوبر

الأربعاء

2

مايو

الثالثاء

25

2

التفا�شيل

ا�شم الن�شاط

الجهات الم�شاركة

الهدف العام:
تدريب فريق مركز مدى من قبل رفع م�شتوى الوعي عند العاملين
· ادارة البرامج والتثقيف.
اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان في مركز مدى عن اأهم
حول قواعد التفاقية العالمية المحتويات والبنود في التفاقية · العالقات العامة
والإعالم.
وكيفية تفعيلها وت�شمينها
لحقوق الأ�شخا�س من ذوي
في البرامج والم�شاريع
ا لإعاقة
وال�شتراتيجيات.
· العالقات العامة
والعالم.
· مكتب رئي�س اللجنة.

محا�شرة رئي�س اللجنة الوطنية
لحقوق الإن�شان بمقر التحاد
الوروبي

 .3الزيارات الميدانية:
م ال�شهر اليوم/التاريخ

1

اكتوبر

الأربعاء
25

التفا�شيل

ا�شم الن�شاط

الجهات الم�شاركة

الهدف العام:
تدريب فريق مركز مدى من قبل رفع م�شتوى الوعي عند العاملين
· ادارة البرامج والتثقيف.
اللجنة الوطنية لحقوق الن�شان في مركز مدى عن اأهم
حول قواعد التفاقية العالمية المحتويات والبنود في التفاقية · العالقات العامة
والإعالم.
وكيفية تفعيلها وت�شمينها
لحقوق الأ�شخا�س من ذوي
في البرامج والم�شاريع
ا لإعاقة
وال�شتراتيجيات.
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 .4برامج رفع الوعي والثقيف للمدرا�س والكليات:
م ال�شهر اليوم/التاريخ

التفا�شيل

ا�شم الن�شاط

الجهات الم�شاركة

· وزارة التعليم.
· مديري و معلمي
المدار�س البتدائية.
· ادارة البرامج والتثقيف.
· ادارة ال�شوؤون القانونية.

1

يناير

الأحد

اعداد درا�شة حول
دمج ذوي الحتياجات الخا�شة
في المدار�س البتدائية

2

مار�س

الثالثاء

محا�شرة للمعلمات في مدر�شة
البيان الم�شتقلة البتدائية
للبنات

· ادارة ال�شوؤون القانونية.
· ادارة البرامج والتثقيف.
· اللجنة الوطنية القطرية
للتربية والثقافة والعلوم.

3

مار�س

الربعاء

محا�شرة للطالبات في مدر�شة
البيان الم�شتقلة البتدائية
للبنات

· ادارة ال�شوؤون القانونية.
· ادارة البرامج والتثقيف.
· اللجنة الوطنية القطرية
للتربية والثقافة والعلوم.

4

مار�س

الربعاء

محا�شرة للمعلمات في مدر�شة
الوفاء النموذجية

· ادارة ال�شوؤون القانونية.
· ادارة البرامج والتثقيف.
· اللجنة الوطنية القطرية
للتربية والثقافة والعلوم.

5

مار�س

ا لخمي�س

محا�شرة للطالب في مدر�شة
الوفاء النموذجية

· ادارة ال�شوؤون القانونية.
· ادارة البرامج والتثقيف.
· اللجنة الوطنية القطرية
للتربية والثقافة والعلوم.

6

اأكتوبر

ا لخمي�س

تدريب طالب من منت�شبي معهد
الدوحة للدار�شات

· اإدارة البرامج والتثقيف.
· ادارة ال�شوؤون القانونية.

7

الثنين -الثالثاء الم�شاركة بورقة عمل في منتدى
نوفمبر
 13-14رواد

1

21

22

22

23

5
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 .5الحمالت العالمية والمنا�شبات الحتفالية:
م ال�شهر اليوم/التاريخ
1

يناير

2

التفا�شيل

ا�شم الن�شاط

الجهات الم�شاركة

· ادارة البرامج والتثقيف

ا�شدار مجلة ال�شحيفة

2

فبراير

الثالثاء

اليوم الريا�شي للدولة

حديقة ا�شباير -الدوحة

· العالقات العامة
والعالم.

3

مار�س

الربعاء

الحتفال باليوم العالمي للمراأة
(كلمة في ال�شحف)

خبر في ال�شحف

· ادارة ال�شوؤون القانونية.
· العالقات العامة
والعالم.

4

مار�س

ا لخمي�س

اليوم العربي لحقوق الن�شان

تقديم اربع محا�شرات في
جامعة قطر بعنوان حقوق
الن�شان و التعاي�س ال�شلمي

· ادارة ال�شوؤون القانونية
· ادارة البرامج والتثقيف.
· جامعة قطر

5

مار�س

الثالثاء

اليوم العالمي للق�شاء على
التمييز العن�شري

خبر في ال�شحف
وو�شائل التوا�شل الإجتماعي

· العالقات العامة
والعالم.
· ادارة ال�شوؤون القانونية.

6

ابريل

الجمعة

اليوم العالمي لل�شحة

خبر في ال�شحف
وو�شائل التوا�شل الإجتماعي

· العالقات العامة
والعالم.
· ادارة ال�شوؤون القانونية.

7

ابريل

الجمعة

اليوم العالمي لل�شحة وال�شالمة
في مكان العمل

خبر في ال�شحف

· العالقات العامة
والعالم .
· ادارة ال�شوؤون القانونية.

8

مايو

الأربعاء

الحتفال باليوم العالمي لحرية
ال�شحافة

خبر في ال�شحف

· ادارة ال�شوؤون القانونية.
· العالقات العامة
والعالم.

9

يونيو

ا لخمي�س

ا�شدار مجلة ال�شحيفة

10

يونيو

الجمعة

الحتفال بليلة القرنقوه

14

8

16

21

7

28

3

1

9

· ادارة البرامج والتثقيف.
في مقر اللجنة
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م ال�شهر اليوم/التاريخ

التفا�شيل

ا�شم الن�شاط

الجهات الم�شاركة

11

�شبتمبر

ا لخمي�س

خبر في ال�شحف
الحتفال بيوم ال�شالم العالمي
وو�شائل التوا�شل الإجتماعي

· العالقات العامة
والعالم.
· مكتب الرئي�س.

12

اكتوبر

الأحد

الحتفال باليوم الدولي للم�شنين خبر في ال�شحف
وو�شائل التوا�شل الإجتماعي
فعالية توعوية مع اح�شان

· العالقات العامة
والإعالم.
· اإدارات اللجنة.

13

نوفمبر

ال�شبت

الحتفال بالحي الثقافي (كتارا)
اليوم القطري لحقوق الإن�شان بم�شاركة عدد ) (12جهة
حكومية وغير حكومية

· العالقات العامة
والإعالم.

14

نوفمبر

الثنين

الحتفال باليوم العالمي
لحقوق الطفل

15

نوفمبر

ال�شبت

الحتفال باليوم الدولي للق�شاء خبر في ال�شحف
وو�شائل التوا�شل الإجتماعي
على العنف �شد المراأة

16

نوفمبر

الأربعاء

معر�س الكتاب

17

د ي�شمبر

الأحد

الحتفال باليوم الدولي
لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة

18

د ي�شمبر

ال�شبت

اليوم العالمي لحقوق الإن�شان

19

د ي�شمبر

الحد

اليوم الوطني لدولة قطر

21

1

11

20

25

29

3

8-10

18

خبر في ال�شحف

· العالقات العامة
والإعالم.
· اإدارة البرامج والتثقيف.
· العاقات العامة
والعالم.

ت�شارك اللجنة بالإ�شدارات
· العالقات العامة
الخا�شة بها كما تقدم ق�ش�س
والإعالم.
لالأطفال وان�شطة ترفيهية
· اإدارات اللجنة.
ي�شتمر المعر�س الى  8دي�شمبر
· العالقات العامة
والإعالم.
· اإدارة البرامج والتثقيف.
· اإدارة ال�شوؤون القانونية.
الحتفال في الحي الثقافي
(كتارا) بال�شراكة مع مركز
الأمم المتحدة بالدوحة

· العالقات العامة
والإعالم.
· العالقات العامة
والإعالم.
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ثاني ًا :الأن�شطة التي قامت بها اللجنة خارج الدولة
م ال�شهر اليوم/التاريخ

الربعاء

ا�شم الن�شاط

افتتاح معر�س الخط العربي
حول الثقافة ال�شالمية في
حقوق الن�شان

التفا�شيل

الجهات الم�شاركة

بالأمانة العامة لمجل�س وزراء · العالقات العامة
والعالم
الداخلية العرب – تون�س
مدة المعر�س من  5الى  6ابريل · اإدارات اللجنة.

1

ابريل

2

افتتاح معر�س الخط العربي
ابريل
الخمي�س-ا لأحد حول الثقافة ال�شالمية في
6-9
حقوق الن�شان

3

مايو

الثالثاء

افتتاح معر�س الخط العربي
حول الثقافة ال�شالمية في
حقوق الن�شان

· العالقات العامة
بروك�شل (مقر التحاد
والعالم.
الأوروبي)
مدة المعر�س من  2الى  5مايو · اإدارات اللجنة.

4

مايو

الثالثاء

افتتاح معر�س الخط العربي
حول الثقافة ال�شالمية في
حقوق الن�شان

· العالقات العامة
برلين (ال�شفارة القطرية)
والعالم.
مدة المعر�س من  9الى  11مايو
· اإدارات اللجنة.

5

اأكتوبر

ا لخمي�س

افتتاح معر�س الخط العربي
حول الثقافة ال�شالمية في
حقوق الن�شان

· العالقات العامة
والعالم.
· اإدارات اللجنة.

5

2

9

19

· اإدارات اللجنة.
ب�شارع الحبيب بورقيبة – تون�س
· اللجنة الوطنية القطرية
مدة المعر�س من  6الى  9ابريل
للتربية والثقافة والعلوم.

مدريد (ال�شفارة القطرية)
مدة المعر�س من  19الى 20
اأكتوبر
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ثالث ًا :عدد الطلبات الواردة للجنة:
يظهر الجدول اأدناه عدد الطلبات المقدمة للجنة الوطنية لحقوق الإن�شان 2017م المقدمة من الذكور
والإناث ،اإذ بلغ عدد طلباتالإناث  1522طلب ،وبلغ عدد طلباتالذكور  4887طلب .حيث بلغ المجموع
الكلي لعدد الطلبات  6409طلب خالل هذا العام:
م

الجن�ص

العدد

1

ذكر

4887

2

اأنثى

1522

ا لإجمالي

6409

يظهر ال�شكل الآتين�شبة الطلباتالمقدمة من الذكور والإناث لهذا العام ،اإذ بلغت ن�شبة طلباتالذكور
 ،76.25%اأما ن�شبة طلباتالمقدمة من الإناث بلغت .23.75%
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الطلبات التي ا�شتقبلتها اللجنة وفق ًا للحقوق المذكورة اأدناه:
يو�شح الجدول التالي عدد الطلبات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإن�شان وفق ًا للحقوق المدعى
انتهاكاها والتي بلغت ) (6409انتهاكالعام 2017م.
الحق مو�سوع الطلب

م

عدد ال�سكاوى

1

الحق في التاأمينات الإجتماعية

108

2

الحق في معاملة اإن�شانية لئقة

620

3

الحق في الح�شول على الأوراق الثبوتية

4

الحق في التنقل

1312

5

الحق في الإقامة

153

6

تقديم الم�شاعدة القانونية

65

7

تقديم ال�شت�شارة القانونية

29

8

الإعتراف بال�شخ�شية القانونية (الجن�شية)

14

9

الحق في العمل

899

10

الحق في ال�شكن

17

11

الحق في ال�شحة

43

12

الحق في التعليم

520

13

الحق في ممار�شة ال�شعائر الدينية
حقوق اأُ�شرية

164

15

الحق في الملكية

1197

16

الحق في لم �شمل الأ�شرة

634

17

تقديم الم�شاعدة المالية

631

14

1

2

المجموع الكلي
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ال�شكاوي الواردة ح�شب الجن�شية
م

ا لجن�سية

العدد

م

ا لجن�سية

العدد

1

اإثيوبيا

13

23

باك�شتان

78

2

اإريتريا

7

24

مملكة البحرين

258

3

اأ�شبانيا

1

25

بلغاريا

1

4

اأ�شتراليا

4

26

بنغالدي�س

246

5

الأردن

64

27

تانزانيا

4

6

المارات العربية المتحدة

43

28

تركيا

7

7

األبانيا

1

29

ت�شاد

2

8

الجيل الأ�شود

1

30

توجو

4

9

الجزائر

7

31

تون�س

116

10

المملكة العربية ال�شعودية

438

32

جمهورية كو�شوفو

1

11

ال�شلفادور

1

33

جنوب اأفريقيا

2

12

ال�شومال

5

34

جيبوتي

1

13

األمانيا

1

35

رومانيا

3

14

المملكة المتحدة

18

36

زيمبابوي

1

15

ا لنم�شا

2

37

�شري لنكا

98

16

الوليات المتحدة

8

38

ال�شودان

41

17

اليونان

1

39

�شوريا

84

18

اأندون�شيا

2

40

�شيراليون

2

19

اأوزبك�شتان

1

41

�شيلي

2

20

اأوغندا

16

42

ال�شين

1
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م

ا لجن�سية

العدد

م

ا لجن�سية

العدد

21

اأوكرانيا

6

43

العراق

8

22

اإيران

18

44

عمان

25

45

غامبيا

1

60

الكويت

5

46

غانا

28

61

كينيا

47

47

غينيا

2

62

لبنان

31

48

فرن�شا

1

63

ليبيا

1

49

فلبين

207

64

ليتوانيا

1

50

فل�شطين

34

65

جمهورية م�شر العربية

378

51

فينزويال

2

66

المغرب

78

52

قبر�س

2

67

مقدونيا

2

53

قطر

3392

68

موريتانيا

4

54

الكاميرون

7

69

نيبال

197

55

كندا

4

70

نيجير يا

31

56

كوبا

1

71

نيوزيالند

1

57

كرواتيا

4

72

الهند

256

58

كوريا

2

73

وثيقة قطرية

4

59

كوريا ال�شمالية

1

74

اليمن

42

6409

اإلجمالي
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