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أواًل: المقدمة:

ومملكة  املتحدة،  العربية  والإماارت  ال�سعودية،  العربية  اململكة  دول  قامت   2017 يونيو   5 بتاريخ 

اأن الأمر مل يتوقف عند  البحرين، وجمهورية م�رص العربية بقطع العالقات الدبلوما�سية مع دولة قطر، غري 

البحرية  املجالت  اإغالق  �سملت  التع�سفية  الإجراءات  من  جمموعة  الدول  تلك  اتخاذ  اإىل  تعداه  احلد،بل  هذا 

والربية واجلويةوفر�ست ح�سار غري اإن�ساين على دولة قطر، �ساربة ُعْر�ض احلائط جميع التداعيات والتَّبعات 

القانونية واحلقوقية والإن�سانية، وقد �سكلت تلك الإجراءات يف جمموعها حزمة من النتهاكات واملخالفات 

اجل�سيمة حلقوق الإن�سان �سواء احلقوق املدنية وال�سيا�سية منها )كاحلق يف التنقل وال�سفر وحرية اختيار مكان 

الإقامة، واحلق يف حرية الراأي والتعبري، واحلق يف العبادة وممار�سة ال�سعائر الدينية، وحظر معاملة اأي 

�سخ�ض معاملة قا�سية اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة(، واحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية)كاحلق يف 

ال�سمل وحظر  باحلماية ومل  التمتع  الأ�رص يف  اخلا�سة، وحق  امللكية  ال�سحة، واحلق يف  العمل، واحلق يف 

ال�سكوك  اأر�ستها  التي  القيم واملبادئ  كل  على  ا  اعتداء �سارخ  ما ميثل  التعليم(، وهو  ت�ستيتها، واحلق يف 

واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان، كما يندرج �سمن اإجراءات العقاب جماعي مبا يرقى اىل جرائم دولية.

ومل تقف حدود تلك النتهاكات عند املواطنني القطريني بل طالت املقيمني على اأر�ض دولة قطر من مواطني 

دول احل�سار.
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جدول )1( اإح�سائيات ال�سكاوى والنتهاكات وت�سنيفاتها1

ومن بني تلك النتهاكات العديدة حلقوق الإن�سان كان هناك انتهاكات وا�سعة للحق يف امللكية اخلا�سة، حيث 
اأثر هذا احل�سار اجلائر على حقوق امل�ستثمرين القطريني واملقيمني يف دولة قطر الذين لهم اأمالك خا�سة، 
ل�سيما يف دولة الإمارات العربية املتحدة مما ت�سبب يف حرمانهم من ممار�سة هذا احلق والتمتع به على النحو 
الذي ن�ست عليه املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان، وهو ما دفع العديد من املواطنني واملقيمني اإىل التقدم اإىل 
اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان بدولة قطر ب�سكاوى يلتم�سوا فيها دعم اللجنة لهم و�رصعة تدخلها لرفع واإزالة 
عن  التعوي�ض  لهم يف  م�ساعدتها  طلب  اإىل  بالإ�سافة  اخلا�سة،  امللكية  التي طالت حقهم يف  النتهاكات  تلك 

الأ�رصار املادية والنف�سية التي حلقت بهم جراء  قرارات احل�سار غري الإن�ساين.

والقيام  واحلقوقي،  الإن�ساين  بواجبها  قطر  بدولة  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ا�سطالع  اإطار  ويف 
مب�سوؤولياتها القانونية، وممار�سة اخت�سا�ساتها وفق القانون اإن�سائها، وطبقا ملبادئ باري�ض، فقد ارتاأت 

اإعداد هذا التقرير.
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اإلجمالي اإلقامة العمل  ممارسة الشعائر
الدينية الصحة التنقل  لم شمل

األسرة الملكية التعليم
 البلد التي

قامت باإلنتهاك

2045 58 67 158 19 724 331 633 55 السعودية

896 4 8 - 2 307 78 367 130 االمارات

496 32 37 - 14 124 211 50 28 البحرين

9 - - - - 9 - - - متنوع

3446 94 112 158 35 1164 620 1050 213 المجموع

1-اجلدول يو�سح عدد ال�سكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان بدولة قطر ب�ساأن النتهاكات املتعددة 

حلقوق الإن�سان منذ بداية احل�سار وحتى تاريخ 23 / 8 / 2017 ، مع بيان لتلك النتهاكات واأنواعها.



ثانيًا: نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان:
الإن�سان  حلقوق  الوطنية  باملوؤ�س�سات  يعرف  مما  جزء  هي   NHRC بقطر  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 
NHRIs، التي ُتن�ساأ وفق ما ي�سمى مببادئ باري�ض والتي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، وحت�سل هذه 
املوؤ�س�سات على الع�سوية يف التحالف العاملي للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان GANHRI بعد خ�سوعها 
GANNRI، وباإ�رصاف ق�سم املوؤ�س�سات  للتحالف  التابعة   SCA الفرعية لالعتماد  اللجنة  لعملية اعتماد من 
 OHCHR الإن�سان  ال�سامية حلقوق  للمفو�سية  التابع   NRCS املدين  الإقليمية واملجتمع  والآليات  الوطنية 
وهي مبثابة الأمانة العامة و�سكرتارية اللجنة الفرعية لالعتماد )SCA( يف التحالف GANHRI، واأن�ساأت 
اللجنة الوطنية NHRC يف عام 2002 باخت�سا�ساتها ووليتها حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان كما حددتها 
مبادئ باري�ض وح�سلت على ت�سنيف A يف عام 2010 ملدة 5 �سنوات، ومت اإعادة ت�سنيفها A مرة اأخرى يف 
2015 ملدة 5 �سنوات، وهو اأعلى ت�سنيف يعطى ملوؤ�س�سة وطنية ويدل على امل�سداقية وال�ستقاللية والمتثال 

التام ملبادئ باري�ض.

ثالثًا: منهجية التقرير:
منذ �سباح يوم الثنني املوافق 5 يونيو 2017 بداأت تتوارد ع�رصات املئات من ال�سكاوى اإىل اللجنة الوطنية 
حلقوق الإن�سان �سواء عرب الربيد الإلكرتوين، اأو عرب الهاتف، اأو عن طريق الزيارات املبا�رصة اإىل مقر اللجنة 
نت  يف العا�سمة القطرية الدوحة. ويف هذا التقرير ُتعنى اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان بتوثيق جانب مما متكَّ
اأو  من ت�سجيله ب�ساأن انتهاكات احلق يف امللكية اخلا�سة، �سواء تلك التي وقعت يف حق املواطنني القطريني 

غريهم من الوافدين املقيمني على اأر�ض دولة قطر.

وقد ا�ستند التقرير اإىل ال�سكاوى وامل�ستندات الواردة اإىل اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان التي قدمها امل�ستكني، 
ون�سو�ض التفاقيات الدولية.

ت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف هذا اخل�سو�ض عدد 1050 �سكوى منذ تاريخ بداية احل�سار وحتى  وقد تلقَّ
العربية  باململكة  املعنية  ال�سلطات  �سكوى �سد  منها 633  ملفات،  توثيقها يف  التقرير، مت  هذا  اإعداد  تاريخ 

ال�سعودية، 367 �سكوى مقدمة �سد �سلطات دولة الإمارات العربية املتحدة، 50 �سكوى �سد �سلطات مملكة

البحرين.

وي�سلط هذا التقرير ال�سوء على اأمثلة لالنتهاكات التي وقعت من بني ال 1030 حالة يف امللفات، و قد اأ�رصنا 
اإىل حروف من اأ�سماء ال�سحايا حفاظا على اأمنهم و�سالمتهم وممتلكاتهم اخلا�سة، وخ�سية تعر�سهم لإجراءات 

تع�سفية من دول احل�سار.
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رابعًا: دول الحصار تنتهك الحق في الملكية الخاصة
عدة  البحرين  ال�سعودية،ومملكة  العربية  واململكة  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  اأ�سدرت  الأزمة  بدء  مع 
قرارات تع�سفية منها حظر �سفر مواطني هذه الدول اإىل قطر،ومنع دخول املواطنني القطريني اإليها، بالإ�سافة 
اإىل مطالبة تلك الدول ملواطنيها املقيمني بدولة قطر مبغادرتها، وكذا مطالبة املواطنني القطريني املقيمني 

بتلك الدول والزائرين لها ب�رصعة املغادرة.

�سابك كبري بني دول اخلليج نظرًا للروابط القبلية والأ�رصية امل�سرتكة بني هذه  جدير بالذكر اأن هناك تداخل وتَّ
الدول يف جمال امللكية اخلا�سة، وممار�سة  تلك  الكثرية املتبادلة واملمنوحة ملواطني  الدول، وللت�سهيالت 
الأن�سطة التجارية والقت�سادية، وغريها، وذلك يف اإطار منظومة دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، 
حيث ميتلك الآلف من مواطني دول اخلليج منازل وم�سانع و�رصكات جتارية يف دول بع�سهم البع�ض، مما 

�سيوؤدي اإىل حرمانهم من الدخول والت�رصف وممار�سة الن�سطة �سمن ممتلكاتهم.

تلك  القطرين وغريهم من مواطني دول اخلليج جراء  اأ�ساب املواطنني  الذي  الهائل  ال�رصر  ول يخفى حجم 
الإجراءات والقرارات التع�سفية التي انتهكت كافة اأعراف ومواثيق ومبادئ حقوق الإن�سان.

لقد ت�سببَّت قرارات احل�سار املفاجئة التي فر�ستها الدول الثالث بخ�سائر فادحة يف الأموال والأمالك لآلف 
الأ�سخا�ض، وقد ُقطعت اأرزاق، و�ُسلبت، وهلكت، و�ساعت اأموال وممتلكات نظرًا لعدم متكن اأ�سحابها من 

ال�سفر اإليها، كما مل يعد مبقدور جميع من ُمنعوا من ال�سفر ا�ستعمال اأمالكهم اأو التَّ�رصف بها.

وهو ما يوؤكد بالدليل القاطع اأن تلك الدول ل توجد بها بيئة اآمنة لال�ستثمار.

فعلى �سبيل املثال مما ورد اإلينا من �سكاوى هناك الآلف من القطريني ممن منعوا من ال�سفر اإىل اململكة العربية 
ال�سعودية ل�سرتجاع اإبلهم وما�سيتهم التي كانت موجودة باململكة مما عر�ض العديد منها للهالك اأو ال�سياع.

ومثال اآخر �سارخ، وهو خ�سارة املمتلكات العقارية التي مت �رصائها بالتق�سيط، من اأرا�ض، اأو اأبنية اأو �سقق، 
خا�سة يف دولة الإمارات العربية املتحدة نظرًا ملنع املواطنني القطريني من ال�سفر والدخول اإىل تلك الدول، 
فقد  ا�ستمرَّ احلال على ذلك،  ما  ال�سيكات، واذا  �سحب  اإىل توقف عملية  اأدى  ما  اأر�سدتهم،  ف�سال عن جتميد 
يت�سبب ذلك يف خ�سارة العقار بالكامل، و�سياع ما دفعه من اأموال، بل قد يوؤدي ب�ساحبه اإىل اأن ي�سبح مالحق 

قانونيًا، نظرًا لعدم �سداد ما عليه من اأق�ساط �سهرية.

اإ�سافة اإىل كل ما �سبق فقد متادت الدول الثالث وو�سل بها احلد اإىل منع احلوالت املالية، والربيدية لأي من 
املواطنني اأو املقيمني يف دولة قطر، وذلك لإغالق الباب اأمام اأية حالة من حالت تدارك اخل�سائر املادية، 
دت انتهاك احلقوق واحلريات  وكل هذا ُي�سري براأينا اإىل اأنَّ قرارات دول احل�سار الثالثة، مل تكن عفوية بل تعمَّ
عدم  ذلك  يعزز  الأوىل،ومما  اللحظات  منذ  ذلك  اإىل  وهدفت  اخلا�سة،  امللكية  يف  احلق  ومنها  الأ�سا�سية، 
اتخاذها اأية اإجراءات حتى الآن لإزالة تلك النعكا�سات اخلطرية على مواطني الدول الثالث ومواطني دولة 

قطر واملقيمني بها.

كما �سجلت اللجنة الوطنية وجود مئات العمال الذين يحملون اإقامة قطرية ويعملون لدى مواطنني قطريني اأو 
يف �رصكات ميتلكها مواطنون قطريون، وبعد فر�ض اإجراءات احل�سار ُمنع العمال من العودة اإىل قطر، وقد 
توقفوا عن العمل، ول يوجد من ُينفق عليهم، نظرًا لقرارات دول احل�سار التع�سفية باإيقاف حتويل الأموال مما 
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اأحلق بهوؤلء العمال وباملواطنني القطريني اأ�سحاب الأعمال اأ�رصارًا وخ�سائر فادحة.

وقد بلغ عدد هوؤلء العمال وفقا لآخر الأعداد التي �سجلتها اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان من واقع ال�سكاوى 
التي تلقتها منذ بدء الأزمة وحتى تاريخ اإعداد هذا التقريرنحو 459 عامال ))مرفق بهذا التقرير ك�سف باأ�سماء 
وبيانات هوؤلء العمال((، مع العلم باأن الأعداد احلقيقية لهوؤلء العمال تزيد عن ذلك بكثري )وذلك يف �سوء ما 
�سبق الإ�سارة اإليه من التداخل الأ�رصي امل�سرتك بني دول اخلليج وممار�سة الن�سطة التجارية والقت�سادية يف 

اإطار جمل�ض التعاون اخلليجي(.

بلدانهم  القا�سية من  للعقوبات -  الدول على مغادرة دولة قطر وال تعر�سوا  تلك  اإجبار مواطني  اأي�سا فاإن 
ت�سبب يف قيام اأغلبهم باإغالق �رصكاته وترك اأمالكه اخلا�سة - بدولة قطر، وهو ما عر�سهم وعر�ض العاملني 

واملتعاملني معهم خل�سائر مالية، ما اأحلق بهم جميعا الأ�رصار املادية والنف�سية.

في  حقهم  انتهاك  تم  متضررين  أشخاص  شهادات  خامسًا: 
الملكية الخاصة 2

زار ال�سيد )ع.ن(،قطري اجلن�سية، وذكر تفا�سيل النتهاك الذي تعر�ض له هو واخوانه " اأملك وباقي الورثة 
ا�ستثمارات بدولة الإمارات العربية املتحدة بحوايل"مليار ومائة وخم�سون مليون درهم اإماراتي"، باإمارتي 
ال�سا رقة ودبي بالإ�سافة اإىل العديد من النزاعات الق�سائية ما بني مطالبات وتعوي�سات تقدر مببلغ "خم�سمائة 
مليون درهم اإماراتي"، وعدد 245000 �سهم ببور�سة دبي، كما منلك اأبل باململكة العربية ال�سعودية تقدر 
قيمتها بحوايل "خم�سة وثالثون مليون ريال" ول ن�ستطيع مبا�رصة ا�ستثماراتنا ب�سبب اإجراءات احلظر واحل�سار 

املفرو�سة على قطر واملواطنني القطريني من قبل دولة الإمارات واململكة العربية ال�سعودية.

زار ال�سيد )ب.ه(، قطري اجلن�سية، اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان، وذكر تفا�سيل النتهاك الذي تعر�ض له 
هو واأخ وانه : “ ورثنا عن والدنا املتويف عدة عقارات( 29 )عقار يف دولة الإمارات العربية املتحدة )اإمارة 
ال�سارقة( باملنطقة ال�سناعية وبع�سها موؤجر، وما زالت العقارات با�سم والدهم املتويف ومل تنتقل لهم حتى 
الآن وتوجد دعوى تنفيذية يف حمكمة دبي ، كما توجد مبالغ قرابة )133( مليون درهم مبحكمة دبي، واأنهم 
ممنوعني من دخول دولة الإمارات ول ي�ستطيعون مبا�رصة اأعمالهم اأو اأموالهم، مما يعر�سهم للخ�سائر املالية 

الكبرية وي�سيبهم بالأ�رصار املادية والنف�سية.

ذكرت ال�سيدة )اآ.ر(، قطرية اجلن�سية، للجنة الوطنية حلقوق الإن�سان تفا�سيل ما تعر�ست له من انتهاك: “ل 
اأ�ستطيع الو�سول اإىل اأمالكي يف ظل حظر دولة الإمارات دخول القطريني اإىل اأرا�سيها، لديَّ ا�ستوديوهني يف 
منطقة جبل علي، وا�ستوديوهني يف اإمارة دبي، مع موقف �سيارة واحد، واأمتلك اأي�سا �سقة فندقية مع موقف 

�سيارة واحد، ول اأ�ستطيع الآن الت�رصف باأمالكي اأو الو�سول اإليها”.

زار ال�سيد )ع.ي(، قطري اجلن�سية، مقرَّ اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان واأدىل ب�سهادته وذكر تفا�سيل النتهاك 
“اأمتلك جمموعة كبرية من الإبل يف اململكة العربية ال�سعودية، وقد ا�ستاأجرت اأر�سًا هناك  �ض له:  الذي تعرَّ
بالإبل  ليعتنوا  قطر  دولة  من  عمل  اإقامات  لهم  اأ�سدرُت  عمال  وكذلك  �سيارة  اإىل  اإ�سافة  فيها،  الإبل  لأ�سع 
وُيقدموا الأعالف واملاء لها، وقد منعتني ال�سطات ال�سعودية من عبور املنفذ الربي )�سلوى( والو�سول اإىل 
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اإقامات  ب�ساأن  اإنَّ هذا الإجراء �سيعر�سني لدفع غرامات مالية  اإىل قطر،  العمال  اإعادة  اأ�ستطع  اأمالكي، ومل 
العمال كما اإنني اأجهل م�سري اأمالكي يف ال�سعودية واأخ�سى هالك الإبل”.

ات�سل ال�سيد )ح.ن(، قطري اجلن�سية، وميتلك اأرا�ض �سكنيَّة و�سناعية يف دولة الإمارات، وطلبنا منه احل�سور 
�ض له: "لديَّ اأربع  اإىل مقر اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان، واأدىل ب�سهادته وذكر تفا�سيل النتهاك الذي تعرَّ
اأرا�ض �سكنية يف قطاع م�سفوت يف منطقة عجمان، واأر�ض �سناعية واحدة يف منطقة عرقوب ال�سناعية يف 
مدينة ال�سارقة، منعتني ال�سلطات الإماراتية من دخول اأرا�سيها والو�سول اإىل اأمالكي، ل اأملك اأدنى فكرة عن 

م�سري اأمالكي يف ظل هذا الإجراء".

زار ال�سيد )ح.م(، قطري اجلن�سية، مقرَّ اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان واأدىل ب�سهادته وذكر تفا�سيل النتهاك 
�ض له: “لديَّ 80 راأ�ض من الإبل و 120 راأ�ض من الأغنام يف اململكة العربية ال�سعودية ول اأ�ستطيع  الذي تعرَّ
هالك  اأخ�سى  اإنني  ال�سعودية،  الأرا�سي  دخول  من  ومنعي  احلدود  اإغالق  ب�سبب  لها  والأعالف  املاء  تقدمي 
انتهاء  حال  يف  تاأ�سرياتهم  جتديد  اأ�ستطيع  ل  فاأنا  وعمال،  �سيارات  من  اأملك  ما  م�سري  واأجهل  املوا�سي، 

اإقاماتهم”.

قطع  قرار  اإثر  ال�سعودية  الأرا�سي  دخول  من  منعها  بعد  ب�سهادتها  اأدلت  اجلن�سية،  قطرية  )ب.م(،  ال�سيدة 
“لدي قطعتا اأر�ض  �ست له:  العالقات وذكرت للجنة الوطنية حلقوق الإن�سان تفا�سيل عن النتهاك الذي تعرَّ
اأ�ستطيع جتديد  لديَّ عمال ل  األف ريال، وعدد من املوا�سي، كما  ا�سرتيته مببلغ 700  ال�سعودية ومنزل  يف 

تاأ�سرياتهم يف حال انتهاء اإقاماتهم”.

ال�سيد )ن.اأ(،قطري اجلن�سية، زار اللجنة واأدىل ب�سهادته بعد منعه من دخول الأرا�سي الإماراتية وذكر للجنة 
�ض له: “اأملك عقار باإمارة عجمان ومكتب للعقارات  الوطنية حلقوق الإن�سان تفا�سيل عن النتهاك الذي تعرَّ

بنف�ض الإمارة ول اأ�ستطيع الذهاب اإىل اأمالكي ب�سبب منع ال�سلطات الإماراتية يل من دخول اأرا�سيها ،مما

ت�سبب يل بخ�سائر مالية كبرية تقدر باملاليني”.

تفا�سيل  وذكر  ب�سهادته  واأدىل  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  مقرَّ  اجلن�سية،  قطري  )ب.�ض(،  ال�سيد  زار 
ة و�سيارة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ول اأ�ستطيع الو�سول اإليهما  �ض له: “اأمتلك �سقَّ النتهاك الذي تعرَّ

يف ظ ل قرار قطع العالقات مع دولة قطر، لقد ُحرمت من اأب�سط حقوقي”.

ال�سيد )�ض.ع(، قطري اجلن�سية، ذكر للجنة " اأمتلك عقار يف اإمارة دبي مببلغ 860 األف درهم اإماراتي، دفعت 
باقي  �سداد  اأُمكن من  الإمارات مل  اإجراءات احلظر واحل�سار املفرو�سة من دولة  األف، وب�سبب  منها 280 

املبلغ امل�ستحق ول اأعلم م�سري العقار اأو ما �سيحدث للمبلغ الذي دفعته".

زار ال�سيد )م.ا(، قطري اجلن�سية، مقر اللجنة وذكر " لدي قطعة اأر�ض باإمارة دبي وقد قمت بتطويرها وبنائها 
كفندق خم�ض جنوم، اإل اأن الأعمال توقفت ب�سبب اإجراءات املنع من ال�سفر اإىل دولة الإمارات مما احلق بي 
اأ�رصارًا مادية ج�سيمة نتيجة وقف الأعمال ووقف التمويل من البنك حيث اأنني مدين للبنك مببلغ 230 مليون 
املقاولني  اللتزامات جتاه  باقي  بخالف  �سهريا،  درهم  مليون   3 بواقع  يوميا  الفوائد  علي  درهم وترتاكم 

وامل�سممني العامليني".

ال�سيد )ع .ك(، قطري اجلن�سية، ح�رص ملقر اللجنة وذكر "ا�سرتيت فيال مببلغ يزيد عن 4 مليون درهم باإمارة دبي 
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بالإمارات العربية املتحدة، ومن املفرت�ض اأن ا�ستلمها حاليا، ول اأ�ستطيع ب�سبب احلظر واحل�سار ا�ستالمها اأو 
النتفاع بها، واأريد ا�سرتجاع اأموايل مع التعوي�ض".

اأما ال�سيد )ي.ق(، قطري اجلن�سية، فذكر" اأملك �رصكة بدولة الإمارات واأتعر�ض خل�سائر يومية مبا يعادل من 
20 اإىل 25 األف درهم اإماراتي، لعدم ال�سماح يل بدخول دولة الإمارات ملتابعة اأعماله وا�ستثماراتي رغم 

اأنني لدي بطاقة مقيم بالإمارات".

سادسًا: االستنتاجات والتوصيف القانوني
ما قامت به دول احل�سار الثالث من اإجراءات على النحو امل�سار اإليه ت�سكل انتهاكًا �رصيحا و�سارخًا للحق 
يف امللكية اخلا�سة، ومتثل حرمانا من التمتع بهذا احلق طبقا ملا جاء بن�سو�ض التفاقيات الدولية حلقوق 
الإن�سان، ل�سيما املادة )17( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان التي تن�ض على اأن: "1 لكل فرد حق يف - 

التملك، مبفرده اأو بال�سرتاك مع غريه. 2 ل يجوز جتريد اأحد من ملكه تع�سفًا."

لكل  مكفول  امللكية اخلا�سة  "حق  اأن:  على  تن�ض  التي  الإن�سان  العربي حلقوق  امليثاق  )31( من  - واملادة 
�سخ�ض، ويحظر يف جميع الأحوال م�سادرة اأمواله كلهااأو بع�سها ب�سورة تع�سفية اأو غري قانونية."

- واملادة )27( من اإعالن حقوق الإن�سان ملجل�ض التعاون اخلليجي وتن�ض على: "امللكية اخلا�سة م�سونة، 
فال مينع اأحد من الت�رصف يف ُملكه اإل يف حدود النظام )القانون(، ول ُينزع من اأحد ُملكه اإل ب�سبب املنفعة 

العامة مقابل تعوي�ض عادل".

سابعًا: التوصيات

إلى المجتمع الدولي:
ك العاجل لرفع احل�سار، وبذل كل اجلهود املمكنة لتخفيف تداعياته على املواطنني والوافدين  �رصعة التحرًّ

املقيمني بدولة قطر، مبا فيهم مواطني الدول التي قامت به.

إلى األمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
�أوال: �رصورة اتخاذ خطوات �رصيعة لإرغام الدول التي اأ�سدرت قرارات احل�سار اجلائرة بالرتاجع عنها نظرًا 
ملا متثله من تهديد ل�ستقرار �سعوب املنطقة ومن اآثار �سلبية من كافة النواحي القت�سادية والجتماعية ومنها 

احلرمان من احلق يف امللكية اخلا�سة، والعتداء على املمتلكات ال�سخ�سية، وال�ستثمارات املالية.

ثانيا:على املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان اإعداد تقارير وبيانات توثق النتهاكات التي طالت احلق امللكية 
اخلا�سة لأعداد هائلة من املواطنني القطريني واخلليجيني.

إلى مجلس حقوق اإلنسان:
امللكية  يف  للحق  انتهاكات  من  عنه  جنم  وما  احل�سار،  رفع  �سبيل  يف  املمكنة  الإجراءات  جميع  اتخاذ  �أوال: 

اخلا�سة وحرمان منها، واملطالبة بتعوي�ض كافة الأ�رصار التي حلقت بجميع الأفراد.
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ثانيا: املطالبة باإن�ساء جلنة لتق�سي احلقائق، ومقابلة ال�سحايا ب�سكل مبا�رص.

القسرية  للتدابير  السلبي  بالتأثير  المعني  الخاص  المقرر  إلى 
االنفرادية على التمتع بحقوق اإلنسان: 3

�أوال: جمع جميع املعلومات ذات ال�سلة واملتعلقة بالأثر ال�سلبي للتدابري الق�رصية املتخذة على متتع الأ�سخا�ض 
امللكية اخلا�سة، وذلك جراء احل�سار املفرو�ض على دولة  املت�رصرين بحقوقهم املختلفة ومنها احلق يف 

قطر.

ثانيا: لفت انتباه جمل�ض حقوق الإن�سان اإىل الأثر ال�سلبي للح�سار على التمتع الكامل بحقوق الإن�سان، ومنها 
حق امللكية اخلا�سة، لالأ�سخا�ض املت�رصرين من احل�سار.

حقوق  على  الق�رصية  للتدابري  ال�سلبي  الأثر  من  باحلد  الكفيلة  والو�سائل  ال�سبل  ب�ساأن  تو�سيات  تقدمي   : ثالثا 
الأ�سخا�ض املت�رصرين من احل�سار ومعاجلتها.

ر�بعًا: رفع املقرتحات الالزمة لتعزيز امل�ساءلة وتعوي�ض �سحايا احل�سار.

خام�سًا: دعوة اململكة العربية ال�سعودية، ودولة المارات العربية املتحدة، ومملكة البحرين اإىل:

1- المتناع عن اأي اأعمال من �ساأنها اأن توؤثر على الأمالك اخلا�سة لالأ�سخا�ض املت�رصرين من احل�سار مع 
�رصورة احرتام اللتزامات ذات ال�سلة مبوجب القانون الدويل، والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.

2- حل اخلالف ال�سيا�سي يف اأ�رصع وقت ممكن من خالل احلوار ورفع احل�سار املفرو�ض على دولة قطر.

3- �سبق واأن خاطبت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان بدولة قطر املقرر اخلا�ض املعني بالتاأثري ال�سلبي للتدابري  
الق�رصية النفرادية على التمتع بحقوق الإن�سان مرتني، الأوىل كانت بتاريخ 8 / 6 / 2017 ، والثانية بتاريخ 

23 / 6 / 2017 وذلك ب�ساأن النتهاكات الناجتة عن احل�سار مبا فيها انتهاك احلق يف امللكية اخلا�سة.

إلى األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي:
لإقناع  اجلهود  كافة  وبذل  الق�سوى  بال�رصعة  التحرك  الأعلى  للمجل�ض  التابعة  املنازعات  ت�سوية  هيئة  على 
انتهاك  ال�سلبية  اآثارها  اإلغاء قرارات احل�سار اجلائرة والتع�سفية والتي كان من  بالبدء يف  الدول  حكومات 

احلق يف امللكية اخلا�سة واحلرمان منها.
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إلى المملكة العربية السعودية ودولة اإلما ا رت العربية المتحدة 

ومملكة البحرين:
القطريني  املواطنني  وا�ستثمارات  مبمتلكات  امل�سا�ض  وعدم  اخلا�سة،  امللكية  يف  الإن�سان  حق  احرتام  �أوال: 

نزول على القواعد والأحكام املن�سو�ض عليها يف املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان.

ثانيًا: حتييد امللف ال�سيا�سي عن التاأثري على الأو�ساع الإن�سانية او القت�سادية او الجتماعية، وعدم ا�ستعماله 
كورقة �سغط وذلك ملخالفته القانون الدويل، والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.

إلى الحكومة القطرية:
اتخاذ جميع الإجراءات املمكنة على م�ستوى اجلهات او الهيئات واملنظمات الدولية املعنية، مبا فيها املحاكم 
ممتلكات،  وحلفظ  احل�سار،  لرفع  وذلك  العاملية  التجارة  منظمة  مع  اإجراءاتها  يف  ال�ستمرار  مع  الدولية، 
وا�ستثمارات، واحلقوق املالية للمواطنني واملقيمني على اأر�ض دولة قطر، يف دول احل�سار، وتعوي�سهم عن 

كافة الأ�رصار التي حلقت بهم.

الدوحة - قطر

الأربعاء 30 اأغ�سط�ض 2017
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