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مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

جاء يوم الأثنني املوافق 5 يونيو 2017 حاماًل خرب قطع دول اململكة العربية ال�سعودية، والأمارات العربية 
املتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية م�رش العربية العالقات الدبلوما�سية مع دولة قطر .

اأن الأمر مل يتوقف عند هذا احلد ، بل تعداه اإىل اتخاذ تلك الدول جمموعة من الإجراءات التع�سفية  غري 
متثل انتهاكًا ج�سيمًا حلقوق الإن�سان واعتداًء �سارخًا على كل القيم واملبادئ التي اأر�ستها املواثيق الدولية 
حلقوق الإن�سان ، ف�ساًل عن اأنها مل تراع اأو تاأخذ يف احل�سبان ما بني تلك الدول ودولة قطر من اأوا�رش الأخوة 

وروابط الدم والعالقات التاريخية.

اإن اخلالف ال�سيا�سي بني الدول واختالف الروؤى والت�سورات جتاه الق�سايا ال�سيا�سية فيما بينها ل يجب اأن 
ينعك�س �سلبًا على ال�سعوب التي يتعني اأن تكون مبعزل عن تلك اخلالفات ، واأل يتم اتخاذ اإجراءات عقاب 

جماعي �سدها مبا يرقى اىل جرائم دولية.

اجلوية،  للمجالت  اإغالق  من  اأ�سدرتها  التي  والقرارات  الدول  تلك  بها  قامت  التي  الإجراءات  لقد جاءت 
اإن�ساين على دولة قطر لت�سكل يف جمموعها حزمة  والبحرية، واملنافذ احلدودية، وحظر، وح�سار غري 
من النتهاكات واملخالفات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان �سواء احلقوق املدنية وال�سيا�سية منها اأو القت�سادية 

والجتماعية والثقافية. 

ومل تقف حدود تلك النتهاكات عند املواطنني القطريني واملقيمني على اأر�س دولة قطر بل طالت املواطن 
اخلليجي يف �سابقة مل ت�سهدها دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية من قبل �ساربة ُعْر�َس احلائط 
جميَع املبادئ واملعايري القانونية واحلقوقية والإن�سانية، فهي تعلم متامًا الرتابط والتداخل الكبريين 

بني جمتمعات و�سعوب هذه املنطقة، من كافة النواحي الجتماعية والقت�سادية والثقافية واملدنية.

الإن�ساين واحلقوقي، والقيام  الإن�سان بدولة قطر من منطلق ال�سطالع بواجبها  واللجنة الوطنية حلقوق 
مب�سوؤولياتها القانونية، وممار�سة اخت�سا�ساتها وفقًا لقانون اإن�سائها وطبقًا ملبادئ باري�س تقدم يف هذا 
العدد من جملة ال�سحيفة اإ�سدار خا�س لإلقاء ال�سوء على النتهاكات اجل�سيمة التي حلقت بحقوق الإن�سان 

جراء تلك الأزمة مع ر�سد وتوثيق لها، وما قامت به اللجنة من جهود يف هذا ال�ساأن.

)حصار اإلنسانية(

مريم بنت عبداهلل العطية
رئيس التحرير
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أخبار )مؤتمرات صحفية(

د.المري: قرارات قطع العالقات مع دولة قطر 
هي حصار وانتهاك صارخ لحقوق اإلنسان

6 يونيو 2017م

حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�س  املري،  �صميخ  بن  علي  الدكتور  �صعادة  اأكد 
الإن�صان، اأن قرارات قطع العالقات التي اتخذتها )اململكة العربية ال�صعودية 
ودولة المارات ومملكة البحرين( �صد دولة قطر، هي عملية ح�صار ترتبت 
واملواثيق  والعهود  الإن�صان  حقوق  لتفاقيات  وانتهاكات  خمالفات  عليه 

الدولية اخلا�صة بذلك.

ال�صلبية  التاأثريات  �صحفي،  موؤمتر  يف  ال�صدد  بهذا  د.امل��ري  وا�صتعر�س 
جمل�س  دول  ومواطني  قطر  دول��ة  مواطني  على  وقعت  التي  والإن�صانية 
التي قطعت  الثالث  الدول اخلليجية  العربية وبالذات  لدول اخلليج  التعاون 
عالقاتها مع قطر، جراء هذا احل�صار والتي ا�صتملت على انتهاكات جلملة 
اإىل  يرقى  ما  والثقافية،  والجتماعية  والقت�صادية  املدنية  احلقوق  من 

توقيع عقاب جماعي.

ونوه باأن هذه النتهاكات قد طالت احلق يف حرية التنقل واحلق يف التعليم 
وال�صحة واحلق يف مل ال�صمل والإبعاد الق�رسي ويف امللكية اخلا�صة والعمل، 

م�صريا اإىل اأن اللجنة قد ر�صدت العديد من النتهاكات يف هذه املجالت. 

وحذر بناء على ما تقدم، من وقوع املزيد من النتهاكات التي توؤثر على 
ال�صلم والأمن الأهليني وما يرتتب على ذلك من تداعيات خطرية ومت�صعبة، 
ال�صامية  املنظمات احلقوقية واملفو�صية  تدخل عاجل من طرف  اإىل  ودعا 
حلقوق الإن�صان التابعة لالأمم املتحدة لدى حكومات ال�صعودية والإمارات 
والبحرين لوقف النتهاكات التي نتجت عن قرارات احلظر اجلوي والربي 

والبحري وحظر ال�صفر والإقامة.

وقال املري: اإن اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان قد اأطلقت 4 خطوط �صاخنة 
ل�صتقبال ال�صكاوى ومعاجلتها ، بالإ�صافة اإىل اإن�صاء خلية اأزمة تعمل على 
مدار 24 �صاعة، و�صت�صتمر يف التوا�صل مع كافة املنظمات احلقوقية الدولية 

احلكومية وغريها لرفع تلك النتهاكات وم�صاعدة اأ�صحاب ال�صكاوى. 

يونيو   7 بتاريخ  �صتجتمع  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأن  عن  وك�سف 
2017م مع ممثل ملنظمة العفو الدولية للتباحث معه حول انتهاكات حقوق 

الإن�صان التي ت�صببت فيها القرارات املذكورة.

)حقوق اإلنسان( وثقنا 400 شكوى و 11387 متضرر 
من الحصار
8 يونيو 2017م

�صعادة رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان عن ر�صد اللجنة لأكرث  اأعلن 
من 400 �صكوى موثقة خالل 48 �صاعة فقط، تقدم بها مواطنون قطريون 
"جرائم  و�صعوديون واإماراتيون وبحرينيون، ب�صبب تعر�صهم ملا و�صفها 
"احل�صار  ج��راء  الإن�صان"،  حلقوق  خطرية  و"انتهاكات  خطرية"  دولية 
اجلائر" الذي تفر�صه اململكة العربية ال�صعودية والإمارات العربية املتحدة 

ومملكة البحرين، منذ اإعالن قرار قطع العالقات الدبلوما�صية.

"اجلرائم"  هذه  اأن  اإىل  اللجنة  مبقر  �صحفي  موؤمتر  يف  د.امل��ري  ولفت 
الإجباري  و"الت�صتيت  والإقامة"،  التنقل  حق  من  "حرمان  بني  ما  ترتاوح 
حق  من  مواطنني  و"حرمان  اآبائهم"،  من  اأبناء  حرمان  جراء  للعائالت، 
التملك والعمل"، و"اإجبار مواطنني قطريني على ترك وظائفهم"، ومغادرة 
اأمهلتهم  التي  الر�صمية  للت�رسيحات  �صاعة، خالفًا   24 الثالث خالل  الدول 

14 يومًا.

وّثق  بالدوحة  املتواجد  “اأمني�صتي”  الدولية  العفو  منظمة  وفد  اأن  واأكد 
ي�صتعد  وقت  يف  ال�صحايا،  من  ع��ددًا  والتقى  امل�صجلة،  النتهاكات  كافة 

اللجنة  م���ن  احلقوقية وف����د  املنظمات  م��ن  ع��دد  ل��زي��ارة 
الدولية، والربملان الأوروبي، 
اإىل  موثقة  تقارير  واإر�صال 
ال�صامي  امل��ف��و���س 
الإن�صان،  حلقوق 
الأمم  ومنظمات 
امل������ت������ح������دة 
اأبعاد  “ل�رسح 
و���������ص��������ور 
الإن���ت���ه���اك���ات 
اخل����ط����رية 
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القطريني  وغري  القطريون  املواطنون  لها  يتعر�س  التي  الإن�صان  حلقوق 
من جراء احلظر”، كما �صوف يقوم بت�صليم تلك املنظمات تقريرا مف�صال عن 
احلالت املر�صودة. لتخاذ الإجراءات القانونية والق�صائية الالزمة اجتاه 

الدول الثالث”.

مقا�ساة دول احل�سار

للتعاقد مع مكتب حماماة دويل  للجنة  الدكتور املري عن حتركات  وك�سف 
جمل�س  دول  ومواطني  القطريني  للمت�رسرين  التعوي�صات  مبلف  للتكفل 
التعاون ممن تاأثروا بقرارات احل�صار واأغالق احلدود التي اتخذتها كل من 
اململكة العربية ال�صعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين 

�صد دولة قطر وجلاأوا اإىل اللجنة.

واأو�سح اأن اللجنة عقدت اجتماعا مع جمعية املحامني القطريني وعدد من 
اخلا�صة  الق�صايا  ملفات  بتح�صري  تكليفهم  جرى  حيث  القطريني  املحاميني 
مكتب  اإن  وقال  الق�صائية..  ال�صكاوى  لنظام  وفقا  تلقتها  التي  بال�صكاوى 
اأمام  ال�رسر  بجرب  الدول  تلك  ومطالبة  مبقا�صاة  �صيقوم  الدويل  املحاماة 
مبداأ  اإطار  يف  الدولية  الآليات  اإىل  اللجوء  كذلك  وميكنه  الوطنية  املحاكم 

"جرب ال�رسر " املعرتف به يف كافة املواثيق والأعراف الدولية .

400 �سكوى موثقة خالل 48 �ساعة

حلقوق  الوطنية  باللجنة  القانونية  ال�صوؤون  اإدارة  “تلقت  د.املري:  وقال 
الإن�صان من بعد املوؤمتر ال�صحفي الذي ُعقد بتاريخ 6 يونيو 2017 وحتى 
مواطنني  من  �صكوى   400 عن  يزيد  ما  عدد  2017م  يونيو   7 يوم  نهاية 
ال��ق��رارات  ه��ذه  ج��راء  ال�صديد  بت�رسرهم  اأف���ادوا  قطريني  وغ��ري  قطريني 
املتخذة. اأغلبها تتعلق بحظر �صفر املواطنني ومنعهم من التنقل والإقامة مبا 
وت�صتيتها  للعائالت  الإجباري  الرتحيل  لهذه احلقوق، وكذلك  انتهاكًا  ميثل 
وحرمان الأمهات والآباء من اأبنائهم واأطفالهم، وت�رسر مواطنني قطريني 
لديهم �رسكات واأعمال جتارية يف الإمارات وال�صعودية والبحرين، اأ�صبحوا 
غري قادرين على التنقل وال�صفر ملتابعة اأعمالهم ، ف�صاًل عن اإجبار البع�س 

على ترك اأعمالهم ووظائفهم واأن�صطتهم التجارية والعودة اإىل بلدانهم”.

"11387 مت�رشر �سعودي واإماراتي وبحريني من “احل�سار”"

ونّوه اإىل اأن املت�رسرين من “احل�صار اجلائر” لي�صوا فقط مواطنني قطريني، 
قائاًل :”ر�صدنا 11387 مت�رسر من مواطني الدول الثالث املتواجدون يف 
دولة قطر من جراء القرارات والإجراءات املتخذة من طرف دولهم، علمًا 
باأن هذه الإح�صائيات ل ت�صمل املواطنني القطريني املقيمني يف تلك الدول”، 
وامللكية،  والإقامة  التنقل  يف  باحلق  املتعلقة  النتهاكات  اأن  اإىل  م�صريا 
م�ّصت 8254 مقيم �صعودي يف قطر، و784 مقيم اإماراتي، و2349 مقيم 

بحريني.

1954 مت�رشر من انتهاك حق العمل

من  مت�رسرا   1954 الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ر�صدت  باملقابل، 
انتهاكات للحق يف العمل، حيث ت�صري الإح�صائيات الر�صمية اإىل وجود 244 
القطاع اخلا�س بدولة  القطاع احلكومي ، و809 يف  �صعوديا يعملون يف 
احلكومي،  القطاع  يف  يعمل  اإماراتي   18 مقابل   .1053 باإجمايل  قطر، 
اإىل جانب 280  باإجمايل 71.  قطر،  دولة  القطاع اخلا�س يف  و53 يف 
بحريني يعمل يف القطاع احلكومي، و 550 يف القطاع اخلا�س يف دولة 

قطر، باإجمايل 830.

ونوه اإىل اأن “مواطني الدول الثالث �صوف يجربون على ترك وظائفهم يف 
ال�ص�اأن،  تلقيهم تعليمات من دولهم يف هذا  دولة قطر والعودة لدولهم بعد 

واإل تعر�صوا لإجراءات عقابية وتع�صفية �صدهم”.

5173 قطري متزوج من مواطني الدول الثالث

الوطنية  اللجنة  تقرير  قال  املختلطة،  الأ�رس  التي مت�س  النتهاكات  وب�صاأن 
"فيما يتعلق باملت�رسرين باحلق يف مل �صمل الأ�رس، ت�صري  حلقوق الإن�صان: 
من  متزوج  قطري   3138 وجود  اإىل  قطر  دولة  يف  الر�صمية  الح�صائيات 
من  متزوج  قطري  و944  اإماراتيات،  من  متزوج  و1055  �صعوديات، 

بحرينيات؛ مبجمعوه 5137".

باملقابل، اأح�صت اللجنة 556 قطرية متزوجة من �صعوديني، و380 قطرية 
متزوجة من اإماراتيني، و401 قطرية متزوجة من بحرينيني.

الأ�رسي  ال�صمل  بلم  املتعلقة  الإنتهاكات  اأدت  “لقد  قائاًل:  املري،  وحّذر 
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ال�صعي  عدم  اأن  كما  الن�صاء.  و  الأطفال  على  النف�صية  التاأثريات  بع�س  اإىل 
الفوري لإيقافها �صوف يوؤدي ل حمالة اىل متزيق و �رسب الن�صيج الأ�رسي 

و الإجتماعي”، م�صت�صهدا بعينة من املت�رسرين.

4 اآلف طالب مت�رشر من انتهاك حق التعليم

كما نّوه د.املري اإىل اأن “بع�س ال�صكاوى تتعلق باإجبار الطالب القطريني 
على املغادرة مبا�رسة وعدم ال�صماح لهم با�صتكمال امتحانات الف�صل الأخري 
من ال�صنة الدرا�صية يف بع�س البلدان امل�صار اإليها”، م�صريًا اإىل وجود اأكرث 
من 4600 طالب يدر�صون يف قطر من الدول اخلليجية الثالث التي قطعت 
الدول  من  قطريني  طالب  اإبعاد  مت  كما  بالدوحة.  الدبلوما�صية  عالقاتها 
الثالث فورا بعد �صدور قرارا قطع العالقات ومنعوا من امتام اختباراتهم 

الدرا�صية.

مواطنون حتت التهديد
�صكاوى  ا�صتقبلت  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأن  اإىل  املري  واأ�سار 
بياناتهم  ذكر  من  يتخوفون  الثالث،  اخلليجية  الدول  من  ملواطنيني  عديدة 
وعقابية  تع�صفية  لإجراءات  تعر�صهم  خ�صية  ال�صكاوى،  تقدمي  يف  ال�صخ�صية 
من قبل الدول الثالث، يف حال عدم “الن�صياع للقرارات العليا ومغادرة 
الدوحة فورًا”، م�صتدًل بقرارات اتخذتها اململكة العربية بفر�س عقوبات 
بال�صجن ملدى 5 اأعوام ومبالبغ مالية مباليني الريالت ملن يرف�س مغادرة 
قطر فورًا. وباملقابل، اأ�صدرت الإمارات قرارات مماثلة بال�صجن ما بني 

3 – 15 عاما، وغرامة 500 األف درهم ملن يتعاطف مع دولة قطر. 

ر�سد خطابات الكراهية يف الإعالم

كافة  ر�صد  على  تعكف  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  “اللجنة  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 
خطابات الكراهية و التحري�س ال�صادرة عن كافة و�صائل الإعالم املرئية 
الثالث  اخلليجية  للدول  الإجتماعي  التوا�صل  و�صبكة  وامل�صموعة  واملقروؤة 
يف  املعنية  اجلهات  اىل  وتقدميها  وحتليلها  توثيقها  على  تعمل  و�صوف 
منظمة الأمم املتحدة و املنظمات الدولية املعنية من اأجل اتخاذ الإجراءات 
القانونية و الق�صائية الالزمة جتاهها حيث ترقى تلك اخلطابات اىل مرتبة 

اجلرائم الدولية اخلطرية”

د. المري: مخاوف من تعرض العمالة في دول 
الحصار لمزيٍد من المعاناة

28 يونيو 2017م

دعا �سعادة الدكتور علي بن �سميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية 
للعمل لإن�صاف �صحايا احل�صار غري  حلقوق الإن�صان، يف موؤمتر �صحفي، 
دولة  على  وم�رس  والبحرين  والإم��ارات  ال�صعودية  تفر�صه  الذي  القانوين 
عرب  حلقهم  ال��ذي  ال�رسر  وج��رب  املا�صي،  يونيو  من  اخلام�س  منذ  قطر 
للمطالبة  جلنة  باإن�صاء  مرحبا  ال�صيا�صي.  احلل  انتظار  دون  وا�صحة  اآليات 

بالتعوي�صات.

اإىل وجود خماوف من تعر�س هذه العمالة ملزيد من املعاناة يف  ولفت 
ظل هذه الأو�صاع، وللم�صاءلة والتهام مبخالفة قوانني الإقامة باململكة. 

أخبار )مؤتمرات صحفية(
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مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

مطابقته لتفاقيات حقوق الإن�صان الدولية.. مبينا اأن هذه املحكمة �صبق اأن 
قدمت راأيا ا�صت�صاريا بعدم م�رسوعية اجلدار الفا�صل الذي اأقامته ا�رسائيل 

يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

وقال »اإن العقوبات والنتهاكات الإن�صانية اجلماعية لدول احل�صار ت�صمح 
للجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بتقدمي �صكوى ملجل�س حقوق الإن�صان بالأمم 
املتحدة، كونها جلنة م�صتقلة، حا�صلة على الت�صنيف »A« من جلنة التن�صيق 
الدولية بالأمم املتحدة للموؤ�ص�صات الوطنية حلقوق الإن�صان ومقرها جنيف.

واأو�سح ردا على �صوؤال ب�صاأن ما اإذا كانت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان 
قد توا�صلت مع نظرياتها مبجل�س التعاون واللجان املعنية بحقوق الإن�صان 
يف دول احل�صار، اأن الت�صالت متت منذ اليوم الثاين للح�صار، و�صددت 
مع  وحمايتها  الإن�صان  حقوق  تعزيز  يف  بدورها  ت�صطلع  اأن  �رسورة  على 

�رسح تاأثريات احل�صار ال�صلبية.

احل�صار ل  واإن  �صكاوى  اأي  تتلق  اإنها مل  »قالت  اللجان  تلك  اأن  واأ�ساف 
ي�صيء حلقوق الإن�صان، لكننا نقول لهم اإننا مل نقل ذلك وحدنا، واإمنا قاله 
كذلك املفو�س ال�صامي حلقوق الإن�صان وغريه من املنظمات الدولية املعنية 

بحقوق الإن�صان«.

هذا  يف  اللجنة  وردت  التي  ال�صكاوى  كذلك  ناق�س  الجتماع  اأن  مو�صحا 
ال�صدد وكيفية اإيجاد حلول لها مع ال�صلطات ال�صعودية.

ال�صلطات  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�س  دعا  اأخ��رى،  ناحية  من 
ال�صعودية املخت�صة اإىل ت�صهيل اإجراءات احلج وتذليل ورفع القيود والعراقيل 
اإىل  ال�صدد  هذا  يف  م�صريا  قطر.  دولة  حجاج  تعرت�س  التي  وال�صعوبات 
»حمالت الت�صييق واملعاناة التي تعر�س لها معتمرو دولة قطر خالل �صهر 

رم�صان املا�صي، وو�صلت لالأ�صف حد طردهم من الفنادق«.

وطالب الدكتور املري ال�صلطات ال�صعودية باتخاذ موقف وا�صح يف هذا 
اخل�صو�س، ل �صيما يف ظل اإغالق ال�صفارة والقن�صلية ال�صعوديتني يف قطر، 
وبالنظر اإىل اأن احلجاج املقيمني يحتاجون ا�صتخراج تاأ�صرية دخول للمملكة.

وت�صهيل  القيود  تلك  رفع  عدم  حال  يف  �صتلجاأ  الوطنية  اللجنة  اأن  اإىل  ولفت 
الآليات  اإىل  قطر  دولة  من  احلجاج  و�صالمة  اأمن  و�صمان  احلج  اإج��راءات 

املقرر  اإىل  �صكوى  رفع  فيها  املتحدة، مبا  بالأمم  الإن�صان  الدولية حلقوق 
اخلا�س املعني بحرية الدين اأو املعتقد، واللجوء اإىل منظمة الأمم املتحدة 
املتخ�ص�صة،  الدولية  الوكالت  وبقية  /اليون�صكو/  والثقافة  والعلم  للرتبية 
م�صددا على اأن ت�صيي�س ال�صعائر الدينية ومنع امل�صلمني من اأداء فري�صة احلج 

حتت اأي ذريعة كانت، اأمر غري مقبول.

العدل  حمكمة  اإىل  قطر  دول��ة  حكومة  تتوجه  اأن  اأهمية  اإىل  امل��ري  ونوه 
قانونية  اأكرب جهة  باعتبارها  املتحدة مبدينة لهاي  لالأمم  التابعة  الدولية 
ا�صت�صاري منها حول عدم م�رسوعية احل�صار وعدم  العامل، لطلب راأي  يف 
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مجلة الصحيفة »العدد الرابع والعشرون« - سبتمبر 2017

مؤتمر حرية التعبير في مواجهة المخاطر 
يستقطب أبرز المنظمات والنقابات الصحفية 

في العالم
19 يوليو 2017م

الوطنية حلقوق  اللجنة  –رئي�س  الدكتور علي بن �صميخ املري  �صعادة  اأعلن 
حول  دوليًا  موؤمترًا  �صتنظم  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأنَّ  الإن�صان-، 
على  واحل�صول  والتعبري  ال���راأي  حرية  تواجه  التي  املخاطر  »معاجلة 
 200 من  اأكرث  مب�صاركة  2017م،  يوليو   25-24 يومي  املعلومات«، 
م�صارك، مبا يف ذلك املنظمات الدولية و الإقليمية غري احلكومية يف جمال 
حقوق الإن�صان واملوؤ�ص�صات الإعالمية وباحثني وخرباء يف جمال ال�صيا�صات 
املقررين  من  وجمموعة  املعاهدات  هيئات  من  وخرباء  البحوث  ومراكز 
عن  وممثلني  الإقليمية  واملنظومات  املتحدة  الأمم  منظومة  يف  اخلوا�س 
اليون�صكو،  ومنظمة  املتحدة  ب��الأمم  الإن�صان  حلقوق  ال�صامية  املفو�صية 
والوطنية  العاملية  والنقابات  اأوروب���ا،  يف  والتعاون  الأم��ن  ومنظمة 
يف  ال�صحفيني  نقابة  كرئي�س  العاملية،  ال�صخ�صيات  وبع�س  لل�صحفيني، 
بريطانيا وفرن�صا ورو�صيا ونقابات يف الوليات املتحدة الأمريكية وال�صني 
وغري من جميع القارات اإىل جانب املنظمات احلقوقية مثل منظمة املادة 19 

ومنظمة هيومن رايت�س ووت�س، ومركز الأبحاث »ت�صاتام هاو�س«.

اأهداف املوؤمتر

الدويل  القانون  تفعيل �صمانات  كيفية  التباحث حول  اإىل  املوؤمتر  ويهدف 
و  املعلومات،  على  واحل�صول  والتعبري  ال��راأي  حلرية  الإن�صان  حلقوق 
التي  الإن�صان  حلقوق  ال��دويل  بالقانون  ال�صلة  ذات  الإ�صكاليات  مواجهة 
�صبل  درا�صة  جانب  اإىل  الت�صالت،  لتكنولوجيا  احلديثة  التقنيات  تطرحها 

حماية ال�صحفيني ودعمهم و�صبل تعزيز اإعالم تعددي وم�صتقل وحر، �صي�صكل 
املمار�صات  تبادل  جانب  اإىل  واملقرتحات  الأفكار  لتبادل  منربا  املوؤمتر 
الراأي والتعبري وحرية  النا�صئة يف جمال تعزيز حرية  اجليدة واملبادرات 

الإعالم.

وقبل ختام املوؤمتر ال�صحايف اأجاب �صعادته على عدد من اأ�صئلة ال�صحافيني، 
حيث عرج على مو�صوع دور اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان يف التوا�صل مع 
جهات عربية نافذة، لفتا �صعادته اإىل اأنَّ اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان منذ 
الأيام الأوىل لالأزمة توا�صلت مع نظرائها يف دول احل�صار اإل اأنَّ اأغلبها مل 
يتجاوب، بل اآثر ال�صمت، كما مت اإر�صال خطابات ر�صمية ملجل�س التعاون 

لدول اخلليج ومنظمة التعاون الإ�صالمي اإل اأنها مل ترد.

وعلق �صعادته على ت�رسيحات �صفري ال�صعودية يف الأردن التي جاءت �صد 
قطر، لفتا اإىل اأنَّ الت�رسيحات مل تاأخذ باحل�صبان حقوق الأ�رس امل�صرتكة، 
كما اأنها مل تاأخذ باحل�صبان حقوق ال�صعوديني العاملني يف قطر، اأو ميلكون 
عقارات يف قطر، كما اأنَّ ت�رسيحاته مل تكن واعية حلق القطريني وامل�صلمني 
من املقيمني يف ممار�صة �صعائرهم الدينية، لذا على اجلهات املعنية يف دولة 
احل�صار مراجعة قراراتهم خا�صة ما يوؤثر ب�صورة مبا�رسة على املواطنني.

)حقوق اإلنسان( تطالب بفتح المنفذ البري 
والخط الجوي المباشر لحجاج قطر

19 يوليو 2017م

و�صمتها  والإ�صالمية  العربية  الآليات  �صعف  على  �صي�صهد  التاريخ  املري: 
اأمام انتهاكات احل�صار

اآليات  ل�صمت  ال�صديد  اإ�صتيائها  عن  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأعربت 
ومنظمة  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  يف  الإن�صان  حقوق 
جراء  الإن�صان  حلقوق  انتهاكات  من  يحدث  ما  على  الإ�صالمي  التعاون 
احل�صار على دولة قطر، يف الوقت الذي حتركت فيه اآليات حقوق الإن�صان 

يف الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى املعنية. 

حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�س  املري  �صميخ  بن  على  الدكتور  �صعادة  ونوه 
الن�صان يف املوؤمتر ال�صحفي يف هذا ال�صياق باأن التاريخ �صي�صهد على �صعف 
 ، قطر  دولة  ح�صار  انتهاكات  اأمام  و�صمتها  والإ�صالمية  العربية  الآليات 
بجامعة  الإن�صان  حلقوق  الدائمة  العربية  اللجنة  رئي�س  اأطلع  اأنه  اإىل  م�صريا 
الدول العربية لدى زيارته اللجنة موؤخرا على تداعيات احل�صار على حقوق 
حني  يف  قطر،  بدولة  واملقيمني  للمواطنني  الإن�صانية  والأو�صاع  الإن�صان 
وعد هو من جانبه باإر�صال خطاب يف هذا ال�صاأن اىل الأمني العام للجامعة 

العربية.
يونيو  �صهر  من  اخلام�س  يف  احل�صار  بداية  منذ  للجنة  كان  اأنه  اىل  ولفت 
وبخا�صة  والدولية  القليمية  املنظمات  كافة  مع  توا�صال   ، املا�صي 
العام  اأمينه  من  رد  اأي  تلقيها  دون  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 
مفتوحة  اجازات  "يف  جميعهم  كانوا  الذين  العامة  بالأمانة  امل�صئولني  اأو 
مت�س  كونها  اأكرب  اهتماما  الق�صية  هذه  يعطوا  اأن  بهم  حريا  كان  وقال:   "
اآليات ف�س النزاعات  املجل�س واملنظومة اخلليجية ككل ، حيث مل ت�صتخدم 
ال�صيا�صي ، فمن اجلوانب  اإن مل يكن من اجلانب  ، ومل يفعل دور املجل�س 

الإن�صانية خا�صة اأن املفرو�س فيه اأن يكون جمل�صا جلميع �صعوب دوله. 
من  ا�صتغرابه  املري  الدكتور  اأبدى   ، العام  هذا  احلج  م�صاألة  يخ�س  وفيما 
ت�رسيحات بع�س امل�صوؤولني ال�صعوديني التي اتهموا فيها دولة قطر بتدويل 
احلرم ، رغم اأن اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان هي جلنة م�صتقلة متاما عن 
التحالف  يف  الدويل  الإعتماد  جلنة  يف   ) اأ   ( ت�صنيف  اأك�صبها  ما   ، احلكومة 

العاملي للموؤ�ص�صات الوطنية حلقوق الإن�صان. 
و�صدد يف هذا اخل�صو�س على اأن اللجنة مل تقم بتدويل م�صاألة احلرم ، كما 
تدعيه تلك اجلهات ال�صعودية ، بل قامت مبخاطبة املوؤ�ص�صات الدولية لرفع 
 ، اأمامهم  العراقيل  ووقف  قطر  دولة  من  احلجيج  على  احلا�صل  الإنتهاك 

وت�صهيل عملية احلج. 

أخبار )مؤتمرات صحفية(

نظمت
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مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

يف  م�صتمرة  ت��زال  ل  ال�صعودية  كون  ال�صديد  الأ�صف  عن  وعرب 
مبينا   ، قطر  دولة  من  واملقيمني  للمواطنني  احلج  عملية  عرقلة 
اأن عدد احلجاج املتقدمني ر�صميا حلج هذا العام بلغ 21.255 

حاجا ، مت اعتماد 2400 حاج منهم. 

ونبه اإىل اأن اآخر موعد للحجاج عن طريق الرب هو تاريخ 29 ذو 
القعدة املوافق احلادي والع�رسين من �صهر اغ�صط�س 2017م، 
واأن اآخر اأجل للحجاج عرب اجلو هو تاريخ 4 ذو احلجة املوافق 

ال�صاد�س والع�رسين من اغ�صط�س. 

ال�صدد  هذا  يف  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�س  وطالب 
ال�صعودية باتخاذ موقف وا�صح برفع كافة القيود وبفتح خطوط 
احلج  لت�صيري  القطري  الطريان  اأمام  وجدة  الدوحة  بني  مبا�رسة 
جوا ، وكذا فتح املنفذ الربي اأمام حجاج بيت الله خا�صة واأن 
الدخل وبالذات من املقيمني ل  هناك عددا كبريا من حمدودي 

ي�صتطيعون الذهاب جوا لأداء الفري�صة.

ونبه اإىل اأنه يف حال عدم ا�صتجابة اململكة لهذا الطلب امل�رسوع 
، �صتذهب اللجنة اإىل اأبعد احلدود يف املحافل احلقوقية الدولية 
لرفع الغنب عن حجيج دولة قطر و اإدانة عملية ت�صيي�س احلج من 
طرف اململكة. كما طالب علماء الأمة وحكماءها بثني ال�صعودية 

عن هذه الت�رسفات. 

يف �صياق ذي �صلة ، قال د. املري اإن اللجنة ر�صدت تراجعا 
يتعلق  فيما  ال�صعودية  قبل  من  وا�صح  وغري  كاف  غري  ايجابيا 
�صمن  اململكة  اتخذتها  التي  الإن�صان  حقوق  انتهاكات  ببع�س 

قرارات دول احل�صار يف اخلام�س من يونيو املا�صي.

ونبه اأنه بالن�صبة لالإمارات ، فاإن اللجنة الوطنية مل تر�صد فقط 
انتهاك احلق يف التعليم ، بل ر�صدت متييزا عن�رسيا �صد طلبة قطر الدار�صني 
قد  الماراتية  اجلامعات  اإحدى  اأن  اىل  اخل�صو�س  هذا  يف  ونوه   ، هناك 
لهذا  ال�صديد  اأ�صفه  عن  معربا   ، قطري  اأنه  ملجرد  قطري  طالب  قيد  اأوقفت 
القطريون  الطلبة  مينع  حيث  الم��ارات  يف  القطريني  �صد  العن�رسي  التمييز 
التي  اجلامعة  يف  الإلكرتوين  املوقع  على  ح�صابهم  دخول  من  حتى  كذلك 
القطريني  الطلبة  بحق  اإجحاف  باأنه  الإج��راء  هذا  وا�صفا   ، فيها  يدر�صون 
ومتييز عن�رسي �صدهم ، حيث يعاقب النا�س على اجلن�صية والهوية ، وقال 
ن�صو�س  الوقت  نف�س  يف  تخالف  التي  الإج��راءات  هذه  تقبل  ل  اللجنة  اإن 

التفاقيات الدولية حلقوق الن�صان.

وبني يف �صياق مت�صل اأن عدد ال�صكاوى التي تلقتها اللجنة منذ بدء احل�صار 
و�صل اإىل 3269 �صكوى تتعلق مبختلف اأنواع النتهاكات ، وقال اإن �صكاوى 
امل�صتثمرين القطرين التي ا�صتقبلتها اللجنة ب�صاأن امللكية بلغت 984 �صكوى ، 
منها 607 �صكاوى تتعلق بال�صعودية و331 بالمارات و46 بالبحرين ، 
لفتا اإىل جتاهل هذه الدول ملعاجلة اأو�صاع امل�صتثمرين واملالك القطريني 
، ما يوؤكد جليا باأنه ل توجد بيئة قانونية اآمنة لالإ�صتثمارات فيها وبخا�صة 

الإمارات ، وبالتحديد يف دبي.

9



مجلة الصحيفة »العدد الرابع والعشرون« - سبتمبر 2017 10



مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

أخبار )تحركات محلية(

د.المري يطلع "العفو الدولية" على االنتهاكات 
الجسيمة جراء المقاطعة

7 يونيو 2017م

اإجتمع �صعادة الدكتور/ علي بن �صميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق 
الإن�صان مبكتبه مبقر اللجنة مع وفد من منظمة العفو الدولية وذلك يف اإطار 
حتركات اللجنة ل�رسح الأبعاد احلقوقية والإن�صانية التي نتجت عن قرارات 
قطع العالقات واأغالق احلدود التي اتخذتها كل من اململكة العربية ال�صعودية 

والإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين �صد دولة قطر.

التطورات  حول  التباحث  الجتماع  خالل  مت  اإن��ه  امل��ري  الدكتور  وق��ال 
قطر  دولة  مواطني  من  كل  حلقوق  اجل�صيمة  بالنتهاكات  املتعلقة  الأخرية 
والدول الثالث املذكورة جراء املقاطعة واإغالق احلدود مع قطر. واأو�صح 
احلقوقية  التاأثريات  بهذه  الدولية  العفو  منظمة  وفد  اطالع  مت  اأنه  املري 
والإن�صانية ال�صالبة وتقدمي تقرير مف�صل له عن هذه النتهاكات مع التاأكيد 
املتحدة  الأمم  واآليات  املعنية  الدولية  املنظمات  مع  التحرك  �رسورة  على 
حلقوق الإن�صان ب�صاأن هذه الق�صايا. بينما اأجرى وفد منظمة العفو الدولية 
مبقر اللجنة مقابالت مبا�رسة مع عدد من املواطنني ومواطني دول جمل�س 
على  وتعرف  ل�صكاواهم  وا�صتمع  النتهاكات  هذه  من  املت�رسرين  التعاون 

الأ�رسار التي حلقت بهم ب�صبب اإجراءات املقاطعة.

د. المري: تجاوب دولي كبير لرفع الحصار عن 
قطر

22 يونيو 2017م

اإجتمع �صعادة الدكتور/ علي بن �صميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق 
الإن�صان اليوم مبقر اللجنة؛ باأ�صحاب ال�صعادة �صفراء الدول الأوروبية وكندا 
واأمريكا؛ بدولة قطر. وجاء الجتماع بهدف اإطالع ال�صفراء بكافة تداعيات 
احل�صار امل�رسوب على قطر على الأو�صاع الإن�صانية ملواطني دول جمل�س 
التعاون. وقدم املري خالل الجتماع �رسحًا عن حتركات اللجنة الوطنية 
التى يواجهها  الإن�صانية  الإن�صان على امل�صتوى املحلي والتحديات  حلقوق 
املت�رسرون من احل�صار واآليات ا�صتقبال �صكاويهم التي بلغت حتى تاريخ 
21 يونيو 2017م )2324( �صكوى موؤكدًا لهم من خالل الإح�صائيات اأن 

اخلا�رس الأكرب من هذه الأزمة هم مواطنوا و�صكان دول جمل�س التعاون.

وقام د. املري بت�صليم ال�صفراء تقارير النتهاكات التي ر�صدتها اللجنة منذ 

بداية اأزمة احل�صار. ويف الوقت نف�صه اأطلعهم على التحركات القانونية التي 
لرفعها لالأمم املتحدة  �صكاوى فردية وجماعية توطئة  اللجنة من  بها  تقوم 
ومنظمة اليون�صكو والالآليات الدولية املخت�صة. ف�صاًل عن حت�صري ال�صكاوى 
الق�صائية التي يتم تن�صيقها عرب مكتب املحاماة الدويل الذي حددته اللجنة. 
ولقاءاته  الدويل  امل�صتوى  على  اللجنة  حتركات  عن  نبذة  املري  قدم  كما 
اإىل  زيارته  جانب  اإىل  املحا�رسة.  دول  ومنظمات  الدولية  املنظمات  مع 
املري  واأكد  بروك�صل(.   – باري�س  جنيف-  )لندن-  الأوروبية  العوا�صم 
خالل اإجتماعه على التجاوب الدويل الكبري ورف�صهم لالنتهاكات الإن�صانية 
ال�صجب  بيانات  اإ�صدارهم  خالل  من  قطر،  على  احل�صار  جراء  واحلقوقية 
)اململكة  احل�صار  دول  بها  قامت  التي  والقرارت  ل��الإج��راءات  والإدان��ة 
للمنظمات  حتركات  عن  والبحرين(.كا�صفًا  والإم��ارات  ال�صعودية  العربية 
الإن�صانية  الق�صايا  ربط  وعدم  احل�صار  رفع  ل�رسورة  الدولية  الإن�صانية 

احلقوقية بال�صيا�صة.

د. المري يجتمع مع سفراء ألمانيا وهولندا 
والسويد

28 يونيو 2017م

اإجتمع �صعادة الدكتور/ علي بن �صميخ املري اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان 
مبكتبه مبقر اللجنة باأ�صحاب ال�صعادة �صفراء اأملانيا وهولندا وال�صويد وذلك 
يف اإطار الرتتيبات لزيارة �صيجريها د. املري لبلدانهم تبداأ يوم 29 يونيو 
2017ٍم اخلمي�س وذلك ل�رسح املزيد من تداعيات احل�صار امل�رسوب على 
قطريني  مواطينني  منه  ت�رسر  وال��ذي  الإن�صان  حقوق  اأو�صاع  على  قطر 

ومواطنني من دول جمل�س التعاون.

)حقوق اإلنسان( تجتمع مع وفد كبار أعضاء 
المؤسسة األمريكية للسياسة الخارجية واالمن 

القومي
4 يوليو 2017م

اإجتمع م�صوؤولو اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان مبقر اللجنة مع كبار اأع�صاء 
لهم  قدم  حيث  القومي.  والأم��ن  اخلارجية  لل�صيا�صة  الأمريكية  املوؤ�ص�صة 
امل�صوؤولون باللجنة نبذة حول الدور الذي قامت به اللجنة الوطنية حلقوق 
الإن�صان يف متابعة اخلروقات الإن�صانية منذ بداية اأزمة احل�صار على قطر 
والنتهاكات التي طالت حقوق املواطنني القطريني ومواطني دول جمل�س 
التعاون. واأكدوا ان دور اللجنة يف هذه الأزمة اإنح�رس يف ر�صد ال�صكاوى 
وكتابة التقارير املتعلقة بذلك ورفعها للمنظمات الدولية خا�صة منظمة المم 
املتحدة والعفو الدولية وهيومان رايت�س ووت�س. لفتني اإىل اأن عالقة اللجنة 
الو�صع  مب�صتجدات  لتزويدهم  م�صتمرًا  مازال  اجلهات  هذه  مع  وتوا�صلها 
الإن�صاين جراء احل�صار حيث اأن هذه اجلهات تتابع عن كثب تطورات اأزمة 
احل�صار على قطر. واأ�صاروا اإىل اأن منظمتي العفو الدولية وهيومان رايت�س 
ووت�س قد زارتا مقر اللجنة واأجرى موفدو املنظمتني مقابالت مبا�رسة مع 
كما  وامللكية.  وال�صحة  التعليم  جمالت  يف  الإن�صانية  الإنتهاكات  �صحايا 
اإىل  احل�صار  قطر ودول  دولة  بني  امل�صرتكة  الأ�رس  من  املت�رسرين  قابلوا 
جانب الأ�صخا�س الذين منعوا من حقهم يف ممار�صة ال�صعائر الدينية. ومت 

خالل الجتماع ا�صتعرا�س عدد من الأمثلة املتعلقة بتلك النتهاكات.
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حقوق اإلنسان( تجتمع مع المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية( الدولية

8 يوليو 2017م

ملفات  الدولية  اجلنائية  املحكمة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأطلعت 
قطر  على  احل�صار  دول  اإرتكبتها  التي  الإن�صانية  الإنتهاكات  وتقارير 
م�صفوعة بتو�صياتها، فيما ا�صتمعت املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية 
�صعادة ال�صيدة/ فاتو بن�صودا اإىل �صكاوى عدد من املت�رسرين الذين التقتهم 

مبا�رسة مبقر اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان.

وكان م�صوؤولو اللجنة برئا�صة �صعادة ال�صيدة/ مرمي بنت عبد الله العطية قد 
تقدمي  خالله  مت  باإجتماع  املت�رسرين؛  مع  العامة  املدعية  لقاءات  ا�صتبقوا 
عر�س تقدميي لكافة اإنتهاكات دول احل�صار منذ بداية الأزمة واملتمثلة يف 
والتعليم  وال�صحة  وامللكية  الأ�رسي  ال�صمل  ومل  )التنقل  يف  احلق  اإنتهاكات 
وحرية الراأي والتعبري وممار�صة ال�صعائر الدينية( بالإ�صافة اإىل بث خطاب 
اإىل  ت�صل  مبعاقبة  احل�صار  بدول  امل�صوؤولني  ق��رارات  خالل  من  الكراهية 
اأزمة احل�صار.  يتعاطف مع دولة قطر خالل  �صنة يف مواجهة كل من   15
وقد اأطلعت العطية املدعية العامة على دور اللجنة واآخر م�صتجدات الأزمة 
املتعلقة بامل�صار احلقوقي. لفتة اإىل اأن اللجنة حري�صة خالل هذه الأزمة 
وا�صتقاللها.  �صفافيتها  على  توؤثر  �صيا�صية  ق�صايا  اأي��ة  عن  البتعاد  على 
يتعر�س  ما  باأن  يوؤكد  اإنتهاكات  من  اللجنة  ر�صدته  ما  اأن  العطية  وقالت 
جماعية  عقوبة  هو  احل�صار  دول  ومواطني  قطر  دولة  من  املت�رسرون  له 
لل�صعوب واإنتهاك �صارخ لكافة حقوقهم الأ�صا�صية التي كفلها القانون الدويل 
ومواثيق حقوق الإن�صان. واأ�صارت العطية اإىل اأن ما مت ر�صده لي�صت تقارير 
ملجرد ال�رسد واإمنا هي وقائع حقيقية مت توثيقها ورفعها للمنظمات الدولية 
الدولية  العفو  ومنظمة  الإن�صان  ال�صامية حلقوق  املفو�صية  مثل  ال�صلة  ذات 
منظمة هيومان رايت�س ووت�س. وقد ا�صتعر�صت �صعادة الأمني العام خالل 

الجتماع عدد من الأمثلة للمت�رسرين يف كافة اأنواع النتهاكات الإن�صانية 
وخا�صة املتعلقة بت�صتيت �صمل الأ�رس امل�صرتكة.

يف  �رسيعة  ق��رارات  باإ�صدار  قامت  احل�صار  دول  اأن  العطية  واأو�صحت 
اتخذت  الدولية  املنظمات  قبل  عليها من  ال�صغط  امل�صرتكة وبعد  الأ�رس  حق 
اأنه لول  اإجراءات ملعاجلتها ولكنها مل تكن كافية ولفعالة. واأ�صارت اإىل 
لوردت  اخلليج  �صعوب  وبقية  القطري  لل�صعب  املحافظة  الجتماعية  الطبيعة 

اإىل اللجنة اأرقام اأكرب من تلك التي ر�صدتها.

كافة  اأن  العطية  اأو�صحت  والتعبري  ال��راأي  حرية  باإنتهاكات  يتعلق  وفيما 
املنظمات والنقابات ال�صحفية قد اأدانت مطالبة دول احل�صار باإغالق �صبكة 

التابعة لها. واأطلعت العطية املدعية العامة ما ر�صدته  اجلزيرة والقنوات 
اللجنة الوطنية ب�صاأن خطاب الكراهية والتحري�س والتمييز العن�رسي الذي 
متار�صة و�صائل اإعالم و�صبكات التوا�صل الجتماعي التابعة لدول احل�صار 

وما ي�صكله هذا اخلطاب من تهديد لل�صلم والأمن الدوليني.

كشف لهم الصعوبات التي يواجهها 
منسوبيهم بالسعودية…د. المري يجمع مع 
سفراء الهند وبنغالديش والنيبال وباكستان

19 يوليو 2017م

اجتمع �صعادة الدكتور/ علي بن �صميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق 
الإن�صان مبكتبه مبقر اللجنة باأ�صحاب ال�صعادة ال�صفراء بدولة قطر جلمهورية 
بالأعمال  والقائمة  النيبال  وجمهورية  بنغالدي�س  وجمهورية  الهند 
للجمهورية الباك�صتانية. وقدم د. املري خالل الجتماع �رسحًا لالأو�صاع 
ال�صفراء  جاليات  من�صوبي  من  العمال  لها  يتعر�س  التي  القا�صية  الإن�صانية 
الأربعة باململكة العربية ال�صعودية جراء احل�صار على قطر. و�صلم املري 
ال�صفراء خالل الجتماع التقارير والإح�صائيات التي ر�صدتها اللجنة لأعداد 
هوؤلء العمال. ودعا ال�صفراء لأهمية التوا�صل مع �صفارات بالدهم باململكة 
العربية ال�صعودية ملعاجلة اأو�صاع من�صوبي جالياتهم. واأو�صح املري اأن 
بينهم وبني  ما  اإنقطاع  هنالك  العمال  لها  يتعر�س  التي  ال�صعوبات  بني  من 
م�صتحقاتهم  تو�صيل  وبني  بينهم  يحول  الذي  الأمر  قطر  دولة  يف  م�صغليهم 

املالية ب�صبب احل�صار.

فيما توجه ال�صفراء بال�صكر للجنة الوطنية حلقوق الإن�صان على املجهودات 
التي ظلت تقوم بها منذ بداية الأزمة واهتمامها مبن�صوبيهم يف الدولة ودول 

احل�صار واأكدوا متابعتهم لهذه املجهودات.

أخبار )تحركات محلية(
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المراقبة  بعثة  يلتقي  اللجنة  رئيس  سعادة 
الدولية

22 يوليو 2017م

اجتمع �صعادة الدكتور/ علي بن �صميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق 
الإن�صان مبقر اللجنة ببعثة املراقبة الدولية التي تزور قطر.بهدف الوقوف 

على النتهاكات الإن�صانية جراء احل�صار على دولة قطر.

اللجنة من  ما ر�صدته  للوفد حول  الجتماع �رسحًا  املري خالل  د.  وقدم 
على  واملقيمني  قطر  دولة  مواطني  على  احل�صار  اأزم��ة  خلفتها  انتهاكات 
الوطنية  للجنة  ب�صكواهم  التعاون ممن جلاأوا  اأر�صها ومواطني دول جمال 

التي  النتهاكات  اأن��واع  �رسحه  خالل  املري  وتناول  الالإن�صان.  حلقوق 
تعر�س لها املت�رسرين من الأزمة وعددها. اإىل جانب التحركات الدولية 

والإقليمية التي اأجرتها اللجنة يف هذا ال�صدد.

بينما اأجرت بعثة املراقبة الدولية املوؤلفة من 20 ع�صو )ق�صاة، حماميني ، 
البعثة مقابالت مبا�رسة  اأجرت  نف�صيني(؛  وحقوقيني و�صحفيني واإخ�صائيني 
مع املت�رسرين مبقر اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان وا�صتملت هذه املقابالت 
وامللكية،   ، ال�صحة   ، امل�صرتكة  )الأ����رس  جم��الت  يف  املت�رسرين  على 

والتعليم(.

وت�صري املنظمة يف بيان �صحفي اإىل اأن هذه الزيارة جتئ يف اإطار اللتزام 
ال�صتماع  تقت�صي  والتي  املراقبة،  بعثات  بعمل  املتعلقة  املهنية  باملعايري 
من  كل  مبرا�صلة  قامت  اأنها  املنظمة  واأ�صحت  املعنية،  الأط��راف  كل  اىل 
العربية املتحدة من  البحرين والإمارات  ال�صعودية ومملكة  العربية  اململكة 
لتو�صيحاتها  ال�صتماع  م�صابهة ق�صد  ببعثات مراقبة  للقيام  الرتخي�س  اأجل 

فيما ن�صب اليها من جتاوزات وخروقات حقوقية.

البعثات  جمال  يف  ال�صابقة  جتاربها  خالل  من  بيانها:  يف  البعثة  وقالت 
احلقوقية، تهدف اإىل حتقيق عدة اأهداف منها الوقوف عن كثب، على حجم 
اخلروقات احلقوقية والإن�صانية التي يكون قد ت�صبب فيها و�صيت�صبب فيها هذا 
احل�صار على املقيمني يف دولة قطر وخارجها. و اإجراء اإت�صالت ولقاءات 
من  واأع�صاء  املحلي  لل�صاأن  املتتبعني  مع  تلقائية  وب�صفة  املكان  عني  يف 
املجتمع املدين القطري. عالوة على التزود بتقارير و�صهادات عن الو�صع 
الإن�صاين جراء احل�صار. والوقوف الال م�رسوط اإىل جانب �صبكة اجلزيرة 
الإعالمية يف ممار�صة حقها يف التعبري وحماية طاقمها الإعالمي يف تاأدية 
ممثلي  مع  والتن�صيق  التهديد.  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  غري  من  ال�صحفية  مهمته 
الراأي املحلي والدويل لإيقاف كل ما من �صاأنه اأن يوؤدي اإىل تعطيل اأو منع 
دوليا.  عليها  واملتعارف  عليها  املن�صو�س  واحلريات  احلقوق  ممار�صة 
اإزاء  م�صوؤوليتها  لتحمل  الدولية  املوؤ�ص�صات  التوا�صل مع كل  اإىل  بالإ�صافة 

هذا احل�صار وخملفاته.

المتحدة  ترفع شكواها لألمم  اإلنسان(  )حقوق 
حول العراقيل والصعوبات التي يواجهها حجاج 

دولة قطر
29 يوليو 2017م

بالأمم  بدولة قطر املقرر اخلا�س  الإن�صان  الوطنية حلقوق  اللجنة  خاطبت 
ت�صيي�س  اإزاء  ال�صديد  قلقها  مبديًة  والعقيدة  الدين  بحرية  املعني  املتحدة 
�صارخ  انتهاك  يف  �صيا�صية  مكا�صب  لتحقيق  وا�صتخدامها  الدينية  ال�صعائر 
ال�صعائر  التي تن�س على حرية ممار�صة  الدولية  جلميع املواثيق والأعراف 
الدينية ما دام ذلك مل يخل بالأمن القومي اأو التدابري ال�صحية اأو الأخالقيات 
العامة للمواطنني. بينما تعتزم اللجنة اإحلاق �صكواها للمقرر اخلا�س املعني 
بحرية الدين والعقيدة؛ ب�صكوى اأخرى اىل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة )اليون�صكو( اإىل جانب خطوات وا�صعة يف اإطار تدويل منع مواطني 
ومقيمي دولة قطر من اداء منا�صك احلج يف كافة املحافل الدولية املخت�صة.
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وتعد هذه الإجراءات التي توؤ�ص�س لها اللجنة؛ �صابقة تاريخية يف ملفات الأمم 
اإجراءات  تاأتي  حيث  الدينية؛  ال�صعائر  ممار�س  يف  باحلق  املعنية  املتحدة 
لكافة  خمالفة  الدينية  �صعائرهم  اأداء  يف  القطريني  املواطنني  على  الت�صييق 
ال�رسائع واملواثيق الدولية التي �صمحت حتى لل�صجناء، بقدر الإمكان، باأداء 
فرو�س حياتهم الدينية بح�صور ال�صلوات املقامة، وبحيازة كتب ال�صعائر 

والرتبية الدينية التي تاأخذ بها طوائفهم.

ويف خطابها الذي رفعته اللجنة اإىل املقرر اخلا�س حرية الدين والعقيدة؛ 
منذ  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأن  الن�صان  الوطنية حلقوق  اللجنة  اأو�صحت 
بدء احل�صار يف اخلام�س من يونيو املا�صي اتخذت حزمة املن الإجراءات 
احلج  �صعائر  لأداء  القطريني  املواطنني  �صفر  اإعاقة  �صاأنها  من  والتدابري 
الدخول  للقطريني  ال�صعودية  خطابها:)�صمحت  يف  اللجنة  وقالت  والعمرة. 
اإىل اأرا�صيها عرب منفذين جويني فقط وتنطبق هذه القرارات على املواطنني 
ومن  الدوحة  اإىل  العودة  عليهم  يتعني  حيث  قطر  خارج  املقيمني  القطريني 
املنفذين  عرب  الدينية  ال�صعائر  لأداء  ال�صعودية  الأرا�صي  اىل  الدخول  ثم 
املحددين(. واأ�صارت اللجنة اإىل اأن هذه النتهاكات ت�صاف اإىل �صل�صلة من 
رم�صان  �صهر  خالل  القطرية  العمرة  حمالت  لها  تعر�صت  التي  النتهاكات 
املعتمرين  خماطبت  متت  رم�صان  �صهر  اللجنة:)خالل  وقالت  املا�صي. 
عرب ال�صلطات ال�صعودية واإجرباهم على العودة اإىل قطر عن طريق اخلطوط 
يف  اإل  قطر  اإىل  والعودة  املطار  مغادرة  من  بدورها  منعت  التي  القطرية 
اليوم التايل(. لفتة اإىل اأنه مت اإجبار مواطنني قطريني من مغادرة الفنادق 

                  والتي يقيمون فيها لأداء عمرة رم�صان.
ترفع مزيدًا من الشكاوى للمنظمات الدولية 

واإلقليمية 
31 يوليو 2017م

ب�صاأن  الوا�صعة  الدولية  حتركاتها  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  وا�صلت 
العراقيل التي ت�صعها ال�صلطات ال�صعودية اأمام املواطنني القطريني واملقيمني 
بدولة قطر من اأداء منا�صك �صعائر احلج. حيث احلقت اللجنة الوطنية حلقوق 
بالأمم  واملعتقد  الدين  بحرية  املعني  اخلا�س  للمقرر  خطابها  الن�صان 
املتحدة بخطابات مماثلة اىل كل من :-املفو�صية ال�صامية حلقوق الإن�صان 
بالأمم املتحدة.ومنظمة التعاون الإ�صالمي .وجامعة الدول العربية. وذلك 

بهدف �رسح النتهاكات املتعلقة باحلق يف ممار�صة ال�صعائر الدينية .

واعتمدت اخلطابات التي رفعتها اللجنة الوطنية حلقوق الن�صان على احلالت 
قطر  دولة  من  املعتمرين  واجهها  التي  النتهاكات  من  بدءا  ر�صدتها  التي 
اجلهات  واجهتها  التي  بال�صعوبات  وانتهاءًا  املا�صي  رم�صان  �صهر  خالل 

املعنية بدولة قطر من اإمتام اإجراءات حجاج دولة قطر لهذا املو�صم.

واأكدت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان يف خطاباتها اأن ال�صلطات ال�صعودية 
قطر من  دولة  على حجاج  الت�صييق  العراقيل متثلت يف  من  و �صعت حزمة 
خالل ح�رس الو�صول اىل بيت الله احلرام من خالل منفذين جويني فقط وعن 

طريق الرتانزيت .

وعدم وجود اآلية وا�صحة فيما يتعلق بالت�صهيالت والتحويالت املالية .

اإمتام  اجل  من  قطر  بدولة  املخت�صة  اجلهات  مع  التعاون  عدم  جانب  اإىل 
اإجراءات احلج وذلك بو�صع املزيد من الجراءات الروتينية لعرقلة عملية 

احلج .

جراء  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  تدويل  بني  قانونيًا  فرقًا  )هناك 
احل�سار، وتدويل ق�سية احلرمني(

ويف ذات �صياق ذي �صلة ا�صتنكرت اللجنة الوطنية حلقوق الن�صان ما خرج 
به وزراء خارجية دول احل�صار من اجتماعهم الأخري باملنامة خا�صة فيما 
يتعلق باحلق يف تاأدية املنا�صك الدينية. وقالت: ) يف الوقت الذي كانت تتطلع 
فيه �صعوب دول اخلليج و املنظمات الدولية احلقوقية لتخفيف معاناة �صحايا 
على  البقاء  يف  احل�صار  دول  متادي  و  باإ�رسار  العامل  تفاجئ  احل�صار 
النتهاكات و التلويح باملزيد ، كما حاول وزراء خارجية دول احل�صار 
�صحايا  جتاه  الدينية  و  القانونية  و  الخالقية  م�صوؤولياتهم  من  التن�صل 
احل�صار ، مبا فيهم حجاج بيت الله احلرام باإيجاد الأعذار و العتماد على 

توؤويالت قانونية غري جمدية يف تربير تلك النتهاكات .

ويف الوقت نف�صه اأ�صارت اللجنة اإىل اأن ما روجت له و�صائل الإعالم الر�صمية 
مكة  با�صتهداف  قطر  لدولة  اتهام  من  موؤخرًا  ال�صعودية  العربية  للمملكة 
املكرمة، قبلة امل�صلمني، من �صاأنه اأن ي�صاعف خماوف املواطنني واملقيمني 
على اأر�س قطر من التهديدات وامل�صايقات التي ميكن اأن تعرت�صهم يف حال 
توجههم لالماكن املقد�صة ، يف جتاهل �صارخ لدعوات املنظمات احلقوقية 
للحجاج  وت�صهيالت  تطمينات  وتقدمي  احل��ج،  فري�صة  “ت�صيي�س”  عدم  اإىل 

القطريني واملقيمني، لأداء فري�صة احلج.

واأكدت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان عزمها على ال�صتمرار يف طرح ق�صية 
احلقوقية  املحافل  كافة  يف  الدينية  ال�صعائر  ممار�صة  يف  احلق  انتهاكات 
تلك  ازال��ة  ب�رسعة  ال�صعودية  ال�صلطات  تطالب  كما   ، الإقليمية  و  الدولية 
دولة  ومقيمي  ملواطني  احلج  منا�صك  اداء  وت�صهيل  وال�صعوبات  العراقيل 

قطر.

أخبار )تحركات محلية(
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يف  احل�صار  عن  الناجمة  النتهاكات  ف�صح  من  منعها  و  عليها  والت�صييق 
اإقليميا  النيل من �صمعتها، وم�صداقيتها  املحافل الدولية، و ذلك من خالل 

و عامليا.

حقوق  ل�صحايا  ان�صاف  هو  القرار  هذا  ب��اأن  امل��ري  الدكتور  �رسح  كما 
فقط  لي�س  انت�صارا  يعترب  كما  لق�صيتهم،  ودعم  احل�صار،  جراء  الإن�صان 
للجنة الوطنية بل لكافة املوؤ�ص�صات الوطنية حلقوق الإن�صان، وللمدافعني عن 
حقوق الإن�صان يف العامل، كما يعترب هذا القرار اأي�صا �صهادة تعتز بها اللجنة 

الوطنية ، وتاأكيدا على ا�صتقالليتها وم�صداقية عملها.

للموؤ�ص�صات  العاملي  التحالف  يف  العتماد  للجنة  بال�صكر  املري  توجه  كما 
اللجنة الوطنية و حر�صها الدائم  الوطنية حلقوق الإن�صان ، على دعم عمل 
املفو�صية  اىل  ال�صكر  اأي�صا  توجه  كما  عملها  م�صداقية  و  ا�صتقالليتها  على 
ال�صامية حلقوق الن�صان بالأمم املتحدة و كافة املنظمات الدولية احلقوقية 
على اإدانتها لالنتهاكات، وعملها مع اللجنة الوطنية من اأجل تعزيز وحماية 

حقوق الإن�صان .

واأخريا دعا منظمات املجتمع املدين يف دول احل�صار للتعاون و العمل مع 
اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر ملعاجلة النتهاكات، و الأو�صاع 
و  احل�صار؛  جراء  التعاون  جمل�س  دول  مواطني  على  الكارثية  الإن�صانية 
و  املالك  جانب  اإىل  املت�رسرين  والطلبة  املختلطة،  الأ���رس  على  بخا�صة 
خالفات  اأية  عن  والإن�صاين  احلقوقي  العمل  لتحييد  دعا  كما   . امل�صتثمرين 

�صيا�صية.

واأكد املري يف نهاية حديثه باأن اللجنة الوطنية م�صتمرة يف عملها ملناه�صة 
النتهاكات الناجمة عن احل�صار؛ و�صتكثف جهودها يف املحافل الإقليمية، 
ملبادئ  ووفقا  القانونية  وليتها  اإط��ار  يف  ال�صحايا  لإن�صاف  والدولية 

باري�س.

لجنة اإلعتماد الدولية ترفض شكوى دول 
الحصار بتجميد عضوية اللجنة الوطنية لحقوق 

)GANHRI( اإلنسان في الـ

20 أغسطس 2017م

�رسح �صعادة الدكتور علي بن �صميخ املري، رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق 

بدولة قطر؛ باأن جلنة العتماد الدولية التابعة للتحالف العاملي للموؤ�ص�صات 
طرف  من  �صدها  املقدمة  ال�صكوى  رف�صت  قد  الإن�صان،  حلقوق  الوطنية 
دول احل�صار الأربع، حيث اأكدت جلنة العتماد باأن اللجنة الوطنية حلقوق 
الن�صان، ومنذ بداية الأزمة و قبلها، قد قامت بدورها يف حماية و تعزيز 
الوطنية  املوؤ�ص�صات  عمل  حتكم  التي  باري�س  ملبادئ  وفقا  الإن�صان  حقوق 

حلقوق الإن�صان.

و كانت دول احل�صار – اململكة العربية ال�صعودية و دولة الإمارات املتحدة 
م�صرتكة،  ب�صكوى  تقدمت   – العربية  م�رس  جمهورية  و  البحرين  مملكة  و 
اإىل  قطر،  بدولة  الن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  �صد  اغ�صط�س   7 بتاريخ 
العتماد  جلنة  �صكرتارية  باعتبارها  الن�صان  حلقوق  ال�صامية  املفو�صية 
الدولية، وب�صفتها اي�صا كمراقب دائم لدى جلنة العتماد بالتحالف، حيث 
طلبت تلك الدول من جلنة العتماد اتخاذ الجراءات املنا�صبة لتجميد ع�صوية 
اللجنة الوطنية من قائمة املوؤ�ص�صات الوطنية حلقوق الن�صان ، كما طالبت 
احتياطا اعادة ت�صنيف الدرجة )A( الذي حتتله اللجنة و اإ�صقاطها اإىل درجة 
اأدنى ، كما طالبت اأي�صا مبراجعة جميع اأن�صطة اللجنة الوطنية، قبل و خالل 

الأزمة للنظر يف مدى تطابق مع وليتها و فقا ملبادئ باري�س.

الوطنية  الأوىل من نوعها يف تاريخ عمل املوؤ�ص�صات  ال�صكوى  وتعترب هذه 
اللجنة،  عمل  عرقلة  اإط��ار  يف  تدخل  حيث  ال��ع��امل،  يف  الإن�صان  حلقوق 
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د. المري يسلم المفوضية السامية لحقوق 
اإلنسان انتهاكات الحصار على قطر

جنيف: 14 يونيو 2017م

علي  الدكتور/  �صعادة  برئا�صة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  وفد  اإنتقل 
بن �صميخ املري من لندن اإىل جنيف حيث تنعقد الدورة 35 ملجل�س حقوق 
الإن�صان  ال�صامية حلقوق  الإن�صان. واجتمع د. املري مع مكتب املفو�صية 
ب��الأمم  اخلوا�س  املقررين  بكافة  املعني  اخلا�صة  الإج���راءات  ومكتب 
املتحدة. و�صلم املري امل�صوؤوليني الأممني ملفات الإنتهاكات التي تعر�س 
بالدولة جراء  العاملني  التعاون  القطريون مواطني بع�س دول جمل�س  لها 

ح�صار بالدهم على قطر. 

حقوق اإلنسان تطالب بتحييد الملف اإلنساني 
عن أية إجراءات سياسية وعدم استعماله 

كورقة للتفاوض
جنيف: 16 يونيو 2017م

حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�س  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور  �صعادة  حث 
الإن�صان املجتمع الدويل على القيام مبزيد من التحركات لرفع احل�صار عن 
دولة قطر وكذلك العمل على اإن�صاف �صحايا احل�صار ووجوب حتييد امللف 
الإن�صاين وحقوق الإن�صان عن اأية اإجراءات �صيا�صية وعدم ا�صتخدامه لل�صغط 

ال�صيا�صي اأو ورقة للتفاو�س.

الإن�صان  ال�صامية حلقوق  ودعا املري يف موؤمتر �صحفي بجنيف املفو�صية 
اإىل اإر�صال وفد يف القريب العاجل للوقوف عن قرب على النتهاكات التي 
ترتبت على هذا احل�صار لفتا اإىل اأن اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان �صتلجاأ 
الدول  الق�صائية ومطالبة  امللفات  لتح�صري  للتعاقد مع مكتب حماماة دويل 
املحا�رسة بالتعوي�صات لل�صحايا طبقا ملبداأ »جرب ال�رسر« املن�صو�س عليه 

يف مواثيق واتفاقيات حقوق الإن�صان.

ونبه اإىل اأنه يف حال متادي هذه الدول يف انتهاكاتها وعدم رفع احل�صار 
�صتطالب اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان باإن�صاء جلنة دولية لتق�صي احلقائق 
لهذا  الدولية  املنظمات  من  العديد  مع  جهودها  �صت�صخر  اللجنة  اأن  موؤكدا 

الغر�س.

اإنتهاك احلق يف التعليم

انتهاكات احلق يف  �صكاوى حول  بتحريك  �صتقوم  اللجنة  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 
يف  »اليون�صكو«  والعلم  والثقافة  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  اأمام  التعليم 
باري�س لإن�صاف التالميذ والطلبة القطريني الذين مت طردهم من تلك الدول 
واأي�صا الطلبة املنتمني للدول الثالث الذين مت تهديدهم لرتك درا�صتهم بدولة 

قطر.

الأمم املتحدة

لإدانة  املتحدة  بالأمم  الإن�صان  حقوق  ملجل�س  نداء  املري  الدكتور  ووجه 
للمقررين  اآخ��ر  ن��داء  وج��ه  كما  احل�صار  ج��راء  انتهاكات  من  يحدث  ما 
اخلوا�س باملنظمة الدولية لتخاذ اإجراءات ونداءات بهذا ال�صدد والتحقيق 
والإعالم  الدولية  املنظمات  دعا  كما  اخت�صا�صه  ح�صب  كل  النتهاكات  يف 
الدويل ب�رسعة التدخل وت�صليط مزيد من ال�صوء على هذه املاآ�صي الناجتة عن 
احل�صار، م�صددا على �رسورة رفع هذه الدول حل�صارها فورا كونه ينايف 
الدولية  واملواثيق  الأع��راف  كافة 
اإىل  اإياها  داعيا  الإن�صان  حلقوق 
للم�صوؤولية  وفقا  ذلك  تبعات  حتمل 

الدولية للدول.

خمالفة دولية

الق�رسية  الإج��راءات  هذه  وو�صف 
دول  قبل  م��ن  اجل��ان��ب  واأح��ادي��ة 
جماعي  ع��ق��اب  ب��اأن��ه��ا  احل�����ص��ار 
فئات عري�صة  م�صت  دولية  وجرمية 
الكثري من  من املجتمع واأثرت على 

احلقوق.

300 منظمة دولية

الوطنية  اللجنة  رئي�س  وا�صتعر�س 
ال�صياق  ه��ذا  يف  الإن�����ص��ان  حلقوق 
وقدم  النتهاكات  هذه  من  اأنواعًا 
ب��ع�����س الإح�������ص���اءات واحل����الت 
اإىل  منوها  احل�صار  عن  الناجمة 
يومي  ت��وا���ص��ل  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
حلقوق  ال�صامية  املفو�صية  م��ع 
املنظمات  من  العديد  ومع  الإن�صان 
اللجنة  قامت  كما  املعنية  الدولية 
دولية  منظمة   300 مبخاطبة  اأي�صا 
بتقارير  وت��زوي��ده��ا  واإق��ل��ي��م��ي��ة 

ومعلومات مف�صلة عن اأو�صاع ال�صحايا.

واأ�صاف: خاطبنا اأي�صا بع�س اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الوطنية للدول الثالث 
ملواطنيهم  والإن�صانية  احلقوقية  الأو�صاع  ومعاجلة  التدخل  على  حلثهم 
وامل�صتثمرين  املختلطة  والأ�رس  الطلبة  خا�صة  للقطريني  وكذلك  املت�رسرين 
حيث مت التوا�صل مع اجلمعية ال�صعودية حلقوق الإن�صان لأن الهيئة ال�صعودية 
حلقوق  الإماراتية  اجلمعية  كذلك  اإت�صالنا  على  ترد  مل  الإن�صان  حلقوق 

الإن�صان.

حقوق مدنية

والإم��ارات  ال�صعودية  وهي  اخلليجية  ال��دول  بع�س  قامت  لقد  واأ���ص��ار، 
والبحرين، من قطع العالقات الدبلوما�صية اىل حظر جوي و بحري و بري 

أخبار )تحركات دولية(
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مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

اإىل  اإ�صافة  القطرية،  املالحة  اأم��ام  والأج��واء  املوانئ،  اإغ��الق  عنه  نتج 
القطريني  اإىل قطر، ومنع دخول املواطنني  الدول  �صفر مواطني هذه  حظر 
اإليها، يف خمالفة �رسيحة للمواثيق والأعراف الدولية والإقليمية يف جمال 
اأن  كما  الدول.  تلك  اليها  ان�صمت  والتي  الإن�صان  حلقوق  الدويل  القانون 
تلك الإنتهاكات اجل�صيمة ل مت�س فقط حقوق املواطنني القطريني بل تتعداه 
لغري  والثقافية  والجتماعية  والقت�صادية  املدنية  باحلقوق  امل�صا�س  اىل 

القطريني.

نداء للمجتمع الدويل

واأ�صار د. علي املري اإىل جمموعة من املطالبات والنداءات منها توجيه نداء 
للمجتمع الدويل ملزيد من التحركات لرفع احل�صار و اإن�صاف ال�صحايا، كما 
اأية اإجراءات �صيا�صية ول  يجب حتييد امللف الإن�صاين وحقوق الإن�صان عن 

ميكن اإ�صتعماله لل�صغط ال�صيا�صي اأو كورقة للتفاو�س. 

ون��داءات  عاجلة  اإج���راءات  باتخاد  اخلوا�س  للمقررين  ن��داء  وج��ه  كما 
والتحقيق يف الإنتهاكات كل ح�صب اإخت�صا�صه.و للمنظمات الدولية ب�رسعة 
اىل  للو�صول  لهم  الإج��راءات  كافة  لت�صهيل  ا�صتعداد  على  اللجنة  و  التدخل 
هذه  على  ال�صوء  ت�صليط  من  ملزيد  ال��دويل  ولالإعالم  مبا�رسة.  ال�صحايا 

املاآ�صي الناجتة عن احل�صار.

وصف الحصار على قطر بجدار برلين ثاٍن 
رئيس اللجنة يحمل دول البرلمان األوروبي 

مسؤولياته األخالقية واإلنسانية تجاه الحصار
بروكسل: 20 يونيو 2017م

حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�س  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور/  �صعادة  �صدد 
الإن�صان بدولة قطر على اأهمية اأن تتحمل دول الربملان الأوربي م�صوؤولياته 
اأزمة احل�صار على قطر الذي �صبهه  الإن�صانية والأخالقية والقانونية جتاه 
بجدار برلني ملا يرتتب عليه من اآثار اإن�صانية. قا�صية ل توؤثر على مواطني 
و�صكان دولة قطر فح�صب واأمنا تتجاوزها اإىل مواطني و�صكان الدول الثالث 
املت�صببة يف احل�صار)اململكة العربية ال�صعودية والإمارات والبحرين. فيما 
اأكد اأع�صاء الربملان الأوروبي اأن دولة قطر تلعب دورا هامًا يف حماربة 
املجموعات الإرهابية ويجب اأن ت�صتمر يف لعب هذا الدور الهام. واأ�صاروا 
الإن�صان  حقوق  جلنة  م�صتوى  على  قطر  ح�صار  ق�صية  �صيناق�صون  اأنهم  اإىل 
تقرير  يحيلون  واأنهم  اخلارجية  العالقات  جلنة  ويف  الأوروبي  بالربملان 
اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر اخلا�س باإح�صاءيات النتهاكات 
الإن�صان  حقوق  جلنة  اإىل  و  الربملانيني  كل  اإىل  احل�صار؛  جراء  الإن�صانية 

بالربملان الأوروبي .

املكثف  بالعمل  الوروب��ي��ني  الحت��اد  و  الربملان  امل��ري  د.  طالب  بينما 

اإىل جانب ت�صكيل جلنة من الربملان  اإدانته  على الوقف الفوري للح�صار و 
الأوروبي لزيارة مقر اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر لالإطالع 
على  نحن  امل��ري:  وقال  بهم.  الإلتقاء  و  ال�صحايا  ماآ�صاة  على  قرب  عن 
ا�صتعداد لزيارة اململكة العربية ال�صعودية والإمارات والبحرين ومناق�صتهم 
دول  �صكان  جميع  على  الإن�صان  حقوق  على  قطر  جتاه  قرارتهم  تاأثري  يف 

جمل�س التعاون اخلليجي.

واأكد د. املري اإىل عدم قانونية وم�رسوعية واأخالقية هذا احل�صار الذي 
بها  التي عرفت  القيمة الجتماعية  �صالبة هددت  اآثار اجتماعية  ترتبت عليه 
دول اخلليج من ترابط الأ�رس املمتدة وامل�صرتكة التي بداأت يف تفكيكها هذه 
الأزمة يف �صابقة اإن�صانية مل ي�صهدها التاريخ. وقال: )لقد فرقت هذه الأزمة 
�صمري  يقبلها  ل  ب�صورة  وبناتها  والأم  واأبنائه  والأب  وزوجه(  املرء  بني 

العامل الإن�صاين.

من  للعديد  بال�صكر  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�س  �صعادة  وتوجه 
يف  منوهًا  قطر  على  احل�صار  من  الوا�صحة  مواقفها  على  الأوربية  الدول 
بدولة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  بني  ال�رساكة  متانة  اإىل  نف�صه  الوقت 

قطر ونظرياتها من املوؤ�ص�صات الوطنية يف دول الحتاد الأوروبي.

ودعا املري اإىل �رسورة حتييد ملف حقوق الإن�صان و امللف الإن�صاين من 
اأية خالفات �صيا�صية وقال: ل ميكن اأن ن�صتعمل املدنيني و ال�صعوب كرهائن 
اأن بالده  اأو كورقة �صغط. موؤكدًا يف الوقت نف�صه  اأهداف �صيا�صية  لتحقيق 
له  يتعر�س  الذي  اجلرائم  و  النتهاكات  هذه  اأمام  باملثل  تتعامل  لن  و  مل 
نف�صه  الوقت  التعاون اخلليجي. م�صتنكرًا يف  مواطني و مقيمي دول جمل�س 
اآليات حقوق الإن�صان يف جامعة الدول  ما و�صفه بال�صكوت ال�صادم لكافة 
العربية و منظمة التعاون ال�صالمي و جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي. 
املا�صي  فرباير  �صهر  خالل  نظمنا  اأننا  العجيبة  املفارقات  من  اإن  وقال: 
موؤمتر دويل كبري مع الأمم املتحدة حول مقاربات حقوق الإن�صان ملعاجلة 
حالت ال�رساع يف املنطقة العربية بح�صور كبري لوفود الدول املحا�رسة و 

ها نحن نتعر�س لأب�صع الإنتهاكات.

الأوروبي  الربملان  يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  اأع�صاء  اأكد  ناحيتهم  من 
اأنهم ناق�صوا تدعيات احل�صار على اإنتهاكات حقوق الإن�صان على املواطنيني 
لقد  وقالوا:  الثالث،  الدول  تلك  من  �صيا�صية  لعبة جيو  يحدث  ما  واعتربوا 
نريد  يتوقف احل�صار ول  اأن  الوطنية و يجب  اللجنة  تقارير  ا�صطلعنا على 
تلعب دورا يف  ان دولة قطر  اإىل  القرن 21. ولفتوا  اآخر يف  برلني  جدار 
اأنهم  اإىل  واأ�صاروا  ذلك.  على  تنازل  ل  و  الإرهابية  املجموعات  حماربة 
بالربملان  الإن�صان  م�صتوى جلنة حقوق  على  قطر  ق�صية ح�صار  �صيناق�صون 
املوؤ�ص�صات  ب��اأن  وك�صفوا  اخلارجية.  العالقات  جلنة  ويف  الأوروب���ي 
الأوروبية قد علمت بدعوة اللجنة لإ�صدار بيان و زيارة وفد الربملان اإىل 

مقر اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر.
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مجلة الصحيفة »العدد الرابع والعشرون« - سبتمبر 2017

اإجتماعات مكثفة

كبار  مع  مكثفة  اإجتماعات  يف  املري  د.  برئا�صة  اللجنة  وفد  دخل  بينما 
والربملان  بالحتاد  الإن�صان  حقوق  وملفات  اخلارجية  ال�صيا�صة  م�صوؤويل 
الأوربيني. حيث التقى �صعادته مع مي�صيل األيوت ماري رئي�صة وفد العالقات 
�صعادة  مع  ثالثيًا  اجتماعًا  املري  د.  اأجرى  كما  العربية  اجلزيرة  �صبه  مع 
ال�صيد/ �صتافرو�س لمربينيدي�س املمثل الأوروبي اخلا�س حلقوق الإن�صان 
بحقوق  املعنية  العمل  جمموعة  رئي�صة  اأوب��راي��ن  ال�صيدة/كايرا  و�صعادة 
الإن�صان يف جمل�س الحتاد الأوروبي. اإىل جانب امل�صوؤول عن ملف دولة 

قطر يف هيئة العمل اخلارجي يف الحتاد الأوروبي.

و�رسح املري خالل لقاءاته التداعيات احلقوقية والإن�صانية جراء احل�صار 
الإن�صان  حقوق  اأو�صاع  على  الكارثية  وماآلته  قطر  دولة  على  امل�رسوب 
الدويل  القانون  منظور  من  احل�صار  م�رسوعية  عدم  موؤكدًا  اخلليج  مبنطقة 
واتفاقيات حقوق الإن�صان. وطالب ب�رسورة حتديد امل�صوؤوليات الدولية يف 

مواجهة دول احل�صار )اململكة العربية ال�صعودية و الإمارات والبحرين(.

د. المري يجري إجتماعات مع مسؤولي ملفات 
حقوق اإلنسان بالخارجية األلمانية. ويجتمع مع 

)GANHRI( رئيسة التحالف العالمي
برلين: 30 يونيو 2017م

على  اللقاءات  من  جمموعة  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور/  �صعادة  اأجرى 
اأكرمان، املدير  ال�صيد/ فيليب  اإجتمع مع  م�صتوى اخلارجية الأملانية حيث 
الإقليمي ملنطقة ال�رسق الأو�صط واملغرب، وال�صيدة يا�صمني باموك، م�صوؤولة 
مكتب حقوق الإن�صان. وبحث املري خالل هذه الإجتماعات تداعيات اأزمة 

احل�صار على اأو�صاع حقوق الإن�صان باملنطقة.

بينما اإجتمع �صعادة د. املري بالعا�صمة الأملانية برلني ب�صعادة الربوف�صرية 
الدكتورة/بيتا رودولف رئي�صة التحالف العاملي للموؤ�ص�صات الوطنية حلقوق 
الإنتهاكات  حول  مف�صاًل  �رسحًا  اللجنة  رئي�س  �صعادة  قدم  حيث  الإن�صان. 
الإن�صانية التي وقعت على املواطنني القطريني ومواطني دول جمل�س التعاون 
اخلليج العربي واملقيمني جراء احل�صار امل�رسوب على دولة قطر. ونقل د. 
املري لرئي�س التحالف العاملي للموؤ�ص�صات الوطنية تخوفه من وقوع مزيد 
من  املزيد  فر�س  من  احل�صار  دول  تهديد  بعد  الإن�صانية  النتهاكات  من 
العقوبات على ال�صعب القطري واخلليجي ب�صكل عام الأمر. بالإ�صافة على 
التحري�س التي تبثه ف�صايئات دول احل�صار للقيام بعمليات اإرهابية ت�صتهدف 
دولة قطر ومواطنيها يف حتٍد �صافر لقانون مكافحة الإرهاب والتفاقيات 

الدولية ذات ال�صلة.

اإنتهاكات  طالت  حيث  م�صتمر  تزايد  يف  املت�رسرين  �صكاوى  اأن  اإىل  م�صريًا 
دول احل�صار احلق يف التنقل والإقامة ومل ال�صمل الأ�رسي وامللكية والتعليم 
الدينية.  ال�صعائر  وال�صحة والعمالة املهاجرة ف�صاًل عن احلق يف ممار�صة 
موؤكدًا اأن هنالك نحو 30 األف اأ�رسة م�صرتكة بني دولة قطر ودول احل�صار مت 
ت�صتيتها بقرارات اإجالء مواطنيهم عن دولة قطر وطرد املواطنني القطريني 

أخبار )تحركات دولية(
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من بالدهم..

وفيما يتعلق باحلق يف حرية الراأي والتعبري لفت املري اإىل اأن هنالك تفهم 
دول  مطالبات  اأدان��ت  م�صتوياتها  اأعلى  على  الدولية  املنظمات  من  وا�صع 
اأكدت تلك املنظمات وعلى  التي تنتهك هذا احلق وقال املري: قد  احل�صار 
قناة  اإغالق  على  الإ���رسار  اأن  الإن�صان  حلقوق  ال�صامية  املفو�صية  راأ�صها 
اجلزيرة �صابقة غي تاريخ الإعالم احلر واأن املطالبة باإغالقها غري مقبولة 

وتغو�س ب�صكل خطري حرية الراأي والتعبري.

التحالف  رئي�صة  رودولف  بيتا  الدكتورة/  الربوف�صرية  اأ�صادت  جانبها  من 
اللجنة  به  تقوم  الذي  بالدور  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�ص�صات  العاملي 
رودولف  و�صجعت  الأزمة  هذه  خالل  قطر  بدولة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية 
على �رسورة اإ�صتمرار اللجنة للقيام بهذا الدور الهام. وقالت: يف مثل هذه 
الأو�صاع نحن بحاجة اإىل تعاون املوؤ�ص�صات الوطنية حلقوق الإن�صان اأكرث 

من اأي وقت م�صى.

اللجنة توقع إتفاقًا مع مكتب المحاماة الدولي 
الليف لتولى قضايا المتضررين من الحصار على 

قطر 
جنيف: 1 يوليو 2017م

للمحاماة  العاملي  لليف  مكتب  مع  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  وقعت 
مت�رسري  ق�صايا  تويل  )لليف(  الثاين  الطرف  مبوجبه  يتوىل  عقدًا  بجنيف 
القطريني  املواطنني  من  قطر  على  احل�صار  ج��راء  الإن�صانية  النتهاكات 
الوطنية  للجنة  ب�صكاويهم  جل��اأوا  ممن  التعاون  دول  جمل�س  مواطني  اأو 
مزاعمها  يف  العربية  لقناة  القانونية  للمالحقة  بالإ�صافة  الإن�صان.  حلقوق 
واإفرتاءاتها على اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر. وقد وقع عن 
مكتب  فيما وقع عن  املري  بن �صميخ  علي  الدكتور/  �صعادة  رئي�صها  اللجنة 

املحاماة رئي�صه الدكتور/ فيجو هي�صكانن.

التوقيع  مت  الذي  الدويل  املحاماة  مكتب  اأن  اللجنة  رئي�س  �صعادة  واأو�صح 
معه واأحيلت له كافة �صكاوى املت�رسرين ذو خربة وا�صعة يف جمال ق�صايا 
حقوق الإن�صان هنالك العديد من الآليات التي �صيعمل من خاللها هذا املكتب 
ذات  الوطنية  املحاكم  عرب  قطر  بدولة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  واللجنة 
الخت�صا�س العاملي اأو من خالل املحكام الوطنية يف دول احل�صار نف�صها. 
لفتًا اإىل ان املكتب �صيقوم بدرا�صة كل حالة على حدا ليتم حتديد اآلية احلل 
الق�صايا  بتوثيق  �صيقوم  اأن مكتب املحاماة  واأكد د. املري  تنا�صبها.  التي 
املحاكم  اآىل  اللجوء  جانب  اإىل  و  املحاكم  يف  التقا�صي  اإج��راءات  ح�صب 

الوطنية للدول املحا�رسة لطلب البث يف الق�صايا و التعوي�صات .

 واأ�صار املري اإىل اأن هنالك اإجراءات وحتركات قانونية وق�صائية اأقوى 
عنها  الك�صف  عدم  املري  وف�صل  ال�صوي�رسي.  املحاماة  مكتب  بها  �صيقوم 
ل�رسيتها. وقال:)حتى لو ُحلت الأزمة على امل�صتوى ال�صيا�صي والدبلوما�صي 

�صت�صتمر الإجراءات القانونية اإىل منتهاها حتى يعود احلق لأهله(.

ودعا املري كل من ت�رسر من اإنتهاكات احل�صار على قطر بتوثيق �صكواهم 
لدى اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان �صواء كانت اإنتهاكات يف احلق يف العمل 
اأو التنقل اأو الإقامة اأو مل ال�صمل الأ�رسي اأو امللكية اأو اأّيًا من النتهاكات 
الإن�صانية. لفتًا اإىل ان اللجنة وثقت يف تقاريرها اأكرث من 2450 �صكوى 
منذ بداية اأزمة احل�صار وقال: هذه ال�صكاوى املوثقة �صيتم حتويلها ملكتب 
الذي  ال�رسر  جرب  مبداأ  يف  ورد  ما  وفق  معها  ليتعامل  ال��دويل  املحاماة 
اأقرته التفاقيات الدولية حلقوق الإن�صان اأو حتى عرب الإجراء اخلا�س اأو 
و�صع  الإجراء  هذا  املري:  د.  وقال   )1503( بالإجراء  دوليًا  يعرف  ما 
باأدلة  دة  واملوؤيَّ اجل�صيمة،  لالنتهاكات  الثابتة  لالأمناط  الت�صدي  اأجل  من 
موثوق بها، جلميع حقوق الإن�صان وجميع احلريات الأ�صا�صية التي تقع يف 
اأي جزء من اأجزاء العامل ويف اأي ظرف من الظروف. واأ�صاف: يف هذه 
احلالة يحتفظ اإجراء ال�صكاوى بطابعه ال�رسي بغية تعزيز التعاون مع الدولة 
املعنية. ويتعني اأن يكون الإجراء، موجهًا خلدمة ال�صحايا واأن ُيعمل به يف 

الوقت املنا�صب.
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وقال املري: ميكن لأي مت�رسر وثق حالته باللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان 
�صحايا  جلميع  واأ�صاف:ميكن  ال��دويل.  القانون  وف��ق  تعوي�صه  يتم  اأن 
انتهاكات حقوق الإن�صان يف هذه الأزمة احل�صول على اإن�صاف فّعال و جرب 

ال�رسر على اأ�صا�س هذه املعايري القانونية املعرتف بها،

الدويل  املحاماة  مكتب  رئي�س  هي�صكانن  فيجو  الدكتور/  قال  ناحييه  من 
واملخت�س يف التحكيم الدويل واملنازعات: اإن هنالك عدد كبري من ال�صكاوى 
التي �صجلتتها اللجنةالوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر ونحن ب�صدد اإتخاذ 
الأدل��ة  ومراجعة  ال�صكاوى  هذه  جتميع  يف  تتلخ�س  اخلطوات  من  العديد 

ودرا�صة كل �صكوى على حدا لتحديد اجلهة الق�صائية التي تنا�صبها

د. المري يجتمع مع مسؤول ملفات حقوق 
اإلنسان بالخارجية الهولندية

أمستردام: 4 يوليو 2017م

اإجتمع �صعادة الدكتور/ علي بن �صميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق 
فليت  دير  فان  بيرت  ال�صيد  ب�صعادة  اأم�صرتدام  الهولندية  بالعا�صمة  الإن�صان 
رئي�س اإدارة املنظمات املتعددة الأطراف وحقوق الن�صان بوزارة اخلارجية 
ب��وزارة  الإن�صان  حقوق  ملفات  م�صوؤويل  زيليرناث  م��ارك  ال�صيد  ونائبه 
النتهاكات  تقارير  املري  د.  ا�صتعر�س  حيث  هولندا.  ململكة  اخلارجية 
اإرتكبتها دول احل�صار على مواطني دولة قطر والكثري من مواطنيهم  التي 
الجتماع  وبحث  الإن�صان.  حلقوق  الوطنية  للجنة  ب�صكاويهم  جلاأوا  الذين 
اأهمية الناأي بق�صايا حقوق الإن�صان عن ال�صيا�صة خا�صة فيما ي�صهده املجتمع 
مبنطقة اخلليج من تداخالت اأ�رسية واإجتماعية. واأكد املري يف ت�رسيحات 
يف  قطر  بدولة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأن  الجتماع  عقب  �صحفية 
طريقها حل�صد دويل للخروج باإجماع من الأ�رسة الدولية لإدانة الإنتهاكات 
مع  املكثفة  اللقاءات  عرب  وذلك  قطر  دولة  على  احل�صار  جراء  الإن�صانية 
وكندا  اأورب��ا  لدول  الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  ال�صلة  ذات  الدولية  املنظمات 

واأمريكا.

د. المري: إطالة أمد الوساطة والمفاوضات 
إضاعة لحق المتضررين من الحصار

باريس: 6 يوليو 2017م

حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�س  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور/  �صعادة  اأكد 
اخلارجية  ب��وزارة  الإن�صان  حقوق  وملفات  اخلارجية  مل�صوؤويل  الإن�صان 
الفرن�صية اأن احلياد غري مقبول حينما يتعلق الأمر بحقوق الإن�صان ومعاقبة 
ال�صعوب، واأن طول اأمد الو�صاطة واملفاو�صات فيه اإ�صاعة حلقوق مواطني 

دولة قطر واملقيمني على اأر�صها ومواطني دول احل�صار اأنف�صهم.

الأوربية  اأجراها د.املري خالل جولته  التي  جاء ذلك خالل الجتماعات 
الجتماعات.          ه��ذه  �صملت  ببار�س.  الفرن�صية  اخلارجية  امل�صوؤويل  مع 
املتحدة  ب��الأمم  املعنية  الإدارة  نائبة  في�صري  كورمن  فلورين�س  ال�صيدة/ 
البعثة و�صفري حقوق  الدولية وال�صيد/ برونو كاو�صانيل رئي�س  واملنظمات 

وال�صيد/  الإن�صان  حقوق  �صفري  بعثة  ع�صو  مارو�س  اأنا  وال�صيدة/  الإن�صان 
اأدرين بينيلي نائب رئي�س ال�رسق الأو�صط وال�صيد/ رومان اأوتال من املكتب 
ال�صفارة  امل�صوؤول عن دولة قطر. فيما اجتمع �صعادة الدكتور املري مبقر 
اإدانتهم ملطالب دول  اأكدوا  الذين  بباري�س مع مرا�صلون باحلدود  القطرية 
د.  واأبلغوا  لها  التابعة  والقنوات  اجلزيرة  قناة  باإغالق  اخلا�صة  احل�صار 
والتعبري  ال��راأي  حرية  تغو�س  التي  املطالب  لهذه  التام  برف�صهم  املري 
اإىل  واأ�صاروا  العقوبة على املتعاطفني مع دولة قطر  اإقرار  اإىل  بالإ�صافة 

اأنهم يتحركون على ال�صعيد الدويل يف هذا ال�صاأن.

الفرن�صية وم�صوؤويل مرا�صلون بال  اأبلغ د. املري م�صوؤويل اخلارجية  بينما 
الإن�صان بدولة قطر ما�صية يف حتركاتها  الوطنية حلقوق  اللجنة  اأن  حدود 
الدولية والإقليمية لت�صخري كافة الآيات القانونية والق�صائية لرفع الغنب عن 

املت�رسرين من اأزمة احل�صار على دولة قطر.

النتهاكات  ملف  الإن�صان،  حلقوق  الوطنية  اللجنة  �صلمت  ال�صياق  ذات  ويف 
العربية  )اململكة  الثالث  احل�صار  بدول  التعليمية  املوؤ�ص�صات  ارتكبتها  التي 
والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  والبحرين(؛  والإم���ارات  ال�صعودية 

الدكتور املري  �صعادة  اأجتمع  باري�س. حيث  )اليون�صكو( ومقرها  والثقافة 
مع ال�صيد/ اأيريك فاآلت م�صاعد املدير العام للعالقات اخلارجية واملعلومات 
العامة. بالإ�صافة اإىل ت�صليمها ما ر�صدته اللجنة من ترويج خلطاب الكراهية 
موؤ�ص�صات  قبل  من  ال�صادرة  قطر  دول��ة  مع  التعاطف  عقوبات  وق��رارات 
التعبري  احلق يف  اإنتهاك  اإىل جانب  احل�صار  دول  واإعالم  �صيادية  حكومية 

وال�صحافة.

أخبار )تحركات دولية(
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املنظمة  بو�صفها  لليون�صكو  رفعها  مت  التي  املحاور  هذه  اأن  املري  وقال 
الدولية املخت�صة للبت يف هذه الق�صايا وو�صع حد للتجاوزات الاّل اإن�صانية 
التي اإرتكبتها دول احل�صار، لفتًا اإىل اأن ما روجته تلك الدول من خطااب 
للكراهية وقمع حلرية الراأي والتعبري يتنافى جملة وتف�صياًل مع ما اأوردته 
الوطنية  اللجنة  اأن  موؤكدًا  ال�صدد.  هذا  يف  الدولية  واملواثيق  التفاقيات 
الإعالمية  واملوؤ�ص�صات  الأ�صخا�س  �صتالحق  قطر  بدولة  الإن�صان  حلقوق 
املوجهة واملروجة لبث خطاب الكراهية ق�صائيًا بوثائق ودلئل ل تخطئها 

عني العدالة الدولية.

اأكرث  اأن  لليون�صكو  اأو�صح املري  التعليم،  باإنتهاكات احلق يف  وفيما يتعلق 
املتحدة حيث  العربية  الإمارات  التعليم كانت من دولة  انتهاكات احلق يف 
بلغت )85(. فيما بلغت )29( اإنتهاك يف اململكة العربية ال�صعودية و)25( يف 
مملكة البحرين. وقال املري: هذه النتهاكات دفعتها اإىل رفع جمموعة من 
ال�صكاوى ذات ال�صلة بتلك النتهاكات اإىل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة )اليون�صكو(. وطالب د. املري اجلامعات واملوؤ�ص�صات التعليمية يف 
دول احل�صار الثالث اأن تنحي اخلالفات ال�صيا�صية جانبًا واأن تراعي حقوق 

الطلبة القطريني واأن لت�صع العوائق والعراقيل اأمام حقهم يف التعليم .

وقال: اإن احل�صار غري القانوين امل�رسوب على دولة قطر اأعقبته اإجراءات 
تع�صفية التي تنتهك كافة اأعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإن�صان، ما اأدى 
والقت�صادية  املدنية  احلقوق  من  ملجموعة  ج�صيمة  انتهاكات  وقوع  اإىل 
احل�صار  هذا  اأثر  حيث   ، التعليم  يف  احلق  ومنها  والثقافية  والجتماعية 
اجلائر على حق الطلبة القطريني يف التعليم وت�صبب يف حرمانهم من ممار�صة 
حلقوق  الدولية  املواثيق  عليه  ن�صت  الذي  النحو  على  به  والتمتع  احلق  هذا 

الإن�صان.

ارتكبتها  التي  النتهاكات  من  العديد  اللجنة ر�صدت  اأن  اإىل  املري  واأ�صار 
املوؤ�ص�صات التعليمية بالدول الثالث ل�صيما دولة الإمارات العربية املتحدة 
بحق هوؤلء الطلبة يف التعليم والتي متثلت يف مظاهر عدة منها عدم ال�صماح 
للطلبة القطريني من ا�صتكمال امتحانات نهاية ال�صنة الدرا�صية ورف�س ت�صليم 
احل�صابات  اإغ��الق  جانب  اإىل  بتخرجهم.  تفيد  �صهادات  القطريني  الطالب 
التعليمية للطالب القطريني. واإنهاء قيد الطالب القطريني ب�صكل تع�صفي دون 
التعليمية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  تقرتفه  ما  اأن  اإىل  منوهًا   . اأ�صباب  ذكر 
على احلق يف  وتعديًا ج�صيمًا  انتهاكًا �صارخًا  ي�صكل  الثالث  الدول  تلك  يف 
يتم  اأ�صا�صها  على  التي  الدولية  واملعايري  الأ�ص�س  مع  يتنافى  كما  التعليم، 
تقومي وت�صنيف وترتيب اجلامعات واملوؤ�ص�صات التعليمية، ف�صال عن خمالفته 

لكافة مواثيق �رسف واأخالقيات مهنة التعليم.

رئيس اللجنة يجتمع بمسؤولين من إدارة 
حقوق اإلنسان بالخارجية السويسرية بجنيف

جنيف: 7 يوليو 2017م

رفائيل  ال�صيد/  مع  بجنيف  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور/  �صعادة  اإجتمع 
الإن�صان،  حقوق  ب��اإدارة  امل�صوؤولني  ليندمين  ج��ورج  وال�صيد/  ناجيلي 
بوزارة  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�رسق  مكتب  من  دبلوما�صيني  بح�صور 

اخلارجية ال�صوي�رسية.

واأكد �صعادة الدكتور املري عقب الجتماع اأن هذه التحركات للجنة الوطنية 
حلقوق الإن�صان تاأتي �صمن احل�صد الدويل ملعاجلة الإنتهاكات التي اأرتكبتها 
التعاون  جمل�س  دول��ة  ومواطني  قطر  دول��ة  مواطني  على  احل�صار  دول 
اخلليجي. موؤكدا اأن اجلانب ال�صوي�رسي بدى متفهمًا لكافة الوثائق وامللفات 
مذكرة  هنالك  اأن  اإىل  م�صريًا  الأزمة.  خالل  اللجنة  ر�صدتها  التي  التقارير 
الإن�صان  حقوق  واإدارة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  بني  مربمة  تفاهم 
والتعاون  للتن�صيق  2014م  عام  يف  توقيعها  مت  ال�صوي�رسية  باخلارجية 
امل�صرتك وقال: املري ي�صتم ت�صخري هذه املذكرة وتفعيل اأهم بنودها لتحرك 
كافة  يف  الإن�صان  حقوق  اإنتهاكات  يف  املت�صببني  ومالحقة  وا�صع  دويل 

جمالتها منذ بداية اأزمة احل�صار.

د. المري يطالب الخارجية األمريكية بموقف 
واضح وصارم تجاه انتهاكات دول الحصار

واشنطن: 10 يوليو 2017م

الأمريكية  اخلارجية  وزارة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�س  طالب 
مبوقف وا�صح و�صارم جتاه النتهاكات والعقوبات اجلماعية التي يتعر�س 

لها ال�صعب القطري واملقيمني بدولة قطر جراء احل�صار.

جاء ذلك خالل اإجتماعه مبقر وزارة اخلارجية الأمريكية بوا�صنطن مع �صعادة 
ال�صيدة/  و�صعادة  بالإنابة  اخلارجية  وزير  م�صاعدة  جرمني  األن  ال�صيدة/ 
كر�صتينا لو�صو�صن رئي�س مكتب حقوق الإن�صان و�صوؤون العمال باخلارجية 
الأمريكية .واأو�صح املري اخلطوات والإجراءات القانونية التي اإنتهاجتها 
املنظمات  الأزمة ومدى جتاوب  بداية  منذ  الإن�صان  الوطنية حلقوق  اللجنة 
والوكالت الدولية املتخ�ص�صة واإدانتها لهذا احل�صار. واكد على اأن تغليب 
منطق امل�صالح ل يجب اأن يكون على ح�صاب املبادئ والأخال والقيم الدولية 

واتفقيات حقوق الإن�صان.

لقاءات مكثفة وتحركات واسعة لسعادة رئيس 
اللجنة بواشنطن

واشنطن: 11 يوليو 2017م

اأجرى �صعادة الدكتور/ علي بن �صميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق 
على  ومكثفة  وا�صعة  حتركات  وا�صنطن  الأمريكية  بالعا�صمة  الإن�صان 
امل�صتويني الدبلوما�صي والإعالمي. حيث اجتمع د. املري مع ال�صيد/ بيرت 
كوهاري�س مدير م�رسوع الأمن الأمريكي. كما عقد ندوتني بنادي ال�صحافة 
الوطني بوا�صنطن ح�رس الأوىل منهما العديد من ممثلي كربيات املوؤ�ص�صات 
الإعالمية وكبار ال�صخ�صيات ال�صحفية وممثلي املنظمات والنقابات الإعالمية 
بوا�صنطن منها )�صي اأن اأن – التلغراف-واأم اأ�س اأن بي �صي – �صي بي اأ�س- 
فورين بولي�صي- وال �صرتيت جورنال(. بينما خاطب د. املري يف الندوة 
الثانية اأكرث من 100 �صخ�صية فيها نخبة من ال�صيا�صيني والأكادمييني وقادة 
ال�صيدة/ �صارون  البحوث الأمريكية. كما اجتمع �صعادته مع �صعادة  مراكز 
م�صتجدات  اإطار  يف  وذلك  لل�صحافة  الدويل  املركز  رئي�س  نائب  مو�صايف 
واإنعكا�صاتها  اأر�صها  على  واملقيمني  ومواطنيها  قطر  على  احل�صار  اأزمة 
على اأو�صاع حقوق الإن�صان. اإىل جانب اخلروقات التي طالت املعاهدات 
واملواثيق والتفاقيات الدولية. حيث اأكد د. املري خالل تلك اللقاءات اأنه 
يجب على الدارة الأمريكية و الدول الأخرى وقف النتهاكات قبل احلديث 
عن الو�صاطة و احللول ال�صيا�صية، بالإ�صافة اإىل جعل ملف حقوق الإن�صان 
على اأولوية الأجندات ال�صيا�صية. مطالبًا ب�رسورة عدم اإطالة ماآ�صاة النا�س 

حتت اية ذريعة كانت.
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وعقب اجتماعه مع مدير م�رسوع الأمن الأمريكي. واأكد د. املري خالل 
الجتماع اأن دول احل�صار اإنتهكت املبادئ الأ�صا�صية حلقوق الإن�صان الأمر 
الذي قد ينعك�س على ا�صتقرار واأمن املنطقة بل هي مهدد فعلي لالأمن وال�صلم 

الدوليني. 

انتهاكات دول احل�صار قدم د. املري  لك�صف  اإطار احلملة الإعالمية  ويف 
مف�صال  �رسحا  بوا�صنطن؛  الوطني  ال�صحافة  بنادي  منف�صلتني  ندوتني  خالل 
حول مدى انعكا�صات اأزمة احل�صار امل�رسوب على دولة قطر على اأو�صاع 
اأكرث  العربي. وتناول د. املري بزاوية  الإن�صان يف منطقة اخلليج  حقوق 
والتعبري مبطلبهم  الراأي  على احلق يف حرية  انتهاك دول احل�صار  تف�صيال 
وقال  لها.  التابعة  والف�صائيات  الإعالمية  اجلزيرة  �صبكة  لإغالق  الداعي 
املري: يعد هذا املطلب من اأغرب واق�صي املطالب التي تنتهك الإعالم احلر 
اأن دولة قطر مل حتجب ف�صائيات دول احل�صار  موؤكدًا  ال� 21.  القرن  يف 
فدولة قطر لتتعامل باملثل يف جمال النتهاكات لأن م�صاألة اإحرتام مبادئ 
حقوق الإن�صان را�صخة يف الدول الدميقراطية ومال نقبله على �صعبنا ل ميكن 
اأن نقبله على ال�صعوب الأخرى. واأكد املري اأن الدفاع عن قناة اجلزيرة هو 
رمزية ملبداأ الدفاع عن حرية الراأي والتعبري وو�صائل الإعالم مبا يف ذلك 

ف�صائيات دول احل�صار نف�صها. 

يف ذات ال�صياق كان �صعادة رئي�س اللجنة جمتمع م�صاء 10 يوليو 2017م 
على  وذلك  املتحدة.  بالوليات  املوؤثرة  ال�صخ�صيات  من  عدد  مع  بوا�صنطن 
هام�س ماأدبة ع�صاء قدم بعدها د. املري نبذة حول قانونية احل�صار على 

دولة قطر من منظور القانون الدويل ومواثيق حقوق الإن�صان.

العفو الدولية تطالب بالرفع الفوري للحصار
لندن: 12 يوليو 2017م

الثالث  الدول  قبل  من  املتخذة  الجراءات  بان  الدولية  العفو  منظمة  اكدت 
الو�صع  تعالج  ول  كافية  وغري  مبهمة  البحرين(   – المارات   – )ال�صعودية 
بن  علي  الدكتور/  �صعادة  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  والن�صاين.  احلقوقي 
�صميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية بدولة قطر؛ اليوم ب�صعادة ال�صيد/ �صليل 
�صيتي الأمني العام ملنظمة العفو الدولية مبقر املنظمة بالعا�صمة الربيطانية 
لندن. وذلك يف اإطار �رسح تداعيات احل�صار امل�رسوب على دولة قطر وما 
نتج عنه من خروقات خطرية للقانون الدويل حلقوق الإن�صان وانتهاك اأغلب 
ا�صتنكاره  عن  �صيتي  وعرب  وقطريني.  خليجيني  ملواطنني  الإ�صا�صية  احلقوق 
كافة  مع  الدولية  العفو  منظمة  ا�صتمرار  موؤكدًا  النتهاكات  لهذه  ال�صديد 

الأطراف املعنية واملنظمات الدولية لوقف هذه النتهاكات

تداعيات  ملعاجلة  املتخذة  الج��راءات  بان  العام  المني  �صعادة  اكد  حيث 
احل�صار ب�صاأن ال�رس امل�صرتكة غري كافية ومبهمة و تفتقر لالآليات كما لميكن 
ان تنزع احلقوق ثم متنح جزء منها با�صتثناءات فاحلقوق ا�صيلة يف الن�صان 
ول ميكن التنازل عنها او جتزئتها، كما اكد باأن هذه الجرائات مت�س كافة 
احلقوق الخرى املنتهكة من جراء احل�صار وطالب الرفع الفوري للح�صار. 

كما اكد باأن منظمة العفو الدولية م�صتمرة يف حتركاتها الدولية من اجل رفع 
هذا احل�صار.

الدولية  العفو  منظمة  بها وفد  قام  التي  الزيارة  الجتماع عقب  وجاء هذا 
ا�صتقبلتها  التي  اإن�صانية  حالت  على  وقف  الذي  الدوحة  القطرية  للعا�صمة 
اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر طالت اأعداد كبرية من املواطنني 

القطريني واخلليجيني و�صلت لأكرث من 700 حالة.

مع  الجتماعات  من  العديد  لندن  زيارته  اأثناء  امل��ري  د.  اأج��رى  بينما 

حيث  الدوليني.  واملحاميني  ال�صلة  ذات  احلقوقية  وال�صخ�صيات  املنظمات 
اجتمع مع م�صوؤويل الفدرالية الدولية لل�صحفيني وبحث معهم تاأثريات احل�صار 
على حرية الراأي والتعبري وحماية ال�صحفيني. وتناول الجتماع العقوبات 
تعاطفهم  ملجرد  املقاطعة  بدول  اخلليجيني  املواطنني  مواجهة  يف  الكبرية 
الت�صييق على  اإن�صانية، عالوة على  اإنتهاكات  بدولة قطر من  ما يجري  مع 
ال�صحفيني والنا�صطني يف مواقع التوا�صل الجتماعي من جانب تلك الدول 
وجترمي ال�صحفيني الراف�صني لهذا احل�صار. فيما عربت الفدرالية الدولية عن 
ا�صتنكارها ال�صديد ملا يحدث من م�صايقات حدت من احلق يف حرية الراأي 
والتعبري، واأكدت على �رسورة التدخل ال�رسيع لوقف الإجراءات التع�صفية 
التي طالت القنوات الف�صائية الراف�صة للح�صار واإغالق مكاتب قناة اجلزيرة 
الف�صائية ومنع بث القنوات القطرية والقنوات املت�صامنة مع قطر ف�صاًل عن 
حجب ال�صحف القطرية على مواطني الدول الثالث- ال�صعودية،الإمارات، 
البحرين- الأمر الذي اعتربته خرق وا�صح حلرية الراأي والتعبري واحلق يف 

احل�صول على املعلومات. 

الإعالمية  التدخل والتوا�صل مع كافة املنظمات  وطالب د. املري ب�رسعة 
ومنظمات الدفاع عن حماية ال�صحفيني والدفاع عن حرية الراأي والتعبري. 
بع�س  ح�صار  انتهاكات  لف�صح  اجلهود  تكثيف  �رسورة  على  املري  و�صدد 

دول اخلليج على قطر.

د. المري يلتقي األمين العام المساعد لشؤون 
حقوق اإلنسان ورؤساء البعثات الديبلوماسية 

باألمم المتحدة 
نيويورك: 15 يوليو 2017م

ل�رسح  وا�صعة  حتركات  بنيويورك  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأجرت 
اآثار احل�صار على دولة قطر واملرتتبة على املت�رسيني �صواء على امل�صتوى 
املادي اأو املعنوي وو�صع اآليات ل�صمانات قانونية دولية لعدم تكرار هذه 
النتهاكات حتت اأّيا من الظروف املتعلقة بالنزاعات واخلالفات ال�صيا�صية.

الوطنية  اللجنة  الدكتور/ علي بن �صميخ املري رئي�س  �صعادة  اجتمع   حيث 
ل�صوؤون  امل�صاعد  العام  الأمني  جيلمور  اأندرو  ال�صيد/  مع  الإن�صان  حلقوق 
الدعوة  الجتماع  خالل  املري  د.  املتحدة.وجدد  بالأمم  الإن�صان  حقوق 
لأهمية التحرك ال�رسيع للحد من تفاقم اإنتهاكات املبادئ الأ�صا�صية حلقوق 
من  اأر�صها  على  واملقيمني  قطر  دولة  مواطنو  لها  تعر�س  التي  الإن�صان 

أخبار )تحركات دولية(
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الناأي يف هذه  اأهمية  دول جمل�س التعاون واجلن�صيات الأخرى. واأكد على 
الأزمة بالق�صايا الإن�صانية عن الواقع ال�صيا�صي. وقال املري: اإن اخلالفات 
ال�صيا�صية اإن طال اأمدها اأو ق�رس فاإن اأمر حلها مرتوك لو�صاطات ال�صا�صة 
لإنتظار  قابل  غري  اأمر  فهو  الإن�صان  بحقوق  امل�صا�س  اأما  والدبلوما�صيني؛ 
حلقوق  ال�صامي  املفو�س  ملكتب  بال�صكر  وتوجه  ال�صيا�صية.  املفاو�صات 
�صحايا  عن  الغنب  لرفع  القانوين  النهج  التزام  يف  جهوده  على  الإن�صان 

النتهاكات الإن�صانية. 

باأ�صحاب  بنويورك  الأمم املتحدة  التقى د. املري مبقر  ثاٍن  ويف اجتماع 
والأرجنتني  )�صوي�رسا  ل��دول  الدبلوما�صية  البعثات  روؤ���ص��اء  ال�صعادة 
وكو�صتاريكا وغانا وال�صويد وخلت�صتان(. وا�صتعر�س د. املري خالل هذه 
واإنعكا�صاتها  قطر  دولة  على  اأزمة احل�صار امل�رسوب  م�صتجدات  اللقاءات 

على الو�صع الإن�صاين.

لهيومن  التنفيذي  المدير  مع  يجتمع  المري  د. 
رايتس

نيويورك: 15 يوليو 2017م

اإجتمع �صعادة الدكتور/ علي بن �صميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق 
هيومان  ملنظمة  التنفيذي  املدير  روث  كينيث  ال�صيد/  مع  ملري  الإن�صان 
اأهمية ما  بنيويورك. واأكد د. املري خالل الجتماع على  رايت�س ووت�س 
وفد  زيارة  �صعادته  وثمن  قطر  على  احل�صار  اأزمة  خالل  املنظمة  به  تقوم 
ولقائهم  املت�رسرين  �صكاوى  على  وفدها  ووقوف  للدوحة  الأخري  املنطة 
�صحايا احل�صار مبا�رسة على مدار اأربعة اأيام متوا�صلة مبقر اللجنة الوطنية 
هيومن  منظمة  اأجرتها  التي  اللقاءات  هذه  اأن  اإىل  لفتًا  الإن�صان.  حلقوق 
يف  املت�صككني  لكل  وردًا  اإثباتًا  كانت  الدولية؛  العفو  منظمة  وقبلها  رايت�س 

م�صداقية الإنتهاكات التي ر�صدتها اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان منذ بداية 
العام  الراأي  تعبئة  �رسورة  اإىل  الجتماع  خالل  د.املري  ودعا  الأزمة. 
.ووقف  منه  املت�رسرين  وتعوي�س  قطر  دولة  عن  احل�صار  لرفع  ال��دويل 
�صعادته على نتائج زيارة وفد هيومن رايت�س اإىل الدوحة وقال: هذه النتائج 
ل يحق لنا التحدث عنها حتى تعلن عنها منظمة هيومن رايت�س يف الوقت الذي 
تراه منا�صبًا وفق ما يجري يف الأعراف الدولية. بينما بحث خالل الجتماع 
اللجنة ومنظمة  الإن�صان بني  الدفاع عن حقوق  التعاون وال�رساكة يف  �صبل 

هيومن رايت�س.

د. المري: الخالفات مع قطر تم اختالقها 
لشرعنة االنتهاكات اإلنسانية

لندن: 1 أغسطس 2018م

الإن�صان  الوطنية حلقوق  اللجنة  الدكتور/ علي بن �صميخ املري رئي�س  اأكد 
اأن اجلانب الإن�صاين هو الأكرث تاأثرًا جراء اأزمة احل�صار على دولة قطر. 
م�صريًا اإىل اأن دول احل�صار ا�صتهدفت خالل الأزمة حياة ال�صعوب اخلليجية 
والعملية  والتعليمية  ال�صحية  جوانبها  كافة  يف  اخلليج  منطقة  يف  واملقيمني 
النتهاكات  ل�رسعنة  اختالقها  مت  الأزم��ة  هذه  اأن  اإىل  لفتًا  والجتماعية. 

الإن�صانية التي باتت مك�صوفة ووا�صحه للكافة.

جاء ذلك خالل اجتماع �صعادة رئي�س اللجنة بلندن مع �صعادة ال�صيدة/ كارين 
وذلك  الوزارة.  مبقر  الربيطانية  للخارجية  ال�صيا�صي  العام  الرئي�س  بري�س 
يف اإطار �صل�صلة اجلولت ال�صابقة التي اأجراها د. املري مع م�صوؤويل ملفات 
الأوربية  العوا�صم  يف  اخلارجية  ب��وزارت  الإن�صان  وحقوق  اخلارجية 
والوليات املتحدة الأمريكية. وقال املري: )اإن دول احل�صار تتمادي يف 
اإنتهاكات حقوق الإن�صان التي مل ترتك حقًا مكفوًل اإل وجتاوزته بخروقات 
�صارخ لالتفاقيات واملواثيق الدولية حتى طالت احلق يف ممار�صة ال�صعائر 

الدينية بدواعي خالفات �صيا�صية.

ودعا اخلارجية الربيطانية ل�صتمرار يف دورها وواجبها الدويل يف هذه 
لإدانة  الدولية  املنظمات  مع  جنب  اإىل  جنبًا  احلقوقية  اآلياتها  عرب  الأزمة 
تلك اخلروقات وال�صعط لإنهائها. ونوه املري على اأن احلياد غري مقبول 
حينما تهدد الألف من النا�س وقال: )ل ميكن اأن نكون على حياد يف ق�صايا 
النتهاكات( معتربًا اأن ال�صكون عنها – النتهاكات- لي�س تنّكرًا لالتفاقيات 
الدولية فح�صب واإمنا هو تنّكرًا للمبادئ والأخالق الدولية. واأ�صاد يف الوقت 
الربيطانية  ال�صحفيني  ونقابات  املنظمات  تقوم  الذي  الكبري  بالدور  نف�صه 
جانب  اإىل  قطر.  دولة  على  احل�صار  عن  الناجمة  النتهاكات  مناه�صة  يف 
التجاوب الكبري الذي مل�صه خالل جولته يف العديد من العوا�صم الأوروبية.
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خالل ندوة بالبرلمان البريطاني … د. المري: 
البيئة التشريعية لالستثمار بدول الحصار غير 

آمنة وتهدد الحق في الملكية
لندن: 2 أغسطس 2018م

ك�صف �صعادة الدكتور/ علي بن �صميخ املري اأن النتهاكات التي ارتكبتها 
احل�صار  بداية  منذ  امللكية  يف  احلق  يف  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
الهائل  الكم  هذا  اأن  املري  واأو�صح  انتهاكًا   )320( بلغت  قطر  دولة  على 
من التنهاكات التي تعر�س لها اأ�صحاب الأمالك و ال�رسكات يف تلك دول 
اآمنة  ت�رسيعية  بيئة  وجود  عدم  على  يوؤكد  الإم��ارات  يف  وبخا�صة  احل�صار 
النا�س  م�صالح  تهديد  دولة  لأي  يحق  ل  وقال:  الإم��ارات  يف  للم�صتثمرين 
واإغالق �رسكات و اأخذ ملكيات و منع التحويالت املالية و ت�رسيح العمال و 

غريها من النتهاكات بدواعي اخلالفات ال�صيا�صية.

للخليج و�صبه اجلزيرة  اأك�صفورد  منتدى  نظمها  التي  الندوة   جاء ذلك خالل 
و  دبلوما�صيني  بح�صور  بلندن  الربيطاين  الربملان  مبقر  للدرا�صات  العربية 
اأع�صاء من جمل�س اللودرات و ممثلي مراكز الفكر قطاع اخلا�س و بع�س 

الإعالميني و الأكادميني؛ حيث اأدار الندوة اللورد بروفي�س تويد.

فيما اأو�صح املري اأن اإنتهاكات اململكة العربية ال�صعودية للحق يف امللكية 
بلغ )596( �صكوى  الذي  العدد  انتهاكات المارات من حيث  اأكرث من  كان 
يف  القطريني  باملواطنني  اخلا�صة  احليوانية  ال��رثوة  يف  اأكرثها  انح�رس 
ال�صعودية وقال: لكن يف المارات التي تن�صب نف�صها الوجهة ال�صتثمارية 
الأوىل يف املنطقة تعددت فيها انتهاكات احلق يف املكلية ب�صكل خميف زعزع 

ثقة ال�رسكات يف بيئتها ال�صتثمارية.

حقوق  على  انعكا�صها  و  امل�صتة  الأ�رس  معاناة  على  املري  د.  تناول  كما 
حلقوق  الوطنية  للجنة  ح�صائية  اآخر  اأن  اإىل  م�صريًا  امل��راأة  حقوق  و  الطفل 
فيه  ت�صببت  انتهاكت   )318( هنالك  اأن  اإىل  اجلانب  هذا  يف  ك�صفت  الإن�صان 
انتهاك   )195( يف  البحرين  مملكة  ت�صببت  بينما  ال�صعودية  العربية  اململكة 
انتهاك. وقال   )63( المارات يف هذا اجلانب  دولة  انتهاكات  بلغت  فيما 
منذ  الخطر  كانت  امل�صرتكة  ال�رس  طالت  التي  النتهاكات  اإن  املري:  د. 
بداية احل�صار حيث اأثرت ب�صكل مبا�رس على الن�صيج الجتماعي لدول جمل�س 
التعاون التي تتداخل فيها الأن�صاب ب�صورة كبرية المر الذي انعك�س �صلبًا 
على حقوق املراأة والطفل وت�صببت يف معاناة نف�صية �صديدة ي�صعب معاجلتها 
هذا  اأن  على  نوؤكد  اأن  يجعلنا  ما  هذه  واأ�صاف:  الطويل.  املدى  على  اإل 
احل�صار ميثل عقاب جماعي لل�صعوب اخلليجية وا�صتهداف للقيم الجتماعية 
ال�صائدة يف منطقة اخلليج. م�صريًا اإىل اأن دول احل�صار فر�صت هذه العقوبات 

وهددت مبزيد منها يف اإطار ت�صعيدها لالأزمة وقال: يف هذا اجلانب خمالفة 
للمواثيق  اخلروقات  يف  واإمعان  الإن�صان  حلقوق  الدويل  للقانون  �رسيحة 
واملعاهدات الدولية. وقال: دول احل�صار متادت يف النتهاكات الن�صانية 
يف  احلقوقي  امللف  تنتهك  العامل  هذا  يف  وحدها  تعي�س  كاأنها  وازع  دون 
غطاء �صيا�صي. وطالب املري يف هذا ال�صدد جتنيب املدنيني من اأية تداعيات 
تنعك�س �صلبًا على حقوقهم التي كفلتها لهم التفاقيات الدولية لتحقيق مكا�صب 
واملنظمات  الربيطاين  بلربملان  احلقوقية  اللجان  ودعا  �صيقة.  �صيا�صية 
يف  بدورها  للم�صاهمة  املتحدة  باململكة  الإن�صان  حقوق  جمال  يف  النا�صطة 
طرح ق�صايا انتهاكات دول احل�صار الإن�صانية جراء خالفاتها ال�صيا�صية مع 

دولة قطر يف كافة املحافل الدولية وعلى راأ�صها جمل�س حقوق الإن�صان.

تاأثروا  الذين  العمال  اأو�صاع  الندوة  خالل  اللجنة  رئي�س  �صعادة  اأثار  كما 
من احل�صار خا�صة العاملني بدولة قطر من دول جمل�س التعاون الذين مت 
جانب  اإىل  ذلك  بالدوحة،  عملهم  راأ�س  على  وهم  املغادرة  على  ارغامهم 
عمالة القطريني يف اململكة العربية والذين جتاوز عددهم ال� )850( عامل.

طردوا  الذين  الطالبات  و  الطلبة  معاناة  الندوة  خالل  املري  د.  وتناول 
�رسيحة  خمالفة  يف  لالمتحانات  اجللو�س  من  وحرمانهم  اجلامعات  من 
ال�صاأن  هذا  يف  اللجنة  اإح�صائيات  اأن  اإىل  لفتًا  اجلامعات  اعتماد  لقانون 
ويف   48 )ال�صعودية  يف  بلغ  قد  التعليم  يف  احلق  يف  النتهاك  اأن  اإىل  ت�صري 
المارات 120 ويف البحرين 27 انتهاك(. عالوة على النتهاكات يف احلق 
اململكة  تعامل  اأ�صاليب  كلها يف  انح�رست  فقد  الدينية  ال�صعائر  يف ممار�صة 
رم�صان  �صهر  بداية  مع  الأزمة  هذه  تزامن  ب�صبب  وذلك  ال�صعودية  العربية 
انتهاكات(   144( هذه  بلغت  وقد  احلج  مو�صم  م�صارف  حتى  وا�صتمرارها 
ت�رسر منه املواطنني واملقيمني بدولة قطر وقال: هذا الأمر بالغ احل�صا�صية 
الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  لخت�صا�صات  وفقًا  بدورنا  نقوم  جعلنا 
يف  بالنظر  املخت�صة  الدولية  اجلهات  كافة  نخاطب  اأن  القانونية  وطبيعتها 

انتهاكات احلق يف الدين والعقيدة.

واأ�صاف املري: ت�صظل اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان م�صتمرة يف جهودها 
الدولية والقليمية لرفع ال�رسر والغنب الذي تعر�س له املواطنني القطريني 
جمل�س  دول  مواطني  من  قطر  لدولة  القانونية  للولية  يخ�صع  من  وك��ل 
التعاون واملقمني بالدولة من اجلن�صيات الأخرى. ومتابعة ما يرتتب على 

هذه النتهاكات من اآثار اآنية وم�صتقبلية لكافة املت�رسرين.

بلندن/  الندوة حتدث فيها كل من الربوف�صري بجامعة كينغز كولج  اأن  يذكر 
ال�رسق  واأم��ن  �صيا�صات  م�صت�صار  باترك  ميل  والدكتور/  روبرت�س  ديفيد 
الأو�صط وال�صيدة/ �صينزيا بيانكو املحللة املخت�صة مبنطقة اخلليج. وح�رسها 
خرباء يف القت�صاد وال�صيا�صة والعالقات الدولية وممثلني لل�صحافة الدولية.
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3
 ، هيومن رايتس ووتش : إن عزل ا�مارات

البحرين ، السعودية لــقطر يتسبب � انتهاكات

خط�ة لحقوق ا�نسان ، ك� ينتهك الحق � 

 حرية التعب� و يؤدي إ� تشتت العائ�ت و 

 توقف الرعاية الطبية

وفد أورو� مكون من قضاة و محامي� و حقوقي�

 يزور مقر اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان ل¢ط�ع 

 ع» آثار ا¨نتهاكات جراء الحصار

 وفد من ا¯فوضية السامية لحقوق ا�نسان يزور مقر

اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان ل¢ط�ع ع» مستجدات

ا¨نتهاكات التي سببها الحصار 

 الوفد ا�ورو� : حصار قطر حرب حقيقية ع» ا³برياء

 و ا¯دني� و هذه القرارات عبارة عن نزوات أُتخذت بشكل

 اعتباطي و تºع كب� دون مراعاة حقوق ا�نسان القانونية

 ا¯عهد الدو� للصاحفة : إن التحالف الذي تقوده السعودية ³قفال

 شبكة الجزيرة هي مثال ع» التحديات التي يواجهها الصحفي� � ا¯نطقة

و يجب علينا أن نقول الحقيقة للسلطات حتى و إن كان صعباً و �

ذلك نستطيع جميعاً أن نتعلم من دولة قطر كيف واجهت التهديد 

 من دول الحصار 

 اتحاد البث ا³ورو� : متى ما وجد تهديد يطال الصحفي� و ا�ع�م

يجب علينا كجهات بث عامة الوقوف إ� جانبهم

د. عÉ بن صميخ لÇم� العام ا¯ساعد لشؤون

 : حقوق ا�نسان با³مم ا¯تحدة 

Ëإن خ�فات السياسية إن طال امدها أو ق

فإن امر حلها مÍوك لوساطات الساسة ، أما 

ا¯ساس بحقوق ا�نسان فهو امر غ� قابل 

 �نتظار ا¯فاوضات السياسية 

15/7/2017

اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان : تطالب

الجهات ا¯سؤولة عن الحج � ا¯ملكة العربية 

السعودي بعدم الزج بالشعائر الدينية � 

الخ�فات السياسية  القاÔة أو استع�لها 

 Õكأداة للضغط السيا 

18/7/2017

22/7/2017

23/7/2017

80 نسان  تحركات اللجنة الوطنية لحقوق ا��
 خ�ل 80 يوماً منذ بدء الحصار

24/7/2017

رئيس اللجنة يجتمع مع سفراء الهند و بنغ�ديش

و النيبال و باكستان و كشف خ�ل اجت�عه عن 

الصعوبات التي يواجهها منسوبيهم بالسعودية 

19/7/2017

اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان : يجب عÉ الجهات

ا¯سؤولة � ا�مارات العربية ا¯تحدة بعدم الزج 

 بحقوق ا¯ستثمرين الخاصة � الخ�فات السياسية 

Õلها كأداة للضغط السيا� و عدم استع

20/7/2017
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و النيبال و باكستان و كشف خ�ل اجت�عه عن 

الصعوبات التي يواجهها منسوبيهم بالسعودية 

19/7/2017

اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان : يجب عÉ الجهات

ا¯سؤولة � ا�مارات العربية ا¯تحدة بعدم الزج 

 بحقوق ا¯ستثمرين الخاصة � الخ�فات السياسية 

Õلها كأداة للضغط السيا� و عدم استع

20/7/2017
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30 يوليو 2017

 اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان ترفع شكوى للمقرر الخاص با�مم ا�تحدة

ا�عني بحرية الدين وا�عتقد ضد ا�ملكة العربية السعودية بشأن تسييس

.الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية 

 الدكتور/ ع� بن صميخ ا�ري يجتمع مع السيدة/ كارين ب�س

.الرئيس العام السيا¢  للخارجية ال�يطانية �قر الوزارة بلندن

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان: دول الحصار استهدفت

خ®ل ا�زمة حياة الشعوب الخليجية وا�قيمª © منطقة الخليج 

 © كافة جوانبها الصحية والتعليمية والعملية وا²جت±عية، و الجانب 

.السيا¢ © هذه ا�زمة تم اخت®قه لµعنة ا²نتهاكات ا�نسانية

 رئيس اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان خ®ل  ندوة بال��ان ال�يطا¼ : البيئة

ا²ستث±رية © دول الحصار غ� آمنة وتهدد الحق © ا�لكية

 اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان: قرار السلطات السعودية بفتح

ا�نفذ ال�ي والخط الجوي ا�باÄ خطوة نحو إزالة العراقيل

 والصعوبات التي واجهت إجراءات الحج لهذا العام ولكن ما 

يزال يكتنفه الغموض

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان تقريرها

 الشامل حول انتهاكات الحق © م±رسة الشعائر 

.الدينية منذ بداية الحصار عË دولة قطر

 لجنة ا²عت±د ا²عت±د الدولية التابعة للتحالف العا�ي

للمؤسسات الوطنية لحقوق ا�نسان ترفض شكوى دول

.الحصار بتجميد عضوية اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان © التحالف 

لجنة ا²عت±د الدولية: اللجنة الوطنية لحقوق ا²نسان

بدولة قطر، ومنذ بداية ا�زمة و قبلها، قد قامت بدورها © 

ح±ية و تعزيز حقوق ا�نسان وفقا �بادئ باريس التي تحكم 

. عمل ا�ؤسسات الوطنية لحقوق ا�نسان 

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان بدولة بياناً انتقدت فيه

الشكوى ا�قدمة ضدها من دول الحصار إÒ ا�فوضية السامية 

.لحقوق ا�نسان با�مم ا�تحدة 

دول الحصار طالبت © شكواها ضد اللحنة بتجميد نشاطها ©

التحالف العا�ي للمؤسسات الوطنية لحقوق ا�نسان وسحب التصنيف 

أ) من تقييمها. © سابقة خط�ة Ó يشهد تاريخ عمل ا�ؤسسات

.الوطنية لحقوق ا�نسان حول العاÓ مثي® لها 

 طالبت اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان © مؤÕر صحفي ب بفتح

ا�نفذ ال�ي والخط الجوي ا�باÄ لحجاج قطر

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان: التاريخ سيشهد عË ضعف

. ا×ليات العربية وا�س®مية وصمتها أمام انتهاكات حقوق ا²نسان 

20/8/2017

17/8/2017

24/8/2017

2/8/2017

1/8/2017

30/7/2017

29/7/2017

12/8/2017

11/8/2017
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تلقت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان منذ بدء احل�سار اآلف ال�سكاوى واللتما�سات ول ميكن اأن يتم ح�رش حجم الأو�ساع املاأ�ساوية والنتهاكات 
ال�سارخة حلقوق املواطنني واملقيمني على حد �سواء ب�سبب احل�سار على دولة قطر، فقد وثقت اللجنة العديد من احلالت التي م�ست احلق 
يف التنقل والتعليم والعمل وال�سحة وحقوق الطفل وت�ستيت ال�سمل الأ�رشي بطرق تع�سفية مهينة للكرامة الن�سانية، وغريها من احلقوق 
واحلريات التي ن�ست عليها املواثيق الدولية واإتفاقيات حقوق الإن�سان. ويف هذا اجلانب من جملة )ال�سحيفة( ن�ستعر�س بع�س احلالت على 

�سبيل املثال ل احل�رش والتي تو�سح مدى فداحة تلك النتهاكات

تشتيت الشمل األسري
 ،1990 عام  مواليد  من  اجلن�صية  �صعودية  وهي  ه(   . )ن  ال�صيدة 
زارت مقر اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان واأدلت ب�صهادتها وذكرت 
�صنوات  ثالث  منذ  اأرملة  "اأنا  له:  تعر�صت  الذي  النتهاك  تفا�صيل 
اجلن�صية  يحمالن  اللذين  القا�رسين  ولديَّ  مع  قطر  دولة  يف  واأُقيم 
الراتب  من  عائلتي  على  اأُن��ف��ق  ولكنني  عماًل  اأمتلك  ل  القطرية، 
التقاعدي لزوجي املتوفى الذي ُي�رَسف يل من دولة قطر واأَ�صتكمل 
تعليمي يف جامعة قطر، اأقطُن يف منزل ُم�صتاأجر ريثما تنتهي ق�صية 
ح�رس الإرث يف املحكمة، بتاريخ 8/ حزيران/ 2017 طلبت مني 
يل  ميكن  ل  اأبنائي،  بدون  اململكة  اإىل  العودة  ال�صعودية  ال�صلطات 
�صي  اأخ�صى من تعرُّ اأبنائي مبفردهم، لكنني  اأغادر قطر واأترك  اأن 

لإجراءات تع�صفية يف حال عدم امتثايل للقرار".

مع  ات�صل  اجلن�صية  بحريني  مواليد عام 1984  �س( من  )خ.  ال�صيد 
تفا�صيل  وذكر  مقرها،  زار  ثم  الإن�صان،  حلقوق  الوطنية  اللجنة 
يف  واأعمل  "اأُقيم  ب�صهادته:  اأدىل  اأن  بعد  له  �س  تعرَّ الذي  النتهاك 
دولة قطر مع زوجتي ووالدتي اللتني حتمالن اجلن�صية القطرية، اإنَّ 
قرار قطع العالقات مع دولة قطر �صُيجربين على ترك عملي وعائلتي 
يف قطر والعودة اإىل البحرين، كيف يل اأن اأترك زوجتي ووالدتي 
التي ُتعاين اإعاقة؟ وكيف مُيكن يل اأن اأترك عملي وحياتي هنا؟ اأنا ل 

اأرغب يف مغادرة قطر واأخ�صى من اأي اإجراء عقابي �صتتخذه ال�صلطات 
البحرينية بحقي".

من  القطرية ومتزوجة  اجلن�صية  اأحمل  "اأنا  له:  تعر�صت  الذي  النتهاك  تفا�صيل  الإن�صان، وذكرت  الوطنية حلقوق  للجنة  ب�صهادتها  )م. ب(  ال�صيدة  اأدلت 
لديه عمل هنا  اأُ�رستنا، زوجي  �صي�صطر زوجي واأولدي ملغادرة قطر و�صتتفرق  العالقات  لقرار قطع  اأ�رستي يف دولة قطر وكنتيجة  اأُقيم مع  بحريني، 

واأطفايل يتلَّقون التعليم، حياتي ُمهددة وم�صتقبل عائلتي جمهول يف ظل هذا القرار". 

إنتهاك الحق في التعليم:
�س )ف. م( طالب اإماراتي اجلن�صية من مواليد 1998 للحرمان من متابعة درا�صته،  تعرَّ
حلقوق  الوطنية  للجنة  ب�صهادته  اأدىل  القطرية.  اجلن�صية  �صاحبة  والدته  عن  ُف�صَل  كما 
"اأنا طالب يف ال�صف احلادي ع�رس  �س له:  الإن�صان وذكر تفا�صيل النتهاك الذي تعرَّ
اأقطن مع والدتي املطلقة  الثانوية يف الدوحة بقطر،  يف مدر�صة حممد بن عبد العزيز 
منعي  يف  �صيت�صبب  ما  قطر  مغادرة  الإماراتية  ال�صلطات  مني  طلبت  وقد  قطر  دولة  يف 
من اإكمايل الدرا�صة، كما �صيت�صبب هذا القرار يف ف�صلي عن والدتي التي حتمل اجلن�صية 

القطرية". 

)ح.ع( طالب قطري اجلن�صية من مواليد عام 1986 توا�صل مع اللجنة الوطنية حلقوق 
�س له: "اأنا طالب يف جامعة  الإن�صان واأدىل ب�صهادته وذكر تفا�صيل النتهاك الذي تعرَّ
العلوم التطبيقية يف دولة البحرين، يف 8/ حزيران/ 2017 منعتني ال�صلطات البحرينية 
من دخول اأرا�صيها، لن اأ�صتطيع التَّقدم اإىل الختبارات؛ ما �صيوؤدي بي اإىل الر�صوب". 
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وبح�صب ما اأدلت به ال�صيدة )اآ. ف( القطرية اجلن�صية للجنة الوطنية حلقوق الإن�صان فاإن جامعة ال�صارقة يف دولة الإمارات األغت قيدها يف اجلامعة ومنعتها 
من موا�صلة الدرا�صة حتى عام 2018 بعد قرار قطع العالقات مع قطر: "بعد اأن تكبَّدت امل�صاريف املالية كاملة اخلا�صة بالدورة التدريبية ال�صيفية يف 

جامعة ال�صارقة مت منعي من موا�صلة الدرا�صة وذلك يف 8/ حزيران/ 2017 ل بل وقد مت اإجباري على مغادرة الإمارات يف اليوم ذاته".

اأدىل  القطرية.  اجلن�صية  والدته �صاحبة  ُف�صَل عن  كما  درا�صته،  متابعة  للحرمان من  مواليد 2006  اجلن�صية من  �صعودي  )�س. ح( طالب  الطفل  �س  تعرَّ
�س له: "اأنا طالب يف ال�صف الرابع يف مدر�صة القاد�صية النموذجية امُل�صتقلة بقطر،  ب�صهادته للجنة الوطنية حلقوق الإن�صان وذكر تفا�صيل النتهاك الذي تعرَّ
اأقطُن مع والدتي يف دولة قطر وقد طلبت مني ال�صلطات ال�صعودية ُمغادرة قطر؛ ما �صيت�صبب يف منعي من اإكمايل الدرا�صة، كما �صيت�صبب هذا القرار يف ف�صلي 

عن والدتي التي حتمل اجلن�صية القطرية". 

التوقف عن العمل:
اأعرب ال�صيد )ع. ب( وهو �صعودي اجلن�صية 
عقاب  لأي  �س  يتعرَّ اأن  م��ن  خوفه  ع��ن 
بوجوب  دولته  لقرار  امتثاله  عدم  جراء 
مغادرة قطر واأدىل للجنة الوطنية حلقوق 
الإن�صان ب�صهادته: "اأُقيم يف دولة قطر منذ 
عام 1974، لديَّ زوجة واأبناء مقيمون 
باملدار�س  ُملتحقون  الدوحة،  يف  معي 
هذا  اإنَّ  الدرا�صية،  املراحل  خمتلف  يف 
عملي  ملغادرة  م�صطرًا  �صيجعلني  القرار 
املدة،  هذه  كل  فيها  ع�صت  التي  والدولة 
على  املرتتبة  العقوبات  من  اأخ�صى  اإنني 
اإجراء عقابي  اأي  بقائي هنا واأخاف من 

قد تتَّخذه ال�صلطات ال�صعودية بحقي".

وهي   1988 مواليد  من  م(  )ع.  ال�صيدة 
دولة  يف  ُمعلمة  تعمل  اجلن�صية  �صعودية 
حلقوق  الوطنية  اللجنة  مقرَّ  زارت  قطر، 
الإن�صان واأدلت ب�صهادتها: "بعد قرار قطع 
ال�صلطات  اأبلغتني  العالقات مع دولة قطر 
قطر،  دول��ة  مغادرة  بوجوب  ال�صعودية 
اأرغ��ب  ول  هنا  وعملي  هنا  حياتي  لكنَّ 
ُعدت  اإن  عملي  اأخ�رس  �صوف  باملغادرة، 
اأي��ة  م��ن  اأخ�صى  لكنني  ال�صعودية،  اإىل 
ب علي  عواقب اأو اإجراءات عقابية �صترتتَّ

يف حال بقائي هنا". 

�صت له: "بعد قرار قطع  واأدلت ال�صيدة )�س. م( التي حتمل اجلن�صية ال�صعودية ب�صهادتها للجنة الوطنية حلقوق الإن�صان، وذكرت تفا�صيل النتهاك الذي تعَرّ
العالقات مع دولة قطر اأبلغتني ال�صلطات ال�صعودية بوجوب عودتي اإىل بلدي وترك وظيفتي يف موؤ�ص�صة حمد الطبيَّة، اإنَّ هذا القرار �صيفرقني عن عائلتي 
�س له من عقوبات  فلديَّ اأُخت حتمل اجلن�صية القطرية نت�صاعد معًا لإعالة والدتي، �صاأفقد عملي الذي اأُحب واأترك عائلتي التي اأُعيل واأجهل ما ميكن اأن اأتعرَّ

يف حال عدم ر�صوخي للقرار". 

�س اإليه بعد قرار قطع العالقات مع دولة  كما اأدىل ال�صيد )ح. ي( الذي يحمل اجلن�صية ال�صعودية للجنة الوطنية حلقوق الإن�صان ب�صهادته عن تفا�صيل ما تعرَّ
قطر حيث ذكر اأنه يعمل يف �رسكة قطر �صتيل: "على اإثر قرار قطع العالقات بني بلدي وقطر �صاأ�صطرُّ اإىل ترك وظيفتي والعودة اإىل اململكة العربية ال�صعودية، 

�س لإجراءات عقابية تع�صفية يف حال عدم تنفيذي تلك التعليمات". اإنني اأخ�صى من التعرُّ

احلرمان من التَّنقل والإقامة )حتى للموتى(:

�س للحرمان من التَّنقل، اأدىل للجنة الوطنية حلقوق الإن�صان ب�صهادته: "تويف والدي يف م�صفى حمد يف دولة قطر ويف 7/  ال�صيد )م. ر( �صعودي اجلن�صية تعرَّ
حزيران/ 2017 منعتني ال�صلطات ال�صعودية من التوجه اإىل قطر لأ�صتلم جثمان والدي، اإنهم ل ُيراعون حرمة املوت واملوتى". 

�س للحرمان من التَّنقل، اأدىل للجنة الوطنية حلقوق الإن�صان ب�صهادته: "تويف �صقيقي اإثر حادث ال�����ص��ي��د  )ه. ق( قطري اجلن�صية تعرَّ
اأرا�صي اململكة العربية  ال�صعودية بتاريخ 6/ حزيران/ 2017 ومتَّ منعي من دخول  �صري يف اململكة العربية 

ال�صعودية ل�صتالم جثمان اأخي ودفنه".

وح�صب ما ذكر ال�صيد )�س. م( ال�صعودي اجلن�صية للجنة الوطنية 
حلقوق الإن�صان عندما اأدىل ب�صهادته: "تويف والدي يف دولة 
حزيران/   /7 بتاريخ  ال�صعودية  ال�صلطات  ومنعتني  قطر 

2017 من ال�صفر اإىل قطر ل�صتالم جثمان والدي".
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انتهاك حق الملكية:
مقرَّ  اجلن�صية  قطري  وهو  ي(  )ع.  ال�صيد  زاَر 
اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان واأدىل ب�صهادته 

�س له: وذكر تفا�صيل النتهاك الذي تعرَّ

اململكة  يف  الإب��ل  من  كبرية  جمموعة  "اأمتلك 
العربية ال�صعودية، وقد ا�صتاأجرت اأر�صًا هناك 
وكذلك  �صيارة  اإىل  اإ�صافة  فيها،  الإب��ل  لأ�صع 
اإقامات عمل من دولة قطر  اأ�صدرُت لهم  عمال 
ليعتنوا بالإبل وُيقدموا الأعالف واملاء لها، يف 
5/ حزيران/ 2017 منعتني ال�صطات ال�صعودية 
اإىل  من عبور املنفذ الربي )�صلوى( والو�صول 
قطر،  اإىل  العمال  اإع��ادة  اأ�صتطع  ومل  اأمالكي، 
اإنَّ هذا الإجراء �صيعر�صني لدفع غرامات مالية 
م�صري  اأجهل  اإنني  كما  العمال  اإقامات  ب�صاأن 

اأمالكي يف ال�صعودية واأخ�صى هالَك الإبل".

ات�صل ال�صيد )ح. ن( وهو قطري اجلن�صية وميتلك 
اأرا�ٍس �صكنيَّة و�صناعية يف دولة الإمارات بنا، 
الوطنية  اللجنة  مقرِّ  اإىل  احل�صور  منه  وطلبنا 
وذك��ر  ب�صهادته  واأدىل  الإن�����ص��ان،  حل��ق��وق 
اأربع  "لديَّ  �س له:  تفا�صيل النتهاك الذي تعرَّ
منطقة  يف  م�صفوت  قطاع  يف  �صكنية  اأرا����سٍ 
منطقة  يف  واح��دة  �صناعية  واأر���س  عجمان، 

عرقوب ال�صناعية يف مدينة ال�صارقة، منعتني ال�صلطات الإماراتية بتاريخ 5/ حزيران/ 2017 من دخول اأرا�صيها والو�صول اإىل اأمالكي، ل اأملك اأدنى 
فكرة عن م�صري اأمالكي يف ظلِّ هذا الإجراء". 

ات�صل ال�صيد )م. خ( وهو قطري اجلن�صية ولديه اأمالك يف اململكة العربية ال�صعودية بنا، وطلبنا منه احل�صور اإىل مقرِّ اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان، واأدىل 
�س له:  ب�صهادته وذكر تفا�صيل النتهاك الذي تعرَّ

"اأمتلك جمموعة من املوا�صي والإبل يف اململكة العربية ال�صعودية ول اأ�صتطيع دخول ال�صعودية والو�صول اإليها واأجهل م�صري اأمالكي متامًا".
وذكرت ال�صيدة )اآ. ر( التي حتمل اجلن�صية القطرية للجنة الوطنية حلقوق الإن�صان تفا�صيل ما تعر�صت له من انتهاك: "ل اأ�صتطيع الو�صول اإىل اأمالكي يف ظلِّ 
قرار قطع العالقات مع دولة قطر، لديَّ ا�صتوديوهني يف منطقة جبل علي يف دولة الإمارات وا�صتوديوهني يف اإمارة دبي، مع موقف �صيارة واحد، واأمتلك 

اأي�صًا �صقة فندقية مع موقف �صيارة واحد، ول اأ�صتطيع الآن الت�رسف باأمالكي اأو الو�صول اإليها".

الحرمان من تأدية الشعائر الدينية:
ال�صيدة )م. ج( وهي من مواليد عام 1954 قطرية اجلن�صية، ذكرت للجنة الوطنية حلقوق 
"بتاريخ 5/ حزيران/ 2017 ا�صطررت  �صت له:  الإن�صان تفا�صيل النتهاك الذي تعرَّ
اإىل مغادرة اململكة العربية ال�صعودية من دون اأن اأُوؤدي منا�صك العمرة، ومل ت�صمح يل 
ال�صلطات بال�صفر مبا�رسة من مطار جدة اإىل مطار الدوحة، وا�صطررت اإىل ال�صفر عرب 

مطار تركيا وقد ت�صّبب ذلك يل ب�رسر نف�صي ومادي".

الوطنية  اللجنة  مع   1942 عام  مواليد  من  اجلن�صية  قطري  وهو  ي(  )م.  ال�صيد  توا�صل 
حلقوق الإن�صان واأدىل ب�صهادته، وذكر تفا�صيل النتهاك الذي تعّر�س له: "بتاريخ 5/ 
حزيران/ 2017 وبعد قرار قطع العالقات مع دولة قطر اأُجربت على مغادرة الأرا�صي 
ال�صعودية قبل اأدائي منا�صك العمرة، ومل ت�صمح يل ال�صلطات ال�صعودية بال�صفر مبا�رسة من 
مطار جدة اإىل مطار الدوحة، وا�صطررت اإىل ال�صفر عرب مطار تركيا، اإنَّ هذا الإجراء 

ت�صبَّب يل يف �رسر مادي ونف�صي كبريين".
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تدهور الحالة الصحية، خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة:
�س له: "اأُقيم يف دولة  توا�صل ال�صيد )خ. �س( وهو �صعودي اجلن�صية مع اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان واأدىل ب�صهادته وذكر تفا�صيل النتهاك الذي تعرَّ
قطر واأُعاين من م�صكالت �صحية يف الكلى، يف يوم 11/ حزيران/ 2017 كاَن من املقرر اأن اأخ�صع لعملية جراحية يف الكلية اليمنى يف م�صفى حمد العام 
يف دولة قطر. واإثر قرار قطع العالقات بني ال�صعودية وقطر يتوجب عليَّ العودة اإىل اململكة ولكن هذا �صيوؤثر على حالتي ال�صحية ويوؤدي اإىل تدهورها، 

ويف حال عدم امتثايل للقرار �صاأتعر�س للعقوبات التي اأعلنت عنها اململكة".

�صت له: "اأُعاين من  توا�صلت ال�صيدة )ر. م( وهي قطرية اجلن�صية مع اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان واأدلت ب�صهادتها وذكرت تفا�صيل النتهاك الذي تعرَّ
م�صكالت �صحية، وكان من املقرر اأن اأخ�صَع لعملية جراحية يف م�صفى �صليمان احلبيب يف مدينة الريا�س يف اململكة العربية ال�صعودية يوم 17/ حزيران/ 
2017، لكنَّ قرار قطع العالقات مع قطر �صُيجربين على العودة اإىل قطر دون ا�صتكمال عالجي يف اململكة وهذا �صيوؤثر على حالتي ال�صحية، لكنني اأخ�صى 

من عواقب بقائي يف ال�صعودية التي قد تتخذها ال�صلطات بحقي".

نماذج من إنتهاكات الحصار
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بيان التقرير األول حول انتهاكات حقوق اإلنسان
جراء الحصار على دولة قطر

14 يونيو 2017م

اأ�صدرت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان يف دولة قطر تقريرًا ا�صتعر�صت فيه 
اخلليجية  الدول  التي حلقت مبواطني  النتهاكات  اإثر  تلقتها  التي  ال�صكاوى 
ال�صعودية،  العربية  )اململكة  خليجية  دول  ثالث  قرار  خلفية  على  الأرب��ع 
البحرين( قطع عالقاتها مع دولة قطر،  املتحدة، مملكة  العربية  الإمارات 
واإجبار  والبحري،  اجل��وي  املجالني  واإغ���الق  ب��ري،  ح�صار  وفر�س 
مواطنيهم على اخلروج من دولة قطر يف غ�صون 14 يومًا، ومنع املواطنني 

القطريني من دخول اأرا�صيها.

وجاء يف التقرير اأنَّ ما ليقل عن 13314 �صخ�صًا قد ت�رسروا ب�صكل مبا�رس 
من قرار قطع العالقات و�صملت النتهاكات قطع �صمل مئات الأُ�رس وانتهاك 
والتملك.وذكر  والإقامة  الراأي،  وحرية  والعمل،  والتعليم،  التنقل،  حق 
املتحدة  العربية  والإم��ارات  ال�صعودية  العربية  اململكة  من  كاًل  اأن  التقرير 
ومملكة البحرين قامت يف 5/ حزيران/ 2017 باتخاذ اإجراءات ت�صعيدية 
وحادة و�صادمة، �صملت اإغالق املجالت البحري والربي واجلوي، لي�س 
فقط يف وجه التجارة والب�صائع، بل طالت املواطن اخلليجي يف �صابقة مل 
ت�صهدها دول جمل�س التعاون اخلليجي من قبل، �صاربة ُعْر�َس احلائط جميَع 
القانونية.وبح�صب  وتبعاتها  والإن�صانية،  احلقوقية  واملعايري  املبادئ 
التقرير فقد تواردت مئات ال�صكاوى اإىل اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان �صواء 
عرب الربيد الإلكرتوين، اأو عرب الهاتف، اأو زيارات مبا�رسة اإىل مقر اللجنة 
اللجنة  التي ح�صلت عليها  البيانات  الدوحة، وبح�صب  القطرية  العا�صمة  يف 
الوطنية، فاإن ما ليقل عن11387 مواطنًا من الدول الثالث املقاِطعة ُيقيم 
يف دولة قطر بينما ُيقيم قرابة 1927 مواطنًا قطريًا يف تلك الدول، وجميع 
روا يف نواحَي وقطاعات خمتلفة، وب�صكل متفاوت، و�صَل يف  هوؤلء قد ت�رسَّ

تعر�صوا لالنتهاكات ل يعلمون بوجود اآليات تقدمي ال�صكاوى. كما اأنَّ لدى 
كثري منهم خوف حقيقي من اتخاذ اإجراءات انتقامية بحقهم من قبل �صلطات 
غري  عقابية  اإج��راءات  ظل  يف  �صكوى  تقدمي  اأو  الت�صال  حال  يف  بالدهم 
ه التقرير  م�صبوقة من الدول الثالث يف حال جمرد التعاطف مع دولة قطر.نوَّ
اإىل اأن احلكومة القطرية مل تقم باأي اإجراء بحق مواطني الدول الثالث، ومل 

تتلَق اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان اأية �صكوى يف هذا اخل�صو�س.

والإمارات  ال�صعودية  العربية  اململكة  من  كل  حكومات  اأن  التقرير  اأو�صح 
العربية املتحدة ومملكة البحرين انتهكت عرب قراراتها عدة قواعد وقوانني 
رئي�صة يف القانون الدويل حلقوق الإن�صان، التي باتت من اأب�صط واأ�صا�صيات 
ركائز حقوق الإن�صان، وتتمتع لب�صاطتها وات�صاع نطاق ت�صديقها وتطبيقها 
ب�صفة العرف الدويل، حيث انتهكت على نحو �صارخ عدة مواد يف الإعالن 
و19،  و13،  و12،  و9،   ،5( املادة  )اأبرزها  الإن�صان  حلقوق  العاملي 
باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من  كل  يف  اأخرى  ومواد  و26(،  و23، 
واملادة   6 املادة  من  الثالث  )اجلزء  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية 

)اجلزء  وال�صيا�صية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  و13(،   10
الثاين من املادة 2(، اإ�صافة اإىل مواد يف كل من: امليثاق العربي حلقوق 
الإن�صان  حقوق  واإع��الن  و33(  و32،  و26،  و8،   ،3 )امل��واد  الإن�صان 
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية )املواد 6 و9، و14، و24، و27(، 
والتفاقي�ة القت�صادية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي، وبالتايل تتحمل 
على  املقيمني  الأف��راد  وم�صالح  حقوق  وحفظ  حماية  م�صوؤولية  الدول  تلك 

اأرا�صيها.

اأو�صى التقرير الأمم املتحدة واملفو�صية ال�صامية حلقوق الإن�صان ب�رسورة 
اتخاذ خطوات �رسيعة لإرغام الدول التي اأ�صدرت قرارات جائرة بالرتاجع 
وبيانات  تقارير  باإعداد  الإن�صان  حلقوق  ال�صامية  املفو�صية  عنها.وطالب 
ق خمتلف اأنواع النتهاكات التي طالت اأعدادًا هائلة، وب�صكل خا�س فيما  توثِّ
د العائالت، مبا يف ذلك تداعياتها املرعبة على الن�صاء والأطفال  يتعلق بت�رسُّ
اإثر تفكك الأُ�رس، ومطالبة الدول باحرتام احلريات الأ�صا�صية للقائمني على 
اأرا�صيها. وحثَّ التقرير جمل�س حقوق الإن�صان على اتخاذ جميع الإجراءات 

بع�س احلالت اأن تقوم بع�س الدول املقاطعة بالف�صل بني الأم واأولدها.

اأنَّ اللجنة الوطنية حلقوق الن�صان قد ثمنت اخلطوة التي  ولفت التقرير اإىل 
اتخذتها كل من ال�صعودية والبحرين والإمارات ملراعاة احلالت الإن�صانية 
لالأُ�رس امل�صرتكة ال�صعودية والبحرينية والإمارتية القطرية، واعترب التقرير 
الثالث  ال��دول  طالب  لكنَّه  ال�صحيح،  الجت��اه  يف  خطوة  القرارات  هذه  اأن 
احلقوقية  النواحي  جميع  ت�صمل  اأن  و�رسورة  اأوًل،  التَّنفيذ  اآليات  بتو�صيح 

والقانونية.

الإن�صان:”على  الوطنية حلقوق  اللجنة  رئي�س  املري  علي  الدكتور  واأ�صاف 
هيئة ت�صوية املنازعات التابعة للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون اخلليجي اأن 
اأكرث  وب�صكل  احلا�صل،  اخلالف  ت�صوية  يف  بدورها  وتقوم  وجودها  َل  ُتفعِّ
لعدد كبري  اأ�صا�صية  ب�صكل مبا�رس حياة ومعي�صة وحقوقًا  حيوية عندما مي�سُّ 

من مواطني جمل�س التعاون اخلليجي”.

لأ�صناف  �صكوى   764 قرابة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  فريق  �صجل 
الأربع،  اخلليجية  الدول  من  مواطنني  بحق  وقعت  النتهاكات  من  متعددة 
وذلك منذ 5/ حزيران تاريخ بداية احل�صار واحلظر واملقاطعة حتى فجر 
الإثنني 12/ حزيران، حيث اعتمدت منهجية العمل على زيارة ال�صحايا مقرَّ 
اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان، وتعبئة ا�صتمارات خا�صة حتتوي معلومات 
بينما  لل�صحايا،  اأُرفقت معها �صور هويات �صخ�صية  اللجنة  اأعدتها  تف�صيلية 
اأو  عمل،  عقود  اأو  مدر�صية،  اأو  جامعية،  تقارير  ال�صحايا  بع�س  اأرف��ق 

بيانات اأُ�رسية، وغري ذلك من الوثائق املتوفرة يف اأر�صيف اللجنة.

�س ال�صخ�س الواحد لأكرث من نوع  ث التقرير اأنه يف بع�س احلالت تعرَّ حتدَّ
من النتهاكات، وا�صتعر�س �صهادتني اأو اأكرث من ال�صحايا عن كل �صنف من 
ع ال�صكاوى بح�صب نوعها،  اأ�صناف النتهاكات، واأورد التقرير جدوًل لتوزِّ

والبلد املت�صبب بها:

واأكد التقرير اأن كل ما مت توثيقه يبقى يف احلد الأدنى، خا�صة اأنَّ كثريًا ممن 

اإلجمالي اإلقامة العمل  ممارسة الشعائر
الدينية الصحة التنقل  لم شمل

األسرة الملكية التعليم
 البلد التي

قامت باإلنتهاك

764

7 23 25 4 212 74 179 9 السعودية

- 3 - - 46 21 35 16 االمارات

2 12 - 5 19 60 2 5 البحرين

- - - - 5 - - - متنوع

9 38 25 9 282 155 216 30 المجموع

تقارير وبيانات
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واملطالبة  انتهاكات،  من  عنه  جنم  وما  احل�صار،  رفع  �صبيل  يف  املمكنة 
اأو�صى املقررين  التي حلقت بجميع الأفراد. كما  بتعوي�س كافة الأ�رسار 
اأنواع  خمتلف  يف  ا�صتمارات  بتوثيق  الإن�صان  حقوق  جمل�س  يف  اخلوا�س 
على  ال�صدد  هذا  املعنية يف  التي ح�صلت، ومرا�صلة احلكومات  النتهاكات 
د التقرير اأنَّ اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان على ا�صتعداد  وجه ال�رسعة، واأكَّ
واأكد  لديها.  التي  البيانات  بكامل  اجلهات  وجميع  املقررين  لتزويد  تام 
التقرير على وجوب قيام الأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي وخا�صة 
هيئة ت�صوية املنازعات التابعة للمجل�س الأعلى بالتحرك بال�رسعة الق�صوى 
وبذل كافة اجلهود لإقناع حكومات الدول بالبدء بت�صوية اأو�صاع العوائل 
التقرير  ووجه  والثقافية.  واملدنية  والقت�صادية  الجتماعية  واملواطنني 
املتحدة  العربية  والإم��ارات  ال�صعودية  العربية  اململكة  من  كل  اإىل  دعوة 
وعدم  اخلليجية،  املجتمعات  خ�صو�صية  مراعاة  ب�رسورة  البحرين  ومملكة 
والرتاجع  واملجتمعات،  الأ���رس  اأو�صال  قطع  يف  ت�صاعد  ق��رارات  اتخاذ 
عنها يف اأ�رسع وقت ممكن.وطالبهم باحرتام حقوق الإن�صان الأ�صا�صية يف 
التنقل وامللكية والعمل والإقامة والتعبري عن الراأي، املن�صو�س عليها يف 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 
والجتماعية،  القت�صادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  وال�صيا�صية، 
وامليثاق العربي امل�صرتك حلقوق الإن�صان.كما اأ�صار التقرير اإىل �رسورة 
والجتماعية،  الإن�صانية  الأو�صاع  على  التاأثري  عن  ال�صيا�صي  امللف  حتييد 
والقانون  الدويل،  القانون  ملخالفته  وذلك  �صغط  كورقة  ا�صتعماله  وعدم 
املقاطعة  اخلليجية  الدول  التقرير  نا�صد  الإن�صان.واأخريًا  حلقوق  الدويل 
ملراعاة حرمة �صهر رم�صان الكرمي، و�صحب القرارات، ورفع احل�صار قبل 

عيد الفطر املبارك.

بيان التقرير الثاني
12 يوليو 2017م

اأ�صدرت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان يف دولة قطر تقريرها الثاين الذي 
مبواطني  حلقت  التي  النتهاكات  اإثر  تلقتها  التي  ال�صكاوى  فيه  ا�صتعر�صت 
الدول اخلليجية الأربع على خلفية قرار ثالث دول خليجية )اململكة العربية 
مع  عالقاتها  قطع  البحرين(  مملكة  املتحدة،  العربية  الإمارات  ال�صعودية، 
والبحري،  اجلوي  املجالني  واإغ��الق  بري،  ح�صار  وفر�س  قطر،  دولة 
واإجبار مواطنيهم على اخلروج من دولة قطر يف غ�صون 14 يومًا، ومنع 

املواطنني القطريني من دخول اأرا�صيها.

وجاء يف التقرير اأنَّ ما ليقل عن 13314 �صخ�صًا قد ت�رسروا ب�صكل مبا�رس 
من قرار قطع العالقات و�صملت النتهاكات قطع �صمل مئات الأُ�رس وانتهاك 
حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الراأي، والإقامة والتملك، اإ�صافة 
اإىل احلرمان من ممار�صة ال�صعائر الدينية والتحري�س على العنف والكراهية 

وانتهاك احلق يف ال�صحة.

العربية  والإم��ارات  ال�صعودية  العربية  اململكة  من  كاًل  اأن  التقرير  وذكر 
املتحدة ومملكة البحرين قامت يف 5/ حزيران/ 2017 باتخاذ اإجراءات 
وال��ربي  البحري  امل��ج��الت  اإغ��الق  �صملت  و�صادمة،  وح��ادة  ت�صعيدية 
واجلوي، لي�س فقط يف وجه التجارة والب�صائع، بل طالت املواطن اخلليجي 

يف �صابقة مل ت�صهدها دول جمل�س التعاون اخلليجي من قبل، �صاربة ُعْر�َس 
احلائط جميَع املبادئ واملعايري احلقوقية والإن�صانية، وتبعاتها القانونية.

حلقوق  الوطنية  اللجنة  اإىل  ال�صكاوى  مئات  ت��واردت  فقد  التقرير  وبح�صب 
الإن�صان �صواء عرب الربيد الإلكرتوين، اأو عرب الهاتف، اأو زيارات مبا�رسة 
اإىل مقر اللجنة يف العا�صمة القطرية الدوحة، وبح�صب البيانات التي ح�صلت 
عليها اللجنة الوطنية، فاإن ما ليقل عن11387 مواطنًا من الدول الثالث 
املقاِطعة ُيقيم يف دولة قطر بينما ُيقيم قرابة 1927 مواطنًا قطريًا يف تلك 
وب�صكل  خمتلفة،  وقطاعات  نواحَي  يف  روا  ت�رسَّ قد  هوؤلء  وجميع  الدول، 
املقاطعة  ال��دول  بع�س  تقوم  اأن  اإىل  احل��الت  بع�س  يف  و�صَل  متفاوت، 

بالف�صل بني الأم واأولدها.

نت اخلطوة التي  اأنَّ اللجنة الوطنية حلقوق الن�صان قد ثمَّ ولفت التقرير اإىل 
اتخذتها كل من ال�صعودية والبحرين والإمارات ملراعاة احلالت الإن�صانية 
لالأُ�رس امل�صرتكة ال�صعودية والبحرينية والإمارتية القطرية، واعترب التقرير 
الثالث  ال��دول  طالب  لكنَّه  ال�صحيح،  الجت��اه  يف  خطوة  القرارات  هذه  اأن 
احلقوقية  النواحي  جميع  ت�صمل  اأن  و�رسورة  اأوًل،  التَّنفيذ  اآليات  بتو�صيح 

والقانونية.

واأ�صاف الدكتور علي املري رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان:

“لقد اأ�صبحت معاناة جزء كبري من �صعوب بلدان اخلليج العربي بادية للعيان، 
والت�رسيحات  والتقارير  الإن�صان،  حلقوق  الوطنية  اللجنة  تقارير  عرب 
الجتماعي،  التوا�صل  و�صفحات  الإعالم  و�صائل  عرب  والق�ص�س  الدولية، 
بعني  تاأخذ  واأن  نهجها  بتغيري  احل�صار  دول  تقوم  اأن  ناأمل  هذا  كل  بعد 

العتبار حقوق وم�صالح ال�صعوب اخلليجية”.

�صجل فريق اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان قرابة 2451 انتهاكًا وقَع بحق 
بداية  تاريخ  منذ 5/ حزيران  الأربع، وذلك  اخلليجية  الدول  من  مواطنني 
اعتمدت  حيث  حزيران،   /28 الأربعاء  حتى  واملقاطعة  واحلظر  احل�صار 
الإن�صان،  حلقوق  الوطنية  اللجنة  مقرَّ  ال�صحايا  زيارة  على  العمل  منهجية 
ن تفا�صيل اأ�صا�صية مطلوبة اأعدتها  وتعبئة ا�صتمارات خا�صة بال�صكاوى تت�صمَّ
بع�س  اأرفق  بينما  لل�صحايا،  �صخ�صية  هويات  �صور  معها  اأُرفقت  اللجنة، 
ال�صحايا تقارير جامعية، اأو مدر�صية، اأو عقود عمل، اأو بيانات اأُ�رسية، 

وغري ذلك من الوثائق املتوفرة يف اأر�صيف اللجنة.

�س ال�صخ�س الواحد لأكرث من نوع  ث التقرير اأنه يف بع�س احلالت تعرَّ حتدَّ
من النتهاكات، وا�صتعر�س �صهادتني اأو اأكرث من ال�صحايا عن كل �صنف من 
ع ال�صكاوى بح�صب نوعها،  اأ�صناف النتهاكات، واأورد التقرير جدوًل لتوزِّ

والبلد املت�صبب بها:

د التقرير اأن كل ما مت توثيقه يبقى يف احلد الأدنى، خا�صة اأنَّ كثريًا ممن  واأكَّ
تعر�صوا لالنتهاكات ل يعلمون بوجود اآليات تقدمي ال�صكاوى. كما اأنَّ لدى 
كثري منهم خوف حقيقي من اتخاذ اإجراءات انتقامية بحقهم من قبل �صلطات 
بالدهم يف حال الت�صال اأو تقدمي �صكوى، اإ�صافة اإىل وقوع انتهاكات بحق 

اإلجمالي اإلقامة العمل
 ممارسة الشعائر

الدينية
الصحة التنقل

 لم شمل
األسرة

الملكية التعليم
 البلد التي

قامت باإلنتهاك

1560 50 64 121 14 557 261 46 29 السعودية

507 1 7 - 1 196 52 165 85 االمارات

375 22 30 - 10 99 167 22 25 البحرين

9 - - - - 9 - - - متنوع

2451 73 101 121 25 861 480 651 139 المجموع
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ال� 18 عامًا، وبالتايل فهم لميتلكون هوية،  اأي من هم دون �صنِّ  اأطفال 
ولهذا فاإنَّ الإح�صائيات الواردة يف التقرير ل ت�صمل عددًا كبريًا منهم.

مواطني  بحق  اإج��راء  ب��اأي  تقم  مل  القطرية  احلكومة  اأن  اإىل  التقرير  ه  ن��وَّ
الدول الثالث، ومل تتلَق اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان اأية �صكوى يف هذا 

اخل�صو�س.

والإمارات  ال�صعودية  العربية  اململكة  من  كل  حكومات  اأن  التقرير  اأو�صح 
العربية املتحدة ومملكة البحرين انتهكت عرب قراراتها عدة قواعد وقوانني 
رئي�صة يف القانون الدويل حلقوق الإن�صان، التي باتت من اأب�صط واأ�صا�صيات 
ركائز حقوق الإن�صان، وتتمتع لب�صاطتها وات�صاع نطاق ت�صديقها وتطبيقها 
ب�صفة العرف الدويل، حيث انتهكت على نحو �صارخ عدة مواد يف الإعالن 
و19،  و13،  و12،  و9،   ،5( املادة  )اأبرزها  الإن�صان  حلقوق  العاملي 
و23، و25 و26(، ومواد اأخرى يف كل من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
القت�صادية والجتماعية والثقافية )اجلزء الثالث من املادة 6 واملادة 10 
و 12 و13(، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية )اجلزء 
الثاين من املادة 2 واملادة 20(، واملادة 4 من التفاقية الدولية للق�صاء 
اإىل مواد يف كل من: امليثاق  اإ�صافة  التمييز العن�رسي،  اأ�صكال  على جميع 
واإعالن  و33(  و32،  و26،  و8،   ،3 )امل��واد  الإن�صان  حلقوق  العربي 
حقوق الإن�صان ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية )املواد 6 و9، و14، 
و24، و27(، والتفاقي�ة القت�صادية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
وبالتايل تتحمل تلك الدول م�صوؤولية حماية وحفظ حقوق وم�صالح الأفراد 

املقيمني على اأرا�صيها.

كل  وبذل  احل�صار،  لرفع  العاجل  بالتحرك  الدويل  املجتمع  التقرير  طالب 
مواطني  وعلى  قطر،  دولة  �صكان  على  تداعياته  لتخفيف  املمكنة  اجلهود 

الدول الثالث التي قامت به.

ب�رسورة  الإن�صان  حلقوق  ال�صامية  واملفو�صية  املتحدة  الأمم  اأو�صى  كما 
اتخاذ خطوات �رسيعة لإرغام الدول التي اأ�صدرت قرارات جائرة بالرتاجع 

عنها.

باإعداد  الإن�صان  حلقوق  ال�صامية  املفو�صية  قيام  ���رسورة  على  د  و�صدَّ
ق خمتلف اأنواع النتهاكات التي طالت اأعدادًا هائلة،  تقارير وبيانات توثِّ
د العائالت، مبا يف ذلك تداعياتها املرعبة  وب�صكل خا�س فيما يتعلق بت�رسُّ
الدول باحرتام احلريات  الأُ�رس، ومطالبة  تفكك  اإثر  الن�صاء والأطفال  على 

الأ�صا�صية للقائمني على اأرا�صيها.

وحثَّ التقرير جمل�س حقوق الإن�صان على اتخاذ جميع الإجراءات املمكنة يف 
�صبيل رفع احل�صار، وما جنم عنه من انتهاكات، واملطالبة بتعوي�س كافة 

الأ�رسار التي حلقت بجميع الأفراد.

كما اأو�صى املقررين اخلوا�س يف جمل�س حقوق الإن�صان بتوثيق ا�صتمارات 
املعنية  احلكومات  ومرا�صلة  ح�صلت،  التي  النتهاكات  اأن��واع  خمتلف  يف 
اللجنة الوطنية حلقوق  اأنَّ  التقرير  د  ال�صدد على وجه ال�رسعة، واأكَّ يف هذا 
الإن�صان على ا�صتعداد تام لتزويد املقررين وجميع اجلهات بكامل البيانات 

التي لديها.

اخلليجي  التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة  قيام  وجوب  على  التقرير  واأكد 
التابعة للمجل�س الأعلى بالتحرك بال�رسعة  وخا�صة هيئة ت�صوية املنازعات 
الق�صوى وبذل كافة اجلهود لإقناع حكومات الدول بالبدء بت�صوية اأو�صاع 

العوائل واملواطنني الجتماعية والقت�صادية واملدنية والثقافية.

ووجه التقرير دعوة اإىل كل من اململكة العربية ال�صعودية والإمارات العربية 
املتحدة ومملكة البحرين ب�رسورة مراعاة خ�صو�صية املجتمعات اخلليجية، 
وعدم اتخاذ قرارات ت�صاعد يف قطع اأو�صال الأ�رس واملجتمعات، والرتاجع 

عنها يف اأ�رسع وقت ممكن.

والعمل  وامللكية  التنقل  يف  الأ�صا�صية  الإن�صان  حقوق  باحرتام  وطالبهم 
والإقامة والتعبري عن الراأي، املن�صو�س عليها يف الإعالن العاملي حلقوق 
والعهد  وال�صيا�صية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  الإن�صان، 

العربي  وامليثاق  والجتماعية،  القت�صادية  باحلقوق  اخلا�س  ال��دويل 
امل�صرتك حلقوق الإن�صان.

على  التاأثري  عن  ال�صيا�صي  امللف  حتييد  ���رسورة  اإىل  التقرير  اأ�صار  كما 
وذلك  �صغط  كورقة  ا�صتعماله  وعدم  والجتماعية،  الإن�صانية  الأو�صاع 

ملخالفته القانون الدويل، والقانون الدويل حلقوق الإن�صان.

اخلطوات  جميع  اتخاذ  القطرية  احلكومة  على  اأنَّ  التقرير  اأو�صح  واأخ��ريًا 
واملحاكم  الأم��ن،  جمل�س  �صعيد  وعلى  ال��دويل،  امل�صتوى  على  املمكنة 
الدولية، لرفع احل�صار عن �صكان دولة قطر، والدفاع عن حقوقهم يف وجه 

النتهاكات التي يتعر�صون اإليها، وحما�صبة من ت�صبَّب بذلك.

توجيهات دول الحصار بمراعاة الحاالت 
اإلنسانية غامضة وتفتقد آللية عملية للتطبيق 

11 يونيو 2017م

املقاطعة  الدول  اأ�صدرته  ما  حول  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  علقت 
قطر،  دولة  مع  امل�صرتكة  لالأ�رس  الإن�صانية  احلالت  مبراعاة  توجيهات  من 
اأر�س  للتطبيق على  وو�صفت هذه التوجيهات بالغام�صة وتفتقد لآلية عملية 

الواقع .

)ن�س البيان(

املتداولة  الأخبار  على  قطر  بدولة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اطلعت 
العربية  الأم��ارات  ودولة  ال�صعودية  العربية  اململكة  اإ�صدار  حول  موؤخرًا 

املتحدة ومملكة البحرين ، توجيهات مبراعاة احلالت

القطرية/  الماراتية  القطرية/  (ال�صعودية  امل�صرتكة  لالأ�رس  الإن�صانية 
البحرينية القطرية).وترى اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر اأن هذا 
للتطبيق على  الإجرا الأخري هو ح�س تتوجيهاتت غام�صة تفتقد لآلية عملية 
اأر�س الواقع، كما اأن هذا الإجرا حتدث عن مراعاة ت احلالت الإن�صانية 

فقطت دون اأدنى حديث عن احللول للم�صائل احلقوقية والقانونية الأخرى.

�صورة  لتح�صني  منها  ح�صاولة  هو  الثالث  ال��دول  عليه  اأق��دم��ت  ما  واأن 
النتهاكات التي ت�صببت بها الإجرا ات التع�صفية من احلظر واحل�صار الذي 

تقارير وبيانات
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مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

واملواثيق  الأع��راف  لكافة  باملخالفة  قطر  دولة  على  ال��دول  تلك  فر�صته 
واملبادئ الإن�صانية ، ول تعدو كونها مناورة لتغطية النتهاكات ال�صارخة 

التي حلقت بحقوق الإن�صان والتي تدخل يف عداد اجلرائم الدولية.

كما ترى اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر اأن ما نتج عن احل�صار 
واحلظر من انتهاكات ماأ�صاوية طالت حقوق املواطنني اخلليجيني ( قطريني 

وغري قطريني) بالإ�صافة اإىل حقوق الوافدين

املقيمني على اأر�س دولة قطر، اإمنا يتعدى اأكرث بكثري هذا الإجرا الأخري. 
لقد ت�صببت الإجرا ات التع�صفية التي اتخذتها تلك الدول الثالث يف حق دولة 
الإن�صان  حقوق  من  كبرية  جمموعة  طالت  خطرية  اأخرى  انتهاكات  يف  قطر 
والإقامة،  التنقل  يف  كاحلق  والثقافية  والجتماعية  والقت�صادية  املدنية 
والتعبري، واحلق يف  الراأي  امللكية اخلا�صة، واحلق يف حرية  واحلق يف 
ممار�صة ال�صعائر الدينية، واحلق يف العمل، واحلق يف التعليم، واحلق يف 
ال�صحة ، اإىل جانب انتهاكات ج�صيمة وقمع حلرية ال�صحافة وحرية الراأي 
والتعبري ، بتجرمي جمرد التعاطف مع دولة قطر اأو العرتا�س باأي و�صيلة 

كانت على الإجرا ات التع�صفية التي اتخذتها تلك الدول �صدها.

حالت  ووثقت  قطر  بدولة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ر�صدت  لقد 
اإن�صانية ماأ�صاوية لنتهاكات احلقوق واحلريات امل�صار اإليها، وما نتج عن 

تلك النتهاكات من اأ�رسار مادية ونف�صية عميقة

اأ�صابت املجتمع اخلليجي ككل. وتوؤكد اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان اأنها 
ما�صية بكل عزم انطالقا من واجبها املهني والإن�صاين واحلقوقي يف اإجرا 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  ملت�رسري  واحلريات  احلقوق  عن  دفاعًا  اتها 
ورفع   ، والنتهاكات  اخلروقات  كل  ك�صف  يف  وم�صتمرة  العربية  اخلليج 

ال�صكاوى بها جلميع اجلهات واملنظمات الدولية حلقوق الإن�صان.

واحلقوقية  الإن�صانية  م�صوؤولياتها  تتحمل  اأن  عليها  الثالث  الدول  هذه  اإن 
كاملة وفقًا لالأخالق والأعراف الدولية ووفقًا ملا التزمت به على ال�صعيد 

الدويل من التزامات تعاهدية يف جمال حقوق

الإن�صان.

باإلغا  النتهاكات  كافة  باإزالة  الكفيلة  اجلادة  ات  الإجرا  تتخذ  اأن  وعليها 
على  املعاناة  لرفع  قطر  دولة  على  املفرو�س  واحل�صار  احلظر  ق��رارات 

ال�صعب اخلليجي والأ�رسة اخلليجية الواحدة.

)حقوق اإلنسان( تطالب برفع الحصار عن قطر 
دون قيد أو شرط

23 يونيو 2017م

امل�رسوب  احل�صار  رفع  ب�رسورة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  طالبت 
على قطر فورا دون قيد اأو �رسط. واأكدت اللجنة اأن عملية رفع احل�صار ل 
ميكن له اأن تخ�صع لقيود اأو �رسوط ، لأنه يتنافى مع التفاقيات الدولية و 
اتفاقيات حقوق الإن�صان. ونوهت اإىل اأن بع�س ال�رسوط الواردة يف قائمة 
املطالب تتعلق بانتهاكات ج�صيمة حلقوق الإن�صان ، كاحلق يف حرية الراأي 
بيان  يف  اللجنة  وقالت  اللجوء.  يف  احلق  و  اجلن�صية  يف  احلق  و  التعبري  و 
�صحفي: )لقد تابعنا بقلق �صديد ما مت تداوله عرب و�صائل الإعالم و وكالت 
الأنباء عن املطالب املقدمة لدولة قطر من طرف الدول املحا�رسة “اململكة 
و  البحرين  مملكة  و  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  و  ال�صعودية  العربية 

جمهورية م�رس العربية”. 

)ن�س البيان(
يف الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع احل�صار غري القانوين على مواطني دول 
جمل�س التعاون اخلليجي مبنا�صبة عيد الفطر املبارك ، ومعاجلة النتهاكات 
بقائمة  وال��دويل  اخلليجي  املجتمع  تفاجئ   ، لها  تعر�صوا  التي  ال�صارخة 
من  وغريها  الإن�صان  حقوق  اتفاقيات  تنتهك  �رسوطا  حتمل  املطالب  من 
التفاقيات الدولية والقليمية ، حيث تابعت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان 

بدولة قطر ، بقلق �صديد ما مت تداوله عرب و�صائل الإعالم و وكالت الأنباء 
عن املطالب املقدمة لدولة قطر من طرف الدول املحا�رسة “اململكة العربية 
ال�صعودية و دولة الإمارات العربية املتحدة و مملكة البحرين و جمهورية 
احل�صار  رفع  اأن  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  العربية”.تعترب  م�رس 
اأ�صال مع التفاقيات  يتنافى  اأو �رسوط ، لأنه  لقيود  اأن يخ�صع  له  ل ميكن 
الدولية و اتفاقيات حقوق الإن�صان و وجب رفعه فورا دون قيد اأو �رسط.
كما اأن بع�س ال�رسوط الواردة يف قائمة املطالب تتعلق بانتهاكات ج�صيمة 
حلقوق الإن�صان ، كاحلق يف حرية الراأي و التعبري و احلق يف اجلن�صية و 
احلق يف اللجوء ، فقد وردت تلك الإنتهاكات �صمن املطالبات و ال�رسوط 
التالية:- اغالق قناة اجلزيرة و القنوات التابعة لها ، حيث يعترب هذا ال�رسط 
مناف لكافة اتفاقيات حقوق الإن�صان التي تن�س على حرية الراأي و التعبري 
الدويل  والعهد  الإن�صان  حلقوق  العاملي  كالإعالن   ، ال�صحفيني  حماية  و 
ال�صادرة عن  ال�صيا�صية و املدنية و غريها من املواثيق  اخلا�س باحلقوق 

منظمة اليون�صكو و قرارات املوؤمترات الدولية حلقوق الإن�صان.

– رف�س جتني�س مواطني الدول الأربع املحا�رسة و طرد املوجودين حاليًا 
يف دولة قطر، حيث يتنافى هذا املطلب مع اأغلب اتفاقيات حقوق الإن�صان 
على احلق يف  تن�س  التي  الإن�صان  ال�صادرة عن جمل�س حقوق  القرارات  و 

اجلن�صية و عدم احلرمان التع�صفي من اجلن�صية كاأحد احلقوق الأ�صا�صية.

كانت  اإذا  باأنه  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ُتذكر   ، املطلوبني  ت�صليم   –
املجرمني  ت�صليم  ال��دول  على  متنع  الإن�صان  حلقوق  الدولية  التفاقيات 
اأو  املعاملة  �صوء  اأو  التعذيب  اىل  يتعر�صوا  اأن  خ�صية  الأ�صلية  دولهم  اىل 
اإذا كانوا معار�صني  اىل حماكمات غري عادلة اأو اأحكاٍم بالإعدام ، فكيف 
الإن�صان  حقوق  اتفاقيات  مع  قطعيا  يتنافى  ال��ذي  ال�صيء  ؟!  �صيا�صيني 
العادلة وحتى مع الإتفاقية الأمنية  اللجوء و معايري املحاكمة  واتفاقيات 

بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.

اإن هذه املطالب تخالف يف جمملها اأغلب اتفاقيات حقوق الإن�صان كالإعالن 
و  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  ال��دويل  العهد  و  الإن�صان  حلقوق  العاملي 
اإتفاقية منع كافة  و  العن�رسي  التميز  اأ�صكال  اإتفاقية منع كافة  و  ال�صيا�صية 
اأ�صكال التميز �صد املراأة و اتفاقيات اللجوء و الت�صليم ، كما تخالف امليثاق 
لدول  التعاون  ملجل�س  الإن�صان  حقوق  اإع��الن  و  الإن�صان  حلقوق  العربي 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  بني  الأمنية  الإتفاقية  و  العربي  اخلليج 
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العربي وغريها من التفاقيات واملواثيق .و من خالل ما ذكرناه �صابقًا 
فاإن القانون الدويل يحظر على الدول مطالبة دول اأخرى و ال�صرتاط عليها 
الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  تدعوا  و   ، الإن�صان  حقوق  بانتهاك  القيام 
ال��راأي  حرية  حماية  ومنظمات  الإن�صان  حلقوق  الدولية  املنظمات  كافة 
الأمم  واآليات  الإن�صان  حلقوق  ال�صامية  املفو�صية  راأ�صها  على  و  التعبري  و 
املتحدة التعاقدية وغري التعاقدية اإىل التحرك العاجل لإيقاف احل�صار الغري 
القانوين و ال�صغط على الدول املحا�رسة لوقف التمادي يف النتهاكات و 

منع تنفيذ تلك ال�رسوط املنافية لتفاقيات حقوق الإن�صان .

اإن قبول دولة قطر بتلك املطالب و ال�رسوط الواردة اأعاله �صوف يعر�صها 
الإن�صان  حقوق  اتفاقيات  ب�صاأن  باإلتزماتها  الإخ��الل  و  الدولية  للم�صاءلة 
تلك  قبول  عدم  قطر  دولة  من  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  تطلب  عليه  و 

املطالب.

بتحركات قانونية و ق�صائية  الإن�صان  الوطنية حلقوق  اللجنة  تقوم  و�صوف 
ملنع تلك النتهاكات الواردة يف قائمة املطالب وحتديد امل�صوؤوليات الدولية 
منظمة  و  املتحدة  الأمم  منظمة  و  الدولية  املحافل  يف  املحا�رسة  للدول 

اليون�صكو.

وت�صتغرب اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان هذه املطالب و ال�رسوط من دول 
دولته  ملطالبة  �صعب  على  ح�صار  يفر�س  مرة  لأول  و  اأنه  حيث  احل�صار، 
بانتهاك حقوق الإن�صان و التنكر للقيم و املبادئ و الأخالق و اللتزامات 

الدولية.

اللجنة ترفع مجموعة انتهاكات الحق في 
التعليم لمنظمة األمم المتحدة و)اليونسكو( 

في مواجهة دول الحصار
26 يونيو 2017م

)ن�س البيان(:
ر�صدت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان العديد من النتهاكات التي ارتكبتها 
ال�صعودية  العربية  )اململكة  الثالث  احل�صار  ب��دول  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
من  التعليم  يف  احلق  يف  النتهاكات  اأكرث  وكانت  والبحرين(  والإم��ارات 
اأن  اأ�صدرته  بيان  يف  اللجنة  وقالت  املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
بتلك  ال�صلة  ذات  ال�صكاوى  من  جمموعة  رفع  اإىل  دفعتها  النتهاكات  هذه 
)اليون�صكو(.  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  اإىل  النتهاكات 
التعليمية  واملوؤ�ص�صات  باجلامعات  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  واأهابت 
تراعي  واأن  جانبًا  ال�صيا�صية  اخلالفات  تنحي  اأن  الثالث  احل�صار  دول  يف 
حقوق الطلبة القطريني واأن لت�صع العوائق والعراقيل اأمام حقهم يف التعليم

باللجوء  تلوح  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
قيود  رفع  عدم  حال  في  الدولية  اآلليات  إلى 

إجراءات الحج
18 يوليو 2017م

لوحت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان باللجوء اإىل الآليات الدولية يف حال 
عدم رفع القيود وت�صهيل اإجراءات احلج و�صمان اأمن و�صالمة احلجاج من 
دولة قطر – وقالت اللجنة يف بيان �صحفي: )�صوف نلجاأ اإىل الآليات الدولية 
اخلا�س  املقرر  اإىل  �صكوى  رفع  فيها  مبا  املتحدة  بالأمم  الإن�صان  حلقوق 
وبقية  اليون�صكو  منظمة  اإىل  اللجوء  وكذلك  املعتقد  اأو  الدين  بحرية  املعني 
الوكالت الدولية املتخ�ص�صة(، م�صرية اإىل اأنه من غري من غري املقبول اأن 
اأي  فري�صة احلج حتت  اأداء  من  امل�صلمني  الدينية ومنع  ال�صعائر  ت�صيي�س  يتم 

ذريعة كانت.

)ن�س البيان(

اإغالق  جانب  اإىل  الربية  احلدود  واإغالق  اجلوي  واحلظر  احل�صار  ظل  يف 
�صفارة اململكة العربية ال�صعودية يف الدوحة والإجراءات التي مت اتخاذها 
جراء هذا احل�صار ، ونظراً  ملا عاناه املواطنون واملقيمون يف دولة قطر 

من منع وتعقيد وتخويف اأثناء اأداء منا�صك العمرة يف �صهر رم�صان.

فاإن اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان تعرب عن قلقها ال�صديد اإزاء ما تداولته 
حول  امل�صئولني  لبع�س  ت�رسيحات  من  احل��ج  وحمالت  الإع���الم  و�صائل 
العراقيل وال�صعوبات التي تعرتي اأداء منا�صك احلج هذا العام ، اإيل جانب 
تداول  ومنع  املالية  التحويالت  ومنع  القطريني  �صد  التاأجيجية  احلمالت 
العملة القطرية يف اململكة العربية ال�صعودية ، مما يدل علي ت�صيي�س ال�صعائر 
الدينية واإقحامها يف اخلالفات ال�صيا�صية القائمة ، حيث اأن ذلك ميثل انتهاكًا 
�رسيحا ً للمادة )18( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان واملادة )30( من 
اخلا�س  الدويل  العهد  من   )18( واملادة  الإن�صان  حلقوق  العربي  امليثاق 
باحلقوق املدنية وال�صيا�صية واملادة )6( من اإعالن حقوق الإن�صان ملجل�س 

التعاون اخلليجي.

اجلهات  تطالب  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  فاإن  تقدم  ما  على  وبناء 
امل�صئولة عن احلج يف اململكة العربية ال�صعودية بعدم الزج بال�صعائر الدينية 
يف  ال�صيا�صي  لل�صغط  ك��اأداة  ا�صتعمالها  اأو  القائمة  ال�صيا�صية  اخلالفات  يف 

انتهاك �صارخ لالتفاقيات الدولية حقوق الإن�صان .

كما تنبه اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان اإىل اأنها – يف حال عدم رفع القيود 
وت�صهيل اإجراءات احلج و�صمان اأمن و�صالمة احلجاج من دولة قطر – �صوف 
تلجاأ اإىل الآليات الدولية حلقوق الإن�صان بالأمم املتحدة مبا فيها رفع �صكوى 
اإىل املقرر اخلا�س املعني بحرية الدين اأو املعتقد وكذلك اللجوء اإىل منظمة 
اأنه من غري املقبول  الدولية املتخ�ص�صة ، حيث  الوكالت  اليون�صكو وبقية 
اأن يتم ت�صيي�س ال�صعائر الدينية ومنع امل�صلمني من اأداء فري�صة احلج حتت اأي 

ذريعة كانت

تقارير وبيانات
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مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

بيــان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة 
قطر حول انتهاك الحق في الملكية الخاصة 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة
20 يوليو 2017م

العالقات  وقطع  احل�صار  اأن  الإن�����ص��ان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأك���دت 
الدبلوما�صية مع دولة قطر ، وما اأعقب ذلك من اتخاذ عدد من الإجراءات 
الإن�صان  حقوق  ومواثيق  ومبادئ  لأعراف  املنتهكة  التع�صفية  والقرارات 
احلقوق  من  ملجموعة  وج�صيمة  �صارخة  انتهاكات  وقوع  اإىل  اأدى  مما   ،
املدنية والقت�صادية والجتماعية والثقافية ومنها احلق يف امللكية اخلا�صة 
. وقالت اللجنة يف بيان �صحفي:) لقد اأثر هذا احل�صار اجلائر على حقوق 
اأمالك خا�صة يف  لهم  الذين  القطريني واملقيمني يف دولة قطر  امل�صتثمرين 

دولة الإمارات العربية املتحدة...(

)ن�س البيان(

يف  احلق  انتهاك  حول  قطر  بدولة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  بي��ان 
امللكية اخلا�صة بدولة الإمارات العربية املتحدةيوليو20 يوليو 2017م. 

اإن احل�صار وقطع العالقات الدبلوما�صية مع دولة قطر ، وما اأعقب ذلك من 
ومبادئ  لأعراف  املنتهكة  التع�صفية  والقرارات  الإجراءات  من  عدد  اتخاذ 
ومواثيق حقوق الإن�صان ، مما اأدى اإىل وقوع انتهاكات �صارخة وج�صيمة 
ومنها  والثقافية  والجتماعية  والقت�صادية  املدنية  احلقوق  من  ملجموعة 

احلق يف امللكية اخلا�صة .

حيث اأثر هذا احل�صار اجلائر على حقوق امل�صتثمرين القطريني واملقيمني يف 
دولة قطر الذين لهم اأمالك خا�صة يف دولة الإمارات العربية املتحدة مما 
الذي ن�صت  النحو  التمتع على  ت�صبب يف حرمانهم من ممار�صة هذا احلق و 

عليه املواثيق الدولية حلقوق الإن�صان.

النتهاكات  م��ن  العديد  الإن�����ص��ان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ر���ص��دت  وق��د 
هوؤلء  بحق  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة  املوؤ�ص�صات  ارتكبتها  التي 

امل�صتثمرين.

اجلهات  تطالب  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  فاإن  تقدم  ما  على  وبناء 
امل�صوؤولة يف دولة الإمارات العربية املتحدة بعدم الزج بحقوق امل�صتثمرين 
اخلا�صة يف اخلالفات ال�صيا�صية القائمة اأو ا�صتعمالها كاأداة لل�صغط ال�صيا�صي 

يف انتهاك �صارخ لالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�صان.

انتهاك  ا�صتمرار  حال  يف  اأنه  اإىل  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  تنبه  كما 
الدولية  الآليات  اإىل  تلجاأ  �صوف  اخلا�صة  ملكيتهم  يف  امل�صتثمرين  حقوق 

حلقوق الإن�صان بالأمم املتحدة.

إنتقدت في بيانها شكوى دول الحصار ضدها…
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان: األجدر 

بدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع 
وقت لمعالجة االنتهاكات؛ برفع الغبن عن 

المتضررين جراء األزمة
13 أغسطس 2017م

اإنتقدت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان دول احل�صار )ال�صعودية- الإمارات 
– البحرين – م�رس( يف خطوتها برفع �صكوى �صدها لدى املفو�صية ال�صامية 
حلقوق الإن�صان بالأمم املتحدة، وذلك عن طريق مندوبيها الدائمني بالأمم 
املتحدة بجنيف. وكانت دول احل�صار قد تقدمت ب�صكوى تطالب فيها ب�صحب 
الت�صنيف على درجة )اأ( من اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان. وو�صفت اللجنة 
اللجنة  عمل  لعرقلة  يائ�صة  باملحاولة  احل�صار  دول  �صكوى  �صحفي  بيان 

الوطنية يف اأداء مهامها املتعلقة بحماية حقوق الن�صان.

)ن�س البيان(
يف الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوطنية حلقوق الن�صان بدولة قطر تتطلع اإىل 
رفع الغنب واإن�صاف ال�صحايا املت�رسرين من احل�صار وتداعياته الإن�صانية، 
على املواطنني واملقيمني من دول جمل�س التعاون؛ تفاجاأت اللجنة الوطنية 
الإمارات  ودولة  ال�صعودية  العربية  )اململكة  جمتمعة  احل�صار  دول  بتقدمي 
العربية املتحدة ومملكة البحرين و جمهورية م�رس العربية( �صكوى �صدها، 
طريق  عن  وذلك  املتحدة،  بالأمم  الإن�صان  حلقوق  ال�صامية  املفو�صية  لدى 

مندوبيها الدائمني بالأمم املتحدة بجنيف.
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حيث جاء يف �صكوى دول احل�صار املطالبة ب�صحب الت�صنيف على درجة )اأ( 
العتماد  جلنة  يف  ت�صنيف  اأعلى  وهو  الإن�صان،  حلقوق  الوطنية  اللجنة  من 
للموؤ�ص�صات  مينح   ، الن�صان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�ص�صات  العاملي  للتحالف 
العمل  يف  ومب�صداقية  احلكومات  عن  عالية  با�صتقاللية  تتمتع  التي  الوطنية 
وفقا للمعايري التي �صنتها الأمم املتحدة والتي تعرف مببادئ باري�س وذلك 
يف حماولة يائ�صة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية يف اأداء مهامها املتعلقة بحماية 

حقوق الن�صان .

الوطنية  اللجنة  �صد  ممنهجة،  ت�صويهية  بحمالت  ال�صكوى  تلك  �ُصبقت  ولقد 
حلقوق الإن�صان من بع�س اجلهات؛ ومن بع�س و�صائل العالم، كما �ُصبقت 
اأي�صا باتهامات وتهديدات من بع�س كبار امل�صوؤولني يف تلك الدول، وذلك 
الإن�صان  الوطنية حلقوق  املوؤ�ص�صات  تاريخ عمل  ي�صهد  �صابقة خطرية مل  يف 

حول العامل مثيال لها.

اإن اللجنة الوطنية الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر والتي تعترب الأوىل يف 
دول جمل�س التعاون اخلليجي من حيث الن�صاأة، والوحيدة من حيث الت�صنيف 
بحرفية  تعمل  �صتظل  2010م؛  عام  منذ  اخلليج  منطقة  يف   ) اأ   ( درجة  على 
ومهنية عالية وفقا للقانون الدويل ومبادئ باري�س يف معاجلة النتهاكات 

كما �صتظل منحازة لل�صحايا وق�صايا حقوق الن�صان.

وقت  اأ���رسع  يف  اجلهد  وبذل  العمل  احل�صار،  بدول  الأج��در  من  كان  لقد 
ملعاجلة النتهاكات؛ برفع الغنب عن املت�رسرين جراء احل�صار، وال�صتجابة 
ملطالبات اللجنة الوطنية، واملفو�صية ال�صامية حلقوق الإن�صان ، واملقررين 
عو�صًا   ، الإن�صان،  حلقوق  الدولية  واملنظمات  املتحدة،  بالأمم  اخلوا�س 
َعن �رسف اجلهود بالتغطية على النتهاكات، وحماولة اإ�صتهداف املدافعني 
الوطنية ، وعرقلة  عن حقوق الن�صان، واملنظمات احلقوقية واملوؤ�ص�صات 
عملها ، كما كان من الأحرى بهذه الدول، فتح املجال ملنظماتها وهيئاتها 
ت�صييع  من  بدل  النتهاكات،  تلك  ومعاجلة  حل  على  معا  للعمل  احلقوقية، 
اأثر  اأي  لها  يكون  لن  و�صكاوى  واحتجاجات  خطابات،  اإر�صال  يف  الوقت 

قانوين يف م�صاعي وجهود اللجنة الوطنية.

ان هذه ال�صكوى اإدانة �رسيحة لتلك الدول؛ ودليل دامغ على ت�صييقهم على 
لن  باأن هذه اخلطوة  الوطنية  اللجنة  الن�صان، وتوؤكد  املدافعني عن حقوق 
تزيدها اإل عزمًا، و اإ�رسارًا يف اإي�صال �صوت ال�صحايا اإىل كافة املحافل 
احلقوقية الدولية ، والعمل مع �رسكائها من املنظمات الدولية ، و املوؤ�ص�صات 

الوطنية يف العامل لإن�صافهم وتعوي�صهم وا�صرتجاع حقوقهم .

وتطالب اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر، املقرر اخلا�س املعني 
بحالة املدافعني عن حقوق الإن�صان، واملفو�صية ال�صامية حلقوق الإن�صان 
الإن�صان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�ص�صات  العاملي  والتحالف  املتحدة،  بالأمم 
ال�رس�صة،  للحمالت  للت�صدي  التحرك  �رسعة  ب�رسورة  الدولية؛  ،واملنظمات 

واملمنهجة من دول احل�صار �صد ن�صطاء ومنظمات حقوق الإن�صان .

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان تصدر بيانًا 
حول قرار السلطات السعودية بفتح المنفذ 

البري و الخط الجوي المباشر لحجاج دولة قطر
17 أغسطس 2017م

قالت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان: اإن ما تناقلته و�صائل الإعالم باململكة 
العربية ال�صعودية حول قرار �صلطات بالدها بال�صماح جلميع احلجاج قطريي 
�صلوى احلدودي دون  ال�صعودية عرب منفذ  الأرا�صي  بالدخول اىل  اجلن�صية 
ت�صاريح اإلكرتونية؛ اإىل جانب ال�صماح للحجاج من دولة قطر بالذهاب يف 
رحالت مبا�رسة من الدوحة عرب ناقالت جوية دون اخلطوط اجلوية القطرية؛ 
اإجراءات احلج  اإزالة العراقيل وال�صعوبات التي واجهت  يعترب خطوة نحو 
لهذا العام. بينما اأبدت ارتياحها للقرار غري اأنها اأ�صارت اإىل اأنه ما يزال 

يكتنفه الغمو�س، خا�صة فيما يتعلق باحلجاج املقيمني يف دولة قطر.

)ن�س البيان(:

العربية  باململكة  الإع��الم  و�صائل  تناقلت  اأغ�صط�س2017م،   17 بتاريخ 
ال�صعودية خرب ال�صماح جلميع احلجاج قطريي اجلن�صية بالدخول اىل الأرا�صي 
جانب  اإىل  اإلكرتونية؛  ت�صاريح  دون  احلدودي  �صلوى  منفذ  عرب  ال�صعودية 
ال�صماح للحجاج من دولة قطر بالذهاب يف رحالت مبا�رسة من الدوحة عرب 

ناقالت جوية دون اخلطوط اجلوية القطرية.

لقرار  ارتياحها  عن  قطر  بدولة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ُتعرب  اإذ  و 
ال�صلطات ال�صعودية – وفق ما جاء يف و�صائل الإعالم – ، فهي تعتربه خطوة 

نحو اإزالة العراقيل وال�صعوبات التي واجهت اإجراءات احلج لهذا العام.

بت�صهيل  احل�صار،  بداية  منذ  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  طالبت  لقد  و 
اأو  اإجراءات منا�صك احلج للمواطنني واملقيمني من دولة قطر دون عراقيل 
قيود، و اأحلقت ُمطالباتها بتحركات اإقليمية ودولية لرفع الغنب عن احلجاج، 
على  ال�صغط  اأو  ال�صعوب  ملعاقبة  ا�صتعماله  اأو  احلج  م�صاألة  ت�صيي�س  عدم  و 

احلكومات.

و ُتوؤكد اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان اأن م�صاألة احلج ل ميكن اإخ�صاعها لأية 
ح�صابات اأو و�صاطات �صيا�صية اأو �صخ�صية، و اإمنا هي حق اأ�صيل ن�صت عليه 
كافة املواثيق و الإتفاقيات الدولية حلقوق الإن�صان و ال�رسيعة الإ�صالمية 

ال�صمحاء.

و تعترب اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان اأن قرار ال�صلطات ال�صعودية ما يزال 
و  قطر،  دولة  يف  املقيمني  باحلجاج  يتعلق  فيما  خا�صة  الغمو�س،  يكتنفه 
تطالب اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بتقدمي كافة الت�صهيالت لهم دون متييز؛ 
كًليا عن مواطني و مقيمي  الإجراءات لرفع احل�صار  كما تطالب مبزيد من 

دولة قطر و مواطني دول جمل�س التعاون.

تقارير وبيانات
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إماراتيين بحرينيين سعوديين
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٧٠٦

 نحو
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الطلبة السعوديون
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 العفو الدولية: أسر تتمزق وسط الصراع 
السياسي في الخليج

لندن: 9 يونيو 2017م

قالت منظمة العفو الدولية »لقد كان لهذه التدابري القا�صية اآثارها الوح�صية، 
بينما  زوجاتهم.  عن  والأزواج  واأمهاتهم،  اآبائهم  عن  الأطفال  ففرقت 
يواجه اأ�صخا�س كرث من خمتلف اأرجاء املنطقة- لي�س من قطر وحدها واإمنا 
التدابري- خطر خ�صارة وظائفهم  التي تطبق هذه  نف�صها  الدول  من مواطني 
وانقطاع اأبنائهم عن الدرا�صة. ويتعني على جميع الدول املنخرطة يف هذا 
انتهاكات حلقوق  اإىل  اإجراءات  من  تتخذه  ما  توؤدي  ل  اأن  ال�رساع �صمان 

الإن�صان

واأ�صافت املنظمة العفو »اإن الأو�صاع التي فر�صت على النا�س يف خمتلف 
اأرجاء اخلليج تك�صف عن ازدراء مطلق للكرامة الإن�صانية. فقد ت�صبب فر�س 
موعد نهائي على هذا النحو التع�صفي بحالة من انعدام اليقني واجلزع لدى 

ق بينهم وبني اأحبائهم.« اآلف الأ�صخا�س الذين يخ�صون من اأن يفرَّ

ال�صعودية  العربية  اململكة  حكومات  و�صعت  فقد  هذه،  وتابعت:»بتدابريها 
املختلطة،  اجلن�صيات  ذات  العائالت  والبحرين  املتحدة  العربية  والإمارات 
بال �رسورة، يف قلب اأزمتها ال�صيا�صية.« واأ�صافت »وينبغي عليها اأن تلغي 
التمزق،  اآلف الأ�رس خطر  النهائي، واإل ف�صتواجه  الفور هذا املوعد  على 
بينما �صيفقد كثريون م�صدر عي�صهم اأو فر�صة اإكمال تعليمهم. كما و�صع من 
يتلقون العالج الطبي اأمام خيار اأن يوا�صلوا عالجهم اأو اأن يتقيدوا بالتدابري 

الوا�صعة والقا�صية التي اأعلنتها ال�صعودية والإمارات والبحرين«.

تعليق مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق 
اإلنسان زيد رعد الحسين بشأن تأثير الحصار 

على حقوق اإلنسان 

جنيف: 14 يونيو 2017م

الإن�صان  حقوق  ي�صيب  اأن  ميكن  الذي  املحتمل  التاأثري  اإزاء  بالقلق  "اأ�صعر 
للعديد من الأ�صخا�س يف اأعقاب القرار الذي اتخذته ال�صعودية والإمارات 
لقد  قطر.  مع  والقت�صادية  الدبلوما�صية  العالقات  بقطع  والبحرين  وم�رس 
بات من الوا�صح اأن التدابري التي اُتخذت وا�صعة جدًا من حيث النطاق والتنفيذ 
الن�صاء والأطفال  اآلف  اأن تعرقل على نحو خطر حياة  القدرة على  ولديها 
وقد  بالأزمة.  املعنية  اجلن�صيات  اإحدى  اإىل  ينتمون  اأنهم  ملجرد  والرجال 

الحتياجات  ملعاجلة  توجيهات  والبحرين  والإم��ارات  ال�صعودية  اأ�صدرت 
الإن�صانية للعائالت ذات اجلن�صية امل�صرتكة، لكن يبدو اأن هذه التدابري لي�صت 
اأن  �صماع  من  اأي�صًا  بالقلق  اأ�صعر  احلالت.  كل  ملعاجلة  كاٍف  ب�صكل  فعالة 
الإمارات والبحرين تهددان ب�صجن ومعاقبة الأ�صخا�س الذين يعربون عن 
تعاطف مع قطر اأو عن اعرتا�صهم على التدابري التي تتخذها حكوماتهم، يف 

ما يبدو اأنه انتهاك وا�صح للحق يف حرية التعبري اأو الراأي.

اأ���رسع وقت ممكن  هذا اخلالف يف  على حل  املعنية  ال��دول  كل  اأحث  اإنني 
من خالل احلوار والمتناع عن اتخاذ اأي خطوة من �صاأنها اأن ت�رس برفاه 
و�صحة وعمل ووحدة مواطنيها وعلى احرتام التزاماتها مبوجب القانون 

الدويل حلقوق الإن�صان". 

هيومن رايتس:انتهاكات حقوقية بسبب عزل 
قطر )عائالت مشتتة، عمال عالقون، وانقطاع 

في التعليم والرعاية الطبية(
12 يوليو 2017

وال�صعودية  البحرين،  الإم��ارات،  عزل  اإن  ووت�س  رايت�س  هيومن  قالت 
يف  احلق  ينتهك  كما  الإن�صان،  حلقوق  خطرية  انتهاكات  يف  يت�صبب  ل�قطر 
يف  الطبية؛  الرعاية  وتوقف  العائالت  ت�صتت  اإىل  وي��وؤدي  التعبري  حرية 
اأن  بعد  لدماغه  جراحية  عملية  تفويت  على  طفل  اأُج��رب  احل��الت،  اإح��دى 
التعليم، وت�رسد العمالة الوافدة من  اإىل انقطاع  ُحدد موعدها. كما يوؤدي 
دون طعام اأو ماء. حاليا، ال�صفر من قطر واإليها مقّيد واحلدود الربية مع 
يف  الأو�صط  ال�رسق  ق�صم  مديرة  ويت�صن،  ليا  �صارة  قالت  مغلقة.  ال�صعودية 
هيومن رايت�س ووت�س: »تنتهك النزاعات ال�صيا�صية التي ي�صنها حكام اخلليج 
حقوق �صكان املنطقة ممن يعي�صون حياتهم ب�صالم ويعتنون باأ�رسهم. ُو�صع 
اإما جتاهل  اأمام خيار �صعب:  ال�صعوديني والبحرينيني والإماراتيني  مئات 
دول  »على  ويت�صن:  قالت  ووظائفهم«.  عائالتهم  ترك  اأو  بالدهم  اأوام��ر 
اخلليج الرتاجع قليال وروؤية ما ت�صببت به من �رسر ملواطنيها. عليها و�صع 

رفاهية النا�س كاأولوية قبل ممار�صة لعبة القوة امل�صيئة«.

وكثريا ما ينتهك الف�صل الق�رسي لالأ�رس حق جميع الأفراد يف احرتام حياتهم 
الأ�رسية الثابتة.

منظمات حقوقية تنتقد مطلب دول الحصار 
بإغالق قناة الجزيرة

8 - 30 يونيو 2017م

وانتقادات  وا�صع  �صدى  اجلزيرة  قناة  باإغالق  احل�صار  دول  ملطلب  كان 
اأكدت  املخت�صة حيث  املتحدة  المم  احلقوقية ومكاتب  املنظمات  من  كبرية 
منظمة هيومن رايت�س ووت�س اأنه ل يحق للحكومات اإغالق املنافذ الإعالمية 

ودعت  ُمزعجة".  تعتربها  التي  النتقادات  اخماد  بق�صد  التعبري  وجترمي 
"على احلكومات  ال�صيا�صية، وقالت:  التدخالت  الإعالم من  املنظمة حلماية 
مل  واإن  حتى  الإعالم،  و�صائل  لدور  واحرتامها  فهمها  ُتظهر  اأن  املخالفة 
تتفق معها". بينما طالب الحتاد الدويل لل�صحفيني بوقف ا�صتخدام ال�صحفيني 
"كلعبة �صيا�صية" يف اأزمة قطر ودعا ال�صلطات يف عدد من الدول العربية اإىل 

ردود األفعال
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�صيا�صية" حيث يواجه املئات من  " لعبة  ك�  ال�صحفيني  ا�صتخدام  التوقف عن 
وتتعر�س  بالتمزق،  الأ�رس  وتخاطر  الطرد،  الإعالم  و�صائل  يف  العاملني 
الإغالق. وتاأتي  الإلكرتونية خلطر  التلفزيون وال�صحف واملواقع  حمطات 
هذه النداءات والطلبات لإغالق قناة اجلزيرة وفر�س ح�صار على بثها من 
قبل عدد من الدول الأخرى كتاأثري مدمر على ال�صحفيني واأ�رسهم. لفتًا اإىل 
انه يتعر�س خم�صة وخم�صون �صحفيا من دول خليجية اأخرى يعملون حاليا 
يف قناة اجلزيرة يف الدوحة ل�صغوط من اأجل ترك اأو فقدان جن�صيتهم و�صط 

اأزمة تهدد م�صتقبل هيئات الإذاعة وغريها من و�صائل الإعالم. 

ندين  "اإننا  بالجنر:  اأنطوين  لل�صحفيني  الدويل  لالحتاد  العام  الأمني  وقال 
متاما املطالبات باإغالق قناة اجلزيرة، واإق�صاء ال�صحفيني عن وظائفهم، 
يجب  احلر.  والإع��الم  التعبري  الإع��الم، واحلق يف حرية  وتقوي�س حرية 
الأزواج   - واأ�رسهم  بوظائفهم  يقومون  الذين  ال�صحفيني  ا�صتخدام  عدم 
والزوجات والأطفال - كقوى �صيا�صية يف هذا النزاع". وا�صاف "اإن هناك 

حاليا خطر كبري لن حقوق الن�صان تنتهك ويوؤكد الحتاد الدويل لل�صحفيني 
احل�صار  تفر�س  التي  الدول  من  اأو  قطر  من  �صواء   - ال�صحفيني  كل  دعمه 
والعقوبات - للم�صاعدة يف الدفاع عن حقهم يف العمل وحقوقهم الإن�صانية 

الأ�صا�صية".

�صمن  اجلزيرة  قناة  اإغالق  يطالب  ال�صعودية  بقيادة  الربعة  التحالف  قطر: 
لل�صحفيني  الدويل  الحتاد  رئي�س  قال  جهته  من  الأزم��ة.  لإنهاء  ال�رسوط 
ال�رسق  يف  للمواطنني  للمعلومات  م�صدرا  اجلزيرة  "تعترب  ل��ريوث  فيليب 
يف  الإعالمية  والتعددية  التعبري  حرية  تقييد  ويوؤدي  وراءه.  وما  الأو�صط 
املنطقة اإىل تفاقم الأزمة بدل من حلها. وا�صاف "ان ال�رسق الو�صط يحتاج 
ال�صحافيني لإي�صال احلقيقة ، ويعترب حظر اي منفذ اعالمي حماولة �صائنة 

لفر�س رقابة على الراأي العام". 

اجلزيرة،  على  الهجوم  بوقف  طالب  فقد  لل�صحفيني  الوطني  الحت��اد  اأما   
تتعر�س مئات الوظائف للخطر، و�صدد الحتاد الوطني لل�صحفيني والحتاد 
الدويل لل�صحفيني على اململكة العربية ال�صعودية و�رسكائها يف التحالف )مبا 
يف ذلك البحرين والإمارات العربية املتحدة وم�رس واليمن( ب�صحب مطالبتها 

ال�صلطات القطرية باإغالق قناة اجلزيرة وحظرها.

بالنيابة:  لل�صحفيني  الوطني  لالحتاد  العام  الأمني  دويل،  �صيمو�س  وقال 
ال�صعودية  ال�صلطات  عن  املنبثقة  العدوانية  املناورات  ب�صدة  ندين  "نحن 
اأعمال خمزية تهدف  وحتالفاتها، ومطالبتها باإغالق اجلزيرة والتي تعترب 
يوؤثر  الطوارئ  حالة  ت�صاعد  اأن  اإذ  الإع��الم،  وو�صائل  التعبري  حرية  لكبح 
على  الأحوال مالمني  من  باأي حال  لي�صوا  الذين  النا�س  على  تاأثريا �صارا 

هذه الأزمة".

والتعبري،  الراأي  حرية  حول  املتحدة  لالأمم  اخلا�س  املقرر  و�صف  فيما   
لتعددية  قوية  "�رسبة  يعترب  اجلزيرة  قناة  باإغالق  كاي،املطالبات  دافيد 
احلكومات  من  ع��دد  قبل  من  املعلن  الطلب  "اإن  وق��ال  الإعالم"  و�صائل 
باإغالق �صبكة اجلزيرة الإعالمية مقابل رفع العقوبات �صي�صكل �رسبة قوية 
على  �صديدة  قيود  من  بالفعل  تعاين  منطقة  يف  الإعالم  و�صائل  تعددية  �صد 
ال�صحافة والإعالم بجميع اأنواعه"، وفقا ملا واأ�صاف: " ان هذا الطلب ميثل 
دبلوما�صية،  ازمة  بحجة  الدول،  اتخذته  اذا  العالم  حلرية  خطريا  تهديدا 

اجراءات لجبار تفكيك قناة اجلزيرة".

مذكرة اإحاطة اإعالمية ب�صاأن العراق، وقناة اجلزيرة، وفنزويال وغواتيمال

بينما قال املتحدث با�صم املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة حلقوق الإن�صان: 
روبرت كولفيل لقد مت ت�صعيد هذا النزاع املقلق اإىل م�صتوى جديد باإدراج 
بع�س احلقوق واحلريات الأ�صا�صية يف قائمة املطالب املفرو�صة على قطر 

والبحرين  املتحدة  العربية  والإم��ارات  ال�صعودية  العربية  اململكة  قبل  من 
 .2017 يوليو،   4 يف  تنتهي  للتنفيذ  اأي���ام   10 مهلة  منح  م��ع  وم�����رس، 
الفراد  على  التاأثري  ب�صاأن  بالفعل  اأثرناها  التي  الق�صايا  اإىل  وبالإ�صافة 
اإزاء مطالبة قطر  بالغ  بقلق  ال�صامية  ت�صعر املفو�صة  العاديني يف املنطقة، 

باإغالق �صبكة اجلزيرة، ف�صال عن و�صائل الإعالم الأخرى التابعة لها.

�صواء كنت ت�صاهدها، اأو تتفق مع وجهات نظرها املعلنة اأم ل، فاإن قنوات 
امل�صاهدين.  من  املاليني  ولديها  قانونية،  والإجنليزية  العربية  اجلزيرة 
يف  احلق  على  مقبول  غري  هجوم  هو  باإغالقها  املطالبة  اأن  راأينا،  ويف 
حرية التعبري والراأي. واإذا كان لدى الدول م�صائل تتعلق مبا تبثه قنوات 
التلفزيون يف بلدان اأخرى، فاإنها تتمتع بحرية التحاور العلني والنقا�س، 
ولكن الإ�رسار على اإغالق هذه القنوات اأمر غري عادي وغري م�صبوق وغري 

معقول.

واإذا ح�صل هذا بالفعل، فاإنه �صيفتح املجال اأمام دول منفردة اأو جمموعات 
من الدول القوية اأن تقو�س ب�صكل خطري احلق يف حرية التعبري والراأي يف 
ال�صامية  املفو�صة  حتث  ولذلك،  حدودها.  داخل  وكذلك  الأخرى،  الدول 
مرة اأخرى جميع الدول اخلم�س على اتخاذ تدابري حلل هذا النزاع بطريقة 
تتخذها على  اإجراءات  اأي  توؤثر  األ  هادئة ومعقولة وقانونية، مع �صمان 
واملقيمني  الأخرى،  البلدان  ومواطني  مبواطنيها  اخلا�صة  الإن�صان  حقوق 

فيها.
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األنتهاكات المتعلقة بالحق في حرية الصحافة
وحرية الرأي والتعبير  

مواطني الدول الثالث المقيمين في دولة قطر والمتضررين
من هذه القرارات

٩٣

إعالميين اُجبروا على تقديم إستقاالتهم .١

إعالمي تمارس عليهم دولهم الضغوطات لترك عملهم

١٠٣
إعالمي تعرضوا ألنواع
مختلفة من االنتهاكات 

وسائل إعالمية محظورة في الدول الثالث

الصحف القطريه
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اإنطلقت يف العا�صمة الدوحة فعاليات موؤمتر "حرية التعبري نحو مواجهة املخاطر" الذي تنظمه اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان يف قطر مب�صاركة اأكرث من 
مئتي منظمة و�صخ�صية دولية حقوقية.

ويبحث املوؤمتر كيفية تفعيل �صمانات القانون الدويل حلقوق الإن�صان وحرية الراأي والتعبري واحل�صول على املعلومات، ومواجهة الإ�صكاليات ذات ال�صلة 
بالقانون الدويل حلقوق الإن�صان.

وح�رس اجلل�صة الفتتاحية معايل ال�صيخ/ عبد الله بن نا�رس بن خليفة اآل ثاين رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية وعدد من اأ�صحاب ال�صعادة الوزراء بدولة 
قطر. بينما �صهدت اجلل�صة كلمات ملمثلني عن املفو�صية ال�صامية حلقوق الإن�صان يف الأمم املتحدة، والحتاد الدويل لل�صحفيني، واملعهد الدويل لل�صحافة، 

واحتاد البث الأوروبي، ومنظمة هيومن رايت�س ووت�س، واللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان.

للم�صاركة يف هذا  با�صتجابة املنظمات واملوؤ�ص�صات وال�صخ�صيات احلقوقية  بن �صميخ املري  الدكتور علي  الإن�صان  الوطنية حلقوق  اللجنة  ورحب رئي�س 
املوؤمتر الذي يعالج واحدة من اأخطر التحديات التي تواجه حرية التعبري يف املنطقة.

الآيبريي  العربي  واملوؤمتر   ،2012 العام  يف  اخلطرة"  الأماكن  يف  ال�صحفيني  "حماية  موؤمتر  مع  التعبري  حرية  حماية  حول  جهودنا  بداأت  "لقد  وقال 
الأمريكي الثالث للموؤ�ص�صات الوطنية حلقوق الإن�صان حول "مناه�صة خطاب الكراهية والتطرف" عام 2015، وموؤمترنا هذا الذي يعقد يف ظل هذا احل�صار 

املفرو�س على قطر من قبل دول تطالب لرفعه باإغالق اجلزيرة، مما يعد انتهاكا �صارخا لأب�صط حقوق الإن�صان وحرية التعبري".

واأو�سح اأنه بعد اأن �رسبت دول احل�صار م�صالح املواطنني اخلليجيني ها هي ت�صعى للق�صاء على حرية التعبري من خالل فر�س غرامات مالية وعقوبات 
بال�صجن ملن يعرب عن راأيه جتاه اأزمة تهم اجلميع.

واأ�ساف "من هنا اأدعوكم كجهات تهتم بحرية التعبري لل�صغط على تلك الدول لحرتام هذه املكت�صبات الإن�صانية التي تعترب من اأب�صط حقوق الإن�صان".

واأملح املري اإىل حالة حرية التعبري يف العامل العربي، م�صريا اإىل اأن معظم الد�صاتري العربية ت�صمنت مواد توؤكد حق املواطن يف حرية التعبري وحرية 
الو�صول اإىل املعلومة، لكنها ظلت مواد ف�صفا�صة ون�صو�صا يتم اخرتاقها كل يوم ب�صكل اأفرغها من م�صمونها.

)نص توصيات المؤتمر(

نحن ممثلو املنظمات الدولية والإقليمية والوطنية لل�صحفيني وحقوق الإن�صان وحرية التعبري امل�صاركون يف املوؤمتر الدويل االذي اقيم يف الدوحة، قطر يف 
الفرتة 24-25 يوليو 2017، والذي نظمته اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر بالتعاون مع الحتاد الدويل لل�صحفيني، واملعهد الدويل لل�صحافة: 
ندين وبقوة مطالب حكومات اململكة العربية ال�صعودية والإمارات العربية املتحدة وجمهورية م�رس العربية ومملكة البحرين والتي تطالب باإغالق قناة 
الكامل مع  الأو�صط؛ كما نعرب عن ت�صامننا  ال�رسق  العربي 21، و�صبكة ر�صد والعربي اجلديد وعني  الإعالم مبا يف ذلك  اجلزيرة وغريها من و�صائل 

ال�صحفيني وغريهم من م�صوؤويل الإعالم وامل�صاعدين يف قناة اجلزيرة وغريها من و�صائل الإعالم امل�صتهدفة.

ونو�صي يف هذا املوؤمتر مبا يلي:

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

تنظم المؤتمر الدولي حول )حرية التعبير في مواجه المخاطر(
24  - 25 يوليو  2017

توصيات المؤتمر الدولي
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أوال: سالمة الصحفيين

يقر املوؤمتر بالقرارات العديدة التي اتخذتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وجمل�س حقوق الإن�صان وجمل�س الأمن يف ال�صنوات الأخرية، والتي تعرب عن 
اأ�صفها لتاأثري العتداءات على الإعالميني على حق اجلمهور يف احل�صول على املعلومات، كما تعرب عن قلقها اإزاء التاأثري ال�صلبي لهذه املخاطر على و�صائل 

الإعالم ككل، وخا�صة عندما ترتكب دون عقاب.

كما يقر املوؤمتر باأن عمل الإعالميني غالبا ما يعر�صهم خلطر الرتهيب وامل�صايقات والعنف )قرار جمل�س الأمن 2222 )2015(، وقرار جمل�س حقوق 
الإن�صان التابع لالأمم املتحدة رقم 2/33 املوؤرخ 29 اأيلول / �صبتمرب 2016، وقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 162/70 املوؤرخ 17 كانون الأول 
/ دي�صمرب 2015 ب�صاأن �صالمة ال�صحفيني وم�صاألة الإفالت من العقاب(، وبالإ�صافة اإىل ذلك، نوؤكد على �رسورة �صمان امل�صاءلة عن جميع اأ�صكال العنف 

�صد ال�صحفيني وغريهم من العاملني يف جمال الإعالم كعن�رس اأ�صا�صي يف منع حدوث هذه املخاطر يف امل�صتقبل.

ي�صجع املوؤمتر و�صع �صك دويل ملزم جديد مكر�س ل�صالمة ال�صحفيني، مبا يف ذلك اآلية تنفيذ حمددة، من �صاأنها اأن حت�صن ال�صتجابة الدولية للهجمات �صد 
ال�صحفيني وتدعم ثقافة الإفالت من العقاب. اإن و�صع اتفاقية حول �صالمة العاملني يف و�صائل الإعالم، والتي ميكن التفاو�س ب�صاأنها يف اإطار اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة، من �صاأنه اأن يدعم تنظيم اللتزامات ذات ال�صلة والتي ل ميكن ا�صتنتاجها من الن�صو�س القانونية املتعددة مما يجعلها يف متناول 

�صانعي القرار و�صلطات اإنفاذ القانون، اإىل جانب مراعاة معايري حقوق الإن�صان والقانون الإن�صاين لو�صع ال�صحفيني.

والرتهيب،  العنف  وحمالت  التع�صفي،  والعتقال  حياتهم،  على  العتداءات  من  ال�صحفيني  بحماية  اللتزام  املثال،  �صبيل  على  التفاقية،  هذه  وت�صمل 
واللتزام باحلماية من الختفاء الق�رسي والختطاف )من جانب موظفي الدولة اأو اجلهات الفاعلة اخلا�صة(، واللتزام بتنفيذ واإجراء حتقيقات فعالة يف 
التدخالت املزعومة وتقدمي مرتكبيها اإىل العدالة؛ يف �صياق النزاع امل�صلح، واللتزام مبعاملة العاملني يف و�صائل الإعالم واملن�صاآت ذات ال�صلة بو�صفهم 
اأثناء القيام بالعمليات الع�صكرية لتجنب املخاطر بهدف حماية  اأعيان مدنية )ومن ثم ا�صتثنائها من الهداف الع�صكرية( مع اتخاذ كافة التدابري الالزمة 

ال�صحفيني الذين يقدمون تقارير يف مناطق النزاع.

ويوؤكد املوؤمتر اأنه ينبغي تو�صيع نطاق الأحكام القانونية احلالية اإىل ما هو اأبعد من اللتزام بحماية ال�صحفيني من العتداءات على حياتهم، مبا يف ذلك 
الختفاء الق�رسي والختطاف )من جانب اجلهات احلكومية اأو اخلا�صة(، والعتقال التع�صفي، والرتهيب، والرتحيل / رف�س الدخول، وامل�صادرة / 
اإحلاق ال�رسر باملمتلكات اإىل جانب اأ�صكال العنف الأخرى التي تعر�س لها ال�صحفيون خالل الربيع العربي يف عام 2011، مع �رسورة موا�صلة تطوير 

قراري جمل�س حقوق الإن�صان داإ - 1/2 و داإ – 1/9 ب�صاأن الهجمات على املن�صاآت الإعالمية وتوفري ممرات اآمنة لو�صائل الإعالم يف مناطق النزاع.

وبناء عليه، يدعو املوؤمتر احلكومات اإىل:

1. العرتاف بجميع التو�صيات والعهود والإعالنات والقرارات التي اأ�صدرتها اأو اأقرتها املنظمات الدولية مثل الأمم املتحدة واليون�صكو ؛

2. تنفيذ خطة العمل الأخرية لالأمم املتحدة وتعزيز عملها مع املنظمات املكر�صة ل�صالمة ال�صحفيني والعاملني يف و�صائل الإعالم؛

3. الإقرار بقبول اللتزامات مبنح ال�صحفيني احلماية كمدنيني يف حالت النزاع؛

4. تعزيز القوانني الوطنية مبا يف ذلك القوانني اجلنائية واإ�صالح نظام العدالة لو�صع حد لالإفالت من العقاب وتوفري امل�صاعدة الق�صائية والت�رسيعية ملنع 
النتهاكات اخلطرية للقوانني الإن�صانية الدولية مبا يف ذلك ا�صتهداف ال�صحفيني.

كما يدعو املوؤمتر وكالت الأنباء اإىل الإقرار بواجبها املتمثل يف رعاية جميع �صحافييها، ول �صيما امل�صوؤولني عن جمع الخبار واملوظفني اأو العاملني 
امل�صتقلني وم�صوؤوليتها عن تنظيم دورات تدريبية يف جمال ال�صالمة البيئية وتوفري املعدات ذات ال�صلة وذلك يف اأوقات النزاعات اأو غري ذلك. 
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ثانيا: حرية وسائل اإلعالم 

واملن�صو�س  الأ�صا�صية  الن�صان  حقوق  احد  هي  التعبري  حرية  باأن  اإميانًا 
عليه يف املادة 19 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان )1948(، والتي 
ية الراأي والتعبري، وي�صمل هذا  تن�س على انه "لكِلّ �صخ�س حُقّ التمُتّع بحِرّ
يته يف اعتناق الآراء دون م�صايقة، ويف التما�س الأنباء والأفكار  احلُقّ حِرّ

ة و�صيلة ودومنا اعتبار للحدود."؛ يها ونقلها اإىل الآخرين، باأَيّ وتلِقّ

وهديًا مبا اأقرته اليون�صكو يف هذا ال�صدد واإميانًا بدور الدول يف �صمان 
عدم تعار�س الت�رسيعات امل�صممة ملعاجلة �صواغل الأمن القومي واجلرمية 
مع قوانني حماية امل�صادر اإل يف ظروف ا�صتثنائية حمددة بدقة، على ان 

ت�صع الدول قوانني حلماية حقوق امل�صادر،

يدعو املوؤمتر احلكومات اإىل القرار بحق املنظمات الإعالمية يف الإبالغ 
بحرية ودون اأي تدخل من جانب احلكومة وال�صماح للمواطنني باحل�صول 
على املعلومات ذات ال�صلة باحلكومة وموؤ�ص�صاتها يف �صبيل حتقيق ال�صفافية 

وامل�صاءلة.

الإعالم  و�صائل  و�صول  اإمكانية  تقييد  من  احلد  اإىل  احلكومات  يدعو  كما   
ال�صفافية  و�صمان  املعلومات  على  واحل�صول  ل��الإب��الغ  ح��دود  وو�صع 

وال�صتقاللية يف البت يف القرارات املتعلقة بالن�رس.

كما يقر املوؤمتر بالدور احليوي الذي توؤديه نقابات العمال يف دعم حرية 
التعبري لل�صحفيني والدفاع عن حق ال�صحفيني يف الإبالغ عن الق�صايا املثرية 

للجدل ومنحها �صلطة امل�صاءلة.

بالتدخل  للدول  وال�صماح  للتعبري،  قانونية  حدود  و�صع  ملخاطر  واإدراكا 
يف الن�رس عرب الإنرتنت، يدعو املوؤمتر احلكومات واملنظمات الإعالمية اإىل 
العمل على حتدي خطاب الكراهية، مبا يف ذلك معاداة املراأة والعن�رسية 
الأفكار  تعددية  بت�صجيع  والإمي��ان  ال�صامية،  ومعاداة  والإ�صالموفوبيا 

والإيديولوجيات كاأحد احللول ملواجهة التع�صب والتحيز.

كما يدعو املوؤمتر ال�صحفيني اإىل احرتام مدونات قواعد ال�صلوك التي تطالب 
�صد  الفداء"  "كب�س  اآلية  معار�صة  اإىل  واحلاجة  والدقة  الإن�صاف  ب�صمان 

الأقليات والق�صاء على التحامل واجلهل.

ثالثا: حقوق العمال الدولية

يتعلق  فيما  خا�صة  التعبري-  حرية  بني  الوثيق  بالرتباط  املوؤمتر  يقر 
بو�صائل الإعالم- وحرية العاملني يف و�صائل الإعالم لال�صطالع بدورهم 

املهني دون ترهيب اأو متييز.

معايري  وتنفيذ  و�صع  يف  الدولية  العمل  ملنظمة  املركزي  بالدور  واإميانا 
يف  عليها  املن�صو�س  احليوية  باملبادئ  املوؤمتر  يقر  العاملية،  العمل 
التفاقية  ذلك  الدولية مبا يف  العمل  الثمانية ملنظمة  الأ�صا�صية  التفاقيات 
اخلا�صة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي- 1948 )رقم 87( 
 ،(98 )رقم   1949 اجلماعية-  واملفاو�صة  التنظيم  حق  واتفاقية  و2، 
واحلق يف �رسوط عمل عادلة ومنا�صبة هديًا مبا ورد يف الإعالن العاملي 

حلقوق الإن�صان، 

واإميانا بقدرة نقابات العمال على حماية احلق يف حرية التعبري والدفاع 
ال�صلوك وو�صع املعايري املهنية وامل�صاعي  عنه من خالل مدونات قواعد 

اجلماعية، يدعو املوؤمتر احلكومات اإىل احرتام اأحكام املادة 23 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان والت�رسف وفقا لتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كما يقر امل�صاركون على املوافقة على رفع التو�صيات املاثلة اإىل املوؤ�ص�صات واملنظمات الدولية والقليمية؛ كما يو�صي امل�صاركون باإعتبار جميع اأوراق 
العمل وتقارير جل�صات العمل وثائق ر�صمية مع اعتماد ن�رسها مبوافقة معديها.

واأخريا، يعرب امل�صاركون عن تقديرهم وخال�س �صكرهم للجنة الوطنية حلقوق الن�صان بدولة قطر على جهودها يف تنظيم موؤمتر الدوحة ويدعو اللجنة 
اإىل موا�صلة عملها مع الأطراف املعنية الأخرى لتنفيذ التو�صيات املعتمدة.
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