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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

 )ج(١٥نسان، وفقاً للفقـرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإل         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *قطر    

إىل  )١( املصلحة للورقات اليت قدمتها مخس من اجلهات صاحبة      موجز  هو  هذا التقرير     
ـ     . االستعراض الدوري الشامل  عملية    وضـعها  يتوهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة ال

ن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب           وال يتضم . جملس حقوق اإلنسان  
وذكـرت  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمددة    

بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه مل جيـر                
فتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو التركيز        واال. بقدر املستطاع  تغيري النصوص األصلية  

 هـذه املـسائل      بشأن على هذه املسائل قد يعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات          
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع           . بعينها

الستعراض يف اجلولـة األوىل هـي    ادوريةوقد روعي يف إعداد التقرير أن      . املقدمةالورقات  
  .سنوات أربع

__________ 
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  معلومات أساسية وإطار العمل  - أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
العهد   قطر بالنظر يف التصديق على     )الكرامة (أوصت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان      -١

فاقية مناهـضة   الدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية وعلى الربوتوكول االختياري الت        
كمـا  . )٢(املهينـة  الالإنـسانية أو   العقوبة القاسية أو   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو     

  .)٣( من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ و٢١ بسحب حتفظاهتا على املادتني أوصتها
حقوق املـرأة إحـدى   من قضية جعلت قد منظمة العفو الدولية أن قطر    الحظت  و  -٢

 خطاهبا السياسي خالل السنوات االثنيت عشرة املاضية وأن قطر انضمت           القضايا األساسية يف  
بيـد أن  . املرأة ضد التمييز أشكال مجيـع على القضاء  إىل اتفاقية٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩يف 
، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية، حتفظات واسعة النطـاق يبـدو أهنـا              أدخلت قطر
 أن التمييز ضد املرأة ال يزال       ة، وهو ما يعكس حقيق     مع غرض االتفاقية ومقصدها    تتوافق ال

  احلكومة  منظمة العفو الدولية   ودعت. )٤( يف التشريع احمللي ويف املمارسة على السواء       اً،سائد
ة قة أو تعديلها بطريأ على مجيع أشكال التمييز ضد املر حتفظاهتا على اتفاقية القضاءإىل سحب

 .)٥(ة ومقصدها مع غرض االتفاقيمتوافقةتصبح معها 

  والتشريعياإلطار الدستوري   - باء  
 دسـتوراً   ،٢٠٠٣ باستفتاء شعيب عام     ، اعتمدت  قد ذكرت منظمة الكرامة أن قطر      -٣

ينص على إنشاء برملـان مـن مخـسة          ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٩جديداً دخل حيز النفاذ يف      
 وأضافت منظمـة    . املتبقي وأربعني عضواً ُينتَخب ثلثاهم باالقتراع العام ويعني األمري الثلث        

 مل ُينشأ بعـد   قصد من هذا الربملان هو املساعدة يف وضع السياسة العامة، لكنه            الكرامة أن ال  
وأوصت منظمة الكرامة قطر بتنفيذ إصالحات      . )٦(وال يزال األمري ميارس السلطات األساسية     

ربملـان  إنشاء ال للبلد؛ و مشاركة حقيقية للمواطنني يف احلياة العامة       حتقيق  ية ترمي إىل    اتسياس
 الـذين    ثلثـي األعـضاء    لتعـيني وفقاً للدستور؛ وتنظيم انتخابـات بـاالقتراع العـام          

  .)٧(باالنتخاب خيتارون
 تنص  ٣٥ادة   التمييز وأن امل   فو الدولية إىل أن دستور قطر حيظر      وأشارت منظمة الع    -٤

بب اجلـنس، أو األصـل،      ن أمام القانون، ال متييز بينهم يف ذلك بس        الناس متساوو "على أن   
  .)٨("اللغة، أو الدين أو
 ٢٢مبوجب القانون رقم    ظور  وأشارت منظمة الكرامة إىل أن االجتار يف األطفال حم          -٥

  .)٩(٢٠٠٥الصادر عام 
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  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
ليـة  وزارة الداخ داخـل   إدارة حلقوق اإلنسان    نشاء  ذكرت منظمة الكرامة أنه مت إ       -٦
  . )١٠(٢٠٠٥ عام

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ألف   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
علـى وجـه    ترىهي وترى منظمة العفو الدولية أن التشريع احمللي مييز ضد املرأة؛            -٧

فعلى سبيل املثـال، تـشتكي      .  حتايب الرجال  بالزواج والطالق قوانني املتعلقة   ال أن   اخلصوص
وهو ما جيعلهن غري قادرات     فإهنم ال يطلقوهنن،    النساء من أنه عند انفصال أزواجهن عنهن،        

فإهنن جهن السابقني، ولذلك لدخل من أزواا اتستحقمدون يدعهن على الزواج من جديد و
ويف مثل هذه احلاالت، جيوز للنـساء       . خرينأقارب آ على   مالياً   معتمدات كثرياً ما يصبحن  

، هن إيـاه  على منح ستوافق  احملكمة  ال يوجد ما يضمن بأن      التماس الطالق يف احملكمة، لكن      
  علـى   كـبري أو    مايل  مبلغ دفع متنحهن الطالق إال إذا وافقن على         جيدن أن احملكمة لن    وقد

 أن ، يف املقابـل ،ميكن للرجـل نه لت منظمة العفو الدولية إوقا. التخلي عن حضانة أطفاهلن 
ميكنه أن يتزوج مـن     مبلغ، كما    أي    دفع ودونيف أي وقت    حيصل على الطالق من زوجته      

  .)١١(هت عن زوجأثناء انفصالهأخرى زوجة 
 تشريعية أخرى تقّيد حـق املـرأة يف         مثة أحكاماً والحظت منظمة العفو الدولية أن        -٨

القطريـة  وأشارت إىل أنه جيب على املـرأة        . يةحرية التنقل ومتيز ضدها فيما يتصل باجلنس      
سفر وأن أطفال القطرية    ال من زوجها أو وليها قبل طلب جواز         ةمكتوبموافقة  احلصول على   

طرية، خالفاً لألطفـال املولـودين   جلنسية القلحصول على ا ل مؤهلنياملتزوجة من أجنيب غري     
  .)١٢(قطريني من أمهات أجنبياتل
ل أو إلغاء القوانني الوطنية اليت      يإىل كفالة تعد  احلكومة  دولية  ودعت منظمة العفو ال     -٩

ر العنف ضدها، مبا يف ذلك قوانني األسرة والقوانني واإلجراءات املتصلة           متيز ضد املرأة وتيسِّ   
  .)١٣(بسلطة األولياء على النساء وقوانني اجلنسية ولوائح اإلسكان

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
 هذه   وإن كانت  ،ذكرت منظمة العفو الدولية أن تنفيذ أحكام اإلعدام نادر يف قطر            -١٠

 شخصاً على األقل حمكـوم علـيهم حاليـاً       ٢٠هناك  وقدرت أن   .  ال تزال تصدر   األحكام
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وذكرت منظمة العفو . أحكام اإلعدام تعود إىل األمريفيف باإلعدام وأشارت إىل أن سلطة خت    
 حماكمـات غـري   يف فرداً أُدينوا ١٧احملكوم عليهم باإلعدام هؤالء الدولية أنه يوجد من بني      

 الرجال السبعة عشر  هؤالء  وأضافت أن   . ١٩٩٦ حماولة انقالبية فاشلة عام      يفتورط  بال عادلة
 سجيناً سياسياً، ورمبا سجناء ضمري، كان قد ُحكم عليهم أصالً بالسجن            ٢٠كانوا من بني    

 أحكـامهم إىل    شـددت االنقالبية، لكن حمكمة االستئناف     مدى احلياة فيما يتصل باحملاولة      
قد " االعترافات"وقد ادعى العديد منهم أثناء احملاكمة أن        . ٢٠٠١مايو  /أحكام إعدام يف أيار   

 منظمة العفو الدولية اليت دعـت       ه، وذلك حسب ما ذكرت    )١٤(انُتزعت منهم حتت التعذيب   
وقف اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام متاشياً      احلكومة إىل ختفيف مجيع أحكام اإلعدام وإعالن        

 ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  الذي اعُتمد يف   ٦٢/١٤٩مع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة       
. )١٥(٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  الصادر يف  ٦٣/١٦٨وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة      

) Fundación Mundial Déjame Vivir En Paz(‘ دعين أعش يف سـالم ‘ودعت املؤسسة العاملية 
  .)١٦(إىل إلغاء عقوبة اإلعدام يف قطر

ض أي إنسان ال ُيعرَّ" من الدستور تشري إىل أنه ٣٦وذكرت منظمة الكرامة أن املادة   -١١
وُيعد التعذيب جرمية ُيعاقب عليها القانون؛ بيد أن        . "للتعذيب أو للمعاملة احلاطة من الكرامة     

.  علـى هـذه اجلرميـة   حكم ينص على املعاقبة    ال يتضمن أي     ٢٠٠٤ قانون العقوبات لعام  
بارتكاب فعل إجرامي   شخص متهم   أي  وذكرت أن قانون اإلجراءات اجلنائية يعترب تعريض        

تـنص علـى أن    من القانون نفسه ٢٣٢ملادة اغري قانوين وأن أمراً للتعذيب أو سوء املعاملة  
  .)١٧(" التهديد ال يعّول عليهكل قول يثبت أنه صدر حتت وطأة اإلكراه أو"

 أشارت يف مالحظاهتا اخلتامية      قد وذكرت منظمة الكرامة أن جلنة مناهضة التعذيب        -١٢
ال يوجد تعريف شامل للتعذيب يف القانون احمللي الذي ُيعترب ضـرورياً            " إىل أنه    ٢٠٠٦لعام  

التعذيب يف الدسـتور    فاإلشارات إىل   .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١لتلبية مقتضيات املادة    
لك قـانون العقوبـات وقـانون       وإىل القسوة واإليذاء يف غريه من القوانني احمللية، مبا يف ذ          

إن إىل وأشارت منظمة الكرامـة   . "إشارات ناقصة وتعوزها الدقة   هي   اجلنائية،   ]اتاإلجراء[
عمال التعذيب  أن يكفَل اعتبار مجيع أ    "ذا التعريف    ينبغي هل  جلنة مناهضة التعذيب أوصت بأنه    

جرائم مبوجب القانون اجلنائي والنص على عقوبـات مناسـبة للمـسؤولني عـن تلـك                
دمج يف قانوهنا احمللي جرمية التعذيب علـى   وأوصت منظمة الكرامة قطر بأن ت     . )١٨("األعمال
 عقوبـات مالئمـة   وحتديـد  من اتفاقية مناهضة التعذيب ١ به يف املادة    تفعرِّي  ذالنحو ال 

  .)١٩(يهاللمعاقبة عل
وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن العقاب البدين              -١٣

قانوين يف البيت وأنه ليست لألطفال إال محاية حمدودة من العنف مبوجب قانون العقوبـات               
ـ  ) ١٩٩٣(اً  وزارياً  وأضافت أن مثة مرسوم   . وقانون اإلجراءات اجلنائية والدستور    ى ينص عل

  .)٢٠(أنه ال جيوز اللجوء إىل العقاب البدين يف املدارس، لكن ال يوجد حظر صريح يف التشريع
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وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال إىل أن العقـاب             -١٤
ـ   جرمية وإىل أنه ُيمنع جلد      البدين قانوين يف نظام العقوبات كعقوبة على          ةاألحـداث البالغ

كبالغني يعاملون   سنة   ١٧ و ١٦لكن الشبان البالغة أعمارهم     ) ١٩املادة  ( سنة   ١٥أعمارهم  
وأشـارت إىل أن    . وميكن أن يعاقبوا باجللد والرجم وبتر األطراف مبوجب قانون العقوبات         

العقاب البدين قانوين أيضاً كتدبري تأدييب يف املؤسسات العقابية، حيث يسمح قانون السجون             
صريح للعقاب البـدين يف     حظر  وإىل أنه ال يوجد     )  جلدة بالسوط  ٢٠حىت  (اء  جبلد السجن 

  .)٢١(أماكن الرعاية البديلة
وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن جلنة حقـوق       -١٥

اجللد وغريه من   ظر  ، حب ٢٠٠١ عام    يف  األويل ها، بعد استعراض تقرير    قطر أوصتقد  الطفل  
 العقاب طفال اجلاحنني، وأوصت أيضاً حبظرأشكال العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لأل

البدين داخل األسرة واملؤسسات وباختاذ تدابري للتصدي للعقاب البدين يف املدارس بـشكل             
 يف مالحظاهتا اخلتامية علـى      ، قطر وذكرت املبادرة أن جلنة مناهضة التعذيب أوصت      . فعال
  .)٢٢( قانون العقوباتمن بإلغاء اجللد والرجم ،٢٠٠٦ عام  األويلهاتقرير
وأعربت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال عن أملها يف أن               -١٦

يسلِّط االستعراض الدوري الشامل الضوء على أمهية منع العقاب البدين لألطفال وأوصـت             
 مجيع أشكال العقاب البـدين      ستعجال حلظر  على سبيل اال    بأن تسن احلكومة تشريعات    بقوة

كـم  عقوبـة حت  لألطفال يف البيت واملدارس واملؤسسات العقابية وأماكن الرعاية البديلة، وك         
  .)٢٣(احملاكم هبا
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االغتصاب وغريه            -١٧

يت الات املنازل ال  خادمالضرب، واسع االنتشار، وخباصة ضد      من أشكال االعتداء اجلنسي و    
واعتربت أن السلطات كثرياً ما تتلكأ يف معاملـة         . األغلبية الساحقة منهن   ياتنبتشكل األج 

 جنائي بالرغم من أنه يشكل اعتداء مبوجب القانون احمللي وأن هـذا             كفعلالعنف ضد املرأة    
العنف ضد املرأة عن طريق القـانون ُيفـضي إىل          قضية  معاجلة  التلكؤ من جانب الشرطة يف      

دوامة نازل وجيعلهن حبيسات     داخل امل   الذي يتعرض له   النساء عن اإلبالغ عن العنف    تثبيط  
مات املنازل معرضات للخطر    خادوأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن       . من العنف والتمييز  

قادرات على مغادرة املرتل      غريعلى حنو خاص ألهنن عادة ما يكن، نتيجة لشروط عملهن،           
 ولذلك فإهنن معرضات على حنو خاص لالغتصاب وغـريه مـن            ،الذي يعشن ويعملن فيه   

  .)٢٤(االعتداءات اجلنسية من جانب مشغليهن من الذكور
ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل تعزيز التدابري الرامية إىل منع العنف ضـد                -١٨

املنازل األجنبيات وتقدمي املـسؤولني     خادمات  خل األسرة وضد    املرأة، مبا يف ذلك العنف دا     
  .)٢٥(عن هذه اجلرائم إىل العدالة



A/HRC/WG.6/7/QAT/3 

GE.09-17262 6 

 أنه ينبغي توجيـه     ينص على وذكرت منظمة الكرامة أن قانون اإلجراءات اجلنائية          -١٩
 مـع   ، ساعة وإىل أنه جيوز    ٤٨هتمة إىل األشخاص احملتجزين أو إطالق سراحهم يف غضون          

 الـشخص  إحالـة  يوماً قبـل  ١٦  ملدةهتمةتوجيه حتجاز دون االام متديد    للنائب الع  ،ذلك
  .)٢٦(قاضٍ إىل
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن االعتقال واالحتجاز التعسفيني دون هتمـة أو               -٢٠

يني وَمـن   يبدو ممارسة شائعة يف قطر، وخباصة فيما يتصل باملعارضني الـسياس          فيما  حماكمة  
 مفادها أنوأشارت إىل أهنا تلقت يف السنوات األخرية تقارير . رهاب اإلُيشتبه يف تورطهم يف
 حتتجزهم قوات أمن الدولة دون هتمـة أو حماكمـة           ، من بينهم أجانب   ،عشرات األشخاص 

وأشارت منظمة  . "تعزيز األمن الوطين  "و" مكافحة اإلرهاب "بري  داطولة يف سياق ت   ملفترات  
يف العديد من احلاالت إمكانية الوصول إىل حمامٍ        ء احملتجزين   أنه ال تتاح هلؤال   العفو الدولية إىل    
  .)٢٧(سابيع بأماكن احتجازهمألوال ُتبلغ أسرهم 

ترى منظمة العفو الدولية أن العديد ممن هم حمتجزون هبذه الطريقة يبـدو أهنـم               و  -٢١
 وقـانون محايـة   ) ٢٠٠٤ لعام   ٣القانون رقم   (حمتجزون يف إطار قانون مكافحة اإلرهاب       

 غامـضة صيغ ذات   تعاريفويتضمن كال القانونني    ). ٢٠٠٢ لعام   ١٧القانون رقم   (اجملتمع  
صل إىل سـتة    ت ملدة دون هتم أو حماكمة      ويسمحان للسلطات باحتجاز األشخاص   للجرائم  
ويف إطار هذين   .  يوماً ١٥ مدة كل منها     تجديدلل متعاقبة وقابلة جب أوامر احتجاز    أشهر مبو 

احتجاز تعسفي  إطار  االنفرادي مث يف    رهن احلبس   ا ُيحتفظ باحملتجزين أوالً     القانونني، كثرياً م  
 الرقم الـدقيق    تعرفدولية إىل أهنا ال     وأشارت منظمة العفو ال   . طول دون هتمة أو حماكمة    م
كـانوا  على األقل    رجالً   ١٨هذين القانونني، لكن لديها أدلة على أن        مبوجب  ن  يمحتجزلل

  .)٢٨(٢٠٠٥رهن االحتجاز عام 
نني الوطنية لإلجراءات اجلنائية تضمن إطـاراً       اوأشارت منظمة الكرامة إىل أن القو       -٢٢

العام يف زيارة   لدى الشرطة، وكذلك حلق النائب      قانونياً للمقاضاة وتضع حدوداً لالحتجاز      
عتقلـون يف إطـار     بيد أهنا أشارت إىل أن من يُ      . ةالقضائيته  ورصد أماكن االحتجاز يف دائر    

 باحلماية مبوجب أحكـام     ونطوارئ، وخباصة يف إطار قانون محاية اجملتمع، ال يتمتع        قوانني ال 
  هـؤالء األشـخاص    وأضافت منظمة الكرامة أنه عادة ما تعتقل      . قانون اإلجراءات اجلنائية  

وتستجوهبم دوائر االستخبارات وحيتجزون إىل أجل غري مسمى يف مقرات أمن الدولة الـيت              
دل كما أهنا ال تعترب مراكز احتجاز خاضعة لتدابري الرقابة والرصد            الع وزارةختضع لسلطة    ال

.  من قانون اإلجراءات اجلنائية٣٩٥العام، على النحو املشار إليه يف املادة  نائب  اليت ميارسها ال  
 منظمة الكرامة أن األشخاص احملتجزين يف هذه الظروف ليست لديهم إمكانية للطعن             وتفيد

  .)٢٩(غريها من الوسائلبالقضائية أو يف احتجازهم بالوسائل 
الفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي يف        أبلغت  وذكرت منظمة الكرامة أهنا       -٢٣

حاالت أشخاص اعتقلوا واحتجزوا رهن احلبس االنفـرادي لفتـرات           عن   السنوات األخرية 
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فت أن  وأضـا .  إىل قاضٍ أو إخضاعهم ألي دعوى قانونية       إحالتهمعدة أشهر دون    تدت  ما
 استناداً إىل   ٢٠٠٧اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان خلصت إىل أن ثالثة أشخاص اعتقلوا عام            

وأشارت إىل أن اللجنة الوطنيـة حلقـوق        . قانون محاية اجملتمع وأن وضعهم ال يزال جمهوالً       
اإلنسان طلبت من السلطات إطالق سراح مجيع السجناء املسجونني استناداً إىل هذا القانون             

  .)٣٠( تقدميهم إىل العدالةأو
 ١٩٩٥  عام  شخصاً اعتقلوا يف الفترة املمتدة بني      ثالثنيوذكرت منظمة الكرامة أن       -٢٤
ومنذ ذلك  . ها والد األمري احلايل   اليت دبر نقالبية  االاولة  احمل يف إطار التحقيق يف      ٢٠٠٠عام  و

 قـضاها يف   ُسمح لألمري املخلوع بالعودة إىل قطر حيث يعيش اآلن بعد عدة سنوات              ،احلني
قد ُحكم  كان  ذين  لن يف احملاولة الفاشلة ال    ن األساسييْ في عن الفاعليْ  وقد عُ . املنفى يف أوروبا  

 شخـصاً   ٢٨االحتجاز    رهن ، لكن ال يزال   ٢٠٠٥عليهما باإلعدام وأُطلق سراحهما عام      
 اسـتناداً  ،وأوصت منظمة الكرامة بأن تقوم قطر     . )٣١( يف هذا احلدث   ةً ثانوي راًادوأآخر لعبوا   

حق العفو ليشمل مجيع    نطاق  إىل مبدأ املساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات، بتوسيع          
  .)٣٢( بعد احملاولة االنقالبية٢٠٠١مايو /يف أيارالذين أُدينوا األشخاص 

كومة إىل مواءمة التشريعات املتعلقـة بـإجراءات        ودعت منظمة العفو الدولية احل      -٢٥
االعتقال واالحتجاز، مبا فيها قانون مكافحة اإلرهاب وقانون محاية اجملتمع، مـع املعـايري              

؛ وحتديد  نيالدولية حلقوق اإلنسان من أجل محاية احملتجزين من االعتقال واالحتجاز التعسفي          
 قيـود صـارمة علـى       وفرضون توجيه هتمة؛    الفترة اليت جيوز فيها االحتفاظ باحملتجزين د      

إلـزام سـلطات    عن طريـق     االحتجاز رهن احلبس االنفرادي، مبا يف ذلك          إجراء استخدام
فترة زمنية قـصرية وحمـددة قانونـاً        غضون  االحتجاز بإبالغ أُسر احملتجزين باعتقاهلم يف       

نيني واألطبـاء   والسماح للمحتجزين باالتصال على وجه السرعة بأسرهم ومبمثليهم القـانو         
  . )٣٣(املمارسني املستقلني

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
السلطة : " تنص على أن    من الدستور القطري   ١٣٠ملادة  اذكرت منظمة الكرامة أن       -٢٦

القضائية مستقلة وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا، وتصدر أحكامها وفـق            
ن، ال سلطان عليهم يف     القضاة مستقلو : " تنص على أن   ستور من الد  ١٣١ملادة  اوأن  " القانون

بيد أهنا أشارت إىل أن جزءاً من موظفي اجلهاز القضائي يتألف مـن             ". قضائهم لغري القانون  
وضعهم من حيـث    ناء على   غري املواطنني العاملني مبوجب عقود جيوز إلغاؤها يف أي وقت ب          

 مبمارسـة مهـامهم     ؤالءسمح هل يملتذبذب ال    الوضع ا  اوترى منظمة الكرامة أن هذ    . اإلقامة
وأوصـت  . )٣٤(بطريقة مستقلة، وهو ما ميكن اعتباره قيداً على مبدأ األمن الوظيفي للقضاة           

مبدأ عدم جواز نقل القضاة بتوسيعه ليشمل مجيع القـضاة يف           يتضمن  اً  قانونتسن قطر    بأن
 لكفالة االستقالل احلقيقـي     البلد، مبن فيهم القضاة األجانب العاملون مبوجب عقود، وذلك        

  .)٣٥(للجهاز القضائي
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القـانون   (٢٠٠٥صدر عام   قد  للجنسية  قانوناً منظماً    منظمة الكرامة أن     وأفادت  -٢٧
نح اجلنـسية   ملكاسحة  صالحيات  عطي يف هذا القانون     وأن األمري أُ  ) ٢٠٠٥ لعام   ٣٨ رقم

مري، على وجـه اخلـصوص،      لأليز   جت ١١وذكرت أن املادة    . القطرية أو إلغائها أو إعادهتا    
واطن إىل قوات أو    املحرمان أي مواطن من جنسيته يف بعض احلاالت، وخباصة عندما ينضم            

  .)٣٦(مؤسسات أو منظمات أجنبية تقوض النظام االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي للبلد
 مبا أنه   ،لمحاية أق ستوى  سني يتمتعون مب  اجملنَّارت منظمة الكرامة إىل أن األفراد       وأش  -٢٨

جيوز سحب جنسيتهم القطرية يف أي وقت بناء على اقتراح من وزير الداخلية عندما يرى أن          
وذكرت أن عدم املساواة    ). ١٢يف هناية املادة    (هذا التدبري يتوافق مع دواعي املصلحة العامة        

ـ  مبا أن هؤالء   اً،واملواطنني اجملنَّسني مكرس قانون    اًبني املواطنني مولد    ال يتمتعـون    ن األخريي
باحلقوق نفسها مثل األولني وأنه بغض النظر عن طول فترة جتنيسهم ال جيوز هلم ال التصويت  

  .)٣٧(ح يف االنتخاباتوال الترشُّ
ـ احلرمان من اجلنسية    احلكومة قد استخدمت     منظمة العفو الدولية أن      وأفادت  -٢٩ د ض

ففقدان اجلنسية ينطـوي علـى      . عدد من األفراد والقبائل الستهداف املعارضني السياسيني      
إضـافة إىل فقـدان     ف. على أسرته لشخص املعين وإمنا أيضاً     على ا ليس فقط   وخيمة  عواقب  

الوصول إىل  حق  احلقوق االقتصادية واالجتماعية مثل       أيضاً ضرراحلقوق املدنية، ميكن أن تت    
إلقامـة  اخلدمات الصحية والتعليم واإلسكان والضمان االجتمـاعي والعمـل واحلـق يف ا            

  .)٣٨(البلد يف
من عشرية آل غفران من   شخص   ٦ ٠٠٠وذكرت منظمة العفو الدولية أن ما يناهز          -٣٠

 ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول بني  قبيلة آل مرة حرموا من جنسيتهم القطرية يف الفترة املمتدة           
. ن أخرى أهنم رعايا بلدا  مفادها   ،أهنا زائفة قد   يعت ، استناداً إىل أُسس   ٢٠٠٥يونيه  /حزيرانو

درة جربوا على مغـا    أُ  هؤالء أن بعض تقارير أفادت   مثة   وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن     
 يف بلدان جماورة أو اعتقلوا واحتجزوا حلضهم علـى القيـام          قطر والسعي إىل إعادة التوطني    

رموا من جنسيتهم تعسفاً ألن احلكومة القطريـة ربطـت          وأضافت أهنم قد يكونون حُ    . بذلك
  .)٤٠(وقدمت منظمة الكرامة معلومات مماثلة. )٣٩(١٩٩٦هم باحملاولة االنقالبية الفاشلة عام قبيلت
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن أسباب سحب اجلنسية القطريـة مل توضـح                -٣١

وقالت إن بعض مـن كـانوا       . للمتضررين ومل يكن مبقدورهم الطعن يف القرار أمام احملاكم        
عمل  ُيسمح هلم بالعودة إىل قطر بينما ُحرم من بقوا يف البلد من فرص ال    يعيشون يف اخلارج مل   

أشارت منظمـة العفـو     و .والضمان االجتماعي واحلق يف الرعاية الصحية والتعليم ألطفاهلم       
قد أعيدت إليهم جنسيتهم القطريـة        من املتضررين  ٤ ٠٠٠الدولية إىل أنه ُيعتقد أن حوايل       

أهنم ولدوا يف بلـد     لُيفيد  مسقط رأسهم   ما يشري إىل    ب احلاالت   يف أغل غُيِّر  لكن  بعد ذلك،   
وقدمت منظمة الكرامة   . )٤١(جماور ومن مث ليس هلم احلق يف التصويت يف االنتخابات يف قطر           

  .)٤٢(معلومات مماثلة
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ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل وضع حد لالستخدام التمييزي للحرمـان              -٣٢
لحكومة وكفالة امتثـال    السياسية ل وسيلة ملعاقبة املشتبه يف معارضتهم      من اجلنسية القطرية ك   

شخص من جنسيته ملبادئ مراعاة األصول القانونية، مبا يف ذلـك عـن        أي  أي قرار حبرمان    
 متكينهم منعلى أسباب حرماهنم من جنسيتهم و    بشكل كامل   طريق كفالة إطالع املتضررين     

اذ خطوات  وأوصت منظمة الكرامة قطر باخت    . )٤٣(ستقلة م  قضائية الطعن يف القرار أمام حمكمة    
  .)٤٤(١٩٦١جلنسية يف إطار اتفاقية انعدام اجلنسية لعام ملكافحة حاالت انعدام ا

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
، إىل جانب القانون     يف قطر  أشارت ورقة مشتركة إىل أن الشريعة اإلسالمية سارية         -٣٣

 إىل أن   ، كما أشـارت   نون العقوبات، بالرغم من أهنا ال تسري إال على املسلمني         املدين وقا 
 يعاقب عليه   فعالًالزواج  نطاق  شخص متزوج خارج    أتيه  جرمية الزنا جتعل أي فعل جنسي ي      

  .)٤٥(األفعال اجلنسية اليت يرتكبها أشخاص غري متزوجني على باجللد عاقبيباإلعدام يف حني 
عقوبـات جنائيـة علـى    وقع شتركة أيضاً إىل أن قطر ال تزال توأشارت الورقة امل    -٣٤

 قطر   وأوصت جملس حقوق اإلنسان حبثِّ     )٤٦(تراضيبالاً  جنسياً  نشاطالبالغني الذين ميارسون    
م النـشاط اجلنـسي      اليت جترِّ  األحكامعلى فرض وقف اختياري لعقوبة اإلعدام وإلغاء مجيع         

 إىل أنه   ‘دعين أعش يف سالم   ’أشارت املؤسسة العاملية    و. )٤٧(تراضيبالن  الذي ميارسه البالغو  
  .)٤٨(على أساس امليل اجلنسي يف قطرالقائم من اهلام وقف التمييز 

معيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة      اجلحرية الدين أو املعتقد، والتعبري وتكوين         -٥  
  يف احلياة العامة والسياسية

 والـدين  ياتمعاجلتكوين  بالرغم من ضمان حريات أشارت منظمة الكرامة إىل أنه    -٣٥
وأشـارت منظمـة   . )٤٩(واستقالل اجلهاز القضائي، فإن األحزاب السياسية ال تزال حمظورة   

إىل يضاف و صارمة يف قطر، لرقابةالعفو الدولية إىل أن حرية الصحافة وحرية التعبري ختضعان 
رت أن احلق يف حرية التعـبري يتهـدده         ذكو.  أن الصحافة كثرياً ما متارس رقابة ذاتية       ذلك

 إىل اتفاقية جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة         ٢٠٠٨مايو  / انضمام احلكومة يف أيار    كذلك
. )٥٠(أنشطة مـشروعة   ميخطر جتر  على   أحكامهاتنطوي   اليت   ٢٠٠٤ملكافحة اإلرهاب لعام    

 على احلق يف حرية     الصارمة القيود   القيام فوراً برفع  ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل       
  .)٥١(اجلمعياتالتعبري واحلق يف تكوين 

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -٦  
 يف املائة من االقتصاد القطري يقوم على عائدات         ٨٠أشارت منظمة الكرامة إىل أن        -٣٦

 ٧٥ البترول، وهو قطاع يعتمد إىل حد كبري على القوى العاملة األجنبية اليت تشكل حـوايل    
والحظت أن أغلب العمال    .  مليون نسمة  ١,٦    بيف املائة من جمموع السكان املقدر عددهم        



A/HRC/WG.6/7/QAT/3 

GE.09-17262 10 

وأهنـم  وأن القانون ال حيميهم بـشكل كـاٍف          من شبه القارة اهلندية والبلدان العربية        هم
  . )٥٢(املنازل على حنو خاصخدم ويسري هذا على . يواجهون التمييز

أن العمال املهاجرين األجانب كثرياً مـا يتعرضـون         وذكرت منظمة العفو الدولية       -٣٧
لون عادة مبوجب عقود تتسم باالسـتغالل   شغَّوقالت إهنم يُ  . لالستغالل على أيدي مشغليهم   

 ال حيـق هلـم      ن العقود كثرياً ما تنص على أنـه       طي ملشغليهم سلطات واسعة عليهم وإ     تعو
وأضافت منظمة  . إذن من مشغلهم   أو مغادرة البلد دون احلصول على         آخر االنتقال إىل عمل  

العفو الدولية أن املشغلني كثرياً ما يصادرون جوازات سفر العمال املهاجرين أو يوقفون دفع              
وأدلت منظمة الكرامة بتعليقات مماثلة وأضـافت أن هـؤالء العمـال            . )٥٣(هم تعسفاً أجور

. )٥٤(مان االجتماعي لضمن ا  كافيةوأهنم ال يتمتعون بتغطية     مزرية  سكنية  أوضاع  يعيشون يف   
 وأهنم  محاية كافية وترى منظمة العفو الدولية أن القانون القطري ال حيمي العمال املهاجرين            

 عادة الوصول إىل نظام العدالة للطعن يف قـرارات مـشغليهم أو حبثـاً عـن                 ال يستطيعون 
 ا اللجوء إىلالباهظة اليت ينطوي عليهتكاليف الاالنتصاف ألهنم حمبوسون يف املنازل أو بسبب      

  .)٥٥(احلواجز اللغويةفضالً عن اكم احمل
وأشارت منظمة الكرامة إىل أن العمال املهاجرين ال يستطيعون تنظيم أنفـسهم يف               -٣٨

والحظت منظمة العفـو    . )٥٦( عند اندالع أعمال الشغب    الء احملتجني جنقابات وأنه جيري إ   
ل مهاجر فروا من مشغليهم      عام ٢٠ ٠٠٠أن حوايل   عن   ٢٠٠٧عام  يف   ه قد أفيد  الدولية أن 
وذُكر أن هذه األوضـاع     .  أجورهم أو بسبب أوضاعهم املعيشية القاسية      هلما   يدفعو ألهنم مل 

 خمتلفـة مـن البلـد عـام         أحناءالعمال يف   يواء  ماكن إ ة حرائق يف أ   عداندالع  سامهت يف   
ية واالجتماعية  ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل تعزيز احلقوق االقتصاد        . )٥٧(٢٠٠٨

ستوى معيـشي الئـق؛     التمتع مب والثقافية للعمال املهاجرين ومحايتها، مبا يف ذلك حقهم يف          
وكفالة امتثال القوانني والسياسات واملمارسات امتثاالً تاماً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان            

ة التنقل ويف    مبا فيها حقهم يف حري     ،محاية حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين    ضمان  من أجل   
  .)٥٨(السالمة البدينة

  مكافحة اإلرهابيف سياق حقوق اإلنسان   -٧  
ية قبل أن قطر مل تعرف أي هجمات إرهاب    أشارت منظمة الكرامة إىل أنه بالرغم من        -٣٩
، )٢٠٠٢ لعـام    ١٧القانون رقم   ( قانون محاية اجملتمع     ٢٠٠٢نت عام   ، فقد س  ٢٠٠٥عام  

 ٢٠٠٤س التعاون لدول اخلليج العربية ملكافحة اإلرهاب لعام         وانضمت الحقاً إىل اتفاقية جمل    
 اإلرهايباالعتداء  قت بعد   وأضافت أن الدولة صدّ   . واعتمدت قانوناً وطنياً ملكافحة اإلرهاب    

ثين عـشر   عة من الصكوك القانونية الدولية اال      على تس  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٩الذي وقع يف    
رامة أن اتفاقية جملس التعاون لدول اخلليج العربية        وأضافت منظمة الك  . )٥٩(ملكافحة اإلرهاب 

فـان   والتشريع الوطين ملكافحـة اإلرهـاب كليهمـا يعرِّ         ٢٠٠٤ملكافحة اإلرهاب لعام    
بعبارات فضفاضة وغامضة جداً تسمح بتقييد احلقوق املشروعة يف حرية التعـبري             اإلرهاب
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وقدمت منظمة العفو الدوليـة     . )٦٠(املعاقبة عليها وتكوين اجلمعيات والتجمع أو حظرها أو       
  .)٦١(مماثلة معلومات

جيوز  "هلى أن ع يف مادته األوىل     ينصوذكرت منظمة الكرامة أن قانون محاية اجملتمع          -٤٠
لوزير الداخلية، يف اجلرائم املتعلقة بأمن الدولة أو العرض أو خدش احلياء أو اآلداب العامـة،   

 بناء على تقريـر     ،ناك مربرات قوية تقتضي ذلك    أن يقرر التحفظ على املتهم إذا ثبت أن ه        
تكـون مـدة الـتحفظ      "لى أن   ع املادة الثانية    وتنص". بالواقعة يرفعه مدير عام األمن العام     

أسبوعني قابلة للتمديد ملدة أو ملدد أخرى مماثلة وحبد أقصى ستة أشهر، وجيوز مدها ملـدة                
وتضاعف مدة التحفظ املشار إليها     . تتجاوز ستة أشهر أخرى مبوافقة رئيس جملس الوزراء        ال

وأوصت منظمة الكرامة قطر بإلغاء تشريع الطوارئ . )٦٢("إذا كانت اجلرمية تتعلق بأمن الدولة
وترى منظمة الكرامة أن قانون مكافحة اإلرهاب يؤكد هذه . )٦٣(وخباصة قانون محاية اجملتمع   

قرارات مبوجـب هـذين     الخذ  فال توجد إمكانية ألي طعن أمام حمكمة عندما تت        . األحكام
رهن احلـبس   االحتجاز   على االحتجاز التعسفي و     الفعلية القانونني، وهو ما يضفي الشرعية    

سلطة املشتبه فيهم ليسوا حتت     ف. التجاوزاتاالنفرادي ويفتح الباب أمام جمموعة واسعة من        
طوارئ الطعن   قوانني ال  مبوجبوال جيوز ملن ُيحتجزون     . حتت رمحة سجانيهم  إمنا  القانون؛ و 

 وترى منظمة الكرامة أن   . يف احتجازهم وليست هلم إمكانية للحصول على املشورة القانونية        
  .)٦٤(عين أنه ميكن إنفاذهاي ال تطبق كثرياً، ، وإن كانتهذه القواننيوجود 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والعوائق  -ثالثاً   
ت خطوات شىت لتعزيـز احتـرام       ذكرت منظمة الكرامة أن احلكومة القطرية اختذ        -٤١

حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق التصديق على بعض املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان        
  .)٦٥( بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان٢٠٠٢والقيام عام 

   الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية  -رابعا  
  .ال ينطبق

  عدة التقنيةبناء القدرات واملسا  -خامسا  
  .ال ينطبق
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