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تمهيد
تقدا مؤسسة ما ل للسوا والتنمية وحقوق االن سان ذم صر) هذا التقرير إلي ضاح أهم الموحظا حول حالة
حقوق اإلنسسسان في دولة قطرو وال في سسسياق اهتماا المؤسسسسسسة بتع ي احتراا حقوق االنسسسان في المنطقة العربيةو
وقد ا تمد هذا التقرير لى منهجية تسسسسستند إلى متابعة االلت اما الدولية لدولة قطر بموجب تصسسسسديقها لى دد م
الصكوك الدولية لحماية حقوق االنسان.
وقد قامل ما ل بتحليل وثائق ونتائج خضسسوع قطر لوسسستعراض الدوري الشسسامل في دورتث الةانية في إبريل
التواعسسل مع دد
الوضسسع الحقوقي في قطرو فضسسو
2014و زما قامل بتجميع وتصسسنيا المعلوما المتاحة
م النشطاء والفا لي وأعحاب المصلحة المحليي م اجل إ داد هذا التقرير.
االتفاقيات الدولية
لم تصسسسسسسادق قطر حتى ا ن لى االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجري وأفراد أسسسسسسسرهمو واالتفاقية
الدولية لحماية جميع األشسسسسسس اال م االختفاء القسسسسسسسريو وزذل البروتوزول االختياري األول والةاني للعهد الدولي
ال اال بالحقوق المدنية والسسسسسياسسسسسيةو وأيضسسسسا ل والبروتوزول االختياري للعهد الدولي ال اال بالحقوق االقتصسسسسادية
واالجتما ية والةقافيةو والبروتوزول االختياري التفاقية مناهضسسسسسة التعذيب وغيرض م ضسسسسسروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الوإنسانية أو المهنية.
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و لى الرغم م مصسسادقة قطر لى اتفاقية القضسساء لى جميع اشسسكال التميي ضسسد المرأة اا 2009و إال انها
مازالل متحفظة لى المواد  2ذالفقرة أ) و9و 15و 16و  . 29وفيما يتعلق باتفاقية مناهضسسسسسسسة التعذيب وغيرض م
ضسسسروب المعاملة أو العقوبة القاسسسسية أو الوإنسسسسانية أو المهينة والتي عسسسادقل ليها اا 2000و فهي متحفظة لى
المادتان 1و  .16إلى جانب تحفظها لى المادتان 2و  14م اتفاقية حقوق الطفل المصادقة ليها اا .1995
دعم الجماعات اإلرهابية
تعد قطر دولة دا مة لإلرهاب م الدرجة االولي حيث يوفر النظاا القطري اإلمدادا والتدريب وغير ال
م اشكال الد م األخرى للمنظما اإلرهابية غير التابعة للدولةو وم أزبر عور الد م الذي تقدمث قطر للجما ا
اإلرهابية توفير الموا ا م والتمويل الماديو زما تعتبر قطر مواطنا ل للعديد م اإلرهابيي المطلوبي دوليال .ففي
ليبيا د م النظاا القطري الجما ا اإلرهابية بالمال والسسسسسوحو حيث تشسسسسير التقديرا إلى أن قطر قدمل نحو 750
مليون يورو لهذض الجما ا اإلرهابية التي تضم الجما ة الليبية المقاتلة وأنصار الشريعة المحظورة ومجلس شورى
ثوار بنغازي ومجلس شورى مجاهدي درنة وسرايا الدفاع بنغازي.1
لم يقا د م الدوحة لهذض الجما ا والمليشيا و ند األسلحة واألموال فحسب بل تعداها إلى إرسال مقاتلي
مرت قة زانوا يرافقون ز يم الجما ة الليبية المقاتلة ورئيس المجلس العسسسسسسكري بطرابلس ا بد الحكيم بلحاجا اثناء
اإلطاحة بنظاا القذافي حتى دخل باب الع ي يةو تحل غطاء طائرا الناتو2و وقد تم تسسسسسسسريب فيديو لى شسسسسسسبكة
وجود وفد قطري
المعلوما الدولية وبعض القنوا الفضسسسسائية لبلحاج ضسسسسو تنظيم القا دة في ليبيا يتحد فيث
يتكون م  30ضسسسابس اسسسست بارا قاا بمسسسسا دتث خول األحدا و مما يؤزد التعاون التاا بي قطر والقا دة في ليبيا
دور الوفد القطري في إدارة مليا لى األرض ويطلب منهم
ويتحد بلحاج في الفيديو مع دد م االفراد
تقديم مطالبهم للوفد لتلبيتها فورا ل.3
امتد الد م القطري لتمويل اإلرهاب في ليبيا لينال ددا ل م الشس صسسيا السسسياسسسية والدينية في الداخل الليبي
بهدف نشسسسسر اإلرهاب والعناو زعلي الصسسسسوبي و بد الباسسسسسس غويلة المعروف انتمائهم لجما ة االخوان المسسسسسلمي
المصسنفة إرهابيةو زما وضسعل يدها لى دار اإلفتاء التي يترأسسها المفتي المع ول االصسادق الغريانيا الذي رف
بفتاويث التحريضسسية ضسسد الجيو الوطني الليبي .ورغم حظر التسسسلي الذي يفرضسسث المجتمع الدولي لى ليبياو إال أن
قطر واعسلل تسسلي الجما ا المتطرفة زقوا افجر ليبياا التي تتمرز في مصسراتثو حيث أرسسلل دد زبير م
إن قطر بمعية ترزيا
المرت قة للقتال بجانبها .وزانل تحقيقا وسسسسائل إ وا فرنسسسسية قد زشسسسفل في اا 2015و
تسددان رواتب طياري يحاربون في عا قوا افجر ليبياا.4
لم يقتصسسسسسسر الد م القطري المادي والعسسسسسسسكري واإل ومي للميليشسسسسسسيا المتطرفة واالرهابية في ليبيا لى
ت ريب ليبيا فحسسسبو بل اسسست دمل ليبيا المفككة والتي تسسسيطر ليها الميليشسسيا و لتغذية اإلرهاب في سسسورياو حيث
أعسسبحل ليبيا في مرحلة ما بؤرة تران يل للمال والسسسوح والمقاتلي المرت قة إلى سسسوريا بد م وتمويل قطري بر
ترزياو حيث اسستطا ل قطر م خول رجالها في ليبيا بد الحكيم بلحاج والمهدي الحارتي م تأسسيس الواء األمةا
في محافظة إدلب السسسسورية .وقد هر الحارتي خول مقطع فيديو وهو يهدي مقاتلي لواء االمة سسسسيارا دفع ربا ي
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جديدةو تعلوها أ وا تنظيم القا دة .زما اسسستطاع بلحاج والحارتيو بر الد م القطري اسسستمالة المما م االرهابي
لونتقال م ليبيا إلى سوريا للقتال هناك.5
ساهمل قطر في تصعيد الن اع منذ بداية وطوال األزمة السوريةو م خول د م وتسلي جما ا إرهابيةو
ال سسسسسسسيما أحرار الشسسسسسساا التي تعد قريبة م القا دةو وأغلب مقاتليها مع جبهة النصسسسسسسرة اإلرهابية .وقد أشسسسسسساد وزير
ال ارجية القطري خالد العطية آنذاك بأحرا ر الشسسسسسسااو قائو :اإنها جما ة سسسسسسسورية خالصسسسسسسةا .6ونقلل عسسسسسسحيفة
خبراء أمنيي و إن تنظيم أحرار الشسسساا حول انتفاضسسسة سسسسوريا ضسسسد األسسسسد إلى انتفاضسسسة
اتليجرافا البريطانيةو
اإسسسسسوميةاو حيث حارب جنبا إلى جنب مع جبهة النصسسسسرةو التابعة لتنظيم القا دةو خول معرزة حلب .وبدال م أن
ي قاتل تنظيم أحرار الشاا ضد دا وو فإنث سا د المتشددي في السيطرة لى مدينة الرقة التي أ لنها دا و اعمة
لـ ادولتثا.
نشر خطاب الكراهية
يلعب اال وا القطري خاعسسة قناة االج يرةا دورا ل لصسسال دول وتنظيما بعينها لنشسسر خطاب تحريضسسيو
ولعل أخطر األدوار التي تقوا بث الج يرة يرتك حول تقديمها مادة إ ومية تسسستهدف جذب التعاطا مع اإلرهابيي و
ونشر األفكار المتطرفة لإلرهابيي و سواء م خول برامجها أو استضافة قائمة م اإلرهابيي وتوفير مواا آم لهم
بمنحهم سسسا ا بث طويلة لى شسساشسستها لنشسسر أفكارهم التي تحرض لى الكراهية والعنا .ف ول الفترة الماضسسية
اسسسستضسسسافل الشسسسبكة القطرية اأبو محمد الجوالنياو قائد تنظيم جبهة النصسسسرة التابع لتنظيم القا دةو وفي اا 2013
بةل قناة الج يرة تسسسجيو عسسوتيا ل يم تنظيم القا دة الجديد اأيم الظواهريا تضسسم مواعسسلة العمل تحل إمارة
دا و زما تضسسسسسسمنل ددا م التوجيها إلى ز يم دا و اإلرهابي اأبو بكر البغداديا واأبو محمد الجوالنيا
ز يم جبهة النصرة حيث د هما للتعاون ونبذ ال وف بينهما.7
تنظيم دا و اإلرهابي ويد ى احسسسسسي محمد
وفي اإلطار ااتث اسسسسستضسسسسافل الج يرة أحد أبرز المدافعي
حسسسي ا في منا رة ببرنامج االتجاض المعازس مع أحد الكتاب األزراد ويد ى اشسسيرزاد الي يدياو حيث بدا للمتابعي
انحياز مقدا البرنامج لألول بقوة اتبا ا لسياسة القناة والتي تهاجم األزراد .وحسب موقع االتحاد الوطني الكردستانيو
فإن مقدا البرنامج افيصسسل القاسسسما تعمد إ هار تنظيم دا و في عسسورة مغايرة للواقع وتمةيلها في التنظيم الذي ينفذ
رغبا الشعوب بالمنطقة وليس المعادي لهم .زما حرعل القناة القطرية لى استضافة زل م طارق ال مر و بود
ال مر لى الرغم م تورطهما في الكةير م أ مال العنا لى رأسسسها مشسسارزتهما في اغتيال الرئيس الراحل أنور
السسسادا باإلضسسافة لكون طارق ال مر م أبرز قياديي تنظيم الجهاد المتطرف .8وقد أاا ل قناة الج يرة فيديو اثناء
تواعلها مع أحد اإلرهابيي في سوريا وهو يحتفي بتف ي ث سيارة وتفجيرها أماا إحدى المؤسسا في سوريا.9
زما ترفض قناة الج يرة إطوق تسسسسسسسمية اإلرهاب لى تنظيم دا و و لى بقية الحرزا اإلرهابية مةل جبهة
النصرة أو تنظيم القا دةو و ندما تذزر قناة الج يرة تنظيم دا و تقول اتنظيم الدولة اإلسوميةا بدال م زلمة تنظيم
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 8المرجع السابق.
 9انظرhttps://bit.ly/2xr446e:
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دا وو وتمتنع حتى م ازر زلمة اإلرهابيو وهم يستعملون ال المصطل في محاولة إلضفاء الشر ية لى تنظيم
دا و اإلرهابي أماا المشاهد والقارئ العربي.

العمال المهاجرين
تواعسسل الحكومة القطرية دا الت امها بتعهداتها الدولية بحماية حقوق العمال والمحافظة ليهمو حيث اسسستمر
وضسسسسسسع العمال األجانب زما هو م حيث االنتهازا والتميي وااليذاءو وم هذض االنتهازا دا الوفاء بدفع رواتب
أزةر م ذ ) 1000امل وافد لمدة ثوثة أشسسسسسهر لى األقلو حيث يعيشسسسسسون هؤالء العمال ومعظمهم م الهند ونيبال
وبازسسسستان لى التبر ا وبدون إمدادا أسسسساسسسسية م المياض والكهرباء .10و لى الرغم م إعسسسدار القانون رقم 21
لسنة 2015و والذي تضم تحسينا طفيفةو مةل إلغاء النص الذي زان يحظر لى العامل األجنبي الذى يغادر قطر
العودة إليها قبل انقضسساء سسسنتي و ولك رغم هذا أبقى القانون الجديد لى ناعسسر أسسساسسسية في القانون القديم تسسسهل
االنتهازا الجسسسسيمة لحقوق اإلنسسسسانو بما في ال العمل القسسسسريو حيث يتعي لى العامل الحصسسسول لى تصسسسري
لمغادرة الب ودو زما يجي لصسسسسسساحب العمل بمنع العامل م االنتقال إلى مل آخر لمدة تصسسسسسسل إلى خمس سسسسسسسنوا و
وزذل االحتفا بجواز سفرضو مما يرسخ قانونا ل فكرة االستغول في العمل م قبل أعحاب األ مال.
التعذيب
لى الرغم م انضسسماا قطر إلى االتفاقية الدولية لمناهضسسة التعذيب وغيرض م ضسسروب المعاملة أو العقوبة
القاسسسية أو الوإنسسسانية أو المهينةو إال إن السسسلطا القطرية مازالل متهمة بممارسسسة قضسسايا التعذيب وسسسوء المعاملة
التي يرتكبها المو فون المكلفون بإنفاا القانون وأفراد االم والسسسسسسجون .حيث يتم اسسسسسست داا القانون رقم  17لسسسسسسنة
2002و المتعلق بحماية المجتمعو وايضسسسسسا ل القانون رقم  3لسسسسسسنة 2004و المتعلق بمكافحة اإلرهابو والقانون رقم 5
لسسسسنة  2003المتعلق بإنشسسساء جهاز أم الدولةو ال تقال االفراد لفترا طويلة بدون توجيث اتهاا إليهم أو محازمتهمو
وبدون تمتعهم بالضسسسمانا األسسسساسسسسيةو بما في ال االتصسسسال بمحاا وطبيب مسسسستقل وإخطار أحد أفراد األسسسسرةو أو
اال تراض لى قانونية احتجازهم أماا قاض.
بموجب هذض القواني ي ضسسسسسسعون االفراد في زةير م األحيان إلى الحبس االنفرادي أو الع لو واسسسسسسست داا
أسسسساليب التعذيب التي تشسسسمل الضسسسربو والصسسسعق بالكهرباءو زما حد مع المواط الفلبيني ارونالدو لوبي أوليبا
والذي أيد محكمة النقض في قطرو في  2مايو 2016الحكم بسسسسجنث  15اما .بتهمة التجسسسسسو ولم يتم التحقيق في
اد اءاتث بتعرضث للتعذيب.11
وقد يرقي الت عذ يب م ق بل المو فون المكلفون بإن فاا ال قانون وأفراد االم داخل السسسسسسسجون القطر ية إلى
جريمة ضسسسد اإلنسسسسانيةو حيث تسسسست دا السسسسلطا القطرية أسسسساليب العنا والترهيب داخل سسسسجونها م أجل إسسسسكا
المعارضسسسسسسي و زما حد مع المواط ا بد ر بومطرا البالل م العمر  55اماو حيث قامل السسسسسسسلطا القطرية
با تقالث وتعذيبثو بسبب ا تراضث لى سياسة االمارة.12

 10انظرhttps://bit.ly/2vYxTap :

 11انظر/ https://www.amnesty.org/ar/documents/mde22/3977/2016/ar:
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التمييز ضد المرأة
لل المرأة تواجث التميي في القانون والواقع الفعليو و لل قواني األحوال ال ش صية تت ضم تميي ا ل ضد
المرأة فيما يتعلق بال واج والطوق والميرا وحضسسسسانة األطفال والجنسسسسسية وحرية التنقلو و لل النسسسسساء رضسسسسة
لإلساءة ضم نطاق األسرة جراء دا توفر قانون يجرا العنا األسرى تحديدال.
حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات
استمر السلطا في فرض قيود لى الحق في حرية التعبير وتكوي الجمعيا واالنضماا إليهاو فلم تسم
بوجود أح اب سياسية مستقلةو زما لم تسم بتشكيل جمعيا مالية إال للمواطني القطريي في حالة اإليفاء بمعايير
عسسارمةو زما اسسستمر العمل بالقواني التي تجرا التعبير الذي تعتبرض السسسلطا مسسسيما ألمير البود .وفي يناير 2018
فرضسسسسسل الحكومة حظرا السسسسسسفر واال تقال التعسسسسسسفي واإلقامة الجبرية لى نجيب النعيمي محامي حقوق االنسسسسسسان
ووزير العدل القطري السابق بسبب آرائث السياسية.13
التوصيات
 االنضسسسماا إلى ما تبقي م المواثيق الدولية التي لم تصسسسادق ليها إلى ا نو ومواءمة التشسسسريعا والسسسسياسسسسا
الوطنية مع الدستور والمواثيق الدولية التي الت مل بها الدولة.
 الضسسسسسسغس لى النظاا القطري م اجل وقا د مث للمنظما والكيانا اإلرهابيةو وإنهاء التدخل في الشسسسسسسؤون
الداخلية للدولو والتي أد إلى نشر الفوضى واإلرهاب في المنطقة.
 ضسسسسسسرورة منع اسسسسسسست داا الحكومة القطرية لمنابرها اإل ومية للتحريض لى العنا والكراهية واسسسسسسستضسسسسسسافة
اإلرهابيي .
 العمل لى تحسي أوضاع العمال المهاجري و وإلغاء القيود المفروضة ليهم.

 13انظرhttps://bit.ly/2MCbgji:
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