
 دولة قطر
 

وء تصاعد األزمة بينيا وبيف شيدت دولة قطر تحوالت كبرى في عالقاتيا اإلقميمية في ض 
في ضوء إصرار  ،باإلضافة إلى مصر ي )السعودية، اإلمارات، البحريف(مف دوؿ التعاوف الخميج الثث

بية، ما أدى حكومة قطر عمى مواصمة نيجيا في دعـ قوى سياسية متيمة بالتورط في األنشطة اإلرىا
نساف توظيؼ آليات حقوؽ اإلإلى عية حقوؽ اإلنساف فييا، كما سعت تأثيرات متنوعة عمى وضإلى 

وعة في صراعيا مع جيرانيا، وىو الصراع الذي واصؿ تصاعده، وجرى سحب القوات نالدولية المت
قوات بمساندة القطرية الرمزية المشاركة في التحالؼ العربي لدعـ الشرعية في اليمف، مع اتياـ تمؾ ال

 ميشيا "الحوثي" بالماؿ والعتاد والمعمومات االستخبارية.م
موجب ـ حكومة قطر بتنفيذ تعيداتيا بتز إلى أف تمع أف إجراءاتيا ستتواصؿ وأعمنت الدوؿ األرب

التي تشمؿ نبذ اإلرىاب ووقؼ تمويؿ "الجماعات اإلرىابية" ووقؼ  3102و 3102اتفاقي الرياض 
الحمالت الدعائية، وردت قطر بتعزيز عالقاتيا مع كؿ مف إيراف وتركيا لمستوى التحالؼ، بما في ذلؾ 

براء أمنييف وعسكرييف مف البمديف، والموافقة عمى إقامة قاعدة عسكرية تركية، ومضاعفة االستعانة بخ
 االستيراد مف البمديف عدة مرات لتمبية احتياجاتيا مف السمع األساسية.

كافة األنشطة  تدعالقاتيا الدبموماسية مع قطر، وجمدوؿ الخميج الثالث ومصر طعت وق 
الرحالت الجوية لمخطوط الوطنية إلى قطر، فضاًل عف حظر  تحظر االقتصادية والتبادؿ التجاري، و 

 رحالت الخطوط القطرية إلييا أو المرور عبر أجوائيا. 
القطرييف  تدوؿ مجمس التعاوف الخميجي الثالث المقاطعة رعاياىا مف قطر، وطرد سحبتكما 

مصر إجراءات بحؽ  تتخذلـ  ف مف مواطني البمداف الثالث، بينماو ، بما في ذلؾ المتزوجفيياالمقيميف 
 .، كما تبنت قطر نفس النيج مع مصرالرعايا القطرييف فييا أو تجاه الرعايا المصرييف في قطر

، بادرت قطر إلى االنضماـ إلى العيديف والدولييف لمحقوؽ المدنية وعمى الصعيد الحقوقي 
توظيؼ إلى لجأت قطر و  ،3102 والسياسية والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية في مايو/أيار
إلى واآلليات التابعة لو، وبالمجوء  آليات حقوؽ اإلنساف األممية مف خالؿ مجمس حقوؽ اإلنساف

ة ػػػػػػر منظمة العمؿ الدوليػػػػػػػر مباشرة عبػػػػػػػـ شكاوى مباشرة وغيػػػػػلمفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف، وتقديا
 ومنظمة اليونسكو 

 في النزاع بينيا وبيف األطراؼ العربية. وغيرىا "الطيراف الدولي"او ومنظمة اإليك
واختصت قطر دولة اإلمارات بالشؽ األكبر مف التحركات القانونية الدولية، وصواًل إلى رفع  

اقية القضاء عمى التمييز فتمف ا 33ة اإلمارات بموجب المادة دعوى أماـ محكمة العدؿ الدولية لمقاضا
لمقاتالت بيف ا ديد المتبادؿاتصااًل بالمناوشات الجوية التي شممت التي -فيما يبدو- العنصري، وذلؾ

 الجوية لمبمديف لحركة الطيراف المدنية.
زار فريؽ فني تابع لمفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ  وبناء عمى طمب حكومة قطر

حقوؽ المقاطعة عمى وضعية  لتقييـ أثر 3101نوفمبر/تشريف أوؿ  32-01نساف قطر في الفترة اإل
، ونشرت وسائؿ اأوليً فنًيا ا عد تقريرً نص تقرير الفريؽ الذي ي  حصمت حكومة قطر عمى اإلنساف، و 

أف إلى الذي أشار تأييدىا لدولة قطر مضموف التقرير اإلعالـ القطرية ووسائؿ إعالـ أخرى مشيورة ب
وخاصة الطالب،  ف في الدوؿ األربعو ف المقيمىـ: المواطنوف القطريو  ،فئات المقاطعة "أثرت عمى أربع

مما وضع قيوًدا  ،ف في قطرو ف في قطر، والعمالة الوافدة، والسكاف المقيمو المقيم ربعالدوؿ األ ومواطنو
 ".  عمى حرية تنقميـ



نقؿ واالتصاؿ نتيجة فرض "قيود عمى حرية التإلى ار التقرير إلى أف المقاطعة أدت كما أش
االمتحانات  أداءى ذلؾ إلى اضطرار الكثير مف الشباب إلى قطع دراستيـ أو عدـ غالؽ الحدود، وأدإ

آثار عمى االقتصاد  ضائع بيف قطر ودوؿ الخميج الثالثالمقررة ليـ، وكاف لتعميؽ حركة الركاب والب
 تى القرار إلى ظيور حالة مف التشتمف خالؿ إعاقة حركة التجارة والتدفقات المالية، كما أد ،القطري

 قامة".القضايا المرتبطة بالجنسية واإلشيوع األسري و 
وكانت المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في قطر قد أبمغت المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف في 

مف الطالب القطرييف الدارسيف في مصر لـ يتمكنوا مف تجديد إقاماتيـ، وقد  امحدودً  امصر بأف عددً 
التي منحت اإلقامات لمطالب المضاريف، وأفاد المجمس القومي تدخؿ المجمس لدى السمطات المصرية 

لحقوؽ اإلنساف في مصر األمانة العامة لممنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف بأف المقاطعة لـ تؤثر عمى 
بما في ذلؾ الطالب، وأف وجو التأثير الوحيد  اطنيف القطرييف في مصر وتحركاتيـتجديد إقامات المو 

لييا طر تمثؿ في السفر مف ق عمى رحالت غير مباشرة، وأف ىذا التأثير امتد كذلؾ إلى الرعايا وا 
 المصرييف في قطر.

 عمى ىامش  - حكومات عربية تقدمتة، ػػػػػػة عربيػػػػػػلمصادر شبو رسمي اووفقً 
دلة عمى األنشطة القطرية أبػ" -3101المشاركة في القمة اإلسالمية األمريكية في الرياض في مايو/آيار 

في دعـ التنظيمات المصنفة باإلرىابية"، وىو ما رفع حدة الخالؼ بيف قطر وجاراتيا العربيات، وقاد إلى 
بعد أف رفضت قطر االمتثاؿ لتنفيذ تعيداتيا  3101يونيو/حزيراف  5إجراءات المقاطعة التي أ عمنت في 

 بموجب اتفاقي الرياض.
التعبير في قطر وجاراتيا الخميجيات، ي و أبصفة خاصة عمى حرية الر  وقد أثرت ىذه األزمة

عبر فرض قيود وعقوبات قضائية عمى مف يعبر عف رأيو بالمخالفة لتوجو الدولة، سواء كاف مف 
 المواطنيف أو مف الرعايا األجانب.

 

 التطورات القانونية 
لـ تتخذ دولة قطر تدابير إصالحية ذات شأف لتحسيف وضعية حقوؽ اإلنساف فييا، وواصمت 

تيا المكثفة في تعزيز عالقاتيا باآلليات واألجيزة الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف، فيما يتواصؿ أنشط
لحياة ديمقراطية ومشاركة المواطنيف في إدارة الشئوف العامة  االذي ال يوفر أساسً  3112بدستور  العمؿ

 مات الستقالؿ القضاء.لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، وال يوفر مقو  لمبالد، وال يتيح الدستور إعماالً 
وتبقى وضعية حقوؽ اإلنساف في البالد في حالة جمود، وسط صخب متواصؿ بشأف آالؼ 

عمى صمة  اعامً  02مواطنة والجنسية قبؿ نحو مف حقوؽ ال حرمواالمواطنيف مف قبيمة "المري" الذيف 
 .اعامً  31ؿ أكثر مف " عمى والده قببموقفيـ الرافض النقالب األمير السابؽ لمبالد "حمد بف خميفة

ويأتي ذلؾ في الوقت الذي منحت فيو حكومة قطر الجنسية القطرية لعدد مف قيادات تنظيـ 
 االخواف المسمميف المتيميف باإلرىاب في بمداف عربية أخرى لحمايتيـ مف خطر التسميـ.

فيما  ،افوال تتوافر في البالد وسائؿ لالنتصاؼ المحمي في االدعاءات بانتياكات حقوؽ اإلنس
القضاء  وال يتمتع، "مؤسسة وطنية"عدا إمكانية تقديـ االلتماسات إلى المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف 

ة عمى انتداب قضاة مف خارج البالد يميموف بحكـ آليات ؿ، فضاًل عف االعتماد بصفة رئيساالستقالب
 ليـ المتميزة.و تجديد عقود عمميـ ودخبغية  توظيفيـ لمسمطات
ية، ال تتوافر في البالد سوى الدولة مجااًل لممارسة الحريات العامة والسياس تفسحال وبينما 

 ي بعض المجاالت االجتماعية لصالحػػة تنشط فػػػػػػػػجمعيات أىمي بضع



كااًل مف الدعـ اإلقميمي شىا العائمة الحاكمة التي توفر أالمؤسسات الرسمية وشبو الرسمية التي ترعا
 ددة تثور حوليا شبيات العالقة باإلرىاب.لتوجيات سياسية مح

شيدت البالد بعض اإلصالحات المحدودة التي جاءت عمى  خالؿ الفترة التي يغطييا التقريرو 
صمة باألزمة الخميجية، أو في إطار تحسيف وضعية العمالة بيدؼ المحافظة عمى قرار تنظيـ كأس 

 .3133العالـ لكرة القدـ في قطر في 
عمى مشروع  3101ب آغسطس/أ 3صادؽ مجمس الوزراء في  الخميجية ففي سياؽ األزمة
حيث سمح القانوف باإلقامة الدائمة ألطفاؿ النساء القطريات المتزوجات مف  ،قانوف بشأف اإلقامة الدائمة

كما  ،وذوي الكفاءات الخاصة" ،غير القطرييف، وكذلؾ المغتربيف الذيف يقدموف "خدمات جميمة لقطر
مزايا في التعميـ والرعاية الصحية لحامؿ اإلقامة، ورغـ أف القانوف ال يمنح المرأة نفس يمنح القانوف 

الحقوؽ التي يمنحيا لمرجؿ القطري فيما يتصؿ بمنح الجنسية لألطفاؿ، إال أنو سيساعد أطفاؿ المرأة 
لو لـ يكف لدييـ جوازات سفر سارية و القطرية في الحصوؿ عمى وضع إقامة آمف في قطر حتى 

 المفعوؿ مف بمد آخر.
وبموجب ذلؾ القانوف ستنشئ وزارة الداخمية لجنة لمراجعة طمبات الحصوؿ عمى بطاقات 

 لكف القانوف لـ يحدد الفئات المؤىمة لمحصوؿ عمييا. ،اإلقامة الدائمة
 30، أصدر أمير قطر الشيخ "تميـ بف حمد آؿ ثاني" في مة باألزمة الخميجيةوعمى ص

، ويتضمف التعديؿ 3112ا بتعديؿ قانوف مكافحة اإلرىاب الصادر في العاـ سومً مر  3101يوليو/تموز 
ويأتي ىذا  ،تيف لألفراد والكيانات اإلرىابيةوضع تعريؼ لإلرىابييف واستحداث نظاـ القائمتيف الوطني

 المرسـو بعد أياـ مف اتفاؽ حوؿ "مكافحة تمويؿ اإلرىاب" بيف الواليات المتحدة وقطر في سياؽ أزمة
اإلجراءات التي  أوال ي وضح أي تفاصيؿ حوؿ معايير تعريؼ اإلرىاب  ولكن قطر مع بمداف الخميج،

 أو منظمة إلى الالئحة السوداء. ـتؤدي إلى إضافة مشتبو بي
فقد صادؽ أمير قطر في  في تنظيـ كأس العالـ لكرة القدـ وعمى صمة بضماف استمرار قطر

ؿ مدة ويكفؿ القانوف الجديد لمعما ،لمستخدميف في المنازؿقانوف بشأف اعمى  3101ب آغسطس/أ 33
جازة سنوية مدتيا ثالثة أسابيع، ومكافأة في ا، ويـو راحة أسبوعيً اساعات يوميً  01عمؿ أقصاىا  ، وا 

ا أو أكثر عامً  02قؿ مف األتشغيؿ المستخدميف بالرعاية الصحية، وحظر  نياية الخدمة، وفوائد تتعمؽ
كيفية لى وجود آلية ومواد تساعد عمى تنفيذه، كما ال ي وضح القانوف إالقانوف يفتقر ولكف  ،عاماً  01مف 

 ض عف ػػػػدا حاالت التعويػػػػي حاؿ انتياكيا، عػػػػبحقوقيـ ف مطالبة العماؿ
 إصابات عف العمؿ. 

بإجراء "إصالحات واسعة  3101كتوبر/تشريف أوؿ أ 30تعيدت قطر في  وفي ذات الشأف
ة الحالي"، ووضع حد أدنى لألجور دوف تمييز، وضماف دفع األجور، وتعزيز التفتيش عمى لنظاـ الكفال

 أماكف العمؿ والسالمة والصحة المينية، وتحسيف إجراءات التوظيؼ.
 

 الحقوق األساسيةأواًل: 
 03السمطات في  سحبت، حيث اقبيمة المري مجددً أبناء تفاقمت أزمة سحب الجنسيات مف  

بأنيـ مواطنوف  ازعمً  مف وجياء القبيمة 51الجنسية مف شيخ قبمية آؿ مرة و 3101سبتمبر/أيموؿ 
سعوديوف وليسوا مف أصوؿ قطرية، وذلؾ بعد التصريحات التي أدلى بيا شيخ القبيمة عف رفضو لموقؼ 

 قطر مف األزمة الخميجية.
جري" وعدد مف قياـ السمطات بسحب الجنسية مف شيخ قبيمة اليواجر "ناصر حمود اليا تال ذلؾ

 األزمة. فيبعد تصريحات شيخ القبيمة التي اعتبرتيا السمطات مؤيدة لمموقؼ السعودي القبيمة، وجياء 



أسقطت السمطات الجنسية عف الشاعر القطري "محمد بف  3101أكتوبر/تشريف أوؿ  0في و  
ومطالبتو  ة الخميجيةموقؼ السعودي في األزمفطيس المري" الممقب بشاعر المميوف، واتيمتو بمساندة ال

بف فطيس" قد أعمف المحكومة القطرية بالتوقؼ عف "دعـ اإلرىابييف في منطقة الشرؽ األوسط"، وكاف "
 األزمة الخميجية عبر تسجيؿ صوتي منسوب لو أذاعتو قناة العربية. فيعف رفضو لسياسات قطر 

صوؿ يمنية في احتجت قطر عمى اعتقاؿ مواطف قطري مف أ 3102يار أوفي مطمع مايو/ 
التحالؼ العربي لدعـ الشرعية في اليمف أنو قد تـ  أعمفينما بالسعودية خالؿ "زيارتو لذويو في اليمف"، 

ميشيا "الحوثي" في أنشطة استخبارية وتقديـ الدعـ لمالقبض عمى ضابط مخابرات قطري في اليمف يقـو ب
ة عمميات عسكرية لقيادة عمميات في غرف شار التحالؼ إلى أف الضابط المقبوض عميو يتمركزوأاليمف، 

بعد جاء القبض عميو  لؼ أفف، وأضاؼ التحايعاء برفقة ضباط استخبارات إيرانيميشيا "الحوثي" في صنم
ا ا إلى سمطنة عماف في محافظة بعيدة تمامً الؿ محاولتو الخروج مف اليمف برً رصد تحركاتو وأنشطتو، وخ

 ه.و عف المحافظة التي يقيـ فييا ذو 
 

ة عمى ػػػػتواجو السمطة القضائية في البالد تعقيدات متنوع المحاكمة العادلةوعمى صعيد  
 د تأكيد استقالليا عف السمطة التنفيذية، وفي بعض األحواؿ التي ػػػػػػػػصعي

لـ تجد تمؾ األحكاـ  يـ المنسوبة إلييـ في قضايا عامةانتصرت فييا المحاكـ إلنصاؼ األبرياء مف الت
 لمتنفيذ.طريقيا 
بؽ في مطمع حيث حظرت السمطات سفر "نجيب النعيمي" المحامي ووزير العدؿ األس 

بعد أف كانت قد حظرت حريتو في التنقؿ داخؿ البالد عقب اندالع األزمة  3102يناير/كانوف ثاف 
ضيف لكافة المعار  "النعيمي" المحامي الرئيس وكاف، ؾ عمى صمة بتغريداتو عمى "تويتر"الخميجية، وذل

وؿ معمومات حوؿ معتقالت اتدو ت الست الماضية، وأشارت مصادر أنالمالحقيف في قطر خالؿ السنوا
ع األزمة اندالعقب  عمى أساس الشبية إليياسرية غير شرعية في البالد يتـ اقتياد المعارضيف 

النائب العاـ بقرار مف  3102في مطمع  السفر والتنقؿ منعو مف تالىا، وىي التصريحات التي الخميجية
 .بناء عمى شكوى مف أحد موكميو

ج عنو بعد تقديمو فر أو  لدى السمطات اعالـ أف مقدـ البالغ كاف محتجزً وأوضح النعيمي لوسائؿ اإل 
البالغ، لكنو عاد وتنازؿ عف "البالغ الكيدي"، وجاء التنازؿ قبؿ حظر سفره خارج البالد. وفي نياية 

ف السمطات تواصؿ منعو مف السفر دوف إذف إقاؿ فيو  ابيانً  أصدر "النعيمي" 3102نيساف بريؿ/إ
قانوني، بالرغـ مف إنصاؼ القضاء لو في كافة الدعاوى التي أقيمت بحقو، وقرار المحكمة بإلغاء قرار 

 النائب العاـ بمنعو مف السفر.
 

 الحريات العامةثانًيا: 
غطييا التقرير، وذلؾ عمى صمة باألزمة خالؿ الفترة التي ي امضطردً  االحريات العامة تراجعً  شيدت 

 الخميجية ودرء أية محاوالت إلثارة اضطرابات شعبية محتممة مف معارضيف محتمميف.
 

شنت السمطات حممة واسعة عمى المعارضيف ليا في الداخؿ  حرية الرأي والتعبيرعمى صعيد  
األزمة ف لموقؼ الدولة في و رضالثالث، وعوقب المعامف تشؾ في عالقاتيـ مع الدوؿ الخميجية عمى أو 

سقاط الجنسية  .إليو ما سبقت اإلشارة عمى نحو باالحتجاز وا 
وال تزاؿ قناة الجزيرة اإلخبارية تشكؿ األداة اإلعالمية األبرز لدولة قطر في تناوليا لمشئوف العربية  

ائؿ اإلعالـ القطرية وسأي مف أو -توجو القناه والخالفات القطرية مع جاراتيا مف الدوؿ العربية، وال 
 أي انتقادات إلى الدولة ووضعية حقوؽ اإلنساف فييا. -الرسمية



السمطات القطرية موقع "العرب مباشر مف قطر" ليمحؽ  حجبت 3102وفي يناير/كانوف ثاف  
 ا، وذلؾ عمى صمة بنشره أخبارً 3100في نوفمبر/تشريف ثاف  حجب "الدوحة نيوز" اإلخباري الذيبموقع 

 ليا عالميًا بشأف اعتراض مقاتالت جوية قطرية لرحالت الطيراف اإلمارتية.جرى تداو 
 

ية ممارسة لمحؽ في التجمع تمنع السمطات القطرية أ التجمع السلميوعمى صعيد الحؽ في  
تجاج، وتمنح تصريحات خاصة لمتجمعات التي تجري في إطار المنتديات حوكافة أشكاؿ اال السممي

والدولية التي تستضيفيا مؤسسات قطرية يترأسيا أعضاء األسرة الحاكمة أو يمية موالمؤتمرات اإلق
 مؤسسات الدولة الرسمية.

ؽ ىددت السمطات القطرية باستخداـ األسمحة الكيماوية بح 3101وفي أكتوبر/تشريف أوؿ  
مركزت التي تجنسياتيـ خالؿ السنوات الماضية  ةبو سحالمف و ف القطريو التجمعات التي قاـ بيا المواطن

 عمى الخط الحدودي الفاصؿ بيف قطر والسعودية.
 

ال يزاؿ تشكيؿ مجمس الشورى يتـ  المشاركة في الشئون العامةوعمى صعيد الحؽ في  
عيف أمير البالد أعضاء مجمس  3101نوفمبر/تشريف ثاف  3ية، وفي بالتعييف وفؽ األوامر األمير 
 .اا جديدً عضوً  32يف اًل بأربعة مقاعد مف بالشورى، ومنح النساء تمثي

ي دور ويصادؽ مجمس الشورى عمى الميزانية العامة، ويناقش مشروعات القوانيف، ويفتقد أل 
فترض أنو يممؾ حؽ سحب الثقة مف يحاؿ إليو مف قضايا لمنقاش، وي   ارقابي في القضايا المتنوعة عدا م

 .مف قبؿالحكومة، وىو ما لـ يكف موضع اختبار 
أشارت السمطات إلى عزميا سف قانوف لالنتخابات  3101تشريف ثاف وفي منتصؼ نوفمبر/ 

إلجراء انتخابات دورية في البالد مستقباًل، وأوضحت أف مجمس الشورى  اري المباشر تمييدً باالقتراع الس
تداوؿ أية مناقشات أو جيود إلعداد القانوف تعرض عمى أمير البالد، ولـ ي اقانونً سيعد بتشكيمو الجديد 

 قب حتى مثوؿ التقرير لمطبع.المرت
* * * 

 


