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االحتجاز التعسفي، االختفاءات القرسية وغري اإلدارية، التعذيب، اإلعدامات  :جماالت رئيسية 4الكرامة أهنا ترزك أنشطهتا عىل تذرك 

ذا االتصال اخلاصة واألجهزة العرفية لألمم المتحدة عىل حاالت فردية موثقة وك جراءاتكما حنرص أاساس عىل إطالع اإل . دون حماكمة

  .ابلفاعلني المحليني مبا فهيم الضحااي وأرسهم والمحامني والمدافعني عن حقوق اإلناسن



  السايق  - 1

، وحيكمها األمري الشيخ محد بن خليفة آل اثين الذي انقلب عىل والده خليفة بن محد آل اثين 1971سبتمرب  3حصلت دولة قطر عىل استقاللها يوم 

اء جملس شورى يتشكل من أعاين لكن األعراف تقتيض أن يستند يف قراراته عىل آر . والذي يعتمد عىل عائلة آل اثين لتسيري البالد 1995سنة 

  .وشخصايت دينية خياترها بنفسه

تبىن البلد ابالستفاتء دستورا جديدا دخل حزي التطبيق  2003وقد تم إدخال العديد من التغيريات االجتماعية والسايسية أثانء إمارته، ففي سنة 

عضوا يتم انتخاب ثلثهيم ابالقرتاع العام، بينما يعني األمري  45من  هذا الدستور ينص بصفة خاصة عىل إناشء برلمان يتشكل. 2005يونيو  9يوم 

ورغم أّن حرية . لكن هذا األخري لم ير النور بعد، فال زال األمري حيتكر أهم السلطات. الثلث الابيق، وتكون مهمته ماسعدة األمري يف صايغة سايسته

  .لقضائية مضمونة فإّن األحزاب السايسية تظل حمظورةإناشء اجلمعايت وممارسة الشعائر وكذا استقاللية السلطة ا

تم توقيع اتفاق تعاون يف جمال الدفاع مينح عددا من التهسيالت للقوات  1992يونيو  23ولدولة قطر روابط متينة مع الوالايت المتحدة، ففي 

رف القوات متعددة اجلنسية، كان ثلث جنود السنت كوم ، قبيل اجتايح العراق من ط2002ويف ديسمرب . العسكرية األمريكية عىل الرتاب القطري

توقيع اتفاق تعاون عسكري متعلق  2002ديسمرب  11كما تم يوم . العسكرية لسيليةايتمرزكون يف قاعدة ) فرقة مرزك القايدة العسكرية بطاماب(

ية بني البلدين عدتني نظرا لكون وجودهم العسكري يف قطر أثانء احلرب عىل وقد قام األمريكان ببانء هاتني القا. ابستعمال قاعدة الُعديد العسكر

ويف كل سنة جترى مانورات عسكرية مشرتكة بني اجليوش بقايدة الوالايت المتحدة ومباشركة قطر وابيق البلدان األعضاء يف . العراق حاسم للغاية

  .1يف قطر تديرها المخابرات األمريكية وتشري بعض التقارير إىل وجود سجون رسية. جملس التعاون لدول اخلليج العربية

ثم انضمت سنة ) 2002/ 17القانون " (محاية المجتمع"قانوان لـ 2002ورغم أن قطر لم تهشد حلد الاسعة أية عملية إرهابية، فإهنا أصدرت سنة 

، 2005مارس  19وبعد عملية .  ضد اإلرهابإىل اتفاقية دول جملس التعاون اخلليجي لمكافحة اإلرهاب وتبنت يف نفس الاترخي قانوان وطناي 2004

  .أداة قانونية دولية لمكافحة اإلرهاب 12من أصل  9صادقت الدولة عىل 

ت وانطالقا من وعيه ابلدور الذي ميكن أن تلعبه قطر عىل المستوى اإلقليمي والدويل، أصبح الشيخ محد آل اثين يضاعف المابدرات يف المجاال 

احلصول عىل اعرتاف اللجنة الدولية األولمبية أهم من حايزة اعرتاف "وقد نقل البعض أنه رصح أبن . واإلعالمية والرايضيةالديبلوماسية والثقافية 

هذا مع اإلقرار أبّن الدولة القطرية اختذت عدة إجراءات لتشجيع احرتام . 2"منظمة األمم المتحدة ألّن اجلميع حيرتم قرارات اللجنة الدولية األولمبية

كما فتحت قسما حلقوق اإلناسن . 2002اإلناسن عرب المصادقة عىل بعض المعاهدات الدولية وإناشء مؤسسة وطنية حلقوق اإلناسن سنة  حقوق

الصادر سنة  22، ويف نفس السايق تم منع الماتجرة يف األطفال طبقا للقانون رقم 2005لسنة  26داخل وزارة الداخلية استاندا إىل القرار رقم 

2005.  

من اسنكة اإلمارة اليت يقدر  75%ضخمة متثل حوايل  من مداخيل المحروقات عىل يد عاملة أجنبية %80ويعتمد االقتصاد القائم عىل 

لكهنا، خاصة خدم البيوت، ال تتمتع ابحلماية . مليون نسمة وينحدر أغلهبا من شبه القارة الهندية والبلدان العربية 1,6عددها بــ 

  .كما يعيش يف البلد عدة مائت تم جتريدهم من جنسيهتم. وتتعرض ألصانف متعددة من التميزي القانونية الكافية

  

                                                      
ير العجيب عن الربانجمجني مايري،  1   .2005فرباير  14دي نيويوركري .الاترخي الرسي ألمريكا،التقر

Jane Mayer, The Secret History of America’s, “Extraordinary Rendition” Program, The New Yorker 14 février 2005. 
، لوموند من قانة اجلزيرة إىل إنعاش الرايضة، قطر تطمح إىل أن تكون منوذجا للخليج، نقال عن ابسكال بونيفاس 2004فرباير  15صحيفة األحد، ابريس،  2

  .2004ديبلوماتيك، يونيو 

Le Journal du dimanche, Paris, 15 février 2004, cité par Pascal Boniface, De la chaîne Al-Jazira à la promotion du sport, 

Qatar se veut un modèle pour le Golfe, Le Monde diplomatique, juin 2004. 



  مالحظات حول النظام القضايئ. 2 

كما ". السلطة القضائية مستقلة متارس من طرف خمتلف المحاكم اليت تصدر األحكام طبقا للقانون"من الدستور القطري عىل أّن  130ينص الفصل 

لكن أحد أهم الماشكل يكمن يف كون جزء من ". القضاة مستقلون وال ختضع قراراهتم ألية سلطة أخرى سوى القانون"عىل أّن  131ينص الفصل 

أي أّن هاششة وضعهم هذا ال متكهنم من . العاملني يف اجلهاز القضايئ أجانب يشتغلون بعقود مما جيعلهم مهددين ابستمرار ابلترسحي من عملهم

  .بكل طمأنينة واستقاللية وميكن أن حتد من مبدأ عدم خضوع القايض للعزل ممارسة وظيفهتم

واليت انضمت إلهيا قطر وكذا القانون الوطين ضد  2004وتعّرف معاهدة جملس تعاون دول اخلليج العربية حول مكافحة اإلرهاب المربمة سنة 

إىل تقليص أو منع أوقمع احلقوق المرشوعة يف حرية التعبري واالجتماع اإلرهاب الصادر نفس السنة اإلرهاب أبلفاظ فضفاضة وغامضة قد تقود 

  .وتشكيل اجلمعايت

لكن هذا االحتجاز .اسعة  48جيب أن يدانوا أو يطلق رساحهم خالل  كما ينص قانون اإلجراءات اجلانئية عىل أن األشخاص الموضوعني رهن االحتجاز

القانون : ويف إطار مكافحة اإلرهاب، تم إصدار قانونني. أمام القايض هتمنيمال يوما قبل مثول 16إىل  دون إدانة ميكن أن ميدد من طرف الانئب العام

إبمكان وزير الداخلية يف حالة وقوع اجلرائم المتعلقة أبمن الدولة أو " حبماية المجتمع ينص يف فصله األول عىل أن المتعلق 2002سنة  17رقم 

ير إىل المدير العام لألمن الوطين ظنني مة، أن يقرر احتجازالماسس ابحلايء أو األخالق العا  كما ينص . معني إذا حامت الشكوك حوله بعد تقديم تقر

مدة االحتجاز هي أسبوعان قابالن للتمديد مرة أو عدة مرات دون أن تتعدى يف المجموع ستة أهشر كحد أقىص مبوافقة رئيس "عىل أن  2الفصل 

  ."جملس الوزراء

وبذلك ميكن للمدة اإلمجالية لالحتجاز أن تبلغ حسب هذا القانون االستثانيئ ." مدة االحتجاز يف حالة وقوع جرمية متس أبمن الدولة"عفة وميكن مضا

  .سنتني

هذه المقتضايت حبيث أصبح من المستحيل القايم أبي طعن بعد دخول القرارات حزي التطبيق،  2004وقد أكد قانون مكافحة اإلرهاب لسنة 

  .بقا لهذين القانونني اللذين يرشعانن االحتجاز التعسفي والرسي ويفتحان الابب عىل مرصاعيه عىل مجيع أنواع الشططط

فيستحيل عىل األشخاص المحتجزين طبقا لهذين القانونني . ال خيضعون ألية مراقبة قانونية فإهنم يكونون حتت رمحة معتقلهيم األظانءومبا أن 

  .جوا عىل اعتقالهم أو يتصلوا أبي حمام ورغم أن هذين القانونني ال يتم تطبيقهما غالاب فإن كوهنما فعليني يتيح ذلك يف كل وقتاالستثانئيني أن حيت

أو سجن أي  ويعترب قانون اإلجراءات اجلانئية أنه من غري القانوين إخضاع شخص مهتم مبخالفة جانئية للتعذيب أو المعاملة السيئة، فال ميكن اعتقال

جيب معاملة هؤالء األشخاص ابالحرتام الالزم للكرامة اإلناسنية وال . من السلطات المختصة ويف ظروف حيددها القانونشخص إال عند صدور أمر 

 كما جيب عىل أعوان السلطة أن يطلعوهم عىل حقهم يف لزوم الصمت واالتصال أبي. ميكن إخضاعهم ألية معاملة سيئة سواء كانت بدنية أو نفسية

  ".ال قيمة ألي ترصحي أتكد أنه أخذ حتت اإلركاه أو الهتديد"من نفس القانون أنه  232وينص الفصل . 3"شخص خياترونه

ال يوجد أي تعريف كامل للتعذيب يف القانون الداخيل يطابق ذلك الذي متت صايغته يف "وتؤكد جلنة مانهضة التعذيب يف مالحظاهتا الهنائية أنه 

المعاهدة، إذ أن مجيع اإلحاالت إىل التعذيب المدرجة يف الدستور أو إىل األفعال القاسية أو األفعال اليت تسبب أرضارا يف نصوص الفصل األوىل من 

حيرص عىل "ولذلك يويص اجلهاز األممي بتعريف ". أخرى من القانون الداخيل خاصة القانون اجلانيئ وقانون اإلجراءات اجلانئية تظل مهبمة وانقصة

  .4"صيص عىل أن يصبح كل فعل تعذييب خمالفة جانئية وأن حتدد عقوابت مانسبة للفاعلنيالتن

                                                      
  .2005أتكوبر  5، 2005اجلانئية نقال عن التقرير األويل المقدم إىل جلنة مانهضة التعذيب سنة  جراءاتمن قانون اإل  40الفصل  3

 (CAT/C/58/Add.1) 5 octobre 2005. 
  .10، فقرة 2006يوليو  25وتوصايت جلنة مانهضة التعذيب، قطر  ةخالص: من المعاهدة 19من طرف الدول األطراف تطبيقا للفصل مراجعة التقارير المقدمة  4

 (CAT/C/QAT/CO/1 25 July 2006 ; Page 2, Paragraph 10) 



بعد انضمام دولة قطر إىل المعاهدة، أصبحت لهذه األخرية صفة القانون حبيث ميكن : "تبعا لذلك، أكدت السلطات يف تقريرها األول أنه

من القانون األاسيس  24من الدستور الدائم لدولة قطر وللفصل  68قا للفصل وطب. استحضارها أمام المحاكم عند حدوث أي خرق لمقتضايهتا

  .5"المؤقت كما تم تعديله، فإن كل معاهدة تكتسب صفة القانون فور مصادقة الدولة علهيا أو انضمامها إلهيا

إبعاد شخص ما حنو دولة أخرى يسود االعتقاد أبنه  رغم كل هذا، لم تقم قطر إبعداد البنود القانونية الداخلية اليت متنع بوضوح طرد أو إجالء أو

من جهة أخرى ال حيدد القانون الداخيل أية مقتضايت . من معاهدة مانهضة التعذيب 3سوف خيضع فهيا للتعذيب كما ينص عىل ذلك الفصل 

  .قانونية متعلقة مبنح اللجوء أو صفة الالجئ يف قطر

  

  حتجازات تعسفية ومعامالت سيئةإ - 3

أن يقوم عضو القوانني الوطنية لإلجراءات اجلانئية إطارا قانوناي للماتبعات وترسم حدود االحتجاز يف إطار احلراسة النظرية كما تشري إىل إمكانية تؤمن 

  .يف هأية المحكمة بزايرة ومراقبة األماكن المقررة قانوناي لالحتجاز وذلك يف حدود دائرة سلطهتم

مؤهلة وفق ال ميكن األمر ابلتوقيف أو االحتجاز إال من طرف سلطة "من قانون اإلجراءات اجلانئية عىل أنه  23/2004من القانون  40وينص الفصل 

اسعة وأن هذه  24أمام النايبة العامة خالل  المهتمني تقديممن نفس القانون أنه جيب  43ويوضح الفصل ". احلاالت المحددة من طرف القانون

لكن األشخاص الذين تم اعتقالهم مبوجب . لالستماع إليه ليتم بعد ذلك إطالق رساحه أو وضعه قيد االعتقال االحتايطياألخرية ملزمة بنفس األجل 

اجلانئية، إذ اإلجراءات ال يتمتعون ابحلماية اليت يرغب المرشع يف منحها لهم يف إطار مقتضايت قانون " محاية المجتمع"قوانني االستثانء خاصة قانون

ثم يتم احتجازهم لمدة غري حمددة يف مابين أمن الدولة اليت ال ختضع لسلطة وزارة . عتقالهم واستنطاقهم من طرف مصالح االستعالماتيتم عموما ا

من قانون  395العدل واليت لم حتدد كمكان لالحتجاز ميكن للنايبة العامة أن متارس عليه إجراءات المراقبة واحلراسة، كما هو مقرر يف الفصل 

  .وبذلك ال ميكن لألشخاص المعتقلني يف هذه الظروف القايم أبي طعن أمام أية سلطة سواء كانت قضائية أو غري قضائية. اجلانئيةاإلجراءات 

وقد عرضت مجعية الكرامة خالل السنوات األخرية حاالت أشخاص تم اعتقالهم واحتجازهم لعدة هشور دون تقدميهم ألي قاض أو إخضاعهم ألية 

اسم سيف اإلسالم وإبراهيم أطلعت منظمتان جمموعة العمل حول االحتجاز التعسفي عىل حاليت حممد ج 2006مايو  30فباترخي . قضائيةءات إجرا

  .2006سبتمرب  16واللذين أطلق رساحهما دون حماكمة يوم  2006يانير  9و  7، المعتقلني باترخي ركحممد الاب  يحجعيىس 

راشد المنصوري وخالد سعيد فضل الراشد البوعينني وانيف اسلم حممد  عاجلدي وفهدد اهلل حممد اسلم السويدان تم اعتقال عب. من جهة أخرى

كما لم . قضائيةإجراءات دون أن خيضعوا ألية  2006يونيو  22ثم أطلق رساحهم يوم . 2006ويانير  2005عجيم األحابيب فيما بني هشري نوفمرب 

قانونية للطعن يف قانونية احتجازهم أو االطالع عىل األسابب القانونية العتقالهم كل هذه إجراءات أو استعمال أية مُيكنوا من االتصال أبي حمام 

  .أما أقرابؤهم فلم يتمكنوا من زايرهتم إال بعد عدة أهشر من االحتجاز الرسي. المدة

عالء الدين هشادة ذي اجلنسية األردنية الذي كان  مدا حالة السيد عىل جمموعة العمل ح 2006مايو  31يف نفس السايق، عرضت مجعية الكرامة يوم 

هشر عىل اعتقاله دون أن  19أهشر قبل أن يسمح له برؤية زوجته ولم يطلق رساحه إال بعد مرور  3فقد تم احتجازه برسية مدة . يقطن قطر ويعمل هبا

  .ه، سلطت عليه عدة إجراءات تضييقية خاصة منعه من السفروبعد إطالق رساح .قضائية أو ميثل أمام أي قاضإجراءات خيضع ألية 

فلم يتم حلد الاسعة تقدميهم أمام أي  2009يونيو  27أما عبد اهلل غانم خوار واسلم حسن الكواري اللذين اعتقلهتم مصالح االستعالمات باترخي 

كماال يزال أقرابؤهم جيهلون دواعي . تجازهم أو االتصال أبي حماموال ميكهنم إىل اآلن أن حيتجوا عىل مرشوعية اح. قاض يستمع إلهيم أو يديهنم

  .اعتقالهم

                                                      
أتكوبر  5، ملحق، قطر 2000للدول األطراف المنتظرة سنة  التقارير األولية.من المعاهدة 19مراجعة التقارير المقدمة من طرف الدول األطراف طبقا للفصل  5

  .4، المقدمة، ص2005

 (CAT/C/58/Add.1, 5 October 2005; introduction, page 4) 



ولم يتم التعرف عىل " محاية المجتمع"أشخاص انطالقا من قانون  3، تم اعتقال 2007وقد الحظت اللجنة الوطنية حلقوق اإلناسن أنه خالل سنة 

   6.رساح أو حماكمة مجيع المعتقلني طبقا لهذا القانونولذلك طالبت اللجنة الوطنية السلطات أبن يتم إطالق . وضعهم

 18شخص يف إطار التحقيق يف حماولة االنقالب اليت قام هبا والد األمري احلايل، حكم عىل  30تم اعتقال حوايل  2000و  1995يف الفرتة الممتدة بني 

كما عفا األمري عن . لوع ابلعودة إىل بالده بعد أن كان يعيش يف أورابوبعد سنوات له يف المنفى، سمح لألمري المخ. 2001مهنم ابإلعدام يف مايو 

بينما يظل  2003الفاعلني األاسسني يف المحاولة الفاشلة خبيث مزروق العبد اهلل والشيخ محد بن جاسم بن محد آل اثين اللذين أطلق رساحهما سنة 

  .إىل اآلن شخصا آخرون لعب بعضهم دورا اثنواي يف احلدث رهن االعتقال 28

  

  مواطنون قطريون جمردون من جنسيهتم  - 4

مينح األمري سلطات واسعة فيما يتعلق مبنح اجلنسية القطرية أو التجريد مهنا ) 38/2005القانون رقم (إصدار قانون خاص ابجلنسية  2005تم سنة 

ت خاصة إذا التحق بقوات أجنبية أو مؤسسة أو منظمة هتدد يسمح له مثال بتجريد كل مواطن من جنسيته يف بعض احلاال  2فالفصل . أو اسرتدادها

  .ابلنظام االجتماعي أو االقتصادي أو الساييس للبلد

 أن هذا أما األشخاص المجنسون فيتمتعون حبماية أقل فهم معرضون يف كل حلظة إىل احلرمان من جنسيهتم مبجرد اقرتاح وزير الداخلية ذلك إذا اعترب

ويؤسس القانون لهذا التميزي بني المواطنني القطريني األصليني والمواطنني المجنسني فال يتمتع هؤالء ). 12الفصل (حة العامة اإلجراء موافق للمصل

  .فمهما بلغت أقدمية جتنيهسم، ال ميكهنم مثال أن يصوتوا أو يرتشحوا لالنتخاابت.األخريون بنفس حقوق األولني 

لقبيلة الغفران، أحد فروع القبيلة العربية الكربى المرة اليت كان أفرادها رحال يتنقلون بني ال مجاعاي كما وقع وميكن أن يتخذ التجريد من اجلنسية شك

شخص من جنسيهتم  5266رئيس عائلة تضم  927فقد تم حرمان . رشق وشمال رشق اجلزيرة العربية يف الرتاب احلايل لدوليت قطر والعربية السعودية

فبعد أن اسند بعض أفراد قبيلة . وهو رقم هام ابلنظر إىل العدد اإلمجايل لاسنكة البلد. 2004أتكوبر  01داخلية يوم مبوجب قرار من وزير ال

  .يالغفران والد األمري احلايل عند خلعه ثم إابن المحاولة االنقالبية الفاشلة، تم أتويل هذا اإلجراء من طرف بعض المالحظني كعقاب مجاع

وظفني، رجاال وناسء، دون أي إشعار وتعّرض األطفال للحرمان من التمدرس كما حرمت األرس من الضمان االجتماعي ميداناي، تم طرد الم

وأبلغوا برضورة تسوية وضعيهتم مع ) المسكن، العانية الطبية المجانية، رخصة السايقة، إلخ(واالمتايزات االجتماعية اليت كانوا يستفيدون مهنا 

لكن إذا كانت العديد من احلاالت قد متت تسوية وضعيهتا منذ ذلك احلني وإذا كانت العائالت المعنية قد اسرتدت . نبالسلطات ابعتابرهم أجا

  .حقوقها، فإن عدة مائت من األشخاص يظلون حلد الاسعة حمرومني من جنسهيم

  

  انهتاكات حقوق المهاجرين - 5

ين من ابكساتن والهند والنيابل وبنغالديش والفلبني وكذا السودان ومرص وسوراي، يتشكل ثالثة أرابع من اسنكة قطر من عمال مهاجرين منحدر 

إذ جيب عىل المرشحني أن يدفعوا مبلغا إىل المشغل الذي يلزتمون ابلعمل لديه مدة سنة . يشتغل معظمهم يف قطاع البانء يف ظروف صعبة للغاية

وطبقا لنظام الكفالة المعمول به ،فإهنم يظلون حتت رمحة  7قود عمل لثالث سنواتوهم يتوفرون عىل ع. حىت ميكهنم تسديد القرض الذي منحهم

 المشغلني الذين يستغلهم بعضهم وهيددوهنم ابالحتجاز ومينحوهنم أجورا زهيدة وحيتجزون واثئق سفرهم، بل وحيرموهنم أجورهم ومينعوهنم من

  .ما يعيش هؤالء العمال يف ظروف سكن بئيسة وال يتمتعون أبية تغطية اجتماعية مانسبةك.االستقالة أو تغيري العمل أو مغادرة البلد دون إذن، إلخ 

                                                      
ير السنوي لسنة  6   .2008اللجنة الوطنية حلقوق اإلناسن، التقر

 http://www.nhrc-qa.org/ar/files/downloads/NHRC%20Annual%20Report%20-%20A%20-%202008.pdf 
  .2008يوليوز  7، 89، اشرع بقطر، وجوه العمال المسخرين للنموبروسيل،  تريساتن 7

http://www.rue89.com/2008/07/07/au-qatar-visages-des-soutiers-de-la-croissance 



هشر "ففي . وقد دفع عدم تقاضهيم ألجورهم العمال األجانب إىل تنظيم إرضاابت واعتصامات رغم القيود المرضوبة عىل احلق يف اإلرضاب والتجمع

أهشر وعىل  6للبانء عن العمل احتجاجا عىل أتخرات عن دفع األجور تفاوتت بني هشرين و  عامل نيابيل يف مقاولة 1500مثال، توقف  2006مارس 

  .8"عامل بانء عن العمل مطالبني ابلزايدة يف األجور وحتسني ظروف العمل 2000توقف  2006 ربمفنو 4ويف . اقتطاعات خاصة مبصاريف الأتشرية

وحسب الوفد القطري المتدخل أثانء مراجعة جلنة . تندلع الثورات، يتم طرد المحتجني فحني. كما ال ميكن للعمال المهاجرين تشكيل نقاابت

م المحاكم مانهضة التعذيب للتقرير األويل فإن لوزير الداخلية السلطة التقديرية لتحديد الظروف اليت ميكن أن يكون فهيا الطرد رضوراي بينما تقو

  .9عائلة الشخص المعترب خطرا ابلنسبة لألمة ابلنطق ابلقرار الذي ميكن أن يطال أيضا أفراد

الدستور ينص بوضوح، ابلنسبة للحماية اليت مينحها الترشيع القطري لألجانب، عىل أن إبمكان غري المواطنني أن حيظوا "لكن اللجنة تالحظ أيضا أن 

  .10"بنفس احلماية اليت للقطريني وأهنم مجيعا سواء أمام القانون، دون أي متيزي

  

  لتوصايت ا - 6

 القايم إبصالحات سايسية يف اجتاه ماشركة حقيقية للمواطنني يف احلاية العامة للبلد وإناشء الربلمان المنصوص عليه يف الدستور وتنظيم - 

  .انتخاابت ابالقرتاع العام لتحديد ثليث األعضاء القابلني للرتشح

ضاة البلد مبا فهيم األجانب المرتبطني بعقود وذلك من أجل أتمني استقاللية ترسيخ مبدأ عدم خضوع القضاة للعزل بتوسيعه ليشمل مجيع ق - 

 .حقيقية للعدالة

  ".محاية المجتمع"المتعلق بـ 2002لسنة  17إلغاء الترشيعات االستثانئية وخاصة القانون رقم  - 

  .1961أغسطس  30رمان من اجلنسية باترخي اختاذ التدابري الالزمة لمحاربة احلرمان من اجلنسية طبقا لمعاهدة تقليص حاالت احل - 

 2001، منح احلق يف العفو جلميع األشخاص المدانني يف مايو )من الدستور 34الفصل (طبقا لمبدأ الماسواة بني المواطنني يف احلقوق والواجابت  - 

  .1995بعد المحاولة االنقالبية لسنة 

  

  عىل المستوى المعايري

  .لمصادقة عىل المياثق الدويل اخلاص ابحلقوق المدنية والسايسيةعىل الدولة أن تفكر يف ا - 

من معاهدة مانهضة التعذيب والتنصيص عىل العقوابت المانسبة  1عىل الدولة أن تدرج يف الترشيع الداخيل جرمية التعذيب كما يعرفها الفصل  - 

 .ة عىل الربوتوكول االختايريوالتفكري يف المصادق 22و  21لزجرها ورفع التحفظات المتعلقة ابلفصلني 

                                                      
  .لنقابية، التقرير السنوي لالنهتاكات المتعلقة ابحلقوق ا2007الكنفدرالية النقابية الدولية،  8

http://survey07.ituc-csi.org/getcountry.php?IDCountry=QAT&IDLang=EN 
  .2006مايو  10باترخي  710التقرير التحلييل للجزء األول من اجللسة  9

 (CAT/C/SR.710, 22 May 2006). 
 .نفسهالمصدر  10


