
  
  
  

  الفريق العربي لمراقبة المحاكمات

  الفريق إلى دولة قطر زيارة   موجز عنتقرير
  )٢٠١٣شباط / فبراير٢٥إلى  ٢٣ من في الفترة(

  
 في مجـال   الوطن العربي في   ة حقوق اإلنسان   لحرك ية وتأثيراً  فاعل أكثرجل دور   أمن    

 مـن بلـدان     اإلنسانوق  المدافعين عن حق   فريق من     تداعى ،تعزيز الحق في المحاكمة العادلة    
 للبدء فـي    عربيةحقوقية  منظمات  المنتمين إلى   ) ردن ولبنان مصر واليمن واأل  (عربية متنوعة   

 بصفة عامة وهموم عدالة المحاكمـات بـصفة         اإلنسان لمتابعة واقع حقوق     تحرك أكثر نشاطاً  
تعزيـز  نـة ل  والمعوقات، والتفاعل إيجاباً مع الفرص والنوافـذ الممك       التحديات  تقييم   و خاصة،
ات على الصعيدين الوطني واإلقليمي وحث الخطى من أجل تـوفير البيئـة المناسـبة               الشراك

  .وتقوية الضمانات إلعمال شروط ومعايير المحاكمات العادلة
وجاءت زيارة الفريق العربي لمراقبة المحاكمات إلى دولة قطـر كـأولى الزيـارات                

موحة التي تبناها الفريق على صعيد بلـدان الخلـيج          الميدانية في إطار تفعيل االستراتيجية الط     
مقدرين التعاون الكريم من دولة قطر وترحيبها بالفريق ومهامـه آملـين ان تكـون               . العربي

  . انطالقة للفريق العربي في بلداننا العربية االخرى
  

   :يةتالمنظمات اآلوضم الفريق الزائر لدولة قطر ممثلون عن 
   اإلنسان  المنظمة العربية لحقوق-
   بالخليج واليمن اإلنسان لنشطاء حقوق اإلقليمية الشبكة -
   اإلنسان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق -
  ردن  األ- اإلنسان مركز عدالة لحقوق -
   مصر-مؤسسة النواة للتنمية والتوعية  -
  ردن  األ-اإلنسان  للبيئة وحقوق اإلنسان صد مر-
   نساناإل مركز بيروت للتنمية وحقوق -
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 اللقـاء   ، بجانـب   لدولة قطر لقاءات مكثفة وزيارات استطالعية      وشمل برنامج الزيارة    
   : على النحو التالياإلنسانقليميين في مجال حقوق إين اشطبن
    في قطراإلنسان  اللجنة الوطنية لحقوق -١

ريق فكذا مع    و ، رئيس اللجنة  "على بن صميخ المري   "سعادة الدكتور   التقى الفريق مع      
ة فـي   الجهات الرسـمي  مع  لفريق  ا أسهموا في ترتيب اجتماعات ونشاطات    من العاملين الذين    

ول لـدول الخلـيج     اال اإلنسانملتقى حقوق   المشاركين في    العربي   قطر والنشطاء من الخليج   
  .اإلنسان لحقوق لهيأ مع مركز المعلومات والت بالتعاون اللجنةهواليمن والذي نظمت

، وجهود اللجنـة علـى       قطر مناقشة أوضاع حقوق اإلنسان في دولة      تناول االجتماع   
الصعيد اإلقليمي العربي بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومـع العديـد مـن               

، وتناول كـذلك    مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وبوجه خاص جماعات حقوق اإلنسان         
  . وضمانات المحاكمة العادلةالنظام القانوني والقضائي الوطني في دولة قطر

التنـسيق مـع    هتمامهـا   ا ترحيبها بزيارة الفريـق العربـي، و       اللجنة عن عبرت   وقد  
المؤسسات الحقوقية غير الحكومية العربية، وحرص اللجنة على إقامة الـشراكات والتعـاون             

ن ، وعزمها دعم جهوده في دولة قطر وفي البلـدا         ق العربي  الفري معها، ورحبت بالشراكة مع   
  .العربية األخرى

المنظمات غير الحكوميـة فـي      ونشاطات  برامج   دعم   اهتمامهاكدت اللجنة على    أكما    
 تقويـة  و اإلنـسان  الوعي بحقوق    نميةتمجال   في   في النهوض بمسئولياتها    لمساعدتها المنطقة
  . المجتمعيةاتالشراك

  

  الداخلية الدولة للشئون  وزير -٢
الدولـة للـشئون    وزيـر  "ل ثـاني آن ناصر بن خليفة   اهللا ب  عبد" الشيخ   سعادةاستقبل    

وهمـوم   قضايا شمل مناقشة مختلف     لوطفي لقاء م  العربي  الفريق   بمكتبهالداخلية بدولة قطر    
   : ، وتناول النقاش قضايااإلنسانحقوق 

  قطر  دولة  باإلنسان واقع حركة حقوق -
   العمالة الوافدة خاصة أوضاع حقوق العمال و-
  ماكن االحتجازأن وع السجواوضأ -
     بعض القضايا والحاالت ذات الصلة-
ترحيبه بزيارة الفريق وانفتاح دولة قطر ووزارة الداخليـة  زير على كد سعادة الو أ وقد  

اسـتعداد   و  المختصة بحقوق اإلنسان،   مؤسسات المجتمع المدني العربية   على التفاعل إيجاباً مع     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  والتكوين  الوعي تنمية ، وخاصة في مجال   اإلنسان لتعاون معها بمختلف برامج حقوق    الوزارة ل 
  . الميدانيةاتالمتابعإجراء و

 وفق المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والعمـل، قـدم           العمالة الوافدة  حقوق وفي صدد   
سعادة الوزير عرضاً وافياً لجهود دولة قطر ووزارة الداخلية التي تتفق مع المعايير الدوليـة،               

بصدد تطوير القوانين واللوائح الحالية في ما يخص موضوع         دولة والوزارة   وأبلغ الفريق أن ال   
  .ي تسير بشكل جاد وقوجهودن هذه الأ و، الحقوق المتبادلة، على نحو يضمنالكفيل

جهود، واستعداده للمـساهمة فـي إعـدادها        الهمية هذه   أكد الفريق العربي على     أوقد    
   .خطوات إعمالهاكل الجهد إلنجاح ووضع 

، أماكن االحتجاز زيارة السجن ومختلف     العربي   فريقالطلب  وزير ب سعادة ال حب   ر -
في   الفريق سهاموتوصيات هذه الزيارات، وإمكانية إ     وحرص الوزارة على االستفادة من نتائج     

   .إلنسانتعزيز منظومة ضمانات حقوق امن شأنها النهوض بالتي برامج ال
  

   النائب العام -٣
الفريق العربـي بمكتبـه،     " علي بن فطيس المري   " سعادة النائب العام الدكتور      استقبل  

وتناول االجتماع شرحاً لمهمة الفريق، واهتمام الفريق بأوضاع حقوق اإلنسان في قطر، ودور          
تعزيز دور القضاء   النيابة العامة في حماية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان، والجوانب المتعلقة ب          

  .يحقق صون كرامة حقوق اإلنسانواستقالله بما 
، النائب العام عن سعادته وحماسه الكبير للعمل مـع المجتمـع المـدني   سعادة كد  أوقد    
 وبما يضمن تعزيـز سـيادة القـانون         ،دور المنظمات غير الحكومية في هذا المجال      ل وتقديره

   .نصافوتحقيق العدالة واإل
 المنظمـات غيـر الحكوميـة       دور هميةأ ة حول ساسيأ اتوافقاالجتماع إلى ت   خلُصو  

جـل تعزيـز هـذه    أالعربية في مجال تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان والشراكة المجتمعية مـن            
   .يم وبرامج للتوعية والتدريبيالمبادئ ضمن برامج عمل مشتركة من زيارات تفقدية ووفود تق

ـ        كما استمع أعضاء الفريق لعروض وافية من سعادة الن           ن ائب العـام بـشأن عـدد م
رتقـاء بـدور    القضايا، وآليات تفاعل النيابة العامة معها، والجهود المبذولة لالستمرار في اال          

  . وواعدا بالتعاوناً بتكرار اللقاء قريباً للنظر في القضايا موضع االهتمامالنيابة العامة، مرحب
  

   زيارة السجن المركزي -٤
لع الفريق على األوضاع فـي      قام أعضاء الفريق بزيارة تفقدية للسجن المركزي، واط         

السجن، وأبدى تقديره للنظم واإلجراءات المتبعة، منوهاً بالحاجة إلى أهمية اسـتمرار بـرامج              
  .التدريب والتأهيل لتكتسب طابع االستمرارية
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الشهير باسم محمـد    " (محمد بن راشد العجمي   "وخالل الزيارة، التقى الفريق بالشاعر        
استمعوا خاللها لتجربته في السجن منذ نقلـه إليـه فـي نهايـة               دقيقة،   ٨٠لقرابة  ) بن الذيب 
  .، ونوع المعاملة التي يلقاها في محبسه٢٠١١تشرين ثان /نوفمبر

ووفقاً لروايته، فقد تم معالجة غالبية اإلشكاليات التي واجهته خالل الشهرين األوليـين               
 ويسمح لـه بممارسـة       أسرته ومحاميه،  في محبسه، وبات يتلقى زيارات دورية أسبوعية من       

 لمدة ساعة يومياً، كما قامت إدارة السجن بتوفير جهاز تليفزيون والصحف اليوميـة              الرياضة  
واألدوات الالزمة الستمراره في متابعة الكتابة، فضالً عن اإلصدارات التي يجلبهـا محاميـه              

وغرفـة  أسبوعياً، وجرى السماح له باستخدام غرفة إضافية للفصل بـين غرفـة االحتجـاز           
  .االغتسال
وطالب الشاعر الفريق بالسعي لدى السلطات لتمكينه من االتـصال هاتفيـاً بأسـرته                

وأصدقائه بين حين وآخر، ووافق على اقتراح الفريق بقيام مندوبي اللجنة الوطنيـة لحقـوق               
  .اإلنسان بزيارة أسبوعية إليه

ريـات محاكمـة أول      وفي موضوع المحاكمة، أفاد الشاعر الفريق بتحفظاته على مج          
درجة التي قضت بإدانته ومعاقبته بالسجن المؤبد، ولكنه أعرب عن ارتياحـه لمعاملـة هيئـة          

  .محكمة االستئناف له، ومنحها الفرصة له ولمحاميه إلبداء دفاعه وتلبية طلباته
وفي صدد القضية وموضوعها، شرح الشاعر للفريق بـدايات القـضية وتطوراتهـا،         

 تتمركز حول سوء تفسير إحدى قصائده الشعرية التي اُعتبرت مـساً بـأمير              مؤكداً أن القضية  
  .البالد وأسرته، واعتبارها تحريضاً على قلب نظام الحكم، منوهاً بتقديره للعائلة الحاكمة

  

   الشاعر محمد ابن الذيبمتابعة جلسة النطق بالحكم في قضية -٥
 بحضور جلـسة    ٢٠١٣شباط  / فبراير ٢٥في صباح    العربي   بعض أعضاء الفريق  قام    

" محمد راشد حـسن ناصـر العجمـي   "النطق بالحكم في الطعن باالستئناف المقدم من الشاعر        
على الحكم الصادر بحقه في أول درجة بإدانته ومعاقبته بالسجن المؤبد بتهم            ) محمد بن الذيب  (

  .التحريض على قلب نظام الحكم واإلساءة ألمير البالد وولي عهده
حكمة االستئناف بتأييد إدانته بالتهم المنسوبة إليه، ومعاقبته بالسجن لمـدة           وقد قضت م    

  .خمسة عشر عاماً
" نجيب النعيمـي  "وعقب انتهاء الجلسة، توجه بعض أعضاء الفريق لالجتماع بالدكتور            

  .محامي الشاعر، واستمع لرؤيته بشأن القضية وقرار االتهام والعقوبة الصادرة
ساسـية  كونـه الركيـزة األ    وقضاء واستقالله   لل هماحتربي على ا  قد أكد الفريق العر   و  

  . وسيادة حكم القانون حقوق اإلنسانحمايةلتحقيق العدل و
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وأعرب الفريق عن عزمه التقدم بطلب إلى السلطات القطرية لمتابعة وقائع الجلـسات               
  .المتوقعة في مرحلة التمييز

ـ   أمناشدته لصاحب السمو    كما جدد الفريق       السـتخدام صـالحياته    ة قطـر    ميـر دول
في أقرب وقت ممكن، وبما يتفق مع        "بن الذيب محمد  "الشاعر  الدستورية والقانونية والعفو عن     

  .اإلرادة والتوجهات التي أبداها سموه فيما يتصل بكافة الشئون المتعلقة بحقوق اإلنسان
* * *  

  
مكينه من انجـاح     الفريق العربي وهو يشكر دولة قطر على تعاونها مع الفريق وت           إن

زيارته يأمل ان تكون هذه الخطوة مقدمة لتعزيز مسار حقوق االنسان وفتح افاق التعاون مـع               
 األهـداف  لتحقيـق    اآلن المطلوبـة    األدوار تكامـل    أالدول العربية االخرى لنعزز سوية مبد     

 المشتركة 
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