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الشيخ عبدهللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني ي المع

وزير الداخلية و راءرئيس مجلس الوز

وزارة الداخلية

الدوحة، قطر 

: إلىنسخة 

ديعميد عبدهللا صقر المهنسيادة ال

مدير إدارة حقوق اإلنسان

وزارة الداخلية 

الدوحة، قطر 

،لمحترما آل ثاني هللاالشيخ عبد معالي

د،تحية وطيبة وبع

سحبت منهم ، غفرانال  فخيذةبشأن وضع أفراد من  نانكتب إليكم للتعبير عن قلق

بحث لالنتائج األولية للنطلعكم على و ،2005و 1996بين  ةالقطريالسلطات جنسيتهم 

عن هذا السحب المترتبة الحقوقية ثار حول اآل "هيومن رايتس ووتش"الذي أجرته 

هذه الواردة في آخر ردودكم على األسئلة لكم  نقدر. بشكل تعسفيذ فن   ي يبدو أنهذلا

 الرسالة.

دولة  90تهتم بقضايا حقوق اإلنسان في أكثر من  ،منظمة دولية مستقلة غير حكوميةك

حول العالم، فإننا نتواصل بانتظام مع السلطات الحكومية لمناقشة قضايا حقوق اإلنسان 
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 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية

ديرةالم ة، نائبفقيهلما 

 إريك غولدستين، نائب المديرة

شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن

اللجنة االستشارية

 كاثرين بيراتيس، المديرة

 بالي، مسؤولآسلي 

 بروس راب، مسؤول

 غاري سيك، مسؤول
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 أحمد منصور
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 نبيل رجب

 فيكي رسكين
 تشارلز شماس

 شيد شينبيرغ

تاماسيبي سوزان

 كريستوف تانغي

 هيومن رايتس ووتش

 روث، المدير التنفيذيكينيث 

نائب المدير التنفيذي  ميشيل ألكساندر،
 والمبادرات العالمية

 نفيذيـ البرامجن ليفاين، نائب المدير التايا

 الستينغ، نائب المدير التنفيذي، العملياتتشاك 

 وليد أيوب، مدير تكنولوجيا المعلومات

 االتصاالت ةرإيما دالي، مدي

 ة واإلدارةيلالما ةباربرا غولييلمو، مدير

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدير البرامج

 دينا بوكيمبنير، المستشار العام
 البرامجتوم بورتيوس، نائب مدير 

 ير القانونية والسياسيةجيمس روس، مد

 جو ساوندرز، نائب مدير البرامج

 فرانسيس سينا، مدير الموارد البشرية



وتش.اونها المستمر مع هيومن رايتس ورك. نشكر حكومة دولة قطر على تعذات االهتمام المشت

قيم في يواحد  وشخص ،فردا 27عدد أفرادها جموع ميبلغ  ،حاالت لعائالت تقيم في قطر 3درسنا 

 1996التعسفي لجنسياتهم بين اإلسقاط يقولون إنهم أصبحوا عديمي الجنسية نتيجة  ،السعودية

ن في قطر، يقولون إنهم امنهم يقيم أفراد، اثنان 4حدثت هيومن رايتس ووتش إلى . كما ت2005و

 سنوات بعد أن جردتهم قطر من جنسيتهم. 10إلى  8 خاللحصلوا على الجنسية السعودية 

 كانون الثاني/مقيمين في قطر وفي أماكن أخرى بين يناير ادفر 14أجرى الباحثون مقابالت مع 

وكذلك المقاالت  ،لقة بالجنسيةالقوانين المحلية والدولية المتعراجعنا ا . كم2019 نيسان/وأبريل

من  اخس  ون   ،1996المسؤولين القطريين حول هذه القضية منذ بيانات والصحفية المحلية والدولية، 

وشهادات الميالد، والبطاقات  ،جوازات السفر هابما في، الحكومةالتي أصدرتها األفراد وثائق 

 الصحية.

ن عالجنسية أسقطت ة أن الحكومة القطري يقول نشطاء و أفراد من فخيذة الغفران ،1996دءا من ب

 2004من الجنسية بين آالف شخص  6لى إ آالف 5 حواليريد تج، مع فخيذةهذه  منعائالت بأكملها 

، كما ورد في وسائل اإلعالم، وتقارير وزارة الخارجية األمريكية لحقوق اإلنسان، وكما أكد 2005و

ن الرقم فإ ،التقديراتفقا لبعض . وفي 2005 "اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان"ل التقرير السنوي

حرمانهم من جنسيتهم في قطر، لم يعد بإمكانهم، مع مرور بعد . آالف 10األعلى للمتضررين بلغ 

أو التعليم  ،الخدمات االجتماعيةأو  ،حسابات مصرفية وأ لكية،م   وأ ،وظائفول على الحص الوقت،

إلى السعودية، وتمكن بعضهم من الحصول لوا ح   ر   ن أو. فر آخرومنهم لبعضاقل اعت   قدو ،الحكومي

 على الجنسية السعودية بعد ذلك.

إلى عادت على مدى األشهر الالحقة الجنسية أرت سياستها، ون الحكومة غي  ورد أ، 2006في أوائل 

  الدكتور علي المرييس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطررئزعم  الذين جردتهم منها.بعض 

الذين ٪ من  95م يشكلون قال إنهالذين و، شخص 5,700حوالي  أن 2008 آب/أغسطس 5في 

 ،جنسيتهموا ديستعيالغفران لم   فخيذةجنسيتهم. لكن بعض أفراد وا داجنسيتهم، قد استعس حبت منهم 

، أبلغت اللجنة 2014و 2008نوية بين ها السفي تقاريرأخرى. ولم يتمكنوا من الحصول على جنسية 

شكوى تتعلق بسحب واستعادة الجنسية. كما أبلغت عن تلقي  233يها تلق الوطنية لحقوق اإلنسان عن

 ها.لكنها لم تحدد عدد ،2017و 2015شكاوى مماثلة بين 

من حقهم في ومون تهم محرمن جنسيدوا ر   ج   نغفران الذيال  فخيذةإلى أن أعضاء توصل بحثنا 

عليم، وحرية التنقل. وألنهم صحة، والتلكية، والالعمل الالئق، والم  والجنسية، والزواج وتأسيس أسرة، 

ردوا من جنسي لخطر االحتجاز التعسفي.  أكثرة عرضتهم محرومون من وثائق الهوية، فإن الذين ج 

ن السكنها م ،نين القطريينالحكومية الممنوحة للمواطمزايا وهم محرومون من مجموعة من ال

، والتعليم الجامعي المجاني. ينمدعوم  ال قةالغذاء والطا، والوظائف الحكومية، وأو المدعوم المجاني

فران التي الغ  فخيذةالذين يعيشون في قطر، ت حرم بعض العائالت منعديمي الجنسية باإلضافة إلى 

من مزايا الجنسية القطرية  ،عيش في قطرت الكنه ،تمكنت من الحصول على جنسيات أخرى



النساء  يسمح لألطفال وأزواج قامةجديد لإلقانون عتماد وبالرغم من اضافة إلى ذلك، باإلواألجنبية. 

لحصول على اإلقامة الدائمة، في حالتين وثقتهما هيومن باالمتزوجات من غير القطريين  القطريات

لم ي سمح لألطفال باالستفادة من لكن األم احتفظت بها،  األب من جنسيته ردج   ش، حيثرايتس ووت

 القانون.

الذين جردوا منها،  بعضإلى  عادة الجنسيةد التي تبذلها السلطات القطرية إلبينما ندرك ونقدر الجهو

في تقريرها السنوي لعام طريقة سحبها. بطريقة تعسفية مماثلة لتتم الجنسية إعادة أن  شير بحثنا إلىي  

الذين استعادوا جنسيتهم واجهوا صعوبات في  ا أنللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أيضا أفادت، 2010

اطنين القطريين. من غير الواضح عدد الحصول على مزايا اإلسكان والتوظيف الممنوحة للمو

 ص الذين ما زالوا يعانون نتيجة لذلك.األشخا

، سنكون ممتنين 2019مايو/أيار  9في إصداره هيومن رايتس ووتش الذي تعتزم تقرير لغرض ال

 :2019مايو/أيار  6بحلول  ناإليمونه تقد ي رد على الطلبات التاليةأل

نذ م جنسيتهم الحكومة القطريةحبت منهم س الذين الغفران  فخيذة ما عدد األشخاص من •

 ؟1996

. على أي 2006الغفران استعادوا جنسيتهم ابتداء من   فخيذة تقارير أن بعض أفرادأفادت  •

 جنسيتهم؟ واكم عدد األشخاص الذين استعادوالقرارات؟ هذه ذت خات  أساس 

 اهذفذ ن   كيف؟ الغفران  فخيذةفراد أ بعض نمما هو األساس القانوني لسحب الجنسية  •

 ؟السحب

داخل الحكومة؟ هل للمتضررين الحق في سحب وإعادة الجنسية  قرارمن الذي يتخذ  •

 ستئناف؟من االلفرد امكن ت  التي  اإلجراءاتاالستئناف؟ إذا كان األمر كذلك، ما هي 

ون فيها أن الغفران يزعم  فخيذةمن أفراد وزارة الداخلية من  هاتلقتالتي كم عدد الشكاوى  •

 ،إعادة الجنسية نالجارية بشأ طلباتالعدد  ىإطالعنا عليرجى أيضا ؟ س حبت منهمجنسيتهم 

 وزارة الداخلية.لدى المفتوحة حاليا 

جنسيتهم؟ كم ون استعادة حاولالغفران الذين ي  فخيذةفراد أاإلجراءات المتوجبة على  ما هي •

 ؟يجب اإلدالء بهامن الوقت؟ ما هي األدلة التي تستغرق 

؟ هل أتيحت الفرصة ألي أخرىجنسية يحمل  شخصا ماأن من قطرية السلطات التأكد كيف ت •

 ذلك؟عكس مزدوجة إلثبات جنسية حيازة من المتهمين ب

سحب ، هل يؤدي ذلك إلى أخرىعلى جنسية  ، إذا حصل قطري  بموجب القانون القطري •

سين في قطر التخلي عن جنسيتهم جن  القطرية؟ هل يتعين على الرياضيين المتلقائي لجنسيته 

 قطر في المسابقات الدولية؟ن أجل تمثيل مصلية األ

https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/12/322440
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جنسيته القطرية، هل هناك سحب بعد أخرى فرد على جنسية يحصل فيها في الحاالت التي •

 جنسيته القطرية؟استعادة جنسيته الثانية وسقاط يمكن من خاللها إ إجراءات

آخرون من أسرهم علمنا أن في بعض الحاالت استعاد بعض األفراد جنسيتهم بينما لم يتمكن •

 ؟ه المفارقةهذ قد تحدث لم   تفسيرال مهل يمكنكاستعادتها. باشرة الم

هل أولئك الذين أعيدت جنسياتهم يعتبرون قطريون متجنسون؟•

هل قامت السلطات بسحب الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة و54 من أفرادها و من الشاعر •

 محمد بن فطيس المري في عام 2017 ؟ لماذا وعلى أي أساس قانوني؟

نشكركم على وقتكم واھتمامكم بھذه المسألة. إذا احتجتم إلى أي معلومات إضافیة تتعلق بھذه المسألة 
XX وللرد على أسئلتنا الواردة أعاله، یُرجى التواصل مع زمیلتي على

 XX :أو عبر الھاتف  

،رامواالحت مع فائق التقدير

 لما فقيه 

طوسة مديرة قسم الشرق األئبنا

 ومن رايتس ووتش هي
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