بيان اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدولة قطر رقم ()2018 /07
بشأن ما أعلنت عنه وزارة احلج والعمرة يف اململكة العربية السعودية
ا طلعت اللجنة الوطنية حلقوق االنسان يف دولة قطر على ما تناقلته وسائل اإلعالم باململكة العربية السعودية بشأن إعالن وزارة
احلج والعمرة يف اململكة العربية السعودية ترحيبها باملواطنني القطريني واملقيمني يف دولة قطر ألداء مناسك العمرة.
وتعترب اللجنة الوطنية حلقوق االنسان أن هذا اإلعالن مل يأت جبديد وأن السلطات السعودية التزال متارس املراوغة وتضليل الرأي
العام اخلليجي والدولي فيما يتعلق حبق القطريني واملقيمني بدولة قطر يف العبادة وأداء شعائرهم الدينية ،من خالل إصدار
التصرحيات اليت حتاول بها حتسني صورتها وإظهارها مبظهر املتعاون دون أن يكون لتلك التصرحيات أساس على أرض الواقع أو
آليات واضحة وحمددة لوضعها موضع التنفيذ.
وهو ما يؤكد على االستمرار يف تسييس الشعائر الدينية ،مبا ميثل انتهاكاً واضحاً للمادة ( )18من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
واملادة ( )18من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة ( )30من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان ،واملادة ( )6من
إعالن حقوق اإلنسان جمللس التعاون لدول اخلليج العربية ،وما أعلنته السلطات السعودية مؤخراً ما هو إال مناورة جديدة بعد
ارتفاع األصوات املنددة.
وإذ تستذكر اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان الشكاوى الواردة إليها من بعض الذين حاولوا الذهاب إىل مكة ألداء العمرة خالل هذا
العام ،حيث مت إيقافهم ومساءلتهم ومعاملتهم بطرق مهينة وإرجاعهم من حيث أتوا ،فإنها جتدد مطالبها اليت نادت بها سابقاً مراراً
وتكراراً لتمكني املواطنني واملقيمني على أرض دولة قطر من أداء شعائرهم ومناسكهم الدينية خاصة وأنه مل يبقَ على أداء مناسك
احلج سوى قرابة الشهرين ،وختلص تلك املطالب يف اآلتي:
 ضرورة اتفاق السلطات السعودية مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية على آليات واضحة وحمددة لتسهيلاجراءات احلج والعمرة أمام القطريني واملقيمني بدولة قطر.
 فتح املسار اإللكرتوني اخلاص بتسجيل املعتمرين واحلجاج من دولة قطر ،ومنحهم التأشريات عن طريق سفارة سلطنة عُمانبالدوحة.
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فتح املنفذ الربي احلدودي بني البلدين مراعاة ألصحاب احلاالت اإلنسانية ،واملقيمني من ذوي الدخل احملدود.

-

فتح خطوط الطريان املباشر من دولة قطر إىل اململكة العربية السعودية والعكس أمام الراغبني بأداء مناسك احلج والعمرة.

 السماح بالتحويالت املالية بني احلمالت وشركات احلج والعمرة القطرية ووكالء احلج والعمرة السعوديني ،والسماح بتداولالعملة القطرية يف اململكة العربية السعودية.
وإذ ترحب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان باملواقف الدولية وبالنداء العاجل الذي أصدره املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد
باألمم املتحدة وبيان منظمة العفو الدولية بتاريخ  5يونيو 2018م حول منع احلجاج و املعتمرين من دولة قطر حيث تعتربها خطوة
مهمة يف طرح امللف على اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،فإنها تدعو املنظمات الدولية إىل تكثيف اجلهود لرفع
الغنب عن املعتمرين و احلجاج واحليلولة دون تسيس املشاعر الدينية واستعماهلا كأداة للضغط السياسي.
وإزاء صمت اآلليات اإلقليمية لكل من منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية وجملس التعاون لدول اخلليج العربية
وكذلك رابطة الع امل اإلسالمي فإن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مستمرة يف جهودها الدولية إلدانة ومساءلة وحماسبة السلطات
السعودية على هذه االنتهاكات ولن تألوا جهدا يف اللجوء إىل كافة اإلجراءات القانونية ملقاضاتها عن األضرار النفسية لألفراد
واخلسائر املادية اليت تكبدتها مكاتب احلمالت.

حرر بتاريخ 21 :من رمضان  1439املوافق 2018/06/06
الدوحة – قطر

2 of 2Page

