بيــان اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدولة قطر رقم 2018/03
بشأن بيان دول احلصار حول تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان اليت زارت
دولة قطر خالل الفرتة من  17اىل  24نوفمرب 2017م
اطلعت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدولة قطر على البيان الصادر من دول احلصار  -عرب بعض
وكاالت األنباء  -بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة حول
زيارتها لدولة قطر خالل الفرتة من  17اىل  24نوفمرب 2017م.
و تستنكر اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ما ورد يف هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات
جزافية و غري مسؤولة ضد املفوضية السامية حلقوق اإلنسان و الطعن يف مصداقيتها إىل جانب
توجيه االتهامات اليت ال أساس هلا من الصحة حبق اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدولة قطر ،
حيث عربت تلك الدول مبا ال يدع جماال للشك عن تعنتها و رفضها القاطع االعرتاف باالنتهاكات
احلاصلة على املواطنني و املقيمني يف دولة قطر و مواطين دول اخلليج جراء احلصار و االجراءات
التعسفية أحادية اجلانب اليت اختذتها ضدهم .
وكان من املفرتض ان تعمل تلك الدول على معاجلة االنتهاكات و رفع الغنب فورا عن الضحايا
وإنصافهم ،بدال من حماوالتها غري اجملدية اهلروب اىل االمام و توجيه االتهامات ضد االمم
املتحدة واملنظمات احلقوقية اليت ال تتماشى مع توجهاتها و أطروحاتها و شنها اهلجمات الشرسة
عن طريق مسؤوليها و وسائل اعالمها على هذه املنظمات.
و توضيحا للرأي العام اخلليجي و الدولي فان اللجنة الوطنية حلقوق االنسان بدولة قطر و منذ
بداية االزمة سارعت اىل تقديم طلبات للعديد من املنظمات احلقوقية و وسائل االعالم العربية
والدولية إلرسال بعثات و ممثلني عنها إىل دولة قطر للوقوف على حقيقة حجم املآسي و املعاناة من
جراء انتهاكات احلصار الذي استهدف بالدرجة األوىل املدنيني  ،و هو ما استجابت له العديد من
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تلك املنظمات و وسائل االعالم إىل جانب بعض البعثات الربملانية و الشخصيات الدولية اليت
زارت دولة قطر خالل الفرتة السابقة ،حيث أكدت كل تقارير تلك املنظمات و البعثات على صحة
االنتهاكات اجلسيمة لدول احلصار ،كما ان اللجنة الوطنية تقدمت بطلب رمسي للمفوضية السامية
حلقوق اإلنسان من أجل إرسال بعثة فنية اىل دولة قطر للوقوف على حقيقة االمر ،ألنها أعلى
جهة رمسية معنية حبماية و تعزيز حقوق االنسان يف األمم املتحدة و ذلك بغية حتقيق االغراض
التالية:
 االطالع على صحة االنتهاكات و االلتقاء بالضحايا و اجلهات املعنية يف الدولة من أجهزة
حكومية و منظمات جمتمع مدني.
 التحقق من االجراءات املتبعة من طرف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال رصد
وتوثيق االنتهاكات.
 تقديم الدعم الفين للجنة الوطنية و االجهزة املعنية يف الدولة يف جمال محاية و تعزيز
حقوق االنسان.
 االطالع على واقع حقوق االنسان يف دولة قطر.
لقد مت إصدار التقرير من طرف البعثة الفنية وارساله اىل اللجنة الوطنية حلقوق االنسان بدولة
قطر باعتبارها اجلهة صاحبة الطلب و تعترب اللجنة الوطنية نشر هذا التقرير خطوة مهمة إلنصاف
الضحايا و توصيل صوتهم للرأي العام الدولي ،و ليس ألغراض دعائية او سياسية كما تدعي دول
احلصار.
إن البيان الصادر عن دول احلصار يعرب بوضوح عن عدم رغبتها يف االستجابة ملطالب املفوضية
السامية حلقوق االنسان واملنظمات الدولية احلقوقية كما يؤكد نيتها يف مواصلة االنتهاكات
واالضرار بالشعوب ومعاقبتها و استعماهلا يف هذه األزمة.
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إن ما تدعيه دول احلصار من اتهامات ضد دولة قطر و حتججها بذريعة محاية أمنها القومي ،ال
يعطيها احلق أن تنتهك ميثاق األمم املتحدة و القرارات الدولية الصادرة عن مجعيتها العامة
وجملس حقوق اإلنسان و ال مينحها حق التنكر لاللتزامات الواردة يف اتفاقيات حقوق اإلنسان
اليت صادقت و انضمت إليها ،كما ال يربر حجم االنتهاكات اخلطرية اليت تعرضت هلا شعوب
املنطقة جراء احلصار.
وان بيان دول احلصار حول تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية يبني من جديد حجم الضغوطات
و املضايقات اخلطرية اليت متارسها تلك الدول على النشطاء و منظمات حقوق االنسان والطعن
يف حياد املفوضية السامية و نزاهتها و مصداقية عملها  ،و هذا ليس غريبا على تلك الدول
اليت دأبت على معاقبة الشعوب كأداة من ادوات تنفيذ سياستيها ،اىل جانب امتهان ممارسة
االفرتاءات و االكاذيب مند الوهلة االوىل للحصار للتغطية على انتهاكاتها و اجياد مربرات هلا.
ان تشكيك دول احلصار يف تقارير املفوضية السامية و التقارير الصادرة عن آليات حقوق االنسان
باألمم املتحدة ،ليس سابقة يف ممارسات تلك الدول اليت جرمت جمرد التعاطف مع الشعب
القطري ،كما مل تكتف تلك الدول مند بداية االزمة بالتشكيك يف كافة التقارير الدولية الصادرة
عن كربيات املنظمات احلقوقية ذات املصداقية العالية ،بل استخدمت دبلوماسيتها وكافة وسائل
االعالم التابعة هلا ،لشن محالت شرسة على تلك املنظمات و اتهامها باالحنياز لدولة قطر .
تؤكد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن احملاوالت املتكررة و اليائسة من دول احلصار لضرب
مصداقيتها و التشكيك يف عملها بغية عرقلة جهودها يف فضح االنتهاكات ،لن يزيدها إال عزما
و اصرارا على أداء واجبها وفقا ملبادئ باريس.
جتدد اللجنة الوطنية الدعوة لدول احلصار بضرورة السماح لبعثات املنظمات الدولية و املقررين
اخلواص بدخول أراضيها للوقوف على حقيقة األوضاع و فهم أمشل لتداعيات ازمة احلصار ،و ال
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سيما اإلجراءات املتخذة و تأثرياتها حتى على مواطنيها و سكانها ،بدال من سياسية اإلنكار
والتربير غري املشروع و غري األخالقي.
و تشدد اللجنة الوطنية على ان الوحدة اخلليجية املنشودة ال تتأتى بتمزيق النسيج االجتماعي
وسياسة االستخفاف حبقوق اإلنسان اخلليجي او االستهانة خبطورة األزمة و تداعياتها .
هذا و تطالب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدولة قطر  ،املفوضية السامية باالستمرار يف
جهودها و التحرك الفوري لتنفيذ خمرجات تقرير بعثتها ،وفقا لواليتها القانونية مبا يكفل الوقف
الفوري للحصار و إنهاء معاناة الضحايا.
كما تطالب اللجنة الوطنية حكومة قطر جمددا بعدم الدخول يف أي مسار حلل األزمة اال بعد
رفع اإلجراءات التعسفية أحادية اجلانب عن الضحايا وانصافهم ،باإلضافة اىل اإلسراع يف
إجراءات تقديم املتورطني يف االنتهاكات اىل املساءلة الدولية.
و أخريا تؤكد اللجنة الوطنية على أن دول احلصار ال ميكنها التغطية على انتهاكاتها بهذه الطرق
و الذرائع ،و انها مهما فعلت فان صوت الضحايا اقوى من تلك احملاوالت ،و جيدر بها أن متتلك
الشجاعة لالعرتاف باخلطأ و معاجلته و حصول الضحايا على حقوقهم.
و سوف تستمر اللجنة الوطنية يف عملها مع شركائها من املنظمات احلقوقية و النشطاء للدفاع
عن الضحايا و امساع صوتهم يف احملافل الدولية و فضح املمارسات الالقانونية و الالاخالقية
لدول احلصار  ،كما أنها ستستمر يف حتركاتها القانونية و احلقوقية لتحديد املسؤولية الدولية
لدول احلصار و املسؤولية اجلنائية ملسؤوليها املتسببني يف االنتهاكات.
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