بيــان اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدولة قطر
خبصوص الشكوى املقدمة ضدها من دول احلصار إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
باألمم املتحدة
يف الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوطنية حلقوق االنسان بدولة قطر تتطلع إىل رفع الغنب
وإنصاف الضحايا املتضررين من احلصار وتداعياته اإلنسانية ،على املواطنني واملقيمني من
دول جملس التعاون؛ تفاجأت اللجنة الوطنية بتقديم دول احلصار جمتمعة (اململكة العربية
السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين و مجهورية مصر العربية) شكوى
ضدها ،لدى املفوضية السامية حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،وذلك عن طريق مندوبيها
الدائمني باألمم املتحدة جبنيف.
حيث جاء يف شكوى دول احلصار املطالبة بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة
الوطنية حلقوق اإلنسان ،وهو أعلى تصنيف يف جلنة االعتماد للتحالف العاملي للمؤسسات
الوطنية حلقوق االنسان  ،مينح للمؤسسات الوطنية اليت تتمتع باستقاللية عالية عن
احلكومات ومبصداقية يف العمل وفقا للمعايري اليت سنتها األمم املتحدة واليت تعرف
مببادئ باريس وذلك يف حماولة يائسة لعرقلة عمل اللجنة الوطنية يف أداء مهامها املتعلقة
حبماية حقوق االنسان.
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ولقد سُبقت تلك الشكوى حبمالت تشويهية ممنهجة ،ضد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
من بعض اجلهات؛ ومن بعض وسائل االعالم ،كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من
بعض كبار املسؤولني يف تلك الدول ،وذلك يف سابقة خطرية مل يشهد تاريخ عمل
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان حول العامل مثيال هلا.
إن اللجنة الوطنية الوطنية حلقوق اإلنسان بدولة قطر ــ واليت تعترب األوىل يف دول
جملس التعاون اخلليجي من حيث النشأة ،والوحيدة من حيث التصنيف على درجة ( أ )
يف منطقة اخلليج منذ عام 2010م؛ ــ ستظل تعمل حبرفية ومهنية عالية وفقا للقانون
الدولي ومبادئ باريس يف معاجلة االنتهاكات كما ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق
االنسان.
لقد كان من األجدر بدول احلصار ،العمل وبذل اجلهد يف أسرع وقت ملعاجلة االنتهاكات؛
برفع الغنب عن املتضررين جراء احلصار ،واالستجابة ملطالبات اللجنة الوطنية ،واملفوضية
السامية حلقوق اإلنسان  ،واملقررين اخلواص باألمم املتحدة ،واملنظمات الدولية حلقوق
اإلنسان ، ،عوضاً عَن صرف اجلهود بالتغطية على االنتهاكات ،وحماولة إستهداف املدافعني
عن حقوق االنسان ،واملنظمات احلقوقية واملؤسسات الوطنية  ،وعرقلة عملها  ،كما كان من
األحرى بهذه الدول ،فتح اجملال ملنظماتها وهيئاتها احلقوقية ،للعمل معا على حل ومعاجلة
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تلك االنتهاكات ،بدال من تضييع الوقت يف إرسال خطابات ،واحتجاجات وشكاوى لن
يكون هلا أي أثر قانوني يف مساعي وجهود اللجنة الوطنية.
ان هذه الشكوى إدانة صرحية لتلك الدول؛ ودليل دامغ على تضييقهم على املدافعني عن
حقوق االنسان ،وتؤكد اللجنة الوطنية بأن هذه اخلطوة لن تزيدها إال عزماً ،و إصراراً يف
إيصال صوت الضحايا إىل كافة ااحمافل احلقوقية الدولية  ،والعمل مع شركائها من
املنظمات الدولية  ،و املؤسسات الوطنية يف العامل إلنصافهم وتعويضهم واسرتجاع
حقوقهم.
وتطالب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدولة قطر ،املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن
حقوق اإلنسان ،واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،والتحالف العاملي
للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،واملنظمات الدولية؛ بضرورة سرعة التحرك للتصدي
للحمالت الشرسة ،واملمنهجة من دول احلصار ضد نشطاء ومنظمات حقوق اإلنسان .
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