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 ة ــــــخلفي

( لسنة 38األميري رقم ) المرسومجاء تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بموجب 

حرص دولة قطر على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وتوفير الضمانات  إطارفي  ،2002

في سياق التحوالت  وممارستها،الالزمة الحترامها وتمكين األفراد والمجتمع من التمتع بها 

والثقافية التي شهدتها البالد منذ تسلم األمير الوالد مقاليد  واالجتماعية واالقتصاديةسياسية ال

 م.1995السلطة في العام 

ولقد حققت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وهي هيئة عليا مستقلة معنية بمتابعة ضمان 

مميزة كماً  ملةمختلف صنوف الحقوق والحريات الفردية والعامة على الصعيد الوطني ، ج

وذلك في اطار ممارستها الختصاصاتها وفقاً لمبادئ باريس التي تحكم  ونوعاً من المنجزات 

ً فإن هذه االختصا المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عمل  صات انما تمارس في عموما

ت الوطنية تقديم االستشارات إىل اجلهات احلكومية وغري احلكومية ، وموائمة التشريعامجاالت تشمل )
مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ، ونشر الوعي احلقوقي على أوسع نطاق ممكن ، واالضطالع مبهام 
الرقابة على أوضاع حقوق اإلنسان ، ورصد وتقييم األداء احلكومي يف جماالت حقوق اإلنسان ، وإرساء 

 ( . الشراكات احمللية واإلقليمية والدولية خلدمة أهدافها

في مناخ  األداء،وتأكيد استقالليتها وحريتها في  تجربتهاورسوخ  خبراتهاراكم وبفعل ت

أسهم ذلك في حصول اللجنة لمرتين  يتوافق مع مبادئ باريس آنفة الذكر فقد منفتح وبماسياسي 

متتاليتين على االعتماد من الدرجة )أ( من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق 

 .(GANHRIاإلنسان )

وم األميري ـدر فيه المرسـالتاريخ الذي ص من كل عــام نوفمبر( 11ذا فإن اعتبار )ــوهك

ً ة ـس اللجنـبتأسي انما جاء اقراراً من قبل الدولة بدور اللجنة الفاعل  ،(اإلنسانوطنيًا حلقوق  )يوما

 ولسمعة قطر في مواجهة المجتمع الوطني،في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على الصعيد 

ة ــوتأكيداً لحقيقة أن ترقية حقوق اإلنسان بات خياراً استراتيجياً للدولة وجزًء من خط الدولي،

 (.أو ثقافية اجتماعية،أو  اقتصادية،أو  قانونية،أو  سياسية،ة )ـدة كافــل على األصعــإصالحها الشام

رار وعلى صعيد متصل فإن إنشاء إدارة حقوق إلنسان بوزارة الداخلية بموجب الق

إنما جاء في سياق هذه التحوالت التي جسدت االهتمام  2005( لسنة 26الوزاري رقم )

آلية مؤسسية حكومية متقدمة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في  اإلنسان،الوطني بحقوق 

 والرقابية، والقانونية، ،)الخدميةمجاالت عمل وزارة الداخلية وذلك عبر اتجاهات عملها 
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ذات ة ـات مع اجلهات احمللية واإلقليمية الدوليـوعلى مستوى الشراك ،واإلنسانية تماعيةواالجوالتوعوية، 
 .(اإلنسانها اللجنة الوطنية حلقوق ـويف مقدمتالصلة 

استراتيجية عمل لترجمة اختصاصاتها  2006وإذ اعتمدت إدارة حقوق اإلنسان منذ العام 

والبحث  ،التدريب)على أصعدة  نجازاتاإلوحققت جملة واسعة من  الملموس،إلى حيز الواقع 
لرصد وإنشاء آلية  اإلنسان،ال حقوق واملساهمة يف اجلهد الوطني العام يف جم القانوني،والعمل  العلمي،

فقد حصلت على شهادة المواصفة  (وغريهاوتقويم أوضاع حقوق اإلنسان للمحبوسني واحملتجزين 

 م.16/08/2010تاريخ ( وذلك ب9001-2008القياسية الدولية اآليزو )

فهي في هذا  اإلنسان،وإذ تعد إدارة حقوق اإلنسان جزًء من المنظومة الوطنية لحقوق 

ً للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان قدر  السياق انما تعد شريكا

االهتمام  الشراكة في العديد من المسائل ذاتحيث تجلت هذه صلة األمر بعمل وزارة الداخلية 

 أهمها:المشترك لعل 

 الوافدة.معاجلة شكاوى والتماسات العمالة  -

تنظيم دخول وخروج  )قانونالقضايا املتعلقة باألدوات التشريعية اخلاصة بعمل وزارة الداخلية  -
 وغريها(.وقانون اجلنسية  واإلصالحية،وقانون تنظيم املؤسسات العقابية  وإقامتهم،الوافدين 

روعات القوانني ذات الصلة حبقوق اإلنسان وإبداء الرأي يف االنضمام إىل اتفاقيات التعليق على مش -
 .اإلنسانحقوق 

ناهيك عن عضوية مدير إدارة حقوق اإلنسان في اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ممثالً عن 

وعلى  عام،واسهامه في مناقشة حالة حقوق اإلنسان على مستوى الدولة بوجه وزارة الداخلية 

 خاص.عيد وزارة الداخلية بنحو ص

تم ابرامه  للتعاون،جدير بالذكر ان واقع هذه الشراكة قد تم توثيقه وتنظيمه عبر اطار فني 

ً متعددة للعمل المشترك في مجاالت مهمة من  2018مارس /  18بتاريخ  حيث شمل أوجها

 القدرات،والتوعية وبناء  التظلم، ومتكني اجلمهور من املعريف،واإلنتاج  واخلرباتاإلصدارات  تبادل)قبيل 
 (.وغريهاواالنفتاح على اجلهات اإلقليمية والدولية 

ً بأن هذا العام  مشتركة للطرفين بمناسبتي يوم المرأة علمية وتوعوية قد شهد أنشطة علما

ومشاركات لمنتسبي اإلدارة واللجنة فيما يقيمه كل  اإلنسان،العالمي واليوم العربي لحقوق 

 علمية.ورش تدريبية وندوات  منهما من
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( 2019نوفمبر  11وق اإلنسان )ـد متصل تقام بمناسبة اليوم الوطني لحقـوعلى صعي

بمشاركة واسعة من  (واملعطياتاحلماية الوطنية حلقوق اإلنسان.. التجربة  )آلياتالندوة العلمية حول 

 الدولة.ضباط الشرطة وممثلين عن الجهات المعنية في 

  التالية:يكتسي هذا الموضوع أهميته لالعتبارات حيث 

تسنه الدولة من  ذلك ان ما اإلنسان،حلقوق ان آليات احلماية هي جزء أساس من املنظومة الوطنية  .1
تظل مكشوفة أمام  اإلنسان،أو تصادق عليه من اتفاقيات دولية حلقوق تشريعات ناظمة حلقوق اإلنسان 

من دون آليات تضمن احرتامها وحتميها يف مواجهة تصرفات بقيت  يف حال منها،هدرها أو االنتقاص 
 األفراد.أو  اجلماعات،أو  اخلاصة،أو املؤسسات  العامة،السلطات 

والتشريعات  بها،ان ثقافة حقوق اإلنسان ال تقف عند حدود معرفة احلقوق والصكوك الدولية اخلاصة  .2
حاالت  وإخضاع عنها،بضرورة احرتامها والدفاع  وامنا تتجاوز ذلك إىل الوعي هلا،الوطنية الناظمة 

 واألفراد ويفيشمل السلطات واجملتمع وهو وعي  واألخالقية،انتهاكها للمسؤولية القانونية واألدبية 
 العدل.مقدمتهم املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون وإقامة 

وآليات االنتصاف  التشريعية،ت ان حتقيق احلماية يف جمال حقوق اإلنسان امنا يتطلب إىل جانب األدوا .3
آليات وأدوات تقنية وفنية يف جماالت الرصد واملراقبة والتقويم وقدرات وطنية مؤهلة  القضائية،
 متخصص.مما تدعو احلاجة املاسة معه لتعزيز هذه القدرات عرب دعم أممي  بها،للنهوض 

نسان بوزارة الخارجية ، في وفي هذا السياق فإنه يغدو مالئماً التنويه بدور إدارة حقوق اإل

كسب دعم األجهزة المعنية في األمم المتحدة في بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق اإلنسان 

، وفي مقدمتها مركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان )الدوحة( ، هذا 

في الدولة في إعداد التقارير  بجانب الجهد التنسيقي لإلدارة المذكورة مع كل الجهات المختصة

الوطنية المتعلقة بتنفيذ أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان المصادق عليها ، وكذا تقرير االستعراض 

الشامل عن حالة حقوق اإلنسان في الدولة وتقديمها إلى آليات الرقابة التعاهدية ومجلس حقوق 

 اإلنسان ، في المنظمة العالمية .

زى ـغمة من ـدوة على بينـن في النــع المشاركيـاط وضــيستهدف هذا النش :الندوةهدف  / أوالً 

 اإلنسان.( وآلياتها وأدواتها في سياق األداء الوطني في مجال حقوق احلمايةة )ــوفلسف

  الندوة:يأتي انعقاد  آنفاً،جانب االعتبارات المنوه عنها إلى  :الندوةأهمية  / ثانياً 
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 قكل من إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية حلقوملبيًا لألهداف املشرتكة ل •
 ممكن.اإلنسان يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان على أوسع نطاق 

املعريف  باإلنتاجالفني للتعاون املربم ما بني الطرفني واملتعلق  اإلطارواستجابة للبند اخلامس من  •
الوطنية  ملشرتك يف مناسبات حقوق اإلنسانوشؤون التوعية والبند العاشر اخلاص/ باإلسهام ا

 والدولية.واإلقليمية 

 .(2019نوفمرب 11يأتي مبناسبة االحتفاالت باليوم الوطني حلقوق اإلنسان )امنا وألن هذا احلدث  •

 :للندوةاحملاور املوضوعية  / ثالثاً 

 اإلنسان.مكانة آليات احلماية يف سياق األداء الوطني يف جمال حقوق  •

 اإلنسان.بة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال محاية حقوق واقع جتر •

. الداخلية.حقوق اإلنسان بوزارة  )إدارةواقع التجربة احلكومية يف جمال محاية حقوق اإلنسان  •
 .منوذجًا(

وانعكاساتها اإلجيابية على محاية حقوق اإلنسان األممية واقع التعامل الوطني مع آليات الرقابة  •
 الوطني.على الصعيد وترقيتها 

إشارة خاصة للدعم  )معأهميتها وتعزيز القدرات الوطنية يف اطارها  احلماية،املنظور األممي آلليات  •
األممي يف هذا اجملال وخباصة من قبل مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان 

 الدوحة(. -

ً من منتسبي وزارة الداخلية )ضباط ( 70بواقع ) :الندوةاملشاركون يف  / رابعاً  مشاركا

ية في وممثلين عن الجهات المعن اإلنسان،واللجنة الوطنية لحقوق  (،واخصائيات وباحثات

والنيابة  االجتماعية،وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون الخارجية  )وزارةالدولة 

 . (وغيرهاوزارة العدل  االجتماعي والقطرية للعمل  والمؤسسة العامة،

 11تعقد الندوة في فندق ماندارين / قاعة جومان بتاريخ  :الندوةتاريخ ومكان عقد  / خامساً 

 م.2019نوفمبر 

 :املنظمةاهليئة  / سادساً 
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 الداخلية:وزارة  /من إدارة حقوق اإلنسان 

 اإلدارة.. استشاري حقوق اإلنسان يف األلوسي.د. أسامة ثابت  -

 .الفني. رئيس املكتب املعاضيد.عيسى  اخصائية قانونية أوىل وضحة -

 من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان :

 والتثقيف.. إدارة التوعية احلنزاب.االخصائية عائشة  -

 والتثقيف.. إدارة التوعية احلســن.د ــاالخصائي مح -

 

 


