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 "مسودة أولية، الرجاء عدم االقتباس"

واقع األداء الوطني في التعامل مع اليات الرقابة األممية المعنية 

بحقوق االنسان
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 2د. محمد سعيد محمد الطيب       

تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق االنسان "

 3"في صدارة أولويات دولة قطر

 

واقع األداء الوطنً لدولة قطر فً التعامل مع الٌات الرقابة  بإٌجازتتناول هذه الورقة 

وتؤكد الورقة على . التعاهدي ربشقٌها التعاهدي وغٌ األممٌة المعنٌة بحقوق االنسان

أهمٌة النظر آللٌات الرقابة األممٌة على كونها مكمل ولٌس بدٌل لآللٌات الوطنٌة 

 لتعزٌر وحماٌة حقوق االنسان. 
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 النظام الوطني لحماية حقوق االنسان في دولة قطر .1

دولة قطر اذ ٌشكل ٌشكل موضوع تعزٌز وحماٌة حقوق االنسان خٌارا استراتٌجٌا ل

تم التأكٌد على ذلك  وقد. لسٌاسة اإلصالح الشامل التً تنتهجها الدولةالعمود الفقري 
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-2211فً استراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة االولً )و 2232فً رؤٌة قطر الوطنٌة 

 (.2218-2222( والثانٌة )2216

لٌمً او ان اي نظام لحماٌة حقوق االنسان سواء على المستوي الدولً او اإلق

المحلً )الوطنً( ٌتكون من شقٌن: األول ٌتعلق بمعاٌٌر حقوق االنسان )المصادر( 

 بٌنما ٌرتبط الشق الثانً بالٌات الحماٌة. 

 معايير حقوق االنسان في دولة قطر )المصادر(ا. 

الدولٌة لحقوق  االتفاقٌاتتتمثل المعاٌٌر الرئٌسٌة لحقوق االنسان فً دولة قطر فً 

والتشرٌعات. فً إطار تعزٌز التً أصبحت الدولة طرفا فٌها والدستور والقوانٌن 

وتقوٌة البنٌة التشرٌعٌة لحقوق اإلنسان، صادقت وانضمت دولة قطر إلى سبعة من 

 االتفاقٌات االساسٌة لحقوق اإلنسان هً:

 ( 1976االتفاقٌة الدولٌة لمناهضة التمٌٌز العنصري فً عام.) 

  ( 1995اتفاقٌة حقوق الطفل فً عام.) 

  اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة القاسٌة أو الالإنسانٌة

 (.2221أو المهٌنة فً عام )

 ( 2228االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فً عام .) 

 ( 2229اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة فً عام.) 

  2218العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فً عام. 

  العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فً عام

2218. 

( للحقوق 58-34بابه الثالث )المواد  2224أفرد الدستور القطري لعام  اكم

لترابط وعدم التجزئة، والحرٌات األساسٌة، حٌث تبنى مبدأ التكاملٌة والتداخل وا

فكفل الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والمدنٌة والسٌاسٌة والجماعٌة على 

حد سواء. ومن ضمن الحقوق والحرٌات األساسٌة التً كفلها الدستور، على سبٌل 

المثال ال الحصر: المساواة أمام القانون، وحظر التمٌٌز، والحرٌة الشخصٌة، 

وحرٌة الصحافة والتعبٌر، وإنشاء الجمعٌات، وحرٌة العبادة،  وتجرٌم التعذٌب،
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التجمع. وقد أكد الدستور على عدم  التعلٌم، وحقوالحق فً العمل، والحق فً 

التضٌٌق على هذه الحقوق أو االنتقاص منها، بحجة تنظٌمها أو تعدٌلها، فنصت 

( على أنه "ال ٌجوز تعدٌل األحكام الخاصة بالحقوق والحرٌات العامة 146المادة )

 إال فً الحدود التً ٌكون الغرض منها منح المزٌد من الضمانات لصالح المواطن".

تم تعزٌر الحماٌة الدستورٌة لحقوق االنسان باستصدار العدٌد من التشرٌعات  وقد

 والقوانٌن عالوة على الضمانات على مستوي السٌاسات واالستراتٌجٌات.

 اليات الحماية . ب

تجسد اهتمام الدولة بحقوق اإلنسان من خالل إنشاء العدٌد من المؤسسات لتعزٌز 

ملً والمترابط وغٌر القابل للتجزئة على وحماٌة حقوق اإلنسان بمفهومها التكا

المستوى الحكومً وغٌر الحكومً. فعلى المستوى الحكومً تم إنشاء العدٌد من 

اإلدارات المعنٌة بحقوق اإلنسان داخل الوزارات منها على سبٌل المثال ال الحصر 

إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الخارجٌة، وإدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلٌة. 

بموجب  وعلى المستوى غٌر الحكومً تم إنشاء اللجنة الوطنٌة لحقوق اإلنسان

، وهً مؤسسة وطنٌة مستقلة معنٌة بتعزٌز 2222( لسنة 38القرار األمٌري رقم )

وحماٌة حقوق اإلنسان. وتجدر االشارة هنا إلى أن اللجنة الوطنٌة لحقوق االنسان قد 

تنسٌق الدولٌة للمؤسسات الوطنٌة لحقوق ( من قبل لجنة الAنالت شهادة االعتماد )

.  كما منحت اللجنة درجة 2212( فً جنٌف للمرة األولى فً عام ICCاإلنسان )

التصنٌف )أ( على مستوى المؤسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان حول العالم للمرة 

.  كما تم تأسٌس العدٌد من منظمات المجتمع 2215الثانٌة على التوالً فً دٌسمبر 

نً المعنٌة بحقوق اإلنسان والتنمٌة منها على سبٌل المثال ال الحصر المؤسسة المد

، كمؤسسة علٌا تتولى من خالل مجلس 2213القطرٌة للعمل االجتماعً فً عام 

إدارة وحدة اإلشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المختصة بالعمل 

ط والبرامج والسٌاسات االجتماعً بالدولة. وتختص المؤسسة بإعداد وتطوٌر الخط

واالستراتٌجٌات الالزمة لتحقٌق أهداف مؤسسات المجتمع المدنً ومتابعة تنفٌذها، 

بالتعاون والتنسٌق مع الوزارات واألجهزة الحكومٌة والهٌئات والمؤسسات العامة 

والخاصة فً الداخل والخارج، وتحتضن المراكز الفاعلة التالٌة: مركز الحماٌة 

ماعً الذي ٌهدف إلى حماٌة األطفال والنساء من مشاكل العنف فً والتأهٌل االجت

األسرة، ومركز االستشارات العائلٌة، ومركز رعاٌة األٌتام، ومركز تمكٌن ورعاٌة 

 كبار السن، ومركز الشفلح لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، ومبادرة بست بادٌز)قطر(.
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ً االلٌات المنشاة تحت مظلة منظمة األمم المتحدة، حٌث هالٌات الرقابة األممٌة 

تنقسم الً الٌات تعاقدٌة او تعاهدٌة وهً اللجان المنشاة بموجب اتفاقٌات حقوق 

االنسان األساسٌة، والً الٌات غً تعاقدٌة او غٌر تعاهدٌة )الٌات المٌثاق( وهً 

 المتحدة لحقوق االنسان. االلٌات المنشاة بموجب نظام األمم

طرفاً فً سبعة من المعاهدات الرئٌسٌة  -كما سبقت اإلشارة  –دولة قطر 

من  سبعةبتقدٌم تقارٌر أولٌة ودورٌة إلى الدولة تلتزم  هلحقوق اإلنسان، وعلٌ

وخالل  هٌئات المعاهدات ذات العالقة، تنفٌذاً اللتزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

رة قامت الدولة بتقدٌم التقارٌر التالٌة فً المواعٌد المقررة الخمس سنوات األخٌ

 :لها

 التقرٌر االولً للجنة حقوق االنسان -

 التقرٌر الدوري الثانً للجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة.  -

 .تقرٌر الدولة الدوري الثالث للجنة مناهضة التعذٌب -

مشتركة للجنة القضاء على جمٌع ( فً وثٌقة 21-17التقارٌر الدورٌة )   -

 .اشكال التمٌٌز العنصري

 .التقرٌر االولً للجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة   -

 .التقرٌر االولً للجنة المعنٌة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -

 التقرٌر الجامع للتقرٌرٌن الدورٌٌن الثالث والرابع للجنة حقوق الطفل. -

   

االلٌات غٌر التعاهدٌة قدمت دولة قطر ثالثة تقارٌر أللٌة  وعلى مستوي

حٌث بلغ عدد التوصٌات التً تقدمت بها الدول  االستعراض الدوري الشامل،

 112 االولًدولة الاألعضاء والمراقبة بمجلس حقوق اإلنسان بشأن استعراض 

عدد  . وقد بلغتوصٌة 31توصٌة، ورفضت  82 منهاتوصٌة قبلت الدولة 

 129توصٌة قبلت الدولة منها  183التوصٌات بشأن استعراض الدولة الثانً 

، بٌنما توصٌة مطبقة بالفعل 16توصٌة وأشارت الً ات  38توصٌة، ورفضت 

توصٌة حظٌت  272بلغ عدد التوصٌات المقدمة للدولة فً استعراضها الثالث 

ر التطبٌق أو بدم الدولة والذي ٌعنً أنها مطبقة بالفعل أو فً طو 178منها 

( توصٌة ألسباب ترتبط 92بـ ) ستعمل الدولة على تنفٌذها واخذت علما

بتعارضها مع الشرٌعة اإلسالمٌة أو الدستور أو التشرٌعات الوطنٌة أو دواعً 

سٌادٌة، أو أنها بحاجة لمزٌد من الدراسة أو أنها ترتبط بادعاءات ال أساس لها 

 صٌات كان باإلمكان قبولها بشكل جزئً.من الصحة، علماً بأن عدد من تلك التو

الوالٌات فً نظام اإلجراءات  ألصحابلدعوة مفتوحة  الدولة لتقدٌم إضافة

 الخاصة واستقبالها للعدٌد منهم.
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من خالل المحاور  االممٌةٌمكن تحلٌل النهج الوطنً فً التعامل مع االلٌات 

 التالٌة:

o  المحددةااللتزام بتقدٌم التقارٌر فً المواعٌد. 

o تقدٌم التقارٌر وفقاً للمبادئ اإلسترشادٌة. 

o  الٌات الرقابة األممٌة.تنفٌذ التوصٌات الصادرة عن 

 

 االلتزام بتقديم التقارير الوطنية في مواعيدها المحددة وفقاً للمبادئ االسترشادية

تعتبر دولة قطر من الدول التً تواكب تقدٌم تقارٌرها الوطنٌة والردود على قائمة 

المسائل وفقاً للمواعٌد المحددة من هٌئات معاهدات حقوق االنسان والٌة 

االستعراض الدوري الشامل وفقاً للمبادئ االسترشادٌة ووفقاً لؤللٌة المبسطة لتقدٌم 

 التقارٌر التً قبلتها الدولة.

 

 تنفيذ التوصيات المقدمة من االليات االممية

 ٌمكن تصنٌف التوصٌات المقدمة للدولة من االلٌات االممٌة وفقاً للمحاور التالٌة:

 التحفظات 

 تعدٌل التشرٌعات او سن تشرٌعات جدٌدة 

 الٌات جمع البٌانات 

 الٌات رصد وتنفٌذ احكام المعاهدات 

 النشر والتوعٌة والتدرٌب 

 ٌات ولبروتوكوالت االنضمام لالتفاق 

التحفظات على سبٌل المثال ال فٌما ٌتعلق باالستجابة للتوصٌات تأخذ الورقة موضوع 

الحصر. حٌث أبدت الدولة فً السنوات الماضٌة سٌاسة استراتٌجٌة حٌال التحفظات 

العامة بغرض مراجعتها، حٌث عمدت الى التخلص تماماً على أسلوب التحفظات العامة 

ضد المرأة والعهدٌن الى اتفاقٌة القضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز  امهاعند انضم

اتخذت الدولة . كما تحفظاتها على بنود بعٌنها مع بٌان المبررات الدولٌٌن وحصرت
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مراجعة تحفظاتها على االتفاقٌات الدولٌة المعنٌة بحقوق  إطارعدد من اإلجراءات فً 

 االنسان على النحو التالً:

لجنة مناهضة التعذٌب قامت دولة قطر بإعادة صٌاغة تحفظها استجابة لتوصٌة  -

(، وتعدٌل تحفظها 22( و )21) على االتفاقٌة بسحب التحفظات على المادتٌن

 ( من االتفاقٌة.16( و )1على االتفاقٌة وربطه بالمادتٌن )

قامت الدولة بسحب تحفظها العام على البروتوكول االختٌاري الملحق باتفاقٌة  -

فل بشأن بٌع األطفال واستغاللهم فً البغاء وفً المواد اإلباحٌة، حقوق الط

أي نصوص  بشأنوسحبها الجزئً لتحفظها العام على اتفاقٌة حقوق الطفل 

( من 14( و)2تتعارض مع احكام الشرٌعة اإلسالمٌة لٌنطبق على المادتٌن )

 االتفاقٌة.

 

 استخالصات عامة .3

الرقابة األممٌة ٌنبع من اعتراف وقناعة النهج الوطنً فً التعامل مع الٌات 

الدولة وتثمٌنها للدور الهام والرٌادي الذي تضطلع به هذ االلٌات فً مساعدة 

الدول علً تحسٌن وتقوٌة وتعزٌز التزاماتها المنبثقة من القانون الدولً لحقوق 

االنسان. إضافة النهج الوطنً للدولة ٌأخذ فً االعتبار ات عملٌة الحوار 

للحلٌل السلٌم للواقع  اعلً مع الٌات الرقابة األممٌة ٌعتبر فرصة ثمٌنةالتف

الحقوقً من اجل تحسٌن الممارسات الداخلٌة بصورة مستمرة واالرتقاء بها. ان 

تنفٌذ التوصٌات الصادرة من الٌات الرقابة األممٌة ٌجب النظر الٌها على انها 

 تعزٌز وحماٌة حقوق االنسان. عملٌة مستمرة تكمل من جهود الوطنٌة المتعلقة ب

 

 

 

 

 

 


