
 

 

 

 

 

 

Page 1 of 2 

 بيــان اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدولة قطر 

 حول مطالب دول احلصار
 

يف الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع احلصار غري القانوني على مواطين دول جملس التعاون اخلليجي مبناسبة 
دولي بقائمة الوتفاجئ اجملتمع اخلليجي ا ، الصارخة اليت تعرضوا هل االنتهاكاتمعاجلة و ، عيد الفطر املبارك

حيث ، الدولية واالقليمية  االتفاقياتغريها من وحقوق اإلنسان  اتفاقياتمن املطالب حتمل شروطا تنتهك 
وكاالت  و ما مت تداوله عرب وسائل اإلعالمبقلق شديد  ،بدولة قطر تابعت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 

دولة اإلمارات  ية السعودية واململكة العربة "لدولة قطر من طرف الدول احملاصراألنباء عن املطالب املقدمة 
 ."العربية املتحدة و مملكة البحرين و مجهورية مصر العربية

ألنه يتنافى أصال ، أن رفع احلصار ال ميكن له أن خيضع لقيود أو شروط  حلقوق اإلنسان تعترب اللجنة الوطنية
 شرط. وحقوق اإلنسان و وجب رفعه فورا دون قيد أ اتفاقياتالدولية و  االتفاقياتمع 

كاحلق يف حرية  ،جسيمة حلقوق اإلنسان  بانتهاكاتكما أن بعض الشروط الواردة يف قائمة املطالب تتعلق 
ضمن املطالبات و فقد وردت تلك اإلنتهاكات  ، الرأي و التعبري و احلق يف اجلنسية و احلق يف اللجوء

 :التالية الشروط
ترب هذا الشرط مناف لكافة اتفاقيات حقوق حيث يع ،و القنوات التابعة هلا  اغالق قناة اجلزيرة -

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ك ، اإلنسان اليت تنص على حرية الرأي و التعبري و محاية الصحفيني
العهد الدولي اخلاص باحلقوق السياسية و املدنية و غريها من املواثيق الصادرة عن منظمة اليونسكو و

 اإلنسان. و قرارات املؤمترات الدولية حلقوق 

 
قطر، حيث يتنافى دولة يف  الدول األربع احملاصرة و طرد املوجودين حاليًا رفض جتنيس مواطين -

حقوق اإلنسان و القرارات الصادرة عن جملس حقوق اإلنسان اليت  اتفاقياتهذا املطلب مع أغلب 
 تنص على احلق يف اجلنسية و عدم احلرمان التعسفي من اجلنسية كأحد احلقوق األساسية.

 

الدولية حلقوق  االتفاقياتبأنه إذا كانت حلقوق اإلنسان ذكر اللجنة الوطنية ُت ، تسليم املطلوبني -
اإلنسان متنع على الدول تسليم اجملرمني اىل دوهلم األصلية خشية أن يتعرضوا اىل التعذيب أو سوء 
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؟!  معارضني سياسيني فكيف إذا كانوا ، باإلعدام  و أحكاٍمأ ةلأو اىل حماكمات غري عاد املعاملة
 اتفاقيات اللجوء و معايري احملاكمة العادلةو قطعيا مع اتفاقيات حقوق اإلنسان يتنافىالذي  الشيء

 حتى مع اإلتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربي.و
 

ي حلقوق اإلنسان و العهد تفاقيات حقوق اإلنسان كاإلعالن العاملجمملها أغلب ا إن هذه املطالب ختالف يف
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية و إتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري و إتفاقية منع كافة أشكال 

كما ختالف امليثاق العربي حلقوق اإلنسان و إعالن حقوق ،  و اتفاقيات اللجوء و التسليمالتميز ضد املرأة 
 و اإلتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربيليج العربي اإلنسان جمللس التعاون لدول اخل
 .وغريها من االتفاقيات واملواثيق 

لقيام اعليها  االشرتاطفإن القانون الدولي حيظر على الدول مطالبة دول أخرى و  و من خالل ما ذكرناه سابقًا
منظمات قوق اإلنسان و، و تدعوا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان كافة املنظمات الدولية حل حقوق اإلنسان بانتهاك

وآليات األمم املتحدة التعاقدية محاية حرية الرأي و التعبري و على رأسها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
إىل التحرك العاجل إليقاف احلصار الغري القانوني و الضغط على الدول احملاصرة لوقف   وغري التعاقدية

 . حقوق اإلنسان التفاقياتتلك الشروط املنافية تنفيذ و منع  االنتهاكاتالتمادي يف 
 

و اإلخالل بإلتزماتها الدولية  سوف يعرضها للمساءلةو الشروط الواردة أعاله طالب بتلك امل لة قطرإن قبول دو 
قطر عدم قبول تلك  ةمن دول قوق اإلنسانحل بشأن اتفاقيات حقوق اإلنسان و عليه تطلب اللجنة الوطنية

 .املطالب
 

الواردة يف قائمة  النتهاكاتاسوف تقوم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بتحركات قانونية و قضائية ملنع تلك و 
حتديد املسؤوليات الدولية للدول احملاصرة يف احملافل الدولية و منظمة األمم املتحدة و منظمة املطالب و

 اليونسكو.

 
هذه املطالب و الشروط من دول احلصار، حيث أنه و ألول مرة يفرض  حلقوق اإلنسان تستغرب اللجنة الوطنيةو

 الدولية. االلتزاماتحقوق اإلنسان و التنكر للقيم و املبادئ و األخالق و  بانتهاكحصار على شعب ملطالبة دولته 
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 قطر  –الدوحة 


