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الرئيسية  التي تتحمل املسؤولية  الحكومات هــي  أن   بما 

عـــن حــمــايــة حـــقـــوق اإلنــــســــان، فــــإن املــفــوضــيــة الــســامــيــة 

لحقوق اإلنــســان تــقــدم مــا يــلــزم مــن مــســاعــدة إلــيــهــا، مثل 

الخبرة والتدريب الفني في مجاالت إقامة العدل واإلصالح 

الــتــشــريــعــي والــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، لــلــمــســاعــدة فــي تنفيذ 

الواقع وتعمل  الدولية لحقوق اإلنسان على أرض  املعايير 

املفوضية أيضا على معاونة الكيانات األخرى املسؤولة عن 

حماية حقوق اإلنسان على الوفاء بالتزاماتها، كما تساعد 

األفراد على احترام حقوقهم.

وتــعــمــل مــفــوضــيــة حـــقـــوق اإلنــــســــان عــلــى تــقــديــم أفــضــل 

الخبرات والدعم إلى اآلليات املختلفة لرصد حقوق اإلنسان 

القائمة على ميثاق  الهيئات  املــتــحــدة،  األمـــم  فــي منظومة 

األمم املتحدة، بما فيها مجلس حقوق اإلنسان، والهيئات 

املنشأة بموجب املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان واملؤلفة 

مــن خــبــراء مستقلني مكلفني بــرصــد مــدى امــتــثــال الــدول 

الهيئات  التعهدية وتتلقى معظم هذه  األطــراف اللتزاماتها 

املعاهدات  أمانة مجلس حقوق اإلنسان وشعبة  دعمًا من 

في املفوضية السامية لحقوق اإلنسان.

السامية لحقوق  املــتــحــدة  األمـــم  تــمــارس مفوضية  وحــتــى 

اإلنسان واليتها الشاملة في مجال حقوق اإلنسان، فإنها 

تعرب عن رأيها علنا وبشكل موضوعي في وجه انتهاكات 

العاملي وتتعاون املفوضية  حقوق اإلنسان على الصعيد 

مع وكاالت األمم املتحدة األخرى وآلياتها املختلفة املعنية 

اإلنــســان نهجًا نظاميًا  السامية لحقوق  وتتبع املفوضية 

الكيانات  الـــدول وغــيــرهــا مــن  لتقيم سلوكيات  ومنهجيًا 

فــي مــجــاالت حــقــوق اإلنـــســـان، وغــايــة ذلـــك جــعــل تــدخــالت 

املفوضية أوثق صلة بالواقع وأكثر كفاءة وفعالية، وجعلها 

ذات تــأثــيــر أكــبــر وتــتــســم بــمــزيــد مــن االســتــدامــة، وتسهم 

التقييمات في تحقيق هذا الهدف، ومن بني وسائلها:

• زيادة توافر األدلة ذات املوثوقية الالزمة التخاذ القرارات.

• زيادة املساءلة إزاء أصحاب الحقوق واملمولني عن تحقيق 

النتائج.

• تحسني التخفيف من حدة املخاطر وتحسني القدرة على 

االستجابة للتغيير.

السامية لحقوق اإلنسان  املتحدة  األمــم  ومــع أن مفوضية 

ــن مــجــلــس حـــقـــوق اإلنـــســـان  تــعــتــبــر كـــيـــانـــا مــنــفــصــال عــ

السامية توفر  فــإن املفوضية  الختالف واليــة كل منهما، 

اإلنــســان ومتابعة  دعمًا فنيًا الجتماعات مجلس حقوق 

ملداوالت املجلس، وكذا دعم آليات حقوق اإلنسان في األمم 

التي  الخبراء  الخاصة ولجان  املتحدة األخــرى واإلجـــراءات 

لديها  اإلنــســان واملفوضية، بما  ترصد مــعــاهــدات حقوق 

من حضور ميداني متعدد، تساعد الحكومات على تدعيم 

قدراتها في مجال حقوق اإلنسان وتــروج للتصديق على 

معاهدات حقوق اإلنــســان وتنفيذها وتتعاون املفوضية 

مـــع الـــحـــكـــومـــات والـــشـــركـــاء اآلخــــريــــن، مــثــل املــؤســســات 

الكامل لجميع حقوق اإلنسان  الوطنية، لكفالة االحــتــرام 

وتنخرط املفوضية في العمل مع منظمات املجتمع الدولي 

ملساعداتها في النهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها بشكل 

أكــثــر فــعــالــيــة. وكـــي تــنــجــز املــفــوضــيــة واليــتــهــا فــي مجال 

حقوق اإلنسان، فإنها تعلن رأيها بوضوح وبموضوعية 

أنحاء  انتهاكات حقوق اإلنسان في مختلف  في مواجهة 

الــعــالــم وتــوفــر املفوضية منتدى لتحديد وإبــــراز وتطوير 

الحالي  الوقت  اإلنــســان في  االستجابات لتحديات حقوق 

العالم وتعمل كحلقة اتصال رئيسية  أنحاء  في مختلف 

البحوث والتثقيف واإلعــالم واملناصرة  في مجال أنشطة 

املتصلة بحقوق اإلنسان.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في دولة قطر 

املــفــوض السامي لحقوق  قــد دعــا فــي 14 سبتمبر 2017 

ــال بعثة فنية إلـــى قطر  اإلنــســان فــي األمـــم املــتــحــدة الرســ

الستقصاء مدى تأثير األزمة على حقوق اإلنسان، وعليه 

الفترة  للمفوضية بزيارة دولــة قطر في  التابع  الفريق  قام 

إلى  للتحقيق ورفــع تقرير  بــني 17-24 نوفمبر 2017  مــا 

املفوض السامي متضمنا التوصيات املقترحة.

فما هي قيمة هذا التقرير وتبعاته؟

ــادر عــن املــفــوضــيــة كــجــهــة تحقيق  هــو مــجــرد تــقــريــر صــ

حول ما نجم عن حصار دولة قطر من انتهاكات لحقوق 

اإلنــســان فــي ابــعــادهــا املختلفة، وقــد أوضــح التقرير الــذي 

السامي، بالتفصيل  إلى املفوض  املفوضية ورفعته  اعدته 

التي  جوانب تلك االنتهاكات من حيث الحقوق اإلنسانيةة 

جـــرى انتهاكها ومـــا لــحــق بـــاألفـــراد وبــالــدولــة مــن أضـــرار 

جـــراء ذلـــك. ويكتسب هــذا التقرير قــوتــه مــن كــونــه صــادر 

إلــى منظمة األمــم  عــن جهة مــحــايــدة ومــوضــوعــيــة تنتمي 

الــدولــي، ومن  الرئيسية في املجتمع  املنظمة  املتحدة وهــي 

هنا يتسم التقرير باملصداقية وقوة التأثير. ويقدم املفوض 

هذا التقرير إلى الجمعية العامة وإلى املجلس االقتصادي 

إليه مــن قبل مجلس األمــن  الــرجــوع  واالجتماعي، ويمكن 

مباشرة أو بناء على تنبيه الدولة صاحبة الشأن أو األمني 

الــعــام لــألمــم املــتــحــدة حــني تــعــرض عليه مسألة ذات صلة 

أيــضــا على مجلس  التقرير  التقرير، ويــعــرض  بموضوع 

حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ويمثل وثيقة اساسية 

قـــرارات تصدر عن املجلس  يعتمد عليها فيما يتخذ من 

تــحــال إلـــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة ومــجــلــس األمـــــن، كــمــا يمكن 

االعــتــمــاد عــلــيــه فــي آيـــة دعــــوى أو مــطــالــبــات تــعــرض على 

محكمة العدل الدولية أو على أي جهة دولية أخرى تتصدى 

النتهاكات دول الحصار لحقوق اإلنسان. 

تقرير مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان

مفوضية ا'مم المتحدة السامية لحقوق ا;نسان هي الهيئة الرئيسية التابعة 
لXمم المتحدة المعهود إليها بوالية تعزيز حقوق ا;نسان وصيانة كرامته 
وتقود المفوضية الجهود العالمية في مجال حقوق ا;نسان، وتعرب عن آرائها 
في مواجهة انتهاكات حقوق ا;نسان في شتى بقاع العالم، وتوفر محفًال 
لبيان التحديات الحالية في مجال حقوق ا;نسان وتسلط الضوء عليها وتعمل 
على مواجهتها، كما تعمل كجهة التنسيق الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة 
البحث والتثقيف وا;عالم في مجال حقوق ا;نسان في منظومة ا'مم المتحدة 
وعلى رأس مهام المفوضية تدعيم اbليات الدولية لحقوق ا;نسان، وتعزيز 

د. محمد عبدالعزيز الخليفيالمساواة والتصدي للتمييز، وتدعيم المساءلة وسيادة القانون.

 التقرير يتسم باملصداقية 
وقوة التأثير ويرصد انتهاكات 

دول الحصار

وثيقة أساسية يمكن االعتماد 
عليها في أية دعوى أو مطالبات 

تعرض على محكمة العدل الدولية


