
خطة العمل الوطنية
لحقوق اإلنسان بدولة قطر

المفهوم والخصائص

اللجنة املعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان





1

أهمية خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان
ــا  ــد بفيين ــذي انعق ــان ال ــوق اإلنس ــي لحق ــر العامل ــرى املؤمت      أج

يف يونيــو 1993 اســتعراضاً واســع النطــاق ملــا أُحــرز مــن تقــدم منــذ 

اعتــاد اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان يف عــام 1948 وســعى 

املؤمتــر أيضــاً إىل تحديــد العراقيــل التــي تحــول دون تحقيــق املزيــد 

مــن التقــدم وســبل التغلــب عليهــا. 

ــات  ــم واآللي ــة للمفاهي ــة وثيق ــن دراس ــا ع ــر فيين ــفر مؤمت    وأس

والعديــد مــن مقرتحــات املقاربــات الجديــدة يف مجــال تعزيــز 

ــج  ــان وبرنام ــة إع ــت وثيق ــد اكتس ــا. وق ــان وحايته ــوق اإلنس حق

ــق  ــا بتواف ــموليتها واعتاده ــراً لش ــة نظ ــة خاص ــا أهمي ــل فيين عم

اآلراء. وقــد أوىص إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا بــأن تنظــر كل دولــة 

ــي  ــوات الت ــن الخط ــة تب ــل وطني ــة عم ــة خط ــتصواب صياغ يف اس

ستحســن الدولــة بهــا تعزيــز وحايــة حقــوق اإلنســان )الجــزء ثانيــاً، 

ــرة 71(. الفق

     واعتمــدت العديــد مــن الــدول خطــط عمــل وطنيــة يف مجــال 

حقــوق اإلنســان. وتختلــف هــذه الخطــط، التــي ينظــر إليهــا مبثابــة 

أداة لتحســن حالــة حقــوق اإلنســان يف الدولــة املعنيــة، مــن حيــث 

نطاقهــا وتركيزهــا. وتشــمل الحقــوق املدنيــة والسياســية، فضــا عــن 

الحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة، وغالبــاً مــا تســتهدف 



2

بوجــه خــاص أفــراداً وجاعــات تعــاين مــن الحرمــان بوجــه خــاص. 

ويتنــاول بعضهــا مســائل محــددة ذات صلــة بحقــوق اإلنســان 

ــا الجرميــة. ــة، أو حقــوق املســتهلكن أو ضحاي والبيئ

      ومنــذ مؤمتــر فيينــا، قامــت مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية 

ــل  ــط العم ــأن خط ــة بش ــادئ توجيهي ــداد مب ــان بإع ــوق اإلنس لحق

الوطنيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، وقدمــت للعديــد مــن الــدول 

ــت معهــا  ــط، وتابع ــت كيفيــة إعــداد هــذه الخط مســاعدات تناول

ــة يف  ــل الوطني ــف خطــط العم ــد مختل ــدم املحــرز عــى صعي التق

مجــال حقــوق اإلنســان، ووقفــت عــى التجــارب الوطنيــة يف إعــداد 

هــذه الخطــط.

          إن خطــة العمــل الوطنيــة لحقــوق اإلنســان هــي مقاربة واقعية 

وعمليــة لتعزيــز وحايــة حقــوق اإلنســان، ولــن كانــت بعــض 

املبــادئ العامــة تــري عــى جميــع خطــط العمــل الوطنيــة، فــا مــن 

مقاربــة موحــدة ميكــن أن تطبــق عــى جميــع الــدول. لذلــك ينبغــي 

ــة  ــة مــع الظــروف السياســية والثقافي ــف خطــة العمــل الوطني تكيي

ــة  ــكل دول ــة. ويــرتك األمــر ل ــة املعني ــة للدول ــة والقانوني والتاريخي

لــي تقــرر السياســات والربامــج واألنشــطة التــي ســتتخذها لبلــوغ 

غاياتهــا العامــة يف تعزيــز وحايــة حقــوق االنســان. 
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الوطنيــة  العمــل  خطــة  بإعــداد  المعنيــة  اللجنــة  تشــكيل 
قطــر لدولــة  اإلنســان  لحقــوق 

ــع  ــادي التاس ــه الع ــر يف اجتاع ــوزراء املوق ــس ال ــرار مجل ــأيت ق ي

لعــام 2017 املنعقــد بتاريــخ 2017/3/1 بتشــكيل لجنــة معنيــة بإعــداد 

خطــة العمــل الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف إطــار االهتــام املتزايــد 

الــذي توليــه دولــة قطــر مبوضــوع تعزيــز وحايــة حقــوق اإلنســان 

والــذي يشــكل خيــاراً اســرتاتيجياً للدولــة. وقد تــم التأكيــد عى ذلك 

ــة  ــة الوطني ــرتاتيجية التنمي ــة 2030 ويف اس ــر الوطني ــة قط يف رؤي

األوىل 2011-2016 والثانيــة 2018-2022، ووفقــاً لقــرار مجلــس الوزراء 

املوقــر فــإن اللجنــة الوطنيــة يرتأســها ســعادة األمــن العــام لــوزارة 

الخارجيــة وعضويــة عــدة جهــات معنيــة بالدولــة تشــمل:

 إدارة حقوق اإلنسان – وزارة الخارجية.. 1

 األمانة العامة ملجلس الوزراء.. 2

 إدارة حقوق اإلنسان – وزارة الداخلية.. 3

 وزارة العدل.. 4

 وزارة التعليم والتعليم العايل.. 5

 وزارة الصحة العامة.. 6

 وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتاعية.. 7

 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.. 8
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خصائص خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان

خطــة العمــل الوطنيــة لحقــوق اإلنســان هــي مقاربــة واقعيــة وعملية 

ــع الخــاص  ــوق االنســان، وبالرغــم مــن الطاب ــة حق ــز وحاي لتعزي

لــكل خطــة، فــإن خطــط العمــل الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ينبغــي 

أن تتقاســم الخصائــص التاليــة:

أن تستند إىل معايري حقوق اإلنسان العاملية.	 

أن تكون شاملة يف نطاقها.	 

أن تكون مرشوعاً وطنياً.	 

أن تكون عملية املنحى.	 

أن تكون وثيقة متاحة لعامة الجمهور.	 

أن تكون عملية متواصلة.	 

األبعاد الدولية.	 

ــدول  ــات ال ــع التزام ــة م ــل الوطني ــة العم ــاىش خط ــي أن تت وينبغ

وتعهداتهــا باملعايــري الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة يف مجــال حقوق 

اإلنســان.  كــا ينبغــي أن تعتمــد خطــط العمــل الوطنيــة نهجاً شــاماً 

إزاء حقــوق اإلنســان وأن تسرتشــد بأمــور منهــا املبــادئ التاليــة:
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العاملية.  •

الرتابط وعدم قابلية التجزئة.  •

املشاركة واإلدماج.  •

التطبيق التدريجي.  •

املساءلة.  •

املساواة وعدم التمييز.  •

سيادة القانون.  •

كيفية إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان

     يجــب النظــر إىل خطــة العمــل الوطنيــة باعتبارهــا عمليــة 

ــذ،  ــداد، والتنفي ــا مراحــل التحضــري واإلع ــمل إعداده ــلة يش متسلس

والرصــد والتقييــم. ويجــب التأكيــد عــى أن عمليــة إعــداد الخطــة 

ــها. ــة نفس ــوى الخط ــة ملحت ــن األهمي ــدر م ــس الق ــي بنف ه

وينبغي أن تشمل مراحل التحضري واإلعداد الخطوات التالية:

تشكيل لجنة وطنية تنسيقية.. 1

إجراء دراسة أساسية لواقع حقوق اإلنسان يف الدولة.. 2
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ــط . 3 ــداد خط ــال اع ــات يف مج ــل املارس ــن أفض ــتفادة م  االس
ــان. ــوق االنس ــة لحق ــل الوطني العم

 االنخراط يف مشاورات مع جميع أصحاب املصلحة.. 4

 صياغة الخطة الوطنية.. 5

 اعتاد الخطة الوطنية.. 6

 إطاق الخطة الوطنية.. 7

  التنفيذ.. 8

 الرصد.. 9

 التقييم.. 10
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