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ً

هتمام بها ، وهذ� �إن دل فاإمنا كلمة  كرث ترديدها وز�د �لإ

يدل على �إزدياد �لوع���ي بهذه �حلقوق ب�شكل عام، 

ويع���د جناحاً كب���ر�ً �أي�شاً لدولتن���ا �حلبيبة ملا تولي���ه �لقيادة 

جر�ء�ت �لتي  �أ�شهمت يف تعزيز  �حلكيمة من �إتخاذ �لتد�بر و�لإ

و�شيانة تلك �حلقوق يف قطر .

ن�شان يف قطر عام  لق���د ت�شكلت �للجنة �لوطنية حلق���وق �لإ

2002 و�إن كان���ت �للجن���ة �شغ���رة يف عمره���ا �إل �أنه���ا كبرة 

وعظيم���ة باإجناز�تها ،فقب���ل �أ�شهر مع���دودة �إحت�شنت �لدولة 

ن�شان يف �لعامل �لعربي و�لذي �شارك  �ملوؤمت���ر �لثاين حلقوق �لإ

في���ه ما يق���ارب �ل���� 120 �شخ�ص من جمي���ع �ل���دول �لعربية، 

ث���م بعد ذل���ك �إ�شت�شافت  �للجن���ة �ملوؤمتر �ل���دويل �ل�شاد�ص 

للدميقر�طيات �جلديدة �أو �مل�شتعادة، و�لذي يعقد �إجتماعاته 

أ�ش�ص ه���ذ� �ملوؤمتر بناء على مب���ادرة من �لدول  �شنوي���اً وقد تا

�لنامي���ة بهدف تب���ادل �خلرب�ت و�لتجارب ح���ول �لدميقر�طية 

ولتحديد �لو�شائل �لت���ي من خاللها ميكن تعزيز �لدميقر�طية 

و�حلكم �لر�شيد ومعاجلة حتديات �لتحول �لدميقر�طي. 

وها نحن �إ�شتقبلنا  قب���ل �أ�شابيع ب�شيطة تقرير �ملفو�شية 

�ل�شامي���ة ملجل�ص حقوق �لن�شان يف جنيف و�لذي �متدح حقوق 

ن�ش���ان يف قطر ، ول يخفى على �أحد �إختيار قطر مقر�ً �إقليمياً  �لإ

ن�شان يف جنوب غرب �آ�شيا و�ملنطقة  ملركز خمت�ص بحق���وق �لإ

�لعربية، حيث ميثل �أكرث من 60 مليون ن�شمة . 

ونظر�ً ملا ت�شهده �لدولة من �إجناز�ت كبرة يف جمال حقوق 

ن�ش���ان ويف جمي���ع �ملجالت )�ش���و�ًء كانت يف جم���ال �ملر�أة ،  �لإ

حتياجات �خلا�شة( ، جاء �شدور هذه �ملجلة  �لطف���ل، �أو ذوي �لإ

ويف )عدده���ا �لثاين( ك�����رورة لبيان ن�شاط���ات �للجنة ب�شكل 

ن�شان يف قطر ب�شكل عام ، نحاول من خاللها  خا����ص وبحقوق �لإ

جمع �لفائدة و �ملتعة ، ونتمنى �أن نكون قد وّفقنا .

كلمة التحرير
منرية الكواري

  م�شت�شار �لرئي�ص ل�شوؤون �لعالقات 

عالم                                          �لعامة و�لإ

ن�ســـــان          حقـــوق الإ
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البيان اخلتامي
�صالح  للملتقى الثاين للدميقراطية والإ

يف الوطن العربي

الدوحـــة 27 – 29 مايـــو 2007

�ص���اح والدميقراطية ويف  هتمام العربي والدويل بق�ص���ايا الإ يف ظل تنامي الإ

اإطار امل�رشوع النه�صوي العربي، وموا�صلًة للجهود املبذولة على ال�صاحة الدولية 

هلي لدفع العملية الدميقراطية وتر�صيخ  والعربية على امل�ص���توى الر�صمي والأ

�صاح يف املنطقة العربية وبدعوة من اللجنة الوطنية  همية الإ مبادئها، واإدراكا لأ

�ص���اح يف  ن�ص���ان القطرية، اإنعقد امللتقى الثاين للدميقراطية والإ حلق���وق الإ

الوطن العربي بالدوحة من 27 اإىل  29 مايو 2007.
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و   
ق���د تاب���ع �مل�شارك���ون باإهتم���ام مات�شمنت���ه كلم���ة �شم���و  

أهمية  �ل�شي���خ/ متيم بن حمد �آل ثاين ويل عهد دولة قطر با

�إيج���اد �ل�شب���ل �لتي تعن���ى بتعزيز وتر�شي���خ ودعم مبادئ 

�لدميقر�طية وعالقتها بالتنمية �مل�شتد�مة.

كم���ا رحب �ملجتمعون باإعالن �شاحب���ة �ل�شمو �ل�شيخة/ 

موزة بنت نا�ر �مل�شند �إن�شاء �ملوؤ�ش�شة �لعربية للدميقر�طية 

�لتي ته���دف �إىل �مل�شاهمة يف دعم وتطوير �لدميقر�طية يف �ملنطقة 

همية هذه �ملبادرة طالب  �لعربية على �شعيدي �لفكر و�ملمار�شة. ولأ

عالن عنها يف هذ� �لبيان.  �ملجتمعون بت�شمني �لإ

�شالح يف �لع���امل �لعربي  كم���ا �أكد �ملجتمع���ون على �أن عملي���ة �لإ

ألة د�خلي���ة تقوم على �لرت��شي �لوطني �لذي يبنى على م�شاركة  م�شا

كل �لفعالي���ات �لوطنية – �حلكومية وغ���ر �حلكومية – �ملعنية بكل 

�إ�ش���الح ج���اد وحقيقي يلب���ي تطلع���ات �ل�شعوب �لعربي���ة يف �لتقدم 

م���ن و�ل�شالم و�لعد�لة  ن�شان و�لأ و�لتنمي���ة و�لدميقر�طية وحق���وق �لإ

�لقت�شادية و�لجتماعية.

�شا�شية لهذ� �مللتق���ى، و�أكدو�  وناق����ص �ملجتمع���ون �ملح���اور �لأ

همي���ة �لق�شوى مل�شاركة موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف عملية  على �لأ

�شالح من �أجل �مل�شاعدة على �لنتقال �إىل �لدميقر�طية. �لإ

و�أ�شدر �مل�شاركون �لتو�شيات �لتالية:- 

ح���ث �حلكومات �لعربي���ة على تعميق �أ�ش����ص �لدميقر�طية   1-

أن �لعام يف  وتو�شيع �مل�شاركة �ل�شعبية يف �ملجال �ل�شيا�شي و�ل�شا

�إط���ار �شيادة �لقانون وحتقيق �لعد�لة و�مل�شاو�ة بني �ملو�طنني 

ن�ش���ان تر�شيخاً ملقوم���ات �ملو�طنة يف �لوطن  و�ح���رت�م حقوق �لإ

�لعربي.

����رورة تعزي���ز دور موؤ�ش�شات �ملجتمع �مل���دين يف حتقيق   2-

ط���ار �لقان���وين �ملالئ���م لتلك  �لتنمي���ة �مل�شتد�م���ة، وتوف���ر �لإ

�ملوؤ�ش�شات ك���ي ت�شهم يف تطوير �لبن���ى �ملجتمعية وموؤ�ش�شات 

�لدولة.

نفر�د  أكي���د عل���ى �أن �لدول���ة �لقانوني���ة �ملناه�ش���ة لالإ �لتا  3-

أ�ش�ص ع���رب ��شتقالل �لق�شاء وتر�شي���خ قيم �لعد�لة  بال�شلط���ة تتا

أم���ني �ملحاكمة �لعادلة وو�شع �أ�ش����ص �حلكم �لر�شيد و�حرت�م  وتا

ن�شان.  حقوق �لإ

ثار �جل�شيمة �لتي ترتبت على �إنتهاكات  �حلث على معاجلة �لآ  4-

ن�شاف ومبادئ  ن�شان بنهج يكر�ص �مل�شاحلة ويكفل �لإ حق���وق �لإ

�لعد�لة مبا يعزز �لعمل من �أجل �لدميقر�طية.

�ر�ف  �إق���ر�ر ح���ق  موؤ�ش�شات �ملجتمع �مل���دين �لعربية يف �لإ  5-

على �لعملية �لنتخابية.

����رورة �لهتمام بالطفول���ة و�ل�شب���اب باعتبارهما �لقاعدة   6-

�لعري�ش���ة ملجتمعاتنا �لعربية،  ومو��شل���ة �لنهو�ص بدور �ملر�أة 

يف �ملجتمع �لعربي وتدعيم حقوقها ومكانتها يف �ملجتمع، تقرير�ً 

مل�شاهمته���ا يف دفع عملية �لتنمية �ل�شامل���ة من خالل م�شاركتها 

جتماعية  قت�شادية و�لإ �لفعلية يف �شتى �ملج���الت �ل�شيا�شية و�لإ

و�لثقافية.
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ديان  أكيد عل���ى �أن �لدميقر�طية ل تتعار�ص مع مبادئ �لأ �لتا  7-

خر. �ل�شمحة ول يتناق�ص طرف منهما مع �لآ

عتد�ل و�حلر����ص على تر�شيخ  -8  �لتم�ش���ك بقيم �لت�شام���ح و�لإ

ثقاف���ة �حلو�ر ونبذ �لكر�هية بكل �أ�شكاله���ا و�إ�شاعة قيم �لت�شامن 

و�لتعاي�ص �ل�شلمي بني �ل�شعوب.

لت���ز�م مبر�عاة �لتو�زن يف توجيه  دعوة �حلكومات �لعربية لالإ  9-

مو�رده���ا �إىل خمتلف �أقالي���م �لدولة ومكوناته���ا �ل�شكانية باعتبار 

جتماعية  قت�شادي���ة و�لإ ذل���ك �رط���اً �أ�شا�شي���اً للتمتع باحلق���وق �لإ

وتكافوؤ �لفر�ص.

-10 �أن �لتعام���ل مع �لعوملة ب�ش���كل و�ٍع يقت�شي متكني �ملجتمع 

دو�ت �لتي توؤهل���ه للنهو�ص بثقاف���ة �لدميقر�طية  �ملدين م���ن �لأ

ن�شان. وحقوق �لإ

-11 �رورة عقد حو�ر�ت �إقليمية وحملية للتد�ول وتبادل �خلرب�ت 

ن�شان ومكافحة �لف�شاد  حول ق�شايا �لدميقر�طية و�حرت�م حقوق �لإ

�شالح �ل�شيا�شي. و�لإ

عالم  -12 �أهمية تطوير �لت�ريعات �لعربية ذ�ت �ل�شلة بو�شائل �لإ

لتتو�ف���ق مع �ملعاي���ر �لدولية، و�إلغ���اء �لقيود �لت���ي تعيق حرية 

�إ�ش���د�ر �ل�شح���ف وملكيته���ا و�إد�رته���ا �أو حتول دون حري���ة �لر�أي 

و�لتعبر وتدفق �ملعلومات وتد�ولها. 

-13 تقري���ر �آلي���ات �ل�شفافي���ة و�ملحا�شب���ة �شعي���اً �إىل مقاوم���ة 

�لف�شاد.
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كلمة

كلمة �صاحبة ال�صمو

ال�صيخة/ موزة بنت نا�رص امل�صند

يف اجلل�صة اخلتامية

للملتقى الثاين

�صالح ال�صيا�صي يف الوطن العربي للدميقراطية والإ

27 – 29 مايو 2007
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ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة،،، 

تابع���ت خالل �ليومني �ملا�شيني م���ا د�ر يف ملتقاكم من 

مناق�ش���ات ثرية ومد�ولت ر�شينة، مما ر�شخ قناعتنا يف قطر 

�ش���الح يف وطننا �لعربي ور�ءه دوماً دعاة قادرين على  أن �لإ با

�إثب���ات جد�رة �ملطالبة ب���ه، و�أن �لدميقر�طية يحمل ر�شالتها 

هد�ة قادرون على تنوير ب�شائر �ل�شعوب �إىل �أهميتها.

ول �أعتق���د �أن ما خل�شتم �إليه م���ن نتائج يف هذ� �مللتقى 

كان ولي���د �للحظ���ة، و�إمنا مث���ل تر�كماً جله���ود �شابقة �آمنت 

ن�ش���ان �لعربي عل���ى �لتغير متى �أتيح���ت �أمامه  بق���در�ت �لإ

ف�شاح عن طاقاته. �لفر�شة للتعبر عن ذ�ته و�لإ

أن �لنو�يا  و�أتف���ق متاما م���ع �لدكتور/ عزي���ز �شدقي ب���ا

�لطيب���ة، �أيه���ا �ل�شي���د�ت و�ل�ش���ادة، ل ت���وؤدي وحده���ا �إىل 

مام �ل�شادق �ملهدي يف �أن  �لدميقر�طي���ة، كما �أ�شاطر ر�أي �لإ

�لتقدم ليتم بال�رورة عن طريق �لثور�ت.

أن وطنن���ا �لعرب���ي يف �أم�ص �حلاج���ة �إىل ت�شخر  �أعتق���د با

وتفعيل قو�ه �حليه و�أي�شا تلك �ل�شاكنة، حتى ي�شهم �جلميع 

ف�شل. وهذ� مطل���ب علينا جميعا �أن  يف تغي���ر �أحو�ل���ه �إىل �لأ

يجاد �ملنهجية �لكفيلة بتحقيقه. جنتهد لإ

و�إذ� كن���ا نوؤكد يف هذ� �ل�شدد عل���ى �أهمية دور منظمات 

�ملجتم���ع �مل���دين باإعتباره���ا من بني �أه���م هي���اكل و�أدو�ت 

�لتحول �لدميقر�طي، فاإنه من �ل�روري �لت�شديد على �أهمية 

�إز�لة ما تو�جهه تلك �ملنظمات من �شعوبات وعر�قيل.

لفية �جلديدة  فكيف للعامل �لعربي �أن يثبت جد�رته يف �لأ

أن  وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين فيه تتعر�ص للتهمي�ص، علماً با

ه���ذه �ملوؤ�ش�شات ليختلف �أح���د يف كونها يف مقدمة مقومات 

ومكونات �ملجتمعات �لدميقر�طية؟.

�إنن���ا يف وطننا �لعربي ل تنق�شن���ا �لكفاء�ت ول �لقدر�ت، 

ولكنن���ا يف حاج���ة �إىل بن���اء مزيد من �لثقة ب���ني كل من يهتم 

ير�د�ت من  أن �لع���ام، و�إىل تكاتف �جله���ود و�لإ بتدب���ر �ل�ش���ا

�أج���ل حتديد �ل���روؤى �ل�شليمة ع���ن �مل�شتقبل �ل���ذي نرت�شيه 

نف�شنا. لأ

�ش���الح، وبالطبع بنجاحه، فال بد  نن���ا معنيون كثر�ً بالإ ولأ

يل م���ن �أن �أ�شجل هذه �للحظة: حلظة ميالد �ملوؤ�ش�شة �لعربية 

للدميقر�طية �لتي �شتك���ون باإذن �هلل وبف�شل جهودكم �أنتم 

�أهل �خلربة و�لدر�ية �شبيالً �إىل ت�شجيع �ملنطقة �لعربية على 

خذ بها فكر�ً وممار�شة.  تعزيز ثقافة �لدميقر�طية و�لأ

و�لدوح���ة �إذ تفتخر مبي���الد هذه �ملوؤ�ش�ش���ة، فاإنها تقدر 

لل�شف���وة �لكرمية �حلا�رة هنا جهودها يف �إنطالق �لعمل نحو 

م�شتقبل عربي جديد حتت�شن �لدميقر�طية مر��شيمه وت�شكل 

�حلرية مفاهيمه بعيد�ً عن نهج �لتعلل و�أحادية �حلو�ر.

�أيها �ل�شيد�ت و�ل�شادة: 

لق���د �شطرنا �ليوم كلمات �ملقدمة وعلينا �أن من�شي معاً 

حتى يكتم���ل �لكتاب: كت���اب نثق �أنه �شي�شج���ل رحلة ناجحة 

خا�شتها منطقتنا بحثاً عن �حلرية و�لدميقر�طية.

�أ�شكركم و�أمتنى لكم د�ئماً كل �لتوفيق،،،

و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،
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بقلم 

اأ . د . 

علي حميى الدين القره داغي

اأ�ص����تاذ بكلية ال�ص������ريعة  بج��ام��عة ق��ط���ر

باملجامع  واخلبري   ، ال��دول��ة  جائ���زة  على  واحل�ائ�����ز 

الفقهية.

فتاء والبحوث ورب���ي لاإ وع�ص�����و املجل��������س الأ

دارة جلمعي����ة الب����اغ الثقافية  ون��ائب رئي�س جم���ل�س الإ

“ اإ�ص��ام اأون لين “

كرامة 

ن�صان يف  الإ

�صالم  الإ

ا
حلمد هلل رّب العاملني وال�ص���اة وال�ص���ام على �ص���يدنا وحبيبنا وقدوتنا حممد املبعوث رحمة للعاملني ، 

نبياء واملر�صلني ، وعلى اآله الطيبني ، و�صحبه امليامني ، ومن تبعهم باإح�صان اإىل  وعلى اإخوانه من الأ

يوم الدين 

وبعد 

�صام ، ومو�صع تكرمي اهلل تعاىل .   فاإن الن�صان هو حمور جميع اخلطابات القراآنية ، وحمط عناية الإ

حاديث النبوية ال�رشيفة لوجدنا اأن التكرمي الذي منحه اهلل  يات القراآنية الكرمية والأ   واإذا تدبرنا الآ

ن�صان ل جند مثله يف اأي دين ، اأو نظام اآخر . تعاىل لاإ

�ص���واء على هذا التكرمي باإيجاز م���ع مقارنته مع ما ورد يف املواثيق الدولية    ولذل���ك نلقي بع�س الأ

حلقوق الن�صان يف هذا املجال .

واهلل املوفق
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 التعريف

�صام:  ن�صان يف الإ ب�  كرامة الإ

  دون �خلو�ص يف �ملع���اين �للغوية لكلمة 

“ كر�مة “ فاإن �ملق�شود بها هنا : هو تكرمي 
ن�ش���ان َخلقاً و�ش���كالً حيث خلقه  �هلل تع���اىل لالإ

�هلل تع���اىل على �أح�شن تق���ومي ، وقدرة و�إر�دة 

و�ختيار�ً وحرية ، حيث منحه �هلل تعاىل �لعقل ، 

ختي���ار يف حدود ما ر�شم له ، حيث  ر�دة و�لإ و�لإ

ْمَنا َبِني 
َّ
جتم���ع ذلك يف قوله تعاىل : ) ولَقْد َكر

َرَزْقَناُهْم ِمَن 
َ
ّ َو�ْلَبْح���ِر و 

�آَدَم َوَحَمْلَناُه���ْم يِف �ْلرَبِ

ْن َخَلْقَنا  ْلَناُه���ْم َعَلى َكِث���ٍر مِمَّ َب���اِت َوَف�َشّ ِيّ �لَطّ

َتْف�ِشي���اًل(  ونالح���ظ �أن �هلل تع���اىل من���ح ه���ذ� 

�لتكرمي لكل �إن�شان مهما كان دينه ، حيث قال 

ْمَنا َبِني �آَدَم ( ، ومل يقل ) ولقد كرمنا 
َّ
) َلَقْد َكر

�ملوؤمن���ني ( فق���ط ، و�أما �إذ� �آمن ب���ه و��شتمع 

�إلي���ه و�أطاعه فاإن له تكرمي���اً �أكرث على �إميانه 

ِذيَن �آَمنُو�  وعمل���ه �ل�شالح فقال تع���اىل : )َفاَلّ

ٌة َوِرْزٌق َكِرمٌي(   
َ
اِت َلُهْم َمْغِف���ر احِلَ َوَعِملُ���و� �ل�َشّ

ِمنُوَن َحّقاً َلُهْم  ْ
وقال تع���اىل : ) �أوَلِئَك ُهُم �مْلُوؤ

ٌة َوِرْزٌق َكِرمٌي(   وقال 
َ
ِهْم َوَمْغِفر َدَرَجاٌت ِعْنَد َرِبّ

تع���اىل : ) �أُوَلِئَك َلُهْم ِرْزٌق َمْعلُوٌم  َفَو�ِكهُ َوُهْم 

ُموَن(  .  
َ
ُمْكر

م��ظ��اه��ر ه���ذا ال��ت��ك��رمي ال��رب��اين 

ن�صان :  لاإ

 

    وقب���ل  �أن �أحتدث ع���ن مظاهر �لتكرمي 

ن�شان وبخا�شة  �شالم �أود �أن �أو�شح �أن �لإ يف �لإ

�لفق���ر و�مل�شت�شعف ف���رد�ً و�شعب���اً مل يكن 

ل���ه �إعتب���ار و�إحرت�م ل���دى معظ���م �حل�شار�ت 

�ل�شابق���ة ، بل عانى �لكثر و�لكثر من ويالت 

ذلل و�لكب���ت و�لتعذي���ب ، وه���در كر�مته  �لإ

وع���دم �حرت�م عقله وفكره وحريت���ه و�إر�دته ، 

مم �ملتحدة  حتى ����رح بذلك ميثاق هيئ���ة �لأ

�لتي ن�شاأت ع���ام 1945 بعد �حلرب �لعاملية 

وىل و�لثاني���ة ، حي���ث ج���اء يف ديباجت���ه : )  �لأ

مم �ملتحدة وق���د �آلينا على  نح���ن �شع���وب �لأ

جيال �ملقبل���ة من ويالت  �أنف�شن���ا �أن تنق���ذ �لأ

�حل���روب �لتي يف خ���الل جيل و�ح���د قد جلبت 

ن�شاني���ة مرت���ني �أحز�ن���اً يعج���ز عنها  عل���ى �لإ

�لو�شف، و�أن نوؤكد من جديد �إمياننا  باحلقوق 

ن�شان ، وبكر�مة �لفرد وقدره ....  �شا�شية لالإ �لأ

( ، ث���م �أق���رت �جلمعية �لعامة ل���الأمم �ملتحدة 

ن�شان يف �لعا�ر من  ع���الن �لعاملي حلقوق �لإ �لإ

ول ع���ام 1948 حيث ذكرت  �شهر كان���ون �لأ

وىل منه خال�شة م���ا قاله عمر ر�شي  �مل���ادة �لأ

�هلل عن���ه قبل عدة ق���رون : ) مت���ى ��شتعبدمت 

�لنا�ص وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحر�ر�ً ( فن�شت 

وىل منه على �أنه : ) يولد جميع �لنا�ص  �ملادة �لأ

�أح���ر�ر�ً مت�شاوي���ني يف �لكر�م���ة ويف �حلقوق ، 

وقد وهبو� عقالً و�شمر�ً ، وعليهم �أن يعاملو� 

خاء ( ثم ذكر �لعالن يف بقية  بع�شهم بروح �لإ

�شا�شية من  مو�ده �لثالثني حق���وق �لن�شان �لأ

�حلرية �ل�شخ�شية ، وحرية �لفكر و�لر�أي ، ومنع 

�لتعذيب و�لعتد�ء ، وحري���ة �مللكية �خلا�شة 

، وحري���ة �خل�شو�شي���ة يف �حلي���اة ، و�ملنزل ، 

وعدم �لتمييز ب���ني �ملو�طنني ب�شبب �لعن�ر 

، �أو �لل���ون ، �أو �لدي���ن �أو غر ذل���ك ، وحقوق 

موم���ة ، و�لطفول���ة ، وحق �لعمل  �ل���زو�ج ، و�لأ

، وجماني���ة �لتعلي���م ، و�لعي����ص �ملنا�شب  ....

ن�شان يف  وغرها و�أما مظاهر ه���ذ� �لتكرمي لالإ

�ل�شالم �لذي نزل قبل �أكرث من �أربعة ع�ر قرناً 

أتي :  فهو ما يا

ن�ش���ان بيده  اأولً�  �أن �هلل تع���اىل خل���ق ه���ذ� �لإ

من���ذ �خلليقة عند خل���ق �آدم ) علي���ه �ل�شالم ( 

وهذ� ت�ريف وتكرمي ما بعده من تكرمي حيث 

يقول �هلل تعاىل  : ) َقاَل َيا �إِْبِلي�ُص َما َمَنَعَك �أَْن 

َت �أَْم ُكْنَت ِمَن  ا َخَلْقُت ِبَيَدَيّ �أَ�ْشَتْكرَبْ َت�ْشُجَد مِلَ

�ْلَعاِلنَي(   . 

ن�شان يف  ثاني���اً - �أن �هلل تع���اىل خلق ه���ذ� �لإ

�أح�ش���ن تق���ومي حي���ث يق���ول : ) َلَق���ْد َخَلْقَنا 

ْن�َش���اَن يِف �أَْح�َشِن َتْق���ِومٍي(  ، ويقول �أي�شاً: )  �ْلأِ

أَْح�َشَن �ُشَوَرُكْم َو�إَِلْيِه �مْلَ�ِشرُ(  .  َرُكْم َفا َوّ َو�شَ

ن�شان من خالل  م هذ� �لإ
ّ
ثالثاً � �أن �هلل تعاىل كر

دم �أبي  �أم���ره تعاىل �ملالئكة كلهم بال�شجود لآ

�لن�شاني���ة فقال تع���اىل :  ) َو�إِْذ ُقْلَنا ِلْلَمالِئَكِة 

َدَم َف�َشَجُدو� �إَِلّ �إِْبِلي�َص(  . ��ْشُجُدو� ِلآ

ن�شان بالعقل  رابعاً � �أن �هلل تعاىل �أكرم هذ� �لإ

و�لتفك���ر ، وبال�شمع و�لب����ر وبقية �حلو��ص 
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َجُكْم ِمْن ُبُطوِن 
َ
 �أَْخر

ُ حي���ث يقول تعاىل : ) َو�هللَّ

ْمَع  َهاِتُكْم ل َتْعَلُموَن �َشْيئ���اً َوَجَعَل َلُكُم �ل�َشّ َُمّ
أ �

وَن(  
ُ
ْفِئَدَة َلَعَلُّكْم َت�ْشُكر ْب�َشاَر َو�ْلأَ َو�ْلأَ

ن�شان  خام�ص���اً � �إن �هلل تع���اىل نفخ يف ه���ذ� �لإ

نفخ���ة م���ن روح���ه وبذلك حتق���ق ل���ه �ل�شمو 

�لروح���ي ، و�لروح �لعلوي ، فق���ال تعاىل  : ) 

ْيُتهُ َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعو� َلهُ  َفاإَِذ� �َشَوّ

ن�شان ، وهذ�  �َشاِجِديَن(  وهذ� �أعظم تكرمي لالإ

يفر�ص على كل �إن�ش���ان �أن يحرتم �أي �إن�شان 

مهما كان ، �إحرت�ماً ملا حتمله من هذه �لنفخة 

ن�شان �أن يعتدي  �ملباركة ، فكيف يت�شنى لالإ

على من فيه نفخًة من روح �هلل تعاىل ؟ ! ! .

ر�ص  �صاد�ص���اً � جعله �هلل تعاىل خليف���ة يف �لأ

دون �ملالئك���ة ، و�جلّن �أجمعني فقال تعاىل : 

ْر�ِص  َك ِلْلَمالِئَكِة �إيِِنّ َجاِعٌل يِف �ْلأَ ) َو�إِْذ َق���اَل َرُبّ

َع���ُل ِفيَها َم���ْن ُيْف�ِشُد ِفيَها  َخِليَف���ًة َقاُلو� �أجََتْ

�ُص  َماَء َوَنْحُن ُن�َشِبُّح ِبَحْمِدَك َوُنَقِدّ َوَي�ْشِف���ُك �لِدّ

أَْعَلُم َم���ا ل َتْعَلُموَن(  وهذ� �رف  َل���َك َقاَل �إيِنيِّ �

عظي���م مل تنل���ه �ملالئك���ة �لذي���ن ل يع�شون 

�هلل م���ا �أمره���م و�أنهم م�شتغرق���ون يف �لذكر ، 

و�لت�شبيح، و�لتبجيل هلل تعاىل .

 له���ذ� �لن�شان 
ّ
�ص���ابعاً  � �أن �هلل تع���اىل �شخر

كل م���ا يف هذ� �لكون ب�شمو�ت���ه و�أر�شه ، وما 

فيهم���ا وما بينهما من �شمو�ص و�أقمار وجنوم 

 َلُكْم 
َ
ر وكو�ك���ب وجمر�ت فقال تعاىل: ) َو�َشَخّ

ْر�ِص َجِميعاً ِمْنهُ �إَِنّ  َم���اَو�ِت َوَما يِف �ْلأَ َما يِف �ل�َشّ

وَن(  .
ُ
ر ياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفَكّ يِف َذِلَك َلآ

ثامن���اً  � �أن �هلل تعاىل حرر ه���ذ� �لن�شان، �أي 

ي خملوق مهما كان  �لب�رية من كل عبودية لأ

ف�شله وعظمته ، ويف ذلك قمة �لتحرر ، حيث 

نق���ل م���ن عبودية �لب����ر و�خل�ش���وع لهم �إىل 

عبودية �هلل تعاىل .

  فق���د بعث �لر�ش���ول �شل���ى �هلل عليه و�شلم 

يف ع�ر �ش���اد فيه �ل�رك �لع���امل كله و�ربت 

�لوثني���ة �أطنابها ب���ني �لنا�ص ، �ش���و�ء كانت 

بني �لعرب �أم غرهم ، فكان �لنا�ص يعبدون 

�شنام  نو�ع من �ملخلوقات من �لأ ويخ�شعون لأ

ديان  و�لب�ر ، حتى بلغ �ل�رك بع�ص منت�شبي �لأ

�ل�شماوي���ة ويعتقدون �أن �شيدن���ا عي�شى هو 

ثالث ثالث���ة ) �هلل ، مرمي ، عي�شى ( و�إن كانو� 

يقول���ون يف عبارة غر مفهوم���ة وهي ) ثالثة 

أنقذ �هلل تعاىل  يف و�ح���د ، وو�حد يف ثالثة ( ، فا

�لب�رية من ه���ذ� �خل�شوع و�لعبودية لغر �هلل 

تع���اىل ، ودعا �إىل توحيد �هلل وحده يف ربوبيته 

و�ألوهيت���ه ، و��شتحقاقه للعبودي���ة و�لطاعة 

�ملطلقة ل���ه وحده دون �شو�ه ، فرفع �شعار ) 

ل �إل���ه �إلّ �هلل وحده ل �ريك له ( وهذه خال�شة 

�شالم حيث عرب عنها ربعي بن عامر  ر�شالة �لإ

عندما خاطب عظم���اء �لفر�ص فقال : ) �إن �هلل 

�بتعثن���ا لنخرج من �شاء م���ن عبادة �لعباد �إىل 

عب���ادة �هلل ، وم���ن �شيق �لدني���ا �إىل �شعتها ، 

ديان (  . ديان �إىل عدل �لأ ومن جور �لأ

�شالم    وه���ذ� هو �جلديد �لذي �لذي �أتى به �لإ

يف �لع����ر �لذي �شادت في���ه �لوثنية و�ل�رك 

، وله���ذ� �لتوحي���د �آث���ار عظيمة عل���ى نف�شية 

�ملوح���د ، و�شلوكيات���ه وت�رفات���ه ، حي���ث ل 

ي�شجد ول يركع ، ول يخ�شع �إلّ هلل تعاىل وحده 

.

تا�ص���عاً � رف�ص �لو��شطة ب���ني �لعبد وربه ، 

دي���ان �ل�شماوية �  فق���د �إبتدع معظم �أه���ل �لأ

ناهيك عن غرها � و�شائط بني �لن�شان وربه 

ميان ب���اهلل تعاىل يف �لظاهر  حت���ى ولو كان �لإ

، �أو بوحد�ني���ة �هلل تعاىل موج���ود�ً ، وظهر �أثر 

ذلك يف ت�رفات �لق�شي�شيني مع �أتباعهم يف 

�إعرت�فهم بذنوبهم �أمام ه���وؤلء �لق�شي�شيني 

، ث���م �إعطائهم �شكوك �لغف���ر�ن ، ويف بع�ص 

حي���ان كان���ت تعط���ى �شك���وك �لغف���ر�ن  �لأ

حت���الل كم���ا يف  �شتعم���ار و�لإ �شتغ���الل و�لإ لالإ

َخُذو�  �حلروب �ل�شليبية ،  فق���ال تعاىل : ) �َتّ

�ِشيَح   َو�مْلَ
ِ أَْرَباباً ِمْن ُدوِن �هللَّ أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم � �

ُو� �إَِلّ ِلَيْعبُُدو� �إَِلهاً َو�ِحد�ً ل �إَِلَه 
ْمَيَ َوَما �أُِمر

�ْبَن َمر

ُِكوَن (  يقول �لفرن�شي  ا ُي�رْ �إَِلّ ُهَو �ُشْبَحاَنهُ َعَمّ

�يت���ني دينيه �لذي �شمى نف�ش���ه بعد �إ�شالمه 

) ن����ر �لدين ( يف كتاب���ه ) حممد ر�شول �هلل ( 

وهو يتحدث عن مي���ز�ت �لر�شالة وعامليتها 

ودوره���ا �ملمك���ن يف �مل�شتقب���ل �إذ يق���ول : 

) وهن���اك �ش���يء مهم وه���و �نتف���اء �لو��شطة 

بني �لعب���د وربه ، وهذ� هو �ل���ذي وجده �أهل 

�ر�ر  �شالم ، خللوه من �لأ �لعقول �لعملية يف �لإ

ومعبادة �لقدي�شني ، ول حاجة به �إىل �لهياكل 

ر�ص كلها م�شجد هلل ، وفوق  ن �لأ و�ملعابد ، لأ

عتقاد باهلل  ذلك قد يجد بع�ص �أهل مذهب �لإ

�شالم  دون غره من �لتطلع ... قد يجدون يف �لإ

عتقاد ب���اهلل فيجدون فيه  �ملذه���ب �لنقي لالإ

�أبدع و�أ�شمى �أعمال �لعبادة (  .
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عا����رشًا � حتري���ر �لن�ش���ان م���ن �خل���وف من 

آب���ة ، م���ن  أ����ص و�لكا �مل�شتقب���ل و�لقل���ق و�ليا

خذ بكل  ميان بالق�شاء و�لق���در مع �لأ خ���الل �لإ

�شباب �ملادية . �لأ

ن�شان   فهذ� �لميان بالق�شاء و�لقدر يجعل �لإ

م���ان ويف حالة  من و�لأ �ملوؤم���ن يف حالة م���ن �لأ

�لع���زة و�لح�شا����ص بالكر�م���ة ، وع���دم �له���م 

�شى على ما فاته ما د�م مل يق�ر يف  و�حلزن و�لأ

نه من عند �هلل تعاىل فقال  �شباب ، لأ خ���ذ بالأ �لأ

ْر�ِص َول   يِف �ْلأَ
ٍ
���اَب ِمْن ُم�ِشيَبة تعاىل : ) َما �أَ�شَ

�أََها �إَِنّ  يِف �أَْنُف�ِشُك���ْم �إَِلّ يِف ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل �أَْن َنرْبَ

 َي�ِشٌر (  .
ِ َذِلَك َعَلى �هللَّ

 فهذ� �لمي���ان يجعل �شاحبه يف تو�زن نف�شي 

و��شتقر�ر حقيق���ي ، و�إطمئنان كبر ، حيث ل 

توؤث���ر فيه �مل�شائب ول جتعله هلعاً ، كما �أن � 

لنعم و�مل�ر�ت ل جتعله مغرور�ً بطر�ً .

اأح���د ع�رش � �ح���رت�م عقل �لن�ش���ان وحتريره 

�ش���الم قيمة  م���ن �خلر�ف���ات ، فقد �أعط���ى �لإ

أمر بالنظر  ن�شان وتفكره ، فا ك���ربى للعقل �لإ

عتبار ، وجع���ل �لتفكر يف خلق �ل�شماو�ت  و�لإ

ر����ص و�قامة �حلج���ة و�لربه���ان �لعقلي ،  و�لأ

و� َماَذ� يِف 
ُ
فري�ش���ة فقال تع���اىل : ) ُقِل �ْنُظ���ر

ياُت َو�لنُُّذُر  ْر�ِص َوَما ُتْغِن���ي �ْلآ َم���اَو�ِت َو�ْلأَ �ل�َشّ

ِمنُ���وَن (  ، و�لن�شو�ص �ل�رعية  ْ
َعْن َق���ْوٍم ل ُيوؤ

يف �إح���رت�م �لعق���ل و�أهمية �لفك���ر ، و�لتدبر ، 

و�لتعق���ل و�لتفقه ، ... �أكرث م���ن �أن حت�شى ، 

�إ�شاف���ة �إىل �أن �لعقل هو مناط �لتكليف ، كما 

�شالم عن حرب حقيقية �شد �خلر�فات  �أعلن �لإ

باجل���ن  �شتعان���ة  و�لإ و�ل�شع���وذة   ، و�لدج���ل 

و�لعفاريت ، ونحوها ، من حيث �أنه ح�ر �لعلم 

بالغي���ب  يف ذ�ت �هلل �لعلية فقط ، قال تعاىل 

���ُنّ �أَْن َلْو َكاُنو� َيْعَلُموَن  َنِت �جْلِ  َتَبَيّ
َّ
���ا َخر : ) َفَلَمّ

�ْلَغْيَب َما َلِبُث���و� يِف �ْلَعَذ�ِب �مْلُِهنِي(  وح����كى 

َماَء  �ْشَنا �ل�َشّ ���ا مَلَ أََنّ �هلل ع���ن �جلّن قول������هم : ) َو�

�شاً �َشِديد�ً َو�ُشُهباً  (  .
َ
َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحر

ن�شان و�جلن    وم���ن حيث �لعالقة ب���ني �لإ

، ب���نّي �هلل تع���اىل ب�ش���ورة قاطع���ة �أن �جلن ل 

ن�شان  ميلك���ون �شيئ���اً م���ن �ل�شلطان عل���ى �لإ

، فال�شلط���ان هلل تع���اىل ، فق���ال تع���اىل عل���ى 

ْن�ِص َيُعوُذوَن  هُ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن �ْلأِ أََنّ ل�شانهم : )َو�

ِنّ َفَز�ُدوُهْم   َرَهقاً (  .
ِبِرَجاٍل ِمَن �جْلِ

  ويف ه���ذ� �ملجال فقد �أغلق �هلل تعاىل كل 

م�ش���ادر �ملعرف���ة بالغيب ) �جل���ن و�ملالئكة 

خر ( �إلّ م�ش���در�ً و�حد�ً فقط ، وهو  و�لع���امل �لآ

�لوح���ي �ل�شحي���ح �ملتمثل يف �لق���ر�آن �لكرمي 

حادي���ث �لثابتة حيث يح���رم �خلو�ص يف  ، و�لأ

ه���ذ� �لع���امل �إلّ من خالل �لوح���ي ، ولذلك منع 

نه  �لعق���ل عن �خلو�ص يف ه���ذ� �لباب فقط ، لأ

ل ي�شتطي���ع �لو�شول فيه �إىل �أي �شيء ، لذلك 

�ش���الم �إىل ما هو جمال���ه وهو �لكون  وجه���ه �لإ

د�ء  �ملادي �لف�شيح ، وهذ� هو �ملطلوب منه لأ

ر�شال���ة �ل�شتخ���الف و�لتعمر �لت���ي خلق �هلل 

جلها مع حتقي���ق غاية �لعبودية �لتي  تعاىل لأ

ت�شل���ح هذ� �لن�شان ليك���ون �أهالً ملا كلف �هلل 

�شالح . تعاىل به من �ل�شالح و�لإ

  ولذلك ف���اإن �لعقول �لكب���رة لفال�شفة 

غريق ) �أمثال �أر�شطو و�شقر�ط (  �ليون���ان و�لإ

�ن�شغلت بعامل ما ور�ء �لطبيعة ) �مليتافيزيقيا( 

مئات �ل�شنني ، ومل حتقق نتائج مفيدة تذكر، 

يف حني �أن علماء �مل�شلمني �لذين �شارو� على 

منهج �لقر�آن ، و�ملنهج �لتجريبي �ملنبثق منه، 

ومل ي�شغل���و� عقوله���م بعامل م���ا ور�ء �لطبيعة 

ن�شاني���ة و�لكونية  ، ب���ل �أ�شغلوه���ا بالعلوم �لإ

و�لطبيعية ، �إ�شتطاعو� خ���الل فرتة وجيزة �أن 

يبدع���و� يف خمتلف �لعل���وم ، ويحققو� ح�شارة 

خالل �أقل من قرنني .

�لتوجي���ه  به���ذ�  �ش���الم  �لإ يكت���ف  ومل    

�لرب���اين �لعظيم ، بل �أر�ش���د �لعقل ، و�شاعده 

عل���ى معرف���ة ما يف �لك���ون من �أ����ر�ر و�خت�ر 

ل���ه �لطريق يف كثر م���ن �لق�شاي���ا �لعلمية ، 

فعل���ى �شبيل �ملث���ال �أو�شح ل���ه كيفية خلق 

�لكون، و�أن مرجع���ه �إىل دخان ) غاز�ت ( فماء 

، فقطع���ة و�حدة تفتت منها بقي���ة �ل�شمو�ت 

و� 
ُ
ِذيَن َكَفر  �َلّ

َ
ر����ص فقال تعاىل : ) �أََومَلْ َير و�لأ

ْر�َص َكاَنَتا َرْتقاً َفَفَتْقَناُهَما  َم���اَو�ِت َو�ْلأَ أََنّ �ل�َشّ �

ِمنُوَن  ْ
 �أََفال ُيوؤ

ّ
 َح���ٍي

ٍ
ء

ْ
 ُكَلّ �َشي

ِ
���اء َوَجَعْلَن���ا ِمَن �مْلَ

(  ناهي���ك عن خل���ق �لن�ش���ان ، ومر�حل حياته 

يف بطن �أم���ه بدقة متناهي���ة مل ي�شتطع �لعلم 

�حلدي���ث �أن يتجاوزها عل���ى �لرغم من تقدمه 

�لهائل يف هذ� �ملجال .

 

�شا�شية  �شاف���ة �إىل هذه �لنق���اط �لأ    وبالإ

�خلا�شة بالتكرمي �لرباين فاإننا نركز على �أهم 

ن�ش���ان ، �خلا�شة  مظاه���ر تك���رمي �هلل تعاىل لالإ

باحلري���ة �لديني���ة و�ل�شيا�شي���ة و�لجتماعي���ة 

و�لقت�شادي���ة ، وه���ي م���ا ت�شم���ى باحلريات 

�لعام���ة يف �لفكر �ملعا����ر ، وهي نف�شها مثار 

جدل ب���ني �ملفكري���ن ، و�ملد�ر����ص �لفكرية 

�ملتنوعة .

  و�ملق�ش���ود باحلري���ات �لعام���ة ، وه���ي 
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حق���وق يتمت���ع به���ا �لف��������رد ب�شبب طبيعته 

�لب�رية ، �أو نظر�ً لع�شويته يف �ملجتمع ، يحقق 

بها �لفرد م�شاحل���ه �خلا�شة ، وي�شهم بها يف 

حتقيق �مل�شالح �مل�شرتك���ة للبالد ، ول يحد 

خرين   منها �إلّ يف حالة �ل�ر�ر مب�شالح �لآ

  وق���د كفل���ت معظ���م �لد�شات���ر ه���ذه 

�حلري���ات ب�شكل و��شح ، فعلى �شبيل �ملثال 

تكفل �لد�شتور �لقطري �جلديد هذه �حلريات 

�لعامة ب�شكل و��شح حيث ن�شت �ملادة )34( 

عل���ى �أن  : ) �ملو�طنون مت�شاوون يف �حلقوق 

و�لو�جبات �لعامة ( . 

ون�شت �مل���ادة )35(  على �أن : ) �لنا�ص 

مت�شاوون �أم���ام �لقانون. ل متيي���ز بينهم يف 

�ش�����ل، �أو �للغ�����ة،  ذلك ب�شب���ب �جلن�ص، �أو �لأ

�أو �لدين ( . 

 ون�ش���ت �ملادة )36( على �أن  : ) �حلرية 

�ل�شخ�شي���ة مكفول���ة. ول يج���وز �لقب�ص على 

�إن�شان �أو حب�ش���ه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته 

قامة �أو �لتنقل �إل وفق  �أو تقيي���د حريته يف �لإ

�أحكام �لقانون.

ول يعر�ص �أي �إن�شان للتعذيب �أوللمعاملة 

�حلاطة بالكر�م���ة ، ويعت���رب �لتعذيب جرمية 

يعاقب عليها �لقانون ( . 

�شافة �إىل ذلك فاإن منظمة �ملوؤمتر    وبالإ

�شالم���ي ق���د �أ�ش���درت وثيق���ة نوق�شت يف  �لإ

�شيغته���ا �لنهائية من قبل �خلرب�ء و�لوزر�ء ، 

ت�شمنت جمموعة م���ن �ملبادئ �لعامة �ملهمة 

حكام �لتف�شيلية ، منها :  و�لأ

1 � �لب����ر جميعه���م �أ����رة و�ح���دة جمعت 

دم ، وجميع  بينه���م �لعبودي���ة هلل ، و�لبن���وة لآ

ن�شانية  �لنا�ص مت�شاوون يف �أ�ش���ل �لكر�مة �لإ

ويف �أ�ش���ل �لتكلي���ف و�مل�شوؤولية دون متييز 

بينه���م ب�شبب �لع���رق ، �أو �لل���ون ، �أو �للغة ، 

�أو�لقلي���م ، �أو �جلن����ص �أو �ملعتق���د �لديني ، 

جتماعي ،  نتماء �ل�شيا�ش���ي ، �أو �لو�شع �لإ �أو�لإ

عتبار�ت . �أو �لطبقي ، �أو غر ذلك من �لإ

ن�شان يف  2 � �أكدت �لوثيق���ة على حرمة �لإ

حيات���ه ، وبعد موت���ه ، و�حلفاظ على �شمعته ، 

رغام ،  وعلى عدم جو�ز ممار�شة �أي لون من �لإ

�أو �ل�شغط عليه ل���رتك دينه �إىل دين �آخر ، �أو 

�إىل غر دين ، كما ل يجوز ��شتغالل فقره ، �أو 

جهله لتغير دينه .

3 � و�أك���دت �لوثيق���ة �أي�ش���اً عل���ى حرية 

�لر�أي و�لتعبر وح���ق كل �إن�شان يف �لوظائف 

نتخابات على �أ�شا�ص �مل�شاو�ة  . و�لإ

  و�أم���ا جامعة �لدول �لعربية فلم يت�شمن 

ميثاقه���ا �ملكون من ع�رين مادة مع مالحقها 

ن�شان ،  �لثالث���ة �أي بند �ريح حول حق���وق �لإ

ومل ي�شدر منها ميثاق خا�ص بها ، على �لرغم 

من �أن معظم دولها قد ن�شت د�شاترها على 

حقوق �لن�شان  . 

اأن���واع احلري���ات العام���ة وموقف  

�صام منها :  الإ

ميكن تق�شيم �حلريات �لعامة �إىل : 

�حلرية �لفكرية ، و�لدينية 

�حلري���ة �لقت�شادية ) حري���ة �مللكية ، وحرية 

�لعمل ( 

�حلرية �ل�شيا�شية 

�حلرية �لعلمية و�لثقافية 

اأعظم  م���ن  حماي��������ة احلري������ات 

ن�صان:  الكرامات لاإ

ن�ش���ان ل ميك���ن �أن تتحقق    �إن كر�م���ة �لإ

يف ظ���ل �لكب���ت و�لظل���م و�لتع�ش���ف ، و�إمن���ا 

ن�ش���ان متالزم���ة مع حق���ه يف �حلرية  كر�م���ة �لإ

�لفكرية و�لديني���ة ، و�ل�شيا�شية ، و�ملدنية ، 

و�لجتماعي���ة ، و�لقت�شادية ) حرية �مللكية ، 

حرية �لعمل ( و�لعلمية و�لثقافية ونحوها .

فر�د كل نوع باحلديث    ول ي�شع �ملجال لأ

�ش���الم من كل  �ل�شام���ل �ملت�شم���ن موقف �لإ

حري���ة من هذه �حلريات ، و�إمنا نتحدث ب�شكل 

عام عنها بحيث ل يتجاوز ذكر �ملبادئ �لعامة 

مع بع�ص �أدلتها باإيجاز : 

اأولً � احلرية الفكرية: 

�ش���الم لي�شت    �إن �حلري���ة �لفكري���ة يف �لإ

ن�ش���ان و�إمنا هي ح���ق �هلل تعاىل  جم���رد حق لالإ

على �لن�ش���ان �أي�شاً ، وه���ذه �حلرية تقت�شي 

عدة �أمور من �أهمه���ا : �إحرت�م �لعقل و�لعناية 

ب���ه ، وت�شغيل���ه ، وحتريك���ه ، وع���دم جتميده 

مور  من خالل �لتقلي���د ، و�لتع�شب ، وهذه �لأ

وغره���ا بارزة جد�ً يف �ل�ش���الم فقد �أعلى من 

أن���ه ، فجعل���ه مناط  أن �لعق���ل ، ورف���ع �شا �ش���ا

�لتكلي���ف ، ف���ال تكلي���ف �إلّ بالعق���ل ، وجعله 

دلي���اًل على وج���وده ، وحجة عل���ى وحد�نيته ، 

ختالف  ب���ل �أمر �هلل تعاىل بالرج���وع �إليه عند �لإ

َهاَنُكْم �إِْن 
ْ
�لعقلي فقال تعاىل : ) ُقْل َهاُتو� ُبر

اِدِقنَي(  . ُكْنُتْم �شَ
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  وق���د ��شتعمل �لقر�آن �لكرمي م�شتقات “ 

عق���ل “ يف ت�شع و�أربعني �آي���ة ، ب�شيغة �لفعل 

�ملا�شي  ) عقلوه ( مرة و�حدة ، و�لبقية بفعل 

�مل�شارع �ش���و�ء بلفظ �لغائب ) يعقلها ( مرة 

و�ح���دة ، �أم بلفظ �ملتكل���م مع �لغر ) نعقل ( 

مرة و�حدة ، �أم بلفظ �جلمع �لغائب ) يعقلون ( 

�ثنان وع�رون مرة �أم ب�شيغة �جلمع �ملخاطب 

) تعقلون ( �أربعة وع�رون مرة  .

  ومل ي���رد لف���ظ ) �لعق���ل ( بال�شم معرفاً 

�أو نك���رة يف �لقر�آن �لك���رمي ولكن ورد مر�دفه 

لب���اب ( وهو جمع �لل���ب وهو �لعقل  مث���ل ) �لأ

�ش���ت ع�رة مرة  ، و) �حُللُم ( ب�شم �حلاء و�لالم 

مبعن���ى �لعقل مرت���ني  ، و ) ِحْجر ( بك�ر �حلاء 

و�شك���ون �جليم مبعنى �لعقل مرة و�حدة  ، و ) 

�لنَُهى ( ب�شم �لنون وفتح �لهاء مبعنى �لعقل 

مرت���ني  و ) �لقلب ( وجمعه ، يف عدة �آيات  ، و 

) �لفوؤ�د ( وجمعه يف عدة �آيات �أخرى  ، �إ�شافة 

�إىل �آيات كثرة يف �لنظ���ر و�لتدبر ، و�لتب�ر ، 

ونحوها.

يات �لكرمية �لكثرة حول �لعقل  فهذه �لآ

خرى يفهم منه���ا بو�شوح ما  وم�شطلحات���ه �لأ

يلي : 

1 � �إح���رت�م �لعق���ل ، و�لثناء علي���ه و�أنه له 

�شالم ، و�أنه �ل�شاهد �لثاين  مكانة عظيمة يف �لإ

بعد �شاهد �لوحي ل�شدق �لر�شالت �ل�شماوية 

�ش���الم ، وبالتايل فال ميكن �أن  �لتي خامتها �لإ

يتعار����ص �لنقل �ل�شحيح �خلايل عن �لعو��ص 

�شالم  م���ع �لعقل �ل�شلي���م ، وقد �ألف �شي���خ �لإ

�ب���ن تيمية رحم���ه �هلل كتاباً يف �أح���د ع�ر جملد�ً 

ح���ول ) درء تعار����ص �لعق���ل و�لنق���ل ( حيث 

�أثب���ت �أن ه���ذ� �لتعار�ص غ���ر و�رد ف�شالً عن 

�لبحث عن �جلم���ع بينهما ، وهو بذلك رد على 

عدد من �لعلماء �لذين حاولو� �لتوفيق بينهما 

عند �لتعار�ص  .

  وه���ذ� هو �حلق �لذي ل حميد عنه ، وذلك 

ن �لعقل خمل���وق هلل تعاىل و�لوحي منزل من  لأ

عنده ، فكيف يتعار�ص كتابه �ملنزل �مل�شطور 

مع كتابه �ملفتوح  ؟

م���ر باإعمال �لعق���ل وت�شغيله ، حيث  2� �لأ

َماَو�ِت  و� َماَذ� يِف �ل�َشّ
ُ
قال �هلل تعاىل : ) ُقِل �ْنُظر

ي���اُت َو�لنُُّذُر َعْن َقْوٍم ل  ْر����صِ َوَما ُتْغِني �ْلآ َو�ْلأَ

���ا �أَِعُظُكْم  َ ِمنُ���وَن(   وق���ال تع���اىل : ) ُقْل �إمَِنّ ْ
ُيوؤ

و� 
ُ
ر �َدى ُثَمّ َتَتَفَكّ

َ
 َمْثَنى َوُفر

ِ َّ ِبَو�ِحَدٍة �أَْن َتُقوُمو� هللِ

 َلُكْم َبنْيَ 
ٌ
 �إِْن ُهَو �إَِلّ َنِذير

َما ِب�َشاِحِبُكْم ِم���ْن ِجَنّةٍ

م���ر �لرباين  َي���َدْي َع���َذ�ٍب �َشِدي���ٍد(  .    وم���ع �لأ

�أر�شدن���ا �لقر�آن �لك���رمي �إىل �لنظ���ر �ل�شمويل 

ر����ص ، و�لنظر �جلزئي  يف خل���ق �ل�شمو�ت و�لأ

�لتف�شيل���ي يف كل �شيء من ه���ذ� �لكون، ويف 

فاق . نف�ص و�لآ �لأ

  ويف �حل���ث عل���ى �لنظ���ر �ل�شم���ويل �لعام 

َم���اَو�ِت  يق���ول �هلل تع���اىل : ) �إَِنّ يِف َخْل���ِق �ل�َشّ

ِتي  ْر����صِ َو�ْخِتالِف �لَلّْيِل َو�لَنَّهاِر َو�ْلُفْلِك �َلّ َو�ْلأَ

 
ُ أَْنَزَل �هللَّ ا َيْنَفُع �لَنّا����صَ َوَما � ���ِري يِف �ْلَبْحِر مِبَ جَتْ

ْر�َص َبْعَد َمْوِتَها  أَْحَيا ِبِه �ْلأَ  َفا
ٍ
 ِمْن َماء

ِ
َماء ِمَن �ل�َشّ

َياِح 
ّ
ِي���ِف �لِر  َوَت�رْ

ٍ
���ة َوَب���َثّ ِفيَه���ا ِم���ْن ُكِلّ َد�َبّ

 
ٍ

يات ْر�ِص َلآ  َو�ْلأَ
ِ
َماء ِر َبنْيَ �ل�َشّ َحاِب �مْلُ�َشَخّ َو�ل�َشّ

ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن(  . ويف �حلث على �لنظر �جلزئي 

ْر�ِص ِقَطٌع ُمَتَجاِوَر�ٌت  يقول �هلل تعاىل : ) َويِف �ْلأَ

ْنَو�ٌن َوَغْرُ  أَْعَن���اٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل �شِ َوَجَنّاٌت ِمْن �

���ُل َبْع�َشَها   َو�ِحٍد َوُنَف�ِشّ
ٍ
���اء ْن���َو�ٍن ُي�ْشَقى مِبَ �شِ

 ِلَقْوٍم 
ٍ

يات ُكِل �إَِنّ يِف َذِل���َك َلآ َعَلى َبْع����صٍ يِف �ْلأُ

َيْعِقلُوَن(  .

 
ٍ

يات يتان ختمتا بقوله تعاىل ) َلآ   وهاتان �لآ

ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن ( مم���ا يدل على �أهمية �لعقل ، 

و�حلث على ت�شغيله وتفعيله ، ووردت كذلك 

�آي���ات كثرة يف هذ� �ملعنى ، وتختم كذلك �إما 

بنف�ص �خلامتة ، �أو مبا هو قريب منه .

نف�ص يقول �هلل تعاىل : )    ويف �لنظر �إىل �لأ

وَن(   بل يقول �لقر�آن 
ُ

َويِف �أَْنُف�ِشُك���ْم �أََفال ُتْب�رِ

يات �لكثرة  �لك���رمي بكل ثقة وثب���ات :  �إن �لآ

فاق �لتي يكت�شفها �لعلم على  نف�ص و�لآ يف �لأ

 �لزمن �شتوؤدي ل حمال���ة �إىل هد�ية �لعقل 
ّ
م���ر

أن هذ� �لقر�آن هو  ميان ب���ا هد�ي���ة كاملة �إىل �لإ

�حل���ق حيث يقول تعاىل : ) �َشُنِيِهْم �آَياِتَنا يِف 

ُقّ  هُ �حْلَ أََنّ َ َلُهْم � َف���اِق َويِف �أَْنُف�ِشِهْم َحَتّى َيَتَبنَيّ �ْلآ

 �َشِهيٌد(  .   
ٍ
ء

ْ
هُ َعَل���ى ُكِلّ �َشي أََنّ َك � َِبّ

�أََومَلْ َيْك���ِف ِبر

وقد �أثن���ى �هلل تعاىل على �لعق���ل و�شاحبه يف 

أ�شن���د �إليهم ف�شل �لقدرة على  عدة �آيات ، فا

عتب���ار ، فقال  تعاظ و�لإ �لتذك���ر و�لتفق���ه و�لإ

ِذي���َن َيْعَلُموَن  تع���اىل : ) ُقْل َه���ْل َي�ْشَت���ِوي �َلّ

ْلَباِب(    �أُوُلو �ْلأَ
ُ
���ر ا َيَتَذَكّ َ ِذي���َن ل َيْعَلُموَن �إمَِنّ َو�َلّ

وقال تعاىل بعد ذكر عدة �آيات كونية : )....... 

ْلَباِب(  بل �إن �هلل  ويِل �ْلأَ ى ِلأُ
َ
�إَِنّ يِف َذِل���َك َلِذْك���ر

تع���اىل ح�ر �لتذكر �لنافع يف �أ�شحاب �لعقول 

ْلَباِب(  . ُ �إَِلّ �أُوُلو �ْلأَ
ر َكّ فقال تعاىل : ) َوَما َيَذّ

أن �أ�شحاب �لعقول    كما �أن �هلل تعاىل بنّي با

�لكاملة ه���م �لذين ي�شتفي���دون من �ملا�شي 

وغره فقال تع���اىل : ) َلَقْد َكاَن يِف َق�َش�ِشِهْم 

ْلَب���اِب(  كم���ا �أن �هلل تعاىل بنّي  ويِل �ْلأَ ٌة ِلأُ ِع���رْبَ

لباب �ل�شليم���ة هم وحدهم �لذين  أن �أويل �لأ ب���ا

ي�شتمعون �شماعاً جيد�ً ، ومييزون بني �لقول 

�ش���و�أ ، و�لقول �حل�ش���ن ، ثم بني  �ل�ش���يء و�لأ
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ح�شن ، �أنهم لديهم  �لقول �حل�شن ، و�لقول �لأ

ولويات ،  و�ملوز�ن���ات فقال تعاىل :  فق���ه �لأ

ِبُع���وَن �أَْح�َشَنهُ  ِذي���َن َي�ْشَتِمُع���وَن �ْلَقْوَل َفَيَتّ )�َلّ

 َو�أُوَلِئَك ُه���ْم �أُوُلو 
ُ ِذي���َن َهَد�ُه���ُم �هللَّ �أُوَلِئ���َك �َلّ

ْلَباِب(   .  �ْلأَ

با�شتعم���ال دقي���ق و�شحي���ح  م���ر  �لأ  �  3

و�شام���ل مل�ش���ادر معلومات �لعق���ل ب�شورة 

أريخ  �شحيح���ة : من �لتج���ارب �ملمثل���ة يف �لتا

وق�ش����ص �ملا�شي���ني بحيث يحلله���ا �لعقل 

وي�شتفي���د منها فقال تع���اىل : ) َلَقْد َكاَن يِف 

ويِل (  �أي ل���ذوي �لعقول  ٌة ِلأُ َق�َش�ِشِه���ْم ِع���رْبَ

�لذي���ن ي�شتفيدون م���ن �يجابي���ات �ملا�شي 

ويتعظ���ون م���ن �شلبياته ، لكنه���م ل يقفون 

عند �ملا�شي ، ول يجم���دون عنده ، بل ) ِتْلَك 

ةٌ َق���ْد َخَلْت َلَها َما َك�َشَب���ْت َوَلُكْم َما َك�َشْبُتْم  َُمّ
أ �

���ا َكاُنو� َيْعَملُ���وَن(   بل �إن �هلل  أَل���وَن َعَمّ َول ُت�ْشا

عتبار يف �شب���ع �آيات ،  تع���اىل �أمر �لعق���الء بالإ

�شتف���ادة من �ملا�شي ، و�مل�شاهد ، فقال  و�لإ

ْب�َشاِر(   تعاىل :      )........ َفاْعَترِبُو� َيا �أُويِل �ْلأَ

�شتفادة من �حلو��ص �خلم�ص    وكذل���ك �لإ

م���ن �لنظ���ر و�لب����ر و�ل�شمع فق���ال تعاىل يف 

َهَنَّم َكِثر�ً  أَْنا جِلَ و�ش���ف �أهل �لنار : ) َوَلَقْد َذَر�

ْن�ِص َلُه���ْم ُقلُ���وٌب ل َيْفَقُهوَن  ���ِنّ َو�ْلأِ ِم���َن �جْلِ

وَن ِبَها َوَلُهْم �آَذ�ٌن ل 
ُ

ِبَه���ا َوَلُهْم �أَْعنُيٌ ل ُيْب����رِ

ُلّ  ْنَعاِم َب���ْل ُهْم �أَ�شَ َي�ْشَمُع���وَن ِبَه���ا �أُوَلِئَك َكاْلأَ

�أُوَلِئَك ُهُم �ْلَغاِفلُوَن(  .   

 وه���ذ� �ملنه���ج �لدقي���ق �لقائ���م عل���ى 

��شتعم���ال �لعقل و�شفاء م�ش���ادره معرفية، 

بد�ع،  يو�ش���ل �شاحب���ه �إىل �حل���ق ، وعل���ى �لإ

و�لتخطي���ط   ، �ملا�ش���ي  م���ن  و�ل�شتف���ادة 

للم�شتقبل ، وهو �لذي تبنى به �حل�شارة .

   ب���ل �إن �هلل تع���اىل �أمر بالنظ���ر يف �لكون 

كل���ه ، ويف خلق���ه ، ويف طعام���ه و�ر�به ، وغر 

ذل���ك حتى يكون جم���ه دقيقاً ،  فقال تعاىل : 

ْر�ِص  َماَو�ِت َو�ْلأَ و� يِف َمَلُكوِت �ل�َشّ
ُ
أََومَلْ َيْنُظ���ر � (

  ) 
ٍ
ء

ْ
 ِمْن �َشي

ُ َوَما َخَلَق �هللَّ

ْن�َشاُن مِمَّ ُخِلَق(   وقال تعاىل : ) َفْلَيْنُظِر �ْلأِ

و�ملق�شود بذلك �أن تنظر �لعني نظرة دقيقة 

و�أن يجعلها �لعقل حتليالً �شامالً عميقاً ، وهذ� 

ما عرب عن���ه �لقر�آن �لكرمي بالب�شار �لذي هو 

�لروؤي���ة �ملعنوية �لعقلي���ة �لناجتة عن �لروؤية 

ا  أََنّ ْو� �
َ
�لب�ري���ة ، حيث يقول تع���اىل : ) �أََومَلْ َير

ِز َفنُْخِرُج ِبِه َزْرعاً 
ُ
ر ْر�ِص �جْلُ ���اَء �إىَِل �ْلأَ َن�ُشوُق �مْلَ

وَن(   �أي 
ُ

أَْنَعاُمُهْم َو�أَْنُف�ُشُهْم �أََفال ُيْب�رِ أُْكُل ِمْنهُ � َتا

�أن ه���وؤلء يرون ما يحدث ، ولكن لي�ص لديهم 

�لب�ش���رة �لعقلية ، وبذل���ك مل ي�شتفيدو� من 

حو��شهم على �شبيل �حلقيقة و�لنتائج .

  وق���د ورد �لنظ���ر وم�شتقات���ه يف �لقر�آن 

�لك���رمي مائة وت�شع���ة وع�رين م���رة ، و�لب�ر 

وم�شتقاته مائة وثمانية و�أربعني مرة .

مر بالتدبر يف �أربع �آيات كرمية حول  4 � �لأ

�لتدبر يف �لقر�آن �لكرمي فقال تعاىل : ) ِكَتاٌب 

 
َ
ر و� �آَياِت���ِه َوِلَيَتَذَكّ

ُ
ر َبّ أَْنَزْلَناُه �إَِلْي���َك ُمَباَرٌك ِلَيَدّ �

وَن 
ُ
ر ْلَباِب(  وقال تع���اىل : )�أََفال َيَتَدَبّ �أُوُل���و �ْلأَ

 َلَوَجُدو� ِفيِه 
ِ �آَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْن���ِد َغْرِ �هللَّ

ْ
�ْلُق���ر

مر بالتفكر و�لدعوة  �ْخِتالف���اً َكِث���ر�ً(  .  5 � �لأ

�إلي���ه ، ورد يف �لقر�آن �لكرمي �شت ع�رة مرة ، 

ا �أَِعُظُكْم ِبَو�ِحَدٍة �أَْن  َ منها قوله تعاىل : )ُقْل �إمَِنّ

و� (  وقوله 
ُ
ر �َدى ُثَمّ َتَتَفَكّ

َ
 َمْثَنى َوُفر

ِ َّ َتُقوُمو� هللِ

ْعَم���ى َو�ْلَب�ِشرُ  تع���اىل : ) ُقْل َه���ْل َي�ْشَتِوي �ْلأَ

وَن( . 
ُ
ر �أََفال َتَتَفَكّ

�شتاذ عبا�ص �لعقار رحمه �هلل جعل  بل �إن �لأ

عنو�ن كتابه ) �لتفكر فري�شة �إ�شالمية ( . 

مر بالتفق���ه و�لدعوة �إليه يف �آيات    6 � �لأ

كثرة ، حي���ث ورد �لفق���ه وم�شتقاته ع�رين 

ُف 
ّ
ِ  َكْيَف ُن�رَ

ْ
م���رة ، منها قوله تعاىل : ) �ْنُظ���ر

ياِت َلَعَلُّهْم َيْفَقُهوَن(  . �ْلآ

م���ر بالتذكر و�لدع���وة �إليه يف �آيات  7 � �لأ

كثرة ، حيث ورد �لتذكر وم�شتقاته يف �لقر�آن 

�لكرمي مائتني وت�شعة و�شتني مرة منها قوله 

ْلَباِب(  .  �أُوُلو �ْلأَ
ُ
ر ا َيَتَذَكّ َ تعاىل : ) �إمَِنّ

8� ذم �لذي���ن عطل���و� عقوله���م بالتقليد 

 
َّ

عم���ى فق���ال تع���اىل : ) �إَِنّ �رَ و�لتع�ش���ب �لأ

ِذيَن ل َيْعِقلُوَن(    ُمّ �ْلبُْكُم �َلّ  �ل�ُشّ
ِ هَّ
َو�ِبّ ِعْنَد �هلل �لَدّ

ب���ل ب���نّي �هلل تع���اىل �أن �لفرق ب���ني �لن�شان 

و�حليو�ن هو ��شتعمال �لعقل فقال تعاىل : ) 

أَْو َيْعِقلُوَن �إِْن  أََنّ �أَْكرَثَُهْم َي�ْشَمُعوَن � �َشُب � �أَْم حَتْ

ُلّ �َشِبيالً(  ، وهناك  ْنَعاِم َبْل ُهْم �أَ�شَ ُهْم �إَِلّ َكاْلأَ

يات يفهم منها �لذم �لقبيح ملن مل  ع�ر�ت �لآ

ي�شتعم���ل عقله ، �أو ل يتدبر ، �أو  ل يتذكر ، �أو 

ل يتفكر ، �أو  ل يب�ر  .

�ش���الم �أعطى قيمة عليا    و�خلال�شة �أن �لإ
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ن�شان وفك���ره ، حتى ن�شتطيع �لقول  لعقل �لإ

بكل ثقة : �أنه مل يوجد نظام �آخر �أو دين يعطي 

همية للحرية �لفكرية . كل هذه �لأ

للحرية  التطبي���������قي  اجل��انب 

الفكرية : 

�شالمي���ة يف ع�ر  م���ة �لإ   ولق���د �ش���ارت �لأ

 �شل���ى �هلل عليه 
ّ
�لر�شال���ة ، وبعد وف���اة �لنبي

وتفعيل���ه   ، �لعق���ل  �إح���رت�م  عل���ى   ، و�شل���م 

جتهاد �ل���ذي ي�شمل  وت�شغيل���ه م���ن خ���الل �لإ

�لن�شو�ص �لظنية ، و�لن���و�زل و�مل�شتجد�ت ، 

جته���اد ، بل �أوجد �حللول لكل  فلم يتوقف �لإ

�لق�شاي���ا �ملعا�رة ، بدء�ً من �خلليفة �أبي بكر 

�ل�شديق ر�شي �هلل عنه �إىل يومنا هذ� .

  وم���ن جان���ب �آخر ف���اإن علم���اء �مل�شلمني 

بد�ع،  عرفو� ح���ق �ملعرفة جمالت �لعقل يف �لإ

�إذ ت�شم���ل كل �لعامل �ملح�شو����ص مبا فيه من 

كنوز وخر�ت ، ومل ي�شتعملو� عقولهم يف عامل 

م���ا ور�ء �لطبيع���ة ) �مليتافيزيقي���ا ( ولذلك 

حتققت خالل ف���رتة وجيزة ح�ش���ارة �إ�شالمية 

�إ�شتفادت من كل �لرت�ث �لن�شاين ، و�أ�شافت 

�إليه �لكثر و�لكثر يف خمتلف جمالت �لعلوم 

و�لفنون و�ل�شناعات  . 

ثانياً � احلرية الدينية: 

�إن �حلرية �لدينية هي �أهم �أنو�ع �حلريات 

يف �حلقيقة ، و يق�شد بها �أمر�ن ، هما :

حري���ة �لعقي���دة �لتي تتي���ح للفرد   .1

�إعتناق �أي دين 

حري���ة �لعبادة ، وممار�ش���ة �ل�شعائر   .2

�لتعبدية . 

ي���ات �لقر�آني���ة �ملكي���ة      وق���د دل���ت �لآ

و�ملدنية على ه���ذه �حلرية بنوعيها من حيث 

جم���ال ، وف�شلتها �ل�شن���ة �لنبوية  �ملب���د�أ و�لإ

ُكْم  ُقّ ِمْن َرِبّ �ل�ريف���ة ، فقال تعاىل : ) َوُقِل �حْلَ

 (  وقال 
ْ
ِم���ْن َوَمْن �َشاَء َفْلَيْكُفر ْ

َفَمْن �َشاَء َفْلُيوؤ

تع���اىل للكفار : ) َلُكْم ِدينُُك���ْم َويِلَ ِديِن(   مع 

�شنام  �أن دين �لكف���ار كان �ل�رك وعب���ادة �لأ

ُب���وَك َفُقْل يِل َعَمِلي  ، وق���ال تعاىل : ) َو�إِْن َكَذّ

أََنا َبِريٌء  ا �أَْعَمُل َو� أَْنُتْم َبِريُئوَن مِمَّ َوَلُكْم َعَملُُكْم �

يِن  �َه يِف �لِدّ
َ
ا َتْعَملُوَن(  وقال تعاىل : ) ل �إِْكر مِمَّ

  .   ) 
ّ
�ْشُد ِمَن �ْلَغِي

ُّ
َ �لر َقْد َتَبنَيّ

اجل���ان���ب ال��ع��م��ل��ي وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 

للحري�������ة الدينية يف ع�رش الر�صول 

�صلى اهلل عليه و�صلم : 

    ل �أحتدث عن �لفرتة �ملكية حتى ل يقال 

: �إن �لر�ش���ول �شلى �هلل عليه و�شلم مل تكن له 

�شلط���ة ول قدرة ول دول���ة ، و�إمنا �أحتدث عن 

�لع�ر �ملدين �لذي كان �شلى �هلل عليه و�شلم 

ه���و �لقائ���د و�حلاكم �لفعل���ي للمدين���ة ، ثم 

للجزيرة كله���ا ، ومع ذلك حينما دخل �ملدينة 

ن�ش���ار قام بو�شع  و�آخى ب���ني �ملهاجرين و�لأ

�أول د�شت���ور ع���ادل �شهدت���ه �لن�شاني���ة على 

 �لتاريخ ، وهو م���ا ي�شم���ى بالوثيقة �لتي 
ّ
م���ر

تت�شمن �شبعاً و�أربع���ني مادة ، تتحدث �أربعة 

وع�رون مادة منها عن �لعالقة بني �مل�شلمني 

و�ليه���ود ، ي�شتنتج منه���ا بكل و�شوح �حرت�م 

�حلري���ة �لدينية ، و�إعطاء م���ا ي�شمى يف ع�رنا 

�حلا����ر ) حق���وق �ملو�طن���ة ( �إىل �ليه���ود يف 

�ملدين���ة ، و�أن عليه���م �لو�جبات م���ن �للتز�م 

بنفق���ات �حل���رب �لدفاعية ، ب���ل و�مل�شاهمة 

�لقتالية للدفاع عن �ملدينة  . 

�شالم جع���ل �أحد �أ�شباب �جلهاد    ب���ل �إن �لإ

ديان  ه���و �لدفاع ع���ن �أماكن �لعبادة ل���كل  �لأ

 �لَنّا�َص 
ِ �ل�شماوية فقال تعاىل : ) َوَلْول َدْفُع �هللَّ

َلَو�ٌت  َو�ِمُع َوِبَيٌع َو�شَ َمْت �شَ َبْع�َشُهْم ِبَبْع�ٍص َلُهِدّ

ََنّ   َكِثر�ً َوَلَيْن�رُ
ِ  ِفيَها ��ْش���ُم �هللَّ

ُ
َوَم�َشاِجُد ُيْذَكر

 َلَق���ِوٌيّ َعِزيزٌ(  و�أكرث من 
َ ُُه �إَِنّ �هللَّ  َم���ْن َيْن�رُ

ُ �هللَّ

�شالمي���ة حتمي مملتكات  ذل���ك �أن �ل�ريعة �لإ

غ���ر �مل�شلم���ني حتى ول���و كان���ت حمرمة يف 

نظرها ، مثل �خلنازي���ر و�خلمور ، وحتظر على 

عتد�ء عليهما م���ا د�متا يف �إطار  �مل�شلم���ني �لإ

�ملجتمع �مل�شيحي ، �أو �ليهودي  .

عاقة الرّب والح�ص��������ان لك����ل من 

�صام :  يع����ي�س يف ظ���ل الإ

ن�ش���ان ، وتطبيق���اً    وجت�شي���د�ً لكر�م���ة �لإ

�شالم �لعالقة بني  ديان نظم �لإ لحرت�م حرية �لأ

�مل�شلمني وغر �مل�شلمني �لذين يعي�شون يف 

ظل دول���ة �ل�شالم على �أ�شا�ص �لرّب و�لح�شان 

، وعل���ى �أ�شا����ص ح���ب �خل���ر لهم ، م���ا د�مو� 

ملتزمني بقو�عد �ملو�طنة ، �أما �إذ� خرجو� عنها 

�شالم مع ذلك يتعامل معهم بالعدل . فاإن �لإ

ي���ات �لثالث م���ن �شورة    فق���د نظمت �لآ

�ملمتحنة هذه �لعالقات فقال تعاىل : ) َع�َشى 

ِذيَن َعاَدْيُتْم ِمْنُهْم   �أَْن َيْجَعَل َبْيَنُكْم َوَبنْيَ �َلّ
ُ �هللَّ

 َغُفوٌر َرِحي���ٌم  ل َيْنَهاُكُم 
ُ  َو�هللَّ

ٌ
 َقِدير

ُ ًة َو�هللَّ َم���َوَدّ

ي���ِن َومَلْ  ِذي���َن مَلْ ُيَقاِتلُوُك���ْم يِف �لِدّ  َع���ِن �َلّ
ُ �هللَّ
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ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُك���ْم �أَْن َترَبُّوُهْم َوُتْق�ِشُطو� 

 
ُ ا َيْنَهاُكُم �هللَّ َ  ُيِحُبّ �مْلُْق�ِشِطنَي �إمَِنّ

َ �إَِلْيِهْم �إَِنّ �هللَّ

ُجوُكْم ِمْن 
َ
ي���ِن َو�أَْخر ِذيَن َقاَتلُوُكْم يِف �لِدّ َع���ِن �َلّ

ْوُهْم  �ِجُك���ْم �أَْن َتَوَلّ
َ
و� َعَلى �إِْخر

ُ
ِدَياِرُكْم َوَظاَه���ر

امِلُوَن(  ، ويف  أُوَلِئَك ُه���ُم �لَظّ ُه���ْم َفا َوَمْن َيَتَوَلّ

أمورون  حالة �جلد�ل و�حلو�ر فاإن �مل�شلمني ما

باجلد�ل بالتي هي �أح�شن ، ول يكتفي يف ذلك 

اِدُلو�  باجل���د�ل �حل�شن ، فقال تعاىل : ) َول جُتَ

ِذيَن   �أَْح�َش���ُن �إَِلّ �َلّ
َ
ِتي ِهي أَْه���َل �ْلِكَت���اِب �إَِلّ ِباَلّ �

أُْن���ِزَل �إَِلْيَنا  ِذي � ���ا ِباَلّ َظَلُم���و� ِمْنُهْم َوُقوُلو� �آَمَنّ

أُْن���ِزَل �إَِلْيُك���ْم َو�إَِلُهَنا َو�إَِلُهُكْم َو�ِح���ٌد َوَنْحُن َلهُ  َو�

ُم�ْشِلُموَن(  .    ومل ي�شجل �لتاريخ يف ظل �خلالفة 

�شالمية  (  �لر��شدة ) وحتى يف ظ���ل �لدولة �لإ

�شالم ، �أو �أكره على ترك  �أن���ه �أجرب �أحد على �لإ

دينه م���ا د�م ملتزماً بقو�عد �ملو�طنة ، وذلك 

ن �لق������ر�آن �لكرمي منع ذل���ك فقال تعاىل :  لأ

   )
ّ
�ْشُد ِمَن �ْلَغِي

ُّ
َ �لر يِن َقْد َتَبنَيّ �َه يِف �لِدّ

َ
)ل �إِْك���ر

وح���دد موقف �لر�شول �شل���ى �هلل عليه و�شلم 

 َل�ْشَت 
ٌ
ر أَْن���َت ُمَذِكّ ا � َ ْ �إمَِنّ

ر فقال تع���اىل : ) َفَذِكّ

َعَلْيِه���ْم مِبُ�َشْيِط���ٍر(  .    وق���د �شهد بذلك غر 

�مل�شلمني فقال جو�شتاف لوبون : ) �إن �لقوة 

�شالم مل تكن عامالً لن�ر �لقر�آن (  ويقول  يف �لإ

�ل�شيخ حمم���د �لغ���ز�يل : ) �إن �حلرية �لدينية 

ر�ص مل يعرف  ه���ل �لأ �شالم لأ �لتي كفله���ا �لإ

له���ا نظ���ر يف �لق���ار�ت �خلم����ص ، ومل يحدث 

�أن �إنف���رد دين بال�شلطة ، ومن���ح خمالفيه يف 

عتق���اد كل �أ�شب���اب �لبق���اء و�لزدهار مثل  �لإ

�ش���الم .... و�لق���ارئ �للبيب يرى  م���ا �شن���ع �لإ

�أن �لكت���اب �لعزيز قد تن���اول �ملعار�شني له 

أ�شاليب �شتى ، لي�ص من بينها  و�لكافرين به با

�شالم  ، وهو عنه  قط �إرغام �أح���د على قبول �لإ

�شاد ، فكلمة “ َلُكْم ِدينُُكْم َويِلَ ِديِن”  وكلمة      

ُبوَك َفُقْل يِل َعَمِلي َوَلُكْم َعَملُُكْم ....  “ َو�إِْن َكَذّ
“  ه���ذه �لكلمات و�أمثالها مما تردد يف �شدر 
�شالم هي �لتي ظلت ترتدد يف �أو�خر �لعهد  �لإ

�ملدين .... (  .

ن�صان  الإ � احلفاظ على حياة  ثالثاً 

وخ�صو�صيته : 

�ش���الم �حلف���اظ على حياة    فق���د جعل �لإ

�ش���الم ،  ن�ش���ان �أح���د �ملقا�ش���د �لكلي���ة لالإ �لإ

�شا�شية ، ولذلك جعل  و�إح���دى �ل�روري���ات �لأ

من يعتدي على فرد فكاأمنا �عتدى على �لنا�ص 

أَْج���ِل َذِلَك َكَتْبَنا  جميعاً ، فق���ال تعاىل : ) ِمْن �

هُ َمْن َقَتَل َنْف�شاً ِبَغْرِ َنْف�ٍص  أََنّ �ئيَل � َعَلى َبِني �إِ�رْ

ا َقَتَل �لَنّا�َص َجِميعاً  َ أمََنّ ْر�ِص َفَكا �أَْو َف�َشاٍد يِف �ْلأَ

ا �أَْحَيا �لَنّا�َص َجِميعاً(   َ أمََنّ َوَمْن �أَْحَياَها َفَكا

  وبالن�شب���ة خل�شو�شي���ة �لن�ش���ان وحرمة 

�لعتد�ء عليها وردت �آيات ، و�أحاديث كثرة 

تدل عل���ى �أن للم�شكن حرم���ة و�حرت�ماً ، و�أنه 

�شتئذ�ن  ل يج���وز دخول غر �شاحبه �إلّ بعد �لإ

ِذيَن  َها �َلّ َُيّ
أ �شتئنا�ص ، فق���ال تعاىل : ) َيا � و�لإ

���ى  �آَمنُ���و� ل َتْدُخلُ���و� ُبُيوت���اً َغ���ْرَ ُبُيوِتُك���ْم َحَتّ

أِْن�ُشو� َوُت�َشِلُّمو� َعَلى �أَْهِلَها َذِلُكْم َخْرٌ َلُكْم  َت�ْشَتا

ُدو� ِفيَها �أََحد�ً َفال  وَن َف���اإِْن مَلْ جَتِ
ُ
ر َلَعَلُّك���ْم َتَذَكّ

َذَن َلُكْم َو�إِْن ِقيَل َلُكُم �ْرِجُعو�  ْ
َتْدُخلُوَها َحَتّى ُيوؤ

ا َتْعَملُوَن َعِليٌم(   مِبَ
ُ َفاْرِجُعو� ُهَو �أَْزَكى َلُكْم َو�هللَّ

.

�شالم عناية ق�شوى بحرمة    ولق���د �أوىل �لإ

�مل�شكن حتى �أعط���ى ل�شاحبه حق �لدفاع عن 

أ عني  حرمات���ه دفاعاً �رعياً قد ي�ش���ل �إىل فقا

�ملتل�ش����ص ، فقد قال �لنب���ي �شلى �هلل عليه 

و�شل���م : ) ل���و �أن �مرء�ً �طلع علي���ك بغر �إذن 

فحذفت���ه بح�شاة ففق���اأت عينه مل يكن عليك 

جناح (  .

  ول فرق يف وج���وب �إحرت�م �مل�شكن بني 

�لف���رد �لعادي ، و�حلاكم ، �إلّ حلالت �ل�رورة 

�لق�شوى .

 

فق���د ورد يف �مل�شنف : ) �أن �خلليفة عمر 

ر�شي �هلل عنه حّدث �أن �أبا حمجن �لثقفي ي�رب 

�خلمر يف بيته ه���و و�أ�شحاب له ، فانطلق عمر 

حتى دخل عليه ، فاإذ� لي�ص عنده �إلّ رجل فقط 

، فقال �أبو حمجن : يا �أمر �ملوؤمينني  ، �إن هذ� 

ل يحل لك ، فقد نهى �هلل عن �لتج�ش�ص ، فقال 

عمر : م���ا يقول هذ� ؟ فقال له زيد بن ثابت : 

�شدق ي���ا �أمر �ملوؤمنني ، هذ� من �لتج�ش�ص ، 

قال : فخ���رج عمر وتركه (  ، وروى عبد�لرز�ق 

�أي�ش���اً : ) �أن عمر دخل عل���ى فتية يتعاقرون  

�ر�ب���اً ، ويوق���دون يف �أخ�شا����ص � بي���وت من 

�شجر �أو ق�شب � فقال : نهيتكم عن �ملعاقرة 

خ�شا�ص  ، فعاقرمت ، ونهيتكم عن �يقاد يف �لأ

أوقدمت ؟ فقالو� : يا �أمر �ملوؤمنني قد نهى  فا

�هلل ع���ن �لتج�ش�ص فتج�ش�ش���ت ، وعن �لدخول 

بغ���ر �ذن فدخلت ؟ فق���ال : هاتني بهاتني ، 

فان�رف ومل يعر�ص لهم (  .

  وه���ذ� دليل عل���ى �أن �أي حتقيق �أو دليل 

على حادثة بني عل���ى �أ�شا�ص غر م�روع فهو 

غر م�روع ل يحتج به ، ول يبنى عليه ، وبالتايل 

نه  ت���رك عمر ر�شي �هلل عنه �حلّد على هوؤلء ، لأ
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مل يجد �إلّ �ل�شبط �لذي مت بطريق غر م�روع 

وبالتايل ف���ال يحتج به ، وبه���ذ� �ملنهج �شبق 

�لفقه �ل�شالم���ي �لقانون �لو�شعي ، وبخا�شة 

مريك���ي �ل���ذي �مت���از با�شتبع���اد  �لقان���ون �لأ

�لدليل  �ملتح�شل عليه بطريق غر م�روع  .

  ويلح���ق بحرم���ة �مل�شك���ن حماي���ة حرم���ة 

ن�شان  �لت�ش���الت و�ملر��ش���الت �خلا�ش���ة بالإ

عتد�ء عليها ، �أو �لطالع عليها  حيث ل يجوز �لإ

�إلّ حلالت �ل�رورة �لق�شوى  .

 وق���د ن�شت �مل���ادة )37( م���ن �لد�شتور 

�لقط���ري على ذل���ك فقال���ت :  ) خل�شو�شية 

ن�شان حرمتها، فال يجوز تعر�ص �أي �شخ�ص،  �لإ

ي تدخ���ل يف خ�شو�شياته �أو �شوؤون �أ�رته �أو  لأ

م�شكنه �أو مر��شالته �أو �أية تدخالت مت�ص �رفه 

حكام �لقانون وبالكيفية  �أو �شمعته، �إل وفقاً لأ

�ملن�شو�ص عليها فيه  ( .

رابعاً 

حماية حقوقه ال�صيا�صية: 

�شالم هذه �حلرية �أي�شاً ما    حيث حم���ى �لإ

د�م���ت يف �إطار غ���ر م�شلح مثل �إب���د�ء �لر�أي ، 

ومعار�شة �حلاكم باحلكمة و�ملوعظة �حل�شنة 

�شالمي “ �لن�شيحة “  ، �أو ح�ش���ب �مل�شطلح �لإ

حيث قال �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم : )�لدين 

�لن�شيحة ، قلنا : ملن ؟ قال : ) هلل  ، ولكتابه ، 

ئمة �مل�شلمني ، وعامتهم (  .   ولر�شوله ، ولأ

  ول مان���ع �رعاً يف نظرن���ا ت�شكيل �أحز�ب 

�شيا�شي���ة ، ل���كل ح���زب برناجم���ه �خلا�ص يف 

�شالمي ، بل �إن يف  �إطار �ل�رعي���ة و�لد�شتور �لإ

ذلك ث���ر�ء و�إثر�ء وحتوي���اًل للن�شيحة �لفردية 

مر  �إىل �ملوؤ�ش�ش���ة �ملنظم���ة �لق���ادرة عل���ى �لأ

باملع���روف و�لنهي عن �ملنك���ر �شورة �أف�شل 

و�أقوى من �لفرد ، و�مل�شاهمة �لفعالة يف منع 

�لف�شاد �لد�ري ، ويف حتقيق �لتنمية �ل�شاملة 

  وم���ن �حلق���وق �ل�شيا�شي���ة : ح���ق ت���ويل 

�لوظائ���ف �لعام���ة ، وح���ق �مل�شاركة يف تدبر 

خت�شا�ص دون  �شوؤون �لدولة عل���ى �أ�شا�ص �لإ

�لتفرقة بني �شخ�ص �أو �آخر .

خام�صاً � 

قت�شادي���ة من حري���ة �لتملك  �حلق���وق  �لإ

، وحري���ة �لعمل ، وه���ذ�ن �حلقان مف�شالن يف 

�شالمية �لغ���ر�ء ل ي�شع �ملجال هنا   �ريعتن���ا �لإ

للخو�ص يف تفا�شيلهما  .

�صاد�صاً � احلقوق الثقافية والعلمية 

 :

�أو   ،   مل جن���د �إىل �لي���وم كتاب���اً قدمي���اً 

مر �جلازم بالقر�ءة  د�شتور�ً ، �أو نظاماً يبد�أ بالأ

له���ي �خلالد :  و�لعل���م �إلّ ذل���ك �لد�شت���ور �لإ

�لقر�آن �لعظيم �لذي تنزل منه �أول �آية تقول: 

ْن�َشاَن ِمْن  ِذي َخَلَق َخَلَق �ْلأِ َك �َلّ أْ ِبا�ْشِم َرِبّ �
َ
) �ْق���ر

ِذي َعَلَّم ِباْلَقَلِم َعَلَّم  ُم �َلّ
َ
ْك���ر َك �ْلأَ أْ َوَرُبّ �

َ
َعَلٍق �ْقر

ْن�َش���اَن َم���ا مَلْ َيْعَل���ْم(   .     ث���م تن���زل مئات  �ْلأِ

يات يف بي���ان ف�شل �لعل���م و�أهميته ، و�أنه  �لآ

�شتخ���الف و�لتعمر ،  مفت���اح �حل�ش���ارة ، و�لإ

وقد �أدرك �لنب���ي �شلى �هلل عليه و�شلم �أهمية 

هذ� �حلق فجعله م�شاع���اً وحرم كتمانه ومنعه 

�رى يف غزوة  ، بل جعل �لتعليم ف���د�ًء لفك �لأ

بدر �لكربى ، فقد روى �شعد عن عامر �ل�شعبي 

ق���ال : ) �أ�ر ر�شول �هلل �شل���ى �هلل عليه و�شلم 

يوم بدر �شبعني �أ�شر�ً ......... وكان �أهل مكة 

يكتب���ون ، و�أه���ل �ملدينة ل يكتب���ون فمن مل 

يك���ن له فد�ء دفع �إليه ع�رة غلمان من غلمان 

�ملدين���ة فعلمهم ، ف���اإذ� حذقو� فه���و فد�وؤه 

(  وه���ذ� دليل على �أهمي���ة �لعلم ، و�أنه ميكن 

�أخذه من غر �مل�شلمني .

�شالمي���ة  �لإ �حل�ش���ارة  �إىل  نظرن���ا  �إذ�    

لوجدناها �أنها قامت على �لعلم ، و�أن �أ�شحابها 

�رفو� �لغ���ايل و�لنفي�ص يف �شبيل حتقيقها ، 

�شالم للجميع . و�أن �لعلم يف �لإ

 ه���ذ� وقد ن����ص �لد�شت���ور �لقطري على 

هذ� �حل���ق يف مادته ) 49( فق���ال : )�لتعليم 

حق ل���كل مو�ط���ن وت�شع���ى �لدول���ة لتحقيق 

�إلز�مية وجمانية �لتعلي���م �لعام، وفقاً للنظم 

و�لقو�نني �ملعمول بها يف �لدولة ( .

هذ� و�هلل �ملوفق 

وهو �لهادي �إىل �شو�ء �ل�شبيل

و�شل���ى �هلل عل���ى �شيدنا حمم���د وعلى �آله 

و�شحبه و�شلم 
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مجلس حقوق اإلنسان

خالد بن جا�صم اآل ثاين

ن�شان مدير مكتب حقوق �لإ

وز�رة �خلارجية

يتبنى م�رصوع القرار اخلا�ص

ببناء املجل�ص

اأ
ن�صان التابع  جاز جمل�س حقوق الإ

مم املتح���دة)1( خال دورته  لاأ

وىل  اخلام�ص���ة ل�ص���نة انعقاده الأ

والتي عقدت بجنيف يف الفرتة 

من 11-18 يونيو 2007 م�رشوع 

القرار اخلا�س ببناء قدرات جمل�س 

ن�ص���ان والذي قدم���ه رئي�س  حق���وق الإ

ال�ص���فري املك�صيكي  �ص���عادة  املجل�س 

– لوي����س الفون�ص���و دي الب���ا – ب 46 

�صوتا ل�صالح امل�رشوع و�صوت واحد �صد 

امل�رشوع )كندا()2(.
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ويعت���رب ه���ذ� �لق���ر�ر م���ن �أه���م   

�لقر�ر�ت �لت���ي تبناها �ملجل����ص يف �ل�شنة 

وىل ل���دورة �نعق���اده حي���ث ي�ش���ع هذ�  �لأ

�لق���ر�ر �لهي���اكل و�ملوؤ�ش�ش���ات و�لقو�عد 

جر�ئية �لتي مبوجبها �شيتم عمل �ملجل�ص  �لإ

�شارة هنا �إىل �أن م�روع  م�شتقبال. وجتدر �لإ

�لق���ر�ر قد مت���ت مناق�شت���ه يف �لعديد من 

�جلل�ش���ات و�مل�شاور�ت غ���ر �لر�شمية بني 

�ملجموع���ات �جلغر�في���ة �ملع���رتف بها يف 

مم �ملتح���دة. وق���د �إنح�ر �خلالف  نظ���ام �لأ

ب���ني �ل�شني و�ملجموعة �لغربية يف �لنقاط 

جر�ء�ت  �ملتعلقة بالولي���ات �لقطرية يف �لإ

�خلا�ش���ة ويف �إدر�ج بن���د خا����ص ع���ن حالة 

ر��شي  ن�ش���ان يف فل�شط���ني و�لأ حق���وق �لإ

عم���ال. وقد  �لعربي���ة �ملحتل���ة يف جدول �لأ

جم���اع �لذي مت �لتو�ش���ل �إليه على  �أثمر �لإ

بق���اء عل���ى �لولي���ات �لقطري���ة و�إدر�ج  �لإ

ن�ش���ان يف فل�شطني  بن���د عن حالة حقوق �لإ

ر��شي �لعربية �ملحتلة يف جدول �أعمال  و�لأ

�ملجل�ص.

وقد ت�شمن �لقر�ر �خلا�ص ببناء قدر�ت 

ن�شان عدد�ً م���ن �ملحاور  جمل����ص حق���وق �لإ

همية و�ل�شلة مب�شتقبل عمل �ملجل�ص  ذ�ت �لأ

تي: و�لتي ميكن �إجمالها يف �لآ

الدوري  ال�صتعرا�س  اآلية  اأول: 

ال�صامل:

�آلي���ة �ل�شتعر��ص �لدوري �ل�شامل هي 

�آلية جديدة وم�شتحدثة تعنى بتقييم حالة 

ن�شان يف �لدول تقييما مو�شوعياً  حقوق �لإ

يجابية  �شفافاً، مب���ا يف ذلك �لتط���ور�ت �لإ

و�لتحدي���ات �لت���ي تو�جهها �ل���دول. وتتم 

عملي���ة �ل�شتعر�����ص بناًء عل���ى معلومات، 

ق���د تكون يف �ش���كل تقرير وطن���ي، تعدها 

�لدول �ملعينة، �إ�شافة للمعلومات �لو�ردة 

جر�ء�ت  يف تقارير �لهيئ���ات �لتعاقدية و�لإ

�ل�شتعر�����ص  �أه���د�ف  وتكم���ن  �خلا�ش���ة. 

�ل���دوري �ل�شام���ل يف حت�شني حال���ة حقوق 

ن�شان على �أر�ص �لو�قع وم�شاعدة �لدول  �لإ

يف �لوف���اء بالتز�ماتها وتعهد�تها يف جمال 

ن�شان. حقوق �لإ

وقد تطرق �لقر�ر يف �آلية �ل�شتعر��ص 

�لدوري �ل�شام���ل بالتفا�شي���ل �إىل �أ�شا�ص 

ه���د�ف م���ن  �ل�شتعر�����ص، و�ملب���ادئ و�لأ

�ل�شتعر�����ص �ل���دوري �ل�شام���ل، ودوري���ة 

يتب���ع  �ل���ذي  و�لرتتي���ب  �ل�شتعر�����ص 

فيه،وعملي���ة �ل�شتعر��ص وطر�ئقه، نتائج 

�شتعر��ص. �ل�شتعر��ص، ومتابعه �لإ

جراءات اخلا�صة: ثانياً: الإ

ج���ر�ء�ت �خلا�شة �ملكلفني  يق�شد بالإ

ن�ش���ان ) نظام  بولي���ات جمل����ص حق���وق �لإ

�ملقرري���ن ( وتنق�ش���م هذه �لولي���ات �إىل 

وليات قطرية و ولي���ات مو�شوعية. وقد 

تطرق �لقر�ر �إىل �ل����روط �ملعلقة باختيار 

�ملكلفني بالوليات وتعيينهم.

كم���ا �أ�ش���ار �لق���ر�ر �إىل �أنه يج���ب �أثناء 

��شتعر��ص �لوليات وتر�شيدها وحت�شينها، 

جدي���دة،  ولي���ات  و�ش���ع  �أثن���اء  وكذل���ك 

و�حلي���اد  �لعاملي���ة  �ل�شرت�ش���اد مبب���ادئ 

وباحل���و�ر  و�لال�إنتقائي���ة،  و�ملو�شوعي���ة 

به���دف  �لبناءي���ن،  �لدولي���ني  و�لتع���اون 

�لنهو����ص بتعزي���ز وحماي���ة جمي���ع حقوق 

ن�شان �ملدنية و�ل�شيا�شية و�لقت�شادية  �لإ

و�لثقافية، مبا يف ذلك �حلق يف �لتنمية.

�شارة هنا �إىل �أن �جلز�ئر نيابة  وجتدر �لإ

فريقية قدمت م�روع قر�ر  عن �ملجموعة �لإ

مدونة قو�عد �ل�شل���وك للمكلفني بوليات 

ج���ر�ء�ت �خلا�شة ملجل�ص حقوق  يف �إطار �لإ

ن�شان �أثن���اء �نعقاد �لدورة �خلام�شة)3(.  �لإ

يتك���ون م����روع �لقر�ر م���ن ديباج���ة و15 

م���ادة. وكما ج���اء يف �لديباجة ف���اإن مدونة 

قو�عد �ل�شلوك هي جزء�ً ل يتجز�أ من عملية 

�ل�شتعر��ص و�لتح�ش���ني و�لرت�شيد و�لتي 

تدع���و �إىل تعزيز �لتعاون ب���ني �حلكومات 

و�ملكلفني بوليات، �ملجل�ص وهو �لتعاون 

�ل�روري ل�شر �لنظام بفعالية. كما �أكدت 

�لديباج���ة على �أن �ل�شل���وك �شتوطد قدرة 

�ملكلفني بوليات �ملجل����ص على ممار�شة 

مهامهم و�شتعزز يف �لوقت ذ�ته �شلطاتهم 

�ملعنوية وم�شد�قيتهم.

كم���ا �أكدت �مل���و�د �ملختلف���ة ملدونة 

قو�ع���د �ل�شلوك على حث �لدول كافة على 

ج���ر�ء�ت �خلا�ش���ة وتقدمي  �لتع���اون مع �لإ

�مل�شاعدة �إليه���ا يف �أد�ء مهامها وتزويدها 

بجمي���ع �ملعلوم���ات يف �لوق���ت �ملنا�شب، 

أخ���ر عل���ى �لر�شائ���ل �لت���ي  و�ل���رد دون تا

جر�ء�ت �خلا�شة �إليها. حتيلها �لإ

ثالثاً: اللجنة ال�صت�صارية ملجل�س 

ن�صان: حقوق الإ

ن�ص �لقر�ر  على تكوين جلنة ��شت�شارية 

أل���ف من 18  ن�ش���ان تتا ملجل����ص حق���وق �لإ

خبر�ً يعملون ب�شفتهم �ل�شخ�شية، مبثابة 

هيئة فكر وم�ش���ورة تابعة للمجل�ص وتعمل 

بتوجي���ه منه. وقد تطرق �لقر�ر بالتف�شيل 

ج���ر�ء�ت �ملتعلق���ة بالتعيني و�لنتخاب  لالإ

و�ملهام و�أ�شالي���ب �لعمل �خلا�شة باللجنة 

�ل�شت�شاري���ة، و�لت���ي حل���ت حم���ل �للجنة 

ن�شان. �لفرعية لتعزيز وحماية حقوق �لإ

 

رابعاً: اإجراء تقدمي ال�صكاوي:

 �أبقى �لقر�ر �خلا�ص ببناء قدر�ت جمل�ص 

ج���ر�ء  1503 )4(  ن�ش���ان على �لإ حقوق �لإ

�لقائم عل���ى �إن�شاء �إجر�ء ملعاجلة �ل�شكاوي 

من���اط �لثابت���ة لالنته���اكات  �ملتعلق���ة بالأ

أدلة موثوق بها جلميع  �جل�شمية و�ملوؤيدة با

�شا�شية  ن�ش���ان وجميع �حلريات �لأ حقوق �لإ

�لت���ي تق���ع يف �أي جزء من �أج���ز�ء �لعامل ويف 

أكيد على �أن  �أي ظرف من �لظروف. ومت �لتا

يك���ون �إجر�ء �ل�شكاوي حماي���د�ً ومو�شوعيا 

ً وفع���الً وموجه���ا خلدم���ة �ل�شحاي���ا. ومت 

جر�ء 1503  بق���اء على �لطابع �ل����ري لالإ �لإ

بقية تعزيز �لتعاون مع �لدولة �ملعنية.

وقد تطرق �لق���ر�ر �خلا�ص ببناء   

ن�شان بالتف�شيل  قدر�ت جمل�ص حق���وق �لإ

�إىل معاي���ر مقبولية �لبالغ���ات و�ل�شكاوي 

وتكوي���ن و ولية و�شلطات كل من �لفريق 

�لعامل �ملعن���ي بالبالغات و�لفريق �لعامل 

�ملعني باحلالت)5(.

�ش���ارة �إىل �لقر�ر �خلا�ص  كما جت���در �لإ

ن�شان  �لذي  ببناء قدر�ت جمل�ص حق���وق �لإ

عم���ال و�إط���ار �لربنامج  ت�شم���ن ج���دول �لأ

�لعمل و�أ�شالي���ب �لعمل �إ�شافة �إىل �لنظام 

ن�شان. �لد�خلي ملجل�ص حقوق �لإ
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حقوق قراءة في

�ملر�أة

ل 
خر اإذا باملح�صلة هي املجتمع كله  يختلف اثنان على اأن املراأة ن�صف املجتمع ومربية الن�صف الآ

�صام منذ اأربعة ع�رش قرنا متفقاً مع هذه احلقيقة ف�صاواها بالرجل يف كل احلقوق  .. وقد جاء الإ

مور فذلك يعود للطبيعة اخلا�ص���ة الت���ي تتميز بها املراأة  والواجب���ات واإن ا�ص���تثنى  بع�س الأ

وىل بالرعاية واحلماية نظرًا لكونها اأقل احتمالً للمخاطر  مما �ص���نفها دوليا باأنها من الفئات الأ

ن�ص���ان ..ويف حني اأن قطر قد عملت على حت�ص���ني و�صع  الناجتة عن النتهاكات العامة حلقوق الإ

تفاقية الق�صاء على كافة اأ�صكال التمييز �صد املراأة بح�صب تقرير  ن لإ املراأة ب�صكل عام اإل اأنها مل تن�صم حتى الآ

�صباب التي متنع ذلك؟؟ ن�صان .. ول ندري ما هي الأ 2005م ال�صادر عن اللجنة الوطنية حلقوق الإ

نورة حمد امل�صيفري

كاتبة قطرية
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و�تفاقي���ة �لق�ش���اء عل���ى جمي���ع �أ�شكال 

�لتمييز �ش���د �ملر�أة �عتمدتها �جلمعية �لعامة 

ن�شمام  وعر�شته���ا للتوقيع و�لت�شدي���ق و�لإ

بقر�ره���ا 180/34 �مل���وؤرخ يف 18 كان���ون 

ول / دي�شمرب 1979 �لأ

تاري���خ بدء �لنف���اذ: 3 �أيل���ول / �شبتمرب 

حكام �ملادة 27 1981، طبقا لأ

�عتم���دت على �أن تدمج �ل���دول �ملن�شمة 

�إليها مبد�أ �مل�شاو�ة �لتامة  بني �لرجل و�ملر�أة 

يف د�شاترها �لوطنية �أو ت�ريعاتها �ملنا�شبة 

خ���رى، �إذ� مل يكن هذ� �ملبد�أ قد �أدمج فيها  �لأ

ن،وكفال���ة �لتحقي���ق �لعمل���ي لهذ�  حت���ى �لآ

�ملب���د�أ من خالل �لت�ريع وغ���ره من �لو�شائل 

�ملنا�شبة؛ وحمايته  بالتد�بر �لالزمة .

تفاقية للمرة  مانة �أقول �إنني �أق���ر�أ �لإ ولالأ

نني  ن�شان لأ وىل فطامل���ا �شدتني حق���وق �لإ �لأ

�ش���ل �لو�ح���د للجمي���ع �إل �أن حقي  موؤمن���ة بالأ

كاإمر�أة هو هاج�ص عانق كتاباتي �ملبكرة �لتي 

�أعتربها �إرها�ش���ات ملقالت مثل هذ� �ملقال 

ب���ني �أيديكم �إل �أنني مل �أ�شغل نف�شي بالبحث 

�شالم ق���د كفلها  ن �لإ ع���ن عاملية حقوق���ي لإ

�شالم  وع���دم تطبيقها عيب يف �مل�شلمني ل �لإ

بحث عن د�شاتر وقو�نني عاملية.. لأ

�لرحل���ة �حلياتي���ة �لرثي���ة  وخ���الل ه���ذه 

بالق���ر�ءة و�لكتاب���ة �شغلتن���ي �شورت���ني من 

�لتمييز تتعر�ص لهما �ملر�ة يف قطر 

خالل  وىل : �لتميي���ز يف جمال �لعمل و�لإ �لأ

جر �ملت�ش���اوي عن �لعم���ل �ملتماثل  مبب���د�أ �لأ

م���ن خالل �لتميي���ز يف �لع���الو�ت وخا�شة بدل 

�ل�شك���ن وقرو�ص كبار �ملوظفني وتخ�شي�ص 

ر��شي . �لأ

فاملر�أة بطبيعته���ا متفانية وحتب عملها 

تقان و�حلر�ص عل���ى �أن يكون على  لدرج���ة �لإ

�أكم���ل وج���ه بينما بع����ص �لزمالء م���ن �لرجال 

يكتف���ي )ب�رب �لكرت ( ليح�شب له �حل�شور 

بينم���ا هو خ���ارج م���كان �لعمل ي����رح وميرح 

ماب���ني �لبور�شة و�إجناز �أعمال���ه �خلا�شة ومع 

ر����ص و�لقر�ص بينما  ذل���ك مينح �حل���ق يف �لأ

أنها تعاقب لكونها �مر�أة  حترم �ملر�أة منه  وكا

!!

كم���ا �أن تن�شل بع����ص �لرجال من رجولته 

ح���ول �ملر�أة من منفق علي���ه �إىل منفق بدرجة 

أخ���ذت عل���ى عاتقه���ا كل و�جبات  متي���از فا �لإ

�لرج���ل �ملغيب بنف�ص ر��شي���ة مر�شية �إل �أن 

�لقان���ون �ل���ذي مياي���ز بينها وب���ني �لرجل ل 
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أويها ومن تعي���ل �أو حتى  مينحه���ا �حلق يف بي���ت يا

ب���دل �شكن ت�شتطيع �أن ت�شيف���ه �إىل ر�تبها في�شد 

أوى !! بابا فتحته �حلاجة �مللحة �إ ىل �ملا

أن لهن مثل  �شالم ق���د نادى مبكر� با وكما �أن �لإ

�ل���ذي عليه���ن باملع���روف لقوله تع���اىل يف �شورة 

�لبقرة

 )وله�������ن مث�������ل �لذي عليه���ن باملع����روف ( 

ية) 228 (. �لآ

أتي �تفاقية �لق�شاء على كافة �أ�شكال �لتمييز  تا

�شد �ملر�أة  يف �ملادة ) 11 ( لتوؤكد على 

ط���ر�ف جمي���ع  وج���وب �تخ���اذ �ل���دول �لأ  1-

�لتد�ب���ر �ملنا�شب���ة للق�ش���اء عل���ى �لتميي���ز �شد 

�ملر�أة يف ميد�ن �لعمل لكي تكفل لها، على �أ�شا�ص 

�مل�ش���او�ة بني �لرجل و�مل���ر�أة، نف����ص �حلقوق ول 

�شيما:

)�أ ( �حل���ق يف �لعم���ل بو�شفه حق���اً ثابتاً جلميع 

�لب�ر؛

)ب ( �حل���ق يف �لتمت���ع بنف�ص فر����ص �لعمالة، 

مبا يف ذل���ك تطبيق معاير �ختيار و�حدة يف �شوؤون 

�شتخد�م؛ �لإ

)ج( �حلق يف حرية �إختي���ار �ملهنة ونوع �لعمل، 

من على �لعمل ويف جميع مز�يا  و�حلق يف �لرتقية و�لأ

و����روط �خلدمة، و�حلق يف تلق���ى �لتدريب و�إعادة 

�لتدري���ب �ملهن���ي، مب���ا يف ذلك �لتلم���ذة �حلرفية 

و�لتدريب �ملهني �ملتقدم و�لتدريب �ملتكرر؛

ج���ر، مب���ا يف ذلك  )د( �حل���ق يف �مل�ش���او�ة يف �لأ

�ل�شتحقاق���ات، و�حل���ق يف �مل�ش���او�ة يف �ملعامل���ة 

فيما يتعلق بالعم���ل ذى �لقيمة �مل�شاوية، وكذلك 

�مل�شاو�ة يف �ملعاملة يف تقييم نوعية �لعمل؛

جتماع���ي ،ول �شيما  )ه����( �حلق يف �ل�شم���ان �لإ

يف ح���الت �لتقاع���د و�لبطال���ة و�ملر����ص و�لعج���ز 

هلية  و�ل�شيخوخ���ة وغ���ر ذلك من ح���الت ع���دم �لأ

جر؛ للعمل، وكذلك �حلق يف �إجازة مدفوعة �لأ

)و( �حل���ق يف �لوقاية �ل�شحي���ة و�شالمة ظروف 

جناب. �لعمل، مبا يف ذلك حماية وظيفة �لإ

-2توخي���اً ملن���ع �لتميي���ز �ش���د �مل���ر�أة ب�شبب 

مومة، �شمانا حلقها �لفعلي يف �لعمل،  �ل���زو�ج �أو �لأ

طر�ف �لتد�بر �ملنا�شبة: تتخذ �لدول �لأ

)�أ(حلظ���ر �لف�شل من �خلدم���ة ب�شبب �حلمل �أو 

مومة و�لتميي���ز يف �لف�شل من �لعمل على  �إج���ازة �لأ

�أ�شا����ص �حلال���ة �لزوجية، م���ع فر�ص ج���ز�ء�ت على 

�ملخالفني؛

موم���ة �ملدفوعة  دخ���ال نظ���ام �إج���ازة �لأ )ب(لإ

ج���ر �أو �مل�شفوع���ة مبز�يا �جتماعي���ة مماثلة دون  �لأ

فقد�ن للعم���ل �ل�شاب���ق �أو لالأقدمي���ة �أو للعالو�ت 

�لجتماعية؛

�لجتماعي���ة  �خلدم���ات  توف���ر  )ج(لت�شجي���ع 

�مل�شان���دة �لالزم���ة لتمك���ني �لو�لدي���ن م���ن �جلمع 

لتز�مات �لعائلية وب���ني م�شوؤوليات �لعمل  ب���ني �لإ

و�مل�شارك���ة يف �حلياة �لعام���ة، ول�شيما عن طريق 

ت�شجي���ع �إن�ش���اء وتنمي���ة �شبك���ة من مر�ف���ق رعاية 

طفال؛ �لأ

)د( لتوف���ر حماي���ة خا�ش���ة للم���ر�أة �أثناء فرتة 

عمال �لتي يثبت �أنها موؤذية لها. �حلمل من �لأ

�أما �لثاني���ة فهي : معاناة �مل���ر�أة يف �لتقا�شي 

�أمام قا�ص ميايز بينها وبني �لرجل  وتن�شل �لرجل 

يف  ح���الت �إقر�ر حقه���ا يف ح�شان���ة �أطفالها وعدم  

لتز�مات �ملادية للح�شانة وما يرتبط بها  �لوفاء بالإ

من حقوق �ل�شكن .

فف���ي ظل �لتط���ور �لالهث �ل���ذي تعي�شه دول 

�خللي���ج عام���ة وقط���ر خا�ش���ة �إندلعت ن���ار �لطالق 

لتح���رق نظ���ام �ل���زو�ج يف �أتونه���ا لرتتف���ع �لن�شب 

�إرتفاعاً خميفاً يهدد �لنظام وي�شيبه يف مقتل 

و�أه���م م���ا تخلفه تل���ك �لنار هي جم���ر �مل�شاعر 

�ل�شلبية �لتي تهدد ما بقي من عالقات �إن�شانية 

أ �لزوجان للق�ش���اء �لذي  بني �لزوج���ني فيلج���ا

ن  جانب �لرج���ل – رمبا لأ
ً
يتع�ش���ف ويتخ���ذ تلقائيا 

�لق�شاة رجا ل !!! رمبا

و�إن كن���ت ل �أق�ش���د جمي���ع �لق�ش���اة �إل �أنن���ي 

�أ�شتطي���ع �أن �أوؤكد على بع����ص �لق�شاة قد جتاوزو� 

�حل���دود باإهانته���م للم���ر�أة حينما تك���ون طرفا يف 

مر �لذي يجعلها تتنازل عن حقوقها  ق�شية طالق �لأ

بحيث ل تتعر�ص ل�شخرية قا�ص �أو تعنته !!

و�إذ� �أ�شع���د �حلظ �إحد�ه���ن بقا�ص جيد �بتليت 

برج���ل ل يخاف �هلل ول يردعه قانون فه�شمها حقها 

فال يف���ي بحقوقها �ملادية �لتي �أوجبتها ح�شانتها 

طفاله كما �أوجبها �هلل عز وجل يف حمكم كتابه حيث  لأ

ق���ال يف �شورة �لبقرة : ) وعل���ى �ملولود له رزقهن 

أي  ية ) 23( . وتركها كا وك�شوتهن باملعروف ..( �لآ

جبان عال���ة على �أ�رتها �لتي متار����ص نوعا �آخر من 

�لتع�شف و�لظلم ب�شبب طالقها !!

ولتغف���ل �تفاقي���ة �لق�شاء على كاف���ة �أ�شكال 

�لتميي���ز �ش���د �مل���ر�أة ح���ق �مل���ر�أة يف �لتقا�ش���ي 
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ومب�شاو�ته���ا بالرج���ل �م���ام �لق�ش���اء  حي���ث 

جاءت �ملادة 15 لتوؤكد ذلك من خالل �لبنود 

�لتالية :

للم���ر�أة  ط���ر�ف  �لأ �ل���دول  تع���رتف   1-

بامل�شاو�ة مع �لرجل �أمام �لقانون.

ط���ر�ف �مل���ر�أة، يف  -2 متن���ح �ل���دول �لأ

مماثل���ة  قانوني���ة  �ملدنية،�أهلي���ة  �ل�ش���وؤون 

هلية �لرجل، وت�شاوي بينها وبينه يف فر�ص  لأ

هلي���ة ، وتكفل للمر�أة ، بوجه  ممار�شة تلك �لأ

خا����ص ، حقوق���اً م�شاوي���ة حلق���وق �لرجل يف 

�إب���ر�م �لعق���ود و�إد�رة �ملمتلكات،وتعاملهما 

جر�ء�ت  على قدم �مل�شاو�ة يف جميع مر�حل �لإ

�لق�شائية.

طر�ف عل���ى �إعتبار  -3 تتف���ق �ل���دول �لأ

جمي���ع �لعقود و�شائر �أنو�ع �ل�شكوك �خلا�شة 

�لتي يكون لها �أثر قانونى ي�شتهدف �حلد من 

هلية �لقانونية للمر�أة باطلة ولغية. �لأ

ط���ر�ف �لرجل و�ملر�أة  -4 متنح �لدول �لأ

نف����ص �حلقوق فيما يتعلق بالت�ريع �ملت�شل 

�شخا�ص وحرية �ختيار حمل �شكناهم  بحركة �لأ

و�إقامتهم.

كم���ا �أك���دت �مل���ادة ) 16 ( عل���ى �أهمية 

�لق�ش���اء عل���ى كاف���ة �أ�ش���كال �لتميي���ز �شد 

�رة  مور �ملتعلقة ب�شوؤون �لأ �ملر�أة يف كافة �لأ

و�لزو�ج 

ط���ر�ف جميع �لتد�بر  -1 تتخذ �لدول �لأ

�ملنا�شب���ة للق�ش���اء على �لتميي���ز �شد �ملر�أة 

مور �ملتعلق���ة بالزو�ج و�لعالقات  يف كافة �لأ

�لعائلي���ة، وبوجه خا�ص ت�شم���ن، على �أ�شا�ص 

�مل�شاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة:

)�أ ( نف�ص �حلق يف عقد �لزو�ج .

)ب ( نف����ص �حلق يف حري���ة �ختيار �لزوج، 

�حل���ر  بر�شاه���ا  �إل  �ل���زو�ج  عق���د  ع���دم  ويف 

�لكامل؛

)ج( نف�ص �حلق���وق و�مل�شوؤولي���ات �أثناء 

�لزو�ج وعند ف�شخه؛

و�مل�شوؤولي���ات  �حلق���وق  )د(نف����ص 

بو�شفهم���ا �أبوين، بغ�ص �لنظ���ر عن حالتهما 

مور �ملتعلق���ة باأطفالهما ويف  �لزوجي���ة،يف �لأ

طف���ال  ح���و�ل، يك���ون مل�شلح���ة �لأ جمي���ع �لأ

ول ؛ عتبار �لأ �لإ

)ه����( نف�ص �حلق���وق يف �أن تق���رر، بحرية 

وب���اإدر�ك للنتائ���ج، عدد �أطفاله���ا و�لفا�شل 

ب���ني �لطفل و�لذى يلي���ه، ويف �حل�شول على 

�ملعلوم���ات و�لتثقي���ف و�لو�شائ���ل �لكفيلة 

بتمكينها من ممار�شة هذه �حلقوق.

)و( نف�ص �حلق���وق و�مل�شوؤولي���ات فيما 

يتعل���ق بالولي���ة و�لقو�م���ة و�لو�شاي���ة على 

طف���ال وتبنيه���م ، �أو م���ا �شاب���ه ذل���ك من  �لأ

عر�ف،حني توجد هذه �ملفاهيم يف �لت�ريع  �لأ

حو�ل يك���ون مل�شلحة  �لوطن���ي، ويف جميع �لأ

ول؛ عتبار �لأ طفال �لإ �لأ

)ز( نف����ص �حلق���وق �ل�شخ�شي���ة لل���زوج 

و�لزوج���ة مب���ا يف ذلك �حل���ق يف �إختي���ار ��شم 

�رة و�ملهنة ونوع �لعمل؛ �لأ

)ح( نف����ص �حلق���وق لكال �لزوج���ني فيما 

�ر�ف  يتعل���ق مبلكية وحيازة �ملمتل���كات و�لإ

عليها و�إد�رته���ا و�لتمتع بها و�لت�رف فيها، 

�شو�ء بال مقابل �أو مقابل عو�ص.

-2 ل يك���ون خلطوبة �لطفل �أو زو�جه �أي 

جر�ء�ت �ل�رورية  �أث���ر قانوين، وتتخذ جميع �لإ

مبا يف ذلك �لت�ريعى منها، لتحديد �شن �أدنى 

للزو�ج وجلعل ت�شجيل �لزو�ج يف �شجل ر�شمي 

�أمر�ً �إلز�مياً ..

وبه���ذ� ن���رى �أن���ه مل تغف���ل �لت�ريع���ات 

قدميها وحديثه���ا ،،�أ�شيلها وجديدها حقوق 

�مل���ر�أة لذ� نتمنى على قائ���د هذه �لبالد �شمو 

بو�ب �أمام �ملر�أة  م���ر �ملفدى �لذي فتح �لأ �لأ

�لقطري���ة لتتب���و�أ �أف�ش���ل �ملر�ك���ز �أن ين�شم 

تفاقية �لت���ي ت�شمن �شالمة �ملجتمع  لهذه �لإ

قوى �ملتمثل يف  وحتر�ص على حماية جانبه �لأ

جيال و�شانعة �حل�شار�ت .. �ملر�أة مربية �لأ

كم���ا �أوجه �لدعوة للجن���ة �لوطنية حلقوق 

ن�شان لتو��ش���ل �جلهود �ل�شادقة للوقوف  �لإ

على �أح���و�ل �مل���ر�أة ومر�قب���ة �لقو�نني �لتي 

متنحه���ا حقوقها كامل���ة ماد�مت ق���د قامت 

بكاف���ة و�جباتها يف حميط عمله���ا كما �أمتنى 

على �للجنة متابع���ة �ملاآ�شي �لتي حتدث كل 

ي���وم يف �أروقة �ملحاكم لوق���ف تع�شف بع�ص 

�لق�شاة يف ق�شايا �لطالق حتديد� ..

املراجع : 

-1 �لقر�آن �لكرمي

-2 �لتقري���ر �ل�شن���وي ع���ن حال���ة حقوق 

ن�شان خالل عام 2005 �لإ

-2 �ملوق���ع �لك���رتوين :منظم���ة مر�قب���ة 

ن�شان.  حقوق �لإ

http://hrw.org/arabic/un-

files/text/cedaw.html

ن��ت��م��ن��ى ع��ل��ى ق��ائ��د 

مري  الأ �صمو  الباد  هذه 

فتح  ال����ذي  امل���ف���دى 

ب����واب اأم���ام امل���راأة  الأ

اأف�صل  لتتبواأ  القطرية 

املراكز اأن ين�صم لهذه 

ت�صمن  التي  تفاقية  الإ

�صامة املجتمع وحتر�س 

قوى  على حماية جانبه الأ

امل��ت��م��ث��ل يف امل���راأة 

و�صانعة  جيال  الأ مربية 

احل�صارات ..
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ول :  �ص���يدة قطرية متزوجة من رجل يحمل جن�صية عربية  ال�ص���وؤال الأ

منذ ع�رش �ص���نوات ولديها منه اأبناء يف مرحل���ة الطفولة هل يحق لهم 

احل�صول على اجلن�صية القطرية ؟ 

  

أن �جلن�شية  وىل من �لقانون رقم 38 ل�شنه 2005 �خلا�ص  ب�شا      من �ملقرر وفقاً لن�ص �ملادة �لأ

ب قطري ، ومل تت�شمن ن�شو�ص  �لقطرية ، �أن �جلن�شية �لقطرية تثبت ملن ولد يف قطر �أو يف �خلارج لأ

م قطرية .   �لقانون �لن�ص على ثبوت �جلن�شية �لقطرية ملن ولد لأ

ولوية يف     �إل �أن���ه جت���در �ل�شاره �إىل �أن �مل�رع ج���اء يف �ملاده �لثانية من ذ�ت �لقان���ون ليمنح �لأ

م قطري���ة متى تو�فرت فيه �ل�روط �لعامة �لالزمة لذلك وهي  �كت�ش���اب �جلن�شية �لقطرية ملن ولد لأ

�أل تق���ل مدة �إقامته بطريقه م�روعه يف دولة قطرعن 25 عاماً متتاليه ، و�أن يكون له و�شيله م�روعه 

للرزق ، و�أن يكون حممود �ل�شره ح�شن �ل�شمعه ومل ي�شبق �إد�نته بحكم نهائي يف جرميه خمله بال�رف 

�أو �لمانه ، و�أن يكون ملماً باللغة �لعربية �إملاماً كافياً .

ويبني من ذلك �أن �ملادة �لثانية قد �نطوت على �ل�شو�بط و�ل�روط �لعامة �لتي يلزم تو�فرها يف 

طالب �لتجن�ص بيد �أنها منحت �أولوية يف �كت�شاب �جلن�شيه �لقطريه ملن ولد لم قطريه متى تو�فرت 

فيه �ل�روط �لالزمة. 

ال�ص���وؤال الثاين : رجل ل يحمل اجلن�ص���ية القطري���ة متزوج من امراأة 

قطرية منذ 25 عاماً هل يحق له احل�صول على اجلن�صية القطرية ؟ 

  

   يج���وز منحة �جلن�شي���ه �لقطريةبطريقة �لتجن����ص متى تو�فرت فيه �ل����روط �ملن�شو�ص عليها 

باملادة �لثانيه من ذ�ت �لقانون وهي ذ�ت �ل�روط �ل�شالف ذكرها  .  

ال�صوؤال الثالث : �صيدة غري قطرية تعمل باإحدى املوؤ�ص�صات احلكومية 

مومة عند توافر ال�رشوط املقررة  فهل يحق لها احل�صول على اإجازة الأ

لها  وهل يت�صمن قانون العمل حكماً مماثاً لذلك ؟ 

أى �مل�رع �لقطري ج���و�ز منحها للمر�آه �لقطريه �لعاملة متى تو�فرت  مومة هي �إجازة �إرتا �إج���ازة �لأ

�رة  �ل����روط �ملقررة لها بق�ش���د رعاية �أولدها �لذين مل يتجاوزو� �ش���ن �ل�شاد�شة ع�ر حفاظاً على �لأ

هتمام بهم و�إعد�دهم �إعد�د�ً جيد�ً ، وقد ق�ر �مل�رع �لقطري هذ� �حلق  �لقطريه و�لن�شىء �لقطري و�لإ

على �ملر�آة �لقطرية دون غرها ممن يعملون باملوؤ�ش�شات و�لهيئات �حلكومية . 

أن �إ�ش���د�ر قانون �خلدمة           �إذ� �أن �مل���ادة )110(  م���ن �لقان���ون رق���م )1( ل�شنه 2001  ب�شا

مومه للموظفه �لقطري���ه دون غرها متى تو�فرت  �ملدني���ة ق����رت �حلق  يف �حل�شول على �إج���ازة �لأ

فيها �ل�روط �لالزمة لذلك على �أن يكون بقر�ر من �لوزير �ملخت�ص �أو من ينوب عنه . 

         �أم���ا فيم���ا يتعلق  بقانون �لعمل �لقطري رقم )14( ل�شنه 2004 فاإنه مل ينطوي على مادة 

ينظم مبقت�شاها حق  �ملر�آة �لعاملة يف �حل�شول على �إجازة �أمومة، �إل �أنه �أقر مبوجب �ملادتني )96/

أجر كامل مدتها خم�شون يوماً متى  97( منه على �أحقيه �ملر�آة �لعاملة يف �حل�شول على �إجازة و�شع با

��شتوفت �ل�روط �لالزمة لذلك ، ف�شالً عن تقرير حق �لعاملة �ملر�شع يف �أن متنح �شاعة ر�شاعه ملدة 

�شن���ه تبد�أ بعد �نته���اء �إجازة �لو�شع دون �مل�شا�ص بحقها يف فرتة �لر�ح���ة �ليومية �ملن�شو�ص عليها 

مبوجب �ملادة )73( من ذ�ت �لقانون .  

ت 
ال

ؤ ا�
ـــ

ـــ
ســ

ت�
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حقوق

حتياجات  ذوي الإ

�خلا�سة بني 

التنظيم القانوين 

والواقع العملي

مما 
حتياجات اخلا�صة اأ�ص���حت حتظى باإهتمام وا�صع من قبل  ل �ص���ك فيه اأن ق�ص���ايا ذوي الإ

العديد من الدول و املنظمات الدولية بحيث باتت اإحدى اأهم مرتكزات امل�صهد احلقوقي 

العاملي اإذ اأن مقدار الرعاية و التاأهيل املقدم لهذه الفئات مل يعد ميثل فقط حتدياً 

اأمام الدول لتوفري الرعاية ل�رشيحة من �ص���كانها و اإمنا اأ�ص���بح ميثل اأي�صاً اأحد املعايري 

�صا�ص���ية لقيا�س مدى حت�رش و تقدم املجتمعات و مكانتها داخل املجتمع الدويل. مع  الأ

ح�ص���ان وال�صفقة و اإمنا  هتمام بهذة الفئة يجب األ يرتكز على فكرة الإ التاأكيد على اأن الإ

عانات و املواثيق الدولية  ديان ال�صماوية وتن�س عليها الإ على اأ�صا�س ما يجب اأن تتمتع به من حقوق تقرها الأ

.

أحمد فؤاد
مستشار قانوني
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حتياجات   �إ�شتقطب���ت مو�شوعات ذوي �لإ

خرة من  ونة �لأ �خلا�شة �إهتمام���اً و��شحاً يف �لآ

قب���ل �ملعني���ني بدر��شة �أبعاد ه���ذه �لق�شية 

هتمام  ل �شيم���ا يف ظ���ل تنامي �لدع���وة �إىل �لإ

باملو�رد �لب�رية كمدخل من مدخالت �لتنمية 

ك���ون هذه �لفئ���ة ج���زء ل يتجز�أ م���ن �لن�شيج 

ي دولة بحيث يلزم توفر �لرعاية  �ملجتمعي لأ

�شتفادة من �إمكاناتها  أهي���ل �لالزمني لالإ و �لتا

وجعلها عنا�ر يف حركة �لتطور و �لتنمية.

ومل���ا كان �أحد �أه���م �أه���د�ف �لقانون هو 

ف���ر�د لتنظيم  توف���ر �لت�شهي���الت �لالزمة لالأ

�شوؤونه���م �خلا�ش���ة لذلك فقد ر�أين���ا تب�شر 

�أن  حتياج���ات �خلا�ش���ة مب���ا ينبغ���ي  �لإ ذوي 

يتمتع���و� به من حق���وق من خ���الل �إلقاء مزيد 

عالنات  م���ن �ل�شوء مل���ا علي���ه �لو�ش���ع يف �لإ

و�ملو�ثيق �لدولية �ملعني���ة بهذ� �خل�شو�ص 

ف�شالً عن موقف �لت�ريعات �لوطنية و�لتعرف 

عل���ى مدى حر�ص �ل�شلطات �ملختلفة بالدولة 

عل���ى توفر وحماي���ة هذه �حلق���وق من خالل 

ربع���ة حق���وق رئي�شي���ة يتفرع  �إ�شتعر��شن���ا لأ

عنها باقي �حلقوق �لتي تناولتها �ملو�ثيق و 

عالنات �لدولية ويفرت�ص �أن تكون نقلتها  �لإ

عنها �لت�ريعات �ملختلفة .

حتياج���ات  الإ ذوي  حق���وق  اأولً: 

عان���ات واملواثيق  اخلا�ص���ة يف الإ

الدولية

    لق���د �أدرك �ملجتم���ع �ل���دويل �أن لذوي 

حتياج���ات �خلا�شة حاجات ل بد من تلبيتها  �لإ

و حقوق���اً ل ب���د م���ن مر�عاته���ا، ولذلك فقد 

حر�ش���ت خمتل���ف دول �لع���امل و �لعدي���د من 

أكي���د حقوق ذوي  �ملنظم���ات �لدولي���ة على تا

حتياج���ات �خلا�ش���ة من خ���الل جمموعة من  �لإ

عالنات  و�ملو�ثيق �لدولية و�لتي ميكن �أن  �لإ

نذكر منها ما يلي :

ن�شان  ع���الن �لعامل���ي حلق���وق �لإ �لإ  .1

ل�شنه 1948 و�لذي �أكد يف �ملادة �لثانية منه 

ف���ر�د دون متييز بني �أي  على متت���ع جميع �لإ

نوع �أو و�شع بكافة �حلقوق �ملن�شو�ص عليها 

عالن . �شمن هذ� �لإ

�لعه���د �ل���دويل �خلا����ص باحلقوق   .2

�لجتماعي���ة و �لقت�شادي���ة و �لثقافية ل�شنة 

1966 و �ل���ذي ج���اء ليوؤك���د دون متييز على 

أمين���ات  جتماع���ي و �لتا �حل���ق يف �ل�شم���ان �لإ

جتماعية )م 6 ( و �حلق يف �ل�شحة �جل�شدية  �لإ

و �لعقلي���ة   ) م 12 ( وعل���ى �شم���ان �حلق يف 

�لرتبية و�لتعليم )م 13 ( .

�لعه���د �ل���دويل �خلا����ص باحلقوق   .3

�ملدني���ة و �ل�شيا�شي���ة ل�شن���ه 1966 و�لذي 

�أ�ش���ار �إىل �حلق يف �حلي���اة و ما يت�شل بها من 

من  حق �لف���رد يف �شالمة �شخ�ش���ه و�شمان �لأ

�لف���ردي، وكذلك �حل���ق يف �حلي���اة ويف �إبد�ء 

�لر�أي وحرية �لتنقل و حرية �لعقيدة و �حلق يف 

�شرت�ك يف �حلياة �ل�شيا�شية و �حلق يف تقلد  �لإ

أكيد على �أن كل دولة  �لوظائف �لعامة مع �لتا

طرف يف هذ� �لعهد ملتزم���ة باإحرت�م و كفالة 

فر�د �ملوجودين  كافة ه���ذه �حلقوق جلميع �لأ

على �قليمه���ا و �لد�خلني يف وليتها دون �أي 

متيز من �أي نوع م ) 2 ( .

ع���الن �خلا�ص بحق���وق �ملعاقني  �لإ  .4

ذهنياً ل�شنه 1971 

�أكد عل���ى �أن ت�شع �ل���دول ن�شب عينيها 

�شخا�ص �ملتخلفني عقلياً  �رورة م�شاع���دة �لأ
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و �لعم���ل عل���ى تنمي���ة قدر�ته���م و تي�ش���ر 

�إندماجهم موؤك���د�ً �أن للمتخلف عقلياً نف�ص ما 

ل�شائ���ر �لب�ر من حق���وق ) م 1(، و�أن له �حلق 

أهي���ل  يف �لرعاي���ة و �لع���الج و �لتدري���ب و �لتا

و�لتعليم و �لتوجية مبا يلزم لتنمية قدر�ته و 

�شافة �إىل حقه يف �لتمتع  طاقات���ه ) م 2 ( بالإ

قت�ش���ادي و مب�شتوى معي�شي لئق  من �لإ بالأ

وحق���ه يف �لعمل ) م 3 ( ذل���ك بجانب حقه يف 

قامه م���ع �أ�رته وحقه يف �لتقا�شي وحمايته  �لإ

�شتغالل . من �لإ

�لعاملي حلق���وق �ملعاقني  عالن  �لإ  .5

ل�شنة 1975

�ل���ذي  �شا����ص  �لأ مبثاب���ه  يع���د  و�ل���ذي 

�إعتم���دت علي���ه �أغل���ب ت�ريع���ات دول �لعامل 

يف تكري�ص حقوق �ملعاق���ني �إذ يتعر�ص هذ� 

ع���الن للمق�ش���ود باملعاق وللحق���وق �لتي  �لإ

يج���ب �أن تكفله���ا ل���ه �لدول���ة مث���ل �حلق يف 

�إحرت�م كر�مته وحق���ه يف بيئه منا�شبة تتحقق 

ماك���ن لت�شهيل حركته  ع���ن طريق مو�ئم���ة �لأ

وتنقالت���ه و حقه يف �لرعاي���ة و �لتاأهيل و حقه 

يف �لرعاي���ة �ل�شحية وحق���ه يف �حل�شول على 

�لتعوي�شات مم���ن ت�شببو� يف �إعاقته وحقه يف 

م�شت���وى معي�شي لئق وحقه يف �حل�شول على 

�مل�شاعدة �لقانونية .

�شخا����ص �مل�شابني  6. مب���ادئ حماي���ة �لأ

مبر����ص عقل���ي وحت�ش���ني �لعناي���ة بال�شحة 

�لعقلية ل�شنة 1991.

7. �لقو�ع���د �ملوحدة ب�شاأن حتقيق تكافوؤ 

�لفر�ص للمعوقني ل�شنه 1993.

�شخا�ص  تفاقية �لدولي���ة حلقوق �لأ 8. �لإ

عاق���ه و�لت���ي مت �لتوقي���ع عليه���ا يف  ذوي �لإ

30مار�ص2007م، و�لتي جاءت لت�شع تنظيم 

�شافة  عاقة بالإ �شام���ل و كامل حلقوق ذوي �لإ

للربوتوك���ول �لختي���ار �ملكم���ل له���ا و�لذي 

لي���ة �خلا�شة  �أ�ش���اف �إخت�شا����ص ه���ام �إىل �لآ

بتطبيق �ملعاهدة وهي �للجنة �ملعنية بحقوق 

عاقة - و �لتي ي�شار �إليها  �شخا����ص ذوي �لإ �لأ

باللجن���ة – حي���ث �أ�شاف له���ا �إخت�شا�ص هام 

وه���و تلقي �ل�شكاوي �أو �لر�شائل �ملقدمة من 

فر�د  فر�د �أو جمموعات �لإ قب���ل �أو نيابه عن �لإ

�خلا�شعني  لولي���ة دولة طرف ويدعون �أنهم 

ي من �حلقوق  �شحاي���ا �إنتهاك تلك �لدول���ة لأ

�ملحددة يف �لتفاقية.

ثانياً: التنظيم الت�رشيعي حلقوق 

املعاقني بدولة قطر. 

عاقة و موقف امل�رشوع  • م�صكلة الإ
القطري منها:

�إدر�كاً م���ن �مل�رع �لقط���ري بخطورة تلك 

�مل�شكل���ة، وحر�ش���اً عل���ى حماية ه���ذه �لفئة 

�لت���ي حتتاج �إىل �ملزيد من �لرعاية و �لتاأهيل 

�ش���درت �لعدي���د م���ن �لت�ريع���ات �لوطني���ة 

�لت���ي تويل �هتماما خا�ش���اً لهذه �لفئة، متثل 

يف حتدي���د ما هيتهم، وبي���ان حقوقهم، ودور 

�لدول���ة جتاهه���م، وبن���اء عليه فق���ط �أ�شتمل 

قانون �ل�شمان �لجتماع���ي رقم ) 38( ل�شنه 

ح���كام �ملنظمة لرعاية  1995 عل���ى بع�ص �لأ

عاقة و �أف���ر�د �أ�رهم وكذلك �لقانون  ذوي �لإ

أن �إ�شد�ر قانون  رق���م )1( ل�شنة 2001 ب�ش���ا

�خلدم���ة �ملدنية و �لقانون رق���م )24( ل�شنه 

أن �لتقاع���د و �ملعا�شات، ويعترب  2002 ب�شا

�أول  �لقان���ون رق���م )2( ل�شن���ه 2004 ه���و 

قانون قط���ري يعد خ�شي�ش���اً لتنظيم حقوق 

ذوي �لحتياجات �خلا�شة، حيث يتعر�ص هذ� 

�لقان���ون لتحدي���د مفه���وم ذوي �لحتياجات 

أهي���ل و �لرعاية، و ما  �خلا�ش���ة و مفه���وم �لتا

يج���ب �أن يقدم لهم من خدم���ات وما يجب �أن 

يتمتعو� به من حقوق، و�إن كنا نرى �أننا مازلنا 

�أم���ام حاج���ة ما�ش���ة �إىل �إ�شد�ر ت�ري���ع موحد 

ينظم كافة حق���وق ذوي �لحتياجات �خلا�شة 

حكام  على نحو �شامل، بحي���ث يجمع �شتات �لأ

�ل���و�ردة يف �لعديد من �لت�ريع���ات �لعادية و 

مرية و �لقر�ر�ت �لوز�رية.  فقد  �ملر��شيم �لأ

و�ن �إىل �إع���د�د ت�ري���ع متكام���ل ينظ���م  �آن �لأ

طالع عليها و  حقوق هذه �لفئة لتتمكن من �لإ

مر هو هدفنا  �ملطالب���ة بها و هذ� يف حقيقة �لأ

�شا�ش���ي وما �ش���وف نحاول �لقي���ام به قدر  �لأ

�مل�شتطاع يف هذ� �لعر�ص �أل وهو تب�شر ذوي 

�لحتياجات �خلا�شة مبا يج���ب �أن يتمتعو� به 

عالنات  من حقوق �أقرتها عليهم �ملو�ثيق و �لإ

و�لتفاقي���ات �لدولي���ة وكذل���ك �لت�ريع���ات 

�لوطنية كونهم فئات �أوىل بالرعاية ف�شالً عن 

�حلقوق و �حلريات �ملعرتف بها للكفالة دون 

متيي���ز و�شوف نق���وم با�شتعر��ص جممل هذه 

ربعه  �حلقوق يف عجالة من خالل ��شتعر��شنا لأ

حقوق �أ�شا�شيه وذلك على �لنحو �لتايل.    
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أهيل و�لرعاية  1. �حلق يف �لتا

- يالح���ظ �أن �أغلب �لقائم���ني على و�شع 

حتياج���ات �خلا�شة د�ئماً ما  ت�ريعات ذوي �لإ

�شتعان���ه بهذ� �حل���ق ليكون يف  يف�شل���ون �لإ

�ش���د�رة �لت�ريع �إما من خالل �إدر�جة يف عنو�ن 

�لت�ري���ع �لرئي�ش���ي �أو باإ�شتعر��شة يف مقدمة 

أكيد�ً على �أهمي���ة هذ� �حلق ويبني  �حلق���وق تا

�أن ذل���ك هو ذ�ت �ملنحى �ل���ذي �تخذه �مل�رع 

�لقطري ح���ال �إ�شتعر��شه ملجمل حقوق ذوي 

وىل و�لثانية  حتياجات �خلا�شة يف �لفقرة �لأ �لإ

من �ملادة �لثانية من �لقانون رقم )2( ل�شنه 

حتياجات �خلا�شة.  أن ذوي �لإ 2004 ب�شا

أهي���ل وفق���اً للقان���ون  - و يق�ش���د بالتا

�لقط���ري “ �إع���د�د �ل�شخ����ص ذي �لحتياجات 

�خلا�ش���ة لتنمي���ة قدر�ت���ه عن طري���ق �لعالج 

جه���زة �لتعوي�شي���ة و �لتعليم و  �لطب���ي و �لأ

�لتدري���ب �ملهن���ي مب���ا يتنا�شب م���ع حالته، 

ن�شطة �لتي متكنه من  وتقدمي �خلدم���ات و �لأ

ممار�شة حياته ب�شكل �أف�شل .

أهي���ل كم���ا تعرف���ه �إتفاقي���ة حقوق  و �لتا

يف  �ملوقع���ة  عاق���ة  �لإ ذوي  �شخا����ص  �لأ

�شخا�ص  30مار����ص2007م “ه���و متك���ني �لأ

عاق���ة م���ن بل���وغ �أق�ش���ى ق���در م���ن  ذوي �لإ

�ل�شتقاللي���ة ، و �ملحافظ���ة عليها، و حتقيق 

جتماعية و  �إمكاناته���م �لبدني���ة و �لعقلية و �لإ

كمل، وكفالة �إ�ر�كهم  �ملهنية على �لوج���ة �لأ

وم�شاركته���م ب�ش���كل ت���ام يف جمي���ع نو�ح���ي 

�حلياة“ .

أهي���ل و�لرعاي���ة هم���ا يف حقيق���ة  - و�لتا

مر وجه���ان لعملة و�حدة فاإذ� كانت �لرعاية  �لأ

ن�شط���ة و �خلدم���ات �ملقدمة  ه���ي جمموعة �لأ

للمعاقني ف���اإن �لتاأهيل ميثل عملية توظيف 

ن�شطة وتللك �خلدم���ات بهدف تنمية  ه���ذه �لأ

قدر�ت �ملعاق، ومن ثم فاإنه ميكن �إ�شتخد�م 

أهيل “ �أو م�شطلح “ �لرعاية “  م�شطل���ح “ �لتا

خر و�أن كان  باإعتب���ار �أن كل منهما مر�دف���اً لالآ

يغلب �إ�شتخد�م �لتاأهيل يف �ملجالت �لتعليمية 

و �لثقافية و �ملهنية يف حني يقت�ر �إ�شتخد�م 

جتماعية . �لرعاية على �لنو�حي �ل�شحية و�لإ

أهي���ل  و باإمع���ان �لنظ���ر يف �حل���ق يف �لتا

و�لرعاي���ة جند �أن هن���اك عدة حق���وق تت�شل 

�إت�شالً وثيقاً به���ذ� �حلق وتتفرع عنه فنلحظ 

أهي���ل �لثقايف و�ل���ذي يهدف �إىل  مث���اًل �أن �لتا

زي���ادة مد�رك �ملعاق، و�إتاح���ه �لفر�شة �أمامه 

للم�شاركة يف �حلياة �لثقافية من خالل �إطالعه 

ب���د�ع �لفكري يرتبط  على خمتل���ف �شنوف �لإ

�شتعمال �حلر  �رتباطاً وثيقاً بحق �ملعاق يف �لإ

للم�شنف���ات �ملحمية مبوجب ت�ريعات حماية 

حقوق �مللكي���ة �لفنية، كذلك ف���اإن �لتاأهيل 

�ملهني و�لذي يهدف �إىل �إحلاق �ملعاق بعمل 

يتالئ���م و موؤهل���ه �لب���دين وقابليت���ه �لعقلية 

وميول���ه بحيث ل يفر�ص علي���ه عمل ل يرغب 

في���ه �أو ل يالئم���ة �إمن���ا يرتب���ط �إرتباط���اً بحق 

أهيل �لتعليمي و�لذي  �ملعاق يف �لعمل، �أما �لتا

يه���دف �إىل تهيئ���ة فر�ص تعلي���م للمعاقني 

ومو��شلة تعليمهم و تدريبهم من �أجل زيادة 

مد�ركهم فاإنه يرتبط �رتباطاً وثيقاً باحلق يف 

�شاف���ة �إىل حق �ملعاق يف  تلق���ي �لتعليم، بالإ

جتماعي���ة ولذلك �شوف  �لرعاي���ة �ل�شحية و�لإ

ن�شتعر����ص يف عجالة موقف �مل����رع �لقطري 

حيال هذه �حلقوق .

�صتعمال احلر  . حق املعاق يف الإ

للم�صنفات ال�صحية

 

فحوى هذ� �حلق �أن هناك بع�ص �ملعاير 

و�ل�شو�بط �لت���ي ت�شعها ت�ريع���ات �مللكية 

ن�شط���ة �لتي  أنه���ا حتديد �لأ �لفكري���ة م���ن �شا

تعترب �إ�شتعم���ال �مل�شنف �ملحمي يف �إطارها 

�شتعمال جماناً  �إ�شتعمالُ م�روعاً بحيث يتم �لإ

دون ت�ري���ح م���ن �ملوؤلف مع مر�ع���اة �ل�روط 

أن كيفي���ة  �ملن�شو����ص عليه���ا قانون���اً ب�ش���ا

دبية للموؤلف. �شتعمال و �إحرت�م �حلقوق �لأ �لإ

�شتعمالت هو �إنتفاع  و�أبرز �شور ه���ذه �لإ

بامل�شنف���ات  وب�ري���اً  �شمعي���اً  �ملعاق���ني 

�مل�شمول���ة بحماية حق �ملوؤل���ف، وقد حر�شت 

�لعديد م���ن ت�ريعات �مللكي���ة �لفكرية على 

�شتثناء هو  أكي���د عليه���ا، ومف���اد ه���ذ� �لإ �لتا

�ل�شماح باإعد�د ن�شخ من �مل�شنفات �ملن�شودة 

�لت�شجي���ل  �أو  بر�ي���ل  بطريق���ة  ترجمته���ا  �أو 

حتياج���ات �ملعاقني  �ل�شوت���ي له���ا تلبي���ة لإ

ب�رياً وكذلك �إعد�د ن�ش���خ م�شورة لها تلبية 

حتياجات �ملعاقني �شمعياً . لإ

وق���د �أثار ه���ذ� �حلق ت�شاوؤل ح���ول  �لفئة 

�شتثناء  �شتفادة من ه���ذ� �لإ �لت���ي ميكنه���ا �لإ

هي فئة �ملعاقني �ملعاق���ني �شمعياً وب�رياُ 

عاقة ؟ فقط �أم ميتد �إىل فئات �أخرى من �لإ

ونحن ن���رى �أنه يف�شل �لتو�ش���ع يف �إتاحه 

عاقة  هذ� �حل���ق لي�شمل خمتلف فئات ذوي �لإ

أهي���ل و�لتدريب  مر�ع���اة حلق �ملع���اق يف �لتا

م���ن خ���الل م�شاركت���ه يف �حلي���اة  و�لتعلي���م 

ندماح به . �لثقافية للمجتمع �لقطري و �لإ

• موقف امل�رشع القطري من هذه 
الجتاهات.

   ميك���ن ��شتقر�ء موق���ف �مل�رع �لقطري 

باإ�شتعر�����ص �لو�شع يف �لقان���ون رقم )25( 

أن حماية �مل�شنفات �لفكرية  ل�شنه 1995 ب�شا

حيث ج���اء يف �ملادة   )17( من���ه لين�ص على 

�أن “ تعت���رب �ل�شتعمالت �لتالية للم�شنفات 

�ملحمي���ة م�روع���ة، ول���و مل تق���رن مبو�فق���ة 

�ملوؤلف :

ي�شاح يف  �شتعانه بامل�شنف به���دف �لإ �لإ

�لتعلي���م، بو��شطة �ملطبوع���ات �أو �لرب�مج �أو 

فالم  ذ�عية �أو �لتلفزيونية �أو �لأ �لت�شجيالت �لإ

أي وجه �آخر، ويف �حلدود �لتي  �ل�شينمائية �أو با

يقت�شيها حتقيق هذ� �لهدف ب�رط �أل يكون 

�شتعم���ال بق�ش���د حتقيق ربح م���ادي، و�أن  �لإ

يذكر �مل�شدر و��شم �ملوؤلف”.

ويف ذ�ت �ملعن���ى جاءت �ملادة ) 18 (من 

أن حمايه حق  �لقانون رقم 7 ل�شنه 2002 ب�شا

�ملوؤلف و�حلقوق �ملجاورة له .

�أن  �ملادت���ني  هات���ني  م���ن  و�مل�شتف���اد 

�مل����رع �لقط���ري كان حري�ش���اُ عل���ى �إحرت�م 

تفاقي���ات �خلا�شة بحقوق �ملوؤلفني و�لتي  �لإ

�شتخد�م �حل���ر للم�شنفات �ملحمية  �باح���ت �لإ

دون ترخي����ص م���ن �أ�شحابها لفئ���ات معينة 

وب�شو�ب���ط معينة وه���و بذلك ق���د و�زن بني 

وىل  م�شلح���ة �ملوؤل���ف وم�شلح���ة �لفئ���ات �لأ

بالرعاية .

• حق املعاق يف العمل .
أحد �أه���م �حلقوق �لتي  يربز هذ� �حل���ق كا

حتياج���ات �خلا�شة  توليها ت�ريع���ات ذوي �لإ

�إهتمام���اً و��شح���اً �إذ �أن���ه ي�شاع���د عل���ى �رعة 

�إندم���اج �ملع���اق باملجتمع �ل���ذي يعي�ص فيه 

ويب���دد �شع���ورة بالعزل���ة وي�شع���رة باإهميته 

�رت���ة ويك�شبه �لقدرة على �لتحكم  لنف�شه ولأ

بزم���ام حيات���ه و�تخ���اذ قر�ر�ته، كم���ا �أن هذ� 

أهمية خا�شة من جانب �لدول و  �حلق يحظى با

�حلكومات �إذ يفتح �لباب �أمام طاقاًت معطلة 

أحد  ميكن �أن ت�شاف للمو�رد �لب�رية للدولة كا

نتاج . مدخالت �لتنمية من �أجل زيادة عجلة �لإ

ولذلك جند �أن معظم �لدول حر�شت على 

لتحاق بالعمل،  أكي���د على حق �ملعاق يف �لإ �لتا

وتي�شي���ر �إمكانية ح�شوله على فر�شة �لعمل 

�لت���ي تتنا�ش���ب وموؤهالته وقدر�ت���ه وقد �أكد 

حتياجات  �مل����رع �لقط���ري  على ح���ق ذوي �لإ

�خلا�ش���ة يف �لعم���ل، وذل���ك مبوج���ب �مل���ادة 

)5/2( م���ن �لقانون رق���م )2( ل�شنه 2004 

حتياجات �خلا�شة �إذ كفل لهم  أن ذوي �لإ ب�ش���ا

�حلق يف �حل�شول عل���ى فر�شة عمل تتنا�شب 

أهيله���م يف  م���ع قدر�ته���م و موؤهالته���م و تا

�لقطاع���ني �حلكوم���ي و�خلا�ص . كم���ا جاء يف 

�ملادة )3( من ذ�ت �لقانون م�شتنه�شاً �ملجل�ص 

�رة للعم���ل و�لتن�شيق مع  عل���ى ل�ش���وؤون �لأ �لأ

�جله���ات �ملخت�ش���ة وجميع �جله���ات �ملعنية 
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م���ن �أج���ل توف���ر فر����ص �لعم���ل و�لت�شغيل 

حتياجات �خلا�شة ح�ش���ب قدر�تهم  ل���ذوي �لإ

أهيله���م باجله���ات �ملخت�ش���ة، كم���ا �ألزم  و تا

جهزة �حلكومية  �مل�شوؤولني يف �ل���وز�ر�ت و �لأ

�لعام���ة  خ���رى، و�لهيئ���ات و �ملوؤ�ش�ش���ات  �لأ

بتعيني �ملعاقني د�خل هذه �جلهات يف حدود 

ن�شبة %2 م���ن جمموع درجات �لوظائف فيها، 

�رة،  على لالأ وذلك بناء على تر�شيح �ملجل�ص �لأ

كما �لزم يف �ملادة ) 2/5 ( من ذ�ت �لقانون 

كل �شاح���ب عمل يف �لقطاع �خلا�ص ي�شتخدم 

خم�شة وع�رين عام���اًل فاأكرث بتخ�شي�ص ذ�ت 

حتياجات  �لن�شبة �ملنوة عنها �شلف���اً لذوي �لإ

�خلا�شة لتعينهم فيها وبحد �أدنى عامل و�حد 

موؤك���د�ً يف �ملادة )7 ( م���ن ذ�ت �لقانون على 

حو�ل حرمان ذوي  أي ح���ال من �لأ �أنه ل يجوز با

حتياج���ات �خلا�ش���ة �لذين يت���م ت�شغيلهم  �لإ

ح���كام هذ� �لقان���ون م���ن �أي مز�يا �أو  طبق���اً لإ

حقوق مقررة ب�شفة عامة للعاملني يف �جلهات 

�لتي يعملون بها .

• حق املعاق يف التعليم
لينكر غر مكابر �أن �أحد �أهم و �أب�شط حقوق 

ن�شان �لتي يج���ب �أن يتمتع بها كل مو�طن  �لإ

دون تفرق���ة �أو متييز هو �حلق يف �لتعليم، �إذ 

يهدف �لتعليم �إىل �لتنمية �ل�شاملة ل�شخ�شية 

مل���ام بالو�قع من  �لف���رد وتنمي���ة مد�رك���ة لالإ

أكد  حوله وما يطر�أ عليه من م�شتجد�ت، وقد تا

عالنات  ه���ذ� �ملعنى من خ���الل �لعديد م���ن �لإ

�شاف���ة �إىل �لعدي���د  و �ملو�ثي���ق �لدولي���ة بالإ

ع���الن �لعاملي  من �لت�ريع���ات �لوطنية . فالإ

ن�ش���ان �ل�ش���ادر يف 1948 �أكد يف  حلق���وق �لإ

�مل���ادة ) 26 ( منه على �أن لكل �شخ�ص �حلق 

يف �لتعلي���م دون متيي���ز، كما �أ�ش���ارت �ملادة 

)13( م���ن �لعهد �ل���دويل �خلا����ص باحلقوق 

جتماعي���ة و �لثقافي���ة �إىل  قت�شادي���ة و �لإ �لإ

حق كل فرد دون متيي���ز يف �لرتبية و�لتعليم 

ن�شانية  مناء �لكامل لل�شخ�شية �لإ بق�شد �لإ

تفاقي���ة �لدولي���ة حلقوق  كم���ا ن�ش���ت �لإ

عاق���ة يف �مل���ادة �لر�بع���ة  �شخا����ص ذوي �لإ �لأ

طر�ف  و�لع����رون منها على: “ ت�شلم �لدول �لأ

عاق���ة يف �لتعلي���م،  �شخا����ص ذوي �لإ بح���ق �لأ

و �أعم���ال هذ� �حلق دون متي���ز، وعلى �أ�شا�ص 

تكافوؤ �لفر�ص، وتكفل �لدول نظاماً تعليمياً 

جامعاً على جميع �مل�شتويات .

 وعل���ى �ل�شعيد �لوطني جند �أن �لد�شتور 

�لد�ئ���م لدول���ة قط���ر �ل�ش���ادر يف 2004 قد 

كف���ل حق �ملو�ط���ن يف �لتعلي���م دون تفرقه، 

وعل���ى �لدول���ة �أن ت�شعى لتحقي���ق �إلز�مية و 

جمانية �لتعليم �لعام. وفقاً للنظم و�لقو�نني 

�ملعمول بها يف �لدولة .

كما حر�ص �مل�رع �لقطري على كفالة حق 

حتياج���ات �خلا�شة يف �لتعليم فجاء يف  ذوي �لإ

وىل من �مل���ادة �لثانية من �لقانون  �لفقرة �لأ

أن ذوي �لحتياجات  رقم )2( ل�شنه 2004 ب�شا

�خلا�ش���ة ليوؤكد على متت���ع ذوي �لحتياجات 

�خلا�شة باحلق يف �لرتبية و�لتعليم و�لتاأهيل 

كل ح�شب قدر�ته .

كم���ا �أك���د يف �مل���ادة ) 3 /4 ( م���ن ذ�ت 

�لقانون على �رورة تقدمي �لرب�مج �لتعليمية 

أهيلية �ملنا�شبة، وبر�مج �لرتبية �خلا�شة  و�لتا

وتوف���ر و �إع���د�د �لك���و�در �لفني���ة �ملوؤهل���ة 

للتعامل مع ذوي �لحتياجات �خلا�شة. وحقيقة 

مر �إن توفر و�إعد�د هذه �لكو�در هو �أمر يف  �لأ

همية على �عتب���ار �أن �ملعلم بالن�شبة  غاي���ة �لأ

للمعاق ه���و �شبيله للع���امل �خلارجي وطريقة 

لفهم و��شتيعاب كل ما يحيط به، و �أعتقد �أن 

م���ر و �إن كان قد عولج ت�ريع���اً �إل �أنه  ه���ذ� �لأ

عل���ى �مل�شتوى �لعملي مل توليه �لدولة �لقدر 

�لكايف من �لعناية . وهو ما ين�شحب �أي�شا على 

�لرب�م���ج �لرتبوية و�لتعليمي���ة �خلا�شة بذوي 

�لحتياجات �خلا�شة .

. حق املعاق يف الرعاية ال�صحية 

و الجتماعية

يج���ب �أن ن�شر يف �لبد�ي���ة �إىل �أن مفهوم 

حتياجات �خلا�شة  �لرعاي���ة �ل�شحية ل���ذوي �لإ

يختل���ف بع����ص �ل�ش���يء فالرعاي���ة �ل�شحي���ة 

للمع���اق ل ميكن ق�رها عل���ى توفر مر�كز و 

م�شت�شفيات للع���الج �أو توفر حاجة �ملري�ص 

م���ن �ل���دو�ء ولكن �لرعاي���ة �ل�شحي���ة للمعاق 

تتخط���ى ذل���ك بكثر فه���ي ت�شم���ل �لك�شف 

عاقة، و �إيج���اد �لطرق �ملالئمة  �ملبكر ع���ن �لإ

للتدخ���الت �لعالجية، وت�شاف���ر قوى �ملجتمع 

من �أج���ل توفر �خلدمات �لعالجي���ة �ملنا�شبة 

عاق���ة �ملختلف���ة، وتطوي���ر بر�م���ج  ن���و�ع �لإ لأ

عاق���ات  ولي���ة ل���ذوي �لإ �لرعاي���ة �ل�شحي���ة �لأ

�شافة �إىل بذل �جلهود  �لذهنية و�جل�شدية بالإ

جهزة  عاق���ة وتزويد �ملعاق بالأ للوقاية من �لإ

�لتعوي�شية، وتوفر �لعالج �لنف�شي باملجان 

�شاف���ة �إىل �لعالج �لطبيع���ي، ون�ر �لوعي  بالإ

ب���ني �ملو�طن���ني ح���ول كيفي���ة �لتعام���ل مع 

جتماعية  �ملع���اق �أما فيما يتعلق بالرعاي���ة �لإ

ن�شطة  للمعاق���ني فهي عبارة عن جمموع���ة �لأ

�ملوؤ�ش�ش���ات  به���ا  تق���وم  �لت���ي  و�خلدم���ات 

�حلكومي���ة من �أج���ل م�شاعدتهم عل���ى �إ�شباع 

�أو�شاعه���م  وحت�ش���ني  �ل�روري���ة  حاجاته���م 

أخذ هذه �لرعاية  �ملعي�شية وبناء علي���ه فقد تا

جتماعي���ة �شكالً �أو بع���د�ً �إقت�شادياً يف حياة  �لإ

�ملع���اق م���ن خ���الل توف���ر بع����ص �خلدمات 

عانات �لنقدي���ة �أو �لعينية كما  �ملجاني���ة �أو �لإ

ه���و �حلال عن���د تق���دمي �إعان���ات �شهرية من 

بع�ص �ل���وز�ر�ت �أو بع�ص �جلمعي���ات �أو حال 

جهزة �لتعوي�شية، وقد كفلت نظم  تقدمي �لأ

جتماعي �ل�شاري���ة يف قطر حقوقاً  أم���ني �لإ �لتا

أميني���ة للمعاق���ني فنج���د �أن �لقان���ون رقم  تا

جتماعي  )38( ل�شنة 1995 ب�شان �ل�شمان �لإ

مين���ح يف �ملادة �لثالثة من���ه للمعاق و �لعاجز 

حكام هذ� �لقانون،  عن �لعمل معا�شاً وفق���اً لأ

كم���ا من���ح �مل�رع مبوج���ب �مل���ادة   ) 9 ( من 

أن ذوي  �لقانون رق���م )2( ل�شن���ة 2004 ب�شا

حتياج���ات �خلا�شة �لعاجزون عن �لعمل من  �لإ

حتياجات �خلا�شة معا�شاً �شهرياً وفقاً  ذوي �لإ

للفئات �لتي يحددها جمل�ص �لوزر�ء .

جتماعية �شكالً �أو بعد�ً  أخذ �لرعاية �لإ وقد تا

�شيا�شياً �أو �إجتماعياً �إذ� ما �شعت �ملوؤ�ش�شات 

أثر على  للعم���ل ب�ش���كل موحد م���ن �أج���ل �لتا

�شناع �لقر�ر بهدف �لدفاع عن حق من حقوق 

أكيد عليه �أو  ذوي �لحتياجات �خلا�ش���ة �أو �لتا

أن م���ن �شوؤونهم �أو به���دف توجية  تنظي���م �شا

نظار �إليهم و �إق���ر�ر مزيد�ً من �لرعاية لهم  �لإ

أكي���د على مب���د�أ تكاف���وؤ �لفر�ص وعدم  �و �لتا

�لتمييز .

وقد يظهر هذ� �لدور فيما ينبغي �أن يقوم 

����رة و �للجنة  على لالأ به كالً م���ن �ملجل����ص �لأ

ن�شان م���ن �أجل �لدفاع عن  �لوطنية حلقوق �لإ

هذه �حلقوق و�ملبادئ .

بيئ���ة  يف  املع���اق  ح���ق   .2

منا�صبة 

يق�شد بح���ق �ملعاق يف بيئ���ة منا�شبة هو 

أن يحي���ا حي���اة طبيعي���ة يف �لبيئة  متكين���ه ب���ا

أن �ل�شخ�ص  أنه يف ذل���ك �ش���ا �ملحيط���ة ب���ه �شا

�لعادي، وهو ما ميكن �أن يتحقق �إذ� ما متكن 

�ملعاق م���ن �لو�شول �إىل كل م���ا ي�شتطيع �أن 

ي�ش���ل �إلي���ه �أي �شخ�ص عادي وذل���ك بتهيئة 

أم���ني  و�شائ���ل �لنق���ل �لعام���ة و �خلا�ش���ة وتا

من�ش���اأت تعليمي���ة تتالئ���م م���ع �إحتياجاته���م 

وكذلك تهيئ���ة �ملباين �حلكومي���ة و �خلا�شة 

أكد ه���ذ� �حلق  ت�ش���الت وق���د تا وو�شائ���ل �لإ

ع���الن �لعاملي  مبوج���ب �لبن���د �لتا�شع م���ن �لإ

حلقوق �ملعاقني �ل�شادر يف 1975 �إذ جاء به 

�إن���ه  “ �إذ �قت�شت �ل�رورة و�شعه يف موؤ�ش�شة 

وج���ب �أن تكون بيئة ه���ذه �ملوؤ�ش�شة وظروف 

�حلي���اة فيها على �أق���رب ماي�شتطاع من بيئة 

أكد ذ�ت  وظ���روف �حلياة �لعادي���ة “، وق���د تا

ع���الن �خلا�ص  �حل���ق يف �مل���ادة �لر�بعة من �لإ

بحقوق �ملتخلفني عقلياً �ل�شادر عن �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة يف 1971 .
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تفاقي���ة �لدولية حلقوق  كما ت�شمن���ت �لإ

يف  �ملوقع���ة  عاق���ه  �لإ ذوي  �شخا����ص  �لأ

2007/3/30 يف �ملادة �لتا�شعة منها على 

ت�شهي���ل �إمكاني���ة �لو�ش���ول ل���ذوي �حلاجات 

�خلا�ش���ة حيث �ألزمت �ل���دول باتخاذ �لتد�بر 

�شخا�ص  �ملنا�شبة �لتي تكفل �إمكانية و�شول �لأ

عاق���ة على قدم �مل�ش���او�ة مع غرهم  ذوي �لإ

�إىل �لبيئ���ة �ملادية �ملحيطة وو�شائل �لنقل و 

ت�شالت . �ملعلومات و �لإ

ماكن �لعام���ة و تاأمني تنقالت  مو�ئم���ة �لأ

�ملعاقني يف �لت�ريعات �لقطرية .

ظهر �إهتمام �مل����رع �لقطري بتاأمني هذ� 

�حلق للمعاقني من خالل ما ورد باملادة 

) 3،7،8/2(م���ن �لقان���ون �لقطري رقم 

حتياج���ات  أن ذوي �لإ )2( ل�شن���ة 2004 ب�ش���ا

يف  �أحقيته���م  عل���ى  أكي���د  �لتا م���ن  �خلا�ش���ة 

جه���زة وو�شائل  دو�ت و �لأ �حل�ش���ول عل���ى �لأ

�لنقل و �ملعد�ت �لتي ت�شاعدهم على �حلركة 

و �لتنق���ل وكذلك �أحقيته���م يف م�شكن يكفل 

أمان و �شالمة، و تاأمني  لهم �حلركة و �لتنقل با

ماكن �لعامة . �ملر�فق �خلا�شة بهم يف �لأ

حق املعاق يف التعوي�س  .3

يعت���رب ح���ق �ملع���اق يف �لتعوي����ص م���ن 

بديهي���ات �حلقوق �لت���ي حر�ش���ت �ملو�ثيق 

عالن���ات �لعاملي���ة و �لت�ريع���ات �لوطنية  و �لإ

أكيد عليها فاإعالن حقوق  على تر�شيخها و �لتا

�ملعوقني �ل�شادر ع���ن �جلمعية �لعامة لالأمم 

�ملتح���دة يوؤك���د يف �لبن���د �لر�بع من���ه على �أن 

للمع���اق نف�ص �حلق���وق �ملدني���ة �لتي لغرة 

ن�شان، ومن ثم يك���ون له �حلق يف  من بن���ي �لإ

�للجوء �إىل �لق�شاء و �حل�شول على �لتعوي�ص 

�ملنا�ش���ب مم���ن ت�شبب باإعاقت���ه، وقد �شعت 

أكي���د عل���ى هذ�  �لت�ريع���ات �لوطني���ة �إىل �لتا

�ملعنى يف �لعديد من ن�شو�شها .

حق املعاق يف امل�ص���اعدة   .4

القانونية

 

عالن �لعاملي حلقوق �ملعوقني  حر�ص �لإ

مم �ملتح���دة يف 1975 على  �ل�ش���ادر ع���ن �لأ

أكي���د يف �لبن���د �حل���ادي ع�ر من���ه على ما  �لتا

يجب �أن توف���ره �لت�ريع���ات للمعاق من حقه 

�شتعان���ه مب�شاع���دة قانوني���ة م���ن ذوي  يف �لإ

خت�شا�ص حني يتبني �أن مثل هذه �مل�شاعدة  �لإ

ل غن���ى عنه���ا حلماية �شخ�شه و مال���ه . . . كما 

عالن عل���ى ما يج���ب �أن يتبع يف  �شدد ه���ذ� �لإ

�أحو�ل �إقامه دعاوى ق�شائية من �ملعاقني �و 

جر�ء�ت �لقانونية  �شدهم، �إذ يتعني �إتب���اع �لإ

�لتي تر�عي حالته���م �جل�شدية و �لعقلية كما 

�شخا�ص  تفاقية �لدولية حلق���وق �لأ �أك���دت �لإ

عاقة يف مادته���ا �لثانية ع�ر و �لثالثة  ذوي �لإ

ع�ر على ذ�ت �ملعنى .

و�ملالحظ �أن حق ذوي �لحتياجات �خلا�شة 

يف �حل�شول على �مل�شاع���دة �لقانونية يظهر 

يف �أحو�ل �إنع���د�م قدر�تهم عل���ى �لتعبر عن 

ر�دة تعب���ر�ً �شليماً، بحي���ث ل ي�شتطيعون  �لإ

عمال �ملادي���ة �أو �لت�رفات  مبا�رة بع����ص �لأ

�لقانوني���ة �خلا�شة به���م دون م�شاعدة �لغر، 

ول���ذ� حتر�ص �لت�ريعات على و�شع �ل�شو�بط 

�شخا�ص حتى ل  �لت���ي تكفل رعاي���ة ه���وؤلء �لأ

تتعر�ص حقوقهم لل�شياع، وقد حر�ص �مل�رع 

�لقط���ري عل���ى �إق���ر�ر �مل�شاع���دة �لقانوني���ة 

عاق���ة مبختل���ف �أنو�عه���ا ف�شالً  يف �أح���و�ل �لإ

ج���ر�ء�ت �لقانونية  عن حر�شه عل���ى تناول �لإ

�لو�ج���ب �إتباعها يف �حل���الت �لتي ل ي�شتطيع 

م���ن خاللها �ملعاق ممار�شة حقوقه �ل�شيا�شية 

جر�ء�ت �ملتبعة عن عدم  �أو �ملدنية، �أو تلك �لإ

متكن���ه من �إبد�ء ر�أيه و�لدفاع عن حقوقه �أمام 

جهات �لق�شاء.

م���ر �أننا حاولنا يف �شكل مب�شط  وحقيقة �لأ

�لتعرف على حقوق ذوي �لحتياجات �خلا�شة، 

عالنات   �شا�شية �لتي �أقرته���ا �لإ و�حلق���وق �لأ

و�ملو�ثي���ق و�لتفاقي���ات �لدولي���ة وكذل���ك 

�مل�رع �لقطري مع حماولة �لربط بني �جلانب 

�لنظ���ري. ممث���اًل يف ن�شو����ص ه���ذه �ملو�ثيق 

�لتطبي���ق  يف  �حل���ال  وماعلي���ه  و�لت�ريع���ات 

�شارة �إىل �أنه على �لرغم من  �لعملي، وجتدر �لإ

عالنات  �أهمية ماحتتويه �ملو�ثيق �لدولية و�لإ

ن�شان م���ن �أحكام ومبادئ  �لعاملي���ة حلقوق �لإ

عامة لرعاية حقوق ذوي �لحتياجات �خلا�شة، 

�إل �أنها تبقى بالن�شب���ة للدول مبثابة �للتز�م 

دب���ي �إذ ل ترق���ى �إىل مرتب���ة �لتفاقي���ات  �لأ

�أو �ملعاه���د�ت �لدولي���ة �لتي تعت���رب جزء�ً ل 

يتج���ز�أ من �لت�ري���ع �لوطن���ي بالن�شبة للدول 

�ملوقعة عليها ومن ثم فاإننا نرى �رورة قيام 

�ل�شلط���ات �ملخت�شة بالدول���ة بالتوقيع على 

�لتفاقي���ة �لدولية حلق���وق ذوي �لحتياجات 

�خلا�شة و�ملوقع عليها يف 30مار�ص2007م 

و�لتي مل تدخل حيز �لنفاذ بعد.
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حق اللجوء السياسي

بني التنظيم الدويل 

والقانون الوطني

ا
ن�صان بتاريخ 10 دي�صمرب 1948 وذلك  عان العاملى حلقوق الإ مم املتحدة الإ عتمدت اجلمعية العامة لاأ

عان العاملي حلقوق  مم املتحدة، واعترب الإ يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية ويف بداية ن�صاأة منظمة الأ

ن�صانية جمعاء باعتباره جمموعة من املثل والقيم امل�صرتكة ومن اأهم  ن�صان مبثابة الرتاث امل�صرتك لاإ الإ

عان ما ورد يف املادة )14( واملتعلقة بحق اللجوء. احلقوق التي ت�صمنهاً الإ

عبداهلل حممد املريخي

ن�صان ع�صو اللجنة الوطنية حلقوق الإ
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ول:  الف�صل الأ

ما املق�صود بحق اللجوء:

كما  مانع  جامع  تعريف  و�شع  �إن  بد�هة 

ي��ق��ول �مل��ن��اط��ق��ة �أ���ش��ب��ح ن����ادر�ً يف �ل��وق��ت 

�حلا�ر فنحن ل�شنا يف زمن �لغز�يل و�شافيني 

تظهر  ب���د�أت  م�شطلحات  �أم���ام  ون��ح��ن  �أولً 

م�شاكل  وحد�ثة  �ملجتمعات  تقدم  مع  حديثاً 

�ىل  �لبع�ص  يذهب  ذل��ك  وم��ع  منها..  �لفرد 

�إليه  أوي  ي��ا �لذي  �ملالذ  هو  أ  �مللجا �أن  �لقول 

د�خل  يف  �إما  م��ان  و�لأ للحماية  طلباً  �ل�شخ�ص 

�لتمثيل  د�ر  �أو  �شفارة  تقله يف  �لتي  ر�ص  �لأ

�أو  �إحدى �ل�شفن �لعائمه  �إىل  �أو  �أجنبية  لدولة 

�إحدى �ملع�شكر�ت �حلربية �أو �إحدى �لطائر�ت 

�حلربية �أو عرب �حلدود �ىل �إقليم �آخر)1( بينما 

أ هو  خر �ىل �لقول �أن �مللجا يذهب �لبع�ص �لآ

�لتي  �ملوؤقت  �لطابع  ذ�ت  �لقانونية  �حلماية 

يف  �شو�ء  أ  �مللجا دولة  ت�شمى  �لدولة  متنحها 

د�خل �إقليمها �ملادي �أو يف �أماكن معينه تقع 

خارجه لالجئني تتو�فر فيهم �شفة لجئ طبقاً 

للقانون �لدوىل وذلك يف مو�جهة �أعمال دولة 

�شل. �شلية �أو دولة �لأ �أخرى ت�شمى �لدولة �لأ

تفاقية  �لإ من  وىل  �لأ �مل��ادة  عرفت  كما 

و�أن   1951 لعام  �لالجئني  بو�شع  �خلا�شة 

�ىل  �لعودة  لي�شتطيع  �شخ�ص  كل  �لالجئ  

وطنه ب�شبب خوف له ما يربره  ب�شبب �لتعر�ص 

جن�شيته  �أو  دينه  �أو  عرقه  ب�شبب  �شطهاد  لالإ

�آر�ئه  �أو  معينة  �إجتماعية  فئة  �إىل  �إنتمائه  �أو 

�ل�شيا�شية.

�أن  �إىل  ن�شتخل�ص  ماتقدم  على  وب��ن��اء 

يوؤمنها  �لتي  �حلماية  من  نوع  هو  �للجوء  حق 

من  يعانى  �ل��ذي  لل�شخ�ص  �ل��دويل  �لقانون 

�لنظام  مع  �إختالفه  جر�ء  وطنه  يف  �شطهاد  �لإ

�ل�شيا�شي يف �ملعتقد �أو �ملذهب .....

ن�صاة حق اللجوء:-

لعل من �ملفيد �ملمتع �لعودة �ىل �ل�شعر 

�لقدمي لل�شنفرة  من �لع�ر �جلاهلي مثالً:-

ذى        �لأ ع��ن  ل��ل��ك��رمي  أى  م��ن��ا ر�����ص  �لأ ويف 

وفيها ملن خاف �لقلي معزل

ر�ص �شيق على �أمرئ   �رى  لعمرك م بالأ

ر�غباً �أو ر�هباً وهو يعقل

�ملعنى  ذ�ت  �ىل  �آخر  �شاعر  يذهب  بينما 

ولكن بتعبر �آخر فيقول:-

أهلها ولكن �حالم  لعمرك ما�شاقت بالد با

�لرجال ت�شيق

ن�شان يهجر �أر�شه وموطنه  زل و�لإ فمنذ �لأ

خر، بيد �أن هذ� �ل�شبب �إذ� كان يف  ل�شبب �أو لآ

�لقدمي �شحه �لرزق و�شيق   �لعي�ص �إل �أنه يف 

أمام  �شطهاد �ل�شيا�شي فا �لع�ر �حلديث هو �لإ

�أن  �لرزق جند  ب�شبب  �لهجرة  كل 2-%5 من 

�شطهاد  خر ب�شبب �لإ 70-%90 من �جلانب �لآ

�ل�شيا�شي، ويظهر هذ� �أمامنا يف �لعر�ق ولبنان 

وفل�شطني و�ل�شني وباك�شتان.

ومن هنا بد�أت تطفو على �ل�شطح م�شكلة 

ألة حتتاج �ىل تنظيم قانونى  من كم�شا أ �لآ �مللجا

عام  ن�شان  �لإ حلقوق  �لعاملى  ع��الن  �لإ وك��ان 

حيث  ألة  للم�شا تتعر�ص  وثيقة  �أول   1948

ن�شت �ملادة )14( منه ))-1 لكل فرد �حلق 

لتحاق  �لإ �أو يحاول  �أخرى  أ �ىل بالد  �أن يلجا يف 

لينتفع   2- ���ش��ط��ه��اد  �لإ م��ن  ه��رب��اً  �إل��ي��ه��ا 

غر  جر�ئم  يف  للمحاكمة  قدم  من  �حلق  بهذ� 

مم  �لأ �أغ��ر����ص  تناق�ص  عمال  لأ �أو  �شيا�شية 

�ملتحدة ومبادئها((.

�لنظام  �إع��ت��م��اد  مت  ماتقدم  على  وب��ن��اء 

ل�شوؤون  �ملتحدة  مم  �لأ ملفو�شية  �شا�شى  �لأ

مم  �لأ منظومة  د�خل  تعمل   1950 �لالجئني 

وت�رف  �لالجئني  حقوق  حماية  على  �ملتحدة 

م�شتلزمات  ل��ه��م  وت��وؤم��ن  �شالمتهم  ع��ل��ى 

�لعي�ص.

هل  للذهن  يقفز  �ل��ذي  �ل�����ش��وؤ�ل  ولكن 

�لن�ص  لهذ�  وفقاً  �لالجئني  مو�شوع  ��شتقر 

وهذه �ملفو�شية.

ع��الن  �لإ م��ن  وىل  �لأ �مل���ادة  �أن  �حلقيقة 

ن�شان ت�شمنت ن�شاً عظيماً  �لعاملي حلقوق �لإ

يف معناه.

)) يولد جميع �لنا�ص �أحر�ر�ً مت�شاوين يف 

و�شمر�ً  عقالً  وهبو�  وقد  و�حلقوق  �لكر�مة 

ب��روح  بع�شاً  بع�شهم  يعامل  �أن  وعليهم 

خاء((، و�إذ� كان هذ� �لن�ص �لر�ئع يف و�شوح  �لإ

خذ به يف �لتطبيق، يقع  معناه ومن ثم �رورة �لأ

علينا �لعوده مائتني �شنه �ىل �لور�ء لنجد �أن 

عالن  م�شدر هذ� �لن�ص ب�شكله �ملذكور يف �لإ

قد جرى تعديله من عبارة خالدة )جلان جاك 

رو�شو( عندما �أقام نظريته.

جتماعي فقال عبارته �خلالدة  يف �لعقد �لإ

ن�شان يولد حر ولكنه �ليوم مكبل باحلديد  ))�لإ

ن�����ش��ان   �لإ وب��ف��ق��د�ن  �جل���ه���ات((  م��ن جميع 

�آمن  جمتمع  يف  �لعي�ص  لقاء  حريته  من  جلزء 

�شيادة  وب��د�أت  �حلرية  عقد  �نفرط  مت�شامن 

�عذ�ر  وحتت  �شطهاد  و�لإ �شتعباد  و�لإ �لقهر 

بطن  يف  �أك��رث  ولنعود  متعدده  و�ع��ت��ب��ار�ت 

�ملادة  �أوردته  �لذي  �لن�ص  فاإن هذ�  �لتاريخ 

ن�شان  �لإ حلقوق  �لعاملى  ع���الن  �لإ م��ن   )1(

لي�ص  �لقدم  يف  يعود  ديباجته  فيه  و�أطنبت 

�ىل جان جاك رو�شو فح�شب و�منا �ىل عمر �بن 

�خلطاب )ر�شى( قبل 1400 �شنه عندما قال 

ذ�ت �لعبارة ببالغه �أكرث ودقة و�إيجاز �أكرب )) 

متى ��شتبعدمت �لنا�ص وقد ولدتهم �مهاتهم 

�حر�ر�ً((

و�قع  لنا  يفرزها  �لتي  �حلقيقة  �أن  بيد 

حركة �لالجئني و�إح�شائيات �لهجرة للخم�شني 

�شنة �ملا�شية ت�شر بو�شوح �أنها نتاج حروب 

ونز�عات م�شلحة ت�شببت فيها �لدول �لعظمى 

�ملهاجرين  ه��وؤلء  بالد  يف  �مل�شالح  �شاحبة 

و�للجوء،  للهجرة  يدفعهم  �ل��ذي  م��ر  �لأ وه��و 

دقيق  ب�شكل  ومربمج  م��درو���ص  �أي�شاً  وه��و 

�مل�شيفة  �ل���دول  ��شتقبال  �أن  لنا  يك�شف 

لهوؤلء �لالجئني رهني ملخططات و�شيا�شات 

مر و��شح و�ريح يف كل  هذه �لدول، وهذ� �لأ

�أمريكا  ودول  و�لعر�ق  ولبنان  فل�شطني  من 

هوؤلء  بعدئذ  يعود  بحيث  و�ل�شني  �لالتينية 

�لالجئني ليتبنو� حكومات مو�لية متاماً للدول 

مثلة بهذ�  �لتي �حت�شنتهم فرتة جلوئهم، و�لأ

ولبنان  فل�شطني  من  كل  يف  و��شحة  �ل�شدد 

و�لعر�ق وكو�شوفو ودول �أمريكا �لالتينية.

الف�صل الثاين:-

حلق  العملية  التطبيقات 

ن�صانى:- اللجوء الإ

�ملن�شورة  ح�شائيات  �لإ لنا  �شتك�شف 

جهة  م��ن  قليل  بعد  �شن�شتعر�شها  و�ل��ت��ي 

خالل  من  �إليها  و�شلنا  �لتي  و�لنتائج  �أوىل، 

ول  �لأ �لف�شل  يف  �حلقائق  بع�ص  ��شتعر��ص 

عالن  لالإ عالمية  �لإ �لهالة  �أن  ثانية،  جهة  من 

و�أن  تخبو  ب���د�أت  ن�����ش��ان  �لإ حلقوق  �لعاملى 

ع���الن  �لإ ي�شمها  �ل��ت��ي  �شا�شية  �لأ �حل��ق��وق 

�أفرغت من م�شمونها  �إل حقوق جوفاء  ماهى 

�شادت  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شية  �ل��ظ��روف  ظ��ل  يف 

�لثانية  �لعاملية  �حل��رب  نهاية  منذ  �ل��ع��امل 

وح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذ�، ف��ال ح��دي��ث ع��ن حقوق 

ومعاير  قمعيه  ح��ك��وم��ات  ظ��ل  يف  �إن�����ش��ان 

�حلقوق  ه��ذه  ت�شبح  حيث  م��زدوج��ه،  دولية 

�أو ثمن مو�قف �شيا�شية معنية، يوؤكد  رهينة 

�لعام  مني  �لأ �يرين خان  �ل�شيدة  ذلك مقولة 

فيها  �تهمت  و�لتي  �لدولية  �لعفو  ملنظمة 

بع�ص �حلكومات بالنكو�ص عن وعودها ببناء 

حقوق  �حرت�م  على  يقوم  جديد  عاملى  نظام 

�شحفي  موؤمتر  يف  ��شرت�شلت  حيث  ن�شان  �لإ
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�ل�شنوى  تقريرها  ن�ر  لندن مبنا�شبة  عقد يف 

توجهاً  تنتهج  باتت  �حلكومات  ه��ذه  �إن   ((

بروح  �لتحلي  �إظهار  عن  وتقاع�شت  خطر�ً 

قيادية قائمة على �ملبادئ وينبغى �خ�شاعها 

للمحا�شبة(( و�ذ� كانت مثل هذه �لت�ريحات 

حتمل يف طياتها بع�ص من �للغة �لدبلوما�شية 

هى  موؤملة  حقيقة  على  خطر  موؤ�ر  �أنها  �إل 

�لوليات  مقدمتها  ويف  �لعظمى  �لدول  قيام 

ن�شان  �لإ حقوق  باإنتهاك  مريكية  �لأ �ملتحدة 

�شيا�شية  ظ��روف  خلق  يف  �ب��ت��د�أً  ومبادرتها 

و�إجتماعية و�إقت�شادية تزعزع ��شتقر�ر كيان 

�غتيال  تف�شر  ن�شتطيع  كيف  و�إل  ن�شان  �لإ

رج��ال  م��ن  وع�����رون  وت�شعة  �شحفى   )43(

أدية عملهم يف �لعر�ق  عالم يف �لعر�ق �ثناء تا �لإ

وحتى   2003 م��ار���ص  يف  �ل��غ��زو  ب��د�ي��ة  منذ 

يونيو 2005 ليتجاوز �لعدد 200 �شحفى يف 

عام 2007م، وبالتو�زي مع ذلك نزوح وهجرة 

مايقرب من )6 مليون عر�قي( موزعني بني 

خرين بني  �لرئي�شي و�لأ دول �جلو�ر بال�شكل 

�شكندنافيه و�أوربا، �شبقتها وب�شكل  �لدول �لإ

�لظروف  ذ�ت  وبفعل  لبنانيني  هجرة  مماثل 

 1990 حتى   1975- من  للفرتة  و�لعو�مل 

و�مريكا  ونيوزيلند�  كند�  �ىل  بهم  و�شلت 

هجرة  �ل�شكل  ب���ذ�ت  و�شبقتهم  و�خل��ل��ي��ج 

عو�م من 1948 وحتى يومنا  �لفل�شطينني لالأ

أقل مو�طنو� �لبو�شنه و�لهر�شك  هذ� ولي�ص با

ظل  حتت  و�فغان�شتان  باك�شتان  وكو�شوف 

�شباب. ذ�ت �لعو�مل و�لأ

�شخا�ص  • يف بد�ية عام 2001 بلغ �أعدد �لأ
لالأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  بهم  تعنى  �لذين 

مليون   21/8 �لالجئني  ل�شوؤون  �ملتحدة 

�شخ�ص.

• حدثت �أكرب زيادة يف �عد�د �لالجئني يف 

فغان  �لأ �لالجئني  �رتفع عدد  باك�شتان حيث 

فيهم  مب��ا  لج���ئ  �ل���ف   800 ب  ي��ق��در  مب��ا 

�ملخيمات  خ��ارج  يعي�شون  �لذين  �ملدنيون 

�ملقامة.

من  عدد  �أكرب  ثالث  �لعر�قيون  ي�شكل   •
لالجئني يف �لعامل من )512/800( �شخ�ص 

�لعر�قيون  في�شكل  �ليوم  �أم��ا   2000 ع��ام 

�ىل  ي�شل  حيث  �لالجئني  من  عدد  �أكرب  �أول 

�لنازحني  �شخا�ص  �لأ ع��ن  ناهيك  مليون   6

�لدول  خلقتها  وظروف  عو�مل  بفعل  د�خلياً 

�لر�عية  تكون  �أن  بها  و�ملفرو�ص  �لكربى 

�ملذكور  �أن  علماً  ن�شان  �لإ وحقوق  ع��الن  ل��الإ

يف  �ملقيمون  �ملعار�شون  هم  �ملنفيون  من 

�شد�م  لنظام  معار�شني  ظلو�  ممن  �خل��ارج 

�نو�عاً  يتلقون  وكانو�  �شنو�ت  لعدة  ح�شني 

�لدول  وبع�ص  �لغرب  من  �لدعم  من  خمتلفة 

�أن  يل  ويبدو   (( �إ�شتخبارية  �أجهزة  خالل  من 

�ملركزية  �مل��خ��اب��ر�ت  ووك��ال��ة  فيت  مكتب 

عمار كانت جميعها  مريكية ومكتب �إعادة �لإ �لأ

على �ت�شال مع �ملنفيني بطريقة غر ر�شمية 

نو�يانا  �ي�شاح  �ىل  بحاجة  وكنا  �أ�شهر  لعدة 

 1-  )) عر�قية  حكومه  ت�شكيل  يخ�ص  فيما 

�رجع بول بر�مير �شنه يف �لعر�ق

نحو  ع����اد   2000 ع����ام  غ�����ش��ون  يف   •
من�شئهم  بلد�ن  �إىل  لجئ  �لف   800.000

1999م  ع���ام  ح���دث  ع��م��ا   5% ت��ق��ل  بن�شبة 

�إىل 6/1 مليون لجئ مبن فيهم  عندما عاد 

800.000 من مو�طنى كو�شوفو.

• �أما �جمايل عدد �لفل�شطينيني 
ح�شائيات �ملفو�شية يف  �لالجئني طبقاً لإ

31 �د�ر 2007 فهو كما يلي:-

•�ل�شفة�لغربية  727/495
•غزه /1/024

•لبنان  409/714
•�شوريا  443/760

ردن    266/579 •�لأ
مليون(   6( �ىل  �ل��ع��دد  و�شل  •�ل��ع��ر�ق 
ردن  و�لأ مليون(   2( �شوريا  ب��ني  م��وزع��ني 

وربيه. وم�ر و�لدول �لأ

مليون   2.871.630 �ملجموع  لي�شل 

�لالجئني  من  �أخرى  جمموعه  له  م�شافاً  لجئ 

�ربد  و�ل�شف  �جلنوبي  عمان  �ل�شفه  خ��ارج 

 726/990 مبقد�ر  �جلنوبي  عمان  و�ل�شفة 

لجئ مع �عد�د �أخرى متفرقة مقد�رها 026/

.1.869

لي�شل �ملجموع �لكلي �ىل 4.474.107 

لجئ دون �إ�شافة �أرقام �لالجئني �لعر�قيني 

�شباب  و�ترك للقارىء ت�شور حجم �لكارثة و�لأ

عدد  �إ�شافة  بعد  عالن  لالإ �حلقيقية  و�لقيمة 

�لالجئني �لعر�قيني .

�إعالن  عن  �حلديث  �أن  تقدم  مما  نخل�ص 

عن  يعرب  حقيقي  ن�����ش��ان  �لإ حل��ق��وق  ع��امل��ى 

بلغتهما  �للذ�ن  جتماعي  و�لإ �لثقايف  �لو�قع 

�لب�رية يف �لن�شف �لثاين من �لقرن �لع�رين 

على  يقوم  �أن  يجب  �لثالثة  لفية  �لأ ومطلع 

خاء و�حلرية و�مل�شاو�ة  �أ�شا�ص من �لعد�لة و�لإ

و�أن  �شتيالء،  و�لإ و�لغطر�شه  �لعد�ء  ونبذ روح 

�لتنظيم �لدوىل حلق �للجوء �ملن�شو�ص عليه 

حلقوق  �لعاملى  ع��الن  �لإ يفقد  ذلك  وبخالف 

ن�شان روحه وم�شمونه فينقلب �ىل كلمات  �لإ

جوفاء لمعنى لها، ولعل من �لقو�عد �لبديهية 

مامت  لنق�ص  �شعى  م��ن   (( ذك��ره��ا  �ملفيد 

ي�شعى  فمن  عليه((  م��ردود�ً  ف�شعيه  ب�شعيه 

و�لت�ريد  و�ل�شقاء  بالبوؤ�ص  مليء  عامل  خللق 

عاملى  �إعالن  عن  يتحدث  �أن  قط  له  وليجوز 

للحقوق .
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ث  حد
ن�شاين  مروع �هتز ل���ه �ل�شمر �لإ

يف كل مكان .. �أطف���ال �أبرياء مل 

تتفتح عيونهم بع���د .. يحقنون 

يدز .. ومهما تعالت  بفرو�ص �لإ

�ش���و�ت وحناج���ر �ل�شتنكار ..  �لأ

�ر�ئيلي  ملقية بالته���ام على �ملمر�شات �لبلغاري���ات �أو �ملو�شاد �لإ

همال د�خل م�شت�شفى بن غازي �لذي وقعت فيه �جلرمية ..  �أو حتى �لإ

فاإن �جلرمية وقعت وهناك �شحايا �أبرياء ل ذنب لهم .. منهم من حمل 

�لفرو�ص ونقله لذويه .. ومنهم من ق�شى نحبه .

ب���اء ب�شوء حالة طفل���ه �لذي مل  �لق�ش���ة تب���د�أ عندما �شع���ر �أحد �لآ

جر�ء �لتحاليل ، وتز�من ذلك  يتجاوز �ل�شهرين .. فحمله �إىل �لقاهرة لإ

طفال  عر��ص على طفل �آخر ، فتم ��شتدعاء جميع �لأ مع ظهور نف�ص �لأ

�ملرتددين عل���ى �مل�شت�شفى و�إخ�شاعهم للتحاليل مع �أولياء �أمورهم 

..

وكانت �لنتائج �كت�شاف 246 حالة م�شابة  بالفرو�ص مع �نتقال 

�لعدوى �إىل 19 �أما عن طريق �لر�شاعة..

أكيد �ملخترب�ت  وهكذ� بد�أت خيوط �جلرمية تت�ش���ح خا�شة مع تا

أنها حتمل فرو�شا مركبا ومعد�  �لعاملية �لتي �أر�شلت �إليها �لعينات با

يف خمترب�ت عالية �لتجهيز..

منية يف  جهزة �لأ مم���ا ِيوؤكد وجود جرمية مدب���رة ، لذلك حتركت �لأ

ليبي���ا لتفتي�ص م�شاكن م���ن حتوم حولهم �ل�شبه���ات ، وكان من بني 

�لذي���ن ��شتهدفهم �لتفتي�ص م�شك���ن ممر�شة تدعى كري�شتنا ، حيث 

مت �لعثور على خم�ص زجاجات دلت على �أنها ملوثة بالبالزما نف�شها.

وهكذ� مت �لتعرف على �جلناة .. خم�ص ممر�شات بلغاريات وطبيب 

�جلن�شي���ة..  فل�شطين���ي  �متي���از 

مثل���و� �أم���ام �لق�ش���اء �ل���ذي حكم 

عد�م .. وبعد حماكمات  عليه���م بالإ

وجل�ش���ات ��شتغرق���ت قر�بة عقد 

كامل من �لزمان.

�أن  �حلك���م  نتيج���ة  وكان���ت 

�ل�شلط���ات �لبلغاري���ة يف حماول���ة 

يقاف �لعقوبة باإدعاء �أن �حلادث ملفق و�أن �لفرو�ص �أو �ملر�ص  منها لإ

قاويل  ي �أ�شب���اب  �أخرى خا�شة مع تو�تر �لأ همال �أو لأ �نتق���ل نتيجة �لإ

ف���ر�ج عن �ملتهمات  أن �ل�شلط���ات �لليبية لي����ص لديها مانع من �لإ ب���ا

فر�ج عن �ل�شابط �لليبي عبد �لبا�شط �ملقرحي �مل�شجون يف  مقابل �لإ

��شكتلند� على �إثر �تهامه يف ق�شية لوكربي.

طفال �لذين �نتقل  و�إذ� كانت هذه ه���ي �لق�شية .. فاإن حقوق �لأ

�إليهم �ملر�ص تظل �ملحور �لرئي�شي .. ف�شو�ء حكم باإعد�م �ملتهمات 

م���ر ل  �أو مت تربئته���ن �أو مقاي�شته���ن مقاب���ل �ل�شاب���ط �لليب���ي فالأ

يح���ل م�شكلتهم وم�شكلة ذويهم .. لذلك يج���ب �أن تتحرك �ملنظمات 

برياء .. �لذين ل ذنب لهم ول  �حلقوقي���ة يف �لعامل لتعوي�ص ه���وؤلء �لأ

جرمي���ة �إل �أنهم كانو� �شحية .. �إهمال �أو موؤ�مرة .. �أو �أي م�شمى ميكن 

�أن تندرج حتته هذه �جلرمية.  

أطفال ليبيا
 نادية ال�صليطي 

باحثة اجتماعية
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 �إن 
فظاعة و�شناعة ما حدث يف �حلرب �لعاملية �لثانية كذلك ف�شل ع�شبة 

مم �ملتحدة لكي تكون  ن�ش���اء �لأ من و�ل�شالم مهد لإ �لأمم يف توف���ر �لأ

ر�دته بحف���ظ �ل�شالم وحتقيق �لعد�لة بني  متثي���اًل للمجتمع �لدويل ولإ

�ل�شع���وب من خالل �عتم���اد مو�ثيق دولي���ة لها ق���وة �لقانون، تكون 

�شا�شية للرج���ال و�لن�شاء  ملزم���ة للدول م���ن ناحية تاأمني �حلق���وق �لأ

بالت�شاوي.

ن�شانية  ن�ش���ان عام 1948 ت�شجيع���اً ملفاهيم �لكر�م���ة �لإ ع���الن �لعاملي حلقوق �لإ �إنبث���ق �لإ

�شا����ص لت�ريع حقوق  ع���الن حجر �لأ و�حلري���ة للجمي���ع ب���دون تفريق، ومنذ ذل���ك �حلني �شكل �لإ

ن�شان ملزماً  عالن �لعاملي حلق���وق �لإ ن�ش���ان ومن���وذج يحتذى به عاملي���اً، فحتى لو مل يك���ن �لإ �لإ

�شافة  ن�ش���ان �لدولية ، بالإ قانوني���اً يف �لبد�ي���ة، �إل و�أنه ��شتوحى �لعديد من �تفاقيات حقوق �لإ

عالن �لعاملي �لب�شيطة و�ملبهمة يف �آن و�حد، خلقت تدريجيا ح�ص �لتز�م �شيا�شي  فاإن �شياغة �لإ

ن�شان كقانون �أخالقي. لفكرة عاملية، فردية و��شتقاللية حقوق �لإ

عالن �لعاملي مل يفر�ص كو�جب  حتى �لدول �لتي عار�شت منذ �لبد�ية مل تنكر ذلك، �إذ �أن �لإ

�أو ت�شوي���ة �شيا�شي���ة من قبل �لدول ول كمر�شوم قانوين يتطلب �آلي���ة خا�شة �أو معاير و�شعية 

ن�شان من خالل مو�ثيق  لتبني���ه �إمنا كان �لق�شد �أن ي�شتكم���ل بناء �لقاعدة �لقانونية حلق���وق �لإ

ومعاه���د�ت تتناول �لت�شعبات �ملختلفة للمو�شوع وتفر�ص على �لدول �لتز�مات و�إجر�ء�ت �أكرث 

تعقيد�ً �شيئاً ف�شيئاً .

ن�شان من : ألف �ل�شكوك �لدولية حلقوق �لإ �ليوم، تتا

ن�شان )1948( عالن �لعاملي حلقوق �لإ �لإ  -

�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية )1966(   -

�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�شيا�شية )1966(   -

�شافه �إىل �لربوتوكولني �لختيارين �مللحقني به. بالإ

ن�شان وبع�شها م�شتكمل بربوتوكولت  هناك �أي�شاً �تفاقيات دولية �أخرى رئي�شية حلقوق �لإ

أمور حمددة: �ختيارية خا�شة با

�لتفاقية �لدولية للق�شاء على جميع �أ�شكال �لتمييز �لعن�ري )1965(   -

�تفاقية �لق�شاء على جميع �أ�شكال �لتمييز �شد �ملر�أة )1979(  -

ن�شانية  �تفاقية مناق�شة �لتعذيب وغره من �روب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�شية �أو  �لالإ  -

�أو �ملهنية )1984(

�تفاقية حقوق �لطفل )1989(   -

تطور حقوق اإلنسان

مريا �صليبي 

 نائب رئي�ص ق�شم �لبحث �لجتماعي 

 يف

مـــــم  الأ

�ملتحـــدة

منـــذ

عـــالن  �الإ

العـــاملي 

حلقـــوق 

ن�ســـان  �الإ
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�لعم���ال  جمي���ع  حلماي���ة  �لدولي���ة  �لتفاقي���ة   -

�ملهاجرين و�أفر�د �أ�رهم )1990(

�إن �لعه���ود و�لت�ريعات و�لربوتوكولت و�لتفاقيات 

هي ملزمة قانونياً، للدول �لتي ت�شدق �أو تن�شم �إليها �أما 

عالن���ات و�ملبادئ و�لتوجيه���ات و�لقو�عد و�لتو�شيات  �لإ

لي����ص له���ا �أثر مل���زم بي���د �أن لها ق���وة معنوي���ة لميكن 

�إنكارها.

ومع ذل���ك، تبقى هناك جمموعات وفئ���ات من �لنا�ص 

مم �ملتح���دة وت�ريعاته  غ���ر حممي���ة م���ن قب���ل نظ���ام �لأ

قليمية  نظمة و�لت�ريع���ات �لإ أت���ي �لأ �مللزمة لل���دول، فتا

ل�ش���د ه���ذه �لفجو�ت �لقانوني���ة �لتي من غ���ر �ملالئم �أن 

قاليم وذلك لن�شبة ودقة  تعال���ج على م�شتوى �لعامل بل �لأ

قليمي هي  أ�شي�ص �لنظام �لإ �ملو��شي���ع، �إن �لفكرة ور�ء تا

م���ن �أجل تكمل���ة �لعطاء �لعامل���ي و�لذي �أخ���ذ حمله حتت 

وروبي  مم �ملتح���دة . �أك���رث نظام �إقليمي متط���ور هو �لأ �لأ

فريق���ي ث���م �لعربي  مريك���ي، �لأ هن���اك �أي�ش���ا �لنظ���ام �لأ

مريكي  وروبي، �لأ وبعك�ص �لنظام �لعربي، �أثبت �لنظام �لأ

فريقي عن جد�رة وحما�ص يف �شن �لت�ريعات �مللزمة،  و�لأ

تلق���ى ومعاجلة �ل�ش���كاوى �لفردي���ة كما و�إن�ش���اء حماكم 

حقوق �إن�شان �إقليمية تفوق �شلطتها �شلطة �لدول ويحق 

لها �ق���رت�ح تعدي���الت بالقو�نني �لد�خلية لل���دول كما و 

تطالب بتعوي�شات مادية للم�شتكني.

�أم���ا �لنظام �لعربي فق���د �أ�شدر وثيق���ة عربية �شاملة 

أخرة عام 1994  أت���ي فقط متا ن�شان و�لتي مل تا حلق���وق �لإ

مم �ملتحدة �لعاملي على  بل كانت ن�شخة �شبيهة باإعالن �لأ

خ���رى �لتي �أدخلت ودجمت  قليمية �لأ عك�ص �لعط���اء�ت �لإ

نظم���ة �ملحلي���ة وبنت �آلي���ات فعالة  ن�ش���ان بالأ حق���وق �لإ

ن�شان  و�ش���ط ل يز�ل يفهم حقوق �لإ حلفظها، �إن �ل�رق �لأ

أتية منها على �أنها �هتمامات خارجية تهدد  و�حلريات �ملتا

�لعاد�ت �لعربية �ملت�شددة و�لثقافة �ل�شيا�شية �لر�كدة .

�أخر�ً وبعد مرور ح���و�يل 60 �شنة على تبنى فعاليات 

ع���الن �لعاملي كقان���ون �أخالقي لقوة ملزم���ة له، تطور  �لإ

ن�شان حتى �أ�شبح  ميد�ن �لعمل �لعاملي يف جمال حقوق �لإ

نظمة �إقليمي���ة و�أ�شا�شاً لقان���ون عر�شي عاملي  مرجع���اً لأ

ن�شان يف  مم �ملتحدة يف ن�ر ثقاف���ة حقوق �لإ و�شاهم���ت �لأ

ن�شان وذلك  أثر حق���وق �لإ �لع���امل و�لتفاو����ص لتقوي���ة تا

 )stieks and carrots (  بلعب دور �لرتهيب و�لرتغيب

�شم���اء ف�شالً عن  �شهار وذكر �لأ مع �ل���دول وخا�ش���ة يف �لإ

قليمي ي�شاعد يف  �أعم���ال دبلوما�شي���ة �أخرى �إن �لنظ���ام �لإ

�إ�شالح �أي خلل من جانب �لنظام �لعاملي ولكن مايهم حقاً 

ن�شان هي �لرغب���ة يف �للتز�م �شيا�شياً  يف تطور حق���وق �لإ

ن�شان من �حرت�م �حلرية �لفردية  نته���اج مبادئ حقوق �لإ لإ

ن�شانية قانونياً و�جتماعياً. وتعزيز �لعد�لة و�لكر�مة �لإ
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أضواء على

جتار بالب�سر م�سكلة الإ
مفهومهــا ، اأبعادهــا، اأثارهــا ال�ســلبية علــى املجتمــع 

والــتــ�ــســدي  مكافحتها  يف  ــة  ــذول ــب امل واجلـــهـــود 

لهـــــا بدولـــة قطــــر 

�شتاذ �مل�شارك �لأ

د. �صعدون احليايل 

�خلبر �ل�شت�شاري

 باملكتب �لوطني ملكافحة �لجتار بالب�ر 

ا
نطاقا من ال�صيا�ص���ة الر�صيدة لدولة قطر وقيادتها احلكيمة وعلى راأ�صها ح�رشة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد 

ن�ص���ان واإعاء �صاأنه،و�صون  بن خليفة اآل ثاين اأمري الباد املفدى )حفظه اهلل(،وتوجيهات �ص���موه برعاية الإ

ن�ص���انية جلميع املواطنني واملقيمني على اأر�س قطر فقد ت�ص���من الد�ص���تور الدائم للدولة ما  الكرامة الإ

يرتجم هذه املبادئ والتوجيهات ال�صامية،حيث ن�صت املادة )18( من الد�صتور “يقوم املجتمع القطري 

ت�صون الدولة  خاق “ويف املادة )19( منه “  ح�صان واحلرية وامل�صاواة ومكارم الأ على دعامات العدل والإ

من وال�صتقرار وتكافوؤ الفر�س بني املواطنني كافة. دعامات املجتمع وتكفل الأ
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أملن���ا �جله���ود �ملبذول���ة يف جم���ال  �إذ� تا

�لرعاي���ة �لجتماعي���ة يف قط���ر جن���د �أن هناك 

تط���ور�ت �أ�شا�شي���ة ق���د حدثت متثل���ت فيما 

يلي:

1. �إ�شد�ر �لعديد من �لت�ريعات �ملعززة 

م���ان �لجتماع���ي و�لت���ي ترتجم  ل�شب���كات �لأ

�ملب���ادئ و�لقيم �ل���و�ردة يف �لد�شتور �لد�ئم 

للدولة.

2. ��شتح���د�ث �لعدي���د م���ن �ملوؤ�ش�ش���ات 

�حلكومي���ة وغر �حلكومي���ة �ملخت�شة بحقوق 

ن�شان وتوفر �لرعاية �لجتماعية و�ل�شمان  �لإ

�لجتماع���ي وتقدمي �لدعم �مل���ايل و�ملعنوي 

للفئات �لجتماعية و�لتي تهدف مبجملها �إىل 

رف���ع وحت�شني نوعية �حلياة لل�شكان مبختلف 

عالن  فئاتهم ونحق���ق �ملبادئ �ل���و�ردة يف �لإ

ن�ش���ان وبقي���ة �ملو�ثيق  �لعامل���ي حلق���وق �لإ

و�لتفاقي���ات �لدولية وعلى وج���ه �أخ�ص تلك 

�لتي تتعل���ق مبكافحة ظاهرة �لجت���ار بالب�ر 

وتعد،بحق �آليات تنفيذ فاعلة ترتجم �شيا�شة 

ن�شان بكون���ه �لهدف  �لدول���ة و�هتمامه���ا بالإ

�شم���ى و�لغاي���ة �لعظمى للتنمي���ة �ل�شاملة  �لأ

عام���ة و�لتنمي���ة �لب�رية و�مل�شتد�م���ة خا�شة.

هذه �ملوؤ�ش�ش���ات �لتي مت ��شتحد�ثها �لدولة 

خرة لتوجيه ودعم.؟ يف �ل�شنو�ت �لأ

يف  بالب����رش  جت���ار  الإ م�ص���كلة 

املواثيق الدولية

مفهوم امل�صكلة واأبعادها:-

جت���ار بالب����ر �أ�شبح جت���ارة متنامية  �إن �لإ

�شباب متعددة منها ظروف  ي���زد�د تفاقمها لأ

�إجتماعي���ة و�إقت�شادية �أو بيئي���ة �أو �شيا�شية 

و�لك���و�رث  و�لنز�ع���ات  باحل���روب  تتعل���ق 

�لطبيعية �أو �لفقر،وتعد جر�ئمها من �جلر�ئم 

�لدولي���ة �ملنظم���ة �لعابرة �أو م���ا ت�شمى )غر 

�لوطنية( ويع���رف برتوكول �ملكمل لتفاقية 

أن مكافح���ة �جلر�ئ���م غر  مم �ملتح���دة ب�ش���ا �لأ

�ملنظمة �لجتار بالب�ر مايلي:-

)جتني���د �أ�شخا�ص �أو نقله���م �أو تنقيلهم 

�أو �إيو�ئه���م �أو �إ�شتقباله���م بو��شطة �لتهديد 

بالق���وة،�أو �إ�شتعمالها �أو غر ذلك من �أ�شكال 

حتي���ال �أو �خلد�ع �أو  ختطاف �أو �لإ �لق����ر �أو �لإ

�إ�شتغالل �ل�شلطة �أو �إ�شتغالل حالة �إ�شت�شعاف 

�أو باإعطاء �أو تلقي مز�يا لنيل مو�فقة �شخ�ص له 

�ل�شيطرة على �شخ�ص �آخر،بغر�ص �ل�شتغالل 

�شتغالل �جلن�شي �أو  عمال كدعارة �لغر �أو �لإ لأ

�ل�شخرة �أو �خلدمة ق�ر�ً �أو �ملمار�شات �ل�شبيهة 

ع�شاء(. بالرق �أو �ل�شتعباد �أو نزع �لأ

خط���ورة م�شكل���ة �لجت���ار بالب����ر: بالنظر 

ن ظاه���رة �لجت���ار بالب����ر ق���د �أ�شح���ت من  لأ

�لتحدي���ات �لك���ربى �لتي تو�ج���ه �ملجتمعات 

ن�شاني���ة �ملعا����رة و�لتي �أخ���ذت جر�ئمها  �لإ

بالنمو و�لزيادة �مل�شطردة على نطاق �لعامل 

و�أ�شبحت جتارتها حتت���ل �ملركز �لثالث بعد 

رباح  جتارت���ي �ل�شالح و�ملخ���در�ت نتيج���ة لالأ

�لفاح�شة �لت���ي جتنيها �لع�شابات و�ل�شبكات 

جر�مي���ة �لتي تقف ور�ءه���ا �إذ ت�شر تقارير  �لإ

مم �ملتحدة �إىل مايلي: �ملنظمات �ملعنية بالأ

رباح �لناجمة عن �لجتار بالب�ر  �أن �لأ  •
حتتل �ملرك���ز �لثال���ث بعد �لجت���ار بال�شالح 

و�ملخدر�ت.

رباح يقدر ب�شبعة  �أن مع���دل هذه �لأ  •
باليني دولر �أمريكي �شنويا جتنيها ع�شابات 

�جلرمية �ملنظمة،و�لتي يق���ع يف بر�ثنها )4( 

ماليني �شحية.

�أن تقاري���ر منظمة �لعم���ل �لدولية   •
ت�شر �إىل �أن �أك���رث من : )12( مليون �شخ�ص 

يقع���ون ك�شحايا للعمال���ة �لق�رية �أو �ل�شخرة 

أجر �أو بدون �أجر. �شو�ء �أكانت با

و�أن تقارير منظمة �ليون�شيف ت�شر   •
�إىل �أن هن���اك ح���و�يل )مليون ومائت���ي �ألف( 

طفل وطفلة يجربون على �لبغاء �شنوياً.

متز�يدة ت�شل من 
ً
�أن هن���اك �أعد�د�   •

لف يتم �أغو�ئه���ن يومياً  �لن�ش���اء يقدرن ب���الآ

للدخ���ول يف ع���امل جت���ارة �جلن����ص �ل�شياحية 

وبخا�ش���ة �لن�ش���اء �لالتي يعانني م���ن �لبطالة 

يف بلد�ن فقرة و�أخرى �نتقلت من �لقت�شاد 

�ملوجه �ىل �قت�شاد �ل�شوق،�إذ يتم نقل هوؤلء 

�إىل �أوروب���ا و��شيا و�أمري���كا �ل�شمالية وبلد�ن 

و�شط وغرها. �ل�رق �لأ

هن���اك  �أن  �أخ���رى  تقاري���ر  ت�ش���ر   •
طفال  ح���و�يل )�أربعة( ماليني من �لن�ش���اء و�لأ

يتعر�ش���ون لتجارة غر م�روع���ة �شنوياً ينتج 

عنه���ا �أرباح طائلة ملوؤ�ش�ش���ات �إجر�مية ت�شل 

�إىل حو�يل )5،9( مليار دولر �أمريكي �شنويا.

جر�مية  �أن هناك بع�ص �مل�شاريع �لإ  •
�لتي تع���د �أكرث ربح���اً وتت�شل ب�ش���كل وثيق 

بجر�ئ���م �لجت���ار بالب����ر ه���ي عملي���ات غ�شل 
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م���و�ل وتهريب �ملخدر�ت وتزوير �لوثائق وتهريب �لب�ر،ف�شال عن  �لأ

رهاب. رو�بطها �لوثيقة بعمليات �لإ

جتار  جه���ود دول���ة قطر يف الت�ص���دي مل�ص���كلة الإ

بالب�رش.

جتار  لك���ي تكون دول���ة قطر �شباق���ة ور�ئدة يف جم���ال مكافحة �لإ

بالب����ر و�أن تك���ون �شاحتها نظيف���ة وخالية من �أي �ش���كل من �أ�شكال 

جر�ء�ت �لر�دعة  �لجت���ار بالب�ر،فقد �عتمدت �شل�شلة من �جله���ود و�لإ

لتحقي���ق �حلماية و�لوقائية �ملطلوبة جتاه ه���ذه �لظاهرة جنملها مبا 

يلي:

�أول:يف �لبناء �ملوؤ�ش�شي �لتنظيمي مت حتقيق ما يلي:

أكيد على �أهمية  �جلانب �لت�ريعي:ت�شمنت �لت�ريعات �لقطرية �لتا

ن�ش���ان ورعايت���ه و�شمان حقوق���ه و�شون كر�مت���ه و�لت�شدي بحزم  �لإ

جتار بالب�ر وقد ج���اء ذلك يف �لعديد من �لت�ريعات  ملحارب���ة جر�ئم �لإ

�لنافذة من �أهم �لت�ريعات مايلي:

ل�شن���ة 2004م:  رق���م )11(  �لقط���ري  �لعقوب���ات  قان���ون   1-

طفال  ن�ص ه���ذ� �لقانون يف �لعديد من مو�ده على حماي���ة �لن�شاء و�لأ

ومعاقب���ة �جلناة �لذي���ن يرتكبون جر�ئم بح���ق �مل���ر�أة و�إ�شتغاللها �أو 

�لتج���اوز على حقوقها �أو �إجبارها عل���ى �لقيام بعمل يحط من كر�متها 

ويخد����ص حياءه���ا �أو قتله���ا عم���د� كم���ا ت�شمن���ت ن�شو����ص �مل���و�د 

)296،298،318،321،322( �إن���ز�ل عقوبات �شارمة بحق مرتكبي 

أنو�عها �ملختلفة �شو�ء �أكان ذل���ك باحلب�ص �أو �لغر�مة  هذه �جلر�ئ���م با

�أوكليهما وب�شكل م�شدد.

2. قان���ون �لعمل �لقط���ري رقم )14( ل�شن���ة 2004م: عالج هذ� 

�لقان���ون �أم���ور عديدة تتعلق بتنظي���م �لعمل و�شم���ان حقوق �لعمال 

وو�جباتهم وحتديد �شاعات عملهم و�أجورهم ومكافئاتهم كما ت�شمن 

ح���د�ث و�لن�شاء يف �أعم���ال خطرة لها  �أمور�”تتعل���ق بحظ���ر ت�شغيل �لأ

أثر�ت �شلبية على حالتهم �ل�شحية و�لبدنية و�لنف�شية. تا

�شارة �إليه �إىل �أن هناك �لعديد من �لقر�ر�ت �لوز�رية  وم���ا جتدر �لإ

�ملكمل���ة لهذ� �لقانون ق���د �شدرت عن وزير �ش���وؤون �خلدمة �ملدنية 

�ش���كان و�لت���ي تنظ���م �ش���وؤون �لعم���ل و�أماكنه وحت�ش���ني ظروفه  و�لإ

عمال �لتي  وت�شم���ن ح�شول �لعم���ال على حقوقهم كاملة وحتدي���د �لأ

حد�ث و�لن�شاء فيها. ليجوز ت�شغيل �لأ

أن حماية �ملجتمع: وتت�شمن  3.  قانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شا

أم���ن �لدولة  ج���ر�ء�ت �جلنائية ب�ش���ان �جلر�ئ���م �ملتعلقة با �أحكام���ه �لإ

فر�د  د�ب �لعامة،مما يوف���ر حماية لأ �أو لعر����ص �أو خد�ص �حلي���اء �أو �لآ
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�ملجتم���ع من �أي جتاوز قد يق���ع عليهم ويوثر 

�شلبا على �شمعتهم وحريتهم �ل�شخ�شية.

ل�شن���ة   )22( رق���م  ����رة  �لأ قان���ون   .4  

�لدع���اوى  �لقان���ون  ه���ذ�  2006م:يعال���ج 

و�ملنازع���ات �ملختلفة �لتي تتعل���ق مب�شائل 

أن)�لرتكات  ����رة عامة و�مل���ر�أة خا�ش���ة ب�شا �لأ

و�ملحرم���ات  �لزوج���ني  و�أهلي���ة  و�حل�شان���ة 

ب�شبب �لن�ش���ب و�مل�شاهرة و�لر�شاع و�لولية 

يف �ل���زو�ج و�لكف���اءة يف �ل���زو�ج و�ل�شهادة يف 

�لزو�ج و�أحكام �ملهر ومنازعات �ملهر و�جلهاز 

قارب و�لطالق  و�ملتاع و�أنو�ع �لزو�ج ونفقة �لأ

رث وحالته  هلية و�لولي���ة و�لإ و�لتفري���ق و�لأ

وغرها.

 5. قان���ون �ل�شمان �لجتماعي رقم )38( 

ل�شنة 1995م.

وهذ� �لقانون يوف���ر �شبكة �أمان �جتماعي 

ل���ذوي �لحتياج���ات �خلا�شة ع���ن طريق �رف 

�شخا�ص �ملحتاجني  �إعانة ب�شكل بدل نقدي لالأ

طفال  ر�م���ل و�ملطلقات و�لأ و�إعان���ة �لن�شاء �لأ

�ملعاق���ني و�أ�ره���م وغ���ره م���ن �مل�شاعد�ت 

خرى. �لأ

6.  قر�ر �إن�ش���اء �ملكتب �لوطني ملكافحة 

�لجتار بالب�ر رقم )8( ل�شنة 2005م �ل�شادر 

�رة �لذي ينظم  على ل�شوؤون �لأ عن �ملجل�ص �لأ

وجم���الت  و�أهد�ف���ه  �ملكت���ب  �خت�شا�ش���ات 

عمل���ه وهيكلة �لتنظيم���ي وتن�شيق تعاونه مع 

�جلهات �ملعني���ة �حلكومية وغر �حلكومية يف 

�لدول���ة من �جل مكافحة �لجت���ار بالب�ر بجميع 

حالته و�أ�شكاله.

يو�ء من  �لفئ���ات �مل�شتهدف���ة يف �لإ

�شحايا �لجتار بالب�ر:

طفال م���ن �شحايا �لتحر�ص �جلن�شي  1. �لأ

�أو  حمارمه���م  م���ن  �ل�ش���ادر  و�لغت�ش���اب 

طفال �لذين ميار�شون �أعمال  �ملختطفني،و�لأ

طف���ال �لذي���ن مت زجه���م  حمرم���ه قانون���اً و�لأ

�لنز�ع���ات �مل�شلح���ة و�حل���روب و�لجت���ار  يف 

باجلن�ص.

2. �لن�شاء من �شحايا �لجتار بالب�ر �لالتي 

يتعر�ش���ن للعن���ف و�ل�شخ���رة و�لعمل �جلربي 

أج���ر �أو بدون �أج���ر و�لختط���اف و�لغت�شاب  با

جبار عل���ى ممار�شة �لبغاء  وجتارة �جلن����ص و�لإ

وغرها.

3. خ���دم �ملن���ازل وم���ن يف حكمه���م م���ن 

�شحايا �لجتار بالب�ر �لذين يتعر�شون للعنف 

�أو �ل�شخرة �أو �لغت�شاب �أو �ل�شتغالل.

4. �لعم���ال �لو�فدون: �لذي���ن يتعر�شون 

لل�شخ���رة �أو �لعمل �جلربي يف �ش���وء م�شادقة 

دول���ة قطر على �تفاقي���ة �لعمل  �لدولية رقم 

أن �لعم���ل �جل���ربي  )29( لع���ام 1930 ب�ش���ا

و�لت���ي �شدر مر�شوم �أمري برقم )26( ل�شنة 

2003م بتاري���خ 2003/3/8م بامل�شادقة 

عليها.

ثاني���ا: يف �لبن���اء �لفن���ي �ملنهج���ي:مت ما 

يلي:-

�شرت�تيجي���ة �لوطني���ة ملكافحة  �إع���د�د �لإ

�لجتار بالب�ر يف دولة قطر

أل���ة مكافحة �لجتار بالب�ر  نظر� لربوز م�شا

كق�شي���ة ملح���ة فر�شت نف�شها عل���ى �ل�شاحة 

�لدولي���ة ولك���ون �أن �أثاره���ا �خلط���رة بات���ت 

ت�شكل �أح���د �أبرز �لتحديات �لت���ي تو�جه دول 

�لع���امل عل���ى �خت���الف م�شتوياتها،وحر�شا من 

دول���ة قط���ر �أن تك���ون �شباق���ه يف �لت�ش���دي 

له���ذه �لظاهرة �خلطرة ب�ش���كل فعال و�تخاذ 

ج���ر�ء�ت �لوقائية �لالزم���ة �لتي حتول دون  �لإ

حدوثها فقد قام���ت دولة قطر بت�شكيل جلنة 

�شرت�تيجية  لدر��ش���ة �خلط���و�ت �لتوجيهي���ة لإ

مكافحة �لجت���ار بالب�ر برئا�ش���ة �شعادة وزير 

�ش���دور  عمله���ا  نتائ���ج  و�أثم���رت  �خلارجي���ة 

تو�شيات مهمة مت عر�شها على جمل�ص �لوزر�ء 

و�إقر�رها يف �شبتمرب 2003م ومن خالل تنفيذ 

تلك �لتو�شيات مت �تخاذ �إجر�ء�ت عديدة منها 

�إن�ش���اء �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �ملعنية بحقوق 

ن�شانية ومكافحة �لجتار  ن�شان و�لرعاي���ة �لإ �لإ

بالب�ر.

�شرت�تيجية  �آليات لتنفيذ �لإ �عتماد 

وتوفر �حلماية �ملطلوبة:

مت يف �شوء �لتو�شي���ات �لتي �نبثقت عن 

�شرت�تيجية �لوطنية ملكافحة �لجتار بالب�ر  �لإ

�عتم���اد ع���دة �أ�شالي���ب و�إج���ر�ء�ت يف �ملجال 

�لقان���وين و�لتنظيم���ي به���دف حماي���ة �أفر�د 

ن�شانية،منها  �ملجتم���ع و�شيان���ة حقوقه���م �لإ

�إ�ش���د�ر قان���ون رق���م )22( ل�شن���ة  2005م 

طفال يف �شباق  بحظر جلب وت�شغيل و�إ�ر�ك �لأ

�لهجن حي���ث ميكن �لنظ���ر �إىل ه���ذ� �لقانون 

عل���ى �نه �ب���رز منج���ز ت�ريعي حلماي���ة �شحايا 
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طفال،وذلك مل���ا ينطوي عليه من �أبع���اد �إن�شانية  جت���ار بالب�ر م���ن �لأ �لإ

و�شحية،ومر�جع���ة �لقو�ن���ني �لتي تن����ص على معاقب���ة منتهكي حقوق 

�لعمال وو�شع �آلية لتفعيل هذه �لقو�نني.

عالمية كاإحدى �إجر�ء�ت �لوقاية: �لتوعية �لإ  .1

مت �عتم���اد حمل���ة �إعالمي���ة خمططة �شامل���ة يف جمال تعمي���ق �لوعي 

ثار  �ملجتمع���ي باملفاهيم �ملتعلقة بظاهرة �لجت���ار بالب�ر و�أ�شبابها و�لآ

�لبغي�ش���ة �ملرتتبة على �شحاياها من خالل �أ�شاليب متعددة منها:�إعد�د 

كتيبات بعدة لغات تت�شم���ن معلومات عن حقوق �لعمالة �لو�فدة،وفقا 

لقان���ون �لعمل �جلديد رقم )14( ل�شن���ة 2004،و�تخاذ عدة �إجر�ء�ت يف 

عالمي منها طبع مل�شقات ومطويات  ون�ر�ت جد�رية وتنظيم  �ملجال �لإ

�ر  حما�ر�ت ودرو�ص وخطب دينية حت���ث �ملجتمع و�أ�شحاب �لعمل و�لأ

على ح�شن معاملة �لعمال و�خلدم وتاأمني حقوقهم وفقا للمبادئ و�لقيم 

�شالمية �لغر�ء،ف�شال عن عقد �لعديد من �ملحا�ر�ت  �ل�شامية لل�ريعة �لإ

و�حللقات �لنقا�شية و�لندو�ت وور�ص �لعمل �ملكر�شة لتعميق �لوعي يف 

نبذ �لجتار بالب�ر وكيفية حماربته و�لت�شدي له.

�لور����ص �لتدريبية لتطوير �أ�شالي���ب �لوقاية ومكافحة �لجتار   .2

بالب�ر

�شخا�ص  مت تنظيم عدد من �لور�ص �لتدريبية �ملخ�ش�شة للجهات و�لأ

�لذي���ن يتعاملون م���ع �شحايا �لجت���ار بالب�ر ك�شب���اط �ل�رطة و�حلدود 

جهزة �حلكومية ذ�ت  د�رية �لعاملة يف خمتلف �لأ و�ملنافذ،و�لقي���اد�ت �لإ

خ�شائيني �لجتماعيني �لعامل���ني يف �ملوؤ�ش�شات �لجتماعية  �ل�شلة و�لأ

و�لرتبوية به���دف زيادة وعيهم وتب�شرهم باإبعاد ظاهرة �لجتار بالب�ر 

وما تنطوي عليه من نتائج و�آثار خطرة على �ملجتمع وتفعيل دورهم يف 

مكافحة هذه �لظاهرة  و�لت�ش���دي �حلازم لها وم�شاعدة �شحاياها ف�شال 

عن ت�شمني �لرب�مج �لتدريبية �ملقامة يف معهد تدريب �ل�رطة و�ملعهد 

�لق�شائ���ي و�لقانوين �لتابع لوز�رة �لعدل م���ادة �لجتار بالب�ر و�أ�شبابها 

ثار �ل�شلبية �لناجمة عنها. و�لآ

جهزة  3.تفعيل �أ�شاليب �ملكافحة من خالل �لتعاون و�لتن�شيق مع �لأ

�حلكومية وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين.
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مت �عتم���اد �أ�شالي���ب تنظيمي���ة ت�شم���ن 

جه���زة  �لأ م���ع  و�لتن�شي���ق  �لتع���اون  تفعي���ل 

�حلكومية وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين �ملعنية 

لتفعيل دور ق�شم �خلدم���ة �لجتماعية �لتابع 

ملوؤ�ش�ش���ة حمد �لطبية حي���ث ي�شطلع بتوفر 

رعاية ل�شحايا �لجت���ار بالب�ر وت�شمني مادة 

ن�شان وخماط���ر جر�ئم �لجتار بالب�ر  حقوق �لإ

يف �لدور�ت �ملقام���ة يف معهد تدريب �ل�رطة 

لوز�رة �لد�خلية و�ملعهد �لق�شائي و�لقانوين 

�لتابع لوز�رة �لعدل.

دور املكت���ب الوطني  ملكافحة 

املواج�ه���ة  يف  بالب����رش  الجت���ار 

والت�صدي للم�صكلة.

�إن�شاء �ملكتب: مت ��شتناد� لقر�ر �ملجل�ص 

�رة رقم )8( ل�شنة 2005م  على ل�شوؤون �لأ �لأ

�إ�شهام���ا من دول���ة قطر يف تر�شي���خ �ملبادئ 

ن�شان  عالن �لعاملي حلق���وق �لإ �ل���و�ردة يف �لإ

وتطبي���ق �ملو�ثي���ق �لدولي���ة �ملتعلقة بهذ� 

أن وبخا�ش���ة يف جم���ال مكافح���ة �لجتار  �ل�ش���ا

بالب�ر.   

�خت�شا�شات �ملكتب:

�ل�شيا�ش���ات وو�شع خطط  �ق���رت�ح   .1

�لعم���ل �لوطنية،وتفعي���ل  �لقو�نني �خلا�شة 

بق�شايا مكافحة �لجتار بالب�ر.

�لقطري���ة  “�ل���د�ر  عل���ى  ����ر�ف  �لإ  .2

ن�شاني���ة” �لتي تق���دم �مل�شاعدة  للرعاي���ة �لإ

و�حلماي���ة �ملطلوب���ة ل�شحايا �لجت���ار بالب�ر 

طبقاً للمعاير �ملحلية و�لدولية.

جه���زة  و�لأ لل���وز�ر�ت  �لتو�شي���ة   .3

�حلكومية �ملختلف���ة و�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات 

�لعامة فيم���ا يتعني  �تخاذه من خطط وبر�مج 

�أو م���ن �إج���ر�ء�ت وترتيبات ملكافح���ة �لجتار 

بالب�ر ومتابعة تنفيذها.

4.�إن�ش���اء قاع���دة بيانات خا�ش���ة بالجتار 

ح�شائية  بالب�ر عن طريق جمع وطبع �لبيانات �لإ

و�ملعلومات من �جلهات �ملختلفة.

5.و�ش���ع �لت�شور لعقد مب���ادر�ت وو�شع 

�ل���دول  م���ع  للتع���اون  �لالزم���ة   �لرتتيب���ات 

�ملج���اورة وكذل���ك بل���د�ن �مل�ش���در وبلد�ن 

�لوجه���ة �لنهائي���ة للتع���اون يف �لتحقيق���ات 

د�نات و�لتعاون يف ت�شليم �ملجرمني. و�لإ

6.�لتن�شي���ق مع �جله���ات �ملختلفة لطبع 

دلي���ل خدم���ات ومعاون���ة لالأجه���زة و�جلهات 

�ملختلفة ذ�ت �ل�شل���ة بق�شايا �لجتار بالب�ر 

وموظف���ي �ملنظمات �حلكومية وغرها وذلك 

ل�شتخد�مه يف معاونة �ل�شحايا.

7.�لتن�شيق مع �جلهات �ملعنية �ملختلفة 

�لوع���ي  ون����ر  �لتثقي���ف  �إج���ر�ء�ت  لتبن���ي 

للحيلول���ة دون قي���ام �ملوظف���ني بالتع���اون 

و�لت�شهي���ل لعمليات ممار�ش���ة �لجتار بالب�ر 

�أو م�شاركته���م فيها،وكذلك لتبن���ي �شيا�شة 

تدري���ب �ملوظفني يف �جله���ات ذ�ت �لعالقة 

مبكافح���ة �لجتار بالب����ر ليت�شنى م�شاركتهم 

�جلادة و�لو�عي���ة يف تطبيق �لقو�نني �ملعنية 

مبكافحة �لجتار بالب�ر.

8.�لتن�شي���ق م���ع �جله���ات �ملعنية،ع���رب 

��شتخد�م �لقن���و�ت �ملنا�شبة،للقيام بحمالت 

توعية لعم���ال وخ���دم �ملنازل للتع���رف على 

حقوقه���م و�لتز�ماته���م �جت���اه م�شتخدميهم 

وكذل���ك لتوعي���ة م�شتخدم���ي عم���ال وخ���دم 

بالنتائ���ج  �ل�شتق���د�م  وكالت  �أو  �ملن���ازل 

�ملرتتب���ة على �نتهاك حقوق هوؤلء  �لعمال �أو 

�ر�ر بهم من �لناحية �لقانونية. �خلدم �أو �لإ

9. �لتن�شيق م���ع �جلهات �ملعنية ملتابعة 

ح�شائي���ات �ملعنية بتعزيز قو�نني  و�إعد�د �لإ

مكافح���ة �لجت���ار بالب����ر وخا�ش���ة �ملتعلق���ة 

و�ملحاكم���ات  و�لعتق���الت  بالتحقيق���ات 

أنها. حكام �ل�شادرة ب�شا و�لأ

يواء والرعاية  الدار القطرية لاإ

ن�صانية: والإ

�إن�ش���اء �ل���د�ر: مت بن���اء على ق���ر�ر �شادر 

من جمل�ص �ل���وزر�ء �ملوق���ر بتاريخ 4/13/

ي���و�ء �شحايا �لجت���ار بالب�ر ولكي  2003م لإ

تك���ون  مالذ� �أمانا لهم،وتوفر فر�ص �لتعايف 

أهيلهم  �لب���دين و�لنف�شي و�شون كر�متهم وتا

و�إعادة �إدماجهم باملجتمع وبا�رت هذه �لد�ر 

عملها يف عام 2005م.

وبعد �ش���دور قر�ر �إن�شاء �ملكتب �لوطني 

ملكافح���ة �لجت���ار بالب�ر �أ�شبحت ه���ذه �لد�ر 

�إحدى �لوحد�ت �لتنظيمية �لتابعة له.

�خت�شا�شا ت �لد�ر:

�إيو�ء ورعاي���ة �شحايا �لجتار بالب�ر   .1

وتقدمي �حلماية و�مل�شاع���دة لهم وتوعيتهم 

وتقدمي �خلدمات �ل�شت�شارية لهم.

م�شاع���دة �لن���زلء �لذي���ن يتم �جناز   .2

حقوقهم ويرغبون يف �لعودة �إىل بلد�نهم بعد 

أهيلهم وتعافيهم. أكد من تا �لتا

�لتعاون م���ع �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات   .3

�حلكومية وغ���ر �حلكومي���ة و�لتن�شيق معهم 

أن م�شاعده �شحايا �لجتار بالب�ر وحت�شني  ب�شا

ظروفهم �ملعي�شية و�ل�شحية و�لجتماعية من 

خالل بر�مج و�أن�شطة خمططة من قبل �ملكتب 

�لوطني.

�لجتماعي���ة  �خلدم���ات  تق���دمي   .4

و�لرتويحية للنزلء وتوفر جميع �أنو�ع �لرعاية 

لهم مب���ا يف ذل���ك �لرعاية �لطبي���ة و�لنف�شية 

ن�شطة �لجتماعية و�لريا�شية. و�لأ

لك���ي يحق���ق �ملكت���ب �لوطن���ي مهماته 

و�خت�شا�شات���ه ي�شتعني بالعديد من �جلهات 

�حلكومي���ة ذ�ت �ل�شل���ة بعمل���ه ع���ن طري���ق 

�لتن�شي���ق و�لتع���اون �لوثيق معه���ا من خالل 

ع�شويتها يف �لهيئة �لتن�شيقية للمكتب �لتي 

ير�أ�شه���ا �ملن�شق �لوطن���ي للمكتب وت�شم يف 

ع�شويته���ا من�شق���ني معاونني م���ن �جلهات 

�لتالية: 

ن�شان بوز�رة �لد�خلية. �إد�رة حقوق �لإ

�ملحاكم �لعدلية.

�لنيابة �لعامة.

ن�شان بوز�رة �خلارجية. مكتب حقوق �لإ

ن�شان. �للجنة �لوطنية حلقوق �لإ

�إد�رة �لعمل بوز�رة �شوؤون �خلدمة �ملدنية 

�شكان. و�لإ

�ملوؤ�ش�شة �لقطرية حلماية �لطفل و�ملر�أة

�لهيئة  �لوطنية لل�شحة.

�شافة �إىل مقرري �ملكتب �لذي يتوىل  بالإ

�إعد�د حما�ر �لجتماع���ات وتوثيقها ومتابعة 

تنفيذ �لقر�ر�ت.

و�لن���دو�ت  �ملوؤمت���ر�ت  يف  �مل�شارك���ة 

و�حللقات وور�ص �لعمل د�خل �لبالد وخارجها: 

�ش���ارك �ملكت���ب يف �لعدي���د م���ن �ملوؤمتر�ت 

و�لن���دو�ت د�خل �لبالد وخارجها وقدم خاللها 

تقارير  و�أور�ق عم���ل ت�شمنت عر�ص �جلهود 

و�لجن���از�ت �لت���ي حققته���ا �لدول���ة يف جمال 

ن�شان ومكافحة �لجتار بالب�ر. حقوق �لإ

ن�شانية بالد�ر  يو�ء و�لرعاية و�لإ يف جمال �لإ

ن�شانية: يو�ء و�لرعاية �لإ �لقطرية لالإ

�حل���الت  ��شتقب���ال  عملي���ة  لتنظي���م 

يو�ء  يو�ء بال���د�ر �لقطري���ة لالإ �ملخ�ش�ش���ة لالإ

ن�شانية �لتابع���ة للمكتب فقد مت  و�لرعاي���ة �لإ

مايلي  

1.��شتقبال حالت �إيو�ء خمتلفة منذ بد�ية 
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ي���و�ء �لتابعة للمكتب بلغ عدده���ا )48( حالة ومعظمها  �لعم���ل يف �لد�ر �لقطرية لالإ

حالت �إيو�ء �إن�شانية.

2.خ�ش����ص برنام���ج �شامل ومتكام���ل لرعاية نزلء �ل���د�ر من �لنو�ح���ي �ل�شحية 

ر�شادية و�لتثقيفية و�لرتويحية و�ملهنية مبا ي�شمن تعافيهم �شحيا  و�لنف�شية و�لإ

أهيلهم و�إدماجهم يف �ملجتمع. ونف�شيا وتا

عالم: نظ���م �ملكتب حملة وطنية �إعالمي���ة خمططة �شاملة  يف جم���ال �لتوعية و�لإ

من �أجل �لتوعي���ة بظاهرة �لجتار بالب�ر و�أخطارها لكونه���ا �إحدى �لتحديات �لكربى 

أ�شبابها و�أثارها �لبغي�شة على  ن�شانية كافة و�لتعري���ف با �لت���ي تو�جه �ملجتمعات �لإ

طفال و�لن�شاء وخدم �ملنازل ومن يف حكمهم،ف�شال عن  �ملجتمع و�شحايا �لجتار من �لأ

يو�ء و�لرعاية  �لتعريف باملكتب �لوطني ملكافح���ة �لجتار بالب�ر و�لد�ر �لقطرية لالإ

ن�شاني���ة و�أهد�فهما و�خلدمات �لتي يقدمانها يف توعي���ة �ملجتمع وحماية �شحايا  �لإ

�لجتار بالب�ر،وقد �تخذ تنفيذ هذه �حلملة م�شار�ت و�إجر�ء�ت عديدة و�عتمدت فيها 

�أ�شاليب متنوعة من �أبرزها:

فالم �لوثائقية للتعريف  �إعد�د مطبوعات �إعالمية خمتلفة مثل �لالفتات و�لأ  )1

باملكتب �لوطني و�لد�ر �لقطرية و�هدفهما و�خلدمات �لتي يقدمانها.

ذ�ع���ة  و�لإ �ل�شحاف���ة  ع���رب  �إعالمي���ة عدي���دة  لق���اء�ت ومقاب���الت  �إج���ر�ء   )2

و�لتلفزيون.

�مل�شارك���ة يف �ملوؤمت���ر�ت و�لندو�ت و�ملنتديات �ملهم���ة �لتي �أقيمت يف   )3

�لبالد.

ماكن  �ش���و�ق و�ملجمع���ات �لتجارية و�ملط���ار و�لأ 4(�إقام���ة �أجنح���ة متنقلة يف �لأ

�ملهمة يف �لدوحة.

5(�إج���ر�ء زيار�ت ميد�ني���ة للموؤ�ش�شات �حلكومية وغ���ر �حلكومية �ملعنية ذ�ت 

�ل�شلة بعمل �ملكتب.

�شابع���ا:يف �ملج���ال �لت�ريعي:ي�شع���ى �ملكتب من خ���الل م�شاركت���ه مع �جلهات 

�ملعنية لتحقيق مايلي:-

أن تنفيذ �لت�ريعات �لت���ي تخ�ص عمله  ج���ر�ء�ت و�ملتابعة ب�ش���ا تفعي���ل �لإ  )1

ومهامه.

�إجر�ء تن�شيق وتعاون م�شتمر مع كل من �إد�رة �لعمل بوز�رة �شوؤون �خلدمة   )2

جر�ء�ت �ملتعلقة بتنفيذ  أن تفعيل �لإ �شكان و�إد�رة �لبحث و�ملتابعة ب�شا �ملدنية و�لإ

قانون �لعمل رقم )14( ل�شنة 2004م.

�إعد�د م�شودة م�روع قانون ملكافحة �لجتار بالب�ر يف دولة قطر.  )3

أن �إ�شد�ر ت�ريع خا�ص ينظم عمل خدم �ملنازل ومن يف حكمهم  �ل�شعي ب�شا  )4

بحي���ث ي�شم���ن حقوقه���م و�لتز�ماتهم جت���اه م�شتخدميهم ويعالج كاف���ة �مل�شاكل 

�ملتعلقة بهذه �لفئة.

ية املكتب امل�صتقبلية روؤ

�شا�شية( يف عم���ل �ملكتب و�ملتمثل���ة يف �لبناء  وىل )�لأ بع���د �نته���اء �ملرحل���ة �لأ

�شا�ش���ي �لتنظيم���ي و�لت���ي لب���د �أن ي�شتند عليه���ا كقاعدة �أولي���ة لالنطالق نحو  �لأ

ن�شاني���ة �لنبيلة،و��شتيعاب  مرحل���ة ثاني���ة يف تطوير م�شرت���ه لتحقي���ق �أهد�ف���ه �لإ

متطلب���ات �ملرحلة �حلالي���ة و�مل�شتقبلية يف �ش���وء �ملهام و�مل�شوؤولي���ات �لوطنية 

ن�شاني���ة ومتطلبات �لنمو �ل�شكاين يف �لب���الد وطبيعة �لتحولت �لتنموية �لكربى  و�لإ

�لتي ت�شهدها �لدولة يف جمي���ع جمالت �حلياة،وبروز ظاهرة �لجتار بالب�ر يف عاملنا 

�ملعا�ر كتحد خطر وم�شكلة كربى لها �أ�شبابها و�أبعادها و�آثارها  �لبغي�شة  و�ت�شاع 

د�ئرة جر�ئمها عرب �لدول لكونها من �جلر�ئم عرب �لوطنية مما ي�شتلزم معه �أن تكون 

�لروؤي���ة �مل�شتقبلي���ة متنا�شبة مع حج���م و�شخامة وخطورة ه���ذه �لظاهرة  للحد منها 

أ�شاليب علمية ومو�شوعية دقيقة. ومو�جهتها بحزم و�إر�دة وبا
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كاريكاتير
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حقوق اإلنسان في

ظل مبادرة تطوير التعليم
تعليم ملرحلة جديدة

 د. حمدة ال�صليطي 

م�شاعدة مدير هيئة �لتقييم 

ن�شان  ع�شو�للجنة �لوطنية �حلقوق �لإ

هل 
م���ا يزال  التعليم يف  عاملنا  العربي  

�صا�ص���ية حلقوق  بعيدًا  عن املبادئ  الأ

ديان   ن�ص���ان �ص���واء ما اأقرته ل���ه الأ الإ

عان  العاملي  ال�ص���ماوية اأو مبادئ  الإ

ن�صان ؟ حلقوق الإ

�صوؤال  راودين يف م�صتهل كتابتي 

لهذا املقال  الذي راأيت من خاله اأن اأتناول  جتربة دولة قطر 

ن�ص���ان  ب�ص���كل  عملي من  يف هذا املجال ومدى حتقق حقوق الإ

خال  نظامها التعليمي ومدى توافق هذا النظام مع ما ي�صعى 

اإليه التعليم احلديث من اإعداد  للمعلم الناجح املحب لعمله ، 

وتعزيز لقدرات الطلبة  وم�ص���اعدتهم  على تطويرها،  واإعداد 

للمنهج الرتبوي املنا�ص���ب جلميع الف���روق الفردية ، وتطبيق  

�ص���اليب تعليمي���ة فعاله توؤم���ن احتياجات التعليم ب�ص���كل   لأ

خرى . هداف  املهمة الأ حقيقي ، اإىل غري ذلك من الأ
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وميكنني �لقول �إننا يف ظل �لتطوير   

�ل�شامل �لذي ي�شه���ده �لقطاع �لتعليمي على 

كافة م�شتويات���ه وعنا�ره يف دولة قطر جنده 

ن�شان بدء�ً من �ل�شيا�شات  جاء مو�كباً حلقوق �لإ

و�لت�ريع���ات �إىل �ملنطلق���ات و�ملب���ادئ ث���م 

جر�ء�ت و�لتد�بر و�لتقومي . �لإ

و�لقو�ن���ني  �لت�ريع���ات  جم���ال  فف���ي 

�خلا�شة بالتعليم جاء �لد�شتور �لقطري ل�شنة 

2004م مع���زز�ً للحق يف �لتعليم يف �ملادتني 

)25(و )49( �إذ تن����ص �مل���ادة )25(على �أن 

“ �لتعلي���م دعامة �أ�شا�شية م���ن دعائم تقدم 
�ملجتم���ع ، تكفل���ه �لدولة وترع���اه ، وت�شعى 

لن�ره وتعميم���ه “ . و�ملادة )49( تن�ص على 

�أن “ �لتعليم حق لكل  مو�طن وت�شعى �لدولة 

لتحقيق �إلز�مية  وجمانية �لتعليم �لعام ، وفقاً  

للنظم و�لقو�نني �ملعمول بها يف �لدولة.

فم���ن �ملادتني �ل�شابقت���ني يت�شح وعي 

�لقيادة  �لر�شيدة بحق كل مو�طن يف �لتعليم 

ج���ر�ء�ت  وب���دور �لدول���ة يف توف���ر كاف���ة �لإ

و�لتد�بر  �لهادفة �إىل حتقيقه .

كما �أن  �لقانون  رقم ) 25(ل�شنة 2001 

طفال   و�خلا����ص  باإلز�مية  �لتعلي���م جلميع �لأ

عل���ى �أر�ص  دولة قطر يعد �أحد �لتد�بر �لتي 

طفال . أنها توفر �لتعليم جلميع �لأ من �شا

�شاف���ة �إىل �أن هذه �لت�ريعات مل متيز  بالإ

ف���ر�د على �أ�شا�ص �جلن����ص ) �لنوع( �أو  بني �لأ

على �أ�شا�ص �لعرق �أو �لديانة و�إمنا جاءت عامة  

و�شاملة  لكافة �ل�ر�ئح . 

كذل���ك ج���اء �لق���ر�ر �ل���وز�ري رق���م ) 4( 

أن ت�شكي���ل �للجنة �لعليا  ل�شن���ة 2004م ب�شا

لن�ر  )ثقافة( نطاق حقوق �لطفل يف �ملد�ر�ص  

ترجم���ة  لتلك �لت�ريع���ات وتر�شيخاً لالأهد�ف 

�لتي و�شعت من �أجلها .

احلق يف الختيار  : 

يعد �ختيار ن���وع �لتعليم حق���اً من حقوق 

ن�ش���ان وذلك وفق���اً مليول���ه و��شتعد�د�ته  �لإ

مب���ادرة  مب���ادئ  �أك���دت  ولق���د   ، ورغبات���ه 

"تعلي���م  قط���ر  دول���ة  يف  �لتعلي���م   تطوي���ر 

ملرحل���ة جديدة"عل���ى ه���ذ� �حل���ق وه���و حق 

�شا�شي���ة  �لختي���ار �إذ يع���د �أح���د �ملب���ادئ �لأ

�لت���ي ترتكز عليه���ا �ملب���ادرة ) �ل�شتقاللية، 

�لتن���وع ، �لختي���ار  ، �ملحا�شبي���ة ( م���ن ه���ذ� 

مر  حرية  �ملب���د�أ يتاح �أمام  �لطال���ب  وويل �لأ

�لختي���ار  لنوع �لتعلي���م  و�ملدر�شة �ملنا�شبة  

مليوله���م ورغباته���م  و�حتياجاته���م  ، �إذ  �أن 

تن���وع  �ملد�ر�ص �مل�شتقلة  م���ن حيث روؤيتها 

ور�شالتها وبرناجمها �لتعليمي مع �حتفاظها 

بحي���ز من  �لرب�مج  و�مل���و�د  �مل�شرتكة يفتح 

مر  و�لطالب يف ظل  �لتنوع   �ملجال �أمام ويل �لأ

ن�شب من �ملد�ر�ص كما  ف�ش���ل  و�لأ لختيار �لأ

�أن  نتائ���ج عملي���ات �لتقيي���م للمد�ر����ص قد 

تكون  �إحدى  �ملوؤ�ر�ت لالختيار .

عل���ى للتعلي���م  كم���ا حر����ص �ملجل����ص �لأ

من خ���الل �إحدى هيئات���ه �لثالث وه���ي هيئة 

�لتقيي���م �إىل تر�شي���خ  حق �لختي���ار من خالل 

تق���دمي �لعديد من �لو�شائ���ل �لتي توفر هذ� 

�حلق ،  حيث  ت�شدر  �لهيئة  �شنوياً ما يعرف  

د�ء �ملدر�ش���ي و�لتي تقدم  ببطاق���ة تقرير �لأ

م���ور وغرهم من  ولياء �لأ معلوم���ات مهم���ة  لأ

�لنو�ح���ي  �ملدر�شية �ملتع���ددة ومقارنة  بني 

خرى  �إجناز�ت �ملدر�شة  و�إجناز�ت �ملد�ر�ص �لأ

مور   ولياء  �لأ حتى يت�شنى لأ

�إج���ر�ء مقارن���ة مو�شوعية ب���ني �ملد�ر�ص 

د�ء ، فيتيح لهم  فيم���ا يتعلق  بالنوعي���ة  و�لأ

ذلك حرية  كاملة يف �ختيار  �لتعليم و�ملد�ر�ص 

�لت���ي  تنا�شب �إمكاني���ات  وطموحات �أبنائهم  

وبناتهم .

كذلك ت�شدر هيئة �لتقييم تر�شيخاً   

ملبد�أ �لختيار تقري���ر�ً �إح�شائياً �شنوياً يقدم 

ملح���ة �شاملة عن �ملد�ر�ص يف قطر وتفا�شيل 

�شا�شية ومعطياتها وعملياتها  �لأ خ�شائ�شها 

�شافة  لنتائج  �إح�شائية  علمية  ونتائجها ، بالإ

على �أ�شا�ص بيانات �ملد�ر�ص و�لتعليم ، وتتيح 

ح�شائي���ة  لهذ� �لتقري���ر و�لتي    �جل���د�ول  �لإ

تبل���غ  260  ج���دولً  خيار�ً  و��شح���اً  للمجتمع  

أ����ره يف حتدي���د نوعي���ة �لتعلي���م �ملطلوب   با

و�أ�شل���ح �ملد�ر�ص لذل���ك  وهذ� ما نعتربه من 

ن�شان  وجهة نظرنا  حتقيق���اً  كامالً  حلقوق �لإ

يف �ختي���ار �لتعلي���م  �لذي ينا�ش���ب �إمكانياته 

وطموحات���ه ، وهو  ما يع���زز ب�شكل �أ�شا�شي ما 

�أ�رن���ا �إلي���ه بد�ية عن �لت�ريع���ات  و�لقو�نني 

عالن  �خلا�شة بالتعليم ، وم���ا يو�كب متاماً �لإ

مم   ن�شان �لذي  �أ�شدرته  �لأ �لعاملي حلقوق �لإ
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�ملتحدة  يف 10 دي�شمرب 1948م و�لذي �أكد 

يف مادت���ه �ل�شاد�شة و�لع�رين على �أحقية كل 

�شخ�ص يف �لتعليم ،  وعلى ما يجب �أن تهدف 

ن�شان �إمناًء  �إلي���ه �لرتبية نحو �إمناء �شخ�شية �لإ

ب���اء �حلق يف �ختي���ار  نوع  كام���اًل ، و�إعط���اء �لآ

ولده���م ، وه���و ما نر�ه  �لتعلي���م �ملنا�ش���ب لأ

– بتوفي���ق �هلل – يتمث���ل و��شح���اً  جلي���اً  يف 
�أركان  مب���ادرة  تطوي���ر  �لتعلي���م  يف �لدولة  

و�لتي تدعمها  �لقيادة �لر�شيدة للدولة دعماً 

أهمية  هذ�  �لتطوير   در�كها �لو�عي  با كام���اًل لإ

ونتائجه  �لو�عدة  �لتي �شيكون  لها �رتباطها 

�ملبا����ر  وتعزيزها خلط���ة �لتنمية �مل�شتد�مة 

يف �لدولة .

مبداأ امل�صاواة : 

لق���د كفلت �لت�ريع���ات و�لقو�نني   

�لقطرية �مل�ش���او�ة بني �جلن�شني  يف �لتعليم  

فل���م توج���ه وتخاطب فئ���ة دون �أخ���رى و�إمنا 

كانت عامة للجميع  دون �أي متييز بني �لذكور 

ن���اث و�إمن���ا  �عتربتهم جميع���اً  على قدم  و�لإ

�مل�ش���او�ة . ومن ه���ذ�  �ملنطلق �شعت مبادرة 

تطوير �لتعليم  �إىل بناء نظام تعليمي  عاملي  

�مل�شت���وى يوف���ر جلميع  �أبن���اء قط���ر تعليماً 

ي�شاه���ي �أف�شل �لنظ���م �لتعليمية يف �لعامل . 

عاقات – ح�شب  حالت  ومل حترم  فئة ذوي �لإ

معين���ة -  من �للتح���اق باملد�ر�ص �مل�شتقلة  

ففتح���ت �ملج���ال �أمامه���م   وقدم���ت  مبال���غ 

�شحاب �لرت�خي����ص �لذين يلتحق  �إ�شافي���ة لأ

عاقات  وقدمت  مبد�ر�شهم  طلبة من  ذوي �لإ

لهم بر�م���ج �إ�شافي���ة  منا�شب���ة لحتياجاتهم 

عاقة لديهم .  مر�عية  لنوع �لإ

حرية التعبري واإبداء الراأي : 

يف جمال حرية �لتعبر و�إب���د�ء �لر�أي  فاإن 

�لهي���اكل �لتنظيمي���ة  للمد�ر����ص �مل�شتقل���ة 

و�لت���ي ت�رف عليها هيئ���ة �لتعليم  باملجل�ص 

�إن�ش���اء جمال����ص  عل���ى للتعلي���م تت�شم���ن  �لأ

طالبية منتخبة يعرب فيه���ا �لطلبة عن �آر�ئهم  

ويعر�شون فيه���ا م�شاكلهم م���ع �إيجاد حلول 

له���ا من خالل لق���اء�ت  منظمة فيم���ا بينهم ، 

كم���ا �أن  هناك لق���اء�ت للمجال�ص �لطالبية مع 

�مل�شوؤولني يف �ملج���ال  �لرتبوي للتعبر  عن 

�آر�ئهم وحتديد  �حتياجاتهم .

كذلك ف���اإن  �إتاح���ة حرية �لتعب���ر لكافة 

�أطر�ف �لعملية �لتعليمية تعترب ركناً  �أ�شا�شياً  

من �أركان   وقو�عد مبادرة  تطوير  �لتعليم  ، 

حي���ث   يتم �شنوي���اً  مطالبة م���در�ء �ملد�ر�ص  

مور    خ�شائي���ني  �لجتماعي���ني  و�أولياء �لأ و�لأ

و�لطالب  ) من  �ل�شف �لثالث  �لبتد�ئي وحتى  

�لثالث �لثانوي ( بتعبئة ��شتبانات ل�شتطالع 

�آر�ئهم عن �لنظام �لتعليمي �حلايل  حتى يتم   

�إج���ر�ء �لتطوي���ر�ت �لالزمة  �حرت�م���اً  وتقدير�ً 

أكيد�ً  لكافة �آر�ء  �أطر�ف �لعملية  �لتعليمية وتا

عل���ى �حلرية  يف �لتعلم �ملنا�ش���ب  �لذي يعد 

بو�ب  لتن�شئة �ملو�طن �ل�شالح �لقادر  �أهم  �لأ

على �لتعامل  مع معطيات �لع�ر 

م���ور وجمال�ص  كم���ا �أن جمال����ص �أولياء �لأ

من���اء باملد�ر����ص �مل�شتقلة تعت���رب مظهر�ً   �لأ

ع�رياً ر�قياً من مظاهر �لتعبر عن �لر�أي .

�أخ���ر�ً ولي����ص �آخ���ر�ً ، و يف  جم���ال   

�إعط���اء �ملتعلمني  حقهم كامالً  عن  كل  جهد 

يبذلون���ه وكل عمل  يجتهدون فيه ، وهو  �أحد 

ن�شان   �حلقوق �ل�شامية �لرفيعة من  حقوق  �لإ

على للتعليم على تطبيق   ، حر����ص �ملجل�ص �لأ

نظام جديد لل�شهادة �لثانوية �لعامة للمد�ر�ص 

�مل�شتقل���ة  ي�شم���ن للطلبة كاف���ة  حقوقهم  

خ���الل فرتة در��شته���م   حيث  ت�شمل  درجات 

هذه �ل�شه���اد�ت  �أربعة جو�ن���ب �أ�شا�شية هي 

جمالية لل�شهادة �لثانوية و�لدرجات  �لدرجة �لإ

جمالي���ة لكل م���ادة من مو�د �للغ���ة �لعربية   �لإ

جنليزي���ة و�لريا�شي���ات و�لعلوم ،   و�للغ���ة �لإ

ونتائج حت�شيل �مل���و�د �لدر��شية باملدر�شة  

�شافية للطلبة ،  جن���از�ت �ملدر�شي���ة �لإ ،  و�لإ

مما يتيح ب�شكل �إجمايل تقدمي �شورة و��شحة  

وعادلة ع���ن �إجناز�ت �لطال���ب وعما ميكن �أن 

يحدد �ختيار�ت���ه �مل�شتقبلية �شو�ء ��شتكمال 

خرى �أو  �لدر��ش���ة �جلامعي���ة  �أو �لدر��ش���ات �لأ

�لتوجه نحو �لتدريب  و�لتوظيف ، وهذه حرية 

كامل���ة  ل ي�شعن���ا معها  �إل �أن نوج���ه تقديرنا 

و�حرت�من���ا �لكام���ل لقيادتن���ا �حلكيم���ة �لتي 

ترعى �لتعليم  يف �لدولة ليكون د�ئماً مو�كباً  

وحمققاً  حلقوق كل �إن�شان يعي�ص على �أر�شنا 

�لطيبة .
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زيارة وحدة �لبحث �لجتماعي ملعهد �لن���ور للمكفوفني وموؤ�ش�شة درمية   1-

يتام يف �شهر مايو / يونيو 2007 لالطالع على خدمات درمية  خ�شو�شا  لرعاية �لأ

مع بد�أ تفعيلها  .

 

-2 زي���ارة وحدة �لبحث �لجتماعي مل�شت�شفى �لرميل���ة بهدف تدريب طالبات 

�شتبيانات وكتابة �لتقارير  م���ن جامعة قطر ق�شم علم �لجتماع عل���ى كيفية ملء �لإ

عن �لزيارة .

3 - كما مت زيارة بع�ص �ملد�ر�ص �مل�شتقلة للتعرف على طبيعة عملها ونظامها 

يف �شهر مايو / يونيو 2007   . 

ول �ملقام   -4  كم���ا قامت �للجن���ة بامل�شاركة يف �ملعر�ص �لثق���ايف �لعلمي �لأ

عد�دية �مل�شتقلة للبنني من 30 �إىل 31 مايو  يف  مدر�شة حمزة بن عبد �ملطلب �لإ

  . 2007

-5 عق���دت �للجنة موؤمتر �لهجرة �لدولية وو�شع �لعمالة �ملهاجرة يف �خلليج و 

و�شط يومي 10�ىل 11يونيو 2007 يف فندق ملينيوم يف قاعة �شمي�شمة  �ل�رق �لأ

مني �لعام للجنة .  حتت رعاية �لدكتور علي بن �شميخ �ملري �لأ

-6 كما �أقامت �للجنة حتت رعاية رئي�ص �للجنة �لدكتور خالد بن حممد �لعطية 

مني �لعام �لدكتور علي بن �شميخ �ملري حفل تكرمي وود�ع للم�شت�شار �لدكتور  و�لأ

�شيد �أحمد جاد �هلل يف مقر �للجنة  بتاريخ 19 يونيو 2007 وذلك تقدير�ً من �للجنة 

للجهود �لتي قام بها . 

م���ني �لعام للجن���ة �لوطنية  -7 كم���ا ح����ر �لدكت���ور علي بن �شمي���خ �ملري �لأ

�شتاذ �أدري�ص بن زكري رئي�ص �ملجل�ص  ربعينية لوفاة �لأ ن�شان �لذكرى �لأ حلقوق �لإ

ن�شان يف �ملغرب يف تاريخ 2007/7/6 مب�رح حممد �خلام�ص  �ل�شت�شاري حلقوق �لإ

ن�شان و�لنهو�ص  بالرباط وذلك لتكرمي �لر�حل �لذي �شخر حياته للدفاع عن حقوق �لإ

بها وما قدمه من ت�شحيات يف �شبيل ذلك .

مني �لعام للجنة �لوطنية حلقوق  -8 كما ح�ر �لدكتور علي بن �شميخ �ملري �لأ

ن�ش���ان يف �لدول �لعربية   ن�ش���ان موؤمتر دور �جلامع���ات يف تعزيز ثقافة حقوق �لإ �لإ

بفندق بر�ميز� يف �لقاهرة يومي 18 و 19 يونيو 2007

ــــة الــــوطــــنــــيــــةنشاطات ــــن ــــج ــــل ال

2007 لعام  نــ�ــســان  الإ حلقوق   
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املالمح األساسية

للحقوق واحلريات العامة 

يف الد�ستور القطري
الدكتور ح�صن عبدالرحيم ال�صيد

 عميد كلية القانون

 جامعة قط����ر

من 
املوا�صيع املهمة 

تاأت���ي  الت���ي 

م���ن  الكث���ري 

الد�صاتري، ومنها 

الدائم  الد�صتور 

قط���ر،  لدول���ة 

لتوؤكد عليها وتخ�ص����س لها باباً م�ص���تقاً 

مو�صوع احلقوق واحلريات العامة، ونهدف 

يف ه���ذه ال�ص���فحات اإىل اإب���راز املام���ح 

�صا�ص���ية لهذه احلقوق واحلريات، ولكن  الأ

قب���ل ذلك ن���رى م���ن الفائ���دة اأن منهد 

بالتعرف عل���ى التطور التاريخي ملفهوم 

احلقوق واحلريات العامة. 
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اأولً: التطور التاريخي ملفهوم 

احلقوق واحلريات العامة:

مل يك���ن تقرير �حلق���وق و�حلريات �لعامة 

�إل نتيج���ة كف���اح طوي���ل م���ن قب���ل �ل�شعوب 

�لعنا����ر  �أو  �ملل���وك  ��شتب���د�د  مو�جه���ة  يف 

�مل�شيط���رة عل���ى �حلكم، ومل يتبل���ور مفهوم 

ه���ذه �حلق���وق �إل نتيج���ة جله���ود �ملفكرين 

و�لفال�شفة و�لفقه���اء و�ل�شيا�شيني. فاملدن 

غريقي���ة �لقدمية و�إن كان���ت تعرف بع�ص  �لإ

�حلقوق �ل�شيا�شية و��شتهرت بدميقر�طيتها 

�ملبا����رة غ���ر �أن �لف���رد بها مل يك���ن يتمتع 

بحرمة �حلياة �خلا�شة ول �حلرية �لدينية، كما 

�أن دميقر�طية ه���ذه �ملدن مل تعرتف بحقوق 

ن�شان  ف���ر�د يف مو�جه���ة �لدولة ب���ل كان �لإ �لأ

م�شخر�ً خلدمتها وخا�شعاً خ�شوعاً مطلقاً لها. 

ومل يكن حال �حلقوق و�حلريات لدى �لرومان 

غريق.  �أما �لعرب يف ع�ر  باأف�شل منها عند �لإ

�ش���الم فكانو� بعيدين ع���ن مر�عاة  م���ا قبل �لإ

ن�شان، فقد عرفو� بو�أد �لبنات وبيع  حق���وق �لإ

رث و�لحتكام  ولد وحرم���ان �لن�شاء م���ن �لإ �لأ

للقوة و�إباحة �لغزو و�ل�شلب و�ل�شبي و�لرق. 

وىل  �ش����ص �لأ و�إذ� حاولن���ا �لبح���ث ع���ن �لأ

لتنظ���ر مفه���وم �حلق���وق و�حلري���ات �لعامة 

فنجده���ا تع���ود  �إىل طاب���ع دين���ي وذلك بعد 

�نف�ش���ال �لكني�شة عن �لدول���ة، فبهدف �حلد 

من �شلطات �حلاكم و�متياز�ته نودي بنظرية 

مقاومة �لظلم �لتي ر�أى �أ�شحابها عدم م�شا�ص 

�أو�مر �حلاكم بكر�مة �لفرد �لذي هو قب�ص من 

روح �هلل. وقد ��شتغل �ملناه�شون للملكية هذه 

�لنظرية للمطالبة بتقييد �شلطان �مللوك .

وق���د ح���اول �لفال�شف���ة و�لكت���اب خ���الل 

�لقرن���ني �ل�شاب���ع ع����ر و�لثام���ن ع����ر �إقامة 

فك���رة �حلقوق و�حلريات على �أ�شا�ص منطقي 

ودني���وي بعي���د ع���ن �لطاب���ع �لدين���ي. فقال 

�إن  �لطبيع���ي:  �لقان���ون  نظري���ة  �أ�شح���اب 

�أ�شا����ص �حلقوق و�حلريات �لعامة هو �لقانون 

�لطبيع���ي، �إذ �أن هن���اك نوع���اً م���ن �حلقوق ل 

نها طبيعية  يحت���اج �إقر�رها �إىل �إر�دة �مل�رع لأ

ن�شاني���ة  ن�ش���ان بحك���م طبيعت���ه �لإ أ لالإ تن�ش���ا

وتعترب حقوقاً �أ�شا�شية، ميكن �لتعرف عليها 

مر  بالعقل، ول يجوز خمالفتها و�إل كان هذ� �لأ

باملخالف���ة غر �رع���ي، ومن غره���ا ل ميكن 

للفرد �أن ينعم بحياته د�خل �ملجتمع. 

وق���ال بع����ص �أ�شح���اب نظري���ات �لعقد 

فر�د يف �حلالة  �لجتماعي كهوبز ورو�شو �أن �لأ

وىل للب����ر كانو� �أح���ر�ر�ً، وحني  �لطبيعي���ة �لأ

�تفق���و� فيما بينهم عل���ى �أن يتنازل كل فرد 

منه���م عن ق�ش���ط م���ن حريته �ملطلق���ة لكي 

ين�شئو� �لدولة مل يتنازلو� عن كامل حريتهم، 

نف�شهم بع�ص �حلريات و�حلقوق  بل ��شتبقو� لأ

�لت���ي ل تتعار�ص مع �ل�شيادة �لالزمة للدولة. 

ه���ذ� �لقدر م���ن �حلقوق و�حلري���ات هو �لذي 

يكون �حلقوق �لفردي���ة �لتي يجب �أن حترتم 

ول مت�ص.

�أما �أن�ش���ار نظرية �لت�شام���ن �لجتماعي، 

ف���ر�د هي مر�كز  ف���ر�أو� �أن حق���وق وحريات �لأ

قانوني���ة مبعثها �لت�شامن �لجتماعي وقو�عد 

�لعد�لة. وه���ذه �ملر�ك���ز �لقانوني���ة ي�شغلها 

نه���ا �رورية لبقاء  �لفرد ويتمت���ع مبز�ياها لأ

�لت�شامن �لجتماعي �ملبني على حتمية عي�ص 

ف���ر�د �شوياً �شمن ر�بطة م�شرتكة، و�متالك  �لأ

فر�د لقدر�ت متباينة مما ينجم عنها تبادل  �لأ

�خلدمات فيما بينهم �إ�شباعا لرغباتهم.

ويف �لق���رن �لتا�شع ع����ر، مل تعد �ملطالبة 

م���ن  �حل���د  �إىل  ته���دف  �لعام���ة  باحلري���ات 

�شلطان �حلاكم فح�ش���ب، بل �أي�شاً ملنع قيام 

دول���ة ��شرت�كي���ة ته���دد �حلق���وق و�حلريات 

�لقت�شادية �لتقليدية. ومن هنا نودي بفكرة 

�لقت�ش���اد �حل���ر �لقائم���ة عل���ى ع���دم تدخل 

�لدولة يف ميد�ن �لن�شاط �لقت�شادي و�عتبار 

ه���ذ� �لتدخل �ش���ار�ً بحد ذ�ته، ف�ش���ال عن �أنه 

فر�د. ما�ص بحريات �لأ

ويالح���ظ مم���ا �شب���ق �أن مفه���وم �حلقوق 

و�حلري���ات �لعام���ة مل يلغي عل���ى �لدولة �أية 

�إلتز�م���ات �إيجابي���ة، بل يق����ر دورها على �أن 

تك���ف �أذ�ه���ا عن �لف���رد مبعن���ى ل متنعه من 

�أن ي�شتعم���ل حق���ه وحريته ولك���ن يف �لوقت 

ذ�ت���ه لي�ص مطلوباً منه���ا �أن متكن هذ� �لفرد 

م���ن �أن ي�شتعم���ل حقه �أو حريت���ه �أو ت�شهل له 

عملي���ة ممار�شتهم���ا. و�أم���ام ه���ذ� �ملفه���وم 

ب���رزت م�شكل���ة �ملمار�شة �لفعلي���ة للحريات 

ف���ر�د، فما  �ملع���رتف بها ب�ش���ورة قانونية لالأ

قيم���ة حرية �مل�شكن و�شم���ان حريته بالن�شبة 

ملن ل م�شكن له ؟ وم���ا �أهمية حرية �ل�شحافة 

�إذ� كان���ت �ل�شحاف���ة يف ي���د �أ�شح���اب �ملال 

و�ل���رث�ء؟ وما ����رورة حرية �لتفك���ر بالن�شبة 

ملن ��شطرتهم ظ���روف �حلياة �إىل �لعمل منذ 

نعوم���ة �أظفارهم، لك���ي يح�شل���و� على قوت 

يومه���م، ولي�ص لديه���م �لوق���ت �أو �لو�شيلة 

لطل���ب �لعل���م و�لثقاف���ة �لت���ي ت�شم���ح لهم 

مبمار�ش���ة هذه �حلري���ة؟ وكيف تفع���ل حرية 

�لتنق���ل بالن�شب���ة ملن ل ميل���ك �أن يدفع ثمن 

تذكرة �لنتق���ال؟. �أمام ه���ذه �مل�شكلة بد�أت 

�حلاج���ة �إىل �إع���ادة �لنظ���ر يف مفه���وم �حلرية 

وبد�أت فك���رة �حلريات �لعام���ة تتغر، وفقد 

مبد�أ ع���دم �لتدخ���ل �أر�شاً من مي���د�ن �ل�ر�ع 

�لفك���ري. و�ليوم، ما ع���اد �لنا�ص ينظرون �إىل 

أنه غر مرغ���وب فيه، بل على  تدخ���ل �لدولة با

فر�د من �لتمتع �لفعلي  �أنه �روري لتمكني �لأ

بحد �أدنى من �حلقوق و�حلريات. 

ه���ذ� ومل تبقى �أ�ش�ص �حلق���وق و�حلريات 

�لعام���ة يف �أطره���ا �لنظري���ة و�لفل�شفي���ة بعد 

�أن دعم���ت �ل�شع���وب �لت���ي ث���ارت م���ن �أجل 

حقوقه���ا وحرياتها فانت�رت عل���ى ��شتبد�د 

�ملل���وك و�حلكوم���ات، فكان م���ن م�شتلزمات 

حمايته���ا م���ن �عت���د�ء �ل�شلطات م���رة �أخرى، 

�إدر�ج �حلق���وق و�حلريات �لعام���ة يف د�شاتر 
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�أو يف وثائ���ق تتمت���ع بقد�شية خا�ش���ة. فكان 

عظ���م Magna Carta  �لذي  منه���ا �لعهد �لأ

فر�ش���ه �لبارون���ات ع���ام 1215 عل���ى �مللك 

ج���ون يف �جنل���رت�، ويف �جنلرت� �أي�ش���اً عري�شة 

�حلق���وق Petition of Rights �ل���ذي �شدر 

مريكية  عام 1628، ويف �لوليات �ملتحدة �لأ

مريكي عن برملان فرجينيا يف  عالن �لأ �شدر �لإ

عالن، �إعالن  12 يونيه 1776، ثم ت���ال هذ� �لإ

ن�شان و�ملو�طن �لذي �شدر على �أثر  حقوق �لإ

�لث���ورة �لفرن�شية عام 1789 وقد �أ�شبح هذ� 

ع���الن ديباجة لد�شتور فرن�ش���ا عام1791.  �لإ

و�لي���وم ل ن���كاد جن���د دول���ة م���ن دول �لعامل 

�إل وق���د �أف���ردت يف د�شاتره���ا �أو يف وثائ���ق 

م�شتقل���ة باباً م�شتق���اًل لكفالة ه���ذه �حلقوق 

و�حلريات و�إحاطتها باملزيد من �ل�شمانات. 

ومل يتوق���ف رك���ب �حلري���ة عل���ى �لنطاق 

�لد�خلي للدول ب���ل و��شل يف �شره حتى غز� 

نطاق �لتنظيم �ل���دويل. ففي  يوم �لعا�ر من 

دي�شمرب 1948، �أقرت �جلمعية �لعامة لهيئة 

مم �ملتح���دة يف دورته���ا �لثالث���ة �ملنعقدة  �لأ

ع���الن �لعامل���ي حلقوق  يف باري����ص وثيق���ة �لإ

ن�ش���ان. ويف عام 1950 تبن���ى جمل�ص �أوربا  �لإ

وربية حلقوق  ورب���ي( �لتفاقية �لأ )�لحتاد �لأ

يجاد  ن�ش���ان. كما �أن هناك جه���ود مبذولة لإ �لإ

تنظي���م �إقليم���ي م�شابه على م�شت���وى جامعة 

�ل���دول �لعربي���ة، نتمن���ى �أن ي���رى �لن���ور يف 

�مل�شتقبل �لقريب.

�صا�صية للحقوق  ثانياً: املامح الأ

واحلريات العامة يف الد�صتور القطري:

�أن �لد�شت���ور �لد�ئ���م لدول���ة  -1  جن���د 

قطر �ف���رد باب���اً م�شتق���اًل له���ذه �حلقوق هو 

�لباب �لثال���ث، و�إن كان هناك بع�ص �حلقوق 

�أخ���رى  �أب���و�ب  يف  ذكره���ا  ورد  و�حلري���ات 

كحرم���ة �مللكي���ة �خلا�ش���ة وحري���ة �لن�ش���اط 

�لقت�ش���ادي، �للت���ني وردتا يف �لب���اب �لثاين 

�شا�شية للمجتمع، وحق  �خلا�ص باملقومات �لأ

�لتقا�ش���ي �لذي ورد يف �لباب �لثالث �خلا�ص 

�حلق���وق  بقي���ة  �أن  �إل  �لعام���ة،  بال�شلط���ات 

و�حلريات وردت يف �لباب �لثالث. 

-2 ميكن تق�شيم �حلقوق و�حلريات �لتي 

وردت يف �لد�شت���ور �لقطري ب�ش���كل عام �إىل 

جمموعات �أربع هي:

بال�شخ�شي���ة،  �لل�شيق���ة  �حلري���ات   -

مان - وما يدعمه من مبادئ  كح���ق �لفرد يف �لأ

5� العدد الثاين- �سبتمرب 2007



53 العدد الثاين- �سبتمرب 2007

كمب���د�أ �رعية �لتجرمي و�لعق���اب، ومبد�أ عدم 

رجعي���ة �لقو�نني، و�شخ�شي���ة �لعقوبة، ومبد�أ 

ن�شان �إل بقانون، - وحرية  عدم تقييد حرية �لإ

قامة، وحرية �مل�شكن  �لتنقل و�ختيار مكان �لإ

وحرمته و�رية مر��شالته.

- �حلريات �لفكري���ة، وت�شمل حرية �لر�أي 

و�لبحث �لعلمي، حرية �لعتقاد، حرية �لتعليم 

و�لتعل���م، حري���ة �ل�شحاف���ة، وحري���ة �لتجم���ع 

فكار و�ملعلومات،  ر�ء و�لأ كو�شيلة لتب���ادل �لآ

و�حل���ق يف تكوي���ن �جلمعي���ات، كاجلمعي���ات 

�ملهنية مثالً.

-  �حلري���ات ذ�ت �مل�شمون �لقت�شادي: 

كاحلق يف �لعمل ويف �ختيار نوعه وحق �لتملك، 

وحرية �لن�شاط �لقت�شادي، و�حلق يف تكوين 

�جلمعيات كاجلمعيات �ملهنية مثالً. 

- �حلري���ات ذ�ت �مل�شم���ون �ل�شيا�ش���ي، 

أتي: وت�شمل ما يا

*حرية �لنتخاب كحرية �ملر�شح يف تر�شيح 
نف�شه وحرية �لناخب يف �ختيار من ميثله. 

فر�د يف خماطبة �ل�شلطات �لعامة.  * حق �لأ
وهذ� ما تن�ص عليه �ملادة )46( من �لد�شتور: 

) لكل فرد �أن يخاطب �ل�شلطات �لعامة(.

-3 ميك���ن ت�شني���ف �حلق���وق و�حلريات 

�لعام���ة يف �لد�شت���ور �لقط���ري ب���ني حق���وق 

وحريات جاءت لكل �لنا����ص �شو�ء �ملو�طنني 

�أو �ملقيمني على �أر�ص قطر، وحقوق وحريات 

خا�ش���ة باملو�طن���ني فقط. ف���اإذ� كان يق�شد 

به���ذه �حلقوق و�حلري���ات �أن ت�شم���ل �جلميع 

جند �مل�رع �لد�شتوري ي�شتخدم عبار�ت مثل: 

ن�ش���ان(، �أو )�جلميع( �أو يرتك  )�لنا�ص( �أو )�لإ

مر مطلقاً لي�شمل �جلميع �شو�ء مو�طنني �أو  �لأ

مقيم���ني، مثال: �مل���ادة )35( ن�شت على �أن 

)�لنا����ص مت�شاوون �أمام �لقان���ون..(، و�ملادة 

ن�شان  )37( ن�شت عل���ى �أن )خل�شو�شي���ة �لإ

حرمتها..(. 

�إذ� كان �ملق�ش���ود به���ذه �حلري���ة  �أم���ا   

أن �مل�رع  �إقت�شاره���ا على �ملو�طنني ن���رى با

ي�شتخ���دم عب���ارة )�ملو�طن���ون(، مث���ال: م���ا 

ورد يف �مل���ادة )42( م���ن �أن )تكف���ل �لدولة 

ح���ق �لنتخ���اب و�لرت�شيح للمو�طن���ني، وفقاً 

للقان���ون(، و�مل���ادة )44( �لت���ي ن�شت على 

)ح���ق �ملو�طن���ني يف �لتجم���ع مكف���ول وفقاً 

حكام �لقانون(.  لأ

-4 �أن هن���اك حقوق وحري���ات �شمن لها 

�لد�شت���ور �لكفالة دون �إحال���ة تفا�شيل هذه 

�لكفالة �إىل ت�ريع �آخ���ر �أدنى منه مرتبة، لكي 

ينظمه���ا �أو يحددها، وهناك حق���وق وحريات 

كفلها �لد�شتور وترك تفا�شيل هذه �لكفالة 

مثلة على  لت�ري���ع �آخر ينظمها ويحدده���ا. و�لأ

�حلقوق و�حلريات �لتي نظمها �لد�شتور دون 

�إحال���ة �إىل قانون هو م���ا ورد يف �ملادة )36( 

م���ن �أن )ل يعر����ص �أي �إن�ش���ان للتعذي���ب �أو 

�ملعامل���ة �حلاطة بالكر�م���ة ويعترب �لتعذيب 

جرمية يعاقب عليه���ا �لقانون(، ومنها ما جاء 

يف �مل���ادة )38( م���ن �أن���ه )ل يج���وز �إبعاد �أي 

مو�ط���ن عن �لبالد، �أو منعه من �لعودة �إليها(. 

مثلة عل���ى ما تركه �لد�شتور لت�ريع �آخر  �أما �لأ

ليبني تف�شيله فهي كثرة تكاد ت�شمل �أغلب 

�حلقوق و�حلري���ات، كحرية �لتجم���ع وتكوين 

�جلمعي���ات وحرية �لر�أي و�ل�شحافة و�لعتقاد 

وغره���ا. وق���د ��شتخ���دم �مل����رع �لد�شتوري 

عب���ار�ت تدل على ذل���ك، فهو بع���د �أن يوؤكد 

كفال���ة هذ� �حل���ق �أو ذ�ك ين�ص عل���ى �أن هذ� 

�حل���ق مكف���ول )وفق���اً للقان���ون( �أو )وفق���اً 

حو�ل  حكام �لقان���ون(، �أو )وفقاً لل�روط و�لأ لأ

�لت���ي يحددها �لقان���ون(، �أو )وفق���اً للقانون 

د�ب  ومقت�شي���ات حماي���ة �لنظ���ام �لع���ام و�لآ

�لعامة(. 

-5 وعبارة )وفقاً للقانون( تعني �أمرين، 

د�ة  �أولهما �أن هذه �حلرية يج���ب �أن تنظم بالأ

أد�ة ت�ريعية  �لت�ريعية : )�لقان���ون( ولي�ص با

�أخرى مث���ل �لقر�ر �أو �ملر�ش���وم، و�لهدف من 

ذل���ك �أن �لقانون ه���و �أد�ة ت�ريعي���ة ي�شرتك 

�ل�شع���ب يف و�شعه���ا ع���ن طري���ق ممثليه يف 

�لربملان فال ي�شدر �أي قانون �إل بعد �أن يناق�ص 

ويتم �لت�شويت عليه من قبل ممثلي �ل�شعب، 

يف ح���ني �أن �لق���ر�ر �أو �ملر�ش���وم ه���ي �أدو�ت 

ت�ريعي���ة متتلكه���ا �حلكومة، وبالت���ايل فاإنه 

همية هذه �حلريات جعل �مل�رع �لد�شتوري  ولأ

�أي تنظي���م لها يجب �أن يتم مب�شاركة �ل�شعب 

دون �إنف���ر�د �حلكومة يف ذلك. كم���ا �أن عبارة 

)وفق���اً للقان���ون( تعن���ي �أن �لد�شات���ر عادة 

�شا�شي���ة و�ملع���امل  أت���ي لتب���ني �ملالم���ح �لأ تا

�لرئي�ش���ة دون �خلو����ص يف �لتفا�شي���ل �لتي 

ترتك �لت�ريعات يف مرتبة �أدنى من �لد�شتور 

ب�رط ع���دم خروج هذه �لت�ريع���ات عن ق�شد 

�لد�شتور و�إل و�شمت بعدم �لد�شتورية. لذلك 

أتي قو�نني مثل قانون �لعقوبات  ل �شر �أن تا

وقانون �ملطبوعات لتنظيم حرية �لر�أي طاملا 

كانا من و�شع ممثلي �ل�شعب وطاملا مل يخرجا 

عن ق�شد �لد�شتور يف كفالة هذه �حلرية.  

�ل�شابق���ة  قط���ر  دول���ة  د�شات���ر  �أن   6-

�شا�ش���ي �ملوؤقت 1970، و�لنظام  )�لنظام �لأ

�شا�ش���ي �ملوؤق���ت �ملع���دل 1972( �أورد�  �لأ

باباً خا�شاً باحلق���وق و�لو�جبات �لعامة، وعند 

مقارن���ة ما ن�ش���ا عليه ومن بني م���ا �أكد عليه 

�لد�شت���ور �لقط���ري �لد�ئ���م، جن���د �أن هذين 

�لنظامني �كتفي���ا بالن�ص على مبد�أ �مل�شاو�ة 

ومب���د�أ ع���دم رجعي���ة �لقو�نني ومب���د�أ �رعية 

�لتج���رمي و�لعقاب ومبد�أ بر�ءة �ملتهم كاأ�شل 

ع���ام، و�حلق يف حماكم���ة عادلة وح���ق �لدفاع 

و�مللكي���ة �لفردي���ة وحرية �لن����ر و�ل�شحافة 

أن �لد�شتور  وحرمة �مل�شكن. وبالتايل ن���رى با

�لد�ئ���م لدولة قط���ر �أكد على بع����ص �لعديد 

من �حلق���وق و�حلريات �لت���ي مل ين�ص عليها 

يف �لد�شتوري���ن �ل�شابق���ني، وه���و عالوة على 

م���ا �شب���ق ذكره �أكد عل���ى �حلري���ة �ل�شخ�شية 

وحت���رمي �لتعذيب و�ملعاملة �حلاطة بالكر�مة 

قام���ة وعدم ج���و�ز �إبعاد  وحري���ة �لتنق���ل و�لإ

�ملو�طن عن بل���ده �أو منعه من �لدخول �إليها، 

و�حلقوق �ل�شيا�شية، و�حلق يف �لتجمع وتكوين 

�جلمعيات وحرية �لر�أي و�لبحث �لعلمي وحرية 

رث. �لعبادة وحق �لإ

هذ� و�هلل من ور�ء �لق�شد.
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قليمي  ن�ش���ان على �مل�شتوى �لوطني و�لإ ت�شغ���ل ق�شية �لعنف �شد �ملر�أة �هتمام �ملعنيني بحقوق �لإ

مم �ملتحدة دور�ً كبر�ً يف  ن�شان وحرياته . وقد لعبت منظمة �لأ و�لدويل  متثله من �نتهاك �شافر حلقوق �لإ

تعزي���ز حقوق �ملر�أة وحقوقه���ا ومعاجلة بع�ص �أ�شكال �لعنف �شد �ملر�أة  �إل �أن م�شطلح �لعنف �شد �ملر�أة 

أ�شكاله �ملختلفه مل يتبلور �إل يف عقد �لت�شعيينات من �لقرن �ملا�شي حتى �أن �تفاقية �لق�شاء على جميع  با

�أ�شكال �لتمييز �شد �ملر�أة )�ل�شيد�و( و�لتي �عتمدتها �جلمعية �لعامة يف دي�شمرب 1979 مل تتعر�ص لهذه 

�لق�شي���ة ب�شورة و��شحة مما ي�شكل �أحد �أهم نقاط �ل�شعف يف �لتفاقية. وقد حاولت �للجنة �مل�شوؤولة عن 

تطبيق �لتفاقية �لتعوي�ص عن ذلك با�شد�رها تو�شيتها �لعامة رقم )12( �ل�شادرة عن �جتماعها �لثامن 

)1989( و�لت���ي �حال���ت فيه���ا �إىل �مل���و�د )2( و)5( و)11( و)12( و)16(  من �لتفاقي���ة يف مطالبتها 

طر�ف يف �لتفاقية بت�شمني تقاريرها معلوم���ات عن قو�نينها و�جر�ء�تها �ملتخذه للق�شاء على  لل���دول �لأ

منظمة األمم املتحدة

ق�سيـــة العنـــف �ســـد املراأة  �
اإعداد: نور عبد اهلل املالكي

ن�شان - قطر ع�شو �للجنة �لوطنية حلقوق �لإ
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�لعنف �شد �مل���ر�أة.  ونظر�ً ل�شعف �ل�شتجابه 

طر�ف  �لت���ي وجدته���ا �للجن���ة م���ن �ل���دول �لأ

يف �لتفاقي���ة لتو�شيته���ا �ل�شابق���ة �أ�شدرت 

�لتو�شي���ه رق���م )19( يف �جتماعه���ا �حلادي 

ع����ر )1992( و�لتي ربط���ت فيها بني مو�د 

�لتفاقي���ة و�لعنف �شد �مل���ر�أة وحددت فيها 

طر�ف بالن�شبه  بالتف�شي���ل و�جبات �ل���دول �لأ

للق�شاء على �لعنف �شد �ملر�أة. 

مم �ملتحدة  وقد ب���د�أ �هتم���ام منظم���ة �لأ

�لفعل���ي بالعنف �شد �مل���ر�أة كق�شية يف جلنة 

و�ش���ع �مل���ر�أة مببادره كندي���ة يف عام 1992 

قام���ت عل���ى �أثره���ا �للجن���ة باإ�ش���د�ر قر�رها 

�ملعنون )�لعنف �شد �مل���ر�أة بجميع �أ�شكاله( 

أن  و�لذي دعت فيها �حلكومات �إىل �لعرت�ف با

�لعن���ف �شد �ملر�أة عائق �أ�شا�شي �أمام حتقيق 

�مل�شاو�ة للمر�أة، و�شكل���ت فيه جلنة مفتوحه 

ع�شاء يف �ملنظمة  �لع�شوي���ة جلميع �ل���دول �لأ

ع�ش���اء يف �للجن���ة يف ذل���ك  )ولي����ص فق���ط �لأ

عد�د م����روع �إعالن عاملي للق�شاء  �لوقت(  لإ

عل���ى �لعنف �شد �ملر�أة وتق���دمي م�روع قر�ر 

أن �إىل �جلمعي���ة �لعامة )عن طريق  بذل���ك �ل�شا

�ملجل�ص �لقت�شادي و�لجتماعي �لذي تتبعه 

عالن و�عتماده  �للجن���ة(. وبالفعل مت �إعد�د �لإ

يف �جلمعية �لعامة يف دورتها �لثامنه و�لربعني 

يف يوم ع�رين دي�شم���رب 1993 وبتو�فق من 

ع�شاء بدون ت�شويت. �لدول �لأ

ع���الن �لعاملي للق�شاء على  ف �لإ
ََ
 وقد عر

أنه )�أي فعل عنيف تدفع  �لعنف �شد �مل���ر�أة با

�إليه ع�شبية  �جلن����ص ويرتتب عليه، �أو يرجح 

�أن يرتت���ب عليه، �أذى �أو معاناة للمر�أة ، �شو�ء 

من �لناحية �جل�شمانية �أو �جلن�شية �أو �لنف�شية 

مبا يف ذلك �لتهديد بافعال من هذ� �لقبيل �و 

�لق�ر �و �حلرمان �لتع�شفي من �حلرية ، �شو�ء 

ح���دث ذلك يف �حلياة �لعامة �و �خلا�شة(. وقد 

�شمل ه���ذ� �لتعريف �لعنف �لو�قع على �ملر�أة 

�رة �شو�ء كان عنفا بدنيا �أو جن�شيا  يف �إطار �لأ

مثل���ه على ذل���ك ت�شمل �ل�رب  �أو نف�شي���ا و�لأ

طف���ال و�غت�شاب  عت���د�ء �جلن�شي على �لأ و�لأ

ناث وغرها من �ملمار�شات  �لزوج���ه وختان �لإ

�لتقليدي���ة �ملوؤذي���ة للم���ر�أة ، و�لعن���ف غ���ر 

�لزوجي و�لعنف �ملرتبط بال�شتغالل )�ملادة 

عالن(.  )2( من �لإ

و يف نف����ص �لع���ام �أي�ش���ا طرح���ت ق�شية 

ول مرة يف موؤمتر عاملي  �لعنف �شد �مل���ر�أة لأ

مم �ملتح���دة وه���و موؤمت���ر حق���وق  تعق���ده �لأ

ن�ش���ان �لذي عق���د يف فيني���ا يف �لفرتة من  �لإ

14-25 يونيو .)1993(. وقد عربت �لدول 

عالن �ل�شادر عن �ملوؤمتر عن  �مل�شارك���ة يف �لإ

قلقها م���ن  �لتمييز و�لعنف �لذي تتعر�ص له 

�ملر�أة يف جميع �أنحاء �لعامل،  موؤكدة �أن �لعنف 

�لقائ���م على �أ�شا����ص �جلن�ص بجمي���ع �أ�شكاله 

ن�شان وقدره،  ويجب �لق�شاء  من���ايف لكر�مة �لإ

علي���ه عن طري���ق �لتد�ب���ر �لقانوني���ة،  ومن 

خ���الل �لعم���ل �لوطن���ي و�لتعاون �ل���دويل يف 

ميادين مثل �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية 

من���ة و�لرعاية �ل�شحية  مومة �لآ و�لتعلي���م و�لأ

و�لدعم �لجتماعي. ويعترب �إعالن فيينا عالمة 

أكيده على   فارق���ة بالن�شبه حلقوق �مل���ر�أة لتا

ن�شان للمر�أة ت�شكل جزء�ً ل يتجزء  �أن حقوق �لإ

ن�ش���ان، ودعوته جلمي���ع �للجان  من حق���وق �لإ

�مل�شوؤوله عن مر�قب���ه تطبيق �تفاقيات على 

در�ج ق�شية مركز  ن�ش���ان �ملختلفة لإ حقوق �لإ

�مل���ر�أة وحقوقها يف مد�ولتها و��شتنتاجاتها،  

ودعوته جلنة و�شع �ملر�أة �إىل �إعد�د بروتوكول 

�ختي���اري لتفاقية �لق�شاء على جميع �أ�شكال 

�لتميي���ز �ش���د �ملر�أة مين���ح �لن�ش���اء حق رفع 

�لعر�ئ�ص )�ل�شكاوى �لفردية( للجنة �ملعنية 

مبر�قبة تطبيق �لتفاقية. 

وق���د �شاه���م �ملوؤمت���ر يف بل���ورة تعريف 

عالن  �لعنف قبل �لنتهاء م���ن �إعد�د م�روع �لإ

�لعاملي للق�شاء على �لعنف �شد �ملر�أة �لذي 

حث �جلمعي���ة �لعامة عل���ى �عتم���اده . و�أنو�ع 

�لعن���ف �لتي �أ�شار لها �إعالن فيينا هي �لعنف 

�شد �ملر�أة يف �حلياة �لعامة و�خلا�شة، ووجميع 

�أ�ش���كال �مل�شايق���ة �جلن�شي���ة، و�ل�شتغ���الل 

�جلن�ش���ي و�لجتار بامل���ر�أة، و �لتحي���ز �لقائم 

عل���ى �جلن����ص يف �إقام���ة �لع���دل، و�نتهاكات 

�لن���ز�ع  ح���الت  للم���ر�أة يف  ن�ش���ان  �لإ حق���وق 

�مل�شل���ح مبختل���ف �أنو�عه���ا، وب�شف���ة خا�شة 

و�ل�شتعب���اد  �جلن�ش���ي  و�لغت�ش���اب  �لقت���ل 

عالن  �جلن�شي و�حلمل �لق����ري،  وقد �عترب �لإ

�شا�شية  تلك �ملمار�شات �نته���اكا للمبادئ �لأ

ن�ش���ان �ل���دويل وللقانون  لقان���ون حق���وق �لإ

ن�شاين �ل���دويل. كما دعا �ملوؤمت���ر �إىل �إز�لة  �لإ

أ بني حقوق �ملر�أة  �أي ت�ش���ارب ميكن �أن ين�شا

ثار �ل�شارة لبع�ص �ملمار�شات �لتقليدية  و�لآ

�أو �ملت�شل���ة بالع���اد�ت و�لتع�ش���ب �لثق���ايف 

و�لتطرف �لديني. 

ويف �إط���ار �لهتمام �ملتز�ي���د على �شعيد 

مم �ملتح���دة بق�شي���ة �لعن���ف �شد  منظم���ة �لأ

ن�شان قر�رها  �مل���ر�أة  �أ�شدرت جلنة حق���وق �لإ

رق���م )45( يف ع���ام مار����ص 1994 بتعي���ني 

مق���ررة خا�ش���ة معني���ة بالعن���ف �ش���د �ملر�أة 

)��شباب���ه و�أثاره( لولي���ه مدتها ثالث �شنو�ت 

وق���د من���ح �لقر�ر �ملق���رره �خلا�ش���ة �حلقوق 

�لتاليه:

�أ-  طل���ب �حل�شول عل���ى �ملعلومات من 

ع�شاء وهيئ���ات �ملنظمة ووكالتها  �ل���دول �لأ

�ملختلف���ة و�للج���ان �مل�شئول���ه ع���ن مر�قب���ة 

ن�شان و�ملقررين  تنفي���ذ �تفاقيات حق���وق �لإ

خرين. �خلا�شني �لآ

عل���ى  للق�ش���اء  تو�شي���ات  تق���دمي  ب- 

�أ�شب���اب �لعنف �شد �ملر�أة ومعاجله �أثاره على 

قليمي و�لدويل. �مل�شتوى �لوطني و�لإ

ج- �لعم���ل م���ع �ملقرري���ن و�ملبعوث���ني 

�خلا�ش���ني للجنة و�للج���ان �ملعني���ة مبر�قبه 

ن�شان لدمج ق�شية  تنفيذ �تفاقيات حقوق �لإ

�لعنف �شد �مل���ر�أة يف �إطار �خت�شا�ص وولية 

كل منهم.

ول �شيدة تتوىل هذه �ملن�شب  وقد كان لأ

كومار��شوم���ي   ر�دي���كا  �ل�شرلنكي���ة  وه���ي 

و�لت���ي �شغلت هذه �ملن�شب منذ عام 1994 

– 2003 دور كب���ر يف زيادة �لهتمام بهذه 
أ�شبابها و�آثارها و�أ�شكال  �لق�شية و�ملعرفة با

�لعن���ف �لت���ي تتعر�ص ل���ه �مل���ر�أة يف خمتلف 

�أنح���اء �لعامل من خالل �لتقاري���ر �لتي قدمتها 

ن�ش���ان وتعر�شت يف تقاريرها  للجنه حقوق �لإ

�رة و�ملجتمع و�لعنف �شد  للعنف يف �إط���ار �لأ

�ملر�أة يف �إطار �لنز�عات �مل�شلحة و�إىل ق�شية 

جتار باملر�أة و�لعنف �شد �ملر�أة �لذي تقوم  �لإ

جناز�ت  ب���ه �لدول���ه �أو تتغا�شى عنه. وم���ن �لإ

أن  ط���ار �لت�ريعي �لنموذجي ب�شا �لهامه لها �لإ

�لعنف �ملن���زيل �لذي تقدمت ب���ه �إىل �لدورة 

ن�شان  �لثاني���ة و�خلم�ش���ني للجن���ة حق���وق �لإ

تنفيذ� لقر�ر �للجنة رقم )85( ل�شنه 1995. 

ط���ار موجه مل�شاعدة �لهيئ���ات �لت�ريعية  و�لإ

أن  �لوطني���ة عل���ى �شياغ���ة ت�ريع �شام���ل ب�شا

أه���م �لعنا�ر  �لعن���ف �ملنزيل ويق���دم دليل با

�لو�جب وجودها يف ذلك �لت�ريع وتوجد حاليا 
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�شتني دولة لديها ت�ريع خا�ص يعالج �لعنف 

يف �إطار �ل�رة. 

ويف نف����ص �لع���ام )1994( عقد �ملوؤمتر 

�لر�بع لل�ش���كان و�لتنمية يف �لقاهرة وقد �أكد 

عالن �ل�شادر ع���ن �ملوؤمتر على �أن �لق�شاء  �لإ

على �لعنف �شد �ملر�أة بجميع �أ�شكاله،  وكفاله 

ق���دره �ملر�أة عل���ى �ل�شيطرة عل���ى خ�شوبتها 

�شافه �إىل تعزيز �مل�شاو�ة و�لن�شاف بني  بالإ

�جلن�شني ومتكني �ملر�أة متثل حجر�لز�وية يف 

�لرب�مج �ملت�شلة بال�شكان و�لتنمية. وطالبت 

خطة �لعمل �ل�ش���ادرة عن �ملوؤمتر �حلكومات 

باتخاذ تد�بر �شامله للق�شاء على �لعنف �شد 

�ملر�أة و�لطفله.

ويف ع���ام 1995 عقد �أك���رب موؤمتر عاملي 

حكوم���ي للم���ر�أة ه���و �ملوؤمتر �لر�ب���ع �ملعني 

باملر�أة يف مدينة بيجني �ل�شينية وقد �شبقته 

عملي���ه حت�شري���ه مل ي�شهده���ا �أي موؤمتر يف 

ذل���ك �لوقت،  و�شارك فيه���ا �آلف من ممثلي 

عالم،  �حلكومات و�ملجتمع �ملدين وو�شائل �لإ

وعق���د في���ه �أك���رب منت���دى للمنظم���ات غ���ر 

�حلكومية حتت �شع���ار )�أنظرو�  �لعامل بعيني 

أثر كبر  �ملر�أة(.  وقد كان لتلك �ملنظمات تا

ع���الن و�لوثيقة �لتي �أ�شدرها �ملوؤمتر  على �لإ

و�لت���ي عرف���ت باإع���الن ومنهاج عم���ل بيجني 

و�لتي تعت���رب من �أهم �لوثائ���ق �لتي متخ�ص 

عنها �أي موؤمتر دويل حكومي.

وق���د �حت���ل �لعنف �ش���د �مل���ر�أة �ملرتبه 

ثنى  �لر�بعه بني جمالت �لهتمام �حلا�شمه �لأ

ع����ر �لتي حدده���ا منهاج �لعم���ل.   وقد حدد 

�ملنهاج ثالث �أه���د�ف ��شرت�تيجي���ه بالن�شبه 

لهذه �لق�شية هي:

-1 �تخ���اذ �جر�ء�ت متكامل���ه ملنع �لعنف 

�شد �ملر�أة و�لق�شاء عليه.

-2 در��شة �أ�شباب ونتائج �لعنف �ملوجهة 

�شد �ملر�أة وفعالية �لتد�بر �لوقائيه يف هذ� 

�ل�شدد.

جتار باملر�أة وم�شاعدة  -3 �لق�شاء على �لإ

�شحاي���ا �لعن���ف �لناج���م عن �لبغ���اء وعمليات 

جتار. �لإ

وح���ددت �لوثيقة �لجر�ء�ت �لتي يتعيني 

تل���ك  لتحقي���ق  �تخاذه���ا  �حلكوم���ات  عل���ى 
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هد�ف. وقد و�شع���ت �لوثيقة �أعمال �لعنف  �لأ

ن�شان  �شد �ملر�أة لت�شم���ل �نتهاكات حقوق �لإ

�ملختلفة �لتي تتعر�ص لها �ملر�أة يف �لنز�عات 

جها����ص �لق�ري���ان  �مل�شلح���ة و�لتعقي���م و�لإ

و�إجب���ار �مل���ر�أة عل���ى ��شتخ���د�م و�شائل منع 

�حلمل و�لنتقاء �جلن�شي قبل �لولدة )�ختيار 

جن�ص �جلنني( وو�أد �لبن���ات. ولفتت �لوثيقة 

ك���رث عر�شة  �لهتم���ام �إىل فئ���ات �لن�ش���اء �لأ

قلي���ات �ل�شكانيه  للعنف مث���ل �ملنتميات لالإ

�شليني و�لالجئات و�ملهاجر�ت  �أو �ل�شكان �لإ

ومن بينه���ن �لعامالت �ملهاجر�ت و�ملعاقات 

و�مل�شن���ات و�لالت���ي يع�شن يف ح���الت �لنز�ع 

�مل�شلح و�لحتالل �لجنبي. 

ويف ع���ام 1999 تبن���ت �جلمعي���ة �لعامة 

لالأمم �ملتح���دة يف دورتها �لر�بعة و�خلم�شني 

�لربوتوك���ول �لختي���اري لتفاقي���ه �لق�ش���اء 

عل���ى �لتميي���ز �شد �مل���ر�أة �لذي دع���ا موؤمتر 

فر�د و�ملجموعات  بيجني �إليه، و�لذي �تاح لالأ

تق���دمي �شكاوى �إىل �للجن���ة �ملعنية بالق�شاء 

عل���ى �لتميي���ز �شد �مل���ر�أة �شد �ل���دول �لتي 

يدع���ون قيامها بانته���اك حقوقهم للتحقيق 

فيه���ا.  وقد دخ���ل �لربوتوكول حي���ز �لتنفيذ 

يف ع���ام  2000 وحتى تاريخه �ن�شمت له 88 

دول���ه بينها دولة عربية و�حدة هي ليبيا �لتي 

�إن�شمت له يف 18 يونيو 2004.

ويف ع���ام 2000 عقدت �جلمعي���ة �لعامة 

لالأمم �ملتح���دة دورتها �ل�شتثنائي���ة �لثالثه 

و�لع�ري���ن لتقيي���م م���ا مت �إجن���ازه يف تنفيذ 

�إعالن ومنهاج عمل بيجني )بيجني + 5( حتت 

عن���و�ن )�مل���ر�أة ع���ام 2000: �مل�ش���او�ة بني 

�جلن�ش���ني و�لتنمية و�ل�شالم يف �لقرن �حلادي 

و�لع�رين(. وحددت �لوثيقة �لنهائية للدورة 

جن���از�ت �لت���ي حتقق���ت من���ذ �نعقاد  �أه���م �لإ

موؤمت���ر بيج���ني يف جمال �لق�ش���اء على �لعنف 

�شد �ملر�أة و�أهمها:

أن �لعنف �شد �ملر�أة �شو�ء  عرت�ف با -1 �لإ

أله من  يف �حلي���اة �خلا�ش���ة �أو �لعامه ه���و م�شا

ن�شان. م�شائل حقوق �لإ

أن �رت���كاب �لعنف �شد  ع���رت�ف ب���ا -2 �لإ

�مل���ر�أة من قب���ل �لدوله �أو �شكوته���ا عنه عند 

ن�شان. وقوعه هو �نتهاك منها حلقوق �لإ

أن �لدول ملزمه بالجتهاد  عرت�ف با -3  �لإ

على �لنحو �لو�جب للحيلوله دون وقوع �أعمال 

�لعنف و�لتحقيق فيها و�ملعاقبه عليها �شو�ء 

كان �لفع���ل و�قع من �لدول���ة �أو من �أ�شخا�ص 

�أن عليه���ا توف���ر �حلماي���ه  معنوي���ني كم���ا 

لل�شحايا.

-4 تز�ي���د �لوع���ي ب�رورة من���ع وحماربه 

�لعن���ف �ش���د �لن�ش���اء و�لفتيات مب���ا يف ذلك 

�لعنف �ملنزيل.

كم���ا ��شتعر�شت �لوثيق���ة �لعقبات �لتي 

جناز�ت ومن  حت���ول دون حتقيق مزيد م���ن �لإ

�شباب �جلذرية  �أهمها عدم وجود فهم كايف لالأ

جلميع �أ�ش���كال �لعنف �شد �ملر�أة. وكما حدث 

يف موؤمت���ر بيج���ني �أ�شيف���ت �أ�ش���كال جديدة 

لتعري���ف �لعن���ف مث���ل جر�ئم �ل����رف وختان 

�لبنات و�لزو�ج �ملبكر. 

 وق���د �شهد عق���د �لت�شعين���ات من �لقرن 

�هتم���ام  يف  زي���ادة  عام���ه  ب�شف���ه  �لع�ري���ن 

مم �ملتح���دة بق�شي���ة �لعن���ف �شد  منظم���ة �لأ

�مل���ر�أة و�أ�شكاله �ملختلف���ه �إهتماماً كبر�ً مما 

أ�شب���اب �لظاهره  �أ�شه���م يف تز�ي���د �ملعرفه با

و�أثاره���ا على �مل���ر�أة وعلى �ملجتم���ع وزيادة 

�ل�شغ���ط عل���ى �حلكوم���ات لتخ���اذ �لتد�ب���ر 

�لالزم���ه ملو�جهته )بدعم م���ن �ملنظمات غر 

قليمية( و�شدر خاللها  �حلكومي���ة �لدولية و�لإ

ع���دد م���ن �لق���ر�ر�ت �لهام���ه �لت���ي و�شعت 

�شا�شية للعنف �شد �ملر�أة  �ش���كال �لأ بع�ص �لأ

جهزة �لرئي�شية ملنظمة  على جدول �أعم���ال �لأ

مم �ملتح���دة وجلانها �لرئي�شي���ة مثل جلنة  �لأ

ن�شان وجلنة مركز �ملر�أة مثل �لعنف  حقوق �لإ

جت���ار بالن�شاء  �ش���د �لعامالت �ملهاجر�ت  و�لإ

و�لفتيات  و�ملمار�شات �لتقليدية �أو �لعرفية 

�لتي توؤثر على �شحة �ملر�أة و�لبنت  و�لق�شاء 

عل���ى �جلر�ئ���م �ملرتكب���ه �ش���د �مل���ر�أة با�شم 

�ل�رف  . 

ومن �لق���ر�ر�ت �لهام���ة للجمعي���ة �لعامة 

ذ�ت �ل�شل���ه بق�شي���ة �لعن���ف �ش���د� مل���ر�أة 

  1997 دي�شم���رب   12 يف   52/86 �لق���ر�ر 

باعتم���اد ��شرت�تيجي���ات منوذجي���ه وتد�ب���ر 

عملي���ه للق�ش���اء عل���ى �لعن���ف �ش���د �مل���ر�أة 

يف جم���ال من���ع �جلرمي���ه و�لعد�ل���ه �جلنائية. 

وه���دف ه���ذه �ل�شرت�تيجي���ات كم���ا ورد يف 

�لفق���رة �خلام�شه منه���ا هو توف���ر �مل�شاو�ة 

بحك���م �لقان���ون و�لو�قع بني �مل���ر�أة و�لرجل 

و�لتعام���ل مع ما تو�جه���ه �ملر�أه م���ن �أ�شكال 

ع���دم �مل�ش���او�ة و�لتمييز يف جم���ال �لو�شول 

أعمال �لعنف  �إىل �لعد�له خا�شه فيما يتعلق با

ولي�ص تخ�شي����ص معاملة تف�شيلي���ة للمر�أة. 

وغط���ت �ل�شرت�تيجي���ات �ملج���الت �لتاليه: 

�لقانون �جلنائي، �لجر�ء�ت �جلنائية، �ل�رطة، 

�شالحية، ودعم  جر�ء�ت �لإ ح���كام و�لإ ��شد�ر �لأ

�ل�شحية  �ل�شحاي���ا وم�شاندتهن، و�خلدم���ات 

و�لتقييم،  و�لبحث  و�لتدري���ب،  و�لجتماعيه، 

وتد�بر منع �جلرميه، �لتعاون �لدويل، �أن�شطة 

�ملتابعة.

يف  �ل�ش���ادر   54/134 رق���م  وقر�ره���ا 

أن �ليوم �لعاملي  7فرب�ي���ر ل�شنة 2000 ب�ش���ا

للق�شاء على �لعنف �شد �ملر�أة و�لذي �أعلنت 

فيه يوم 25 فرب�ير يوما عامليا للق�شاء على 

�لعن���ف �شد �مل���ر�أة ودع���ت في���ه �حلكومات 

ووكالت �لمم �ملتحدة وهيئاتها و�ملنظمات 

�لدولي���ة و�ملنظمات غ���ر �حلكومي���ة �إىل �أن 

تنظم يف ذل���ك �ليوم �أن�شطة ته���دف �إىل رفع 

م�شت���وى �لوعي �لع���ام مب�شكل���ة �لعنف �شد 

�مل���ر�أة. وق���د مت �ختي���ار �لتاري���خ بن���اء على 

�ق���رت�ح جمهورية �لدومني���كان مقدمة م�روع 

حياء ذكرى �لغتيال �لوح�شي يف �شنة  �لقر�ر لإ

1960 لالأخو�ت �لثالث���ة مر�بال �للو�تي كن 

م���ن �ل�شيا�شي���ات �لن�شيط���ات يف �جلمهورية 

�لدومينيكية، وذل���ك بناء على �أو�مر  �لرئي�ص 

�لدومنيكي يف ذلك �لوقت.

و�لقر�ر رقم 58/134 يف دي�شمرب 2003 

أن در��شه متعمقة ع���ن �لعنف �شد �ملر�أة  ب�ش���ا

ول مرة  و�لذي طلب���ت فيه �جلمعية �لعام���ة لأ

مني �لعام �إج���ر�ء در��شة متعمقةجلميع  من �لأ

�أ�شكال ومظاهر �لعنف �شد �ملر�أة �ملحددة يف 

�إعالن ومنهاج عمل بيج���ني ويف نتائج �لدورة 

�ل�شتثنائية �لثالثة و�لع�رين للجمعية �لعامة 

)بيجني 5+( ويف �لوثائق ذ�ت �ل�شلة، مبوبة 

على �أ�شا�ص نوع �لعنف، وم�شتندة �إىل �لبحوث 

�لت���ي مت �إجر�وؤها و�لبيان���ات ميكن جتميعها 

قليمي و�لدويل.  عل���ى �مل�شتوى �لوطن���ي و�لإ

وق���د �ش���درت �لدر��ش���ه بالفع���ل يف يولي���و 

2006 وتق���دم �لدر��ش���ه معلومات قيمه عن 

�شي���اق �لعنف �شد �مل���ر�أة و��شبابه، و�أ�شكال 

�لعنف ومظاهره ، وجمع �لبيانات عن �مل�شكلة 

وم�شئولية �لدول يف �لق�شاء على �لعنف �شد 

�ملر�أة كما تقدم بع�ص �ملمار�شات �لو�عدة يف 

مو�جهة هذه �مل�شكلة و�لتحديات �لتي تو�جه 

جناز�ت.   حتقيق �ملزيد من �لإ
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إشكالية املعلوماتية

بني حـــق اخل�سو�ســية

�ســــــــرار واإف�ســــاء الأ
د. فوزي او�صديق 

عميد �شابق بكلية �حلقوق ) جامعة �لبليدة ، �جلز�ئر(

خبر قانوين يف جلنة �إعد�د �لد�شتور �لد�ئم ) قطر (

رئي�ص وحدة �لدر��شات �ل�شرت�تيجية ) مركز �خلليج للدر��شات (

مدر�ص بكلية �ل�ريعة و�لقانون ) جامعة قطر (

�إ
ن �لتط���ور �ل�ري���ع للمعلوماتية �أفرز 

حتمية �لت�ريع يف ه���ذ� �ملجال بو�شع 

نظ���ام قان���وين قطعي ،يخ���دم �شالح 

ف���ر�د وي�شم���ن حمايته���م ، فف���ي  �لأ

تك���ون  �أن  يج���ب  ل  ح���و�ل  �لأ جمي���ع 

�ملعلوماتي���ة و�شيل���ة لالنتقا�ص من 

ن�ش���ان ، �أو  ن�شاني���ة ، �أو حق���وق �لإ �لكر�م���ة �لإ

�حلياة �خلا�شة و �لعامة .

بع���اد ف���اإن �لعدي���د من     �إدر�كا به���ذه �لأ

وروبي���ة ، �أ�ش���درت ن�شو����ص  �لت�ريع���ات �لأ

خا�ش���ة باملعلوماتية ، وكل ما يتعلق باحلدود 

فر�د وحرياتهم �أثناء  �لتي حتمي خ�شو�شية �لأ

جم���ع �ملعلوم���ات ، �أو �أثن���اء و�ش���ع �لبطاقات 

فر�د وتخزينها . �ل�شخ�شية لالأ

وروبي���ة ق���د  وع���ادة ه���ذه �لت�ريع���ات �لأ

�لتب���اع  �لو�جب���ة  �لج���ر�ء�ت  ح���ول  تتمح���ور 

لقتن���اء �ملعلوم���ات �ل�شخ�شي���ة �ملخزونة يف 

�ملعلوماتية، �إىل جانب جمع وت�شجيل و�حلفاظ 

عل���ى هذه �ملعلومات ،وكيفي���ة �لدخول �ليها 

ح���كام �جلنائية  ، وق���د و�شعت جمموعة من �لأ

كو�شائ���ل ر�دع���ة يف حال���ة �لخ���الل بال����روط 

�ملو�شوعي���ة و�لجر�ئي���ة �ملن�شو����ص عليها 

�شابقا .
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 لذلك كان من و�جبنا �لت�شاوؤل هل �لثورة 

�ملعلوماتية �شتوؤدي حتما �إىل ثورة قانونية؟! 

وما ه���ي �ل�شبل لتكييف خمتل���ف �لت�ريعات 

�لقدمي���ة �لتي له���ا �كرث من ع�ري���ن عاما مع 

�روريات �لقرن �لو�حد و�لع�رين ، ومتطلباته 

بال�شمان���ات  ف���ر�ط  �لإ دون  �لتكنولوجي���ة 

�لقانونية حلماية �حلريات �لفردية؟!

�ر�ر �لبنكية   �ر�ر ، كالأ وهل يجوز �إف�شاء �لأ

- مثال - ، دون تكييفها على �أ�شا�ص �أنه �إخالل 

بحق �خل�شو�شية ،�أو  �إف�شاء �ر مهني ؟!

أول �لجابة عن���ه من خالل      ذل���ك م���ا نح���ا

ه���ذه �لدر��شة ، �إل �أن���ه كنقطة �ر�شادية يجب 

وروب���ي مع بد�ية  �لتنبيه عل���ى �ن �لتعميم �لأ

تنفي���ذه بتاري���خ 25 �كتوب���ر 1992 م ، قد 

طبق مبا����رة يف كل من �ليون���ان ، و�يطاليا ، 

و�لربتغ���ال ، وبريطانيا ، بينم���ا �لبع�ص منها 

عطاء قيمة  ��شتوج���ب �شدور ت�ريع د�خل���ي لإ

ورورب���ي ، وذلك ما هو  قانوني���ة للتعمي���م �لأ

علي���ه �حل���ال بالن�شب���ة للنم�ش���ا ، وبلجي���كا ، 

و��شباني���ا ، و�لدمن���ارك ، وفنلن���د� ، وهولند� 

أن ه���ذ� �لتعميم كان حمل  ، فيمكن �لق���ول با

وروبي���ة با�شتثناء  مناق�ش���ة يف �لربملان���ات �لأ

�ملانيا وفرن�شا .

ففي 29 يوليو 1999 م ، �أر�شلت �للجنة 

Avis Motive ) وروبية ) �إ�شعار م�شفوع �لأ

لت�ش���ع دول �أع�ش���اء ، لع���دم �إبالغه���ا عن 

جر�ء�ت �ل�رورية �ملتخ���ذة من �أجل تقنني  �لإ

وروبي يف ت�ريعاتها �لد�خلية ، �أما  �لتعميم �لأ

وروبية  يف 11 يناي���ر 2000 م ف���اإن �للجنة �لأ

ق���د حركت دع���وى ق�شائية �ش���د خم�ص دول 

�أوروبية لتماطله���ا يف تقنني هذه �لتعليمات 

وروبية وعدم �إبالغها . �لأ

وروبي      وعلي���ه ميكن �إعتب���ار �لتعميم �لأ

�ل�شادر بتاريخ 25 �كتوبر 1995 م ، يهدف 

للتخفي���ف من �لفو�رق �ملوجودة بني خمتلف 

حلماي���ة   ، وروبي���ة  �لأ �لوطني���ة  �لت�ريع���ات 

فر�د يف �ملعلوماتية ،  �ملعلومات �خلا�شة بالأ

مع �شمان مرونتها وتنقلها بني خمتلف دول 

وروبي ، باإن�شاء معاير دنيا ل يجوز  حتاد �لأ �لإ

عتد�ء عليها ، ولو بحجة  نتقا�ص منه���ا �أو �لإ �لإ

�لتنظيم .

        لذل���ك ف���اإن ه���ذه �ملعاي���ر ق���د 

تنعك�ص �شلب���اً �أو �يجاباً على حق �خل�شو�شية 

، و�أحيان���ا قد تكي���ف بع����ص �لت�رفات على 

�ر�ر ، وبالتايل  �أنه���ا ل تدخل يف خانة �إف�شاء �لأ

أثناء تنظيم  ميك���ن �إعتباره���ا عمل م����روع ، فا

�أول �للق���اء�ت �لربملاني���ة يف فرن�ش���ا ح���ول 

)جمتم���ع �ملعلوماتي���ة( �ملنعق���د بتاري���خ 5 

نرتن���ت  �أكتوب���ر 1999م حت���ت عن���و�ن “ �لإ

و�لثورة �لرقمية هل تن�ش���ئ ثورة قانونية “، 

أن حماية  �رح���ت وزيرة �لعدل �أنها “ تعتقد با

فر�د  �ملعلومات �ل�شخ�شية و�حلياة �خلا�شة لالأ

�أ�شبح���ت ت�شكل منعطف���اً ذ� �أهمية ق�شوى .. 

وتفكر م�شتمر يف �ملجتمعات �لدميقر�طية“

�شكاليات ، ومع      �أمام هذه �لتحديات و�لإ

تو�شع وتن���وع طبيعة �ملعلوم���ات �ل�شخ�شية 

) �ل�ش���وت ، �ل�ش���ورة ، �لب�شم���ات �جليني���ة ، 

�لنرتن���ت (ف���اإن �ملعلوماتي���ة �أ�شبح���ت من 

�ل�شلح���ة �لفتاك���ة بح���ق �خل�شو�شي���ة بجمع 

ف���ر�د ،  وتخري���ب �ملعلوم���ات �ل�شخ�شي���ة لالأ

لذل���ك كان م���ن �لو�جب زن ل نوؤم���ن ونعتقد 

�أن �ملعلوماتي���ة ه���ي ) م�شاح���ة �لالقان���ون ( 

، وبالت���ايل �بعادها ع���ن �أي رقاب���ة قانونية ، 

فر�د  فيجب �شمان حماية فعال���ة وم�روعة لالأ

�ثناء تعاملهم مع �ملعلوماتية . 

أول �أن تربزه هذه       ذل���ك  م���ا �شوف حت���ا

�لدر��شة يف خمتلف فقر�تها �ملتتالية .

: املعلوماتي���ة  ول  الأ املبح���ث 

واحلريات :

وروبيه �إهتمت   �إن خمتلف �لت�ريع���ات �لأ

بو�ش���ع �لعدي���د م���ن �ل�شمان���ات �لقانوني���ة 

ف���ر�د من �لو�شائ���ل �ملتنوعة  �لت���ي حتمي �لأ

ل�شتعم���ال �ملعلوماتي���ة وكيفي���ة �لتوظيف 

�ل�رع���ي للمعلومات �ملخزن���ة فيها . ذلك قد 

يدفع بنا �ىل فت���ح نقا�ص قانوين حول ما هي 

حدود �لدولة �لقانونية يف هذ� �ملجال .

    فامل����روع �لفرن�ش���ي  _ مث���ال _ ح���ول 

�إحتو�ء �لتط���ور�ت �لهائلة يف جمال �لتقنيات 

�حلديث���ة بعيد� ع���ن �أي توظي���ف مغر�ص لها 

، فف���ي نف����ص �لتوج���ه يرى �لعمي���د هربرت 

مي�ش���ل Herbert Maisl    )�أن �ملعلوماتية 

حيادي���ة كال���ذرة يف عل���م �لفيزي���اء ( �شعور�ً 

همي���ة، ف���اإن �مل����روع �لفرن�شي قد  به���ذه �لأ

�أ�شدر ن�شني ت�ريعيني خا�شة باملعلوماتية 

و�لبطاق���ات �ل�شخ�شي���ة و�حلري���ات من جهه 

، وه���و قان���ون رق���م 78-71 �ل���ذي �أ�ش���در 

بتاري���خ 6 يناير 1978 م ، بخ�شو�ص تنظيم 

ج���ر�ء�ت �ل�رورية لتخزي���ن وجمع وت�شجيل  �لإ

يل، وكذلك  ع���الم �لآ وحف���ظ �ملعلوم���ات يف �لإ

ينظ���م طريق���ة �لدخول له���ا ، بو�شع جمموعة 

من �ل�شو�بط و�لقو�عد �لر�دعة كاآخر �إجر�ء يف 

حالة �ملخالفة يف �إتباعها .

 وم���ن جه���ة ثاني���ة يوج���د �لقان���ون رقم 

بتاري���خ 23 نوفم���رب  �ل�ش���ادر   1142-81

1981 م، و�ل���ذي ير�ش���ي قو�ع���د ردعي���ة يف 

حكام لقانون 6 يناير  حالة �ملخالفة لبع�ص �لأ

ل�شنة 1978م.

 فيمكن �إعتبار هذي���ن �لت�ريعني منوذج 

وروبي���ة ، نظر�ً  يحت���ذى به يف جمي���ع �لدول �لأ

لل�شمانات �لقانونية �لت���ي �أر�شاها يف حماية 

فر�د لذل���ك �شتكون در��ش���ة و�شفية لهم  �لأ

وروبية  ومقارن���ة م���ع خمتل���ف �لت�ريع���ات �لأ

خرى ، فالقانون 78-17 قد �أكد يف ف�شله  �لآ

وىل �إىل غاية �ملادة  ول من خالل �مل���ادة �لأ �لأ

�خلام�ش���ة ، �أن �ملعلوماتي���ة يجب �أن تكون يف 

فر�د ، و�أن تطورها يجب �أن يكون يف  خدمة �لأ

أون �لدويل ، ب���دون �أن مت�ص �لهوية  ظل �لتعا

ن�شان �أو حياته �خلا�شة  ن�شاني���ة �أو حقوق �لإ �لإ

�أو �حلريات �لفردية �جلماعية.

    كم���ا ح���رم �أي حك���م ق�شائ���ي �أو �إد�ري 

يك���ون “ �أ�شا�ش���ا “ موؤ�ش�ص عل���ى �ملعلومات 

�مل�شتمدة م���ن �ملعلومات �ل�شخ�شية لتحديد 

�شخ�شيات �لفرد �أو �إ�شد�ر ر�أي على �ل�شخ�ص 

حمل �حلكم �أو �ملتابعة .

  ويف �ملقاب���ل فر�ص �شمانات ، فمن حق 

�أي �شخ����ص معار�شة �ملعلوم���ات �ل�شخ�شية 

�أو �لنتائ���ج �ملتو�ش���ل  �ملخزون���ة يف حق���ه ، 

�ليها.

 وعلي���ه ف���اإن �لن����ص كان جامع���اً مانع���اً 

ف���ر�د و�إىل جانب  حلماية ح���ق �خل�شو�شية لالأ

ذل���ك ، و�شعت �لت�ريعات �ملقارنة على غر�ر 

�مل����رع �لفرن�شي موؤ�ش�شات وجل���ان ل�شيانة 

وحماية ه���ذ� �حلق من �أي �إعت���د�ء حمتمل ، �أو 

�ش���وء تف�شر لبع����ص ن�شو�شه مب���ا ل يخدم 

فر�د و�لتي �شتكون حمل در��شة يف  �شال���ح �لأ

�لفقر�ت �ملقبلة لهذ� �لبحث .

ول : و�شع مو�ش���وع �لتنفيذ  �ملطل���ب �لأ

خبار �ملخزنة يف �ملعلوماتية : لالأ

وروبي���ة �أن�شاأت         �إن معظ���م �ل���دول �لأ

جل���ان �أو موؤ�ش�ش���ات وطنية رقابي���ة ، دورها 

�شا�ش���ي �ملحافظ���ة عل���ى �رعي���ة �لت�رف  �لأ

د�رة ، م���ن حي���ث �أن  �ل�ش���ادر م���ن ط���رف �لإ

ج���ر�ء �ملعلوماتي ل ميكن �إعتباره �إنتقا�ص  �لإ

ف���ر�د �أو �لتقليل من���ه �أثناء تخريب  حلري���ة �لأ

�ملعلوم���ات �ل�شخ�شي���ة ، فمث���ال يف فرن�ش���ا ، 

توجد �للجنة �لوطنية للمعلوماتية و�حلريات 

 Commission Nationale De(

)Informatique Et des Litberte
و�ملوؤ�ش�شة وفق���ا للقانون رقم 78-17 

�ل�ش���ادر بتاري���خ 6 يناي���ر 1978 م ، وعم���ال 

بو�ب �ل�شابع و�لثامن منه،  خ�ص �لأ بذلك ، وبالأ

فقد مت �ش���دور مر�شوم تنفي���ذي رقم 78-

774 بتاري���خ 17 يوليو 1978 م يحدد دور 

و�شالحيات هذه �للجنة �لوطنية للمعلوماتية 

و�حلريات على �لنحو �لتايل :

• �رورة �إعالم �للجنة حول �آثار �إ�شتعمال 
�ملعلوماتي���ة عل���ى حماي���ة �حلي���اة �خلا�ش���ة 

فر�د و�حلريات �لعام���ة و�شر �ملوؤ�ش�شات  لالأ

�لدميوقر�طية .

• ن�شح و�إر�شاد �ل�شخا�ص �أو �ملوؤ�ش�شات 
أ �إىل �ملعلوماتي���ة كو�شيلة لتخزين  �لت���ي تلجا

�ملعلومات �ل�شخ�شية ، �أو جتري جتارب لنف�ص 

�لغر�ص .

�شت�شارية �ملطلوبة من  ر�ء �لإ • �إ�شد�ر �لأ
ط���رف �ملوؤ�ش�شات �لعامة �أو �لق�شاء يف بع�ص 

�حلالت .

ج���ر�ء�ت  �لإ جمي���ع  للحكوم���ه  �إق���رت�ح   •
أول �شيانة  �لت�ريعي���ة و�لتنظيمية �لتي حت���ا

�حلريات وفقاً للتطور�ت �لتقنية �حلديثة يف 

جمال �ملعلوماتية 

 فم���ن خ���الل ��شتقر�ئن���ا للن����ص ، نالحظ 

م���دى �ل�شالحي���ات �ملخول���ة للجن���ة �لوطنية 

للمعلوماتية و�حلريات  يف �لرتقية �مل�شتمرة 

فر�د من حيث حماية حق �خل�شو�شية  حلقوق �لأ
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أول �مل�رع ��ش���رت�ط �رورة �ملو�فقة   فحا

تخزي���ن  �إىل  يه���دف  ت����رف  ي  لأ �مل�شبق���ة 

�لدول���ة  ل�شال���ح  �ل�شخ�شي���ة  �ملعلوم���ات 

قليمية ، و�أحيانا  �أو�ملوؤ�ش�شات �لعمومية �أو �لإ

هذه �لت�رفات تكون م�شموحة وغر م�روطة 

م�شبق���اً مبو�فقة ، مبوجب قانون �ريح ين�ص 

عل���ى ذلك ، ويف حال �ل���ر�أي �ل�شلبي ، �أي عدم 

�ملو�فقة على تخزي���ن �ملعلومات �ل�شخ�شية 

ف���ال ميك���ن �لتغلب علي���ه �إل ب���ر�أي من طرف 

جمل�ص �لدولة .

 �إذ يالح���ظ مم���ا تق���دم م���دى �ل�شمانات 

أول �مل����رع �لفرن�ش���ي  �لقانوني���ة �لت���ي يح���ا

فر�د ، مبنع  �ر�شالها حلماية حق خ�شو�شية �لأ

�أي تالعب �أو �إ�شتخد�م للمعلومات �ل�شخ�شية 

لغر��ص و�أهد�ف كيدي���ة ، وجعل �لق�شاء هو 

ختالف يف �لتقدير وللحفاظ  �حلاكم يف حالة �لإ

على �إ�شتقاللية “ �للجنة “ فاإن �ملادة �لثامنة 

منه �عتربه �أن �شف���ة �لع�شوية قد تنافى مع 

�لوظائف �لتالية :

•  ع�شو �حلكومة 
• �أو �أي و�شيفة حكومية 

• وم���ن �أي جه���ة �أخرى �إمت���الك �أ�شهم يف 
موؤ�ش�ش���ة تعم���ل �أو جمال ن�شاطه���ا يف �شناعة 

�ملعلوماتي���ة ، وو�شائل �لت�ش���ال ، �أو تقدمي 

و�لتكنولوجي���ا  يل  �لآ ع���الم  �لإ يف  خدم���ات 

�حلديثة.

 كم���ا �أوجب عل���ى “ �للجنة “تقدمي تقرير 

�شنوي لرئي����ص �جلمهوري���ة و للربملان حول 

مدى تنفيذ �ملهم���ة �ملوكلة �إليها ، من خالل 

جر�ء�ت و �لو�شائ���ل �ملعتمده ، مع  خمتل���ف �لإ

أكيد على �رورة ن�ر هذ� �لتقرير للجمهور  �لتا

و بذل���ك يت�ش���ح جلي���ا م���دى “ �ل�شفافي���ة“ 

�ملعتم���ده م���ن خ���الل �إع���الم �جلمه���ور ع���ن 

نتهاكات �لتي ق���د تقرتف يف جمال  جمي���ع �لإ

فر�د . خ�شو�شية �لأ

و لعل �مل�رع �لفرن�شي قد و�شع �شو�بط 

�شارم���ة يف ح���ال نق���ل ه���ذه �ملعلومات بني 

قلي���م �لفرن�ش���ي و خارج���ه باإ�شرت�ط���ه يف  �لإ

�مل���اده ) 24( من �لقانون �ل�شادر  بتاريخ 6 

جر�ء  يناير 1879م على ����رورة �إتخاذ هذ� �لإ

برتب���اع روح و منط���ق �لقان���ون ، �أي ����رورة 

�ملو�فقة �مل�شبقة للجنة �لوطنية للمعلومات 

و �حلريات .

ق���د   ، �لعربي���ة  للد�شات���ر  بالرج���وع  و   

يالح���ظ �أنه���ا تختلف م���ن حي���ث تن�شي�شها 

حل���ق �خل�شو�شي���ة م���ن جه���ة ، �أو م���ن حيث 

جتاهله���ا ل�شيانة هذ� �حل���ق وفقا للتطور�ت 

�لتكنولوجية �حلديث���ه و �أن ن�شت عليها فاإن 

�لتن�شي�ص يكون مببادئ عامة بدون �أن تتبع 

بن�شو����ص تنفيذية ت���وؤدي للتطبيق �لفعلي 

لهذ� �ملبد�أ �لد�شتوري .

فد�شتور �ململكة �لزردنية �لها�شمية ن�ص 

مثال من خالل �ملاده )7( منه على �أن “ �حلرية 

�ل�شخ�شي���ة م�شونة” ؛ و �أن �لرقابة ل جتوز �ل 

ح���كام �لعرفي���ة �أو �لطو�رئ  يف حال���ة �إعالن �لأ

�أن يفر����ص �لقانون عل���ى �ل�شحف و �لن�ر�ت 

مور  ذ�عة رقابة حمدودة يف �لأ و�ملوؤلفات و �لإ

�لتي تت�شل بال�شالمة �لعامة و �أغر��ص �لدفاع 

�لوطني .

م���ار�ت �لعربية   بينم���ا د�شت���ور دول���ة �لإ

�ملتحدة قد ن�ص عل���ى  �أن “حرية �ملر��شالت 

�لربيدي���ة �أو �لربقي���ة و غره���ا م���ن و�شائل 

�لت�شال و �ريتها مكفولتان وفقاً للقانون”، 

مار�ت���ي �أكرث تطور�ً  فيمكن �إعتب���ار �لن�ص �لإ

�إذ� م���ا قورن بباق���ي �مل���و�د �مل�شابهة له يف 

�لد�شاتر �لعربية ، كما ن�شت �ملاده )40( منه 

حتاد باحلقوق  جانب يف �لإ عل���ى زنه “يتمتع �لأ

و �حلري���ات  �ملقررة وف���ق �ملو�ثيق �لدولية 

تفاقيات �لتي  �ملرعي���ة �أو يف �ملعاهد�ت و �لإ

حتاد طرفاً فيها ، و عليهم �لو�جبات  يكون �لإ

�ملقابلة لها .

مار�تي   و لع���ل ما �إ�شتوقفن���ا يف �لن�ص �لإ

ت�شال ( عبارة ) وغرها من و�شائل �لإ

م���ن  �لعدي���د  ت�شتحم���ل  جمل���ة  فه���ي 

�أن ندخ���ل �شمنه���ا  جته���اد�ت ، و ميك���ن  �لإ

و �شمن���ا جمي���ع و�شائ���ل �لتقني���ات �حلديثة 

نرتنت  ت�شال ، م���ن بينها �ملعلوماتية و �لإ لالإ

مث���اًل ، و هذ� عك����ص د�شتور مملك���ة �لبحرين 

�لذي �عتزل هذه �حلريات و �شرتها من خالل 

�ملر��شلة �لربيدية و �لربقية �أو �لهاتفية .

 و م���ن جه���ة �أخ���رى فل���م يجي���ز �مل����رع 

�لبحريني �إف�شاء �شرتها �إل يف �ل�رور�ت �لتي 

جر�ء�ت و �ل�شمانات  بينه���ا �لقانون ، وفقاً لالإ

�ملن�شو�ص عليها في���ه ، فالن�ص �لد�شتوري 

�لبحريني طبق ه���ذه �حلماية يف ثالثة و�شائل 

فقط دون مو�كبة �لتكنولوجيا �حلديثة .

 �أم���ا د�شت���ور �جلمهوري���ة �لتون�شية فقد 

ت�شم���ن حرمة �لف���رد ، و �ري���ة �ملر��شلة ، �إل 

�أن���ه مت �نتقا�شها و زعزعتها بعبار�ت مطاطة 

ميك���ن �أن ت�شه���ر يف �أي حلظة م���ن �للحظات ، 

من  كقوله يف �مل���ادة �خلام�شه ) ما مل تخل بالأ

�لع���ام ( �أو ) يف �حلالت �ل�شتثنائية ( ؛ فهذه 

�لعبار�ت قد تفقد من عن�ر �حلرمة �ل�شخ�شية 

كل فعالياته .

�شا�ش���ي للحكم يف   و بالرج���وع للنظ���ام �لأ

�ململك���ة �لعربي���ة �ل�شعودي���ة ، فق���د يالحظ 

�أن���ه �أنته���ج نف����ص نه���ج �مل����رع �لد�شتوري 

مار�ت���ي و ذل���ك بقول���ه “ �أن �ملر��ش���الت  �لإ

�لربقي���ة و�لربيدي���ة و �ملخاب���ر�ت �لهاتفية 

ت�ش���ال م�شونة ، و ل  و غره���ا م���ن و�شائل �لإ

طالع عليها  يج���وز م�شادرتها �أو تاأخرها �أو �لإ

�شتماع �إليه���ا �إل يف �حلالت �لتي يبينها  �أو �لإ

�لنظام .

 فيالح���ظ �أن �مل����رع ق���د تو�ش���ع بذك���ر 

�ل�شمان���ات من خ���الل �لتن�شي�ص على بع�ص 

نتقا�ص  �حل���الت �لتي قد تك���ون مد�خ���ل لالإ

م���ن ه���ذه �خل�شو�شي���ة ، �أو �حلرم���ة بذكره . 

�شتماع،  طالع ، �أو �لإ �مل�شادرة، �أو �لتاأخر ، �أو �لإ

ما مل ين�ص عليها �لنظام ، كما ��شتعمل عبارة 

) و غره���ا من �لو�شائ���ل ( �لتي ميكن �إدخال 

يل و �ملعلوماتية .  عالم �لآ �شمنها �لإ

 وبالرج���وع لد�شت���ور جمهوري���ة �ل�شود�ن 

فاإن���ه ين����ص عل���ى �أن���ه “ تكف���ل للمو�طنني 

ت�ش���ال و �ملر��شل���ة و �ريته���ا ، و ل  حري���ة �لإ
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يجوز مر�قبتها �أو �لط���الع عليها �إل ب�شو�بط 

�لقان���ون “ ، و ك���ذ�ك ه���و �حل���ال بالن�شب���ة 

لد�شت���ور �جلمهوري���ة �لعربي���ة �ل�شوري���ة ، و 

د�شت���ور �لع���ر�ق، و د�شت���ور دول���ة �لكويت ، 

و ذل���ك باتب���اع نف����ص �لتوج���ه �لكال�شيكي ، 

وهو جع���ل هذه �حلرمة مقت����رة على و�شائل 

�ملر��شالت �ملتع���ارف عليها ؛ �أي �ملر��شالت 

�لربيدية، و �ل�شلكية ، و �لربقية ، و �لهاتفية، 

خرى من  دون �إمتد�ده���ا �إىل باقي �لو�شائل �لأ

�إع���الم �آيل �أو �إنرتن���ت و غره���ا م���ن و�شائ���ل 

ت�شال �حلديثة .  �لإ

�شا�ش���ي ب�شلطنة عمان   بينم���ا �لنظ���ام �لأ

أثر �إىل حد كب���ر بالتن�شي�ص �ملتبع يف  ق���د تا

�لنظام �ل�شا�شي باململكة �لعربية �ل�شعودية، 

�شو�ء من حي���ث تو�شيع هذه �حلرمة �إىل جميع 

ت�شال ، �أو م���ن حيث ذكر �حلالت  و�شائ���ل �لإ

�ملنتق�ش���ه له���ذه �حلرم���ة م���ن مر�قب���ة ، �أو 

����ر�ر ، �أو �لتاأخر ، �أو  تفتي����ص ، �أو �إف�ش���اء �لأ

�مل�ش���ادره �إل يف �حلالت �لتي بينها �لقانون 

 . في���ه  عليه���ا  �ملن�شو����ص  بالج���ر�ء�ت  و   ،

بينما د�شتور �جلمهوري���ة �للبنانية، و �لنظام 

�ل�شا�ش���ي لدولة قطر مل يت�شمن ن�ص و��شح 

يف هذ� �لنطاق .

 و �أخ���ر�ً ميكن �إعتب���ار �أن �مل�رع �مل�ري 

نتقا�ص  كان �أكرث �شماناً لهذه �حلرمة بربط �لإ

نتقا�ص  منها ب�شيادة �لق�شاء ، و بحعل هذ� �لإ

ح���كام  حم���دد م���ن حي���ث �مل���دة ، و وفق���ا لأ

�لقانون.

 فق���د ن�ش���ت �مل���ادة )45( م���ن د�شتور 

جمهوري���ة م����ر �لعربي���ة عل���ى �أن���ه “ حلياة 

�ملو�طنني �خلا�ش���ة حرمة يحميه���ا �لقانون، 

و   ، �لربقي���ة  و   ، �لربيدي���ة  للمر��ش���الت  و 

�ملحادث���ات �لتليفونية ، و غرها من و �شائل 

ت�ش���ال حرمة ، و �ريتها مكفولة ، و ل يجوز  �لإ

طالع عليها ، �أو مر�قبتها ، �إل  م�شادرتها �أو �لإ

أم���ر ق�شائي م�شبب و مل���دة حمددة ، ووفقاً  با

حكام �لقانون “ . لأ

مما تقدم يالحظ �أن �لد�شاتر �لعربية قد 

ن�ش���ت على هذه �حلرمة ) ح���ق �خل�شو�شية( 

كمب���د�أ د�شت���وري ، فمنهم م���ن �أخت�ره على 

ت�ش���ال ) �ملر��شالت  �لو�شائ���ل �لتقليدية لالإ

�لربيدية و �لربقي���ة و �ل�شلطية ( ؛ و �لبع�ص 

ي  خ���ر �شاغ �لن����ص بحيث يك���ون مو�كبا لأ �لآ

ت�ش���ال و ذلك  تط���ور تكنولوج���ي لو�شائل �لإ

بقول���ه “ �أو �أي و�شائل �خرى “ ؛ بينما �لفريق 

�لثال���ث مل ين����ص عل���ى ه���ذه �حلرم���ة كمبد�أ 

د�شتوري .

ختالف ميكن من حيث ربط هذه  كما �أن �لإ

�ل�شمان���ة �لد�شتورية ، �إما بقان���ون �شي�شدر 

لحق���اً ، و بالت���ايل يجع���ل �لن����ص �لد�شتوري 

خر  �أع���رج ، �أو و�شيلة غر فعلية ، و �لبع�ص �لآ

“يجم���د” ه���ذ� �ملب���د�أ �لد�شتوري م���ن خالل 
من  �لرتخي����ص باإنتهاك���ه �إما ملقت�شي���ات �لأ

�شتثنائية .  �لعام ، �أو للدو�عي �لإ

خر يع���دد بع�ص �حلالت  بينما �لبع�ص �لآ

�ملنافية لهذه �حلرمة �ل�شخ�شية ، فمنهم من 

خر قد  يربطه���ا ب�شيادة �لق�شاء ، و �لبع�ص �لآ

يرتكها للقانون . 

و �ملتفق عليه بالن�شبة للد�شاتر �لعربية، 

فر�د ، �شو�ء  �أن �شيانة و �شمان خ�شو�شية �لأ

من حيث تخزي���ن �أو من حيث جمع �ملعلومات 

و �إدخاله���ا يف �ملعلوماتي���ه و �إر�شاله���ا ، م���ن 

�لم���ور �لجتهادي���ه �لغ���ر من�شو����ص عليها 

بعينها ، ولك���ن ن�شت�شفه���ا و ن�شتنطقها من 

خالل �ملب���ادئ �لد�شتوري���ه �لعامة يف خمتلف 

�لد�شاتر �لعربية �شابقة �لذكر .

نظمة �لعربية  كم���ا �أنه ميكن مالحظة �أن �لأ

ن�شان  ق���د �أن�شات �إما وز�ر�ت مكلفة بحقوق �لإ

�أو جل���ان �إ�شت�شارية تابع���ة لرئا�شة �حلكومة ، 

و �أحيان���ا موؤ�ش�ش���ات م�شتقلة دوره���ا ر�شد ، 

ن�ش���ان ب�شفة  و�شيان���ة ، و حماي���ة ، حقوق �لإ

عام���ة و بجمي���ع �أبعاده���ا ، مب���ا يف ذل���ك حق 

ف���ر�د �شو�ء ما تعل���ق باملنزل،  خ�شو�شي���ة �لأ

�أو �ملر��ش���الت ، �أو م���ا ه���و متعل���ق مبو�شوع 

در��شتن���ا ، و ذلك باإ�ش���د�ر تو�شيات دورية 

حتث خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لعمومية للو�شائل 

�لو�ج���ب �إتباعه���ا لرتقية هذ� �حل���ق ، و عدم 

نتقا�ص منه . �لإ

�ملطل���ب �لثاين : جم���ع و ت�شجيل و حفظ 

�ملعلومات �ل�شخ�شية : 

لق���د ن����ص �مل����رع �لفرن�ش���ي �أن جمي���ع 

�ملعلومات �لتي جتم���ع و حتفظ بو�شائل غر 

�رعي���ة �أو غ���ر قانوين���ة حمرمة ، كم���ا ي�شمح 

�شباب  ل���كل �شخ�ص طبيعي حق �ملعار�شة ، لأ

�رعية ، عن كل جمع للمعلومات حمل �لتخزين 

�مل����رع  �أن  يالح���ظ  بذل���ك  و  �لكمبيوت���ر  يف 

ن�شانيه  ولوية للقيم �لإ �لفرن�ش���ي قد �أعطى �لأ

على ح�ش���اب �لتطور�ت �لتكنولوجيه ، باإعطاء 

عرت��ص له ع���ن �أي عملية حتمل �شفة  ح���ق �لإ

)�لت�شجيل / �أو �حلفظ / �أو �جلمع( بدون �إذن 

م�شبق لل�شخ�ص �أو من يعينه .

�ر�ع يف �إيجاد  لذلك على �لدول �لعربية �لإ

ت�ريع���ات حتافظ عل���ى �لكر�م���ة �لن�شانية ، 

ف���ر�د يف مو�جهة �لتطور  وح���ق خ�شو�شية لالأ

ت�شال،  يل و و�شائل �لإ عالم �لآ �لتكنولوجي لالإ

خ����ص قد يالحظ يف ع���امل �ليوم ، �أو بعد  و بالأ

خ�شائيني ،  ع����ر �شنو�ت على ح���د تقدي���ر�ً لأ

أثر على  �ن �ملعلوماتي���ه ق���د ل يكون له���ا تا

م�شت���وى �حلياة �خلا�شة و �ليومية لالفر�د ، و 

قد توجد ثالثة �جتاهات يف ذلك على �لقل : 

ول : ي���رى �أن �لع�رية �ملقبلة  �لجت���اه �لأ

مالحمها توحي بان �ملعلوماتية �شتكون �أقوى 

مما هي عليه حاليا . مم���ا �شيوؤدي �إىل �نت�شار 

�لكمبيوتر و �شغر حجمه لدى جميع �لفر�د .

أثرها على م�شت���وى �حلياة  و �شيك���ون تا

�ل�شخ�شي���ة ، �أو حق �خل�شو�شي���ة ، ف�شتظهر 

كمبيوت���ر�ت ميكن �أن تتكل���م و تتعرف على 

م�شاعر �ل�أفر�د ، فمثال �ليوم يوجد 

عالمي و �ل���ذي يتعرف على  �لتليف���ون �لإ

�ملتكلم ، �أو رق���م �لهاتف من خالل �لت�شجيل 

ت�ش���الت �لتي  �ل�شوت���ي ؛ كم���ا �أن جمي���ع �لإ

لكرتوين �شتكون م�شجلة  �شتتم عرب �لربيد �لإ

و �أبدية .

جتاه �لثاين : و يرى �أن جميع �لت�رفات  �لإ

ه���ي يف ط���ور تر�شيخه���ا ح���ول �ملعلوماتية ، 

و�أنها �شتدور يف فلكها ، فيمكن معرفة مكان 

�ل�شخ�ص مثال من خالل هاتفه �لنقال ، و �أن مل 

يك���ن يف حالة �شغل ، كم���ا ميكن حتديد م�شار 

)GPS( ، ل�شيار�ت من خالل طريقة�

بالت���ايل معرفة توجهها ، بل ميكن ك�شف 

مر��ص من خالل �ملعلوماتيه  بع�ص �لأ

جت���اه �لثال���ث : ي���رى �أن �ملعلوماتي���ة  �لإ

فر�د و �جلماعات ،  �أ�شبحت �رورية حلي���اة �لأ

و ذلك من خ���الل �ل�رعة يف حتليل �ملعلومات 

و توزيعها عرب �لعامل .

�إن هذه �لمثل���ه �شابقة �لذكر _وغرها_ 

ق���د توحي عل���ى �أنه م�شتقب���ال �شيظهر ) عامل 

فر�د ( بدون حياة خا�شه لالأ

�شكاليه ، �شارعت  لذل���ك تفادياً له���ذه �لإ

�لعدي���د من �لدول �إىل �إ�ش���د�ر قو�نني ر�دعة 

أول تطوير هذه  حتمي حق �خل�شو�شية ، �أو حتا

ف�شل . �حلماية نحو �لأ

�شا�ص �أ�ش���درت �ملجموعة  و على ه���ذ� �لأ

وربية حول  تفاقي���ة �لأ وربي���ة _ مث���ال _ �لإ �لأ

حماي���ة �لزف���ر�د م���ن جم���ع �ملعلوم���ات ذ�ت 

�لطاب���ع �ل�شخ�ش���ي �شن���ة 1981 م ،  و �لتي 

حتت���وي على �شبعة و ع�رين مادة . مت �إتبعها 

ورب���ي �ل�ش���ادر ع���ن �لربمل���ان  بالتعمي���م �لأ

وربي بتاريخ 24 �كتوبر 1995 م و �خلا�ص  �لأ

بنف�ص �لغر�ص .

دنى  وربي هو �حل���د �لأ فه���ذ� �لتعمي���م �لأ

�ملطل���وب �إدر�ج���ه يف �لت�ريع���ات �لوطني���ة 

وربي���ة ، فن�ش���ت مثال عل���ى �أن �أي تخزين،  �لأ

يف  �ل�شخ�شي���ة  �لف���رد  ملعلوم���ات  جم���ع  و 

�ملعلوماتي���ة ، مباح���اً بتوف���ر جمموع���ة م���ن 

�ملبادئ و �ل�روط ، وهي :

_ ر�شى �لفرد �ملعني �أول .

_ �أو �أنها �رورية لنتائج عمل معني .

_ �أو �إحرت�م���اً للت���ز�م قان���وين من�شو�ص 

عليه .

_�أو من �أجل تنفيذ مهمة ذ�ت نفع عام �أو 

ل�شالح جهة حكومية .

_�أو �روري���ا للت�شر �ليومي للموؤ�ش�شات 

.

غر��ص جتارية ،  _ �أو �أحياناً قد ت�شتعمل لأ

�أو نفعية ... �لخ .

وربي يف بابه �ل�شابع  كما �أن هذ� �لتعميم �لأ

�خلا�ص باجلهة �ل�شامية �خلا�شة مبر�قبة حماية 

�ملوؤ�ش�شات �لتي لها �شالحية جمع ، و تخزين  

و ت�شجي���ل ، و در��ش���ة �ملعلومات �ل�شخ�شية، 

وربية عل���ى �رورة �إيجاد  ح���ث جميع �لدول �لأ

موؤ�ش�ش���ة م�شتقل���ة ك�شام���ن ،و�شمر وطني 

�شتعمال مغر�ص  يحمي �لفر�د من �أي �نحر�ف لإ
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للمعلومات �ملخزونة ،بو�ش���ع قو�عد �جر�ئية 

و�إد�رية �شارمة .

و �أمام ه���ذه �لتحديات �ملن�شو�شة ، فاإن 

ممث���ل �ملنظم���ة �لعاملية لل�شغ���ل ، �ل�شيد / 

Assane Diop ��شان ديوب  
و �ثن���اء �نعقاد �ملوؤمتر �ل���دويل �لثالث و 

�لع�رون ملحافظي �حلماية �ل�شخ�شية لالفر�د 

، �لذي جرت �عمال���ه بباري�ص ، قدم �ملجموعة 

م���ن �خلدم���ات �لعملي���ة �لتي ت�شم���ن حماية 

�ك���رب للعم���ال ، و ه���ي �رورة معرف���ة عيوب 

�لت�ريع���ات �حلالي���ة ، و نقائ�شها يف مو�جهة 

عامل �ملعلوماتية و �لتكنولوجيا �حلديثة . مع 

�يجاد ت�ريع خا�ص لعملية �جلمع و �لت�شجيل و 

حفظ �ملعلومات �ل�شخ�شية لالفر�د .

أن  و يف �لخ���ر ي���رى �ل�شي���د / دي���وب با

�ملعلومات �ملخزونة بجب �ن ت�شتغل بطريقة 

م�روع���ة و عادل���ة ، و �ن يك���ون ��شتعماله���ا 

وربي �ل���ذي �دى �ىل جمعها ، كما  للغر����ص �لأ

يج���ب �ن ل توؤث���ر عل���ى �ملر�ك���ز و �لطبيع���ه 

�لقانونية للفرد �شو�ء يف عمله �أو مهنته.

م���ن خ���الل ماتقدم ، ق���د نت�شائ���ل �شوؤ�ل 

م����روع و ه���و ، هل ميكن �عتب���ار �ل�ر �لبنكي 

أي  م���ن هذه �حلقوق �ملقد�ش���ة �لتي ل يجوز با

ح���ال من �لح���و�ل زعزعته���ا ، و �نه���ا تك�شب 

قد��ش���ة �بدي���ة وهيب���ة ل حم���دودة ؟! �أم �أن���ه 

�أحياناً لدو�عي “ �مل�شلحة �لعليا “ فاإنه ميكن 

�ر�ر خدمة للعدل ، و �إ�شهاما لك�شف  �إف�شاء �لأ

خ�ص ما هو متعلق بتبي�ص  بع�ص �جلر�ئم، و بالأ

خرى ؟! مو�ل و�جلر�ئم �ملنظمه �لأ �لأ

أول �لجابة عن���ه من خالل  ذل���ك م���ا �شنح���ا

�ملبح���ث �لثاين من ه���ذه �لدر��شة ، معتمدين 

عل���ى �لتجربة �ل�شوي�ري���ة كنموذج ، و منطلق 

بحكم �قدميتها و غناها يف هذ� �ملجال .  

املبح���ث الثاين: ال����رش البنكى 

وحق اخل�صو�صية:

�إن جمي���ع �لبن���وك كقاع���دة عامة حتتفظ 

فر�د من خالل منع �إف�شاء �ل�ر  بخ�شو�شيات �لأ

�لبنكي، �أي عدم ذكر بع�ص �ملعلومات حوله، 

دون �لر�شى �مل�شبق للفرد �شاحب �حل�شاب.

وع���ادًة �ل�ر �لبنكي ي�شم���ل جميع عالقات 

�شتثماري���ة وغرها، ومن  �لف���رد �لتجارية و�لإ

خ�شائ�ش���ه �أنه غ���ر حمدد من حي���ث �لوقت، 

�ش���و�ء قب���ل �إمت���ام �إج���ر�ء�ت فتح���ه، �أو بع���د 

�إغالقه.

ف���ر�د جمي���ع  كم���ا ي�شم���ل م���ن حي���ث �لأ

�شخا����ص �لذي���ن هم يف عالقة م���ع �لبنك �أو  �لأ

يعملون حل�شابه.

وكقاعدة عام���ة فاإنه يف حال���ة �إف�شاء �ل�ر 

�لبنك���ي، ف���اإن معظ���م �لت�ريع���ات �ملقارن���ه 

تعاق���ب �ل�شخ�ص ع���ادًة �إما بعقوب���ة �ل�شجن، 

�ر�ر  �أو بغر�م���ة معني���ة، و�أحياناً تعوي����ص �لأ

�مل�شبب���ة لل�شخ����ص �ش���و�ء منه���ا �ملادي���ة �أو 

�ملعنوية، ولعل �مل�رع �ل�شوي�ري –مهد �ل�ر 

�لبنك���ي- مت�ش���دد يف �جتاه كل ف���رد يخالف 

وظيفت���ه �لبنكية )�ملادة 320 م���ن �لقانون 

�جلنائ���ي �ل�شوي�ري( باإف�ش���اء �ل�ر �لبنكي، �أو 

خ�ص منها  ف���ر�د، وبالأ أ�ر�ر �لأ �أي ف���رد يبوح با

�لبنكية و�لتجارية، )�ملادة 162 من �لقانون 

�جلنائي �ل�شوي�ري(.

عل���ى �أ�شا�ص م���ا تقدم ميك���ن �عتبار �ل�ر 

�لبنك���ي من �أحد م�شتمالت ح���ق �خل�شو�شية، 

�إل �أن �لبع����ص ق���د ينتقد �ل����ر �لبنكي ويرى 

�أنه ذريع���ة لت�شجيع بع�ص �أن���و�ع من �جلر�ئم 

خ�ص م���ا تعلق منها بالتهريب  �ملنظمة، وبالأ

مو�ل. �جلنائي و�ل�ريبي، وتبيي�ص �لأ

عل���ى �أ�شا�شه وجدت ن���د�ء�ت �شادرة من 

وروبي تنادي بالتقليل و�لتخفيف  حت���اد �لأ �لإ

من حدة �ل�ر �لبنكي.

�أم���ام ماتقدم �شتك���ون �لدر��شة من خالل 

أول �جل���ذور �لتاريخي���ة  ول يتن���ا مطلب���ني، �لأ

لل����ر �لبنكي �ل�شوي�ري، و�لثاين حول �لعالقة 

�جلدلي���ة بني حق �خل�شو�شي���ة و�ملعلوماتية 

و�ل�ر �لبنكي.

ول: �ل����ر �لبنك���ي �ل�شوي�ري  �ملطل���ب �لأ

حامى معبد �خل�شو�شية: 

من���ذ �أكرث من ثالثمائة �شن���ة، �ل�ر �لبنكي 

�ل�شوي�ري يحمي �ملبال���غ �ملودعة يف �لبنوك 

فر�د. �ل�شوي�رية بدون ت�شخي�ص �لأ

فف���ي �ل�شابق، كانت �لبن���وك �لتي توجد 

أول  يف جني���ف، مملوك���ة ملل���وك فرن�ش���ا، ف���ا

أول �ل����ر �لبنكي �شدر �شنة  ن����ص قانونى يتنا

1613 م، يف عه���د لوي����ص �لر�ب���ع ع�ر، �لذي 

كان له وزير �ملالي���ة، بنكي �شوي�ري خم�رم 

.)Necker( وهو �ل�شيد/ نيكر

وحتى �شن���ة 1934 م، ف���اإن �ل�ر �لبنكي 

�ل�شوي����ري كانت �أحكام���ه متناثرة يف خمتلف 

م���و�د �لقان���ون، �ش���و�ء يف �لقان���ون �ملدن���ى 

�ل�شوي����ري �أو تقن���ني �للتز�م���ات، كم���ا �أن 

للمحكم���ة  �لق�شائي���ة  �لجته���اد�ت  خمتل���ف 

�لفيدر�لي���ة �ل�شوي�ري���ة جعل���ت ه���ذ� �حل���ق 

“مقد����ص”، وميك���ن �ل�شت���دلل عل���ى ذلك 
�ملحكم���ة  م���ن  �ش���در  �إحد�هم���ا  بحكم���ني، 

�ل�شوي�ري���ة �لعليا �شن���ة 1930 م، بذكر )�أن 

�ري���ة موظ���ف �لبنك تعت���رب �لت���ز�م تعاقدي 

   Obligation contractuelle �شمن���ى( 

Implicile، و�لثاين �شن���ة 1932 م، �أكدت 
 Caisse Depargne هذه �لقناعة يف ق�شية
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أكي���ده “ �أن �ل�ر �لبنكي  Contre، ب�رحه وتا
ماه���و �إل حق �متالك كل زب���ون من �لبنك حق 

أك���رب قدر من �ل�رية  �روري، وهو �ملطالبة با

و�لكتم���ان للملف���ات �ملوكل���ة له���م، وهو يف 

�ملقابل �إلتز�م �لبن���ك، وو�جب �روري باإقر�ر 

�ل�شك���وت �لت���ام على ه���ذه �مللف���ات، فهذه 

�لعالقة �لت���ز�م م�شتقل عن �لقان���ون �ل�شائد 

و�لزبون و�لبنوك”.

ح���و�ل كل �إف�ش���اء لهذ� �ل�ر  ويف جمي���ع �لأ

ميكن �عتب���اره �نتهاك م���ادى ملنطوق وروح 

�ملادة )4( من تقنني �للتز�مات.

فمن خالل ه���ذ� �حلكم وغره يالحظ مدى 

“قد��ش���ة” و “حرمة” �ل�ر �لبنكي يف معامالت 
فر�د مع �لبنوك. �لأ

فمختلف �لجته���اد�ت �لق�شائية، و�أحكام 

لتز�مات هو ح�شن  �لقانون �ملدنى وتقنني �لإ

ح�ش���ني و�إطار قانون���ى متكامل للحفاظ على 

قد��ش���ة �ل����ر �لبنكي، فال ميك���ن زعزعة هذه 

�لقناعة فالقانون �ريح.

فف���ي �شن���ة 1934 م، �شج���ل �لقان���ون 

�لفي���در�يل �ل�شوي�ري �ر�ح���ة “ �ل�ر �لبنكي” 

�شم���ن �ملج���ال �جلنائي، و�أ�شب���ح كل موظف 

بنك���ي يف�ش���ي �ل�ر يعر����ص نف�ش���ه لل�شجن، 

وبالت���ايل مت دعم هذه �لقناعة نتيجة �شببني، 

وكالهما متعلقان بحق �خل�شو�شية:

�أوله���ا: �أنها ج���اءت كرد فع���ل للتج�ش�ص 

ملاني���ا �لنازي���ة، �ش���د  �جلمرك���ي و�مل���ايل لأ

�شخا����ص �لذي���ن ميلك���ون ود�ئ���ع و�أمو�ل  �لأ

خ����ص يف �لبنوك  يف بن���وك خ���ارج �لب���الد وبالأ

أي �أمل���اين مل ي�رح عن ود�ئعه  �ل�شوي�رية، فا

و�أمو�ل���ه خ���ارج �لبالد فه���و معر����ص لعقوبة 

عد�م. �لإ

�شخا�ص لالأذى و�ىل  فخوف���اً من تعر�ص �لأ

�نته���اك م���ادي حلق �حلي���اة، مت تدعي���م �ل�ر 

�لبنك���ي ومعاقب���ة كل فرد ينته���ك حرمة هذ� 

�حلق جنائياً.

حد�ث قد �أثرت �إيجاباً على  ولعل بع�ص �لأ

دع���م هذ� �حل���ق، ومن بينه���ا ق�شية �ختطاف 

�ل�شي���د/ جاكوب �شنة 1935 م، و�حتجازه يف 

أولة �أخذ بع�ص �ملعلومات  �أملانيا �لنازية، وحما

كر�ه و�خلا�شة بالزبائن، هذ� مما دفع  منه بالإ

�لر�أي �لعام �ل�شوي�ري �ىل �رورة تدعيم �ل�ر 

�لبنك���ى وحترمي جرمي���ة �لتج�ش����ص، وقد مت 

تلبي���ة ذلك �ملطلب باإدخ���ال حكم يف �لقانون 

�جلنائ���ي �شن���ة 1937 م، يعاقب كل �شخ�ص 

يتج�ش�ص.

 Baster ثانياً: يف �شن���ة 1932 م ق�شية

Handels Bank، �أكدت �أن �أكرث من �ألفني 
ممث���ل للنخب���ة �لفرن�شية متتل���ك ح�شابات يف 

�لبنوك �ل�شوي�ري���ة، فالي�شار �لفرن�شي �غتنم 

هذه �لفر�شة للمناد�ة بربنامج مفت�ص وطالب 

فيه ب����رورة حماربة �لتهريب �ل�ربي، وعليه 

طالب���و� �أن تكون لهم )ح���ق �لروؤية(  بالن�شبة 

للح�شابات �ملودعه يف �لبنوك �ل�شوي�رية.

كل ذل���ك ز�د يف قناع���ة �ل�شوي�ري���ني يف 

تدعي���م مب���د�أ )�ل����ر �لبنكي(، ولع���ل يف �شنة 

1984 م، ع���رب �ل�شعب �ل�شوي�ري �ر�حة عن 

أك���رث من %73 من  ذلك من خ���الل ت�شويته با

�شو�ت ل�شالح تدعيم مب���د�أ )�ل�ر �لبنكي(  �لأ

بذل���ك ق���د ف�ش���ل ب�شف���ة نهائي���ة يف ه���ذه 

�شكالية. �لإ

وميك���ن �عتبار “�ل�ر �لبنكي” من �حلقوق 

�ملقد�شة،�لتي متت حمايتها �شو�ء با�شتعمال 

�شاليب �لتقليدية �أو �لتكنولوجية �حلديثة  �لأ

م���ن معلوماتية –مث���اًل-، وعادًة ف���اإن موظف 

�لبنك يف �شوي�ر�، و�ملحا�شب ليعرف �ل�شخ�ص 
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رقام فقط. �شاحب �حل�شاب �إل من خالل �لأ

وعلي���ه ميكن �عتبار �أن �ل�ر �لبنكي من �أجنح �لو�شائل يف حتقيق 

�ل�رية �ملطلقة يف جمال �ملعامالت �لبنكية.

�ملطلب �لث���اين: �إ�شكالي���ة �ملعلوماتية ح���ق �خل�شو�شية و�ل�ر 

�لبنكي:

أثر  مم���ا تق���دم ن�شت�شف �أن �ل����ر �لبنكي من �حلقوق �لت���ي مل تتا

بالتكنولوجي���ا �حلديث���ة لو�شائل �لت�شال، فيمك���ن �عتباره �حل�شن 

�ر�ر لغر �لغر�ص  �حل�شني حل���ق �خل�شو�شية، بل �إن جمرد �إف�شاء �لأ

جر�ء�ت و�ل�شو�بط �ملن�شو�ص عليها يف �لقانون، ميكن  �ملحدد وبالإ

�ر�ر �ملهنية . �إدخاله �شمن جر�ئم �إف�شاء �لأ

و�شوف ت�شه���د �لع�رية �ملقبل���ة نقا�شاً فل�شفي���اً وقانونياً حول 

نظم���ة �ل�ريبي���ة �لوطنية، �ىل جان���ب مناق�ش���ات �أخالقية وقيمية  �لأ

قت�شادية و�آليات �ملكافحة  حول �ل�ر �لبنكي يف ظل تز�يد �جلر�ئم �لإ

لها.

مم���ا قد يدفع �لعديد من �لفقهاء �إىل حتديد بع�ص �ملعاير، من 

ذلك حتديد �ملجال �خلا�ص و�ل�شخ�شي للفرد عن �ملجال �لعام.

خ�شائيني من �أمث���ال �ل�شيد/  �شكالي���ة �إذ�ً ح�شب بع����ص �لأ فالإ

مني �لعام ملجمع  مي�ش���ال دي روب���ارت Michely. Derobert –�لأ

�لبن���وك �خلا�ش���ة �ل�شوي�رية – “�أن �مل�شكلة لي�ش���ت قانونية �رعية 

بقدر ماهي ق�شية �أخالقية �أو ت�شويق”.

وذلك ما �أك���ده �لنائب �لعام �ل�شوي�ري �ل�شي���د/ بزنار برتو�شه 

Bernard Berlossa، “�أن �ل�ر �لبنكي لي�ص يف تنازع مع �لقانون، 
فالقا�ش���ي �جلنائ���ي ميكن���ه �أن يرف���ع ح�شان���ة �ل����ر �لبنكي يف ظل 

�لتحري���ات بدون جتميد �حل�شاب �أو م�شادرته”، فال�ر �لبنكي �إذ�ً من 

كرث حفاظاً، فال ميكن خرقه من خالل �لتقنيات �حلديثة،  �ملجالت �لأ

أون،  ول���ن يتم ذلك �إل باإجر�ئني قانونيني، �إما �تفاقيات ثنائية للتعا

�إطاره���ا تبادل �ملعلومات يف حالة وج���ود هروب �ريبي، �أو من خالل 

مو�ل. تفاقيات �خلا�شة مبحاربة تبيي�ص �لأ �لإ

ن�شان توج���د يف قاع  لذل���ك يعت���رب بع�ص �لفقه���اء �أن حق���وق �لإ

�خلز�نة �حلديدية، فكيف ذلك؟

جابة عن ذلك من خالل �ملقولة “�أن جمتمع بدون �ر بنكي  ميكن �لإ

ف���اإن جميع �أفر�ده �شيعرفون عن �أ�ر�ر بع�شهم �لبع�ص �لبنكية، و�إن 

ذلك �ملجتمع �شي�شود فيه جو�ً جهنمياً ولي�ص �جلنة بحد ذ�تها”.

�شكالي���ة �إذ�ً لميك���ن طرحها من �لز�أوي���ة �لقانونية، فمعظم  فالإ

�لت�ريع���ات متحفظ���ة وحمافظة، �شو�ء من حيث “�لتن���ازل” عن �ل�ر 

�لبنك���ي، �أو م���ن حيث “�لرت�شن���ة” �لت�ريعية �ملق���ررة للحفاظ على 

�ل�ر �لبنكي.

فالثورة �لتكنولوجية لو�شائل �لت�شال و�ملعلوماتية، مل حتدث 

ث���ورة قانوني���ة يف بع�ص �لقي���م �ملتج���ذرة قانوناً ل���دى �لعديد من 

خالقية  �شكالية يجب �أن تطرح من �لز�أوية �لأ �لت�ريعات �ملقارنة، فالإ

أتي عن قريب، كما ميك���ن �جلزم من جهة  و�لفل�شفي���ة، وذلك ل���ن يا

�أخرى على �أن �ل�ر �لبنكي من بني )�لنو�ة �ل�شلبة(، حلق �خل�شو�شية 

�لذي لميكن خرقة بالتقنيات �حلديثة، فاجلد�ر �لقانونى، و�لبناء�ت 

�لق�شائي���ة، و�لجته���اد�ت �لفقهية �أم���ن و�أ�شم���ن، �أن تخرق ثورة 

قانونية وق�شائية وفقهية.

�أما بالن�شبة للدول �لعربية فاإن �ل�ر �لبنكي قد يخ�شع لل�شغوطات 

�ل�شيا�شية، �أكرث من خ�شوعه لل�شو�بط �لقانونية .

فبناًء على ذلك يجب �لتفرقة ب���ني �لن�ص و�ملمار�شة �ملتعارف 

ن �لن�شو����ص �ملوجودة حول �ل�ر  عليه���ا، يف �لوطن �لعربي وذلك لأ

�لبنك���ي م���ن �أرق���ى �لن�شو����ص �إل �أن �ملمار�ش���ة ت�شوبه���ا �لق�شور 

و�لنتهاك �مل�شتمر و�لد�ئم لل�ر �لبنكي.

63 العدد الثاين- �سبتمرب 2007



64 العدد الثاين- �سبتمرب 2007

بدون تعليق
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