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بدون تعليق !!



يك�شف ��شتقر�ء تاريخ �لب�شرية عن �لقيمة �حل�شارية �لعظمى للعمل يف تاريخ �لأمم و�ل�شعوب، و�أنه 

واأداة الإن�سان  والأزمان،  كان عماد بناء �حل�شار�ت �لإن�شانية مبختلف �شورها على مدى �لع�شور 

�لعلم  �كت�شاب  �إىل  و�شبيله  فيها  �خلالق  ��شتخلفه  �لتي  �لأر�ض  �إعمار  يف  ر�شالته  لتحقيق  وركيزته 

و�ملعرفة ل�شتك�شاف ما حوله من حقائق �لكون، وو�شيلته يف �مل�شي �إىل حتقيق غاياته يف بناء ذ�ته 

و�لإ�شهام يف بناء جمتمعه ووطنه، 

وز�ده  �إن�شان،  لكل  �ل�شماوية جميعها كحق  �ل�شر�ئع  كفلته  فقد  بقيمته  و�رتقاء  �لعمل  لقدر  و�إعالًء 

�لإ�شالم علوً� وقدرً� فارتقى به �إىل م�شاف �لعباد�ت، بل جعله من �أف�شلها، ويكفى بيانًا لذلك �أن 

�أنبياء �هلل ور�شله �لذين ��شطفاهم من خلقه كان لكل منهم مهنته ومل متنعه �أد�ء �لر�شالة - على 

جاللها - عن �أد�ء مهنته.

 وتكمن �لأهمية �خلا�شة للعمل يف كونه ر�فدً� رئي�شيًا من رو�فد ت�شكيل وبناء �ل�شخ�شية �ملتكاملة 

�لدول  ركائز  �أهم  كونه  ف�شاًل عن  وقدر�ته  مو�هبه  وتنمية  �إطالق طاقاته  يتيحه من  لالإن�شان مبا 

�لتقدم  من  مرت�مية  �آفاق  �إىل  بها  و�لنطالق  و�لتطور  �لنه�شة  و  �لتنمية  طريق  على  م�شريتها  يف 

و�لزدهار و�لرخاء.

ولئن كان من �ملبادئ �لأ�شا�شية �لتي �أ�شحت ر��شخة يف �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�شان �أن حلقوق 

الإن�سان جميعها ذ�ت �لقدر من �لأهمية باعتبار  �أنها ت�شكل يف جمموعها وحدة ل تقبل �لتجزئة، بيد 

�أن �أهمية �حلق يف �لعمل تبدو و��شحة يف كونه مدخل �لإن�شان وو�شيلته �إىل بلوغ �لعديد من حقوقه 

وحرياته ول�شيما �حلقوق �لقت�شادية و�لجتماعية مبا يتيح له �لعمل من توفري �شبل �لعي�ض �لكرمي 

فيم�شي مطمئنا �إىل يومه وغده بثمار ما �أنتجته قريحته �أو �شنعته يد�ه.

وقد نال �حلق يف �لعمل حظًا و�فرً� من �هتمام �ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�شان بالتاأكيد عليه كحق 

�إن�شان، وو�شعت لذلك �لعديد من �ملعايري �لدولية �ملتعلقة به، و�لتي تكفل يف جمموعها توفري  لكل 

�حلياة  �أمناط  تطوير  يف  ي�شهم  وحتى  من�شفًا  �إطارها  يف  �لعمل  ليكون  �لعمل  لبيئة  �ملالئم  �ملناخ 

وت�شكيلها يف �جتاه �لتقدم.

�ملوؤ�ش�شي  �أو  �لت�شريعي  �مل�شتوى  على  �شو�ء  �لعمل،  يف  باحلق  كبريً�  �هتمامًا  قطر  دولة  �أولت  وقد 

و�لتنفيذي، ويتجلى ذلك فيما يك�شف عنه ��شتقر�ء �لأحكام �ملتعلقة باحلق يف �لعمل ح�شبما وردت 

�لدولة  �هتمام  �أن  2004 من  ل�شنة   14 رقم  �لقطري  �لعمل  وقانون  �لد�ئم  �لبالد  د�شتور  بن�شو�ض 

�أحد �ملقومات  �إن�شان و�عتباره  و�أهميته كحق لكل  باحلق يف �لعمل ينطلق من �لإميان بقيمة �لعمل 

و�لنه�شة  �لتنمية  م�شرية  �جتماعية كربى يف  وظيفة  من  له  ملا  �ملجتمع  عليها  يقوم  �لتي  �لأ�شا�شية 

�ل�شاملة �لتي �شعت �إليها �لدولة و�أثمرت عن �إجناز�ت م�شهودة ومتالحقة يف خمتلف �ملجالت.

ويتج�شد ذلك فيما يوؤكد عليه د�شتور �لبالد �لد�ئم من �أن �لعمل هو �أحد �ملقومات �لأ�شا�شية لكيان 

�لدولة �لجتماعي وهو حق فردي ذو وظيفة �جتماعية ينظمه �لقانون “�ملادة 26 من �لد�شتور”.

�لعد�لة �لجتماعية وينظمها  �أ�شا�شها  �لعمل  و�أرباب  �لعمال  �لعالقة بني  �أن  �لد�شتور على  �أكد  كما 

�لقانون “�ملادة 30 من �لد�شتور”.

قيمة العمل

مرمي عبد اهلل العطية 

مديـر التحريـر 



2

رئيس التحرير
أ. د. يوسف عبيدان فخرو

اعضاء التحرير
د. علي بن صميخ المري
أ. نور عبد اهلل المالكي

د. حمدة حسن السليطي

مدير التحرير
مريم العطية

إعداد المجلة
محمد يسلم المجود

تصوير 
عبد الرحيم اديب

المراسالت
ص.ب: 24104 الدوحة - قطر

الخط الساخن: 46626663 974+
هاتف : 4444012 974+
فاكس 4444013 974+

البريد اإللكتروني:
nhrc@qatar.net.q

التصميم واالخراج
المركز الفني

عدي حاتم الطائي

طبعت بمطابع دار الشرق

مبنا�سبة احتفال دولة قطر  باليوم 

الوطني حلقوق الإن�سان ..

اللجنة تقيم ندوات حقوقية وتكرم 

اجلهات الداعمة لها . 

حق العمل يف القانون القطري 

واملواثيق الدولية

�سيف العدد..

د. ح�سن ي�سو

اأ�ستاذ الفقه والأ�سول  بجامعة قطر
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165 مليون طفل يت�سربون من 

التعليم ب�سبب العمل.

حقوق الن�سان والواقع

د. كلثم جرب الكواري

The right to work is the 
fundamental right of every human 
being all over the world

تنويه ..
المقاالت واألبحاث الواردة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها وليس بالضرورة تعكس رؤى اللجنة.
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االحتفال باليوم الوطني
حلقوق االإن�سان ..  

مبناسبة احتفال دولة قطر  باليوم الوطني حلقوق اإلنسان  
اللجنة تقيم ندوات حقوقية وتكرم اجلهات الداعمة لها . 

الوطني  باليوم  الح��ت��ف��ال  اإط���ار  يف 

ي�سادف  وال�����ذي  الإن�������س���ان  حل��ق��وق 

كل  من  نوفمرب  م��ن  ع�سر  احل������ادي 

الوطنية  بتنظيم   اللجنة  عام، قامت 

جمموعة من الندوات عق����دت بفندق 

حيث  الديبل  بقاعة  �سيزونز   الفور 

رئي�س  عطوان  الباري  د.عبد  األقى   

العربي  القد�س  ج��ري��دة  حتــــــرير 

 2008/11/8 ال�سبت  ي��وم  حما�سرة 

بعنوان : “ م�ستقبل الإ�سالح ال�سيا�سي 

الرئي�س  ظ��ل  يف  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف 

األ��ق��ى  ب��ي��ن��م��ا  اجلديد“  الأم���ري���ك���ي 

جمل�س  ع�سو  اإبراهيم  الدين  د.�سعد 

للدميقراطية  العربية  املوؤ�س�سة  اأمناء 

حما�سرة   2008/11/9 الأح��د  ي��وم 

ب��ع��ن��وان: ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق 

ال���ع���رب���ي.  ال����وط����ن  يف   الإن���������س����ان 

 2008/11/10 الث��ن��ن  ي���وم  و يف 

ا�سرتك كل من الأ�ساتذة: �سامي احلاج، 

من  املحمر،  ح�سن  و  حجي،  لطفي  و 

مكتب احلريات وحقوق الإن�سان بقناة 

عن  ندوة  بتقدمي  الف�سائية  اجلزيرة 

دور الإعالم يف تعزيز وحماية حقوق 

الإن�سان.

ال��ل��ج��ن��ة ت��ك��رم 
الداعمة  اجلهات 

ملسيرتها .. 

�أقام���ت �للجن���ة �لوطني���ة حلق���وق �لإن�ش���ان 

�أني���ق  2008/11/11 حف���ل تك���رمي  بتاري���خ 

بفن���دق ل�شج���ال وذل���ك مبنا�شب���ة �حتف���ال 

دول���ة قطر باليوم  �لوطن���ي حلقوق �لإن�شان، 

كرم���ت �للجن���ة  خالل���ه �شع���ادة �ل�شيخ عبد 

�هلل ب���ن نا�شر �آل ثاين وزير �لدول���ة لل�شئون 

�لد�خلي���ة ،و�شعادة �ل�شي���خ حمد بن ثامر �آل 

ث���اين رئي�ض جمل����ض �إد�رة �شبك���ة �جلزيرة، 

و�شع���ادة �ل�شيخ حمد بن ج���رب بن جا�شم �آل 

ث���اين مدير ع���ام �لأمان���ة �لعام���ة للتخطيط 

�لتنم���وي، و�شع���ادة �ل�شي���د �شع���د ب���ن عب���د 

�هلل �لرميح���ي �شكرتري �شمو �لأم���ري ل�شوؤون 

�ملتابعة، و�شعادة �لدكتور �إبر�هيم �لإبر�هيم 

م�شت�شار �شمو �لأم���ري و�لأمني �لعام لالأمانة 

�لعام���ة للتخطيط �لتنم���وي .وعدد كبري من 

�جله���ات �ملتعاون���ة م���ع �للجن���ة و�لت���ي كان 

له���ا دور �أ�شا�ش���ي يف جن���اح م�شريتها خالل 

�خلم����ض �شن���و�ت �ملا�شي���ة
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�أكد �لدكتور علي بن �شميخ �ملري �لأمني �لعام 

للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�شان يف كلمة ترحيبية 

هذ�  �أن  �ل��وط��ن��ي،  باليوم  �لح��ت��ف��ال  مبنا�شبة 

باحلقائق  �لإمي��ان  من  �نطالقًا  ياأتي  �لحتفال 

�شفحات  ��شتقر�ء  عنها  يك�شف  �لتي  �لر��شخة 

حلقوق  �لعظمى  �لقيمة  م��ن  �لإن�شانية  ت��اري��خ 

و�ل�شعوب  �لأمم  ت��اري��خ  يف  وحرياته  �لإن�����ش��ان 

�لرئي�شي  و�لأزم��ان، ودورها  �لع�شور  علي مدى 

�شورها  مبختلف  �لإن�شانية  �حل�شار�ت  بناء  يف 

مبادئ  جت�����ش��ده  وم���ا  �ل��ع�����ش��ور،  خمتلف  ع��رب 

�أ�شمى  هي  نبيلة  ومثل  قيم  من  �لإن�شان  حقوق 

مبادئ  من  �لإن�شانية  م�شرية  عنه  متخ�شت  ما 

�لأجو�ء  توفري  يف  �أث��رً�  و�أبلغها  �شاأنًا،  و�أرفعها 

�لآمنة �لتي تنطلق معها كل �لطاقات و�لقدر�ت 

�لإن�شانية نحو �لعطاء و�لإنتاج و�لإبد�ع.

�لقيم  هذه  ملغزى  �ل��دويل  �ملجتمع  من  و�إدر�ك���ًا 

�لإن�شان  حقوق  حظيت  فقد  �ل�شامية،  وغاياتها 

باهتمام عاملي متنام ومت�شاعد حتى �شارت يف 

�لدويل  �ملجتمع  �هتمام  بوؤرة  �لأخرية يف  �لآونة 

�ملطروحة  �لرئي�شية  �لق�شايا  �إح��دى  و�أ�شحت 

رئي�شيًا  وحم��ورً�  �لدولية،  �ل�شاحة  علي  د�ئمًا 

�لعالقات  �أوج��ه  خمتلف  يف  لالعتبار  ومو�شعًا 

�مل�شي  يف  �ل��دول  ركائز  �أه��م  وباتت  �لدولية، 

و�لنطالق  �ملن�شودة  غاياتها  حتقيق  نحو  قدمًا 

�إيل �آفاق مرت�مية �لأبعاد من �لتقدم و�لرخاء.

و�إميانًا  �حلقائق،  لهذه  و��شتلهامًا  �أن��ه  موؤكد� 

بهذه �لقيم و�لغايات �ل�شامية، كان حر�ض دولة 

�هتمامها،  جل  �لإن�شان  حقوق  �إيالء  علي  قطر 

�لرئي�شية  �مل��الم��ح  ك��اأح��د  و����ش��ح��ًا  وب���د� ذل��ك 

�لدميقر�طي  �لنهج  م�شرية  بها  �ت�شمت  �لتي 

�ل�شمو  �شاحب  ح�شرة  دعائمه  �أر���ش��ى  �ل��ذي 

و�لتي  �لأم��ني،  عهده  وويل  �ملفدى  �لبالد  �أم��ري 

دعائم  وتكري�ض  �إر�شاء  يف  ركائزه  �أه��م  متثلت 

�لإن�شان،  حقوق  مبادئ  و�إع��الء  �لدميقر�طية 

مبا يعك�ض روؤى ثاقبة وب�شرية نافذة �أثمرت عن 

�إىل  �لبالد  بها  �رتقت  �نطالقة ح�شارية كربى 

مكانة �شامية على �مل�شتوى �لدويل.

ثم جاء د�شتور �لبالد �لد�ئم كاإحدى �لعالمات 

�لتاريخ  يف  �مل�����ش��ي��ئ��ة  و�ل�����ش��ف��ح��ات  �ل��ف��ارق��ة 

�حلديث لدولة قطر مبا �أر�شاه من مبادئ توؤكد 

و�لإح�شان  �لعدل  عماده  �لقطري  �ملجتمع  �أن 

و�حلرية ومكارم �لأخالق، وكفالة حتقيق �لأمن 

و�ل�شتقر�ر وتكافوؤ �لفر�ض بني �ملو�طنني وكفالة 

�حلقوق و�حلريات �لأ�شا�شية لالإن�شان م�شتلهمًا 

�ل�شمحاء  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  مببادئ  ذلك  يف 

و�ملعايري �لدولية حلقوق �لإن�شان.

�حلميد  �لدميقر�طي  �لنهج  �آي��ات  جتلت  كما 

و��شحة فيما تك�شف عنه �ل�شيا�شة �لر�شيدة �لتي 

معايل  برئا�شة  �ملوقر  �ل��وزر�ء  جمل�ض  ينتهجها 

ر�قيًا  فكرً�  تعك�ض  و�لتي  �ملوقر  �ملجل�ض  رئي�ض 

ثمارها  من  كان  بناءة  ح�شارية  وروؤى  متميزً� 

تلك �لإجناز�ت �ملتالحقة و�مل�شهودة علي طريق 

�لتنمية و�لنه�شة �ل�شاملة، و�إيالء م�شرية حقوق 

�لإن�شان �هتماما بالغًا ودعمًا مو�شوًل.

كما جاء �إن�شاء �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�شان 

و�لقر�ر   2002 ل�شنة   38 ب��ق��ان��ون  ب��امل��ر���ش��وم 

2003 كاإحدى �حللقات  ل�شنة   15 �لأمريي رقم 

وتعزيز م�شرية  و�إث��ر�ء  و�لفاعلة يف دعم  �ملهمة 

ح��ق��وق �لإن�����ش��ان ب��دول��ة ق��ط��ر مب��ا �أن����اط بها 

�لعمل علي  �لقانون من 

حقوق  وحماية  تعزيز 

يف  لها  و�أ�شند  �لإن�شان 

من  جملة  ذل��ك  �شبيل 

�لخت�شا�شات �لالزمة 

�أهد�فها،ومبا  لتحقيق 

يج�شده ذلك من تفاعل 

م���ع �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 

وم�����ش��اي��رة رك���اب���ه يف 

نحو  �حلميدة  م�شاعيه 

حقوق  وحماية  تعزيز 

الإن�سان. 

تعددت  ق��د  �أن���ه  �للجنة  ع���ام  �أم���ني  و�أ����ش���اف 

�جلهود �لو�فرة للدولة يف تعزيز وحماية حقوق 

�لإن�شان و�تخذت مالمح عديدة و�لتي كان من 

�حلقوق  هذه  بحماية  �ت�شاًل  و�أعمقها  �أبرزها 

�لت�شريعي هو �حلر�ض  �مل�شتوي  علي  و�حلريات 

علي ��شتحد�ث منظومة ت�شريعية �شملت �لعديد 

�لتي تر�شخ مبادئ حقوق  من �ملبادئ و�لأحكام 

�حلقوق  ه��ذه  وحماية  �ح��رت�م  وتكفل  �لإن�شان 

�لقانونية  للولية  يخ�شع  م��ن  لكل  و�حل��ري��ات 

رقم  بالقانون  حديثًا  توجت  و�لتي  قطر،  لدولة 

12 ل�شنة 2008 باإن�شاء �ملحكمة �لد�شتورية �لعليا 

و�لتي تعد �أحد �ل�شمانات �لكربى حلماية حقوق 

�إعمال  يف  �ملرتقب  ل��دوره��ا  وحرياته  �لإن�شان 

رقابتها لاللتز�م مببادئ �لد�شتور و�أحكامه.

�شهدت  و�ملوؤ�ش�شي  �لتنفيذي  �مل�شتوي  وع��ل��ي 

�إن�شاء  ق��ط��ر،  ب��دول��ة  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  م�شرية 

بحقوق  �ملعنية  و�لأجهزة  �ملوؤ�ش�شات  �لعديد من 

�لأهلي  �أو  �لر�شمي  �مل�شتوي  علي  �شو�ء  �لإن�شان 

يف  مبا�شرً�  و�إ�شهامًا  فاعاًل  دورً�  ت��وؤدي  و�لتي 

تعزيز وحماية حقوق �لإن�شان.

ك���م���ا ي�����اأت�����ي ح���ر����ض 

�لن�شمام  علي  �لدولة 

�لتفاقيات  بع�ض  �إيل 

�لدولية �ملتعلقة بحقوق 

كتج�شيد  �لإن���������ش����ان 

ل��ل��ت��ف��اع��ل و�ل���ت���ع���اون 

�ل��دويل يف �أه��م و�أرقي 

�شاأنًا  و�أرفعها  جمالته 

و�أح��������د �لإجن���������از�ت 

�مل��ه��م��ة و�ل��ف��اع��ل��ة يف 

حقوق  وحماية  تعزيز 

الإن�سان.

�إث����ر�ء  ر�ئ����د يف  ق��ط��ر دور  ل���دول���ة  ك���ان  ك��م��ا 

�مل�شتوي  علي  �لإن�شان  حقوق  م�شرية  وتعزيز 

�لعربية  �ملوؤ�ش�شة  �إن�شاء  �إيل  بالدعوة  �لإقليمي، 

تهدف  و�لتي  منها  كرمي  وبدعم  للدميقر�طية 

�لدميقر�طية  مبادئ  وتعزيز  وتطوير  دعم  �إيل 

يف �ملنطقة �لعربية.

�لإعالم  حلرية  �لدولة  مركز  تاأ�شي�ض  مت  وق��د 

حرية  ثقافة  لن�شر  قطر  دول��ة  من  ك��رمي  بدعم 

�ل�شحفيني  عن  و�ل��دف��اع  و�لإع���الم  �ل�شحافة 

و�لإعالميني فيما يتعلق بن�شاطهم �ملهني، ودعم 

الدول��ة حت��رص عل��ى إرس��اء 
دعائ��م الدميقراطي��ة وإعالء 
مبادئ حقوق اإلنسان وتولي  
مسيرة حقوق اإلنسان اهتماما 

بالغًا ودعمًا موصواًل.

االحتفال  مبناسبة  للجنة  العام  األمني  كلمة 
بالي��وم الوطن�ي ل�حق�وق اإلنس��ان
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احملكمة 
الدستورية 

العليا أحدى 
الضمانات 

الكبرى حلماية 
حقوق اإلنسان 

وحرياته..

�حلو�ر  ثقافة  وتاأ�شي�ض  �لتعبري  حرية  وحماية 

دعمًا  يعد  مبا  �ملجتمع،  يف  �لفعالة  و�مل�شاركة 

وتعزيزً� للحريات �لأ�شا�شية، ويف مقدمتها حرية 

�ل�شحافة.

موؤ�ش�شة  �إن�شاء  عن  �لإع��الن  �إيل  هنا  و�أ���ش��ار 

�لو�شع  حت�����ش��ني  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل���ت���ي  ���ش��ل��ت��ك 

خالل  من  لل�شباب  و�لجتماعي  �لقت�شادي 

ذ�ت  �مل�شاريع  وت�شجيع  �لعمل  ف��ر���ض  تهيئة 

يف  و�ملتنامية  �ملتطورة  �لقت�شادية  �جل��دوى 

�لعامل �لعربي مببادرة كرمية من �شمو �ل�شيخة 

�شاحب  ح�شرة  حرم  �مل�شند  نا�شر  بنت  موزة 

مبلغ  لها  وُر�شد  �ملفدى،  �لبالد  �أم��ري  �ل�شمو 

هذه  لدعم  كوقفية  تربعًا  دولر  مليون  مائة 

�إ�شهامًا كبريً� من دولة قطر  يعد  �ملبادرة، مبا 

�لقت�شادية  �حلقوق  وتعزيز  و�إث��ر�ء  دعم  يف 

�لعربي. بالعامل  و�لجتماعية 

�شميخ  بن  علي  �لدكتور  توجه  كلمته  ختام  ويف 

�ل�شعادة  لأ�شحاب  و�لتقدير  و�لمتنان  بال�شكر 

ودعمهم  و�ملثمر  �لد�ئم  تعاونهم  علي  �ل��وزر�ء 

�أد�ء مهامها. وجميع �جلهات  للجنة يف  �لكرمي 

�خلا�ض  و�ل�شكر  لعملها،  و�لد�عمة  �ملتعاونة 

خليفة  بن  نا�شر  بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  ل�شعادة 

جلهود  �لد�خلية  لل�شوؤون  �لدولة  وزير  ثاين  �آل 

�لالحمدود  ودعمه  و�لكرمية  �لو�فرة  �شعادته 

للجنة يف �أد�ء مهامها.

فيلم  ع��ل��ى  ��شتمل  ق��د  �حل��ف��ل  ب��رن��ام��ج  وك���ان 

�لد�عمة  �ل�شيا�شية  �لإر�دة  عك�ض  ت�شجيلي 

حقوق  وحماية  لرت�شيخ  و�لد�عية  �للجنة  لعمل 

جملة  ،وت�شمن  �لأ�شعدة  جميع  علي  �لإن�شان 

باعتبارها  �للجنة  �لتي حققتها  �لجن��از�ت  من 

�أحدى �أهم موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين �لتي تعمل 

،ومتليك  �لإن�شان  مبادئ حقوق  لإر�شاء  جاهدة 

هذه �حلقوق جلميع �لأفر�د. 

�ختارت �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�شان �شعادة �لدكتور خالد بن حممد �لعطية وزير �لدولة 

للتعاون �لدويل كاأف�شل �شخ�شية حقوقية لعام 2008.

يف  �ل�دويل-  للتع�������������������اون  �لدولة  �لعطية-وزير  حممد  بن  خالد  �لدكتور  �شعادة  وق��ال 

ت�شريحات �شحفية �إنني �شعيد بهذه �جلائزة ، �إل �أن هناك من قدمو� �لكثري ملج�����ال حقوق 

�لإن�شان وي�شتحقون �أولوية �لختيار ، ول ي�شعني �إل �أن �أ�شكر �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�شان 

�لنجاحات  من  �ملزيد  لها  متمنيا   ،2008 للع����ام  حقوقية  �شخ�شية  كاأف�شل  �ختياري  علي 

و�لجناز�ت يف جمال حقوق �لإن�شان،و�أكد �شع����ادته �أن كل موظف وعامل باللجنة �لوطنية 

قدم �لكثري لت�شري يف م�شريتها نحو �إر�شاء حق��وق �لإن�شان. وقال �إن �شهادتي فيهم جمروحة 

�لإن�شان.  حقوق  لدعم  �لر�شيدة  و�لقيادة  �لدولة  توفرها  �لتي  �لإم�������كانيات  �إىل  و�أ�شار 

وتر�شيخها لتكون و�قعا معا�شا و�شلوكا جلميع فئات �ملجتمع.

و�أكّد �شعادة �لوزير �أنَّ �ملن�شب �جلديد لن يثنيه عن دعم حركة حقوق �لإن�شان �لذي متثله 

تتطلب  �ل��دويل  للتعاون  كوزير  عمله  طبيعة  و�أن  خا�شة  �لإن�شان،  حلقوق  �لوطنية  �للجنة 

��شتمر�رية �لتعاون وتوطيد �لعالقة �ملبا�شرة مع �ملنظمات �ملعنية بحقوق �لإن�شان.

قي��ة  حقو ش��خصية  فض��ل  كأ ه  ر ختي��ا ا س��بة  مبنا
ل��ي  و لد ن ا و ل��ة للتع��ا و لد ي��ر ا ز 2 و 0 0 8 م  لع��ا

د. خالد العطية :الدولة تقدم اإمكانيات كبرية لدعم حقوق الإن�سان

�لدكتور خالد �لعطية و�لدكتور علي بن �شميخ �ملري

جانب من �لحتفال مبنا�شبة �ليوم �لوطني حلقوق �لإن�شان  
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املادة 23من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان . 

لكل �شخ�ض حق �لعمل، وفى حرية �ختيار عمله، وفى  1 .

 �شروط عمل عادلة ومر�شية، وفى �حلماية من �لبطالة.

جلميع �لأفر�د، دون �أي متييز، �حلق يف �أجر مت�شاو 

على �لعمل �ملت�شاوي. 

. 2 لكل فرد يعمل حق يف مكافاأة عادلة ومر�شية تكفل له 

وت�شتكمل،  �لب�شرية،  بالكر�مة  لئقة  عي�شة  ولأ�شرته 

عند �لقت�شاء، بو�شائل �أخرى للحماية �لجتماعية.

�آخرين  م��ع  �ل��ن��ق��اب��ات  �إن�����ش��اء  ح��ق  �شخ�ض  ل��ك��ل  3 .

و�لن�شمام �إليها من �أجل حماية م�شاحله.

املادة 34 من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان .

على  �لدولة  وتعمل  مو�طن،  لكل  طبيعي  حق  �لعمل  1 .

ممكن  عدد  لأكرب  �لإمكان  قدر  �لعمل  فر�ض  توفري 

�لعمل  وحرية  �لإنتاج  �شمان  مع  عليه  �ملقبلني  من 

�لتمييز  �أن��و�ع  من  نوع  �أي  دون  ومن  �لفر�ض  وتكافوؤ 

�أو  �لدين  �أو  �جلن�ض  �أو  �للون  �أو  �لعرق  �أ�شا�ض  على 

�للغة �أو �لر�أي �ل�شيا�شي �أو �لنتماء �لنقابي �أو �لأ�شل 

�لوطني �أو �لأ�شل �لجتماعي �أو �لإعاقة �أو �أي مو�شع 

�آخر.

عادلة  عمل  ب�����ش��روط  �لتمتع  يف  �حل��ق  ع��ام��ل  لكل  2 .

ومر�شية وتوؤمن �حل�شول على �أجر منا�شب لتغطية 

له ولأ�شرته وتكفل حتديد  �لأ�شا�شية  مطالب �حلياة 

�لأجر  �ملدفوعة  و�لإج��از�ت  و�لر�حة  �لعمل  �شاعات 

وحماية  �ملهنية  و�ل�شالمة  �ل�شحة  حفظ  وق��و�ع��د 

�أثناء  �لإعاقات  ذوي  و�لأ�شخا�ض  و�لأطفال  �لن�شاء 

�لعمل.

�لدول �لأطر�ف بحق �لطفل يف حمايته من  تعرتف  3 .

يرجح  عمل  �أي  �أد�ء  وم��ن  �لقت�شادي  �ل�شتغالل 

�أو  �لطفل  لتعليم  �إعاقة  �أن ميثل  �أو  �أن يكون خطريً� 

�لعقلي  �أو  �لبدين  بنموه  �أو  ب�شحته  م�شرً�  يكون  �أن 

�لغر�ض  �أو �لجتماعي، ولهذ�  �ملعنوي  �أو  �لروحي  �أو 

ذ�ت  �لأخرى  �لدولية  �ل�شكوك  �أحكام  مر�عاة  ومع 

مبا  خا�ض  بوجه  �لأط���ر�ف  �ل���دول  وت��ق��وم  �ل�شلة. 

ياأتي:

بالعمل. ل��الل��ت��ح��اق  �أدن������ى  ���ش��ن  حت���دي���د   )�أ( 

وظروفه. �لعمل  ل�شاعات  منا�شب  نظام  و�شع   )ب( 

منا�شبة  �أخ���رى  ج���ز�ء�ت  �أو  عقوبات  فر�ض  )ج( 

ل�شمان �إنفاذ هذه �لأحكام بفعالية.

ل يجوز �لتمييز بني �لرجل و�ملر�أة يف حق �ل�شتفادة  4 .

وحماية  و�لت�شغيل  و�لتكوين  �لتدريب  من  �لفعلية 

�لعمل و�لأجور عند ت�شاوي قيمة ونوعية �لعمل.

على كل دولة طرف �أن ت�شمن �حلماية �ل�شرورية  5 .

للت�شريعات  ط��ب��ق��ًا  ل��ي��ه��ا  �إ �ل���و�ف���دي���ن  ل��ل��ع��م��ال 

�لنافذة.

الد�ستور القطري .

املادة )26(

�لدولة  لكيان  �أ�شا�شية  مقومات  و�لعمل  �ملال  ور�أ�ض  �مللكية 

وظيفة  ذ�ت  ف��ردي��ة  ح��ق��وق  جميعها  وه���ي  �لج��ت��م��اع��ي 

�جتماعية، ينظمها �لقانون

املادة )30(

�لعد�لة  �أ�شا�شها  �لعمل  و�أرب����اب  �ل��ع��م��ال  ب��ني  �ل��ع��الق��ة 

�لجتماعية وينظمها �لقانون.

املادة )54(

�لوظائف �لعامة خدمة وطنية، وي�شتهدف �ملوظف �لعام يف 

�أد�ء و�جبات وظيفته �مل�شلحة �لعامة وحدها.

إض��اءات عن ح��ق العم��ل ف��ي املواثيق 
واملعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان ،،،
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ملف العدد ..
ال��ق��ان��ون  ال��ع��م��ل يف  ح��ق 

القطري واملواثيق الدولية .. 

د. ح�سن عبدالرحيم ال�سيد
عميد كلية القانون بجامعة قطر

ن�ص  التي  الهامة  احل��ق��وق  م��ن  العمل  احل��ق يف 

اإذ ذهبت  عليها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 

اأن لكل �سخ�ص حق العمل،  اإىل  امل��ادة )23( منه 

�سروط عمل عادلة  اختيار عمله ويف  ويف حرية 

ومر�سية ويف احلماية من البطالة. وبينت املادة 

املذكورة اأن جلميع الأف��راد دون اأي متييز احلق 

لكل  واأن  امل��ت�����س��اوي  العمل  على  مت�ساو  اأج���ر  يف 

فرد يعمل حقه يف مكافاأة عادلة ومر�سية تكفل 

الب�سرية  ب��ال��ك��رام��ة  لئ��ق��ة  عي�سة  ولأ���س��رت��ه  ل��ه 

وت�ستكمل عند القت�ساء بو�سائل اأخرى للحماية 

الجتماعية، واأن لكل �سخ�ص حق اإن�ساء النقابات 

اإليها م��ن اأج���ل حماية  اآخ��ري��ن والن�����س��م��ام  م��ع 

م�ساحله.(

اأن العمل حق  اأكد الد�ستور على  ويف دولة قطر 

منه،   )26( امل��ادة  يف  اجتماعية  طبيعة  ذا  ف��ردي 

ون�ص على ال�سعي لتوفري فر�ص العمل يف املادة 

)28( منه، وبني يف املادة )30( على )اأن العالقة 

اأ���س��ا���س��ه��ا العدالة  ب��ني ال��ع��م��ال واأرب������اب ال��ع��م��ل 

الجتماعية وينظمها القانون(

املتعلقة  املبادئ  على  ال�سوء  نلقي  املقال  هذا  يف 

العاملي  الإع������الن  يف  وردت  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل  ب��ح��ق 

حلقوق الإن�سان - كما �سبق بيانه - واكد عليها 

القت�سادية  ب��احل��ق��وق  اخل��ا���ص  ال���دويل  العهد 

والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ع��ت��م��د ب���ق���رار من 

امل��ت��ح��دة، ل��رى مدى  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 

توافق ن�سو�ص قانون العمل القطري رقم )14( 

ل�سنة 2004 معها. وذلك من خالل تناول خم�سة 

عنا�سر هي:-

اأوًل: ال�سالمة وال�سحة املهنية.

ثانيًا تنظيم وقت العمل.

ثالثًا: الأجور واملكافاآت والعي�س الكرمي.

امل����راأة  بت�سغيل  خ��ا���س��ة  اأح���ك���ام  راب���ع���ًا: 

والأحداث.

خام�سًا: التنظيمات العمالية.

اأوًل: ال�سالمة وال�سحة املهنية:

�لعهد  م��ن   )7( �مل���ادة  م��ن  )ب(  �لبند  ن�ض 

�ل��دويل على �ع��رت�ف �ل��دول �لأط��ر�ف يف هذ� 

تكفل  ع��م��ل  ب����)ظ���روف  �ل��ع��ام��ل  بتمتع  �ل��ع��ه��د 

�ل�شالمة و�ل�شحة(

ويف هذ� �ملجال ذهب قانون �لعمل �لقطري �إىل 

كل ما يحقق هذ� �ملبد�أ ون�ض على ما ياأتي:

�إحاطة كل عامل عند بدء �لعمل مبخاطر  1 .

يعد  م��ا  ي�شتجد  عندما  وك��ذل��ك  عمله، 

خطرً� . �ملادة )99(

ت��ع��ري��ف �ل��ع��ام��ل ب��و���ش��ائ��ل �ل��وق��اي��ة من  2 .

�ملخاطر. �ملادة )99( 

ظاهر  مكان  يف  مف�شلة  تعليمات  تعليق  3 .

�ملادة  و�ل�شالمة.  �ل�شحة  و�شائل  ب�شاأن 

)99(

�أخذ �لحتياطات �لالزمة حلماية �لعمال  4 .

�أو مر�ض  �إ���ش��اب��ة  �أي��ة  م��ن  �لعمل   �أث��ن��اء 

�أو  حادثة  �أية  �أو  �لأعمال  ب�شبب  ين�شاأ  قد 

من  �أو  و�ملعد�ت  �لآلت  يف  عطب  �أو  خلل 

�حلريق. �ملادة )100(

�لو�قية  �أجهزة  ي�شتخدم  �أن  �لعامل  على  5 .

و�ملالب�ض �ملعدة. �ملادة )101(

�لتد�بري  يتخذ  �أن  �لعمل  �شاحب  على  6 .

�أماكن  يف  و�لتهوية  �لنظافة  تكفل  �لتي 

�لعمل وتزويدها بالإ�شاءة �ملنا�شبة و�ملياه 

وو�شائل  و�ل��ن��ظ��اف��ة  لل�شرب  �ل�����ش��احل��ة 

�شرف �ملياه. �ملادة )103(

يجهز  �أن  ي��ج��ب  ع��ام��اًل   7 .25 وج���ود  ع��ن��د 

�ملكان ب�شندوق �إ�شعافات مزودة بالأدوية 

و�لأدو�ت �لتي حتددها جهة طبية خمت�شة 

و�ن يو�شع يف مكان بارز. �ملادة )104(

يعني  �أن  يجب  مائة  ع��ن  �ل��ع��دد  ز�د  �إذ�  8 .

ممر�ض متخ�ش�ض بالإ�شافة �إىل �شناديق 

�لإ�شعافات �لأولية �ملادة )104(

�أن  يجب   9 .500 عن  �لعمال  ع��دد  ز�د  �إذ� 

�لأقل.  �ملكان بطبيب وممر�ض على  يزود 

�ملادة )104(

�ملعر�شني  للعمال  دوري��ة  فحو�ض  �إج��ر�ء  10 .

لالأمر��ض �ملهنة. �ملادة )105(

ثانيًا تنظيم وقت العمل: 

�لعهد  م��ن   )7( �مل���ادة  م��ن  )د(  �لبند  ين�ض 

�ل���دول �لأط���ر�ف يف هذ�  ب��اأن تعرتف  �ل���دويل 

عادلة  عمل  ���ش��روط  للعمال  تكفل  ب��اأن  �لعهد 

�لفر�غ  و�أوق����ات  )�ل���ش��رت�ح��ة  تكفل  ومر�شية 

و�لإج���از�ت  �لعمل  ل�شاعات  �ملعقول  و�لتحديد 

عن  �ملكافاآت  وكذلك  �لأج��ر  �ملدفوعة  �لدورية 

�أيام �لعطل �لر�شمية(

ويف هذ� �ملجال ذهب قانون �لعمل �لقطري �إىل 

كل ما يحقق هذ� �ملبد�أ ون�ض على ما ياأتي:

ل�����ش��اع��ات �لعمل  حت��دي��د �حل���د �لأع���ل���ى  1 .

�أ�شبوعيًا  �شاعة  و�أربعني  بثمانية  �لعادية 

يوميًا.  �شاعات  ثمانية  تتجاوز  �أل  على 

�ملادة )73(. 

�شهر  يف  �لأ�شبوعية  �لعمل  �شاعات  تقل  2 .

بو�قع  �شاعة  وث��الث��ني  �شت  �إىل  رم�شان 

�شت �شاعات يوميًا. �ملادة )73(.

غري  يف  �مل�����ر�أة  ت�شغيل  �ل��ق��ان��ون  ح��ظ��ر  3 .

قر�ر من  بتحديدها  ي�شدر  �لتي  �لأوقات 

و�لإ�شكان.  �ملدنية  �خلدمة  �شوؤون  وزي��ر 

�ملادة )95(.

يتخلل �شاعات �لعمل فرتة �أو �أكرث لل�شالة  4 .

و�لر�حة وتناول �لطعام ل تقل عن �شاعة 

كل  ���ش��اع��ات ويف  ث���الث  ع��ل��ى  ت��زي��د  ول 

�أكرث من  �لعامل  ي�شتغل  �أل  �لأحو�ل يجب 

�ملادة  توقف.  دون  متتالية  �شاعات  خم�ض 

.)73(
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عن  تقل  ل  �أ�شبوعية  ر�ح��ة  �لعامل  مينح  5 .

�مل��ادة  متتالية.  �شاعة  وع�شرين  �أرب��ع��ة 

.)75(

يف  �لأج��ر  بكامل  �إج���ازة  �لعامل  ي�شتحق  6 .

و�لدينية  و�لوطنية  �لر�شمية  �ملنا�شبات 

وهي كما ياأتي:

3 �أيام عيد �لفطر

3 �أيام عيد �لأ�شحى

�ليوم �لوطني.

�لعمل  رب  م��ع  مو�عيدها  يحدد  �أي���ام   3

مثاًل(.  �خلا�شة  �لدينية  )للمنا�شبات 

�ملادة )78(.

ي�شتحق �لعامل �لذي �أم�شى �شنة يف خدمة  7 .

ل  �لأج��ر  بكامل  �شنوية  �إج��ازة  �لعمل  رب 

تقل عن 3 �أ�شابيع. �ملادة )79(.

�لقانون  ونظمها  عاجلها  �أخ��رى  �إج��از�ت  8 .

�مل�شلم  �لعامل  و�إجازة  �ملر�شية  كالإجازة 

للحج. �ملادة )82(، و�ملادة )83(.

ثالثًا: الأجور واملكافاآت والعي�س الكرمي:

ن�ض �لبند )�أ( من �ملادة )7( من �لعهد �لدويل 

�لعهد  �لأط��ر�ف يف هذ�  �لدول  �أن تعرتف  على 

وعي�شا   ،... من�شفًا  )�أج���ر  للعمال  يكفل  مب��ا 

كرميًا لهم ولأ�شرهم(. 

ويف هذ� �ملجال ذهب قانون �لعمل �لقطري �إىل 

كل ما يحقق هذ� �ملبد�أ فن�ض على ما ياأتي:

لالأجر  �ل��ع��ام��ل  ��شتحقاق  على  �لن�ض  1 .

�ملحدد يف �لعقد، وو�شع �آلية �حت�شابه يف 

حالة عدم تقديره. �ملادة )65(.

�أيام  �أح��د  يف  نف�شه  للعامل  �لأج��ر  يدفع  2 .

�لعمل و�أثناء �شاعاته ويف حمله �لعادي �أو 

حتويله  وميكن  عليه  تو�فق  �آخ��ر  حمل  يف 

حل�شاب �لعامل �لبنكي. �ملادة )66(.

�أو  �لذي عمل مدة �شنة  �لعامل  ��شتحقاق  3 .

تقل  ل  بحيث  نهاية �خلدمة  مكافاأة  �أكرث 

�شمانات  كفل  كما  �أ�شابيع،   3 �أج��ر  عن 

�ملتوفى  �لعامل  ورث��ة  با�شتحقاق  خا�شة 

لهذه �ملكافاأة.  �ملادة )54(.

�أو  �أغ��ذي��ة  ب�شر�ء  �لعامل  �إل���ز�م  يجوز  ل  4 .

�شلع من حمال معينة �أو من �إنتاج �شاحب 

�لعمل. �ملادة )69(.

�لأجر  من  جزء  �أي  على  �حلجز  يجوز  ل  5 .

�مل�شتحق للعامل �أو وقف �شرفه �إل تنفيذً� 

�أعلى  بحد  ن�شب  وحتديد  ق�شائي.  حلكم 

عند �حلجز بهذه �لآلية. �ملادة )70(.

لورثته  �أو  للعامل  �مل�شتحقة  للمبالغ  يكون  6 .

�ملنقولة  �لعمل  �أمو�ل �شاحب  �متياز على 

جميع  على  �ملرتبة  يف  وتتقدم  و�لثابتة 

�لدولة.  دي��ون  فيها  مبا  �لأخ���رى  �ل��دي��ون 

�ملادة )5(.

عقد  يف  ي��رد  �شرط  �أو  �تفاق  �أي  بطالن  7 .

باأن  �لعمل يت�شمن تعهدً� من قبل �لعامل 

يعمل مدى �حلياة عند رب �لعمل �أو يكف 

مدى �حلياة عن مز�ولة مهنة �أو حرفة بعد 

تركه �لعمل مع رب �لعمل. �ملادة )43(.

�لعمل  بقانون  وملحق  خا�ض  ف�شل  و�شع  8 .

يتعلق باإ�شابات �لعمل و�لتعوي�ض عنه. 

امل����راأة  بت�سغيل  خ��ا���س��ة  اأح���ك���ام  راب���ع���ًا: 

والأحداث:

�أن  على  �ل���دويل  �لعهد  م��ن   )3( �مل���ادة  ن�شت 

�لعهد ب�شمان  �لأط��ر�ف يف هذ�  �لدول  )تتعهد 

بجميع  �لتمتع  حق  يف  و�لإن��اث  �لذكور  م�شاو�ة 

�حلقوق �لقت�شادية و�لثقافية �ملن�شو�ض عليها 

يف هذ� �لعهد(، ون�ض �لفقرة )1( من �لبند )�أ( 

�أن تكفل  من �ملادة )7( من �لعهد �لدويل على 

�لعهد )�أج��ر� من�شفًا  �لأط��ر�ف يف هذ�  �لدول 

دون  �لعمل  قيمة  ت�شاوي  لدى  مت�شاوية  ومكافاأة 

�أن ي�شمن للمر�أة خ�شو�شًا متتعها  متييز، على 

�لتي يتمتع  �أدنى من تلك  ب�شروط عمل ل تكون 

بها �لرجل، وتقا�شيها �أجرً�  ي�شاوي �أجر �لرجل 

لدى ت�شاوي �لعمل(

ويف هذ� �ملجال ذهب قانون �لعمل �لقطري �إىل 

كل ما يحقق هذ� �ملبد�أ فن�ض على ما ياأتي:

�لعاملة  �مل��ر�أة  �أن متنح  على  �لقانون  �أكد  1 .

قيامها  عند  �لرجل  لأج��ر  م�شاويًا  �أج��رً� 

بذ�ت �لعمل وتتاح لها ذ�ت فر�ض �لتدريب 

و�لرتقي. �ملادة )93(.

�لأعمال  يف  �مل��ر�أة  ت�شغيل  �لقانون  حظر  2 .

بها �شحيًا  �ل�شارة  �أو  �ل�شاقة  �أو  �خلطرة 

و�أخالقيًا. �ملادة )94(.

غري  يف  �مل�����ر�أة  ت�شغيل  �ل��ق��ان��ون  ح��ظ��ر  3 .

قر�ر من  بتحديدها  ي�شدر  �لتي  �لأوقات 

و�لإ�شكان.  �ملدنية  �خلدمة  �شوؤون  وزي��ر 

�ملادة )95(.

�لر�شاعة  و�شاعة  �إجازة و�شع  �ملر�أة  منح  4 .

�ليومية. �ملادة )96(، و�ملادة )97(.

�لعمل  عقد  �إن��ه��اء  ج��و�ز  ع��دم  على  ن�ض  5 .

�إج��ازة  على  ح�شولها  �أو  �ل���زو�ج  ب�شبب 

�حلمل. �ملادة )98(.

منع �لقانون ت�شغيل ممن مل يبلغ 16. 6 �شنة 

�أماكن  بدخول  له  ي�شمح  ومل  �لعمل  من 

�لعمل. �ملادة )86(.

يجب  �ل�شن  ه��ذه  يتجاوز  م��ن  عمل  عند  7 .

�إذن  على  و�حل�شول  �لأم��ر  ويل  مو�فقة 

خا�ض من �إد�رة �لعمل. �ملادة )87(.

عدم جو�ز ت�شغيل �حلدث يف �أعمال تلحق  8 .

باأخالقه.  �أو  ب�شالمته  �أو  ب�شحته  �ل�شرر 

�ملادة )87(.

�لك�شف  بعد  �إل  �حل��دث  ت�شغيل  يجوز  ل  9 .

�لطبي من �جلهة �لطبية �ملخت�شة ملعرفة 

�ملادة  به.  تكليفه  �مل��ر�د  للعمل  �شالحيته 

.)88(

ل يجوز ت�شغيل �حلدث يف �لفرتة من بعد  10 .

�ملادة  �شروقها.  قبل  �إىل  �ل�شم�ض  غروب 

.)89(

�لعمل  ���ش��اع��ات  ع��دد  ت��زي��د  �أن  ي��ج��وز  ل  11 .

بالن�شبة للحدث عن �شت �شاعات �أ�شبوعية 

ول  طعام  وت��ن��اول  ر�ح��ة  ف��رت�ت  يتخللها 

يعمل ب�شورة م�شتمرة ملدة تزيد عن ثالث 

�شاعات. �ملادة )90(.

يف �شهر رم�شان تقل �شاعات �لعمل لت�شبح  12 .

�أربعة �شاعات يومية. �ملادة )90(.

خام�سًا: التنظيمات العمالية:

ن�ض �لبند )�أ( من �ملادة )8( من �لعهد �لدويل 

�لعهد  هذ�  يف  �لأط��ر�ف  �ل��دول  تتعهد  �أن  على 

�لنقابات  تكوين  يف  �شخ�ض  كل  حق   ( بكفالة 

�إىل  �لن�شمام  ويف  �لآخ��ري��ن  م��ع  ب��ال���ش��رت�ك 

�لنقابة �لتي يختارها...(. كما ن�ض �لبند )ب( 

�إن�شاء  يف  �لنقابات  )حق  على   )8( �مل��ادة  من 

�أو �حت��اد�ت حالفية قومية وحق هذه  �حت��اد�ت 

�أو  دولية  نقابية  منظمات  تكوين  يف  �لحت��اد�ت 

)حق  على  )د(  �لبند  ون�ض  �إليها(.  �لن�شمام 

�لإ�شر�ب �شريطة ممار�شته وفقًا لقو�نني �لبلد 

�ملعني(. 

ويف هذ� �ملجال ذهب قانون �لعمل �لقطري �إىل 

كل ما يحقق هذ� �ملبد�أ فن�ض على ما ياأتي:

يف  يعملون  �لذين  للعمال  �لقانون  �أج��از  1 .

�ملن�شاأة تكوين جلنة عمالية، و�أجاز للجان 

�ملن�شاآت �ملختلفة و�لتي تعمل يف مهنة  يف 

�أو �شناعة متماثلة �أو مرت�بطة تكوين جلنة 

�لعامة  للجان  و�أجاز   ، �ملهنة  لعمال  عامة 

لعمال  �لعام  )�لحت���اد  ي�شمى  ما  تكوين 

�لتنظيمات  لهذه  �لقانون  ومنح  قطر(. 

تكوينها.  مبجرد  �لعتبارية  �ل�شخ�شية 

�ملادة )116(، و�ملادة )117(.

م�شالح  رع��اي��ة  �لتنظيمات  ه��ذه  تتوىل  2 .

�ملادة  حقوقهم.  عن  و�ل��دف��اع  �أع�شائها 

.)118(

�جبار  �ل��ع��م��ل  رب  ع��ل��ى  �ل��ق��ان��ون  ح��ظ��ر  3 .

�أو عدم �لن�شمام �إىل  �لعمال بالن�شمام 

�أي تنظيم عمايل. �ملادة )122(.

�أجاز �لقانون للعمال �لإ�شر�ب عن �لعمل  4 .

رب  وب��ني  بينهم  �ل���ودي  �حل��ل  تعذر  �إذ� 

�لعمل وفق �شو�بط معينة.�ملادة )120(

�جاز �لقانون على خالف ما هو معمول به  5 .

و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة  قانون �جلمعيات  يف 

مو�فقة  بعد  قطر  لعمال  �لعام  لالحتاد 

وز�رة �خلدمة �ملدنية و�لإ�شكان �لن�شمام 

تعمل  دولية  �أو  عربية  منظمات  �أي  �إىل 

�مل��ادة  �لعمالية.  �لتنظيمات  جم��ال  يف 

.)123(

�ساد�سًا: اإجراءات تنفيذ هذه القواعد:

�ل��ق��ط��ري ف�شاًل  �ل��ع��م��ل  ق���ان���ون  و���ش��ع  1 .

ومر�قبة  �لعمل  بتفتي�ض  يتعلق  م�شتقاًل 

تطبيق �لت�شريعات �ملتعلقة بحقوق وحماية 

�شفة  �لعمل  مفت�شي  منح  و�أج��از  �لعمال، 

ماأمور �ل�شبط �لق�شائي. 

بالعقوبات  خا�شًا  ف�شاًل  �لقانون  و�شع  2 .

وما  �لعمل  قانون  مو�د  مبخالفة  �خلا�شة 

ين�ض عليه من حقوق وحماية للعمال.

( من قانون �لعمل على  قررت �ملادة )10. 3

�أن )جميع �لدعاوى �لعمالية �لتي يرفعها 

باحلقوق  للمطالبة  ورث��ت��ه��م  �أو  �ل��ع��م��ال 

عقد  �أو  �لقانون  هذ�  �أحكام  عن  �لنا�شئة 

�ل�شرعة  وج��ه  على  نظرها  يكون  �لعمل 

وتعفى من �لر�شوم �لق�شائية...(.

على  �لقطري  �مل�شرع  حر�ض  �شبق  فيما  وجدنا 

ن�شو�ض  يف  عليه  �ملوؤكد  �لعمل  يف  �حلق  تفعيل 

تن�شجم  وب���اأن  ق��ط��ر،  ل��دول��ة  �ل��د�ئ��م  �لد�شتور 

�ملبادئ  مع  �لعمل  قانون  يف  �ل���و�ردة  �لأح��ك��ام 

�لو�ردة يف �ملو�ثيق �لدولية. 
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اأجرى احلوار :

حممد ي�سلم املجود

د. حسن يشو
أستاذ الفقه واألصول  بجامعة قطر

اأ�سحى احلديث عن واقع العمال وحقوقهم 

اأكرث  اأح��د  والر�سالية،  املهنية  والتزاماتهم 

الأح����ادي����ث اإث������ارة ف�����ي ه����ذه الأي������ام ب��ع��د اأن   

وهيئات  حقوقية  ن��ق��اب��ات  للعمال  اأ�سبحت 

ع��امل��ي��ة ت��ن��اف��ح ع���ن م��ل��ف��ات��ه��م امل��ط��ل��ب��ي��ة، بل 

واأ�سبحت لهم قوة داخل املجتمعات، فاأ�سحوا 

ي�سكلون كتال لل�سغط وخلفهم تر�سانة من 

قانون  لرعاية  تدعو  كلها  الدولية،  املواثيق 

املنطلق،  ال��ع��م��ال، وم��ن ه��ذا  العمل وح��ق��وق 

التقت ال�سحيفة بالدكتور ح�سن ميلود ي�سو 

اأ�ستاذ الفقه والأ�سول بجامعة قطر وع�سو 

هيئة ك��ب��ار ع��ل��م��اء امل��غ��رب ���س��اب��ق��ا وك���ان لها 

معه هذا احلوار ل�ستطالع املوقف ال�سرعي 

وت��ل��م�����ص الأ���س�����ص ال��ت��ي تنظم ال��ع��الق��ة بني 

العمال واأرب��اب العمل ف�ي الفقه الإ�سالمي. 

وف�يما يلي ن�ص احلوار 

م��ا الأ�س���س العام��ة للعالقة ب��ن العمال 

واأرباب العمل ف�ي الإ�سالم ؟

رب  هلل  �حل��م��د  �ل��رح��ي��م،  �ل��رح��م��ن  �هلل  ب�شم 

�لعاملني و�ل�شالة و�ل�شالم على �ل�شادق �لأمني 

�أجمعني  و�شحبه  و�آل��ه  للعاملني  رحمة  و�ملبعوث 

وبعد،

فهذه فر�شة جميلة ومنا�شبة مو�تية لإثارة مثل 

�رتباطها  جر�ء  من  �حليوية؛  �ملو�شوعات  هذه 

�لعلمية  قيمتها  ف�ي  وه��ي  �لإن�����ش��ان،  بحقوق 

�لدقة  ف�ي غاية  و�لجتماعية  �لرتبوية  و�أبعادها 

و�لعمق؛ �إذ تقارب حديث �ل�شاعة، وتخو�ض ف�ي 

 ، منه  ل مفر  و�قعا  �أمر�  فتعالج  �مليد�ن،  �شلب 

�ملهنية  و�لتز�ماتهم  وحقوقهم  �لعمال  و�قع  هو 

هذ�  �أهمية  تاأتي  �ملنطلق،  هذ�  ومن  و�لر�شالية 

وتلم�ض  �ل�شرعي  �مل��وق��ف  ل�شتطالع  �حل���و�ر 

و�أرباب  �لعمال  بني  �لعالقة  تنظم  �لتي  �لأ�ش�ض 

لالإ�شالم  �أن  �لإ�شالمي..علما  �لفقه  ف�ي  �لعمل 

كلمته �ل�شريحة ف�ي �ملو�شوع؛ �إذ مل يقف مكتوف 

�لأيدي �إّز�ء هذه �لق�شايا �حلقوقية و�لإن�شانية؛ 

ذلك لأن من خ�شائ�ض هذه �ل�شريعة �حلنيف�ية 

�أنها �شريعة ربانية، وعاملية، و�إن�شانية، وو�قعية، 

وو�شطية..

مقد�ض  �لإ���ش��الم  ف�ي  �لعمل  ب��دء،  ذي  ب���ادىء 

�أف�شل  ع��ن  )����ض(  �لنبي  �شئل  وق��د  وحم���رتم 

بيع  وك��ل  ب��ي��ده  �ل��رج��ل  "عمل  ف��ق��ال:  �لك�شب، 

رعي  ف�ي  بيده  )���ض(  �لنبي  عمل  مربور" وقد 

�لطاهرة  �ل�شيدة  �أم���و�ل  ف�ي  و�لتجارة  �لغنم 

خ��دي��ج��ة ب��ن��ت خ��وي��ل��د �ل��ت��ي ���ش��ارت زوج���ة له 

وبركة  و�شدقه  )���ض(  �لنبي  جدية  لكت�شافها 

عمله، كان بعد بعثته ي�شجع على �لعمل و�لعطاء 

فقال:  و�لبطالة،  و�لنبطاح  �ل�شلبية  ويرف�ض 

�جلبل  �إىل  يغدو  ثم  حبله  �أحدكم  ياأخذ  "لأن 
له من  ويت�شدق، خري  ف�ياأكل  ف�يبيع  ف�يحتطب، 

�أن ي�شاأل �لنا�ض". هذ� وقد م�شت �شنة �هلل ف�ي 

�أنبيائه ور�شله �لعمل وحب �لعمل، منذ �أبينا �لأول 

�آدم )ع(، فقد كان مز�رعا ي�شتغل ف�ي �لزر�عة، 

ونوح  ب��احل��د�دة  �عتنى  ح��د�د�  د�ود)ع(  وك��ان 

جنار� بالنجارة وعي�شى �شباغا بال�شباغة.

العالقة  يحكم  الذي  العام  املبداأ  هو  ما 

بن العمال واأرباب العمل  ف�ي الإ�سالم ؟

�أن �ملبد�أ �لعام و�لقاعدة �لعري�شة �لتي  ل �شك 

هي  �لعمل  و�أرب���اب  �لعمال  بني  �لعالقة  حتكم 

و�لتخلي  �لتعامل  ف�ي  و�لرفق  �ملتبادل  �لحرت�م 

�لإن�شان  ك��ر�م��ة  وتقدير  و�لق�شوة  �لعنف  ع��ن 

و�شرفه ومر�عاة �إن�شانيته وعدم جتاف�ي فطرته 

حريته  و�شيانة  عليها  �لنا�ض  �هلل  فطر  �لتي 

قال  عليه،  �لتع�شف  وممار�شة  �إك��ر�ه��ه  وع��دم 

�لنا�ض  ��شتعبدمت  "متى  �لفاروق)ر�ض(:  عمر 

وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحر�ر�".

�أن  يجوز  ول  �لإ�شالم  د�ر  ف�ي  حمرتم  و�لعامل 

تنتهك حرمته باأي وجه كان، قال �لنبي )�ض(: 

وماله  دم��ه  ح��ر�م:  �مل�شلم  على  �مل�شلم  "كل 
وعرق  �لعمل  ف�ي  حقه  ف�يه  ويندرج  وعر�شه" 

�ملجتمع  ف�ي  �لإجابية  وم�شاركته  وك�شبه  جبينه 

و�نخر�طه ف�ي ن�شيج �لبناء �حل�شاري �لكبري.

ف���ي  العم�����ال  حق��وق  ه��ي  فم�����ا  اإذن، 

الإ�س�الم ؟

نع���م، ثم���ة حقوق �آك���دة للعم���ال ف����ي �لإ�شالم، 

ل يج���وز تخطيه���ا �أو جتاوزه���ا ب�شهول���ة و�ملرور 

بها م���ر �ل�شحاب، فه���ي باتت �شرب���ة لزب ف�ي 

م�شمى �لعم���ل �لذي كرث �حلديث عنه ف�ي �لآونة 

�لأخ���رية، ول ب���د �أن يعرف �لع���امل هذه �حلقوق 

�لرب�قة و�لعادلة،

�لتي  �لأ�شا�شية  �حلقوق  �أح��د  يعترب  �لعمل  حق 

وحريات  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  م��ب��د�أ  عليها  ي��ق��وم 

بل  �لكرمية  ملعي�شته  ���ش��روري  وه��و  �لإن�����ش��ان، 

�أ�شا�شية ل�شمان  وم�شدر رئي�ض للتملك وو�شيلة 

�أن  �إىل  �أ�شالة  حقوقه ومعي�شته، وهو ما يف�شي 

يعي�ض هذ� �لإن�شان فوق �لأر�ض و�لكوكب �لأزرق 

باأمان وف�ي �أح�شن �لأحو�ل و�لظروف، تلكم هي 

ي�سجع  الإ����س���الم 

ع�����ل�����ى ال���ع���م���ل 

والعط�اء ويرف�س 

ال�������س�����������ل���ب���ي���ة 

وال�����ب�����ط�����ال�����ة
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حقه  بتوف�ري  وذلك  و�لعزيزة،  �لكرمية  �حلياة 

�لدولة  على  و�أوجب  وتي�شري ظروفه،  �لعمل  ف�ي 

مبحو  جهدها  ق�����ش��ارى  ت��ب��ذل  �أن  �لإ���ش��الم��ي��ة 

�لأمية و�لبطالة..

فر�س  توف�ري  ال��دول��ة  على  يجب  كيف 

العمل؟

قال �لنبي )�ض(:"�لإمام ر�ع وم�شوؤول عن رعيته" 

و�لقاعدة �ل�شرعية و�لكلية هي: "ت�شرف �لإمام 

علي )ر�ض( �لرعية منوط بامل�شلحة" وتتوقف 

فر�ض  مقد�ر  على  و�ل�شعوب  �لرعايا  م�شالح 

قدر�تهم  وح�شب  للنا�ض؛  �ل�شغل  وتوف�ري  �لعمل 

قو�م  وهو  �لعي�ض  لأجل  وكفاء�تهم،  ومهار�تهم 

حلماية  مهم  �أمر  ف�ي  يدخل  بل  �لدنيا،  �حلياة 

�لدولة و�ملجتمع من �لبطالة �لقاتلة و�لتي تفرخ 

�لإفال�ض و�لت�شول و�ل�شرقة و�لإجر�م و�لتطرف، 

�أفق  ف�ي  �لدولة  تقوم على عاتق  وهذه م�شوؤولية 

تاأمني هذ� �حلق ملو�طنيها.

بالعمل  ال��دك��ت��ور  ف�سيلة  ت��ق��ب��ل  ه��ل 

الإجباري؟

�لدولية  �لتفاقيات  عليه  ن�شت  م��ا  وه��ذ�  ل، 

ذلك  على  ويرتتب  و�ملدنية؛  �ل�شيا�شية  للحقوق 

�إلغاء �لعمل �لإجباري؛ وذلك، لأنه ل يجوز عقال 

ول �شرعا ممار�شة �لعمل على �أي فرد بالقوة �أو 

�أكد غري ما  �جلرب و�لتع�شف و�لقهر. و�لإ�شالم 

مرة على �ختيار �لعمل �شمن �حلريات �لعامة، 

بال�شعي  �إل  تقا�ض  ل  �لإن�����ش��ان  قيمة  �أن  وق��رر 

�أي�شا:  وقال  �عملو�(  )وقل  تعاىل:  قال  و�لعمل 

)و�أن لي�ض لالإن�شان �إل ما �شعى(

بدون  عمله  العامل  يفقد  اأن  يجوز  هل 

�سبب؟

�لعامل  �أن  وهي  �لأهمية،  غاية  ف�ي  نقطة  هذه  

و��شحة  �أ�شباب  ب��دون  عمله  يفقد  ل  �أن  يجب 

�لعامل  م��ق��درة  ع��دم  ع��ن  ناجتة  كانت  �إذ�  �إل 

على �لوفاء بالتز�ماته. وكذ� ف�ي جملة �لفر�ض 

�ملت�شاوية ول �شيما بالن�شبة لرتقيته �إىل �مل�شتوى 

�لع�شائرية  للنعر�ت  �خل�����ش��وع   دون  �لأع��ل��ى 

�ل�شخ�شية  ل��ل��م��اآرب  �ل��ر���ش��وخ  �أو  و�ل��ق��ب��ل��ي��ة 

�ل�شيقة،  و�حل�شا�شيات  �لأيديلوجية  و�لنز�عات 

بل فقط بالنظر للكفاءة و�ملهارة و�لعطاء و�إتقان 

�لنبي  قال  بال�شبط  هنا  �لأد�ء.  وح�شن  �لعمل 

)�ض( ف�ي ذم �لع�شبية و�لتمييز: "دعوها فاإنها 

ع�شبية  �إىل  دعا  من  منا  "لي�ض  منتنة" وق��ال: 

ولي�ض منا من قاتل على ع�شبية ولي�ض منا من 

مات على ع�شبية".

حق  كل  العمال  حقوق  ر�سدنا  لو  دكتور، 

على حدة، فما تراه اأول حق لهم؟

1. حق العامل ف�ي الأجر:

هو: �جلز�ء  و�لأجر  �لأجر،  هو  للعامل  �أول حق 

على �لعمل، وهو �أهم �لتز�م على �شاحب �لعمل 

حيال عامله وهو منوط بعنقه ول ترب�أ ذمته �إل 

مد�ر  وعليه  للعامل  �أ�شا�شي  حق  ه��ذ�  ب��اأد�ئ��ه. 

�لعمل، بل هو �مل�شجع على �أد�ء �لو�جب و�إتقان 

�لإج���ارة  ف�ي  �لعقد  ب�شروط  و�ل��وف��اء  �لعمل، 

م��ن جهد  ل��ه  يبذله   مل��ا  �ملقابل  وه��و  وغ��ريه��ا، 

�شار  �لعمل طبعا؛ حتى  ووقت مل�شلحة �شاحب 

فلول  بال�شرورة،  �لعمال  حقوق  من  �ملعلوم  من 

لأد�ء  ن�شط  ول  عمل  ملا  �لأج��ر،  على  �حل�شول 

مهمته، ولي�ض �شرطا �أ�شا�شيا لزما قيام �لعامل 

متى  ولكن  �حل���الت،  جميع  ف�ي  فعال  بالعمل 

ح�شر ملز�ولة عمله.

يجوز  وه��ل  للعامل  الأج���ر  ي���وؤدى  متى 

تاأخريه ؟

�أعط �لأجري �أجره قبل �أن يجف عرقه:

بالأجرة  �لوفاء  على  مد�رها  �لإج��ارة  عقد  �إن 

وفقًا للحديث �مل�شتهر على �أل�شن �لنا�ض وهو من 

رو�ية �لبيهقي و�بن ماجه ف�ي قول �لنبي )�ض(: 

"�عطو� �لأجري �أجره قبل �أن يجف عرقه" وكذ�  
روى �أبو هريرة قوله )�ض(: "مطل �لغني ظلم" 

ف�ي  و�لت�شويف  �ملماطلة  كتعمد  عليه،  متفق 

�إعطاء �شاحب �حلق حقه كل ذلك ظلم، و�ملطل 

مع  �لأد�ء  ��شتحق  ما  تاأخري  هو  �حلديث:  ف�ي 

بكونه  ي�شعر  ظلما  �ملطل  وت�شمية  منه،  �لتمكن 

كبرية من �لكبائر. ومن فو�ئد �حلديث: حترمي 

تاأجيل �لغني دفع ما ��شتحق عليه من دين ونحوه 

"ثالثة  )���ض(:  �لنبي  وحديث  ع��ذر.   غري  من 

خ�شمه  كنت  وم��ن  �لقيامة  ي��وم  خ�شمهم  �أن��ا 

خ�شمته : رجل �أعطى بي ثم غدر ورجل باع حر� 

ثم �أكل ثمنه ورجل ��شتاأجر �أجري� فا�شتوفى منه 

�لنبي )�ض(�أي  �أجره" ومن خا�شمه  يعطه  ومل 

كان �شده تع�ض وخ�شر وعر�ض نف�شه للهلكة.

هي  فما  الأج��رة،  حق  ف�ي  ا�ستف�سنا  قد 

احلقوق الأخرى بنوع من الرتكيز؟

2. حق العامل بح�سن معاملته :

و�لنف�ض �لب�شرية قد جبلها �هلل تعاىل على حب 

من �أح�شن �إليها فقال �ل�شاعر:

�أح�شن �إىل �لنا�ض ت�شتعبد قلوبهم

                         فطاملا ��شتعبد �لإن�شان �إح�شان

�إيل  �أحبكم  من  "�إن  �هلل)�ض(:  ر�ش���ول  ق�������ال 

�أح�شنكم  �لقيامة  ي��وم  جمل�شا  مني  و�أقربكم 

�أخالقا" رو�ه �لرتمذي باإ�شناد ح�شن. ول يجوز 

��شتعباد �لنا�ض وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحر�ر�.

3. واإن كان العامل غري م�سلم، ل ي�ستفز ف�ي 

دينه:

�أو  باملنفعة  ق��ي��ام��ه  ع��ل��ى  ك���ان  �لإج�����ارة  فعقد 

وجه  ب��اأي  ي��ج��وز-  ول  مهارته،  م��ن  �ل�شتفادة 

)ول  ت��ع��اىل:  لقوله  دي��ن��ه؛  ف�ي  ي�شب  �أن  ك��ان- 

�هلل  ف�ي�شبو�  �هلل  دون  من  يدعون  �لذين  ت�شبو� 

�أن  و�ملفرو�ض  �لأن��ع��ام:108.  علم(  بغري  ع��دو� 

وتر�عى   عالية  باأريحية  ه���وؤلء  �أم��ث��ال  يعامل 

م�شاعرهم، ويدعون باحلكمة و�ملوعظة �حل�شنة 

�لدعوة  ث��م��ار  �أ�شلفنا  وق��د  �لطيبة،  و�ل��ق��دوة 

بالقدوة �حل�شنة.

4. الرفق بالعامل وعدم تكليفه ما ل يطيق:

وقد جاء �لنهي عن تكليف �حليو�ن مبا ل يطيق 

عبد  عن  تعاىل،  �هلل  كرمه  �ل��ذي  �لإن�شان  بله 

)�ض(  �لنبي  دخل  ق��ال:  جعفر)ر�ض(  بن  �هلل 

ف�يه جمل فلما  فاإذ�  �لأن�شار  حائطا لرجل من 

ر�أى �لنبي )�ض( ذرفت عيناه، فاأتاه ر�شول �هلل 

)�ض(ِذفر�ه ف�شكت، فقال: من رب هذ� �جلمل؟ 

ملن هذ� �جلمل؟ فجاء فتى من �لأن�شار فقال: 

ف�ي  �هلل  تتقي  "�أفال  فقال:  �هلل،  ر�شول  يا  يل 

�شكا  فاإنه  �إياها،  �هلل  ملكك  �لتي  �لبهيمة  هذه 

يل �أنك جتيعه وتدئبه" �أي تتعبه من �شدة �لعمل 

وحتمله ما ل يطيق، وهذ� ف�يه من �لإنكار على 

بالك  فما  ترى!!  ما  تطيق  ل  ما  �لبهيمة  تكليف 

بالإن�شان!!

من  يكلفه  "ول  �لعبد:  �خل���ادم  ح��ق  ف�ي  وق��ال 

فليعنه  يغلبه  م��ا  كلفه  ف���اإن  يغلبه  م��ا  �ل��ع��م��ل 

ما  "لتكلفوهم  رو�ي��ة:  وف�ي  عليه.  عليه"متفق 

ل يطيقون"، فاإذ� كان هذ� ف�ي حق �لعبيد، فما 

اأن  ي��ج�����������وز  ل 

ي��ف��ق��د ال��ع��ام��ل 

ع���م���ل���ه ب�����دون 

اأ�س��باب وا�س��حة
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العدد السادس يناير 2009

�لظن بالأحر�ر!!

ر�شول  قال: خدمت  بن مالك )ر�ض(  �أن�ض  عن 

�هلل ع�شر �شنني فما قال يل: �أف قط، وما قال 

يل ل�شيء �شنعته مل �شنعته ول ل�شيء تركته مل 

تركته" رو�ه م�شلم.

�أو  �أوىل ل يجوز �شرب �خل��دم  ب��اب  ه��ذ� وم��ن 

�إهانتهم �أو �شبهم ف�ي �أعر��شهم و�أن�شابهم حتى 

�شربه  �أو  مملوكه  لطم  "من  �مل�شطفى:  ق��ال 

فكفارته �أن يعتقه" رو�ه م�شلم. 

يل  غالما  �أ�شرب  كنت  ق��ال:  م�شعود  �بن  وعن 

ف�شمعت �شوتا خلف�ي: "�علم �أبا م�شعود" مرتني: 

" �هلل �أقدر عليك منك عليه" قال: فالتفت فاإذ� 
هو �لنبي )�ض( فقلت: هو حر لوجه �هلل. قال: 

مل�شتك  �أو  �لنار  للفحتك  تفعل  مل  لو  �إنك  "�أما 
�لنار" رو�ه م�شلم.

حني  مو�شى  ل�شيدنا  �شعيب  �شيدنا  ق��ال  وق��د 

عليك( �أ���ش��ق  �أن  �أري����د  وم���ا   (  : ����ش��ت��اأج��ره 

�لق�ش�ض:27. ولو �أن �شاحب �لعمل كلف عامله 

مبا ل طاقة له، كان للعامل �حلق ف�ي ف�شخ �لعقد 

ورفع �لأمر �إىل من له م�شوؤولية �لتظلم لريفعو� 

عنه حيف �شاحب �لعمل وغطر�شته.

كرامته  رع���اي���ة  ف�����ي  ال���ع���ام���ل  ح���ق   .5

ومعاملته باحرتام:

�آدم( بني  كرمنا  )ول��ق��د  ت��ع��اىل:  ق��ال 

على  �ملحافظة  فوجبت  �لإ���ش��ر�ء:70.  

ك��ر�م��ت��ه، وم��ع��ام��ل��ت��ه ب���اح���رت�م لئ��ق، 

�أو فعل مي�ض بكر�مته  وحتا�شي كل قول 

ودينه، وهو متاما ما ن�شت عليه بع�ض 

ي�شع  �أن  يجوز  ف��ال  �ل��دول��ي��ة،  �ملو�ثيق 

رب �لعمل خادمه مو�شع �لذليل و�لعبد 

�أنه  على  ���ش��زر�  �إل��ي��ه  ينظر  �أو  �مل��ه��ان 

مطلقا.  وزن  له  يقام  ل  �ل��ذي  �حلقري 

��شتعبدمت  »م��ت��ى  �ل���ف���اروق:  ق���ال  وق���د 

�أحر�ر�!؟«  �أمهاتهم  ولدتهم  وقد  �لنا�ض 

وهذ� قدر �هلل و�شنته �ملا�شية ف�ي �خللق 

�حلياة  لأن  و�ملخدوم؛  �خلادم  جعل  �أن 

�أو  وح��ده  باخلادم  تكون  �أن  ت�شتقيم  ل 

باملخدوم وكفى!؟ لتنوع �لأدو�ر وجدلية 

�ل��ع��ب��اد. قال  �أو  �ل��ن��ا���ض  ب��ني  ت��وزي��ع��ه��ا 

معي�شتهم  بينهم  ق�شمنا  )نحن  تعاىل: 

فوق  بع�شهم  ورفعنا  �لدنيا  �حلياة  ف�ي 

بع�شا  بع�شهم  ليتخذ  درج���ات  بع�ض 

�شخريا ورحمة ربك خري مما يجمعون( 

�ملنهي  �ل�شخرية  ولي�شت  �لزخرف:32. 

قوم  ي�شخر  )ل  تعاىل:  قوله  ف�ي  عنها 

و�لنا�ض  �لت�شخري  من  و�إمن��ا  ق��وم(  من 

�لعمل  ف�����ي  لبع�ض  م�شخر  بع�شهم 

و�خلدمة وهي �شنة ما�شية.

وع�����دم  م���ع���ه���م  ال����ت����وا�����س����ع  ح�����ق   .6

التعجرف عليهم:

ف�ي �لنا�ض من ل�شان حاله يقول: يا �أر�ض 

ي�شتكرب  وكيف  ق��دي.  عليك  ما  �نهدي 

�لبول  جم��رى  من  خرجو�  وق��د  �لنا�ض 

ومرة  �آبائهم  �أ�شالب  من  مرة  مرتني: 

من  يتكرب  كيف  �أمهاتهم،  �أرح���ام  من 

تقتله �ل�شرقة وتوؤمله �لبقة وتنتنه �لعرقة، 

�لقادة  لبع�ض  �ل�شلف  �أحد  قال  وقدميا 

�ملتعجرف�ني حني �شاأله �أل تعرفني؟ قال 

بل �أع��رف �أول��ك و�آخ���رك: �أول��ك نطفة 

مذرة و�آخرك جيفة قذرة و�أنت بني هذ� 

تبلغ  �لأر�ض ولن  �لعذرة.)�إنك لن تخرق  حتمل 

مي�شون  �لذين  �لرحمان  )وعباد  طول(  �جلبال 

على �لأر�ض هونا( وقال)�ض(: "من تو��شع هلل 

رفعه"  و�لتعامل مع �لعمال ينبغي �أن يكون  ف�ي 

�لطعام  ف�ي  مب�شاركتهم  وذلك  �لتو��شع،  متام 

و�ل�شر�ب و�للبا�ض،

والتمتع  ال�����راح�����ة  ف�������ي  ال����ع����ام����ل  ح����ق   .7

بالإجازات:

��شتجمام  م��ن  لها  ولب��د  ومت��ل،  تكل  فالنف�ض 

ور�حة وف�شحة، ولبد من حتديد معقول ل�شاعات 

�أن  �لعا�ض  بن  عمرو  بن  �هلل  عبد  عن  �لعمل؛ 

�لنبي له قال )�ض(:" يا عبد �هلل �أمل �أخرب �أنك 

ر�شول  يا  بلى  قال:  �لليل؟  وتقوم  �لنهار  ت�شوم 

و�أفطر وقم ومن،فاإن  تفعل �شم  ، قال: فال  �هلل 

جل�شدك عليك حقا، و�إن لعينك عليك حقا، و�إن 

لزوجك عليك حق.

8. حق العامل ف�ي الرعاية ال�سحية والعالج 

الطبي والوقاية من كل الأخطار:

و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�����ش��رك��ات  �ل��دول��ة  م��ع  ول�شيما 

و�ل�����ش��ن��اع��ات؛ و�لأم�����ر ن��ف�����ش��ه ل ي��ن��ف��ك عن 

كل  �أي�شا،  وخدما  عمال  ت�شم  �لتي  �لعائالت 

�ملتاحة  �لو�شائل  توف�ري  على  مقدرته  بح�شب 

عن  �لناجمة  و�لأم��ر����ض  �لأخطار  من  للوقاية 

نوع  على  تنطوي  �لتي  �لأ���ش��غ��ال  وك��ذ�  �لعمل. 

�لآلت  توف�ري  فلزم  و�مل��غ��ام��رة،  �ملخاطرة  من 

و�لإمكانات للبنائني و�لعمال ف�ي �ملناجم وتاأمني 

خماطرهم .

 9. حق العامل ف�ي التظلم والتقا�سي:

وخا�شة عندما ت�شل �شكاو�ه �إىل حد ل يطيقه، 

�شده.  �إىل  �نقلب  ح��ده  ع��ن  ز�د  �إذ�  و�ل�����ش��يء 

يدر�أو�  �أن  �لعمال  لكل  �لفر�شة  �أتاح  فالإ�شالم 

عنهم �ل�شيم و�لإجحاف �لذي ميار�ض �شدهم. 

فمرة �شرق خادم من مال �شاحب �لعمل، فجاء 

فقال  �لفاروق،  عمر  �ملوؤمنني  �أمري  �إىل  ي�شوقه 

لكن  م��ايل!  �شرق من  فاإنه  ي��ده؛  �قطع  يا عمر: 

ول  �ب��ت��د�ء،  لرغبته  ي�شتجب  مل  �ل��ف��اروق  عمر 

ف�شاأل  �خلطاب،  ف�ي  �مل�شتكي  يعزه  �أن  ��شتطاع 

عمر �لعامل ملاذ� �شرقت من ماله؟ فاأجاب نعم؛ 

حقي  لأخذ  فا�شطررت  �أجرتي  يعطني  مل  لأنه 

فا�شر�أب  عمر  تدخل  بال�شبط  وهنا  بنف�شي! 

�إىل رب �لعمل فقال له: لو �شرق هذ� مرة �أخرى 
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لقطعت يدك �أنت ! لأنه يعلم �أنه ما يلجئه لل�شرقة 

�إل �حلاجة و�ل�شرورة وهي نتيجة �لتفريط ف�ي 

حقوق  �لتق�شريف�ي  بعدم  فاأنذره  �لعامل،  حق 

�لعمال.

10. حق كل عامل ف�ي التمتع ب�سروط عمل 

مت�ساوية عادلة ومر�سية:

ونزيد  �لآن،  حلد  عليه  �أ�ّشرنا  ما  خال�شة  وهي 

عليه �أن للعمال حق �ملكافاآت �لتي يجب �أن توفر 

ومعي�شة   ، و�أج��ورً� عادلة  �لأدن��ى،  للعمال �حلد 

وفر�ض  و�شحية،  ماأمونة  عمل  وظروف  �شريفة 

و�لفر�غ  للر�حة  و�أوق���ات  و�إج���از�ت  مت�شاوية، 

وحتديد معقول لل�شاعات..وهلم جر�.

التعاوين  ال���ت���اأم���ني  ف�����ي  ال���ع���ام���ل  ح���ق   .11

وال�سمان الجتماعي :

�لتعاوين  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��اأم��ني  ذل��ك  ف�ي  مب��ا 

ف�ي  �لفقهية  �ملجامع  �أق��رت��ه  �ل���ذي  �ل��ت��ب��اديل  

�لجتهاد �جلماعي �ملعا�شر، دون �لتجاري طبعا؛ 

�ل�شخ�ض  حماية  �ملخاطرف�ي  جميع  من  للحد 

�لعامل �ملوؤّمن لتوف�ري حياة �شعيدة وجيدة و�شمل 

عائلته ف�ي �لعالج �لطبي و�لتعوي�ض عن �ملر�ض 

ورعاية  �لعمل  وح��و�دث  و�ل�شيخوخة  و�لبطالة 

و�لتكافل  و�لأم��وم��ة  �ل��ولدة  وتكاليف  �لأط��ف��ال 

تعاىل:  ..لقوله  �لتقاعد  ..ون��ظ��ام  �لجتماعي 

على  تعاونو�  ول  و�لتقوى  �ل��رب  على  )وتعاونو� 

�لإثم و�لعدو�ن( و�حلديث: »ما �آمن بي من بات 

�شبعان وجاره جائع وهو يعلم«.

12. حق العامل ف�ي ف�سخ عقد العمل:

وذلك لالأ�شباب �لتالية:

- رغبة �لعامل ف�ي ترك �لعمل.

- �عتد�ء �شاحب �لعمل على �لعامل.

- �لنق�ض ف�ي �لأجرة...�إلخ.

م��ا احل��ق��وًق امل�����س��رتك��ًة ب��نَي ال��ع��م��اِل واأرب����اِب 

العمِل ؟

تكلمنا عن حقوق العمال فما هي حقوق 

اأرباب العمل؟

كتب  �هلل  )�ض(:"�إن  لقوله  �لعمل  �إت��ق��ان   -

�لإح�شان على كل �شيء" رو�ه م�شلم.

و�لتجارية  �لفنية  �لعمل  �أ�شر�ر  �إف�شاء  عدم   -

و�ل�شناعية.

ومقا�شده  م��ر�ده  على  و�شريه  �لعمل  تنظيم   -

وخطته وبرناجمه.

- �لأمانة و�ملحافظة على و�شائل �لعمل و�لآلت 

و�لأدو�ت؛ لقوله تعاىل: )�إن خري من ��شتاأجرت 

�لقوي �لأمني(.

- ب��ل و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا ف�����ي ن��ظ��ام �ل��ع��م��ل وعدم 

عن  بها  ت��ن��اأى  �شخ�شية  لأغ��ر����ض  ��شتعمالها 

�ملهمة �لتي �قتنيت لأجلها، 

بع�ض  ت�����ش��رف��ات  �ن��ت��ق��اد  ف�����ي  كلمة  يل  وه��ن��ا 

لأغر��شهم  �لدولة  �أم��و�ل  با�شتغالل  �ملوظف�ني 

كاملو��شالت وو�شائل �لنقل و�أدو�ت �لعمل ..

بالتفريط  يح�شل  �ل���ذي  �لإت����الف  �شمان   -

لقول��ه  �لط�بيب؛  �شم��ان  ومن�ه  و�لإه��م��������ال. 

منه طب  يعلم  �أن  تطبب من غري  :"من  )�ض( 

فهو �شامن".

- حق ف�شخ عقد �لعمل لالأ�شباب �لآتية:

- �شرقة �لعامل.

- مر�شه �ملقعد عن �لعمل.

- تعيبه ونق�ض مهارته و�شعفه ف�ي �لأد�ء.

- غيابه �ملذهل و�ملتكرر بغري عذر.

- حتوله ل�شناعة �أخرى .

- �لإفال�ض ف�ي دينه.

- �رتكابه عمال خمال بال�شرف.

- موت �أحد �ملتعاقدين..�إلخ.

خالفات  ع��ن  والآخ���ر  احل��ن  ب��ن  ن�سمع 

ب�سبب  العمل  واأرب��اب  العمال  بن  حادة 

تاأخري الأجور والعمل الزائد عن الطاقة 

فما موقف الإ�سالم من ذلك؟

كالمنا  تعاريج  ف�ي  وردت  قد  �مل�شاألة  �إن  �أق��ول 

�آنفا، وكن على يقني �أن �أي �إخالل بتلكم �حلقوق 

بال�شر�ع،  وموؤذن  �لعالقة،  ف�ي  �شوء  نذير  فهو 

�لوطي�ض،  حامية  تكون  �أن  ميكن  �ملعركة  و�أن 

�أجر  �أد�ء  �إىل  �مل��ب��ادرة  هي  �ملا�شية  و�لقاعدة 

و�ملالب�شات، فهذه  �لظروف  �لعمال مهما كانت 

كيف  مطلقا  �لتماطل  تقبل  ل  �لتي  حقوقهم 

قبل  �أج��ره  �لأج��ري  �أعطو�  )�ض(قال:"  و�لنبي 

�لثاين  لل�شق  بالن�شبة  وك��ذ�  عرقه".  يجف  �أن 

من �ل�شوؤ�ل حيث عرجنا عليه حني ر�شدنا هذه 

و�لرفق  معاملتهم  بح�شن  وذلك  �أي�شا  �حلقوق 

ف�ي عامل  باملرة  مقبولة  �مل�شاألة غري  و�أن   ، بهم 

�حليو�ن فمن باب �أوىل ف�ي عامل �لإن�شان �لذي 

كرمه �هلل تعاىل.

هل يحق للعامل اأن يطالب �ساحب العمل 

اإىل  يلجاأ  اأن  له  وهل  ال�سمان  ف�ي  بحقه 

الق�ساء للمطالبة بتعوي�س ما اأ�سابه من 

�سرر؟

�لأوىل حل �مل�شاكل بالطريق �لودى و�لرجوع �إىل 

وتطبيع  �لعالقة  �لق�شايا  لت�شوية  �لف�شل  �أه��ل 

�لأجو�ء بني �لعمال و�أرباب �لعمل، و�إل فمن حق 

�لعامل �أن يطالب بحقه من غري وك�ض ول �شطط، 

تف�شل  حني  �لعالج  �آخ��ر  �أن��ه  �شك  ل  و�لق�شاء 

�شائر �حللول، للنظر ف�ي �لق�شية �ملرفوعة وكم 

�لق�شاء حني  ��شرتدت بف�شل  �لتي  من �حلقوق 

يكون م�شتقال من�شفا عادل، ول يخ�شى ف�ي �هلل 

لومة لئم ول تاأخذه �لعزة بالإثم، وما �شاع حق 

ور�ءه مطالب.

الإ�سرابات  من  الإ���س��الم  موقف  هو  ما 

اأ�ساليب  م��ن  ي�سابهها  وم���ا  ال��ع��م��ال��ي��ة 

الحتجاج؟

�أ�شحاب  عدها  وق��د  كثرية  حقوقا  للعمال  �إن 

�لنقابي  �حل���ق  ذل���ك  م���ن  وذك������رو�  �حل���ق���وق 

حلماية  �ملهني  �لتنظيم  ل��ق��و�ع��د  يخ�شع  مب��ا 

�لر�شوخ  و�مل��ه��ن��ة..دون  �لعمل  ف�ي  م�شاحلهم 

�شيا�شية،  ومن ذلك �حلق  و�لإذعان لإمالء�ت 

ي�شر  ل  مبا  �لبلد  لقو�نني  طبقا  �لإ�شر�ب  ف�ي 

بامل�شالح �لعامة..و�أذكر �إ�شر�ب بع�ض �لأطباء 

ف�ي بع�ض �لبالد �لعربية فاأفرغت �مل�شت�شف�يات 

كان  ذلك  وكل  �أ�شحابها  من  �لطبية   و�ملر�كز 

على ح�شاب �ملر�شى، و�أ�شرب بع�ض �لتجار ومل 

ي�شربون  بل  ياأكلون  ول  �حلليب  �لأط��ف��ال  يجد 

�حلليب وح���ده ومل��ا ط��ال �لإ���ش��ر�ب ك��ان على 

ح�شابهم. لكن �لإ�شر�ب �لذي ل ت�شمح به �لدول 

�لآمنة رمبا يوؤدي �إىل �لفو�شى و�لقالقل ف�يمتنع 

�لذين  �مل�شربني  بتدخل  �إليه، خا�شة  يف�شي  ملا 

يحرقون ويك�شرون كل �شيء من �مل�شالح �لعامة 

لذ�ته  فالإ�شر�ب  ف�شاد�.  �لبالد  ف�ي  ويعيثون 

ف�ي  �حلقوق  بع�ض  لتحقيق  تتعني  قد  �شيا�شة 

بع�ض �لبالد لكنه ب�شو�بطه �مل�شروعة من ذلك 

حتى  و�ل�شر�ب  �لطعام  عن  �لإ�شر�ب  يجوز  ل 

�ملوت فهو �شرب من �لنتحار �ملنهي عنه.

حق العمل يعترب 

اأح�����د احل��ق��وق 

الأ�س��ا�س�ية التي 

يقوم عليها مبداأ 

الإن�س���ان   حقوق 

ف�ي  وح��ري��ات��ه 

الإ�سالم ..
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فى   �لإن�����ش��ان  حقوق  حالة  �أن  قطر  دول��ة  �أك���دت  قنا:   – نيويورك 

�أي  يف  منها  �أ���ش��و�أ  �ل��ر�ه��ن  �ل��وق��ت  ف��ى  �ملحتلة  �لعربية  �لأر����ش��ى 

�لحتالل  نتيجة  و�ل�شوريني  �لفل�شطينيني  لل�شكان  م�شى  وق��ت 

حالة  �أن  �إىل  �ل�شدد  بهذ�  منوهة   .. و�لطويل  �لقمعي  �لإ�شر�ئيلي 

ترديا  �شهدت  �ملحتلة  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  فى  �لإن�شان  حقوق 

و�أن ت�شعيد �لعنف  �أجز�ء منها ول�شيما قطاع غزة  كبري� فى عدة 

 . �أ�شا�شني فى هذ� �لرتدي  �ملدنيني قد �شكال عاملني   وعدم حماية 

�شايف  �آل  مبارك  �شامل  �ل�شيد  �ألقاها  �لتي  �لكلمة  فى  ذل��ك  ج��اء 

�مل�شت�شار بالوفد �لد�ئم لدولة قطر لدى �لأمم �ملتحدة بنيويورك يوم 

2008/11/5  �أمام �للجنة �لر�بعة للدورة �لثالثة و�ل�شتني للجمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة حول �لبند 30 �ملعنون” تقرير �للجنة �خلا�شة 

�ملعنية بالتحقيق يف �ملمار�شات �لإ�شر�ئيلية �لتي مت�ض حقوق �لإن�شان 

لل�شعب �لفل�شطيني وغريه من �ل�شكان �لعرب يف �أل ر��شى �ملحتلة.

بن �شميخ  �لدكتور علي  �شارك   (:2008/11/1 �لدوحة: )�شري�تون: 

�ملو�فق  �ل�شبت  يوم  �لإن�شان   �لوطنية حلقوق  �للجنة  �أمني عام  �ملري 

�جلل�شة  (يف  �ملها  قاعة)  �لدوحة  �شري�تون  فندق  يف  2008/11/1م 

�لفتتاحية لندوة ))دور �لإعالم يف تعزيز وحماية  حقوق �لإن�شان(( 

مبنا�شبة �فتتاح قناة �جلزيرة ق�شم)حريات حقوق �لإن�شان و�حلريات 

�إ�شافة  �جلزيرة   قناة  مبادرة  باأن  علي  �لدكتور  �أكد  حيث  �لعامة( 

حقيقية حلركة حق��������وق �لإن�شان يف دولة قطر.

ذكرى  يف  �ل��ن��دوة  نظمت   ، ق��د  �لف�شائية  �جل��زي��رة  �شبكة   كانت  و 

عن  �لندوة   يف  �ل�شبكة  �أعلنت  حيث   ع�شرة  �لثانية  �نط�������القتها 

خا�شة  وب��و�ب��ة  �لإن�����ش��ان  وحق����وق  �لعامة  للحريات  ق�شم  �إن�����ش��اء 

�لق�����شم  عن  �إع��الن��ه  ن��ت.  ويف  �جل��زي��رة  �لإل��ك��رتوين  موقعها   على 

�إطالقه  �أن  �إىل  خنفر  و�شاح  لل�شبكة  �لعام  �ملدير  �أ���ش��ار  �جل��دي��د، 

�لإن�شان  حقوق  ت��ده��ور  فر�شها  ما�شة  �إن�شانية  حلاجة  تلبية  ج��اء 

بعد  خا�شة  �حل��ر  �لإع���الم  على  �لت�شييق  وكذلك  برمته  �لعامل  يف 

�لإعالمي. وكادرها  �جلزيرة  لها  تعر�شت  �لتي  �لعديدة   �مل�شايقات 

  وقال �إن �جلزيرة �أر�دت عرب ق�شم �حلريات �لعامة وحق������وق �لإن�شان 

تر�شيخ مبد�أ �أنه كلما �ألقي �لقب�ض على �شحفي �أو ظل���م ت�شعى ملبادرة 

جتع����له يو��شل م�شي���رته للدفاع عن حقوقه وحقوق زمالئه.

على  نافذة  �حلاج  �شامي  برئا�شة  �لق�شم  يفتح  باأن  �أمله  عن  و�أع��رب 

�لكثري من �لنقاط �ملعتمة �لتي ل ت�شرف �لعامل، وين�شر ثقافة حقوق 

�ل�شحافة �حلرة يف كل  وي�شاند  �لإعالم  �لإن�شان، ويركز على ق�شية 

مكان، فيعلم �ل�شحفي �أنه لي�ض وحيد� و�أن هناك من يقف �إىل جانبه.

ي�شل  ما  �إن  �لدولية  �لع���مل  منظمة  قالت   :)2008 )يونيه  جنيف: 

و14  �أع��و�م  خم�شة  بني  �أعم���������ارهم  ت��رت�وح  طفاًل  مليون   165 �إىل 

�ملدر�شة.وك�شفت  �إىل  يذهبون  ول  طويلة  �شاعات  يعملون  ع�������اما 

�حلايل  �لعام  منت�شف  يف  ون�شرت  �ملنظمة  �أعدتها  �إح�ش������������اء�ت 

مبنا�شبة �ليوم �لعاملي ملو�جهة عمل �لأطفال �أن هوؤلء �لأطفال يفقدون 

�أو  لهم  �أف�شل  توجد فر�ض مل�شتقبل  فال  ثم  وم��ن  �لتعليم،  فر�شة 

ل�شغلهم وظائف مرموقة.  ودعت منظمة �لعمل �لتي متثل �أ�شح�����اب 

موؤمترها  �أثناء  للجميع«  »�لتعليم  �إىل  دولة،   181 وعاملني من  �أعمال 

�ل�ش������������نوي يف جنيف.

مبثابة  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لتعليم  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �أن  �ل��در����ش��ة  و�أو���ش��ح��ت 

�مل�شتقبل«. يف  »جناحه  �لفرد  عليه  يبني  �ل��ذي  �لأ�ش�����ا�ض«   »حجر 

ورغ�����������م �أن �لأمم �مل���ت���ح���دة ت��ب��ن��ت �أه�������د�ف �لأل���ف���ي���ة �جل���دي���دة 

مليون   70 ع���ل���ى  ي���زي���د  م��������������ا  ف������اإن   ،2000 ع�����ام  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

�لأ����ش���ا����ش���ي. �ل��ت��ع��ل��ي��م  م����درج����ني يف  ي�����ز�ل�����ون غ����ري   ط���ف���اًل ل 

بني  �لن�شف  عن  يقل  �لثانوي  �لتعليم  يف  �مل�شاركة  معدل  �أن  كما 

�ل�شحر�ء  جنوب  يف  ���ش��وء�  �لو�شع  وي���زد�د  و�لفتي����ات.  �لفتيان 

�لأطفال. عدد  ُخم�ض  �شوى  �مل����د�ر�ض  �إىل  يذهب  ل  حيث   �لأفريقية 

ف����ت����اة  م�����ل�����ي�����ون   96 ه������ن������اك  �أن  �ل�����ت�����ق�����ري�����ر  و�أو����������ش���������ح 

�لأم�����ي�����ني. م�����ن  ي��ع��������������������������������������������������������دون  �����ش����اب  م���ل���ي���ون   و57 

�إنها ت�شعى �إىل �حل�شول على دعم �أع�شائها  وقالت �ملنظمة �لدولية 

�لإن�شان،  حقوق  �أحد  �لأ�شا�شي  �لتعليم  تعزيز  �إىل  جعل �حلاجة  يف 

و�أ�شا�شا ل غنى عنه للتوظيف.

العدد السادس دسمبر 2008

قطر توؤكد اأن حقوق الإن�ضان يف الأرا�ضي العربية املحتلة 
اأ�ضواأ من اأي وقت م�ضى

ش��بكة الجزي��رة تنش��ىء قس��ما  
لحقوق اإلنس��ان والحري��ات العامة 
د. عل��ي بن صميخ الم��ري واألمين 
الع��ام للجنة يصرح: مب��ادرة قناة 
الجزي��رة إضاف��ة حقيقي��ة لحرك��ة 

حقوق اإلنسان في دولة قطر..

http://www.nhrc-qa.org nhrc@qatar.net.q

أخبار حقوق اإلنسان على اإلنترنت

165 مليون طفل يت�سربون 

من التعلي�م ب�س�بب العم��ل



15

اأن��سطة الل�جنة الوطنية حلقوق الإن�سان 

من اأغ�سط��س اإىل نوفمرب  لعام 2008م .

بالجتماع  دروي�ض  /غ��ادة  �ل�شيدة  	•�شاركت 
با�شفيك  �آ�شيا  ملنتدى  ع�شر  �لثالث  �ل�شنوي 

ملنظمات حقوق �لإن�شان  بكو�لملبور يف �لفرتة 

28-31-يوليو-2008.

�لتوعوية  وحما�شر�تها  لأن�شطتها  	•��شتمر�رً� 
�ملجتمع  موؤ�ش�شات  مع  لعالقاتها  وتر�شيخًا 

حلقوق  �لوطنية  �للجنة  ،��شتقبلت  �مل��دين 

�لتا�شعة  �ل�����ش��اع��ة  �خلمي�ض  ي���وم  �لإن�����ش��ان 

وفد�  31-ي��ول��ي��و-2008   : �ملو�فق  و�لن�شف  

. طالبًا   16 �شم  �لعربي  �لنادي  طالب   من 

باإلقاء  ع��ر�ب��ي  جن���وى  �مل�شت�شارة  وق��ام��ت 

و�أهد�فها  �للجنة  ح��ول  تعريفيه  حما�شرة 

و�لأن�شطة �لتي تقوم بها .

)باحث  �ل�شهالوي  /خلود  �ل�شيدة  	•�شاركت 
قانوين(يف  �لدورة �لتدريبية بعنو�ن )�ملنهج 

�لأوروبي يف حقوق �لإن�شان( �ملقامة يف باري�ض 

يف �لفرتة مابني) 17-21(-8-2008م.

�لإن�شان  حلقوق  �لوطنية  �للجنة  	•�شاركت 
لبناء  �لثانية  �لإقليمية  �ل��دورة  فعاليات  يف 

قدر�ت ن�شطاء حقوق �لإن�شان و�لإعالم بدول 

�لفرتة   يف  و�ليمن  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض 

)10-14(/2008/8 يف �لعا�شمة �لبحرينية 

مثلت  �للجنة  ب��اأن  بالذكر  و�جل��دي��ر  �ملنامة 

�لكو�ري  �أمنه  �ل�شيدة/  من   كل  طريق  عن 

هلل  عبد�  و�ل�شيد/  �مل��ري  حمدة  و�ل�شيدة/ 

�ل�شرقي.

	•�شارك �لدكتور /علي بن �شميخ �ملري  �أمني 
يوم  �لإن�����ش��ان  حلقوق  �لوطنية  �للجنة  ع��ام 

�جلل�شة  يف   2008-9-10 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء 

ينظمها  �لتي  �خل�شر�ء  باخليمة  �لنقا�شية 

مركز �أ�شدقاء �لبيئة ،وبح�شور م�شئولني من 

،مت  و�خت�شا�شني  وخ��رب�ء  �لوطنية  �للجنة 

بني  �لإن�شان  حقوق  مناق�شة  �جلل�شة  خالل 

�جلن�شية  وم�شكلة  �لو�فدة  و�لعمالة  �ملو�طن 

و�لإ�شكان و�لإبعاد.

�جتماع  يف  �ل��ع��ذب��ة  /���ش��امل  �ل�شيد  	•���ش��ارك 
يف  جنيف  يف  �ملقام  �لإن�شان  حقوق  جمل�ض 

�لفرتة من)22-27(-9-2008م.

	•�شاركت �لآن�شة نوره  عبد �هلل �ملري يف موؤمتر 
�مل�شتقبل  ملنتدى  �مل��و�زي  �خلام�ض  )�ملنتدى 

�ملقام يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إمارة 

15-10-2008م  بتاريخ  عقد  و�ل��ذي  دب��ي  

للمجتمع �ملدين ومت ��شتكماله باجتماع وز�ري 

من تاريخ 18-10-2008، ومت خالل �ملوؤمتر 

مناق�شة ق�شايا �ملجتمع �ملدين مثل )�لبطالة 

.) –�لتعليم  –�ل�شباب 

�أمني  �مل��ري  �شميخ  بن  علي  �لدكتور  	•�جتمع 
مع  �لإن�����ش��ان   حلقوق  �لوطنية  �للجنة  ع��ام 

�ل�شيد /جني بول ديلفويه و�شيط �جلمهورية 

�لفرن�شية رئي�ض منظمة �لأمبودزمن  يف مقر 

19-10-2008م  �ملو�فق  �لأح��د  يوم  �للجنة 

�لتعاون  �شبل دعم  مناق�شة  �للقاء  ومت خالل 

�مل�شرتك بني �جلانبني .

	• نظمت �للجنة دورة تدريبية حول �أ�شا�شيات 
�ل��ق��ان��ون �ل���دويل حل��ق��وق �لإن�����ش��ان يف مقر 

�للجنة يوم �لأحد �ملو�فق  19-10-2008.م.

�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  �للجنة  مقر  يف  عقد   •	
20-10-2008م موؤمتر �شحفي مع �ل�شيد / 

جني بول ديلفويه و�شيط �جلمهورية �لفرن�شية 

.

عام  �أمني  �شميخ  بن  علي  �لدكتور/  	•��شتقبل 
�للجنة  �ل�شيد/�شوو�ت )حنفي( �شري� بانت 

�ل�شيد/ وم��ر�ف��ق��ه  ت��اي��الن��د   مملكة  �شفري 

�شاكي�شون �شاربول �ل�شكرتري �لأول بال�شفارة   

27-10-2008م يف مقر  �ملو�فق  يوم �لثنني 

�للجنة.  مت خالل �للقاء مناق�شة �شبل �لتعاون 

�مل�شرتك خا�شة يف �ملو��شيع ذ�ت �ل�شلة.

حلقوق  �ل��وط��ن��ي��ة  �للجنة  م��ن  وف���د  	•���ش��ارك 
�ل�شيدة/م�شاعل  م��ن  ك��اًل  ي�شم  �لإن�����ش��ان 

�لدو�شري و�لآن�شة جنالء �ملالكي  يف �ملنتدى 

من  �لإن�شان  بحقوق  �لرتقاء  حول  �لإقليمي 

مابني  �ل��ف��رتة  يف  �لإره����اب  مكافحة  خ��الل 

باململكة  عمان  مدينة  يف  27-2008/29م 

�لأردنية.

	• �شارك �لدكتور علي بن �شميخ �ملري �أمني عام 
2008/11/1م  �ملو�فق  �ل�شبت  يوم  �للجنة  

(يف  �ملها  قاعة)  �لدوحة  �شري�تون  فندق  يف 

�لإعالم  )دور  لندوة  �لفتتحاحية  �جلل�شة 

يف تعزيز وحماية  حقوق �لإن�شان( مبنا�شبة 

حقوق  ق�شم)حريات  �جلزيرة  قناة  �فتتاح 

�لإن�شان و�حلريات �لعامة(حيث �أكد �لدكتور 

�إ�شافة  �جل��زي��رة   ق��ن��اة  م��ب��ادرة  ب���اأن  علي 

حقيقية حلركة حقوق �لإن�شان يف دولة قطر.

�لإن�شان  حل��ق��وق  �ل��وط��ن��ي��ة  �للجنة  	•نظمت 
و�لتدريب  �لتطوير  برنامج  �للجنة  مقر  يف 

�لدورة �لتدريبية  �لثانية حول �لبناء �لقانوين 

وح��ق��وق �لإن�����ش��ان، يف �ل��ف��رتة م��اب��ني 6-2 

نوفمرب-2008.

�لإع��د�دي��ة  �ل��ريم��وك  مدر�شة  ط���الب   ز�ر   •	
�لإن�شان  حلقوق  �لوطنية  �للجنة  �مل�شتقلة 

يوم 2008/11/4م مت خالل �لزيارة تعريف 

�لطالب باللجنة و�أهم �أهد�فها و�أن�شطتها .

�لأمم  وفد من مفو�شية  �لوطنية  �للجنة  	•ز�ر 
جنيف  يف  �لإن�شان  حلقوق  �ل�شامية  �ملتحدة 

وحدة  من�شق  �مل��وىل  �آدم  م��ن  �ل��وف��د  ،ت��ك��ون 

و�ل�شيد  �أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

طرف  من  �لوفد  ��شتقبل  وقد  ديتاليه،  ريتو 

و�مل�شت�شار  �للجنة  ع�شو  عبيد�ن  د.يو�شف 

حممد فوؤ�د و�ل�شيد حمد �حل�شن مدير �إد�رة 

�لعالقات �لعامة �لإعالم  وذلك يوم �لثالثاء 

�ل�شاعة  متتم  يف  2008/11/4م  �مل��و�ف��ق 

�ل�شابعة م�شاء يف مقر �للجنة.

حلقوق  �لوطني   باليوم  �لحتفال  �إط��ار  	•يف 
و�ل����ذي ي�شادف  ق��ط��ر  �لإن�����ش��ان  يف دول���ة 

�حلادي ع�شر من نوفمرب من كل عام قامت 

�لفرتة  يف  ن��دو�ت  جمموعة  بتنظيم  �للجنة 

)8-10(/2008/11 يف فندق �لفور �شيزونز 

قاعة �لديبل  .

مت  �لإن�شان  حلقوق  �لوطني  باليوم  	•�حتفال 
يف  �لتجاري  فيالجيو  مبجمع  ��شتاند  و�شع 

�لفرتة مابني )6-15(/2008/11م مت  من 

خالله تعريف �لزو�ر باللجنة ون�شاطاتها .

	•�أقامت �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�شان حفاًل 
مبنا�شبة  معها  �ملتعاونة  للجهات  تكرمييًا 

يف  �لإن�شان  حلقوق  �لوطني  باليوم  �لحتفال 

2008/11/11م  دولة قطر  و�لذي ي�شادف 

�ل�شاعة  �أق��ي��م �حلفل يف مت��ام  ك��ل ع��ام  م��ن 

ل�شيجال  فندق  يف  م�شاًء  و�لن�ض  �ل�شابعة 

�لد  �لفتتاح  كلمة  �ألقى  وقد  كريون  لو  قاعة 

كتور علي بن �شميخ �ملري �أمني عام �للجنة .

و�لإع����الم  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات  ق�����ش��م  	•ز�ر 
مب�����ش��ارك��ة �لأ����ش���ت���اذة جن���وى ع���ر�ب���ي - 

بن  �شعود  مدر�شة  باللجنة  قانوين  خبري 

�خلمي�ض  يوم  للبنني  �مل�شتقلة  عبد�لرحمن 

مهرجان  لإحياء  2008/11/13م  �ملو�فق 

ذلك   خالل  ،مت  باملدر�شة  �لإن�شان  حقوق 

باللجنة  وتعريفهم  �لطالب   �شفوف  زيارة 

ثم  باللجنة  �خلا�شة  �مل�شرحية  وع��ر���ض 

�أل��ق��ت �لأ���ش��ت��اذة جن���وى حم��ا���ش��رة حول 

توزيع   مت  �لزيارة  نهاية  يف  و  �لطفل  حقوق 

مب�شابقة  �لفائزين  �لطالب  على  �جلو�ئز 

. باللجنة  �خلا�شة  �لهد�يا  وتوزيع  �لر�شم 

	•ن��ظ��م �مل��ك��ت��ب �ل��ف��ن��ي ب��ال��ل��ج��ن��ة �ل����دورة 
����ش�������ش���ات  �ل���ت���دري���ب���ي���ة �ل���ث���ال���ث���ة )�مل���وؤ

ن�����ش��ان (  و�ل��ل��ج��ان �ل��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق �لإ

مابني  �ل��ف��رتة  يف  وذل��ك  �للجنة  مقر  يف 

2008م . /20 -16
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وفقا ملبادئ حقوق اإلنسان والقوانني الدولية
حقوق ال�سجني

�رتكب جرمية  �شخ�ض  كل  باأنه  �ل�شجني  يعرف 

خمالفة للقانون وحوكم حماكمة عادلة و��شتحق 

�أن ي�شجن ، وهو كل �شخ�ض حمروم من �حلرية 

�ل�شخ�شية لإد�نته يف جرمية  ، و حدد �لقانون 

�أ���ش��ا���ش��ي��ة ومن��وذج��ي��ة ملعاملة  ق��و�ع��د  �ل����دويل 

جمملها-   يف   - حتقق  �لقو�عد  ،وه��ذه  �ل�شجني 

�ملنظم���ة  قبل  من  بها  �ملعرتف  �لدنيا  �ل�شروط 

�لدولية  .يف �ملقابل ،فتح �ملجال لباب �لجتهاد 

�لقو�عد  هذه  على  �ل�شتثنائي  باخلروج  و�شمح 

ي�شتوعب  ميد�نا  تتناول  �لأ�شا�ض   يف  هي  �لتي 

 ، با�شتمر�ر  و�ملتجددة  �ملتطورة  �لآر�ء  جميع 

وحقال تتج�شد فيه �إمكانية  �لتجربة و�ملمار�شة 

�ملبادئ  تتفق مع  �ل�شتثناء�ت   طاملا كانت هذه 

على  �لقو�عد وحتافظ  هذه  منها  ت�شت�شف  �لتي 

روحها و�أهد�فها ومقا�شدها .

و�شدد �لقانون على تطبيق هذه �لقو�عد ب�شورة 

حيادية وعدم �لتمييز يف �ملعاملة ب�شبب �لعن�شر 

�أو �للون �و �جلن�ض �أو �لر�أي ، �أو �ملن�شاأ �لقومي �أو 

�لجتماعي �أو �لرثوة �أو �ملولد �أو �أي و�شع �آخر ، 

و�أ�شارت �إىل �شرورة �حرت�م �ملعتقد�ت �لدينية 

�إليها  ينت�شب  �لتي  للفئة  �لأخالقية  و�مل��ب��ادئ 

�ل�شجني ، و�ن يعامل �ل�شجني باحرت�م و�إن�شانية 

و�أو�شحت هذه �لقو�عد �أول  �أهمية �لف�شل بني 

خمتلف فئات �ل�شجناء ، بالإ�شافة �إىل  �شروط 

�أماكن �حتجازهم  �لتي �أكدت على �أن تتحقق فيها 

�لظروف  مر�عاة  مع  �ل�شحية  �ملتطلبات  جميع 

�ملناخية من حيث حجم �لهو�ء و�مل�شاحة �لدنيا 

لكل �شجني وتوفري �لتهوية و�لتدفئة ، و�لإ�شاءة 

من  �ل�شجناء  لتمكني  و�ل�شناعية  �لطبيعية 

لديهم  تتوفر  و�ن   ، �رهاق  دون  و�لعمل  �لقر�ءة 

تلبي   ، ولو�زمها  و�ل�شتحمام  للنظافة  حمامات 

ونظيفة   لئقة  ب�شورة  �لطبيعية  �حتياجاتهم 

 ، ومنا�شبة  ج��ي��دة  مبالب�ض  �ل�شجني  وت��زوي��د 

حتافظ على �شحته ول ت�شيء لكر�مته ، وتبديل 

على  حفاظا   ، بانتظام  وغ�شلها  �لد�خلية  ثيابه 

�ل�شحة .

كما �شمحت هذه �ملبادئ بتزويد �ل�شجني ب�شرير 

تكون  �أن  لو�زم على  فردي وكل ما يحتاجه من 

 ، حم��ددة  مو�عيد  يف  وت�شتبدل  ونظيفة  لئقة 

طعام  وجبة  توفري  فيجب  للطعام  بالن�شبة  �أما 

يف �لأوقات �ملعتادة  ، معدة ومقدمة ب�شكل جيد   

�شحة  على  حتافظ  كافية  غذ�ئية  قيمة  ذ�ت 

كلما  لل�شرب  �شاحلة  مياه  مع   ، وق��و�ه  �ل�شجني 

�حتاج �إليها 

وب��خ�����ش��و���ض مم��ار���ش��ة �ل��ري��ا���ش��ة ، ف���ان لكل 

يف  �لريا�شية  �لتمارين  مب��ز�ول��ة  �حل��ق  �شجني 

�لهو�ء �لطلق مبقد�ر �شاعة على �لأقل ، ل�شيما 

لهم  توفر  �لذين  و�ل�شباب  �لأح��د�ث  لل�شجناء 

تربية ريا�شية وترفيهية خالل �لفرتة �ملخ�ش�شة 

على من�شاآت مالئمة

و�خلدمات  �لطبية  �لرعاية  توفري  يجب  كما 

�لأقل لديه  �ل�شحية من قبل طبيب موؤهل على 

�حلالت  معاجلة  بهدف  �لنف�شي  بالطب  �إمل��ام 

�لذين  �ل�ش�������جناء  ،�أم���ا  ذل��ك  تتطلب  �ل��ت��ي 

�إىل  نقلهم  فيجب  متخ�ش�شة  عناية  يتطلبون 

لتلقي  �شجون متخ�ش�شة  �أو  م�شت�شفيات مدنية 

�لعالج �لالزم.

�لرعاية  ت��وف��ري  يجب   ، �لن�شاء  �شجون  ففي 

قبل  ما  مرحلة  طيلة  �حلامل  للمر�أة  و�ل��ع��الج 

�لولدة وبعدها ، مع توفري د�ر ح�شانة جمهزة 

خالل  �لر�شع  فيها  يو�شع   ، موؤهلني  مبوظفني 

�لفرتة �لتي تتطلب ذلك . ون�ض �لقانون �لدويل 

�لأطفال  جلعل  �ل��رتت��ي��ب��ات  ك��اف��ة  �ت��خ��اذ  على 

ذكر  بل حذر من   ، م�شت�شفى مدين  يولدون يف 

ما  �إذ�   ، �مليالد  �شهادة  يف  �لطفل  ولدة  مكان 

متت هذه �لولدة يف �ل�شجن  ،

�أما يف جمال �لن�شباط و�لعقاب ، فقد حرمت 

�أنو�ع  كافة  �ل�شجناء  حلقوق  �لدولية  �لقو�عد 

�لتعذيب وو�شعت نقاطًا �شارمة يف هذ� �لإطار ، 

فاأي عقوبة ج�شدية ، قا�شية �أو ل �إن�شانية �أو من 

خالل و�شع �ل�شجني يف زنز�نة مظلمة حمظورة 

كليا ، و�ل�شجني ل يعاقب �إل وفقا لإحكام �لقانون 

بعد  �إل  يعاقب  �أل  لل�شجني  �شمحت  �أن��ه��ا  كما 

دفاعه  لعر�ض  فر�شة  ومنحه  باملخالفة  �إعالمه 

�ألزمت  ب��ل   ، مرتجم  خ��الل  م��ن  �أو   ، بنف�شه   ،

عقوبة  �أي��ة  فر�ض  �إىل  تلجاأ  �أل  �ل�شجن  �إد�رة 

قادر على  �نه  �لتحقق من خالل طبيب  بعد  �إل 

حتملها وطالبت هذه �لقو�عد من خالل رعايتها 

و�ملحافظة على  �لالئق  بال�شكل  �ل�شجني  لظهور 

 ، �حلرية  تقييد  �أدو�ت  ��شتخد�م  بعدم  كر�مته 

�لتنكيل  وثياب  و�لأ�شفاد  و�ل�شال�شل  كالأغالل 

كو�شائل للعقاب �أو كاأدو�ت لتقيد �حلرية �إل يف 

حالت خا�شة وظروف ��شتثنائية كمنع �ل�شجني 

من �إحلاق �لأذى بنف�شه ، و�لحرت�ز من هروبه 

�لقيود مبجرد  �أن تز�ل هذه  نقله �شريطة  �أثناء 

مثوله �أمام �لق�شاء

من حق �ل�شجني �أي�شا �أن يح�شل على �ملعلومات 

�لتي تتناول قو�عد �لن�شباط و�لأنظمة �ملطبقة 

ب�شكوى  يتقدم  �أن  �أو  �شفهي  �أو  مكتوب  ب�شكل 

هذه  خ�شوع  دون  لل�شجن  �ملركزية  �لإد�رة  �إىل 

بالوقت  عليها  يجاب  و�ن   ، للرقابة  �ل�شكوى 

�ملنا�شب.

�أ�شرته  م��ع  �ل�����ش��ج��ني  ب��ع��الق��ة  يتعلق  م�����ا  �أم���ا 

مع  �لتو��شل  لل�شجني  �شمح  فقد   ، و�أ�شدقائه 

منتظم  ب�شكل  �أ�شدقائه  من  و�جليدين  �أ�شرته 

�إد�رة  على  بل   ، �لزيار�ت  �أو  باملر��شلة  �شو�ء   ،

وتقوم   ، �لجتماعي  تاأهيله  تعيد  �أن  �ل�شجن 

�إقامة  يف  وت�شاعده  باأهله  عالقاته  بتح�شني 

�ل�شجن  خارج  �أ�شخا�ض  �و  هيئات  مع  عالقات 

لهذه  �ملجال  وتف�شح  �أ�شرته  مل�شالح  خدمة   ،

�لهيئات �ن تقيم �لأن�شطة �لتي تعود بالنفع على 

على  �لط���الع  فر�ض  ومتنحه  �ل�شجناء  جميع 

مطالعة �ل�شحف و�ل�شتماع �إىل �لر�ديو و�قتناء 

من  و�لإف��ادة  �ملطالعة  على  00وت�شجعه   �لكتب 

وتتيح   ، �ل�شجن  مكتبة  حتتويها  �لتي  �لكتب 

يف  �ملقامة  �شلو�ته  و�أد�ء  عبادته  ممار�شة   له 

�ل�شجن

جميع  بتعليم  تقوم  �أن  �ل�شجن  �إد�رة  على  كما 

�ل�شجناء ، �شيما �لأميني و�لأحد�ث منهم ، وفق 

�لتعليم �ملتبع يف �لبلد ، بحيث يتمكن هوؤلء �أن 

يو��شلو� در��شتهم بعد خروجهم من �ل�شجن .

وبالن�شبة حلفظ حاجاته �ل�شخ�شية ، فقد �شمح 

لل�شجني بالحتفاظ مبا يحمل من نقود �أو �أ�شياء 

�أمتعة ، و�إيد�عها كاأمانه لدى  �أو  �أو ثياب  ثمينة 

 ، جيدة  بحالة  عليها  و�لإب��ق��اء  �ل�شجن  دخوله 

�إليه عند �إطالق �شر�حه و�لإفر�ج  �أن تعاد  على 

عنه  .

مركز املعلومات والتدريب - دار الشرق
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تساؤالت :

اأحمد فوؤاد /م�ست�سار باللجنة الوطنية 

ف�ي  ق�سى  ال���ذي  ال��ع��ام��ل  ي�ستحق  ه��ل 

نهاية  �سنة مكافاأة  اأقل من  اخلدمة مدة 

خدمة؟

�ملادة  ف�ي   2004 ل�شنة   14 �لعمل  قانون  �أ�شار 

�أن يوؤدي  �أن على �شاحب �لعمل  )54( منه �إىل 

ف�ي  ق�شى  �ل��ذي  للعامل  �خلدمة  نهاية  مكافاأة 

�لعمل مدة �شنة كاملة فاأكرث وهو ما يفهم منه 

�إنه �إذ� ق�شى �لعامل ف�ي �لعمل مدة �أقل من �شنة 

�إذ�  �أما  �خلدمة  نهاية  مكافاأة  عنها  ي�شتحق  ل 

مكافاأة  ي�شتحق  فانه  �أكرث  �أو  كاملة  �شنة  ق�شي 

ق�شاها،  �ل��ت��ي  �مل���دة  ك��ام��ل  ع��ن  خ��دم��ة  نهاية 

ب��الت��ف��اق بني  و حت��دد م��ك��اف��اأة نهاية �خل��دم��ة 

�لطرف�ني ب�شرط �أل تقل عن �أجر ثالثة �أ�شابيع 

ي�شتحق  كما  �خلدمة،  �شنو�ت  من  �شنة  كل  عن 

�ملدة  بن�شبة  �ل�شنة  ك�شور  عن  �ملكافاأة  �لعامل 

�لتي ق�شاها ف�ي �خلدمة طاملا ز�دت مدة خدمته 

عن �شنة، ويتخذ �لأجر �لأ�شا�شي �لأخري للعامل 

��شا�شًا حل�شاب مكافاأة نهاية �خلدمة �أي �لر�تب 

فقط دون �لعالو�ت و�لبدلت �مل�شاحبة له.

حالة  ف�ي  امل�سئولية  يتحمل  ال��ذي  من 

اأو  اآلت  تدمري  اأو  باإتالف  العامل  قيام 

معدات اأو منتجات املن�ساأة هل هو العامل 

اأم رب العمل؟

�ملادة  ف�ي  �شلفًا  �إليه  �مل�شار  �لعمل  قانون  فرق 

)71( منه  بني �أمرين وذلك علي �لنحو �لتايل:

 �لأول: متى كان �ل�شرر �لذي حلق برب �لعمل 

�لعامل  �أل��زم  �لعامل  قبل  من  خطا  عن  نا�شئًا 

�أحلقه  �ل��ذي  �ل�شرر  عن  �لعمل  رب  بتعوي�ض 

�أنه  �إل  �ملن�شاأة،  منتجات  �أو  �آلت  �أو  مبعد�ت 

�لأم��ر  قبل  �إج��ر�ء حتقيق ف�ي  ��شرتط �شرورة 

�أد�ء �لتعوي�ض، كما منح �لعامل �إمكانية �لتظلم 

بوز�رة  �لعمل  �إد�رة  �أم��ام  �لتعوي�ض  قيمة  من 

�لعمل وذلك خالل �شبعة �أيام من تاريخ �إخطاره 

ل  �لأح��و�ل  كل  وف�ي  �ملطلوب،  �لتعوي�ض  بقيمة 

�لتعوي�ض من  �أن يقتطع قيمة  �لعمل  يجوز لرب 

كل  من  �أي��ام  �شبعة  عن  يزيد  مبا  �لعامل  �أج��ر 

�شهر.

 و�لثاين: متى كان �ل�شرر �لذي حلق برب �لعمل 

يتحمل  فال  �لعامل  قبل  من  خطا  دون  وق��ع  قد 

م�شوؤوليته ول يلزم بالتعوي�ض عنه

اإ�سابات  العامل تعوي�سًا عن  ي�ستحق  هل 

العمل؟

تنظيما  و�شع  قد  �لعمل  قانون  �أن  �لأمر  حقيقة 

ون�شب  عنها  و�لتعوي�ض  �لعمل  لإ�شابات  كامال 

من  ع�شر  �حل���ادي  �لف�شل  ف�ي  وذل��ك  �لعجز 

�ملرفقني   )2  ،  1( رقمي  و�جل��دول��ني  �لقانون 

�لقانون  من   )108( �مل��ادة  �أن  فنجد  بالقانون 

�لعامل  وف��اة  حالة  ف�ي  �لعمل  �شاحب  �أل��زم��ت 

عمل  باإ�شابة  �إ�شابته  �أو  ب�شببه  �أو  �لعمل  �أثناء 

�أن يقوم بالإبالغ عن �حلادث فورً� �إىل �ل�شرطة 

و�ىل �إد�رة �لعمل و�أن ي�شمل �لبالغ ��شم �لعامل 

و�لإ�شعافات  �حل��ادث  وظ��روف  بياناته  وكامل 

�أنه  �إذ  �لأهمية  ف�ي  �أمر غاية  وهو  تلقاها،  �لتي 

�أمر لزم لثبوت �لو�قعة لأن ف�ي بع�ض �حلالت 

قد يتقاع�ض �أرباب �لعمل عن �لإخطار عن وقوع 

مثل هذه �حلو�دث رغبة ف�ي �لتهرب من �إثبات 

�لتعوي�شات  بدفع  مطالبتهم  وبالتايل  �لو�قعة 

�لالزمة ولذ� فعلى �لعامل متى تعر�ض ملثل هذه 

من  يتاأكد  �أن  �لعمل  ب�شبب  �أو  �أثناء  �حل��و�دث 

�إد�رة  �أو  �ل�شرطة  �شو�ء  �مل�شئولة  �إبالغ �جلهات 

�لعمل �إذ �أنه ل ميكن �تخاذ �أي من �لإجر�ء�ت 

كتكملة  �ل�شرطة  حم�شر  بو��شطة  �إل  �لالحقة 

�لعالج  على ح�شاب رب �لعمل، �أو حتديد ن�شبة 

�أو �شرف �لتعوي�ض �ملنا�شب، كما يجب  �لعجز، 

�لإ�شارة �إىل �شرورة �أن يحتاط �لعامل ويبلغ عن 

�أن كثريً� من  �إذ�  �لعمل  �أثناء  له  �أي حادث وقع 

عقب  �إل  �ل�شارة  تاأثري�تها  تظهر  ل  �لإ�شابات 

ومبرور  تق�شر  �أو  تطول  قد  زمنية  فرتة  م��رور 

�أو  �أن يثبت �لعالقة  هذ� �لوقت ل ميكن للعامل 

�أثناء �لعمل  �لر�بط بني ما وقع له من �إ�شابات 

وما يعانيه من �إ�شابة حاليًة، �أما �إذ� مت �لإبالغ 

باأن  كف�يل  ذل��ك  ف��اإن  وقوعه  ف��ور  �حل��ادث  عن 

يحفظ علي �لعامل حقوقه، حيث تقوم �ل�شرطة 

�شاحب  �أق��و�ل  و�ثبات  �لو�قعة،  ف�ي  بالتحقيق 

�لعمل، و�شهود �لو�قعة، وعالقة �لعمل باحلادث، 

�شاحب  و�ىل  �لعمل  �إد�رة  �إىل  �شورة  و�إر���ش��ال 

�لتي على  �لإجر�ئية  �لعمل وهذه هي �خلطو�ت 

�لعامل �لتاأكد من حدوثها ل�شمان ح�شوله على 

حقه ف�ي �لتعوي�ض.

وقد جاءت �ملادة )109( من ذ�ت �لقانون لتمنح 

مع  يتنا�شب  عالجًا  يتلقى  �أن  ف�ي  �حلق  �لعامل 

يتقا�شى  و�أن  �لعمل،  �شاحب  نفقة  على  حالته 

�أجره كاماًل طو�ل مدة �لعالج �أو ملدة �شتة �أ�شهر 

�أيهما �أقرب، فاإذ� ��شتمر �لعالج مدة تزيد عن 

�شتة �أ�شهر تقا�شى ن�شف �أجره �لكامل  حتى يتم 

�شفاوؤه �أو يثبت عجزه �لد�ئم وهذ� هو ما يجهله 

كثري من �أرباب �لعمل و�لعمال �إذ يفاجئ �لعامل 

�إلغاء  �أو  باإنهاء خدماته  �لأحيان   من  كثري  ف�ي 

تعر�شه  عقب  �لبالد  مبغادرة  ومطالبته  �إقامته 

نفقات  دفع  عن  �لعمل  رب  �متناع  �أو  لالإ�شابة 

عالجه �أو �أد�ء ر�تبه �لكامل كما �شبق �لإ�شارة.

�لعمل  �إ���ش��اب��ات  ع��ن  بالتعوي�ض  يتعلق  وف�يما 

�شالف  �لقانون  من   )110( �مل��ادة  ج��اءت  فقد 

�أ�شارت �إىل حق  �لذكر لتنظيم هذ� �لأمر حيث 

ب�شببه  �أو  �لعمل  �أثناء  توف�ي  �لذي  �لعامل  ورثة 

عنها  نتج  عمل  باإ�شابة  ي�شاب  �لذي  �لعامل  �أو 

�حل�شول  ف�ي  �حل��ق  جزئي  �أو  د�ئ��م  كلي  عجز 

ف�ي  �لتعوي�ض  مقد�ر  بح�شب  �أو  �لتعوي�ض  على 

حالة �لوفاة ب�شبب �لعمل طبقًا لأحكام �ل�شريعة 

�إ�شابة  �ل��وف��اة  حكم  ف�ي  ويعترب  �لإ���ش��الم��ي��ة، 

وحتدد  د�ئم  كلي  عجز  عنها  ينتج  �لتي  �لعامل 

�ملرفق   )2( رق��م  للجدول  وف��ق��ًا  �لعجز  ن�شبة 

�شدر  قد  �أن��ه  �إىل  �لإ�شارة  ون��ود  �لقانون.  بهذ� 

دية  بتحديد   2008 ل�شنة   )  19  ( رقم  �لقانون 

�ملتوفى عن �لقتل ويحدد �لقانون دية �ملتوفى عن 

�لقتل �خلطاأ مببلغ 200.000 ريال وهو ما يعني 

بالقيا�ض رفع �لتعوي�ض �مل�شتحق عن حالة �لوفاة 

لإ�شابات  �جلزئي  �لعجز  �أو  �لكلي  �لعجز  �أو 

�لعمل وفقًا لذلك.



23

من �ملوؤ�شف �أن توقيع بع�ض �لدول على �تفاقيات 

حقوق �لإن�شان ، ل يعني د�ئما �لتقيد بها، حتى 

تلك  بنود  بع�ض  على  �لدول  بع�ض  و�إن حتفظت 

�لبنود  تلك  بقية  من  موقفها  فاإن  �لتفاقيات، 

يعني  ل  وهذ�  بها،  �للتز�م  بال�شرورة  يعني  ل 

�جلهل بتلك �لبنود، فهي وما يتبعها من مالحق 

�أو مذكر�ت تف�شريية ل ميكن �أن تقود �إىل �جلهل 

بها لو�شوحها �لتام و�شفافيتها يف معاجلة �لأمور 

ذ�ت �لعالقة بها، لكن �مل�شكلة تكمن يف �لتجاهل 

�إىل  يقود  �لبنود وهو جتاهل  تلك  تعنيه  لكل ما 

يف  �لتنفيذية  �جلهات  قبل  من  �لتطبيق  �شوء 

�لأمور ذ�ت �لعالقة بحقوق �لإن�شان.

�شعار  جم��رد  �لإن�شان(  )حقوق  �أ�شبحت  لقد 

�حلاجة  �قت�شت  �إذ�  �أو  �ملنا�شبات،  يف  يرفع 

للمزيد من قهر �ل�شعوب وم�شادرة حرياتها يف 

�لرف�ض  يف  وحقها  �لطبيعية،  حياتها  ممار�شة 

و�لحتجاج حيال كل ما يتناق�ض مع م�شاحلها، 

يف  و�ل�شري  للنهو�ض  م�شاعيها  م��ع  ويتعار�ض 

طريق �لتنمية �ل�شاملة، فالقوى �لعظمى ل تريد 

لهذه �ل�شعوب �أن تنه�ض من كبو�تها، ول تتجاوز 

�لتنموية،  م�شريتها  تعرت�ض  �ل��ت��ي  �لعقبات 

بكل  �لإن�شان  حقوق  دخل  ما  ي�شاأل  �أن  ول�شائل 

هذه �لأمور؟.

�لإجابة  لكن  ���ش��ك،  دون  م�شروع  ���ش��وؤ�ل  �إن���ه   

�ل�شرعية  �لتعاليم  م�����ش��ادرة  يف  تتمثل  عليه 

�شبيل  على  �جل��رمي��ة  مبكافحة  �لعالقة  ذ�ت 

تتم�شك  �لتي  �ل��دول  �شئون  يف  و�لتدخل  �ملثال، 

�لتي  �لظو�هر  كل  من  نف�شها  حماية  يف  بحقها 

ظو�هر  ذلك  يف  مبا  مو�طنيها،  م�شاجع  تق�ض 

و�لقيم،  بالأخالق  و�ل�شتهتار  و�ملجون  �لتفاهة 

�لرتبية  �أ�شاليب  �لتدخل يف  �إىل  �لأمر  و�شل  بل 

وقهر  �لأفر�د،  على  �لعتد�ء  وحماية  و�لتعليم، 

�لدول  و�حتالل  �لأر��شي  و�غت�شاب  �ل�شعوب 

�أبنائها من �لدفاع عنها.. كل ذلك با�شم  ومنع 

حقوق �لإن�شان. 

ظاهرها  يف  تبدو  دوًل  هناك  �أن  �إىل  بالإ�شافة 

�أ�شد حر�شا على تناول حقوق �لإن�شان بينما هي 

�إذن  �شعوبها.  مع  تعامالتها  يف  �أ�شد  �لو�قع  يف 

حقوق �لإن�شان جمرد عناوين بارزة لتزيني بع�ض 

�ملو�قف وتلميع �أ�شحابها، وهي �إحالة و�عية �إيل 

��شت�شعار �لعو�قب �لوخيمة �ملرتتبة على جتاهل 

�شلوك  وبعده  ذلك  قبل  لأنها  �لإن�شان،  حقوق 

ميار�ض على نطاق و�ع من جميع �أفر�د �ملجتمع 

�ل�شنو�ت  وبالعك�ض، ويف  �إيل هرمه  من قاعدته 

وهو  �لإن�شان،  �لأخرية كرث �حلديث عن حقوق 

�إقر�ره دوليا  �أقره �لإ�شالم قبل قرون من  مبد�أ 

�لإميان  منطلق  وم��ن  �ملتحدة.  �لأمم  قبل  من 

�إيل  �ل���دول  معظم  ع��م��دت  �لإن�����ش��ان،  بحقوق 

ولي�ض  �لإن�شان،  حلقوق  �لعاملي  �لإعالن  تطبيق 

جمرد �حلديث عنه، لكن هذه �لدول تطبقه �أول 

على مو�طنيها قبل غريهم، حتى �إن جلاأت تلك 

�أي �تفاقية  �إيل �لتحفظ على بع�ض بنود  �لدول 

�أو  �شعبها  م�شالح  مع  تتعار�ض  دولية  حقوقية 

�أولئك  حقوق  على  حفاظا  قيمه،  �أو  معتقد�ته 

�حل�شاري،  وموروثهم  وم�شاحلهم  �ملو�طنني 

وهذ� حق معرتف به لكل �لدول.

ت�شتهدف  �أحيانا  �لعاملية  �حلقوقية  �ملنظمات 

وتزييف  �مل�شتمرة  مبر�قبتها  �ل�شغرية  �ل��دول 

لكن  فيها،  �لإن�شان  حقوق  �أو�شاع  عن  �لتقارير 

�لدول  يف  يجري  عما  تتعامى  �ملنظمات  ه��ذه 

ولأننا  �لإن�شان،  حلقوق  جت��اوز�ت  من  �لكبرية 

�شعب م�شلم، وقد علمنا ديننا �حلنيف �حرت�م 

من  �لنوع  لذلك  للخ�شوع  بحاجة  فل�شنا  �لغري، 

�لبتز�ز �لذي متار�شه تلك �ملنظمات �حلقوقية، 

جمال  يف  حققنا  ومهما  عملنا،  مهما  ون��ح��ن 

نحوز  �أن  ميكننا  ل  �لإن�شان،  حلقوق  �لتطبيق 

على �لر�شى من قبل تلك �ملنظمات �لتي حتاول 

فر�ض و�شايتها على بع�ض �لدول دون وجه حق.

�ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية  �أق��رت  عندما 

)�ليوم �لعاملي حلقوق �لإن�شان( يف �لعا�شر من 

�لقائمني  بخلد  ي��در  مل  1948م  ع��ام  دي�شمرب 

�أقر هذه �حلقوق قبل ما  �لإ�شالم قد  �أن  عليها 

�لتاريخ،  ذلك  من  قرنًا  ع�شر  �أربعة  على  يزيد 

لي�شمن لالإن�شان حريته و�أمنه، وي�شون حقوقه 

يجعل  م��ا  �ل��و�ج��ب��ات  م��ن  عليه  ف��ر���ض  �أن  بعد 

و�لطماأنينة  و�لرخاء،  بال�شعادة  مفعمة  �حلياة 

لذ�ته،  �لإن�شان  �حرت�م  من  �بتد�ء  و�لزده��ار، 

و�نتهاء باحرت�مه لغريه، وما بني هذ� وذ�ك من 

�أمور دينية ودنيوية تتنا�شق مع فطرة �لإن�شان، 

وما جبل عليه من �خلري.

�لإن�شان  ح��ق��وق  م��ب��د�أ  خ�شع  �ل��ت��اري��خ  وع���رب 

�لدينية  �لتعاليم  مع  ين�شجم  بع�شها  لتف�شري�ت 

تريده  م��ا  ين�شجم  وبع�شها  �ل��ع�����ش��ور،  ع��رب 

�ل�شيطرة  يف  �أهد�فها  لتحقيق  �لعظمى  �لقوى 

ما  كل  وتهمي�ض  و�ل�شعوب،  �لأمم  على مقدر�ت 

يتعار�ض مع م�شاحلها، بل و�لق�شاء على كل ما 

يعرت�ض �شبيلها لتحقيق �أهد�فها �مل�شبوهة، غري 

عابئة بالقيم �أو �لأعر�ف �أو �لتقاليد �أو �ملبادئ 

�مل�شروعة،  وحقوقه  �لإن�شان  حرية  ت�شمن  �لتي 

يت�شرت  و�شيلة  �لإن�شان(  )حقوق  �أ�شبحت  حتى 

م�شبوهة،  �أغر��ض  لتحقيق  ي�شعون  من  ور�ءها 

�لقدرة  �أو  �ل�شلطة  من  ميلكون  مبا  مت�شلحني 

�أو  �ح��ت��ج��اج  �أي  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل���ش��ت��ك��ب��ار،  �أو 

�لتجاوز�ت  �أك��رث  فما  تلك   لأغر��شهم  رف�ض 

با�شم  ترتكب  �لتي  و�لنتهاكات  و�لخ��رت�ق��ات 

�لدينية،  للمبادئ  جت��اوز�ت  �لإن�شان؟!.  حقوق 

و�نتهاكات  �لدولية،  لالتفاقيات  و�خ��رت�ق��ات 

حقوق  بعبار�ت  ويت�شدقون  �لأخالقية،  للقيم 

�حلقيقية،  معانيها  من  �أفرغت  �لتي  �لإن�شان 

لتلب�ض ثوبا جديد� هو �أ�شبه باأثو�ب �ملهرجني يف 

كرنفالت �ل�شيا�شة ومهرجاناتها �ملمقوتة، ذ�ت 

�لطابع �ل�شتحو�ذي على كل ما يخدم �أهد�ف ل 

عالقة لها بحقوق �لإن�شان، مبا له من حقوق وما 

عليه من و�جبات.

�جلميع  ول��ك��ن  �لإن�����ش��ان،  ح��ق��وق  �شد  �أح���د  ل 

حتما ���ش��د �لن��ح��ي��از ع��ل��ى ح�����ش��اب �ل��ف��رد يف 

�لتب�ض  �لذين  ف��اإن  �ل�شديد  ولالأ�شف  �ملجتمع، 

ميكن  �أن  من  �أكرث  �مل�شطلح  هذ�  معني  لديهم 

عن  وبع�شهم  جهل  عن  بع�شهم  �إح�شاوؤهم، 

حتما  يقود�ن  �لتجاهل  �أو  �جلهل  هذ�  جتاهل، 

ي�شبه  فيما  و�لن��غ��الق  �لت�شرذم  من  حالة  �إيل 

�لروؤية  فيه  تنعدم  �ل��ذي  �لن��ف��ر�دي  �ل�شجن 

�جلهل  حالة  ويف  �لأم���ور،  حلقائق  �ل�شحيحة 

�لزلل،  باكت�شاف �حلقيقة جتنب مو�طن  ميكن 

مع  تختفي  �حلقيقة  فاإن  �لتجاهل  حالة  يف  �أما 

مرده  للحقيقة  �لتغييب  وه��ذ�  �لإ���ش��ر�ر،  �شبق 

�ملعاقون  قب�شته  يف  يقع  �ل��ذي  �لنف�شي  �لت�شوه 

قلوبهم  ومن يف  �ل�شهرة،  و�لباحثون عن  نف�شيا 

مر�ض.

خا�شة  �لإن�شان،  حقوق  عن  �حلديث  وبتكر�ر 

�لتي  �لعاملية  و�لأ�شابيع  �لأي��ام  عدد  �زد�د  وقد 

كثرية  وهي  �لإن�شان  حقوق  من  بجانب  حتتفي 

ت�شمل يف �ل�شهر �لو�حد �أكرث من منا�شبة وعلى 

مد�ر �لعام.

�لب�شرية  �أن  �إىل  ت�شري  �شحية  ظ��اه��رة  وه��ذه 

كثرية  �جت��اه��ات  يف  م�شارها  لت�شحيح  ت�شعى 

�ل�شلة  �لأمور �حلياتية ذ�ت  بالعديد من  تتعلق 

تلك  لتعد�د  بحاجة  ول�شنا  �لإن�����ش��ان،  بحقوق 

�لأيام و�لأ�شابيع �لعاملية، وما تفرع عنها من �أيام 

و�أ�شابيع �إقليمية يف مناطق كثرية من �لعامل.  

وكل هذه �ل�شلبيات عاجلتها �لتفاقيات �لدولية 

�أو  �لإن�شان،  حلقوق  �لعاملي  �لإع��الن  يف  �شو�ء 

�لإعالن،  ذلك  تدعم  �تفاقيات  من  تبعه  فيما 

وت�شعى لإنقاذ �لب�شرية من ويالتها، وما تتعر�ض 

له من �نتهاكات ترتكب من �لدول �لكربى �لتي 

على  غريها  من  حر�شا  �أكرث  تكون  �أن  يفرت�ض 

يت�شنى  وكيف  �لإن�شان،  حقوق  مبادئ  تطبيق 

لها ذلك ما د�مت تقدم �لدليل تلو �لدليل على 

�نتهاك حقوق �لإن�شان يف �أكرث من موقع، وتذيق 

يذوقها  �أن  قبل  دن��ي��اه  يف  جهنم  ن��ار  �لإن�����ش��ان 

على  حتى  �عتد�ء�تها  يف  وتتمادى  �آخ��رت��ه،  يف 

�أخطار� جديدة تهدد �حلياة،  لت�شيف  �لطبيعة 

وحتيط بالإن�شان �إحاطة �ل�شو�ر ياملع�شم، وهي 

دول مطمئنة �إىل �أن يد �لعد�لة لن تطالها، بعد 

�أن نتفت ري�ض �لعد�لة ورفعت �شعار�تها دون �أن 

تطبقها، وما بني �لطرح حلقوق �لإن�شان و�لو�قع 

�لذي يعي�شه هذ� �لإن�شان تظل �لهوة �شحيقة، ما 

مل تلتزم كل �لدول بالتفاقيات �لدولية، وتطبق 

حتقق  وبذلك  جتاهل،  �أو  مماطلة  دون  بنودها 

�لكرمية  �حل��رة  �حلياة  يف  �أحالمها  �لب�شرية 

حلم  وه��و  ��شتثناء،  دون  و�ل�شعوب  �لأمم  لكل 

جميل ميكن �أن يتحقق �إذ� تخلت �لدول �لكربى 

جانب  �إىل  ووقوفها  وغطر�شتها  جربوتها  عن 

�لظامل، بدل �ملظلوم.    

يريدها  ك��م��ا  ل  �لإن�������ش���ان،  ح��ق��وق  م���ع  ن��ح��ن 

�أجله، هذ� ما  ولكن كما و�شعت من  �لآخ��رون، 

يجب �أن نحاول �لتنويه عنه دوما وبالأخ�ض يف 

�ليوم �لوطني حلقوق �لن�شان و�لذي  ي�شادف 

�حلادي ع�شر من نوفمرب من كل عام.

بقلم: د. كلثم جرب الكواري

الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم العلوم الجتماعية- جامعة قطر

حقوق االنسان والواقع
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نعي�ض �ليوم يف جمتمع �ملعلومات .. وعن طريق 

هذه �ملعلومات يتعرف �ملجتمع على �حلقائق �لتي 

من  �ملعروفة  �لت�شال  و�شائل  طريق  عن  ت�شل 

خالل �لتكنولوجيا �حلديثة .. ذلك �أن �ملعلومات 

عنها  غنى  ل  �ل��ت��ي  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لعنا�شر  م��ن 

�ليومية  حياتنا  يف  منار�شه  ن�شاط  �أي  يف  �ليوم 

�أو  �لع�شكرية  �أو  �ل�شيا�شية  �أو  �لقت�شادية  �شو�ء 

�لعلمية  �أو  �لرتفيهية  �أو  �لجتماعية  �أو  �لثقافية 

.. و�ملعلومات ت�شكل دور� �أ�شا�شيا يف حياة �لنا�ض 

�لعلمية  للمادة  �خلام  �ملادة  لكونها  و�ملجتمعات 

كما  �ل�شحيحة  �ملعلومات  ميلك  فمن   .. د�ئما 

هذ�  يف  و�ل�شيطرة  �لقوة  عنا�شر  ميلك  يقال 

كل  يف  �لعلم  على  يقوم  و�ل���ذي  �ملتغري  �ل��ع��امل 

�شيء ..وجمتمع �ملعلومات �لذي نعي�ض فيه �ليوم 

�لذي  �ل�شناعي  للمجتمع  �لبديل  �ل���ش��م  ه��و 

ل�شناعة  �أ�شبح  .. حيث  �ل�شابق  �شائد� يف  كان 

حيث  �ل���دول  ب��ني  �قت�شاديا  وزن���ا  �مل��ع��ل��وم��ات 

�لثقيلة  �ل�شناعات  مكان  حتل  �أن  ��شتطاعت 

و�لتحويلية ، فاأ�شبحت ت�شغل �ملكانة �لأوىل نظر� 

لأهميتها .. فظهر م�شطلح » تفجر �ملعلومات » 

�لذي �شاهم م�شاهمة كبرية يف �لنمو �لكبري يف 

بل  �لإنتاج  هذ�  وت�شتت  �لفكري  �لإنتاج  حجم 

وز�د من تنوع وتعدد �أ�شكال وم�شادر �ملعلومات 

.. فاأ�شبحنا نعي�ض يف قرية �شغرية ، وتكنولوجيا 

حديثة ومتطورة .

�لإن�شانية  �خلربة  حمور  هو  �لت�شال  كان  و�إذ� 

من  �أك���رث  �لق�����رت�ب  �ىل  ب��ح��اج��ة  ه��ن��ا  فنحن 

�ملعلومات وتدفق هذه �ملعلومات ... ومع �لتطور 

وظهور  �للكرتونية  �لإع��الم  و�شائل  يف  �لهائل 

ظو�هر  م��ن  �أ�شبحت  �ل��ت��ي  �لرقمية  �لثقافة 

�لت�شال �أ�شبحت هذه �لو�شائل توؤثر تاأثري� قويا 

على �ملجتمعات �لتي ت�شتقبل هذه �ملعلومات .

�إثارة  �إىل  �حلديثة  �لتكنولوجيا  ظهور  �أدى  وقد 

و�ل�شتن�شاخ  باحلقوق  تتعلق  هامة  ق�شايا  عدة 

و�لتعدي على حقوق �لغري وعدم وجود ر�دع ملن 

ي�شعى للقر�شنة عرب �لنرتنت ب�شكل خا�ض ولعل 

�أبرز هذه �لق�شايا :

و�أ�شاليب  �لغري  بحقوق  تتعلق  �لتي  �لق�شايا 

�لن�شخ غري �ل�شرعية من خالل �لرب�مج و�لكتب 

و�مل�شرحية  و�ل�شينمائية  �لغنائية  و�لأع��م��ال 

�لدول يف  ياأتي دور  ، وهنا  و�لق�ش�ض و�لأ�شعار 

وق�شية   .. و�لنا�شرين  للموؤلفني  �حلماية  توفري 

و�شائل  تنظيم  وق�شية   .. �خل�شو�شية  حماية 

�لتكنولوجيا �حلديثة .. وق�شية �ملعلومات كملكية 

�لدول  على  �ل�شغط  وق�شية ممار�شة   .. خا�شة 

ب�شبب �خللط �لناجت عن �شرعة �لأخبار .

يف  �جل��دل  بع�ض  تثري  ت��ز�ل  ل  �لق�شايا  وه��ذه 

�ملجتمعات �لعربية ب�شكل خا�ض و�لعاملية ب�شكل 

عام ، ب�شبب �شياع حقوق �لغري و�لت�شوي�ض �لذي 

حدث نتيجة �ل�شرعة يف نقل �لأخبار ، و�أ�شبحت 

�حلاجة �شرورية لتنظيم هذه �لو�شائل �حلديثة 

مبا يلبي رغبات �لأفر�د و�ملجتمعات ، وي�شهم يف 

ت�شخري خدمة و�شائل �لإعالم بال�شكل �ل�شحيح 

ت��دور يف خميلتنا  ل  �لتي  �لأم��ور  تكون من  وقد 

تطور  من  �مل�شتقبل  يف  يحدث  قد  ما  هو  �لآن 

غاية  يف  عامل  وه��و  �لإع���الم  و�شائل  يف  وتغري 

�لأهمية وهو ما قد يرتبط بالتغري �لد�ئم ل�شلوك 

�لب�شر ، ومن هنا فال بد لنا د�ئما من ��شت�شر�ف 

�مل�شتقبل .

وبيئة �لقرن �حلادي و�لع�شرين �شتو�جه �لكثري 

�شيطر�أ  �لذي  �لتطور  خالل  من  �لتحديات  من 

بع�ض  لها  و�شتكون   ، �لت�شال  تكنولوجيا  على 

تكري�ض  ومنها  و�ل�شيا�شية  �لجتماعية  �لآث��ار 

باأنو�عها  �لت�شال  لو�شائل  و�لندماج  �لهيمنة 

�جلديدة  �ملخرتعات  ظهور  خالل  من  �ملختلفة 

وت�شهم  �لزمن  ت�شابق  �لتي  �لعلمية  و�لبتكار�ت 

�لأف���ر�د  ح��اج��ات  تلبية  �مل��ع��رف��ة يف  �إت��اح��ة  يف 

و�ملجتمعات وبخا�شة د�خل منازلهم .

 �أ�شتاذ �لإعالم �مل�شاع��د / جامع��ة قط��ر

r.s.alkuwari@ hotmail.com

الدور اإلعالمي في حماية حقوق االنسان

»احللقة الثانيةٍ «

بقلم : الدكتور / ربيعــة بن صباح الكواري 
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العدد السادس يناير 2009

�لإج����ر�ء�ت  م��ن  قطر  �شل�شلة  دول���ة  �عتمدت 

�ملطلوبة  و�ل��وق��اي��ة  �حلماية  لتحقيق  �ل��ر�دع��ة 

متهيد�  يعد  بالب�شر  مما  �لجت��ار  ظاهرة  جتاه 

ل�شدور قانون  خا�ض مبكافحة  �لجتار بالب�شر 

من  �لقطرية  �لعديد  �لت�شريعات  وقد  ت�شمنت 

�أهمية �لإن�شان ورعايته  �أكدت على  �ملو�د  �لتي  

و�شمان حقوقه و�شون كر�مته و�لت�شدي بحزم 

ملحاربة جر�ئم �لجتار بالب�شر من خالل �لعديد 

من �لت�شريعات �لنافذة و�لتي ترتجم يف جمملها 

�لرفيعة  و�لأخالقية  �لإن�شانية  و�لقيم  �ملبادئ 

�ل�شمحاء  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  م��ن  �مل�شتمدة 

و�لقيم �لأ�شيلة للمجتمع �لقطري ومن �أهم هذه 

�لت�شريعات :

 )11( رقم  القطري  العقوبات  قانون   -  1

�لعديد  يف  �لقانون  هذ�  ن�ض  2004م:  ل�سنة 

من مو�ده على حماية �لن�شاء و�لأطفال ومعاقبة 

�مل���ر�أة  بحق  ج��ر�ئ��م  يرتكبون  �ل��ذي��ن  �جل��ن��اة 

�إجبارها  �أو  حقوقها  على  جتاوز  �أو  و��شتغاللها 

ويخد�ض  كر�متها  من  يحط  بعمل  �لقيام  على 

حياءها �أو قتلها عمد�، كما ت�شمنت �لعديد من 

بالب�شر وحالته  ن�شو�شه على مكافحة �لجتار 

�ملختلفة وجترميها �إذ ت�شمنت �لن�شو�ض �ملو�د: 

)296، 298، 318، 321، 322( �إنز�ل عقوبات 

باأنو�عها  �جلر�ئم  هذه  مرتكبي  بحق  �شارمة 

�ملختلفة �شو�ء �أكان ذلك باحلب�ض �أو �لغر�مة �أو 

كليهما وب�شكل م�شدد.

2 - قانون العمل القطري رقم )14( ل�سنة 

2004م : عالج هذ� �لقانون �أمور� عديدة تتعلق 

بتنظيم �لعمل و�شمان حقوق �لعمال وو�جباتهم 

ومكافاآتهم  و�أجورهم  عملهم  �شاعات  وحتديد 

كما ت�شمن �أمور� تتعلق بحظر ت�شغيل �لأحد�ث 

�شلبية  تاأثري�ت  لها  خطرية  �أعمال  يف  و�لن�شاء 

كما  و�لنف�شية.  و�لبدنية  �ل�شحية  حالتهم  على 

عالج  قانون  �لعمل يف �ملو�د )93-98( م�شاألة 

على  و�لتاأكيد  و�أجورها  وحقوقها  �مل��ر�أة  ت�شغيل 

ت�����ش��اوي �مل����ر�أة م��ع �ل��رج��ل يف �لأج����ر، وحظر 

�ل�شاقة  �أو  �خلطرة  �لأعمال  يف  �لن�شاء  ت�شغيل 

�أو �ل�شارة بهن �شحيا و�أخالقيا، و�شمان حقوق 

�ملر�أة ومتتعها باإجاز�ت �لو�شع و�لأمومة وباأجر 

كامل ومنحها يوميا �شاعة للر�شاعة وملدة �شنة، 

�إنهاء  جو�ز  وعدم  عملها  من  جزء�  و�حت�شابها 

�أو  زو�ج��ه��ا  ب�شبب  �مل���ر�أة  لعمل  �لعمل  �شاحب 

�أمور  توفري  �لإج��ازة، ف�شال عن  على  ح�شولها 

لها  �ملنا�شبة  �لعمل  بيئة  بتوفري  تتعلق  �أخ��ري 

�شحيا ونف�شيا.

ب�ساأن   2002 ل�سنة   )17( رقم  قانون   -  3

حماية املجتمع: وتت�شمن �أحكامه �لإجر�ء�ت 

�جلنائية ب�شاأن �جلر�ئم �ملتعلقة باأمن �لدولة �أو 

�أو �لآد�ب �لعامة، مما  �أو خد�ض �حلياء  لعر�ض 

قد  جت��اوز  �أي  من  �ملجتمع  لأف��ر�د  حماية  يوفر 

وحريتهم  �شمعتهم  على  �شلبا  ويوؤثر  عليهم  يقع 

�ل�شخ�شية.

2006م:  ل�شنة   )22( رق��م  �لأ���ش��رة  قانون   -  4

يعالج هذ� �لقانون �لدعاوى و�ملنازعات �ملختلفة 

�لتي تتعلق مب�شائل �لأ�شرة عامة و�ملر�أة خا�شة 

�لزوجني  و�أهلية  و�حل�شانة  )�ل��رتك��ات  ب�شاأن 

و�لر�شاع  �لن�شب و�مل�شاهرة  ب�شبب  و�ملحرمات 

و�لولية يف �لزو�ج و�لكفاءة يف �لزو�ج و�ل�شهادة 

يف �لزو�ج و�أحكام �ملهر ومنازعات �ملهر و�جلهاز 

و�لطالق  �لأق��ارب  ونفقة  �ل��زو�ج  و�أن��و�ع  و�ملتاع 

وحالته  و�لإرث  و�ل��ولي��ة  و�لأه��ل��ي��ة  و�لتفريق 

وغريها.

5 - قانون ال�سمان الجتماعي رقم )38( 

�شبكة  ي��وف��ر  �ل��ق��ان��ون  1995م.وه������ذ�  ل�سنة 

�خلا�شة  �لحتياجات  ول��ذوي  �جتماعي  �أم��ان 

نقدي  ب���دل  ب�شكل  �إع��ان��ة  ���ش��رف  ط��ري��ق  ع��ن 

و�لأر�مل  �لن�شاء  و�إعانة  �ملحتاجني  لالأ�شخا�ض 

وغريه  و�أ�شرهم  �ملعاقني  و�لأطفال  و�ملطلقات 

من �مل�شاعد�ت �لخرى.

ملكافحة  الوطني  املكتب  باإن�ساء  قرار   -  6

2005م  ل�سنة   )8( رقم  بالب�سر  الجت��ار 

�لأ�شرة  ل�شوؤون  �لع��ل��ى  �ملجل�ض  ع��ن  �ل�شادر 

و�أه��د�ف��ه  �ملكتب  �خت�شا�شات  ينظم  �ل���ذي 

وجمالت عمله وهيكله �لتنظيمي وتن�شيق تعاونه 

�حلكومية  وغري  �حلكومية  �ملعنية  �جلهات  مع 

بالب�شر  �لجت���ار  مكافحة  �أج��ل  م��ن  �ل��دول��ة  يف 

�لد�ر  على  و�إ�شر�فه  و�أ�شكاله،  حالته  بجميع 

له  �لتابعة  �لإن�شانية  و�لرعاية  لالإيو�ء  �لقطرية 

�لجتار  �شحايا  ورعاية  ب��اإي��و�ء  تخت�ض  و�لتي 

�ملنازل  وخ��دم  و�لن�شاء  �لأط��ف��ال  م��ن  بالب�شر 

طبقا  لهم  �مل�شاعدة  وتقدمي  حكمهم  يف  وم��ن 

�جل �حل�شول  ومعاونتهم من  �لدولية  للمعايري 

تاأهيلهم وتعافيهم �شحيا  و�إعادة  على حقوقهم 

ونف�شيا لإدماجهم يف �ملجتمع.

ظاهرة الجتار بالب�سر

�أ�شبحت  من  بالب�شر  �أن ظاهرة �لجتار  يذكر  

�ملجتمعات  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  �ل��ت��ح��دي��ات 

يف  جر�ئمها  �أخ��ذت  و�لتي  �ملعا�شرة  �لإن�شانية 

�لنمو و�لزدياد ب�شكل مطرد على م�شتوي �لعامل 

�لثالث  �مل��رك��ز  حتتل  جت��ارت��ه��ا  �أ���ش��ح��ت  حيث 

لالأرباح  نتيجة  و�ملخدر�ت  �ل�شالح  جت��ارة  بعد 

و�ل�شبكات  �لع�شابات  جتنيها  �لتي  �لفاح�شة 

�لإجر�مية �لتي تقف ور�ءها.

�ملتحدة  بالأمم  �ملعنية  �ملنظمات  تقارير  وت�شري 

�لجت��ار  ع��ن  �لناجمة  �لأرب����اح  م��ع��دل  �أن  �إيل 

بالب�شر يقدر ب�شبعة باليني دولر �أمريكي �شنويا 

جتنيها ع�شابات �جلرمية �ملنظمة و�لتي يقع يف 

بر�ثنها 4 ماليني �شحية.

�إيل  �لدولية  �لعمل  منظمة  تقارير  ت�شري  كما 

يقعون ك�شحايا  12 مليون �شخ�ض  �أكرث من  �أن 

باأجر  �أكانت  �شو�ء  �ل�شخرة  �أو  �لق�شرية  للعمالة 

�أو بدون �أجر .وفقا للتعريفات �لدولية �ل�شادرة 

عن �لأمم �ملتحدة فاإن �لجتار بالب�شر هو جتنيد 

��شتقبالهم  �أو  �إي��و�وؤه��م  �أو  نقلهم  �أو  �أ�شخا�ض 

غري  �أو  ��شتعمالها  �أو  بالقوة  �لتهديد  بو��شطة 

ذلك من �أ�شكال �لق�شر �أو �لختطاف �أو �لحتيال 

�أو �خلد�ع �أو ��شتغالل حالة �ل�شعف �أو باإعطاء 

�أو تلقي مز�يا لنيل مو�فقة �شخ�ض له �ل�شيطرة 

لأعمال  �ل�شتغالل  بغر�ض  �آخ��ر،  �شخ�ض  على 

كدعارة �لغري �أو �ل�شتغالل �جلن�شي �أو �ل�شخرة 

�ملمار�شات  �أو  �ل�شرتقاق  �أو  ق�شر�  �خلدمة  �أو 

�ل�شبيهة بالرق �أو �ل�شتعباد �أو نزع �لأع�شاء

وت�شري تقارير منظمة �ليوني�شيف �إيل �أن هناك 

�ألف طفل وطفلة يجربون  حو�يل مليون ومائتي 

على �لبغاء �شنويا بالإ�شافة �إيل ذلك فاإن هناك 

�أعد�د� متز�يدة من �لن�شاء بالآلف يتم �إغو�ئهن 

يوميا للدخول يف عامل جتارة �جلن�ض �ل�شياحية 

�لبطالة  م��ن  يعانني  �ل��الت��ي  �لن�شاء  وبخا�شة 

�لقت�شاد  من  �نتقلت  و�أخ��ري  فقرية  بلد�ن  يف 

دول  من  عدد  مثل  �ل�شوق  �قت�شاد  �إيل  �ملوجه 

�إذ  �لالتينية  �أمريكا  دول  بع�ض  ،و  �أ�شيا  جنوب 

�أوربا و�آ�شيا و�أمريكا  يتم نقل هوؤلء �لن�شاء �إيل 

بني  .وم��ن  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  وب��ل��د�ن  �ل�شمالية 

�مل�شروعة  غري  �لتجارة  بتلك  �ملرتبطة  �ملخاطر 

تعد  �لتي  �لإجر�مية  �مل�شاريع  بع�ض  هناك  �أن 

�أكرث ربحا وتت�شل ب�شكل وثيق بها وهي عمليات 

غ�شل �لأمو�ل وتهريب �ملخدر�ت وتزوير �لوثائق 

�لوثيقة  رو�بطها  عن  ف�شال   ، �لب�شر  وتهريب 

�لجتار  م�شكلة  �زد�دت  وقد  �لإره��اب  بعمليات 

�لظروف  منها  متعددة  لأ�شباب  تفاقما  بالب�شر 

�لجتماعية و�لقت�شادية �أو �لبيئية �أو �ل�شيا�شية 

و�لكو�رث  و�ل��ن��ز�ع��ات  ب��احل��روب  تتعلق  �ل��ت��ي 

�لطبيعية �أو �لفقر ، وتعد جر�ئم �لجتار بالب�شر 

من �جلر�ئم �لدولية �ملنظمة �لعابرة �أو ميكن �أن 

نطلق عليها غري �لوطنية.

�خلطرية  �لظاهرة  هذه  على  يرتتب  ملا  ونتيجة 

من �آثار ج�شيمة تقع على �شحايا �لجتار بالب�شر 

وخدم  �ملهاجرة  و�لعمالة  و�لأطفال  �لن�شاء  من 

�ملنازل ومن يف حكمهم فقد �عتمدت دول �لعامل 

و�لعالجية  �لوقائية  �لإج�����ر�ء�ت  م��ن  �لعديد 

بح�شم  لها  و�لت�شدي  �لظاهرة  ه��ذه  ملكافحة 

من خالل �عتماد كل �ل�شبل و�لأ�شاليب �ملتاحة، 

�لدولية  �لإن�شانية  �ملنظمات  تبذله  عما  ف�شال 

ومتو��شلة  طيبة  من جهود  �ملخت�شة  و�لإقليمية 

ملعاونة �لدول يف هذ� �ملجال .

بانتظار اإقرار قانون  ملكافحة الجتار بالب�سر

الدوحة- ال�سحيفة

الت�سريعات القطرية ت�سدت للظاهرة 
وواجهت املخالفن بعقوبات رادعة ..
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اأ ل ع م ل ل ه

ح ح ل اأ ل ل اأ

اأ ر ح ق و اأ ل

ل م ي د و ل ن

ج ع ل ه ت اأ ق

م اأ ع اأ اأ ن اأ

ي م ي و ن �س ب

ع ر ق ي ة اأ اأ

ح ق اأ ح د ن ت

�ل�شبكة  و�ملوجودة د�خل  �لآتية  �لكلمات  ��شطب 

�أو عك�شية  ر�أ�شية  �أو  �أفقية  كانت  �شو�ء  �ل�شود�ء 

�أو مائلة يف جميع �لجتاهات ، ويف �لنهاية �شوف 

كلمة  منها  تتكون  مرتبة  ح��روف  ع��دة  تتبقى 

�ل�شر : حرية- �جلميع – �لنقابات– لالإن�شان- 

حق-�لدول-  عرقية-  حريات-  معه-  خ��الل- 

له- و- مع – اأن – �أحد- �لعمل .

حرف   7 من  ال�ضر  كلمة  تتكون 

الإن�ضان  حلقوق  م��رادف  وه��ي 

الأ�ضا�ضية ...

تســـالي !!
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