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كلمة التحرير

يف  اجلديدة  امل�صطلحات  من  ال�صمويل  التعليم 

الدولية  املنظمات  ت�صعى  التي  الرتبوي,  املجال 

وغريهما  للرتبية  الدويل  واملكتب  اليون�صكو  مثل 

بالرتبية  املعنية  الدولية  واملنظمات  املوؤ�ص�صات  من 

والتوعية  بها  واللتزام  تاأكيدها  على  والتعليم 

مبدلولها من خالل العديد من املوؤمترات والندوات 

واحللقات النقا�صية .

الذي  التعليم  ذلك  ال�صمويل  بالتعليم  ويق�صد 

كافة  يغطي  �صاماًل  نظاماً  يكون  اأن  اإىل  ي�صعى 

مع  يتوافق  مبا  فعالة  ب�صورة  والفئات  الأطفال 

ذلك  فهو   , واحتياجاتهم  واإمكانياتهم  ظروفهم 

معاقني  من  املهم�صة   الفئات  يخدم  الذي  التعليم 

وفتيات  التعلم  يف  �صعوبات  واأ�صحاب  وموهوبني 

ون�صاء وكذلك ال�صباب الذين مل يلتحقوا بالتعليم 

) حمو الأمية ( بالإ�صافة اإىل الأطفال يف املناطق 

العرقية  والأقليات  والفقراء  واملحرومني  النائية 

واللغوية والدينية . 

حقوق  من  اأ�صا�صياً  حقاً  يقر  الذي  التعليم  وهذا 

وطنية  وت�صريعات  �صيا�صات  وجود  يتطلب  الإن�صان 

كافة  بني  بناء  وتعاون  �صراكة  اإىل  يحتاج  اأنه  كما 

الأطراف املعنية بالعملية التعليمية لأنه ي�صعى اإىل 

توفري احلق يف التعليم لكافة الفئات وال�صرائح يف 

كل مكان من عاملنا املعا�صر . 

ونحن يف دولة قطر, بوعي وروؤية قيادتنا الر�صيدة 

النوع من  – هذا  تعاىل  – بتوفيق من اهلل  نحقق 

الأ�صا�صي  احلق  هذا  خالله  من  ونقر  التعليم 

اإقراره  اإىل  طويلة  �صنوات  منذ  الدولة  �صعت  الذي 

تام  واإدراك  كامل  بوعي  متكامل  ب�صكل  وحتقيقه 

وبقناعة تامة لأن اإقرار ذلك احلق هو �صبيل التقدم 

والتنمية امل�صتدامة .

يف  وتطبيقاًً  م�صطلحاً  ال�صمويل  التعليم  اإقرار  اإن 

مراعاة  مدى  على  حقيقي  موؤ�صر  هو  قطر  دولة 

, ومن  التعليمي  املجال  الإن�صان يف  الدولة حلقوق 

الداخلي يف  امل�صتوى  على  ارتقائها  تاأكيد مدى  ثم 

هذا املجال , وانطالقها اخلارجي كذلك اإىل تقدمي 

على  ملعاونتها  الدول  من  للعديد  املادي  الدعم 

�صيوع  على  وحر�صها  لالآخرين  التعليم  حق  اإتاحة 

الإن�صان يف هذا املجال احليوي الذي ميكن  حقوق 

حلقوق  ال�صاملة  الآفاق  اإىل  النطالق  خالله  من 

تام  بوعي  احلقوق  تلك  وتطبيق  واإقرار  الإن�صان 

والتزام متكامل . 

الدكتورة  حمدة السليطي 
م�صاعد مدير هيئة التقييم

املجل�س الأعلى للتعليم
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مما الشك فيه ان االنسان هو محور الكون الذي تدور 
اخلالق  ومكان، ووهبه  زمان  كل  في  االشياء  كل  حوله 
العقل متييزًا وتكرميًا له عن سائر املخلوقات كي  نعمة 
الى االدراك والعلم واملعرفة مبا يحيط  يكون وسيلته 
به وما سخر له من اشياء، ولن يتأتى ذلك بغير التعليم 

الذي كان وسيبقى مدخل اإلنسانية إلى املعرفة.
السماوية جميعها –وفي مقدمتها  الشرائع  وقد حثت 
الشريعة االسالمية السمحاء على أهمية العلم في حياة 
كل  على  فريضة  العلم  طلب  من  وجعلت  االنسان 
مسلم، وورد في شأن ذلك العديد من اآليات بالقرآن 
الكرمي والذي كان أول ما أنزل من أياته قوله تعالى »إقرأ 
باسم ربك الذي خلق، خلق االنسان من علق، إقرأ 
وربك االكرم، الذي علم بالقلم، علم االنسان مالم 
العديد  الشريفة  النبوية  باألحاديث  ورد  كما  يعلم«، 
مما يحث على فضل العلم ومكانة العلماء، ومنها قول 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم »طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة«، وقوله صلى اهلل عليه وسلم 

»إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم«.
من  كحق  التعليم  في  للحق  البالغة  لألهمية  ونظرًا 
حقوق  سائر  على  وتأثيره  وارتباطه  االنسان  حقوق 
االنسان وحرياته فقد أكدت عليه العديد من املواثيق 
بحقوق  املتعلقة  الدولية  والعهود  واالعالنات 

االنسان، 
حقوق  من  كحق  التعليم  في  للحق  تناولنا  وفي 
بالتعليم،  املقصود  لبيان  يلي  فيما  سنعرض  اإلنسان 
التعليم ودوره في حياة اإلنسان، ثم نعرض  وأهمية 
احلق  من  اإلنسان  الدولية حلقوق  املواثيق  ملوقف 
في التعليم وأهداف التعليم وأغراضه حسبما وردت 
قطر  دولة  جهود  استعراض  وأخيرًا  املواثيق،  بهذه 
بشأن توفير احلق في التعليم لكل من يخضع للوالية 

القانونية لها، وذلك على النحو اآلتي: 

املقصود بالتعليم
يق�صد بالتعليم ب�صفة عامة ذلك الن�صاط الذي يهدف اإىل تطوير 

املعرفة والقيم الروحية والفهم والإدراك الذي يحتاج اإليه الفرد يف 

كل مناحي احلياة, اإ�صافة اىل املعرفة واملهارات ذات العالقة مبجال 

اأو مو�صوع معني.

ويك�صف ا�صتقراء املواثيق املتعلقة بحقوق الإن�صان عن اأن م�صمون 

الأ�صا�صي  التعليم  يف  اإن�صان  كل  حق  ي�صمل  التعليم  يف  احلق 

التعليم يف  اإلزامية وجمانية  التاأكيد على �صرورة  »البتدائي« مع 

هذه املرحلة, واحلق يف التعليم الثانوي, مبا يف ذلك التعليم التقني 

واملهني, واحلق يف التعليم العايل, واحلق يف حرية التعليم باإحرتام 

حرية الآباء والأو�صياء يف اختيار نوع التعليم.

أهمية التعليم
بناء  يف  الرئي�صية  الأعمدة  اأحد  كان  التعليم   اأن  يف  �صك  من  ما 

احل�صارة الإن�صانية على مدى الأزمنة والع�صور وهو اأهم الو�صائل 

الركائز  واأحد  املتكاملة,  الإن�صانية  ال�صخ�صية  لبناء  الالزمة 

الرئي�صية للنهو�س بالدول وبلوغ غاياتها يف التقدم والرتقاء, حتى 

اأ�صحى رقي ال�صعوب يقا�س مبدى تقدم العلم فيها.

ولأهمية التعليم اأ�شباب واأوجه عديدة ميكن اإبراز 

اأهمها فيما يلي:

- اأنه الو�صيلة الرئي�صية لإدراك الإن�صان ومعرفته بطبيعة ما حوله 

من اأ�صياء.

تنمية  للفرد من  يوفره  املتكاملة مبا  الإن�صانية  ال�صخ�صية  بناء   -

من  يعرت�صه  ما  ومواجهة  القرار  واتخاذ  التفكري  على  القدرة 

عقبات 

- تنمية القدرة على البتكار والإبداع والتخيل و�صعة الأفق.

من  العديد  يف  باملعلومات  واإملامه  الفرد  معارف  دائرة  تو�صيع   -

املجالت 

- تهيئة القدرة على ا�صتثمار وتوظيف الإن�صان لطاقاته ومهاراته.

اإ�صافة اإىل ما تقدم, تكمن الأهمية اخلا�صة للحق يف التعليم كحق 

من حقوق الإن�صان  يف ارتباطه الوثيق ب�صائر احلقوق واحلريات, 

وذلك بتاأثريه الوا�صح يف توعية الإن�صان بحقوقه وحرياته, وال�صبل 

لنتهاك  تعر�صه  حالة  واحلريات  احلقوق  هذه  حلماية  الالزمة 

ي�صتطيع  لن  وحرياته  حقوقه  يجهل  الذي  فالإن�صان  منها,  اأي 

التعليم  يف  احلق  يتيحه  عما  ف�صاًل  منها,  اأي  حماية  بال�صرورة 

لالإن�صان من تهيئة القدرة على التمتع الأمثل بكافة حقوقه املدنية 

وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية.

ملف العدد

احلق في التعليم
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موقف املواثيق الدولية حلقوق 
اإلنسان من احلق في التعليم

كفلت العديد من املواثيق والإعالنات والعهود والتفاقيات الدولية 

املتعلقة بحقوق الإن�صان احلق يف التعليم لكل اإن�صان, و�صن�صري فيما 

يلي لأهم هذه املواثيق على النحو الآتي:- 

- الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان :

ال�صاد�صة  املادة  يف   1948 لعام  الإن�صان  حلقوق  العاملي  الإعالن  اأكد 

ويجب  التعليم,  يف  احلق  �صخ�س  »لكل   : اأن  على  منه  والع�صرين 

التعليم  باملجان, وان يكون  والأ�صا�صية  الأوىل  اأن يكون يف مراحله 

يي�صر  واأن  واملهني  الفني  التعليم  اأن يعمم  اإلزاميا, وينبغي  الأويل 

وعلى  للجميع  التامة  امل�صاواة  قدم  على  العايل  للتعليم  القبول 

اأ�صا�س الكفاءة«.

- العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية 

والثقافية:-

القت�صادية  للحقوق  الدويل  العهد  ع�صرة من  الثالثة  املادة  اأكدت 

والجتماعية والثقافية على اأنه »تقر الدول الأطراف يف هذا العهد 

بحق كل فرد يف الثقافة, واأن اإعمال هذا احلق يقت�صى.. 

1- وجوب جعل التعليم البتدائي اإلزامياً ومتاحاً للجميع باملجان, 

ذلك  يف  مبا  املختلفة  اأ�صكاله  يف  الثانوي  التعليم  جعل  وجوب   -2

بكل  للجميع  ومي�صوراً  متاحاً  واملهني  الفني  الثانوي  التعليم 

الو�صائل املنا�صبة.

3- وجوب جعل التعليم العايل كذلك مي�صوراً للجميع على اأ�صا�س 

الكفاءة بكل الو�صائل املنا�صبة.

4- وجوب ت�صجيع التعليم الأ�صا�صي وتكثيفه بقدر الإمكان.

امل�صتويات  كافة  على  املدر�صي  النظام  تطوير  متابعة  وجوب   -5

وحت�صني الأحوال املادية للهيئة التعليمية ب�صكل م�صتمر.

كما توؤكد املادة الرابعة ع�صرة من العهد على تعهد الدول الأطراف 

وذلك  البتدائي  التعليم  وجمانية  اإلزامية  بكفالة  العهد  هذا  يف 

بتبني خطة عمل مف�صلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي ملبداأ اإلزامية 

وجمانية التعليم للجميع.

-اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989:-

اأكدت املادة الثامنة والع�صرون من اتفاقية حقوق الطفل على ذات 

املعلومات  جعل  �صرورة  على  التاأكيد  اإىل  اإ�صافة  ال�صابقة  املبادئ 

واملبادئ الإر�صادية والرتبوية واملهنية متوافرة جلميع الأطفال ويف 

املنتظم يف  لت�صجيع احل�صور  الالزمة  التدابري  واتخاذ  متناولهم, 

املدار�س والتقليل من معدلت ترك الدرا�صة.

وتعزيز وت�صجيع التعاون الدويل يف الأمور املتعلقة بالتعليم بهدف 

اإىل  الو�صول  وتي�صري  والأمية  اجلهل  على  الق�صاء  يف  الإ�صهام 

املعرفة العلمية والتقنية وو�صائل التعليم احلديثة.

اأهم املبادئ الدولية ب�شاأن احلق يف التعليم:-

من ا�صتقرار املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�صان يت�صح اأن اأهم 

مات�صمنته من مبادئ ب�صاأن احلق يف التعليم يتمثل فيما يلي:-

- اإلزامية وجمانية التعليم الأ�صا�صي.

اأو  اأو اجلن�س  الدين  اأ�صا�س  التعليم على  التمييز يف ميدان  - عدم 

العرق اأو الإعاقة.

- جعل التعليم العايل متاحاً وممكناً مع اللتزام يف ذلك مبعايري 

الكفاءة والعدالة وامل�صاواة.

- توفري فر�س التعليم التي تالئم روح الع�صر مع مراعاة معايري 

حقوق الإن�صان ومبادئ العدل وال�صلم.

- حرية اأولياء الأمور يف اختيار نوع التعليم املالئم لأبنائهم.

أهداف التعليم وأغراضه 
وفقًا للمعايير الدولية للحق 

في التعليم:-
توؤكد املادة ال�صاد�صة والع�صرون من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان 

اإىل  الرتبية  تهدف  اأن  »يجب  اأنه  على  منها  الثانية  الفقرة  يف 

الإن�صان  تعزيز احرتام  كاماًل, واىل  اإمناًء  الإن�صان  اإمناء �صخ�صية 

بني  وال�صداقة  والت�صامح  التفاهم  وتنمية  الأ�صا�صية  واحلريات 

جميع ال�صعوب واجلماعات العن�صرية اأو الدينية..«

الدويل  العهد  من  ع�صرة  الثالثة  املادة  املعنى  ذات  على  اأكدت  كما 

الدول  »تقر  بقولها  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  للحقوق 

الأطراف بحق كل فرد يف الثقافة والتي يجب اأن توجه نحو التنمية 

ال�صاملة لل�صخ�صية الإن�صانية واإحرتام الكرامة الإن�صانية وحقوق 

التفاهم والت�صامح وال�صداقة  الأ�صا�صية وتعزيز  الإن�صان وحرياته 

بني جميع الأمم.

والجتماعية  القت�صادية  باحلقوق  املعنية  للجنة  تقرير  ويف 

القت�صادية  للحقوق  الدويل  العهد  عن  املنبثقة  والثقافية 

احلادية  الدورة  يف  اأ�صارت   1966 لعام  والثقافية  والجتماعية 

اإىل  »اأن وجوب توجيه التعليم  اأنها ترى  اإىل   1999 والع�صرين عام 

الأ�صا�صية  الأهداف  اأهم  هو  الإن�صانية  لل�صخ�صية  الكامل  الإمناء 

الإن�صان  حلقوق  العاملي  الإعالن  من   2/26 املادة  بني  امل�صرتكة 

العهد الدويل للحقوق القت�صادية والجتماعية  1/13 من  واملادة 

باأن  اأي�صاً  الإطراف  الدول  اإلتزام  �صرورة  ترى  واأنها  والثقافية, 

يكون التعليم متفقاً مع الأهداف والأغرا�س الواردة اأي�صاً باإتفاقية 

حقوق الطفل لعام 1989, واإعالن برنامج عمل فيينا, وخطة عمل 

عقد الأمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق الإن�صان, اإ�صتناداً لأن 

واإن كانت قد ت�صمنت عنا�صر غري من�صو�س عليها  الوثائق  هذه 

القت�صادية  للحقوق  الدويل  العهد  من   13 باملادة  �صريح  ب�صكل 

واإحرتام  اجلن�صني  بني  امل�صاواة   : مثل  والثقافية  والجتماعية 

ي�صتمل على  العهد  13 من  للمادة  املعا�صر  التف�صري  اأن  اإل  البيئة, 

هذه املبادئ اأي�صاً » 
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جهود دولة قطر بشأن احلق 
في التعليم

الدولة  اإيالء  عن  يك�صف  قطر  لدولة  املعا�صر  الواقع  ا�صتقراء  اإن 

جل اإهتمامها باحلق يف التعليم وتوفريه لكل من يخ�صع للولية 

القانونية لها, وتتج�صد املالمح الرئي�صية لهذا الهتمام فيما اأكد 

عليه د�صتور البالد الدائم باملادة اخلام�صة والع�صرين منه على اأن 

الدولة  تكفله  املجتمع  تقدم  دعائم  من  اأ�صا�صية  دعامة  التعليم   «

وترعاه وت�صعى لن�صره وتعميمه« 

الإلزامي,  التعليم  ب�صاأن   2001 ل�صنة   25 رقم  القانون  �صدر  كما 

موؤكداً اأهمية التعليم واإلزاميته, حيث ن�صت املادة الثانية منه على 

اأن يكون التعليم اإلزامياً وجمانياً جلميع الأطفال من بداية املرحلة 

البتدائية وحتى نهاية املرحلة الإعدادية اأو بلوغ �صن الثامنة ع�صرة 

اأيهما اأ�صبق وتوفر الوزارة املتطلبات الالزمة لذلك«.

ون�صت املادة الثالثة منه على » اإلتزام امل�صئول عن الطفل الذي يبلغ 

�صت �صنوات عند بداية اأي �صنة درا�صية اأو حتى نهاية �صهر دي�صمرب 

قائماً  التزامه  الإلزامي, ويظل  بالتعليم  باإحلاقه  ذاتها  ال�صنة  من 

طوال مدة اللتزام امل�صار اإليها«.

الطفل عن عدم احلاقة  اأمر  راعي وويل  القانون م�صوؤولية  وحدد 

بالتعليم حيث ن�صت املادة احلادية ع�صرة على اأنه » يعاقب امل�صوؤول 

عن الطفل الذي ميتنع عن اإحلاق الطفل دون عذر مقبول مبرحلة 

التعليم الإلزامي بغرامة ل تقل عن األف ريال ول تزيد على خم�صة 

حديها  يف  العقوبة  ت�صاعف  املخالفة  تكرار  حالة  ويف  ريال  اآلف 

الأدنى والأعلى«.

جهود  عن  املعا�صر  الواقع  يك�صف  العملية  املمار�صات  �صعيد  وعلى 

ذلك  وجعلت  بل  التعليم  وتطوير  دعم  جمال  يف  للدولة  وافرة 

لتطوير  مبادرة  بتبني  قامت  ذلك  من  وانطالقا  وطنية,  اأولوية 

اهتمام  اإطار  »تعليم ملرحلة جديدة« وذلك يف  اأطلق عليها  التعليم 

بتحديث  اهلل«  »حفظه  املفدى  البالد  اأمري  ال�صمو  �صاحب  ح�صرة 

وتطوير املنظومة الرتبوية والتعليمية يف الدولة باعتبار ذلك اإطاراً 

املبادرة اىل  يتحقق مبقت�صاه نه�صة البالد, وتهدف هذه  مرجعياً 

تعزيز مبادئ البالد وقيمها واأولوياتها الوطنية ويجعل ال�صفوف 

توظيف  على  الطالب  وت�صجيع  للتعليم,  م�صوقاً  مكاناً  الدرا�صية 

العملية  يف  الأمور  اأولياء  واإ�صراك  ومواهبهم  اإمكاناتهم  اأق�صى 

التعليمية, لإعداد ن�سء يواكب حتديات الع�صر وميلك القدرة على 

العمل يف مناخ متناف�س مت�صارع النمو.

املعا�صر لدولة  الواقع  التعليمية يف  النه�صة  وقد جت�صدت مالمح 

لتحقيق  املدر�صية  والكتب  املناهج  تطوير  اإىل  الجتاه  يف  قطر 

ال�صحية  اخلدمات  يف  والتو�صع  اجلامعي,  التعليم  مع  الرتابط 

جلعل  واأو�صع  اأكفاأ  وتطوير  والعالجية,  منها  الوقائية  للطالب, 

واإدخال مواد ومناهج تعليم  املدر�صية بيئة جاذبة للطالب,  البيئة 

املتخ�ص�صة,  املدار�س واملعاهد واملراكز  العديد من  واإن�صاء  جديدة, 

والتو�صع يف جتربة املدار�س النموذجية, وتطوير املكاتب املدر�صية, 

اأ�صا�س تقدمي  التعليم الأهلي من خالل خطة تقوم على  وتطوير 

الدعم الالزم للمدار�س الأهلية, والهتمام بريا�س الأطفال واإعداد 

مناهج متطورة يف هذا املجال.

محمد بن سعيد الشيبة
مدير الإدارة القانونية   
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حق الطفل بالتعليم
عندما تكون جذور ال�صجر قوية وثابتة, �صوف يكون الثمر من اأجود 

واأحلى الثمار, وعندما تكون قاعدة املبنى مبنية على اأ�صا�س �صحيح, 

, هذا هو  العواقب  وكل  الرياح  املبنى مقاوما  ي�صطلب  اأن  بد  فال 

امل�صتقبل,  لثمار  اجلذر  هو  يعترب  الذي  »الطفل«  جيل  مع  احلال 

وهو قاعدة املبنى التي �صوف ت�صطلب عليها احلياة فاإذا طبق حتى 

التعليم الأ�صا�صي والذي هو الغر�س والبناء ف�صوف يكون احلا�صر 

�صعيدا وامل�صتقبل باهرا . 

لطاملا كانت و�صتبقى كلمة العلم نور لفاقد 

الزمان,  اأخر�صه  ملن  وكالما   الب�صر, 

فالعلم  ال�صمع,  نق�صه  ملن  و�صمعا 

ماء يروي العط�صى, وزهر عبقه 

درج  ال�صدور,  وي�صرح  يفتح 

يرفع قدر النفو�س, ويغني عن 

ل  بحر  فهو  والتعايل  التكرب 

الإن�صان   منه  نهل  وكلما  ينتهي 

اإل  منه  ينهل  مل  اأنه  يدرك  يظل 

القليل, فيزيدنا حبا و�صغفا للنهل من 

عطائه , ويزيدنا توا�صعا ملا نهلناه منه من 

قليل وكثري. 

الطفل تلك الهدية من ال�صماء , التي اأنعمها اهلل على الب�صر وقال 

فيهم اإنهم زينة احلياة الدنيا , نحبهم ونرعاهم ويف بع�س الأحيان 

نتمنى لو اأن هذه النعمة ل تكرب حتى تظل مالمح الطفولة ترق�س 

ول  خطواته  العمر  يخطو  ولكن   , حولنا  من  الرباءة  اأحلان  على 

يتوقف اإل اأن ي�صاء الرحمن ذلك , ويكرب هذا الطفل ال�صغري الذي 

ينتظره عامل الكبار , فيجب اأن يخو�س �صباقات هذا العامل وي�صافر 

اأ�صفاره » بزاد « كاٍف , وهو العلم والثقافة . 

التعليم نظرا لأهمية  الإن�صان برت�صيخ حق  دور حقوق  ياأتي  وهنا 

الطفل للحا�صر وامل�صتقبل , فمن �صمن احلقوق الأ�صا�صية للطفل 

يعطي  اأن  اأهميته  وبيان  تثبيته  �صاأن  من  الذي  التعليم  حق  هو 

 , ويبدعوا  يكربوا  ثم  ومن   , يتعلموا  اأن  العامل  لأطفال  الأحقية 

ففي جعبة كل طفل على وجه هذه الأر�س , حكاية اأحاكها الإبداع 

و�صاغتها املوهبة اجلميلة , اإذا مل يتم �صقلها على الوجه ال�صحيح , 

ف�صوف تكون يف يوم من الأيام اآفة يحاربها النا�س واملجتمع . 

جاء التعليم حقا �صماويا على كل فرد يعي�س على اأر�س اهلل الوا�صعة 

, فلما كان الر�صول الكرمي - �س - يتعبد يف غار حراء ونزل عليه 

جربيل وطلب منه القراءة اإىل اأن اأقراأه قوله تعاىل : »اإقراأ با�صم 

ربك الذي خلق« , اأما الكتابة فهي التي ر�صخت لنا و اأرخت ما قاله 

ُـفظ  وفعله ال�صابقون , فلولها ما عرفنا الأحاديث ال�صريفة , ول حـ

القراآن من التحريف والتبديل . 

والإن�صان منذ اأول يوم يخلق فيه وهو يتعلم كيفية الإم�صاك و�صرب 

احلليب , وتاأتي مرحلة ال�صري عند نعومة الأظافر , ومن ثم الكالم 

اإىل  اأن ي�صل  اإىل   , , والتعامل مع الطرف الآخر 

ذراعيها  املدر�صة  له  تفتح  عمرية  مرحلة 

الإعدادية  واإىل  الإبتدائية  فيكمل   ,

ومن ثم الثانوية , اإىل اأن يختار 

ما يحب اأن ي�صكل به م�صتقبله 

اجلامعة  اأو  بالكلية  ويلتحق 

درا�صته  ينهي  وبعدما   ,

يتعلم ماهية  اجلامعية ويبداأ 

اإنهاء  عند  يتوقف  ول   , عمله 

ال�صحف  يقراأ  اإنه  بل  اجلامعة 

والق�ص�س والكتب , ويتعلم درو�صا يف 

, ويتزوج وينجب ويعلم  الكبار  احلياة من 

اأطفاله ما تعمله يوما ويتعلم منهم ما هو جديد 

عليه , اإىل اأن حتني �صاعة موته , فهو يتعلم ويعي�س معنى �صكرات 

املوت ويتيقن ويعلم اأي�صا اأن الدوام لوجه اهلل تعاىل , فقال ر�صول 

)�س ( : 

 »اطلبوا العلم من املهد اإىل اللحد« .   

الأمية هي ذلك الإن�صان الذي ل يعرف القراءة ول الكتابة, مبعنى 

عن  وانعزال   , النف�س  �صاأن  من  وتقليل   , الروح  اإنك�صار  فهي  اآخر 

الدنيا التي ل ت�صري الآن اإل باحلروف والرموز والأرقام , فالقراآن 

يقراأ بالقراءة , والعلوم ال�صرعية والدينية حتفظ بالكتابة, ولذلك 

والتعليم   , وتعاىل  �صبحانه  هلل  عبادة  والكتابة  القراءة  تعليم  كان 

حق من حقوق الإن�صان وقبل ذلك فهو حق �صماوي كتب يف القراآن 

ونـُطق يف اأحاديث احلبيب امل�صطفى , و الطفل تلك الهدية الألهية 

يجب اأن تعرف حقوقها وواجباتها ولن تتعرف عليها اإل اإذا تعلمت 

اأن  اأيقنت  اإذا  اإل  والكتابة  القراءة  تتعلم  ولن   , والكتابة  القراءة 

اأن  اأرادت  لو  املا�صي  واأن   , بها  وامل�صتقبلية مت�صي  احلياة احلا�صرة 

تتطلع على اإبداعه كان عليها اأن تقراأ وتكتب ومتيز. 

عمل الطالبة

نورة عبدالرحمن الشعيبي
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�ضيف العدد

نناف�س الدول ال�صكندنافية من حيث الرفاه الجتماعي والتنمية 

الب�صرية, هناك تكافوؤ يف الفر�س بني جميع الطلبة يف قطر »مواطنني 

وغري مواطنني« لي�س لدينا ت�صريع مييز �صد املراأة, واأعداد الإناث 

يفوق اأعداد الذكور يف التعليم العايل, مبادرة تعليم ملرحلة جديدة 

ت�صعى لتعزيز حرية التعبري واحرتام املراأة وتنمية التفكريالنقدي 

يف  والت�صال  الإعالم  مركز  مديرة  ال�صيخ  نوال  الدكتورة  قالت 

يف  الألفية  قمة  اأهداف  حققت  قطر  اإن  للتعليم  الأعلى  املجل�س 

جمال التعليم الأعلى  واأ�صافت الدكتورة ال�صيخ يف مقابلة خا�صة 

مع جملة ال�صحيفة اأن قطر من الدول املتقدمة يف معدل اللتحاق 

الإجمايل يف ال�صف الأخري من املرحلة البتدائية والنظام الرتبوي 

ي�صتوعب كل الطلبة يف �صن املدر�صة.يذكر اأن قمة الألفية قد رفعت 

 »2015 عام  بحلول  للجميع  البتدائي  التعليم  »حتقيق   �صعار 

واأ�صارت الدكتورة نوال يف معر�س ردها على اأ�صئلة ال�صحيفة اأن قطر 

تناف�س الدول ال�صكندنافية من حيث الرفاه الجتماعي والتنمية 

الب�صرية م�صيفة انه لي�صت هناك م�صكلة تعيق النظام التعليمي يف 

ظل توافر الرادة ال�صيا�صية الداعمة واملوارد املالية الالأزمة حيث 

املوازنة  يف  التعليم  لقطاع  قطري  ريال  مليار   7.19 اعتماد  مت 

توؤكد  ن�صبة كبرية جدا  2008-2009 وهي  لعام  للدولة  املالية 

 اأن التعليم على قائمة الأولويات بالن�صبة للقيادة العليا يف البالد. 

يف  امل�صاواة  على  قائمة  قطر  �صيا�صة  اأن  نوال  الدكتورة  اأكدت  كما 

هناك  اأن  املواطنني  وغري  املواطنني  بني  قطر  يف  التعليم  فر�س 

التعليمية  املنظومة  حيث  الطلبة  جميع  بني  الفر�س  يف  تكافوؤا 

باأية  اللتحاق  اأي طالب من  ما مينع  يوجد  ول  متنوعة  يف قطر 

 مدر�صة اإذا توافرت بها اأماكن �صاغرة وانطبقت عليه �صروط القبول.

وفيما يلي ن�س املقابلة:

49 عن احلق  25 واملادة  املادة   ***الد�صتور القطري يتحدث يف 

الدولة  تكفله  املجتمع  دعائم  من  دعامة  باأنه  وي�صفه  التعليم  يف 

واأنها ت�صعى لتحقيق اإلزامية وجمانية التعليم العام للمواطنني.. 

وفقا لالأرقام املتوافرة لديكم كيف متت ترجمة هاتني املادتني على 

اأر�س الواقع وهل ن�صتطيع القول اإن هناك تطبيقا لهذين الن�صني 

الد�صتوريني..؟

-  النظام التعليمي يف قطر ي�صتوعب جميع الطلبة الذين هم يف �صن 

املدر�صة كما اأن دولة قطر اأحرزت مراتب متقدمة بني دول العامل 

املتحدة  الأمم  برنامج  ي�صدرها  التي  الب�صرية  التنمية  تقارير  يف 

الإمنائي وذلك بف�صل التقدم الذي اأحرز يف نظامها التعليمي واإذا 

ما مت حتديث الإح�صاءات الرتبوية وال�صحية والإح�صاءات اخلا�صة 

بني  جدا  متقدمة  مواقع  حتتل  �صوف  قطر  فاإن  القومي  بالدخل 

الدول  تناف�س  و�صوف  الب�صرية  التنمية  حيث  من  الدولية  الأ�صرة 

ال�صكندنافية يف الرفاه الجتماعي والتنمية الب�صرية. لذلك لي�صت 

 هناك م�صكلة تعوق النظام التعليمي يف ظل توافر الرادة ال�صيا�صية

7,19 مليار ريال  الداعمة واملوارد املالية الالأزمة حيث مت اعتماد 

 -2009  2008 للعام  املالية  املوازنة  يف  التعليم  لقطاع  قطري 

وهذه ن�صبة كبرية جدا مقارنة بالقطاعات الأخرى, مما يوؤكد باأن 

التعليم ما زال على راأ�س الأولويات الوطنية بالن�صبة للقيادة العليا 

يف البالد.

اأما فيما يتعلق باحلق يف التعليم امل�صار اإليه يف املادة 49 من الد�صتور 

الأمريي  القرار  �صدر  فقد  التعليم  وجمانية  باإلزامية  واخلا�س 

الأمريي  القرار  من   2 املادة  يف  وورد   2001 �صبتمرب  يف   25 رقم 

من  الأطفال  جلميع  وجمانا  اإلزاميا  التعليم  »يكون  اإليه  امل�صار 

بداية املرحلة البتدائية وحتى نهاية املرحلة الإعدادية اأو بلوغ �صن 

الثامنة ع�صرة اأيهما اأ�صبق وتوفر الوزارة املتطلبات الالأزمة لذلك« 

ال�صخ�س  مل�صوؤولية  الثالثة  مادته  يف  الأمريي  القرار  اأ�صار  كذلك 

د. نـــوال ال�شيــخ

 مديرة مكتب الت�صال والإعالم

يف املجل�س الأعلى للتعليم

مديرة مكتب االتصال واإلعالم 
 في املجلس األعلى للتعليم لـ»الصحيفة»

د.نوال الشيخ:قطر حققت أهداف قمة 
 األلفية في مجال التعليم

 7.19مليار ريال لقطاع التعليم في موازنة 
الدولة للعام 2009-2008
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به  منوطة  �صخ�س  اأي  اأو  والده  كان  �صواء  الطفل  عن  امل�صئول 

 رعايته قانونا باحلاقه بالتعليم الإلزامي وما يرتتب على ذلك يف

حال امتناعه عن اإحلاق الطفل دون عذر مقبول مبرحلة التعليم 

الإلزامي وغريها من الن�صو�س والأحكام احلافظة حلقوق الطفل 

يف جمانية واإلزامية التعليم.

ثقافة حقوق اإلنسان
  *** ما مدى �صيوع ثقافة حقوق الإن�صان يف املناهج التعليمية يف قطر؟

-  اإذا نظرنا لأعداد وجن�صيات املقيمني يف قطر يت�صح مدى التعدد 

القطري.  املجتمع  يف  والديني  والإثني  واللغوي  الثقايف  والتنوع 

ويف  الأ�صواق  ويف  املنزل  ويف  املدر�صة  ويف  العمل  يف  معنا  فاملقيمون 

البلد.  �صكان  بعدد  مقارنة  كبرية  ن�صبة  وهم  مكان  كل  ويف  ال�صارع 

املناهج  يف  الإن�صان  حقوق  ثقافة  تر�صيخ  علينا  يحتم  الو�صع  هذا 

العربية  واللغة  الإ�صالمية  الدرا�صات  مواد  يف  ترد  التي  الدرا�صية 

الدالة  النبوية  والأحاديث  القراآنية  الآيات  مثل  والجتماعيات 

امل�صاواة والعدل والت�صامح والحرتام وتوقري الكبري والرفق  على 

لعربي ف�صل  ل  اتقاكم«,  اهلل  عند  اأكرمكم  »اإن  مثل   بال�صغري 

الأجري  اأعط  اأدم«,  بني  كرمنا  بالتقوى,»ولقد  اإل  اأعجمي  على 

حتمل  التي  الن�صو�س  من  وغريها  عرقه«  يجف  اأن  قبل  اأجره 

يف  الإن�صان  حقوق  يدمج  مدخل  وهو  حقوقية  ودللت  معاين 

وتكافوؤ  والعدالة  امل�صاواة  قيم  تعزيز  خالل  من  الدرا�صية  املواد 

خا�صاً  منهجاً  لها  يفرد  ل  كان  واإن  والعنف  التميز  ونبذ  الفر�س 

الال�صفية  الدرا�صية  املناهج  وتهتم  بذاتها.  م�صتقلة  كمادة 

وتدريبات  عمل  وور�س  وندوات  حما�صرات  �صورة  يف  تتم  التي 

خالل  من  تقدم  التي  الإن�صان  بحقوق  توعوية  واأن�صطة  عملية 

بحقوق  ال�صلة  ذات  واملنا�صبات  واملهرجانات  الحتفالت  اإقامة 

الآخر واحرتام  الدميقراطية  املمار�صات  وتعزيز   الإن�صان 

من  مزيدا  املدر�صية  الإدارة  توليها  اأن�صطة  وهي  عليه  والنفتاح 

وتكوين  للم�صتقبل  الإعداد  مب�صاألة  لرتباطها  والرعاية  الهتمام 

ال�صدد  هذا  يف  ملدار�صنا  املمنوحة  الطالب.وال�صتقاللية  �صخ�صية 

اأوجدت تنوعا فيها اأثرى احلياة املدر�صية يف جمال حقوق الإن�صان 

الوجبة  مدر�صة  تقوم  ,مثال  التعلم  م�صادر  تنويع  خالل  من 

الإعدادية للبنات بتدري�س مادة مبادئ حقوق الإن�صان ال�صادرة عن 

منظمة العفو الدولية وتعريف الطالبات بتلك املبادئ. كما اأن جميع 

 املدار�س حتتفل يف املنا�صبات الإن�صانية كاليوم العاملي حلقوق الإن�صان.

التعريف باحلقوق
 *** ما هي احلقوق التي ترون انه يجب تعريف الطالب بها يف 

هذه املرحلة العمرية.؟؟

- يجب اأن يجري التعريف باحلق يف التعليم وجمانيته والزاميته 

اإمناء  الإن�صان  اإمناء �صخ�صية  اإىل  الرامي  وتو�صيح هدف الرتبية 

الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان  حقوق  احرتام  تعزيز  واىل  كامال 

واجلماعات  ال�صعوب  جميع  بني  وال�صداقة  الت�صامح  قيم  وتنمية 

العن�صرية اأو الدينية. وت�صاوي النا�س يف الكرامة واحلقوق وينبغي 

اأو  اأن يعامل بع�صهم بع�صا بروح الإخاء دون متيز ب�صبب العن�صر 

اآخر دون  اأي و�صع  اأو  امليالد  اأو  اأو الرثوة  اأو الدين  اللغة  اأو  اللون 

تفرقة بني الرجال والن�صاء. كما يجري الإ�صارة اإىل عدد من املواثيق 

 واحلقوق الإن�صانية كعدم جواز ا�صرتقاق اأو ا�صتعباد اأي �صخ�س اأو

اأو  الوح�صية  اأو  القا�صية  واملعامالت  والعقوبات  للتعذيب  تعري�صه 

اأمام القانون وحق  النا�س  احلاطة بالكرامة والتاأكيد على م�صاواة 

يف  واحلق  تفرقة,  اأية  دون  عنه  متكافئة  بحماية  التمتع  يف  الفرد 

اللجوء اإىل املحاكم الوطنية لالإن�صاف عن اأية اأعمال فيها اعتداء 

العمل  يف  واحلق  القانون  مينحها  التي  الأ�صا�صية  احلقوق  على 

من  احلماية  وحق  ومر�صية  عادلة  �صروط  وفق  اختياره  وحرية 

البطالة واحلق يف الأجر املت�صاوي للعمل والأجر العادل واحلق يف 

الراحة واأوقات الفراغ واحلق يف امل�صاركة يف حياة املجتمع الثقافية 

 ومراعاة حقوق الغري واحرتامها وغريها من احلقوق التي تنا�صب

كل فئة عمرية من الطلبة حتى تتم تن�صئة الطلبة على هذه احلقوق 

ويتمكنون من تطبيقها وممار�صتها يف حياتهم العملية, ول نن�صى اأن 

هذه احلقوق يجب اأن يربى عليها الطفل منذ �صغره يف الأ�صرة . ومن 

هنا نرى اأهمية اأن تقوم املدار�س بزيارات ملوؤ�ص�صات املجتمع املدين 

واخت�صا�صات  مبهام  لتعريف الطلبة  الإن�صان  بحقوق  ال�صلة  ذات 

هذه الأجهزة والوقوف على هذه املمار�صات ب�صورة عملية ويجري 

بالفعل تطبيق وتعزيز هذه املفاهيم يف خمتلف املدار�س يف قطر حيث 

يجري تر�صيخ هذه املفاهيم لدى الطلبة من خالل حثهم على التربع 

على الواقعة  الإن�صانية  املاآ�صي  تخفيف  يف  وامل�صاهمة   والت�صامن 

الطبيعية  الكوارث  اأو  احلروب  اأو  الفقر  جراء  من  ال�صعوب  بع�س 

تربعاتهم  بجمع  الطلبة  فيقوم  الإن�صان,  �صنع  من  التي  تلك  اأو 

وتو�صيلها للجمعيات اخلريية يف قطر مما يعزز لديهم امل�صئولية 

وال�صعور جتاه الآخر. 

املساواة في فرص التعليم
الطالب  بني  قطر  يف  التعليم  فر�س  يف  امل�صاواة  عن  ماذا   *** 

من  املقتدرين  الطالب  بني  واأي�صا  املواطنني  وغري  املواطنني 

املواطنني وغري املقتدرين؟؟

- هناك تكافوؤ يف فر�س التعليم يف قطر بني جميع الطلبة املوجودين 

املدار�س  ت�صمل  قطر  يف  التعليمية  واملنظومة  قطر  اأر�س  على 

احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم واملدار�س العربية اخلا�صة 

واملدار�س الدولية ومدار�س اجلاليات التي تتبع �صفارة البلد املعني 
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وتدر�س املنهاج التعليمي يف الوطن الأم وتختلف �صروط القبول يف 

قطريني  غري  طلبة  هناك  ولكن  املدار�س.  هذه  من  جمموعة  كل 

يدر�صون يف املدار�س التابعة لوزارة الرتبية وبع�صهم يدر�س باملدار�س 

امل�صتقلة ولي�س هناك ما مينع طالباً من اللتحاق باأية مدر�صة اإذا 

اأما القبول.  �صروط  وانطبقت عليه  �صاغرة  اأماكن  بها  توافرت   ما 

واإلزامية  فمجانية  املقتدرين  وغري  املقتدرين  الطلبة  بخ�صو�س 

التعليم ت�صمل اجلميع ولي�س ثمة تفرقة بني القطريني لأي �صبب 

الدولة  اأن  كما  التعليمية  الفر�س  يف  �صوا�صية  فهم  الأ�صباب  من 

تقوم ب�صرف م�صاعدات مالية للطلبة الأقل حظا وهم فئة ب�صيطة 

مقارنة بحجم جمتمع الطلبة وفق �صروط معينة.

التمييز ضد املرأة
 *** هل تعتقدين بوجود متييز �صد املراأة مقارنة بالرجل يف قطر 

بالدرا�صات  باللتحاق  والتعليم من حيث احلق  الرتبية  يف ميدان 

الدرا�صية؟؟ والإعانات  واملنح  العلمية  الدرجات  على   واحل�صول 

اأن  على  تن�س  قطر  لدولة  الدائم  الد�صتور  من   34 املادة   -

تن�س   19 واملادة  والواجبات,  احلقوق  يف  مت�صاوون  املواطنني 

وال�صتقرار  الأمن  وتكفل  املجتمع  دعامات  الدولة  ت�صون   « على 

بني  مييز  ت�صريع  لدينا  لي�س  اإذن  للمواطنني«  الفر�س  وتكافوؤ 

اأي حقق من احلقوق, بل هناك ثورة  والن�صاء يف قطر يف  الرجال 

اأر�صت  امل�صند  نا�صر  بنت  موزة  ال�صيخة  جهود  بف�صل  حقوقية 

يف  امل�صاركة  يف  بل  فح�صب  التعليم  جمال  يف  لي�س  املراأة  حقوق 

كافة م�صتويات �صنع القرار. ويف جمال التعليم ت�صري الإح�صاءات 

اأن  وجند  الذكور  على  الإناث  قيد  ن�صبة  تفوق  اإىل  الرتبوية 

ال�صهادات حملة  من  اأكرث  الن�صاء  من  العليا  ال�صهادات   حملة 

التعليم اجلامعي والعايل  الإناث يف  اأن عدد  اأي  الذكور  العليا من 

التنمية  لتقرير  وفقا  وذلك  الذكور  عدد  اأ�صعاف  ثالثة  قاربت 

الب�صرية لدولة قطر ال�صادر من جمل�س التخطيط للعام 2006.

قمة األلفية
 ***  قمة الألفية رفعت �صعار حتقيق التعليم البتدائي للجميع 

قادرون على حتقيق هذا  �صنكون يف قطر  2015 هل  عام  بحلول 

ال�صعار بالفعل؟

- قطر من الدول املتقدمة يف معدل اللتحاق الإجمايل يف ال�صف 

الإجمالية  املعدلت  جتاوزت  حيث  البتدائية  املرحلة  من  الأخري 

ن�صبة ال%100 يف املرحلة البتدائية, والنظام الرتبوي يف قطر 

ي�صتوعب كل الطلبة يف �صن املدر�صة وقد حققت قطر بالفعل اأهداف 

الألفية.

تعليم ملرحلة جديدة
*** ما مدى �صيوع حقوق الإن�صان يف مبادرة تعليم ملرحلة جديدة 

والتعبري  الراأي  الآخر واحلق يف الختالف وحرية  ومنها احرتام 

واملعتقد واحرتام املراأة؟

التعليم جاء كاإ�صافة للنهج املعمول به يف وزارة الرتبية  - تطوير 

والتعليم وير�صخ القيم واأف�صل املمار�صات يف الو�صط الرتبوي التي 

تتعلق باإعمال العقل كالتفكري النقدي والبتكار والإبداع واحلوار 

والتفاعل ولعب الأدوار وا�صتخدام اأ�صاليب حل امل�صكالت والع�صف 

وكيفية  احلياتية  واملعارف  املهارات  الطلبة  واإك�صاب  الذهني 

غري  بطرق  للم�صتقبل  واإعدادهم  املدر�صة  اأ�صوار  خارج  ممار�صتها 

تقليدية بعيدا عن احلفظ وال�صتظهار �صواء من خالل الأن�صطة 

حقوق  بثقافة  التعليم  تطوير  اهتم  لذلك  الال�صفية  اأو  ال�صفية 

 الإن�صان خالل تعزيز حرية التعبري والراأي واحرتام املراأة يف �صياق

تدري�س الإطار العام ملنهج الرتبية القيمية التي تتمحور حول قيم 

اعتزاز الفرد بنف�صه كونه اإن�صانا متميزا وبناء العالقات مع الآخرين 

واملدنية,  الجتماعية  وامل�صوؤوليات  بهم,  والهتمام  واحرتامهم 

واحرتام الرتاث الثقايف واحل�صاري لدولة قطر وتتفرع من هذه 

من  الإن�صان  حقوق  تعزيز  يتم  كذلك  عديدة  فرعية  قيم  القيم 

خالل تدري�س منهج الثقافة الأ�صرية الذي يعد املتعلمني للتعامل 

حياتهم  يف  �صتواجههم  التي  واخلربات  وامل�صوؤوليات  الفر�س  مع 

الأخالقية  اجلوانب  ويطور  يعزز  وهو  الر�صد  �صن  بلوغهم  عند 

 والجتماعية والثقافية واجل�صدية والروحية واجلن�صية والنفعالية

اهتمام  هناك  �صيكون  كما  والو�صائل  الآليات  للمتعلم وغريها من 

التطوع يف  املجتمعية من خالل  وامل�صاركة  البيئية  بالنواحي  اأكرث 

الرتبوية  املوؤ�ص�صات  بع�س  مع  والتواأمة  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات 

املماثلة يف خارج البالد والقيام بزيارات ورحالت علمية ملختلف دول 

العامل لالنفتاح على الآخر مما يعزز لدينا ثقافة حقوق الإن�صان 

يف املجتمع املدر�صي ونقلها بوا�صطة الطلبة خلارج البيئة املدر�صية 

وممار�صتها وتطبيقها يف �صلوكياتهم وتفاعلهم اليومي.

أنوراخلطيب
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زالت  ما  دعوة  وهي  التعليم  اإ�صالح  عن  نقراأ  اأو  ن�صمع  ما  كثريا 

م�صببة ويعرتيها بع�س الغمو�س لدي الكثريين حتي لدي بع�س 

املتحم�صني لها بدافع عاطفي ل ياأخذ يف احل�صبان معطيات الواقع 

من  امل�صتويات  كل  على  الآنية  الظروف  تفر�صه  وما  ومتطلباته, 

من  التنمية  ومتطلبات  التعليم  خمرجات  بني  �صرورة الن�صجام 

جهة, وبني الثوابت الدينية و�صنة التطور الكونية من جهة اأخرى 

خا�صة اذا اأخذ بعني العتبار اأن اأي تطور ل ميكن ان يتعار�س مع 

الثوابت الدينية, واأي نوع من هذا التعار�س - اإذا حدث - اإمنا يعرب 

عن اأزمة حقيقية يف فهم الدين ومالءمته لكل زمان ومكان وهذه 

حقيقة اأثبتتها �صواهد التاريخ ت�صديقا ملا ورد يف القراآن الكرمي من 

تعاليم وهو الذي ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه.

عن  الأحوال  من  حال  باأي  ينف�صل  اأن  ميكن  ل  التعليم  وا�صالح 

الإ�صالح ال�صامل, فهو جزء منه, واإن اأتي يف الطليعة حني النظر 

منذ  ال�صالح  اأ�ص�س هذا  ي�صع  الذي  فهو  ال�صالح  اولويات  اىل 

ال�صالح  قيم  توؤ�صل  التي  التعليمية  الربامج  خالل  من  البداية 

باعتبارها خطوة ح�صارية  اأي�صا  بل  لي�س باعتبارها �صرورة فقط 

للدخول يف ع�صر مل يعد فيه لل�صعيف مكان, وقوة العلم هي القوة 

احلقيقية لالفالت من قب�صة ذلك ال�صعف وبالعلم وحده متكنت 

المم من الرقي والتقدم وقيادة العامل وهذا حق متاح للجميع ل 

وت�صهم من خالل  تتقدم  ان  الدول من  احد ميلك �صالحية منع 

تقدمها يف تقنية العامل وازدهاره.

ودعوة ا�صالح التعليم مل تاأت من فراغ بل هي نتيجة عجز خمرجات 

مما  ملتطلباتها  وال�صتجابة  التنمية  خطط  عن م�صايرة  التعليم 

يعني بال�صرورة ان ترتبط خطط ا�صالح التعليم مبتطلبات خطط 

التنمية وفق م�صار وا�صح حتدد فيه مالمح هذا ال�صالح وو�صائل 

تنفيذه واهدافه ال�صرتاتيجية على املدى القريب والبعيد.

واذا كانت النظار تتجه اىل املناهج كلما جاء احلديث عن ا�صالح 

التعليم فاإن هناك ما يت�صاوى معها يف الهمية يف العملية الرتبوية 

من  املناهج  حتويل  يتوىل  الذي  اعداد املعلم  اعني  والتعليمية, 

ب�صفة عامة  املجتمع  يخدم  متمدن  �صلوك  ايل  جامدة  ن�صو�س 

ويبعث يف تلك الن�صو�س احلياة لترتجم رغبة اجلميع يف ال�صالح 

حتقيق  على  والقادرة  املوؤهلة  الكوادر  خالل تخريج  من  ال�صامل 

ال�صالح املن�صود.

من  قليل  غري  ب�صيء  املعلم  ا�صم  يقرتن  ال�صعوب  كل  اأدبيات  يف 

التقدي�س, كما هو احلال عند بع�س  الحرتام الذي ي�صل لدرجة 

الفرق واملذاهب الدينية, حيث يقوم املعلم بوظيفة املر�صد الديني, 

واملنقذ الروحي من الأمرا�س النف�صية والعقلية, وامل�صت�صار اخلا�س 

ملعظم النا�س يف جمتمعه, ويف اللغة العربية ياأتي ا�صم املعلم م�صتقا 

عرفته.  علما:  اأعلمه  ال�صيء  وعلمت  ال�صحاح:  علم, ويف  فعل  من 

وعاملت الرجل فعلمته اأعلمه بال�صم :غلبته بالعلم. ورجل عالمة, 

اأي عامل جدا, والهاء للمبالغة, كاأنهم يريدون به داهية .وا�صتعلمني 

اخلرب فاأعلمته اإياه. واأعلم الق�صار الثوب, فهو معلم والثوب معلم. 

هو  ال�صطالح  ويف  العلم,  غريه  يلقن  من  هو  املعنى  واملعلم بهذا 

من ميتهن مهنة التعليم. لكن هل كل من انتظم يف مهنة التعليم 

ي�صتحق هذا اللقب الذي كانت حتيط به هالة من الحرتام لدى 

التالميذ والطالب واملجتمع؟.

هذا ال�صوؤال ويف ظل واقع املعلم الراهن يقودنا اىل �صوؤال اآخر هو: 

من هو املعلم؟ وهل كل من انتظم يف مهنة التعليم ي�صتحق اأن ينال 

�صرف هذه الت�صمية التي اأ�صبحت جمرد وظيفة بعد اأن كانت ر�صالة 

منوطة بقادة الفكر واأعالم الرتبية يف كل جمتمع؟

املعلمني لي�صتحق  اأو كلية  الدار�س من معهد  اأن يتخرج  هل يكفي 

ثمة  اأن  اأم  معلم,  لقب  على  يح�صل  اأن  وهو  هذا ال�صرف,  ينال  اأن 

موا�صفات �صخ�صية لبد من وجودها اىل جانب التح�صيل العلمي 

ي�صتحق  وعلمية  ونف�صية  اأخالقية  موا�صفات  وهي  والرتبوي, 

مبوجبها اأن ي�صبح معلما لالأجيال اجلديدة, لأن ر�صالته التنويرية 

والرتبوية والعلمية تفر�س عليه اأن ميلك الأدوات التي جتعل منه 

معلماً ناجحاً.

ولبد من العرتاف هنا باأن املعلم الناجح اأ�صبح عملة نادرة يف �صوق 

قد  بها  القيام  يتوىل  التي  والرتبوية  التعليمية  واملهمات  التعليم, 

اأ�صيء فهمها ب�صكل وا�صح ل من قبل امل�صئولني عن التعليم فقط, 

واأولياء  طالبي العلم  من  فيه  مبن  املجتمع,  قبل  من  واأي�صا  بل 

بقلم/ د. كلثــم جــرب

تطـويــر التعليـم مطـلــب اجلميــع 
لكــن كيــف؟

.. هـــذا هـــو الســــــؤال...؟؟؟؟
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الأمور وكل هذا اأ�صعف من �صخ�صية املعلم, وفت يف ع�صده بعد اأن 

اأيامه ولياليه, ولعل  كانت احلما�صة متالأ جوانحه والطموح حلم 

ما ن�صاهده من تكرمي للمعلم هو اعرتاف باأهميته, وت�صجيع �صواه 

لالبداع والتميز, وهي دعوة �صمنية للعمل على اإعادة ما �صلب من 

قيدته عن  التي  والقوانني  الأنظمة  ب�صبب  املعلم,  وكرامة  وظيفة 

الثاين  اأداء ر�صالته الرتبوية والتعليمية, وبذلك مل يعد هو الأب 

ال�صلب  هذا  كان  كثرية  يف حالت  بل  والطالب,  التالميذ  لأبنائه 

الإ�صاءة  التالميذ والطالب عندما يقدمون على  ياأتي عن طريق 

اأو النتقام, وبطرق كثرية تتنافى مع ما  للمعلم, من باب الت�صفي 

ال�صغر,  منذ  نفو�صهم,  يف  الفا�صلة  زرع الأخالق  من  اليه  ي�صعى 

وعلى اجلانب الخر فهناك املعلم غري امل�صئول .

من  بها  يقوم  من  اختيار  يف  احلر�س  تفر�س  املهنة  هذه  ولأهمية 

وال�صتعداد  املالئمة,  وال�صفات  العالية  الكفاءات  ذوي  املعلمني 

بالأنبياء  اأنيطت  التي  النبيلة  الر�صالة  بهذه  للقيام  ال�صخ�صي 

والر�صل جلالل قدرها وخطورة اأهدافها, لذلك قال �صوقي:

قـــم للمعلـــم وفـــه التبجيـــال

كــاد املعلـــم اأن يكــــون ر�شــــول

لذا مهما كانت التجهيزات املدر�صية متطورة ومهما كانت الو�صائل 

الرتبوية حديثة فاإن �صرورة تطويع املناهج خلدمة اأهداف التنمية 

وكذلك اإعداد املعلم القادر على ترجمتها اىل �صلوك وثقافة عامة 

متار�س على نطاق وا�صع, فاذا ما وجدنا ممار�صات ل م�صئولة من 

قبل املعلمني كما حدث يف اإحدى املدار�س امل�صتقلة من قيام املعلمة 

ومن  التلميذ  �صفايف  على   ) الروج   ( ال�صفاه  اأحمر  قلم  بو�صع 

ومنعه من  تاأديبه  بغية  املدر�صة  بقية �صفوف  على  به  الدوران  ثم 

م�صئولية  من  رادع  دون  املعلمة,  قول  حد  على  الكالمية  الرثثرة 

مل  التي  الدارة  من  برتحيب  تربوي  �صلوك  من  اأو  �صمري  من  اأو 

يعني  فهذا  تربئتها  يف  متاطل  ظلت  بل  نف�صه  الوقت  يف  تعاقبها 

تربويا,  اعدادا  املعد  غري  املعلم  �صلوك  يف  وعجزا  للتعليم  انهيارا 

وحينما تقوم ادارة اإحدى املدار�س بطرد طفل يف ال�صارع يف منت�صف 

وعجزا  م�صاغب  انه  غري  م�صئولية  من  رادع  دون  الدرا�صي  العام 

فان ذلك  الأعلى  املجل�س  �صتات م�صاغبته, مبوافقة  املدر�صة يف مل 

مديرات  اإحدى  جتادل  وحينما  الرتبوية,  العملية  يف  عجز  يعني 

البالغة  ابنتها  �صم  بطلب  املتقدمة  الأم  امل�صتقلة  املدار�س  اإحدى 

�صنوات  �صبع  العمر  من  البالغة  اختها  مع  �صنوات  ت�صع  العمر  من 

يف املدر�صة ذاتها فرتف�س املديرة الكربى وتقبل ال�صغرى  ويدور 

بينهما احلوار التايل:

- اذا تغيبت ابنتك عن املدر�صة ف�صوف تف�صل.

- ولكن....؟؟؟

-اذا حدث وتبولت ابنتك يف ثيابها ف�صوف تف�صل.

- ولكن....؟؟؟

- اذا مل حتل واجباتها يف الوقت نف�صه..وتاأخرت يف احل�صور ف�صوف 

تف�صل.

- ولكن....؟؟؟

وف�صلت الأم اأن ت�صحب ابنتها ال�صغرى قبل اأن تعاود مديرة املدر�صة 

اأن  تهديدها بالف�صل على مراأى وم�صمع من كال الطالبتني, بعد 

مراعاة  دون  ورف�صها  اختها  �صم  على  باملوافقة  الكربى  اأحرجت 

مل�صاعرها على حد اعتبارها كائناً ان�صانياً يعي ويفهم ويتاأثر.

حينما حتدث مثل هذه املمار�صات يف مدار�صنا امل�صتقلة اذن التعليم 

يف ازمة...؟؟؟

الأ�صياء تظل قائمة  النظر يف جميع تلك  ان �صرورة   نعود للقول 

اذا اردنا بالفعل تطوير التعليم وهذا لن يكون بني يوم وليلة, كما 

ان عملية التطوير ل تقرتن بظروف اآتية بل هي واجبة الدميومة 

التعليم  للقائمني علي  ال�صاغل  ال�صغل  يكون  ان  لبد  وهاج�س 

والتعليم العايل وفق الهداف التي ر�صمها الد�صتور من اجل الوطن 

ان�صانية  تكون هناك  , ولن  الن�صان  ان�صانية  واملواطنني ومن اجل 

لالن�صان الطفل يف البداية اذا مل ي�صمن حقه يف التعليم, وكثريون 

هم  وكثريون  بعد..؟؟  املدار�س  ت�صتوعبهم  مل  الذين  الطالب  هم 

�صروط  التفوق �صمن  بدافع عدم  للطرد  تعر�صوا  الذين  الطالب 

تدور  تزل عائالتهم  الذين مل  الطالب  وكثريون هم  معجزة..؟؟ 

هناك-  تكن  مل  اذا  قبولهم  ترف�س  التي  املدار�س  اأروقة  بني  بهم 

وا�صطة -  تنجيهم من غائلة ال�صوارع التي �صتكون م�صائرهم بال 

�صك .

الأول  حقه  منحه  على  يعتمد  ووعيه   الن�صان   عقل  احرتام  ان 

وامل�صروع يف التعليم, بعد اأن اأخذت كل القطاعات باأ�صباب التطوير 

يزال قائما رغم  العجز ل  ان  والتعليم, غري  الرتبية  ومنها قطاع 

مل  الأمر  واقع  يف  اجنازات  وهي  باجنازاته  الأعلى  املجل�س  تفاخر 

ما  حتقق  الوزارة  كانت  ان  بعد  النجاح  من   %20 ن�صبته  ما  حتقق 

ن�صبته 90% ان مل نقل 100% من هيبة وحق التعليم وايجاد املعلم 

اىل  التعليم  يتحول  اأن  قبل  واجباته  لداء  تربويا  املوؤهل  الكفء 

جتارة وي�صبح مدير املدر�صة مذياًل ا�صمه ب�صاحب الرتخي�س قبل 

ان يكتب مدير املدر�صة...!!!!
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املادة 26 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان ،،، 

التعليم  يوفر  اأن  ويجب  التعليم.  يف  حق  �صخ�س  1- لكل 

ويكون  والأ�صا�صية.  البتدائية  مرحلتيه  يف  على الأقل  جمانا, 

متاحا  واملهني  الفني  ويكون التعليم  اإلزاميا.  البتدائي  التعليم 

تبعا لكفاءتهم.  للجميع  متاحا  العايل  التعليم  ويكون   للعموم. 

ل�صخ�صية  الكاملة  التنمية  التعليم  ي�صتهدف  اأن  2- يجب 

الأ�صا�صية.  واحلريات  الإن�صان  حقوق  وتعزيز احرتام  الإن�صان 

جميع  وال�صداقة بني  والت�صامح  التفاهم  يعزز  اأن  يجب  كما 

يوؤيد  واأن  الدينية,  اأو  العن�صرية  الفئات  وجميع  الأمم 

ال�صالم.  حلفظ  املتحدة  بها الأمم  ت�صطلع  التي   الأن�صطة 

3- لالآباء, على �صبيل الأولوية, حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى 

لأولدهم.   

املادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل ،،، 

وحتقيقاً   , التعليم  يف  الطفل  بحق  الطراف  الدول  تعرتف   -1

الفر�س  تكافوؤ  اأ�صا�س  وعلى  تدريجياً  لهذا احلق  الكامل  لالإعمال 

تقوم بوجه خا�س مبا يلي : 

اأ   - جعل التعليم البتدائي اإلزامياً ومتاحاً جماناً للجميع . 

اأو  العام  �صواء   , الثانوي  التعليم  اأ�صكال  �صتى  تطوير  ت�صجيع   - ب 

التدابري  واتخاذ  الأطفال,  جلميع  واإتاحتها  وتوفريها  املهني 

املالية عند  امل�صاعدة  التعليم وتقدمي  اإدخال جمانية  املنا�صبة مثل 

احلاجة اإليها . 

للجميع  متاحاً  املنا�صبة  الو�صائل  ب�صتى  العايل  التعليم  جعل   - ت 

على اأ�صا�س القدرات . 

ث - جعل املعلومات واملبادئ الإر�صادية الرتبوية واملهنية متوافرة 

جلميع الأطفال ويف متناولهم . 

والتقليل  املدار�س  يف  املنتظم  احل�صور  لت�صجيع  تدابري  اتخاذ   - ج 

من معدلت ترك الدرا�صة . 

2.تتخذ الدول الأطراف كافة التدابري املنا�صبة ل�صمان اإدارة النظام 

يف املدار�س على نحو يتما�صى مع كرامة الطفل الإن�صانية ويتوافق 

مع هذه التفاقية . 

3. تقوم الدول الأطراف يف هذه التفاقية بتعزيز وت�صجيع التعاون 

يف  الإ�صهام  بهدف  وبخا�صة   , بالتعليم  املتعلقة  الأمور  يف  الدويل 

الق�صاء على اجلهل والأمية يف جميع اأنحاء العامل وتي�صري الو�صول 

اإىل املعرفة العلمية والتقنية واىل و�صائل التعليم احلديثة وتراعي 

ب�صفة خا�صة احتياجات البلدان النامية يف هذا ال�صدد .

اخلا�س  الدويل  العهد  من  و)14(   )13( املادتان   -

باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية

 اأكدتا على حق كل فرد يف الرتبية والتعليم, وعلى وجوب ا�صتهداف 

يف  نافع  بدور  الإ�صهام  من  �صخ�س  كل  متكني  والتعليم,  الرتبية 

البتدائي,  التعليم  وجمانية  اإلزامية  على  ون�صت  حر.  جمتمع 

للجميع,  متاحاً  وجعله  واملهني  والتقني  الثانوي  التعليم  وتعميم 

والأخذ تدريجياً مبجانيته. 

مناه�شة  اتفاقية  من  و)14(   )10( املادتان   -

التمييز �شد املراأة

    حظرت التمييز بني الرجل واملراأة يف ميدان الرتبية والتعليم, 

من حيث �صروط التوجيه الوظيفي واملهني واللتحاق بالدرا�صات 

على  التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  العلمية  الدرجات  على  واحل�صول 

والإعانات  املنح  على  احل�صول  ويف  وفئاتها,  اأنواعها  اختالف 

الأمية,  وحمو  التعليم  موا�صلة  برامج  من  والإفادة  الدرا�صية, 

والبدنية,  والرتبية  الريا�صية  الألعاب  يف  الن�صطة  وامل�صاركة 

وت�صجيع التعليم املختلط وغريه من اأنواع التعليم التي ت�صاعد على 

الق�صاء على اأي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املراأة يف جميع 

اأ�صكال التعليم. 

حتقيق  �شعار  رفعت  التي  الأخرية  الألفية  قمة   -

التعليم البتدائي للجميع بحلول عام 2015

فالشات عن احلق في التعليم 

في املــواثيــق والـمعـاهـــدات 
العامليـــة حلقــوق اإلنســــان
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ملورناألعاألاأ

ةناأ�سناألاأماأع

›يطاأرقميدلاأ

األلفنعاأللاأو

لحناأ�سناألاأيي

مقعنيت�سوكتم

وودرمتوؤمرعل

اأقتب�ساأنمبلاأ

طاأقوقحباأاأقع

نلماأل�سلاأملل

ةاأاأت�ساأمحهـواأ

ةفاأقن�سيراأباأ

جميع  يف  مائلة  اأو  عك�صية  اأو  راأ�صية  اأو  اأفقية  كانت  �صواء  ال�صوداء  ال�صبكة  داخل  واملوجودة  الآتية  الكلمات  اأ�صطب 

الجتاهات, ويف النهاية �صوف تتبقى عدة حروف مرئية تتكون منها كلمة ال�صر : موؤمتر - باري�س - مبنا�صبة - مرور 

- �صتني - عام - على - الإعالن - العاملي - حلقوق - الإن�صان - يتعلق - بحقوق - الإن�صان - و - الدميقراطية - و - 

املواطنة - و - الت�صامح - و - ثقافة - ال�صالم - و - الالعنف.

- تتكون كلمة ال�شر من 15 حرفًا وهي مرادفة حلقوق الإن�شان الأ�شا�شية :-
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يف الثامن ع�صر من �صهر يونيو املا�صي اأ�صدر ح�صرة 

�صاحب ال�صمو اأمري البالد املفدى القانون رقم )18( 

وتتمثل  العليا.  الد�صتورية  املحكمة  باإن�صاء   2008 ل�صنة 

مببادئ  ارتباطه  يف  القانون  هذا  اإ�صدار  اأهمية 

د�صتورية وقانونية اأ�صيلة ذات �صلة وثيقة بحقوق 

الإن�صان وحرياته, كمبداأ �صيادة القانون وخ�صوع 

احلكام وال�صلطات العامة له وكفالة حق التقا�صي 

للجميع, وغريها من املبادئ ال�صامية. ويعترب اإ�صدار هذا القانون 

تطوراً مهماً يف النظام القانوين والق�صائي القطري, ونقلة نوعية 

يف غاية الأهمية نحو الدميقراطية, وبناء دولة القانون واملوؤ�ص�صات. 

ول اأظن اأنني اجتنب ال�صواب اإذا قلت: اإن �صدور هذا القانون يعادل 

لهذا  قيمة  ل  اأنه  ذلك  ذاته!  الد�صتور  �صدور  الأهمية  حيث  من 

الد�صتور وما يحتويه من مبادئ وقواعد جوهرية ارت�صاها ال�صعب 

كالقوانني   - الأدنى  الت�صريعات  كان عر�صة لنتهاك وخمالفة  اإذا 

واللوائح – له. 

لدولة  الدائم  الد�صتور  ومنها  جند الد�صاتري  تقدم,  ملا  وتف�صياًل 

قطر عادة ما تخ�ص�س اأبواباً اأو ف�صوًل خا�صة باحلقوق واحلريات 

فحرية  �صراحة,  منها بكل  العديد  و�صمان  كفالة  وتوؤكد  العامة, 

ال�صحافة  وحرية  مكفولة,  العلمي  والبحث  والتعبري  الراأي 

التجمع  حرية  ت�صمن  والدولة  الدولة,  تكفلها  والطباعة والن�صر 

وتكوين اجلمعيات, وتكفل حق النتخاب والرت�صيح, اإىل غري ذلك 

من احلقوق واحلريات. 

قمة  على  ياأتي  الذي  الأ�صا�صي  النظام  الد�صتور بو�صفه  اأن  اإل 

هرم الت�صريعات عادة ما يكتفي بالتاأكيد على �صمانة وكفالة هذه 

احلقوق, دون اخلو�س يف التفا�صيل التي ترتك لت�صريعات يف مرتبة 

اأدنى من الد�صتور لتنظمها. وهذا يف�صر ما جنده يف الد�صتور من 

عبارات تلحق بالكثري احلقوق واحلريات, مثل: )هذا احلق مكفول 

وفقاً للقانون(, اأو )وفقاً لل�صروط والأحوال التي يحددها القانون(, 

اأو )وفقاً لأحكام القانون( . وذلك لكون الد�صاتري تتميز باجلمود 

والحرتام,  وال�صتقرار  العراقة  تكت�صب  حتى  وعدم التغيري 

�صنوات من  ع�صر  تعديله قبل م�صي  القطري ل ميكن  فالد�صتور 

�صريانه, فيحيل ويرتك التفا�صيل لت�صريعات وقوانني ت�صدر بعد 

اأو  مادة  تغيري  ي�صتدعي  طارئ  ما طراأ  فاإذا  ذلك, 

ياأتي  اأ�صهل لأنه  الت�صريع والقانون  ن�س يكون تغيري 

مبرتبة اأدنى من الد�صتور واإجراءات تعديله اأب�صط, لذلك 

اإحالة  بها  يق�صد  للقانون( ل  )وفقاً  عبارة  فاإن 

بل  القانون لكي ي�صيق منها  �صلطة  اإىل  احلرية 

لكي ينظم ممار�صتها مبا ل يفرغها من معناها, 

عن  تخرج  األ  يجب  الت�صريعات  هذه  فاإن  لذلك 

ق�صد الد�صتور واإل و�صمت بعدم الد�صتورية.

اإن تاأ�صيل هذا املفهوم يقرره مبداأ �صمو الد�صتور, ويعني اأن هناك 

البع�س.  لبع�صها  واخل�صوع  القوة  حيث  من  للت�صريعات  �صلماً 

التاأ�صي�صية,  ال�صلطة  وي�صدر عن  ال�صلم  قمة  على  ياأتي  فالد�صتور 

الت�صريعية,  ال�صلطة  عن  وي�صدر  مرتبة اأدنى  يف  ياأتي  والقانون 

ال�صلطة  وت�صدر عن  فاأدنى  اأدنى  منزلة  يف  الالئحة  اأو  القرار  ثم 

التنفيذية. فكل نوع من هذه الت�صريعات يجب اأن حترتم الت�صريعات 

التي تاأتي يف مرتبة اأعلى فال تقرر ن�صو�صاً تخالف اأحكامها وتخرج 

عن نطاقها, فعندما يكفل الد�صتور حرية التعبري اأو ال�صحافة اأو 

التجمع فال ياأتي القانون الذي هو يف مرتبة اأدنى لكي يخالف هذه 

احلماية ويقرر اأحكاماً تخرج عن نطاق الد�صتور. 

ويدعم ذلك اأن بع�س الد�صاتري تن�س على اأن املواد املقررة للحقوق 

واحلريات العامة ل ميكن تعديلها نهائياً اإل اإذا كان التعديل لإ�صفاء 

املزيد من ال�صمانات وتقرير املزيد من احلماية ملثل هذه احلقوق, 

)الأحكام  اأن  على  مثاًل  تن�س  القطري  الد�صتور  من   146 فاملادة 

اإل يف  العامة ل يجوز طلب تعديلها  اخلا�صة باحلقوق واحلريات 

احلدود التي يكون الغر�س منها منح مزيد من احلقوق وال�صمانات 

ل�صالح املواطن(.

اأن جميع احلقوق واحلريات  املنطلق يجب التاأكيد على  فمن هذا 

وحتاط بال�صمانات  ت�صان  اأن  يجب  الد�صتور  يف  عليها  املن�صو�س 

الكفالة  ملعنى  املفهوم احلقيقي  التي حتقق  لها  املقررة  الد�صتورية 

واحلماية ويجب األ يخرج التنظيم الإجرائي الوارد يف القانون اأو 

الت�صريعات الأدنى عن ق�صد الد�صتور. 

احملكمة الدستورية العليا في دولة قطر

ودورها في حماية احلقوق واحلريات العامة

للدكتور

ح�سن عبدالرحيم ال�سيد

عميد كلية القانون بجامعة قطر 
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ولكن ما العمل اإذا جاء القانون اأو الت�صريع الأدنى من الد�صتور مبا 

يخالف اأحكامه وقام بت�صييق ما كفله الد�صتور من حقوق وحريات 

وتقييد ممار�صتها, اأو التمتع بها؟. 

اإطارها  حبي�صة  حينئذ  تبقى  واحلريات  احلقوق  هذه  اأن  �صك  ل 

النظري وغري ذات قيمة!. فما قيمة حرية ال�صحافة مثاًل, اإذا جاء 

وتو�صع  الُكتَّاب  وت�صجن  الأقالم  تك�صر  حديدية  بن�صو�س  القانون 

وتو�صع  املعلومة,  على  احل�صول  م�صادر  وتغلق  املحظور  دائرة  من 

ال�صلطة التقديرية للمراقب فيمنع تراخي�س ال�صحف اأو ي�صحبها, 

والرت�صيح  النتخاب  حقي  كفالة  اأهمية  وما  �صدورها.  مينع  اأو 

للمواطنني مثاًل, اإذا جاء القانون لكي ميزق املجتمع اإىل فئات اأو 

�صامية لها هذه احلقوق وفئة دنيا ل ت�صتم  طبقات متدرجة, فئة 

ريحها وتبقى خالدة خملدة يف م�صتواها الذي ولدت فيه مهما طال 

احلقوق  اأن  �صك  ل  الوطن.  اأر�س  يف  عروقها  جتذر  اأو  الزمن  بها 

واحلريات الد�صتورية تبقى جمرد ن�صو�س عدمية الرائحة والطعم 

ما مل يكن هناك و�صائل فعالة ت�صمن احرتام القوانني والت�صريعات 

الأخرى لن�صو�س الد�صتور وتراقب عدم اخلروج عليها. 

اإيجاد هذه الو�صائل الفعالة حلماية احلقوق واحلريات  ويف �صبيل 

تنظيم  العامل مذاهب خمتلفة يف  دول  د�صاتري  تذهب  الد�صتورية 

�صيا�صية  رقابة  يجعلها  ما  فمنها  القوانني,  د�صتورية  على  الرقابة 

تقوم  منتخبني  اأو  معينني  اأع�صاء  من  تت�صكل  هيئة  طريق  عن 

اإ�صدار القوانني, ومنها ما جتعل هذه الرقابة  برقابة �صابقة على 

لحقة تقوم بها ال�صلطة الق�صائية, وهذا ما يرغب فيه الكثري من 

فقهاء القانون, ذلك اأن �صن القوانني عمل م�صرتك بني ال�صلطتني 

م�صروع  وتقر  وتناق�س  تقرتح  فالت�صريعية  والتنفيذية  الت�صريعية 

ففي  لذا  القانون,  وت�صدر  وت�صدق  تقرتح  والتنفيذية  القانون 

اإ�صناد الرقابة اإىل �صلطة مل ت�صرتك يف و�صع هذا القانون �صمانة 

متنح  التي  الدول  د�صاتري  اأن  كما  وحياديتها.  الرقابة  ملو�صوعية 

الرقابة لل�صلطة الق�صائية تختلف من حيث جعل هذه الرقابة ل 

مركزية اأو مركزية: وتتحقق ل مركزية الرقابة يف جعلها ملحكمة 

د�صتورية  عدم  م�صاألة  املحكمة  هذه  اأمام  اأثريت  فاإذا  املو�صوع, 

�صاأن  تف�صل يف  ما,  نزاع  على  اأن يطبق  كان يفرت�س  قانوين  ن�س 

مركزية  تتحقق  حني  يف  النزاع,  يف  تق�صي  ثم  اأوًل,  الد�صتورية 

عدم  م�صائل  اإليها  يحال  واحدة  ق�صائية  جلهة  جعلها  يف  الرقابة 

د�صتورية القوانني.

ويف دولة قطر جند املادة )140( من الد�صتور تن�س على اأن )يعني 

القانون اجلهة الق�صائية التي تخت�س بالف�صل يف املنازعات املتعلقة 

الطعن  وكيفية  �صالحياتها  ويبني  واللوائح,  القوانني  بد�صتورية 

والإجراءات التي تتبع اأمامها, ...(. وبناء على هذا الن�س وباإن�صاء 

الأخذ مببداأ  اإىل  القطري  امل�صرع  العليا ذهب  الد�صتورية  املحكمة 

يرتكها  مل  اإذ  واللوائح  القوانني  د�صتورية  على  الرقابة  مركزية 

للمحاكم على اختالف اأنواعها للف�صل فيها, وح�صناً فعل, اإذ يتجنب 

بذلك ت�صارب الأحكام واختالفها. 

العليا  بكل و�صوح  اإن�صاء املحكمة  القانون  كما يظهر من ن�صو�س 

احلجية املطلقة لأحكام املحكمة, فهي ملزمة جلميع جهات الدولة 

�صدرت  التي  الدعاوى  اأطراف  على  يقت�صر  ل  واأثرها  وللكافة, 

ب�صاأنها فح�صب, فالدعوى الد�صتورية دعوى عينية توجه اخل�صومة 

الد�صتورية,  ب�صبب  عليها  املطعون  الت�صريعية  الن�صو�س  اإىل  فيها 

لذا فاحلكم ال�صادر بعدم د�صتورية قانون اأو ت�صريع لنتهاكه حقاً 

ويلتزم  الكافة  اإىل  النزاع  اأطراف  يتعدى  الد�صتورية  احلقوق  من 

ب�صاأن  امل�صتقبل من جديد دعوى  يثار يف  اأن  يقبل  به اجلميع, ول 

د�صتورية هذا الن�س الذي �صدر احلكم ب�صاأنه. 

هذا واهلل من وراء الق�شد...
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اجلمهورية  رئي�س  ينا�شد  الأطفال  برملان   -1

اليمنية للتدخل باإعادة طالب �شنعاء و�شعدة اإىل 

مدار�شهم16/3/2008 

حلل  بالتدخل  اليمنية  اجلمهورية  رئي�س  الأطفال  برملان  نا�صد 

م�صكلة املدار�س املغلقة يف مديرية حيدان حمافظة �صعدة, ومديرية 

احل�صن خولن مبحافظة �صنعاء واإعادة ما يقارب )38000( طالب 

وطالبة خارج الدرا�صة حالياً.

بالغ  يف  نا�صد  و  الطالب  ت�صامنه مع  عن  الأطفال  برملان  وعرب 

�صحفي الرئي�س حلل املو�صوع وتفعيل القوانني والأعراف القبلية 

امل�صلحة. النزاعات  يف  الأطفال  اإقحام  وعدم  املذكورة  املناطق   يف 

واأ�صار البيان اإىل اأنهم مقبلون على نهاية العام ومل يتلقوا من العلم 

ما يجعلهم م�صتعدين لالمتحانات النهائية.  

التعليم  فر�س  توفري   : قطر   -2

العادلة حق للمعاقني 

غرفة للم�صادر جمهزة باأحدث التقنيات 

احلديثة خلدمة الطالب 

كمبيوتر  ودورات  برايل  كتب  توفري 

ودعم الأبحاث الدرا�صية 

ال�صكر  ومر�صى  املوهوبني  ل�صم  ن�صعى 

والقلب وال�صرع وتوظيف الطالب 

اأكدت ال�صتاذة اميان خليل نظر حجي رئي�س 

اأنه  الحتياجات اخلا�صة بجامعة قطر  ق�صم ذوي 

التي  قطر  لدولة  الدائم  الد�صتور  من   49 املادة  اطار  يف 

تت�صمن ان الدولة تعترب التعليم حقا للجميع, جند اأن جامعة قطر 

كانت دائما ومازالت حري�صة على توفري الفر�س العادلة واملنا�صبة 

برباجمها  لالنتفاع  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  من  لطالبها 

كدعمهم  لذلك,  املهنية  البيئة  مع توفري  واأن�صطته  وخدماتها 

املقدمة لهم, ويف هذا ال�صياق توؤكد  باخلدمات والو�صائل اخلا�صة 

اجلامعة اأنها تقبل الطالب وتتعامل مع طلبات التحاقهم م�صاواة 

باعتباره  خا�صة  فئة  من  كونهم  ايل  النظر  دون  بطلبات اأقرانهم 

عائقا يحول بينهم وبني نيل حقهم العادل يف التعلم وال�صتفادة. 

ادارة اجلامعة  بناء على توجيهات  انه  وا�صارت يف حوار خا�س اىل 

وحتت �صعار لنجعل الدمج واقعا( ويف اطار نظرتها امل�صتقبلية ازاء 

خططها للتطوير, وخا�صة عندما ا�صبح القبال املتزايد واملتوقع 

م�صتقبال من ابناء ذوي الحتياجات اخلا�صة لاللتحاق باجلامعة, 

جاء قرار ان�صاء ق�صم ذوي الحتياجات اخلا�صة حيث يتوىل توفري 

الحتياجات  ذوي  الطالب  لدعم  واخلدمات  يلزم من الو�صائل  ما 

جمهزة  م�صادر  توفري غرفة  ابرزها  من  اجلامعي,  م�صوارهم  يف 

باأحدث التجهيزات التقنية احلديثة لهم. 

احليوي حديث  الق�صم  ي�صعى   ,2007 مايو  تاأ�صي�صه يف  منذ  وقالت 

الن�صاأة اىل تطوير امكانياته وقدراته �صعيا لتلبية احتياجات هذه 

الفئة اجتماعيا واكادمييا, مو�صحة اأن لدي الق�صم حاليا 22 طالبا 

وطالبة ومن املتوقع ان ي�صل العدد اىل اأكرث من 35 طالبا وطالبة 

 50 اىل  العدد  �صي�صل  املقبلتني  ال�صنتني  وخالل  القادم  العام 

طالبا لأن اقبال الطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�صة 

على اجلامعة كبري. 

مع  التن�صيق  مت  انه  اميان  ال�صتاذة  واكدت 

ال�صتاذة عائ�صة اآل ثاين مدير ادارة القبول 

باجلامعة من اجل ا�صافة �صوؤالني مهمني 

على منوذج طلب اللتحاق وهما: هل انت 

اي  ومن  اخلا�صة؟  الحتياجات  من ذوي 

ميالأ  عندما  الطالب  فاأ�صبح  انت؟  فئة 

فئة  ال�صبكة  يف  يظهر مبا�صرة  ال�صتمارة 

ذوي الحتياجات, وهذا وفر للق�صم اح�صائية 

عن عدد الطلبة من ذوي الحتياجات وامللتحقني 

باجلامعة للعام القادم. 

فريقه  مهمة  ان  تقول:  الق�صم  يوفرها  التي  اخلدمات  وعن 

مع  اجلامعة,  يف  وجودهم  طوال فرتة  الفئة  هذه  ابناء  دعم  هي 

احتياجات,  من  يخ�صها  ما  ومراعاة  حالة  كل  ا�صتقاللية  �صمان 

لذلك ق�صم ذوي الحتياجات يوفد جمموعة من اخلدمات املتكاملة 

علي يد فريق من املخت�صني يفهم ظروف اأبناء هذه الفئة ويدرك 

كيفية التعامل معها, وميلك الرادة لتحقيق ذلك .م�صرية اىل ان 

اخلدمات تتميز باجلودة والتالوؤم مع احلالت كل على حدة وباأنها 

العلمية  التطورات  درا�صة م�صتفي�صة ومواكبة لأحدث  مبنية على 

يف هذا املجال. 

امل�صادر  غرفة  توفرها  التي  اخلدمات  اهم  من  انه  اىل  واأ�صارت  

البنات,  ومبني  البنني  مبنى  يف  تقنية حديثة  بتجهيزات  املزودة 

ايل  الكتابة من الربايل  برايل, حتويل  كتب  توفري جمموعة من 

اإىل  بالإ�صافة  خا�س,  جهاز  با�صتخدام  والعك�س  املب�صرة  الكتابة 

أخبــار حقــوق اإلنســان
على صفحــات 

.....internet   الـ

*** مت احل�صول على املعلومات من عدة مواقع متخ�ص�صة
يف حقوق الإن�صان
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دورات يف الكمبيوتر والربنامج الناطق 

يف  نف�صه  على  الطالب  ليعتمد 

والواجبات,  البحاث  عمل 

والتنقل  يف احلركة  دورات 

يقوم  وتوفري cctv الذي 

توفري  الكتابة,  خط  بتكبري 

الواجبات  املنا�صب لداء  الدعم 

كتوفري  مثال  والختبارات  والبحاث 

قاريء, اىل جانب توفري املادة الدرا�صية على 

ا�صرطة كا�صيت او على اقرا�س )�صي دي( او ا�صتخدام املا�صح 

بربنامج  املزود  الكمبيوتر  بوا�صطة  لل�صفحات لقراءتها  ال�صوئي 

الناطق, مبينة ان دائرة التلفزيون املغلق لطالب �صعيفي الب�صر, 

ل�صعوبة  دي�صالك�صيا  عندهم  الذين  للطالب  الناطق  والكمبيوتر 

كا�صيت  ا�صرطة  على  الكتب  وتوفري  والكتابة  القراءة  القدرة علي 

م�صكلة  لديهم  الذين  الكهربائية للطالب  املتحركة  والكرا�صي 

الطالب  لي�صتخدمها  طبية  مرتبة  يوفر  الق�صم  ان  كما  حركية, 

فرتة  لطول  نظرا  الراحة  اوقات  يف  حركية  م�صكلة  لديهم  الذين 

الدوام باجلامعة. 

متحرك  وكرا�س  طالبنا  لكل  تقوية  درو�س  بتوفري  نقوم  واأي�صا 

جلميع الطالب يف الأوقات الطارئة. 

تعليم  باأهمية  للتوعية  �شاملة  �شيفية  حملة   -3

الإناث يف اليمن / مايو 2008 

بالبالد,  21 حمافظة  بني  �صبع حمافظات من  وت�صتهدف احلملة 

يف  اليمن  جزر  اأكرب  تعترب  التي  جزيرة �صقطرى  اإىل  بالإ�صافة 

املحيط الهندي. 

ومت اإطالق هذه احلملة عرب مبادرة ال�صراكة من اأجل تعليم الفتيات 

التي اأن�صاأتها اليوني�صف عام 2006 مع �صركاء من القطاع اخلا�س. 

و�صيتم توزيع اأكرث من 30 األف مل�صق و400 األف من�صور يف املناطق 

هاتفية  ر�صالة  مليون   1.5 حوايل  �صيتم اإر�صال  كما  امل�صتهدفة, 

ق�صرية للم�صرتكني يف خدمة الهاتف اجلوال خ�صو�صا يف املناطق 

10 ماليني قنينة  القروية. بالإ�صافة اإىل ذلك, �صتحمل اأكرث من 

مياه عبارة » دعوين اأتعلم«, و�صيتم توزيع اأكرث من 50 األف مفكرة 

على اأطفال املدار�س يف بداية العام الدرا�صي املقبل. 

ووفقا لليوني�صيف, تواجه اليمن حتديا كبريا ل�صد الثغرة الكبرية 

بني تعليم الفتيان وتعليم الفتيات, حيث مل تكن ن�صبة الفتيات يف 

املدار�س البتدائية عام 2006 تتعدى  63فتاة مقابل كل 100 فتى. 

ال�صالم  عبد  اليمني  والتعليم  الرتبية  وزير  قال  ال�صياق,  ويف هذا 

اجلويف خالل حفل اإطالق احلملة اإن »الإناث ي�صكلن 51 باملائة من 

جمموع �صكان البالد البالغ عددهم  21مليون ن�صمة والذين يعي�س 

75 باملائة منهم يف املناطق الريفية. وبالنظر اإىل هذه الأرقام, ندرك 

اأن تعليم الفتيات يواجه حتدياً كبرياً«

والقطاع  املانحني  دعم  اإىل  وزارته حتتاج  اأن  اإىل  اأ�صار اجلويف  كما 

اخلا�س واملجال�س املحلية ومنظمات املجتمع املدين لتتمكن من �صد 

الهوة بني تعليم الفتيان وتعليم الفتيات. 

املتعلمات  الن�صاء  باإمكان  اأنه  واأ�صاف 

التحديات  مواجهة  يف  امل�صاعدة 

اليمن  منها  التي يعاين  التنموية 

وتزايد  املياه  نق�س  ت�صمل  والتي 

وتدهور  الفقر  وانت�صار  ال�صكان 

اجلويف  وعلق  ال�صحية.  الأو�صاع 

اأن »الن�صاء غري املتعلمات ل ميكنهن 

املتعلمة  املراأة  واأن  اأهمية املياه,  تقدير 

وحدها ميكنها اإدراك الق�صايا املتعلقة بال�صحة« 

التقرير  يف  بلداً   128 بني  من  الدنيا  املرتبة  احتلت  اليمن  وكانت 

العام ل�صنة  2007حول الفرق بني اجلن�صني. 

يف  للحكومة,  التابعة  للمراأة  الوطنية  اللجنة  اأفادت  جهتها,  من 

2008 حتت عنوان »و�صعية املراأة  تقرير �صادر عنها يف مار�س/اآذار 

من  باملائة   51 باأن   2007 لعام  اجلن�صني  بني  العالقة  منظور  من 

الفتيات اللواتي ترتاوح اأعمارهن بني 6 و14 عاما غري م�صجالت يف 

املدار�س البتدائية, كما اأن ن�صبة انخراط الفتيات يف املدار�س ت�صكل 

54 باملائة فقط مقابل 72 باملائة بالن�صبة للفتيان. 

4- ن�شف اأطفال اأفغان�شتان حمرومون

من التعليم / 2008 

الفرتة  يف  افغان�صتان  حكمها  اثناء  الفتيات  تعليم  طالبان  منعت 

من 1996 ايل  2001لكن عدد الفتيات يف التعليم حاليا يفوق عدد 

ال�صبية اثناء حكم احلركة ال�صالمية املت�صددة. 

وقت  اأي  من  اأكرب  الن  املدار�س  يف  الفغان  الطفال  عدد  اأن  كما 

م�صى لكن ما زالت هناك م�صاكل كثرية. 

وقال �صيجريو اوياجي مدير برنامج منظمة المم املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة)اليوني�صكو( يف افغان�صتان يف موؤمتر �صحفي »يف 

افغان�صتان وعلى الرغم من التقدم يف اللتحاق باملدار�س على مدى 

ان ن�صف الطفال يف �صن  التقديرات اىل  املا�صيني ت�صري  العامني 

الدرا�صة ما زالوا خارج التعليم». 

واأو�صحت املنظمة اأن عمالة الطفال واطفال ال�صوارع والطفال يف 

ال�صجون والطفال املعاقني بني اولئك املحرومني من التعليم لكن 

املجموعة الكرب بينهم هم الفتيات. 

املوؤمتر  افغان�صتان  يف  اليوني�صيف  رئي�صة  مبنجي  كاثرين  واأبلغت 

ال�صحفي »ل يزال اأمامنا 1.2 مليون طفلة يف �صن الدرا�صة ل يتاح 

لهن الذهاب للمدار�س يف هذا البلد« 

واأو�صحت اأن ال�صباب الرئي�صية وراء تخلف الفتيات عن التعليم ان 

كثريات منهن اإما يعملن لعالة ا�صرهن اأو يتزوجن يف �صن مبكرة. 

وتعاين البالد اي�صا نق�صا يف عدد املعلمات. 

15 و24  اعمارهن بني  الالئي ترتاوح  الفتيات  التعليم بني  ون�صبة 

عاما يف اأفغان�صتان هي 14 يف املئة مقارنة مع 51 للذكور.

)رويرتز(
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 ميثل الإعالم مكوناً اأ�صا�صيا �صمن توجهات دولة قطر على اعتبار اأن حرية الراأي والتعبري التي يكفلها 

اأ�صدر ح�صرة �صاحب  اإحدى دعامات بناء جمتمع دميقراطي ع�صري, ويف هذا الإطار  الد�صتور متثل 

ال�صمو اأمري البالد املفدى – حفظه اهلل – القرار الأمريي رقم 86 ل�صنة 2007 يف 2007/12/9 باملوافقة 

على اإن�صاء مركز الدوحة حلرية الإعالم كموؤ�ص�صة خا�صة ذات نفع عام,  و يعك�س اإن�صاء هذا املركز اإميان 

اليجابية  القيم  تر�صيخ  يف  وامل�صئول  احلر  الإعالم  به  ي�صطلع  الذي  املهم  بالدور  الرا�صخ  قطر  دولة 

داخل املجتمع, وياأخذ املركز على عاتقه ن�صر ثقافة حرية ال�صحافة والإعالم والدفاع عن ال�صحفيني 

املهني  ن�صاطهم  ب�صبب  والقتل  املعاملة  و�صوء  والعتقالت  للم�صايقات  يتعر�صون  الذين  والإعالميني 

ولذا فاإن هذا املركز ياأتي كخطوة متقدمة من اأجل القيام بدور اأعمق لدعم وحماية حرية الراأي ودور 

ال�صحافة  راأ�صها حرية  للحريات وعلى  املجتمع دعماً  لتاأ�صي�س ثقافة احلوار وامل�صاركة يف  اأكرث فعالية 

والتعبري ل�صيما واأن احلماية التي �صيوفرها املركز �صوف ت�صمل جميع ال�صحفيني �صواء على امل�صتوى 

الوطني اأو الإقليمي اأو الدويل, وهو ما يقودنا اإىل اأن اإن�صاء هذا املركز ي�صتدعي اتخاذ اإجراءات وتدابري 

فيما  �صواء  دولة قطر  اإىل  ال�صحفيني  بع�س  توجه  اإ�صكاليات حال  املركز من  يواجهه  قد  فيما  خا�صة 

يتعلق مبنحهم التاأ�صريات الالزمة لدخول البلد اأو الإقامة بها اأو حق اللجوء اإليها.

القرار األميري رقم )86( لسنة 2007 باملوافقة على إنشاء

مركــز الدوحــة حلريــة اإلعــالم
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حول حقوق املتهم يف القانون القطري , نظم القانون القطري حقوق الأ�صخا�س  

املتهمني واملقبو�س عليهم وذلك على النحو التايل ... 

اأمر من  اإل مبوجب  اأو تقييد حريته  اأوحب�صه  اأي �صخ�س  - ليجوز القب�س على 

ال�صلطات املخت�صة بذلك ويف الأحوال املقررة قانوناً )مثل املحاكم والنيابة العامة 

ورجال ال�صبطية الق�صائية كاًل يف احلدود املن�صو�س عليها قانونياً(.

كرامة  على  حتافظ  وكرمية  لئقة  معاملة  املوقوف  ال�صخ�س  معاملة  يجب   -

الإن�صانية .

- ل يجوز اإيذاء ال�صخ�س املوقوف بدنيناً اأو معنوياً فال يجوز تعذيبه اأو معاملته 

بطريقة غري اإن�صانية .

عليه  القب�س  فور  املتهم  اأقوال  ي�صمع  اأن  الق�صائي  ال�صبط  ماأمور  على  يجب   -

واإذا وجدت دلئل قويه وكافيه على اتهامه يعر�صه يف مدة اأق�صاها 24 �صاعة على 

النيابة العامة .

24 �صاعة من تاريخ عر�صه  اأن ت�صتجوب املتهم خالل  - يجب على النيابة العامة 

عليها , ثم عليها اأن تاأمر باإطالق �صراحه اأ, حب�صه احتياطيا .  * ل يجوز ملاأمور 

تفتي�س  اأن يجري  القب�س  قانوناً  فيها  يجوز  التي  الأحوال  الق�صائي يف  ال�صبط 

املتهم .

-  اإذا كان املتهم اأنثى يجب تفتي�صها مبعرفة اأنثى .

- ل يجوز لرجال ال�صلطة العامة الدخول يف اأي مكان م�صكون اإل يف حالة طلب 

امل�صاعدة من الداخل اأو يف حالة ال�صرورة اأو يف مثال الأحوال املبينة يف القانون) 

حالة التلب�س اأويف حالة اإذن بالدخول والتفتي�س اأو القب�س ( .

- يحق للمتهم وحمامية واملجني عليه واملدعي باحلقوق املدنية اأن يح�صروا جميع 

اإجراءات التحقيق ويف حالة اإجراء حتقيق بدونهم لظروف ال�صريه يجب اإطالعهم 

على التحقيق .

- كما يحق لهم احل�صول على �صورة من الأوراق اأيا كانت اإل اإذا اقت�صت م�صلحة 

التحقيق غري ذلك .   

تســاؤالت ,,,
حول حقوق املتهم في القانون القطري
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 اأدركت اللجنة منذ بداية عملها, ول تزال على قناعة باأن الثقافة ال�صائدة يف املجتمع 

لت�صع ق�صية حقوق الإن�صان وحرياته مو�صعها ال�صحيح واأن الق�صور يف هذا ال�صاأن 

ت�صرتك فيه موؤ�ص�صات عديدة يف املجتمع وعلى الرغم من كرثة الفعاليات التي 

الفعاليات  اإىل  بالإ�صافة  اأر�صها   اإىل تنظيمها واحت�صانها على  الدولة  ت�صعى 

احلقوقية  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  قبل  من  املنظمة 

جمال  يف  والتثقيف  التوعية  من  مزيد  اإىل  احلاجة  عن  ينبىء  الواقع  فاإن 

اأكرث تخ�ص�صية تنظم على خلفية  الإن�صان من خالل تنظيم فعاليات  حقوق 

اإىل الفئات  حتليلية, تتناول كيفية توجيه اخلطاب احلقوقي وكيفية الو�صول 

امل�صتهدفة بهدف بناء قاعدة عري�صة يف املجتمع من املهتمني باحلقوق واحلريات 

القطاعني احلكومي  العاملني يف  اأو  الأعمال  رجال  اأو  امل�صئولني  م�صتوى  على  �صواء 

اإذ اأن من �صاأن غياب الوعي باأهمية تعزيز حقوق  اأو على م�صتوى املجتمع املدين  واخلا�س 

تلك  عن  الدفاع  جهود  تزيد  اأن  وواجباتهم  بحقوقهم  الأفراد  اإملام  وعدم  وحرياته,  الإن�صان 

حيث  تداركه حالياً  اإىل  اللجنة  ت�صعى  ما  وهذا  وتعقيداً.   واحلريات �صعوبة  احلقوق 

انتهت اللجنة اإىل و�صع اإ�صرتاتيجية وخطة عمل م�صتمرة على مدار عامني ب�صاأن 

هذه  تتناول  اأن  اللجنة  راعت  وقد  الفرتة  هذه  خالل  عقدها  املزمع  الفعاليات 

الفئات  والوقوف على حقوق  ا�صتعرا�س جممل احلقوق واحلريات  الفعاليات 

بهدف  الأفراد  اأكرب عدد ممكن من  واإ�صتهداف  املجتمع  فئات  وكافة  املهم�صة 

القطري,  املجتمع  داخل  الإن�صان  حقوق  مبو�صوعات  والتثقيف  الوعي  زيادة 

مثل هذه  تنظيم  الإن�صان من خالل  باأهمية حماية حقوق  عام  وعي  واإ�صاعة 

الندوات واملوؤمترات وور�س العمل التي من �صاأنها امل�صاهمة يف خلق وعي باأهمية 

اإحرتام حقوق الإن�صان واإدانة كافة �صور الإنتهاكات التي تتعر�س لها تلك احلقوق, 

بالعالنية  يتعلق  فيما  التي حافظت عليها دوماً  ب�صيا�صتها  اللجنة  التزام  هذا بجانب 

وال�صفافية و الو�صوح الكامل والذي من �صاأنه اأن ي�صكل �صياجاً يحمي احلقوق.

التوعية والتثقيف
في مجــال حقـــوق اإلنســان

ق
ة ح

ضـ
وم
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التن�صيقية  للجنة  ال�صنوي  الجتماع  يف  اللجنة  م�صاركة   

الدولية)icc( يف جنيف يف الفرتة 2008/4/17-15 .

 نظمت اللجنة حما�صرة تثقيفية حول حقوق الطفل واأهميتها 

2008/4/14, وقد  ملدر�صة الدوحة الثانوية امل�صتقلة للبنني بتاريخ 

ور�صة  عمل  ومت  للجنة  امللتم�صني  من  واقعية  حالة  عر�س  مت 

عمل  وذلك �صمن الزيارات الأ�صبوعية املحددة من قبل 

اللجنة مل�صروع جماعات حقوق الإن�صان .

 نظمت اللجنة ور�صة عمل  لطالب جماعات 

حقوق الإن�صان عر�صت فيها اأن�صطة الطالب 

 2008/4/16 بتاريخ  الطفل  حقوق  حول 

وعر�صت  عليهم حالة واقعية من امللتم�صني 

احلالت  نوع  على  لإطالعهم  وذلك  للجنة 

عمل  ومت  اللجنة  ت�صتقبلها  التي  وال�صكاوى 

الإن�صان كما  الق�صرية حول حقوق  الق�صة  م�صابقة 

مت توزيع تقييم للطالب حول مدى ا�صتفادة الطالب من 

الور�صة.

الدولية  التن�صيق  للجنة  ال�صنوي  الجتماع  يف  اللجنة  �صاركت   

حقوق   وحماية  لتعزيز  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�ص�صات 

يف  املتحدة  الأمم  مكتب  يف  الع�صرين  دورته  يف  الإن�صان 

وقد   ,  2008 اإبريل   17 اإىل   15 الفرتة من  جنيف يف 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صات  ممثلو  الدورة  ح�صر 

واآ�صيا  والأمريكتني  اأفريقيا  من  الإن�صان 

الأوروبي للمناطق  الهادي والحتاد  واملحيط 

, كذلك اأع�صاء من املفو�صية ال�صامية ف�صال 

عن املراقبني للجنة التن�صيق الدولية . 

معيذر  مدر�صة  اإىل  بزيارة  اللجنة  قامت   

الثالثاء  يوم  وذلك  للبنات  امل�صتقلة  الإعدادية 

العا�صرة والن�صف  ال�صاعة  2008/4/22 يف متام  املوافق 

حما�صرة  العرابي  جنوى  امل�صت�صارة/  األقت  وقد   , �صباحا 

حقوق  هي  وما  واأهدافها  واخت�صا�صاتها  اللجنة  حول  تعريفية 

الطفل وعن حالت ال�صكاوى التي ترد اإىل اللجنة.

للبنني  النموذجية  الوفاء  مدر�صة  اإىل  بزيارة  اللجنة  قامت   

وذلك يوم الثالثاء املوافق 2008/4/22 حيث األقت ال�صيدة/ نادية 

ال�صليطي- رئي�س ق�صم البحث الجتماعي باللجنة حما�صرة حول 

اتفاقية  مواد  وبع�س  واحلرية,  الدميقراطية  النتخاب,  معنى 

حقوق الطفل.

 نظمت اللجنة دورة تدريبية حول تعزيز وحماية 

حقوق الإن�صان بالتعاون مع وزارة اخلارجية يف 

الفرتة 27-2008/4/29والتي اأقيمت يف مبنى 

وزارة اخلارجية.

لطالب  نقا�صية  حلقة  اللجنة  نظمت   

الثنني  يومي  وذلك  امل�صتقلة  املدار�س 

ال60  الذكرى  مبنا�صبة   2008/5/6-5 والثالثاء 

لنكبة فل�صطني حتت عنوان: » الالجئون« وذلك يف 

اإطار م�صروع جماعات حقوق الطالب يف املدار�س امل�صتقلة 

باملرحلتني الإعدادية والثانوية » بنني وبنات« ومب�صاركة كل من : 

مدر�صة الدوحة الثانوية وحمزة بن عبد املطلب الإعدادية امل�صتقلة 

امل�صتقلة  الإعدادية  والوجبة  الثانوية  الر�صالة  ومدر�صة  للبنني, 

للبنات.

 �صاركت اللجنة يف م�صروع الأمن وال�صالمة املنظم 

 2008-2007 الدرا�صي  للعام  املدار�س  لطالب 

خالل الفرتة من 4-2008/5/7 يف قاعة النادي 

العربي الريا�صي .

رفيع  الثالث  الجتماع  يف  اللجنة  �صاركت   

للحوار  الأوروبي  العربي  امل�صرتك  امل�صتوى 

املجل�س  قبل  من  املنظم  الإن�صان   حقوق  يف 

واملركز  املغرب  يف  الإن�صان  حلقوق  ال�صت�صاري 

الوطني حلقوق الإن�صان يف الأردن واملعهد الدامنركي 

حلقوق الإن�صان, وذلك  حتت عنوان » الهجرة وحقوق الإن�صان« 

والذي اأقيم يف املغرب بتاريخ 6-8 مايو 2008م.

نشاط اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 

مــن أبــريــل إلى يــولـيــو 
لـعـام 2008م 
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الذكرى  فعاليات  موؤمتر:  يف  اللجنة  م�صاركة   

ال�صتني لالإعالن العاملي حلقوق الإن�صان والذي 

الفرتة  اأ�صبانيا يف  بر�صلونة-  اأقيم يف جامعة 

من 8-10 مايو 2008.

فعاليات  يف  اللجنة  من  وفد  �صارك   

موؤمتر » احلوار العربي الأوروبي الثالث « 

والذي اأقيم يف اململكة املغربية – الرباط يف 

الفرتة من 6-8 مايو 2008 واجلدير بالذكر 

اأن مو�صوع املوؤمتر كان يناق�س الهجرة وحقوق 

حمد  املوؤمتر  هذا  يف  اللجنة  مثل  وقد  الإن�صان 

جابر  وال�صيد  والإعالم  العامة  العالقات  مدير  احل�صن 

الهويل رئي�س ق�صم ال�صتقبال وال�صكاوى باللجنة . 

الإن�صان ندوة بعنوان: » حقوق  اللجنة الوطنية حلقوق   نظمت 

الإن�صان يف اخلطاب ال�صيا�صي واحلقوقي املعا�صر يف الدول العربية 

يف الفرتة من  11-2008/5/12 بالتعاون مع برنامج الدميقراطية 

يف  امليلينيوم  فندق  يف  وذلك  القاهرة  بجامعة  الإن�صان  وحقوق 

قطر.

 اجتمع �صعادة الدكتور/ علي بن �صميخ املري اأمني عام اللجنة 

اأملانيا  جمهورية  �صفري  باوجمارترن  الدكتور/ديريك  �صعادة  مع 

لدى الدولة يف مقر اللجنة يوم الثالثاء املوافق 2008/5/13,جرى 

خالل الإجتماع ا�صتعرا�س اآخر التطورات يف جمال حقوق الإن�صان 

و�صبل التعاون.

 نظمت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بالإ�صرتاك مع املوؤ�ص�صة 

القطرية حلقوق الأيتام)درمية( بتاريخ 2008/5/26 يف مقر اللجنة 

ندوة حتت عنوان )حقوق الأيتام يف ال�صريعة الإ�صالمية واملواثيق 

بن  د.علي  الفتتاح  كلمة  ((واألقى  الوطنية  والت�صريعات  الدولية 

�صميخ املري اأمني عام اللجنة و�صارك يف الندوة 

املوؤ�ص�صة  عام  مدير  كمال  خالد  الأ�صتاذ/ 

)درمية(  الأيتام  لرعاية  القطرية 

والدكتور عبداحلميد الأن�صاري عميد 

جامعة   - والقانون  ال�صريعة  كلية 

قطر )�صابقاً(.

الوطنية  اللجنة  مقر  يف  عقد   

2008/5/27م  يوم  الإن�صان  حلقوق 

بن  الدكتور/علي  �صعادة  بني  اإجتماع 

�صميخ املري اأمني عام اللجنة وال�صادة ممثلي 

توقيع  اللقاء  خالل  ومت  الفرن�صي  ليون  معهد 

الإن�صان  واملعهد خا�صة يف جمال حقوق  اللجنة  اتفاقية بني 

يف  للدرا�صة  قطريني  طالب  ابتعاث  واإمكانية  اخلربات  وتبادل 

املعهد.

 10 –  8  ا�صت�صافت مدينة بر�صلونة باأ�صبانيا خالل الفرتة من 

التغيري  واآفاق  الإن�صان  حقوق  حول  دولياً  موؤمتراً   , م   2008 مايو 

حلقـوق  الوطنيـة  اللـجنة  وح�صـور  مب�صاركة   .. العربي  العامل  يف 

والهيئات  اجلهات  من  العديد  املوؤمتر  نظم  وقد  بقـطر   الإن�صـان 

احلقوقية, العاملية والعربية من اأهمها التحالف من اأجل احلرية 

الكتالين  املعهد  و  الإن�صان  حلقوق  العربية  اللجنة  و  والكرامة 

هيئات  ممثلي  من  كل  ميثلون  امل�صاركون  وكان  الإن�صان,  حلقوق 

املجتمع املدين وحقوق الإن�صان يف العامل العربي واأوروبا و باحثني 

ومثقفون عرب واأوروبيني ومن الوليات املتحدة الأمريكية وكذلك 

مثل  وقد  العامل  دول  خمتلف  من  )م�صتمع(  م�صارك   100 نحو 

اللجنة يف املوؤمتر ال�صيدة نادية ال�صليطي رئي�س البحث الجتماعي 

يف اللجنة .  

بالإ�صرتاك مع مركز  الإن�صان  الوطنية  حلقوق  اللجنة   نظمت 

باجلمهورية  الإن�صان  حلقوق  والتاأهيل  املعلومات 

يف  الإن�صان   حقوق  جمال  يف  تدريبية  دورة  اليمنية 

وقد  الدوحة  ميلينيوم  بفندق  1-2008/6/9م  الفرتة  

عام  اأمني  املري  �صميخ  بن  د.علي  الإفتتاح  كلمة  األقى 

اإن الهدف من  اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان  وقال 

حقوق  جمال  يف  قطرية  كوادر  اإيجاد  هو  الدورة  هذه 

الإن�صان,واأعرب ال�صيد عز الدين الأ�صبحي مدير مركز 

املعلومات والتاأهيل عن اأمنياته بنجاح الدورة وحتقيق 

الأهداف املن�صودة  منها .

 قام وفد من اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة 

بهدف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  بزيارة  قطر 



2
0

0
8

رب 
م

- �شبت
س 

م�
خلا

د ا
د

الع

25

ذات  املوؤ�ص�صات  مع  الثنائية  العالقات  وتقوية  اخلربات  تبادل 

ال�صلة بعمل اللجنة خالل الفرتة من 7-2008/6/15م .

ووزارة  اخلارجية  وزارة  على  الزيارة  ا�صتملت  وقد 

ووزارة  العاملي  العمايل  الت�صامن  ومكتب  العمل 

العدل وبع�س منظمات املجتمع املدين يف العا�صمة 

وا�صنطن.

ويف مدينة نيويورك زار الوفد ق�صم حقوق الإن�صان 

اأوًل  الإن�صان  حقوق  ومنظمة  نيويورك  مدينة  يف 

املفو�صية العليا حلقوق الإن�صان  يف الأمم املتحدة. 

اجلدير بالذكر اأن الوفد كان برئا�صة �صعادة الدكتور / 

خالد بن حممد العطية – رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق 

الإن�صان.

 نظمت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بفندق امللينيوم بالتعاون 

اآ�صيا  ومنتدى  الإن�صان  حلقوق  الدولية  اخلدمات  منظمة  مع 

با�صيفيك حلقوق الإن�صان ومقره مدينة �صيدين ال�صرتالية الور�صة 

»املوؤ�ص�صات  عنوان  حتت  احلقوقية  الوطنية  للموؤ�ص�صات  الإقليمية 

الوطنية حلقوق الإن�صان واملدافعون عن حقوق الإن�صان« يف الفرتة 

22-26يونيو 2008,األقى كلمة الإفتتاح د.علي بن �صميخ املري اأمني 

عام اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان والتي اأكد فيها احرتام حقوق 

كلمة  و�صاركه يف  والدميقراطية  ال�صالم  لتحقيق  �صرورة  الإن�صان 

�ص�صيري  مدير منظمة اخلدمات  ايزابل  ال�صيدة  الإفتتاح كال من 

م�صروع  مدير  با�صا  �صريينا  وال�صيدة  الإن�صان  حلقوق  الدولية 

منتدى الآ�صيا با�صيفيك .

اللجنة  عام  اأمني  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور  �صعادة  افتتح   

الوطنية حلقوق  الإن�صان فعاليات الربنامج الإقليمي الذي تنظمه 

حلقوق  والتاأهيل  املعلومات  مركز  مع  بالتعاون  الوطنية  اللجنة 

يف  2008واملقامة  يوليو   10-6 مابني  الفرتة  يف  باليمن  الإن�صان 

فندق ميلينيوم الدوحة ويف بداية كلمته وجه د.علي املري ال�صكر 

لكل من مركز املعلومات والتاأهيل حلقوق الإن�صان يف دول اخلليج 

واليمن وقال هدفنا خلق نواة من النا�صطني وتعزيز ثقافة احلوار.  

األقى ال�صيد عبدالقوي �صامل املدير التنفيذي ملركز املعلومات  كما 

والتاأهيل حلقوق الإن�صان كلمة يف اجلل�صة الإفتتاحية اأكد فيها اأن 

وراء  كانت  الإن�صان  حقوق  يف  قطر  ريادة 

الربنامج.    لتد�صني  الدوحة  اختيار 

بناء  اإىل  الربنامج  هذا  ويهدف 

حقوق  ن�صطاء  من  فريق 

و  اجلزيرة  دول  يف  الإن�صان 

اخلليج , تكون مهمته العمل 

مببادئ  الوعي  تعزيز  على 

حقوق الإن�صان يف املنطقة .

عدة  على  الربنامج  و�صيكون   

مراحل / املرحلة الأوىل :

2009م   / 2008م  الفرتة  خالل  �صتقام   

اأربع دورات تدريبية اإقليمية على النحو التايل 

 :

- الدورة الإقليمية الأوىل : قطر . 

- الدورة الإقليمية الثانية : البحرين . 

- الدورة الإقليمية الثالثة : اليمن . 

- الدورة الإقليمية الرابعة : الكويت . 

وزير  العطية  حممد  بن  خالد  الدكتور  �صعادة  تكرمي  مت  كما   

العام  الأمني  قبل  من  الوزراء  جمل�س  ع�صو  الدويل  التعاون 

واأع�صاء اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان وطاقم موظفيها بتاريخ 

2008/7/9 يف قاعة الزبارة - فندق امللينيوم .

 كما ح�صر وفد من اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان مكون من 

ال�صيدة مها بنت را�صد العذبة و ال�صيدة جواهر العبيديل  الدورة 

التدريبية الإقليمية يف جمال حقوق الإن�صان » دورة عنبتاوي الثامنة 

2008/7/31 يف اجلمهورية   -2  008/ 7/22 ع�صرة » يف الفرتة من 

التون�صية , وتهدف الدورة اإىل تو�صيع قاعدة امل�صتفيدين من ن�صر 

واملهارات  النظرية  املعارف  تطوير  واىل  الإن�صان,  حقوق  ثقافة 

العملية يف جمال حقوق الإن�صان لدى الكوادر الو�صيطة , وي�صارك 

البلدان  خمتلف  من  وم�صاركاً  م�صارك   35 قرابة  الدورة  هذه  يف 

العربية . 
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يق�صد برد العتبار, اإزالـة الآثار اجلنائية للحكم بالإدانة من اأجل 

اأن ي�صتعيد املحكوم عليه و�صعـه العادي يف املجتمع, حيث اإن املفرج 

عنه ل ي�صتطيع قبل رد اعتباره اأن يبا�صر اأي عمل �صواء يف القطاع 

احلكومي اأو اخلا�س. 

وقد نظم قانون الإجراءات القطري رقم )23( ل�صنة 2004 اأحكام رد 

العتبار يف املواد من )379 – 394(.

أنواع رد االعتبار
نـ�س قانـون الإجراءات القطري على نوعني من رد العتبار.

اأولهما: رد العتبار الق�صائي, ويخ�صع ل�صلطة القا�صي التقديرية, 

اإن �صاء ا�صتجاب لطلب املحكوم عليه لرد اعتباره , كما له اأن يرف�س 

ذلك.

ومبجرد  القانون  بقوة  ويتحقق  القانوين  العتبار  وثانيهما:رد 

توافر �صروطه.

�صروطا معينة  رد العتبار  القانون يف كل نوع من نوعي  ويتطلب 

نبينها فيما يلي:

رد االعتبار القضائي
العتبار  لرد  يجب  قطري,  اإجراءات   )380( املادة  لن�س  وفقا 

الق�صائي توافر ال�صروط التالية:

1- اأن تكـون العقوبة يف جناية اأو يف ُجنحة ونفذت تنفيذا كاماًل, اأو 

�صدر عنها عفًو اأو �صقطت مب�صي املدة.

ويق�صد بالتنفيذ الكامل للعقوبة ا�صتيفاء املدة املحكوم بها اإذا كانت 

عقوبة مقيدة للحرية مبا فيها فرتة الإفراج ال�صرطي, اأما اإذا كان 

التنفيذ, فال يجوز ملن حكم عليه مع وقف  احلكم م�صموًل بوقف 

التنفيذ اأن يطلب رد اعتبـاره, اإذ فـي ذلك الوقـت ل يكون احلكم قد 

نفذ بعد, واإذا انق�صت مدة وقف التنفيذ دون اأن يلغى كان ذلك رد 

اإجراءات قطري على عدم  املادة )394(  اعتبار قانوين. وقد ن�صت 

اعتبار الأحكام ال�صادرة بوقف التنفيذ �صابقة تقت�صي رد العتبار.

دفعت  قد  تكون  اأن  يتوجب  فاإنه  بالغرامة,  العقوبة  كانت  اإن  اأما 

كاماًل ما مل يثبت اأن املحكوم عليه يف حالة ل ي�صتطيع معها الوفاء. 

�صقوطها  اأو  عنها  العفو  للعقوبة  الكامل  التنفيـذ  مـع  ويت�صـاوى 

مب�صي املدة.

العفو  �صدور  اأو  العقوبة  تنفيذ  تاريخ  من  م�صت  قد  تكون  اأن   -2

تأثير نظام رد اإلعتبار على حق احملكوم عليه 
)املفرج عنه( في العمل

اإعداد/

دكتور م�شطفى عبد اللطيف اإبراهيم

خبري قانـــوين اأول بــوزارة الداخلية

كانت  اإذا  واحدة  �صنة  اأو  جناية  عقوبة  كانت  اإذا  �صنتني  مدة  عنها 

عقوبة جنحة. وقد فرق امل�صرع يف حتديد املدة الالزمة لرد العتبار 

بني عقوبة اجلناية وعقوبة اجلنحة وت�صاعف هذه املدة يف حالتي 

احلكم للعود و�صقوط العقوبة مب�صي املدة. وتبداأ املدة املذكورة من 

اإفراجاً  فرج عن املحكوم عليه 
ُ
اأ , فاإذا  اإكتمال تنفيذ العقوبة  تاريخ 

�صرطيا ابتداأت املدة حني تنق�صي املدة املتبقية من العقوبة ويتحول 

اإىل اإفـراج نهائي. واإذا كانـت العقوبـة قد ق�صي معها بتدبري وقائي 

فتبداأ املدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبري اأو ي�صقط فيه مب�صي 

املدة, واإذا كانت العقوبة هي الغرامة فاإن بدء �صريان املدة املذكورة 

املدة  بالتقادم, فتبداأ  العقوبة قد انق�صت  واإذا كانت  اأدائها  هو يوم 

من اليوم التايل لإكمال التقادم مدته, واإذا ُعفي عنها ابتداأت املدة 

من اليوم التايل ل�صدور قرار العفو.

قانون  يلزم  اجلرمية:  عن  النا�صئة  املدنية  بالإلتزامات  الوفاء   -3

الإجراءات القطري يف املادة )383( لرد العتبار الق�صائي اأن يوفى 

اإلتزامات مالية �صواء للدولة  املحكوم عليه بكل ما حكم عليه من 

عليه  املحكوم  وفاء  عن  تتجاوز  اأن  للمحكمة  ويجوز  لالأفراد,  اأو 

بالتزاماته اإذا ثبت لهـا اأنـه فـي و�صـع مايل ل ي�صتطيع معه اأن يوفى 

هذه الإلتزامات.

4- ح�صن �صلوك املحكوم عليه: تطلب امل�صرع القطري هذا ال�صرط 

يف املادة )388( اإجراءات التي علقت احلكم برد العتبار على تقدير 

احلكم  �صدور  منذ  الطالب  �صلوك  اأن  راأت  ))اإذا  بقولها:  املحكمة 

عليه يدعو اإىل الثقة بتقومي نف�صه((. ويخول هذا ال�صرط الق�صاء 

مدى  من  والتحقق  عليه,  املحكوم  �صلوك  لتقييم  تقديرية  �صلطة 

حت�صنه ومدى ما اأثبته من جدارة باحل�صول على رد العتبار.

رد االعتبار القانوني
1- تعريف رد العتبار القانوين: هو رد اعتبار املحكوم عليه بقوة 

القانون بعد مرور املدة الزمنية الالزمة التي تبداأ من تاريخ تنفيذ 

العقوبة كاملة اأو العفو عنها اأو �صقوطها مب�صي املدة ودون حاجة 

اإىل طلب من املحكوم عليه اأو �صدور حكم.

ي املدة  ورد العتبار القانوين حتمي ول يجوز رف�صه طاملا ثبت م�صّ

اجلنايات وثالث  �صنوات يف  بخم�س  القانون  التي حددها  الزمنية 

�صقوط  �صنوات يف اجلنح يف حالة  وتكون خم�س  �صنوات يف اجلنح, 

عليه  املحكوم  اعترب  قد  احلكم  كان  اإذا  اأو  املدة  مب�صي  العقوبة 

عائدا.
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يف  القطري  امل�صرع  ن�س  القانوين:  العتبار  رد  �صروط   -2

العتبار  ))يرد  ال�صروط:  هذه  على  اإجراءات   )379( املادة 

بحكم القانون, اإذا لـم ي�صدر على املحكوم عليه حكم, بعقوبة 

جناية اأو جنحة, خالل الآجال التالية:

1- اإذا كان احلكم بعقوبة جناية وم�صت خم�س �صنوات على تنفيذ 

العقوبة اأو العفو عنها اأو �صقوطها مب�صي املدة.

اإذا كان احلكم بعقوبة جنحة وم�صت ثالث �صنوات على تنفيذ   -2

املحكوم عليه  اعترب  كان احلكم قد  اإذا  اإل  العفو عنها,  اأو  العقوبة 

عائداً, اأو كانت العقوبة قد �صقطت مب�صي املدة فتكون املدة خم�س 

�صنوات.

تقييم نظام رد االعتبار
يرى البع�س اأن نظام رد العتبار هو مبثابة العرتاف الجتماعي 

ب�صالح املحكوم عليه وعدوله عن �صبيل الإجرام.

ونرى اأن نظام رد العتبار ل مربر له واأنه عائًق يحول دون اندماج 

املحكوم عليه يف املجتمع عقب انتهاء عقوبته والإفراج عنه. 

واإن مربرات راأينا املذكور هي التالية:

تاأهيل  الأول  املقام  يف  ت�صتهدف  اأنها  العقوبة  اأغرا�س  من  كان  اإذا 

كمواطن  املجتمع  يف  مركزه  ا�صتعادة  من  ومتكينه  عليه  املحكوم 

فرج عن املحكوم عليه بعد اأن خ�صع 
ُ
�صالح, فاإذا انق�صت العقوبة واأ

ملدد منا�صبة اأثناء تواجده يف املوؤ�ص�صات العقابية وخ�صوعه لربامج 

فور  املجتمع  يف  والإندماج  للعودة  والإعداد  والتاأهيل  الإ�صالح 

خروجه منها, اإذن فما هو مربر ا�صتمرار حرمانه من بع�س احلقوق 

احلقوق  من  غريه  اأو  العمل  يف  بحقه  العرتاف  وعدم  القانونية 

املقررة لغريه من بني الب�صر وربط ذلك باإعادة رد اعتباره.

نعتقد اأن نظام رد العتبار بو�صعه احلايل اأ�صبح عائقاً يحول دون 

اأن منعه عن العمل قبل  اإذ  اإىل املجتمع,  اندماج وعودة املُفرج عنه 

الأ�صا�صية  احلياة  متطلبات  �صرته 
ُ
ولأ له  ُيوَفر  اأن  دون  اعتبار  رد 

واملعي�صية �صيوؤدى اإىل العودة به اإىل النحراف مرة ثانية من اأجل 

اأن يغطى متطلبات معي�صته ومن يعولهم, ف�صال عما يخلق له ذلك 

من حالة نف�صية جتعله يف عزلة عن املجتمع. ولذا نرى اأن املنا�صب 

وال�صحيح اأن يلغى نظام رد العتبار ويكتفى مبدد خ�صوع املحكوم 

عليه للتاأهيل والإعداد اأثناء تواجده يف املوؤ�ص�صة العقابية واأن يعود 

حرم  التي  حقوقه  كامل  يبا�صر  �صاحلاً  مواطناً  عنه  الإفراج  بعد 

منها طوال تواجده يف ال�صجن, طاملا كانت تقارير املوؤ�ص�صة العقابية 

تفيد ب�صالحه وتوبته و�صعوره بالذنب عن ما�صيه.

موقف املشرع القطري من إمكانية 
عمل احملكوم عليه استثناء 

من نظام رد االعتبار

وزارات  م�صتوى  على  عديدة  درا�صات  جرت  لقد 

املُفرج عنه  اإ�صكالية عمل  اأجل معاجلة  الدولة من 

ما  لوحظ  اأن  بعد  العتبار  رد  قاعدة  من  ا�صتثناء 

مبا�صرة  من  عنه  املُفرج  ا�صتطاعة  عدم  على  يرتتب 

القطاع  يف  �صواء  العمل  ميدان  يف  وخا�صة  حقوقه, 

اإ�صكالية اجتماعية واقت�صادية تواجه  العام, من  اأو  احلكومي 

�صرته بعد خروجه من املوؤ�ص�صة العقابية. رمبا تكون 
ُ
املحكوم عليه واأ

النحراف  اإىل  عليه  املحكوم  لعودة  اأ�صا�صياً  �صبباً  الإ�صكاليات  هذه 

اأجل ح�صوله على ما يكفيه من املال ل�صد حاجاته  مرة ثانية من 

خطوة  القطري  امل�صرع  خطا  ولذلك  املعي�صية  �صرته 
ُ
اأ وحاجات 

اعتربها متقدمة ويف الجتاه ال�صحيح اإذ اأدخل تعديال على قانون 

يف  اجلديد  التعديل  ون�س   ,2001 ل�صنة   )1( رقم  املدنية  اخلدمة 

املر�صوم بقانون رقم )25( ل�صنة 2007, املتمثل يف املادة  )4/10, 8( 

واخلا�صة ب�صروط التعيني يف الوزارات والأجهزة احلكومة الأخرى: 

))األ يكون قد �صدر �صده حكم نهائي باحلب�س يف جرمية خملة 

فاإن  ذلك  ومع  اعتباره,  اإليه  رد  قد  يكن  مل  ما  والأمانة  بال�صرف 

العقوبة جاز تعيني املوظف بعد  كان احلكم م�صمول بوقف تنفيذ 

موافقـة ال�صلطـة املخت�صة. واإذا كـان قد حكم عليه ملرة واحدة, فال 

يحول ذلك دون التعيني, وذلك ما مل تقرر جلنة �صئون املوظفني 

تعيني  اأن  الواقعة  وظروف  احلكم  اأ�صباب  واقع  من  �صبب  بقرار 

املوظف يتعار�س مع مقت�صيات الوظيفة اأو طبيعة العمل.

ومن التعديل املتقدم يكون امل�صرع القطري قد فتح نافذة جديدة 

لإمكانية معاجلة و�صع املحكوم عليه وحقه يف العودة اإىل عمله اأو 

اأي عمل اآخر تراه اجلهة املعنية متنا�صبا مع واقع وظروف املحكوم 

عليه. وكنا نتاأمل قبل �صدور هذا التعديل اأن ي�صلك امل�صرع القطري 

املحكوم  املواطنني  اإ�صدار قانون يعفي  الإماراتي يف  امل�صرع  م�صلك 

عليهم من �صرط رد العتبار عند تعيينهم يف اجلهات احلكومية اأو 

اخلا�صة وذلك بعد تنفيذ العقوبة اأو العفو عنها اأو �صقوطها مب�صي 

هي  القطري  للم�صرع  القادمة  اخلطوة  تكون  اأن  وناأمل  املدة)1( 

�صلوك هذا امل�صلك.

1( بتاريخ 5 مايو 2001م  اأ�صدر رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

املواطنني  تعيني  ب�صاأن   2001 ل�صنة   )7( رقم  الإحتادي  القانون 

املحكوم  املواطنون  يعفى  منه:  الأوىل  املادة  ون�صت  عليهم  املحكوم 

عليهم من �صرط رد العتبار عند تعيينهم يف اجلهات احلكومية اأو 

اخلا�صة وذلك بعد تنفيذ العقوبة اأو العفو منها اأو �صقوطها مب�صي 

املدة.

رد االعتبار والصكوك الدولية 

حلقوق اإلنسان
العديد  يف  به  الأخذ  جرى  الذي  العتبار  رد  نظام  باأن  يالحظ 

من الت�صريعات اجلنائية العربية, والذي يجعل حق املحكوم عليه 
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)املفرج عنه( يف العمل موقوفاً على انق�صاء فرتة حمددة تقت�صيها 

�صرط  عليه  املحكوم  اعتبار  لرد  والإجرائية,  اجلنائية  القوانني 

للتمتع بهذا احلق, اإمنا يتعار�س واملعايري الدولية حلقوق الإن�صان 

عن  ال�صادر  الإن�صان  حلقوق  العاملي  الإعالن  يف  ورد  ما  وحتديداً 

ورد  التي   )1/23( املادة   1948 عام  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

ن�صها كالآتي »لكل �صخ�س حق يف العمل, ويف حرية اختيار عمله, 

ويف �صروط عمل عادلة ومر�صية, ويف احلماية من البطالة«.

والجتماعية  القت�صادية  للحقوق  الدويل  العهد  من   )6( واملادة 

 1966 عام  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  ال�صادر  والثقافية 

باإقرار  تكتف  مل  اأنها  اإل  ال�صابقة,  املادة  م�صمون  ذات  تبنى  الذي 

على  التزام  اإلقاء  اإىل  ذلك  من  اأبعد  م�صت  واإمنا  العمل  يف  احلق 

عاتق الدول الأطراف باتخاذ تدابري منا�صبة ل�صون هذا احلق.

يقو�س  اإمنا  اإليها  يوؤول  التي  بالنتائج  العتبار,  رد  نظام  ولأن 

جمهودات املوؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية يف اإعادة تاأهيل املذنبني 

يذكر, يف  اأثر  دون  والرتبوي  والفني  املهني  التاأهيل  برامج  وجعل 

مرحلة ما بعد انق�صاء العقوبة, فاإنه بذلك يتعار�س مع م�صمون 

املادة )3/10( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�صيا�صية ال�صادر 

ن�صها  ورد  التي   1966 عام  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن 

بالقول »يجب اأن يراعي نظام ال�صجون معاملة امل�صجونني معاملة 

يكون هدفها الأ�صا�صي اإ�صالحهم واإعادة تاأهيلهم الجتماعي«.

النموذجية  القواعد  يف  ورد  ما  مع  �صريح  نحو  على  يتقاطع  كما 

الدنيا ملعاملة ال�صجناء التي اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة الأول 

1955, حيث  املعقود يف جنيف عام  املذنبني  ملنع اجلرمية ومعاملة 

تنفيذ  بداية  منذ  العتبار  )يو�صع يف  اأن  على  فيها  التاأكيد  جرى 

وي�صاعد  وي�صجع   �صراحه,  اإطالق  بعد  ال�صجني  م�صتقبل  احلكم 

تاأهيله  اإعادة  وتي�صري  اأ�صرته  م�صالح  �صاأنه  من  ما  كل   .. على 

الجتماعي(.

والهيئات احلكومية  )الإدارات  عاتق  ذلك ف�صاًل عما يرتتب على 

اإىل  العودة  على  ال�صجن  من  اخلارجني  ت�صاعد  التي  واخلا�صة 

جلعلهم  الإمكان  بقدر  ت�صعى  باأن  املجتمع,  يف  مكانتهم  احتالل 

امل�صكن  وعلى  ال�صرورية,  الهوية  واأوراق  الوثائق  على  يح�صلون 

والعمل املنا�صبني..(. )1(

مع  البتة  ين�صجم  ل  العتبار(,  رد  )نظام  باأن  نخل�س  تقدم  مما 

الفل�صفة املعا�صرة للعقوبة والجتاهات احلديثة لل�صيا�صة اجلنائية, 

ومتطلبات التنمية الجتماعية والب�صرية, مما ي�صكل م�صوغاً كافياً 

اجلنائية,  الت�صريعات  �صلب  يف  النظام  هذا  بواقع  النظر  لإعادة 

اخلا�صة  الدولية  املعايري  مع  من�صجمة  ذلك  اإىل  الدعوة  ويجعل 

باحلد الأدنى ملعاملة املذنبني.
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اخلليج  منطقة  يف  الإن�صان  حقوق  ملنظمات  املميز  الدور  يت�صاعد 

ويبدو  العامل,  م�صتوى  على  غالبة  ت�صعها كظاهرة  ن�صطة  بوتائر 

وتر�صيخها  املبادئ  هذه  بلورة  يف  �صاهمت  عوامل  عدة  هناك  اأن 

ال�صماوية,  الر�صالت  اآخر  مع  تطابقها  مقدمتها  وتفعيلها,ويف 

الإ�صالم,الذي اأر�صى هذه املبادئ واأكدها قيما وت�صريعا...

امل�صتمر  القطرية وتطورها  التجربة  املراقب خ�صو�صية  ويالحظ 

وبلوغها �صاأناً بعيدا مما جعلها مبثابة �صلطة خام�صة يف البالد, يف 

الت�صريعية والق�صائية والتنفيذية  املتعارف عليها,  ال�صلطات  اإطار 

والإعالمية.. ومل ياأت هذا التميز من فراغ فهو تتويج جلهد �صادق 

والقوانني  الدائم  الد�صتور  عرب  القطرية  القيادة  دعائمه  اأر�صت 

يف  الدميقراطي  والتوجه  الدولة  اإدارة  يف  وال�صفافية  الت�صريعية 

اإىل  اإ�صافة  والتنفيذية,  الت�صريعية  امل�صتويات  امل�صاركة على جميع 

اجلهد النبيل لدعم كل املبادرات الإن�صانية التي ت�صاند كل �صعوب 

العامل من اأجل حياة كرمية تتطلع اإىل �صيادة قيم احلرية والعدالة, 

واإقليمية  اأممية  للقاءات  ا�صرتاتيجيا  مركزا  الدوحة,  فاأ�صبحت 

لبحث ق�صايا ال�صالم والدميقراطية, والتعاون الدويل... وخالل 

العامني املا�صيني �صهدت قطر موؤمترات ولقاءات متميزة �صاهمت 

الأديان  بني  احلوار  قواعد  واإر�صاء  العامل  �صعوب  بني  التقارب  يف 

واملذاهب ويف طليعة هذه املوؤمترات والتي اأ�صبحت منظومة فكرية 

العقائدية املختلفة, مبنطلقات  اليوم بجميع مذاهبه   ترفد عامل 

موؤمتر  مثل  لالآخر  وتقبال  اأمنا  اأكرث  مب�صتقبل  تب�صر  ومفاهيم, 

الدوحة حلوار الأديان وملتقيات الدميقراطية والإ�صالح ال�صيا�صي 

الدميقراطيات  وموؤمتر  العربي  والوطن  العامل  م�صتوى  على 

الدوحة  وموؤمتر  العربي  الفكر  ومنتدى  )امل�صتعادة(  اأو  اجلديدة 

حلوار املذاهب الإ�صالمية ومنتدى الدوحة للدميقراطية والتنمية 

والتجارة احلرة ومنتدى اأمريكا والعامل الإ�صالمي وموؤمتر اإثراء 

امل�صتقبل القت�صادى لل�صرق الأو�صط, قمة اجلنوب الثانية ملجموعة 

التعاون  اأمن اخلليج وحوار  الناتو يف  دور  وال�صني وموؤمتر   77 الـ 

الدوحة  ومتكنت   .. الأو�صط  وال�صرق  الناتو  واجتماع  ال�صيوي 

من خالل تتويجها كمركز لالإ�صعاع الدويل والإقليمي, عرب هذه 

واإدارة  النزاعات  بارز يف حل  باأن تقوم بدور  املوؤمترات والفعاليات, 

الأزمات ومكافحة الإرهاب ودعم احلريات ال�صحفية ولعل من ابرز 

ال�صراعات  وقبله  اللبناين  الدامي  النزاع  حل  العام  هذا  اجنازات 

ال�صعب  ودعم  الإرتري  ال�صوداين  والنزاع  اليمن  يف  املحلية 

الفل�صطيني وم�صاعدة �صعب النيجر..

يف  قطر  حققتها  التي  والإجنازات  الفعاليات  اإح�صاء  ن�صتطيع  ول 

التي  الإيجابية  امل�صاهمات  من  ملحات  نقدم  لكننا,  العجالة  هذه 

خالل  من  نفوذها  ت�صتمد  داعمة  كقوة  قطر  �صخ�صية  ج�صدت 

رفعة  اجتاه  يف  ت�صب  والتي  حولها  خالف  ل  التي  واملبادئ  القيم 

واملطامع  واخلالفات  بال�صطرابات  ميوج  عامل  يف  الإن�صان  وعزة 

بالأ�صاطيل  القوة  اإغواء  اإىل  الأحيان  من  كثري  يف  ت�صتند  التي 

تتبناها  ر�صالة  والقيم  املبادئ  كانت   اإذا  وبديهي  النريان  وقوة 

العربي والدويل فان هذا يتجذر بداخلها, عرب  قطر يف حميطها 

ومن  والزائرين..  املقيمني  من  و�صيوفها  مواطنيها  مع  تعاملها 

هنا ولدت املنظمة الوطنية القطرية حلقوق الإن�صان يف مهد هذه 

يف  و�صمخت  اأهدافها,  لتحقيق  الأول  يومها  منذ  وانطلقت  القيم 

للكرامة  بو�صوح وحكمة,انت�صارا  الإن�صان  ت�صديها لق�صايا حقوق 

الإن�صانية... ومن �صعاراتها البارزة الإقتداء بقول الر�صول الكرمي 

�صيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم »لي�س �صئ خريا من األف مثله 

اإل الإن�صان« وتوؤكد اللجنة التزامها بتعزيز وحماية كافة وجممل 

احلقوق واحلريات لكل من يخ�صع للولية القانونية لدولة قطر 

ال�صريعة   يف  الإن�صان  حقوق  ملعايري  وفقا  ومقيمني  مواطنني  من 

والتاأكيد  الإن�صان  حلقوق  الدولية  واملعايري  ال�صمحة  الإ�صالمية 

م�صرتكة  ب�صورة  بالعمل  اإن�صائها  قانون  يف  الوارد  اللتزام  على 

قطر  دولة  يف  الإن�صان  حقوق  باأو�صاع  الرتقاء  اأجل  من  ومنفردة 

الإن�صان  حقوق  وت�صجيع  تنمية  وعلى  والقانون  للد�صتور  وفقا 

واحلريات الأ�صا�صية للجميع بال متييز ب�صبب العرق اأو اجلن�س اأو 

الدين اأو اللغة اأو الأ�صل القومي اأو الإثنى...

يف  عمليا  طبق  واإمنا  الورق,  على  كلمات  اللتزام  هذا  يكن  ومل 

قوانني  تعديل  بو�صوح  اللجنة  وطالبت  الق�صايا.  من  العديد 

العمل وحددت قوانني معينة تنتهك حقوق العمال ودخول واإقامة 

داخل  الإن�صان  حلقوق  تعر�س  اأي  ومنع  باإزالة  وطالبت  الأجانب 

تقرير  ... وجاء يف  املعلقة  الق�صايا  اإىل ح�صم  ودعت  الإبعاد  حجز 

رئي�صي للجنة, » اأنها ر�صدت وجود اأعداد كبرية داخل حجز الإبعاد 

و�صلت اأحيانا اإىل 1500 �صخ�س« وبالفعل متت ت�صوية هذه احلالت 

ا�صتجابة للدرا�صة املو�صوعية التي قدمتها اللجنة .. واأي�صا طالبت 

ال�صتقدام  جلنة  عمل  و�صوابط  �صروط  يف  النظر  باإعادة  اللجنة 

ا�صتقدام  يف  باحلقوق  يتعلق  فيما  والن�صاء  الرجال  بني  وامل�صاواة 

الزوج واحلق يف مل �صمل الأ�صرة واحلق يف عدم ف�صل الطفل عن 

والديه .. واأكدت اللجنة اأن هذه احلقوق من�صو�س عليها يف اتفاقية 

السلطة اخلامسة...

الدور املتنامي للجان الوطنية حلقوق اإلنسان
بقلــم

يحيى العو�شي
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من  جزءاً  واأ�صبحت  قطر  دولة  اإليها  ان�صمت  التي  الطفل  حقوق 

نظامها القانوين. وجنحت اللجنة يف حتريك وتعديل العديد من 

وتوؤكد  الإن�صان...  حلقوق  الدولية  النظم  مع  لتتطابق  القوانني  

اللجنة يف جميع موؤمتراتها وبياناتها عدم حت�صني اى قرار اأو عمل 

والأعمال  القرارات  م�صروعية  مدى  وملراقبة  الق�صاء  رقابة  من 

مواقف  اأبرز  من  ولعل  التنفيذية  ال�صلطة  عن  ال�صادرة  الإدارية 

اللجنة ت�صديها لكافة �صور التمييز �صد املراأة واإيقاف العنف �صد 

وكبار  اخلا�صة  الحتياجات  اأ�صحاب  وحماية  والأطفال  الن�صاء 

ال�صن,وحماية حقوق عمال املنازل وو�صع كل ال�صوابط التي حتول 

دون الجتار بالب�صر ودعت اللجنة للمزيد من ال�صفافية وامل�صاءلة 

امل�صاواة  وملبداأ  العام  للمال  دون متييز حماية  امل�صوؤولني  كافة  بني 

بني املواطنني.. ومتتد ن�صاطات اللجنة يف دعمها للق�صايا الإقليمية 

اللجنة  وتدرك  الإن�صان...  حقوق  لنتهاكات  املناه�صة  والدولية 

املجتمع  ثقافة  بن�صر  واملقيمني  للمواطنني  العامة  التوعية  اأهمية 

حقوق  باأو�صاع  الرتقاء  اأجل  من  قوية  »حتالفات  بتنظيم  املدين 

حتت  تعمل  ل  التي  امل�صتقلة  اجلمعيات  تكوين  وت�صجيع  الإن�صان, 

العديد  بداأ تكوين  تابع للدولة( وبالفعل  اأو جهاز  اأي وزارة  عباءة 

بتدري�س  امل�صتقلة  املدار�س  وبادرت بع�س  بل  املهنية  من اجلمعيات 

تذهب  ومل   .. مناهجها  �صمن  الإن�صان  حقوق  وقوانني  مبادئ 

الفورية  ال�صتجابة  فوجدت  الرياح  اأدراج  واملواقف  املبادرات  هذه 

الأمريية,  القرارات  من  العديد  ف�صدرت  التنفيذية  ال�صلطة  من 

املواطنني  مل�صلحة  وقوانني  ت�صريعات  اإىل  املبادرات  هذه  لتحويل 

الكرمي والذي يعترب كما جاء  العي�س  تاأكيدا حلقهم يف  واملقيمني 

اأهم احلقوق قاطبة وهو بال �صك جوهر  اأحد  يف بيان للجنة )هو 

احلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية بالإ�صافة اإىل احلقوق 

ارتباطا  احلق  هذا  ارتباط  اللجنة  واأو�صحت  وال�صيا�صية(  املدنية 

وثيقا بالفقر, حيث يتعني على الدولة توفري م�صتوى معي�صي كاف 

وعادل للفرد والأ�صرة كي تقي مواطنيها من العوز واحلاجة اإذ اأن 

الفقر يف�صى اإىل م�صاكل اجتماعية خطرية ويخلق مناخا مالئما 

لتف�صى التطرف واجلرمية والنحراف(...

نظمت  الإن�صان,  ثقافة  ولن�صر  الطموحة  الربامج  هذه  ولتنفيذ 

والدورات  الندوات  من  العديد  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 

التدريبية وور�س العمل املحلية والإقليمية والدولية و�صاهمت هذه 

املنا�صط يف تنمية مهارات ن�صطاء حقوق الإن�صان.. ويوؤكد الدكتور 

الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  عام  املري,اأمني  �صميخ  بن  على 

النتقال  عملية  لتفعيل  الإن�صان  حقوق  لن�صطاء   املحوري  الدور 

من  املنطقة  يف  والتعبري  الراأي  وبحرية  الإن�صان  بحقوق  بالوعي 

والعمل   .. الوا�صع  اجلمهور  ف�صاء  اإىل  املحدود  النخبة  حميط 

مبختلف  املجتمع  يف  الإن�صان  حقوق  وتعزيز  فكرة  تر�صيخ  على 

الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  مقر  اأ�صبح  وبالفعل  فئاته.. 

مبثابة خلية نحل يتوافد اإليها يوميا العديد من اأ�صحاب املظامل 

والذين يتلقون العناية الفورية بق�صاياهم ويتجاوب امل�صوؤولون يف 

القطاعات املختلفة بالدولة مع الدرا�صات والتو�صيات التي تقدمها 

اللجنة وترف�س اللجنة ن�صر هذه الق�صايا حفاظا على خ�صو�صيتها 

وارتباطها املبا�صر مبقدميها وهم اأ�صحاب احلق يف ن�صرها اأو عدمه, 

من هنا ترتدد مقولة طريفة بني الوافدين ... تقول: »كنا اأيتاما 

قبل انفتاح طاقة الأمل عرب اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان«!.
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ر�شالة اإىل : اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان      التاريخ :        /        /                       

رقم الإي�صال :  الدوحة – قطر          

التمــا�ص

اأوًل : معلومات عن مقدم الر�شالة :

ال�صم -------------------------------------------  اجلن�صية ------------------ 

املهنة ------------------------ مكان العمل ------------------------------------

رقم البطاقة ال�صخ�صية -------------------------- تاريخ وحمل الولدة  ------------- 

العنوان احلايل --------------------------------- رقم هاتف الكفيل --------------- 

رقم الهاتف ------------------------------- رقم اجلوال ------------------------ 

مالحظات اأخرى -------------------------------------------------------------

مقدم الر�شالة باعتبار:

)اأ( �صحية النتهاك اأو النتهاكات املبينة اأدناه                                )                (

)ب( ممثل معني/ وكيل ق�صائي لل�صحية )ال�صحايا(                   )                (

)ج( اأية �صفة اأخرى                                                                   )               (

يف حالة و�صع عالمة على اخلانة )ج( ينبغي ملقدم الر�صالة اأن يو�صح 

»1« ال�صفة التي بها يت�صرف بها نيابة عن ال�صحية ) ال�صحايا( ) مثال العالقة العائلية اأو غريها 

من العالقات ال�صخ�صية بال�صحية ) ال�صحايا( املزعومة:................................................

................................................................................................................

»2« �صبب عدم متكن ال�صحية )ال�صحايا(من تقدمي الر�صالة بنف�صه :...................................

 ................................................................................................................

ولميكن لطرف ثالث ل �صلة له بال�صحية )ال�صحايا(اأن يقدم ر�صالة نيابة عنه .

ثانيًا:معلومات عن ال�شحية اأو )ال�شحايا( املزعومة اإذا كانت خمتلفة عن مقدم  الر�شالة :

- ال�صم ---------------------------- اجلن�صية -------------------------------

- املهنة --------------------------- مكان العمل ------------------------------

- تاريخ وحمل الولدة ------------------ العنوان احلايل--------------------------

- رقم الهاتف --------------------------

كيف تطرح مشكلتك ..؟ 
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ثالثًا : الإجراءات املحلية الأخرى :

هل مت طرح املو�صوع للنظر فيه مبوجب اإجراء اآخر من اإجراءات التحقيق اأو الت�صوية املحلية مثل 

املحاكم اأو غريها من ال�صلطات العامة, متى مت ذلك, وما هي النتائج التي حتققت )ترفق اإن اأمكن 

ن�صخ من جميع الأحكام الق�صائية اأو القرارات الإدارية ذات ال�صلة( واإذا كان الأمر كذلك, فمتى مت 

ذلك وما هي النتائج التي حتققت ؟ 

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

 

رابعًا : وقائع ال�شكوى :

و�صف مف�صل لوقائع النتهاك املزعوم اأو النتهاكات املزعومة )مبا يف ذلك التواريخ ذات ال�صلة(

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

التوقيع : -------------------------
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مايسمى  االخيرة  السنوات  خالل  ظهر  قد 
»اإلجتار في البشر« وقد تناولت هذه القضية 
احمللية  والهيئات  املنظمات  من  كثير  اخلطيرة 
من  التقليل  األقل  على  أو  حللها  والدولية 
املؤمترات  من  الكثير  أقيم  وأيضا  نسبتها 
هذه  خلطورة  وذلك  ومكافحتها،  ملناقشتها 
نتطرق  . سوف  بأكلمها  البشرية  على  التجارة 
خالل هذا املقال القصير عن اإلجتار في البشر 
مبنطقة اخلليج العربي وذلك باحلديث عن معناها 
العبودية عادت من جديد  نوع من  وهل هي 

تغزو العالم ولكن مبسمى جديد ,
ذكر   , اخلليج  في  التقريبية   اإلحصائيات  ذكر 
العربي  اخلليج  دول  بها  قامت  التي  اجلهود 
التي  ملكافحة هذه املشكلة وأخيرا ذكر اجلهود 
في  البشر  جتارة  ملكافحة  املتحدة  األمم  بذلتها 

اخلليج العربي .

معنى اإلجتار في البشر
النخا�صة اي الجتار بالب�صر يت�صمن نقل الأ�صخا�س بوا�صطة العنف 

اأو اخلداع اأو الإكراه بغر�س العمل الق�صري اأو العبودية اأو املمار�صات 

ل  الأطفال  يف  الجتار  عند  فاإنه  ذلك,  ومع  العبودية.  ت�صبه  التي 

يحتاج الأمر اإىل ممار�صة اأي عنف اأو خداع اأو اإكراه �صدهم, فكل ما 

يتم هو جمرد نقلهم اإىل عمل ا�صتغاليل ي�صكل نوعاً من الجتار. 

جتارة الب�صر اجلديدة هي و�صمة عار, وخزي للجميع, وتعترب اأكرب 

اعتربوها  املخت�صني  من  والكثري  العامل.  يف  قانوين  غري  ن�صاط 

عبودية عادت من جديد لأن من يتاجرون بهم ي�صتخدمون العنف 

والتهديدات واأ�صكال الإكراه الأخرى لإجبار �صحاياهم على العمل 

اإرادتهم. وي�صمل ذلك التحكم يف حريتهم يف احلركة, ومكان  �صد 

وموعد عملهم والأجر الذي �صيح�صلون عليه هذا طبعا اإن وجد.

االحصائيات في دول
 اخلليج العربي

والإح�صائيات  التقارير  من  كثري  يوجد 

اخلليج  دول  ان  تثبت  التي 

هذه  فيها  تنت�صر  بالخ�س 

هناك   . كبري  ب�صكل  التجارة 

 2007 عام     �صدر  تقرير 

اثبت ان  دول اخلليج من بني 

الدول الأ�صواأ �صجال لف�صلهم يف 

اأجل  من  الب�صر  يف  التجارة  منع 

اجلن�س والأعمال ال�صاقة. واي�صا قد 

املتحدة المريكية تقرير  الوليات  �صدر يف 

عن الجتار بالب�صر والكونغر�س با�صر ا�صدار تقرير �صنوي, م�صريا 

2007/3 يتناول   - 2006/4 اىل ان هذا التقرير يغطي الفرتة بني 

دول  او  بالب�صر,  لالجتار  م�صدرا  تكون  ان  اإما  الدول,  من  اأنواعا 

انتقال, او مق�صدا لها, وقال انه اذا كانت هناك حالت من ال�صكال 

القا�صية لكل 100 حالة لن�صتطيع القول بان احلالة موجودة.

واأثبت هذا التقرير انه يف عام 2005 

الفئة  �صمن  اخلليج   دول  كانت 

الثالثة يف وجود هذه الظاهرة 

تراخي  او  جدية  ومدى 

وتدابري  العملية  اخلطوات 

و   . الجتار  مبحاربة  تت�صل 

اخلليج  دول  كل  ادرجت   2006 يف 

الثانية  الفئة  من  ال�صعودية  عدا  ما 

وبقيت ال�صعودية يف الفئة الثالثة من بني 

2007 اعيدت الكويت اىل الفئة الثالثة. نالحظ من  اخلليج,  ويف 

غري  او  م�صتقرة  غري  مازالت  اخلليج  دول  ان  التقرير  هذا  خالل 

الوليات  و�صعت  اي�صا  الظاهرة.  هذه  على  ال�صيطرة  من  متمكنة 

املتحدة  اربع دول خليجية وهي البحرين والكويت وقطر و�صلطنة 

عمان, على لئحة �صوداء من 16 بلدا مل يح�صل فيها اي تقدم يف 

االجتار في البشر
في منطقة اخلليج العربي

اعداد :

اع�شاء نادي كلية القانون

- علياء الحبابي

- ح�شـة ال�شليطي 

- عــال ابـوحمــدة 
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الدول  هذه  على  وعالوة  بالب�صر.  الجتار  مواجهة 

دول  ثالث  المريكية  اخلارجية  ا�صافت  الربع 

ماليزيا  هي   2007 يف  الالئحة  هذه  اىل  اخرى 

من  املتحققة  الرباح  اإن  وقال  وغينيا.  واجلزائر 

جتارة  بعد  الثالث  املركز  حتتل  بالب�صر  الجتار 

ال�صالح واملخدرات.

أسباب ظهور
االجتار في البشر

وهي  اخرى  مرة  الظاهرة  هذه  تعود  لكي  ا�صباب  وجود  من  لبد 

تقف  التي  الأ�صباب  هي  .كثرية  جديد  با�صم  ولكن  العبودية 

الجتماعية,  الأو�صاع  اأهمها  ولعل  الإن�صانية,  الكارثة  هذه  خلف 

والقت�صادية الرديئة التي متر بها املجمعات يف دول العامل الثالث, 

و�صعف الت�صريعات القانونية, والإجراءات الوقائية, كما اأنه ت�صكل 

احلروب, والكوارث �صبباً مهماً جداً لزدياد هذه الظاهرة التي 

عامل  لدخول  باأبنائها  وتدفع  الأ�صر,  ت�صرد  من  تزيد 

املهني  العمل  عن  والبحث  واجلن�س,  الرق,  جتارة 

املوت,  من  فراراً  الأوطان  خارج  الأثمان  باأبخ�س 

والقتل, والأخطر يف هذا كله هو عدم جدية بع�س 

احلكومات يف مكافحة هذه التجارة غري امل�صروعة, 

التي  وال�صهلة  والعظيمة,  الكبرية,  لالأرباح  وذلك 

مظلة  حتت  الإجرامية  ال�صبكات  عائدات  حتققها 

ال�صياحة اجلن�صية, وت�صغيل الأطفال, والإجتار بالن�صاء, 

نظام  قوننة هذه اجلرائم يف ظل  اإىل  يوؤدي  والأطفال مما 

قانوين غافل عن هذه النتهاكات.

مكافحة دول اخلليج
لإلجتار في البشر

بالرغم مما �صبق ذكره وعن مو�صع دول اخلليح ال�صيئ يف 

لن�صتطيع  لكننا   , الب�صر  يف  الجتار  حماربة  جمال 

انكار بع�س اجلهود التي ظهرت يف ال�صنوات الخرية 

وقد كانت دولة قطر من اكرث دول اخلليج ن�صاطا 

يف ال�صنوات الخرية ملكافحة الجتار بالب�صر بعدة 

واملناخ  ال�صيا�صية  الرادة  لتوافر  فنظراً  طرق. 

واعتمدت  الن�صان  حقوق  وحماية  لتعزيز  الدائم 

يف قطر �صيا�صة وقائية وا�صتباقية يف جمال مكافحة 

الجتار بالب�صر متثلت يف اإعداد ا�صرتاتيجية وطنية منذ 

عام 2003 كان من ثمارها �صن منظومة من الت�صريعات واإن�صاء 

�صرح  لبناء  الن�صان  حقوق  بحماية  املعنية  املوؤ�ص�صات  من  العديد 

التنمية. عملية  دفع  يف  ي�صهم  واقت�صادي  اجتماعي 

الجتار  ملكافحة  الوطني  املكتب  ان�صاء  مت   واي�صا 

ببع�س  منها.وقامت  والوقاية  للحماية  بالب�صر 

حمالت التوعية  بحقوق الإن�صان , وهذه ق�صية 

برئا�صة  الأ�صرة  ل�صوؤون  الأعلى  املجل�س  اأولها 

امل�صند  نا�صر  بنت  موزة  ال�صيخة  ال�صمو  �صاحبة 

تاأ�صي�س  منذ  �صموها  اأ�صدرت  حيث  كبريا  اهتماما 

منها  مهمة  تاأ�صي�صية  قرارات   1998 عام  يف  املجل�س 

اإن�صاء موؤ�ص�صة حماية املراأة والطفل والتي ت�صم خطا �صاخنا 

لتلقي ال�صكاوى من قبل الأطفال والن�صاء �صحايا الإ�صاءة والعنف 

الدولة  اأن�صاأت  لهم.كما  الالزمة  امل�صاعدة  وتقدمي  وال�صتغالل 

يف  الإن�صان  حقوق  اإدارة  وكذلك  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 

وزارة الداخلية ومكتباً حلقوق الإن�صان يف وزارة اخلارجية.

اخلامتــة
يف  الجتار  تعريف  عن  تكلمنا  ان  وبعد  مقالنا  نهاية  يف 

الب�صر وعن و�صع هذه التجارة يف دول اخلليج العربي 

ن�صتطيع  ل  ملحاربتها  الدول  هذه  فعله  وماحتاول 

اإن�صانية  ماأ�صاة  بالب�صر  الإجتار  اإن  �صوى  القول 

كل  يف  احلكومات  على  قذرة  وجرمية  حقيقية, 

ا�صتمر  فاإن  واإل  حماربتها,  وجتب  العامل  دول 

الو�صع كما هو عليه الأن فاإننا �صنكون اأمام كارثة 

اجلن�س  من  املاليني  تهدد  جداً  خطرية  اإن�صانية 

الب�صري الذين يتعر�صون بكل فظاعة اإىل �صتى اأنواع 

اأنه ينجم عن  ال�صتغالل اجل�صدي, واجلن�صي ناهيك عن 

هذا الإجتار انحالل لقيم �صامية, وانتهاك وا�صح, و�صريح لأب�صط 

مكافحتها  احلكومات  على  ويجب  الأ�صا�صية.  الإن�صانية  احلقوق 

وتو�صيات  تعاليم  تطبيق  ال�صلحلة  هذه  واول  ال�صلحة  بجميع 

ال�صريعة ال�صالمية التي كانت ال�صابقة يف حماربة هذه الآفة , ن�صر 

الوعي يف املدار�س واجلامعات , تكثيف الندوات واملوؤمترات الهادفة 

املنا�صبة  القوانني  و�صع   , التجارة  لهذه  املنا�صب  التي حتمل احلل 

والعقوبة ال�صارمة للتخل�س منها... واأخريا التعاون بني 

املثرية  ال�صاحنات  لتفتي�س  والهجرة  احلدود  �صلطات 

اإىل  مكان  من  الأحداث  بنقل  تقوم  التي  لل�صك 

اآخر.
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الدائم  الد�صتور  من  اخلام�صة  املادة  ن�صت 

لدولة قطر على اأن :

و�صيادتها  ا�صتقاللها  على  الدولة  »حتافظ 

وا�صتقرارها,  واأمنها  اإقليمها  ووحدة  و�صالمة 

وتدفع عنها كل عدوان « .   

املواثيق  الدولة  : »حترتم  اأن  على  اأي�صاً  ال�صاد�صة  املادة  ن�صت  كما 

واملواثيق  التفاقيات  كافة  تنفيذ  على  وتعمل  الدولية  والعهود 

والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها « . 

ومن هذا املنطلق جاء الباب الثاين من مواد الد�صتور التي تتحدث 

املجتمع  دعامات  على  للتاأكيد  للمجتمع  الأ�صا�صية  املقومات  عن 

القطري مثل العدل والإح�صان واحلرية وامل�صاواة ومكارم الأخالق , 

و�صيانة هذه الدعامات من خالل التكفل بالأمن وال�صتقرار وتكافوؤ 

الفر�س للمواطنني بجانب توطيد روح الوحدة الوطنية والت�صامن 

والإخاء بني املواطنني كافة كما جاء يف املواد »18-19-20« . 

وقد جاء الباب الثالث من الد�صتور مكماًل للباب ال�صابق وموؤكدا 

على احلقوق والواجبات العامة , ومنها : » املواطنون مت�صاوون يف 

احلقوق والواجبات العامة , والنا�س مت�صاوون اأمام القانون لمتييز 

واأن   , الدين  اأو  اللغة  اأو  الأ�صل  اأو  اجلن�س  ب�صبب  ذلك  يف  بينهم 

احلرية ال�صخ�صية مكفولة ول يجوز القب�س على اإن�صان اأو حب�صه 

اأو تفني�صه اأو حتديد اإقامته اأو تقييد حريته يف الإقامة اأو التنقل 

اإل وفق اأحكام القانون , ول يعر�س اأي اإن�صان للتعذيب اأو للمعاملة 

احلاطة بالكرامة ويعترب التعذيب جرمية يعاقب عليها القانون .. 

كما جاء يف املواد »36 -34-35« .

كل  منح  لأجل  القطري  الد�صتور  جاء  لقد 

كافة احلقوق وبال  اأر�س قطر  يقيم على  من 

وخدمة  التنمية  عملية  دفع  بهدف  تفرقة 

اأن  ذلك  الأكمل  الوجه  على  واملواطن  الوطن 

الأمور  لت�صيري  رئي�صية  وثيقة  يعد  الد�صتور 

واقت�صاديا  واجتماعيا  �صيا�صيا  الدولة  يف 

التي تتطلب  العوملة  اليوم يف ع�صر  واأننا نعي�س  .. خا�صة  وثقافيا 

منا مواجهة حتدياتها بكل �صجاعة بهدف تكري�س خدمة الإن�صان 

ومواكبة الع�صر الذي يعي�س فيه للتغلب على ال�صعاب وبناء املجتمع 

احلديث واملتطور من خالل ن�صر دعامات املجتمع الأ�صا�صية : 

» مثل العدل, الإح�صان , واحلرية , وامل�صاواة , ومكارم الأخالق « , 

الدائم لدولة قطر مل يغفل جانب حقوق  الد�صتور  ومن هنا فاإن 

الإن�صان بل جاء ليوؤكد على حقيقة مهمة واأ�صا�صية يف بناء املجتمع 

القطري املعا�صر وهي احرتام خ�صو�صية الإن�صان وحرمته وعدم 

حرمانه اأو اإبعاده عن وطنه اأو منعه من العودة اإليه .. وقد اأثبتت 

التجارب ال�صابقة هذه احلقيقة .. كما اأن الد�صتور مل يغيب حرية 

اأو  العامة  ال�صلطات  خماطبة  اأو  اجلمعيات  تاأ�صي�س  اأو  التجمع 

حرية العبادة .. اأما حرية ال�صحافة والن�صر فقد اأكد الد�صتور هذا 

املادة »49« .. وقد ترجم الد�صتور  اجلانب ب�صكل وا�صح من خالل 

الأقوال اإىل اأفعال عندما اأ�صبحت الدوحة مركزا حلرية الإعالم, 

امل�صموع  البث  اإن�صاء حمطات  اأجاز  الذي  القانون  ثم �صدر موؤخرا 

منا  يتطلب  �صائب  قرار  وهو   .. قطر  دولة  يف  اخلا�صة  واملرئي 

قطر  ت�صبح  لكي   .. �صيء  كل  وقبل  اأول  املهني  باجلانب  اللتزام 

بكل  ت�صهم  �صوف  املبادرة  .. وهذه  الإعالم  دائما يف جمال  الرائدة 

تاأكيد يف تطوير امل�صهد الإعالمي.

الــدور اإلعــالمي 
فــي حمـايــة حقـــوق اإلنســـان

بقلم الدكتور

ربيعة بن �شباح الكواري

اأ�صتاذ الإعالم امل�صاعد / جامعة قطر

R.s.alkuwari@hotmail.com
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Before we try to describe Qatar’s attitude towards human 
rights, we need to realize that there are two kinds of states 
when it comes to this matter. The first type is that of an 
oppressive state, where the only effort directed towards 
human rights is basically the effort to violate them. The 
examples of such states are Burma, North Korea, and 
Sudan. The other possible alternative is a state which 
endorses and upholds human rights. Basically that is a 
state that has a clear obligation towards respecting human 
rights, which it does dutifully by keeping a watchful eye 
over every citizen (America, Switzerland).

A question instantly arises: “In which category does 
Qatar belong?” Does Qatar devote money, effort and 
resources to preserving human rights? Or is Qatar just 
another abuser of these rights?

The answer is: neither. The reason why Qatar counts 
as an exception in many cases is due to the fact the 
wealth so abundant in this country is newly-found, and 
the sublimation of Qatar from a ‘desert’ into a centre 
of international attention means that there are certain 
concepts that have not yet fully taken root in the country. 
A consistent effort to preserve human rights is one of 
those concepts. Aside from that, it is worth mentioning 
that Qatar, in its current stage of development, cannot 
ensure sufficient attention to human rights. Yes, we do 
come across many people trying their best to promote 
and defend human rights here, but, whereas what they 
do is noble and necessary it is saddening to admit that 
this does not appease all of those whose rights are being 
violated, like construction labourers.

A major part of the human rights problem in Qatar is 
that the country is developing extremely fast:  landmark 
building projects rise within a year and construction 
sites operate twenty four hours a day seven days a week. 
This requires vast numbers of workers, many of whom 
are brought over here from poor Asian countries. They 
work hard for very little money.  Their problems include 
delays in salary payment, substandard housing, bad 
working conditions, lack of safety precautions, etc. All 
these things need to be sorted out by their companies, 
but the workers, who have such a hard time at their jobs, 
nevertheless blame the government. Is that justified? It 
should be common knowledge that government officials 
would interfere to stop any such violations if they only 
knew where and when they are happening.

So we do have some problems with human rights 
here, indeed. But it is not the Qatari government that 
is to blame. What we should start looking into is those 
companies that fail to take into consideration labour laws 
of this country and human rights of their employees. 
Maybe the Ministry of Labour should combine efforts 
with the Ministry of Finance, after the latter has seen how 
underpaid and overworked so many people are. 
 

NADIM AL RIFAI
ACADEMIC BRIDGE PROGRAM
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