
    �ختزل���ت �ل�سن���و�ت �لع�س���ر �ملا�سية �لعديد من �ملر�حل ف����ي تطور �ملر�أة �لقطري���ة، و�أ�سفرت هذه 

�لتطور�ت عن تبلور �سخ�سية جديدة للمر�أة، فظهر ف�ي �ملجتمع �لعديد من �لن�ساء �لو�ثقات �لقادر�ت 

على �لتعبري عن �أنف�سهن مبا يلزم من �لو�سوح.. و�ل�سدق.. و�جلر�أة.

     ف����ي �لي���وم �لعاملي للمر�أة وقطر على �أب���و�ب �الن�سمام التفاقية منع �لتميي���ز �سد �ملر�أة، ن�ستذكر 

ن�ساله���ا �لطويل �ل�ساق ف����ي كل �أنحاء �لعامل، فمن ع�سور ما قبل �الإ�سالم ف�ي �سبه �جلزيرة �لعربية 

وئدت �ملر�أة وهي طفلة حتى جاء �الإ�سالم و�أوقف هذه �لعادة �لبغي�سة وكرم �ملر�أة ورفع من مكانتها..

رق بحجة تقم�ص روح �ل�سيط���ان ف�يها..�إىل �أن �عرتفت  �إىل �أورب���ا �لع�سور �لو�سطى حي���ث كانت تحُ

�لكني�س���ة عل���ى م�س�ص �أن للمر�أة روحًا، و ف����ي �سبه �لقارة �لهندية �أحرقت �لن�س���اء �أحياء �إىل جانب 

�أزو�جه���ن �ملتوف����ن، و قام  �ل�سينيون بتقييد �أقد�م �ل�سبايا ف����ي قو�لب جامدة �سغرية حتى ال تنمو 

وال تكرب كونها مقيا�سًا من مقايي�ص �جلمال ف�ي ر�أيهم، ناهيكم عن حياة �لقمع و�لتمييز �لتي و�سمت 

حياة مالين �لن�ساء باالإخفاق و �أقنعتهن باأنهن ل�سن جدير�ت بالتقدير و�الحرت�م.

     و�إن كان �لتاري���خ ميتل���ئ بق�س�ص م�سرقة لن�ساء متميز�ت كانت لهن ب�سمات ف�ي �لتاريخ كبلقي�ص 

ملك���ة �سباأ �حلكيم���ة..�إىل �خليزر�ن �لتي كان لها �أث���ر عظيم ف�ي حياة ثالثة خلف���اء؛ زوجها �ملهدي 

و�بنيها �لهادي وهارون �لر�سيد ، و �خلن�ساء �أم �ل�سهد�ء و �ساعرة �ل�سعر�ء و زرقاء �ليمامة �مل�سهورة 

بحدة ب�سرها و ذكائها، و غريهن من �أمهات �مل�سلمن �للو�تي �سربن لنا �أمثااًل ف�ي �لذكاء و �ل�سجاعة 

و�لكرم، �إىل �لن�ساء �ملنا�سالت ف�ي �لع�سر �حلديث ك�سف�ية زغلول و جميلة بوحريد...، �إال �أن غالبية 

�لن�س���اء ف�ي �لع���امل �لعربي من�سرفات �إىل بهرج���ة �سكلهن �خلارجي، على ح�س���اب �جلوهر، نتغنى 

باأجم���اد ن�ساء عربي���ات م�سلمات و نتنا�سى �أن �ل�س���و�د �الأعظم من �لن�ساء مازل���ن غري قادر�ت على 

�إثب���ات جد�رتهن ف�ي �ملجتمعات �لتي ت�سيء �للون �الأحمر كلما حاولت �ملر�أة ك�سر �حل�سار �ملفرو�ص 

عليها با�سم �لتقاليد و�لعاد�ت.

        وف����ي دولتن���ا �حلبيبة قطر �أ�سيئ���ت �الألو�ن �خل�سر�ء �أمام �مل���ر�أة لتدخل معرتك �حلياة ولرتى 

�لع���امل عل���ى حقيقت���ه ال من خ���الل �الأغ�سية وثقب �لب���اب، و فتح���ت �أمامها كاف���ة �الإمكانيات لتثبت 

مكانتها ال على م�ستوى �لن�ساء �ملتميز�ت فح�سب، بل على م�ستوى �ل�سو�د �الأعظم من جماهري �لن�ساء 

�لقطري���ات، وم���ا ز�ل �لطريق �أمامنا طويال لتثبت �ملر�أة قدميها ف����ي عامل ظل �أمد� طويال مقت�سر� 

عل���ى �لرجل، و�إن كان هذ� ال ينف�ي وجود رجال نبالء موقنن ف�ي �أعماقهم بقدر�ت �ملر�أة، من خالل 

�إف�ساح �ملجال �أمامها لتحقيق طموحاتها، لتن�سر ف�ي �لنهاية �سعاع فكرها على �أ�سرتها وجمتمعها.

�أن �ملر�أة خملوق م�سارك ف�ي دورة �حلياة، وبدونها ت�سعف بنية �ملجتمعات، وتتعرث خطو�ت �أفر�دها، 

لك���ن �الأهم م���ن كل هذ� �أن ت�ستوعب �ملر�أة نف�سه���ا هذ� �حلق بوعي، وتورث���ه الأبنائها بلغة �لعارف ال 

بلهجة �جلاهل.
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للتعريف بأساسيات حقوق اإلنسان 
للقائمني على إنفاذ القوانني

اللجنة تقيم سلسلة دورات تدريبية

حا�سر ف�يها عدد من �خلرب�ء و�ملخت�سن ف�ي 

جمال حقوق �الإن�سان و�ل�سريعة �الإ�سالمية.

�لعاملن  م��ن  ع��دد  �ل����دورة  ف�ي  ���س��ارك  وق��د 

بوز�رة �لد�خلية ووز�رة �لعمل و�ملجل�ص �الأعلى 

لل�سوؤون �القت�سادية و�ال�ستثمار ووز�رة �لعدل 

ووز�رة �لعمل و�لتجارة.

����س��ت��ه��دف��ت �ل��������دورة �ل���ت���ع���ري���ف مب���ب���ادئ 

حماية  و�آليات  �الإن�سان  حقوق  وم�سطلحات 

�ملعايري  ف�ي  وردت  كما  �حلقوق  هذه  وتعزيز 

متييز  دون  �حلقوق  على  توؤكد  �لتي  �لدولية 

�أو  �للغة  �أو  �جلن�ص،  �أو  �للون  �أو  �لعرق  ب�سبب 

�ملعتقد �لديني، �أو �لر�أي، �أو �لفكر، �أو �الأ�سل 

�أو �مليالد،  �أو �لرثوة،  �أو �الجتماعي،  �لوطني، 

�أو �الإعاقة �لبدنية �أو �لعقلية. ومبا ين�سجم مع 

و�لديانات  �الإ�سالمي  للدين  �خلالدة  �ملبادئ 

بن  و�لت�سامح  �الأخ��وة  ف�ي  �الأخ��رى  �ل�سماوية 

�لب�سر. 

��ستملت �لدورة عدة حماور هي: 

�لتعريف بامل�سطلحات �لعامة �مل�ستخدمة ف�ي 

جمال حقوق �الإن�سان، و�الأمم �ملتحدة وحقوق 

�الإن�سان  حلقوق  �لعاملي  و�الإع���الن  �الإن�����س��ان 

�القت�سادية  للحقوق  �لدويل  �لعهد  وم�سامن 

مكافحة  و�تفاقية  و�لثقاف�ية  و�الجتماعية 

�الإن�ساين  �لدويل  و�لقانون  �جلماعية،  �الإبادة 

�ل��دول��ي��ة حلماية  ف�����ي �الإ����س���الم، و�الآل���ي���ات 

�لدولية،  �جلنائية  و�ملحاكم  �الإن�سان،  حقوق 

�لدولية،  �أهم �التفاقيات  ف�ي  �الإن�سان  وحقوق 

�الجتار  ملكافحة  �لدولية  �لقانونية  و�ملرجعية 

بالب�سر، ومو�سوعات �أخرى.

نظمت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان برناجمًا تدريبيًا للقائمني على اإنفاذ القوانني �سمل 

�سل�سلة دورات تدريبية تناولت عددًا من املفاهيم الأ�سا�سية فـي جمال حقوق الإن�سان

د. علي بن �سميخ �ملري  و  د.يو�سف عبيد�ن 
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و�أ�سار ف�ي كلمة �فتتح بها فعاليات �لدورة �لتدريبية �لثالثة ملوؤ�س�سات 

�الإن�سان  حل��ق��وق  �لوطنية  �للجنة  نظمتها  �ل��ت��ي  �مل���دين  �ملجتمع 

�لدول  بجامعة  �مل��دين  �ملجتمع  و�إد�رة  للمعاقن  �لعربية  و�ملنظمة 

�لعربية بالتعاون مع موؤ�س�سة »فورد« و��ستمرت ملدة يومن 29� 30/ 6 

/2009 �إىل  �أن �لقانون �لدويل حلقوق 

باملعاقن  خا�سا  �هتماما  �أوىل  �الإن�سان 

باأن لالأ�سخا�ص ذوي  وحقوقهم، منوها 

ومنها  �لنا�ص  ك�سائر  حقوقا  �الإع��اق��ة 

�حلياة..  جو�نب  بكل  �لتمتع  ف�ي  �حلق 

تتقبل  �ملتح�سرة  �ملجتمعات  �إن  وق��ال 

الإث��ر�ء  كم�سدر  معه  وتتعامل  �لتنوع 

و�أن  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �لثقاف�ية  �حل��ي��اة 

تقا�ص  ال  وكر�متهم  �الأ�سخا�ص  قيمة 

على  وقدرتهم  �ل�سخ�سية  بفاعليتهم 

ل��ه��م حقوق  ب��ل ك��م��و�ط��ن��ن  �ل��ت��ن��اف�����ص 

�أ�سا�سية.

برنامج  ���س��م��ن  �ل�����دورة  ه���ذه  ج����اءت 

�ملعاقن  �الأ���س��خ��ا���ص  ح��ق��وق  تف�يز 

و�سمال  �الأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  ف�ي 

�إف��ري��ق��ي��ا، وه���و م�����س��روع م�����س��رتك بن 

ف�يه  �لعمل  مبا�سرة  ومت  فورد،  وموؤ�س�سة  للمعاقن  �لعربية  �ملنظمة 

2007م. منذ مطلع نوفمرب 

و�جتماعية  �إن�سانية  م�سكلة  تعد  �الإعاقة  م�سكلة  �أن  �جلمايل  و�عترب 

�أحد مظاهر  تعد  �ملعاقن  رعاية  �أن  مو�سحا  �ملجتمعات،  ف�ي معظم 

وموؤ�سر�ت �لتقدم �الجتماعي و�الإن�ساين و�لدميقر�طي ومعيار� لرقي 

�إىل طاقة  �ملعاقن  بتحويل  �القت�سادية  �الأهمية  على  �ملجتمع عالوة 

�ملجتمع  خري  ف�ي  ت�سهم  فعالة  منتجة 

ف�ي  قطر  دولة  �أن  موؤكد�  �لعام.  ونفعه 

�ساحب  حل�سرة  �حلكيمة  �لقيادة  ظل 

ثاين  �آل  خليفة  بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو 

�أمري �لبالد �ملفدى تويل جل �هتمامها 

�الإن�سان  حقوق  وحماية  وتعزيز  لكفالة 

رع��اي��ة خا�سة  م��ع  و�مل��ق��ي��م  �مل���و�ط���ن 

�لرعاية  هذه  و�نعك�ست  �الإعاقة  لذوي 

م��ن خالل  ن��و�ح��ي �حل��ي��اة  ك��اف��ة  على 

هذه  تكفل  �لتي  �لقانونية  �لت�سريعات 

للبالد  �لد�ئم  �لد�ستور  مثل  �حلقوق 

�لذي كر�ص مبد�أ �مل�ساو�ة بن �ملو�طنن 

�مل�ساو�ة  وكذ�  و�لو�جبات  �حلقوق  ف�ي 

�أمام �لقانون و�أن �لدولة تويل �هتماما 

�ل�سلة  ذ�ت  �ملوؤ�س�سات  بتوف�ري  �أي�سا 

بحقوق ذوي �الحتياجات �خلا�سة.

ممار�ستها  �إط���ار  ف�ي  �الإن�����س��ان  حلقوق  �لوطنية  �للجنة  �إن  وق��ال 

�الإن�سان  حقوق  ثقافة  ن�سر  لو�ء  تمل  بها،  �ملنوطة  لالخت�سا�سات 

اأكد �سلطان اجلمايل نائب اأمني عام اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان اأهمية 

حماية وتعزيز حقوق الإن�سان التي قطعت فـيها الب�سرية �سوطا ملحوظا.. 

تلبيتها  من  لبد  حاجات  للمعاق  اأن  اأدرك  الــدويل  املجتمع  اأن  اإىل  م�سريًا 

وحقوقا لبد من مراعاتها، مما جعل خمتلف دول العامل حتر�ص على تاأكيد 

حقوق املعاقني من خال الإعانات واملواثيق الدولية.

د. خالد �لنعيمي

جهدة �أبو خليل

افتتــاح دورة 
حتفــــيز حقــــوق 

» األشخاص املعاقني «

الدوحة - ال�سحيفة
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وكفالة وتعزيز حقوق ذوي �الإعاقة ف�ي قناعة 

ما  �إذ�  �ملجتمع  ف�ي  �لفئة  ه��ذه  ب��دور  تامة 

توفرت لها �لعو�مل �مل�ساعدة. 

�أبو خليل �ملدير  من جهتها ��ستعر�ست جهده 

�أه��د�ف  للمعاقن  �لعربية  للمنظمة  �ل��ع��ام 

ف�ي  �لدور�ت  هذه  مثل  وتاأثري  �لدورة  �نعقاد 

تف�يز حقوق �الأ�سخا�ص �ملعاقن ف�ي �ل�سرق 

لتحقيق  �إنه  وقالت  �إفريقيا.  و�سمال  �الأو�سط 

�ل��دور�ت  من  �لعديد  عقد  مت  �لغايات  ه��ذه 

وتنف�يذ �لكثري من �الأن�سطة مب�ساركة �ملعاقن 

على  تر�ص  �ملنظمة  �أن  م�سيفة  �أنف�سهم.. 

هذه  مثل  ف�ي  �حلكومين  �ملوظف�ن  �إ�سر�ك 

�الأ�سخا�ص  ق�سايا  تتناول  �لتي  �لفعاليات 

باعتبار  �الإع��اق��ة  ذوي 

هذه �لفئة جزء� مهما 

والأهمية  �ملجتمع،  من 

�أن يكون �لتعامل معها 

مقاربة  �أ���س��ا���ص  ع��ل��ى 

ح��ق��وق��ي��ة ول��ي�����ص من 

�ل�سفقة. باب 

م���ن ن��اح��ي��ت��ه �أع����رب 

كبارة  ن��و�ف  �لدكتور 

�لعربي  �الإقليم  رئي�ص 

�لدولية  �ملنظمة  ف�ي 

�سعادته  عن  للمعاقن 

�للجنة  مع  بال�سر�كة 

�ل����وط����ن����ي����ة حل���ق���وق 

تنظيم  ف�ي  �الإن�����س��ان 

م��ث��ل ه����ذه �ل�����دور�ت 

�لتي تعنى بحقوق ذوي 

تخ�ص  كق�سية  �الإع��اق��ة 

جميع فئات �ملجتمع، وال يقل �الهتمام بها عن 

�أن  �إىل  م�سري�  �لبيئة،  وق�سايا  �مل��ر�أة  حقوق 

عقلية  من  �النتقال  مرحلة  ف�ي  �الآن  �ملعاقن 

نهاية  قررو�  و�إنهم  �حلق  عقلية  �إىل  �لرعاية 

�مل�ساركة  مرحلة  �إىل  عليهم  �لو�ساية  مرحلة 

�لعربي  �الإن�سان  �إىل  �لنظر  د�ئما  يتعن  و�نه 

وحاجاته �لقائمة على �لعدل و�حلق.

�الأ�سخا�ص  ومتكن  تقوية  �لدورة  وت�ستهدف 

�أنف�سهم  تنظيم  على  وم�ساعدتهم  �ملعاقن 

وتعزيز  و�ل��ق��ي��ادة  �ل��ت��ع��اون  م��ه��ار�ت  وتعلم 

وحقوق  ح��اج��ات  ب�����س��اأن  �ملجتمعي  �ل��وع��ي 

�الأ�سخا�ص �ملعاقن من خالل ت�سمن ق�سايا 

تنظيمات  خمتلف  خ��ط��اب��ات  ف�����ي  �الإع���اق���ة 

�لتز�م  وزي���ادة  و�ل�سيا�سي  �مل��دين  �ملجتمع 

عرب  �ملعاقن  �الأ�سخا�ص  بحقوق  �حلكومات 

بر�مج  خمتلف  ف�ي  �الإعاقة  �سيا�سات  �إدخال 

�تفاقية  تناولت  كما  �حلكومات.  وم��و�زن��ات 

�أقرتها  �لتي  �الإعاقة  ذوي  �الأ�سخا�ص  حقوق 

 2006 ع��ام  دي�سمرب   13 ف�ي  �ملتحدة  �الأمم 

�لتي  �لوثائق  خمتلف  ��ستعر��ص  �إىل  �إ�سافة 

تتناول �لق�سية من منظور حقوقي.

وقد �سارك ف�ي �لدورة ممثلون من موؤ�س�سات 

�مل��ج��ت��م��ع �مل������دين �ل��ق��ط��ري 

بينها  م���ن  و�خل��ل��ي��ج��ي 

�إعالمية  م��وؤ���س�����س��ات 

وجمال�ص  وق��ان��ون��ي��ة 

طبية  وم��ه��ن  ن�سائية 

�لتي  وتلك  وهند�سية 

و�لبيئة. بالطفل  تعنى 

فعاليات  وت��ت��ن��اول��ت 

للدورة  �الأول  �ل��ي��وم 

�لثالثة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

�ملجتمع  مل��وؤ���س�����س��ات 

�مل��������������دين ق�������س���ي���ة 

�لرعاية  م��ن  �الإع��اق��ة 

�إىل  �مل���وؤ����س�������س���ات���ي���ة 

با�ستقاللية  �ل��ع��ي�����ص 

قدمها  ورق������ة  وه�����ي 

كبارة،  نو�ف  �لدكتور 

�الإقليمية  و�مل��و�ث��ي��ق 

وقدمتها  �ملعاقن  �الأ�سخا�ص  بحقوق  �ملتعلقة 

جل�سة  �إىل  �إ�سافة  خليل  �أبو  جهدة  �الأ�ستاذة 

خ�س�ست ملناق�سة “ما �ملطلوب من موؤ�س�سات 

كما  �الإعاقة”،  ق�سية  لدعم  �ملدين  �ملجتمع 

رئي�ص  �لنعيمي  ع��ل��ي  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور  ق���دم 

�الت����اد �ل��ع��رب��ي ل��ل��م��ك��ف��وف�����ن ورق����ة عمل 

ذوي  ب��ح��ق��وق  �ملتعلقة  بعنو�ن )�لقو�نن 

�الإعاقة( ��ستعر�ص خاللها �التفاقية �لدولية 

حلقوق �الأ�سخا�ص ذوي �الإعاقة �لتي �سدرت 

ن�سو�ص  ف�ي  جتمعت  مقرتحات  �إىل  ��ستناد� 

ومنظمات  وطنية  وموؤ�س�سات  حكومات  عن 

ووك���االت  �إقليمية  حكومية  وغ��ري  حكومية 

متخ�س�سة تابعة لالأمم �ملتحدة مثل منظمة 

 �لعمل �لدولية ومنظمة �الأمم �ملتحدة للطفولة. 

لل�سخ�ص  تعريفا  �لنعيمي  �ل��دك��ت��ور  وق���دم 

ف�ي دول جمل�ص  �لقانونية  �لناحية  �ملعاق من 

�لدولية  �الت��ف��اق��ي��ة  ف�����ي  ورد  ك��م��ا  �ل��ت��ع��اون 

حلقوق �الأ�سخا�ص ذوي �الإعاقة و�لذي يعرف 

ق�سور  م��ن  يعاين  م��ن  “كل  باأنهم  �ملعاقن 

يعوق  �الأج��ل  طويل  ح�سي  �أو  عقلي  �أو  ب��دين 

خالل  من  متنوعة  مو�نع  مع  �لتفاعل  عنده 

�ملجتمع”. ف�ي  و�لفاعلة  �لكاملة   م�ساركتهم 

�مل��ع��اق من  ي��ج��ده  م��ا  رغ��م  �ن��ه  �إىل  وخل�ص 

لكن  ككل  و�لعامل  �لعربي  �لعامل  ف�ي  �هتمام 

عاملنا  ف�ي  ل��ه  �لتهمي�ص  م��ن  ح��االت  ه��ن��اك 

�مل�ساركة  ف�ي  حقه  حيث  من  خا�سة  �لعربي 

و�لعامة.   �ل�سيا�سية 

تتعلق  ق�سايا  �لثاين  �ليوم  جل�سات  وتناولت 

�الإعاقة  ذوي  �الأ���س��خ��ا���ص  ح��ق��وق  باتفاقية 

قدمتها   �التفاقية  ه��ذه  ف�ي  �لر�سد  جلنة  و 

ق�سية  �إىل  �إ�سافة  �ل�سويدي  �آمنة  �لدكتورة 

�الإعاقة من منظور موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين 

عمل  ورق��ة  وه��ي  �لعربي  �خلليج  �إقليم  ف�ي 

قدمتها �للجنة �لوطنية حلقوق �الإن�سان ف�يما 

بحثت  �جلل�سة �خلتامية ف�ي �آلية عمل تفعيل 

دور موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين ف�ي تبني ودعم 

�الإعاقة. ق�سية 

الدكتور خالد النعيمي:
ــق  تـــهـــمـــيـــش حل
املعاق فـي املشاركة 
السياســية والعـامة 
فـي الوطن العربي 

أبــو خليــــــل:
مع  الــتــعــامــل 
على  الفئة  هذه  
اسـاس الـمقـاربة 
احلقوقية وليس 
من باب  الشفقة
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الدوحة - ال�سحيفة

ا�ستقبل �سعادة الدكتور علي بن �سميخ املري رئي�ص اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان فـي 

مقر اللجنة �سعادة ال�سيدة �سهري با احل�سن رئي�ص الفـيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان، 

ومت خال اللقاء بحث العاقات الثنائية بني الطرفـني و�سبل تطويرها ومناق�سة اأهم 

الق�سايا املتعلقة بحقوق الإن�سان و�سبل التعاون فـيها.

فـي إطار التعاون الثنائي بني الطرفـني 

رئيس الفـيدرالية الدولية 
حلقوق اإلنسان يزور اللجنة  

اللجنة اأحداث واأ�سداء ..

�لدكتور �ملري خالل ��ستقباله  لرئي�ص �لف�يدر�لية �لدولية حلقوق �الإن�سان
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العدد الثامن - أكتوبر - 2009

مت افتتاح املركز نتيجة لتعـــاون ثنـــائي 
بني دولــة قطر واألمم املتحدة.

اإلنسان  حلقوق  الوطنية  واللجنة  املركز 
دفع  أجل  من  قويًا  حلفًا  معًا  سيشكالن 
املنطقة  فـي  اإلنــســان  حقوق  مسيرة 

العربية .

والتوثيق  للتدريب  اإلقليمي  المتحدة  األمم  مركـز  مديــر 

لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية .. رينو ديتال

 الدوحة–ال�سحيفة – حممد ي�سلم

والتوثيق  للتدريب  الإقليمي  املتحدة  الأمم  مركز  مدير  ديتال  رينو  ال�سيد  اأكد 

ملنطقة جنوب غرب اآ�سيا واملنطقة العربية اأن املركز �سيعمل على تعزيز وتقوية 

حقوق  وحماية  العدالة  بــاإدارة  املعنية  والأجهزة  احلكومية  املوؤ�س�سات  قــدرات 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات  لتاأ�سي�ص  الــدول  مبادرات  وتعزيز  ودعــم  الإن�سان، 

ون�سر  املدين،  املجتمع  ومنظمات  احلكومات  بني  التعاون  وتعزيز  ودعم  الإن�سان، 

ودعم برامج تعليم حقوق الإن�سان، واإدماج مفاهيم حقوق الإن�سان فـي عمل برامج 

وكالت الأمم املتحدة، واأ�ساف فـي مقابلة مع ــ ال�سحيفة ـ اأن تاأ�سي�ص هذا املركز 

فـي املنطقة العربية يكت�سي اأهمية كبرية ملعرفة كافة الأطراف الفاعلة ولتذليل 

كافة العقبات اللغوية.

واأو�سح اأن التطور القت�سادي املتنامي للدول اخلليجية ورغم اإبرازه مل�ساكل تتعلق 

بحقوق الإن�سان اإل اأنه فـي النهاية �سيكون دافعا وداعما مل�سرية حقوق الإن�سان فـي 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي. 

وفـيمايلي ن�ص احلوار .. 

رينو ديتال
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كيف تقدمون مركز الأمم املتحدة للتدريب 

والتوثيق حلقوق الإن�سان للمواطن العربي؟ 

معاهد  التي متيزه عن غريه من  الأمــور  وما 

حقوق الإن�سان الأخرى؟

الإقليمي  املتحدة  الأمم  مركز  افتتاح  جــاء   

بني  ثنائي  لتعـاون  نتيجة  والتوثيق  للتدريب 

 2005 عام  فمنذ  املتحدة  والأمم  قطر  دولــة 

بداأت على ال�سعيد الدويل والإقليمي مبادرات 

واقتناعا  الإن�سان  حقوق  ميدان  فـي  اإقليمية 

من الأمم املتحدة مبا لهذه املبادرات من اأهمية 

وما ميكن اأن ت�سكل من تعاون جوهري وا�ستنادا 

اإىل ما اأعربت عنه حلقة الأمم املتحدة الثالثة 

تعزيز  فـي  الإقليمي  التعاون  ب�ساأن  ع�سرة 

وحماية حقوق الإن�سان املعقودة ببيجنيغ فـي 

2 )اأيلول(  اإىل  اأغ�سط�ص  30 )اآب(  الفرتة من 

قطر  ــة  دول ملــبــادرة  دعــم  مــن   2005 �سبتمرب 

با�ست�سافة مركز الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان 

جلنوب غرب اآ�سيا واملنطقة العربية فقد افتتح 

مايو   27 بتاريخ  بــالــدوحــة  هنا  املــركــز  هــذا 

للمركز  الدوحة  ا�ست�سافة  لقيت  وقد   ،2009

وجمل�ص  العربية  الــدول  جامعة  من  ترحيبا 

التعاون لدول اخلليج العربية، ومنظمة املوؤمتر 

للحوار،  الأمريكي  العربي  واملوؤمتر  الإ�سامي، 

وجلنة حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة �سابقا. 

بقرار  توجت  رينو  ال�سيد  يقول  احلملة  هذه 

فـي  املتحدة  لاأمم  العامة  اجلمعية  عن  �سادر 

نوفمرب 2005 ت�سمن القرار دعم فكرة املركز 

وكلف املفو�ص ال�سامي حلقوق الإن�سان مبتابعة 

العامة عليه كما رحب  والولية  املركز  اإن�ساء 

ا�ست�سافة  اإىل  قطر  دولـــة  بــدعــوة  ــرار  ــق ال

املركز. 

الولية  اأ�سا�سا هي تلك  القرار  الأهم فـي هذا 

فـي  العمل  للمركز  خــولــت  الــتــي  الإقليمية 

العربية  واملنطقة  اآ�سيا  غرب  جنوب  منطقة 

اإ�سافة  22 دولة عربية  الولية  تلك  وت�سمل 

ـ  ـ باك�ستان  اإيران  ـ  اآ�سيا  اإىل دول جنوب غرب 

اأفغان�ستان ـ مع اإمكانية دخول دول اأخرى. 

ما اأبرز الأن�سطة والفعاليات التي �سوف يقوم 

بها املركز؟

ن�ساطات  اأ�سا�سا  ترتكز  الأن�سطة  يخ�ص  فـيما 

املركز على التدريب والتوثيق فـي جمال حقوق 

الإن�سان واأود اأن اأنبه هنا اإىل نقطة مهمة، نحن 

ال�سامي  املفو�ص  �ساحيات  كافة  لدينا  لي�ست 

منها  معني  بجانب  نقوم  واإمنا  الإن�سان  حلقوق 

اأن  نريد  الإن�سان،  حقوق  على  الرتبية  وهــو 

نعرف الأفراد مبا لهم من حقوق وكيف يطالبون 

بها وكيف ميار�سونها فـي حياتهم وفـي واقعهم 

العملي، نريد اأن يعرف املعنيون وامل�سئولون فـي 

املعايري  اآ�سيا  غرب  وجنوب  العربية  املنطقة 

دولهم  والــتــزامــات  الإن�سان  حلقوق  الدولية 

من  يعزز  اأن  ذلك  �ساأن  من  لأن  ال�ساأن  هذا  فـي 

ثقافة حقوق الإن�سان واأن يجعلها واقعا يعي�سه 

النا�ص. 

النظري فماذا عن اجلانب  هذا عن اجلانب 

العملي؟

اإننا  لــك  اأقـــول  اأن  اأريـــد  العملي  اجلــانــب  مــن 

مواطنني  كانوا  �سواء  الأفـــراد  اإىل  �سنلتجئ 

اأو  معـاقني  اأو  مر�سى  اأو  �سجناء  اأو  مقيمني  اأو 

باإنفاذ  مكلفـني  موظفـني  اأو  حكوميني  فاعلني 

وتقوية  تعزيز  على  كذلك  �سنعمل  القوانني 

املعنية  املوؤ�س�سات احلكومية والأجهزة  قدرات 

باإدارة العدالة وحماية حقوق الإن�سان، ودعم 

املوؤ�س�سات  لتاأ�سي�ص  الــدول  مبادرات  وتعزيز 

الوطنية حلقوق الإن�سان، ودعم وتعزيز التعاون 

بني احلكومات ومنظمات املجتمع املدين، ون�سر 

واإدمــاج  الإن�سان،  حقوق  تعليم  برامج  ودعــم 

مفاهيم حقوق الإن�سان فـي عمل برامج وكالت 

الإن�سان  حقوق  �ساحة  �سنرثى  املتحدة،  الأمم 

العمل  ــص  وور� التدريبية  الـــدورات  خــال  من 

على  التعاون  توثيق  على  و�سنعمل  املحكمة 

والإقليمية  الإقليمية  دون  الأ�سعدة  جميع 

حقوق  ـــرتام  اح تعزيز  اأجـــل  مــن  والــدولــيــة 

على  ومراعاتها  الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان 

ال�سعيد العاملي مت�سيا مع اللتزامات الدولية. 

هذا عن التوعية والتثقيف فماذا عن التوثيق 

وهل هو ر�سد لانتهاكات كما يظن البع�ص؟

اخلاطئ  الفهم  هــذا  اأ�سحح  اأن  بداية  يجب 

لنتهاكات  ر�سد  هو  التوثيق  اأن  على  القائم 

حقوق الإن�سان وهذا خمالف للواقع ولطبيعة 

عملنا، نحن لدينا �ساحيات وا�سحة ومن�سو�ص 

التدريب  وهــي  املركز  اإن�ساء  قــرار  فـي  عليها 

حلقوق  الــدولــيــة  للمعايري  وفــقــا  والــتــوثــيــق 

احلكومات  تبذله  ملا  الدعم  وتقدمي  الإن�سان 

وموؤ�س�سات  وبراجمها،  املتحدة  الأمم  ووكالت 

من  احلكومية  غري  واملنظمات  الإن�سان  حقوق 

جهود داخل املنطقة. 

اللجنة  بــه  تــقــوم  ملــا  ممــاثــا  عملنا  �سيكون 

من  قطر  فـي  هنا  الإن�سان  حلقوق  الوطنية 

حقوق  ثقافة  اإر�ساء  �سبيل  فـي  كبرية  جهود 

مع  وال�سراكة  التعاون  طريق  عــن  الإنــ�ــســان 

الأطراف املحلية ومع موظفـي ومكاتب حقوق 

نعمل  التي  الدول  هذه  فـي  املتواجدة  الإن�سان 

فـيها بالإ�سافة اإىل املنظمات الإقليمية 

ا�ستقبال  ميكننا  ـــالت  احل بع�ص  وفـــــي  لكن 

فـي  املخت�سة  الآليات  اإىل  واإحالتها  ال�سكاوى 

املركز  قبل  من  معاجلتها  دون  املتحدة  الأمم 

ذكرت  كما  اخت�سا�ساته  فـي  تدخل  ل  لأنها 

لك. 

للمركز  العربية مقرا  ملاذا اخرتمت املنطقة 

انتهاكات حلقوق  اإىل وجود  هل يرجع ذلك 

الإن�سان بها؟

للدول  بالن�سبة  خا�سة  اأهــمــيــة  تــوجــد  ل   

توجد  العامل  مناطق  معظم  فـي  لأنه  العربية 

خمالفات ونواق�ص فـي جمال حقوق الإن�سان، 

العربية  املنطقة  فـي  املركز  هذا  تاأ�سي�ص  لكن 

يكت�سي اأهمية كبرية بالن�سبة لنا ملعرفة كافة 

العقبات  كافة  لتذليل  و  الفاعلة  الأطـــراف 

اللغوية، واأي�سا ملا مييز هذه املنطقة من ح�سارة 

اإىل  ينتمون  �سكانها  فاأغلب  عريقني  وتاريخ 

اأن  ينبغي  مهم  عن�سر  وهــذا  الإ�سامي  الدين 

اأحكام  دون  نتحاور  واأن  العتبار  بعني  ناأخذه 

منظمة  مــع  ـــوار  احل ــذا  ه ــرثي  ن واأن  م�سبقة 

وجودنا  اأقــول  اأخت�سر  كي  الإ�سامي،  املوؤمتر 

فـي قطر والذي �سوف ننطلق منه اإىل املنطقة 

من  والتثقيف  للتوعية  هو  اآ�سيا  غرب  وجنوب 

ال�سكان  لكافة  اليومية  احلياة  حت�سن  اأجــل 

ال�سلمي  التغيري  ندعم  دائــمــا  يجعلنا  وهــذا 

الإن�سان.  وحقوق  الدولية  ال�سرعية  واحرتام 

وجودنا  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  يخ�ص  فـيما 

معاجلتها  فـي  الفر�سة  يعطينا  املنطقة  فـي 

التدريب  خال  من  العقليات  تغيري  طريق  عن 

والتثقيف وفـي نظرنا وبدون اأن نتجاوز الولية 

املخولة لنا �سنتعاون مع املجتمع املدين واللجان 

الوطنية ومنظمات حقوق الإن�سان. 

اأهم  وما  الفعلية  ن�ساطاته  املركز  بــداأ  هل 

براجمه امل�ستقبلية؟

من   2009 مــايــو   27 فـــــي  املــركــز  افــتــتــاح  مت 

�سعادة  الإن�سان  حلقوق  ال�سامي  املفو�ص  قبل 

الوزير عبد اهلل املحمود وزير الدولة لل�سوؤون 

اليوم بداأنا  اخلارجية بدولة قطر وفـي نف�ص 

تدريبية  ور�ــســة  عقدنا  حيث  العمل  فعليا 

حتت  تدخل  التي  الــدول  اأغلب  فـيها  �ساركت 

ولية املركز وكانت حتت عنوان )اآليات الأمم 

املتحدة فـي جمال حقوق الإن�سان(. 

وبالن�سبة لربامج املركز �ستكون هناك دورتان 

تدريبيتان على الأقل خال ال�سنة فـي جمال 

قاعدة  املــركــز  �سيوفر  كما  الإنــ�ــســان،  حقوق 

والهيئات،  الدول  لكل  متاحة  بيانات حقوقية 

لنا  �ستكون  ــز،  ــرك امل وليـــة  حتــت  املــنــدرجــة 

الوطني  امل�ستوى  على  متخ�س�سة  دورات  اأي�سا 

والإقليمي وفـي دول املغرب العربي وفـي ال�سهور 

القليلة القادمة �سيتم توظيف الطاقم الدويل 

مبا�سرة  بعدها  املركز  يبداأ  اأن  وناأمل  واملحلي 

ممار�سة مهامه واأن�سطته. 

كيف ت�سفون عاقتكم مع اللجنة الوطنية 

حلقوق الإن�سان هنا فـي قطر؟

الإن�سان  حلــقــوق  الوطنية  اللجنة  �ستكون 

ال�سريك الأ�سا�سي بالن�سبة لنا نتيجة للتجربة 

الكبرية التي تتمتع بها فـي هذا املجال، كما اأنها 

اأي�سا املوؤ�س�سة التي ميكن اأن ت�ساركنا ن�ساطاتنا 

احلوار  متابعة  من  مينع  ل  وهذا  املنطقة،  فـي 

الذي قمنا به مع مكتب حقوق الإن�سان بوزارة 

وبالتاأكيد  الكثري،  لنا  قدم  والــذي  اخلارجية 

�ستكون طريقة التعاون خمتلفة.

الإن�سان  حلقوق  املطرد  التقدم  ترون  كيف 

ف�ي دولة قطر؟ 

الآن  حتى  قطر  فـي  هنا  �سهور  ثاثة  اأم�سيت 

ال�سنوات  خــال  الــزيــارات  بع�ص  اإىل  اإ�سافة 

املا�سية وقد �سعدت كثريا بوجودي هنا، نظرا 

بها  تتمتع  التي  ال�سيافة  وح�سن  لا�ستقبال 

قطر، واأي�سا نظرا لاإدارة القوية مل�سئويل هذا 

البلد فـي تطوير وتعزيز حقوق الإن�سان فملف 

دولة قطر فـي حقوق الإن�سان ملف نا�سع وهي 

اإخفاء املعلومات مثل ما هو فـي كثري  ل تنتهج 

من الدول، ول�سك اأن تواجدي فـي العديد من 

الدول العربية بحكم العمل جعلني اأتعرف عن 

الدول  فـي  الإن�سان  حقوق  اأو�ساع  على  قرب 

اخلليجية التي ت�سهد تطورا اقت�ساديا متناميا 

ــرازه  اإب ورغــم  التطور  هــذا  اإن  ــول  اأق اأن  واأود 

اأعتقد  اأين  اإل  الإن�سان  بحقوق  تتعلق  مل�ساكل 

حقوق  مل�سرية  وداعما  دافعا  �سيكون  ذلك  اأن 

الإن�سان فـي دول جمل�ص التعاون اخلليجي. 

عرب  تقولها  اأن  تــود  اأخـــرية  كلمة  مــن  هــل 

ال�سحيفة؟ 

اأ�سكر  اأن  اأود  فــاإين  ــرية  اأخ كلمة  من  كــان  اإذا 

اإدارة جملة اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان ـ 

ال�سحيفةـ  على اهتمامها بحقوق الإن�سان ب�سكل 

عام واهتمامها بهذا املركز اجلديد والذي �سوف 

الإن�سان  حلقوق  الوطنية  للجنة  �سريكا  يكون 

و�سي�سكان معا حلفا قويا فـي تعزيز وحماية 

العربية  واملنطقة  قطر  فـي  الإن�سان  حقوق 

ب�سكل عام واأنا متاأكد من اأن جملتكم واملوا�سيع 

القيمة التي تطرح فـيها �ست�ساهم ب�سكل فعال 

فـي التثقيف فـي جمال حقوق الإن�سان. 
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مريم... 

ما زلت اأتذكر “مرمي”، طالبتي النجيبة 

فـي القانون الد�ستوري، املقرر الذي اأقوم 

فـي  الأوىل  املــرحــلــة  لطلبة  بتدري�سه 

برنامج القانون بالكلية. قدر اهلل اأن تكون 

مرمي من ذوي الإعاقة، فتاأتي اإىل القاعة 

املقدمة،  فـي  فتجل�ص  املتحرك،  بالكر�سي 

جمتهدة، فـي غاية احلما�ص للمقرر، كيف ل 

كانت  احلريات.  ويبني  احلقوق  يتناول  وهو 

وتبادر  الإجابة،  وحتاول  دائمًا،  ت�ساأل  مرمي 

ولول  زمياتها،  ا�ستف�سارات  على  الــرد  فـي 

�سعرت  ملا  املختلف،  الكر�سي  ذلك  على  جلو�سها 

للحظة باأنها خمتلفة عن زمياتها، خمتلفة نعم، 

لأنها متميزة. 

فـي  راأيتها  فقد  مبــرمي،  معرفتي  اأول  لي�ست  هذه 

ذلك املهرجان الفريد الذي اأعدته طالبات رابطة 

حلقوق  وخ�س�سنه  القانون  بكلية  الإن�سان  حقوق 

ذوي الإعاقة، فقد جل�ست مرمي حينها خطيبًة فـي 

ت�سعل  اإل جذوة  لي�ست  الإعاقة  اأن  موؤكدة  زمياتها، 

فـي داخلها احلما�سة وتدفعها نحو القمة. 

الدكتور:
 ح�سن عبد الرحيم ال�سيد

عميد كلية القانون

جامعة قطــــر

ملـف  العدد..
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مريم... 
كانــت “املناظرة” من �سمن مــا قررته على 

طلبتــي فـــي ذلــك الف�ســل الدرا�ســي، حيث 

يق�سم الطلبة اإىل جمموعات �سغرية تتاألف 

كل منهــا من ثاث اأو اأكــرث، يختار كل فريق 

مو�سوعــًا مــن املو�سوعــات املحــددة �سلفــًا، 

يحتمل الــراأي والراأي الآخــر، فـيكون هذا 

الفريق معه وذلــك �سده. ولكل فريق فرتة 

كافـيــة من الزمــن جلمع املعلومــات واإعداد 

احلجج وت�سليم مذكرة م�سبقة بهذا ال�ساأن. 

ولكــون املناظرة بحاجــة اإىل قاعة خا�سة 

حيث يتقابــل كل فريق مــع الآخر، وهناك 

مــن يقي�ص القــدرات ومن ياحــظ املهارات، 

قمــت بحجــز قاعــة فـــي الطابــق الثالــث 

باإدارة اجلامعة.

جاء املوعــد املخ�س�ص للمناظرة، ولحظت 

غيــاب مرمي! ملــاذا مل تاأت؟ وقــد كانت فـي 

غايــة ال�سوق ليوم املناظرة. ملــاذا مل تاأت؟ 

وقــد جاءتني خــال �ساعاتــي املكتبية فـي 

اأيــام عديــدة �سابقة تناق�سنــي فـي احلجج 

والأدلــة التــي �سوف تقنــع بهــا الأخريات، 

وتبــني �سامــة وجهة نظرها والــراأي الذي 

تتبنــاه!. ملــاذا مل تاأت؟ وقــد �سلمت مذكرة 

با�سمها واأ�سماء اأفراد فريقها.

بعــد املناظــرة مبا�ســرة جــاءين ات�سال من 

ق�ســم ذوي الحتياجات اخلا�ســة بجامعة 

قطــر! بينــت املتحدثــة املو�ســوع باإيجــاز، 

فرتكــت مكتبي واجتهــت فــورًا اإىل الق�سم! 

فراأيت مرمي... وراأيت اآثار الدموع اجلافة 

التي خطت على خديها ما حمله فوؤادها من 

اأمل وح�سرة.

مــرمي  بــادرت  م�ستكيــة!....  اآت  مل 

مبخاطبتي.

بل لأنه املكان الدافــئ الذي اأجلاأ اإليه كلما 

غمني احلزن.

نعم عرفت خطاأي! اأنا اآ�سف جدًا.

لاأ�ســف ال�سديــد مل اأراع حالــة مــرمي، مل 

اأنتبــه اإىل اأن املــكان غــري جمهــز للدخــول 

بالكر�ســي املتحرك. فحاولــت مرمي بكافة 

الطــرق ال�سعــود اإىل القاعــة فلــم تتمكن. 

دفعها حما�سها اإىل التفكري باأن تلقي بنف�سها 

مــن الكر�سي، ثم تزحف على درجات املرمر 

البــاردة، ثــم اإىل القاعــة، ولــول ح�سمتها 

فلــم  زمياتهــا،  باإحــدى  ات�سلــت  لفعلــت، 

جتبها، كان الهاتف علــى و�سع ال�سامت، مل 

جتــد اأحدًا مــن زمياتها ينقــل اإيل و�سعها، 

فان�سرفت باكية. 

ل يختلــف ذو الإعاقة عــن اأي �سخ�ص اآخر 

اإل فـــي و�سائل التمكني!، فهو مثل اأي اإن�سان 

بحاجــة اإىل التعليــم والتاأهيــل والرعاية 

الطبيــة والثقافـية والجتماعية، بحاجة 

والرتويــح،  والهوايــة  الريا�ســة  ملمار�ســة 

بحاجة اإىل ال�سكن واإىل الوظيفة والعمل، 

اإىل املنــزل والــدفء واحلــب، بحاجــة اإىل 

والحــرتام،  والتقديــر  احل�سنــة  املعاملــة 

بحاجــة اإىل امل�ساهمــة فـــي بنــاء الوطــن 

وحتقيــق الــذات والتميــز، واأن يكــون اأحد 

قيادي امل�ستقبل. 

اطلعــت علــى ت�سريعــات كثــرية واتفاقيات 

واإعانات تتعلق بذوي الإعاقة، فتبادر اإىل 

ذهنــي �سوؤال! هل نحــن بحاجة اإىل ت�سريع 

خا�ص يكفل لذوي الإعاقة حقوقهم ويوؤكد 

على التزامات الدولة وموؤ�س�ساتها املختلفة 

والأفــراد جتاههــم؟ اأم اأن القواعــد العامة 

ال�سامنة للحقوق الواردة فـي الد�ستور وفـي 

ت�سريعــات متفرقــة تغني عــن التخ�سي�ص 

والإفراد؟.  

يل  قدمــت  الت�سريعــات  لبع�ــص  مطالعتــي 

مفاتيح الإجابة عن هذا ال�سوؤال. اإن الهدف 

لي�ــص جمــرد توثيق احلقــوق فـــي مدونات 

ر�سميــة ل نلجــاأ اإليها اإل عنــد الخت�سام!، 

بل هو روؤية ومنهج وتوجيه واإلزام. 

ا�ستوقفنــي فـي القانون القطــري رقم )2( 

الحتياجــات  ذوي  ب�ســاأن   2004 ل�سنــة 

اخلا�ســة ما ن�ســت عليه املــادة الثانية منه 

التي تكفل لهم حــق احل�سول على الأدوات 

والأجهــزة وو�سائــل النقــل واملعــدات التي 

ت�ساعدهــم علــى التعلم والتاأهــل واحلركة 

والتنقل. واحلق فـي امل�سكن الذي يكفل لهم 

احلركــة والتنقــل باأمــان و�سامــة. واحلق 

فـي اأن تقوم الدولة بتاأمني املرافق اخلا�سة 

بهم فـي الأماكن العامة. 

حقــوق  اتفاقيــة  فـــي  ا�ستوقفنــي  كمــا 

الأ�سخا�ــص ذوي الإعاقة التــي ان�سمت لها 

دولة قطــر موؤخرًا ما قررتــه ب�ساأن )احلق 

فـي الو�ســول(، اإذ تطالب التفاقية الدول 

بــاأن ت�سمن لــذوي الإعاقة قــدرة الو�سول 

مــن  البيئــة املحيطــة بهــم، ومتكنهــم  اإىل 

العامــة  املرافــق واخلدمــات  اإىل  الو�ســول 

واأن تزيــل العقبات واحلواجــز من اأمامهم. 

ومــا قررتــه التفاقيــة ب�ســاأن )احلــق فـي 

الــدول  وبهــا تطالــب  ال�سخ�ســي(  التنقــل 

بتعزيز التنقل املي�سر الثمن لذوي الإعاقة 

الآمــن  التنقــل  مهــارات  علــى  والتدريــب 

واحل�سول على الأدوات والأجهزة املعنية.  

وممــا يدخــل احلــزن اإىل القلب اأخــريًا، اأن 

نــرى فـــي زماننا هذا بع�ص مبــاين الأجهزة 

احلكومية ل�سيما اخلدمية منها غري مهياأة 

ل�ستقبال املراجعني من ذوي الإعاقة، وهو 

مــا يعده بع�ص احلقوقيني �ســكًا من اأ�سكال 

التمييز �سد ال�سخ�ــص ذي الإعاقة. فبناء 

املجمعــات وكاأن اجلميــع  واإعــداد  املرافــق 

مي�سي ويــرى، والعجــز عن تاأمــني الو�سائل 

احلواجــز  ك�ســر  مــن  هــوؤلء  متكــن  التــي 

وحتقيــق الرغبات واإ�سبــاع احلاجات ما هو 

اإل متييز �سدهم.     

واأخــريًا ل يقت�سر الأمر على جتهيز املباين 

ذوي  متكــن  التــي  بالو�سائــل  والقاعــات 

الإعاقة من الو�سول اإليها، بل يتجاوزه اإىل 

ن�سر الفهم وحتفـيز الإدراك لدى املتعاملني 

احتياجاتهــم  ب�ســاأن  الإعاقــة  ذوي  مــن 

اخلا�ســة وح�ســن التعامــل معهــم وتقــدمي 

العــون الــازم لهــم وامل�ساهمــة فـــي عملية 

دجمهم فـي املجتمع.         
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اأ�سادت �سعادة ال�سيخة ح�سة   

املقرر  ثاين  اآل  اأحمد  بن  خليفة  بنت 

لاأمم  التابع  بالإعاقة  املعني  اخلا�ص 

املتحدة بالإجنازات التي حققتها دولة 

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  ل�سالح  قطر 

الت�سريعية  الأ�ــســعــدة  خمتلف  على 

ال�سيخة  �سعادة  واأكـــدت  واخلــدمــيــة. 

ح�سة بنت خليفة بن اأحمد اآل ثاين  فـي 

موؤمتر �سحفـي عقدته مبنا�سبة  انتهاء 

وليتها كمقرر خا�ص فـي الأمم املتحدة 

اأن هذه الجنازات مل  الإعاقة  ل�سوؤون 

ال�سيا�سية  الإرادة  لول  لتتحقق  تكن 

الباد  فـي  الــقــيــادة  ودعـــم  وت�سجيع 

العاملة  واملوؤ�س�سات  املنظمات  لكافة 

التام  التزامها  موؤكدة  املجال،  هذا  فـي 

جتاه حقوق ذوي الإعاقة وم�سئولياتها 

املقبلة على م�ستوى الق�سايا الإن�سانية 

وحقوق الإن�سان، وقالت اإن ملف حقوق 

املعاقني يظل حمور اهتمامها فـي جميع 

املحافل.

�لتعجيل  ب�سرورة  ح�سة،  �ل�سيخة  وطالبت 

�لدولية  باالتفاقيات  �أكرب  ب�سورة  و�الهتمام 

تول  لكي  و�إ�سرت�تيجيات  خلطط  وتويلها 

�أهمية  على  موؤكدة  و�قع،  �إىل  �لطموحات  كل 

رف���ع �ل��وع��ي وحم���اول���ة ر���س��م ث��ق��اف��ة حقوق 

و�لتقدير  بال�سكر  �سعادتها  وتوجهت  �الإن�سان، 

حل�سرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن خليفة 

�ملتو��سل  لدعمه  �ملفدى  �لبالد  �أمري  ثاين  �آل 

�مل�ستوى  ع��ل��ى  �الإع���اق���ة  ذوي  ل��الأ���س��خ��ا���ص 

�لت�سريعي و�ل�سيا�سي و�لتنموي، موؤكدة �أن هذ� 

�لدعم �سيكون �أكرث فاعلية خالل تنف�يذ روؤية 

قطر �لوطنية 2030. كما �أعربت عن �سكرها 

وتقديرها ل�ساحبة �ل�سمو �ل�سيخة موزة بنت 

�ملجال  هذ�  ف�ي  جهودها  على  �مل�سند  نا�سر 

وخالل  قبل  لها  �سموها  قدمته  �لذي  وللدعم 

توليها مهام �ملقرر �خلا�ص �ملعني باالإعاقة. 

وز�رة  م��ن  ب��ه  حظيت  �ل���ذي  �ل��دع��م  وثمنت 

�خلارجية �لقطرية وعلى ر�أ�سها معايل �ل�سيخ 

حمد بن جا�سم بن جرب �آل ثاين رئي�ص جمل�ص 

�لوزر�ء وزير �خلارجية خالل تاأديتها ملهامها.

 وت���دث���ت �ل�����س��ي��خ��ة ح�����س��ة خ���الل �مل��وؤمت��ر 

عدد  عن  ممثلون   ح�سره  �ل��ذي  �ل�سحف�ي  

�الإعاقة،  جم��ال  ف�ي  �لعاملة  �ملنظمات  م��ن 

ذوي  لالأ�سخا�ص  و�لرعاية  �الهتمام  �أن  عن 

وترجم  �سنو�ت  منذ  بد�أ  قطر  بدولة  �الإعاقة 

ذلك �الهتمام مببادرة �ساحبة �ل�سمو �ل�سيخة 

�للجنة  بت�سكيل  �مل�سند  ن��ا���س��ر  ب��ن��ت  م���وزة 

و�لتي  �خلا�سة  �الحتياجات  ل��ذوي  �لوطنية 

مهد  و�ل��ذي  �ل�سفلح  مركز  لتاأ�سي�ص  مهدت 

�لنور  معهد  مثل  �أخ��رى  مر�كز  لظهور  �أي�سا 

للمكفوف�ن ومر�كز �لرتبية �ل�سمعية و�لفكرية 

�خلدمية  �جلو�نب  �إىل  تطرقت  كما  وغريها. 

بالدولة  �الإعاقة  ل��ذوي  تقدم  �لتي  و�لتوعوية 

و�ملوؤ�س�سات  �ملر�كز  خمتلف  خالل  من  وذلك 

�أو �الأهلية، الفتًة  ذ�ت �ل�سلة �سو�ء �حلكومية 

و�لفعاليات  �الأن�سطة  �إىل  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  ف�ي 

هذ�  ع��ل��ى  �ل��ب��الد  ت�سهدها  �ل��ت��ي  �ملختلفة 

�ل�سعيد. و�أثنت على �للقاء  �لذي عقد موؤخرً� 

 بعد  انتهاء واليتها كمقرر خاص  فـي األمم املتحدة.. 

الشـيخة حصـة تشيد باإلجنازات التي 
حققتهـا دولــة قطــر فـي جمال اإلعاقة

 ال�سحيفة –   حممد ي�سلم 

�ل�س�يخة ح�س�ة مع جمموعة من �الطفال
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بن �ملنظمات �ملعنية باالأ�سخا�ص ذوي �الإعاقة 

و�ملجل�ص �الأعلى ل�سوؤون �الأ�سرة برئا�سة �سعادة 

ثاين  �آل  خليفة  بن  حمد  بنت  ح�سة  �ل�سيخة 

رئي�ص �ملجل�ص معربًة عن �الأمل ف�ي �أن ت�ستمر 

قد  �لتي  �ملعوقات  للوقوف على  �للقاء�ت  هذه 

�ملجل�ص  �أن  وذك��رت  �ملنظمات.  عمل  تو�جه 

�الأعلى ل�سئون �الأ�سرة يبذل جهودً� ف�يما يتعلق 

بتطبيق وتفعيل قانون �الأ�سخا�ص ذوى �الإعاقة 

وتويل الئحته �لتنف�يذية �إىل و�قع، م�سيفًة �أن 

هذه �جلهود توجت بتوقيع قطر على �التفاقية 

و�مل�سادقة عليها.

و�أ�سادت �سعادتها بدور دولة قطر على �ل�سعيد 

ذوي  �الأ�سخا�ص  بحقوق  يتعلق  ف�يما  �لعاملي 

دولة  �إن  وق��ال��ت  �الإع��اق��ة.. 

وفاعل  ن�����س��ط  ع�����س��و  ق��ط��ر 

وبذلت  �ملتحدة  �الأمم  ف�ي 

على  �لعمل  بدء  منذ  جهودً� 

حلقوق  �ل��دول��ي��ة  �التفاقية 

�الإعاقة.  ذوى  �الأ�سخا�ص 

من  �ملزيد  ب��ذل  �إىل  ودع��ت 

�جلهود وخا�سة ف�يما يتعلق 

�التفاقية  وتنف�يذ  بتطبيق 

�الأ�سخا�ص  لدعم  �ل��دول��ي��ة 

وترجمتها  �الإع���اق���ة  ذوي 

و��سرت�تيجيات  خطط  �إىل 

و��سحة تدعم حقوق هذه �لفئة من �ملجتمع. 

�أو�سحت  �لعربي  �ل�سعيد  على  �لتقدم  وحول 

تقدما  �سهدت  �الأخ���رية  �لع�سر  �ل�سنو�ت  �أن 

ملمو�سا وخا�سة منذ بدء �لعمل على �التفاقية 

م�سريًة  �الإع��اق��ة،  ذوى  لالأ�سخا�ص  �لدولية 

�ملحلية  �مل�ستويات  على  �الهتمام  زي��ادة  �إىل 

�لت�سريعات  �سن  خالل  من  �التفاقية  لتنف�يذ 

بحقوق  و�العرت�ف  و�خلطط  �لرب�مج  وتفعيل 

هذه �لفئة، وقالت: �إن هناك حاجة �إىل مزيد 

و�سع  �أن  �إىل  م�سرية  و�جلدية،  �لتن�سيق  من 

�الأ�سخا�ص ذوى �الإعاقة ميكن �أن يكون �أف�سل 

بكثري مما هو عليه �إذ� مت تفعيل �لتن�سيق بن 

ورفع  بجدية  و�لعمل  �ل�سلة  ذ�ت  �ملنظمات 

�لوعي بحقوق �الأ�سخا�ص ذوي �الإعاقة.

�أهم  خليفة  بنت  ح�سة  �ل�سيخة  و��ستعر�ست 

عملها  ف��رتة  خ��الل  تققت  �لتي  �الجن���از�ت 

كمقرر خا�ص معني باالإعاقة ومن ذلك �مل�سح 

�لذي  �ملعيارية  �لقو�عد  تطبيق  لر�سد  �لعاملي 

نفذه �ملكتب بالدوحة ومركز در��سات �جلنوب 

هذ�  �أن  و�أو�سحت  و�لتنمية.  للحو�ر  و�ل�سمال 

عام  خالل  وتنف�يذه  ت�سميمه  مت  �لذي  �مل�سح 

حول  �ل�ساملة  �لبيانات  ��ستيفاء  حاول   2005

�الإجر�ء�ت �لتي مت �أو مل يتم �تخاذها من قبل 

�ملعيارية  �لقو�عد  �إط��ار  ف�ي  �الأع�ساء  �ل��دول 

لتكافوؤ �لفر�ص للمعاقن و�اللتز�م �لذي قطعته 

�لدول على نف�سها عندما و�فقت على �لتوقيع 

وتبني �لقو�عد �ملعيارية عام 1993. وقالت �إن 

هذه �لقو�عد �ملعيارية حظيت با�ستجابة كبرية 

من قبل دول �لعامل وطبقتها 114 دولة، م�سريًة 

باملائة   50 من  �أك��رث  بلغت  �ال�ستجابة  �أن  �إىل 

وهو يحدث الأول مرة على هذ� �ل�سعيد. كما 

�لتي  �لربملانية  �لندو�ت  �سعادتها عن  تدثت 

قطر  بينها  وم��ن  �ل���دول  م��ن  �لعديد  نفذتها 

و�ملنظمات  �لربملانين  ب��ن  �حل���و�ر  لتفعيل 

�أملها  عن  و�أعربت  باالإعاقة.  �ملعنية  �ملحلية 

�سعادتها ف�ي  �أن ي�ستمر هذ� �لتو��سل و�حلو�ر 

بهدف �إقامة �سر�كات فاعلة بن �لطرف�ن.                                        

لالأمم  خا�سًا  مقررً�  عملها  ف��رتة  �إن  وقالت 

تقيق  �سهدت    2003 منذ  لالإعاقة  �ملتحدة 

�لكثري من �الجناز�ت وهو ما دعا �إىل �لتجديد 

يونيو  ف�ي  �نتهت  �أخ��رى  �أ�سهر   6 ملدة  للمكتب 

كان  �ال�ستثنائي  �لتجديد  �إن  وقالت  �ملا�سي، 

�ملكتب  به  ق��ام  �ل��ذي  �الإيجابي  للعمل  نتيجة 

من  �لكثري  تعاون  بف�سل  �سنو�ت   6 مدى  على 

�إليه  �أ���س��ارت  ما  وه��و  �ل�سلة  ذ�ت  �ملنظمات 

�الأمم �ملتحدة ف�ي خطاب �لتجديد. 

ف�يلم  ع��ر���ص  �ل�سحف�ي  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  ومت 

وث��ائ��ق��ي ع��ن زي����ارة �مل��ق��رر �خل��ا���ص �ملعني 

باالإعاقة نهاية �لعام �ملا�سي �إىل د�رفور بغرب 

�ل�سود�ن و�أ�سارت �إىل �أنه على �لرغم من قلة 

�ملعاقن ف�ي �ملنطقة �إال �أن �الأماكن �ملخ�س�سة 

تخ�سي�ص  و��ستنكرت  مهياأة،  غري  كانت  لهم 

تاأهيل  مب��رك��ز  ملكتبة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  بعثة 

من  ك��ان  �جل��ه��ود  ه��ذه  �أن  باعتبار  �ملعاقن، 

لالأ�سياء   توجيهها  �ملفرت�ص 

كما تدثت  �الأول��وي��ة،  ذ�ت 

�سعادتها عن �طالعها على 

�جلهات  م���ن  ع���دد  ج��ه��ود 

�لتي  �ل��ت��ن��م��وي��ة  و�ل���رب�م���ج 

يقومون على تنف�يذها. 

�ل�سيخة  ���س��ع��ادة  وت��ن��اول��ت 

زيارتها  حديثا  ف�ي  ح�سة 

�الأخ����������رية ل���ق���ط���اع غ���زة 

و�الط�����الع ع���ن ق���رب على 

ف�ي  �الإع��اق��ة  ذوي  �أو���س��اع 

موؤكدة  �لنز�عات.  مناطق 

��ستمر�ر جهودها للمنا�سرة ورفع �لوعي على 

�لت�سبيك  عملية  خالل  من  �لعربي   �مل�ستوى 

�سعادة  �ألقت  وقد  �ملتوفرة،  �لبيانات  وقاعدة 

ثاين  �آل  �أحمد  بن  بنت خليفة  �ل�سيخة ح�سة 

�الإعاقة  ذوى  �الأ�سخا�ص  �أو�ساع  على  �ل�سوء 

ف�ي كل من د�رفور وغزة.. وقالت �إنها �ستقدم 

باالأ�سا�ص  �سريكز  �ملتحدة  �الأمم  �إىل  تقرير� 

على �حلرب و�الإعاقة. 

و�أكدت �أنها رغم �نتهاء فرتة عملها ف�ي �ملكتب 

م�ساعيها  ف�ي  تتو�نى  ل��ن  �أن��ه��ا  �إال  بالدوحة 

�الإعاقة،  ذوي  �الأ�سخا�ص  خلدمة  �لتطوعية 

و�أبدت ��ستعد�دها للتعاون مع كافة �ملنظمات 

�ملجال  ه��ذ�  ف�ي  �لعاملة  و�الأهلية  �حلكومية 

على �ل�سعيد �ملحلي و�لعربي. 

ــة  ــم ــرج ــت ـــت ب ـــب ـــال ط
االتــفــاقــيــة الــدولــيــة 
ــط  ــط ــــة خل ــــاق ــــإع ل
واستراتيجيات عملية.

،،،،
لألمم  تقريراً  سأقدم 
على  يــركــز  ــدة  ــح ــت امل

احلرب واإلعاقة..

• زيــارة دارفــور وغــزة عــززت ضــرورة  
استمرار املناصرة  ورفع الوعي ..

• ملــف ذوي اإلعاقــة ســيظل محــور 
القضايا  علــى  وســأركز  اهتمامي،، 

اإلنسانية ..
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�أوال -  مغزى �الهتمام بامل�ساألة:

�لقانوين  �إطارها  ف�ي  �لثقاف�ي(  )�لتنوع  فكرة  باأن  �لقول  مالئمًا  يبدو 

�لدويل لي�ست جديدة �أو م�ستحدثة فقد و�كبت عهد �الأمم �ملتحدة �لذي مت 

تد�سينه مبيثاقها �ل�سادر عام 1945م، وما تاله من وثائق دولية �سادرة 

 عن �جلمعية �لعامة �أو �ليون�سكو على نحو ما �سرتد �الإ�سارة �إليه ف�ي هذه 

�ملقالة.

�إال �أن ثمة متغري�ت �أ�سابت �ملجتمع �لدويل على �الأ�سعدة �ل�سيا�سية �إثر 

وحلد  �ملن�سرم  �لقرن  ت�سعينيات  منذ  �ال�سرت�كي  �ملع�سكر  جنم  �أف��ول 

�الآن، كان لها تد�عياتها �الجتماعية و�لثقاف�ية و�لفكرية �خلطرية، �لتي 

�لثقاف�ي(  �لتنوع  )فكرة  �إحياء  على  مثيل  له  ي�سبق  مل  نحو  على  حثت 

�إطار  ف�ي  �ل��دويل  �لقانوين  �ل�سعيد  على  و�سياغتها  تنظيمها  و�إع��ادة 

وثائق �أممية جديدة.

)�سر�ع  قبيل  من  �أط��روح��ات  �لو�جهة  �إىل  تندفع  �ل�سياق  ه��ذ�  وف�ي 

ف�ي  له  ن�سرت  مقالة  ف�ي  هنتنجتون  �الأمريكي  للمفكر  �حل�سار�ت( 

ف�ي  طوره�ا  �لتي  1991م  ع��ام  �الأمريكية  �خلارجية  �ل�س��وؤون  جملة 

دومنا  تزعم  �أطروحة  وهي  1996م،  عام  �حل�سار�ت(  )�سد�م  كتابه 

�أ�س�ص علمية متينة وفق منطق يجاف�ي حقائق �لتاريخ ونو�مي�ص �لتطور 

�لباردة  �حل��رب  بعد  ما  ع��امل  ف�ي  �لدولية  �ل�سر�عات  �أن  �الإن�ساين، 

و�حل�سارية  �لثقاف�ية  و�ملجموعات  �الأمم  بن  تناحر�ت  هيئة  �ستتخذ 

�لذي  �ملحور  هو  �لثقاف�ي  �لعن�سر  �أن  م��وؤك��دً�  �ل��دول،  بن  ال  �ملختلفة 

منطق  وح�سب  تغذيها  �لتي  تلك  �ل�سعوب،  بن  �النق�سامات  حوله  تدور 

هذه �الأطروحة، حماوالت تنامي �لذ�تية �لثقاف�ية باإز�ء موجة �حلد�ثة 

و�لتنمية و�لعوملة، و�سعي �ملجموعات �الإن�سانية الإعادة �كت�ساف هوياتها 

�لثقاف�ية و�إذكاء �نتماء�تها �لعرقية و�الإثنية و�لدينية، ليقود هذ� �ملنطق 

�إىل هو�ج�ص وتخوفات من ��سطفافات جديدة على �أ�س�ص ثقاف�ية و�ندالع 

�سر�عات بن �الأعد�ء �حل�سارين �لقد�مى.

وكانت �أحد�ث �حلادي ع�سر من �سبتمرب )�أيلول( �الإرهابية ف�ي �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية عام 2001م و�لتي ذهب �سحيتها ثالثة �آالف �سخ�ص 

�لغرب  ف�ي  متطرفة  �أ�سولية  و�أو���س��اط  ميينية،  لدو�ئر  موؤ�تية  فر�سة 

االختالف يف إطـار الوئـام

د. أسامة ثابت اآللوسي
خبير قانوني أول

إدارة حقوق اإلنسان وزارة الداخلية

متهيد:

زخرت الأ�سهر الأخرية القليلة املن�سرمة على �سدور هذا العدد، باأحداث مهمة ذات مغزى، قدر �سلة الأمر بق�سايا   

الرئي�ص  الثقافـي وتعاي�ص اجلماعات ذات الأ�سول الإثنية والعرقية والدينية واحل�سارية املختلفة، فمن ت�سريحات  التنوع 

الفرن�سي �ساركوزي ذات الطبيعة الإ�سكالية التي ا�ستفزت م�ساعر اجلالية الإ�سامية فـي فرن�سا ب�ساأن ارتداء احلجاب، ف�سًا 

عن اإثارتها حلفـيظة اأو�ساط ثقافـية مهمة فـي اأوروبا، التي عدت ذلك قيدا على احلريات العامة، اإىل واقعة مقتل ال�سيدلنية 

اأوائل يوليو على يد متع�سب  امل�سرية امل�سلمة املحجبة مروة ال�سربيني داخل قاعة املحكمة فـي مدينة در�سدن الأملانية فـي 

ذوي  )اليوغور(  م�سلمي  �سد  ال�سني  غرب  فـي  �سينجيانغ  عا�سمة  فـي  الدامية  الأحــداث  اإىل  و�سول  مروعة،  بطريقة  اأملاين 

الأ�سول الرتكية التي ذهب �سحيتها 156 �سخ�سا اإ�سافة اإىل مئات اجلرحى، وعموما فاإن هذه الوقائع بقدر ما ت�سكل انتهاكا 

خطريًا حلقوق الإن�سان الفردية واجلماعية، فاإنها تثري املزيد من الت�ساوؤلت حول م�ستقبل التنوع الثقافـي وتعاي�ص الأعراق 

املختلفة، فـي اأرجاء خمتلفة من العامل وعلى الأخ�ص فـي اأوروبا حيث تتنامى موجات التطرف العن�سري �سد الأجانب وب�سمنهم 

العرب وامل�سلمون على وجه اخل�سو�ص، الأمر الذي وجدنا معه مائما بحث م�ساألة )التنوع الثقافـي( جلهة النظر اإليها حقا ثابتا 

من حقوق الإن�سان يقوم على قاعدة )امل�سرتك الإن�ساين(، الأ�سيل والدائم الذي هو اأكرب من )ح�ص العداء والتمييز(، العر�سي 

وامل�سطنع واملنافـي لروح الجتماع والفطرة الب�سرية.

الرد احلضاري على دعاوى التمييز وإقصاء الثقافات اإلنسانية

احلق فـي التنوع الثقافـي..
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�لر�أ�سمايل لتطلق دعاوى �ال�ستعد�ء �لعن�سري 

�لعرب  لربط  حماولة  ف�ي  �لثقاف�ي  و�لتع�سب 

و�مل�سلمن بفكرة �الإرهاب وكاأنها ولدت من رحم 

لالإرهاب  رديفًا  �الإ�سالم  وجعل  ح�سارتهم، 

و�إن�سانية  خطابه  لعاملية  مق�سود  جتن  ف�ي 

م�سمونه و�إقر�ره بحرية �لدين و�ملعتقد بدليل 

قول رب �لعزة )يا �أيها �لنا�ص �إنا خلقناكم من 

لتعارفو�  وقبائل  �سعوبًا  وجعلناكم  و�أنثى  ذكر 

)�حلجر�ت  �أتقاكم(..  �هلل  عند  �أكرمكم  �إن 

للعاملن(                                 رحمة  �إاّل  �أر�سلناك  )وم��ا   ..)13/ 

قد  �لدين  ف�ي  �إك��ر�ه  107 (، )ال   / )�الأنبياء 

تبن �لر�سد من �لغي(..  �لبقرة / 256 (.          

ناهيك عن �لعديد من �لوثائق �لتي تف�سح عن 

ونبذ  �الآخ��ر  على  و�النفتاح  �لت�سامح  �سمة 

�لوحدة  �إطار  و�إقر�ر �الختالف ف�ي  �لظلم 

و�الإ�سالمي  �لعربي  تر�ثنا  بها  زخ��ر  �لتي 

�أبرزها حلف  لعل  �لوثائق   �لعديد من  ف�ي 

�لعمرية  و�لعهدة  �ملدينة  ود�ستور  �لف�سول 

وغريها و�لتي ت�ستحق جمااًل �أو�سع للحديث 

عنها.
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وهكذ� فاإن رياح �لكر�هية هذه �سد �لعرب 

و�مل�سلمن ف�ي �إطار مناخات م�سحونة �سد 

�رتفعت  �لتي  �الأق��ل��ي��ات  وع��م��وم  �الأج��ان��ب 

�حلرب  بعد  �ل��غ��رب��ي  �ل��ع��امل  ف�ي  نربتها 

�لتو��سل  ل��روح  منافاتها  بقدر  �ل��ب��اردة، 

فاإنها  �لب�سرية  �حلياة  تطبع  �لتي  و�الجتماع 

تقاطعت و�إىل حد كبري مع ذلك �جلهد �لدويل 

وتديدً�  �ملتحدة  �الأمم  هيئات  ف�ي  �ملحموم 

ف�ي �جلمعية �لعامة ب�ساأن طرح مفهوم )حو�ر 

�حل�سار�ت( حيث كانت �أطروحة �حلو�ر مد�ر 

منذ  �لعامة  �جلمعية  د�خ��ل  بناءة  مناق�سات 

فقد  2001م  ع��ام  ح��دود  و�إىل  1998م  �لعام 

كعامل  �لثقاف�ي  �لتنوع  )�إيجابية  على  �أك��دت 

�الإن�سانية(  وتقدم  تطور  �إمن��اء  ف�ي  حم��وري 

�ملتحدة قد  ل��الأمم  �ل��ع��ام  �الأم���ن  �أن  وي��ذك��ر 

���س��ك��ل جل��ن��ة خم��ت�����س��ة مت��ك��ن��ت م���ن �إجن���از 

�لعامة  �جلمعية  بنت  �ملو�سوع  هذ�  ف�ي  وثيقة 

بدورتها   )22( �ملرقم  قر�رها  �أ�سا�سها  على 

)53( �ملنعقدة بتاريخ ت�سرين ثاين / نوفمرب 

�سنة  2001م  �إع��الن  ت�سمن  و�ل��ذي  1998م 

للحو�ر و�لتعاي�ص بن �حل�سار�ت، وقد نظرت 

معظم �لقوى �لدولية و�ل�سعوب �ملحبة لل�سالم 

�حلكومية  غري  �ملنظمات  وعموم  و�لت�سامح 

هذ�  �إىل  �الإن�سان  حقوق  عن  بالدفاع  �ملعنية 

�الإعالن معاداًل مو�سوعيًا وح�ساريًا وعقالنيًا 

جانب  من  �سارم  عملي  رد  ومبثابة  و�إن�سانيًا 

�ملجتمع �لدويل على كل �خلطابات �لتي تدعو 

وت�سجع وتتبنى �ل�سر�ع و�ل�سد�م بن خمتلف 

�حل�سار�ت �الإن�سانية ليمهد هذ� �جلهد �جلاد 

�لتنوع  و�ملتميز ل�سدور �الإعالن �لعاملي ب�ساأن 

و�لثقافة  و�لعلوم  �لرتبية  �لثقاف�ي عن منظمة 

ف�ي  �ملتحدة  �الأمم  �إىل  �لتابعة  )�ليون�سكو( 

ت�سرين �لثاين من ذ�ت �لعام.

ثانيًا - �سور �لتعبري عن �لفكرة ف�ي: 

�لقانون �لدويل:

ف�ي  ورد  �مل��ت��ح��دة:  �الأمم  م��ي��ث��اق  ف�����ي   –  1

مبا�سر  غ��ري  بنحو  ول��و  يف�سح  م��ا  �لديباجة 

�الأمم  �سعوب  )نحن  بالقول  �لفكرة  هذه  �إىل 

من  نوؤكد  �أن  �أنف�سنا  على  �آلينا  وقد  �ملتحدة 

لالإن�سان  �الأ�سا�سية  باحلقوق  �إمياننا  جديد 

وبكر�مة �لفرد وبقدره وف�ي �سبيل هذه �لغايات 

ونعي�ص  بالت�سامح  �أنف�سنا  ناأخذ  �أن  �عتزمنا 

ب�سالم وح�سن جو�ر(.

�إن �الأخذ مببد�أ �لت�سامح �إمنا هو طريق لقبول 

باخت�سار  يعني  �ل��ذي  �لثقاف�ي  �لتنوع  فكرة 

�حلق ف�ي �الختالف وقبول �الآخر و�إن تناق�ص 

�حرت�م  �إىل  يقود  �ل��ذي  �الأم��ر  �جلماعة،  مع 

للجماعات  و�حل�����س��اري��ة  �لثقاف�ية  �ل��ذ�ت��ي��ة 

�الإن�سانية �ملختلفة.          
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�الأمم  ���س��ع��وب  )ن��ح��ن  ع��ب��ارة  ف�����ي  �أن  ك��م��ا 

داللة  �لديباجة  بها  ��ستهلت  �لتي  �ملتحدة( 

�إيجابية �سمنية على �أن هذ� �مليثاق هو تعبري 

م�سرتك نابع من �تاد �لثقافات �ملختلفة �لتي 

يزخر بها �ملجتمع �لدويل وعزمها على تقيق 

مقا�سد هذه �لوثيقة �الأممية �لرف�يعة.

�الألف�ية  ب�ساأن  �ملتحدة  �الأمم  �إعالن  – ف�ي   2

:)2000(

)�إننا  يلي  ما  منه   )6( �لفقرة  ف�ي  ورد  حيث 

�أهمية حيوية  ذ�ت  معينة  �أ�سا�سية  قيمًا  نعترب 

و�لع�سرين  �لو�حد  للقرن  �لدولية  للعالقات 

ومن هذه �لقيم: 

) �لت�سامح: يجب على �لب�سر �حرت�م بع�سهم 

�لبع�ص بكل ما تت�سم به معتقد�تهم وثقافاتهم 

قد  �أال يخ�سى مما  وينبغي  تنوع،  ولغاتهم من 

من  بينها  ف�يما  �أو  �ملجتمعات  د�خ��ل  يوجد 

ينبغي  بل  قمعها،  ينبغي  ال  كما  �ختالفات، 

�العتز�ز بها باعتبارها ر�سيدً� ثمينًا للب�سرية، 

وينبغي �لعمل بن�ساط على تنمية ثقافة �ل�سالم 

و�حلو�ر بن جميع �حل�سار�ت..(.

3 – ف�ي �ل�سرعية �لدولية حلقوق �الإن�سان: ورد 

ف�ي �ملادة )26/ 2( من �الإعالن �لعاملي حلقوق 

ف�ي  �حل��ق  على  تاأكيدها  �سياق  ف�ي  �الإن�سان 

�لتعليم �أن هدف �لرتبية �إمنا يتمثل ) باإمناء 

�سخ�سية �الإن�سان �إمناًء كاماًل، وتعزيز �حرت�م 

وتنمية  �الأ�سا�سية  و�حلريات  �الإن�سان  حقوق 

�ل�سعوب  بن  و�ل�سد�قة  و�لت�سامح  �لتفاهم 

و�جلماعات �لعن�سرية �أو �لدينية...(

توطيد  �سرورة  �إىل  �سمنية  �إ�سارة  ذلك  وف�ي 

بتنوع  �الإق��ر�ر  �إطار  ف�ي  �ل�سعوب  بن  �لعالقة 

و�ختالف ثقافاتها على �أ�سا�ص من تفهم هذ� 

�الختالف و�حرت�مه.

�لدويل  �لعهد  عليه  �نطوى  مماثل  ن�ص  وثمة 

و�لثقاف�ية  و�الجتماعية  �القت�سادية  للحقوق 

)م/1/13(.

و�ل�سيا�سية  �ملدنية  للحقوق  �لدويل  �لعهد  �أما 

فقد ت�سمن مادتن حيويتن ف�ي تعبريهما عن 

يتعار�ص  ما  و�إد�ن��ة  �لثقاف�ي  بالتنوع  �الإق��ر�ر 

�لعهد  ن�ص  فقد  يقو�سها،  �أو  �لفكرة  وه��ذه 

على  و�أل��ق��ى  �مل�سري  تقرير  ف�ي  �حل��ق  على 

عاتق �لدول �لتي توجد ف�يها �أقليات عرقية �أو 

دينية �لتز�ما يق�سي بعدم حرمان �الأ�سخا�ص 

�ملنت�سبن لتلك �الأقليات من حقهم ف�ي �لتمتع 

بثقافتهم �خلا�سة و�إقامة �سعائرهم �لدينية 

و��ستخد�م لغتهم باال�سرت�ك مع �الأع�ساء 

�الآخرين ف�ي جماعاتهم )م / 27(.

يحظر  �أن��ه  على   )20( �مل��ادة  ن�ست  كما 

دعاية  �أي��ة  �الأط���ر�ف  �ل���دول  على  قانونًا 

�أو  �لقومية  للكر�هية  دع��وة  و�أي��ة  للحرب 

�أو �لدينية ت�سكل تري�سًا على  �لعن�سرية 

�لتمييز �أو �لعد�وة �أو �لعنف.
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4 – ف�ي �لوثائق �لدولية ملنع �لتمييز: لقد 

�لتي تندرج ف�ي نطاق  �لوثائق  م�ست هذه 

�ل��ق��ان��ون �ل���دويل حل��ق��وق �الإن�����س��ان وف�ي 

مقدمتها �إعالن �الأمم �ملتحدة للق�ساء على 

جميع �أ�سكال �لتمييز �لعن�سري �ل�سادرة عن 

1963م  عام  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية 

�أ�سكال  كافة  على  للق�ساء  �لدولية  و�التفاقية 

1965م،  ع��ام  �ل�سادرة  �لعن�سري  �لتمييز 

�أبعد من �لوثائق �آنفة �لذكر ف�ي �إد�نة �جلوهر 

�لتحري�ص  دع���اوى  لكل  و�ملتخلف  �الإن�����س��اين 

�أرجحية هذه  �أو  �أخرى،  ثقافة على  و��ستعد�ء 

على تلك و�إد�نة �أي �سكل من �أ�سكال �لتمييز، 

بل �إنها ت�سمنت ما يف�يد �إلز�م �لدول �الأطر�ف 

�إ�سد�ر  ف�يها  مبا  تد�بري  من  يلزم  ما  باتخاذ 

�لت�سريعات الإ�ساعة ثقافة �حلو�ر و�إعالن عدم 

�أو  تعمل  �لتي  �ملوؤ�س�سات  �أو  �ملنظمات  �سرعية 

�إىل  �إ�سافة  هذ�  ذل��ك،  بخالف  الأفكار  ت��روج 

�لربط بن �لتحري�ص على �لكر�هية �لعن�سرية 

و�عتباره  �لدولين  و�الأم��ن  بال�سلم  و�الإخ��الل 

جرمية يعاقب عليها �لقانون.

�ملتحدة  �الأمم  �إع��الن  ديباجه  ف�ي  ورد  فقد 

�لتمييز �لعن�سري  �أ�سكال  للق�ساء على جميع 

)�ن �لتمييز �لعن�سري بكافة �أ�سكاله وال�سيما 

�ل�سيا�سات �حلكومية �لقائمة على نعرة �لتفوق 

من  �لعن�سرية،  �لكر�هية  على  �أو  �لعن�سري 

�ساأنه �إىل جانب كونه �نتهاكًا حلقوق �الإن�سان 

بن  �ل��ودي��ة  بالعالقات  يخل  �أن  �الأ�سا�سية، 

�ل�سعوب وبالتعاون بن �الأمم وبال�سلم و�الأمن 

�لدولين(.

�التفاقية  م��ن   )3( �مل���ادة  �أل��زم��ت  ح��ن  ف�ي 

�لتمييز  �أ�سكال  كافة  على  بالق�ساء  �خلا�سة 

�لتد�بري  باتخاذ  �الأط��ر�ف  �ل��دول  �لعن�سري 

�لالزمة لتجرمي كل ن�سر لالأفكار �لقائمة على 

�لتمييز  على  تري�ص  وكل  �لعن�سري  �لتفوق 

�أو  �لعنف  �أع��م��ال  م��ن  عمل  وك��ل  �لعن�سري 
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�أي  �سد  يرتكب  �الأعمال  هذه  على  تري�ص  

عرق �أو �أية جماعة من لون �أو �أ�سل �إثني �آخر، 

هذ� بجانب �إعالن عدم �سرعية �ملنظمات �لتي 

و�لتحري�ص  �لعن�سري  للتمييز  بالرتويج  تقوم 

على  �لعن�سرية  �لن�ساطات  وح��ظ��ر  عليه، 

كانت  �سو�ء  �لعامة  �ملوؤ�س�سات  �أو  �ل�سلطات 

حملية �أو قومية.

�الإن�ساين:  �ل���دويل  �لقانون  وث��ائ��ق  ف�ي   –  5

�سريح  نحو  على  �لقانون  هذ�  وثائق  ت�سر  مل 

بد�هة  ذل��ك  ولي�ص  �لثقاف�ي  �لتنوع  لظاهرة 

لكنها  �الأ���س��ا���ص،  حيث  م��ن  �هتمامها  جم��ال 

ب�سكل  �لظاهرة  هذه  ملعنى  بالرعاية  تكفلت 

�لتي  �الإن�سانية«  »فكرة  �إطار  ف�ي  مبا�سر  غري 

يقوم عليها �لقانون �لدويل �الإن�ساين وب�سمنه 

�لقو�عد �لتي تكم �لعمليات �حلربية وتنظيم 

�لقانونية  �لقيود  جمموعة  و�ملت�سمنة  �سريها 

�ملفرو�سة على هذه �لعمليات �إذ ورد معظمها 

باتفاقية  �مللحقة  )�الأنظمة  الهاي  قانون  ف�ي 

بقو�نن  �خلا�سة  1907م  لعام  �لر�بعة  الهاي 

وع�����اد�ت �حل����رب �ل���ربي���ة( )و�ل���ربوت���وك���ول 

�الإ�ساف�ي �الأول �مللحق باتفاقيات جنيف �الأربع 

و�ملربم عام 1977م(.

مبد�أ  �أق��ر  قد  اله��اي  قانون  �أن  بالذكر  جدير 

لي�ص  )�أن  وه��و  �ل��ق��و�ع��د  ه��ذه  ينتظم  ع��ام��ًا 

�لتي  �لو�سائل  �أن يختارو� دون حد  للمحاربن 

هذه  توزعت  �أ�سا�سًا  �سكل  حيث  �لعدو(  ت�سر 

حلماية  ع��دة  جم��االت  على  مبوجبه  �لقو�عد 

�لقو�ت  من  �لعدو  و�أفر�د  �ملدنين  �الأ�سخا�ص 

�مل�سلحة �لعاجزين عن �لقتال .
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و�إ�سباغ �حلرمة و�حلماية على �ملن�ساآت و�ملو�قع 

�ملدنية، ومن بينها وهو ما نوؤكد على �الإ�سارة 

�إليه هنا، وقدر تعلق �الأمر مبو�سوعنا )�الأعيان 

�سمولها  مت  و�لتي  �لعبادة(  و�أماكن  �لثقاف�ية 

�الأول  �الإ�ساف�ي  �لربوتوكول  باحلماية مبوجب 

1977م  باتفاقيات جنيف �ملربمة عام  �مللحق 

منه  و)53(   )52( �ملادتن  ف�ي  حظر  و�ل��ذي 

�لتاريخية  �الآثار  �سد  �لعد�ئية  – )�لعمليات 
و�أماكن �لعبادة و�الأعمال �لفنية(.

ودون �سك فاإن حماية �أعيان ومن�ساآت على هذ� 

�لو�سف �إمنا يج�سد حقيقة مفادها، �أن )فكرة 

�ل��دويل  �ل��ق��ان��ون  روح  ه��ي  �ل��ت��ي  �الإن�سانية( 

�الإن�ساين ال تقت�سر على �الإن�سان، وذلك بو�سع 

حدود الآالمه ومعاناته من خالل �لتخف�يف من 

ويالت وفظاعات �حلرب، �أو باالأحرى )�أن�سنة 

�حلرب( �إذ� ما جاز �لتعبري ذلك، و�إمنا ت�سمل 

�الأ�سخا�ص  الإن�سانية  �آخ��ر  وجهًا  �لفكرة  هذه 

�لرموز  ك��ل  بحماية  �ملتعلق  وه���و  �ملحمين 

و�ل�سو�هد �لتي ت�سري �إىل �أ�سالة �إبد�عهم ف�ي 

جماالت �لعلوم و�لفنون و�الآد�ب.

�إمنا يقر  وبهذ� فاإن �لقانون �لدويل �الإن�ساين 

وحر�سه  �ل�سعوب  لثقافات  �ح��رت�م��ه  �سمنًا 

على حمايتها من ه�سترييا �لعمليات �لعد�ئية، 

ح��ي��ث ت��ف��ر���ص ق���و�ع���ده ع��ل��ى �أط��ر�ف��ه��ا من 

هذه  �أثناء  مت�ساوية  وو�ج��ب��ات  حقوقًا  �ل��دول 

�لنز�ع  دو�ع��ي  عن  �لنظر  ب�سرف  �لعمليات 

تقول  �أن  تريد  بذلك  وكاأنها  و�أ�سبابه،  �مل�سلح 

قد  تباينها  �لب�سرية على  �لثقافات  �إن �سروح 

دخلت ف�ي رحاب حمايتي ولي�ص ثمة ميزة الأي 

بع�سها  مع  ت�سكل  �أنها  طاملا  �أخرى  على  منها 

لالإن�سانية  و�مل�سرتك  �لعام  �لثقاف�ي  �مل��ري�ث 

من  �آخ��ر،  باب  من  ذلك  يعنيه  ما  مع  جمعاء 

لظى  ف�ي  �لثقاف�ي(  )�لتنوع  لفكرة  �ح��رت�م 

�حلرب، �لعدو �مل�سرتك لكل ثقافة. 

�ليون�سكو:  عن  �ل�سادرة  �الإعالنات  – ف�ي   6

و�لعلوم  �ل��رتب��ي��ة  منظمة  �إىل  �لنظر  ميكن 

من  �الأق��رب  �أنها  على  و�لثقافة)�ليون�سكو( 

�الأمم  �إىل  �لتابعة  �ملتخ�س�سة  �لوكاالت  بن 

�لثقاف�ي  �لتنوع  لفكرة  تقيقها  ف�ي  �ملتحدة 

وحو�ر �حل�سار�ت، جلهة كونها �ملنظمة �ملعنية 

بتعزيز �لتعاون �لثقاف�ي ما بن �لدول �الأع�ساء 

و�حرت�م  �لفكرية  �لتعددية  مبادئ  وتر�سيخ 

�ل�سعيد  على  �ملحلية  �لثقاف�ية  �مل��وروث��ات 

�لعاملي وف�يما يلي �أبرز ما ن�ست عليه �إعالنات 

�ليون�سكو ف�ي هذ� �خل�سو�ص وكاالآتي:

بتاريخ  �ل�����س��ادر  �ل��ي��ون�����س��ك��و  �إع�����الن   – �أ 

1966/11/3م حول �لتعاون �لدويل �لثقاف�ي: 

)لكل  �أن  على  منه  �الأوىل  �مل��ادة  ن�ست  حيث 

ومن حق  �حرت�مها  وقيمة يجب  كر�مة  ثقافة 

كل �سعب ومن و�جبه �أن ينمي ثقافته، وت�سكل 

وخ�سب  تنوع  من  ف�يها  مبا  �لثقافات  جميع 

جزءً�  متبادل  وت��اأث��ري  تباين  م��ن  بينها  وم��ا 

�لب�سر  ملكيته  ف�ي  ي�سرتك  �ل��ذي  �ل��رت�ث  من 

جميعًا(.
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ف�ي  �ل�������س���ادر  �ل��ي��ون�����س��ك��و  �إع������الن   – ب 

�الأ�سا�سية  �مل��ب��ادئ  ح��ول  1978/11/28م: 

دعم  ف�ي  �الإع���الم  و�سائل  باإ�سهام  �خلا�سة 

�ل�����س��الم و�ل��ت��ف��اه��م �ل����دويل وت��ع��زي��ز حقوق 

�الإن�سان.

�أن ممار�سة  �إىل  ف�يه  �أ�سار  �لذي  �لوقت  فف�ي 

�الإعالم  وحرية  �لتعبري  وحرية  �ل��ر�أي  حرية 

�ملعرتف بها كجزء من حقوق �الإن�سان وحرياته 

�الأ�سا�سية، هي عامل جوهري ف�ي دعم �ل�سالم 

و�لتفاهم �لدويل، �أكد �نه ينبغي �أن ت�ستجيب 

و�الأفر�د  �ل�سعوب  الهتمامات  �الإعالم  و�سائل 

ت�سكيل  ف�ي  �جلمهور  م�ساركة  بذلك  مهيئة 

�الإعالم.

1995م  عام  �ل�سادر  �ليون�سكو  �إع��الن   – ج 

ديباجته  ف�����ي  ورد  ح��ي��ث  �ل��ت�����س��ام��ح:  ب�����س��اأن 

�سياق  ف�ي  �ل��وئ��ام  هو  )�لت�سامح  ب��اأن  �لقول 

حقوق  عماد  ت�سكل  م�سوؤولية  وهو  �الختالف 

�الإن�سان و�لتعددية، وخ�سو�سًا تعددية �لثقافة 

و�لدميقر�طية وحكم �لقانون(. 

د – �إعالن كا�ستيليون ب�ساأن �الآفاق �جلديدة 

ندوة  عن  �ل�سادر  للب�سرية  �مل�سرتك  للرت�ث 

�ليون�سكو  نظمتها  �لتي  �لدولية  كا�ستيليون 

و�لتنمية  لل�سالم  �ل����دويل  بنكاخا  وم��رك��ز 

خالل �لفرتة من 12 �إىل 14 يونيو / حزير�ن 

1999م.

�لرت�ث  �أن مفهوم  �الإع��الن  ف�ي هذ�  ورد  وقد 

تطور  وي��ع��زز  ي��وؤك��د  �إمن���ا  للب�سرية  �مل�سرتك 

�لقانون و�لعالقات �لدولية على عدة م�ستويات 

من بينها:

�الإخاء  طريق  عن  �لب�سرية  �الأ�سرة  )توحيد   

و�الإن�ساف  �لعدل  باإحالل  وذلك  و�لت�سامن 

وروح  و�الأنانية  �ال�ستبعاد  حمل  �لنف�ص  وكرم 

عميق  ب�سكل  �الإح�سا�ص  يتيح  مما  �ل�سيطرة 

�سميم  ف�ي  �لكامنة  �لب�سري  �جلن�ص  بوحدة 

�الأمم  ف�ي ميثاق  طبيعته كما يعرب عن ذلك 

�ملتحدة �لذي يبد�أ ن�سه بعبارة )نحن �سعوب 

�الأمم �ملتحدة( �الأمر �لذي ي�ستجيب ملا جرى 

�لتاأكيد عليه ف�ي �إعالن �ليون�سكو لعام 1966م 

�لعامل هي جزء  ثقافات  باأن )كل  �لذكر  �آنف 

من �لرت�ث �مل�سرتك للب�سرية(.

ه� - �إعالن �ليون�سكو حول �لتنوع �لثقاف�ي لعام 

2001م:

ميكن �لقول باأن �إعالن �ليون�سكو �لعاملي ب�ساأن 

�لتنوع �لثقاف�ي �ل�سادر ف�ي 2 نوفمرب 2001م 

�لتي  �ملتخ�س�سة  �لرئي�سية  �لوثيقة  يعد  �إمنا 

�لثقاف�ي،  �لتنوع  م�ساألة  بالتنظيم  تناولت 

لعل  �ملو�سوعات  من  للعديد  معاجلتها  عرب 

و�سرورة  �ل��ث��ق��اف��ة،  معنى  ت��دي��د  �أب���رزه���ا، 

�لثقاف�ي  �ل��ت��ن��وع  وع��الق��ة  �لثقاف�ي،  �ل��ت��ن��وع 

�الإن�سان،  وحقوق  و�لتنمية،  بالدميقر�طية، 

و�سمانات �لتنوع �لثقاف�ي.

وبخ�سو�ص معنى �لثقافة: فاإنها ف�ي م�سطلح 

)جممل  بو�سفها  �إليها  ينظر  �إمن��ا  �الإع���الن 

�ل�سمات �لروحية و�ملادية و�لفكرية و�لعاطف�ية 

�لتي يت�سف بها جمتمع �أو جمموعة �جتماعية 

و�الآد�ب،  �لفنون  جانب  �إىل  ت�سمل  �أنها  وعلى 

ونظم  معًا،  �لعي�ص  و�أ�ساليب  �حلياة،  طر�ئق 

)ديباجة  و�مل��ع��ت��ق��د�ت(..  و�لتقاليد  �لقيم 

�الإعالن(.
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وب�ساأن �سرورة �لتنوع �لثقاف�ي: فقد �أ�سري �إىل 

للتبادل  م�سدرً�  بو�سفه  �لثقاف�ي  �لتنوع  )�أن 

و�ل��ت��ج��دي��د و�الإب�����د�ع، ه��و ���س��روري للجن�ص 

بالن�سبة  �لبيولوجي  �لتنوع  �سرورة  �لب�سري 

�لتنوع  ف���اإن  �ملعنى  وب��ه��ذ�  �حل��ي��ة  للكائنات 

لالإن�سانية،  �مل�سرتك  �ل���رت�ث  ه��و  �لثقاف�ي 

ل�سالح  عليه  و�لتاأكيد  به  �الع��رت�ف  وينبغي 

�أجيال �حلا�سر و�مل�ستقبل(.. )م/1(.

بالدميقر�طية:  �لثقاف�ي  �لتنوع  عالقة  وحول 

ف��ق��د ب����د� ذل����ك ج��ل��ي��ًا ف�����ي �حل���دي���ث عن 

�لذي  �ل�سليم  �الإطار  باعتبارها  �لدميقر�طية 

�مل��الئ��م��ة الإعمال  �مل��ن��اخ��ات و�الآل���ي���ات  ي��وف��ر 

�لتالحم  ت�سمن  �ل��ت��ي  �ل�سيا�سات  وتفعيل 

تي�سر  �لتي  �لثقاف�ية،  و�لتعددية  �الجتماعي 

�لتي  �الإبد�عية  و�ل��ق��در�ت  �لثقاف�ي  �لتفاعل 

تغذي �حلياة �لعامة. )م/2(.

بالتنمية:  �لثقاف�ي  �لتنوع  ب�سلة  يتعلق  وف�يما 

�نطالقًا  �ل�سلة  هذه  �إىل  �لتنويه  جرى  فقد 

�أحد  ك��ون��ه  �لثقاف�ي  �لتنوع  �إىل  �لنظر  م��ن 

�مل��ادي  جانبها  ف�ي  لي�ص  �لتنمية  م�����س��ادر 

�الق��ت�����س��ادي( فح�سب  )�ل��ن��م��و  �مل��ح�����س��و���ص 

تو�سيعه  ع��رب  �الإن�����س��اين  جانبها  ف�ي   و�إمن���ا 

)�أي �لتنوع( لنطاق �خليار�ت �ملتاحة لالأفر�د 

و�أخالقية وروحية مر�سية.   لبلوغ حياة فكرية 

)م /3(

�أما عالقة �لتنوع �لثقاف�ي بحقوق �الإن�سان:
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ف��ق��د �أظ��ه��ره��ا �الإع������الن ف�����ي �الع��ت��ب��ار�ت 

و�ملدركات �لتالية:

- �أحكام �لربط بن �لدفاع عن �لتنوع �لثقاف�ي 

و�حرت�م �لكر�مة �الإن�سانية.

و�حلريات  �الإن�سان  حقوق  �ح��رت�م  �إن   -

للتنوع  ���س��م��ان��ة  ي�����س��ك��ل  �الأ���س��ا���س��ي��ة 

حقوق  �ح��رت�م  وال�سيما  �لثقاف�ي، 

�الأقليات و�ل�سعوب �الأ�سلية.

- �الإعمال �لكامل للحقوق �لثقاف�ية كما وردت 

ف�ي �ل�سرعية �لدولية حلقوق �الإن�سان.

وب�����س��دد ���س��م��ان��ات �ل��ت��ن��وع �ل��ث��ق��اف�����ي: �لتي 

�لتعبري  من  �لثقافات  كل  متكن  على  ت�ساعد 

�الإعالن  ��ستملت وفق مفهوم  عن نف�سها فقد 

على )حرية �لتعبري، وتعددية و�سائل �الإعالم، 

و�ل��ت��ع��ددي��ة �ل��ل��غ��وي��ة، و�مل�����س��او�ة ف�����ي فر�ص 

و�ملعارف  �لفني  �لتعبري  �أ�سكال  �إىل  �لو�سول 

�ملعارف  ذلك  ف�ي  مبا  و�لتكنولوجية  �لعلمية 

ف�ي �سورتها �لرقمية(.. )م/6(

مما تقدم ميكن �أن نخل�ص �إىل �إطار مفاهيمي 

�سامل للتنوع �لثقاف�ي ي�سم بن ثناياه )�الإقر�ر 

و�الإثنية،  و�حل�����س��اري��ة  �ل��ل��غ��وي��ة  ب��ال��ت��ع��ددي��ة 

و�لت�سامح، وقبول �الآخر، و�حلق ف�ي �الختالف 

ثقافة  وتكري�ص  و�لتعاي�ص،  �لوحدة  �إط��ار  ف�ي 

�ل�سالم، و�حرت�م حقوق �الأقليات ونبذ �لتمييز 

�لعن�سري �لقائم على �أ�سا�ص �للون �أو �لعن�سر 

�عتبار  �أي  �أو  �لن�سب  �أو  �ملذهب،  �أو  �لدين  �أو 

�آخر(.
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وف�ي هذ� �ل�سياق فاإن )فكرة �لتنوع �لثقاف�ي( 

�إمنا جتاف�ي ب�سدة )عوملة �لثقافة( �لتي تتعاىل 

على �خل�سو�سيات �لثقاف�ية لل�سعوب وذ�كرتها 

�جلماعية، ومنظوماتها �لقيمية، و�سهرها ف�ي 

وعاء ثقافة مركزية غربية متعالية.

وتتناغم  تتماهى  باملقابل  �لفكرة  هذه  �أن  �إال 

بل وتتحد مع )عاملية �لثقافة( �لتي توؤكد على 

�الإن�سانية  بناء �حل�سارة  ف�ي  ثقافة  مكانة كل 

ودون �جتثاثها �أو �إق�سائها.

هذه  �إىل  �لنظر  ميكن  فاإنه  �أخ��رى  جهة  ومن 

�ل��ف��ك��رة على �أن��ه��ا )ح��ق ج��ام��ع حل��زم��ة من 

و�لفردية،  �جل��م��اع��ي��ة  �لثقاف�ية،  �حل��ق��وق 

ف�ي  و�مل�ساركة  �لثقافة  ف�ي  �حل��ق  ذل��ك  وم��ن 

ممار�سة  ف�ي  و�حلق  �لثقاف�ية،  �ملجتمع  حياة 

وحرية  �لثقاف�ية،  �لهوية  عن  �لتعبري  �أ�سكال 

و�حلق  �الإب��د�ع��ي،  و�لن�ساط  �لعلمي  �لبحث 

ف�ي �إمناء �ل�سخ�سية عرب �مل�ساو�ة ف�ي فر�ص 

�إط���ار  ف�����ي  �الخ��ت��الف  ف�����ي  و�حل���ق  �لتعليم، 

�لوئام �الجتماعي، و�حلق ف�ي عدم �لتمييز 

وحق  ديني،  �أو  �إثني  �أو  عرقي  �أ�سا�ص  على 

�لثقاف�ية،  ذ�تيتها  �ح��رت�م  ف�ي  �الأقليات 

حق �جلماعة �لوطنية ف�ي �أي دولة باختيار 

عن  للتعبري  مالئمة  جتدها  �لتي  �الأ�سكال 

خ�سو�سيتها �لثقاف�ية على نحو م�ستقل(. 

7 – ف�ي �آليات عقد �ملعاهد�ت �لعامة:

وثمة مظهر �آخر الحرت�م �لتمايز�ت �لفكرية 

ف�ي  �الإن�سانية  �جلماعات  بن  و�حل�سارية 

�سياغة قو�عد �لقانون �لدويل، وهو ما يتم 

�التفاقيات  عقد  �آليات  ف�ي  عنه  �لتعبري 

�لدولية متعددة �الأطر�ف و�لتي ��سطلح 

�ل�سارعة  باالتفاقيات  ت�سميتها  على 

�ل��ت��ي ي��ج��ري �إب�����ر�م �ل��ب��ع�����ص منها 

�ملنظمات  �أو  �ملتحدة  �الأمم  برعاية 

�ملفاو�سات  ت�ستغرق  و�لتي  �الإقليمية 

يتجاوز  لرمبا  و  عديدة  �سنن  ب�ساأنها 

ومن  �لزمان  من  عقدً�  منها  �لبع�ص 

�سو�غلها  تطرح  �الأط��ر�ف  �لدول  فان  خاللها 

و�حتياجاتها ومتطلباتها و��سرت�طاتها �لعملية 

و�لفكرية ومبا يتفق وم�ساحلها �لعليا وعنا�سر 

�لتاريخية  ذ�تيتها  وخ�سائ�ص  �لعام  نظامها 

وهويتها �حل�سارية.

ومن �أمثلة هذه �التفاقيات:

• �تفاقية �الأمم �ملتحدة لقانون �لبحار �ملربمة 
�إقر�رها ثالثة  و�لتي عقدت قبل  1982م  عام 

بن  ما  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  دولية  موؤمتر�ت 

1958م و1982م.

�لف�ساد  ملكافحة  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية   •
ف�ي �ملك�سيك عام 2003م و�لتي �سبق �إقر�رها 

دولية  موؤمتر�ت  عدة  وعقد  عليها،  و�لتوقيع 

و�ج��ت��م��اع��ات ل��ل��خ��رب�ء، �ب���ت���د�أت م��ن��ذ عام 

1998م.  
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�لذكر  �آنفتي  �التفاقيتن  على  ينطبق  وما   •
�لعاملية  �الت��ف��اق��ي��ات  ع��ل��ى  ب��د�ه��ة  ين�سحب 

و�الإقليمية حلقوق �الإن�سان.

ف�ي  �ملفاو�سات  يحكم  ما  �أن  بالذكر  جدير 

�لذي  �مل��غ��زى  على  ينطبق  �خل�سو�ص  ه��ذ� 

على  و�لتحفظ  �لت�سديق  �إجر�ء  عليه  ينطوي 

�ملعاهد�ت، و�آية ذلك �أن �لت�سديق على ذلك 

1969م،  لعام  �ملعاهد�ت  قانون  �تفاقية  وفق 

�إجر�ء يق�سد به �حل�سول على �إقر�ر �ل�سلطة 

مت  �ل��ت��ي  للمعاهدة  �ل��دول��ة  د�خ���ل  �ملخت�سة 

�لت�سديق  وتتبدى �حلكمة من  �لتوقيع عليها، 

باإعطاء �لفر�سة لكل دولة قبل �اللتز�م نهائيًا 

باأحكام �ملعاهدة للتثبت بوجه خا�ص من عدة 

م�سائل جوهرية من بينها مدى مو�ءمة �أحكام 

عليه  ��ستقرت  وم��ا  �ل��ع��ام  للنظام  �مل��ع��اه��دة 

�أخالقية  وثو�بت  قيم  من  �لوطنية  �جلماعة 

يحفل بها موروثها �لثقاف�ي و�لديني.

�ملوؤ�س�سية  �الآل��ي��ات  ف�ي  �لفكرة  جت�سيد   –  7

�الأممية:

ومن ذلك ما ورد ف�ي �الأنظمة �ملن�سئة للعديد 

من �الأجهزة �الأممية، �لتي �أكدت على �سرورة 

ف�ي  �الإقليمية  للمجموعات  �ل��ع��ادل  �لتمثيل 

�لقار�ت �خلم�ص �أو �لنظم �لقانونية �لرئي�سية 

�لدويل  �لقانون  جلنة  بينها  ومن  �لعامل  ف�ي 

باجلهة  �أ�سبه  جتعلها  بوظيفة  ت�سطلع  �لتي 

تتوىل  حيث  �لدولية،  �حلياة  ف�ي  �ال�سرت�عية 

�سورة  ف�ي  �لعرف�ية  �ل��ق��و�ع��د  ت��دوي��ن  مهمة 

م�����س��روع��ات �ت��ف��اق��ي��ات دول��ي��ة، وج��د �لكثري 

ومن ذلك،  و�لنفاذ  �الإق��ر�ر  �إىل  منها طريقه 

و�التفاقية  باجلن�سية،  �خلا�سة  �التفاقيات 

�جلر�ئم  ومدونة  �ملعاهد�ت  بقانون  �خلا�سة 

�ملخلة ب�سلم �الإن�سانية و�أمنها، وم�سروع �ملو�د 

�ملتعلق مب�سوؤولية �لدول وغريها.   

)�لتنوع  ف��ك��رة  جت�سيد  ب�����س��دد  ك��ن��ا  و�إذ� 

ياأتي  فاإنه  موؤ�س�ساتي  �سعيد  على  �لثقاف�ي( 

ف�ي هذ� �ل�سياق ما ورد ف�ي �ملادة �لتا�سعة من 

�لنظام �الأ�سا�سي ملحكمة �لعدل �لدولية )باأنه 

بتمثيل  كف�ياًل  �لهيئة  تاأليف  يكون  �أن  ينبغي 

�لرئي�سية  �لقانونية  و�لنظم  �لكربى  �ملدنيات 

ف�ي �لعامل(.
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تبدو  هنا  �الإ���س��ارة  ف��اإن  مت�سل  �سعيد  وعلى 

�لذي  �لقر�ر  ديباجة  ف�ي  ورد  ما  �إىل  جديرة 

 251/60 �لرقم  ذي  �لعامة  �جلمعية  �تخذته 

2006م  م��ار���ص   15 بتاريخ  �ل�ستن  بدورتها 

ب�ساأن  �الإن�����س��ان(،  ح��ق��وق  )جمل�ص  ب��اإن�����س��اء 

�لتاأكيد )على �سرورة �أن تو��سل جميع �لدول 

لتعزيز  �ل���دويل  �ل�سعيد  على  �جل��ه��د  ب��ذل 

بن  ف�يما  �ل��ت��ف��اه��م  �آف����اق  وت��و���س��ي��ع  �حل����و�ر 

�لت�سديد  مع  و�الأديان،  و�لثقافات  �حل�سار�ت 

�حلكومية  غ��ري  و�مل��ن��ظ��م��ات  ل��ل��دول  �أن  على 

هامًا  دورً�  �الإعالم  وو�سائل  �لدينية  و�لهيئات 

�لدين  وحرية  �لت�سامح،  ت�سجيع  جم��ال  ف�ي 

و�ملعتقد و�حرت�مها(.

ف�ي  �لعامة  �جلمعية  قررته  ما  بجانب  ذل��ك 

يتاألف  )ب���اأن  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  م��ن   )7( �لفقرة 

و�أربعن  �سبع  م��ن  �الإن�����س��ان  ح��ق��وق  جمل�ص 

�أغلبية  تنتخبها  �الأع�����س��اء  �ل���دول  م��ن  دول���ة 

�ل�سري  ب��االق��رت�ع  �لعامة  �جلمعية  �أع�����س��اء 

�إىل  ع�سويته  وت�ستند  ف��ردي  وب�سكل  �ملبا�سر 

مقاعده  وت��وزي��ع  �ل��ع��ادل  �جلغر�ف�ي  �لتوزيع 

ع�سر  ثالثة  لت�سمل  �الإقليمية  �ملجموعات  بن 

ع�سر  وث��الث��ة  �الإف��ري��ق��ي��ة،  �ل����دول  ملجموعة 

ملجموعة �لدول �الآ�سيوية، و�ستة ملجموعة دول 

�أوروبا �لغربية ودول �أخرى...(

�لتنوع  فكرة  ت��و�ج��ه  �لتي  �لتحديات  ر�ب��ع��ًا: 

�لتنوع  فكرة  تو�جه  تديات  ثمة  �لثقاف�ي: 

�لثقاف�ي ف�ي �إطار �لنظام �لدويل �أو على �سعيد 

�لنظم �لوطنية ف�ي �إطار �لدولة �لو�حدة و�آية 

ذلك �الآتي:

الــدويل  ال�سعيد  على  التحديات   -1

باإزاء الفكرة:
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�أن  �لتي تقف حائاًل دون  �لتحديات  �برز  لعل 

�لبيئة  ف�ي  مد�ها  �لثقاف�ي  �لتنوع  فكرة  تاأخذ 

�لدولية هو ما �ت�سل بامل�سائل �الآتية:

�أ– حقائق �لقوة ف�ي �لعالقات �لدولية: 

بن  م��ا  �لالتكافوؤ  م��ن  حالة  �إىل  ت�سري  �لتي 

�لدول على �الأ�سعدة �الإ�سرت�تيجية و�ل�سيا�سية 

ب�سكل  نف�سها  تفر�ص  �لتي  و�لتقنية  و�لعلمية 

عامة  قانونية  نظم  من  ين�ساأ  ما  على  و��سح 

يت�سكل جانب  �لدويل ككل حيث  �ملجتمع  على 

منها بفعل �إمالء�ت �الأطر�ف �ملوؤثرة و�لفاعلة 

و�لنابعة  �لدويل،  �ل�ساأن  ف�ي  �لقر�ر  و�ساحبة 

�أ�سا�سًا من �سو�غلها وم�ساحلها �لقومية وف�ي 

و�لثقاف�ية،  �لفكرية  روؤ�ه��ا  من  معينة  �أحيان 

�لباردة  �حل���رب  بعد  م��ا  مرحلة  ف�ي  �سيما 

و�لقطبية �الأحادية و�لعوملة وعلى �الأخ�ص ف�ي 

جتلياتها �ل�سيا�سية و�لثقاف�ية، �ملجاف�ية لفكرة 

�إطار  ف�ي  �لثقاف�ية  و�لتعددية  �لثقاف�ي  �لتنوع 

�حلياة �لقانونية �لدولية.

�لقانون  مل�����س��ادر  �مللتب�سة  �لطبيعة   – ب 

�لدويل:

�الأ���س��ا���ص ملحكمة  �لنظام  وف��ق  �مل��ع��روف  م��ن 

�ل��ع��دل �ل��دول��ي��ة �أن ه��ذه �مل�����س��ادر �إمن��ا جتد 

و�خلا�سة،  �جلماعية  �ملعاهد�ت  ف�ي  تعبريها 

تو�تر  عليه  دل  قانون  مبثابة  �ملقبول  و�لعرف 

وهي  �لعامة،  �لقانون  وم��ب��ادئ  �ال�ستعمال، 

�مل�سادر �لرئي�سة وقدر �سلة �الأمر باملعاهد�ت 

�ختالف  على  �لقوة  مو�زين  �أن  �ملعلوم  فمن 

�أ�سكالها قبل �حلرب �لعاملية �لثانية وحتى بعد 

��ستقالل �لعديد من �لدول ف�ي �آ�سيا و�أفريقيا 

و�أمريكا �لالتينية بعد هذه �حلرب، كانت ف�ي 

�لو�قع معاهد�ت غري متكافئة الأنها كانت تعقد 

ولي�ص  �لقانونية  بامل�ساو�ة  تتمتع  دول  بن  ما 

فاإنها  وعلى ذلك  �لفعلية  �أو  �لو�قعية  �مل�ساو�ة 

ف�ي جانب من جو�نبها بناًء على هذ� �لو�سف 

�إمنا متثل تعاقدً� �أو تعاهدً� ما بن ثقافة غالبة 

مهيمنة وثقافة م�ستلبة مقهورة.
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�لقانون  م�سادر  تديد  ب�سيغة  يتعلق  وف�يما 

ورد  ما  هو  حقًا  لالنتباه  �لالفت  فان  �ل��دويل 

�الأ�سا�ص ملحكمة  �لنظام  �ملادة )38( من  ف�ي 

ف�ي  �إن�ساوؤها  مت  �لتي  �لد�ئمة  �لدولية  �لعدل 

)مبادئ  عبارة  �إدرج  ب�ساأن  1920م،  �لعام 

�ملتمدنة(  �الأمم  �أقرتها  �لتي  �لعامة  �لقانون 

من بن هذه �مل�سادر، �الأمر �لذي يف�سح عن 

�لقانونية  �لنظم  على  متعالية  قانونية  ثقافة 

وعلى  �لكربى(  )�ملدنيات  �إىل  تنتمي  ال  �لتي 

تعمدو�  قد  �مل��ادة  هذه  م�سرعي  فان  يبدو  ما 

�إحد�ث هذ� �ل�سرخ بن �لثقافات ف�ي �لعامل، 

�لذي  �لنحو  هذ�  وعلى  يريدون  بهذ�  وكاأنهم 

�لدويل  �ملجتمع  �لتفوق، و�سع  نعرة  يثري فعاَل 

باإز�ء  يكون  �أن  ينبغي  �أنه  مفاده  مدرك  �أم��ام 

على  و�ل��ق��درة  باخل�سب  يتمتع  ق��ان��وين  فكر 

توليد هذه �ملبادئ وهو )فكر �الأمم �ملتمدنة( 

قانوين  فكر  وبن  �لر�أ�سمايل  بالغرب  ممثلة 

متخلف خارج عن �لتمدن و�حلد�ثة ال ميتلك 

�لقدرة �أو �الأهلية على �إنتاج هذه �ملبادئ ذلك 

�لذي ينتمي �إىل دول �جلنوب!!

و�إذ� كان �إد�رج �لعبارة �آنفة �لذكر ف�ي �لنظام 

�الأ�سا�ص ملحكمة �لعدل �لدولية �لد�ئمة )رمبا 

عندما  �لع�سبة(،  عهد  ف�ي  م�ست�ساغًا  يكون 

نظم  وطاأة  تت  يرزح  �لدول  من  �لكثري  كان 

على  �لفعل  �ساحة  وخارج  و�النتد�ب  �حلماية 

�سعيد �مل�ساركة ف�ي �إن�ساء �لقو�عد �لدولية، �إال 

�إدر�ج ذ�ت  �أن ما ي�ستوقفنا هو �الإ�سر�ر على 

�لعدل  ملحكمة  �الأ�سا�ص  �لنظام  ف�ي  �لعبارة 

�لدولية �لتي مت �إن�ساوؤها عام 1945م مع �إبر�م 

�لعاملية  �ملنظمة  و�نبثاق  �ملتحدة  �الأمم  ميثاق 

�لتي �ساهم ف�ي تاأ�سي�سها عدد وف�ري من �لدول 

و�أفريقيا  �آ�سيا  من  ودول  و�الإ�سالمية  �لعربية 

و�أمريكا �لالتينية.

ودول  �ل�سمال  دول  بن  �لالتكافوؤ  حالة  ج– 

�جلنوب ف�ي �طار �لنظام �العالمي �لدويل:

�ل�ساد�سة  �مل��ادة  عليه  �أك��دت  �لرغم مما  على 

دور  حول  1978م،  لعام  �ليون�سكو  �إعالن  من 

�الإن�سان  حقوق  تعزيز  ف�ي  �الإع���الم  و�سائل 

جديد  ت���و�زن  �إي��ج��اد  )�ن  ف�يها  ج��اء  و�ل��ت��ي 

وتبادل �أف�سل ف�ي جمال تبادل �ملعلومات، هو 

�أمر موؤ�ت لقيام �سالم عادل ود�ئم، ولتحقيق 

للبلد�ن  و�ل�سيا�سي  �القت�سادي  �ال�ستقالل 

�لنامية ف�يها وف�يما بينها(.

�نه  بل  ال  قائما،  م��از�ل  �لتفاوت  ه��ذ�  �أن  �إال 

يزد�د �ت�ساعًا مبرور �لزمن و�مللمو�ص هو تف�سي 

�ملعلومات  �سخ  ف�ي  �ل��ت��و�زن  �ن��ع��د�م  ظاهرة 

ب�سبب  و�ال�ستقبال(  )�الإر�سال  قطبي  بن  ما 

�لفروقات �لهائلة ف�ي �لقدر�ت �ملادية و�لتقنية 

�ل�سناعية  �ل��دول  مابن  �الت�سال،  ومهار�ت 

�ملتقدمة )دول �ملركز( و�لدول �لنامية )�لدول 

�الأطر�ف(.
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وهكذ� ومع �حتكار و�سائل �الإعالم على �سعيد 

عاملي �أو ما ��سطلح على ت�سميتها ب�)�مليد�ئية 

عرب  �لع�سر  هذ�  تطبع  �لتي  �لو�سائطية(  �أو 

ومع  �لف�سائية  �لقنو�ت  من  �لكبري  �لكم  هذ� 

�ملنظومة �ملعلوماتية عرب �سبكة �الإنرتنت نكون 

)معومل(  عاملي  جمهور  مع  �حل��ال  و�ق��ع  ف�ي 

�أكرث فاأكرث، مع ما يعنيه ذلك من �سيادة ثقافة 

�خل�سو�سيات  و�ن�سهار  �ملهيمن  �ل��ط��رف 

هذه  ف�ي  و�سنكون  �الأوىل  بوتقة  ف�ي  �لثقاف�ية 

�حلالة باإز�ء ثقافة �الأمر �لو�قع �لتي ي�سنعها 

لتكنولوجيا �الت�سال  و�ملت�سارع  �لهائل  �لتطور 

و�ملعلومات.

وللوقوف على خطورة �حتكار هذه �لتكنولوجيا 

يكف�ي �أن نعرف �ن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

وحدها تتحكم ب� )65%( من �ملادة �الإعالمية 

�لهيمنة  م��دى  ن��درك  يجعلنا  مما  �لعامل  ف�ي 

�لثقاف�ية �الأمريكية.

اإطار  فـي  الفكرة  تواجه  حتديات   -2

الدولة الواحدة:

ميكن �إجمال هذه �لتحديات كما يلي: 

�إد�رة  ف�ي  �لتقدير  و�سوء  �خللل  مظاهر   •
د�خل  و�الثنية  و�لعرقية  �لثقاف�ية  �لتباينات 

ف�ي  تتباين  �أ���س��ك��اال  ت��اأخ��ذ  و�ل��ت��ي  �ل���دول���ة، 

خطورتها، حيث تت�ساعد من حرمان �الأقليات 

ثقافاتها  عن  �لتعبري  من  �الثنية  و�ملجموعات 

�أو  �لدينية  ل�سعائرها  ممار�ساتها  تقييد  �أو 

�ملجاهرة مبعتقد�تها �لدينية وما يت�سل بذلك 

ف�ي  منع �حلجاب  م�ساألة  ف�ي  كما  عاد�ت  من 

منهجية  �سيا�سة  �سيغة  �تخذت  و�لتي  فرن�سا 

و�إبادتها  �الأق��ل��ي��ات  قمع  �إىل  ل��ل��دول��ة،  معلنة 

�حلرب  ف�ي  �لبو�سنة  م�سلمي  مع  ح�سل  كما 

�إقليم  ف�ي  رحاها  د�رت  �لتي  �لعرقية  �الأهلية 

يوغ�سالف�يا �ل�سابقة ف�ي �لت�سعينيات من �لقرن 

�ملن�سرم، و�ملجازر �لتي �رتكبت بحق م�سلمي 

�لهان  طائفة  قبل  من  يان  �سينج  ف�ي  �ل�سن 

��سطهاد  خلف�ية  على  �ل�سينية،  و�ل�سلطات 

عاناه  م�سلمو �ل�سن على مدى �ستن عاما.

�سد  �لعن�سرية  �لكر�هية  م�ساعر  تنامي   •
�لتي  �الأوروبية  �لدول  ف�ي  �الأجانب  �ملهاجرين 

و�أو�ساط  متطرفة،  ميينية  �أح���ز�ب  تغذيها 

�لعرب  �سد  �الأخ�����ص  وعلى  ن��اف��ذة  �إعالمية 

�مل�سيئة  �لر�سوم  �برز مظاهرها  لعل  �مل�سلمن 

ف�ي  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �ل��ك��رمي  للر�سول 

�مل�سلمن  وت��ع��ر���ص  �ل��د�من��رك��ي��ة،  �ل�سحف 

�إرهابية،  لهجمات  بريطانيا  ف�ي  و�مل�ساجد 

�مل�سلمات  ع��ل��ى  ���س��ارخ��ة  �ع��ت��د�ء  وح����و�دث 

�ملحجبة  لل�سيدالنية  ح�سل  كما  �ملحجبات 

و�إذ  �أملاين،  متع�سب  يد  على  �ل�سربيني  مروة 

�إىل  تولها  م��ن  �لقلق  �ل��ظ��اه��رة  ه��ذه  تثري 

�ل�سد  على  ه��ي  عن�سرية  جمتمعية  ثقافة 

من  البد  �نه  �إال  و�لتعاي�ص،  �لت�سامح  قيم  من 

�لقول �إن�سافا باأن ممار�سات من هذ� �لقبيل 

تلقى با�ستمر�ر ��ستنكارً� و��سعًا لدى �الأو�ساط 

�ملجتمع  وموؤ�س�سات  �لربيطانية  �لثقاف�ية 

�ملدين و�لتجمعات �ملد�فعة عن حقوق �الإن�سان 

�الإ�سالم  من  �لتخويف  �جتاهات  تناوئ  و�لتي 

�الأ�س�ص  وتفنيد  �لغرب  ف�ي  )�الإ�سالموفوبيا( 

�لعن�سرية �لتي تقوم عليها.

بن  �مل��ت��ب��ادل  �الإق�����س��ائ��ي  �لنف�ي  �جت��اه��ات 

على  �ملتطرفة  �ملختلفة  �لدينية  �الأ�سوليات 

�ل��رغ��م مم��ا ي�����س��د �الأدي�����ان �ل�����س��م��اوي��ة من 
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م�سرتكات روحية وفكرية و�أخالقية و�إن�سانية، 

�جتماعية  توتر�ت  من  ذلك  �إليه  يف�سي  وما 

و�حلو�ر،  �لت�سامح  م�سافة  ف�ي  �سديد  و�سيق 

مبا  و�لظو�هر  �حل��و�دث  تاأويل  ف�ي  و�نحر�ف 

يقود �إىل �لعنف �الأعمى و �الإرهاب.

-13-

�لنظام  ف�ي  �لثقاف�ي  �لتنوع  فكرة   / خام�سًا 

�لقانوين �لقطري:

يغدو ممكنًا ��ستجالء �لتعبري عن هذه �لفكرة 

�لنظام  �إط��ار  ف�ي  مهمة  �أ�سا�سية  وثائق  ف�ي 

�لقانوين �لقطري وكاالآتي: 

�لد�ستور:  ف�ي  �مل�ساألة  • و�سع 
�لتي  للمجتمع  �الأ�سا�سية  �ملقومات  �سمن  ورد 

 )18( �ملادة  وف�ي  �لثاين  �لباب  عليها  ��ستمل 

منه �أنه )يقوم �ملجتمع �لقطري على دعامات 

ومكارم  و�مل�ساو�ة  و�حلرية  و�الإح�سان  �لعدل 

�الأخالق( وهي مبادئ �سامية تدين بطبيعتها 

�أي دعوى للكر�هية �لعن�سرية �أو ن�سر لالأفكار 

ب�سببها،  �لعنف  ��ستخد�م  �أو  عليها  �لقائمة 

�أ�سا�سًا  �ملبادئ  ه��ذه  معه  ت�سكل  �ل��ذي  �الأم��ر 

ف�ي  �لثالث  �ل�سلطات  ي�سدر عن  ملا  د�ستوريًا 

�أو  تنف�يذية،  �أو  )ت�سريعية،  �أعمال  من  �لدولة 

�أو  �لعن�سرية،  مناه�سة  �ساأنها  من  ق�سائية( 

�حلكم على هذه �الأعمال )بعدم �لد�ستورية( 

ف�ي حال �نطوت على �سبهة من هذ� �لقبيل.

�لعقوبات: قانون  ف�ي  �مل�ساألة  • و�سع 
�الأفعال  من  جملة  على  �لقانون  ه��ذ�  ��ستمل 

تف�سي  و�ل��ت��ي  عليها  ع��اق��ب  �ل��ت��ي  �مل��ح��ظ��ورة 

�لكر�هية  �إىل ذ�ت معنى جر�ئم �حل�ص على 

�لو�سف  هذ�  عليها  يطلق  مل  و�إن  �لعن�سرية 

ب�سكل �سريح ومبا�سر ومن ذلك:

وفقا  �مل�سونة  �ل�سماوية  �الأدي��ان  �أحد  �سب   -

الأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية. 

- �لتطاول على �أحد �الأنبياء باللفظ �أو �لكتابة 

�أو �لر�سم �أو �الإمياء �أو باأي طريقة �أخرى. 

تدني�ص  �أو  �إت���الف  �أو  تك�سري  �أو  تخريب   -

معدة  كانت  �إذ�  �سيء من حمتوياتها  �أو  مباٍن 

�ل�سماوية  �الأدي��ان  الأحد  دينية  �سعائر  الإقامة 

�الإ�سالمية(. �ل�سريعة  الأحكام  وفقا  �مل�سونة 

)م/256(.

�لوطنية  �لقطرية  �ل��روؤي��ة  �أن  بالذكر  جدير 

2030م وف�ي ركيزتها �لثانية �ملتعلقة بالتنمية 

�لدولة  �سعي  ع��ن  �أف�سحت  ق��د  �الجتماعية 

�الإح�سان  و  �لت�سامح  روح  )ت��ع��زي��ز  ب��اجت��اه 

وت�����س��ج��ي��ع �حل�����و�ر �ل��ب��ن��اء و�الن���ف���ت���اح على 

�لثقافات �الأخرى �ن�سجاما مع هويتها �لعربية 

و�الإ�سالمية( 

�ن��ط��وت عليه  م��ا  ف���اإن  �أدن���ى �سك  وم��ن دون 

فكرة  ويعزز  يدعم  �إمن��ا  �لذكر  �آنفة  �لوثائق 

�النتماء�ت  بن  ما  و�لتعاي�ص  �لثقاف�ي  �لتنوع 

�لتي تطبع  �ملختلفة  و�لدينية  و�الثنية  �لعرقية 

�ملنظومة �الجتماعية لل�سكان ف�ي دولة قطر. 

موؤمتر�ت  من  �لدوحة  ف�ي  عقد  عما  ناهيك 

عاملية ب�ساأن حو�ر �الأديان، �أو تبني م�سروعات 

ثقاف�ية ذ�ت طابع �أممي ب�سدد حو�ر �أو تالف 

�حل�سار�ت، توؤول ف�ي تليلها �الأخري �إىل دعم 

وهي  �لعن�سرية  ونبذ  و�حل��و�ر  �لت�سامح  قيم 

�لتنوع  ف�ي  )�حل��ق  تفعيل  �ساأنها  م��ن  م��ع��اٍن 

�لثقاف�ي(.

-14-

�ساد�سًا: م�ستقبل فكرة �لتنوع �لثقاف�ي:

تتحكم مب�ستقبل  ثمة عو�مل  بان  �لقول  ميكن 

�ل�سعيد  على  وتفعيلها  �لثقاف�ي  �لتنوع  فكرة 

�لدويل وف�ي �إطار �لدولة �لو�حدة:

هذه  �إج��م��ال  ميكن  �ل���دويل  �ل�سعيد  فعلى 

�لعو�مل مبا يلي: 

�لعاملية  �ملنظمة  وم��ب��ادئ  قيم  �إىل  �ل��ع��ودة 

�لدويل  ��ستقر �ملجتمع  �لتي  �ملتحدة(  )�الأمم 

على �إر�سائها وتثبيتها ف�ي �مليثاق، تلك �ملتعلقة 

�سعوب  بن  و�ل��ع��دل  �مل�ساو�ة  مبادئ  ب��اإق��ر�ر 

بينها  �لودية  �لعالقات  و�إمن��اء  قاطبة  �الأر���ص 

على �أ�سا�ص هذه �ملبادئ وما يقت�سيه ذلك من 

�حرت�م لثقافاتها وخ�سو�سياتها �حل�سارية.

)�مليثاق  �الإقليمية  �لوثائق  دور  وتفعيل  �إب��ر�ز 

�الأفريقي  و�مليثاق  �الإن�����س��ان  حلقوق  �لعربي 

عن  �لتعبري  ف�ي  وغ��ريه��ا(  �الإن�����س��ان  حلقوق 

�لطابع �ملميز لثقافات حقوق �الإن�سان �ملتنوعة 

�حلقوق  لهذه  �لعاملية  �لثقافة  الإث��ر�ء  عاماًل 

ولي�ص بدياًل عنها.

�لقانون  �إ�سهام  ب�سرورة  با�ستمر�ر  �لتذكري 

�لدويل ف�ي تعزيز نظام �إعالمي دويل متو�زن 

ي�سمن تدفق �ملعلومات بن دول �ل�سمال ودول 

�جلنوب على نحو عادل، �أو لنقل ب�سكل �أكرث 

�لفجوة  ت���اأث���ري  م���ن  ي��ح��د  ن���ظ���ام  و�ق���ع���ي���ة، 

و�الت�سال  �الإع�����الم  م��ي��ادي��ن  ف�����ي  �لتقنية 

ع���رب ق���و�ع���د ق��ان��ون��ي��ة حم�����ددة ف�����ي �إط����ار 

�ملتحدة  �الأمم  برعاية  تعقد  دولية  �تفاقيات 

بينها  وم��ن  �ملعنية  �ملتخ�س�سة   ووك��االت��ه��ا 

�حلقوق  خاللها  م��ن  تتو�سح  )�ليون�سكو( 

�لالزمة  �الآل��ي��ات  توفر  ومظلة  و�الل��ت��ز�م��ات، 

ف�ي  نف�سها  عن  �ملختلفة  �لثقافات  الإف�ساح 

�إطار من �حلرية و�مل�سوؤولية.

�سروريًا  ي��ب��دو  ف��اإن��ه  ���س��ب��ق  مل��ا  و����س��ت��ك��م��ااًل 

دعو�ت  ما طرح من  ترجمة  ف�ي  قدمًا  �مل�سي 

�سو�ء  �ملتحدة  �الأمم  الإ���س��الح  وم�����س��روع��ات 

�الأمن  تركيبة جمل�ص  �أو  �مليثاق  تعديل  �سملت 

�أو هيكلتها �لتنظيمية �أو �خت�سا�سات وك�االتها 

�لقانونية  للنظم  متثياًل  �أك���رث  يجعلها  مب��ا 

�ملوؤثرة  �جل��دي��دة  �لدولية  و�ل��ق��وى  �لرئي�سة 

�ل�سعوب  ثقافات  الإ�سهام  جت�سيدً�  و�أ���س��دق 

و�ملجتمع �ملدين ف�ي �أرجاء �ملعمورة ف�ي �سياغة 

م�ستقبل �الأ�سرة �لب�سرية.  

�لقول  ف�يمكننا  �لو�حدة  �لدولة  �إطار  ف�ي  �أما 

حكم  ودع���م  �مل��وؤ���س�����س��ات  دول���ة  تكري�ص  ب���اأن 

�لقانون و�إ�ساعة مبادئ �حلو�ر وقيم �لت�سامح 

�أ�س�ص  على  �ملجتمع  و�إد�رة  و�لدميقر�طية، 

و�ح���رت�م  ودومن���ا متييز،  و�مل�����س��او�ة  �ل��ع��دل 

مبا  �الإن�سان  حقوق  و�سمان  �الأقليات،  حقوق 

�إىل  �سك  دون  �سيوؤول  �لثقاف�ية  �حلقوق  ف�يها 

�لبو�بة  تعد  �لتي  �لثقاف�ي  �لتنوع  فكرة  تعزيز 

�حلقيقية لل�سلم �الأهلي و�لوئام �الجتماعي.

مراجع البحث - الدرا�سات:

با�سيل يو�سف/ حقوق �الإن�سان بن �لعاملية 

جملة   / �ل�سيا�سية  و�ل��ع��ومل��ة  �الإن�سانية 

�ملوقف �لثقاف�ي / �لعدد 10 /د�ر �ل�سوؤون 

�لثقاف�ية/ بغد�د / 1997م.

فخري �سالح /�سمويل هنتنجتون، هل من 

�ملحتم �أن تت�سادم �حل�سار�ت /�لعربي / 

جملة ثقاف�ية �سهرية / �لعدد 608/ يوليو 

)متوز( 2009م / �لكويت.

الوثائق الدولية 

ميثاق �الأمم �ملتحدة لعام 1945م.

�الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�سان 1948م.

و�ل�سيا�سية  �ملدنية  للحقوق  �لدويل  �لعهد 

لعام 1966م.

�القت�سادية  ل��ل��ح��ق��وق  �ل�����دويل  �ل��ع��ه��د 

و�الجتماعية و�لثقاف�ية لعام 1966م.

كافة  على  بالق�ساء  �خلا�سة  �التفاقية 

�أ�سكال �لتمييز �لعن�سري لعام 1965م.

�لدويل  �لتعاون  ح��ول  �ليون�سكو  �إع���الن 

�لثقاف�ي �لعام 1966م.

ف�ي  �ل���������س����ادر  �ل���ي���ون�������س���ك���و  �إع��������الن 

�الأ�سا�سية  �ملبادئ  ح��ول   1978/11/28

�خلا�سة باإ�سهام و�سائل �الإعالم ف�ي دعم 

حقوق  وتعزيز  �ل��دويل  و�لتفاهم  �ل�سالم 

�الإن�سان. 

�إعالن �ليون�سكو للت�سامح لعام 1995م.

�جلديدة  �الآفاق  ب�ساأن  كا�ستيليون  �إعالن 

للرت�ث �مل�سرتك للب�سرية لعام 1999م.

�إعالن �ليون�سكو حول �لتنوع �لثقاف�ي لعام 

2001م. 

�مللحق  �الأول  �الإ���س��اف�����ي  �ل���ربوت���وك���ول 

عام  �ل�سادر  �الأرب���ع  جنيف  باتفاقيات 

1977م.       

  القرارات

قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة رقم 

)22( �ملتخذ بدورتها )53( �ملنعقدة ف�ي 

�خلا�ص   1998/ /نوفمرب  ث��اين  ت�سرين 

باإعالن عام 2001 �سنة للحو�ر و�لتعاي�ص 

بن �حل�سار�ت.

�لعامة  �جلمعية  �تخذته  �ل���ذي  �ل��ق��ر�ر 

بدورتها   251/60 رق��م  �ملتحدة  ل��الأمم 

�ل�ستن بتاريخ 15 مار�ص )2006( باإن�ساء 

جمل�ص حقوق �الإن�سان.

تقارير وتقيقات ف�ي �ل�سحافة �ملحلية« 

مفكرون ينتقدون �ساركوزي، موجة حظر 

لندن  �إىل  ب��اري�����ص  م��ن  تنتقل  �حل��ج��اب 

يوليو   9 7693 ف�ي  �لعدد  �ل�����س��رق/       /

.2009

قلق من تنامي م�ساعر �لعن�سرية و�لعد�ء 

للمهاجرين ف�ي �أوروبا / لندن / �أمري نبيل 

/ �ل�سرق 7707 بتاريخ 23/يوليو/2009.

تركيا تطلب مناق�سة �لعنف ف�ي �سينجيانغ 

 9924 �ل��ع��دد  �ل��ر�ي��ة   / �ملتحدة  ب���االأمم 

بتاريخ 9 يوليو 2009.
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العدد الثامن - أكتوبر - 2009

ـــدور اإلعــــــــالمــي ــــ ال
 فـي

حماية حقوق اإلنسان

�لتي  �الأ�سا�سية  �لعو�مل  من  لعل   

�لعربي  �ملرئي  �الإعالم  تخرتق  �أن  ��ستطاعت 

�لعربية  �الأنظمة  لبع�ص  �لتبعية  وجود  �ليوم 

بالقوى  مبا�سر�  �رتباطا  ترتبط  تز�ل  ال  �لتي 

�الأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  م��ث��ل  �ل��ك��ربى 

ومن  ناحية..  من  ه��ذ�  �أوروب���ا،  دول  وبع�ص 

�لغربية على  �لهيمنة  �أخرى من خالل  ناحية 

و�سائل �الإعالم و�سناعة �لتكنولوجيا �حلديثة 

لهذه �لو�سائل.

�الإعالم  ف�ي  �لغرب  تفوق  ورغ��م   

من  ي�سحو  �ليوم  بد�أ  �لعربي  �الإع��الم  �أن  �إال 

�سباته �لعميق �لذي د�م حلقب متتابعة.. فهذه 

قناة  مبنى  ب�سرب  تهدد  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

ب�سبب جتاوزها  ف�ي قطر  �لف�سائية  �جلزيرة 

�لدولة  نف�ص  وهي  تدعي  كما  �حلرية  ل�سقف 

�ملر��سلن  م��ن  �لعديد  و�عتقلت  قتلت  �لتي 

و�لعر�ق  �أفغان�ستان  ف�ي  و�لفنين  و�مل�سورين 

حماباة  �أو  للقاعدة  »�الن��ت��م��اء  غ��ط��اء  ت��ت 

�خلطاأ«..  طريق  عن  �لقتل  �أو  معينة  ل��دول 

�العتقاالت  تربير  ف�ي  د�ئما  ي��ردد  ما  وه��ذ� 

للبالد  �لتهم  تلفق  �لتي  وهي  �الغتياالت،  �أو 

حقوق  �نتهاك  ع��ن  تتحدث  عندما  �لعربية 

�ملئات ف�ي  �أنها ال تز�ل تتجز  �الإن�سان، كما 

�إ�سعار  �أو  حق  وج��ه  دون  »غو�نتنامو«  �سجن 

�عتقالهم،  �أ�سباب  عن  �لعاملي  �لعام  �ل��ر�أي 

�حلاج«  »�سامي  �عتقال  �حلية  �الأمثلة  و�أب��رز 

ق�ساها  طويلة  �سنو�ت  بعد  عنه  و�الإف����ر�ج 

�حلقيقية  �الأ�سباب  �إب��د�ء  دون  �ل�سجن  ف�ي 

�عتقال  عن  يقال  نف�سه  و�ل�سيء  العتقاله، 

��سبانيا  ف�����ي  وحم��اك��م��ت��ه  ع��ل��وين«  »ت��ي�����س��ري 

�لت�سرفات  وهذه  الأمريكا..  �حلليفة  �لدولة 

�لتي كانت �سائدة  بالقيود و�لغطر�سة  تذكرنا 

�تباع  خالل  من  �لعربية  �الإع��الم  و�سائل  ف�ي 

�سيا�سة �لتعتيم و�إخفاء �حلقائق خالل �لعقود 

ي�سم  مل  حيث  خا�ص  ب�سكل  �ملا�سية  �الأربعة 

ف�يها �إعالمنا �لعربي ر�ئحة �حلرية قط.

ومن هنا فان �الإعالم �ليوم يلعب   

�لر�سالة  ن�سر  ف�ي  و�لريادي  �الأ�سا�سي  �لدور 

��ستغالل  خالل  من  منه  �ملطلوبة  �الإعالمية 

�ملتعلقة  �الن��ت��ه��اك��ات  لك�سف  �لو�سائل  ه��ذه 

بحقوق �الإن�سان و�مل�ساهمة ف�ي تكوين �الإدر�ك 

بهذه �حلقوق.

وه��ن��ا ف��اإن��ن��ا ن���رى �أن����ه الب���د من   

بثقافة  يهتم  عربي  �إعالمي  منتدى  تاأ�سي�ص 

ح��ق��وق �الإن�����س��ان وي��ف��ت��ح ب���اب �حل����و�ر على 

م�سر�عيه ونقل ما يدور عرب هذ� �ملنتدى �إىل 

»�ملرئية  كانت  �سو�ء  �ملختلفة  �الإعالم  و�سائل 

�أو �ل�سمعية �أو �ملطبوعة �أو �اللكرتونية«.

ف�ي  �الإع����الم  و���س��ائ��ل  جن���اح  �إن   

ح��م��اي��ة ح��ق��وق �الإن�������س���ان ي��ك��ون م���ن خالل 

�لر�سالة  ف�ي  و�ل�سفاف�ية  �لنز�هة  ��ستخد�م 

�إىل  �الأق���و�ل  تويل  على  و�لعمل  �الإعالمية 

�لر�أي  وتقبل  �ل��ر�أي  بحرية  و�الهتمام  �أفعال 

وو��سحة  فعالة  �آلية  �إيجاد  خالل  من  �الآخ��ر 

�مل���ج���ال... فالعامل  ف�����ي ه���ذ�  �ل��و���س��وح  ك��ل 

ن�سر ثقافة �لدميقر�طية وال  �ليوم نحو  ي�سري 

�ملتغري�ت  ه��ذه  �أم��ام  �ل��وق��وف  �أح��د  ي�ستطيع 

�لتي تنمو ب�سرعة من خالل �حرت�م �حلريات 

وتنظيم قنو�ت �حلو�ر ملو�كبة طريق �لتنمية.

معنية  �لعربية  �لبالد  باأن  ونعتقد   

�ليوم بو�سع مثل هذ� �ملنتدى ف�ي �حل�سبان.. 

جمال  ف�ي  �الأخ��رية  قطر  دول��ة  مبادر�ت  وما 

وطنية  جل��ن��ة  و�إن�����س��اء  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ن�سر 

حلقوق �الإن�سان �إال �أحد �لرب�هن �لثابتة �لتي 

للمو�طن  �الإن�سان  حقوق  حماية  على  توؤكد 

�نفتاحا  �أكرث  تكون  ولكي  �ل�سو�ء  و�ملقيم على 

�ملجتمعات  ف�ي  و�ل��ث��ق��اف��ة  �لعلم  �أه���ل  على 

�ملحلية و�لعربية �أوال وف�ي �ملجتمعات �الأخرى 

على  ينعك�ص  و�أن  الب��د  ذل��ك  �أن  كما  ثانيا.. 

ت�سخري  خالل  من  �اليجابي  بال�سكل  �ملجتمع 

و�سائل �الإعالم للعب هذ� �لدور كمنرب للحو�ر 

�الجتماعي لكون �الإعالم مر�آة لو�قع �ملجتمع 

وي�سعى د�ئما لت�سكيل �لر�أي �لعام.

موؤخر�  �لعربية  �ل��دول  بع�ص  �هتمام  ورغ��م 

بحقوق �الإن�سان ووجود بع�ص �خلطط �لوطنية 

�لطموحة ف�ي هذ� �ملجال بجانب وجود وز�رة 

�أنها  �إال  �الإن�سان«  حقوق  »وز�رة  ��سم  تمل 

مثل  و�لقيود  �لعر�قيل  بع�ص  تو�جه  ت��ز�ل  ال 

و�لنقابات  و�جلمعيات  �الأحز�ب  تكوين  حرية 

و�سمان حرية و�سائل �الإعالم بجانب ��ستقالل 

�لق�ساء وهي من �أهم �لق�سايا.

: بقلم

الكواري �سباح  بن  ربيعــة  الدكتور 

» الثالثة  » احللقة 

قطــر جامعــة   / امل�ساعــد  الإعام  اأ�ستاذ 



22

العدد الثامن - أكتوبر - 2009

ال�سحيفة - اأنور اخلطيب

الشـوط مازال طويال للوصول إىل 
املسـتوى املطلــوب من احلريــات 

يف البالد العربية 

 ضرورة استقاللية القضاء وتوسيع صالحيات 
السـلطة التشـريعية ومسـاءلة احلكـومات..   

تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضــد املرأة 
تشجيع احلوار بني اجلماعات املختلفة والتأكيد على التعايش السلمي.. 

فـي تقرير المؤسسة العربية األول عن حالة الديمقراطية:



23

التو�سيات: 

وقد �عترب تقرير �ملوؤ�س�سة �لعربية للدميقر�طية 

ف�ي معر����ص تو�سياته �أنه ال ت���ز�ل �أمام �لدول 

�لعربية �أ�سو�ط طويلة من �لن�سال للو�سول �إىل 

�مل�ستوى �ملطل���وب من �حلريات و�لدميقر�طية 

ولو تفاوت���ت �مل�سافات بح�سب �لبلد�ن. م�سدد� 

على �سرورة دع���م ��ستقاللي���ة �لق�ساء وذلك 

عرب �إخ�ساع �لتعيينات ف����ي �جل�سم �لق�سائي 

ملعاي���ري و�آلي���ات مو�سوعي���ة من جه���ة ولتقييم 

�ل�سلط���ة �لت�سريعي���ة من جهة �أخ���رى. كما �أن 

�حلد من تدخ���ل �ل�سلطة �لتنف�يذية ف�ي �الأمور 

�لق�سائية قد ي�ساهم �أي�سًا ف�ي ت�سن �الأد�ء. 

ف�س���ال عن �س���رورة ح�سر م�سوؤولي���ة �ملحاكم 

�لع�سكري���ة بالق�ساي���ا �لع�سكري���ة فق���ط للحد 

م���ن �النته���اكات �ل�سارخ���ة حلق���وق �الإن�سان 

خا�س���ة عندم���ا تتوىل تل���ك �ملحاك���م �لق�سايا 

�ل�سيا�سي���ة بحجة مكافح���ة �الإرهاب. كما على 

�ل�سلط���ات �أن ت���دد بدق���ة م���ا ينط���وي عليه 

معنى �الإرهاب. كما طالب �لتقرير �حلكومات 

عام���ة باإيالء �ل�سلط���ة �لت�سريعي���ة �سالحيات 

�أو�سع لك���ي تتمكن من �لقيام بدورها من حيث 

�لت�سري���ع و�لرقابة ب�س���ورة فعال���ة، فال يكون 

دورها ��ست�ساريًا فقط. و�إعطاء �الأولوية لعملية 

�النتخاب���ات كاآلية لتاأليف �ل�سلط���ة �لت�سريعية 

وتعمي���م �مل�سارك���ة ف�ي �النتخاب���ات على جميع 

م���ن  للح���د  وذل���ك  ��ستثن���اء  دون  �ملو�طن���ن 

�سيط���رة �ل�سلطة �لتنف�يذية على مهام �ل�سلطة 

�لت�سريعية. �أما من جهة �النتخابات، فمن حق 

كل مو�ط���ن �أن ين�سف���ه قانون �نتخ���اب يكون 

عاداًل لكل فئات �لوط���ن. كما �أنه من م�سوؤولية 

�لدول تاأمن مر�قبة حملية ودولية لالنتخابات 

وخا�س���ة  �النتخابي���ة  �حلم���الت  وتنظي���م 

�الإعالمية منها مبا ير�عي �لتو�زن بن خمتلف 

�لفئات. و�عترب �لتقري���ر ف�ي معر�ص تو�سياته 

عن �ل�سلط���ة �لتنف�يذية و�حلكم “�أن �الإ�سالح 

�الإد�ري وحمارب���ة �لبريوقر�طي���ة و�لف�ساد من 

�أه���م مقومات �حلك���م �ل�سال���ح. ويكون ذلك 

ع���رب خطو�ت ع���دة منها و�سع �آلي���ات و��سحة 

ومو�سوعي���ة للتعيين���ات ف�ي �لدول���ة تقوم على 

�لكف���اءة ولي�ص على �ملح�سوبية. كما �أن �عتماد 

�ل�سفاف�ي���ة ف�ي �الإد�رة �ملالية وف�ي �آلية �لتعاقد 

مع �لدول���ة و�إمكانية م�ساءل���ة �أهل �حلكم عن 

�أمو�لهم ون�سر �ملعلوم���ات �الأ�سا�سية �لتي توؤثر 

عل���ى حي���اة �ملو�ط���ن ولقم���ة عي�س���ه؛ كل هذه 

�لتد�ب���ري ت���وؤدي �إىل متكن �لثقة ب���ن �ملو�طن 

و�أهل �حلكم. وف�ي هذ� �ل�سياق طالب �لتقرير 

ب�سمان ��ستقاللية �أجه���زة �لرقابة �حلكومية 

و�أجهزة مكافح���ة �لف�ساد مما يع���زز من هذه 

�لثق���ة، م�س���دد� عل���ى �س���رورة �أن ال تنح�سر 

�ل�سلطة �لتنف�يذية ب�سخ����صٍ و�حد، وكّف �ليد 

ع���ن �ل�سلطتن �لق�سائية و�لت�سريعية و�ملجتمع 

�مل���دين و�حلري���ات عام���ًة. مم���ا يتي���ح �ملجال 

لن�ساط �ملعار�سة وللمد�ورة ف�ي �حلكم.

وف����ي جمال �حلريات �لعام���ة وحقوق �الإن�سان 

ت���زم  �أن  �إىل  �حلكوم���ات  �لتقري���ر  دع���ا 

�أمره���ا وتبا�س���ر بتاأم���ن �حلري���ات �الأ�سا�سية 

ملو�طنيه���ا كحري���ة �لفك���ر و�لتعب���ري و�ملعتق���د 

و�ل�سحاف���ة، �أن ت���دد بدقة وتفادي���ًا للظلم، 

مفه���وم �لت�سهري و�لق���دح و�لذم �ل���ذي يعاقب 

عليه �لقان���ون. كما على �ل���دول �أي�سًا �ل�سماح 

لو�سائ���ل �الإعالم �خلا�س���ة �ملكتوبة و�مل�سموعة 

و�ملرئي���ة مبز�ول���ة عملها و�ل�سم���اح للمو�طنن 

با�ستعم���ال �لتقنيات �حلديث���ة كاالنرتنت دون 

مر�قب���ة. ف�سال عن �سرورة �لنهو�ص باملجتمع 

�سم���ح للجمعيات �الأهلي���ة و�الأحز�ب  �ملدين ف�يحُ

�ل�سيا�سية و�لنقابات �ملهنية بالقيام ومبمار�سة 

ن�ساطه���ا دون قي���د �أو �س���رط. ويك���ون للق�ساء 

كلمة �لف�سل ف�ي حل ه���ذه �لتنظيمات. و�إلغاء 

حاالت �لطو�رئ وما ير�فقها من حّد للحريات 

و�أم���ن  �الإره���اب  �لدقي���ق ملفه���وم  و�لتحدي���د 

�لدول���ة. كما �أن حق �ملو�طن باملحاكمة �لعادلة 

ح�س���ب �الأ�سول هو �أمر بديه���ي. و�لتحقيق ف�ي 

�النته���اكات �حلا�سل���ة من ناحي���ة �العتقاالت 

�العتباطية و�لتعذي���ب وحماكمة مرتكبي هذه 

�النته���اكات وقد يك���ون فعااًل �أن تق���وم �أجهزة 

�الأجه���زة  مبر�قب���ة  مث���اًل  كالق�س���اء  مدني���ة 

�الأمنية. 

 وح���ول و�سع �مل���ر�أة �أو�سى �لتقري���ر بالتطبيق 

�لعملي ل�“�التفاقية �لدولية للق�ساء على جميع 

�أ�س���كال �لتمييز �س��د �مل���ر�أة” مطالبا �ملجتمع 

�لعرب���ي باأن يعي �أهمية دور �ملر�أة ف�يقوم جديًا 

باإلغاء جمي���ع �أنو�ع �لتمييز �سدها ف�ي �ملجتمع 

عام���ة وف�ي قط���اع �لعمل خا�سة. كم���ا �أن على 

�مل���ر�أة �أن تكون �سريكًا كاماًل ف�ي �تخاذ �لقر�ر 

�ل�سيا�س���ي من خ���الل تبوئها �ملنا�س���ب �لعامة 

�أ�س���وًة بالرج���ل. كم���ا دع���ا �إىل تعدي���ل قو�نن 

�الأح���و�ل �ل�سخ�سية الأنها ف����ي غالبية �لبلد�ن 

�لعربية ال تن�سف �ملر�أة. و�سرورة ن�ص قو�نن 

جديدة تكون من�سفة للمر�أة خا�سة من ناحية 

�ل���زو�ج و�لط���الق وح�سان���ة �الأطف���ال. كم���ا 

�أو�سى باإن�س���اء �سبكات ملكافحة �لعنف �ملنزيل 

و�سرورة قيام �ملجتم���ع مب�ساندة �ملر�أة �ملعنفة 

وتوعي���ة �ملر�أة بحقوقها. وللقانون دور ف�ي هذ� 

�ملجال يتمثل مبعاقبة �لفاعل وباإلغاء �الأ�سباب 

�لتخف�يف�ي���ة جلر�ئ���م �ل�س���رف. كم���ا طال���ب 

بع�ص �لدول �أن تتوق���ف عن عملية �خلتان عن 

ممار�سته���ا ب�سورة غري قانوني���ة ومعاقبة من 

يرتكبها ك���ي ال تكون �لتقالي���د و�الأعر�ف على 

ح�ساب كر�مة �ملر�أة.

 وف�ي جم���ال �لتنمية �لب�سرية بن �لتقرير �أنها 

تق���وم على ثالث���ة عنا�س���ر �لدخ���ل، �ل�سحة، 

و�مل�ست���وى �لعلم���ي. وم���ن ناحية �لدخ���ل، فقد 

�أو�س���ى �ل�سلطات ف�ي �لدول �لغنية باأن تارب 

�لفقر بت�سيي���ق �لهام�ص �لطبقي ب���ن �ملي�سور 

و�ملحت���اج. �أم���ا ف����ي �لبل���د�ن �لفق���رية، فعلى 

�ل���دول مو��سلة �جلهود للح���ّد من �لفقر �لذي 

يتاأتى �أي�سًا من �لف�ساد و�سوء ��ستعمال �الأمو�ل 

�لعام���ة و�ملنح و�لهب���ات وذل���ك مب�ساهمة من 

�ملنظم���ات �لدولية و�ل���دول �ل�سديقة. و�عترب 

�أن ت�سجي���ع �لالمركزية �الإد�رية ودعمها ماليًا 

و�إعطائه���ا �سالحي���ات و��سع���ة م���ن �ساأن���ه �أن 

ي�ساه���م ف�ي �لتنمي���ة. �أما من ناحي���ة �ل�سحة 

�أن معظ���م  �إىل  �لتعليم���ي، فاأ�س���ار  و�مل�ست���وى 

�لبل���د�ن تويل هذي���ن �ل�ساأنن �هتمام���ا و�ف�يًا 

�إمن���ا عليها مثابرة �جله���ود خا�سة جلهة حمو 

�الأمية وتعليم �الإن���اث. وختم �لتقرير تو�سياته 

بدعوة �حلكومات و�مل�سئول���ن تفاديا للحروب 

و�نتهاكات حقوق �الإن�سان وتردي �أحو�ل �لتنمية 

�لب�سري���ة �إىل ت�سجي���ع �حلو�ر ب���ن �جلماعات 

�ملختلف���ة م���ن حيث �لدي���ن و�ملذه���ب و�الثنية 

وتوعيته���ا ب���اأن �الخت���الف ال يعن���ي ��ستحال���ة 

�لتعاي�ص �ل�سلم���ي و�ن �مل�ساركة بالقر�ر لي�ست 

تهديد� بالزو�ل.

ال�سلطة الق�سائية

 تدث �لتقرير عن و�قع “�ل�سلطة �لق�سائية” 

م�س���ري� �إىل �أن معظ���م �لبل���د�ن �لعربية تت�سم 

بتو�ج���د �لقان���ون �مل���دين �إىل جان���ب �ل�سر�ئع 

�لدينية وغالبًا ما تنح�س���ر �هتمامات �لق�ساء 

�لدين���ي بق�سايا �الأح���و�ل �ل�سخ�سية و��ستثنى 

من ه���ذ� �لنم���وذج �ل�سوم���ال �إذ �أنه���ا تنفرد 

بتطبي���ق �ل�سريع���ة �الإ�سالمي���ة فق���ط ويق���وم 

�لق�ساء ف�يها على عاتق ق�ساة �ل�سرع.

و�أ�س���ار �لتقري���ر �إىل �أن �لن�سو����ص �لر�سمي���ة 

تعط���ي �لق�س���اء ��ستقالليت���ه ع���ن �ل�سلط���ات 

�لتنف�يذية ف�ي غالبية �لبل�د�ن �لعربية غري �أنه 

وعلى �أر�ص �لو�ق���ع، تعاين هذه �لدول ولو على 

درجات متفاوتة من تدخ��ل �ل�سلط�ة �لتنف�يذية 

ف�ي �سوؤون �لق�س���اء. و�أ�ساف �أن قيام �ملحاكم 

�لع�سكري���ة وحماكم �أمن �لدول���ة ف�ي كثري من 

�لبلد�ن �لعربية يكثف �ل�سك�وك حيال ��ستقالل 

�لق�س���اء خا�سة و�ن ه���ذه �ملحاكم لها نظامها 

�خلا����ص �لذي يتع���دى جمل�ة حق���وق متعارف 

عليه���ا ف����ي �أ�سول �الأح���كام فهي مث���اًل تفتقر 

لل�سفاف�ي���ة بحي���ث �إن �الأح���كام ت�س������در دون 

حماكم���ة علنية ف����ي معظم �الأحي���ان هذ� عد� 

ع���ن �لتعذي���ب و�ل�سج���ن دون حماكم���ة. كم���ا 

اأعلنت املوؤ�س�سة العربية للدميقراطية “فـي اإطار احتفالتها بالذكرى الثانية 

لتاأ�سي�سها” تقريرها الأول عن حالة الدميقراطية فـي الباد العربية لعام 

و�سوريا  لبنان  من  2008. وقد ارتكز التقرير على “17 تقريرا وطنيا” لكل 

وموريتانيا  وال�سومال  وال�سودان  وليبيا  وم�سر  والأردن  وفل�سطني  والعراق 

وعمان  املتحدة  العربية  والإمـــارات  والكويت  والبحرين  واملغرب  وتون�ص 

قائمة  مبوجب  الوطنية  التقارير  و�سعت  وقد  ال�سعودية.  العربية  واململكة 

اأ�سئلة توجيهية اأعدها “املر�سد الدميقراطي” فـيما ا�ستكملت املعلومات عن 

هذه البلدان وبلدان عربية اأخرى مثل قطر من تقارير منظمة فريدوم هاو�ص 

ومنظمة ال�سفافـية العاملية ومنظمــة الأمم املتحدة – برنامج التنمية.
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�أنها وب�سكل ع���ام تخ�سع للنظام �حلاكم �لذي 

ي�ستح�وذ على حق مر�جعة �حلكم. وقد ي�ستغل 

وجود هذه �ملحاكم لت�سف�ية بع�ص �حل�ساب���ات 

�ل�سيا�سي���ة. فف�ي بع�ص �لبلد�ن مثاًل تحُعنى هذه 

�ملحاكم �أو �أمثالها مبحاربة �الإرهاب ولكن دون 

�أن يو�س�ع تدي�د و��سح لالإرهاب.

عل���ى �سعيد �آخ���ر، تعاين بع�ص �ل���دول من قلة 

�أع���د�د �لق�س���اة كما يفتقر �جل�س���م �لق�سائي 

�أم���ا و�س���ع  و�لتدري���ب،  �إىل �خل���ربة  �أحيان���ا 

�ل�سجون فال يتبع ف����ي معظم �الأحيان �ملعايري 

�لدولية. 

ال�سلطة الت�سريعية

�أو�س���ح �لتقري���ر �أن �ل�سلط���ة �لت�سريعي���ة ف����ي 

�لبل���د�ن �لعربية تعاين من ع���دة نقاط �سعف 

من حي���ث �لت�سريع و�لرقاب�ة. حيث �إن �ل�سلطة 

�لتنف�يذي���ة وال�سيما �ملمثل���ة ب�سخ�ص �حلاك��م 

تتف����ظ ب�سالحية �لت�سري����ع لنف�سها. فتكون 

�سفة �ملجل�ص �ملنتخب كليًا �أو جزئيًا )�الإم�ار�ت 

�لعربي���������ة �ملتحدة، عَم���ان( �أو �ملجل�ص �ملعن 

)قطر، �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية( ��ست�سارية 

فق���ط. كما �نه ف�ي كثري م���ن �لبلد�ن �الأخرى، 

ن���رى �أن �ل�سلط���ة �لتنف�يذية ت�س���ارك �ل�سلطة 

�لت�سريعي���ة �سالحياته������ا ب�س���كل ملمو�ص مما 

يح���د م���ن ��ستقاللية ه���ذه �الأخ���رية. ون�سهد 

ذلك ف�ي �لبحري���ن، �لكويت، �ملغ���رب، م�سر، 

موريتاني���ا و�سوري���ا. كم���ا يح���ق للحاك���م ف����ي 

معظ���م هذه �لبل���د�ن حل �ملجل����ص �لت�سريعي. 

كما لوح���ظ �أي�سا �أن �ل�سلط���ة �لتنف�يذية تعّن 

�أع�ساء �ملجال�ص �لت�سريعية ف�ي عدة بلد�ن ولو 

بن�س���ب متفاوتة وال�سيما ف�ي �لبحرين، تون�ص، 

�ل�س���ود�ن، م�س���ر، �ل�سعودي���ة، قط���ر، عمان، 

�جلز�ئ�����ر و�ليمن. كما جت���در �الإ�سارة �إىل �أن 

بع�ص �لبلد�ن ال�سيما �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�لكوي�ت وقطر، تعطي حق �النتخاب جلزء من 

�ل�سعب.

املجتمع املدين

�أم���ا و�سع �ملجتمع �مل���دين فقد �أ�س���ار �لتقرير 

�إىل �أن بلد�ن���ا عربي���ة كث���رية تعاين م���ن قيود 

تكّبل �لتح���رك �ل�سيا�سي و�ملدين �أحيانا وت�سّله 

�أحيان���ا �أخ���رى. فهن���اك جمموع���ة �أوىل م���ن 

�لبل���د�ن متنع ب�سورة و��سح���ة قيام �الأحز�ب 

�ل�سيا�سي���ة وهي �ململك�����ة �لعربي���ة �ل�سعودية، 

�الإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة، قط���ر، �لبحرين 

و�لكوي���ت. ولك���ن �لبحري���ن و�لكوي���ت ت�سم���ح 

بالعمل �ل�سيا�س���ي و�لتجمعات �ل�سيا�سية خارج 

�الأحز�ب. و�مت���دت �لقيود ف����ي �لبحري�ن �إىل 

�لتجمع���ات �ل�سيا�سية ف�ي 2005 �ذ �أ�سبح غري 

قان���وين قيام جتمع���ات على �أ�سا����ص طبق��ي �أو 

مهن���ي �أو ديني. �أما ف����ي ليبيا، فاالأحز�ب غري 

قانوني���ة من���ذ 35 عام���ًا ومقولة “م���ن تّزب 

خ���ان” هي �ل�سائ���دة. وتعت���رب �ل�سومال حالة 

خا�سة، فاحلي���اة �حلزبية ف�يها معدومة �إذ �أن 

�ل���والء ف�يها يخ���ص �لع�سائ����ر و�ملناطق ولي�ص 

�الأحز�ب. وت�سمح بع�ص �لدول �الأخرى ك�سوريا 

وتون�ص و�ملغرب لالأحز�ب �ملو�لية بالعمل بينما 

يحظر على �أحز�ب �ملعار�سة �مل�ساركة �لفعلية 

ف�ي �حلياة �ل�سيا�سي���ة. وقد تعوق بلد�ن �أخرى 

كم�س���ر و�الأردن و�ل�س���ود�ن و�جلز�ئر �حلركة 

�ل�سيا�سي���ة لالأح���ز�ب ب���ان ت�س���ّدد ف����ي من���ح 

�لت�ساري���ح. �أما باق���ي �لدول فه���ي تتمتع بجو 

يتيح �لتعددية �حلزبية على درجات متفاوتة.

 ومتار�ص �لبلد�ن �لعربية ت�سدد� نحو �جلمعيات 

و�ملنظم���ات �ملدنية �أي�سا فهن���اك بلد�ن كثرية 

ت���ّد من عمل هذه �جلمعي���ات و�ملنظمات ف�ي 

�ملمار�سة حتى ولو �سمح��ت بقيامها قانونًا،فال 

توؤ�س�ص �جلمعي���ات �إال �إذ� �أعطي لها ترخي�ص 

من قبل �لدولة. فتكون �سيا�س�ة �لدولة مت�سّددة 

ج���دً� حي���ال �إعط���اء �لرتخي����ص. ف�ينحج���ب 

�لرتخي����ص مث���اًل �إذ� كانت ه�����ذه �جلمعي�ات 

تتعاط���ى �ل�سيا�سة كما هي �حل���ال ف�ي �الأردن 

وم�س���ر وقد يك���ون معنى “�ل�سيا�س���ة” و��سعًا 

حل���د �ن���ه يت�سم���ن حق���وق �الإن�س���ان مث���اًل... 

�أو ق���د يرخ����ص فقط للجمعي���ات �خلريية كما 

ه���ي �حلال ف�ي �سوريا. �أم���ا ف�ي ليبيا فتقت�سر 

�جلمعي���ات عل���ى تل���ك �لت���ي تخ����ص �حلكم. 

وتخ�س���ع ه���ذه �جلمعيات ملر�قب���ة �سديدة من 

قب���ل �لدولة من حي���ث �لتموي���ل و�مل�ساركة ف�ي 

�ملحا�سر�ت و�لن���دو�ت خا�س���ة �لعاملية منها. 

و�ملقل���ق �أي�سا �ن���ه ف����ي �أغلبية ه���ذه �لبلد�ن، 

با�ستطاع���ة �لدول���ة ح���ل هذه �جلمعي���ات دون 

�لرج���وع �إىل �لق�س���اء. وتعترب �لبل���د�ن �لتالية 

تون�ص، ليبيا، م�س���ر، �الأردن، قطر، �جلز�ئر، 

موريتاني���ا،  �سوري���ا،  �ل�سعودي�����ة،  �لعربي���ة 

�لكويت، �لبحرين، و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 

�ل�سود�ن ذ�ت مناخ غري مالئم لقيام و�زدهار 

�جلمعي���ات و�ملنظمات غري �حلكومية. �أما ف�ي 

فل�سط���ن و�لعر�ق و�ملغ���رب ولبنان فتعمل هذه 

�جلمعيات و�ملنظمات ب�سكل طبيعي م���ع بع�ص 

�لتف���اوت ف����ي �ملنفعة �لعام���ة �لتي تع���ود على 

�ملجتمع ككل.

حرية ال�سحافة

وف����ي جمال “حرية �ل�سحاف���ة” قال �لتقرير 

�ن���ه ف����ي ح���ن �أن معظ���م �لبل���د�ن �لعربي���ة 

تع���رتف عل���ى �ل���ورق بحري���ة �لتعب���ري فاإنه���ا 

متار����ص �لت�سيي���ق عل���ى �ل�سحاف���ة ول���و على 

درجات متفاوتة. وقد ن�سهد ف�ي بع�ص �لبلد�ن 

�حتكارً� لو�سائل �الإعالم �أو تهديدً� و�سغوطات 

ت���وؤدي �إىل �لرقاب���ة �لذ�تية وك���م �الأفو�ه ورمبا 

مغ���ادرة �لب���الد. وف����ي ح���االت �أخ���رى، تقفل 

�ل�سح���ف و�الإع���الم �ملرئي و�مل�سم���وع ويعتقل 

�ل�سحاف�ي���ون. وف�ي �حلاالت �لق�سوى ن�سه����د 

عنف���ًا ج�سديًا ميار�ص عل���ى �الإعالمين وي�سل 

�إىل �خلطف و�لقتل. 

النتخابات

و�أ�سار �لتقرير ف�ي �جلانب �ملتعلق باالنتخابات 

�إىل �أن بع����ص �حلكوم���ات ف�ي �ل���دول �لعربية 

تتعام���ل مع مب���د�أ �النتخابات ب�سعوب���ة وتوؤِثر 

علي���ه مبد�أ �لتعي���ن. كما �أن �لبع����ص �الآخر ال 

يويل حق �النتخاب لك����ل �ملو�طنن بل للبع�ص 

منه���م �ل���ذي ي�ستوف����ي جملة �س���روط جتدها 

�ل�سلط���ة موؤ�تي���ة. وذل���ك يع���ود طبع���ًا �إىل �أن 

�حل���كام يخ�سون فق���د�ن �ل�سلط���ة �أو مو�جهة 

�ملعار�س���ة. ولكنن���ا ن�سه���د ف����ي ه���ذ� �ل�سياق 

تط����ورً� �يجابيًا ولو ن�سبيًا ف�ي كثري من �لدول. 

وتع���اين �النتخابات ف�ي معظ���م �لدول �لعربية 

من نفوذ �ل�سلطة �لتنف�يذية �أو �حلكم �ملت�سلط. 

ف���رى �أن �النتخاب���ات تعيد �إىل قم���ة �لرئا�سة 

بن�سب قيا�سي��ة نف�ص �لروؤ�ساء لواليات متعددة 

ومتالحقة. كم���ا تفرز د�ئم���ًا �حلزب �حلاكم 

وم���ن يو�لي���ه. وه���ذ� �حل���ال ي�سع���ف حما�ص 

�ملو�طن���ن للم�سارك���ة ف����ي �النتخاب���ات كم���ا 

ي�سف����ي �لياأ����ص على �الأح���ز�ب �ملعار�سة �لتي 

تفقد �الأم���ل بالو�سول يومًا �إىل �حلكم �أو حتى 

بامل�ساركة ف�ي �لقر�ر. ومن م�ساكل �النتخابات 

�أي�سًا �لقو�نن �النتخابية و�لتق�سيمات �الإد�رية 

وء �سري �لعملي���ات �النتخابية  غري �لعادل���ة و�سحُ

م���ن ناحي���ة �س���ر�ء �الأ�س���و�ت و�ملح�سوبي���ات 

و�حلم���الت �النتخابية غي�ر �ملتو�زنة وما �سابه 

ذل���ك. كما �أن بع�ص �لبل���د�ن ال ت�سمح للرقابة 

�ملحلي���ة �أو �لدولي���ة بلع���ب دوره���ا. وم���ا يزيد 

�مل�سه���د �سعوبة �أن �ملو�طن �لعربي يتعاطى مع 

�النتخاب���ات بذهنية ع�سائرية قبلي���ة، كما �نه 

يوؤل���ه �لزعيم ويفتق���ر �إىل �لثقاف���ة �ل�سيا�سية 

�لتي تعتمد �لفكر �ل�سيا�سي و�الأحز�ب.

العدد الثامن - أكتوبر 2009
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حقوق الإن�سان

 وف�ي ب���اب “حقوق �الإن�سان” ق���ال �لتقرير �إن 

�ملو�ط���ن �لعرب���ي يع���اين م���ن ح���االت �نتهاك 

حلقوقه كاإن�سان ب�سورة عامة وتاول �لبلد�ن 

من خالل و�سع �لقو�ن���ن �ل�سامنة لها وتوقيع 

�ملعاه���د�ت و�التفاقي���ات �لدولي���ة ذ�ت �ل�سلة 

ت�سن هذه �الأحو�ل �مل�سيئة للكر�مة �الإن�سانية 

مم���ا ي�س���ري �إىل �أن هن���اك وعيًا ل���دى �حلكام 

�ن���ه م���ن �ل�س���روري �لتح���رك به���ذ� �الجتاه. 

ولك���ن لهذ� �لتطور �اليجابي نتائج متفاوتة من 

حي���ث �لفعالية �إذ تول �لثغ���ر�ت ف�ي �لقو�نن 

و�لتحفظ���ات عل���ى �التفاقي���ات دون �لتطبي���ق 

�جل���دي. كم���ا �أن �خلطو�ت �لعلني���ة ال ت�سمن 

ب�سكل �أكي������د �ملمار�سة �لفعلية. وال تز�ل ثقافة 

حقوق �الإن�سان بالن�سب���ة لبع�ص بلد�ن �ملنطقة 

جدي���دة م���ن حي���ث �ملفه����وم فنجده���ا تخطو 

خطو�تها �الأوىل كاإز�لة بع�ص مظاهر �النتهاك 

�أو �لتعوي����ص النته���اك �ساب����������ق �أو �العرت�ف 

ببع����ص �حلريات ف�ي هذ� �حلق���ل. وف�ي بلد�ن 

�أخ���رى يو�ج���ه �ملو�ط���ن �لعرب���ي �لثنائية �لتي 

يو�جهه���ا ف�ي كثري من ميادي���ن �لدميقر�طية. 

حُ���ربم �التفاقي���ات و�ملعاهد�ت –  فف����ي ح���ن ت�

م���ع �لتحف���ظ – وتن�ص �لقو�ن���ن �لتي ترتم 

�حلق���وق وتف����ظ �حلري���ات، ن���رى �أن �لو�قع 

ينق�ص ذلك ويتم �نته���اك حقوق �الإن�سان على 

درجات متفاوتة من �خلطورة. ال �سك �أن �لو�سع 

�القت�س���ادي �ملرتدي لبع�ص �لبلد�ن كال�سود�ن 

وموريتاني���ا و�ل�سوم���ال يجع���ل �لتطبيق �سعبًا 

ول���و �سدقت �لنيات. كما �أن �لتقاليد و�الأعر�ف 

خا�س���ة ف�ي �لب���الد �لتي ال ت���ز�ل تعي�ص �سمن 

�لنظ����ام �لع�سائري ت�س���كل عائقًا �أمام �لتطور 

ف�ي هذ� �مليد�ن ونرى ذلك ف�ي عمليات �خلتان 

مثاًل �و ف�ي �نتهاك حقوق �ملر�أة. ومن �لعقبات 

�أي�سًا �أمام حق���وق �الإن�سان �لت�سلط �ل�سيا�س���ي 

و�لتفرد باحلكم �لذي يوؤدي �إىل تكميم �الأفو�ه 

ومنع �إقامة �جلمعي���ات و�العتقاالت و�لتعذيب 

و�ل�سجن دون حماكمة عادلة تت �سعار قانون 

�لط���و�رئ �أو حماربة �الإرهاب. �أما ف�ي �لبلد�ن 

�لتي تعاين �حلروب و�الحتالل، وهي كثرية ف�ي 

هذه �ملنطقة من �لع���امل، ف����ان حقوق �الإن�سان 

�سب���ه معدوم���ة �ذ متار�ص على �ملو�ط���ن �ست�ّى 

�أنو�ع �جلر�ئم ومنها �لتعذيب و�خلطف و�لقتل 

ب�سورة �سبه م�ستمرة. وه���ذه هي حال �لعر�ق 

وفل�سطن و�ل�سود�ن و�ل�سومال.

واقع املراأة

وت���دث �لتقري���ر ع���ن و�ق���ع �مل���ر�أة �لعربي���ة 

قائ���ال �ن���ه ال ي���ز�ل �أمامه���ا �س���وط طويل من 

�لن�س���ال لك���ي تق���ق طموحاته���ا. فبالرغ���م 

م������ن �أن معظم �ل���دول قد �أعط���ت على �لورق 

بع����ص �حلقوق للمر�أة يبق���ى �ملجتمع �لذكوري 

مهيمن���ًا تدعمه ف�ي ذل���ك �لع���اد�ت و�لتقاليد 

و�الأعر�ف. فغالبية �لبالد �لعربية قد �سادقت 

على �التفاقية �لدولية ملناه�سة جمي���ع �أ�سكال 

�لتميي���ز �س���د �مل���ر�أة غ���ري �ن �لو�ق���ع ال يز�ل 

يحت���اج �إىل �لكثري م���ن �لن�س���ال. حيث تعاين 

�ملر�أة من �لعن���ف عامة د�خل �ملنزل وخارجه. 

كم���ا تعاين م���ن �الإجحاف ف�ي تطبي���ق قو�نن 

�الأحو�ل �ل�سخ�سي���ة. ومن م�ساكل �ملر�أة �أي�سًا 

نذكر �خلتان وجر�ئ���م �ل�سرف. �أما من ناحية 

�مل�سارك���ة ف�ي �تخ���اذ �لقر�ر، فال ي���ز�ل �أمام 

�ملر�أة �سوط طويل لت�سل �إىل حقوقها �لكاملة.

الف�ساد 

�أن  �لتقري���ر  �أو�س���ح  �لف�س���اد  ق�سي���ة  وح���ول 

�لب���الد �لعربي���ة ت�سكو ف����ي معظمه���ا من د�ء 

�لف�ساد �ملتف�سي ف����ي �أجهزتها �حلكومية وف�ي 

موؤ�س�ساته���ا �خلا�س���ة. فالف�ساد وعل���ى �أنو�عه 

م���ن ر�ساوى وحم�سوبية وت�س���رف باملال �لعام 

م�ست�س���ر بالرغم من �ملحاوالت للجمه. ووقعت 

بع����ص �لبل���د�ن �تفاقي���ات دولية �س���د �لف�ساد 

���ت قو�ن���ن لذل�ك ولكن �لتطبي���ق ما ز�ل  ون�سّ

ينتظ���ر. وي�س���ري ت�سني���ف �ل���دول �لعربية من 

قب���ل منظم���ة �ل�سفاف�ية �لعاملي���ة ح�سب موؤ�سر 

مدركات �لف�ساد، �إىل �أن جممل �لبلد�ن ما عد� 

قط�������ر و�جلز�ئ���ر قد تر�جعت ف�ي �لت�سنيف 

بن 2005 و2008. 

وف����ي مو�سوع �لتنمية �لب�سرية �أ�سار �إىل �أنه مل 

ترد معلومات كاف�ية ع���ن �لتنمية �لب�سرية ف�ي 

تقاري���ر خمتلف �لبلد�ن. ولكن �جلدير بالذكر 

�أن بع����ص �لبل���د�ن �لعربي���ة ت�سك���و م���ن ن�سب 

مرتفع���ة من �الأمية ومن فقر مدقع خا�سة تلك 

�لتي ت�سه���د نز�عات م�سلحة. ومل ت�سادق على 

�ملعاهدة فل�سطن، �ل�سود�ن، �ل�سومال وقطر. 

وال تتوف���ر معلوم���ات كث���رية عن م���دى �نت�سار 

�نرتنت ف�ي �لبلد�ن �لعربية. 

ولك���ن م���ا توف���ر يوح���ي لن���ا بتف���اوت درجات 

�النت�سار. بينما �الأكيد هو مر�قبة هذه �لو�سيلة 

وي�ستثنى من ذلك لبنان فق�ط. 

التحول الدميقراطي

ور�أى �لتقرير �أن �لعقب���ات �لتي تو�جه �لتحول 

�لدميقر�طي ف�ي �لبل���د�ن �لعربية كثرية منها 

�القت�سادية و�الجتماعية و�لثقاف�ية. كما تلعب 

�حل���روب و�لنز�ع���ات �لع�سكري���ة دورً� �سلبيًا. 

وي�س���كل �لتن���وع �لديني و�لثقاف����ي تديًا لهذ� 

�لتح���ول. ولكن���ه �أ�س���ار �أن لالأجه���زة �الأمني���ة 

�ليد �لط���ويل ف�ي تعطيل �مل�س���ار �لدميقر�طي 

ح�س���ب �ملر�قبن و�ملحللن. وق���د �أورد �لتقرير 

ب���اأن �الأجه���زة �الأمني���ة ت�سبط حرك���ة �ل�سارع 

و�ملعار�س���ة مبمار�سات قمعي����ة. وذلك ل�سمان 

��ستمر�رية نظم حاكمة تفتقد �لتاأييد �ل�سعبي 

وتاول بالتخويف ردع �ملو�طنن عن �مل�ساركة 

�ل�سيا�سية. كما �ن تلك �الأجهزة �الأمنية تهيمن 

على �ل�سلط���ة �لتنف�يذي���ة وتعو�ص عن �ل�سعف 

�ل�سيا�سي بالبط�ص �الأمني ومتار�ص حق �لف�يتو 

ف�ي ميادين كثرية من �حلياة �لعامة.

 و�أ�س���اف �لتقري���ر قد ن���رى بع����ص �اليجابية 

من حي���ث وعي �حل���كام و�مل�سئول���ن �أن م�سار 

�لدميقر�طي���ة ال ب���د منه. ف�يخط���ون خطو�ت 

ثابتة ولو بطيئة و�سكلية كاالن�سمام للمعاهد�ت 

و�التفاقي���ات و�إ�س���د�ر قو�ن���ن جدي���دة �أك���رث 

�نفتاحًا. كما �أن �ملكانة �لتي تاأخذها �النتخابات 

ف����ي تاأليف �ل�سلط���ة �لت�سريعية ت���زد�د �أهمية 

كم���ا تت�سع د�ئرة �لرقابة عليه���ا. كما �أن بع�ص 

�الأنظمة ت�سع حّدً� ول���و ب�سورة خجولة لبع�ص 

�النته���اكات وبع�سه���ا �الآخر يح���اول �لتعوي�ص 

عن �نته���اكات �سابقة و�العرت�ف بها. وقد �أتى 

ن�سال �ملر�أة ببع����ص �لنتائج ولو �أن �لطريق ما 

ز�لت طويلة.
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هذه الكلمة حماولة 

الثاثــة  الأ�سئلــة  عــن  لاإجابــة 

التالية: 

1- كيــف كان املجتمع املدين العربي 

يرى جامعة الدول العربية؟ 

2- كيف يتعامل معها اليوم؟

3- كيف يريدها؟

 

1- عندم���ا تاأ�ّس�س���ت جامع���ة �ل���دول �لعربية 

بحُعيد �حلرب �لعاملية �لثانية، منذ �سّتن عاما، 

كانت تمل �أبرز هموم �الأمة �لعربية وجت�ّسم 

�آمالها ف�ي �لتح���ّرر من جهة وف�ي �لوحدة من 

جهة �أخرى. 

فلق���د كانت ج���ّل �لبلد�ن �لعربي���ة ترزح تت 

كل���كل �ال�ستعم���ار �أو تخ�سع للحماي���ة �أو جتّر 

�أذي���ال �لو�ساي���ة وال تخل���و �ل���دول �لنا�سئة �أو 

�مل�ستقل���ة حديثا من �لتاأث���ري �الأجنبي �ملبا�سر 

�أو �خلف�ي. 

ومل يك���ن للجامعة �آنذ�ك ت�س���ّور ��سرت�تيجي 

�أو تخطيط لتحقيق هذه �الأهد�ف و�إمّنا كانت 

لها، كم���ا كان���ت لدوله���ا، �سع���ار�ت مرفوعة 

�أ�سبعت �سعوبها بها على مدى عقود.

وعندم���ا نطل���ع على �سه���اد�ت بع����ص زعماء 

تل���ك �لفرتة طيلة ما يق���ارب �لعقدين، نخرج 

بانطباع �أن م�ساهمة �جلامعة عمليا ف�ي تّرر 

�لبل���د�ن �لعربية �مل�ستعم���رة كانت دون �ملاأمل 

بكث���ري. وعندما نتحّدث هنا عن �جلامعة فال 

نق�سد به���ا �أمانته���ا و�إد�رتها فح�س���ب و�إمنا 

جمموع هياكلها مبجال�سها وقممها.

كم���ا �أّن م�ساهمته���ا ف�ي ن�سر �لعل���م و�ملعرفة 

وتنمي���ة �لثقافة �لعربّي���ة، وتر�سيخ قيم �لفكر 

�لنق���دي �حلّر �ل�سروري للخل���ق و�الإبد�ع، قد 

كانت �أي�سا دون �الآمال �ملعقودة. �أّما عن ن�سر 

قيم �لدميقر�طية وحقوق �الإن�سان فاإنها تكاد 

تكون غائبة ف�ي هذ� �مل�سمار �لذي يبدو عنها 

غريبا.

�سحيح �أن �جلامع���ة �بتليت منذ بد�أت تخطو 

خطو�ته���ا �الأوىل بنكب���ة �غت�س���اب فل�سطن 

�لت���ي عاجلتها باأ�سل���وب بعيد ع���ن �لعقالنية 

وعن �حلكم���ة �ل�سيا�سية، فاأ�س���ّرت بالق�سية 

من حيث �أر�دت مبا�سرة �لعالج. 

و�إّن �لتغي���ري�ت �ل�سيا�سي���ة �لت���ي حدث���ت ف�ي 

�ملنطق���ة، وكاأمنا كانت رج���ات �رتد�دية على 

نكب���ة فل�سطن، قد حركت �الآم���ال من جديد 

ف����ي �ل�سع���وب رغم �أنه���ا عبثت من���ذ �لبد�ية 

باملفاهي���م، وجعل���ت من �النق���الب �لع�سكري 

ث���ورة، ورفعت من �ل�سعار�ت �أكرث مما حّققت 

�إجماال من �ملكا�سب، فال �لثورة كانت ثورة وال 

�لبع���ث كان بعثا وال �الإ�س���الح �إ�سالحا و�إمّنا 

�سل�سلة من �النقالب���ات �لدموية و�لت�سف�يات 

�جل�سدي���ة، حت���ى تتال���ت �لنكب���ات و�لهز�ئم 

ب���دءً� م���ن 1967، �إذ� ��ستثنينا تاأميم �لقنال، 

بف�سل من���اخ دويل مالئم، وحماولَة ��ستعمال 

وؤت �أكَله  �سالح �لنف���ط ف�ي 1973 و�ل���ذي مل يحُ

���دة ف�ي �سلب  لغي���اب �الإر�دة �ل�سيا�سية �ملوحَّ

�جلامعة.

دة  ولئ���ن حافظ���ت �جلامعة على و�جه���ة موحَّ

ول���و �سكلي���ا، فاإنه���ا �سرع���ان ما فق���دت تلك 

�لو�جه���ة بع���د �تفاقية كام���ب ديف�ي���د �أو�خر 

�ل�سبعيني���ات، وتاأرج���ِح �جلامعة ب���ن �نعز�ل 

م�سر وجبه���ِة �لرف�ص و�سعاِر �لاّلء�ت �ملثّلثة. 

و��ستفح���ل �الأمر ب�سكل خطري مع غزو �لعر�ق 

للكوي���ت و�س���ن �حل���رب على �لع���ر�ق و�سرب 

�حل�س���ار عليه �إىل �أن مّت �حتالله على خلف�ية 

�النتفا�ست���ن ف�ي فل�سطن وما و�كب ذلك من 

مب���ادر�ت وم�ساري���ِع حلول �سبابي���ة تر�جعية 

ف�ي مناخ دويل مغاي���ر متاما ال تبدو �جلامعة 

قد وع���ت كل �أبعاده ومل ت�ستع���د له �ال�ستعد�د 

�ملالئم.

كل ه���ذ� ز�د ف�ي ت���رّدي �س���ورة �جلامعة ف�ي 

عي���ون �ل�سع���وب �لعربية وت�س���اوؤل �لثقة ف�يها 

وف�ي قدرتها على �لتعامل مع �الأحد�ث.

 �إاّل �أّن عن�س���ر� جديد� بد�أ  يظهر ف�ي �لنظرة 

�إىل �جلامعة �لعربية، يقودنا �إىل طرح �ل�سوؤ�ل 

�لثاين:

 

2- كيف يتعامل �ملجتم���ع �ملدين �لعربي معها 

�ليوم ؟

�أوال عن �أّي جمتم���ع مدين نتحدث؟ لي�ص هذ� 

جم���ال �خلو�ص ف����ي ماهية �ملجتم���ع �ملدين، 

وف�ي وجوده �أو ع���دم وجوده، و�أين يوجد و�أين 

ال يوجد؟

ولكن لنقل �إجماال �إننا نق�سد �أ�سا�سا بالن�سيج 

�جلمعيات���ي وبالر�أي 

�لع���ام �مل�سّي����ص كما يب���دو من خ���الل و�سائل 

�الإع���الم �لقليلة �لتي متّكن���ه من �لتعبري ومن 

خالل �سرب �الآر�ء حيث يتوّفر.

رغ���م �أن �سع���ف �لفاعلي���ة ه���و �لغال���ب على 

�جلامعة منذ تاأ�سي�سها، فتحُعطي عنها �نطباعا 

باأنها بريوقر�طية ال خياَل لها وال روَح مبادرة 

ف����ي �أغلب �الأحيان، و�إمنا ه���ي �سورة جمّمعة 

عة،  عن و�ق���ع �ل���دول �لعربّية مفرق���ة �أو جممَّ

فاإّن �الأ�سو�ت �ملنادية بحّلها و�ال�ستغناء عنها 

قليلة، فكاأمنا بقيت �جلامعة متثل خيط �الأمل 

�لذي يجب �أال ينقطع.

كم���ا �أّن ما يجب ت�سجيله هو �أّن بع�ص مكونات 

�ملجتم���ع �ملدين �لعرب���ي �أ�سبحت تب���ادر مبّد 

�ليد نحو �جلامعة مل�ساعدتها على توّخي �سبل 

�الإ�س���الح، خ�سو�سا �أنه���ا تلتقي ف�ي ذلك مع 

بع����ص �الأ�س���و�ت �ل�ساعدة �أخ���ري� من �سلب 

�جلامع���ة. وميك���ن �أن نتبّن ف�ي ه���ذ� �ل�سدد 

�سربن من �ملبادر�ت �لهامة.

�ل�سرب �الأّول يتمّثل ف�ي �هتمام بع�ص مكونات 

�ملجتمع �ملدين �لعربي بالقمم �لعربية.

وق���د كان���ت �أوىل �ملب���ادر�ت عل���ى ح���ّد علمي 

�س���ادرة عن �ملعه���د �لعربي حلق���وق �الإن�سان 

و�سبك���ة �ملنظم���ات �لعربي���ة غ���ري �حلكومية 

للتنمي���ة مبنا�سب���ة قم���ة ب���ريوت )�سه���ر 03 

�سن���ة 2002( تك���ّررت مبنا�سب���ة قم���ة تون����ص 

)2004/03( وقام���ت منظمات �أخرى ببع�ص 

�ملب���ادر�ت ف�ي هذه �جله���ة �أو تلك من �لبالد 

�لعربية.

وق���د كان �له���دف من ه���ذه �ملب���ادر�ت تفعيَل 

�لقمم �لعربية م���ن �أجل تطوير �جلامعة حتى 

تكون ف�ي م�ستوى �لتحديات �لدولية �ملطروحة 

�أمامها ف�ي �س���وء �الأو�ساع �الإقليمية و�لدولية 

�لر�هنة.

و�إن هذه �ملب���ادر�ت تلبي تطلع �ملجتمع �ملدين 

�لعرب���ي �إىل �مل�ساهم���ة ف�ي �لنهو����ص بحقوق 

�الإن�س���ان وتنمي���ة �لدميقر�طي���ة ف����ي بلد�ننا 

و�إىل حم���ل �جلامعة �لعربية عل���ى �ال�ستجابة 

لهذ� �لتطلع. 

وق���د رفع �ملعهد �لعربي حلقوق �الإن�سان وثيقة 

تون����ص �إىل جميع �ل���دول �لعربي���ة و�إىل �أمانة 

جامعتها.

وقد ركزت �لوثيق���ة على �سعف �لعمل �لعربي 

�مل�سرتك �لفّعال وعدم �لقدرة على حّل �مل�ساكل 

و�لق�ساي���ا �ملطروح���ة �إقليمّيا و�لق�س���وِر ف�ي 

�إقامة منظومة �ساملة حلقوق �الإن�سان �لعربي 

على غ���ر�ر �الأقاليم �الأخ���رى، و�لتق�سرِي ف�ي 

اجلامعـــة العربيـــة يف     نظــر اجملتمــع املدني!

د. الطيب البكوش
رئيس املعهد العربي حلقوق اإلنسان
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�ال�ستفادة من �لقوى �حلّية و�لطاقات �لكامنة 

ف�ي �ملجتمع �لعربي.

ويجب �أن ن�سجل هن���ا �أن تفّهم �جلامعة لهذه 

�مل�ساغل، و�لظ���رَف �لدويل �ملو�تي قد �ساعد� 

على ت�س���ن �مليثاق �لعربي حلق���وق �الإن�سان 

ب�سفة ملمو�سة، و�إن بقي �إجماال دون �ملو�ثيق 

�الإقليمية �الأخ���رى طموحا و�آلياٍت رغم �إن�ساء 

مفو�سي���ة خا�س���ة باملجتمع �مل���دين ف�ي �سلب 

�جلامعة، وذلك لع���دم تن�سي�ص �مليثاق على 

�أي دور فّع���ال للمجتم���ع �ملدين، ف����ي حن �أن 

منظم���ة �الأمم �ملتح���دة ق���د �أر�س���ت ف�ي هذ� 

�ملجال تقاليد و�آلياٍت �أ�سبحت ر��سخة و�أعطت 

نتائج �إيجابية. ويظهر هذ� �لق�سور مثال ف�ي 

�أن م���ا تقق بن ب���ريوت وتون����ص مل يتو��سل 

مبنا�سبة قمة �جلز�ئر �إذ مّت �لرّد على مر��سلة 

�ملعهد �لعربي باالعتذ�ر �للطيف.

ولعّل هذ� من بن �لعالمات على �سعف نتائج 

ه���ذه �لقّمة وكم���ا يتبن من غي���اب عديد من 

روؤ�ساء �لدول ومن ��ستطالعات �لر�أي حولها، 

�لتي �أجرتها بع�ص و�سائل �الإعالم �لعربية:

9 م���ن 10 مل يتوقع���و� منها نتائ���ج تبعث على 

�لتف���اوؤل، وب���ن 8 و 9 م���ن 10 يوؤي���دون �إلغاء 

�لقمم �لعربية.

و�لن�سبة ذ�تحُها ترى �أن �لتغيري �لدميقر�طي ال 

يتحقق �إال ب�سغط خارجي.

وخالف���ا مل���ا تتوّهم���هحُ بع����ص �الأنظم���ة، ف���اإّن 

�الإ�سالح���ات  يعت���رب  �لعرب���ي  �لع���ام  �ل���ر�أي 

�لدميقر�طي���ة وحق���وق �الإن�س���ان �أه���م و�أوكد 

و�الجتماعي���ة  �القت�سادي���ة  �مل�سائ���ل  م���ن 

بفارق يتج���اوز �ل�سعف بكثري. كم���ا يتبّن �أن 

�لق�سي���ة �لفل�سطيني���ة تاف���ظ عل���ى موقعها 

كق�سي���ة حموري���ة بالن�سبة �إىل �لع���رب بينما 

تقّل����ص �الهتمام بالق�سي���ة �لعر�قية الأ�سباب 

مو�سوعية قابلة للفهم. 

وعندم���ا ننظر ف�ي نتائج �لقم���ة نرى ما يرّبر 

هذه �لتوقعات و�لتقوميات: فالق�سية �للبنانية 

يبت باعتبارها ق�سية ثنائية، بينما  �ل�سورية غحُ

تتدخل ف�يها �أطر�ف خارجية ب�سفة مبا�سرة 

وفاعلة.

كم���ا مّت تنا�س���ي �الإ�سالحات �لت���ي وقع �لوعد 

باخلو�ص ف�يها من قبل �سو�ء منها �الإ�سالحات 

�لدميقر�طية �أو �إ�سالح �جلامعة ذ�ِتها.

- �أما �ل�سرب �لثاين من �ملبادر�ت ف�يتمثل ف�ي 

�سعي بع����ص مكونات �ملجتمع �ملدين �إىل بلورة 

��سرت�تيجية لتفعي���ل م�ساهمة �ملجتمع �ملدين 

�لعرب���ي ف�ي �لتح���ول �لدميقر�طي ف�ي �لبالد 

�لعربي���ة. وف�ي هذ� �الإطار تاأتي وثيقة �لدوحة 

�لهام���ة �ل�سادرة ف�ي م�سته���ل �ل�سنة �جلارية 

ف�ي �إط���ار �لتح�سري �إقليمي���ا للموؤمتر �لدويل 

للدميقر�طيات �ملزمع عق���ده بعد �أ�سابيع من 

�الآن ب�سنتياغو - �ل�سيلي.

وق���د �سارك ف�ي �إعد�د هذه �لوثيقة �إىل جانب 

�ملعه���د �لعرب���ي حلق���وق �الإن�س���ان ع���دد م���ن 

�ملنظمات و�ملوؤ�س�سات �لعربية �لهامة.

و�أكتف����ي هنا ل�سي���ق �لوقت بذك���ر �خليار�ت 

�ال�سرت�تيجية �لتي مّت �لتوّفق �إليها بعد تليل 

�الأو�س���اع بكل مو�سوعية و�سر�حة مع �إتباعها 

بجملة من �لتو�سيات �لعملية:

خي���ار �لعم���ل �ل�سلم���ي و�حلو�ر ب���ن �ملجتمع 

�ملدين و�ل�سلطة.

�لثقاف���ة  بتطوي���ر  �لق���در�ت  دع���م  خي���ار 

�لدميقر�طية و�لرتبية �ل�سعبية.

خي���ار �مل�ساو�ة ب���ن �جلن�س���ن، �ملو�سوِع  ف�ي 

قلب عملية �لتغيري �لدميقر�طي.

خي���ار تطوي���ر �آلي���ات �لتح���ّول �لدميقر�ط���ي 

باتخاذ �لعد�لة �النتقالية منوذجا.

�لثال���ث  �ل�س���وؤ�ل  ط���رح  �إىل  ه���ذ�  ويقودن���ا 

و�الأخري:

ي���رى  �أن  �مل���دين  �ملجتم���ع  يري���د  كي���ف   -3

�جلامعة؟

ال مف���ّر من توي���ل �جلامعة م���ن جامعة دول 

�ستّهل ديباجة  �إىل جامعة �سعوب. وحّبذ� ل���و تحُ

ميثاقها بعب���ارة »نحن �سع���وب �الأمة �لعربية« 

عل���ى غ���ر�ر ديباج���ة ميث���اق �الأمم �ملتح���دة: 

»نح���ن �سع���وب �الأمم �ملتح���دة« ويعن���ي ذلك 

�نفتاحها على �خلرب�ء و�لكفاء�ت و�ملنظمات 

�لعربي���ة كما تفع���ل �ملنظم���ات �لتابعة لالأمم 

�ملتحدة مث���ل �ليون�سك���و و�ملفو�سي���ة �ل�سامية 

حلق���وق �الإن�س���ان، وبرنام���ج �الأمم �ملتح���دة 

ه���ا. فرغم �لتو�سي���ات �ملكتوبة  للتنمي���ة وغريحُ

�ل�سادرة عن �جلامعة للتعاون مثال مع �ملعهد 

�لعرب���ي حلق���وق �الإن�س���ان ف�ي جم���ال تطوير 

بر�م���ج �لرتبي���ة عل���ى حق���وق �الإن�س���ان، فاإّن 

�لبريوقر�طي���ة �لطاغية ف�ي هي���اكل �جلامعة 

مل تنف���ذ تلك �لتو�سي���ات �ل�سريحة، و�الأمثلة 

على ذلك كثرية.

ال ميكن للجامعة �أن تتطّور �إاّل بتطوير �سر�كة 

فعلي���ة بينه���ا وب���ن منظمات �ملجتم���ع �ملدين 

وباعتمادها على �خلرب�ت و�لكفاء�ت �لعربية 

ف�ي جميع �ملجاالت.

ونريد هنا �لتاأكيد على �لعالقة �جلدلية وعلى 

�لرت�ب���ط �ملتن بن �الإ�س���الح �ل�سيا�سي �لعام 

ف�ي �لدول �لعربية و�إ�سالح �جلامعة ذ�تها.

- فعل���ى م�ستوى �الإ�س���الح �ل�سيا�س���ي �لعام، 

ال ب���ّد من �القتن���اع ب���اأن �الإ�س���الح �ل�سيا�سي 

و�القت�سادي و�الجتماع���ي و�لثقاف�ي ال ميكن 

�أن يح�س���ل مبع���زل ع���ن �لنهو����ص بحق���وق 

و�عتم���اد  �لدميقر�طي���ة  وتنمي���ة  �الإن�س���ان 

��سرت�تيجية تقوم عل���ى �مل�ساركة وتهدف �إىل 

�لتنمية �الإن�سانية �ل�ساملة �مل�ستد�مة.

- �أّم���ا عل���ى م�ست���وى �إ�س���الح �جلامعة، فمن 

�له���ام �عتبارحُ هذ� �الإ�س���الح جزء� من عملية 

�الإ�س���الح �ل�سامل���ة للب���الد �لعربي���ة. وهو ما 

يقت�س���ي مر�جع���ة ميث���اق �جلامع���ة مر�جعة 

جذري���ة و�إعادة هيكل���ة �الأجه���زة و�ملنظمات 

�ملتفّرع���ة عنها ب�س���كل يوّف���ر للمنظمات غري 

�حلكومي���ة �آلي���ات م�ساركة فّعال���ة، من ذلك، 

�سرورةحُ دع���م خّطة �ملفو�ص �ل�سامي للمجتمع 

�مل���دين حت���ى ال تبق���ى خط���ة �سوري���ة وحتى 

يتمك���ن، مع �أمانة �جلامعة، م���ن �إقناع �لدول 

�لعربية باأهمّية فتح قنو�ت �حلو�ر مع خمتلف 

مكونات �ملجتمع �مل���دين حول عملية �الإ�سالح 

دون �نتظار �ل�سغوط �خلارجية.

وف�ي هذ� �ل�سدد، �جلامعة مدعوة �إىل �لعمل 

�حلثيث من �أجل توف�ري �آليات �حلماية حلقوق 

�الإن�س���ان وتنميته���ا وال�سيم���ا ف����ي �ملج���االت 

�الأ�سعف مثل �ملر�أة و�لطفولة و�الأجانب، ومن 

�أج���ل �مل�ساهمة ف����ي حّث �ل���ّدول �لعربية على 

�عتماد خطط وطنية حلقوق �الإن�سان.

و�إّن���ه مل���ن �ملفارق���ات �أن يكون �ملعه���د �لعربي 

حلق���وق �الإن�س���ان طرف���ا م�س���اركا فاعال ف�ي 

خط���ط �لعمل لدى �ملفو�سية �الأممّية �ل�سامية 

حلقوق �الإن�سان وكذلك �ليون�سكو و�ليوني�سف، 

وه���ي جميع���ا ممثل���ة ف����ي جمل����ص �إد�رته مع 

ال  بينم���ا  للتنمي���ة،  �ملتح���دة  �الأمم  برنام���ج 

يوج���د �أّي �سكل جّدي م���ن �ل�سر�كة مع هياكل 

�جلامعة رغم مبادر�تنا �لعديدة.

ف���اأيَّ �سورة تري���د �جلامعة �أن تك���ون لها ف�ي 

عيون �ملجتمع �ملدين �لعربي؟

ومع ذل���ك ف�ي �خلتام ف���اإّن �ل�س���ورة �ملهتّزة 

للجامع���ة �لعربية ال يج���ب �أن توؤول �إىل �لياأ�ص 

ز على ت�سافر جميع  ِفّ منها و�إمنا يج���ب �أن تحُ

�جلهود من �أجل تعزيزها و�إ�سالحها وتو�سيح 

�أهد�فها ومتكينها م���ن و�سائل �لعمل �لتنموي 

�لفّع���ال ف�ي �إط���ار ت�س���ّور ��سرت�تيجي عربي 

ما ز�لت �ل�سع���وب ونحَُخبها تنتظره بفارغ �سرب 

ومتّد �أيديها للم�ساهمة ف����ي �إجنازه باعتباره 

�إجن���از� ح�ساري���ا يتوقف عليه م�س���ري �الأمة 

باأ�سرها.

 

·  ن�ص �ملحا�سرة �لتي �ألقاها �لدكتور �لطيب 
�لبكو����ص ف�ي مرك���ز جامع���ة �ل���دول �لعربية 

بتون����ص مبنا�سب���ة �لذك���رى �ل�ست���ن لتاأ�سي�ص 

جامعة �لدول �لعربية.

اجلامعـــة العربيـــة يف     نظــر اجملتمــع املدني!
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�لتي  �لكلمة  ف�ي  حممود  �آل  �هلل  عبد  بن  �أحمد  �ل�سيد  �سعادة  و�أكد 

ثمرة  �ملركز جاء  �فتتاح هذ�  �أن  �لر�سمي  �الفتتاح  ف�ي حفل  �ألقاها 

�الإن�سان  حلقوق  �ل�سامية  �ملفو�سية  مكتب  بن  بناءة  ملفاو�سات 

وحكومة دولة قطر، م�سريً� �إىل �أن دولة قطر كانت قد تقدمت بعر�ص 

ال�ست�سافة �ملركز ف�ي �لدوحة عام 2004، وف�ي عام 2005 �أ�سدرت 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة قر�رً� بقيام �ملركز مما يعك�ص �لدعم 

�لذي حظيت به �لفكرة من قبل �ملجتمع �لدويل.

و�أو�سح �أنه بناء على ذلك مت توقيع �تفاق دي�سمرب2008 بن �ملكتب 

وحكومة دولة قطر الإن�ساء �ملركز. و�سدد �سعادة وزير �لدولة لل�سوؤون 

مع  تتما�سى  �ملركز  لهذ�  قطر  دول��ة  ��ست�سافة  �أن  على  �خلارجية 

تعزيز  مبو�سوع  �ملتز�يد  و�هتمامها  �الإ�سالحية  �ل��دول��ة  �سيا�سة 

وحماية حقوق �الإن�سان، منوهًا بحر�ص ح�سرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري �لبالد �ملفدى حفظه �هلل على �أن يكون 

مو�سوع تعزيز وحماية حقوق �الإن�سان ف�ي �سلب �الإ�سالح �لد�ستوري 

ف�ي  �نعك�ص  قد  �الهتمام  هذ�  �أن  �إىل  الفتًا  و�لثقاف�ي،  و�القت�سادي 

�لت�سريعية  م�ستوياتها  على  �الإن�سان  حلقوق  �لتحتية  �لبنية  تطوير 

و�ملوؤ�س�سية.

�أما �ملفو�سة �ل�سامية حلقوق �الإن�سان باالأمم �ملتحدة �سعادة �ل�سيدة 

�ألقتها ف�ي حفل �الفتتاح عن �سعادتها  �لتي  �لكلمة  بيلى فعربت ف�ي 

بوجودها ف�ي �لدوحة للم�ساركة ف�ي حفل �فتتاح مركز �الأمم �ملتحدة 

للتدريب و�لتوثيق ف�ي جمال حقوق �الإن�سان.

�لدعم  �أن��و�ع  كافة  توف�ري  ف�ي  للمركز  �لبالغة  �الأهمية  على  و�أك��دت 

و�أ�سادت �ملفو�سة مببادرة دولة قطر  و�مل�ساعدة ف�ي جماالت عمله. 

با�ست�سافة �ملركز. وقالت »�نتهز هذه �ملنا�سبة الأهنئ دولة قطر على 

و�لتوثيق  للتدريب  �ملتحدة  �الأمم  باحت�سان مركز  �لر�ئدة  مبادرتها 

ف�ي جمال حقوق �الإن�سان جلنوب غرب �آ�سيا و�ملنطقة �لعربية«.

الدوحة  – قنا

اآل حممود وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية و�سعادة ال�سيدة نافانيثي  اأحمد بن عبد اهلل  افتتح �سعادة ال�سيد 

جمال  فـي  والتوثيق  للتدريب  املتحدة  الأمم  مركز  املتحدة،  بالأمم  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سة  بيلي 

حقوق الإن�سان جلنوب غرب اآ�سيا واملنطقة العربية وذلك مبوجب قرار اجلمعية العامة لاأمم املتحدة رقـــم 

اأ /60/ 153 لعام 2005 الذي مت اعتماده بالإجماع فـي نف�ص العام.

آل حممود وبيلي يفتتحان 
مركز حقوق اإلنسان
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لكونها  ك��ذل��ك  قطر  بيلي  �ل�سيدة  وه��ن��اأت 

�أ���س��ب��ح��ت �إح����دى �ل����دول �ل��ت��ي وق��ع��ت على 

�سد  �لتمييز  �أن����و�ع  ك��اف��ة  م��ن��ع  �ت��ف��اق��ي��ات 

�سعادة  كلمة  ت�سمنته  مبا  ورحبت   .. �مل��ر�أة 

يتعلق  ف�يما  �خلارجية  لل�سوؤون  �لدولة  وزي��ر 

حقوق  وحماية  تعزيز  على  �لعمل  ب�سرورة 

�لدويل.  �مل�ستوى  على  و�حرت�مها  �الإن�سان 

قطر  دولة  تربع  �ل�سامية  �ملفو�سة  و�متدحت 

�الأمم  مفو�سية  ملكتب  بال�سخي  و�سفته  �لذي 

دوالر  مليون  وقدره  �الإن�سان  حلقوق  �ملتحدة 

»�أنا ممتنة  �أمريكي، وقالت ف�ي هذ� �ل�سدد 

لدولة قطر على هذ� �لتربع �ل�سخي«.

�إن م��ب��ادرة دول���ة قطر  ق��ائ��ل��ًة  و����س��ت��ط��ردت 

مبوجبها  �قرتحت  �لتي  �ملركز  با�ست�سافة 

من  و��سعًا  ترحيبًا  القت   ،2004 عام  �إن�ساءه 

ومفو�سية  �الإن�سان  حلقوق  �ل�سامي  �ملفو�ص 

على  الحقًا  �مل�سادقة  لتتم  �الإن�سان  حقوق 

�جلمعية  ق���ر�ر  مب��وج��ب  �لقطرية  �مل��ب��ادرة 

�لذي   2005 ع���ام  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �ل��ع��ام��ة 

�لفني  �لتعاون  ال�ستمر�رية  �حلاجة  �إىل  لفت 

�ل�سلة  ذ�ت  و�لرتتيبات  �مل�ساعد�ت  وتقدمي 

�لتي  �ملنطقة  ف�ي  �الإن�����س��ان  ح��ق��وق  بتعزيز 

يغطيها مركز �لدوحة.

ور�أت �أن �لتعاون �لدويل بن خمتلف �الأطر�ف 

ف�ي  �لتحديات  ملو�جهة  �أي�سا  مهم  �ملعنية 

قطاعات من بينها مكافحة �لفقر و�ل�سر�عات 

و�لتفرقة  و�لتمييز  �مل�ساو�ة  وع��دم  �مل�سلحة 

�لتي  �ل�سعبية  �مل�ساركة  و�سعف  �لعن�سرية 

�الإن�سان  بحقوق  �الهتمام  جمملها  ف�ي  تقلل 

وهي �أمور قالت �إن �ملركز �سي�سهم ف�ي زيادة 

�إىل  �لدولية  �مل�سوؤولة  وتطرقت  بها.  �لوعي 

�جلو�نب �ملختلفة �ملرتبطة بااللتز�م �لر�سمي 

�مل�ستوين  ع��ل��ى  �الإن�����س��ان  ح��ق��وق  ب��ح��م��اي��ة 

مثل  جماالت  ت�سمل  و�لتي  و�ل��دويل  �الإقليمي 

حقوق  حلماية  �الإقليمية  و�ملوؤ�س�سات  �لتعليم 

�حلقوق  هذه  لتعزيز  �لعمل  وخطة  �الإن�سان 

وبناء وتغطية �لقدر�ت و�ال�سرت�تيجيات ذ�ت 

�ل�سلة.

و��ستعر�ست �ملفو�سة �ل�سامية حلقوق �الإن�سان 

�الأهد�ف �لتدريبية و�لتوثيقية و�لتعليمية �لتي 

ي�سطلع بها مركز �لدوحة و�ال�ستفادة �لكبرية 

�لعربية  �ل��دول  �ستجنيها  و�لتي  خدماته  من 

ودول غرب وجنوب �آ�سيا �لتي يغطيها، �إ�سافة 

حكومية  وغ��ري  حكومية  �أخ��رى  �أط��ر�ف  �إىل 

و�ملجتمع  �ملتحدة  �الأمم  ووك��االت  ومنظمات 

تدريبية  دور�ت  تنظيمه  ع��ن  ف�سال  �مل��دين 

بو�قع دورتن كل عام، م�سرية �إىل �أن من �ساأن 

كل هذه �الأن�سطة تعميق �لتفاعل بن �جلميع 

�ملعرفة  وتعزيز  �الإن�سان  بحقوق  يت�سل  ف�يما 

دميقر�طية  جمتمعات  نحو  بها  و�حل��م��اي��ة 

�لعاملي  �الإع��الن  �إىل  �أ�سارت  كما  وم�ستقرة. 

�لتي ت�ستهدف تعزيز  حلقوق �الإن�سان وبنوده 

و�الآليات  بها  و�لتعريف  �حلقوق  هذه  وتوثيق 

عالقات  نحو  �لغايات  هذه  لتحقيق  �ملختلفة 

�ل�سالم. لثقافة  حقيقي  وف��ه��م   م�ستقرة 

�ملركز  ف�ي  �ستتم  �لتي  �ملناق�سات  وو�سفت 

باأنها �ستكون مبثابة فر�ص حقيقية ال�ستك�ساف 

و�لدولية  �لوطنية  و�جلو�نب  �لبناءة  �الأفكار 

�لتاأكيد  وج��ددت  �الإن�سان.  بحقوق  �ملرتبطة 

ف�ي  �لر�ئدة  �ملر�كز  �ملركز �سي�سبح من  بان 

جمال تخ�س�سه، وقالت »�كرر تهنئتي لقطر 

�دعمه  �لذي  �لهام  �مل�سروع  هذ�  با�ست�سافة 

�سخ�سيا ب�سكل كبري«.

�ملوىل  عبد  �دم  �ل�سيد  �ع��ت��رب  ناحيته  م��ن 

من�سق �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �إفريقيا ملركز 

بالدوحة  و�لتوثيق  للتدريب  �ملتحدة  �الأمم 

�ملفو�سية  مبكتب  �الإن�سان  حقوق  جمال  ف�ي 

نوعه  ف�ي  فريد�  �ملركز  ف�ي جنيف،  �ل�سامية 

و��ستعر�ص  �سيوؤديه.  �ل��ذي  للدور  و�سروريا 

ف�ي هذ� �ل�سياق �أهد�فه ف�ي جماالت �لتدريب 

و�لتوثيق ونوه مببادرة دولة قطر الإن�سائه.

لتقدمي  �حلكومات  ون�سجع  نرحب  �إننا  وقال 

و�سنجري  �ملركز  ف�ي جمال عمل  مقرتحاتها 

و�لهيئات  �ل��دول  مع  و��سعة  م�ساور�ت  الحقا 

�التفاق  �جل  من  �ملدين  و�ملجتمع  �حلكومية 

دور�ت  عقد  �إىل  �إ�سافة  عمل،  بر�مج  على 

�جلغر�ف�ية  �لرقعة  ف�ي  م�ستقبال  تدريبية 

�لتي يغطيها �ملركز �إذ� طلبت منه �حلكومات 

من  �ملزيد  ت�سليط  �إىل  �ملركز  ويهدف  ذلك. 

�الإن�سان  و�ملعرفة بحقوق  �لوعي  �ل�سوء ورفع 

تبادل  وت�سهيل  �لدولية  �حلقوق  هذه  و�أنظمة 

�خلرب�ت ف�ي هذ� �ل�ساأن.

قطر  دول���ة  �أ�س�سته  �ل���ذي  �مل��رك��ز  وي��ح��ت��وي 

حلقوق  �ل�سامي  �ملفو�ص  مكتب  مع  بالتعاون 

�الإن�سان  بحقوق  خا�سة  مكتبة  على  �الإن�سان 

و�الجنليزية  �لعربية  باللغتن  مر�جع  ت�سم 

و�أجهزة تدريب حديثة.

ف�ي  �ل��ت��دري��ب  �حتياجات  �مل��رك��ز  و�سيغطي 

�ملنطقة  من  دول��ة   25 ف�ي  متعددة  قطاعات 

�لعربية ومن دول �أمريكا �جلنوبية.

وبعد �فتتاح �ملركز مت عقد ور�سة عمل تدريبية 

الآليات  �ساملة  »روؤي��ة  بعنو�ن  يومن  ت�ستمر 

ي�سارك  �ملتحدة«،  �الأمم  ف�ي  �الإن�سان  حقوق 

و�ملعنين  �لدبلوما�سين  من  كبري  عدد  ف�يها 

�ملنطقة  ف�ي  �الإن�سان  حقوق  تعزيز  مبو�سوع 

�ملوؤ�س�سات  �إىل  �إ�سافة  �ملركز  يغطيها  �لتي 

غري  و�ملنظمات  �الإن�����س��ان  حل��ق��وق  �لوطنية 

�لدولية  �ملنظمة  مكاتب  وموظف�ي  �حلكومية 

�سعادة  �مل��رك��ز  �فتتاح  حفل  ح�سر  �ملعنية. 

�آل ثاين مدير مكتب  �ل�سيخ خالد بن جا�سم 

حقوق �الإن�سان بوز�رة �خلارجية و�ل�سيد رينو 

باالإنابة  �ملركز  رئي�ص  باأعمال  �لقائم  ديتال 

�لبعثات  روؤ�ساء  �ل�سعادة  �أ�سحاب  من  وعدد 

�لدبلوما�سية �ملعتمدين لدى �لدولة و�ملهتمن 

بق�سايا حقوق �الإن�سان. 
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وقد  لالأطفال.  و�لرعاية  �الأمن  توف�ري  ب�سرورة  و�ملجتمع  �الأ�سرة  دور  على  �الإ�سالم  وقد حث 

و�لرحمة  بال�سفقة  �الأطفال  معاملة  وجوب  على  يحث  و�سلم-  عليه  �هلل  �لر�سول-�سلى  كان 

و�للن حيث يقول »كلكم ر�ع وكلكم م�سئول عن رعيته«، وقال �لر�سول �لكرمي �أي�سًا: »�تقو� �هلل 

و�عدلو� ف�ي �أوالدكم«.

وت�سري جمموعة من �لدر��سات �إىل �أن معظم �مل�سكالت �لتي تهدد �الأطفال ف�ي قطر ترتكز ف�ي 

باأن ت�سبح لغة �الأقلية �لعددية،  �أ�سبحت لغة �الأطفال �لعربية مهددة  �لتحدي �للغوي، حيث 

باالإ�سافة �إىل �العتماد على �ملربية �الأجنبية �لتي �أ�سبحت جزءً� من معامل �الأ�سرة �خلليجية، 

وهن �لالئي يقمن بعملية �لتن�سئة �الجتماعية لالأطفال ف�ي �أهم و�أكرث �سنو�ت �لعمر ح�سما ف�ي 

ت�سكيل �سخ�سية �الإن�سان وهي �لفرتة من �ل�سنة �الأوىل وحتى �ل�ساد�سة من �لعمر. 

له �لطفل من ه�سم  �الأ�سرة هي كل ما يتعر�ص  �لتقليدية ف�ي نطاق  �أ�ساليب �لرتبية  ولي�ست 

حلقوقه وعدم �إدر�ك لق�ساياه، بل �إن �لعامل حافل بال�سرور �لتي ميكن �أن يتعر�ص لها �لطفل 

على نطاق و��سع خارج نطاق �الأ�سرة على �أيدي بع�ص �الأفر�د غري �الأ�سوياء، وف�ي هذ� �ل�سياق 

�سهدت و�قعة حدثت ف�ي طو�رئ  مركز �سد �الأطفال �لتابع مل�ست�سفى حمد �إذ كان �أحد �أطباء 

�الأطفال من �ملقيمن �لعرب ف�ي قطر وهو ي�سرخ باأعلى �سوته ، دون وخز من �سمري �أو حما�سبة 

من ذ�ت �أو �عتبار للق�سم �ملهني �لذي �أق�سم به يوم �أن �نخرط ف�ي هذه �ملهنة، خماطبا باأعلى 

»�أال تذكرون  �أمه قائال:  �لعربية وم�سريً� بيده نحو طفل كانت تمله  �سوته زميله و�ملمر�سة 

يثبت  �لكمبيوتر  ف�ي  �ل�سحي  �إن رقمه  �لطو�رئ«  باب  �أمام  ملقيا  �لطفل حينما وجدناه  هذ� 

ذلك...!!

وكنا قد ��ستمعنا �إليه جميعا، و�لتفتنا جميعا �إىل تلك �ملر�أة �لتي �أح�سرت �بنها لتتلقى عالجا 

�سريعا ولي�ص للتدليل على هويته، دون �أن يخ�سى ف�ي �لباطل ولي�ص ف�ي �حلق لومة الئم..؟؟   

هل متت حما�سبة هذ� �لطبيب..؟ هل وبخ من قبل زمالئه و�لقانون على مثل هذ� �لفعل لطفل 

ـــتـــوعـــيـــة واســـتـــشـــعـــار  ال
الطفل ــا  ــاي ــض وق ــوق  ــق ح

د. كلثم جرب الكواري 

اأ�ستاذ م�ساعد

بق�سم العلوم الجتماعية

30

ا�ست�سعــار  ق�سيــة  تعــد  مل   

حقــوق وق�سايــا الطفــل مــن الأمــور 

التي ميكن املــرور عليها دون التوقف 

مليا اأمامها فـي زمن اأ�سبح فـيه الطفل 

معر�سا لكثري من الأخطار التي تهدد 

طفولته بل واإن�سانيته بالكامل وعلى 

اإليــه خا�ســة  النا�ــص  اأقــرب  اأيــدي 

عندما يكون اأوليــاء الأمور ميار�سون 

بجهلهــم اأ�ســواأ املعامــات التــي ميكن 

مــن حيــث  الطفــل  لهــا  اأن يتعر�ــص 

والإق�ســاء  املــربح  وال�ســرب  القمــع 

عــن ممار�ســة اأي ن�ســاط عائلــي فـي 

حميــط الأ�سرة، ويجمــع ذلك كله ما 

ي�سمى ب�سوء الرتبية، بحجة تربية 

وتهذيب �سلوك الطفل بهذا الأ�سلوب 

الق�ســري وغــري املن�سجم مــع اأ�ساليب 

الرتبية احلديثة.
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ال حول له وال قوة..بالطبع ال..!

كما تتعدد �أ�سباب ��ستغالل �الأطفال و�سوء معاملتهم على �أيدي �لع�سابات 

مرتعا خ�سبا  �الأطفال  ف�ي  بالب�سر وجتد  �الجتار  �لتي متار�ص  �ملنظمة 

لتجارتهم �لقذرة، وياأتي ت�سغيل �الأطفال ف�ي �الأعمال �ل�ساقة وف�ي �سن 

�لظلم  �أنو�ع  كل  حماربة  ف�ي  م�سئوليته  �أمام  �لعامل  هذ�  لي�سع  مبكرة، 

و�لقهر و�ال�سطهاد �لتي يتعر�ص لها �أطفال �لعامل.

�نت�سار �لعديد من �ملظاهر �لتي تك�سف عن �لو�سعية  وما زلنا نالحظ 

�سوء  من  �أ�سكاال  وتف�سح  �الأط��ف��ال  مالين  منها  يعاين  �لتي  �ل�سعبة 

بقاع  جميع  ف�ي  لها  يتعر�سون  و�لتي  �مل�سروع  غري  و�ال�ستغالل  �ملعاملة 

�لعامل خا�سة ف�ي دول �لعامل �لثالث.

وف�ي  م��ط��ردً�،  من��وً�  ت�سهد  جن�سيًا  �الأط��ف��ال  ��ستغالل  ظاهرة  �أن  كما 

�أغلب �الأوقات تقف �ملوؤ�س�سات �مل�سئولة عن حماية �لطفل عاجزة �أمام 

ع�سابات �جلرمية، كون �الأطفال �أ�سعف �ملخلوقات و�أ�سهل �ن�سياقا وثقة 

معاملتهم  و�سوء  �إهانتهم  ف�ي  يتحرجون  ال  ما  كثري�  و�لذين  �لكبار  ف�ي 

ياأتيهم  �أن  ميكن  �لذي  �ال�ستغالل  ذلك  متعددة،  باأ�سكال  و��ستغاللهم 

رمبا من �أقرب �أقربائهم �أو من م�سغليهم �أو من كل من يفرت�ص ف�يهم 

�لتحر�ص  �سور  هي  وكثرية  و�ل�سائقن،  �خلدم  مثل  رعايتهم  م�سئولية 

�لذين  �لو�لدين  �إهمال  �ملنازل وبفعل  �ل�سافر من قبل �سائقي  �جلن�سي 

يرتكون طفال قد ال يتجاوز عمره �لثالث �سنو�ت وحيد� ب�سحبة �ل�سائق 

ونحن  نفو�سهم،  ف�ي  ملر�ص  �سده  يتو�طئون  و�لذين  �أحيانا  و�خلادمة 

�إذ جند �ل�سائق  �أثناء �ل�سو�قة،  ن�سهد �سور� كثرية و�سافرة كما ذكرت 

�أمام  �أو  �ل�سيارة  ي�سوق  وهو  �لثالثة  يتجاوز  مل  حجره  ف�ي  طفال  يجل�ص 

طفلها  ��سطحاب  من  تتحرج  �لتي  »�مل��د�م«  �نتظار  ف�ي  �ملحالت  �أح��د 

�ل�سائق  �ل�سائق..هل تعر�ص مثل هذ�  معها فترتكه تت رحمة تر�ص 

للعقاب؟ وهل تعر�ست �الأم �ملهملة للمحا�سبة..؟ فبدال من �أن ترتكه لدى 

جده �أو جدته نر�ها تف�سل �ل�سائق و�خلادمة عليهما...!

هذه  مبثل  �ل�سرطة  �إب���الغ  يتم  ال  مل��اذ�  �الآخ��ري��ن  م��ع  نتحاور  وحينما 

�أنها تتحرى  �أكرث من  �ملبلِّغ  تتهم  �أحيانا  �ل�سرطة  �مل�ساهد�ت، يجيبون: 

�سبابا  ن��رى  م��ا  كثري�  �ل��ق��ول:  ف�ي  ي�سرت�سلون  بذلك  وه��م  �حلقيقة، 

�إىل  يعيدونهم  وكيف  ياأخذونهم  �أي��ن  �إىل  ونعرف  �أطفاال  ي�سطحبون 

لالأ�سباب  �الإب��الغ  ن�ستطيع  ال  لكننا  �جلميع  من  غفلة  ف�ي  مد�ر�سهم 

�ل�سابقة.. وهنا �أ�سع هذه �لق�س�ص �حلقيقية بن يدي �مل�سئولن ل�سن 

�لقو�نن �حلا�سمة و�لر�دعة لذلك.

بال  �الإجابة  كانت  �إذ�  لدينا..؟  �ملجتمع  ب�سرطة  ي�سمى  ما  هناك  هل 

فاملفرو�ص �أن توجد وهدفها يرتكز ف�ي حماية �مل�ست�سعف�ن ومن �أمثالهم 

هوؤالء �الأطفال..!

كون  �إىل  �ل��دالئ��ل  م��ن  �لعديد  وت�سري 

من  �سحية  �أك���رب  ي�سكلون  �الأط���ف���ال 

�جل�سمية  و�العتد�ء�ت  �لعنف  �سحايا 

و�ل��ن��ف�����س��ي��ة ع��ل��ى م����ر�أى وم�����س��م��ع من 

وذويهم  مد�ر�سهم  و�إد�ر�ت  مدر�سيهم 

على  وخيمة  ع��و�ق��ب  لها  ي��ك��ون  و�ل��ت��ي 

على  وقدر�تهم  و�سلوكهم  �سخ�سيتهم 

�ملجتمع  ف�ي  و�الن��دم��اج  �أح��ي��اء  �لبقاء 

تف�سي  نالحظ  زلنا  وما  طبيعي  ب�سكل 

دون  �ملفرط  �جل�سدي  و�لعقاب  �لعنف 

معنية  موؤ�س�سة  �أي���ة  م��ن  ي��ذك��ر  ت��دخ��ل 

برعاية هوؤالء �الأطفال.

�أهمية  تاأتي  �أخرى  والأ�سباب  كله  لذلك 

وق�سايا  ح��ق��وق  و��ست�سعار  �ل��ت��وع��ي��ة 

�لطفل وهي �أكرث من �أن ت�سى، وف�ي 

حدة  �أك��رث  ي�سبح  �لفقرية  �ملجتمعات 

�تخاذ  �إىل  بالعامل  دف��ع  مما  وخطورة 

منا�سرة  �جت��اه  ف�ي  �إيجابية  خطو�ت 

�لطفل  حقوق  ل�سيانة  �لد�عية  �الأممية  �لقو�نن  و�سن  �لطفل  ق�سايا 

حلياة  �أف�سل  �سبل  تي�سري  هدفها  دولية  �تفاقية  �سمن  ب��ه،  و�لعناية 

ومتطورة  حديثة  وتعليمية  تربوية  �أ�ساليب  وفق  ن�ساأتهم  لتكون  �الأطفال 

ت�سوبها  ال  �سحية  �أج��و�ء  ف�ي  طفولته  ميار�ص  الأن  �لطفل  حاجة  تلبي 

�أ�ساليب �لرتبية �ل�سارمة، وال تتحكم ف�يها جتاوز�ت بع�ص فئات �ملجتمع 

�أو �لع�سابات �ملنظمة �أو حتى �سوء �لتعليم �لذي يلقن �الأطفال من �لعقد 

و�الأفكار �لتحذيرية �ل�سارمة، ما يحيل حياته �إىل �سعف د�ئم، ال ف�ي 

�لتح�سيل �لعلمي فقط وال ف�ي �لعالقة مع �لنا�ص، وال ف�ي مو�جهة �حلياة 

وم�سكالتها �ملتعددة.

�لطفولة  مب�ساكل  و�لتعريف  �لتوعية  �أهمية  على  دوليا  �إجماعا  ثمة  �إن 

�لربيئة �لتي تتخلى عن بر�ءتها ف�ي �سر�عها مع حياة ظاملة وقا�سية.. 

ويكرب  وتقديرهم،  �لطفل عنايتهم  يولو� حقوق  �أن  �لكبار دون  يحكمها 

�لطفل ويكرب معه �سعور عارم باال�سطهاد و�لقهر من جر�ء غياب �لعدل 

ف�ي تعامل �لكبار معه.

ومهمة �لتوعية و�لتعريف يقوم بها �أخ�سائيون لهم باع طويل ف�ي جمال 

�لوطني  �مل�ستوى  على  ت�سريعات  وفق  �لنف�ص،  وعلم  و�لتعليم  �لرتبية 

لتكون �لنتائج �أكرث جناحا و�إيجابية وتقدير� للم�ستقبل. بو�سائل �لتوعية 

و�لتعريف �ملتاحة، وهذه مهمة ال يقت�سر تنف�يذها على و�سائل �الإعالم، 

بل ت�سمل جميع منابر وو�سائل �لتوعية �الأخرى ومنها منابر خطبة �سالة 

�جلمعة، ومنها �ملو�قع و�ملدونات على �ل�سبكة �لعنكبوتية ور�سائل �لهاتف 

�لنقال، على �أن ت�ستهدف كل فئة باأ�ساليب تنا�سبها وتن�سجم مع مز�جها 

�خلا�ص، دون �ال�ستهانة بفئة �أو �لرتكيز على فئة �أخرى، وهذ� �ال�ست�سعار 

ي�سبح �أكرث �سرورة ف�ي �ملجتمعات �لفقرية و�الأقل فقرً�، مما ي�سع على 

�لدولة م�سئولية �لقيام بهذه �ملهمة من خالل �إد�ر�تها �ملعنية، كمر�كز 

جديدة  موؤ�س�سات  و�إيجاد  �لنف�سية  �ل�سحة  وموؤ�س�سات  �لطفولة  حماية 

حلماية  �الإمكانيات  بو�فر  مدعمة  وجه،  �أف�سل  على  �ملهمة  هذه  تتوىل 

�أ�ساليب  �سوء  عن  �لناجتة  �جل�سدية  �أو  �لنف�سية  �الإعاقة  من  �الأطفال 

�ملجتمع  ينتج  ال  وحتى  �الأطفال،  �سد  �ملرتكبة  �لعنف  وح��االت  �لرتبية 

جيال عاجز� عن �أد�ء و�جباته ف�ي بناء جمتمعه ووطنه و�أمته. 

�لطفل هو عماد �مل�ستقبل، وذخرية �لوطن و�سالحه ف�ي وجه �لتحديات.. 

�إنه فلذة �لكبد و�متد�د كينونة �أبويه، ورمز كربياء �أ�سرته، وما مل ين�ساأ 

قويا و�سلبا وو�ثقا من نف�سه ومن قدر�ته �خلالقة، فاإن خلال �سينتاب � 

حتما � �حلر�ك �لتنموي  �لوطني.
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الوطنيــة  اللجنــة 
تطلق محلة إعالمية 
للتعريــف حبقــوق 

اإلنسـان..

�ل�سحف  �لو�سائل  خمتلف  عرب  �إعالمية  حملة  �الإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �للجنة  �أطلقت 

و�الإذ�عة و�لتلفزيون و�النرتنت و�لهو�تف �ملحمولة، لن�سر �لوعي و�لتثقيف مببادئ حقوق 

�الإن�سان لدى كافة فئات �ملجتمع من �ملو�طنن و�ملقيمن.

هو�تفهم  عرب  ق�سرية  ر�سائل  تلقي  ف�ي   ب��د�أو�  قد  و�ملقيمن  �ملو�طنن  من  �لعديد  وكان 

ف�ي   وجاء    6626663 رقم  هاتف  مع  و�الت�سال  على حقوقهم  للتعرف  تدعوهم  �لنقالة  

ر�سالة«�للجنة �لوطنية حلقوق �الإن�سان«

عزيزي املواطن عزيزي املقيم..

 ان لك حقوقا عديدة فـي جمتمعنا يجب ان حتافظ عليها ول ت�سيعها« 

�ال�ستف�سار�ت. ع��ل��ى  ل��ل��رد  �مل��خ�����س�����ص  �ل�����س��اخ��ن  ب��ال��ه��ات��ف  �الت�����س��ال  ت��ط��ل��ب   ث���م 

�الإن�سان �سلطان ح�سن �جلمايل،  �لوطنية حلقوق  �للجنة  ف�ي  باالإنابة   �لعام  �الأمن  وقال 

��ستف�سار�ت  على  و�لرد  �الت�ساالت  لتلقي  �للجنة  ف�ي  �لقانونين  من  عدد  تكليف  مت  �نه 

�ملت�سلن و�ن �للجنة قد تلقت بالفعل عدد� من �الت�ساالت ف�ي م�ستهل �نطالق �حلملة، تعلق 

 معظمها عن �لطريقة �لتي ميكن �مل�ساركة من خاللها ف�ي �لنه�سة و�لتنمية و�لعلم و�لعمل.

�للجنة حديثا  تبنتها  �إعالمية  �إطار خطة عمل  ف�ي  تاأتي  �ن هذه �حلملة  و�أ�سار �جلمايل 

وتهدف �ىل �لتو��سل مع كافة فئات �ملجتمع و�نه �سدف و�ن جاء توقيت هذه �حلملة مع 

بد�ية �ل�سيف �إال �ن هناك �ملزيد من �حلمالت �الإعالمية  �لقادمة ف�ي هذ� �ل�ساأن لتوعية 

�حلالية  �الإعالمية  �حلملة  �ن  م�سيفا  وفعالياتها.  �للجنة  �أن�سطة  ف�ي  �جلمهور  و�إ�سر�ك 

�ست�ستمر ملدة �أ�سبوع �بتد�ءً� من يوم 2009/7/12 و�ستتبعها حمالت �أخرى ف�ي �الأ�سابيع 

�ملقبلة كما �ن �للجنة �لوطنية حلقوق �الإن�سان �سرت�سد ما �ست�سفر عنه لال�ستفادة منها 

ف�ي �حلمالت �ملقبلة �إال �أنها تتوقع نتائج �يجابية لهذه �حلملة كما تدل على ذلك موؤ�سر�تها 

�الأولية.

�سلطان ح�سن اجلمايل

تنويه اإاىل اعزائنا القراء الكرام :

حر�سا من اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان، بتقدمي كل ماهو اأف�سل  ومفيد للقارىء العزيز ، لذا تقرر ان تكون اإ�سدارات جملة 

)ال�سحيفة(   ن�سف �سنوية بدل ربع �سنوية. 
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تســـاؤالت ؟!

هل احلق فـي العمل هو من احلقوق   

املكفولة لاأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ؟

نعم ويربز هذ� �حلق كاأحد �أهم �حلقوق �لتي 

توليها ت�سريعات ذوي �الإعاقة �هتماما و��سحًا 

�إذ �أنه ي�ساعد على �سرعة �إدماج �ملعاق باملجتمع 

�لذي يعي�ص ف�يه ويبدد �سعوره بالعزلة وي�سعره 

�لقدرة على  ويك�سبه  والأ�سرته  لنف�سه  باأهميته 

�لتحكم بزمام حياته و�تخاذ قر�ر�ته، كما �أن 

جانب  من  خا�سة  باأهمية  يحظى  �حلق  هذ� 

�لدول و �حلكومات �إذ يفتح �لباب �أمام طاقاًت 

�لب�سرية  ل��ل��م��و�رد  ت�ساف  �أن  ميكن  معطلة 

للدولة كاأحد مدخالت �لتنمية من �أجل زيادة 

عجلة �الإنتاج .

على  حر�ست  �ل��دول  معظم  �أن  جند  ولذلك 

بالعمل،  ف�ي �اللتحاق  �ملعاق  �لتاأكيد على حق 

�لعمل  فر�سة  على  ح�سوله  �إمكانية  وتي�سري 

�أكد  وق��د  وق��در�ت��ه  وم��وؤه��الت��ه  تتنا�سب  �لتي 

ذوي  �الأ�سخا�ص  ح��ق  على  �لقطري  �مل�سرع 

�الإع���اق���ة ف�����ي �ل��ع��م��ل، وذل���ك مب��وج��ب �مل���ادة 

)5/2( من �لقانون رقم 2 ل�سنه 2004 ب�ساأن 

لهم �حلق  �إذ كفل  ذوي �الحتياجات �خلا�سة 

مع  تتنا�سب  عمل  فر�سة  على  �حل�سول  ف�ي 

قدر�تهم و موؤهالتهم و تاأهيلهم ف�ي �لقطاعن 

�حلكومي و�خلا�ص . كما جاء ف�ي �ملادة )3( من 

ذ�ت �لقانون م�ستنه�سًا �ملجل�ص �الأعلى ل�سوؤون 

�الأ�سرة للعمل و�لتن�سيق مع �جلهات �ملخت�سة 

�أجل توف�ري فر�ص  �ملعنية من  وجميع �جلهات 

�خلا�سة  �الحتياجات  لذوي  و�لت�سغيل  �لعمل 

ح�سب قدر�تهم و تاأهيلهم باجلهات �ملخت�سة، 

و�الأجهزة  �ل��وز�ر�ت  ف�ي  �مل�سئولن  �أل��زم  كما 

�ملوؤ�س�سات  و  و�لهيئات  �الأخ���رى،  �حلكومية 

�لعامة بتعين �ملعاقن د�خل هذه �جلهات ف�ي 

حدود ن�سبة 2% من جمموع درجات �لوظائف 

ف�يها، وذلك بناء على تر�سيح �ملجل�ص �الأعلى 

لالأ�سرة، كما �ألزم ف�ي �ملادة ) 2/5 ( من ذ�ت 

�لقانون كل �ساحب عمل ف�ي �لقطاع �خلا�ص 

فاأكرث  ع��ام��اًل  وع�����س��ري��ن  خم�سة  ي�ستخدم 

بتخ�سي�ص ذ�ت �لن�سبة �ملنوه عنها �سلفًا لذوي 

�الحتياجات �خلا�سة لتعينهم ف�يها وبحد �أدنى 

( من ذ�ت  �مل��ادة )7  ف�ي  موؤكدً�  و�حد  عامل 

�لقانون على �أنه ال يجوز باأي حال من �الأحو�ل 

حرمان ذوي �الحتياجات �خلا�سة �لذين يتم 

�أي  من  �لقانون  هذ�  الإحكام  طبقًا  ت�سغيلهم 

للعاملن  عامة  ب�سفة  مقررة  حقوق  �أو  مز�يا 

ف�ي �جلهات �لتي يعملون بها .

ذوي  الأ�سخا�ص  بحق  املق�سود  مــا 

بيئة  علي  احل�سول  فـي   الإعــاقــة 

منا�سبة؟ 

 

يق�سد بحق �ملعاق ف�ي بيئة منا�سبة هو متكينه 

�لبيئة �ملحيطة به  باأن يحيا حياة طبيعية ف�ي 

وهو  �لعادي،  �ل�سخ�ص  �ساأن  ذلك  ف�ي  �ساأنه 

من  �ملعاق  متكن  ما  �إذ�  يتحقق  �أن  ميكن  ما 

�إليه �أي  �لو�سول �إىل كل ما ي�ستطيع �أن ي�سل 

�سخ�ص عادي وذلك بتهيئة و�سائل �لنقل �لعامة 

تعليمية تتالءم مع  وتاأمن من�ساآت  و �خلا�سة 

�حلكومية  �ملباين  تهيئة  وكذلك  �حتياجاتهم 

تاأكد هذ�  وو�سائل �الت�ساالت وقد  و �خلا�سة 

�حلق مبوجب �لبند �لتا�سع من �الإعالن �لعاملي 

حلقوق �ملعاقن �ل�سادر ف�ي 1975 �إذ جاء به 

�إنه  “ �إذ �قت�ست �ل�سرورة و�سعة ف�ي موؤ�س�سة 

وظروف  �ملوؤ�س�سة  ه��ذه  بيئة  تكون  �أن  وج��ب 

بيئة  من  ي�ستطاع  ما  �أقرب  على  ف�يها  �حلياة 

ذ�ت  تاأكد  وق��د   ،“ �لعادية  �حلياة  وظ��روف 

�الإعالن �خلا�ص  �لر�بعة من  �ملادة  ف�ي  �حلق 

بحقوق �ملتخلف�ن عقليًا �ل�سادر عن �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة ف�ي 1971 .

حلقوق  �ل��دول��ي��ة  �الت��ف��اق��ي��ة  ت�سمنت  ك��م��ا 

حيز  دخلت  و�لتي  �الإع��اق��ة  ذوي  �الأ�سخا�ص 

�لتا�سعة  �مل��ادة  ف�ي   2008 مايو   3 ف�ي  �لنفاذ 

�لو�سول  �إمكانية  ت�سهيل  على  �لتاأكيد  منها 

�لدول  �ألزمت  حيث  �خلا�سة  �حلاجات  لذوي 

�إمكانية  تكفل  �لتي  �ملنا�سبة  �لتد�بري  باتخاذ 

قدم  على  �الإع��اق��ة  ذوي  �الأ���س��خ��ا���ص  و���س��ول 

�مل�ساو�ة مع غريهم �إىل �لبيئة �ملادية �ملحيطة 

وو�سائل �لنقل و �ملعلومات و �الت�ساالت .

تامني  و  العامة  ــن  ــاك الأم موائمة 

الت�سريعات  فـي  املعاقني  تنقات 

القطرية .

بتاأمن  �لقطري  �مل�سرع  �هتمام  ظهر  وق��د 

باملادة  ورد  ما  للمعاقن من خالل  هذ� �حلق 

) 8،7،3/2(م�����ن �ل��ق��ان��ون �ل��ق��ط��ري رق��م 2 

ب�ساأن ذوي �الحتياجات �خلا�سة   2004 ل�سنه 

ف�ي �حل�سول على  �أحقيتهم  �لتاأكيد على  من 

�ملعد�ت  و  �لنقل  وو�سائل  �الأجهزة  و  �الأدو�ت 

�لتي ت�ساعدهم على �حلركة و �لتنقل وكذلك 

و  �حل��رك��ة  لهم  يكفل  م�سكن  ف�ي  �أحقيتهم 

�ملر�فق  تاأمن  و  �سالمة،  و  ب��اأم��ان  �لتنقل 

�خلا�سة بهم ف�ي �الأماكن �لعامة .

ذوي  الأ�سخا�ص  بحق  املق�سود  مــا 

الإعاقة فـي  احل�سول علي امل�ساعدة 

القانونية؟

 

�ملعوقن  �ل��ع��امل��ي حل��ق��وق  �الإع�����الن  ح��ر���ص 

على   1975 ف�ي  �ملتحدة  �الأمم  عن  �ل�سادر 

ما  على  منه  ع�سر  �حلادي  �لبند  ف�ي  �لتاأكيد 

حقه  من  للمعاق  �لت�سريعات  توفره  �أن  يجب 

ذوي  م��ن  قانونية  مب�ساعدة  �الإ�ستعانه  ف�ي 

�الخت�سا�ص حن يتبن �أن مثل هذه �مل�ساعدة 

ال غنى عنها حلماية �سخ�سه و ماله . . . كما 

يتبع ف�ي  �أن  �الإع��الن على ما يجب  �سدد هذ� 

�أو  �ملعاقن  من  ق�سائية  دعاوى  �إقامة  �أح��و�ل 

�لقانونية  �الإج��ر�ء�ت  �إتباع  يتعن  �إذ  �سدهم، 

كما  �لعقلية  و  �جل�سدية  حالتهم  تر�عي  �لتي 

�الأ�سخا�ص  حلقوق  �لدولية  �التفاقية  �أك��دت 

ذوي �الإعاقة ف�ي مادتها �لثانية ع�سر و �لثالثة 

ع�سر على ذ�ت �ملعنى .

ف�ي �حل�سول  �الإعاقة  �أن حق ذوي  و�ملالحظ 

�أح��و�ل  ف�ي  يظهر  �لقانونية  �مل�ساعدة  على 

�الإر�دة  ع��ن  �لتعبري  على  ق��در�ت��ه��م  �ن��ع��د�م 

مبا�سرة  ي�ستطيعون  ال  بحيث  �سليمًا،  تعبريً� 

بع�ص �الأعمال �ملادية �أو �لت�سرفات �لقانونية 

�خل��ا���س��ة ب��ه��م دون م�����س��اع��دة �ل��غ��ري، ول��ذ� 

تر�ص �لت�سريعات على و�سع �ل�سو�بط �لتي 

تكفل رعاية هوؤالء �الأ�سخا�ص حتى ال تتعر�ص 

حقوقهم لل�سياع، وقد حر�ص �مل�سرع �لقطري 

�أح��و�ل  ف�ي  �لقانونية  �مل�ساعدة  �إق���ر�ر  على 

حر�سه  عن  ف�ساًل  �أنو�عها  مبختلف  �الإعاقة 

على تناول �الإجر�ء�ت �لقانونية �لو�جبة �الإتباع 

ف�ي �حلاالت �لتي ال ي�ستطيع من خاللها �ملعاق 

تلك  �أو  �ملدنية،  �أو  �ل�سيا�سية  ممار�سة حقوقه 

�إبد�ء  �ملتبعة عن عدم متكنه من  �الإج��ر�ء�ت 

ر�أيه و�لدفاع عن حقوقه �أمام جهات �لق�ساء.
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ر�سالة اإىل : اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان

الدوحة – قطر

�لتاريخ :        /        /         

رقم �الإي�سال :         

التــــــــــمــــــــــا�ص
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�ال�سم ...................................................................................................................................................................  �جلن�سية ................................................................................................................
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)                ( )�أ( �سحية �النتهاك �أو �النتهاكات �ملبينة �أدناه   

)                ( )ب( ممثل معن/ وكيل ق�سائي لل�سحية )�ل�سحايا(  

)               ( )ج( �أية �سفة �أخرى      

ف�ي حالة و�سع عالمة على �خلانة )ج( ينبغي ملقدم �لر�سالة �أن يو�سح
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...........................................................................................................................................
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