
منذ �إن�سائها باملر�سوم �لأمريي رقم ) 38( ل�سنة 2002 �سعت �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�سان �إىل حتقيق ر�ؤية 

�ساحب �ل�سمو/ �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري �لبالد �ملفدى �لر�مية �إىل �أن جتعل من د�لة قطر منار� 

حلقوق �لإن�سان يف �ملنطقة �يف �لعامل �حملت على عاتقها هم �لدفاع عن حقوق �لإن�سان �حرياته منطلقة 

�لأ�س�س  لرت�سم  �ملتحدة  �لأمم  ��سعتها  �لتي  باري�س  �مبادئ  �لإ�سالمي �حلنيف  �لدين  تعاليم  ذلك  من  يف 

�لرئي�سية �لو�جب �تباعها على جميع منظمات حقوق �لإن�سان �لوطنية �قد حددت لنف�سها �لأهد�ف �لتالية :

1ـ تعزيز �حماية حقوق �لإن�سان ��حلريات �لأ�سا�سية.

�ل�سلة  ذ�ت  �لد�لية  �ملو�ثيق  �كافة  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  من  �مل�ستمدة  �لإن�سان  حقوق  ثقافة  �ن�سر  �إثر�ء  2ـ 

بحقوق �لإن�سان.

3ـ �لعمل على تفعيل �ترقية كافة �حلقوق ��حلريات �ملن�سو�س عليها يف �لد�ستور �لقطري �لد�ئم.

4ــ �إز�لة كافة �لنتهاكات �لتي قد يتعر�س لها �لأ�سخا�س �خلا�سعون للولية �لقانونية لد�لة قطر.

5ــ تنمية �لعالقات ��سور �لتعا�ن بني �للجنة �كافة �ملنظمات �لد�لية ��لإقليمية ��ملحلية �سو�ء �حلكومية �أ� 

غري �حلكومية.

�ل�سبع  �ل�سنو�ت  خالل  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �للجنة  �أقامت  �جل�سام  �لأهــد�ف  تلك  حتقيق  �سبيل  �يف 

�ملا�سية �لعديد من �للقاء�ت ��لند��ت ��لد�ر�ت �لتدريبية  ��ر�س �لعمل لتوعية �ملو�طنني ��ملقيمني بحقوقهم 

���جباتهم تنا�لت ق�سايا من قبيل

�ل�سريعة  يف  �لأيتام  »حقوق  �لعربية«  �لــد�ل  يف  �ملعا�سر  ��حلقوقي  �ل�سيا�سي  �خلطاب  يف  �لإن�سان  »حقوق 

�لإ�سالمية ��ملو�ثيق �لد�لية« »حرية �لر�أي �لو�قع ��لقانون« حقوق �ملعاقني بني �لو�قع ��ملجتمع «

كما ��ست�سافت عدد� من �ملوؤمتر�ت �لعاملية �ملعنية بحقوق �لإن�سان منها :

�لعربي �لعامل  �لإن�سان يف  �لوطنية حلقوق  للموؤ�س�سات  �لثاين  • �ملوؤمتر 
�لعربي �لوطن  �ل�سيا�سي يف  �لإ�سالح   � للدميقر�طيات  �لثاين  • �ملوؤمتر 

�لإن�سان �لأ�ل حلقوق  �لعربي  • �ملوؤمتر 
�لإن�سانية �لكر�مة  • موؤمتر حماية 

�ملر�أة �لأ�ربي حول حقوق  �لعربي  • ملتقى �حلو�ر 

كما قامت بطباعة �ملو�ثيق �لد�لية �ملعنية بحقوق �لإن�سان باللغتني �لعربية ��لإنكليزية ��أ�سدرت �لعديد من 

�لن�سر�ت ��لكتيبات �لإر�سادية لتعريف �لعمال بحقوقهم �بلغات خمتلفة

معنية  �عاملية  عربية  منظمات  مع  �لتفاقيات  من  �لعديد  �للجنة  عقدت  �خلرب�ت  �تبادل  �إطار�لتعا�ن  �يف 

بحقوق �لإن�سان.

�هذ� يدل على �أن �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�سان قد قطعت �أ�سو�طا متقدمة يف �سبيل حتقيق �أهد�فها �هي 

ما�سية يف حتقيق ر�سالة تعزيز �حماية حقوق �لإن�سان ��حلريات �لأ�سا�سية.

مرمي بنت عبد اهلل العطية 

مديـر التحريـر 

كلمة   التحـــرير

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
     سبعة أعوام من العطاء
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اإلنســانية  الكـرامة  نـدوة 
حق  بتـــعزيز  توصي 
المحتلة باألراضي  التعليم 

تحظى  المرأة  حقوق 
فـي  الكاملة  بالرعاية 
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س رؤى اللجنة
س بالضرورة تعك

المقاالت واألبحاث الواردة فـي المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولي
تنويه !؟

المالكي: نور 
والجنسية  األسرة  قانونا 
التشــريعـات  أولويـات  من 
تعديلهـــا الواجـــب 

القرار «   برنامج » لكم 
حقوق  على  الضوء  يســلط 
فـي قطر اإلنسان 

 قطر رائدة فـي مجال 
والتعاون  اإلنســان  حقـوق 

ممتاز القطري  الفرنسي 
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ترجمة لر�ؤية �سمو ال�سيخة موزة بنت نا�سر امل�سند جلهة »قد�سية التعليم« التي 

طرحتها يف خطابها الذي األقته اأمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة، ت�سدر بند 

»تعزي��ز احل��ق يف التعليم« التو�سي��ات التي خرجت بها الن��د�ة الإقليمية حول 

»حماي��ة الكرام��ة الإن�ساني��ة«، اإىل جانب بنود اأخ��رى مكملة ملب��داأ »احلماية« 

ك�س��ر�رة تعزيز مفاهيم حماي��ة الكرامة الإن�سانية يف مناه��ج التعليم، اإ�سافة 

اإىل »ع��دم ا�ستغ��لل �سيا�س��ات حمارب��ة الإرهاب لمته��ان الكرام��ة الإن�سانية«، 

��س��ول اإىل �سر�رة ت�سم��ن التقرير ال�سادر عن الند�ة بن��دًا يتعلق ب� »حماية 

املدنين يف الأرا�سي العربية املحتلة«.

وتشيد بجهود الشيخة موزة
في مـيدان حقـوق اإلنسـان   

نـدوة الكـرامة الإن�ضــانية تو�ضي بتـــعزيز حق التعليم بالأرا�ضي املحتلة 

ال�سيخة موزة ت�سهد افتتاح الند�ة 
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 13 �ملــذكــورة جــاءت من �سمن  �لأربــعــة  �لبنود 

�خلتامي  �لــبــيــان  ت�سمنها  مبدئية«  »تو�سية 

�فتتحتها  �لتي  �لإقليمية  �لند�ة  عن  �ل�سادر 

��إن  �مل�سند،    نا�سر  بنت  مــوزة  �ل�سيخة  �سمو 

عاملية  حمكمة  »�إن�ساء  مو�سوع  �إىل  تتطرق  مل 

ــني �أبـــرز  حلــقــوق �لإنــ�ــســان« �لـــذي كـــان مــن ب

�لعنا�ين �لتي طرحت للدر�س خالل �ملناق�سات 

�ملكثفة �لتي �سهدها �مللتقى.

�لد�حة على  للظاهر، �مل يقت�سر د�ر  �خالفا 

��ست�سافة �تنظيم �لند�ة �لإقليمية، ل�سيما يف 

لتقرير«  بـ«�لرت�يج  نا�سدتها  �لتي  �لدعو�ت  ظل 

حماية �لكر�مة �لإن�سانية« ��لتو�سيات �ل�سادرة 

عنه يف د�ل �ملنطقة، ناهيك عن �نتهاز فر�سة 

حتول �لعا�سمة �لقطرية �إىل مركز للموؤمتر�ت 

�جلهات  �أجــنــدة  على  �ملــذكــور  �ملــلــف  »فيبقى 

�ملعنية يف �لد�ل �لعربية ��خلليجية«.

�سمو  جــانــب  �إىل  �لفتتاحية  �جلل�سة  ح�سر 

��مل�سوؤ�لني  �لــــوزر�ء  مــن  عــدد  مــوزة  �ل�سيخة 

�ل�سلك  �أعــ�ــســاء  �إىل  �إ�ــســافــة  ــقــطــريــني،  �ل

�ممثلي  �عــرب  د�لــيــني  �خـــرب�ء  �لدبلوما�سي 

جمال  يف  ��لنا�سطني  �ملدين  �ملجتمع  منظمات 

حقوق �لإن�سان. 

�حلكومة  من  مببادرة  �ملقدم  �ملرحلي  �لتقرير 

�لــ�ــســويــ�ــســريــة ��خلـــا�ـــس بـــ«حــمــايــة �لــكــر�مــة 

�لإن�سانية« ��سع بني �أيدي �مل�ساركني يف �لند�ة 

تقدمي  بغية  �لعربية  للمنطقة  خ�س�ست  �لتي 

حاجات  يعك�س  مبا  �لإطــار  هــذ�  يف  تو�سياتها 

ــيــم بــعــدمــا متت  �مــتــطــلــبــات جمــتــمــعــات �لإقــل

مناق�سته يف مناطق �إقليمية �أخرى.

�لتي ر�سمت  �لفتتاحية  �سارك يف �جلل�سة  �قد 

من  كــل  ��أهــد�فــهــا  �لرئي�سة  ــنــد�ة  �ل خــطــوط 

�ل�سابق  ــان  ــ�ــس �لإن �لــ�ــســامــي حلــقــوق  �ملــفــو�ــس 

�حلكومة  �رئي�س  ر�بن�سون،  مــاري  �لــدكــتــورة 

�للبنانية �ل�سابق، �لدكتور �سليم �حل�س، �إ�سافة 

�لبان،  �ليمنية هدى  �لإن�سان  �زيرة حقوق  �إىل 

�رئي�س �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�سان �لدكتور 

علي بن �سميخ �ملري.

الهوة بن احلكومات �ال�سعوب

لــلــدكــتــورة. �فــقــا  يتمثل  �لــنــد�ة  ــهــدف مــن  �ل

�ملتعلقة  �ملعا�سرة  �لتحديات  بطرح  ر�بن�سون 

ملمو�سة  �قــرت�حــات  �تــقــدمي  �لإنــ�ــســان  بحقوق 

ب�سبب  �ملاليني  كر�مة  �نتهاك  ظل  »يف  حيالها 

��لقمع  ��لفقر  ��لف�ساد  �لفعال  غــري  �حلكم 

�لوطني  �حلـــو�ر  دعــم  �إىل  �إ�سافة  ��حلـــرب«، 

حقوق  حـــول  م�سرتكة  �أجــنــدة  �إىل  لــلــو�ــســول 

حتديات  يو�جه  �لعامل  ��أن  »ل�سيما  �لإن�سان، 

بالق�سايا  تتاأثر  �لإن�سان  حقوق  معايري  جتعل 

على  عينه  �ل�سياق  يف  م�سددة  حوله«،  من  �لتي 

�ستناق�س  �لتي  �لهادفة  �لإقليمية  �لند�ة  �أهمية 

�لتي  �لإن�سانية«  �لكر�مة  »حماية  �ثيقة  م�سودة 

�أعدتها جلنة �خلرب�ء �لد�ليني، مب�ساركة فريق 

�حلكومة  طلب  على  بناًء  �لبارزة  �ل�سخ�سيات 

�لــر�يــج  حكومتي  مــن  ــدعــم  �ب �ل�سوي�سرية 

��لنم�سا.

تقرير  �نطالقة  منذ  �أنه  د.ر�بن�سون  ��أ��سحت 

مت   2008 عام  �لكر�مة«  »حماية  �أعمال  جد�ل 

طرحه يف عدد من �لقار�ت ��لد�ل، »لي�س فقط 

بهدف جمع �لتو�سيالر��بط ��لتعهد�ت �لد�لية 

حلماية كر�مة �لإن�سان«.

جــد�ل  �إليها  تطرق  رئي�سية  مو��سيع  ثمانية 

ــد�ة، �فــقــا لــد.ر�بــنــ�ــســون، بـــدء� بـ  ــن �أعــمــال �ل

يف  يعتمد  حيث  »�لوقاية«   � �لب�سرية«  »�لكر�مة 

ثم  �لوطنية،  �لأنظمة  فعالية  على  �لإطــار  هذ� 

 9 �أكــر من  »�لحــتــجــاز« ل�سيما يف ظل �جــود 

ماليني حمتجز ��سجني يعي�سون يف ظر�ف غري 

من  منهم  عدد  يحتجز  حيث  مهينة،  �إن�سانية 

د�ن �أ�سباب كافية �أ� ب�سورة �حتياطية لفرت�ت 

على  توؤثر  �لتي  »�لهجرة«  �إىل  �إ�سافة  طويلة، 

�لد�ل �لفقرية، »�تبد� �حلاجة يف هذ� �ل�سياق 

�إىل �سر�رة �لعمل لإيجاد �سيا�سة تدعم حقوق 

�لفقر�ء  مل�ساعدة  �لعمل  نظام  �تو�سيع  �لعمال 

�لعمل  �أربـــاب  بــني  ر�سيد  �قت�سادي  �إطـــار  يف 

��لعمال.

نـدوة الكـرامة الإن�ضــانية تو�ضي بتـــعزيز حق التعليم بالأرا�ضي املحتلة 

دع�������وة ق��ط��ر 

ل����ت���������ص����ب����ح 

�����ص����دي����ق����ة 

حماية  مل�صروع 

ال������ك������رام������ة 

الإن�ص����������انية

م�ساعد �زير اخلارجية �رئي�سة جامعة قطر من اأبرز احلا�سرين
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فهم  �سر�رة  �إىل  يدعو  �لتقرير  �أن  �إىل  ر�بن�سون  د.  ��أ�سارت 

حقوق �ملو�طنني غري �مل�سجلني »معد�مي �جلن�سية« �أ� »�لبد�ن« 

ل�سيما ��أنهم ل يتمتعون بحق �ملطالبة باأي جن�سية �أ� �لنتخاب 

�أ� �لت�سويت. �أما �ملو�سوع �خلام�س فيتمثل بـاحلق يف �ل�سحة، 

ناهيك عن �حلق يف �ل�سكن حيث �سيتم �لرتكيز يف هذ� �لإطار 

على حرمان �ملاليني من �حل�سول على م�سكن �غذ�ء مالئمني، 

خ�سو�سا ��أن هناك مليار �سخ�س ل يح�سلون على مياه نظيفة 

لل�سرب، ��سول �إىل مو�سوعي »تغري �ملناخ«، � »حقوق �لإن�سان« 

�إيجاد  �سر�رة  على  �ملــذكــورة  �جلزئية  يف  �لتقرير  ركــز  حيث 

�سيا�سات توؤكد على حقوق �لرجل ��ملر�أة ب�سورة مت�سا�ية.

ي�سكل  �لإن�سانية  �لكر�مة  مبد�أ  �أن  د.ر�بن�سون  �أكدت  �قت  �يف 

�إطار� يعزز حقوق �لإن�سان يف �لد�ل كافة، لفتت �إىل �أن �لتقرير 

مو�سع �لنقا�س �سريكز على ثالثة عنا�ين مهمة تتمثل بحماية 

حلقوق  عاملية  حمكمة  �إن�ساء  �إىل  ��سول  ��لوقاية،  �لكر�مة، 

�جود  ظل  يف  تتحقق  �أن  للوقاية  ميكن  »ل  �قالت:  �لإن�سان«. 

جديدة  �إ�سرت�تيجيات  فر�س  يجب  �لذلك  كفوؤة،  غري  �أنظمة 

لبناء موؤ�س�سات ذ�ت كفاءة عالية يف هذ� �لإطار تركز على نظام 

»لقد دعت جلنة  ��أ�سافت  للمو�طنني حقوقهم«.  ي�سمن  عاملي 

�خلرب�ء �إىل �إن�ساء حمكمة عاملية حلقوق �لإن�سان تعنى باإخ�ساع 

عدد من �جلهات �إىل مزيد من �مل�ساءلة فيما يتعلق بانتهاكات 

حقوق �لإن�سان ف�ساًل عن تاأ�سي�س �سند�ق عاملي جديد لتمويل 

�لأنظمة �لوطنية �ملعنية بحماية حقوق �لإن�سان«.

احلرية يف الد�ل العربية

»�حلــريــة  ــو�ن  عــن حملت  �لــتــي  د.�حلـــ�ـــس  كلمة 

كر�مة  �رتــبــاط  مــبــد�أ  مــن  �نطلقت  ��لــكــر�مــة« 

ــقــالل يف  ــت ــس �لإنـــ�ـــســـان بــكــنــف �حلـــريـــة ��ل�

�لي�ست  ن�سبية  �حلرية  �أن  موؤكد�  �طنه، 

�أن لها حد�د� ير�سمها  مطلقة »مبعنى 

�ملجتمع،  يف  ــون  ــان ــق ��ل �لــنــظــام 

متــامــا كــمــا لــلــكــر�مــة حــد�د 

خط  جتا�ز  بعدم  تق�سي 

كــــر�مــــة �لآخــــريــــن 

ــمــع«،  �ملــجــت يف 

يف  لي�سدد 

�لـــ�ـــســـيـــاق 

لالنتهاك  »معر�سة  كر�متها  �بالتايل  �ل�سعوب  حرية  �أن  عينه 

�أي�سا يف حال تعار�سها �م�سالح �لكبار �لو كانت �آنية �ظرفية«.

�أنها  تــدرك  �لكربى  ــد�ل  �ل كانت  �إذ�  عما  د.�حل�س  �ت�ساءل 

م�سوؤ�لة يف حالت كثرية عن �لفتئات غري �مل�سر�ع على كر�مة 

�لإن�سان يف د�ل �لعامل. �قال: »�إن �لد�ل �لكربى �يف مقدمتها 

�لوليات �ملتحدة �ر��سيا ��لحتاد �لأ�ر�بي ل تتورع عن �لعتد�ء 

هي  �إذ  بالنمو،  �لآخـــذة  �لــعــامل  د�ل  يف  �لإنــ�ــســان  كــر�مــة  على 

حتقيقا  معينة  �سيا�سات  بفر�س  �لد�ل  تلك  ��ستقالل  من  تنال 

مل�ساحلها �ل�سيقة«.

�يف �لإطار نف�سه قدم د.�حل�س ��سفا لو�قع �حلرية يف �لد�ل 

�حلرية  للمو�طن  حتفظ  د�لــة  �ملــرء  يجد  قلما  »حيث  �لعربية 

�لتحرك �سمن حد�د  �أ�  �لكالم  �أ�  �لعمل  �أ�  �لعي�س  �لكاملة يف 

�لكبري  �لتفا�ت  �إىل  لفتا  بــهــا«،  �ملعمول  ��لــقــو�نــني  �لأنظمة 

�ملوجود بني �أنظمة �لد�ل �لعربية لناحية �خليار�ت �لتي ترتكها 

للمو�طن.

د.�حل�س كان ���سحا يف كلمته جلهة �سر�رة تطوير �ملمار�سات 

كر�مة  على  �حفاظا  للحرية  ترجمة  �ل�سحيحة  �لدميقر�طية 

�سحة  على  بعيد  حد  �إىل  تتوقف  �لنظام  »فدميقر�طية  �لفرد، 

نظام �لتمثيل �ل�سعبي �على م�ستوى �لوعي �لوطني �لذي يتمتع 

�لذي ينعم بال�ستقر�ر  ��أ�ساف »�ملجتمع  �ل�سعب �قياد�ته«.  به 

دميقر�طية  ممار�سة  كنف  يف  �حلرية  باأق�سى  يتمتع  �لذي  هو 

�سليمة«.

لد.�حل�س  �فقا  فتتمثل  �لنتخابي  �لنظام  تنمية  �سبل  �أمــا 

�لنظام  تطوير  ثم  �لنتخاب،  عمليات  على  �ملجتمع  برت�ي�س 

��سالمتها،  �لعملية  نز�هة  يحفظ  �لذي  �لوجه  على  �لنتخابي 

�إ�سافة �إىل تطوير �آليات �مل�ساءلة ��ملحا�سبة بدء� بالتز�م مبد�أ 

�لف�سل بني �ل�سلطات �لت�سريعية ��لتنفيذية ��لق�سائية، ��سول 

فاعلة  �أد�ة  منه  يجعل  نحو  على  �لإعالمي  �لقطاع  تنمية  �إىل 

للم�ساءلة ��ملحا�سبة على �سعيد �لر�أي �لعام.

كرامة الإن�سان يف الإ�سلم

مناق�سة ق�سية حماية �لكر�مة �لإن�سانية مل تعد بالن�سبة لد.هدى 

�لبان �زيرة حقوق �لن�سان �ليمنية، مهمة د�لة بعينها »بل هي 

��ستثناء  د�ن  من  �لد�لية  �لأ�سرة  تتقا�سمها  م�سرتكة  م�سوؤ�لية 

حلقوق  �أعمال  جــد�ل  �لكر�مة:  »حماية  عنو�ن  ميثل  �أن  �آملة 

��لوقوف  �ملا�سي  در��ــس  ملر�جعة  �سادقة  �نطالقة  �لإن�سان«، 

على حتديات �حلا�سر يف جمال �حلقوق ��حلريات ل�ست�سر�ف 

�آفاق خالقة للم�ستقبل. �قالت »�إن مبد�أ تكامل حقوق �لإن�سان 

�عدم قابليتها للتجزئة يت�سم بطابع مزد�ج، فهو يرجع من جهة 

�حلقوق ��حلريات �لعامة كلها �إىل م�سدر ��حد �هو »�لكر�مة 

قا�سما  باعتباره  ��لتنوع  للتعدد  مبد�أ  �أي�سا  ليكون   ،« �لإن�سانية 

م�سرتكا لكل حقوق �لإن�سان«. ��أ�سافت »�إذ� كان �لقرن �لع�سر�ن 

��حلـــر�ب  ــدمــار  ��ل �لفقر  مــن  ثقيلة  تــركــة  �لــعــامل  �أ�رث  قــد 

�م�سائرهم،  �حرياتهم  �لنا�س  حلقوق  �ل�سارخة  ��لنتهاكات 

�أزمــات  �لبز�غ  منذ  د�سن  قد  ��لع�سرين  �حلــادي  �لقرن  فــاإن 

�لإرهــاب  مناخات  ��أ�ــســاع  ��جتماعية،  ��سيا�سية  �قت�سادية 

��لتعايل، فكانت �سببا يف ح�سد �أر��ح ماليني �ل�سحايا، يف ظل 

عوملة جاحمة ل تقيم لالإن�سان �ل لكر�مته �أي �زن �أ� �عتبار«، 

باأي حال  �لإن�سانية قيمة فريدة ل يجوز  �لكر�مة  �أن  �إىل  لفتة 

�فق �ل�سريعة �لإ�سالمية ��سرعة حقوق �لإن�سان �لعاملية �نتهاك 

حرمتها �أ� �حتقارها مهما كانت �لأ�سباب ��ملربر�ت.

على  خاللها  ركــزت  مقاربة  د.�لبان  قدمت  عينه  �ل�سياق  �يف 

»فكر�مة  �لإن�سانية،  �لكر�مة  مو�سوع  يف  �لإ�سالم  نظر  �جهة 

باحرت�م  �حتظى  مرموقا  مركز�  �لإ�ــســالم  يف  حتتل  �لإن�سان 

�جتماعيا  ��جبا  �لعد�لة  �لإ�سالم  �عترب  فقد  كبرية،  �قد��سة 

�أن �لقر�آن �لكرمي قد  �أخالقيا �معنويا«، م�سددة على  ��لتز�ما 

�أ�رد حتذير�ت كثرية من �رتكاب �لظلم ��ل�سطهاد ��لتعذيب 

بحق �لإن�سان.

جهود �ساحبة ال�سمو

�ملري  �سميخ  بن  علي  لد.  �فقا  تنطلق  �لإقليمية  �لند�ة  �أهمية 

�لإن�سان  �لد�يل حلقوق  للقانون  �لتقليدي  �لنهج  كون  ��قع  من 

�لإن�سان،  �لفعلية حلقوق  �لتهديد�ت  للحماية من  يعد كافيا  مل 

�تغطية �لفجوة بني �لتز�مات �لد�ل ��لتنفيذ ��سط �مل�ستجد�ت 

��ملتغري�ت �لعاملية على �ل�ساحة �لد�لية.

�قال: »�إن ��ستقر�ء �لو�قع �لد�يل �ملعا�سر �ل�سيما ��قع �ملنطقة 

�لعربية ��ل�سرق �لأ��سط يك�سف عن �حلاجة �إىل �إيالء �ملجتمع 

�جلماعية،  للحقوق  ��لــرعــايــة  �لهــتــمــام  مــن  مــزيــد�  �لـــد�يل 

�ل�سيادة  �يف  م�سريها  تقرير  يف  �ل�سعوب  حق  جلهة  �ل�سيما 

�ل�سيخة  �سمو  بجهود  د.�ملري  ��أ�ساد  �لطبيعية«.  مو�ردها  على 

موزة بنت نا�سر �مل�سند �لو�فرة يف ميد�ن حقوق �لإن�سان »��لتي 

تعك�س فكر� ثاقبا م�ستنري� �ر�ؤى ح�سارية بناءة، ��لتي كان من 

بينها ما �أكدت عليه �سموها بكلمتها �لتي �ألقتها يف مقر �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة بند�تها �ملنعقدة ب�ساأن �حرت�م �حلق يف 

�لتعليم يف �أ�قات �لنز�عات ��لأزمات، حينما ذكرت �أن »�لتعليم 
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�ت�سالح  �ل�سعوب  لتقارب  �لأمــثــل  �ل�سبيل  �هــو  مقد�س،  حق 

�لأمر  ��قع  �لتعليم هو يف  �أن تهديد �حلق يف  �حل�سار�ت، كما 

جد�ر عازل يحول بيننا �بني حتقيق �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية 

خا�سة يف جمال �لتعليم«، 

يف جل�سة الإعلن عن التو�سيات:

دعوة قطر لت�سبح �سديقة مل�سر�ع حماية 

الكرامة الإن�سانية

لتكون  قطر  د�لة  �لإقليمية  �لند�ة  نا�سدت  �أعمالها  ختام  �يف 

للتقرير  فــرت�ج  �لإن�سانية«،  �لكر�مة  »حماية  مل�سر�ع  �سديقة 

�لد�حة  »فتتحول  �لإقليمية،  �لند�ة  عن  �ل�سادرة  ��لتو�سيات 

��لكر�مة  عموما  �لإن�سان  حقوق  مفاهيم  من  تعمق  منارة  �إىل 

�لإن�سانية ب�سكل خا�س«.

�ل�سامي  �ملفو�س  من  كل  ل�سان  على  جاءت  �ملذكورة  �لدعو�ت 

ماري  �لدكتورة  �ملتحدة،  �لأمم  يف  �لإن�سان  حلقوق  �ل�سابق 

ر�بن�سون، �إ�سافة �إىل �ملمثل �لعربي �لوحيد يف جلنة �ل�سخ�سيات 

�لدين  �سعد  �لدكتور  �لتقرير،  ��سع  يف  �أ�سهمت  �لتي  �لبارزة 

�إبر�هيم، �لذي �قرتح �أن تقوم �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�سان 

�لرت�يج  مبتابعة  �لإعــالم  حلرية  �لد�حة  مركز  مع  بالتعا�ن 

للتو�سيات بالتن�سيق مع �للجنة �خلا�سة يف جنيف.

�إبر�هيم ر�أى �سر�رة يف �نتهاز فر�سة حتول �لد�حة �إىل مركز 

للموؤمتر�ت ��لن�ساطات ليبقى ملف »حماية �لكر�مة �لإن�سانية« 

��خلليجية،  �لعربية  �لـــد�ل  يف  �ملعنية  �جلــهــات  �أجــنــدة  على 

»فت�سبح �لد�حة منارة تعمق من مفاهيم حقوق �لإن�سان عموما 

��لكر�مة �لإن�سانية ب�سكل خا�س«.

�أما د. ر�بن�سون �لتي �أكدت �أن �لتو�سيات �ل�سادرة »لي�ست نهاية 

جهة  من  قطر  د�لة  فنا�سدت  بد�يتها«،  �إمنا  �لقائمة  �مل�ساعي 

مبتابعة �لذكرى �لـ 60 ل�سد�ر �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان، 

»حماية  مل�سر�ع  �سديقة  لتكون  �أخـــرى؛  ناحية  مــن  لتدعوها 

�لكر�مة �لإن�سانية« يف �ملنطقة، »فرت�ج للتقرير �تو�سياته �لتي 

تتالءم مع �لعامل �لعربي بالتعا�ن مع �لد�ل �لعربية ل �سيما ��أن 

�لتو�سيات �ملذكورة جاءت نتيجة مناق�سات تعك�س ��قعه«.

�لإن�سان،  حلقوق  �لوطنية  �للجنة  رئي�س  حر�س  ناحيته  من 

�لدكتور علي بن �سميخ �ملري �لذي قام بتال�ة �لتو�سيات على 

�ملناق�سات،  �قت  ل�سيق  »مبدئية«  �لتو�سيات  كون  �إىل  �لإ�سارة 

متمنيا ��ستمر�ر �لتو��سل بني منظمات �ملجتمع �ملدين ��للجنة 

�لوطنية لالأخذ بالآر�ء حول �لتقرير. 

»�مل�ساكل  �لتالية:  هي  بنود   8 �لتقرير  يت�سمن  للبيان  ��فقا 

��لتحديات، حماية �لكر�مة، نهج �لقرن �لو�حد ��لع�سرين، ثم 

�لتحرر من �لفاقة ��لق�ساء على �لفقر، �إ�سافة �إىل �لتحرر من 

�لتنفيذ،  �لفجوة يف  ناهيك عن معاجلة  �ملناخ،  �خلوف، �تغري 

��سول �إىل �لتو�سيات«. 

�أما �ملقرتحات �لتي �سدرت عن �مل�ساركني �فقا للبيان �خلتامي، 

فتتمثل يف �لتايل: 

�أحد  باعتباره  �لتعليم  يف  �حلق  تعزيز  على  �لرتكيز  • �سر�رة 
�أي  ��أن  �لإن�سانية  �لكر�مة  لحـــرت�م  �لأ�سا�سية  �ملكونات 

حقوق  مقومات  لكل  تعطيل  مبثابة  هو  �حلــق  لهذ�  �نتهاك 

�لإن�سان.

مناهج  يف  �لإن�سانية  �لكر�مة  حماية  مفاهيم  تعزيز  • �سر�رة 
�لتعليم مبختلف مر�حله.

• �سر�رة ت�سمني �لوثيقة بندَ� يتعلق بانتهاكات حقوق �لإن�سان 
�لعربية  �لأر��سي  يف  �ملدنيني  �حماية  �لإن�سانية  ��لكر�مة 

�ملحتلة.

�لد�لية  �لعالقات  يف  مبكيالني  �لكيل  عن  �لناأي  �سر�رة   •
�حماية حقوق �لإن�سان؛ حفظًا للكر�مة �لإن�سانية.

لمتهان  �لإرهـــاب  حمــاربــة  �سيا�سات  ت�ستغل  �أل  �ــســر�رة   •
�لكر�مة �لإن�سانية.

�لعام؛  �ل�ساأن  �تدبري  �ل�سيا�سية  �مل�ساركة  تو�سيع  �سر�رة   •
�ل�ستبد�د  مظاهر  كل  عن  ��لناأي  �لإن�سانية  للكر�مة  حفظًا 

��لت�سلط.

�لب�سري  �لكائن  �حماية  �جل�سدية  �لكر�مة  تعزيز  �سر�رة   •
من كل مظاهر �لتعذيب ��لجتار بالأع�ساء.

�جلن�سية  �عــدميــي  �لالجئني  بحماية  �لنهو�س  �ــســر�رة   •
��ملهاجرين ��أفر�د �أ�سرهم؛ حفظًا للكر�مة �لإن�سانية.

�خلا�سة؛  �لحتياجات  لــذ�ي  خا�سة  عناية  �إيــالء  �سر�رة   •
حفظًا للكر�مة �لإن�سانية.

لكونها  �لإعـــالم؛  مبنظومة  خا�سة  عناية  �إيـــالء  �ــســر�رة   •
عن�سرً� فعاًل حلماية �لكر�مة �لإن�سانية.

�لر�سمية  �لتعا�ن بني �جلهات  �تعزيز  تفعيل �حلو�ر  • �سر�رة 
��ملوؤ�س�سات �لوطنية �منظمات �ملجتمع �ملدين.

�ملوجودة  ��لد�لية  ��لإقليمية  �لوطنية  �لآليات  تعزيز  • �سر�رة 
بتحقيق  ت�سمح  �إجر�ئية  �آلية  �لوثيقة  �ت�سمني  �تطويرها، 

فعلي حلماية �لكر�مة �لإن�سانية.

�ل�سابقة؛  �لند��ت  مع  بــد�أت  �لتي  �جلهود  متابعة  �سر�رة   •
�لتو�سيات  خمتلف  من  تقدميه  مت  ما  تنفيذ  متابعة  بهدف 

لو�سع  قطر  بد�لة  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �للجنة  �دعــوة 

�لآليات �ملحققة للتو�سيات.
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�فتتاح  يف  �ألقتها  كلمة  يف  بيالي  ��عــتــربت 

بــد�ل  �لوطنية  للموؤ�س�سات  �لأ�ل  �ملــنــتــدى 

جمل�س �لتعا�ن �لذي �فتتح بالد�حة  » خالل 

�أبريل حتت رعاية معايل    21-20 �لفرتة من 

رئي�س �لوزر�ء �زير �خلارجية

فارقة  عالمة  ميثل  �ملنتدى  هــذ�  �نعقاد  �أن   

باري�س  مبادئ  ��سع  �ىل  �لر�مية  �جلهود  يف 

حلقوق �لإن�سان لتتو�فق مع �ملوؤ�س�سات �لوطنية 

حلقوق �لإن�سان يف د�ل جمل�س �لتعا�ن.

��أ�سافت بيالي �أن �لهدف من �ملنتدى تقدمي 

�أمثلة عملية عن كيفية �أد�ء �ملوؤ�س�سات �لوطنية 

�فقًا  بها  �ملــنــوطــة  ��ملــهــام  �لإنــ�ــســان  حلــقــوق 

حقوق  �تعزيز  حلماية  �ذلك  باري�س،  ملبادئ 

�لإن�سان، م�سرية �ىل �أن �لمتثال لهذه �ملبادئ 

لي�س جمرد هدف جدير بالهتمام فقط �لكنه 

ميكن  ل  ثم  �من  للتحقيق  قابل  هدف  �أي�سا 

حد  يف  غاية  �أنها  على  �ملوؤ�س�سات  هذه  �إن�ساء 

ذ�تها ��إمنا متتد لتحقيق �لهدف �ملن�سود.

�ملنتدى  يف  م�ساركتها  �أن  �ىل  بيالي  �لفتت 

�لــعــديــد من  �إىل  ــا  ــه ــارت زي �ــســيــاق  تــاأتــي يف 

جمال  فتح  بهدف  �خلليجية  باملنطقة  �لــد�ل 

��أ�سحاب  �ل�سلطات  مــع  �لبناءة  لــلــحــو�ر�ت 

�ملرتبطة  �لق�سايا  مبختلف  �ملعنيني  �مل�سلحة 

حيث  �خلليجية،  ــد�ل  ــال ب �لإنــ�ــســان  بحقوق 

�لتطور�ت  ملر�قبة  جيدة  فر�سة  زيارتها  تاأتي 

 – �لإن�سان  حقوق  جمال  يف  �ملحرز  ��لتقدم 

عن كثب- ��لتطرق �إىل �إدر�ك �أ�سمل للق�سايا 

�لتي تتعلق بهذه �حلقوق، ��لعمل على �قرت�ح 

�حللول �ملنا�سبة لها، مو�سحة �أن �إن�ساء مركز 

يف  �لإنــ�ــســان  حلقوق  �ملتحدة  ــالأمم  ل �إقليمي 

�لد�حة �سي�سمن بالتعا�ن مع مفو�سية حقوق 

للتعا�ن  �لتام  ��ل�ستعد�د  �للــتــز�م  �لإن�سان 

اأ����س���ادت ن���ايف ب��ي��لي 

امل��ف��و���س��ة ال�����س��ام��ي��ة 

حل����ق����وق الإن���������س����ان 

ب����الل����ت����زام ال��ك��ب��ر 

اللجنة  تبديه  ال��ذي 

ال���وط���ن���ي���ة حل��ق��وق 

ق��ط��ر  يف  الإن���������س����ان 

ل���ت���ع���زي���ز �ح���م���اي���ة 

ح����ق����وق الإن���������س����ان 

املتوا�سلة  �ج��ه��وده��ا 

ل�سمان المتثال ملبادئ 

باري�س.

مجلة الصحيفة - العددالتاسع - مايو 2010مجلة الصحيفة - العددالتاسع - مايو 2010
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رئيس اللجنة : مسيرة حقوق 
اإلنسان بدول مجلس التعاون 
الخليجي تواجه تحديات كبيرة
المفوضة السامية تشيد بدور اللجنة الوطنية في تعزيز حقوق اإلنسان

خالل افتتاح المنتدى األول للمؤسسات 
الوطنية بدول مجلس التعاون

��مل�ساركة مع د�ل �ملنطقة من �أجل مو��سلة تعزيز جهود حماية حقوق  

كبري  تقدمه من دعم  ملا  لد�لة قطر  بالتحية  بيالي  �تقدمت  �لإن�سان. 

لعمل هذ� �ملركز.

�أن هناك �لعديد من د�ل �ملنطقة �لتى ��ستفادت من دعم  �إىل  م�سرية 

�ملفو�سية للموؤ�س�سات �فقا للمعايري �لد�لية �سو�ء ب�سورة مبا�سرة �أ� يف 

��ملحيط  �آ�سيا  منتدى  مثل  �لأخرى  �لفاعلة  �جلهات  مع  �ل�سر�كة  �إطار 

�أ�  �لوطنية  للموؤ�س�سات  �لهاديء 

برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي.

��أكدت �أن �ملفو�سية �ل�سامية على 

تقدمي  ملو��سلة  �ل�ستعد�د  �أهبة 

�لد�ل  جلميع  �ملنا�سبة  �مل�ساعدة 

موؤ�س�سات  ــاء  ــ�ــس �إن تــعــتــزم  �لــتــي 

�لإن�سان  حلقوق  م�ستقلة  �طنية 

ترغب  �لتي  �لد�ل  جلميع  �كذلك 

من  �لقائمة  �ملوؤ�س�سات  تعزيز  يف 

��ستقاللية  �أكـــر  تــكــون  �أن  �أجـــل 

دي�سمرب  �لعامة  �جلمعية  �عتمدتها  �لتي  باري�س  مبادئ  �فق  �فاعلية، 

�لوطنية  للموؤ�س�سات  �ملعياري  �لرئي�سي  �مل�سدر  تعترب  ��لتي   ،1993

حلقوق �لإن�سان، على �سبيل �ملثال من حيث �ل�ستقالل ��لتعددية ��سهولة 

�لو�سول ��ل�ستقالل �لوظيفي، �ذلك نظرً� لأهمية هذه �ملبادئ �لفريدة 

�لتي ميكن توظيفها يف تقدمي �مل�سورة للحكومة ب�ساأن �لتز�ماتها �لد�لية.

جانب من �حل�سور
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�لإن�سان  حقوق  �حماية  تعزيز  �أن  ��أ��سحت 

�لد�لة  ��لتز�م  م�سوؤ�لية  �لأ�ل  �ملقام  يف  هو 

تتم  �لتي  �لوطنية  �لإن�سان  حقوق  �موؤ�س�سات 

�لرئي�سية  لكونها �جلهات  باري�س  ملبادئ  �فقا 

ق�سايا  معاجلة  على  �حلكومات  م�ساعدة  يف 

�لوطني  �ل�سعيد  على  �ملهمة  �لإن�سان  حقوق 

مكافحة  يف  �ملــ�ــســاعــدة  �ملــ�ــســاءلــة  ��ــســمــان 

د�رهــا  �ىل  بالإ�سافة  �لعقاب،  من  �لإفـــالت 

�ملهم يف �سمان �لمتثال للقو�نني ��ملمار�سات 

�لإن�سان،  �لد�لية حلقوق  �ملعايري  مع  �لوطنية 

�لتز�ماتها  تنفيذ  �أجــل  مــن  �حلكومة  �دعــم 

�لأ�سا�سية  �لق�سايا  �معاجلة  �ر�سد  �لد�لية 

�ملتعلقة بحقوق �لإن�سان على �ل�سعيد �لوطني.

تعطي  �ل�سامية  �ملفو�سية  بــاأن  بيالي  �نوهت 

�ملوؤ�س�سات  �تــعــزيــز  لإنــ�ــســاء  كــبــرية  �أ�لـــويـــة 

باري�س  ملبادئ  �فقا  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية 

حيث  �تعزيزها،  لإن�سائها  �حلكومات  �دعــم 

ي�سمل ذلك �مل�سورة ب�ساأن �لأطر �لد�ستورية �أ� 

�لت�سريعية فيما يتعلق باإن�ساء هذه �ملوؤ�س�سات، 

��سالحيتها،  ��ظائفها  طبيعتها  عن  ف�ساًل 

�تقييم  �ملــقــارنــة  �لتحليالت  �إجـــر�ء  بجانب 

��إيفاد  �لتقني  �لتعا�ن  جمال  يف  �لحتياجات 

تهدف  �لتي  �مل�ساريع  �تقييم  ل�سياغة  بعثات 

�متثالها  تــعــزيــز  �أ�  مــوؤ�ــســ�ــســات  �إنــ�ــســاء  �ىل 

ملبادئ باري�س، م�سرية �ىل �أن �أد�ء �ملوؤ�س�سات 

باري�س  ملبادئ  �فقا  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية 

�مل�ساركة يف عملية ر�سد حقوق  �سيمكنها من 

�لإن�سان �توفري معلومات عن �حلالة �لوطنية 

�لأمم  هيئات  �ىل  �رفعها  �لإنــ�ــســان  حلــقــوق 

�ملتحدة حلقوق �لإن�سان �م�ساعدة �حلكومات 

�لهيئات  عن  �ل�سادرة  �لتو�سيات  تنفيذ  على 

�ملعنية  �لد�لية  �ملــعــاهــد�ت  مبوجب  �ملن�ساأة 

�خلا�س  �ملقرر  ن�ساط  �دعم  �لإن�سان  بحقوق 

�أد�ء هذه  �خرب�ء �لأمم �ملتحدة �مل�ستقلني يف 

�ملوؤ�س�سات ملهامها.

حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����س 

الإن�سان

حلقوق  �لوطنية  �للجنة  رئي�س  قال  جهته  من 

�أَنّ  �ملــري  �سميخ  بــن  علي  �لدكتور  �لإنــ�ــســان 

تبنت  قــد  �لإنــ�ــســان  حلقوق  �لوطنية  �للجنة 

�سانحة  فر�سة  لي�سحى  �ملنتدى  هذ�  تنظيم 

لتبادل �لأفكار ��لر�ؤى حول كيفية دعم �تنمية 

قدر�ت �ملوؤ�س�سات �لوطنية حلقوق �لإن�سان يف 

�لد�ل  �ت�سجيع  �لتعا�ن �خلليجي  د�ل جمل�س 

�لتي مل تن�ساأ بها هذه �ملوؤ�س�سات �ىل �لتعجيل 

باإن�سائها.

�ألقاها  �لتي  �لكلمة  �لدكتور �ملري يف  ��أ�ساف 

�أنه �إميانا من  يف �جلل�سة �لفتتاحية للمنتدى 

قطر  بد�لة  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �للجنة 

مبا تنعم به �لبالد من مناخ �آمن �د�عم لإثر�ء 

�أثمرت  ��لذي  �لإن�سان  �تعزيز �حماية حقوق 

عنه م�سرية �لدميقر�طية �لتي �أر�سى دعامتها 

�قاد ركابها ح�سرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد 

��سمو  �ملفدى  �لبالد  �أمري  ثاين  �آل  خليفة  بن 

بن حمد  �ل�سيخ متيم  �لعهد  �لأمري �يل  نائب 

�ل�سيخة  �ل�سمو  �ساحبة  به  تقوم  �ما  ثاين  �آل 

ــرة  ��ف جــهــود  مــن  �مل�سند  نا�سر  بنت  مـــوزة 

ثاقبا  فكر�  تعك�س  �لإن�سان  حقوق  ميد�ن  يف 

حر�س  كان  بناءة،  ح�سارية  �ر�ؤى  م�ستنري� 

�للجنة �لوطنية على عقد هذ� �ملنتدى لي�سحى 

حول  ��لـــر�ؤى  �لأفــكــار  لتبادل  �سانحة  فر�سة 

كيفية دعم �تنمية قدر�ت �ملوؤ�س�سات �لوطنية 

�ت�سجيع  �خلليجية  �لد�ل  يف  �لإن�سان  حلقوق 

�ىل  �ملوؤ�س�سات  هذه  بها  تن�ساأ  مل  �لتي  �لــد�ل 

باإن�سائها بهدف تعزيز �دعم �تنمية  �لتعجيل 

قدر�ت هذه �ملوؤ�س�سات لإثر�ء �تعزيز �حماية 

ملزيد  حتقيقا  ببلد�ننا  �لإن�سان  حقوق  جممل 

من �لتقدم ��لرقي ��لرفعة لها. ��أكد �لدكتور 

حلقوق  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  �إن�ساء  �أن  �ملــري 

لأد�ء  �لالزمة  �ل�سالحيات  �منحها  �لإن�سان 

�لتي  �لرئي�سية  �ملالمح  من  �أ�سحى  مهامها، 

�تطور  رقى  من  �لــد�ل  بلغته  ما  مدى  تعك�س 

يتم  �لتي  �لأ�لية  �لأمــور  �من  �تقدم ح�ساري 

للوقوف على  �لد�يل  �إليها من �ملجتمع  �لنظر 

�لــد�ل،  خمتلف  يف  �لإنــ�ــســان  حقوق  ــاع  �أ��ــس

بد�ل  �ملعا�سر  �لو�قع  ��ستقر�ء  �أَنّ  �إىل  م�سريً� 

�م�سيها  �سعيها  عن  يك�سف  �لتعا�ن،  جمل�س 

يف  �لعاملية  �حلــركــة  ركــب  م�سايرة  يف  قدما 

حقوق  �حماية  لتعزيز  �حلميدة  م�ساعيها 

�لإن�سان.

�لإن�سان  حــقــوق  م�سرية  �إَنّ  قــائــاًل  ــاف  ��أ�ــس

ت�سهد  �لتعا�ن �خلليجي ل تز�ل  بد�ل جمل�س 

على  �جلــهــود  مــن  ــدً�  مــزي تقت�سي  حتــديــات 

�ل�سعيدين �لر�سمي ��لأهلي من �أجل �أن ت�سود 

على  م�سددً�  ��حلرية،  ��مل�سا��ة  �لعدل  قيم 

�أهمية خا�سة لإن�ساء موؤ�س�سات  �إيالء  �سر�رة 

�طنية م�ستقلة لتعزيز �حماية حقوق �لإن�سان 

يف �سوء �ملبادئ ��ملعايري �لد�لية �خلا�سة بهذه 

م�سرية  لتعزيز  �حللول  �أحد  لتكون  �ملوؤ�س�سات 

حقوق �لإن�سان يف د�ل �خلليج، �ذلك بالد�ل 

�ملوؤ�س�سات  هذه  مثل  �إن�ساء  بعد  يتم  مل  �لتي 

�ملوؤ�س�سات  ��ستقاللية  دعم  على  ��لعمل  بها 

د�ل  ببع�س  �ملن�ساأة  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية 

�ملجل�س �تنمية قدر�تها �تفعيل د�رها ك�سريك 

فعال مع �سلطات �لد�لة �لت�سريعية ��لتنفيذية 

��لق�سائية �موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين«.

��متدح �لدكتور �ملري ما ت�سهده م�سرية حقوق 

�إجنــاز�ت  من  �لتعا�ن  جمل�س  بــد�ل  �لإن�سان 

�أ�  �لتنفيذي  �أ�  �لت�سريعي  �مل�سار  على  �سو�ء 

�ملوؤ�س�سي، لكنه قال )�نه مما ل �سك فيه �نه 

تقت�سى  �لتي  �لتحديات  بع�س  هناك  يز�ل  ل 

�لر�سمي  �ل�سعيدين  على  �جلهود  من  مزيد� 

��لأهلي من �أجل �أن ت�سود قيم �لعدل ��مل�سا��ة 

��حلرية(.

�لكبرية  �لأهمية  �ملــري  �لدكتور  ���ستعر�س 

��ملتز�يدة حلقوق �لإن�سان على �مل�ستوى �لد�يل 

�إدر�كا لقيمتها �لعظمى يف م�سريتها �لإن�سانية 

�د�رها يف رقي �لأمم ��ل�سعوب عرب تاريخها 

يف  ��أ�سبحت  بــارزة  مكانة  حتتل  جعلها  مما 

�لآ�نة �لأخرية حمور� ملختلف �أ�جه �لعالقات 

ح�سارية  دللة  من  جت�سده  ملا  �ذلك  �لد�لية 

تعك�س مدى �لتقدم ��لرقي �لذي بلغته �لد�ل 

على �مل�ستويني �ملحلي ��لد�يل.

�لعاملية  �إىل مالمح ��سور �حلركة  كما تطرق 

�لإنــ�ــســان  حــقــوق  �حــمــايــة  لتعزيز  �ملعا�سرة 

�ما  �ل�سدد  هذ�  يف  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  �د�ر 

كو�سيط  د�ر  مــن  �ملتحدة  �لأمم  بــه  ت�سطلع 

��سريك فعال بني �لد�لة �موؤ�س�ساتها �لر�سمية 

�ملختلفة  �ملدين مبوؤ�س�ساته  ��ملجتمع  من جهة 

من جهة �أخرى ف�سال عما متلكه من �إمكانيات 

�لتفا��س ��حلو�ر�ت ��لو�ساطة.

جمل�س  ل���د�ل  ال��ع��ام  الأم���ن  ممثل 

التعا�ن اخلليجي

�لتعا�ن  ملجل�س  �لعام  �لأمني  �عترب  جهته  من 

��ست�سافة  �أَنّ  �لعطية  حمد  بن  عبد�لرحمن 

د�لة قطر لهذ� �ملنتدى متثل ترجمة �سريحة 

�لتعا�ن  جمل�س  �د�ل  خا�س  ب�سكل  لتوجهها 

جمال  يف  �لإن�ساين  �لعمل  لتعزيز  عام  ب�سكل 

�لإقليمي  �ملــ�ــســتــويــني  عــلــى  ــان  ــس ــ� �لإن حــقــوق 

د�لة  با�ست�سافة  �عتز�زه  عن  معربا  ��لــد�يل 

م�سرية  تفعيل  �إطار  يف  �ملنتدى،  لأعمال  قطر 

�لتعا�ن �مل�سرتك بني د�ل �ملجل�س يف جو�نبها 

دعوة لإن�ساء 

جلنة من الأمانة 

العامة ملجل�س 

التعا�ن للتن�سيق 

بن املوؤ�س�سات
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�لإن�سانية ��حلقوقية.

��أ�سار �لعطية يف �لكلمة �لتي �ألقاها نيابة عنه 

بالأمانة  �لقانونية  �ل�سوؤ�ن  قطاع  عام  مدير 

�ملري  ر��سد  بن  حمد  �لتعا�ن  ملجل�س  �لعامة 

�ن�سمت  قــد  �لــتــعــا�ن  جمل�س  د�ل  �أن  �إىل 

�لأ�سا�سية  �لد�لية  �لتفاقيات  من  عــدد  �إىل 

�لإن�سان  بحقوق  �ملعنية  �لإقليمية  ��ملو�ثيق 

�أ�سكال  جميع  على  �لق�ساء  �تفاقية  �منها 

على  �لق�ساء  ��تفاقية  �لعن�سري  �لتمييز 

��تفاقية  �ملـــر�أة  �سد  �لتمييز  �أ�سكال  جميع 

حقوق �لطفل ��مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�سان 

��إعالن �لقاهرة حلقوق �لإن�سان يف �لإ�سالم.

�لإن�سان يف  �إىل حقوق  �ل�سياق  ��أ�سار يف هذ� 

�عتنت  �مبــا  �ل�سمحاء  �لإ�سالمية  �ل�سريعة 

لل�سر�ر�ت  حفظ  من  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  به 

��لن�سل  ��لعقل  ��لنف�س  �لــديــن  يف  �خلم�س 

�أبعد من ذلك بجعلها  �إليه  ��ملال، �ما ذهبت 

�ل�سرعية  �لــو�جــبــات  مــن  ــر�ر�ت  ــ�ــس �ل هــذه 

��ملحكوم  �حلاكم  عنها  ي�ساأل  �لتي  �مللزمة 

�جلماعة  لجتهاد�ت  تخ�سع  ل  حقوقا  لكونها 

بل  لغريه  مكان  �أ�  لآخــر  زمــان  مــن  فتختلف 

�ن�سو�س  باأحكام  �مــوؤكــدة  ثابتة  حقوق  هي 

�سرعية.

�تطرق �لأمني �لعام ملجل�س �لتعا�ن �خلليجي 

يف  �لتعا�ن  ملجل�س  �لأعلى  �ملجل�س  قــر�ر  �إىل 

د�رته �لثالثني بد�لة �لكويت �لذي ن�س على 

تقييم  حول  �ل�ست�سارية  �لهيئة  تقرير  �عتماد 

�للجان  �إىل  ��أحالته  �لتعا�ن  جمل�س  م�سرية 

�لوز�رية �ملعنية لال�ستفادة منه، ��لذي ت�سمن 

م�ستقلة  �أهلية  هيئة  �إن�ساء  بت�سجيع  تو�سية 

يكون  �لتعا�ن  جمل�س  لــد�ل  �لإن�سان  حلقوق 

جمل�س  �لها  �جلهود  تن�سيق  �أهد�فها  �سمن 

فيه جميع جمعيات �جلان حقوق  �إد�رة متثل 

تكون  بحيث  �لأعــ�ــســاء  �لـــد�ل  يف  �لإنــ�ــســان 

�حلكومة،  جهاز  عن  تاما  ��ستقالًل  م�ستقلة 

�ملجل�س  �هتمام  على  يــدل  ذلــك  �أَنّ  مــوؤكــدً� 

�ل�سمانات  �توفري  �حقوقه  بالإن�سان  �لأعلى 

�لأ�سا�سية لتلك �حلقوق.

�للجان  هــذه  ت�سكيل  عند  ر�عــي  �أنــه  م�سيفا 

�لمتثال  �أهد�فها  �بيان  �خت�سا�سها  ���سع 

�ملتعلق  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  لقر�ر 

�لوطنية  �ملوؤ�س�سات  بحالة  �ملتعلقة  باملبادئ 

لــرت�يــج �حــمــايــة حــقــوق �لإنــ�ــســان ��ملــعــر�فــة 

مببادئ باري�س .

التو�سيات اخلتماية

 �كان  �مل�ساركون يف �ملنتدى �لأ�ل للموؤ�س�سات 

جمل�س  د�ل  يف   �لإنــ�ــســان  حلــقــوق  �لوطنية 

�لتعا�ن �خلليجي  قد �أ��سو�  يف ختام جل�سات 

حلقوق  �ساملة  �طنية  خطط  بتطوير  �ملنتدى 

يف  �ملنتدى  يف  �مل�ساركون  �جه  كما  �لإن�سان. 

�لعامة  �لأمــانــة  �إىل  دعــوة  �خلتامي  بيانهم 

د�ئمة  جلنة  لإن�ساء  �خلليجي  �لتعا�ن  ملجل�س 

�ت�سهر  �لإنــ�ــســان  بحقوق  تعنى  �ملجل�س  يف 

حلقوق  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  بني  �لتن�سيق  على 

�لإن�سان.

�لوطنية  �للجنة  مــن  �مل�ساركون  طالب  كما 

حلقوق �لإن�سان يف قطر رفع تو�سيات �ملنتدى 

�خلليجي  �لتعـــا�ن  ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  �إىل 

بنتائج  �مل�ساركني  ��إعــالم  تنفيذها  �متابعة 

تلك �ملتابعة، كما يدعون �إىل ��ستمر�رية هذه 

�لثاين  �ل�سنوي  �ملنتدى  بعقد  �ذلــك  �ملبادرة 

�لإن�سان  حلــقــوق  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  حــول 

�لتعا�ن  جمل�س  بلد�ن  �إحــدى  يف   2011 �سنة 

�خلليجي.

�ل�سيخ  ملعايل  بال�سكر  �مل�ساركون  توجه  كما 

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

معاليه  تف�سل  على  �خلارجية  �زيــر  �لـــوزر�ء 

�إ�ــســر�فــه،  �سامي  حتــت  �ملنتدى  هــذ�  بو�سع 

لد�ل  �لعام  �لأمــني  �إىل  بال�سكر  توجهو�  كما 

بال�سكر  �كــذلــك  �خلليجي،  �لتعا�ن  جمل�س 

قطر  بد�لة  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  للجنة 

��ملفو�سية �ل�سامية حلقوق �لإن�سان على هذه 

�ل�ستقبال  ح�سن  على  قطر  �د�لـــة  �ملــبــادرة 

��ل�سيافة كما رحب �ملنتدى باإن�ساء موؤ�س�سات 

جمل�س  د�ل  بع�س  يف  �لإن�سان  حلقوق  �طنية 

�ملبادرة  �ىل  �لــد�ل  �دعــو�  �خلليجي  �لتعا�ن 

�إن�ساء مثل هذه �ملوؤ�س�سات. موؤكدين على  �إىل 

ملعايري  طبقا  �ملوؤ�س�سات  هذه  تن�ساأ  �أن  �أهمية 

 .  « باري�س  مببادئ   « �ملعر�فة  �ملتحدة  �لأمم 

كما حثو� �حلكومات على دعم تلك �ملوؤ�س�سات 

��سمان  مهامها  �ت�سهيل  ماليًا  ذلــك  يف  مبا 

�دعــو�  معها.  �لوثيق  ��لتعا�ن  ��ستقالليتها 

�ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  مل�ساندة 

�خلا�س باإن�ساء مركز �لأمم �ملتحدة للتدريب 

جلنوب  �لإنــ�ــســان  حقوق  جمــال  يف  ��لتوثيق 

خمتلف  �دعو�  �لعربية.  ��ملنطقة  �آ�سيا  غرب 

كافة  �تــقــدمي  معه  للتعا�ن  �ملعنية  �لــبــلــد�ن 

�سبل �لدعم له . كما دعو� �ملفو�سية �ل�سامية 

حلقوق �لإن�سان �مركز �لأمم �ملتحدة للتدريب 

��لتوثيق لتوفري �خلدمات �ل�ست�سارية ��لدعم 

موؤ�س�سات  �إن�ساء  يف  �لر�غبة  للبلد�ن  �لفني 

�لفني  ��لـــدعـــم  �لإنـــ�ـــســـان  ــوق  �طــنــيــة حلــق

�أجل  من  حاليًا  �لقائمة  �لوطنية  للموؤ�س�سات 

رفع قدر�تها �تعزيز فاعليتها.

كــمــا حــثــو� عــلــى �لــتــعــا�ن �تــبــادل �خلـــرب�ت 

حلقوق  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  بــني  ��لــتــجــارب 

�ملوؤ�س�سات  �لوثيق بني هذه  �لإن�سان، ��لتعا�ن 

�منظمات �ملجتمع �ملدين يف د�ل �خلليج.

كما �أكد�� على �أهمية توفري �لتاأهيل �ملنا�سب 

خالل  مــن  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  يف  للعاملني 

يف  �لفاعلة  ��ل�سر�كة  �ملتخ�س�س  �لتدريب 

تنفيذ خمتلف �لأن�سطة �مل�ستقبلية.

�لوطنية  للموؤ�س�سات  �لأ�ل  �ملــنــتــدى  �كـــان 

ــتــعــا�ن  ــــد�ل جمــلــ�ــس �ل حلــقــوق �لإنـــ�ـــســـان ب

�خلليجي قد عقد يف �لد�حة حتت �سعار »د�ر 

حقوق  �حماية  تعزيز  يف  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات 

�لتطلعات«  �لإجنـــاز�ت،  �لتحديات،  �لإن�سان 

كل  بتنظيم  �أبريل   21-20 من  �لفرتة  خالل 

بد�لة  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �للجنة  من 

�لإن�سان  حلقوق  �ل�سامية  ��ملفو�سية  قطر 

يف  ��لتوثيق  للتدريب  �ملتحدة  �لأمم  �مركز 

جمــال حــقــوق �لإنــ�ــســان جلــنــوب غــرب �آ�سيا 

�لكرمية  �لــرعــايــة  �حتــت  �لعربية  ��ملنطقة 

�خلارجية  �زير  �لــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  ملعايل 

معايل �ل�سيخ حمد بن جا�سم بن جرب �آل ثاين 

�ل�سامي  �ملفو�س  �ملنتدى  �أعمال  ح�سر  �قد   .

حلقوق �لإن�سان لالأمم �ملتحدة �ممثل �لأمني 

�للجنة  �رئي�س  �لتعا�ن  جمل�س  لــد�ل  �لعام 

كلمات  �ألقو�  �لذين  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية 

�ملوؤ�س�سات  عن  ممثلون  ح�سره  كما  جامعة 

�لوطنية ��حلكومية �غري �حلكومية �خلليجية 

�لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  �كذلك 

�فل�سطني،  ��ملغرب  �م�سر  �لأردن  من  لكل 

�لذين قامو� بعر�س جتاربهم �بعد ��ستعر��س 

�لتعا�ن  �لإن�سان بد�ل جمل�س  تطور�ت حقوق 

�خلليجي �من �ليمن �مناق�سة �أهم �لتحديات 

�لتجارب  �تــبــادل  ��لتطلعات،  ��لجنــــاز�ت 

�جلمعية  )قر�ر  �لد�لية  �ملعايري  ���ستعر��س 

بتاريخ   48/134 رقم  �ملتحدة  لــالأمم  �لعامة 

20 دي�سمرب 1993( لإن�ساء �ملوؤ�س�سات �لوطنية 

حلماية �تطوير حقوق �لإن�سان �ملعر�فة با�سم 

» مبادئ باري�س« حيث �أكد �ملنتدى على �أهمية 

حقوق  ثقافة  ن�سر  يف  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  د�ر 

�لإن�سان يف �ملجتمع �تعزيزها �تدعيم مفاهيم 

يف  د�رها  جانب  �إىل  �لتمييز،  �عدم  �مل�سا��ة 

حماية جميع حقوق �لإن�سان.

حث احلكومات  

على دعم 

املوؤ�س�سات الوطنية 

ماليًا �ت�سهيل 

مهامها ��سمان 

ا�ستقلليتها

جانب من �حل�سور



�أكـــد �لدكتور علي بن �سميخ �ملري رئي�س �للجنـــة �لوطنية حلقوق �لإن�ساناأن 

د�لة قطر تنتهج ذ�ت �مل�ســـار �حل�ساري �لذي �نتهجه �ملجتمع �لد�يل ب�ساأن 

حقوق �ملـــر�أة يف ظل �مل�سرية �لدميقر�طية �لتي قـــاد ركابها ح�سرة �ساحب 

�ل�سمـــو �ل�سيـــخ حمد بن خليفـــة �آل ثاين �أمـــري �لبالد �ملفدى �مـــا تنه�س به 

�ساحبـــة �ل�سمو �ل�سيخة موزة بنت نا�سر �مل�سنـــد من جهود ��فرة يف ميد�ن 

حقوق �لإن�سان �لتي تعك�س فكر� ح�ساريا م�ستنري�.

��أ�ســـاف رئي�س �للجنة يف كلمة �فتتـــح بها �أعمال موؤمتر برنامج حو�ر حقوق 

�لإن�سان �لعربي �لأ�ر�بي �خلام�س للموؤ�س�سات �لوطنية حلقوق �لإن�سان حول 

حقوق �ملر�أة �لذي نظمته �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�سان بالتعا�ن مع �ملعهد 

�لد�منركي حلقوق �لإن�سان ��ملركز �لوطني حلقوق �لإن�سان بالأردن.�إن د�لة 

قطـــر �أ�لت حقـــوق �ملر�أة مزيد� من �لرعاية ��لهتمـــام �جتلت مالمح ذلك 

���سحـــة يف �لعديد من �ملجالت م�سري� �إىل �لن�سمام �إىل �لتفاقية �لد�لية 

للق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة �ما �أكد عليه د�ستور �لبالد �لد�ئم من كفالة 

�لد�لة يف �حلماية ��حلفاظ على �لأمومة ��لطفولة �تاأكيد مبد�أ �مل�سا��ة يف 

�حلقوق ��لو�جبات ��مل�سا��ة �أمام �لقانون د�ن متييز ب�سبب �جلن�س ��لأ�سل 

��لديـــن �أ� �للغة �إ�سافـــة �إىل حر�س �لد�لة على �إن�ســـاء �لعديد من �لأجهزة 

��ملوؤ�س�ســـات �ملعنية بحقوق �ملر�أة كاملجل�س �لأعلـــى ل�سوؤ�ن �لأ�سرة ��ملوؤ�س�سة 

�لقطريـــة حلماية �لطفل ��ملر�أة. ��أكـــد رئي�س �للجنة حر�س �للجنة �لوطنية 

حلقـــوق �لإن�سان بو�سفهـــا �ملوؤ�س�ســـة �لوطنية �ملعنية بتعزيـــز �حماية حقوق 

�لإن�ســـان على �إيالء حقوق �ملـــر�أة �أهمية خا�سة باعتبارها من �لفئات �لأ�ىل 

بالرعايـــة �ذلك يف �سائر �ملهام ��لخت�سا�ســـات �مل�سندة �إليها. �قال رئي�س 

�للجنـــة �لوطنية حلقـــوق �لإن�سان �إننا نريـــد مزيد� من �لرعايـــة ��لهتمام 

ملو�جهـــة بع�ـــس �لتحديات �لتي تقف �أمام حقوق �ملـــر�أة ل �سيما يف �ملجالت 

�لقت�ساديـــة ��لجتماعيـــة ��لثقافية �يف جمال �مل�ساركـــة يف �حلياة �لعامة 

��ل�سيا�سية.

��عتـــرب رئي�س �للجنـــة �لوطنية حلقوق �لإن�سان يف كلمتـــه �أن د�ر �ملوؤ�س�سات 

�لوطنيـــة حلقـــوق �لإن�سان �أحد �أهم �لآليـــات �لوطنية �لتي ينبغـــي �أن ت�سعى 

�إىل تعزيـــز ��إثـــر�ء �حماية حقوق �ملـــر�أة �تنمية �لوعي �لعـــام باأهميتها من 

خالل د�رها ك�سريـــك فعال يف �لد�لة �موؤ�س�ساتها �لر�سمية ��ملجتمع �ملدين 

مبوؤ�س�ساته �ملختلفة.

��أ�سار �لدكتور رئي�س �للجنة �ىل �أن �حلو�ر �لعربي �لأ�ر�بي حلقوق �لإن�سان 

منذ �نطالق لقائـــه �لأ�ل بالعا�سمة �لأردنية )عمان( �عرب لقاء�ته �ملتتالية 

قـــد ج�سد منرب� حلـــو�ر يهدف �إىل �ل�سر�كـــة ��لتفاعل ��لتعـــا�ن �ملثمر بني 

�لثقافتـــني �لعربيـــة ��لأ�ر�بية �لز�خـــرة باخلرب�ت ��لتجـــارب �لتي كان لها 

�إ�سهاماتهـــا يف بناء �حل�ســـارة �لإن�سانية على مدى �لع�ســـور ��لأزمان �سعيا 

لإيجـــاد تو�فق �قناعـــة م�سرتكة للق�سايـــا �لإن�سانية �ملختلفـــة �تعزيز ثقافة 

�حلـــو�ر ��لتفاهم �دعم �تنمية �أطـــر �لتعا�ن بني �ملوؤ�س�سات �لوطنية حلقوق 

�لإن�سان يف �لعاملني �لعربي ��لأ�ر�بي من �جل �إثر�ء ��لرتقاء مبجمل حقوق 

�لإن�سان �حرياته.

�بـــني رئي�س �للجنة �أن حقوق �ملر�أة قد حظيـــت باهتمام �لعديد من �ملو�ثيق 

�لد�ليـــة حلقوق �لإن�سان �يف مقدمتها �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان �لذي 

�أكـــد يف مادته �لثانية على حـــق كل �إن�سان بالتمتع 

بكل �حلقـــوق ��حلريات �لو�ردة به د�ن متييز من 

�أي نـــوع مبـــا يف ذلـــك �لتمييز ب�سبـــب �جلن�س �ما 

�أكـــد عليه �لإعالن يف مادتـــه �ل�ساد�سة ع�سرة عن 

حـــق �ملر�أة يف �مل�سا��ة يف �حلقوق �ملتعلقة بالز��ج 

��ملـــادة �خلام�ســـة ��لع�سريـــن ��لتـــي تتحدث عن 

حقـــوق �لأمومة ��لطفولـــة ف�سال عما ت�سمنه �لعهد �لـــد�يل للحقوق �ملدنية 

��ل�سيا�سيـــة مـــن تعهد �لـــد�ل �لأطر�ف يف �لتمتـــع ب�سمان م�ســـا��ة �لرجل 

��ملر�أة يف �لتمتع بجميع �حلقوق �ل�سيا�سية ��ملدنية.

كما ��ستعر�ـــس رئي�س �للجنة يف كلمته �لعديد من �لتفاقيات �لد�لية �ملعنية 

بحقـــوق �ملر�أة كالتفاقيـــة �لد�لية �خلا�سة باحلقـــوق �ل�سيا�سية للمر�أة لعام 

1952 ��لتفاقيـــات �لد�ليـــة للق�ســـاء على جميع �أ�سكال �لتمييـــز �سد �ملر�أة 

��إعـــالن �لق�ســـاء على �لعنف �سد �ملر�أة �لذي تبنتـــه �جلمعية �لعامة لالأمم 

�ملتحدة عام 1993 �غريها من �لتفاقيات �لد�لية.

�أحمد حرزين

مـــن جهته، قال �ل�سيـــد �أحمد حرزين رئي�س �ملجل�ـــس �ل�ست�ساري يف �ملغرب 

يف كلمة �ألقتهـــا بالنيابة عنه �ل�سيدة فطوم قد�مة ع�سو �ملجل�س �ل�ست�ساري 

حلقوق �لإن�سان يف �ملغرب �إن هذ� �للقاء �ملتعلق بحقوق �ملر�أة يكت�سب �أهمية 

كـــربى لأنه يدخل �سمـــن �أحد �لهتمامـــات �لأ�سا�سية للموؤ�س�ســـات �لوطنية 

حلقـــوق �لإن�سان. ��أعرب عن �أمله يف �أن يكون هذ� �للقاء فر�سة ل�ستعر��س 

�لتجـــارب �تبـــادل �خلـــرب�ت ��لوقـــوف عنـــد �ملمار�ســـات يف جمـــال حقوق 

�ملـــر�أة ��لنهو�س بهـــا ��لرتقاء باأ��ســـاع �لن�ساء يف �ملنطقتـــني على م�ستوى 

�لقانـــون ��ملمار�ســـة ��أن ي�ســـكل فر�سة للحديـــث عن �لتحديـــات ��لفجو�ت 

�د�ر �ملوؤ�س�ســـات �لوطنيـــة يف �لنهو�ـــس بحقـــوق �لن�ساء �ســـو�ء على مالءمة 

�لت�سريعـــات �لوطنية مع �ملعايري �لد�لية حلقوق �لإن�سان �أ� على م�ستوى حث 

�حلكومات علـــى �مل�سادقة على �تفاقيات حقوق �لإن�سان ذ�ت �ل�سلة �أ� رفع 

�لتحفـــظ عنهـــا. �دعا حرزين �إىل بذل �ملزيد من �جلهـــود ملو��سلة �لنهو�س 

بتلـــك �حلقوق خا�سة فيما يتعلـــق بالق�ساء على جميع �أ�ســـكال �لتمييز �سد 

�ملر�أة ��لعنف �ملمار�س �سدها من �أجل �مل�ساهمة �لفعلية يف �لنهو�س بحقوق 

�ملـــر�أة �حمايتها. �طالب �ملوؤ�س�سات �لوطنيـــة �ملعنية بحقوق �لإن�سان �لقيام 

بد�ر حمـــوري يف حث �حلكومات علـــى �عتماد ��سرت�تيجيـــات �بر�مج عمل 

تهـــدف �إىل �لنهو�ـــس بحقوق �ملر�أة تنطلق من ت�سخي�ـــس ميكن من �لوقوف 

علـــى م�ستوى �لفو�رق بني �جلن�ســـني ��مل�ساهمة يف �سياغة بر�مج للتوعية يف 

جمال �مل�سا��ة بني �جلن�سني. ��أكد على �أن م�ستقبل �حلو�ر �لعربي �لأ�ر�بي 

حـــول حقـــوق �لإن�سان يعتمـــد �أ�سا�سا علـــى �مل�ساركة �لفعالـــة ��لقوية جلميع 

�ملوؤ�س�ســـات �لوطنية مـــن �ملنطقتني �لعربية ��لأ�ر�بيـــة كما يتطلب �نخر�طا 

قويـــا يف �للقـــاء�ت �حلو�رية �جمموعات �لعمل ��مل�ساريـــع �لتي تبلورها هذه 

�ملجموعات ب�سكل جماعي �أ� �ملوؤ�س�سات ب�سكل فردي.

جديـــر بالذكر �أن �نعقاد �ملوؤمتر يتز�من مع �حتفالت �لعامل مبر�ر 100عام 

علـــى تاأ�سي�س �ليوم �لعاملي للمر�أة، ��لذكـــرى �لثالثني لتفاقية �لق�ساء على 

جميـــع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة )�سيد��( ��لذكرى �خلام�سة ع�سرة ملوؤمتر 

�ل�ســـكان ��لتنمية، ��لذكـــرى �خلام�سة ع�سرة لربنامج عمـــل بكني. �يهدف 

�ملوؤمتـــر �إىل رفـــع �لوعـــي �تعزيز معلومـــات �خرب�ت �مل�ساركـــة يف �ملخاطبة 

�لتما�ســـا جلمع �لأ�سو�ت ب�ســـاأن �لأ��ساع ��لجتاهـــات ��لتحديات �مو�طن 

�خللـــل ��لنظم �ذلك من خالل ��سع خمطط د�يل ��إقليمي ��طني لقو�نني 

��أعر�ف حقوق �ملر�أة ��لجتاهات �ل�سائدة للم�سا��ة بني �جلن�سني يف �أ�ر�با 

��لعامل �لعربي.

12

العربي  الإن�صان  حقوق  ح��وار  موؤمتر  افتتاح  خ��ال 

الأوروبي اخلام�س .. رئي�س اللجنة  :

ح����رزين : ع��ل��ي��ن��ا ح���ث احل��ك��وم��ات لع��ت��م��اد 

ا�صرتاتيجيات تنه�س بحقوق الإن�صان

حقوق المرأة تحظى بالرعاية الكاملة فـي 
قطـــــــــــــر
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  � يف تنا�ل��ه للهدف م��ن اإقامة اللجنة 

له��ذه الفعالي��ات ق��ال الدكت��ور يو�سف 

عبيدان  اأن ه��ذه الفعاليات تهدف اإىل 

اإلق��اء ال�س��وء على احلق��وق التي ن�ست 

�التثقي��ف  الد�لي��ة  القوان��ن  عليه��ا 

بحق��وق الإن�س��ان يف جمي��ع املج��الت، 

��سع��ت  الوطني��ة  اللجن��ة  اأن  موؤك��دا 

�ر���س  تت�سم��ن  اإ�سرتاتيجي��ة  خط��ة 

�عم��ل �ند�ات �موؤمت��رات لهذا الهدف 

بالإ�ساف��ة اإىل عق��د �سراك��ة �تن�سيق 

على امل�ستوى املحلي �الإقليمي �الد�يل 

يف هذا الإطار.

 �اأك��د العبيدان اأن احل��ق يف ال�سكن هو 

اأح��د احلق��وق الت��ي اأر�ساه��ا الإع��لن 

العامل��ي حلق��وق الإن�س��ان ��س��درت فيه 

الكث��ر من الت�سريع��ات يف عدد من د�ل 

الع��امل، م�سيف��ا اأن ه��ذا احل��ق ل يزال 

بحاج��ة اإىل اإلقاء ال�سوء على امل�ستوى 

الد�يل من خلل املواثيق �التفاقيات 

امل�ست��وى  عل��ى  اأم��ا  �الرب�توك��ولت، 

املحل��ي فقد اأ�لت قطر مو�سوع احلق يف 

ال�سكن اأهمية كبرة من خلل الد�ستور 

ب�س��كل اأ�سا�سي �من ثم عرب الت�سريعات 

�القوان��ن الت��ي اأك��دت على م��ا �رد يف 

الد�ستور �ر�سخت احلق يف ال�سكن. 

�اأك��د اأن حق��وق الإن�سان هي جمموعة 

الت��ي  الأ�سا�سي��ة  الحتياج��ات  م��ن 

ت�سم��ن ل��كل اإن�س��ان اأن يحي��ا بكرام��ة 

�اأن ه��ذه حق��وق تك��ون �سيا�سي��ة �مدني��ة 

اأن  م�سيف��ا  �اقت�سادي��ة،  �اجتماعي��ة 

احلقوق القت�سادي��ة �الجتماعية تقوم 

معي�س��ي  م�ست��وى  تاأم��ن  عل��ى  بجوهره��ا 

لئ��ق لكل اإن�سان اأ� اأ�س��رة �اأن هذا ل ميكن 

اأن يح�س��ل اإل ع��رب توف��ر امل��اأكل �امللب�س 

�امل�سكن امللئمن.

�اأ�ساف اأن الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان 

ن���س على احلق يف م�ست��وى معي�سي لئق يف 

املادة 25 التي اأعطت كل فرد احلق يف حياة 

ت�سم��ن له حري��ة العي���س بكرام��ة �توفر 

ل��ه امل��اأكل �امللب���س �امل�سكن اللئق��ن، �اأن 

ه��ذا الأم��ر تكرر يف العهد ال��د�يل اخلا�س 

�الجتماعي��ة  القت�سادي��ة  باحلق��وق 

�الثقافية �حتديدا يف املادة 11 .

� حت��دث امل�ست�سارباللجنة حممد فوؤاد عن 

الإ�سكالي��ات الت��ي تتعل��ق مبو�س��وع ال�سكن 

�منه��ا  �ج��ود م��اأ�ى غ��ر ملئ��م �بح�سب 

الأمم املتح��دة هناك ح��وايل مليار �سخ�س 

يعي�س��ون يف من��ازل اأ� اأماك��ن ل يتوفر فيها 

احلد الأدنى من ال�سر�ط الأ�سا�سية لل�سكن 

امللئ��م، �التي حتدد د�لي��ا يف  عدة نقاط 

منها

امل�ساح��ة،   � الإن��ارة   � اخل�سو�سي��ة،   -

�ال�سعر املعقول.

�يف نهاي��ة حديثه تطرق حمم��د فوؤاد اإىل 

مو�س��وع ال�سرتاتيجيات الوطنية التي من 

�اجب كل الد�ل اأن ت�سعها لتوفر احلق يف 

ال�سك��ن للخا�سعن لوليته��ا �ذلك مبوجب 

التفاقيات الد�لية.

اأما خليفة هتمي الهتمي م�ساعد مدير اإدارة 

الجتماعي��ة  ال�س��وؤ�ن  �زارة  يف  الإ�س��كان 

فق��د األقى ال�سوء على ح��ق ال�سكن يف قطر 

م��ن خ��لل قان��ون الإ�س��كان ال��ذي ي�سم��ل 

الأق�س��اط  �ت�سدي��د  القر����س  نوع��ن: 

�امل�ساكن املجاني��ة التي تكون للد�لة اأر�سا 

�بن��اء موؤكدا اأن لكل نوع �سر�طًا يف اأحقية 

النتفاع.

اهتم��ام  الهتم��ي  اأك��د  ال�سي��اق  ه��ذا  �يف 

د�ل��ة قط��ر البالغ يف توف��ر امل�سكن امللئم 

ملواطنيه��ا اإذ اأ�سدرت القان��ون رقم 2 ل�سنة 

2007 بنظ��ام الإ�س��كان �املنفذ اعتبارا من 

2007/4/1 �ال��ذي مبوجبه �سملت دائرة 

النتفاع بامل�سك��ن كل فئات املواطنن بغ�س 

النظر عن دخل الف��رد، فالد�لة القطرية 

توفر ق�سيمة الأر�س اللزمة للبناء جمانا 

�قر���س البن��اء ) عل��ى دفعت��ن كل دفع��ة 

600 األ��ف( ت�سددعلى اأق�ساط مي�سرة على 

مدار 35 �سنة.

كم��ا حتدث عن حق ال�سك��ن لذ�ي احلاجة 

الذي��ن ت�سملهم مظل��ة ال�سمان الجتماعي 

الت��ي ن���س عليه��ا القان��ون رق��م 38 ل�سن��ة 

1995، يدخ��ل �سم��ن ه��ذه الفئ��ات املعوق 

�اليتيم �العاجز عن العمل �امل�سن.

الوطنية تضع اللجنة 
» حق اإلسكان « 
التوعية  على طاولة 

والـتثـقيــف

نظم��ت اللجن��ة الوطنية حلقوق الإن�سان  ند�ة حتت عن��وان » احلق يف ال�سكن« 

�ذل��ك �سم��ن جمموعة من الفعالي��ات �الند�ات التي تقيمه��ا املنظمة احتفال 

باحل��ادي ع�سر من نوفمرب تاري��خ �سد�ر مر�سوم اإن�ساء اللجنة الوطنية حلقوق 

الإن�سان عام 2002 .
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�لإن�ســـان  حلقـــوق  �لوطنيـــة  �للجنـــة  نظمـــت 

بالتعـــا�ن مـــع �إد�رة م�سيعيـــد �ل�سناعية د�رة 

تدريبيـــة حتت عنـــو�ن »�مل�سوؤ�ليـــة �لجتماعية 

�حقوق �لإن�سان« �سارك فيها ما يزيد على 250 

متدربا من كبار �ملديرين ��لقياد�ت �لتنفيذية 

يف �سركات قطاع �لبرت�ل.

 �يف كلمته بهذه �ملنا�سبـــة ذكر �ل�سيد/ يو�سف 

عبيد�ن نائب رئي�س �للجنـــة �أن هذه �لور�س ما 

هي �إل تعزيز حلقوق �لإن�سان �ر�سد �لنتهاكات 

ب�سددها �بث �لوعـــي ��لتثقيف حولها م�سيد� 

مبدى تعـــا�ن �تفاعل �حل�ســـور ��مل�ساركني يف 

تلـــك �لور�س �لتي ت�ساهـــم �ت�ساعد يف مو��سلة 

�لتعا�ن بني �للجنة ��ل�سركات �مل�ساركة حتقيقا 

لالرتقاء مب�ستـــوى حقوق �لإن�سان ، م�سري� �إىل 

�أن �لور�س قامت على �ملعايري �لد�لية �ملتعارف 

عليها ما �أ�سهـــم يف جناحها ��أن  �للجنة تتطلع 

لبـــث �ملزيد من �ملالحظات ��لـــر�ؤى لت�سحيح 

�مل�سار�ت مبا ي�ستهدف يف �لنهاية تعزيز حقوق 

�لإن�سان.

�مـــن جانبـــه تطـــرق �لدكتور بطاهـــر بوجالل 

�ملحا�ســـر يف �لور�سة ��مل�ست�ســـار باللجنة  �إىل 

تفا�سيـــل �لور�ـــس �لتـــي هدفـــت �إىل �لتعريـــف 

بامل�سوؤ�ليـــة �لجتماعية �كل مـــا يحدث حولها 

من تطور�ت على �ل�سعيدين �لد�يل ��ملحلي. 

��أ�ساف �أن هذه �لور�ـــس ت�سعى �إىل ن�سر ثقافة 

حقـــوق �لإن�سان د�خـــل هذه �ل�ســـركات �زيادة 

�لرقـــي يف جمـــال �حرت�مهـــا حلقـــوق �لعمـــال 

��لإن�سان �دمج �ل�سركات لتكون عونا ملنظمات 

�ملجتمع �ملدين يف جمال ن�سر ثقافة �لإن�سان.  

� قد �سددت �جلهـــات �مل�ساركة بالد�ر�ت �لتي 

نظمتهـــا �للجنـــة ، علـــى �ســـر�رة �لعمـــل على 

�سياغة تو�سيـــات عملية لإجناح مبادرة مد�نة 

�مل�سوؤ�ليـــة �لجتماعيـــة لل�ســـركات �لقطريـــة، 

مطالبني ب�ســـر�رة ��ستمـــر�ر برنامـــج �لور�س 

�لتدريبية لي�سمل جميـــع �لعاملني يف �ل�سركات 

�يف كافة قطاعات �لد�لة.

 �قـــد �أعـــرب �مل�ساركـــون عـــن بالـــغ غبطتهـــم 

بالربنامـــج، لتنا�لـــه جملة مـــن �لق�سايا ذ�ت 

�لأهميـــة ��ملتعلقـــة بق�سايا �لتنميـــة �مل�ستد�مة 

��ملرجعيـــات �لد�ليـــة للم�سوؤ�ليـــة �لجتماعية 

�علـــى �جه �خل�سو�ـــس �إطار �لإنفـــاق �لد�يل 

»جلوبـــال كومبـــاك«، �معايري مبـــادرة �لتقرير 

�لعاملـــي، ��إطـــار �ملر�جعة �لجتماعيـــة ��لذي 

�لعاملـــني  ��أ��ســـاع  حقـــوق  مبر�قبـــة  يعنـــى 

باملوؤ�س�ســـات ��ل�سركات، ف�ســـاًل عن ت�سليطها 

مفهـــوم  علـــى  — �ل�ســـوء  �لور�ـــس  — �أي 
�تعريفـــات حقـــوق �لعمـــال، ��آليـــات �حلمايـــة 

�لد�لية ��لتعريف باملنظمات �لد�لية كمنظمة 

�لعمـــل �لد�لية، �جمل�س حقوق �لإن�سان بالأمم 

�ملتحدة مع �لرتكيـــز على جملة من �لتفاقيات 

�لقت�ساديـــة  باحلقـــوق  �خلا�ســـة  �لد�ليـــة 

��لجتماعية ��لثقافية للعمال. 

�قـــد ت�سمن �حلفـــل تكرمي �جلهـــات �مل�ساركة 

بالربنامج �عددها 9 جهات هي �سركة �لأ�سمدة 

�لقطريـــة، �سركة قطـــر لالإ�سافـــات �لبرت�لية 

�ملحـــد�دة، �سركـــة �ل�سيـــف �ملحـــد�دة، �سركة 

قطر للبرت �كيما�يـــات، �سركة قطر لالأملنيوم، 

م�سفاة قطر للبرت�ل، �سركة قطر للكيما�يات 

�ملحد�دة، �ل�سركـــة �لقطرية �ملحد�دة للفنيل، 

�عمليات �لغاز يف قطر للبرت�ل

حقوق الإن�صان

وامل�ص���وؤولية الجتماعية    

مجلة الصحيفة - العددالتاسع - مايو 2010مجلة الصحيفة - العددالتاسع - مايو 2010
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يف اإطار حملت اللجنة الوطنية حلقوق 

الإن�س��ان امل�ستم��رة للتوعي��ة باأ�سا�سيات 

�مب��ادئ حقوق الإن�سان جلميع ال�سرائح 

د�ل��ة  اأر���س  عل��ى  املوج��ودة  �الفئ��ات 

م��ع  �بالتع��ا�ن  اللجن��ة  نظم��ت  قط��ر، 

مرك��ز الت�سام��ن العم��ايل العامل��ي  د�رة 

ع��ن مب��ادئ �اأ�سا�سيات حق��وق الإن�سان  

يف »منظم��ة املجتم��ع الفلبيني » � تهدف 

ال��د�رة اإىل تعري��ف امل�سارك��ن بقان��ون 

املتعلق��ة  الأح��كام   � القط��ري  العم��ل 

بالإقامة � العمل يف د�لة قطر. 

 قدمـــت هـــال �لعلـــي �مل�ست�ســـارة �لقانونيـــة يف 

عر�ســـًا   �لإن�ســـان  حلقـــوق  �لوطنيـــة  �للجنـــة 

ملجموعة خمتارة من �لأحكام �لو�ردة يف قانون 

�لعمـــل، � �أ�سارت �إىل �أن هـــذه �لأحكام تنطبق  

على �لعاملـــني يف �ملن�ساآت �خلا�سة، � �لعاملني 

يف �ملوؤ�س�ســـات �لتي ل يقل ر�أ�ـــس �ملال �لقطري 

فيهـــا عن 51% من جممـــوع ر�أ�س مالها ، �يكون 

مركزها �لرئي�سي يف قطر. 

� ذكـــرت جمموعـــة مـــن �لن�سائـــح �لقانونيـــة 

�لتـــي يجب على �لعمال �لإملـــام بها قبل �لقد�م 

�إىل د�لـــة قطر، كاحلـــذر من �ســـر�ء تاأ�سري�ت 

�ل�ستقـــد�م �عو�قب ذلك مـــن عدم �جود عمل 

حقيقـــي � �لتعر�ـــس لال�ستغـــالل، � �أكدت على 

�سر�رة �إجر�ء عقـــد عمل مبدئي يت�سمن كافة 

�ل�ســـر�ط كطبيعـــة �لعمل � �لر�تـــب � �ل�سكن..

�لخ. �نوهت باأن �ملق�سود بكلمة عامل يف قانون 

�لعمل لي�ـــس فقط »�لعامل �لب�سيـــط« � �إمنا قد 

يكـــون �ملوظـــف �أ� �ملديـــر �ســـو�ًء كان قطري �أم 

غري قطـــري � يعمل باأي من �جلهات �خلا�سعة 

لأحكام �لقانون. 

� تنا�ل �لعر�س كافـــة �حلقوق �ملتعلقة بالأجور 

��ساعـــات �لعمـــل � �لعمـــل �لإ�ســـايف � �لعطـــل 

�لر�سميـــة � �لإجاز�ت � �لإعـــارة � حقوق �ملر�أة 

�لعاملة، �كذ� �أنو�ع عقود �لعمل � �سر�ط �إنهاء 

خدمـــات �لعامل ب�سكل قانوين، كما ��ستعر�ست 

�لعلـــي حقـــوق عمـــال �لإن�ســـاء�ت � ذكـــرت �أن 

�لقر�ر�ت �لوز�رية ذ�ت �ل�سلة بقانون �لعمل،مل 

تغفل عن حتديد كافـــة �لتفا�سيل �ملتعلقة بهذه 

�لفئـــة من حيث مكان � �سر�ط �ل�سكن ��سر�ط 

�ل�سالمـــة يف مـــكان �لعمـــل، �حتديـــد �ساعات 

�لعمل يف ف�سل �ل�سيف، ��عتربت �أن �ل�سر�ط 

�لو�ردة يف �لقر�ر�ت �لوز�رية متطابقة مع كافة 

�ملعايري �لو�ردة يف منظمة �لعمل �لد�لية.

 كمـــا �أ�سارت �لعلـــي �إىل  �أن قانـــون �لعمل رقم 

كال  يح�ســـل  �أن  علـــى  2009ن�ـــس  ل�سنـــة   14

�لطرفـــني على ن�سخة عن عقد �لعمل، كما ن�س 

قانون تنظيم دخـــول � خر�ج �إقامة �لو�فدين � 

كفالتهم رقم 4 ل�سنة 2009 على �أنه يجب على  

�ساحـــب �لعمل ت�سليم �لعامـــل �ثيقة �سفره بعد 

�لنتهاء من ��سع �إجر�ء�ت �لإقامة.

� مـــن جهة �أخرى قالت �لعلـــي �أنه لي�س �لعمال 

�حدهم من يتعر�سون للتع�سف، � �إمنا �أ�سحاب 

�لعمـــل �أي�سًا قد يتـــم ه�سم حقوقهم من خالل 

�إ�ســـاءة ت�سرف �لعامل يف بع�س �لأحيان، حيث 

يت�سبـــب �لأخـــري بخ�سائر مادية كبـــرية عندما 

يقـــوم  مبخالفـــة �لتز�ماتـــه �ملن�سو�ـــس عليها 

بقانـــون �لعمل �أ� �لعقد �ملـــربم. � ذكرت �لعلي 

�لعديد من �للتز�مات � �لو�جبات للعمال جتاه 

�أ�سحـــاب �لعمل �ملتعلقـــة بالتقيد بوقت �لعمل � 

�حل�ســـور �ملتو��سل � عدم �لغيـــاب د�ن �إذن، � 

�ملحافظـــة على ممتلـــكات �ل�سركـــة �أ� �ملوؤ�س�سة 

من �لتلـــف � �حرت�م �لر�ؤ�ســـاء � طاعتهم فيما 

يتعلق بالعمل، � �لبتعاد عن �مل�ساجر�ت � �إثارة 

�خلالفـــات � ��جـــب �لعمال يف �لتمتـــع بعالقة 

طيبة مع زمالئهم، �إ�سافة �إىل �للتز�م بالعمل 

لدى �لكفيل د�ن غريه متا�سيًا مع نظام �لكفالة 

�لـــذي �أكـــدت �مل�ست�سارة �لقانونيـــة �أنه قانون � 

يجـــب �لتعامل معـــه من خالل معرفـــة �أحكامه 

�حـــد�ده، ثم قدمت من خـــالل �لعر�س �سرحًا 

ملفهوم �لتع�سف، � باأن �جود حالت من �لعمال 

ممن ل يح�سلون على ر��تبهم ب�سكل منتظم �أ� 

يتعر�سون لإنهاء خدماتهم ب�سكل غري قانوين، 

يجوز لهم �لتقدم �إىل �جلهة �ملخت�سة يف �ز�رة 

�لد�خلية بطلب نقل كفالتهم جلهة �أخرى. 

كمـــا ��ستعر�ست �لعلي جميـــع �لطرق � �حللول 

�لتي ميكن �تباعها حلل �خلالفات �لنا�سئة عن 

عالقـــة �لعمـــل، � ذكرت كافة �جلهـــات �ملعنية 

بذلـــك � على ر�أ�سها �إد�رة �لعمل، حيث �أ�سادت 

باجلهود �لتي تبذلهـــا �لإد�رة يف حل �لنز�عات 

�لعماليـــة � بخا�سة تلك �ملتعلقـــة بامل�ستحقات، 

�بالرقابة على �ل�سركات.

��أكـــدت علـــى �أهميـــة د�ر باقـــي �جلهـــات يف 

��ستقبـــال حـــالت �ل�سكا�ى � حـــل �لعديد منها 

كمـــا يف �إد�رة حقوق �لإن�سان بوز�رة �لد�خلية � 

�إد�رة �لبحث � �ملتابعة. 

ثم �نتقـــل �لعر�ـــس للتعريف باللجنـــة �لوطنية 

حلقوق �لإن�سان � د�رها يف تعزيز � حماية هذه 

�حلقوق، � ذكرت �لعلي

جمموعة �لتفاقيات �لد�ليـــة �ملتعلقة بالعمل � 

�لتي �سادقت عليها �لد�لة � حتدثت عن �أهمية 

بع�س �لتفاقيـــات كاتفاقية حتـــرمي �ل�سخرة � 

�لعمـــل �لإلز�مـــي � �تفاقية حظر �أ�ســـو�أ �أ�سكال 

عمـــل �لأطفـــال، ��تفاقيـــة �حلد �لأدنـــى ل�سن 

للق�ســـاء  �لد�ليـــة  �لتفاقيـــة   �  ، �ل�ستخـــد�م 

علـــى �لتمييـــز يف �ل�ستخـــد�م � �ملهنـــة،  �من 

ثم تنا�لـــت �لـــد�رة عر�سًا لأهـــم  للمعوقات � 

�ملنجز�ت ب�سدد تلك �لق�سايا.  

� ت�سمنـــت  �لـــد�رة عر�س حلقـــوق �لعمل كما 

كفلها قانون �لعمل �لقطري رقم 14 ل�سنة 2004 

� �لقر�ر�ت �لوز�رية ذ�ت �ل�سلة، � �لو�جبات � 

�للتز�مـــات �لتي يتعني علـــى �لعمال �حرت�مها 

فيمـــا يتعلـــق بتاأدية �لعمـــل، �كـــذ� �لو�جبات � 

�للتز�مات �ملتعلقة ب�سر�ط �لعمل � �لإقامة يف 

ظل �لقانون رقم 4 ل�سنة 2009 بتنظيم دخول � 

خر�ج �لو�فدين � �إقامتهم �كفالتهم.

� تنوه �للجنـــة �لوطنية حلقوق �لإن�سان �أن هذه 

هـــي �ملـــرة �لأ�ىل �لتـــي يتـــم خاللهـــا �لتوجيه 

للجاليـــة �لفلبينيـــة ب�سكل مبا�ســـر، حيث ت�سم 

منظمـــة �ملجتمـــع �لفلبيني 47 جمعيـــة فلبينية 

متار�ـــس ن�ساطـــات متنوعـــة يف قطـــر، �تعـــول 

�سيقـــوم  �لتدريـــب حيـــث  هـــذ�  علـــى  �للجنـــة 

�ملتدربـــني من«منظمة �ملجتمع �لفلبيني« بن�سره 

باللغة �ملحلية �إىل فئات �لعمال �ملختلفة د�خل � 

خارج قطر، مما �سي�سمن �لو�سول �إىل �لهدف 

�لرئي�ســـي للجنة �ملتمثل يف �لتوعيـــة � �لتثقيف 

باأن�سب �لطرق. 

ف�ي �صل�صلة دوراتها التثقيفية»لك احلق وعليك الواجب«..

اللجنة اأقامت دورة عن مبادئ 

واأ�صا�صيات حقوق الإن�صان ف�ي 

منظمة العمل الفلبيني
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اأك��د الدكتور علي بن �سميخ املرى رئي�س اللجنة الوطنية 

حلقوق الإن�س��ان عدم �جود خطوط حمراء على اللجنة 

فيم��ا يتعل��ق بالخت�سا�سات الت��ي تنفذه��ا، لفتا يف هذا 

ال�سي��اق اإىل اأن علقة اللجنة م��ع احلكومة مثلها مثل اأي 

موؤ�س�سة اأخرى بالد�لة. 

16

برنامج » لكم القرار «  يســلط الضوء 
على حقوق اإلنسان فـي قطر ويستضيف 

اللـجنة رئيـس 
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��أ��ســـح رئي�س �للجنـــة يف حديثـــه لربنامج )لكم 

�لقـــر�ر( �لـــذي يبـــث كل �سبـــت عـــرب قنـــاة قطر 

�ي�ست�سيف م�سوؤ�لني قطريـــني للتباحث يف �ل�ساأن 

�لعـــام، �أن دليل ��ستقاللية �للجنة يتمثل يف متتعها 

بع�سويـــة �للجـــان �لد�لية �ملعنية بحقـــوق �لإن�سان 

. �قـــال �إن �للجنـــة تهتم مبو��سيـــع �ق�سايا حقوق 

�لإن�سان بالد�لة �سغرية كانت �� كبرية. 

�نـــوه �أن �لدعـــم �لذي تتلقـــاه �للجنة مـــن �لقيادة 

�ل�سيا�سيـــة �مـــن ّقبـــل موؤ�س�سات �لد�لـــة يتلخ�س 

يف �لتعـــا�ن معها خا�سة �أن �ملـــادة �حلادية ع�سرة 

من قانـــون �إن�سائها تلزم كافـــه موؤ�س�سات ��أجهزة 

�لد�لة بالتعا�ن مع �للجنة.

�حتـــدث �لدكتـــور �ملـــري يف �لربنامـــج عـــن ن�ساأة 

�ملوؤ�س�ســـات �لوطنية حلقوق �لإن�سان ب�سكل عام يف 

�لعامل �مدى ��ستقالليتهـــا ��رتباطها باحلكومات 

من عدمـــه، م�سري� �إىل �أن هـــذه �ملوؤ�س�سات �منها 

�للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�سان بد�لة قطر لي�ست 

حكوميـــة �يف جانـــب �آخـــر لي�ست جمتمعـــا مدنيا 

بعيد� عن �حلكومة. 

�إن�ســـاء  ق�سيـــة  �أن  �إىل  �ل�سيـــاق  هـــذ�  يف  �لفـــت 

�ملوؤ�س�ســـات �لوطنيـــة حلقوق �لإن�ســـان �نبثقت من 

�لأمم �ملتحدة حيـــث مت �لتو�سل من خالل �لعديد 

من �للقاء�ت على �مل�ستوى �لأممي عام 1991 �إىل 

مبـــادئ باري�س �لتي حتكـــم ن�ســـاأة ��خت�سا�سات 

�ملوؤ�س�ســـات �لوطنية حلقـــوق �لإن�ســـان �عالقاتها 

باحلكومات. 

�بنّي �أن �ملوؤ�س�سات �لد�لية �ملخت�سة �سنفت �للجنة 

�لوطنيـــة حلقوق �لإن�سان على �أنهـــا جلنة م�ستقلة 

��ستناد� �إىل �ملهـــام ��ملبادئ ��لخت�سا�سات �لتي 

تقوم بها. �هو ما �أكده �ن�سمام �للجنة �إىل �لعديد 

مـــن موؤ�س�سات حقوق �لإن�سان يف �لعامل �ح�سولها 

على �لع�سوية �لكاملة فيها طبقا ملبادئ باري�س.

��أ��سح �لدكتور رئي�ـــس �للجنة �أن �للجنة �لوطنية 

حلقوق �لإن�سان تنظر فى �لعديد من �ل�سكا�ى من 

�ملو�طنني ��ملقيمني حيث ��سل عدد هذه �ل�سكا�ى 

»1009« �ســـكا�ى منها حـــو�يل 400 من �ملو�طنني 

و609 من �ملقيمني خالل �سنة 2009. 

طبقـــا  �ل�ســـكا�ى  ت�ستقبـــل  �للجنـــة  �إن  �قـــال 

لخت�سا�ساتها من �ملو�طنني ��ملقيمني �هى تتعلق 

بال�سكن ��لعمل ��ل�سحـــة ��لتعليم �بنقل �لكفالة 

�ماأذ�نيـــة �خلـــر�ج ��ل�ستقد�م ��لإبعـــاد �ما �إىل 

ذلك. 

�ذكـــر يف رده على �سوؤ�ل �أن �للجنة عند ��ستقبالها 

لأي �سكـــوى تقوم �أ�ل بالتحقيـــق فيها ��لعمل على 

حل �مل�سكلـــة ب�ســـكل �دي ��إذ� ��ستحـــال ذلك يتم 

حتويـــل �لق�سية جلهة �لخت�سا�ـــس �متابعة �مللف 

حتـــى يتـــم �لتو�سل �إىل حل، نافيا �جـــود �أى تعنت 

مـــن �جلهـــات �لتي حتـــال �إليهـــا �لق�سيـــة �ملعنية 

لكـــون �ملو�سوع يف �لأ�سا�س يتعلـــق بت�سريع معني ل 

ت�ستطيع هذه �جلهة جتا�زه. 

���ستعر�س �خت�سا�سات �للجنـــة �لوطنية حلقوق 

�لإن�سان �بالأخ�س فيما يتعلق باأهمية ن�سر �لوعي 

��لتثقيـــف بحقـــوق �لإن�ســـان �حتقيـــق �لأهـــد�ف 

�لـــو�ردة يف �لتفاقيات �لد�لية �لتـــي �قعت عليها 

حكومة د�لة قطـــر �منها على �سبيل �ملثال �تفاقية 

مناه�ســـة �لتمييز �سد �ملر�أة )�سيد��( �لتى �قعت 

عليها قطر موؤخر�.

�ذكـــر يف هـــذ� �خل�سو�ـــس �أن �للجنـــة �لوطنيـــة 

�ستتعا�ن خالل �ملرحلـــة �ملقبلة مع �ملجل�س �لأعلى 

لالأ�سرة ��سيتم �لتوقيع على �تفاقية تفاهم م�سرتك 

بينهما حول كيفية تنفيذ �تطبيق �ملو�د �لو�ردة يف 

�لتفاقيـــة على �أر�ـــس �لو�قع �ن�ســـر �أحكامها من 

خـــالل �لت�سريعـــات ��لـــد�ر�ت �لتدريبيـــة �إ�سافة 

�إىل �لتن�سيـــق مع �جلهات �ملخت�سة يف �لد�لة فيما 

يتعلـــق بتنفيـــذ �لقو�نني �منهـــا على �سبيـــل �ملثال 

قانون دخول ��إقامة �لأجانب. 

��أكـــد رئي�س �للجنـــة �لوطنية حلقـــوق �لإن�سان �أن 

�ن�سمام د�لة قطر لتفاقية مناه�سة �لتمييز �سد 

�ملـــر�أة يعترب �جناز� �تقدمـــا، م�سري� �إىل �أن ��سع 

حقوق �ملر�أة �لقطرية خالل �لفرتة �ملا�سية �أف�سل 

بكثري. 

كما �ســـدد يف رده علـــى �سوؤ�ل �آخر علـــى حق ذ�ي 

�ىل  م�ســـري�  �لتعلـــم،  يف  �خلا�ســـة  �لحتياجـــات 

�أن د�لـــة قطـــر �ن�سمـــت �إىل �تفاقيـــة د�لية بهذ� 

�خل�سو�ـــس �سنـــه 2008 توؤكـــد مـــع غريهـــا مـــن 

�لقو�نني حق �ملعاق يف �لتعليم. 

�تطـــرق بهذ� �ل�ســـدد يف �إجابته على �ســـوؤ�ل �إىل 

�جود عدد كبري من �لأبناء ذ�ي �لإعاقة يف قائمة 

�لنتظار مبركز �ل�سفلح �ردت �سكا�ى ��لتما�سات 

مـــن �أ�لياء �أمورهم بهـــذ� �خل�سو�س �إىل �للجنة. 

�قـــال �أن �للجنة خاطبت �ملركـــز يف �ساأنهم ، لكنه 

ر�أى �أن �حلـــل يكمن يف �جـــود مركز كبري �مر�كز 

تعليم لهذه �لفئة، معربا عن �أمله يف �أن يتم ت�سكيل 

جلنة �طنية للمعاقني بالد�لة. 

كما توقع من ناحية �أخرى �سد�ر قانون �لنتخابات 

لقيـــام برملان منتخب يف قطر خا�سة ��أن �لد�ستور 

�لقطـــري ن�ـــس يف �أحكامـــه على �أن يكـــون هناك 

برملان منتخب من خم�سة ��أربعني �سخ�سا ثالثون 

منهم بالنتخاب �خم�سة ع�سر بالتعيني. 

�قـــال رئي�س �للجنـــة رد� على �ســـوؤ�ل يتعلق بكيفية 

ح�ســـول قطـــر علـــى مر�تـــب متقدمة فـــى جمال 

حمايـــة حقـــوق �لإن�ســـان.�أن �لد�لـــة خطت خالل 

�ل�سنـــو�ت �ملا�سيـــة خطـــو�ت �كان هنـــاك تطـــور 

�سريـــع �سو�ء يف �ملجـــال �لقت�ســـادي �أ� يف �ملجال 

�لجتماعـــي �أ� حتـــى علـــى م�ستـــوى �لت�سريعـــات. 

»��لذي ينظـــر �ىل كمية �لت�سريعـــات �لتي ظهرت 

خـــالل �لفرتة �ملا�سية �سيجـــد �أن هناك ت�سريعات 

عديـــدة ��أغلب هذه �لت�سريعـــات تركز على حماية 

حقوق �لأ�سخا�س«. 

�عمـــا �إذ� كانـــت �للجنة �لوطنية حلقـــوق �لإن�سان 

غـــري م�ستقلـــة ب�سبب �جـــود �أع�ساء فيهـــا ميثلون 

�ز�ر�ت يف �لد�لة ، �أجـــاب رئي�س �للجنة بقوله �أن 

مبادئ باري�س هي �لتي حتكم عمل �للجنة �ما �إذ� 

كانت م�ستقلة من عدمه. 

�ر�أى �أن باإمـــكان �أي د�لـــة طبقا لهـــذه �ملبادئ �أن 

تختار �أع�ساء من ّقبل �حلكومة.

��أ��ســـح �أن مـــا يوؤكـــد �جـــود ��ستقالليـــة فعال �أن 

�لوطنيـــة حلقـــوق  �للجنـــة  ممثلـــي �حلكومـــة يف 

�لإن�ســـان طبقا لآخر تعديل يف قانون �إن�ساء �للجنة 

مل يكـــن لهم �ســـوت يف �لقـــر�ر�ت �لتـــي تتخذ يف 

�للجنة من �أجل مزيد من �حلرية ��ل�ستقاللية. 

�بـــني رد� على �سوؤ�ل �آخر �أن �للجنة ت�سدر تقرير� 

�سنويا ين�سر على موقعها �يوزع على �سائل �لإعالم 

يف د�لـــة قطـــر، م�سري� �إىل �أن �للجنـــة كانت تتابع 

�تر�ســـد ق�سية �أطفال �لهجن حتـــى مت حلها �سنة 

2005 بالتعـــا�ن مـــع �جلهـــات �ملخت�ســـة �منهـــا 

�ملجل�ـــس �لأعلى ل�سوؤ�ن �لأ�ســـرة حيث �سدر قانون 

يجرم عمالة �لأطفال �تدريب �ت�سغيل �لأطفال يف 

�سباقات �لهجن. 

�فيما يتعلق بد�ر ��جهـــة نظر �للجنة فى �لقانون 

�خلا�س باإن�ســـاء �جلمعيـــات ��ملوؤ�س�سات �خلا�سة 

منـــذ �سد�ره عـــام 2004، قـــال رئي�ـــس �للجنة �ن 

�للجنـــة علقت علـــى ذلك ب�ســـر�رة عدم حت�سني 

هـــذه �لقـــر�ر�ت مـــن رقابـــة �لق�ســـاء )يعنـــي �أي 

�سخ�ـــس �أ� �أي جمموعة ممكـــن �أن تتقدم لإن�ساء 

جمعيـــة معينة فال يكون �لقـــر�ر نهائيا بيد �لوزير 

�ملخت�ـــس �لكن لبد �أن يكـــون هناك فعال تظلم �أ� 

طعـــن يف هذ� �لقـــر�ر. �نحن فعـــال طالبنا خالل 

�لفـــرتة �ملا�سيـــة �لكـــن بـــكل �أمانـــة نحـــن كلجنة 

�طنيـــة مل تـــرد �إلينـــا �ســـكا�ي كثرية فيمـــا يتعلق 

باإن�ساء �جلمعيات. فخالل �لفرتة �ملا�سية �أن�سئت 

جمعيات معينة(. 

��أكـــد فـــى رده علـــى �سوؤ�ل علـــى حـــق �لإن�سان يف 

�لعمل، �قال �أن حق �ملو�طن �لقطري يف �لعمل من 

�حلقـــوق �لتي تنظـــر لها �للجنـــة باهتمام، م�سري� 

�إىل �جـــود تن�سيق مع �ز�رة �لعمل �مع �إد�رة تنمية 

�لقوى �لعامـــة �لوطنية �موؤمتر قطـــر �ملهنى بهذ� 

�خل�سو�ـــس . �قـــال يف رده على �ســـوؤ�ل ذي �سلة، 

�أن �لبطالـــة يف د�لة قطر لي�ست كبرية ح�سب �آخر 

�لإح�سائيات. 

��أ��ســـح �أن �للجنـــة تنظر حلقـــوق �ملو�طنني على 

�جـــه �لت�سا�ي �ل متيز بني رجـــل �أ� �مر�أة . �فيما 

يتعلـــق باأ��ساع �ل�سجون ��أماكن �لحتجاز يف د�لة 

قطر، قال رءي�ـــس �للجنة �أن �للجنة تقوم بالتعا�ن 

مـــع �ز�رة �لد�خليـــة بزيـــار�ت عديـــدة لل�سجـــن 

�ملركـــزي �بزيار�ت مفاجئـــة �إىل �أماكن �لحتجاز 

��ل�سجـــون ��جدت ب�سكل عام �أن �ل�سجون بالد�لة 

فـــى ��سع جيد �كذلك من حيـــث �حلد �لأدنى من 

�ملعايري �لتي يتم تطبيقها لنزلء �ل�سجون. كما �أن 

معايري حقوق �لنزيل �منها حق �لتعليم ��لزيار�ت 

�لتي تر�قبها �للجنة جيدة. 

�عمـــا �إذ� كان مـــن �ملمكـــن تدري�ـــس مـــادة حقوق 

�لإن�ســـان باملد�ر�س فى قطر، �أ�ســـار �إىل �أن هناك 

�تفاقية تعا�ن مع �ملجل�ـــس �لأعلى للتعليم �در��سة 

بـــني �جلانبني عـــن كيفيـــة �إدماج مفاهيـــم حقوق 

�لإن�ســـان يف �ملناهـــج. �متنـــى �أن ت�سهـــد �ملرحلـــة 

�لقادمة �إدماج هذه �ملفاهيم يف �ملناهج �لدر��سية.
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�جتمـــع �سعـــادة �لدكتـــور علـــي بـــن �سميـــخ �ملـــري رئي�ـــس �للجنـــة �لوطنيـــة 

حلقـــوق �لإن�ســـان يف مقـــر �للجنـــة مـــع �سعـــادة �ل�سيـــد جانـــغ �ســـي جونـــغ 

�سفـــري كوريـــا لـــدى د�لـــة قطـــر حيـــث تباحثـــا خـــالل �لجتمـــاع يف ق�سايـــا 

�لإن�ســـان. حقـــوق  جمـــال  يف  �مل�ســـرتك  �لتعـــا�ن  ��سبـــل  �لإن�ســـان   حقـــوق 

 كمـــا ��ستقبل �سعادته �ل�سيد حمدي بخاري �ملمثل �لإقليمي بالإنابة يف �ملمثلية 

�لإقليميـــة ملفو�سيـــة �لأمم �ملتحدة ل�سوؤ�ن �لالجئني لـــدى د�ل جمل�س �لتعا�ن 

��ل�سيد ماأمون حم�سن م�سئول �لعالقات �خلارجية يف �ملمثلية �لإقليمية �جرى 

خـــالل �لجتمـــاع بحث �أ�جه �لتعـــا�ن �مل�سرتك بـــني �للجنة �لوطنيـــة �ملمثلية 

�لإقليميـــة ��آليـــات �لتن�سيـــق بينهما فيمـــا يخ�س تبادل �خلـــرب�ت �خا�سة يف 

جمال حقوق �لإن�سان.

رئ��ي�����������������������س 

ال��ل��ج��ن�����������������ة 

يلتق���ي وزي���رة 

حقوق الإن�ص��ان 

ال���ف���رن�������ص���ي���ة 

ال�صابقة

18

��ستقبـــل �سعـــادة �لدكتـــور علـــي بـــن �سميـــخ �ملـــري رئي�ـــس �للجنـــة �لوطنيـــة حلقـــوق �لإن�ســـان  

مت   ، �ل�سابقـــة  �لفرن�ســـي  �لإن�ســـان  حقـــوق  �زيـــرة  كيـــدج  نيكـــول  �ل�سيـــدة  �للجنـــة  مقـــر  يف 

�لتـــي  �لتطـــور�ت  ��أهـــم  ��آليـــات عملهـــا  �لوطنيـــة  �للجنـــة  �إجنـــاز�ت  مناق�ســـة  �للقـــاء  خـــالل 

ي�سهدهـــا جمـــال حقـــوق �لإن�ســـان يف د�لـــة قطـــر. حيـــث �أ�ســـادت كيـــدج مبـــا تبذلـــه �للجنـــة 

 �لوطنيـــة حلقـــوق �لإن�ســـان مـــن جمهـــود يف �سبيـــل تعزيـــز �حمايـــة حقـــوق �لإن�ســـان يف �لد�لـــة.

يذكـــر �أن �ل�سيدة كيدج كانت يف عـــام 2006 ع�سو جمل�س �لد�لة �ع�سو �ملجل�س �لتنفيذي )�ملكتب 

�لفرن�سي حلماية �لالجئني ��لتجني�س( �هي حمامية ��سيا�سية فرن�سية.

وي�صتقبل ال�صفري الكوري وممثل مفو�صي���ة الاجئ��ني

مجلة الصحيفة - العددالتاسع - مايو 2010
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�أجـــرى �فد عـــال �مل�ستـــوي  مـــن �للجنة 

�سل�سلـــة  �لإن�ســـان  حلقـــوق  �لوطنيـــة 

مباحثات �لقاء�ت مع عدد من �مل�سئولني 

�لأمريكيني خـــالل زيارة قـــام بها �لوفد 

لو��سنطـــن �نيويـــورك علـــي بـــن �سميخ 

�ملـــري رئي�س �للجنـــة �ع�سويـــة �لدكتور 

يو�ســـف عبيـــد�ن نائـــب رئي�ـــس �للجنة . 

�تنا�لـــت �ملباحثـــات ��للقـــاء�ت �لتعا�ن 

��لتن�سيق بـــني �جلانبني يف جمال رعاية 

حقوق �لإن�سان �تبـــادل �خلرب�ت �لعامة 

يف هذ� �ملجال . 

 ففـــي �خلارجيـــة �لأمريكيـــة بو��سنطن 

�لتقـــى �لوفـــد مـــع �ل�سيدة منـــور� ��يت�س 

نائـــب م�ساعـــد �زير �خلارجيـــة �مل�سئول 

عن مبـــادرة �ل�سر�كة يف �ل�سرق �لأ��سط 

��سمـــال �إفريقيا حيـــث مت عر�س جتارب 

حقـــوق  قطـــر يف جمـــال حمايـــة  د�لـــة 

�لإن�ســـان �مـــدى �لتقـــدم �لـــذي �أحرزته 

�للجنة �لوطنية حلقـــوق �لإن�سان يف هذ� 

�ملجال. 

 ���ستعر�ـــس �جلانبـــان �لتح�سري ملنتدى 

�ست�ست�سيفـــه  �لـــذي  �مل�ستقبـــل  م�ســـار 

�لد�حـــة يف نوفمـــرب 2010��لـــذي تنظم 

فيـــه �للجنـــة �لوطنيـــة حلقـــوق �لإن�سان 

�جتماعات �ملجتمع �ملدين..

�علـــى �سعيد تبادل �خلـــرب�ت قام �لوفد 

بعـــدة زيـــار�ت ميد�نية لتوطيـــد �لتعا�ن 

�مل�ســـرتك ��لطـــالع على جمـــال حقوق 

�لإن�ســـان �بينها �جتماع مبركـــز �لعد�لة 

�لعامليـــة � �لذى يعترب منوذجـــا مل�ساهمة 

يف  �حلكوميـــة  غـــري  �ملنظمـــات  �إحـــدى 

���سنطـــن يف توفري �خلدمـــات �لقانونية 

للعمالة �ملهاجرة .

 كمـــا ز�ر �لوفد منظمـــة عامالت �ملنازل 

�ملتحـــدة ��لتـــي تعـــد منوذجـــا مل�ساهمة 

�إحدى �ملنظمات غري �حلكومية يف توفري 

فر�ـــس �لتدريـــب للعمالة �ملنزليـــة ��سبل 

�حل�سول على �حلقوق لهذه �لعمالة. 

 ��جتمـــع رئي�س �للجنـــة �لوطنية حلقوق 

�لإن�سان باملمثل �خلا�ـــس لالأمم �ملتحدة 

ملناق�ســـة �تفاقية �لعمالـــة �ملنزلية �ملزمع 

�إطالقها يف يونيو�ملقبل.

�لد�رة �لثالثة ��لع�سريــــن للجنة �لتن�سيقية 

�لد�ليــــة للموؤ�س�سات �لوطنية حلماية حقوق 

�لإن�ســــان يف جنيــــف 

��ألقى �لدكتــــور علي بن �سميخ �ملري رئي�س 

�للجنــــة �لوطنيــــة حلقــــوق �لإن�ســــان كلمــــة 

�أ�ســــار فيهــــا �إىل �أن �جتمــــاع حــــو�ر حقــــوق 

�لإن�ســــان �لعربــــي - �لأ�ر�بــــي �لذي تز�من 

مــــع �لحتفــــالت �لعامليــــة مبــــر�ر 100 عام 

على ذكرى �ليوم �لعاملــــي للمر�أة، �عقد يف 

�لد�حــــة يف �لثامن مــــن مار�س 2010، ركز 

على جميــــع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة �رفع 

�لوعــــي ��لإدر�ك حلقــــوق �ملــــر�أة ��مل�سا��ة 

بــــني �جلن�سني ��لد�ر �لــــذي ميكن �أن تقوم 

بــــه �ملوؤ�س�ســــات �لوطنيــــة حلقــــوق �لإن�سان 

يف تعزيــــز �حمايــــة حقــــوق �ملــــر�أة �تعميــــم 

�مل�ســــا��ة بني �جلن�سني يف �لــــد�ل �لأع�ساء 

بهــــا، �علــــى �لنطــــاق �لإقليمــــي.

هــــدف  ذلــــك  علــــى  عــــال�ة  باأنــــه  �نــــوه 

�ملنظمــــون لجتمــــاع حــــو�ر حقــــوق �لن�سان 

�لعربــــي �ل�ر�بــــي �إىل غر�س ثقافــــة تبادل  

�خلــــرب�ت �لتما�ســــا جلمع �لأ�ســــو�ت ب�ساأن 

كافــــة �لأ��ســــاع ��لجتاهــــات ��لتحديــــات 

�مو�طــــن �خللل ��لنظم �ذلــــك �أثناء ��سع 

لقو�نــــني  �طنــــي  ��إقليمــــي  د�يل  طــــط  خمخُ

��أعر�ف حقوق �ملر�أة ��لجتاهات �ل�سائدة 

�يف  �أ�ر�بــــا  يف  �جلن�ســــني  بــــني  �ســــا��ة  للمخُ

�لعــــامل �لعربــــي

تابعة تو�سيات  ��أ��ســــح �أنه متت مر�جعة �مخُ

�ملوؤ�س�سات �لوطنية حلقوق �لإن�سان �لعربي 

- �لأ�ر�بــــي �ل�سادرة يف �لجتمــــاع �لر�بع 

�لإن�ســــان  ب�ســــاأن حقــــوق  �مل�ستــــوى  �لرفيــــع 

قــــد يف ق�سر  »�لعمــــال �ملهاجريــــن« �لذي عخُ

�ل�ســــالم بهولند� يف مار�س 2009. ��لتاأكيد 

جمدد� علــــى �أن �ملوؤ�س�سات �لوطنية حلقوق 

�لإن�سان يف �لقارة �لأ�ر�بية ��لعامل �لعربي 

متتثــــل ملبادئ باري�ــــس كما ينبغــــي �أن تعزز 

�أد��رهــــا بو�سفهــــا هيئات م�ستقلــــة، ف�سال 

عــــن ت�سجيع �تعزيز �حماية حقوق �لإن�سان 

�من بينها حقوق �ملر�أة �لتي تت�سمن تعميم 

�مل�ســــا��ة بــــني �جلن�ســــني.

�لفــــت �إىل �أن �جتمــــاع �حلــــو�ر �أ�ســــار �إىل 

»�إعــــالن �برنامج عمــــل فيينا« �لــــذي يوؤكد 

جمدد� �حلاجة �إىل �لتعا�ن �لإقليمي ب�ساأن 

حقوق �لإن�سان، بالإ�سافة �إىل �أهمية �لد�ر 

�لــــذي ميكن �أن تقوم به �ملوؤ�س�سات �لوطنية 

حلقــــوق �لإن�ســــان يف هــــذ� �ل�ســــاأن.

رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة 

ي��ق��ود �ف���دًا عاىل 

امل�����س��ت��وي ل��زي��ارة 

الولي���ات املتح�دة

اجتماع  يف  �سارك  امل��ري  �سميخ  بن  علي  د. 

املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان بجنيف
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�فتتحـــت �ل�سيدة / مرمي بنت عبد �هلل �لعطية 

�لأمني �لعام للجنة د�رة تدريبية حول تقنيات 

�لو�ساطـــة يف جمـــال حقـــوق �لإن�ســـان ��آليات 

حماية �تطوير حقوق �لإن�سان على �ل�سعيدين 

�ملحلي ��لد�يل بالتعا�ن مع ��سيط �جلمهورية 

�لفرن�سيـــة �معهد حقوق �لإن�سان بجامعة ليون 

يف فرن�سا.

 �قال / �لأمـــني �لعام للجنـــة �لوطنية حلقوق 

�لإن�ســـان �أن تنظيـــم هـــذه �لـــد�رة ياأتي �سمن 

�أهـــد�ف �للجنـــة �لوطنيـــة �حر�سهـــا �لد�ئـــم 

على تطويـــر �أد�ء �لعاملـــني يف جمالت حقوق 

�لإن�سان يف �لهيئات �حلكومية ��خلا�سة.

�تعد هذه �لـــد�رة �لأ�ىل من نوعها مع �سركاء 

فرن�سيـــني �هـــي باكـــورة �ل�سر�كة بـــني �للجنة 

��جلهات �ملنظمة للد�رة يف هذ� �ملجال.

 �تهـــدف �لد�رة كمـــا قال/ �لأمـــني �لعام �إىل 

�لرتكيـــز علـــى جمـــالت �لو�ساطـــة �مطابقـــة 

�لت�سريعـــات �لوطنيـــة مع �لتفاقيـــات �لد�لية 

�ملعـــارف  تطويـــر  بهـــدف  �لإن�ســـان  حلقـــوق 

�لنظرية ��ملهار�ت �لعلمية؛  كما �أعرب �لأمني 

�لعـــام عن ثقتهـــا بالفائـــدة �لتي �ستعـــود على 

�جلمعيـــات ��ملوؤ�س�ســـات �لقطريـــة مـــن خالل 

�لتعرف على �لتجـــارب ��خلرب�ت ��ل�ستفادة 

من �أجـــل حت�ســـني �لأد�ء ��لفعاليـــة �قالت �إن 

�سقل �لتجـــارب �لقطرية ��لفرن�سية يف جمال 

حقـــوق �لإن�ســـان ��لتبادل �مل�ســـرتك يف جمال 

�لعمـــل �لتنظيمـــي ينطلـــق من قناعـــة ر��سخة 

لـــدى �سركائنـــا �ملحليـــني ��لد�ليـــني ب�سر�رة 

��أهمية تطوير �لأد��ت �ملدنية �لفاعلة لرت�سيخ 

ثقافة �حرت�م حقـــوق �لإن�سان باأ�ساليب عملية 

مبا�ســـرة ت�سهـــل �سرعـــة �لو�ســـول �إىل حلـــول 

للم�سكالت �حلياتية �ليومية للمو�طن. 

مـــن جهته قال ��سيـــط �جلمهوريـــة �لفرن�سية  

«كري�ستيـــان لـــور��ه » �نه �سعيد بهـــذ� �لتعا�ن 

�لأ�ل مـــن نوعـــه مـــع �للجنة �لوطنيـــة حلقوق 

�لإن�ســـان م�سيفا �أنـــه �أجرى حـــو�ر� مثمر� مع 

�مل�سئولـــني �قـــام بزيـــارة لل�سجـــون ��أنـــه �لآن 

يف �ملرحلـــة �لعملية �قـــال �إن مـــن �ملفارقة �أن 

يتحـــدث يف مثل هذه �لق�سايا يف مدينة عربية 

م�ســـري� �إىل �أن �لأ�ر�بيـــني ��ستن�سخـــو� جتربة 

»ديو�ن �ملظامل »من �لعرب �مل�سلمني من خالل 

�مللـــك �ل�سويدي �سارل �لـــذي ��ستلهم �لنموذج 

�لعربي.

�يف  يومـــني  مـــدى  علـــى  �لور�ســـة  �ناق�ســـت 

جل�سات منف�سلة »تقنيـــات �لو�ساطة.. فل�سفة 

�مبـــادئ �لو�ساطة �ملوؤ�س�سيـــة �تقنيات ��أد��ت 

�لو�ساطـــة.. �ملر��سلـــون ��ل�سبـــكات ��لو�ساطة 

بالهاتف ��لربيد �ق�سية حق �لتو��سل �بحثت  

قانون �جلمعيات �لفرن�سي لعام 1901..�لإطار 

�لق�سائي ��لإح�سائيات �دينامية �لتو��سل يف 

فرن�ســـا، فيما ناق�ســـت �جلل�ســـة �لثالثة ق�سية 

حق �ملعاقني.. �بحثـــت يف �أمن �ملري�س ��إد�رة 

�ملخاطر.

�قـــد �ســـارك يف �لـــد�رة �لتدريبيـــة نحـــو 50 

متدربـــا �متدربة ميثلـــون �لعديد من �لوز�ر�ت 

كوز�رة �خلارجيـــة ��لد�خلية ��لعمل ��ل�سوؤ�ن 

�لجتماعية ��جلمعيـــات ��ملوؤ�س�سات �لقطرية 

ذ�ت �ل�سلة بحقوق �لإن�سان.

�ملر�قـــب  »�إم�ســـام«،  منظــمـــة  �أ�ســـــادت 

�لد�ئـــم للمجل�س �لقت�سادي ��لجتماعي 

�لتابع لـــالأمم �ملتحدة، بد�ر د�لة قطر يف 

جمال رعايـــة حقوق �لإن�ســـان، �سو�ء على 

�ل�سعيد �ملحلـــي �أ� �لعاملي.. مثمنة حجم 

�لإجناز �لقطري يف هذ� �مل�سمار.

��أكدت �أن �لد�ر �لقطري يف جمال حقوق 

�لإن�ســـان ي�سعـــى لتعزيز �لـــد�ر �لإن�ساين 

�منـــح �لإن�ســـان كر�متـــه �موقعـــه �لـــذي 

ي�ستحق. 

�قـــال �لدكتور ن�سري �ساهر �حلمود مدير 

�ملكتـــب �لإقليمي ملنظمة »�أم�ســـام«، �لذي 

يتخـــذ مـــن �لد�حة مقـــر� لـــه، �إن ح�سرة 

�ساحـــب �ل�سمو �ل�سيخ حمـــد بن خليفة �آل 

ثاين �أمري �لبالد �ملفدى �جه، منذ ت�سلمه 

مقاليـــد �حلكم، جميـــع �ملوؤ�س�سات �ملعنية 

نحـــو �لعمل علـــى تعزيـــز �حمايـــة حقوق 

�لإن�ســـان ��سيانتها، مـــا �أدى �ىل ت�سجيل 

جناحـــات علـــى �سعيـــد حمايـــة �لإن�سان، 

باعتباره �مل�ستهلـــك ��لإعالمي ��مل�ستثمر 

��ملفكـــر. �نوه د. حمـــود، يف بيان �سحفي 

مبنا�سبـــة �ليـــوم �لعاملي حلقـــوق �لإن�سان 

�لذي ي�ســـادف �لعا�سر من �سهر دي�سمرب 

مـــن كل عام بالد�ر �لـــذي تقوم به �للجنة 

�لوطنيـــة �لقطرية حلقوق �لإن�سان يف هذ� 

�ملجال.

�صع������ادة الأم��ني الع��ام 

دورة  افتت��حت  للجن��ة 

تقني��ات الو�صاط��ة ف�ي 

جمال حقوق الإن�ص����ان

 » اإم�صام « ت�صيد بدور قطر يف رعاية     

                    حقوق الإن�صان
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���س��ارك��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان 

ل�سد�ر  ال�����)61(   ب��ال��ذك��رى  اح��ت��ف��اءه   ال��ع��امل 

الإع�������لن ال���ع���امل���ي حل���ق���وق الإن�������س���ان ال���ذي 

ي�����س��ادف ال��ع��ا���س��ر م���ن دي�����س��م��رب م���ن ك���ل ع��ام 

املنا�سبة   بهذه  احتفال ً اللجنة  اأق��ام��ت   حيث 
ال�سعادة  اأ�سحاب  ع��دد  من  احلفل  ح�سر  قد   �

�على  الإن�����س��ان  بحقوق  املهتمن  �م��ن  ال�سفراء 

 - امل��ري  �سميخ  بن  علي  الدكتور  �سعادة  راأ�سهم 

رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان. 

��ألقى �لدكتور علي بن �سميخ �ملري رئي�س �للجنة �لوطنية 

��ستقر�ء  �أن  فيها  قال  �لحتفال  يف  كلمة  �لإن�سان  حلقوق 

�لتطور  لركب  م�سايرتها  يوؤكد  قطر  لد�لة  �ملعا�سر  �لو�قع 

منع  جمال  يف  �لدميقر�طية  للنظم  ��لإن�ساين  �حل�ساري 

للنهج  كثمرة  جــاء  ��لــذي  �سوره  بكل  �لتمييز  �مناه�سة 

�ل�سمو  �ساحب  ح�سرة  دعائمه  �أر�سى  �لذي  �لدميقر�طي 

��سمو  �ملفدى  �لبالد  �أمري  ثاين  �آل  بن خليفة  �ل�سيخ حمد 

�إر�ــســاء  �بــرز مالحمه  كــان مــن  �لــذي  �لأمـــني  �يل عهده 

�تر�سيخ  �لقانون  ��سيادة  ��ملــ�ــســا��ة  �حلــق  ــة  د�ل دعائم 

 �أ�ــســ�ــس �لــدميــقــر�طــيــة ��إعــــالء مــبــادئ حــقــوق �لإنــ�ــســان.

على  �نعك�ست  �ملبادئ  هذه  �أن  �إىل  �ملــري  �لدكتور  ��أ�سار 

من  �نطلقت  �لتي  �لتمييز  ملناه�سة  �لد�لة  �إ�سرت�تيجية 

�ل�سمجاء  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �ثو�بت  مببادئ  �لتز�مها 

�لتكرمي  �لر��سخة  �ثو�بتها  مبادئها  �أهــم  من  كــان  �لتي 

�لنا�س  بــني  ��ملــ�ــســا��ة  �لإن�سان”  لالإن�سان”كل  �لإلــهــي 

جميعا ��لتي �ردت ب�ساأنها �لعديد من �لن�سو�س �لقر�آنية 

�جل  عز  قال  “�إذ  �ل�سريفة  �لنبوية  ��لأحاديث  �ل�سريحة 

�سلى  �هلل  ر�سول  “ �قال  �أتقاكم  �هلل  عند  �أكرمكم  “ �إن 
�ل  �مل�سط  كاأ�سنان  �سو��سية  “�لنا�س  ��سلم  عليه  �هلل 

�أن ذلك  “؛ م�سيفا  بالتقوى  �إل  �أعجمي  لعربي على  ف�سل 

�لثامنة  ��ملادة  �لد�ئم  �لبالد  د�ستور  ���سحا يف  قد جتلى 

“�ن �ملجتمع �لقطري عماده  ع�سرة منه ��لتي ن�ست على 

�لعدل ��لإح�سان ��حلرية ��مل�سا��ة �مكارم �لأخالق “ �ما 

�أن” �ملو�طنني مت�سا��ن  34 و35 من  �ملادتان  ن�ست عليه 

مت�سا��ن  �لنا�س  �إن   “ �لعامة  ��لــو�جــبــات  �حلــقــوق  يف 

�أ�  �جلن�س  ب�سبب  ذلك  يف  بينهم  متييز  ل  �لقانون  �أمــام 

�أن  �إىل  �ملري  �لدكتور  �لدين”. ��أ�سار  �أ�  �للغة  �أ�  �لأ�سل 

ميالده  منذ  حظي  قد  �لإن�سان  حلقوق  �لعاملي  �لإعـــالن 

�ملجتمع  �أفر�د  ��سيا�سية عظمى لدى خمتلف  �أدبية  بقيمة 

�مل�سرتك  �لقا�سم  متثل  مــبــادئ  مــن  ت�سمنه  ملــا  �لـــد�يل 

�ثقافاتها.  �عقائدها  ح�سار�تها  مبختلف  �لعليا   للقيم 

بانكي  �ملتحدة،  لــالأمم  �لعام  �لأمــني  قــال  نيويورك  يف   �

من  بــلــد  �أي  يخلو  “ل  �ملنا�سبة  بــهــذه  ر�ــســالــة  مـــون  يف 

كعن�سرية  يظهر  �قــد  مــكــان،  كــل  يف  نـــر�ه  �إذ  �لتمييز، 

�رف�س  تع�سب  كــحــو�دث  �أ�  عرقي  ك�سر�ع  �أ�  موؤ�س�سة 

�لآخرين”. هوية  ينكر  لتاريخ  ر�سمية  �طنية  كن�سخة   �أ� 

��جلــمــاعــات  �لأفــــر�د  ي�ستهدف  �لتمييز  “�إن  ــاف  ��أ�ــس

ـــي هــــي عـــر�ـــســـة لـــلـــهـــجـــوم، �ملـــعـــوقـــون ��لــنــ�ــســاء  ـــت �ل

ـــات �كــل  ـــي ـــل ـــاجـــر�ن ��لأق ـــه ـــفـــقـــر�ء ��مل ��لــفــتــيــات ��ل

�ختالف”. نــــظــــرة  ـــم  ـــه ـــي �إل يـــنـــظـــر  �لـــــــذي   �أ�لـــــئـــــك 

�لرتيكي،  علي  �لعامة،  �جلمعية  رئي�س  دعــا  ناحيته  من 

للجميع  �لأ�سا�سية  ��حلقوق  �لإن�سان  حقوق  �حــرت�م  �إىل 

�لــديــن. �أ�  �للغة  �أ�  �لــعــرق  �أ�  �جلن�س  �إىل  �لنظر   د�ن 

ـــان،  ـــس ـــ� ــت �ملـــفـــو�ـــســـة �لــ�ــســامــيــة حلـــقـــوق �لإن ــب ــج ــس ��

ـــز بــــعــــد 61  ـــي ـــي ـــم ـــت ــــر�ر �ل ــــم ــــت ــــس ـــــــايف بــــــيــــــالي، �� ن

ـــي حلــــقــــوق �لإنــــ�ــــســــان. ـــامل ـــع  عــــامــــا مــــن �لإعـــــــــالن �ل

�ــســاعــات  ثــلــثــي  يــعــمــلــن  ــاء  ــس ــ� ــن �ل “�إن  بـــيـــالي  ـــت  �قـــال

من  �لــعــامل  ينتجه  مــا  ن�سف  �ينتجن  �لــعــامل  يف  �لعمل 

�لدخل  مــن  فقط   %10 على  يح�سلن  �أنــهــن  �إل  طــعــام، 

ــــل مـــن 1% مـــن ممــتــلــكــات �لــعــامل ــكــن �أق ــي �ميــل ــامل ــع  �ل

�إن  بوكوفا،  �إيرينا  لليون�سكو،  �لعامة  �ملديرة  قالت  كما 

�حتفال هذ� �لعام ��لذي ياأتي حتت �سعار “قبول �لتعددية 

�لعامل  �أ�سبح  قائما حيث  �سعار�  ز�ل  ما  �لتمييز”،  ��إنهاء 

�بناء  �لتوتر  نزع  ن�ستطيع  �لن  قبل،  ذي  من  تعددية  �أكر 

��لتفاهم  �لحــرت�م  عرب  �إل  �لثقافات  متعددة  جمتمعات 

��حلو�ر �لبناء �قبول حق �لآخرين يف �لختالف.

 اللجنة الوطنية �صاركت العامل احتفاءه 

        بالذكرى احل���ادية وال�ص���تني ل�ص���دور 

            الإع����ان العامل�����ي حلق����وق الإن�ص�����ان
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 �ل�سحيفة –�أنور �خلطيب

 �أ�ســـاد ��سيـــط �جلمهوريـــة  كري�ستيـــان لـــور�  

بالتعـــا�ن ��ل�سر�كة �لتي تربـــط فرن�سا �قطر 

يف جمـــال حقوق �لإن�سان. �قـــال يف مقابلة مع 

�ل�سحيفـــة �ن مكتـــب �لو�سيـــط �لفرن�سي قام   

بالتوقيـــع علـــى �تفاقيـــة للتعـــا�ن  يف جمالت 

حقوق  �لإن�سان بني  �لبلدين    ��لذي يعد �لأ�ل 

من نوعه  بـــني فرن�سا  �د�لة يف منطق �خلليج 

�لعربـــي    قائـــال �أن   قطر هـــي د�لة ر�ئدة يف  

جمـــال حقوق  �لإن�سان   ��من �للجنة  �لوطنية    

حلقوق  يف قطر حمظوظة بوجود �سخ�س هام 

على  ر�أ�سها   يهتم بق�سايا حقوق �لإن�سان �هو 

�لدكتور علي �ملري

 �تطـــرق  مديـــر مكتـــب ��سيـــط �جلمهوريـــة 

�لفرن�ســـي   لور�   �إىل  �لـــد�رة  �لتدريبية �لتي 

عقدتهـــا �للجنة �لوطنية بالتعـــا�ن مع   مكتب 

�لو�سيـــط �لفرن�سي  حلقـــوق �لإن�سان  ��سارك 

فيهـــا نحـــو 40 م�ســـاركا من خمتلـــف  �ز�ر�ت 

�موؤ�س�سات �لد�لة ذ�ت �لعالقة بق�سايا حقوق 

�لإن�ســـان  ��لتـــي ت�سمنـــت  �جلانـــب �لعملـــي 

حلقـــوق �لإن�ســـان  �قـــال �نه �سمحـــت  بتبادل 

��إجـــر�ء مقارنات حول �لكيفية  �لتي  نّقيم بها 

حقـــوق �لإن�سان ��أ�سار �ىل  �ن   80 باملائة  من 

�جلمعيـــات  يف  فرن�سا �أ�س�ست  خلدمة �أهد�ف 

ثقافية ريا�سية  ثقافية �ن�سبة   قليلة  منها لها 

�أهد�ف �سيا�سية �أ� نقابية 

  كمـــا تطـــرق  �ىل ق�سيـــة  حقـــوق �لأ�سخا�س  

�ملعاقـــني �لتدريبيـــة  �قال  �ن فرن�ســـا   قامت 

بتطبيـــق �لتفاقيـــة مـــن خـــالل �إن�ســـاء جلان 

�ز�رية تقوم بالتن�سيق بـــني �لوز�ر�ت �ملختلفة 

ل�سمـــان تطبيق هذ� �لقانـــون  ��أي�سا من خلل 

�إ�ســـر�ك �ملجتمـــع �ملـــدين مـــن �جـــل حت�ســـني 

ظـــر�ف �لأ�سخا�س �ملعاقـــني .  كما �سدد على 

�أهميـــة �لد�ر �لذي  يلعبـــه  ��سيط �جلمهورية  

مت  �ظيفـــة   �جلمهوريـــة  ��سيـــط  �ن  �ذكـــر  

��ستلهامهـــا من نظام ديو�ن �ملظامل من �لعامل 

�لعربـــي  حيـــث نقـــل �لأ�ر�بني مفهـــوم  ديو�ن 

�ملظامل  من �لعلم �لعربي ��لإ�سالمي .

 �يف معر�ـــس رده على �أ�سئلـــة �ل�سحيفة حول 

�حلريـــة �لدينيـــة يف فرن�ســـا �مـــا يتعر�ـــس له 

يتعلـــق  فيمـــا  �خا�ســـة  �أ�ر�بـــا  يف  �مل�سلمـــون 

مبو�ســـوع �حلجـــاب قـــال مدير مكتـــب ��سيط 

�جلمهوريـــة، كري�ستيان لـــور�   يجب �ن نفرق 

بني  يف هذ� �ملو�سوع  بني  �حلجاب �ما ي�سمى 

�لربقـــع �لأفغاين  ففي فرن�سا يد�ر جدل  حول  

�لربقـــع �لأفغـــاين  �لي�ـــس  جـــد�ل  �أ� �سجـــال 

حـــول �حلجـــاب �بالتـــايل يجب عـــدم �خللط 

بـــني �لثنني �فرن�ســـا د�لة علمانيـــة  منذ عام 

1905 �هنـــاك ف�ســـل بـــني �لكني�ســـة ��لد�لة 

�بالتايل  يعترب �لف�ساء �لعام يف فرن�سا ف�ساء� 

علمانيـــا  �هـــي تعمل  بنف�س  �لنظـــرة   �ليهود 

��لكاثوليـــك  ��مل�سلمني �نحن يف مكتب ��سيط 

�جلمهورية �لفرن�سية  لنا  عالقات �طيدة  مع 

�ملجل�س �لفرن�سي للجاليـــة �لإ�سالمية   ��لذي 

تنخـــرط فيه جميع �لطو�ئـــف �لإ�سالمية   كما 

نعمـــل ب�سكل �ثيق   مع جمل�ـــس م�سجد باري�س 

� �ملجل�س �ملخت�س بحريـــة �ملمار�سة �لدينية � 

جمل�س م�سجد باري�س كانا �سد �رتد�ء �لنقاب 

�لربقع � مل يعرت�س �حد على �رتد�ء �حلجاب 

�لالأ�سف  �ن هذ� �ل�سجال  ن�سئ  يف �لفرتة �لتي 

كان يف فرن�ســـا حمـــالت �نتخابيـــة �يف فرت�ت 

�لنتخابـــات  يتـــم �لتطـــرق جلميـــع �لق�سايـــا  

�ل�سائكة متاما كما كان �حلال بالن�سبة  �يجب 

�ن  ل نن�ســـى �ن 90 باملائـــة مـــن �مل�سلمـــني يف 

فرن�سا  يعي�سون يف ظر�ف جيدة  �هم  �سعد�ء 

بالعي�ـــس  هنـــاك  �هـــم   يحرتمـــون �لقانـــون  

�لفرن�سي  �مـــن  �لطبيعي عندما نعي�س يف بلد 

مـــا �ن نحرتم قو�نني  �لبلـــد ��أ�ساف  لدينا يف 

فرن�سا �مل�ساجد �لدينا ماآذن يف فرن�سا �يتمتع 

�مل�سلمـــون يف فرن�سا بحرية �لتعبري عن دينهم 

ب�سكل مطلق  � لكن ب�سفتي فرن�سي ل ��ستطيع 

�ن �أديل بر�أي حـــول �ل�ستفتاء �لذي �جري يف  

�سوي�ســـر�  �لكن  �أ�سري  �ىل �نه   جرى ��ستفتاء   

ب�سوي�سر�  متعلق بحقوق �لعابرين للحد�د  �مت 

�عتماد هذ� �ل�ستفتاء ب�سكل تع�سفي حتى جتاه 

�لفرن�سيني �لذين يذهبون للعمل يف فرن�سا  .

 �فيما �إذ�  كان  يرى  يعترب  منع �ملحجبات من 

�لعمل يف �ملد�ر�س ��جلامعات  �نتهاك للحرية 

�ل�سخ�سيـــة- قال �نه  مـــن �لناحية �حلقوقية  

يجب على �جلميع �حرت�م �لقو�نني ��أي قانون 

يطبـــق بنف�ـــس  �ل�سكل علـــى �جلميـــع  �حقوق 

�لإن�ســـان  لن حترتم   �إذ� مت ت�سيي�سها   خلدمة  

م�سالـــح �أ�سخا�ـــس د�ن �أ�سخا�ـــس  �يجب �ن 

نفـــرق   بـــني �حلجـــاب �لكامل �بـــني �حلجاب 

�لذي يغطي �لر�أ�س

 �حـــول �جهة نظره  يف  قيـــام بع�س �ل�سحف 

يف �لدمنـــرك  ��ل�سويد بالإ�ســـاءة �ىل �لر�سول 

�سلى عليـــه ��سلم من خـــالل ن�سرها عدد من 

�لر�سوم  �لكاريكاتريية  رد مدير مكتب ��سيط 

�جلمهوريـــة، كري�ستيـــان لـــور� بالقـــول هـــذ� 

�ل�ســـوؤ�ل �لأ�سعـــب  فالر�ســـوم  �لكاريكاترييـــة  

ن�سرت يف �لدين مـــارك  ��لد�ل �سمال  �أ�ر�با  

لديهـــا  ��لدمنـــرك  ��لر�يـــج  �ل�سويـــد  مثـــل 

ت�سريعـــات منفتحة للغاية �نطالق من مبد�أ �ن 

حقـــوق �لإن�سان   ت�سمل كل �سيء   ��ل�سوؤ�ل هل 

ت�سمح حقوق �لإن�سان  باأي �سيء ؟؟؟�لكن هذ� 

هو �ملفهـــوم �ملتبع يف �لد�ل �ل�سكندينافية �أما  

يف فرن�سا فاملفهوم �أكر ��سطية حيث نعترب �ن 

حقـــوق  �لإن�سان يجب �ن ل ت�سيء  لالأ�سخا�س   

�لكـــن يجـــب �ن نقـــول مـــن ناحية �أخـــرى �نه 

كان هنـــاك ر�ســـوم  كاريكاتريية   حـــول �لبابا 

مـــن   لكثـــري  ��مل�سيـــح �كانـــت متثـــل �سدمـــة 

�لأ�سخا�س  يف �أ�ر�با   لكن هذه �لر�سومات مل 

تـــر �لحتجاجات �لتي  �أثـــريت  عند �مل�سلمني   

يف ر�أي   يجـــب �ن نحمـــي �نحـــرتم كل كما هو 

مقد�س .

ف�ي  رائ��دة  قطر 

جم����ال ح��ق�����وق 

الإن���������س��������������ان 

�ال������ت������ع������ا�ن 

ال����ف����رن���������س����ي 

القطري ممتاز

تحتـرم  لن  اإلنســان  حقـوق 
إذا تـم تســييـسـها لخـدمة 

مصـــالح األشخـــاص 

��سيط �جلمهورية  �لفرن�سية  لل�سحيفة:
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د. اأ�سامة ثابت الآلو�سي

خبر قانوين اأ�ل

اإدارة حقوق الإن�سان �زارة الداخلية

قراءة قانونية �اإجتماعية يف املعاير الد�ليةملناه�سة التعذيب

 ..التعذي��ب ..

من املن�����ع اإىل الوقاي������ة

) 2 – 1 (

يعد التعذيب من ا�سد انتهاكات حقوق الإن�سان �اأكرثها هدرًا 

للآدمي��ة �امتهانًا للكرام��ة الإن�سانية ، فهو ي�س��كل اعتداءًا 

عل��ى احلق ف�ي ال�سلمة اجل�سدي��ة ، �قد يوؤدي اإىل ا�ستلب 

احل��ق ف���ي احلي��اة ، ذلك ف�سًل عم��ا يخلفه من ن��د�ب �اآثار 

نف�سي��ة �بدنية ، ��سعور بالقهر �املهانة لل�سحايا �عائلتهم 

عل��ى امل��دى البعي��د ، كون��ه ممار�س��ة همجية خمالف��ة على 

نحو جوهري لفكرة ن�سوء حي��اة اإن�سانية متح�سرة يحكمها 

القانون .

 �ف���ي �سي��اق ه��ذا املعن��ى ي�س��ف كوف�ي عن��ان الم��ن العام 

ال�ساب��ق ل��لمم املتحدة التعذي��ب باأنه ) يعد انته��اكًا �سنيعًا 

للكرام��ة الن�سانية ، ان��ه يقتلع �سفة الن�س��ان من ال�سحية 

�من مرتكب التعذيب على ال�سواء ، ان المل �الرعب اللذين 

يلحقهم��ا ان�سان باإن�سان يرتكان جر�حًا ل تندمل �كوابي�س 

متك��رره تبقى ال�سحايا ف�ي حالة خوف دائم ، ان المان من 

التعذيب ح��ق ان�ساين ا�سا�سي يجب حمايت��ه ف�ي ظل جميع 

الظر�ف ( .

24

ل غراب��ة اإذن اأن ي�سدد امل�سرع الد�يل ممثًل باجلمعية 

العام��ة للأمم املتحدة التي اعتم��دت اتفاقية مناه�سة 

التعذيب �غره من �سر�ب املعاملة ا� العقوبة القا�سية 

ا� اللاإن�ساني��ة اأ� املهين��ة ف�ي دي�سمرب م��ن عام 1984م  

�ف���ي ديباجتها حتديدًا، على احلكوم��ات الطلب مرتن 

للنظ��ر ف�ي توقيع التفاقية �الت�سدي��ق عليها كم�ساأله 

ذات ا�لوية ، �هو امر ينطوي على دللة �ا�سحة تف�سح 

ع��ن خطورة هذه امل�سكلة التي حتولت اىل ظاهرة بفعل 

ا�ستمراره��ا �انت�ساره��ا �مل��ا تث��ره من رد�د فع��ل نافذة 

ال�سرب حتى لقد ا�سح��ت �احدة من ق�سايا الراأي العام 

التي جت�س��د حمنة حقوق الإن�سان ف���ي ارجاء خمتلفة 

م��ن العامل ، مما جع��ل القواعد املنظمة لها تندرج �سمن 

القان��ون ال��د�يل العرف���ي ، �ب��ات اأم��ر حظ��ر التعذيب 

م��ن طبيعه مطلقة لتبي��ح ممار�سته حت��ت اأي ظرف ا� 

ا�ستثناء .

التعذيب ...

اإنحراف عن الهوية الإن�سانية

مجلة الصحيفة - العددالتاسع - مايو 2010
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جذ�ر امل�ساألة :

لقـــد ر�فـــق �لتعذيـــب حقبـــًا خمتلفـــة لتطور 

�ملجتمعـــات �لإن�سانيـــة ، �مـــا يحكمهـــا مـــن 

�أعر�ف �قيم �أخالقيـــة �نظم قانونية تباينت 

�إىل ) فكـــرة �لإن�سانيـــة ( مـــن  يف نظرتهـــا 

جهـــة ، �مـــدى م�سر�عيته من جهـــة �أخرى ، 

�ترجـــع �أ�ســـول �لتعذيـــب تاريخيـــًا �إىل عهد 

د�لـــة �ملدينـــة يف �أثينـــا �لقدميـــة �لتـــي تنظر 

�إىل �لتعذيـــب نظاما م�سوغـــًا يف �لتحقيق مع 

�لعبيد ��لأجانب لنتز�ع �ملعلومات ��لإفاد�ت 

منهم عـــن �جلر�ئم �ملرتكبة ، �إل �أن �لتعذيب 

كان حمظـــورً� مـــع �ملو�طنـــني ، �أل يف حالت 

�رتكابهم جلرمية ) �خليانة �لعظمى ( .

�لعل  ما يثري �لده�سة �أن فيل�سوفًا مثل �أر�سطو 

عَد �لتعذيب �حد �لو�سائل �خلم�سة �مل�سر�عة 

للح�سول علـــى �لأدلـــة، �إما �لأربعـــة �لباقون 

فهـــي ) �لقانون ، ��لعـــرف  ��ل�سهود  ��ليمني 

.  )

��إذ� كان �لتعذيـــب مربرً� علـــى �سعيد فكري 

لد��عـــي تتعلـــق بطبيعـــة �لنظـــام �ل�سيا�ســـي 

��ل�سَلـــم �لطبقـــي ��لجتماعـــي �لقائـــم عند 

�لإغريق ، فـــاإن �لر�مان �أ�سفو� على �لتعذيب  

�سفـــة �مل�سر�عيـــة حـــني �سمنـــوه يف قانونهم 

، �مل يـــرتدد ، �حد �لقانونيـــني �لر�مان حني 

��سف �لتعذيـــب باأنه )) �لبحث عن �حلقيقة 

با�ستعمال �لأمل ��ملعاناة �جل�سدية (( .

لقد ��ستمر �لتعذيب يف �أ�ربا بو�سائل متعددة 

�ب�سكل قانوين حتى نهاية �لع�سور �لو�سطى ، 

�حتديـــدً� من �لقرن �لثالث ع�سر �حتى نهاية 

�لقـــرن �ل�ساد�س ع�سر لغر�ـــس حماربة �لبدع   

�معار�ســـة �لتف�ســـري�ت �لدينيـــة �لتـــي توؤ�ل 

�إىل �نهيـــار �لنظام �لديني عـــرب ��ستجو�بات 

�ح�سيـــة �قا�سية جلئت �إليها حماكم �لتفتي�س 

، �مل تقت�سر هذه �لظاهرة خالل هذه �لفرتة 

على �أ�ر�با ��إمنا  �أي�سا مور�ست بذ�ت �لق�سوة 

��ل�سدة يف �ل�سرق �أي�سا �على �لأخ�س يف عهد 

�لد�لة �ململوكيـــة حيث يك�سف تاريخ �لتعذيب 

�إن �سالطـــني هـــذه �لد�لـــة كان يعتمد�ن على 

�لقوه �لغا�سمة يف �إخ�ساع �ل�سعب .

�يف ع�ســـر �لأنو�ر يف �أ�ر�بـــا �رتفعت ند�ء�ت 

مفكري هذه �لع�سر برف�س �لتعذيب ��جوده 

كجزء مـــن �لنظام �لق�سائـــي ليلغى �لتعذيب 

ب�ســـكل ر�سمي يف �لعديد مـــن د�ل �أ�ر�با منذ 

�لقـــرن �ل�سابـــع ع�ســـر مبر��سيـــم �ت�سريعات 

يف �نكلـــرت� ، ���سكتلنـــد� ، �بر��سيـــا ، �يعـــد 

�إعـــالن �لثورة �لفرن�سيـــة �ل�سادر عام 1789 

منعطفـــًا  ��ملو�طـــن  �لإن�ســـان  حقـــوق  حـــول 

د�ستوريـــًا ثوريًا ملنـــع �لتعذيـــب ، حيث مهدت 

لـــه مو�قـــف م�سهـــودة للفيل�ســـوف �لفرن�سي) 

فولتـــري ( �ســـد �لتعذيـــب ، �موؤلفـــات �سهرية 

من قبيل)�جلر�ئم ��لعقوبات ( �ملن�سور عام 

1764 للفقيه �ليطايل ) بيكاريا ( �لذي �أد�ن 

فيه �ح�سيه �لتعذيب �عقوبة �لإعد�م .

�ي�سهـــد �لقـــرن �لع�ســـر�ن علـــى �لرغـــم من 

حظـــر �لتعذيـــب ر�سميـــًا يف �لعـــامل �أ�ساليـــب 

تعذيـــب �أكر تطـــورً� �تعقيـــدً� بحيث ل ترتك 

�أثار� ج�سديـــة على �ل�سحايا �ذلك من خالل 

�إكت�ساف �لتعذيب �لنف�سي �لذي ل يرتك �أثر� 

، �يذكر�أن �ملخابـــر�ت �ملركزية �لأمريكية قد 

طورت �أبحاثها يف هـــذ� �ملجال �ذلك بابتكار 

عقاقـــري موؤثرة نف�سيًا �عقليـــًا من �جل �إجبار 

�ل�سحايـــا علـــى �لإدلء باملعلومـــات �ملطلوبـــة 

�ميكن �لقول باأن �لتعذيب �جل�سدي ��لنف�سي 

يف �لقرن �ملن�ســـرم مل يقت�سر على �لوليات 

�ملتحـــدة ، ��إمنا �سمـــل �أنظمة قمعية تدهورت 

فيهـــا �أ��ساع حقـــوق �لإن�ســـان يف �لعديد من 

د�ل �لعامل �على �لأخ�س يف �أمريكا �لالتينية 

��إفريقيـــا ��أ�ربا �ل�سرقيـــة يف مرحله �حلرب 

�لباردة . 

�حتى بعد �نتهاء �حلرب �لباردة فاإن ظاهرة 

�لتعذيـــب قد �متـــدت طيلـــة �لت�سعينـــات من 

�لقـــرن �ملن�ســـرم ��لعقـــد �لأ�ل مـــن �لقـــرن 

�حلـــادي ��لع�سرين لتظل حاظـــرة يف تقارير 

�آليـــات �لرقابـــة �لأممية حلقـــوق �لإن�سان يف 

�لأمم �ملتحـــدة  ، ��ملنظمات غـــري �حلكومية 

�ملعنيـــة بالدفاع عن حقـــوق �لإن�سان ��برزها 

منظمة �لعفو �لد�لية .

عمومـــًا فـــاإن �أفعـــال �لتعذيـــب قـــد مور�ســـت 

ب�ســـور ��أ�ســـكال �ستـــى مـــن قبـــل �لعديد من 

�لأنظمـــة �حلكوميـــة يف �أنحـــاء خمتلفـــة من 

�لعامل لأغر��ـــس خمتلفة لعل يف طليعتها قمع 

��إ�ســـكات �ملعار�ســـات �ل�سعبيـــة ، �م�سادرة 

��لتنكيـــل   ، �لعامـــة  ��حلريـــات  �حلقـــوق 

باخل�ســـوم �ل�سيا�سيني ، �قد يكـــون �لتعذيب 

��سيلـــة للح�سول على �لأدلة يف جمال �لبحث 

�جلنائـــي مـــن قبـــل �ملوظفـــني �لعاملـــني يف 

هيئات.

 العدالة اجلنائية 

كما �تعـــد �لحتاللت �لع�سكريـــة ��لنز�عات 

�لد�خليـــة ) �حلـــر�ب �لأهلية ( بيئـــة موؤ�تية 

ملمار�سة �لتعذيب ، من قبل �سلطات �لحتالل 

يف مو�جهـــة �سعـــوب �لأقاليـــم �ملحتلـــة ، �من 

قبل �أمـــر�ء �حلرب ��مليل�سيـــات �مل�سلحة �سد 

�سحاياهـــم من �لأفـــر�د ��جلماعات لد��عي 

عرقية ��أثنية �دينية .

�تظل �لذ�كرة �لإن�سانيـــة �جلمعية م�سد�مة 

�مر�عـــة مبـــا �ختزنتـــه مـــن �قائـــع ��ســـور 

�لتعذيـــب ذ�ت �لطابـــع �لرببـــري ��لوح�ســـي 

�لـــذي مار�ستـــه قو�ت �لحتـــالل �لأمريكي يف 

�سجـــن �أبوغريـــب بحق �ملعتقلـــني �لعر�قيني ، 

��لتي تعد د�ن �فتئات على �حد ��سمة عار يف 

جبني �ملدنية �لغربية ، �إ�سافة �إىل �ملمار�سات 

�لال�إن�سانيـــة �غـــري �مل�سر�عـــة �ملرتكبة بحق 

�ملعتقلـــني يف �سجـــن غو�نتانامـــو ناهيك عما 

ح�سل �يح�سل حلد �لآن من تعذيب لالأ�سرى 

�لفل�سطينيني يف �سجون �لحتالل �لإ�سر�ئيلي 

، ذلـــك �إ�سافة ملا �سهدتـــه �لنز�عات �لعرقية 

 ، �ل�سابقـــة  يوغ�سالفيـــا  �إقليـــم  يف  ��لثنيـــة 

�د�رفـــور  �نز�عـــات د�خليـــة م�سلحـــة �أخرى 

مماثلة من ممار�سات تعذيب �سائنة يف �إطار 

حمالت �لتطهري �لعرقي .

جدير بالذكر �أن �لتعذيب ��لأ�سكال �خلطرية 

مـــن �ســـوء �ملعاملـــة متار�ـــس يف عمـــوم بلد�ن 

�لعـــامل مبا فيها �لبلد�ن �ل�سناعية �ملتطورة ، 

�لر��سخة يف تقاليدهـــا �لدميقر�طية ، �ذلك 

علـــى عك�ـــس �لعتقـــاد �ل�سائد بـــاأن �لتعذيب 

 
ّ
ظاهـــرة تعزى فقط لبلد�ن �لعامل �لثالث ، �لأ

�أن �لختـــالف من مـــكان �إىل �أخر �إمنا يكمن 

يف �لطريقـــة ��لدرجـــة �لتـــي ميار�ـــس بهـــا ، 

��لإمكانات �ملتاحة مل�سائلة �معاقبة �لفاعلني.

علـــى �سوء �ملعطيـــات �آنفة �لذكـــر فاإنه ميكن 

�لوطنيـــة  �لقانونيـــة  �لنظـــم   فهـــم �هتمـــام 

مبناه�ســـة   ، �لـــد�يل  �لقانـــوين  ��لنظـــام 

�لتعذيب باعتباره ممار�سة �سائنة �م�ستهجنة 

 ، �لقانونيـــة  �لأ�سعـــدة  علـــى  �حمظـــورة 

��لأخالقيـــة ، ��لإن�سانيـــة ، �هو ما توؤكد عليه 

عموم �لد�ساتري ، ��لقو�نني �جلنائية �لعربية 

�لد�ليـــة  �لقانونيـــة  ��لوثائـــق   ، ��لأجنبيـــة 

�ملتعلقة ) بالقانـــون �لد�يل حلقوق �لإن�سان ، 

��لقانون �لد�يل �جلنائـــي ، ��لقانون �لد�يل 

�لإن�ساين ( .

ال�سريعة الإ�سلمية ... ريادة يف 

مناه�سة التعذيب .

�ممـــا هو جديـــر بالإ�سارة بعد هـــذ� �لعر�س 

جلـــذ�ر �مل�ساألـــة �لتـــي ي�ستبـــان منهـــا �أن ) 

فكـــرة �لتعذيـــب ( ��ملعاقبة عليـــه مل تر من 

�حل�سا�سيـــة �أ� رد�د �لفعـــل �إن�سانيًا ��أخالقيًا 

على مـــدى قر�ن ، بل كانت مـــربرة لأغر��س 

�سيا�سيـــة �دينيـــة ��إجتماعيـــة ، �إن �سريعتنـــا 

�لإ�سالمية �لغـــر�ء �لتي �أعلت قيمـــة �لإن�سان 

�كر�متـــه بدليـــل قوله تعـــاىل )) �لقد كرمنا 

بني �آدم �حملناهم يف �لرب ��لبحر �رزقناهم 

مـــن �لطيبـــات �ف�سلناهـــم علـــى كثري ممن 

خلقنا تف�سياًل (( 

�لتعذيـــب  حرمـــت  قـــد   )70  / )�لإ�ســـر�ء 

بقولـــه رب �لعزة )) ��لذين يـــوؤذ�ن �ملوؤمنني 

��ملوؤمنات بغري ما �أكت�سبو� فقد �إحتملو� بهتانًا 

��إثمـــًا مبينا(  )�لأحز�ب / 58( ، كما �رد يف 

�حلديـــث �لنبـــوي �ل�سريـــف ) �أن �هلل يعـــذب 

�لذين يعذبون �لنا�س فـي �لدنيا ( �بذلك كان 

�لإ�ســـالم �حلنيـــف ر�ئدً� ��سباقـــًا فـي حترمي 
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�لتعذيـــب قبـــل �أربعـــة ع�ســـر قرنـــًا خلت من 

منعه ��ملعاقبـــة عليه بن�سو�س قانونية �أممية   

��طنية .

القان��ون  يف   ...   ) التعذي��ب   (

الد�يل حلقوق الإن�سان :

زخر �لقانون �لد�يل حلقوق �لإن�سان بالعديد 

مـــن �لوثائـــق �لد�لية �لتـــي عاجلـــت م�سـاألة 

مناه�سة �لتعذيب �منعه ��ملعاقبة عليه �إل �أن 

�لبع�س منها تنا�ل �ملو�سوع ب�سكل جزئي فيما 

ت�سدى �لأخر له بنحو كلي �خم�س�س .

�فيما يخ�ـــس �لنمط �لأ�ل مـــن �لوثائق فانه 

يتمثل بالوثائق �لد�لية �لتالية  .

�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان : حيث �رد يف 

�ملادة �خلام�سة منـــه �لقول) ل يجوز �إخ�ساع 

�حد للتعذيب �ل للمعاملة �أ� �لعقوبة �لقا�سية 

�أ� �لال�إن�سانية �أ� �حلاطة بالكر�مة (  .

�لعهد �لد�يل للحقوق �ملدنية ��ل�سيا�سية لعام 

1966م : �قد �رد يف �ملادة �ل�سابعة منه �لآتي 

)) ل يجوز �إخ�ساع �حد للتعذيب �ل للمعاملة 

�أ� �لعقوبـــة �لقا�سية �أ� �لال�إن�سانية �أ� �حلاطة 

بالكر�مـــة �على �جـــه �خل�سو�ـــس ، ل يجوز 

�إجـــر�ء �أيه جتربـــة طبية �أ� علميـــة على �حد 

د�ن ر�ساه �حلر (( .

كمـــا ت�سمنـــت �ملـــادة 2/4 مـــن هـــذ� �لعهـــد 

�لتعر�ـــس  عـــدم  �حلـــق يف  �أن  �إىل  �لإ�ســـارة 

للتعذيـــب �أ� �ملعاملـــة �أ� �لعقوبـــة �لقا�سيـــة �أ� 

�لال�إن�سانيـــة �أ� �ملهينة ، غـــري قابل للت�سرف 

�ل يجـــوز للـــد�ل �إن تتحلـــل مـــن �لتز�ماتهـــا 

��لظـــر�ف  �لطـــو�رئ  حـــالت  يف  بحمايتـــه 

�ل�ستثنائية �لتي تهدد حياة �لأمة .

�لف�ســـل  لقمـــع جرميـــة  �لد�ليـــة  �لتفاقيـــة 

 1973 لعـــام  عليهـــا  ��ملعاقبـــة  �لعن�ســـري 

��لنافـــذة عـــام 1976 :  �قـــد جـــاء يف �ملادة 

�لثانية /�أ/2 �نه يندرج �سمن مفهوم 

) جرميـــة �لف�ســـل �لعن�ســـري ( ) حرمـــان 

ع�ســـو� �أ� �أع�ساء من فئـــة �أ� فئات عن�سرية 

�أ�  �كر�متهـــم  حريتهـــم   علـــى  بالتعـــدي  �أ� 

باإخ�ساعهـــم للتعذيـــب �أ� للمعاملة �أ� �لعقوبة 

�لقا�سية �أ� �لال�إن�سانيـــة �أ� �حلاطة بالكر�مة 

�تفاقية حقوق �لطفل لعـــام 1989م ��لنافذة 

عـــام 1990م : �إذ �نطوت �ملادة 1/19 على ما 

يلي ))  تتخذ �لد�ل �لإطر�ف جميع �لتد�بري 

�لت�سريعية ��لإد�ريـــة ��لجتماعية ��لتعليمية 

�ملالئمـــة حلمايـــة �لطفـــل مـــن كافـــة �إ�سكال 

�لعنـــف �أ� �ل�سرر �أ� �لإ�ساءة �لبدنية ��لعقلية 

��إ�ســـاءة  �إهمـــال   ��ملعاملـــة �ملنطويـــة علـــى 

�ملعاملـــة ��ل�ستغـــالل مبـــا يف ذلـــك �لإ�ساءة 

�جلن�سيـــة �هو يف رعايـــة �لو�لـــد �أ� �لو�لدين 

�أ� �لو�ســـي �لقانوين �أ� �أي �سخ�س �أخر يتعهد 

�لطفل برعايته (( .

�لقو�عـــد �لنموذجية �لدنيـــا ملعاملة �ل�سجناء 

�ملعتمـــدة من قبـــل موؤمتـــر �لأمم �ملتحدة ملنع 

�جلرمية �معاملة �ملذنبـــني لعام 1955 : �قد 

 )3/2/1/33،32( �لقاعدتـــني  يف  حظـــرت 

�ملعاملـــة  �أ�  �لقا�سيـــة  �لعقوبـــات  توظيـــف 

عقوبـــات  بو�سفهـــا  �ملهينـــة  �أ�  �لال�ن�سانيـــة 

تاأديبيـــة ، �مـــن قبيل هذه �لعقوبـــات �حلب�س 

�ملنفـــرد يف زنز�نـــة مظلمـــة ��أي عقوبة تلحق 

�لأذى ب�سحة �ل�سجني �جل�سدية ��لعقلية .

�ملد�نة �خلا�سة بالقو�عـــد �لتي تنظم �سلوك 

�ملوظفني �ملكلفني باإنفاذ �لقانون لعام 1979م  

�ملـــادة )5( منهـــا: �قـــد �سرحـــت بالقول )ل 

يجـــوز لأي موظـــف مـــن �ملوظفـــني �ملكلفـــني 

باإنفـــاذ �لقو�نني �أن يقوم باأي عمل من �أعمال 

�لتعذيـــب �أ� غـــريه مـــن �ســـر�ب �ملعاملـــة �أ� 

�لعقوبة �لقا�سيـــة �أ� �لال�إن�سانيـــة �أ� �ملهينة ، 

�أ� �أن يحر�ـــس عليـــه ، �أ� �أن يتغا�سى عنه كما 

ل يجـــوز لأي  مـــن �ملوظفـــني �ملكلفـــني باإنفاذ 

�لقو�نـــني �أن يتـــذرع باأ��مر عليـــا �أ� بظر�ف 

��ستثنائية كحالة �حلرب �أ� �لتهديد باحلرب 

�أ� �إحاقـــة �خلطـــر بالأمن �لقومـــي ، �أ� تقلقل 

�ل�ستقـــر�ر �ل�سيا�ســـي �لد�خلـــي  �أ� �أي حالة 

�أخرى مـــن حالت �لطـــو�رئ لتربير �لتعذيب 

�� غـــريه مـــن �ســـر�ب �ملعاملـــة �لقا�سيـــة �أ� 

�لال�إن�سانية  (.

جمموعـــة �ملبـــادئ �ملتعلقـــة بحمايـــة جميـــع 

�لأ�سخا�ـــس �لذيـــن يتعر�ســـون لأي �سكل من 

�أ�سكال �لحتجاز �أ� �ل�سجن لعام 1988م .

 �هنا فاإن م�ساألة ) �لتعذيب ( قد �سغلت حيزً� 

مهمـــًا �ذلك عـــرب ثالثة مبـــادئ �سريحة هي 

�ملبينة يف �لآتي :

�ملبـــد�أ )6(  : )) ل يجوز �إخ�ساع �أي �سخ�س 

يتعر�ـــس لأي �سكل مـــن �أ�ســـكال �لحتجاز �أ� 

�ل�سجـــن للتعذيب �أ� غريه من �سر�ب �ملعاملة 

�أ� �لعقوبة �لقا�سية � �لال�إن�سانية �أ� �ملهينة �ل 

يجوز �لحتجاز باأي ظرف كمربر للتعذيب �أ� 

غريه مـــن �سر�ب �ملعاملة �أ� �لعقوبة �لقا�سية  

�أ� �لال�إن�سانية  �أ� �ملهينة (( .

�ملبد�أ )21( : �جاء يف فقرتني هما : 

يحظـــر ��ستغالل حالة �ل�سخ�ـــس �ملحتجز �أ� 

�مل�سجـــون ��ستغـــالًل غري لئق بغر�ـــس �نتز�ع 

�عرت�ف منه � �إرغامه على جترمي نف�سه باأي 

طريقه �أخرى �أ� �ل�سهادة �سد �سخ�س �أخر .

ل يعر�س �أي �سخ�ـــس �أثناء ��ستجو�به للعنف 

�أ� للتهديـــد �أ� لأ�ساليـــب ��ستجـــو�ب تنال من 

قدرتـــه علـــى �تخاذ �لقـــر�ر�ت ، �أ� من حكمه 

على �لأمور( .

�ملبـــد�أ )22( : ل يكون �أي �سخ�س حمتجز �أ� 

م�سجون حتى بر�ساه ، عر�سه لن جتري عليه 

�أي جتـــارب طبيـــة �أ� علمية ، قـــد تكون �ساره 

ب�سحته (( .

�بذلك فاإن هذ� �ملبد�أ قد تقدم على م�سمون 

�ملـــادة �ل�سابعـــة من �لعهـــد �لـــد�يل للحقوق 

�ملدنية ��ل�سيا�سيـــة ، �لتي �أباحت �إجر�ء هذه 

�لتجارب بر�ساء �ل�سخ�س 

) �ل�سحيـــة ( ، �لعـــل �لعلـــة يف �سياغـــة هذ� 

�ملبـــد�أ على هذ� �لنحو �إمنـــا تكمن يف فر�سية 

تعذر تو�فر حرية �لختيار يف حالة �لأ�سخا�س 

�ملحتجزيـــن �أ� �مل�سجونني لإجر�ء جتارب من 

هـــذ� �لقبيل عليهم يف ظـــر�ف حتتمل �إ�ساءة 

��ستعمـــال �ل�سلطة من قبـــل �ملوظفني �ملكلفني 

باإنفاذ �لقانون يف �أماكن �لحتجاز �أ� �ل�سجون  

�بخ�سو�س �لنمط �لثاين من �لوثائق �لد�لية 

�لتي عاجلت ق�سية مناه�ســـة �لتعذيب بنحو 

كلي فنعر�س لها كما يلي : 

مبـــادئ �آد�ب مهنـــة �لطـــب �ملت�سلـــة بـــد�ر 

�لأطبـــاء يف  �ملوظفـــني �ل�سحيـــني �ل�سيمـــا 

حمايـــة �مل�سجونني ��ملحتجزيـــن من �لتعذيب 

�غريه من �سر�ب �ملعاملة �أ� �لعقوبة �لقا�سية 

�أ� �لال�إن�سانية �أ� �ملهينة لعام 1982م .

�قد فر�ست هذه �لوثيقة جمموعة من �ملبادئ 

يتوجـــب علـــى �ملوظفـــني �ل�سحيـــني �ل�سيما 

�لأطباء �للتز�م بها �من �أبرزها .

�لمتناع عـــن �لقيام باأعمال ت�ســـكل م�ساركة 

يف �لتعذيـــب �أ� غـــريه من �ســـر�ب �ملعاملة �أ� 

�لعقوبة �لقا�سيـــة �أ� �لال�إن�سانيـــة �أ� �ملهينة ، 

�أ� تو�طئـــًا �أ� حتري�ســـًا على هـــذه �لأعمال �أ� 

�سر�عًا يف �رتكابها .

�مهار�تهـــم  معارفهـــم  ��ستخـــد�م  عـــدم 

للم�ساعدة يف ��ستجو�ب �ل�سجناء ��ملحتجزين 

على نحو ي�سر بال�سحة �أ� حالتهم �لبدنية �أ� 

�لعقلية .

�إعالن حماية جميـــع �لأ�سخا�س من �لتعر�س 

للتعذيب لعام 1975م . 

�تفاقيـــة مناه�سة �لتعذيب �غريه من �سر�ب 

�ملعاملـــة �أ� �لعقوبة �لقا�سيـــة ��لال�ن�سانية �أ� 

�ملهينـــة لعام 1984م ، ��لتي مت �عتمادها من 

قبـــل �جلمعيـــة �لعامة لالأمم �ملتحـــدة يف 10 

دي�سمـــرب 1984م �بد�أ نفاذها يف 26 حزير�ن 

من  عام 1987م .

�لرب�توكـــول �لختيـــاري لتفاقيـــة مناه�ســـة 

�لتعذيب �غريه من �سر�ب �ملعاملة �� �لعقوبة 

�لقا�سيـــة �أ� �لال�إن�سانيـــة �أ� �ملهينة �لذي فتح 

بـــاب �لتوقيع ��لت�سديق عليه ��لن�سمام �إليه 

بدءً� من يناير 2003م .

القانون الد�يل الإن�ساين 

التعذيب .. جرمية حرب : 

ميكـــن �لقـــول بـــاأن �تفاقيـــات جنيـــف �لأربع 

�ل�ســـادرة يف عـــام 1949م حلمايـــة �سحايـــا 

�حلـــرب ��لربتوكـــول �لإ�ســـايف �لأ�ل �مللحق 

بهـــا �ل�ســـادر عـــام 1977م قد �أ�لـــت جميعًا 

مو�سوع مناه�سة �لتعذيـــب ��ملعاقبة عليه ما 
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ي�ستحقه من �هتمـــام �تنظيم ، �قد �ندرجت 

هذه �مل�ساألة �سمن �لقو�عد �لأ�سا�سية للقانون 

�لد�يل �لإن�ساين جلهة �أن �ملنازعات �مل�سلحة 

�لد�ليـــة �غري �لد�لية  هـــي م�ستنقع �لإجر�م 

�لـــد�يل بوجه عـــام �ممار�ســـة �لتعذيب �سد 

�سحايا هـــذه �ملنازعات من �أ�ســـرى �مدنيني 

�ع�سكريـــني عاجزيـــن عـــن �لقتـــال على نحو 

خا�ـــس ، �لن هذه �ملمار�سة �إمنـــا تعد �حدى 

�لنتهـــاكات �خلطـــرية �لتي ت�ســـدم �ل�سمري 

�لعاملـــي ��لتي �إذ� ما تركـــت د�ن عقاب فاإنها 

�ستـــوؤدي �إىل �نحطـــاط �ل�سخ�سيـــة �تدهور) 

فكرة �لإن�سانية ( �لتي تقوم عليها �أحكام هذ� 

�لقانون .

عموم��ًا ف��اإن القواع��د الأ�سا�سية 

هذه اإمنا جتد تعبرها كالآتي : 

) ل يعر�ـــس �حد للتعذيب �لبـــدين �أ� �لعقلي 

�أ� �لعقوبـــات �لبدنيـــة �أ� �ملعاملـــة �لف�ســـة �أ� 

�ملهينة( .يعد �لتعذيب �أ� �ملعاملة �لال�إن�سانية 

مبا يف ذلـــك �لتجارب �خلا�ســـة بعلم �حلياة 

من �لنتهـــاكات �خلطرية لأحـــكام �تفاقيات 

��لرب�توكـــول  1949م  لعـــام  �لأربـــع  جنيـــف 

�مللحق بها .

ينظـــر �إىل �لتعذيب كونه جرمية د�لية �يطلق 

عليه ) جرمية حرب ( .

) �ملـــو�د / 50ج 1، 51 ج 2 ، 130 ج 3 ، 146 

ج 4 ، ��ملادتني 85 ، 11 من �لرب�توكول �لأ�ل 

�مللحق بها ( .

تن�ـــس �تفاقيـــات جنيف �لأربع لعـــام 1949م 

��لرب�توكـــول �لأ�ل �مللحـــق بهـــا علـــى �جوب 

�لتز�م �لد�ل �لأطر�ف باتخاذ جميع �لتد�بري 

�لت�سريعيـــة �لالزمـــة لفر�س عقوبـــات فعالة 

علـــى �لأ�سخا�ـــس �لذيـــن يقرتفـــون �أحد هذه 

�لنتهاكات �أ� ياأمر�ن بها .

�لتفاقيات تخول جميـــع �لد�ل �لأطر�ف حق 

تطبيق �جلز�ء على هذه �ملخالفات كما ميكن 

تقـــدمي �ملتهم ملحكمه د�ليـــة يف �حلالت �لتي 

تنظم فيها هذه �ملحكمة .

)) �ملو�د 49ج 1 ، 50/ج 2 ، 129 ج 3 ، 146ج 

. )) 4

نحـــن �إذن �أمـــام مبـــد�أ حيـــوي �هـــام �أقرتـــه 

�تفاقيات جنيف ذلـــك �ملتمثل ) مببد�أ عاملية 

حق قمـــع  جر�ئم �حلـــرب ( ، �أي �لنتهاكات 

�خلطـــرية �لتـــي ن�ست علـــى معاقبتهـــا هذه 

�لتفاقيات �ب�سمنها ) �لتعذيب (  حيث يتاح 

للد�لـــة �لطرف �للجوء �إىل خيارين ، هما �أما 

�إخ�ساع �ملتهـــم ملحاكمها  ب�سرف �لنظر عن 

جن�سيته �أ� مكان �رتكابه للجرمية ، �أ� ت�سليمه 

�إىل �لعد�لـــة �لد�ليـــة يف حـــال مل تقدمه �إىل 

حماكمها .

�مع ن�سوء �ملحكمـــة �جلنائية �لد�لية �لد�ئمة 

مبوجب �تفاق ر�ما لعـــام 1998م فاإن �إعمال 

مبـــد�أ عامليـــة حـــق �لقمـــع علـــى �لنتهـــاكات 

�خلطـــرية للقانـــون �لـــد�يل �لإن�ســـاين  �إمنا 

ي�ســـع �مل�سئولني عـــن هذه �لنتهـــاكات �منها 

) جر�ئـــم �لتعذيـــب ( يف د�ئـــرة �سيقة حيث 

ي�سعب عليهم �لإفالت من �لعقاب بفعل هذه 

�ل�سلطات �لق�سائية �ملتعددة .

القانون الد�يل اجلنائي 

ال����ت����ع����ذي����ب...ج����رمي����ة ���س��د 

الإن�سانية 

�ســـو�ء  �جلنائـــي  �لـــد�يل  �لق�ســـاء  �سمـــل 

�ملخ�س�ـــس منه � �ملتمثـــل باملحاكم �جلنائية 

�لد�ليـــة �لتي مت �ن�سا�ؤها بنـــاءً� على قر�ر�ت 

خا�ســـة مـــن جمل�س �لمـــن ��ستنـــادً� للف�سل 

�مل�سوؤ�لـــني  ملقا�ســـاة  �مليثـــاق  مـــن  �ل�سابـــع 

عـــن �لنتهـــاكات �جل�سيمـــة للقانـــون �لد�يل 

�لن�ســـاين  يف �قليـــم يوغ�سالفيـــا �ل�سابقـــة ، 

�ر��ند� ، �� �لد�ئم �ملتمثل باملحكمة �جلنائية 

�لد�ليـــة �ملوؤ�س�سة بناءً� علـــى �تفاق ر�ما لعام 

1989م ) م�ساألة �لتعذيب ( بالتنظيم جترميًا 

�معاقبـــة حيـــث ّعدهـــا مـــن �جلر�ئـــم �ســـد 

�لن�سانية متى �أرتكبـــت يف ظر�ف �ملنازعات 

�مل�سلحـــة د�لية �أ� غري د�لية كجزء من هجوم 

���ســـع �لنطاق ، �بنحو منهجي ، �سد �ملدنيني 

لأ�سباب قومية �أ� �سيا�سية �أ� �أثنية �أ� عرقية �أ� 

دينية ، ��لتي ترتكب مـــن قبل �لفر�د كونهم 

جـــزءً� من �ل�سلطـــة �ب�سفتهم �ع�ســـاء د�لة 

كمـــا يف �ملنازعـــات �مل�سلحه �لد�ليـــة ، �� من 

قبـــل �لفر�د ��جلماعـــات يف حالة �ملنازعات 

�مل�سلحه غري �لد�ليـــة ، ب�سفتهم �ع�ساءً� يف 

جماعات منظمة م�سلحة.

�قـــد �رد �لتعذيب كونه جرميـــة ترتكب بحق 

�لإن�سانية يف �لنظـــم �لأ�سا�سية للمحاكم �آنفة 

�لذكـــر �إىل جانب �فعال مـــن قبيل )) �لقتل ، 

�لإبـــادة ،  �ل�سرتقـــاق ، �ل�سجن ، �لغت�ساب 

�ل�سطهـــاد لأ�سبـــاب �سيا�سيـــة �� عرقيـــه �أ� 

دينيـــة ، �لتعقيم �لق�سري  ، �لختفاء �لق�سري 

، �سائر �لفعال غري �لن�سانية (( .

جديـــر بالذكر �نه ن�س يف نطـــاق نظام ر�ما 

�ل�سا�ســـي للمحكمـــه �جلنائيـــة �لد�لية لعام 

1998م علـــى �نـــه يق�ســـد بعبـــارة ) �لهجوم 

�ملوجـــه �سد جمموعه مـــن �ل�ســـكان �ملدنيني 

( نهجـــًا �سلوكيـــًا يت�سمـــن �لرتـــكاب �ملتكرر 

لالأفعـــال �آنفـــة �لذكـــر �ســـد �أي جمموعة من 

�ل�ســـكان �ملدنيـــني عمـــاًل ب�سيا�ســـة د�لـــة �� 

منظمـــة تق�ســـي بارتـــكاب هذ� �لهجـــوم ، �� 

تعزيزً� لهذه �ل�سيا�سة .

) م/5 من �لنظام �ل�سا�س للمحكمة �جلنائية 

�ل�سابقـــة  يوغ�سالفيـــا  �قليـــم  يف  �لد�ليـــة 

لعـــام 1993م ، م /3 مـــن �لنظـــام �ل�سا�ـــس 

للمحكمـــة �جلنائيـــة �لد�لية يف ر��نـــد� لعام 

1994م ، م/2/1/7 مـــن نظام ر�ما �ل�سا�س 

للمحكمة�جلنائية �لد�لية لعام 1998م ( .

�بذلك فاإن �لقانون �لد�يل �جلنائي قد ��سفى 

علـــى �لتعذيب يف حـــال �رتكابـــه يف �لظر�ف 

�بال�ســـر�ط �آنفـــة �لذكـــر �سفـــة ) �جلرميـــة 

�لد�ليـــة ( جلهة �نتهاكـــه م�سلحةحيوية تهم 

�ملجتمـــع �لـــد�يل ككل �ذلـــك بطعـــن �جـــرح 

�ح�سا�ســـه بالن�سانية �قيمـــة �جلن�س �لب�سري 

، �ما يرتتـــب على ذلك من عامليـــة �خ�ساعه 

للم�سائلة �جلنائية ��جر�ء�تها عرب �لوطنية .

مفه����وم التع���ذيب

مت حتديـــد �ملق�سود بالتعذيب على �فق �ملادة 

)1( مـــن �تفاقيـــة مناه�ســـة �لتعذيـــب لعام 

1984م علـــى �نـــه �أي )) عمل ينتـــج عنه �مل 

�� عـــذ�ب �سديد ج�سديـــًا كان �� عقليًا  يلحق 

عمـــدً� ب�سخ�س ما بق�ســـد �حل�سول من هذ� 

�ل�سخ�س �أ� مـــن �سخ�س ثالث على معلومات 

�أ� على �عرت�ف ، �أ� معاقبته على عمل �رتكبه 

�� ي�ستبـــه يف �نه �رتكبه  هـــو �� �سخ�س ثالث 

�� عندمـــا يلحق مثل هذ� �لمل �� �لعذ�ب لي 

�سبـــب من �ل�سباب يقوم على �لتمييز �أيًا كان 

نوعـــه ، �� يحر�ـــس عليـــه �� يو�فـــق عليه ، �� 

ي�سكـــت عنه موظف ر�سمي �� �أي �سخ�س �خر 

يت�ســـرف ب�سفته �لر�سميـــة �ل يت�سمن ذلك 

�لمل �� �لعـــذ�ب �لنا�ســـئ فقط عـــن عقوبات 

قانونية �� �ملـــالزم لهذه �لعقوبات �لذي يكون 

نتيجه عر�سية لها ((  .

�م��ن خلل هذا املفهوم فاإنه ميكن 

ا�ستخل���س العنا�س��ر ال�سا�سي��ة 

للتعذيب على النحو التايل :

•عمـــل يلحـــق عمـــدً� ب�سخ�س مـــا ينتج عنه 
عذ�ب �سديد بدنيًا كان �� عقليًا .

•�ن �لق�ســـد منه �حل�سول على معلومات �� 
�عـــرت�ف �� لغر�س �ملعاقبـــة �� �لتخويف �� 

�لكر�ه �� �لتمييز .

لال�سخا�ـــس  �لر�سميـــة  �ل�سفـــة  •مالزمـــة 
�لذين يرتكبون �فعال ) �لتعذيب ( .

•�نـــه يخرج عن فكـــرة ) �لتعذيب ( ، �لأمل 
�أ� �لعنـــاء �ل�سديد نف�سيًا �� ج�سديًا �ملرتبط 

بعقوبات قانونية .

يالحظ علـــى هذ� �ملفهوم �نه على �لرغم من 

مر�عاتـــه للبعدين �لنف�ســـي ��لبدين للتعذيب 

�إل �نه مل يجر متييزً� دقيقًا مابني ) �لتعذيب( 

، ��ملعاملـــة �لال�ن�سانيـــة �أ� �ملهينـــة  ��ن كان 

�إحلـــاق �لأمل �ملتعمـــد هـــو �ل�سمـــة �مل�سرتكـــة 

لـــكل منهمـــا ، �هكـــذ� فـــاإن حما�لـــة �جـــر�ء 

متييـــز باملعنـــى �لقانوين بـــني فعلـــي �ملعاملة 

�لال�ن�سانيـــة � �ملهينـــة ، �بـــني �لتعذيـــب �منا 

يتمثل يف طبيعة �لفعل �ملرتكب ، ��لغر�س منه 
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، �درجـــه �سدته ، �كذلـــك �لو�سائل �مل�ستعملة  

بعبـــارة �خرى ، كلما كان �لفعـــل قا�سيًا �موؤملًا 

�متعمـــدً� كلما مـــال �لق�ســـاء �إىل �لنظر �إليه 

كحالة تعذيب .

 �على ما يبد� فـــاإن �لتفاقية يف �ملادة )16( 

منها قـــد تد�ركت هـــذ� �لنق�ـــس ��أبانت عن 

حقيقة كون �ملعاملة �لال�ن�سانية �أ� �ملهينة هي 

�قل درجـــة من حيث �سدتها من فعل �لتعذيب 

حيـــث �رد فيها )) تتعهـــد كل د�ل طرف باأن 

متنـــع يف �إقليـــم يخ�ســـع لوليتهـــا �لق�سائيـــة 

حد�ث �أي �أعمال �أخرى من �أعمال �ملعاملة �أ� 

�لعقوبة �لقا�سية �أ� �لال�ن�سانية �أ� �ملهينة �لتي 

ل ت�ســـل �إىل حد �لتعذيب كمـــا حددته �ملادة 

)1( ... (�ب�ساأن طرق ���سائل �لتعذيب فهي 

متنوعـــه �يتعذر ح�سرها �ت�سمـــل على �سبيل 

�ملثال ) �ل�سرب بال�سياط ، ��لأد��ت �ملعدنية 

، ��حلجـــر ، ��حلبـــال �ل�سلكيـــة ، ��لهر���ت 

��لـــركل ، ��لدفـــع �ىل �حلائـــط ، ��لفلقـــة – 

�ل�سرب �لوح�سي على باطن �لقدم ، ��ل�سعق 

�لكهربائي ، �حـــرق �أماكن معينة من �جل�سد 

لدرجـــات  �ل�سحيـــة  �تعري�ـــس   ، بال�سجائـــر 

حر�رة عالية �� منخف�سة .

�مـــا �لتعذيب �لنف�ســـي فين�ســـرف �إىل فنون 

�حلرمـــان ��لرهاق ، مـــن قبيل �حلرمان من 

�لنـــوم ، �أ� �لطعـــام ، �أ� �ملـــاء ، �� �لت�ســـال 

بالعـــامل �خلارجي �� د�خل �ل�سجن ) �حلب�س 

�لنفـــر�دي( �تقنيـــات �لكـــر�ه ، �أ� �لتخويف 

، كالجبـــار علـــى تعذيـــب �لغـــري ،�أ� �لتهديد 

بالعد�م  �� ��ستعمال �لعنف �جلن�سي لتعجيز 

�ل�سحيـــة بدنيـــًا ، �ك�ســـر �عتد�دهـــا بذ�تهـــا  

�تعميق �ح�سا�سها باملهانة . 

التزام���ات ال���د�ل يف من����اه�س��ة 

التع����ذيب

�تفاقيـــة  �لـــد�ل مبوجـــب  �لتز�مـــات  تتـــوزع 

مناه�سة �لتعذيب �غريه من �سر�ب �ملعاملة 

�� �لعقوبـــة �لقا�سيـــة �� �لال�ن�سانية �� �ملهينة 

على حما�ر خم�س ��تتمثل بالأتي : 

املح��ور ال�ل / جت��رمي التعذيب 

�املعاقبة عليه :

 �يتمثل ذلك بـاأن ت�سمن �لد�ل �لطر�ف باأن 

تكون جميـــع �فعال �لتعذيـــب جر�ئم مبوجب 

ت�سريعهـــا �لعقابـــي مبا يف ذلـــك �لتو�طوؤ على 

ممار�سة �لتعذيـــب �� �مل�ساركة فيه ، �حتديد 

عقوبـــات منا�سبـــة لفعـــال �لتعذيـــب تتالئم 

�طبيعتهـــا �خلطرة ، هذ� ��سافة �إىل �خ�ساع 

هذه �لفعـــال لوليتهـــا �لق�سائيـــة ) �ملادتان 

 )4،5

املحور الثاين / منع التعذيب 

�ي�سمل �لإلتز�مات �لو�ردة يف �لتفاقية ��لتي 

مـــن �ساأنهـــا �حليلولـــة د�ن ح�ســـول �لفعال 

�ملكونة للتعذيب �هي �ملو�سحه يف �لتي :

• عـــدم جو�ز �لتـــذرع باأية ظر�ف ��ستثنائية 
�سو�ء �كانت حالـــة حرب ��تهديد باحلرب �� 

�ل�سطر�ب يف �ل��ســـاع �ل�سيا�سية �لد�خلية 

، �� �أي مـــن حالت �لطـــو�رئ كمربر للتعذيب  

) �ملادة 1/2( .

• عـــدم جـــو�ز �لتـــذرع بال��مـــر �ل�ســـادرة 
مـــن موظف �علـــى عـــن �سلطة عامـــة كمربر 

للتعذيب ) م/3/2( .

• عـــدم جو�ز ت�سليم �� طرد �أي �سخ�س �إىل 
د�لـــة �خـــرى �ذ� قامـــت ��سباب جديـــة تدفع 

�ىل �لعتقـــاد باأنه �سيكـــون يف خطر �لتعر�س 

للتعذيـــب يف هذه �لد�لـــة ، ب�سبب �جود منط 

من �لنتهـــاكات �جل�سيمة ��جلماعية حلقوق 

�لن�سان فيها )م2/1/3( .

��لق�سائـــي  �لقانـــوين  �لتعـــا�ن  توطيـــد   •
��لأمنـــي مـــا بـــني �لـــد�ل �لطـــر�ف مبـــا يف 

ذلك تبـــادل �ملعلومات ��مل�ساعـــده �لق�سائية 

، ��لدلـــة ، ملالحقة �لفاعلـــني ��سبطهم  �ما 

يقت�سي ذلك من عقد معاهد�ت مابني �لد�ل 

�ملعنية )م/5/1/9( .

• �إعمـــال مبـــد�أ �لرقابـــة �لد�ريـــة ��ملنظمة 
على قو�عد �ل�ستجـــو�ب ��لتحقيق ���ساليبها 

�ممار�ستها مع �ملتهمني ، ����ساع �ل�سخا�س 

قيد �لتوقيـــف �� �لعتقال �� �حلجز ، بق�سد 

منع حد�ث �أي حالت تعذيب )م/11( .

• �سمـــان عدم �لعتد�د باأية معلومات يثبت 
�لتعذيـــب  �طـــاأة  بهـــا حتـــت  �لإدلء  �نـــه مت 

���ستخد�مهـــا دليـــاًل يف مر�حـــل �لإجر�ء�ت 

�جلنائية )م/10 من �لتفاقية ( .

 �سمـــان قيـــام �ل�سلطـــات �ملخت�ســـة باإجر�ء 

حتقيـــق نزيه �بال�سرعة �ملمكنة حيثما �جدت 

�أ�سباب معقولة تدعـــو �إىل �لعتقاد باأن عماًل 

مـــن �أعمـــال �لتعذيب قـــد �رتكـــب يف �أي من 

�لأقاليم �خلا�سعة لوليتها �لق�سائية .

املح��ور الثال��ث / متك��ن ال�سحايا 

من التظلم �ان�سافهم

�ي�سمل ذلك �لتز�م �لد�ل �لطر�ف مبا يلي : 

• �سمـــان حـــق �أي فـــرد يدعـــي �نـــه تعر�س 
للتعذيـــب باحلـــق يف رفع �سكـــوى �إىل �ل�سلطة 

�ملخت�ســـة �لتـــي يتوجـــب �ن تنظـــر فيها على 

�جـــه �ل�سرعـــة ��لنز�هـــة مع �سمـــان حماية 

مقـــدم �ل�سكـــوى ��ل�سهود مـــن �أي �سرب من 

�ســـر�ب �ملعاملـــة �ل�سيئـــة �� �لتخويف نتيجة 

لهذه �ل�سكوى )م/13(.

• �سمـــان حق �ل�سحايا يف �ملطالبة بتعوي�س 
عـــادل �منا�ســـب �إىل جانـــب �عـــادة تاأهيلهم 

�ماديـــًا  �نف�سيـــًا  طبيـــًا  �جـــه  �كمـــل  علـــى 

)م/14( .

املحور الرابع / الوقاية 

مل تقت�ســـر �لتز�مات �لـــد�ل مبوجب �تفاقية 

مناه�ســـة �لتعذيب على �جلو�نـــب �لت�سريعية 

��لجر�ئيـــة �ملتعلقة بالتجرمي ��ملنع ��ل�سبط 

حت�ســـني  �إىل  تعدتهـــا  ��منـــا  ��لتعوي�ـــس 

�ملوظفني �ملكلفني بانفاذ �لقو�نني ، ��ملوظفني 

�لعموميـــني �لتـــي تكـــون طبيعـــة عملهم ذ�ت 

�سلة باحتجاز�لفر�د �أ� �إعتقالهم �أ� �سجنهم 

�أ� �إ�ستجو�بهـــم �أ� معاملتهـــم  مـــن ممار�ســـة 

�لتعذيـــب �� �أي �ســـكل مـــن ��ســـكال �ملعاملـــة 

�ل�سيئـــة �� �حلاطـــة بالكر�مـــة مـــع �لفـــر�د 

�ملحتجزيـــن �أ� �مل�سجونـــني ، �ذلك من خالل 

توظيف �آليـــات �لتعليم ��لعالم لتحقيق هذ� 

�لغر�س )م/10( .

املحور اخلام���س / اآليات احلماية 

�الرقابة الد�لية 

�لتفاقيـــة  ت�سمنتـــه  فيمـــا  تعبريهـــا  �جتـــد 

ب�ســـاأن �خت�سا�س جلنـــة مناه�ســـة �لتعذيب 

�لتي تتـــوىل مر�قبـــة تنفيذ �لـــد�ل �لطر�ف 

لحـــكام �لتفاقيـــة عـــرب در��ســـة مـــا ترفعـــه 

�ليهـــا �لـــد�ل �لطر�ف مـــن تقاريـــر كل �ربع 

�سنـــو�ت بهـــذ� �خل�سو�ـــس ، ��لتعليـــق عليها 

�طلـــب �لتو�سيحـــات ��ملعلومـــات �ل�سافيـــة 

عـــن �لبيانات ��لوقائـــع �لـــو�ردة فيها ، ذلك 

�ل�ســـكا�ى �لفرديـــة  ف�ســـاًل عـــن �لنظـــر يف 

��ســـكا�ى �لد�ل ب�ساأن �قائـــع تعذيب ح�سلت 

يف د�ل �طـــر�ف �خرى ��ر�سال ر�أيها �لنهائي 

�تو�سياتها مبا ترى �تخاذه �إىل مقدم �ل�سكوى 

��ىل �لد�ل �ملعنية ) م /27 �ما يليها (.

�مادمنا ب�سدد �حلديـــث عن �آليات �حلماية 

�لد�ليـــة من ممار�ســـات �لتعذيـــب فاإنه يبد� 

مالئمـــًا �ل�ســـارة �إىل �ملقـــرر �خلا�ـــس مبنـــع 

�لتعذيـــب يف �لمم �ملتحـــدة ��إىل �لرب�توكول 

�لختيـــاري لتفاقية مناه�سة �لتعذيب �غريه 

من �ســـر�ب �ملعاملـــة �أ� �لعقوبـــة �لقا�سية �أ� 

�لال�ن�سانيـــة �أ� �ملهينـــة �لـــذي مت �عتماده يف 

�لـــد�رة 27 للجمعيـــة �لعامة لـــالمم �ملتحدة 

عـــام 2002، حيـــث ��ســـري يف ديباجتـــه بـــاأن 

حماية �ل�سخا�س �ملحر�مني من حريتهم من 

�لتعذيب ميكن تعزيزها بو�سائل غري ق�سائية 

ذ�ت طابـــع �قائـــي ، �لـــذ� فـــاأن �لرب�توكـــول 

زيـــار�ت  قو�مـــه  نظـــام  �ن�ســـاء  �إىل  يهـــدف 

منتظمـــة ت�سطلع بهـــا هيئات د�ليـــة ��طنية 

م�ستقلـــة لالماكن �لتي يحرم فيها �ل�سخا�س 

من حريتهم �ذلك بغيـــة منع �لتعذيب �غريه 

من �ســـر�ب �ملعاملـــة �أ� �لعقوبـــة �لقا�سية �أ� 

�لال�ن�سانية �أ� �حلاطة بالكر�مة .

�ل�ســـك فـــاإن �لرب�توكـــول يعد خطـــوة نوعية 

نقلـــت م�سوؤ�لية �ملجتمع �لـــد�يل ��ملجتمعات 

�لوطنيـــة يف مناه�سة �لتعذيب مـــن �ملنع �إىل 

�لوقاية ، �فيما كان يتعني على هيئات �لرقابة 

�لمميـــة �لتحـــرك بعـــد ح�ســـول �لنتهاكات 

، �ســـار مبقـــد�ر �لهيئـــات �لوطنيـــة ��لد�لية 

��ستبـــاق �لتجـــا�ز�ت عرب معايـــري ��سمانات 

زيار�ت �قائية فعلية .

نحو مناه�سة ثقافة التعذيب :

�لتعليـــم  �إىل ��سائـــل  قـــد عر�سنـــا  �ذ� كنـــا 

�ملكلفـــني  �ملوظفـــني  حت�ســـني  يف  ��لعـــالم 

بانفـــاذ �لقانون من ممار�ســـة �لتعذيب، ��ىل 

�آليـــات �لرقابـــة مبوجـــب �تفاقيـــة مناه�ســـة 

�لتعذيب ��لرب�توكول �لختياري �مللحق بها ، 

جلهة �ن كاًل مـــن هذه �لو�سائل ��لليات �منا 

ي�ســـكالن معًا �ر�سيـــة �سلبـــة ل�سرت�تيجيات 

مناه�سة �لتعذيب على �ل�سعيدين �لجر�ئي 

��لتوعوي .

28



29

فـــاإن �مل�ساألـــة �لهم يف تقديرنا تلـــك �ملتعلقة 

مبمار�ســـة �لتعذيب باعتبـــاره �جهًا من �جوه 

ثقافـــة �سائـــدة عـــرب منظومة قيـــم �قناعات 

�عقائـــد م�ستقـــرة يف �لذهنيـــة �لوظيفيـــة �أ� 

�ل�سيا�سية  �أ� �لجتماعية .

 �على ذلك فـــاإن تقومي ) �لتعذيب ( �سيخرج 

من �إ�سار �د�ئرة كونه �لأمل �ملتعمد �لذي يلحق 

ب�سخ�س مـــا يف �إطـــار �لإجـــر�ء�ت �جلنائية 

مـــن قبـــل �ملوظفني �ملكلفـــني باإنفـــاذ �لقانون 

�لقائمـــني على �أماكـــن �لحتجـــاز ��لعتقال 

، �أ� �أ�لئـــك �لذيـــن يتولون عمليـــات �لتحقيق 

 ، �ملرتكبـــة  لك�ســـف �جلر�ئـــم  ��ل�ستجـــو�ب 

بعبارة �أخرى جتـــا�ز در��سة �مل�سكلة يف نطاق 

�إ�ســـاءة ��ستعمـــال �ل�سلطـــة من قبـــل �لأفر�د 

ب�سفتهـــم �لر�سميـــة كمـــا ن�س علـــى ذلك يف 

�تفاقية مناه�سة �لتعذيب لعام 1984 ��نتقال 

هـــذ� �لتقومي �إىل ف�ســـاء �لد�لـــة يف مو�جهة 

�ملجتمـــع �ذلـــك يف نطـــاق �سيا�ســـة منهجيـــة 

منظمـــة ، ��إىل �ملجتمـــع ذ�ته مبـــا يحمله من 

مور�ث ثقـــايف �منظومة قيمية يف �لتعامل مع 

فئات نوعية حمددة من �أفر�ده .

��آنـــذ�ك �سنكـــون مـــع مقاربـــات �جتماعيـــة 

�ثقافيـــة ��سيا�سيـــة للم�ساألـــة تتخطـــى ز��يا 

�لنظر �لقانونيـــة ��لأمنية ملمار�سات �لتعذيب 

�أ�  �لقا�سيـــة  �ملعاملـــة  �ســـر�ب  مـــن  �غـــريه 

�لال�إن�سانية �أ� �ملهينة .

�مـــا دمنـــا نتحدث عـــن ) ثقافـــة �لتعذيب ( 

فـــال منا�س مـــن �إلقـــاء �ل�ســـوء علـــى قيمها 

�تقاليدها يف نطاق �إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة ، 

�حتديدً� يف �إطار �لإجر�ء�ت �جلنائية لك�سف 

�جلرميـــة ، �هـــو ما ي�ســـكل جزءً� مـــن ثقافة 

�أمنية يف �لجتـــاه �خلطاأ �غري �مل�سر�ع ، هذ� 

علـــى �لرغم مـــن حظر �لتعذيـــب يف �لقو�نني 

�لعقابية بو�سفه جرمية تنتهك حرمة �جل�سد 

�هـــي م�سلحة جديـــرة باحلمايـــة �جلنائية ، 

حيـــث تك�ســـف حما�لت بحـــث �مل�سكلـــة على 

�ل�سعيـــد �لعربي يف جمال �لدفاع �لجتماعي 

�سد �جلرميـــة �ن �لتعذيب كظاهرة يف �لإد�ء 

�لأمني ملو�جهة �جلرمية ل تقف �ر�ءه عو�مل 

مـــن قبيـــل �ل�سعـــور بال�سلطـــة ، �أ� �سعـــف يف 

�حل�ـــس �لإن�ســـاين ، �أ� ه�سا�ســـة يف �لإعـــد�د 

�لفنـــي لأغر��ـــس �لتحقيق �جلنائـــي  فح�سب 

، ��إمنـــا �أي�ســـًا عقائـــد �ظيفيـــة ��ستقرت يف 

�لذهنيـــة �لأمنيـــة ، �أر�ست مقاربـــات معوجٍة 

لفكرة ) �لعد�لة 

�جلنائية ( ، مفادها �سر�رة �لك�سف �ل�سريع 

عـــن �جلر�ئـــم �ملرتكبـــة �تقدمي �جلنـــاة �إىل 

�ملحاكـــم لينالـــو� جز�ءهم �لعـــادل ، �لو على 

ح�ســـاب �ل�سمانـــات �لتـــي �أقرتهـــا �تفاقيات 

��لت�سريعـــات  ��لد�ساتـــري  �لإن�ســـان  حقـــوق 

�جلنائية �لوطنيـــة حلماية �ملتهم من �لع�سف 

��متهـــان �لكر�مـــة ��ســـر�ب �ملعاملـــة �لـــال 

�إن�سانيـــة ��لتعذيـــب ، مبعنـــى تغليـــب مبـــد�أ 

�لفاعليـــة يف �لأد�ء على مبـــد�أ �مل�سر�عية مع 

ما يعنيه ذلك من جمافاة ) �لفكرة �لإن�سانية 

( � ) �حل�ـــس بالعد�لـــة �حلقيقيـــة ( ناهيـــك 

عمـــا يرتتـــب على ذلك مـــن نتائـــج عك�سية ل 

تخـــدم �أغر��ـــس �لتحقيـــق �جلنائـــي ب�سبـــب 

�سياع �حلقيقـــة ��إفالت �جلناة مـــن �لعد�لة 

، بفعـــل �عرت�ف �ملتهمني علـــى �أنف�سهم حتت 

�طئه �لتعذيـــب �للخال�س من �آلمـــه ، �لأمر 

�لـــذي ي�سكل حتديًا خلطط  ن�سر ثقافة حقوق 

�لإن�ســـان يف �إطار �لعمل �لأمنـــي ، �لتي يكون 

مـــن �ل�ســـر�ري مر�عاتهـــا �لتب�ســـري بهـــذه 

�مل�ساألـــة مبا ت�ستمل عليه مـــن �بعاد حقوقية ، 

��أخالقية ، ��إن�سانية ، �دينية .

�لعل مـــن �ملنا�سب يف هذه �ل�سيـــاق ��ستذكار 

تلـــك �لأ�سئلـــة �لعميقـــة �لتـــي طرحهـــا فريي 

�سيـــز�ر بيكاريـــا ) 1794 – 1738 ( يف كتابه 

عن ) �جلر�ئم ��لعقوبات ( �لذي �أ�سرنا �إليه 

�آنفـــًا �ذلك يف معر�س �إد�نتـــه للتعذيب ��لتي 

جـــاءت بالقـــول )) هل يعد �لتعذيـــب ��أد��ت 

�لتعذيـــب عادلـــة �هـــل ت�ســـل �إىل �لغايـــات 

�لتـــي يريدها �لقانون ؟ �هـــل تعترب �لعقوبات 

�ملتكـــررة يف �إطـــار ذلـــك �لتعذيـــب مفيـــدة ؟ 

مـــا هو تاأثـــري �لتعذيب ��أد��ته علـــى �لعاد�ت 

��لقيم �لجتماعية ؟ 

هذه هي �مل�ساكل �لتي يجب حلها بدقة بحيث 

ل تنق�س �ملجـــادلت �ل�سف�سطائية �أ� �لتحليل 

�ملنمق �حللول �ل�سر�رية (( .

�من ز��ية �أخرى فاإن ) ثقافة �لتعذيب ( على 

�ل�سعيد �ل�سيا�سي �إمنا تعك�س قيم �ل�ستبد�د 

��لت�سلط ��لقهر يف مو�جهة �لفئات �لعري�سة 

من �ملجتمع ، �بدًل عن �حلو�ر ، ��إر�ساء �أ�س�س 

�ل�سلـــم �لأهلـــي ، �تاأمني �حلقـــوق �جلماعية 

�لـــر�أي  ��إ�ساعـــة �دعـــم حريـــة   ، ��لفرديـــة 

��لتعبري ، �قبول �لنقد ، ��حرت�م �لختالفات 

، تلجاأ �لأنظمة �ل�سمولية �إىل �لتعذيب متنف�سًا 

عن كل هذه �لبد�ئل ، ��أحد �لتجليات �لرئي�سة 

للقوة �لغا�سمة �لتي  ت�ستخدمها هذه �لأنظمة 

�أ�سا�ســـًا يف �إد�رة �لد�لة �قيادة �ملجتمع بنحو 

ق�ســـري لك�ســـر �تهويـــن �لإر�د�ت  �ملعار�سة ، 

�تدجني �ملجتمع بحيث ي�سبح �لتعذيب جزءً� 

من خطاب �سلطوي يكر�س

�جلمهـــور  ��نقيـــاد   ) �جلمعـــي  �لرعـــب    (

لإجر�ء�ت �ل�سلطة بطريقة منهجية منظمة .       

�علـــى ذ�ت �ل�سعيد فاإن ما جـــرت ت�سميته ) 

باحلملة �لعاملية �ســـد �لإرهاب ( بعد �أحد�ث 

�حلـــادي ع�سر من �يلـــول يف �لوليات �ملتحدة 

، قـــد �أر�ست مفهومـــًا �إنتقائيًا م�سوهًا           ) 

للتعذيـــب ( ، يتعار�س ب�ســـدة مع منطق �ر�ح 

�إتفاقية مناه�ســـة للتعذيب ، �ذلـــك �إ�ستنادً� 

لقـــر�ر �ســـادر عـــن هيئـــة مـــن �مل�ست�ساريـــن 

�لأمريكيـــني يعـــرف �لتعذيب باأنـــه )) �إنز�ل 

�أذى بـــدين ب�سخ�س ب�سكل يـــوؤدي �إىل تعطيل 

ع�ســـو من �أع�ساء ج�سمـــه ، �أما �إذ� مل يحدث 

تعطل �أ� تلف لأحد �أع�ساء �جل�سم فاإن ��سائل 

�لإ�ستجو�ب �مل�ستخدمة ل تعترب تعذيبًا كما ل 

تخالـــف �أي قانـــون �أمريكي �أ� �أيـــة معاهد�ت 

معمول بها بهذ� �ل�ساأن (( .

حيـــث يالحظ علـــى هذ� �لتعريـــف �أنه يطرح 

ر�ؤيـــة �أحاديـــة ق�سريـــة ) للتعذيـــب (( جتعل 

�لقانـــون �لأمريكـــي فـــوق م�ستـــوى �لقانـــون 

�لد�يل ، مما يطـــرح ) ثقافة عوملية للتعذيب 

( هـــي يف جوهرها جت�سيـــد لثقافـــة �لهيمنة 

��لإ�ستحـــو�ذ ��لت�سلـــط علـــى �سعيـــد كوين ، 

�لتـــي مل تعد فيها �لثقافات ��لهويات �لوطنية 

��لقوميـــة معر�ســـة للتهديد فح�ســـب ، ��إمنا 

�أي�ســـًا �ملبادئ ��ملفاهيم �لقانونية �لأممية يف 

جمال حقوق �لإن�ســـان �ب�سمنها تلك �ملتعلقة 

مبناه�سة �لتعذيب ��لتـــي تو�فقت عليها د�ل 

�لعامل على خلفيات �أخالقيـــة ��إن�سانية عامة 

ل حتتمل �خلالف .

�حيـــث لزلنا مع ) فكـــرة �لتعذيب ( مبعناها 

�لو��ســـع فاإن هـــذه �مل�ساألة �منـــا ت�سكل حتديًا 

يخلخل �لن�سيـــج �لجتماعي جلهـــة �لنظر ملا 

تعانية فئات مهم�ســـة ��سعيفة من �ملجتمع  ) 

ن�ساء ، �طفال ، م�سنني �غريهم ( من �إهمال 

�قهر ���ستـــالب ملاهيتها �لن�سانية ، �حرمان 

من �ب�ســـط حقوقها ��ســـوًل �ىل �لمل �ملتعمد 

�لـــذي يقع عليهـــا جر�ء �ســـر�ب خمتلفة من 

�لعنـــف �جل�ســـدي ��للفظـــي ��لنف�ســـي �لذي 

تتعر�ـــس لـــه با�ستمـــر�ر ، ��ســـو�ء يف نطـــاق 

�لعالقـــات �ل�سريـــة ، �أ� �ملحيط �لجتماعي ، 

�أ� عالقات �لعمل . 

�مـــرة �خرى فاإن ) �لأمل ( �ملرتتب على �لو�ن 

�لعنف هذه لتقت�سر على د�ل �جلنوب . حيث 

تو�سل عامل �لجتماع ) �سرت���س ( يف در��سة 

له �ىل �ن 50 �ىل 60% من �لعالقات �لز�جية 

يف �لوليـــات �ملتحـــدة �لمريكيـــة تنت�سر فيها 

حـــو�دث �لعنـــف ، كما ت�سري در��ســـات غربية 

�خرى �ىل �ن ظاهرة �لعنف �سد �ملر�أه ت�سمل 

حـــو�يل 10% من �لعائـــالت �لفرن�سيـــة . ��إذ 

عر�سنا ) للتعذيب ( ، على نـحو ما�سبق فاإنه 

يظـــل يف حتليله �لخري حتديـــًا خطريً� لنظام 

�لعد�لـــة �جلنائية ، �منظومـــة �لقيم �لدينية  

��لخالقية ، ��إنحر�فًا عـــن �لهوية �لإن�سانية 

علـــى حد تعبـــري �لديب �لعاملي هـــري ميللر 

بقولـــه ) �ن تعذيـــب �لن�ســـان لالن�سان �سر ل 

يو�سف ( .
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ال�دور الإع��امي  ف�ي

حماية حقوق الإن�صان

بالدنا  يف  عقدت  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  مــدى  على 

�لتي  �لهامة  ��لــنــد��ت  �ملــوؤمتــر�ت  بع�س  �لعربية 

تتعلق بثقافة حقوق �لإن�سان �د�ر �لإعالم يف ن�سر 

�أغلب  �أن   – �لأ�سف  مع   – �لكن   .. �لثقافة  هذه 

�أ�ر�ق �تو�سيات هذه �لفعاليات �لهامة تذهب مع 

�لريح بعد �نتهائها مع عدم �جود متابعة �أ� تفعيل 

د�خل �ملوؤ�س�سات �لعربية لهذه �لأ�ر�ق ��لتو�سيات .

من هذه �لند��ت �لهامة �لتي �أقيمت قبل �سنو�ت 

�مل يلتفت �إليها “ ند�ة د�ر �لإعالم �لعربي يف ن�سر 

ثقافة حقوق �لإن�سان » ��لتي نظمها �ملعهد �لعربي 

حلقوق �لإن�سان ��لحتاد �لعام لل�سحفيني �لعرب 

يف �لقاهرة .. �ناق�ست �لعديد من �ملحا�ر �لهامة 

�منها :

��لت�سريعات   ، بالإعالم  �لإن�سان  حقوق  عالقة   «

حقوق  منظور  مــن  �لإعــــالم  جمـــال  يف  �لعربية 

�لإن�سان ، �كيفية تعامل ��سائل �لإعالم �لعربية مع 

�ل�سحفيني  تكوين  ���قع   ، �لإن�سان  ق�سايا حقوق 

�تدريبهم ، �معوقات ن�سر هذه �لثقافة عرب ��سائل 

�لعمل  ��سرت�تيجيات  بالإ�سافة �ىل ��سع  �لإعالم 

ثقافة  ن�سر  �لإعــالم يف  �ظيفة  لتعزيز  �مل�ستقبلية 

حقوق �لإن�سان » .

تو�سيات  بعدة  قد خرجت  �لند�ة  تلك  �أن  ��أذكــر 

�لرت�بط  على  �لتاأكيد  بهدف  هامة  ��قــرت�حــات 

�لوثيق �لذي يربط ��سائل �لإعالم بحقوق �لإن�سان 

�تنمية �لوعي بها ��لعمل على رفع �ملعوقات ��لقيود 

�كفالة  ــر�أي  �ل �أمــام حرية  تقف حجر عرة  �لتي 

��ل�سحفيني  لالإعالميني  �لقانونية  �ل�سمانات 

�ملهنية �ن�سر ذلك عرب ��سائل  �أد�ء ��جباتهم  يف 

�لإعالم .

�لهامة يف  �لند�ة  تلك  تو�سيات  �أبــرز  هنا  ��أذكــر 

هذ� �ملقام نظر� لأهميتها .. �هي :

بالإعالم  �ملت�سلة  �لعربية  �لت�سريعات  تطوير   “
��ملو�ثيق  �لعهود  يف  �لــو�ردة  �ملعايري  مع  لتتالءم 

�إ�سد�ر  حرية  تعيق  �لتي  �لقيود  ��إلــغــاء  �لد�لية 

�ل�سحف �ملكيتها ��إد�رتها �حرية �لتعبري �تدفق 

�ملعلومات �تد��لها  ، �رفع �أ�سكال �لو�ساية ��لرقابة 

��ملــطــبــوعــات مبــا ي�سمن  �لإعــــالم  ��ــســائــل  على 

��لإفـــر�ج  ���ستقالل  بحرية  ملهامها  ممار�ستها 

��لإعــالمــيــني  �ل�سحفيني  جميع  عــن  �لـــفـــوري 

�سمان   �  ، �آر�ئــهــم  عن  �لتعبري  ب�سبب  �ملعتقلني 

د�ن  ��أمــان  بحرية  ملهنتهم  �لإعالميني  ممار�سة 

�أي �سغوط �أ� �نتهاك حلقوقهم �أ� تقييد حلريتهم 

�لإعالميني  متكن  �لتي  �ملهنية  �ل�سمانات  �كفالة 

�أد�ء ر�سالتهم �يف مقدمتها ت�سهيل �حل�سول  من 

على �ملعلومات �حق �ل�سحفي يف حماية م�سادره 

��لنقابات  �جلمعيات  تكوين  حــريــة  ��ــســمــان   ،

د�ن  حتــول  �لتي  �لقيود  ــع  �رف �إليها  ��لن�سمام 

��ستقاللها �قيام موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين بد�رها 

�حقوق  �لدميقر�طية  �تعزيز  �ل�ساملة  �لتنمية  يف 

�لن�سان ، �دعوة ��سائل �لإعالم �ىل �لرتكيز على 

�لن�سان  حلقوق  �لد�لية  ��ملعايري  �ملــبــادئ  ن�سر 

��لتفاقيات  ��لعهود  �لإعــالنــات  ت�سمنتها  �لتي 

نطاق  �أ��سع  على  �ذلك  �لن�سان  بحقوق  �ملت�سلة 

ممكن �يف مقدمتها مبادئ �مل�سا��ة �عدم �لتمييز 

��لت�سامح �قبول �لر�أي �لآخر �تعميق �حلو�ر بني 

�لد�ر  �أهمية  �تاأكيد   ، �ملختلفة  �ملجتمع  �أطــر�ف 

�لرقابي لو�سائل �لإعالم �ملختلفة يف حماية حقوق 

�ملوؤ�س�سات  �دعــوة   ، �لنتهاكات  �ك�سف  �لن�سان 

تطوير  �ىل  �ملدين  �ملجتمع  �موؤ�س�سات  �لإعالمية 

لغة �إعالمية ت�ساهم يف ن�سر ثقافة حقوق �لن�سان 

با�ستخد�م  �ملختلفة  �لجتماعية  �لقطاعات  بني 

تدريبية  بر�مج  �تطوير  ���سع   ، �حلديثة  �لتقنية 

�عقد  �لن�سان  حقوق  حــول  بالإعالميني  خا�سة 

��إن�ساء   ، �جلهات  كافة  مع  �ملتخ�س�سة  �لند��ت 

��سائل  د�ر  تطور  �متابعة  بدر��سة  يعنى  مر�سد 

�تعزيزها  �لن�سان  ثقافة حقوق  ن�سر  �لإعــالم يف 

�إقليمي ي�سهم يف توفري  ، �تاأ�سي�س بنك معلومات 

�ملعلومات �حرية تد��لها ، �دعوة �لهيئات �لعربية 

�لر�سمية �ملعنية مب�سائل �لإعالم �حقوق �لن�سان 

�ىل �لتعا�ن مع �ملوؤ�س�سات غري �حلكومية ���سائل 

ن�سر  �لإعـــالم �يف  تعزيز د�ر  �لإعـــالم يف جمــال 

دمج  ��أخــري�  بها  ��لتوعية  �لن�سان  حقوق  ثقافة 

�ملتخ�س�سة  �ملعاهد  بــر�مــج  يف  �لن�سان  حقوق 

على  �لرتكيز  �ىل  ��لدعوة  �لإعالميني  تكوين  يف 

�إطار  �تكوين  �جلامعية  �لأطر�حات  يف  ق�ساياها 

جامعي متخ�س�س يف هذ� �ملجال “ .

�لن�سان  حقوق  ثقافة  بن�سر  �ملتعلقة  �لق�سايا  من 

��لتي قد تكون مغيبة يف جمتمعاتنا �لعربية �ليوم 

�لهتمام باإقامة �تكثيف �لد�ر�ت �لتدريبية ��ر�س 

�إقامة مثل هذه  �أن  لكون   .. �ملجال  �لعمل يف هذ� 

�لرب�مج ت�سعى د�ئما �ىل �لتوعية �توجيه �لأفر�د 

�ملدين  �ملجتمع  �موؤ�س�سات  �لإعالمية  ��ملوؤ�س�سات 

�لــر�أي  جعل  يف  ت�سهم  �أنها  كما   .. خا�س  ب�سكل 

لتكون  �مل�ستجد�ت  باأخر  د�ئم  �رتباط  على  �لعام 

�سادقة  جمتمعية  ر�ؤيــة  عن  معربة  �لرب�مج  هذه 

مما يحقق �لهدف �ملن�سود من خالل �لتعود على 

�ل�سفافية ��مل�ساركة .

تاأكيد يف  بكل  ت�سهم  ��لور�س  �لــد�ر�ت  �مثل هذه 

ن�سر �لتعا�ن بني جميع �سر�ئح �ملجتمع كما تزيد 

��لتعبري  ـــر�أي  �ل حرية  �أهمية  على  �لتاأكيد  مــن 

ب�سكل  �ل�سحفيني  �منهم  �لإعــالمــيــني  �حماية 

خا�س من �أي م�س �أ� �عتد�ء �أثناء تاأدية مهنتهم .

�ما من �سك باأن �للجنة �لوطنية حلقوق �لن�سان يف 

د�لة قطر قدمت خالل �لفرتة �ملا�سية �لعديد من 

�لد�ر�ت ��لور�س �لتي توؤكد على �أن �إن�ساء �للجنة 

�لن�سان  حقوق  ثقافة  بن�سر  �لرتقاء  نحو  ي�سعى 

�موؤ�س�سات  �لإعــالمــيــة  �لأ��ـــســـاط  يف  �بخا�سة 

�ملجتمع �ملدين �سعيا لالهتمام باحلقل �ملعريف يف 

�لد�يل  �لقانون  �كذلك يف  �لن�سان  ميد�ن حقوق 

�لإن�ساين .

لتاأ�سي�س  �لوطنية  �لــكــو�در  توؤهل  �لـــد�ر�ت  �هــذه 

جمتمع يتمتع باحلرية ��لعد�لة ��لإن�ساف بهدف 

�مل�ساركة يف �سنع  باملجتمع �متكينه من  �لنهو�س 

حقوق  ثقافة  �أن  خا�سة   .. فعال  ب�سكل  �لــقــر�ر 

�لن�سان كانت مغيبة يف جمتمعاتنا �لعربية لقر�ن 

�لنا�س  لأن  �لثقافة  هذه  لن�سر  �لأ��ن  �حان  خلت 

خلقو� يف هذه �لدنيا ب�سكل يدعو للم�سا��ة يف كل 

�سيء .

: بقلم

الكواري �سباح  بن  ربيع��ة  الدكتور 

قط��ر جامع��ة   / امل�ساع��د  الإعلم  اأ�ستاذ 
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�مطلوب من �للجنة �لوطنية حلقوق �لن�سان يف 

��ملهام  �لأهــد�ف  تفعيل  على  �لعمل  �ليوم  قطر 

ن�سر  خــالل  من  لتحقيقها  ت�سعى  �أن  يجب  �لتي 

مو�جهة  لعدم  ���سوح  �سفافية  بكل  �لثقافة  هذه 

�أي �نتهاك يف �مل�ستقبل قد يهدد �أ� يزعزع حقوق 

�لن�سان .

يقول عز �لدين �لأ�سبحي مدير مركز �ملعلومات 

�ليمنية  �لن�سان يف �جلمهورية  ��لتاأهيل حلقوق 

خالل �فتتاحه لإحدى �لد�ر�ت �لتدريبية ملدربي 

حقوق �لن�سان يف قطر :

لتحقيق  ت�سعى  ما  د�ئما  �لتدريبية  �لـــد�ر�ت   “
تكون  مــا  د�ئــمــا  �هــي  منها  �ملن�سودة  �لأهــــد�ف 

�حتتاج  �لن�سان  حقوق  لتعزيز  لــالأمــام  خطوة 

�لثقافة  هذه  مثل  �تعزيز  لن�سر  م�ساعف  جلهد 

.. �لبد �أن يكون هناك هدف ي�سعه �ملدرب �أمام 

عينيه يج�سده على �أر�س �لو�قع �ي�سعى لتحقيقه 

د�ئما .. ��ملهمة قد تكون م�ساعفة على �مل�ساركني 

يف مثل هذه �لــد�ر�ت لأنهم �أ�ل كوكبة �ستتخرج 

للعمل يف جمال �لتدريب بهدف ن�سر ثقافة حقوق 

�ىل  تق�سيمها  مت  �لـــد�رة  فهذه  �لذلك  �لن�سان 

ق�سمني .. �لق�سم �لأ�ل يخت�س بالتذكري بحقوق 

�لن�سان ، ��لق�سم �لثاين يت�سمن �لتطبيق �لعملي 

�لــد�ر�ت  هذه  �مثل   ..  « �لن�سان  حقوق  ملبادئ 

للمجتمع  �ل�سغرية ت�سل ر�سالتها  يف �ملجتمعات 

معها  تفاعال  �أكــر  �ملجتمع  يكون  كما   ، ب�سرعة 

لأنها ت�ساعد على ن�سر ثقافة حقوق �لن�سان بني 

�جلميع .

�لعربي  عاملنا  يف  ــــد�ر�ت  �ل هــذه  مثل  ��إعــــد�د 

�لهامة  �جلو�نب  �أحد  على  �أي�سا  تركز  �أن  يجب 

�لن�سان  » حقوق  بـ  تتعلق  يف جمتمعاتنا �هي ما 

�بهدف   « �لربملانية  �لنتخابات  �قت  ��لإعـــالم 

��أهمية  �لد�ستورية  بالعملية  �لعام  �لوعي  زيــادة 

حرية �لتعبري بكل نز�هة ��سفافية .. هذ� بجانب 

�لأخــرى  �لهامة  �ملوؤ�س�سات  بع�س  على  �لرتكيز 

��جلامعات  ��ل�سرطة  �جلي�س   « مثل  �ملجتمع  يف 

ثقافة  ن�سر  على  �لعمل  خــالل  مــن   « ��ملــد�ر�ــس 

��لتاأكيد على د�ر  ��لدميقر�طية  �لن�سان  حقوق 

��سائل �لإعالم   .

�ملعاهد  بع�س  �ليوم  �لد�لية  �ل�ساحة  على  يوجد 

يف  تعمل  �لتي  ��ملــر�كــز  ��ملنظمات  ��جلمعيات 

جمال �لدفاع عن �لإعالميني �منهم �ل�سحفيني 

بهدف منح �حلقوق كاملة لهوؤلء �لإعالميني .

�مـــن هـــذه �ملــوؤ�ــســ�ــســات �ملــعــهــد �لــــد�يل حلقوق 

�أحد  �هــو  م   1969 �سنة  تاأ�س�س  �لــذي  �لن�سان 

�أ�ر�بـــا  يف  �مقره   ، �لعامل  يف  �ملعر�فة  �ملعاهد 

نالو�  �لذين  �أحــد   « كا�سني  ريني   « �أ�س�سه  �قــد 

�ملوؤ�س�سات  من  ��ملعهد   .. لل�سالم  نوبل  جائزة 

يف  ن�ساطاتها  تكثيف  على  تركز  �لتي  �لد�لية 

�ملعهد على  تعود هذ�  �قد  �لن�سان  جمال حقوق 

�لقيام بعمل د�ر�ت �سيفية يف كل عام �سمن عدة 

ن�ساطات يقيمها ، �هي توجه ب�سكل خا�س للطلبة 

��ملدر�سني ��لباحثني �كل �لعاملني مبجال حقوق 

�ل�سحافة  جمال  يف  �لعاملني  �منهم   ، �لن�سان 

�ملجال  هــذ�  يف  ��ملنا�سلني  ��ل�سرطة  ��ل�سحة 

�أي�سا .. �يقال باأن عدد �لذين ي�ساركون يف هذ� 

�لربنامج ي�سل �ىل 3500 م�سارك من 120د�لة ، 

�قد ��سل عدد �خلرب�ء ��لأ�ساتذة �لذي �ساهمو� 

بخرب�تهم يف هذه �لفعاليات منذ تاأ�سي�س �ملعهد 

هذ�  �أن  كما   .. �سخ�سية   400 من  �أكــر  حــو�يل 

�لعام  طــو�ل  �لفعاليات  من  بعدد  ي�ساهم  �ملعهد 

مثل عقد عدة د�ر�ت للجامعات ��ملد�ر�س �لثانوية 

عقد  بجاين   ، �لن�سان  ثقافة حقوق  ن�سر  يهدف 

�ل�سينمائية  �ملهرجانات  ��أحد   ، �لبحثية  �لور�س 

�خلا�س  �ل�سينمائي  �لفيلم  مهرجان   « �ل�سنوية 

�ي�سل  �مل�ساهدين  من  �لآلف  يح�سره  �لــذي   «

�قد   .. م�ساهد   15000 مــن  �أكــر  �ىل  عــددهــم 

�مل�ساركني  بع�س  �ملعهد  هذ�  فعاليات  يف  �سارك 

�لعو�ئق  بع�س  �جـــود  ب�سبب  قلة  �هــم  �لــعــرب 

بكرة  م�ساركتهم  د�ن  حتول  �لتي  ��ل�سعوبات 

�يقال باأن �لذين �ساركو� يف �لفعاليات منذ �سنة 

1988 م من �ل�سحفيني ��ل�سحفيات �لعرب مل 

د�ل  يتجا�ز� �خلم�سة فقط موزعني على خم�س 

��ملغرب  ��لأردن  �فل�سطني  تون�س   : �هي  عربية 

�م�سر .

�سنة  تاأ�س�ست  �لتي  �لد�لية  �لعفو  منظمة  �أمــا 

1961 م فهي ل تد�فع عن حرية �لتعبري �أ� حماية 

�لكنها  �لهتمام  بع�س  تويل  �لكنها  �ل�سحفيني 

تويل  بل  �عتبار  �أي  �لتدريبية  �لـــد�ر�ت  تــويل  ل 

يف  بالإعالميني  �لت�سال  خــالل  من  �هتمامها 

�أهم  من  �لإعــالم  لأن  ��مل�ستويات  �لــد�ل  جميع 

من  �لنــ�ــســان  حقوق  تفعيل  يف  �لقوية  �لأد��ت 

خالل هذه �لو�سائل .. �قد �هتمت �ملنظمة موؤخر� 

بالعامل �لعربي �هي يف هذ� �ل�سياق تقول :

�لتوعية  بق�سية  يهتم  مل  �لعربي  �لإعـــالم  �ن   «

بحقوق �لن�سان من خالل خطة �إعالمية ���سحة 

، �مطلوب منه �أن ينه�س بد�ره �حليوي يف �إر�ساء 

جوهرية  ق�سية  باعتبارها  �لن�سان  حقوق  ثقافة 

��لعــتــبــار�ت  �لأهــــو�ء  عــن  بها  �يــنــاأى  يتبناها 

�ل�سيا�سية » .

�سنة  فتاأ�س�س  �لن�سان  �لعربي حلقوق  �ملعهد  �أما 

�لوعي  ن�سر   «  : منها  �أهــد�ف  عدة  �له  م   1889

 ، �لعربي  �لــوطــن  يف  �لن�سان  بحقوق  ��ملعرفة 

ن�سر  �تطويرها عن طريق  ��لعمل على حمايتها 

�ملعلومات �توثيقها ، ��لتكوين ��لتدريب ، ��لعمل 

على تطوير �لبحوث ��لدر��سات ��لن�سر يف هذ� 

.. �ينظم �ملعهد عدة د�ر�ت �سنوية يف   « �ملجال 

�ملحلية  �حلمالت  �منها   ، �لن�سان  حقوق  جمال 

��ملعهد   .. �لن�سان  حقوق  ق�سايا  حول  ��لد�لية 

يركز  جعله  مما  ��سعوبات  حتديات  عدة  يو�جه 

ن�ساطه على �أربعة �أهدف رئي�سية �هي :

�ملدين  �ملجتمع  �تنمية   ، �ملــر�أة  بحقوق  �لنهو�س 

تعزيز  بــجــانــب  �لــطــفــل  بــحــقــوق  ��لــنــهــو�ــس   ،

�لدميقر�طية ��ل�سلم .

د�ر�  تعلب  �لتي  �لأخرى  �ملنظمات  بع�س  �هناك 

ن�ساطا عن  تقل  �لد�لية ل  �ل�ساحة  �أ�سا�سيا على 

�تقوم  �سابقا  ذكرناها  �لتي  �لأخــرى  �ملنظمات 

بد�رها على �أكمل �جه �منها :

تاأ�س�ست  �لتي   « منظمة » مر�قبة حقوق �لن�سان 

�لهدف  �كان  م   1978 �سنة  �ملتحدة  �لوليات  يف 

منها يف بد�ية �لأمر توجيه جهودها �ىل �لحتاد 

د�رهــا  حتــول  ثم   ، �ل�سرقية  ـــا  ��أ�ر�ب �ل�سوفيتي 

�ملنظمات  ��أ�سخم  �أبرز  �ىل  موؤ�س�سة حملية  من 

�لفعالة د�خل �سبكة حقوق �لن�سان �لعاملية �ليوم .

 « 19 �ملــادة  �أ� »  �لــد�يل �سد �لرقابة  �أما �ملركز 

كمنظمة  م   1986 عــام  فتاأ�س�س   .. ي�سمى  كما 

��ل�سحفيني  �ل�سحافة  عــن  �لــدفــاع  يف  فعالة 

�لتعبري  حرية  من  تقلل  �لتي  �لرقابة  �مقا�مة 

�لو�سول  عــدم  خــالل  مــن  �أ�  �ل�سحفيني  ــدى  ل

ند��ت  �ملركز عدة  �يعقد   .. �ىل م�سادر �خلرب 

�إقليمية �د�لية يف كل عام حيث يناق�س �لق�سايا 

كما   ، خا�س  ب�سكل  �لتعبري  بحرية  تت�سل  �لتي 

يهتم بالدر��سات ��لبحوث ، �ل ينظم �ملركز �أي 

د�ر�ت تكوينية لل�سحفيني .

فتاأ�س�ست   « حــد�د  بال  مر��سلون   « منظمة  �أمــا 

�أجل �جناز �متويل  م من   1885 �سنة  فرن�سا  يف 

بالكو�رث  يتعلق  ما  خا�سة   ، ميد�نية  حتقيقات 

�لإن�سانية ��لد�ل �ملهملة من قبل ��سائل �لإعالم 

�ل�سحفيني  �سر�ح  �إطــالق  �ىل  د�ئما  �ت�سعى   ..

حرية  مت�س  �لتي  لالنتهاكات  ��لتطرق  �ملعتقلني 

يف  مرموقة  مكانة  لها  ��ملنظمة   .. �ل�سحافة 

جمال �لهتمام بحقوق �لن�سان ، كما �أنها ت�سدر 

تقرير� �سنويا حول �أ��ساع �ل�سحافة يف �أغلب د�ل 

�لعامل �تقدم عدة ند��ت طو�ل �ل�سنة يف جمال 

�أخالقيات مهنة �ل�سحافة �تطورها �لتكنولوجي 

��لعالقة بالق�ساء �غريها .

فهي   « �ليوني�سيف   « �ملتحدة  �لأمم  موؤ�س�سة  �أما 

حرية  دعــم  على  تكوينها  منذ  تعمل  موؤ�س�سة 

�ل�سحافة �تهتم بالإعالم لتحقيق �أهد�فها �لتي 

ت�سعى لتحقيقها .

�هناك » �للجنة �لد�لية لل�سليب �لأحمر » �لتي 

تاأمني  �ىل  ت�سعى  �هــي  م   1963 �سنة  تاأ�س�ست 

�مل�سلحة  �ملنازعات  �سحايا  �م�ساعد�ت  �حلماية 

�لأمم  لدى  مر�قب  ب�سفة  تتمتع  باأنها  �تو�سف 

�ملتحدة ، �هي موؤ�س�سة �إن�سانية م�ستقلة ل تتدخل 

 .. �حلــرب  �قت  �إل يف  �لن�سان  يف جانب حقوق 

�قد �أ�سبحت �ليوم تت�سل بو�سائل �لإعالم ب�سكل 

�مكانة  قــوة  ذ�  �لإعـــالم  �أ�سبح  �أن  بعد  مبا�سر 

بو�سع  فقامت   .. �لعام  �لـــر�أي  على  �لتاأثري  يف 

�إ�سرت�تيجية �إعالمية لها .. فاأ�جدت جملة د�لية 

خا�سة بها �كذلك حمطة �إذ�عية بجانب �إ�سد�ر 

�لتقارير كل �سهرين ، ��أ�سبحت تربطها عالقات 

�ثيقة بال�سحفيني .

بتاأ�سي�س  �لــعــاملــي  �لهــتــمــام  �أن  جنــد  هنا  مــن 

�ملنظمات �لتي تخت�س بحقوق �لن�سان ��لرتكيز 

على ذلك من خالل مناق�سة ق�سايا �لإعالم قد 

تفوق على �لهتمام يف بالدنا �لعربية �لتي لز�لت 

�لهتمام  منا  �مطلوب   .. �لتيار  بعك�س  ت�سري 

بتاأ�سي�س �ملزيد من �للجان ��ملنظمات �لتي ترعي 

�لإعــالم  ��سائل  �ت�سخري  �لن�سان  حقوق  ثقافة 

باأنو�عها �ملختلفة خلدمتها .

�لـــــد�ر�ت  بتكثيف  �أكــــر  ــمــام  �لهــت �مــطــلــوب 

�لنقا�سية  ��حلــلــقــات  ـــوؤمتـــر�ت  ��مل �لــتــدريــبــيــة 

خلدمة �لر�أي �لعام �توعيته من خالل ��ستدر�ك 

�لتحولت  �سياق  يف  ���سعها  �ل�سلبيات  بع�س 

�لتحولت  مثل  �لعربية  �ملجتمعات  ت�سهدها  �لتي 

��لثقافية  ��ل�سيا�سية  ��لجتماعية  �لقت�سادية 

حرية  تقلي�س  عدم  على  ��لعمل   ، خا�س  ب�سكل 

�لتعبري  .
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 قطر: تعزيز حقوق اإلنسان خيار استراتيجـي  
     والعمود الفقري لإلصالح الشامل

تطور ت�سريعي �موؤ�س�سي �توعوي يف جمال حقوق الإن�سان

زيادة تفعيل د�ر املراأة اجتماعيًا �اقت�ساديًا اأهم التحديات

 75.7% من �سكان قطر ذكور �ن�سبة الوافدين %84

موؤ�سر التنمية الب�سرية يعك�س التطور يف التعليم �ال�سحة �الناجت املحلي

80.4% ن�سبة اللتحاق باملدار�س �معدل البقاء على احلياة%75.5

تطور ت�سريعي كبر يف جمال حماية حقوق العمالة الوافدة

جهود كبرة �ملمو�سة ملكافحة الجتار بالب�سر

ارتفاع كبر يف ن�سبة م�ساركة املراأة يف التعليم �يف الن�ساط القت�سادي

اإلزامية �جمانية التعليم حتى املرحلة الثانوية �مدار�س مطورة �م�ستقلة

انخفا�س كبر يف �فيات الر�سع �زيادة الرعاية ال�سحية �الأمومة

ال�سحيفة– اأنور اخلطيب 

ج��رى ا�ستعرا�س��ه  اأم��ام جمل���س حق��وق الإن�س��ان يف 

جنيف �سهر  فرباير املا�سي

ال�سحيفة تن�سر التقرير اخلا�س باآلية ال�ستعرا�س 

الد�ري ال�سامل ملجل�س حقوق الإن�سان

ملـف  العدد..

تن�سر �ل�سحيفة فيما يلي �برز ما جاء  يف �لتقرير �خلا�س باآلية �ل�ستعر��س �لد�ري �ل�سامل ملجل�س حقوق �لإن�سان �لتابع لالأمم �ملتحدة ��لذي �أعدته 

�للجنة �لوطنية �ملعنية باإعد�د تقرير �لد�لة لآلية �ل�ستعر��س �ل�سامل  ��لذي جرى ��ستعر��سه � مناق�سته يف جنيف بتاريخ 8 من �سهر فرب�ير �ملقبل.

حيث مثل د�لة قطر يف �جتماع �ملجل�س �سعادة �زير �لد�لة لل�سوؤ�ن �خلارجية �حمد بن عبد�هلل �آل حممود

 �قـــد جـــرى عر�س �لتقرير �لوطني لد�لة قطر �أمام جمل�س حقوق �لإن�سان يوم 8 فرب�ير �ملقبل بح�سور �لد�ل �لأع�ساء ��لد�ل ذ�ت �لع�سوية �ملر�قبة 

يف جمل�ـــس حقـــوق �لإن�سان  حيث جرى  حو�ر� تفاعليا بني �لد�لة �ساحبة �ل�ستعر��س ��لد�ل �لأع�ساء  �قد �تيح  للد�ل �لأع�ساء ��ملر�قبة يف �ملجل�س 

�ساعتان لتوجيه �لأ�سئلة ��قرت�ح �لتو�سيات للد�لة مو�سع �ل�ستعر��س �بعد �نتهاء �حلو�ر يتم �إعد�د �ثيقة نتائج عن �لتقرير حيث يجري �عتمادها يف 

غ�سون 48 �ساعة بعد �ل�ستعر��س �من ثم يحال �لتقرير �ىل جمل�س حقوق �لإن�سان �لذي عادة يعتمده يف د�رته �لعادية.

�كان جمل�ـــس �لـــوزر�ء قد �سكل �للجنة �لوطنية �ملعنيـــة باإعد�د تقرير �لد�لة لآلية �ل�ستعر��س �لد�ري �ل�سامـــل �أمام جمل�س حقوق �لإن�سان يف جنيف 

يف 11 فرب�يـــر 2009 برئا�ســـة �زير �لد�لة لل�سوؤ�ن �خلارجية، �أحمد بن عبـــد �هلل �آل حممود، �مدير مكتب حقوق �لإن�سان يف �ز�رة �خلارجية، كنائب 

للرئي�س، �ع�سوية مكتب حقوق �لإن�سان يف �ز�رة �خلارجية )مقرر� للجنة( ��لوفد �لد�ئم لقطر يف جنيف �جمل�س �ل�سورى �إ�سافة �إىل �ز�ر�ت �لعدل 

��لعمـــل ��ل�سحة ��لثقافة ��لفنون ��لـــرت�ث، ناهيك عن �ملجل�س �لأعلى للتعليم ��ملجل�س �لأعلى ل�سوؤ�ن �لأ�ســـرة، ��ملوؤ�س�سة �لقطرية ملكافحة �لجتار 

بالب�سر ��ملوؤ�س�سة �لقطرية حلماية �لطفل ��ملر�أة.
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 ملخ���س التقري��ر

ب�ســـكل  ��ستعر�ـــس   د  �لتقريـــر  ��ستعر�ـــس 

م�سهب �أ��ســـاع حقوق �لإن�ســـان يف د�لة قطر 

��لتطـــور�ت �لت�سريعيـــة ��ملوؤ�س�سيـــة ��لتوعية 

�لكبرية ��مللمو�ســـة �لتي �سهدتها قطر يف هذ� 

�ملجـــال.

��عتـــرب �لتقرير يف باب �لتحديات �أن مو�سوع 

تعزيـــز �حمايـــة حقـــوق �لإن�ســـان يعـــد خيار� 

��سرت�تيجيـــا للد�لـــة �ي�سكل �لعمـــود �لفقري 

“�لد�ستـــوري  �ل�سامـــل  �لإ�ســـالح  ل�سيا�ســـة 

��لقت�ســـادي ��لجتماعـــي ��لثقـــايف” �لتـــي 

تنتهجهـــا �لد�لـــة منـــذ تويل ح�ســـرة �ساحب 

ثـــاين  �آل  خليفـــة  بـــن  حمـــد  �ل�سيـــخ  �ل�سمـــو 

�أمري�لبالد �ملفـــدى حفظه �هلل مقاليد �حلكم 

يف �لبـــالد.

��أ�ســـاف �لتقريـــر �نه مـــع ما �سهدتـــه �لد�لة 

من تطور�ت ملمو�سة علـــى �مل�ستوى �لت�سريعي 

��ملوؤ�س�سي ��لتوعوي �تو�فر �لإر�دة �ل�سيا�سية 

��لإمكانيـــات �ملاديـــة �إل �ن هنـــاك �سعوبـــات 

موؤقتة تو�جهها �لد�لة يف �سبيل تعزيز �حماية 

حقـــوق �لإن�ســـان ب�ســـكل مثايل �منهـــا حد�ثة 

�لتطور �لت�سريعـــي ��ملوؤ�س�سي �حد�ثة �لتعامل 

مع �لآليـــات �لد�ليـــة �ملعنية بحقـــوق �لإن�سان 

�إ�سافـــة �ىل �لقـــدر�ت �لفنية للـــكادر �لب�سري 

�لتـــي ل تـــز�ل يف مرحلـــة �لبنـــاء ��لتطويـــر.

�أما �لتحدي �لأكرب فيتمثل يف زيادة تفعيل د�ر 

�ملر�أة يف �ملجتمع �زيادة فر�سها يف �لنخر�ط 

يف �لعديد مـــن �ملجالت �دعـــم م�ساركتها يف 

�لن�ســـاط �لقت�ســـادي �تكري�ـــس �ل�سيا�ســـات 

�لتي مـــن �ساأنها زيـــادة دعم قدر�تهـــا للقيام 

مب�سوؤ�لياتهـــا باعتبارهـــا �سريـــكا �أ�سا�سيا يف 

عمليـــة �لتنميـــة.

�ملعلومـــات  بـــاب  يف  �لتقريـــر  ك�سفـــه  �ممـــا 

عـــدد  حتديـــد  قطـــر  د�لـــة  عـــن  �لأ�سا�سيـــة 

�ســـكان قطـــر ح�ســـب �آخـــر تقديـــر�ت جهـــاز 

�لإح�ســـاء �لقطـــري يف �سهـــر �سبتمرب 2009 

ب”1623624 ن�سمة يتوزعـــون على 128668 

 375056�  %75.7 ن�سبتـــه  مـــا  “ذكـــور” �أي 
“�إنـــاث” بن�سبـــة24.3% فيمـــا ت�ســـكل ن�سبـــة 

�لو�فديـــن �ىل عـــدد �ل�ســـكان %84.”

�حـــول م�ستـــوى �ملعي�ســـة بـــني تقريـــر �لتنمية 

2009 �ل�ســـادر مـــن مكتـــب  �لب�سريـــة لعـــام 

�لأمم �ملتحدة �لإمنائي فـــاإن قطر تعد ��حدة 

من �أكـــر �لد�ل �لتـــي تتمتع مب�ستـــوى معي�سة 

مرتفـــع حيث �حتلت �ملركـــز “33” يف �لتقرير 

�قفـــز موؤ�ســـر �لتنمية �لب�سريـــة يف �لد�لة من 

0.875 �ىل 0.910 �هو موؤ�سر يعك�س �لتطور 

يف جمـــال �لتعليـــم ��ل�سحة ��لنـــاجت �ملحلي. 

�يف جمال دخـــل �لفرد �أ�ســـار �لتقرير �ىل �ن 

د�لة قطر حققت قفـــزة كبرية حيث قفز هذ� 

�ملعـــدل �ىل 882. 74 د�لر يف عام 2009 كما 

�نخف�ـــس معـــدل �لأميـــة �ىل 6.9% مع �رتفاع 

معدل �للتحـــاق باملد�ر�س �ىل 80.4% �أما يف 

جمال �ل�سحـــة فقد �رتفع معـــدل �لبقاء على 

قيد �حلياة من 75 �سنة عام 2008 �ىل 75.5 

�سنـــة عـــام 2009. مطالبا �لتقريـــر �لنظر يف 

��ســـع حقـــوق �لإن�سان يف د�لة قطـــر يف �سياق 

هذه �لرتكيبـــة �ل�سكانيـــة �م�ستـــوى �ملعي�ســـة.

كمـــا ��ستمـــل �لتقرير علـــى �لتعريـــف بالإطار 

�لد�ستوري ��حلماية �لقانونية حلقوق �لإن�سان 

يف قطر حـــث ت�سمن �لد�ستـــور �لد�ئم �ملكون 

من 150 مادة �ملبادئ �ملوجهة ل�سيا�سة �لد�لة 

مبا يف ذلك مبادئ 

�ل�سلطـــات  ف�ســـل 

حكـــم  ��سيـــادة 

�لقانـــون ���ستقالل 

�كفالـــة  �لق�ســـاء 

��حلريات  �حلقوق 

�لأ�سا�سيـــة. ف�ســـال 

�لتعريـــف  عـــن 

ت  نـــا ل�سما با

يعيـــة  لت�سر �

حلقوق  ��لقانونيـــة 

�لإن�سان ��لتفاقات 

�قعت  �لتي  �لد�لية 

عليهـــا قطر يف هذ� 

�إ�سافـــة  �ملجـــال 

للعمـــل �ملوؤ�س�سي من خالل �إن�ســـاء �لعديد من 

�ملوؤ�س�سات لتعزيز �حماية حقوق �لإن�سان على 

�مل�ستـــوى �حلكومـــي �غـــري �حلكومـــي �ب�سكل 

متكامـــل. �يف بـــاب تعزيـــز حقـــوق �لإن�ســـان 

�حمايتهـــا على �ر�س �لو�قع �أظهرت �ملعطيات 

�لتـــي �عتمدهـــا �لتقريـــر تعزيز� كبـــري� ملبد�أ 

�مل�سا��ة بني �جلن�سني �متكني �ملر�أة فارتفعت 

معـــدلت م�ساركة �ملـــر�أة يف خمتلف م�ستويات 

�لتعليـــم �ل �سيما يف �لعقـــود �لأخرية لت�سبح 

مكونـــه �لرئي�ســـي كما هـــو �حلـــال يف �لتعليم 

�لعايل حيث بلغـــت ن�سبة �لطالبات �لقطريات 

من جممـــوع �لطـــالب �مل�سجلـــني يف �جلامعة 

لعـــام 2007-2008 80% مـــن �إجمايل �لطلبة 

�هـــي ن�سبة مرتفعة. كما ت�ســـكل ن�سبة �سيد�ت 

�لأعمال �لقطريـــات �أكر من 50% من جممل 

�مل�ستثمريـــن ��ملتعاملـــني بالأ�سهـــم �لقطريـــة 

يف �ســـوق �لد�حة لـــالأ�ر�ق �ملاليـــة فيما ي�سل 

عـــدد �ل�ســـركات �لتي متتلكها �سيـــد�ت �أعمال 

�ىل نحـــو 1500 �سركـــة تنوعـــت جمالتها بني 

�ل�ستثمـــار�ت �ل�سناعية ��لبنـــوك ��ل�سياحة 

��لتجـــارة. كمـــا فـــازت �سيـــدة يف �نتخابـــات 

�ملجل�س �لبلدي �ملركزي �من �ملتوقع �ن ت�سهد 

ح�سة �لن�ساء �رتفاعا يف �نتخابات عام 2011 

�ذلك ب�سبـــب �رتفاع �لوعي باأهميـــة م�ساركة 

�ملـــر�أة يف �حلياة �ل�سيا�سية ��سنع �لقـــر�ر�ت.

كمـــا بـــني �لتقريـــر �ن قطر �سهـــدت طفرة يف 

جمـــال حقـــوق �ملـــر�أة يف �لآ�نة �لأخـــرية من 

خـــالل تكري�ـــس حقـــوق من�سو�ـــس عليهـــا يف 

�لقو�نـــني �أ� من خالل مر�جعة بع�س �لقو�نني 

ل�سالـــح �ملر�أة مثـــل قانون �لإ�ســـكان ��لقانون 

�ملتعلـــق بدية �ملتوفى عن �لقتـــل �خلطاأ ��لذي 

ن�ـــس علـــى �مل�ســـا��ة �لكاملـــة بـــني �جلن�سني 

يف حتديـــد دية �ملتوفـــى �هو مـــا يعطي ح�سب 

�لتقريـــر دفعة قويـــة للم�سا��ة بـــني �جلن�سني 

يف �حلقـــوق �ملدنيـــة ��ل�سيا�ســـة. كمـــا �أ�ســـار 
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�لتقريـــر �ىل �ن�سمـــام 

قطـــر لتفاقية �لق�ساء 

�أ�ســـكال  جميـــع  علـــى 

�ملـــر�أة  �ســـد  �لتمييـــز 

يف �بريـــل عـــام 2009 

يف  �سي�ساهـــم  ممـــا 

تعزيز جهود �لد�لة يف 

�مل�ســـا��ة بني �جلن�سني 

�متكـــني �ملـــر�أة.

كمـــا تعر�ـــس �لتقريـــر 

�ىل �جلهـــود �ملبذ�لـــة 

رعايـــة  جمـــال  يف 

�مل�ستويـــني  علـــى  �لإعاقـــة  ذ�ي  �لأ�سخا�ـــس 

�لتوعـــوي  ��مل�ستـــوى  ��ملوؤ�س�ســـي  �لت�سريعـــي 

�حماية حقوقهم. �إ�سافة �ىل �جلهود �ملبذ�لة 

يف جمـــال مكافحـــة �لجتـــار بالب�ســـر.

�أما يف جمال �لعمالة �لو�فدة فبني �لتقرير �ن 

د�لة قطر قد بذلت جهود� كبرية �مقدرة على 

�مل�ستـــوى �لت�سريعي ��ملوؤ�س�سي يف �سبيل تعزيز 

�حماية حقـــوق �لعمالـــة �لو�فـــدة فبالإ�سافة 

للحمايـــة �لد�ستورية حلقـــوق �لعمالة �مل�سمنة 

يف �لد�ستور �لد�ئـــم للد�لة فقد مت ��ست�سد�ر 

�لقانـــون رقـــم 14 ل�سنـــة 2004 ��لـــذي كفـــل 

جمموعـــة مـــن �حلقـــوق ��لمتيـــاز�ت للعامل 

�حمايتـــه مـــن �أخطـــار �ملهنـــة �تعوي�ســـه عن 

�إ�سابـــات �لعمل �حقـــه باإنهاء عقـــده باإر�دته 

�مكافاأتـــه عن مـــدة خدمته ف�ســـال عن قيام 

�ز�رة �لعمـــل باإ�ســـد�ر عـــدد مـــن �لقـــر�ر�ت 

�لوز�ريـــة �ملنفـــذة لقانون �لعمل ممـــا ي�ساهم 

يف تقدمي �ملزيد من �حلماية حلقوق �لعامـــل.

�ملمار�ســـات  ��أف�ســـل  �لجنـــاز�ت  �حـــول 

�لتـــي حتققـــت تعر�ـــس �لتقريـــر بالتف�سيـــل 

��لقو�نـــني  قطـــر  د�لـــة  يف  �لتعليـــم  لتطـــور 

�خلا�ســـة باإلز�ميـــة �لتعليـــم �جمانيتـــه حتى 

�ملرحلـــة �لثانوية ف�ســـال عن �إن�ســـاء �ملد�ر�س 

متتـــاز  �لتـــي  �ملطـــورة 

�تاأ�سي�س  بال�ستقالليـــة 

�سنـــد�ق �قفي لالنفاق 

علـــى �لتعليم من ح�سة 

�ل�ستثمار يف ثر�ة قطر 

من �لغاز ��إدماج حقوق 

�ملناهـــج  يف  �لإن�ســـان 

�تدري�ـــس  �لدر��سيـــة 

حقوق  �مبادئ  مفاهيم 

�لإن�ســـان.

�لجنـــاز�ت  بـــاب  �يف 

�أي�ســـا �يف باب �لرعاية 

�ل�سحية بني �لتقرير �نخفا�س �فيات �لر�سع 

يف �لعقـــود �لأخـــرية لت�ســـل �ىل 7.46% لكل 

�ألف مولـــود عام 2007 �ذلك بعد �ت�ساع رقعة 

�لتغطيـــة �ل�سحية �رعايـــة �لأمومة ��لأطفال 

�تعميـــم حمـــالت  �لـــولدة �تطويـــر  حديثـــي 

�لتطعيـــم لـــكل �ملو�ليد �جلدد �ســـد �لأمر��س 

�ملعديـــة ��لنتقالية. �إ�سافة �ىل حت�سني نوعية 

�حليـــاة �حتقيـــق حيـــاة �آمنـــة لالأمهـــات قبل 

��أثنـــاء �لولدة مـــا �أدى �ىل �نخفا�س كبري يف 

معدلت �فيات �لأمهات �أثناء �حلمل ��لولدة 

��لنفا�ـــس �يعـــود ذلـــك �ىل �سموليـــة �لتغطية 

�ل�سحية للن�ســـاء قبـــل �بعـــد فـــرتة �لـــولدة.

�يف جمـــال �لتعـــا�ن �لـــد�يل حتـــدث �لتقرير 

عن ��ست�سافة د�لـــة قطر لعدد من �ملوؤمتر�ت 

�لعاملية يف خمتلف �ملجالت �تفاعلها �يجابيا 

مـــع �آليات حقوق �لإن�ســـان �لد�لية �إ�سافة �ىل 

�إن�ساء مركـــز �لأمم �ملتحدة للتدريب ��لتوثيق 

يف جمـــال حقوق �لإن�سان جلنـــوب غرب �آ�سيا 

��ملنطقـــة �لعربيـــة..

منهجيـــة �عمليـــة �إعـــد�د �لتقريـــر

�لـــد�ري  �ل�ستعر��ـــس  �آليـــة  �ىل  ��ستنـــاد� 

�ل�سامـــل ��فقـــا ملعايـــري ��أ�س�ـــس �ل�ستعر��س 

��أهد�فه �مبادئه �لتـــي حددها جمل�س حقوق 

�لإن�ســـان، ��سعـــت �لد�لة خطة عمـــل لإعد�د 

تقرير يعك�س يف �ملقـــام �لأ�ل �للتز�م ��لعمل 

�فقـــا لتعهد�تها �لد�ليـــة �تطبيقها على �أر�س 

�لو�قـــع لأف�ســـل �ملمار�سات لالرتقـــاء بحقوق 

�لإن�سان �ىل �آفاق �أ��ســـع، ��لعمل بكل �حلرية 

��مل�سوؤ�ليـــة بالتعـــا�ن ��ل�سر�كـــة �ملو�سعـــة مع 

جميع فئـــات �ملجتمع ��أ�سحـــاب �مل�سلحة من 

ذ�ي �ل�سلـــة.

�قـــد �سملـــت خطـــة �لعمـــل �لآتـــي:

- ت�سكيـــل جلنة �طنية بقـــر�ر جمل�س �لوزر�ء 

�ل�سادر يف �جتماعه �لعادي �ل�ساد�س �ملنعقد 

بتاريـــخ 11/ 2/ 2009 علـــى �أن تكون برئا�سة 

�زير �لد�لـــة لل�سوؤ�ن �خلارجيـــة �ع�سوية كل 

من �ز�رة �خلارجيـــة، �ز�رة �لد�خلية، �ز�رة 

�لعمل، �ز�رة �لعدل، جمل�س �ل�سورى، �ملجل�س 

��لفنـــون  �لثقافـــة  �ز�رة  لل�سحـــة،  �لأعلـــى 

��لـــرت�ث، �ملجل�ـــس �لأعلـــى للتعليـــم، �ملجل�س 

�لأعلـــى ل�ســـوؤ�ن �لأ�ســـرة. �ملوؤ�س�ســـة �لقطرية 

ملكافحة �لجتار بالب�ســـر، ��ملوؤ�س�سة �لقطرية 

حلمايـــة �لطفـــل ��ملـــر�أة.

- �لتعريف باآلية �ل�ستعر��س �لد�ري �ل�سامل 

�مهـــام �للجنة �لوطنيـــة لأ�سحـــاب �مل�سلحة 

ذ�ي �ل�سلـــة من �ل�سلطـــة �لتنفيذية ��ل�سلطة 

�لت�سريعيـــة ��ل�سلطـــة �لق�سائيـــة ��ملوؤ�س�سات 

��ملوؤ�س�ســـات  �حلكوميـــة  �غـــري  �حلكوميـــة 

�لإعالميـــة �لعاملة يف جمال حقـــوق �لإن�سان، 

لإ�سر�كهـــم يف �عـــد�د �لتقريـــر �لوطنـــي من 

خـــالل �لت�سا�ر ��أخـــذ مرئياتهـــم يف �لعتبار 

�ذلك مبخاطبة هذه �جلهـــات لتز�يد �للجنة 

بالبيانـــات ��ملعلومات �ملتعلقة بحقوق �لإن�سان 

يف �لد�لـــة كل ح�ســـب �خت�سا�ســـه.

- قيـــام �للجنة لتقارير د�لة قطر ذ�ت �ل�سلة 

بحقوق �لإن�ســـان �حتليلها �من ثم تد�ينها يف 

�لتقرير �فقـــا ملعايـــري ��أ�س�ـــس �ل�ستعر��ـــس.

- مر�جعـــة �للجنـــة لتقاريـــر د�لـــة قطر ذ�ت 

�ل�سلـــة بحقـــوق �لإن�ســـان �لتـــي قدمـــت �ىل 

جلـــان �لأمم �ملتحـــدة �خلا�ســـة بالتفاقيـــات 

�لتـــي ��سبحـــت �لد�لـــة طرفا فيهـــا �مر�جعة 

�لتو�سيـــات �ل�ســـادرة مـــن هـــذه �للجـــان.

- قيـــام �للجنـــة باأن�سطـــة عمليـــة مـــن خالل 

باجلهـــات  ��لت�ســـال  �مليد�نيـــة  �لزيـــار�ت 

�لأهلية ��لوطنيـــة �ملعنيـــة بحقـــوق �لإن�ســـان.

- تنظيم �ر�ـــس عمل للجهـــات ذ�ت �مل�سلحة 

لطـــرح  للجميـــع  �لفر�ـــس  �تاحـــة  بغر�ـــس 

�ملعلومـــات  علـــى  �مالحظاتهـــم  مرئياتهـــم 

��لبيانـــات �لـــو�ردة يف �لتقريـــر.

- تخ�سي�ـــس موقـــع �لكـــرت�ين علـــى �سبكـــة 

�لنرتنـــت يت�سمن معلومات عـــن �ل�ستعر��س 

�لـــد�ري �ل�سامـــل، �عمليـــة �عـــد�د �لتقريـــر 

�لوطنـــي بغر�س �تاحة �لفر�سة للجميع لإبد�ء 

�أيـــة مالحظـــات �أ� مرئيـــات تتعلـــق بحقـــوق 

�لإن�ســـان يف �لد�لـــة.

- �عد�د كتيب يت�سمن �إجر�ء�ت جمل�س حقوق 

�لإن�ســـان �خطـــة �لعمـــل �لوطنيـــة �متطلبات 

�عـــد�د �لتقرير باللغتـــني �لعربية ��لجنليزية 

�توزيعـــه على جميع �جلهات �ملخت�سة ���سعه 

علـــى �ملوقـــع �لإلكـــرت�ين .
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التطور الت�سريعي ف�ي قطر: 

��أ�ســـارت �ملالكـــي �إىل �أنـــه ميكن ر�ســـد تطور 

كبري فـي جمال تعزيز �مل�ســـا��ة بني �جلن�سني 

فـي د�لة قطر خالل �لع�ســـر �ل�سنو�ت �لأخرية 

علـــى �جه �خل�سو�ـــس بف�سل �لفكـــر �مل�ستنري 

ل�ساحـــب �ل�سمـــو �ل�سيـــخ حمد بـــن خليفة �ل 

ثـــاين �أمري �لبالد �لذي متثل فــــي �دماج مبد�أ 

�مل�ســـا��ة بـــني �جلن�سني فــــي �لد�ستـــور، �فـي 

�إن�ســـاء �ملجل�س �لأعلـــى ل�سوؤ�ن �لأ�ســـرة كاآلية 

�طنية تعنى ب�ســـوؤ�ن �لأ�سرة �متكني �ملر�أة فـي 

عـــام 1998 �تعيني �ملر�أة فــــي منا�سب قيادية 

عليـــا مما �ساهم فــــي م�ساركة �ملـــر�أة ب�سورة 

فعالة فـي �سياغة �ل�سرت�تيجيات ��ل�سيا�سات 

�لوطنيـــة فـي خمتلف �ملجـــالت. �ل ميكن فـي 

هـــذ� �ملجال �إغفـــال �أهمية �لـــد�ر �لذي قامت 

بـــه �ساحبة �ل�سمـــو �ل�سيخة مـــوزة بنت نا�سر 

�مل�سنـــد حرم �سمـــو �لأمـــري فـي متكـــني �ملر�أة 

�لقطريـــة من خالل �إ�سهام �سموها فـي ت�سكيل 

�لأجنـــدة �لوطنية فــــي �ملجـــالت �لجتماعية 

��لتعليمية ب�ســـكل خا�س، �من خالل �ملنا�سب 

�ملختلفـــة �لتي تقلدتها علـــى �ل�سعيد �لوطني، 

��لـــد�ر �لـــذي تقوم بـــه على �مل�ستـــوى �لد�يل 

 ممـــا يجعلهـــا مثـــال �أعلـــى للمـــر�أة �لقطرية.

خـــالل  �ل�ســـادرة  �لت�سريعـــات  �أبـــرز  �مـــن 

 �لأعـــو�م �لأخـــرية تاأثـــري� على حقـــوق �ملر�أة:

ب�ســـاأن   2005 ل�سنـــة   )38( رقـــم  �لقانـــون 

لـــالأم  يجعـــل  مل  �لـــذي  �لقطريـــة  �جلن�سيـــة 

�أي د�ر فــــي نقـــل �جلن�سيـــة لأبنائها كمـــا �أنه 

ت�سمـــن بع�س �حلالت �لتي تكـــون فـيها بع�س 

�لفئـــات �أف�ســـل حال مـــن �ملولـــود لأم قطرية 

�لقطريـــة. �جلن�سيـــة  لكت�ســـاب   بالن�سبـــة 

باإ�ســـد�ر   2006 ل�سنـــة  رقـــم )22(  �لقانـــون 

قانـــون �لأ�ســـرة تكمـــن �أهمية �لقانـــون ب�سفة 

خا�سة باأنه �أ�ل تد�يـــن لقانون ينظم �لأحو�ل 

�ل�سخ�سية فـي د�لة قطر مما يحد من م�سكلة 

�ختـــالف �لأحـــكام �لق�سائيـــة فــــي �ملو�ســـوع 

�لو�حـــد، �قـــد ت�سمـــن �لقانـــون حتديـــد �سن 

�أدنـــى لـــز��ج �لفتاة )16( �سنـــة �تقييد توثيق 

ز��ج مـــن هـــي �أدنى مـــن هذه �ل�ســـن مبو�فقة 

�لقا�ســـي �منح �ملر�أة حق �خللـــع ��لن�س على 

عـــدم جـــو�ز ربـــط حقها فــــي �خللـــع بالتخلي 

 عـــن ح�سانـــة �لأ�لد �أ� عن �أي مـــن حقوقهم.

�لقانـــون ل�سنـــة 2007 بنظـــام �لإ�ســـكان �لذي 

�ألغـــى �لتمييـــز �ل�سابق �لـــذي ق�ســـر �لنتفاع 

بذلـــك �لنظـــام علـــى �لرجـــل د�ن �ملـــر�أة �قد 

�سملـــت �سو�بـــط �لنتفـــاع بنظـــام �لإ�ســـكان 

�ل�ســـادرة بقر�ر�ت من جمل�ـــس �لوزر�ء فئات 

كبـــرية مـــن �لن�ســـاء مـــن �ملطلقـــات ��لأر�مل 

��ملتز�جات من غري قطريني �غري �ملتز�جات 

ممن جتـــا�زن �سن �خلام�ســـة ��لثالثني لكنها 

فــــي نف�ـــس �لوقت ت�سمنـــت متييز� بـــني فئات 

 �لن�ســـاء �ملختلفـــة بالن�سبة ل�ســـر�ط �لنتفاع.

بتحديـــد   2008 ل�سنـــة   )19( رقـــم  �لقانـــون 

ديـــة �ملتوفـــى عـــن �لقتل �خلطـــاأ �لـــذي �أر�سى 

مبـــد�أ �مل�ســـا��ة �لكاملـــة بـــني �لرجـــل ��ملر�أة 

فــــي حتديـــد قيمة �لديـــة حيث �ســـدر �لقانون 

مـــا  �هـــو  ريـــال   200000 بتحديدهـــا مببلـــغ 

�أ��ســـد �لبـــاب �أمـــام �لأحـــكام �لق�سائية �لتي 

 حـــددت ديـــة �ملـــر�أة باأقـــل مـــن ديـــة �لرجـــل.

باإ�ســـد�ر   2009 ل�سنـــة   )8( رقـــم  �لقانـــون 

قانـــون �إد�رة �ملـــو�رد �لب�سريـــة ��ســـا�ى هـــذ� 

�لقانـــون ��لقانـــون �ل�سابـــق له بـــني �ملوظفـني 

قانونا األسرة والجنسية 
التشــريعـات  أولويـات  من 

تعديلهـــا الواجـــب 
اأ��س��ت ال�س��يدة نور املالكي الأمن العام للمجل�س   

الأعل��ى ل�س��وؤ�ن الأ�س��رة �ع�س��و اللجن��ة الوطنية حلقوق 

الإن�سان من خلل �رقة العمل التي قدمت ف�ي موؤمتر احلوار 

العرب��ي الأ�ر�ب��ي اخلام���س للموؤ�س�س��ات الوطني��ة حلقوق 

الإن�س��ان ح��ول حقوق امل��راأة ال��ذي نظمته اجلن��ة حقوق 

الإن�س��ان بوجوب ��سع اأ�لويات بالن�سب��ة للت�سريعات التي 

ينبغي تعديلها �على راأ�سها قانون الأ�سرة �قانون اجلن�سية 

 اأ� ا�ستحداثه��ا مث��ل قان��ون للحماي��ة م��ن العن��ف الأ�سري

�اأك��دت ن��ور املالك��ي اأن اللجن��ة الوطنية حلق��وق الن�سان 

��سعت �سمن قائمة اأ�لوياتها العمل على تعزيز حقوق املراأة 

ف�ي د�لة قطر، �ذلك خلل ما تقوم به من برامج �اأن�سطة 

 تثقيف�ي��ة �اإعلمية لن�س��ر الوعي العام بحق��وق الن�سان.

تبن التقارير ال�سنوية املن�سورة للجنة عن الأعوام 2005 - 

2008 اجلهد الذي قامت به اللجنة من خلل الر�سد لأ��ساع 

حق��وق الإن�سان ف�ي حتديد اأ�جه التميز بن اجلن�سن ف�ي 

بع���س الت�سريع��ات �عل��ى اأر���س الواق��ع �التو�سي��ات التي 

قدمته��ا اللجنة لتعزيز حقوق امل��راأة. �متكن اأهمية الد�ر 

ال��ذي قام��ت ب��ه اللجن��ة ف�ي اأنه��ا ق��د �ساهمت ف���ي تغير 

منطلق احلوار الوطني حول حقوق املراأة من منطلق املنحة 

 �املن��ة اإىل احلق �امل�س��ا�اة على اأ�سا�س املواطن��ة الكاملة.

�ا�س��ارت ن��ور املالك��ي اإىل اأن احل��ق ف�ي امل�س��ا�اة كما اأكدت 

اللجن��ة تكرارا ف�ي تقاريره��ا �ف�ي �ر�س العمل �املوؤمترات 

�الند�ات �غرها من الأن�سطة التي نفذتها هو من احلقوق 

الأ�سا�سي��ة لكل اإن�سان د�ن متيز من اأي نوع ف�ي حاله متاثل 

املراكز القانونية �هو م��ا اأكدته املواثيق الد�لية، �كذلك 

الد�ست��ور القط��ري ف���ي املادت��ن )34( التي ن�س��ت على اأن 

املواطنن مت�سا��ن ف�ي احلقوق �الواجبات العامة �كذلك 

امل��ادة رقم )35( التي تن�س عل��ى اأن النا�س مت�سا��ن اأمام 

القانون ل متييز بينهم ف�ي ذلك ب�سبب اجلن�س اأ� الأ�سل اأ� 

اللغة اأ� الدين. �تت�سمن الت�سريعات القطرية ف�ي غالبية 

اأحكامها الن���س على مبداأ امل�سا�اة ف�ي احلقوق �الواجبات 

للمخاطب��ن بها �س��واء كانوا مواطن��ن اأ� مقيمن مثل ذلك 

امل�سا�اة اأمام القان��ون اأ� امل�سا�اة اأمام الق�ساء. اإل اأن ذلك 

ل يعن��ي اأن ذلك التمييز قد اختف��ى على اأر�س الواقع فهو 

ي�ستم��ر اأحيان��ا ب�س��ورة خف�ية من خ��لل املمار�س��ات التي 

يق��وم عليه��ا اأ�سخا���س حمكم��ون ف���ي تف�سره��م للقان��ون 

مب��ور�ث ثقاف���ي ينطلق من �س��ورة م�سوهة للم��راأة �الد�ر 

الطبيعي لها.
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مـــن �جلن�ســـني فــــي ��ستحقـــاق نف�ـــس �لأجر عن 

نف�ـــس �أد�ء نف�ـــس �لعمـــل �فــــي فر�ـــس �لتدريب 

��لرتقـــي. ��أهم �لأحكام �جلديـــدة �لتي جاء بها 

�لقانـــون هو منـــح �أ�لويـــة �لتعيني فــــي �لوظائف 

قطـــري  غـــري  مـــن  �ملتز�جـــة  �لقطريـــة  لأبنـــاء 

بعـــد �لقطريـــني �منحه �إجـــازة �لعـــدة �ل�سرعية 

للموظفة �مل�سلمة �ملتوفى عنها ز�جها د�ن حتديد 

جن�سيتهـــا �قد كان �لقانـــون �ل�سابق يقت�سر على 

�ملوظفة �لقطريـــة فقط، �منح �لقانـــون �ملوظفة 

�لقطريـــة بـــدل �سكن بفئـــة �أعزب �فــــي حالة ما 

كانـــت متز�جـــة �كان �لز�جـــان مـــن موظفــــي 

�جلهـــات �حلكوميـــة فتمنح �لعـــال�ة بفئة متز�ج 

ملـــن ي�ستحق منهما �لعـــال�ة �لأعلى �كان �لقانون 

 �ل�سابـــق مينـــح هـــذه �لعـــال�ة للموظـــف فقـــط.

��أ�سارت نور �ملالكي �إىل �أن �أبرز تو�سيات �للجنة 

�لوطنية حلقوق �لإن�سان فـي جمال �إز�لة �لتمييز 

�ســـد �ملـــر�أة �تكري�س حقوقها ح�سب مـــا يرد فـي 

تقاريـــر �للجنـــة �ل�سنويـــة �ملن�ســـورة �هـــي �إلغاء 

�لتمييز �سد �ملر�أة خا�سة فـي �لقانون رقم )38( 

ل�سنـــة 2005 ب�ســـاأن �جلن�سيـــة ��لعـــرت�ف بحق 

�ملر�أة فـي منح جن�سيتها لأبنائها، �جترمي �لعنف 

�سد �ملـــر�أة، �توفـري �ل�سمانـــات �لالزمة لتنفـيذ 

�لأحـــكام �لق�سائية �ملتعلقـــة باحل�سانة ��ل�سكن 

��لنفقة، ��إلغاء �لتمييز فـي جمال �لعمل بالن�سبة 

لتقلد �لن�ســـاء لبع�س �لوظائـــف �ح�سولهن على 

ذ�ت �لمتيـــاز�ت �لوظيفـيـــة �ملتعلقـــة بالأجر من 

خـــالل �لتمييـــز فــــي �لعـــال��ت �بـــدل �ل�سكـــن، 

��سر�رة �متـــد�د قانون �لعمـــل حلماية عامالت 

�ملنـــازل �أ� �إ�سد�ر ت�سريع خا�س بعامالت �ملنازل 

 حلماية حقوقهن �حمايتهن من كافة �لنتهاكات.

��أكدت نور �ملالكـــي �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى 

ل�ســـوؤ�ن �لأ�سرة بـــاأن �لفر�س �ملتاحـــة من خالل 

للمـــر�أة �يرجـــع  �إر�دة �سيا�سيـــة د�عمـــة  �جـــود 

لوجودها �لف�ســـل فـي �أغلب �ملكت�سبات �حلقوقية 

للمر�أة �لقطرية فـي �لأعو�م �لأخرية �لتي مل تاأت 

نتيجـــة ملطالب �سعبيـــة. ��لنفتاح علـــى �ملذ�هب 

�لفقهيـــة �ملختلفة مثل �لن�س فــــي قانون �لأ�سرة 

باملـــادة �لثالثة منه علـــى �لعمل بالـــر�أي �لر�جح 

من �ملذهب �حلنبلـــي فـيما يرد به ن�س فـي ذلك 

�لقانون مـــا مل تر �ملحكمة �لأخـــذ بغريه لأ�سباب 

تبينهـــا فـي حكمهـــا، �فـي حالة عـــدم �جود ر�أي 

ر�جـــح باملذهب �مل�سار �إليـــه �أ� ن�س خا�س بذلك 

�لقانـــون يطبـــق �لقا�ســـي مـــا يـــر�ه مالئمـــا من 

�ملذ�هـــب �لأربعـــة ��إن تعذر ذلك طبـــق �لقو�عد 

�لفقهية �لعامة فـي �ل�سريعة �لإ�سالمية مما يفتح 

�ملجـــال لدر��ســـة تعديل بع�ـــس �لأحـــكام �ملتعلقة 

بحقـــوق �ملـــر�أة فــــي قانـــون �لأ�ســـرة ��ل�ستفادة 

 مـــن �لتجارب �لعربيـــة �ملماثلة فـي هـــذ� �ملجال.

�تفاقيـــة  علـــى  قطـــر  د�لـــة  ت�سديـــق  �كذلـــك 

�لق�ســـاء على جميع �أ�ســـكال �لتمييز �ســـد �ملر�أة 

لإجـــر�ء  �ملجـــال  يتيـــح  ممـــا   2009 عـــام  فــــي 

مر�جعـــة عامـــة للت�سريعـــات �لوطنيـــة لتنقيتهـــا 

مـــن جميـــع �أ�ســـكال �لتمييز �ســـد �ملـــر�أة تنفـيذ� 

�لتفاقيـــة. هـــذه  مبوجـــب  �لد�لـــة   للتز�مـــات 

�فــــي �لورقـــة �لأخـــرى من نف�ـــس �جلل�ســـة �لتي 

قدمتهـــا �ل�سيـــدة �أن�ـــس �ل�ساكت ع�ســـوة جمل�س 

�أمناء �ملركـــز �لوطني حلقوق �لإن�ســـان �لأردين،  

قالـــت �إن �لهتمام بحقـــوق �لإن�ســـان ب�سكل عام 

�حقـــوق �ملـــر�أة ب�ســـكل خا�ـــس مـــن �أهـــم �لأمور 

�لتـــي يجب �أن نهتم بها فـي هـــذ� �لع�سر، ع�سر 

�ل�ســـالح ��لتغيـــري، �ذلـــك ملـــا لـــه �نعكا�ســـات 

هامـــة علـــى �لأ�سر ��ملجتمعـــات. لقـــد �رد �ملبد�أ 

�لعـــام بعـــدم �لتمييـــز �لقائـــم علـــى �جلن�س فـي 

جميع �لتفاقيـــات �لد�لية ��لقليميـــة، �ر�سخت 

هـــذ� �ملبـــد�أ �لن�ســـاين �لعظيـــم مبـــادىء �لدين 

�ل�سالمـــي ، ��أكـــدت عليـــه �لتفاقيـــات �لد�لية 

ذ�ت �ل�سلة بحقـــوق �ملر�أة، كما �أكد ميثاق �لأمم 

�ملتحـــدة علـــى �أن “ �لميان باحلقـــوق �لن�سانية 

�كر�مـــة �لفرد �قـــدره �ما للرجـــال ��لن�ساء من 

حقـــوق مت�سا�يـــة “. �قـــد ن�س �لعـــالن �لعاملي 

حلقـــوق �لإن�ســـان عـــام 1948 فـي �ملـــادة �لثانية 

منه علـــى �ملبد�أ �لعـــام بعدم �لتمييـــز �يحق لكل 

فـــرد �لتمتع بكل �حلقوق ��حلريـــات �لو�ردة فـي 

هذ� �لعالن بد�ن متييـــز �ساماًل �لتمييز �لقائم 

على �جلن�ـــس. كما كر�ست �أحـــكام �مليثاقني لعام 

1966، �لعهـــد �لد�يل �خلا�س باحلقـــوق �ملدنية 

��ل�سيا�سيـــة، ��لعهـــد �لد�يل �خلا�ـــس باحلقوق 

�لقت�سادية ��لجتماعية ��لثقافـية، �ملبد�أ �لعام 

بعـــدم �لتمييـــز، �إذ يت�سمن كل مـــن �لعهدين فـي 

�ملـــادة )3( منهما ن�سو�ســـًا متماثلة تلزم �لد�ل 

�مل�سادقة عليها �أن ت�سمن �مل�سا��ة بني �جلن�سني 

فـي �لتمتع بجميع �حلقوق �ملن�سو�س عليها. ��أكد 

منهاج �لعمل �لد�يل �ل�سادر عن �ملوؤمتر �لد�يل 

�لر�بـــع للمـــر�أة �لـــذي عقد فـي بكني عـــام 1995 

علـــى جميع حقـــوق �لإن�ســـان �ملدنيـــة ��ل�سيا�سية 

��لقت�ساديـــة ��لجتماعيـــة ��لثقافـيـــة مبـــا فـي 

ذلك �حلـــق فـي �لتنمية كحقوق عامة �غري قابلة 

 للتجزئـــة �مرت�بطة �يتوقـــف بع�سها على بع�س.

�جـــاءت �تفاقيـــة �لق�ســـاء علـــى جميـــع ��ســـكال 

�لتمييـــز �سد �ملر�أة، ��عتربت �ملرجعية �لرئي�سية 

حلقـــوق �ملـــر�أة �لتـــي توؤكـــد مبـــد�أ �مل�ســـا��ة بني 

�جلن�ســـني �عدم �لتمييـــز �سد �ملـــر�أة، كما توؤكد 

علـــى �أن هذه حقـــوق هي حقـــوق �إن�سانية ل يجوز 

ف �لتمييز فــــي �ملادة �لأ�ىل  �نتهاكها. �لقـــد عرخُ

من �لتفاقية “�أي تفرقة �أ� ��ستبعاد �أ� تقييد يتم 

على �أ�سا�ـــس �جلن�س �يكون من �آثـــاره ��أغر��سه 

�لنيل من �لعرت�ف للمر�أة �متتعها �أ� ممار�ستها 

علـــى قـــدم �مل�ســـا��ة مع �لرجـــل، لكافـــة حقوقه 

�لن�سانيـــة ��حلريـــات �لأ�سا�سيـــة فــــي �ملياديـــن 

�ل�سيا�سية ��لقت�ساديـــة ��لجتماعية ��لثقافـية 

��ملدنية �أ� فــــي �أي ميد�ن �آخر، بغ�س �لنظر عن 

�حلالة �لز�جيـــة �إما بالن�سبة للمو�ثيق �لقليمية، 

فقـــد �ســـدر عن جمل�ـــس جامعـــة �لـــد�ل �لعربية 

عـــام 2004 �مليثاق �لعربي حلقـــوق �لإن�سان �كان 

حلقوق �ملر�أة ن�سيب فـيها حيث �أقر بان “ �لرجل 

��ملر�أة مت�سا�يان فـي �لكر�مة �لن�سانية ��حلقوق 

��لو�جبات فـي ظل �لتمييز �لإيجابي �لذي �أقرته 

�ل�سريعة �ل�سالميـــة ��ل�سر�ئع �ل�سما�ية �لأخرى 

��لت�سريعـــات ��ملو�ثيق �لنافـــذة ل�سالح �ملر�أة “. 

�تتعهد تبعـــًا لذلك كل د�لة طـــرف باتخاذ كافة 

�لتد�بـــري �لالزمة لتاأمني تكافوؤ �لفر�س ��مل�سا��ة 

�لفعليـــة بـــني �لن�ساء ��لرجال فــــي �لتمتع بجميع 

�حلقوق �لو�ردة فـي هذ� �مليثاق.

ال�سيدة 

اأن�س ال�ساكت:

بحقوق  الهتم�ام 

امل������راأة م���ن اأه���م 

الأم��������������ور ف�����ي 

 ه����ذا ال��ع�����س��������������ر
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اأحمد فوؤاد / م�ست�سار باللجنة الوطنية 

تســـاؤالت ؟!

ما هوتعريف التمييز �سد املراأة ؟  

جميع  على  �لق�ساء  �تفاقية  من  �لأ�ىل  �ملــادة  يف  �لتمييز  ف  عــرخُ

��سكال �لتمييز �سد �ملر�أة باأنه »�أي تفرقة �أ� ��ستبعاد �أ� تقييد يتم 

على �أ�سا�س �جلن�س �يكون من �آثاره ��أغر��سه �لنيل من �لعرت�ف 

للمر�أة �متتعها �أ� ممار�ستها على قدم �مل�سا��ة مع �لرجل، لكافة 

�ل�سيا�سية  �مليادين  يف  �لأ�سا�سية  ��حلــريــات  �لن�سانية  حقوقه 

��لقت�سادية ��لجتماعية ��لثقافية ��ملدنية �أ� يف �أي ميد�ن �آخر، 

بغ�س �لنظر عن �حلالة �لز�جية.

جمل�س  عن  �ل�سادر  �لإن�سان  حلقوق  �لعربي  �مليثاق  �أقــر  �قــد 

جامعة �لد�ل �لعربية عام 2004 باأن » �لرجل ��ملر�أة مت�سا�يان يف 

�لإيجابي  �لتمييز  �لكر�مة �لن�سانية ��حلقوق ��لو�جبات يف ظل 

�لأخــرى  �ل�سما�ية  ��ل�سر�ئع  �ل�سالمية  �ل�سريعة  �أقرته  �لــذي 

تبعًا  �تتعهد   .« �ملـــر�أة  ل�سالح  �لنافذة  ��ملو�ثيق  ��لت�سريعات 

لذلك كل د�لة طرف باتخاذ كافة �لتد�بري �لالزمة لتاأمني تكافوؤ 

بجميع  �لتمتع  ��لرجال يف  �لن�ساء  بني  �لفعلية  ��مل�سا��ة  �لفر�س 

�حلقوق �لو�ردة يف هذ� �مليثاق.

 )8( رقم   الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  قانون  �سا�ى  هل 

ل�سنة 2009 بن الرجل �املراأة ؟

نعم �سا�ى هذ� قانون �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية رقم  )8( ل�سنة 2009 

��لقانون �ل�سابق له بني �ملوظفني من �جلن�سني يف ��ستحقاق نف�س 

��أهم  ��لرتقي،  �لتدريب  فر�س  �يف  �لعمل  نف�س  �أد�ء  عن  �لأجر 

�أ�لوية  منح  هو  �لقانون  هــذ�  بها  جــاء  �لتي  �جلــديــدة  �لأحــكــام 

�لتعيني يف �لوظائف لأبناء �لقطرية �ملتز�جة من غري قطري بعد 

�ملتوفى  �مل�سلمة  للموظفة  �ل�سرعية  �لعدة  �إجازة  �منح  �لقطريني 

�ل�سابق  �لقانون  كــان  �قــد  جن�سيتها  حتديد  د�ن  ز�جها  عنها 

�ملوظفة  �لقانون  �منح  فقط،  �لقطرية  �ملوظفة  على  يقت�سر 

متز�جة  كانت  �إذ�  ما  حالة  �يف  �أعزب  بفئة  �سكن  بدل  �لقطرية 

�كان �لز�جان من موظفي �جلهات �حلكومية فتمنح �لعال�ة بفئة 

�ل�سابق  �لقانون  �كان  �لأعلى  �لعال�ة  منهما  ي�ستحق  ملن  متز�ج 

مينح هذه �لعال�ة للموظف فقط.

ماهو تعريف القانون الد�يل العام ؟ 

�لــد�ل  بني  �لعالقات  علي  مطبقة  قانونية  قو�عد  جمموعة  هو 

�بني �أع�ساء �ملجتمع �لد�يل كاملنظمات �لد�لية .��سمي بالقانون 

حد�د  د�خل  يطبق  �لذي  �لد�خلي  �لقانون  علي  لتمييزه  �لــد�يل 

�لد�لة علي �لأفر�د �لذين يخ�سعون ل�سلطتها .

ما هو تعريف القانون الد�يل الإن�ساين ؟ 

هو فرع من فر�ع �لقانون �لد�يل �لعام تهدف قو�عده �إيل حماية 

�لأ�سخا�س �لذين لي�ساركون يف �لقتال �أ� كفو� عن �مل�ساركة فيه 

بالعمليات  لها عالقة مبا�سرة  لي�ست  �لتي  �لأمو�ل  ��إيل حماية   ،

�لع�سكرية . كما �أنه يقيد حق �ختيار �لو�سائل ��لأ�ساليب �مل�ستعملة 

يف �حلرب .

��لقانون �لد�يل �لإن�ساين يعرف �أي�سا حتت �إ�سم » قانون �حلرب« 

�مل�سلح  �لنز�ع  حالة  يف  �إل  ليطبق  �هــو   « �لنز�عات  »قانون  �أ� 

�لد�يل �أ� �لنز�ع �مل�سلح غري �لد�يل .

�لأربعة  �تفاقيات جنيف  4  هي  �لإن�ساين  �لد�يل  �لقانون  ي�سمل 

ل�سنة 1949 �بر�توكولني �إ�سافيني ل�سنة 1977:

-�تفاقية جنيف �لأ�يل لتح�سني حال �جلرحى ��ملر�سي بالقو�ت 

�مل�سلحة يف �مليد�ن 

�غرقى  �مر�سي  جرحي  حال  لتح�سني  �لثانية  جنيف  -�تفاقية 

�لقو�ت �مل�سلحة يف �لبحار 

-�تفاقية جنيف �لثالثة ب�ساأن معاملة �أ�سري �حلرب 

-�تفاقية جنيف �لر�بعة ب�ساأن حماية �لأ�سخا�س �ملدنيني يف �قت 

�حلرب 

- �لرب�توكول  �لأ�ل �لإ�سايف �إيل �تفاقيات جنيف �خلا�س بحماية 

�سحايا �لنز�عات �مل�سلحة �لد�لية .

�خلا�سة  جنيف  �تفاقيات  �إيل  �لإ�ــســايف  �لــثــاين  -�لــرب�تــوكــول 

بحماية �لنز�عات �مل�سلحة غري �لد�لية  

40



38



39



ر�سالة اإىل : اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان

الد�حة – قطر

�لتاريخ :        /        /         

رقم �لإي�سال :         

الت����������م����������ا�س

اأ�ًل : معلومات عن مقدم الر�سالة :

�ل�سم ...................................................................................................................................................................  �جلن�سية ................................................................................................................

�ملهنة ........................................................................................................................................................................مكان �لعمل .........................................................................................................

رقم �لبطاقة �ل�سخ�سية .................................................................................... تاريخ �حمل �لولدة ................................................................................................................................

�لعنو�ن �حلايل ........................................................................................................ رقم هاتف �لكفـيل ....................................................................................................................................

رقم �لهاتف ............................................................................................................... رقم �جلو�ل ...................................................................................................................................................

مالحظات �أخرى ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

مقدم �لر�سالة باعتبار:

)                ( )�أ( �سحية �لنتهاك �أ� �لنتهاكات �ملبينة �أدناه   

)                ( )ب( ممثل معني/ �كيل ق�سائي لل�سحية )�ل�سحايا(  

)               ( )ج( �أية �سفة �أخرى      

فـي حالة ��سع عالمة على �خلانة )ج( ينبغي ملقدم �لر�سالة �أن يو�سح

“1” �ل�سفة �لتي بها يت�سرف بها نيابة عن �ل�سحية ) �ل�سحايا(   ) مثال �لعالقة �لعائلية �أ� غريها من �لعالقات �ل�سخ�سية بال�سحية 
) �ل�سحايا( �ملزعومة:...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

“2” �سبب عدم متكن �ل�سحية )�ل�سحايا(من تقدمي �لر�سالة بنف�سه :.�لميكن لطرف ثالث ل �سلة له بال�سحية )�ل�سحايا(�أن يقدم 
ر�سالة نيابة عنه . ......................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ثانيًا:معلومات عن ال�سحية اأ� )ال�سحايا( املزعومة اإذا كانت خمتلفة عن مقدم  الر�سالة :

�ل�سم ...................................................................................................................................................................  �جلن�سية ................................................................................................................

�ملهنة ........................................................................................................................................................................مكان �لعمل .........................................................................................................

تاريخ �حمل �لولدة ...................................................................................................................................... �لعنو�ن �حلايل...................................................................................................



ثالثًا : الإجراءات املحلية الأخرى :

هل مت ذ�ت �ملو�سوع للنظر فـيه مبوجب �إجر�ء �آخر من �إجر�ء�ت �لتحقيق �أ� �لت�سوية �ملحلية مثل �ملحاكم �أ� غريها من �ل�سلطات �لعامة، متى 

مت ذلك، �ما هي �لنتائج �لتي حتققت )ترفق �إن �أمكن ن�سخ من جميع �لأحكام �لق�سائية �أ� �لقر�ر�ت �لإد�رية ذ�ت �ل�سلة( ��إذ� كان �لأمر 

كذلك، فمتى مت ذلك �ما هي �لنتائج �لتي حتققت ؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رابعًا : �قائع ال�سكوى :

��سف مف�سل لوقائع �لنتهاك �ملزعوم �أ� �لنتهاكات �ملزعومة )مبا فـي ذلك �لتو�ريخ ذ�ت �ل�سلة(

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

�لتوقيع : ..............................................................................................        


	01.pdf (p.1)
	02.pdf (p.2-3)
	03.pdf (p.4-8)
	04.pdf (p.9-11)
	05.pdf (p.12)
	06.pdf (p.13)
	07.pdf (p.14)
	08.pdf (p.15)
	09.pdf (p.16-17)
	10.pdf (p.18)
	11.pdf (p.19)
	12.pdf (p.20)
	13.pdf (p.21)
	14.pdf (p.22)
	15.pdf (p.23)
	16.pdf (p.24-29)
	17.pdf (p.30-31)
	18.pdf (p.32)
	19.pdf (p.33-35)
	20.pdf (p.36-37)
	21.pdf (p.38)
	22.pdf (p.39-40)
	23.pdf (p.41-42)

