
االإن�سان كائن اجتماعي بطبعة ال مييل اإىل العزلة واإمنا ي�سعي دومًا اإىل العي�ش يف جماعة وقد 
التعاون والتعاي�ش واالن�سجام  اأ�سا�ش من  التاريخ على  الب�رشية منذ فجر  تكونت اجلماعات 
الطبيعة  تطويع  على  والعمل  الب�رشي  االجتماع  ظروف  اقت�ست  وقدميا  املنافع،  وتبادل 
النظر عن اختالف االأعراق والثقافات واالأديان،  ل�سالح االإن�سان، تعاون اجلميع بغ�ش 
اأو  اأ�سا�ش العرق  اأن بداأت تظهر بع�ش االأفكار واحلركات والنزعات العن�رشية على  اإىل 
اجلن�ش اأو الدين اأو اللون والتي كانت �سببا للعديد من احلروب وال�رشاعات التي خلفت العديد 
من اخل�سائر يف االأرواح واملمتلكات واأعاقت م�سرية التنمية والتقدم، وا�ست�سعر العامل اخلطر 
املحدق على الب�رشية فاأخذت الدول واملجتمعات واملنظمات الدولية املتخ�س�سة كاليون�سكو على 
و�سع برامج لتثمني التنوع الثقايف وجعله حافزا للتنمية من خالل احلوار والعمل امل�سرتك. 

اأ�سبح مبقدور ال�سعوب اال�ستفادة من االختالف الثقايف  اأتت هذه اجلهود ثمارها حيث  وقد 
الواحد  املجتمع  داخل  التنوع  اأن  اإذ  القادمة،  لالأجيال  عليه  املحافظة  يف  بعملهما  واالإ�سهام 
ميكن اأن ي�ستغل كحافز للتنمية واال�ستقرار اإذا ما كر�ست اجلهود احلكومية وغري احلكومية 
و�سيادة  وامل�ساركة  وامل�ساواة  والدميقراطية  الر�سيد  احلكم  مبادئ  اإعمال  مت  ما  واإذا  لذلك، 
القانون واملواطنة، وهناك العديد من املجتمعات الغربية التي جنحت يف حتقيق ذلك بل قامت 
نه�ستها  على اأ�سا�ش من التنوع الثقايف والعرقي والديني، اإال اإنها �سعت لال�ستفادة من هذا 
لهذا  وفرت  حيث  والتقدم  التنمية  حتقيق  نحو  ووجهته  امل�رشق  جانبه  منه  واأخذت  التنوع 
التنوع البيئة املالئمة للنمو واالختالط والتعاي�ش يف جو من العدالة واحلرية و�سيادة القانون، 
فكان النتاج هو التقدم والتنمية واحرتام االأخر، وال يوجد ما يحول دون اإعمال ذلك على 
امل�ستوي الدويل ويف عالقات الدول بع�سها ببع�ش،فالعامل الذي نعي�ش فيه يت�سكل من اأمم 
و�سعوب خمتلفة،االأعراق واالأجنا�ش واللغات، اإال اأن ثمة قيم ومثل عليا تلتقي حولها هذه 
االأمم وال�سعوب وت�سكل بالن�سبة لها اإرثا م�سرتكا ينبغي حمايته والدفاع عنه. ولقد اأ�سبحت 
اآمنة يف جو  ال�سعوب حياة  اليوم تتجه نحو خلق تنمية م�ستدامة ت�سمن جلميع  الدول  جهود 
من االإخوة واالن�سجام، ولقد  قطعت دولة قطر اأ�سواطا هامة يف هذا املجال، حيث ت�ساهم 
خمتلف مكونات ال�سعب القطري على اختالف اأطيافهم يف تكري�ش التنوع الثقايف ل�سالح تنمية 
وتطوير البالد ثقافيا واقت�ساديا واجتماعيا، اإال اأننا ال يزال اأمامنا الكثري من العمل لتحقيق 
اال�ستفادة املثلي من هذا التنوع الثقايف، فاالإرادة امل�سرتكة التي حتدونا جميعًا يف �سبيل �سناعة 
الثقايف  التنوع  لت�سجيع فكرة  الوطن، حتتم علينا بذل جهود م�ساعفة  لهذا  املزدهر  امل�ستقبل 
حمطة  االأخرية  االآونة  يف  قطر  دولة  اأ�سبحت  ولقد  والثقافات،  احل�سارات  بني  واحلوار 
لكل مثقفي العامل ومنارة ملنطقة اخلليج والعامل العربي بل والعامل باأ�رشه  اإذ حتولت موؤخرا 
اإىل مركز ثقايف �سخم ي�ساهم على اأو�سع نطاق يف حوار االأديان والثقافات واحل�سارات. 

مرمي بنت عبد اهلل العطية
مدير التحرير
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ال�صحيفـة

مع ضيف العدد :

 األستاذ فرج فنيش

إقرأ في هذا العدد 

أ. د. يوسف عبيدان فخرو

أعضاء التحرير

د. علي بن صميخ المري
د. حمدة حسن السليطي

مديرة التحرير

مريم العطية

اإلعداد والتحرير

مريم السويدي

تصوير 

سيد حشمت

التصميم واإلخراج 

مطابع إسباير زون

الترجمة 

مركز المعجم

المراسالت 

ص.ب 40142 الدوحة - قطر
الخط الساخن : 66626663 974+

هاتف : 44048844 974+
فاكس : 44044013 974+

البريد اإللكتروني :
nhrc@qatar.net.qa

طبعت بمطابع اسباير زون

رئيس التحرير
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الدكتور المري يستقبل

 السفير  التركي

االجتماع األول لمجموعة         
حقوق المرأة

رئيس اللجنة يلتقي 
مع المفوضة السامية 

لحقوق اإلنسان
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من نشاطات اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

اأكد الدكتور علي بن �سميخ املري رئي�ش اللجنة الوطنية 
حلقوق االإن�سان حر�ش دولة قطر على تعزيز ون�رش ثقافة 

حقوق االإن�سان واتخاذ االإجراءات التي من �ساأنها تعميق 
التعاون بني قطر وبني العديد من الدول واملنظمات يف هذا 

املجال على ال�سعيدين االإقليمي والدويل .

العربية   وقال املري  يف ت�رشيحات  �سحفية مبقر اجلامعة 
بالقاهرة  يف ختام اجتماعات اللجنة الفرعية  املنبثقة عن اللجنة 
ان�سمام  اإن  العربية   اجلامعة  يف  االإن�سان   حلقوق  الدائمة 
قطر اإىل امليثاق العربي حلقوق االإن�سان يدل على اأن هناك 
تر�سيخها على  والعمل  احلقوق  لهذه  الدولة  توليه  اهتماما 

 

بها  قامت  التي  االإقليمية  املبادرات  العديد من  هناك  اإن  كما 
العاملني  قدرات  لبناء  قطر  مبادرة  واأحدثها  واأهمها  الدولة 
،كما  الب�رش  يف  االجتار  مكافحة  مبجال  العاملة  اجلهات  يف 
االإن�سان  حلقوق  العربي  اليوم  باإحياء  موؤخرًا  الدولة  قامت 
العربي  اليوم  مع  تزامنا  الفعاليات  بع�ش  عقد  خالل  من 
حلقوق االإن�سان والذي يوافق يوم 16 مار�ش من كل عام.

وجدير بالذكر  اأن الدكتور املري  يراأ�ش اللجنة الفرعية 
املنبثقة عن اللجنة الدائمة حلقوق االإن�سان.  املنتدى اخلليجي 

االأول ملنظمات حقوق االإن�سان

الدوحة -ال�سحيفة

 -عقد �سعادة الدكتور علي بن �سميخ املري رئي�ش اللجنة الوطنية حلقوق
 االإن�سان  موؤمترًا �سحفيًا بتاريخ 14/4/2010 حتدث فيه عن فعاليات املنتدى

 اخلليجي االأول ملنظمات حقوق االإن�سان الذي  عقد يف  فندق الريتز كارلتون
 يف  20 اجلاري حتت رعاية معايل ال�سيخ حمد بن جا�سم بن جرب اآل ثاين —

 رئي�ش جمل�ش الوزراء ووزير اخلارجية   والذي نظمته اللجنة الوطنية 
حلقوق االإن�سان  بالتعاون مع املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان ومركز 
التدريب والتوثيق يف جمال حقوق االإن�سان جلنوب غرب اآ�سيا واملنطقة 

العربية باالأمم املتحدة وقد األقى �سعادة الدكتوراملري كلمة يف االفتتاح و�سف فيها هو االآليات الوطنية واالإقليمية 
والدولية لتعزيز وحماية حقوق االإن�سان من  اأهم مالمح و�سور احلركة العاملية املعا�رشة لتعزيز وحماية حقوق 

االإن�سان .

املري:قطر حري�سة على تعزيز حقوق الإن�سان

 املنتدى اخلليجي الأول ملنظمات حقوق الإن�سان
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الدكتور املري ي�ستقبل ال�سفري  الرتكي
الدوحة –ال�سحيفة

الوطنية  اللجنة  رئي�ش   — املري  بن �سميخ  الدكتور علي  �سعادة  ا�ستقبل 
ال�سيد  الرتكي  ال�سفري  �سعادة  اللجنة  مبقر  مكتبه  يف   — االإن�سان  حلقوق 
حقي اإمري يونت �سفري فوق العادة مفو�ش بتاريخ 15/4/2010 وذلك 
حقوق  جمال  يف  البلدين  بني  القائمة  املتميزة  العالقات  تدعيم  اإىل  �سعيًا 
االإن�سان. وهدف االإجتماع مناق�سة الق�سايا املتعلقة مبجال حقوق االإن�سان 
وحماية  تعزيز  يف  التعاون  و�سبل  الرتكية  واجلمهورية  قطر  دولة  يف 
حقوق االإن�سان وكيفية التن�سيق بينهما يف ما يتعلق  بن�رش الوعي والتثقيف.

الدوحة –ال�سحيفة

-ا�ستقبل �سعادة الدكتور علي بن �سميخ املري — رئي�ش 
اللجنة  مكتبه مبقر  يف   — االإن�سان  الوطنية حلقوق  اللجنة 
فوق  �سفري   — زيانى  الفتاح  عبد  ال�سفري  �سعادة  الوطنية 
اإىل  �سعيًا  — للجمهورية اجلزائرية وذلك  العادة مفو�ش 
تدعيم العالقات املتميزة القائمة بني البلدين يف جمال حقوق 
االإن�سان، مت خالل االجتماع مناق�سة الق�سايا املتعلقة مبجال

اجلزائرية،  واجلمهورية  قطر  دولة  يف  االإن�سان  حقوق 
االإن�سان وكيفية  تعزيز وحماية حقوق  التعاون يف  و�سبل 
والتثقيف. الوعي  ن�رش  جمال  يف  البلدين  بني  التن�سيق 

رئيس اللجنة يلتقي 
مع المفوضة 

السامية لحقوق 
اإلنسان

�سميخ  بن  علي  الدكتور  االإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�ش  التقى 
بتاريخ  بيالي  نايف  االإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سة  مع  املري 
افتتاح  يف  وم�ساركتها  قطر  اىل  زيارتها  هام�ش  على   20/4/2010
اخلليجي. التعاون  جمل�ش  بدول  الوطنية  للموؤ�س�سات  االأول  املنتدى 

مت خالل االجتماع بحث �سبل التعاون وال�رشاكة وتبادل اخلربات بني اللجنة 
الوطنية حلقوق االإن�سان واملفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان يف االأمم املتحدة 
كما جرى البحث بالدور الذي �سيقوم به مركز االأمم املتحدة للتدريب والتوثيق 
العربية  واملنطقة  اآ�سيا  جنوب  ملنطقة  االإن�سان  حقوق  جمال  يف  واملعلومات 
والذي �سيبداأ ن�ساطه يف دولة قطر قريبا حيث �سي�سهم املركز يف تقدمي التدريب 
وطرح عدد من التجارب واخلربات يف جمال حقوق االإن�سان لدول املنطقة 
وخا�سة للموؤ�س�سات احلديثة الن�ساأة بال�رشاكة مع اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان 

ال�سفري اجلزائري يزور اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان
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  . تكريم اإلدارة القانونية باللجنة
من قبل السفارة الفلبينية

          

عقدت ال�سفارة الفلبينية يف الدوحة بالتعاون مع منظمة املجتمع الفلبيني واملركز العاملي االأمريكي للت�سامن العمايل واللجنة 

الوطنية حلقوق االإن�سان ندوة بعنوان: “ حقوق العمال الفلبينيني ما وراء البحـــار” بتاريـــخ 30/4/2010 وخالل الندوة 

، مت تكرمي ال�سيد/ جابر بن �سالح احلويل املري- مدير االإدارة القانونية باللجنة وامل�ست�سارة/ هال العلي- خبرية قانونيــــة 

.باللجنة تقديرا للجهود املبذولة حلماية وتعزيز حقوق االإن�سان .

عمل  ملجموعة  االأول  االجتماع  الوطنية  اللجنة  -ا�ست�سافت 
حقوق املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني املنبثقة عن تو�سيات احلوار 
العربي- االأوروبي اخلام�ش حول املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني 
.2010 مايو   9-10 الفرتة  خالل  امليلينيوم  فندق  يف  عقد  الذي 

 الدوحة – ال�سحيفة

  . االجتماع 
األول 

لمجموعة
حقوق 
المرأة
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  . مسابقة اعرف حقوقك 
 

الطالب  اأ�سماء  عن  االإن�سان،  حلقوق  الوطنية  للجنة  العام  االأمني  اأعلنت 
الفائزين يف م�سابقة )  اأعرف حقوقك (  التي اأطلقتها اللجنة �سمن الربنامج 
ال�سامل حلقوق االإن�سان مبدار�ش دولة قطر بتاريخ 9/6/2010 واأعربت 
عن مدى �سعادتها بنجاح الربنامج وا�ستجابة املدار�ش والطالب وجتاوبهم 
خا�ش   ب�سكل  امل�سابقات  يف   املتميزة  وم�ساركتهم  عام  ب�سكل  الربنامج  مع 
وذكرت انه �سوف يقام)  حفل تكرمي( للمدار�ش امل�ساركة يف الربنامج وكذلك  
لتكرمي الطالب الفائزين يف امل�سابقات يوم اخلمي�ش املوافق 10/6/2010م 
للبنات وذلك مل�ساركتها وجتاوبها مع الربنامج  الوجبة االإعدادية  مبدر�سة 

واأ�سارت اإىل اأن عدد املدار�ش امل�ساركة قد بلغ 12 مدر�سة مبعدل 4 مدار�ش يف كل مرحلة منا�سفة بني البنني والبنات.
،10/6/2010 بتاريخ  للبنات  امل�ستقلة  الوجبة االإعدادية  اأقامت حفال مبدر�سة  الوطنية حلقوق االإن�سان  قد  اللجنة  وكانت  

اأعلنت  التي  حقوقك«  »اعرف  م�سابقة  يف  الفائزين  على  التذكارية  والهدايا  اجلوائز  توزيع  �سهد 
ورفع  االإن�سان،  حقوق  جمال  يف  الفاعلة  امل�ساركة  على  املدار�ش  طالب  حتفيز  اأجل  من  عنها 
الدرا�سة. مراحل  جميع  يف  وتر�سيخها  االإن�سان،  حقوق  بق�سايا  ال�ساعد  اجليل  لدى  الوعي 

 الدوحة - ال�سحيفة  
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رئيس اللجنة  يجتمع مع وفد 
من  حقوق اإلنسان في عمان

 الدوحة -ال�سحيفة

بتاريخ  اللجنة  مقر  يف  االإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�ش  املري  �سميخ  بن  علي  الدكتور  اجتمع   -
لله  عبدا  بن  حممد  ال�سيد/  برئا�سة  عمان  �سلطنة  يف  االإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  من  وفد  مع   15/6/2010
على  االجتماع  خالل  عمان  �سلطنة  يف  االإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  وفد  تعرف  اللجنة.وقد  رئي�ش  الرامي 
من  واال�ستفادة  باللجنة  املنوطة  املهام  على  ال�سوء  اإلقاء  اإ  مت  حيث  االإن�سان  حقوق  جمال  يف  القطرية  التجربة 
. ال�سلة  ذات  الدولية  اجلهات  مع  العالقات  وبناء  اخلربات  وتبادل  وتعزيز  بناء  اإطار  يف  وذلك  جتربتها، 

   . وفد من المعهد العربي لحقوق               
اإلنسان في تونس يزور    اللجنة

الدوحة -ال�سحيفة
- ا�ستقبلت اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان وفد من املعهد العربي حلقوق االإن�سان من تون�ش وذلك يف مقرها بتاريخ 

11/5/2010-9  جرى خالل اللقاء  البحث  يف  اإجراء  درا�سات للجنة حول” احلق يف التعليم” “واإدماج مفاهيم 
حقوق االإن�سان يف املناهج التعليمية”

8

العدد العا�رش .........نوفمرب 2010

اللجنة اأحداث واأ�صداء



. الحل السلمي للنزاعات واالنتقال الديمقراطي
 الدوحة- ال�سحيفة

عقد رئي�ش اللجنة  الوطنية  حلقوق االإن�سان  الدكتور علي بن �سميخ املري   بتاريخ 2010/5/26  موؤمترا �سحفيا مبقر 
للنزاعات  ال�سلمي  احلل   “ االإقليمية:  الور�سة  حول  للحديث  اللجنة  
املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  اللجنة   نظمتها  التي  الدميقراطي”   واالنتقال 
فندق  يف   2010 مايو   29-30 الفرتة  خالل  للدميقراطية    العربية 
االنرتكونتننتال-الدوحة وقد التقت  �سعادة  ال�سيدة/ مرمي بنت عبدالله 
هام�ش  على  االإن�سان  حلقوق  الوطنية  للجنة  العام   االأمني  العطية  
الوطنية  املوؤ�س�سة  رئي�ش  الدين   كمال  �سلمان  ال�سيد/  ب�سعادة  الور�سة  
حلقوق االإن�سان  يف مملكة البحرين، وال�سيد /عبدالله الدرازي  االأمني 
اخلرباء  من  عدد  جانب  اإىل  االإن�سان  حلقوق  البحرينية  للجمعية  العام 

القانونيني يف اللجنة.

. آلية االستعراض 
الدوري الشامل لحقوق 

اإلنسان

لالأمم  التابع  االإن�سان  حقوق  جمل�ش  اعتمد 
قطر  دولة  تقرير  جنيف  يف  املنعقد  املتحدة 
ال�سامل  الدوري  اال�ستعرا�ش  اآلية  حول 
 9/6/2010 بتاريخ  بالدولة  االإن�سان  حلقوق 
رئي�ش  املري  �سميخ  بن  علي  الدكتور/  واأكد 
دور  على  االإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 
يف  االإن�سان  حقوق  وتعزيز  حماية  يف  اللجنة 
قطر  دولة  ان�سمام  اىل  م�سريا   قطر   دولة 
املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  اإىل 
بحقوق االإن�سان مثل : اتفاقية مناه�سة التمييز 
الف�سل  جرمية  على  واملعاقبة  العن�رشي  
ومناه�سة  الريا�سية   االألعاب  يف  العن�رشي 
التعذيب باالإ�سافة اإىل غريها من االتفاقيات .

 الدوحة - ال�سحيفة  
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 . قضية  الالجئين في صلب
 اهتمام اللجنة الوطنية

- ا�ست�سافت اللجنة الوطنية  حلقوق االإن�سان  بتاريخ 17 مايو املا�سي  ال�سيدة/ دلفني ماري- موظفة العالقات الدولية بق�سم 

العالقات اخلارجية لالأمم املتحدة- مكتب حقوق الالجئني- وكان يف ا�ستقبالها �سعادة االأمني العام ال�سيدة/ مرمي العطية  

ودار  احلديث خالل اللقاء حوار عن كيفية التعاون مع اللجنة بخ�سو�ش مو�سوع الالجئني يف الوطن العربي والعامل.

. اجتماع مشترك للتحضير لمنتدى 
المستقبل

 - تراأ�ش الدكتور/ علي بن �سميخ املري- رئي�ش اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان  وال�سيد/ الكلني مونرو- نائب رئي�ش مركز 

البحوث للتنمية الدولية الكندي اجتماعا م�سرتكا  يف اإطار التح�سري لن�ساطات م�سار منظمات املجتمع املدين ملنتدى امل�ستقبل ال�سابع 

بتاريخ 16/5/2010 يف القاهرة الذي ترتاأ�سه قطر وكندا وت�ست�سيف الدوحة اجتماعه الر�سمي يف نوفمرب املقبل . تناول اللقاء 

كل الق�سايا التنظيمية واللوج�ستية لهذه الفعاليات . ومن املقرر عقد ور�سها االإقليمية يف كل من الدوحة وبريوت وا�سطنبول  هذا 

باالإ�سافة اإىل الندوات املحلية  التي �سوف تعقد يف كل من اليمن واالإمارات والبحرين واالأردن وم�رش وتون�ش خالل   االأ�سهر املقبلة
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  .  تعاون بين اللجنة وفريق حقوق اإلنسان العرب
الدوحة –ال�سحيفة

اأكد �سعادة رئي�ش اللجنة الوطنية  حلقوق االإن�سان الدكتور علي بن �سميخ املري، الذي يراأ�ش اأي�سًا جلنة فريق اخلرباء 

حلقوق االإن�سان العرب واملنبثقة عن اللجنة الدائمة حلقوق االإن�سان العرب  حر�ش اللجنة على التن�سيق  والتعاون مع فريق 

اخلرباء العرب  وقال املري  اأن  االجتماع  الذي ً عقد يف القاهرة  بتاريخ 21/6/2010   قد  ناق�ش اأوجه التعاون والتن�سيق 

بني فريق حقوق االإن�سان العرب و اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان و اأنه  هدف اىل و�سع   اخلطوط العري�سة واآليات العمل 

امل�سرتك بني فريق اخلرباء واللجنة وحتديد �سالحيات فريق اخلرباء مبا ي�سمن �سهولة العمل وجودته و�رشعته واإتقانه.

.  استقبال عدد  من المتدربين  في وزارة العدل

ا�ستقبلت اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان  يف مقرها يوم االثنني املوافق 12/7/2010 جمموعة 

اإىل  الزيارة  العدل،هدف  بوزارة  والق�سائية  القانونية  الدرا�سات  مركز  متدربني  من 

ال�سيد/ جابر احلويل  ا�ستقبلهم  التي ت�سمها ، وقد  اللجنة واالأق�سام  تعرف على طبيعة عمل 

اللجنة  باإلقاء حما�رشة تعريفية عن دور  قام بدوره  باللجنة والذي  القانونية  االإدارة  مدير 

واأهدافها وطبيعة عملها . ويف نهاية اللقاء مت تزويدهم بكتيبات تعريفية حلقوق االإن�سان .

. سلسلة أنشطة

 إلدارة الشؤون

 القانونية باللجنة

 .3/6/2010 بتاريخ  اجلنائي  البحث  اإىل  ا�ستطالعية  بزيارة  اللجنة  قامت 
دخان  �سجن  اإىل  زيارة  باللجنة  القانونية  ال�سوؤون  اإدارة  نظمت  كما 
اإىل  بزيارة  باللجنة  القانونية  االإدارة  قامت  و   .  9/6/2010 بتاريخ 
21/6/2010 بتاريخ  للبنات  امل�ستقلة  االإعدادية  وهب  بنت  اآمنة  مدر�سة 

 وكانت  اللجنة الوطنية  حلقوق االإن�سان  قد  �ساركت يف  ور�سة عمل عن االإ�سرتاتيجية 
الفور�سيزون  فندق  يف  التنموي  للتخطيط  العامة  االأمانة  نظمتها  التي  الوطنية 
بتاريخ 6/6/2010 للوقوف على اأهم االأهداف وكيفية و�سع امليزانية الأي برنامج 
اأو م�ساريع م�ستقبلية .   كما  نظمت اللجنة زيارة اإىل عيادة الطب النف�سي بتاريخ 
8/4/2010 وذلك بهدف البحث يف التطورات ال�سلبية اأو االيجابية يف العيادة .
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أشاد فرج فنيش 

 رئيس قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا في المفوضية 

السامية لحقوق اإلنسان  بالدعم القطري  الكبير

الصحيفة –أنور الخطيب  
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و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  ق�سم  رئي�ش  فني�ش   فرج  اأ�ساد  
القطري   بالدعم  االإن�سان   ال�سامية حلقوق  املفو�سية  اإفريقيا يف 
للتدريب  املتحدة  االأمم  مركز  عمل  الإجناح   ملقدم   الكبري  
بالدوحة  افتتح  والذي   االإن�سان  حقوق  جمال  يف  والتوثيق 
هذا  اإن�ساء  فكرة  ان  »ال�سحيفة«  مع   مقابلة  يف  فني�ش  وقال   
الور�سة  خالل   2004 العام  يف  طرحت  قطرية  فكرة  املركز 
التعاون االإقليمي لتعزيز وحماية  الثانية ع�رشة ب�ساأن  االإقليمية 
عقدت  التي  الهادي  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف  االإن�سان  حقوق 
بالدوحة حيث عملت دولة قطر منذ ذلك التاريخ على الرتويج 
ال�سامية  املفو�سية  مع  بالتعاون  فيها  وجنحت  الفكرة  لتلك 
حلقوق االإن�سان يف ك�سب تاأييد العديد من الدول واملجموعات 
بحقوق  املخت�سة  والهيئات  واالإقليمية  الدولية  واملنظمات 
االإن�سان ومنها جامعة الدول العربية وجلنة االأمم املتحدة حلقوق 
وغريها. العربية  اخلليج  لدول  التعاون  وجمل�ش  االإن�سان 

»ال�سحيفة«   اأ�سئلة  على  رده  معر�ش  يف  فني�ش  واأ�ساف 
اتخذته  الذي  بالقرار  ذلك  توجت  قد  القطرية  اجلهود  ان 
 2005 دي�سمرب  يف  باالإجماع  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
الدوحة  واختريت  املركز  تاأ�س�ش  مت  مبوجبه   والذي 
االإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  وكلفت  له  مقرا 
املبادرة  �ساحبة  باعتبارها  قطر،  دولة  مع  بالتن�سيق 
العملية  اخلطوات  اتخاذ  اأجل  من  املركز،  وحمت�سنة 
بالفعل  مت  ما  وهو  براجمه  تنفيذ  يف  والبدء  املركز  الإن�ساء 

فرج فنيش  :
 حماية حقوق اإلنسان 

مسؤولية وطنية بالدرجة 
األولى

المفوضية السامية تلقت وعودا رسمية عربية 

 بالتعاون مع مركز األمم المتحدة بالدوحة

و قد مت التوقيع على اتفاقية املقر يف �سهر مايو 2009 يف 

اإطار حفل ر�سمي رعاه معايل رئي�ش جمل�ش الوزراء 

حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  وح�رشته  اخلارجية  وزير 

اأول  انعقاد  املنا�سبة  بتلك  ومت  بيالي  نيفاي  االإن�سان 

ن�ساط للمركز متثل يف اإقامة »ندوة علمية حول االآليات 

ممثلون  ح�رشها  االإن�سان«  حقوق  حلماية  الدولية 

احلكومية  غري  واملنظمات  املعنية  الدول  كافة  عن 

واملوؤ�س�سات وطنية حلقوق االإن�سان وخرباء باالإ�سافة 

املتخ�س�سة. املتحدة  االأمم  منظمات  عن  ممثلني  اإىل 

بها  �سيقوم  التي  املهام  حول   �سوؤال  على  وردا   

املتعلق  العامة  اجلمعية  قرار  ان  فني�ش  قال    املركز  

حقوق  ثقافة  ن�رش  اأهمية  على  يركز  املركز  باإن�ساء 

حماية  لتعزيز  االأ�سا�سية  الركائز  كاأحد  االإن�سان 

العوامل  وكاأحد  االأ�سا�سية  واحلريات  االإن�سان  حقوق 

تدري�ش   وبخا�سة  ال�سالم  ثقافة  لتحقيق  املهمة 

القانون. �سيادة  واحرتام  العنف  ممار�سة  حترمي 

 واأ�ساف  القرار املذكور ي�سري اىل اأن املركز »�سوف 

ال�سامية  للمفو�سية  املبا�رش  االإ�رشاف  حتت  يتوىل 

والتوثيق  التدريب  باأن�سطة  القيام  االإن�سان،  حلقوق 

وتقدير  االإن�سان،  حلقوق  الدولية  للمعايري  وفقا 

املتحدة  االأمم  ووكاالت  احلكومات  تبذله  ملا  الدعم 

االإن�سان،  حلقوق  الوطنية  واملوؤ�س�سات  وبراجمها، 

املنطقة. داخل  جهود  من  احلكومية  غري  واملنظمات 

دولة  بني  والتن�سيق  التعاون  على  املقر  اتفاقية  وتن�ش 

املقر« قطر » واملفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان حيث 

املتحدة  االأمم  مبادئ  احرتام  اإطار  يف  املركز  �سيعمل 

وال�سفافية واملو�سوعية  واال�ستقاللية  احليادية  فيها  مبا 
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ال�سكر  االإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  با�سم  فني�ش  وقدم 

املقر دولة قطر على ما قدمته وتقدمه من دعم مايل  لدولة 

من  املركز  يتمكن  حتى  اإدارية  ت�سهيالت  ومن  ومعنوي 

بعالقات  منوها  وفاعلية.   ا�ستقاللية  بكل  مبهامه  القيام 

التعاون القائمة بني املركز واللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان 

االأوىل  االأ�سهر  خالل  اللجنة  قدمته  الذي  وبالدعم  بقطر 

املركز  تربط  التي  للعالقة  تقيمه  وحول  املركز.  اإن�ساء  من 

تبلغ  والتي  العربية  واملنطقة  اآ�سيا  غرب  جنوب  بدول 

»25« دولة قال فني�ش  االإطار العام لعملنا  حمدد يف قرار 

الدول  كل  عليه  وافقت  الذي  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

للتعاون  الدول  هذه  ا�ستعداد  يعني  للقرار  املوافقة  هذه 

فالعدد  للتعاون   كبرية  اآمال  هناك   ان  واعتقد  املركز   مع 

زيارة  وبعد  املركز  هذا  ملثل  بحاجة  الدول  هذه  من  الكبري 

عربت  فقد  الدول  لهذه  االإن�سان   حلقوق  ال�سامي  املفو�ش 

املركز. مع   التعاون   على  رغبتها  عن  الدول  من  العديد 

اعتبر تجربة اللجنة الوطنية

 لحقوق اإلنسان  في قطر ريادية

االإن�سان  حلقوق  ال�سامي  املفو�ش  تلقي  عن  فني�ش  وك�سف   

العربية  لدول اخلليج  التعاون  خالل زيارتها لدول جمل�ش 

عن تلقيها وعودا من  اأعلى  امل�ستويات  الر�سمية   احلر�ش  

على  التعاون مع املركز  حيث اأبدت  اململكة العربية ال�سعودية    

العربية  االإمارات  ودولة  الكويت  ودولة  البحرين  ومملكة 

املتحدة حر�سها ال�سديد على التعاون مع املركز لتحقيق اأهدافه.

 واأ�ساف فني�ش  ان  املفو�ش ال�سامي حلقوق االإن�سان  �ستقوم 

بزيارات اأخرى  يف وقت قريب للمنطقة   حيث �ستعر�ش  

اأعدها   التي  واالأفكار  امل�ساريع  بع�ش   فيها  امل�سئوولني  على 

. تنفيذها  ليتم  والتدريب   للتوثيق  املتحدة  االأمم  مركز 

يف  بامل�ساهمة  املنطقة  دول  قيام  �رشورة  على  فني�ش  و�سدد 

دولة  ان  وقال  مبهامه   القيام  له   ليت�سنى  املركز  ميزانية 

هناك  اأن  اإال  ماليا    املركز  بدعم  م�سكورة  تف�سلت  قطر 

امل�ساعدات  لتقدمي  االخرى  الدول  على  ترتتب  م�سوؤولية 

ر�سد  املركز  مهام   من  كان  اإذا  للمركز.وفيما  املالية 

الدول  هذه  يف  االإن�سان  حلقوق  حتدث  التي  االنتهاكات 

توثيق  ان  فني�ش  قال  ال�سدد  هذا  يف  منها  املتوقع  واملوقف 

الدول  التي ميكن ان تقع يف هذه  انتهاكات حقوق االإن�سان 

وتوزيع  ونتاج  جمع  هو  التوثيق  فمفهوم  الر�سد  ي�سمل  ال 

بحقوق  املعنية  والدرا�سات  املعلومات  وخمتلف  الوثائق 

لن  واملركز  االإن�سان  حقوق   ثقافة  ن�رش  اجل  من  االإن�سان 

دوره  لي�ش  هذا  الن  االإن�سان  حقوق  انتهاكات  مع  يتعامل 

اإن�سائه   الذي اأ�سدرته اجلمعية العامة لالأمم  مبوجب قرار 

حقوق  الأو�ساع  تقيمه  حول  �سوؤاله  معر�ش  ويف  املتحدة. 

االإن�سان يف املنطقة التي يغطيها عمل املركز قال فني�ش مرة 

اأخرى  اأوؤكد اأن املركز لي�ش من مهامه تقييم و�سع حقوق 

ال�ساأن  بهذا  ن�ستند  املفو�سية  يف  ونحن  املنطقة  يف  االإن�سان 

االإن�سان  حقوق  اأو�ساع  بر�سد  املعنية  اجلهات  تقارير  اىل 

. االإن�سان  حقوق  جمل�ش  وكذلك  امل�ستقلني  اخلرباء  ومنها 

يتعامل  لن  واملركز  االإن�سان  حقوق   ثقافة  ن�رش  اجل  من 

لي�ش دوره مبوجب  هذا  االإن�سان الن  انتهاكات حقوق  مع 

اإن�سائه   الذي اأ�سدرته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. قرار 

 حماية المدنيين وقت الحرب وتعزيز 
استقالل القضاء 

وحرية التعبير قضايا ملحة في 
المنطقة
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اأخرى   مرة  فني�ش  قال  املركز  عمل  يغطيها  التي  املنطقة  يف  االإن�سان  حقوق  الأو�ساع  تقيمه  حول  �سوؤاله  معر�ش  ويف 

اىل  ال�ساأن  بهذا  ن�ستند  املفو�سية  يف  ونحن  املنطقة  يف  االإن�سان  حقوق  و�سع  تقييم  مهامه  من  لي�ش  املركز  اأن  اأوؤكد  

. االإن�سان  حقوق  جمل�ش  وكذلك  امل�ستقلني  اخلرباء  ومنها  االإن�سان  حقوق  اأو�ساع  بر�سد  املعنية  اجلهات  تقارير 

وحول راأيه بالدور الذي توؤديه اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان  

بهذا ال�ساأن وو�سع حقوق االإن�سان يف قطر قال فني�ش اإن دولة 

قطر �سادقت على العديد من اتفاقيات حقوق االإن�سان وهذا 

اأمر جيد وايجابي وهناك خرباء قطرية �ساركوا يف �سياغة 

عدد من هذه االتفاقيات واملطلوب   ان ترفع بع�ش حتفظاتها 

عن بع�ش املواد يف اتفاقية حقوق املراأة وان تعمل على تعزيز  

دور املجتمع املدين اأما بالن�سبة لتجربة اللجنة الوطنية حلقوق 

االإن�سان يف قطر والتي تتمتع باال�ستقاللية وترقى اىل معايري 

جدا  ايجابية  جتربة  فهي  االإن�سان  حلقوق  الدولية  املنظمات 

وريادية واالأن�سطة التي تقوم بها على �سعيد حقوق االإن�سان 

االأخرى.  الدول  قبل  من  منها  اال�ستفادة  وميكن  متميزة 

لل�رشق  كم�سئوول  يراها   التي   امللحة   االأولويات  وحول 

االأو�سط  يف املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان  والتي يجب 

ال�رشق  منطقة  ان   فني�ش  قال   املنطقة  يف  عليها  الرتكيز 

االأو�سط ت�سهد حروبا واحتالل  ومن هنا تربز ق�سية حماية 

بالن�سبة  خا�سة  االحتالل  وحني  احلرب   وقت  يف  املدنيني 

بع�ش  يف  االأجنبي  الع�سكري  التواجد   ان  كما  لفل�سطني  

الدول له انعكا�سات خطرية  على و�سع حقوق االإن�سان. اأما 

الق�سايا الهامة االأخرى التي تربز والتي يجب الرتكيز عليها 

املدين  املجتمع  ودور  التعبري  وحرية  بالدميقراطية  فتتعلق 

وحرية التجمع واالنتخابات احلرة والنزيهة ف�سال عن اأهمية

ا�ستقالل الق�ساء وتعزيز دوره يف حماية حقوق االإن�سان .

 فالقضاء والصحافة 

الحرة والمجتمع المدني 

النواة لخلق آليات  لحماية 

حقوق  اإلنسان  التي هي 

مسؤولية وطنية
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  بقلم / خالد عبداهلل الزياره 
   مدير تحرير 

  وكالة االنباء القطرية 

الوطنية  اللجنة  عن  ال�سادرة  /ال�سحيفة/  جملة  الر�سينة  املجلة  هذه  يف  ان�رشها  التي  املقالة  فحوى  يف  البدء  قبل 
مو�سوع  يف  املحليني  الكتاب  مل�ساركة  حتريرها  على  القائمون  وجهها  دعوة  �سمن  القطرية  االن�سان  حلقوق 
يف  اللجنة  تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  ا�سيد  ان  اأود  العن�رشي//  التمييز  وحماربة  الثقايف  //التنوع  بعنوان  هام 
جهودها  بها  كر�ست  والتي  املديد  م�سريتها  عمر  من  ال�سبع  ال�سنوات  طوال  قطر  دولة  يف  االن�سان  حقوق  جمال 
كافة  واإزالة  الدولية  املواثيق  وكافة  اال�سالمية  ال�رشيعة  من  امل�ستمدة  االن�سان  حقوق  ثقافة  ون�رش  اإثراء  يف 
اتبعته من طرق وو�سائل  لدولة قطر وما  القانونية  للوالية  االأ�سخا�ش اخلا�سعون  لها  يتعر�ش  التي  االنتهاكات 
بحقوقهم  واملقيمني  املواطنني  لتوعية  خمتلفة  برامج  �سن  خالل  من  اأجلها  من  تعمل  التي  االأهداف  لتحقيق 
. االن�سان  بحقوق  معنية  وعاملية  عربية  منظمات  مع  وقعتها  التي  العديدة  االتفاقيات  اإىل  باالإ�سافة  وواجباتهم 

11 سبتمبر وانتهاكات حقوق االنسان

بين امريكا واالسالم

   
لطرح  فر�سة  وجدته  امل�ساركة  لهذه  العام  العنوان     
�سارية حتى  تداعياته  االهمية وال زالت  غاية يف  مو�سوع 
اال�سالمي  والعامل  اأمريكا  بني  طرق  مفرتق  وي�سكل  يومنا 
الطرح  هذا  اىل  دفعني  وما   ، االن�سان  حقوق  جمال  يف 
ادارة االعالم  اعدته  الفعلية يف اول برنامج  هو م�ساركتي 
اأحداث احلادي  اخلارجي بوزارة اخلارجية االأمريكية بعد 
ع�رش من �سبتمرب ل�سحفيني من دول جمل�ش التعاون لدول 
تلك  العامل  اأمريكا يف  بهدف حت�سني �سورة  العربية  اخلليج 
االأمريكان  من  �رش�ش  هجوم  رافقها  التي  احلرجة  الفرتة 
على االإ�سالم وامل�سلمني واإعتقاالت وم�سايقات يف �سفوف 
اجلاليات العربية امل�سلمة يف اأمريكا .. كنا نخبة من ال�سحفيني 
االأول  الربنامج  هذا  يف  ن�سارك  التعاون  جمل�ش  دول  من  
اإدارة االإعالم  اإفتتاحه ال�سيد بيرت كوفاج مدير  الذي ا�ستهل 
هذا  //اأن  عنه  بقوله  الربنامج  عن  امل�سئوول  اخلارجي 

الربنامج يختلف عن الربامج ال�سابقة التي يقيمها املركز والتي 
كانت تعتمد على ال�سياحة// او /�سم هوا/ كما قالها بالعربية 
نطالبكم من  //اننا  الواحد  باحلرف  اي�سا  املك�رشة .. وقال 
ال�سحفية  موؤ�س�ساتكم  اىل  تقارير  برفع  الربنامج  هذا  خالل 
// ومو�سوعية  حرية  بكل  ت�ساهدونه  وما  ترونه  ما  لن�رش 

لفئة  بدقة  موجها  كان  الربنامج  ذلك  ان  وا�سح  طبعا 
مق�سودة كما اكدها ال�سيد كوفاج يف بداية انطالقة الربنامج 
يف وا�سنطن د.�سي يوم 15 مار�ش 2002م ومل�سنا ذلك جيدا 
بحجم االهتمام الذي �ساحبونا به خالل جوالتنا املتنوعة يف 
الواليات االمريكية حيث كانت �سهولة الو�سول اىل اعلى 
ا�ستمل  الذي  الربنامج  ذلك  يف  ال�سائدة  ال�سمة  هي  امل�سادر 
رفيعة  واالإ�سالم  اأمريكا  بني  �سخ�سيات  مع   لقاءات  على 
الهام  الداخلي  املطبخ  ال�ستار يف  امل�ستوى يعملون من وراء 
كخلية فاعلة تر�سم خطط ال�سيا�سية االمريكية جتاه العامل .. 
الر�سمية  االجهزة  مواقع  اخطر  يف  راأيناهم  النخبة  هوؤالء 
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واأروقة  االبي�ش  والبيت  كالبنتاغون 
لتوجيه  املخ�س�سة  االعالمية  املنابر 
الراي العام يتقبلون كل اأ�سئلتنا ويجيبون 
// بطريقة  لكن  �سدر  برحابة  عنها 
. نريد//  نحن  ما  واأكتب  تريد  ما  خذ 

   كانت مرحلة متاأزمة تلك التي كانت 
اأحداث  عقب  املتحدة  الواليات  تعي�سها 
11 �سبتمرب والتي دفعنا دفعا ملواجهتها 
الربنامج  هذا  الواقع �سمن  علىاأر�ش 
معنا  متوافقة  بنوده  كل  تكن  مل  الذي 
لنا  اخلليجيني  ال�سحفيني  من  كنخبة 
قناعاتنا وثقافتنا اخلا�سة لذا فقد اأدركنا 
من اأولها اأنها ر�سالة م�سفرة نحو دولنا 
�رشب  نحو  االجواء  لتهيئة  اخلليجية 
من�سبا  تركيزهم  كان  الذي  العراق 
باعطائنا  اجلادة  مطالباتنا  رغم  نحوه 
حيز لطرح ما كنا نود مناق�سته حول ما 
يحدث من انتهاكات حلقوق االن�سان يف 
كان  التي  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي 
ومت�ساعدا  متوترا  اآنذاك  فيها  الو�سع 
من قبل القيادة االإ�رشائيلية ال�رش�سة اال 
اأننا مل نفلح حقيقة يف توجيه دفة احلوار 
نحو ما يحدث يف ال�رشق االأو�سط حيث 
كانوا ي�رشون على طرح املو�سوعات 
اإمتالك  يف  املتمثل  مرادهم  نحو 
 . ال�سامل  الدمار  الأ�سلحة  العراق 

هذا الربنامج االأول من نوعه كان يرمي 
�سورة  حت�سني  اىل  ذلك  اىل  باالإ�سافة 
اأمريكا يف العامل اال�سالمي بعد اأحداث 
القائمني  توجيهات  ح�سب  �سبتمرب   11
عليه وقد اأ�ستطاعوا حتقيق هذا الهدف ملا 
قاموا به من جهد يف اإعداده حيث نظموا 
املدن  لكربيات  ميدانية  زيارات  لنا 
االأمريكية اأعدت خ�سي�سا لهذا الهدف 
بجاليات  االإلتقاء  فر�سة  لنا  واأتاحوا 

جماميع  مع  �سالم  يف  تعي�ش  اإ�سالمية 
كبرية من اأ�سحاب ديانات خمتلفة مما 
يوؤكد اإن تلك الزيارات كانت تدور يف 
�سبتمرب  من  ع�رش  احلادي  اأحداث  فلك 
احلقبة  تلك  يف  �سهدت  التي  2001م 
الكراهية  من  موجة  اندالع  بالتحديد 
العن�رشية يف العديد من املدن االمريكية 
العربية واالإ�سالمية  االأمة  �سعوب  �سد 
حتت  العربية  املجتمعات  اأوقع  مما 
وطاأة نظرة دونية تدمغ �سعوب االأمة 
باالإرهاب  مو�سومة  كجماعة  العربية 
. ومعتقداتهم  دينهم  وتزدرى 

يف تلك االأجواء امل�سحونة التقينا بزعماء 
�سيا�سيني وم�سئوولني وكتاب ومفكرين 
طرح  امريكان  دينيني  وقادة  وفنانني 
بع�سهم �سورة منطية �سلبية عن العرب 
مظاهر  تعززت  اأن  بعد  وامل�سلمني 
التطرف الديني ودقت نواقي�ش اخلطر 
حاولت  التي  االمريكي  املجتمع  اأمام 
�سبح  حتا�سي  على  باإ�رشار  ال�سلطات 
االإجتماعي  التما�سك  وتر�سيخ  الفتنة 
والتعاي�ش امل�سرتك .. و�ساركنا �سمن 
فعاليات الربنامج يف ندوات خم�س�سة 
تقوم على مبادرات رامية اإىل ت�سحيح 
موؤ�س�سات  فيها  �ساركت  اخللل  اأوجه 
اأع�ساء  ومن  حكومية  وغري  حكومية 
املجتمع املدين واإ�ستخل�ست يف هذا ال�سياق 
اأوجه  كل  اإزالة  على  تعمل  تو�سيات 
ال�سلمي  التعاي�ش  على  والتاأكيد  التمييز 
درءا لتداعيات واقعة 11 �سبتمرب التي 
اأدت اىل اإ�ساعة الكراهية العن�رشية  .

    مل تغب عن اذهاننا ونحن يف اطار 
التي  الوثيقة  العالقات  تلك  الربنامج 
بالقيادات  االأمريكية  االإدارة  تربط 
التحديد  وجه  على  واخلليجية  العربية 

لذا  بينهم  امل�سرتكة  امل�سالح  وعمق 
كنا  امل�سحون  الو�سع  هذا  يف  ونحن 
اأذهان  يف  يدور  ما  اإ�ستنباط  نحاول 
الذي  االمريكي  املجتمع  من  املثقفني 
التقينا بهم وا�سعني يف اأذهاننا ح�سا�سية 
�سعدت  �سك  بال  التي  االأحداث  تلك 
االإ�سالم ونظرتهم  كراهية  من ظاهرة 
اأنهم  يدعون  كما  بو�سفهم  للم�سلمني 
الغربية  بالقيم  ي�سمى  ملا  معار�سني 
ويطالبونهم  كاأعداء  وي�سورونهم  
التخلي  �رشيحة  اأو  �سمنية  ب�سورة 
التي  الديني  اأو  الثقايف  تراثهم  عن 
يعتقدون انها تف�سي اإىل التع�سب التي 
كاالإ�ساءات  فردية  اأفعال  بني  ترتاوح 
النمطية  والتعبريات  العدوانية  اللفظية 
. املقنن  والتمييز  املادي  العنف  وبني 

ظهرت  االأحداث  تلك  �سياق  يف 
على  الفنت  لدرء  متعددة  مبادرات 
اأوىل  وجاءت  �سبتمرب   11 خلفية 
املوؤمتر  منظمة  من  امل�ساهمات  هذه 
اهتمامه  ان�سب  الذي  االإ�سالمي 
االأ�سا�سي على ق�سية الت�سهري بامل�سلمني 
�سد  العن�رشية  وتكري�ش  واالإ�سالم 
حرية  بدعوى  واالأقليات  املهاجرين 
وقد   .. االإرهاب  ومكافحة  الدين 
اللقاءات  من  العديد  يف  اع�ساوؤه  اأكد 
والتحالف  االأديان  بني  احلوار  على 
احل�سارات  وحتالف  ال�سالم  اأجل  من 
والتاأكيد  باالأديان  للت�سهري  حد  وو�سع 
على التعددية الثقافية والقبول باالآخر.

االأمم  مفو�ش  مكتب  دور  نغفل  وال 
وما  االإن�سان  حلقوق  ال�سامي  املتحدة 
تطبيق  وم�سار  جهود  بت�سدر  به  قام 
خطة تا�سي�ش وحدة ملكافحة العن�رشية، 
اإن�ساء قاعدة بيانات  ومن بني مهامها، 
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للم�سادر و«اأف�سل املمار�سات« وبيانه 
الذي  العن�رشية  مبكافحة  يخت�ش  فيما 
اعترب اأن العن�رشية وكراهية االأجانب 
»ي�سكالن يف الوقت الراهن اأكرب تهديد 
للدميقراطية«  وان النظر اىل العن�رشية 
اإىل  االإنتقال  اإىل  طبيعي  كاأمر  يوؤدى 
عليه  يدل  الذي  الفعلي  العمل  مرحلة 
العن�رشية  للجرائم  العام  الت�ساعد 
واملت�سلة بكراهيته االأجانب.. يف الوقت 
الذي دعت وثائق االمم املتحدة الدول 
واإقليمية  وطنية  موؤ�س�سات  اإن�ساء  اإىل 
ملكافحة العن�رشية والتمييز العن�رشي، 
حقوق  عن  املدافعني  حماية  وكذلك 
بالعمل بحرية. لهم  وال�سماح   االإن�سان 

مدار  على  اجلهود  تلك  كل  ورغم 
الواقع  الدول يف  تفي  ال�سنوات مل  تلك 
التمييز  الإزالة  الالزمة  التدابري  باتخاذ 
انتهاكات حقوق  من  واحلد  العن�رشي 
االن�سان ومل حترتم وعودها بل وف�سلت 
املنا�سب  القانوين  االأ�سا�ش  و�سع  يف 
لذلك رغم ما �سجلته وثائق املجموعات 
الدولية من �سعارات اإيجابية مثل اإن�ساء 
بو�سع  منوطه  واآليات  وطنية  اأجهزة 
التمييز  على  للق�ساء  عامة  �سيا�سات 
يف  والتو�سع  العرقية  امل�ساواة  وتعزيز 
احلكومية  غري  املنظمات  مع  احلوار 
املدين  املجتمع  قطاعات  من  وغريها 
من  احلد  �رشورة  على  وتاكيدها 
اأو  االأديان  كراهية  على  التحري�ش 
اأو  العرق  اأ�سا�ش  على  القائمة  تلك 
بالعنف  الكراهية  هذه  عن  التعبري 

�سبتمرب  11 اأحداث  على  م�سى  االآن   
هي  وها  �سنوات  الع�رش  مايقارب 
لتخلق  جديد  من  باأنفها  تطل  تداعياته 
فئة  بني  ال�سف�سطائي  اجلدل  من  حالة 

من االأمريكيني دعاة التمييز العن�رشي 
االمريكي  املجتمع  يف  امل�سلمني  وبني 
مركز  ان�ساء  م�رشوع  خلفية  على 
ثقايف ا�سالمي وم�سجد على بعد مبنيني 
حيث  11�سبتمرب  هجمات  موقع  من 
من  قوية  معار�سة  امل�سلمون  يواجه 
واآخرين  وحمافظني  �سيا�سيني  جانب 
ما  الآ�رش  موؤملا  امل�رشوع  يعتربون 
يف  قتلوا  �سخ�ش   3000 من  يقرب 
 .. 2001م  �سبتمرب   11 هجمات 
نيويورك  العقل جاء من حاكم  �سوت 
الدميقراطي ديفيد باتر�سون الذي اأنتقد 
معار�سي بناء امل�سجد لتقبلهم ما و�سفه 
الذين  املتعنتني  افق  و�سيق  بجهل 
هجمات  مبنفذي  امل�سلمني  كل  ي�سبهون 
با�ستطاعة  يعد  //مل  وقال  �سبتمرب 
. بع�ش//  بع�سهم  ي�سمعوا  ان  النا�ش 
قول /باتر�سون/ يعيدنا اىل نقطة ال�سفر

القرارات  فاعلية  مدى  عن  ونت�سائل 
يف  اخلا�ش  املقرر  وثائق  �سجلتها  التي 
اأهمية  على  توؤكد  والتي  املتحدة  االأمم 
الف�سل بني حرية الراأي والتعبري وبني 
 .. والكراهية  العنف  على  التحري�ش 
دور  عن  نبحث  حني  اأكرث  ونت�سائل 

االإعالم يف هذه الق�سية الأننا على يقني ان 
لالإعالم دور كبري يف تقريب وجهات 
النظرومناه�ســة خطـــاب الكراهيــــة 
والدعوة  العن�رشية  على  والتحري�ش 
قانونية  اأطــــر  تطويــــر  اإىل�رشورة 
ملواجهة االأفكاروال�سيا�سات العن�رشية .          
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الثقافة... ذلك 

المصطلح

 األشد تعقيدًا

)مثقف(  صفة  أو  لفظ  أن  قلنا  لو  نبالغ  ال 
باتت اليوم من أشد الصفات تداواًل وانتشاراً 
ومجانية، فال يكاد يّمر يوم دون أن يستخدم 
كثيراً  أننا  من  بالرغم  مثقف،  كلمة  أحدنا 
,,,,,, المثقف.  وبين  المتعّلم  بين  نخلط  ما 

فمن هو املثقف ؟
نحدد  اأواًل  دعونا  كهذا  �سوؤال  عن  لالإجابة 
تثري  تزال  وال  كانت  التي  )الثقافة(  ماهية 
الباحثني واملفكرين، لدى عدد من  واإ�سكااًل لدى جملة من  جداّل 
االجتاهات الفكرية واالأيدلوجية، وقد تكون تلك االإ�سكالية وراء 
ب�ساأنه. االتفاق  �سعوبة  ووراء  امل�سطلح  ذلك  حتديد  �سعوبة 

الالتينية  الكلمة  من   ) ثقافة   ( م�سطلح  جاء  ا�ستقاقيًا 
االأر�ش  حراثة  تعني  التي   )Culture( )CULER(
بالثقافة؟ واالأر�ش  احلراثة  عالقة  فما  والرتبة، 

يجيب عن ذلك ال�سوؤال :
 )Edward Burnet Taylor اإدوارد برنت تايلور( 

(وعّراب   Anthropology( االإن�سان  لعلم  الروحي  االأب   
اإىل  الثقافة  اأعاد  عندما  االإنرثبولوجيني  الفولكلوريني  مدر�سة 
وما  احلراب  و�سناعة  النار  واإ�سعال  والرمح  والقو�ش  الفاأ�ش 
على  ي�ستمل  الذي  املرّكب  الكل  ذلك  اإنها   : يوؤكد  ثم  ذلك،  اإىل 
من  وغريها  والعادات  والقانون  والفن  واالأخالق  املعرفة 
املجتمع. يف  ع�سوا  بو�سفه  االإن�سان  اكت�سبها  التي  القدرات 

وعلى  االإنرثبولوجيا  علماء  من  عدد   - ما  –بنحو  اأّيده  وقد 
احلياة  منط  الثقافة  اإن  ذهب  الذي  اأودونيل(  راأ�سهم)جريارد 
يكون  ما  وغالبًا  ما،  ب�رشية  جماعة  اأية  توؤ�س�سه  الذي  اإ�سلوبها  اأو 
ال�سلوك  كاآداب  االأفراد،  بني  عامة  ب�سورة  مقبواًل  النمط  هذا 
هوؤالء. هوية  ي�سكل  مما  ذلك  اإىل  وما  واالأزياء  واملعتقدات 
عن. تعرّب  ال  الثقافة  اأن  اإىل  براون(  كليف  )راد  وذهب 
غام�ش. جتريد  عن  واإمنا  مادي،  اأو  حم�سو�ش  �سيء 
عام  ب�سكل  الثقافة  اإىل  نّبه  ما  �رشعان  )ل.هوايت(  اأن  بيد 
نظريته خالل  من  وذلك  االإن�ساين،  ال�سلوك  تعني  باأنها 

بشرى ناصر
باحث في تاريخ المثيولوجيا واألديان
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الطبيعة  حبته  الذي  الوحيد  احليوان  هو  فاالإن�سان  الرمزية، 
الطبيعة  خام  من  ياأخذه  مبا  يكتفي  ال  جعله  رمزي  بجهاز 
الرمزي. جهازه  على  اخلام  ذلك  مترير  يعيد  واإمنا 
اإدوارد  يقول  والتي  بالثقافة  املعنية  التعريفات  لتعدد  ونظرًا 
)اإعالن  جاء  تعريف،  املائتني  جتاوزت  اأنها  تايلور  برنت 
مك�سيكو( ليوؤطر تلك التعريفات ويحددها: الثقافة مبعناها الوا�سع 
التي  والعاطفية  والفكرية  واملادية  الروحية  ال�سمات  كل  هي 
االأخرى،  عن  اجتماعية  فئة  اأو  االآخر،  عن  جمتمع  كل  متيز 
ت�سمل  كما  احلياة،  وطرق  واالآداب  الفنون  ت�سمل-  وهي 
واملعتقدات. والتقاليد  القيم  ونظم  لالإن�سان  االأ�سا�سية  احلقوق 
اإذا عرجنا معنى هذه الكلمة يف املعاجم اللغوية جند اأنها جتمع على 
فثقف  ثقف،  الثالثي  الفعل  من  ف(  ق  ث  )م  كلمة  م�سدر  اأن 
ال�سيء ثقافة اأي حذق به فاأ�سبح ماهرًا، وتثقيف الرماح مبعنى 
اإقامتها و�سقلها، وعدلنا ميل بدر فاعتدل، اأي قّومناه فا�ستقام، 
املعتدلة من  الليث:  االأزهري عن  وكل مثقف معتدل، و روى 
النوق احل�سنة املثقفة االأع�ساء بع�سها ببع�ش، و قيل ثّقفت القناة 
اإذا اأقمت عوجًا فيها، بينما يحدد العاّلمة) ابن خلدون( الثقافة باأنها: 
الدراية اجليدة بكل ما يتعلق مبجال من املجاالت فكرًا وممار�سة.
وهذا التعريف اخللدوين �سبيه بالتعريف االجنليزي الذي اأورده 

معجم )اأك�سفورد(.
ميكن  �سا�سعًا  وا�سعا  مفهومًا  الثقافة  اأن  �سبق  مما  ن�ستخل�ش 
واملادية  الروحية  ال�سمات  كل  هي  النحو:  هذا  على  اخت�ساره 
حده، على  جمتمع  كل  متّيز  التي  والعاطفية  والفكرية 

اأو كل جماعة بعينها، وهي ت�سمل ب�سكل عام الفنون واالآداب 
وطرق احلياة.

االإن�سان  متنح  التي  هي  الثقافة  اإن  مك�سيكو،  اإعالن  وبح�سب 
يتميز  كائن  منه  جتعل  التي  وهي  ذاته،  يف  التفكري  على  قدرته 
االأخالقي،  وااللتزام  العقل  يف  ذاتها  توؤكد  التي  باالإن�سانية 
منار�ش  خاللها  ومن  العليا،  للقيم  نهتدي  طريقها  فعن 
اأمام ذاته. اختياراتنا، فهي املراآة الوحيدة التي تك�سف االإن�سان 
االأر�ش  على  الوحيد  الكائن  هو  االإن�سان  اأن  مبعنى 
�سيء  وهذا  عليها،  واحلفاظ  ثقافته،  �سنع  على  القادر 
غام�ش. جتريد  عن  واإمنا  مادي،  اأو  حم�سو�ش 
عام  ب�سكل  الثقافة  اإىل  نّبه  ما  �رشعان  )ل.هوايت(  اأن  بيد 
نظريته  خالل  من  وذلك  االإن�ساين،  ال�سلوك  تعني  باأنها 
الطبيعة  حبته  الذي  الوحيد  احليوان  هو  فاالإن�سان  الرمزية، 
الطبيعة  خام  من  ياأخذه  مبا  يكتفي  ال  جعله  رمزي  بجهاز 
الرمزي. جهازه  على  اخلام  ذلك  مترير  يعيد  واإمنا 
اإدوارد  يقول  والتي  بالثقافة  املعنية  التعريفات  لتعدد  ونظرًا 
)اإعالن  جاء  تعريف،  املائتني  جتاوزت  اأنها  تايلور  برنت 
مك�سيكو( ليوؤطر تلك التعريفات ويحددها: الثقافة مبعناها الوا�سع 
التي  والعاطفية  والفكرية  واملادية  الروحية  ال�سمات  كل  هي 
االأخرى،  عن  اجتماعية  فئة  اأو  االآخر،  عن  جمتمع  كل  متيز 
ت�سمل  كما  احلياة،  وطرق  واالآداب  الفنون  ت�سمل-  وهي 
واملعتقدات. والتقاليد  القيم  ونظم  لالإن�سان  االأ�سا�سية  احلقوق 
اإذا عرجنا معنى هذه الكلمة يف املعاجم اللغوية جند اأنها جتمع على 
فثقف  ثقف،  الثالثي  الفعل  من  ف(  ق  ث  )م  كلمة  م�سدر  اأن 
ال�سيء ثقافة اأي حذق به فاأ�سبح ماهرًا، وتثقيف الرماح مبعنى 
اإقامتها و�سقلها، وعدلنا ميل بدر فاعتدل، اأي قّومناه فا�ستقام، 
املعتدلة من  الليث:  االأزهري عن  وكل مثقف معتدل، و روى 
النوق احل�سنة املثقفة االأع�ساء بع�سها ببع�ش، و قيل ثّقفت القناة 

اإذا اأقمت عوجًا فيها، بينما يحدد العاّلمة) ابن خلدون( الثقافة باأنها: 
الدراية اجليدة بكل ما يتعلق مبجال من املجاالت فكرًا وممار�سة.
وهذا التعريف اخللدوين �سبيه بالتعريف االجنليزي الذي اأورده 

معجم )اأك�سفورد(.
ميكن  �سا�سعًا  وا�سعا  مفهومًا  الثقافة  اأن  �سبق  مما  ن�ستخل�ش 
واملادية  الروحية  ال�سمات  كل  هي  النحو:  هذا  على  اخت�ساره 
حده، على  جمتمع  كل  متّيز  التي  والعاطفية  والفكرية 

اأو كل جماعة بعينها، وهي ت�سمل ب�سكل عام الفنون واالآداب 
وطرق احلياة.

االإن�سان  متنح  التي  هي  الثقافة  اإن  مك�سيكو،  اإعالن  وبح�سب 
يتميز  كائن  منه  جتعل  التي  وهي  ذاته،  يف  التفكري  على  قدرته 
االأخالقي،  وااللتزام  العقل  يف  ذاتها  توؤكد  التي  باالإن�سانية 
منار�ش  خاللها  ومن  العليا،  للقيم  نهتدي  طريقها  فعن 
اأمام ذاته. اختياراتنا، فهي املراآة الوحيدة التي تك�سف االإن�سان 
االأر�ش  على  الوحيد  الكائن  هو  االإن�سان  اأن  مبعنى 
وهذا  عليها،  واحلفاظ  ثقافته،  �سنع  على  القادر 
االإن�سانية. املالمح  اأهم  اأحد  الثقافة  يجعل  ما 
هو  فمن  النحو،  هذا  على  الثقافة  تعريف  كان  اإذا 
عليه؟ ال�سفة  تلك  اإطالق  ي�ستحق  ومتى  اإذًا،  املثقف 
من املوؤكد اأن حتديد �سفة مثقف تالقي ذات ال�سعوبة، لذا يوؤكد 
البع�ش اأن املثقف هو الذي ميكنه تغيري املجتمع بفكره، اأو الذي ميكنه 
العمل ل�سالح عدد من القطاعات املتعددة يف املجتمع، اأو املتميز 
واالإ�سالح. التقومي  بغر�ش  واالجتماعي  العلمي  النقد  مبوهبة 
اأما املفكر االإيطايل )اأنطونيو غرام�سي( في�سع ت�سوراته اخلا�سة 
مثقف  نوعني:  اإىل  املثقفني  �سّنف  اإذ  اخل�سو�ش،  هذا  يف  جدًا 
ع�سوي وهو الذي ميار�ش دورًا مهمًا وخاّلقًا يف تكوين وبناء 
مل  لو  حتى  مثقفني،  االأفراد  كل  اأن  من  منطلقًا  االأيدلوجيات، 
االإن�سان  اأن  مبا  واالإبداع،  والثقافة  االأدب  حقول  يف  ي�ستغلوا 
ل�سلوكه  حمددًا  وخطًا  للعامل،  معينة  روؤية  يحمل  بطبيعته 
املعرفه،  من  معينًا  م�ستوًى  ويحمل  واالأخالقي،  االجتماعي 
املفكرين  لي�سمل  املثقف  مفهوم  ات�سع  غرام�سي  نظرية  �سمن 
اأنهم  مبا  احلرفيني،  والفنيني وحتى  واالأطباء  والعلماء  واالأدباء 
ال�سائدة. الثقافة  بناء  يف  وي�ساهمون  اخلا�سة  فل�سفتهم  ميتلكون 
لكن غرام�سي ي�سع �رشوطًا ومعايري اأ�سا�سية يف تكوين املثقف وهي 
وظيفته ومكانته، فوظيفة ومكانة اأي مثقف معيار اأ�سا�سي لقدرته 
تطورنا.  من  معينة  مرحلة  يف  ال�سائد  الفكري  الن�ساط  نقد  على 
يرتبطون  الذين  مثقفيها  اجتماعية  طبقة  لكل  يجعل  ما  وهذا 
للعامل. ت�سوراتها  وين�رشون  وعيها  في�سوقون  ع�سويًا  بها 

وهو  ما،  بطبقة  املرتبط  املثقف  هو  اإذًا  الع�سوي  فاملثقف 
من  نوعًا  وظيفته  خالل  من  ميار�ش  الذي  املوظف  اأي�سًا 
االإعالمية  واملوؤ�س�سات  الثقافية  املوؤ�س�سات  موظفو  مثل  الهيمنة 
الن�رش. وو�سائل  واجلامعات،  واملعاهد  كاملدار�ش  والتعليمية 
ت�سبق  حقب  اإىل  تاريخيًا  ينت�سب  الذي  التقليدي:  املثقف  و 
التقليديون  املثقفون  يدعوا  ما  وهذا  اجلديدة،  الطبقة  تلك  والدة 
مبا  وخمتلفًا،  متميزًا  ومنوذجًا  خا�سة  فئة  اأنف�سهم  العتبار 
 ، احلاكمة  والطبقات  ال�سلطة  عن  بذواتهم  ي�ستقلون  اأنهم 
موؤمنني  باملا�سي  احلا�رش  ربط  يف  وظيفتهم  تتمظهر  ما  وغالبًا 
الع�سويني  املثقفني  عك�ش  وهم  وبرتابطه  الزمن  بتوا�سل 
واحلا�رش املا�سي  بني  تف�سل  اأفكارًا  يخرتعون  الذين 
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العصا البيضاء وإبداع متواصل 
نعيمة المطاوعة

كاتبة وإعالمية وناشطة اجتماعية

من ينق�ش  مل  وجل  عز  الله  اأن  على  اأحد  يختلف  ال   قد 

قوة االأخرى  باأع�سائه  عنه  عو�سه  وقد  اإال  ع�سوا   اإن�سان 

�سيئا ينق�ش  الذي مل  العادي  االإن�سان  تزيد عن  قد   وابتكارا 

 ،والكفيف وهو من ذوي االعاقة الب�رشية اأحد هوؤالء الب�رش

 الذين امتحنهم الله عز وجل يف هذا النق�ش ، واأ�سبح يرى

 باأعني االآخرين وخا�سة اإذا ما وجد الرعاية واالهتمام من

والعباقرة املبدعني  من  الكثري  وهناك   ، به  املحيطني   قبل 

 والعلماء الذين اأحتفوا العامل باخرتاعاتهم واأعطوا جمتمعاتهم

النماذج بتلك  مليء  والتاريخ  االإجنازات  من   الكثري 

واالأطفال والعلماء  والن�ساء  الرجال  من  والعظيمة   الفذة 

االإن�ساين املجتمع  يف  بارزة  ومل�سات  ب�سمات  تركوا   الذين 

االإن�سانية. احل�سارة  يف  وفعالية  ب�سدق  و�ساهموا  والعاملي 

  وال �سك اأن هذه الفئة حتتاج اإىل الكثري من الدعم والت�سجيع

االإبداعات تلك  من  لديها  ما  تعطي  حتى   وامل�ساعدة 

بقدراتها يوؤمنون  اأنا�ش  خالل  من  اإال  ذلك  يتاأتى   وال 

الب�رشية الروؤية  حاجز  تخطي  يف  الكبرية   واإمكانياتها 

اأعميت مب�رش  من  فكم   ، الب�سريية  الروؤية  مع   والتوا�سل 

. باحلق  اإال  يتعامل  ال  اأعمى  من  وكم  احلق  عن  ب�سريته 

االأخرى النعم  من  اال�ستفادة  يف  �سيفكر  الب�رش  فاقد   اإن 

فقدانه تنا�سى  ما  اإذا  ا�ستفادة  اأميا  عليه  بها  الله  اأنعم   التي 

واأ�رشته. ملجتمعه  نافعا  فردا  وي�سبح  النعمة  لهذه 

 املجتمعات املتقدمة ال تنظر اإىل اأفراد هذه الفئة على اأنها عالة

اإذا ما ا�ستطاعت اإنها تعتربهم من املبدعني   على املجتمع بل 

االإح�سائيات وت�سري  وقدراتهم.  اإمكانياتهم  على   التعرف 

النامية الدول  �سنويا يف  الب�رش  يفقدون  الذين  اأن عدد   على 

 قد يزيد على ربع مليون طفل !!!!ب�سبب االأمرا�ش و�سوء

وتدين والبيئية  واالجتماعية  الوراثية  واالأمرا�ش   التغذية 

 التوعية يف هذا النطاق ، اإ�سافة اإىل تتبع البع�ش ملدعي العلم

 وحمرتيف الدجل الذي قد يوؤدي عملهم اإىل فقدان الب�رش .

يف االندماج  على  القدرة  الفئة  هذه  اإعطاء  اأجل   ومن 

متلك قد  اأنها  خا�سة  التنمية  يف  الفعلية  وامل�ساركة   املجتمع 

اخرتاع كان   ، املب�رشين  لدى  مما  واأبدع  اأكرب  عقول 

  )الع�سا البي�ساء ( من اأجل م�ساعدة الكفيف يف االعتماد على

تغني وتنقالته وذلك عام 1931م وهي   نف�سه يف حتركاته 

 املكفوف و�سعاف الب�رش عن احلاجة للم�ش املبا�رش لالأ�سياء

تزوده كونها  املخاطر  عنهم   ويبعد  احلماية  لهم  يوفر   مما 

االأماكن عن  واملعلومات  املفاجئة  للتغريات  مبكر   بتخزين 

االأر�سيات نوع  معرفة  يف  وت�ساعدهم  يريدونها...   التي 

املرتفعة واملناطق  االأر�سفة  ومعرفة  عليها  ي�سريون   التي 

 واملنخف�سة وغريها  فهي تغنيه عن ال�سوؤال فاملب�رش يعلم اأن

 حاملها يحتاج اإيل التعاون معه وت�سهيل الو�سول اإيل اأهدافه
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اأو عطف عليه الأن اأو �سفقة   واإف�ساح املجال له دون رجاء 

هذا االإن�سان عاطفي و�سفاف وذو وجهة نظر ثاقبة وحكيمة.

املكفوفني عام 1980م العاملي لرعاية  املجل�ش  اأو�سى   ولقد 

يف اأ�سيل  جزء  الأنه  للكفيف  يوم  بتخ�سي�ش   بباري�ش 

ع�رش اخلام�ش  فكان  اأبنائها  م�سرية  وقيادة  االأمم   نه�سة 

. البي�ساء  للع�سا  عامليًا  يومًا  عام  كل  من  اأكتوبر  من 

واالندماج والتعاون  للت�سامن  دعوة  هو  التخ�سي�ش   وهذا 

 املجتمعي مع هذه الفئة و ت�سليط وتركيز االهتمام على حقوقهم

 يف العمل والتعليم والتنقل وتوفري اخلدمات ال�رشورية لهم

 وت�سهيل اأدوات واآليات احلياة بكرامة ور�سا دون اإنقا�ش

هذه باأهمية  املجتمعي  الوعي  ن�رش  اإىل  اإ�سافة  قدراتهم   من 

للم�ستقبل والتخطيط  التنمية  يف  وامل�ساركة  االإبداع  يف   الفئة 

الدمج املجتمع  يف  دجمهم  و�رشورة  معها  التعامل   وكيفية 

ب�سكل له  االإعداد  املبكرة ويتطلب  بالتهيئة  يبداأ  الذي   االأمثل 

ح�ساريا. وم�سلكا  ودينيًا  اأخالقيًا  واجبًا  ذلك  وميثل  جيد 

قدرات على  الرتكيز  يف  االحتفال  هذا  معاين  تتمحور   كما 

وحقوقهم واإمكاناتهم  االإعاقات  ذوي  من  الفئة  هذه   اأفراد 

 وتوفري الت�سهيالت لهم لتجاوز حمنة االإعاقة واحلمد لله اأن

 الواقع يبني لنا اأن هذه الفئة قد وجدت ومازالت جتد الرعاية

االأدوات الدويل من خالل اخرتاع  املجتمع   واالهتمام من 

 والو�سائل التي تعينهم على التغلب على اإعاقتهم وم�ساركتهم

كعامل برز  من  هوؤالء  من  اأن  وخا�سة  املجتمعية  التنمية   يف 

. االإبداعات  من  وغريها  ومو�سيقي  وكاتب  ومبتكر 

بفئة االهتمام  تاألو جهدًا يف  مل  التي  الدول  قطر من   ودولة 

 املعاقني ب�رشيا منذ �سنوات طويلة حيث هياأت لهم الو�سائل

من بداية  املجتمع  يف  واإدماجهم  حياتهم  يف  تعينهم   التي 

للدرا�سة املعاهد اخلارجية  اإىل  الطالب  البعثات من   اإر�سال 

دورهم يوؤدون  املواطنني  من  كوكبة  منها  تخرجت   والتي 

الدرا�سة وا�سل  من  ومنهم  وجه  اأكمل  على  املجتمع   يف 

افتتاح كان  ثم  ومن  الدكتوراه  درجة  اإىل  و�سل   حتى 

 معهد النور للمكفوفني ليحت�سن اأفراد تلك الفئة منذ املراحل

لهم التكنولوجية  االإمكانيات  كل  وتوفري  للتعليم   االأوىل 

 وذلك بدعم كبري من القيادة احلكيمة حل�رشة �ساحب ال�سمو

نا�رش بنت  موزة  ال�سيخة  �سمو  وقرينته  املفدى  البالد   اأمري 

االأخوات اإحدى  يتم تعيني  اأن  االأمر  الرائع يف   امل�سند ومن 

التحدي على  قدرتها  اأثبتت  للمعهد  مديرة  الفئة  هذه   من 

. الدكتوراه  درجة  على  ح�سلت  حتى  الدرا�سة   وموا�سلة 

 والبد من االإ�سادة يف هذا املجال باجلهود التى �ساهمت يف دمج

املختلفة التعليم  مراحل  يف  الب�رشية  االإعاقة  ذوي  من   عدد 

 واإبراز ق�ساياهم وطرحها على ب�ساط البحث ونقل وجهات

 نظر امل�سئوولني والقائمني عليها يف و�سائل االإعالم املختلفة.

للمكفوفني والثقايف  االجتماعي  قطر  مركز  لتاأ�سي�ش   وكان 

العمل الكبري يف  الدور  املر�سوم عام 1984م   طبقًا الأحكام 

و�سعاف املكفوفني  بني  االإن�سانية  العالقات  توثيق   على 

الو�سائل بكل  بينهم  الثقافة والتوعية   الب�رش واملجتمع ون�رش 

 املتاحة باالإ�سافة اإىل العمل على �سغل وقت فراغهم مما يعود

تواجههم. التي  وال�سعوبات  العقبات  وتذليل  بالنفع  عليهم 

دولتنا يف  الفئة  بهذه  االهتمام  نتائج  يف  القلب  ي�سعد  ومما 

النعيمي على رئا�سة جمل�ش  العزيزة ح�سول الدكتور خالد 

 اإدارة االحتاد العربي للمكفوفني وهو اأول كفيف قطري يح�سل
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اأ�رشية تنمية  م�ست�سار  ي�سغل حاليا وظيفة   ، الدكتوراه   على 

 مبكتب �سعادة وزير ال�سئون االجتماعية بعد اأن جتاوز حمنته

مع فقدان الب�رش  و موا�سلة العلم والتعلم يف قطر وخارجها .

 اإن الع�سا البي�ساء رغم اأهميتها للكفيف فهناك ع�سى كثرية

التي البداية مل�سوار كل كفيف مثال االأ�رشة  اأن تكون   ميكن 

اإب�ساره تنتبه للطفل منذ والدته وتهتم مبتابعة قوة  اأن   البد 

الثقة واإعطائه  واجتماعيا  ودرا�سيا  �سحيا  به  االهتمام  و   ، 

اإذا كان قدره  بالنف�ش ومتابعته واالإ�رشاف على كل اأموره 

اأقرانه وعدم اخلجل اإدماجه مع   اأن يكون كفيفا، وحماولة 

 من وجوده ، فكم من كفيف ظل يف �سجن اأبدي داخل البيت

 ال يخرج منه حتى ال يرى اأحدا وال يراه كائن من كان ،

 وظلت اأ�رشته تنفي وجوده  ، ويف املقابل هناك من االأ�رش

 من وجد طفلها الكفيف يف ح�سنها االأمان والرعاية واالهتمام

كان اأخ  من  وكم  الكبري  العلمية  الدرجات  اإىل  و�سل   حتى 

بذلك. ي�سهد  والواقع  كان  اأينما  يرافقه  الأخوه  بي�ساء            ع�سا 

  كما اأن املوؤ�س�سة التعليمية لها الدور الكبري يف اأن تكون الع�سا

املب�رشين مع  املدار�ش  يف  بدجمه  وذلك  للكفيف   البي�ساء 

يف ت�ساعده  التي  الو�سائل  وتوفري  االأن�سطة  يف   واإ�رشاكه 

 التح�سيل من و�سائل ت�ستخدم فيها طريقة برايل ، واأحدث

 الو�سائل التعليمية ، ومن واجب املوؤ�س�سات االجتماعية دعم

 هذا الكفيف وتوفري العمل املنا�سب له حتى يك�سب رزقه وحتى

 يكون م�ساركا فعاال يف التنمية ، ويجد نف�سه قادرا على االندماج

 مع املجتمع وتكوين اأ�رشة خا�سة به بجانب التوعية الدائمة

املختلفة االإعالم  و�سائل  خالل  من  املكفوفني  رعاية   باأهمية 

حتى نعطي هذه الفئة حقها املفرو�ش والواجب على املجتمع .
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د . أسامة ثابـــــــــــت اآللوسي
خبير قانوني أول / إدارة حقوق اإلنسان

وزارة الداخليـــة

)2 - 2(

)) النهج الوطني لمناهضة التعذيب ((

نتوا�سل يف هذا العدد من املجلة مع ما �سبق اأن عر�سنا له يف العدد ال�سابق ب�ساأن 

)) مناه�سة التعذيب (( حيث تناولنا جذور امل�ساألة ، وفكرة جترمي التعذيب يف ال�رشيعة االإ�سالمية واملعايري الدولية 

ملناه�سة التعذيب ، و�رشورة اإر�ساء ثقافة قانونية واجتماعية وتربوية واأمنية ملواجهة عموم اأ�سكال االإكراه البدين 

واملعنوي التي ينطوي عليها 

)) التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة القا�سية اأو املهينة اأو احلاطة بالكرامة (( .

�سبيل  وعلى   ، التعذيب  مناه�سة  يف  الوطني  للنهج  مكر�سًا  الدرا�سة  هذه  من  الثانية  احللقة  مو�سوع  �سيكون  حيث 

�سوء  على  امل�ساألة  �سنبحث   ، النهج  هذا  حول  الروؤية  اإي�ساح 

التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  يف  حتديدها  جرى  التي  االلتزامات 

الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب  من  وغريه 

 ، 1984م  عام  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  ال�سادرة 

اأو  اإجرائية  تدابري  عرب  االلتزامات  لهذه  الدولة  تنفيذ  ومدى 

اأو الوقاية و اأو املنع  اأو ق�سائية ، وعلى اأ�سعدة التجرمي  ت�رشيعية 

على وفق املحاور التالية :

التعذيب ..
من المنع إلى الوقاية
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التعذيب  جترمي   / الأول  املحور   -
: التفاقية  من   )  5  ،  4 املادتان   (

- و�سع امل�ساألة 
 : اجلنائية  الد�ستوروالت�رشيعات  يف 

قد  التعذيب  جترمي  باأن  القول  ميكن 
النظام  اإطار  يف  متميزة  مكانة  احتل 
القانوين القطري ، وال اأدل على ذلك 
الد�ستور  يف  امل�ساألة  هذه  معاجلة  من 
�سلم  يف  قانونية  وثيقة  اأرفع  يعد  الذي 
البناء القانوين الداخلي ، وذلك ب�رشيح 
ن�ش املادة ) 36 ( التي وردت بالقول

مكفولة  ال�سخ�سية  احلرية  اأن   ((
اأو  اإن�سان  على  القب�ش  يجوز  وال 
اأو  اإقامته  حتديد  اأو   ، تفتي�سه  اأو  حب�سه 
اإال  التنقل  اأو  االإقامة  يف  حريته  تقييد 
يعر�ش  وال   ، القانون  اأحكام  وفق 
للمعاملة  اأو  للتعذيب  اإن�سان  اأي 
التعذيب  ويعترب  بالكرامة  احلاطة 
.  )) القانون  عليها  يعاقب  جرمية 

اأ�سبغ حماية  اأن هذا الن�ش قد  ووا�سح 
بعدم  االأفراد  حق  على  د�ستورية 
تعزيزه  جرى   ، للتعذيب  التعر�ش 
بن�سو�ش تف�سيلية يف قانون العقوبات 
من   ، اجلنائية  االإجراءات  وقانون 
�ساأنها حظر واملعاقبة على ) التعذيب ( .

قانون  من   )  40  ( املادة  ن�سبت  فقد 
: االآتي  على  اجلنائية  االإجراءات 

)) ال يجوز القب�ش على اأي �سخ�ش اأو 
املخت�سة  ال�سلطات  من  باأمر  اإال  حب�سه 
 ، قانونًا  املقررة  االأحوال  ويف  بذلك 
كرامة  يحفظ  مبا  معاملته  جتب  كما 
اأو  بدنيًا  اإيذاءه  يجوز  وال  االإن�سان 
ال�سبط  ماأمور  على  ويجب   ، معنويًا 
يف  حقه  اإىل  املتهم  ينبه  اأن  الق�سائي 

ال�سمت ويف االت�سال مبن يرى (( .
املتعلق  اجلزء  �سمن  واندرجت  كما 
ا�ستعمال  واإ�ساءة   ( الوظيفة  با�ستغالل 
ال�سلطة ( يف قانون العقوبات ن�سو�ش 
يف  وذلك  التعذيب  جترم  �رشيحة 
 )  164  ( ولغاية   )  159  ( من  املواد 
. التخ�سي�ش  وجه  على  منها  نذكر 

بالقول  وردت  التي   )  159  ( املادة 
تتجاوز  ال  مدة  باحلب�ش  يعاقب   ((
خم�ش �سنوات كل موظف عام اإ�ستعمل 
متهم  مع  التهديد  اأو  القوة  اأو  التعذيب 
بذلك  اأمر  اأو   ، خبري  اأو  �ساهد  اأو 
اأو   ، بجرمية  االإعرتاف  على  حلمله 
ب�ساأنها  معلومات  اأو  باأقوال  االإدالء 
واإذا  االأمور  هذه  من  اأمر  لكتمان  اأو 
ترتب على فعل املوظف اإ�سابة املجني 
اجلاين  عوقب  م�ستدمية  بعاهة  عليه 
باحلب�ش مدة ال جتاوز ع�رش �سنوات .

الفعل  هذا  على  ترتب  واإذا   ((
اجلاين  عوقب   ، عليه  املجني  وفاة 
.  )) املوؤبد  احلب�ش  اأو  باالإعدام 
اللتان   )  161  ( و   )  160  ( واملادتان 
�سلطة  اإ�ستعمل  جرمتا كل موظف عام 
 ، االأفراد  باأحد  لالإ�رشار  وظيفته 
اأو  له  م�رشوعة  غري  منفعة  جللب  اأو 
اإ�ستعمل  عام  موظف  وكل   ، للغري 
تاأدية  اأثناء  �سخ�ش  اأي  مع  الق�سوة 

وظيفته ، اأو اأوجب عليه عماًل يف غري 
احلاالت التي يجيز فيها القانون ذلك .

االأفعال  هذه  ملعاقبة  القانون  حدد  وقد 
�سنوات  ثالث  تتجاوز  ال  مدة  احلب�ش 
التي ال تزيد على ع�رشة  ، وبالغرامة 
. العقوبتني  باأحدى  اأو  ريال  اآالف 

- الت�رضيع الع�سكري .. التعذيب 
- اإ�ساءة لإ�ستعمال ال�سلطة 

ي�رشف  ال  اأن  الطبيعي  من  كان 
بقانون  املتمثل  الع�سكري  الت�رشيع 
ل�سنة   )  13  ( رقم  الع�سكري  اخلدمة 
هذه  معاجلة  عن  النظر   ، 6002م 
امل�ساألة �سيما اأنه ي�سمل باإحكامه ) اأع�ساء 
مهام  ميار�سون  الذين   ) ال�رشطة  قوة 
ل�سبط  تت�سدى  التي  الق�سائي  ال�سبط 
يف  تندرج  مهام  وهي   ، اجلرمية 
قبيل  من  جزائية  اإجراءات  نطاقها 
واحتجاز  والتفتي�ش  القب�ش  اإلقاء 
االأولية  التحقيقات  واإجراء  االأ�سخا�ش 
احتماالت  فيها  تنه�ش  والتي   ، معهم 
 ، ال�سلطة  ا�ستعمال  واإ�ساءة  التع�سف 
من خمتلفة  باأ�سكال  تعبريها  جتد  حيث 

بينها ممار�سة ال�سدة ، اأو الق�سوة 
التي ال مربر لها مما ينال من كرامة 
االأ�سخا�ش الذين يقعون حتت طائلة 
هذه االإجراءات و لرمبا ي�سل االأمر 
اإىل حد اإيذاأءهم ج�سديًا ،   

على اأ�سا�ش هذا الفهم وتداركًا لهذه 
االحتماالت عالج القانون املذكور هذه 

امل�ساألة يف املادتني 72 و 73 منه .. 
فقد عدت املادة )72(و يف الفقرة )17( 
منها اأنه من بني االأفعال التي يحظر على 
ا�ستعمال  اإ�ساءة   (( بها  القيام  الع�سكري 
له ،  املخولة  ال�سلطات  اأو  ال�سالحيات 
اأو جتاوز حدود واجباته الوظيفية ((.

و ب�سمنها بداهة ، التعذيب و �رشوب 

مواكبة المعايير 

الدولية حول تحديد 

مفهوم

 ) التعذيب ( 
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بالكرامة  احلاطة  و  القا�سية  املعاملة 
باأنه ق�ست   )73( املادة  اأن  حني  يف 

تاأديبيًا كل ع�سكري يخالف   )) ي�ساءل 
املحظورات  اأحد  يرتكب  اأو  الواجبات 
اأو  املن�سو�ش عليها يف هذا القانون ،  
يخرج على مقت�سى الواجب يف اأعمال 
الوظيفة  اأو ي�سلك �سلوكًا اأو يظهر مبظهر 
الوظيفة  بكرامة  االإخالل  �ساأنه  من 
و ذلك مع عدم االإخالل باإقامة الدعوى 
 )).. االقت�ساء  عند  اجلنائية  و  املدنية 
الع�سكري  الت�رشيع  جاء  فقد  هكذا   و 
مت�سقًا مع الد�ستور ، و الت�رشيع اجلنائي 
. التعذيب  جترمي  مل�ساألة  معاجلتهما  يف 

امل�رشع ..
 مواكبة املعايري الدولية 

على  القطري  امل�رشوع  من  وحر�سًا 
مواكبة املعايري الدولية ملناه�سة التعذيب 
و  العام  هذا  منت�سف  يف  تدارك  مت   ،
مو�سوع   2010/6/8 بتاريخ  حتديدًا 
قبل  من  عليه  التاأكيد  جرى  لطاملا  مهم 
مناق�ستها  يف  التعذيب  مناه�سة  جلنة 
لتقارير دولة قطر فيما يخ�ش تنفيذ اأحكام 
 1984 لعام  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية 
يت�سمن  ان  ب�رشورة  املتعلق  هو  و 
الت�رشيع اجلنائي)تعريفًا دقيقًا للتعذيب( 
االتفاقية  يف  الوارد  التعريف  مبوازاة 
منها.  )21( املادة  يف  عليه  املن�سو�ش 

و على ذلك فقد جرى اإجناز حل ت�رشيعي 
لهذه امل�ساألة من خالل اإ�سدار القانون رقم 

)8( ل�سنة 2010 بتعديل اأحكام قانون 
العقوبات رقم 11 ل�سنة 2004 ذات 
ال�سلة ، حيث جرى مبوجب قانون 

التعديل اإ�سافة مادة جديدة اإىل قانون 
العقوبات برقم ) 159 مكررًا ( ورد 

ن�سها كاالآتي: 
تتجاوز  ال  مدة  باحلب�ش  يعاقب   ((

اأو  عام  موظف  كل  �سنوات  خم�ش 
الر�سمية  ب�سفته  يت�رشف  اآخر  �سخ�ش 
وافق  اأو  حر�ش  اأو  التعذيب  ا�ستعمل 
ما �سخ�ش  مع  عنه  �سكت  اأو   ، عليه 

اإ�سابة  التعذيب  على  ترتب  اإذ  و 
اجلاين  عوقب  م�ستدمية  بعاهة  املجني 
�سنوات  ع�رش  تتجاوز  ال  مدة  باحلب�ش 
و تكون عقوبة االإعدام اأو احلب�ش املوؤبد 
اإذا ترتب على التعذيب وفاة املجني عليه

اأو  اأمل  ينتج عنه  اأي عمل  تعذيبًا  يعد  و 
معنويًا  اأم  كان  ج�سديًا  �سديدين  معاناة 
الأغرا�ش  ما  ب�سخ�ش  عمدًا  يلحق 
على  غريه  من  اأو  منه  احل�سول 
اأو   ، اعرتاف  على  اأو  معلومات 
ي�ستبه يف  اأو  ارتكبه  معاقبته على عمل 
انه قد ارتكبه هو اأو �سخ�ش اآخر ، اأو 
�سخ�ش  اأي  اأو  هو  اإرغامه  اأو  تخويفه 
االأمل  هذا  مثل  يلحق  عندما  اأو   ، اآخر 
التمييز  على  يقوم  ل�سبب  العذاب  اأو 
االأمل  ذلك  ي�سمل  ال  و  نوعه  كان  اأيًا 
عقوبات  عن  فقط  النا�سئ  املعاناة  اأو 
 ، العقوبات  لهذه  املالزم  اأو  قانونية 
.)) لها  عر�سية  نتيجة  يكون  الذي  اأو 

اإ�سدار  دواعي  اإن  بالذكر  وجدير 
مت  قد   ، الذكر  اآنف  التعديل  قانون 
االإف�ساح عنها يف املادة الثالثة منه باأنه 
قطر  دولة  التزام  مع  ان�سجامًا  ياأتي   ((
ملناه�سة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  باأحكام 
املعاملة  �رشوب  من  غريه  و  التعذيب 
اأو  اإن�سانية  الال  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو 
دولة  وافقت  اأن  �سبق  التي  املهينة 
مبوجب  اإليها  االإن�سمام  على  قطر 
.  ))2001 ل�سنة   27 رقم  املر�سوم 
و ثمة مالحظة جند مالئمًا من طرحها 
مفادها اإن �سحايا التعذيب و غريه من 
املهينة  اأو  اإن�سانية  الال  املعاملة  �رشوب 

اإليهم يف معر�ش  ، قد جرت االإ�سارة 
الد�ستور  يف  �سواء  و  التعذيب  جترمي 
الت�رشيع  اأو   ، اجلنائية  الت�رشيعات  اأو 
الع�سكري بعبارات من قبيل )) االأفراد 
لي�سمل   ،  )) االإن�سان   ، االأ�سخا�ش   ،
باحلماية  امل�سمولني  االأ�سخا�ش  مفهوم 
وعموم   ، القانونية  اأو  الد�ستورية 
االأفراد  �سواء اأكانوا مواطنني اأو مقيمني 
، و ب�رشف النظر عن اأي اعتبار يقوم 
على العن�رش اأو اجلن�ش ، اأو الدين ، اأو 
اللون ، اأو الرثوة ، اأو الن�سب ، اأو اأي 
اعتبار اآخر ، مما يعني م�ساواة اجلميع 
يف اقرار الدولة حلقهم يف عدم التعر�ش 
للتعذيب . ملحور الثاين / منع التعذيب 
انطوت اتفاقية مناه�سة التعذيب يف هذا 
املجال على جملة من املعايري نوردها هنا 
الوطنية  اال�ستجابة  منها  كل  نـحـو  و 
 . اإجرائية  اأو  ت�رشيعية  اأكانت  �سواء  و 
بالظروف  التذرع  عدم   -1
1/2 م  للتعذيب  كمربر  اال�ستثنائية 

ال�سابق  الد�ستور  كفلت املادة )36( من 
قيود  دون  مطلقة  حماية  اإليها  االإ�سارة 
التعر�ش  عدم  يف  االأفراد  حق  على 
املبادئ  يندرج �سمن  للتعذيب ، حيث 
يجري  مطلقًا  جاء  وما  القانونية 
�سواء  و  قيود  دومنا  و  اإطالقه  على 
باحلرب  تهديد  اأو  حرب  بحالة  متثلت 
االأو�ساع  يف  ا�سطرابات  اأو   ،
الطوارئ.  اأي من حاالت  الداخليةاأو 
املنتزعة  املعلومات  بطالن   -2
م/10 التعذيب  وطئة  حتت 

االإجراءات  قانون  يف  الن�ش  جرى 
اجلنائية يف املادة )232( منه ، على عدم

املنتزعة  باالعرتافات  االعتداد 
و   ، التعذيب  بفعل  املتهمني  من 
: كاالآتي  املادة  هذه  ن�ش  جاء 
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)) يحكم القا�سي يف الدعوى ح�سب 
العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته 

و مع ذلك ال يجوز اأن يبني حكمه 
على اأي دليل مل يطرح اأمامه يف 

اجلل�سة اأو مت التو�سل اإليه بطريق غري 
م�رشوع ، و كل قول يثبت انه �سدر 

عن احد املتهمني اأو ال�سهود 
و حتت وطاأة االإكراه اأو التهديد ال 

يعول عليه ((.
3- عدم جواز ت�سليم اأو طرد اأي �سخ�ش 
اإىل دولة اأخرى اأذا قامت اأ�سباب جدية 
تدفع اإىل االعتقاد باأنه �سيكون يف خطر 
)م2/1/3( الدولة  هذه  يف  التعذيب 

مت معاجلة هذه امل�ساألة يف املادة )410( 
اجلنائية  االإجراءات  قانون  من 
يجوز  ال  التي  احلاالت  حددت  التي 
يف  ورد  ما  ب�سمنها  و  فيها  الت�سليم 
: التي وردت كاالآتي  الفقرة )4( منها 

لالعتقاد  جدية  اأ�سباب  قامت  اإذا   (  
حماكمة  بهدف  قدم  الت�سليم  طلب  باأن 
تتعلق  العتبارات  ال�سخ�ش  معاقبة  اأو 
اأو  اجلن�سية  اأو  الدين  اأو  بالعن�رش 
من  يكون  اأن  اأو   ، ال�سيا�سي  الراأي 
ت�سوئ  االعتبارات  هذه  توفر  �ساأن 
) ت�سليمه  املطلوب  ال�سخ�ش  مركز 

بالظروف  التذرع  عدم   -4
حاالت  من  اأي  اأو  اال�ستثنائية 
)م1/2( للتعذيب  كمربر  الطوارئ 
اإن ما ورد يف املادة )36( ب�ساأن حظر 

التعذيب اأو املعاملة احلاطة بالكرامة 
، قد اأحاط مبداأ ) جترمي التعذيب ( 

، بحماية د�ستورية جتعله حم�سنًا 
يف مواجهة اأي ت�رشف من �ساأنه 

االنتقا�ش اأو االإلغاء اأو التعليق ، قد 
تقدم عليه اأي من �سلطات الدولة و 

�سواء اأكانت ت�رشيعية ، اأو ق�سائية ، 

اأو تنفيذية .  
5-اإعمال مبداأ الرقابة على قواعد 
االإ�ستجواب اأو التحقيق و اأو�ساع 

االأ�سخا�ش املحتجزين و امل�سجونني 
)م/10( .

تفاديًا حلدوث حاالت اإ�ساءة ا�ستعمال 
ال�سلطة يف مواجهة املحتجزين و 

امل�سجونني و ب�سمنها  ) التعذيب و 
املعاملة احلاطة بالكرامة ( فقد كفل 

امل�رشع معاجلات جادة لهذه احلاالت 
من خالل قانون النيابة العامة ، و 

قانون االإجراءات اجلنائية ، و قانون 
تنظيم املوؤ�س�سات العقابية ،

 و على النحو املبني يف الآتي : 
ل�سنة   10 رقم  العامة  النيابة  قانون 
2002 : و قد منح النيابة العامة احلق 
�سكاوى  تلقي  و  ال�سجون  تفتي�ش  يف 
امل�سجونني حيث تنظم املادة )6/7( منه 
�سلطة النيابة العامة يف ) الرقابة بالتن�سيق 
الدور  على   ، املخت�سة  اجلهات  مع 
املخ�س�سة لالأحداث و على ال�سجون و 
اأماكن احلب�ش و ذلك بعمل  غريها من 
زيارات دورية و مفاجاأة لها لالطالع 
على دفاترها و اأوامر القب�ش و احلب�ش 
التحقيق  و  املحبو�سني  �سكاوى  تلقي  و 
فيها ، و اتخاذ ما تراه منا�سبًا ب�ساأنها (.

 قانون الإجراءات اجلنائية :
احلق  العامة  النيابة  بدوره  منح  قد  و   
للحب�ش  املخ�س�سة  االأماكن  دخول  يف 
وردت  التي   )365( املادة  لن�ش  وفقًا 
حق  العامة  النيابة  الأع�ساء   ( بالقول 
للحب�ش  املخ�س�سة  االأماكن  دخول 
اخت�سا�ساتها  دائرة  يف  الكائنة 
للتاأكد من عدم وجود حمبو�ش  و ذلك 

يطلعوا  اأن  لهم  و  قانونية  غري  ب�سفة 
على ال�سجالت و على اأوامر القب�ش و 
ياأخذوا �سورًا منها وان  اأن  و  احلب�ش 
منه  ي�سمعوا  و  حمبو�ش  باأي  يت�سلوا 
اأي �سكوى يريد اأن يبديها لهم و يجب 
حل�سولهم  م�ساعدة  كل  لهم  تقدم  اأن 
.) يطلبونها  التي  املعلومات  على 

قانون  كفل  فقد  ذلك  عن  ف�ساًل  و 
االإجراءات اجلنائية للنيابة العامة احلق 
هو  و   ، املحبو�سني  �سكاوي  قبول  يف 
املادة )396(  الن�ش عليه يف  ما جري 
بالقول )) لكل حمبو�ش يف اأحد االأماكن 
املخ�س�سة للحب�ش اأن يقدم يف اأي وقت 
اأو  كتابية  �سكوى  اإدارتها  على  للقائم 
�سفهية و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة 
بعد اإثباتها يف �سجل يعد لذلك ، و على 
القائم على اإدارة املكان قبولها و تبليغها 
يف احلال اإىل النيابة العامة ، و لكل من 
علم بوجود حمبو�ش ب�سفة غري قانونية 
للحب�ش  خم�س�ش  غري  مكان  يف  اأو   ،
العامة ،  النيابة  اأع�ساء  اأحد  اأن يخطر 
و عليه مبجرد علمه اأن ينتقل فورًا اإىل 
املحبو�ش ب�سفة غري  به  املوجود  املكان 

قانونية و يحرر حم�رشًا بذلك (( . 
: العقابية  املوؤ�س�سات  تنظيم  قانون 
 منح القانون رقم )3( ل�سنة 2009 ب�ساأن

تفاعل ايجابي مع  

توصيات لجنة 

مناهضة التعذيب .
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تنظيم املوؤ�س�سات العقابية و االإ�سالحية  و 
يف املادة )23( منه اأع�ساء النيابة العامة 
النيابة  ) الأع�ساء  بالقول   التفتي�ش  حق 
العامة حق دخول املوؤ�س�سات يف دوائر 
اخت�سا�ساتهم ، و ذلك للتاأكد من عدم 
وجود اأي حمبو�ش ب�سفة غري قانونية، 
و لهم اأن يطلعوا على ال�سجالت و على 
ياأخذوا  اأن  و  احلب�ش  و  القب�ش  اأوامر 
�سورًا منها ،واأن يت�سلوا باأي حمبو�ش 
و ي�سمعوا منه اأي �سكوى يريد اأن يبديها 
ذات  من   10/13 للمادة  ووفقًا 
اخت�سا�سات  �سمن  من  فاإن  القانون 
الدوري  التفتي�ش  ال�سجن  �سابط 
و  االأمن  �رشوط  ا�ستيفاء  من  للتحقق 
املوؤ�س�سة(. داخل  النظافة  و  ال�سحة 

جدير بالذكر اإن هذه ال�سالحيات التي 
اقرها القانون الأع�ساء النيابة العامة و 
ل�سابط ال�سجن اإمنا ت�سكل تدابري وقائية 
ت�سكل نوعًا من ال�سمانات التي من �ساأنها 
منع وقوع اأفعال التعذيب و غريه من 
اأفعال �سوء املعاملة يف اأماكن االحتجاز 
. االإ�سالحية  و  العقابية  املوؤ�س�سات  و 

اإدارة حقوق الإن�سان و اللجنة 
الوطنية حلقوق الإن�سان ...

اآلية رقابة وقائية 
اإدارة  اأن  اإىل  االإ�سارة  املالئم  من 
قرار  اإىل  ا�ستنادًا  و  االإن�سان  حقوق 
املادة   2005 ل�سنة   )26( رقم  اإن�سائها 
2/2 منه متار�ش اخت�سا�سًا مهمًا مفاده

 ) زيارة املوؤ�س�سات العقابية و االإ�سالحية 
يف  االحتجاز  اأماكن  و   ، االإبعاد  و 
مدى  على  للوقوف  االأمنية  االإدارات 
التزامهم بالقوانني و اللوائح املعمول بها 
يف الدولة و عدم انتهاك حقوق االإن�سان 
.) للوزير  دورية  تقارير  ورفع   ،

تنظيم  و  االخت�سا�ش  لهذا  اإعماال  و 
اآلية  االإدارة  اأر�ست  فقد  ممار�سته 
لر�سد و تقومي اأو�ساع حقوق االإن�سان 
االإ�سالحية و  العقابية و  املوؤ�س�سات  يف 
اأماكن االحتجاز يف  االإبعاد ، و  حجز 
العمل  جرى  قد  و  االأمنية  االإدارات 
حلد  و   2006 عام  منذ  االآلية  بهذه 
من  تفتي�ش  فرق  تتوىل  حيث  االآن 
االإدارة بزيارات مفاجئة لهذه االأماكن 
جملة  تت�سمن  ا�ستمارة  وفق  على 
عليها  االإجابة  تكفل  التي  االأ�سئلة  من 
متكني االإدارة من الوقوف على مدى 
الدولية  باملعايري  االإدارات  هذه  التزام 
و   ، املحتجزين  و  امل�سجونني  حلقوق 
للتعذيب  التعر�ش  بعدم  حقهم  ب�سمنها 
و�سوء املعاملة ، ذلك ف�ساًل عما تتيحه 
من  التفتي�ش  لفرق  امليدانية  امل�ساهدات 
�سبط و ر�سد املخالفات اإن وجدت .
حلقوق  الوطنية  اللجنة  تتوىل  كما 
االإن�سان ويف اإطار اخت�سا�سها الرقابي 
لالطمئنان على اأو�ساع حقوق االإن�سان 
و  ال�سجن  الأماكن  مماثلة  بزيارات 
. املذكورة  االإدارات  يف  االحتجاز 

الدولية  للجنة  اأتيح  اإنه  بالذكر  جدير 
من  العديد  حتقق  اأن  االأحمر  لل�سليب 
و  العقابية  املوؤ�س�سات  اإىل  الزيارات 
االإ�سالحية منذ عدة �سنوات و حلد االآن 
مبنتهي  معها  التعامل  جرى  حيث   ،
انطباعها  كان  و  التعاون  و  ال�سفافية 
هذه  االإن�سان يف  اأو�ساع حقوق  حول 
املوؤ�س�سات ايجابيًا ، االأمر الذي ين�سجم 
الربوتوكول  لدواعي  ي�ستجيب  و  مع 
مناه�سة  باتفاقية  امللحق  االختياري 
الدورة  يف  اعتماده  مت  الذي  التعذيب 
املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية   )27(
ديباجته  يف  اأ�سري  حيث   2002 عام 

) باأن حماية االأ�سخا�ش املحرومني من 
التعذيب ميكن تعزيزها  حريتهم ، من 
بو�سائل غري ق�سائية ذات طابع وقائي ، 
و لذا فاإن الربوتوكول يهدف اإىل اإن�ساء 
نظام قوامه زيارات منتظمة ت�سطلع بها 
هيئات دولية و وطنية م�ستقلة لالأماكن 
التي يحرم فيها االأ�سخا�ش من حريتهم 
من  غريه  و  التعذيب  منع  بغية  ذلك  و 
القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب 
بالكرامة (. اأو احلاطة  اإن�سانية  اإلال  اأو 
- املحور الثالث / متكني ال�سحايا من 
التظلم و اإن�سافهم )م/13( من التفاقية :

اأقر الد�ستور القطري يف املادة )135( 
منه احلق يف اللجوء اإىل الق�ساء بالقول 
مكفول  و  م�سون  حق  التقا�سي   (
للنا�ش كافة ، ويبني القانون اإجراءات 
احلق(. هذا  ممار�سة  اأو�ساع  و 

و من خالل قراءة هذا الن�ش يت�سح اإن 
املخاطبني به هم ) النا�ش كافة ( بعبارة 
اأخرى عموم االأفراد القاطنني يف اإقليم 
الدولة و �سواء اأكانوا مواطنني اأو مقيمني 
اأ�سا�ش . اأي  و دومنا متييز يقوم على 
اجلنائية  االإجراءات  قانون  يبني  و 
اإقامة  طرق   2004 ل�سنة   )23( رقم 
ذلك   ، �رشوطها  و  اجلنائية  الدعوى 
ف�ساًل عن جملة من ال�سمانات القانونية 
الدعوى اجلنائية كافة ، و  يف مراحل 
ب�سمنها احلق يف عدم التعر�ش للتعذيب 
اال�ستعانة و   ، النف�ش  عن  الدفاع  و 

يف  احلق  و   ، مرتجم  اأو  مبحام 
 . غريها  و  عادلة  و  علنية  حماكمة 
على  الد�ستور  اإقرار  يقت�رش  مل  و 
اأقر  اإمنا  الق�سائية و  و�سائل االنت�ساف 
و  القانونية  االنت�ساف  و�سائل  اأي�سًا 
االإدارية اأمام جهات خمتلفة يف الدولة 
املادة)46(  ن�ش  وفق  على  ذلك  و 
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فرد  لكل   (( كاالآتي  وردت  التي 
)) العامة  ال�سلطات  خماطبة  يف  احلق 
االأفراد عموم  متكني  جرى  لقد  و 

تقدمي  من   ،  ) مقيمني  اأو  مواطنني   (  
يف  عديدة  جهات  اأمام  ال�سكاوى 
،  ) العمل  اإدارة   ( ب�سمنها  الدولة 

 ) االإن�سان  الوطنية حلقوق  اللجنة  و   (  
و ) اإدارة حقوق االإن�سان بوزارة 

الداخلية ( 
حلقوق  الوطنية  اللجنة  يخ�ش  فيما  و 
 38 رقم  اإن�ساءها  قانون  فاإن  االإن�سان 
ل�سنة 2002 قد منح يف املادة 3/2 منه 
التجاوزات  يف  النظر  �سلطة  اللجنة 
ال�سبل  اقرتاح  و  االإن�سان  حقوق  على 
 . وقوعها  تفادي  و  ملعاجلتها  الكفيلة 
القانون  فاإن  االإن�سان  اإدارة حقوق  اأما 
بني  من  جعل   2005 ل�سنة   26 رقم 
)م/2/2( االإدارة  اخت�سا�سات 

ال�سكاوى  بحث  و  درا�سة  و  تلقي   ((  
التي ترد اإىل وزارة الداخلية �سواء من 
االأ�سخا�ش اأو عن طريق اللجنة الوطنية 
اأ�سبابها  يف  التحقيق  و  االإن�سان  حلقوق 
.)) للوزير  ب�ساأنها  التو�سية  رفع  و 

م�سفوفة اإر�سادات يف جمال تقدمي 
ال�سكاوى 

م�سفوفة  اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  جتدر 
يف  اإعدادها  مت  توجيهات  و  اإر�سادات 
الوطنية  اللجنة  بني  ما  ال�رشاكة  اإطار 
حقوق  اإدارة  و  االإن�سان  حلقوق 
�ساأنها  من  الداخلية  بوزارة  االإن�سان 
باالأ�سول  امللتم�سني  و  امل�ستكني  تب�سري 
االإجرائية  و  القانونية  القواعد  و 
من   ، ال�سكوى  تقدمي  يف  ال�سحيحة 
باب التي�سري و اختزال اجلهد و تخفيف 
االأعباء على اأ�سحاب ال�ساأن و اجلهات 
املعنية يف اللجنة و االإدارة ، و كل ذلك 

بهدف الو�سول اإىل املعاجلات القانونية 
جميع  حقوق  ت�سمن  التي  ال�سليمة 
االأطراف ) امل�ستكي ، امل�سكو منه ، و 
ال�سالح العام ( ، علمًا ان هذه امل�سفوفة 

على و�سك اإقرارها و اإعالنها . 
املحور الرابع / تعوي�ض ال�سحايا و 

اإعادة تاأهيلهم/ م 14 من التفاقية  
تعوي�ض ال�سحايا

خالل  من  امل�ساألة  هذه  معاجلة  جرى 
االإجراءات  قانون  من   )19( املادة 
كاالآتي  ن�سها  جاء  التي  اجلنائية 
مبا�رش  �سخ�سي  �رشر  حلقه  من   ((
املدنية  اإن يدعي باحلقوق  من اجلرمية 
اأو  التحقيق  مبا�رشة  اأثناء  املتهم  قبل 
الدعوى  تنظر  التي  املحكمة  اأمام 
 .)) عليها  كانت  حالة  اأي  يف  اجلنائية 
و اإذ ينطبق مبداأ التعوي�ش ل�سالح املجني 
عليهم ) ال�سحايا ( يف عموم اجلرائم كما 
يفهم من ن�ش املادة املذكورة فاإنه ي�سمل 
و  املح�سو�ش  املادي  بنوعيه  ال�رشر 
ثالثًا  ي�سمل طرفًا  االأدبي، كما  ال�رشر 
يت�رشر بنحو غري مبا�رش من اجلرمية 
املرتكبة ، و هو ما ين�سحب على �سحايا 
يق�سي  القائم  فالقانون   ، التعذيب 
و للتعذيب  يتعر�ش  من  كل  باإحالة 

ي�سبب له عجزًا اإىل جلنة فنية لتقدير ن�سبة 
العجز و من ثم تقدير التعوي�ش املنا�سب .

املدين  القانون  فاإن  ال�سياق  هذا  يف  و   
يف  ين�ش  الذي   2004 ل�سنة   22 رقم 
العامة  القاعدة  على  منه   )199( املادة 
بالقول املو�سوع  هذا  تعالج  التي 

للغري  �رشرًا  �سبب  خطاأ  كل  اإن   ((  
ي�سري   ،  )) التعوي�ش  ارتكبه  من  يلزم 
اإىل حقيقة اإمكان التعوي�ش عن ال�رشر 
التعوي�ش  �سمول  على  و  االأدبي 
من   202 املادة  بن�ش  الثالث  للطرف 

 : كاالآتي  وردت  التي  القانون  ذات 
العمل  على  التعوي�ش  ي�سمل   -1   ((
اأدبيًا  كان  لو  و  ال�رشر  امل�رشوع  غري 
احلكم  يجوز  ال  ذلك  مع  و   -2
عن  النا�سئ  ال�رشر  على  بالتعوي�ش 
االأقارب  و    لالأزواج  اإال  الوفاة 
ي�سيبهم  عما  الثانية  الدرجة  من 
.)) امل�ساب  موت  جراء  اأمل  من 

اإعادة تاأهيل ال�سحايا 

باأداء  الطبية  حمد  موؤ�س�سة  تتكفل 
التعذيب  �سحايا  تاأهيل  اإعادة  خدمات 
) مقيمني  و  مواطنني   ( االأفراد  لعموم 

خالل  من  ذلك  و   ، متييز  دومنا  و   
يوؤدي  الغر�ش  لهذا  متخ�س�ش  ق�سم 
جمانًا.  اخلدمة  من  النمط  هذا 
ال�سحة  وزارة  اأن  بالذكر  جدير 
�ساملة  اإ�سرتاتيجية  �سمن  معنية 
يف  بها  املعمول  القوانني  مبراجعة 
املعايري  مع  يتوافق  مبا  الطبي  احلقل 
ب�سمن  و   ، االإن�سان  حلقوق  الدولية 
للتعذيب  التعر�ش  عدم  يف  احلق  ذلك 
الإن�ساء  ال�سعي  و  املهينة  املعاملة  و 
تاأهيل  الإعادة  م�ستقل  و  منف�سل  نظام 
االأ�سخا�ش الذين يتعر�سون للتعذيب . 
ويف خطوة مهمة على هذا ال�سعيد فقد 
وقت  يف  الطبية  حمد  موؤ�س�سة  اأهابت 

حماية قانونية و 

مؤسسية لحق عدم 

التعرض للتعذيب .
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�سابق عامليها و مقدمي الرعاية ال�سحية 
ب�رشورة اإبالغ روؤ�سائهم و ال�سلطات 
املخت�سة عن كل ما يتبني الأي منهم لدى 
الك�سف على اأي مري�ش اأو م�ساب اإنه 
قا�سية  ملعاملة  اأو  لتعذيب  اآثارًا  يحمل 
اإىل  ي�سار  كي  مهينة  اأو  اإن�سانية  ال  اأو 
اتخاذ االإجراءات الكفيلة بك�سف الفاعل 
للموؤ�س�سة  داخلي  تعميم   (( معاقبته  و 
بعددها  ال�رشق  جريدة  يف  ن�رشه  مت 
6795 ال�سادر بتاريخ 23 يناير (( . 
فاإنه يغدو مالئمًا  و يف هذا اخل�سو�ش 
االإ�سارة اإىل اخلدمات التي تقدمها الدار 
االإن�سانية  الرعاية  و  لالإيواء  القطرية 
التي مت اإن�ساءها يف عام  2004  و بداأت 
ذلك يف  و   ، �سبتمرب 2005  العمل يف 
جمال حماية �سحايا االجتار بالب�رش من 
ن�ساء و اأطفال الذين يقعون حتت وطئة 
اجل�سدي  العنف  من  خمتلفة  اأ�سكال 
قبل  من  النف�سي  القهر  و  املعنوي  و 
املتجرين بهم ، حيث جتد هذه احلماية 
�سورتها من خالل برامج امل�ساعدة و 
�سعيد  على  املتكاملة  و  ال�ساملة  الدعم 
و  النف�سية  و  الطبية  اخلدمات  تقدمي 
الرعاية  و  املاأوى  توفري  و  القانونية 
االجتماعية و الدعم اللغوي و الرتجمة 

بهدف تي�سري التوا�سل مع ال�سحايا. 

املحور اخلام�ض/ بناء ثقافة 
مناه�سة للتعذيب / م 10 من التفاقية

�سعت دولة قطر اإىل حت�سني املوظفني 
املكلفني باإنفاذ القانون و اإقامة العدل و 
تكون  التي  العموميني  املوظفني  عموم 
باحتجاز  �سلة  ذات  عملهم  طبيعة 
اأو  �سجنهم  اأو  اعتقالهم  اأو  االأفراد 
ا�ستجوابهم اأو معاملتهم ، من ممار�سة 
التعذيب اأو اأي �سكل من اأ�سكال املعاملة 

 . بالكرامة  احلاطة  اأو  اإن�سانية  اإلال 
ويف هذا اخل�سو�ش فاإنه جتدر االإ�سارة 
حلقوق  الوطنية  اللجنة  جهود  اإىل 
االإن�سان  حقوق  اإدارة  و   ، االإن�سان 
بوزارة الداخلية ، و مركز الدرا�سات 
 . العدل  بوزارة  الق�سائية  و  القانونية 
حلقوق  الوطنية  اللجنة  يخ�ش  فيما  و 
املو�سوع  هذا  اأولت  فقد  االإن�سان 
اتفاقية  ت�سمني  خالل  من  اهتمامها 
يف   1984 لعام  التعذيب  مناه�سة 
اإىل  التدريبية  الور�ش  من  العديد 
املتخ�س�سة  العلمية  الندوات  جانب 
املكلفني  للموظفني  اأقامتها  التي 
جهات  مع  بالتن�سيق  القانون  باإنفاذ 
: ب�سمنها  دولية  و  اإقليمية  و  حملية 

اآليات  حول  تدريبية  دورة 
جلنة  ذلك  يف  مبا  املتحدة  االأمم 
من  الفرتة  يف  التعذيب  مناه�سة 
.  2004/8/6 حتى   2004/7/26
حقوق  مفهوم   ( حول  نقا�سية  حلقة 
التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  و  االإن�سان 
تدريب  معهد  مع  (بالتن�سيق 
.2005/2/27 بتاريخ  ال�رشطة 

للعاملني  االأوىل  التدريبية  الور�سة 
الفرتة  خالل  القانون  اإنفاذ  على 
.  2007 11اإىل15مار�ش  من 

حماية   (( بعنوان  التدريبية  الور�سة 
املحرومني  االأ�سخا�ش  و  ال�سجناء 
جمعية  مع  بالتعاون  حريتهم  من 
خالل  بجنيف  التعذيب  مناه�سة 
.  2010 اأكتوبر   4 و   3 يومي 

 و فيما يتعلق باإدارة حقوق االإن�سان فقد 
اإىل   2005 عام  تاأ�سي�سها  منذ  و  �سعت 
اعتماد نهج مدرو�ش يف التوعية مبفاهيم 
مناه�سة التعذيب يف اإطار العمل االأمني 
و على االأخ�ش ما تعلق منه باإجراءات 

خطتها  �سمن  ذلك  و  اجلنائية  العدالة 
�سواء  و  االإن�سان  حقوق  ثقافة  ن�رش  يف 
حول  العامة  املحا�رشات  خالل  من 
كادر  يلقيها  التي  االإن�سان(  حقوق   (
الربامج  عموم  يف  املخت�ش  االإدارة 
تدريب  معهد  يف  املقامة  التدريبية 
التدريبية  الور�ش  ت�سمني  اأو  ال�رشطة 
املعايري  حول  اإقامتها  التي  النوعية 
الدولية حلقوق امل�سجونني و املحتجزين 
االأمني  العمل  يف  االإن�سان  حقوق  و   ،
مادة   ، االإن�ساين  الدويل  القانون  و   ،
م�ستقلة حول اتفاقية مناه�سة التعذيب. 
تدريبية  ور�سة  اإقامة  عن  ناهيك 
حقوق  مكتب  مع  بالتن�سيق  متخ�س�سة 
و   ، اخلارجية  بوزارة  االإن�سان 
االإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سية 
و  الدولية  للمعايري  بالكامل  كر�ست 
الوطنية ملناه�سة التعذيب خالل الفرتة 
للموظفني   2009/4/15-12 من 
 ، �سباط   ( القانون  باإنفاذ  املكلفني 
يف  يعملون  الذين   ) اأطباء   ، باحثات 
اإدارة املوؤ�س�سات العقابية و االإ�سالحية 
اإدارة  و   ، االأمنية  االإدارات  و   ،
حقوق االإن�سان ، هذا بجانب م�ساركني 
 . العامة  النيابة  و  ال�سحة  وزارة  من 
وقد ا�ستمل منهاج الور�سة على حزمة 
احلق   (( اأبرزها  من  املو�سوعات  من 
يف ال�سالمة اجل�سدية و حظر التعذيب يف 
ال�رشيعة االإ�سالمية ، مناه�سة التعذيب 
 ، االإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  يف 
القطري  الت�رشيع  التعذيب يف  مناه�سة 
و االأدوات الت�رشيعية اخلا�سة بوزارة 
و  الدولية  احلماية  اآليات   ، الداخلية 
االإن�سان  حقوق  حماية  ب�ساأن  الوطنية 
العواقب   ، للتعذيب  التعر�ش  يف عدم 
القانونية التي ترتتب على انتهاك احلق 
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قبل  من  للتعذيب  التعر�ش  عدم  يف 
 .  )) القانون   باإنفاذ  املكلفني  املوظفني 
يف  امل�ساركني  تزويد  بجانب  هذا 
املهارات  و  باخلربات  الور�سة 
االأ�سخا�ش مع  التعامل  يف 

 ، الق�سائي  ال�سبط  اإجراءات  حمل 
الكرامة  احرتام  و  القانون  وفق  على 
احلقائق  عن  الك�سف  و   ، االإن�سانية 
اجلنائية ا�ستنادًا للمعايري العلمية احلديثة.  
اإدارة  فاإن  اآخر  جانب  من  و 
هذه  �سملت  قد  االإن�سان  حقوق 
اأوردت  حني  بعنايتها  امل�ساألة 
) احلق يف عد التعر�ش للتعذيب ( �سمن 
و  امل�سجونني  حلقوق  الدولية  املعايري 
دلياًل  ب�ساأنها  اأعدت  التي   ، املحتجزين 
اأع�ساء  على  تعميمه  جرى  مف�ساًل 
منت�سبي  ب�سمنهم  كافة  ال�رشطة  قوة 
اإدارة املوؤ�س�سات العقابية و االإ�سالحية 
و  البحث  اإدارة  يف  االأبعاد  حجز  و 
العديد  على  مرجعيته  تقوم   ، املتابعة 
االإن�سان  حلقوق  الدولية  الوثائق  من 
القواعد   ( مقدمتها  يف  و  ال�سلة  ذات 
النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 1955 
املوظفني  �سلوك  قواعد  مدونه  و   ،
املكلفني باإنفاذ القانون لعام 1979 ، و 
اتفاقية مناه�سة التعذيب لعام 1979 .

و بخ�سو�ش مركز الدرا�سات القانونية 
و الق�سائية فقد ح�ست هذه امل�ساألة بعنايته 
حيث جرت االإ�سارة اإىل مفاهيم مناه�سة 
التعذيب يف اإطار  االإجراءات اجلنائية 
يف عموم الربامج التدريبية التي يقيمها 
للباحثني القانونيني و ماأموري ال�سبط 
باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  و   ، الق�سائي 
التدريبيتني  الور�ستني  يف  و  القانون 
يف  ال�رشطة  ل�سباط  اأقامهما  اللتني 
دي�سمرب من عام 2005 ، و فرباير من 

كامل  �سهر  مدى  على  و   2006 عام 
االإن�سان. حقوق  جمال  يف  منهما  لكل 
الت�سديق على االتفاقية .. مغزى واثر

مناه�سة  اتفاقية  على  الت�سديق  مت 
املعاملة  �رشوب  من  غريه  و  التعذيب 
اأو  اإن�سانية  الال  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو 
ل�سنة  رقم 27  املر�سوم  املهينة مبوجب 
 68 املادة  بحكم  ربطًا  و   ،  2001
باأن  �رشاحة  يفيد  الذي  الد�ستور  من 
قوة  لها  يكون  االتفاقيات  و  املعاهدات 
ن�رشها  و  عليها  الت�سديق  بعد  القانون 
يف اجلريدة الر�سمية ، عليه فاإن اأحكام 
هذه االتفاقية قد اأ�سحت �سارية املفعول 
يف مواجهة االإدارة و الق�ساء و امل�رشع 
ال�سلطات  عموم  اأخرى  بعبارة   ،
د�ستوري  غطاء  ثمة  و   ، الدولة  يف 
هذه اأحكام  على  احلماية  ي�سفي 
من   )6( املادة  يف  جاء  مبا  االتفاقية   
بالقول ن�سها  ورد  التي  الد�ستور 

 )) حترتم الدولة املواثيق و العهود الدولية 
، و تعمل على تنفيذ كافة االتفاقيات و 
العهود الدولية التي تكون طرفًا فيها (( 
و هكذا فاإن الت�سديق على هذه االتفاقية 
على  اإليه  ينظر  ال  قطر  دولة  قبل  من 
هو  ما  بقدر  بحت  �سكلي  اإجراء  اإنه 
تعبريه  يف  الداللة  بالغ  �سيادي  اإجراء 
�سيا�سية تتجه �سوب تطبيق  اإرادة  عن 
اأحكام االتفاقية مب�سداقية عالية وجدت 
للجهات  االإيجابي  التفاعل  يف  تعبريها 
وزارة  فيها  مبا  الدولة  يف  املعنية 
الداخلية ، و وزارة العدل ، و النيابة 
 ، للق�ساء  االأعلى  املجل�ش  و   ، العامة 
و  االإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  و 
مناه�سة  جلنة  تو�سيات  مع  غريها 
العديد  ثمنت  التي   ، االأممية  التعذيب 
يف  االإيجابية  و  البناءة  اجلوانب  من 

الت�رشيعية  االأ�سعدة  على  الدولة  عمل 
باجتاه  املوؤ�س�سية  و   ، االإجرائية  و   ،
التعذيب. مناه�سة  اتفاقية  احكام  تنفيذ 

املراجع
االإن�سان حلقوق  الدولية  الوثائق 

من  غري  و  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية 
اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب 
الال اإن�سانية اأو املهينة ال�سادر عن اجلمعية 
1984م. عام  املتحدة  لالأمم  العامة 
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية 
مناه�سة التعذيب و غريه من �رشوب 
الال  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة 
ال�سادر عن اجلمعية  املهينة  اأو  اإن�سانية 
.2002 ل�سنة   27 دورتها  يف  العامة 

الوثائق القانونية الوطنية
الد�ستور الدائم .

قانون العقوبات رقم )11( ل�سنة 
2004م.

قانون االإجراءات اجلنائية رقم )23( 
ل�سنة 2004 م.

القانون املدين رقم )22 ( ل�سنة 
.2004

قانون اخلدمة الع�سكرية رقم )31( 
ل�سنة 2006 .

قانون رقم )8( ل�سنة 2010 بتعديل 
اأحكام قانون العقوبات .

وثائق خا�سة 
تقرير دولة قطر الدوري االأول حول 

تنفيذ اتفاقية مناه�سة التعذيب و غريه 
من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 

اأو اإلال اإن�سانية اأو املهينة لعام 1984.
تقرير دولة قطر عن جهودها يف 
مكافحة االجتار بالب�رش / املوؤ�س�سة 

القطرية ملكافحة االجتار بالب�رش/ مايو 
– اأغ�سط�ش 2008.
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افتتحت الأمني العام للجنة الوطنية حلقوق الإن�سان ال�سيدة مرمي العطية   يف 

والأ�سخا�ض  ال�سجناء  »حماية  التدريبية  الدورة  اأعمال  الدبلوما�سي   النادي 

الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  نظمتها   التي    « حرياتهم  من  املحرومني 

بالتعاون مع جمعية مناه�سة التعذيب يف جنيف.

الدوحة- أنور الخطيب 

القانون القطري أولى حقوق السجناء

        أهمية خاصة وكفل حقوقهم

مريم العطية :

 الدستور القطري يجرم التعذيب ويعاقب مرتكبيه
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التي  الدورة  افتتاح  يف  األقتها  كلمة  يف  العطية  وقالت 
ي�سارك فيها نحو 40 متدربًا يعملون يف عدد من موؤ�س�سات 
اإن  بالق�سية  ال�سلة  وذات  املختلفة  الدولة  ووزارات 
واالإقليمية  الدولية  امل�ستويات  كافة  على  يتزايد  بداأ  االهتمام 
واملحلية بحقوق االإن�سان يف جميع مراحل الدعوى اجلنائية 
ان  اىل  الدعوة  وظهرت  العقابي  التنفيذ  مرحلة  ويف  بل 
اجلنائية. الدعوى  من  يتجزاأ  ال  جزءا  املرحلة  هذه  ت�سبح 

واأ�سارت العطية  اإىل اأن الد�ستور القطري بنّي حقوق ال�سجناء 
والتي   36 املادة  يف  االإن�سانية  املعاملة  حيث  من  وخا�سة 
احلاطة  للمعاملة  اأو  للتعذيب  اإن�سان  اأي  يعر�ش  ن�ست«ال 
القانون«. عليها  يعاقب  جرمية  التعذيب  ويعترب  بالكرامة 

واأ�سافت اأن امل�رشع القطري قد اأوىل حقوق ال�سجناء اأهمية 
خا�سة وكفل لهم كافة احلقوق من خالل القانون رقم 3 ل�سنة 
2009 ب�ساأن تنظيم املوؤ�س�سات العقابية واالإ�سالحية وكذلك 
فقد ان�سمت دولة قطر اإىل اإتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من 
�رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية الالإن�سانية اأواالإن�سانية اأو 
املهينة ل�سنة 1984 باملر�سوم بقانون رقم 27 ل�سنة 2001.

االإن�سان  حلقوق  الوطنية  للجنة  العام  االأمني  اأ�سارت  كما 
كانت  التي  التقليدية  املبادئ  على  تعديالت  اإدخال  اإىل 
االإح�سا�ش  عمق  بف�سل  وذلك  العقابي  التنفيذ  مرحلة  حتكم 
متخ�س�سة  قواعد  �سدرت  حيث  وكرامته  االإن�سان  بقيمة 
ملعاملة  االأدنى  احلد  متثل  قواعد  وهي  ال�سجون  جمال  يف 
 1995 �سنة  جنيف  يف  املتحدة  االأمم  اأقرتها  التي  امل�سجونني 
االأوروبي بو�سع  امل�ستوى  املجهودات على  ثم توجت هذه 
.1987 �سنة  االأوروبية  لل�سجون  القواعد  من  جمموعة 

ال�سجني  متتع  وجوب  على  العطية  و�سددت 
ال  التي  احلقوق  وهي  االأ�سا�سية  حقوقه  بكافة 
و�سفه  من  امل�سجون  وي�ستمدها  قيود  عليها  يرد 
اإن�سان ويت�ساوى فيها مع من هم خارج االأ�سوار وهي احلق 
العقابية ان  املوؤ�س�سات  االإن�سانية م�سيفة ان على  املعاملة  يف 
ال�سجني  ملعاملة  اإن�سانية  �رشوط  توفري  يف  اأمكن  ما  ت�ساهم 
يف  اندماجه  واإعادة  جرمه  �رشيبة  يوؤدي  ب�رشي  ككائن 

احلياة وال�سعي اإىل احلفاظ على مفهوم الكرامة االإن�سانية.
العقابية  املوؤ�س�سات  داخل  اإ�سالح  اأي  اأن  العطية  واعتربت 

فاعال  باعتباره  الب�رشي  بالعمل  االهتمام  مواكبته  ي�ستوجب 
عن  مناأى  يف  النزيل  هذا  جلعل  ال�سجني  الف�ساء  داخل 
ويف  بالكرامة  حاطة  اأو  قا�سية  معاملة  اأو  وظلم  تع�سف  كل 
والقائمني  امل�رشفني  قبل  من  لل�سلطة  جتاوز  كل  عن  مناأى 
على املوؤ�س�سة العقابية التي من �ساأنها ان تعر�سه اىل معاناة 
اأن   ال�سجن.م�سيفة  داخل  به  ي�سعر  ما  اإىل  ت�ساف  اإ�سافية 
الدورة التدريبية التي  اأقامتها اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان 
الرتكيز  اىل  تهدف  التعذيب  مناه�سة  جمعية  مع  بالتعاون 
خالل  من  ال�سجناء  حقوق  وحماية  تعزيز  اأهمية  بيان  على 
القائمني على املوؤ�س�سة العقابية واحلر�ش على بيان ر�سالتهم 
لل�سهر  بهم  اأنيط  الذي  الهام  والدور  بها  التي طوقوا  النبيلة 
على  االإطار  هذا  يف  عملنا  "لقد  قائلة:  القانون  تطبيق  على 
فهمها  توحيد  يكفل  مبا  ال�سجناء  ملعاملة  الدولية  القواعد  ن�رش 
وهو  اأال  ومق�سدها  مفهومها  يحقق  الذي  بال�سكل  وتاأويلها 

�سيانة الكرامة لتحقيق البعد الرتبوي واالإ�سالحي".
وقد ناق�ست الدورة  عدة  اأوراق عمل عديدة تتعلق بحماية 
القانون  اإطار  املهاجرين املحرومني من حريتهم يف  حقوق 
الدويل وحماية املحرومني من حقوقهم وفق القوانني القطرية 
الدويل وظروف  القانون  االإجرائية يف  ال�سمانات  وق�سية 
االحتجاز  كما ناق�ست  يف  اليوم اخلتامي ظروف االحتجاز 
االحتجاز  اأماكن  على  امل�ستقل  االإ�رشاف  وم�ساألة  اأي�سا 
ملناه�سة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف  االختياري  والربتوكول 
التعذيب يف ختامها مت تقييم الدورة وتوزيع ال�سهادات على 

امل�ساركني.
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�ض: انطوت اتفاقية ذوي الإعاقة على جمموعة كبرية من 
امل�سطلحات التي قد تثري اللب�ض اأو التي قد حتتاج يف كثري 
من الأحيان اإىل تو�سيح اأو تب�سيط منها على �سبيل املثال 

م�سطلحات » الدمج وامل�ساركة - احرتام الكرامة- التكافل- 
ال�ستقالل الذاتي- الختالف« وغريها هل ميكن �رضحها  

ب�سكل مب�سط؟ 
قد  التي  امل�سطلحات  من  العديد  على  االتفاقية  انطوت  لقد 
�سيما  ال  بها  املق�سود  بيان  اإىل  االأحيان  بع�ش  يف  حتتاج 
تو�سيح  بهذف  وذلك  االعاقة  ذوي  مع  نتعامل  ونحن 
معهم  وللمتعاملني  اأنف�سهم  لهم  حقوقهم  وحدود  االأمور 
التايل: النحو  على  امل�سطلحات  هذه  من  بع�ش  و�سنو�سح 
1- الدمج وامل�ساركة: وهي دمج  واإ�رشاك االأ�سخا�ش ذوي االإعاقة 
واملنظمات التي متثلهم يف جميع مناحي املجتمع واحلياة املجتمعية. 
االإعاقة  ذوي  االأفراد  مع  تكافل  عملية  التكافل:    -2
الذات. على  االعتماد  على  مل�ساعدتهم  وذلك 
ذوي  االأ�سخا�ش  م�ساعدة  ومعناها  الذاتي:  اال�ستقالل   -3
الذات  على  واالعتماد  الذاتي  اال�ستقالل  حتقيق  يف  االإعاقة 
باأنف�سهم.  الذاتي  م�سريهم  تقرير  يف  حقهم  ذلك  �سمن  ومن 
4- االختالف: االعرتاف باالإعاقة جزء من اأجزاء التنوع الب�رشي. 
اإ�سارة  عنها:  التنازل  الميكن  التي  احلقوق   -5
ميكن  وال  �سخ�ش  كل  بها  يتمتع  التي  احلقوق  اإىل 
اأ�سا�سية. حقوق  الإنها  ظرف  اأي  حتت  منه  انتزاعها 
وهي  اإيجابي،   تغيري  اإحداث  بها   يق�سد  عملية  املنا�رشة:   -6
االنتباه  للفت  تتخذ   التي  االأعمال   من  جمموعة  من  تتاألف 
القرار  و�سناع  امل�رشعني  وتوجيه  ما،  مو�سوع  اإىل 
حل  نحو  الهامني  الفاعلني  من  وغريهم  باخلدمات  واملزودين 
امل�ستوى  على  هذه   املنا�رشة  اأعمال  مبثل  القيام  وميكن  ما. 
اأوالدويل. واالإقليمي  )القومي(  الوطني  اأو  املحلي  اأو  الفردي 

يطلق  لالإعاقة  جديد  مفهوم  الإعاقة  ذوى  اتفاقية  تبنت  �ض: 
املفهوم؟ بهذا  يق�سد  ماذا  لالإعاقة  الجتماعي  النموذج  عليه 
خريي  اأو  طبي  ملفهوم  وفقا  قدميًا  لالإعاقة  ينظر  كان  لقد 
االإعاقة  ذوي  اتفاقية  باعتماد  تغري  قد  االأمر  هذا  اأن  اإال 
التايل: النحو  على  الثالثة  املفاهيم  من  كل  نبني  و�سوف 
يفرت�ش  االإعاقة  من  موقف  لالإعاقة:  الطبي  النموذج 
 .“ مر�ش   “ االإعاقة  اأن  على  وي�سدد  �سحية   م�سكلة  اأنها 
بكامله  للمجتمع  الكاملة  امل�سوؤولية  على  الت�سديد  من  وبدال 
الطبي  النموذج  يحول  االإعاقة   ذوي  االأ�سخا�ش  دمج  عن 
االإعاقة. الإ�سالح”   “ الطب  مهنة  اإىل  امل�سوؤولية   لالإعاقة  

بان  يفرت�ش  االإعاقة  من  موقف  هو  لالإعاقة:  اخلريي  النموذج 
االأ�سخا�ش ذوي االإعاقة  ال ي�ستطيعون العناية باأنف�سهم اأو العي�ش 

ب�سورة م�ستقلة  اأو ك�سب رزقهم. هذا التوجه يقلل با�ستمرار من 
قدر االأ�سخا�ش ذوي االإعاقة ويحرمهم من اإمكاناتهم وقدراتهم.
االإعاقة   مع  للتعامل  اأ�سلوب  لالإعاقة:  الجتماعي  النموذج 
املجتمع  من  كاملون  اأفراد  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ش  اأن  يجزم 
اأ�رشهم   �سبيل  يف  بها  يقومون  التي  الهامة  م�ساهماتهم  ولهم 
النموذجني  اإحباط  على  النموذج  هذا  ويعمل  وجمتمعاتهم. 
لالإعاقة،  اخلريي  والنموذج  الطبي  النموذج  وهما  االآخرين 
من  النا�ش  متنع  التي  هي  لي�ست  االإعاقات  اأن  على  وي�سدد 
وامُل�سِعفة.  ال�سحية  غري  املجتمع  مواقف  بل  اإمكاناتهم  حتقيق 

�ض: ما املق�سود بحق ذوي الإعاقة يف العمل؟ 
مع  ومت�ساوية  عادلة  فر�ش  على  احل�سول  يف  العامل  حق  هو 
االإعاقة  ذوي  العامـل  اأن  طاملا  االإعاقة  ذوي  غري  االأ�سخا�ش 
ي�ستطيع  منا�سبة الإعاقته حتى  لها، وبتوفري �رشوط عمل  موؤهل 
امل�سا�ش  دون  العي�ش  لقمة  وك�سب  العمل،  يف  اال�ستمرار 
بوجود  له  املنا�سب  العمل  اختيار  يف  حريته  واحرتام  بكرامته 
اأن  جند  ولذلك  اإعاقته.  ب�سبب  متييز  دون  ذلك  تكفل  ت�رشيعات 
معظم الدول حر�ست على التاأكيد على حق املعاق يف االلتحاق 
بالعمل، وتي�سري اإمكانية ح�سوله على فر�سة العمل التي تتنا�سب 
ذوي  حق  على  القطري   امل�رشع  اأكد  وقد  وقدراته  وموؤهالته 
االحتياجات اخلا�سة يف العمل، وذلك مبوجب املادة )5/2( من 
اإذ  القانون رقم 2 ل�سنة 2004 ب�ساأن ذوي االحتياجات اخلا�سة 
كفل لهم احلق يف احل�سول على فر�سة عمل تتنا�سب مع قدراتهم 
و موؤهالتهم و تاأهيلهم يف القطاعني احلكومي واخلا�ش . كما جاء 
يف املادة )3( من ذات القانون م�ستنه�سًا املجل�ش االأعلى ل�سوؤون 
اجلهات  وجميع  املخت�سة  اجلهات  مع  والتن�سيق  للعمل  االأ�رشة 
املعنية من اأجل توفري فر�ش العمل والت�سغيل لذوي االحتياجات 
كما  املخت�سة،  باجلهات  تاأهيلهم  و  قدراتهم  ح�سب  اخلا�سة 
االأخرى،  احلكومية  االأجهزة  و  الوزارات  يف  امل�سوؤولني  األزم 
والهيئات و املوؤ�س�سات العامة بتعيني املعاقني داخل هذه اجلهات 
فيها، وذلك  الوظائف  ن�سبة 2% من جمموع درجات  يف حدود 
املادة يف  األزم  كما  لالأ�رشة،  االأعلى  املجل�ش  تر�سيح  على  بناء 
 ) 2/5 ( من ذات القانون كل �ساحب عمل يف القطاع اخلا�ش 
الن�سبة  ذات  بتخ�سي�ش  فاأكرث  عاماًل  وع�رشين  خم�سة  ي�ستخدم 
وبحد  فيها  لتعينهم  اخلا�سة  االحتياجات  لذوي  �سلفًا  عنها  املنوه 
اأدنى عامل واحد موؤكدًا يف املادة )7 ( من ذات القانون على اأنه ال 
يجوز باأي حال من االأحوال حرمان ذوي االحتياجات اخلا�سة 
اأو  مزايا  اأي  من  القانون  هذا  الأحكام  طبقًا  ت�سغيلهم  يتم  الذين 
حقوق مقررة ب�سفة عامة للعاملني يف اجلهات التي يعملون بها .

تساؤالت
اأحمد فوؤاد

خبري قانوين باللجنة الوطنية
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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...................................................................................................
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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 : ..............................................................................................        
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