
ال �شك اأن قوة ومناعة اأي وطن ترتبط �شعودا وهبوطا مبدي م�شاركة الفرد يف بوتقة التفاعل 

ال�شيا�شي واالإ�شهام يف عملية �شناعة القرار علي كل م�شتويات العمل الوطني الأن ذلك ف�شال عن 

كونه حقا اأ�شيال للفرد يف اأي نظام دميقراطي فانه يف ذات الوقت ميثل �شرورة تكفل االطمئنان 

للدولة باأن كل ما ي�شدر عنها �شوف يكون حم�شنا من اأي عوار �شيا�شي اأو اجتماعي  .

وتعد االنتخابات الدميقراطية هي اأف�شل قناة �شرعية لقيا�ض نب�ض الراأي العام ا�شتنادا اإيل اأن 

�شناديق االنتخابات وفق املعايري الدولية متثل اأف�شل و�شيلة لقيا�ض توجهات الراأي العام والتعبري 

عنه. 

ال�شحيح  القيا�ض  معادلة  يف  اأ�شا�شي  كموؤ�شر  الدميقراطية  االنتخابات  اعتماد  حال  ينبغي  و 

االآراء  بني  الفوا�شل  حتدد  التي  والوا�شحة  ال�شحيحة  القواعد  تتوافر  اأن  العام  الراأي  لنب�ض 

امل�شئولة امل�شتندة اإيل اأدوات التقييم العلمي الدقيق وتغليب ال�شالح العام، وبني االآراء التي تعك�ض 

نقول  ولذلك  القبلية .  والنزعات  والغر�ض  الهوي  لي�شت منزهة عن  انطباعات ومواقف �شخ�شية 

اأ�شا�شي  وب�شكل  تعتمد  املقبلة  دورته  يف  املركزي  البلدي  املجل�ض  انتخابات  جناح  م�شوؤولية  باأن 

على الناخب القطري الذي  اكت�شب من  الوعي خالل الفرتة ال�شابقة -التي متثلت يف انتخابات 

االأ�شلح  الد�شتور- ما جعله موؤهال الختيار  واال�شتفتاء على  ال�شابقتني  البلدي يف دورتيه  املجل�ض 

من املر�شحني دون تغليب النزعة القبلية اأو الذكورية، واإمنا بتغليب امل�شلحة العامة على امل�شالح 

اخلا�شة، واإعمال مبداأ التناف�شية االنتخابية على اأ�شا�ض الربامج واالأفكار ال على اأ�شا�ض االأ�شخا�ض 

من  ي�شتحقونها  ملن  اأ�شواتهم  يعطوا  واأن  النوعية(،  اأو  الطائفية  اأو  )القبلية  االأولية  وانتماءاتهم 

دون النظر اإىل جن�ض املر�شح رجل اأم امراأة. كما ناأمل اأن ت�شارك املراأة القطرية بقوة يف العملية 

االنتخابية على م�شتوى الرت�شيح واالنتخاب بعد اأن اأ�شبح لدى ال�شعب القطري وعي كبري بالعملية 

االنتخابية والدميقراطية وبدور املراأة يف املجتمع، وحقها يف االنتخاب والرت�شيح. 

وحقيقة االأمر فاإن ما نود اأن نوؤكد عليه هو اأن م�شاركة كافة طوائف وفئات املجتمع من ال�شباب 

وامل�شنني واالأ�شخا�ض ذوى االإعاقة من اجلن�شني �شمن العملية االنتخابية - من خالل انتخابات حرة 

ونزيهة- بهدف دعم وم�شاندة نظام احلكم يف �شياغة القرارات التي تلبي املطالب واالحتياجات 

يف �شوء ما هو متاح من اإمكانيات، ميكن اأن ميثل قفزة هائلة باجتاه احللم املن�شود لتعميق امل�شار 

الدميقراطي باأ�شاليب وو�شائل واآليات تتواءم مع روح الع�شر ومتغرياته يف �شوء فكر جديد بروؤية 

جديدة ومتطورة.
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�سيف العدد

اللجنة الوطنية احتفلت باليوم العربي حلقوق الإن�سان

 ود�سنت موقعها اللكرتوين

ح�سول اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان  على الع�سوية الكاملة 
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مقطتفات اأخبارية

ندوة عن حماية ال�صجناء

الدوحة-ال�شحيفة: نظمت اللجنة  الوطنية حلقوق االإن�شان  دورة 

املحرومني من  واالأ�شخا�ض  ال�شجناء  » حماية   : تدريبية حتت عنوان 

حرياتهم« وذلك بالتعاون مع جمعية مناه�شة التعذيب بجنيف خالل 

الفرتة من تاريخ 2 اإىل 2010/10/4م ، بالنادي الدبلوما�شي) قاعة 

الرو�شنة( .

قر�ر �أمريي باإعادة ت�شكيل 

�للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�شان

�شدور قرار اأمريي بت�شكيل اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان ، حيث 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ/ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري البالد املفدى 

القرار االأمريي رقم )30( ل�شنة 2010 بت�شكيل اللجنة الوطنية حلقوق 

االإن�شان ، ون�ض القرار على اأن ت�شكل اللجنة من : الدكتور/ علي بن �شميخ 

عن  ممثال  عبيدان  يو�شف  والدكتور  املدين،  املجتمع  عن  ممثال  املري 

املجتمع املدين ، الدكتورة/ نورة خليفة تركي ال�شبيعي ممثال عن املجتمع 

املدين، ال�شيد/ عي�شى را�شد الكعبي ممثال عن املجتمع املدين، الدكتور/ 

حممد �شيف الكواري ممثال عن املجتمع املدين ، املهند�ض/ عبداهلل ح�شني 

النعمه ممثال عن املجتمع املدين ، ال�شيد/ فواز بخيت اجلتال ممثال عن 

املجتمع املدين ، الدكتورة / اأ�شماء عبداهلل العطية ممثال عن املجتمع 

املدين ، ال�شيدة/ اآمال عبداللطيف املناعي ممثال عن املجتمع املدين، 

ال�شيخ/ خالد بن جا�شم اآل ثاين ممثل وزارة اخلارجية، املقدم / عبداهلل 

�شقر املهندي ممثل وزارة الداخلية، ال�شيد/ عبداهلل اأحمد املهندي ممثل 

وزارة العمل ، ال�شيد/ �شلطان املريخي ممثل وزارة ال�شوؤون االجتماعية، 

ال�شيدة/ نور عبداهلل املالكي ممثل املجل�ض االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة .

�للجنة ت�شارك يف ور�شة   ��شطنبول 

 �لإقليمية عن دور �لقطاع �خلا�ص

 �شارك وفد من اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان برئا�شة الدكتور/ 

ا�شطنبول  ور�شة  فعاليات  يف  اللجنة  رئي�ض  املري-  �شميخ  بن  علي 

االجتماعية«  وامل�شئولية  اخلا�ض  القطاع  دور   «  : حول  االإقليمية 

منظمات  ن�شاطات  اإطار  يف  وذلك   2010/10/10-9: الفرتة  خالل 

دولة  ترتاأ�شه  الذي  ال�شابع  امل�شتقبل  مبنتدى  اخلا�ض  املدين  املجتمع 

العام  قطر باال�شرتاك مع دولة كندا والذي �شيعقد يف الدوحة نهاية 

مر�شد  اإن�شاء  ب�شرورة  كلمته  خالل  الدكتور  طالب  وقد  اجلاري، 

والدرا�شات  املعلومات  بتوفري  يقوم  االجتماعية  للم�شوؤولية  عربي 

واالإح�شاءات حول التقدم املحرز يف هذا املجال .

ور�شة تثقيفية ملوظفي وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية

الور�شة  فعاليات   2010/10/11 املوافق  االثنني  يوم  اختتمت 

التثقيفية ملوظفي وزارة ال�شوؤون االجتماعية حول حقوق االإن�شان والتي 

خلفياتهم  تعزيز  بهدف  وذلك  اللجنة  مع  بالتعاون  الوزارة  نظمتها 

جابر  ال�شيد/  بالور�شة  حا�شر  وقد  بعملهم.  واملتعلقة  املعلوماتية 

حما�شرته  خالل  وتناول  باللجنة  القانونية  ال�شوؤون  مدير  احلويل- 

وحقوق  اخلا�شة،  االحتياجات  ذوي  والطفل،حقوق  املراأة  حقوق   :

امل�شنني .

   

�للجنة ت�شارك يف �للقاء �لعربي �لأيببريو 

�أمريكي للموؤ�ش�شات �لوطنية

�شاركت اللجنة ممثلة يف رئي�شها الدكتور/ علي بن �شميخ املري 

للنهو�ض  الوطنية  للموؤ�ش�شات  اأمريكي  االأيببريو  العربي  اللقاء  يف 

بحقوق االإن�شان وحمايتها خالل الفرتة : 12-2010/10/13 يف الدار 

من  التو�شيات  من  عدد  اللقاء  ختام  يف  و�شدر   ، البي�شاء-املغرب 

بينها ت�شكيل جلنة للتن�شيق واملتابعة بني الدول امل�شاركة باملوؤمتر ميثل 

الربتغال  االأيبريي:  واجلانب  واملغرب،  قطر   : فيها  العربي  اجلانب 

املك�شيك   : اللجنة كال من  الالتينية يف  اأمريكا  بينما ميثل  واأ�شبانيا، 

واالأكوادور .  كما �شاركت اللجنة ممثلة يف ال�شيد/ �شلطان اجلمايل- 

مدير ال�شوؤون االإدارية واملالية يف ور�شة عمل اإقليمية حول : » ال�شباب 

واالجتماعية«  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  احلياة  يف  الفاعلة  وامل�شاركة 

والتي اأقيمت يف بريوت بتاريخ 2010/10/20-18 .

 

�ملري:�للجنة �لوطنية   ت�شاهم يف تعزيز ثقافة حقوق 

�لإن�شان على م�شتوى �لعربي

الوطنية حلقوق  اللجنة  الدكتور علي بن �شميخ املري رئي�ض  اأكد 

املنبثقة  االإن�شان  بحقوق  املعنية  العرب  رئي�ض جلنة اخلرباء  االإن�شان 

عن اللجنة الدائمة حلقوق االإن�شان العرب اأن دولة قطر من اأوىل الدول 

يف العامل التي تعنى بحقوق االإن�شان، م�شريا اإىل وجود اللجنة الوطنية 

تعزيز  على  العمل  هو  واخت�شا�شاتها  اأهدافها  واأهم  االإن�شان  حلقوق 

واآليات خمتلفة.  برامج  الوعي من خالل  ون�شر  االإن�شان  ثقافة حقوق 

يف  وت�شاهم  الداخلي  حميطها  تعدت  الوطنية  اللجنة  اأن  املري  وقال 

تعزيز ثقافة وحماية حقوق االإن�شان ون�شر الوعي يف حميطها االإقليمي 

وعلى م�شتوى الوطن العربي خا�شة اأن اللجنة لها العديد من االأن�شطة 

العربية  املنطقة  اأو يف  الدولة  داخل  �شواء  املجال  هذا  والفعاليات يف 
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يف  اهتمام  حمل  اأ�شبحت  االإن�شان  حقوق  اأن  واأ�شاف  عام،  ب�شكل 

املدين.  املجتمع  موؤ�ش�شات  اأو  احلكومات  من  �شواء  العربي  املحيط 

وذكر املري على هام�ض االجتماع العا�شر لفريق خرباء اللجنة العربية 

اللجنة  اأن   2010/10/18 بتاريخ  الذي عقد  االإن�شان  الدائمة حلقوق 

ثقافة  بتعزيز  املتعلقة  املهمة  وامللفات  املوا�شيع  من  العديد  تناق�ض 

حقوق االإن�شان وعلى راأ�شها مناق�شة منح �شفة مراقب لبع�ض املنظمات 

الدائمة حلقوق  العربية  اللجنة  العربية غري احلكومية يف اجتماعات 

االإن�شان واإحياء اليوم العربي حلقوق االإن�شان الذي يتوافق مع ال�شاد�ض 

ع�شر من مار�ض من كل عام وكذلك درا�شة االتفاقيات العربية البينية 

يف جمال حقوق االإن�شان واخلطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق االإن�شان 

وتقدمي ت�شور عن كيفية ن�شر وتعزيز ثقافة حقوق االإن�شان يف الدول 

العربية من خالل اآليات جامعة الدول العربية وو�شع خطة عمل لفريق 

خرباء اللجنة العربية الدائمة حلقوق االإن�شان. ولفت اإىل اأن تو�شيات 

هذا االجتماع �شوف ترفع للجنة الدائمة حلقوق االإن�شان على اأن ترفع 

فيما بعد اإىل االجتماع الوزاري. واأكد اأن انتهاك حقوق االإن�شان العربي 

يف االأرا�شي املحتلة من الكيان ال�شهيوين بند ثابت على اأعمال اللجنة 

ونعمل من خالل هذا امللف على ر�شد االنتهاكات االإ�شرائيلية حلقوق 

االإن�شان الفل�شطيني اأو العربي حتت االحتالل ب�شفة عامة ونعمل على 

االنتهاكات ومت  و�شوف نالحق هذه  العن�شرية  االأعمال  مالحقة هذه 

اقرتاح عدة اآليات للعمل يف هذا االجتاه.

�ملري رئي�شا للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�شان

للدورة  االأول   االجتماع  االإن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  عقدت 

2010/10/25 ، مت خالل اجتماع اأع�شاء  الثالثة يوم االثنني املوافق 

اللجنة اختيار الدكتور/ علي بن �شميخ املري رئي�شا للجنة والدكتور/ 

  ، للجنة  العطية مقررا  وال�شيدة/ مرمي  للرئي�ض  نائبا  يو�شف عبيدان 

اأمري  اآل ثاين -  وكان ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ/ حمد بن خليفة 

البالد املفدى قد اأ�شدر يف ال�شاد�ض من �شهر اأكتوبر القرار االأمريي 

رقم )30( ل�شنة 2010 بت�شكيل اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان  

�للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�شان حت�شل 

»»Aعلى ت�شنيف

وم�شاندة  بدعم  املعنية   )ICC( الدولية  التن�شيق  جلنة  قامت 

تقييم  باإعادة  العامل  حول  االإن�شان  حقوق  موؤ�ش�شات  قدرات  وتنمية 

اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان بدولة قطر واعتبارها موؤ�ش�شة وطنية 

اأن  املمكن  من  ت�شنيفية  درجة  اأعلى  وهى   )A( الفئة  من  م�شنفة 

حت�شل عليها اأى موؤ�ش�شة وطنية حلقوق االإن�شان على امل�شتوى الدويل.

بتاريخ  لها  بيان  فى  االإن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  وقالت 

جلنة  قبل  من  بها  الثقة  جتديد  اإن  املنا�شبة  بهذه   2010/10/27

التن�شيق الدولية ياأتى كنتيجة حتمية لل�شدى االإيجابي الذي القته بعد 

�شدور املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية 

حلقوق االإن�شان، الذي ا�شتمل على العديد من االخت�شا�شات واملهام 

املبادئ  وهى   ،1993 لعام  باري�ض  مبادئ  مع  تتفق  التي  واالأهداف 

املتعلقة باملوؤ�ش�شات الوطنية حلماية حقوق االإن�شان والنهو�ض بها فى 

الدولية  التن�شيق  جلنة  اأثنت  فقد  البيان  وبح�شب  العامل.  دول  كافة 

على اجلهود التي بذلتها اللجنة يف ال�شنوات االأخرية يف �شبيل تعزيز 

وحماية حقوق االإن�شان والنهو�ض بها على امل�شتويني املحلى والدويل. 

ال�شادرة من  التو�شيات  تنفيذ جميع  نحو  الدائم  بالتزامها  واأ�شادت 

جلنة التن�شيق الدولية وتعاونها الدائم وامل�شتمر حيال ما يتعلق بكافة 

�شوؤون حقوق االإن�شان.

ورحبت جلنة التن�شيق الدولية يف البيان ب�شدور املر�شوم بقانون 

وما  االإن�شان  الوطنية حلقوق  اللجنة  بتنظيم   2010 ل�شنة  رقم )17( 

ت�شمنه من اخت�شا�شات واأهداف �شت�شاهم يف تعزيز وحماية م�شرية 

حقوق االإن�شان بالدولة.

من  تقييم  على  االإن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ح�شول  وياأتي 

حول  االإن�شان  حقوق  ملوؤ�ش�شات  ت�شنيفية  درجة  اأعلى  وهى   )A( فئة 

�شبيل  للجنة يف  اأوكلت  التي  واملهام  االخت�شا�شات  العامل متا�شيًا مع 

والتي  وحرياته  االإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  نحو  لعملها  ممار�شتها 

من اأهمها متتع اللجنة باال�شتقالل التام يف ممار�شة اأن�شطتها املتعلقة 

عن  م�شتقلة  ومبوازنة  اعتبارية  ب�شخ�شية  ومتتعها  االإن�شان،  بحقوق 

�شبعة  عن  يقل  ال  االأع�شاء  من  عدد  من  ت�شكل  واأن  الدولة،  ميزانية 

ميثلون املجتمع املدين من املهتمني بحقوق االإن�شان، كما اأوكل لها مهمة 

ن�شر الوعي والتثقيف بحقوق االإن�شان وحرياته والتعاون مع املنظمات 

اأي  يف  والنظر  االإن�شان،  بحقوق  املعنية  والوطنية  واالإقليمية  الدولية 

تتلقاه  ما  ت�شوية  على  والعمل  االإن�شان،  حلقوق  انتهاكات  اأو  جتاوزات 

من بالغات اأو �شكاوى ب�شاأنها والتن�شيق مع اجلهات املخت�شة التخاذ 

الالزم ب�شاأنها، واقرتاح ال�شبل الكفيلة مبنع وقوعها.

كما ن�ض قانون تنظيم اللجنة امل�شار اإليه على منحها مهمة اإجراء 

الزيارات امليدانية للموؤ�ش�شات العقابية واالإ�شالحية واأماكن االحتجاز 

ر�شد  بهدف  التعليمية  والدور  ال�شحية  والدور  العمالية  والتجمعات 

اأو�شاع حقوق االإن�شان بها، باالإ�شافة اإىل تقدميها للم�شورة والتو�شيات 

للجهات املعنية يف امل�شائل املتعلقة بحقوق االإن�شان، كما اأوجب القانون 

املذكور على الوزارات واالأجهزة احلكومية والهيئات واملوؤ�ش�شات العامة 

املعلومات  وتقدمي  واخت�شا�شاتها  اأداء مهامها  اللجنة يف  التعاون مع 

والبيانات الالزمة يف هذا ال�شاأن، اإ�شافة اإىل العديد من االخت�شا�شات 

واملهام االأخرى.وجاء هذا التقييم خالل عر�ض التقرير ال�شامل حول 

التن�شيق  به جلنة  قامت  والذي  االإن�شان  الوطنية حلقوق  اللجنة  عمل 

الدولية اأثناء اجتماعها الذي عقد باملفو�شية ال�شامية حلقوق االإن�شان 

بجنيف خالل الفرتة من 11 — 15 اأكتوبر/2010.

 

�ملري ي�شتقبل �ل�شفري �لفلبيني

�شعادة     2010/11/02 بتاريخ  اللجنة  رئي�ض  �شعادة  ا�شتقبل 

ال�شفري الفلبيني / كري�شتي زريال�شيون ال�شفري الفلبيني لدى الدولة، 

وجرى خالل االجتماع مناق�شة الق�شايا املتعلقة بالتعاون بني البلدين 

يف جمال حقوق االإن�شان و�شبل دعمها وتعزيزها وكيفية التن�شيق فيما 

يت�شل بن�شر الوعي والتثقيف يف هذا املجال. ح�شر االجتماع عدد من 

امل�شئولني يف ال�شفارة الفلبينية واللجنة .

اأخرى توا�شلت ور�ض العمل التدريبية ملوظفي وزارة   - من جهة 
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وذلك  االإن�شان  حقوق  بثقافة  بالتوعية  اخلا�شة  االجتماعية  ال�شوؤون 

جابر  ال�شيد/  قدمها  االإن�شان،  حلقوق  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون 

احلويل مدير ال�شوؤون القانونية باللجنة، وتناولت الور�ض التي ا�شتمرت 

وذوي   ، واملراأة  الطفل  حقوق   2010/11/8-7 بتاريخ  يومني  ملدة 

االإعاقة وامل�شنني يف الت�شريعات املحلية واالتفاقيات واملواثيق الدولية 

. وكانت اللجنة الوطنية  حلقوق االإن�شان  قد �شاركت  يف معر�ض كلية 

مبنى  يف  املقام  املدين  املجتمع  مبوؤ�ش�شات  املتعلق  االأطلنطي  �شمال 

الكلية بتاريخ 2010/11/9،  بهدف  توعية الطالب واالأكادمييني بدور 

اللجنة وطبيعة عملها يف حماية وتعزيز حقوق االإن�شان .

    �لعطية جتتمع مع �ل�شفري �لهولندي

 اجتمعت ال�شيدة/ مرمي بنت عبداهلل العطية اأمني عام اللجنة مع 

�شعادة ال�شفري جون خروفني �شفري اململكة الهولندية وال�شيد هانز فان 

بتاريخ  الدويل اخلا�ض وذلك  للقانون  العام ملوؤمتر الهاي  لون االأمني 

مع  التعاون  �شبل  الت�شاور حول  االجتماع  ، جرى خالل   2010/11/9

وكيفية  الطفل،  حقوق  وباالأخ�ض  االإن�شان  حقوق  جمال  يف  اللجنة 

واإمكانية  �شليمة  متكاملة  اأ�شرة  على  الطفل  ح�شول  الأهمية  التثقيف 

عقد �شراكات بني منظمة الهاي واللجنة .

  �للجنة حتتفل باليوم �لوطني حلقوق �لإن�شان

 احتفلت  اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان  يف احلادي ع�شر من 

الوطنية  املنا�شبات  كاأحد  االإن�شان  الوطني حلقوق  باليوم  نوفمرب   

التي متيز م�شرية هذه االأمة، وياأتي االحتفال بهذه املنا�شبة تاأكيدًا 

ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  يوليها  التي  والرعاية  االهتمام  مدي  على 

حفظة   - املفدى  البالد  اأمري  ثاين  األ  خليفة  بن  حمد   / ال�شيخ 

يتجزاأ  ال  جزء  كونها  االإن�شان  حقوق  واإثراء  وحماية  لتعزيز  اهلل- 

من هوية وثقافة هذا الوطن، وميثل اعتماد هذا اليوم كيوم وطني 

للجنة  واعتزاز  فخر  ومبعث  خا�شة  احتفالية  االإن�شان  حلقوق 

لذكرى  تخليدًا  جاء  قد  اعتماده  كون  االإن�شان  حلقوق  الوطنية 

يف  فا�شل  يوم  هو  اإن�شاءها  يوم  اعتبار  اإىل  اإ�شارة  يف  اإن�شائها 

الوطنية  اللجنة  اأن�شاأت  البلد، حيث  بهذا  واحلريات  تاريخ احلقوق 

مبوجب   2002 عام  نوفمرب  من  ع�شر  احلادي  يف  االإن�شان  حلقوق 

املر�شوم  حمله  حل  والذي   2002 ل�شنة   38 رقم  بقانون  املر�شوم 

حتتفل  واإذ  اللجنة،  اأعمال  بتنظيم   2010 ل�شنة   17 رقم  بقانون 

عليها  لزامًا  جتد  اإن�شائها،  على  اأعوام  ثمانية  مبرور  اليوم  اللجنة 

امل�شارحة  من  اإطار  يف  العام-  والراأي  الدولة  ملوؤ�ش�شات  تقدم  اأن 

معًا،  العمل  من  �شنوات  ثمانية  ح�شاد  واملو�شوعية-  وال�شفافية 

وتطلعات  اآمال  عن  تعرب  للمجتمع  �شمريًا  تكون  اأن  خاللها  �شعت  

وحرياته  حقوقه  ب�شاأن  مقيم-  اأو  كان  مواطنًا   - اأفراده  خمتلف 

الدولة  موؤ�ش�شات  مع  حلها  وتتابع  �شكواه  وتنقل   ، االأ�شا�شية 

القانون،  لها  ر�شمه  الذي  بدورها  وت�شطلع  املعنية،  واجلهات 

واإ�شدار  االإن�شان  حقوق  اأو�شاع  ر�شد  يف  �شالحياتها  ومتار�ض 

اإىل تكري�ض وتعزيز حقوق  الرامية  التدابري  التو�شيات وغريها من 

القطري. باملجتمع  االإن�شان  وحريات 

�لعطية ت�شتقبل م�شئول حقوق �لإن�شان 

مبركز �لأمم �ملتحدة للتدريب و�لتوثيق

العام  االأمني  العطية  عبداهلل  بنت  مرمي  االأ�شتاذة/  �شتقبلت   

للجنة الوطنية حلقوق االإن�شان مبقر اللجنة بتاريخ 15 نوفمرب 2010مـ 

ال�شيد/ فريد حمدان -م�شئول حقوق االإن�شان- مبركز االأمم املتحدة 

للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق االإن�شان جلنوب غرب اأ�شيا واملنطقة 

للدعم  للجنة  ال�شكر  بتقدمي  اللقاء  فريد  االأ�شتاذ/   وقدم   . العربية 

الذي منحته للمركز يف فرتة االإعداد والتح�شري حتى بداء ممار�شة 

التعاون  �شبل  بحث  الزيارة  وا�شتهدفت  الدوحة.  مبدينة  ن�شاطه 

وال�شراكة وتبادل اخلربات بني اللجنة ومركز التدريب والتوثيق. وقد 

اأوجه �شبل التعاون وال�شراكة بني اللجنة واملركز  مت بحث العديد من 

واحلريات  احلقوق  وحماية  وتعزيز  االإن�شان  حقوق  ثقافة  ن�شر  ب�شاأن 

املركز  م�شاركة  عليها  االتفاق  التي مت  التعاون  اأوجه  بني  ومن  العامة 

للجنة يف االحتفال باليوم العاملي حلقوق االإن�شان وعقد دورات تدريبية 

ومت التن�شيق على عقد دورة تدريبية ب�شاأن التقارير.

 �شل�شة ن�شاطات للجنة للتعريف  

باحلقوق �ملدنية و�لد�شتورية

الد�شتور   «  : حول  فيها  للعاملني  تدريبية  دورة  اللجنة  نظمت 

من  بداأت  والتي  االإن�شان«  بحقوق  ال�شلة  ذات  والت�شريعات  القطري 

تاريخ 2010/11/28 ولغاية تاريخ 2010/12/9  

  مبقر اللجنة بهدف تطوير وتدريب العاملني باللجنة مبا يتوافق 

مع طبيعة عملهم .

املقام  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  معر�ض  يف  اللجنة  �شاركت  كما 

بتاريخ  وذلك  للبنات  الثانوية  عبداملطلب  بنت  اأروى  مدر�شة  يف 

اللجنة  عمل  وطبيعة  بدور  الطالبات  تعريف  بهدف   2010/11/28

وهدفها يف حماية وتعزيز حقوق االإن�شان .

 وكانت  اللجنة  الوطنية حلقوق االإن�شان  قد �شاركت يف الربنامج 

الذي اأطلقته دولة قطر ومنظمة االأمم املتحدة حول : النداء االإن�شاين 

املوحد لعام 2011  وذلك بتاريخ 2010/11/30 يف فندق ال�شرياتون 

م�شاعدات  لتوفري  اأمريكي  دوالر  مليار   7،4 جمع  اإىل  يهدف  ،والذي 

اإن�شانية لنحو 50 مليون �شخ�ض يف 25 دولة حول العامل .

�ملري يلتقي �ملدير �لعام ملركز

 �لأمم �ملتحدة للتدريب و�لتوثيق

اللجنة  رئي�ض  املري  �شميخ  بن  علي  الدكتور/  �شعادة  اجتمع   

املدير  العبيد  اأحمد  العبيد  الدكتور/  مع  االإن�شان  حلقوق  الوطنية 

العام ملركز االأمم املتحدة للتدريب و والتوثيق يف جمال حقوق االإن�شان 

 ،2010/11/30 بتاريخ  وذلك  العربية  واملنطقة  اآ�شيا  غرب  جلنوب 

جرى خالل االجتماع مناق�شة الق�شايا املتعلقة بالتعاون بني اجلانبني 

يف جمال حقوق االإن�شان و�شبل دعمها وتعزيزها .
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لقاء�ن للمري  لبحث  تعزيز �لتعاون 

يف جمال حقوق �لإن�شان  

�شميخ  بن  علي    / الدكتور  �شعادة  ا�شتقبل  -ال�شحيفة:  الدوحة 

املري رئي�ض اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان كال من ال�شيد /  العيا�شي 

اجلزائرية  للجنة  االإن�شان  حلقوق  الدائمة  اللجنة  رئي�ض  دعدوعة 

ماتيا�ض   / ال�شيد  ا�شتقبل  كما  حقوق    وحماية  لرتقية  اال�شت�شارية 

يوم  االحتادية    اأملانيا  جمهورية  ب�شفارة  البعثة  رئي�ض  نائب  كروزه  

االأربعاء املوافق لـ 2010/12/1  مت خالل اللقاء بحث جماالت التعاون 

بني اجلانبني يف تعزيز وحماية حقوق االإن�شان .

�للجنة ت�شارك يف �فتتاح ور�شة �إعد�د 

�لقامو�ص �لإر�شادي �ل�شاري 

ور�شة  افتتاح  االإن�شان يف حفل  الوطنية حلقوق  اللجنة  �شاركت    

�شيف  بفندق  وذلك،  االإ�شالمي   االإ�شاري  االإر�شادي  القامو�ض  اأعداد 

االأمني  �شعادة  احلفل  ح�شر  وقد  2010/12/5م.  بتاريـــخ  الدوحـــــة 

فوؤاد   رانيا  وامل�شت�شارة  العطية  عبداهلل  بنت  مرمي   / االأ�شتاذة  العام 

وذلك يف اإطار التعاون مع املركز القطري الثقايف االجتماعي لل�شم.

ويهدف املركز من خالل هذا امل�شروع الذي مت بالتعاون والتن�شيق 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  الدول  بجامعة  الفنية  االأمانة  بني 

مت  وبالفعل  العربي،  امل�شتوى  على  لل�شم  العربية  االإ�شارة  لغة  توحيد 

اإجناز القامو�ض العربي اجلزء االأول ثم اجلزء الثاين الذي مت بجهود 

ورعاية دولة قطر. ويهدف هذا امل�شرع اإىل توثيق وتوحيد امل�شطلحات 

الدينية بلغة االإ�شارة على اعتبار وجود �شح يف الرموز االإ�شارية اخلا�شة 

بامل�شطلحات الدينية.وكذلك يعاين ال�شم العرب من �شعوبة يف فهم 

امل�شطلحات  معاين  فهم  على  القدرة  وعدم  االإ�شالمي  الدين  تعاليم 

الدينية كونها مل ت�شرح لهم من خالل لغتهم )لغة االإ�شارة

من  الناجتة  امللحة  ال�شرورة  حتتمه  واجب  امل�شروع  هذا  ويعترب 

طلب واإحلاح ورغبة ال�شم وذويهم ملعرفة كل ما يتعلق بدينهم وقرانهم 

لدى  العملية  املعرفية و�شقل اخلربات  املهارات  نبيهم.وتنمية  و�شرية 

الكوادر العربية العاملة يف املجال التعليمي.ف�شال عن  انعدام املراجع 

يف املكتبة العربية والعاملية ملثل هذه القوامي�ض التخ�ش�شية. 

�للجنة ت�شارك يف �لحتفال باليوم 

�لعاملي حلقوق �لإن�شان
 

�شاركت اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان دول العامل يف االحتفال 

باليوم العاملي حلقوق االإن�شان الذي ي�شادف العا�شر من �شهر دي�شمرب 

رئي�ض  املري  �شميخ  بن  علي  الدكتور/  �شعادة  واأكد  عام،  كل  من 

االإن�شان  العاملي حلقوق  االإعالن  اأن  املنا�شبة  بهذه  له  اللجنة يف كلمة 

الكرامة  حلماية  واأ�شا�شا  والتمييز،  القمع  �شد  منيعا  ح�شنا  يعترب 

ت�شمنه من مبادئ ميثل  ما  باعتبار  العامل قاطبة،  االإن�شانية يف دول 

القا�شم امل�شرتك الذي ينبغي اأن ت�شتهدفه كافة ال�شعوب واالأمم على 

اختالف ثقافتهم وعقائدهم وح�شاراتهم ومعتقداتهم، وا�شعني على 

الدوام هذا االإعالن ن�شب اأعينهم، حتى ي�شعى كل فرد يف املجتمع اإىل 

توطيد احرتام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التوعية والتثقيف بها 

ل�شمان  وعاملية  واإقليمية  وطنية  اإجراءات  واتخاذ  ممار�شتها  وتاأكيد 

االعرتاف بها ومراعاتها ب�شورة عاملية فعالة لالأفراد وال�شعوب وبني 

الدول بع�شها البع�ض.

وقال اإن هذا اليوم من كل عام ميثل وقفة تاأمل وحمطة »ملراجعة 

تواجهنا،  التي  والتحديات  واالنك�شارات  حتققت  التي  االنت�شارات 

فاإ�شتقراء واقع امل�شهد احلقوقي احلايل لدولة قطر ينبئ عن م�شايرتها 

الدميقراطية  للنظم  والتنموي  واالإن�شاين  احل�شاري  التطور  لركب 

للنهج  االإن�شان والذي حتقق كثمرة  فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق 

اأر�شى دعائمه ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد  الدميقراطي الذي 

بن خليفة اآل ثاين اأمري البالد املفدى و�شمو ويل عهده االأمني والذي 

و�شيادة  وامل�شاواة  احلق  دولة  دعائم  اإر�شاء  مالحمه  ابرز  من  كان 

القانون وتر�شيخ اأ�ش�ض الدميقراطية واإعالء مبادئ حقوق االإن�شان«.

 وكانت   اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان قد نظمت  دورة تدريبية 

حول :« القانون الدويل للجوء« ،وذلك بالتعاون مع املفو�شية ال�شامية 

-20  : الفرتة  خالل  اللجنة  مبقر  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  لالأمم 

.2010/12/21

جمل�ض  لدول  االإقليمي  املنتدى  اأعمال  يف  اللجنة  �شاركت  كما    

التعاون اخلليجي ب�شاأن اأف�شل املمار�شات لتنفيذ التو�شيات ال�شادرة 

من  الفرتة  خالل  املتحدة  لالأمم  التابعة  االإن�شان  حقوق  اآليات  عن 

للتدريب  املتحدة  االأمم  نظمه مركز  والذي   ،  2010 دي�شمرب   21-20

والتوثيق يف جمال حقوق االإن�شان جلنوب غرب اآ�شيا واملنطقة العربية 

يف الدوحة.

وكانت  اللجنة قد  �شاركت  يف ور�شة عمل حول : » العدالة اجلنائية 

يومي  الداخلية  وزارة  االأحداث-  �شرطة  اإدارة  نظمتها  والتي  للطفل« 

26-2010/12/27 يف فندق جراند ريجن�شي .

قطر ترت�أ�ص �جتماع خرب�ء �للجنة

 �لعربية �لد�ئمة حلقوق �لإن�شان

اللجنة  خرباء  لفريق  اال�شتثنائي  االجتماع  قطر  دولة  تراأ�شت 

تراأ�ض  حيث   2010/12/20 بتاريخ  االإن�شان  حلقوق  الدائمة  العربية 

االجتماع الدكتور علي بن �شميخ املري رئي�ض اللجنة الوطنية حلقوق 

اأن هذا االجتماع يناق�ض جمموعة من البنود الرئي�شية  االإن�شان واأكد 

ياأتي على راأ�شها العمل على ن�شر وتعزيز ثقافة حقوق االإن�شان يف الدول 

الدرا�شات  من  جمموعة  اأعد  الفريق  فاإن  املجال  هذا  ويف  العربية، 

حلقوق  الدائمة  اللجنة  ترفعها  �شوف  عديدة  بتو�شيات  خرجت 

اال�شتثنائي  اجتماعه  نظر يف  فريق اخلرباء  اإن  املري  وقال  االإن�شان. 

العمل على اإحياء العمل العربي حلقوق االإن�شان واملقرر يوم 16 مار�ض 

االنتهاكات  متابعة  م�شتمرة  ب�شفة  االجتماع  يناق�ض  كما  كل عام  من 

ور�شدها  االحتالل  حتت  الفل�شطيني  املواطن  حلقوق  االإ�شرائيلية 

وحقوق املواطن العربي ب�شفة م�شتمرة حتت االحتالل االإ�شرائيلي يف 

اجلوالن وكذلك املواطن العربي يف مناطق النزاعات امل�شلحة و�شوف 

يتم رفع تو�شيات بهذا ال�شاأن. 
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العمال  اأو�شاع   « درا�شة  الإعالن   موؤمترا �شحفيا  اللجنة   عقدت 

غري املهرة يف قطاع االإن�شاءات يف قطر« وذلك بتاريخ 2010/12/23 

مبقر اللجنة ، وقد مت اإعداد البحث من خالل الفريق :

رئي�ض  الغامن-  كلثم  د. 

خ�شر  اأ.د   ، البحث  فريق 

ال�شعدي،  واثبة  اأ.د  زكريا، 

قانوين  خبري  العلي-  اأ.هال 

العيا�شي  اأ.د   ، باللجنة 

العثمان،  و�شام  د.  عن�شر، 

ح�شن  االأمري  عبدالكرمي  د. 

واأو�شت  الكيايل.  فريوز  اأ.   ،

التي   امليدانية  الدرا�شة 

املتخ�ش�ض  الفريق  اأجراها 

اللجنة  عليها  واأ�شرفت 

الوطنية حلقوق االإن�شان برفع 

غري  للعمال  االأجور  م�شتويات 

االإن�شاءات  قطاع  يف  املهرة 

اإىل  بالنظر  وذلك  قطر  يف 

البالد  يف  االأ�شعار  م�شتويات 

وطبيعة العمل وم�شقاته وخطر 

االإ�شابة اأثناء العمل.

الدكتورة  اأو�شت  كما 

كلثم علي الغامن، رئي�ض فريق 

االجتماع  علم  اأ�شتاذ  البحث، 

امل�شارك بجامعة قطر بتح�شني 

اأماكن  يف  ال�شالمة  �شروط 

العمل  اأ�شحاب  واإلزام  العمل 

الغذائية  الوجبات  بتوفري 

ودورات  ال�شرب  ومياه  للعمال 

لال�شرتاحة  واأماكن  املياه 

ال�شركات  على  والتدقيق 

ا�شرتاطات  توفري  جمال  يف 

امل�شكن املنا�شب للعمال وتوفري اخلدمات الطبية وتطويرها.

اللجنة  من  العلي  هال  ال�شيدة  ال�شحفي  املوؤمتر  يف  وحتدثت 

الوطنية حلقوق االإن�شان، ع�شو فريق البحث، فنوهت بنتائج الدرا�شة 

مظلة  حتت  بالدولة  االإن�شاءات  قطاع  يف  املهرة  غري  للعمال  امليدانية 

امل�شداقية  من  مزيدًا  ي�شيف  مما  االإن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 

لعمل اللجنة.

واأو�شحت اأن الدرا�شة جتد االهتمام من اجلهات املعنية احلكومية 

وغري احلكومية يف قطر داعية 

هذا  على  االطالع  اإىل  اجلميع 

البحث املهم.

العيا�شي  الدكتور  اأما 

قطر،  جامعة  من  عن�شر، 

اأنها  فقال  البحث،  فريق  ع�شو 

الدرا�شة االأوىل من نوعها التي 

جترى يف قطر وانه مت اإجراوؤها 

واإجراءات  علمي  نهج  وفق 

من  متكن  �شليمة  منهجية 

وجعلها  بالنتائج  الوثوق 

لال�شتفادة  بيانات  قاعدة 

نظام  حيث  من  وبخا�شة  منها 

الكفالة وحقوق العمال.

املو�شوع  اأن  على  و�شدد 

يكت�شب اأهمية ق�شوى من واقع 

الفرتة  يف  �شت�شهد  قطر  اأن 

العمالة  من  املزيد  القادمة 

كاأ�ض  م�شاريع  ب�شبب  الوافدة 

املزيد  يقت�شي بذل  العامل مما 

من اجلهد يف الفرتة القادمة.

كذلك  الدرا�شة  وطالبت 

العمال  وعي  درجة  برفع 

العمل  وبقوانني  بحقوقهم 

اإليها  يلجئون  التي  وباجلهات 

بني  واملواءمة  احلاجة  عند 

الكفالة  ونظام  العمل  قانون 

هذا  اإلغاء  اإمكانية  ودرا�شة 

ندوة  اإعداد  مت  كما  النظام. 

من  املدين   املجتمع  موؤ�ش�شات  من  جمموعة  مع  الدرا�شة  ملناق�شة  

القطرية  املوؤ�ش�شة  االإ�شالمية،  وال�شوؤون  االأوقاف  وزارة   : �شمنها 

ملكافحة االجتار بالب�شر، اإدارة حقوق االإن�شان بوزارة الداخلية  وذلك 

فور انتهاء املوؤمتر ال�شحفي . 

موؤمتر �سحفي للجنة لإعلن نتائج  

درا�سة عن اأو�ساع العمال غري املهرة
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9

أوضاع العمال غيــر المهــرة
فـــي قطـــاع االنشـاءات في قطـر

) دراســة ميدانيــة (

فريق البحث:
د.كلثم علي الغانم

رئيس فريق البحث

أ.د خضر زكريا
أ.د واثبة السعدي

أ. هال العلي
أ.د العياشي عنصر

د وسام العثمان
د. عبدالكريم األمير حسن

أ. فيروز الكيالي

- أكثر من 73.3% من أفراد العينة التوفر الشركة لهم
وجبات طعام. 

- 89.1% أفادوا بعدم وجود وحدات طبية أو خدمات
صحية في مقر السكن.

: • الرضا عن العمل 

- %56 من افراد العينة راضون عن عملهم مقابل
44% غير راضين عنه.

- )68.3%(. من العينة يرون  أن أجرهم ال يتالءم مع
الجهد الذي يبذلونه في العمل.

- معظم العمال ال يوجد لديهم وقت للترفية عن
أنفسهم .

- جميع أفراد العينة أفادوا بتفضيلهم السكن في
المجمعات العمالية.

: • أوضاع السكن 

- 43.75% من أراد العينة أكثر من ستة أفراد
يشتركون في الحمام الواحد. 

- 17.3% من العينة صرحوا بعدم وجود ماء للشرب
في السكن.

- 10% ال يتوفر جهاز تكييف ي غرفهم.

- التكاليف الباهضة التي تترتب على توفير كل
الشروط التي ينص عليها القانون خصوصا

بالنسبة للشركات الصغيرة.

• المشكالت التي يواجهها أصحاب العمل:

- هروب العمالة.
- تدقيق إدارة العمل على أمور يصعب تطبيقها

من وجهه نظر أصحاب العمل.

: • توصيات الدراسة 

 - رفع مستويات األجور بالنظر إلى مستويات األسعار
في البالد وطبيعة العمل ومشقته وخطر اإلصابة

أثناء العمل.
- تحسين شروط السالمة في أماكن العمل.

إلزام أصحاب العمل بتوفير الوجبات الغذائية للعمال
ومياه الشرب ودورات المياه وأماكن لالستراحة.

- التدقيق على الشركات في مجال توفير اشتراطات
المسكن المناسب للعمال وتوفير الخدمات الطبية

وتطويرها .
- رفع درجة وعي العمال بحقوقهم وبقوانين العمل

وبالجهات التي يلجئون إليها عند الحاجة.
- المواءمة بين قانون العمل ونظام الكفالة ودراسة

إمكانية الغاء هذا النظام .
- مراعاة مصلحة الطرفين ) صاحب العمل والعامل(

عند إجراء أي تعديالت على القوانين أو نظام الكفالة.
- دراسة صيغة بديلة عن نظام الكفالة من أجل تالفي

العيوب في هذا النظام . 
- تكريس مفاهيم حقوق اإلنسان في العالقة بين

صاحب العمل والعمال.
- عقد ورش تدريبية للعمال لرفع درجة وعيهم بما
توفره لهم  القوانين من حقوق وسبل تحسين

مستوى معيشتهم.



  تزامنا مع االحتفال باليوم الوطني  :  

معايل رئي�س الوزراء يفتتح املبنى 

الدائم للجنة الوطنية حلقوق الإن�سان

الدوحة-ال�صحيفة : 

تف�شل معايل ال�شيخ حمد بن جا�شم بن جرب اآل ثاين  رئي�ض جمل�ض 

الوطنية حلقوق  للجنة  املقر اجلديد  بافتتاح  وزير اخلارجية  الوزراء 

باليوم  االحتفاالت  مع  تزامنًا   ، االإن�شان  

ي�شادف  الذي  االإن�شان  حلقوق  الوطني 

احلادي ع�شر من نوفمرب من كل عام.

من  عدد  االفتتاح  حفل  ح�شر  وقد 

واأع�شاء  ورئي�ض  الوزراء،  ال�شعادة  اأ�شحاب 

وممثلي  االإن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 

ذات  واجلهات  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

العالقة..

معايل  ك�شف  االفتتاح  هام�ض  وعلى 

ت�شريحات  يف  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض 

لل�شحافيني اأن جمل�ض الوزراء يدر�ض حاليا 

بالدولة،  الكفالة  نظام  مو�شوع  وبجدية 

بع�ض  يتطلب  املو�شوع  فاإن  االآن،  احلا�شل  للتطور  نظرا  انه  م�شيفا 

االإجراءات القانونية وتطوير بع�ض االإجراءات االأخرى، م�شددًا معاليه 

حقوق  على  حفاظًا  �شديد  بتاأن  الكفالة  مو�شوع  تدر�ض  الدولة  اأن 

املواطن وحقوق العامل اأو حقوق ال�شخ�ض الذي يق�شد الدولة للعمل 

فيها بحيث تكون هذه احلقوق متوازنة..

قد  اأنه  اإىل  ال�شياق  هذا  يف  معاليه  واأ�شار 

حدث خالل ال�شنتني املا�شيتني تغيري كبري فى 

نظام الكفيل يف قطر.. معتربا ذلك جزءا من 

املو�شوع،  هذا  بخ�شو�ض  ت�شري  التي  العملية 

م�شريًا اإىل اأنَّ العملية لن تتم بني يوم وليلة بل 

�شتاأخذ وقتها وطريقها ال�شليم.. 

جا�شم  بن  حمد  ال�شيخ  معايل  واأكد 

اأول  لتنظيم  االإجراءات  ت�شتكمل  الدولة  اأن 

انتخابات ملجل�ض ال�شورى مبوجب الد�شتور دون 

ياأخذ  املو�شوع  وهذا  لذلك،  موعدًا  يحدد  اأن 

البالد  اأمري  ال�شمو  �شاحب  من  كبرية  عناية 

د.�ملري :

 »�للجنة �لوطنية« 

تلقى دعما 

ل حمدود� من 

�لقيادة �ل�شيا�شية
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العهد، وقال  يف رده على �شوؤال بهذا ال�شدد  //  املفدى و�شمو ويل 

انَّ تاأخرنا كان لتكملة كامل �شل�شلة القوانني املرتبطة بعملية الد�شتور 

وثالثة اأرباع هذه القوانني قد متت وجار العمل بهذه القوانني//. 

ورد  معايل  رئي�ض الوزراء على �شوؤال  حول ت�شيي�ض   ق�شايا حقوق 

وال  الداخلية،  ب�شوؤوننا  نهتم  اأن  جدا  املهم  من  »اإنه  بالقول   االإن�شان 

والأهداف  الق�شايا  من  لكثري  ت�شيي�شا  هناك  اأن  يف  �شك  اأدنى  يوجد 

معينة، مطالبًا   باأن يكون لدى املواطن واملقيم يف الدولة وعي، فاإذا 

ال�شياق على دفع  يوؤدى له فورا، م�شددًا يف هذا  اأن  كان له حق يجب 

اأنَّ هذا االأمر لن يكون فيه رحمة، وقال  الرواتب للموظفني  موؤكدًا   

اأن يدفع رواتبهم،  اإىل  �شنعاقب من ال يدفع رواتب موظفيه بال�شجن 

وهذه ق�شية �شارت عليها الدولة من فرتة بتوجيه من �شاحب ال�شمو 

اأمري البالد املفدى و�شمو ويل العهد«.. م�شيفا اأنَّ وعي املواطن واملقيم 

مهم فمن له حق ياأخذه من خالل املحاكم املوجودة ومن خالل وزارة 

العمل ومن خالل اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان،  وقال معايل رئي�ض 

هذا  ان  ويقول  اأحد  ياأتينا  اأن  قبل  ال�شاأن  بهذا  نهتم  »نحن  الوزراء  

املو�شوع يهمنا يف البلد، لكن البد اأن يكون هناك نوع من الف�شل بني 

ما هو مكيدة وما هو ق�شية الأ�شباب �شيا�شية فلن ن�شمح بها، وبني ما هو 

اأن ياأخذ  اأو املقيم الذي يجب  حق للمواطن 

حقه بالكامل«.

معايل  اجلمعيات..اأكدَّ  قانون  وعن 

ال�شيخ حمد بن جا�شم اأنَّ »قانون اجلمعيات 

على طاولة جمل�ض الوزراء ومن املوؤكد �شيقر 

يف حينه«.

�شميخ  بن  علي  الدكتور  �شعادة  وكان   

حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�ض   — املري 

االإن�شان قد عرب يف ت�شريحات �شحفية  على 

لتف�شل  امتنانه  االفتتاح عن عظيم  هام�ض  

معايل ال�شيخ حمد بن جا�شم اآل ثاين رئي�ض 

جمل�ض الوزراء وزير اخلارجية بافتتاح مبنى 

اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان، موؤكدًا اأنَّ تد�شني معاليه للمقر يدل 

لدعم  ال�شيا�شية  القيادة  قبل  الال حمدود من  والدعم  االهتمام  على 

وتعزيز وحماية حقوق االإن�شان يف الدولة، متطلعًا �شعادته اإىل اأن ت�شهد 

املرحلة املقبلة مع الت�شكيل اجلديد الأع�شاء اللجنة  مدتها 3 �شنوات   

نهجا ودعما ومزيدا من التحرك يف ق�شايا حقوق االإن�شان، معلنا اأن 

املرحلة املقبلة �شت�شهد اإ�شرتاتيجية جديدة لعمل اللجنة وفقا لقانون 

اللجنة اجلديد..

ورد الدكتور  املري  على �شوؤال حول الت�شابه الوارد يف املالحظات 

املجتمع،  وحماية  بقانون اجلمعيات،  تتعلق  اللجنة  تقرير  اأقرها  التي 

من  ا�شتجابة  عدم  يوؤكد  الذي  االأمر  االإرهاب،  مكافحة  وقانون 

احلكومة لتو�شيات اللجنة.. قائاًل »نحن بدورنا نحث الدولة على ما 

اأن  تراه »اللجنة« منا�شبًا لتعزيز وحماية حقوق االإن�شان، ونحن نوؤكد 

هناك دعما كبريا من القيادة ال�شيا�شية، وافتتاح معايل ال�شيخ حمد 

م�شرية  ودعم  اللجنة  دعم  على  يدل  اإمنا  للمبنى  ثاين  اآل  بن جا�شم 

حقوق االإن�شان يف دولة قطر«. 

  من جهته قال �شعادة ال�شيخ خالد بن جا�شم اآل ثاين — ع�شو 

بوزارة  االإن�شان  حقوق  مكتب  مدير  االإن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 

افتتاح  على  تعليقه  معر�ض   يف  اخلارجية   

املبنى اجلديد للجنة الوطنية حلقوق االإن�شان.   

موؤ�ش�شة  اإن�شاء  يف  �شباقة  كانت  قطر  دولة  اأنَّ 

باللجنة  متمثلة  االإن�شان  بحقوق  تعنى  وطنية 

االأوىل  تكاد  وقد  االإن�شان،  حلقوق  الوطنية 

 2002 عام  اأن�شئت  حيث  املنطقة  م�شتوى  على 

وقدمت عمال ملمو�شا يف جمال حقوق االإن�شان 

اللجنة  من   )A( ت�شنيف  على  ح�شلت  حتى 

يوؤكد  الذي  االأمر  املتحدة  باالأمم  التن�شيقية 

مطابقة عمل »اللجنة« مع مبادئ باري�ض 1993، 

واأقدامها  قواعدها  ثبتت  اللجنة  اأنَّ  اإىل  الفتًا 

كبرية  متطلبات  وهناك  متميز،  بعمل  وقامت 

�ل�شيخ خالد بن 

جا�شم: �للجنة 

�لوطنية  نقطة 

م�شيئة يف �شجل 

قطر �حلقوقي
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نخطو  ونحن  ال�شعبي،  وامل�شتوى  الوطني  امل�شتوى  على  قطر  دولة  من 

خطوات لالأمام ونتطلع للعمل جنبا اإىل جنب مع زمالئنا من منظمات 

الوطنية  للجنة  اجلديد  الت�شكيل  مع  اأنَّ  اإىل  م�شريًا  املدين،  املجتمع 

ممثال  هناك  اإنَّ  حيث  احلكومة  ممثلي  تقلي�ض  مت  االإن�شان  حلقوق 

الت�شويت الأن  لنا  اأقلية وال يحق  »واأ�شبحنا  لوزارة اخلارجية،  واحدا 

حق الت�شويت يقت�شر على االأع�شاء املنتمني ملنظمات املجتمع املدين، 

املدين  املجتمع  منظمات  مع  التعاون  من  مزيد  اإىل  نتطلع  نحن  لذا 

للم�شي قدما نحو الهدف املن�شود«..

 )A( التقييم على  لال�شتمرار  املقبلة  للمرحلة  �ض   روؤيته  وحول 

الذي مت اإحرازه موؤخرًا   قال  اأعتقد اأن م�شاألة احل�شول على تقدير 

مرات  عليها  احل�شول  ولكن  جتريبية  م�شاألة  هي  البداية  يف   )A(

ومرات يوؤكد اأن هناك قناعة من القائمني على التقييم باأن »اللجنة« 

الرائدة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  واأ�شبحت من  املعايري  وباأعلى  باأدق  تقوم 

اال�شتئنا�ض  جانب  اإىل  اجلانب،  هذا  يف  يحتذى  منوذجا  باتت  التي 

براأي القائمني على اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان خلربتهم يف هذا 

املجال، واأعتقد اأن ح�شول اللجنة على تقدير )A( يوؤكد م�شداقية 

ومنهجية عمل اللجنة، حيث اإن هناك تدقيقا عاليا تخ�شع له اللجان 

اأو املوؤ�ش�شات الوطنية وال يقت�شر على م�شادر داخلية، بل تتم العودة 

بحقوق  املعنية  احلكومية  غري  املنظمات  وخا�شة  الدولية  للمنظمات 

االإن�شان« 

وحل التعاون بني املوؤ�ش�شات والوزارات والتو�شيات التي تخرج عن 

اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان ومدى االلتزام بتطبيقها  قال  »نحن 

للهيئات  الدولة  التي ترفعها  الدولية  بالتقارير  عادة من خالل عملنا 

والتعليقات  باملرئيات  ن�شتاأن�ض  ما  كثريًا  املتحدة  باالأمم  التعاقدية 

حقوق  كاإدارة  االإن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  من  اإلينا  ت�شل  التي 

االإن�شان بوزارة اخلارجية، فهناك تعاون وثيق بيننا وبني اأي موؤ�ش�شة 

يف الدولة، ففي بداية التجربة كانت هناك بع�ض ال�شعوبات ولكن بعد 

اأ�شبح هناك تطور يف  اللجنة  الثماين �شنوات على عمل  م�شي قرابة 

من  الكثري  تخطي  كما مت  اللجنة،  تخرج عن  التي  بالتو�شيات  العمل 

التحديات«.

�شعادة  قطر..قال  لدولة  ال�شامل  الدوري  اال�شتعرا�ض  وحول   

ال�شيخ خالد بن جا�شم.. اإنَّ دولة قطر قدمت تقريرها للفريق العامل 

باالإ�شادة،  حقيقة  وحظي  �شامال،  التقرير  وكان   2010 فرباير  يف 

وردت  التي  التو�شيات  من  العديد  فهناك 

وهناك  اإيجابي،  ب�شكل  الدولة  عليها  واأجابت 

بع�ض التو�شيات التي تقوم اجلهات املخت�شة 

التي  الت�شريعات  مع  ومواءمتها  بدرا�شتها 

ان�شمت اإليها الدولة اأو �شتن�شم اإليها الدولة، 

اإىل  الرجوع  خالل  من  اإنه   « قائاًل  وا�شتطرد 

املراقبني من هيئات كان هناك �شدى اإيجابي 

الت�شافه  الدولة،  قدمته  الذي  للتقرير  وا�شع 

بال�شفافية واجلراأة والتطور والتفاعل وهي من 

اأهم النقاط والتي بالفعل تكون حمل اإعجاب 

بحقوق  املعنية  االأجهزة  من  كثري  من  وتقدير 

االإن�شان على امل�شتوى الدويل«.. 

االأمريكية  التقارير  حول  اآخر  �شوؤال  ويف 

التي تغايل يف و�شف الدولة باأنها منتهكة حلقوق االإن�شان، كيف للجنة 

الدولة..قال  االإن�شان يف  و�شع حقوق  ال�شورة احلقيقية عن  تنقل  اأن 

�شعادته« اإن تقارير دولة قطر تهتم بكل التقارير ال�شادرة �شواء كانت 

عن هيئات دولية اأو من بع�ض الدول، ونحن ننظر ونقف عند النقاط 

ونقيمها ولكن هناك خطة �شاملة مو�شوعة واخلطة تقت�شي اأن ت�شري 

الدول وفق منهجيتها ولي�ض وفق ردود اأفعال اأو ما يقال هناك، فبالتايل 

لدينا القناعة اأن دولتنا ت�شري على النهج ال�شحيح يف عملية االإن�شمام 

قطر  دولة  احت�شان  اجلميع  على  يخفى  وال  القدرات،  بناء  وت�شكيل 

املركز االإقليمي لالأمم املتحدة للدرا�شات والتوثيق وهذا املكتب بالفعل 

االأع�شاء،  الدول  وم�شاعدة  القدرات  بناء  يف  كبري  �شاأن  له  �شيكون 

واأعتقد اأن هناك الكثري من اخلطوات التي خطتها الدولة نحو تعزيز 

حقوق االإن�شان يجب اأن نكون فخورين بها .

الوطنية  اللجنة  الكواري  ع�شو  �شيف  الدكتور حممد بن  اأعرب   

وبح�شول  للجنة  الدائم  املقر  الفتتاح  �شعادته  عن  االإن�شان   حلقوق 

اللجنة على ت�شنيف )A(، وقال  الكواري  اإن دل هذا على �شيء فاإنه 

اجلديدة  واللجنة  االإن�شان،  بحقوق  الر�شيدة  القيادة  وعي  على  يدل 

عليها مهمات كبرية وعظيمة للحفاظ على الت�شنيف وطموحنا اأكرب 

بكثري، م�شيفًا يف ت�شريحات �شحفية   نحن ن�شعى لنقدم ما بو�شعنا 

بداأنا بجد  وبالفعل  املجال،  دائمة م�شرقة يف هذا  لتكون �شورة قطر 

واجتهاد باإعداد العمل املتوا�شل لنخدم االإن�شان يف دولة قطر، فقطر 

ثقافة  ن�شر  على  نعمل  ونحن  االإن�شان،  حقوق  جمال  يف  يحتذى  مثال 

حقوق االإن�شان بني طلبة املدار�ض واجلامعات وبني املواطنني واملقيمني 

وكل من يقيم على اأر�ض الدولة، الأن حقوق االإن�شان ثقافة يجب على 

االإن�شان اأن يتعلمها، الأن يتعامل بها ويطبقها على اأر�ض الواقع، ونحن  

اأفراد  اأن نر�شخ ثقافة حقوق االإن�شان بني  باللجنة  �شن�شعى جاهدين 

كافة من مواطنني وغري  املجتمع  الأفراد  لن�شل  اللغات  بكافة  ال�شعب 

لها  الدولة  فان  وبالتايل  العربية،  يتحدثون  ال  الذين  ومن  مواطنني 

اأيادي خري يف اآ�شيا، كيف ا�شتطاعت قطر اأن ت�شاعد الدول االآ�شيوية 

وما يعينهم«.

ي�شيفه  ان   ميكن  الذي   اجلديد   عن  �شوؤال     على  رده   ويف 

وجوده يف اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان    من خالل وظيفته كرئي�ض    

للمخترب املركزي  قال  الكواري ن املنظمات الدولية االآن بداأت ت�شع 

هناك  املثال  �شبيل  فعلى  االإن�شان،  حقوق  تخدم  وموا�شفات  قوانني 

موا�شفة جديدة ا�شمها »امل�شوؤولية املجتمعية« 

وهي االآيزو )16000( فهذه املوا�شفة معنية 

ت�شاهم  اأن  ال�شركات  وعلى  االإن�شان  بحقوق 

�شحة  م�شتوى  على  االإن�شان  حقوق  رفع  يف 

و�شالمة االإن�شان يف الغذاء.

 حجز الإبعاد اأهم التحديات التي 

يف  الإن�سان  حقوق  م�سرية  تعرت�ض 

الدولة

 2009 لعام  ال�شنوي  التقرير  ك�شف 

ال�شادر عن اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان 

التحديات  اأهم  من  يعترب  االإبعاد  حجز  اأن 

يف  االإن�شان  حقوق  م�شرية  تعرت�ض  التي 

 د. �لكو�ري: 

امل�صوؤولية املجتمعية 

�أ�شبحت مبد�أ 

�أ�شا�شي  من مبادئ  

حقوق �لإن�شان 
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الدولة، ملا ينطوي عليه من خمالفة ملبادئ حقوق االإن�شان التي يوؤكد 

واملبادئ  االإ�شالمية،  ال�شريعة  ومبادئ  الدائم  الدولة  د�شتور  عليها 

واملعايري الدولية حلقوق االإن�شان، ف�شاًل عما يعك�شه من �شورة �شلبية 

جهودها  من  تنال  اأنها  كما  الدولة،  يف  االإن�شان  حقوق  وواقع  تتفق  ال 

الوافرة يف هذا امليدان..

للمرة  ولي�ض   — ر�شدت  اللجنة  اأن  اإىل  التقرير  اأ�شار  حيث 

االأوىل — خالل زيارتها حلجز االإبعاد يف مطلع عام 2009 طول مدة 

للغرف  اال�شتيعابية  الطاقة  تنا�شب  مع عدم  املودعني،  بع�ض  احتجاز 

بدار  االإبعاد  حجز  با�شتبدال  اللجنة  اأو�شت  ولذا  املودعني،  واأعداد 

موؤقتة لالإيواء يراعى يف اإن�شائها ونظام عملها التمايز عن املوؤ�ش�شات 

الت�شريعات  لكافة  وفقا  بالعقوبة  لي�ض  االإبعاد  حجز  لكون  العقابية 

تنفيذ  تقت�شي  التي  الق�شائي  االإبعاد  حاالت  حتى  بالدولة  القائمة 

بحجز  االإيداع  ولي�ض  البالد  عن  االإبعاد  ب�شاأنها  ال�شادر  االأحكام 

االإبعاد. وقال التقرير اأن اللجنة اأو�شت باأنه اإىل اأن تتم اإعادة النظر 

املودعني  حاالت  لدرا�شة  امل�شكلة  اللجنة  منح  يجب  االإبعاد  حجز  يف 

التي  الالزمة لالإفراج عن جميع احلاالت  ال�شالحيات  االإبعاد  حجز 

وعدم  لذلك،  مقت�شى  دون  اإيداعها  تثبت 

التي  احلاالت  على  اخت�شا�شاتها  اقت�شار 

اأ�شابيع،  ثالثة  مدة  اإيداعها  على  م�شى 

و�شرعة تنفيذ حاالت االإبعاد ال�شادر ب�شاأنها 

مع  والتن�شيق  النفاذ  واجبة  ق�شائية  اأحكام 

النقل  جمال  يف  العاملة  الوطنية  ال�شركات 

عن  ف�شاًل  ال�شاأن،  هذا  يف  والربي  اجلوي 

ت�شدر  التي  احلاالت  بع�ض  عن  احلديث 

تقدمهم  لدى  فقط  ابعاد  قرارات  ب�شاأنها 

بطلبات نقل كفالة..

والتعبري.. الراأي  بحرية  يتعلق  ما  ويف 

قانون  ب�شاأن  تو�شياتها  اللجنة  قدمت 

 1979 ل�شنة   )8( رقم  والن�شر  املطبوعات 

لت�شمنه العديد من القيود �شواء املتعلقة باإجراءات تاأ�شي�ض املطبوعة 

ال�شحافية ودور الن�شر، اإذ كانت تو�شيات اللجنة تتعلق باإعادة النظر 

فيما يت�شمنه هذا القانون من اأحكام والتخفيف من هذه القيود واإلغاء 

العقوبات ال�شالبة للحرية املقررة به ب�شاأن ق�شايا الن�شر والتي مل تعد 

وزارة  خماطبة  الدولة،  ت�شهدها  التي  الدميقراطية  م�شرية  تواكب 

قانون  اقرتاح  تبني  الإمكانية  ال�شاأن  بهذا  والرتاث  والفنون  الثقافة 

جديد اأو تعديل القانون القائم على نحو يحد من هذه القيود وا�شتبدال 

العقوبات ال�شالبة للحرية الواردة به بالغرامات املالية امل�شددة..

كما اأو�شت اللجنة باإعادة النظر يف بع�ض اأحكام قانون االإ�شكان 

رقم 2 ل�شنة 2007 ب�شاأن �شوابط االنتفاع املقررة به الواردة باملادتني 

6 — 13 والتي ت�شمنت اأحكامها املغايرة يف االنتفاع بني من يحملون 

اجلن�شية القطرية، وتعزيز احلق يف امل�شاواة بني املراأة والرجل ومتكني 

املراأة القطرية من نقل جن�شيتها الأطفالها اأ�شوة بالرجل وتعديل قانون 

يف  اأحكام  من  ت�شمنه  فيما   2005 ل�شنة   38 رقم  القطرية  اجلن�شية 

القانون اخلا�ض  اإ�شدار  اللجنة ب�شرورة �شرعة  واأو�شت  ال�شاأن.  هذا 

ملجل�ض  االنتخابات  ونظام  الرت�شيح  واإجراءات  و�شروط  باالنتخابات 

ال�شورى.

ور�شدت اللجنة جملة من التو�شيات حول 

ت�شرر  اللجنة  ر�شدت  حيث  ال�شكن  يف  احلق 

القطرية  املراأة  بانتفاع  املتعلقة  بع�ض احلاالت 

اأ�شحاب  اأحد  من  املتزوجة  القطرية  واملراأة 

املدد  طول  من  قطري  غري  من  اأو  البطاقات 

ور�شدت  االإ�شكان،  بنظام  النتفاعهم  املقررة 

اللجنة ت�شرر بع�ض احلاالت من ذوي احلاجة 

من  التجن�ض  بطريقة  اجلن�شية  اكت�شبوا  ممن 

النتفاعهم  عاما  ع�شر  خم�ض  م�شي  ا�شرتاط 

من  حرمانهم  �شاأنه  من  ملا  االإ�شكان  بنظام 

ذلك طيلة تلك املدة مما يزيدهم معاناة فوق 

معاناتهم.

 حجز �لإبعاد

 �أهم �لتحديات 

�لتي تعرت�ص 

م�شرية حقوق 

�لإن�شان يف �لدولة
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لقد بات وا�شحًا اأن ) مبداأ امل�شاواة ( ، اإمنا ي�شكل روح منظومة 

العدل  اإىل  يتوق  دميقراطي  جمتمع  اأي  ورافعة  االإن�شان  حقوق 

االإجتماعي ، وال �شك فاإن امل�شاواة تعني عدم التمييز بني الب�شر على 

اإىل   ، اأ�شا�ض اجلن�ض (  اأ�شا�ض من قبيل ) التمييز على  اأو  اإعتبار  اأي 

جانب اعتبارات اأخرى تتمثل باللغة ، اأو الدين ، اأو العن�شر ، اأو املذهب 

، اأو الراأي ال�شيا�شي ، اأو الن�شب ، اأو الرثوة وغريها  .

والتمييز �شد املراأة يف جوهره ، متييز قائم على اجلن�ض ، ويت�شم 

اأ�ش�ض  على  يقوم  ال  اإنه  كما   ، عقالين  وال  اإن�شاين  ال  تع�شفي  بطابع 

مو�شوعية جمردة تتعلق باملعرفة اأو الكفاءة  اأو اخلربة بقدر ما ي�شتند 

الب�شري   التاريخ  اأتخذ عرب ع�شور  ، وقد  الذكورة واالأنوثة  اإىل معيار 

من  خمتلفة  مظاهر  االإن�شانية  واحل�شارات  الثقافات  خمتلف  ويف 

اإ�شتعباد املراأة اأو اإ�شتبعادها واإعتبارها جن�شًا اأدنى من الرجل و�شواًل 

اإىل حرمانها من حقوقها املدنية وال�شيا�شية واالإجتماعية . 

حركة  يف  مكانتها   ) املراأة  ق�شايا   ( حتتل  اأن  اإذن  غرابة  ال 

التقدم العام للمجتمع االإن�شاين على االأ�شعدة ال�شيا�شية واالإجتماعية 

نـحـو  على  االإن�شان  وحركة حقوق  عام   بوجه  واالإقت�شادية  والثقافية 

والقانون  الدويل  التنظيم  اإطار  يف  املطلوب  حيزها  تاأخذ  واأن  خا�ض 

الدويل الو�شعي ، هذا بجانب القانون الداخلي يف الدول ، من د�شاتري 

وت�شريعات وطنية .

بق�شية  الدولية  اجلماعة  اإهتمام  لتطور  املقالة  هذه  يف  و�شنعر�ض 

مناه�شة التمييز �شد املراأة ( ، ولو�شع هذه امل�شاألة يف القانون الدويل 

الو�شعي ، موؤكدين على وثائق القانون الدويل حلقوق االإن�شان ، وبنحو اأ�شد 

تركيزًا على اإتفاقية الق�شاء على جميع ا�شكال التمييز �شد املراأة ، كونها 

متثل ال�شك الدويل االأكرث �شمواًل ون�شجًا يف معاجلته حلقوق املراأة .

تطور �إهتمام �جلماعة �لدولية بحقوق �ملر�أة :
اإهتمامه  الدويل  التنظيم  ع�شر  قبل  الدويل  املجتمع  اأوىل   -

االإتفاقيات  من  العديد  اأبرامه  وعرب  حمدود  نطاق  يف  املراأة  بق�شايا 

الأبعاد القانونية و الجتماعية للمعايري الدولية

اخلا�سة مبناه�سة التمييز �سد املراأة

جملة ال�سحيفة

اإعــداد

د. �أ�شامة ثابت �لآلو�شي

خبري قانوين �أول / �إد�رة حقوق �لإن�شانبوز�رة �لد�خلية

خمت�ص يف �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�شان

املراأة .. من 

احلماية اإىل 

التمكني 
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االإتفاقيات  ذلك  ومن   ، االأبي�ض  بالرقيق  االإجتار  مبكافحة  اخلا�شة 

املعقودة ما بني اإنكلرتا وفرن�شا يف 30 مار�ض 1815م ، وتلك املربمة ما 

بني اإنكرتا ورو�شيا واإيران يف ذات ال�شنة يف هذا املجال .

عام  من  يناير  الفعلي يف  ن�شاطها  االأمم  ر�شت ع�شبة  ما  واإذ   -

1920م ، فاإنها مل تن�شاأ الأغرا�ض �شيا�شية تتعلق بحفظ االأمن وال�شلم 

الدوليني 

فح�شب ، واإمنا اأي�شًا لتحقيق اأهداف اإجتماعية حددتها املادة ) 

الع�شبة  واإت�شاقًا مع هذا املفهوم مل تّدخر   ، الع�شبة  23 ( من عهد 

ال�شلة مبكافحة  ذات  امل�شائل  الالزمة يف  اإتخاذ اخلطوات  جهدًا يف 

ق�شايا  جانب  اإىل   ، ومراقبتها  واالأوبئة  االأمرا�ض  ومنع  املخدرات 

على  والن�شاء  للرجال  العمل  ظروف  حت�شني  بينها  من  باملراأة  خا�شة 

حد �شواء ، ومكافحة االإجتار بالب�شر ، حيث عهدت اجلماعة الدولية 

اخلا�شة  الدولية  االإتفاقيات  تنفيذ  على  االإ�شراف  االأمم  ع�شبة  اإىل 

باالإجتار بالن�شاء واالأطفال ، كما مت يف عهد الع�شبة اإبرام العديد من 

لالأعوام  وذلك  االأبي�ض  بالرقيق  االإجتار  ملكافحة  الدولية  االإتفاقيات 

باإن�شاء  الع�شبة  قيام  عن  ف�شاًل  ذلك   ، 1933م   ، 1926م   ، 1921م 

يتعلق  ما  كل  يف  م�شت�شار   مبثابة  لتكون  للرق  االإ�شت�شارية  اللجنة 

مبكافحة الرقيق والق�شاء عليه . 

- وحيث ن�شت املادة ) 23 ( من عهد الع�شبة على تعهد اإع�شاءها 

للرجال  واإن�شانية  عادلة  عمل  ظروف  و�شمان  لتوفري  بال�شعي   (

اإليها  متتد  التي  البلدان  جميع  ويف  بالدهم  يف  واالأطفال  والن�شاء 

عالقاتهم ال�شناعية �شواء ب�شواء ( فقد اأ�شندت الع�شبة هذه املهمة 

اجلزء  مبقت�شى   1920 عام  اأن�شئت  التي  الدولية  العمل  منظمة  اإىل 

املنظمة  هذه  د�شتور  باأن  علمًا   ، فر�شاي  معاهدة  من  ع�شر  الثالث 

يعد اأول وثيقة دولية حلقوق االإن�شان العامل ، كانت االأ�شا�ض الإ�شدار 

املراأة  متييز  عدم  مبداأ  اأقرت  التي  الدولية  االتفاقيات  من  جمموعة 

عن الرجل يف ظروف العمل ، ومبداأ امل�شاواة يف االأجر وغري ذلك من 

املزايا ومن بني هذه االتفاقيات :

�لتفاقية رقم )100( ب�شاأن م�شاو�ة �لعمال و�لعامالت يف 

�لأجر عن عمل ذي قيمة مت�شاوية لعام 1951م .
وامل�شاواة  الفر�ض  بتكافوؤ  اخلا�شة   )156( رقم  االتفاقية   •

ذوي  من  اجلن�شني  من  للعمال  املعاملة  يف 

امل�شوؤوليات العائلية لعام 1981م .

اهتمام  االأهم يف تطور  املحطة  اأن  اإال   -

يتمثل  اإمنا   ، املراأة  بحقوق  الدولية  اجلماعة 

مبا ت�شمنه ميثاق االأمم املتحدة لعام 1945م 

يف  اللب�ض  التقبل  �شريحة  اإ�شارات  من   ،

التاأكيد على مبداأ امل�شاواة يف احلقوق للمراأة 

يف  ورد  حيث   ، املتحدة  لالأمم  اأ�شا�ض  كمبداأ 

من  االإميان  على  التاأكيد   ( امليثاق  ديباجة 

وبكرامة  لالإن�شان  االأ�شا�شية  باحلقوق  جديد 

كبريها  والن�شاء  للرجال  ومبا  وقدره  الفرد 

و�شغريها من حقوق مت�شاوية ( ، كما ورد يف 

امليثاق  من  الثالثة  املادة  من  الثالثة  الفقرة 

تعزيز   ( املتحدة  االأمم  مقا�شد  بني  من  اأنه 

واحرتام حقوق االإن�شان واحلريات االأ�شا�شية للنا�ض جميعًا والت�شجيع 

على ذلك اإطالقا بال متييز ب�شبب اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين وال تفريق 

بني الرجال والن�شاء ( .

اجلن�ض  ب�شبب  التمييز  منحت  اإنها  الفقرة  هذه  يف  والالفت 

اأرجحية على اإعتباري اللغة ، و الدين ، وتكمن اأهمية هذا الن�ض اأنه 

دمج ) ق�شية املراأة ( �شمن �شواغل واهتمامات االأمم املتحدة ، وبذلك 

فقد اأ�شحت هذه الق�شية  همًا عامليًا ، ف�شاًل عن اأنها اأ�شبحت جزءًا 

من النطاق املو�شوعي للقانون الدويل الو�شعي يف اأرفع وثيقة قانونية 

دولية تتميز بعلويتها على مكونات هذا القانون من �شكوك دولية .

- ويف اإطار املبادئ التي وردت يف ميثاق االأمم املتحدة اخلا�شة مبنع 

التمييز �شد املراأة ، فقد ان�شاأ املجل�ض االقت�شادي واالجتماعي اللجنة املعنية 

مبركز املراأة يف العام 1946 ، ووظيفة اللجنة هي اإعداد تقارير وتو�شيات 

ال�شيا�شية  امليادين  يف  املراأة  حقوق  تعزيز  عن  املجل�ض  اإىل  لتقدميها 

واالقت�شادية واملدنية واالجتماعية والتعليمية ، وتقدمي تو�شيات ومقرتحات 

ب�شاأن امل�شاكل العاجلة يف جمال حقوق املراأة ، بهدف اإعمال املبداأ الذي 

مفاده وجوب ت�شاوي املراأة مع الرجل يف احلقوق .

�شكوك  بثالث  املتمثلة  االإن�شان  حلقوق  الدولية  ال�شرعة  -وتعزز 

دولية هي 

االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان لعام 1948م ، والعهدان الدوليان 

واالجتماعية  االقت�شادية  واحلقوق   ، وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق 

والثقافية والربوتوكوالن امللحقان بهما ، التاأكيد على مبداأ امل�شاواة يف 

احلقوق للمراأة مع ما ينطوي عليه ذلك من اأهمية بالغة ذلك اإن هذه 

 ، االإن�شان  الدويل حلقوق  للقانون  الفقري  العمود  اإمنا متثل  ال�شرعة 

وجامعة هذه احلقوق ، واالأ�شا�ض القانوين واالأخالقي لكل عمل االأمم 

املتحدة اخلا�ض بحقوق االإن�شان .

فقد ن�ض يف املادة ) 2 ( من االإعالن على اأن ) لكل اإن�شان حق 

دومنا   ، االإعالن  هذا  يف  املذكورة  واحلريات  احلقوق  بجميع  التمتع 

اأو   ، اللون  اأو   ، العن�شر  ب�شبب  التمييز  �شيما  وال  نوع  اأي  من  متييز 

اأو  اأو غري �شيا�شي ،  اأو الراأي �شيا�شيًا  اأو الدين ،  اأو اللغة ،  اجلن�ض ، 

االأ�شل الوطني اأو االإجتماعي ، اأو الرثوة ، اأو املولد اأو اأي و�شع اآخر ( .

وثمة ن�شني مماثلني يف كل من العهدين املذكورين يف�شحان عن 

فيهما دومنا  الواردة  التمتع باحلقوق  االأطراف يف كفالة  الدول  تعهد 

متييز بني الرجال والن�شاء ) م/3 من كل من العهدين ( . 

ال�شرعة  يف  عليه  التاأكيد  جرى  ما  اإن   -

الدولية حلقوق االإن�شان ب�شاأن مبداأ امل�شاواة يف 

املزيد من  الإ�شدار   فاحتة  كان  للمراأة  احلقوق 

باملراأة  االإن�شان اخلا�شة  الدولية حلقوق  الوثائق 

االإن�شان  حلقوق  العاملي  االإعالن  اأعقب  فقد   ،

1952م  لعام  للمراأة  ال�شيا�شية  احلقوق  اتفاقية 

لعام  املتزوجة  املراأة  جن�شية  ب�شاأن  واتفاقية   ،

ال�شادران  الدوليان  العهدان  تلت  ، كما  1957م 

�شد  التمييز  ملنع  دولية  وثائق   ، 1966م  عام 

التمييز  على  الق�شاء  باإعالن  وتتمثل  املراأة 

حماية  ب�شاأن  واإعالن   ، 1967م  لعام  املراأة  �شد 

الن�شاء واالأطفال يف حاالت الطوارئ واملنازعات 

الق�شاء  ب�شاأن  واتفاقية   ، 1974م  لعام  امل�شلحة 

�ل�شريعة 

الإ�صالمية : ريادة 

م�شهودة يف حماية 

حقوق �ملر�أة
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االأمم  واإعالن   ، 1979م  لعام  املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  على 

والربوتوكول   ، 1993م  لعام  املراأة  �شد  العنف  على  للق�شاء  املتحدة 

منع  جلنة  بعمل  اخلا�ض  1979م  عام  باتفاقية  امللحق  االختياري 

التمييز �شد املراأة التي تكفل تنفيذ اأحكام االتفاقية .

- ثمة وقفات حيوية لالأمم املتحدة عربت من خاللها عن اإقرارها 

االأمم  مبوؤمترات  وتتمثل   ، �شدها  التمييز  ومناه�شة  املراأة  بحقوق 

طهران  اإعالن  من   15 البند  يف  ا�شري  فقد  االإن�شان  حلقوق  املتحدة 

اإىل   1968 لعام  االإن�شان  حلقوق   املتحدة  االأمم  موؤمتر  عن  ال�شادر 

اأنه )) يتحتم الق�شاء على  التمييز  الذي ال تزال املراأة �شحية له  يف 

العديد من اأنـحـاء العامل اإذ اإن اإبقاء املراأة يف و�شع دون و�شع الرجل  

العاملي  االإعالن  اأحكام  يناق�ض  كما  املتحدة  االأمم  ميثاق  يناق�ض 

حلقوق االإن�شان ، والتنفيذ الكامل العالن الق�شاء على التمييز  �شد 

املراأة �شروري لتقدم  االإن�شانية (( .

- فيما مي�شي اإعالن وبرنامج عمل فيينا يف اأوال /18 ال�شادر عن 

1993م  لعام  فيينا  املنعقد يف  االإن�شان  املتحدة حلقوق  االأمم   موؤمتر 

املراأة خطوات  مب�شار االهتمام االأممي بحقوق 

اإىل   ، احلقوق  لهذه  اإقراره  يف  واأعمق  ابعد 

تاأكيد م�شاركتها يف احلياة العامة ع�شوا فاعال 

ومنتجًا فقد  ن�ض يف هذه الفقرة على االآتي )) 

اإن حقوق االإن�شان للمراأة وللطفلة هي جزء غري 

قابل للت�شرف من حقوق  االإن�شان العاملية وجزء 

ال يتجزاأ من هذه احلقوق وال ينف�شل  عنها ، واأن 

م�شاركة املراأة م�شاركة كاملة وعلى قدم  امل�شاواة 

واالقت�شادية  واملدنية  ال�شيا�شية  احلياة  يف 

الوطني   ال�شعيد  على  والثقافية   واالجتماعية 

واالإقليمي وا�شتئ�شال جميع اأ�شكال التمييز على 

اأ�شا�ض اجلن�ض ، هما من اأهداف املجتمع الدويل 

ذات االأولوية (( . 

نطاق  يف  متخ�ش�شة  واأجهزة  منظمات   -

تتبنى   ) املتحدة  االأمم   ( العاملية  املنظمة 

فها  اأف�شل  حياة  يف  واآماله  وم�شكالته  االجتماعي  النوع  احتياجات 

اليون�شكو يف موؤمترها العام املنعقد خالل الفرتة ما بني  هي منظمة 

املراأة  اأو�شاع  حت�شني  �شرورة  على  توؤكد  االإعالم  حول   1995-1990

وتخفي�ض ن�شبة االأمية بني الن�شاء وزيادة التحاقهن يف املدار�ض ، ويف 

التعليم العايل كطالبات واأع�شاء يف الهيئات االأكادميية واالإدارية .

- ويف خط مواز لليون�شكو يلفت برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف 

اإ�شدارها منذ  اإنطلق يف  التي  الب�شرية  التنمية  ال�شنوية حول  تقاريره 

والرجل  املراأة  امل�شاواة بني  تكري�ض  اإىل �شرورة  النظر  1995م  العام 

كمبداأ اأ�شا�ض دون متييز مبا يف ذلك فر�ض امل�شاركة يف �شنع القرارات 

ال�شيا�شية واالإجتماعية واالإقت�شادية .

- فيما يتبنى ذات الربنامج يف تقارير التنمية االإن�شانية العربية 

التي ي�شدرها مقيا�شًا جديدًا بنى عليه تقديره لدرجة تطور املجتمعات 

العربية يعتمد على عنا�شر ثالث من بينها متكني املراأة ، اإىل جانب 

احلكم ال�شالح ، واملعرفة ، حيث تو�شح هذه التقارير اأن ثمة نق�ض 

منا�ض من  ال  الثالث  املجاالت  املجتمعات يف  وطئته هذه  ترزح حتت 

جتاوزه .

يف  املراأة  ب�شوؤون  االإهتمام  يف  املتحدة  االأمم  تعبريات  وتتجلى   -

اإجتماعية وعملية وذلك من خالل  �شور رمزية ال تخلو من م�شامني 

اإعتبار العام 1975م عامًا عامليًا للمراأة ، وتكري�ض الفرتة من 1976-

1985م عقدًا دوليًا للمراأة يف الوقت الذي تتواىل فيه موؤمترات االأمم 

املتحدة اخلا�شة باملراأة وكاالآتي :

 (( 1975م  عام  املك�شيك  يف  للمراأة  االأول  العاملي  املوؤمتر   •
اإعتماد اأول خطة عاملية لو�شع املراأة (( .

 (( 1980م  عام  كوبنهاجن  يف  للمراأة  الثاين  العاملي  • املوؤمتر 
الرتكيز على العمالة وال�شحة والتعليم (( .

 (( 1986م  نريوبي  يف  للمراأة  الثالث  العاملي  املوؤمتر   •
اإ�شرتاتيجية اإ�شت�شرافية حتى عام 1995م (( .

تعزيز   (( 2000م  بكني  يف  للمراأة  الرابع  العاملي  املوؤمتر    •
اجلهود املبذولة للنهو�ض مبكانة املراأة وتعزيز دورها (( .

الدول  روؤ�شاء  عليها  توافق  التي  العاملية  الوثيقة  تغفل  ومل   -

واحلكومات يف اإجتماعهم مبقر االأمم املتحدة يف نيويورك / اإيلول / 

�شبتمرب 2000م ، يف فجر األفية جديدة ق�شية 

املراأة وذلك فيما اإعتربوه يف اأواًل / 6 ، قيمًا 

اأهمية حيوية للعالقات الدولية  اأ�شا�شية ذات 

يف القرن احلادي والع�شرين ومن هذه القيم ، 

امل�شاواة التي اأ�شري فيها اإىل اأنه )) يجب عدم 

االإ�شتفادة  فر�شة  من  اأمة  اأو  فرد  اأي  حرمان 

من التنمية ، ويجب �شمان امل�شاواة يف احلقوق 

وتكافوؤ الفر�ض للرجل واملراأة (( .  

ومنظمة   ) اليون�شكو   ( جانب  واإىل   -

العمل الدولية التي اأولت اإهتمامها باملراأة فثمة 

املتحدة  االأمم  يف  اأخرى  متخ�ش�شة  وكاالت 

رعاية  منظمة  ومنها  النهج  ذات  اأعتمدت 

UNHCR ( املعنية بحماية  الالجئني ) 

املراأة املهاجرة والالجئة من العنف ، ومنظمة 

�شملت  التي   )  FAO  ( والزراعة  االأغذية 

املراأة باأولوية خا�شة يف برامج االأمن الغذائي اأثناء االأزمات ، ومنظمة 

عمومًا  املراأة  ب�شحة  اإهتمت  التي   ، اليون�شيف(   ( العاملية  ال�شحة 

و�شحتها االإجنابية على وجه اخل�شو�ض .

- ويف خطوة تاريخية الفته ذات مغزى للدول االأع�شاء يف االأمم 

 )289/64/A/RES  ( العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  مت  املتحدة 

2010م ، اإن�شاء وكالة االأمم املتحدة للمراأة ، التي  يف متوز / يوليو 

باإحتياجات  يت�شل  فيما  تقدم  باإحراز  التعجيل  اإعتبارها  يف  ت�شع 

اجلديدة  الهيئة  �شمت  وقد  العاملي  ال�شعيد  على  والفتاة  املراأة 

اأربع هيئات �شابقة معنية ب�شوؤون املراأة يف االأمم املتحدة ، ب�شمنها 

املتحدة  االأمم  ومعهد   ، للمراأة  االإمنائي  املتحدة  االأمم  �شندوق 

اأو  الوكالة  باأن  علمًا   ، باملراأة  النهو�ض  اأجل  من  والتدريب  للبحث 

مهام  بعدة  ت�شطلع  الذكر  اآنف  هدفها  ولتحقيق  اجلديدة  الهيئة 

جمايل  يف  عاملية  ومعايري  وقواعد  �شيا�شات  �شياغة   ، اأبرزها  لعل 

اأ�شكال  عرب   ، تطبيقها  على  الدول  وم�شاعدة  والتمكني  امل�شاواة 

اإقامة  عن  ف�شاًل  ذلك   ، والتقني  واملايل  الفني  الدعم  من  خمتلفة 

�شراكات فاعلة مع املجتمع املدين يف هذا املجال .

متكني �ملر�أة : 

من موؤ�شر�ت

 التنمية 

الإن�صانية 
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�ل�شريعة �لإ�شالمية .. 

ريادة يف حماية حقوق �ملر�أة 

الو�شعي  الدويل  القانون  ال�شمحاء  االإ�شالمية  ال�شريعة  �شبقت 

وب�شمنها  االإن�شان  حلقوق  وحمايتها  اإقرارها  يف  الدويل  والتنظيم 

حقوق املراأة قبل اأربعة ع�شر قرنًا خلت، حيث اأعلت قيمتها ورفعت 

مكانتها ، ويف القراآن الكرمي وال�شنة النبوية املطهرة دالئل �شاطعة 

اخللق  وحدة  يف  واملراأة  الرجل  بني  االإ�شالم  �شوى  فقد  ذلك  على 

الذي  ربكم  اإتقوا  النا�ض  اأيها  )يا  العزة  رب  قول  بدليل   ، واملن�شاأ 

خلقكم من نف�ض واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجااًل كثريًا 

ون�شاء( ، )الن�شاء -1( .

�شوؤون  ويف  القانون  اأمام  واملراأة  الرجل  بني  االإ�شالم  �شوى  كما 

امل�شوؤولية واجلزاء يف الدنيا واالآخر ة ، ويف هذا يقول اهلل تعاىل ))من 

عمل �شاحلًا من ذكر اأو اأنثى وهو موؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز 

ينهم اأجرهم باأح�شن ما كانوا يعملون (( )النمل ، 97( ، وقوله جلت 

قدرته ))للرجال ن�شيب مما اأكت�شبوا وللن�شاء 

 ((، )32  ، اأكت�شنب(( ، )الن�شاء  ن�شيب مما 

وال�شارق وال�شارقة فاقطعوا اأيديهما جزاء مبا 

ك�شبا نكااًل من اهلل(( ، )املائدة ، 38(

عن  االإ�شالم  نهى  فقد  ذلك  اإىل  واإ�شافة   

�شد  العنف  اأ�شكال  من  �شكل  اأي  ممار�شة 

ومعاملتهن  بالن�شاء  الرفق  مو�شيًا  املراأة  

باحل�شنى  وان ت�شود الرحمة موؤ�ش�شة الزوجية 

وجل  عزَّ  قال   ، واملودة  التعاطف  قاعدة  على 

اأزواجًا  اأنف�شكم  اأن خلق لكم من  اآياته  ))ومن 

اإن يف  اإليها وجعل بينكم مودة ورحمة  لت�شكنوا 

 )21، ، )الروم  ذلك الآيات لقوم يتفكرون (( 

النبي  يقول  ال�شريف  النبوي  احلديث  ويف   ،

اأح�شنهم  اإميانا  املوؤمنني  ))اأكمل  امل�شطفى 

خلقًا وخياركم خيارهم لن�شائهم (

اإختيار الزوج  اآخر فاإن االإ�شالم يقّر للمراأة بحرية  ومن جانب 

ثيبًا  كانت  فاإن   ، ر�شاها  بدون  العاقلة  البالغة  تزوج  اأن  ويحظر   ،

اإن كانت بكرًا اكتفى مبا  و   ، فال بد من ر�شاها يف �شورة �شريحة 

يغلب  قد  البكر  الأن   ، راأيها  اأخذ  عن  ك�شكوتها  ر�شاها  على  يدل 

هذا  ويف   ، الزواج  يف  رغبتها  اإظهار  من  فتخجل  احلياء  عليها 

يف  الن�شاء  ))ت�شتاأمر  وال�شالم  ال�شالة  اأف�شل  عليه  الر�شول  يقول 

نف�شها  ت�شتاأمر يف  والبكر   ، ل�شانها  يعرب عنها  والثيب   ، اإب�شاعهن 

. ر�شيت((  فقد  �شكتت  فاإن 

واإذا كان ثمة جمتمعات يف وطننا العربي ال تزال حتد من م�شاركة 

املدين  العهد  للمراأة حظورها يف  كان  فقد   ، العامة  احلياة  املراأة يف 

ويف   ، االجتماعية  احلياة  مرافق  جميع  يف  الرجل  م�شاركة   ، النبوي 

بن  عمر  اخلليفة  عهد  يف  وليت  اأنها  ،ويذكر  اأي�شًا  احلرب  �شوؤون 

نظر  يف  واحل�شبة   ) ال�شوق  ح�شبة  )على   ، عنه  اهلل  ر�شي  اخلطاب 

الفقهاء هي فرع من فروع الق�شاء ، يف الوقت الذي مازالت فيه املراأة 

حترم يف اأن تكون قا�شية يف بلدان عربية عدة . 

�شيد�و .. �لتفاقية �ل�شاملة .

حلقوق �ملر�أة

اأملحنا يف اال�شتقراء التاريخي للعديد من الوثائق الدولية حلقوق 

االإن�شان املتعلقة بحقوق املراأة ومناه�شة التمييز �شدها، اإال اأن الوثيقة 

الدولية االأكمل واالأن�شج واالأكرث �شمواًل التي توا�شعت عليها اجلماعة 

املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  هي   ، الدولية 

والتي تعرف باخت�شار ) CEDAW(، حيث بداأ نفاذها يف 3 �شبتمرب 

1981 بعد تلقي الت�شديقات الع�شرين الالزمة لذلك .

ال�شروري  املحتوى  عن  وكاف  دقيق  ت�شور  امتالك  وبق�شد 

لالتفاقية ، �شنعر�ض ملفهوم ) التمييز �شد املراأة على وفق االتفاقية (، 

العامة، والتزامات الدول املحددة  اإن�شاء االتفاقية، و�شماتها  ودواعي 

فيها وكاالأتي :

�لتمييز �شد �ملر�أة.. �مل�شطلح

تن�ض املادة )1( من االتفاقية باأنه يق�شد 

ا�شتعباد  اأو  تفرقة  اأي  املراأة ))  بالتمييز �شد 

من  ويكون  اجلن�ض  اأ�شا�ض  على  يتم  تقييد  اأو 

االإعرتاف  اإحباط  اأو  توهني  اأغرا�شه،  اأو  اآثاره 

للمراأة بحقوق االإن�شان واحلريات االأ�شا�شية يف 

واالإجتماعية  واالإقت�شادية  ال�شيا�شية  امليادين 

والثقافية واملدنية، اأو اأي ميدان اآخر، اأو توهني، 

ممار�شتها  اأو  احلقوق،  بهذه  متتعها  اإحباط  اأو 

وعلى  الزوجية  حالتها  عن  النظر  ب�شرف  لها 

اأ�شا�ض امل�شاواة بينها وبني الرجل (( .

ياأخذ  اإمنا  امل�شطلح  هذا  فاإن  وهكذا 

مبعيار التفريق على اأ�شا�ض اجلن�ض اأي الذكورة 

واالأنوثة ولي�ض االإمكانية اأو الكفاءة، مما يوؤول 

الرجل  بني  ما  امل�شاواة  فكرة  تقوي�ض  اإىل 

واملراأة ويجعل العالقة بينهما، عالقة مراتبية متييزية تع�شفية، ف�شاًل 

عن منع املجتمع باأ�شره من االإعرتاف بحقوق املراأة يف كل من املجالني 

العائلي والعام .  

�ل�شمات �لعامة لالتفاقية

 جتد هذه ال�شمات تعبريها يف االآتي

ودون  واملراأة  الرجل  بني  ما  القانونية  امل�شاواة  على  التاأكيد   •
�شرف النظر عن امل�شاواة الفعلية .

تدابري  باتخاذ  الدول  تلزم  االتفاقية  فاإن  ذلك  وعلى   •
ت�شريعية واإجرائية لتنفيذ اأحكامها .

�شعيد  على  امل�شاواة(،   ( فكرة  بتناول  االتفاقية  تكتفي  ال   •
االأ�شرة والعالقات الزوجية واإمنا تتجاوز ذلك اإىل الف�شاءات العامة 

) املجتمع، عالقات العمل، بناء الدولة( . 

يقرتن  اأن  ينبغي  اأحكامها  تنفيذ  اإن  االتفاقية  تدرك   •

�لتمييز على �أ�شا�ص 

�جلن�ص : تع�شفي

 و ل عقالين و مناف 

للطبيعة �لب�شرية =
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املوروثات  يف  للجن�شني  النمطية  لالأدوار  م�شادة  جمتمعية  بثقافة 

والعادات التقليدية . 

بلجنة   ( تتمثل  االتفاقية  اأحكام  احرتام  ل�شمان  اآلية  ثمة   •
الق�شاء على التمييز �شد املراأة( .

دو�عي �لتفاقية 

ميكن اإيجاز الدواعي التي كانت وراء االتفاقية باالآتي 

حقوق  من  للمراأة  ما  حلماية  اإ�شافية  و�شائل  توافر  �شرورة   •
) االإقرار باإن�شانية املراأة ال يكفي ل�شمان ما للن�شاء من حقوق ( .

• رغم وجود �شكوك دولية اأخرى فاإن التمييز �شد املراأة ال زال 
قائمًا يف كل جمتمع .

• وعلى وجه اخل�شو�ض فاإن التمييز �شد املراأة ال زال �شاريًا يف 
جماالت )احلقوق ال�شيا�شية، الزواج، االأ�شرة، العمل( .

. واالجتماعي  االقت�شادي  النمو  يعوق  اأن  �شاأنه  من  • التمييز 
من  املواقف  يف  تغيري  اأحداث   •
امل�شوؤوليات  و  احلقوق  يف  امل�شاواة  قبول  اأجل 

واملمار�شات  امل�شبقة،  االآراء  على  والتغلب 

القائمة على اأ�شا�ض اأدوار جامدة ال تتغري .

�أزمة �لنوع �لجتماعي

ظاهرة عاملية

وا�شتكمااًل ملا �شبق ب�شاأن دواعي االتفاقية، 

اأو  حملية  ظاهرة  ت�شكل  ال  املراأة  اأزمة  فاإن 

اإقليمية فح�شب واإمنا هي ظاهرة عاملية، ت�شري 

اإليها االإح�شائيات .

الن�شاء ي�شكلن اأغلبية فقراء العامل   •
.

االأرياف  يف  الفقريات  الن�شاء   •
ي�شكلن 50% من الن�شاء منذ العام 1975 .

يرتفع  العامل ) عددهن  االأميني يف  اأغلبية  ي�شكلن  الن�شاء   •
من 543 مليون اإىل 597 مليون بني عامي 1958و 1970 .

اأكرث  اأ�شبوعيًا  �شاعة   13 واأفريقيا  اآ�شيا  يف  الن�شاء  تعمل   •
مما يعمل الرجال وال يدفع اأجر ملعظمهن .

اأن  االأجر  عنه  املدفوع  املنزيل غري  الن�شاء  �شاأن عمل  من   •
يزيد االإنتاج العاملي بن�شب ترتاوح بني 25و%30 .

�لتز�مات �لدول مبوجب �لتفاقية  

االتفاقية  يف  االأطراف  الدول  بتعهد  االلتزامات  هذه  وتتمثل 

بنحو  لها هنا  نعر�ض  التي  التالية  املجاالت  التمييز يف  بالق�شاء على 

جممل ومركز .

على ال�شعيدين الت�شريعي والق�شائي .  .1

وت�شتمل التزامات الدول يف هذين املجالني على ما يلي 

والت�شريعات  الوطنية  الد�شاتري  يف  امل�شاواة  مبداأ  دمج   •
الوطنية .

اإزالة االأ�ش�ض القانونية للتمييز يف القانون املدين، وقانون   •
العمل، وقانون العقوبات ،

. التمييز  من  التظلم  يف  املراأة  حق  اإقرار   •
. التمييز  لردع  عقوبات  الت�شريعات  ت�شمن  اأن   •

املحاكم  اأمام  التمييز  �شد  ال�شكاوى  لتقدمي  نظام  اإن�شاء   •
)م/1( .

الق�شاء على ا�شتغالل املراأة واالإجتار بها .   .2

اتخاذ التدابري املنا�شبة ملكافحة االجتار باملراأة وا�شتغالل   •
بغاء املراأة من خالل التدابري الت�شريعية وغري الت�شريعية .

ا�شرتاتيجيات،   ( الت�شريعية  غري  التدابري  ت�شمل   •
 ( الن�شاء  دعارة  اإىل  املوؤدية  العوامل  ت�شتهدف  برامج(  �شيا�شات، 

الفقر، التخلف، االأمية، انعدام فر�ض العمل، التعليم ، والتدريب ( .

�شن قوانني تعاقب على االإجتار بالن�شاء الأغرا�ض الدعارة   •
)م/6( ،

على  ال�شيا�شية  احلياة  يف  امل�شاواة   .3

ال�شعيدين الوطني والدويل . 

تكون  اأن  يف  للمراأة  باحلق  االإقرار   •
ناخبًة اأو منتخبة .

تقلد  يف  املراأة  بحق  االإقرار   •
الوظائف العامة .

غري  املنظمات  اأن�شطة  يف  امل�شاركة   •
واحلياة  العامة،  باحلياة  تهتم  التي  احلكومية 

ال�شيا�شية. 

باجلن�ض  تتعلق  التي  القيود  اإزالة   •
لتقلد بع�ض الوظائف .

اأدوارًا  املراأة  تقلد  على  الت�شجيع   •
واحلياة  العامة،  الوظيفة  جمال  يف  قيادية 

ال�شيا�شية .

. وتنفيذها  احلكومية  ال�شيا�شات  �شياغة  يف  امل�شاركة   •
كاأع�شاء  الدولية  املحافل  يف  كافيًا  متثياًل  الن�شاء  متثيل   •
املادتني.  الدولية  املنظمات  يف  موظفات  اأو  احلكومية،  الوفود  يف 

 . )8/7(

اإلغاء القيم ال�شائدة حول االأدوار النمطية للرجل واملراأة .  .4

دور  حول  والثقافية  االجتماعية  التقليدية،  االأمناط  تغيري   •
املراأة،  تعليم  من  املوقف   ( العامة  واحلياة  االأ�شرة  يف  اجلن�شني 

وعملها، ودور االأمومة(.

تكري�ض مبداأ مفاده اأن تربية االأطفال م�شوؤولية بني الرجل   •
واملراأة ،

الفعلية  امل�شاواة  الذكر حتول دون  اآنفة  التقليدية  االأمناط   •
اأو الواقعية )م/5( .

امل�شاواة يف قوانني اجلن�شية .  .5

وال  االإن�شان  حقوق  من  كثري  وتن�شاأ  املواطنية(،  اجلن�شية)  تعني 

تغيري �ل�شورة 

النمطية لدور 

�ملر�أة : بو�بة 

�مل�شاو�ة �لفعلية بني 

�جلن�شني 
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الدول  فاإن  ولذا  مبا�شرة،  املواطنية  من  ال�شيا�شية،  احلقوق  �شيما 

االأطراف تلتزم مبا يلي 

منهما  اأي  بزواج  يتعلق  فيما  واملراأة  الرجل  م�شاواة   •
ح�شب  الزوجة  اأو  الزوج،  جن�شية  على  هوؤالء  وح�شول  باالأجانب، 

احلال .

الزوج  تغيري  على  اأو  اأجنبي،  من  الزواج  على  يرتتب  اأال   •
اأن  اأو  الزوجة،  جن�شية  تلقائيًا  تتغري  اأن  الزواج،  اأثناء  جلن�شيته 

ت�شبح بال جن�شية اأو اأن تفر�ض عليها جن�شية الزوج .

يتعلق  فيما  الرجل  حلق  م�شاويًا  حقًا  املراأة  متنح  اأن   •
بجن�شية اأطفالهما . )م/9( .

امل�شاواة يف التعليم .  .6

احلق  من  الن�شاء  متكني  يف  الفر�ض  تكافوؤ  على  العمل   •
�شواء،  حد  على  والريفية  احل�شرية  املناطق  يف  وكفالته  التعليم،  يف 

وملراحله املختلفة و�شواء اأكان تعليمًا مهنيًا اأو عامًا .

وتاأهيل  االمتحانات،  يف  و  الدرا�شية،  املناهج  يف  امل�شاواة   •
واملعدات  املرافق  نوعية  ويف  املدر�شني 

الدرا�شية.

من  االإفادة  فر�ض  يف  امل�شاواة   •
الكبار،  تعليم  برامج  امل�شتمر)  التعليم  برامج 

وحمو االأمية( .

على  احل�شول  فر�ض  يف  الت�شاوي   •
االإعانات الدرا�شية االأخرى .

يف  امل�شاركة  فر�ض  يف  الت�شاوي   •
االألعاب الريا�شية والرتبية البدنية .

عن  منطي  مفهوم  اأي  على  الق�شاء   •
التعليم  مراحل  جميع  يف  واملراأة  الرجل  دور 

وبجميع اأ�شكاله )م/10( .

امل�شاواة يف العمل واحلقوق املتعلقة   .7

بالعمل .

تنفيذ  املجال  هذا  يف  االأطراف  الدول  على  االتفاقية  توجب 

االلتزامات االآتية

. العمل  وفر�ض  العمل  يف  احلق  �شمان   •
. التمييزية  اال�شتخدام  ممار�شات  حظر   •

التدريب  التعليم،   ( للعمل  اال�شتعداد  فر�ض  يف  امل�شاواة   •
املهني( .

املهنة(. انتقاء   ( العمل  نوع  اختيار  يف  احلق  اإقرار   •
احلق يف ال�شمان االجتماعي يف مواجهة حاالت )التقاعد،   •

والبطالة، واملر�ض، والعجز، وال�شيخوخة( .

. االأجر  مدفوعة  اإجازة  يف  احلق   •
االجتماعية  احلالة  على  القائم  التمييز  من  املراأة  حماية   •
احلمل  اإجازات  ب�شبب  اخلدمة  من  الف�شل  حظر   ( واالأمومة 

على  جزاءات  فر�ض  مع  الزوجية،  احلالة  اأ�شا�ض  على  اأو  واالأمومة، 

املخالفني( .

لتمكني  امل�شاندة  االجتماعية  اخلدمات  توفري  ت�شجيع   •
 ( العمل  وم�شوؤوليات  العائلية  االلتزامات  بني  التوفيق  من  الوالدين 

�شبكة مرافق رعاية االأطفال ( .

العمل من  اأ�شكال العنف يف مكان  حماية املراأة من جميع   •
قبيل التحر�ض اجلن�شي وامل�شايقات اجلن�شية )م/11( .

امل�شاواة يف التمتع باحلق يف ال�شحة .  .8

. العامة  ال�شحية  الرعاية  خدمات  يف  امل�شاواة   •
ما  وفرتة  والوالدة  احلمل  اأثناء  ال�شحية  اخلدمات  توفري   •

بعد الوالدة .

اأو  الن�شاء  اإزالة العقبات القانونية واالإجتماعية التي متنع   •
تثنيهن عن اال�شتفادة الكاملة من خدمات الرعاية ال�شحية ) الفقر 

، االأمية، العزل البدين( .

متكني املراأة على التحكم يف خ�شوبتها ) احلق يف تنظيم   •
االأ�شرة( )م/12( .

الن�شاء الريفيات .  .9

ت�شع الدول يف االإعتبار، م�شكالت املراأة الريفية، واالأدوار   •
التي متار�شها لتوفري اأ�شباب البقاء اقت�شاديًا الأ�شرتها ،

العناية  ت�شهيالت  اإىل  الو�شول   •
املعلومات  اإىل  الو�شول  فيها  مبا  ال�شحية، 

والن�شائح اخلا�شة بتنظيم االأ�شرة ،

ال�شمان  برامج  من  اال�شتفادة   •
االجتماعي .

التدريب  خدمات  على  احل�شول   •
والتعليم ) حمو االأمية الوظيفي( .

اأجل  من  التعاونيات  تنظيم   •
احل�شول على فر�ض اإقت�شادية مكافئة للرجل 

.

الزراعية  القرو�ض  على  احل�شول   •
وت�شهيالت الت�شويق .

مالئمة)  معي�شية  ظروف  تاأمني   •
نقل  �شحية،  مرافق  كهرباء،  ماء،  اإ�شكان، 

وموا�شالت(، )م/14( .

امل�شاواة يف امل�شائل القانونية واملدنية .  .10

. القانون  اأمام  الرجل  مع  املراأة  مب�شاواة  االإقرار   •
العقود،  اإبرام  يف  للرجل  م�شاوية  بحقوق  للمراأة  االإقرار   •

واإدارة املمتلكات والتعامل معها يف اإجراءات التقا�شي .

متنح  التي  احلقوق  ذات  الت�شريع  خالل  من  املراأة  منح   •
ال�شكن  حمل  اختيار  وحرية  االأ�شخا�ض،  حركة  جمال  يف  للرجل 

واالإقامة .

االأهلية  من  احلد  ت�شتهدف  التي  اخلا�شة  ال�شكوك  اإلغاء   •
القانونية للمراأة )م/15( .

امل�شاواة يف قانون االأ�شرة .   .11

التعهد بالق�شاء على التمييز �شد املراأة يف االأمور املتعلقة بالزواج 

والعالقات العائلية، وينبني على ذلك �شمان احلقوق التالية 

بر�شاها  اإال  الزواج  انعقاد  وعدم  الزوج  اختيار  حرية   •
الكامل واحلر .

. ف�شخه  وعند  الزواج  اأثناء  وامل�شوؤوليات  احلقوق  نف�ض   •

جتليات �يجابية 

حلقوق �ملر�أة 

يف �لقانون

 �لقطري 
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اأبوين ، بغ�ض النظر  نف�ض احلقوق وامل�شوؤوليات بو�شفهما   •
عن حالتهما الزوجية يف االأمور املتعلقة باأطفالهما )!!( .

بالوالية  يتعلق  فيما  وامل�شوؤوليات  احلقوق  يف  امل�شاواة   •
املفاهيم  هذه  توجد  حني  وتبنيهم،  االأطفال  على  والو�شاية  والقوامة 

يف الت�شريع الوطني .

 ( ذلك  يف  مبا  والزوجة  للزوج  ال�شخ�شية  احلقوق  ذات   •
اختيار اأ�شم االأ�شرة واملهنة ونوع العمل( .

. فيها  والت�شرف  املمتلكات  واإدارة  امللكية  يف  امل�شاواة   •
ل�شن  اأدنى  حد  وحتديد   ، االأطفال  زواج  اأو  خطوبة  حظر   •

الزواج )م/16( . 

التدابري املوؤقتة واإجراءات التمييز االيجابي .  .12

يعرتف يف االتفاقية �شمنًا، باأنه حتى اإذا ما منحت املراأة   •
امل�شاواة القانونية، فاإن ذلك ال ي�شمن تلقائيًا )امل�شاواة الفعلية( .

يف  عالجية  تدابري  باتخاذ  للدول  ي�شمح  ذلك  وعلى   •
تدابري   ( احلقيقية  بامل�شاواة  للتعجيل  الفعلية  امل�شاواة  عدم  ظروف 

تف�شيلية،  معاملة  اأو  اإيجابية،  )اإجراءات  ذلك  من  موؤقتة(،  خا�شة 

التعليم  يف  املراأة  اإدماج  تعزيز  بق�شد  )كوتا((،  للح�ش�ض  نظم  اأو 

واالقت�شاد، وال�شيا�شة، والعمالة . 

ب�شكل  والرجل  للمراأة  منف�شلة  معايري  وجود  ينبغي  ال   •
دائم .

التدابري اخلا�شة حلماية االأمومة تكون الزمة على الدوام   •
وال تعد تدابري متييزية )م/4( .

االتفاقية ، والعنف �شد املراأة :

مل تعالج م�شاألة العنف القائم على اجلن�ض على وجه التحديد يف 

اتخذت  قد   ، املراأة  �شد  التمييز  على  الق�شاء  جلنة  اأن  اإاّل  االتفاقية 

تو�شيعها لنطاق احلظر  النق�ض  من خالل  خطوة هامة الإكمال هذا 

منحته  اإذ  اجلن�ض   على  القائم  للتمييز  االتفاقية  اأقرته  الذي  العام 

الفقرة )6(  ، وذلك يف  القائم على اجلن�ض  العنف  ي�شمل )  مفهومًا 

من تو�شيتها رقم )19( املعتمدة يف دورتها احلادية ع�شرة ، بو�شفه 

) العنف املوجه �شد املراأة ب�شبب كونها امراأة ، اأو العنف الذي مي�ض 

املراأة على نـحو جائر ، وي�شمل االأفعال التي تلحق �شررًا ، اأو اأملًا ج�شديًا 

اأو عقليًا ، اأو جن�شيًا بها ، والتهديد بهذه االأفعال واالإكراه و�شائر وجوه 

احلرمان من احلرية ( .

كما واأكدت اللجنة يف هذه الفقرة ) اأن العنف املمار�ض �شد املراأة 

ب�شرف  دوليًا  بها  املعرتف  االإن�شان  حقوق  من  لها  ملا  انتهاكًا  ي�شكل 

النظر عما اإذا كان مرتكبه موظفًا عامًا اأو �شخ�شا عاديا ( .

اإىل  اللجنة  فقد طلبت  منها    /  24 الفقرة   / التو�شية  ذات  ويف 

الدول االإطراف ) اأن تتخذ جميع التدابري الالزمة ملنع العنف القائم 

و�شبل  قانونية  عقوبات  فقط  لي�ض  التدابري  هذه  وت�شمل  اجلن�ض  على 

انت�شاف مدنية وو�شائل تعوي�ض ، ولكن اأي�شا تدابري وقائية من قبيل 

وت�شمل   ، للحماية  تدابري  وكذلك   ، وتعليمية  اإعالمية  عامة  برامج 

خدمات دعم مقدمة اإىل �شحايا العنف ( .

العنف  مناه�شة  يف  اللجنة  اجتاه  دعم  جرى  انه  بالذكر  جدير 

�شد املراأة عرب تطورات دولية متثلت باإعتماد اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة اإعالن الق�شاء على العنف �شد املراأة يف العام 1993م الذي 

ن�ض على اخلطوات ال�شرورية التي يجب ان تتخذها الدول واملجتمع 

الدويل ل�شمان الق�شاء  على جميع اإ�شكال العنف �شد املراأة ، و�شواء 

حدثت يف احلياة العامة اأو اخلا�شة .

�لتفاقية و�إ�شكالية �لتحفظ :

لي�ض مب�شتغرب اأن تكون اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز 

للتحفظات ، من قبل الدول االأطراف فيها ، على  �شد املراأة مو�شعًا 

االجتماعية  الطبيعة  ومرد ذلك   ، اأخرى  دولية  اأي معاهدة  فاق  نـحو 

والثقافية التي تت�شم بها عموم اأحكام االتفاقية ، واملفا�شل اخلالفية 

هذه  اإليها  تنتمي  التي  املختلفة  الرئي�شية  القانونية  النظم  مع  فيها 

الدول وعلى االأخ�ض يف امل�شائل املتعلقة بعدم التمييز يف قانون االأ�شرة 

، واالأهلية القانونية واملواطنية ) م�شائل اجلن�شية ( ، وهي مو�شوعات 

ال�شريعة  مع  منها  البع�ض  لتعار�ض  احل�شا�شية  من  كبري  قدر  على 

واجلوانب  التبني   م�شاألة  املثال  �شبيل  على  ذلك  ومن   ، االإ�شالمية 

اإىل   ، الزوجية  املوؤ�ش�شة  خارج  اأبوين  من  باالأطفال  املتعلقة  املدنية 

جانب معايري ال�شيادة التي تندرج �شمن ال�شلطة التقديرية للدولة يف 

اجلوانب املتعلقة باجلن�شية . 

التحفظ على  اأجازت  2/ج قد  املادة  اتفاقية فيينا يف  واإذا كانت 

اأو   ، قبولها  اأو   ، توقيعها  عند  وذلك  فيها  طرفًا  تكون  التي  املعاهدة 

ي�شتبعد  واحد  جانب  من  اإعالن  خالل  من  املعاهدة  اإىل  ان�شمامها 

�شريان ن�ض اأو اأكرث منها على الدولة  .

وذلك العتبارات تتعلق بتعار�ض هذه الن�شو�ض مع النظام العام 

للدولة ، او م�شاحلها احليوية ، اأو موروثها الثقايف والديني .

انه )  املراأة فد ن�شت على  التمييز �شد  اتفاقية مناه�شة  اأن  اإاّل 

ال يجوز اإبداء اأي حتفظ يكون منافيًا ملو�شوع االتفاقية )م/2/28( ، 

وتاأكيدًا لهذا املنحى ، فقد ا�شرتعت جلنة منع التمييز �شد املراأة انتباه 

االإمكان  قدر  �شيق  نطاق  وعلى  بدقة  حتفظات  اأي  تبدي  باأن  الدول 

وان تتاأكد من اأن لي�ض ثمة حتفظ واحد يتناق�ض مع مو�شوع وغر�ض 

املعاهدة .

و�شع �مل�شاألة يف �لوثائق �لعربية و�لإ�شالمية

القمة  قبل  من  املعتمد   االإن�شان  حلقوق  العربي  امليثاق  يغفل  مل 

 2004 /اأيار  23/مايو  يف  تون�ض  ا�شت�شافتها  التي  ال�شاد�شة  العربية 

يف  اأ�شري  حيث   ، واملراأة  الرجل  مابني  امل�شاواة   مبداأ  على  التاأكيد 

الديباجة على حق االإن�شان يف حياة كرمية  وعلى اأ�ش�ض احلرية والعدل 

وامل�شاواة ، كما ورد يف  الفقرة )3(من املادة)3( منه االآتي ))الرجل 

واملراأة مت�شاويان  يف الكرامة االإن�شانية واحلقوق والواجبات يف  ظل 

التمييز االيجابي الذي اأقرته ال�شريعة االإ�شالمية وال�شرائع  ال�شماوية  

تبعًا  وتتعهد   املراأة  ل�شالح  النافذة  واملواثيق   والت�شريعات   االأخرى 

لذلك كل دولة طرف باتخاذ  كل التدابري الالزمة لتاأمني تكافوؤ الفر�ض 

وامل�شاواة الفعلية بني الن�شاء والرجال يف التمتع بجميع احلقوق الواردة 

يف هذا امليثاق (( .

القاهرة  اإعالن   فاإن  املعا�شرة  االإ�شالمية  الوثائق   وبخ�شو�ض  

االإ�شالمي   املوؤمتر  عن   ال�شادر  االإ�شالم  يف  االإن�شان  حقوق  حول  
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 ) والتنمية  والتكافل  ال�شالم  دورة   ( اخلارجية  لوزراء  ع�شر  التا�شع 

الوقت  يف   ، 1990م  /اأغ�شط�ض  يوليو  بتاريخ31  القاهرة  يف  املنعقد 

الذي اأكد فيه على الدور احل�شاري  والتاريخي لالأمة االإ�شالمية التي 

 ، االإميان  و  العلم  متوازنة جمعت بني  الب�شرية ح�شارة عاملية  اأورثت 

ن�ض يف املادة )1( منه على اإن ) الب�شر جميعًا اأ�شرة واحدة جمعت 

اأ�شل  يف   مت�شاوون  النا�ض  وجميع   الآدم  والنبوة  هلل  العبودية  بينهم 

الكرامة االإن�شانية و امل�شوؤولية دون متييز بينهم  ب�شبب العرق ، اأو اللغة 

الو�شع  اأو   ، ال�شيا�شي  االنتماء  اأو   ، الديني  املعتقد  اأو   ، اجلن�ض  اأو   ،

االجتماعي اأو غري ذلك من اعتبارات(.

 حيث تاأتي دعما لهذا االجتاه املادة 6/اأ بالقول )) املراأة م�شاوية 

من  عليها  ما  مثل  احلق  من  لها  و   ، االإن�شانية  الكرامة  يف  للرجل 

الواجبات ، 

و لها �شخ�شيتها املدنية و ذمتها املالية امل�شتقلة و حق االحتفاظ 

با�شمها و ن�شبها (( .

جتليات �مل�شاألة على �ل�شعيد �لوطني

اإذ مت تكري�ض هذه املقالة لواقع اإقرار و حماية حقوق املراأة على 

ال�شعيد الدويل ، فاإنه يبدو مالئمًا و من باب ا�شتكمال االإطار العام 

ل�شورة هذه امل�شاألة ، االإ�شارة اإىل مالمح من رعاية و احت�شان النظام 

القانوين القطري حلقوق املراأة ، و دون �شرف النظر عن اإقرار حقيقة 

اإن ذلك لن ي�شتوف متطلبات اإي�شاح النهج الوطني يف هذا اخل�شو�ض 

على االأ�شعدة القانونية و املوؤ�ش�شية و االإجرائية التي حتتاج حليز اأو�شع 

من هذه املقالة .

االأعلى  القانون  يعد  الذي  الدائم  القطري  الد�شتور  فاإن  بدءًا  و 

و  ال�شلطة  ممار�شة  تنظيم  تكفل  التي  ال�شيا�شية  الوثيقة  و  البالد  يف 

حقوق االفراد و واجباتهم ، و حتدد الروؤى و االختيارات ال�شيا�شية و 

االجتماعية و االقت�شادية للدولة ، قد اأكدت على مبداأ م�شاواة املراأة 

مع الرجل ، و ذلك من خالل :

املواد التي تقر بعد التمييز عل اأ�شا�ض اجلن�ض يف احلقوق و   -

الواجبات و هي املبينة يف االآتي :

و   ، العدل  دعامات  على  القطري  املجتمع  يقوم   ((  •
االإح�شان ، و احلرية ، و امل�شاواة ، 

و مكارم االأخالق (( م/18 .

 (  ) الواجبات  و  احلقوق  يف  مت�شاوون  املواطنون   (  •
م/34( .

ذلك  يف  بينهم  متييز  ال  القانون  اأمام  مت�شاوون  النا�ض   (  •
ب�شبب اجلن�ض اأو االأ�شل اأو اللغة ، اأو الدين ( م/35 .

مواد الد�شتور التي تكفل حماية االأ�شرة و االأمومة و الطفولة .  -

) االأ�شرة اأ�شا�ض املجتمع القطري ، قوامها الدين و االأخالق و حب 

الوطن ، و ينظم القانون الو�شائل الكفيلة بـحـمايتها ، و تدعيم كيانها 

، و تقوية اأوا�شرها ، 

و احلفاظ على االأمومة و الطفولة و ال�شيخوخة يف ظلها ( .

مواد الد�شتور التي تكفل متتع املراأة اإ�شوة بالرجل بحقوق   -

االإن�شان 

) احلق يف التعليم و جمانيته ، احلق يف االأمن ، و حرية الن�شاط 

االقت�شادي ، 

، و �شيانة  العلمي  و البحث  الراأي  ، و حرية  التنمية امل�شتدامة  و 

احلرمات اخلا�شة ، 

و منع التعذيب ، و قانونية اجلرائم و العقوبات ، و احلق يف قرينه 

الرباءة ، و احلق يف االنتخاب و الرت�شيح ، و احلق يف التظلم ، و حرية 

ال�شحافة و الن�شر ، و حق االإرث ا�شتنادًا اإىل ال�شريعة االإ�شالمية ، و 

حرية العبادة و املعتقد ، و احلق يف ال�شحة ، و يف بيئة �شليمة ، و احلق 

يف امل�شاركة بحياة املجتمع الثقافية ، و احلق يف امللكية اخلا�شة 

و حمايتها ، و احلق يف اال�شتثمار ، و حرية تكوين اجلمعيات ، و 

التجمع ال�شلمي ) الباب الثاين / املقومات االأ�شا�شية للمجتمع ، الباب 

الثالث / احلقوق و الواجبات ( .

الوطنية حتوالت  القانونية  البنية  �شهدت  فقد  ف�شاًل عما ذكر  و 

نوعية ل�شالح حماية حقوق املراأة و متكينها لعل اأهمها :

م�شروع قانون االأحوال ال�شخ�شية رقم 8 ل�شنة 2000 .  -

القانون رقم 22 ل�شنة 2006 باإ�شدار قانون االأ�شرة .  -

القطرية  لالأ�شرة  االجتماعي  االأمن  حتقق  خا�شة  قوانني   -

مبا فيها املراأة و على قدم امل�شاواة مع الرجل .

. املعا�شات  و  التقاعد  ب�شاأن   24 رقم  القانون   •
. االإ�شكان  بنظام   2 رقم  القانون   •

. االجتماعي  ال�شمان  ب�شاأن   38 رقن  القانون   •
و  العالج الطبي  ب�شاأن تنظيم   1996 ل�شنة   7 القانون رقم   •

اخلدمات ال�شحية يف الداخل .

و عالوة على ذلك فقد مت الت�شديق على العديد من االتفاقيات 

من ذات ال�شلة 

و هي:

بروتوكول منع و قمع و معاقبة االجتار بالن�شاء و االأطفال   •
املكمل التفاقية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

لعام 2000 .

و  اال�شتخدام  جمال  يف  التمييز  على  الق�شاء  اإتفاقية   •
املهنة .

اإتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة لعام   •
.1979

جدير بالذكر اإن دولة قطر قد اأن�شمت اإىل اإتفاقية الق�شاء على 

ل�شنة   )28( رقم  املر�شوم  مبوجب  املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة 

2009 ال�شادر بتاريخ 2009/6/23 ، و قد ن�شت املادة )1( من ذلك 

املر�شوم اأن يكون لالتفاقية قوة القانون ا�شتنادًا للمادة 68 من الد�شتور 

مع مراعاة التحفظات و االإعالنات الواردة يف وثيقة االن�شمام .

و قد �شملت التحفظات العديد من املواد يف االإتفاقية 

 )2/اأ ، 2/9 ، 1/15 ، 4/15 ، 1/16/اأ ،ج ( ملخالفتها اأحكامًا 

اأحكام  و   ، االأ�شرة  قانون  و   ، اجلن�شية  قانون  و   ، الد�شتور  يف  واردة 

ال�شريعة االإ�شالمية ، و االأعراف ال�شائدة ، ذلك ف�شاًل عن اإعالنات 

تف�شريية لبع�ض املواد و مبا يوائم النظام العام و ال�شريعة االإ�شالمية .

باأ�شيق  حتفظاتها  حتديد  على  حر�شت  قد  قطر  دولة  باأن  علمًا 

التحفظ على  اأو   ، العامة  التحفظات  اإىل  اللجوء  و دون  نطاق ممكن 

21



اإىل  االتفاقية  ن�شو�ض  برتجمة  االلتزام  على  منها  تاأكيد  كاملة  مواد 

حيز التنفيذ ، و هو ما ين�شجم مع اإجتاهات عمل ) جلنة منع التمييز 

�شد املراأة ( يف مراقبتها اأداء الدول االأطراف يف تنفيذ االتفاقية .

ا�صتخال�صات عامة 
ثمة مدركات اأ�شا�شية تتبدى مما �شبق ذكره هي املبينة يف االآتي : 

اجلن�ض  اأ�شا�ض  على  التمييز  ملناه�شة  الدولية  املعايري  اإن   •
االأ�شرة  اإطار  يف  للمراأة  االإجتماعية  االحتياجات  تلبية  عند  تقف  مل 

من  حمايتها  و   ، االأبناء  تربية  يف  بوظيفتها  العناية  و  اأم  و  كزوجة 

�شروب العنف البدين و اللفظي  و النف�شي يف اإطار العائلة ، بل اأمتدت 

هذه احلماية اإىل احلياة العامة ، و حميط العمل ، و القوانني ال�شائدة 

التي تكتنفها مظاهر التع�شب و التمييز �شد املراأة .

التمييز  و مناه�شة  التنمية  تقوم ما بني  اإن عالقة جدلية   •
اإجتماعية  و  اإقت�شادية  تنمية  عن  احلديث  ميكن  ال  حيث  املراأة  �شد 

دون حترر املراأة و متكينها

املراأة  تقدم  و  حترر  حركة  حترز  اأن  ينتظر  ال  فاإنه  باملقابل  و 

جناحها املن�شود يف ظل هياكل اإقت�شادية و اإجتماعية متاآكلة متخلفة ، 

مبعنى ان حترر املراأة هو جزء من متكني املجتمع و حترره .

ان مفهوم التمكني ال يقت�شر على االعرتاف بحقوق املراأة   •
على  التمكني  ينطوي  اإمنا  و   ، �شدها  التمييز  مناه�شة  و   ، كاملة 

بق�شد  مناخات  و  �شروط  و  متطلبات  من  يتوجب  ما  تهيئة  �شرورة 

اأن تكون املراأة �شريكًا فاعاًل و موؤثرًا يف بناء الدولة و تنمية املجتمع 

الذي يهم  القرار  اتخاذ  و  ال�شيا�شية   االإ�شهام يف احلياة  اإىل  اإ�شافة 

م�شتقبل اجلماعة الوطنية .

بال�شرورة  يعني  ال  اجلن�ض  اأ�شا�ض  على  امل�شاواة  مبداأ  اإن   •
التماثل التام ما بني الرجل و املراأة ، بقدر ما يوؤكد على م�شاواة كل 

قدراتهما  بناء  و  تاأهيلهما  و   ، العامة  الفر�ض  و  اخليارات  يف  منهما 

للتمتع باحلقوق االقت�شادية و االجتماعية  و الثقافية .

تهمي�ض  يعني  ال  متكينها  و  املراأة  مل�شاواة  الدعوة  اإن   •
اأو االنتقا�ض   ، اإطار االأ�شرة ، و تربية اجليل  وظيفتها االجتماعية يف 

من ) اأنوثتها ( ، نوعًا اإجتماعيًا 

و اإن�شانيًا يرثي احلياة االإن�شانية ، و يحفظ توازنها النف�شي و العاطفي 

و الروحي ، االأمر الذي ت�شدق معه تلك املقولة االأثرية ) اإن املراأة يف الوقت 

الذي تهز مهد وليدها بيد ، تهز العامل باليد االأخرى ( .
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يف كلمة افتتح بها اأعمال منتدى امل�ستقبل ال�سابع..رئي�س الوزراء:

قطر تقرتح اإن�ساء مركز

اإقليمي للأمن الإن�ساين

الدوحة-ال�صحيفة : 

وزير  و  الوزراء،  رئي�ض  معايل  افتتح    

جرب  بن  جا�شم  بن  حمد  ال�شيخ  اخلارجية 

ال�شابع  امل�شتقبل  منتدى  اأعمال  الثاين     اآل 

االأو�شط  ال�شرق  ودول  الثماين  دول  ملجموعة 

الكبري و�شمال اإفريقيا،  الذي  عقد  يف  لدوحة 

األقى معاليه  كلمة   13بتاريخ /2011/1 وقد 

يف اجلل�شة االفتتاحية  اقرتح فيها اإن�شاء مركز 

و  بالدرا�شات  يقوم  االإن�شاين  لالأمن  اإقليمي 

ال�شامل  االإن�شاين  االأمن  ق�شايا  يف  االأبحاث 

ل�شانعي  عملية  مبقرتحات  ويتقدم  باملنطقة 

القرار من منظور اإقليمي على اأ�شا�ض ت�شور 

حتقيق  يف  املنطقة  دول  م�شالح  فيه  تتوحد 

كما  املنطقة.  هذه  ل�شعوب  والتنمية  ال�شالم 

جرب  بن  جا�شم  بن  حمد  ال�شيخ  معايل  اأكد 

اآل ثاين اأن حتقيق اأهداف املنتدى يتاأثر اإىل 

اأ�شا�ض  على  واالأمن  ال�شلم  بتوفري  كبري  حد 

م�شددًا يف  االإن�شاين،  لالأمن  ال�شامل  املفهوم 

هذا ال�شدد على �شرورة نزع ال�شالح ال�شامل 

نوفر  لكي  اجلميع  ت�شمل  ملمو�شة  باإجراءات 

املوارد الالزمة الإنعا�ض اقت�شاديات املنطقة.

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  معايل  وطالب 

حلل  بجد  بالعمل  الكلمة  يف  اخلارجية  وزير 

يف  واالأمن  ال�شلم  تهدد  التي  ال�شراعات 

الفل�شطينية  الق�شية  مقدمتها  ويف  املنطقة 

اأن  ال�شرق االأو�شط، م�شريًا اىل  وال�شراع يف 

جممدة  اأ�شبحت  املنطقة  يف  ال�شالم  عملية 

خا�شة يف ظل االبتعاد عن اخلطوات امللمو�شة 

وقال  ال�شالم.  اىل  تف�شي  التي  املوؤكدة 

اآل  جرب  بن  جا�شم  بن  حمد  ال�شيخ  معايل 

موقفها  فر�ض  يف  ما�شية  اإ�شرائيل  اأن  ثاين 

كل  برغم  الواقع  االأمر  �شيا�شة  خالل  من 

الفل�شطيني  اجلانب  من  بذلك  التي  اجلهود 

والعربي والواليات املتحدة االأمريكية، موؤكدًا 

ت�شري ب�شورة جادة يف عملية  اإ�شرائيل ال  اأن 

الت�شدي  م�شاألة  اأهمية  اإىل  ونبه  ال�شالم. 

للكوارث الطبيعية، م�شريًا يف هذا ال�شدد اىل 

اإطالق دولة قطر بالتن�شيق مع معهد ال�شالم 

الدويل مبادرة للعمليات االإن�شانية تقوم على 

اأ�شا�ض فكرة اإن�شاء قوة متخ�ش�شة للعمليات 

فور  »هوب  ت�شميتها  اقرتح  التي  االإن�شانية 

الدول  بني  التعاون  اإطار  لتوفري   »hopefor
حتت  الكوارث  حاالت  يف  لالإغاثة  امل�شتعدة 

مظلة االأمم املتحدة.

24



ت�شاورية  عملية  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 

بني  بداأت  امل�شالة  هذه  بخ�شو�ض  وا�شعة 

العامة  واالأمانة  املهتمة  االأع�شاء  الدول 

لالأمم املتحدة وخا�شة مكتب تن�شيق ال�شوؤون 

االإن�شانية ووكاالت االأمم املتحدة و�شناديقها 

واخلرباء  االإن�شانية  واملنظمات  وبراجمها 

اأن  اإىل  واأ�شار  املدين.  واملجتمع  الع�شكريني 

ورقة عمل بخ�شو�ض اإن�شاء هذه القوة اأعدت 

يف  امل�شاركني  على  ووزعت  مفاهيمها  حول 

االأمم  باأن  اعتقاده  عن  معربًا  امل�شاورات، 

املتحدة هي املكان الذي ينبغي ان تناق�ض فيه 

يوؤكد الدور املركزي لالأمم  هذه الفكرة مما 

املتحدة يف اإدارة ال�شوؤون العاملية.

ودعا جميع امل�شاركني يف منتدى امل�شتقبل 

اىل  املنتدى  م�شار  على  املحافظة  �شبيل  ويف 

امل�شاريع  وتنفيذ  املنتدى  مبخرجات  االلتزام 

ومتابعة املقررات والبيانات وااللتزام باليات 

يتم  ما  بكل  اجلد  مبحمل  واالأخذ  املتابعة 

اىل  اأ�شار  كما  املنتدى.  خالل  عليه  االتفاق 

وفريق  املنتدى  رئي�شتا  وكندا  قطر  دولة  اأن 

واللجنة  البلدين  خارجية  وزارتي  من  العمل 

العربية  واملوؤ�ش�شة  االإن�شان  حلقوق  الوطنية 

الدولية  التنمية  اأبحاث  ومركز  للدميقراطية 

الرئا�شة  اأعمال  الإجناح  متميز  بجهد  قاموا 

امل�شرتكة للمنتدى.

بن  جا�شم  بن  حمد  ال�شيخ  معايل  وقال 

داأبوا  املنتدى  يف  امل�شاركني  اأن  ثاين  اآل  جرب 

االإ�شالح  روؤى  تدفعهم  �شنويا  االلتقاء  على 

احلكومات  بني  العالقة  وتوطيد  واحلوكمة 

االأعمال يف  وقطاع  املدين  املجتمع  ومنظمات 

�شبيل الو�شول اىل نهج �شليم لتنمية نوع من 

اآليات التعاون، معربًا عن االأمل يف خلق بيئة 

واإطالق  والتعاون  والتفاهم  للحوار  مقبولة 

ال�شيا�شية يف جماالت  امل�شاريع  جمموعة من 

بني  امل�شرتك  التعاون  تاأ�شي�ض  اىل  تقود 

م�شرية  يف  امل�شلحة  �شاحبة  االإطراف  كافة 

االإ�شالح.

وزير  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  معايل  وحيا 

اخلارجية الدور الهام الذي تقوم به منظمات 

وا�شعة  قاعدة  لتاأ�شي�ض  املدين  املجتمع 

االإن�شان  حقوق  جماالت  يف  النا�شطني  من 

القانون،  و�شيادة  ال�شباب  ودور  املراأة  وهوية 

اأن�شطتها  تن�شيق  اىل  املنظمات  هذه  داعيًا 

التخ�ش�شية مبا يكفل التوافق يف الروؤى لكي 

ي�شب تاأثريها االيجابي ل�شالح اجلميع.

ورحب مب�شاهمات قطاع االأعمال من اأجل 

واالجتماعي  االقت�شادي  امل�شار  ودعم  تعزيز 

ن�شاط  حتقيق  يف  فعلية  ب�شورة  وامل�شاهمة 

بناء يدعم التقدم والتطور والتجارة الناجحة 

دول جمموعة  مع  ال�شراكة  وتعزيز  واملناف�شة 

الثمانية من اأجل ميالد اقت�شادات جديدة يف 

املنطقة ت�شد ثغرات النق�ض يف تنفيذ امل�شاريع 

نظر  وجهة  عن  وتدافع  االأعمال  اآفاق  وتفتح 

اأ�شحاب امل�شالح واالأموال وال�شركات بجميع 

يف  اإ�شالحات  من  �شروريا  تراه  مبا  اأنواعها 

النظام احلكومي والر�شمي.

بن  جا�شم  بن  حمد  ال�شيخ  معايل  وكان 

الكلمة  م�شتهل  يف  رحب  قد  ثاين  اآل  جرب 

حتيات  لهم  ونقل  املنتدى  يف  بامل�شاركني 

ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن خليفة 

اآل ثاين اأمري البالد املفدى و�شمو ال�شيخ متيم 

بن حمد اآل ثاين ويل العهد.

ال�شابع  امل�شتقبل  منتدى  يف  �شارك  و 

و�شمال  الكبري  االأو�شط  ال�شرق  من  دولة   20

ال�شركاء  الثماين و10 من  اإفريقيا وجمموعة 

من  م�شاركا   250 اىل  باالإ�شافة  الدوليني 

لقطاع  وممثلني  املدين  املجتمع  منظمات 

ودول  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  االأعمال 

جمموعة الثماين.

تراأ�شت  -الذي  امل�شتقبل  منتدى  و�شعى 

وكندا-  قطر  دولة  من  كل  ال�شابعة   دورته 

و�شامل  �شريح  مرن  حلوار  االإطار  تهيئة  اىل 

وم�شاركة  الدميقراطية  تعزيز  على  ين�شب 

التدريبية  الكفاءات  وتنمية  املدين  املجتمع 

الع�شري  االقت�شاد  منو  وت�شجيع  وتطويرها 

احلديث الذي من �شاأنه اأن يولد الرثوة ويكون 

يهدف  كما  العاملي.  االقت�شاد  يف  مندجما 

عمل  اإطار  وتوفري  �شراكة  خلق  اإىل  املنتدى 

على م�شتوى الوزراء لتن�شيق احلوار بني الدول 

االأو�شط  ال�شرق  ودول  الثماين  ال�شناعية 

وقادة االأعمال وموؤ�ش�شات املجتمع املدين.

تتعلق  وحماور  ق�شايا  املنتدى   بحث  و 

الدميقراطية  جماالت  يف  باالإ�شالحات 

واحلوكمة واالنتخابات ودور منظمات املجتمع 

واالإ�شالح  الدميقراطية  م�شار  يف  املدين 

م�شرتكة  حوارية  جل�شات  عقد  جانب  اإىل 

املدين  املجتمع  ملمثلي  وكلمات  ومداخالت 

اأخرى  �شيا�شية  وم�شائل  اخلا�ض  والقطاع 

كمو�شوع ال�شراع يف منطقة ال�شرق االأو�شط 

واالأو�شاع غري امل�شتقرة يف بع�ض املناطق.

امل�شتقبل  منتدى  اأعمال  اختتمت    و    

ال�شرق  ودول  الثماين  دول  ملجموعة  ال�شابع 

االأو�شط الكبري و�شمال اإفريقيا التي ا�شتمرت 

ملدة 3 اأيام دون التو�شل اإىل بيان م�شرتك بني 

املدين  املجتمع  ومنظمات  احلكومات  ممثلي 

احمد  ال�شيد  �شعادة  االأعمال.وعرب  وقطاع 

لل�شوؤون  الدولة  وزير  اآل حممود  بن عبدا هلل 

اخلتامية  اجلل�شة  اأدار  الذي  اخلارجية 

بيان  اإىل  التو�شل  لعدم  االأ�شف  عن  للمنتدى 

اليومني  طيلة  االجتماعات  اأن  رغم  م�شرتك 

املا�شيني كانت ناجحة ومثمرة.

 واأعرب  �شعادة ال�شيد احمد بن عبدا هلل 

اخلتامية  اجلل�شة  يف  له  كلمة  يف  حممود  اآل 

»اأال  يف  اأمله  عن  ال�شابع  امل�شتقبل  ملنتدى 

الكويت وفرن�شا  الرئا�شة املقبلة لدولة  تواجه 

يف  واجهتنا  التي  امل�شاكل  هذه  مثل  للمنتدى 

االآراء  يف  توافق  اإىل  ن�شل  وان  املنتدى  هذا 

وعملي  ايجابي  م�شتقبل  اإىل  نظرتنا  يعك�ض 

وهذا ما نتمناه لنا جميعا«.

موجها  ال�شكر لوزارتي  اخلارجية يف كل 

اإجناح  على  قام  من  وجميع  وكندا  قطر  من 

جناح  يف  وامل�شاهمة  التح�شري  اأو  والتن�شيق 

اأعمال املنتدى.

�آل حممود :

�ملوقف �لكندي

 �شبب عدم �شدور 

�لبيان �مل�شرتك 

ملنتدى �مل�شتقبل 

منظمات املجتمع 

�ملدين لعبت

 دورً� بارز�

ً مبنتدى 

�مل�شتقبل
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لل�شوؤون  الدولة  وزير  �شعادة  وبني   

اخلارجية انه كان قد مت االتفاق على البيان 

اخلتامي امل�شرتك ملنتدى امل�شتقبل ال�شابع اإال 

اأن اجلانب الكندي امل�شارك يف رئا�شة املنتدى 

البيان  اأ�شر على عدم ت�شمني  مع دولة قطر 

فقرة تتعلق بالق�شية الفل�شطينية.

م�شيفا  انه   مت اإجراء مناق�شات عديدة 

من اجلانب الكندي الإثنائه عن موقفه اإال انه 

كان م�شرا على موقفه، موؤكدا اأن دولة قطر ال 

تقبل اأن ي�شدر من اجتماع يعقد على اأر�شها 

الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  يه�شم  �شيء  اأي 

الكندي  اجلانب  اإن  �شعادته  امل�شروعة.وقال 

مل يرد االإ�شارة اإىل مثل هذا املو�شوع، موؤكدا 

»اأن ذلك مرفو�ض بالن�شبة لنا وللجميع«

وزير  كانون  لورن�ض  ال�شيد  قال  و 

اخلارجية الكندي وزير اخلارجية الكندي اأن 

منتدى امل�شتقبل ال�شابع ي�شهد تطورًا ملحوظًا 

املدين  املجتمع  م�شاركة منظمات  تو�شيع  بعد 

يف  احلكومات  مع  احلوار  يف  االأعمال  وقطاع 

بالده  باأن  الكندي  الوزير  ونوه  املنتدى.  هذا 

املنتدى  اأعمال  ترتاأ�شان  اللتني  قطر  ودولة 

على  وطيد  ب�شكل  تعمالن  ال�شابعة  دورته  يف 

حتقيق اأهداف املنتدى، مثمنًا يف هذا ال�شدد 

حققته  وما  للمنتدى  امل�شرتكة  الرئا�شة  دور 

من اأهداف تعزز فكرة املنتدى.

وركز ال�شيد كانون يف كلمته التي األقاها 

على  امل�شتقبل  ملنتدى  االفتتاحية  اجلل�شة  يف 

م�شاركة  تكت�شبها  اأ�شبحت  التي  االأهمية 

املنتدى  فعاليات  املدين يف  املجتمع  منظمات 

يف  املنظمات  هذه  تلعبه  باتت  الذي  والدور 

�شبيل دعم وتعزيز احلوار امل�شرتك. وقال اإن 

فاعلية  م�شاركة  لها  املدين  املجتمع  منظمات 

امل�شتقبل  منتدى  يف  بارز  دور  لها  واأ�شبح 

اأن كانت م�شاركات  اأ�شا�شي بعد  وهي �شريك 

تعترب  ال�شابقة  املنتديات  يف  املدين  املجتمع 

ثانوية. 

كلينتون  هيالري  ال�شيدة  �شعادة  قالت  و 

اإن  وزير خارجية الواليات املتحدة االأمريكية 

و�شملت  املنطقة  اإىل  بها  قامت  التي  اجلولة 

كال من دولة االإمارات واليمن و�شلطنة عمان 

واأخريًا دولة قطر راأت فيها »اإ�شارات ملنطقة 

�شرق اأو�شط جديد ومبتكر«.

ا  كلينتون يف ذلك مبا راأته  وا�شت�شهدت 

مبدينة  املكثفة«  ولكن  الق�شرية  »جولتها  يف 

تعمل على الطاقة ال�شم�شية يف رمال االإمارات 

ب�شلطنة عمان  مثال وقادة يف املجتمع املدين 

التعليم  لتح�شني  حكومتهم  مع  ي�شرتكون 

راأته  وما  اقت�شادية  فر�ض  خللق  والرتبية 

در�شا يف  و�شابة  �شاب  م�شاركة  اليمن من  يف 

اخلارج ثم عادا لبالدهما للعمل على التطوير 

والتنمية.

ولفتت اإىل اأن قطر الدولة التي �شتحت�شن 

االلتزام  فيها  نرى   2022 العامل  كا�ض 

قامت  التي  الزيارة  اإىل  واالبتكارية«، م�شرية 

وتعرفت  املا�شي  العام  الدوحة  اإىل  بها 

والعلوم  للرتبية  قطر  موؤ�ش�شة  على  خاللها 

القطري  ال�شعب  تربط  التي  املجتمع  وتنمية 

باالقت�شاد العاملي.

وحتدثت وزيرة اخلارجية االأمريكية يف 

اجلل�شة احلوارية التي عقدت يف اإطار منتدى 

التي  التحديات  بع�ض  عن  ال�شابع  امل�شتقبل 

االأو�شط وقدمت يف  ال�شرق  تواجهها منطقة 

ذلك بع�ض الت�شورات التي راأت فيها بع�ض 

احللول لتجاوز هذه التحديات.

�شميخ  بن  علي  الدكتور  �شعادة  واأعرب 

املري رئي�ض اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان 

عن اأمله يف اأن تكون الدورة ال�شابعة ملنتدى 

اآليات  تطوير  نحو  انطالقة حقيقة  امل�شتقبل 

املنتدى وتفعيل قراراته، موؤكدًا اأن هذا االأمر 

كلينتون: ر�أيت 

باملنطقة �إ�شار�ت 

ل�شرق �أو�شط 

جديد ومبتكر



اأ�شبح ملحًا وحيويًا لبقاء املنتدى وجناحه يف 

ظل التطورات التي ت�شهدها املنطقة.

حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�ض  و�شدد 

االإن�شان يف كلمة اأمام اجلل�شة االفتتاح للدورة 

الثمانية  ملجموعة  امل�شتقبل  ملنتدى  ال�شابعة 

اأفريقيا  ال�شرق االأو�شط الكبري و�شمال  ودول 

تنبع  حمورية  اأهمية  يكت�شي  املنتدى  هذا  اأن 

يف  االإ�شالح  عملية  اأن  منها  اأمور  عدة  من 

وتوافق  حقيقية  �شراكة  على  تعتمد  املنطقة 

بني احلكومات واملجتمع املدين 

التنمية  على  الرتكيز  �شرورة  على  واأكد 

يف  �شيا�شي  اإ�شالح  الأي  االإن�شان  وحقوق 

املنطقة وعدم معاجلة االأمور مبنطق االأولوية 

الن االإ�شالح كل ال يتجزاأ، الفتًا اإىل اأن كافة 

الكراهية  م�شاعر  وحماربة  ال�شالم  جهود 

وعدم اال�شتقرار ترتكز على اإيجاد حل عادل 

و�شامل للق�شية الفل�شطينية ولكافة االأرا�شي 

العربية املحتلة. 

اللجنة  ان  املري اىل    الدكتور    اأ�شار  و 

و�شركاءها حر�شوا على تنظيم واإجناح منتدى 

امل�شتقبل بدعوة اكرب عدد ممكن من ممثلي 

املجتمع املدين باأطيافه املختلفة للم�شاركة يف 

اأعماله لكي  يكون ف�شاء رحبا ثريا باالأفكار 

اأف�شل  الختيار  البناءة  احل�شارية  والروؤى 

تو�شيات  لتفعيل  واملمكنة  املالئمة  ال�شبل 

عقدها  مت  التي  الثالث  االإقليمية  الور�شة 

وبريوت  ا�شطنبول  من  كل  يف  امل�شار  هذا  يف 

ال�شلمي  احلل  مو�شوعات  حول  والدوحة 

للنزاعات واالنتقال الدميقراطي ودور القطاع 

االجتماعية  امل�شوؤولية  جمال  يف  اخلا�ض 

وم�شاركة ال�شباب.  . ولفت الدكتور املري اىل 

حول  حوارية  وطنية  ندوات  �شت  عقد  مت  انه 

خمرجات الور�ض االإقليمية والتعريف مبنتدى 

تاريخ  يف  االأوىل  تعترب  اأنها  وقال  امل�شتقبل  

منتديات امل�شتقبل وذلك بهدف تو�شيع دائرة 

امل�شاركة املحلية يف هذا امل�شار. وذكر رئي�ض 

الروؤية  ان  االإن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 

القناعة  من  تنطلق  املدين  املجتمع  مل�شار 

يف  االأطراف  كافة  اإ�شراك  ب�شرورة  الثابتة 

امل�شئولة  ال�شراكة  اأ�ش�ض من  على  امل�شار  هذا 

امل�شتقبل  منتدى  ان  واأكد  املتبادلة.  والثقة 

ال�شابع �شيظل انطالقة حقيقية لتو�شيع دائرة 

يف  االأعمال  وقطاع  املدين  املجتمع  م�شاركة 

التو�شيات  و�شياغة  التح�شري  عملية  كافة 

وعقد حوارات وطنية حول امل�شار ون�شاطاته.  

املدين  للمجتمع  الوا�شعة  امل�شاركة  ان  مبينا 

املوظفني  كبار  اجتماعات  االأعمال يف  وقطاع 

اإدارة  وطريقة  الوزاري  املنتدى  يف  واأي�شا 

يف  به  يهتدى  تقليدا  اأ�شبحت  اجلل�شات  هذه 

منتديات امل�شتقبل القادمة

و �شهدت جل�شات منتدى امل�شتقبل ال�شابع 

م�شاركة وا�شعة من وزراء اخلارجية يف عدد 

�شارك  حيث   والغربية  العربية  الدول  من 

زملاي  الدكتور  �شعادة  من  كل  اجلل�شات  يف 

و�شعادة  االأفغاين  اخلارجية  وزير  ر�شول 

اجلزائري  اخلارجية  وزير  مدل�شي  مراد 

حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  ومعايل 

البحرين  مملكة  خارجية  وزير  خليفة  اآل 

كندا  خارجية  وزير  كانون  لوران�ض  و�شعادة 

يف  ال�شفري  ح�شن  علي  اإبراهيم  وال�شفري 

ال�شيدة  و�شعادة  امل�شرية  اخلارجية  وزارة 

ال�شوؤون اخلارجية  اآليو- ماري وزيرة  مي�شيل 

هوفاري  والدكتور  الفرن�شية  واالأوروبية 

اخلارجية  وزارة  يف  الدولة  �شكرتري  يانو�ض 

بهنغاريا و�شعادة هو�شيار حممد زيباري وزير 

اخلارجية العراقي وال�شيد هي�شا�شي توكوناغا 

الياباين  اخلارجية  لوزير  الربملاين  النائب 

و�شعادة نا�شر جودة وزير اخلارجية االأردين 

ال�شامل  �شباح  حممد  الدكتور  ال�شيخ  و�شمو 

الوزراء،وزير اخلارجية  ال�شباح نائب رئي�ض 

الكويتي و�شعادة الدكتور علي ح�شني ال�شامي 

بن  يو�شف  و�شعادة  اللبناين  اخلارجية  وزير 

علوي بن عبد اهلل وزير اخلارجية يف �شلطنة 

ال�شفري  تارا�شوف  غينادي  و�شعادة  عمان 

�ملري يدعو

 لتطوير �آليات 

منتدى �مل�شتقبل 

وتفعيل قر�ر�ته



و�شمو  الرو�شية  اخلارجية  وزارة  يف  املتجول 

�شعود  بن  حممد  بن  تركي  الدكتور  االأمري 

ال�شعودية  اخلارجية  وزارة  وكيل  الكبري 

جون  وال�شيد  االأطراف  متعددة  للعالقات 

اأنطونيو يانيز وزير دولة يف وزارة اخلارجية 

كرتي  اأحمد  الدكتورعلي  و�شعادة  االإ�شبانية 

وزير اخلارجية ال�شوداين و�شعادة بيرت مورير 

�شوي�شرا  يف  اخلارجية  وزارة  يف  دولة  وزير 

لدى  الدولة  كاتبة  �شتيوي  �شيدة  وال�شيدة 

االآ�شيوية  لل�شوؤون  التون�شي  اخلارجية  وزير 

واالأمريكية – و�شمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد 

وال�شيد  االإماراتي  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 

األي�شرت بريت بريطانيا وكيل وزارة اخلارجية 

وزيرة  كلينتون  هيالري  و�شعادة  الربيطاين 

الدكتور ريا�ض  اخلارجية االأمريكية و�شعادة 

الفل�شطيني  اخلارجية  وزير  املالكي  جنيب 

العام  االأمني  �شعادة  املنتدى  يف  ي�شارك  كما 

و�شعادة  مو�شى  عمرو  العربية  الدول  جلامعة 

العام  االأمني  العطية  حمد  بن  الرحمن  عبد 

ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.

الر�شمي  االفتتاح  يوم  يف  عقدت   وقد 

)حول   : م�شرتكة  حوارية  جل�شة  للمنتدى 

الب�شرية  والتنمية  ال�شيا�شة  يف  التطورات 

من  خارجية  وزير  بها  �شارك  واالقت�شاد( 

ال�شرق  من  خارجية  ووزير  الثماين  جمموعة 

وممثلون  اأفريقيا،  و�شمال  الكبري  االأو�شط 

للمجتمع املدين، وممثل للقطاع اخلا�ض، كما 

�شهد املنتدى اجتماعا ر�شميا م�شرتكا ملمثلي 

وكبار  اخلرباء  م�شتوى  »على  )احلكومات 

االأعمال( قطاع  املدين-  -املجتمع  املوظفني« 

واختتم  بكلمة للرئا�شة امل�شرتكة لقطر وكندا 

 2011 لعام  امل�شرتكة  للرئا�شة  اأخرى  وكلمة 

�شيجري  االأو�شط  ال�شرق  من  ودولة  لفرن�شا 

االتفاق عليها خالل اأعمال املنتدى.

املوازي  املدين  املجتمع  منتدى  عقد   و 

اللجنة  ا�شت�شافته  الذي  امل�شتقبل   ملنتدى 

مع  بالتعاون  االإن�شان  حلقوق  الوطنية 

واملركز  للدميقراطية،  العربية  املوؤ�ش�شة 

جل�شاته  الدولية  البحوث  لتنمية  الكندي 

املجتمع  منظمات  من  150م�شارًكا  بح�شور 

املدين والقطاع اخلا�ض من خارج دولة قطر 

التي  النهائية  الوثيقة  مبناق�شة  قام  حيث 

على  ال�شابع  امل�شتقبل  منتدى  اإىل  �شرتفع 

خمرجات  وت�شم  اخلارجية  وزراء  م�شتوى 

يف  انعقدت  التي  الثالث  االإقليمية  الور�ض 

والتي  وبريوت  وا�شطنبول  الدوحة  من  كل 

ال�شلمي  »باحلل  تتعلق  موا�شيع  �شملت 

و«دور  الدميقراطي«  واالنتقال  للنزاعات 

االجتماعية«،  وامل�شوؤولية  اخلا�ض  القطاع 

مناق�شة  عن  ف�شال  وامل�شاركة«،  و«ال�شباب 

يف  اأقيمت  التي  الوطنية  الندوات  خمرجات 

عدد من الدول العربية. ، كما مت ا�شتعرا�ض 

وا�شطنبول،  الدوحة،  ور�شة  وتو�شيات  نتائج 

التو�شيات  ا�شتعرا�ض  جانب  اإىل  وبريوت، 

الواردة يف الور�ض الوطنية يف تون�ض، االأردن، 

املغرب، االإمارات، واليمن.

جدير بالذكر اأن منتدى امل�شتقبل مبادرة 

ودول  الثماين  جمموعة  دول  بني  م�شرتكة 

االأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  اأفريقيا  �شمال 

املو�شع، مت اإطالقها يف قمة جمموعة الثماين 

االأمريكية  جورجيا  والية  يف  اآيلند،  ب�شي 

دول  اأكدت  القمة،  هذه  ففي   .  2004 �شنة 

ت�شجيع  على  بالعمل  التزامها  املجموعة  هذه 

تهيئة  على  وامل�شاعدة  املنطقة  يف  االإ�شالح 

منفتح  مرن،  �شكلي،  حلوار  مواتية  بيئة 

و�شامل.

من  حكوميني  ممثلني  املنتدى  ويجمع 

بلدان املنطقة ومن دول جمموعة الثماين على 

م�شتوى وزراء اخلارجية واالقت�شاد والتجارة، 

التنمية  اأو  التعليم  وزراء  االقت�شاء  وعند 

اخلا�ض،  والقطاع  املدين  املجتمع  وممثلي 

ولهذا الغر�ض، فاإن منتدى امل�شتقبل، باعتباره 

على  احلث  اأجل  من  واحلوار  للنقا�ض  اإطارا 

القيام باإ�شالحات يف �شمال اإفريقيا ومنطقة 

اإحدى  اأي�شا  ي�شكل  املو�شع،  االأو�شط  ال�شرق 

حتت�شنها  التي  ال�شيا�شية  التظاهرات  اأهم 

املنطقة، حيث تتوحد كل البلدان حول برنامج 

االإمكانات  من  وا�شعا  جماال  مينح  م�شرتك 

للحكومات ولرجال االأعمال وللمجتمع املدين 

من  جو  يف  احلوار  يدور  حيث  باملنطقة، 

االحرتام املتبادل.

امل�شتقبل  منتدى  اأ�شبح  تاأ�شي�شه،  ومنذ 

الدبلوما�شية  اأعمال  جدول  يف  قوية  حلظة 

التبادل  لعمل  تتويج  فهو  والدولية،  االإقليمية 

والت�شاور ل�شهور عديدة، �شواء فيما بني بلدان 

دول  من  �شركائها  وبني  بينها  ما  اأو  املنطقة 

جمموعة الثماين.

يهيئ  اأن  اإىل  امل�شتقبل  منتدى  ويهدف 

ين�شب  و�شامل  �شريح  مرن  حلوار  االإطار 

املجتمع  وم�شاركة  الدميقراطية  تعزيز  على 

التدريبية وتطويرها  الكفاءات  وتنمية  املدين 

احلديث  الع�شري  االقت�شاد  منو  وت�شجيع 

الذي من �شاأنه اأن يولد الرثوة ويكون مندجمًا 

يف االقت�شاد العاملي واإىل خلق �شراكة وتوفري 

لتن�شيق  الوزراء  م�شتوى  على  عمل  اإطار 

ودول  الثماين  ال�شناعية  الدول  بني  احلوار 

وموؤ�ش�شات  االأعمال  وقادة  االأو�شط  ال�شرق 

املجتمع املدين

م�شاركة دولية 

وا�صعة 

يف منتدى 

�مل�شتقبل �ل�شابع
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  منتدى �مل�شتقبل ب�شقه �ملدين لعب يف دعم �لتغيري يف تون�ص وم�شر

�سيف العدد  

  الرئي�س التنفيذي 

ملركز حماية

 وحرية ال�سحفيني 

ن�سال من�سور 

»لل�سحيفة«

 ال�صحيفة-اأنور اخلطيب

�أن    �ل�صحفيني  وحرية  حماية  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  قال   

منتدى �مل�صتقبل ب�صقه �ملدين حتديدً� يف لعب دور� يف دعم �لتغيري 

�لذي ح�صل يف تون�س وم�رش و�إن مل يكن ب�صكل مبا�رش

�لدميقر�طي  �لتحول  »�أن  »�ل�صحيفة  مع  لقاء  يف  من�صور  وقال   

�ل�صعبي هو ثمار تر�كمات ولي�س �نقالبًا ع�صكريًا. م�صيفا �أن  منتدى 

موؤ�ص�صات �ملجتمع  بني  منتظمة  للقاء�ت  بوتقة  �مل�صتقبل    كان 

�ملدين �لعربية �أتاحت فر�صة للتو��صل و�لتاأكيد على �أهمية �لتغيري 

�لدميقر�طي، وعملت موؤ�ص�صة �مل�صتقبل �ملنبثقة عنه يف توفري 

بع�س �لتمويل مل�صاريع �صاهمت يف تطور �ملجتمع �ملدين.

�صيفر�س  وم�رش  تون�س  يف  حدث  ما  �أن  على  من�صور  و�صدد 

�أهمه �لبحث  �إيقاعًا جديدً� على منتدى �مل�صتقبل رمبا يكون من 

�لزعامات  �لعربي وجتنب تقدي�س  �ل�صارع  �ل�صبابية يف  �لقياد�ت  عن 

�لتاريخية للمجتمع �ملدين..

 وفيما يلي �ملقابلة:
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املجتمع  موؤ�ش�شات  دور  ترى  كيف   •
يف  جرت  التي  التغيري  عملية  يف  املدين 

م�شر وتون�ض؟؟

ال�شباب  دور  اختطاف  ميكن  ال    -

االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ون�شطاء 

وتون�ض  م�شر  ثورتي  يف  اجلديد  واالإعالم 

اإىل موؤ�ش�شات املجتمع املدين، الأن  ون�شبهما 

ال  التي  احلقيقة  ولكن  به،  م�شلم  اأمر  ذلك 

املجتمع  موؤ�ش�شات  ن�شطاء  اأن  اأي�شًا  تغيب 

املدين هم جزء اأ�شيل من احلراك ال�شبابي 

واأطروحاته،  الأفكاره  املوؤطرين  من  وهم 

املجتمع  موؤ�ش�شات  اأن  نتذكر  اأن  املهم  ومن 

من  للعديد  املو�شوعي  البديل  كانت  املدين 

ال�شباب بعد اأن هجروا االأحزاب ال�شيا�شية 

والديكتاتورية  اأ�شابتها  التي  االأمرا�ض  ب�شبب  العربي  العامل  يف 

باآليات عملها، وكانت املالذ اجلديد لهم العمل  التي ا�شتحكمت 

املدين مبا يتيح لها من ف�شاء اأو�شع للتحرك ومن مفردات جديدة 

خارج معجم االأحزاب �شواء كانت دينية اأو قومية وي�شارية.

يجد  العربي  العامل  ال�شباب يف  �شعارات حركات  واملدقق يف 

احلرية  يف  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  �شعارات  مع  تتقاطع  اأنها 

وكذلك  واالقت�شادي،  االجتماعي  االإ�شالح  ومطالب  والعدالة 

اإىل  ا�شتندت  لل�شباب  التحرك اجلديد  اآليات  اأن  اإغفال  ال ميكن 

تراث وخربة موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف اإطالق واإدارة حمالت 

التوعية وك�شب التاأييد.

منتدى �مل�شتقبل
واملدين  احلكومي  ب�شقيه  امل�شتقبل  منتدى  اأن  تعتقد  • هل 

�شاهم ولو بجزء ب�شيط يف عملية التغيري؟

دعم  يف  حتديدًا  املدين  ب�شقه  امل�شتقبل  منتدى  لعب  نعم   -

التغيري حتى واإن مل يكن مبا�شرًا، فالتحول الدميقراطي ال�شعبي 

ثمار تراكمات ولي�ض انقالبًا ع�شكريًا.

ومنتدى امل�شتقبل واإن كان لنا حتفظات 

يف  وخ�شو�شًا  عمله  اآليات  بع�ض  على 

واملدين،  احلكومي  �شقه  بني  العالقة  منط 

بني  منتظمة  للقاءات  بوتقة  كان  اأنه  اإال 

اأتاحت  العربية  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

فر�شة للتوا�شل والتاأكيد على اأهمية التغيري 

امل�شتقبل  موؤ�ش�شة  وعملت  الدميقراطي، 

املنبثقة عنه يف توفري بع�ض التمويل مل�شاريع 

�شاهمت يف تطور املجتمع املدين.

�شيفر�ض  تون�ض وم�شر  ما حدث يف  اإن 

رمبا  امل�شتقبل  منتدى  على  جديدًا  اإيقاعًا 

القيادات  عن  البحث  اأهمه  من  يكون 

ال�شبابية يف ال�شارع العربي وجتنب تقدي�ض 

الزعامات التاريخية للمجتمع املدين.

دور  ثمة  اأن  يرى  من  هناك   •  

التغيري  عملية  يف  امل�شتقبل  ملنتدى  �شلبي 

تون�ض  يف  حتديدًا  جرت  التي  الدميقراطي 

واملجتمع  احلكومي  ب�شقيه  املنتدى  واأن 

وقف  بل  املرحلة  التقاط  ي�شتطع  مل  املدين 

حائرًا اأمامها.. كيف تعلق على ذلك؟

ب�شقه  امل�شتقبل  منتدى  اأن  اأرى  -ال 

�شلبيًا يف  دورًا  لعب  املدين  للمجتمع  املوازي 

ثورة تون�ض، فهذه قراءة اأعتقد اأنها جتانب 

ال�شواب.

ومناق�شات  لوثائق  ب�شيطة  وعودة 

منذ  املدين  للمجتمع  امل�شتقبل  منتديات 

اأول اإطاللة له يف املغرب تك�شف وتوؤكد ا�شت�شراف قادة موؤ�ش�شات 

واالإعالمية  املدنية  احلريات  اإطالق  �شرورة  اإىل  املدين  املجتمع 

وحق التجمع والعمل احلزبي، و�شرورة مكافحة الف�شاد وتطبيق 

قواعد احلاكمية الر�شيدة ومقاومة اال�شتبداد.

وما  القاهرة  يف  الحقًا  حدث  ما  اأو  تون�ض  يف  حدث  ما  وكل 

يحدث االآن يف ليبيا وهو مر�شح للحدوث يف قادم االأيام يف كثري 

و�شم  املطالب  هذه  كل  الإغفال  حتمية  نتيجة  العربية  الدول  من 

يف  اإال  حتدث  ال  فالثورات  احلرية،  دعاة  حتذيرات  عن  االآذان 

مواجهة الطغاة وال تنمو اإال حني ي�شود نهج تكميم االأفواه.

�أحز�ب �ملعار�شة
 • كيف ترى م�شتقبل املنطقة العربية والدور املنوط باملعار�شة 

العربية اأحزابًا ونقابات يف هذه املرحلة؟

-اإنها فر�شة تاريخية لالأحزاب والنقابات اللتقاط ما يحدث 

عن  والتخلي  عملها  واآليات  خطابها  بتجديد  والقيام  ال�شارع  يف 

�شوفينيتها وعدميتها اأحيانًا و�شعاراتها التي جتاوزها الزمن، اإنها 

روؤية وخطة  لبناء  وال�شباب حتديدًا  املجتمع  للت�شبيك مع  فر�شة 

لالإ�شالح الد�شتوري وال�شلمي وبناء الدولة 

وقيم  احلريات  فيها  حترتم  التي  املدنية 

املواطنة وميار�ض فيها احلكم الر�شيد.

 دور �لعالم
وخا�شة  االإعالم  دور  عن  ماذا   •
التون�شية  الثورتني  يف  االإلكرتوين  االإعالم 

وامل�شرية؟

ثورتي  انت�شار  يف  ف�شل  من  كان  اإذا 

بعد  يرجع  فهو  االآن  حتى  وم�شر  تون�ض 

اإرادة ال�شباب وعملهم وت�شحياتهم اإىل دور 

ميكن  فال  منه،  اجلديد  وخا�شة  االإعالم 

ن�شطاء �ملجتمع 

�ملدين جزء� �أ�شيال 

من عملية �لتغيري يف 

�لعامل �لعربي

  فال ميكن تخيل 

�لثورتني يف تون�ص 

وم�صر بدون 

�شبكة �لتو��شل 

�لجتماعي 
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تخيل هذه الثورات بدون �شبكة التوا�شل االجتماعي ودون ر�شائل 

هوؤالء  ودون  والف�شائيات  االإلكرتوين  االإعالم  ودون   ،SMS األـ 

لو  لنقل احلقيقة حتى  يرابطون يف كل مكان  الذين  ال�شحفيون 

تعر�شت حياتهم للخطر، فاالإعالم مل يعد اأداة لنقل احلقيقة يف 

العامل العربي بل �شانعًا لثورات التغيري.

• ماذا عن دور ال�شباب العرب حتديدًا يف التغيري اجتماعيًا 
ـ  تويرت  ـ  »في�شبوك  احلديثة  التكنولوجيا  و�شائل  وعرب  و�شيا�شيًا 

SMS ـ اإنرتنت«؟
- لقد كانت �شبكة التوا�شل االجتماعي في�شبوك، تويرت، �شكاًل 

جديدًا وبدياًل الآليات اال�شتقطاب يف التنظيمات ال�شيا�شية، فقد 

حتولت من و�شائل اجتماعية اإىل منابر لبث االأفكار وا�شتقطاب 

املنا�شرين، وقد كان النظام ال�شيا�شي يقلل من تاأثريها وخطرها 

على  ي�شقط  اأن  ميكن  ال  افرتا�شي«  »عامل  اأنه  يعتقد  الأنه  عليه 

عامل الواقع، واللحظة التاريخية حدثت حني قرر هوؤالء ال�شباب 

اإىل  ينزلوا  اأن  للتغيري  وروؤى  اأفكارًا  يحملون  والذين  املت�شامنون 

ال�شارع لتحقيق مطالبهم واإرادتهم ب�شكل 

و�شائط  حتولت  هنا  وح�شاري،  �شلمي 

اأدوات  اإىل  و�شائل  من  اجلديد  االإعالم 

ل�شناعة التغيري الدميقراطي.

الفي�شبوك  ثورة  وقود  فاإن  تاأكيد  وبكل 

هم ال�شباب والباقي يلتحق بركبهم.

�حتو�ء �لثور�ت
ثورات  اأن  تعتقد  هل  •ال�شحيفة: 
احتوائها  �شيتم  الدميقراطي  التغيري 

ل�شعوبها  �شتحقق  اأنها  اأم  وغربيًا  اأمريكيًا 

ال�شيا�شي  واالإ�شالح  الدميقراطية 

والدميقراطي؟

- اإن ثورتي تون�ض وم�شر مل حتقق كل 

اأحالم ال�شباب حتى االآن، واإن اأجنزت ما 

عجزت عنه االأحزاب يف عقود، وال�شمانة 

والدميقراطية  احلرية  يف  الأهدافها  الثورتني  لتحقيق  الوحيدة 

ال�شلطة  ل�شري  املراقبة  يف  ال�شباب  ا�شتمرار  يف  هو  واالإ�شالح 

ال�شيا�شية والتوحد خلف برنامج اإ�شالحي ال يقبل الردة والعودة 

بيد  االأوطان  م�شتقبل  رهن  يقبل  ال  واأي�شًا  الديكتاتورية،  لزمن 

الدول الغربية مهما كانت �شعاراتها، فالتعاون الدويل واالإن�شاين 

اأمر اأ�شا�شي ولكن التبعية مرفو�شة.

الثوريني  اأحالم  ولكن  اإجناز  حدث  ما  اأن  قوله  ميكن  ما 

ال�شباب ال تتحقق ب�شربة �شحرية، فبناء جمتمع العدالة والرفاه 

والتنمية م�شوار طويل جدًا.

هذه  يف  موؤثرة  حتديدًا  وا�شنطن  يد  اأن  اتهامات  هناك   •
الثورات ب�شكل اأو باآخر .. كيف ترد على ذلك؟

نظرية املوؤامرة فيها انتقا�ض واإ�شاءة لدور الثوريني ال�شباب 

وما فعلوه وما زالوا يقومون به، وفيه تقزمي الإرادة النا�ض وكاأنهم 

دمى بيد اأمريكا.

واحلقيقة ال�شاطعة اأن اأمريكا ودول الغرب مل تتوقع ما حدث، 

تكن  ومل  كثرية،  حمطات  يف  مرتبكة  وكانت  باالأحداث  وحلقت 

و�شريح،  قاطع  ب�شكل  وال�شباب  ال�شارع  على  الرهان  على  قادرة 

الديكتاتوريني  الزعماء  عن  الدفاع  على  اأي�شًا  قادرة  تكن  ومل 

الذين تربطهم بهم م�شالح وثيقة، ولكن بالتاأكيد فاإن رفع الغطاء 

واحل�شانة الدولية عن زعماء تون�ض وم�شر وليبيا االآن جعل من 

نزيف  من  وحّد  �شعب،  اأمر  ال�شلطة  يف  وا�شتمرارهم  حمايتهم 

الدولية  باحل�شانة  �شعروا  لو  يرتكب  اأن  ميكن  كان  الذي  الدم 

وباأنهم �شيفلتون من العقاب وامل�شاءلة. 

دور �ملركز
وحرية  حماية  مركز  به  قام  الذي  الدور  ت�شف  كيف    •
والتون�شية  امل�شرية  الثورتني  خالل  تراأ�شونه  الذي  ال�شحفيني 

وطريقة معاجلة احلكومات ال�شابقة لتغطية 

و�شائل االإعالم وحتديدًا الف�شائيات يف نقل 

الثورات ال�شعبية؟

ال�شحفيني  وحرية  حماية  مركز  اإن   -

توفري  هو  الثورتني  يف  االأ�شا�شي  هاج�شه  كان 

احلماية وامل�شاندة لالإعالميني خالل تغطيتهم 

لالأحداث، وكان يرقب عن كثب كل ما يتعر�ض 

ت�شييق  االإعالم من  و�شائل  اأو  ال�شحفيون  له 

الراأي  بها مواقف فورية متكن  وقيود وي�شدر 

العام من معرفة ما يجري وحتثه على اتخاذ 

تدابري داعمة لل�شحفيني وحقوقهم.

وبال �شك فاإن ما حدث زاد من اأهمية اأن 

ملزمة حتمي  قرارات  الدويل  املجتمع  يتخذ 

ال�شحفيني خالل تغطيتهم يف مناطق النزاع 

والتوتر واحلروب، فال بد من توفري ح�شانة 

لهم على غرار ما يتوفر لل�شليب االأحمر، وال 

بد من �شارة دولية لهم توقف االأعمال العدائية �شدهم.

ويف كل االأحوال لقد ثبت بالدليل القاطع اأن االإعالم احلكومي 

غري امل�شتقل ال يعرب عن احلقيقة وال يعك�ض ما يحدث يف ال�شارع 

واإمنا هو يف الغالب بوق لل�شلطة وذراع لها، ويف املقابل فاإن االإعالم 

امل�شتقل وعلى راأ�شه الف�شائيات ويف مقدمتها قناة اجلزيرة كانت 

الع�شكرية يف الدفاع  واأكرث قوة من كل الرت�شانات  للنا�ض  مالذًا 

عن ال�شعب وحقهم وك�شف الطغاة.

ومركز حماية وحرية ال�شحفيني كموؤ�ش�شة اإعالمية حقوقية 

ت�شت�شرف ما حدث  ترى باأن ما يحدث بالعامل العربي نقطة حتول 

تاريخية باجتاه عامل اأكرث دميقراطية يكون لالإن�شان العربي فيه 

مكانة على اخلارطة االإن�شانية، وهو من اأهم اأهدافنا التي ن�شعى 

لها، فاحلرية والكرامة قبل اخلبز اأحيانًا.

 �جلزيرة كانت 

مالذً� للنا�ص 

و�أكرث قوة من 

كل �لرت�شانات 

�لع�شكرية يف 

�لدفاع عن �ل�شعوب
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الدولية  التن�شيق  جلنة  قامت 

 ICC( international(

 coordinating committee
وهي اللجنة املعنية بدعم وم�شاندة وتنمية 

حول  االإن�شان  حقوق  موؤ�ش�شات  قدرات 

الوطنية  اللجنة  تقييم  باإعادة  العامل، 

واعتبارها  قطر،  بدولة  االإن�شان  حلقوق 

وم�شنفة  كاملة  بع�شوية  وطنية  كموؤ�ش�شة 

درجة  اأعلى  وهي   ،)A( الفئة  من 

عليها  حت�شل  اأن  املمكن  من  ت�شنيفية 

على  االإن�شان  حلقوق  وطنية  موؤ�ش�شة  اأية 

امل�شتوى الدويل.

ومنحها  باللجنة  الثقة  جتديد  وياأتي 

لل�شدى  حتمية  كنتيجة   ، الت�شنيف  هذا 

�شدور  بعد  اللجنة  القته  الذي  االيجابي 

ل�شنة   )17( رقم  بقانون  املر�شوم 

حلقوق  الوطنية  اللجنة  بتنظيم   2010

من  العديد  على  ا�شتمل  والذي  االإن�شان، 

التي  واالأهداف  واملهام  االخت�شا�شات 

1993، وهي  لعام  باري�ض  مبادئ  مع  تتفق 

املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية 

والنهو�ض  االن�شان  حقوق  وحماية  لتعزيز 

بها يف كافة دول العامل.

الع�شوية  على  اللجنة  ح�شول  وياأتي 

الكاملة، متا�شيًا مع االخت�شا�شات واملهام 

ممار�شتها  �شبيل  يف  لها  اأوكلت  التـي 

االإن�شان  تعزيز وحماية حقوق  لعملها نحو 

اللجنة  متتع  بينها،  من  والتي  وحرياته، 

اأن�شطتها  ممار�شة  يف  التام  باال�شتقالل 

ومتتعها  االإن�شان،  بحقوق  املتعلقة 

عن  م�شتقلة  ومبوازنة  اعتبارية  ب�شخ�شية 

من  عدد  من  ت�شكل  واأن  الدولة،  ميزانية 

االأع�شاء ال يقل عن �شبعة ميثلون املجتمع 

االإن�شان،  بحقوق  املهتمني  ومن  املدين 

والتثقيف  الوعي  ن�شر  لها مهمة  اأوكل  كما 

مع  والتعاون  وحرياته  االإن�شان  بحقوق 

والوطنية  واالإقليمية  الدولية  املنظمات 

اأية  يف  والنظر  االإن�شان،  بحقوق  املعنية 

االإن�شان،  حلقوق  انتهاكات  اأو  جتاوزات 

بالغات  من  تتلقاه  ما  ت�شوية  على  والعمل 

اجلهات  مع  والتن�شيق  ب�شاأنها  �شكاوى  اأو 

واقرتاح  ب�شاأنها،  الالزم  املخت�شة التخاذ 

ال�شبل الكفيلة مبنع وقوعها.

امل�شار  اللجنة  تنظيم  قانون  ن�ض  كما 

اإليه على منح اللجنة مهمة اإجراء الزيارات 

امليدانية للموؤ�ش�شات العقابية واالإ�شالحية 

العمالية  والتجمعات  االحتجاز  واأماكن 

بهدف  التعليمية  والدور  ال�شحية  والدور 

ر�شد اأو�شاع حقوق االإن�شان بها، باالإ�شافة 

اإىل تقدميها للم�شورة والتو�شيات للجهات 

املعنية يف امل�شائل املتعلقة بحقوق االإن�شان، 

الوزارات  املذكور على  القانون  اوجب  كما 

واملوؤ�ش�شات  والهيئات  واالأجهزة احلكومية 

اأداء مهامها  العامة التعاون مع اللجنة يف 

واخت�شا�شاتها وتقدمي املعلومات البيانات 

الالزمة يف هذا ال�شاأن، اإ�شافة اإىل العديد 

من االخت�شا�شات واملهام االأخرى.

باأن  1994، يت�شح  اإىل عام  وبالرجوع 

اتخذت  )اآنذاك(  االن�شان  حقوق  جلنة 

مت  والذي   )1994/54( رقم  القرار 

الدولية  التن�شيق  جلنة  ان�شاء  مبوجبه 

)ICC(، وجاء ان�شاء هذه اللجنة تنفيذًا 

لقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 

للعام  20دي�شمرب  املوؤرخ   )48/134(

1993، واملتعلق مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية 

وتلعب  باري�ض(،  )مبادئ  االن�شان  حلقوق 

باملوؤ�ش�شات  يتعلق  فيما  هامًا  دورًا  اللجنة 

يرتكز  اإذ  االن�شان،  حلقوق  الوطنية 

الطلبات  يف  النظر  يف   )ICC( دور 

ح�سول اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان 

 )A( على الع�سوية الكاملة  من الفئة

)ICC( من قبل جلنة  التن�سيق الدولية

فهد �أحمد �ملحمدي
م�ساعد مدير اإدارة ال�سوؤون القانونية

اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان

�أهمية ودالالت
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مبادئ  عليها  تن�ض  التي  والتطبيقات 

حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شات  باري�ض 

االن�شان، من حيث االلتزام وتنفيذ �شروط 

ان�شاء املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق االن�شان 

االخت�شا�ض  حيث  من  عليها،  املن�شو�ض 

والتكوين  واالنتخاب  وامل�شوؤوليات 

واأ�شاليب  والتعددية  اال�شتقالل  و�شمانات 

 )ICC( العمل، وللح�شول على ع�شوية

يجب على الهيئة الوطنية حلقوق االن�شان 

اأن تكون ملتزمة قانونًا وممار�شة يف تطبيق 

مبادئ باري�ض لعام 1993.

الع�شوية  هذه  اأهمية  تلخي�ض  وميكن 

النتائج  من  بجملة  الدويل  امل�شتوى  على 

املبا�شرة على النحو االآتي:

ان ح�شول اللجنة على الع�شوية   -1

من  �شيمكنها   )ICC(ال يف  الكاملة 

ح�شور االجتماعات الدورية لهذه اللجنة، 

كافة،  عنها  املنبثقة  اللجان  يف  وامل�شاركة 

والتي تعمل من اأجل حماية وتعزيز حقوق 

العالقة،  ذات  امليادين  كافة  يف  االن�شان 

احلق  للجنة  اأ�شبح  اأنه  اىل  باالإ�شافة 

ع�شوية  النتخابات  الرت�شح  يف  الكامل 

الدولية،  التن�شيق  بلجنة  الفني  املكتب 

اخلا�شة  للجنة  الرت�شح  يف  احلق  ولها  بل 

يف  اأخرى  وطنية  هيئات  ع�شوية  بقبول 

هذه  اىل  االن�شمام  يف  ترغب  العامل، 

اللجنة الدولية الهامة.

هذه  على  اللجنة  ح�شول  ومع   -2

ال�شنوية  تقاريرها  فاإن  الكاملة،  الع�شوية 

واخلا�شة والقانونية وغريها من التقارير 

حقوق  وتعزيز  بحماية  العالقة  ذات 

االن�شان، �شتحظى مبكانة اأكرب وم�شداقية 

يف  والعاملة  الر�شمية  االو�شاط  يف  اأكرث 

االن�شان، وميكن  الدفاع عن حقوق  جمال 

لالأمم  التابعة  الهيئات  قبل  اعتمادها من 

املتحدة ومب�شداقية عالية.

�شاعدت الع�شوية الكاملة للجنة   -3

على  تلعبه  الذي  الفعال  الدور  تاأكيد  على 

اإن�شائها،  منذ  والدويل  االقليمي  امل�شتوى 

على  وا�شعة  وا�شادة  كبرية  ثقة  ونالت 

ح�شور  يف  ذلك  ومتثل  الدويل،  امل�شتوى 

املفو�ض ال�شامي حلقوق االن�شان وامل�شاركة 

يف افتتاح املنتدى اخلليجي االول ملوؤ�ش�شات 

جمل�ض  بدول  العاملة  االن�شان  حقوق 

بالدوحة  عقد  الذي  اخلليجي  التعاون 

بال  وهو   ،2010 العام  من  اأبريل  �شهر  يف 

�شك يعرب عن اعرتاف بالدور الذي تلعبه 

حماية  نحو  امل�شتويات  كافة  على  اللجنة 

الوعي  ون�شر  االن�شان  حقوق  وتعزيز 

والتثقيف على امل�شتويني املحلي واالقليمي.

الكاملة  الع�شوية  �شاهمت   -4

قبل  من  وباالإجماع  اختيارها  يف  للجنة 

االن�شان  حلقوق  وطنية  موؤ�ش�شة   )17(

الهادي  اآ�شيا واملحيط  اأع�شاء يف منتدى 

االن�شان  حقوق  للجنة  م�شرتك  كرئي�ض   ،

بجانب  �شنتني  وملدة  التجارية  واالعمال 

االن�شان  حلقوق  اجلنوبية  كوريا  موؤ�ش�شة 

اللجان  اإحدى  اللجنة  هذه  وتعترب   ،

التن�شيق  جلنة  عن  املنبثقة  الثالث 

اللجنة  هذه  وتعمل   ،)ICC( الدولية 

التجارية  ال�شركات  تاأثري  معاجلة  على 

على حقوق االن�شان على امل�شتوى العاملي 

فيما  ال�شركات  هذه  م�شوؤوليات  وحتديد 

حق  باأن  علمًا  االن�شان،  بحقوق  يتعلق 

الرت�شح لرئا�شة مثل هذه اللجان يتطلب 

الع�شوية  على  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ح�شول 

هذا احلق. لها  ليتاح  الكاملة 

للجنة  الع�شوية  هذه  توفر   -5

االليات  اطار  يف  تعمل  ان  على  القدرة 

وغري  التعاقدية  املختلفة  الدولية 

املتحدة  االمم  عن  املنبثقة  التعاقدية، 

وحماية  االن�شان  تعزيز حقوق  على طريق 

االمر  تعلق  �شواء  االن�شانية،  كرامته 

من  باحلماية  املتعلقة  الدولية  باالآليات 

فقد  غريها،  اأو  املعاملة  �شوء  او  التعذيب 

واخلا�ض  االختياري  الربوتوكول  اأ�شار 

الوا�شح  الدور  التعذيب اىل  باحلماية من 

للموؤ�ش�شات الوطنية يف احلد من التعذيب 

و�شوء املعاملة.

اللجنة  الع�شوية  هذه  �شتمكن   -6

مكتب  مع  فاعلية  اأكرث  وي�شكل  العمل  من 

حيث  االن�شان،  حلقوق  ال�شامي  املفو�ض 

و�شل  حلقة  ال�شامي  املفو�ض  مكتب  يعترب 

حقوق  وجمل�ض  الوطنية  الهيئات  بني 

املتحدة  لالأمم  العامة  واجلمعية  االن�شان 

للجنة  اللوج�شتي  الفني  دعمه  �شياق  يف 

التن�شيق الدولية.

للجنة  الع�شوية  هذه  �شتعطي   -7

مع  اأكرب  ب�شكل  التوا�شل  على  القدرة 

املتحدة،  لالأمم  اخلا�شني  املقررين 

و�شون  حماية  اجل  من  يعملون  والذين 

وتعزيز حقوق االن�شان يف العامل اأجمع.

للجنة،  الع�شوية  هذه  �شتتيح   -8

املنتديات  اىل  �شل�ض  وب�شكل  االن�شمام 

كمنتدى  الوطنية،  للموؤ�ش�شات  االقليمية 

اآ�شيا واملحيط الهادئ )APF( وغريها، 

على  اأكرب  دور  لعب  من  ميكنها  ما  وهو 

ال�شعيد االقليمي اأي�شًا.

على  اللجنة  ح�شول  ان   -9

متثل  ان  من  �شيمكنها  الكاملة  الع�شوية 

املحلية  اجلهات  لكل  وطنية،  مرجعية 

التي ترغب يف االطالع  والدولية  والعربية 

ي�شتدعي  ما  االن�شان،  حقوق  اأو�شاع  على 

اآليات  اإيجاد  على  تعمل  اأن  الدولة  من 

كوثيقة  ال�شنوي  تقريرها  تبني  تكفل 

ر�شم  عند  بتو�شياتها  االخذ  يتم  ر�شمية، 

ال�شاأن  ذات  القرارات  وتبنى  ال�شيا�شات 

من  والطلب  االن�شان،  بحقوق  وال�شلة 

اللجنة وا�شراكها وب�شكل ر�شمي يف تقدمي 

الكاملة عن و�شع حقوق االن�شان  ال�شورة 

يف الدولة.

وختامًا:
ح�شول  اأن  اإىل  اال�شارة  من  بد  ال 

على  االن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 

�شمن  من  وت�شنيفها  الكاملة  الع�شوية 

ح�شلت  التي  الفئة  وهي   ،)A( الفئة 

 64 و  فقط،  عربية  موؤ�ش�شات   4 عليها 

يتطلب  العامل،  م�شتوى  على  موؤ�ش�شة 

تاأ�شي�شها،  منذ  اللجنة  عملت  وكما  دومًا 

اأدائها واملحافظة  العمل على نحو تطوير 

وتفعيل  وحيادها  م�شداقيتها  على 

واالقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  دورها 

حتقيق  نحو  �شعيها  وا�شتمرار  والدويل، 

اأن�شاأت من اأجلها، خا�شة  االهداف التي 

وخالل  �شتخ�شع  الع�شوية  هذه  واأن 

دورية،  مراجعة  اإىل  القادمة  ال�شنوات 

وفقًا  عملها  ا�شتمرار  من  للتاأكد  وذلك 

. 1993 ملبادئ باري�ض لعام 
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الدوحة –�ل�شحيفة 

العرب  اخلرباء  فريق  رئي�ض   اأعلن   

الوطنية  اللجنة  ورئي�ض  االإن�شان  حلقوق 

حلقوق االإن�شان الدكتور علي بن �شميخ املري 

عن تخ�شي�ض جائزة عاملية �شنوية  تخليدا 

رئي�ض  اجلابر«  ح�شن  علي  »ال�شهيد  لذكرى 

ق�شم الت�شوير يف قناة اجلزيرة  متنح الأي 

من العاملني يف ميدان االإعالم ممن يقدمون 

اأعماال ت�شهم يف الك�شف عن انتهاكات حقوق 

االإن�شان ومرتكبيها.

 اإعالن الدكتور املري جاء خالل احتفال 

اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان بذكرى اليوم 

 16 االإن�شان والذي ي�شادف  العربي حلقوق 

من  اعتماده  مت  ان  بعد  عام  كل  من  مار�ض 

كيوم  العربية  الدول  المعة  العامة  االأمانة 

امليثاق  دخول  بعد  الإن�شان  حلقوق  عربي 

العربي حلقوق االإن�شان حيز النفاذ يف �شهر 

مار�ض 2008.

 وكانت اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان 

فيه  املنا�شبة  كرمت  بهذه  اأقامت حفال  قد 

مع  املتعاونني  املحامني  من  كبريا   عددا 

اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان ممن قاموا 

بتويل الدفاع جمانا عن اأ�شحاب االلتما�شات 

املحدود  الدخل  ذوي  من  والبالغات 

امل�شاعدة  لطلب  اللجنة  اىل  املتقدمني 

تد�شني  االحتفال  يف  جرى  كما  القانونية. 

املوقع اجلديد للجنة الوطنية حلقوق االإن�شان 

على �شبكة االنرتنت .

 وقد اأدان  الدكتور املري  يف كلمته التي 

الذي  االإجرامي  العمل  االحتفال  يف  األقاها 

تعر�ض له ال�شهيد علي ح�شن اجلابر رئي�ض 

ق�شم الت�شوير يف قناة اجلزيرة م�شيدا بنبل 

و�شجاعة ال�شهيد اجلابر يف تغطية االأحداث 

اجلارية يف ليبيا و�شعيا منه لتحقيق الر�شالة 

ال�شامية الرفيعة  االإعالم  احلر ال�شادق يف 

اإعالء �شوت احلقيقية و�شوت ال�شعب الليبي 

اأراد ان يبا�شر حقه يف حرية  ال�شقيق الذي 

الراأي والتعبري التي تعد قيمة جوهرية تتخذ 

مكانا حموريا يف منظومة احلقوق واحلريات 

لبناء  الرئي�شة  الركائز  من  باعتبارها 

املجتمعات والتي توؤكد عليها املواثيق الدولية 

حلقوق االإن�شان ذات ال�شلة كحق لكل اإن�شان 

ويف مقدمتها االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان 

الذي اأكد يف مادته  التا�شعة ع�شر على حق 

كل �شخ�ض يف حرية الراأي والتعبري وي�شمل 

ذلك حرية اعتناق االآراء دون تدخل وا�شتقاء 

االأنباء واالأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�شيلة.

العمل  ان   املري  الدكتور  واأ�شاف   

االإجرامي  الذي اأ�شفر عن ا�شت�شهاد ال�شهيد 

�شافرا  اعتداءا  ي�شكل  اجلابر  ح�شن  علي 

وحرية  وال�شحافة  االإعالم  حرية  على 

التي  القيم  لكافة  وانتهاكا  والتعبري  الراأي 

ومبادئ  ال�شماوية  ال�شرائع  عليها  توؤكد 

الدويل  بالقانون  الواردة  االإن�شان  حقوق 

جنيف  اتفاقات  �شيما  وال  االإن�شان  حلقوق 

احلروب  اأثناء  املدنيني  بحماية  املتعلقة 

والنزاعات امل�شلحة.  وطلب الدكتور املري 

من  قناة اجلزيرة يف هذا ال�شدد ان تتوىل 

توثيق هذه االنتهاكات  واإن�شاء جلنة لدرا�شة  

اجلوانب القانونية لها وتنظيم حملة دولية 

ملقا�شاة املت�شببني يف االعتداء على طاقم 

اجلزيرة وم�شاءلة  مرتكبي هذه اجلرائم 

وحتريكا كافة االآليات الدولية املتاحة على 

الدولية  والوكاالت  املتحدة  االأمم  �شعيد 
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اللجنة الوطنية احتفلت باليوم العربي حلقوق االإن�سان ود�سنت موقعها االلكرتوين

الدكتور  علي املري: 

تخ�سي�س جائزة 

عاملية �سنوية با�سم 

ال�سهيد على اجلابر



املتخ�ش�شة مبديا ا�شتعداد اللجنة الوطنية 

امل�شاعدات  كل  تقدمي  االإن�شان  حلقوق 

وامل�شورة  يف هذا ال�شدد.

 وقد اأهاب رئي�ض  فريق اخلرباء العرب 

الراهنة  التطورات  ظل  يف  االإن�شان  حلقوق 

التي ت�شهدها ال�شاحة العربية  بكافة الدول 

امليثاق  التي �شادقت على  �شيما  وال  العربية 

وكفالة حق  االإن�شان احرتام  العربي حلقوق 

التجمع  ويف  الراأي  عن  التعبري  يف  ال�شعوب 

وا�شتقاء  االإعالم  وحرية  ال�شلمي  والتظاهر 

االأنباء واالأفكار وتلقيها ونقلها اىل االآخرين 

كفالتها  على  الدولية  املواثيق  توؤكد  كحقوق 

كما اأكد عليه امليثاق العربي حلقوق االإن�شان 

لعام 2004 يف املادتني 24 و34.

حرية  على    املري  الدكتور  و�شدد   

ال�شحافة كقيمة عظمى وبو�شفها احد اأهم 

االأدوات الرئي�شة حلرية الراأي والتعبري  مبا 

الف�شيح  الرحب  الف�شاء  توفري  من  تتحه 

النطالق وتبادل كافة االأفكار والروؤى يف ظل 

وثورة  الدويل من عوملة  ي�شهده املجتمع  ما 

وال  امليادين  خمتلف  يف  هائلة  تكنولوجية 

�شيما يف جمال االت�شاالت واملعلومات وهو 

والفاعل  الهام  الدور  تعاظم  على  اأكد  ما 

ميدان  يف  االإعالم  يوؤديه  ان  ميكن  الذي 

وقدرته  تاأثريه  خالل  من  االإن�شان  حقوق 

القيم  تكزين  حد  بلغت  التي  التنوير  يف 

مناهج  على  املبا�شر  وتاأثريه  واملعتقدات 

وقدرته  ال�شلوك  واأمناط  والقناعات  الفكر 

ف�شال عن  م�شتنرية  تطورات  اإحداث  على 

دوره البالغ االأهمية يف الك�شف عن انتهاكات 

حقوق االإن�شان ومركبيها اأينما وقعت..

بال�شكر  املري  الدكتور  تقدم  كما   

والتقدير واالمتنان للمحامني الذين و�شفهم 

بالذود  لدورهم  الرفيعة  الر�شالة  باأ�شحاب 

جهودهم  مقدرا  واحلريات  احلقوق  عن 

الدفاع  اللجنة يف  تويل  وتعاونهم املثمر مع 

جمانا عن اأ�شحاب  الق�شايا  احلقوقية التي 

ترد اىل اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان.

بخال�ض  املري  الدكتور  تقدم  كما   

ال�شهيد  الأ�شرة  املوا�شاة  و�شادق  التعازي 

علي ح�شن اجلابر ولكافة العملني يف ميدان 

بوا�شع  الفقيد  يتغمد  ان  داعيا اهلل  االإعالم 

وينزله  جنانه  ف�شيح  ي�شكنه  وان  رحمته 

منازل ال�شهداء وان ليهم اأهله وذويه ال�شرب 

وال�شلوان .  كما توجه بال�شكر والتقدير اىل 

ميدان  يف  العاملون  االأحرار  ال�شرفاء  كل 

االإعالم لدورهم الفاعل ور�شالتهم  ال�شامية   

عن  والك�شف   االإن�شان  حقوق  حماية  يف 

العالقات  وحدة  رئي�ض   وكان  منتهكيها.  

حلقوق  الوطنية  باللجنة  واالإعالم  العامة 

موقع  احل�شور  اأمام  ا�شتعر�ض  قد  االإن�شان 

اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان بعد ان قام 

حيث  املوقع   بتد�شني  املري  علي  الدكتور 

واملواد  املوقع  خارطة  عن  وافيا  �شرحا  قدم 

االإخبارية والتثقيفية التي يحتوي عليها.  
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تكرمي للمحامني 

�ملتعاونني مع �للجنة 

وتاأكيد على مالحقة 

مرتكبي �لنتهاكات
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�ملهنة ........................................................................................................................................................................مكان �لعمل .........................................................................................................

تاريخ وحمل �لوالدة ...................................................................................................................................... �لعنو�ن �حلايل...................................................................................................



ثالثًا : الإجراءات املحلية الأخرى :

هل مت ذ�ت �ملو�سوع للنظر ف�يه مبوجب �إجر�ء �آخر من �إجر�ء�ت �لتحقيق �أو �لت�سوية �ملحلية مثل �ملحاكم �أو غريها من �ل�سلطات �لعامة، متى 

مت ذلك، وما هي �لنتائج �لتي تققت )ترفق �إن �أمكن ن�سخ من جميع �الأحكام �لق�سائية �أو �لقر�ر�ت �الإد�رية ذ�ت �ل�سلة( و�إذ� كان �الأمر 

كذلك، فمتى مت ذلك وما هي �لنتائج �لتي تققت ؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رابعًا : وقائع ال�سكوى :

و�سف مف�سل لوقائع �النتهاك �ملزعوم �أو �النتهاكات �ملزعومة )مبا ف�ي ذلك �لتو�ريخ ذ�ت �ل�سلة(
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 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

�لتوقيع : ..............................................................................................        






