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اليوم الرياضي للدولة ...
ليس إجازة لالسترخاء

في منتصف الشهر الماضي احتفلت دولة قطر بمؤسساتها الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني باليوم 
وتأسيساً من سابقه في الموسم األول. األمر الذي يعد  الثاني. والذي جاء أكثر تنظيماً  الرياضي للدولة في موسمه 
ظاهرة صحية تشير إلى أننا نمضي في الطريق السليم بخطوات ثابتة ومتطورة إلى األحسن، مما يجعنا نأمل أن يكون 

الموسم  القادم أكثر تفاعالً جماهيريا، تنظيماً في فعالياته المختلفة.
وهذا اليوم المتفرد يجعلنا نشيد بالرؤية العميقة والثاقبة التي تتمتع بها القيادة الحكيمة للدولة، حيث أن حكومتنا 
الرشيدة بقيادة مقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى وولي عهده األمين سمو 
الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، لم تترك شاردة أو واردة يمكن أن ترضي طموحات الشعب القطري واألخوة 
المقيمين بدولة قطر إال وضمنته في الرؤية الوطنية للعام 2030م، ليتمتع كل من يحيا تحت سماء دولة قطر بكافة 

الحقوق التي تتحقق فيها عزة اإلنسان وكرامته.
وبال ريب فإن اهتمام قيادة الدولة الرشيدة بإدماج الرياضة ضمن سلوكنا اليومي يجعل دولة قطر مركزاً النطالقة 
النهضة الرياضية في العالم العربي الذي ظل طوال تاريخه الرياضي يتذيل قوائم المنافسات العالمية. فنحن نأمل من 
هذا المنطلق أن يكون اليوم الرياضي للدولة بمثابة تذكير بأهمية أن تكون الرياضة حاضرة معنا في كل حركاتنا 
وسكناتنا وليست مجرد ذكرى سنوية لالستراخاء ، ألن البعض باتوا  يعدونه إجازة استراحة عن العمل ولكنها في 
الواقع جزء ال يتجزأ من الدوام اليومي، ألن الرياضة تجدد الطاقة وتحي الخاليا الخاملة في جسم اإلنسان من حيث 
الفوائد الصحية والبدنية التي نكتسبها من ممارسة الرياضة من ناحية، والخروج عن الروتين اليومي والرتابة من 

ناحية أخرى.
ذلك إلى جانب أن الجميع يتفق على أن الرياضة سلوك صحي  يجب االلتزام بها والمداومة عليها، والحق في 
الرياضة ال يقل عن الحق في الحياة نفسها حيث أن كثيراً من الدراسات أثبتت إن عدم ممارسة الرياضة سبباً رئيسياً 

من أسباب الوفاة واألمراض المزمنة.
ولكل ذلك فنحن ندعو كل فئات المجتمع بدولة قطر إلى ضرورة االستفادة القصوى من إجازة اليوم الرياضي للدولة 
واستثماره فيما يعود بالنفع لنا في حياتنا اليومية، ونتوجه بالشكر مجدداً لقيادة الدولة التي جعلت من قضية االستثمار 

في اإلنسان محوراً رئيسياً في رؤيتها الوطنية 2030م.

واهلل ولي التوفيق،،،
مريم بنت عبد اهلل العطية
مدير التحرير 
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حتتفظ مجلة الصحيفة بحق حترير ونشر 

املراسالت التي تأتي إليها من املساهمني، كما أن 

وجهات النظر واآلراء الواردة باخلطابات املنشورة ال 

تعبر بالضرورة عن وجهات نظر وآراء إدارة املجلة.

إقرأ في هذا العدد
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الدوحة- الصحيفة
اإلنسان ندوة مصاحبة ملؤمتر  الوطنية حلقوق  اللجنة  نظمت 

األمم املتحدة الثامن للتغير املناخي حتت عنوان 
د.  االفتتاح  كلمة  فيها  القى  البيئة”  في  “احلق 
قدم  بينما  اللجنة،  رئيس  نائب  عبيدان  يوسف 
خالل الندوة د. جاسر عودة من مركز التشريع 
االسالمي وعلم األخالق محاضرة حول “حقوق 
اإلنسان والبيئة واألخالق اإلسالمية: نهج علمٍي”، 
اخلبير  الدرديرى  مؤمن  املستشار  قدم  كما  
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  باللجنة  القانوني 
محاضرة حول “حث املجتمع املدني على مراقبة 
الدول املصدقة على اتفاقية األمم املتحدة بشأن 

تغير املناخي وبروتوكول كيوتو فيما  قدم  الدكتور محمد سيف 
الكواري وكيل وزارة البيئة محاضرة  

وقال د. يوسف عبيدان أن من أهم دالئل احملافظة على األمانة 
التي استخلفنا اهلل فيها هو احلرص على وجود اإلنسان في بيئة 
صاحلة آمنة ونقية” وشدد على أن احلق في البيئة هو الركيزة 
عبارة  أن  إلى  عبيدان  الدكتور  ولفت  احلياة.  للحق في  األساسية 
احلق في احلياة تعني أن ال يقتل اإلنسان بيد أخيه اإلنسان األمر 

الذي يجعل التمادي في إفساد البيئة الصاحلة هو أمر أشبه »باإلبادة 
العاملي حلقوق اإلنسان الصادر  اجلماعية« مشيرا إلى أن اإلعالن 
عن األمم املتحدة نص في الفقرة الثالثة منه 
على أن احلق في احلياة يعني أن لكل فرد احلق 
في احلياة واحلرية وسالمة شخصه. وقال إن 
ذلك ال يتحقق ما لم تتوفر ضروريات العيش 
الصاحلة  فالبيئة  األرض  هذه  على  اآلدمي 
احلية  الكائنات  وكافة  لإلنسان  احلياة  مجال 
وقد خلق اهلل البيئة متكاملة العناصر متوازنة 
املقادير صاحلة للحياة من هواء نقي وحرارة 
إلى أن عقد هذا  متناسبة ومياه طاهرة. ونبه 
والهواء  املاء  تلوث  حينما  انفرط  قد  التوازن 
للخطر  فيها  احلياة  وتعرضت  األرض  حرارة  وارتفعت  والتربة 
بسبب التلوث ونتجت عن ذلك أمراض مختلفة وتدهورت الصحة 
واختفت أعداد كبيرة من احليوانات والنباتات وازدادت املساحات 
اجلافة واملتصحرة. وأشار إلى ما تؤكد عليه الشريعة اإلسالمية من 
حق اإلنسان في البيئة النظيفة من خالل استخالف اهلل لإلنسان 
في األرض فضال عن تأكيد األسرة الدولية وإجماعها على ضرورة 

حق اإلنسان في بيئة آمنة وذلك حينما استفحل اخلطر.

خالل ندوة »الحق في البيئة« المصاحبة لمؤتمر التغيير المناخي

عبيدان: األسرة الدولية أجمعت على 
ضرورة حق اإلنسان في بيئة آمنة

الدوحة- الصحيفة:
اح���ت���ف���ل���ت ال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة حل��ق��وق 
اإلن������س������ان ب����ال����ي����وم ال�����ري�����اض�����ي ل���ل���دول���ة 
ب���ح���ض���ور  زون,  أس������ب������اي������ر  ب����ح����دي����ق����ة 
ك���ب���ي���ر م����ن م���وظ���ف���ي ال���ل���ج���ن���ة وأس����ره����م 
 وع�����دد ك��ب��ي��ر م���ن امل���واط���ن���ن وامل��ق��ي��م��ن.
بن  الدكتور علي  نفسه دشن  الوقت  وفي 
صميخ املري رئيس اللجنة فعاليات اليوم 
ال��ري��اض��ي ب��ري��اض��ة امل��ش��ي ع��ل��ى مضمار 
العديد  الفعاليات  وتضمنت  زون.  أسباير 
البدنية  ب��ال��ري��اض��ة  املتعلقة  األن��ش��ط��ة  م��ن 
مباريات  في  د.امل���ري  وش��ارك  والذهنية، 
بينما  اللجنة,  موظفي  م��ع  ال��ط��ائ��رة  ك��رة 
اجلاليات من مجموعة  تشكيل فريق  مت 
اللجنة الوطنية  من املقيمن ملالقاة فريق 
ف��ي م��ب��اراة ك��رة ال��ق��دم ال���ذي ق���اده خالل 
مباراة قوية د.املري. فيما حضرت السيدة 
العام  األم��ن  العطية  ع��ب��داهلل  بنت  م��رمي 
للجنة وأسرتها الكرمية الفعاليات املختلفة 

املخصصة للنساء.

وف���ي ال��س��ي��اق ق��ام��ت ال��وح��دة الصحية 
في  للمشاركن  والضغط  السكر  بفحص 
فعاليات اللجنة الوطنية الذين بلغ عددهم 
مستشفى  م��ن  امل��وف��دة  امل��م��رض��ة  بحسب 
الفترة  ف��ي  أك��ث��ر م��ن 250 م��ش��ارك��اً  حمد 
فيما  ال��ل��ج��ن��ة،  م��وظ��ف��ي  دون  ال��ص��ب��اح��ي��ة 
ق��دم��ت اخ��ت��ص��اص��ي��ة األغ���ذي���ة م��ح��اض��رة 
من  كبيرة  ملجموعة  الغذائية  الثقافة  عن 

احلضور.
يعد هذا  امل��ري:  د.  ق��ال  املناسبة  وبهذه 
للقرار  ونتاجاً  مسبوقة  غير  ب���ادرة  ال��ي��وم 
امل��وف��ق وال��ص��ائ��ب لسمو ال��ش��ي��خ مت��ي��م بن 
حمد آل ثاني ولي العهد األمن, جلعل يوم 
الثالثاء في األسبوع الثاني من فبراير في 
الدولة، حتقيقاً  رياضياً في  كل عام يوماً 

ملبدأ العقل السليم في اجلسم السليم. 

اللجنة تشارك بنشاطات اليوم الرياضي للدولة
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َمتها دول الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخليج لالجئين السوريين..    أشاد بالجهود اإلنسانية التي َقدَّ

عثمان : مشروعات التمويل الصغـــــــــــــــــــــــــــيرة  وتوفير التعـليم أبرز تحدياتنـا
الخطيب أنور  الصحيفة- 

نائب املمثل اإلقليمي في املفوضية السامية 
دول  لدى  الالجئني   لشؤون  املتحدة  لألمم 
م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ن��ب��ي��ل ع��ث��م��ان ب��اجل��ه��ود 
ف��ي دول  اخل��ي��ري��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ال��ت��ي بذلتها  اإلن��س��ان��ي��ة 
السوريني  الالجئني  إلغاثة  اخلليجي  التعاون  مجلس 

ال����ذي����ن ف������روا م����ن ب����الده����م إل���ى 
التي  األوض��اع  نتيجة  اجل��وار  دول 

سوريا. تشهدها 
وق�����ال ع��ث��م��ان ف���ي ح�����واره م��ع 
م��ج��ل��س  دول  أن  »ال���ص���ح���ي���ف���ة« 
العديد  أرسلت  اخلليجي  التعاون 
اإلنسانية  امل��س��اع��دات  ق��واف��ل  م��ن 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع امل���ف���وض���ي���ة، ك��م��ا 

اإلس��ك��ان والتغذية  ق��دم��ت م��س��اع��دات ف��ي م��ج��االت 
وال��ط��ب��اب��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل��الج��ئ��ني ال��س��وري��ني ف��ي ك��ل من 
أع���داد  ت���زاي���د  ب��ع��د  وت��رك��ي��ا، خ��اص��ة  ل��ب��ن��ان واألردن 
ال��ت��رك��ي��ة بشكل  ال��س��وري��ني ف���ي امل��خ��ي��م��ات  ال��الج��ئ��ني 
احلكومة  على  كبير  ع��بء  م��ن  يشكلونه  وم��ا  كبير، 
املنظمات  من  مؤخراً  سلطاتها   طلبت  التي  التركية 
لالجئني  اإلنسانية  واملساعدات  الدعم  تقدمي  الدولية 

مخيماتها. في  السوريني 
وح���ول أوض����اع ال��ن��ازح��ني ال��س��وري��ني داخ���ل س��وري��ا 
ق��ال ع��ث��م��ان: بسبب األوض���اع األم��ن��ي��ة  داخ���ل سوريا 
السوري  األحمر  الهالل  مع  بالتعاون  املفوضية  قامت 
ب���ت���ق���دمي امل����س����اع����دات ف����ي األم����اك����ن ال���ت���ي ت��س��ت��ط��ي��ع 

امل��ف��وض��ي��ة أن ت��ص��ل إل��ي��ه��ا، ورغ����م ت��ع��رض م��وظ��ف��ي 
أنها حريصة جداً على تقدمي  املفوضية  للحوادث إال 
املناطق  جلميع  يكن  لم  إن  املناطق  ملعظم  املساعدات 
التي  األح����داث  أه��ل��ه��ا بسبب  وت��ض��رر  ت��ض��ررت  ال��ت��ي 

سوريا. تشهدها 
وأكد نبيل عثمان : أن املفوضية أعدت خطة ملواجهة 
وه��ي من  ال��ق��ارص،  الشتاء  فصل 
خالل خبرتها الطويلة بالعمل في 
ال��س��ودان  ف��ي  ال��الج��ئ��ني  مخيمات 
ال��دول  وال��ص��وم��ال،  وغيرها م��ن 
ال���ت���ي ش���ه���دت ك�����وارث وح����روب، 
ق����������ادرة مب�����س�����اع�����دة امل���ن���ظ���م���ات 
ال���دول���ي���ة اإلن���س���ان���ي���ة ع��ل��ى ت��ل��م��س 
اح��ت��ي��اج��ات ال��الج��ئ��ني ال��س��وري��ني، 
امللحة  اإلغاثية  املساعدات  وتوفير 
التدفئة،  ووسائل  كالبطانيات،  الشتاء  فصل  ملواجهة 
»الكرفانات«  اجل��اه��زة  والبيوت  الشتوية،  وامل��الب��س 
التي تعني الالجئني على مواجهة تقلبات الطقس في 

البارد. الفصل  هذا 
لألمم  السامية  املفوضية  مب��ق��دور  ك��ان  إذا  وفيما 
باإلبقاء  اجل��وار  دول  إل��زام  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
ع��ل��ى ح���دوده���ا م��ف��ت��وح��ة أم����ام ال��الج��ئ��ني ال��س��وري��ن، 
التي تستقبلهم،  أرقام محددة لألعداد  وعدم حتديد 
قال عثمان:  بأن هناك اتفاقية بهذا الشأن أُقرت عام 
ليست موقعة  ولبنان  واألردن  تركيا  أن  إال   ، 1951م 
عليها، وبالتالي ال تستطيع املفوضية إلزام هذه الدول 

أشاد

ال نستطيع إلزام 
دول الجوار السوري 

باستقبال جميع 
الالجئين السوريين
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َمتها دول الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخليج لالجئين السوريين..    أشاد بالجهود اإلنسانية التي َقدَّ

عثمان : مشروعات التمويل الصغـــــــــــــــــــــــــــيرة  وتوفير التعـليم أبرز تحدياتنـا
سوريا،  من  الفارين  الالجئني  جميع  باستقبال  قانوناً 
 ، أبوابها  السوري فتحت  اجل��وار  ف��إن دول  ذل��ك  وم��ع 
السوريني مع ما يشكله ذلك من  الالجئني  واستقبلت 
االقتصادية  واألوض����اع  التحتية  البنية  على  صعوبة 

لهذه الدول وخاصة األردن ولبنان.
ت��ض��ط��ر  ق����د  اجل�������وار  دول  إن  ع���ث���م���ان:  وأض�������اف 
آلخر،  أو  لسبب  مؤقتة  لفترة  ح��دوده��ا  لغلق  أحياناً 

وامل��ف��وض��ي��ة ت��ق��وم ب��االت��ص��االت 
ال�����الزم�����ة م����ع ح���ك���وم���ات ه���ذه 
الدول التي تقوم فيما بعد بفتح 

احلدود.
التي  األب��رز  التحديات  وح��ول 
ت��واج��ه��ا امل��ف��وض��ي��ة ف���ي ع��م��ل��ه��ا، 
قال عثمان: إن املفوضية تسعى 
خ����الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ل��ت��وف��ي��ر 
م��ش��روع��ات ال��ت��م��وي��ل ال��ص��غ��ي��رة 
تسيير  ف���ي  ال��الج��ئ��ني  مل��س��اع��دة 

إلنشاء  املفوضية  تسعى  كما  اليومية،  حياتهم  شؤون 
مدارس لالجئني في لبنان واألردن والعراق وتركيا، 
ألب��ن��اء  اإلب��ت��دائ��ي  التعليم  وخ��اص��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م،  وت��وف��ي��ر 
ال��الج��ئ��ني ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ن��ظ��م��ات ال��ط��ف��ول��ة وال���دول 
املضيفة، فضالً عن حتدي توفير املبالغ املالية الالزمة 
امل��ي��اه الصاحلة  ال��ص��ح��ي��ة، وت��وف��ي��ر  امل��س��اع��دة  ل��ت��ق��دمي 

اإلمكان. الالجئني قدر  للتقليل من معاناة  للشرب 
وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق أث���ن���ى ن���ائ���ب امل��م��ث��ل اإلق��ل��ي��م��ي 
االهتمام  على  الالجئني  لشؤون  السامية  للمفوضية 

ألبناء  التعليم  توفير  يخص  فيما  األردن��ي  احلكومي 
األردنية  امل��دارس  أن  إلى  مشيراً  السوريني،  الالجئني 

السوريني في صفوفها. الطالب  باستيعاب  قامت 
وح�����ول اق���ت���راح إن���ش���اء م��خ��ي��م��ات ل��الج��ئ��ني داخ���ل 
جماعية  هجرة  حصول  ح��ال  في  السورية  األراض��ي 
من  عثمان:  قال  سوريا،  في  األوض��اع  تفاقم  نتيجة 
النزاع، وعملنا مع الالجئني  خالل خبرتنا في مناطق 
إن��ش��اء  أك��ث��ر م��ن دول���ة ال نحبذ  ف��ي 
س��وري��ا،  داخ���ل  ل��الج��ئ��ني   مخيمات 
وذل��������ك إلم���ك���ان���ي���ة ت����ع����رض ه���ذه 
املخيمات للقصف من هذا الطرف 
املفوضية  قدمت  وبالتالي  ذاك،  أو 
املخيم  ي��ك��ون  ب���أن  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ش���ورة 
بحدود  ال��ص��راع  مناطق  ع��ن  ب��ع��ي��داً 
، ومت االستجابة  أقلها 30 كيلومتراً 

. ملطلبنا
 : عثمان  لفت  ح��واره  وفي ختام 
لبنان  ف��ي  خاصة  السوريني  الالجئني  قضية  أن  إل��ى 
كبيراً  وم��ادي��اً  اق��ت��ص��ادي��اً  ع��ب��ئ��اً  تشكل  ب��ات��ت  واألردن 
ع��ل��ى ال��ب��ل��دي��ن، وع���ل���ى ب��ن��ي��ت��ه��م��ا ال��ت��ح��ت��ي��ة، وخ��اص��ة 
الصاحلة  املياه  شح  من  يعاني  ال��ذي  ل��ألردن  بالنسبة 
على  تقع  األخالقية  املسؤولية  فإن  وبالتالي  للشرب، 
تقدمي  لسرعة  اإلنسانية  ال��دول��ي��ة  واملنظمات  ال���دول 
املتضررة  ال��دول  ه��ذه  ملساعدة  اإلنسانية  امل��س��اع��دات 
م���ن األزم������ة ال���س���وري���ة ع��ل��ى ال���ق���ي���ام ب��واج��ب��ه��ا جت��اه 

السوريني.  الالجئني 
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المفوضية حريصة 
على تقديم 

المساعدات رغم 
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لقد تناولت الشيخة اجلوهرة في كلمتها مؤكدة على أن الدستور 
الواجبات وأمام  و  املواطنني في احلقوق  القطري ساواه بني جميع 
للمساواة  بالنسبة  احلال  وكذا  جنسهم  عن  النظر  وبغض  القانون 
واصلت  .كما  االنتخاب  وحق  الترشيح  كحق  السياسية  احلقوق  في 
الشيخة اجلوهرة في كلمتها التي القتها في مؤمتر تعزيز دور املرأة 
في احلفاظ على السلم و األمن الذي عقد في الكويت برعاية ولي 
اهتمام  على   – الصباح  اجلابر  األحمد  نواف  الشيخ  الكويتي  العهد 
القيادة السياسية و تشجيعها للمرأة القطرية في توليها العديد من 
املناصب ومنها على سبيل املثال مت انتخاب أول امرأة قطرية عام 
الذي  التغير  هذا  من  الرغم  فعلى  البلدي.  املجلس  لعضوية   2003
طرأ على مساهمة املرأة في احلياة السياسية و ال يزال هناك بعض 
الفترة  . لذا اتسمت  التدابير اإلجرائية  التشريعات و  التحديات في 
املاضية باالهتمام مبثل هذه التشريعات وتنقية بعض نصوصها و 
خصوصا« تلك املتعلقة بالتميز ضد املرأة. حيث اكدت التشريعات 
على املساواة بني الرجل و املرأة في األجر عند قيامها بذات العمل 
اشتراط   قيد  رفع  وكذلك  اخلطأ  للقتل  الدية  قيمة  في  املساواة  و 
 16 سن  حتديد  و  للزوجة  سفر  جواز  أصدر  على  الزوج  موافقة 
عاما« كحد أدنى للزواج . وهذا ورافقت هذه التطورات انشاء العديد 
املرأة  التي تعني بقضايا  املؤسسات احلكومية وشبة احلكومية  من 

وعلى رأسها ظاهرة العنف األسري.
ولفتت الشيخة اجلوهرة األنظار الى بعض التحديات التي ال تزال 
تعرضها  املثال  القطري ومنها على سبيل  املجتمع  املرأة في  تواجه 
لصنوف من العنف األسري و املجتمعي متمثال« في تعرضها للتميز 
في مجال عدم أحقيتها في منح جنسيتها لزوجها غير القطري و 
ألي مسح إحصائي  للعنف األسري مشيرة  أوالدها منه و تعرضها 
قامت به مؤسسة حماية املرأة و الطفل بشأن العنف األسري ضد 
أن  اتضح  حيث   2011 عام  أغسطس  وحتى  يناير  من  وذلك  املرأة 

721 امرأة قطرية تعرضت  للعنف بأشكاله املختلفة منه االعتداء 
األنسان  الوطنية حلقوق  اللجنة  ان  الى  النفسي منوهة  و  اجلسدي 
خالل  من  بأشكاله  املرأة  ضد  العنف  مكافحة  الى  جاهدة  سعت 

التوعية و التثقيف.
الوطنية حلقوق اإلنسان  في قطر وفي  اللجنة  وأشارت إلى أن 
إطار عملها لتعزيز وحماية حقوق املرأة قد بدأت باإلعداد لبرنامج 
ملكافحة العنف ضد املرأة من خالل تعزيز نظام القضاء واإلجراءات 
مع  مباشر  بشكل  تتعامل  جهات  عدة  أداء  بتقييم  يتمثل  اإلدارية 
قضايا العنف حيث ارتأت اللجنة العمل على متابعة كيفية التعامل 
القطرية  املؤسسة  منها   اجلهات  من  عدد  مع  العنف  حاالت  مع 
الطوارئ واحلوادث مبستشفى حمد  , بقسم  الطفل واملرأة  حلماية 
األسري  العنف  حاالت  مع  للتعامل  الداخلية  وزارة  ُمكتب  العام 
القطرية إضافة  العائلية واحملاكم  ُ, االستشارات  املرأة  والعنف ضد 
بفئة  بخاصة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ملفات  متابعة  إلى 

عامالت املنازل و تعرضهن التحرش اجلنسي واالعتداء.
الوطنية  باللجنة  بالوكالة  والتثقيف  البرامج  إدارة   وبينت مدير 
حلقوق اإلنسان أن اللجنة قد قدمت العديد من التوصيات بهدف 
حماية وتعزيز حقوق املرأة ومن أهمها مراجعة تشريعات األسرة 
االجتماعية  التحوالت  لواقع  مناسبة  غير  قانونية  مواد  لوجود 
التحفظات  كافة  وسحب  باملرأة  لإلضرار  تستغل  قانونية  ,وثغرات 
على اتفاقية منع التميز ضد املرأة واالكتفاء  باإلعالنات التي تضمن 
قانون  ووضع  اإلسالمي  والدين  يتفق  ال  تفسير  أي  وجود  عدم 
املرأة  ضد  التمييز  حتظر  آلية  ووضع  األسري  العنف  من  للحماية 
قانون  تعديل  آلية من خالل  ووضع  واخلاص  العام  القطاعني  في 
في  واملساواة  اجلنسي  والتحرش  التمييز  شكاوى  في  للبت  العمل 
والتثقيف  والتوعية  نسويه  أهلية  منظمات  وإنشاء  االستحقاقات 

بقضايا املرأة بهدف إزالة التشنج في املجتمع جتاه هذه القضايا.

خالل أعمال مؤتمر تعزيز دور المرأة الذي عقد في الكويت

جوهرة آل ثاني: المرأة القطرية 
تتمتع بتشجيع القيادة السياسية

د. المري يدعو 
المواطنين للعمل 

بتفان لرفعة 
وشموخ قطر
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عبارة عن مجموعة مقاالت حول مهام املؤسسات 
الكتاب  يقع  و  وتطويرها،  اإلنسان  الوطنية حلقوق 
ف���ي 265 ص��ف��ح��ة م��ق��س��م إل���ى م��وض��وع��ات رئ��ي��س��ي��ة وه���ي، 
م��ق��االت ع��ام��ة ع��ن امل��ؤس��س��ات ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان، 
وعن حقوق االنسان في السياق األوروب��ي، و حقوق اإلنسان 
األفريقي،  السياق  في  اإلنسان  حقوق  اآلسيوي،  السياق  في 
وجتربة مؤسسات تلقي الشكاوي او مؤسسات حقوق اإلنسان 

في امريكا الالتينية.  
يتناول الكتاب في بدايته مقالة عن املعايير املنظمة لعمل 
تسمى مببادئ  وال��ت��ي  اإلن��س��ان،  الوطنية حل��ق��وق  امل��ؤس��س��ات 
باريس، واخللفية التاريخية لها واستعراض بعض املؤسسات 

التي أنشئت قبل وبعد مبادئ باريس واجنازاتها. 
اإلن��س��ان   حل��ق��وق  الوطنية  امل��ؤس��س��ات  فعالية  ي��ت��ن��اول  كما 
للحكومة  التنفيذية  السلطة  ع��ن  استقاللها  كالتالي   وه��ي 
ال  وكما  ومصداقيتها،  املؤسسة  تشغيل  لفعالية  مسبق  شرط 
أو التشريعي للمؤسسة الوطنية أول  يزال األساس الدستوري 
والتأكيد  القانوني،  اجل��ان��ب  م��ن  املؤسسة  عمل  لقوة  ضمان 
على أن املوظفني العاملني في املؤسسات الوطنية هم مفتاح 
أدائها اجليد، وكما ينبغي توفر أمكانية الوصول إلى املؤسسة 
الوطنية، فاملؤسسة التي يتعذر الوصول لها تصبح غير فعالة، 
عالقة  وتعمق  تنمي  أن  الوطنية  املؤسسات  على  ينبغي  كما 
التي تقيمها مع شتى أجهزة املجتمع املدني واعتبارها  العمل 
التي  العالقات  وتعتبر  للمؤسسة،  اليومي  العمل  في  شريكة 
تقيمها املؤسسات الوطنية بأجهزة التنسيق الدولية أحد أهم 

األبعاد الهامة لعمل تلك املؤسسات.  
إج��راءات  الكتاب مقالة عن مدى اسهام  وقد عرض هذا 
تعيني وإقالة األعضاء الرئيسني في ضمان استقالل املؤسسات 
الوطنية في ثالث مؤسسات وطنية وهي: املؤسسات الهندية، 

والغانية، والدمناركية، ومدى تطابقها مع مبادئ باريس. 
كما يعرض دراسة تتعلق باختصاصات املؤسسات الوطنية 
حلقوق اإلنسان والشكاوى املقدمة إليها، في ست مؤسسات) 
والدمنارك(  والهند،  وغانا،  افريقيا،  استراليا، وجنوب  كندا، 
ويقصد باختصاص املؤسسات الوطنية ، هي مجاالت العمل 

التي يعهد للمؤسسة القيام بها. 
ك��م��ا ع���رض م��ق��ال��ة ع��ن ال��ع��الق��ة ب��ني امل��ؤس��س��ات الوطنية 
واحملاكم احمللية، وما هي االجراءات التي تتخذها مؤسسات 
ح��ق��وق اإلن���س���ان ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ش���ك���اوى وم����دى ال��س��ل��ط��ات 
املمنوحة لها في هذا املجال.   كما عرض مقالة أخرى عن 
جتارب املؤسسات الوطنية األوروبية حلقوق اإلنسان، وتبحث 
اإلنسان،  الوطنية حلقوق  املؤسسات  املقالة عن مفهوم  هذه 
املنوطة بها كما نصت عليها  املهام األساسية  بإيجاز  وتناقش 
املهام  بأمثلة عديدة كيفية تنفيذ هذه  باريس وتبني  مبادئ 

في السياق األوروبي. 
ويتحدث الكتاب كذلك عن التعاون اإلقليمي بشأن حقوق 
منتدى  وبالتحديد  والباسيفيك  آس��ي��ا  منطقة  ف��ي  اإلن��س��ان 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  والباسيفيك  آسيا  دول 
املالي،  والتمويل  والعضوية،  واأله����داف،  النشأة،  حيث  م��ن 
واألنشطة، واللقاءات السنوية، واملجلس االستشاري للقانونني، 

والتحديات التي تواجه املنتدى، وأهم االجنازات. 
يعرض  آسيا  اإلنسان في  احلديث عن حقوق  وفي سياق 
اإلنسان  حلقوق  الهندية  الوطنية  اللجنة  عن  مقالة  الكتاب 
استقالليتها  وم���دى  نشأنها  وال��ض��ع��ف، وع��ن  ال��ق��وة  وم��واط��ن 
ومهام اللجنة ووظائفها الرقابية، واالستشارية، والتثقيفية.  

وينتقل الكتاب إلى مقالة تتعلق بي حماية حقوق اإلنسان 
ف��ي أوغ��ن��دا واللجنة األوغ��ن��دي��ة حلقوق اإلن��س��ان،  م��ن حيث 
النشأة ومدى تطابقها مع مبادئ باريس، واحلديث كذلك عن 
اللجنة الغانية حلقوق اإلنسان والعدالة ومقارنة اللجنة فيما 
يتعلق مببادئ باريس من حيث االستقاللية، واالختصاصات 
الصلة  ذات  احلكومية  الغير  املنظمات  م��ع  تعاونها  وم���دى 
بحقوق اإلن��س��ان.  وف��ي ال��ش��ق األخ��ي��ر م��ن الكتاب ان��درج��ت 
مقالة عن مؤسسات تلقي الشكاوى بأمريكا الالتينية، املعايير 
اإلنسان  به معهد حقوق  قام  ال��ذي  وال��دور  لوجودها،  الدنيا 
الدميقراطية وكذلك  اخلاص باألمريكيتني في تعزيز دعم 
الدعم التقني إلنشاء مؤسسات تلقي الشكاوى أو مفوضيات 
األساسية  الشروط  فيها،  العاملني  وتدريب  اإلنسان  حلقوق 

لوجود مؤسسات  تلقي الشكاوي . 

المؤلف:
مجموعة مؤلفين 

الناشر:
المركز الدنماركي لحقوق 

اإلنسان – تاريخ النشر 2001

إعداد: مها العلي 
باحثة في حقوق اإلنسان 

المؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان: مقاالت وأوراق عمل
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أعداد  أن  اإلنسان«  حلقوق  املغربية  »اجلمعية  قالت 
كبيرة من القوات األمنية بالزي الرسمي واملدني والقوات 
العيون  مدينة  أحياء  بأغلب  انتشرت  واجليش  املساعدة 
بعد بصدور األحكام ضد معتقلي أحداث »إكدمي إزيك«، 

يوم السابع عشر من شهر فبراير املاضي. 
ما  باملدينة  اجلمعية  مكتب  عن  صادر  بيان  ووصف 
الذي  احلصار  هذا  أن  وذكر  األمني«،  بـ«احلصار  يحدث 
معلنة  غير  جتوال  حظر  حالة  »أثار  املدينة،  تشهده 
بفك  وطالب  املدينة«،  شوارع  أغلب  خلو  في  متظهرت 

احلصار األمني املفروض على املدينة. 
منه،  نسخة  كوم”  “لكم.  موقع  وصل  الذي  البيان  وزاد 
من  كبيرة  بأعداد  محاصرتها  متت  املعتقلني  منازل  أن 
القوات األمنية التي قامت بالهجوم على بعض هذه املنازل 
باحلجارة، واالعتداء على قاطنيها وتكسير األبواب والنوافذ 
توقيف مواطنني من  البيان  الكهرباء. كما سجل  وعدادات 

طرف رجال األمن في أحياء متعددة من املدينة. 
بـ”احلمالت  اجلمعية  بيان  ندد  أخرى  جهة  من 
املقيتة  والعنصرية  بـ”الشوفينية  وصفتها  التي  اإلعالمية” 

تفكيك  منذ  الصحراوين  املواطنني  استهدفت  التي 
الصادرة  األحكام  على  للجمعية  تعليق  أول  وفي  املخيم”. 
أحداث  معتقلي  ضد  بالرباط  العسكرية  احملكمة  عن 
و”ذات  قاسية”  “أحكام  بأنها  وصغتها  ايزيك”  “اكدمي 
املواقف  على  التأثير  إلى  تهدف  وزجرية  انتقامية  طبيعة 
ال  والتي  الصحراء  في  النزاع  من  للمعتقلني  السياسية 
ذات  من  املغربية  للدولة  الرسمي  واملوقف  تتماشى 
املعتقلني نشطاء حقوقيني  “أغلب  أن  إلى  ، مشيراً  النزاع” 
وجمعويني ساهم بعضهم في تأطير وتنظيم احتجاجات 
بعضهم  ويتبنى  ايزيك(  )اكدمي  مخيم  داخل  سلمية 
كما  املصير  تقرير  في  الصحراوي  الشعب  حق  موقف 

عبروا عن ذلك خالل محاكمتهم.
الصادرة في حق  األحكام  بإلغاء  اجلمعية  بيان  وطالب   
االعتقال  ظاهرة  مع  والقطع  سراحهم  وإطالق  املعتقلني 
فتأت  ما  التي  “الشكايات  تفعيل  إلى  دعا  كما  السياسي. 
حقوق  انتهاكات  حول  بالعيون  العامة  النيابة  بها  تتوصل 
اإلنسان املرتكبة ضد املواطنني من طرف القوات العمومية 

وإعمال القانون مبعاقبة منتهكي حقوق اإلنسان”.

على خلفية محاكمة إكديم إزيك

الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان 
تنتقد حصار »العيون«
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ح خالل استعراض تقريرها السنوي أمام مجلس حقوق اإلنسان

بيالي تؤكد ضرورة أن تكون حقوق اإلنسان جوهر عمل األمم المتحدة
إن  بيالي  نافي  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضة  قالت 
الصراع  مــن  تــتــراوح  والــتــي  العالم  أمــام  الكبرى  التحديات 
من  قوية  استجابة  تتطلب  االقتصادية  األزمــة  إلــى  املسلح 

املجتمع الدولي.  
ولدى استعراضها لتقريرها السنوي أمام مجلس حقوق 
اإلنسان في جنيف قالت بيالي: “يجب أن تكون 
حــقــوق اإلنــســان جــــزءاً مــن تــلــك االستجابة 
بــشــكــل يــنــعــكــس عــلــى قـــــــرارات الــهــيــئــات 
احلكومية الدولية وفي أنحاء عمل املنظمة. 
املتحدة،  لألمم  اجلوهري  الهدف  هو  هذا 
وإن النقاشات اجلارية حول أجندة التنمية 
تــوفــر مــنــتــدى مهما  بــعــد عـــام 2015  ملـــا 
لــتــحــقــيــق 

التقدم”. وشجعت بيالي مجلس حقوق اإلنسان على القيام 
اإلنسان في  املناقشات حتى توضع حقوق  بــدوره في هذه 
واألمــن  السلم  مــجــاالت  فــي  املنظمة  أعــمــال  جـــداول  قلب 

والتنمية والشئون اإلنسانية.
ومنها  املــاضــي،  الــعــام  أحـــداث  بعض  بيالي  واستعرضت 
الساحل  ومنطقة  ومــالــي  وفلسطني  ســوريــا  فــي  األزمــــات 
مقتل  إلــى  أدت  والــتــي  الدميوقراطية  الكونغو  وجمهورية 
اآلالف وتشريد الكثيرين وحدوث انتهاكات جسيمة حلقوق 
اإلنــســان. وأضــافــت قــائــلــة: “إن األوضــــاع فــي مصر وليبيا 
وحساسة،  معقدة  جــديــدة  مــراحــل  دخلت  واليمن  وتــونــس 
ّــرنــا بـــأن الــتــحــوالت االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــكــبــرى  تــذكـــ
املفاجئة ليست سهلة أبدا وبضرورة القيام مبزيد من العمل 

لضمان سيادة الدميوقراطية وحقوق اإلنسان.”
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الدوحة- الصحيفة
املؤسسات  قدرات  تعزيز  مؤمتر  مؤخراً  الدوحة  في  عقد 
أول  يعد  الذي  العربية  املنطقة  في  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة  تنظمه  عمل 
اإلنسان  السامي حلقوق  املفوض  وتعاون مكتب  بدعم  اإلنسان 
التقني  الدعم  لتقدمي  يهدف  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  واللجنة 
واملعرفي للمشاركني وألعضاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 
املؤمتر  باريس، وقد ناقش  القيام بعملها وفقا ملبادئ  من أجل 
عدة محاور وأوراق عمل في يومه األول منها حول »املؤسسات 
الوطنية والعضوية الكاملة في جلنة التنسيق الدولية -التصنيف 

أ-.. شرط االعتماد وآلياته«.
بن  علي  الدكتور  من  كل  احملور  هذا  في  حتدث  كما 
رئيس  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  املري  صميخ 
جلنة  رئيس  بريزات  موسى  والدكتور  الدولية  االعتماد  جلنة 
وافارين  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  الدولية  التنسيق 
في  اإلقليمية  واآلليات  الوطنية  املؤسسات  شاهيدزدا من قسم 

مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة.
 )SCA( لالعتماد  الفرعية  اللجنة  أن  إلى  املتحدثون  وأشار 
الوطنية  للمؤسسات  الدولية  التنسيق  رابطة  جلان  إحدى  تعد 
لالعتماد  أصناف  ثالثة  على  وتعمل   ،)ICC( اإلنسان  حلقوق 
الدولية  التنسيق  لرابطة  األساسي  والنظام  باريس  ملبادئ  وفقا 
A .. عضومصوت.. امتثال كامل ملبادئ باريس  وهي التصنيف 
كامل  بشكل  ممتثل  غير  مصوت..  غير  عضو   ..  B والتصنيف 
إلى  للتوصل  املقدمة  املعلومات  كفاية  أوعدم  باريس،  ملبادئ 
ملبادئ  امتثال  عدم  العضوية..  عدم   ..  C التصنيف  ثم  قرار 

باريس.
املؤسسات  جميع  تخضع  العام،  املبدأ  حيث  من  أنه  وأوضحوا 
B إلى استعراض دوري شامل كل  A والفئة  الوطنية ذات الفئة 

5 سنوات.
األولى  للمرة  االعتماد  طلب  تقدمي  عملية  واستعرضوا 
اعتمادها  طلب  الوطنية  املؤسسة  تقدم  حيث  املطلوبة  والوثائق 
إلى رئيس جلنة التنسيق الدولية، عبر وحدة املؤسسات الوطنية 
إلى  تطرقوا  كما  اإلنسان..  حلقوق  السامية  للمفوضية  التابعة 

جلنة  عليها  تركز  التي  واإلجرائية  القانونية  األمورواجلوانب 
االعتماد بصدد اعتماد مؤسسة وطنية ما وإلى عملية االعتماد، 

االعتماد. وإعادة 
القصور  نواحي  حول  عمل  ورقة  كذلك  املؤمتر  وناقش 
حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  املؤسسة  التشريعات  في 
الفعال  األداء  في  باريس  مبادئ  أهمية  بشأن  وأخرى  اإلنسان 
حيث  من  املبادئ  لهذه  شامل  عرض  مع  الوطنية  للمؤسسات 
الوطنية  للمؤسسات  والوظيفية  الهيكلية  والكينونة  االستقاللية 
وتفاعل  والصالحيات  التمثيل  في  والتعددية  الوالية  ونطاق 
املتحدة،  األمم  في  اإلنسان  حقوق  هيئات  مع  املؤسسات  هذه 
العربية  الوطنية  املؤسسات  بعض  جتارب  مناقشة  جرت  كما 
الدول  وجهود  الدولي  االعتماد  طلب  في  اإلنسان  حلقوق 

العربية إلنشاء مؤسسات وطنية.
اجللسة  في  صميخ  بن  علي  الدكتور  واستعرض  هذا 
اخلتامية الدور الذي تقوم به الشبكة في جلنة التنسيق الدولية 
ضرورة  على  مؤكدا  اإلنسان،  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات 
تقوية وإسناد الشبكة في جلنة التنسيق الدولية وطموح الشبكة 
الدول  قيام  خالل  من  اللجنة  هذه  إلى  باالنضمام  العربية 
اإلنسان  حلقوق  وطنية  مؤسسات  بها  يوجد  ال  التي  العربية 
أنشئت  التي  املؤسسات  ودعم  والكويت  واإلمارات  اليمن  مثل 
االعتماد  على  للحصول  وعمان  والبحرين  وليبيا  العراق  في 
لتعديل  التصويت  بحق  العربية  الدول  متتع  ثم  ومن  الدولي 
نظام االعتماد الدولي إذا ال يحق حالياً سوى لستة دول عربية 

الدولية. اللجنة  التصويت في  فقط 
الوطنية  اللجنة  رئيس  املري  صميخ  بن  علي  الدكتور  وأكد 
الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة  ورئيس  اإلنسان  حلقوق 
لرفع  الصحيح  االجتاه  في  تسير  الشبكة  أن  اإلنسان  حلقوق 
وقال  العربية،  املنطقة  في  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  قدرات 
في تصريحات صحفية في ختام أعمال املؤمتر أن هذا املؤمتر 
قطر  في  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  قبل  من  نظم  الذي 
حقق  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية  من  ومساندة  ودعم 
الدول  كل  من  واجليد  الكبير  احلضور  خالل  من  منه  الهدف 
الدول  قبل  من  وخاصة  والتجارب  اخلبرات  وتبادل  العربية 

في ختام مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حقوق اإلنسان

المشاركون يدعون الحكومات العربية لــــــــــــــــــــــــــــدعم استكمال المؤسسات الوطنية
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في ختام مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حقوق اإلنسان

المشاركون يدعون الحكومات العربية لــــــــــــــــــــــــــــدعم استكمال المؤسسات الوطنية
الدولي. احلاصلة على االعتماد 

مثل  عقد  على  العربية  الشبكة  حرص  املري  الدكتور  وأكد 
هذه املؤمترات من اجل رفع قدرات املؤسسات الوطنية حلقوق 
العربية  احلكومات  ومساعدة  احلكومات  دعوة  وكذلك  اإلنسان 

إلنشاء مؤسسات حقوق اإلنسان في بالدها .
اللجنة  به  تقوم  الذي  الهام  الدور  املري على  الدكتور  أكد  كما 
الوطنية حلقوق اإلنسان في قطر في تطبيق وتعزيز ونشر ثقافة 
تسعى  الذي  األول  الهدف  هو  والذي  الدولة  في  اإلنسان  حقوق 

اللجنة لتحقيقه من خالل أنشطتها.
وفي ختام املؤمتر أوصت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية 
حلقوق اإلنسان الذي عقد على مدار يومني بالدوحة، احلكومات 
الوطنية  املؤسسات  الستكمال  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  العربية 
للمعايير الواردة في مبادئ باريس مؤكدة ضرورة قيام الشبكة 
شروط  الستيفاء  الوطنية  للمؤسسات  واملساندة  الدعم  بتقدمي 

االعتماد عن طريق التدريب وتبادل البيانات والتقارير.
وحث البيان اخلتامي للمؤمتر احلكومات واألجهزة التشريعية 
في الدول العربية على االهتمام باستطالع رأي املؤسسات الوطنية 

في مقترحات التشريعات املتعلقة بحقوق اإلنسان.
على  بناء  وتطويرها  التوصيات  بعض  تعديل  املؤمتر  وقرر 
اقتراحات تقدم بها املشاركون في املؤمتر، كما قرر عقد املؤمتر 
املقبل للشبكة باملغرب في شهر أبريل املقبل، وتقدمت دولة ليبيا 

بطلب استضافة املؤمتر الثالث للشبكة.
 الغانم: تعزيز قدرات اللجان الوطنية العربية

الغامن  السيد حسن بن عبداهلل  أكدَّ سعادة  السياق نفسه  وفي 
وزير العدل أهمية انعقاد مؤمتر »حول تعزيز قدرات املؤسسات 
العربية« في ظل الظروف  الوطنية حلقوق اإلنسان في املنطقة 
املؤمتر  أنَّ هذا  إلى  العربية، الفتا  املنطقة  تشهدها  التي  الراهنة 
الوطنية حلقوق  العربية للمؤسسات  النشاط األول للشبكة  يعتبر 
الربيع  أن  املاضي، حيث  العام  الدوحة  تأسست في  التي  اإلنسان 
على  والقوة  الدفعة  اإلنسان  العربية حلقوق  اللجان  منح  العربي 
قدرات  لتعزيز  يسعى  املنعقد  واملؤمتر  العربي،  الوطن  مستوى 
اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان على مستوى الوطن العربي، وهذا 

بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان في األمم املتحدة.
بتنظيم  صحفية  تصريحات  في  العدل  وزير  سعادة  وثمن 
للمؤمتر  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة 
الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب املفوض السامي  اللجنة  وبدعم 

حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة له منوهاً باملشاركة الواسعة أعماله  
جلمعيات ومؤسسات حقوق اإلنسان على مستوى الوطن العربي.

وحول وضع حقوق اإلنسان في دولة قطر ودور اللجنة الوطنية 
حلقوق اإلنسان في تعزيز هذه احلقوق..قال سعادته أنَّ اجلميع 
من  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  به  تقوم  الذي  الدور  يعلم 
خالل إعداد تقارير دورية فصلية ترسلها للحكومة القطرية التي 
بدورها تقوم بدراستها، ومن ثم تعرضها على السادة الوزراء في 
مجلس الوزراء املوقر، وتبعث للجهات املختصة لدراسة ومعاجلة 
محوريا  دورا  تلعب  حلقوق  الوطنية  فاللجنة   ، املشاكل  من  أي 

مهما لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وهذا من األولويات املهمة.
العربية  الشبكة  أهداف  حتقيق  كيفية   حول  سؤال  على  وردا 
في ظل املشهد العربي الصعب، قال سعادته أعتقد أن احلال بات 
مختلفا في هذه اجلمعيات واللجان الوطنية حلقوق اإلنسان من 
لإلنسان  احلقوقي  الوضع  ومراقبة  متابعة  على  حرصها  خالل 

ليس فقط على املستوى احمللي بل على املستوى العربي.
اجلمعيات  قدرات  سيعزز  املؤمتر  هذا  أنَّ  الوزير  سعادة  وأكد 
واملؤسسات الوطنية احلديثة النشأة، وسيسهم في تعزيز قدرات 
الالزم ملواصلة عملها،  الدعم  اجلمعيات اجلديدة، كما سيمنحها 
فال  دولي،  مستوى  على  اجلمعيات  هذه  يسجل  أن  وسيحاول 
العربية  اإلنسان  حقوق  جمعيات  معظم  أن  اجلميع  على  يخفي 
الوطني  اللجنة  ليست معتمدة دوليا وهناك جلنة دولية ترأسها 
املري- صميخ  بن  علي  الدكتور  بسعادة  ممثلة  اإلنسان  حلقوق 

رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان- املعنية باعتماد اجلمعيات 
وفقا العتمادها املعايير الدولية حلقوق اإلنسان. 

التنسيق  الدكتور موسى بريزات رئيس جلنة  أكد  ومن جهته 
تكون  أن  ضرورة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  الدولية 
اجتماعات الشبكة دورية في مقر الشبكة في دولة قطر أوالدول 
العربية األخرى والتركيز على بناء القدرة وتبادل املعلومات بني 
في  مشدداً  بينها،  االتصال  وتسهيل  الوطنية  اللجان  في  اخلبراء 
نفس الوقت على ضرورة حماية استقالل اللجان الوطنية حلقوق 
مكتب  من  العبيد  د.  وأكد  عليها.  الدول  هيمنة  ومنع  اإلنسان 
املفوض السامي حلقوق اإلنسان لألمم املتحدة االستعداد ملساعدة 
منظمات حقوق اإلنسان العربية وتقدمي املشورة واخلبرة لها في 
وفي  الفني  والدعم  القدرات  ورفع  والتشريعات  القوانني  مجال 
اللجان  يرفع من قدرات هذه  والتجارب، مبا  املعلومات  تقدمي 

ويؤهلها للحصول على االعتماد الدولي.
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بهدف تيسير الوصول للمنشآت الصحية

األعلى للصحة يُصدر خارطة قطر الصحية
للصحة  األعلى  املجلس  أصدر 
والتخطيط  البلدية  وزارة  مع  بالتعاون 
العمراني خارطة قطر الصحية، بهدف 
في  الصحية  للمنشآت  الوصول  تسهيل 
مبختلف  املستفيدين  وتعريف  الدولة 
املنشآت  وأماكن  الصحية  القطاعات 

التابعة لها في قطر.
مدير  اخلنجي  راشد  جمال  د.  وقال 
وسالمة  الصحية  الرعاية  جودة  إدارة 
إن  للصحة  األعلى  باملجلس  املرضى 
اجلهات  مع  بالتنسيق  مت  املشروع  هذا 
املعنية واملختصة في الدولة. وأضاف أن 
املشروع عبارة عن دليل خاص باملنشآت 
شكل  على  قطر  دولة  في  الصحية 
واملنشآت  الشوارع  فيها  موضح  خارطة 
عيادات،  )مستشفيات،  من  الصحية 
طبية،  مجمعات  صحية،  مراكز 

صيدليات(.
أن  إلى  اخلنجي  الدكتور  وأشار 
من  يسعى  للصحة  األعلى  املجلس 
توفير  إلى  اخلارطة  هذه  إصدار  خالل 
للمرضى  والراحة  الدعم  سبل  كافة 

والزائرين  الدولة  داخل  واملراجعني 
الوصول  كيفية  على  والتعرف  لتحديد 
الصحية  املنشآت  كافة  إلى  بسهولة 
العامة واخلاصة. وقد مت طباعة آالف 
توزيعها  يتم  التي  اخلارطة  من  النسخ 
ومن  بالدولة،  اجلهات  من  العديد  في 
للصحة،  األعلى  املجلس  مبنى  بينها: 
ومستشفيات  الطبي،  والقومسيون 
مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية 
الدوحة  ومطار  األولية،  الصحية 
ومرافق  التجارية،  واملجمعات  الدولي، 

حيوية وسياحية أخرى متعددة.
نتاجاً  جاء  املشروع  هذا  أن  يُذكر 
األعلى  املجلس  في  إدارات  عدة  جلهود 
واإلعالم،  )االتصال  وهي  للصحة 
وقسم  املالية،  والشؤون  والتسجيل، 
نظم  مركز  مع  بالتعاون  التراخيص( 
البلدية  بوزارة  اجلغرافية  املعلومات 
العمراني. وستستخدم هذه  والتخطيط 
أداة  عليها  تبنى  كقاعدة  املعلومات 
نفس  تخدم  الذكية  للهواتف  إلكترونية 

الهدف في املستقبل القريب.
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الحويل: دعوة سمو األمير 
تعزز دور الجهات اإلدارية في 

خدمة المواطنين

د. المري يدعو إلنشاء 
محكمة عربية لحقوق 

اإلنسان
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جنيف: الصحيفة 
ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ املري رئيس اللجنة الوطنية 
حلقوق االنسان رئيس اللجنة الفرعية لالعتمادات )SCA( التابعة 
للجنة التنسيق الدولية )ICC(،  االجتماع الثاني للجنة الفرعية الذي 
جرت أعماله في شهر نوفمبر املاضي، وتناول االجتماع عمليات 
تقييم طلبات اعتماد عدد من املؤسسات الوطنية حلقوق االنسان، 
إلى جانب مناقشة إعادة اعتماد املؤسسات الوطنية، حيث تداولت 
اللجنة الفرعية عملية اعتماد وإعادة اعتماد أكثر من 20 مؤسسة 
اإلنسان بجمهورية  القومي حلقوق  املجلس  وطنية، من ضمنها 
مصر العربية وأسبانيا وجنوب أفريقيا وبولندا والبرتغال وأثيوبيا 

وأرمينيا والدمنارك والبوسنة والهرسك وجورجيا.
للجنة  التابعة   )SCA( لالعتمادات  الفرعية  اللجنة  أن  يذكر 
املؤسسات  وتقيم  اعتماد  في  )ICC(املختصة  الدولية  التنسيق 
الوطنية حلقوق اإلنسان، والهيئة الدولية التي جتمع حتت مظلتها 
وتضم في  العالم،  اإلنسان في  الوطنية حلقوق  املؤسسات  كافة 
االنسان،  الوطنية حلقوق  املؤسسات  لشبكات  عضويتها ممثلون 

في إفريقيا وآسيا وباسفيك واألمريكتني، وأوروبا  وكانت اللجنة 
الوطنية حلقوق اإلنسان قد شاركت في املؤمتر السنوي احلادي 
بالعاصمة  الوطنية  للمؤسسات  الدولية  التنسيق  للجنة  عشر 
العام حتت عنوان )حقوق  األردنية عمان في شهر نوفمبر هذا 
املرأة والفتيات وتعزيز املساواة على أساس النوع االجتماعي ودور 

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان(.
وتناول عدد من اخلبراء املستقلني باألمم املتحدة وغيرهم من 
املختصني قضايا العنف ضد املرأة بكافة صوره وأشكاله خاصة في 
أماكن الصراع وتطرقوا لوسائل العمل لرقابة ما تتعرض له املرأة 
من عنف وطرق تطويرها، بينما استعرض املؤمتر جتارب وتبادل 
اخلبرات للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان في عدة دول منها 
هذا  عن  ومتخض  األكوادور(،  مصر–  افريقيا–  جنوب  )رواندا– 
املؤمتر عن خطة عمل للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان حلماية 
حقوق النساء والفتيات في إطار )إعالن عمان(، ويذكر أن املؤمتر 
تضمن اجتماعات ثنائية للشبكات االقليمية للمؤسسات الوطنية 

حلقوق اإلنسان ومؤسسات املجتمع املدني.

تم خالله اعتماد 20 مؤسسة وطنية

د. المري يترأس اجتماع اللجنة 
)SCA( الفرعية لالعتمادات

الدوحة– الصحيفة
 أشاد الدكتور علي بن صميخ املري رئيس اللجنة الوطنية حلقوق 
الشيخ حمد بن  السمو  اإلنسان مبا حمله خطاب حضرة صاحب 
خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى، الذي ألقاه خالل زيارته إلى قطاع 
غزة وما حمله من دالالت هامة تؤكد أن قضية فلسطني وقضية 
املري في  الدكتور  املفدى. وقال  األمير  القدس في قلب وضمير 
تصريحات صحفية مبناسبة زيارة سمو األمير املفدى إلى قطاع 
غزة: إن دعم حضرة صاحب السمو للشعب الفلسطيني ولقضيته 
وقيامه بكسر احلصار السياسي واالقتصادي من خالل زيارته إلى 
قطاع غزة وتدشينه العديد من املشاريع التي ستعود بالفائدة على 
أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يؤكد أن دولة قطر كعهدها 
منطلق  من  به  تتعهد  مبا  وتلتزم  باألفعال  األقوال  تقرن  دائماً 
حضرة  دعوة  إلى  املري  الدكتور  ولفت  والقومي.  الديني  واجبها 
صاحب السمو للفلسطينيني بطي صفحة االنقسام وضرورة توحيد 
الفلسطينيني لصفوفهم وقال: إن هذه الدعوة تؤكد وقوف قطر 
إلى جانب الشعب الفلسطيني وليس إلى جانب طرف دون طرف 
آخر مذكراً باجلهود القطرية التي أجنزت اتفاق الدوحة الذي وضع 

اإلطار لتحقيق املصاحلة الفلسطينية وإنهاء االنقسام. 

واعتبر الدكتور املري أن زيارة سمو األمير املفدى إلى قطاع غزة 
قد أعادت االعتبار للقضية الفلسطينية وأعادت تسليط الضوء على 
معاناة الشعب الفلسطيني التي خفتت عنها األضواء بسبب ثورات 
الفلسطينية هي  القضية  أن  األمير  أّكد سمو  العربي حيث  الربيع 
القضية املركزية لألمة العربية واإلسالمية وأن إعادة إعمار قطاع 
غزة يجب أن يعطى أولوية تنفيذاً للقرارات العربية التي اتخذت بعد 
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، مضيفاً أن إعادة إعمار قطاع 
غزة والتخفيف من معاناة أهل القطاع وأهل فلسطني واجب وطني 

وديني وإنساني. 

قضية فلسطين والقدس في قلب وضمير األمير المفدى

د. المري: زيارة األمير كسرت
الحصار على قطاع غزة
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الدوحة- الصحيفة
أكد الدكتور علي بن صميخ املري رئيس اللجنة الوطنية حلقوق 
اإلنسان أن ما وصلت إليه قطر من تقدم وحتضر ورقي جاء نتيجة 
احترامها حلقوق اإلنسان، معتبرا أن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
على املستويني الدولي والوطني ليس قيمة أخالقية فحسب، ولكنه 
أيضا أداة سياسية ملكافحة العنف، مؤكدا أن االحترام من شأنه أن 
يخلق روح االنتماء ويولد مشاعر احلب والعطاء داخل نفوس األفراد 
جتاه دولتهم وقادتهم، ويحول دون أي تدخل في الشؤون الداخلية 
ألي دولة، ويساهم في بناء جسر قوي من الثقة بني أفراد الشعب 
وحكومته. جاء ذلك خالل كلمة ألقاها الدكتور املري أمس مبناسبة 
حلقوق  الوطني  باليوم  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  احتفال 
عرض  جرى  حيث  إنشائها،  على  سنوات  عشر  ومبرور  اإلنسان 
الطاقة  وزير  املاضية بحضور  األعوام  اللجنة خالل  أهم إجنازات 

والصناعة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة.
واستعرض الدكتور علي بن صميخ املري، رئيس اللجنة الوطنية 
حلقوق اإلنسان، في كلمته أهم اإلجنازات التي قامت بها اللجنة 
خالل السنوات العشر املاضية، ومن أهمها عشرات التقارير املتعلقة 
بحقوق اإلنسان، كاحلق في الصحة والسكن والعمل، وحقوق العمالة 
كظاهرة  االجتماعية  الظواهر  على  والتركيز  واملنزلية،  الوافدة 
من  مقترحات  وتقدمي  بشأنها  تقارير  وإعداد  اإليجارات،  ارتفاع 
قبل اللجنة ملعاجلتها وإرسالها للجهات املختصة.. مبينا أن الهدف 
من وجود اللجنة كمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان في دولة قطر 
أن تكون مستشاًرا ناصًحا في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
الفصل  تقتضي  للجنة  االستشارية  الطبيعة  تلك  أن  إال  وحرياته، 
بني شخصيتها وشخصية الدولة حتى تستطيع القيام بدورها على 
أكمل وجه. وقال الدكتور املري:  إن تعزيز احترام حقوق اإلنسان 
في  السائدة  الثوابت  من  أضحى  وحمايتها  األساسية  واحلريات 
اإلنسان، ففي كل بقاع األرض  اليوم بفضل حركة حقوق  العالم 
ترفع راية حقوق اإلنسان دعما ملا يطالبون به من احلرية واالحترام 
اإلنسان  حقوق  احترام  أن  للجميع  ليتأكد   “  : مضيفا  والكرامة. 
وحمايتها كان أسمى ما متخضت عنه مسيرة اإلنسانية، وأن حركة 
انتهاكات حقوق  حقوق اإلنسان حتى اآلن لم تتمكن من إيقاف 
اإلنسان أو احلد منها في العديد من بقاع العالم إال أنها جنحت على 
الدولية  العالقات  العنصر األخالقي على  األقل في بسط سلطان 
بقوة غير مسبوقة في التاريخ اإلنساني احلديث”. واعتبر د.املري 

أن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على املستويني الدولي والوطني 
ملكافحة  سياسية  أداة  أيضا  ولكنه  فحسب،  أخالقية  قيمة  ليس 
العنف، مؤكدا أن التقدم والتحضر والرقي الذي وصلت إليه دولة 
قطر جاء نتيجة احترامها حلقوق اإلنسان، وأن االحترام من شأنه 
والعطاء داخل نفوس  االنتماء ويولد مشاعر احلب  أن يخلق روح 
األفراد جتاه دولتهم وقادتهم، ويحول دون أي تدخل في الشؤون 
الداخلية ألي دولة، وتساهم في بناء جسر قوي من الثقة بني أفراد 
عبداهلل  بنت  مرمي  السيدة  قالت  جانبها  من  وحكومته  الشعب 
اللجنة  إن  اإلنسان،  حلقوق  الوطنية  اللجنة  عام  أمني  العطية، 
السعي  عملها  استراتيجية  تتضمن  أن  على  إنشائها  منذ  حترص 
السيما  واملؤسسات،  األجهزة  مختلف  مع  التعاون  جسور  إلقامة 
األفكار  لطرح  العامة  واملؤسسات  والهيئات  واألجهزة  الوزارات 
اإلنسان.  لتعزيز حقوق  السبل  أفضل  إلى  للوصول  الرؤى  وتبادل 
وأشارت في كلمة وزعت خالل االحتفال إلى حرص اللجنة على 
التي تعترض حتقيق أهداف وخطط  الكشف عن نقاط الضعف 
عمل هذه األجهزة واملؤسسات فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق 
خبرات  واقع  من  الرأي  بإبداء  واإلسهام  املشاركة  بهدف  اإلنسان 
من  الضعف  نقاط  معاجلة  تقتضيه  قد  فيما  املتراكمة  اللجنة 
إجراءات تنفيذية أو تشريعية لتحقيق الغايات املرجوة. من جانب 
إدارة  الكواري عضو مجلس  بن سيف  الدكتور محمد  أخر سلط 
وأبرزها  اللجنة  حققتها  التي  االجنازات  أهم  على  الضوء  اللجنة 
انضمت  حيث  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  االتفاقيات  إلى  انضمامها 
دولة قطر إلى عشر اتفاقيات وبروتوكوالت ومواثيق تتعلق بحقوق 

اإلنسان منذ نشأة اللجنة وحتى اآلن.

خالل احتفال اللجنة باليوم الوطني لحقوق اإلنسان

د.المري: قطر تحترم حقوق اإلنسان

اللجنة تترأس اجتماع الجمعية العامة 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

عمان- الصحيفة
اجلمعية  اجتماعاً  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ترأست 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية  للشبكة  العامة 
للمؤسسات  عشر  احلادي  الدولي  املؤمتر  أعمال  هامش  على 
الوطنية حلقوق اإلنسان الذي اختتم أعماله بالعاصمة األردنية 

خالل شهر نوفمبر املاضي حتت عنوان )حقوق املرأة والفتيات 
املؤسسات  دور  االجتماعي..  النوع  أساس  على  املساواة  تعزيز 
الوطنية حلقوق اإلنسان(، وناقش اجتماع اجلمعية العامة عدداً 
من املوضوعات الهامة واملتعلقة بتأسيس الشبكة واالشتراكات 

القانونية لألعضاء واختيار اللجنة التنفيذية للشبكة.
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خالل أعمال المائدة المستديرة حول العمالة السريالنكية

د. المري: مشاكل العمالة الوافدة إلى قطر مصدرها دول المنشأ

كولمبو- الصحيفة
أكد سعادة  الدكتور علي بن صميخ املري رئيس اللجنة الوطنية 
حلقوق اإلنسان في كلمة ألقاها في أعمال املائدة املستديرة التي 
اللجنة  من  وفد  فيها  وشارك  العمالة  حول  بسريالنكا  أقيمت 
الوطنية حلقوق اإلنسان ووممثلني عن االحتاد الوطني لنقابات 
االستقدام  وكاالت  أصحاب  من  ومجموعة  بسريالنكا  العمال 
بني  التنسيق  بهدف  تأتي  زيارته  أن  السريالنكية  باجلمهورية 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ونظيراتها من املؤسسات املختصة 
بشئون العمالة ملواجهة الكثير من التحديات التي تواجه العمالة 

الوافدة في قطر.
العمال هي في  تواجه  التي  املشاكل  إن معظم  د.مري:  وقال 
بلد املنشأ، مشيراً إلى أن بعض مكاتب االستقدام بالدول املصدرة 
للعمالة تتقاضى منهم مبالغاً طائلة قبل وصولهم إلى دولة قطر، 
وتعطيهم معلومات مغلوطة فيما يتعلق بأجورهم ومستحقاتهم 
املالية، الفتاً إلى أن هذه اللقاءات يجب أن تتم فيها مناقشة آليات 
القضاء على هذه التحديات، مشيراً في ذات الوقت إلى أن اللجنة 
كبيرة  مبجهودات  تقوم  قطر  بدولة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
الدولية واإلقليمية  العمل والندوات  من خالل املؤمترات وورش 
احمللية  العمل  بقوانني  املتعلقة  املبادئ  وترسيخ  لنشر  واحمللية 

والدولية واملواثيق واالفاقيات املتعلقة بها على كافة املستويات.
االحتاد  رئيس   k.velayudam السيد  أكد  نفسه  السياق  وفي 
الوطني لنقابات العمال بسريالنكا أن مشاكل العمالة السريالنكية 
بدولة قطر محدودة جداً، وأشاد باجلهود واالهتمام الكبير التي 

توليه دولة قطر في سبيل توفير البيئة املالئمة للعمالة الوافدة.
ومن جهته قال السيد بيغو أتانا سوف مدير برامج دول اخلليج 
تقدم  هناك  أن  العمالي  للتضامن  األمريكي  باملركز  العربي 
ملحوظ بدولة قطر فيما يتعلق بالتشريعات والقوانني التي تساعد 
على حتسني أوضاع العمالة مثل قانون االجتار بالبشر، ومرسوم 

لتظيم مكاتب استقدام العمالة.
ولفت بيغو إلى التغيير االيجابي للمجتمع القطري جتاه العمالة 
الوافدة، وقال: هناك تغيير ايجابي للمجتمع القطري جتاه العمالة 
جاليات  مع  املدني  واملجتمع  احلكومية  املؤسسات  تعاون  بسبب 
مختلفة من دول العمالة في اطار املبادرة العربية لتكوين كوادر 
القطرية  املؤسسة  مثل  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  فاعلة  في 
ملكافحة االجتار بالبشر وإنشاء التحالف القطري الذي يتالف من 
املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر واللجنة الوطنية حلقوق 

االنسان ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل وجامعة قطر.
من ناحيته امتدح السيد وليام جويز رئيس منتدى املهاجرين 
في قارة آسيا، ما تقوم به دولة قطر من جهود لتذليل الصعوبات 
قطر  دولة  إن  وقال:  الوافدة،  العمالة  تواجهها  التي  االجرائية 
وأوضح  العمال.  ظروف  لتحسني  جداً  كبيرة  بإجراءات  قامت 
واإلمكانية  القدرات  الوطنية متتلك  اللجنة  أن  سابق،  في وقت 
إلحداث التغيير املطلوب في مفاهيم حقوق اإلنسان والعمال من 
خالل ما تقوم به لرفع املستوى في برنامج بناء القدرات اإلقليمية 
األمر الذي جعلنا نفّكر في مشاريع مستقبلية مع اللجنة ملتابعة 
كيفية ما ميكن أن يحدثه هذا الشريك )اللجنة الوطنية( في الشأن 

أإلنساني والعمالي.
وقالت األستاذة جميعة السليطي رئيس وحدة العمال باللجنة 
الوطنية حلقوق اإلنسان، إن اللجنة خطت خطوات كبيرة وجادة 
قطر،  بدولة  الوافدة  للعمالة  املناسبة  البيئة  توفير  سبيل  في 
وأشارت إلى أن هنالك آليات متابعة دقيقة تتبعها اللجنة الوطنية 
حلقوق اإلنسان للتحري حول االلتماسات والشكاوى التي تتلقاها 
من أصحاب العمل والعمال.. وأكدت ان معظم املشاكل التي يقع 
فيها العمال جتئ بسبب جهلهم بقوانني العمل احمللية في دولة. 
بطابعة  قامت  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  أن  إلى  وأشارت 
وتوزيع كتاب )اجليب للعمال(. وقالت: متت طباعة هذا الكتاب 
بثمان لغات ويتم توزيعه على العمال في دولة قطر من خالل 

حمالت التوعية العمالية التي تنظمها اللجنة بشكل مستمر.
الوطنية  اللجنة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  السياق  وفي 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  واللجنة  قطر  بدولة  اإلنسان  حلقوق 
الدكتور  سعادة  اللجنتني  رئيسا  اجلانبني  عن  ووقع  بسريالنكا، 
علي بن صميخ املري والسيد بريرا، ونصت مذكرة التفاهم على 
أن يعمل الطرفان على عمليات بناء القدرات من خالل تطبيق 
جانب  إلى  العمال،  حقوق  مجال  في  للعاملني  وتثقيف  تدريب 
تثقيف العمال وأرباب العمل واملدراء واملقاولني ومجموعات العمال 
والتشريعات  العمال  بحقوق  الصلة  ذات  الديبلوماسية  والبعثات 
االتفاقيات الدلوية واتفاقيات العمل الصادرة عن منظمة العمل 
لوزارة  العام  األمني  املري  الدكتور  سعادة  التقى  بينما  الدولية. 
العمالة اخلارجية والرعاية السري النكي، وبحث اجلانبان سبل 
الصلة،  ذات  القضايا  في  اجلانبني  بني  املشترك  التعاون  تطوير 
وآليات تدريب وبناء قدرات العمال والتعاون املثمر بني اجلانبني 

في عمليات تبادل التجارب في هذا الشأن.
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الدوحة- الصحيفة
توجه سعادة الدكتور علي بن صميخ املري رئيس اللجنة الوطنية 
بن  حمد  الشيخ  السمو  صاحب  حلضرة  بالتهنئة  اإلنسان  حلقوق 
الشيخ  األمني سمو  وولي عهده  املفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  خليفة 
متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخة موزا بنت ناصر 
وللشعب القطري مبناسبة اليوم الوطني لدولة قطر.  وقال د. املري 
في تعميم صحفي: إن هذا اليوم يعد مبثابة وقفة مع الذات الوطنية، 
واستلهام روح الوالء الصادق لتراب هذه البالد ولقيادتها الراشدة التي 

وضعت نصب أعينها علو هامتها ورفعة رايتها.
سيرة  فيه  نتجاوز  أن  ميكن  ال  الذي  اليوم  هو  هذا  وأضاف: 
ثاني  بن  محمد  بن  جاسم  الشيخ  الشامخ  الطود  هذا  ومسيرة 

قطر  لدولة  احلقيقي  املؤسس  اهلل  رحمه 
اخلبرة  اكتساب  من  متكن  الذي  احلديثة، 
و اإلملــام التامني في إدارة شؤون البــالد منذ 
حداثة سنه وجنـــــح في توجيه دفة سياستها 
مائج  بحر  خضــم  في  وجنــاح  بحكمـــــة 

باألحـــــداث واملتغيرات.
وأضاف: سعى الشيخ جاسم بن محمد آل 
موحداً  واحداً  كيانا  قطر  دولة  لتكون  ثاني 
ثابتة  بزعامته،  البالد  فبرزت  مستقالً 
قبائلها  وجمع  املبنى،  متماسكة  اخلطى، 
وضمها حتت لوائه األدعم، موحداً شتاتها، 
البالد وجوداً  بذلك  راسماً مستقبلها، معززاً 
في  حكيمة  بسياسة  وبرع  وتفرغ  وحدوداً. 

اخلليج  على  للهيمنة  متنافستني  عامليتني  قوتني  أكبر  مع  التعامل 
ببسط  بدأت  التي  البريطانية  اإلمبراطورية  وأقطاره, هما  العربي 
نفوذها عبر حكومتها في الهند والدولة العثمانية التي كانت حتاول 
جاهدة احملافظة على سيادتها في اإلقليم بعد أفول النفوذ البرتغالي 
بن  جاسم  الشيخ  ذكرى  أن  إلى  وأشار  عشر.   السادس  القرن  في 
محمد بن ثاني يجب أن تكون متجددة دائماً في األذهان وخالدة 
كخلود األوطان، الفتاً إلى أن قوة املواطنة يجب تستمد من الوفاء 
للمؤسسني الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة وشموخ هذا 
الوطن. وأكد في الوقت نفسه على أن احلكومة الرشيدة لدولة قطر 
بقيادة، حضرة صاحب السمو حمد بن خليفة آل ثاني، تسير على 
ذات نهج املؤسسني بخطط طموحة تالمس أرض الواقع بخطوات 
البالد  انتظمت  التي  العمرانية  النهضة  تبينت في  ثابتة ومتسارعة 
التي جعلت  واالجتماعية  والرياضية  والثقافية  السياسية  والنهضة 
من دولة قطر نقطة انطالق األمم العربية واإلسالمية نحو التقدم 

والنماء.
سعادة  اعتبر  قطر  بدولة  اإلنسان  حقوق  مبسيرة  يتعلق  وفيما 
رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، إن اليوم الوطني للدولة هو 
مناسبة طيبة لذكر مراحل تطور اللجنة ودورها في ترسيخ ثقافة 
حقوق اإلنسان، وقال: إنه وبفضل الدعم املتواصل والتجاوب السريع 
القوية لكل  للقيادة الرشيدة مع قضايا حقوق اإلنسان واستجابتها 
ما من شأنه احلفاظ على عزة وكرامة اإلنسان في كل مكان، فقد 
لتصل  والشفافية  باالستقاللية  تتسم  ثابتة  اللجنة خطوات  خطت 

التي يعتد برأيها على كافة  الوطنية  اللجان  بكل قوة في مصاف 
أن  نتطلع  نحن  وأضاف:  والدولية،  واالقليمية  احمللية  املستويات 
تصبح دولة قطر هي مركز اإلشعاع األول الذي تنطلق منه املبادئ 

العامة حلقوق اإلنسان التي ترتكز على ثقافة احلقوق والواجبات.
وأبان د. املري أن اللجنة الوطنية أكدت منذ نشأتها على أهمية 
التي  املشاركة  خاصة  اإلنسان  حقوق  حماية  في  الفاعلة  املشاركة 
ترتبط مبدى النية واإلرادة احلقيقة لصانعي القرار في العمل على 
املشاركة املجتمعية واعتبارها رافداً مهماً من روافد تقدم املجتمع. 
وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة أعلنت أنها تعتبر احترام حقوق 
اإلنسان والعمل على حمايتها خياراً استراتيجياً لها، وأصدرت دولة 
قطر في هذا الشأن املرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010م بإعادة 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  تنظيم 
مبادئ  في  الواردة  الشرائط  لها  مستكمالً 
العامة  اجلمعية  قبل  من  واملعتمدة  باريس 
إلى أن  لألمم املتحدة في العام 1993م.الفتاً 
اللجنة في طريقها لتحقيق التعاون والتكامل 
النشئة  ومنذ  والدولي  واإلقليمي  احمللي 
األولى، اجتهت لعمل الشراكات مع مؤسسات 
املؤسسات  مع  التفاهم  واتفاقيات  الدولة 
في  الناشطة  واألوربية  العربية  واملنظمات 
اللجنة  أكدت  وقال:  اإلنسان،  حقوق  مجال 
خالل الفترة املاضية سعيها اجلاد على ايجاد 
احلكومية  اجلهات  مع  دائمة  تعاون  أطر 
ومنظمات املجتمع املدني لتفعيل دور األخيرة 

في نشر مفاهيم حقوق اإلنسان.

العطية تهنئ قيادة البالد وشعبها باليوم الوطني
ومن جانبها وصفت سعادة السيدة مرمي بنت عبد اهلل العطية 
األمني العام للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان االحتفال باليوم الوطني 
للدولة بأنه مصدر للفخر واالعتزاز بتاريخ اآلباء املؤسسني، وجتديد 
واإلنسانية.  اإلنسان  كرامة  أولوياته  في  يضع  لوطن  االنتماء  روح 
أمير  السامي لسمو  للمقام  املناسبة ألرفع  أنتهز هذه  إنني  وقالت: 
البالد املفدى وسمو ولي عهده األمني ومواطني قطر حكومة وشعبا 
أسمى آيات التهاني مبناسبة هذا اليوم العظيم. وأشارت العطية إلى 
أن االحتفال بهذا اليوم الغالي على كل من يقيم على هذه االرض 
الطيبة يذكرنا مبواقف ومجهودات القيادة الرشيدة للبالد من أجل 
والثقة لكل من  الرفاهية  اآلباء في حتقيق  االستمرار على خطى 
يعيش على أرض قطر الغالية مواطناً كان أم مقيماً، وتصبح االشادة 
هنا مبجهودات سمو امير البالد املفدى وولي عهده األمني بحقوق 
الدولة في هذا  االنسان فرضاً على  كل منصف متابع ملجهودات 
الشأن. أما عن احساسها كمواطنة بهذه املناسبة الغالية فقالت: إنها 
ال جتد أصدق من كلمات شاعر النشيد الوطني الشيخ مبارك بن 
سيف آل ثاني لتعبر عما يشعر به كل مواطن فتلك الكلمات التي 
لتعبر عن  وإمنا جاءت  تأت من فراغ  لم  أنشودة وطنية  أصبحت 
نفسية املواطن القطري األصيل والغيور على بالده، واختتمت كلمتها 
وأمانه  أمنه  للوطن  يحفظ  بأن  اهلل  الى  والدعاء  التهنئة  بتجديد 

وأميره املفدى.  

هنأ قيادة البالد وشعبها بمناسبة اليوم الوطني

د. المري يدعو المواطنين للعمل 
نةبتفان لرفعة وشموخ قطر
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الدوحة-الصحيفة:
الـــشـــؤون  إدارة  الــســيــد جـــابـــر احلـــويـــل مـــديـــر  وصــــف 

دعوة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  باللجنة  القانونية 
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى فـــي خــطــابــه 
االفــتــتــاحــي لـــدور انــعــقــاد مــجــلــس الــشــورى 

واالزدواج  الـــتـــعـــارض  أوجــــه  “إزالـــــة  إلـــى 
بأنها  املختلفة  احلكومية  اإلدارات  بني 

اإلداريــــــة في  اجلـــهـــات  تــعــزز دور 
املواطنني. خدمة 

وقـــــــــــــــال احلـــــــــويـــــــــل فــــي 
تــصــريــحــات صــحــفــيــة إن 

الـــدعـــوة لفك  مـــن شــــأن 
بــني  اإلداري  االزدواج 
واجلـــــهـــــات  اإلدارات 
جتــعــل  أن  احلـــكـــومـــيـــة 
أجــــهــــزة الــــدولــــة تــعــمــل 

وفـــق مــنــظــومــة مــوحــدة 
تــــــفــــــاديــــــاً لـــــلـــــتـــــداخـــــل فـــي 

االخــتــصــاصــات واإلصــالحــيــات 
خاصة أن هنالك مجموعة من 
املؤسسات قد تتشابه مسمياتها 
أدواراً  لــتــلــعــب  أنــشــئــت  أنــهــا  إال 

. مختلفة
وأضاف فيما يتعلق بدور اللجنة لتحقيق هذه الدعوة 
بتنظيم  تــقــوم  اإلنــســان  حلــقــوق  الوطنية  اللجنة  فــإن 
لـــقـــاءيـــن فـــي الـــســـنـــة يـــتـــم تــخــصــيــصــهــمــا لــألجــهــزة 

البالد. املدني في  املجتمع  احلكومية ومنظمات 
أن  إلــــــــى  األول وأشــــــــــــار  ـــــقـــــاء  ـــــل ال

شهر  فــي  انعقد 
ـــيـــو املـــاضـــي  يـــون
ــــعــــديــــد  وضـــــــــم ال
اجلـــهـــات مثل  مـــن 
 - الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
إدارة حقوق اإلنسان 
إدارة   - العمل  -وزارة 
والعمالة  العمل  عالقات 
وزارة الشؤون االجتماعية 
االجتماعي  الضمان  إدارة   -
االســتــشــارات  مــركــز  للتعليم  األعــلــى  املجلس 
الــعــائــلــيــة مــركــز الــشــفــلــح لـــذوي االحــتــيــاجــات 
الــقــطــريــة حلــمــايــة الطفل  املــؤســســة  اخلــاصــة 
الــقــطــريــة لــرعــايــة املسنني  واملــــرأة واملــؤســســة 

بالبشر. االجتار  القطرية ملكافحة  واملؤسسة 
أهم  مناقشة  اللقاء  خــالل  جــرى  وأضــاف 

من أصداء دعوة سمو األمير المفدى إلزالة االزدواج بين اإلدارات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكومية المختلفة

الحويل: دعوة سمو األمير تعزز دور الـــــــــــــــــــــــجهات اإلدارية في خدمة المواطنين

الدوحة– الصحيفة
تنشط اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان في عملية تعميم 
املدني  املجتمع  مؤسسات  مع  االلكتروني  الربط  برنامج 
الوطنية  اللجنة  مبقر  اجتمع  الشأن  هذا  وفي  الصلة،  ذات 
الشئون  مدير  احلويل  جابر  برئاسة  اإلنسان  حلقوق 
بوزارة  اإلنسان  حقوق  إلدارة  ممثلني  باللجنة  القانونية 
العائلية  واالستشارات  للتعليم  األعلى  واملجلس  الداخلية 
ومركز الشفلح واملؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر، 
طريقها  اللجنة  أن  أوضح  باحلضور  احلويل  رحب  وفيما 
الربط  يستهدف  الذي  اإللكتروني  الربط  ملشروع  إلنفاذ 
املؤسسات  بعض  فيها  مبا  املدني  املجتمع  مؤسسات  بني 
يجنبنا  أن  شأنه  من  البرنامج  هذا  إن  وقال:  احلكومية، 

استقبالها دون  يتم  التي  القضايا  التضارب في  الوقوع في 
برنامج  في  املشتركة  اجلهات  خصوصية  في  الدخول 
اإللكتروني  الربط  برنامج  أن  وأوضح  االلكتروني،  الربط 
إلى  املعلومات  حتليل  عمليات  في  املؤسسات  هذه  سيفيد 
للفعاليات  والدعوة  التنظيم  في  التواصل  سهولة  جانب 
املشتركة. وأكد أن البرنامج يهدف إلى منع االزدواجية في 
بتقدمي  يقومون  األشخاص  بعض  هنالك  وقال:  امللفات، 
الشكوى الواحدة في أكثر من جهة االمر الذي يتسبب في 
خاصة  احلاالت  هذه  شأن  في  الواردة  التقارير  دقة  عدم 
حينما تتناقض املعلومات التي يدلي بها الشاكي، وأكد أنه 
املشاركة في  اتصال من كل اجلهات  سيتم حتديد ضباط 

البرنامج لتتم إدارته بصورة آمنه.

برنامج للربط اإللكتروني بين مؤسسات 
المجتمع المدني
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من أصداء دعوة سمو األمير المفدى إلزالة االزدواج بين اإلدارات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكومية المختلفة

الحويل: دعوة سمو األمير تعزز دور الـــــــــــــــــــــــجهات اإلدارية في خدمة المواطنين
العمل  وتنسيق  لتطوير  املشترك  االهتمام  ذات  القضايا 
بـــني بــعــض اجلـــهـــات احلــكــومــيــة ومـــؤســـســـات املــجــتــمــع 
االستحقاقات  إطار  في  قطر  دور  تعاظم  ملواكبة  املدني 
الدولية واإلقليمية واحمللية القادمة ومواجهة التحديات 
الــتــي تــواجــه كــل جــهــة مــع األخــــرى ووضـــع حــلــول لهذه 
شهر  في  سيتم  وقــال  مستقبالً.  ومعاجلتها  اإلشكاليات 
ملعرفة  اجلــهــات  لــهــذه  ممــاثــل  تنظيم  الــقــادم  ديــســمــبــر 
التنسيق  حــيــث  مــن  األول  الــلــقــاء  مــن  االســتــفــادة  مـــدى 
الفتاً  وجــدت.  إن  القصور  أوجــه  ومعاجلة  بينها،  وفيما 
تنظيمها  يــتــم  الــلــقــاءات  هــذه  أن  إلــى  نفسه  الــوقــت  فــي 

بشكل دوري.
وكـــشـــف عـــن أن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة حلـــقـــوق اإلنـــســـان 
العمل  وإدارة  الــداخــلــيــة  بــــوزارة  اإلنــســان  حــقــوق  وإدارة 
من  يتم  بينها  املعلومات  لربط  برنامج  عمل  طــور  في 

منعاً  اجلهات  هذه  تتلقاها  التي  القضايا  مناقشة  خالله 
املــلــفــات املفتوحة  الــقــضــايــا وتــشــابــك  لــلــتــداخــل فــي هــذه 
منظومة  إيجاد  ضــرورة  على  وأكــد  البعض.  بعضها  مع 
احلكومية  املؤسسات  خدمات  مجال  في  تنسيقي  عمل 
املؤسسات ألهمية  املدني وحث كافة  املجتمع  ومنظمات 
وضع آلية تضمن فاعلية جهودها، منعاً لتشتيت اجلهود 
خاصة في تلك اجلهات التي تتشابه وتتقاطع في مجال 

اخلدمية. أعمالها 
املؤسسات وخدماتها  إلى جهود تلك  بالنظر  إنه  وقال 
وخدماتها  أعــمــالــهــا  جــل  فــي  وتلتقي  تتقاطع  أنــهــا  جنــد 
أن  يستوجب  مما  والغايات  األهــداف  نفس  نحو  وتصب 
بينها  فيما  التكامل  ضـــرورة  إلــى  اجلــهــات  تلك  تلتفت 
والبشرية  املــالــيــة  مــواردهــا  مــن  اســتــفــادة  أكــبــر  لتحقيق 

إلى احملتاجني خلدماتهم. للوصول 

وفد من الكونجرس األمريكي يزور اللجنة

الدوحة- الصحيفة
من  وفٌد  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  زار 
التعرف  بهدف  عضواً،   25 ضم  األمريكي  الكونغرس 
من  اُنشأت  التي  واألهداف  اللجنة  عمل  طبيعة  على 
يوسف  الدكتور  سعادة  ترأس  فيما  واختصاصاتها،  أجلها 

عبيدان نائب رئيس اللجنة اجتماعاً مع الوفد شارك فيه 
العام  األمني  العطية  اهلل  عبد  بنت  مرمي  السيدة  سعادة 
وممثلني  اللجنة  عضو  الكواري  سيف  ود.محمد  للجنة 
الدولي  التعاون  ووحدتي  القانونية،  الشؤون  إلدارة 

العامة واإلعالم. والعالقات 
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الدوحة- الصحيفة
شارك وفد من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان برئاسة سعادة 
الدكتور علي بن صميخ املري رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
إجراؤها في جورجيا،  التي مت  البرملانية  االنتخابات  في مراقبة 
وذلك بدعوة من احلكومة اجلورجية، ليتمكن من الوقوف على 
االنتخابات، ومتابعة مجريات  التحضيرية لعملية  كافة اجلوانب 
احلملة االنتخابية لألحزاب واملرشحني املستقلني، حيث يتنافس 14 

حزباً وحتالفني على 140 مقعداً في البرملان.
السياسية  األطياف  العديد من  الوطنية مع  اللجنة  والتقى وفد 
ومنظمات املجتمع املدني اجلورجي، للتباحث معهم حول مواقفهم 
اخلروقات  وعن  لالنتخابات  التحضير  عملية  من  ومرئياتهم 
واملشاكل التي اعترضتها، كما اجتمع وفد اللجنة الوطنية برئيس 
تسجيل  عملية  حول  احلديث  ودار  لالنتخابات  املركزية  اللجنة 
ودور  واللوجستية  القانونية  والتحضيرات  واملرشحني  الناخبني 
إلى  معاجلتها  وطرق  الشكاوي  وتلقي  رصد  في  املركزية  اللجنة 

جانب دورها في عملية توعية الناخبني وتسهيل تسجيلهم.
كما التقى رئيس اللجنة الوطنية والوفد املرافق له برئيس احلزب 
احلاكم في جورجيا )احلركة الوطنية املوحدة( والذي ينتمي إليه 
رئيس اجلمهورية السيد ميخائيل شكا جغيلي، إلى جانب االجتماع 
للمعارضة  حتالف  أقوى  وهو  اجلورجي  احللم  حركة  حزب  مع 
والذي يضم في عضويته 6 أحزاب أساسية ويترأسه رجل أعمال 

يدعى بدزينا إفانشيغلي.
املدني  املجتمع  منظمات  من  بالعديد  اللجنة  وفد  واجتمع 
اجلورجي املشاركة في رقابة االنتخابات كما التقى بسماحة املفتي 
السيد جمال باخسدار رئيس الهيئة اإلسالمية التي مت تأسيسها وفقاً 

لقانون صادر عام 2011م حيث ميثل املسلمون هناك أي ما يقارب 
من 20% من سكان البالد )أي 800 ألف من مجموع السكان البالغ 
السياسية  عددهم 4.3 مليون نسمة( ودار احلديث حول األوضاع 
واالقتصادية واالجتماعية للمسلمني في جورجيا هذا ومت تكرمي 

سماحة املفتي وأعضاء الهيئة على جهودهم في خدمة املسلمني.
وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة أمام اللجنة الوطنية للتعرف 
على البيئة السياسية احمليطة بعملية االنتخابات، إلى جانب التعرف 
على اإلطار اإلجرائي والتشريعي وكافة اجلوانب اللوجستية املتاحة، 
اللجنة  قامت  كما  اإلعاقة،  وذوي  األقليات  احترام  مسألة  وعلى 
بالتعرف على دور وسائل اإلعالم في احلملة اإلعالمية واحلصص 
املخصصة لألحزاب واملرشحني في التغطية اإلعالمية وعن الدور 

الذي تقوم به وسائل اإلعالم من أجل توعية الناخبني.
واستطاع وفد اللجنة الوطنية حلقوق االنسان أن يسجل زيارات 
على  للوقوف  االنتخابات  مراكز  من  لعدد  انتخابي  يوم  أول  في 
عملية بدء التصويت إلى جانب عملية فرز األصوات. وبدورها نوهت 
احلكومة  من  تلقتها  التي  واملساعدة  بالتسهيالت  الوطنية  اللجنة 
ارتياحها  اللجنة  سجلت  كما  املعنية،  األطراف  وكافة  اجلورجية 
للظروف التي جرت فيها عملية التحضير واالنتخاب، وحرصت 
اللجنة الوطنية على احترام مبادئ احلياد واملوضوعية في عملها 
بالتواءم مع إعالن املبادئ للمراقبني الدوليني في االنتخابات لعام 

2005م وعلى أحسن املمارسات الدولية في مجال الرقابة.
بني  و56  محلية  منظمات   4 مشاركة  إلى  اإلشارة  وجتدر 
منظمات دولية وسفارات بعض الدول في عملية املراقبة، وتعتبر 
دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي متت دعوتها ملراقبة 

االنتخابات اجلورجية.

بدعوة من الحكومة الجورجية

وفد حقوق اإلنسان يراقب 
االنتخابات البرلمانية

الدوحة- الصحيفة
استقبلت سعادة السيدة مرمي بنت عبد اهلل العطية األمني 
العام للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبقر اللجنة وفد منظمة 
العفو الدولية الذي زار اللجنة بغرض التعرف على أنشطة اللجنة 
في الوقت احلالي ومناقشة عدد من احملاور ذات الصلة بعمل 
التشريعات  تطور  على  والتعرف  احمللي  املستوى  على  اللجنة 
األمني  سعادة  وبينت  قطر.  بدولة  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 
العام للجنة خالل االجتماع أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
تقريرين نصف سنوي وسنوي شامل، وأوضحت  بعمل  تقوم 
أن اللجنة ترفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر 
الطالع أصحاب السعادة الوزراء على رؤية اللجنة حلالة حقوق 
اإلنسان في دولة قطر.  وأشارت أن اللجنة تتلقى االلتماسات 
اخلاصة بحقوق اإلنسان سواءً من املواطنني أو املقيمني، وتقدم 

توجيههم  أو  بحقوقهم  تعريفهم  في  سواءً  لهم  االستشارات 
إلى اجلهات املختصة بحل مشكالتهم، وقالت: ان اللجنة تولى 

عملية التثقيف والتوعية بحقوق اإلنسان اهتماماً كبيراً .

العطية: تستقبل وفد منظمة العفو الدولية
نة

ج
لل

ر ا
خبا

أ
20

13
فة

حي
ص

ال

10



لقد تناولت الشيخة اجلوهرة في كلمتها مؤكدة على أن الدستور 
الواجبات وأمام  و  املواطنني في احلقوق  القطري ساواه بني جميع 
للمساواة  بالنسبة  احلال  وكذا  جنسهم  عن  النظر  وبغض  القانون 
واصلت  .كما  االنتخاب  وحق  الترشيح  كحق  السياسية  احلقوق  في 
الشيخة اجلوهرة في كلمتها التي القتها في مؤمتر تعزيز دور املرأة 
في احلفاظ على السلم و األمن الذي عقد في الكويت برعاية ولي 
اهتمام  على   – الصباح  اجلابر  األحمد  نواف  الشيخ  الكويتي  العهد 
القيادة السياسية و تشجيعها للمرأة القطرية في توليها العديد من 
املناصب ومنها على سبيل املثال مت انتخاب أول امرأة قطرية عام 
الذي  التغير  هذا  من  الرغم  فعلى  البلدي.  املجلس  لعضوية   2003
طرأ على مساهمة املرأة في احلياة السياسية و ال يزال هناك بعض 
الفترة  . لذا اتسمت  التدابير اإلجرائية  التشريعات و  التحديات في 
املاضية باالهتمام مبثل هذه التشريعات وتنقية بعض نصوصها و 
خصوصا« تلك املتعلقة بالتميز ضد املرأة. حيث اكدت التشريعات 
على املساواة بني الرجل و املرأة في األجر عند قيامها بذات العمل 
اشتراط   قيد  رفع  وكذلك  اخلطأ  للقتل  الدية  قيمة  في  املساواة  و 
 16 سن  حتديد  و  للزوجة  سفر  جواز  أصدر  على  الزوج  موافقة 
عاما« كحد أدنى للزواج . وهذا ورافقت هذه التطورات انشاء العديد 
املرأة  التي تعني بقضايا  املؤسسات احلكومية وشبة احلكومية  من 

وعلى رأسها ظاهرة العنف األسري.
ولفتت الشيخة اجلوهرة األنظار الى بعض التحديات التي ال تزال 
تعرضها  املثال  القطري ومنها على سبيل  املجتمع  املرأة في  تواجه 
لصنوف من العنف األسري و املجتمعي متمثال« في تعرضها للتميز 
في مجال عدم أحقيتها في منح جنسيتها لزوجها غير القطري و 
ألي مسح إحصائي  للعنف األسري مشيرة  أوالدها منه و تعرضها 
قامت به مؤسسة حماية املرأة و الطفل بشأن العنف األسري ضد 
أن  اتضح  حيث   2011 عام  أغسطس  وحتى  يناير  من  وذلك  املرأة 

721 امرأة قطرية تعرضت  للعنف بأشكاله املختلفة منه االعتداء 
األنسان  الوطنية حلقوق  اللجنة  ان  الى  النفسي منوهة  و  اجلسدي 
خالل  من  بأشكاله  املرأة  ضد  العنف  مكافحة  الى  جاهدة  سعت 

التوعية و التثقيف.
الوطنية حلقوق اإلنسان  في قطر وفي  اللجنة  وأشارت إلى أن 
إطار عملها لتعزيز وحماية حقوق املرأة قد بدأت باإلعداد لبرنامج 
ملكافحة العنف ضد املرأة من خالل تعزيز نظام القضاء واإلجراءات 
مع  مباشر  بشكل  تتعامل  جهات  عدة  أداء  بتقييم  يتمثل  اإلدارية 
قضايا العنف حيث ارتأت اللجنة العمل على متابعة كيفية التعامل 
القطرية  املؤسسة  منها   اجلهات  من  عدد  مع  العنف  حاالت  مع 
الطوارئ واحلوادث مبستشفى حمد  , بقسم  الطفل واملرأة  حلماية 
األسري  العنف  حاالت  مع  للتعامل  الداخلية  وزارة  ُمكتب  العام 
القطرية إضافة  العائلية واحملاكم  ُ, االستشارات  املرأة  والعنف ضد 
بفئة  بخاصة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ملفات  متابعة  إلى 

عامالت املنازل و تعرضهن التحرش اجلنسي واالعتداء.
الوطنية  باللجنة  بالوكالة  والتثقيف  البرامج  إدارة   وبينت مدير 
حلقوق اإلنسان أن اللجنة قد قدمت العديد من التوصيات بهدف 
حماية وتعزيز حقوق املرأة ومن أهمها مراجعة تشريعات األسرة 
االجتماعية  التحوالت  لواقع  مناسبة  غير  قانونية  مواد  لوجود 
التحفظات  كافة  وسحب  باملرأة  لإلضرار  تستغل  قانونية  ,وثغرات 
على اتفاقية منع التميز ضد املرأة واالكتفاء  باإلعالنات التي تضمن 
قانون  ووضع  اإلسالمي  والدين  يتفق  ال  تفسير  أي  وجود  عدم 
املرأة  ضد  التمييز  حتظر  آلية  ووضع  األسري  العنف  من  للحماية 
قانون  تعديل  آلية من خالل  ووضع  واخلاص  العام  القطاعني  في 
في  واملساواة  اجلنسي  والتحرش  التمييز  شكاوى  في  للبت  العمل 
والتثقيف  والتوعية  نسويه  أهلية  منظمات  وإنشاء  االستحقاقات 

بقضايا املرأة بهدف إزالة التشنج في املجتمع جتاه هذه القضايا.

خالل أعمال مؤتمر تعزيز دور المرأة الذي عقد في الكويت

جوهرة آل ثاني: المرأة القطرية 
تتمتع بتشجيع القيادة السياسية
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السيدة  حصلت  الصحيفة:  الدوحة- 
عام  أمني  العطية  هلل  عبدا  بنت  مرمي 
على  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 
في  نسائية  شخصية  أفضل  جائزة 
حتقيق  مجال  في  األوسط  الشرق 
جائزة  “معهد  من  مقّدمة  اإلجنازات 
الشرق األوسط للتميز 12” التابع ملؤسسة 
“داتا ماتكس” في إطار تكرمي الفائزات 
واملؤسسات  للقياديات  الشرق  بجائزة 
التي لعبت دوًرا متمّيًزا في تطوير الدور 

القيادي للمرأة في مسيرة التنمية. 
خالل  العطية  السيدة  تكرمي  وجاء 
الدولي  املؤمتر  فعاليات  في  مشاركتها 
بفندق  عقد  الذي  للقياديات   16
الريتزكارلتون - مركز دبي املالي العاملي 
- مبناسبة مرور 103 أعوام لليوم العاملي 
داتاماتكس  عام  ووجه مدير  للمرأة. 
دعا  املناسبة  بهذه  الكمالي كلمة  علي 
فيها القيادات النسائية الى العمل املكثف 
املجتمع  في  دورهن  تعزيز  سبيل  في 

إلى  تطرق  كما  األمام،  إلى  به  والتقدم 
داعياً  املجتمع  في  املرأة  ضعف  أسباب 
املجاالت،  جميع  قي  املرأة  استيعاب  إلى 
تثبت  وأن  نفسها،  طرح  إلى  املرأة  ودعا 
تنظيم  على  قادرة  أنها  وأكد  قدراتها، 
ومدروس.   حقيقي  بشكل  نفسها 
هذا  مؤمتر  أن  الكمالي  أضاف  كما 
عاماً   103 مرور  مبناسبة  العام يقام 
للمرأة  العاملى  باليوم  االحتفال  على 
حيث يركز املؤمتر على تطوير الترابط 

إقليمياً  القياديات  بني  اخلبرات  وتبادل 
ودولياً في ظل االقتصاد الرقمي العاملي 
ليمبو منسق  بولو  كذلك وجه  احلديث. 
املرأة  يوم  مبناسبة  كلمة  املتحدة  األمم 
العاملي قال فيها: إن اليوم العاملي للمرأة 
نتوقف  أن  لنا  تتيح  مميزة  مناسبة  يعد 
الهامة،  الشريحة  تلك  باعتزاز  لنحي 
ونراجع  املجتمع،  شرائح  من  واألساسية 
املجتمع  لنصف  املمثلة  املرأة  قدمته  ما 

من أجل تطوير وتقدم بلدانها.

أعلنت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أسماء الفائزين بجائزة 
املسابقة الدولية التي أطلقتها تخليدا لذكرى الشهيد علي حسن 
اجلابر، املصور بقناة اجلزيرة، الذي استشهد في الثاني عشر من 

شهر مارس 2011، وهو يؤدي واجبه على األراضي الليبية.
املسابقة  مجاالت  في  الفائزين  عن  اإلعالن  مت 
الثالثة وهي الصورة الصحفية والتحقيق 
القصير،  الوثائقي  والفيلم  الصحفي 
احتفال خاص  في 

بجائزة  فاز  وقد  شرق.  بفندق  املاضية  الليلة  اللجنة  أقامته 
الصورة الصحفية السيد خليل أبوحمزة )مصر( وبجائزة التحقيق 
الفيلم  نال جائزة  بينما  )اليمن(  املنيفي  السيد عيدي  الصحفي 
الوثائقي القصير شركة “ميديا تاون” من دولة فلسطني ممثلة 

في السيدين أشرف خالد املشهراوي وحسن خالد املشهراوي.
وقد حصل كل فائز في هذه الدورة الثانية للمسابقة على مبلغ 

5 آالف دوالر باإلضافة إلى دروع تذكارية وشهادات تقديرية.
وفي الكلمة التي ألقاها بهذه املناسبة، قال الدكتور علي بن 
من  إنه  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  املري،  صميخ 
مين الطالع أن يأتي االحتفال بتكرمي الفائزين بجائزة مسابقة 
باليوم  االحتفال  مع  متوافقاً  اجلابر،  حسن  علي  الشهيد 
عام في 16  كل  به  يحتفل  الذي  اإلنسان  العربي حلقوق 
أن  إال  الغالي  للشهيد  أبى  قد  القدر  كان  لو  “كما  مارس 
يحتفل به العالم العربي كل عام متذكراً تضحيته في سبيل 

حتقيق كرامة اإلنسان العربي على أرض ليبيا الشقيقة”.

خالل مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي 16 للقياديات 

العطية أفضل شخصية نسائية
في مجال تحقيق االنجازات 

في حفل أقامته اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

تكريم الفائزين بجائزة الشهيد
علي حسن الجابر
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القاهرة- الصحيفة
أّكد د.علي بن صميخ املري رئيس اللجنة 
اللجنة  ورئيس  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
حرص  اإلنسان  حلقوق  الدائمة  العربية 
اإلنسان  حقوق  ثقافة  دعم  على  قطر 
وتعزيزها بشتى السبل وتعميق التعاون مع 
تنفيذاً  املجال  هذا  في  العربية  الدول  كافة 
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  لتوجيهات 
حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى.

صحفية  تصريحات  في  املري  وأشار 
الدول  جلامعة  العام  باألمني  لقائه  عقب 
إلى  العربي  نبيل  د.  بالقاهرة  العربية 
احترام قطر لسيادة اإلنسان وقيمته ودوره 
اتضح جلياً في اخلطوات  ووجوده وهو ما 
حقوق  مجال  في  قطر  اتخذتها  التي 

اإلنسان في السنوات األخيرة.
أهمية  املري  د.  أّكد  نفسه  الوقت  وفي 

لدعم  العربي  التعاون  تعزيز  على  العمل 
العربية مشدداً  املنطقة  اإلنسان في  حقوق 
األمني  مع  لقائه  خالل  استعرض  أنه  على 
تعزيز  خطط  العربية  للجامعة  العام 
العربية  املنطقة  في  اإلنسان  مبادئ حقوق 
حقوق  ضد  الواقعة  لالنتهاكات  والتصدي 

اإلنسان. 
العام  األمني  اطلع  أنه  إلى  املري  ولفت 

العربية  باللجنة  العمل  تطوير  خطة  على 
حلقوق اإلنسان خالل املرحلة املقبلة مشيراً 
إلى أن تطوير اللجنة التي بدأت أعمالها عام 
لتواكب  مسارها  في  النظر  وإعادة   1968
في  عربية  أولوية  أصبح  العاملية  املتغيرات 
االنتهاكات  كافة  لرصد  الراهن  الوقت 
خصوصاً الواقعة من جانب قوات االحتالل 

اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

خالل لقائه األمين العام لجامعة الدول العربية.. المري:

قطر حريصة على دعم وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

د. المري يستقبل رئيس 
المجلس القومي المصري 

لحقوق اإلنسان
الدوحة- الصحيفة

املري  الدكتور علي بن صميخ  استقبل سعادة 
مبكتبه  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس 
الغرياني  حسام  القاضي  سعادة  اللجنة  مبقر 
رئيس املجلس القومي حلقوق اإلنسان بجمهورية 
محمود  حسن  الدكتور  وموالنا  العربية  مصر 
عبد اللطيف الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية 
املشترك  التعاون  سبل  اجلانبان  وبحث  مبصر، 
وتبادل التجارب اخلبرات في مجال قضايا حقوق 
اللقاء شرح شامل  املري خالل  د.  اإلنسان، وقدم 
حول مراحل تطور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 

بدولة قطر.

عمان- الصحيفة
صميخ  بن  علي  د.  سعادة  التقى 
املري رئيس اللجنة الوطنية حلقوق 
عمان  األردنية  بالعاصمة  اإلنسان 
رئيس  حكمت  طاهر  د.  سعادة 
وذلك  باألردن،  الدستورية  احملكمة 

في  للمشاركة  املري  د.  زيارة  خالل 
للجنة  السنوي احلادي عشر  املؤمتر 
التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية 
الذي انعقد في شهر نوفمبر املاضي. 
اللقاء أوجه التعاون املشترك  وتناول 
في القضايا ذات الصلة بني اجلانبني.

د. المري يلتقي رئيس 
المحكمة الدستورية باألردن

الدوحة- الصحيفة
الوطنية حلقوق  اللجنة  املري رئيس  الدكتور علي بن صميخ  استقبل سعادة 
اإلنسان سعادة السيدة اجنيليكا شتورز شكرجي سفير جمهورية أملانيا االحتادية 
بالدها،  سفارة  أعمال  توليها  مبناسبة  التعارف  إطار  في  وذلك  الدولة،  لدى 
يتعلق  فيما  خاصة  اجلانبني  بني  التعاون  جسور  مد  ألهمية  اللقاء  وتطرق 

مبجاالت حقوق اإلنسان.

د.المري يلتقي سفيرة ألمانيا
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عمان- الصحيفة
اللجنة  رئيس  املري  صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  دعا 
عربية  محكمة  إنشاء  ضرورة  إلى  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
حلقوق اإلنسان على غرار احملاكم اإلقليمية في كل من أوروبا 
عبر  ذلك  يتأتى  أن  ميكن  أنه  إلى  وأشار  وإفريقيا،  وأمريكا 
وتوسيع  جانب  إلى  العربي،  للميثاق  إضافي  بروتوكول  تبني 
صالحيات ومهام اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان التابعة 
في  اإلنسان  حقوق  أوضاع  ملعاجلة  العربية  الدول  جلامعة 

املنطقة العربية.
األردنية عمان  بالعاصمة  وجاء ذلك خالل مشاركة سعادته 
في الورشة التدريبية التي نظمها مركز األمم املتحدة للتدريب 
والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة 
باألردن،  اإلنسان  حلقوق  الوطني  املركز  مع  بالتعاون  العربية 

للدبلوماسيني العرب.
العربي  امليثاق  حول  تنويراً  الورشة  خالل  املري  د.  وقدم 
العمل  مجموعة  الثامنة  اجللسة  في  وترأس  اإلنسان،  حلقوق 
العربي  امليثاق  تطوير  في  الدبلوماسية  دور  مبناقشة  املختصة 
حلقوق االنسان، أشار املري خالل شرحه للميثاق العربي حلقوق 
اإلنسان إلى أن التفكير في إنشاء نظام عربي حلقوق اإلنسان بدأ 
الدائمة  العربية  اللجنة  إنشاء  بالتزامن مع  الستينات  نهاية  منذ 
أن  الرغم من  أنه على  إلى  اإلنسان سنة 1968م، الفتاً  حلقوق 
تأسيسها  مت  إقليمية  منظمة  أول  تعد  العربية  الدول  جامعة 
قبل  وحتى  أوزارها،  الثانية  العاملية  احلرب  تضع  أن  قبل  حتى 
أوروبا  في  اإلقليمية  واملنظمات  املتحدة  األمم  منظمة  إنشاء 

الرغم من ذلك إال أن ميثاق جامعة  وأمريكا وإفريقيا، وعلى 
حقوق  على  مواده  من  مادة  أي  في  ينص  لم  العربية  الدول 
هذا  في  اجلوهري  بالعيب  املري  وصفه  الذي  األمر  اإلنسان، 
امليثاق، وأضاف: هذا األمر انعكس على تأخر تبني أي نصوص 
العربية  املنطقة  تأخر  الى  وأيضاً  بل  اإلنسان  أواتفاقيات حقوق 
في بناء منظومة حقوق اإلنسان على غرار ما هو موجود في 

أوروبا وأمريكا وأفريقيا.
لآلليات  الوطنية حلقوق اإلنسان حتليالً  اللجنة  وقدم رئيس 
جانب  إلى  اجلامعة  في  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  واملواثيق 

املقترحات لتحسني وتفعيل هذه املنظومة.
الدائمة  العربية  اللجنة  إنشاء  عملية  التحليل  خالل  وتناول 
حلقوق اإلنسان، مشيراً إلى أنه مت انشاء جامعة الدول العربية 
االنتظار  قيد  العربية  اللجنة  بإنشاء  القرار  وكان  1945م  عام 
مناسبة  في  املتحدة  األمم  دعت  حينما  1968م  العام  إلى 
كافة  اإلنسان  حلقوق  العاملي  لإلعالن  العشرين  الذكرى 
اإلنسان،  بحقوق  تُعنى  جلان  انشاء  الى  اإلقليمية  املنظمات 
العربي  العمل  دعم  في  تنحصر  اللجنة  مهام  أن  وأوضح 
حماية  على  والعمل  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  املشترك 
اإلنساني  للجانب  السليم  والعرض  العربي  اإلنسان  حقوق 
في  اإلنسان  بحقوق  الوعي  وغرس  وتنمية  العربية،  للقضية 

العربي. الشعب 
العربية  اللجنة  وتقدم املري مبقترحات إلحياء وتفعيل دول 
الدائمة حلقوق وحتسني املنظومة العربية حلقوق اإلنسان بشكل 
عام ومن أهمها انشاء محكمة عربية حلقوق اإلنسان على غرار 

خالل الورشة التدريبية لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية

د. المري يدعو إلنشاء محكــــــــــــــــــــــــــــمة عربية لحقوق اإلنسان
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خالل الورشة التدريبية لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية

د. المري يدعو إلنشاء محكــــــــــــــــــــــــــــمة عربية لحقوق اإلنسان
احملاكم اإلقليمية في كل من أوروبا وأمريكا وإفريقيا وميكن 
أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى 
جانب توسيع مشاركة منظمات حقوق اإلنسان غير احلكومية 
والتخفيف  اإلنسان  حلقوق  الدائمة  العربية  اللجنة  أعمال  في 
من شروط منح الصفة االستشارية، وتوسيع صالحيات ومهام 
اللجنة العربية الدائمة ملعاجلة أوضاع حقوق اإلنسان في املنطقة 
العربية، باإلضافة إلى العمل على ضمان استقاللية خبراء اللجنة 
ملكتب  املادي  والدعم  اإلمكانات  من  مزيد  وتوفير  العربية، 
حقوق اإلنسان باجلامعة وكافة اآلليات املعنية بحقوق اإلنسان، 
وتبني اتفاقيات عربية متخصصة في مجاالت حقوق اإلنسان.

بعد  أنه  أوضح  اإلنسان  حلقوق  العربي  بامليثاق  يتعلق  وفيما 
مت  العربية  الدول  جامعة  انشاء  على  قرن  نصف  قرابة  مضي 
العربي حلقوق اإلنسان بتاريخ 1994/9/15م من  امليثاق  اعتماد 
طريق  عن  املائة  بعد  الثانية  جلسته  في  اجلامعة  مجلس  قبل 
مقسمة  مادة   43 امليثاق  هذا  ضم  وقال:   .5437 رقم  القرار 
الى أربع فصول يختص الفصل األول بحق الشعوب في تقرير 
مصيرها والفصل الثاني يشمل مجموعة من احلقوق السياسية 
الفصل  ينص  بينما  والثقافية  واجتماعية  واالقتصادية  واملدنية 
الثالث على آلية التنفيذ وهي عبارة عن جلنة أما الفصل الرابع 
امليثاق  ودخول  والتصديق  للتوقيع  اإلجرائية  باألمور  فيتعلق 

حيز النفاذ.
وأضاف: بالرغم من أن هذا امليثاق يشكل خطوة تاريخية 
لقي  أنه  إال  اإلنسان  حلقوق  عربية  منظومة  إنشاء  نحو 
منظمات  وجميع  الدول  بعض  قبل  من  شديدة  معارضة 
ال  بأنه  اعتبرته  حيث  العربي  الوطن  في  اإلنسان  حقوق 
الدولي  الصعيد  على  هوموجود  ملا  األدنى  احلد  الى  يرقى 
امليثاق  أن  وأوضح  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات  من  واإلقليمي 
الواردة  األساسية  احلقوق  بعض  يتضمن  أن  إلى  يحتاج  كان 
السياسية  احلقوق  بعض  مثل  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات  في 
األحزاب  تشكيل  في  واحلق  االنتخاب  في  )احلق  واملدنية 
جانب  إلى  وإذاعتها(  واألفكار  املعلومات  تلقي  في  واحلق 
في  )احلق  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  بعض 
التأمني  في  واحلق  الصحة  في  واحلق  الئق  معيشي  مستوى 
جانب  إلى  والفنية(  األدبية  امللكية  في  واحلق  االجتماعي 
والطفل وحقوق  املرأة  ينص صراحة على حقوق  أن  ضرورة 
بضرورة  عجلت  االحتياجات  هذه  كل  وقال:  اإلعاقة  ذوي 
جاء  الذي  سنة2004م  جديد  ميثاق  تبني  بل  جذريا  تعديله 
رقم  قراره  في  العربية  الدول  جامعة  مجلس  دعوة  مبوجب 
العربية  اللجنة  الصادر بتاريخ 24 مارس 2003م   119/23025
ومراجعته  1994م  لعام  العربي  امليثاق  بتحديث  الدائمة 
الدولية  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات  مع  متاشيا  جذرية  بطريقة 
مهمتها  في  الدائمة  العربية  اللجنة  وملساعدة  واإلقليمية 
على  املتحدة  باألمم  اإلنسان  حلقوق  السامي  املفوض  اقترح 

إلى  امليثاق  حتديث  مهمة  توكل  أن  للجامعة  العام  األمني 

أعضاء  بني  من  اختيارهم  يتم  العرب،  اخلبراء  من  فريق 
املعنية بحقوق اإلنسان. هيئات األمم املتحدة 

بامليثاق  مقارنة  2004م  لعام  العربي  امليثاق  أن  إلى  وأشار 
في  األمام  إلى  كبيرة  خطوات  حقق  1994م  لعام  األصلي 
والتعاطي  اإلنسان  حلقوق  العربية  املنظومة  استكمال  اجتاه 
العربي  العالم  في  اإلنسان  حقوق  أوضاع  مع  أفضل  بشكل 
حلقوق  الدولية  الشرعة  مرجعية  على  ديباجته  نصت  .حيث 
أكدت  اإلسالمية كما  الشريعة  التمسك مببادئ  اإلنسان وعلى 
على رفضها كل أشكال التمييز والصهيونية وقال: هذا ما دفع 
باألمم املتحدة وبعض منظمات حقوق اإلنسان رغم ترحيبها 
رأيهم  لتنصيصها حسب  الديباجة  للتحفظ على هذه  بامليثاق 
اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  وجعل  الصهيونية  مناهضة  على 
رأينا  بحسب  وأضاف:  امليثاق.  في  األساسية  املرجعيات  أحد 
والعاملية  اخلصوصية  على  بصدق  تعبر  الديباجة  هذه  فإن 
الصهيونية كنظام سياسي عنصري مثل  تناهض  للميثاق كما 

نظام األبرتايد احملظور دوليا.
وأشار إلى أن ميثاق 2004م اعتمد آلية لتنفيذ بنوده تتمثل 
من  اللجنة  هذه  وتتألف  العربية«  اإلنسان  حقوق  »جلنة  في 
األطراف  الدول  من  السري  باالقتراع  منتخبني  أعضاء  سبع 
واحدة فقط.  للتجديد مرة  قابلة  4 سنوات  وملدة  امليثاق  في 
التوسع  منها  محاور  عدة  في  امليثاق  ايجابيات  املري  وخلص 
تكوين  حق  مثل  1994م  ميثاق  عكس  على  احلقوق  في 
والتأمني  الصحة  في  واحلق  السياسية  واملمارسة  اجلمعيات 
بعض  ذكر  أنه  جانب  إلى  اإلعاقة،  ذوي  وحقوق  االجتماعي 
احلقوق اجلديدة على املستوى الدولي مثل احلق في التنمية.
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الدوحة- الصحيفة
املؤسسات  قدرات  تعزيز  مؤمتر  مؤخراً  الدوحة  في  عقد 
أول  يعد  الذي  العربية  املنطقة  في  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة  تنظمه  عمل 
اإلنسان  السامي حلقوق  املفوض  وتعاون مكتب  بدعم  اإلنسان 
التقني  الدعم  لتقدمي  يهدف  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  واللجنة 
واملعرفي للمشاركني وألعضاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 
املؤمتر  باريس، وقد ناقش  القيام بعملها وفقا ملبادئ  من أجل 
عدة محاور وأوراق عمل في يومه األول منها حول »املؤسسات 
الوطنية والعضوية الكاملة في جلنة التنسيق الدولية -التصنيف 

أ-.. شرط االعتماد وآلياته«.
بن  علي  الدكتور  من  كل  احملور  هذا  في  حتدث  كما 
رئيس  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  املري  صميخ 
جلنة  رئيس  بريزات  موسى  والدكتور  الدولية  االعتماد  جلنة 
وافارين  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  الدولية  التنسيق 
في  اإلقليمية  واآلليات  الوطنية  املؤسسات  شاهيدزدا من قسم 

مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة.
 )SCA( لالعتماد  الفرعية  اللجنة  أن  إلى  املتحدثون  وأشار 
الوطنية  للمؤسسات  الدولية  التنسيق  رابطة  جلان  إحدى  تعد 
لالعتماد  أصناف  ثالثة  على  وتعمل   ،)ICC( اإلنسان  حلقوق 
الدولية  التنسيق  لرابطة  األساسي  والنظام  باريس  ملبادئ  وفقا 
A .. عضومصوت.. امتثاالً كامالً ملبادئ باريس  وهي التصنيف 
كامل  بشكل  ممتثل  غير  مصوت..  غير  عضو   ..  B والتصنيف 
إلى  للتوصل  املقدمة  املعلومات  كفاية  أوعدم  باريس،  ملبادئ 
ملبادئ  امتثال  عدم  العضوية..  عدم   ..  C التصنيف  ثم  قرار 

باريس.
املؤسسات  تخضع جميع  العام،  املبدأ  إنه من حيث  وأوضحوا 
B إلى استعراض دوري شامل كل  A والفئة  الوطنية ذات الفئة 

5 سنوات.
األولى  للمرة  االعتماد  طلب  تقدمي  عملية  واستعرضوا 
اعتمادها  طلب  الوطنية  املؤسسة  تقدم  حيث  املطلوبة  والوثائق 
إلى رئيس جلنة التنسيق الدولية، عبر وحدة املؤسسات الوطنية 
إلى  تطرقوا  كما  اإلنسان..  حلقوق  السامية  للمفوضية  التابعة 

جلنة  عليها  تركز  التي  واإلجرائية  القانونية  األمورواجلوانب 
االعتماد بصدد اعتماد مؤسسة وطنية ما وإلى عملية االعتماد، 

االعتماد. وإعادة 
القصور  نواحي  حول  عمل  ورقة  كذلك  املؤمتر  وناقش 
حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  املؤسسة  التشريعات  في 
الفعال  األداء  في  باريس  مبادئ  أهمية  بشأن  وأخرى  اإلنسان 
حيث  من  املبادئ  لهذه  شامل  عرض  مع  الوطنية  للمؤسسات 
الوطنية  للمؤسسات  والوظيفية  الهيكلية  والكينونة  االستقاللية 
وتفاعل  والصالحيات  التمثيل  في  والتعددية  الوالية  ونطاق 
املتحدة،  األمم  في  اإلنسان  حقوق  هيئات  مع  املؤسسات  هذه 
العربية  الوطنية  املؤسسات  بعض  جتارب  مناقشة  جرت  كما 
الدول  وجهود  الدولي  االعتماد  طلب  في  اإلنسان  حلقوق 

العربية إلنشاء مؤسسات وطنية.
اجللسة  في  صميخ  بن  علي  الدكتور  واستعرض  هذا 
اخلتامية الدور الذي تقوم به الشبكة في جلنة التنسيق الدولية 
ضرورة  على  مؤكدا  اإلنسان،  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات 
تقوية وإسناد الشبكة في جلنة التنسيق الدولية وطموح الشبكة 
الدول  قيام  خالل  من  اللجنة  هذه  إلى  باالنضمام  العربية 
اإلنسان  حلقوق  وطنية  مؤسسات  بها  يوجد  ال  التي  العربية 
أنشئت  التي  املؤسسات  ودعم  والكويت  واإلمارات  اليمن  مثل 
االعتماد  على  للحصول  وعمان  والبحرين  وليبيا  العراق  في 
لتعديل  التصويت  بحق  العربية  الدول  متتع  ثم  ومن  الدولي 
نظام االعتماد الدولي إذا ال يحق حالياً سوى لستة دول عربية 

الدولية. اللجنة  التصويت في  فقط 
الوطنية  اللجنة  رئيس  املري  صميخ  بن  علي  الدكتور  وأكد 
الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة  ورئيس  اإلنسان  حلقوق 
لرفع  الصحيح  االجتاه  في  تسير  الشبكة  أن  اإلنسان  حلقوق 
وقال  العربية،  املنطقة  في  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  قدرات 
هذا  إن  املؤمتر:  أعمال  ختام  في  صحفية  تصريحات  في 
املؤمتر الذي نظم من قبل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان في 
اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية  من  ومساندة  ودعم  قطر 
كل  من  واجليد  الكبير  احلضور  خالل  من  منه  الهدف  حقق 
قبل  من  وخاصة  والتجارب  اخلبرات  وتبادل  العربية  الدول 

في ختام مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حقوق اإلنسان
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في ختام مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حقوق اإلنسان

المشاركون يدعون الحكومات العربية لــــــــــــــــــــــــــــدعم استكمال المؤسسات الوطنية
الدول احلاصلة على االعتماد الدولي.

مثل  عقد  على  العربية  الشبكة  حرص  املري  الدكتور  وأكد 
هذه املؤمترات من أجل رفع قدرات املؤسسات الوطنية حلقوق 
العربية  احلكومات  ومساعدة  احلكومات  دعوة  وكذلك  اإلنسان 

إلنشاء مؤسسات حقوق اإلنسان في بالدها .
اللجنة  به  تقوم  الذي  الهام  الدور  املري على  الدكتور  أكد  كما 
الوطنية حلقوق اإلنسان في قطر في تطبيق وتعزيز ونشر ثقافة 
تسعى  الذي  األول  الهدف  هو  والذي  الدولة  في  اإلنسان  حقوق 

اللجنة لتحقيقه من خالل أنشطتها.
وفي ختام املؤمتر أوصت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية 
حلقوق اإلنسان الذي عقد على مدار يومني بالدوحة، احلكومات 
الوطنية  املؤسسات  الستكمال  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  العربية 
للمعايير الواردة في مبادئ باريس مؤكدة ضرورة قيام الشبكة 
شروط  الستيفاء  الوطنية  للمؤسسات  واملساندة  الدعم  بتقدمي 

االعتماد عن طريق التدريب وتبادل البيانات والتقارير.
وحث البيان اخلتامي للمؤمتر احلكومات واألجهزة التشريعية 
في الدول العربية على االهتمام باستطالع رأي املؤسسات الوطنية 

في مقترحات التشريعات املتعلقة بحقوق اإلنسان.
على  بناء  وتطويرها  التوصيات  بعض  تعديل  املؤمتر  وقرر 
اقتراحات تقدم بها املشاركون في املؤمتر، كما قرر عقد املؤمتر 
املقبل للشبكة باملغرب في شهر أبريل املقبل، وتقدمت دولة ليبيا 

بطلب استضافة املؤمتر الثالث للشبكة.
 الغانم: تعزيز قدرات اللجان الوطنية العربية

الغامن  السيد حسن بن عبداهلل  أكدَّ سعادة  السياق نفسه  وفي 
وزير العدل أهمية انعقاد مؤمتر »حول تعزيز قدرات املؤسسات 
العربية« في ظل الظروف  الوطنية حلقوق اإلنسان في املنطقة 
املؤمتر  أنَّ هذا  إلى  العربية، الفتا  املنطقة  تشهدها  التي  الراهنة 
الوطنية حلقوق  العربية للمؤسسات  النشاط األول للشبكة  يعتبر 
الربيع  أن  املاضي، حيث  العام  الدوحة  تأسست في  التي  اإلنسان 
على  والقوة  الدفعة  اإلنسان  العربية حلقوق  اللجان  منح  العربي 
قدرات  لتعزيز  يسعى  املنعقد  واملؤمتر  العربي،  الوطن  مستوى 
اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان على مستوى الوطن العربي، وهذا 

بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان في األمم املتحدة.
بتنظيم  صحفية  تصريحات  في  العدل  وزير  سعادة  وثمن 
للمؤمتر  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة 
الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب املفوض السامي  اللجنة  وبدعم 

حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة له منوهاً باملشاركة الواسعة أعماله  
جلمعيات ومؤسسات حقوق اإلنسان على مستوى الوطن العربي.

وحول وضع حقوق اإلنسان في دولة قطر ودور اللجنة الوطنية 
حلقوق اإلنسان في تعزيز هذه احلقوق..قال سعادته أنَّ اجلميع 
من  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  به  تقوم  الذي  الدور  يعلم 
خالل إعداد تقارير دورية فصلية ترسلها للحكومة القطرية التي 
بدورها تقوم بدراستها، ومن ثم تعرضها على السادة الوزراء في 
مجلس الوزراء املوقر، وتبعث للجهات املختصة لدراسة ومعاجلة 
محوريا  دورا  تلعب  حلقوق  الوطنية  فاللجنة   ، املشاكل  من  أي 

مهما لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وهذا من األولويات املهمة.
العربية  الشبكة  أهداف  حتقيق  كيفية   حول  سؤال  على  وردا 
في ظل املشهد العربي الصعب، قال سعادته أعتقد أن احلال بات 
مختلفا في هذه اجلمعيات واللجان الوطنية حلقوق اإلنسان من 
لإلنسان  احلقوقي  الوضع  ومراقبة  متابعة  على  حرصها  خالل 

ليس فقط على املستوى احمللي بل على املستوى العربي.
اجلمعيات  قدرات  سيعزز  املؤمتر  هذا  أنَّ  الوزير  سعادة  وأكد 
واملؤسسات الوطنية احلديثة النشأة، وسيسهم في تعزيز قدرات 
الالزم ملواصلة عملها،  الدعم  اجلمعيات اجلديدة، كما سيمنحها 
فال  دولي،  مستوى  على  اجلمعيات  هذه  يسجل  أن  وسيحاول 
العربية  اإلنسان  حقوق  جمعيات  معظم  أن  اجلميع  على  يخفي 
الوطني  اللجنة  ليست معتمدة دوليا وهناك جلنة دولية ترأسها 
املري- صميخ  بن  علي  الدكتور  بسعادة  ممثلة  اإلنسان  حلقوق 

رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان- املعنية باعتماد اجلمعيات 
وفقا العتمادها املعايير الدولية حلقوق اإلنسان. 

التنسيق  الدكتور موسى بريزات رئيس جلنة  أكد  ومن جهته 
تكون  أن  ضرورة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  الدولية 
اجتماعات الشبكة دورية في مقر الشبكة في دولة قطر أوالدول 
العربية األخرى والتركيز على بناء القدرة وتبادل املعلومات بني 
في  مشدداً  بينها،  االتصال  وتسهيل  الوطنية  اللجان  في  اخلبراء 
نفس الوقت على ضرورة حماية استقالل اللجان الوطنية حلقوق 
مكتب  من  العبيد  د.  وأكد  عليها.  الدول  هيمنة  ومنع  اإلنسان 
املفوض السامي حلقوق اإلنسان لألمم املتحدة االستعداد ملساعدة 
منظمات حقوق اإلنسان العربية وتقدمي املشورة واخلبرة لها في 
وفي  الفني  والدعم  القدرات  ورفع  والتشريعات  القوانني  مجال 
اللجان  يرفع من قدرات هذه  والتجارب، مبا  املعلومات  تقدمي 

ويؤهلها للحصول على االعتماد الدولي.
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من تنظيم اللجنة ومركز األمم المتحدة للتوثيق والتدريب

»لصوتي قيمة« احتفااًل باليوم 
العالمي لحقوق اإلنسان

الدوحة– الصحيفة 
حلقوق  الوطنية  اللجنة  احتفلت 
للتدريب  املتحدة  األمم  ومركز  اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  والتوثيق 
بإقامة  اإلنسان  حلقوق  العاملي  باليوم 
»لصوتي  شعار  حتت  فني  معرض 
الفنانني  من  عدد  بحضور  وذلك  قيمة« 
في  أسهموا  الذين  التشكيليني  والفنانات 
عدد  عن  فضال  باملعرض  عدة  لوحات 
واملهتمني  واألجانب  العرب  السفراء  من 
اإلنسان وعدد من طالب  بقضايا حقوق 
اجلمالي  سلطان  السيد  وألقى  املدارس. 
باللجنة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  مدير 
الوطنية حلقوق أإلنسان كلمة أكدَّ خاللها 
أنَّ حرية التعبير وقيمة الصوت هي أصل 
ثابت في تعاليم ديننا احلنيف، الفتا إلى 
األمم  أحق  أننا  على  بّينة  إشارة  هذه  أنَّ 
بإرساء هذه الثقافة، وأن جنعل ألصواتنا 
قيمة حقيقية تتحكم في حتقيق حرية 
بتوجهات  اجلمالي  وأشاد  الشعوب. 
جعلت  ألنها  الرشيدة  القيادة  ومبادرات 
لصوت املواطن قيمته من خالل التجارب 
البلدي  املجلس  النتخابات  الناجحة 
بدوراتها األربع حيث تأتي هذه التجارب 
االنتخابية الناجحة انطالقا وانسجاما مع 
املضي  على  العزم  في  املعلنة  األهداف 
بأسلوب  الدميقراطية  طريق  على  قدماً 
خصوصية  من  ينبع  ومتأن  متدرج 
لهذه  يضمن  ومبا  القطري  املجتمع 
طريق  في  النجاح  مقومات  التجربة 
إلى  الفتاً  الشاملة  الدميقراطية  حتقيق 
أنَّ التجربة االنتخابية باتت أكثر شمولية 
صاحب  حضرة  أعلن  حينما  ومصداقية 
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
البالد املفدى عن إجراء انتخابات مجلس 
العام  من  الثاني  النصف  في  الشورى 
إرساء قواعد  إطار  يأتي في  2013، وهذا 
النسيج  الدميقراطية على أسس تتفق مع 

االجتماعي واألعراف السائدة بالدولة.
الذي  الشعار  عن  اجلمالي  وحتدث 
قيمه«  »لصوتي  حتته  املعرض  يقام 
حتقيق  إلى  املاسة  احلاجة  إلى  مشيراً 

الواقع  أرض  على  وتطبيقه  الشعار  هذا 
القيمة  وهذه  الصوت  هذا  أن  خاصة 
في  البلدان  من  كثير  في  مواجهة  باتت 
قبل  من  واالستبداد  بالقمع  العالم  أنحاء 
شددت  ما  إلى  مشيرا  املتسلطة  األنظمة 
حلقوق  املتحدة  األمم  مفوضية  عليه 
للعام  اإلنسان  حقوق  يوم  في  اإلنسان 
أن  في  احلق  فرد  لكل  أن  على  اجلاري 
ُيستمع لصوته وأن يكون له دور في صنع 
التي تشكل مجتمعاته، وينبغي  القرارات 
من  اختيار  على  قادراً  منا  كل  يكون  أن 
يتولى  وأن  املؤسسات  جميع  في  ميثلونه 
بشأن  بصوته  يدلي  وأن  العامة  املناصب 
مصيرنا  تشكل  التي  األساسية  املسائل 

الفردي واجلماعي.
العبيد  الدكتور  انتهز  جهته  من 
املتحدة  األمم  مركز  مدير  العبيد  أحمد 
آسيا  غرب  جلنوب  والتوثيق  للتدريب 
واملنطقة العربية ومقره الدوحة مناسبة 
هذا االحتفال لإلعالن عن انطالق النسخة 
للمفوضية  العربي  للموقع  العربية 
باملركز  اخلاص  املوقع  وأيضا  السامية 
القليلة  األيام  تدشينه خالل  والذي سيتم 
الوطن  في  املاليني  إّن  وقال  املقبلة. 
العربي هبت وطالبت باملشاركة في إدارة 
متس  التي  والسياسات  القرارات  وصنع 
الظلم  سئموا  ألنهم  اليومية،  حياتهم 

والقهر االقتصادي والسياسي.
»إنَّ  قائالً:  العبيد  الدكتور  وأضاف   
أحد  على  الضوء  يسلط  اليوم  احتفال 
أرقى أنواع األصوات والتي اختارت وسيلة 
االنسانية  القيمة  هذه  بها  جتسد  للتعبير 

علماء  من  الكثير  ذكر  فلقد  السامية، 
أن  العلوم  وبقية  والفلسفة  واللغة  الدين 
فطرة  عنه  والتعبير  باجلمال  اإلحساس 
فلقد  إنسانية  ضرورة  وأيضاً  طبيعية 
على  الكثيرين  القرآنية  اآليات  حثت 
التأمل والتفكر والتعبير عن مناحي عدة 
مناحي  شتي  في  فالتأمل  حياتنا،  من 
قريحتنا  به  جادت  عما  والتعبير  احلياة 

إحدى السمات التي متيز اإلنسان.
فريح  أبو  سالم  حمد  السيد  واعتبر 
واإلعالم  العامة  العالقات  وحدة  رئيس 
أن  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  باللجنة 
بيوم  العالم  بلدان  كل  في  االحتفال 
مهمة  رسالة  يتضمن  اإلنسان  حقوق 
الشعوب،  أفواه  تكميم  يحاول  من  لكل 
أصيل  حق  هو  التعبير  في  احلق  لكن 
والدولية  احمللية  املواثيق  كل  به  تعترف 
واإلقليمية. وأضاف: نأمل من خالل هذا 
الشعار »لصوتي قيمته« أن نرسي ثقافة 
والدميقراطية  والتعبير  الرأي  حرية 
متحضرة  ملجتمعات  تؤسس  التي  البناءة 
وأشار  وواجباتها.  حلقوقها  ومدركة 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  أن  إلى 
الريادي في  بدورها  بدولة قطر ستقوم 
نشر هذه الثقافة خاصة بعد املسؤوليات 
اإلقليمية والدولية التي باتت تضطلع بها 
السنوات األخيرة من خالل رئاستها  في 
التنسيق  للجنة  التابعة  الفرعية  للجنة 
حلقوق  العربية  الشبكة  ورئاسة  الدولية 
اإلنسان وهي اآلن تستعد مع بدايات العام 
2013 لقيادة شبكة منتدى آسيا باسفيك 

حلقوق اإلنسان.
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بهدف تيسير الوصول للمنشآت الصحية

األعلى للصحة يُصدر خارطة قطر الصحية

ت
كـا
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ش

م

للصحة  األعلى  املجلس  أصدر 
والتخطيط  البلدية  وزارة  مع  بالتعاون 
العمراني خارطة قطر الصحية، بهدف 
في  الصحية  للمنشآت  الوصول  تسهيل 
مبختلف  املستفيدين  وتعريف  الدولة 
املنشآت  وأماكن  الصحية  القطاعات 

التابعة لها في قطر.
مدير  اخلنجي  راشد  جمال  د.  وقال 
وسالمة  الصحية  الرعاية  جودة  إدارة 
إن  للصحة  األعلى  باملجلس  املرضى 
اجلهات  مع  بالتنسيق  مت  املشروع  هذا 
املعنية واملختصة في الدولة. وأضاف أن 
املشروع عبارة عن دليل خاص باملنشآت 
شكل  على  قطر  دولة  في  الصحية 
واملنشآت  الشوارع  فيها  موضح  خارطة 
عيادات،  )مستشفيات،  من  الصحية 
طبية،  مجمعات  صحية،  مراكز 

صيدليات(.
أن  إلى  اخلنجي  الدكتور  وأشار 
من  يسعى  للصحة  األعلى  املجلس 
توفير  إلى  اخلارطة  هذه  إصدار  خالل 
للمرضى  والراحة  الدعم  سبل  كافة 

والزائرين  الدولة  داخل  واملراجعني 
الوصول  كيفية  على  والتعرف  لتحديد 
الصحية  املنشآت  كافة  إلى  بسهولة 
العامة واخلاصة. وقد مت طباعة آالف 
توزيعها  يتم  التي  اخلارطة  من  النسخ 
ومن  بالدولة،  اجلهات  من  العديد  في 
للصحة،  األعلى  املجلس  مبنى  بينها: 
ومستشفيات  الطبي،  والقومسيون 
مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية 
الدوحة  ومطار  األولية،  الصحية 
ومرافق  التجارية،  واملجمعات  الدولي، 

حيوية وسياحية أخرى متعددة.
نتاجاً  جاء  املشروع  هذا  أن  يُذكر 
األعلى  املجلس  في  إدارات  عدة  جلهود 
واإلعالم،  )االتصال  وهي  للصحة 
وقسم  املالية،  والشؤون  والتسجيل، 
نظم  مركز  مع  بالتعاون  التراخيص( 
البلدية  بوزارة  اجلغرافية  املعلومات 
العمراني. وستستخدم هذه  والتخطيط 
أداة  عليها  تبنى  كقاعدة  املعلومات 
نفس  تخدم  الذكية  للهواتف  إلكترونية 

الهدف في املستقبل القريب.
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الدوحة- الصحيفة
املرأة )سيداو(  التمييز ضد  أشكال  “القضاء على جميع  ندوة  اختتمت 
في إطار الشريعة اإلسالمية” أعمالها حيث  أصدر املشاركون في الندوة 
عدة توصيات في ختام جلساتهم قرأها املستشار مؤمن الدرديري اخلبير 
القانوني باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومن بني تلك التوصيات تبني 
قطر العمل على وضع وثيقة عربية إسالمية تتناول حقوق املرأة مستمدة 

من مصادر الشريعة اإلسالمية.
وأوصت الندوة بدعوة اجلامعة العربية التخاذ إجراءات وضع اتفاقية 
إقليمية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة العربية في ضوء أحكام 
الشريعة اإلسالمية وكذلك وضع ميثاق يجمع بني األصالة واملعاصرة عن 
كافة احلقوق التي أعطاها اإلسالم للمرأة ليشكل مرجعاً رسمياً وشعبياً في 
دراسة االتفاقيات املختلفة ومضامينها وترتيبها.  واقترحت الندوة تشكيل 
جلنة وطنية تتولى مراجعة كافة التقارير الصادرة عن الدولة ذات الصلة 
عن  وشفافية  مبصداقية  تعبر  مشتركة  رؤية  لتكوين  االنسان  بحقوق 

الواقع الفعلي، مبا يجعلها نواة جيدة للخطط االستراتيجية للدولة.
 نظمت الندوة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملجلس األعلى لألسرة. 
وشارك في الندوة عدد من القانونيني وأساتذة الشريعة والدعاة من قطر 
ودول خليجية وعربية. وكانت الندوة قد ناقشت في يومها األول محور 
وأوراق  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  حول  عمل 
دون  حتول  التي  والعقبات  باالتفاقية  املعنية  واللجنة  الصدد  بهذا  عمل 
تفعيل وتنفيذ االتفاقية. وتناول احملور الثاني اآلليات والتشريعات الوطنية 
وحقوق املرأة وأوراق عمل في هذا السياق تتعلق من بني مواضيع أخرى 
بنفاذ املعاهدات الدولية في التشريع القطري واملرأة بني القانون والعادات 
تنمية  أخرى حول  ورقة  إلى  باإلضافة  العشائرية(  )األعراف  والتقإلىد 
)دور  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  كل  على  القضاء  اتفاقية  بأهمية  الوعي 

وسائل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني(.
أما في اليوم الثاني واألخير فتّمت مناقشة احملور الثالث حول “الشريعة 
اإلسالمية وحقوق املرأة”. وفي هذا السياق ناقش املشاركون 3 أوراق عمل، 
األولى بعنوان “حقوق املرأة بني املواثيق الدولية واصالة التشريع اإلسالمي 
“، والثانية حول متكني املرأة في الشريعة اإلسالمية )احلقوق االقتصادية 
واالجتماعية( والثالثة حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة في 

الشريعة اإلسالمية )احلقوق املدنية والسياسية(.
العطية: التمييز ضّد المرأة أحد المعوقات أمام التنمية البشرية  

هذا وقد دعت سعادة السيدة مرمي العطية األمني العام للجنة الوطنية 
حلقوق اإلنسان إلى تأسيس ثقافة جديدة، ال يكون وجود املرأة فيها شكلياً 
وحضورها دعائياً؛ وأن يتم تأسيس هذا الدور على قاعدة أن مساهمة املرأة 

في معركة البناء الفكري واحلضاري دوراً محورياً، كما ينبغي على املرأة 
مباشرة هذا الدور دون انتظار اآلخرين لالعتراف بدورها األساسي

إنَّ أهم ما  الندوة:  أعمال هذه  بها  افتتحت  العطية في كلمة  وقالت 
الوجود  ذلك  هو  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  مع  ويتنافي  املرأة،  يواجه 
الشكلي و احلضور الدعائي الذي تسبب رغم اجلهود املبذولة على املستوى 
الدولي واإلقليمي واحمللي في أن يجعل املرأة  في عالم إلىوم عموما وفي 
العالم العربي بوجه خاص  تواجه الكثير من التحديات واملعوقات فال زال 
التمييز املجتمعي والقانوني بني الرجل واملرأة يقف حجر عثرة في طريق 
السماوية  الشرائع واألديان  التي أقرتها  املرأة على كافة حقوقها  حصول 

واملواثيق الدولية.
ونوهت سعادة األمني العام للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إلى أنَّ ديننا 
احلنيف قد حفظ للمرأة كرامتها وصان إنسانيتها ومّن عليها مبسؤوليات 
كثيرة يأتي في مقدمتها رعاية أسرتها لذلك حتتاج املرأة إلى املزيد من 
تأسيًسا على  كاملة  للحصول على حقوقها  واالجتماعي  القانوني  الدعم 
املرأة  مساواة  من  الدولية  واملواثيق  الغراء  اإلسالمية  الشريعة  كرسته  ما 
بالرجل، كما قرر اإلسالم أن النساء مياثلن الرجال في القدر واملكانة وال 
ينقص منهن أبًدا كونهن نساء وهذا ما أكده رسولنا الكرمي سيدنا محمد  

صلى اهلل عليه وسلم بأن “ النساء شقائق الرجال”. 
واختتمت سعادتها كلمتها بالتأكيد علي ثقتها في أن فعإلىات الدورة 
سيكون لها بالغ األثر في تلبية تطلعات منظميها اللجنة الوطنية حلقوق 

اإلنسان و املجلس األعلى لشؤون األسرة. 
الشريعة  كلية  عميد  املناعي  عائشه  الدكتورة  قالت  جهتها  من 
والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر في كلمة خالل االفتتاح إنَّ الشريعة 
بعض  محملة  املرأة،  على  الواقع  الظلم  صنوف  من  بريئة  اإلسالمية 
وانتهاك  املرأة  على  الواقع  الظلم  مسؤولية  السلبية  االجتماعية  التقإلىد 
في  وظلمهن  واستعبادهن،  بل  بزوجاتهم،  الرجال  وحتكم  حقوقها، 
الطالق وتعدد الزوجات، وفي احلضانة والنفقة، فضالً عن متييز الرجل 
عن املرأة في دوائر العمل واستحقاقاتها املإلىة، فضالً عن عدم متكني 
الشريعة  أنَّ  املناعي:  عائشه  الدكتورة  وأكدت  سياسًيا.  لها  الدول  بعض 
أنها جاءت  -صلى اهلل عليه وسلم-  النبي  اإلسالمية في نصوصها وسنة 
تكرم املرأة برؤية إلهية راعت العدالة واملساواة العادله، الفتة إلى أنَّ بعض 
ما جاء ببنود االتفاقية باإلشارة إلى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد 
املرأة أو مايسمى “سيداو” كان فيها ما يخالف الشرع مخالفة ظاهرة أو 
باطنة، حيث حتفظت الدول العربية واإلسالمية على تلك البنود، حيث 
تقوم األمم املتحدة اآلن بشتى الطرق ومبحاوالت مستميتة للضغط على 

الدول العربية إلعادة النظر في حتفظاتها.

في ختام ندوة »القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة«

قطر تتبنى العمل على وثيقة عربية 
إسـالمية مستمدة من مصادر الشريعة ت
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الدوحة- الصحيفة
اإلنسان ندوة مصاحبة ملؤمتر  الوطنية حلقوق  اللجنة  نظمت 

األمم املتحدة الثامن للتغير املناخي حتت عنوان 
د.  االفتتاح  كلمة  فيها  القى  البيئة”  في  “احلق 
قدم  بينما  اللجنة،  رئيس  نائب  عبيدان  يوسف 
خالل الندوة د. جاسر عودة من مركز التشريع 
االسالمي وعلم األخالق محاضرة حول “حقوق 
اإلنسان والبيئة واألخالق اإلسالمية: نهج علمٍي”، 
اخلبير  الدرديرى  مؤمن  املستشار  قدم  كما  
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  باللجنة  القانوني 
محاضرة حول “حث املجتمع املدني على مراقبة 
الدول املصدقة على اتفاقية األمم املتحدة بشأن 

تغير املناخي وبروتوكول كيوتو فيما  قدم  الدكتور محمد سيف 
الكواري وكيل وزارة البيئة محاضرة  

وقال د. يوسف عبيدان أن من أهم دالئل احملافظة على األمانة 
التي استخلفنا اهلل فيها هو احلرص على وجود اإلنسان في بيئة 
صاحلة آمنة ونقية” وشدد على أن احلق في البيئة هو الركيزة 
عبارة  أن  إلى  عبيدان  الدكتور  ولفت  احلياة.  للحق في  األساسية 
احلق في احلياة تعني أن ال يقتل اإلنسان بيد أخيه اإلنسان األمر 

الذي يجعل التمادي في إفساد البيئة الصاحلة هو أمر أشبه »باإلبادة 
العاملي حلقوق اإلنسان الصادر  اجلماعية« مشيرا إلى أن اإلعالن 
عن األمم املتحدة نص في الفقرة الثالثة منه 
على أن احلق في احلياة يعني أن لكل فرد احلق 
في احلياة واحلرية وسالمة شخصه. وقال إن 
ذلك ال يتحقق ما لم تتوفر ضروريات العيش 
الصاحلة  فالبيئة  األرض  هذه  على  اآلدمي 
احلية  الكائنات  وكافة  لإلنسان  احلياة  مجال 
وقد خلق اهلل البيئة متكاملة العناصر متوازنة 
املقادير صاحلة للحياة من هواء نقي وحرارة 
إلى أن عقد هذا  متناسبة ومياه طاهرة. ونبه 
والهواء  املاء  تلوث  حينما  انفرط  قد  التوازن 
للخطر  فيها  احلياة  وتعرضت  األرض  حرارة  وارتفعت  والتربة 
بسبب التلوث ونتجت عن ذلك أمراض مختلفة وتدهورت الصحة 
واختفت أعداد كبيرة من احليوانات والنباتات وازدادت املساحات 
اجلافة واملتصحرة. وأشار إلى ما تؤكد عليه الشريعة اإلسالمية من 
حق اإلنسان في البيئة النظيفة من خالل استخالف اهلل لإلنسان 
في األرض فضال عن تأكيد األسرة الدولية وإجماعها على ضرورة 

حق اإلنسان في بيئة آمنة وذلك حينما استفحل اخلطر.

خالل ندوة »الحق في البيئة« المصاحبة لمؤتمر التغيير المناخي

عبيدان: األسرة الدولية أجمعت على 
ضرورة حق اإلنسان في بيئة آمنة

الدوحة- الصحيفة:
احـــتـــفـــلـــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة حلــقــوق 
ـــلـــدولـــة  ــــيــــوم الـــــريـــــاضـــــي ل ــــال اإلنــــــســــــان ب
بـــحـــضـــور  زون,  أســــــبــــــايــــــر  بــــحــــديــــقــــة 
كـــبـــيـــر مــــن مـــوظـــفـــي الـــلـــجـــنـــة وأســــرهــــم 
 وعـــــدد كــبــيــر مـــن املـــواطـــنـــني واملــقــيــمــني.
بن  الدكتور علي  نفسه دشن  الوقت  وفي 
صميخ املري رئيس اللجنة فعاليات اليوم 
الــريــاضــي بــريــاضــة املــشــي عــلــى مضمار 
العديد  الفعاليات  وتضمنت  زون.  أسباير 
البدنية  بــالــريــاضــة  املتعلقة  األنــشــطــة  مــن 
مباريات  في  د.املـــري  وشــارك  والذهنية، 
بينما  اللجنة,  موظفي  مــع  الــطــائــرة  كــرة 
اجلاليات من مجموعة  تشكيل فريق  مت 
اللجنة الوطنية  من املقيمني ملالقاة فريق 
فــي مــبــاراة كــرة الــقــدم الـــذي قـــاده خالل 
مباراة قوية د.املري. فيما حضرت السيدة 
العام  األمــني  العطية  عــبــداهلل  بنت  مــرمي 
للجنة وأسرتها الكرمية الفعاليات املختلفة 

املخصصة للنساء.

وفـــي الــســيــاق قــامــت الــوحــدة الصحية 
في  للمشاركني  والضغط  السكر  بفحص 
فعاليات اللجنة الوطنية الذين بلغ عددهم 
مستشفى  مــن  املــوفــدة  املــمــرضــة  بحسب 
الفترة  فــي  أكــثــر مــن 250 مــشــاركــاً  حمد 
فيما  الــلــجــنــة،  مــوظــفــي  دون  الــصــبــاحــيــة 
قــدمــت اخــتــصــاصــيــة األغـــذيـــة مــحــاضــرة 
من  كبيرة  ملجموعة  الغذائية  الثقافة  عن 

احلضور.
يعد هذا  املــري:  د.  قــال  املناسبة  وبهذه 
للقرار  ونتاجاً  مسبوقة  غير  بـــادرة  الــيــوم 
املــوفــق والــصــائــب لسمو الــشــيــخ متــيــم بن 
حمد آل ثاني ولي العهد األمني, جلعل يوم 
الثالثاء في األسبوع الثاني من فبراير في 
الدولة، حتقيقاً  رياضياً في  كل عام يوماً 

ملبدأ العقل السليم في اجلسم السليم. 

اللجنة تشارك بنشاطات اليوم الرياضي للدولة
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الدوحة- الصحيفة
اللجنة  نظمتها  التي  اإلقليمية  العمل  ورشة  دعت 
السامية  املفوضية  بالتعاون مع  اإلنسان  الوطنية حلقوق 
الطفل  »حماية  حول  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم 
الالجئ« الدول العربية  الى االنضمام إلى اتفاقية األمم 
اخلاصني   1967 عام  وبروتوكول   1951 لعام  املتحدة 
على  أعمالها  ختام  في  أكدت  كما  الالجئني،  بأوضاع 
مع  التعامل  كيفية  تنظم  التي  التشريعات  سن  ضرورة 
املرأة  املعاق،  )الطفل،  املهمشة  الفئات  الالجئني وخاصة 

واملسن(.
إعداد  على  العربي  اخلليج  دول  الورشة  حثت  كما 
الالجئني  بحقوق  والتثقيف  للتوعية  استراتيجية 
إلى  احملددة  اإلمكانات  الستغالل  بينها  فيما  والتنسيق 
احلد األقصى وجتنب االزدواجية، وتعميق سبل التعاون 
والقطاع  حكومية  وغير  احلكومية  املستويات  كافة  بني 
اخلاص بشأن وضع رؤية مشتركة لدعم الدور اإلنساني 
في مجال حماية الالجئني وتقدمي الدعم املادي الالزم، 
العمل  وتخليد  لترويج  اإلعالم  دور  أهمية  أكدت  كما 
اإلنساني بهدف تقدير القائمني على هذا العمل وتشجيع 

اآلخرين على املشاركة في العمل اإلنساني.
التدريب  برامج  التوسع في  الورشة بضرورة  وأوصت 
اخليرية  اجلمعيات  في  العاملني  تستهدف  التي 
في  جهودهم  من  لالستفادة  املدني  املجتمع  ومنظمات 
املفوضية  بني  عمل  ُخطة  ورسم  الالجئني،  مع  التعامل 
اخلبرات،  وتبادل  وتعزيز  التدريب  بغرض  وشركائها 
مع  بالتعاون  لالجئني  تهيئة  برنامج  إعداد  على  والعمل 
لتوفير  اللجوء وذلك  املدني في دولة  املجتمع  مؤسسات 
نوع من احلماية املكتسبة مع التركيز على إيجاد البدائل 

لألسرة.

وكانت أعمال اليوم اخلتامي للورشة قد ناقشت ورقة 
قدمتها السيدة نسرين ربيعان مسؤولة احلماية الدولية 
مع  التعامل  »آليات  حول  بأبوظبي  املفوضية  مبكتب 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال  اخلاصة:  احلاالت 

وضحايا احلروب وضحايا االجتار بالبشر«.
للتعامل  السامية  املفوضية  جتارب  عرضت  كما 
قّدم  حيث  واحلضر،  املخيمات  في  الالجئ  الطفل  مع 
مبكتب  الدولية  احلماية  مسؤول  الشاذلي  هيثم  السيد 
حول  آنية  عملية  جتارب  بالرياض  اإلقليمي  املفوضية 
فيما   ، املنطقة«  في  السوريني  »الالجئني  مع  التعامل 
بالرياض  املفوضية  ملكتب  اإلقليمي  املمثل  نائب  قدم 
بني  التنسيق  آلية  حول  عمل  ورقة  عثمان  نبيل  السيد 

اإلقليميني. وشركائها  املفوضية 
مها  قدَّ عروًضا  للورشة  األخيرة  اجللسة  شهدت  كما 
حيث  اخلليج،  منطقة  في  التنفيذيون  املفوضية  شركاء 
امللكية  املؤسسة  لتجربة  الورشة  في  املشاركون  استمع 
األحمر  الهالل  وجتربة  البحرين«  »مملكة  اخليرية 
في  مت  كما  اخليرية  قطر  جمعية  وجتربة  الكويتي 

ختام الورشة توزيع الشهادات على املشاركني.
مرمي  السيدة  سعادة  دعت  أيضاً  الصدد  هذا  وفي 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجنة  العام  األمني  العطية 
اإلنسان،  ثقافة حقوق  إلرساء  إلى تسريع اخلطى عربياً 
العملي لتصبح  الواقع  إلى  النظري  وإخراجها من اإلطار 
في  االجتماعية  واحلركة  اليومي  السلوك  من  جزءاً 
العالم  انتهاكات حلقوق اإلنسان في  ظل ما يحدث من 
لفعاليات  االفتتاحية  كلمتها  في  ذلك  جاء  العربي، 
»حماية  اإلقليمية  العمل  ورشة  أعمال  من  األول  اليوم 
ممثلي  من  عدد  مبشاركة  أقيمت  التي  الالجئ«  الطفل 
على  الصلة  وذات  بالطفل،  املعنية  احلقوقية  املنظمات 

في ختام أعمال ورشة العمل اإلقليمية حول »حماية الطفل الالجئ«

ضرورة سن التشريعات التي تنظم 
كيفية التعامل مع الالجئين ت
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حلقوق  الوطنية  اللجنة  تنظيم  ومن  اخلليجي،  املستوى 
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  مع  بالتعاون  اإلنسان 
من  جملة  الورشة   خالل  وقدمت  الالجئني،  لشؤون 
أوراق تتعلق بحقوق الالجئني بشكل عام وحقوق الطفل 
القانوني  اإلطار  عن  ورقة  خاص  وبشكل  الالجئ، 
واملواثيق  اإلنسان  حقوق  منظور  من  الطفل  حلقوق 
حلقوق  الوطنية  اللجنة  تقدمها  الصلة  ذات  الدولية 
الالجئ،  الطفل  مع  التعامل  آليات  عن  وورقة  اإلنسان، 
االحتياجات  ذوي  األطفال  قضية  الورشة  ناقشت  كما 
بالبشر،  اإلجتار  ضحايا  احلروب،  ضحايا  اخلاصة، 
جتارب  استعراض  للورشة  اخلتامية  اجللسة  وشهدت 
اخلليج،  منطقة  في  التنفيذيني  املفوضية  لشركاء  رائدة 
وجتربة  »األجفند«  السعودية  العربية  اململكة  وجتربة 
وجتربة  الكويتي،  األحمر  الهالل  قدمها  الكويت  دولة 
حقوق  إدارة  قدمتها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

اإلنسان بوزارة الداخلية بدولة األمارات.
ألقاها  التي  بكلمتها  العطية  السيدة  سعادة  وأضافت 
الشؤون  إدارة  مدير  احلويل  جابر  السيد  عنها  باإلنابة 
»إَنّ  قائلة:  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  باللجنة  القانونية 
اإلنسان،  أهم محاور حقوق   الطفل من  حماية حقوق 
ويعنى هذا احملور بأهم الشرائح املجتمعية على اإلطالق، 
ما  ظل  في  خاصة  الالجئ،  الطفل  حقوق  محور  وهو 
وحروب  شعبية  ثورات  من  العربية  املنطقة  تشهده 
الفلسطينية،  للدولة  التاريخي  االحتالل  فيها  مبا  أهلية 
من  مؤلفة  آالفاً  واحلروب  الثورات  هذه  خلفت  حيث 
االحصاءات  بحسب  األطفال  من  وأكثرهم  الضحايا 

الرسمية لعدد من اجلهات االعتبارية«. 
قرابة  هنالك  أَنّ  كلمتها  في  العطية  واستطردت 
الـ400 ألف الجئ سوري يواجهون خطراً كبيراً من حيث 
اخلطر  هذا  ويزداد  والتعليمية،  الصحية،  األوضاع  اسوأ 
دولية  ملنظمات  استنادا  القارص،  البرد  بسبب  ويتعاظم 
في تقاريرها أن الكثير من العائالت تعيش دون مأوى 
واملرضى  األطفال  وأن  البرد،  تقيهم  مالبس  أو  مناسب 
حيث  القاسية،  الشتاء  ظروف  يتحملون  ال  قد  والعجزة 
تشير األمم  املتحدة أن هذا العدد سيرتفع من 400ألف 
ظل  في  2012م  عام  نهاية  بحلول  أسرة  ألف   700 إلى 

استمرار أعمال العنف في مناطق عدة من سوريا.
اإلقليمي  املمثل  نائب  عثمان  نبيل  أوضح  جانبه  من   
باملكتب اإلقليمي للمفوضية بالرياض أن الورشة تهدف 
في  والنازحني  الالجئني  حقوق  على  الضوء  تسليط  إلى 
بوجه  األطفال  عام، وحقوق  بوجه  العالم  بقاع  مختلف 
لالجئني  املتحدة  األمم  اتفاقية  ضمن  وذلك  خاص، 
لعام 1951،  ولفت نبيل عثمان إلى أَنّ الورشة ستناقش 
خاص،  بشكل  الالجئ  الطفل  وحقوق  الالجئني  شؤون 
من  الطفل  حلقوق  القانونية  األطر  مناقشة  عن  فضال 
الصلة،  ذات  الدولية  واملواثيق  اإلنسان،  حقوق  منظور 
وآليات التعامل مع الطفل الالجئ، باإلضافة إلى اآلليات 
استعراض  سيتم   كما   ، الطفل  حقوق  لتأمني  الوطنية 

الطفل. التعاطي مع حماية  القطرية في  التجربة 

حيث  كالجئ،  حمايته  في  املنظمات  دور  وعن 
مستشار  اهلل  جاد   رانيا  القانونية  املستشارة  تطرقت 
»التفاقية  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  باللجنة  قانوني 
االتفاقية  مضمون  عن  متحدثة  الطفل«  حقوق 

الرئيسية. ومبادئها 
باملؤسسة  احلر  نور  القانونية  املستشارة  وتناولت 
القطرية حلماية الطفل واملرأة »اآلليات الوطنية لتأمني 
اهتماما  تولي  قطر  دولة  أَنّ  موضحة  الطفل«،  حقوق 
تسعى  حيث  املختلفة  وقضاياهم  باألطفال  كبيرا 
املجتمع  من  الشريحة  لهذه  اخلدمات  أفضل  لتأمني 
جتلى  وقد  املستقبل،  قادة  هم  اليوم  أطفال  باعتبار 
ذلك في سن القوانني والتشريعات التي تضفي احلماية 
في  الفضلى  الطفل  مصلحة  معيار  راعت  والتي  للطفل 
جديدة  سياسات  بوضع  الدولة  قامت  كما  أحكامها، 
بإنشاء  وذلك  الطفل،  حقوق  وتعزيز  حماية  تستهدف 
متكاملة  ورعاية  بحماية  للقيام  تضطلع  متميزة  آليات 

وقضاياه. للطفل 
احلماية  مسؤول  الشاذلي  هيثم  السيد  وتناول 
»حقوق  بالرياض  للمفوضية  اإلقليمي  باملكتب  الدولية 
التي  األرقام  أَنّ  إلى  مشيراً  الطفل«،  وحقوق  الالجئني 
تعتبر  الالجئني   سيما  األطفال  استغالل  حجم  تكشف 
أَنّ  اليونيسيف  إحصائيات  تنشر  حيث  خطيرة،  أرقاماً 
يشكل مجموع طفل من بني 6 أطفال ما بني 5 سنوات-

14سنه نسبة 16% من عمالة األطفال في الدول النامية 
النسبة  فتزداد  منوا  األقل  الدول  في  النسبة  وتزداد   ،
فتاة  أَنّ  تكشف  اإلحصائيات  أن  كما   ،  %30 إلى  لتصل 
ال18  سن  قبل  عليها  االعتداء  يتم  فتيات  أربع  بني  من 
سنة، وفتى من بني 6 فتيان يتعرضون لالعتداء جنسيا 
ال18  سن  دون  طفل   300.000 أن   كما  سنة،   18 قبل 
 30 من  أكثر  في  املسلحة  الصراعات  في  يقاتلون  سنه 
بلداً استنادا لتقرير عاملي حول الطفل املجند عام 2011.
نطاق  في  تأتي  الورشة  هذه  أَنّ  إلى  اإلشارة  وجتدر 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  بني  املشترك  العمل 
الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضية 
في  الطرفني  بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  خالل  من 
من  امياناً  االتفاقية  هذه  وجاءت  اجلاري،  للعام  يناير 
اإلنسان،  حقوق  وحماية  وتعزيز  نشر  بأهمية  الطرفني 
عام،  بوجه  االنسان  حقوق  ومفاهيم  ملبادئ  وترسيخا 
وحقوق الالجئني بوجه خاص، وتفعيال  للجهود الرامية 

اإلنسان. املعنية بحقوق  الدولية  املواثيق  الى تنفيذ 
ضرورة سن التشريعات التي تنظم كيفية التعامل مع 

الالجئني 
التي  اإلقليمية  العمل  ورشة  دعت  أعمالها  ختام  وفي 
العربية  الدول  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  نظمتها 
 1951 لعام  املتحدة  األمم  اتفاقية  إلى  االنضمام  إلى 
الالجئني، كما  وبروتوكول عام 1967 اخلاصني بأوضاع 
كيفية  تنظم  التي  التشريعات  سن  ضرورة  على  أكدت 
)الطفل،  املهمشة  الفئات  وخاصة  الالجئني  مع  التعامل 

املعاق، املرأة واملسن(.
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الدوحة-الصحيفة
عبداهلل  بنت  مرمي  السيدة  قالت 
الوطنية  للجنة  العام  األمني  العطية 
ختام  حضرت  التي  اإلنسان  حلقوق 
وتدريب  إلعداد  التدريبية  الدورة 
إن  اإلنسان  حقوق  مجال  في  املدربني 
في  هامة  خطوة  يعتبر  البرنامج  هذا 
أسس  على  البشرية  الكوادر  تنمية  طريق 
الوطنية  اللجنة  إن  وأضافت:  علمية، 
هو  املؤهل  الكادر  تعتبر  اإلنسان  حلقوق 
اإلنسانية  رسالتها  لتوصيل  الفاعلة  األداة 
عملية  بأساليب  املجتمع  في  ونشرها 

عالية التأثير.
املشترك  بالعمل  سعادتها  ورحبت 
حلقوق  واملعلومات  التأهيل  مركز  مع 
البرنامج  هذا  أن  إلى  وأشارت  اإلنسان، 
مع  للتعاون  أوسع  آفاقا  سيفتح  التدريبي 
والدولي  اإلقليمي  الدور  إطار  في  املركز 

للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.
بدورها أكدت الشيخة جوهرة محمد 
والتثقيف  البرامج  إدارة  مدير  ثاني  آل 
بالوكالة باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
البرنامج  من  األولى  املرحلة  اختتام  أن 
املشترك  العمل  منظومة  في  التدريبي 
املعلومات  مركز  مع  يجمعنا  الذي 
خطوة  يعتبر  اإلنسان  حلقوق  والتأهيل 
مهاراتنا  تنمية  طريق  في  األمام  إلى 
املهنية التي نرجو أن تكون البذرة الطيبة 
في  اإلنسان  ثقافة حقوق  وترسيخ  لنشر 

مجتمعاتنا. 

أذكر  أن  اجلانب  هذا  في  أريد  وقالت: 
سياق  في  ضمنا  يأتي  البرنامج  هذا  أن 
الذي  األمر  وهو  اإلنسان،  في  االستثمار 
استراتيجيتها 2030  تتبناه دولة قطر في 
بنت  الشيخة موزا  السمو  وترعاه صاحبة 
ناصر التي ظلت تولي اهتماما كبيرا لهذا 
الشأن، وكلنا يعلم أن االستثمار في اإلنسان 
ال بد له من بنية حتتية تستند على املنهج 
العلمي في شتى املجاالت، حيث إن العالم 
البرامج  على  يعتمد  يعد  لم  اليوم  املتقدم 
خططه  وينفذ  ميضي  وإمنا  املرجتلة، 
مدروسة  الستراتيجيات  وفقا  وبرامجه 
عبر موارد بشرية مؤهلة، لذلك كان من 
من  عام  التزام  هناك  يكون  أن  الواجب 
وهذا  األفراد،  بتطوير  املستويات  أعلى 
األمر يشتمل على أكثر من توقيع رمزي أو 
بيان للنية، بل يتعني أن يكون االلتزام جزءا 

وينبغي  املتخصصة،  اإلدارات  مبادئ  من 
االستراتيجية  اخلطة  في  االلتزام  كتابة 
يعزز  وأن  املعنية،  املؤسسة  تعتمدها  التي 
والدعم  للتشجيع  املنتظمة  باالجتماعات 

والتوكيد. 
الدورة  أن  جوهرة  الشيخة  واعتبرت 
متثلت فيها أفكار وجتارب ثمينة للغاية، 
ميكنها أن تثري حياتنا املهنية وقد متثل 
نقطة حتول في الطريقة التي نفكر بها، 
والوسيلة التي نطبق بها تلك األفكار، وأن 
ال  التدريب  بأن  تامة  دراية  على  نكون 
الدورة، وإمنا  يتوقف عندما تنتهي هذه 
يجب علينا كمدربني محترفني أن نركز 
قاعة  خارج  التعلم  عملية  مواصلة  على 
من  عمليا.  تعلمناه  ما  وتطبيق  التدريب 
األصبحي  سعيد  عزالدين  قال  جانبه 
رئيس مركز املعلومات والتأهيل حلقوق 
ليجسد  يأتي  البرنامج  هذا  إن  اإلنسان 
حلقوق  الوطنية  للجنة  اإلقليمي  الدور 
أوسع  آفاق  وفتح  قطر  بدولة  اإلنسان 
املنطقة  في  املدني  املجتمع  مع  للتعاون 
والشراكة  التعاون  خالل  من  العربية 
حلقوق  واملعلومات  التأهيل  مركز  مع 
اإلنسان.وقال: »يعد هذا البرنامج خطوة 
اإلنسان  حقوق  مسيرة  لتعزيز  متقدمة 
في  متميزين  مدربني  إيجاد  خالل  من 
أن  في  كثيرا  عليهم  ويعول  املجال  هذا 
الهام  يقدموا خبراتهم ويقوموا بدورهم 

في نشر الوعي مببادئ حقوق اإلنسان«.

في ختام دورة إعداد المدربين في حقوق اإلنسان.. العطية:

الكادر المؤهل أداة فاعلة لتوصيل 
رسالة حقوق اإلنسان ت
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الدوحة- الصحيفة
اختتمت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان برنامج بناء القدرات 
العّمال  وحقوق  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  لتأييد  اإلقليمية 
املهاجرين في الشرق األوسط وقارة آسيا والذي نظمته بالتعاون 
مع قطاع التدريب الدبلوماسي )DTP( ومنتدى املهاجرين في 
قارة آسيا )MFA( واحمليط الهادي ومنتدى املؤسسات الوطنية 

.)APF( حلقوق اإلنسان
وقد قالت سعادة السيدة مرمي بنت عبد اهلل العطية األمني 
افتتحت  التي  الكلمة  في  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجنة  العام 
بها البرنامج إن موضوع التدريب للعمال املهاجرين يدخل في 
صميم عمل اللجنة اليومي، مشيرة إلى أن دولة قطر من الدول 

املستقبلة للعمالة اآلسيوية.
ممن  البالد  في  املقيمني  نسبة  بأن  السياق  هذا  في  ونوهت 
العدد  مجموع  من   75.9 تبلغ  آسيوية  لدول  جنسيات  يحملون 
هذا  في  مؤكدة   ،2010 عام  إلحصاءات  وفقا  للمقيمني  الكلى 
انتقاء  البرنامج  انتقاء دولة قطر الستضافة هذا  أن  اخلصوص 

ناجح وموفق، وسيكون مفيداً بشكل عملي للبرنامج.
وأوضحت السيدة مرمي العطية أن عالقة التعاون التي باتت 
املجتمع  مبؤسسات  االنسان  حلقوق  الوطنية  املؤسسات  جتمع 
املعلومات  وتبادل  القدرات  بناء  مجال  في  وبخاصة  املدني، 
وتنسيق البرامج، تؤكد على أن اجلميع  يواجه حتديات مشتركة 

في ميدان تعزيز احترام حقوق اإلنسان.
اإلنسان  الوطنية حلقوق  للجنة  العام  األمني  وشددت سعادة 
األساسية  الركيزة  هى  االجتماعية  العدالة  أن  على  كلمتها  في 
في عالقة العمل وفقا ملا نصت عليه املواثيق الدولية والدساتير 
ضروري  شرط  احمللية  التشريعات  تطوير  فيما  الوطنية، 
نوهت  أنها  الشامل.غير  مبفهومها  االجتماعية  العدالة  لتحقيق 
بأن جناح تلك اجلهود مرتبط بتنفيذ مشاريع وبرامج تدريب 
املؤهلة  الكوادر  وإعداد  القدرات  لبناء  علمية  أسس  على  قائمة 
اإلصالحات  إلجراء  املرئيات  واقتراح  املجتمع  بتوعية  للقيام 
ال  الكوادر  تلك  بدون  انه  على  واإلجرائية،  مشددة  التشريعية 

ميكن حتقيق تقدم ملموس.
وأكدت أن توعية وتثقيف املجتمعات مببادئ حقوق اإلنسان 
“أمر حاسم”، مبينة أن حقوق العمال جزء ال ينفصل عن وضع 
عام تنتهك فيه حقوق النساء واألطفال وذوي اإلعاقة واملسنني 

في كل أنحاء العالم، مضيفة: فقد علمتنا التجربة اإلنسانية أن 
هذه احلقوق كانت دائما أصيلة ومترابطة، ال ميكن جتزئتها.

من جانبه نوه السيد باتريك إيرلي املدير التنفيذي لبرنامج 
الدبلوماسي استضافة دولة قطر ألعمال هذا  التدريب  منتدى 
تبادر  التي  األولى  املرة  هي  هذه  أن  مبيناً  التدريبي،  البرنامج 
عن  وعبر  البرنامج،  هذا   مثل  باستضافة  خليجية  دولة  فيها 

أمله فى ان يخرج البرنامج بالتوصيات والنتائج املتوخاة منه.
منتدى  ان  الى  االفتتاح  خالل  القاها  كلمة  فى  إيرلي  وأشار 
ذلك  ومن   ،1990 عام  منذ  عمله  بدأ  الدبلوماسي  التدريب 
كبير  عدد  بحضور  دول   10 قرابة  البرنامج  استضاف  احلني 
املماثلة  التغيرات  أن   إلى  االنسان. ولفت  من مناصري حقوق 
التي يشهدها العالم، تشكل حتديا صارخا في مواجهة العمالة 
يعد  أنه قد  إال  إيجابيا،  والتقدم  التطور  كان  “ فمهما  املهاجرة 
األمر  الناس،  من  الكثير  تُّهمش  باتت  العوملة  وان  سيما  عائقا 
الذي يتطلب تطويرالبرامج وبناء القدرات استجابة للحاجة التي 
أظفار  الدكتور  قال  نفسه،  املوضوع  العمل. حول  يتطلبها سوق 
خان املختص في الهجرة مبنظمة العمل الدولية- مكتب بيروت 
أن استضافة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
تأتي  أيام  خمسة  مدار  على  التدريبي  البرنامج  هذا  العمال 
استمراراً ملبادراتها السابقة فيما يتعلق ببحث قضية شائكة مثل: 
قضية العمال والعمالة املهاجرة، مبينا أَن دول اخلليج من أكثر 
الدول استقطابا للعمالة األسيوية، متطلعا أن تكون هذه الدورة 

خطوة نحو تطوير قوانني مجتمع خاٍل من االنتهاكات
القانونية  الشئون  إدارة  مدير  احلويل  جابر  السيد  وكان 
في  ألقاها  كلمة  في  أكد  قد  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  باللجنة 
التعاون مع  ختام الدورة أن اللجنة تبدى استعدادها ملّد جسور 
كّل اجلهات املشاركة في برنامج بناء القدرات للنهوض بعملية 
جعل  شأنه  من  ما  وكّل  اإلنسان  حقوق  ثقافة  وتعزيز  ترسيخ 
مجتمعات  في  للتعامل  األساسية  القاعدة  هي  الثقافة  هذه 
الشرق األوسط وقارة آسيا على وجه اخلصوص. ولفت احلويل 
الدولة من أجل  اللجنة من مؤّسسات  التعاون الذي جتده  إلى 
الوقت  في  مشيراً  االنتهاكات  من  خاٍل  مجتمع  إلى  الوصول 
نفسه إلى خصوصية بيئة العمل في دولة قطر التي تعتبر من 
كبريات الدول التي تستقبل العمالة الوافدة في الشرق األوسط 

وقارة آسيا .

استضافت قطر فعالياته ألول مرة في الخليج العربي

اختتام برنامج بناء القدرات اإلقلـيمية للدفاع عن حقوق العمال
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قالت »اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان« أن أعداد كبيرة 
من القوات األمنية بالزي الرسمي واملدني والقوات املساعدة 
بصدور  بعد  العيون  مدينة  أحياء  بأغلب  انتشرت  واجليش 
السابع  يوم  إزيك«،  »إكدمي  أحداث  معتقلي  ضد  األحكام 

عشر من شهر فبراير املاضي. 
منه،  نسخة  كوم”  “لكم.  موقع  وصل  الذي  البيان  وزاد 
من  كبيرة  بأعداد  محاصرتها  متت  املعتقلني  منازل  أن 
القوات األمنية التي قامت بالهجوم على بعض هذه املنازل 
باحلجارة، واالعتداء على قاطنيها وتكسير األبواب والنوافذ 
توقيف مواطنني من  البيان  الكهرباء. كما سجل  وعدادات 

طرف رجال األمن في أحياء متعددة من املدينة. 
من جهة أخرى ندد بيان اجلمعية بـ”احلمالت اإلعالمية” 
التي وصفتها بـ”الشوفينية والعنصرية املقيتة التي استهدفت 
املواطنني الصحراوين منذ تفكيك املخيم”. وفي أول تعليق 
العسكرية  احملكمة  عن  الصادرة  األحكام  على  للجمعية 

بالرباط ضد معتقلي أحداث “اكدمي ايزيك” وصغتها بأنها 
تهدف  وزجرية  انتقامية  طبيعة  و”ذات  قاسية”  “أحكام 
إلى التأثير على املواقف السياسية للمعتقلني من النزاع في 
الصحراء والتي ال تتماشى واملوقف الرسمي للدولة املغربية 
نشطاء  املعتقلني  “أغلب  أن  إلى  مشيراً   ، النزاع”  ذات  من 
وتنظيم  تأطير  في  بعضهم  ساهم  وجمعويني  حقوقيني 
ويتبنى  ايزيك(  )اكدمي  مخيم  داخل  سلمية  احتجاجات 
املصير  تقرير  في  الصحراوي  الشعب  حق  موقف  بعضهم 

كما عبروا عن ذلك خالل محاكمتهم.
الصادرة في حق  األحكام  بإلغاء  اجلمعية  بيان  وطالب   
“الشكايات  تفعيل  إلى  املعتقلني وإطالق سراحهم. كما دعا 
حول  بالعيون  العامة  النيابة  بها  تتوصل  فتأت  ما  التي 
انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املواطنني من طرف 
القانون مبعاقبة منتهكي حقوق  وإعمال  العمومية  القوات 

اإلنسان”.

على خلفية محاكمة إكديم إزيك

الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان 
تنتقد حصار »العيون«

خالل استعراض تقريرها السنوي أمام مجلس حقوق اإلنسان

بيالي تؤكد ضرورة أن تكون حقوق اإلنسان
جوهر عمل األمم المتحدة

إن  بيالي  نافي  اإلنــســان  حلقوق  السامية  املفوضة  قالت 
الــتــحــديــات الــكــبــرى أمـــام الــعــالــم والــتــي تــتــراوح مــن الــصــراع 
ـــى األزمـــــة االقــتــصــاديــة تتطلب  إل املــســلــح 
اســـتـــجـــابـــة قــــويــــة مـــــن املــجــتــمــع 
الــدولــي.   ولــدى استعراضها 
لــتــقــريــرهــا الــســنــوي أمـــام 
مــجــلــس حـــقـــوق اإلنـــســـان 
بــيــالي:  قــالــت  فــي جنيف 
“يــجــب أن تــكــون حــقــوق 
ـــســـان جـــــزءاً مـــن تلك  اإلن
ينعكس  بشكل  االستجابة 
عــلــى قـــــــرارات الــهــيــئــات 
احلكومية الدولية وفي 

أنحاء عمل املنظمة. هذا هو الهدف اجلوهري لألمم املتحدة، 
وإن النقاشات اجلارية حول أجندة التنمية ملا بعد عام 2015 
توفر منتدى مهما لتحقيق التقدم”. وشجعت بيالي مجلس 
املناقشات حتى  بــدوره في هذه  القيام  على  اإلنسان  حقوق 
املنظمة في  أعــمــال  فــي قلب جــداول  اإلنــســان  توضع حقوق 

مجاالت السلم واألمن والتنمية والشئون اإلنسانية.
واســتــعــرضــت بــيــالي بــعــض أحـــداث الــعــام املــاضــي، ومنها 
األزمـــــات فــي ســوريــا وفــلــســطــني ومــالــي ومــنــطــقــة الــســاحــل 
مقتل  إلــى  أدت  والــتــي  الــدميــوقــراطــيــة  الكونغو  وجــمــهــوريــة 
اآلالف وتشريد الكثيرين وحدوث انتهاكات جسيمة حلقوق 
اإلنـــســـان. وأضــافــت قــائــلــة: “إن األوضــــاع فــي مــصــر وليبيا 
والــيــمــن دخــلــت مــراحــل جــديــدة معقدة وحساسة،  وتــونــس 
تذكـّرنا بأن التحوالت االجتماعية والسياسية الكبرى املفاجئة 
مبزيد  القيام  وبضرورة  أبدا  سهلة  ليست 
من العمل لضمان سيادة الدميوقراطية 

وحقوق اإلنسان.”
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وزير  شؤون حقوق اإلنسان البحريني:

البحرين تسير على خطى التجارب الحقوقية الناجحة
عبدالرحمن  علي  صالح  اإلنسان  حقوق  شؤون  وزير  اجتمع 
ملجلس  االعتيادية   )22( الدورة  إلى  البحرين  مملكة  وفد  رئيس 
حقوق االنسان في جنيف مع رئيس مجلس حقوق االنسان السفير 
حقوق  وزارة  عن  صادر  صحفي  بيان  وذكر  هينزل.   رمييجيوز 
االنسان ان الوزير أشاد خالل االجتماع مبستوى عالقات التواصل 
والتنسيق فيما بني الوزارة واملجلس، مؤكدا أن مملكة البحرين من 
أكثر الدول دعماً لآلليات األممية في مختلف املجاالت، وبخاصة 
في امليدان احلقوقي، مشيراً إلى ان مملكة البحرين تعتبر أول دولة 
للسجل  الشاملة  الدورية  للمراجعة  التي خضعت  العالم  دول  من 
احلقوقي في عام 2008، وأعطت أمنوذجاً ملختلف البلدان األعضاء 
التقرير  واستعراض  احلقوقي  الشأن  إدارة  أسلوب  في  باملجلس 
هينزل  رمييجيوز  السفير  هنأ  الوزير  أن  البيان  وقال  الوطني.  
اإلنسان  حقوق  ملجلس  اجلديدة  للدورة  رئيساً  انتخابه  مبناسبة 
األممي، مؤكداً أن هذا املوقع األممي الرفيع يعتبر حلقة االتصال 
الرئيسية بني مختلف اجلهات ذات العالقة بالشأن احلقوقي من 
أجل ترسيخ القيم احلقوقية النبيلة في البلدان, ومن أجل االسهام 

في تكريس الثقافة احلقوقية لتكون حاضرة بشكل دائم.
 وأكد الوزير أن مملكة البحرين تتمتع بسقف عاٍل من املمارسة 
مؤسسة  إنشاء  إلى  مشيراً  احملترف،  احلقوقي  والعمل  السياسية 
عن  تام  وإداري  مالي  باستقالل  تتمتع  االنسان  حلقوق  وطنية 
املؤسسات  إنشاء  في  املعروفة  باريس  مبادئ  مبوجب  احلكومة 
الوطنية احلقوقية، كما تعمل املنظمات احلقوقية غير احلكومية 

بشكل حر وشفاف وفقا للقوانني الوطنية, وتقوم بجهود دؤوبة في 
سبيل نشر ثقافة حقوق االنسان وسط املجتمع، كما تقوم املؤسسة 
بدورهم  الشورى  ومجلس  النواب  مبجلس  ممثلة  التشريعية 
أو  سن  خالل  من  التشريعية,  املنظومة  حتديث  في  التشريعي 
اعادة مراجعة التشريعات الوطنية لتنسجم مع االتفاقيات األممية 
واحلقوقي،  الدميقراطي  العمل  في  الراسخة  واملبادئ  احلقوقية 
كل مجلس،  اإلنسان في  إلى وجود جلنة خاصة حلقوق  إضافة 
حقوق  شؤون  في  للتنسيق  عليا  وطنية  جلنة  تشكيل  عن  فضال 
االنسان وتتألف عضويتها من مختلف اجلهات الرسمية ذات الصلة 

بحقوق االنسان.

»حقوق اإلنسان« في البرلمان العراقي 
تدرس تشريع قانون »حق البريء«

الشهرستاني  حسني  العراقي  الوزراء  رئيس  نائب  أعلن 
مطالب  مبتابعة  املعنية  الوزارية  السباعية  اللجنة  رئيس 
الذين أفرج عنهم منذ مطلع  املعتقلني  املتظاهرين أن عدد 
لرئيس  املناوئني  املتظاهرين  ملطالب  تلبية  احلالي  العام 

احلكومة بلغ أربعة آالف معتقل.
 160 سراح  إطالق  مراسم  خالل  الشهرستاني  وقال 
املفرج عنهم  إن “عدد  بغداد،  امرأة في   13 بينهم  معتقالً 
من دوائر اإلصالح التابعة لوزارة العدل بلغ ألفني، وهناك 
عدد مشابه أفرج عنهم من مواقف )مراكز توقيف( وزارة 
الداخلية«. واعتبرت اجلاف أن »ملف حقوق اإلنسان في 
وهو  بامتياز،  فيه  دخلت  السياسة  ألن  مقلق،  أمر  العراق 
ما جعل املواطن ضحية لذلك، حيث إن االتهام بات سهال 
التي  اإلنسانية هي  السياسية وليست  النظرة  إن  من حيث 
التي  »احلالة  أن  إلى  وأشارت  املوضوع«.  هذا  على  تطغى 
لكل  سافر  انتهاك  هي  إمنا  وغيرها  شمر  ناجح  ميثلها 
من  كل  وجه  في  الوقوف  وينبغي  والقوانني،  األعراف 

وكشفت  الطريقة«.  بهذه  اإلنسان  بحقوق  العبث  يحاول 
اجلاف عن »وصول مشروع قانون من رئاسة اجلمهورية 
ويتعلق  العدالة  ضحايا  قانون  يسمى  البرملان  إلى  مؤخراً 
سواء  وغيره  شمر  حالة  ضمن  تندرج  التي  احلاالت  بكل 
وسواها من  كيدية  تهم  أو  ناجتة عن خطأ قضائي  كانت 

املشابهة« احلاالت 
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َمتها دول الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخليج لالجئين السوريين..    أشاد بالجهود اإلنسانية التي َقدَّ

عثمان : مشروعات التمويل الصغـــــــــــــــــــــــــــيرة  وتوفير التعـليم أبرز تحدياتنـا
الخطيب أنور  الصحيفة- 

السامية  املفوضية  فــي  اإلقليمي  املمثل  نــائــب  أشـــاد 
لــدى دول مجلس  الــالجــئــني   لــشــؤون  املتحدة  لــألمم 
التعاون اخلليجي نبيل عثمان باجلهود اإلنسانية التي 
التعاون  مجلس  دول  في  اخليرية  املنظمات  بذلتها 
من  فروا  الذين  السوريني  الالجئني  إلغاثة  اخلليجي 

نتيجة  اجلـــوار  دول  إلـــى  بــالدهــم 
التي تشهدها سوريا. األوضاع 

وقــــال عــثــمــان فـــي حـــــواره مع 
مــجــلــس  دول  أن  »الـــصـــحـــيـــفـــة« 
العديد  أرسلت  اخلليجي  التعاون 
اإلنسانية  املــســاعــدات  قــوافــل  مــن 
بــالــتــنــســيــق مــــع املـــفـــوضـــيـــة، كــمــا 
قــدمــت مــســاعــدات فــي مجاالت 

ــيــم لــالجــئــني  ــتــعــل اإلســــكــــان والـــتـــغـــذيـــة والـــطـــبـــابـــة وال
السوريني في كل من لبنان واألردن وتركيا، خاصة 
املخيمات  فــي  الــســوريــني  الالجئني  أعـــداد  تــزايــد  بعد 
كبير  عــبء  مــن  يشكلونه  ومــا  كبير،  بشكل  التركية 
مؤخراً  سلطاتها   طلبت  التي  التركية  احلكومة  على 
مــن املــنــظــمــات الــدولــيــة تــقــدمي الــدعــم واملــســاعــدات 

السوريني في مخيماتها. لالجئني  اإلنسانية 
وحـــول أوضـــاع الــنــازحــني الــســوريــني داخـــل ســوريــا 
داخــل سوريا  األمــنــيــة   األوضـــاع  بسبب  عثمان:  قــال 
السوري  الهالل األحمر  بالتعاون مع  قامت املفوضية 
بـــتـــقـــدمي املـــســـاعـــدات فـــي األمــــاكــــن الـــتـــي تــســتــطــيــع 
تــعــرض موظفي  إلــيــهــا، ورغـــم  تــصــل  أن  املــفــوضــيــة 

املفوضية  للحوادث إال أنها حريصة جداً على تقدمي 
املناطق  يكن جلميع  لم  إن  املناطق  ملعظم  املساعدات 
التي  األحــــداث  أهــلــهــا بسبب  تــضــررت وتــضــرر  الــتــي 

سوريا. تشهدها 
أعــــدت خطة  املــفــوضــيــة  أن   : نــبــيــل عــثــمــان  وأكــــد 
ملــواجــهــة فــصــل الــشــتــاء الـــقـــارص، وهـــي مـــن خــالل 
خــبــرتــهــا الـــطـــويـــلـــة بــالــعــمــل فــي 
الــســودان  فــي  الالجئني  مخيمات 
الــدول  والــصــومــال،  وغيرها مــن 
الــتــي شــهــدت كـــــوارث وحــــروب، 
قــــــــــادرة مبــــســــاعــــدة املـــنـــظـــمـــات 
الـــدولـــيـــة اإلنـــســـانـــيـــة عــلــى تــلــمــس 
احــتــيــاجــات الــالجــئــني الــســوريــني، 
وتـــوفـــيـــر املــــســــاعــــدات اإلغـــاثـــيـــة 
املـــلـــحـــة ملـــواجـــهـــة فـــصـــل الـــشـــتـــاء 
الشتوية،  واملــالبــس  التدفئة،  ووســائــل  كالبطانيات، 
الالجئني  تعني  التي  »الكرفانات«  اجلاهزة  والبيوت 
البارد. الفصل  على مواجهة تقلبات الطقس في هذا 

لألمم  السامية  املفوضية  مبــقــدور  كــان  إذا  وفيما 
باإلبقاء  اجلــوار  دول  إلــزام  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
عــلــى حـــدودهـــا مــفــتــوحــة أمـــام الــالجــئــني الــســوريــن، 
وعدم حتديد أرقام محددة لألعداد التي تستقبلهم، 
أُقــرت  الشأن  بهذا  اتفاقية  هناك  بــأن  عثمان:   قــال 
ليست  ولــبــنــان  واألردن  تــركــيــا  أن  إال   ، 1951م  عــام 
إلــزام  املفوضية  تستطيع  ال  وبالتالي  عليها،  موقعة 
الفارين  الالجئني  جميع  باستقبال  قانوناً  الدول  هذه 

ال نستطيع إلزام 
دول الجوار السوري 

باستقبال جميع 
الالجئين السوريين
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َمتها دول الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخليج لالجئين السوريين..    أشاد بالجهود اإلنسانية التي َقدَّ

عثمان : مشروعات التمويل الصغـــــــــــــــــــــــــــيرة  وتوفير التعـليم أبرز تحدياتنـا
مـــن ســـوريـــا، ومـــع ذلـــك فـــإن دول اجلــــوار الــســوري 
مع  الــســوريــني  الــالجــئــني  واستقبلت   ، أبــوابــهــا  فتحت 
التحتية  الــبــنــيــة  يــشــكــلــه ذلـــك مــن صــعــوبــة عــلــى  مــا 
األردن  وخاصة  الــدول  لهذه  االقتصادية  واألوضـــاع 

ولبنان.
تــضــطــر  قــــد  اجلـــــــوار  دول  إن  عـــثـــمـــان:  وأضـــــــاف 
آلخر،  أو  لسبب  مؤقتة  لفترة  حدودها  لغلق  أحياناً 

واملــفــوضــيــة تــقــوم بــاالتــصــاالت 
الـــــالزمـــــة مــــع حـــكـــومـــات هـــذه 
الدول التي تقوم فيما بعد بفتح 

احلدود.
التي  األبرز  التحديات  وحول 
عملها،  فــي  املــفــوضــيــة  تــواجــهــا 
قال عثمان: إن املفوضية تسعى 
خـــالل املــرحــلــة املــقــبــلــة لــتــوفــيــر 
الصغيرة  الــتــمــويــل  مــشــروعــات 
تسيير  فـــي  الــالجــئــني  ملــســاعــدة 

إلنشاء  املفوضية  تسعى  كما  اليومية،  حياتهم  شؤون 
مدارس لالجئني في لبنان واألردن والعراق وتركيا، 
ألبــنــاء  اإلبــتــدائــي  التعليم  وخــاصــة  التعليم،  وتــوفــيــر 
والـــدول  الــطــفــولــة  بــالــتــعــاون مــع منظمات  الــالجــئــني 
املــضــيــفــة، فـــضـــاًل عـــن حتــــدي تــوفــيــر املــبــالــغ املــالــيــة 
الــالزمــة لــتــقــدمي املــســاعــدة الــصــحــيــة، وتــوفــيــر املــيــاه 
قدر  الالجئني  معاناة  من  للتقليل  للشرب  الصاحلة 

اإلمكان.
وفــــي هــــذا الــســيــاق أثـــنـــى نـــائـــب املــمــثــل اإلقــلــيــمــي 

االهتمام  على  الالجئني  لشؤون  السامية  للمفوضية 
ألبناء  التعليم  توفير  يخص  فيما  األردنــي  احلكومي 
األردنية  املدارس  أن  إلى  مشيراً  السوريني،  الالجئني 

السوريني في صفوفها. الطالب  باستيعاب  قامت 
وحــــول اقـــتـــراح إنـــشـــاء مــخــيــمــات لــالجــئــني داخـــل 
جماعية  هجرة  حصول  حال  في  السورية  األراضــي 
من  عثمان:  قال  سوريا،  في  األوضــاع  تفاقم  نتيجة 
الــنــزاع،  مناطق  فــي  خبرتنا  خــالل 
وعـــمـــلـــنـــا مــــع الـــالجـــئـــني فــــي أكــثــر 
مخيمات  إنشاء  نحبذ  ال  دولــة  من 
ــــا، وذلــــك  لـــالجـــئـــني  داخــــــل ســــوري
املخيمات  هـــذه  تــعــرض  إلمــكــانــيــة 
ذاك،  أو  الطرف  هــذا  من  للقصف 
املشورة  املفوضية  قدمت  وبالتالي 
عن  بعيداً  املخيم  يكون  بأن  الفنية 
مــنــاطــق الــصــراع بــحــدود أقــلــهــا 30 

االستجابة ملطلبنا. ، ومت  كيلومتراً 
إلـــى أن قضية   : وفـــي خــتــام حــــواره لــفــت عــثــمــان 
باتت  واألردن  لبنان  في  خاصة  السوريني  الالجئني 
البلدين،  على  كــبــيــراً  ومــاديــاً  اقــتــصــاديــاً  عبئاً  تشكل 
لـــألردن  بــالــنــســبــة  وخــاصــة  الــتــحــتــيــة،  بنيتهما  وعــلــى 
الذي يعاني من شح املياه الصاحلة للشرب، وبالتالي 
واملنظمات  الدول  على  تقع  األخالقية  املسؤولية  فإن 
اإلنسانية  املساعدات  اإلنسانية لسرعة تقدمي  الدولية 
السورية  األزمــة  من  املتضررة  الــدول  هــذه  ملساعدة 

السوريني.  الالجئني  بواجبها جتاه  القيام  على 

المفوضية حريصة 
على تقديم 

المساعدات رغم 
تعرض موظفيها 

للحوادث

فة
حي

ص
ال

20
13

29

دد
ع

 ال
لة

قاب
م



جوهر  هي  الشعبية”,  العامة-  “املشاركة  بأن  القول  ميكن 
الدميقراطية التي تطمح إلى متكني املجتمع “أفراداً وجماعات 
وتــنــظــيــمــات غــيــر حــكــومــيــة”فــي تــعــزيــز مــســتــقــبــل اجلــمــاعــة 
السياسات  ورســم  الــقــرارات,  إتخاذ  في  إسهامه  عبر  الوطنية 

العامة. اإلستراتيجيات  وإرساء 
ـــقـــومي األداء  هــــذا بــجــانــب متــكــني اجلـــمـــهـــور مـــن نــقــد وت
ــعــامــة”, تقومي  احلــكــومــي, ويـــنـــدرج فــي مــعــنــى “املــشــاركــة ال
من  جملة  عبر  الوطني  الصعيد  على  اإلنــســان  حقوق  أوضــاع 
تعزيز  إلــى  لنتائجها  النهائي  التحليل  في  تفضي  التي  املهام 
على  إليها  ينظر  والــتــي  الــدولــة,  فــي  اإلنــســان  حقوق  وحماية 
إنها حق, وواجــب في آن واحــد, وذلــك على وفق صك دولي 
يتناول تنظيم هذه املسألة بنحو مفصل ومباشر, وهو املتمثل 
ـــاإلعـــالن اخلــــاص بــحــق ومــســؤولــيــة األفــــــراد واجلـــمـــاعـــات,  ب
وهيئات املجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات 
اجلمعية  قرار  مبوجب  املعتمد   / عاملياً  بها  املعترف  األساسية 

144/53 الصادر في 9 كانون أول /ديسمبر1998.
هذا  مللف  الــرئــيــس  البحث  محل  اإلعـــالن  هــذا  سيكون  وإذ 
مفاهيمي  لتأصيل  هــنــا  تــلــح  املنهجية  الــضــرورة  فــإن  الــعــدد 
الشريعة  فــي  املــســألــة  على  ضــوء  ــقــاء  “وإل الــعــامــة  “للمشاركة 
الدولية  الشرعة  في  الدولية  معاييرها  عن  فضالً  اإلسالمية, 

حلقوق اإلنسان وغيرها من صكوك حقوق اإلنسان األممية, 
املــذكــور في سياق  اإلعــالن  أن نقف على مكانة  وذلــك ألجــل 

للمسألة. القانوني والفكري  التطور 
المشاركة العامة / الشعبية / المفهوم، األنماط 

يقتضي حتليل  العامة  املشاركة  إن محاولة حتديد مفهوم 
عــنــاصــر هـــذا املــفــهــوم بـــــدءاً، فــالــداللــة الــلــغــويــة »لــلــمــشــاركــة 
»مــشــتــقــة مــن الــفــعــل »ســـاهـــم، يــســاهــم، مــســاهــمــة »، وهــي 
املكاسب  كــل  فــي  املــشــاركــة  أنــهــا  على  بها  يستدل  املعنى  بــهــذا 
االجتماعية، كما تعني أيضاً التعاون في مجال احلصول عليها 
اقتسام  بها  يقصد  فإنه  آخــر  ومــن جانب  منها،  جــزء  على  أو 

األفراح و األحزان، األرباح و اخلسائر على حد سواء )1(.
وثمة تعريفات أخرى جتعل من »املشاركة »موقفاً إيجابياً 
يشترك فيه الفرد مع اجلماعة في التأثير في املسائل املتعلقة 

في ضوء المعايير الدولية الخاصة بالحق في المشاركة العامة

الدفاع عن حقوق 
اإلنسان.. حق وواجب

د.أسامة ثابت اآللوسي
استشاري إدارة حقوق اإلنسان- 
مختص في القانون الدولي
لحقوق اإلنسان
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أنه يقصد  إدارتها، ومن ذلك  أو اإلسهام في  العامة  بالشؤون 
باملشاركة »أي عمل تطوعي من جانب املواطن بهدف التأثير 
الــعــامــة أو  الـــشـــؤون  الــعــامــة، وإدارة  الــســيــاســات  عــلــى اخــتــيــار 
محلي  أو  حكومي  مستوى  أي  على  السياسيني  القادة  اختيار 

أو قومي«.
التي  املنظمة،  التطوعية  »اجلــهــود  البعض  لــدى  تعني  كما 
السياسات،  السياسية، ووضع  القيادات  تتصل بعمليات اختيار 
أو  اخلدمي،  املستوى  على  املشروعات  وتنفيذ  ووضع اخلطط 

اإلنتاجي وكذلك على املستوى احمللي أو املستوى القومي«.
مشتركة  »جــهــوداً  بوصفها  للمشاركة  آخــرون  ينظر  فيما 
حــكــومــيــة وأهــلــيــة فـــي مــخــتــلــف املــســتــويــات لــتــعــبــئــة املــــوارد 

ملواجهة  إيجادها  ميكن  التي  أو  املــوجــودة، 
ـــــة وفـــــقـــــاً خلــطــط  ـــــضـــــروري احلــــــاجــــــات ال
اإلجتماعية  السياسة  حدود  وفي  مرسومة 

للجميع« )2(.
العامة/  المشاركة  أنماط  وبخصوص 
توزيعها على  الشعبية، فإنه يمكن 

أنماط ثالثة وكاآلتي:  
بتلك  وتــتــمــثــل  اإلجــتــمــاعــيــة:  املـــشـــاركـــة 
األنشطة التي تهدف إلى حتقيق حالة من 
التكامل أو التضامن االجتماعي بني أعضاء 

العوائل  مــســاعــدة  فــي  التطوعية  اجلــهــود  ذلــك  ومــن  املجتمع 
الفقيرة املتعففة، باملال و املواد العينية وأشكال الدعم األخرى، 
واملساهمة باألرض و املال في إنشاء املساجد واملستشفيات، أو 
في  أو  العقوبة،  تنفيذ  فترة  أثناء  وأسرهم  املسجونني  رعاية 

املرحلة التالية لإلفراج عنهم وغير ذلك.
الرامية  التطوعية  اإلقتصادية: ومن ذلك اجلهود  املشاركة 
حلــمــايــة املــســتــهــلــك وضــبــط االســـعـــار، فـــي مــواجــهــة ظــواهــر 
هذا  املستهلكني،  عــن  وحجبها  السلع  واحــتــكــار  الــتــجــار  جشع 
الوطني  اإلقتصاد  املساهمة اجلماهيرية في دعم  إلى  إضافة 
متويلها  فــي  واملــشــاركــة  اإلقــتــصــاديــة،  التنمية  ومــشــروعــات 
وتنفيذها، كما ويرى البعض أن شيوع ثقافة اإلدخار وترشيد 

االنفاق ودفع الضرائب، أن هو اإل شكل من 
اشكال املشاركة اإلقتصادية.
املــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة: 

األنشطة  تلك  بها  ويعني 
بها  التي يضطلع  اإلرادية 

للتأثير  املــواطــنــون 
أو  مباشر  بنحو 
غير مباشر في 
احلكام،  اختيار 
فــي  الـــتـــأثـــيـــر  أو 

أو  ــــــــــقــــــــــرارات،  ال
الــــســــيــــاســــات الـــتـــي 

.)3( يتخذونها 
التنويع  هــذا  وبرغــم 

ــاركــة  ـــ ــلــمــشـــ ـــر ل ــــ الـــظـــاهــــ
أنه  إال  الشعبية،  العامـــة/ 

ميــكــن الــقــول بـــأن »املــشــاركــة 
السياسية »، امنا تتصدر أمناط 

العامة  أو  اجلماهيرية  املــشــاركــة 

فــهــي جــوهــرهــا ومــحــورهــا وذلــــك التــصــال فــكــرة املــشــاركــة 
مبفاهيم ذات طابع سياسي من قبيل:

لــكــل شــأن يحمل  يــنــصــرف معناها  الــتــي  الــعــامــة:  الــشــؤون 
في  املشاركة  و  الوطنية،  باجلماعة  ويتعلق  العمومية،  صفة 

حتمل مسؤوليات هذه الشؤون وإدارتها.
السياسي  للنظام  مفهومها  ينصرف  التي  احلــكــم:  سلطة 
القائم الذي يتولى السلطة في البالد و إدارتها، حيث يفترض 
وليس  مجتمعة،  الشعب  فــئــات  خــدمــاتــه،  مــجــال   يــكــون  أن 

طبقة بعينها أو مجموعة ارستقراطية لذاتها )4(.
المشاركة العامة / الشعبية في إطار نظرية الحقوق 

/ الشعبية  العامة  في الوقت الذي ينظر فيه إلى »املشاركة 
»بـــوصـــفـــهـــا ضـــربـــاً مـــن ضـــــروب احلــــراك 
اإلجــتــمــاعــي والــســيــاســي وجــــزءاً حــيــويــاً من 
ديناميات التغيير الذي يستهدف السياسات 
الـــعـــامـــة، و مـــؤشـــراً حــيــويــاً مـــن مــؤشــرات 

املجتمعية. الفعالية 
فإنه ينظر إلى املشاركة العامة / الشعبية 
مـــن زاويـــــة أخـــــرى، عــلــى أنـــهـــا حـــق مــدنــي 
وســيــاســي ثـــابـــت أقـــــره كـــل مـــن الــقــانــونــني 
الـــوطـــنـــي، حــيــث اصــطــلــح على  الــــدولــــي و 
القانونية  األدبــيــات  فــي  احلــق  هــذا  تسمية 
وبنحو خاص املتعلق منها »بحقوق اإلنسان »بحق األشخاص 
مباشر  بنحو  أما  وذلك  لبلدانهم«،  العامة  الشؤون  إدارة  في 
مبسؤوليات  بالقيام  مضطلعاً  نفسه  الــفــرد  يكون  أن  مبعنى 
منصب معني في إدارة شأن عام من شؤون البالد  وهو أمر 
ال يتاح لكل فرد من الناحية العملية، أو بنحو غير مباشر من 
خالل التوسل بنظام التمثيل القائم على إجراء االنتخاب احلر 

الذي ميثل الصيغة العملية املمكنة إلعمال هذا احلق. )5(.
العامة  الــشــؤون  إدارة  فــي  املشاركة  فــي  احلــق  مفهوم  وإن 
أمـــام حــقــــــــوق توجبها  امنـــا يضعنا  الــذكــر  الــنــحــو ســالــف  عــلــى 
للمشاركة  املباشرة  غير  الصـورة  وهي  االنتخابات«،  »عملية 

وتتمثل:
الفرد  »حــق   : التصويت  في  الفرد  بحق 

في ان يكون ناخباً«.
ــــق  ـــــ ـــــ الــــــفـــــــــــــرد فـــــــي الـــــتـــــرشـــــح: حـــــ

التشريعيـة  للمجـالـس 
“واملـجالــس  “النيــابية 

“البلدية”. احملليـة 
الفرد  حرية 
ـــار  ـــي فـــــي اخـــت
ممــــــثــــــلــــــيــــــه: 
مبــعــنــى حــريــة 
الــــــــــــفــــــــــــرد فــــي 
ودومنا  التصويت 
إكــــراه حق  أو  قــســر 
الـــــفـــــرد فـــــي الــتــمــتــع 
مــع غــيــره عــلــى قــدم 
و  “بالتصويت  املــســاواة 

الترشيح”.
حق الفرد “ناخباً أو منتخباً 

“باالعتراض على نتائج 

الحق في المشاركة 
العامة: تمكين 

المجتمع من اتخاذ 
القرارات ودمجه في 

الشأن العام
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االنتخابات.
وثــمــة حــق آخــر يــتــرتــب عــلــى الــصــورة املــبــاشــرة للمشاركة 
تقلد  فــي  الــفــرد  بحق  املتمثل  وهــو  العامة  الــشــؤون  إدارة  فــي 
بلده، وفي مقدمتها مناصب  العامة في  واملناصب  الوظائف 
ووظــائــف اإلدارة الــســيــاســيــة، والــتــمــتــع بــهــذا احلـــق عــلــى قــدم 

املساواة مع اآلخرين.
ترتبط مع “احلق في  ثمة حقوق  أن  بالذكر  ومن اجلدير 

املشاركة في إدارة الشؤون العامة” تشكل منظومة 
حقوق سياسية ال ميكن أن تنهض فكرة املشاركة العامة /
الشعبية من دونها، وتقف في مقدمتها ثالث حقوق رئيسة: 
التعبير عــنــه: وهــو حق  ـــرأي و  ال أولــهــمــا: احلــق فــي حــريــة 
احلق  هذا  أكان  وسواء  كافة،  للمواطنني  القانون  بحكم  مؤيد 
ذلك  فــي  مبــا  السياسي  التعبير  حــق  سيما  جماعياً،  أو  فــرديــاً 
السياسي  الــنــظــام  ونــقــد  ومنهجها،  احلــكــومــة  تــصــرفــات  نقد 

واالجتماعي  االقتصادي،  والنظام  القائم، 
السياسية  االيــديــولــوجــيــة  ونــقــد  الــســائــديــن، 

املسيطرة.
ثانيها: احلق في الوصول إلى املعلومات: 
حق املواطنني الفعلي واملؤيد بحكم القانون 
فـــي الـــوصـــول إلــــى املـــعـــلـــومـــات، وتـــداولـــهـــا 
ــــالزم لــتــحــري احلــقــيــقــة الــواجــب  بــالــقــدر ال
الوطنية  اجلماعة  تساعد  والــتــي  معرفتها 

عــلــى إرســـــاء الـــــرؤى وتــشــكــيــل املـــواقـــف بـــــإزاء قــضــايــا الــشــأن 
ليشمل  احلــق  هــذا  نــطــاق  توسيع  إلــى  البعض  ويــذهــب  الــعــام، 
وواجــب  رســمــيــاً،  املعلنة  البديلة  املعلومات  إلــى  الــوصــول  حــق 
وتشجيع  إليها  الــوصــول  بتسهيل  املعنية  والهيئات  السلطات 
قانوني  غير  بشكل  يحول  من  كل  ومعاقبة  وتداولها،  نشرها 

دون وصولها إلى مريدها.
املــواطــنــني  حــق جميع  ويــشــمــل  التنظيم:  فــي  احلــق  ثــالــثــهــا: 
تشكيل  خــالل  مــن  التنظيم  حرية  فــي  الــقــانــون  بحكم  املــؤيــد 
منظمات غير حكومية مستقلة واالنضمام إليها، ويشمل هذا 
مثل  السياسي،  والتنظيم  النقابي،  التنظيم  حق  أيضاً،  احلــق 

تشكيل األحزاب السياسية )6(.
ثــمــة حــقــوق أخــــرى ميــكــن الــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا وســائــل 
الــقــانــون،  حـــدود  وفــي  سلمياً  ممارستها  مت  مــا  إذا  مــشــروعــة 
وعدم اإلضرار باملصالح العامة للتعبير عن الرأي بإزاء القضايا 

العامة من قبيل احلق في التجمع السلمي، واالضراب.
عموماً فإن احلقوق آنفة الذكر حضيت باعتراف اإلعالنات 
الوطنية كما  اإلنــســان، والــدســاتــيــر  الــدولــيــة حلــقــوق  واملــواثــيــق 

جرى تقنينها في تشريعات خاصة، مثل:

التشريعية والبلدية. املجالس  بانتخابات  القوانني اخلاصة 
القوانني اخلاصة باإلعالم والنشر واملطبوعات.

السياسية  واألحــزاب  اجلمعيات  بتشكيل  اخلاصة  القوانني 
والروابط واالحتادات املهنية.

العامة. القوانني اخلاصة باالجتماعات 
وميكن  الشعبية«   / العامة  »املــشــاركــة  على  املترتبة  اآلثـــار 

إجماالً درج هذه اآلثار وكاآلتي: 
مصائرهم  تقرير  فــي  األفــــراد،  لــدى  املــبــادرة  روح  تنمية 
وتوجيه صنع القرار و السياسات حلماية مصاحلهم، وضمان 
حقوقهم وترقية حاضرهم، بدالً من ترك الشأن العام حكراً 
وتصيب،  تخطئ  الــتــي  الــقــرار  سلطة  ورؤى  اخــتــيــارات  عــلــى 

ورمبا تقع في مطبات الهوى و االنتقائية، واالستبداد.
بآلياتها  الــعــامــة  املــشــاركــة  الــدميــقــراطــيــة:  الــثــقــافــة  إشــاعــة 
كبرى،  تراكمية  وتربوية  إجتماعية  عملية  املختلفة  وأشكالها 
املواطن على تقاليد  لبناء شخصية  وفرصة 
دروسها  واستيعاب  الدميقراطية  التجربة 
واحترام  اآلخــر،  والــرأي  الــرأي  احترام  في 
احلــــق فـــي االخــــتــــالف، فـــضـــاًل عـــن تــنــمــيــة 
احساسة باملكانة، والقيمة، والدور في إطار 
وتنمية  الــدولــة  لبناء  الــعــام  الوطني  اجلــهــد 

املجتمع.
االجتماعية«:  املسؤولية  »فكرة  تكريس 
ذلــــك أن املـــشـــاركـــة الــعــامــة إمنــــا تــعــمــق الــشــعــور بــاملــســؤولــيــة 
احلقوق  بــني  مــا  املــوازنــة  أســاس  تــقــوم على  الــتــي  اإلجتماعية 
وإمنا  فحسب  حقاً  ليست  املشاركة  فــإن  ثم  ومــن  والواجبات 
هــي الـــتـــزام وطــنــي بـــضـــرورة تــنــمــيــة املــجــتــمــع وحتــســني وجــه 
احلياة العامة، واحلرص على املال العام، واملؤسسات و املرافق 

العامة.
ــعــامــة في  ال املـــشـــاركـــة  تــســاهــم  احلـــكـــومـــي:  األداء  تــرشــيــد 
السياسي  والفساد  السلطة،  إستعمال  إســاءة  ظواهر  من  احلد 
الشعبية  املشاركة  آلــيــات  تتيحه  مبــا  وذلــك  واملــالــي،  واإلداري 
تنفيذ  لعمليات  ومتابعة  احلــكــومــي،  األداء  على  رقــابــة  مــن 

العامة، ودرجة جناعتها وفعاليتها. السياسات 
العامة  املشاركة  تؤول  املجتمع:  و  السلطة  الفجوة بني  جسر 
السياسي  الــنــظــام  بــني  والتكيف  الــتــوافــق  مــن  حــالــة  إلــى خلق 
واملــجــتــمــع، بــحــيــث تــبــدو قــيــم الــســلــطــة غــيــر بــعــيــدة عــن قيم 
ـــذي يــحــد مــن اســتــبــداد الــســلــطــة، والــشــعــور  املــجــتــمــع، األمـــر ال
باالغتراب لدى اجلماهير، مما يفضي إلى اإلستقرار السياسي 

واإلجتماعي و إجناح خطط التنمية.
تعزيز اللحمة اإلجتماعية و تكريس فكرة املواطنة: يفضي 
املشاركة  أمناط  في  واالنغماس  العام  بالشأن  األفــراد  اهتمام 
والثقافية«،  واالقتصادية،  واالجتماعية،  »السياسية،  العامة 
التوافق الفكري وتنقية الوجدان  مبرور الزمن إلى حالة من 
للهويات  التعصب  مظاهر  من  الوطنية  للجماعة  اإلجتماعي 

باملواطنة. الفرعية، وتعميق االحساس 
وضع املسألة في الشريعة اإلسالمية:

من الثابت أن الشريعة اإلسالمية قد اعترفت منذ ظهورها 
من  احترامها  وأوجــبــت  األساسية  وحرياته  اإلنــســان  بحقوق 
في  الكائنات  أرقــى  بوصفه  اإلنــســان  لقيمة  إعــالءهــا  منطلق 
بدليل قوله جلت قدرته »ولقد  الوجود خلقاً وفكراً ووجداناً 
من  ورزقناهم  والبحر  البر  في  وحملناهم  آدم  بني  كرمنا 

المشاركة العامة 
تنمية روح المبادرة 

وإشاعة للثقافة 
الديمقراطية
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وكان ذلك في وقت لم يكن لإلنسان فيه حق أو حرية جتاه 
السلطة، ذلك أن مبدأ احلرية وثيق اإلرتباط بالعقيدة نفسها 
ويستمد مكانته من مكانة اإلنسان وتكرمي اهلل تعالى له، ولم 
تكتف الشريعة اإلسالمية بإقرار احلق في عدم االسترقاق و 
العبودية، وامنا استهدفت حتقيق العدل اإلجتماعي، الضامن 
السياسية  اإلنسان، ومنها حقوقه وحرياته  حلقوق و حريات 

وفي مقدمتها حقه في إدارة الشأن العام )7(.
يعد  امنــا  الــشــورى  قيمة  الــتــزام  فــإن  وعــلــى صعيد متصل 
الباري  السياسية في اإلسالم، وقد شرع  النظرية  أبرز سمات 
جلت قدرته للمسلمني الشورى كقيمة الختيار احلاكم وإدارة 
ومن  اإلجتهاد،  و  التشريع  و  لــإلدارة  وكمعيار  احلكم  شــؤون 
التشاور امنا هي  التفاكر و  النقد و  ثم فإن ممارسة احلوار و 

أمــــــــر اهلل  عــنــد  نــــزوالً  الــنــهـــــائــي  فــي حتليلها 
»وشـاورهم في األمـر » آل عمران/اآلية159، 
وجتل لشرعته في املجتمع »وأمرهم شورى 

.38 بينهم«الشورى/اآلية 
بالشورى  األخــذ  أن  بالذكر  اجلــديــر  ومــن 
من قبل النبوة في مناسبات ومواضع كثيرة 
شكل  حيث  النبوي،  للعهد  املميز  الطابع  كان 
ذلك قدوة خليقة باإلحتذاء بها و السير على 

الناس  أيها  »أشيروا  املصطفى  النبي  قـول  ذلك  ومن  هداها، 
أمتي ال جتتمع على ضالله«  البخاري«، »إن  علّي« »أخرجه 
»أخــرجــه ابــن مــاجــه«، وفــي روايـــة عــن أنــس بــن مــالــك عن 
يا رسول  : »قلت  قــال  أبــي طالب »رضــي اهلل عنه-  بن  علي 
اهلل األمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمـع فيه 
من  العابدين-  أو قال:  العاملــني-  له  اجمعـوا  ؟ قال:  منك شيئاً 

املؤمنني واجعلوه شورى بينكم وال تقضوا برأي واحد« )8(.
وملا بويـع أبو بكر باخلالفـة بعد بيعـة السقيفــة قــال في أول 
الناس فإني قد وليت عليكم ولست  أيها  خطبـة له: »أما بعد 

بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني«.
أوصــى  الـــوفـــاة  عنه-  اهلل  -رضي  أبــوبــكــر  حــضــرت  وحـــني 
وهاهو  عنه«،  اهلل  اخلطاب »رضي  بن  لعمر  بعده  باخلالفة 
بكم  وابتالني  بي  ابتالكم  قد  اهلل  »إن  للناس  يقول  الــفــاروق 
وأبقاني فيكم« وأخبر الناس أنه سوف يحسن إلى من أحسن 
أن  إعــوجــاجــاً  فيه  رأوا  إذا  منهم  وطلب  يــســيء،  مــن  ويعاقب 
يــقــومــوه فــقــال لــه أحــدهــم »واهلل لــو رأيــنــا فــيــك إعــوجــاجــاً 
»احلمدهلل  وقال:  عمر  يغضب  فلم  بسيوفنا«  لقومناه 

الذي جعل األمر شورى بينكم وبيني« )9(.
املـــشـــاركـــة الــعــامــة فـــي الـــقـــانـــون الــدولــي 

حلقوق اإلنسان 
أقــــرت الــعــديــد مــن الــصــكــوك الــدولــيــة 
حلقوق اإلنسان, حق األفراد في املشاركة 
العامة/ الشعبية، وما يتصل به من حقوق 

أقرت  حيث  اإلنسان,  حلقوق  الدولية  الشرعة  طليعتها  وفي 
حقوق املشاركة العامة كاآلتي:

احلق في املشاركة في إدارة الشؤون العامة.
احلق في املساواة بتقلد الوظائف العامة.

هي  الشعب  »إرادة   : احلــكــم  سلطة  أســـاس  هــو  الشعب  أن 
ــتــخــابــات نــزيــهــة  ــان مـــصـــدر ســلــطــة احلـــكـــومـــة ويــعــبــر عــنــهــا ب
اإلنسان،  العاملي حلقوق  اإلعــالن  3/2/1/21 من  م/  ودوريــة«. 
واملادة 25/أ/ب/ج من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.
احلق في حرية االشتراك في اجلمعيات و التجمع السلمي : 
الــدولــي  الــعــهــد  مـــن   22,21 واملــــادتــــان  اإلعـــــالن,  مـــن  م20 

والسياسية. املدنية  للحقوق 
على  التمييز  ومناهضة  والتعبير  الـــرأي  حــريــة  فــي  احلــق 

أساس الرأي  : 
واملــادة  اإلنــســان,  العاملي حلقوق  اإلعــالن  م/2 و م/19 مــن  
الــدولــي  الــعــهــد  مـــن   )2( واملـــــادة   2/1/19

للحقوق املدنية و السياسية.
احلـــق فــي احلــصــول عــلــى املــعــلــومــات : 
واذاعتها  وتلقيها  واألفكار  األنباء  »استقاء 
ـــأي وســيــلــة كــانــت دون تــقــيــد بــاحلــدود  ب
اجلــغــرافــيــة«، م/19 مــن اإلعـــالن, واملــادة 
املدنية  للحقوق  الــدولــي  العهد  مــن   2/19

والسياسية.
في  التمييز  »مناهضة  العامة:  املشاركة  من  املــرأة  متكني 
التمتع باحلقوق واحلريات, ومنها حقوق املشاركة العامة على 
أساس اجلنس«. م/2 من اإلعالن, واملادة )2( من العهد الدولي 

للحقوق املدنية و السياسية.
التمييز  »مناهضة   : العامة  املــشــاركــة  فــي  األقــلــيــات  حــق   -
اللون,  أو  العرق,  أساس  على  واحلريات,  باحلقوق  التمتع  في 
أو اللغة, أو الدين«, اإلقرار لألقليات بحقها في إدارة الشؤون 
العامة لبلدها. م/2 من اإلعالن, والعهد الدولي للحقوق املدنية 
الدولي للحقوق اإلقتصادية  العهد  والسياسية, واملادة 2/2 من 

واإلجتماعية.
البلد  لقوانني  وفقاً  ممارسته  شريطة  اإلضــراب  في  احلــق 
لــلــحــقــوق اإلقــتــصــاديــة  الـــدولـــي  الــعــهــد  املــعــنــي: م/1/8/د  مــن 

والثقافيـة. واإلجتماعية 
نصت   والتعليم:  التربية  في  باحلق  العامة  املشاركة  ربط   
املادة )13( من العهد الدولي للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

والثقافية على اآلتي.
“تــقــر الـــدول األطــــراف فــي هـــذا الــعــهــد بــحــق كــل فـــرد في 
الــتــربــيــة و الــتــعــلــيــم و تــنــمــيــة الــشــخــصــيــة اإلنــســانــيــة و احلــس 
اإلنــســان واحلــريــات  احــتــرام حــقــوق  تــوطــيــد  إلــى  و  بكرامتها 
الــتــربــيــة و  األســاســيــة، وهـــي متفقة عــلــى وجـــوب اســتــهــداف 
التعليم متكني كل شخص من اإلسهام بدور نافع في مجتمع 

حر”.
من اجلدير بالذكر بأن القانون الدولي حلقوق اإلنسان 
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متكني  عاجلت  التي  الــدولــيــة  الصكوك  مــن  بالعديد  زخــر 
اإلعاقة«  املجتمع »األقليات, وذوي  املرأة, وفئات خاصة من 

من املشاركة العامة وتتمثل: 
باإلتفاقية اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة عام 1952.

وإتفاقية مناهضة ا لتمييز العنصري ضد املرأة لعام 1979, 
إنتهاكاً  املرأة يشكل  التمييز ضد  التي جاء في ديباجتها«...إن 

ملبدأي املساواة في احلقوق واحترام كرامة اإلنسان, ويعد 
املرأة على قدم املساواة مع الرجل في  عقبة أمام مشاركة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية«. حياة بلدها 
ــيــات قــومــيــة,  إعــــالن حــقــوق األشـــخـــاص املــنــتــمــني إلـــى أقــل
ــر  أقَّ حيث   :1990 لعام  ولغوية  دينية  أقليات  إلــى  أو  أثنية  أو 
املتعلقة  العامة  والسياسات  القرارات  في  باملشاركة  لألقليات 

بالتنمية  املشاركة  فــي  واحلــق  باألقلية, 
الــعــامــة, وإنــشــاء اجلمعيات  وفــي احلــيــاة 
اخلــاصــة بــاألقــلــيــة وغــيــرهــا املــــواد )2/2, 

4/2, و5/4(.
متــكــني   : اإلعــــــاقــــــة  ذوي  إتــــفــــاقــــيــــة 
ذوي اإلعــاقــة مــن املــشــاركــة فــي احلــيــاة 

السياسية والعامة م/29/أ/3/2.
بحق  املتعلق  اإلعالن  في  املسألة  وضع 
وهيئات  واجلماعات  األفراد  ومسؤولية 
املــجــتــمــع فــــي تـــعـــزيـــز وحـــمـــايـــة حــقــوق 
املعترف  األســاســيــة  واحلـــريـــات  اإلنــســان 

بها عاملياً لعام 1998م 
بــأن  قلنا  أن  احلقيقة  أو جنــافــي  الــصــواب  رمبــا ال جنــانــب 
هـــذا الــصــك الــدولــي هــو األقـــرب مــن بــني الــصــكــوك الــدولــيــة 
من  إليها  نفذ  التي  العامة/الشعبية  املشاركة  مبدأ  تعزيز  إلى 
بوابة عريضة تلك هي إسهام األفراد واجلماعات واملنظمات 
غير احلكومية في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان, وسواء من 
خالل اإللتزام بإحترامها, أو نشر مفاهيمها أو قيمها, أو العمل 
كان مصدره  إذا  إنتهاك, سيما  أي  على حمايتها في مواجهة 

والسلطات احلكومية. الهيئات 
املجتمع  أقـــَر: مبسؤولية  قــد  الــدولــي  الــصــك  هــذا  كــان  وإذا 
بالتزامهم  الوفاء  عبر  وذلــك  منفردين  أو  مجتمعني  الدولي 

واحلريات  اإلنسان  حقوق  إحترام  وتشجيع  بتعزيز  الرسمي 
األساسية للجميع دومنا متييز.

تعزيز  عــن  األولــى  املسؤولية  تتحمل  دولــة طــرف  كــل  وإن 
وحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

فإن هذا الصك شدد من جانب آخر على “حق ومسؤولية 
األفـــراد واجلــمــاعــات والــرابــطــات فــي تعزيز وإحــتــرام حقوق 
اإلنـــســـان واحلــــريــــات األســـاســـيـــة وزيــــــادة الــتــعــريــف بــهــا على 
الــصــعــيــديــن الــوطــنــي والــــدولــــي”, وعــلــى “الــعــمــل الــقــيــــــــم في 
حقـوق  انتهاكات  جميع  على  بفعـاليــة  القضــاء  فــي  اإلسهـام 

للشعــوب واألفـراد” األسـاسيــة  اإلنسـان واحلــريات 
وال شــــك فـــــإن إضــــطــــالع املــجــتــمــع “أفــــــــــراداً وجـــمـــاعـــات, 
وتــنــظــيــمــات”, بـــهـــذا الــــــدور إمنــــا يــضــعــه وجـــهـــاً لـــوجـــه أمـــام 
اإلهتمام  الــعــامــة”, وضــــرورة  “الــشــؤون 
األمــر  صــلــة  قـــدر  وذلـــك  ومتابعتها  بــهــا 
“بــحــقــوق اإلنـــســـان وحــريــاتــه األســاســيــة 

وحمايتها. “وتعزيزها 
والــــالفــــت إن هــــذا الــــــدور الـــــذي أقـــره 
هــذا الــصــك الــدولــي لــألفــراد واجلماعات 
والــهــيــئــات غــيــر احلــكــومــيــة, إمنـــا جــرت 
ناحية  من  فهو  مـركـب,  بنحـو  صياغتــه 
“حــــــــق”, ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى “إلــــتــــزام 

وواجب”.
ولــغــرض متكني األفـــــراد واجلــمــاعــات 
النهـوض مبسؤولياتهم وحقهم  واملنظمات غير احلكومية من 
فــي تعزيز وحماية حــقــوق اإلنــســان وحــريــاتــه األســاســيــة, فقد 
أوجب هذا الصك على الدول “إتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية 
وإدارية وغيرها من اخلطوات لضمان كفالة احلقوق واحلريات 

املشار إليها في هذا اإلعالن بفعالية” )م2/2(.
التي  الــالزمــة  التدابير  إتــخــاذ “كــافــة  الـــدول  كما أوجـــب على 
تكفل حماية السلطات املختصة لكل فرد مبفرده أو باإلشتراك 
أو متييز ضار  إنتقام,  أو  تهديدات,  أو  عنف,  أي  غيره من  مع 
فعالً أو قانوناً, أو ضغط, أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ملمارسته 

للحقوق املشار إليها في هذا اإلعالن “ )م2/12(.
وإذ يقر مضمون املادة )1( من هذا الصك “لكل فرد احلق 

المدافعون عن حقوق 
اإلنسان: المساهمة في 
تنمية المجتمع وتقويم 
األداء الحكومي ورصد 
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وإعمال  حماية  يعزز  أن  في  غيره  مع  باإلشتراك  أو  مبفرده 
يــســعــى حلمايتها  وأن  األســاســيــة  واحلـــريـــات  اإلنــســان  حــقــوق 

وإعمالها على الصعيد الوطني والدولي”.
فــإن هــذا الصك قــد أقــر بحزمة مــن احلــقــوق ســواء للفرد 
وتتوزع  الغاية,  هذه  لتحقيق  غيره  مع  باإلشتراك  أو  مبفرده 

هذه احلقوق على املجاالت التالية:
التنظيمات غير احلكومية: السلمي وإنشاء  التجمع 

احلق في التجمع السلمي.
تــشــكــيــل جــمــعــيــات أو روابـــــط وجـــمـــاعـــات غــيــر حــكــومــيــة 

إليها. واإلنضمام 
اإلتصال باملنظمات غير احلكومية أو الدولية )م/5(.

: حرية الحصول على المعلومات ونشرها 
املتعلقة بحقوق اإلنسان واحلصول عليها  املعلومات  معرفة 
الصلة  ذات  املعلومات  ذلــك  في  مبا  بها,  واإلحتفاظ  وتلقيها 
بإعمال حقوق اإلنسان وحرياته على أصعدة التشريع والقضاء 

واإلدارة.
بحقوق  املتعلقة  واملــعــارف  واآلراء  املــعــلــومــات  نــشــر  حــريــة 
بينهم  وإشاعتها  لآلخرين  ونقلها  األساسية  وحرياته  اإلنسان 
اإلنسان.  حلقوق  الدولية  الصكوك  عليه  تنص  ما  وفــق  على 

)م/6/أ,ب(.
اإلسهام في إدارة الشؤون العامة ومراقبة األداء احلكومي:
تصريف  وفي  “احلكومة”,  التنفيذية  السلطة  في  املشاركة 

الشؤون العامة. مراقبة األداء احلكومي 
ـــتـــقـــادات,  ســـــواء مـــن خــــالل تــوجــيــه اإلن
بــغــيــة تــطــويــر  املـــقـــتـــرحـــات,  تـــقـــدمي  أو 

وحتسني أداءه.
أي وجه  إلى  اجلمهور  إنتباه  استرعاء 
احلكومية”  “الهيئات  عمل  وجــوه  مــن 
قـــد يـــعـــوق أو يــعــرقــل تــعــزيــز وحــمــايــة 
حـــقـــوق اإلنــــســــان وحـــريـــاتـــه األســـاســـيـــة 

)م/2/1/8(.
تمكين األفراد من التظلم في 

اإلنسان: الحكومية لحقوق  الهيئات  انتهاك  مواجهة 
لــكــل فـــرد لـــدى ممــارســتــه حــقــوقــه مبــوجــب هـــذا اإلعـــالن 
لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مواجهة إنتهاك السلطات 
لها, اللجوء إلى سبل اإلنتصاف الفعالة لتحقيق هذه الغاية مبا 
“املسؤولني  وأفــعــال  مــن سياسات  الــشــكــاوى  تقدمي  ذلــك  فــي 
حقوق  هــدر  شأنها  مــن  احلكومية”التي  والهيئات  واألفـــراد 
اإلنـــســـان, وذلـــك مــن خـــالل مــخــاطــبــة الــســلــطــات “الــقــضــائــيــة 
أخــرى  مختصة  سلطة  أي  “أو  احمللية  والتشريعية  ـــة  واإلداري
تصدر  أن  ينبغي  التي   , للدولة  القانوني  النظام  عليها  ينص 

قرارها في الشكوى دون أي تأخير ال داعي له )م/3/1/9/أ(. 
العدالة: المشاركة في تحقيق 

إجــراءاتــهــا  عــن  رأي  وتــكــويــن  القضائية,  اجلــلــســات  حــضــور 
ومدى تقيدها بالقانون الوطني وبالتعهدات واملعايير الدولية 
مساس  أنـــه  عــلــى  ذلـــك  يفسر  أن  ودون  الــعــادلــة،  للمحاكمة 
تتيح  احملــاكــمــة هــي مــن  أن علنية  ذلـــك  الــقــضــاء,  بــإســتــقــالل 

للناشطني احلقوقيني متابعة احملاكمات”. 
غير  أو  مهنياً  املؤهلة  القانونية  املــســاعــدة  وتــقــدمي  عــرض 
ذلــك مــن املــشــورة واملــســاعــدة فــي الــدفــاع عــن حقوق اإلنسان 

وحرياته األساسية )م3/9/ب/ت(.
الدولية: الهيئات  تقديم الشكاوى والبالغات إلى 

اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  والشكاوى  البالغات  تقدمي 
من قبل األفراد املسؤولني والسلطات احلكومية, إلى الهيئات 
اإلنــســان  بحقوق  املتعلقة  الــبــالغــات  بتلقي  املختصة  الــدولــيــة 

واحلريات األساسية واإلتصال بهذه الهيئات )م/4/9(.
الحكومية لحقوق  لإلنتهاكات  السلمية  المعارضة  الحق في 

اإلنسان:
أو  السلمية مبــفــرده  املــقــاومــة  أو  املــعــارضــة  الــفــرد فــي  حــق 
الــدول  إلــى  املنسوبة  واألفــعــال  لألنشطة  غيره  مــع  بــاإلشــتــراك 
انتهاكات  التي تؤول إلى  التقصير واإلهمال”  مبا فيها “أفعال 
حـــقـــوق اإلنـــســـان وحـــريـــاتـــه األســاســيــة, 
إضـــافـــة إلـــى الــتــمــتــع بــاحلــمــايــة الــفــعــالــة 
مبــوجــب الــقــانــون الــوطــنــي بــســبــب هــذه 

املقاومة أو املعارضة )م/2/12(.
وفــــــي مـــقـــابـــل هــــــذه احلـــــقـــــوق ثــمــة 
ــقــاهــا اإلعـــــالن عــلــى عــاتــق  الـــتـــزامـــات ال
األفــــــراد واملــنــظــمــات غــيــر احلــكــومــيــة, 
اإلنسان  وتعزيز حقوق  والدولة حلماية 
وحـــريـــاتـــه األســـاســـيـــة, ميــكــن إجــمــالــهــا 

باآلتي:
على مستوى األفراد:

 , اإلنــســان  انتهاك حقوق  فــي  األفـــراد  عــدم جــواز مشاركة 
وسواء عن طريق القيام بفعل أو اإلمتناع عن فعل , وال يجوز 
القيام  إخضاع أحد ألي إجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه 

بذلك.
اإلمتثال للمعايير الدولية والوطنية املتعلقة بقواعد السلوك 
, إذا كانت طبيعة هذه احلرف  أو األخالق املهنية أو احلرفية 
أو املــهــن تــتــحــمــل الــتــأثــيــر عــلــى الــكــرامــة اإلنــســانــيــة وحــقــوق 
مبا  اإلنــســان  حقوق  ثقافة  نشر  األســاســيــة.  وحرياته  اإلنــســان 
الفئات  جميع  بــني  والسلم  والتسامح  التفاهم  قيم  ذلــك  فــي 
والعمليات  واملؤسسات  املجتمعات  تعزيز  والعرقية.  الدينية 

الدميقراطية )املواد 10, 11, 16, 18(.
الحكومية: المنظمات غير  على مستوى 

تنمية وعي اجلمهور مبفاهيم حقوق اإلنسان وبضمنها قيم 
الدينية والعرقية,  الفئات  التفاهم والتسامح والسلم بني جميع 
املــجــاالت,  فــي هــذه  والــبــحــث  والــتــدريــب  التثقيف  أنشطة  عبر 
التي متارس فيها  املجتمعات واجلماعات  مع مراعاة خلفيات 
والعمليات  واملــؤســســات  املجتمعات  تــعــزيــز  )م/16(.  أنشطتها 

الدميقراطية )م/18(.

المنظمات غير 
الحكومية: نشر قيم 
التسامح والتفاهم 

وتعزيز السلم 
االجتماعي واألهلي
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80 طالبًا وطالبة تقدموا للمشاركة في ورش ومـسابقة البرنامج

»الثقافي للطفولة« يطلق »الشـاعـــــــــــــــــــــــــــــــر الواعد« بين طلبة المدارس

تقرير – المركز الثقافي للطفولة
الواعد  الشاعر  برنامج  للطفولة  الثقافي  املركز 
طلبة  عند  الشعري  اإلبداع  مواهب  الكتشاف 
عشرة،  الثامنة  ولغاية  عشرة  الرابعة  سن  من  املدارس 
مسابقات  تنظيم  خالل  من  والشباب  الفتيات  لدى  وتنميتها 

فيها  يشارك  العربية  باللغة  شعرية 
تدريبية  لورش  انضمامهم  بعد  الطلبة 
إحياء  إلى  ويهدف  الشعر،  فنون  فى 
الشعر الفصيح، وتأهيل جيل جديد قادر 
فى  العربية  اللغة  حتدى  مواجهة  على 
الغربية  والثقافة  اإللكتروني  الغزو  ظل 

التى بدأت تؤثر عليها بشكل واضح.
اجلانب  بهذا  املركز  اهتمام  ويأتي 
من  العربية  اللغة  تواجهه  ما  خالل  من 

أنها  من  بالرغم  دورها  إضعاف  في  ساهمت  كبيرة  حتديات 
اللغة األم، كما يأتي ضمن إحتضان قطر للعديد من الفعاليات 
التي تهتم باللغة العربية، وتنمي حضورها القوي في املجتمعات 
وأهمها  الفعاليات  هذه  آخر  وكان  الريادة،  لها  لتعيد  العربية 
في  الدوحة  في  عقد  الذي  العربية  باللغة  النهوض  منتدى 

الواعد« في  برنامج »الشاعر  أهداف  أبريل املاضي. وتتلخص 
املدارس  طلبة  لدى  ومهاراته  الشعر،  كتابة  مواهب  اكتشاف 
للتعبير  الفرصة  شعرياً  املوهوبني  الطلبة  وإعطاء  وتنميتها، 
املدارس  طلبة  لدى  الشعرية  املواهب  وصقل  قدراتهم،  عن 
مبا ُينمي موهبتهم على أساس احترافي، إلى جانب التشجيع 
الفصحى،  العربية  القصيدة  كتابة  على 
املدارس  طلبة  لدى  املنافسة  روح  وخلق 
حماسي  جو  في  وإدخالهم  قطر،  في 
وتعليم  األفضل،  لتقدمي  يدفعهم 
الطلبة مهارات الكتابة والنقد وفن إلقاء 
إلى  إضافة  لديهم،  وتنميتها  القصائد 
العربي،  األدب  مبوروث  الطلبة  تعريف 
والهوية  الوطني  اإلنتماء  روح  وتعزيز 
فكراً  العربية  باللغة  والنهوض  العربية، 

وإبداعاً في املدارس.
أطفاالً  رج  سيتخِّ الواعد  الشاعر  برنامج  خالل  ومن 
مهارات  وميتلكون  العربية،  القصيدة  كتابة  على  قادرين 
النقد وفن إلقاء القصائد باإلضافة إلى القدرة على املشاركة 
يرسخ  مما  الثقافية  واملهرجانات  الشعرية  األمسيات  فى 

أطلق

رج  البرنامج سيخِّ
أطفااًل قادرين على 

كتابة القصيدة 
العربية
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80 طالبًا وطالبة تقدموا للمشاركة في ورش ومـسابقة البرنامج

»الثقافي للطفولة« يطلق »الشـاعـــــــــــــــــــــــــــــــر الواعد« بين طلبة المدارس

عن  والتعبير  اجلمهور  مواجهة  فى  بالثقة  الشعور  بداخلهم 
إبداعاتهم.

نظم  على  القدرة  وجود  يتطلب  الواعد  للشاعر  ولإلنضمام 
القصائد  نظم  فى  سابقة  ومحاوالت  الفصيح،  العربي  الشعر 
األدبي، وأيضاً من معايير  الطريق  والرغبة والطموح ملواصلة 

الشعرية  املوهبة  امتالك  الطالب  اختيار 
فى نظم القصيدة العربية وسالمة اللغة 
الطالب  إدراك  من  والتحقق  وجزالتها 
وأثرها  املبدعة  الشعرية  الكلمة  لوظيفة 

فى احلياة .
كان  املركز  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
تلقي  استمرار  عن  مؤخراً  أعلن  قد 
الشعر  كتابة  ملسابقة  القبول  طلبات 
الواعد  الشاعر  لبرنامج  بالفصحى 
اإلعالمي  املستشار  عليه  تشرف  الذي 

من  سلسلة  ضمن  يأتي  والذى  العبدامللك  أمل  للبرنامج 
التحكيم  وتتألف جلنة  بالطفل،  للنهوض  املتواصلة  الفعاليات 
الدكتورة هيا محمد  الواعد” من  “الشاعر  لبرنامج  والتدريب 
إبراهيم  محمد  والشاعر  ميرزا،  علي  والشاعر  الدرهم، 

الدين  عز  الدكتور  من  فتتكون  التدريب  جلنة  أما  السادة، 
بلحبيب،  رشيد  والدكتور  املخلف،  حسن  والدكتور  بوشيخي، 
وقد  السادة،  إبراهيم  ومحمد  ميرزا  علي  والشاعرين 
مجموعة  مؤخراً  اجتماعها  خالل  التحكيم  جلنة  استعرضت 
استمارة   80 من  ألكثر  عددها  وصل  التي  االستمارات  من 
الذين  املدارس  تقدم بها طلبة وطالبات 
للمسابقة،  االنضمام  في  رغبتهم  أبدوا 
 48 ترشيح  مت  االستمارات  فرز  وبعد 
التي  القصائد  على  بناء  وطالبة  طالب 

دونوها في استمارات املشاركة.
التدريبية  الورش  بأن  املركز  وأوضح   
ستبدأ في الثاني من مارس وتستمر ملدة 
شهر تقريباً، حيث ستقدم الورش دورات 
وفن  البالغة  وعلم  العروض  علم  في 
اإللقاء والنحو والصرف.  وفي هذا الصدد 
سينظم املركز الثقافي للطفولة أمسية شعرية بحضور مجموعة  
من الشعراء  واإلعالميني لتسليم اجلوائز وتكرمي الفائزين، حيث 
تقدر اجلائزة األولى بـ 10آالف ريال والثانية 7آالف ريال والثالثة 4 

آالف ريال باإلضافة إلى هدايا عينية. 

تأهيل جيل قادر على 
مواجهة تحدي اللغة 
العربية فى ظل الغزو 

اإللكتروني والثقافة الغربية
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الكتاب عبارة عن مجموعة مقاالت حول مهام املؤسسات 
 265 الكتاب في  اإلنسان وتطويرها، ويقع  الوطنية حلقوق 
صــفــحــة مــقــســم إلـــى مــوضــوعــات رئــيــســيــة وهـــي، مــقــاالت 
اإلنسان، وعن حقوق  الوطنية حلقوق  املؤسسات  عامة عن 
االنسان في السياق األوروبي، و حقوق اإلنسان في السياق 
األفــريــقــي، وجتربة  السياق  فــي  اإلنــســان  اآلســيــوي، حقوق 
في  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  او  الشكاوي  تلقي  مؤسسات 

الالتينية.   أمريكا 
يتناول الكتاب في بدايته مقالة عن املعايير املنظمة لعمل 
تسمى مببادئ  والــتــي  اإلنــســان،  الوطنية حلــقــوق  املــؤســســات 
باريس، واخللفية التاريخية لها واستعراض بعض املؤسسات 

التي أنشئت قبل وبعد مبادئ باريس واجنازاتها. 
اإلنــســان   حلــقــوق  الوطنية  املــؤســســات  فعالية  يــتــنــاول  كما 
للحكومة  التنفيذية  السلطة  عــن  استقاللها  كالتالي   وهــي 
ال  وكما  ومصداقيتها،  املؤسسة  تشغيل  لفعالية  مسبق  شرط 
أو التشريعي للمؤسسة الوطنية أول  يزال األساس الدستوري 
والتأكيد  القانوني،  اجلــانــب  مــن  املؤسسة  عمل  لقوة  ضمان 
على أن املوظفني العاملني في املؤسسات الوطنية هم مفتاح 
أدائها اجليد، وكما ينبغي توفر أمكانية الوصول إلى املؤسسة 
الوطنية، فاملؤسسة التي يتعذر الوصول لها تصبح غير فّعالة، 
عالقة  وتعمق  تنمي  أن  الوطنية  املؤسسات  على  ينبغي  كما 
التي تقيمها مع شتى أجهزة املجتمع املدني واعتبارها  العمل 
التي  العالقات  وتعتبر  للمؤسسة،  اليومي  العمل  في  شريكة 
تقيمها املؤسسات الوطنية بأجهزة التنسيق الدولية أحد أهم 

األبعاد الهامة لعمل تلك املؤسسات.  
الكتاب مقالة عن مدى اسهام إجــراءات  وقد عرض هذا 
تعيني وإقالة األعضاء الرئيسني في ضمان استقالل املؤسسات 
الوطنية في ثالث مؤسسات وطنية وهي: املؤسسات الهندية، 

والغانية، والدمناركية، ومدى تطابقها مع مبادئ باريس. 
كما يعرض دراسة تتعلق باختصاصات املؤسسات الوطنية 
حلقوق اإلنسان والشكاوى املقدمة إليها، في ست مؤسسات) 
والدمنارك(  والهند،  وغانا،  افريقيا،  استراليا، وجنوب  كندا، 
ويقصد باختصاص املؤسسات الوطنية ، هي مجاالت العمل 

التي يعهد للمؤسسة القيام بها. 
كــمــا عـــرض مــقــالــة عــن الــعــالقــة بــني املــؤســســات الوطنية 
واحملاكم احمللية، وما هي االجراءات التي تتخذها مؤسسات 
حــقــوق اإلنـــســـان لــلــتــعــامــل مـــع الـــشـــكـــاوى ومــــدى الــســلــطــات 
املمنوحة لها في هذا املجال.   كما عرض مقالة أخرى عن 
جتارب املؤسسات الوطنية األوروبية حلقوق اإلنسان، وتبحث 
اإلنسان،  الوطنية حلقوق  املؤسسات  املقالة عن مفهوم  هذه 
املنوطة بها كما نصت عليها  املهام األساسية  بإيجاز  وتناقش 
املهام  بأمثلة عديدة كيفية تنفيذ هذه  باريس وتبني  مبادئ 

في السياق األوروبي. 
ويتحدث الكتاب كذلك عن التعاون اإلقليمي بشأن حقوق 
منتدى  وبالتحديد  والباسيفيك  آســيــا  منطقة  فــي  اإلنــســان 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  والباسيفيك  آسيا  دول 
املالي،  والتمويل  والعضوية،  واألهــــداف،  النشأة،  حيث  مــن 
واألنشطة، واللقاءات السنوية، واملجلس االستشاري للقانونني، 

والتحديات التي تواجه املنتدى، وأهم االجنازات. 
يعرض  آسيا  اإلنسان في  احلديث عن حقوق  وفي سياق 
اإلنسان  حلقوق  الهندية  الوطنية  اللجنة  عن  مقالة  الكتاب 
استقالليتها  نشأنها ومـــدى  والــضــعــف، وعــن  الــقــوة  ومــواطــن 
ومهام اللجنة ووظائفها الرقابية، واالستشارية، والتثقيفية.  

وينتقل الكتاب إلى مقالة تتعلق بي حماية حقوق اإلنسان 
فــي أوغــنــدا واللجنة األوغــنــديــة حلقوق اإلنــســان،  مــن حيث 
النشأة ومدى تطابقها مع مبادئ باريس، واحلديث كذلك عن 
اللجنة الغانية حلقوق اإلنسان والعدالة ومقارنة اللجنة فيما 
يتعلق مببادئ باريس من حيث االستقاللية، واالختصاصات 
الصلة  ذات  احلكومية  الغير  املنظمات  مــع  تعاونها  ومـــدى 
بحقوق اإلنــســان.  وفــي الــشــق األخــيــر مــن الكتاب انــدرجــت 
مقالة عن مؤسسات تلقي الشكاوى بأمريكا الالتينية، املعايير 
اإلنسان  به معهد حقوق  قام  الــذي  والــدور  لوجودها،  الدنيا 
الدميقراطية وكذلك  اخلاص باألمريكيتني في تعزيز دعم 
الدعم التقني إلنشاء مؤسسات تلقي الشكاوى أو مفوضيات 
األساسية  الشروط  فيها،  العاملني  وتدريب  اإلنسان  حلقوق 

لوجود مؤسسات  تلقي الشكاوي . 

المؤلف:
مجموعة مؤلفين 

الناشر:
المركز الدنماركي لحقوق 

اإلنسان – تاريخ النشر 2001

إعداد: مها العلي 
باحثة في حقوق اإلنسان 

المؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان: مقاالت وأوراق عمل

ملخص كتاب

20
13

فة
حي

ص
ال

38



ال
ــ

قـ
م موقف اإلسالم من التمييـز 

بين الرجل والمرأة
إنَّ اإلسالَم ال يعرف التمييَز بني الرجِل واملرأة،وال يقره بحال 
في  ومتساويان  األعمال،  في  متساويان  فهما   ، األحوال  من 
األعمال  مجال  ففي  أيضاً؛  العقوبات  وفي  والثواب  األجر 
الَ  أَنِّي  ُهْم  َربُّ لَُهْم  َفاْستََجاَب   { اهلل عز وجل:  يقول  والطاعات 
بَْعٍض  ن  ِمّ بَْعُضُكم  أُنَثى  أَْو  َذَكٍر  ن  ِمّ نُكم  ِمّ َعاِمٍل  َعَمَل  أُِضيُع 
َمْن   { وجل:  عز  ـ  اهلل  ويقول   ،  )195 عمران:  آل  )سورة   ،  }
َحيَاًة  َفلَنُْحِيَينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  أُنَثى  أَْو  َذَكٍر  ن  ِمّ ا  َصاحِلً َعِمَل 
ُهْم أَْجَرُهم بِأَْحَسِن َما َكانُواْ  يَْعَملُوَن { ، ) سورة  بًَة َولَنَْجِزيَنَّ َطِيّ
 { وجل:  عز  اهلل  يقول  العقوبات  مجال  وفي   ،  )  97 النحل: 
َن  ِمّ نََكاالً  َكَسبَا  ا  مِبَ َجَزاء  أَْيِديَُهَما  َفاْقَطُعواْ  اِرَقُة  َوالَسّ اِرُق  َوالَسّ
اهلّلِ َواهلّلُ َعِزيٌز َحِكيٌم { ، ) سورة املائدة: 38( ، ويقول اهلل عز 
ْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َواَل  انِي َفاْجلُِدوا ُكَلّ َواِحٍد ِمّ انَِيُة َوالَزّ وجل: } الَزّ
ِ َواْلَيْوِم  ِ إِن ُكنُتْم تُْؤِمنُوَن  بِاهلَلّ تَْأُخْذُكم بِِهَما َرأَْفٌة ِفي ِديِن اهلَلّ
َن امْلُْؤِمننَِي { ، ) سورة النور:2(  اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابَُهَما َطاِئَفٌة ِمّ
اإلسالم  في  واملرأة  الرجل  أن  القول  ميكن  وبالتالي      
متساويان في احلقوق والواجبات وفقاً ملا منحه اهلل ـ عز وجل 
ـ لكل منهما من خصائص، ووفقاً ملا أمرهما به من تكاليف، 
واملرأة  الرجل  بني  متييزاً  هناك  أن  من  البعض  يتوهمه  وما 
الزوجات  وامليراث وتعدد  القوامة  في اإلسالم، ويتخذون من 
على  وحجة  دليالً  الكتابية  من  املسلم  زواج  وإباحة  والشهادة 
بعدالة  األمور  هذه  مناقشة  فعند   ، بصحيح  فليس  ذلك، 
تنقص  وال  املرأة،  صالح  في  تصب  جميعاً  أنها  جند  وإنصاف 
بسبب  أفضلية  أية  للرجل  تعطي  ال  وأنها  شيئاً،  قدرها  من 
يتحملها  إضافية  وأعباء  تكاليف  الواقع  في  هي  بل   ، الذكورة 
الرجل، واهتمام الغرب املبالغ فيه باملرأة وحقوقها، ومحاولة 
من  ينبع  لم  واإلسالمية  العربية  للدول  االهتمام  هذا  تصدير 
الستخدامها  وإمنا   ، وحقوقها  املسلمة  املرأة  على  حرصهم 
، وهو  والرذيلة فيها  اإلنحالل  املجتمعات ونشر  وسيلة إلفساد 
أشكال  كافة  على  القضاء  اتفاقية   « خالل  من  جلياً  يتضح  ما 
التمييز ضد املرأة « املعروفة اختصاراً بـ) CEDAW سيداو (.    

  وتنص املادة األولى من هذه االتفاقية : على أن مصطلح 
»التمييز ضد املرأة« يعني التفرقة أو االستبعاد أو التقييد ويتم 
أو  توهني  أغراضه  أو  آثاره  من  ويكون  اجلنس  أساس  على 
األساسية  واحلريات  اإلنسان  بحقوق  للمرأة  االعتراف  احباط 
 ، واالجتماعية   ، واالقتصادية   ، السياسية    : امليادين  في 
والثقافية، واملدنية ، أو في أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط 
عن  النظر  بصرف  لها،  ممارستها  أو  احلقوق  بهذه  متتعها 

حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل .
في  املرأة  ضد  التمييز  على  القضاء  جلنة  توصيات  ومن     
 )21( رقم  العامة  التوصية  نأخذ   ،1992 عشرة  الثالثة  الدورة 
واملتعلقة باملساواة في الزواج والعالقات األسرية التي جاء فيها 

ما يلي : ـ
- ميكن أن يختلف شكل األسرة ومفهومها بني دولة وأخرى 

بل بني منطقة وأخرى داخل الدولة، وأياً كان شكلها وأياً كان 
النظام القانوني أو الدين أو العرف أو التقاليد داخل البلد يجب 
في  أو  القانون  من  سواء  األسرة  داخل  املرأة  معاملة  تتفق  أن 

احلياة اخلاصة مع مبدأ املساواة والعدل بني جميع الناس. 
بالرجل  املساواة  املرأة في  الزوجات يخالف حق  تعدد  إن   -
وعلى  عليها  خطيرة  ومالية  عاطفية  نتائج  له  تكون  وقد 
الزيجات  هذه  تشجيع  عدم  يستوجب  حد  إلى  تعولهم  من 

وحظرها.
الذي  )د-34(   884 واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  قرار   -
يوصي الدول بضمان أن يكون للرجل واملرأة اللذان جتمعهما 
احلق في احلصول  متوٍف  القرابة بشخص  الدرجة من  نفس 
التركة واحلق في مرتبة متساوية  على حصص متساوية في 

في ترتيب الورثة . ص101.
عليه  املتعارف  املفهوم  بالكلية  تنسف  األولى:  فالفقرة 
الشذوذ  على  تقوم  املفهوم  لهذا  أخرى  لبدائل  وتروج  لألسرة 
واملثلية اجلنسية ، والفقرة الثانية : تدعو حلظر تعدد الزوجات 
ولم  احلظر،  لهذا  السلبية  لآلثار  بعيد  أو  قريب  من  تشير  وال 
وآثاره  الزنا  وانتشار  اخلليالت  لتعدد  الفقرة  هذه  تتعرض 
الهدامة على األسرة واملجتمع ، والفقرة الثالثة : تدعو للمساواة 
بني الرجل واملرأة في امليراث رغم االختالف والفوارق الكبيرة 
في املسؤوليات املالية لكل من الرجل واملرأة.     فاملساواة بني 
الرجل واملرأة من األمور التي أثارت جدالً كبيراً، واستخدمها 
 ، املسلمة  باملرأة  للتغرير  املرأة،   حترير  ودعاة  الغربيون، 
احلقوق  على  احلصول  تستطع  لم  اآلن  وإلى  الغرب  في  املرأة 
الرجال  من  العقالء  بشهادة  وذلك  للمرأة  اإلسالم  أقرها  التي 
الرجل  بني  حقيقية  مساواة  توجد  وال  الغرب،  في  والنساء 
التمييز  من  تعاني  زالت  ما  الغرب  في  واملرأة  هناك،  واملرأة 
في أمور كثيرة. وإن املساواة بني الرجل واملرأة تكون فقط في 
احلقوق والواجبات، وليست في اخلصائص واملميزات، وهو ما 
َعلَْيِهَنّ  الَِّذي  ِمْثُل  َولَُهَنّ  ـ عز وجل : }  أقره االسالم يقول اهلل 
َجاِل َعلَْيِهَنّ َدَرَجٌة َواهلّلُ َعِزيٌز َحُكيٌم { ، ) سورة  بِامْلَْعُروِف َولِلِرّ

البقرة: 228( .
اهلل  رضي  ـ  سلَْيٍم  ألُّم  ـ  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ـ  النَّبّي  وقول 

َجاِل«. سنن أبي داود: 236. ا النَِّساُء َشَقاِئُق الِرّ َ عنها:» إمَنّ
أالَ   «: الَوَداِع  َة  َحَجّ ـ في  ـ صلى اهلل عليه وسلم  النبي  وقول 
لُِكوَن  ا ُهَنّ َعواٌن ِعْنَدكْم لَْيَس مَتْ َ واْستَْوُصوا بالنَِّساِء َخيراً، فإمَنّ
َفَعْلَن  َفإِْن  نٍَة  ُمبَِيّ بَِفاِحَشٍة  يَْأتنَِي  أََنّ  إالَّ  ذلَِك،  َغْيَر  َشْيئاً  ِمْنُهَنّ 
َفإْن  ٍح،  ُمبَِرّ َغْيَر  َضْرباً  َواْضِربُوُهَنّ  املَضاِجِع  َفاهُجُروُهَنّ في 
َحّقاً.  نَِساِئُكم  َعلَى  لَُكْم  إّن  أاَلَ  َسبِيالً،  تَْبُغوا علَْيِهَنّ  أَطْعنُكُم َفالَ 
ُيوِطئَن  َفالَ  نَِساِئُكْم  َعلَى  ْم  َحقُكّ ا  َفأََمّ َحقاً،  َعلَْيُكْم  ولِنَساِئكْم 
أالَ  تَْكَرُهوَن،  مِلَْن  بُُيوتُِكْم  يَْأَذَنّ في  والَ  تَْكَرُهوَن  َمْن  ُفُرشُكْم 
وَطَعاِمِهن«.  ِكْسَوتِِهَنّ  ِفي  إِلَْيِهَنّ  حُتِسنُوا  أْن  َعلَْيُكْم  وَحقُهَنّ 

صحيح. البخاري )332/2و440/3(.
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اإلعالم العربي ودوره في دعم م

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
إن الــعــالقــة بــني قــضــايــا اإلنــســان واإلعــــالم هــي عالقة 
جوهريه وحساسة إلى حد كبير، واحلقيقة أن العالقة 
وسائل  خــالل  مــن  اإلعــاقــة متــرر  وقضية  املجتمع  بــني 
تتم  العام  الــرأي  أن صناعة  إلى  ذلك  ويرجع  اإلعــالم، 
ميكن  هنا  ومــن  املختلفة،  اإلعـــالم  وســائــل  خــالل  مــن 
أن يأخذ بعني  اإلنسان  يتناول قضايا  ألي عمل هادف 
االعتبار وبشكل رئيس أهمية وضع استراتيجية خاصة 
القضايا  لصالح  وحتويله  اإلعــالم  مع  التعامل  بكيفية 

التي متس املواطن .
أدل على ذلك مّما لإلعالم من دور فيما شهده  وال 
احلرب  من  بــدًء  سياسية  تقلبات  من  يــزال  وال  العالم 
بثورات  وانتهاًء  الشرقية  أوروبا  بثورات  الباردة مروراً 
وغيوم  خريفه  نسمات  بــدأت  الــذي  الــعــربــي”  “الــربــيــع 
شتائه تلوح في األفق غير بعيد. ومع انتفاضة الشعوب 
حجم  اتــضــح  العربية  الــثــورات  واستحقاقات  العربية 
اإلنسانية  القضايا  من  عديد  اجتاه  اإلعالمي  التقصير 
حجم  ويبرز  اإلعاقة،  ذوو  األشخاص  قضايا  وخاصة 
الــتــقــصــيــر االكـــبـــر فـــي وســـائـــل اإلعـــــالم املـــرئـــيـــة مــنــهــا 

التحديد. املوجهة على وجه  العربية  التلفزة  وخاصة 
تسابقت  الــعــربــي”  الــربــيــع   “ العربية  الــثــورات  خــالل 
وســـائـــل اإلعـــــالم فـــي نــقــل اخلـــبـــر وامـــتـــألت شــاشــاتــهــا 
البيوت  إلينا صور  العاجلة وحملت  وصحفها بأخبارها 
اإلنفجارات  صوت  وأسمعتنا  املقطعة  واألشالء  املهدمة 
واالقتحامات،  والبلطجة  واحلرائق  والتدافع  واملدافع 
نشاهد  ونحن   أشهراً  بل  وأسابيع  أياماً  احلــال  واستمر 
ونقرأ عن الدمار واخلراب في مدننا العربية وخاصة 

الدول التي شهدت نزاعات مسلحة .
استطاع  العربي  اعالمنا  إن  نقول  فاحصة  وبنظرة 
نــقــل اخلــبــر ولــكــن لـــم يــســتــطــع نــقــل مـــا وراء اخلــبــر ، 
كثيرة  انسانية  قصص  هــنــاك  والقصف  الــدمــار  فبعد 
وخاصة  صوتهم  ايصال  يستطيعوا  لم  اناس  وهناك   ،
نتساءل  الــدمــار  فبعد   ، حــظــاً  واألقـــل  املهمشة  الــفــئــات 
:- مــــاذا حــصــل لــــدور رعـــايـــة املــســنــني والــعــجــزة وأيـــن 
ذهــب نــزالؤهــا، ومـــاذا حصل لــدور رعــايــة األيــتــام ؟ ، 
وينطبق  النفسية،  األمــراض  ملستشفيات  حصل  ومــاذا 
احلـــال عــلــى كــافــة مــؤســســات اإلعــاقــة الــرعــائــيــة منها 
اكثر  هــي  الشرائح  هــذه  ولعل  والتعليمية.  والتأهيلية 
االقتصادية  املتردية  بالظروف  تأثرا  املجتمعية  الفئات 

العربي  الــوطــن  بها  ميــر  التي  والتربوية  واالجتماعية 
الكبير.

وإذا أخـــذنـــا بــالــقــيــاس فـــي هـــذا املـــقـــام عــلــى قــضــايــا 
وحقوق األشخاص ذوو اإلعاقة، فإن السؤال يثار حول 
للتغطية  فاملتابع  لــإلعــاقــة؟  اإلعــالمــيــة  النظرة  حقيقة 
اإلعــالم  أن  إلدراك  عناء  كبير  إلــى  يحتاج  ال  اإلعالمية 
اإلعاقة وحقوقهم  األشخاص ذوي  يتعاطى مع قضايا 
بــوصــفــهــا مـــــادًة صــحــفــيــًة مـــجـــردًة بــغــض الــنــظــر عن 
اليها  ينظر  ولم  التغطية.  محل  املادة  أو  القصة  فحوى 
ذات  املواثيق  من  عديد  عليها  نصت  حقوقية  كقضية 

الشأن. 
إذ تــشــيــر املـــــادة 8 مـــن االتــفــاقــيــة الـــدولـــيـــة حلــقــوق 
عنوان  حملت  والتي   ”) أ   ( الفقرة  املعوقني  األشخاص 
بشأن  بأسره  املجتمع  في  الوعي  إذكــاء  الوعي”  ”إذكــاء 
احــــتــــرام حــقــوق  األشــــخــــاص ذوو اإلعــــاقــــة، وتـــعـــزيـــز 

األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم “ 
كــمــا جـــاء فـــي ديــبــاجــة االتــفــاقــيــة الــدولــيــة حلــقــوق 
اعتبارها  فــي  تــضــع  “وإذ  بــالــنــص  املــعــوقــني  األشــخــاص 
على  القائم  واألمـــن  الــســالم  يسودها  أوضـــاع  تــوفــر  أن 
في  عليها  املنصوص  واملبادئ  للمقاصد  التام  االحترام 
هي  السارية  اإلنسان  وحقوق  صكوك  واحترام  امليثاق 
للمعوقني  الكاملة  احلماية  لتوفير  عنها  غنى  ال  أمــور 
وال سيما في حاالت النزاع املسلح واالحتالل األجنبي” 
كثير  زال  ما  ثوراتها  من  املجتمعات  بعض  انتهاء  ومع 
اإلعالم  زالت وسائل  التهميش وما  يعانون  الفئات  من 
الــســاســة وصــراعــاتــهــم ،وهـــنـــاك قــضــايــا  تــنــســاق وراء 
الــنــور.  تــرى  لــم  اإلنــســان  بحق  تتعلق  عــديــدة  حقوقية 
أو  اخلبر  لنتائج  االلتفات  دون  اخلبر  نقل  على  وتركز 

احلدث الذي مت نقله.
املساهمة  خــالل  مــن  اإلعـــالم  وســائــل  دور  يأتي  لهذا 
فــي حتــقــيــق املــبــادئ الــقــانــونــيــة احلــقــوقــيــة لــألشــخــاص 
بــتــعــريــف  الــنــظــر  إلعـــــادة  األوان  وآن   ، اإلعـــاقـــة  ذوي 
تناول  فإن  اإلعالميون  يتبناها  والتي  الساخنة  النقاط 
الكرمية  احلياة  في  حقه  على  مستندة  انسان  قضية 
تعتبر  الــدولــيــة  واالتــفــاقــيــات  الدساتير  كفلته  مــا  وفــق 
قضية ساخنة أكثر سخونًة من القذائف والصواريخ إذا 
ما مت تناولها بشكل صحيح . كما آن األوان للبحث في 

ما وراء اخلبر بشكل أكثر مهنية وحرفية.

سمير سمرين
خبير لغة اإلشارة والناشط  في مجال حقوق اإلنسان
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ملا كان األطفال ميثلون نصف احلاضر وكل املستقبل، فقد عنيت 
عنايًة  الطفل  بحقوق  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  الصكوك 
خاصًة، ومن هنا جاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان متضمناً أن 
للطفولة احلق في رعاية ومساعدة خاصتني، ثم تال ذلك صدور 
إعالن حقوق الطفل، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
في 20 نوفمبر 1959م، متضمناً اإلشارة إلى أن الطفل في حاجة 
الطفل، بسبب عدم نضجه  إلى توفير رعايٍة خاصٍة له. وملا كان 
البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقايٍة ورعايٍة خاصٍة، مبا في 
الوالدة وبعدها،  قانونيٍة مناسبٍة، قبل  ذلك حصوله على حمايٍة 
فقد أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل 
مبوجب قراراها رقم 44/25 املؤرخ 20 نوفمبر 1989م، وبدأ نفاذها 

في 2 سبتمبر 1990م.
ڈ لكن من هو الطفل؟

- الطفل وفق تعريف االتفاقية هو كل من لم يبلغ ثمانية عشر 
عاماً، ما لم يكن قد بلغ سن الرشد وفق القانون الساري في دولته. 
أما في قطر فمسايرًة ألحكام اتفاقية الطفل، فقد اعتبر القانون 
رقم 22 لسنة 2005م بشأن حظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك 
األطفال في سباق الهجن، الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر.

ڈ وما هي حقوق الطفل في اإلسالم؟
الشريعة  له  أوجبت  فقد  فائقًة،  عنايًة  الطفل  اإلسالم  أولى   -
اإلسالمية عدة حقوق تدل في مجملها على اهتمام اإلسالم بهذا 

املخلوق، ملا له من دوٍر في إعمار األرض وبناء املجتمع.
وتتمثل حقوق الطفل في اإلسالم في حقوٍق سابقة على الوالدة 
وحقوٍق الحقٍة عليها، أما األولى فهي حقه في اختيار أم صاحلة 
إال  اإلجهاض،  بتحرمي  سواءً  وكذا حقه في سالمته كجنني  له، 
كان  إذا  األم  عن  الشرعية  التكاليف  بعض  بإسقاط  أو  لضرورٍة، 
في أدائها لها تأثير على صحة اجلنني، بل وإيقاف تنفيذ احلدود 
الشرعية عليها حلني والدة طفلها. كذلك حفظ اإلسالم للجنني 

حقه في امليراث والوصية، وأوجب الدية في قتله.
أما عن احلقوق الالحقة على الوالدة فيمكن إجمالها في احلق 
في احلياة، واحلق في اختيار اسٍم طيٍب له، وحقه في االنتساب 
إلى أبيه وأمه، إن كان ناجتاً عن زواٍج شرعٍي، وحقه في الرعاية 
الوالدان،  انفصل  ولو  والنفقة  واحلضانة  الرضاعة  في  واملتمثل 

وأخيراً حقه في امليراث.
ڈ وماذا عن حقوق الطفل الواردة في االتفاقية؟

- هناك مجموعة من احلقوق العامة التي نصت عليها اتفاقية 
الطفل، هي حقه في املساواة، وحقه في البقاء والنمو، وحق الطفل 
في احترام آرائه، وأيضاً حق الطفل في استهداف مصلحته الُفضلى 

في كل ما يتعلق به.
ڈ وما هي احلقوق االجتماعية التي قررتها االتفاقية للطفل؟

- قررت االتفاقية للطفل مجموعة من احلقوق االجتماعية، 
هي حقه في أن يكون له  أسرة، وحقه في معرفة هذه األسرة، 
واإلرشاد  التوجيه  في  حقه  وكذا  أسرته،  شمل  جمع  في  وحقه 
مبا يتفق وقدراته، وأوجبت االتفاقية على الدول األطراف اتخاذ 
أو األوصياء على الطفل من  الوالدين  اإلجراءات الالزمة لتمكني 

ممارسة هذه احلقوق.
ڈ وماذا عن احلقوق الصحّية املقررة للطفل في االتفاقية؟

املقررة  الصحية  احلقوق  من  مجموعة  االتفاقية  تضمنت   -
لألطفال، تتمثل في احلق في الرعاية الصحية، ووسائلها التحصني 
ضد األمراض، سواءً لألم احلامل أو للطفل بعد والدته، والوسيلة 
الثانية بتوفير التغذية الكافية ومياه الشرب النقية للطفل، واحلق 
في التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه، واحلق في عالجه 

في مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي.
ڈ وهل تضمنت االتفاقية حقوقاً مرتبطة بالتعليم؟

- نصت االتفاقية على مجموعة من احلقوق املرتبطة بالتعليم، 
هي احلق في احلصول على تعليم ابتدائي مجاني، وتلتزم الدول 
التعليم،  الفرص في  إلزامياً، واحلق في تكافؤ  األطراف بجعله 
وأوجبت االتفاقية على الدول األعضاء محاربة تسرب األطفال من 
التعليم، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم، والعمل على مد 

نطاق املجانية إلى نهاية التعليم قبل اجلامعي.
ڈ وما هي احلقوق السياسية واملدنية املقررة للطفل في االتفاقية؟
- تضمنت اتفاقية الطفل مجموعة من احلقوق املدنية والسياسية 
املقررة له، تتضمن حقه احلياة، وحقه في أن يكون له اسم، وحقه 
اكتساب  في  وحقه  والدته،  فور  املواليد  سجل  في  يقيد  أن  في 
اجلنسية، وحقه في حرية الرأي والتعبير مبا يتفق وقدراته كطفل، 
وحقه في تلقي تعاليم الدين الذي ينتمي إليه، وحقه في احلصول 

على املعرفة املناسبة لعمره.
ڈ وهل هناك حقوق أخرى نصت عليها االتفاقية؟

- تضمنت االتفاقية حقوقاً أخرى عديدة مرتبطة بعدم جواز 
استخدام األطفال في حاالت احلرب، وحمايتهم من كافة أشكال 
االستغالل، سواءً االقتصادي أو اجلنسي، وأيضاً تضمنت االتفاقية 
حقاً طريفاً للطفل، هو حق الطفل في اللعب، باعتبار أن ممارسة 
الطفل لأللعاب التي تتناسب وعمره يساعد في تكوين شخصيته 

وتنميتها.
وأخيراً فإنه يتعني اإلشارة إلى أن دولة قطر إمياناً منها بحقوق 
االتفاقية  تلك  إلى  انضمت  فقد  تعزيزها،  على  وعمالً  الطفل، 
في  الصادر  1995م،  لسنة   54 رقم  األميري  املرسوم  مبوجب 
1995/7/12م، والذي يعد أحد حلقات سلسلة حماية حقوق اإلنسان 
في الدولة، حتت الرعاية الكرمية حلضرة صاحب السمو الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البالد املفدى حفظ اهلل.

اتفاقية الجمعية العامة لألمم المتحدة أنموذجًا

تساؤالت حول حقوق الطفل

المستشار مؤمن الدرديري
الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
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