


ٌحرِّيــٌة الـرَْأي والتَْعبِيــر 
أضحت حماية حقوق اإلنسـان بشـكل عام لها أهمية خاصة على كافة 
الـرأي والتعبيـر  املسـتويات الدوليـة واالقليميـة والوطنيـة، وتعـد حريـة 
التاريـخ  فـي  الدوليـة  القضايـا  إحـدى  وهـي  احلقـوق  هـذه  أهـم  مـن 
اإلنسـاني وباألخـص فـي العصـر احلديـث ملـا لهـا مـن عالقـة تفاعليـة فـي 
املسـاس  دون  القـرار  فـي صنـع  العامـة  واملشـاركة  الدميوقراطيـة  تعميـق 

العـام. والنظـام  القومـي  األمـن  بحريـات وحقـوق اآلخريـن ومتطلبـات 

وقد أقرت املواثيق الدولية واإلقليمية حرية الرأي والتعبير واعتبرتها 
نـص  حيـث  اإلنسـان  حقـوق  منظومـة  فـي  أهميـة  احلقـوق  أكثـر  مـن 
اإلعـالن العاملـي حلقـوق اإلنسـان والعهـد الدولـي اخلاص بحقوق املدنية 
والسياسـية علـى احلـق فـي حريـة التعبيـر فـي املـادة 19 مـن كليهمـا. وُتعـد 

حريـة التعبيـر ليسـت هامـة فقـط باعتبارهـا حقـًا قائمـًا بذاتـه وإمنـا 
ألنهـا ضروريـة إذا مـا أريـد حتقيـق حقـوق اإلنسـان األخـرى فهـي 

للدميوقراطيـة  األساسـية  الركيـزة  تعـد  الفـرد  مسـتوى  علـى 
هامـة  وسـيلة  تعـد  كمـا  الفاعلـة  املجتمعيـة  وللمشـاركة 

ملمارسـة كافـة حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية، وأحـد 
أهـم العوامـل الرئيسـية لضمـان كرامتـه.

التعبيـر  الـرأي و  ُتعـد حريـة  الـدول  وعلـى مسـتوى 
اإلقتصـادي  وللتقـدم  الرشـيد  للحكـم  ضروريـة 
مهمـة  تـوكل  أن  ضمـان  فـي  وتسـاعد   ، واإلجتماعـي 
ونزاهـة،  كفـاءة  األكثـر  األشـخاص  إلـى  الدولـة  إدارة 
كـف  منهـا  األغـراض،  مـن  الكثيـر  حتقـق  أنهـا  كمـا 

احلريـات  فـي  التدخـل  عـن  احلكومـة  سـلطة 
أن  كمـا  حقوقهـم،  وحمايـة  لألفـراد  الشـخصية 
السياسـية  املمارسـة  لتعزيـز وتطويـر  التعبيـر  حـق 

وتعددية املشـاركة الدميقراطية وفي هذا الصدد 
واإلذاعيـة  الصحفيـة  املؤسسـات  وجـود  فـإن 
بحريـة  مهامهـا  إدارة  علـى  القـادرة  النشـر  ودور 
واسـتقاللية يسـاهم بشـكل فعـال فـي الكشـف عـن 

اإلنسـان.  حقـوق  انتهـاكات 

حقـوق  بقضايـا  التوعيـة  فـي  هـاٌم  دوٌر  ولإلعـالم 
اإلنسـان، وذلـك فـي إطـار مهامـه األساسـية فـي عكس 

وأيضـًا  املختلفـة  القضايـا  مـن  العـام  الـرأي  مواقـف 
فـي تكويـن وصناعـة الـرأي العـام مـن ناحيـة أخـرى، وأن 

واحلمايـة  الدفـاع  باجتـاه  التوعيـة  يتجـاوز  اإلعـالم  دور 
احترامهـا  وإشـاعة  اإلنتهـاكات  مـن خـالل كشـف  والتعزيـز 

احتـرام حقـوق  والتربيـة علـى  املنتقصـة  واملطالبـة باحلقـوق 
احلقـوق  اسـتخدام  فـي  التعسـف  عـدم  إلـى  والتنبيـه  اآلخريـن 

فقـط،  عليـه  بالقائمـن  ترتبـط  ال  اإلعـالم  حريـة  أصبحـت  حتـى 
بـل أصبحـت جـزء مـن حقـوق املجتمـع بصفـة عامـة وحقـوق اإلنسـان 

خاصـة. بصفـة 

وإميانـا مـن اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان بأهميـة احلـق فـي 

حريـة الـرأي والتعبيـر فإنهـا حتـرص علـى إقامـة العديـد مـن املؤمتـرات 
ممارسـته  وضوابـط  أهميتـه  وبيـان  احلـق  بهـذا  للتعريـف  والفاعليـات 
والتشـريعات املنظمـة لـه والتأكيـد علـى حقـوق أصحـاب الـرأي وجميـع 
العاملـن فـي املجـال اإلعالمـي وسـوف تظـل اللجنـة تدعـم ممارسـة هـذا 
احلـق بكافـة وسـائله وتؤكـد علـى ضوابـط ممارسـته حيـث أن احلفـاظ 
ولتعزيـز  احلقيقـة  عـن  للبحـث  حيويـا  عنصـرا  يعـد  احلـق  هـذا  علـى 

وحمايـة حقـوق اإلنسـان بشـكل عـام.

واهلل من وراء القصد

رئيس التحرير

مريم بنت عبد اهلل العطية
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لقــاءات

18 أكتوبر ٢٠16

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ املري رئيس اللجنة الوطنية 
كريسـتوف  السـيد/  بسـعادة  اللجنـة  مبقـر  مبكتبـه  اإلنسـان  حلقـوق 
بايـو السـفير البلجيكـي لـدى الدولـة. وبحـث اجلانبـان سـبل التعـاون 

فـي القضايـا ذات اإلهتمـام املشـترك فـي كافـة املجـاالت اإلنسـانية.

9 أكتوبر ٢٠16

التقـى سـعادة الدكتـور علـي بـن صميـخ املـري رئيس اللجنة الوطنية 
املنـذري  محفـوظ  بـن  يحيـى  الدكتـور  مبعالـي  اإلنسـان  حلقـوق 
فـي  معاليـه  مبكتـب  وذلـك  عمـان  بسـلطنة  الدولـة  مجلـس  رئيـس 
مجلـس الدولـة. وبحـث اجلانبـان خـالل اللقـاء سـبل تعزيـز التعـاون 
ذات  والقضايـا  اإلنسـان  حقـوق  مجـاالت  فـي  املشـتركة  والنشـاطات 

اإلنسـاني. بالشـأن  الصلـة 

٥ أكتوبر ٢٠16

الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  املـري  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور  سـعادة  اجتمـع 
بـن رعـد املفـوض السـامي حلقـوق  حلقـوق اإلنسـان مـع سـمو األميـر زيـد 
الشـراكة  إطـار  فـي  اإلجتمـاع  وجـاء  بجنيـف.  املفوضيـة  مبقـر  اإلنسـان 
اإلسـتراتيجية والقويـة بـن اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان واملفوضيـة 
التعـاون  تعزيـز  سـبل  اجلانبـان  ناقـش  حيـث  اإلنسـان  حلقـوق  السـامية 

والنشـاطات املشـتركة واملشـاريع املسـتقبلية على املسـتويات 
والدوليـة. واإلقليميـة  احملليـة 

كمـا بحـث اجلانبـان آليـات متابعـة توصيـات املؤمتريـن 
فـي  املفوضيـة  و  اللجنـة  نظمتهمـا  اللذيـن  الدوليـن 
٢٠14حـول حتديـات األمـن وحقـوق  نوفمبـر مـن عـام 
فـي  الثانـي  املؤمتـر  و  العربيـة  املنطقـة  فـي  اإلنسـان 
السـامية  املفوضيـة  دور  حـول   ٢٠16 عـام  مـن  ينايـر 
وأكـد  العربيـة.  املنطقـة  فـي  اإلنسـان  حلقـوق 
الطرفـان علـى ضـرورة املضـي قدما في عملية إنفاذ 
اللجـان املخصصـة لهـذا  توصيـات املؤمتريـن عبـر 
الغـرض ولتحقيـق األهـداف الرئيسـية والفرعيـة، 
إقليميـا  حضـورا  شـهدا  اللذيـن  املؤمتريـن  مـن 
ودوليـا مميـزا. كمـا تباحـث سـعادة الدكتـور املـري 
القضايـا  بعـض  فـي  رعـد  بـن  زيـد  األميـر  وسـمو 
العربيـة  و  عامـة  الدوليـة  السـاحة  تهـم  التـي 
خاصـة. وأكـدا علـى أهميـة متابعـة تلـك القضايـا 
ووضـع احللـول لهـا عـن طريـق الـدورات التدريبيـة 

خـالل  مـن  واملؤمتـرات  العمـل  وورش  املتخصصـة 
العمـل املشـترك بـن اجلانبـن ضمـن أجنـدة عمل متفق 

القضايـا. تلـك  أولويـات  وفـق  عليهـا 

د. المري يجتمع بالسفيـر 
البلجيـكـــــــي

و يلتقي بمعــالي رئيـس 
مجلس الدولة بسلطنة عمان

و يلتقـــي المفـــوض الســـامـي لحقـــوق اإلنسان بجنيـــــف
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1٥ أغسطس ٢٠16

اللجنـة  رئيـس  املـري  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور/  سـعادة  اجتمـع 
السـيد/  بسـعادة  اللجنـة  مبقـر  مبكتبـه  اإلنسـان  حلقـوق  الوطنيـة 
السـفير املفـوض فـوق العـادة للجمهوريـة الكينيـة جاملـا موخـي بـورو 
بدولـة قطـر. وبحـث اإلجتمـاع سـبل التعـاون فـي القضايـا ذات الشـأن 

اجلانبـن. بـن  التواصـل  جتسـير  وآليـات  اإلنسـاني 

٢8 يونيو ٢٠16

اللجنـة  رئيـس  املـري  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور  سـعادة  اجتمـع 
الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان مبكتبـه مبقـر اللجنـة مـع سـعادة السـيد/ 
هيثـم املالـح املستشـار القانونـي باإلئتـالف الوطنـي السـوري بحضـور 
سـعادة السـفير السـوري السـيد/ نـزار احلراكـي. وبحـث اجلانبـان سـبل 
التعـاون فـي القضايـا ذات اإلهتمـام املشـترك وآليـات العمـل إلرسـاء 

اإلنسـان. حقـوق  ثقافـة 

31 مايو ٢٠16

اللجنـة  رئيـس  املـري  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور/  سـعادة  اجتمـع 
الوطنية حلقوق اإلنسـان مبكتبه مبقر اللجنة بسـعادة السـيد/ أشـود 
أحمـد سـفير جمهوريـة بنغالديـش الشـعبية لـدى دولـة قطـر وبحـث 
اجلانبان سـبل التعاون في القضايا ذات االهتمام املشـترك والتدابير 
فـي  واخلبـرات  التجـارب  وتبـادل  التواصـل  آليـات  لتفعيـل  الالزمـة 

اإلنسـانية. املجـاالت 

٢3 مايو ٢٠16

اسـتقبل سـعادة السـيد/ عبـد القـادر بـن صالـح رئيـس مجلـس األمـة 
اجلزائـري سـعادة الدكتـور علـي بـن صميـخ املـري رئيـس اللجنـة الوطنيـة 
الوطنيـة  للمؤسسـات  العربيـة  الشـبكة  مـن  وفـد  مـع  اإلنسـان  حلقـوق 
حلقـوق اإلنسـان وذلـك خـالل الورشـة التدريبيـة التـي عقدتهـا الشـبكة 
باجلمهوريـة اجلزائريـة حـول كيفيـة إعـداد التقاريـر للجهـات والهيئـات 
الدوليـة. وتنـاول اللقـاء أهميـة دور املؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان 

فـي اإلرتقـاء بالثقافـة اإلنسـانية فـي العالـم العربـي.

كما اسـتقبل السـيد محمد العربي ولد خليفة رئيس املجلس الشـعبي 
فكـرة  حـول  شـرحًا  الوفـد  قـدم  حيـث  الشـبكة،  وفـد  اجلزائـري  الوطنـي 
إنشـائها مبقتـرح قطـري تقـدم بـه سـعادة الدكتـور علـي بـن صميـخ املـري 

فـي عـام ٢٠٠8م مبوريتانيـا.

باملؤسسـات  اإلرتقـاء  العربيـة  الشـبكة  أهـداف  أهـم  مـن  أن  موضحـن 
الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان بالعالـم العربـي إلـى درجـة اإلعتمـاد )أ( حتـى 
تتمكـن مـن عكـس القضايـا اإلنسـانية فـي العالـم العربـي أمـام احملافـل 

الدوليـة بخطـاب متـوازن وحيـادي.

٢9 يونيو ٢٠16

اللجنـة  رئيـس  املـري  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور/  سـعادة  اجتمـع 
الوطنيـة حلقـوق الإلنسـان مـع معالـي السـيد/ عـز الديـن األصبحـي 
األصبحـى  قـدم  حيـث  اليمنيـة  باجلمهوريـة  اإلنسـان  حقـوق  وزيـر 
تنويرًا حول آخر مسـتجدات أوضاع حقوق اإلنسـان باليمن وانتهاكات 
املليشـيات احلوثيـة فـي هـذا اجلانـب. كمـا بحـث اجلانبـان سـبل تعزيـز 
الشـراكة بـن اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان ووزارة حقـوق اإلنسـان 
بـن  املبرمـة  التفاهـم  مذكـرة  إنفـاذ  ومتابعـة  تفعيـل  وسـبل  اليمنيـة 
الطرفـن خـالل العـام املنصـرم. فيمـا أشـاد معالـي وزير حقوق اإلنسـان 
الـوزارة  دعـم  فـي  اإلنسـان  حلقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  بجهـود  اليمنـي 
منـذ إنشـائها وذلـك عبـر املسـاهمة فـي عمليـة رفـع قـدرات منتسـبيها 
ودعـم برامجهـا وخططهـا. فضـاًل عـن جهـود اللجنـة فـي دعـم القضيـة 

اإلنسـان. املعنيـة بحقـوق  واإلقليميـة  الدوليـة  باملمحافـل  الوطنيـة 

د. المري يجتمع بالسفير 
الكيني

و يجتمع مع المالح

و يجتمع مع سفير بنغالديش

رئيس مجلس األمة الجزائري يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

و يلتقـــي األصبحــــي
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٢1 مايو ٢٠16

اللجنـة  رئيـس  املـري  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور/  سـعادة  اجتمـع 
السـيد/  بسـعادة  اللجنـة  مبقـر  مبكتبـه  اإلنسـان  حلقـوق  الوطنيـة 
وبحـث  قطـر.  دولـة  لـدى  املتحـدة  اململكـة  سـفير  شـارما  إيجـاي 
اإلجتمـاع سـبل التعـاون فـي القضايـا ذات االهتمـام املشـترك وتفعيـل 

اإلنسـاني. الشـأن  فـي  والتجـارب  اخلبـرات  تبـادل  آليـات 

18 أبريل ٢٠16

اللجنـة  رئيـس  املـري  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور/  سـعادة  اجتمـع 
الوطنية حلقوق اإلنسـان مبكتبه مبقر اللجنة بسـعادة السـيد/ اتيان 
تيفـوز السـفير السويسـري لـدى دولـة قطـر والسـيد/ رميـي فريدمـان 
السويسـرية.  باخلارجيـة  اإلنسـان  قسـم سياسـة حقـوق  رئيـس  نائـب 
وبحـث اإلجتمـاع سـبل التعـاون فـي القضايـا ذات االهتمـام املشـترك 

والتجـارب تبـادل اخلبـرات  آليـات  وتفعيـل 

18 أبريل ٢٠16

اللجنـة  رئيـس  املـري  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور  سـعادة  اسـتقبل 
السـيد/  سـعادة  اللجنـة  مبقـر  مبكتبـه  اإلنسـان  حلقـوق  الوطنيـة 
الفلبينيـة  اجلمهوريـة  فـي  اإلنسـان  حقـوق  مفـوض  كاديـز  روبيرتـو 
القضايـا  فـي  التعـاون  سـبل  حـول  التباحـث  اإلجتمـاع  وجـرى خـالل 
اإلنسـانية ومـد جسـور التواصـل بـن اجلانبـن لعمليـة نشـر وإرسـاء 

اإلنسـان. حقـوق  ثقافـة 

8 مايو ٢٠16

اللجنـة  رئيـس  املـري  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور/  سـعادة  اجتمـع 
الوطنية حلقوق اإلنسـان مبكتبه مبقر اللجنة ، بسـعادة السـيد/ نزار 
احلراكـي سـفير اجلمهوريـة العربيـة السـورية لـدى دولـة قطـر. وبحـث 
اإلجتمـاع سـبل التعـاون املشـترك فـي شـتى مجـاالت حقـوق اإلنسـان 

وآليـات جتسـير التواصـل بـن اجلانبـن.

د. المري يجتمع مع السفير 
البريطاني

و يجتمع مع السفير 
السويسري

و يلتقي مفوض حقوق 
اإلنسان الفلبيني

و يجتمع بالسفير السوري

لقــاءات
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أخبار اللجنة

9 أكتوبر ٢٠16

اللجنـة  رئيـس  املـري  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور  سـعادة  الوطنيـة دعـا 
التشـريعات  فـي  النظـر  ضـرورة  إلـى  اإلنسـان  حلقـوق 

بإنشـاء  تسـمح  التـي  البلـدان  كل  فـي  الوطنيـة 
والصالحيـات  املدنـي  املجتمـع  مؤسسـات 

عملهـا،  أداء  مـن  لتمكينهـا  لهـا  املتاحـة 
وقـال  واحلصانـة،  اإلسـتقاللية  وأولهـا 
فـي  قدمهـا  التـي  العمـل  ورقـة  خـالل 

مـن  املنظمـة  اإلقليميـة  الورشـة احلواريـة 
اإلنسـان  حلقـوق  السـامية  املفوضيـة  قبـل 

حقـوق  وحمايـة  تعزيـز  عنـوان  حتـت  بجنيـف 
وحصانـة  اسـتقاللية  التشـريعات  تضمـن  أن  يتعـن  اإلنسـان: 

الدوليـة  املعاييـر  مـع  ينسـجم  امليـدان مبـا  هـذا  فـي  للناشـطن  مناسـبة 
كالعهـد الدولـي للحقـوق السياسـة واملدنيـة، واإلعـالن العاملـي للمدافعـن عـن 

وغيـره. اإلنسـان،  حقـوق 

وأضـاف د. املـري: كمـا تعلمـون يختلـف الـدور الـذي يقـوم بـه املجتمـع املدنـي 

األمميـة  التوصيـات  مبتابعـة  للمشـاركة  اإلنسـان،  حقـوق  عـن  واملدافعـن 
واإلقليميـة، مـن بلـد آلخـر، حيـث تعمـل هـذه املؤسسـات ضمـن إطـار سياسـي 
إضافـة  عملهـا،  طريقـة  علـى  يؤثـر  معـن  وثقافـي  واقتصـادي  واجتماعـي 
ألنشـطتها،  الناظمـة  والقوانـن  لهـا،  املتاحـة  احلريـة  مسـاحة  إلـى 
بـوزارة  احلكومـة ممثلـة  توجـد  قـد  البلـدان  بعـض  فـي  أنـه  إلـى  وأشـار 
لتكـون  الـوزارات  كافـة  اخلارجيـة تسـعى لتشـكيل فريـق عمـل مـن 
مهمتـه »تطبيـق التوصيـات«، هـذا إلـى جانـب مشـاركة قويـة 
للمجتمـع املدنـي، بينمـا فـي بلـدان أخـرى جنـد أن 
التوصيـات عائمـة واليوجـد متابعـة حقيقيـة 
بـن  تقـع  بلـدان  هنالـك  وقـال:  لتطبيقهـا، 
احلالتـن. لـذا أعتقـد أن دور املجتمـع املدني 
واملدافعـن عـن حقـوق اإلنسـان، ميكـن بدايـة 
تلقـي  كيفيـة  علـى  اإلطـالع  مـن خـالل  تقييمـه 
احترامهـا  ومـدى  اخلاصـة  للتوصيـات  الدولـة 

أداء. ملـا يقـدم لهـا مـن مقتـرح  والنظـر بجديـة 

فيمـا قـدم املـري خـالل ورقـة العمـل شـرحًا مفصـاًل لتجربـة اللجنـة الوطنيـة 
في دولة قطر، ومراحل تطورها على املسـتويات احمللية واإلقليمية والدولية.

مبكتبـه  اللجنـة  رئيـس  املـري  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور  سـعادة  اجتمـع 
الدكتـور العبيـد أحمـد العبيـد لتوديعـه قبـل مغادرتـه منصبـه كمديـر ملركـز 
املفوضيـة  ملكتـب  مديـرًا  اليمنيـة  اجلمهوريـة  إلـى  متوجهـا  املتحـدة  األمم 
السـامية حلقـوق اإلنسـان باليمـن. فيمـا اسـتقبل د. املـري فـي لقـاء منفصل 
املديـر اجلديـد للمركـز السـيد/ جـورج أبـو الزلـف، وأوضـح سـعادة الدكتـور 
املـري أن اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان لـن تألـو جهـدا فـي اسـتمرارية 
دعـم املركـز وتنظيـم األنشـطة املشـتركة عـن طريـق إدارة البرامـج والتثقيـف 
باللجنـة. وقـال املـري: إن الوقـت احلالـي يعتبـر جيـدًا ومناسـبًا للتعـاون فـي 
إعـداد الـدورات التدريبيـة وورش العمـل لتحقيـق األهـداف املشـتركة خاصـة 
فـي وجـود الشـبكة العربيـة للمؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان واملكتـب 

اإلقليمـي ملنتـدى اآلسـيا باسـيفك الذيـن تسـتضيفهما دولـة قطـر.

اللجنة الوطنيـة تشـارك في ورشة العمل الدوليـة حول

رئيس اللجنة يودع المدير السابق..

فـــي جينـيـــــــف

 “تعزيز التعاون بين األمم المتحدة واآلليات 
اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان” 

ويستقبل الجديد لمركز األمم المتحدة للتدريب 
والتـــــوثيق بالدوحـــــــة
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أخبار اللجنة

٢٢ سبتمبر ٢٠16

شـملت  تفاهـم  مذكـرة  للدراسـات  الدوحـة  ومعهـد  اللجنـة  مـن  كل  وّقـع 
العديـد مـن البنـود الهامـة لتجسـير سـبل التعـاون املشـترك، وذلـك فـي إطـار 
دعم املسيرة التنموّية في دولة قطر، وتوطيد الروابط العلمّية واألكادميّية، 

ودعًمـا ألواصـر التعـاون العلمـي واملهنـي بـن اللجنـة واملعهـد.

وقـد وّقـع علـى املذكـرة سـعادة الدكتـور عزمـي بشـارة رئيـس مجلـس األمنـاء 
فـي معهـد الدوحـة للدراسـات العليـا و سـعادة الدكتـور علـي بـن صميـخ املـري 
رئيـس اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان، وتضمنـت املذكـرة عـدة مجـاالت 
املعهـد  بـن  املشـترك  التعـاون  ُأطـر  حتديـد  منهـا  الطرفـن،  بـن  للتعـاون 
واللجنـة فـي مجـاالت التنميـة البشـرية والبحثيـة وبالشـكل الـذي يسـاهم 
التنميـة  واسـتراتيجيات   ٢٠3٠ الوطنيـة  قطـر  رؤيـة  أهـداف  حتقيـق  فـي 

الوطنيـة املنبثقـة عنهـا بشـكل عـام.

٢1 سبتمبر ٢٠16

منتسـبي  لفائـدة  التدريبـي  البرنامـج  فعاليـات  اللجنـة  مبقـر  انطلقـت 
املنظمـات األهليـة حـول اآلليـات الوطنيـة والدوليـة حلمايـة حقـوق اإلنسـان 
الذي تنظمه اللجنة في الفترة من ٢1- ٢٢ سـبتمبر ٢٠16م. وتهدف الدورة 
إلـى التعريـف باألهميـة الكبيـرة للـدور الـذي ميكـن أن تلعبـه املنظمـات غيـر 
احلكوميـة الوطنيـة منهـا والدوليـة وخاصـة فـي مجـال الدفـاع عـن قضايـا 
حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية وقضايـا التنميـة واإلغاثـة فـي حـاالت 
الطـوارئ حيـث أن التغيـرات الدوليـة التـي حدثـت خـالل السـنوات األخيـرة 
أتاحـت فرصـا كبيـرة ملثـل هـذه املنظمـات لكـي تقـوم بـدور إيجابـي وبالتعـاون 

مـع احلكومـات مـن أجـل حتقيـق أهـداف التنميـة املجتمعيـة الشـاملة. 

وتناولـت الـدورة فـي سـياق أهدافهـا عـدة محـاور منهـا )نظـرة عامـة علـى 
الوطنيـة  املؤسسـات  ومحـور  اإلنسـان(.  حقـوق  حلمايـة  الوطنيـة  اآلليـات 
لتعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان، وتطبيقهـا علـى »اللجنـة الوطنيـة حلقـوق 
اإلنسـان بدولـة قطـر«. فضـاًل عـن دور املنظمـات األهليـة فـي حمايـة وتعزيـز 
حلمايـة  الدوليـة  اآلليـات  علـى  عامـة  نظـرة  جانـب  إلـى  اإلنسـان،  حقـوق 
الشـامل  الـدوري  االسـتعراض  إلعـداد  العمـل  وأسـاليب  اإلنسـان  حقـوق 
وحمايـة حقـوق اإلنسـان. باإلضافـة إلـى دور اللجـان التعاهديـة فـي حمايـة 

اإلنسـان. حقـوق 

مذكرة تفـــــاهم بين 

بدء فعاليات البرنامج التدريبي لفائدة منتسبي

اللجنة الوطنّية لحقوق اإلنسان
ومعهــــد الّدوحــــة للدراســات الُعليـــــا

المنظمات األهلية حول اآلليات الوطنية 
والدولية لحماية حقوق اإلنسان
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بدأت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بتشكيل أربعة فرق عمل حول الصحة 
أنفسـهم  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص  مـن  تتألـف  والتمكـن  والتعليـم  والتأهيـل 
وأفـراد أسـرهم، وممثـل مـن جهـة حكوميـة، وممثـل مـن املجتمـع املدنـي باإلضافة 
 Action“ إلـى ممثـل مـن اللجنـة. وذلـك فـي إطـار إنفاذهـا خلطتهـا التفيذيـة
Plan” املعتمـدة مـن قبـل األمانـة العامـة للجنـة للفتـرة مـن )٢٠1٥م - ٢٠16(. 
وقـد بـدأت فـرق العمـل أنشـطتها فـي بدايـة شـهر سـبتمبر ٢٠16. ويقـوم تصميـم 
فـرق العمـل علـى أسـاس فكـرة املسـؤولية املشـتركة بـن كافـة اجلهـات احلكوميـة 
وغيـر احلكوميـة لضمـان حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وخلـق آليـة لتوصيـل 
صـوت هـذه الفئـة للمعنـن مباشـرة. وقـد سـميت فـرق العمـل بأسـماء املواضيـع 
التي ستعمل على متابعتها، وذلك وفقًا ملا مت اختياره من قبل األشخاص ذوي 

اإلعاقـة أنفسـهم وأفـراد أسـرهم.

وكانت سعادة السيدة مرمي بنت عبد اهلل العطية األمن العام للجنة الوطنية 
حلقـوق اإلنسـان قـد أصـدرت قـرارًا بتشـيكل فريـق عمـل يتضمـن 8 مـن منتسـبي 
اللجنـة، وعينـت مشـرفًا علـى تنفيـذ اخلطـة املشـار إليهـا ومنسـقًا لهـا. وتهـدف 
اخلطـة إلـى الرصـد املسـتقل لتنفيـذ اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة. 
عالوة على سبعة أهداف فرعية وهي: التعرف على الفرص والتحديات لتنفيذ 
بـن كافـة األطـراف  والنقـاش  آليـة منظمـة ودائمـة للحـوار  االتفاقيـة. وإنشـاء 
املعنيـة علـى أسـاس تعاونـي قائـم علـى فكـرة املسـؤولية املشـتركة. باإلضافـة إلـى 
اللجنـة  الـواردة فـي االتفاقيـة، وتطبيـق توصيـات  دفـع وتعزيـز تنفيـذ األحـكام 
التعاهديـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة. وتوصيـل صـوت األشـخاص ذوي اإلعاقـة 
رفيعـة  تنسـيق  جهـة  إنشـاء  علـى  الدولـة  حـث  جانـب  إلـى  مشـاركتهم.  وتقويـة 

املستوى وفقًا للمادة 33 من االتفاقية. والتشجيع على تأسيس منظمات متثل 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة. ونشـر اإلتفاقيـة، وإزكاء الوعـي فـي املجتمـع، وتأسـيس 
وحـدة األشـخاص ذوي اإلعاقـة ضمـن هيـكل اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان.

بينمـا أقـرت األمانـة العامـة أن تنفـذ اخلطـة خـالل عامـي ٢٠1٥ و٢٠16م فـي 
عمليـة سـتمر مبراحـل تبـدأ بإجتماعـات اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان مـع 
األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم وأفراد اسرهم، وفي هذا اإلطار نظمت اللجنة 
الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان عـدة اجتماعـات مـع األطـراف املعنيـة بشـأن حقـوق 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى مسـتوين، األول منهمـا يتضمـن عقـد اجتماعـات 
أسـرهم،  وأفـراد  أنفسـهم  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص  مـن  املصلحـة  أصحـاب  مـع 
أمـام األشـخاص ذوي  إلـى إفسـاح املجـال  وسـعت مـن خـالل هـذه اإلجتماعـات 
اإلعاقـة للتعبيـر عـن قضاياهـم، وسـماع صوتهـم، واعتبارهـم جهة ذات مصداقية 
لرصـد اللجنـة وللمشـاركة فـي وضـع التوصيـات اخلاصـة بهـم ضمـن تقاريهـا. 

وفـي املسـتوى الثانـي اجتمعـت اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان مـع اجلهـات 
ذوي  األشـخاص  حقـوق  اتفاقيـة  بتطبيـق  املعنيـة  احلكوميـة  وغيـر  احلكوميـة 
اإلعاقـة، ونظمـت اللجنـة فـي هـذا السـياق عـدة اجتماعـات مـع احلكومـة لتبـادل 
املعلومـات، وللوقـوف علـى اجلهـود املبذولـة مـن قبـل اجلهـات املختصـة لتطبيـق 
حمايـة  ضمـان  ومـدى  اإلعاقـة،  ذوي  األشـخاص  حلقـوق  الدوليـة  االتفافيـة 
وتعزيز حقوق هذه الفئة من منظور قائم على حقوق اإلنسان، وحتقيق أفضل 
املعنيـة.  األطـراف  كافـة  بـن  البنـاءة  والنقاشـات  احلـوار  إثـراء  فـي  املمارسـات 
وتضمنـت املراحـل التنفيذيـة خلطـة العمـل وضـع مبادىء توجيهية إلنشـاء فرق 

عمـل شـبه تطوعيـه.

٢٠ يونيو ٢٠16

وقعـت اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان مذكـرة تعـاون مع منسـقي مكاتب 
منتسـبي  قضايـا  وصـول  آليـة  حتسـن  بغـرض  وذلـك  باللجنـة  اجلاليـات 
اجلاليـات إلـى اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان، وتعزيـز جسـور التواصـل 

مـن أجـل معاجلـة أفضـل للقضايـا التـي تواجـه اجلاليـة.

باللجنـة  القانونيـة  الشـئون  إدارة  مديـر  احلويـل  جابـر  السـيد/  ودعـا   
منسـقي مكاتـب اجلاليـات إلـى ضـرورة حتـري احلقائـق فـي املعلومـات التـي 
يرفعونهـا للجنـة حتـى يتـم نقلهـا للجهـات املختصـة بشـكل دقيـق. مؤكـدا 
أنـه سـيتم  إلـى  القانـون الفتـًا  فـي نطـاق  للتعـاون معهـم  اللجنـة  اسـتعداد 
تعيـن باحثـن مـن إدارة الشـئون القانونيـة كضبـاط إتصـال للتنسـيق فيمـا 

اجلاليـات.  ومكاتـب  اإلدارة  بـن 

أربعة فرق عمل 

)حقــوق اإلنســـان( توقـــع

إلنفـاذ خطة عمل اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة

مذكرة تعاون مع منسقي مكاتب الجاليات
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أخبار اللجنة

19 يونيو ٢٠16

نظمت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان احتفاليتها السنوية بالقرنقعوه 
للعـام ٢٠16 مبشـاركة واسـعة مـن أطفـال موظفـي اللجنـة، أعـدت »اللجنـة« 
هـذا العـام برنامجـًا متميـزًا وحافـاًل لهـذه اإلحتفاليـة املسـتمدة مـن العادات 
والتقاليـد القطريـة واخلليجيـة األصيلـة، وذلـك عبـر العديـد مـن الفقـرات 

املسـلية واملتعـة والترفيـه. 

٢6 أبريل ٢٠16

أطلقـت اللجنـة الوطنيـة، برنامـج العيـادة القانونيـة الـذي تنظمـه لفائـدة 
طالبـات كليـة القانـون بجامعـة قطـر، بالتعـاون مـع كليـة القانـون باجلامعـة، 

في إطار مذكرة التفاهم املوقعة بن اللجنة وجامعة قطر. 

وقـال السـيد جابـر احلويـل، مديـر إدارة الشـؤون القانونيـة باللجنـة: »إن 
مذكـرة التفاهـم املبرمـة بـن اجلانبـن تهـدف إلبـراز مجتمـع أساسـه العـدل 
اإلنسـان،  حلقـوق  األساسـية  باملبـادئ  الوعـي  زيـادة  جانـب  إلـى  واملسـاواة، 
القطـري،  القانونـي  بالنظـام  وارتباطهـا  واإلقليميـة،  الدوليـة  ومعاييرهـا 
ودعـم ثقافـة حقـوق اإلنسـان وركائزهـا املتمثلـة باملسـاواة والعدالـة واحلريـة 
والكرامة اإلنسـانية، مبا يسـهم في تعزيز وحماية حقوق اإلنسـان وترقيتها 
سـاعات  الطالبـات  إعطـاء  جانـب  إلـى  واملجتمـع«.  الدولـة  صعيـدي  علـى 

تدريبيـة عمليـة حقيقيـة فـي مجـال القانـون.

البرنامـج  مبقرهـا  اإلنسـان  حلقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  اختتمـت  فيمـا 
التدرييبي، وتوجه البروفسير محمد يحى مطر أستاذ الدراسات القانونية 
التطبيقيـة، مديـر العيـادة القانونيـة بكليـة القانـون فـي اجلامعـة، بالشـكر 
للجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان علـى تنظيمهـا ورعايتهـا لهـذا البرنامـج 
التدريبـي وقـال: لقـد قـدم هـذا البرنامـج الطالبـات فائـدة عظيمـة لطالبـات 
كليـة القانـون فـي زيـادة وعيهـم القانونـي ورفـع ثقافتهـم فـي مجـال حقـوق 

املـري  اإلنسـان كمـا توجـه مطـر بالشـكر لسـعادة الدكتـور علـي بـن صميـخ 
رئيـس اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان وسـعادة الدكتـور محمـد بـن عبـد 
لبرامـج  دعمهمـا  علـى  باجلامعـة  القانـون  كليـة  عميـد  اخلليفـي  العزيـز 

وطالبهـا.  القانونيـة  العيـادة 

وفـي ذات السـياق عبـر طالبـات كليـة القانـون عـن شـكرهن للجنـة الوطنيـة 
كان  العملـي  التدريـب  لبرنامـج  رعايتهـا  أن  إلـى  وأَشـرن  اإلنسـان  حلقـوق 
فعليـًا ومفيـدًا وقـد كان لـه األثـر الواضـح فـي إكتسـابهن خبـرة كبيـرة حـول 

حقـوق اإلنسـان فـي الدولـة.

اللجنـة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

»حقـــوق اإلنســـان« تطلــق برنــامج

تقيم احتفاليتــها السنــوية بالقرنقـعــوه

»العيادة القانونية« لطالبات جامعة قطر
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مـع  التدريبيـة  برامجهـا  مـن  لسلسـة  وإنفـاذًا  اإلقليمـي  دورهـا  إطـار  فـي 
بالبحريـن  قطـر  دولـة  سـفير  وبحضـور  التعـاون،  مجلـس  بـدول  نظيراتهـا 
ومشـاركة أكثـر مـن 11٥ ميثلـون 3٥ جهـة حكوميـة وغيـر حكوميـة. نظمـت 
اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان مبركـز عيسـى الثقافـي مبملكـة البحريـن 
وحمايـة  بتعزيـز  املعنيـة  والدوليـة  اإلقليميـة  »اآلليـات  حـول  تدريبيـة  دورة 
اإلنسـان« وذلـك بالتعـاون مـع املؤسسـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان باململكـة 

فـي الفتـرة مـن 16 / 18 مـن شـهر مايـو ٢٠16م.

العـام  األمـن  العطيـة  اهلل  عبـد  بنـت  مـرمي  السـيدة/  سـعادة  وأكـدت 
للجنـة الوطنيـة لـدى افتتاحهـا الـدورة التدريبيـة أن سـيادة القانـون ودولـة 
وهـي  اإلنسـان،  قضايـا حقـوق  فـي  احملوريـة  االرتـكاز  نقطـة  هـي  املؤسسـات 
وُيَعـول  ُيبنـي  الـذي  واألسـاس  اإلنطـالق منهـا  يتـم  أن  التـي يجـب  البدايـة 
عليـه. ودعـت العطيـة إلـى ضـرورة بنـاء مؤسسـات وطنيـة حلقـوق اإلنسـان 
تسـتطيع أن تسـاهم املسـاهمة الفعالـة وأن يكـون لهـا دور فاعـل فـي إرسـاء 
دعائم الدميقراطية وسـيادة القانون. وقالت: لن يتسـنى حتقيق هذا الدور 
الهـام للمؤسسـات الوطنيـة إال ببنـاء القـدرات واإلرتقـاء مبسـتوى العاملـن 

تخصصاتهـم. بكافـة  فيهـا 

مـن ناحيتـه أشـار سـعادة السـيد/ فريـد غـازي رفيـع عضـو مجلـس مفوضـي 
املؤسسـة، رئيـس اللجنـة االقتصاديـة واإلجتماعيـة، إلـى أن هـذه الـدورة تأتـي 

املعنيـة  واإلقليميـة  والدوليـة  احملليـة  اجلهـات  مـع  الشـراكة  ملبـدأ  تفعيـاًل 
فـي  اإلنسـان  حلقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  مـع  بالتعـاون  اإلنسـان  بحقـوق 
دولـة قطـر الشـقيقة وقـال: يتنـاول البرنامـج التدريبـي للـدورة موضوعـات 
حقوقيـة متنوعـة تهـدف إلـى تنميـة مهـارات املشـاركن وتطويـر قدراتهـم فـي 
كيفية التعاطي مع قضايا حقوق اإلنسان وفق أفضل املمارسات اإلقليمية 
والدوليـة والوطنيـة، لضمـان تعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان فـي مختلـف 
املجـاالت. وتفعيـاًل لـدور اجلهـات الرسـمية ومنظمـات املجتمـع املدنـي فـي 

هـذا املجـال. 

اللجنــة تنــظم دورة تدريبيــة بعنـــوان 

بمركزعيسى الثقافي بمملكة البحرين

اآلليـــات اإلقليميــة والدوليــة المعنيــة
بتعزيـز وحمــــاية اإلنســـان
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أخبار اللجنة

على هامش الدورة
إلى ذلك اجتمعت سعادة السيدة مرمي بنت عبد اهلل العطية على هامش 
الـدورة بسـعادة الدكتـور/ عبـد العزيـز ابـل رئيـس املؤسسـة الوطنيـة حلقـوق 
ذات  القضايـا  كافـة  فـي  املشـترك  التعـاون  اإلجتمـاع سـبل  وتنـاول  اإلنسـان 
الشـأن اإلنسـاني وتبـادل اخلبـرات والتجـارب بـن اجلانبـن. وحضـر اللقـاء 
العـام املسـاعد للجنـة  سـعادة السـيد/ سـلطان بـن حسـن اجلمالـي األمـن 
الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان. كمـا أجـرى وفـد اللجنـة العديـد مـن اللقاءات مع 
كبار املسـؤولن من بينها لقاء سـعادة رئيس مجلس الشـورى وسـعادة رئيس 
النـواب. كمـا سـيزور الوفـد مفوضيـة حقـوق السـجناء واحملتجزيـن واألمانـة 

العامـة للتظلمـات إلـى جانـب دار األمـان للمَتَعِرضـات للعنـف األسـري.

رئيس البرلمان البحريني
يلتقي وفد )حقوق اإلنسان(

النـواب  مجلـس  رئيـس  املـال  إبراهيـم  بـن  أحمـد  السـيد/  معالـي  اسـتقبل 
باململكـة البحرينيـة الشـقيقة مبكتبـه وفـد اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان 
للجنـة  العـام  األمـن  العطيـة  اهلل  عبـد  بنـت  مـرمي  السـيدة  سـعادة  برئاسـة 
املشـترك  اإلهتمـام  ذات  القضايـا  فـي  التعـاون  اللقـاء سـبل  وبحـث  الوطنيـة. 
وتفعيـل آليـات التواصـل املسـتمر لتبـادل التجـارب واخلبـرات بـن اجلانبـن.

فيمـا أجـري وفـد اللجنـة جملـة مـن الزيـارات لعـدد مـن املؤسسـات باململكـة 
املعـاودة  نـواف  للتظلمـات  العـام  األمـن  مـع  الوفـد  اجتمـع  البحرينيـة حيـث 

حيـث قـدم للوفـد عرًضـا عـن مهـام األمانـة العامـة للتظلمـات.
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)حقوق اإلنسان( تستقبل

اإلتحـــاد األوروبـــي يشيــــد

طــالب مدرســة صــالح الديــن األيــوبي 
اإلعداديـــة للبنيــــن

بجهـود دولة قطــر في تحسيـــن أوضـــاع 
العمـــــــــــالة

٢٥ أبريل ٢٠16

الوطنيـة  اللجنـة  اسـتقبلت 
حلقـوق اإلنسـان مبقرهـا طـالب 
األيوبـي  الديـن  صـالح  مدرسـة 
اإلعدادية للبنن وذلك في إطار 
ومسـاهماتها  التثقيفـي  دورهـا 
في رفع الوعي بحقوق اإلنسـان. 

٢٠ أبريل ٢٠16

أشـاد اإلحتـاد األوروبـي باجلهـود التـي تبذلهـا دولـة قطـر فـي سـبيل املزيـد 
من حتسن أوضاع العمالة وبيئة العمل، ورحب بالتطورات التشريعية التي 
شـهدتها البـالد مؤخـرًا. وقالـت السـيدة / لوثيـا مانريكـه املستشـار السياسـي 
لدى مندوبي اإلحتاد األوروبي خالل اجتماعها مع سـعادة السـيد/ سـلطان 
بـن حسـن اجلمالـي األمـن العـام املسـاعد للجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان: 
بشـكل  قطـر  دولـة  تبذلهـا  التـي  للمجهـودات  ينظـر  األوروبـي  اإلحتـاد  »إن 
إيجابـي فقـد ملسـنا رغبـة كبيـرة لـدى الدولـة ملزيـد مـن التطويـر والتحسـن 
فيما يتعلق بحماية حقوق العمال ويرحب بالتطورات التشـريعية األخيرة 
فـي هـذا الشـأن«. الفتـة إلـى أن هنالـك تركيـز كبيـر علـى دولـة قطـر بسـبب 
اسـتضافتها لـكأس العالـم وقالـت: التحديـات التـي واجهتهـا دولـة قطـر فـي 

هـذا اجلانـب هـي أمـر طبيعـي فنحـن فـي اإلحتـاد األوروبـي واجهتنـا كذلـك 
حتديات كبيرة في قضايا الهجرة وكذلك في عام ٢٠٠8م إبان األزمة املالية.

مـن جانبـه أكـد سـعادة السـيد/ سـلطان بـن حسـن اجلمالـي األمـن العـام 
املسـاعد باللجنـة: أن التطـورات التشـريعية حلـت الكثيـر مـن العقبـات بعـد 

تطبيقهـا وخاصـة قانـون دخـول وخـروج الوافديـن.

حتسـن  سـبيل  فـي  الدولـة  بـه  تقـوم  كبيـر  عمـل  هنالـك  اجلمالـي  وقـال 
أوضاع العمال وتوفير البيئة الصاحلة فيما يتعلق بالعمل والسـكن مشـيرًا 
إلـى أن الدولـة شـيدت واحـدة مـن أفضـل املـدن العماليـة علـى مسـتوى العالم 
وقـال: هنالـك سـبع مـدن مماثلـة قيـد اإلنشـاء. وأضـاف: هـذا ال يعنـي عـدم 
وجـود بعـض التحديـات ولكنهـا ليسـت باملسـتوى الـذي تتحـدث عنـه بعـض 

املنظمـات.
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أخبار اللجنة

افتتـــــاح المكتـــب اإلقليمـــي 

)حقوق اإلنسان( تشارك في

“لمنتـــدى اآلسيــــا باسفـيـــــــك”
لحقــوق اإلنســان بالــدوحة

مهرجـان ُحــب الَرسـول

11 أبريل ٢٠16

الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  املـري  صميـخ  بـن  علـي  الدكتـور  سـعادة  افتتـح 
حلقـوق اإلنسـان مبقـر اللجنـة، املكتـب اإلقليمـي »ملنتـدى اآلسـيا باسـفيك«، 
»ومت إطـالق أول ورشـة عمـل بإسـم املكتـب، بالتعـاون مـع اللجنـة الوطنيـة 
مـن  تتخـذ  التـي  اإلنسـان  حلقـوق  الوطنيـة  للمؤسسـات  العربيـة  والشـبكة 

لهـا«.  الدوحـة مقـرا 

وأكد الدكتور املري في الكلمة التي ألقاها في حفل اإلفتتاح أن استضافة 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسـان لهذا املكتب، تعبر عن التزامها بشـراكاتها 
علـى املسـتوى اإلقليمـي، الفًتـا إلـى أن اسـتقطاب املنتـدى بخبرتـه وحتقيـق 
الفاعليـة املطلوبـة منـه، أمـر جوهـري لترسـيخ ثقافـة حقـوق اإلنسـان وبنـاء 

مؤسسـات مهنيـة وذات كفـاءة فـي تطبيـق مهامهـا. 

منشـأة  إقليميـة  شـبكة  هـو  باسـفيك«  »اآلسـيا  منتـدى  أن  املـري  وأوضـح 
طبقـا ألحـكام القانـون األسـترالي، جتمـع كافـة املؤسسـات الوطنيـة حلقـوق 
مـن  مؤسسـة،   ٢٢ احلالـي  وعددهـا  باسـفيك،  اآلسـيا  منطقـة  فـي  اإلنسـان 

اإلنسـان. حلقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  ضمنهـا 

وقـال إن هـدف املنتـدى يتمثـل فـي حمايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان لشـعوب 
الوطنيـة  املؤسسـات  دور  تقويـة  مـن خـالل  الهـادئ،  واحمليـط  آسـيا  منطقـة 
كاجلهـات  احملليـة،  املعنيـة  األطـراف  مـع  التفاعـل  فـي  اإلنسـان  حلقـوق 
احلكوميـة ومؤسسـات املجتمـع املدنـي ووسـائل اإلعـالم، واألطـراف املهنيـة 
الدوليـة كاألمم املتحـدة ووكالئهـا، وذلـك مـن خـالل منهـج علمـي معـد مـن 

العمليـة ملشـاركتها.  التجـارب  إلـى  املنتـدى، إضافـة  قبـل 

وفـي تصريحـات للصحفيـن عقـب افتتـاح املكتـب، أكـد الدكتـور املـري أنـه 
اللجنـة الوطنيـة حلقـوق  تبـوأت  مَلـا  الداعـم للقيـادة السياسـية  الـدور  لـوال 
ملناصـب  وشـغلها  والدولـي  اإلقليمـي  املسـتوين  علـى  املكانـة  هـذه  اإلنسـان 
مرموقـة فـي هـذا السـياق وإطالقهـا وتنفيذهـا مبـادرات مثل الشـبكة العربية 
للمؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان واملكتـب اإلقليمـي لـ»منتـدى اآلسـيا 

بالدوحـة. باسـفيك« 

اإلقليمـي  املكتـب  أن  اإلنسـان  حلقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  وأوضـح 
أوضـاع  برصـد  لـه  عالقـة  ال  وفنـي  تقنـي  مكتـب  هـو  بالدوحـة  للمنتـدى 
حقـوق اإلنسـان وإمنـا يتـم التعـاون معـه مـن خـالل إعـداد الدراسـات املوثقـة 

واملتوازنـة.

14 أبريل ٢٠16

الرسـول  حـب  مهرجـان  فـي  اإلنسـان  حلقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  شـاركت 
الـذي ينظمـه احلـي الثقافـي )كتـارا( مبعـرض اخلـط العربـي حـول الثقافـة 

اإلنسـان.  فـي حقـوق  اإلسـالمية 

وقـال السـيد/ عبـد اهلل احملمـود مديـر العالقـات العامـة واإلعـالم باللجنـة: 
وجدنـا فـي هـذه املناسـبة الدينيـة التـي يرعاهـا احلـي الثقافـي فرصـة طيبـة 
لعـرض لوحـات هـذا املعـرض واحـدة مـن األدوات الهامـة التـي تركـز عليهـا 
اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان للتعريـف مبـدى إحتـرام الديـن اإلسـالمي 
النبويـة  واألحاديـث  الكرميـة  القرآنيـة  اآليـات  مـن خـالل  اإلنسـان  حلقـوق 
املتعلقـة  الدوليـة  التشـريعات  معظـم  بعـد  فيمـا  طابقتهـا  التـي  الشـريفة 

بحقـوق اإلنسـان.
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المكتب اإلقليمي لمنتدى اآلسيا والمحيط الهادئ 
يختتم ورشة العمل )حول إنشاء المؤسسات 

الوطنية وفــق مبــادئ بـــاريس(

13 أبريل ٢٠16

لـه  الهـادئ فـي أول نشـاط  نظـم املكتـب اإلقليمـي ملنتـدى آسـيا واحمليـط 
ورشـة العمـل فـي الفتـرة مـن 11 إلـى 1٢ أبريـل ٢٠16 بفنـدق كـراون بالزا حول 
)إنشـاء املؤسسـات الوطنيـة وفـق مبـادئ باريـس ودورهـا فـي النظـام الدولـي( 
العربيـة  والشـبكة  اإلنسـان  حلقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  مـع  بالشـراكة  وذلـك 

للمؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان. 

وتهـدف الـدورة للتأكيـد علـى أن احلـق فـي العمـل يقـع فـي مقدمـة حقـوق 
منـا،  إنسـان  كل  حيـاة  فـي  العمـل  أهميـة  إغفـال  ميكـن  ال  حيـث  اإلنسـان 
ذاتـه  اإلنسـان، وحتقيـق  لوجـود  املجـدد  العنصـر  هـو  العمـل  أن  إلـى جانـب 
الكرامـة  مصـدر  وهـو  احتياجاتـه،  وإشـباع  حياتـه،  وممارسـة  وشـخصيته، 
وبنـاء  وتعزيـز  تنميـة  إلـى  باإلضافـة  اإلجتماعـي.  واإلسـتقرار  الشـخصية، 
قـدرات العاملـن فـي املؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان عـن طريـق رفـع 
الوعـي وزيـادة التثقيـف بالضمانـات الكفيلـة باحتـرام حقـوق العمـال، وذلـك 
فيمـا يتعلـق بالتدابيـر الوطنيـة والتـي تتخـذ علـى الصعيـد الوطنـي لـكل 
حلمايـة  واإلقليميـة  الدوليـة  احلمايـة  بوسـائل  يتعلـق  فيمـا  وأيضـًا  دولـة، 
حقـوق العمـال، مـع إبـراز الـدور الهـام للمؤسسـات الوطنيـة حلمايـة وتعزيـز 
حقـوق اإلنسـان، ومنظمـات املجتمـع املدنـي، ومـا ميكـن أن تضطلـع بـه تلـك 
حقـوق  وحمايـة  تعزيـز  سـبيل  فـي  مسـؤوليات  مـن  واملنظمـات  املؤسسـات 

والدوليـة.  واإلقليميـة  الوطنيـة  املسـتويات  كافـة  علـى  العمـال 

وقـد تناولـت الورشـة خـالل فتـرة انعقادهـا عـدة محـاور منهـا سـبل التعـاون 
بـن املؤسسـات الوطنيـة واجلهـات احلكوميـة املعنيـة بحمايـة وتعزيـز حقـوق 
العمـال، واآلليـات الدوليـة واإلقليميـة حلمايـة حقـوق العمـال، عـالوة علـى 
الوطنيـة  املؤسسـات  دور  ومحـور  العمـال،  حقـوق  حلمايـة  الوطنـي  النظـام 
حلقـوق اإلنسـان فـي تعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان. وحقـوق العمـال فـي 
اإلتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة. فضـاًل عـن محـور بناء شـراكات للتعاون بن 

املؤسسـات الوطنيـة وبينهـا وبـن املجتمـع املدنـي.
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٢8 أبريل ٢٠16

العربـي حـول  معـرض اخلـط  اإلنسـان  الوطنيـة حلقـوق  اللجنـة  نظمـت 
فـي  بباريـس  العربـي  العالـم  مبعهـد  اإلنسـان  وحقـوق  اإلسـالمية  الثقافـة 
الفتـرة مـن ٢٥ إلـى ٢8 مـن الشـهر أبريـل ٢٠16م، وذلـك بالتعـاون مـع السـفارة 
القطريـة بفرنسـا. حيـث افتتـح املعـرض سـعادة الدكتـور/ علـي بـن صميـخ 
ثانـي  آل  حمـد  بـن  مشـعل  الشـيخ/  سـعادة  بحضـور  اللجنـة،  رئيـس  املـري 
سـفير دولـة قطـر لـدى اجلمهوريـة الفرنسـية، ومعالـي السـيد/ جـاك الجن 
وزيـر الثقافـة الفرنسـي السـابق ورئيـس معهـد العالـم العربـي بباريـس فضـال 
عـن شـخصيات فرنسـية بـارزة مـن عالـم السياسـة والفـن والرياضـة والوفـود 

الدبلوماسـية املعتمـدة فـي باريـس وشـخصيات دينيـة. 

الفرنسـية  العاصمـة  تسـتضيفه  الـذي  نوعـه  مـن  األول  املعـرض  ويعـد 
باريـس، عقـب األحـداث اإلرهابيـة التـي جـرت فيهـا مؤخـرًا. حيـث مت خاللـه 

عـرض العديـد مـن اللوحـات الفنيـة التـي حتتـوي على آيات قرآنية وأحاديث 
نبويـة شـريفة حملـت فـي مضامينهـا معـان إلتفاقيـات حقـوق اإلنسـان. وقـد 
نـال املعـرض الـذي اسـتمر فـي العاصمـة الفرنسـية لثالثـة أيـام، استحسـاًنا 

كبيـرا مـن احلاضريـن.

وأعـــرب سعـــــادة الدكتـــــــور/ الــــمري عــــن استنگــــــــاره ملـا شـهدته العاصمـة 
الفرنسـية باريـس، ثـم العاصمـة البلجيكيـة بروكسـل مـن هجمـات إرهابيـة 
آثمـة اليقرهـا أي ديـن سـماوي، واليقبلهـا ضميـر حـي، والتقرهـا األخـالق 
السـوية، واصفًا إياها باألفعال الشـاذة التي تعادي اإلنسـانية. ودعا في ذات 
السـياق إلـى التضامـن ملواجهـة تلـك األفـكار املتطرفـة املسـمومة والهدامـة، 
إلـى  ودعـا  اإلنسـان  حقـوق  علـى  حـرص  اإلسـالمي  الديـن  أن  إلـى  مشـيرًا 
احتـرام كرامـة اإلنسـان وحرياتـه، وقـال: لقـد جـاءت رسـالة اإلسـالم السـامية 
لترسـخ مبـادئ العـدل واملسـاواة بـن بنـي البشـر أجمعـن، وتنهـى عـن الظلـم 

فعاليــات

اللجنـــة تنــــظم

بمعهـد العــالم العــربي ببــاريس

معــرض الخــط العـربي
حول الثقافة اإلسالمية في حقوق اإلنسان
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واإلسـتبداد والعنصريـة واإلضطهـاد، كمـــــا كفـــــــل اإلســــــــالم احلقـوق املدنيـة 
تقنينهـا  قبـل  والثقافيـة  واإلجتماعيـة  اإلقتصاديـة  واحلقـوق  والسياسـية 
مبئـات السـنن، وأوضـح أن اإلسـالم دعـا إلـى السـالم والعيـش املشـترك بـن 
األقليـات  عاشـت  وقـد  واألجنـاس،  واألعـراق  والطوائـف  الديانـات  مختلـف 
الدينيـة والعرقيـة فـي الدولـة اإلسـالمية مايزيـد عـن 14 قرنـًا مـن الزمـان، 

وهـي تنعـم باألمـان واحلريـة فـي ممارسـة طقوسـها وشـعائرها. 

وأوضـح سـعادة رئيـس اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان أن اللجنـة تقيـم 
هـذا املعـرض الـذي يضـم لوحـات فنيـة إبداعيـة بأنواع اخلط العربي حتتوي 
آيـات قرآنيـة وأحاديـث نبويـة لهـا عالقـة مباشـرة مـع اإلعـالن العاملـي حلقـوق 
اإلنسـان، واإلتفاقيـات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، وذلـك فـي إطـار احلـرص 
علـى التعريـف مببـادئ الديـن اإلسـالمي احلنيـف عـن طريـق الفـن، ودعـم 
جهود احلوار بن األديان واحلضارات والثقافات. الفتًا إلى أن اللجنة سبق 
املتحـدة بجنيـف،  ٢٠16م مبقـر األمم  فـي فبرايـر  املعـرض  أقامـت هـذا  وأن 
لـه مـردود وصـدى  أثنـاء انعقـاد دورة مجلـس حقـوق اإلنسـان، وكان  وذلـك 
احملطـة  تكـون  أن  املتوقـع  مـن  أنـه  موضحـًا  الزائريـن.  جميـع  لـدى  طيـب 
املقبلـة للمعـرض مقـر اإلحتـاد األوروبـي فـي العاصمـة البلجيكيـة بروكسـل. 

مـن جانبـه رحـب السـيد/ جـاك الجن رئيـس معهـد العالـم العربـي بسـعادة 
الدكتـور علـي بـن صميـخ املـري و سـعادة السـفير الشـيخ/ مشـعل بـن حمـد 
مـع  والتعـاون  املعـرض  هـذا  تنظيـم  فـي  املبذولـة  باجلهـود  وأشـاد  ثانـي  آل 
معهـد العالـم العربـي وأشـاد بعالقـة دولـة قطـر باملعهـد ووصفها بأنها قدمية 
البـالد  أميـر  ثانـي  آل  بـن حمـد  الشـيخ متيـم  سـمو  أن  إلـى  ووطيـدة الفتـًا 
ووزيـر  الـوزراء  رئيـس  ثانـي  آل  ناصـر  بـن  اهلل  عبـد  الشـيخ  ومعالـي  املفـدى 
أشـاد  كمـا  مؤخـرًا.  املعهـد  زاروا  القطريـن  املسـؤلن  مـن  وعـدد  الداخليـة 

ودعاهـم  الكـرمي  وباحلضـور  الرائعـة  وباللوحـات  العربـي  وبالفـن  باملعـرض 
الكتشـاف كنـوز الفـن القطـري واإلسـالمي و رسـائله السـامية النبيلـة.

معرض الثقافة اإلسالمية في حقوق اإلنسان 
يبهـــر المجتمـــــع الفرنســــي

صـورة  جتـاه  الفرنسـي  للمجتمـع  إيجابيـًا  تصـورًا  املعـرض  شـكل  وقـد 
التظاهـرات  أهـم  إحـدى  املعـرض  كان  السـمحاء. حيـث  وتعاليمـه  اإلسـالم 
الثقافيـة واحلضاريـة اإلسـالمية فـي تاريـخ معهـد العالـم العربـي بباريـس، 

العربـي. فـن اخلـط  وذلـك عـن طريـق 

السياسـية  واألطيـاف  الشـرائح  ميثـل  كبيـرًا  حضـورًا  املعـرض  وشـهد   
والثقافيـة والدينيـة واإلجتماعيـة التـي متثـل أركان املجتمـع الفرنسـي كمـا 
القى إشـادة دولية كبيرة من قبل سـفراء الدول املعتمدين لدى فرنسـا كونه 
خاطـب وجـدان احلاضريـن خاصـة ممثلـي املنظمـات الدوليـة الذيـن وقفـوا 

علـى احلقائـق اإلنسـانية التـي يتمتـع بهـا ديننـا احلنيـف. 

البعثـات  ممثلـي  مـن  كبيـرًا  حضـورًا  يـوم  أول  فـي  املعـرض  شـهد  كمـا 
الديبلوماسـية العربيـة واألجنبيـة وممثلـي املنظمـات الدوليـة ونخبـة مـن 
رمـوز حقـوق اإلنسـان فـي فرنسـا ورجـال الفـن ونخبـة كبيـرة مـن املثقفـن 
واملسـموعة  املرئيـة  االعـالم  وسـائل  مختلـف  يغطـون  الذيـن  والصحفيـن 
الفرنسـية  االعـالم  وسـائل  تناولتـه  .كمـا  فرنسـا  فـي  الكبـرى  واملكتوبـة 

هـام.  توقيـت  فـي  جـاء  لكونـه  اللومونـد  صحيفـة  بـه  وأشـادت  املختلفـة 

وقـال سـعادة السـيد/ السـيد سـلطان الدوسـري قنصـل قطـر فـي فرنسـا: 
إن هـذا املعـرض هـو أبلـغ رد علـى الهجمـات الشرسـة التـي يصيغهـا البعـض 
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ضـد اإلسـالم واملسـلمن ليبـن للعالـم بـأن ديننـا مبنـي علـى قيـم العدالـة 
واإلنصـاف ومبـادئ األخـالق. 

اللجنـة  رئيـس  نائـب  عبيـدان  يوسـف  الدكتـور/  سـعادة  قـال  جهتـه  ومـن 
نـرى هـذا اجلهـد  السـعادة ونحـن  الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان: لقـد غمرتنـا 
العظيم فيما يتعلق بوضعية حقوق اإلنسـان ومكانتها في ديننا اإلسـالمي 
احلنيـف والـذي أرسـى دعائـم هـذه احلقـوق منـذ بـدء الرسـالة اإلسـالمية، 
املعـرض  هـذا  أن  شـك  وال  الدوليـة،  واإلعالنـات  املواثيـق  كل  بذلـك  سـابقًا 
ميثـل لبنـه فـي تعزيـز هـذه احلقـوق وبيـان إهتمـام اإلسـالم بهـا حتـى تتضـح 

احلقائـق وتظهـر الديـن اإلسـالمي كديـن يدعـو للتسـامح واحملبة واإلعتدال 
وينبـذ التطـرف والغلـو.

مـن ناحيتـه قـال معالـي السـيد/ جـاك الجن رئيـس معهـد العالـم العربـي 
إن اإلهتمـام مـن اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان بدولـة قطـر بتنظيـم هذا 
املعرض، يدل على مدى حرصها على الرسـالة السـامية التي يؤديها املعهد 
الـذي بـات جسـرا ثقافيـا بـن فرنسـا والعالـم العربـي وأشـاد الجن باملعـرض 
فـي ثقافـات  وينزهـه عمـا يشـاع  للوجـه احلقيقـي لإلسـالم  فيـه  رأى  الـذي 
)بصفتـي  وأضـاف:  العامليـة.  السـلمية  ورسـالته  جوهـره  لتشـويه  البعـض 
مواطن فرنسـي فقد أثر فَي هذا املعرض الذي يحمل رسـالة نبيلة في زمن 
وتوقيـت ممتـاز( الفتـًا إلـى أن فكـرة اللجنـة بتنظيـم هـذا املعـرض هـي فكـرة 
رائعـة وقـال: كالعـادة قطـر دولـة سـباقة باألفـكار النجيبـة واملبـادرات القويـة، 
فكمـا يـرى اجلميـع اللوحـات اكثـر مـن رائعـة وفيهـا أفـكار نبيلـة ومهمـة عبـر 
فـن راقـي جـدا حيـث تتضمـن رسـائل عـن اإلسـالم ومـدى احترامـه وتقديسـه 
حلقوق اإلنسان ومقارنة جميلة بن رسالة اإلسالم وامليثاق العاملي حلقوق 

اإلنسـان فـي األمم املتحـدة وهـذا مـا ملـس قلوبنـا جميعـا.

عـن  انطباعاتهـم  حـول  الديبلوماسـية  البعثـات  ملمثلـي  اسـتطالع  وفـي 
املعـرض ومـا ميكـن أن يحققـه مـن أهـداف سـامية خلدمـة األمـة اإلسـالمية 
ومعاجلـة اآلثـار السـلبية التـي تركتهـا اإلسـالموفوبيا فـي أذهـان املجتمعـات 
فـي  الدائــــم  الكويــــت  ومنــــدوب  العربـــــية  املجمــــوعة  رئيــــس  قـــال  الغربيـة، 
القطـري  املعـرض  يجسـد  حيـاة:  مشـعل جوهـر  الدكتـور  سـعادة  اليونسـكو 
بلوحاتـه اإلبداعيـة مبـادئ حقـوق اإلنسـان فـي اإلسـالم عبـر اآليـات القرآنيـة 
واألحاديـث النبويـة مصاغـة بفـن اخلـط العربـي األصيـل وهـذا يبـن للعالـم 
اإلسـالمية  ومبـادئ  القيـم  عـن  واملتطرفـن  اإلرهابيـن  بعـد  مـدى  أجمـع 
السـامية احلقيقيـة ومـا يحـدث مـن إرهـاب ال ميـت بصلـة إلـى قيمنا الدينية 

فعاليــات
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وأضـاف: نحـن فـي دولـة الكويـت وجميـع دول العالـم اإلسـالمي نتحـد مـع 
دولة قطر في هذا الشأن النبيل ونبارك لها هذا املعرض وهذه املبادرة التي 

جـاءت فـي توقيـت مهـم.

بينما قال سعادة الشيخ حميد بن علي املعني السفيرالعماني في فرنسا: 
تأتي أهمية هذا املعرض ألنه ركز على الثقافة اإلسالمية وعالقتها بحقوق 
اإلنسـان مـن خـالل اخلـط العربـي ودالالت الديـن فـي القـرآن والسـنة فيمـا 
يخـص حقـوق البشـر فـكل هـذا يظهـر عظمـة هـذا الديـن وأضـاف: يسـعدني 
فـي هـذه اللحظـات أن أبـارك لألشـقاء القطريـن هـذا التوقيـت فـي تنظيـم 
املعرض لكونه مناسب جدًا خالل هذه الفترة في خضم الهجمات الشرسة 
ضـد اإلسـالم واملسـلمن وفـق مغالطـات وفهـم منحـرف عـن الديـن مـن قبـل 

أعـداء اإلسـالم لـدى التيـارات العنصريـة.

وفـي ذات السـياق قـال سـعادة سـفير اململكـة السـعودية الدكتورخالـد بـن 
محمـد العنقـري ممثـل خـادم احلرمـن الشـريفن فـي فرنسـا: هـذا املعـرض 
يجسـد حلقـة وصـل وميثـل رسـالة واضحـة مـن دولـة قطـر الشـقيقة التـي 
تهتـم وترعـى حقـوق اإلنسـان فـي العالـم العربـي وحتـارب اإلرهـاب ممثلـة في 
اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان، وخيـر دليـل عبـر هـذه اللوحـات الفنيـة 
الرائعـة بـأن اإلسـالم ديـن السـالم والوئـام واإلخـاء ويرفـض التطـرف وينبـذ 
العنـف ويجـرم اإلرهـاب ويحرمـه؛ وبـال شـك يحمـل املعـرض في رسـالته كثير 
بـن األمم  التعامـل  فـي  ايضـا  الثقافـي واألخالقـي  البعـد  ذات  املعانـي  مـن 

والشـعوب وهـو معـرض ناجـح بـكل املقاييـس.

منظمـة  فـي  الدائـم  قطـر  دولـة  منـدوب  زينـل  علـي  الدكتـور/  أشـار  جهتـه  مـن 
اليونسـكو بباريس إلى أن هذا املعرض يعكس أهمية حقوق اإلنسـان في اإلسـالم، 
وأنه ديٌن يضع حقوق اإلنسان فوق كل اعتبار، حيث أقّر في واحد من أهّم أسسه 

أّن الديـن املعاملـة، وأّن حفـظ حقـوق اآلخريـن ركـٌن أساسـٌي مـن أركانـه.

العـدل  وزيـرة  مستشـارة  سـويد  سـهام  السـيدة  أوضحـت  ناحيتهـا  مـن 
الفرنسية السابقة أن املعرض فيه داللة على أن قيم اإلسالم متماشية مع 
حقوق اإلنسـان. وإنه لشـيء رائع ان تأتي املبادرة من دولة قطر عبر اللجنة 
املعاديـة  العنصريـة  التيـارات  محـاوالت  لتدمـر  اإلنسـان  حلقـوق  الوطنيـة 
بالدليـل القاطـع وعبـر أنبـل الرسـائل وهـو الفـن لتكـون فرصـة مجيـدة فـي 
فرنسـا لوجـود نخبـة فريـدة مـن الفرنسـين واألجانـب ليتعرفـوا علـى ثقافـة 
العامليـة  الثقافـة  الكبيـر فـي عاصمـة  الثقافـي  زاويـة احلـراك  اإلسـالم مـن 
وهكـذا تسـجل قطـر مـن جديـد أهدافـا نبيلـة فـي سياسـة التعايـش والتعـاون 
وانتشار السالم والوئام. وحول انطباعات املواطنن األوروبين عن املعرض 
والفائـدة التـي إكتسـبوها مـن خـالل زيارتهـم ومـا عكسـه لهـم مـن اجتاهـات 
جديدة في حياتهم قال السـيد باسـكال دروهو؛ مدير قسـم أمريكا وأفريقيا 
في مؤسسة الستوم وعضو احلزب الديجولي؛ مستشار سابق في احلكومة 
الفرنسـية: املعـرض جميـل جـدًا وفكرتـه أكثـر مـن رائعـة لكونـه يخلـط بـن 
الفـن اجلميـل وهـو اخلـط العربـي ورسـالة اإلسـالم السـمحاء التـي نعرفهـا 
جميعـا وحتـاول بعـض التيـارات العنصريـة فـي أوروبـا تشـويهها مسـتغلن 
وبـكل  أوروبـا؛  عواصـم  مـن  وعـدد  فرنسـا  التـي ضربـت  اإلرهابيـة  األحـداث 
صراحـة املعـرض جـاء فـي توقيـت مناسـب للتعريـف بحقيقة جوهر اإلسـالم 
التـي سـبقت آياتـه القرآنيـة امليثـاق العاملـي حلقـوق اإلنسـان منـذ 14 قرنـا 

وهـذا فـي حـد ذاتـه أبلـغ دليـل علـى أن اإلسـالم يحتـرم حقـوق البشـر.

وتقـول كريسـتن زافيـه مديـرة جامعـة باريـس للفنـون واآلثـار: نحـرص 
علـى املجـيء إلـى معهـد العالـم العربـي كل حـن للتعـرف علـى أطيـاف 
مـن الفنـون العربيـة اجلميلـة ولكـن هـذا املعـرض لفـت انتباهنـا حلداثـة 
فكرتـه ولكونـه يتزامـن مـع الهجمـات الظاملـة علـى اإلسـالم وعلـى عـدد 
مـن الـدول العربيـة بعـد موجـات اإلرهـاب التـي عصفت بباريس وبروكسـل 
ان  علـى  دليـل  أكبـر  املعـرض  لكـن  ونيويـورك؛  ولنـدن  مدريـد  قبـل  ومـن 
اإلسـالم ديـن يقـدس احلقـوق يكـرم اإلنسـان وهـو لفتـة طيبـة للغايـة مـن 

قبـل دولـة قطـر.

وقالت سونا بالينوفا مصممة أزياء هولندية: لفت نظري رسالة املعرض 
التي تشـد اإلنتباه وسـط تصرفات بعض وسـائل اإلعالم الغربية التي تركز 
علـى أن اإلسـالم ديـن اإلرهـاب والقتـل واحلقيقـة عكـس ذلـك متامـا فقـد 
واكتشـفنا  األصلـي  النبـع  مـن  نتعـرف  لكـي  القـرآن  كتـب  جميعـا  اشـترينا 
جميعًا أن اإلسالم دين احلب والنور والسالم؛ وهذا املعرض الفني اجلميل 
دليل إضافي بأن اإلسالم واإلرهاب ال يلتقيان؛ أعجبتني الفكرة والتوقيت 

والرسـالة السـامية للمعـرض .

عبـر  كثيـرًا  قطـر  دولـة  عـن  نسـمع  يقـول:  متقاعـد  مـدرس  ريبـون  بـول 
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إجنازاتهـا فـي مجـال الرياضـة والعقـارات واإلسـتثمارات الذكيـة فـي فرنسـا؛ 
لكننـا لـم نكـن نعلـم بأنهـا متلـك فًنـا جميـاًل ورسـائل وديـة تعـرف باإلسـالم 
وفـي نفـس الوقـت متتعنـا بفـن اخلـط العربـي وهـذا يدفعنـا أن نتعـرف أكثـر 
علـى دولـة قطـر عبـر السـياحة هنـاك، أمـا اإلسـالم فنعـرف جوهـره بأنـه ديـن 
اإلسـالم  مبـاديء  عـن  مركـزة  لفتـة جميلـة  واملعـرض  وإخـاء  ومحبـة  سـالم 
املتماشـية مـع املواثيـق الدوليـة ومبـاديء حقـوق اإلنسـان التـي عرفناهـا عـام 

4٥ بينمـا عرفهـا اإلسـالم منـذ 14 قرنـا.

وقال فانسـون برات تاجر إيطالي: أنا أعشـق الفنون بصفة عامة وتبهرني 
الفنـون العربيـة التـي فيهـا سـحر الشـرق؛ وإننـي منبهـر بهـذا املعـرض الـذي 
يتحـدث عـن حقـوق اإلنسـان فـي الثقافـة اإلسـالمية وهـذه رسـالة رائعـة وفـي 
توقيت أروع فنحن نعرف بأن اإلسالم دين سالم ومحبة لكننا لم نكن نعرف 
بـأن حقـوق اإلنسـان مقدسـة فيـه منـذ 14 قرنـًا وأعتقـد بـأن املعـرض يجب أن 
يطـوف العالـم فـي هـذا التوقيـت الـذي يتزامـن مـع األحـداث التـي اختلطـت 
اإلسـالم.  الشرسـة ضـد  اإلعالميـة  الهجمـة  بسـبب  األمـور  مـن  كثيـر  فيهـا 
حتى رسـخت في ذهن املواطن الغربي البسـيط بأن اإلسـالم يجحف حقوق 
املـرأة ويحـث علـى القتـل والعنـف واحلقيقـة غيـر ذلـك باملـرة بـل عكـس ذلـك 
السـلمية واحتـرام حقـوق  دليـل علـى رسـالة اإلسـالم  اليـوم خيـر  واملعـرض 
اإلنسـان حتـى قبـل أن يكـون هنـاك حقـوق اإلنسـان فـي املجتمعـات األوروبيـة 

واألمريكية.

لوحـات  وصاحـب  فرنسـي  أعمـال  رجـل  جولدنبـرج  سـيرج  السـيد  ويقـول 
لدينـا  الغـرب  فـي  ألننـا  املعـرض  هـذا  فـي  منبهـرًا  جـدًا  كنـت  عامليـة:  فنيـة 
انطبـاع خاطـئ بـأن اإلسـالم يجحـف احلقـوق وينتهكهـا ولهـذا أهنـئ دولـة 
قطـر علـى هـذا التنظيـم املهـم وفكـرة حقـوق اإلنسـان في الثقافة اإلسـالمية 
أكثـر مـن رائعـة وفـي توقيـت يتماشـى مـع األحـداث والبـد مـن تشـجيعها لكـي 

يسـتمر السـالم والوئـام بـن الشـعوب والثقافـات.

وإنـه لشـيء سـحري أن نـرى رسـالة اإلسـالم املقدسـة مترجمـة فـي لوحـات 
فنيـة رائعـة.

فعاليــات

فانسون برات

زنــــــــــــيل

السفير الكويتي

سفير خادم احلرمن الشريفن گـرستيــــــــــن

باسگــــــــــال

السفير العماني

صوفــــــــــــيا

سهــــــــــــام
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٢4 أغسطس ٢٠16

حلقــــــــوق  الوطنيــــــــــة  اللجنــــــــــــــة  شاركــــــــت 
الثانـي  اإلنسـان كمراقـب فـي أعمـال املؤمتـر 
وزارات  فـي  للمسـؤولن عـن حقـوق اإلنسـان 
األمانـة  مبقــــر  املنعــــقد  العربيــــة  الداخليـــة 
العامـة ملجلـس وزراء الداخليـة العـرب خـالل 
فـي  ٢٠16م  أغسطــــس   ٢-٢٥4 مـن  الفتــــرة 
إطـار متابعـة توصيـات املؤمتـر الدولـي حـول 
باملنطقـة  اإلنسـان  وحقـوق  األمـن  حتديـات 
الوطنيــــة  اللجنــــة  نظمتـه  الـذي  العربيـة 

.٢٠14 قطـر  بدولـــة  اإلنســـان  حلقـــوق 

فيمــا أكـد املؤمتـر فـي توصياتـه علـى حــق 
الـدول فـي إتخـاذ التدابيـر الالزمـة ملكافحـة 
جميـع  فـي  حتتـرم  أن  ضـرورة  مـع  اإلرهـاب 
التدابير املتخذة من مبادئ ومعايير حقوق 
باإللتزامـات  الوفـاء  تضمـن  وأن  اإلنسـان 
الدوليـة  الصكـوك  مبوجـب  بهـا  املنوطـة 
صــــادقت  التـــي  اإلنســــان  بحقــــوق  املتعلقـــة 

عليها، إلى جانب دعوة الدول األعضاء للعمل على تعزيز وحماية حقوق 
ضحايـا اإلرهـاب وجبـر الضـرر وفقـًا لقـرار اجلمعيـة العامـة لـألمم املتحـدة 
1٥8/6٠ الصـادر فـي ٢٠٠٥/٢/1٥م فضـاًل عـن دعـوة اجلهـات املعنيـة بحقـوق 
اإلنسـان فـي وزارات الداخليـة العربيـة إلـى تبـادل اخلبـرات فيمـا بينهـا فـي 
مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتفعيل الشراكة مع املؤسسات الوطنية 
حلقوق اإلنسان في مجال التوعية واإلستفادة من خبرات هذه املؤسسات 
فـي هـذا املجـال وإشـراك منتسـبي أجهـزة الشـرطة فيمـا تقـوم بـه مـن ورش 
وبرامج تدريبية بخاصة فيما يتعلق منها بعمل املوظفن املكلفن بإنفاذ 
القوانـن. عـالوة علـى دعـوة اجلهـات املعنيـة بحقـوق اإلنسـان فـي وزارات 
التدريـب  التعـاون مـع بيـوت اخلبـرة فـي مجـاالت  إلـى  العربيـة  الداخليـة 
واألسـاليب  التقنيـات  بأحـدث  األمنـي  العمـل  فـي  اإلنسـان  حقـوق  علـى 
التدريبيـة والتأكيـد علـى مـا تضمنتـه توصيـات املؤمتـر األول مـن ضـرورة 
تضمـن مـادة حقـوق اإلنسـان فـي البرامـج التعليميـة والتدريبيـة ملعاهـد 

وكليـات الشـرطة واألمـن.

وزارات  فـي  املعنيـة بحقـوق اإلنسـان  املؤمتـر اجلهـات  كمـا دعـت توصيـات 
إلـى اإلسـتفادة فـي مجـال نشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان  العربيـة  الداخليـة 
مـن إمكانيـات املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة املعنيـة، مبـا فـي ذلـك املفوضيـة 
السـامية حلقـوق اإلنسـان فـي األمم املتحـدة. وفيمـا يتعلـق بشـأن اجتمـاع 
العربـي  األمـن  رجـل  سـلوك  لقواعـد  النموذجيـة  املدونـة  وتقييـم  مناقشـة 
واملدونـة اإلسترشـادية لقواعـد سـلوك املوظفـن العموميـن أوصـى املؤمتـر 
اخلبـراء  أحـد  تكليـف  العـرب  الداخليـة  وزراء  ملجلـس  العامـة  األمانـة 
املختصـن بدراسـة املالحظـات املثـارة بشـأن املدونتـن والنظـر فـي تعديلهـا 
واألمـن  الشـرطة  لقـادة  املقبـل  املؤمتـر  علـى  املوضـوع  وعـرض  فـي ضوئهـا، 

العـرب.

وحـول مهـام الرصـد والرقابـة علـى أوضـاع حقـوق اإلنسـان للمسـجونن 
واحملتجزيـن بـن املسـاءلة والتقـومي أوصـى املؤمتـر بدعـوة الـدول األعضـاء 
إلـى موافـاة األمانـة العامـة بتجاربهـا فـي مجـال الرصـد والرقابـة علـى أن 

تقـوم األمانـة العامـة بعـرض املوضـوع علـى املؤمتـر املقبـل.

تشـارك كمـراقب فـي
)حقوق اإلنسان(

في وزارات الداخلية العربية بتونس
المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق اإلنسان

مؤتمرات
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حـــوار

حوارـــ طارق أحمد شوقي 
الدكتـور عبدالعزيـز عبـد القـادر املغيصيـب عميـد كليـة التربيـة 
األسـبق بجامعـة قطـر وعضـو اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان 
الواليـات  مـن  والدكتـوراة  املاجسـتير  درجـة  علـى  حاصـل  حاليـًا، 
والقيـادة،  اإلنسـاني  السـلوك  تخصـص  فـي  األمريكيـة  املتحـدة 
 - التربيـة  لكليـة  فعميـدًا  وكيـاًل  ثـم  تدريـس  هيئـة  كعضـو  وعمـل 

قطـر. جامعـة 
وأعـد وشـارك فـي العديـد مـن األبحـاث والدراسـات فـي مجـاالت 
مـن  العديـد  فـي  شـارك  اإلنسـاني.  والسـلوك  واإلرشـاد  التربيـة 
مجلـس  عضـو  وهـو  والدولـة.  اجلامعـة  مسـتوى  علـى  اللجـان 
للمسـنن.  الوطنيـة  اإلسـتراتيجية  فريـق  وعضـو  الشـفلح.  إدارة 
وعضـو فريـق اإلسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة املخـدرات.. يرتكـز 
د. املغيصيـب علـى مرجعيـة معرفيـة متنوعـة، سـواء علـى اجلانـب 
رؤيتـه  أن  إال  اإلعالمـي.  أو  القانونـي  أو  احلقوقـي  أو  التربـوي 
ثقافـة  وترسـيخ  قطـر  فـي  اإلنسـان  حقـوق  لقضايـا  احلضاريـة 
مـن  الكثيـر  حتمـل  املختلفـة،  وأبعادهـا  القضيـة  بهـذه  الوعـي 
املكاشـفات والتجليـات، وتسـتحق اإلشـادة والتوقـف أمامهـا بكثيـٍر 

احلـوار. هـذا  فـكان  والتأمـل،  اإلعجـاب  مـن 

بنظرِة سريعة نود إطاللة سريعة على المشهد 
الحقوقي في قطر؟

حقـوق اإلنسـان كمـا يصفهـا البعـض هـي مصكوكـة العصـر احلديـث وحلـم 
تشـغل  األساسـية  وحرياتـه  اإلنسـان  حقـوق  قضيـة  أصبحـت  وقـد  املسـتقبل، 
العالـم بأسـره، ولـم تعـد هـذه احلقـوق شـأنًا محليـًا بـل أضحـت شـأنا عامليـًا، 
وبلغـت معاهـدات واتفاقيـات حقـوق اإلنسـان أكثـر مـن 1٠٠ معاهـدة واتفاقيـة 
هـذه  وأصبحـت   ،1948 عـام  اإلنسـان  حلقـوق  العاملـي  اإلعـالن  صـدور  منـذ 

املرجعيــــة  مبثـــــابة  اإلتفاقيــــــات 
اإلنسـان.  حلقـوق  الدوليـة 

علـى  قطــــر  دولـــة  صادقــــت 
العديـد مـن هـذه املعاهـدات 

واإلتفاقيـــــــــات وحرصـــــــت 
علـى تنفيـذ التزاماتهـا 

مـن  انطالقـًا  نحوهـــا 
الراســــــــخ  إميانهــــــا 

أدعـو إلنشــاء معهــد خليجــي 

• يجــــب ضـــــرورة التفكـيــــــر فــي إعــــداد برامــــج تثقـيـفـيــــــة ذات مضـــــــامين
  حقـوقيــــة تنــــاسب الصغــــــار.

• حصلـت قطــر علــى المركــز األول عربيــــًا في تحقيــق المســــاواة وتجـسيــــــر 
  الفجــــوة بيـــن الجنسيـــــن عــــام ٢٠16.

• توجد في قطــر أكثر من ٢6 منظمة مجتمع مدني يجب عليها 
  بذل مزيد من الجهود ليكون لها دور فاعل في المجتمع.

لحقوق اإلنسان
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والعميـق مببـادئ حقـوق اإلنسـان، كمـا متـت ترجمـة النصـوص الدسـتورية ذات 
التشـريعية  األطـر  لهـا  وفـرت  وأنظمـة  قوانـن  إلـى  اإلنسـان  العالقـة بحقـوق 
والقانونيـة ضمانـًا لتنفيذهـا وحمايتهـا، وقـد تصـدرت دولـة قطـر قائمـة دول 
الثامـن  للعـام  العاملـي  السـالم  مؤشـر  فـي  أفريقيـا  وشـمال  األوسـط  الشـرق 
قـد  وتكـون  وأماًنـا،  العربيـة سـالًما  الـدول  أكثـر  بذلـك  لتصبـح  التوالـي  علـى 
واصلت احملافظة على مكانتها على مسـتوى الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا 
طيلـة السـنوات املاضيـة كمـا حـازت علـى املركـز األول عربيـًا فـي تقريـر التنميـة 
الصحـة  فـي مجـاالت  إجنـازات  مـن  ملـا حققتـه  نظـرًا  م،   ٢٠1٥ لعـام  البشـرية 
حتقيـق  فـي  عربيـًا  ذاتـه  املركـز  علـــى  وحصلـت  املعيشـة  ومسـتوى  والتعليـم 
املسـاواة وجتسـير الفجـوة بـن اجلنسـن لعـام ٢٠16 وذلـك وفـق تقريـر املنتـدى 

العاملـي. االقتصـادي 

ماذا عن دور قطر في مجال حقوق اإلنسان على 
المستوى الدولي؟

اإلنسـان  بإنشـاء جلنـة وطنيـة حلقـوق  بـادرت  التـي  الـدول  أوائـل  مـن  قطـر 
مـرة  مـن  أكثـر  اللجنـة  هـذه  تنظيـم  بإعـادة  وقامـت  باريـس،  ملبـادئ  اسـتجابة 
لتتوافـق بشـكل أدق مـع هـذه املبـادئ، وتقـوم اللجنـة الوطنيـة بـدور مهـم ومؤثـر 
في مجال حماية حقوق اإلنسان ونشر الوعي من خالل التنسيق مع اجلهات 
املعنية بحقوق اإلنسـان في الدولة وفقًا السـتراتيجية واضحة وضعت لذلك، 
وباإلضافـة إلـى جهودهـا علـى الصعيـد احمللـي فـإن اللجنـة تقـوم بجهـد كبيـر 
علـى املسـتوى الدولـي، كمـا تعـد مرجعيـة مهمـة فـي أمـور التقييـم واإلعتمـاد، 
وقـد حـازت اللجنـة أعلـى درجـة مـن قبـل جلنـة التنسـيق الدوليـة للمؤسسـات 
الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان للمـرة الثانيـة علـى التوالـي وهـذا التصنيـف مينـح 
واملصداقيـة.  واالسـتقاللية  باحلياديـة  تتمتـع  التـي  الوطنيـة  للمؤسسـات 
وتعتبـر اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان مـن املؤسسـات القليلـة فـي الوطـن 

العربـي والشـرق األوسـط التـي منحـت هـذه الدرجـة العاليـة. 

ما هي نظرتكم المستقبلية لتحقيق نقلة 
نوعيــة لثقـــافة حقـوق اإلنسـان في قطـر؟

جنحـت كثيـر مـن دول العالـم فـي نشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان 
خـــــــالل  مـــــن  وذلـك  املجتمـع  أفـراد  بـن  بهــــا  واإلرتقــــــاء 
مواصفـات  وذات  الزمـن  محـددة  السـتراتيجيات  تبنيهـا 
تتصـف  مـا  وعـادة  للتطبيـق،  قابلـة  واقعيـة  وأهـداف 
وتتناسـب  واملرونـة  بالشـمولية  االسـتراتيجيات  هـذه 
تقـف  وال  املتاحـة،  واملاديـة  البشـرية  اإلمكانـات  مـع 
اإلنسـان  تعريـف  عنـد  االسـتراتيجيات  هـذه  أهـداف 
ذلـك  تتعـدى  بـل  واجبـات  مـن  عليـه  ومـا  بحقوقـه 
إلـى تعميـق قيـم هـذه احلقـوق باملمارسـة وتعزيـز 
عنهـا،  والدفـاع  حمايتهـا  علـى  الفـرد  قـدرات 
فغايـة هـذه االسـتراتيجيات النهائيـة هـو تكوين 
لهـا  املمـارس  احلقـوق  بهـذه  الواعـي  املواطـن 
هـذه  وضـع  ويسـبق  حمايتهـا.  علـى  والقـادر 
االسـتراتيجيات وكمـا هـو متبـع دراسـة علميـة 
املجتمـع  أفـراد  وعـي  مسـتوى  لرصـد  قبليـه 

اإلنسـان.  بحقـوق 

لكن ماذا عن فلسفة اإلشراف 
على هذه اإلستراتيجيات لتحقق 

ما أُنشئت من أجله؟
عـادة  اإلسـتراتيجيات  هـذه  مثـل  علـى  اإلشـراف 
مـا يتـم مـن خـالل جلنـة مشـتركة تضـم أعضـاء مـن 

اجلهـة صاحبـة املبـادرة وممثلـن آخريـن مـن مؤسسـات املجتمـع املختلفـة مثـل 
منظمـات املجتمـع املدنـي والقطـاع اخلـاص واملؤسسـات الرسـمية وبعضـًا مـن 
هـذه  ومهمـة  اإلنسـان،  حقـوق  مجـال  فـي  والنشـطاء  االختصـاص  أصحـاب 
اللجنـة هـو إعـداد االسـتراتيجية وتسـييرها ومتابعتهـا وتقييمهـا ومقارنـة مـا 
حققتـه مـن نتائـج مـع نتائـج الدراسـة القبليـة حتـى ميكـن التحقـق مـن مـدى 

التقـدم الـذي حـدث فـي درجـة مسـتوى الوعـي بحقـوق اإلنسـان. 

كيـف تنظرون الستراتيجيات اللجنة الوطنية في 
غرس وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان في قطر؟

 للجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان اسـتراتيجياتها فـي غـرس وترسـيخ ثقافـة 
حقـوق اإلنسـان لـدى األفـراد فـي املجتمـع، حيـث تقـوم كل مـن إدارة البرامـج 
العامـة  األمانـة  مـن  وبإشـراف  اإلعـالم  وقسـم  القانونيـة  واإلدارة  والتثقيـف 
للجنة بالعديد من األنشطة والفعاليات التثقيفية املتعلقة بحقوق اإلنسان 
ولقـاءات  محاضـرات  وتقـدمي  توعيـة  وحمـالت  وبرامـج  أعـداد  تشـمل  والتـي 
التـي  املناسـبات  أثنـاء  معـارض  وإقامـة  تدريبيـة  ودورات  عمـل  وورش  حواريـة 
تشهدها الدولة، وتسهم في تقدمي هذه األنشطة كوكبة من أهل اإلختصاص 
فـي مجـال حقـوق اإلنسـان مـن داخـل اللجنـة وخارجهـا، وعـادة مـا تتـم إقامـة 
هـذه األنشـطة بالتنسـيق والتعـاون مـع مؤسسـات املجتمـع املختلفـة سـواء فـي 

داخـل مقـر اللجنـة وفـي بعـض املؤسسـات خارجهـا.

كيــف يمكـن انخـراط المرأة والشباب في إعداد 
برامج التوعية والتثقيف ومنحهما المزيد من 

الدعم؟
التطوع عمل إنسـاني يعكس رغبة ذاتية لدى اإلنسـان في مسـاعدة اآلخرين 
والشـباب  اهلل،  ملرضـاة  سـعًيا  أو  خاصـة  حلاجـات  اشـباعًا  املجتمـع  وخدمـة 
املتطـوع )إناًثـا وذكـوًرا( مبـا ميثلـه مـن كثـرة عدديـة ويتميـز بـه مـن ديناميكيـة 
وحيويـة وحمـاس، ويتصـف بـه مـن فضائـل كالـدأب واملثابـرة والتواصـل واإليثار 
وإغاثـة امللهـوف، ويشـكل ثـروة حقيقيـة ميكـن أن يسـتفاد منهـا فـي مجـال نشـر 
وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في املجتمع، وبخاصة إذا ما مت إعداده وتأهيله 

بالشـكل املطلـوب ألداء هـذا العمـل. 
وميكـن للجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان مبـا متتلكـه مـن خبـرات متخصصة 
في مجال حقوق اإلنسان وبالتعاون مع اجلهات ذات الصلة بالعمل اإلنساني 
إعـداد  العمـل اخليـري أن تسـهم فـي  التنسـيق مـع بعـض جهـات  ومـن خـالل 
فـي مجـال  الشـباب  لهـؤالء  تأهيليـة متخصصـة  عمـل  وورش  تدريبيـة  دورات 
نشر ثقافة حقوق اإلنسان، وأنا على يقن بأن الشباب لن يكتفي بإتقان دوره 

املنـوط بـه فـي هـذا املجـال بـل سـيبدع فـي أدائـه وإجنـازه. 

يقول البعض رغم عالمية حقوق اإلنسان إال أننا 
في قطر لدينا خصوصية في تطبيق هذه الحقوق 
على أرض الواقع نرجو تسليط الضوء على ذلك؟ 

إن موضـوع عامليـة احلقـوق ظـل موضـوع مناقشـة ومثـار جـدل نظـرًا لتعارضه 
مـع اخلصوصيـات الثقافيـة للشـعوب، وقابلتـه بعـض دول العالـم إمـا بالرفـض 
أو التحفظ، وعلى سـبيل املثال فقد حتفظت كثير من الدول اإلسـالمية على 
بعـض املـواد التـي رأت أنهـا تتعـارض صراحـة مـع مبـادئ الشـريعة اإلسـالمية 
الديـن  تغييـر  فـي  باحلريـة  تتعلـق  التـي  املـواد  تلـك  وبخاصـة  املجتمـع  وقيـم 
املـواد التـي تتعلـق بالـزواج دون أي قيـود شـرعية مثـل زواج  واملعتقـد وكذلـك 
اجلنـس الواحـد، إال أن حمايـة التنـوع وحـق االختـالف واخلصوصيـة الثقافيـة 
اإلنسـان  حقـوق  صلـب  فـي  مكفولـة  ظلـت  للشـعوب  والدينيـة  واحلضاريـة 

املعتـرف بهـا عامليـًا. 
ومن ثم فإن عاملية حقوق اإلنسان ال تتعارض وحق املجتمعات في احملافظة 
علي قيمها و هويتها واحترام اخلصوصيات الثقافية لها مع اإللتزام في ذات 
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الوقـت باملبـادئ واملعاييـر العامليـة حلقـوق اإلنسـان، إذ يظـل بإمـكان كل الـدول 
والشـعوب أن تلتزم بهذه املبادئ العاملية مع إبراز ما تتسـم به من خصوصيات 
فـي ذات الوقـت ، وهـو مـا أكـدت عليـه األمم املتحـدة ذاتهـا بالعديـد من القرارات 

الصـادرة عنهـا فـي هـذا الشـأن .

كيف ترون المشاركة المجتمعية للمرأة وتمكينها 
من ممارسة حقوقها السياسية عبر التعيين في 

المناصب القيادية الرفيعة وممارسة حق االنتخاب 
في المجالس البلدية؟

املـرأة شـريك فـي املواطنـة وعنصـر أساسـي فـي مسـيرة العمـل التنمـوي، ولقد 
سـعت دولـة قطـر مـن خـالل الدسـتور إلـى تأكيـد املسـاواة بـن اجلنسـن دون 
متييـز فـي جمـع احلقـوق كالصحـة والتعليـم والعمـل وغيرهـا، كمـا عـززت مـن 
باملـرأة  للنهـوض  اسـتراتيجية  اإلطـار وضـع  هـذا  فـي  التمكـن، ومت  سياسـات 
تسـتهدف العمل على التغيير من واقعها لتلعب دور املشـارك في حركة تنمية 
املجتمع وتطوره، كما صادقت الدولة على اتفاقية منع جميع أشكال التمييز 
ضـد املـرأة وترجمتـه إلـى تشـريعات وقوانـن سـاهمت فـي حفـظ حقوقهـا، ولـم 
إيجابـي  متييـز  هنـاك  بـل  سـلبي،  متييـز  أي  مـن  تعانـي  قطـر  فـي  املـرأة  تعـد 
وصلـت املـرأة مبقتضـاه إلـى مرحلـة الفاعليـة وجتـاوزت مرحلـة االسـتضعاف 
والتهميش، وبالرغم من بعض التحديات التي واجهت سياسـات متكن املرأة، 
إال أن املـرأة اسـتفادت مـن هـذه السياسـات حيـث وقـع االختيـار علـى كثيـر مـن 
النسـاء لتولـي مناصـب ومراكـز صنـع قـرار فـي املجتمـع، وفـي هـذا مؤشـر مهـم 
علـى متكـن املـرأة وحصولهـا علـى حقوقهـا دون متييـز حسـب مـا نصـت عليـه 
االتفاقيـات الدوليـة بخصـوص حقـوق املـرأة، ولعـل هـذا مـا أكـد عليـه كذلـك 
التقريـر العاملـي لتجسـير الفجـوة بـن اجلنسـن الـذي أصـدره املنتـدى العاملـي 
الـدول  تتصـدر  قطـر  أن  علـى  أكـد  والـذي  العـام،  هـذا  نهايـة  فـي  االقتصـادي 

العربيـة فـي املسـاواة بـن اجلنسـن. 

ماذا عن دور اللجنة في تثقيف العمالة الوافدة 

بما يتماشي مع المواثيق 
والمنظمات واألعراف 

الدولية ورؤية قطر٢٠3٠؟
تقـوم اللجنـة الوطنيـة حلقـوق »اإلنسـان 
أوضـاع  متابعـة  فـي  ومهـم  محـوري  بـدور 
حقـوق العمـال ورصـد ماقـد يتعرضـون لـه 
مـن انتهـاكات، كمـا تعمـل علـى مسـاعدتهم 
هـذه  مـع  للتعامـل  وقانونيـا  اجتماعيـًا 
آثـار  مـن  عليهـا  يترتـب  ومـا  االنتهـاكات 
يقـدم  أن  العامـل  ويسـتطيع  ونتائـج، 
شـكواه إلـى اللجنـة مـن خـالل عـدة وسـائل 
أو  السـاخن  اخلـط  أو  باليـد  كالتسـليم 

للجنـة.  االلكترونـي  املوقـع 
مـن  ملزيـد  تبـذل  كبيـرة  جهـوٌد  هنـاك 
قطـر  فـي  العمـال  أوضـاع  فـي  التحسـن 
بشـهادة  وذلـك  الدوليـة،  للمعاييـر  وفقـا 
اإلنسـان،  حقـوق  منظمـات  مـن  العديـد 
ولعـل هـذا مـا أكـد عليـه أيضـا املديـر العـام 
نشـر  حديـث  فـي  العربيـة  العمـل  ملنظمـة 
لـه فـي الصحـف احملليـة، وقـد بـدأت ثمـار 
هـذه اجلهـود تظهـر، وقـد قـرأت قبـل فتـرة 
إصابـات  معـدل  بانخفـاض  يفيـد  تقريـرًا 
نتيجـة  العمـل  أماكـن  بعـض  فـي  املهنيـة  باألمـراض  العمـل وكذلـك اإلصابـة 
لتوفـر معاييـر األمـن والسـالمة وارتفـاع مسـتوى الوعـي الصحـي واملهنـي لـدى 

األماكـن. هـذه  فـي  العاملـن 

بحكم عضويتكم في اللجنة الوطنية ماذا عن بناء 
القدرات المؤسسية والكوادر الوطنية الحقوقية 

ودورهما في تعزيز وترسيخ هذه الثقافة في 
المجتمع المحلي؟

ال شـك أن بنـاء القـدرات الوطنيـة فـي مجـال حقـوق اإلنسـان وتطويـر هـذه 
القـدرات املسـتمر أمـر مطلـوب وبخاصـة أن العمـل فـي مجـال حقـوق اإلنسـان 
سواء من الناحية القانونية أو التعليمية أو التثقيفية يشهد تطورًا ملحوظًا 
فـي احملتـوى واألدوات واألسـاليب، والتطـور فـي هـذا املجـال يسـتدعي وال شـك 
تطويـرًا فـي مهـارات وقـدرات القائمـن علـى العمـل فـي ذات املجـال، وحتـاول 
اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان زيـادة خبـرات منسـوبيها وتعزيـز قدراتهـم 
وصقـل مهاراتهـم مـن خـالل إحلاقهـم بـدورات وورش عمـل متخصصـة يعدهـا 

خبـراء مـن داخـل اللجنـة وخارجهـا.

في ظل تباين التركيبة السكانية واختالف ثقافة 
الوافدين من جنسيات وأعراق ومعتقدات عديدة 

كيف يمكن الحفاظ على حقوق اإلنسان والكرامة 
اإلنسانية للمقيمين في قطر مع مراعاة ما سبق؟

واحلريـة  واملسـاواة  كالعدالـة  عديـدة  أسـس  علـى  القطـري  املجتمـع  يرتكـز 
واإلحسـان وحـب اخليـر، والنـاس متسـاوون أمـام القضـاء كمـا نـص علـى ذلـك 
انتهـاك  أي  فـإن  هنـا  ومـن  القانـون،  أبـو  يقولـون  كمـا  والدسـتور  الدسـتور، 
النظـر عـن جنسـيته يعاقـب  حلقـوق اإلنسـان مـن قبـل أي شـخص وبصـرف 

القانـون. عليـه 

حـــوار
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اإلرهاب أصبح ظاهرة عاملية 
يكتوي بنيرانها األبرياء في أماكن 

كثيرة من العالم، والعديد من 
دول العالم لم تسلم من تداعيات 
هذه الظاهرة اخلطيرة التي تهدد 

األمن والسلم، وتؤثر سلًبا على 
حقوق اإلنسان وحرياته، واجلهود 
والتدابير األمنية املكثفة لم ُتفلح 
في القضاء على ظاهرة اإلرهاب، 

وفشلت في منع وقوع الهجمات 
اإلرهابية، ومكافحة اإلرهاب 

تتطلب جهًدا جماعًيا يقوم على 
جتفيف منابع العنف واإلرهاب 

ومعاجلة أسبابه.

وأثرها على حقوق اإلنسان

ملف العدد
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اإلرهــاب وحقــوق اإلنســان
ظاهـرة اإلرهـاب تركـت آثـاًرا سـلبيًة علـى حقـوق اإلنسـان، وهـذه الظاهـرة نتـج عنهـا 
فالعمليـات  احليـاة،  فـي  احلـق  مقدمتهـا  وفـي  اإلنسـان  حقـوق  مـن  لعـدد  انتهـاك 
اإلرهابيـة ُتزهـق أرواح العشـرات واملئـات واآلالف مـن األبريـاء، واإلرهـاب ُيثـل اعتـداًء 

علـى حـق اإلنسـان فـي األمـن واألمـان والعيـش بسـام. 

وحـول تأثيـر ظاهـرة اإلرهـاب علـى حقـوق اإلنسـان يقـول احملامـي سـمير جـراح املدير 
التنفيـذي لشـبكة الديوقراطيـن فـي العالـم العربـي: »إن انتشـار ظاهـرة اإلرهـاب زاد 
التضييـق علـى احلقـوق األساسـية لإلنسـان، وأصبـح لـدى العديـد من األنظمة احلجة 
املجـال عرضـة  بهـذا  العاملـون  وأصبـح  واحلريـات،  تعزيـر احلقـوق  عـن  تتراجـع  لكـي 

للتضييـق بـل والتجـرمي«.

أسـتاذ  شـيات،  خالـد  الدكتـور  يقـول  واإلرهـاب،  اإلنسـان  حقـوق  بـن  العاقـة  وعـن 
العاقـات الدوليـة بجامعـة محمـد األول باملغـرب: »يجـب أن جنعـل املنظومـة الكونيـة 
كونية فعًا، وأن ال نسمح بأن تكون فكرة اإلنسانية حتت تهديد التفوق من أي جانب 
كان حتـى نتحـدث عـن حقـوق اإلنسـان بشـكل موضوعـي، وإن كانـت املوضوعيـة ليسـت 
مـن غايـات العاقـات الدوليـة أحياًنـا، ومـا يقـع اليـوم هـو تعبيـر عـن انفـات فـي اجتـاه 
سـالب فـي عاقـة اإلنسـان عموًمـا بحقوقـه، ألن العقبـة األساسـية أمـام الكونيـة هـي 
الـدول، والـدول القويـة حتديـًدا، إنهـا آليـات النتهـاك حقـوق اإلنسـان، وتصبـح قاطـرة 
جتـر باقـي الـدول نحـو االنسـاخ مـن القيـم التـي تدافـع عنهـا، وأحياًنـا يكون من العبث 
احلديـث عـن حقـوق اإلنسـان فـي خضـم حـروب أو أزمـات، وكأنـه مسـألة ثانويـة، صحيح 
أن هنـاك منظمـات وجهـات حتـاول حمايتـه لكـن هـي فـي مجملهـا عاجـزة عـن فعـل 

ذلـك«.

جميـع  ويعطـل  اإلسـتقرار  يزعـزع  ألنـه  الـدول،  علـى  السـلبي  تأثيـره  لـه  واإلرهـاب 
بالعمليـات  تتأثـر  الدولـة  فـي  واملجـاالت احليويـة  مناحـي احليـاة، فمعظـم األنشـطة 
اإلرهابيـة، واإلرهـاب لـه مخاطـر اقتصاديـة تتمثـل فـي هـروب االسـتثمارات األجنبيـة، 
وفقـدان الكثيريـن ممـن يعملـون أو يعيشـون فـي مناطـق ُتسـتهدف مـن قبـل اإلرهابيـن 

ملصـادر دخلهـم.

وانتهـاكات حقـوق اإلنسـان فـي العالـم لـم تعـد أعمـااًل فرديـة، وهنـاك سـعي لتقنـن 
هـذه اإلنتهـاكات مـن خـال القوانـن التـي تصـدر بحجـة مكافحـة اإلرهـاب واحلفـاظ 

علـى األمـن!  

وعـن تداعيـات ظاهـرة اإلرهـاب يقـول الدكتـور عبـد الرحمـن حللـي األسـتاذ اجلامعي 
املتخصـص فـي الدراسـات اإلسـامية، وزميـل املركـز العربـي لألبحـاث: »ظاهـرة اإلرهاب 
بحـد ذاتهـا صـورة مـن صـور آثـار انتهـاك حقـوق اإلنسـان، إذا اتفقنـا أن الظلـم وانتهـاك 
احلقـوق أهـم سـبب مـن أسـباب منـو الظاهـرة، لكـن وجودهـا يزيـد مـن انتهـاك حقـوق 
بحقـوق  أصـًا  تعتـرف  ال  والتـي  نفسـها  الظاهـرة  هـي  األولـى  جهتـن،  مـن  اإلنسـان 
طريقـة  عـن  النـاجت  اإلنسـان  حقـوق  علـى  األشـد  التأثيـر  وهـي  والثانيـة  خلصومهـا، 

معاجلـة ظاهـرة اإلرهـاب مـن قبـل الـدول.

فـي  التجـارب  لكـن  اإلنسـان،  حقـوق  علـى  خطيـرة  اإلرهـاب  ظاهـرة  »إن  وأضـاف: 
انتهـاًكا  أشـد  كانـت  لإلرهـاب  مكافحتهـا  فـي  الـدول  أن  إلـى  ُتشـير  اإلرهـاب  مكافحـة 
اإلرهـاب  علـى  انتصـاًرا  تسـمى  حالـة  كل  ومـع  عموًمـا،  واإلنسـانية  اإلنسـان  حلقـوق 
تغيـب حقائـق كثيـرة عـن انتهـاكات حلقـوق اإلنسـان علـى هوامـش هـذا االنتصار ال تقل 

نفسـه«. اإلرهـاب  عـن  وحشـية 

أسبـــاب تنـامي ظــاهرة اإلرهــاب
فـي  الدوليـة  اجلهـود  ُتفلـح  ولـم  األخيـرة،  السـنوات  فـي  تنامـت  اإلرهـاب  ظاهـرة 
مكافحتهـا والقضـاء عليهـا، والسـبب فـي ذلـك يرجـع إلـى التركيـز علـى أعـراض هـذه 

وانتشـارها. ظهورهـا  إلـى  أدت  التـي  الرئيسـية  األسـباب  معاجلـة  وعـدم  الظاهـرة، 

ترهـل  هـو  شـيات  خالـد  الدكتـور  يـرى  كمـا  اإلرهـاب  ظاهـرة  فـي  الرئيـس  والسـبب 
فمـع  واحلـي،  واملدرسـة  والبيـت  األسـرة  اإلجتماعيـة،  للتنشـئة  األوليـة  املؤسسـات 
التحـول فـي العمـران، أصبـح مـن الصعـب أن تلعـب بعـض هـذه املؤسسـات الوسـيطة 

الطبيعيـة. أدوارهـا 

أسـتاذ  نصـار  والدكتـور جمـال  عديـدة،  وأسـباب  دوافـع  لـه  اإلرهـاب  وتنامـي ظاهـرة 
وأخـرى  ة،  شـخصَيّ دوافـع  إلـى:  واألسـباب  الدوافـع  هـذه  ُيقسـم  األخـاق  فلسـفة 
ة، فالدوافع الشخصية تتمثل في الدوافع النفسية، والسياسية، واإلعامية،  مجتمعَيّ
فقـد أظهـرت الدراسـات أن النمـو العقلـي واإلنفعالـي املضطـرب والبيئـة اإلجتماعيـة 
يكـون  األحيـان  مـن  كثيـر  وفـي  اإلرهابـي،  بالعمـل  مباشـرة  لهـا عاقـة  السـليمة  غيـر 
ا، وللدوافـع السياسـية أسـباب، منهـا: مـا متارسـه بعـض  دافـع العمـل اإلرهابـي سياسـّيً
األنظمـة ضـد مواطنيهـا؛ مـن فـرض سياسـات غيـر عادلـة، وتهميـش املواطـن، وإنتهـاك 
حقوقـه وحرياتـه، وهنـاك الدوافـع اإلعاميـة فنتيجـة للتطور التكنولوجي في وسـائل 
اإلتصـال، جنـد أن مـن دوافــع العمـل اإلرهابـي لفـت أنظـــار الـرأي العـام العاملـي إلـى 
قضيـة مـن القضايـا، جلـذب اإلنتبـاه إليجــاد نـــوع مـن التعـــاطف مـع القائـم بالفعـل 

اإلرهابـي.

ودوافـع  إقتصاديـة،  دوافـع  إلـى:  تنقسـم  نصـار  للدكتـور  وفًقـا  املجتمعيـة  والدوافـع 
والفقـر  فاحلاجـة  أيديولوجيـة،  ودوافـع  إثنيـة،  ودوافـع  تاريخيـة،  ودوافـع  إجتماعيـة، 
والعـوز اإلقتصـادي، قـد يكـون لـه آثـار سـلبية علـى البنـاء املجتمعـي، مبـا يولـد سـلوًكا 
ـا ضـد املجتمـع الـذي يعيـش فيـه الفـرد، واألسـرة املفككـة التـي يسـودها اجلهـل  عدائّيً
فـي  سـلبية  آثـاًرا  وتتـرك  األبنـاء،  علـى  الرقابـة  إلـى ضعـف  تـؤدي  األسـرية،  واملشـاكل 
املجموعـات  بعـض  ِقبـل  مـن  واسـتغالهم  إنحرافهـم،  فـي  تسـهم  وبالتالـي  نفوسـهم، 
اإلرهابيـة، واحلـوادث التاريخيـة التـي حدثـت فـي فتـرة زمنيـة بعيـدة قـد ُتتخـذ سـبًبا 

مـن األسـباب الدافعـة الرتـكاب العمــــل اإلرهـــــابي.

وهنـاك الدوافـع اإلثنيـة، فحينمـا تسـيطر النزعـة العرقيـة علـى السـلطة احلاكمـة، 
تلجـأ  األعـراق،  متنـوع  كان  إذا  شـعبها، وخصوًصـا  العنصـري ضـد  التمييـز  ومتـارس 
قـوة  األقـل  األخـرى  اجلماعـة  واإلرهـاب ضـد  العنـف  إلـى ممارسـة  اجلماعـات  بعـض 

ديارهـم. بهـدف إخراجهـم مـن 

وأخيًرا الدوافع األيديولوجية، فقد يدفع التعصب ملبدأ فكري أو ديني إلى اللجوء 
إلـى اسـتعمال العنـف وممارسـة اإلرهـاب مـن ِقبـل فئـة معينـة حتـاول فـرض مبادئهـا 

التـي تؤمـن بهـا علـى املجتمـع الـذي تعيـش فيـه.

وحـول األسـباب التـي تدفـع البعـض للجـوء للعنـف واإلرهـاب، يقـول الدكتـور عبـد 
الرحمـن حللـي: إن العنـف إن لـم يكـن وسـيلة لتحقيـق هـدف مـا فهـو صـورة مـن صـور 
اإلنتقـام أو التشـفي أو تعبيـر عـن مخـزون مـن احلقـد جتـاه اآلخريـن، السـيما عندمـا 
يقـع ذلـك العنـف علـى أطفـال أو أسـرى، أو ألسـباب دينيـة أو طائفيـة أو عرقيـة. وممـا 
يؤسـف لـه أن جميـع هـذه األسـباب فـي منـو وإطـراد، بـل إن اخلطـاب السياسـي لقيـادات 
سياسـية حتظـى بإعتـراف دولـي يشـجع هـذا النـوع مـن التطـرف، ويختلـق أعـداء ال 

ذنـب لهـم إال انتسـابهم الدينـي أو الطائفـي أو 
العرقـي. 

ويضيف الدكتور حللي: إن نفسية 
اإلرهـــابـــــي أو املتطــــرف مليـــئة 
باملبـررات التـي تدفعـه ليمـارس 

عنفـــــــه جتــــــاه خصومـــــه، 
إرجــــــــــاع  يكـــــــــن  وال 

تطرفــــه إلــــى سبـــــب 
آخــــر،  دون  محـــــدد 
فالظــاهرة مركـــبة، 
ورمبـــــا زوال سـبب 
األسبـــــــــاب  مــــــــن 
املتداخلـة يؤدي 

إلـى حتولهـا 

ملف العدد

مجلة الصحيفة »العدد الثاني والعشرون« - ينــــاير ٢٠١٧ 26



عن اإلرهاب، كما أن سبًبا مباشًرا استثار لديه جملة من األسباب الكامنة التي عززت 
انتماءه إلى جماعة إرهابية أو ممارسته للعنف.

مناسـبة  بيئـة  بتوفيـر  كفيـل  والظلـم  والقمـع  اإلسـتبداد  أن  حللـي  الدكتـور  ويؤكـد 
للعنـف والتطـرف، ومـع اسـتمرار هـذه األسـباب املاديـة املباشـرة ال أثـر ألي معاجلـة فـي 

األسـباب غيـر املباشـرة والتـي مـا كان لهـا أن تؤثـر مبفردهـا.

اإلختــالف حــول توصيـــف اإلرهــــاب
مـن األمـور الشـائكة املتعلقـة بظاهـرة اإلرهـاب، هـو عـدم اإلتفـاق علـى وضـع توصيـف 
محـدد لهـذه الظاهـرة، وهـو مـا يفتـح البـاب أمـام تأويـل معنـى اإلرهاب مبا يتماشـى مع 

مصالـح بعـض األنظمـة ومصالـح الـدول والكيانـات الكبرى.

عمـل  كل  يشـمل  للظاهـرة  دقيـق  توصيـف  إلـى  بحاجـة  اإلرهـاب  ظاهـرة  ومكافحـة 
يـؤدي إلـى ترويـع وإيـذاء األبريـاء، سـواء صـدر ذلـك العمـل مـن أفـراد أو مـن جماعـات أو 

مـن دول ضـد مواطنـي دولـة أخـرى. 

فـه  وكلمـة )اإلرهـاب( مشـتقة مـن الفعـل املزيـد )أرهـب(، ويقـال: )أرهـب فالًنـا( أي خوَّ
عـه، وهـو املعنـى الـذي يـدل عليـه الفعـل املضعـف )رهـب(. وفزَّ

والفقرة الثانية من املادة األولى ملعاهدة منظمة املؤمتر اإلسـالمي ملكافحة اإلرهاب 
الدولـي لعـام 1999 عرفـت اإلرهـاب بأنـه: »كل فعـل مـن أفعـال العنـف أو التهديـد بـه أيـًا 
كانـت بواعثـه أو أغراضـه، يقـع تنفيـذًا ملشـروع إجرامـي فـردي أو جماعـي ويهـدف إلـى 
أو  أعراضهـم  أو  أو تعريـض حياتهـم  بإيذائهـم  ترويعهـم  أو  النـاس  بـن  الرعـب  إلقـاء 
حريتهـم أو أمنهـم أو حقوقهـم للخطـر أو إحلـاق الضـرر بالبيئـة أو بأحـد املرافـق أو 
األمـالك العامـة أو اخلاصـة أو احتاللهـا أو االسـتيالء عليهـا أو تعريـض أحـد املـوارد 
أو  اإلقليميـة  السـالمة  أو  تهديـد اإلسـتقرار  أو  الدوليـة للخطـر،  املرافـق  أو  الوطنيـة 

الوحـدة السياسـية أو سـيادة الـدول املسـتقلة«.

واإلرهـاب كمـا يقـول الدكتـور جمـال نصـار أسـتاذ فلسـفة األخـالق: »ظاهـرة عامليـة، 
قدمية/حديثة، ال دين له، وال وطن وقد تتغير أشكاله وأساليبه بتغير الزمان واملكان، 
ولكنـه يظـل -داًئمـا- مرتبًطـا باإلنسـان أيـا مـن كان، وأيـا مـا كانـت عقيدتـه أوِ ملتـه أو 

مذهبـه الفكـري، ومـن اخلطـأ نسـبته إلـى ديـن َّ دون آخـر«.

أنـــواع اإلرهـــاب وصـــوره
الغنيـة  الـدول  ويالتهـا  ومـن  منهـا  تعانـي  عامليـة  ظاهـرة  أصبحـت  اإلرهـاب  ظاهـرة 
واملتقدمـة، وتعانـي منهـا الـدول الفقيـرة واملتخلفـة علـى حــــد سـواء؛ وُجـل اإلهتمـام 
موجـه نحـو إرهـاب عـدد قليـل مـن األفـراد أو جماعـة مـن اجلماعـات املتطرفـة، بينمـا 
يتجاهل اجلميع اإلرهاب الذي متارسه بعض الدول ضد مواطنيها، أو اإلرهاب الذي 

متارسـه دول بعينهـا ضـد دول أخـرى. 

خطـأ  باإلرهابيـن،  لالحتـالل  املقاومـن  ووصـف  باإلرهـاب  املقاومـة  مفهـوم  وربـط 
رد فعـل طبيعـي ومشـروع علـى  هـو  املقاومـة  أفـراد  بـه  يقـوم  مـا  جسـيم ألن 
مـا يقـوم بـه االحتـالل مـن قتـل وتدميـر وإهانـة وتشـريد ألصحـاب 
عـام  فـي  الصـادرة  اإلرهـاب  ملكافحـة  العربيـة  واإلتفاقيـة  األرض، 
حـاالت  جرميـة  »ُتعـد  ال  أنـه  علـى  الثانيـة  املـادة  فـي  أكـدت   1998
ضـد  املسـلح  الكفـاح  ذلـك  فـي  مبـا  الوسـائل،  مبختلـف  الكفـاح 
املصيـر«. وتقريـر  التحـرر  أجـل  مـن  والعـدوان  األجنبـي،  االحتـالل 

وهنـاك نـوع آخـر مـن اإلرهـاب، وهـو اإلرهـاب الـذي متارسـه بعـض 
الدول املارقة عن القانون الدولي ضد شـعوب دول أخرى، وتذيق 
هـذه الشـعوب ألواًنـا مـن الـذل واملهانـة، وتغتـال حقوقهـم فـي 
احليـاة اآلمنـة علـى أراضيهـم، وتسـتبيح دماءهـم وأعراضهـم 
وأموالهـم، وتغتصـب احلريـة واألرض، وتنهـب ثـروات األمم 
احلريـة  نشـر  مثـل  زائفـة  شـعارات  حتـت  وخيراتهـا 

اإلرهـاب! والدميقراطيـة ومحاربـة 

الدكتـور  يقـول  اإلرهـاب  تصنيـف  وحـول 
خالـد شـيات:« دأبـت أدبيـات التحليـل علـى 

بنـاء  أو  الـدول،  وإرهـاب  املنظمـات  إرهـاب  وأشـهرها  للتصنيـف،  متعـددة  زوايـا  وضـع 
علـى التنظيـم كإرهـاب اجلماعـة وإرهـاب الفـرد، أو علـى مسـتوى الفعاليـة كاإلرهـاب 
املسترسـل واإلرهـاب املتقطـع، لكـن اجلديـد هـو حالـة مـا يسـمى ب »الدولـة اإلسـالمية 
فـي العـراق والشـام«، حيـث انتقـل تنظيـم إرهابـي إلـى محاولـة تأسـيس وإقامـة دولـة«.

الربــط الخــاطئ بيــن اإلســالم واإلرهــاب
ظاهـرة اإلرهـاب مت اسـتغاللها وبشـكل صـارخ فـي اإلسـاءة لإلسـالم، وذلـك مـن خـالل 
وصف اإلسـالم بالفاشـية وبأنه دين العنف، واحلديث املكثف في وسـائل اإلعالم عقب 

الهجمـات اإلرهابيـة التـي تقـع فـي الغـرب عـن »اإلرهاب اإلسـالمي«.

ومحاولة الربط بن اإلسالم والعنف واإلرهاب، محاولة بائسة وفاشلة، ألن اإلسالم 
هـو ديـن السـالم والرحمـة، وهـو ديـن يدعـو أتباعـه إلـى الرفـق واللـن فـي التعامـل فيمـا 
واإلسـالم  السـالم،  هـي  املسـلمن  وحتيـة  اآلخريـن،  إلـى  باإلحسـان  ويأمرهـم  بينهـم، 
املسـلمن  بـن  العالقـة  إيـذاء اآلخريـن، واإلسـالم حـدد طبيعـة  العنـف، ويحـرم  ينبـذ 
وبـن غيـر املسـلمن ووضـع الضوابـط واألسـس التـي حتكـم هـذه العالقـة، يقـول تعإلى: 
أَن  ِدَياِرُكـْم  ـن  ُيْخِرُجوُكـم مِّ َوَلـْم  يـِن  الدِّ ِفـي  ُيَقاِتُلوُكـمْ  َلـمْ  ِذيـنَ  الَّ َعـنِ   ُ َيْنَهاُكـمُ اللَّ اَل   {
ِذيَن َقاَتُلوُكْم  ُ َعِن الَّ ا َيْنَهاُكُم اللَّ َ َ ُيِحبُّ امْلُْقِسِطَن * ِإنَّ وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللَّ َتَبرُّ
ُهـْم  ْوُهـْم َوَمـن َيَتَولَّ ـن ِدَياِرُكـْم َوَظاَهـُروا َعَلـى ِإْخَراِجُكـْم أَن َتَولَّ يـِن َوأَْخَرُجوُكـم مِّ ِفـي الدِّ

امِلُـوَن{. سـورة املمتحنـة: 8. َفُأْوَلِئـَك ُهـُم الظَّ

وفي احلروب التي خاضها املسـلمون كانت هناك قيم ومبادئ سـامية أرسـى اإلسـالم 
قواعدهـا، فهـا هـو سـيدنا أبـو بكـر الصديـق رضـي الل عنـه، يقـول ليزيـد بـن ابـي سـفيان 
ـي ُموِصيـَك ِبَعْشـٍر: اَل َتْقُتَلـنَّ إْمـَرأًَة، َواَل َصِبّيـًا، َواَل َكِبيـرًا  َوِإنِّ وقـد أرسـله إلـى الشـام:« 
َبنَّ َعاِمرًا، َواَل َتْعِقَرنَّ َشـاًة َواَل َبِعيرًا ِإالَّ مِلَْأَكَلٍة  رًا ُمْثِمرًا، َواَل ُتَخرِّ َهِرمًا، َواَل َتْقَطَعنَّ َشـجَ

 .» ْ ـنُ ، َواَل َتْ ، َواَل َتْغُلـلْ ِرَقـنَّ َنْحـاًل، َواَل ُتَفّرَقّنـهُ َواَل حَتْ

املشـكلة  الدكتـور خالـد شـيات:« هـذه  ربـط اإلرهـاب باإلسـالم يقـول  وحـول مشـكلة 
مفتعلـة بـكل املقاييـس، ليـس ألنـه، ال عالقـة عددًيـا بـن اإلرهـاب واإلسـالم، فمـا يربـط 
باإلسالم كدين في العالم في عالقته باإلرهاب ال يتعدى الـ 2 باملائة، وباقي العمليات 
ديانـة أخـرى كمـا ننسـبها  أو أي  أن ننسـبها للمسـيحية  هـي مـن فعـل عناصـر ميكـن 
لإلسـالم، بـل ألن اإلسـالم منظومـة لـو كانـت تعـادي شـيًئا لعـادت القتـل بـدون سـبب 
أو غايـة، بـل لعـادت القتـل نفسـه، يجـب أن نضـع الديـن فـي سـياقه، نعـم هنـاك آيـات 
تتحـدث عـن القتـل وهنـاك أحاديـث تفعـل األمـر نفسـه، لكـن الـذي يقـرأ ذلـك مبنطـق 
القـرن العشـرين هـو شـخص ال يعـرف اإلسـالم وال يقـرأ القـرآن واألحاديـث الشـريفة 

جيـًدا«.

وعـن اآلثـار املترتبـة علـى ربـط اإلسـالم بالعنـف يقـول الدكتـور عبـد الرحمـن حللـي: 
ظاهـرة »اإلسـالموفوبيا« هـي أبـرز مظاهـر هـذا الربـط بـن التطـرف واإلسـالم، ممـا أدى 
إلـى حتـول اخلطـاب اإلسـالمي مـن رسـالة رحمـة تبلـغ النـاس إلـى ديـن متهـم، الهـم 
األكبـر لقياداتـه هـو الدفـاع عنـه ورد التهـم والتزييـف الـذي تنشـره وسـائل اإلعـالم عـن 

أتباعـه«.

ويـرى الدكتـور حللـي أن اخلطـر األشـد هـو التزييـف الـذي يتعـرض لـه اإلسـالم مـن 
املسلمن أنفسهم ممن صدقوا هذا اإلقتران، فذهبوا فريقن، بن من يبرر التأويالت 
بتجفيـف  التطـرف  محاربـة  يـود  مـن  وبـن  املمارسـة،  إلـى  اخلطـأ  ويحيـل  املتطرفـة 
ينابيعـه فـي التعليـم، فيقـوم باحلـذف واإلجتـزاء غيـر املنطقـي، ويتـرك لألجيـال أن 
تبـادر لتأويـل تلـك النصـوص علـى طريقـة املتطرفـن. أمـا األشـد خطـرًا علـى صـورة 
اإلسـالم هـو تنميطـه وحصـره مبذهـب أو تأويـل أو طائفـة وتكفيـر اآلخريـن، وهـو مـا 

يـراه املتطرفـون مـن اإلسـالمين وخصومهـم علـى طريقتهـم.

وربـط اإلسـالم بالعنـف واإلرهـاب يتضمـن إسـاءة مباشـرة لإلسـالم كديـن سـماوي، 
وال  وصـوره،  أشـكاله  بـكل  اإلرهـاب  يرفضـون  ونصـف مسـلم  مليـار  مـن  وإسـاءة ألكثـر 
يخـدم اجلهـود الراميـة ملكافحـة ظاهـرة اإلرهـاب، يقـول الدكتـور جمـال نصـار أسـتاذ 
مفهوًمـا  س  يكـِرّ اإلرهـاب،  بأنهـم صانعـو  دًومـا  املسـلمن  اتهـام  »إن  األخـالق:  فلسـفة 
خاطًئـا عـن الديـن اإلسـالمي، ويدفـع بعـض األفـراد واجلماعـات لتبنـي أعمـال العنـف، 
لشـعورهم بالظلـم واإلضطهـاد، بالرغـم مـن ممارسـة بعـض أصحـاب الديانـات األخـرى 

للعديـد مـن األعمـال اإلرهابيـة«.

27مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من دولة قطر



ضــوابط مكــافحة اإلرهـــاب
من اآلثار التي ترتبت على ظاهرة اإلرهاب، اسـتغالل هذه الظاهرة لفرض األحكام 

العرفية وسـن القوانني املقيدة للحريات في عدد من دول العالم. 

والقوانـني التـي أصدرتهـا الكثيـر مـن الـدول حتـت مسـمى »قانـون األحـكام العرفيـة« 
أو »قانـون الطـوارئ« أو »قانـون مكافحـة اإلرهـاب« مؤخـًرا، ضاعفـت من معدالت انتهاك 

حقـوق اإلنسـان، وذلـك للنتائـج السـلبية املترتبـة عليهـا ومنهـا:

وإهـدار  احلرمـات،  علـى  واالعتـداء  اخلصوصيـات،  بانتهـاك  سـمحت  أنهـا  أواًل: 
بحـق  حتـدث  التـي  التجـاوزات  عـن  الطـرف  وغضـت  اإلنسـانية،  والكرامـة  احلريـات 
املوقوفـني واملعتقلـني مـن قمـع وتعذيـب واعتقـال وسـجن بـدون صـدور أحـكام قضائيـة. 

ثانًيـا: أنـه ثبـت مبـا ال يـدع مجـاال للشـك فشـل هـذه القوانـني فـي احلـد مـن اجلرائـم 
واخلروقـات األمنيـة والعمليـات اإلرهابيـة، فهـذه القوانـني لـم تفلـح فـي إنهـاء أعمـال 

العنـف التـي تقـع بـني حـني وآخـر.

ثالًثـا: أنهـا سـاهمت فـي زيـادة معانـاة الفقـراء حـول العالـم، فاحلـرب علـى اإلرهـاب 
حرمـت عشـرات اآلالف مـن البشـر مـن احلصـول علـى املسـاعدات الغذائيـة والطبيـة 

ومـواد اإلغاثـة التـي تقدمهـا اجلمعيـات اخليريـة.

تراعـي  أن  بـد  ال  اإلرهـاب  ملكافحـة  ُتوضـع  التـي  واخلطـط  والتشـريعات  والقوانـني 
إلـى مصـدر جديـد النتهـاك حقـوق  املكافحـة  حقـوق اإلنسـان، حتـى ال تتحـول هـذه 

العالـم. فـي  اإلنسـان 

واملجلـس األوروبـي حلقـوق اإلنسـان تبنـى بتاريـخ 11 /7/ 2002م عـدًدا مـن القواعـد 
التـي يجـب اإللتـزام بهـا فـي احلـرب علـى اإلرهـاب وهـي:

- احترام احلق في احلياة.
- منع التعسف أو أية معاملة متييزية أو عنصرية. 

- املنع املطلق للتعذيب.
- منع سريان القوانني بأثر رجعي.

- ضمانات قانونية حول اإلعتقال والتحفظ في أماكن الشرطة.
- احلق في محاكمة عادلة.

- منع اإلبعاد إلى أي بلد يوجد فيه مخاطرة من تطبيق حكم اإلعدام.
- احترام معايير القانون الدولي.

الـذي نظمتـه اللجنـة  والبيـان اخلتامـي ملؤمتـر »حتديـات األمـن وحقـوق اإلنسـان« 
مـن  نـص علـى عـدد   ،2014 نوفمبـر  فـي شـهر  بدولـة قطـر  اإلنسـان  الوطنيـة حلقـوق 
التوصيـات لضمـان عـدم انتهـاك حقـوق اإلنسـان ومنهـا: وضـع آليـات للرقابة واملسـاءلة 
واحملاسـبة ملنـع أي احتمـال السـتغالل سـلطات إنفـاذ القانـون لصالحياتهـا وسـلطاتها 
فـي إجـراءات تعسـفية أو عشـوائية ضـد األفـراد أو اجلماعـات، وحـث الـدول علـى احترام 
اإلعـالن العاملـي حلمايـة املدافعـني عـن حقـوق اإلنسـان واحتـرام وحمايـة الصحفيـني 
ومنع التعذيب والوقاية منه، وتعزيز استقالل القضاء وشفافية اإلجراءات القانونية 

واحتـرام املعاييـر الدوليـة للمحاكمـة العادلـة ومحاربـة الفسـاد.

سـيادة  مببـادئ  االلتـزام  لكفالـة  تدابيـر  وإعمـال  تبنـي  علـى  الـدول  البيـان  وحـث 
مـع  التعـاون  علـى  الـدول  وتشـجيع  متييـز،  دون  القانـون  أمـام  واملسـاواة  القانـون، 
اإلجـراءات اخلاصـة ملجلـس حقـوق اإلنسـان ومـع اآلليـات التعاقديـة لـأمم املتحـدة 

والقضـاء.  األمـن  قطـاع  فـي  بإصالحـات  القيـام  وعلـى 

ودعـا املؤمتـر إلـى تشـجيع احلـوار املتواصـل والـدوري بـني األجهـزة األمنية ومنظمات 
التشـريعي  اإلطـار  وتوفيـر  اإلنسـان،  حلقـوق  الوطنيـة  واملؤسسـات  املدنـي  املجتمـع 
والقانونـي الضامـن للحـق فـي التجمـع وفـي حريـة التعبيـر وعمـل منظمـات املجتمـع 

املدنـي والصحفيـني دون مضايقـات.

اإلنسـان،  حقـوق  مجـال  فـي  األمنيـة  للمؤسسـات  سـلوك  مبدونـات  يتعلـق  وفيمـا 
حـث املؤمتـر الـدول العربيـة علـى اعتمـاد مدونـات سـلوك لأجهـزة األمنيـة واملوظفـني 
العموميـني، تراعـي اإللتـزام بحقـوق اإلنسـان وتنفيذهـا تنفيـًذا شـاماًل علـى أن تكـون 
متالئمـة مـع مدونـة األمم املتحـدة لقواعـد سـلوك املوظفـني املكلفـني بإنفـاذ القوانـني 

.1979 لسـنة 

فـي مجـال حقـوق  والتثقيفيـة  التدريبيـة  البرامـج  تعزيـز  إلـى  الـدول  البيـان  ودعـا 
اإلنسـان للمؤسسـات واألجهـزة األمنيـة مـع ضـرورة اإلسـتفادة مـن اخلبـرات املختلفـة 
التـوازن بـني ضمـان األمـن واحتـرام حقـوق اإلنسـان، واعتمـاد مـادة  املعنيـة بتحقيـق 
تدريـب  ومراكـز  ألكادمييـات  والتدريبيـة  التعليميـة  املناهـج  فـي  اإلنسـان  حقـوق 
وتقنيـة  ماليـة  مـوارد  مـن  الالزمـة  اإلمكانيـات  كافـة  توفيـر  علـى  الشـرطة، والعمل 
وفًقـا  مهامهـم  أداء  القانـون  تنفيـذ  علـى  للقائمـني  يكفـل  مبـا  وغيرهـا  وتدريبيـة 

اإلنسـان. حلقـوق  الدوليـة  للمعاييـر 

الداخليـة  وزارات  فـي  اإلنسـان  حقـوق  إدارات  ودعـم  إنشـاء  أهميـة  البيـان  وأكـد 
واملؤسسـات واألجهـزة األمنيـة، واالسـتثمار فـي املـوارد البشـرية، ورفـع القـدرات وبنـاء 
كفـاءة العاملـني بهـذه األجهـزة، وتوفيـر ميزانيـة مناسـبة لهـذه الغايـة، كمـا أكـد أهميـة 
مراجعـة  طريـق  عـن  واإلصالحيـة  العقابيـة  واملؤسسـات  األمنـي  بالقطـاع  النهـوض 
القوانـني املنظمـة لهـا وتوفيـر املـوارد املاليـة لتطويـر القطـاع األمنـي وتعزيـز املسـاءلة 

اإلنسـان.  انتهـاك حقـوق  فـي حـاالت  العقـاب  مـن  اإلفـالت  عـدم  القانونيـة وضمـان 

كمـا دعـا البيـان أيضـًا إلـى تفعيـل دور املؤسسـات الوطنيـة واللجـان البرملانيـة املعنيـة 
املجتمـع  مؤسسـات  بـني  شـراكة  وإقامـة  األمنيـة،  األجهـزة  علـى  والتفتيـش  بالرقابـة 
األمنـي،  املرفـق  فـي  احلوكمـة  وترشـيد  األمـن  تعزيـز  فـي  األمنيـة  واألجهـزة  املدنـي 
املعلومـات  علـى  احلصـول  فـي  احلـق  مبـدأ  وتعزيـز  اإلنسـان،  احتـرام حقـوق  وضمـان 
والشـفافية فيمـا يتعلـق بعمـل األجهـزة األمنيـة مبـا يكفـل بنـاء الثقـة وتعزيـز التعـاون 

األمنيـة. واملؤسسـات  املجتمـع  بـني 

تجفيــف منـــابع اإلرهـــاب
واإلرهـاب،  العنـف  أشـكال  مقاومـة جميـع  إلـى  ماسـة  بحاجـة  اليـوم  العالـم  شـعوب 
واجلهـود والتدابيـر األمنيـة فشـلت فـي القضـاء علـى ظاهـرة اإلرهـاب، واملطلـوب هـو 

الظاهـرة وتقضـي عليهـا مـن جذورهـا.  أسـباب  تعالـج  إقـرار سياسـات ومناهـج 

وحول رؤيته ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب، قال احملامي سـمير جراح: »إن إعطاء اإلنسـان 
الصالـح،  واحلكـم  والشـفافية  واحملاسـبة  القانـون،  وسـيادة  حرياتـه،  وضمـان  حقوقـه 
سـيكون َذا أثـر مثمـر فـي مواجهـة اإلرهـاب والقضـاء علـى منابعـه، واألهـم مـن ذلـك كلـه 

حتقيـق العدالـة اإلجتماعيـة«.

يبقـى  ال  أن  هـي  اإلرهـاب  ملكافحـة  الطـرق  أفضـل  أن  شـيات  خالـد  الدكتـور  ويـرى 
علـى  القضـاء  ميكـن  فـال  اجتماعيـة،  منظومـة  حتريـك  علـى  وقـادًرا  قابـاَل  املتطـرف 
قابـل  إمكانيـة خلـق مجـال  القضـاء علـى  لكـن ميكـن  إنسـانية  التطـرف ألنـه ظاهـرة 
املنظومـات  عنـه  تعبـر  الـذي  العجـز  جيـًدا  يسـتغلون  ألنهـم  املتطرفـني،  بـني  للتمـدد 
الهـدم،  عمليـة  مـن  تعقيـًدا  أكثـر  البنـاء  فعمليـة  ومنطقـي،  طبيعـي  وهـذا  األخـرى، 

وطويلـة. شـاقة  عمليـة  هـي  ولأسـف 

وطالب الدكتور خالد، بضرورة فتح املجال لعلم اإلجتماع، وعلم النفس والعالقات 
إقليمـي  أو  عربـي  مرصـد  إنشـاء  وأقتـرح  جتتمـع،  لكـي  العلـوم  مـن  وغيرهـا  الدوليـة 
لتحليـل وتتبـع الظاهـرة اإلرهابيـة تكـون لـه القـدرة علـى رصـد الظاهـرة واجتاهاتهـا 

لطـرح بدائـل علـى مسـتوى السياسـات العامـة.

عبـد  الدكتـور  يقـول  اإلرهـاب  ظاهـرة  ملعاجلـة  متكاملـة  رؤيـة  وجـود  ضـرورة  وعـن 
الرحمـن حللـي: أجنـح طريقـة ملكافحـة اإلرهـاب تلـك التـي تبنـى علـى رؤيـة متكاملـة 
النفسـية  فاألسـباب  الظاهـرة،  إلـى  أدت  التـي  واألسـباب  الظـروف  كامـل  تسـتحضر 
لـم  وإن  عليهـا،  السـيطرة  ميكـن  ال  وجـدت  إن  التطـرف  لتبنـي  والشـخصية  الفرديـة 
تظهـر آثارهـا فـي اإلنتمـاء حلركـة إرهابيـة رمبـا تظهـر فـي عنـف آخـر، واملطلـوب فـي 
هـذه احلـاالت التعامـل مـع تلـك النزعـات كأمـراض مجتمعيـة ونفسـية يتوالهـا خبـراء 
ومستشـارون فـي هـذا املجـال، وال بـد مـن اتخـاذ سـبل وقائيـة مـن خـالل توفيـر بيئـة 
للشـباب يعبـر فيهـا عـن نفسـه وهويتـه وانتمائـه، ويثبـت مـن خاللهـا شـخصيته ودوره 
فـي املجتمـع، وتوفيـر فـرص للنشـاط السياسـي والثقافـي واملبـادرة فـي الشـأن العـام.

جهود دولة قطر في مكافحة اإلرهاب
فـي إطـار مسـاهمتها الفعالـة فـي حتقيـق األمـن والسـلم العامليـني، بذلـت دولـة 
قطـر جهـوًدا حثيثـة فـي مكافحـة اإلرهـاب، وقـد حظيـت هـذه اجلهـود بإشـادة دولية 

ملف العدد
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مـن قبـل األطـراف املعنيـة مبكافحـة اإلرهـاب، فقـد أشـاد السـيد »دانيـال غاليسـر« 
مسـاعد وزيـر اخلزانـة األمريكيـة لشـؤون متويـل اإلرهـاب باجلهـود اإليجابيـة التـي 

تبذلهـا قطـر فـي مواجهـة متويـل اإلرهـاب. 

وجهـود قطـر فـي مكافحـة اإلرهـاب تتـوزع علـى عـدة مسـتويات، فعلـى املسـتوى 
احمللي، مت إصدار القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل 
مكافحـة اإلرهـاب، وفـي هـذا الصـدد أيًضـا ُشـكلت جلنـة وطنيـة تختـص مبتابعـة 

تطبيـق اإلتفاقيـات الدوليـة ملكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل مكافحـة اإلرهـاب.

اإلتفاقيـة  علـى   2012 عـام  فـي  قطـر  دولـة  صادقـت  االقليمـي،  املسـتوى  وعلـى 
العربيـة ملكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، وفـي عـام 2008 صادقـت الدولـة 

اإلرهـاب. العربيـة ملكافحـة  لـدول اخلليـج  التعـاون  اتفاقيـة دول مجلـس  علـى 

وعلى املسـتوى الدولي، صادقت دولة قطر في عام 2014 على االتفاقية الدولية 
لقمـع أعمـال اإلرهـاب النـووي، كمـا صادقـت فـي عـام 2006 علـى معاهـدة منظمـة 
املؤمتـر اإلسـالمي ملكافحـة اإلرهـاب الدولـي، كمـا اسـتضافت الدولـة فـي مايو 2015 

.)GCTF( اإلجتمـاع التنسـيقي السـابع للمنتـدى العاملـي ملكافحـة اإلرهـاب

بـن  أحمـد  عليـاء  الشـيخة  السـفيرة  ألقتـه سـعادة  الـذي  دولـة قطـر  بيـان  وفـي 
فـي اإلجتمـاع  املتحـدة،  لـدى األمم  لدولـة قطـر  الدائـم  املنـدوب  ثانـي،  آل  سـيف 
»مكافحـة  ملناقشـة  الـوزاري  املسـتوى  علـى  الدولـي  األمـن  مجلـس  عقـده  الـذي 
الفكـر واإليديولوجيـات املتعلقـة باإلرهـاب« و»التهديـدات للسـلم واألمـن الدوليـن 
الناجمـة عـن األعمـال اإلرهابيـة«، جـددت دولـة قطـر موقفهـا بإدانـة اإلرهـاب بـكل 
أشـكاله وصـوره، وبغـض النظـر عـن مصـدره ومكانـه ومرتكبيـه، والتزامهـا بالتعـاون 
اإلرهابيـة  اجلماعـات  مصـادر  وجتفيـف  اإلرهـاب،  ملكافحـة  والدولـي  اإلقليمـي 
والوسـائل التـي تسـتخدمها للترويـج ألفكارهـا اإلجراميـة، ومـن ذلـك اسـتخدام 
هـا املجتمـع الدولـي، وتعهـدت مبواصلة وتعزيز  اإلنترنـت، وضمـن اآلليـات التـي أقرَّ
شـراكاتها مـع أجهـزة األمم املتحـدة فـي هـذا اخلصـوص، ومبـا يعـزز السـلم واألمـن 

الدوليـن«.

فيصـل  السـيد  سـعادة  عرضهـا  اإلرهـاب  ظاهـرة  تنامـي  ملعاجلـة  قطـر  ورؤيـة 
املتحـدة  األمم  مكتـب  لـدى  قطـر  لدولـة  الدائـم  املنـدوب  حنـزاب  آل  عبـداهلل  بـن 
املؤمتـر  أمـام  القاهـا  التـي  قطـر  دولـة  كلمـة  فـي  فـي جنيـف،  الدوليـة  واملنظمـات 
وجـاء  العنيـف  التطـرف  ملنـع  املتحـدة  لـأمم  العـام  األمـن  خطـة  حـول  الدولـي 
فيهـا: »فـي ظـل عجـز االسـتراتيجيات التـي تركـز علـى احللـول والتدابيـر األمنيـة، 
تؤكـد دولـة قطـر علـى ضـرورة أن تولـي خطـة العمـل ملنـع التطـرف العنيف اهتماًما 
كبيًرا ملعاجلة دوافع التطرف العنيف وظروف نشـأته وأسـبابه ودوافعه، كاسـتمرار 
النزاعـات والصراعـات واإلحتـالل واإلقصـاء والتمييـز والتهميـش وغيـاب العدالـة 
اإلجتماعية ودولة املؤسسـات، واسـتمرار اضطهاد الشـعوب وحرمانها من حقوقها 

املشـروعة مـن قبـل األنظمـة االسـتبدادية«.

اإلرهـاب  مـن  والشـباب  األطفـال  أهميـة حمايـة  إلـى  كلمتـه  فـي  وأشـار سـعادته 
وآثـاره: »تؤكـد دولـة قطـر علـى الـدور الهـام للشـباب واملـرأة والتعليـم فـي مكافحـة 
التطـرف العنيـف«، منوًهـا باملبـادرة التـي قدمتهـا دولـة قطر وبالتعاون مع عدد من 
الـدول لعقـد اجتمـاع رفيـع املسـتوى للجمعيـة العامـة بتاريـخ 3 يونيـو 2016 فـي 
نيويـورك حـول »األطفـال والشـباب املتأثريـن بالتطـرف العنيـف وإعـادة تأهيليهـم 
وإدماجهم في املجتمع«، األمر الذي نأمل أن يسهم في حماية الشباب من الوقوع 

فـي براثـن اإلرهـاب والتطـرف، واإلرتقـاء بهـم لبنـاء مسـتقبلهم ومجتمعاتهـم«.

وحول مخاطر ربط اإلرهاب بديانة من الديانات أو جماعة من اجلماعات، قال 
السـيد فيصـل بـن عبـداهلل آل حنـزاب فـي كلمتـه: »نؤكـد علـى أهمية عدم اسـتخدام 
مصطلحـات أو مسـميات لنعـت املتطرفـن واإلرهـاب واإلرهابيـن علـى نحـو يسـئ 
اسـتغالل  اجلهـات  بعـض  محاولـة  أن  كمـا  معينـة،  عرقيـة  أو  دينيـة  إلـى جماعـة 
ُتفشـل  كاإلسـالموفوبيا،  معـن  بديـن  التطـرف  لربـط  املنفـردة  العنـف  حـوادث 

التطــــــرف اجلهود الرامية لتحديد األسباب احلقيقيـــة التـــي  تؤجـــج 
الرمـوز  إلـى  اإلسـاءة  أن  كمـا  معاجلتهـا،  وسـبل 

لتجنيـد  للمتطرفـن  الذرائـع  تعطـي  الدينيـة 
الداعمـن لفكرهـم«. املزيـد مـن 

العوامل النفسية واإلجتماعية وظاهرة اإلرهاب
الفـرد  شـخصية  تكويـن  فـي  دورهـا  لهـا  اإلجتماعيـة  والتنشـئة  النفسـية  العوامـل 
لـه  اإلرهابيـة  للجماعـات  واإلنضمـام  العنـف  نحـو  الشـباب  واجتـاه  سـلوكه،  وتشـكيل 
أسـباب نفسـية ودوافـع اجتماعيـة ينبغـي التعـرف عليهـا ملعاجلـة ظاهـرة اإلرهـاب مـن 

جذورهـا. 

وحـول اجلوانـب النفسـية التـي تدفـع البعـض للعنـف يقـول الدكتـور طاهـر شـلتوت 
أحـد احتمالـن:  يكـون منبعـه  قـد  العنيـف،  السـلوك  النفسـي:  الطـب  أول  استشـاري 
مـا  وقـت  فـي  مشـاكل وضغـوط حدثـت  مـن  ُيعانـي  سـوي  مـن شـخص  عنيـف  سـلوك 
وأصبحـت تفـوق االحتمـال نتيجـة ضعـف الدفاعـات النفسـية وهـذا السـلوك يحـدث 
فـي الغالـب كـرد فعـل، وهـذا الشـخص ينتابـه اإلحسـاس بالنـدم أو الذنـب، أمـا الصنـف 
اآلخر فهو الشـخصية السـيكوباتية املعادية للمجتمع والناس، وهذا الصنف يختلف 
متاًمـا عـن الصنـف األول، وميـارس العنـف عـن قصـد وعمـد طمًعـا فـي حتقيـق مكاسـب 
معينـة، وال يوجـد لديـه أي إحسـاس بالذنـب أو الشـعور بالنـدم، وهـذا الصنـف لديـه 
مشـكلة فـي تكـون الضميـر، مبعنـى أنـه ال يريـد أو ال يسـتطيع أن يتقبـل النصائـح، 
ويرفـض اإلنصيـاع لأعـراف أو الضوابـط اإلجتماعيـة التـي حددهـا املجتمـع، وهـذا 
بالنـدم  يشـعر  ال  فهـو  ولذلـك  الوسـيلة،  تبـرر  الغايـة  مبـدأ  دائًمـا  يسـتخدم  الصنـف 
مطلًقا على أي عمل يقوم به، وال يوجد رادع مينعه من حتقيق مصلحته باسـتخدام 
نوعيـة  فـي  يتمثـل  للعنـف  اإلجتماعـي  أن اجلانـب  الدكتـور شـلتوت  وأوضـح  العنـف، 
الضغوطـات النفسـية واإلجتماعيـة التـي يواجههـا الفـرد، ومـدى قـدرة اإلنسـان علـى 

حتمـل هـذه الضغـوط واإلسـتجابات املتوقعـة لهـا.

وقـال الدكتـور شـلتوت إن السـمات الشـخصية للفـرد تلعـب دوًرا كبيـًرا فـي طبيعـة 
السلوك، فهناك فئة من الناس لديها القدرة على حتمل الضغوط إلى درجات عالية 
ثـم يحـدث االنفجـار، وأصحـاب هـذه السـمة هـم املرشـحون للسـلوك العنيـف، وأسـباب 
األسـرية،  واملشـاكل  املختلفـة،  بأنواعهـا  احلياتيـة  الضغـوط  فـي  تتمثـل  اإلنفجـار 
واملشـاكل فـي العمـل، وصعوبـة التعبيـر عـن الـرأي، وأضـاف أن املجتمـع يدفـع البعـض 
نحـو العنـف نتيجـة الضغـوط املختلفـة التـي يتعـرض لهـا الفـرد ويعجـز عـن التكيـف 
الضغـوط  مـع  التعامـل  مهـارة  فقـدان  سـببه  العنيـف  السـلوك  نحـو  واالجتـاه  معهـا، 

الصحيحـة. بالطـرق  وتنفيسـها 

وأوضـح الدكتـور شـلتوت أن أصحـاب السـلوك العنيـف هـم نتـاج خليـط مـن التنشـئة 
والوسواسـية،  والهسـتيرية،  اإلنطوائيـة،  الشـخصيات  فهنـاك  الشـخصية،  والسـمات 
واحلديـة، وطريقـة التربيـة حُتـدث بعـض التعديـالت فـي سـمات الشـخصية ولكـن لـن 
تغيرهـا، ووجـه الدكتـور شـلتوت عـدًدا مـن النصائـح لآلبـاء واألمهـات لتجنـب السـلوك 
العنيـف لـدى األوالد وهـي: حسـن االسـتماع لـأوالد فـي جميـع األوقـات وحتـى عندمـا 
يقعـون فـي األخطـاء، واحلكمـة فـي اسـتيعاب األوالد وتقبـل آرائهـم التـي قـد تختلـف 
فـي بعـض األحيـان أو فـي معظمهـا مـع آراء الوالديـن، والثنـاء علـى آراء األوالد والعمل 
علـى نـزع اخلـوف منهـم وتشـجيعهم علـى إبـداء آرائهـم فـي املواقـف املختلفـة، وتدريـب 
األوالد علـى مهـارات التعامـل مـع النـاس، والتعامـل مـع اآلخريـن املختلفـن فـي الديـن 

وفـي األمـور األخـرى.

للعنـف  للجـوء  البعـض  تدفـع  التـي  النفسـية  األسـباب  وعـن 
واملعاجلـة  الكاتبـة  املالكـي  مـوزة  الدكتـورة  تقـول  واإلرهـاب 

النفسـية: االجتـاه للعنـف يحـدث نتيجـة اإلحبـاط املتولـد 
لدى الشـباب بسـبب اإلحسـاس 

وعـــــدم  بالفـــــراغ  الكــــــاذب 
وجوــد اهتمامات كبرى 

ونتيجـة  تشغلــهم، 
الفكـري  التطـرف 

يدمــــــــــر  الــــذي 
ب  لشبـــــــــــــــــــــا ا
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ويحـدث بسـبب الفهـم اخلاطـئ للديـن، وتقصيـر العلمـاء فـي توعيـة الشـباب وتركهـم 
الشـباب،  لفئـة  املتدهـور  االقتصـادي  الوضـع  أن  وأضافـت  الضـال،  لشـيوخ  فريسـة 

واإلرهـاب.  العنـف  إلـى  تـؤدي  التـي  األسـباب  مـن  والفقـر 

األوضـاع  عـن  الرضـا  عـدم  مـوزة:  الدكتـورة  ذكرتهـا  التـي  اإلضافيـة  األسـباب  ومـن 
الداخليـة، والبطالـة التـي ُتعـد كارثـة حقيقيـة فـي املجتمعـات العربيـة، وعـدم وجـود 
فرصـة عمـل، وعـدم وجـود مصـدر لكسـب الـرزق، وعـدم الرضـا الوظيفـي، وكلهـا أمـور 

واإلرهـاب.  للعنـف  واللجـوء  والعالـم،  املجتمـع  علـى  والنقمـة  اإلحبـاط  إلـى  تـؤدي 

اإلرهابيـة،  واإلنضمـام للجماعـات  للعنـف  اللجـوء  مـن  الشـباب  ملنـع  رؤيتهـا  وحـول 
ذلـك  ومـن  واملفيـد،  بالنافـع  الشـباب  أوقـات  نشـغل  أن  يجـب  مـوزة:  الدكتـورة  قالـت 
اإلجتماعيـة  العاقـات  وبنـاء  العليـا،  الدراسـات  واسـتكمال  الدراسـة  علـى  التشـجيع 
وتكويـن األصدقـاء، وتشـجيع الشـباب علـى حضـور الـدورات التدريبيـة وورش العمـل، 
ضـرورة  علـى  مـوزة  الدكتـورة  ونبهـت  الثقافيـة.  األنشـطة  فـي  املشـاركة  علـى  وحثهـم 
حتسـن األوضـاع اإلقتصاديـة للشـباب مـن خـال توفيـر فـرص العمـل ورفـع مسـتوى 
املعيشة، ورفع مستوى الوعي لدى الشباب، وإشراكهم في األنشطة املجتمعية، ووجود 
الشـباب،  لـدى  باملسـؤولية  اإلحسـاس  وتنميـة  واملجتمـع،  البيـت  فـي  احلسـنة  القـدوة 
وهـذه األمـور تـؤدي إلـى اقتـاع ظاهـرة اإلرهـاب مـن جذورهـا، وهـو الهـدف الـذي يسـعى 

اجلميـع مـن أجـل حتقيقـه. 

ظــاهرة اإلرهاب... أسبــابها وكيــف نواجهــها
وتداعياتهـا  األخيـرة،  العقـود  فـي  نطاقهـا  واتسـع  ومعقـدة  قدميـة  اإلرهـاب ظاهـرة 
وصلـت للعديـد مـن دول العالـم، واسـتفحال ظاهـرة اإلرهـاب مؤشـر ودليـل علـى عجـز 
املجتمـع الدولـي عـن التوصـل حللـول جذريـة ألسـباب هـذه الظاهـرة، واملشـكلة متكـن 
فـي التركيـز علـى عـوارض هـذه الظاهـرة، وعـدم معاجلـة األسـباب احلقيقيـة التـي أدت 

إلـى ظهورهـا وانتشـارها.

وظاهرة اإلرهاب لها أسـباب كثيرة، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، فهناك 
األسباب الداخلية وتنقسم هذه األسباب بدورها إلى:

احلريـات  بكبـت  شـعوبها  ضـد  اإلرهـاب  متـارس  دول  فهنـاك  سياسـية:  أسـباب   -1  
وتكميـم األفـواه ومحاكمـة املصلحـن واملخلصـن مـن العلمـاء واملفكريـن علـى آرائهـم 
ودعواتهـم لإلصـاح ومحاربـة الفسـاد والدعـوة إلـى إنصـاف املظلومـن واملضطهديـن، 
وتتفـن تلـك الـدول مـن خـال أجهزتهـا األمنيـة صاحبـة السـلطة والسـطوة فـي قمـع 
املشـاركة  وغيـاب  واملعتقـات،  السـجون  فـي  وزجهـم  بهـم  والتنكيـل  املعارضـن  هـؤالء 
السياسـية نتيجـة عـدم وجـود قنـوات شـرعية إلبـداء الـرأي واملشـاركة فـي احليـاة العامـة 

والتفاعـل مـع قضاياهـا. 

بالفقـر واحلاجـة  إذالل شـعوبها  فـي  أنظمـة تتفـن  اقتصاديـة: فهنـاك  أسـباب   -2 
فئـات قليلـة  احتـكار  التـي يعيشـون حتتهـا بسـبب  النفسـية واإلقتصاديـة  والضغـوط 
للسـلطة والثـروة دون غيرهـا، وبسـبب اإلحبـاط املتولـد فـي نفـوس املايـن مـن الشـباب 
األسـباب  لتلـك  ونتيجـة  كرميـة،  وحيـاة  مناسـبة  عمـل  فرصـة  توفـر  لعـدم  العربـي 
إلـى مجرمـن وخارجـن  مجتمعـة يتحـول هـؤالء األشـخاص مـن مواطنـن عاديـن 

والقانـون. اإلسـام  عـن 

3- أسـباب اجتماعيـة: تتمثـل فـي انتشـار املشـكات اإلجتماعيـة والتفـكك األسـري، 
وانقـراض الطبقـة الوسـطى مـن املجتمعـات العربيـة، وتفشـي األميـة واجلهـل، وانتشـار 
البطالـة فـي تلـك املجتمعـات، وغيـاب الوعـي والـوازع الدينـي عنـد الكثيريـن، وغيـاب 

األنشـطة الثقافيـة الهادفـة املوجهـة للشـباب والفتيـات وإلـى بقيـة أفـراد املجتمـع. 

وهناك األسباب اخلارجية لهذه الظاهرة، فما يحدث في الدول العربية واإلسامية 
وفي العالم بأسره من عنف وإرهاب يحدث نتيجة عدة عوامل منها:

1- الدعم املباشـر أو غير املباشـر من قبل أطراف خارجية للجماعات اإلرهابية، من 
أجل خلق ذريعة للتدخل اخلارجي، وحتقيق مكاسـب سياسـية واقتصادية. 

2- رد الفعـل علـى اإلرهـاب الـذي متارسـه بعـض الـدول ضـد العـرب واملسـلمن، ورد 
على الظلم البن الواقع على البشر الذين ال حول لهم وال قوة وال ذنًبا جنته أيديهم 
حتـى يحـل مـا حـل بهـم مـن القتـل والتدمير والتخريب واإلذالل اليومي املتواصل دون 

رادع مـن قـوة أو قانـون دولـي. 

3- سياسة الكيل مبكيالن التي تنتهجها بعض الدول، ووجود تناقضات في مواقف 
هذه الدول جتاه ظاهرة اإلرهاب، فهي تدعمه في مكان وحتاربه في أماكن أخرى.

بإشـعال  اسـتعماري  مـاض  لهـا  كان  التـي  تلـك  وخصوًصـا  الـدول  بعـض  قيـام   -4
الفـن واختـاق الذرائـع، والهـدف هـو الوقيعـة بـن النظـم احلاكمـة وبـن بعـض القـوى 

األطـراف.  تلـك  بـن  الصراعـات  وتأجيـج  املعارضـة،  الوطنيـة 

ومكافحـة ظاهـرة اإلرهـاب وأعمـال العنـف تتـم علـى ثاثـة مسـتويات، املسـتوى االول 
وهـو املسـتوى اإلنسـاني، وذلـك مـن خـال: 

• القضـاء علـى الفقـر واجلـوع واملـرض، فالذيـن يشـعرون بالظلـم والقهـر ويعانـون 
مـن  انتقاًمـا  للعنـف  واملـرض( مييلـون  واجلهـل  )الفقـر  واملدمـر  القاتـل  الثالـوث  مـن 

املجتمعـات التـي سـكتت علـى الظلـم والضيـم ولـم توفـر لهـم ضروريـات احليـاة. 

• قيـام اآلبـاء واألمهـات بدورهـم فـي التربيـة، وهـو غـرس قيـم احلـب والتسـامح مـع 
جتـاه  تتولـد  رمبـا  التـي  الكراهيـة  مشـاعر  مـن  واحلـد  األوالد،  نفـوس  فـي  اآلخريـن 
اآلخريـن نتيجـة الفـوارق الطبقيـة واإلجتماعيـة وتـؤدي إلـى شـعور البعـض بالظلـم 

والدونيـة. 

هـي  بالتـي  واجلـدال  احلـوار  ثقافـة  نشـر  فـي  بدورهـا  التعليميـة  املؤسسـات  قيـام   •
قـوة.  دليـل  وليـس  دليـل ضعـف  هـو  للعنـف  اللجـوء  أن  مفهـوم  وترسـيخ  أحسـن، 

• قيـام العلمـاء والدعـاة بدورهـم فـي نشـر مبـادئ اإلسـام السـمحة وتأصيلهـا 
الدمـاء  تكـون بسـفك  إلـى اهلل عـز وجـل ال  الدعـوة  أن  وبيـان  النـاس،  فـي نفـوس 
والوسـطية  باالعتـدال  تكـون  وإمنـا  اآلمنـن،  وترويـع  األبريـاء  علـى  واالعتـداء 

أحسـن.  هـي  وبالتـي 

وهناك املستوى الوطني ويتضمن عدة أمور ينبغي احلرص عليها وهي:

النـاس، وتوفيـر  • نشـر قيمنـا اإلسـامية املتمثلـة فـي إشـاعة العـدل واملسـاواة بـن 
املظلومـن،  وإنصـاف  والتعبيـر،  الـرأي  حريـة  وضمـان  للمواطنـن،  الكرميـة  احليـاة 

وإعطـاء كل ذي حـق حقـه.

البـاد  واقتصاديـات  الشـعوب  بأمـن  املسـاس  يحـاول  مـن  كل  علـى  الطريـق  • قطـع 
السـلطات  الناقمـة علـى  الفئـات  تلـك  العربيـة واإلسـامية، وذلـك مـن خـال متويـل 
وعلـى املجتمعـات علـى حـد سـواء، ويجـب أن نسـد كل الذرائـع فـي وجـه هـؤالء املارقـن 

عـن الديـن واإلسـام حتـى يعـودوا إلـى الرشـد والصـواب وإلـى الطريـق املسـتقيم. 

• قيـام وسـائل اإلعـام بدورهـا فـي تثقيـف وتوعيـة اجلماهيـر باملخططـات اخلارجيـة 
نـاجت  فاإلرهـاب  املضللـة،  واألفـكار  اآلراء  وتفنيـد  واإلسـتقرار،  األمـن  تسـتهدف  التـي 
عـن جهـل وعـن سـوء فهـم بالدرجـة األولـى، وعلـى وسـائل اإلعـام أن تراعـي طبيعـة 

احملافظـة.  العربيـة  املجتمعـات 

وأخيًرا املستوى الدولي الذي يتطلب حتقيق عدة أمور وهي:

وحتقيـق  والتسـامح،  احملبـة  روح  وإشـاعة  اإلنسـانية  األخـوة  مبـدأ  علـى  التأكيـد   •
العالـم.  شـعوب  جلميـع  واملسـاواة  العدالـة 

• إجـراء األبحـاث والدراسـات حـول دوافـع ظاهـرة اإلرهـاب واألسـباب التـي تـؤدي إلـى 
انتشـارها، وليـس معاجلـة اآلثـار الناجتـة عنهـا فقـط. 

• احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة زعزعة األمن 
واإلستقرار بداخلها حتقيًقا ألهداف سياسية واقتصادية.

األخـرى،  الديانـات  ألصحـاب  اإلسـاءة  وعـدم  اإلعتقـاد،  وحريـة  األديـان  احتـرام   -
واإلرهـاب. بالعنـف  ربطهـا  ومحاولـة 

- تصـدي املجتمـع الدولـي لثقافـة العنـف والكراهيـة، التـي تغذيهـا وسـائل اإلعـام، 
ووسـائل اإلتصـال احلديثـة، واألفـام السـينمائية، واأللعـاب اإللكترونيـة. 

محمد خاطر/ كاتب ومدرب معتمد
www.t3arfo.com  املشرف العام على موقع تعارفوا

ملف العدد
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تقرير: 
ضياء الدين عباس

احلـق فـي املـاء يتمحـور وجوبـًا حـول ثالثيـة »النوعيـة اجليـدة و الكميـة 
الكافيـة و الكلفـة املناسـبة« واحلـق فـي املـاء حقـا دسـتوريا ، جتـب ترجمتـه 
واخلطـط  التشـريعات  مسـتوى  علـى  سـواء  ملموسـة  عمليـة  إجـراءات  إلـى 
الوطنيـة التنمويـة إلـى جانـب ضـرورة إعتبـار احلـق فـي املـاء مـن احلقـوق 
بالعهـد  امللحـق  للبروتوكـول  وفقـا  التقاضـي  ملبـدأ  التـي تخضـع  األساسـية 
بشـأن  الثقافيـة  و  اإلجتماعيـة  و  اإلقتصاديـة  باحلقـوق  اخلـاص  الدولـي 
فقـرات  ذكـره  سـبق  مـا   .... ٢٠٠8م.  لعـام  األفـراد  قبـل  مـن  شـكاوى  تقـدمي 
مـن توصيـات قدمهـا سـعادة الدكتـور/ علـي بـن صميـخ املـري رئيـس اللجنـة 
الوطنية حلقوق اإلنسـان بدولة قطر خالل مشـاركته في الدورة الـ٢٢ لقمة 
األمم املتحـدة لتغيـر املنـاخ، املنعقـدة باململكـة املغربيـة، مراكـش فـي الفتـرة 
التوصيـات  مـن  إلـى جانـب جملـة   ،٢٠16 نوفمبـر  شـهر  مـن   1٥ إلـى   ٧ مـن 
املعنيـة بحـق اإلنسـان  املقـررة اخلاصـة لـألمم املتحـدة  تتعلـق بدعـم واليـة 
فـي احلصـول علـى ميـاه الشـرب املأمونـة و خدمـات الصـرف الصحـي، ودعـوة 
احلصـول  فـي  الدولـي  التضامـن  تعزيـز  و  تكثيـف  إلـى  الدولـي  املجتمـع 
علـى املـاء للمجتمعـات احملتاجـة. عـالوة علـى دعـوة املنظمـات اإلنسـانية و 
التنمويـة إلـى إدمـاج حـق احلصـول علـى املاء الصالح للشـرب كأولوية ضمن 
برامجهـا و مشـاريعها ملسـاعدة املجتمعـات احملتاجـة، باإلضافـة إلـى وضـع 
مسـألة احلق في احلصول على املاء كموضوع رئيسـي و دائم ضمن أجندات 
أجنـدات  علـى  و  البيئـة  بحمايـة  اخلاصـة  الدوليـة  املؤمتـرات  إجتماعـات 

الـوكاالت الدوليـة املتخصصـة ذات الصلـة و هيئـات حقـوق اإلنسـان.

واعتبـر سـعادة الدكتـور/ املـري إنـه طبقــًا ملبــدأ التسـاوي والتكامـل وعـدم 
جتـزأة حقـوق اإلنسـان، فـإن متتـع اإلنسـان بحّقـه فـي املـاء شـرط لتمّتعـه 
بحقوقـه األخـرى، وباملقابـل فـإن تغييـب متتـع اإلنسـان بهـذا احلـق سـوف 
يخلـق اضطرابـا فـي حياتـه. مشـيرا إلـى أن هنالـك مجموعـة واسـعة مـن 
الوثائـق الدوليـة حلقـوق اإلنسـان اعترفـت بصفـة مباشـرة أو غيرمباشـرة 

باحلـق فـي املـاء.

وأوضـح أن النشـاط الدولـي حـول احلـق فـي امليـاه بـدأ فـي مؤمتـر األمم 

املتحدة للمياه، في األرجنتن 19٧٧، كما عقدت األمم املتحدة 
 )199٠ املؤمتـر اخلتامـي حـول العقـد الدولـي مليـاه الشـرب )198٠ - 
فـي نيودلهـي، وفـي 199٢ُعقـد مؤمتـر األمم املتحـدة فـي دبلـن حـول امليـاه 

والبيئـة، والـذي اختتـم بــ »إعـالن دبلـن«.

وتتوافـق اإللتزامـات القانونيـة إلعمـال احلـق فـي امليـاه الواردة في املواثيق 
الدولية، واإلعالنات، وخطط العمل، مع ما ذهب إليه د. املري من حيثيات 
تؤكـد علـى أهميـة احلـق فـي املـاء. حيـث وضعـت أسسـًا لتمكـن السـكان مـن 
باإلحتـرام  واإللتـزام  واملسـاواة  التمييـز  عـدم  حيـث  مـن  امليـاه  فـي  احلـق 
التمتـع  بضمـان  األطـراف  الـدول  التـزام  يعنـي  ممـا  والنفـاذ  واحلمايـة 
باحلـق فـي املـاء دون متييـز، مبنـي علـى العـرق أو اللـون أو اجلنـس أو السـن 
أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو غيـر السياسـي أو األصـل القومـي 
أو اإلجتماعـي أو الثـروة أو النسـب أو العجـز البدنـي أو العقلـي أو احلالـة 

فضـاًل  التمييـز  أنـواع  مـن  أوغيرهـا  الصحيـة 
أي ممارسـة  فـي  املشـاركة  عـن  اإلمتنـاع  عـن 
قـدم  علـى  الوصـول  مـن  يحـرم  نشـاط  أو 
املسـاواة إلـى املـاء الكافـي أو يحـد مـن ذلـك؛ 
والتدخـل التعسـفي فـي الترتيبـات العرفيـة 
والقيـام  امليـاه؛  لتخصيـص  التقليديـة  أو 

بصورة غير مشـروعة بإنقاص أو تلويث 
املاء، وتقييد الوصول إلى اخلدمات 
باملـاء  املتصلـة  األساسـية  والهيـاكل 

أو إتالفهـا كتدبيـر عقابـي، وذلـك 
مثـاًل أثنـاء النــزاعات املسـلحة 
باإلضافــــــــــــــة إلـــــــــى اعتمــــــــــــــاد 
التشـريعات الالزمـة والفعالة 
وغيرهـا مـن التدابيـر للقيام، 

مثـاًل، مبنع 

مهددات
وحلــــــــــــول
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األطـراف الثالثـة ) األفـراد و املجموعـات و الشـركات ( مـن حرمـان السـكان 
مـن الوصـول بصـورة متسـاوية إلـى املـاء الصالـح إلـى جانـب إيـالء اعتـراٍف 

كاٍف بهـذا احلـق فـي النظـم الوطنيـة السياسـية والقانونيـة.

ذلـك  املـاء عنصـر أساسـي حليـاة اإلنسـان سـواء كان  أن  ويقـول مراقبـون 
للصحـة األساسـية والبقـاء، أم إلنتـاج األغذيـة واألنشـطة االقتصاديـة. ومـع 

ذلـك فالعالـم يواجـه اآلن حالـة طارئـة يفتقـر فيهـا أكثـر مـن بليـون مـن 
مـن  أكثـر  فيهـا  ويفتقـر  النظيفـة  بامليـاه  األساسـي  اإلمـداد  إلـى  البشـر 
بليونـن مـن البشـر إلـى املرافـق الصحيـة الكافيـة، وهـو مـا ميثـل السـبب 
الرئيسـي لألمـراض املرتبطـة بامليـاه. فيمـا جـادل كثيـرون فـي املنتديـات 
الدوليـة بـأن اإلقـرار بكـون املـاء حـق مـن حقـوق اإلنسـان قد يكون اخلطوة 
العنصـر  بهـذا  النـاس  تزويـد  فـي  املتمثـل  التحـدي  فـي مواجهـة  األهـم 

األساسـي للغايـة مـن عناصـر احليـاة. ويتمثـل موضوع يتكرر وروده في 
املناقشـات بشـأن امليـاه بوصفهـا حقـًا مـن حقـوق اإلنسـان فـي اإلقـرار 

بـأن امليـاه شـرط مسـبق حلقـوق اإلنسـان كافـة.

 وقـد ذهـب البعـض بأنـه بـدون احلصـول املنصـف علـى املتطلـب 
احلقـوق  بلـوغ  يتسـنى  ال  النظيفـة،  امليـاه  فـي  املتمثـل  األدنـى 
مالئـم  املعيشـة  مـن  مسـتوى  فـي  احلـق  مثـل  األخـرى  الراسـخة 

والسياسـية.  املدنيـة  احلقـوق  عـن  فضـاًل  والرفـاه،  للصحـة 

ويسـود اعتقـاد علـى نطـاق واسـع بـأن العبـارات التـي صيـغ بهـا 
اإلعـالن األصلـي حلقـوق اإلنسـان والتـي شـكلت اللبنـات األولـى 
وإمنـا  شـاملة،  تكـون  أن  منهـا  يقصـد  لـم  الالحقـة،  لإلعالنـات 

هدفـت بـدال مـن ذلـك إلـى اإلعـراب عـن العناصـر املكونـة ملسـتوى 
مالئـم مـن املعيشـة. وعـدم التطـرق صراحـة للميـاه بوصفهـا حقا يرجع 
أكثـر إلـى طبيعتهـا ذلـك أنهـا، مثـل الهـواء، كانـت تعتبـر حقـًا أساسـيًا 

بحيـث أن إدراجهـا صراحـة اعتبـر غيـر ضـروري.

وهـا هـو ذا أحـد التقاريـر الصـادرة عـن البنـك الدولـي حـول التنميـة 
يقـول ان نقـص امليـاه يهـدد 8٠ دولـة 4٠% مـن سـكان العالـم، أكثـر مـن 
٢ بليـون شـخص يعانـون نقـص احلاجـات األساسـية لإلنسـان وأبسـط 

وتنـذر  القضيـــــة خطيــــرة  فـــإن  هنـا..  ومـن  العامـة.  الصحـة  قواعـد 
بخطر داهم يهدد حياة اإلنسـان مجتمعة إن لم تسـارع الدول 

محاولـة  حـول  بينهـا  فيمـا  وتتفـق  املوقـف  هـذا  بتـدارك 
حتجيـم املشـكلة قبـل أن تسـتفحل وال ينفـع معهـا بعـد 

دواء. ذلـك 

تقاريــــر
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مقــاالت

المنظومــــة
الحقوقيـــــة
ــع للتشريــــــ
القطـــــــــري

في حماية األطفال

الدكتور/ عبد الصمــد سكـــر
عضو هيئة التدريس - كلية الشرطة

اإلنحراف
مــــــــــن
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قطـــــــر - ٢٠16م

ال شـك أن انحـراف األطفـال يعـد ظاهـرة اجتماعيـة خارجـة عـن معاييـر 
وأمنـه  املجتمـع  بسـالمة  تـؤدي  خطيـرة  مشـكلة  ومتثـل  وقيمـه،  املجتمـع 
وتهديد كيانه، وٌترتب آثارًا اجتماعية وتربوية سيئة، ألنها تعني أن شريحة 
مـن أبنـاء املجتمـع فـي طريقهـم إلـى عالـم اجلرميـة، وبالتالـي سـوف يحـرم 
املجتمـع مـن جهودهـم ونفعهـم لـه مسـتقباًل، وقـد تنامـت هـذه الظاهـرة فـي 
الفترة األخيرة، خاصة في ظل ما تشهده، الساحتان اخلارجية والداخلية، 
مـن حتـوالت وتغيـرات كثيـرة نتيجـة ثـورة اإلتصـاالت واملعلومـات والتقنيـات 
احلديثـة، إذ تطـورت شـبكة اإلنترنـت بشـكل كبيـر وارتفـع أعـداد املشـتركن 
حـول العالـم، ولألسـف يتـم إسـاءة اسـتخدامها مـن قبـل العديـد مـن األفـراد 
واملنظمـات اإلجراميـة، دون مراعـاة للقيـم اإلنسـانية أو العـادات والتقاليـد 
السـلوكيات  تلـك  تعكسـه  ملـا  اعتبـار  ودومنـا  املجتمعـات،  ببعـض  اخلاصـة 
الضـارة مـن آثـار سـلبية علـى األطفـال وعلـى تربيتهـم وتنشـئتهم، وبالتالـي 
كان البـد مـن مواجهـة تلـك التيـارات واألفعـال واملمارسـات السـيئة مـن خالل 
املختلفـة  حقوقهـم  وصـون  األطفـال  حلمايـة  الالزمـة  التشـريعات  إصـدار 

التـي حتفـظ عليهـم مسـتقبلهم ونفعهـم لوطنهـم. 

الطفـل  حقـوق  إتفاقيـة  مـن  األولـى  املـادة  لنـص  وفقـا  الطفـل  ويعـرف 
فـي  املـؤرخ   ٢٥/44 املتحـدة  لـألمم  العامـة  قـرار اجلمعيـة  الصـادرة مبوجـب 
٢٠ نوفمبـر 1989، والتـي دخلـت حيـز التنفيـذ بتاريـخ ٢ سـبتمبر 199٠ بأنـه 
»كل إنسـان لم يتجاوز الثامنة عشـرة سـنه، ما لم يبلغ سـن الرشـد قبل ذلك 
مبوجـب قانـون بلـده«، كمـا تنـص املـادة )1/1( مـن قانـون األحـداث القطـري 
رقـم )1( لسـنة 1994م، علـى أن احلـدث هـو )كل ذكـر أو أنثـى أمت السـابعة مـن 
عمـره ولـم يبلـغ السادسـة عشـرة مـن العمـر وقـت ارتـكاب اجلرميـة أو عنـد 

وجـوده فـي إحـدى حـاالت التعـرض لإلنحـراف. 

بأهميـة  يتسـم  »الطفـل«  املقصـود مبصطلـح  أن حتديـد  بالذكـر   وجديـر 
أنـه يرتبـط مبجموعـة كبيـرة مـن احلقـوق التـي يجـب أن يتمتـع  كبيـرة إذ 
بهـا مـن ينطبـق عليـه هـذا املصطلـح، وتوجـب علـى مـن يقـوم علـى رعايتـه 
وتربيتـه مجموعـة مـن اإللتزامـات التـي مـن شـأنها حمايتـه مـن التعـرض 

لإلنحـراف. 

وال شك أن هناك العديد من العوامل التي تساعد على إنحراف األطفال 
منهـا، »اإلجتماعيـة، االقتصاديـة، الثقافيـة، الفـراغ، رفقـاء السـوء، االسـاءة 

اجلنسـية، االعـالم، االنترنـت، وكـذا العوامـل العضويـة والنفسـية.... إلخ«. 

ووفقـًا لنـص املـادة )٢/1( مـن قانـون األحـداث القطـري رقـم 1 لسـنة 1994 
يعتبـر احلـدث معرضـًا لإلنحـراف، إذا وجـد فـي أي مـن احلـاالت التاليـة:

إذا قام مبمارسة عمل ال يصلح موردًا جديًا للعيش.
اآلداب  أو بجرائـم  بأعمـال تتصـل باجلرائـم اجلنسـية واخللقيـة  قـام  إذا 
العامـة، أو بجرائـم السـكر والقمـار والتسـول، أو بجرائـم املخـدرات واملؤثـرات 

العقليـة اخلطـرة أو قـام بخدمـة مـن يقومـون بهـا.
إذا خالـط املتشـردين أو املشـتبه فيهـم أو الذيـن اشـتهر عنهـم سـوء السـيرة 

أو فسـاد األخـالق.
إذا اعتاد الهرب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب.

إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤمتن.
إذا كان مارقًا من سلطة أبويه أو من سلطة وليه أو وصيه.

إذا لـم يكـن لـه محـل إقامـة مسـتقر، أو كان يبيـت عـادة فـي الطرقـات أو فـي 

أماكن أخرى معدة لإلقامة أو املبيت فيها.

ونظـرًا ألهميـة تربيـة وحمايـة األطفـال مـن اإلنحرافـات، كونهـم يشـكلون 
مسـتقبل بالدهـم، حـرص املجتمـع الدولـي علـى إبـرام اإلتفاقيـات الدوليـة 
علـى  قطـر  حرصـت  والتـي  للطفـل،  الواجبـة  احلمايـة  بتحقيـق  املعنيـة 
والبروتوكـول   199٥ عـام  الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  ومنهـا  إليهـا  اإلنضمـام 
اإلختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن إشـراك األطفـال فـي املنازعـات 
حتـوي  قطـر  دولـة  جنـد  الداخلـي  الصعيـد  وعلـى  ٢٠٠٢م،  عـام  املسـلحة 
منظومـة تشـريعية متكاملـة لتحقـق مـن خاللهـا احلمايـة الالزمـة حلقـوق 

يلـي: مـا  أهمهـا  تعرضـه لإلنحـراف  وعـدم  الطفـل 

النـشء،  الدولـة  ترعـى  أن  علـى  أكـد  الـذي  ٢٠14م:  القطـري  الدسـتور 
وتصونـه مـن أسـباب الفسـاد وحتميـه مـن اإلسـتغالل، وتقيـه شـر اإلهمـال 
البدنـي والعقلـي والروحـي، وتوفـر لـه الظـروف املناسـبة لتنميـة ملكاتـه فـي 

السـليمة. التربيـة  مـن  املجـاالت، علـى هـدى  شـتى 

مـن  العديـد  علـى  نـص   :٢٠٠4 لسـنة   11 رقـم  القطـري  العقوبـات  قانـون 
مـن  كل  علـى  رادعـة  عقوبـات  تقريـر  خـالل  مـن  لألطفـال  احلمايـة  أوجـه 
عـرض الطفـل للخطـر )م/٢69(، كمـا جـرم الفعـل الفاضـح املخـل باحليـاء، 
واستغالل األطفال في املواد اإلباحية، في املواد من )٢9٠ إلى ٢93(، وعاقب 
املشـرع علـى األفعـال التـي حتـرض علـى الفسـق والفجـور والبغـاء فـي املـواد 

مـن )٢94 : ٢99(، وأيضـًا فيمـا يتعلـق ببيـع األطفـال )3٢1(.

 قانـون مكافحـة اإلجتـار بالبشـر رقـم )1٥( لسـنة ٢٠11م: إذ قـرر حمايـة 
األطفال من اإلستغالل في أعمال الدعارة أو غيرها من أشكال اإلستغالل 
اجلنسـي واسـتغالل األطفـال فـي ذلـك، وفـي املـواد اإلباحيـة أو التسـول أو 
أو  بالـرق  الشـبيهة  املمارسـات  أو  االسـترقاق  أو  قسـرًا  اخلدمـة  أو  السـخرة 

اسـتئصال  أو  االسـتعباد، 
األعضــــــــــاء أو األنسجــــــــــــة 

البشـرية أو جـزء منهـا.

اإلجـــــــــــــــــراءات  قانـــــــــــــــــــون 
رقـم  القطـــــــــــري  اجلنائـيــــــة 
)٢3( لسـنة ٢٠٠4م: أكد على 
حمايــــــــة األطفـــــــال املجنــــــي 
بعــــــاهة  واملصــــــــابن  عليهــــــــم 

عقليـة ) م/6، م/ ٢13(.

 )1( رقـم  القطـري  القانـون   
األحـداث:  بشـأن  1994م  لسـنة 
النصـوص  مـن  العديـد  تضمـن 
حقـوق  صـون  إلـى  تهـدف  التـي 
احلـدث، ومعاجلتـه وحمايتـه مـن 
سـنه  لصغـر  مراعـاة  اإلنحـراف، 

مسـتقبله. ضيـاع  ومنـع 

 )٢٥( رقــــــــم  القطـــــري  القانـــــون 
التعليـــــــــــم  بشـــــــــأن  ٢٠٠1م  لسنـــــــــة 
علـى   )٢( املـادة  نصـت  اإللزامـي: 
ومجانيـًا  إلزاميـًا  التعليـم  يكـون  أن 
املرحلـة  بدايـة  مـن  األطفـال  جلميـع 

مقــاالت
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اإلبتدائيـة وحتـى نهايـة املرحلـة اإلعداديـة أو بلـوغ سـن الثامنـة عشـر أيهمـا 
املـادة )3( املسـؤول  أسـبق، ويوفـر املجلـس املتطلبـات الالزمـة لذلـك، وتلـزم 
أو حتـى  الـذي يبلـغ سـت سـنوات عنـد بدايـة أي سـنة دراسـية  عـن الطفـل 
وفـي  اإللزامـي،  بالتعليـم  بإحلاقـه  ذاتهـا  السـنة  مـن  ديسـمبر  شـهر  نهايـة 
بـأن تخطـر   )٧( املـادة  املدرسـة، ونصـت  الطفـل عـن  مواجهـة حـاالت غيـاب 
الطفـل  عـن  املسـؤول  الوصـول،  بعلـم  بكتـاب مسـجل  املعنيـة،  املدرسـة  إدارة 
املـدرج اسـمه بالقوائـم إذا لـم يتـم تسـجيله فـي املدرسـة خـالل أسـبوعن مـن 
املوعـد احملـدد، أو لـم يواظـب علـى احلضـور بعـد تسـجيله دون عـذر مقبـول، 

القانـون. هـذا  مخالفـًا ألحـكام  الطفـل  عـن  املسـؤول  ُأعتبـر  وإال 

٢٠٠9م:  لسـنة   3 رقـم  واإلصالحيـة  العقابيـة  املؤسسـات  تنظيـم  قانـون 
منهـا  احملبوسـن  لألطفـال  واحلمايـة  الرعايـة  أوجـه  مـن  العديـد  تضمـن 
لهـم،  الدراسـة  وتيسـير  )م/٥(،  غيرهـم  عـن  األطفـال  مـن  احملبوسـن  عـزل 
وإمدادهم بالكتب الدراسية الالزمة )م/٢9(، ووضع برامج خاصة بالندوات 
واحملاضـرات التثقيفيـة وغيرهـا مـن البرامـج الترفيهيـة )م/3٠(، كمـا أوجـب 
القانـون عـدم ذكـر مـا يشـير إلـى ميـالد الطفـل فـي املؤسسـة العقابيـة أو إلـى 

واقعـة حبـس أمـه وذلـك فـي شـهادة ميـالد الطفـل )م/41(.

حمايـة األطفـال فـي قانـون مكافحـة اجلرائـم اإللكترونيـة القطـري رقـم 
14 لسـنة ٢٠14م: وقـد تصـدى القانـون حلمايـة األطفـال، مـن خـالل جترميـه 
ومعاقبتـه لبعـض األفعـال التـي مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى إنحـراف األطفـال 

فـي املـواد )30،25،9،8،7(.

وفـــي إطـــار مــــا سبــــق يتضــــح حــــرص واهتمــــام دولـة قطــــر علـى حمايـة 
حياتهـم  وضمـان  وصــــون حقوقهـم  لإلنحــــراف  التعــــــرض  مـــــــن  األطفــــال 
والفاقـة، فأسسـت قواعـد  التهديـد واخلـوف  والبعـد عـن  اآلمنـة والكرميـة، 
الرعايـة واحلمايـة للطفـل فـي مراحـل 
حياتـه كاملـة، وذلـك كلـه مـن خـالل 

منظومـة تشـريعية 

وحقوقية متكاملة، تواكب كافة املسـتجدات الدولية التي تشـهدها السـاحة 
مـن عوملـة اقتصاديـة وثقافيـة وإباحيـة وجرميـة وغيرهـا.

كما حترص الدولة على التعاون واملشاركة في املؤمترات والندوات وتوقيع 
مذكـرات التفاهـم واإلنضمـام إلـى اإلتفاقيـات مـن أجـل توثيـق ُأطـر التعـاون 
والتنسـيق فـي مجـال تبـادل املعلومـات واخلبـرات ومواكبـة آخـر املسـتجدات 
العلميـة واملهنيـة وفـق معاييـر اجلـودة الشـاملة فـي مجـال تقـدمي احلمايـة 
والرعايـة املتكاملـة والشـاملة وأوجـه اخلدمـات املختلفـة جلميـع األطفـال 

داخـل الدولـة.
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ى
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إعداد: دكتور نشأت مفضي املعاسفة
دكتوراه في القانون اجلنائي »في موضوع اإلجتار بالبشر واجلرائم املستحدثة«

ماجستير عدالة جنائيه - وماجستير قانون عام 
خبير في جرائم اإلجتار بالبشر
عضو هيئة تدريس - معهد تدريب الشرطة - وزارة الداخلية.
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مؤشرات التعرف عل ضحايا اإلتجار بالبشر
املجـاالت  كافـة  فـي  البشـرية  إليـه  وصلـت  الـذي  التطـور  وبوضـوح  نشـاهد 
وخاصـة فـي مـا يتعلـق بالتقـدم التكنولوجـي وتطـور شـبكة املواصـالت حـول 
منـوًا  أيضـًا  نشـاهد  كمـا  اإلجتماعـي  والتقـدم  اإلقتصـادي  والتقـدم  العالـم، 
حقـوق  مبـادئ  بنشـر  تطالـب  التـي  املنظمـات  إعـداد  فـي  متسـارعًا  وتطـورًا 
فـي طريقهـا  البشـرية  أن  يعتقـد  املشـاهد  لهـذه  بعـد  عـن  والناظـر  اإلنسـان، 
إلـى نظـام عاملـي متـوازن وعـادل ، إال أننـا نصـدم أمـام مجموعـة مـن اجلرائـم 
باتـت تغـزو كافـة الـدول دون اسـتثناء، جرميـة ترتـدي لبـاس عصـري تخفـي 
قدميـة  جرميـة  اإلطـالق،  علـى  األبشـع  أنهـا  وصفـت  جرميـة  بشـاعة  ورائهـا 
إنهـا جرميـة  اإلنسـان،  مبـادئ حقـوق  إنتهـاكًا صارخـًا ألبسـط  حديثـة عـدت 
اإلجتـار بالبشـر والتـي يـزداد أعـداد ضحاياهـا بشـكل متسـارع ومـن كافـة دول 
العالـم، جرميـة حتـرم اإلنسـان أبسـط حقوقـه وحرياتـه التـي ُنـص عليهـا فـي 
ديننـا اإلسـالمي احلنيـف وفـي كافـة الشـرائع السـماوية والدسـاتير الوضعيـة 
واملواثيـق الدوليـة، هـذا باإلضافـة إلـى مـا يتعـرض لـه الضحايـا مـن إسـاءات 
جسـدية ومعنويـة خطيـرة كالتعذيـب واإلغتصـاب والتهديـد بالقتـل أو قتلهـم 
أو قتـل أقربائهـم، كمـا ٌعـّدت هـذه اجلرميـة مـن اجلرائـم بالغـة اخلطـورة علـى 
العالـم بأسـره خاصـة بعـد أن اتخـذت طابـع اجلرميـة املنظمـة عبـر الوطنيـة 
فهـي ال تؤثـر علـى مجتمعـات معينـة أو دول بحـد ذاتهـا بـل هـي تنتقـل مـن 
مجتمـع إلـى آخـر مخترقـة كافـة احلـدود الدوليـة مسـتعينة بكافـة الوسـائل 
املتاحـة وخاصـة الوسـائل اإللكترونيـة التـي سـاهمت بشـكل كبيـر فـي ارتفـاع 

ضحاياهـا. أعـداد 

وأظهـرت الدراسـات والتقاريـر الدوليـه املتعلقـة بهـذه اجلرميـة أن غالبيـة 
اإلجتماعـي  األمـان  فقـدوا  الذيـن  والبسـطاء  الفقـراء  مـن  هـم  ضحاياهـا 
نتيجـة الفقـر والبطالـة التـي تعانـي منهـا بلدانهـم أو نتيجـة ألسـباب أخـرى 
انخفـاض  أو  واجلهـل  الطبيعيـة  والكـوارث  املسـلحة  والنزاعـات  كاحلـروب 
وتدنـي مسـتوى التعليـم ممـا جعلهـم يندفعـون للبحـث عـن ملجـأ ألحالمهـم 
واحترفـت  امتهنـت  إجراميـة  عصابـات  شـباك  فـي  فيقعـون  كرميـة  بحيـاة 
اإلجتـار بالبشـر وجعلتـه محـور نشـاطها ومصـدًرا أساسـًيا لتكويـن ثرواتهـا، 
خاصـة  واألطفـال  النسـاء  فـي  املوجـودة  اإلنسـانية  الطبيعـة  اسـتغلت  كمـا 
بأبشـع صـور  اسـتغاللهم  املجتمعـات، ومت  فـي  األضعـف  فأصبحـوا احللقـة 
العمـل  أو  التسـول  أو  الدعـارة  وممارسـة  اجلنسـي  كاإلسـتغالل  اإلسـتغالل 

الصـور.  مـن  وغيرهـا  القسـري 

٢٠٠٠م  عـام  فـي  املتحـدة  األمم  قامـت  اجلرميـة  لهـذه  دولـي  تصـٍد  وفـي   
بإعتماد بروتوكول ملنع وقمع ومعاقبة اإلجتار باألشـخاص »وبخاصة النسـاء 
واألطفـال« وهـو بروتوكـول مكمـل التفاقيـة األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة 

املنظـة عبـر الوطنيـة ودخـل حيـز النفـاذ فـي ٢٥ ديسـمبر ٢٠٠3م.

أهداف هذا البروتكول هي ثالثية األبعاد: )1(
1. منع ومكافحة اإلجتار بالبشر مع إيالء اهتمام خاٍص للنساء واألطفال.

٢. حماية ومساعدة ضحايا اإلجتار بالبشر مع اإلحترام الكامل حلقوقهم 
اإلنسانية.

3. تعزيز التعاون بن الدول األطراف من أجل حتقيق هذه األهداف.

باألشـخاص  اإلجتـار  ضحايـا  مسـاعدة  ُسـبل  البروتوكـول  مـواد  وبينـت 
وكيفيـة حمايتهـم بكافـة الوسـائل املتاحـة كتوفيـر املعلومـات عـن اإلجـراءات 
القضائية واإلدارية ذات الصلة ، وتدابير تتيح التعافي اجلسـدي والنفسـاني 

واإلجتماعـي وتوفيـر املـأوى املناسـب لهـم، كمـا أكـدت علـى أهميـة إعطاء عنايٍة 
فـي  والنسـاء العتبارهـم احللقـه األضعـف واألكثـر تضـررًا  خاصـة لألطفـال 

هـذه اجلرميـة.

بالبشـر  التعـرف علـى ضحايـا اإلجتـار  آليـات  فـي  األكبـر  التحـدي  ويأتـي   
وماهيـة املؤشـرات الدالـة إليهـم وأماكـن تواجدهـم، فامتـالك اخلبـرة والدرايـة 
الكافيـة فـي التعـرف علـى الضحايـا سيسـاهم بشـكل كبيـر فـي إنقاذهـم كمـا 
سيسـاهم فـي التضييـق علـى عصابـات جرميـة اإلجتـار بالبشـر، آخذيـن بعـن 
أنفسـهم  أنهـم  يعرفـون  ال  اجلرميـة  هـذه  ضحايـا  مـن  العديـد  أن  اإلعتبـار 
ضحايـا لهـا، ممـا يضـع عقبـات أخـرى أمـام اجلهـات املعنيـة فـي مكافحـة هـذه 
املؤشـرات  عـرض ألهـم  يلـي  وفيمـا  القانـون،  إنفـاذ  اجلرميـة وخاصـة جهـات 

املسـاعدة فـي التعـرف علـى ضحايـا جرميـة اإلجتـار البشـر: )٢(

  المؤشرات المساعدة للتعرف على ضحايا 
جريمة اإلتجار البشر:

أ- مؤشرات متعلقه بأماكن تواجدهم:
ميكن العثور على ضحايا اإلجتار بالبشـر في العديد من األمـاكن والتي 

اسـتغاللهم: بنوعيـة  مرتبطة  غالبـًا  تكون 

فـي  جندهـم  مـا  وغالبـًا  اجلنسـي:  اإلسـتغالل  لغايـات  اإلجتـار  ضحايـا   •
البغاء....الـخ. وبيـوت  والبـارات  الليلية  النوادي 

• ضحايـا اإلجتـار لغايـات العمـل القسـري: وغالبـًا مـا جندهـم فـي املناجم 
واملصانع واملـزارع النائيـة البعيـدة عـن األنظـار.

• ضحايـا اإلجتـار لغايـات التسـول اجلبـري: فـي أماكـن التسـول )أمـام دور 
العبـادة، اإلشـارات الضوئيـة، املناطـق الصناعيـة، األماكـن السـياحية.. ..الـخ(.

• ضحايا التجنيد )جتنيد األطفال(: في أماكن النزاعات املسلحة.

• ضحايا اإلستغالل بكافة اشكاله: في مخيمات الالجئن والنازحن.

• ضحايا اإلجتار عبر شبكة اإلنترنت.

كمرضـى  والعيـادات  املستشـفيات  فـي  جندهـم  األعضـاء:  بيـع  ضحايـا   •
مراجعـن.

ب- كما ميكن الوصول إلى الضحايا من خالل:

أثنـاء قيامهـم  القانـون  إنفـاذ  العثـور عليهـم مـن قبـل جهـات  • مـن خـالل 
العالقــة. ذات  اجلهــات  بــاقي  مـع  بالتعـاون  املسـتمرة  التفتيشـية  باحلمـالت 

وخصوصـًا  القانـون  إنفـاذ  جهـات  جتريهـا  التـي  التحقيقـات  خـالل  مـن   •
عندمـا يتـم جلــب الــضحايا لغايـات التحقيـق معهـم نتيجـة جـرم قـد ارتكبــوه 
»كعـدم وجـود إقامـة أو ضبطـه أثنـاء التسـول أو فـي بيـت للبغـاء »ويتبن الحقًا 

بعـد التحقيـق أنهـم ضحايـا جلرميـة اإلجتـار بهـم«.

• من خالل جهات اخلدمة اإلجتماعية التي لهـا اهتمـام بتقـدمي اخلـدمات 
اإلجتماعيـة لكافة الناس واملراجعن لها.

• من خالل املواطنن املهتمن واملتعاونن واملدافعن عن حقوق اإلنسان.

• املنظمات غير احلكومية واملنظمات الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان.

• اخلطـوط الــساخنة والتــي يــتم إنــشائها فــي مختلــف الــوزارات والــدوائر 

 بروتوكول ملنع وقمع ومعاقبة اإلجتار باألشخاص »وبخاصة النساء واألطفال« وهو بروتوكول مكمل إلتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظة عبر الوطنية، 
باليرمو، ودخل حيز النفاذ في ٢٥ ديسمبر ٢٠٠3م .

 مكتـب األمم املتحـدة املعنـي باملخـدرات واجلرميـة، املرجـع نفسـه ، ص :٢6٠ ، وانظـر د.نشـأت املعاسـفة وآخـرون ، مرجـع سـابق، اجلرائـم املسـتحدثة وآليـات مكافحتهـا 
، ٢٠1٥م ، وانظر : د.نشـأت املعاسـفة ، مرجع سـابق رسـالة دكتوراه عنوانها اإلجتار بالبشـر بن الفقه والقانون دراسـة مقارنه ، ٢٠13م.

مقــاالت
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الرسمية املعنية مبكافحة هذه اجلرمية.

ت- مؤشرات عامه متعلقه بالضحايا:

• ال يستطيعون مغادرة محيط عملهم حيث تظهر عليهم دالئل تشير إلى 
أن حتركاتهم مسيطر عليها.

• يبدو عليهم القلق واخلوف وتظهـر علـى البعـض منهـم رضـوض وخـدوش 
ناجتة عن تعرضهم لإلعتداء.

حـال  اخلـوف  ويصيبهـم  األمنيـة  األجهـزة  فـي  الثقـة  لديهـم  ليـس   •
. تها هد مشـا

• ال يحملون جوازات سفرهم أو وثائق إثبات الهوية.

• ال يجيبون بأنفسهم عن األسئلة املطروحة وينتظرون اآلخرين لإلجابة 
عنهـا ألن األوامـر املعطـاه لهـم تقتضي ذلك.

1٢ سـاعة وال  • أجورهـم زهيـدة وسـاعات عملهـم طويلـة متتـد ألكثـر مـن 
. إجـازات  علـى  يحصلـون 

اإلجتـار  جرميـة  لضحايـا  كمصـدر  عنهـا  معـروف  دول  مـن  يأتـون   •
. لبشـر با

• يعيشون وينامون ضمن مجموعات كبيرة وفي أماكن 
سـيئة، وغالبًا ما يكون مكان سـكناهم داخل املكان 

الذي يعملون فيه. 

إن مـا سـبق طرحـه مـن مؤشـرات مـا 
هي إال كما مت تسميتها )مؤشرات( 

البعـــــــض  يجتمــــــع  أن  ميكــــــن 
واحـدة  ضحيـة  فـي  منهـا 

نعثـر  ال  أن  ميكـن  وكـذا 
علـــــــى أي منــــــــــها وذلـك 

نتيجـًة إلحتـراف اجلنـاة 
جرائمهـم،  معالـم  إخفـاء  فـي 

األخــــــــرى  املؤشــــــرات  مـن  الكثيـر  أيضـًا  هنالـك  لكـن 
معينـــــة  صــــــــــــــــــــــــــورة  ضحـــــــــــــــــــــــــــايا  علـى  تـــدل  التـــي 

الدالـة  كاملؤشــــــــــــــــــــرات  بالبشـر  اإلجتـار  صـور  مـن 
علـى ضحايـا األطفـال واملؤشـرات الدالـة على 

ضحايـا العبوديـة املنزليـة واملؤشـرات 
اإلسـتغالل  ضحايـا  علـى  الدالـة 
اجلنسـي واملؤشـرات الدالـة علـى 
العمـل  فـي  اإلسـتغالل  ضحايـا 

ضحايـا  علـى  الدالـة  واملؤشـرات 
التسـّول، جميعهـا تسـاهم ولـو بشـكل 

احملتملـن. الضحايـا  علـى  التعـرف  مـن  يسـير 

املجـال  هـذا  فـي  وكباحـث  فإننـي  تقـدم  مـا  وعلـى ضـوء 
أوصي دومًا بأهمية اإلستمرار املكثف واملستدام في رفع مستوى 

الوعـي حـول جرميـة اإلجتـار بالبشـر وصورهـا، ونشـر املؤشـرات العامـة الدالـة 
علـى ضحايـا تلـك اجلرميـة البشـعة ضمـن كافـة اجلهـات ذات العالقـة لعـل 
فـي ذلـك إنقـاذ لضحيـة مـن الضحايـا، ومـن هـذا املنبـر فإنـي أتوجـه بالشـكر 
اجلزيـل للجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان فـي دولـة قطـر الشـقيقة ملـا توليـه 
مـن أهميـة بالغـة فـي التصـدي لهـذه اجلرميـة جنبـًا إلـى جنـب مـع العديـد 

مـن مؤسسـات الدولـة.
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دراســـة

ملف حول

المفهوم وآفـاق التمكيــن
الحـق في العدالـة اإلجتماعية

سبتمبر/ ٢٠16م

»إن الفجـوة بـن أشـد النـاس فقـرًا وأكثرهـم ثـروة هـي فجـوة واسـعة وآخـذة فـي 
االزديـاد، وهـي ال تفصـل بـن البلـدان، وإمنـا بـن النـاس داخـل البلـد الواحـد«.

بهـذه العبـارة األثيـرة املوحيـة اسـتهل بـان كـي مـون األمـن العـام لـألمم املتحـدة 
رسـالته مبناسـبة )اليـوم العاملـي للعدالـة اإلجتماعيـة( للعـام ٢٠14م، الـذي تقـرر 
اإلحتفال به سنويًا بتاريخ ٢٠ شباط/ فبراير، اعتبارا من الدورة الثالثة والستن 

للجمعيـة العامـة.

وإذ تفصـح هـذه العبـارة عـن تـالزم البعديـن الدولـي والوطنـي للمسـألة فإنهـا مـن 
جانـب آخـر، تشـير إلـى أن هـدر )العدالـة اإلجتماعيـة(، هـو فـي حتليـل نهائـي لـه 
إمنـا يشـكل انتهـاكًا أو انتقاصـًا جلملـة مـن حقـوق اإلنسـان التـي تـدور حـول فكـرة 

العدالـة فـي إطارهـا اإلجتماعـي.

وحـن يسـتكمل األمـن العـام مـا ذكـر بالقـول .. )وعلينـا أن نفعـل املزيـد مـن أجـل 
النـاس مـن خـالل  الكـرمي، ودعـم  العمـل  متكـن األفـراد عـن طريـق توفيـر فـرص 

توفيـر احلمايـة اإلجتماعيـة، وكفالـة سـماع أصـوات الفقـراء واملهمشـن(.

هـو  مـا  بـن  اجلمـع  إلـى  األول  يفضـي  جوهريـن  مدركـن  بـإزاء  نكـون  فإننـا 
إطـار  فـي  العامـة(  املشـاركة  مبـدأ  إعمـال  فـي  تعبيـره  يجـد  وسياسـي  )اجتماعـي 
فكـرة العدالـة، فيمـا ينصـرف معنـى الثانـي إلـى أن حقـوق اإلنسـان التـي تصـب فـي 
وعـاء الفكـرة ال تتحقـق مـن خـالل اإلعتـراف أو اإلقـرار بهـا فـي الصكـوك الدوليـة 

والدسـاتير الوطنيـة فحسـب، وإمنـا عبـر متكـن األفـراد مـن 
فـرص  مـن  الوطنيـة  الدولـة  تتيحـه  مبـا  وذلـك  ممارسـتها 

والئقـة. كرميـة  بشـروط  للعيـش  أمامهـم  وإمكانـات 

الـذي  اإلجتماعيـة(  العدالـة  فـي  )احلـق  علـى  وللوقـوف 
قضايـا  فـي  اإلنسـان  )حقـوق  واقـع  مكثـف  بنحـو  يلخـص 
علـى  اإلجابـة  مفيـدا  بـات  فقـد  اإلجتماعيـة(،  العدالـة 

اآلتيـة: التســـــــــاؤالت 

ونطاقـه  )املفهـوم  اإلجتماعيـة  بالعدالـة  املقصـود  هـو  مـا  األول:  التسـاؤل 
املوضوعـي(؟

التسـاؤل الثانـي: هـل ثمـة حـق صريـح يتعلـق بالعدالـة اإلجتماعيـة فـي الشـرعة 
الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، ومـا هـي مظاهـر هـذا احلـق )تبديـات احلـق فـي الشـرعة 

الدولية(؟

التسـاؤل الثالـث: هـل تقتصـر فكـرة العدالـة اإلجتماعيـة فـي الشـرعة الدوليـة 
علـى اجلانـب اإلجتماعـي فقـط، أم أن ثمـة جوانـب أخـرى للعدالـة فـي هـذا الصـك 

الدولي وما هي طبيعة الصلة بينها(؟

حلقـوق  الدوليـة  الصكـوك  فـي  احلـق  هـذا  جتليـات  هـي  مـا  الرابـع:  التسـاؤل 
اإلنسـان؟

العدالة اإلجتماعية ... الركائز
وألجـل اإلجابـة علـى التسـاؤل األول فإنـه مـن املتعـذر فـي سـياق متطلبـات هـذه 
احملاولة البحثية املتواضعة إيراد مفهوم جامع مانع للعدالة اإلجتماعية، وإيثارًا 
للسـالمة املنهجيـة والعلميـة، فإنـه ميكـن قـراءة املفهـوم فـي إطـار ارتباطـه بجملـة 
مـن املتطلبـات والركائـز التـي ال يقـوم األخيـر دونهـا ولعـل اجلوهـري منهـا مـا يلـي:

• حتقيق الرفاه اإلجتماعي والقضاء على الفقر.
• إتاحة الفرص املتكافئة لألفراد للعمل بشروط عادلة وكرمية ومرضية.

والرعايـة  التعليـم،  خدمـات  إلـى  الوصـول  فـي  متييـز  دومنـا  األفـراد  مسـاواة   •
الثقافيـة. املجتمـع  حيـاة  فـي  واملشـاركة  املالئـم،  والسـكن  الصحيـة، 

• مساواة األفراد في الضمان اإلجتماعي ضد املرض والعجز والشيخوخة.،
• احلماية اإلجتماعية لألسرة.

• حماية فئات خاصة )األطفال، وذوي اإلعاقة، وكبار السـن، والشـعوب األصلية 
من السـكان الخ..(

• متكن املرأة من العمل املنتج ومناهضة التمييز على أساس اجلنس.
• التنمية املتوازنة املستدامة والعادلة.

• حتسن أساليب حياة األفراد.

وضع المسألة في الشريعة 

الدولية لحقوق اإلنسان
بأنـه  القـول  فإنـه ميكـن  الثانـي،  التسـاؤل  وفيمـا يخـص 
ليـس ثمـة حـق صريـح فـي اإلعـالن العاملـي حلقـوق اإلنسـان حتـت هـذه التسـمية، 
لكـن هـذا احلـق يجـد تعبيـره بجملـة مـن اإلشـارات والنصـوص فـي الديباجـة وفـي 

مـن اإلعـالن.

حيـث ميكـن اسـتقراء ذلـك مبـا انطـوت عليـه الديباجـة بالقـول: ) ... وإن غايـة ما 
ترنـو إليـه نفـوس البشـر، بـزوغ عالـم يتمتعـون فيـه بحرية القول والعقيدة والتحرر 

مـن اخلوف والفاقة(.

يـاَلِف ُقَرْيـٍش،  وكأن واضعـي هـذا الصـك الدولـي قـد استرشـدوا بقولـه تعإلـى: )إِلِ

د. أســـــــــــــــامة ثابت اآللوســــــــــــــــــي
استشاري إدارة حقوق اإلنسان، بوزارة الداخلية بدولة قطر

األمم المتحدة .. 
يوم عالمي للعدالة 

اإلجتماعية
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ن ُجوٍع  ـِذي أَْطَعَمُهـم مِّ ْيـِف، َفْلَيْعُبـُدوا َربَّ هـَذا اْلَبْيـِت، الَّ ـَتاِء َوالصَّ ِإياَلِفِهـمْ ِرْحَلـَة الشِّ
ْن َخْوٍف.( )سـورة قريش( َوآَمَنُهم مِّ

هـذا بجانـب اإلشـارة إلـى : )عـزم شـعوب األمم املتحـدة علـى النهـوض بالتقـدم 
اإلجتماعـي وبتحسـن مسـتويات احليـاة فـي جـو مـن احلريـة أفسـح(.

وفيمـا يخـص مـن اإلعـالن فقـد تضمـن جملـة مـن األحـكام التـي تناولـت جملـة 
مـن احلقـوق ذات الصلـة أبرزهـا:

• احلق في الضمان اإلجتماعي.
• احلق في العمل وحرية اختياره. 

• احلق في األجر املتساوي عن العمل املتساوي. 
الرخـاء  فـي مسـتوى معيشـي يضمـن  كل شـخص  • حـق 
لـه وألسـرته علـى صعيـد املـأكل، وامللبـس، واملسـكن، والعنايـة 

اإلجتماعيـة. واخلدمـات  الطبيـة، 
• حماية األمومة والطفولة.

• احلق في احلماية من البطالة.
وإجـازات  للعمـل،  معقولـة  سـاعات  وحتديـد  فـراغ  وأوقـات  الراحـة  فـي  احلـق   •

األجـر. مدفوعـة 
• احلق في التعليم املجاني.

• احلق في املشاركة بحياة املجتمع الثقافية.

)املواد من ٢٢ ولغاية ٢٧(

والثقافيـة،  واإلجتماعيـة  االقتصاديـة  للحقـوق  الدولـي  بالعهـد  يتعلـق  وفيمـا 
فإنـه أقـر احلقـوق التـي وردت فـي اإلعـالن آنفـة الذكـر، وإن كان بنحـو أكثـر تفصيـال، 

ال سـيما تلـك احلقـوق املتعلقـة ببيئـة العمـل، إذ أكـد العهـد علـى:

• ضرورة توافر ظروف عمل تكفل السالمة والصحة.

• وتساوي اجلميع في فرص الترقية )م/٧(.

فضاًل عن توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده، 
ومنـح األمهـات العامـالت أثنـاء الفتـرة املذكـورة إجـازة مأجـورة أو إجـازة مصحوبـة 

باسـتحقاقات ضمـان اجتماعـي كافية.

ناهيك عن حماية األطفال واملراهقن من االسـتغالل االقتصادي واإلجتماعي 
أو  أخالقهـم  إفسـاد  شـأنه  مـن  عمـل  أي  فـي  اسـتخدامهم  علـى  املعاقبـة  ووجـوب 
اإلضـرار بصحتهـم أو تهديـد حياتهـم باخلطـر أو إحلـاق الضـرر بنموهـم إضافـة 

إلـى فـرض حـدود دنيـا للسـن فـي العمـل املأجـور قانونـًا. )م1٠/٢/3(.

اإلقتصاديـة  للحقـوق  الدولـي  العهـد  بهـا  متيـز  جوهريـة  سـمات  بجانـب  هـذا 
باآلتـي: وتتمثـل  اإلعـالن  عـن  والثقافيـة  واإلجتماعيـة 

الدولـة  خـالل متكـن  مـن  اإلجتماعيـة(،  )العدالـة  يدعـم حتقيـق  حـق  إقـرار   •
مـن تأمـن احلقـوق واملتطلبـات التـي تنظـوي حتـت هـذا املفهـوم، وبنحـو جماعـي، 
ذلكـم املتمثـل )بحـق الشـعوب فـي التصـرف احلـر بثرواتهـا ومواردهـا الطبيعيـة(. 

)م/1/٢(.

• املسـؤولية التـي ألقاهـا العهـد علـى الـدول ألجـل تأمـن احلقـوق التـي انطـوى 
عليهـا وبأقصـى مـا تسـمح بـه مواردهـا املتاحـة لضمـان التمتـع الفعلـي التدريجـي 

بهـذه احلقـوق.

االقتصاديـة  احلقـوق  تأمـن  فـي  الدولـي  التضامـن  مبـدأ  علـى  العهـد  تأكيـد   •
واإلجتماعيـة والثقافيـة، مـن منطلـق القناعـة بتفـاوت قـدرات ومـوارد الـدول علـى 
تدابيـر  مـن  يلـزم  مـا  التخـاذ  دعمهـا  وضـرورة  والتقنـي،  اإلقتصـادي  الصعيديـن 

الغـرض. )م/٢/1(. أو غيـر هـا مـن خطـوات لتحقيـق ذات  تشـريعية 

مـا ينطـوي عليـه العهـد مـن قـوة قانونيـة ملزمـة فـي مواجهـة الـدول التـي تصادق 

عليه أو تنضم إليه. 

ماهية )الحق في العدالة اإلجتماعية(.
ميكن القول بأن ما سـلف عرضه من حيثيات لواقع املسـألة في اإلعالن والعهد 
فـي  املجازفـة  ودون  احلـق  هـذا  )ماهيـة(  حتديـد  علـى  يسـاعد  إمنـا  الذكـر،  آنفـي 
مغامـرة )حتديـد املصطلـح(، وذلـك بالقـول: بـأن )احلـق فـي 

العدالـة اإلجتماعيـة(، إمنـا هـو حـق مركـب.

والثقافيـة  واإلجتماعيـة  االقتصاديـة  احلقـوق  قوامـه: 
الذكـر. آنفـي  الدوليـن  الصكـن  فـي  الـواردة 

بهـذه  التمتـع  مـن  واجلماعـات  األفـراد  متكـن  وجوهـره: 
احلقـوق علـى قـدم املسـاواة ودومنـا متييـز بسـبب العـرق أو 
آخـر،  اعتبـار  أي  أو  الثـروة  أو  النسـب  أو  اجلنـس  أو  اللـون 
وإجرائيـة  تشـريعية  تدابيـر  مـن  يلـزم  مـا  باتخـاذ  الدولـة  قيـام  خـالل  مـن  وذلـك 
تدريجـي  وبنحـو  الغـرض  هـذا  لتحقيـق  ومشـروعات  واسـتراتيجيات  وسياسـات 

والتقنيـة. االقتصاديـة  وإمكاناتهـا  مواردهـا  بـه  تسـمح  مـا  وبقـدر 

األبعاد القانونية والسياسية واإلجتماعية للعدالة.
وبقصـد إيضـاح تكامـل الصلـة بـن األبعـاد والقانونيـة والسياسـية واإلجتماعيـة 
)لفكـرة العدالـة(، فـي الشـرعة الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، فسـتكفل ذلـك اإلجابـة 
جانبهـا  علـى  )الفكـرة(  هـذه  اقتصـار  حـول  يـدور  الـذي  الثالـث،  التسـاؤل  علـى 
اإلجتماعـي فحسـب، أم أن ثمـة جوانـب أخـرى للعدالـة تشـتمل عليهـا الشـرعة؟

ونفيد هنا بأن )احلق في العدالة اإلجتماعية( إمنا تقابله حقوق مركبة أخرى 
وتتمثل:

القانونيـة  احلقـوق  دفتيـه  بـن  يضـم  الـذي  القانونيـة:  العدالـة  فـي  باحلـق 
القانونـي(. إطـاره  فـي  العدالـة  فـي  )احلـق  والقضائيـة، 

احلـق فـي العدالـة السياسـية: الـذي يشـمل كل احلقـوق التـي مـن شـأنها متكـن 
األفـراد مـن املشـاركة فـي الشـأن العـام )إعمـال مبـدأ الدميقراطيـة، حتقيـق العدالـة 

فـي عالقـة السـلطة باملجتمـع(.

التـي  النوعيـة  احلقـوق  هـذه  بـن  مـا  العالقـة  وحـدة  علـى  التأكيـد  ضـرورة  مـع 
والسياسـية، واحلقـوق اإلقتصاديـة واإلجتماعيـة  املدنيـة  جتسـد تكامـل احلقـوق 

والثقافيـة.

وبقصـد جتسـيد الوحـدة العضويـة مـا بـن أمنـاط احلقـوق املركبـة آنفـة الذكـر، 
نسـوق بعضـًا مـن املقاربـات احليويـة، ومـن ذلـك:

والصحـة  التعليـم  األفـراد واجلماعـات بخدمـات  هـل ميكـن تصـور متتـع عمـوم 
فـي ظـل قوانـن متييزيـة ال حتقـق املسـاواة بـن اجلهـات املسـتفيدة مـن السـكان فـي 

اإلنتفـاع بهـذه اخلدمـات؟

أو ميكـن تصـور سياسـات معلنـة للدولـة بتمكـن املـرأة فـي ظـل قوانـن متييزيـة 
علـى أسـاس اجلنـس.

وهـل يصبـح ممكنـًا حتقيـق )العدالـة اإلجتماعيـة(، فـي ظـل قضـاء يفتقـر إلـى 
عـن  احليـف  ورفـع  الضـرر  جبـر  و  احلقـوق  لـرد  واملكنـة  واإلسـتقاللية  احلياديـة 

والعسـف؟ الغـن  يلحقهـم  الذيـن  األفـراد 

مبـدأ  إعمـال  دون  مـن  اإلجتماعيـة،  العدالـة  حتقيـق  باإلمـكان  يغـدو  وهـل 
املشـاركة العامـة، أو غيـاب حريـة الـرأي والتعبيـر، أو تعـذر الوصـول إلـى املعلومـة، أو 
اإلفتقـار إلـى نظـم املسـاءلة والشـفافية والرقابـة ممـا يشـل مكنـة النقـد والتقـومي 
لالسـتراتيجيات والسياسـات العامـة املتعلقـة بالتنميـة اإلجتماعيـة واالقتصاديـة، 

وواقـع أداءهـا مـن قبـل األجهـزة احلكوميـة.

العدالة اإلجتماعية.. 
شرط الديمقراطية 

السياسية
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وهكـذا يتـاح لنـا القـول بـأن )الدميقراطيـة السياسـية، واإلدارة الرشـيدة، ودعـم 
حكـم القانـون( تظـل شـروطًا ضروريـة )للدميوقراطيـة اإلجتماعيـة(، بعبـارة أخرى 
أن اليقن السياسي والقانوني إمنا يشكل األرضية الصلبة )لليقن اإلجتماعي(.

وفـي سـياق تأكيـد ذات املعنـى فـإن توطيـد أسـس )العدالـة اإلجتماعيـة(، إمنـا يعد 
شرطًا الزمًا إلشاعة )العدالة السياسية(، وللداللة على هذه احلقيقة، فإن احلق 
فـي االنتخـاب الـذي يشـكل جوهـر الدميقراطيـة السياسـية معنـاه االختيـار، ولكـي 
يختـار املـرء فإنـه يجـب أن يكـون حـرًا، أن يريـد وأن يعـرف مـا يريـد، وملـاذا يريـد، 

وميتلـك القـدرة علـى حتقيـق هـذا الـذي يريـد.

وهنـا ترتبـط احلريـة بالقـدرة علـى التمتـع بهـا، مبعنـى توافـر شـروط ومتطلبـات 
ممارسـتها، وهكـذا فـإن القـدرة علـى ممارسـة حـق االنتخـاب تظـل مرتبطـة بالوعـي 
وضمـان  ودواء،  غـذاء،  مـن  األساسـية  احلاجـات  وإشـباع  التعليـم،  يوفـره  الـذي 

اجتماعـي، وفـرص عمـل كـرمي والئـق.

وبخالفـه كيـف يتسـنى للبطـون اخلاويـة أن تختـار، مـع أنـه ليـس مبقدورهـا أن 
تريـد إال شـيئًا واحـدًا هـو اخلبـز!. وكيـف ميكـن للجاهـل واألمـي أن يختـار، ألنـه وإن 
متكـن مـن أن يريـد فإنـه ال يعـرف بالضبـط مـا يريـد، وملـاذا يريـد، وال ميلـك القـدرة 

علـى حتقيـق إرادتـه.

العربـي محمـد عابـد  املفكـر  اللغـة التحليليـة، عميقـة الداللـة يسـتجلي  بهـذه 
اجلابري، الدور احليوي واملفصلي )للعدالة اإلجتماعية(، حن تكون ظهيرًا قويًا 
مركـز  اإلنسـان/  وحقـوق  )اجلابري/الدميقراطيـة  السياسـية(.  )للدميوقراطيـة 

دراسـات الوحـدة العربيـة، سلسـلة الثقافـة القوميـة )٢6(/199٧، بيـروت(.

تجليات المسألة في قانون حقوق اإلنسان.
وبصدد استجالء )احلق في العدالة اإلجتماعية( في الصكوك الدولية حلقوق 
اإلنسـان الـذي هـو موضـوع التسـاؤل الرابـع، فإنـه ميكـن اسـتقراء هـذه املسـألة فـي 

جملـة واسـعة مـن هـذه الصكـوك لعـل أهمهـا ما سـنورده بنحو 
مجمـل ومركـز وكاآلتي:

ما صدر عن منظمة العمل الدولية من إعالنات واتفاقيات 
نظمـت حقـوق اإلنسـان فـي مجـاالت العمـل فـي إطـار عالقـة 
متوازنـة مـا بـن حقـوق العمـال ومصالـح أربـاب العمـل، ومـن 

بينهـا مـا يلـي:

اإلعالنات

العمـل  أن  علـى  أكـد  الـذي  1944م  لعـام  فيالدلفيـا  إعـالن 
علـى  خطـرًا  يشـكل  كان  حيثمـا  الفقـر  وأن  بسـلعة  ليـس 

مـكان. كل  فـي  االزدهـار 
إعالن املنظمة بشـأن املبادئ واحلقوق األساسـية في العمل 

لعام 1998م.
إعالن املنظمة بشأن العدالة اإلجتماعية )من أجل عوملة عادلة(. )٢٠٠8(

اإلتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن:
إلغاء العمل اجلبري لعامي 19٢٠، 19٥٧م.

التمييز في مجال االستخدام واملهنة لعام 19٥8م.
احلد األدنى لسن االستخدام واملهنة لعام 19٥٧م.

املتحـدة،  لـألمم  العامـة  واجلمعيـة  األمميـة  املؤمتـرات  عـن  الصـادرة  الصكـوك 
: وبضمنهـا

اتفاقيـة بشـأن إقامـة نظـام دولـي للحفـاظ علـى حقـوق العجـزة واملسـنن والورثـة 
فـي التأمـن لعـام 193٥م.

اتفاقية بشأن املعايير الدنيا للضمان اإلجتماعي لعام 19٥٢م.

الضمـان  مجـال  فـي  احلقـوق  علـى  للحفـاظ  دولـي  نظـام  إقـام  بشـأن  اتفاقيـة 

اإلجتماعي.
اإلعالن العاملي اخلاص باستئصال اجلوع وسوء التغذية لعام 19٧4م.

إعالن روما اخلاص باألمن الغذائي العاملي لعام 1996م.
إعالن كوبنهاجن بشأن التنمية اإلجتماعية لعام 199٥م.

إعالن حقوق وواجبات الدول االقتصادية لعام 19٧4م.
إعالن األمم املتحدة بشأن احلق في التنمية لعام 1986م.

الصكـوك الدوليـة اخلاصـة بحمايـة فئـات خاصـة )الطفـل، ذوي اإلعاقـة، كبـار 
السـن، املـرأة مبـا فيهـا اإلعالنـات الصـادرة عـن املؤمتـرات الدوريـة لـألمم املتحـدة 

املـرأة(. بتمكـن  اخلاصـة 

ويالحظ على هذه الصكوك أن فضائلها الوظيفية إمنا تتبدى في اآلتي:

سياسـات  تنفيـذ  علـى  الـدول  تسـاعد  موحـدة  عامليـة  وأسـس  معاييـر  إرسـاء 
واستراتيجيات التنمية اإلجتماعية واالقتصادية مبا يحقق العدالة اإلجتماعية 

الوطنـي. الصعيـد  علـى 

إصـالح النظـام االقتصـادي الدولـي وتقليـل حـدة الفجـوة بن دول الشـمال، ودول 
اجلنـوب )الـدول الغنيـة والفقيـرة(، مبـا ينعكـس إيجابـًا علـى قـدرة الدولـة الوطنية 

فـي )إرسـاء العدالـة اإلجتماعيـة(، لعمـوم مواطنيها.

ال أمن بال عدالة.. وال عدالة من دون أمن.
تاريـخ  باعتبـار  قرارهـا  فـي  املتحـدة  لـألمم  العامـة  اجلمعيـة  فـإن  جهتهـا  ومـن 
بـه  )٢٠ فبرايـر مـن كل عـام( يومـا عامليـا للعدالـة اإلجتماعيـة يجـري اإلحتفـال 
اعتبارا من دورتها )63( عام ٢٠٠٧، كان أن سلمت بحقيقة أنه ال غنى عن التنمية 
اإلجتماعيـة والعدالـة اإلجتماعيـة لتحقيـق السـالم واألمـن داخـل الـدول وفيمـا 
بينهـا، ومـن ثـم فإنـه ال سـبيل إلـى حتقيـق العدالـة اإلجتماعيـة علـى الصعيديـن 
الدولـي والوطنـي، مـن دون صيانـة السـلم وإشـاعة احتـرام 

حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية.

وجـد  الـذي  اإلجتماعيـة  العدالـة  غيـاب  فـإن  وهكـذا 
تكافـؤ  وانعـدام  والالمبـاالة،  احلرمـان،  صـور  فـي  تعبيـره 
العامـة  احلريـات  ومصـادرة  الفقـر،  واستشـراء  الفـرص، 
إمنـا كان العامـل البالـغ التأثيـر فـي ثـورات الربيـع العربـي 
كرامـة(،  حريـة،  )عيـش،  يافطـات  حتـت  انطلقـت  التـي 
إنعـدام  مـن  دوامـة  فـي  البلـدان  مـن  العديـد  وانـزالق 
)اليقـن االقتصـادي واإلجتماعـي( واملزيـد مـن الصراعـات 
والتوتـرات اإلجتماعيـة، التـي تفاقمـت سـوءًا لتفضـي إلـي 
الـدول  اسـتقرار  زعزعـت  التـي  األهليـة  احلـروب  نشـوب 

اإلقليمـي. واألمـن  بـل  اإلجتماعـي،  وأمنهـا 

عدالة اجتماعية... عولمة عادلة.
اعتمـدت منظمـة العمـل الدوليـة باإلجمـاع فـي )حزيران/يونيـو/٢٠٠8( )إعالنـًا 
التـزام األمم  يعكـس  والـذي  عادلـة(،  أجـل عوملـة  مـن  اإلجتماعيـة  العدالـة  بشـأن 
حصـول  ضمـان  عبـر  وذلـك  اإلجتماعيـة  العدالـة  حتقيـق  علـى  بالعمـل  املتحـدة 
اجلميـع علـى حصـة عادلـة مـن ثمـار العوملـةـ ممـا يتأتـى فـي توفيـر فـرص العمـل، 

العمـل. املبـادئ واحلقـوق األساسـية فـي بيئـة  واحلمايـة اإلجتماعيـة، وإعمـال 

العوملـة مـن فوائـد فـي سـياقها  أن ينجـم عـن  إلـى مـا ميكـن  وإذ يشـير اإلعـالن 
حتديـات  مـن  العوملـة  أفرزتـه  مـا  إلـى  ينبـه  فإنـه  آنفـا،  عنهـا  واملنـوه  اإلقتصـادي 
الفقـر  مـن  عاليـة  مسـتويات  واسـتمرار  الدخـل  تسـاوي  عـدم  فـي  تتمثـل  كبيـرة 
غيـر  العمـل  ومنـو  اخلارجيـة،  الصدمـات  أمـام  االقتصـادات  وهشاشـة  والبطالـة، 
احملمـي، واإلقتصـاد غيـر املنظـم، ممـا يؤثـر سـلبا علـى طائفـة واسـعة مـن احلقـوق 
اإلقتصاديـة واإلجتماعيـة كمـا ويضعـف سياسـات واسـتراتيجيات توطيـد العدالـة 

الجمعية العامة: 
ال غنى للعدالة 
اإلجتماعية عن 

السلم، وال غنى 
للسلم عن العدالة 

اإلجتماعية.

دراســـة
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اإلجتماعية على الصعيد الوطني، ويجعلها أقل فاعلية وجناعة.

لقيـم  قويـة  تأكيـد  إعـادة  الـذي ميثـل  التاريخـي  اإلعـالن  هـذا  فـإن  ذلـك  وعلـى 
منظمـة العمـل الدوليـة، والناجـم عـن املشـاورات الثالثيـة بـن ممثلـي )احلكومـات 
وأربـاب العمـل، والعمـال( مـن 18٢ دولـة مـن الـدول األعضـاء، إمنـا يأتـي معبـرا عـن 
احلاجة امللحة إلى بعد اجتماعي قوي للعوملة، كما يشكل بوصلة للنهوض بعوملة 

عادلـة تقـوم علـى أسـاس )العمـل الالئـق(.

جديـر بالذكـر أن هـذا اإلعـالن فـي الوقـت الـذي يلقـى فيـه علـى منظمـة العمـل 
الدوليـة التزامـا صريحـا باملضـي قدمـا السـتحداث نهـج عاملـي ومتكامـل يتسـق مـع 
برنامـج العمـل الالئـق فـي سـياق العوملـة ومسـاعدة الـدول علـى تنفيـذه باملشـورة 
والبرامـج التقنيـة، فإنـه يعتمـد األهـداف االسـتراتيجية للمنظمـة ركائـز أساسـية 

يقـوم عليهـا، حيـث يكـون مـن املفيـد واملالئـم اإلشـارة إليهـا بنحـو مركـز وكاآلتـي:

تعزيـز العمالـة مـن خـالل بيئـة مؤسسـية واقتصاديـة مسـتدامة تخلـق املزيـد مـن 
فـرص العمالـة والدخـل للجميـع.

توسـيع  خـالل  مـن  اإلجتماعيـة  احلمايـة  تدابيـر  تعزيـز 
الضمـان اإلجتماعـي وظـروف عمـل صحيـة وآمنة وسياسـات 

الكفايـة والرفاهيـة. أجـور تضمـن 

تعزيـز احلـوار اإلجتماعـي وهيـكل العالقـات الثالثـي بـن 
التنميـة  لترجمـة  والعمـال  العمـل  وأصحـاب  احلكومـات 

وبالعكـس. اجتماعـي  تقـدم  إلـى  اإلقتصاديـة 

احترام وتعزيز وإعمال املبادئ واحلقوق اإلنسانية في العمل، مبا في ذلك )حتديد 
ساعات العمل، وأوقات الراحة، واحلرية النقابية، واملفاوضة اجلماعية وغيرها(.

النهج الوطني.. وتجسيد الفكرة.
ال يسـعنا فـي املسـاحة املخصصـة لبحـث هـذا املوضـوع فـي املجلـة، إال أن نسـلط 
الضـوء علـى املالمـح اجلوهريـة لتجسـيد فكـرة العدالـة اإلجتماعيـة فـي الوثائـق 
األساسـية الوطنيـة املتمثلـة )بالدسـتور، ورؤيـة قطـر الوطنيـة ٢٠3٠، والتشـريعات 

ذات الصلـة(، ودون الغـوص فـي تفاصيـل املشـهد الوطنـي بهـذا اخلصـوص.

وضع المسألة في الدستور.
ميكـن اسـتقراء هـذه املسـألة فـي الدسـتور وذلـك عبـر عـرض جانـب مـن أحكامـه 
املتعلقـة بفكـرة )العدالـة( بنحـو عـام، و)العدالـة اإلجتماعيـة واملقومـات واملبـادئ 
الثانـي  البـاب  فـي  رصـده  ميكـن  الـذي  األمـر  خـاص(.  بنحـو  حولهـا  تـدور  التـي 
أسـس  علـى  التأكيـد  خاللـه  مـن  جـرى  الـذي  للمجتمـع(،  األساسـية  )املقومـات 

العدالـة.

وذلـك فـي املـادة )18( منـه بالقـول ))يقـوم املجتمـع القطـري على دعامات العدل، 
واإلحسان، واحلرية، واملساواة، ومكارم األخالق((.

وعلـى تكافـؤ الفـرص أمـام اجلميـع الـذي هـو جوهـر فكـرة العدالـة اإلجتماعيـة 
كمـا هـو معبـر عنـه فـي املـادة )19( بالقـول ))تصـون الدولـة دعامـات املجتمـع وتكفل 

األمـن واالسـتقرار وتكافـؤ الفـرص للمواطنـن((.

ذلك فضال عن حماية األسرة وتدعيم كيانها واحلفاظ على األمومة والطفولة 
والشيخوخة في ظلها. )املادة ٢1(

ورعايـة النـشء وحمايتـه مـن كل أشـكال االسـتغالل البدنـي والعقلـي والروحـي. 
)املـادة٢٢(

وإقرار جملة من احلقوق اإلجتماعية واالقتصادية املتعلقة:

بإقـرار احلـق فـي التعليـم ومجانيتـه، والصحـة العامـة، والتنميـة، وحمايـة البيئـة 
والثقافـة. )املـواد 48،33،25،24،23(

واعتبار امللكية ورأس املال والعمل حقوقا فردية ذات وظيفة اجتماعية. )م/٢6(

وإرسـاء العالقـة مـا بـن العمـال وأربـاب العمـل علـى أسـس العدالـة اإلجتماعيـة. 
إال  فرضهـا  جـواز  وعـدم  اإلجتماعيـة،  العدالـة  أساسـها  الضرائـب  )م/٢٠(.وإن 

)م/4٢(. بالقانـون، 

األمـر  للقانـون،  وفقـا  واسـتغاللها  الدولـة  ومـوارد  الطبيعيـة  الثـروات  وتوجيـه 
الـذي يرشـد اسـتثمارها لصالـح النمـو االقتصـادي والتقـدم اإلجتماعـي علـى حـد 

سـواء )املـادة ٢9(.

وضع المسألة في الرؤية الوطنية لقطر ٢٠3٠.
االسـتراتيجية  الوثيقـة  هـذه  مـن  عـدة  مواضـع  فـي  العدالـة  فكـرة  رصـد  ميكـن 
الهامـة ذات األفـق املسـتقبلي )وهـي ترسـم تصـورًا ملجتمـع حيـوي مزدهـر تسـوده 
العدالة االقتصادية واإلجتماعية..( وذلك على حد ما ورد 

فـي مقدمـة هـذه الوثيقـة.

الرؤيـة  ركائـز  فـي  الفكـرة  هـذه  علـى  الوقـوف  ميكـن  كمـا 
اإلجتماعيـة،  والتنميـة  البشـرية،  )بالتنميـة  املتمثلـة 
تصـب  والتـي  البيئيـة(  والتنميـة  االقتصاديـة،  والتنميـة 
العدالـة  حتقيـق  إلـى  املـؤدي  املجـرى  فـي  جميعهـا 

. عيـة جتما إل ا

بتأمـن  عنايتهـا  أولـت  التـي  اإلجتماعيـة  بالتنميـة  اخلاصـة  الركيـزة  سـيما  ال 
احلاجـات األساسـية للسـكان وضمـان تكافـؤ الفـرص للمواطنـن، واحملافظـة علـى 
أسـرة قويـة متماسـكة حتظـى بالدعـم والرعايـة واحلمايـة اإلجتماعيـة، إضافـة إلى 
متكن املرأة في املجتمع القطري ال سـيما جانب املشـاركة في القرارات السياسـية 

واالقتصاديـة،

وضع المسألة في التشريعات الوطنية.
وفـي املقدمـة منهـا قانـون العمـل الـذي كفـل للعمـال جملـة واسـعة مـن احلقـوق 
االعتياديـة،  السـنوية  اإلجـازات  )األجـور،  بينهـا  ومـن  املجـاالت  مـن  العديـد  فـي 
مـن  اإلعفـاء  املهنـي،  التدريـب  العمـل،  إصابـات  مـن  احلمايـة  املرضيـة،  اإلجـازات 
الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية، التظلم، احلماية من الفصل التعسفي، 
حتديـد سـاعات العمـل، السـالمة والصحـة املهنيـة، الرعايـة اإلجتماعيـة وغيرهـا(، 
وذلـك مـن دون متييـز مـا بـن العمـال أنفسـهم أو مـا بينهـم وبـن العمـال الوافديـن.

التنميـة  مجـال  فـي  تصـب  التـي  القوانـن  مـن  واسـعة  طائفـة  عـن  فضـاًل  هـذا 
أهمهـا: ومـن  خاصـة،  فئـات  وحمايـة  اإلجتماعيـة، 

• قانون رقم )38( لسنة 199٥ بشأن الضمان اإلجتماعي.
• قانون رقم )٧( لسنة 199٧ بشأن تنظيم العالج الطبي في الداخل.

• قانون رقم )٢٥( لسنة ٢٠٠1 بشأن التعليم اإللزامي.
• قانون رقم )٢( لسنة ٢٠٠4 بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة.

• قانون رقم )٢٢( لسنة ٢٠٠6 بشأن إصدار قانون األسرة.
• قانون رقم )٢( لسنة ٢٠٠٧ بشأن اإلسكان.
• قانون رقم )1( لسنة 199٥ بشأن األحداث.

• قانون رقم )3( لسنة ٢٠٠9بشأن تنظيم املؤسسات العقابية واإلصالحية.
• قانون رقم )1٥( لسنة ٢٠11 بشأن مكافحة اإلجتار بالبشر.
• قانون رقم )٢( لسنة ٢٠13 بشأن صندوق الصحة والتعليم.

• قانون رقم )٧( لسنة ٢٠13 بشأن التأمن الصحي واإلجتماعي.

ناهيـك عـن مصادقـة الدولـة علـى وانضمامهـا إلـى العديـد مـن الصكـوك الدولية 
الصـادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة املنـوه عنهـا آنفـًا، فضـاًل عن الصكوك املتعلقة 
الطفـل، وحمايـة ذوي  املـرأة، وحقـوق  التمييـز ضـد  أشـكال  كافـة  )بالقضـاء علـى 
اإلعاقـة. ومنـع وقمـع ومعاقبـة اإلجتـار بالبشـر، وغيرهـا مـن الصكوك ذات الصلة(.

اليقين السياسي 
والقانوني.. رافعة 
اليقين اإلجتماعي.
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المكتبـــة

من المكتبة الحقوقية

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

اإلعالم وحقوق اإلنسان قضايا فكرية 
ودراسة تحليلية وميدانية

مقاالت وأوراق عمل
صدر عن المركز الدنماركي لحقوق اإلنسان

المؤلف : دكتور قدري على عبد المجيد

الوطنيـة  باملؤسسـات  تتعلـق  التـي  العامـة  اجلوانـب  مختلـف  الكتـاب  هـذا  يعـرض 
تتعلـق  التـي  املهمـة  ويركـز علـى عـدد مـن األسـئلة  اإلنسـان،  لتعزيـز وحمايـة حقـوق 
باملمارسـن واحملللـن املعنـن مبؤسسـات حمايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان من املنظورين 

والنظـري العملـي 

- ويشتمــــل على املواضيع اآلتية: 

 • املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وضع املعايير واستعراض اإلجنازات. 

 • فعالية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان. 

 • ضمانات استقاللية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.

 • اإلختصاص وموضوع الشكاوي. 

 • املنظور األوروبي واآلسيوي واألفريقي والالتيني.

ميثل هذا الكتاب دراسـة علمية حول عالقة وسـائل اإلعالم بحقوق اإلنسـان، وأيضا 
اجلوانـب التشـريعية والقانونيـة التـي تعمـل فـي إطارهـا وسـائل اإلعـالم ،ويشـرح تأثيـر 
املعاجلـة اإلعالميـة لقضايـا حقـوق اإلنسـان سـواء كانـت فـي مجـال نشـر املعرفـة بهـذه 

القضايـا أو حمايـة هـذه احلقـوق. 

- وذلك من خالل مناقشة املواضيع اآلتية:

 • حقوق اإلنسان وحرياته املختلفة.

 • اإلعالم وحقوق اإلنسان.

 • احلقوق اإلعالمية.

 • معاجلة الصحافة لقضايا حقوق اإلنسان.

 • معاجلة اإلنترنت والتلفزيون لقضايا حقوق اإلنسان.

 • معاجلة وسائل اإلعالم لقضايا حقوق اإلنسان.

مجلة الصحيفة »العدد الثاني والعشرون« - ينــــاير ٢٠١٧ 44



اإلتفاقيــات الدوليـة لحقـوق اإلنســان 

حقـوق اإلنسـان بين النظـم القانونيــة 
الوضعيـة والشريعـة اإلسالميـة 

المؤلف : دكتور وائل أحمد عالم 

المؤلف: دكتور عبدالحميد فوده 

يتنـاول هـذا الكتـاب كيـف أن حقـوق اإلنسـان اكتسـبت أهميـة كبيـرة مـع مطلـع القـرن 
العشـرين، نتيجـة لألهـوال واجلرائـم واملذابـح التـي حدثـت بـن الـدول األوروبيـة فـي 
احلـرب العامليـة األولـى واحلـرب العامليـة الثانيـة، وبذلـك سـاد اإلعتقـاد بـأن احلمايـة 
السـلم  لتحقيـق  األساسـية  الشـروط  إحـدى  هـي  اإلنسـان  حلقـوق  الفعالـة  الدوليـة 
عقـد  إلـى  الثانيـة  العامليـة  احلـرب  بعـد  الـدول  اجتهـت  هنـا  ومـن  الدوليـن،  واألمـن 

العديـد مـن اإلتفاقيـات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان مـن خـالل املنظمـات الدوليـة.                    

- ويشتمل على املواضيع اآلتية:

 • تعريف عام باإلتفاقيات الدولية.

 • اإلتفاقيات العاملية حلقوق اإلنسان. 

 • اإلتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان. 

 • حقوق اإلنسان في إطار جامعة الدول العربية. 

 • منظمة املؤمتر اإلسالمي وحقوق اإلنسان. 

يعـرض هـذا الكتـاب كيـف حظيـت حقـوق اإلنسـان باالهتمـام فـي بعـض احلضـارات 
القدمية وفي الشرائع السماوية والشريعة اإلسالمية، ومن جانب الوثائق الدستورية 

والتشـريعات الوضعيـة فـي األنظمـة السياسـية املعاصـرة. 

- ويشتمل على املواضيع اآلتية:

 • حقوق اإلنسان في احلضارات القدمية )اليونانية والرومانية(.

 • حقوق اإلنسان في الشرائع السماوية )اليهودية واملسيحية(.

 • حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية من حيث املبادئ األساسية
   وضمانات حقوق اإلنسان.
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وثائق حقوقية

مدونة لقواعد سلوك الموظفين 
المكلفين بإنفاذ القوانين 

إعتمدتهـا اجلمعيـة العامـة لـألمم املتحـدة فـي 1٧ كانـون األول/ديسـمبر 
.19٧9

المادة 1
يـؤدوا  أن  األوقـات،  فـي جميـع  القوانـن،  بإنفـاذ  املكلفـن  املوظفـن  علـى 
املجتمـع  بخدمـة  وذلـك  عاتقهـم،  علـى  القانـون  يلقيـه  الـذي  الواجـب 
وبحمايـة جميـع األشـخاص مـن األعمـال غيـر القانونيـة، علـى نحـو يتفـق 

مهنتهـم. تتطلبهـا  التـي  املسـؤولية  درجـة  علـو  مـع 

التعليق

)أ( تشـمل عبـارة »املوظفـون املكلفـون بإنفـاذ القوانـن« جميـع املوظفـن 
املسـؤولن عـن تنفيـذ القانـون الذيـن ميارسـون صالحيـات الشـرطة، وال 
سيما صالحيات اإلعتقال أو اإلحتجاز، سواء أكانوا معينن أم منتخبن.

السـلطات  فيهـا  الشـرطة  صالحيـات  تتولـى  التـي  البلـدان  فـي  )ب( 
الدولـة،  أمـن  قـوات  أو  ال،  أم  الرسـمي  بالـزي  أكانـت  سـواء  العسـكرية، 
يعتبـر تعريـف »املوظفـون املكلفـون بإنفـاذ القوانـن« شـاماًل ملوظفـي تلـك 

األجهـزة.

)ج( يقصـد بخدمـة املجتمـع أن تشـمل، بوجـه خـاص، تقـدمي خدمـات 
إلـى مسـاعدة فوريـة ألسـباب طارئـة،  أفـراد املجتمـع احملتاجـن  ملسـاعدة 

شـخصية كانـت أو إقتصاديـة أو إجتماعيـة أو مـن أي نـوع آخـر.

)د( يقصـد بهـذا احلكـم أن ال يقتصـر علـى تغطيـة جميـع أعمـال العنـف 
مجموعـة  كامـل  ليشـمل  ذلـك  يتخطـى  أن  بـل  وحدهـا  واألذى  والسـلب 
احملظـورات التـي تقـع حتـت طائلـة القانـون اجلنائـي. وهـو يشـمل أيًضـا 

سـلوك األشـخاص غيـر القادريـن علـى حتمـل املسـؤولية اجلنائيـة.

المادة ٢
بواجباتهـم،  قيامهـم  أثنـاء  القوانـن،  بإنفـاذ  املكلفـون  املوظفـون  يحتـرم 
لـكل  اإلنسـان  حقـوق  علـى  ويحافظـون  ويحمونهـا،  اإلنسـانية  الكرامـة 

ويوطدونهـا. األشـخاص 

التعليق

الوطنـي  بالقانـون  إليهـا محـددة ومحميـة  املشـار  اإلنسـان  إن حقـوق  )أ( 
حلقـوق  العاملـي  اإلعـالن  الصلـة:  ذات  الدوليــة  الصكــوك  ومـن  والدولـي. 
وإعـالن  والسياسـية،  املدنيـة  باحلقـوق  اخلـاص  الدولـي  والعهـد  اإلنسـان، 
حماية جميع األشـخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية، وإعالن األمم املتحدة للقضاء 
علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري، واإلتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى 
جميـع أشـكال التمييـز العنصـري، واإلتفاقيـة الدوليـة لقمع جرمية الفصل 
العنصري واملعاقبة عليها، وإتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة 
فيينـا  وإتفاقيـة  السـجناء،  ملعاملـة  الدنيـا  النموذجيـة  والقواعـد  عليهـا، 

القنصليـة. للعالقـات 

)ب( ينبغي أن تذكر التعليقات الوطنية على هذه املادة األحكام القانونية 
اإلقليمية أو الوطنية التي حتدد هذه احلقوق وتنص على حمايتها. 

المادة 3
ال يجوز للموظفن املكلفن بإنفاذ القوانن اسـتعمال القوة إال في حالة 

الضرورة القصوى وفي احلدود الالزمة ألداء واجبهم.

التعليق

)أ( يشـدد هـذا احلكـم علـى أن إسـتعمال القـوة مـن قبـل املوظفـن املكلفـن 
بإنفـاذ القوانـن ينبغـي أن يكـون أمـًرا إسـتثنائًيا، ومـع أنـه يوحـي بأنـه قـد 
يكـون مـن املـأذون بـه للموظفـن املكلفـن بإنفـاذ القوانن أن يسـتخدموا من 
القـوة مـا جتعلـه الظـروف معقـول الضـرورة مـن أجـل تفـادي وقـوع اجلرائـم 
أو فـي تنفيـذ اإلعتقـال القانونـي للمجرمـن أو املشـتبه بأنهـم مجرمـون، أو 
املسـاعدة على ذلك، فهو ال يجيز إسـتخدام القوة بشـكل يتعدى هذا احلد.

)ب( يقيـد القانـون الوطنـي فـي العـادة إسـتعمال القـوة مـن قبـل املوظفـن 
املكلفـن بإنفـاذ القوانـن وفًقـا ملبـدأ التناسـبية. ويجـب أن يفهـم أنـه يتعـن 
إحترام مبادئ التناسـبية املعمول بها على الصعيد الوطني في تفسـير هذا 
احلكم. وال يجوز بأية حال تفسـير هذا احلكم مبا يسـمح بإسـتعمال القوة 

بشـكل ال يتناسـب مـع الهـدف املشـروع املطلـوب حتقيقـه.

كل  بـذل  وينبغـي  أقصـى.  تدبيـًرا  الناريـة  األسـلحة  إسـتعمال  يعتبـر  )ج( 
جهـد ممكـن لتالفـي إسـتعمال األسـلحة الناريـة، وال سـيما ضـد األطفـال. 
وبوجه عام، ال ينبغي إسـتعمال األسـلحة النارية إال عندما يبدي الشـخص 
املشتبه في إرتكابه جرًما مقاومة مسلحة أو يعرض حياة اآلخرين للخطر 
بطريقـة أخـرى وتكـون التدابيـر األقـل تطرًفـا غيـر كافيـة لكبـح املشـتبه بـه أو 
إللقـاء القبـض عليـه. وفـي كل حالـة يطلـق فيهـا سـالح نـاري ينبغـي تقـدمي 

تقريـر إلـى السـلطات املختصـة دون إبطـاء.

المادة ٤
يحافـظ املوظفـون املكلفـون بإنفـاذ القوانـن علـى سـرية مـا فـي حوزتهـم 
مـن أمـور ذات طبيعـة سـرية مـا لـم يقتـض خـالف ذلـك كل اإلقتضـاء أداء 

العدالـة. أو متطلبـات  الواجـب 

التعليق

علـى  واجباتهـم،  بحكـم  القوانـن،  بإنفـاذ  املكلفـون  املوظفـون  يحصـل 
معلومـات قـد تتعلـق باحليـاة اخلاصـة لألفـراد أو ميكـن أن تضـر مبصالـح 
اآلخريـن، وبسـمعتهم علـى وجـه اخلصـوص. ولذلـك ينبغـي توخـي احلـرص 
الشـديد فـي احلفـاظ علـى هـذه املعلومـات وإسـتخدامها، وال ينبغـي إفشـاء 
هـذه املعلومـات إال بحكـم أداء الواجـب أو خدمـة العدالـة. وأي إفشـاء لهـذه 

املعلومـات ألغـراض أخـرى أمـر غيـر مشـروع علـى اإلطـالق.

المادة 5
ال يجـوز ألي موظـف مـن املوظفـن املكلفـن بإنفـاذ القوانـن أن يقـوم بـأي 
عمـل مـن أعمـال التعذيـب أو غيـره مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية 
أو الآلإنسـانية أو املهينـة، أو أن يحـرض عليـه أو أن يتغاضـى عنـه، كمـا ال 
يجـوز ألي مـن املوظفـن املكلفـن بإنفـاذ القوانـن أن يتـذرع بأوامـر عليـا أو 
بظـروف إسـتثنائية كحالـة احلـرب، أو التهديـد باحلـرب، أو إحاقـة اخلطـر 
باألمن القومي، أو تقلقل اإلسـتقرار السياسـي الداخلي، أو أية حالة أخرى 
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مـن حـاالت الطـوارئ العامـة، لتبريـر التعذيـب أو غيـره مـن ضـروب املعاملـة 
أو العقوبـة القاسـية أو الآلإنسـانية أو املهينـة.

التعليق

)أ( هذا احلظر مستمد من إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض 
للتعذيـب وغيـره مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو 
فيـه:  والـذي جـاء  العامـة،  إعتمدتـه اجلمعيـة  الـذي  اإلعـالن  وهـو  املهينـة، 
أن  ويجـب  اإلنسـانية  للكرامـة  إمتهـان  األعمـال(«  هـذه  مـن  عمـل  أي  »)أن 
يـدان بوصفـه إنـكارا ملقاصـد ميثـاق األمم املتحـدة وإنتهـاًكا حلقـوق اإلنسـان 
واحلريـات األساسـية املنصـوص عليهـا فـي اإلعـالن العاملـي حلقـوق اإلنسـان 

)وغيـره مـن الصكـوك الدوليـة اخلاصـة بحقـوق اإلنسـان(«.

)ب( يعـرف اإلعـالن التعذيـب كمـا يلـي: »يقصـد بالتعذيـب أي عمـل ينتـج 
عنه ألم أو عناء شديد، جسدًيا كان أو عقلًيا، يتم إحلاقه عمًدا بشخص ما 
بفعـل أحـد املوظفـن العموميـن أو بتحريـض منـه، ألغـراض مثـل احلصول 
من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو إعتراف، أو معاقبته 
علـى عمـل إرتكبـه أو يشـتبه فـي أنـه ارتكبـه، أو تخويفـه أو تخويـف أشـخاص 
آخريـن. وال يشـمل التعذيـب األلـم أو العنـاء الـذي يكـون ناشـًئا عـن مجـرد 
جـزاءات مشـروعة أو مالزًمـا لهـا أو مترتًبـا عليهـا، فـي حـدود متشـي ذلـك مـع 

القواعـد النموذجيـة الدنيـا ملعاملـة السـجناء«.

أو  القاسـية  العقوبـة  أو  »املعاملـة  تعبيـر  العامـة  تعـرف اجلمعيـة  لـم  )ج( 
أكبـر حمايـة  بشـكل يضمـن  تفسـيره  ينبغـي  ولكـن  املهينـة«،  أو  الآلإنسـانية 

أو عقليـة. كانـت  اإلسـاءة، جسـدية  أشـكال  ممكنـة مـن جميـع 

المادة 6
يسـهر املوظفـون املكلفـون بإنفـاذ القوانـن علـى احلمايـة التامـة لصحـة 
األشـخاص احملتجزيـن فـي عهدتهـم، وعليهـم، بوجـه خـاص، إتخـاذ التدابير 

الفوريـة لتوفيـر العنايـة الطبيـة لهـم كلمـا لـزم ذلـك.

التعليق

)أ( توفـر »العنايـة الطبيـة«، التـي يقصـد بهـا اخلدمـات التـي يقدمهـا أي 
مـن املوظفـن الطبيـن، مبـن فيهـم األطبـاء واملسـاعدون الطبيـون املجـازون، 

عنـد اإلقتضـاء أو الطلـب.

أن يكـون هنـاك موظفـون طبيـون ملحقـون  )ب( ولئـن كان مـن احملتمـل 
بعمليـة إنفـاذ القوانـن، فإنـه يجـب علـى املوظفـن املكلفـن بإنفـاذ القوانـن 
بتوفيـر  يوصـون  عندمـا  املوظفـن  هـؤالء  رأي  اإلعتبـار  بعـن  يأخـذوا  أن 
خـارج  مـن  موظفـن طبيـن  قبـل  مـن  احملتجـز  للشـخص  املناسـب  العـالج 

بالتشـاور معهـم. أو  القوانـن  إنفـاذ  عمليـة 

أن  أيًضـا  القوانـن  بإنفـاذ  املكلفـن  املوظفـن  علـى  أن  املفهـوم  مـن  )ج( 
يوفـروا العنايـة الطبيـة لضحايـا إنتهـاك القانـون أو ضحايـا احلـوادث التـي 

القانـون. إنتهـاك  تقـع خـالل حـاالت 

المادة 7
ميتنـع املوظفـون املكلفـون بإنفـاذ القوانـن عـن ارتـكاب أي فعـل مـن أفعـال 
إفسـاد الذمـة. وعليهـم أيضـا مواجهـة جميـع هـذه األفعـال ومكافحتهـا بـكل 

صرامة. 

التعليق

)أ( إن أي فعـل مـن أفعـال إفسـاد الذمـة، مثلـه فـي ذلـك مثـل أي مـن أفعـال 
بإنفـاذ  املكلفـن  املوظفـن  ومهنـة  يتفـق  أمـر ال  السـلطة،  إسـتخدام  إسـاءة 
القوانـن. ويجـب أن ينفـذ القانـون تنفيـًذا كامـاًل فيمـا يتعلـق بـأي موظـف 
ليـس  الذمـة، ألنـه  إفسـاد  أفعـال  مـن  فعـاًل  يرتكـب  القوانـن  بإنفـاذ  مكلـف 

للحكومـات أن تتوقـع إنفـاذ القانـون علـى رعاياهـا إذا لـم يكـن فـي مقدورهـا 
أو نيتهـا إنفـاذ القانـون علـى موظفيهـا أنفسـهم وداخـل أجهزتهـا ذاتهـا.

للقانـون  خاضًعـا  يكـون  أن  يجـب  الذمـة  إفسـاد  تعريـف  كان  ولئـن  )ب( 
الوطنـي، فينبغـي أن يكـون مفهوًمـا أنـه يشـمل إرتـكاب أو إغفـال فعـل ما لدى 
إضطـالع املوظـف بواجباتـه، أو بصـدد هـذه الواجبـات، إسـتجابة لهدايـا أو 
وعـود أو حوافـز سـواء طلبـت أو قبلـت، أو تلقـي أي مـن هـذه األشـياء بشـكل 

غيـر مشـروع متـى مت إرتـكاب الفعـل أو إغفالـه.

)ج( ينبغي أن تفهم عبارة »فعل من أفعال إفساد الذمة« املشار إليها أعاله 
على أنها تشمل محاولة إفساد الذمة.

المادة 8
املدونـة.  القانـون وهـذه  القوانـن إحتـرام  بإنفـاذ  املكلفـن  املوظفـن  علـى 
إنتهـاكات لهمـا ومواجهـة  قـدر اسـتطاعتهم، منـع وقـوع أي  أيًضـا،  وعليهـم 

بـكل صرامـة. اإلنتهـاكات  هـذه 

وعلى املوظفن املكلفن بإنفاذ القوانن، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم 
علـى اإلعتقـاد بوقـوع أو وشـك وقـوع إنتهـاك لهـذه املدونـة، إبـالغ األمـر إلـى 
سـلطاتهم العليـا وكذلـك، عنـد اللـزوم، إلـى غيرهـا مـن السـلطات واألجهـزة 

املختصـة التـي تتمتـع بصالحيـة املراجعـة أو رفـع الظالمـة.

التعليق

)أ( يعمل بهذه املدونة مبجرد إدماجها في التشـريع أو املمارسـة الوطنية. 
فـإن تضمنـت التشـريعات أو املمارسـات أحكامـا أصـرم مـن تلـك الـواردة فـي 

هـذه املدونـة يعمـل بتلـك األحـكام األصـرم.

)ب( تتوخـى هـذه املـادة احملافظـة علـى التـوازن بن احلاجة إلى اإلنضباط 
مـن  كبيـر  إلـى حـد  العامـة  السـالمة  تتوقـف عليهـا  التـي  للهيئـة  الداخلـي 
أخـرى.  جهـة  مـن  اإلنسـان  حقـوق  إنتهـاكات  معاجلـة  إلـى  واحلاجـة  جهـة، 
ويجـب علـى املوظفـن املكلفـن بإنفـاذ القوانـن أن يبلغـوا عـن اإلنتهـاكات 
التـي تقـع فـي إطـار التسلسـل القيـادي وأال يقدمـوا علـى إتخـاذ أيـة إجراءات 
ال  التـي  احلـاالت  فـي  إال  القيـادي  التسلسـل  نطـاق  خـارج  أخـرى  قانونيـة 
يوجـد فيهـا طـرق رجـوع أخـرى متاحـة أو فعالـة. ومـن املفهـوم أنـه ال يجـوز 
غيـر  أو  إداريـة  عقوبـات  أليـة  القوانـن  بإنفـاذ  املكلفـن  املوظفـن  تعريـض 
إداريـة بسـبب قيامهـم باإلبـالغ عـن وقـوع إنتهـاك لهـذه املدونـة أو عـن وشـك 

وقـوع مثـل هـذا اإلنتهـاك.

)ج( يقصـد بعبـارة »السـلطات أو األجهـزة املناسـبة التـي تتمتـع بصالحيـة 
املراجعة أو رفع الظالمة« أية سـلطة قائمة أو جهاز قائم مبقتضى القانون 
الوطني، سواء داخل هيئة إنفاذ القوانن أو على نحو مستقل عنها، وتكون 
لهـا أو لـه صالحيـة، مسـتمدة مـن القانـون أو العـرف أو مـن أي مصـدر آخـر 
للنظـر فـي التظلمـات والشـكاوى الناجمـة عـن إنتهـاكات تدخـل فـي نطـاق 

أحـكام مدونـة قواعـد السـلوك هـذه.

اجلماهيـري  اإلتصـال  وسـائط  أن  إعتبـار  البلـدان،  بعـض  فـي  )د( ميكـن 
تضطلـع بوظائـف مماثلـة للوظائـف املبينـة فـي الفقـرة الفرعيـة )ج( أعـاله 
بشـأن النظر في الشـكاوى. ومن ثم فقد يكون هناك ما يبرر قيام املوظفن 
املكلفـن بإنفـاذ القوانـن. كوسـيلة أخيـرة ومبـا يتفـق مـع قوانـن وأعـراف 
بلدانهـم وكذلـك مـع أحـكام املـادة 4 مـن هـذه املدونـة، بتوجيـه انتبـاه الـرأي 

العـام إلـى اإلنتهـاكات عـن طريـق وسـائط اإلتصـال اجلماهيـري.

)هــ( يسـتحق املوظفـون املكلفـون بإنفـاذ القوانـن، الذيـن يتقيدون بأحكام 
مدونـة قواعـد السـلوك هـذه، أن ينالـوا اإلحتـرام والدعـم الكامـل والتعـاون 
التـي  القوانـن  تنفيـذ  عـن  املسـؤولة  الهيئـة  قبـل  ومـن  املجتمـع  قبـل  مـن 

يعملـون فيهـا، وكذلـك مـن قبـل جميـع العاملـن فـي إنفـاذ القوانـن. 
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تساؤالت

منبر توعويتســـاؤالت حــــــــول
جوهرة بنت محمد آل ثاني

الحق في
التعليـــم

)٤/1(

قانون رقم)٢( لسنة ٢٠٠7 
بنظـــــام اإلسكــــــان

س: إلى ماذا يهدف نظام اإلسكان؟
رقـم  القانـون  ألحـكام  وفقـًا  اإلسـكان  نظـام  يهـدف  ج: 
ملالئـم  السـكن  توفيـر  فـي  اإلسـهام  إلـى   ٢٠٠٧ لسـنة   ٢

. طنـن ا للمو
وذلك من خالل ما يأتي:

- منـح املنتفـع مبلغـًا نقديـًا وذلـك لشـراء األرض الالزمـة 
لبنـاء املسـكن ، أو أن يتـم تخصيـص قطعـة أرض لـه بـداًل 

عـن ذلـك. 
- منـح قـرض إسـكان للمواطنـن الذيـن تسـمح مواردهـم 
عـن  التمويـل  يتـم  أن  علـى  القـرض  قيمـة  بتسـديد  املاليـة 

البنـك. طريـق 
- توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.

كمـا يجـوز اسـتثناًء منـح املنتفـع املبلـغ املخصـص لشـراء 
األرض، وقـرض اإلسـكان، فـي حالـة قيامـه بتوفيـر مسـكن 
التـي  واإلجـراءات  للقواعـد  وفقـًا  وذلـك  سـكنية،  وحـدة  أو 
اقتـراح  علـى  بنـاًء  الـوزراء،  مجلـس  مـن  قـرار  بهـا  يصـدر 

املختـص. الوزيـر 
القانـون  هـذا  ألحـكام  وفقـًا  للمنتفـع  يجـوز  هـل  س: 

جهـة؟ أي  مـن  واحـد  مسـكن  مـن  أكثـر  علـى  احلصـول 
ج: كال ، ال يجوز.

س: ماهي شروط اإلنتفاع بهذا النظام ؟
ج: يشترط فيمن ينتفع بهذا النظام، ما يلي:

1. أن يكون قطري اجلنسية.
٢. أال يقل عمره عن اثنتن وعشرين سنة.

صـرف  اسـتمرار  النظـام  بهـذا  اإلنتفـاع  مينـع  هـل  س: 
فـي  بـه  املعمـول  للنظـام  وفقـًا  املقـررة  السـكن  بـدل  عـالوة 

املنتفـع؟ بهـا  يعمـل  التـي  اجلهـة 
ج: كال، ال مينـع ، بـل يسـتمر صـرف عـالوة بـدل السـكن 

لـه. املقـررة 
س: ماهـي اإلجـراءات املتخـذة فـي حـال انتفـاع الشـخص 
بنظـام اإلسـكان بطريـق الغـش أو نتيجـة تقـدمي بيانـات أو 

معلومـات غيـر صحيحـة؟
األرض  اسـترداد  ويتـم  املسـكن،  إلغـاء تخصيـص  يتـم  ج: 
مبـا عليهـا مـن مبـان بطريـق التنفيـذ اإلداري املباشـر، ولـو 

اجلبريـة. القـوة  باسـتخدام 
املقـام  والبنـاء  األرض  علـى  امتيـاز  حـق  للبنـك  هـل  س: 

املشـتراة؟ السـكنية  الوحـدة  أو  عليهـا 
ج: نعـم، للبنـك حـق اإلمتيـاز فـي ذلـك، ويـزول هـذا احلـق 

بعـد سـداد أقسـاط القـرض.
املسـكن  أو  األرض  فـي  التصـرف  للمنتفـع  يجـوز  س:هـل 
أو الوحـدة السـكنية بـأي نـوع مـن أنـواع التصـرف، أو ترتيـب 

حـق عينـي أصلـي أو تبعـي عليهـا؟

ج:كال، ال يجـوز للمنتفـع ذلـك قبـل انقضـاء مـدة خمـس 
القـرض  وسـداد  منهـا،  أي  تسـلمه  تاريـخ  مـن  سـنة  عشـرة 
وملحقاتـه كامـاًل، إال إذا قـدم ضمانـًا مناسـبًا يوافـق عليـه 

البنـك.
س:مـن هـي اجلهـة التـي تتولـى بنـاء املسـاكن والوحـدات 

السـكنية الالزمـة لـذوي احلاجـة؟
ج: البنك هو من يقوم ببناء املساكن والوحدات السكنية، 
وتأجيرهـا للـوزارة التـي تتولـى تخصيصهـا للحـاالت التـي 
تتوافـر فيهـا شـروط اإلنتفـاع املنصـوص عليهـا في القانون.

س: مـا هـو اإلجـراء املتبـع فـي حـال عـدم توفـر مسـاكن أو 
وحـدات سـكنية لـذوي احلاجـة؟

بـدل  املنتفـع  منـح  للـوزارة  يجـوز  احلالـة،  هـذه  فـي  ج: 
إيجـار.

س: ماهـي شـروط اإلنتفـاع بأحـد مسـاكن ذوي احلاجـة ، 
أو بـدل اإليجـار؟

1. أن يكون قطري اجلنسية.
وفقـًا  اإلجتماعيـة،  حالتـه  بحـث  مـن  يثبـت  أن   .٢
لسـنة   38 رقـم  القانـون  فـي  عليهـا  املنصـوص  لإلجـراءات 
مسـكن. إلـى  احلاجـة  اإلجتماعـي،  الضمـان  بشـأن   199٥

بنظـام  انتفـع  مـن  علـى  تطبـق  عقوبـة  هنـاك  هـل  س: 
أو  بيانـات  تقـدمي  نتيجـة  أو  الغـش  بطريـق  اإلسـكان 

صحيحـة؟ غيـر  معلومـات 
هـذا  مثـل  يرتكـب  مـن  بـأن  القانـون  نـص  نعـم، حيـث  ج: 
أشـهر  سـتة  علـى  تزيـد  ال  مـدة  باحلبـس  يعاقـب  الفعـل، 
وبالغرامـة التـي ال تقـل عـن عشـرة آالف ريـال وال تزيـد علـى 

ريـال. ألـف  خمسـن 
حلقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  أن  بالذكـر  اجلديـر  ومـن 
اإلنسـان رصـدت تواصـل اجلهـود الراميـة التـي تبذلهـا دولـة 
قطـر نحـو توفيـر السـكن املالئـم لكافـة املواطنـن مبختلـف 
الشرائح املجتمعية، إال أن هناك بعض التحديات املتعلقة 

منهـا:  اإلسـكان  بأراضـي 
املتعلقـة  املواطنـن مـن بـطء اإلجـراءات  - تضـرر بعـض 
بتخصيـص وتسـليم األراضـي ووجـود العديـد مـن احلـاالت 

بقوائـم االنتظـار رغـم توافـر الشـروط املقـررة بحقهـم.
أراضـي غيـر مجهـزة باملرافـق واخلدمـات لبعـض  - منـح 
املواطنـن، ممـا يجبـر املواطـن علـى التأخيـر فـي أمـر البناء، 
علـى  ماليـة  التزامـات  وقـوع  مـن  ذلـك  علـى  يترتـب  ومـا 
املرافـق  مـن  اإلنتهـاء  حلـن  منـزل  كإيجـار  املواطـن  كاهـل 

لـه. املمنوحـة  لـألرض  واخلدمـات 
- شـكاوى حـول صعوبـة اإلجـراءات ملنـح األراضـي لألرامـل 

واملطلقات.
- وتسـعى اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان إلـى إيجـاد 
احللـول الالزمـة للتغلـب علـى تلـك التحديـات وذلـك مـن 

الدائـم مـع اجلهـات املختصـة. التواصـل  خـالل 

1- نظرة عامة:
يعتبر احلق في التعليم من احلقوق األساسية 
باحلقـوق  يعـرف  مـا  حتـت  وينـدرج  لإلنسـان 

والثقافيـة. واإلجتماعيـة  اإلقتصاديـة 
األمم  حيـاة  فـي  بالغـة  أهميـة  التعليـم  وميثـل 
وتطورهـا، فهـو حجـر الزاويـة فـي العمليـة التنمويـة 
ألي مجتمـع، فـال تنميـة حقيقيـة بـدون تعليـم فاعـل 
واملخرجـات  بالكـوادر  العمليـة  تلـك  رفـد  فـي  يسـهم 
التـي حتتاجهـا لتحقيـق أهدافهـا وهنـا تكمـن أهميـة 
التعليـم الـذي ينبغـي أن يكـون ملبيـًا لذلـك، ونظـرًا 
أهميـة  الدوليـة  األسـرة  أدركـت  فقـد  األهميـة  لتلـك 
التعليـم ودوره فـي بنـاء املجتمعـات واإلنسـان وتنميـة 
شـخصيته الكاملـة، وهـو أحـد احلقـوق التـي تناولتهـا 
فـي  احلـق  علـى  مؤكـدة  الدوليـة  املواثيـق  غالبيـة 
التعليـم وكفالـة التعليـم اإللزامـي واملجانـي لألفـراد 
العاملـي  اإلعـالن  مـن  بدايـة  متييـز  أو  تفرقـة  دون 

.1948 اإلنسـان  حلقـوق 
مـن   /٢٥/ املـادة  فـإن  الوطنـي  الصعيـد  وعلـى 
دعامـة  التعليـم  أن  علـى  تنـص  القطـري  الدسـتور 
الدولـة  تكفلـه  املجتمـع  تقـدم  دعائـم  مـن  أساسـية 
املـادة  نصـت  كمـا  وتعميمـه،  لنشـره  وتسـعى  وترعـاه، 
وتسـعى  مواطـن،  لـكل  حـق  التعليـم  أن  علـى   /49/
الدولـة لتحقيـق إلزاميـة التعليـم العـام وفقـًا للنظـم 

الدولـة. فـي  بهـا  املعمـول  والقوانـن 
ذلـك  فـي  مبـا  اإلنسـان،  حقـوق  وحمايـة  تعزيـز  إن 
اسـتراتيجيا  خيـارا  يعـد  التعليـم،  فـي  احلـق  كفالـة 
لدولـة قطـر، وتتبنـى الدولـة سياسـة شـاملة لتطويـر 
نظامهـا التعليمـي، وتقـوم هـذه السياسـة علـى مبـدأ 
التنميـة  تعتبـر  كمـا  اجلنسـن  بـن  الفـرص  تكافـؤ 
البشـرية واالسـتثمار فـي اإلنسـان الركيـزة األولـى فـي 
رؤيـة دولـة قطـر الوطنيـة ٢٠3٠ إميانـا منهـا بضـرورة 

البشـرية الطاقـة  علـى  الرهـان 
وحتـرص الدولـة علـى توفيـر مسـتلزمات النهـوض 
بالعمليـة التعليميـة وإحـداث نقلـة نوعّيـة فـي مسـيرة 
التعليـم ليسـهم بفعالّيـة فـي عملّيـة التنمية الشـاملة 
التطـور  أهميـة  علـى  وتؤكـد  البـالد،  تشـهدها  التـي 
ووضـع  بالدولـة  التعليـم  لقطـاع  املسـتمر  واحلـراك 
متالحقـة،  بصفـة  لتطويـره  اإلسـتراتيجية  اخلطـط 
حتسـن  إلـي  مجموعهـا  فـي  تهـدف  التـي  واملبـادرات 
اجلانـب الكمـي والكيفـي للعملية التعليمية بالدولة. 
 وتعـد دولـة قطـر األولـى عربيـًا والرابعـة عامليـًا وفقًا 
املنتـدى  عـن  الصـادر  العاملـي  التعليـم  جـودة  ملؤشـر 
٢٠16م.  -٢٠1٥ اإلقتصـادي العاملـي فـي دافـوس لعـام 
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كاريكاتير

49مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من دولة قطر



التمـــاس

طلـب التمــاس

بيانات صاحب اإللتماس

بيانات مقدم طلب اإللتماس ) في حالة من ينوب عن صاحب اإللتماس في تقديم الطلب (

إجراءات قسم اإلستقبال والتسجيل
التاريـخ: اسم مدخل البيانات:        

التوقيع:           

تاريخ التقدميرقم اإللتماس

املوظف املختصنوع اإللتماس

اجلنـسـيـــــــــــــةاإلســـــــــــــم

الرقــــــــــــم الشخصــي
محــل/تاريــــــــــخ امليالد

العنــــــــــــــــــــــــــــــــوان

الهاتف النقالرقـــم هاتــــف املنـــــزل

رقم الهـــــاتفاســــــــــــم الكفـيـــــــــــــــــل

توقيع صاحب اإللتماس

اجلنـسـيـــــــــــــةاإلســـــــــــــم

الرقــــــــــــم الشخصــي
محــل/تاريــــــــــخ امليالد

العنــــــــــــــــــــــــــــــــوان

الهاتف النقالرقـــم هاتــــف املنـــــزل

رقم الهــــــاتفاســــــــــــم الكفـيـــــــــــــــــل

توقيـــــع مقـــــــــــــدم الطلـــــــــب نيــــــــــــــابة عــــــن امللتـمـــــــــــــس
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