


مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطرمجلة الصحيفة »العدد الثالث والعشرون« - أغسطس 2017

يحتفل �لعامل يف �لثامن من مار�س من كل عام باليوم �لعاملي للمر�أة 
�ملختلفة  �حلياة  مناح  كافة  يف  وعطائها  لدورها  وتقديرً�  عرفانًا 
�ملر�أة هذ�  ��ستحقت  �الخر وقد  لن�سفه  ن�سف �ملجتمع ور�عية  فهي 
يكن  ومل  طويلة  لعقوٍد  ومعاناة  م�سقة  بعد  �كت�سبته  �أنها  حيث  �ليوم 
منحة لها بل كان نتاج ن�سال مرير �سد �ال�سطهاد و�ال�ستغالل �لذي 

حلق بها خالل �لقرون �ملا�سية.

كافة  يف  �لعامل  ن�ساء  لدى  مكانة  ذو  يوم  مار�س  من  �لثامن  �إن 
�لقار�ت و�لبلد�ن ويوؤكد على �لدور �الإن�ساين و�لفعال للمر�أة يف هذ� 
�لن�سال، وهو �أي�سًا يوم يعرب فيه �ملجتمع �لدويل عن �لت�سامن بني 
�ل�سعوب من �أجل �ل�سلم و�لدميوقر�طية وحقوق �الإن�سان ومن �أجل 
و�لتخلف  و�الأمر��س  و�لبطالة  �لفقر  ومكافحة  �الجتماعي  �لتطور 
وكذلك  و�جلن�سي  و�لطائفي  و�لعرقي  �لعن�رصي  و�لتمييز  و�الأمية 
و�النتماء  و�الإب��د�ع  �لفكر  �حلريات يف  من  �ملزيد  �أجل حتقيق  من 
و�لت�سامن و�لتعبري �سمانًا ملجتمعات خالية من �الإرهاب و�لت�سلط 

و�ال�ستغالل 
وجتدر �الإ�سارة �إىل �أن �ل�رص�ئع �ل�سماوية كان لها �ل�سبق يف كفالة 
حقوق �ملر�أة حيث �أر�ست �ل�رصيعة �الإ�سالمية �ل�سمحاء منذ �أكرث من 
قطر  دولة  كر�ست  ولقد  �مل��ر�أة.  حقوق  كافة  عام  و�أربعمائة  �لف 
حمد  بن  متيم  �ل�سيخ/  �ل�سمو  �ساحب  حل�رصة  �حلكيمة  �لقيادة  حتت 
كافة  وحماية  لتعزيز  كبرية  �أولوية  �ملفدى  �لبالد  �أمري  ثاين  �آل 

�لقطرية ح��ق��وق �مل����ر�أة وق���د حققت  �مل���ر�أة 
�الأ���س��ع��دة جن���اح���ات ع��ل��ى ك��اف��ة 

�الق����ت���������س����ادي����ة 
و�الج���ت���م���اع���ي���ة 

يف  و�ل�سيا�سية 
�لدولة وتبو�أت 
م��ك��ان��ت��ه��ا يف 
�مل���ن���ا����س���ب 
�ل����ق����ي����ادي����ة 
و�ل����وز�ري����ة 

وغ�����ريه�����ا يف 
���س��ت��ى �ل��وظ��ائ��ف 

و�ملجاالت. 
��سد�ر  تز�من  هذ� �لعدد من ومبنا�سبة 

�أهنئ جملة �ل�سحيفة مع �الحتفال باليوم  للمر�أة  �لعاملي 
�أن يكونو� يدً� و�حدة  �لعامل جميعًا و�نا�سد �لرجال و�لن�ساء  ن�ساء 
�ملر�أة   لتمكني  جهودهم  �أق�سى  ويبذلو�  بينهم  فيما  يتعا�سدو�  و�أن 
تروج  �لتي  و�لرجعية  �ل�سلبية  �لثقافية  �ملوروثات  من  وحتريرها 

ل�سورة منطية عن �ملر�أة . 
لعام  �لعاملي  باليوم  �الحتفال  مو�سوع  �أن  بالذكر  و�جل��دي��ر 
2017هو“�ملر�أة يف عامل �لعمل �ملتغري)تنا�سف �لكوكب50/50( 

بحلول عام 2030”.
ويعد �ليوم �لعاملي للمر�أة فر�سة متاحة للرجال و�لن�ساء للتاأمل يف 
�لتقدم �ملحرز يف متكني �ملر�أة وتعزيز وحماية حقوقها و�لدعوة 
للتغيري وت�رصيع �جلهود �لتي تبذلها عو�م �لن�ساء وما ي�سطلعن به من 
�أدو�ر ��ستثنائية يف �سنع تاريخ بلد�نهن وجمتمعاتهن ولذلك ت�سعى 
�لعاملية  �الهد�ف  لتنفيذ  �جلهود  كافة  ت�سافر  خالل  من  قطر  دولة 
�جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  وخا�سة   ،2030 �عمال  وج��دول  لالألفية 
ومتكني �ملر�أة للم�ساركة يف عملية �لتنمية مما يوؤدي �إىل حتقيق نتائج 

فعالة بحلول عام 2030.

اليوم العالمي للمرأة
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مريم بنت عبداهلل العطية
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لقاءات

د. المري يلتقي السفير الهندي

5 مارس 2017

الوطنية  اللجنة  رئي�س  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور  �صعادة  التقى 
الهند  جمهورية  �صفري  كوماران  بي  ال�صيد/  ب�صعادة  الإن�صان  حلقوق 

وتناول اللقاء تطوير اآليات التعاون بني اجلانبني.

السامي لحقوق  المفوض  المري يلتقي  د. علي 
االنسان باألمم المتحدة

7 مارس 2017

الإن�صان  حلقوق  ال�صامي  املفو�س  رعد  بن  زيد  الأمييري  �صمو  اجتمع 
بالأمم املتحدة مبكتبه بق�رص ويل�صون بجنيف مع �صعادة الدكتور علي بن 
�صميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان. وبحث اجلانبان 
اآليات تنفيذ تو�صيات املوؤمتر الدويل حول مقاربات حقوق الإن�صان 
اللجنة  نظمته  الذي  العربية.  باملنطقة  ال�رصاع  حالت  مواجهة  يف 
الداخلية  وزراء  ملجل�س  العامة  الأمانة  مع  بالتعاون  واملفو�صية 
العرب و ال�صبكة العربية للموؤ�ص�صات الوطنية حلقوق الإن�صان بالدوحة 
اإىل 21 فرباير 2017. كما تناول الجتماع  الفرتة من 20  خالل 
حزمة من الق�صايا الإن�صانية التي مت�س املنطقة. وناق�س الجتماع 
قطر  دولة  اأجرتها  التي  القانونية  والإ�صالحات  الت�رصيعي  التطور 

على قانون العمل.

للجنة الوطنية  ال�صامي حلقوق الإن�صان بال�صكر  فيما توجه املفو�س 
والإقليمية  املحلية  الأ�صعدة  على  رائدة  اأدوار  من  به  تقوم  ما  على 
والدولية والتي ت�صاهم ب�صكل كبري يف عمليات الوقاية وحل ال�رصاعات 

باملنطقة.

اإلنسانية  االغاثة  منظمة  رئيس  يلتقي  المري  د. 
وحقوق االنسان والحريات باسطانبول

6 ديسمبر 2016

الوطنية  اللجنة  رئي�س  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور  �صعادة  التقى 
بولند  ال�صيد  ب�صعادة  ا�صطنبول  الرتكية  بالعا�صمة  الإن�صان  حلقوق 
ييلديرم رئي�س منظمة )IHH( هيئة الإغاثة الإن�صانية و حقوق الإن�صان 
الهتمام  ذات  الق�صايا  يف  التعاون  �صبل  اللقاء  وتناول  واحلريات. 
امل�صرتك وتفعيل اآليات تبادل اخلربات والتجارب يف كافة املجالت  

حقوق الإن�صان.

د. المري يجتمع مع السفير الكويتي

11 ديسمبر 2016 

الوطنية  اللجنة  رئي�س  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور/  �صعادة  اجتمع 
حلقوق الإن�صان مبكتبه مبقر اللجنة ب�صعادة ال�صيد/ حفيظ حممد العجمي 
�صفري الكويت لدى الدولة. وتناول اجلانبان �صبل التعاون يف الق�صايا 
ذات الهتمام امل�صرتك وتفعيل اآليات تبادل اخلربات والتجارب ذات 

ال�صلة.

د. المري يجتمع مع السفير الكندي

29 يناير 2017

الوطنية  اللجنة  رئي�س  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور/  �صعادة  اجتمع 
حلقوق الإن�صان مبكتبه ب�صعادة ال�صيد / اأدريان نورفولك ال�صفري الكندي 
امل�صرتكة  الق�صايا  يف  التعاون  �صبل  الجتماع  وتناول  الدولة.  لدى 

وتفعيل عمليات تبادل التجارب يف جمالت حقوق الإن�صان.

السفارة  بأعمال  بالقائم  يجتمع  ال��م��ري  د. 
النيبالية

27 نوفمبر 2016

اجتمع �صعادة الدكتور/ علي بن �صميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية 
حلقوق الإن�صان مبكتبه مبقر اللجنة ب�صعادة ال�صيد/ ماين راتنا �صارما 
�صبل  اجلانبان  وبحث  قطر  بدولة  النيبالية  ال�صفارة  باأعمال  القائم 

التعاون يف الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك.

د. المري يلتقي األمين العام لمنظمة العفو 
الدولية

28 فبراير 2017

الوطنية  اللجنة  رئي�س  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور/  �صعادة  اجتمع 
حلقوق الإن�صان ب�صعادة ال�صيد/ �صليل �صيتي الأمني العام منظمة العفو 
الدولية )Amnesty( مبقر املنظمة الدائم بالعا�صمة الربيطانية لندن. 

وبحث الجتماع �صبل التعاون امل�صرتك يف الق�صايا احلقوقية.
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منذ  ب��دأت  مواطنينا  تحرير  مفاوضات  المري:  د. 
اليوم األول الختطافهم

13 مارس 2017

الوطنية  اللجنة  رئي�س  املييري،  �صميخ  بن  علي  الدكتور  �صعادة  ثمن 
ال�صمو  �صاحب  ح�رصة  بذلها  التي  الكبرية  اجلهود  الإن�صان،  حلقوق 
ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى واحلكومة الر�صيدة من 
اأجل اإطالق �رصاح املواطنني القطريني املختطفني يف العراق، وتاأمني 

�صالمة و�صولهم اإىل اأر�س الوطن.
وقال يف ت�رصيحات �صحفية اإن ذلك الإجناز العظيم لي�س بغريب على 
قطر وقيادتها التي ت�صع �صالمة واأمن املواطن يف �صدارة اأولوياتها.
واأكد اأن �صمو الأمري حري�س على اإر�صاء ال�صالم وال�صتقرار يف ربوع 

العامل ويتفاعل مع ق�صايا ال�صعوب العادلة ويدير اأ�صعب املفاو�صات 
حلل امل�صاكل واحلروب، وبالتايل فاإن �صموه مل يتواَن حلظة واحدة 
للمواطن القطري  يف تقدمي كل ما من �صاأنه توفري احلماية وال�صالمة 

الذي اعتاد على اأن توفر له كل مقّومات الكرامة واحلياة الآمنة.
ونّوه �صعادته باأن املفاو�صات حلل م�صكلة القطريني املختطفني بداأت 
الفرتة  طيلة  احلثيثة  اجلهود  وا�صتمّرت  لختطافهم،  الأول  اليوم  منذ 
املا�صية ملتابعة هذه الق�صية املعقدة حتى تكللت بالنجاح امل�صهود، ما 
يعك�س اهتمام الدولة بكل موؤ�ص�صاتها املعنّية بحماية حقوق املواطنني 

و�صالمتهم اجل�صدية والنف�صّية.
وعن دور اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان يف هذه الق�صية اأكد اأن اللجنة 
الوطنية حلقوق الإن�صان تعمل دومًا لتعزيز حق املواطن القطري يف 
ال�صالمة والأمن والأمان واملحافظة على حياته، وظلت تتابع عن كثب 
وباهتمام كبري �صري املفاو�صات، اإل اأن الف�صل بعد الله تعاىل يعود 
�صخرت  التي  الدولة  املخت�صة يف  املفدى واجلهات  البالد  اأمري  ل�صمو 
جهودها منذ البداية حلل هذه الق�صية، واأكد اأن عودة املواطنني اإىل 
امللف  هذا  اأدارت  التي  للجهات  ُيح�صب  عظيمًا  اإجنييازًا  يعترب  بالدهم 

أخبار
بدبلوما�صية وقدرة فائقة على التفاو�س.

التنمية  م�صرية  لقائد  بالولء  دومًا  ي�صعر  القطري  املواطن  اأن  واأكد 
والنه�صة والنتماء للوطن، والثقة باأن القيادة الر�صيدة تعمل يف �صمت 

من اأجل حتقيق الإجنازات التي ي�صطرها التاريخ باأحرف من نور.
تقدمت  �صحفيًا  بيانًا  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأ�صدرت  بينما 
التربيكات  و  التهاين  باأحر  اأع�صاءها وموظفيها  و  رئي�صها  باإ�صم  فيه 
البالد  اأمري  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ح�رصة  اإىل 
املفدى حفظه الله و اإىل ال�صعب القطري على اإطالق �رصاح املختطفني 

القطريني.

تفعيل خطة لتنفيذ مذكرة تفاهم بين )حقوق 
اإلنسان( القطرية والنيبالية

18 ديسمبر 2016

حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�س  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور/  �صعادة  اأكد 
الدول  بني  م�صرتكة  م�صوؤولية  العمال هي  م�صاألة حماية حقوق  اأن  الإن�صان 
امل�صدرة وامل�صتقبلة للعمالة واإن دعم و تطوير حقوق العمال وحمايتها لن 
يتاأتى اإل عرب �رصاكات فعالة بني املوؤ�ص�صات الوطنية حلقوق الإن�صان و�صمن 

تطوير خطط وطنية وقائية متنع تعر�صهم لالإنتهاكات.

جاء ذلك خالل التوقيع على خطة تفعيل مذكرة التفاهم املربمة م�صبقًا بني 
اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بدولة قطر التي وقع عنها رئي�صها د.املري 
راج  اأنوب  ال�صيد/  رئي�صها  عنها  وقع  التي  بالنيبال  الإن�صان  حقوق  وجلنة 
خطة  ن�صت  بينما  النيبالية.  باجلمهورية  الثاين  الطرف  مبقر  وذلك  �صارما 
واجلمهورية  قطر  بدولة  الإن�صان  حقوق  جلنتي  بني  التفاهم  مذكرة  تفعيل 
النيبالية على الإجراءات واخلطوات الالزمة ل�صمان تفعيل مذكرة التفاهم 

�صعيًا للتعاون وال�رصاكة الفعالة والهادفة فيما بينهما.

الوطنية  اللجنة   ( بين  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
الجميع  التعليم فوق  اإلنسان ومؤسسة  لحقوق 

بدولة قطر (

4 ديسمبر 2016

مبقر  اجلميع  فوق  التعليم  وموؤ�ص�صة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأبرمت 
اللجنة اتفاقية ت�صمل جمالت التعاون بني الطرفني يف اجلوانب ذات الهتمام 
امل�صرتك، وخا�صة تلك املتعلقة بربنامج حماية التعليم يف ظروف النزاع و 
ال�صيدة/  العام  الأمني  �صعادة  اللجنة  ( وقد وقع عن   PEIC  ( الأمن  اإنعدام 
مرمي بنت عبدالله العطية بينما وقع عن موؤ�ص�صة التعليم فوق اجلميع الرئي�س 

التنفيذي ال�صيد/ فهد بن حمد ال�صليطي.

)اللجنة( تحتفل باليوم العالمي لحقوق اإلنسان

10 ديسمبر 2016 

الوطنية  للجنة  العام  الأمني  العطية  الله  عبد  بنت  مرمي  ال�صيدة  �صعادة  دعت 
حلقوق الإن�صان اإىل �رصورة اغتنام منا�صبة اليوم العاملي حلقوق الإن�صان، 
لزيادة ت�صافر العمل الوطني والإقليمي والعاملي من اأجل تعزيز املبادئ 
اخلالدة التي وردت بال�رصعة الدولية حلقوق الن�صان وغريها من اتفاقيات 

حقوق الإن�صان والتم�صك بها.

منظمة  اختارت  الإن�صان:  حلقوق  العاملي  لليوم  كلمتها  يف  العطية  وقالت 
الأمم املتحدة لالحتفال باليوم العاملي لهذا العام دعوة اجلميع اإىل )الدفاع 
عن حقوق اإن�صان ما!( واأكدت اأن م�صوؤولية احرتام حقوق الإن�صان تقع على 
�صخ�س  كل  على  يجب  اإنه  يعني  ال�صعار  هذا  واأ�صافت:  الب�رص.  عاتق جميع 
اإىل الأمام ويدافع عن حقوق  اإن�صان بخطوة  القيام بعمل ما واأن يقوم كل 
اأوعن  الإعاقة،  ذوي  الأ�صخا�س  اأحد  اأو  املهاجرين،  اأو  الالجئني  اأحد 
حقوق امراأة، اأو احد الأ�صخا�س من ال�صكان الأ�صليني، اأو اأحد الأطفال، 
يعاين من خطر  اآخر  �صخ�س  اأي  اأو  اأفريقي،  اأ�صل  الأ�صخا�س من  اأحد  اأو 

التمييز اأو العنف.

تصريحات حول األزمة اإلنسانية في سوريا

19 ديسمبر 2016

حلقوق  الوطنية  اللجنة  رئي�س  املري  �صميخ  بن  علي  الدكتور  �صعادة  دعا 
املعنية  والإقليمية  الدولية  لالآليات  طارئة  اجتماعات  لإنعقاد  الإن�صان 
بحقوق الإن�صان مبا يف ذلك جمل�س حقوق الإن�صان بالأمم املتحدة واللجنة 
العربية الدائمة حلقوق الإن�صان بجامعة الدول العربية واجلمعية الربملانية 
حماية  جمال  يف  ت�صب  حا�صمة  قييرارات  لتخاذ  وذلييك  اأوروبييا.  ملجل�س 
املدنيني والتدخل ال�رصيع ملواجهة املاآ�صي الإن�صانية يف �صوريا. كما طالب 
العامة  اجلمعية  اخت�صا�س  من  املدنيني  حماية  م�صاألة  تكون  اأن  د.املري 
لالأمم املتحدة ولي�س جمل�س المن وذلك للناأي بالق�صايا الإن�صانية يف العامل 
عن التجاذبات ال�صيا�صية وتدخالت )حق الفيتو(. كما دعا اإىل �رصورة خلق 
الإغاثية  الإن�صانية  امل�صاعدات  دخول  ت�صهيل  و  احل�صار  وفك  اآمنة  ممرات 
و الطبية ملدينة حلب و اإخالء اجلرحى من مناطق النزاع و توفري احلماية 

الدولية للمدنيني.

جتاه  والقانونية  الأخالقية  م�صوؤولياته  بتحمل  الييدويل  املجتمع  وطالب 
املجاز  اإيقاف  على  والعمل  املحا�رصة  املدن  وكافة  حلب  يف  يحدث  ما 
واحليلولة دون تكرارها. مثمنًا يف الوقت نف�صه املوقف الإن�صاين لدولة قطر 
حكومة و�صعبًا من الأزمة التي و�صفها بالكارثية يف حلب. وقال:) اإن دولة 
العادلة  الق�صايا  قطر قامت بالواجب الإن�صاين مبواقف تاريخية ملنا�رصة 
لل�صعوب وجاءت ال�صتجابة ال�رصيعة من قبل ال�صعب القطري بحملة م�صاعدات 

اإن�صانية وقوفًا مع ال�صعب ال�صوري يف حمنته (.
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دورة تدريبية حول الهجرة المختلطة بالتعاون مع األمم المتحدة

26 ديسمبر 2016

اأو�صح الدكتور/ حممد �صيف الكواري ع�صو اللجنة اأن ق�صية “الهجرة املختلطة” �صكلت يف ال�صنوات الأخرية الكثري من التحديات، ملجتمع اخلليج العربي والتي 
على مرارتها �صكلت حافزًا مهمًا ملزيد من العمل وتن�صيق اجلهود احلكومية وغري احلكومية بني دول اخلليج العربي والدول امل�صدرة للعمالة واملنظمات 
الدولية العاملة يف هذا املجال، وذلك بغر�س بناء اآليات فاعلة ت�صتند على حقوق الن�صان للتعامل مع ق�صية ” الهجرة املختلطة”. جاء ذلك خالل الدورة 
التدريبية التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع املمثلية الإقليمية للمفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني لدول جمل�س التعاون اخلليجي حول )الهجرة 

املختلطة واللجوء

إشادة أوروبية لجهود اللجنة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان

13 مارس 2017

اأ�صاد �صعادة ال�صيد/ األيك�صي�س كون�صتانتوبولو�س م�صت�صار اأول الحتاد الأوربي بجهود دولة قطر يف اإ�صالح القوانني والت�رصيعات والتي اعتربها تفوقت بها 
على دول املنطقة كما اأ�صاد بجهود اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان يف جمال حماية وتعزيز حقوق الن�صان. وقال اليك�صي�س خالل زيارته اللجنة مرتئ�صا وفد 
جمموعة العمل اخلا�صة بدول جمل�س التعاون اخلليجي التابعة لهيئة العمل اخلارجي الأوروبي: هنالك تقدم كبري يف عملية ا�صالح القوانني والت�رصيعات 

ونتمنى اأن تخطو الدول الخرى يف املنطقة نف�س اخلطى حلماية حقوق الإن�صان.

اللجنة تنظم محاضرات “التعايش السلمي مقاربة من أجل حقوق اإلنسان رسائل توعويًة بالتعاون مع 
جامعة قطر

18 مارس 2017

نظمت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بالتعاون مع جامعة قطر، عددا من املحا�رصات لطالبات كلية الرتبية ق�صم العلوم النف�صية حتت عنوان )) التعاي�س 
ال�صلمي مقاربة من اأجل حقوق الإن�صان – ر�صائل توعوية ((، وذلك مبنا�صبة اليوم العربي حلقوق الإن�صان ويف اإطار التعاون امل�صرتك بني اللجنة الوطنية 

حلقوق الن�صان وجامعة قطر.

وقدم عددا من خرباء اللجنة نبذة �رصيعة عن املق�صود بحقوق الإن�صان واآليات حمايتها وتعزيزها ودور اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان يف دولة قطر يف 
هذا ال�صاأن،كما بينوا املق�صود بالتعاي�س امل�صرتك والعالقة الوثيقة بني حقوق الإن�صان والتعاي�س ال�صلمي امل�صرتك داخل الدول واملجتمعات وتاأثري كل 

منهما على الآخر، مع اإعطاء بع�س الأمثلة العملية على ذلك، و�رصح دور دولة قطر الرائد واملميز يف هذا املجال.

اللجنة تستقبل طالب مدرسة صالح الدين االيوبي ومدرسة عمر بن عبد العزيز

6 مارس / 16 مارس 2017

اإ�صتقبلت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان مبقرها طالب مدر�صة �صالح الدين الأيوبي امل�صتقلة للبنني وذلك يف اإطار دورها التثقيفي وم�صاهماتها يف رفع 
الوعي بحقوق الإن�صان.

واإ�صتقبلت اللجنة املجل�س الطالبي ملدر�صة عمر بن عبدالعزيز وقدمت حما�رصة تثقيفية حول جمالت حقوق الإن�صان املختلفة.

أخبار
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معرض اإلسالم وحقوق اإلنسان بتونس

30 نوفمبر 2016

اقامت اللجنة الوطنية حلقوق الن�صان معر�س اخلط العربي حول حقوق الن�صان يف الثقافة ال�صالمية وذلك على هام�س اأعمال اجتماعات الدورة الرابعة 
اآل ثاين رئي�س جمل�س  الله بن نا�رص  ال�صيخ عبد  افتتح املعر�س معايل  للمجل�س. وقد  العامة  الأمانة  العرب، يف مقر  الداخلية  والثالثني ملجل�س وزراء 
الوزراء ووزير الداخلية، و �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �صعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
يف اململكة العربية ال�صعودية الرئي�س الفخري ملجل�س وزراء الداخلية العرب و�صعادة الدكتور علي بن �صميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان 

و�صعادة الدكتور حممد بن علي كومان الأمني العام ملجل�س وزراء الداخلية العرب.

و�صهد املعر�س اقبال وا�صع من وزراء الداخلية العرب، ووفود اأمنية رفيعة امل�صتوى، اإ�صافة اإىل ممثلني عن الأمم املتحدة، وجامعة الدول العربية، 

وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، واحتاد املغرب العربي، واحتاد اإذاعات الدول العربية، واملنظمة العربية لل�صياحة، واملنظمة الدولية لل�رصطة 
اجلنائية )النرتبول(، ومكتب الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

فيما انتقلت اللجنة يف اليوم الثاين باملعر�س لتنظمه ب�صارع احلبيب بورقيبة بو�صط العا�صمة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا حلقوق الإن�صان واحلريات 
الأ�صا�صية، وبح�صور �صعادة ال�صيد/ عبدالعزيز حممد ال�صيخ الوزير املفو�س ب�صفارة دولة قطر يف تون�س، و�صعادة ال�صيد/ اأحمد عظوم، وزير ال�صوؤون 

الدينية، اإىل جانب عدد من املثقفني والفنانني وممثلي و�صائل الإعالم.

اللجنة الوطنية لحقوق االنسان تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب

30 نوفمبر 2016

�صاركت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان بجناحها ال�صنوي يف معر�س الدوحة الدويل للكتاب يف دورته 27 حيث زار جناح اللجنة �صعادة ال�صيد/ �صالح بن 
غامن العلي وزير الثقافة والريا�صة و�صعادة الدكتور/ غيث بن مبارك الكواري وزير الثقافة و �صعادة ال�صيد/ جا�صم بن �صيف ال�صليطي وزير املوا�صالت 
– و�صعادة الدكتور/ �صالح حممد النابت وزير  – وزير التنمية الإدارية والعمل وال�صئون الجتماعية  و�صعادة الدكتور/ عي�صى بن �صعد اجلفايل النعيمي 
التخطيط التنموي والإح�صاء. فيما اأكد ال�صيد/ عبد الله املحمود مدير العالقات العامة والإعالم باللجنة اأن املعر�س ميثل فر�صة لكل موؤ�ص�صات الدولة 
للرتويج عن ر�صالتها واأهدافها من خالل مطبوعاتها واإ�صدارتها. لفتًا اإىل اأن اللجنة كجهة ا�صت�صارية تثقيفية حتر�س على امل�صاركة يف هذا املعر�س 

الدويل الذي يعد من اأكرب املعار�س يف املنطقة.

فعاليات
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وقد �صم املعر�س لوحات فنية اإبداعية باأنواع اخلط العربي ت�صمل اآيات قراآنية واأحاديث نبوية لها عالقة مبا�رصة مع الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، 
والتفاقيات الدولية حلقوق الإن�صان، وذلك يف اإطار احلر�س على توثيق التعاون امل�صرتك يف كافة جمالت حقوق الإن�صان، والتعريف مببادئ الدين 
الإ�صالمي احلنيف عن طريق الفن. لفتًا اإىل ان اللجنة قد اأقامت هذه املعر�س يف العام املا�صي مبقر الأمم املتحدة بجنيف، وذلك اأثناء انعقاد دورة جمل�س 

حقوق الإن�صان، كما اأقامته اأي�صًا بالعا�صمة الفرن�صية باري�س، وكان لهما مردود و�صدى طيب لدى جميع احلا�رصين.

اللجنة الوطنية لحقوق االنسان تشارك في اليوم الرياضي للدولة

14 فبراير2017

�صاركت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان يف فعاليات اليوم الريا�صي للدولة بحدائق اأ�صباير زون بح�صور كبري من كبار م�صئووليها. وقال �صعادة الدكتور/ 
علي بن �صميخ املري رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان يف كلمته بهذه املنا�صبة: اإن �صدور املر�صوم الأمريي يف �صهر دي�صمرب 2011 باعتماد يوم 
الثالثاء من الأ�صبوع الثاين ل�صهر فرباير من كل عام يومًا ريا�صيًا �صنويًا، مبثابة دعوة عامة من القيادة الر�صيدة لدولة قطر اإىل جميع املواطنني واملقيمني 
ملمار�صة الريا�صة، باعتبارها من اأهم عوامل احلفاظ على ال�صحة، وتنمية قدرات الن�صان البدنية والذهنية واملعنوية، والرقي بالأخالق وتهذيبها، 

ف�صاًل عن كونها لغة عاملية م�صرتكة بني جميع ال�صعوب.

لفتًا اإىل اأن فوز دولة قطر بتنظيم بطولة كاأ�س العامل 2022 كان دافعًا وحمركًا نحو تعزيز وحماية حقوق الإن�صان ب�صفة عامة،وحقوق العمال ب�صفة 
خا�صة، وهو ما ك�صفت عنه حزمة الإجراءات والتعديالت الت�رصيعية الأخرية، واأنه يدعو اجلهات املخت�صة اإىل اأهمية اإكمال العمل على تدعيم تلك احلقوق 

يف �صوء املبادئ واملعايري الدولية ذات ال�صلةبحقوق الإن�صان.
لليوم  الثاين  املو�صم  مع  تزامنًا  ت�صميمها  مت  والتي  اللجنة  مبقر  الريا�صية  بال�صالة  بتمرين  الحتفال  ا�صتبقوا  قد  باللجنة  واملوظفيني  امل�صوؤولني  وكان 

الريا�صي للدولة يف عام 2013م.

فعاليات
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تمكين المرأة بين التمييز والتمكين
قال الفيل�صوف الفرن�س ي امل�صلم روجيه جارودي اإن  

"اأول ا�صطهاد عرفه التاريخ هو ا�صطهاد الن�صاء، مما يجعل ن�صف الأ�ص�س 
اآخر"  ا�صطهاد  كل  لن�صف  �رصورية  خطوة  ال�صطهاد  ذلك  عليها  يقوم  التي 
جتذر  مدى  باأخرى  اأو  بطريقة  يعك�س  قد  املقولة  هذه  من  انطالقنا  ولعل 
النظرة الدونية للمراأة تاريخًيا وحتى اىل يوم النا�س هذا،اأين تنتهك اأعرا�س 
الن�صاء ويعملن ق�رصًيا ويعنفن             و يتم الت�صييق على حرياتهن اىل حد 
النزاعات  للعيان يف مناطق  العبودية املذلة، وذلك لالأ�صف كثريا ما يظهر 
املجتمعات  كوالي�س  يف  وخمفي  م�صتور  اأكرثها  لعل  و  واحلروب  امل�صلحة 
و�صيا�صة  والطلب  العر�س  مبنطق  الن�صاء  مع  وتتعامل  بالب�رص  تتجر  التي 
التمييز يف الوظائف اىل غري ذلك من النتهاكات املنظمة. من جهة اأخرى 
فان كثريا ممن يعتقدون انه مبجرد الرتكيز على املراأة والتحدث عن متكينها 
اأن  اإ�صارة على دونيتها و�صعفها ولكن هذا الطرح ل ميكن  اأو  هو اعرتاف 
يكون واقعي لأن احلديث اليوم عن مكافحة التمييز �صد املراأة وغريها من 
الآليات املعززة واحلامية للمراأة قد انتجتها �صريورة تاريخية وواقع يكاد 
الرجل  فر�س  من  الأقل  الن�صيب  املراأة  تنال  اأين  املجتمعات  كل  يكون يف 
واأين تتم معاملتهن على اأ�صا�س اأحكام م�صبقة من قبيل ال�صعف والعوجاج 
ونق�س العقل اىل غري ذلك. ول اأدل على ذلك من ت�صمني الر�صول �صلى الله 
عليه و�صلم يف اخلطبة التي ختم بها ر�صالته العظيمة اأمًرا موؤكًدا على اح�صان 
معاملة الن�صاء وزجًرا رادًعا عن ا�صت�صعافهن اأو اذللهن. ومما ل �صك فيه 
والعن�رصي  ال�صيا�صي  اجلور  يغالب  واثق  كرمي  حر  جيل  اإن�صاء  اأن  ا  اأي�صً
طَهَدات1  ُم�صْ اأ�صكال ال�صيم يتطلب وجود امهات وزوجات غري  وغريها من 
ومن هذا الطار يتنزل مو�صوع متكني املراأة كاأ�صا�س لهذا الكتيب املوجز 
بيان  اىل  اإ�صافة  به  متعلقة  وخ�صائ�س  مفاهيم  عدة  تثبيت  فيه  �صيتم  الذي 

الآليات الكفيلة بهذا التمكني ومدى اأهميته.

االطار العام وسياقات تمكين المرأة:
ل �صك اأن متكني املراأة هو �صعار معا�رص وحديث لكن من املهم مبا كان اأن 
نعلم باأن لفظ التمكني لي�س بجديد،اذ ن�صاأ حتديًدا يف منت�صف القرن ال�صابع 
وبعد  الدولة  يف  ال�صلطة  مع  خا�صة  عالقته  ويف  القانوين  معناه  يف  ع�رص 
املعا�رص  ا�صتخدامه  ان  العام،اذ  مبعناه  ي�صتخدم  اللفظ  �صار  وجيزة  فرتة 
املد  هذا  �صعي  خ�صم  ويف  وال�صيا�صية  املدنية  احلقوق  �صياق  يف  ن�صاأ  قد 
الن�صائية  احلركة  تبنته  ما  �رصعان  ثم  ال�صيا�صي،  التمكني  لتحقيق  احلقوقي 
ومن بعد مت اعتماده من طرف املحافظني وامل�صلحني الجتماعيني خا�صة 
واأن التمكني كثريا ما ي�صري اىل القوة التي يح�صل عليها اأع�صاء املجموعات 
التي مت ا�صتبعادها من عملية �صنع القرار على اأ�صا�س الإعاقة اأو العرق او 
بني  امل�صاواة  مع  كمنهجية  التمكني  يرتبط  ما  كثرًيا  الدين،ولكن  اأو  اجلن�س 
الوا�صع  ملعناه  متخًذا  املفهوم  هذا  �صار  ما  �رصعان  ثم  والن�صوية  اجلن�صني 
مطلع  يف  املتحدة  الأمم  موؤ�ص�صات  طرف  من  وا�صتخدامه  تبنيه  ابان  احلايل 
كبري  عدد  يف  اأ�صا�صيا  عن�رًصا  املراأة  متكني  حينها  �صار  بحيث   1990 �صنة 
من الإعالنات ومناهج العمل مثل املوؤمتر العاملي للتعليم للجميع 1990، 
حقوق  موؤمتر   1992 عام  والتنمية  بالبيئة  املتعلق  املتحدة  الأمم  وموؤمتر 
الإن�صان لعام 1993، واملوؤمتر الدويل لل�صكان والتنمية 1994، وموؤمتر 
القمة العاملي للتنمية الجتماعية والإقليمية 1995 ، املوؤمترات التح�صريية 
قد  الطار  هذا  2ويف   1995 عام  باملراأة  املعني  الرابع  العاملي  للموؤمتر 
تابعة  منظمات غري حكومية ومنظمات  منها  الإمنائية  املنظمات  عديد  تبنت 
لالأمم املتحدة مبداأ متكني املراأة كهدف رئي�صي يف براجمها. كذلك ا�صتحداث 
باملراأة  اخلا�صة  ال�صيا�صات  عن  برناجًما  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 
والرجل يف التنمية والذي ي�صجع على متكني املراأة يف جمال اتخاذ القرارات 
اىل  البيوت و�صوًل  بدًءا من  امل�صتويات  ال�صيا�صية والقت�صادية على جميع 
هذا  الربامج،  من  وغريها  امل�صتدامة  التنمية  اهداف  اىل  اإ�صافة  احلكومة 
لتمكني  اأعمال  جدول  على  احتوى  قد   1995 يف  بيكني  موؤمتر  منهاج  وان 
الدويل  العقبات وحث احلكومات واملجتمع  �صتى  التغلب على  املراأة بهدف 
واملجتمع املدين ومنه املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�س على اتخاذ 

الإجراءات الالزمة ب�صاأن عدد من الق�صايا احلا�صمة لعل اأبرزهاما يلي:

1. العبء املتوا�صل واملتزايد الذي يلقيه الفقر على كاهل املراأة.

2. التفاوت وعدم امل�صاواة ب�صبب ال�صتفادة غري املتكافئة من       
الرعاية ال�صحية وما يت�صل بها من خدمات.

3. عدم امل�صاواة يف الهياكل ال�صيا�صية والقت�صادية يف كل اأ�صكال       
الأن�صطة الإنتاجية وال�صتفادة من املوارد.

4. عدم امل�صاواة بني الرجل واملراأة يف تقا�صم ال�صلطة واتخاذ       
القرار على كل امل�صتويات.

5. عدم كفاية الآليات الالزمة للنهو�س باملراأة على جميع       
امل�صتويات.3

ماذا يعني "تمكين المرأة"
اأو املهم�صة اجتماعيا عنا�رص  الفئات املحرومة  التمكني على  ينطبق مفهوم 
الفئات  هذه  كل  مع  تتقاطع  الإفراد  من  متنوعة  فئة  املراأة  اأن  منها:  فريدة 
متكني  لعدم  مركزي  �صبب  هي  والعائلية  الزوجية  العالقات  واأن  الأخرى 
كما  الأخييرى،  املحرومة  الفئات  من  لغريها  متوافرة  غري  بطريقة  املييراأة 
تدعم  التي  املوؤ�ص�صات  رئي�صة يف  ب�صفة  تغيريات منطية  املراأة  يتطلب متكني 

الهيكل الأبوي.4
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Agency القدرة على اإحداث التغيري

وهي القدرة على حتديد اأهداف املرء والعمل على حتقيقها، هي لب عملية 
التمكني التي يتم التنفيذ من خاللها وهي "القوة الداخلية"، وقد تكون ايجابية 

اأو �صلبية.

 Achievements االنجازات
وهي نتائج الختيارات.

مستويات التمكين
اإن للتمكني م�صتويات متعددة توؤثر كل منها يف حياة املراأة من جانب، كما 
اإدراك هذه احلقيقة  اآخر، وعدم  اأنها تتفاعل مع بع�صها البع�س من جانب 
والتعامل معها قد يوؤدي اإىل نتائج م�صللة عند التحليل وميكن اأن يتم متكني 
املراأة يف  فتمكني  الأخرى،  اأحد جمالت احلياة دون املجالت  املراأة يف 
اأحد الأبعاد ل ي�صتتبع بال�رصورة متكينها يف املجالت اأخرى. وفيما يتعلق 
املختلفة  الأبعاد  بني  التام  الف�صل  ال�صعب  فمن  للتمكني  العملي  بالقيا�س 
الجتماعي  اأو  القت�صادي  التمكني  جوانب  من  الكثري  املثال  �صبيل  فعلى 
تتقاطع ب�صورة كبرية مع الأبعاد العائلية. وب�صبب هذه التعددية يف الأبعاد 

ر�صد  اأو  املوؤ�رصات/الدلئل  بعد  حتى  لقيا�س  بناء  يف  احلذر  توخي  يجب 
املتغريات املتعلقة بالتمكني اإذ ل يعد املوؤ�رص الواحد عادة كافيا معني من 
وال�صوق،  واملجتمع،  الأ�رصة،  التمكني:  م�صتويات  تت�صمن  التمكني10  اأبعاد 

والدولة:

1. المستوى العائلي داخل األسرة:
ويف  والعمل  املوارد  يف  اجلن�س  اأ�صا�س  على  التحيز   / التق�صيم  اإىل  وي�صري 
احل�صول على اخلدمات ال�صحية و/ اأو التعليمية والقيود على احلركة و�صعف 
دور اتخاذ القرار والنظرة لقدرة املراأة الإجنابية واجلن�صية كملكية خا�صة 

لالأ�رصة ل متلك املراأة القدرة على الت�رصف حيالها.

2. مستوى المجتمع:
واملعتقدات  خا�صة  ب�صفة  املييراأة  يف  يوؤثر  الذي  الطبقي  التحيز  اإىل  ي�صري 
حقوقها  يف  املييراأة  �صد  تتحيز  التي  واملمار�صات  والعادات  الجتماعية 

الإجنابية واجلن�صية.

3. مستوى السوق:
ينق�صم اإىل عدة اأق�صام يتم فيها التمييز على اأ�صا�س اجلن�س يف ملكية الأرا�صي 

والعمل، واخلدمات الئتمانية والتكنولوجيا واملوارد الأخرى.

4. مستوى الدولة:
الدولة  م�صتوى  على  املمار�صات  اأو  والقانونية  املوؤ�ص�صية  بالأنظمة  متمثاًل 

والربامج احلكومية.11

مؤشرات التمكين
من املهم يف نهاية هذا الكتيب اأن ن�صري اىل اأن امل�صاواة يف النوع �رصورية 
اإل اأنها غري كافية ل�صمان التمكني فهي تخلق البيئة املمكنة يف عملية التمكني 
ولكنها ل ت�صمن التمكني الذي ل يتحقق فقط باإمكانية الو�صول اإىل املوارد، 
واإتخاذ  بالذات  والتحكم  ال�صرتاتيجية  اخليارات  اتخاذ  قدرة  بتوافر  بل 
القرارات التي توؤثر يف النواجت احلياتية املهمة ولعل ذلك يجعلنا بطريقة اأو 
باأخرى ي�صعنا امام حتمية و�صع املوؤ�رصات التي جتعلنا نقي�س مدى متكني 
املراأة يف كل اطار جمتمعي معني اأو يف كل قطر ولعل ذلك ل يقو�س ما مت 
ذكره �صابقا يف هذا الطرح انه ل ميكن للموؤ�رص الواحد ان يقي�س لوحدة متغري 
واحد يف نطاق م�صتوى معني نظًرا للتداخل ولكن �صوف نحاول تقدمي بع�س 
املوؤ�رصات التي مت تق�صيمها اىل موؤ�رصات تتعلق بالتمكني يف ثالث جمالت : 

املجال ال�صيا�صي، القت�صادي والجتماعي.

الجتماعية  العوامل  منها:  عوامل  عدة  على  التمكني  ويعتمد  هذا 
التعليم،  وم�صتوى  الجتماعية،  والرتكيبة  والدميوغرافية، 
والعادات والتقاليد ال�صائدة يف املجتمع، وو�صع املراأة، والنظام 
القت�صادي وال�صيا�صي للبلد ف�صال عن العوامل البيئية. كما تربز 
من�صفة  دوما  لي�صت  امل�صاواة  اأن  حقيقة  من  املراأة  متكني  اأهمية 
للن�صاء  بربامج خا�صة  متمثلة  عملية متكني  تتطلب  ما  غالبا  واأنها 
ايجابي  عمل  امل�صاواة:  عدم  من  للتخل�س  بها  خا�صة  و�صيا�صات 
التعليم،  يف  املييراأة  متكني  جمييالت  ترتكز  ايجابي.اذ  متييز   /
والجتماعي  القت�صادي  والو�صع  واملعرفة،  واملعلومات 

وال�صيا�س ي والقانوين وال�صحي، ويف عملية اتخاذ القرار.5

وب�صور ة مب�صطة فانه وجماعًيا واعية ميكن تعريف متكني املراأة 
باأنه تلك العملية التي ت�صبح املراأة من خاللها فرديا بالطريقة التي 
بالنف�س  الثقة  فتك�صب  القوة يف حياتها  توؤثر من خاللها عالمات 
وقد  الرجل.  وبني  بينها  امل�صاواة  لعدم  الت�صدي  على  والقدرة 
على �صنع  النا�س  قدرة  "زيادة  اأنه  على  التمكني   Kabeer عرف 
القدرة  خيارات ا�صرتاتيجية يف حياتهم يف جمال كانت فيه هذه 
غري متاحة لهم �صابقا".6 وهذا التعريف املعرتف به على نطاق 

وا�صع يت�صمن عن�رصين اأ�صا�صيني وهما اأن:

عدم  حالة  من  تغيري  اأي   Process عملية  هو  التمكني  اأن  أوال: 
التمكني،

والقدرة   Choices اخليارات  وجود  فكرة  يت�صمن  اأنه  ثانيا: 
على  بال�رصورة  ينطوي  الختيار  اأن  حيث  التغيري  اإحييداث  على 

بدائل متاحة تتج�صد مبجموعة خيارات7

المرأة بين التمييز والتمكين
على  امل�صلطة  التمييز  ملمار�صات  كمجابهة  جاءت  التمكني  عملية  ان  �صك  ل 
املراأة وذلك من خالل برامج وا�صرتاتيجيات تبني وتزيد من قدرات املراأة 
كما  اإن�صانية،  حقوق  من  لها  ملا  فهمها  ومن  لها  املتاحة  الفر�س  ومن 
اإىل خلق ظروف جتعل املراأة  ت�صعى  التي  للمبادرات  اأولوية  العملية  تعطي 
تنطوي  كما  حقوقها.  وعن  نف�صها  متكني  وعن  نف�صها  تنمية  عن  م�صوؤولة 
عملية التمكني على قدرة التغيري الكافية يف مبادرات التنمية وت�صلط ال�صوء 
اأن تخلق بنف�صها م�صاحة جديدة  على الطرق التي ت�صتطيع املراأة من خاللها 
للعمل والتحرك8.ول �صك ان اليوم مازالت هناك عدة ممار�صات وجتليات 
للتمييز �صد املراأة �صواء اكان ذلك من ممجنها من طرف الدولة اأو ب�صورة 
اذ تختلف نظرة املجتمع املتطور ح�صارًيا عن املجتمع  او فردية  جمتمعية 
الراكد اجلامد يف روؤية اأيهما اىل و�صع املراأة،فهي يف نظر املجتمع الأول 
املجتمعات  يف  كامال  وجوًدا  والقانوين،  الجتماعي  الوجود  بنعيم  تتمتع 
الو�صول  ملدى  طبقا  متفاوتة  بن�صب  اأو  عظيًما،  ح�صارًيا  �صاأًنا  بلغت  التي 
متاما  معامله  تطم�س  الوجود  هذا  ان  ثم  الب�رصية،  للمجتمعات  احل�صاري 
مراحلها  يف  املجتمعات  مع  متاًما  تتماثل  والتي  الراكدة  املجتمعات  اإزاء 
العدل  جلدلية  وفًقا  الذي  املييراأة  متكني  اأهمية  تربز  هنا  ومن  البتدائية9. 
اآليات كفيلة  اإيجاد  تتطلب  التي  العدالة  اإقامة  او امل�صاواة فهو ينحو منحى 
بدفع املراأة نحو الخذ بزمام املبادرة والوعي بحقوقها وتلبية احتياجاتها 

املجتمعية التي قد حرمت منها حتت اأي ظرف من الظروف.

أبعاد التمكين:
Resources املوارد

على  القدرة  من  تزيد  التي  والجتماعية  الب�رصية  املييوارد  خمتلف  ت�صمل 
ت�صكل  وهييي  اإطارها الختيار  يف  يتم  التي  الظروف 

اأن الخييتيييييار. لييذا  ميكن  املوارد  فبع�س 
مواتية تيييوفييير بيييييئيية  غري  اأو  مواتية 
متكني  املراأة.لعملية 

اخليارات من الدرجة الثانية اخليارات من الدرجة الأوىل
تاأثريا  الأقل  الختيارات  وهي 

يف حياة النا�س
اخليارات املتمثلة يف القرارات 
مثل  احلييييياة  يف  ال�صرتاتيجية 
والييقييرارات  املعي�صة  ترتيبات 
واخل�صوية  بييالييزواج  املتعلقة 

والجناب
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ا/ التمكين االجتماعي: ثالًثً
1. عدد الن�صاء يف منظمات املجتمع املدين.

2. مقارنة الن�صاء اللواتي يف مواقع اتخاذ القرار بالعدد الكلي لالأفراد

3. امل�صاريع والدوائر الر�صمية وغري الر�صمية.

4. اتخاذ القرار فيما يتعلق بالإجناب.
5. حرية احلركة داخلًيا وخارجًيا باملقارنة مع الرجال 12 

1- د.نهلة عبد الله احلريبي، متكني املراأة… ملاذا ؟ وكيف ؟، 02 / 12 / 2013 رابط املقال:

http://tariqramadan.com/arabic/2013/12/02/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9-
%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1/#_ftn1-%D9%85%D9%8

2%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA

http://d1ut5qew9qw9tl.cloudfront.net/app/media/693 -2

http://maktabatmepi.org/sites/default/files/resources/arabic/Anera6-123-127.PDF -3

4- ال�صنيطي واآخرون 2008 مركز البحوث ،« حماربة العنف �صد املراأة والطفل :التحليل الثانوي للعنف �صد املراأة من درا�صة متكني املراأة الجتماعية، اجلامعة الأمريكية يف 
القاهرة، م�رص.

5- اللجنة الوطنية لل�صيا�صات ال�صكانية مكتب العراق، متكني املراأة بيئة م�صاعدة وثقافة داعمة، �س 17

Kabeer.N. .(2000). « R eflections on the measurement of women’s Empowerment». Discussing women’sempowerment – -6
theory and practice». Institute of Development Studies (IDS). UK

7- اللجنة الوطنية لل�صيا�صات ال�صكانية مكتب العراق، متكني املراأة بيئة م�صاعدة وثقافة داعمة، �س 17

،Anera 8- خليل النعيمات، متكني املراأة موؤ�ص�صة اأنريا

9- عبد احلميد ال�صواربي،احلقوق ال�صيا�صية يف الإ�صالم.من�صاأة املعارف بالإ�صكندرية 2003 ،�س 11

 Malhotra. A . and Schuler. S.R. ( 2005). “Women’s Empowerment as a variable in International development in Narayan. D. -10
.(ed.) Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives. World Bank

 Sen. G . and Batliwala. S.. ( 2000). «Empowering women for reproductive rights». Women’s empowerment and -11
.»demographic process es. moving beyond Cairo

Anera 12- خليل النعيمات، متكني املراأة موؤ�ص�صة اأنريا

أوًلا/ التمكين السياسي
1. ن�صبة الن�صاء يف املجال�س املحلية ومراكز اتخاذ القرار.

2. ن�صبة الن�صاء يف اخلدمة املدنية.

3. ن�صبة الن�صاء اللواتي �صجلن للت�صويت والنتخاب.

4. ن�صبة الن�صاء اللواتي يحق لهن الت�صويت من اجلن�صني.

5. ن�صبة الن�صاء يف جمال�س النواب والأعيان.

ثانيًا/ التمكين اإلقتصادي
1. التغري يف ن�صبة معدلت التوظيف.

2. م�صاركة اأفراد الأ�رصة يف اأعمال البيت ورعاية الأطفال.

3. الفرق يف املرتبات والأجور بني الن�صاء والرجال.

4. الن�صبة املئوية للملكية.

5. الن�صبة املئوية للم�رصوفات على ال�صحة والتعليم.

لتطوير  للمراأة  املتوفرة  للفر�س  املئوية  الن�صبة   .6
قدراتها التقنية كاخلدمات الفنية.

اأو  قبل احلكومة  املقدمة من   .7
امل�صادر غري احلكومية.

19مجلة الصحيفة »العدد الثاني والعشرون« - أغسطس 2017 18



مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطرمجلة الصحيفة »العدد الثالث والعشرون« - أغسطس 2017

حقوق األشخاص ذوي اإلعاق������ة

وا�صع  باهتمام  حتظى  اأ�صحت  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�س  ق�صايا  اإن 
اأهم  اإحدى  باتت  الدولية حيث  الدول واملنظمات  من  العديد  قبل  من 
مرتكزات امل�صهد احلقوقي العاملي، ومل يعد حجم الرعاية والتاأهيل 
الرعاية  لتوفري  الييدول  اأمييام  حتديًا  فقط  ميثل  الفئات  لهذه  املقدم 
ا اأحد املعايري الأ�صا�صية  ل�رصيحة من �صكانها واإمنا اأ�صبح ميثل اأي�صً
املجتمع  داخييل  ومكانتها  املجتمعات  وتقدم  حت�رص  مدى  لقيا�س 
الدويل. مع التاأكيد على اأن الهتمام بهذه الفئة يجب األ يرتكز على 

فكرة الإح�صان وال�صفقة واإمنا على اأ�صا�س ما يجب اأن تتمتع به من حقوق تقرها املواثيق الدولية 
وكافة الأديان.

وقد اأف�صى ذلك اإيل خلق اإميان وقناعة لدى الدول باأن اتفاقية دولية �صاملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق الأ�صخا�س 
الإعاقة،  ذوي  لالأ�صخا�س  البالغ  الجتماعي  احلرمان  تدارك  يف  جوهرية  م�صاهمة  �صتقدم  وكرامتهم  الإعاقة  ذوي 
الفر�س،  اأ�صا�س تكافوؤ  و�صت�صجع م�صاركتهم يف املجالت املدنية وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية على 

�صواء يف البلدان النامية اأو البلدان املتقدمة.

اأيار/ التنفيذ يف 3  لذا ا�صدرت المم املتحدة التفاقية الدولية اخلا�صة بحقوق الأ�صخا�س ذوي الإعاقة ودخلت حيز 
الدولة على  اإيل هذه التفاقية يف 15 مار�س 2008، و تعك�س �رصعة م�صادقة  ان�صمت دولة قطر  مايو 2008، وقد 
هذه التفاقية اهتمامًا متزايدًا بفئة الأ�صخا�س ذوي الإعاقة، واإرادة �صادقة نحو توفري �صبل احلماية الالزمة لهذه الفئة 

بح�صبها من الفئات الأوىل بالرعاية.

ونحن يف اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان وانطالًقا من اهداف اللجنة يف تعزيز وحماية حقوق الإن�صان ب�صكل عام وحقوق 
الأ�صخا�س ذوي الإعاقة ب�صكل خا�س واعرتاًفا بامل�صاهمة القيمة احلالية واملتوقعة لهم يف تنمية املجتمع وتقدمه اإذا 
تعرت�س  تزال  ل  التي  ال�صعاب  تذليل  املجتمع،وحماولة  يف  وفعال  كامل  ب�صكل  للم�صاركة  الكاملة  الفر�صة  منحوا  ما 
م�صاركتهم، ورغبة يف تب�صري ذوي الإعاقة مبا ينبغي اأن يتمتعوا به من حقوق فقد ارتاأينا �رصورة التعريف ولو يف �صكل 

مب�صط على حقوق ذوي الإعاقة ومت تناول ذلك على النحو التايل.

اواًل: مقدمة.

ثانيًا: نظرة عامة على حالة االشخاص ذوي االعاقة.

ثالثًا: اسئلة واجوبة حول ماهية االتفاقية وما تناولته من حقوق.

رابعًا: ملحق رقم )1( بشأن بعض نماذج لمتحدي االعاقة.

خامسًا: ملحق رقم )2( بشأن حقوق االشخاص ذوي االعاقة في االسالم.

اسم الكتاب:
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقــــــة

اسم المؤلف :
رانيا فؤاد جاداهلل

 خبير قانوني
)اللجنة الوطنية لحقوق االنسان (

)ماهية االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي االعاقة (
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ا�صتعر�س الكتاب اهم ما جاءت به التفاقية وهو النظر اإىل الإعاقة على اأنها نتيجة التفاعل بني الفرد وبيئة يتعذر الو�صول 
وا�صتبدلت  الفرد،  يف  متاأ�صلة  �صفة  اأنها  على  ولي�س  اإليها، 
"النموذج الطبي" القدمي لالإعاقة بنموذج اجتماعي حقوقي ي�صتند 
اإىل حقيقة اأن املجتمع هو الذي "يعيق" الأ�صخا�س ذوي الإعاقة 

عن ممار�صة حقوقهم الإن�صانية كمواطنني.

وكفالة"  وحماية  "تعزيز  اإىل  تهدف  التفاقية  اأن  واو�صحنا 
متتع الأ�صخا�س ذوي العاقة بجميع حقوق الإن�صان واحلريات 
املتاأ�صلة  الأ�ييصييخييا�ييس  كييراميية  احيييرتام  وتعزيز  الأ�صا�صية 
وا�صتقاللهم الذاتي مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم باأنف�صهم 
وبا�صتقاللية تامة ،واإلغاء كافة �صور التمييز، وكفالة م�صاركة 
يف  وفعالة  كاملة  ب�صورة  املعوقني  الأ�صخا�س  واإ�يييرصاك 
التنوع  من  كجزء  الإعاقة  وقبول  الفوارق  واحرتام  املجتمع، 

واملييراأة،واإحييرتام  الرجل  بني  وامل�صاواة  الو�صول،  اإمكانية  وحتقيق  الفر�س،  وتكافوؤ  الب�رصية،  والطبيعة  الب�رصي 
القدرات املتطورة لالأطفال ذوي الإعاقة واإحرتام حقهم يف احلفاظ على هويتهم.

والقت�صادية  والثقافية  الجتماعية  احلقوق  تغطي  الإن�صان  حلقوق  �صاملة  معاهدة  مبثابة  التفاقية  اأن  اإىل  واأ�رصنا 
وال�صيا�صية واملدنية من خالل الن�س على كافة حقوق الإن�صان انطالًقا من قاعدة عامة موؤداها اأن جميع الأ�صخا�س ذوي 
الإعاقة مت�صاوون ولهم احلق على قدم امل�صاواة يف احلماية والفائدة اللتني يوفرهما القانون. كما متنع كل اأنواع التمييز 

على اأ�صا�س الإعاقة.

يف  و)احلق  احلياة(  يف  )احلق  و  الو�صول(  اإمكانية  يف  احلق  و)  الإعاقة(  ذوي  بحقوق  الوعي  )رفع  احلقوق  هذه  ومن 
احلماية يف حالت اخلطر والطوارئ الإن�صانية( و)احلق يف العتيراف بالأ�صخا�س ذوي العاقة على قدم امل�صاواة مع 
الآخرين اأمام القانون ويف التمتع بالأهلية القانونية(و )احلق يف اإمكانية اللجوء اإىل الق�صاء(و)احلق يف حرية ال�صخ�س 
التعر�س  عدم  يف  و)احلق  الالاإن�صانية(  اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأو  للتعذيب  التعر�س  عدم  يف  واأمنه(و)احلق 
لال�صتغالل اأو العنف اأو العتداء( و)احلق يف حماية ال�صالمة ال�صخ�صية( و)واحلق يف حرية التنقل واجلن�صية( و)احلق يف 
الراأي واحل�صول  واإبداء  التعبري  ال�صخ�صي( و)احلق يف حرية  التنقل  امل�صتقل والإدماج يف املجتمع( و)احلق يف  العي�س 
على املعلومات(و)احلق يف احرتام اخل�صو�صية( و)احلق يف احرتام البيت والأ�رصة( )احلق يف التعليم والرعاية ال�صحة 
والتاأهيل واإعادة التاأهيل( )احلق يف العمل والتوظيف( و)احلق يف م�صتوى املعي�صة الالئق واحلماية الجتماعية(و)احلق 
يف امل�صاركة يف احلياة ال�صيا�صية والعامة وامل�صاركة يف احلياة الثقافية واأن�صطة الرتفيه والت�صلية والريا�صة(واأو�صحنا 

امل�صاركة  ت�صجع  علي  بالعمل  اليييدول  طالبت  التفاقية  يف اأن 
ميييين احلياة الثقافية، وحياة ال�صتجمام والأن�صطة الرتفيهية والريا�صية 
وامل�رصح  والأفيييالم  التلفزيونية  الربامج  توفري  كفالة  خييالل 
واملواد الثقافية باأ�صكال ميكن الو�صول اإليها، ومن خالل اإتاحة 
واملكتبات  ال�صينما  ودور  واملتاحف  امل�صارح  اإىل  الو�صول 
ذوي  لالأ�صخا�س  الفر�صة  اإتاحة  �صمان  خالل  ومن  العامة، 
ملنفعتهم  ل  الإبييداعييييية  طاقاتهم  وا�صتخدام  لتطوير  العيياقيية 

اخلا�صة فقط، بل ولإثراء املجتمع .

له  تعر�صت  الذي  والتمييز  التهمي�س  من  للكثري  ونظرًا  اإنه  وبينا 
بنود  التفاقية  ت�صمنت  فقد  التاريخ،  مدار  على  الفئات  بع�س 
للن�صاء  تكفل  واأنها  الإعاقة،  ذوي  والن�صاء  بالأطفال  خا�صة 

والفتيات ذوي العاقة امل�صاواة يف احلقوق والنهو�س باأحوالهن )املادة 6( وحماية الأطفال املعوقني )املادة 7(. 

واكدت التفاقية على اإنه يتعني على الدولة البدء يف و�صع خطة �صاملة ت�صرتك فيها كافة اأجهزة الدولة ومنظمات املجتمع 
املدين من اأجل و�صع هذه احلقوق واللتزامات مو�صع التطبيق و�صمان متتع هذه الفئات بحقوقها.

وترتب التفاقية جمموعة من اللتزامات على عاتق الدول الأطراف مبقت�صاها تتعهد الدول بكفالة وتعزيز اإعمال كافة 
اأ�صا�س  على  نوع  اأي  من  متييز  دون  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�س  جلميع  تامًا  اإعماًل  الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان  حقوق 

الإعاقة.

وذكرنا ما ا�صارت اليه املادة 33 من التفاقية اإىل اإنه يتعني 
على الدولة حتديد جهة تن�صيق واحدة اأو اأكرث داخل احلكومة 
تعنى بامل�صائل املت�صلة بتنفيذ هذه التفاقية مثل "تعيني من�صق 

يف احلكومة".

كما يتعني عليها ت�صكيل اأو اإن�صاء اإطار عمل داخل الدولة، اأي 
لتعزيز  القت�صاء،  اأكرث، ح�صب  اأو  م�صتقلة واحدة  اآلية وطنية 
تن�صاأ على  اأن  "على  هذه التفاقية وحمايتها ور�صد تنفيذها. 
املوؤ�ص�صات  املتعلقة مبركز وطرق عمل  باري�س  غرار مبادئ 

الوطنية املعنية بحماية حقوق الإن�صان وتعزيزها.

التزام  مدى  ور�صد  ملراقبة  دولية  اآلية  التفاقية  اأن�صاأت  كما 
الدول الأطراف مبا جاء ببنود التفاقية وهذه الآلية هي اللجنة املعنية بحقوق الأ�صخا�س ذوي الإعاقة وي�صار اإليها با�صم  
اللجنة وتتكون اللجنة من 12 خبري عند بدء نفاذ التفاقية، ويف نهاية املطاف من 18 خبرًيا عند ان�صمام الدولة ال�صتني، 
�صيعملون لفرتة اأربع �صنوات ب�صفتهم ال�صخ�صية ولي�س كممثلني للحكومات، وعلى الرغم من اأنه يجوز اإعادة انتخابهم مرة 

واحدة، اإل اأن فرتة ع�صوية �صتة من الأع�صاء الذين ينتخبون يف النتخابات الأوىل تنتهي عند انق�صاء فرتة عامني. 

اإىل  اأويل �صامل خالل مدة �صنتني من تاريخ الن�صمام  التزام الدولة مبوجب هذه التفاقية بتقدمي تقرير  بالإ�صافة اىل 
اللجنة، مع تقارير ملحقة كل اأربع �صنوات اأو كلما طلبت منها اللجنة ذلك، وهذه التقارير تظهر مدى جتاوب الدولة يف 

العمل املتوافق مع بنود التفاقية ومتطلباتها.

واللجنة �صت�صع مالحظاتها وتو�صياتها حول كل تقرير، ورمبا �صيطلب من الدولة تقدمي املزيد من املعلومات، اإ�صافة اإىل 
انه ميكن للجنة اأن ت�صدر من وقت لآخر تعليقات عامة حول تف�صري بنود التفاقية.

وذكرنا اإنه اأحُلق بالتفاقية بروتوكول اختياري مينح الأفراد حق تقدمي ال�صكاوى اإىل هيئة مراقبة التفاقية، وذلك بعد 
تقدميهم ال�صكوى اإىل حكومتهم دون جناح. على اأن ي�صبح الربوتوكول الختياري �صاري املفعول يف اليوم الثالثني من 

اإيداع �صك الت�صديق العا�رص. وتاأمل اللجنة قيام الدولة بالت�صديق على هذا الربوتوكول.

ي�صطروا  اأن  اإعاقتهم  رغم  ا�صتطاعوا  ا�صخا�س  وهم  العاقة(  ملتحدي  مناذج  )بع�س  ب�صاأن  اول  ملحق  تناول  مت  وكذلك 
ا�صمائهم عرب التاريخ ويتفوقوا ويبدعوا ويثبتوا قدراتهم ،ومنهم هلني كلري )معجزة الن�صانية( و طه ح�صني )قاهر الظالم( 
وال�صاعر املتمرد ب�صار بن برد والريا�صي ا�صامة ال�صنقيطي الذي حقق ما عجز عنه مواطنوه الأ�صحاء يف "بكني 2008" 

والرئي�س فرانكلني روزفلت واملو�صيقار بيتهوفن.

 واخرًيا يف امللحق الثاين تناولنا باخت�صار حقوق ال�صخا�س ذوي العاقة يف ال�صالم.

واو�صحنا اأن الإ�صالم جاء منذ اكرث من اربعة ع�رص قرنًا مببادئ العدل وامل�صاواة وعدم التميز بني جميع الب�رص ل فرق 
بني عربي على اعجمي اإل بالتقوى والعمل ال�صالح واهتم الإ�صالم بحقوق الفئات الأكرث �صعًفا ومنهم فئة الأ�صخا�س ذوي 
الإعاقة واأعطاهم حقوقهم كاملة يف اإن�صانية اأخاذة، ورفق جميل، ومن منظور احلق ولي�س من منظور ال�صفقة والإح�صان، 
اإن  بل  بها ..  لكونه �صار ق�صة جناح يحتذى  البع�س منهم و�صل  اأن  بل  يعي�صون يف املجتمع كاأفراد ناجحني  وجعلهم 
الإ�صالم مل يق�رص نداءه الإن�صاين على املعوقني فقط، بل امتد النطاق ف�صمل املر�صى عامة، وا�صتطاع املري�س - اأيًا كان 
مر�صه - اأن ي�صتظل براية الإ�صالم التي حتمل يف طياتها الراأفة والرحمة واخلري، واأن يتن�صم عبري احلياة، يف عزة وكرامة 

يف املجتمع امل�صلم.

وناأمل اأن ي�صهم هذا العمل يف التعريف بحقوق ال�صخا�س ذوي العاقة للجميع وبيان اللتزامات امللقاة على عاتق الدول 
جتاه ال�صخا�س ذوي العاقة يف كافة املجالت واآليات حمايتها وكذلك زيادة وعي ال�صخا�س ذوي العاقة بحقوقهم 

والعمل على ممار�صتها على اأر�س الواقع.
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الحق في الخصوصية :
في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون القطري

حماية الحق في )الحياة الخاصة(، احترام للكرامة اإلنسانية.

استشاري إدارة حقوق اإلنسان، وزارة الداخلية
مختص في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

ميكن القول باأن )احلق يف اخل�صو�صية( اأو )احلق يف احلياة اخلا�صة( من احلقوق الل�صيقة )بال�صخ�صية(، حيث ين�رصف مفهومه اإىل اإحرتام كل ما يتعلق 
بحرمة احلياة اخلا�صة للفرد مبا يف ذلك اأ�رصاره الذاتية، و�صوؤون اأ�رصته، وم�صكنه، ومرا�صالته، وعالقاته الإن�صانية وكل ما يحر�س على اأن ل يكون 

مك�صوفًا اأمام الآخرين، اأو متداوًل يف و�صائل الإعالم والت�صال على اختالفها. 

وتنبع حرمة احلياة اخلا�صة من فكرة اأن �صيانتها هو جزء من الكرامة الإن�صانية لالأفراد، ذلك اأن �رصيعتنا الإ�صالمية يف اإطار اإعالئها للقيمة الإن�صانية 
وكرامة الب�رص كانت قد اأوجبت مراعاة اخل�صو�صية بدليل قوله رب العزة: )ول جت�ص�صوا ول يغتب بع�صكم بع�صا( )�صورة احلجرات/12.(

وقوله تعاىل: )يا اأيها الذين اآمنوا ل تدخلوا بيوتًا غري بيوتكم حتى ت�صتاأن�صوا وت�صلموا على اأهلها وذلكم خري لكم لعلكم تذكرون(. )�صورة النور/27.(

ناهيك اأن هذه امل�صاألة قد احتلت حيزًا مهمًا يف منظومة ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�صان والت�رصيعات الوطنية، ومواثيق ال�رصف التي تنظم ال�صلوك املهني 
يف ميادين الإعالم، والطب، والأمن، وغريها، وذلك جلهة اأن و�صائل الإعالم قد جتعل من ن�رص اخل�صو�صيات م�صدرًا لالإثارة والرتويج الوا�صع وحتى 

الأرباح، وهنا يتحول الإعالم عن نهجه البناء يف تطور املجتمعات وبناء الأوطان اإىل �صناعة جمزية غري م�رصوعة.

وعلى �صعيد مت�صل فاإن العاملني يف املهن الطبية، وجمالت العمل الأمني، قد يتاح لهم اأن يكونوا بحكم طبيعة املهنة ومقت�صيات اأداءها على بينة من 
الأ�رصار الجتماعية والنف�صية والعائلية وال�صحية، للمر�صى واملتهمني وال�صحايا.

واآنذاك �صتكون احلياة اخلا�صة لكل هذه الفئات من الأ�صخا�س وكرامتهم واعتبارهم ال�صخ�صي يف مواجهة اأ�رصهم وحميطهم الجتماعي، و�صول مل�صتقبلهم 
واآفاق تقدمهم على ال�صعيدين املهني والعام، اأمانة مقد�صة بحوزة العاملني يف جمالت العمل واخلدمة اآنفة الذكر. 

ولعل ما يجعل )احلق يف اخل�صو�صية( مثار اهتمام متزايد، هذه الثورة الهائلة يف تكنولوجيا الت�صال واملعلومات، والتي بقدر ما قربت امل�صافات بني 
الأفراد واملجتمعات واملوؤ�ص�صات، ملبية حاجة اجلميع للتوا�صل والتبادل الثقايف والفكري واملعلوماتي، �صارت يف بع�س الأحيان بيئة غري اآمنة وعاماًل 

�صكل تهديدًا للهويات الثقافية الوطنية، واخرتاقًا �صارًا للتما�صك الأ�رصي واحلرمات اخلا�صة. 

هذا ف�صاًل عن ال�صور الأخرى لنتهاك )احلق يف اخل�صو�صية(، حيث �صارت )اخل�صو�صيات(، عر�صة لالنتهاك لدواع تتعلق بال�رصاعات ال�صيا�صية واأخرى 
تت�صل بال�صيطرة على الأ�صواق يف ظروف العوملة القت�صادية.

)الخصوصية( في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

كفل عدد من ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�صان )احلق يف اخل�صو�صية( لأغرا�س واجتاهات خمتلفة، وكما هو مو�صح يف الآتي. 

أواًل/ الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان: 

حيث ن�س الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان يف املادة )12( منه بالقول "ل 
يجوز تعري�س اأحد لتدخل تع�صفي يف حياته اخلا�صة اأو �صوؤون اأ�رصته، اأو 
مرا�صالته، ول حلمالت مت�س �رصفه و�صمعته، ولكل �صخ�س حق يف اأن يحميه 
يف  مماثل  ن�س  ورد  كما  احلمالت".  تلك  اأو  التدخل  هذا  مثل  من  القانون 

العهد الدويل للحقوق املدنية وال�صيا�صية )م/17(. 

ثانيًا/ اتفاقية حقوق الطفل: 

اأي  يجري  اأن  يجوز  )ل  بالقول   )1/16( املادة  يف  ورد  ما  بدللة  وذلك 
تعر�س تع�صفي، اأو غري قانوين للطفل يف حياته اخلا�صة اأو اأ�رصته اأو منزله 

اأو مرا�صالته، ول اأي م�صا�س غري قانوين ب�رصفه و�صمعته(.

وما ورد يف املادة )13( )باأن يكون للطفل احلق يف حرية التعبري والتما�س 
اإعتبار  اأي  دون  واإذاعتها  وتلقيها  والأفكار  املعلومات  اأنواع  جميع  طلب 
ين�س  اأن  ب�رصط  القيود  لبع�س  احلق  هذا  اإخ�صاع ممار�صة  للحدود وجواز 

القانون عليها واأن تكون لزمة لتاأمني احرتام حقوق الغري و�صمعتهم(. 

الطفل  باتفاقية حقوق  الملحق  االختياري  البروتوكول  ثالثًا/ 
في  األطفال  واستخدام  األطفال  ودعارة  األطفال  بيع  بشأن 

العروض والمواد اإلباحية:

حيث ن�صت املادة )8( منه واملتعلقة بفر�س التزام على الدول حلماية حقوق 
الإجييراءات  مراحل  جميع  يف  املمار�صات  هذه  �صحايا  الأطفال  وم�صالح 
اجلنائية والق�صائية، على حزمة من ال�صمانات منها ما ورد يف الفقرة )هي(، 

وكالآتي: 

واتخاذ  القت�صاء،  ح�صب  ال�صحايا،  الأطفال  وهوية  خ�صو�صيات  )حماية 
التدابري الالزمة وفقًا للقانون الوطني لتجنب الن�رص غري املنا�صب ملعلومات 

ميكن اأن تف�صي اإىل التعرف على هوؤلء الأطفال ال�صحايا(.

باألشخاص  اإلتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  رابعًا/ 
المتحدة  األمم  التفاقية  المكمل  واألطفال  النساء  وبخاصة 

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م:

وقد كفل حماية حق �صحايا الإجتار بالب�رص )باخل�صو�صية( وذلك يف املادة )6(، 
الفقرة )1( منها التي وردت بالقول: 

)يتعني على كل دولة طرف يف احلالت املنا�صبة وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، 
اأن ت�صون احلرمة ال�صخ�صية ل�صحايا الإجتار بالأ�صخا�س وهويتهم بو�صائل منها 
جعل الإجراءات القانونية املتعلقة بذلك الإجتار �رصية( وما ورد يف الفقرة )2/اأ( 

التي األقت على الدول التزامًا اآخر مبراعاة ال�صحايا من خالل: 

يف  العتبار  بعني  واأخذها  و�صواغلهم  اآرائهم  عر�س  من  لتمكينهم  )م�صاعدتهم 
املراحل املنا�صبة من الإجراءات اجلنائية �صد اجلناة مما ل مي�س بحقوق الدفاع(.

د. أس�������امة ثابت اآللوس��ي
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خامسًا/ إعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا 
الجريمة وإساءة استعمال السلطة لعام 1985: 

وقد �صمن هذا الإعالن حق اخل�صو�صية ل�صحايا اجلرمية وذلك يف األف/ �صحايا 
خالل  ومن  املن�صفة(  واملعاملة  العدالة  اإىل  )الو�صول  عنوان  وحتت  اجلرمية/ 
املادة 6/د، التي جاء فيها باأنه من بني الإجراءات الق�صائية والإدارية يف �صياق 

ال�صتجابة لحتياجات ال�صحايا. 

وحماية  حد  اأدنييى  اإىل  ال�صحايا  اإزعيياج  من  الإقييالل  اإىل  ترمي  تدابري  )اتخاذ 

خ�صو�صياتهم عند القت�صاء، و�صمان �صالمتهم ف�صاًل عن �صالمة اأ�رصهم وال�صهود 
واملتقدمني ل�صاحلهم من التخوف والنتقام(.

سادسًا/ الوثائق الدولية الخاصة بسلوك الموظفين المكلفين 
بإنفاذ القانون وإقامة العدل: 

عمل  ومعايري  القانون،  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  �صلوك  قواعد  )مدونة  وت�صمل 
النيابة العامة، ومبادئ ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية، وتلك املتعلقة بدور املحامني(. 

وقد جاء يف املادة )4( من املدونة ما يلي: )يحافظ املوظفون املكلفون باإنفاذ 
القانون على �رصية ما يف حوزتهم من اأمور ذات طبيعة �رصية...( 

وقد ورد يف التعليق عليها مبنت املدونة الآتي: 

قد  معلومات  على  واجباتهم  بحكم  القوانني  باإنفاذ  املكلفون  املوظفون  )يح�صل 
وب�صمعتهم  الآخرين،  ت�رص مب�صالح  اأن  اأو ميكن  لالأفراد،  اخلا�صة  باحلياة  تتعلق 
ال�صديد يف احلفاظ على هذه  ينبغي توخي احلر�س  على وجه اخل�صو�س، ولذلك 

املعلومات وا�صتخدامها...(

وفيما يبدو فاإن ذات احلكمة التي كانت وراء اإقرار مبداأ ال�رصية يف هذه املدونة هي 
نف�صها التي ميكن اأن تف�رص ما ورد ب�صاأن اإقرار )مبداأ ال�رصية واحل�صانة املهنيتان( 
وذلك يف املادة )15( من )املبادئ الأ�صا�صية ل�صتقالل ال�صلطة الق�صائية التي اأقرتها 
اجلمعية العامة يف دي�صمرب 1985(، وكذا ما ورد يف )معايري الأمم املتحدة حول 
املعقود  املذنبني  ومعاملة  اجلرمية  منع  موؤمتر  اإعتمدها  التي  العام  املدعي  دور 
يف هافانا من 27 اآب/اأغ�صط�س اإىل 7 اأيلول/�صبتمرب 1990( املادة 13/ج ب�صاأن 
امل�صائل  �رصية  على  باملحافظة  واجباتهم،  اأداء  يف  العامة  النيابة  اأع�صاء  التزام 

التي يعهد اإليهم بها.

هذا ف�صاًل عما ُن�س عليه يف )املبادئ الرئي�صية حول دور املحامي( ال�صادرة عن 
الذي  البند )22(  لأداء املحامني ملهامهم(  )�صمانات  ذات املوؤمتر وحتت عنوان 
ورد بالقول: )تكفل احلكومات وحترتم �رصية جميع الت�صالت وامل�صاورات التي 

جتري بني املحامني وموكليهم يف اإطار عالقاتهم املهنية(.

السجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  ال��ق��واع��د  سابعًا/ 
الجريمة  لمنع  المتحدة  األم��م  مؤتمر  قبل  من  المعتمدة 

ومعاملة المذنبين لعام 1955:

حيث ميكن الوقوف على اإقرار هذه الوثيقة ملبداأ حماية احلق يف اخل�صو�صية للطفل 
يف ظروف ال�صجن بدللة ما ورد يف القاعدة 23/اأ )باأنه يف �صجون الن�صاء يتوجب 
م�صت�صفى مدين،  الأطفال يولدون يف  ترتيبات جلعل  اتخاذ  حيثما كان ذلك ممكنًا 

واإذا ولد الطفل يف ال�صجن، ل ينبغي اأن يذكر ذلك يف �صهادة ميالده...(. 

ثامنًا/ اإلعالن الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي 
العامة  الجمعية  عن  الصادر  البشرية  وخير  السلم  لصالح 

لألمم المتحدة عام 1975:

العلمي  التقدم  اأن  تلحظ  اإذ  العامة  اإن اجلمعية  الإعالن،  م�صتهل هذا  وقد ورد يف 
اأتاح  واأنه  الإن�صاين  املجتمع  تطور  يف  العوامل  اأهم  اأحد  اأ�صبح  قد  والتكنولوجي 
فر�صًا متزايدة لتح�صني اأحوال ال�صعوب والأمم، اإل اأنه من جهة ثانية ميكن اأن يخلق 
من  للفرد  ما  يهدد  م�صدرًا  يكون  واأن  اجتماعية،  م�صاكل  احلالت  من  العديد  يف 

حقوق وحريات اأ�صا�صية. 

ويف هذا ال�صياق جاءت املادة ال�صاد�صة من الإعالن بالقول: 

)على جميع الدول اأن تتخذ تدابري تهدف اإىل متكني جميع طبقات ال�صكان من الإفادة 
من ح�صنات العلم والتكنولوجيا واإىل حماية هذه الطبقات اإجتماعيًا وماديًا من الآثار 
ال�صارة التي ميكن اأن ترتتب على �صوء اإ�صتخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، 
مبا يف ذلك اإ�صتعمالها على نحو مي�س بحقوق الفرد واجلماعة ول�صيما فيما يتعلق 

باإحرتام احلياة اخلا�صة وحماية �صخ�صية الإن�صان و�صالمته البدنية(. 

البيانات  ملفات  لتنظيم  التوجيهية  ال��م��ب��ادئ  تاسعًا/ 
الشخصية المعدة بالحاسبة االلكترونية الصادرة عن الجمعية 

العامة لألمم المتحدة/ ديسمبر 1990:

وتنطوي هذه الوثيقة على مبادئ من �صاأنها توفري �صمانات دنيا ل�صالمة م�رصوعية 
املعلومات والبيانات املتعلقة بالأ�صخا�س، وتفادي اإ�صتخدامها لأغرا�س خمالفة 
ملقا�صد ميثاق الأمم املتحدة ومبادئه، فاإىل جانب مبادئ امل�رصوعية، والنزاهة، 
اإنطوت عليها هذه الوثيقة تكفل حماية احلياة  التمييز ثمة مبادئ  وال�صحة، وعدم 

اخلا�صة لالأفراد، و�صمان دقة البيانات ال�صخ�صية ب�صاأنهم، وهي كالآتي: 

المبدأ الرابع - وصول األشخاص المعنيين إلى الملفات: )من حق 
اأي �صخ�س يثبت �صخ�صيته اأيًا كانت جن�صيته اأو حمل اإقامته اأن يعرف ما اإذا كانت 
جتري معاجلة اآلية لبيانات تتعلق به، واأن يخطر بذلك ب�صكل مفهوم، دون تاأخري اأو 
ر�صوم ل داعي لهما، واأن يلبي طلبه باإجراءات عملية الت�صويب واملحو املالئمة يف 
حالة البيانات التي تفتقر اإىل امل�رصوعية اأو اللزوم اأو الدقة، وينبغي توخي �صبيل 

لالإنت�صاف، ويف حالة الت�صويب تكون التكاليف على نفقة امل�صئول عن امللف(. 

المبدأ السابع - األمن: ينبغي اإتخاذ التدابري املالئمة حلماية امللفات �صواء 
مثل  الب�رصية  املخاطر  اأو  تلفها،  اأو  عر�صيًا  فقدها  مثل  الطبيعية،  املخاطر  �صد 

الإطالع عليها بغري اإذن واإ�صتخدام البيانات ب�صكل غري اأمني. 

المبدأ التاسع - تدفق البيانات عبر الحدود: حيث جرى من خالل هذا 
املبداأ التاأكيد على تدفق البيانات عرب احلدود، من خالل ت�رصيعات توفر �صمانات 
مت�صاوية فيما يتعلق باحلياة اخلا�صة لالأفراد حمل هذه البيانات. وف�صاًل عما �صبق 
فقد اأقرت هذه الوثيقة اإمكانات تطبيق املبادئ التوجيهية اآنفة الذكر على امللفات 
احلكومية  املنظمات  بها  حتتفظ  التي  �صخ�صي  طابع  ذات  بيانات  على  حتتوي  التي 

الدولية )ملفات الأ�صخا�س الذين هم على عالقة باملنظمة(.

الغاية  كانت  اإذا  وذلك  املبادئ،  هذه  تطبيق  ب�صاأن  ا�صتثناء  اإيراد  يجوز  اأنه  على 
من امللف هي حماية احلقوق واحلريات الأ�صا�صية لل�صخ�س املعني، اأو امل�صاعدة 
الإن�صانية، مع �رصورة اأن تعني كل منظمة ال�صلطة املخت�صة قانونًا ملراقبة مراعاة 

هذه املبادئ التوجيهية. 

اإليدز:  البشرية/  المناعة  نقص  فيروس  بشأن  إعالن  عاشرًا/ 
 26 الدورة  في  والحكومات  الدول  رؤساء  اجتماع  عن  الصادر 
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وقد جرى يف �صياق ذكر جملة من املعوقات والتحديات التي تواجه جهود الدول 
يف  امل�صاركون  ر�صده  ما   ،)13( الفقرة  يف  وحتديدًا  الوباء،  هذا  مكافحة  يف 
�صاأنها  من  عوامل  ال�رصية  وانعدام  والتمييز  العار  )و�صمة  اأن  من  الجتماع  هذا 
تقوي�س جهود الوقاية والرعاية والعالج وتزيد اأثر الوباء على الأفراد والأ�رص 

واملجتمعات والأمم واأنه يجب الت�صدي لها(. 

وبناًء على ذلك فقد تعهد امل�صاركون يف هذا الجتماع يف املادة )52( من الإعالن 
)ب�رصورة تو�صيع �صبل احل�صول على خدمات امل�صورة والفحو�س الطبية مع كفالة 

ال�رصية لالأ�صخا�س امل�صابني(.

حادي عشر: الصكوك اإلقليمية: 

حلقوق  الأوروبييييييية  التييفيياقييييية  بينها  ومييين 
الإن�صان،  حلقوق  العربي  وامليثاق  الإن�صان 
التي ا�صتملت على ن�صو�س مماثلة ملا ورد يف 
ب�صاأن حماية  الإن�صان  الدولية حلقوق  ال�رصعة 
من   )8( امليييادة  اخلا�صة/  احلييييياة  يف  احلييق 

التفاقية واملادة )22( من امليثاق العربي. 

وما دمنا ب�صدد و�صع امل�صاألة يف اإطار جامعة 
الدول العربية فاإنه من املفيد الإ�صارة اإىل ما 
الأميين  رجييل  �صلوك  قييواعييد  مييدونيية  يف  ورد 
الداخلية  وزراء  جمل�س  عن  ال�صادرة  العربي 
ب�صاأن هذه امل�صاألة وحتديدًا يف املادة  العرب 
)14( التي وردت حتت عنوان )املحافظة على 

ال�رصية( وكالآتي: )يحافظ رجال الأمن على �رسية ما بحوزتهم من اأمور ذات 
طبيعة �رسية ما مل تقت�ض امل�صلحة الوطنية خالف ذلك كل القت�صاء، اأو 
اللتزام  هذا  ويظل  العدالة،  متطلبات  اأو  الواجب  واأداء  الوطني  الت�رسيع 

قائمًا اأي�صًا بعد انتهاء الوظيفة(.

النهج الوطني لحماية الحق في الخصوصية

اخل�صو�صية  يف  احلق  الت�رصيعات  من  وعييدد  الد�صتور  يف  القطري  القانون  كفل 
�رصاحة واآية ذلك الآتي: 

أواًل/ وضع المسألة في الدستور: 

فال  حرمتها  الإن�صان  )خل�صو�صية  بالقول  وردت  التي   37 املييادة  يف  وحتديدًا 
يجوز تعر�س اأي �صخ�س لأي تدخل يف خ�صو�صياته اأو �صوؤون اأ�رصته اأو م�صكنه اأو 
مرا�صالته اأو اأي تدخالت مت�س �رصفه اأو �صمعته اإل وفقًا لأحكام القانون وبالكيفية 

املن�صو�س عليها فيه(. 

ثانيًا/ وضع المسألة في قانون اإلجراءات الجنائية رقم )23( 
لسنة 2004: 

و76(   75( املادتان  ت�صمنها  التي  والإ�صرتاطات  ال�صوابط  بيياأن  القول  ميكن 
�صبط  ب�صاأن  يليها  وما  منه   )77( واملادة  امل�صاكن  بتفتي�س  املتعلقة  القانون  من 

اخلطابات، والر�صائل واملطبوعات، والطرود، والربقيات ومراقبة املحادثات 
ال�صلكية والال�صلكية، لأغرا�س ك�صف اجلرمية، اإمنا تقوم دلياًل على مراعاة احلياة 
اخلا�صة لالأفراد ذلك اأن قيام هذه الإجراءات مرتهن باإذن النيابة العامة، كما اأن 
اأمر ممار�صتها حمكوم بجملة �رصوط يف�صح عنها منطوق املواد املذكورة، وعلى 

الأخ�س املادة )76( التي جاء ن�صها بالقول: 

مع مراعاة اأحكام تفتي�س امل�صاكن املن�صو�س عليها يف هذا القانون يتعني مراعاة 
ال�صوابط التالية: 

1.  حتدد النيابة العامة يف اإذن التفتي�س اأجزاء امل�صكن التي ين�رصف اإليها الإذن 
وما اإذا كان ي�صمل كامل امل�صكن وملحقاته اأو اأجزاًء حمددة منه. 

2.يكون تفتي�س اأجزاء امل�صكن املخ�ص�صة للن�صاء مبعرفة اأنثى طبقًا ملا هو مقرر يف 
املادتني )48( و)55( من هذا القانون.

3.  اإحرتام القيم الدينية والعادات والتقاليد ال�صائدة يف املجتمع. 

يكن  ومل  ن�صاء،  املنزل  يف  كان  )اإذا  بالقول  وردت  قد   )55( املييادة  بيياأن  علمًا 
تفتي�صهن،  ول  �صبطهن  الدخول  من  الغر�س 
وجب على ماأمور ال�صبط الق�صائي اأن يراعي 
التقاليد املتبعة يف معاملتهن واأن ميكنهن من 
مينحهن  واأن  املنزل،  مغادرة  اأو  الإحتجاب 
لذلك مبا ل ي�رص مب�صلحة  الالزمة  الت�صهيالت 

التفتي�س ونتيجته(. 

جت�صده  اخل�صو�صية  حلماية  اآخيير  وجه  وثمة 
)اإذا  كالآتي:  ن�صها  جاء  التي   )51( املييادة 
اأو  خمتومة  اأوراق  املتهم  منزل  يف  وجييدت 
ملاأمور  يجوز  فال  اأخييرى  طريقة  باأي  مغلقة 
اإثباتها  وعليه  يف�صها،  اأن  الق�صائي  ال�صبط 
النيابة  على  وعر�صها  التفتي�س  حم�رص  يف 

العامة(. 

هذا بجانب ما ورد يف الباب الثاين )اإجراءات 
�رصية،  املحاكمة  جل�صات  تكون  اأن  اإمكانية  ب�صاأن   )187( املييادة  املحاكمة(، 

احرتامًا خل�صو�صية )اخل�صوم(، حيث جاء ن�صها كالآتي:

اأو راأت املحكمة  القانون،  اإذا ن�س  اإل  اأن تكون جل�صات املحاكمة علنية،  )يجب 
من تلقاء نف�صها، اأو بناًء على طلب اأحد اخل�صوم جعلها �رصية حمافظة على النظام 
كيفية  تنظم  اأن  للمحكمة  ويجوز  الأ�ييرصة،  حلرمة  اأو  لييالآداب،  مراعاة  اأو  العام، 

احل�صور اإذا اقت�صى الأمر ذلك. 

ول يجوز لو�صائل الإعالم اأداء اأي عمل يف اجلل�صة اإل باإذن من رئي�صها(.

ثالثًا/ النظر إلى إختراق الحق في الخصوصية بوصفه جريمة 
مستقلة )وضع المسألة في قانون العقوبات( رقم )11( لسنة 

.2004

جتد هذه امل�صاألة تعبريها يف الباب الثاين )اجلرائم املا�صة بحرية الإن�صان وحرمته( 
من قانون العقوبات الذي عاقب على الأفعال التالية: 

1- إنتهاك حرمة المساكن ملك الغير: 

بدون  اأو حماًل حلفظ املال  لل�صكن  اأو معدًا  م�صكونًا  •  يعاقب كل من دخل مكانًا 
ل  مدة  باحلب�س  وذلك  القانون  فيها  يرخ�س  التي  الأحييوال  غري  يف  حائزه  ر�صا 
هاتني  باإحدى  اأو  ريال  اآلف  خم�صة  على  تزيد  ل  التي  بالغرامة  اأو  �صنة  تتجاوز 

العقوبتني )م/323(. 
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•  يعاقب كل من دخل عقارًا بوجه قانوين والبقاء فيه بعد انتهاء الغر�س الذي 
تتجاوز  ل  مدة  باحلب�س  اإخراجه  يف  احلق  له  من  لإرادة  خالفًا  اأجله  من  دخل 
العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  ريال  اآلف  خم�صة  على  تزيد  ل  التي  وبالغرامة  �صنة 

)م/324(. 

2- التهديد: يعاقب كل من هدد الغري باإحلاق ال�رصر بنف�صه اأو �صمعته اأو ماله اأو 
بنف�س اأو �صمعة اأو مال ل�صخ�س يهمه اأمره باحلب�س مدة ل تتجاوز ثالث �صنوات اأو 
بالغرامة التي ل تزيد على ع�رصة اآلف ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني )م/325(. 

لطائلة  يخضع  حيث  األس���رار(  وإفشاء  والسب  )القذف   -3
العقوبة:

تت�صل  تعليقات،  اأو  �صورًا  اأو  اأخييبييارًا  العالنية  طرق  باإحدى  ن�رص  من  كل    •
ملدة  باحلب�س  �صحيحة،  كانت  ولو  لالأفراد  العائلية  اأو  اخلا�صة  احلياة  باأ�رصار 
اأو باإحدى هاتني العقوبتني.  �صنة وبالغرامة التي ل تزيد على خم�صة اآلف ريال 

)م/331(. 

الأحييوال  غري  يف  اأف�صاه  ب�رص  وظيفته  اأو  حرفته  اأو  مهنته  بحكم  علم  من  كل    •
اآخر وذلك  �صخ�س  اأو ملنفعة  ا�صتعمله ملنفعته اخلا�صة،  اأو  قانونًا،  بها  امل�رصح 
تتجاوز  ل  مدة  باحلب�س  اإ�صتعماله،  اأو  ال�رص  باإف�صاء  ال�صاأن  �صاحب  ياأذن  مل  ما 
�صنتني، وبالغرامة التي ل تزيد على ع�رصة اآلف ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني. 

)م/332(. 

غري  يف  ر�صاءهم  بغري  لالأفراد  اخلا�صة  احلياة  حرمة  على  اعتدى  من  كل    •
الأحوال امل�رصح بها قانونًا وذلك بارتكاب اإحدى الأفعال التالية: 

 اأ- ف�س ر�صالة اأو برقية خا�صة موجهة لغريه من الأفراد. 

 ب- اإ�صرتق ال�صمع يف مكاملة هاتفية. 

 ج- �صجل اأو نقل حمادثات جرت يف مكان خا�س عن طريق جهاز اأيًا كان نوعه. 

 د- التقط اأو نقل �صورًا لفرد اأو اأفراد يف مكان خا�س عن طريق جهاز اأيًا كان 
نوعه )م/333(. 

علمًا باأن امل�رصع القطري قد حر�س على مواكبة ما طراأ على انتهاك احلياة اخلا�صة 

لالأفراد من متغريات، �صيما يف توظيف و�صائل تقنية املعلومات لهذا الغر�س وذلك 
)333(، حيث  املادة  بتعديل حكم  ل�صنة2017   4 القانون رقم  اإ�صدار  من خالل 

ا�صتمل التعديل على الآتي: 

- ت�صديد العقوبة على الأفعال التي وردت يف هذه املادة ليحل بدياًل عنها )احلب�س 
مدة ل تتجاوز �صنتني وبالغرامة ل تزيد على "10.000" ع�رصة اآلف ريال(، اأو 
باإحدى هاتني العقوبتني، يف حني كانت العقوبة املقررة قبل التعديل )احلب�س مدة 

ل تتجاوز �صنة وبالغرامة التي ل تزيد على خم�صة اآلف ريال(. 

- اإ�صافة �صورتني م�صتحدثتني من اأفعال اإنتهاك احلق يف اخل�صو�صية اإىل الفقرة 
رقم )4(، حيث يعاقب بذات العقوبة املن�صو�س عليها يف هذه الفقرة كل من: 

1.  التقط اأو نقل �صورًا اأو مقاطع فيديو لفرد اأو اأفراد يف مكان عام عن طريق 
جهاز اأيًا كان نوعه، بق�صد ا�صتخدامها يف الإ�صاءة اأو الت�صهري 

2.  التقط اأو نقل �صورًا اأو مقاطع فيديو للم�صابني اأو املتوفني يف احلوادث عن 
طريق جهاز اأيًا كان نوعه، يف غري الأحوال امل�رصح بها قانونًا.

رابعًا/ قانون رقم )8( لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر: 

حيث خ�ص�س الف�صل الرابع منه للم�صائل املحظور ن�رصها، وقدر تعلق الأمر 
يف  الغر�س  هذا  يحقق  ما  ورد  فقد  اخل�صو�صية  يف  احلق  وحماية  بكفالة 
املادة )47( الفقرتان )ح( و )ك(، فقد ذكر اأنه من بني هذه امل�صائل ما يلي:

ح- كل ما ينايف الأخالق اأو يت�صمن خد�صًا لالآداب العامة اأو مي�س بكرامة 
الأ�صخا�س وحرياتهم ال�صخ�صية.

با�صمه  اأو  ثرواته  اأو  �صخ�س  ب�صمعة  ال�رصر  اإحليياق  �صاأنه  من  ما  كل  ك- 
اأو تقدمي منفعة  اإرغامه على دفع املال،  اأو  الت�صهري به  اأو بق�صد  التجاري 

للغري اأو حرمانه من مبا�رصة عمله.

علمًا باأن ذات القانون قد عاقب على الأفعال الواردة يف )ح( باحلب�س مدة ل 
تتجاوز �صتة اأ�صهر وبغرامة ل تتجاوز ثالثة اآلف ريال.

�صهرًا  تتجاوز  ل  مدة  باحلب�س  )ك(  يف  الييواردة  الأفعال  على  عاقب  كما 
وبغرامة ل تتجاوز األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني. 

خامسًا/ قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006: 

يوؤكد القانون على اأن واحدًا من القواعد املهمة لالأداء املهني )لع�صو قوة 
الأ�رصار  على  املحافظة  )الع�صكري(،  مفهوم  عليه  ين�صحب  الذي  ال�رصطة( 
الجتماعية لالأفراد التي يتوافر عليها يف �صياق اأداءه للوظيفة الأمنية، وذلك 
بدللة املادة )72( الفقرة )3( منها والتي ق�صت )باأنه يحظر على الع�صكري 
انتهاء  بعد  قائمًا  اللييتييزام  هييذا  ويظل  بعمله  تتعلق  معلومات  اأي  اإف�صاء 
اأيًا من  الذي يرتكب  الع�صكري  اأخ�صع  القانون قد  باأن ذات  اخلدمة(. علمًا 
الأفعال املحظورة الواردة يف املادة اآنفة الذكر للم�صئولية التاأديبية ودون 
الإخالل باإقامة الدعوى املدنية اأو اجلنائية يف مواجهته عند القت�صاء وذلك 

مبوجب املادة )73( منه.

لسنة   14 رقم  االلكترونية  الجرائم  مكافحة  قانون  سادسًا/ 
 2014

من  الرقمية  الثورة  فر�صته  ملا  واعية  قانونية  ا�صتجابة  القانون  هذا  جاء 
حتديات يف �صاحة العمل الأمني وحقوق الإن�صان، ومنها ما يتعلق باحلق يف 
اخل�صو�صية واحرتام املنظومة القيمية الجتماعية: حيث عاقب القانون كل 
من ا�صتخدم ال�صبكة املعلوماتية اأو اإحدى و�صائل تقنية املعلومات باحلب�س 
مدة ل تتجاوز ثالث �صنوات وبالغرامة التي ل تزيد على )100.000( مائة 

األف ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني وذلك يف: 

•  التعدي على اأي من املبادئ والقيم الجتماعية. 

بحرمة  تت�صل  مرئية  اأو  �صوتية  ت�صجيالت  اأو  �صورًا  اأو  اأخبارًا  ن�رص  اأو    •
احلياة العائلية لالأ�صخا�س )م/8(. 

سابًعًا/ القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية 
البيانات الشخصية: 

وهنا مي�صي امل�رصع القطري مدى اأبعد يف مواكبته للتطورات العلمية اجلارية 
يف نطاق تكنولوجيا املعلومات والت�صال وانعكا�صاتها ال�صلبية على احلياة 
اخلا�صة لالأفراد، و�رصورة مواجهتها، ودون مبالغة ميكن القول باأن هذا 
لتنظيم  التوجيهية  املبادئ  مع  كبري  حد  اإىل  وين�صجم  يتماهى  اإمنا  القانون 

امللفات ال�صخ�صية املعدة باحلا�صبة اللكرتونية لعام 1990 اآنفة الذكر. 

قبل  من  م�رصوعة،  لأغرا�س  ال�صخ�صية  البيانات  جمع  عملية  عادة  وجتري 
منها  ي�صتفيد  اأن  ميكن  اإذ  الإنرتنت،  �صبكة  على  الإلكرتوين  املوقع  م�صغل 
اأو  منتجات  امل�صغل  يعر�س  اأن  ومنها  زواره،  اأو  املوقع  ذلك  م�صتخدمو 

خدمات معينة من خالله. 

مالئمًا  نرى  حيث  الأفييراد،  حلقوق  القانون  من  الثاين  الف�صل  كر�س  وقد 
ت�صليط ال�صوء على املادتني 3 و5 منه لإي�صاح جوهر هذا القانون يف �صياق 
حماولتنا البحثية، حيث تن�س املادة )3( بالقول )"لكل فرد احلق يف حماية 
اإطار  اإل يف  البيانات  ال�صخ�صية، ول يجوز معاجلة تلك  خ�صو�صية بياناته 
وفقًا  املقبولة  واملمار�صات  الإن�صان  كرامة  واإحرتام  والأمانة  ال�صفافية 

لأحكام هذا القانون"(. 

بياناته  اأي وقت حلماية  املعني يف  الفرد  اإمكانات   )5( املادة  نظمت  فيما 
اخلدمات  يقدم  الذي  الإلكرتوين  املوقع  بها  زود  اأن  �صبق  التي  ال�صخ�صية 

املطلوبة، ومنها: 

•  �صحب موافقته ال�صابقة على معاجلة بياناته ال�صخ�صية. 

•  العرتا�س على معاجلة بياناته ال�صخ�صية اإذا كانت غري �رصورية لتحقيق 
الأغرا�س التي جمعت من اأجلها. 

طلب حذف بياناته ال�صخ�صية اأو حموها يف احلالت امل�صار اإليها يف البندين 
ال�صابقني.

ثامنا/ المعايير والمواثيق الموجهة للسلوك المهني.

اإىل جانب ما �صلف ذكره من قوانني كفلت احلماية )للحق يف اخل�صو�صية(، 
من  حمييددة  لفئات  توجيهية  وثائق  توافر  اإىل  الإ�ييصييارة  املالئم  من  فاإنه 
وثائق  اأنها  على  اإليها  النظر  ميكن  املختلفة،  الدولة  قطاعات  يف  العاملني 
اإ�صرت�صادية داعمة للقوانني ذات ال�صلة، مي�رصة لتنفيذ اأحكامها، معربة عن 

روح وجوهر غاياتها، ومنها:

1.  الوثيقة التي جاءت حتت عنوان )اأخالقيات الوظيفة الأمنية، املعايري 
الأخالقية واملهنية وامل�صلكية للوظيفة ال�رصطية( ال�صادرة عن معهد تدريب 

.)LDC( ال�رصطة/ مركز تطوير القادة

حيث ورد حتت عنوان )�صور القيم املهنية وامل�صلكية(، اأنه من بني هذه القيم:

)احلفاظ على الأ�رصار: يجب على رجل ال�رصطة اأن يكون اأمينًا على اأ�رصار 
النا�س وخفاياهم فال يف�صيها، اأو ين�رصها، اأو يطلع الغري عليها، اأو اأن يتخذ 
منها اأ�صلوبًا للتهديد من اأجل احل�صول على اإعرتاف، اأو للو�صول اإىل هدف 

اآخر.(

وذلك اإىل جانب �صور اأخرى من قبيل الإلتزام بالقانون، واإحرتام قواعد 
و�صعة  النف�س،  و�صبط  وال�صرب،  والعدالة،  واحليدة،  )الإن�صباط(،  املهنة 

ال�صدر، وال�صجاعة وغريها. 

موؤ�ص�صة  عن  ال�صادرة  واأ�رصته:  املري�س  وم�صوؤوليات  احلقوق  ميثاق    .2
حمد الطبية والتي ميكن النظر اإليها على اأنها خطاب توجيهي يج�صد جوانب 
مهمة من اأخالقيات العاملني يف امليدان الطبي وال�صحي، وم�صوؤولياتهم يف 

مواجهة مر�صاهم.

ب�صاأن  ذكيير  ما  جانب  اإىل  امليثاق  عليها  اإ�صتمل  التي  احلقوق  بني  وميين 
وجودة  والأميين،  وال�صالمة  الطبية،  والبحوث  الرعاية،  على  )احل�صول 
اخلدمات وغريها( ما جرى تف�صيله يف 1/5 فيما يتعلق بحق املري�س يف 

)اخل�صو�صية وال�رصية( الذي ا�صتمل على جملة من البنود ومن بينها:

•  �صمان اخل�صو�صية خالل الفح�س ال�رصيري والعالج.

•  عدم الإطالع على امللف الطبي للمري�س اإل من قبل الأ�صخا�س املعنيني 
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مبا�رصة برعايته وامل�رصح لهم بذلك. 

•  اأن يتم التعامل مع كافة ال�صجالت الطبية اخلا�صة بالرعاية الطبية للمري�س ب�رصية تامة.

إستخالصات عامة:

ميكن اأن نخل�س مما �صلف بيانه اإىل ما يلي من مدركات اأ�صا�صية: 

1.  اأن اأدوات واآليات اإخرتاق احلياة اخلا�صة لالأفراد قابلة للتطور بفعل امل�صتجدات الجتماعية والأمنية والتقنية. 

2.  اإن امل�رصع القطري يف نهجه لتنظيم حماية احلرمات اخلا�صة، واحلق يف اخل�صو�صية كان مواكبًا للمعايري الدولية حلقوق الإن�صان ذات ال�صلة من 
جهة، وللتحديات التي اأفرزتها الثورة الرقمية يف مواجهة احلياة اخلا�صة لالأفراد والتما�صك الأ�رصي من جهة ثانية. 

3.  اإن احلق يف اخل�صو�صية لي�س حقًا مطلقًا حيث ترد عليه حمددات وقيود ملتطلبات تتعلق بتحقيق العدالة اجلنائية، اأو امل�صلحة العامة، وهي قيود من 
غري اجلائز تقريرها اإل بناًء على القانون. 

4.  اأنه يجب التمييز بني احلق يف اخل�صو�صية قدر �صلته باحلياة اخلا�صة لالأفراد واأ�رصهم، وبني احلق يف اخل�صو�صية قدر �صلته باجلماعة الوطنية، وهنا 
�صنكون باإزاء �رصورات حماية الهوية، و�صيانة الذاتية الثقافية واحل�صارية للمجتمع، والتي تندرج �صمن )احلق يف التنوع الثقايف(. 

وقمع  وال�صبط،  واملراقبة،  التوعية،  جهود  معه  تت�صافر  اأن  يتوجب  واإمنا  اخل�صو�صية(،  يف  )احلق  حلماية  الوحيدة  الآلية  ي�صكل  ل  القانون  اإن    .5
الرتبية  واأطر  اجلنائية،  والعدالة  القانون  اإنفاذ  هيئات  للجميع  الجتماعية  امل�صئولية  اإطار  بها يف  تنه�س  اأن  والتي ميكن  عليها،  باملعاقبة  الإنتهاكات 
والثقافة والإت�صال، والأجهزة القائمة على �صوؤون املوا�صالت والإت�صال، ومنظمات املجتمع املدين، ومنتديات التوا�صل الإجتماعي، واملراكز ال�صبابية 

وغريها. 

6.  واإ�صتكماًل للفقرة ال�صابقة وحلداثة ما �صدر من ت�رصيعات ذات �صلة فاإن احلاجة تقوم للمزيد من املدونات التوجيهية واأن�صطة التدريب وبناء القدرات 
للعاملني يف الأجهزة والقطاعات املعنية بالت�صالت، والإعالم، والطب، والأمن، والأندية واملراكز ال�صبابية، لإحرتام احلق يف اخل�صو�صية والإ�صهام 

الفاعل يف �صيانته يف مواجهة اأي اخرتاق. 

وبعد: فاإن احرتام احلياة اخلا�صة يظل من حيث املبداأ موؤ�رصًا على حت�رص املجتمعات والإن�صباط الطوعي، واإحرتام القانون، وفهم حدود الت�رصف، 
ورقي ال�صلوك الإن�صاين..... وعلى الله ق�صد ال�صبيل.
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السند القانوني لالستيقاف
مل يتم تنظيم مو�صوع �ل�صتيقاف يف �لقو�نني �لإجر�ئية، �صو�ًء �مل�صرية �أو �لأردنية �أو 
�ل�صورية �أو �للبنانية، ب�صورة و��صحة و�صريحة، ولكن �مل�صرع �لقطري مل يرتك �لأمور 
على �لغارب وقام بالن�ص على هذ� �لإجر�ء ب�صكل و��صح و�صريح ويف �ملادة )36( من 
�ل�صو�بط  �ملادة  هذه  حددت  حيث   ،2004 ل�صنة   36 رقم  �جلنائية  �لإجر�ء�ت  قانون 
�لقانونية لهذ� �لإجر�ء و�ل�صروط �خلا�صة به، وجاء فيها ما يلي: "يجوز ملاأمور �ل�صبط 
�لق�صائي �أو لرجل �ل�صلطة �لعامة �أن ي�صتوقف �أي �صخ�ص و�صع نف�صه طو�عية و�ختيارً� 

يف مو�صع �ل�صبهة و�لريبة، على نحو ينبئ عن �صرورة �لتحري و�لك�صف عن هويته".

وتطبيقًا لذلك جاء يف حكم ملحكمة �لتمييز �لقطرية ما يلي: » ... وملا كان ما �نتاب رجل 
للمتهم وهو يف  �لتي وقع بها �حلادث و�إب�صاره  �ل�صورة  �ل�صبط من ريب وظن ب�صاأن 
حالة غري طبيعية )حالة �ُصكر( بطريقة تدعو لال�صتباه - و�إقر�ره له بتعاطي �مل�صروبات 
�لكحولية فاإن مثل هذه �لأمار�ت تبيح ��صتيقاف �ملتهم ومنعه من �ل�صري وعر�صه لفح�ص 
عينة من دمه و�لتي �أثبت �أنها حتتوي على �لكحول ومن ثم يكون �لدفع ببطالن �لقب�ص 
و�لتفتي�ص وبطالن �إجر�ء�ت �أخذ �لعينة مل يقرتن بال�صو�ب. ملا كان ذلك، وكان ما �نتهى 
قانون  من   )36( �ملادة  يف  �لن�ص  �أن  ذلك  �لقانون  يف  �صحيح  فيه  �ملطعون  �حلكم  �إليه 
�لإجر�ء�ت �جلنائية على �أن »يجوز ملاأمور �ل�صبط �لق�صائي �أو لرجل �ل�صلطة �لعامة �أن 
�ل�صبهة و�لريبة على نحو  �أي �صخ�ص و�صع نف�صه طو�عية و�ختيارً� مو�صع  ي�صتوقف 
يقوم  �إجر�ء  �ل�صتيقاف  �أن  على  يدل  هويته«.  عن  و�لك�صف  �لتحري  �صرورة  عن  ينبئ 

�أن  ل�صحته  ويجب  ومرتكبيها،  �جلر�ئم  عن  �لتحري  �صبيل  يف  �لعامة  �ل�صلطة  رجل  به 
يف  و�ختيارً�  طو�عية  نف�صه  و�صع  قد  �ملتهم  يكون  �أن  يتطلب  �إذ  تربره  مظاهر  تتو�فر 
�مل�صتوقف  ت�صتلزم تدخل  �لو�صع عن �صرورة  ينبئ هذ�  و�أن  �ل�صبهات و�لريب  مو�صع 
للتحري و�لك�صف عن حقيقة �أمره، وكان من �ملقرر �أن �لف�صل يف قيام �ملربر لال�صتيقاف 
�أو تخلفه من �لأمور �لتي ي�صتقل بتقديرها قا�صي �ملو�صوع بغري معقب ما د�م ل�صتنتاجه 

ما ي�صوغه6.

شروط صحة االستيقاف
��صتنادً� لن�ص �ملادة �ل�صالفة �لذكر فقد و�صع �مل�صرع �لقطري جمموعة من �ل�صروط لكي 
يكون هذ� �لإجر�ء �صحيحًا، وهذه �ل�صروط تاأتي يف م�صلحة �لفرد من ناحية، وم�صلحة 
على  �لتجاوز  متنع  فهي  �أخرى،  ناحية  من  �ل�صرطة(  )رجل  �لق�صائي  �ل�صبط  ماأمور 
حريات �لأفر�د، كما �أنها ت�صمن لرجل �ل�صرطة �أن يكون �إجر�ءه قانونيًا، فاإذ� مل يكن كذلك 
كان باطاًل ويرتتب عليه بطالن كل ما ينتج عنه من �آثار، لأن ما بني على باطل فهو باطل.

ورجال  �لق�صائي  �ل�صبط  ملاأمور  حق  �لإجر�ء  هذ�  �أن  و�لأ�صا�صي  �ملفرت�ص  و�ل�صرط 
وثارت  باطاًل  �لإجر�ء  كان  غريهم  مار�صه  ما  فاإذ�  لغريهم،  يحق  ول  �لعامة،  �ل�صلطات 

م�صوؤولية ذلك �ل�صخ�ص �جلز�ئية و�ملدنية �أي�صًا.

حق الفرد في الغدو والرواح وهـل يشكل 
االستيقاف قيدًا عليـه 

دراسة في التشريعات
القطرية

وهذا  وقوعها،  قبل  اجلرمية  منع  الق�ضائي  ال�ضبط  ملاأموري  الأ�ضا�ضية  الواجبات  من 
الغاية فقد  ال�ضرطة، ويف �ضبيل حتقيق هذه  الأ�ضمى لرجل  الواجب  ما يعتربه اجلميع 
مت منح رجال ال�ضرطة جمموعة من ال�ضالحيات القانونية لتمكينهم من القيام بالأعباء 
اجل�ضام املوكولة اإليهم، ومن اأهم هذه ال�ضالحيات قيامهم با�ضتيقاف الأفراد واملركبات، 
وجيزة،  لفرتة  ولو  ويقيدها  الأفراد  حريات  من  يحد  الإجراء  هذا  اأن  البيان  عن  وغني 
اأن  اآثرت  فقد  العادي،  الفرد  اأو  ال�ضرطة،  لرجل  �ضواء  املو�ضوع،  هذا  ولأهمية  ولذلك 
ال�ضخ�ضية،  احلرية  مفهوم  بتحديد  مبتدئًا  واإيجاز،  ب�ضهولة  معامله  واأو�ضح  اأتناوله 
ال�ضتيقاف،  تعريف  التالية:  النواحي  من  )ال�ضتيقاف(  الإجراء  هذا  لتناول  ومنتقاًل 
ال�ضتيقاف  حالة  نهاية  القانونية،  و�ضوابطه  ممار�ضته  �ضروط  له،  القانوين  الأ�ضا�س 

والأثر القانوين املرتتب على ذلك.

ال�ضتيقاف،  تعريف  الأول  الق�ضم  يف  فنتناول  لق�ضمني،  املو�ضوع  هذا  نق�ضم  و�ضوف 
و�ضوابطه  ال�ضتيقاف  ل�ضروط  الثاين  الق�ضم  نخ�ض�س  ثم  له  القانوين  والأ�ضا�س 

القانونية، ثم كيف ينتهي وما هو الأثر القانوين املرتتب عليه.

تعريف الحرية الشخصية 
احلرية   Sir Alfred Denning ديننج  الفرد  ال�ضري  الإجنليزي  الفقيه  عرف 
اأن  بالقانون  امللتزم  املواطن  "حرية  اأنها:  والقانون على  كتابه احلريات  ال�ضخ�ضية يف 
عرقلة  اأي  بدون  يريد،  حيثما  يذهب  واأن  يريد،  ما  يقول  اأن  يريد،  التي  بالطريقة  يفكر 
للحرية  �ضموًل  التعريفات  اأكرث  اأي �ضخ�س كان"1، ومن  قبل  اأو جتاوز على حريته من 
ال�ضخ�ضية، التعريف الذي جاء يف كتاب "املر�ضد الأمني" لرفاعة الطهطاوي الذي األفه عام 
1872 وجاء فيه: "احلرية منطبعة يف قلب الإن�ضان من اأ�ضل الفطرة، وهي رخ�ضة العمل 
املباح من دون مانع غري مباح ول معار�س حمظور. فحقوق جميع الأهايل يف اململكة 
متح�ضلة على حريتها، ويت�ضف كل فرد من اأفراد هذه الهيئة باأنه حر يباح له اأن ينتقل 
من دار اإىل دار، ومن جهة اإىل جهة بدون م�ضايقة م�ضايق ول اإكراه مكره، واأن يت�ضرف 
يف نف�ضه ووقته و�ضغله، فال مينعه من ذلك اإل املانع املحدود بال�ضرع اأو ال�ضيا�ضة، مما 
ت�ضتدعيه اأ�ضول مملكته العادلة، ومن حقوق احلرية الأهلية اأن ل يجرب الإن�ضان على اأن 
ينفى من بلده، اأو يعاقب فيها اإل بحكم �ضرعي اأو �ضيا�ضي مطابق لأ�ضول مملكته، واأن 

ل ي�ضيق عليه يف ماله كما ي�ضاء، ول يحجر عليه اإل باأحكام بلده، واأن ل يكتم راأيه يف 
�ضيء ب�ضرط اأن ل يخل ما يقوله اأو يكتبه بقوانني بلده، وتق�ضم هذه احلرية اإىل اأق�ضام 

خم�ضة؛ حرية طبيعية وحرية �ضلوكية وحرية دينية وحرية مدنية وحرية �ضيا�ضية"2.

ولذلك فاإن حرية ال�ضخ�س ل ميكن اأن تكون باأي حال من الأحوال حرية مطلقة ل يحدها 
لنف�ضه  يقبلها  التي  القانونية  القواعد  اإنها مقيدة مبا ينظمه املجتمع عن طريق  حد، بل 
ال�ضخ�س ميتلك احلرية يف  اأن  العامة  فالأ�ضا�س والقاعدة  الت�ضريعية،  �ضلطته  بوا�ضطة 
ت�ضرفاته، اإل ما يحد منها القانون، وحتقيقًا مل�ضلحة املجتمع بطبيعة احلال، ولذلك فقد 
يف  ال�ضخ�س  "حق  ال�ضخ�ضية:  احلرية  اأن  على  والغربي  العربي  الفقه  يف  التفاق  مت 
التنقل احلر، اأينما �ضاء، واأن يقبل اأو يرف�س اأي عمل ي�ضاء، واأن يقيم حيثما �ضاء، واأن 

يعي�س احلياة التي تروق له، ب�ضرط اأن ل يخالف قانون البلد الذي يعي�س فيه"3.

االستيقــاف وماهيته
ال�ضتيقاف من الإجراءات التي يقوم بها رجل ال�ضلطة العامة كو�ضيلة من و�ضائل التحري 
عن اجلرائم وك�ضف مرتكبيها وي�ضوغه ا�ضتباه تربره الظروف، وهذا الإجراء مباح لرجل 
ال�ضلطة العامة اإذا ما و�ضع ال�ضخ�س نف�ضه طواعية منه واختيارا يف مو�ضع يجلب ال�ضك 
والريبة وكان هذا الو�ضع ينبئ عن �ضرورة ت�ضتلزم تدخل امل�ضتوقف للتحري وللك�ضف 
عن حقيقته والف�ضل يف قيام املربر لال�ضتيقاف اأو تخلفه من الأمور التي ي�ضتقل بتقديرها 

قا�ضي املو�ضوع بغري معقب ما دام ل�ضتنتاجه ما ي�ضوغه4.

لتوافر  ال�ضرورة  عند  �ضبيل  عابر  اإيقاف  "جمرد  اأنه:  على  ال�ضتيقاف  تعريف  مت  كما 
�ضبهات كافية ل�ضوؤاله عن ا�ضمه ومهنته وعنوانه ووجهته، اإىل نحو ذلك من البيانات التي 
قد تلزم رجل الإدارة كيما يقوم بواجبه كبولي�س �ضبط اإداري منوط به منع اجلرمية قبل 

اأن تقع بالفعل، ما دام اأنه هذا الت�ضرف ل يتعدى على حرية الإن�ضان قل مداه اأو كرث"5.

دراسة
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أما الشروط المتعلقة باالستيقاف فهي
1. اأن ي�شع ال�شخ�ص نف�شه مو�شع �شك وريبة. اأي اأن الفعل الذي قام به ال�شخ�ص يعترب 
فعاًل غري اعتيادي وال يقوم به الرجل العادي يف مثل الظروف واحلاالت ذاتها، مما يدفع 
بها،  نف�شه  ال�شخ�ص  و�شع  التي  ال�شك  حالة  من  للتاأكد  ا�شتيقافه  اإىل  العامة  ال�شلطة  رجل 
االإجراء واالأمثلة على ذلك  العامة بهذا  ال�شلطة  قيام رجل  املعيار واالأ�شا�ص عند  وهذا هو 
ال حت�شى؛ ومنها على �شبيل املثال " اإذا ثبت اأن ال�شابط ومعه رجالن من البولي�ص كانوا 
تقف  باملتهمة  فاب�شروا  باملخدرات  باالجتار  ا�شتهرت  منطقة  يف  الق�شم  بدائرة  ميرون 
وحماولة  بالهرب  اأ�شرعت  عليهم  ب�شرها  وقع  وعندما  يدها،  يف  منديال  ومت�شك  بالطريق 
التواري عن ال�شابط ومن معه ، وملا كانت املتهمة بذلك قد و�شعت نف�شها مو�شع ال�شبهات 
اأمرها ويك�شفوا عن الو�شع  اأن ي�شتوقفوها لتحري  والريب، فمن حق ال�شابط ومن معه 
الذي و�شعت نف�شها فيه طواعية واختيارا، ومتابعة ال�شابط ومن معه لها بعد فرارها على 
هذه ال�شورة املريبة اإن هو اإال �شورة اال�شتيقاف الذي ال يرقى اإىل مرتبة القب�ص"7. ومن 
االأمثلة اأي�شا على ذلك " متى كان احلكم قد ا�شتظهر اأن الطاعن و�شع نف�شه اختيارا مو�شع 
الريبة بفتحه اأحد دواليب العمال املو�شوعة بفناء حمطة القاهرة بعد اأن تعددت �شكاواهم 
للك�شف  ا�شتيقافه  العامة  ال�شلطة  لرجال  الدواليب مما يربر  من هذه  متعلقاتهم  �شرقة  من 
ال�شرطة  اأن مربرات اال�شتيقاف قد توافرت فقد حق لرجلي  اإذ طاملا   .… اأمره  عن حقيقة 
اقتياده اإىل ماأمور ال�شبط الق�شائي ال�شتيقافه والتحري عن حقيقة اأمره دون اأن يعد ذلك 

يف �شحيح القانون قب�شا "8.

 كما جاء يف ُحكم ملحكمة التمييز القطرية ما يلي: "ملا كان اال�شتيقاف هو اإجراء يقوم به 
وك�شف  اجلرائم  عن  التحري  �شبيل  يف  العامة  ال�شلطة  رجل  اأو  الق�شائي  ال�شبط  ماأمور 
مرتكبيها وي�شوغه ا�شتباه تربره الظروف وهو اأمر مباح لهما اإذا ما و�شع ال�شخ�ص نف�شه 
طواعيًة واختيارًا يف مو�شع الريب والظن، وكان هذا الو�شع ينبئ عن �شرورة ت�شتلزم 
تدخل امل�شتوقف للتحري وللك�شف عن حقيقته عماًل بحكم املادة )36( من قانون االإجراءات 
منه  نف�شه طواعية  الطاعن و�شع  اأن  اأثبت  قد  الطعني  ذلك، وكان احلكم  كان  ملا  اجلنائية، 
ك�شف  واإذ  ال�شرطة،  رجال  عليها  �شاهده  التي  بال�شورة  والظن  الريب  مو�شع  واختيارًا 
اال�شتيقاف اإثر ذلك عن حالة تلب�ص بجرمية حيازة اأ�شلحة وذخائر فقد حق لرجلي ال�شرطة 

�شبطه، ومن ثم يكون ما يثريه الطاعن يف هذا ال�شاأن غري مقبول"9.

2.اأن ي�شع ال�شخ�ص نف�شه مو�شع ال�شك مبلء اإرادته واختياره. فهو لي�ص جمربا 
اأو مكرها باأي دافع كان، وهذا يتطلب البحث يف النية والق�شد الذي كان ينويه 
 " ذلك  اأمثلة  الظروف، ومن  نف�شه مبثل هذه  ال�شخ�ص حني و�شع  ويق�شده 
نف�شه  ال�شخ�ص  اإذا ما و�شع  العامة  ال�شلطة  لرجل  اأمر مباح  اال�شتيقاف  اأن 
عن  ينبئ  الو�شع  هذا  وكان  والظن  الريب  مو�شع  واختيارا  منه  طواعية 
�شرورة ت�شتلزم تدخل امل�شتوقف للتحري والك�شف عن حقيقته عمال باأحكام 

املادة )24( من قانون االإجراءات اجلنائية"10. ويف حكم اآخر ملحكمة النق�ص 
امل�شرية قررت اأنه: " متى كان املتهم قد و�شع نف�شه مو�شعا حموطا بال�شبهـات 

الو�شع  هذا  يف  �شاهده  الذي  الق�شائية  ال�شبطية  لرجل  يبيح  فهذا  والريب 
فيه طواعية  نف�شه  الذي و�شع هو  الو�شع  اأمره، ويك�شف عن  ليعرف  ي�شتوقفه  اأن 

اأو الفعل الذي قام به ال�شخ�ص امل�شتوقف جالبا  اأن تكون احلركة  "11، فيجب  واختيارا 
لل�شك والريبة فاإذا مل يكن كذلك وكان الفعل عاديا ممكنا الأي �شخ�ص القيام به فان الفعل يعد 

غري قانوين وما يتاتى عنه من نتائج غري قانونية اأي�شًا. 

3. اال�شتيقاف يتطلب دالئل كافية. حتى يكون اال�شتيقاف �شحيحا ومنتجا الآثاره، ال بد اأن 
اأو كانت غري كافية، فان اال�شتيقاف يكون  يقوم على دالئل تربره فاإذا انتفت هذه الدالئل 
باطال، وبالتايل يبطل كل ما ينتج عنه من اآثار، وتقدير هذه الدالئل امل�شوغة لال�شتيقاف يقع 
على كاهل رجال ال�شلطة العامة، املخولني مبمار�شة هذا االإجراء، فال بد اأن يكون تقديرهم 

مو�شوعيا ومنطقًيا، اأما املعقب على هذا التقدير فهو قا�شي املو�شوع. 

اإال اأنني وجدت من يقول اأن: "ا�شطحاب ال�شخ�ص املقبو�ص عليه – ولو كرها عنه – اإىل 
ق�شم ال�شرطة مع و�شف هذا االإجراء باأنه جمرد ا�شتيقاف ولي�ص قب�شا، هو االأمر اجلديد 
الذي بداأ يظهر يف ق�شاء النق�ص منذ مدة … وعند قيام رجال ال�شلطة العامة با�شتيقاف 
باالإم�شاك مبالب�شه القتياده  قاموا  فاإذا  تدعو ال�شتيقافه  التي  املالب�شات  ال�شخ�ص وتوافر 
اإىل نقطة ال�شرطة فان قيامهم بذلك ال يعد قب�شا باملعنى القانوين، بل جمرد تعر�ص مادي 

فح�شب"12.

الخاتمة
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انتهاء حالة االستيقاف
�أن  بد  ال  �ال�ستيقاف هذه  فان حالة  �الأفر�د  �أحد  با�ستيقاف  �لعامة  �ل�سلطة  قيام رجال  عند 
تنتهي، و�نتهاء حالة �ال�ستيقاف يكون مرتتبا على نتيجتها وهي ال تكون �إال �سمن �حلاالت 

�لتالية : 

حملها  يف  تكن  مل  و�لريبة  �ل�سك  جلبت  �لتي  �لظروف  �أن  �ال�ستيقاف  بعد  يت�سح  �أن   .1
�لعامة مل ينتج عنه �سيء، ففي هذه �حلالة يجب ترك  �ل�سلطة  �ل�سحيح، و�ن تقدير رجل 

�ل�سخ�س �مل�ستوقف و�سانه دون �أن يتم �لتعر�س له باأي طريقة كانت قد مت�س �أو تقيد 
حريته �ل�سخ�سية يف �لغدو و�لرو�ح ، ومثال ذلك �أن يتم ��ستيقاف �سخ�س يرك�س 

ليال يف منطقة تكرث فيها �ل�سرقات ثم يتبني �أن �ل�سخ�س يجري ل�سر�ء دو�ء 
البنه �ملري�س . 

هذه  ويف  ما،  بجرمية  تلب�س  عن  �ال�ستيقاف  حالة  ت�سفر  �أن   .2
�حلالة تبد�أ عجلة �الإجر�ء�ت �جلنائية دور�نها، ويتم ممار�سة 

جميع �الإجر�ء�ت �ملرتتبة على قيام حالة �جلرم �مل�سهود 
��ستظهر  قد  �حلكم  كان  متى   …  " ذلك  ومثال 

مو�سع  باختياره  نف�سه  و�سع  �لطاعن  �أن 
�ل�سلطة  لرجال  يربر  مما   … �لريبة 

حقيقة  عن  للك�سف  ��ستيقافه  �لعامة 
�لتلب�س  حالة  وكانت  �أمره، 

حتققت  قد  باجلرمية 
�ال�ستيقاف  هذ�  �ثر 

�لطاعن  باإلقاء 
�ملخدر  لفافة 

عن  �مل�سبوطة 
 ، و�ختيار  طو�عية 

�ل�سبط  لرجل  حق  فقد 
�لق�سائي تفتي�سه … "13. 

3. �أن ميتنع �ل�سخ�س �مل�ستوقف عن 
تربير حالة �ل�سك �لتي و�سع نف�سه فيها ، 

�أو �أن ميتنع عن �لتعريف ب�سخ�سيته ، فالر�أي 
�لر�جح يف هذ� �ملجال و�إعماال لقرينة �لرب�ءة عدم 

جو�ز ��سطحاب �ل�سخ�س ملركز �ل�سرطة وحجز حريته 
لفرتة – طالت �أم ق�سرت – الن هذ� �الإجر�ء ما هو �إال قب�س 
ال يجوز �إال يف �حلاالت �لتي حددها �لقانون ون�س عليها14. 
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حوار
الوطنية  اللجنة  رئي�ض  نائب  فخرو  عبيدان  حممد  يو�صف  د. 
حلقوق الإن�صان بدولة قطر وع�صو جلنة اإعداد الد�صتور الدائم 
لكلية  ال�صابق  العميد  و  ال�صيا�صية  العلوم  لدولة قطر.واأ�صتاذ 
الإدارة والقت�صاد بجامعة. وع�صو املجل�ض الأعلى لكلية ال�رسطة 
والقانون واخلبري بق�صم الوثائق والبحاث بالديوان الأمريي. 
والدبلوما�صية  ال�صيا�صية  العلوم  يف  املوؤلفات  من  العديد  له 
وي�رسف ويناق�ض العديد من ر�صائل املاج�صتري والدكتوراه يف 

جامعات م�رس و�صوريا ولبنان وتون�ض.

الأكادميي  الثقل  ذات  القطرية  ال�صخ�صيات  احد  هو  د.عبيدان 
وال�صيا�صي والبارزة يف جمال حقوق الإن�صان. فهو من مواليد 
والإع��دادي  البتدائي  تعليمه  تلقى  1947م  عام  يف  قطر  دولة 
والثانوي يف املدار�ض القطرية. ح�صل على ال�صهادة الثانوية 
الطلبة  على  الأول  ترتيبه  وكان  1966م  عام  يف  )اأدبي(  العامة 

القطريني اآنذاك. 

بجامعة  وال�صيا�صية  والعلوم  القت�صاد  بكلية  عبيدان  التحق 
درجة  على  وح�صل   )1967  -66( الدرا�صي  العام  يف  القاهرة 
درجة  ونال  1970م.  عام  يف  ال�صيا�صية  العلوم  يف  املاج�صتري 
املاج�صتري يف ذات التخ�ص�ض العلوم ال�صيا�صية ومن ذات جامعة 
ر�صالته  عنوان  وكان  1978م  عام  )ممتاز(  بتقدير  )القاهرة( 
يو�صف  الدكتور  نال  فيما  قطر(.  يف  ال�صيا�صية  )املوؤ�ص�صات 
من  ال�صيا�صية  العلوم  يف  الفل�صفة  يف  الدكتوراه  درجة  عبيدان 
عنوان  وكان  1982م  عام  الأوىل  ال�رسف  مبرتبة  اجلامعة  ذات 
درا�صة مقارنة لكل من   – ر�صالته )نظام احلكم يف دول اخلليج 

قطر والكويت والبحرين(.

الوظائف التي عمل فيها.
ال�صوؤون  باإدارة  1970م  عام  تخرجه  فور  عبيدان  د.  عمل   
اخلارجية، بدرجة �صكرتري ثالث وذلك قبل حتول الإدارة اإىل وزارة 
اخلارجية عام 1972م. ويف عام 1971م مثل يف ع�صوية الوفد 
هيئة  اإىل  لالإن�صمام  قطر  دولة  طلب  لتقدمي  نيويورك  اإىل  القطري 
اللجنة  اجتماعات  اإىل  قطر  وفد  عبيدان  وراأ�ييس  املتحدة.  الأمم 
اإيران  العربية لبحث مو�صوع )احتالل  للجامعة  التابعة  ال�صيا�صية 
للجزر العربية ( عام 1971م وذلك بتكليف من ح�رصة �صمو اأمري 
ل�صعادة  القطري املرافق  الوفد  اآنذاك. و مثل يف ع�صوية  البالد 
الإ�صالمية  الدول  اخلارجية  وزراء  موؤمتر  اإىل  اخلارجية  وزير 

بجدة يف عام 1972م. 

العمل  في  والمهام  النشاطات 
األكاديمي بجامعة قطر.

الإدارة  بكلية  تدري�س  بجامعة قطر كع�صو هيئة  عبيدان  عمل   
والقت�صاد يف عام 1986م وقام بتدري�س جمموعة من املقررات 
منها )مبادئ ال�صيا�صة – اإدارة التنمية- حتليل ال�صيا�صات العامة- 
بينما  الب�رصية(  املييوارد  تنمية  والقن�صلية-  الدبلوما�صية  النظم 
حممد  بن  اأحمد  كلية  لطالب  اأي�صًا  ال�صيا�صة  مبادئ  مقرر  دّر�س 

الع�صكرية يف 2002 و2004م.

ا�صرتك الدكتور يو�صف عبيدان يف ع�صوية العديد من اللجان مثل جلنة 
الإر�صاد  وجلنة  باجلامعة  الثقايف  املو�صم  وجلنة  باجلامعة  البعثات 
الأكادميي ومثل يف ع�صوية جمل�س كلية الإدارة والقت�صاد يف الفرتة 

من 88 اإىل 1992م. 

تلزم  اتفاقيات  أو  مواثيق  هناك  هل 
القطاعين الخاص والعام على احترام 

مبادئ حقوق اإلنسان؟
بطبيعة احلال ل يعترب مفهوم امل�صوؤولية الجتماعية لل�رصكات   
ملزمًا قانونيًا، ول يزال كما عرفته املفو�صية الأوروبية طوعيًا. لكن 
اجلانب الأخالقي واملعنوي منحه التزامًا اأكرب مما تن�س عليه ال�صكوك 
العام واخلا�س غ�س  القطاعني  ال�صعب على  واملعاهدات وجعل من 
فيها.  تعمل  التي  املجتمعات  جتاه  م�صوؤوليتها  وجتاهل  عنه  الطرف 
اأخالقيًا  وحت�صينه  املفهوم  هذا  دعائم  لتثبيت  املحاولت  اأبرز  ولعل 
مبمار�صة  اخلا�س  املتحدة  لييالأمم  العاملي  امليثاق  ب�صدور  كانت 
منظمة  اإعالن  اإىل جانب  عام 2000.  وال�رصكات  التجارية  الأعمال 
العمل الدولية ب�صاأن املبادئ واحلقوق الأ�صا�صية يف العمل، واإعالن 
ريو اخلا�س بالبيئة والتنمية، واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد. 
وي�صم الإعالن عدة مبادئ حتتم على القطاعني العام واخلا�س و�صع 
حقوق الإن�صان يف قمة اأولوياتها وهي تتعامل يف املجتمع الذي تعمل 

يف حميطه.

هي  ما  وبرأيك  المبادئ  هذه  ماهي 
بين  لترويجها  المناسبة  اآلل��ي��ات 

المؤسسات؟
دعم  التجارية  املوؤ�ص�صات  على  يتعني  املبادئ  هذه  بني  من   
عليها  يتعني  كما  واحرتامها.  دوليًا  املعلنة  الإن�صان  حقوق  حماية 
التاأكد من اأنها لي�صت �صالعة يف انتهاكات حقوق الإن�صان. كما يجب 
اإزاء  احييرتازي  نهج  اتباع  على  الت�صجيع  التجارية  املوؤ�ص�صات  على 
نطاق  لتو�صيع  مببادرات  ال�صطالع  وعليها  البيئية.  التحديات  جميع 
امل�صوؤولية عن البيئة والت�صجيع على تطوير التكنولوجيات غري ال�صارة 
فيها  مبا  اأ�صكاله،  بكل  الف�صاد  مكافحة  على  عالوة  ون�رصها.  بالبيئة 
على  بالإ�صافة  الأطفال  لعمل  الفعلي  والإلغاء  والر�صوة.  البتزاز 
الق�صاء على جميع اأ�صكال ال�صخرة والعمل اجلربي و التمييز يف جمال 

ال�صتخدام واملهن.

ترويج  باآليات  اخلا�س  ال�صوؤال  من  الثاين  بال�صق  يتعلق  فيما  اأمييا 
تقوم  التي  الأدوار  اأهييم  فمن  امل�صتهدفة؛  الفئات  بني  املبادئ  هذه 
والتثقيف  التوعية  عملية  هي  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صات  بها 
املوؤ�ص�صات  على  ويجب  امل�صتويات.  كافة  على  والواجبات  باحلقوق 
الوطنية اأن تقود مبادرة للرتويج لهذه املبادئ الع�رصة و�صط املوؤ�ص�صات 
العامة واخلا�صة وو�صط املجتمعات التي ت�صت�صيف هذه املوؤ�ص�صات يف 
عرب  التثقيفية  والربامج  الإعالمية  احلمالت  خالل  من  وذلك  حميطها، 
بني  جتمع  التوعوية  املحا�رصات  وتقدمي  واملختلفة  الإعالم  و�صائل 

املوؤ�ص�صة واملجتمع الذي تعمل يف حميطه.

هذا الأمر يقودنا اإىل احلديث عن جانب هام ل يتم الرتكيز عليه ب�صور 
اأقر جمل�س حقوق الإن�صان  من مبادئ توجيهية ب�صاأن  كبرية وهو ما 
الأعمال التجارية وحقوق الإن�صان لتنفيذ اإطار الأمم املتحدة املعنون 
جمل�س  دعا  الييذي  الأميير  فما  والإنت�صاف«..  والحييرتام   »احلماية 

حقوق الإن�صان لدعم هذا الجتاه.

التي  التطورات  من  �صهدت  قد  العوملة وغريها  عملية  اأن  املعلوم  من 
التابعة  غري  الفاعلة  اجلهات  ا�صطالع  املا�صية  العقود  خالل  حدثت 
الأعمال  موؤ�ص�صات  من  وغريها  الوطنية  عرب  ال�رصكات  مثل  للدول، 
على  وكذلك  العاملي  ال�صعيد  على  الأهمية  متزايد  بدور  التجارية، 

اإلنتاج العلمي
الفريدة  املوؤلفات  من  العديد  فهنالك  املوؤلفات  جانب  يف   
و)معامل  قطر(  دولة  يف  ال�صيا�صية  )املوؤ�ص�صات  منها:  عبيدان  للدكتور 
الدبلوما�صي والقن�صلي  ال�صيا�صي املعا�رص يف قطر( و)النظام  التنظيم 
يف دولة قطر – ن�صاأته وتطوره( و)مبادئ العلوم ال�صيا�صية( و)التمثيل 

الدبلوما�صي والقن�صلي يف النظرية والتطبيق(. 

والأبحاث  الدرا�صات  من  الكثري  اأجييري  فقد  الأبحاث  جانب  يف  اأما 

ل  املثال  �صبيل  على  ومنها  املن�صورة يف جمالت ودوريييات حمكمة. 
احل�رص )واقع العالقات القطرية الربيطانية يف �صوء اتفاقية احلماية 
الأداة  و)تطور  القطرية(  اخلارجية  ال�صيا�صة  و)توجهات  الربيطانية( 
و)�صيغ  الت�صعينيات(  وحتى  ال�صبعينيات  منذ  قطر  دولة  يف  الق�صائية 
يف  الد�صتورية  )احلييركيية  و  اخلليج(  منطقة  يف  ال�صيا�صي  التقارب 
الت�صعينيات(  وحتى  ال�صتقالل  منذ  املتحدة  العربية  الإمييارات  دولة 
و)الدرو�س امل�صتفادة يف اأزمة اخلليج 1990م( وغريها من البحاث 

الهامة يف املجالت ال�صيا�صية والت�رصيعية. 

من  الشركات  على  أشد  األخالقي  اإللتزام  عبيدان: 
بالمبادئ  التوعية  مطلوب  والمعاهدات  الصكوك 

التوجيهية لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

لعلها مل حتظ بالهتمام الالزم ... اأو اأن البع�س يراها من كماليات 
الق�صايا  من  لي�صت  باأنها  الآخر  البع�س  يف�رصها  وقد   ... احلقوقية 
الإن�صانية..  للكرامة  الو�صول  من  الأدنى  للحد  التطلع  امللحة يف ظل 
اأن  يرى  فهور  خمتلفًا  راأيا  له  كان  عبيدان  يو�صف  الدكتور/  اأن  غري 
بامل�صوؤولية  وربطها  التجارية  والأعييمييال  الإن�صان  حقوق  م�صاألة 
ال�صلة  ذات  املوؤ�ص�صات  جميع  وعلى  ق�صوى  �ييرصورة  الجتماعية 
العمل على ن�رص ثقافة حقوق الإن�صان يف الأعمال التجارية وتعريف 
واأهميتها  واأهييدافييهييا  مببادئها  التجارية  وال�رصكات  املوؤ�ص�صات 
ومبادئها التوجيهية، ومبا لها وما عليها من م�صوؤوليات جتاه حميط 
نائب  �صعادة  مع  احلييوار  هذا  لنا  كان  املقدمة  من  �صبق  عملها.فيما 

رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان فاإىل م�صابط احلوار

الوطنية  املوؤ�ص�صات  واأهييداف  ر�صالة  ترتبط  مدى  اأي  اإىل   
حلقوق الإن�صان مبفاهيم امل�صوؤولية الجتماعية ؟

من املعلوم اأن الإن�صان هو الركن الأ�صا�صي لرتكيبة املجتمع ومن هذا 
املفهوم جند اأن عملية حقوق الإن�صان لي�صت جمرد اإرتباط بامل�صوؤولية 
وجهان  اإنهما  اأقييول  ول  منها  يتجرء  ل  جزء  هي  واإمنييا  الجتماعية 
لعملة واحدة واإمنا هي واجهة واحدة حتمل يف معانيها وم�صامينها 
مبختلف  الإن�صانية  غاياته  لتحقيق  وتتطلع  فئاته  بكافة  املجتمع  خدمة 
متطلباتها وعلى ح�صب املعطيات التي من �صاأنها حتقيق كرامة الإن�صان.

حوار مع
الدكتور يوسف عبيدان
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وتاأثري  امييتييداد  مييدى  تنامي  واأدى  واملحلي.  الوطني  ال�صعيدين 
موؤ�ص�صات الأعمال التجارية اإىل حوار بخ�صو�س اأدوار هذه اجلهات 

الفاعلة وم�صوؤولياتها فيما يتعلق بحقوق الإن�صان. 

وقد جرت العادة على اأن ت�صطلع احلكومات بامل�صوؤولية عن املعايري 
الدولية حلقوق الإن�صان، بهدف تنظيم العالقات بني الدولة والأفراد 
واجلماعات. ولكن مع تزايد دور اجلهات الفاعلة من قطاع ال�رصكات، 
الأعمال  تاأثري  م�صاألة  اأُدرجييت  والييدويل،  الوطني  ال�صعيدين  على 
التجارية على التمتع بحقوق الإن�صان يف جدول اأعمال الأمم املتحدة.

ما مدى التأثير اإليجابي الذي قد تتركه 
مفاهيم  تحويل  من  المبادئ  ه��ذه 
أخالقية  من  اإلجتماعية  المسؤولية 

إلى قانونية ملزمة؟
اأنا بالطبع ل اأف�صل جتاوز اجلانب الأخالقي لأنه كما ذكرت   
املوؤ�ص�صات  كل  اأن  نعلم  لأننا  القانوين  من  اأكرث  اإلزامي  ثقل  ي�صكل 
اأما  باأخالقها،  ترتبط  التي  �صمعتها  على  تراهن  والعامة  اخلا�صة 
القانون فمهما بلغت قوته فتظل فيه الثغرات التي ميكن التحايل عليها. 
يتوفر  الذي  املطالبة  عامل  ينق�صه  الأخالقي  اجلانب  اأن  من  بالرغم 
يف القانون ولكن هذا ل مينع اأن تعمل املوؤ�ص�صات الوطنية على عملية 
تكامل اجلانبني الأخالقي والقانوين. اأما بالعودة اإىل حمور ال�صوؤال؛ 
هيئات  بو�صفها  التجارية  املوؤ�ص�صات  بييدور  املبادئ  هذه  فتعرتف 
متخ�ص�صة من املجتمع ت�صطلع مبهام متخ�ص�صة، مطلوب منها المتثال 
هذه  وتوؤكد  الإن�صان.  حقوق  وحماية  بها  املعمول  القوانني  جلميع 
املبادئ على احلاجة اإىل مقابلة احلقوق اللتزامات ب�صبل النت�صاف 
املبادئ  هذه  وتنطبق  لالنتهاك.  تتعر�س  عندما  والفعالة  املنا�صبة 
عرب  كانت  �صواء  التجارية  واملوؤ�ص�صات  الدول  جميع  على  التوجيهية 
وطنية اأو غري عرب وطنية بغ�س النظر عن حجمها وقطاعها وموقعها 
وملكيتها وهيكلها. ومن اأهم ما ورد يف هذه التوجيهات اأنه ينبغي اأن 
تنفذ بطريقة غري متييزية، مع اإيالء اإهتمام خا�س حلقوق واحتياجات 
خلطر  معر�صة  تكون  قد  �صكانية  فئات  اأو  جلماعات  املنتمني  الأفييراد 
يواجهها  قد  التي  املخاطر  ملختلف  الواجبة  املراعاة  مع  م�صاعف 

الن�صاء والرجال.

كي����ف تحت������رم المؤسسات التجارية 
حقوق اإلنسان؟

احرتام ال�رصكات واملوؤ�ص�صات حلقوق الإن�صان ياأتي بتجنبها   
احلقوق.  بهذه  �صارة  اآثييار  من  فيه  تقع  ملا  ومعاجلتها  لالنتهاكات 
ومتثل م�صوؤولية احرتام حقوق الإن�صان معيارًا عامليا لقواعد ال�صلوك 
املتوقع من جميع املوؤ�ص�صات التجارية اأيا كان عملها بغ�س النظر عن 
قدرات اأو رغبات الدول فيما يخ�س الوفاء بالتزاماتها جتاه حقوق 
اتخاذ  الإن�صان  بحقوق  ال�صارة  لالآثار  الت�صدي  ويتطلب  الإن�صان 
حدتها  من  والتخفيف  الآثييار  هذه  ملنع  الكافية  والتدابري  الأ�صاليب 
اأن تاأخذ على  ومعاجلتها. اإىل جانب ذلك ميكن للموؤ�ص�صات التجارية 
عاتقها التزامات اأو اأن�صطة اأخرى لدعم وتعزيز حقوق الإن�صان الأمر 
اأية  الذي ميكن اأن ي�صهم يف التمتع باحلقوق ولكن ذلك ل يعو�س عن 

حالة من حالت النتهاك التي قد تت�صبب فيها خالل عملياتها.

قد  التي  المؤسسة  ال��ت��زام  ه��و  م��ا 
ض��ارة  آث���ار  ف��ي  تساهم  أو  تتسبب 

بحقوق اإلنسان تجاه المجتمع؟
التي  املوؤ�ص�صة  تقوم  اأن  ينبغي  التوجيهية  املبادئ  هذه  وفق   
الآثار  هذه  مبعاجلة  فيها  �صاهمت  او  ال�صارة  الآثييار  هذه  يف  ت�صببت 
على  ويجب  الإن�صان.  حقوق  احرتام  يف  م�صوؤوليتها  تتطلبه  ما  وهذا 
مثل هذه املوؤ�ص�صات اأن تن�صئ اآليات للتظلم بحق املت�رصرين املحتملني 

من اأن�صطتها وذلك لإتاحة عملية املعاجلة.

وضع  عملية  في  ال��دول  دور  هو  ما 
اآلل���ي���ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ه��ذه 

التوجيهات؟
ميين اأهيييم هييذه الآليييييات هييي الآلييييية   

الق�صائية غري القائمة على م�صتوى الدولة، 
اخلطوات  تتخذ   اأن  الييدول  على  فينبغي 

الآلية  هييذه  فعالية  ل�صمان  املنا�صبة 
املوؤ�ص�صات  انتهاك  تناول  عند  املحلية 
الييتييجييارييية حلييقييوق الإنيي�ييصييان مبييا يف 
احلواجز  من  احلد  �صبل  يف  النظر  ذلك 
الييقييانييونييييية والييعييمييلييييية وغييريهييا من 
اأن  ميكن  التي  ال�صلة  ذات  احلييواجييز 
الو�صول  ميين  احلييرمييان  اإىل  تيييوؤدي 
على  ينبغي  كما  النت�صاف.  �صبل  اإىل 
الدول اأن تقدم اآليات تظلم غري ق�صائية 
نظام  من  كجزء  ومنا�صبة  فعالة  تكون 
النت�صاف فيما يتعلق بانتهاك موؤ�ص�صات 
الأعمال حلقوق الإن�صان. وتقوم الدول 
التظلم  اآليات  اإىل  الو�صول  �صبل  بتي�صري 
الدولة  م�صتوى  على  قائمة  غري  الفعالة 
تلحقه  اليييذي  اليي�ييرصر  اأ�ييصييكييال  ملعاجلة 

املوؤ�ص�صات التجارية بحقوق الإن�صان.
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قانون الموارد البشرية
تحت مجهر )حقوق اإلنسان(

تقرير: ضياء الدين عباس

ومييواقييع  املنتديات  تعج  كييانييت  �ييصييدوره  قبل 
حول  ا�صتنكارية  بت�صاوؤلت  الجتماعي  التوا�صل 
الب�رصية رقم  اإ�صدار قانون املوارد  تاأخر  �صبب 
)15( ل�صنة 2016م. وعقب �صدور القانون يف 
العام اجلاري قوبل بكثري من الر�صا واإن  مطلع 
اأن  من  وبالرغم  النتقادات.  بع�س  من  يخل  مل 
القانون  حول  العام  الييراأي  ا�صتطالعات  معظم 
حني �صدوره اأكدت باأنه راعي الكثري من اجلوانب 
الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأن  اإل  الإن�صانية 
فقد �صمنت  القانون.  اآخييرًا حول  راأيييًا  لها  كان 
من  جملة  2016م  للعام  تقريرها  يف  اللجنة 
�صفحات  قييراءة  تعيد  اأن  �صاأنها  من  املالحظات 
اأكرث  ب�صورة  �صطوره  بني  ما  ومتعن  القانون 

روّية.
وقد نوهت اللجنة يف بداية مالحظاتها اإىل انه مل 
ي�صتطلع راأيها يف هذا القانون قبل اإ�صداره رغم 
الإن�صان من عدة جوانب. ومن  بحقوق  ارتباطه 
يف  منها  نذكر  املالحظات  من  جمموعة  اأبدت  ثم 
اأن  احل�رص.  ل  الإ�صارة  �صبيل  على  التقرير  هذا 
اأن ما ورد  الإن�صان ترى  الوطنية حلقوق  اللجنة 
املوظف  ح�صول  ا�صرتاط  من   )20( املييادة  يف 
الإدارييية  التنمية  وزارة  من  م�صبقة  موافقة  على 
والعمل وال�صوؤون الجتماعية على املوؤهل العلمي 
ميثل  تعيينه،  يعاد  حتى  عليه  احل�صول  املطلوب 
قيدًا على احلق يف التعليم، وحرية البحث العلمي، 
واحلق يف تقلد الوظائف العامة، ومن ثم مل يكن 
واأن  ل�صيما  ال�رصط  هذا  على  للن�س  داع  هناك 
هذه  يف  جاء  ح�صبما  جوازي  اأمر  التعيني  اإعييادة 
القانون  من   )53( املييادة  جاءت  بينما  املييادة. 
من  وهي  العمل"  مقابل  "الأجر  لقاعدة  خمالفة 
منح  فعدم  الإن�صان،  بحقوق  ال�صلة  ذات  القواعد 
اجلهة  يف  الأ�صلي  عمله  اإىل  بالإ�صافة  املنتدب 
مع  يتعار�س  الندب  ذلك  عن  بدل  بها  يعمل  التي 

القاعدة �صالفة الذكر.

ن�صت   )63( املادة  اأن  اإىل  اللجنة  تقرير  وي�صري 
الإجيييازة  بن�صف  املييوظييف  قيييييام  وجيييوب  على 
الدورية على الأقل اإذا مل يتمكن من احل�صول على 
كامل الإجازة ب�صبب متطلبات العمل ال�رصورية، 
بها يف  الر�صيد املتبقي والقيام  يتم ترحيل  واأن 
يف  اأنه  الن�س  هذا  مفاد  و  "فقط"،  التالية  ال�صنة 
متطلبات  ب�صبب  املوظف  يتمكن  مل  اإذا  ما  حالة 
اخلارجة  العمل  لظروف  اأو  ال�رصورية  العمل 
اإجازته  مدة  من  باملتبقي  القيام  من  اإرادتييه  عن 
عليه،  ت�صيع  �صوف  املرحلة  املدة  فاإن  املرحلة 
الأ�صكال،  من  �صكل  باأي  عنها  تعوي�صه  يتم  ولن 
وهو ما يتنافى مع مبادئ حقوق الإن�صان، التي 
اإىل  الإجازة راجعًا  باأنه متى كان فوات  تق�صي 
اأدائييه  ظييروف  اقت�صتها  لأ�صباب  اأو  العمل  جهة 
دون اأن يكون لإرادة املوظف يد يف ذلك؛ كانت 
فيجوز  عنها  تعوي�صه  عن  م�صئولة  العمل  جهة 
اإذا  جملة  يطلبها  اأن  عام  كاأ�صل  عندئذ  للموظف 
ال�صنوية على  اإجازاته  اقت�صاء ما جتمع من  كان 
هذا النحو ممكنًا عيًنا، واإل كان التعوي�س عنها 

واجبًا.
القانون مل  فيياإن  لييي )حييقييوق الإنيي�ييصييان(  ووفييقييًا 
اأو للطعن يف  للتظلم  ينظم يف املادة )93( و�صيلة 
للتاأديب" عك�س ما جاء  "املجل�س الدائم  قرارات 
على  والطعن  التظلم  كفالة  من   )91( املييادة  يف 
قرارات "اللجنة التاأديبية" اأمام الدائرة الإدارية 
باملحكمة البتدائية، وهو ما ميثل انتهاًكا للحق 

يف التظلم، واحلق يف اللجوء للق�صاء. 
)اإن  2016م:  للعام  تقريرها  يف  اللجنة  وتقول 
"اإلغاء  حييذف   )107( املييادة  يف  القانون  كييان 
على  اخلدمة  اإنهاء  اأ�صباب  من  ك�صبب  الوظيفة" 
النحو الوارد �صابًقا يف القانون امللغي، وهو ما 
يتفق ومبادئ حقوق الإن�صان، اإل اأن ذات املادة 
وحتديًدا يف البند ال�صاد�س منها ن�صت على انتهاء 

تقارير

اخلدمة بالف�صل بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء 
لأ�صباب تتعلق بال�صالح العام، وم�صطلح "ال�صالح 
حلقوق  الوطنية  اللجنة  بينته  ملييا  العام"وفًقا 
وف�صفا�س،  وا�صع  م�صطلح  هو  �صابقًا  الإن�صان 
�صي�صدر  من  حلقوق  الواجبة  ال�صمانة  يحقق  ول 
ترى  ثييم  وميين  اخلييدميية،  باإنهاء  قييرار  حقه  يف 
اللجنة �رصورة تعديل املادة )107( بحذف البند 

ال�صاد�س منها.
غري  املوظف  اأن  على   )118( املادة  ن�صت  بينما 
اأ�صا�س  على  نهاية خدمة  مكافاأة  ي�صتحق  القطري 
راتب �صهر واحد عن كل �صنة من �صنوات اخلدمة 
بحد اأق�صى ع�رصة اأ�صهر طوال مدة خدمته، ومعنى 
مكافاأة  ي�صتحق  ل  القطري  غري  املوظف  اأن  ذلك 
نهاية اخلدمة فيما زاد عن ع�رص �صنوات خدمة اأيًا 
الن�س  وهذا  ذلك،  عن  الزائدة  خدمته  مدة  كانت 
غري  املوظفني  حلقوق  اهدار  على  بدوره  ينطوي 

القطريني الذين يعملون باجلهات احلكومية.
وبرغم ما ذكرت اللجنة من مالحظات حول القانون 
اإل اأنها مل يفتها الإ�صادة ببع�س الإيجابيات التي 
التنفيذية،  ولئحته  اجلديد  القانون  يف  جيياءت 
القانون  من   )62( املادة  منحته  ما  اأبرزها  لعل 
املوظف احلق يف القيام بالإجازة الدورية لأكرث 
من 3 مرات خالل ال�صنة الواحدة )وهو القيد الذي 
كما  امللغي(،  القانون  يف  عليه  من�صو�صًا  كان 
احل�صول  يف  احلق  للموظف   )65( املادة  اأتاحت 
يف  اأيييام   3 من  لأكييرث  العار�صة  الإجيييازة  على 

املرة الواحدة. بينما منحت املادة )71( املوظف 
الذي تلحق به اإ�صابة عمل اأو مر�س مهني اإجازة 
مر�صية براتب اإجمايل ملدة ل جتاوز "�صنتني" ل 
وذلك  املر�صية  اأو  الدورية  اإجازاته  من  حت�صب 
اإمكانية  مع  امللغي،  القانون  يف  "�صنة"  من  بدًل 
منح املوظف القطري "�صنة" اأخرى يف حالة عدم 
�صفائه، بدًل من "�صتة اأ�صهر" يف القانون امللغي.

القطرية  املوظفة  منح   )74( املييادة  واأجيييازت 
اأولدها من ذوي  لرعاية  اإجمايل  براتب  اإجازة 
من  اأف�صل  امليييادة  هييذه  ن�س  وجيياء  الإعيياقيية، 
املراأة  حلقوق  ومعززًا  امللغي  القانون  يف  مثيله 
قيد  حذف  حيث  الإعاقة،  ذوي  وحقوق  القطرية 
ب�صن معني  التقيد  الإجازة دون  فاأجاز منح  ال�صن 

لأولدها من ذوي الإعاقة.
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ما هي الحاالت التي يجوز فيها العامل أن ينهي عقد 
انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، ودون  العمل قبل 
مع  المدة،  محدد  غير  كان  إذا  العمل  صاحب  إعــان 

احتفاظه بحقه كاماً في مكافأة نهاية الخدمة؟

احلالت  فيياإن  ذاتييه،  القانون  من   )51( رقم  املييادة  لن�س  وفقًا   -
كالتايل:

1. اإذا اأخل �صاحب العمل بالتزاماته املقررة مبوجب عقد العمل اأو 
مبوجب اأحكام هذا القانون.

2. اإذا وقع من �صاحب العمل اأو املدير امل�صوؤول اعتداء ج�صماين اأو 
فعل خمل بالآداب على العامل، اأو اأحد اأفراد اأ�رصته.

3. اإذا كان �صاحب العمل اأو من ميثله قد اأخل الغ�س على العامل وقت 
التعاقد فيما يتعلق ب�رصوط العقد.

اأن  ب�رصط  �صحته،  اأو  العامل،  �صالمة  يهدد  ج�صيم  خط  وجد  اإذا   .4
يكون �صاحب العمل على علم بوجود اخلطر ومل يعمل على اإزالته.

هل ينتهي عقد العمل في حال وفاة صاحب العمل او 
إدماج المنشــأة في غيرهــا أو انتقال ملكيتها أو الحق 

في إدارتها إلى غير صاحب العمل؟

- وفقًا لن�س املادة )52( من القانون ذاته، فاإن عقد العمل ل ينتهي 
تتعلق  لعتبارات  اأبرم  قد  العقد  كان  اإذا  اإل  العمل،  �صاحب  بوفاة 
يف  احلال  هو  كما  بوفاته،  يتوقف  الذي  املهني  بن�صاطه  اأو  ب�صخ�صه 
اخللف  يكون  اأن  على  املييادة  ن�صت  فقد  غريها،  يف  املن�صاأة  اإدميياج 
م�صوؤوًل بالت�صامن مع �صاحب العمل ال�صابق، عن الوفاء بجميع حقوق 

العمال املرتتبة على هذا الأخري.

هل يحق لصاحب العمل عند انتهاء العقد أن يمتنع عن 
منح العامل بناًء على طلبه شهادة خدمة؟

- كال، ل يحق له، حيث ن�صت املادة رقم )53( من القانون ذاته على 
اأنه "على �صاحب العمل اأن مينح العامل عند انتهاء العقد دون مقابل 
انتهائه،  وتاريخ  العمل،  مبا�رصة  تاريخ  فيها  يبني  خدمة،  �صهادة 
يتقا�صاه،  الذي كان  الأجر  يوؤديه، ومقدار  الذي كان  العمل  ونوع 
كما اأن على �صاحب العمل ت�صليم العامل ما اأودعه لديه من �صهادات 

ووثائق وغريها".

هل يحق للعامل الحصول على نسخة من عقد العمل 
المبرم بينه وبين جهة عمله؟

- نعم يحق له وفقًا للمادة رقم )38( من قانون رقم 14 ل�صنة 2004 
باإ�صدار قانون العمل احل�صول على ن�صخة من عقد العمل بعد التوقيع 

عليه وتوثيقه لدى الإدارة املخت�صة.

ما هو الحد األقصى لوضع العامل تحت االختبار؟

- وفقًا لن�س املادة )39( من قانون العمل، فاإنه يجوز اأن ين�س يف 
العقد، على و�صع العامل حتت الختبار للمدة التي يتفق عليها طرفاه، 

على األ تتجاوز �صتة اأ�صهر من تاريخ مبا�رصة العمل.

هل يجوز وضع العامل تحت االختبار أكثر من مرة واحدة 
لدى صاحب العمل ذاته؟

- كال ل يجوز.

هل يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد خال مدة االختبار؟

- نعم، يجوز له ذلك، اإذا تبني له عدم �صالحية العامل لأداء العمل، 
اأيام على الأقل من تاريخ  العامل بذلك، قبل ثالثة  اأن يخطر  �رصيطة 

اإنهاء العقد.

هل يجــوز إبرام عقد عمل محددة المــدة تزيد مدته 
عن خمس سنوات؟

- كال، ل يجوز، وذلك وفقًا ملا ن�صت عليه املادة )40( من القانون 
ذاته، غري اأنه يجوز جتديد هذه املدة ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة باتفاق 

الطرفني.

ما هي االلتزامــات التــي تقــع على عاتــق العامل؟

- ن�صت املادة )42( على اأن يلتزم العامل مبا يلي:

1. اأداء العمل بنف�صه، وبذل عناية ال�صخ�س املعتاد يف اأدائه.

2. تنفيذ اأوامر �صاحب العمل اخلا�صة بتنفيذ العمل، اإذا مل يكن فيها 
ما يخالف العقد اأو القانون، ومل يكن يف اإطاعتها ما يعر�صه للخطر.

3. عدم العمل لدى الغري �صواء باأجر اأو بدون اأجر.

اأو  اأولية  مواد  من  ت�رصفه  حتت  اأو  عهدته،  يف  ما  على  احلفاظ   .4
و�صائل انتاج اأو منتجات اأو غريها، واأن يقوم بالإجراءات ال�رصورية 

لتاأمينها و�صيانتها.

5. تنفيذ تعليمات ال�صالمة وال�صحة املهنية املقررة باملن�صاأة.

اأو  العمل،  الكوارث يف مكان  للحيلولة دون وقوع  العون  تقدمي   .6
لإزالة ما ين�صاأ عنها من اآثار.

7. العمل با�صتمرار على تنمية مهاراته وخرباته مهنيًا وثقافيًا وفقًا 
للنظم والجراءات التي ي�صعها �صاحب العمل بال�صرتاك مع اجلهات 

املخت�صة ويف حدود المكانيات املتاحة.

8. عدم اإف�صاء اأ�رصار العمل حتى بعد انتهاء العقد.

اإل برتخي�س من  العمل  العمل خارج مكان  اأدوات  ا�صتخدام  9. عدم 
�صاحب العمل واأن يحفظ هذه الأدوات يف الأماكن املخ�ص�صة لذلك.

10. عدم قبول هدايا اأو مكافاآت اأو عمولت اأو مبالغ مبنا�صبة قيامه 
بواجباته من غري �صاحب العمل.

11. اأن يعيد عند انتهاء العقد، ما يكون حتت ت�رصفه من اأدوات، اأو 
مواد غري م�صتهلكة.

هــل يجوز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل 
الطرفين دون إبداء األسباب؟

- نعم يجوز، وذلك وفقًا لن�س املادة رقم )49( من القانون ذاته، 
ويف هذه احلالة يجب على الطرف الذي يرغب يف اإنهاء العقد اأن يخطر 

الطرف الآخر كتابة على النحو التايل:

�صهريًا،  اأو  �صنويًا  اأجورهم  يتقا�صون  الذين  العمال  اإىل  بالن�صبة   .1
يوجه الخطار قبل اإنهاء العقد مبدة ل تقل عن �صهر واحد اإذا كانت 
مدة اخلدمة خم�س �صنوات اأو اأقل، فاإن زادت على خم�س �صنوات تكون 

مدة الخطار �صهرين على الأقل.

2. اأما يف احلالت الأخرى، فيوجه الخطار يف املواعيد املبنية فيما 
يلي:

الإخطار  مدة  تكون  واحييدة،  �صنة  عن  تقل  اخلدمة  مدة  كانت  اإذا  اأ- 
اأ�صبوًعا واحدًا على الأقل.

�صنوات،  خم�س  عن  وتقل  �صنة  على  تزيد  اخلدمة  مدة  كانت  اإذا  ب- 
تكون مدة الخطار اأ�صبوعني على الأقل.

ج- اإذا كانت مدة اخلدمة تزيد على خم�س �صنوات، تكون مدة الخطار 
�صهرًا على الأقل.

باأن  العقد  اأنهى  من  األزم  املدد،  هذا  مراعاة  دون  العقد  اأنهي  واإذا 
مدة  عن  العامل  لأجيير  م�صاويًا  تعوي�صًا  الآخيير  الطرف  اإىل  يييوؤدي 

الإخطار اأو اجلزء الباقي منها.

قانون العمل القطري )2-1(
تساؤالت حول

تساؤالت

منبر توعوي
جوهرة بنت محمد آل ثاني

الحق في التعليم
)4/2(

جودة التعليم:

اإن جودة التعليم تتعلق باأطراف عديدة ومت�صعبة واإن الكفاءة يف 
اأن  بقية الجزاء. كما  الكفاءة يف  بال�رصورة  يعني  منها ل  جزء 
الإجابة  ق�صية  لي�س  هو  التعليم  بجودة  يتعلق  �صوؤال  عن  الإجابة 
بنعم اأو ل وامنا هي ق�صية ن�صبية. فطاملا العملية التعليمية متعددة 
الأطراف فقد يكون طرفًا اأكرث كفاءة من بقية الطراف وبالتايل 
اإن  �صهاًل.  لي�س  التعليمي  النظام  وجودة  كفاءة  عن  البحث  يجعل 
جوانب  على  ينعك�س  املثال،  �صبيل  على  التعليم،  على  النفاق 
العملية التعليمية. فال�صوؤال الذي يواجه �صانعي القرار عند تقييم 

درجة كفاءة النظام التعليمي هو حتليل التكلفة مقابل املنفعة.

ثالثة  التعليم  بجودة  املعنية  الطييراف  تواجه  اخل�صو�س  وبهذا 
عنا�رص اأ�صا�صية: 

1- التكلفة مقابل املخرجات )النوعية والكمية(. 

2- التوازن بني هذه العنا�رص الثالث: الكلفة والنوعية والكمية.

3- انعكا�س التوازن على جودة املناهج واملقررات.

بعني  اآخييذ  ومييدرو�ييس  عقالين  وب�صكل  التعليم  على  النفاق  اإن 
يف  الأ�صا�س  احلجر  ي�صكل  التعليمية  ال�صيا�صة  طموح  العتبار 
اجتاهها. اإن الرتكيز على نوعية املخرجات فقط دون الخذ بعني 

العتبار اأعدادهم يظهر خلاًل بال�صيا�صة التعليمية.

اإن ال�صيا�صة التعليمية الفعالة هي التي توفق بني نوعية املخرجات 
تداعياتها  تنعك�س  املوائمة  هذه  مثل  اأن  اعتبار  على  واأعدادها، 
اأمر �رصوري جلودة  اإذن  فهو  واملقررات،  املناهج  على جودة 
ي�صاعد  املناخ  هذا  مثل  وان  كما  به.  ال�ييرصار  دون  من  التعليم 
التعليمية ويدفع بعملية البتكار  على خلق تناف�س بني املوؤ�ص�صات 
والبداع يف العملية التعليمية اإىل المام. اإن مثل هذا امل�صار يعني 

التح�صن امل�صتمر يف التعليم وجودته.
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