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1مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

الحق في التنمية
يعنــى "الحــق فــي التنميــة " بتأســيس نظــام اقتصادي 
ــى إيجــاد  واجتماعــي وسياســي متماســًك، يســعى ال
افــراد  رفاهيــة  لتحقيــق  المســتدامة  الســبل  أفضــل 
المجتمــع. وقــد أصبــح " الحــق فــي التنميــة" جــزءًا مــن 
الجمعيــة  اقرتــه  ان  منــذ  االنســان  حقــوق  منظومــة 
فــي  الصــادر  إعالنهــا  فــي  المتحــدة  لألمــم  العامــة 
ديســمبر 1986م، ومنــذ إقــرار "الحــق فــي التنميــة" 
الــى  تهــدف  عمليــة  آليــات  المتحــدة  االمــم  اعتمــدت 
ــاع أفضــل الممارســات والخبــرات  ــز هــذا الحــق واتب تعزي

لنجــاح التنميــة.

الجماعيــة،  الحقــوق  مــن  يعتبــر  التنميــة"  فــي  "الحــق 
والتــي تعــرف باســم الجيــل الثالــث من حقوق االنســان، 
كالحــق فــي الغــذاء، والحــق فــي الســالم والحــق فــي 
الحــق يســتند  النظيفــة. كمــا ان هــذا  الميــاه والبيئــة 
فــي أعمالــه الــى مبــدأ التضامــن اإلنســاني بيــن افــراد 
الحــق  المجتمــع  فــي  فــرد  لــكل  فــان  لــذا  المجتمــع، 
االقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  فــي  المســاهمة  فــي 
الــى  باإلضافــة  والسياســية،  والثقافيــة  واالجتماعيــة 

المختلفــة.  التنميــة  مــن معطيــات  االســتفادة 

لقــد ربــط ميثــاق االمــم المتحــدة بيــن مهمتهــا فــي 
الحفــاظ علــى الســلم واالمــن الدولييــن وبيــن تعزيــز 
التنمويــة، فاألمــن والتنميــة  المجــاالت  التعــاون فــي 
بعــدان ال يمكــن الفصــل بينهمــا او تحقيــق أحدهمــا فــي 

غيــاب االخــر. كمــا ان الترابــط بيــن البعــد األمنــي والبعــد 
الدولــي  المجتمــع  اهتمــام  بدليــل  راســخ  التنمــوي 
االمــن  لتحقيــق  أساســي  كعنصــر  التنميــة  بتحســين 

والســلم.  

الــدول،  تتحملهــا  التــي  المســؤولية  مــن  وانطالقــا 
اظهــرت دولــة قطــر التزامهــا القــوي تجــاه تطبيــق هــذا 
الحــق، حيــث التزمــت رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 بتنفيــذ 

عمليــة التنميــة واحتــرام حقــوق االنســان.

وفــي الوقــت الــذي تكــرس دولــة قطــر جهودهــا لتنفيذ 
الخطــط والبرامــج إلنجــاح عمليــة التنمية وتحقيق أهداف 
خطــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2030، فــإن 
سياســة الدولــة فــي هــذا المجــال تواجــه تحديــا خطيــرا 
نتيجــة للحصــار واإلجــراءات غيــر القانونيــة المفروضــة ضد 
دولــة قطــر منــذ 5 يونيو 2017، وتشــكل تلــك اإلجراءات 
ــة  ــة واالقتصادي انتهــاكا صريحــًا لحقــوق اإلنســان المدني
واالجتماعيــة. ان التحديــات التــي تواجههــا دولــة قطــر 
جعلتهــا تبــذل جهــودا متزايــدة مــن اجــل ايجــاد الحلــول 
متطلبــات  وتوفيــر  الحصــار  تداعيــات  علــى  للتغلــب 
ــن  ــن والمقيمي ــة واالمــن التــي تضمــن للقطريي التنمي

فــي دولــة قطــر ســبل الرفــاه والصحــة والســعادة.

وأخيــرا وليــس اخــرًا حفــظ اللــه قطــر واميرهــا وشــعبها 
مــن كل ســوء ومكــروه.
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ــة لحقــوق اإلنســان تشــارك بورشــة  ــة الوطني اللجن
ــادة األعمــال عمــل فــي مؤتمــر ري

قــدم الدكتــور محمــد بــن ســيف الكــواري، عضــو اللجنــة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ورقــة عمــل حــول »القانــون 
الدولــي وحقــوق اإلنســان الخاصــة باألعمــال التجاريــة«، 
خــالل ورشــة العمــل التــي اقيمــت ضمــن فعاليــات 
مؤتمــر قطــر لريــادة األعمــال الــذي نظمــه بنــك قطــر 
واالتفاقيــات  اإلنســان  »حقــوق  بعنــوان:  للتنميــة 
الدوليــة المتعلقــة بالقطــاع الخــاص«، وتناولــت الورقــة 
عــدة موضوعــات أهمهــا: العالقــة بيــن حقــوق االنســان 
واالعمــال التجاريــة، ووظائــف ومســؤولية الشــركات 
ــدور المطلــوب مــن الشــركات الوطنيــة  ــا، وال مجتمعي
االنســان  حقــوق  ثقافــة  تعزيــز  فــي  الوطنيــة  وغيــر 

كجــزء مــن الــدور المجتمعــي.

 وخلصت الورقة أنه ال يوجد نظامًا شاماًل وملزمًا من 
الناحيــة القانونيــة فيمــا يتصــل بتعزيــز وحمايــة حقــوق 

اإلنســان الخــاص بالشــركات الوطنيــة وغيــر الوطنيــة 
وغيرهــا مــن مؤسســات األعمــال، الفتــًا إلــى أن رغــم 
وجــود المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة باألنشــطة التجاريــة، 
إال أنهــا غيــر كافيــة لتوفيــر الحمايــة الالزمــة لحقــوق 
األشــخاص والعامليــن فــي الشــركات والعمــال كونهــا 
غيــر ملزمــة قانونيــًا، لــذا قــرر المجتمــع الدولــي أنــه حــان 
الوقــت لوضــع صــك قانــوي ملــزم، حيــث اعتمد مجلس 
حقــوق اإلنســان فــي دورتــه السادســة والعشــرين 
المنعقــدة فــي 26 حزيــران / يونيــو 2014، القــرار 9/26 
عمــل حكومــي  فريــق  إنشــاء  بموجبــه  تــم  والــذي   ،
ــة  ــة معنــي بالشــركات الوطني دولــي مفتــوح العضوي
وغيرهــا مــن مؤسســات األعمــال فيمــا يتعلــق بحقــوق 
ــا لتنظيــم  ــزم قانون ــي مل اإلنســان، ووضــع صــك دول
أنشــطة الشــركات الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات 

األعمــال فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان«.

1٥ نوفمبر 2٠1٧
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االجتمــاع  فــي  بــاألردن  يشــارك  اللجنــة  رئيــس 
االســتثنائي للجنــة التنفيذيــة للشــبكة العربيــة حول 

مســتجدات األوضــاع بخصــوص مدينــة القــدس
2٧ ديسمبر 2٠1٧

األراضــي  فــي  اإلنســان  حقــوق  أوضــاع  لمناقشــة 
علــى  المترتبــة  واالنتهــاكات  المحتلــة،  الفلســطينية 
عاصمــة  القــدس  مدينــة  األمريكيــة  اإلدارة  إعــالن 
لدولــة االحتــالل اإلســرائيلي، والخــروج بموقــف واضــح 
وبخطــة عمــل موحــدة لدعــم وحمايــة حقــوق الشــعب 
الفلســطيني وفقــًا لآلليــات القانونية الدولية، شــارك 
ســعادة الدكتــور علــي بــن صميــخ المــري رئيــس اللجنــة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي االجتمــاع االســتثنائي 
العربيــة  للشــبكة  التنفيذيــة  اللجنــة  عقدتــه  الــذي 
)ومقرهــا  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات 

الدوحــة( بالعاصمــة األردنيــة عمــان. 

وفــي كلمتــه التــي القاهــا فــي االجتمــاع، أكــد ســعادة 
اعتبــار  األخيــر  األمريكيــة  اإلدارة  قــرار  أن  المــري  د. 
مدينــة القــدس عاصمــة لدولــة االحتــالل اإلســرائيلي 
ــط بالقــرارات  ــَرَب عــرض الحائ ونقــل ســفارتها إليهــا َض
األمميــة الصــادرة مــن مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة، ومحكمــة العــدل الدوليــة ومنظمــة 
ــًا خطيــرًا علــى القانــون  اليونســكو، كمــا شــكل عدوان

الدولــي وعلــى الحقــوق الثابتــة والمشــروعة للشــعب 
الفلســطيني ولألمتيــن العربيــة واإلســالمية. 

وأضــاف أن هــذا القــرار يمثــل انتهــاكا جســيمًا لحقــوق 
اإلنســان، حيــث ســيترتب عليــه وال شــك انتهــاك لحزمة 
للشــعب  الجماعيــة  والحقــوق  الفرديــة  الحقــوق  مــن 
الــذي يعيــش تحــت ويــالت االحتــالل.  الفلســطيني 
وثّمــن ســعادته القــرار العــادل والشــجاع الــذي اتخذتــه 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بتاريــخ 21 ديســمبر/
كانــون األول 2017 بأغلبيــة 128 صوتــا، والــذي يطالــب 
الجميــع بعــدم تغييــر طابــع مدينــة القــدس الشــريف أو 
مركزهــا أو تركيبتهــا الديمغرافيــة، ويؤكــد أن أي قــرار 
ينــص علــى ذلــك هــو الغ وباطــل وليــس لــه أي أثــر 
قانونــي، مــا اعتبــر موقفــًا تاريخيــًا ضد القــرار األميركي 

باالعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل.

علــى  المــري  د.  كلمتــه شــدد ســعادة  ختــام  وفــي 
أهميــة أن يكــون موضــوع القضيــة الفلســطينية مــدرج 
بصفــة دائمــة علــى أجنــدة اجتماعــات الشــبكة العربيــة 

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

اخبار اللجنة



٧مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنسان تكّرم عمالها تقديرًا 

لجهودهم

وتكريســا لثقافــة التقديــر وحقــوق العامليــن، وتقديــرًا 
لجهودهــم وتفانيهــم طيلــة الفتــرة الماضيــة، كّرمــت 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان كافــة عمــال النظافــة 
واألمــن والنقــل، بحضــور ممثلــي الجاليــات المقيمــة 
علــى أرض قطــر، وحضــر االحتفــال ســعادة الدكتــور 
علــي بــن صميــخ المــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقوق 
العطيــة األميــن  الســيدة مريــم  اإلنســان، وســعادة 

العــام للجنــة، وكافــة المــدراء. وشــكر الدكتــور المــري 
اللجنــة  عمــل  نجــاح  فــي  جهودهــم  علــى  العامليــن 
وتحقيــق رســالتها طيلــة الفتــرة الماضيــة، وخصوصــا 
قطــر،  علــى  المفــروض  الجائــر  الحصــار  ظــل  فــي 
وانتهــى الحفــل بالتقــاط العامليــن لصــورة جماعيــة مــع 

ســعادته.

6 مارس 2٠1٨

حرصا منها على خلق بيئة محّفزة للعمل



لحقــوق  الوطنيــة  »اللجنــة  بيــن  تعــاون  اتفاقيــة 
اإلنســان«  وإدارة حقــوق اإلنســان بــوزارة الداخليــة

1٨ مارس 2٠1٨

بهــدف تعزيــز آفــاق التعــاون وتبــادل المعلومــات، وبمــا 
يحّقــق مزيــدًا مــن التنســيق والتعــاون فــي مجــال رصــد 
شــكاوى الجمهــور ومعالجتهــا، وّقعــت اللجنــة الوطنيــة 
حقــوق  إدارة  مــع  تعــاون  اتفاقيــة  اإلنســان  لحقــوق 
اإلنســان بــوزارة الداخليــة، بحضــور ســعادة األســتاذة 
مريــم بنــت عبــد اللــه العطيــة، األميــن العــام للجنــة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وســعادة العميــد عبــد اللــه 
ــر إدارة شــؤون حقــوق اإلنســان  صقــر المهنــدي، مدي
بــوزارة الداخليــة، وتــم التوقيــع فــي حفــل أقيــم بمقــر 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، بحضــور عــدد مــن 

المســؤولين مــن كال الطرفيــن.

المحــاور  منطلــق  مــن  أهميتهــا  االتفاقيــة  وتعكــس 
االتفاقيــة  بنــود  تتضمــن  حيــث  تضمنتهــا،  التــي 
مجــاالت وآفــاق التعــاون بيــن إدارة حقــوق اإلنســان 
بــوزارة الداخليــة واللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، 
الشــكاوى  ومعالجــة  والخبــرات،  اإلصــدارات  وتبــادل 
وااللتماســات التــي تــرد مــن الجمهــور، والتعــاون فــي 
مجــال اإلنتــاج المعرفــي وبنــاء القــدرات، والمواءمــة 
اإلنســان. لحقــوق  الدوليــة  المعاييــر  مــع  التشــريعية 

اخبار اللجنة
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خالل جلسة استماع مشتركة في البرلمان البريطاني لـ)حقوق اإلنسان وامنستي(..

والمنظمــات  الرقابــة  بعثــات  اهتمــام  المــري:  د. 
الدوليــة مؤشــر ايجابــي إاّل أنــه غيــر كاٍف. 

علــي  الدكتــور/  ســعادة  بريطانيــون  برلمانيــون  بلــغ 
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  المــري  صميــخ  بــن 
اإلنســان بأنهــم خاطبــوا رئيــس الحكومــة البريطانيــة 
إلجــراء تحــركات عاجلــة للحــد مــن تفاقــم االنتهــاكات 
اإلنســانية الناجمــة عــن الحصــار المفــروض علــى دولــة 
قطــر. وذلــك عقــب اللقــاءات المكثفــة التــي أجراهــا 
المــري مــع عــدد مــن البرلمانييــن البريطانييــن خــالل 
زيارتــه الــى لنــدن فــي اكتوبــر 2017، والتــي ســلم 
رصدتهــا  التــي  اإلنســانية  االنتهــاكات  تقاريــر  خاللهــا 
اللجنــة منــذ بدايــة األزمــة، وتقــدم بالشــكر لهــم علــى 
وتواصلهــم  الحصــار  مــن  المتضرريــن  مــع  تجاوبهــم 
مــن  بالمزيــد  وطالبهــم  حكومتهــم،  مــع  الســريع 
المســاءلة للمعنييــن فــي الحكومــة البريطانيــة للحــد 
خــالل  ذلــك  جــاء  المســتمرة.  الحصــار  انتهــاكات  مــن 
جلســة االســتماع المشــتركة التــي نظمهــا البرلمــان 
البريطانــي للجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدولــة 
قطــر ومنظمــة العفــو الدوليــة ممثلــة بالســيد/جيمز 

لينتــش.

فــي  توصيــة  لطــرح  مداخلتــه  فــي  المــري  د.  ودعــا 
اجتمــاع البرلمانــات العــام للمطالبــة بتحييــد المدنييــن 
عــن الخالفــات والصراعــات السياســية، وتنــاول شــرحًا 
تطــرق  كمــا  واثرهــا،  المســتمرة  األزمــة  لتطــورات 
لشــرح حــول البعثــة األمميــة التــي كانــت قــد قــررت 
زيــارة الدوحــة، وطبيعــة مهمتهــا التــي تمثلــت فــي 

الوقــوف علــى آثــار الحصــار اإلنســانية المتعــددة، الفتــا 
الــى ان بعثــات دوليــة كانــت قــد توافــدت إلى العاصمة 
القطريــة الدوحــة بهــدف الوقــوف علــى االنتهــاكات 
التــي تضــرر منهــا اآلالف من الشــعب الخليجي، واعتبر 
ذلــك مؤشــرا إيجابيــا، اال انــه يســتلزم التحــرك بقــوة 
لمنــع إطالــة االزمــة، مشــيرا الــى أن اللجنــة الوطنيــة 
ــار  لحقــوق اإلنســان رصــدت تصريحــات لمســؤولين كب
يقــرون بالحصــار علــى قطــر ويتباهــون بــه فــي منابــر 

دولهــم اإلعالميــة الرســمية وغيــر الرســمية.
الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  ســعادته  وأوضــح 
الشــعائر  ممارســة  فــي  الحــق  تســتخدم  الزالــت 
الدينيــة كأداة ضغــط سياســية، الفتــا الــى ان اللجنــة 
اســتقبلت العديــد مــن الشــكاوى بســبب العراقيــل 
التــي تضعهــا الســعودية امــام المعتمريــن القطرييــن، 
كمــا ان الســعودية كانــت قــد فتحــت الخــط االلكترونــي 
اإلســالمية  الــدول  لكافــة  العمــرة  ألداء  للتســجيل 
باســتثناء قطــر، وطالــب بتحــرك عاجــل لكافــة اآلليــات 
أمــام  العراقيــل  وضــع  فــي  التمــادي  لمنــع  الدوليــة 
القطرييــن  لمواطنيــن  الدينيــة  الشــعائر  ممارســة 
ألعضــاء  الدعــوة  ووجــه  قطــر،  بدولــة  والمقيميــن 
لجنتــي الشــؤون الخارجيــة وحقــوق اإلنســان بالبرلمــان 
البريطانــي لزيــارة الدوحــة للمــرة الثانيــة، والوقــوف 
اإلنســان؛  حقــوق  علــى  الحصــار  تداعيــات  آخــر  علــى 
وأكــد األعضــاء علــى اســتعدادهم لدراســة األمــر والرد 

علــى ذلــك فــي اقــرب وقــت. 

1٥ نوفمبر 2٠1٧

اخبار الحصار



المري يجتمع مع البعثة الفنية لألمم المتحدة
1٨ نوفمبر 2٠1٧

اخبار الحصار
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ــذي كان  ــة )أمنيســتي( ال ــة لحقــوق اإلنســان بمقرهــا وفــد منظمــة العفــو الدولي ــة الوطني اســتقبلت اللجن
قــد زار البــالد للمــرة الثانيــة منــذ بدايــة الحصــار المفــروض علــى قطــر، لالطــالع علــى آخــر تطــورات األوضــاع 
ــب اإلنســانية المختلفــة  ــن فــي الجوان ــا المتضرري ــه. والتقــى الوفــد بعــدد مــن الضحاي اإلنســانية الناجمــة عن
والمتعلقــة بتشــتيت األســر، وانتهــاك الحــق فــي ممارســة الشــعائر الدينيــة والتعليــم والصحــة والتنقــل 

واإلقامــة والعمــل.

ــل  ــارة مقابــالت مــع عــدد مــن مســؤولي حمــالت الحــج والعمــرة لرصــد العراقي وقــد اجــرى الوفــد خــالل الزي
التــي تضعهــا الســلطات الســعودية أمــام معتمــري وحجــاج دولــة قطــر، والصعوبــات التــي تمنعهــم مــن أداء 

مناســكهم جــراء تســييس الشــعائر الدينيــة.



المري يجتمع مع البعثة الفنية لألمم المتحدة
لحقــوق  انتهاكاتهــا  فــي  تتمــادى  مازالــت  الحصــار  أن دول  الوفــد  مــع  اجتماعهــم  خــالل  اإلنســان  لحقــوق 
المواطنيــن والمقيميــن بدولــة قطــر ومواطنــي دول مجلــس التعــاون، الفتيــن إلــى بــروز وتزايــد خطــاب 
الكراهيــة بأشــكاله المختلفــة، والــذي بــات يــروج لــه كبــار مســؤولي دول الحصــار، إلــى جانــب التصريحــات التــي 
تحمــل مضاميــن إرهابيــة تهــدد اســتقرار وأمــن المواطنيــن والمقيميــن بدولــة قطــر، وآخرهــا تهديــد بعــض 

مســؤولي دول الحصــار بقصــف قنــاة الجزيــرة.
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)حقوق اإلنســان( تســتقبل وفدًا من منظمة العفو 
الدوليــة فــي زيارتها الثانية منــذ بداية الحصار

اســتقبلت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بمقرهــا وفــد منظمــة العفــو الدوليــة )أمنيســتي( الــذي كان 
قــد زار البــالد للمــرة الثانيــة منــذ بدايــة الحصــار المفــروض علــى قطــر، لالطــالع علــى آخــر تطــورات األوضــاع 
اإلنســانية الناجمــة عنــه. والتقــى الوفــد بعــدد مــن الضحايــا المتضرريــن فــي الجوانــب اإلنســانية المختلفــة 
ــة والتعليــم والصحــة والتنقــل  والمتعلقــة بتشــتيت األســر، وانتهــاك الحــق فــي ممارســة الشــعائر الديني
واإلقامــة والعمــل. وقــد اجــرى الوفــد خــالل الزيــارة مقابــالت مــع عــدد مــن مســؤولي حمــالت الحــج والعمــرة 
لرصــد العراقيــل التــي تضعهــا الســلطات الســعودية أمــام معتمــري وحجــاج دولــة قطــر، والصعوبــات التــي 

تمنعهــم مــن أداء مناســكهم جــراء تســييس الشــعائر الدينيــة.

لحقــوق اإلنســان خــالل اجتماعهــم مــع الوفــد أن دول الحصــار مازالــت تتمــادى فــي انتهاكاتهــا لحقــوق 
المواطنيــن والمقيميــن بدولــة قطــر ومواطنــي دول مجلــس التعــاون، الفتيــن إلــى بــروز وتزايــد خطــاب 
الكراهيــة بأشــكاله المختلفــة، والــذي بــات يــروج لــه كبــار مســؤولي دول الحصــار، إلــى جانــب التصريحــات 
التــي تحمــل مضاميــن إرهابيــة تهــدد اســتقرار وأمــن المواطنيــن والمقيميــن بدولــة قطــر، وآخرهــا تهديــد 

ــرة. ــاة الجزي بعــض مســؤولي دول الحصــار بقصــف قن

2٨ نوفمبر 2٠1٧
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د. المري خالل مداخلته في اجتماع الدورة 
22 لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ..

اســتقبلت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بمقرهــا 
الــذي  )أمنيســتي(  الدوليــة  العفــو  منظمــة  وفــد 
كان قــد زار البــالد للمــرة الثانيــة منــذ بدايــة الحصــار 
المفــروض علــى قطــر، لالطــالع علــى آخــر تطــورات 
األوضــاع اإلنســانية الناجمــة عنــه. والتقــى الوفــد بعدد 
اإلنســانية  الجوانــب  فــي  المتضرريــن  الضحايــا  مــن 
المختلفــة والمتعلقــة بتشــتيت األســر، وانتهــاك الحــق 
والصحــة  والتعليــم  الدينيــة  الشــعائر  ممارســة  فــي 
والتنقــل واإلقامــة والعمــل. وقــد اجــرى الوفــد خــالل 
الزيــارة مقابــالت مــع عــدد مــن مســؤولي حمــالت الحــج 
الســلطات  تضعهــا  التــي  العراقيــل  لرصــد  والعمــرة 
قطــر،  دولــة  وحجــاج  معتمــري  أمــام  الســعودية 

والصعوبــات التــي تمنعهــم مــن أداء مناســكهم جــراء 
تســييس الشــعائر الدينيــة.

أن  الوفــد  مــع  اجتماعهــم  خــالل  اإلنســان  لحقــوق 
دول الحصــار مازالــت تتمــادى فــي انتهاكاتهــا لحقــوق 
المواطنيــن والمقيميــن بدولــة قطــر ومواطنــي دول 
بــروز وتزايــد خطــاب  إلــى  التعــاون، الفتيــن  مجلــس 
الكراهيــة بأشــكاله المختلفــة، والــذي بــات يــروج لــه 
ــب التصريحــات  ــى جان ــار مســؤولي دول الحصــار، إل كب
ــة تهــدد اســتقرار وأمــن  التــي تحمــل مضاميــن إرهابي
المواطنيــن والمقيميــن بدولــة قطــر، وآخرهــا تهديــد 
بعــض مســؤولي دول الحصــار بقصــف قنــاة الجزيــرة.

2 ديسمبر 2٠1٧

اجتمــع ســعادة الدكتــور/ علــي بــن صميــخ 
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  المــري 
مــع  رومــا  اإليطاليــة  بالعاصمــة  اإلنســان 
بيللونــي  اليزابيّتــا  الســفيرة/  ســعادة 
الخارجيــة  الشــؤون  لــوزارة  العــام  األميــن 
والتعاون الدولي، بحضور ســعادة السيد/ 

14 ديسمبر 2٠1٧

عبــد العزيــز بــن احمــد المالكي ســفير دولة 
آثــار  الجانبــان  ايطاليــا. وبحــث  لــدى  قطــر 
القطــري وســبل  الشــعب  علــى  الحصــار 

المشــترك.  التعــاون 

تشجيع كبير للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من المؤسسات الدولية للمواصلة في كشف انتهاكات الحصار
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اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  وأشــار 
الــى إمكانيــة إطــالق مبــادرة دوليــة لمناهضــة حصــار 
الشــعوب، تهــدف لتســليط الضــوء علــى هــذه الجريمة 
التــي أصبحــت )نمطــًا( ســلوكيًا ســائدًا فــي أوقــات 
تنتهجهــا  سياســية  وممارســة  والنزاعــات،  الحــروب 
بعــض الــدول لتحقيــق أغــراض دنيئــة، الفتــًا إلــى أنــه 
المبــادرة ســتعتمد علــى ســفراء النوايــا الحســنة لجلــب 

وتعــد جلســة االســتماع التــي عقدهــا المــري مباشــرة مــع أعضــاء الســلطة التشــريعية، وهــي أكبــر ســلطة فــي 
ــة التــي حققتهــا اللجنــة منــذ  النظــام الديمقراطــي اإليطالــي، نجاحــًا آخــر يضــاف لسلســلة االنتصــارات الحقوقي
بــدء الحصــار، مــن قبيــل جلســة االســتماع التــي عقدهــا ســعادته بالبرلمــان البريطانــي، ولقاءاتــه مــع نــواب مــن 
الكونغــرس األميركــي، والبرلمــان األوروبــي. كمــا عكــس عقــد جلســة اســتماع بالبرلمــان اإليطالــي، االهتمــام 
الــذي يوليــه مجلــس النــواب لمناقشــة أزمــة الحصــار علــى قطــر، ومــن ثــًم، تضامــن الشــعب اإليطالــي مــن خــالل 

نوابــه بالبرلمــان، وكــذا الحكومــة اإليطاليــة مــع دولــة قطــر.

مبادرة دولية لمناهضة حصار الشعوب

انتصارات حقوقية متتالية للجنة حقوق اإلنسان

التأييــد الدولــي. كمــا طالــب ســعادته مجلــس حقــوق 
االنســان بضــرورة إنشــاء مقــرر خــاص حــول تداعيــات 
ــع بحقــوق االنســان. مؤكــدًا علــى  الحصــار علــى التمت
ضــرورة القيــام بانتفاضــة دوليــة ضــد حصــار الشــعوب، 
وعــدم االفــالت مــن العقــاب، مشــّددًا علــى أن حصــار 

شــعب قطــر هــو حصــار لإلنســانية والحريــة.

أكــد أعضــاء بمجلــس النــواب اإليطالــي تأييدهــم لموقــف حكومتهــم الداعــم للوســاطة الكويتيــة ومبــدأ الحــوار 
إلنهــاء األزمــة الخليجيــة. بينمــا توقعــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اصــدار مشــروع قــرار مــن قبــل البرلمــان 
ــة الحصــار ورفعــه للحكومــة. وبالمــوازاة، دعــا د. المــري  ــة حكومتهــم باتخــاذ موقــف حــازم بإدان االيطالــي لمطالب
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الســتصدار اعــالن عالمــي لمناهضــة حصــار الشــعوب وتحيــد المدنييــن مــن 
أيــة تجاذبــات سياســية، مــوازاة مــع دعوتــه لمجلــس حقــوق االنســان واالتحــاد الدولــي للبرلمانييــن، والبرلمــان 

ــاره جريمــة ضــد االنســانية. األوروبــي، الســتصدار قــرارات لحضــر حصــار الشــعوب واعتب

جــاء ذلــك فــي تصريحــات صحيفــة لســعادته عقــب جلســة اســتماع عقدهــا بمقــر البرلمــان اإليطالــي بدعــوة مــن 
مجلــس النــواب األربعــاء 13 كانــون الثانــي/ ديســمبر 2017، بحضــور ســعادة الســيد/ عبــد العزيــز بــن احمــد المالكــي 
ســفير دولــة قطــر لــدى إيطاليــا، ووفــد مــن أعضــاء مجلــس النــواب، تتويجــًا لسلســلة التحــركات واللقــاءات التــي 
عقدهــا ســعادته بالعاصمــة اإليطاليــة رومــا فــي فتــرة ســابقة لشــرح تداعيــات الحصــار المفــروض علــى قطــر منــذ 
الخامــس مــن يونيــو 2017،  وتــم تســليمهم نســخا عــن التقاريــر التــي أعدتهــا اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، 
بشــأن االنتهــاكات المســجلة، ودعــا البرلمــان اإليطالــي وبرلمانــات العالــم لوقفــة تاريخيــة تديــن الحصــار وتنصــف 

الضحايــا.

عقب جلسة استماع بمجلس النواب اإليطالي..

 د. المري من روما: نطالب الجمعية العامة لألمم المتحدة 

باستصدار اعالن عالمي لمناهضة حصار الشعوب
14 ديسمبر 2٠1٧
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خالل مؤتمر صحفي.. 
د. المــري يســتعرض تقريــر البعثــة الفنيــة للمفوضيــة الســامية 

لحقــوق اإلنســان الخــاص بالحصــار المفــروض علــى قطــر

٨ يناير 2٠1٨

رّحــب ســعادة الدكتــور علــي بــن صميــخ المــري، رئيــس 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر بالتقريــر 
الــذي صــدر عــن المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 
قطــر،  علــى  المفــروض  الحصــار  مــن  أشــهر   7 بعــد 
باعتبــاره أول تقريــر رســمي صــادر عــن األمــم المتحــدة 
يديــن اإلجــراءات التعســفية واالنتهــاكات التــي قامــت 
تنــوي  المفوضيــة  بــأن  وتوقــع  الحصــار،  دول  بهــا 
القيــام ببعــض الخطــوات تتمثــل فــي عقــد اجتمــاع 
لتســليم  بالمفوضيــة  الخاصــة  اإلجــراءات  إدارة  مــع 
الحــاالت الــى المقرريــن الخــواص باألمــم المتحــدة كل 
حســب اختصاصــه، وتقديــم المعلومــات الــى بعــض 
الــوكاالت الدوليــة المتخصصــة المعنيــة مثــل منظمــة 
العمــل الدوليــة، إضافــة الــى عقــد اجتمــاع مــع البعثــات 
المتحــدة  األمــم  فــي  الحصــار  لــدول  الدبلوماســية 
بجنيــف الطالعهــم علــى التقريــر والحــاالت ومحاولــة 

إيجــاد حلــول لهــا. 
جــاء ذلــك، خــالل مؤتمــر صحفــي عقــده د. المــري بمقر 

اللجنــة، كشــف خاللــه النقــاب عــن التقريــر الــذي أعدتــه 
المفوضيــة الســامية عقــب الزيــارة التــي قامــت البعثــة 
الفنيــة التابعــة للمفوضيــة إلــى الدوحــة خــالل الفتــرة 
مــن 18-23 نوفمبــر 2017، والتقــت خاللهــا متضرريــن 
مــن الحصــار المفــروض علــى قطــر، وأشــار المــري إلــى 
أن فريــق البعثــة الفنيــة الدوليــة التقــى ممثلــي 20 
جهــة حكوميــة وغيــر حكوميــة، كمــا التقــى الفريــق 40 
شــخصًا ممــن قدمــوا شــكاوى للجنــة الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان.

ــر، واهمهــا  ــرز مــا ورد فــي التقري اســتعرض المــري أب
بأنهــا  الحصــار  دول  اتخذتهــا  التــي  التدابيــر  اعتبــاره 
إجــراءات تعســفية أحاديــة الجانــب وليــس لهــا دوافــع 
قانونيــة، فهــي لــم تفــرق بيــن الحكومــة والمدنييــن، 
الســكان،  علــى  نفســيا  أثــرا  الحصــار  أحــدث  وقــد 
والتشــهير  التحريــض  حمــالت  بفعــل  ذلــك  وتفاقــم 

وشــعبها.  وقيادتهــا  قطــر  ضــد  اإلعالمــي 
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الدخــول  المــري الحكومــة القطريــة بعــدم  طالــب د. 
فــي أي حــوار أو مفاوضــات لحــل األزمــة دون الغــاء 
التدابيــر التعســفية وتعويــض وانصــاف ضحايــا الحصــار، 
وضــرورة االعتمــاد علــى تقريــر البعثــة الفنيــة في دعم 
الشــكاوى المطروحــة أمــام منظمــة التجــارة العالميــة 
ومنظمــة  المدنــي  للطيــران  الدوليــة  والمنظمــة 
اليونســكو، وســرعة التحــرك فــي المحافــل الدوليــة 
وســرعة  الضحايــا،  علــى  الغبــن  لرفــع  واإلقليميــة 
التحــرك علــى مســتوى مجلــس حقــوق اإلنســان لطــرح 
مشــروع قــرار حــول تداعيــات الحصــار علــى مواطنــي و 
مقيمــي دولــة قطــر، وضــرورة طــرح تداعيــات الحصــار 
أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلس األمن، 
واللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة ولجــان التحكيــم 

دعا د. المري المفوضية الســامية لمزيد من التحركات 
على كافة مستويات اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان 
ومجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمم المتحــدة، وطرح 
قضيــة تداعيــات الحصــار فــي تقريــر المفوض الســامي 
لحقــوق اإلنســان فــي الــدورة القادمــة لمجلــس حقوق 
اإلنســان باألمــم المتحــدة، والتواصــل مــع الــوكاالت 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  مثــل  المتخصصــة  الدوليــة 
العالميــة  التجــارة  ومنظمــة  اليونســكو  ومنظمــة 
والمنظمــة الدوليــة للطيــران المدنيــة، وذلــك بغــرض 
تبــادل المعلومــات ودعــم الشــكاوى المقدمــة أمامهــا 
ضــد دول الحصــار، وضــرورة دعــوة المقرريــن الخــواص 

المري يوجه 8 توصيات إلى الحكومة القطرية

توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

والمحاكــم الوطنيــة والدوليــة المتخصصــة، وتقديــم 
بعــض المتســببين فــي الحمــالت التحريضيــة وخطــاب 
الــى  الحصــار  دول  مــن  العنــف  ودعــوات  الكراهيــة 
العدالــة و بخاصــة مســؤولي تلــك الــدول كالمستشــار 
اإلعالمــي فــي الديــوان الملكــي الســعودي علــى مــا 
ارتكبــه مــن جرائــم عدائيــة وتحريضيــة تنافــي القانــون 
الدولــي والقوانيــن المحليــة، علمــا بــأن اللجنــة الوطنية 
قامــت برصــد وتوثيــق كافــة الحمــالت التحريضيــة مــن 
الحصــار  دول  ومســؤولي  المســؤول  ذلــك  طــرف 
للقيــام بتحــركات قانونيــة، ودعــا لجنــة التعويضــات الــى 
ضــرورة اإلســراع فــي إجــراءات التقاضــي والتحكيــم 
الدولــي، واعتمــاد مكتــب المحامــاة الدولــي المعيــن 

ــر البعثــة. مــن طرفهــا علــى حيثيــات تقري

ــا  باألمــم المتحــدة الــى ســرعة التحــرك لمعالجــة قضاي
ضحايــا انتهــاكات الحصــار، وزيــارة دول الحصــار إلــى جانب 
تضميــن تداعيــات الحصــار فــي تقاريرهــم التــي ترفــع 
الــى مجلــس حقــوق اإلنســان، داعيــا البعثــة الفنيــة 
إلــى زيــارة دول الحصــار للوقــوف علــى أثــار الحصــار 
علــى مواطنيهــم ومواطنــي دولــة قطــر، وتضميــن 
العــام  العــام لألميــن  التقريــر  الحصــار فــي  تداعيــات 

لألمــم المتحــدة.

الحصــار،  دول  إلــى  توصيــات  ســت  المــري  ووجــه 
تضمنــت ضــرورة التعامــل اإليجابــي والفــوري مــع نتائــج 
لحقــوق  الســامية  للمفوضيــة  الفنيــة  البعثــة  تقريــر 
اإلنســان، وإلغــاء كافــة التدابيــر التعســفية األحاديــة 
الدولــي  للقانــون  الجانــب، واحتــرام تعهداتهــا وفقــا 
لحقــوق اإلنســان، والرفــع الفــوري لالنتهاكات وإنصاف 
الضحايــا، والســماح بدخــول البعثــة الفنيــة للمفوضيــة 
كثــب  عــن  والوقــوف  اإلنســان،  لحقــوق  الســامية 
علــى أثــار اإلجــراءات المتخــذة علــى مواطنــي تلــك 

توصيات إلى دول الحصار
الــدول ومواطنــي ومقيمــي دولــة قطــر، والســماح 
والمنظمــات  الخــواص  للمقرريــن  ميدانيــة  بزيــارات 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان، والســماح للضحايــا باللجــوء 
التقاضــي  اجــراءات  ومتابعــة  الوطنيــة  العدالــة  إلــى 
الســترجاع حقوقهــم، والكــف الفــوري عــن الحمــاالت 
التشــهيرية وخطــاب الكراهيــة والدعــوات التحريضيــة 

بذلــك.  المتســببين  ومحاســبة 
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المري من اليونان:
التقريــر األممــي حــول الحصــار يمثــل إجماعــًا دوليــًا 

لرفــع الغبــن عــن المتضرريــن
1٥ يناير 2٠1٨

طالــب د. المــري خــالل اجتماعاتــه وجلســة االســتماع 
البرلمانيــة بضــرورة اتخــاذ موقــف واضــح وصريــح ازاء 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تســّبب بهــا الحصــار 
المفروض على قطر، اســتنادًا على التقرير الرســمي 
للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم 
المتحــدة الــذي أقــًر رســميًا بحــدوث انتهــاكات وإجــراءات 
تعســفية ضــد المواطنيــن والمقيميــن بدولــة قطــر 
ومواطنــي الــدول الخليجيــة الثــالث المتورطــة فــي 
اللقــاءات  مــن  سلســلة  ســعادته  وأجــرى  الحصــار. 
مــع مســؤولين بالحكومــة اليونانيــة شــملت الســيد 
للشــؤون  الدولــة  وزيــر  كاتروغالــوس،  جورجيــوس 
الخارجيــة لــدى الجمهوريــة اليونانيــة بمقــر الــوزارة.  كمــا 
اجتمــع بمقــر وزارة العــدل مــع الســيدة/ يناكاكيــس، 
األميــن العــام لشــؤون حقــوق اإلنســان بــوزارة العــدل 
الســيد/  بحضــور  اإلنســان،  وحقــوق  والشــفافية 
ــر  زاغوريتيــس المستشــار الدبلوماســي لســعادة وزي

العــدل اليونانــي، عــالوة علــى اجتماعاتــه المنفصلــة 
اللجنــة  رئيــس  ســتافروبولوس  جــورج  الســيد/  مــع 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اليونانيــة، والســيد/ إيانــي 
أمانيتيذيــس نائــب وزيــر الخارجيــة للشــؤون الثقافيــة 
والدينيــة وحقــوق اإلنســان، إضافــة إلــى عقــد جلســة 
اســتماع بالبرلمــان اليونانــي، مؤكــدا علــى ان تقريــر 
عــن  الغبــن  لرفــع  دوليــا  اجماعــا  يمثــل  المفوضيــة 
المتضرريــن وانهــاء الحصــار، ويســقط نهائيا ايــة مبررات 
تمنــع الــدول مــن اتخــاذ مواقــف صريحــة ومعلنــة ضــد 
الوطنيــة  اللجنــة  لتقاريــر  مطابقــا  جــاء  وانــه  الحصــار، 
بهــذا الشــأن، وأوصــى المــري بإطــالق حملــة برلمانيــة 
تضامنيــة مــع ضحايــا الحصــار، مؤكدًا في الوقت نفســه 
علــى الــدور الهــام والمؤثر للســلطات التشــريعية في 
الحشــد لحــراك شــعبي ورســمي عالمــي ينــادي بإنهــاء 
الحصــار علــى قطــر، ويديــن مــا يتعــرض لــه المتضــررون 
مــن الحصــار وينصــف قضيتهــم، الفتــًا إلــى أن النداءات 
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باعتبارهــا  ومصداقيتهــا  قوتهــا  تكتســب  البرلمانيــة 
ممثلــة للشــعوب.

وتأتــي زيــارة ســعادته لليونــان في إطار تحــركات اللجنة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر لحشــد المزيــد 
مــن التأييــد الدولــي لرفع الغبن عن المتضررين وشــرح 
حيثيــات التقريــر الصــادر عــن البعثــة الفنيــة للمفوضيــة 
الســامية لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة، 
علــى كافــة المنظمــات الدوليــة، وبرلمانــات العالــم، 
واآلليــات اإلقليميــة والدوليــة، والمتابعة مع المقررين 
فــي  الــواردة  االنتهــاكات  حــاالت  الخــواص، ومعالجــة 
التقريــر مــع الــوكاالت الدوليــة المتخصصــة. كمــا تأتــي 
التــي  والجهــود  الحقوقيــة  التحــركات  ضمــن  الجولــة 
تبذلهــا اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان منــذ أزيــد مــن 
7 أشــهر كاملــة، لفضــح انتهــاكات دول الحصــار، ودفــع 
الــدول والمنظمــات الحقوقيــة إلــى ضــرورة التحــرك 

حــد  بقــوة، واتخــاذ مواقــف صريحــة ومعلنــة، لوضــع 
ألســوء أزمــة إنســانية تعيشــها منطقــة الخليــج. 

ــة أهميــة خاصــة، لكونهــا تأتــي  واكتســبت هــذه الجول
ــر رســمي مــن  بعــد أيامــًا قليلــة بعــد صــدور أول تقري
األمــم المتحــدة، يتضمــن اســتنتاجات البعثــة الفنيــة 
التــي أوفدتهــا المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 
األول/  كانــون   23-18 مــن  الفتــرة  خــالل  قطــر  إلــى 
ــة  ــاء علــى طلــب اللجن ــر 2017، والتــي تمــت بن نوفمب
دول  انتهــاكات  لرصــد  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

الحصــار، وإجــراء مقابــالت مــع المتضرريــن.
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طالــب د. المــري خــالل اجتماعاتــه وجلســة االســتماع 
البرلمانيــة بضــرورة اتخــاذ موقــف واضــح وصريــح ازاء 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تســّبب بهــا الحصــار 
المفروض على قطر، اســتنادًا على التقرير الرســمي 
للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم 
المتحــدة الــذي أقــًر رســميًا بحــدوث انتهــاكات وإجــراءات 
تعســفية ضــد المواطنيــن والمقيميــن بدولــة قطــر 
ومواطنــي الــدول الخليجيــة الثــالث المتورطــة فــي 
اللقــاءات  مــن  سلســلة  ســعادته  وأجــرى  الحصــار. 
مــع مســؤولين بالحكومــة اليونانيــة شــملت الســيد 
للشــؤون  الدولــة  وزيــر  كاتروغالــوس،  جورجيــوس 
الخارجيــة لــدى الجمهوريــة اليونانيــة بمقــر الــوزارة.  كمــا 
اجتمــع بمقــر وزارة العــدل مــع الســيدة/ يناكاكيــس، 
األميــن العــام لشــؤون حقــوق اإلنســان بــوزارة العــدل 
الســيد/  بحضــور  اإلنســان،  وحقــوق  والشــفافية 
ــر  زاغوريتيــس المستشــار الدبلوماســي لســعادة وزي
العــدل اليونانــي، عــالوة علــى اجتماعاتــه المنفصلــة 
اللجنــة  رئيــس  ســتافروبولوس  جــورج  الســيد/  مــع 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اليونانيــة، والســيد/ إيانــي 
أمانيتيذيــس نائــب وزيــر الخارجيــة للشــؤون الثقافيــة 
والدينيــة وحقــوق اإلنســان، إضافــة إلــى عقــد جلســة 
اســتماع بالبرلمــان اليونانــي، مؤكــدا علــى ان تقريــر 
عــن  الغبــن  لرفــع  دوليــا  اجماعــا  يمثــل  المفوضيــة 
المتضرريــن وانهــاء الحصــار، ويســقط نهائيا ايــة مبررات 
تمنــع الــدول مــن اتخــاذ مواقــف صريحــة ومعلنــة ضــد 
الوطنيــة  اللجنــة  لتقاريــر  مطابقــا  جــاء  وانــه  الحصــار، 
بهــذا الشــأن، وأوصــى المــري بإطــالق حملــة برلمانيــة 
تضامنيــة مــع ضحايــا الحصــار، مؤكدًا في الوقت نفســه 
علــى الــدور الهــام والمؤثر للســلطات التشــريعية في 
الحشــد لحــراك شــعبي ورســمي عالمــي ينــادي بإنهــاء 
الحصــار علــى قطــر، ويديــن مــا يتعــرض لــه المتضــررون 

مــن الحصــار وينصــف قضيتهــم، الفتــًا إلــى أن النداءات 
باعتبارهــا  ومصداقيتهــا  قوتهــا  تكتســب  البرلمانيــة 

ممثلــة للشــعوب.

وتأتــي زيــارة ســعادته لليونــان في إطار تحــركات اللجنة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر لحشــد المزيــد 
مــن التأييــد الدولــي لرفع الغبن عن المتضررين وشــرح 
حيثيــات التقريــر الصــادر عــن البعثــة الفنيــة للمفوضيــة 
الســامية لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة، 
علــى كافــة المنظمــات الدوليــة، وبرلمانــات العالــم، 
واآلليــات اإلقليميــة والدوليــة، والمتابعة مع المقررين 
فــي  الــواردة  االنتهــاكات  حــاالت  الخــواص، ومعالجــة 
التقريــر مــع الــوكاالت الدوليــة المتخصصــة. كمــا تأتــي 
التــي  والجهــود  الحقوقيــة  التحــركات  ضمــن  الجولــة 
تبذلهــا اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان منــذ أزيــد مــن 
7 أشــهر كاملــة، لفضــح انتهــاكات دول الحصــار، ودفــع 
الــدول والمنظمــات الحقوقيــة إلــى ضــرورة التحــرك 
حــد  بقــوة، واتخــاذ مواقــف صريحــة ومعلنــة، لوضــع 

ألســوء أزمــة إنســانية تعيشــها منطقــة الخليــج. 

ــة أهميــة خاصــة، لكونهــا تأتــي  واكتســبت هــذه الجول
ــر رســمي مــن  بعــد أيامــًا قليلــة بعــد صــدور أول تقري
األمــم المتحــدة، يتضمــن اســتنتاجات البعثــة الفنيــة 
التــي أوفدتهــا المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 
األول/  كانــون   23-18 مــن  الفتــرة  خــالل  قطــر  إلــى 
ــة  ــاء علــى طلــب اللجن ــر 2017، والتــي تمــت بن نوفمب
دول  انتهــاكات  لرصــد  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

الحصــار، وإجــراء مقابــالت مــع المتضرريــن.

المري من اليونان:
التقرير األممي حول الحصار يمثل إجماعًا دوليًا لرفع الغبن عن المتضررين
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ــرًا تضمــن  أصــدرت البعثــة البرلمانيــة البريطانيــة تقري
إلــى  بهــا  قامــت  التــي  الزيــارة  عقــب  اســتنتاجاتها 
علــى قطــر  المفــروض  الحصــار  اثــار  لرصــد  الدوحــة 
البعثــة  والتقــت   ،2017 يونيــو/  مــن  الخامــس  منــذ 
التــي ضمــت نوابــًا مــن مجلســي اللــوردات والعمــوم 
العمــال  حــزب  عــن  العضــو  بقيــادة  البريطانــي، 
الضحايــا  مــن  عــددًا  مــورس،  جراهــم  البريطانــي 
واســتمعت إلــى شــهاداتهم. كمــا زار الوفــد العديــد 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة  منهــا  الــوزارات،  مــن 
اإلســالمية، واســتمع الوفــد إلــى شــهادات عــن منــع 
الســلطات الســعودية للقطرييــن والمقيميــن مــن 

والعمــرة  الحــج  مناســك  أداء 

وبعــد عــودة البعثــة إلــى لنــدن، قامــت بإعــداد تقريــر 
حــول مشــاهداتها واســتنتاجاتها المتعلقــة بتداعيــات 
التــي  الموثقــة  للمعلومــات  طبقــا  الحصــار،  وآثــار 
حصلــت عليهــا مــن المؤسســات واألفــراد والــوزارات، 
إلــى جانــب لقاءاتهــا مــع المســؤولين باللجنــة الوطنية 
لحقــوق اإلنســان التــي زودت البعثــة بأرقــام دقيقــة 
علــى  آثــار  مــن  الحصــار  تســبب  مــا  حــول  ووثائــق 
المواطنيــن والمقيميــن فــي قطــر ودول الحصــار، 
التوصيــات،  مــن  العديــد  علــى  التقريــر  واحتــوى 
الضغــط  إلــى  البريطانيــة  الحكومــة  دعــوة  شــملت 
علــى دول الحصــار لرفــع الحصــار، ومطالبتهــا بحــث 
دول الحصــار علــى االســتجابة للحــوار مــع قطــر مــن 
خــالل الوســاطة الكويتيــة، وتــم نشــره فــي كانــون 

الثانــي/ ينايــر 2018.  

توصيات البعثة البرلمانية
كمــا أوصــى الوفــد وزيــر الخارجيــة البريطانيــة 

بضــرورة الضغــط علــى نظرائــه مــن وزراء 
خارجيــة دول الحصــار للتخفيــف مــن حــدة 

اإلجــراءات المتخــذة بحــق المواطنيــن 
ودول  قطــر  فــي  والمقيميــن 
الحصار، والحد من تفاقم انتهاكات 
حقــوق االنســان، وطالــب الوفــد 
توضــح  أن  البريطانيــة  الحكومــة 
مــن  عليهــا  مــا  الحصــار  لــدول 
فــي  األفــراد  حقــوق  احتــرام 
حريــة الحركــة والتنقــل، وحريــة 
الــرأي والتعبيــر ولــم الشــمل 

العائلــي.
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بريطانيا: موازاًة مع توقيع 1٥ نائبًا عريضة موجهة لرئيسة 
الوزراء: البعثة البرلمانية البريطانية تطالب حكومة تيريزا ماي 

بحّث دول الحصار على االستجابة للحوار مع قطر

3 فبراير  2٠1٨
وّقــع 15 نائبــا بالبرلمــان البريطانــي عريضــة يطالبــون بموجبهــا حكومــة رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي بالضغــط لرفــع 
الحصــار المفــروض علــى قطــر بشــكل فــوري، وحــث دول الحصــار علــى االســتجابة للوســاطة الكويتيــة لحــل األزمــة. 
ــرة مــن 27-29 ســبتمبر  ــة التــي زارت الدوحــة خــالل الفت ــة البريطاني ــة البرلماني وفــي ســياق متصــل، دعــت البعث
2017 الحكومــة البريطانيــة إلــى الضغــط علــى دول الحصــار لرفــع الحصار واالســتجابة لمســاعي الوســاطة الكويتية، 
ودعــت وزيــر الخارجيــة البريطانــي بوريــس جونســون للضغــط علــى نظرائــه مــن وزراء خارجيــة دول الحصــار للتخفيــف 
مــن حــدة اإلجــراءات المتخــذة، ألجــل وضــع حــّد لتفاقــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان بعــد 8 شــهور علــى بــدء الحصــار. 



وكان أعضــاء البعثــة البرلمانية البريطانية قد اســتمعوا 
مباشــرة لشــهادات أكثــر مــن 100 حالــة متضــررة مــن 
الحصــار خــالل زيارتهــم للدوحــة، وعقــدوا لقــاءات مــع 
الشــركات،  وأصحــاب  والعائــالت،  األشــخاص  العديــد 
ورجــال األعمــال، وفئــات أخرى، وضّم الوفد البريطاني 
الــذي التقــى ســعادة الدكتــور علــي بــن صميــخ المــري 
رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وعــددًا مــن 
مــن  نــواب ومســؤولين   4 الحصــار،  مــن  المتضرريــن 
البرلمــان البريطانــي، يتقدمهــم اللــورد قربــان حســين، 

الوفد التقى 1٠٠
من المتضررين بالحصار

واللــورد كيلــك كونــي، واللــورد نذير أحمــد، النواب من 
مجلــس اللــوردات، والنائــب جراهــام موريــس عضــو 
ــى جانــب شــازيا أرشــاد، والســيد  مجلــس العمــوم، إل
جميــل، وآلســتار ســلون صحافيــة، وبــالل لــو صحافــي؛ 
خــالل زيــارة الوفــد البرلمانــي للدوحــة للوقــوف علــى 

تداعيــات الحصــار.
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بالبرلمــان  نائبــا   15 وقــع  متصــل،  ســياق  وفــي 
البريطانــي عريضــة تدعــو الــى رفــع الحصــار المفروض 
علــى قطــر بشــكل فــوري، وتضمنــت العريضــة دعــوة 
الحصــار  دول  علــى  للضغــط  البريطانيــة  الحكومــة 
نــص  فــي  وجــاء  الكويتيــة.  للوســاطة  لالســتجابة 
العريضــة التــي تقــدم بهــا النائــب جراهــام موريــس، 
عضــو مجلــس العمــوم أن مجلــس النــواب البريطانــي 
انــه يالحــظ اســتمرار الحصــار المفــروض علــى قطــر؛ 
حقــوق  علــى  الحصــار  تأثيــر  إزاء  القلــق  ويســاوره 
اإلنســان للمواطنيــن القطرييــن والمقيميــن فــي 
قطــر، حيــث يواجــه العديــد منهــم االنفصال األســري، 
وقيــودا مفروضــة علــى الحــق فــي التعليــم والحــج 
علــى  أخــرى  وقيــودا  الدينيــة،  الشــعائر  وممارســة 

الماليــة لألشــخاص، وحريــة الصحافــة.   التعامــالت 

1٥ نائبًا
يوجهون عريضة

لرئيسة الوزراء البريطانية
وأضــاف أن أعضــاء مجلــس النــواب يســاورهم القلــق 
كذلــك إزاء عــدم إحــراز تقــدم نحــو تحقيــق انفــراج فــي 
األزمــة بيــن قطــر واللجنــة الرباعيــة. وبّيــن الموقعــون 
علــى العريضــة أنهــم يدعمــون الوســاطة الكويتيــة، 
ويطالبــون الحكومــة البريطانيــة حــث دول الحصــار علــى 
إحــراز مزيــد مــن التقــدم صــوب التوصــل إلــى تســوية 
عــن طريــق التفــاوض.  كمــا حّثــوا الحكومــة علــى دعــوة 
ــة الرباعيــة إلــى رفــع الحصــار عــن قطــر وتخفيــف  اللجن
القيــود الحاليــة المفروضــة علــى الحقــوق الشــخصية 

للســكان والمواطنيــن.

ويأتــي تقريــر البعثــة البرلمانيــة البريطانيــة، والعريضــة 
التــي وقعهــا 15 نائبــًا مــن مجلــس العمــوم، تتويجــًا 
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  بذلتهــا  التــي  للجهــود 
اإلنســان، برئاســة ســعادة الدكتــور علــي بــن صميــخ 
المــري، منــذ بدايــة األزمــة، حيــث زار ســعادته المملكــة 
المتحــدة ثــالث مــرات، عقــد خاللهــا جلســتي اســتماع 
مــع نــواب البرلمــان البريطانــي. كما التقى مســؤولين 

لجنــة حقــوق اإلنســان تكســب ثقــة المجتمــع 
البريطاني

عــن ملــف حقــوق اإلنســان بالخارجيــة البريطانيــة، إلــى 
جانــب لقــاء ســعادته مــع ســليل شــتي، األميــن العــام 
لمنظمــة العفــو الدوليــة “أمنســتي”، ومقرهــا فــي 
لنــدن، ولقــاء آخــر مــع الفيدراليــة الدوليــة للصحافييــن.

2٥مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر



جولة أوروبية للدكتور المري في 
فرنسا والمانيا

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  وجهــود  تحــركات  ضمــن 
اإلنســان، لزيــادة الضغــوط الدوليــة علــى دول الحصــار، 
ودفعهــا لوقــف انتهاكاتهــا الجائــرة، الســّيما بعــد إقــرار 
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم 
المتحــدة بحــدوث تلــك االنتهــاكات، ومطالبتهــا برفــع 
المــري  علــي  الدكتــور  ســعادة  قــام  فــورا،  الحصــار 
رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقوق اإلنســان بجولة أوروبية 
شــملت فرنســا وألمانيــا ، والتقــى خاللهــا مســؤولين 
بــإدارة متحــف »اللوفــر« الشــهير فــي باريــس، برئاســة 
الســّيد كريــم موطالــب، رئيــس اإلدارة العامــة لمتحــف 
»اللوفــر« والســّيد جــون لويــك ناهيــل، نائــب مؤتمــر 
باريــس،  بالعاصمــة  الفرنســية  الجامعــات  رؤســاء 
واجتماعــات أخــرى منفصلــة مــع عــددا مــن المســؤولين 
جــون  الســادة:  شــملت  الفرنســية  الخارجيــة  بــوزارة 
باتيســت فايفر، نائب رئيس شــؤون الشــرق األوســط 
لــدى  لفرنســا  الدائــم  والممثــل  أفريقيــا،  وشــمال 
دوســوربوس،  لوســيل  والســيدة  المتحــدة،  األمــم 
المســؤولة عــن شــؤون دولــة قطــر بــوزارة الخارجيــة 
كرومــو  فلورنــس  الســيد  التقــى  كمــا  الفرنســية. 
الفرنســية  الوطنيــة  بالجمعيــة  المستشــار  فيســيار، 

٥ فبراير 2٠1٨
والشــؤون  اإلنســان  حقــوق  ومديــر  »البرلمــان«، 

اإلنســانية. 

وعقــب اجتماعــه األول مــع إدارة اللوفــر أكــد د. المــري 
أن إدارة متحــف »اللوفــر« بباريــس أبلغتــه أنهــا فتحــت 
تحقيقــًا رســميًا فــي قضيــة إزالــة خارطــة قطــر مــن 
عمــا  اعتــذارًا  وقدمــت  ظبــي،  أبــو  »لوفــر«  متحــف 
حــدث، ووعــدت بإثــارة النقــاش حــول القضيــة خــالل 
ظبــي.  أبــو  إلــى  الفرنســيين  المســؤولين  زيــارة 
ودعــا ســعادته المســؤولين علــى متحــف »اللوفــر« 
بباريــس إلــى حمايــة الفــن والثقافــة والتــراث الفكــري 
حســابات  وتصفيــة  السياســي«،  »االســتغالل  مــن 
سياســية ضيقــة مــن خــالل تحريــف الحقائــق التاريخيــة 
والجغرافيــة، وضمــان عــدم تكــرار هــذه الفضائــح، كونها 
ال تســتهدف قطــر فحســب، بــل تشــكل اعتــداء علــى 
مصداقيــة المؤسســات الثقافيــة والفنيــة والتعليميــة 

الفرنســية ودورهــا فــي نشــر الفــن والثقافــة. 
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وفــي اجتماعــه الثانــي مــع نائــب مؤتمــر رؤســاء الجامعــات الفرنســية بالعاصمــة باريــس، طالــب الدكتــور المــري 
المؤسســات التعليميــة العالميــة التــي تمتلــك فروعــًا لهــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بضــرورة ســن قوانيــن 
وأنظمــة داخليــة صارمــة تنــأى بهــا عــن الصراعــات السياســية، وتمنــع المســاس بحــق الطلبــة في التعليــم، والضغط 
علــى دول الحصــار إلعــادة االعتبــار للطلبــة القطرييــن الذيــن تــّم فصلهــم بشــكل تعســفي مــن المؤسســات 
التعليميــة، ومنعهــم مــن اســتكمال مســارهم الدراســي، بذريعــة خالفــات سياســية مــع دولــة قطــر، واســتعرض 
ســعادته خــالل االجتمــاع بعــض االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الطلبــة القطريــون الذيــن حرمــوا مــن اكمــال تعليمهــم 
فــي جامعــات دول الحصــار، ومنهــا جامعــة الســوربون الفرنســية فــي االمــارات، وأوصــى باتخــاذ اجــراءات صارمــة 
ــة فــي دول الحصــار،  ــرام المواثيــق واألنظمــة األساســية لفــروع الجامعــات الفرنســية والدولي ــد علــى احت للتأكي

وحــّث تلــك الــدول علــى احتــرام مدونــات الســلوك والقوانيــن الدوليــة كشــرط أساســي لفتــح فــروع فيهــا.

فــي  الطــالب  ثقــة  تضــرب  الحصــار  دول 
بهــا المتواجــدة  العالميــة  الجامعــات 

وخــالل لقائــه المســؤولين بالخارجيــة الفرنســية، دعــا د. المــري دول االتحــاد األوروبــي وبعــض الــدول بضــرورة 
العــدول عــن موقــف الحيــاد إزاء األزمــة الخليجيــة، واالنضمــام إلــى الــدول والمنظمــات الحقوقية الدوليــة، المطالبة 
بوقــف الحصــار المفــروض علــى قطــر، وخصوصــا بعــد التقاريــر الدوليــة التــي اثبتــت حــدوث انتهــاكات تمييزيــة 
وتعســفية ضــد الشــعب القطــري، وعــدم ابــداء دول الحصــار األربعــة أي اســتعداد للتراجــع عــن هــذه اإلجــراءات، 
ــاد دول الحصــار سيشــكل عامــال  ــر المــري ان اســتمرار صمــت وحي ــر وشــككت بهــا، واعتب والتــي تجاهلــت التقاري
يشــجع دول الحصــار علــى المضــي فــي انتهاكاتهــا، وأوصــى الــدول األوروبيــة بتغليــب حقــوق االنســان علــى 
المصالــح االقتصاديــة واعتبارهــا أولويــة فــي اجندتهــا مــع دول الحصــار، وأوصــى الــدول بالضغــط باتجــاه وقــف 

ــدة.  ــن يواجهــون انتهــاكات عدي ــا الذي االنتهــاكات، وانصــاف الضحاي

دول الحصار تشكك في مصداقية 
األمم المتحدة 



برلين: 
المانيا في لقائه رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان:

المري يفضح مضايقات دول الحصار ضد اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان
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خــالل جولتــه فــي العاصمــة األلمانيــة برليــن، اجتمــع ســعادة الدكتــور علــي بــن صميــخ المــري رئيــس اللجنــة 
ــة لحقــوق اإلنســان  ــر العــام للمؤسســة األلماني ــف المدي ــه رودول ــورة بيات ــة لحقــوق اإلنســان مــع الدكت الوطني
ورئيســة التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وأجــرى لقــاء منفصــل مــع الســيد جيرهــارد 
شــالودراف، رئيــس قســم الشــرق األوســط، بــوزارة الخارجيــة األلمانيــة، بحضــور عــدٍد مــن كبــار موظفــي إدارة 
حقــوق اإلنســان، وإدارة الشــرق األوســط، إلــى جانــب عقــده جلســة اســتماع بالبرلمــان األلمانــي، ولقــاءات مــع 

ممثلــي وســائل إعــالم ألمانيــة. 

وخــالل االجتمــاع، انتقــد المــري المضايقــات التــي تمارســها دول الحصــار لمحاولــة تشــويه عمــل اللجنــة، وثنيهــا 
عــن متابعــة التحــركات الراميــة إلــى فضــح انتهاكاتهــا لحقــوق اإلنســان؛ ودعــا التحالــف العالمــي للمؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان إلــى رصــد تلــك الممارســات التــي تســيء للمنظمــات الحقوقيــة، وإثارتهــا فــي 
اجتماعاتهــا المقبلــة. كمــا أطلعهــا علــى حمــالت التشــويه والضغوطــات التــي تتلقاهــا اللجنــة مــن دول الحصــار، 
ودور اللجنــة المســتمر فــي مواجهــة الحصــار، وزّودهــا بكافــة المعلومــات بشــأن ذلــك، وفــي نهايــة اللقــاء أكــدت 
بياتــة اســتعداد المؤسســة األلمانيــة لحقــوق اإلنســان، والتحالــف العالمــي لمؤسســات حقــوق اإلنســان لتكثيــف 
التعــاون والتنســيق المشــترك مــع اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي عــدة مجــاالت، وال ســّيما تبــادل التجــارب 

والخبــرات حــول آليــات الرقــي بثقافــة حقــوق اإلنســان، والدفــاع عنهــا.

وخــالل لقائــه فــي برليــن مــع رئيــس قســم الشــرق األوســط بــوزارة الخارجيــة األلمانيــة، طالــب ســعادته الحكومــة 
ــرة النتهــاكات الحصــار  ــات الخطي ــة، بصفتهــا عضــوًا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان، طــرح مســألة التداعي األلماني
علــى قطــر أمــام اجتمــاع مجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة فــي دورتــه نهايــة فبرايــر 2018. ووجــه المــري 
دعــوة للبرلمــان األلمانــي إليفــاد بعثــة رســمية إلــى الدوحــة، بهــدف الوقــوف علــى تداعيــات الحصــار المتواصــل 
ضــد قطــر واالنتهــاكات الناجمــة عنــه، وأطلــع نــواب البرلمــان علــى تفاصيــل تقريــر البعثــة الفنيــة للمفوضيــة 
الســامية لحقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة، وأبــرز االســتنتاجات التــي خرجــت بهــا، مشــّددًا علــى أن تقريــر البعثــة 
األمميــة أكــد مــا جــاء فــي تقريــر اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي دولــة قطــر، وتقاريــر المنظمــات الدوليــة 

الحقوقيــة التــي القــت هجومــا قويــا مــن دول الحصــار. 

وخــالل الزيــارة، التقــى المــري بممثليــن عــن الصحــف ووســائل اإلعــالم بالعاصمــة األلمانيــة برليــن، وتحــدث عــن 
دور اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي مواجهــة الحصــار، والتــي تســعى مــن خاللــه الــى وقف معانــاة الضحايا، 
باعتبارهــا أولويــة طارئــة ال ينبغــي ربطهــا بمســار الحــل السياســي لألزمــة، وشــهد اللقــاء العديــد مــن األســئلة 
التــي انصبــت علــى محاولــة الصحافييــن فهــم األســباب الحقيقيــة لألزمــة الخليجيــة، وســر فشــل كل جهــود 
الوســاطة الكويتيــة، والجهــود التــي قامــت بهــا ألمانيــا ودول عديــدة. كمــا تركــزت استفســارات الصحافييــن علــى 
معانــاة المواطنيــن والمقيميــن بــدول مجلــس التعــاون، بســبب حرمانهــم مــن لــم شــملهم، منــذ قــرار إغــالق 

الحــدود واألجــواء البحريــة والبريــة، بذريعــة خــالف سياســي مــع دولــة قطــر.

وقــد اســتقبل الدكتــور المــري الحقــا رســالة خطيــة مــن الدكتــورة بياتــه رودولــف، أكــدت فيهــا دعــم التحالــف 
العالمــي الــذي يضــم 110 مؤسســة وطنيــة حقوقيــة عبــر العالــم، وتشــجيعه للجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان 
علــى مواصلــة أداء مهامهــا القانونيــة بمســتوى عــال مــن اليقظــة واالســتقاللية فــي ممارســة واليتهــا، وحثهــا 
علــى مواصلــة اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لمعالجــة اآلثــار المترتبــة علــى األزمــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، مــع 

التأكيــد علــى أهميــة دور اللجنــة نظــرا لالعتــراف الدولــي بهــا وبتصنيفهــا المتقــدم. 
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موقــع اللجنــة الوطنيــة لحقوق اإلنســان 
يتعرض لـ 1٨94 محاولة فاشلة الختراقه

صــرح الســيد/ عبــد اللــه الكعبــي مديــر إدارة الشــؤون 
عــن  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  باللجنــة  القانونيــة 
تعــرض موقــع اللجنــة لـــ 112 محاولــة اختــراق فــي 2 
فبرايــر، و1782محاولــة فــي 5 فبرايــر 2018م.  الفتــًا 
إلــى ان اللجنــة تقــوم بعمــل اإلجــراءات الالزمــة لحمايــة 
ــذي يمثــل واجهتهــا الرســمية  موقعهــا اإللكترونــي ال
فــي التعامــل مــع الجمهــور مــن خالل نشــر المعلومات 
الرســمية الموثوقــة التــي تعبــر عــن أهــداف ورســالة 

ــة. ــة اللجن ورؤي

وجــاء اســتهداف موقــع اللجنــة بعــد الجهــود الكبيــرة 
التــي الزالــت تقــوم بهــا منــذ بدايــة الحصــار، بهــدف 

٨ فبراير 2٠1٨
عرقلــة عملهــا فــي كشــف وفضــح انتهــاكات الحصــار 
ــه علــى حقــوق اإلنســان. وأشــار  علــى قطــر وتداعيات
معروفــة  أصبحــت  المحــاوالت  هــذه  مثــل  أن  إلــى 
لــدى الجميــع، حيــث أن مبــررات الحصــار نفســها بــدأت 
اختــراف  بعــد  لهــا  الترويــج  تــم  وأكاذيــب  بافتــراءات 
موقــع وكالــة األنبــاء القطريــة، وأعــرب الكعبــي عــن 
ثقتــه حــول فطنــة المتلقيــن للمعلومــة فــي دولــة 
علــى  وقدرتهــم  ومقيميــن،  مواطنيــن  مــن  قطــر 
التمييــز بيــن المعلومــات الموثوقــة وبيــن االفتــراءات، 
وهــذا فــي حــد ذاتــه ضمانــة الســتمرارية مصداقيــة 
المؤسســات بدولــة قطــر، ألن مثــل هــذه المحــاوالت 

باتــت مكشــوفة للجميــع وال يمكــن تصديقهــا.

اخبار الحصار



31مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر 31مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

الدوحــة:  وفــد برلمانــي بريطانــي يســلم وزيــر خارجيتهــم 
تقريــر البعثــة األمميــة حــول حصــار قطــر

 14 فبراير 2٠1٨ 
ســلم وفــد مــن البرلمــان البريطانــي الزائــر لدولــة قطــر برئاســة ســعادة الســيد/ اليســتير كار مايــكل وزيــر الخارجيــة 
البريطانــي، ووزيــر الدولــة لشــؤون الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا المســؤول عــن ملف أزمة الحصــار على قطر 
بالخارجيــة البريطانيــة، إلــى جانــب رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة بالبرلمــان البريطانــي، نســخة مــن تقريــر البعثــة 

الفنيــة للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة الخــاص بتداعيــات الحصــار علــى حقــوق اإلنســان.

جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع ســعادة الدكتــور علــي بــن صميــخ المــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بوفــد 
برلمانــي بريطانــي بمقــر اللجنــة. وفــي الوقــت نفســه أكــد الوفــد البرلمانــي خــالل االجتمــاع أن دولــة قطر تمضي 
فــي الطريــق الســليم نحــو حمايــة وتعزيــز حقــوق العمــال، وتوجهــوا بالشــكر لدولــة قطــر الهتمامهــا بالتطــور 

التشــريعي فــي قانــون العمــل وقانــون حمايــة األجــور.

بينمــا أكــد د. المــري أن اللجنــة ســتتوجه الــى مجلــس حقــوق اإلنســان باإلضافــة إلــى المقرريــن الخــواص المعنييــن 
ــا  ــة إلنصــاف ضحاي ــة األمــم المتحــدة، التخــاذ خطــوات عاجل ــر بعث بملفــات حقــوق اإلنســان المختلفــة بشــأن تقري
الحصــار علــى قطــر مــن المواطنيــن والمقيميــن ومواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. خاصــة بعــد صــدور 
التقريــر االممــي الــذي يعــد وثيقــة قانونيــة ومرجعيــة هامــة تؤكــد علــى اإلضــرار الناجمــة عــن الحصــار بــكل حياديــة 

ومصداقيــة.

وتوجــه ســعادته بالشــكر لتجــاوب البرلمانييــن البريطانييــن مــع المتضرريــن مــن الحصــار، وتواصلهــم الســريع مــع 
حكومتهــم. وطالــب بضــرورة المزيــد مــن المســاءلة للمعنييــن فــي الحكومــة البريطانيــة للعمــل علــى الحــد مــن 
االنتهــاكات المتزايــدة علــى المتضرريــن مــن مواطنــي ومقيمــي منطقــة الخليــج التــي تتفاقــم يومــًا بعــد يــوم.



الســامي  المفــوض  سويســرا:   - جنيــف 
لحقــوق اإلنســان يســتقبل د. المــري بجنيــف
اســتقبل ســمو األميــر زيــد بــن رعــد المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان بمكتبــه بمقــر األمــم المتحــدة بجنيــف 
ســعادة الدكتــور علــي بــن صميــخ المــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.  كمــا اجتمــع المــري مــع 
الســيد ميشــيل فورســت المقــرر الخــاص المعنــي بالمدافعيــن عــن حقــوق االنســان، وأجــرى ســعادته سلســلة 
اجتماعــات مكثفــة التــي مــع المندوبيــن الدائميــن للبعثــات الديبلوماســية، والتــي شــملت ســعادة الســيد/ انتخــي 
لييندرســتي المنــدوب الدائــم أللمانيــا االتحاديــة، وســعادة الســيدة/ اليزابيــث لوريــن المندوبــة الدائمــة لفرنســا، 
ــر  ــز المدي ــد فيرناندي ــة الدائمــة للمملكــة المتحــدة، والســيد/ الفري ــت المندوب ــان برايثوي وســعادة الســيدة/ جولي
التنفيــذي للمنظمــة الدوليــة لحــق التعليــم وحريــة التدريــس، وشــارك ســعادته فــي االجتماعــات العامــة التحالــف 

العالمــي  للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان للعــام 2018. 

وخــالل اجتماعــه مــع المفــوض الســامي، قــدم المــري شــرحا آلخــر مســتجدات األوضــاع اإلنســانية الناجمــة عــن 
الحصــار علــى قطــر، وجهــود اللجنــة لمناهضــة هــذه االنتهــاكات المتزايــدة علــى المواطنيــن والمقيميــن فــي قطــر 

ومواطنــي مجلــس التعــاون.

2٠ فبراير 2٠1٨ 

المعنــي  الخــاص  المقــرر  مــع  اســتعرض  فيمــا 
بالمدافعيــن عــن حقــوق االنســان محــاوالت العرقلــة 
وحمــالت التشــويه التــي تتعــرض لهــا اللجنــة الوطنيــة 
دول  قبــل  مــن  قطــر  بدولــة  اإلنســان  لحقــوق 
ــر الرســمية،  الحصــار ووســائل إعالمهــا الرســمية وغي
اليهــا  التــي تعــرض  ومحــاوالت االختــراق والقرصنــة 
أن  مؤكــدا  للجنــة.  الرســمي  اإللكترونــي  الموقــع 
عــن  تحيــد  لــم  الخليجيــة  االزمــة  بدايــة  منــذ  اللجنــة 
مســارها فــي رصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي يعانــي 
منهــا شــعوب منطقــة الخليــج منــذ بداية الحصــار. ودعا 
د. المــري الســيد فورســت ألهميــة اتخــاذ اإلجــراءات 
عــن  المدافعيــن  لحمايــة  اختصاصاتــه  وفــق  الالزمــة 
حقــوق اإلنســان. يذكــر أن المقــرر الخــاص المعنــي 
بدراســة  يختــص  االنســان  حقــوق  عــن  بالمدافعيــن 
أوضــاع المدافعيــن لحقــوق اإلنســان، ورفــع تقاريــر 

الشــأن. بهــذا  لمجلــس حقــوق اإلنســان 
وفــي خضــم زيارته، طالب المــري المندوبيات الدائمة 
ــا بضــرورة التحــرك العاجــل  أللمانيــا وفرنســا وبريطاني
فــي عبــر آليــات مجلــس حقــوق اإلنســان فــي دورتــه 
الحصــار  عــن  الناجمــة  االنتهــاكات  إلنهــاء  وذلــك   .27
المفــروض علــى دولــة قطــر نظــرا آلثارهــا اإلنســانية 
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داخــل قطــر وعلــى شــعوب مجلــس التعــاون فــي ظــل 
نســيج اجتماعــي واســري مشــترك، داعيــا الــى تحييــد 

الملــف اإلنســاني عــن الخالفــات السياســية.

وخــالل لقائــه مــع الســيد/ الفريــد فيرنانديــز المديــر 
وحريــة  التعليــم  لحــق  الدوليــة  للمنظمــة  التنفيــذي 
التعليــم  فــي  الحــق  انتهــاكات  بحــث  تــم  التدريــس، 
الناجمــة عــن الحصار، وتســليم المنظمة كافة الملفات 
المتعلقــة برصــد وتوثيــق معانــاة الطــالب القطرييــن 
فــي جامعــات دول الحصــار، وكافــة مخاطبــات اللجنــة 
للمنظمــات الدوليــة المختصــة بالحــق فــي التعليــم، 
وتقاريــر اخــرى ذات صلــة. وتلقــى د. المــري مــن المدير 
التنفيــذي للمنظمــة مقترحــات لمزيــد مــن التحــركات 
إلنصــاف الطــالب القطرييــن المطروديــن مــن جامعــات 
ــداء اســتعداد المنظمــة  اإلمــارات والســعودية، مــع اب
لدراســة كافــة الوثائــق المتعلقــة بانتهــاكات الحــق فــي 
التعليــم والنظــر فــي اإلجــراءات المناســبة لرفــع تلــك 
الحصــار  المــري جامعــات دول  االنتهــاكات. وحمــل د. 
ومنظمــات  الدولــي  المجتمــع  أمــام  المســؤولية 
ــة مــن  ــاع ســنة دراســية كامل حقــوق اإلنســان عــن ضي
المســتقبل التعليمــي لهؤالء الطــالب، وعليها احترام 

هــذه المســؤولية وإنصــاف ضحاياهــا مــن الطــالب.

اخبار الحصار
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بروكســل: خــالل سلســلة مــن االجتماعــات مــع مســؤولي 
الخارجيــة وحقــوق اإلنســان بالبرلمــان واالتحــاد األوربييــن… 
د. المــري: تشــبيه األزمــة الخليجيــة بمــا حــدث فــي كوبــا هــو 

اعتــراف بالحصــار علــى قطــر

اللجنــة  تنظمــه  الــذي  الدولــي  الحشــد  إطــار  فــي 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لمواجهــة االنتهــاكات التــي 
ســببها الحصــار المفــروض علــى قطــر، أجــرى رئيســها 
ســعادة الدكتــور/ علــي بــن صميــخ المري سلســلة من 
ــة علــى مــدار يوميــن،  االجتماعــات بالعاصمــة البلجيكي
المديــر  نائــب  جياكومينــي  مــارك  الســيد  شــملت: 
العامــل لحقــوق اإلنســان والقضايــا العالميــة المتعــددة 
األوروبــي  لالتحــاد  الخارجيــة  الهيئــة  فــي  األطــراف 
)EEAS( ،  والســيدة/ ســيارا أوبرايــن رئيســة مجموعــة 
االتحــاد  بمجلــس  اإلنســان  بحقــوق  المعنيــة  العمــل 
األوربــي، والسيدة/ميشــيل اليومــاري رئيســة وفــد 
البرلمــان  فــي  العربيــة  الجزيــرة  مــع شــبة  العالقــات 
رئيــس  نائــب  أونــدي كريســتيا  األوروبــي، والســيد/ 
األوروبــي،  البرلمــان  فــي  الخارجيــة  الشــئون  لجنــة 
الفرعيــة  اللجنــة  رئيــس  بنــزاري  أنطونيــو  والســيد/ 
لحقــوق اإلنســان فــي البرلمــان األوربــي. كمــا حضــر 
ســعادته غــداء عمــل مــع جمعيــة الصداقــة القطريــة 
األوروبيــة بمقــر البرلمــان األوروبــي، قــدم مــن خاللــه 
شــرحًا حــول مســتجدات انتهــاكات الحصــار علــى دولــة 

قطــر.
أن هنالــك  اللقــاءات  خــالل هــذه  المــري  د.  واوضــح 
فــي  رغبتهــا  علــى  تــدل  الحصــار  دول  مــن  تأكيــدات 
الحصــار،  رفــع  فــي  نيتهــا  وعــدم  األزمــة  أمــد  إطالــة 
والرجــوع عــن اإلجــراءات التعســفية ُاحاديــة الجانب التي 

٨ مارس 2٠1٨
تمارســها ضــد مواطنــي ومقيمــي دولــة قطــر، خاصــة 
بعــد التصريحــات األخيــرة مــن بعــض قادتهــا بــأن حصــار 
قطــر ســيكون مشــابها فــي أمــده لحصــار كوبــا الــذي 
اســتمر لخمســين عامــًا، مــع تجديــد رفضــه بمعاقبــة 
الشــعوب والتهديــد باســتمرار الحصــار الــذي ســيفاقم 
التداعيــات اإلنســانية للمتضرريــن ويزيــد من معاناتهم، 
ودعــا المجتمــع الدولــي للتدخــل لمعالجــة االنتهــاكات 
اإلنســانية الناجمــة عــن هــذه األزمــة بعــد مالحظتهــا 
انســداد األفــق أمــام الحلــول السياســية فــي األمــد 
ــب البرلمــان االوروبــي إلــى اســتصدار  القريــب. وطال
إعــالن أوروبــي ودولــي يمنــع اإلجــراءات التعســفية 
ُاحاديــة الجانــب واســتحداث آليــة دوليــة بالنظــر الــى 
تقاريــر البعثــات الدوليــة وتقاريــر اللجنــة الوطنيــة حــول 
انتهــاكات الحصــار علــى قطــر وشــعوب دول الحصــار، 
وابــداء األولويــة القصــوى فــي رفــع االنتهــاكات عــن 

المتضرريــن وتعويضهــم ومحاســبة المتســببين. 
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الدكتــور المــري يجتمــع مــع أطــراف أمريكيــة 
ودوليــة فــي مدينتــي واشــنطن ونيويــورك

13 مارس 2٠1٨

لشــرح تداعيــات الحصــار المفــروض علــى قطــر، واألوضــا§ع االنســانية بعــد مــرور 9 شــهور عليــه، أجــرى ســعادة 
ــارة للعاصمــة االمريكيــة واشــنطن،  الدكتــور علــي بــن صميــخ المــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان زي
شــملت فــي اليــوم األول لقــاء مــع الســيد/ تيــم لينــدر كينــج نائــب ومســاعد وزيــر الخارجيــة االمريكــي لشــؤون 
الخليــج العربــي، ومســؤولين بلجنــة العالقــات الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ األمريكــي، وأعضــاء لجنــة الشــئون 
الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ األمريكــي. وخــالل النــدوة التــي عقدهــا بمركــز قطــر أمريــكا بحضــور الســيد/ تيــم لينــدر 
كينــج نائــب ومســاعد وزيــر الخارجيــة االمريكــي لشــؤون الخليــج العربــي، بحضــور لفيــف مــن الخبــراء حــول قضايــا 

الشــرق األوســط واألكاديمييــن واإلعالمييــن. 

تــوم  لجنــة  أمــام  الثانــي جلســة  اليــوم  وقــدم فــي 
ــد مــن  النتــوس بالكونجــرس األمريكــي حضرهــا العدي
أعضــاء اللجنــة مــن حــزب األغلبيــة برئاســة رئيــس الحــزب 
الجمهــوري باللجنــة عضــو الكونجــرس الســيد/ رانــدي 
هالتغــرن. عــالوة علــى سلســة مــن اللقــاءات أجراهــا 
المــري مــع عــدد مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ شــملت 
الناشــطة  الكونجــرس،  عضــو  بــاس  كاريــن  الســيدة/ 
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فــي اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان العالمية، وعضو 
الكونجــرس عــن الحــزب الجمهــوري الســيد/ فرانســيس 
رونــي ممثــل الحــزب بلجنــة الشــؤون الخارجيــة وممثــل 
الكونجــرس الســيد/ تــوم غاريــت عضــو فــي اللجنــة 
الفرعيــة لحقــوق اإلنســان العالميــة، وعضــو الكونجرس 
بــراد شــيرمين أعلــى الممثليــن الديمقراطييــن فــي 

لجنــة العالقــات الخارجيــة. 
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ــة  ــه بأي ــه لواشــنطن، أبــدى د. المــري ترحيب خــالل زيارت
مبــادرة تعمــل علــى الحــل الســريع ألزمــة الحصــار علــى 
الطبيعــي فــي  إلــى مســارها  الحيــاة  قطــر وعــودة 
منطقــة الخليــج، مشــددًا فــي الوقــت نفســه علــى 
أهميــة أن تراعــي أيــة تســويات للحــل مســألة إنصــاف 
ضحايــا انتهــاكات الحصــار، والرفــع الفــوري لإلجــراءات 
التعســفية ُاحاديــة الجانــب كبــادرة إلبــداء حســن النوايــا، 
مطالبــًا بوضــع آليــة شــاملة للتعويضــات تتضمن إنشــاء 
صنــدوق لهــذا الغــرض، ومراعــاة الحــاالت المســتعجلة 
للمتضرريــن مــن الحصــار مثــل االســر، وأداء المناســك 
لــدور  توضيحــا  الزيــارة  وشــملت  الدينيــة.  والشــعائر 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان منــذ اليــوم األول 
واإلقليمــي  الدولــي  المســتويين  علــى  للحصــار 
ومــدى التجــاوب العالمــي، ورفــض محــاوالت التضييــق 
ومنهــا  الفضائيــة  القنــوات  علــى  االتهامــات  والقــاء 
قنــاة الجزيــرة، وطالــب الكونغــرس األمريكــي بمخاطبة 
الرئيــس ترامــب لطــرح ملــف حقــوق االنســان كأولويــة 
لحــل  ديفــد  كامــب  مشــاورات  فــي  للحــل  واســاس 
االزمــة الخليجيــة، ودعــا الــى انصــاف وتعويــض الضحايــا. 

زيــارة لمدينــة  المــري  د.  أجــرى  الســياق،  وفــي ذات 
اللقــاءات  مــن  سلســلة  خاللهــا  عقــد  نيويــورك، 
المكثفــة شــملت ســعادة الســيدة/ أورســوال مولــر 
للشــؤون  المتحــدة  لألمــم  العــام  االميــن  مســاعد 
فالــي  بيــدرو  خــاو  الســيد/  وســعادة  اإلنســانية، 

رئيــس البعثــة الدائمــة لالتحــاد األوروبــي لــدى األمــم 
ــار المســؤولين  ــه مــع كب المتحــدة، عــالوة علــى لقاءات
بمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، وممثليــن لعــدد 

االوروبيــة. الــدول  مندوبيــات  مــن 

وتناولــت اللقــاءات عــدة موضوعــات أهمهــا: تضييــق 
القطريــة  اإلنســانية  المنظمــات  علــى  الحصــار  دول 
خــالل هــذه  العمــل اإلنســاني، واســتعرض  وضــرب 
اللقــاءات التقاريــر التــي أصدرتهــا اللجنــة حــول الحصــار، 
وقــدم خاللهــا مجموعــة مــن التوصيــات منهــا: مطالبــة 
األمــم المتحــدة بضــرورة اتخــاذ مواقــف أكثــر صرامــة 
ــادئ حقــوق اإلنســان،  مــن انتهــاكات دول الحصــار لمب
وتدويــن تداعيــات الحصــار فــي تقريــره الســنوي الــذي 
العامــة  الجمعيــة  أمــام  العــام  لألميــن  سيســتعرضه 
مــن  أكثــر صرامــة  مواقــف  واتخــاذ  المتحــدة،  لألمــم 
لحقــوق  للمبــادئ األساســية  الحصــار  انتهــاكات دول 
اإلنســان، والتحــرك العاجــل لمخاطبــة أطــراف األزمــة 
للرفــع الفــوري لتلــك االنتهــاكات، وتعويضهــم قبــل 
أيــة تســويات للحــل السياســي، واجــراء المزيــد مــن 
التحــركات مــن قبــل آليــات األمــم المتحــدة إلنصــاف 
هيومــن  منظمــة  قيــام  وضــرورة  الحصــار،  ضحايــا 
رايتــس ووتــش بالضغــط لإلنهــاء الفــوري لإلجــراءات 
التعســفية أحاديــة الجانــب التــي تمارســها دول الحصــار 
علــى المواطنيــن والمقيميــن بدولــة قطــر وتعويــض 

المتضرريــن. 



بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
بشــأن خطــاب ســمو أميــر دولــة قطر في 
افتتاح دور االنعقاد السادســة واألربعين 

لمجلس الشورى

رحبــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بمــا جــاء فــي خطــاب ســمو الشــيخ/ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر دولة 
قطــر بمناســبة افتتــاح دور االنعقــاد السادســة واألربعيــن لمجلــس الشــورى، مــن تأكيــد واســتمرار الدولــة في 
خطواتهــا االصالحيــة، ومســيرتها التنمويــة االقتصاديــة والبشــرية. كمــا ثمنــت فــي بيــان صحفــي بدعــم مكانــة 
ــات مجلــس الشــورى، بمــا فــي ذلــك  ــام الحكومــة باإلعــداد النتخاب ــًا وسياســيًا، وقي ــة اجتماعي المــرأة القطري

األدوات التشــريعية الالزمــة، لضمــان ســير تلــك االنتخابــات بشــكل منصــف ومكتمــل.

14 نوفمبر 2٠1٧
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نوفمبــر 19، 2٠1٧ بيــان اللجنــة الوطنية لحقوق اإلنســان 
حــول »الصعوبــات التــي تواجــه المواطنيــن والمقيميــن 

بالدولــة فــي أداء مناســك العمرة«
أعربــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان عــن قلقهــا الشــديد تجــاه تمــادي الســلطات الســعودية فــي 
وضــع تلــك المعوقــات والعراقيــل، أمــام المواطنيــن القطرييــن والمقيميــن بدولــة قطــر، التــي تمنــع أداء 
المناســك والشــعائر الدينيــة. وقالــت اللجنــة فــي بيــان صحفــي: بنــاء علــى مــا تقــدم بــه أصحــاب حمــالت الحــج 
والعمــرة فــي دولــة قطــر مــن شــكاوى حــول المضايقــات والصعوبــات التــي تعتــري أداء مناســك العمــرة، 

إلــى جانــب منــع التحويــالت الماليــة مــن قبــل الســلطات الســعودية.

 »فــي ظــل اســتمرار الحصــار والحظــر الجــوي وإغــالق 
الحــدود البريــة إلــى جانــب اإلجــراءات التعســفية التــي 
الســعودية بشــأن  الســلطات  قبــل  مــن  اتخاذهــا  تــم 
الحــق فــي حريــة العبــادة وممارســة الشــعائر الدينيــة، 
شــهر  فــي  القطرييــن  المعتمريــن  منــع  مــن  بدايــة 
الســعودية  األراضــي  دخــول  مــن  الماضــي  رمضــان 
ألداء مناســك العمــرة وإجبــار الموجوديــن منهــم داخــل 
إتمــام  دون  أراضيهــا  مغــادرة  ســرعة  علــى  المملكــة 
تلــك المناســك، ومــرورًا بالمعوقــات والعراقيــل التــي 
وضعتهــا الســلطات الســعودية أمــام الراغبيــن فــي أداء 
فريضــة الحــج »الركــن الخامــس مــن أركان اإلســالم« مــن 
القطرييــن والمقيميــن علــى أرض دولــة  المواطنيــن 

قطــر بمــا ارتقــى إلــى درجــة المنــع. 

فــإن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تعــرب عــن قلقهــا 
الشــديد لتمــادي الســلطات الســعودية فــي وضــع تلــك 
القطرييــن  المواطنيــن  ،أمــام  والعراقيــل  المعوقــات 
والمقيميــن بدولــة قطــر، التــي تمنــع أداء المناســك 
والشــعائر الدينيــة، وذلــك بنــاء علــى ما تقــدم به أصحاب 
حمــالت الحــج والعمــرة فــي دولــة قطــر مــن شــكاوى 
حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناســك 
العمــرة ، إلــي جانــب منــع التحويــالت الماليــة مــن قبــل 
الســلطات الســعودية بيــن الحمــالت القطريــة ووكالء 
العمــرة الســعوديين المخوليــن بمنــح تصاريــح العمــرة، 
وهــو مــا يؤكــد علــي اســتمرار فــي تســييس الشــعائر 
مــن   )18( للمــادة  واضحــًا  انتهــاكًا  يمثــل  بمــا  الدينيــة، 
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اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان ، والمــادة )18( مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
و المــادة )30( مــن الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان 
لمجلــس  اإلنســان  حقــوق  إعــالن  مــن   )6( والمــادة 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. 

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
ــد مجــددًا مطالبتهــا للجهــات المســؤولة  اإلنســان تعي
الــزج  بعــدم  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
بالشــعائر الدينيــة فــي الخالفــات السياســية القائمــة 
أو اســتعمالها كأداة للضغــط السياســي فــي انتهــاك 

اإلنســان.  حقــوق  الدوليــة  لالتفاقيــات  صــارخ 

المجتمــع  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  وتدعــو 
والمقــرر  الحقوقيــة،  المنظمــات  وكافــة  الدولــي، 
الخــاص المعنــي بحريــة الديــن أو المعتقــد إلــى ســرعة 
التحــرك لوقــف هــذه االنتهــاكات المســتمرة للحق في 
العبــادة وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة وتسييســها 
لخدمــة مصالــح سياســية. كمــا تنبــه اللجنــة الوطنيــة 
لحقــوق اإلنســان أيضــا إلــى أنهــا ســوف تقــوم بإبــالغ 
كافــة البرلمانــات، ومنظمــات حقــوق اإلنســان الدوليــة 
واإلقليميــة، بآخــر التطــورات إزاء هــذه القضيــة، وأنهــا 
ســوف تلجــأ إلــى اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان 
ممارســة  حريــة  كفالــة  لضمــان  المتحــدة،  باألمــم 
الشــعائر الدينيــة باعتبارهــا حقــا أساســيا مــن حقــوق 

اإلنســان.«
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أعربــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان عــن أســفها الشــديد تجــاه تصاعــد خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف 
ضــد دولــة قطــر ومواطنيهــا والمقيميــن علــى أرضهــا مــن جانــب بعــض وســائل اإلعــالم بمــا فــي ذلــك مواقــع التواصــل 
االجتماعــي فــي دول الحصــار. ووصفــت اللجنــة فــي بيــان صحفــي تصاعــد خطــاب الكراهيــة والتحريــض بالمســلك الخاطــئ 
والتصرفــات غيــر المســؤولة التــي تتنافــي مــع مبــادئ ومواثيــق حقــوق اإلنســان الســيما العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري. 

وحملــت اللجنــة كل مــن يشــارك فــي تلــك االنتهــاكات والخروقــات المســؤولية القانونيــة واألخالقيــة كاملــة، وذلــك عــن أيــة 
أفعــال عنصريــة أو أحــداث عنــف أو أحــداث تخريبيــة قــد تنــال دولــة قطــر ومواطنيهــا أو المقيميــن بهــا.

 – قطــر  بدولــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  »رصــدت 
بقلــق بالــغ – تصاعــد خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف 
مــن  أرضهــا  علــى  والمقيميــن  ومواطنيهــا  قطــر  دولــة  ضــد 
جانــب بعــض وســائل اإلعــالم بمــا فــي ذلــك مواقــع التواصــل 

الحصــار. فــي دول  االجتماعــي 

وقــد رصــدت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مئــات مــن حاالت 
خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف التــي وصلــت فــي 
بعضهــا حــد التحريــض علــى اســتهداف دولــة قطــر بعمليــات 
إرهابيــة وتخريبيــة، والتحريــض علــى ضــرب دولــة قطــر ووســائل 
إعالمهــا بالصواريــخ كمــا امتــد خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى 
العنــف إلــى بعــض األعمــال الفنيــة الدراميــة والغنائيــة وتســخير 
والمقيميــن  المواطنيــن  وترويــع  لترهيــب  األعمــال  هــذه 
فــي دولــة قطــر فــي ســابقة تــكاد تكــون األولــى مــن نوعهــا 

ــة. بالمنطقــة العربي

كمــا رصــدت اللجنــة خطــاب تمييــز عنصــري ينــزع نحــو احتقــار 
الخطــاب  هــذا  تصاعــد  وقــد  وتعييــره،  القطــري  المواطــن 
بشــكل عنيــف نظــرًا النخــراط بعــض الشــخصيات العامــة، وبعــض 

الحصــار فيــه بشــكل ســافر. بــدول  المعروفيــن  اإلعالميــن 

وتعــرب اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان عــن أســفها الشــديد 
مــن هــذا المســلك الخاطــئ وتلــك التصرفــات غيــر المســؤولة 
ــادئ ومواثيــق حقــوق اإلنســان الســيما  التــي تتنافــي مــع مب
والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
التمييــز  أشــكال  جميــع  علــى  للقضــاء  الدوليــة  واالتفاقيــة 

العنصــري.

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
ــف  ــة والتحريــض علــى العن ــا حــول »تصاعــد خطــاب الكراهي تصــدر بيان

ــب دول الحصــار« مــن جان
29 نوفمبر 2٠1٧

 نص البيان 
وتــود اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان أن تنبــه إلــى أن كل 
علــى  للتحريــض  والفنــي  اإلعالمــي  الضــخ  مــن  الكــم  هــذا 
الكراهيــة والعنــف ســوف يولــد بــال شــك ردود فعــل متطرفــة 
إجراميــة وتخريبيــة ضــد دولــة  ارتــكاب أفعــال  إلــى  قــد تصــل 
قطــر ومواطنيهــا والمقيميــن بهــا، بمــا ُيهــدد الســلم واألمــن 
واالســتقرار فــي المنطقــة بأكملهــا، والســيما منطقــة الخليــج.

وتحمــل اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان كل مــن يشــارك فــي 
تلــك االنتهــاكات والخروقــات المســؤولية القانونيــة واألخالقيــة 
كاملــة، وذلــك عــن أيــة أفعــال عنصريــة أو أحــداث عنــف أو أحــداث 

تخريبيــة قــد تنــال دولــة قطــر ومواطنيهــا أو المقيميــن بهــا.

المختصــة  الجهــات  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  وتدعــو 
بدولــة قطــر إلــى ســرعة التحــرك نحــو اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 
الالزمــة حيــال ذلــك، بمــا فيهــا اللجــوء إلــى العدالــة ومقاضــاة 

المســؤولين عــن خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف.

كمــا تدعــو اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان المجتمــع الدولــي، 
والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة واإلقليميــة، واآلليــات األمميــة 
لحقوق اإلنســان الســيما المفوضية الســامية لحقوق اإلنســان 
للعنصريــة  المعاصــرة  باألشــكال  المعنــي  الخــاص  والمقــرر 
والتمييــز العنصــري وكــره األجانــب وما يتصــل بذلك من تعصب، 
إلــى ســرعة التحــرك لوقــف تلــك االنتهــاكات المســتمرة لحقــوق 
فــي  واالســتقرار  واألمــن  الســلم  علــى  حفاظــًا  اإلنســان 

المنطقــة العربيــة«.

39مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر



اللجنــة تحتفــل باليــوم القطــري 
لحقــوق اإلنســان الخامــس عشــر

11 نوفمبر 2٠1٧

مجلة الصحيفة العدد السادس والعشرين - يونيو 2018 4٠

ورســالتها  اللجنــة  بإنجــازات  المجتمــع  تعريــف  بهــدف 
التواصــل  أســس  ولتعميــق  واختصاصهــا،  ورؤيتهــا 
والتعــاون مــع المؤسســات ذات العالقــة فــي قطــر، 
باليــوم  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  احتفلــت 
القطــري الخامــس عشــر لحقــوق اإلنســان بمشــاركة 
العديــد مــن المؤسســات والمراكــز بدولــة قطــر مثــل: 
)مؤسســة قطــر للعمــل االجتماعــي ممثلــة بمركــز 
بســت  دريمــة، ومركــز  وفــاق، ومركــز  أمــان، ومركــز 
بديــز، ومركــز احســان، ومركــز الشــفلح، ومركــز نمــاء(، 
إلــى جانــب مشــاركة )مركــز األمــم المتحــدة للتدريــب 
المــرور،  وإدارة  الخيريــة،  قطــر  وجمعيــة  والتوثيــق، 
بالــدم«،  التبــرع  »وحــدة  الصحــة  ووزارة  »ج«،  وقنــاة 
الصحــة  أصدقــاء  وجمعيــة  التطوعــي،  قطــر  ومركــز 
النفســية »ويــاك«، واألســر المنتجــة، ومعهــد النــور 

الجميــع(.  فــوق  التعليــم  ومؤسســة  للمكفوفيــن، 
مــن  كبيــر  بجانــب  االحتفــال  المشــاركة  وأثــرت هــذه 
الدولــة  مؤسســات  ترابــط  مــدى  واظهــرت  التنــوع، 
والقواســم المشــتركة التــي تجمــع بينهــا، ســيما وان 
اهدافهــا ورســالتها بقضايــا إنســانية هامــة تلخص رؤية 
ــة لحقــوق اإلنســان فــي نشــر وإرســاء  ــة الوطني اللجن

ثقافــة حقــوق اإلنســان فــي المجتمــع. 

الثقافــي  الحــي  فــي  أقيــم  الــذي  الحفــل  وشــهد 
والمقيميــن،  المواطنيــن  مــن  كبيــرًا  إقبــاال  »كتــارا« 
وخصصــت  األســري،  الطابــع  الحضــور  علــى  وغلــب 
اللجنــة فقــرات ترفيهية لألطفــال ذات طبيعة تثقيفية 

اإلنســان. حقــوق  بمبــادئ 

فعاليات
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احتــوى علــى قســم انتهــاكات الحصــار علــى 
قطــر.. )حقــوق اإلنســان( تشــارك بجناحهــا 

الســنوي فــي معــرض الكتــاب 
3 ديسمبر 2٠1٧

اإلنســان  بحقــوق  والتثقيــف  الوعــي  نشــر  بهــدف 
الفكــر  صعيــدي  علــى  مبادئهــا  وترســيخ  وحرياتــه 
والممارســة، شــاركت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســان 
الدولــي  الدوحــة  معــرض  فــي  الســنوي  بجناحهــا 
للكتــاب فــي نســخته الثامنــة والعشــرين والــذي حمــل 
شــعار )مجتمــع واع(، واحتــوى جنــاح اللجنــة علــى 60 
عنــوان لكتــب ومعاهــدات دوليــة ومطويــات تعريفيــة. 
بــن  صــالح  الســيد/  ســعادة  اللجنــة  جنــاح  زار  وقــد 
غانــم العلــي وزيــر الثقافــة والرياضــة بحضــور ســعادة 
وســعادة  الكــواري،  العزيــز  عبــد  بــن  حمــد  الدكتــور 
الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي وعــدد مــن كبــار 
المســؤولين بالدولــة، وعــدد كبيــر مــن رؤســاء البعثــات 
لــدى  وكان  الدولــة،  لــدى  المعتمديــن  الدبلوماســية 
اســتقبالهم الســيد/ فهــد الهاجــري مديــر الشــؤون 
اإلداريــة والماليــة باللجنــة، حيــث قــدم شــرحًا لمحتويات 

جنــاح اللجنــة وطبيعــة مشــاركتها فــي المعــرض.
اســتثنائية  ظــروف  فــي  نظــم  قــد  المعــرض  وكان 
بفعــل الحصــار المفــروض علــى دولــة قطــر، ولذلــك 
خصصــت اللجنــة فــي جناحهــا قســمًا خاصــًا اشــتمل 
األزمــة،  هــذه  خــالل  رصدتهــا  التــي  التقاريــر  علــى 
وتضمنــت هــذه التقاريــر احصائيــات النتهــاكات الحصــار 
قطــر  دولــة  مواطنــي  علــى  الواقعــة  اإلنســانية 
إلــى  التعــاون،  مجلــس  دول  ومواطنــي  ومقيمهــا 
جانــب وجــود باحثيــن قانونييــن لشــرح تداعيــات أزمــة 
الحصــار علــى حقــوق اإلنســان. ويعــد معــرض الدوحــة 
الدولــي للكتــاب واحــد مــن المنابــر الهامــة التــي تحــرص 
اللجنــة علــى المشــاركة فيهــا ســنويًا، حيــث يشــهد 
هــذا المعــرض إقبــااًل كبيــرًا مــن كافــة فئــات المجتمــع 

اللجنــة. تســتهدفها  التــي 

41مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر



طالبــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر 
حقــوق  لمجلــس  واســتثنائي  طــارئ  اجتمــاع  بعقــد 
اإلنســان بشــأن القضيــة الفلســطينية، وإدراج مســألة 
القــدس فــي جــدول أعمــال الــدورة القادمــة للمجلــس. 
أيــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  أدانــت  وقــد 
قــرارات أو إجــراءات مــن شــأنها اعتبــار مدينــة القــدس 
واعتبرتهــا  اإلســرائيلي،  لالحتــالل  عاصمــة  المحتلــة 
الجمعيــة  وقــرارات  الدوليــة  للمواثيــق  صــارخ  خــرق 

خــالل مشــاركتها فــي احتفاليــة بمناســبة مــرور 
٧٠ عامــا علــى اصــدار اإلعــالن العالمــي لحقــوق 
االنســان، اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تدعــو 
لعقــد اجتمــاع طــارئ لمجلــس حقــوق اإلنســان 

بشــأن القــدس.

الدولــي  األمــن  ومجلــس  المتحــدة  لألمــم  العامــة 
ومحكمــة العــدل الدوليــة ومنظمــة اليونســكو. إلــى 
جانــب أنهــا تعــد تحــٍد ســافر لإلجمــاع الدولــي حــول 
وضعيــة القــدس، وتهديــدًا مباشــرًا لألمــن والســلم 

الدولييــن، 

وجــاء ذلــك فــي الكلمــة التــي القتها ســعادة الســيدة 
مريــم بنــت عبــد اللــه العطيــة األمين العــام للجنة في 

1٠ ديسمبر 2٠1٧
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احتقــال بمناســبة الذكــرى الســبعين لإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان نظمتــه المؤسســة العامــة للحــي 
الثقافــي كتــارا، واللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، 
ومركــز تدريــب وتوثيــق األمــم المتحــدة فــي مجــال 
حقــوق اإلنســان و أوركســترا قطــر الفلهارمونيــة فــي 
ــن إبراهيــم  ــد ب ــرا، بحضــور ســعادة الدكتــور خال دار أوب
الســليطي المديــر العــام للمؤسســة العامــة للحــي 
الثقافــي كتــارا، والســيد جــورج أبــو الزلــف مديــر مركــز 
األمــم المتحــدة للتدريــب والتوثيــق فــي مجــال حقــوق 
أفريقيــا،  غــرب  العربيــة وجنــوب  للمنطقــة  اإلنســان 

الذيــن القــوا كلمــات بهــذه المناســبة اكــدوا فيهــا علــى 
أهميــة حقــوق االنســان< 

 إلــى جانــب حضــور عــدد مــن الســفراء ورؤســاء البعثات 
مــن  متنــوع  وجمهــور  الدولــة،  لــدى  الدبلوماســية 
المهتميــن والناشــطين فــي مجــال حقــوق اإلنســان. 
وتناولــت العطيــة فــي كلمتهــا أيضــا قضيــة الحصــار 
المفــروض علــى قطــر وانتهاكــه لألعــراف والقوانيــن 

الدوليــة.
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بهــدف تكريــس ثقافــة الرياضــة كأداة لتعميــق ثقافــة حقــوق اإلنســان والتواصــل بيــن كافة أفراد المجتمــع، والتأكيد 
علــى االهتمــام الــذي توليــه دولــة قطــر للرياضــة، كحــق أصيــل مــن حقــوق اإلنســان، شــاركت اللجنــة الوطنيــة 
لحقــوق اإلنســان للعــام الســادس علــى التوالــي فــي احتفــاالت اليــوم الرياضــي للدولــة، بحضــور رئيســها ســعادة 
ــة برفقــة عائالتهــم،  ــز للمســؤولين والموظفيــن باللجن ــخ المــري الــى جانــب حضــور ممي الدكتــور علــي بــن صمي
جنبــًا إلــى جنــب مــع ممثلــي الجاليــات المقيمــة فــي أرض قطــر علــى ميــدان أســباير الرياضــي، وبمشــاركة واســعة 
مــن المواطنيــن. وقدمــت ســعادة األســتاذة مريــم العطيــة كلمــة بهــذه المناســبة اكــدت فيهــا علــى أهميــة 
هــذا اليــوم الــذي اعتبرتــه احتفــاال وطنيــا ســنويا يعكــس رؤيــة القيــادة الحكيمــة فــي تشــجيع الرياضــة لمــا لهــا مــن 

أهميــة فــي تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. 
 

 … للدولــة  الرياضــي  اليــوم  فعاليــات  فــي  اإلنســان  حقــوق  مشــاركة  بمناســبة 

الرياضــة اصبحــت نمطــا متجــذرا  العطيــة: 
والمقيميــن المواطنيــن  لــدى 

13 فبراير 2٠1٨
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أكــدت ســعادة األســتاذة مريــم العطيــة، األميــن العــام 
للجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اســتعدادها لتوطيــد 
عالقــات التعــاون وتبــادل الخبــرات مــع مفوضيــة حقــوق 
اإلنســان بدولــة ماليزيــا. جــاء ذلــك، خــالل اللقــاء الــذي 
جمع ســعادة الســيدة مريم العطية مع الســيد رازالي 
فــي  اإلنســان  حقــوق  مفوضيــة  رئيــس  اســماعيل 
ماليزيــا، والســيد جاشــوا اريكســون مســؤول بقســم 
إصالحات القوانين في المفوضية؛ بمناســبة زيارتهما 
للدوحــة، حيــث شــاركوا فــي مؤتمــر حــوار األديــان الــذي 

األمين العام للجنة حقوق اإلنسان 
تلتقي رئيس مفوضية حقوق 

اإلنسان بماليزيا

19 فبراير 2٠1٨
انعقــد تحــت عنــوان »حــوار األديــان وحقــوق اإلنســان«، 
مــن  نبــذة  ســعادتها  اســتعرضت  اللقــاء  وخــالل 
منــذ  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  نشــاطات 
بالمفوضيــة  المســؤولين  تأسيســها، وناقشــت مــع 
المنطقــة،  فــي  اإلنســان  حقــوق  أوضــاع  تطــورات 
واتفــق الطرفــان علــى تعزيــز التعــاون وتبــادل الخبــرات 
اإلنســان  حقــوق  ومفوضيــة  الوطنيــة  اللجنــة  بيــن 
ــة العمــل  ــا مســتقبال، بمــا يســاهم فــي ترقي بماليزي

الجانبيــن. بيــن  الحقوقــي 
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اللجنــة الوطنيــة وكلية الشــرطة وجامعة قطر 
يحتفلــون باليوم العربي لحقوق اإلنســان

للفئــات  االنســان  حقــوق  ثقافــة  تعزيــز  بهــدف 
الجامعــات  المختلفــة؛ ومنهــا فئــة طلبــة  المجتمعيــة 
الحقوقيــة  التوعيــة  فــي  والمســاهمة  والكليــات، 
المرتبطــة بتحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، قــدم 
الدكتــور محمــد ســيف الكــواري محاضرتيــن منفصليــن 
تحــت عنــوان: حقــوق اإلنســان والتنميــة المســتدامة، 
فــي  األكاديميــة  الشــؤون  بعمــادة  عقــدت  األولــى 
كليــة الشــرطة، وخصصــت لمنتســبي الــدورة الحتميــة 
التأهيليــة الثالثــة لخريجــي الجامعــات المدنيــة، وبحضــور 
النقيــب محمــد عويضــة الهاجــري رئيــس قســم شــؤون 
الطلبــة، والنقيــب خليفــة أحمــد بــو هاشــم الســيد 
رئيــس قســم البحــوث والدراســات بالكليــة وعــدد مــن 
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  وموظفــي  الكليــة  ضبــاط 

اإلنســان 
الثانيــة بجامعــة قطــر كليــة  بينمــا عقــدت المحاضــرة 
البنــات، ضمــن اتفاقيــة التعــاون بيــن اللجنــة والجامعــة، 
العطيــة  عبداللــه  أســماء  األســتاذة  ســعادة  بحضــور 
رئيــس قســم العلــوم النفســية بكليــة التربيــة فــي 
جامعــة قطــر وعضــو اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان. 
وجــاء ذلــك فــي إطــار احتفــال اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 

2٠ مارس 2٠1٨
باليــوم  قطــر  وجامعــة  الشــرطة  وكليــة  اإلنســان 
العربــي لحقــوق اإلنســان الــذي صــادف يومــي 19 و20 

مــارس 2018م.
 وتنــاول د. الكــواري خــالل المحاضرتين عدة موضوعات 
ــة  ــة المســتدامة، عالقــة التنمي أهمهــا: تعريــف التنمي
األمميــة  األهــداف  االنســان،  بحقــوق  المســتدامة 
االنســان  لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  فــي  اإلنمائيــة 
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  باختصاصــات  وعالقتهــا 
االنســان فــي دولــة قطــر وبعــض الــوزارات، دور اللجنة 

الوطنيــة فــي تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. 

كليــة  حــرص  عــن  العطيــة  أســماء  األســتاذة  وعبــرت 
األنشــطة  خــالل  مــن  تمكيــن طالبهــا  علــى  التربيــة 
فــي  للمشــاركة  لهــم  الفرصــة  وإتاحــة  االكاديميــة، 
كافــة الفعاليــات واللقــاءات الخاصــة بحقــوق اإلنســان، 
وتمكينهــم مــن إدارة كثيــر مــن النــدوات التــي تنظمها 
الوطنيــة  قطــر  رؤيــة  يحقــق  بمــا  والقســم،  الكليــة 
2030، واعتبــرت هــذه النــدوة الهامــة بمثابــة رســالة 
تنويــر تنطلــق مــن الجامعــة، لتصــل لطلبتهــا أوال، ثــم 

المجتمــع المحلــي والعالــم العربــي.
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جاء في التقرير

اتخــاذ كافــة الخطــوات الممكنــة علــى  اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الحكومــة القطريــة بضــرورة  طالبــت 
المســتوى الدولــي، وخصوصــا علــى صعيــد مجلــس األمــن والمحاكــم الدوليــة ولجــان التحكيــم، لرفــع الحصــار عــن 
المواطنيــن والمقيميــن فــي دولــة قطــر وإنصــاف الضحايــا. كمــا دعــت »لجنــة المطالبــة بالتعويضــات« إلــى تســريع 
إجــراءات التقاضــي إلنصــاف الضحايــا، وأوصــت بضــرورة تســهيل إجــراءات إدمــاج الطلبــة فــي الجامعــات والمنظومــة 

التعليميــة القطريــة، ومعالجــة الحــاالت اإلنســانية لبعــض المتضرريــن.

وجــاء ذلــك فــي التقريــر الرابــع بعنــوان: »6 أشــهر مــن الحصــار. مــاذا بعــد؟!«، 184 يومــًا.. واالنتهــاكات مســتمرة، 
والــذي احتــوى ســردا شــامال لشــهادات الضحايــا حــول االنتهــاكات الواقعــة بحقهــم، وجهــود اللجنــة علــى الصعيــد 
الوطنــي فــي رصــد االنتهــاكات وتوثيقهــا، وتحركاتهــا الدوليــة علــى عــدة مســتويات وجهــات لوضــع حــد للحصــار 

واالنتهــاكات والتداعيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة الناجمــة عنــه.

أشــار التقريــر الــى اســتقبال اللجنــة 3970 شــكوى منذ 
بــدء الحصــار حتــى تاريــخ اعــداده، منهــا 504 انتهــاكًا للحق 
فــي التعليــم منهــم 236 انتهــاك وقــع بحــق الطــالب 
الملكيــة، 629  فــي  للحــق  انتهــاكًا  القطرييــن، 1174 
ــم شــمل األســرة، 1261 انتهــاكًا  انتهــاكًا للحــق فــي ل

اللجنــة الوطنية لحقوق االنســان تصدر 
التقريــر الرابع للحصار

19 فبراير 2٠1٨

للحــق فــي التنقــل، 37 انتهــاكًا للحــق فــي الصحــة، 163 
الدينيــة، 109  الشــعائر  للحــق فــي ممارســة  انتهــاكًا 
انتهــاكًا للحــق فــي العمــل، و93 انتهــاكًا للحــق فــي 

اإلقامــة”.
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انتهاكات في المجال االعالمي

انتهاكات أداء المناسك والشعائر الدينية

ســجلت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 103 حــاالت 
والذيــن  الثالثــة،  البلــدان  مواطنــي  مــن  إلعالمييــن 
اإلعــالم  وســائل  مــن  عــدد  فــي  يعملــون  كانــوا 
المرئــي الموجــودة فــي دولــة قطــر، تعرضــوا جميعــًا 
ألنــواع مختلفــة مــن االنتهــاكات، مــن بينهــا الضغــط 
عليهــم بهــدف إجبارهــم علــى تقديــم اســتقالتهم، 
وبنــاًء علــى هــذا الضغــط اضطــر 10 إعالمييــن منهــم 
وبالتالــي  اســتقاالتهم،  مجبريــن  وقدمــوا  للرضــوخ، 
ومازالــت هنــاك  رزقهــم،  أعمالهــم ومصــدر  فقــدوا 

اظهر التقرير أن ســلطات المملكة العربية الســعودية 
ال زالــت تتمــادى فــي وضع المعوقات والعراقيل أمام 
المواطنيــن القطرييــن والمقيميــن بدولــة قطــر ألداء 
المناســك والشــعائر الدينيــة، وذلــك إزاء مــا تقــدم بــه 
أصحــاب حمــالت الحــج والعمــرة فــي دولــة قطــر مــن 
شــكاوى حــول المضايقــات والصعوبــات التــي تعتــري 

أداء مناســك العمــرة أمــام المقيميــن بالدولــة. 

الشــعائر  »تســييس  سياســة  أن  التقريــر  واعتبــر 
ــة  ــرة بدول ــة كبي ــة«، ألحقــت أضــرار وخســائر مالي الديني
قطــر منــذ بدايــة الحصــار بســبب منــع تأديــة مناســك 
بــوزارة  خاصــة  خســائر  فــي  تمثلــت  والعمــرة  الحــج 
األوقــاف والشــؤون اإلســالمية المتعلقــة بشــؤون 
مناســك الحــج والعمــرة بلغــت مــا يقــارب 4.500.000 
ريــال ســعودي، وخســائر أخــرى نتجــت بســبب فــرض 

الحصــار علــى دولــة قطــر.
دول  حكومــات  ان  التأكيــد  الــى  التقريــر  وخلــص 

ضغوطــات كبيــرة تمــارس علــى كل مــن لــم ُيقــدم 
ــة  اســتقالته، وفــي هــذا التصــرف انتهــاك صــارخ لحري
الصحافــة، والعمــل، واإلقامــة، والــرأي، فــي آن واحــد.
بحجــب  قامــت  الحصــار  دول  أن  إلــى  التقريــر  ولفــت 
القنــوات القطريــة ســواًء كانت هــذه القنوات حكومية 
أو خاصــة، وهــذا مــا أتــى فــي قــرارات حكومــات دول 
الحصــار منوهــًة الجميــع إلــى حــذف قنــوات دولــة قطــر 
وفــرض غرامــة ماليــة قدرهــا 100 ألــف ريــال لمن يخالف 

هــذه التوجيهــات.
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الحصــار انتهكــت – والتــزال – عبــر قراراتهــا التعســفية 
وقوانيــن  قواعــد  عــدة  القانونيــة  غيــر  وإجراءاتهــا 
لحقــوق  الدولــي  القانــون  فــي  رئيســية  ومبــادئ 
اإلنســان، والتــي باتــت مــن أبســط وأساســيات وركائــز 
حقــوق اإلنســان، حيــث انتهكــت علــى نحــو واضــح عــدة 
مــواد فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، ومــواد 
أخــرى فــي كل مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إضافــة إلــى 
العربــي  الميثــاق  أبرزهــا:  أخــرى  مــواد فــي صكــوك 
لحقــوق اإلنســان، وإعــالن حقــوق اإلنســان لمجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، واالتفاقيـــة االقتصادية 
انتهكــت  كمــا  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  دول  بيــن 
دول الحصــار اتفاقيــة شــيكاغو بحظــر حركــة الطيــران 
المدنــي القطــري فــوق اقاليمهــا دون أن يكــون هناك 
أي مســوغ أو ضــرورة حربيــة أو أســباب تتعلــق باألمــن 

العــام”.



إلــى معالجــة االنتهــاكات  الدائــم  فــي إطــار ســعيها 
بمخاطبــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  قامــت 
اإلنســان،  لحقــوق  الســعودية  الجمعيــة  مــن  كاًل 
والجمعيــة اإلماراتيــة لحقــوق اإلنســان. كمــا خاطبــت 
اللجنــة المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان بمصــر، 
وارســلت كافــة قوائــم الضحايــا وطالبتهــم بالتواصــل 

وخلــص تقريــر اللجنــة إلــى تقديــم مجموعــة توصيــات 
ملّحــة لوضــع حــد النتهــاكات دول الحصــار، حيــث طالبــت 
ك العاجــل لرفــع  اللجنــة المجتمــع الدولــي بضــرورة التحــرًّ

المتحــدة  لألمــم  توصيــات   4 اللجنــة  رفعــت  كمــا 
طالبتهــم  اإلنســان  لحقــوق  الســامية  والمفوضيــة 
فيهــا بعــرض تقاريــر وبيانــات توثــق أنــواع االنتهــاكات 
البعثــة  العائــالت، وخصوصــا تقريــر  وخصوصــا تشــرد 
الفنيــة للمفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان التــي 
زارت الدوحــة مــن 18 الــى 23 نوفمبــر 2017، ورفــع 

!حقوق اإلنسان تخاطب نظيراتها بدول الحصار بال جدوى

توصيات للمجتمع الدولي

توصيات لألمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان

جهود اللجنة في مواجهة الحصار
وكانــت اللجنــة قــد خاطبــت نحــو 450 جهــة حقوقيــة 
ومنظمــة دوليــة وإقليميــة حكوميــة وغيــر حكوميــة 
مناشــدًة لهــم بالتحــرك العاجــل لمعالجــة آثــار األزمــة 
اإلنســانية التــي تســبب بهــا الحصــار. وقامــت بـــ 33 
بحجــم  لتعريفهــم  وعالميــة  أوروبيــة  لعواصــم  زيــارة 
االنتهــاكات الواقعــة علــى دولــة قطــر بفعــل الحصــار، 
المنظمــات  مــن  العديــد  اللجنــة  الســتقبال  إضافــة 
وغيــر  منهــا  الحكوميــة  اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة 

أوروبيــة.  دول  مــن  برلمانيــة  ووفــود  الحكوميــة، 
ــأن اللجنــة الزالــت تتلقــى عبــر مقرهــا  ــر ب وأكــد التقري
الرســمي فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة شــكاوى 

مــن ضحايــا متضرريــن مــن قــرارات دول الحصــار تســببت 
فــي انتهــاكات عــدة لحقــوق اإلنســان طالــت المجــاالت 
التاليــة: لــم شــمل األســر، التعليــم، الملكيــة، التنقــل 
واإلقامــة، ممارســة الشــعائر الدينيــة، الصحــة، العمــل 

وغيرهــا مــن االنتهــاكات األخــرى.
لــم  القطريــة  الحكومــة  أن  إلــى  التقريــر  نــوه  كمــا 
ــل بحــق مواطنــي دول الحصــار،  ــأي إجــراء مماث ــم ب َتُق
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  فــي  نتلــَق  ولــم 
أيــة شــكوى فــي هــذا الخصــوص. كمــا قامــت دولــة 
قطــر بإنشــاء لجنــة المطالبــة بالتعويضــات عــن األضــرار 

الناجمــة مــن الحصــار بتاريــخ 22 يونيــو 2017.

مــع ســلطاتهم لمعالجــة تلــك االنتهــاكات، ولــم تتلــق 
اللجنــة أي ردود مــن طرفهــم، عــدا المجلــس القومــي 
مــع  بإيجابيــة  تعامــل  الــذي  بمصــر  اإلنســان  لحقــوق 
خطاب اللجنة، ونشير إلى محاوالت اللجنة المستمرة 
بالتواصــل مــع المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

فــي مملكــة البحريــن دون جــدوى.

إلــى  اإلنســان  انتهــاكات حقــوق  عــن  تقريــر مفصــل 
ــدول  ــن الخــواص ال مجلــس حقــوق اإلنســان والمقرري
واآلليــات التعاقديــة لمعالجــة االنتهــاكات وضمــان عــدم 
االنســان  حقــوق  مجلــس  اللجنــة  وطالبــت  تكرارهــا. 
اإلجــراءات  جميــع  واتخــاذ  قــرار  اســتصدار  بضــرورة 
عنــه  نجــم  ومــا  الحصــار،  رفــع  فــي ســبيل  الممكنــة 

الحصــار، وبــذل كل الجهــود الممكنــة لتخفيــف تداعياتــه 
علــى ســكان دولــة قطــر، ومواطنــي دول الحصــار.
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األضــرار  كافــة  بتعويــض  والمطالبــة  انتهــاكات،  مــن 
التــي لحقــت بجميــع األفــراد. والمطالبــة بإنشــاء لجنــة 
لتقصــي الحقائــق، ومقابلــة الضحايــا بشــكل مباشــر.

ورفعــت اللجنــة توصيــات إلــى المقرريــن الخــواص فــي 
بضــرورة  إياهــم  مطالبــة  اإلنســان،  حقــوق  مجلــس 
ــة لحقــوق  ــة الوطني ــر اللجن التجــاوب الســريع مــع تقاري
اإلنســان وخطابــات الضحايــا واســتصدار نــداءات عاجلــة 

فــي هــذا الشــأن، ومخاطبــة حكومــات دول الحصــار 
لرفــع االنتهــاكات وإنصــاف الضحايــا، والقيــام بزيــارات 
ميدانيــة لدولــة قطــر ودول الحصــار للوقــوف علــى 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن جــراء الحصــار، وتدويــن 
التــي  الدوريــة  التقاريــر  فــي  الحصــار  دول  انتهــاكات 

ترفــع لمجلــس حقــوق اإلنســان.
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وجهــت اللجنــة توصيــات إلــى األمانــة العامــة لمجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربــي، تضمنــت دعــوة قطــاع 
لمجلــس  العامــة  األمانــة  فــي  القانونيــة  الشــؤون 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وبخاصــة مكتــب حقــوق 

الحصــار،  دول  إلــى  توصيــات  خمــس  اللجنــة  وجهــت 
طالبتهــا بضــرورة االلتــزام باحتــرام التعهــدات الــواردة 
صادقــت  التــي  اإلنســان  حقــوق  اتفاقيــات  فــي 
االنتهــاكات  تلــك  عــن  والكــف  إليهــا،  وانضمــت 
ــا، والتجــاوب مــع  ووقفهــا ومعالجتهــا وإنصــاف الضحاي
والتقاريــر  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  تقاريــر 
الدوليــة، إلــى جانــب توصيــة تطالــب بضــرورة الســماح 
بزيــارات  الدوليــة  والبعثــات  الدوليــة  للمنظمــات 
ميدانيــة لالطــالع علــى الحــاالت اإلنســانية عــن قــرب 
وضــرورة  الضحايــا.  وإنصــاف  المســئوليات  وتحديــد 
تحييــد الملــف السياســي عــن التأثيــر علــى األوضــاع 
كورقــة  اســتعماله  وعــدم  واالجتماعيــة،  اإلنســانية 
ضغــط وذلــك لمخالفتــه القانــون الدولــي، والقانــون 

اإلنســان. لحقــوق  الدولــي 

اختتمــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تقريرهــا 
بتوصيــات إلــى الحكومــة القطريــة، تتضمــن اتخاذ جميع 
الخطــوات الممكنــة علــى المســتوى الدولــي، وعلــى 
ولجــان  الدوليــة  والمحاكــم  األمــن،  مجلــس  صعيــد 
التحكيــم، لرفــع الحصــار عــن المواطنيــن والمقيميــن 
لجنــة  ودعــوة  الضحايــا.  وإنصــاف  قطــر  دولــة  فــي 
المطالبــة بالتعويضــات إلــى تســريع إجــراءات التقاضــي 
إلنصــاف الضحايــا، وتســهيل إجــراءات إدمــاج الطلبــة 

توصيات لألمانة العامة لمجلس التعاون

توصيات إلى دول الحصار

توصيات للحكومة القطرية

لرفــع  الحصــار  دول  ومخاطبــة  بالقطــاع،  اإلنســان 
االنتهــاكات وإنصــاف الضحايــا والكــف عــن أيــة إجــراءات 

تعســفية جديــدة”.

القطريــة  التعليميــة  والمنظومــة  الجامعــات  فــي 
المتضرريــن. لبعــض  الحــاالت اإلنســانية  ومعالجــة 

وجــاء التقريــر الرابــع مكمــال لثالثــة تقاريــر عامــة، وأربعــة 
تقاريــر خاصــة كانــت اللجنــة قــد أصدرتهــا منــذ بدايــة 
األزمــة، وأكــدت فــي حينــه بأنهــا ستســتمر بتحديــث 
الحصــار  اســتمر  طالمــا  األساســي  التقريــر  هــذا 

عنــه.  الناجمــة  واالنتهــاكات 
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حملة “واجب وحق التعليم”.. 
محاضرات تثقيفية وأنشطة ترفيهية

بهــدف نشــر ثقافــة حقــوق االنســان لــدى الفئــات المجتمعيــة المختلفــة ومنهــم طلبــة المــدارس واوليــاء األمــور 
والــكادر التعليمــي، ورفــع مســتوى الوعــي لديهــم حــول الحقــوق والواجبــات فــي التعليــم، وفقــًا لمــا تنــص علــى 
القوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة، وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ووفقــا لقيــم التعاطــف والتســامح 
ــة »واجــب وحــق التعليــم«،  ــة لحقــوق اإلنســان حمل ــة الوطني ــن اإلســالمي، نظمــت اللجن التــي نــص عليهــا الدي
التــي اســتمرت طيلــة شــهر مــارس 2018، واســتهدفت طالبــا وطالبــات مــن 20 مدرســة ابتدائيــة واعداديــة، منهــا: 
مدرســة أبــي حنيفــة النموذجيــة، ماريــا القبطيــة اإلعداديــة للبنــات، الوكــرة اإلعداديــة للبنــات، ســكينة اإلعداديــة 
للبنــات، اإلســراء االبتدائيــة للبنــات، رفيــدة بنــت كعــب االعداديــة للبنــات، روضــة بنــت جاســم الثانويــة للبنــات، 
الرســالة الثانويــة للبنــات، الكوثــر الثانويــة للبنــات، مدرســة أم أيمــن الثانويــة للبنــات، ســعد بــن أبــي وقــاص 

ــات. ــة للبن ــة، ومدرســة أم ســلمة االبتدائي النموذجي

تخلــل الحملــة سلســلة محاضــرات حقوقيــة توعويــة فــي مواضيــع مختلفــة منهــا: الحــق فــي الهويــة، الحــق فــي 
المواطنــة، الحــق فــي الصحــة، حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة، الحــق فــي بيئــة ســليمة، الحق في التربيــة والتعليم، 
الحــق فــي العدالــة، الحــق فــي العمــل، الحــق فــي بنــاء أســرة، وأهميــة حقــوق المــرأة فــي التنميــة. الــى جانــب 
نشــاطات تثقيفيــة والعــاب هادفــة، ومســابقات ومنهــا مســابقة لرســم أفضــل شــعار للحملــة ورســالتها، وأخــرى 
ألفصــل مقــال بعنــوان: »اعــرف حقوقــك«، وتوزيــع ملصقــات، ووضــع جداريــات تحــوي رســائل هادفــة حــول حقــوق 

وواجبــات الطــالب وأوليــاء امورهــم علــى مداخــل المــدارس. وأشــرف علــى الحملــة كادر متخصــص مــن اللجنــة.
وجــاء اســتهداف أوليــاء األمــور مــن خــالل الرســائل التوعويــة والملصقــات التثقيفيــة التــي نقلهــا الطــالب معهــم 
للمنــازل، بهــدف توجيههــم ليكونــوا شــركاء لهــا فــي العمليــة التعليميــة، وضبــط ســلوك واخــالق أبنائهــم الطلبــة، 
بمــا يســهم فــي بنــاء بيئــة تتناســب مــع السياســات الصــادرة عــن المدرســة، تعــزز التحصيــل العلمــي واالنضبــاط 

الســلوكي. 
وفــي نهايــة الحملــة، تــم توزيــع ســتة جوائــز، منهــا ثــالث جوائــز خصصــت عــن أحســن رســومات لطــالب المرحلــة 
االبتدائيــة، وثــالث جوائــز أخــرى ألفضــل رســومات لطــالب المرحلــة اإلعداديــة. ونظــرا لإلقبــال الالفــت علــى 
مســابقة »اعــرف حقوقــك«، قــررت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان تمديــد الموعــد المحــدد الســتقبال األعمــال 
المترشــحة لهــا، اســتجابة لإلقبــال الكبيــر للطلبــة والطالبــات الذيــن أبــدوا خــالل الحملــة تحمســهم للمشــاركة فــي 

المسابقة. 

تقارير
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الخاطــر  راشــد  بنــت  لولــوة  الســيدة  ســعادة   عينــت 
بحســب  الخارجيــة  لــوزارة  الرســمي  المتحــدث  بمنصــب 
قــرار ســعادة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة 

سعادة السيدة
لولوة الخاطر

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية 
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شخصية العدد و الحوار

رقــم  42 لســنة 2٠1٨، وقبيــل تعيينهــا كمتحــدث رســمي، انضمــت ســعادة الســيدة لولــوة الخاطــر إلــى وزارة 
الخارجيــة بمنصــب وزيــر مفــوض، كمــا ســبق لهــا العمــل مديــرًا للتخطيــط والجــودة فــي الهيئــة العامــة للســياحة 

المجتمــع. للتربيــة والعلــوم وتنميــة  البحثيــة فــي مؤسســة قطــر  ومديــرًا للمشــاريع 
ــوة الخاطــر محلــاًل مســتقاًل للسياســات العامــة، إذ   وإلــى جانــب مهامهــا الرســمية، عملــت ســعادة الســيدة لول
شــاركت فــي تحريــر كتــاب بعنــوان »صنــع السياســة فــي دولــة تحوليــة: حالــة قطــر«، وهــو كتــاب تــم نشــره مــن 
قبــل دار بالغريــف ماكميــالن للنشــر, كمــا كتبــت كتــاب آخــر بعنــوان »مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل: 
دراســة حــول مشــكالت ســوق العمــل فــي دول مجلــس التعــاون وســبل التعامــل معهــا« ونشــر عــن طريــق 

ــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي. األمان
 وعــالوة علــى ذلــك، عملــت ســعادة الســيدة لولــوة الخاطــر محاضــرا فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، وهــي 
ــرة العربيــة، كمــا أنهــا عضــو مجلــس إدارة فــي  باحــث مشــارك فــي منتــدى أوكســفورد لدراســات الخليــج والجزي

معهــد الدراســات الفلســطينية.
 

حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم فــي الحوســبة ودرجــة الماجســتير فــي اآلداب فــي السياســة العامــة، 
وهــي مرشــحة فــي جامعــة أكســفورد فــي مجــال الدراســات الشــرقية، وتركــز ســعادتها فــي رســالة الدكتــوراه 

علــى مســألة اإلســالم والحداثــة فــي ســياق النهضــة العربيــة.

أطلقــت الــدول المحاصــرة اتهامــات وادعــاءات 
متعــددة ضــد دولــة قطــر، هــل اتضحت أســباب 

هــذا الحصــار؟ 

باختصــار، ان محاولــة فــرض الوصايــة علــى اســتقاللية 
سياســة قطــر الخارجيــة هــي الســبب الرئيــس للحصــار، 
علــى  قائــم  الحصــار  هــذا  ان  ننســى  ال  ان  يحــب 
معلومــات مغلوطــة واختــراق لوكالــة االنبــاء القطريــة 
وبــث اخبــار كاذبــة عاريــة عــن الصحــة.  فانحيــاز دولــة قطر 
محليــا وإقليميــا ودوليــا إلــى حقــوق اإلنســان، والــرأي 
العــام، وحــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا، هــو مــن 

أهــم أســباب محاولــة فــرض الوصايــة عليهــا. 

ويجب ان ال نغفل ايضا عن امر مهم في هذه االزمة، 

وهــو الجانــب االقتصــادي لألزمــة المفتعلــة ضــد قطــر 
والحصــار، المؤكــد وكمــا تشــير المعلومــات والبيانــات 
المنشــورة، بــأن بعــض دول الحصــار تعصــف بهــا ازمــات 
اقتصاديــة وماليــة واســتعصى عليهــا الخــروج منهــا، 
فحاولــت بالتالــي االســتفادة مــن الوفــرة االقتصاديــة 
التــي تتمــع بهــا دولــة قطــر وحاولــت ان تنتهــز الفرصــة 
إلســتغالل هــذه الوفــرة واالســتيالء عليهــا مــن خــالل 

هــذه االزمــة المفتعلــة. 

الصعيــد  علــى  االزمــة  آثــار  أبــرز  هــي  مــا 
السياســي، وخصوصــا فيمــا يتعلــق بالعمــل 

لدبلوماســي؟ ا

مــن المؤكــد ان دولــة قطر تســير بخطى ثابتة، وتتمتع 
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باحتــرام المجتمــع الدولــي بســبب التزامها بمعاهداتها 
وعالقاتهــا الدبلوماســية، هــذا االمــر تجلــى بشــكل 
واضــح خــالل االزمــة.  العمــل السياســي فــي دولــة 
قطــر لــم يتأثــر، بــل اســتفادت دولــة قطــر مــن الحصــار 
وعــززت شــراكاتها مــع دول عــدة، وكذلــك فتحــت ابوابــًا 
لشــراكات جديــدة مــن شــأنها تعزيــز التعــاون المشــترك 

بيــن دولــة قطــر والمجتمــع الدولــي.

ابــرز اثــر محــوري ومهــم علــى الصعيــد السياســي هــو 
الجــوالت  القاريــة لســمو االميــر حفظــه اللــه الشــيخ 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي، لتعزيــز الشــراكات مــع كافــة 
آســيا  مــن  كل  فــي  مختلفــة  دول  فــي  االطــراف 

وافريقيــا واوروبــا.

فــي  االســتراتيجي  الحــوار  ايضــا  هنالــك  ان  كمــا 
الواليــات المتحــدة االمريكيــة واالجتمــاع الرابــع للحــوار 
بريطانيــا،  فــي  البريطانــي  ـ  القطــري  االســتراتيجي 
الذيــن مــن شــأنهما توطيــد التعــاون بيــن دولــة قطــر 
وكل مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة وبريطانيــا فــي 
مجــاالت مختلفــة، وعلــى كافــة االصعــدة، وان تلــك 
الحــوارات التــي قامــت بهــا دولــة قطــر مــع كل مــن 
لعالقــات متينــة  اســتمرارية  امريــكا وبريطانيــا هــي 
والمصالــح  الثقــة،  المتبــادل،  االحتــرام  علــى  مبنيــة 

المشــتركة. 

كمــا ان فــي فتــرة وجيــزة ابرمــت دولــة قطــر اتفاقيــات 
عــدة، فعلــى ســبيل المثــال خــالل زيــارة فخامــة رئيــس 
فرنســا ايمانويل ماكرون ولقائه بســمو االمير الشــيخ 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي حفظــه اللــه، َعقــد اول حــوار 
قطــريـ  فرنســي رفيــع المســتوى فــي مجال مكافحة 
ــات  ــة قطــر عــدد مــن االتفاقي االرهــاب، ووقعــت دول
ــة، كمــا وقعــت كل  فــي مجــال الدفــاع ومجــاالت تجاري
اتفاقيــات  الفرنســية  والجمهوريــة  قطــر  دولــة  مــن 
تعنــى بالتعــاون فــي المجاليــن الثقافــي والتعليمــي 

ومجــاالت اخــرى تصــب فــي مصلحــة البلديــن. 

علــى  االزمــة  فــي  التــي شــهدناها  االثــار  ابــرز  مــن 
فــي  الــدول  بعــض  تراجــع  هــو  السياســي  الصعيــد 
الحصــار  ايــدت دول  ان  تبنتــه، فبعــد  الــذي  موقفهــا 
فــي مواقفهــا ضــد قطــر، تراجعــت تلــك الــدول مثــل 

والتشــاد. الســنغال 

فــي المجمــل، تبقــى هــذه االزمــة المفتعلــة ضد دولة 
الجماعــي  واالمــن  االقليمــي  لألمــن  تهديــدًا  قطــر 

ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.  ل

هــل أثــرت االزمــة علــى دور قطــر اإلقليمــي 
ــا المنطقــة المختلفــة؟  فــي قضاي

كمــا قلــت ســابقًا ان االزمــة تشــكل تهديــدا لألمــن 
االقليمــي والجماعــي لــدول مجلــس التعــاون، لكــن 
الزالــت قطــر ملتزمــة بأولوياتهــا السياســية والتزاماتها 

ــن تتخلــى او تتهــاون عنهــا تحــت اي ظــرف. التــي ل

ودوركــم،  لألحــداث  قراءتكــم  علــى  بنــاء 
أبــرز  هــي  ومــا  للحــل  بــوادر  هنالــك  هــل 
الســيناريوهات المطروحــة؟ وهــل ستســتمر 

طويــال؟ االزمــة 

دولــة قطــر ومنــذ بدايــة االزمــة الخليجيــة دعــت الــى 
الحــوار كأســاس لحــل الخــالف، وبالرغــم مــن تعنت دول 
الحصــار بعــد مــرور 9 أشــهر منــذ بــدء االزمــة الخليجيــة، 

اال ان موقــف دولــة قطــر كان ثابتــًا.
كذلــك فدولــة قطــر تحتــرم وتدعــم مبــادرة ووســاطة 
ســمو اميــر الكويــت حفظــه اللــه الشــيخ صبــاح االحمــر 
الجابــر الصبــاح، وتؤكــد وتشــدد علــى اهميــة العمــل 

مــن خــالل الوســاطة والحــوار. 

خططهــا  فــي  اآلن  ماضيــة  قطــر  دولــة  ان  المؤكــد 
التنمويــة لإلكتفــاء الذاتــي ولــن تتراجــع للخلــف، لكنهــا 
ســتبقى مرحبــة بــرأب الصــدع بيــن االشــقاء مــن اجــل 

اســتقرار المنطقــة. 

المحور الثاني: االثار االقتصادية لحصار قطر 
ام  الســلبي  األثــر  نظــرك،  بوجهــة  أكبــر  ايهمــا 
اإليجابــي لالزمــة علــى الوضــع االقتصــادي القطــري؟

اواًل، فشــلت دول حصــار قطــر فــي االضــرار باالقتصاد 
القطــري والريــال القطــري منــذ بدايــة االزمــة، ولــم 
ينتــج عــن ذلــك ســوى الضــرر الــذي وقــع عليهــم وعلــى 

صورتهــم الخارجيــة وســمعتهم الدوليــة. 

ذلــك  علــى  ودليــل  بتعهداتهــا،  قطــر  تلتــزم  كذلــك 
التــزام شــركة قطــر للبتــرول بامــداد االمــارات بالغــاز 
الطبيعــي ، هــذا االمــر اثبــت ان دولــة قطــر شــريك 
اقتصادي موثوق، وان “االخالق تقدم على العقود” 
والــذي  القاهــرة«،  »القــوة  بنــد  وجــود  مــن  بالرغــم 
مــن الممكــن يعفــي قطــر مــن التزاماتهــا التعاقديــة 
تفعــل  لــم  ان قطــر  اال  الغــاز،  بتوريــد  يتعلــق  فيمــا 
ذلــك.   باالضافــة الــى ذلــك فقطــر تتمتــع بعوامــل 
اخــرى تتمثــل فــي ســهولة انشــاء  جــذب اقتصاديــة 
تجاريــة  وضريبــة  لألجنبــي،  التملــك  وحــق  الشــركات 
منخفضــة ال تتعــدى 10%، وعوامــل اخــرى، جعــل منهــا 
بيئــة آمنــة وجاذبــة لالســتثمارات الخارجيــة، وتعــد دولــة 
قطــر االولــى عربيــا بحســب تقريــر التنافســية العالميــة 
ــة.  ــة اآلمن ــة االقتصادي 2017-2018 فيمــا يتعلــق بالبيئ



كمــا ان االثــر االيجابــي لالزمــة تعــدى االثــر الســلبي 
الــذي كان فقــط بدايــة االزمــة وتجاوزتــه فــي فتــرة 
قياســية وجيــزة، فقــد ارتفــع عــدد الشــركات المســجلة 
فــي قطــر بعــد الحصــار فــي عــام 2017  وافتتحــت 
ان هنالــك 8 شــركات  ، كمــا  10,106 شــركة جديــدة 
نقلــت عملهــا مــن االمــارات لتســتقر فــي دولــة قطــر 

بعــد الحصــار.
 

مــا هــي أبــرز الجهــود التــي بذلتهــا الدولــة لمواجهــة 
فــي  ذلــك  ســاهم  وكيــف  االقتصــادي،  الحصــار 

التنميــة؟ تحســين خطــط 

االقتصــاد  علــى  ايجابــي  إثــر  االزمــة  لهــذه  كان  لقــد 
القطــري، اهمهــا التســريع فــي عجلــة االنتــاج المحلــي 
واســتراتيجية قطــر لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي لالمــن 

الغذائــي. 

فلقــد ازدهــر االقتصــاد القطــري بالرغــم مــن الحصــار 
توجيــه  خــالل  مــن  قطــر،  دولــة  سياســات  بســبب 
والزراعــة  الحيوانــي  كالقطــاع  القطاعيــة  السياســات 
وقطــاع البنــاء بتحفيــز المنتــج المحلــي ودعــم القطــاع 
الخــاص، بــدال مــن اعتمــاد علــى قطــاع النفــط والغــاز. 
كذلــك وبســبب افتتــاح خطــوط مالحيــة وجويــة جديــدة، 
ســاهم ذلــك فــي تقليــل بــل وانهــاء الضــرر الــذي نجــم 
مــن قطــع دول الحصــار للطــرق التجاريــة، فعلــى ســبيل 
المثــال تــم افتتــاح خطــوط مالحيــة جديــدة تربــط دولــة 
قطــر وســلطنة عمــان، واخــرى تربــط قطــر والهنــد، 
باكســتان،  بيننــا وبيــن  كمــا ان هنالــك خــط مالحــي 
واخــر يربطنــا بايــران واذربيجــان، وخــط يربطنــا بــكل مــن 
تركيــا وإيــران، اي افتتحــت قطــر خمــس خطــوط مالحية 
جديــدة لمواجهــة الحصــار االقتصــادي، وكذلــك هنالــك 
الخطــوط  دشــنتها  التــي  الجديــدة  الجويــة  الخطــوط 

الجويــة القطريــة.   

ــل  ــة لتقلي هــل اتخــذت الحكومــة سياســات اقتصادي
الضــرر الواقــع علــى المواطنيــن القطرييــن الذيــن 
فــي  وامالكهــم  مصالحهــم  عــن  قســرا  ابعــدوا 
دول الحصــار؟ وخصوصــا أصحــاب األراضــي الزراعيــة 

الحيوانيــة؟  والثــروة 

لألســف وكمــا تبيــن للجميــع، فحتــى الثــروة الحيوانيــة 
تضــررت مــن جــراء هــذا الحصــار، كمــا رأينــا فقــد نفقــت 
اعــداد كبيــرة مــن الماشــية التــي يمتلكهــا قطريــون 
تقــدر  لبعضهــم  لخســائر  ادى  ممــا  الســعودية  فــي 
بالمالييــن، لكــن لــم تألــوا قطــر جهــدا فــي بــذل كافــة 
الجهــود المتعلقــة بإرجــاع حالل أهل قطــر والمتضررين 

مــن مــالك اإلبــل وغيرهــم، فقــد تعاونــت دولــة قطــر 
مــع الســلطات المختصــة فــي دولــة الكويت الشــقيقة 
الرجــاع حــالل المواطنيــن القطرييــن وذلــك علــى نفقة 

الدولــة. 

وانشــأت قطــر لجنــة المطالبــة بالتعويضــات، والتــي 
اســتقبلت 997 شــكوى مــن مــالك الحــالل القطرييــن 
ممــن تركــوا ماشــيتهم قســرا فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. وبحســب اللجنــة، تقــدر الثــروة الحيوانيــة 
التــي يملكهــا قطريــون بالســعودية بمــا يقــرب مــن 23 
ألــف رأس مــن اإلبــل واألغنــام، عــدا عــن 20 ألــف رأس 

مــن اإلبــل واألغنــام. 

هــل كان للحصــار أثــر ســلبي علــى اســتضافة 
قطــر  رؤيــة  تحقيــق  نحــو  او  العالــم؟  كأس 

2٠3٠؟  الوطنيــة 

ــق قطــر لرؤيتهــا  ــر الحصــار اطالقــًا علــى تحقي ــم يؤث ل
الوطنيــة، وكذلــك لــم يؤثــر علــى مشــاريع كأس العالم 
او ســيرها فقــد اســتطاعت قطــر ايجــاد مورديــن جــدد 
وذلــك الســتكمال  الســابقين،  المورديــن  مــن  بــداًل 
مشــاريع المونديــال. ودولــة قطــر انجــزت 65 % مــن 
تبقــى ســينجز خــالل  مشــاريع مونديــال 2022، ومــا 

ســنتين أو ثــالث. 
قطــر  دولــة  اســتعانت  حينمــا  ان  نذكــر  ان  نبغــي 
بمورديــن مــن دول المنطقــة لمشــاريع كأس العالــم، 
كان هــدف قطــر مــن ذلــك دعــم االقتصــاد االقليمــي 
بمــا فيهــا اقتصــاد تلــك الــدول ، بالرغــم مــن تواجــد 

بدائــل عــدة بنفــس التكلفــة والجــودة

المحور الثالث: اآلثار االجتماعية لحصار قطر.
تلــك  للحصــار  االجتماعيــة  االثــار  أبــرز  مــن 
والمصاهــرة  القرابــة  بروابــط  المتعلقــة 
والنســب بيــن المجتمــع القطــري ومجتمعــات 
بهــذا  االزمــة  الحصــار؟ كيــف ســاهمت  دول 
الحكوميــة  الجهــود  أبــرز  هــي  ومــا  األثــر؟ 

االثــار؟  هــذه  مــن  والحــد  للتقليــل 

بال أدنى شك ان دولة قطر تجاوزت التبعات السلبية 
للحصــار واالثــار المترتبــة عليهــا، تبقــى المعضلــة هنــا 
فــي الوشــائج العائليــة والعائــالت المتصاهــرة. منــذ 
دولــة  تتعامــل  لــم  الخليجيــة  واالزمــة  الحصــار  بدايــة 
قطــر بالمثــل مــع مواطنــي دول مجلــس التعــاون مــن 
دول الحصــار، فدولــة قطــر لــم ولــن تســيس الوشــائج 
االســرية واالنســانية التــي تربــط ابنــاء دول مجلــس 

مجلة الصحيفة العدد السادس والعشرين - يونيو 2018 ٥٨

شخصية العدد و الحوار
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التعــاون ببعضهــم، فلقــد تركــت دولــة قطــر الحريــة 
لمواطنــي دول الحصــار الماكثيــن فــي قطــر بحريــة 
ــك  ــة وهنال ــك منهــم الطلب البقــاء، خصوصــا وان هنال

ــر.  مــن يعمــل فــي قطــر، وغيرهــم الكثي

وثــق تقريــر البعثــة الفنيــة للمفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة لحقــوق االنســان فــي دولــة قطــر االنتهــاكات 
دول  ومواطنــي  القطــري  المجتمــع  مســت  التــي 

الحصــار، وهنــا نعــرج علــى بعــض منهــا: 
هنالك 6474 حالة زواج مختلط من مواطنين قطريين 
واخريــن مــن كل مــن الســعودية البحريــن واالمــارات 
)5137 مــن الرجــال القطرييــن و1337 مــن الســيدات 
القطريــات(، هــذا وقــد أمــرت دول الحصــار الثــالث تلــك 
مواطنيهــا بمغــادرة قطــر فــي غضــون 14 يومــا برفقــة 
اطفالهــم، وتضمــن مخالفــة هــذا امــر عقوبــات مدنيــة 

وجنائيــة. 

فــي  البقــاء  آثــروا  ممــن  الحصــار  دول  مواطنــو  امــا 
الخــوف  مــن  حالــة  فــي  ظلــوا  فقــد  قطــر،  دولــة 
علــى  مقدرتهــم  عــدم  بشــأن  الشــديدين  والقلــق 
ــد جوازاتهــم باألخــص ممــن شــارف جــوازه علــى  تجدي
االنتهــاء، وذلــك بســبب اغــالق ســفارات دول الحصــار، 
هــذا االمــر اثــار خــوف هــؤالء المواطنيــن خصوصــا وان 
تصريــح الحصــول علــى اقامــة قطريــة ســارية المفعــول 
ينبغــي ان يمتلــك الشــخص جــوازًا ســاري المفعــول، 
ونظــرا للظــروف هــذه قامــت وزارة الداخليــة القطريــة 
الغــاء هــذا الشــرط لتســهيل اجــراءات مواطنــي دول 

الحصــار، ومعالجــة وضــع اقامتهــم فــي قطــر. 
بــان هنالــك اشــخاص عــدة ممــن  التقريــر  افــاد  كمــا 
بعضهــم  ـ  الثــالث  الحصــار  فــي دول  اقــارب  لديهــم 
مرضــى او كبــار ســن ـ كانــوا قــد امتنعــوا عــن الســفر 
لهــم  الســماح  عــدم  مــن  خشــية  الــدول  تلــك  الــى 

الــى قطــر. مجــددا  بالعــودة 

للمفوضيــة  الفنيــة  البعثــة  تقريــر  ذكــر  وقــد  هــذا 
فــي  االنســان  لحقــوق  المتحــدة  لألمــم  الســامية 
دولــة قطــر االنتهــاكات ان بعــض مواطنــات كل مــن 
مــع  تواصلــن  ممــن  والبحريــن  االمــارات  الســعودية 
ســفاراتهن خــالل 14 يــوم التــي تلــت الخامــس مــن 
يونيــو صــدر اليهــن تعليمــات بالعــودة الــى بالدهــن 

وحدهــن. 

ــار الحصــار علــى المؤسســات  ــرز آث مــا هــي أب
ــق بمواطنــي  ــة، خصوصــا فيمــا يتعل التعليمي
ــن التحقــوا ســابقا بجامعــات  دول الحصــار الذي
بجامعــات  الملتحقيــن  والقطرييــن  قطريــة، 
دول الحصــار؟ ومــا هــي أبــرز الجهــود الرســمية 

ــار؟ لمواجهــة هــذه االث

كمــا أشــرنا ســابقا، ان دولــة قطــر لــم تعامــل رعايــا 
المواطنيــن  عومــل  كمــا  الحصــار  دول  ومواطنــي 
القطرييــن فــي تلــك الــدول، فهــي اعطتهــم حريــة 
البقــاء فــي الدوحــة. لكــن فــي المقابــل تضــرر طــالب 
واخــرى  حكوميــة  جامعــات  فــي  يدرســون  قطرييــن 
خاصــة فــي دول الحصــار، بعــض هــذه الجامعــات دوليــة، 
االمــر الــذي وضــع ســمعة تلــك الجامعــات علــى المحــك 
بســبب تســييس صــرح اكاديمــي كالجامعــات وجعلهــا 
مــكان يؤصــل الصراعــات والخالفــات السياســية، ممــا 
ترتــب علــى ذلــك ضيــاع مســتقبل الطلبــة خصوصــا 
وان الطلبــة القطرييــن حينهــا كان بعضهــم فــي فتــرة 
لــذا ســعت قطــر جاهــدة إلحتــواء هــؤالء  اختبــارات، 
الطلبــة فــي الجامعــات المتواجــدة فــي دولــة قطــر 
واحتســاب ســاعاتهم الدراســية. ونفيــد بأنــه بلــغ عــدد 
دول  جامعــات  فــي  المتضرريــن  القطرييــن  الطلبــة 
الحصــار: الســعودية : 62 طالــب، مصــر: 3004 طالــب، 

االمــارات: 157 طالــب، والبحريــن 28 طالــب. 

البعثــة الفنيــة للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
كذلــك  وثقــت  قطــر  دولــة  فــي  االنســان  لحقــوق 
ــم  ــن ت ــة الجامعــات الذي االنتهــاكات الصــادرة بحــق طلب
طردهــم مــن جامعاتهــم، وحرمــوا مــن اداء االمتحانات، 
وكان قــرار طردهــم مجحفــًا بــدون اي وجه حق وانتهاك 
صــارخ لحقــوق الطلبــة، وتســييس للعمليــة التعليميــة. 

امــا عــن الجهــود الرســمية، فقــد قامــت كل مــن جامعــة 
بتذليــل  فــي قطــر،  والتعليــم  التربيــة  ووزارة  قطــر 
العقبــات امــام الطلبــة القطرييــن الذيــن اجبــروا بــدون 
ســابق انــذار علــى مغــادرة جامعاتهــم. فقــد اســتوعبت 
جامعــة قطــر 66 طالبــا  مــن اصــل 171 طلــب مقــدم 
ــة المقــدر عددهــا بـــ  ــات الباقي ــة، امــا الطلب مــن الطلب
105 طلــب فقــد احيلــت اوراقهــم الــى وزارة التربيــة 
والتعليــم فــي قطــر. وبالرغــم مــن تذليــل العقبــات 
امــام الطلبــة مــن قبــل جامعــة قطــر ووزارة التعليم اال 
ــن  ــة اخــرى وهــي ان الطــالب المقيدي ان هنالــك عقب
فــي الجامعــات االمارتيــة والمصريــة لــم يتمكنــوا مــن 
الحصــول علــى اوراقهــم وملفاتهــم الجامعيــة التــي 

تفيــد بقيدهــم فــي تلــك الجامعــات. 

المحور الرابع: االثار الثقافية لحصار قطر
الثقافــة  فــي  بنهضــة  الحصــار  هــل ســاهم 
نظركــم؟  بوجهــة  قطــر  داخــل  والتعليــم 
وخصوصــا فــي ظــل االهتمــام الزائــد بالبحــث 
ــة تحــت الحصــار، واالهتمــام  العلمــي والتنمي
بالحصــار وســبل مواجهتــه فــي العمــل البحثــي 

والجامعــات؟ والمعاهــد 



بــكل تأكيــد فقــد شــكلت االزمــة الخليجيــة وحصــار قطــر 
اعــادة  خــالل  مــن  والدارســين  للباحثيــن  خصبــة  بيئــة 
تعريــف لمفهــوم التعــاون والتكامــل علــى مســتوى 
مجلــس التعــاون ومســتقبل االمــن االقليمــي، ودور 
ادرجــت  فقــد  كذلــك  النزاعــات.  فــي  المؤسســات 
بالحصــار وابعــاده، وهــذه  الجامعــات مقــررات تتعلــق 
احــد فوائــد الحصــار علــى المســتوى االكاديمــي التــي 
ســوف توثــق هــذه الفتــرة لالجيــال القادمــة والباحثيــن 

وســتكون مرجعــًا هامــًا للمهتميــن بالمنطقــة.

يتبــع الحصــار المفــروض علــى قطــر مقاطعــة 
الحكومــة  واجهــت  كيــف  إعالميــة،  وهجمــة 
القطريــة هــذه الهجمــة؟ ومــا هــي أبــرز الجهــود 
الصعيــد  علــى  االزمــة  لمواجهــة  المبذولــة 

اإلعالمــي؟ 

مــع االســف دول الحصــار اعتمــدت علــى حــرب اعالميــة 
ضــروس منــذ باديــة االزمــة ويســتدل علــى ذلــك بــدء 
مــن اختــراق موقــع وكالــة االنبــاء القطريــة وبــث اخبــار 
كاذبــة وتصريحــات علــى لســان ســمو االميــر حفظــه 
صحيحــة  الغيــر  الباطلــة  باالدعــاءات  ومــرورا  اللــه، 
فــي  االعــالم  يمتهنهــا  التــي  للمهنيــة  والمفتقــرة 
تلــك الــدول. كمــا عكفــت دول الحصــار علــى خلــق بيئــة 
ولغــة عدائيــة ضــد دولــة قطــر والمواطنيــن القطرييــن، 
فعلــى  النطــاق.  واســعة  وكراهيــة  تشــويه  وحملــة 
ســبيل المثــال اســتخدم تويتــر كآداة لبــث الكراهيــة، 
بــل الــى ابعــد مــن ذلــك، وصــل االمــر الــى الحــث علــى 
القتــل، حيــث حــذرت أحــد التغريــدات الســعودية عــن 
»امكانيــة ارســال مليــون انتحــاري يمنــي الــى قطــر«. 

دول  مســتوى  علــى  االولــى  الســابقة  هــي  لعــل 
مجلــس التعــاون الخليجــي ان دول الحصــار فــي هــذه 
االزمــة اســتباحت كل المحظــورات وتجــاوزت االعــراف 

والقيــم التــي ربينــا عليهــا.

هــي  االزمــة،  هــذه  لمواجهــة  الوحيــدة  الطريقــة 
الحقائــق  تملــك  قطــر  ودولــة  بالحقائــق  المواجهــة 
واالدلــة التــي بإمكانهــا مواجهتهــم بهــا.  كمــا ينبغــي 
بعــدم  التــزم  القطــري  االعــالم  ان  علــى  التأكيــد 
المســاس بمواطنــي كل مــن الســعودية، البحريــن، 
واالمــارات ولــم تنهــي عقودهــم وهنالــك بالفعــل 
مواطنيــن مــن دول الحصــار الخليجيــة باالضافــة الــى 
مصــر، فضلــوا البقــاء فــي الدوحــة وفــي عملهــم فــي 

االعالمــي.  القطــاع 

ــة  ــة والدولي ــور الخامــس: الجهــود المحلي المح
علــى المســتوى القانونــي والحقوقــي 

ــر البعثــة الفنيــة  مــا هــو أبــرز مــا تضمنــه تقري
للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان باألمــم 
حــول  األخــرى  الدوليــة  والتقاريــر  المتحــدة 

انتهــاكات دول الحصــار؟

الســامية  للمفوضيــة  الفنيــة  البعثــة  تقريــر  يتســم 
بالمصداقيــة  المتحــدة  باالمــم  االنســان  لحقــوق 
ويعــد  الحصــار.  دول  انتهــاكات  رصــد  فــي  والدقــة 
وثيقــة اساســية يمكــن االعتمــاد عليــه فــي اي دعــوى 
بحقــوق  ٌتعنــى  دوليــة  جهــة  اي  فــي  ترفــع  قضائيــة 
االنســان او محكمــة العــدل الدوليــة، خصوصــا بــأن هــذا 
التقريــر صــادر عــن مؤسســة حياديــة دوليــة ال يخضــع 
ألهــواء اي دولــة او مجموعــة. كمــا ان التقاريــر الدوليــة 
الموثقــة المعتمــدة مــن جهــات رســمية تعــد توثيقــا 
واضحــا لألضــرار الناجمــة عــن الحصــار والتــي وقعــت 
علــى المتضرريــن مــن الحصــار، وال يمكــن التشــكيك 
فيهــا اذ تتمتــع تلــك التقاريــر بنزاهــة ومصداقية اذ انها 
صــدرت مــن مؤسســات دوليــة واســتقت معلوماتهــا 
اي  عــن  بعيــدا  مباشــرة  المتضرريــن  األشــخاص  مــن 

سياســية.  تفســيرات 

ويتنــاول التقريــر تبعــات الحصــار المفــروض علــى دولــة 
قطــر مــن قبــل الــدول الثــالث: الســعودية، االمــارات، 
التبعــات  طالــت  المثــال  ســبيل  فعلــى  والبحريــن. 
حقــوق االنســان: مثــل اســتغالل االعــالم للتحريــض 
ــة متعلقــة  ــك جزئي ــه، كــم ان هنال ــود علي وفــرض القي
بحريــة التنقــل والقيــود التــي فرضتهــا دول الحصــار، 
باإلضافــة الــى تفريــق العوائــل والتشــتت االســري، 
ان  كمــا  والجنســية.  باالقامــة  المتعلقــة  والقضايــا 
طــال  الــذي  والتأثيــر  االنتهــاكات  الــى  اشــار  التقريــر 

االقتصاديــة.  والحقــوق  التعليم،الصحــة، 

تضمــن التقريــر توثيقــا شــاماًل باالرقــام واالحصائيــات 
لــكل االضــرار الناجمــة عــن الحصار والتــي القت بظاللها 
ليــس فقــط علــى مواطنــي دولــة قطر، بــل ايضا على 
مواطنــي دول الحصــار الثــالث باإلضافــة الــى مصــر.  
فالتقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق االنســان التــي وقعــت 
علــى العوائــل الخليجيــة، والتفريــق والتشــتيت الــذي 
طالهــم ولــم يســتثني منهــم احــدا، كما تحــدث التقرير 
عــن االنتهــاكات التــي حرمــت الطلبــة الجامعييــن مــن 
اكمــال دراســتهم او اســتئناف امتحاناتهــم او حتــى 
الحصــول علــى المســتندات الالزمــة واالوراق الثبوتيــة 

للتحويــل لجامعــات اخــرى. 

وقــد تطــرق التقريــر الــى خطــاب الكراهيــة ضــد قطــر 

مجلة الصحيفة العدد السادس والعشرين - يونيو 2018 6٠

شخصية العدد و الحوار



61مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر 61مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

والقطرييــن فــي وســائل االعالم التابعــة لدول الحصار 
وعلــى شــبكات التواصــل مثــل تويتــر، وشــرح التقريــر 
كذلــك القيــود التــي فرضــت علــى حريــة والحــق فــي 
االتصــال والتنقــل التــي فرضتهــا دول الحصــار، كمــا 
ان هنالــك انتهــاكات فــي المجــال الصحــي، والمجــال 

ــة وحــق الملكيــة. المتعلــق بالحقــوق االقتصادي

علــى  المبذولــة  الجهــود  أبــرز  هــي  مــا 
المســتويين القانونــي والحقوقــي، ومــا هي 
طبيعــة التعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 

الشــأن؟  بهــذا  االنســان 

الوطنيــة لحقــوق االنســان فــي دولــة قطــر  اللجنــة 
لــم تألــوا جهــدًا فــي التواصــل مــع المنظمــات الدوليــة 
والحقوقيــة المعنيــة بحقــوق االنســان، ودعــت العديــد 
منهــم لزيــارة الدوحــة للوقــوف علــى اضــرار الحصــار 
الواقعــة علــى المواطنيــن. دولــة قطــر لــن تألــوا جهــدا 
الحصــار  دول  اجــراءات  مــن  المتضرريــن  عــن  للدفــاع 
والمنصــات  القانــون  تســتخدم  وســوف  المجحفــة 
ولتأكيــد  الضــرر  طالــه  مــن  كل  لتعويــض  الدوليــة 
فــي  للمســؤولين  والجنائيــة  الدوليــة  المســؤولية 
بإنتهــاكات جمــة طالــت  الذيــن تســببوا  الحصــار  دول 

المواطنيــن القطرييــن بــال وجــه حــق. 

الــى  مســتقبال  قطــر  دولــة  ســتلجأ  هــل 
التحكيــم والقضــاء الدولــي لمواجهــة األزمــة؟ 

دشــنت دولــة قطــر بنــاء علــى توجيهــات ســمو االميــر 
الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي حفظــه اللــه »لجنــة 
رئيــس  معالــي  بتدشــينها  قــام  التــي  التعويضــات« 
مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة الشــيخ عبــد اللــه بــن 
بالفعــل  قطــر  دولــة  قامــت  ولقــد  ثانــي،  آل  ناصــر 
بالتحــرك نحــو التحكيــم والقضــاء الدولــي بعــد حصــر 
االضــرار الناجمــة عــن الحصــار والواقعــة علــى االفــراد، 
وقعــت  التــي  االضــرار  فــكل  والشــركات،  الحكومــة، 
التقليــل مــن شــأنها،  او  انكارهــا  موثقــة وال يمكــن 
والتقريــر االممــي وتقريــر لجنــة حقــوق االنســان فــي 
قطــر المســتقلين يعــززان المســتندات واالدلــة التــي 

تؤكــد وقــوع الضــرر.

قطــر  دولــة  شــهدت  األخيــرة  الفتــرة  فــي 
مناصــب  عــدة  فــي  نســائية  وجــوه  تنصيــب 
عليــا فــي الدولــة، وألول مــرة فــي مجلــس 
الشــورى: كيــف تقيميــن هــذه الخطــوة، خاصــة 
وانــِك كنــِت مــن بيــن من شــملهن هــذا االجراء 
عبــر تقلــدك منصــب الناطــق الرســمي لــوزارة 

الخارجيــة؟ 

ــرأة  ــع الم ــام لوض ــكل ع ــك بش ــو تقييم ــا ه م
وحقوقهــا؟  القطريــة 

لطالمــا دعمــت دولــة قطــر المرأة في كافــة المجاالت، 
للرجــل  شــريكة  والزالــت  كانــت  القطريــة  فالمــرأة 
وعنصــر فعــال فــي المجتمــع القطــري، ولقــد اثبتــت 
قيــادات نســائية عــدة مكانتهــا وقدمــت صــور مشــرفة 

ــة ايضــًا.  ومهني

ان الخطــوة المتمثلــة بدخــول المــرأة القطريــة الــى 
مجلــس الشــورى، مــا هــي اال اســتمرار وتأكيــد علــى 
اهميــة دور المــرأة فــي المجتمــع، وايمانــًا مــن دولــة 
ومواطــن  كفــرد  ومســاواتها  المــرأة  بحقــوق  قطــر 
قطــري متســاو مــع شــركائها مــن الرجــال فــي بنــاء 
مختلــف  فــي  وبنــاء  فعــال  دور  وممارســة  الوطــن، 

الدولــة.  قطاعــات 

ولعــل مبــادرات صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت 
ســاهمت  فقــد  بــه،  يحتــذى  مثــال  المســند  ناصــر 
ســموها فــي خلــق فــرص عديــدة للنســاء والفتيــات 
فــي مختلــف دول العالــم باالخــص في مجــال التعليم، 
مبــادرة  ســموها  انشــأت  المثــال  ســبيل  فعلــى 
ــع« التــي تســتهدف  »مؤسســة التعليــم فــوق الجمي
وصــول التعليــم لألطفــال، وتمكيــن 95 مليــون طفــل 
حــول العالــم للحصــول علــى فــرص التعليــم واالنخــراط 
فــي المــدارس.  كمــا ان هنالــك مبــادرة »صلتــك«، 
والتــي تســعى إلنهــاء والحــد مــن البطالة بين الشــباب 
فــي الوطــن العربــي وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب، 
فــي  للشــباب  االعمــال  ريــادة  تعزيــز  علــى  والعمــل 

الوطــن العربــي. 

دور الســيدات فــي وزارة الخارجيــة ملحــوظ، وهنالــك 
مســاواة بيــن الرجــال والنســاء العامليــن فــي الــوزارة، 
منهــن مــن تقلــدن منصــب »ســفير« مثــل اول ســفيرة 
ــاء بنــت احمــد  ــة، ســعادة الشــيخة الســفيرة علي قطري
بــن ســيف آل ثانــي، وهنالــك فــي وزارة الخارجيــة 337 

امــرأة، وامــا عــدد الرجــال فعددهــم 1062.

قياديــة  مناصــب  قطــر  دولــة  فــي  النســاء  وتولــت 
فــي  للتعليــم  وزيــرة  اول  تعييــن  تــم  عديــدة، فقــد 
عــام 2003 مــن خــالل تعييــن شــيخة آل محمــود كوزيــرة 
التــي  ثانــي  آل  غاليــة  الدكتــورة  وهنالــك  للتعليــم، 
تولــت منصبهــا كوزيــرة للصحــة بأمــر اميــري فــي 2008، 
ووزيــرة الصحــة الدكتــورة حنــان الكــواري، وهنالــك ايضــا 
حصــة الجابــر وزيــرة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 

التــي تقلــدت منصبهــا فــي عــام 2013 .



ــة بحقــوق االنســان يعكــس  ان ارتبــاط االعمــال التجاري
التوســع العالمــي للقطــاع الخــاص باالعمــال التجاريــة، 
والــذي جاء مصاحبا للنشــاط االقتصــادي العابر للقارات 
منــذ تســعينات القــرن الماضــي. ورغــم مــرور كل هــذه 
الســنوات مازالــت شــركات عديــدة تتعامــل مــع قضايــا 
ــدة  ــر، ففــي مناطــق عدي حقــوق اإلنســان بشــكل عاب
مــن العالــمُ تشــكل ممارســات حقــوق اإلنســان الخاصة 

بالشــركات.
ومــن  بنفســها،  هــي  تهيئهــا  سياســات  خــالل  مــن 
واقــع مبــادرات طوعيــة مــن جانبهــا، و«التزامــات« غيــر 

ُملِزمــة، وليســت بموجــب قوانيــن وأنظمــة.
 

حقــوق  كــوارث  مــن  والمتزايــد  الطويــل  الســجل  إن 
الخاصــة،  التجاريــة  بالمؤسســات  المتعلقــة  اإلنســان 
ُيظهــر إلــى أي مــدى يمكــن أن تنحــرف هــذة الشــركات 
فــان مســؤولية  لــذا  المالئمــة.  األنظمــة  غيــاب  مــع 
التصــدي ومنــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي قــد 
كاهــل  علــى  تبعاتهــا  تقــع  الشــركات  بهــا  تتســبب 

الحكومــات.
 

إن حكومــات البلــدان التــي تســتضيف أكبــر وأقــوى 
شــركات العالــم – بمــا فــي ذلــك الواليــات المتحــدة 
مثــل  الجديــدة  والقــوى  األوروبــي  االتحــاد  ودول 
البرازيــل والصيــن – أخفقــت علــى طــول الخــط وبــدون 
هــذه  تصرفــات  علــى  اإلشــراف  فــي  مبــررات  أي 
الشــركات عندمــا تذهــب إلــى بلــدان أخــرى. فأغلــب 
بلــدان العالــم لديها قوانين تطالب الشــركات بااللتزام 
هــذة  ان  اال  األساســية،   اإلنســان  حقــوق  بمعاييــر 
القوانيــن فــي كثيــر مــن االحيــان ال تطبــق. وذلــك الن 
هنــاك بعــض الحكومــات ضعيفــة للغايــة فــي مهمــة 
تنظيــم شــؤون الشــركات متعــددة الجنســيات التــي 
تديــر عمليــات شاســعة وبالغــة التعقيــد علــى أرضهــا.

 
نذكر هنا مثال لبعض الشركات الكبرى التي ال تطبق 
مبــادئ حقــوق االنســان عندمــا تقــوم بفتــح مصانــع لهــا 
فــي دول آســيا كالهنــد وباكســتان وبنغــالدش فهــذه 
اســتغالل  او  االطفــال  بعمالــة  تكتــرث  ال  الشــركات 
االيــدي العامــة بأقــل االجــور او دون مراعــاة لمعاييــر 

الســالمة او ســاعات العمــل …

حقوق االنسان الخاصة باألعمال التجارية
 

ان تحقيقــات منظمــة العفــو الدوليــة أظهــرت أن بعض 
كولجيــت  ومنهــا   – العالــم  فــي  الشــركات  كبريــات 
ــة األطفــال  ونســتلة ويونــي لفــر– تســهم فــي عمال
مــزارع  فــي  آخريــن  لعمــال  البائســة  األوضــاع  وفــي 
زيــت النخيــل. كمــا تقــع انتهــاكات فــي المــزارع التــي 
فــة بأنهــا »مســتدامة«، بمعنــى  تديرهــا شــركات مصنَّ
أنــه حتــى المــاركات التــي نشــتريها علــى أنهــا تنتــج 
»زيــت نخيــل مكفــول« أو »مســتدام« يمكــن أن تكــون 

ملطخــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان.
النخيــل  زيــت  مــن  كبيــرًا  قســمًا  أن  يعنــي  وهــذا 
الموجــود فــي مكونــات المنتجــات فــي ســلة التســوق 
الخاصــة بــك يمكــن أن تكــون ملطخــة بانتهــاكات حقــوق 
بطاقــة  علــى  مكتوبــًا  يكــون  عندمــا  حتــى  اإلنســان 

أنهــا »مســتدامة«. تبيينهــا 
 

كمــا ان هنــاك بعــض الحكومــات تتغافــل عــن انتهــاكات 
الحقــوق بســبب العائــد االقتصــادي, فــي عــام 2012 
أظهرت »هيومن رايتس ووتش« كيف أن المنظمين 
الحكومييــن فــي الهنــد وقفوا يتفرجــون بينما عمليات 
التعديــن الخارجــة عــن الســيطرة تغــذي الفســاد وتضــر 
بمجتمعــات ســكانية بأكملهــا. أمــا المزارعيــن فــي جــوا، 
الذيــن كانــوا يأملــون فــي البدايــة أن يحّســن التعديــن 
يشــاهدون  وقفــوا  فقــد  المحلــي،  االقتصــاد  مــن 
ــة ويقتــل محاصيلهــم.  ــاه الجوفي التلــوث يســمم المي
بنغــالدش  فــي  الحكوميــون  المنظمــون  أبعــد  كمــا 
أعينهــم عــن صناعــة دباغــة الجلــود الوطنيــة التــي ُتقــدر 
قيمتهــا بـــ 650 مليــون دوالر، والتــي تعــارض القوانيــن 
البيئيــة والصحيــة وتلــك الخاصــة بالســالمة، فــأدت إلــى 
تســميم وتشــويه العامليــن بهــذه الصناعــة وإلــى نثــر 
العوامــل الملوثــة إلــى مختلــف التجمعــات الســكانية 

القريبــة منهــا[.
 

المرتبطــة باالعمــال   لقــد اصحبــت حقــوق االنســان 
التجاريــة شــاغاًل منــذ حمــالت التمييــز العنصــري فــي 
ثمانينيــات القــرن الماضــي, ولكــن حتــى وقــت قريــب، 
لــم يكــن هنــاك فهــم واســع لحقــوق اإلنســان كقاعــدة 

ــة. لضبــط األعمــال التجاري
والشــركات  للمؤسســات  االجتماعيــة  المســئولية   -
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فــي القطــاع الخــاص.
للمؤسســات  االجتماعيــة  »المســئولية  تمثــل 
التــي تســاعد  الحديثــة  المفاهيــم  أبــرز  والشــركات« 
علــى إيجــاد بيئــة عمــل قــادرة علــى التعامــل مــع ان 
االقتصاديــة  الجوانــب  فــي  المتســارعة  التطــورات 

العالــم. حــول  والتكنولوجيــة  واإلداريــة 
 

فقــد أخــذت الكثيــر مــن مؤسســات القطــاع الخــاص 
راغبــة أو مرغمــة بالتعامــل مــع مطالــب مجلس األعمال 
العالمــي للتنميــة المســتدامة، والمتمثلــة بالـــ “النمــو 

االقتصــادي - التقــدم االجتماعــي - وحمايــة البيئــة”.
 

تحــواًل  االخيــرة  الســنوات  فــي  العالــم  شــهد  لــذا 
الخــاص،  للقطــاع  االقتصــادي  الــدور  فــي  ملموســًا 
والــذي أثــرت فيــه التطــورات السياســية واالقتصاديــة، 
ــة. وقــد ظهــرت  ــة والبيئي ــك الظــروف االجتماعي وكذل
مســؤوليتها  حــول  تتركــز  للشــركات  أخــرى  وظائــف 
تجــاه المجتمــع الــذي تعمــل فيــه وتجنــي منــه األربــاح، 
االهتمــام  فــي  المســؤوليات  هــذه  تتمثــل  حيــث 
ببعــض الجوانــب االجتماعيــة المرتبطــة بأحــوال العمــال 
وكذلــك  عامــة،  بصفــة  والمواطنيــن  والمســتهلكين 
البيئــة المحيطــة والمجتمــع بشــكل عــام. لذلــك، تقــوم 
الشــركات بتمويــل بعــض األنشــطة التــي ال تحقــق لهــا 
عائــد مباشــر بقــدر مــا تمثــل ضمانــًا الســتمرار أعمالهــا 

علــى المــدى البعيــد.
 

فــي  الخــاص  القطــاع  مؤسســات  تقييــم  يعــد  لــم 
ــم  ــا الراهــن يعتمــد علــى ربحهــا فحســب، كمــا ل وقتن
تعــد المؤسســات تعتمــد فــي بنــاء ســمعتها علــى 
مؤسســات  أدركــت  إذ  بــل  فقــط،  الماليــة  مراكزهــا 
القطــاع الخــاص أنهــا ال يجــب أن تكــون معزولــة عــن 
المجتمــع، وأنهــا معنية بتوســيع نشــاطاتها لتشــمل ما 
هــو أكثــر مــن اإلنتــاج المــادي وااللتفــات إلــى مشــاكل 
المجتمــع الــذي تعمــل فيــه والمحافظــة علــى البيئــة.

 
 - االليــات الدوليــة المنظمــة لحقــوق االنســان لقطــاع 

الشــركات التجاريــة
شــاماًل  نظامــًا  يوجــد  ال  الورقــة  هــذه  كتابــة  حتــى 
بتعزيــز  يتصــل  فيمــا  القانونيــة  الناحيــة  مــن  وملزمــًا 
ــة  ــة حقــوق اإلنســان الخــاص بالشــركات الوطني وحماي

األعمــال. مؤسســات  مــن  وغيرهــا  الوطنيــة  وعبــر 
 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  مــن  انطالقــًا  انــه  اال 

د معيــار إنجــاز مشــترك لكافــة  اإلنســان، والــذي يحــدِّ
الشــعوب واألمــم لكــي تجتهــد الحكومــات وهيئــات 
المجتمــع واألفــراد فــي الســعي عــن طريــق التعليــم 
والتثقيــف، وتعزيــز واحتــرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه 
عــن طريــق اتخــاذ تدابيــر الزمــة لذلــك. بمــا فــي ذلــك 
مراعــاة المســاواة فــي الحقــوق بيــن المــرأة والرجــل، 
مســتويات  وتحســين  االجتماعــي  التقــدم  وتعزيــز 

المعيشــة.
 

اإلنســان  حقــوق  تعزيــز  عــن  المســؤولية  ان  ورغــم 
ملقــاة علــى عاتــق الحكومــات أساســًا، فــإن الشــركات 
وغيرهــا ومؤسســات األعمــال، بوصفهــا مــن هيئــات 
المجتمــع، مســؤولة أيضــًا عــن تعزيــز وكفالــة حقــوق 
اإلنســان المنصــوص فــي الصكــوك الدوليــة للحقــوق 

اإلنســان،
 

لذلــك كان مــن المفتــرض ان تتصــدى مجموعــة قوانين 
حقــوق اإلنســان الدوليــة والحريــات األساســية الــواردة 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان، للشــواغل  الشــرعة  فــي 
والمشــكالت المرتبطــة بحقــوق األشــخاص والعامليــن 

فــي الشــركات ومؤسســات االعمــال.
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- كيــف تحمــي كل هــذه الصكــوك المذكــورة أعــاله 
التجاريــة؟ الشــركات  اإلنســان لقطــاع  حقــوق 

عندمــا تصبــح اي دولــة طرافــًا فــي معاهــدة دوليــة، 
يراعــى أنهــا تضطلــع بالتزامــات وواجبــات فــي إطــار 
وتطبيــق  وحمايــة  باحتــرام  تتصــل  الدولــي  القانــون 
أنــه  يعنــي  باالحتــرام  وااللتــزام  اإلنســان.  حقــوق 
يتعيــن علــى الــدول أن تمتنــع عــن التدخــل فــي حقــوق 
اإلنســان أو تقليــص التمتــع بهــا. أمــا االلتــزام بالحمايــة 

فإنــه يشــترط علــى الــدول أن تقــي األفــراد والجماعات 
مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وااللتــزام بالتطبيــق 
يتضمــن مطالبــة الــدول باتخــاذ إجــراءات إيجابيــة لتيســير 

التمتــع بحقــوق اإلنســان األساســية.
 

كمــا تتعهــد الحكومــات بوضــع تدابير وتشــريعات محلية 
تتســم باالتفــاق مــع التزاماتهــا وواجباتهــا التعاقديــة، 
ومــن ثــم فــإن النظــام القانونــي المحلــي يجــب ان 
ــة القانونيــة األساســية لحقــوق اإلنســان  يوفــر الحماي

المكفولــة فــي إطــار القانــون الدولــي.
وامــا فــي حالــة إخفــاق اإلجــراءات القضائيــة الوطنيــة 
فــي التصــدي النتهــاكات حقوق اإلنســان، فــأن اآلليات 
واإلجــراءات المتعلقــة بالتظلمــات الفرديــة متاحــة على 
المســتويين اإلقليمــي والدولــي مــن أجــل المســاعدة 
فــي تنفيــذ وتطبيــق معاييــر حقــوق اإلنســان الدوليــة 

علــى الصعيــد المحلــي.
 

وحيــث ان صكــوك حقــوق االنســان الدوليــة جــاءت فــي 
يدخــل ضمــن  لتعالــج شــواغل مختلفــة قــد  مجملهــا 
نطاقهــا الشــواغل الخاصــة بقطــاع الشــركات التجاريــة، 
اال انهــا غيــر كافيــة لمعالجــة جميــع الشــواغل المتعلقــة 
بانتهــاكات حقــوق االنســان التــي قــد تحــدث بقطــاع 
فقــد  المثــال,  ســبيل  فعلــى  الخاصــة.   الشــركات 
تناولــت بعــض هــذه صكــوك حقــوق االنســان الدوليــة 
)كالمــرأة،  تخــص فئــة معنيــة مــن االشــخاص  قضايــا 
والطفــل، واالشــخاص ذوي االعاقــة…..(، وقــد يختــص 
بعضهــا بحــق معيــن كمنــع الــرق والســخرة والتعذيــب، 
التــي جــاء ذكرهــم فــي اتفاقيــة العمــل، او قــد تســري 
احــكام بعضهــا علــى حــاالت محــددة، كاتفاقيــات حقــوق 
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ــاء النزاعــات المســلحة ســواء كانــت هــذه  االنســان اثن
ــة. ــة او أهلي النزاعــات دولي

 
ورغــم ان الكثيــر مــن صكــوك حقــوق االنســان الدوليــة 
ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة لبعــض الــدول النها طرفًا 
بقطــاع  الخاصــة  الشــواغل  تناولــت  ال  انهــا  اال  فيهــا 
يدخــل   قــد ال  او  فــي ســياقها،   التجاريــة  الشــركات 
ــدول ألنهــا  ــرا منهــا فــي نطــاق التزامــات بعــض ال كثي
ليســت طرفــًا فيهــا، وقــد يتــم تجاهلهــا فــي اللجــان 
التعاهديــة الخاصــة لتلــك االتفاقيــات ألنهــا لــم ليســت 

موضعهــا االساســي.
 

العــام  األميــن  اقتــرح  االمــور،  هــذه  كل  ولتــدارك 
ــان فــي  االســبق لألمــم المتحــدة الســيد/ كوفــي عن
فــي  العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى  أمــام  خطابــه 
 Global( 31 ينايــر 1999 مــا ســماه االتفــاق العالمــي
برنامجــه  إطــالق  خاللــه  تــم  والــذي   ،)Compact
التنفيــذي الــذي طالــب فيــه قــادة األعمــال باالنضمــام 
إلــى المبــادرة الدوليــة التــي تجمــع الشــركات بهيئــات 
األمــم المتحــدة ومنظمــات العمل والمجتمع المدني، 
لدعــم المبــادئ العشــرة فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان 

والعمــل والبيئــة.
 

اإلنســان  حقــوق  مجــاالت  فــي  العشــرة  المبــادئ   -
والبيئــة والعمــل 

مواطنــة  لتعزيــز  العالمــي  االتفــاق  مبــادرة  تســعى 
تحقيــق هدفيــن: خــالل  مــن  الشــركات 

مــن  جــزءًا  ومبادئــه  العالمــي  االتفــاق  جعــل  أواًل: 
وعملياتــه. العــام  القطــاع  اســتراتيجية 

المصالــح  أصحــاب  بيــن  فيمــا  التعــاون  تيســير  ثانيــًا: 
ــز الشــراكات دعمــًا ألهــداف األمــم  الرئيســيين وتعزي

المتحــدة.
 

وتنبع هذه المبادئ من ثالثة مصادر هي:
- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

المبــادئ  بشــأن  الدوليــة  العمــل  منظمــة  إعــالن   -
العمــل. فــي  األساســية  والحقــوق 

- إعالن ريو الخاص بالبيئة والتنمية.
أما المبادئ العشرة لالتفاق العالمي فهي كالتالي:

مبادئ حقوق اإلنسان:
ــرام    1- يتعيــن علــى مؤسســات األعمــال دعــم واحت
وحمايــة حقــوق اإلنســان المعلنــة دوليــًا ضمــن نطــاق 

تأثيرهــا.

   2- ضمــان عــدم ضلــوع مؤسســات األعمــال فــي أي 
انتهــاكات لحقــوق اإلنســان.

مبادئ معايير العمل:
   3- يتعيــن علــى مؤسســات األعمــال الحفــاظ علــى 
حريــة اختيــار العالقــات واالعتــراف الفعلــي بحــق إبــرام 

الصفقــات الجماعيــة.
القســري  العمــل  القضــاء علــى كافــة أشــكال   -4    

والجبــري.
   5- اإللغاء الفعلي لعمالة األطفال.

   6- القضاء على التمييز في الوظائف والمهن.
مبادئ الـبـيئة والتنمية:

نهــج  دعــم  األعمــال  علــى مؤسســات  يتعيــن   -7    
البيئــة. تواجههــا  التــي  بالتحديــات  يتعلــق  وقائــي 

مــن  المزيــد  لتشــجيع  بمبــادرات  االضطــالع   -8    
البيئــة. تجــاه  المســئولية 

   9- التشــجيع علــى تطويــر وتعميــم تقنيــات صديقــة 
للبيئــة.

مبادئ محاربة الفساد:
علــى  األعمــال  مؤسســات  تعمــل  أن  يجــب   -10    
محاربــة الفســاد بكافــة أشــكاله بمــا فــي ذلــك االبتــزاز 

والرشــوة.
 

التطلعات المستقبلية )وجود صك قانوني ملزم(
بــاب  المفتــوح  الدولــي  الحكومــي  العامــل  الفريــق 
العضويــة المعنــي بالشــركات عبــر الوطنيــة وغيرهــا 
مــن مؤسســات األعمــال فيما يتعلق بحقوق اإلنســان
باألنشــطة  الخاصــة  التوجيهيــة  المبــادئ  وجــود  رغــم 
التجاريــة، اال ان كونهــا غيــر ملزمــة قانونيــًا، جعلهــا غيــر 
األشــخاص  لحقــوق  الالزمــة  الحمايــة  لتوفيــر  كافيــة 
والعاملييــن فــي الشــركات والعمــال التجاريــة، لــذا قــرر 
المجتمــع الدولــي انــه حــان الوقــت لوضــع صــك قانــوي 

ملــزم.
دورتــه  فــي  اإلنســان،  حقــوق  مجلــس  اعتمــد  لــذا 
السادســة والعشــرين المعقــودة فــي 26 حزيــران / 
يونيــة 2014، القــرار 9/26 الــذي قــرر بموجبــه »إنشــاء 
فريــق عامــل حكومــي دولــي مفتــوح العضويــة معنــي 
مؤسســات  مــن  وغيرهــا  الوطنيــة  عبــر  بالشــركات 
األعمــال فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، بوضــع صــك 
الشــركات  أنشــطة  لتنظيــم  قانونــا  ملــزم  دولــي 
ــة وغيرهــا مــن مؤسســات األعمــال فــي  ــر الوطني عب

القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ».
 

دكتورة آمنه على السويدي



دراساتاخبار اللجنة

جوهرة بنت محمد آل ثاني
ماجدة الزيدان
عليا البسطي
منى الكواري
منى السليطي
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اخبار اللجنة

السياسات الغذائية بدولة قطر
 بين تجسيد الحق في الغذاء للفرد وتحقيق االكتفاء الذاتي 

للمجتمع

السياسات الغذائية بدولة قطر : بين تجسيد الحق في الغذاء للفرد و تحقيق االكتفاء الذاتي للمجتمع

هيكل الدراسة 
1.مقدمة 

• مشكلة البحث
• تساؤالت الدراسة

• أهداف الدراسة

2. المطلب األول: االكتفاء الذاتي والصناعات الغذائية، االقتصاد واألمن الغذائيين ... هل هناك ارتباط 
بين هذه المفاهيم ؟ 

أوال- مفهوم االكتفاء الذاتي 
ثانيا- مفهوم األمن الغذائي 

ثالثا- الصناعات الغذائية 
رابعا - الحق في الغذاء الكافي 

خامسا - تعقيب على المفاهيم 

3. المطلب الثاني : أهمية استراتيجيات وسياسات األمن الغذائي ودورها في تجسيد الحق في 
الغذاء 

4. المطلب الثالث : سياسة دولة قطر في تحقيق االكتفاء الذاتي وتطوير صناعاتها الغذائية 

أوال - سياسية تنمية اإلنتاج الغذائي
ثانيا - سياسة التصنيع الغذائي في قطر واالكتفاء الذاتي في ظل الحصار

• النتائج والتوصيات 

6٧مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر



اخبار اللجنة

السياسات الغذائية بدولة قطر في ظل الحصار :
بين تجسيد الحق في الغذاء للفرد و تحقيق االكتفاء الذاتي 

للمجتمع
•مقدمة:

ان الحــق فــي الغــذاء والحــق فــي الصحــة هــي مــن 
حقــوق اإلنســان األساســية التــي جــاء علــى ذكرهــا 
العهــد  وفــي  اإلنســان،  لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
الحاديــة عشــرة  منــه  المــادة  والثقافيــة حيــن نصــت 
علــى حــق كل فــرد فــي مســتوى معيشــي مناســب 
لنفســه ولعائلتــه، بمــا فــي ذلــك الغــذاء المناســب 
أحوالــه  تحســين  وكذلــك  والمســكن،  والملبــس 
المعيشــية بصفــة مســتمرة، وحــق كل فــرد فــي أن 
يكــون متحــررًا مــن الجــوع. كمــا أّكــدت علــى التعــاون 
الدولــي واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين وســائل 
اإلنتــاج وحفــظ وتوزيــع األغذيــة واالنتفــاع الكلــي مــن 
ــادئ  ــة وبنشــر المعرفــة بمب ــة والعملي المعرفــة الفني
التغذيــة وتنميــة النظــم الزراعيــة أو إصالحهــا، مــن أجــل 
تأميــن توزيــع عــادل للمــؤن الغذائيــة فــي العالــم تبعــًا 

للحاجــة. 

كمــا أقــّر العهــد الدولــي فــي المــادة الثانيــة عشــرة 
حــق كل فــرد فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن 
الصحــة البدنيــة والعقليــة ارتباطــًا مــع الحــق فــي الغذاء. 
ذلــك أن الحصــول علــى غــذاء كاف ومؤمــن فــي جميــع 
والمجتمعــات  الــدول  مســؤولية  مــن  هــو  األوقــات 
أيضــًا، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه األمــن الغذائــي، 
علــى مســتوى كل بلــد أو علــى المســتوى العالمــي، 
ــم،  ــاع أخــذ يتعاظــم فــي العال وال ســيما أن عــدد الجي
إلــى مســتويات غيــر مســبوقة، حيــث يبلــغ  ووصــل 
ــار و200 مليــون  ــن هــم دون خــط الفقــر نحــو ملي الذي
تزيــد دخولهــم علــى دوالر  الذيــن ال  إنســان، وهــم 
واحــد فــي اليــوم، وضعــف هــذا العــدد، بــل يزيــد عليــه 
نحــو  يجعــل  الــذي  الفقــر، األمــر  خــط  مــن هــو فــي 
ثلثــي ســكان المعمــورة فــي حالــة مــن انعــدام األمــن 

ــي   الغذائ

وتشــير تقاريــر المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي مجــال 
ال  الذيــن  األشــخاص  عــدد  أن  إلــى  والزراعــة  الغــذاء 
ــة أو ســوئها، يصــل  ــون مــن نقــص التغذي ــون يعان يزال

إلــى زهــاء 795 مليــون شــخص فــي العالــم. وفــي 
ظــل الظــروف االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة 
الراهنــة فــي العالــم , وإزاء التزايــد الكبيــر والمطــرد 
بصفــة  العالــم  دول  واجهــت  الســكان،  عــدد  فــي 
عامــة والــدول العربيــة بصفــة خاصــة اشــكاالت حــادة 
بخصــوص بنــاء تنميتهــا المســتقلة، و تحقيــق تقدمهــا 
والثقافــي  والسياســي   واالجتماعــي  االقتصــادي 
والتــي كانــت فــي معظمهــا وليــدة إســقاط ومحــاكاة 
نمــوذج النمــو ومنهــج التنميــة فــي الــدول المتقدمــة،  
إلــى جانــب تأثيــر االرث االســتعماري الــذي جعل العديد 
مــن الــدول فــي تبعيــة – عميــاء –  للــدول التــي كانــت 
مســتعمرة،  باإلضافــة إلــى  عــدم التعامــل بالفاعليــة 
لالقتصــاد  األوليــة  للتفاعــالت  الالزمتيــن  والفطنــة 
الدولــي ومســتجداته ســواء فــي التجــارة أو االســتثمار 
او التمويــل الخارجــي الــخ ممــا أنتــج تبعيــة اقتصاديــة و 

ــة .  ــر جهــود التنمي تعث

وفــي هــذا االطــار تعطــي األزمــة الخليجيــة الراهنــة 
أســوء مثــال عــن مــدى ابتــذال حقــوق االنســان مــن 
بعــض الــدول أيــن يتــم االســتهانة بحــق المواطــن فــي 
الغــذاء و يتــم المســاس بــأدق احتياجــات حياتــه اليوميــة 
مــن منطلــق مشــكالت سياســية تــروح ضحيتهــا عديــد 
... ولعــل مــا  الســن  الفئــات حتــى األطفــال و كبــار 
ســبق قــد دفــع دولــة قطــر وبنــاًء علــى آخــر التقاريــر 
االقتصاديــة العالميــة واالقليميــة التوجــه بعــد الحصــار 
تطويــر  الــى   2017 يونيــو   5 منــذ  عليهــا  المفــروض 
صناعاتهــا الغذائيــة و الســعي الــدؤوب نحــو تحقيــق 
االكتفــاء الذاتــي. و كانــت المؤشــرات وال تــزال تــدل 
علــى تحقيــق دولــة قطــر االكتفــاء الذاتــي فــي بعــض 
متعــددة  وسياســات  اســتراتيجيات  عبــر  الصناعــات 
فــي  المتوقــع  التــوازن  اختــالل  تجــاوز  إلــى  هدفــت 
قطــر  لدولــة  االقتصــادي  والوضــع  التجــاري  الميــزان 
بصفــة عــام ، وتتمثــل المشــكلة البحثيــة لهــذه الورقــة 

فــي الســؤال التالــي :

دولــة  فــي  الغذائيــة  السياســات  خصوصيــة  ماهــي 
قطــر فــي ظــل الحصــار ؟
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فــي هــذا اإلطــار تأتي هذه الدراســة الموجزة لتســلط 
الضــوء علــى السياســات الغذائيــة وتطويــر الصناعــات 
الغذائيــة وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي مفاهيميا ودراســة 
بالتحليــل  األخــذ  ثــم  أول،  فــي مطلــب  خصوصيتهــا 
آثــار  مــع  تعاملهــا  فــي  قطــر  دولــة  لتوجــه  والرصــد 
الحصــار مــن حيــث مواصلــة تجســيد الحــق فــي األمــن 
الغذائــي واالكتفــاء الذاتــي للمجتمــع القطــري بصفــة 

عامــة.
 

مشكلة الدراسة
منطلــق  مــن  للدراســة  البحثيــة  المشــكلة  تنبــع 
علــى  والتعــرف  العالــم  منهــا  يشــكو  التــي  النــدرة 
مختلــف اآلليــات وسياســات تحقيــق األمــن الغذائــي 
للمجتمعــات المحليــة و تســليط الضــوء علــى كيفيــة 
ــة قطــر مــع الحصــار المفــروض عليهــا مــن  تعامــل دول

للحصــار. الفارضــة  المجــاورة  الــدول  قبــل 

 تساؤالت الدراسة
• ما هو االكتفاء الذاتي؟ 

• ما هي الصناعات الغذائية؟ 
• مــاذا نقصــد باألمــن الغذائــي وهــل هنــاك اختــالف 

بينــه وبيــن االكتفــاء الذاتــي؟  
• ما هو الحق في الغذاء الكافي ؟

واالســتراتيجيات  الغذائيــة  السياســات  هــي  مــا   •
؟ الغذائــي  األمــن  لتحقيــق  قطــر  لدولــة  الحاليــة 

• مــا هــي اآلليــات التــي اعتمدتهــا فــي دولــة قطــر 
لمواصلــة  عليهــا  المفــروض  الحصــار  آثــار  لمواجهــة 
توفيــر الســلع والخدمــات لمجتمعهــا وتجســيد الحــق 

الكافــي ألفــراد مجتمعهــا ؟ الغــذاء  فــي 

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التالي : 

االكتفــاء  مثــل  متعــددة  مفاهيــم  علــى  التعــرف   •
ــي وأيضــًا   ــة، األمــن الغذائ ــي والصناعــات الغذائي الذات
وتحليــل  دراســة  فــي  دوره  و  الغذائــي  االقتصــاد 
ــة المتعلقــة بالمــوارد  الظواهــر والقوانيــن االقتصادي

الغذائيــة.
• تســليط الضــوء علــى الطــرق التــي مــن خاللها يمكن 

للــدول مواجهــة الندرة فــي الغذاء. 
• التعــرف علــى السياســات الغذائيــة واالســتراتيجيات 

الحاليــة لدولــة قطــر لتحقيــق األمــن الغذائــي ؟
قطــر  دولــة  فــي  اعتمدتهــا  التــي  اآلليــات  •تحديــد 
لمواصلــة  عليهــا  المفــروض  الحصــار  آثــار  لمواجهــة 

؟ لمجتمعهــا  والخدمــات  الســلع  توفيــر 

منهجية الدراسة و أدواتها : 
تحــاول هــذه الدراســة الموجــزة اتبــاع بعــض المناهــج 

فــي  حصرهــا  ويمكــن  أدواتهــا  باســتخدام  والتقيــد 
التالــي : 

مراجعــة  خــالل  مــن  وصفيــا  منهجــا  الدراســة  تتبــع 
الغذائــي  باألمــن  الصلــة  ذات  والكتــب  الدراســات 
واالكتفــاء الذاتــي والحــق فــي الغــذاء الكافــي والتــي 
للدراســة. المرجعيــة  الجوانــب  تثــري  أن  شــأنها  مــن 
بحيــث  المضمــون  تحليــل  منهــج  علــى  االعتمــاد 
اســتخدام هــذا المنهــج يجعلنــا أكثــر دقــة فــي تحليــل 
الواقــع  التــي تحتــوي علــى معلومــات عــن  البيانــات 
 POLICY( والسياســاتي  واالقتصــادي  االجتماعــي 
لغــرض  الدراســة  فــي  ,واســتخدامه  قطــر  بدولــة   )
تحليــل مضمــون بعــض التقاريــر والمقــاالت الصحفيــة 
و المتعلقــة باحصــاءات عــن السياســات الغذائيــة بدولــة 
قطــر نظــرا لنــدرة الكتابــات المتعلقــة بهــذا الموضــوع 
نظــرا لحداثتــه وارتباطــه بالحصــار علــى دولــة قطــر . 

المطلــب األول: االكتفــاء الذاتــي والصناعات الغذائية، 
االقتصــاد واألمــن الغذائييــن ... هــل هنــاك ارتبــاط بين 

هــذه المفاهيم ؟ 

ان الناظــر فــي األوضــاع العالميــة اليــوم ينتبــه بشــكل 
ــة التــي  ــد مــن المشــاكل االقتصادي واضــح الــى العدي
انتجــت صراعــات سياســية وحتــى مواجهــات عســكرية 
بيــن الشــعوب والحكومــات، وقــد أكــد عديــد الخبــراء 
للبشــرية  يخفــي  البعيــد  المســتقبل  أن  والباحثيــن 
بالنفــوذ، وإنمــا  بالبتــرول وال  عــدة حــروب ال تتعلــق 
وهــو  الطبيعيــة  والثــروات  والميــاه  بالغــذاء  تتعلــق 
مــا يــدل علــى أن الصــراع المســتقبلي ســيكون أكثــر 
اليوميــة  بالحيــاة  يتعلــق  قبــل ألنــه  مــن ذي  قســوة 
للشــعوب والمجتمعــات، وذلــك مــا جعــل العديــد مــن 
الــدول فــي العالــم وحتــى الــدول العربيــة تتســابق 
لوضــع اســتراتيجيات عديــدة لتحقيــق أمنهــا الغذائــي 
وتقــوم بتطويــر صناعاتهــا مــن أجــل تحقيــق االكتفــاء 
الذاتــي الــذي يحــاول فــي هــذا القســم التعــرف علــى 
المفاهيــم  تعريــف  كذلــك  و  وخصوصيتــه  مفهومــه 
التــي تتقــارب معــه مــن حيــث تحقيــق الهــدف النهائــي 
وهــو تجســيد الحــق فــي الغــذاء للجميــع وفــي كل 

زمــان ومــكان. 

أوال- مفهوم االكتفاء الذاتي 
  يعــرف االكتفــاء الغذائــي  »بقــدرة المجتمــع علــى 
تحقيــق االعتمــاد الكامــل علــى النفــس وعلــى المــوارد 
ــه الغذائيــة  ــات الذاتيــة فــي انتــاج كل احتياجات واإلمكان
االحتياجــات  جميــع  إنتــاج  علــى  القــدرة  أي  محليــا«  
الغذائية محليًا من خالل االعتماد الكامل على الموارد 
الذاتيــة، واالســتغناء كليــا عــن اســتيراد  واإلمكانــات 
ولــذا  االحتياجــات،  هــذه  لتلبيــة  الخــارج  مــن  األغذيــة 
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يعــد تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مطلبــا جوهريــا وملحــًا 
فــي العديــد مــن البلــدان عبــر العالــم. وتكمــن أهميتــه 
فــي توفيــر األمــن الغذائــي للســكان، وتحصينهــم مــن 
األزمــات والمجاعــات التــي تحــدث أحيانــا بســبب نقــص 
اإلمــدادات فــي الســوق الدوليــة، أو غــالء األســعار 
ــا(. كمــا يعــد االكتفــاء  )أزمــة الغــذاء عــام 2008 نموذج
الذاتــي ســبيال إلــى االعتمــاد علــى النفــس وتطويــر 
مــن  المقابــل  فــي  والتقليــل  الذاتيــة،  اإلمكانــات 
االعتمــاد علــى الخــارج، وذلــك ممــا يدعــم اســتقاللية 
القــرار السياســي والســيادي الوطنــي أمــام الــدول 
الســلوكيات  وبعــض  التأثيــرات  مــن  ويحــد  األجنبيــة، 
)االبتــزاز( التــي قــد تمارســها الــدول المصــدرة لبعــض 
إطــار  فــي  نموذجــا(  )القمــح  االســتراتيجية  األغذيــة 
ــح حلفائهــا، وتشــير  التفــاوض حــول مصالحهــا أو مصال
تقاريــر المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي مجــال الغــذاء 
يزالــون  ال  الذيــن  األشــخاص  عــدد  أن  إلــى  والزراعــة 
إلــى  يصــل  أو ســوئها،  التغذيــة  نقــص  مــن  يعانــون 

زهــاء 795 مليــون شــخص فــي العالــم.

ثانيا-مفهوم األمن الغذائي 
الغذائــي:  لألمــن  مســتويين  بيــن  التمييــز  يمكــن 
مطلــق ونســبي، فاألمــن الغذائــي المطلــق يعنــي 
انتــاج الغــذاء داخــل الدولــة الواحــدة بمــا يعــادل أو يفوق 
الطلــب المحلــي، وهــذا المســتوى مــرادف لالكتفــاء 
الذاتــي الكامــل ويعــرف أيضــا باألمــن الغذائــي الذاتــي 
أمــا االمــن الغذائــي النســبي فيعنــي قــدرة الدولــة 
أو مجموعــة مــن الــدول علــى توفيــر الســلع المــواد 
الغذائيــة كليــا أو جزئيــا ويعــرف أيضــا بأنــه قــدرة ُقطر ما 
أو مجموعــة أقطــار علــى توفيــر احتياجــات مجتمعهــم 
مــن الســلع الغذائيــة األساســية كليــا أو جزئيــا وضمــان 
الحــد األدنــى مــن تلــك االحتياجــات بانتظــام، وتجــدر 
اإلشــارة الــى ان األمــن الغذائــي ينبغــي أن يؤســس 

ــة مرتكــزات :- علــى ثالث

• وفرة السلع الغذائية 
• وجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم 
• أن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين 

ثالثا-الصناعات الغذائية 
 ،)Food industry( تعــرف باللغــة اإلنجليزيــة بمصطلــح
الغــذاء، وهــي  إنتــاج  أيضــًا مســمى  عليهــا  ويطلــق 
مجموعــة مــن العمليــات الصناعيــة، التــي تهــدف إلــى 
الغذائيــة،  بالعديــد مــن الصناعــات  تزويــد مجتمــع مــا 
الغذائيــة  المــواد  تحويــل  بأنهــا عمليــة  أيضــًا  وتعــرف 
الجاهــزة لــألكل إلــى مــواد غذائيــة محفوظــة باالعتمــاد 
علــى مجموعــة مــن العمليــات اإلنتاجيــة، حتــى تكــون 

صالحــًة لالســتهالك البشــري، عــن طريــق المحافظــة 
علــى صالحيتهــا ألطــول مــدٍة زمنيــٍة ممكنــة. هــذا و 
يعــد قطــاع الصناعــات الغذائيــة مــن القطاعــات المهمــة 
الصناعــات  مــن  باعتبــاره   ، دولــة  كل  اقتصــاد  فــي 
األساســية والهامــة التــي تســهم بشــكل فاعــل فــي 
تأميــن الغــذاء لإلنســان ، وتعمــل علــى تحقيــق اكبــر 
قــدر مــن االكتفــاء الذاتــي مــن المنتجــات الغذائيــة. كما 
أن تطويــر قطــاع الصناعــات الغذائيــة يرتبــط بتنميــة 
وتطويــر القطــاع الزراعــي والحيوانــي كونــه المصــدر 
األساســي للمــواد األوليــة للصناعــات الغذائيــة فضــال 
عــن ترابطهــا مــع فــروع صناعيــة مهمــة مثــل صناعــة 

العبــوات الورقيــة والبالســتيكية والزجاجيــة...

خامسا – الحق في الغذاء الكافي 
يعتبــر الحصــول علــى الغــذاء الكافــي حــق مــن حقــوق 
االنســان وهــو حــق لــكل فــرد فــي كل بلــد, وبالتالــي 
االنســان  حقــوق  شــان  شــأنه  حــق  باألســاس  فهــو 
األخــرى ,كالحــق فــي المعلومــات أو الحق في الحصول 
علــى أعلــى مســتوى مــن الرعايــة الصحيــة , أو الحــق 
فــي حريــة التعبيــر أو الحــق فــي محاكمــة عادلــة , فهــو 
ببســاطة أن تتحمــل الــدول واجبــات معينــة يكــون مــن 
حــق األفــراد أن يطالبــوا الدولــة بمراعاتهــا و  أن تكــون 
ــرم الحــق و تنفــذه » ويمكــن  ــأن »تحت ــة ملزمــة ب الدول
وصــف المناهــج المتبعــة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي 
,شــأنها شــأن المناهــج المتبعــة فــي تحقيــق التنميــة 
بصفــة عامــة , علــى انهــا »قائمــة علــى حقــوق« هــذا 
االنســان  حقــوق  مــن  كحــق  الغــذاء  فــي  الحــق  وان 
ثابــت فــي الكثيــر مــن المعاهــدات الدوليــة والصكــوك 
لحقــوق  العامــي  االعــالن  ذلــك  فــي  بمــا  األخــرى 
االنســان )1948 ( . والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )1966( واتفاقيــة 

حقــوق الطفــل )1989(   

خامسا- تعقيب على المفاهيم 
ينتبــه  ســوف  الســابقة  المفاهيــم  فــي  الناظــر  ان 
أن  بحيــث  بينهــا  المشــتركة  األمــور  عديــد  الــى 
خصوصيتهــا تكمــن فــي أنهــا متداخلــة، فمنهــا مــا هــو 
لتحقيــق مفهــوم  آليــة  مــا هــو  شــامل لآلخــر ومنــه 
آخــر، فاألمــن الغذائــي ال يمكــن ان يتحقــق إال متــى 
بينهــا  مــن  والتــي  األمــن  دعامــات هــذا  توفــرت  مــا 
احتياجاتــه  للمجتمــع  يضمــن  الــذي  الذاتــي  االكتفــاء 
الخاصــة، وذلــك ال يمكــن أن يتــم إال متــى مــا توفــرت 
القــدرة علــى اإلنتــاج وتوفيــر الســلع عبــر الصناعــات 
الزراعيــة والغذائيــة المختلفــة ،وهــو مــا يحقــق فــي آخــر 
األمــر اقتصــادا غذائيــا متوازنــًا إلــى حــد يجمــع معظــم 
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المفكريــن االقتصادييــن علــى العالقــة الوطيــدة بيــن 
كل مــن النظــام النقــدي والمالــي مــن جهــة والنظــام 
االقتصــادي للغــذاء مــن جهــة ثانيــة. فتطــور أي منهمــا 
البــد مــن أن ينعكــس بالضــرورة علــى الثانــي. وقــد 
كان للنمــو المتزايــد فــي تجــارة المــواد الغذائيــة إبــان 
ــار واضحــة فــي التوســع الســريع  ــرة آث الســنوات األخي
فــي تدفــق رؤوس األمــوال بيــن مختلــف دول العالــم 
هــذا ويتظافــر كل مــا ســبق لتجســيد الحــق فــي الغذاء 
للمواطنيــن الــذي يعتبــر التزامــا مــن الدولــة يتطلــب 
تخطيطــا و اعمــاال للنهــج القائــم علــى الحقــوق الــذي 
يعتبــر عمــل الحكومــة مــن أجــل تحقيــق األمــن الغذائــي 
أشــكال  مــن  شــكال  يعــد  ال  فانــه  .وبالتالــي  التزامــا 
الصدقــة أو العمــل الخيــري .ألن هــذا النهــج يقضــي 
حملــة  مســاءلة  حقهــم  مــن  الحقــوق  أصحــاب  بــأن 
المســؤولية ومفهــوم هــذا النهــج لــالدارة الرشــيدة 
مــن  النشــطة  المشــاركة  علــى  خاصــة  بصفــة  يؤكــد 
جانــب جميــع أصحــاب المصلحــة فــي وضــع السياســات 
الغذائيــة وعلــى الشــفافية وغيرهــا مــن دعامــات هــذا 

النهــج. 

وسياســات  اســتراتيجيات  أهميــة  الثانــي:  المطلــب 
فــي  الحــق  تجســيد  فــي  ودورهــا  الغذائــي  األمــن 

الغــذاء 

لحــق  المطــرد  باإلعمــال  الدولــة  التــزام  درجــة  إن 
اإلنســان فــي الغــذاء تبــدو مــن طريقــة وضــع الدولــة 
لسياســاتها وتنفيــذ هــذه السياســات. وعلــى الرغــم 
مــن أن التصديــق علــى العهــد الدولي الخــاص بالحقوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يتــرك للحكومــة 
شــيئًا مــن المرونــة فيمــا يتعلــق بالوفــاء بتعهداتهــا 
علــى المســتوى القطــري، فمــن المطلــوب، كمــا هــو 
مذكــور فــي التعليــق العــام رقــم 12 للجنــة الحقــوق 
ــة علــى الحــق فــي  ــة والثقافي ــة واالجتماعي االقتصادي
اســتراتيجية  عضــو  دولــة  كل  تتبنــى  أن  كاف،  غــذاء 
قطريــة لضمــان األمــن الغذائــي والتغذيــة للجميع، وأن 
تقــوم بصياغــة السياســات والقواعــد المعياريــة بنــاًء 
علــى ذلــك.  و آثــار السياســات العديــدة للمنهج القائم 
علــى الحقــوق فــي مــا يتعلــق باألمــن الغذائــي تترتــب 
علــى مبــادئ عــدم التمييــز، والمشــاركة والتركيــز علــى 

ــات. أضعــف الفئ

ان االكتفــاء الذاتــي ُيَعــد واحــًدا مــن االســتراتيجيات 
الكثيــر مــن  إليهــا  التــي تلجــأ  االقتصاديــة المعروفــة 
الــدول بهــدف االعتمــاد بشــكل كلــي أو جزئــي علــى 
مواردهــا وإمكانياتهــا المحليــة ســواًء مــن حيــث المــواد 
أو  والمعالجــة  التصنيــع  آليــات  أو  الطبيعيــة  الخــام 
األيــدي العاملــة. وعــادًة مــا يســاهم تحقيــق االكتفــاء 
للدولــة  االقتصاديــة  الحالــة  تحســين  فــي  الذاتــي 

ويقلــل احتياجاتهــا للســلع األجنبيــة الــواردة مــن الخــارج؛ 
ممــا يــؤدي إلــى ازدهــار قطــاع التصديــر وزيــادة ســعر 
النهايــة فــي صالــح  العملــة المحليــة مــا يصــب فــي 
المواطــن الــذي يحظــى نتيجــة لذلــك بدخــٍل مرتفــع 
مــن  الكثيــر  تســعى  مــا  وغالًبــا  العيــش،  ورفاهيــة 
الــدول إلــى تطبيــق هــذه االســتراتيجية مــن أجــل بلــوغ 
السياســية واالقتصاديــة، وال  األهــداف  مــن  الكثيــر 
والضــرورة  القوميــة  االقتصاديــة  المصلحــة  أن  شــك 
مــن  معيــن  قــدر  تحقيــق  تقتضــي  االســتراتيجية 
االكتفــاء الذاتــي االقتصــادي الــذي يوّفــر حــدًا مقبــواًل 
مــن التــوازن مــع العالــم الخارجي ومســتوى محــددًا من 
األمــن وحريــة اتخــاذ القرار الوطني، بعيدًا عن الضغوط 
ــة أو -  ــدول العربي ــر أن ال ــة، غي ــأى عــن التبعي وفــي من
أغلبهــا – علــى األقــل تعكــس خططهــا وسياســاتها 
نهجــًا  الغذائــي  االمــن  تحقيــق  فــي  واســتراتيجياتها 
تنمويــًا مشــوهًا و تابعــًا يعيــد إنتــاج أوضــاع التخلــف و 
يجــدد عالقــات التبعيــة بصــورة تــؤدي إلــى تفاقــم و 
تطــور األزمــة التنمويــة، إنــه النمــط الــذي يتوجــه للخــارج 
أكثــر مــن توجهــه إلــى الداخــل، ويعتمــد علــى الحلــول 
و النظريــات الجاهــزة بــداُل مــن اســتنباطها مــن واقــع 
و  األوضــاع  و  الظــروف  مــع  يتناســب  بمــا  المعانــاة 
المســتجدات بالرغــم مــن اختــالف حجــم و وطــأة هــذه 
المشــكالت مــن دولــة إلــى أخــرى مــن الــدول الناميــة 

عمومــًا و اإلســالمية علــى وجــه الخصــوص، 

إال انــه يمكــن القــول أن معظــم تلــك البلــدان تعانــي 
بدرجــة مــا مــن أخطــار تزايــد االعتمــاد علــى الخــارج ماليــا 
ــدول  ــا، حيــث تقــدم تجــارب ال ــا و غذائي ــا و تقني و تجاري
بصفــة عامــة والعربيــة منهــا خاصــة، دليــاًل واضحــًا علــى  
هــذه التبعيــة، فمصــر كادت تقــع فــي المجاعــة عــام 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  امتنعــت  عندمــا   1961
عــن توريــد شــحنات القمــح المتعاقــد عليهــا لــوال قيــام 
القيــادة الســوفييتية آنــذاك بتحويــل الســفن المحملــة 
بالقمــح المتوجهــة إلــى الموانــئ الروســية إلــى مصــر، 
وتعرضــت المملكــة العربيــة الســعودية إلــى تهديــد 
خطيــر بمنــع المــواد الغذائيــة عنهــا عقــب حــرب تشــرين 
التحريريــة واتخــاذ القــادة العــرب قــرارًا بحظــر النفــط عــن 
الــدول التــي دعمــت العــدوان اإلســرائيلي علــى األمــة 
العربيــة، واألمثلــة كثيــرة جــدًا علــى خطــورة االنكشــاف 
االقتصــادي علــى حريــة الدول واســتقاللها وســيادتها. 

هــذا وقــد أدرك االقتصاديــون - فــي اآلونــة األخيــرة - 
أهميــة دور القطــاع الزراعــي فــي االقتصــاد الغذائــي، 
وأســهموا فــي الدراســات والبحــوث المتصلــة بهــذا 
وتأثيرهــا  الزراعــة  دور  تحديــد  ويمكــن   ، الموضــوع 
ــة  فــي اقتصــاد الغــذاء بأنهــا توفــر االحتياجــات الغذائي
والفاكهــة،  والخضــراوات  كالحبــوب  للمواطنيــن 
واأللبــان  كاللحــوم  الحيوانيــة  المنتجــات  إلــى  إضافــة 
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الزراعيــة  المنتجــات  مــن  ويســتفاد  ومشــتقاتها، 
أو  المباشــر  الغذائــي  االســتهالك  فــي  المختلفــة 
التنــوع  هــذا  ازداد  وقــد  الغذائيــة.  الصناعــات  فــي 
ــاد الطلــب علــى الســلع  ــة بازدي فــي المنتجــات الزراعي
المذكــورة مــع مــرور الزمــن، كمــا ارتبطــت هــذه الزيــادة 
النمــو  أهمهــا:  المتغيــرات  مــن  بكثيــر  الطلــب  فــي 
الســكاني ومرونــة الطلــب الداخليــة، وتطــور األنمــاط 
الغذائيــة فــي أكثــر الــدول كاإلســراف وعــدم الترشــيد 
فــي اســتهالك الغــذاء وال ســيما لــدى الفئــات ذات 

المرتفعــة. الدخــول 

ولعــل كل مــا ســبق قــد يأخذنــا بطريقــة أو بأخــرى الــى 
التعــرض الــى تجربــة معاصــرة فيما يخــص تحقيق األمن 
الغذائــي واالكتفــاء الذاتــي فــي ظــل ظــروف ســعت 
مــن خاللهــا األطــراف المتســببة فيهــا الــى مصــادرة 
وســيادتها  مصيرهــا  تقريــر  فــي  قطــر  دولــة  حــق 
ومحاولــة كســر التزامهــا تجــاه مجتمعهــا فــي توفيــر 
الســلع وتحقيــق االمــن الغذائــي وذلــك منــذ فــرض 

الحصــار المســلط عليهــا منــذ 5 يونيــو 2017.

المطلــب الثالــث: سياســة دولــة قطــر فــي تحقيــق 
الغذائيــة  الذاتــي وتطويــر صناعاتهــا  االكتفــاء 

 مــن المهــم بمــكان، أن نســلط الضــوء علــى تجربــة 
دولــة قطــر فــي تطويــر صناعاتهــا الغذائيــة و ســعيها 
نحــو تحقيــق االكتفــاء الذاتــي خاصــة كتجربــة نعيــش 
أيامهــا اليــوم، و نالحــظ عــن قــرب السياســات الحاليــة 
ــة قطــر   ــة التــي تقــوم بهــا حكومــة دول والحلــول اآلني
الحصــار توقيعهــا  التــي ســعت دول  لتجــاوز األضــرار 
ــة  ــة قطــر بهــدف قلــب توازناتهــا االقتصادي علــى دول
و طمــس حــق مجتمعهــا مواطنيــن و مقيميــن فــي 
الغــذاء.  مــن  اليوميــة  احتياجاتهــم  الــى  وصولهــم 
وال بــد فــي بدايــة هــذا الطــرح أن نشــير الــى البعــد 
الســيناريوهات  علــى  القائــم  للدولــة  االســتراتيجي 
فــي مواجهــة هــذه األزمــة بحيــث أن حكومــة دولــة 
تطبيــق  عبــر  األمــر  بدايــة  فــي  ذلــك  تجــاوزت  قطــر 
دولــة  أن  حينهــا  الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  اذ  »ب«  خطــة 
قطــر كانــت متوقعــة عبــر منظــور اســتراتيجي لعديــد 
الســيناريوهات التــي كان مردهــا اســتنتاج لسلســلة 
من االحداث واألزمات الديبلوماســية مع دول الحصار، 
بحيــث بــرزت  خطــط بديلــة لتغييــر فــوري للمورديــن و 
تغييــر لمســارات الطائــرات والناقــالت البحريــة للســلع، 
ثــم ســرعان مــا دعــت الحاجــة الــى التوجــه نحــو تطويــر 
الفجــوة  ســد  نحــو  والذهــاب  الغذائيــة  الصناعــات 
الغذائيــة الحاصلــة عبــر التشــجيع علــى االنتــاج الغذائــي 
الداخلــي مــن ألبــان و لحــوم وغيــره وهــو مــا يعــرف 
بسياســية تنميــة اإلنتــاج الغذائــي وسياســة التصنيــع 

الغذائــي وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي وهــو مــا ســنأتي 
بالتركيــز عليــه نقطــة بنقطــة فــي هــذه الدراســة. 

أوال - سياسة تنمية اإلنتاج الغذائي
تهــدف هــذه السياســة إلــى تحقيــق االكتفــاء الذاتــي 
الغذائــي،  االمــن  مفهــوم  مــع  وتتفــق  الغــذاء  مــن 
بحيــث تفتــرض  علــى الدولــة أن تقــوم بتعزيــز اإلنتــاج 
المحلــي مــن الســلع الغذائيــة داخليــا، وذلــك فــي ظــل 
مثــال  وأكبــر   ، غيــر مســتقرة  وجــود عالقــات دوليــة 
الحصــار المفــروض علــى دولــة قطــر و فــي ظــل وجــود  
احتــكارات دوليــة للغــذاء ، اذ أعطــى الحصــار المفــروض 
علــى دولــة قطــر مثــاال علــى اســتغالل بعــض الــدول 
المصــدرة للســلع  لالتفاقيــات ، وكانــت نتائــج هــذه 
الغــذاء  احتــكار  هــو  الحصــار  ظــل  فــي  االتفاقيــات 
والمنتجــات الغذائيــة، وأصبحــت قطــر تفتقــر للكثيــر 
مــن المنتجــات الغذائيــة نتيجــة العتمادهــا علــى بعــض 
المنتجــات مــن هــذه الــدول  وباألخــص الســعودية ، 
حيــث أن هــذه السياســة مــن قبــل الــدول الخليجيــة 
تتعــارض مــع الهــدف  المطلــوب  ممــا يؤثر على عملية 
التنموية االقتصادية ســلبيا . هذا و قد شــهد مؤشــر 
ان  يــدل  وهــو   ، ارتفاعــا  للزراعــة  الصالحــة  األراضــي 
دولــة قطــر تســعى بخطــا حثيثــة الــى تحقيــق االكتفــاء 
الغذائيــة  االنتاجيــة  القطاعــات  عديــد  فــي  الذاتــي 
وتظهــر االحصائيــات اتبــاع سياســة توريــد رشــيدة ممــا 
تنعــدم معهــا أي وجــه مــن اوجــه الجــوع فــي دولــة قطر 
ــة و تجســيد  بمــا يحــث األمــن الغذائــي بصــورة مقبول
حــق المواطــن والمقيــم فــي الحصــول علــى الغــذاء 
و الكرامــة والحيــاة فــي اطــار ترابــط عناصــر التنميــة 

ومنظومــة حقــوق االنســان.

ثانيــا - سياســة التصنيــع الغذائــي فــي قطــر واالكتفــاء 
الذاتــي فــي ظــل الحصار

الجائــر علــى قطــر فقــد أعطــى هــذه  الحصــار  رغــم 
الحصــار دافعــًا للدولــة لدعــم بشــكل مكثــف خطــط 
تحقيــق االكتفــاء الذاتــي وتســريع الخطــوات الالزمــة 
لتحقيقــه بمختلــف األصعــدة ســواء فيما يتعلق باألمن 
الغذائي أو التصنيع، حيث انتعشــت األســواق المحلية 
الحصــار،  خــالل فتــرة  القطريــة  الصناعــات  خــالل  مــن 
ونجحــت الدولــة رغــم هــذا الحصــار الــى تحقيــق العديــد 
حيــث  الذاتــي،  االكتفــاء  علــى طريــق  القفــزات  مــن 
ركــزت علــى تأميــن احتياجــات أســواقها الداخليــة، ومــن 
ثــم انطلقــت نحــو القطاعيــن الصناعــي واالســتثماري. 
وقــد أظهــر الحصــار نقــاط الضعــف، وقــد تــم إصالحهــا 
والدعــم  الوطنيــة  الصناعــات  تشــجيع  خــالل  مــن 
االكتفــاء  لتحقيــق  الوطنيــة  للمنتجــات  المجتمعــي 
الذاتــي فــي مجــال الزراعــة والدواجــن واأللبــان والثــروة 

مجلة الصحيفة العدد السادس والعشرين - يونيو 2018 ٧2

دراسات



اخبار اللجنة

٧3مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

الحيوانيــة خــالل المســتقبل القريــب، حيــث أن الحصــار 
كان لــه وجــه إيجابــي علــى المجتمــع القطــري بزيــادة 
الترابــط االجتماعــي فــي مواجهــة تبعــات الحصــار مــن 
خــالل االصطفــاف والتالحــم الوطنــي حــول هــدف 

واحــد هــو الوطــن. 

مــن  العديــد  المعنيــة  الجهــات  إطــالق  خــالل  ومــن 
المبــادرات الوطنيــة التــي تعــزز االعتمــاد علــى الــذات 
الوطنيــة  المنتجــات  مــن  الذاتــي  االكتفــاء  وتحقيــق 
وخاصة في مجال األمن الغذائي، أصبحت الدولة أكثر 
قــدرة علــى االعتمــاد علــى ذاتهــا فــي كل المتطلبــات، 
يتعلــق  ومــا  األساســية  المنتجــات  كــون  خــالل  مــن 
باألمــن الغذائــي مــن االنتــاج الوطنــي.  ومــن المتوقــع 
أن تصــل قطــر إلــى مــا تســعى إليــه فــي ملــف األمــن 
الغذائــي المحلــي فــي وقــت قياســي جــدًا، بفضــل 
الجهــود الوطنيــة الجــادة والدعــم الحكومــي الكبيــر، 
الــذي تســارع مــن خطــوات الوصــول إلــى تنميــة زراعيــة 
شــاملة داخــل البــالد وخارجهــا، حيــث بلــغ عــدد المــزارع 
المحليــة حتــى عــام 2005 نحــو 987 مزرعــة، مــن خــالل 
ســير الدولــة بخطــى ثابتــة لتنفيذ خطتها االســتراتيجية 
فــي تحقيــق االكتفــاء الذاتــي ضمــن رؤيــة قطــر 2030 
حيــث كان مــن اهــم أهدافهــا تحقيــق االكتفــاء الذاتــي 
مــن اإلنتــاج الزراعــي والخضــروات بحلــول عــام 2030، 
وذلــك مــن خــالل االرتقــاء بالصناعــات الغذائيــة المحليــة 
والحد من االعتماد على المنتجات المســتوردة ، حيث 
قامــت بإنشــاء أكبــر مشــروع زراعــي بأحــدث تكنولوجيــا 
ضمــن خطــة تحقيــق االكتفــاء الذاتــي، حيــث ســيكون 
الغذائــي  األمــن  بمجــال  بالعالــم  األول  المشــروع 
والمنتجــات  الزراعيــة  والصناعــات  الزراعــي  واإلنتــاج 
والحمــراء  البيضــاء  واللحــوم  واأللبــان  الحيوانيــة 
اســتراتيجيا  مخزونــًا  ســيحقق  مــا  وهــو  واألســماك، 
لقطر، حيث أن فكرة المشــروع اســتغرقت 5 ســنوات 
بمــا فيهــا  المجــاالت،  كافــة  تناولــت  لدراســتها وقــد 
عمليــات التوزيــع والتخزيــن والتصنيــع وشــبكة توزيــع 
التســويق ومــا يحتاجــه المســتهلك مــن جــودة الســلع 
والكميــات واألســعار المناســبة، واخــذت الدراســة فــي 
الحســبان جميــع التحديــات التــي قــد تواجــه المشــروع، 
خاصــة الميــاه والتربــة وكيفيــة تجــاوز ذلــك، حيــث ان 
مــا يقــارب 6 إلــى 7 آالف شــركة مــن الداخــل والخــارج 

ســتعمل فــي المشــروع، كل فــي مجالهــا. 

مــن  المتوقــع ان تصــل قطــر إلــى االكتفــاء الذاتــي 
مــن الغــذاء بحــد أقصــى عــام 2022 أي بعــد 5 ســنوات 
مــن اآلن، مــن خــالل المشــروعات العمالقــة التــي تــم 
الزراعــي  األلبــان والتصنيــع  إطالقهــا فــي قطاعــات 
للرقعــة  إضافتهــا  تمــت  التــي  المســاحات  وأيضــا 
الزراعيــة، حيــث أن البدايــة ســتكون عبــر قطــاع األلبــان 
الــذي ســيتم الوصــول إلــى الغايــة منــه منتصــف العــام 

المقبــل علــى أقصــى تقديــر.  مــن المتوقــع تضاعــف 
مســاحات  لوجــود  نتيجــة  الحصــار  بعــد  المــزارع  انتــاج 
ــاه علــى مــا  ــرة مــن األراضــي فــي ظــل وجــود مي كبي
ال يقــل عــن 70% مــن االســتهالك خــالل المســتقبل 
علــى  كبيــرة  زراعيــة  حركــة  ظهــرت  حيــث  القريــب، 
المســتوى الوطنــي إلنتــاج الخضــراوات األمــر الــذي 
مــن خاللــه ســيحقق االكتفــاء الذاتــي مــن الخضــراوات 
والمزروعــات مســتقباًل مــن خــالل مشــروعات ضخمــة 
إلنتــاج الخضــراوات يقــوم بهــا رجــال أعمــال قطريــون 
الحكومــة  دعــم  خــالل  ومــن  الحكومــة،  مــن  بدعــم 
ــز الشــعور باالعتمــاد علــى الــذات وإذكاء الحــس  لتعزي
الوطنــي وإدراك الظــروف المناســبة لدعــم القطــاع 
ــة  الخــاص ســواء علــى مســتوى المشــروعات الصناعي

أو الغذائيــة أو الزراعيــة. 

وتســعى الحكومــة إلــى توفيــر بنيــة اســتثمارية قويــة 
مــن خــالل التوجــه للتوســع فــي المصانــع والمــزارع 
لتوفيــر احتياجــات المجتمــع المحلــي مــن خــالل فتــح 
فــي  ممثلــة  جديــدة  واســتثمارات  جديــدة  شــركات 
شــركات وطنيــة  هــذا وقــد ضخــت شــركة مــزارع بلدنــا 
إلــى 3  إلنتــاج األلبــان القطريــة اســتثمارات وصلــت 
ــة منهــا لإلســراع بمواجهــة  ــال، فــي محاول ــارات ري ملي
تداعيــات الحصــار الظالــم الــذي تعيشــه البــالد، حيــث 
اســرعت الشــركة بتنفيــذ خطــط التوســع التــي أعدتهــا 
مــن قبــل وذلــك لتغطيــة احتياجــات البــالد مــن األلبــان 
بــدأت  وقــد  ممكــن.  وقــت  أقــرب  فــي  ومنتجاتهــا 
الشــركة العربيــة القطريــة إلنتــاج الدواجــن فــي زيــادة 
ــم  ــاج مــن 9.5 إلــى 16 مليــون دجاجــة ســنويا، وت اإلنت
ــاج  ــد اإلنت ــدة ليزي ــدة للتوســعة الجدي ــاج بيــض المائ إنت
مــن 60 مليونــا إلــى 100 مليــون خــالل العــام الجــاري، 
وســوف يصــل إلــى 120 مليونــا فــي الربــع األول مــن 
العــام 2018 ليغطــي جــزءًا مهمــا من احتياجات الســوق 

المحلــي. 

الوطنيــة  المنتجــات  دعــم  فــي  الدولــة  مــن  ودعمــًا 
فقــد أطلقــت وزارة االقتصــاد والتجــارة حملــة تحــت 
شــعار »معــًا لدعــم المنتجــات الوطنيــة« ضمــن مبــادرة 
»منتــج وطنــي«، وقــد زاد زخــم الحملــة مــع بــدء الحصــار 
الطلــب  نمــو  ظــل  فــي  الدولــة  علــى  المفــروض 
الوطنــي  المنتــج  ويعتبــر  القطــري،  المنتــج  علــى 
مضمــون مــن خــالل جودتــه العاليــة وبأســعار مناســبة 
ــج الوطنــي وتســويقه  واســتهدفت أيضــًا دعــم المنت
فــي األســواق المحليــة ودعــم المســتثمرين وإتاحــة 
الفرصــة لهــم للوصــول بســهولة إلــى المســتهلك، 
لطــرح  والمســتثمرين  التجــار  أمــام  الســوق  وفتــح 
المجمعــات  مــع  الــوزارة  ونســقت  جديــدة،  منتجــات 
الوطنيــة  المنتجــات  لعــرض  واالســتهالكية  التجاريــة 
بشــكل واضــح ووضــع ملصقــات عنــد األقســام التــي 
تحتــوي عليهــا لمســاعدة المســتهلك علــى الوصــول 
إلــى المنتــج الوطنــي عنــد تســّوقه. ودعــم الصناعــات 

الوطنيــة.  الغذائيــة 
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تنــاول المؤلــف العالقــة بيــن القضــاء الدولــي المنبثــق 
عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب ميثــاق رومــا 
تاريخيــا،  الوطنــي  والقضــاء  للمحكمــة  المنشــئ 
ــة،  ــدأ التكامــل وانواعــه وابعــاده القانوني ومفهــوم مب
وفحــص مــدى تأثــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمجلــس 
االمــن وســلطاته التــي يتمتــع بهــا، وصــوال الــى النتائج 
المترتبــة علــى هــذا المبــدأ، إضافــة الــى مجموعــة مــن 

التوصيــات الالزمــة حولهــا. 

حــول  األول:  رئيســيين،  فصليــن  الكتــاب  يتضمــن 
ماهيــة ونطــاق التكامــل وشــروط اعمالــه، والثانــي: 
بعالقــة  وتأثــره  للتكامــل  القانونيــة  االبعــاد  حــول 
إضافــة  الدوليــة،  الجنائيــة  بالمحكمــة  االمــن  مجلــس 
الــى فصــل تمهيــدي عالــج نشــأة التكامــل وتطــوره، 
واشــتمل كل فصــل علــى مباحــث ومطالــب متعــددة 

موضوعــه.  تعالــج 

المكتبة  القانونية
الدوليــة الجنائيــة  المحكمــة  قضــاء  بيــن   العالقــة 
ــا ــي فــي ضــوء نظــام روم ــي الوطن  والقضــاء الجنائ

.األساســي
ومرجــع  الحديثــة،  القانونيــة  بالمعرفــة  غنــي  كتــاب 
يســتحق اعتمــاده كقاعــدة نظريــة فــي البحــوث التــي 

الصلــة.  ذات  المواضيــع  تعالــج 

المؤلف: الدكتور غسان صبري قاطع 
السنة: 2٠1٧

الناشــر: الــدار العلميــة الدوليــة للنشــر والتوزيــع ودار 
الثقافــة للنشــر والتوزيــع-  عّمــان، األردن. 

المكتبة القانونية
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التدابيــر  ســلطة  الدراســة  هــذه  فــي  الكاتــب  عالــج 
الوقتيــة والتحفظيــة فــي االعمال التحكيمية من خالل 
تحديــد مفهومهــا واهميتهــا فــي خصومــة التحكيــم، 
وشــروط االختصــاص فــي اتخــاذ هــذه التدابيــر ســواء 

ــة أو التحكيــم.  مــن قبــل قضــاء الدول

وتطــرق الكاتــب الــى ماهيــة ســلطة المحكــم الوالئيــة 
فــي اتخــاذ التدابيــر الوقتيــة والتحفظيــة ومظاهرهــا، 
ومبررات االعتراف بهذه الســلطة، وبحث العالقة بين 
قضــاء الدولــة والتحكيــم، وطبيعــة االحــكام واثارهــا، 

وصــوال الــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات. 

عالجــت  رئيســية  فصــول  ثالثــة  الدراســة  تتضمــن 
مقدمتهــا  وفصليــن شــكال  المتــن،  فــي  الموضــوع 
وخاتمتهــا، ويتكــون كل فصــل مــن عــدد مــن المباحــث 

موضوعــه.  عالجــت  التــي  والفــروع  والمطالــب 

 منازعات التحكيم؛
 اإلجراءات الوقتية والتحفظية

مــن  تحتويــه  لمــا  باالهتمــام  جديــرة  مقارنــة  دراســة 
بهــذا  المهتميــن  للباحثيــن  مفيــدة  ثريــة  معلومــات 

المجــال. 

المؤلف: يوسف حسني الحر
السنة: 2٠1٧

الناشــر: الــدار العلميــة الدوليــة للنشــر والتوزيــع ودار 
الثقافــة للنشــر والتوزيــع-  عّمــان، األردن. 
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جــاء هــذا القانــون اســتجابة لمــا ســبق وأوصــت بــه اللجنــة 
الســنوية  تقاريرهــا  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
الســابقة مــن ضــرورة إصــدار قانــون ينظــم حقــوق هــذه 
الفئــة ويعمــل علــى حمايتهــا وتعزيزهــا، وقــد منــح القانــون 
مســتخدمي المنازل العديد من الحقوق األساســية، خاصة 
النــص علــى الحــد األدنــى واألقصــى لســن مســتخدمي 
المنــازل مــن الجنســين، والحــد األقصــى لســاعات العمــل 
التــي حــددت بعشــر ســاعات يوميــًا تتخللهــا فتــرات للراحــة 
وتنــاول الطعــام، والنــص أيضــًا علــى راحــة أســبوعية ال تقل 
عــن أربــع وعشــرين ســاعة متتاليــة، باإلضافــة إلــى إجــازة 
ســنوية مدفوعــة األجــر لمــدة ثالثــة أســابيع يجــوز تجزئتهــا 
واختيــار موعــد ومــكان االســتفادة بهــا، فضــاًل عــن مكافــأة 

نهايــة الخدمــة عــن كل ســنة قضاهــا.
- وفيما يلي إجابة ألبرز التساؤالت حول هذا القانون:

س: من هو المستخدم؟
يــؤدي  الــذي  الطبيعــي  الشــخص  بالمســتخدم   يقصــد 
األعمــال المنزليــة، تحــت إدارة صاحــب العمــل وإشــرافه، 
مقابــل أجــر، كالســائق والمربيــة والطاهــي والبســتاني 

ومــن فــي حكمهــم.
س: هل يجوز تشــغيل المســتخدم بدون عقد اســتخدام؟ 

وماهــي البيانــات التــي يجــب أن يتضمنهــا العقد؟
ال يجــوز تشــغيل المســتخدم إاّل بعقــد اســتخدام مكتــوب 
التنميــة  بــوزارة  المختصــة  اإلدارة  مــن  عليــه  ومصــّدق 
اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ، ويحــرر  العقــد 
مــن ثــالث نســخ، تســلم لــكل مــن الطرفيــن ) المســتخدم 
لــدى  الثالثــة  النســخة  وتــودع  نســخة،  العمــل(  وصاحــب 

إليهــا. المشــار  اإلدارة 
ويجــب أن يتضمــن عقــد االســتخدام بوجــه خــاص البيانــات 

اآلتيــة:
1- اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته.

2- اسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته.
3- تاريخ إبرام العقد.

4- نوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته.
5- تاريخ مباشرة العمل، وفترة االختبار.
6- مدة العقد وشروط تجديده وإنهائه.

7- األجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.
8- أي أحكام أو بيانات ينص عليها هذا القانون.

س : مــا هــو الحــد األدنــى واألقصــى لســن مســتخدمي 

تساؤالت
 حول القانون رقم )1٥( لسنة 2٠1٧ بشأن المستخدمين في المنازل

المنــازل مــن الجنســين؟
 بشكل عام فإنه يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين 
مــن الجنســين ممــن تقــل أعمارهــم عــن ثمانــي عشــرة 

ســنة أو تزيــد علــى ســتين ســنة.
والعمــل  اإلداريــة  التنميــة  لوزيــر  أجــاز  القانــون  أن  غيــر 
والشــؤون االجتماعيــة أو مــن ينيبــه االســتثناء مــن الحــد 

للســن. األقصــى 

س: ماهي التزامات صاحب العمل تجاه المستخدم؟
يلتزم صاحب العمل بما يلي :

1- توفيــر المــأكل والمســكن الالئــق للمســتخدم، والرعايــة 
الصحيــة المالئمــة، واألدويــة والمســتلزمات الطبيــة حــال 
مرضــه أو إصابتــه أثنــاء أداء العمــل أو بســببه، وذلــك دون 

إلــزام المســتخدم بــأي أعبــاء ماليــة.
ــه كرامتــه  2- معاملــة المســتخدم معاملــة حســنة تحفــظ ل

وســالمة بدنــه.
3- عــدم تعريــض حيــاة المســتخدم أو صحتــه للخطــر، أو 

إيذائــه بدنيــًا أو نفســيًا بــأي وجــه مــن أوجــه اإليــذاء.
4- عدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية.

5- عــدم تشــغيل المســتخدم فــي مواعيــد الراحــة اليوميــة 
أو فــي اإلجــازات األســبوعية، مــا لــم يوجــد اتفــاق بيــن 

ــر ذلــك. الطرفيــن علــى غي

س : كيف نظم القانون أداء  األجر الشهري للمستخدم؟
ــأداء األجــر الشــهري المتفــق عليــه  يلتــزم صاحــب العمــل ب
للمســتخدم بالعملة القطرية في نهاية الشــهر الميالدي، 

وبمــا ال يتجــاوز اليــوم الثالــث مــن الشــهر التالــي.
وال تبــرأ ذمــة صاحــب العمــل مــن أجــر المســتخدم إال إذا 
أثبت إيداعه في الحســاب المصرفي الخاص بالمســتخدم، 
أو تســليمه لــه نقــدًا بموجــب مخالصــة موقعــة منــه تفيــد 

اســتالمه األجــر كامــاًل.
وُيحظــر علــى صاحــب العمــل خصــم أي رســوم أو أتعــاب أو 
ــر إجــراءات  نفقــات مــن األجــر المســتحق للمســتخدم نظي

اســتقدامه إلــى الدولــة.

س : هــل يجــوز لصاحــب العمــل تشــغيل المســتخدم خــارج 

سؤال العدد
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دولــة قطــر دون موافقتــه؟
ال يجــوز لصاحــب العمــل تشــغيل المســتخدم خــارج الدولــة 
ــه ، وفــي حــال مخالفــة صاحــب العمــل ذلــك  دون موافقت
، فإنــه يجــوز للمســتخدم أن ُينهــي عقــد االســتخدام قبــل 
انتهــاء مدتــه مــع احتفاظــه بحقــه كامــاًل فــي مكافــأة نهايــة 
ــه األصلــي أو محــل  ــه إلــى موطن ــم إعادت الخدمــة، كمــا يت

إقامتــه علــى نفقــة صاحــب العمــل.

س : ماهي التزامات المستخدم ؟
يلتزم المستخدم بما يلي:

1- احتــرام قوانيــن الدولــة وعاداتهــا وتقاليدهــا االجتماعيــة 
وقيمهــا الدينيــة واألخالقيــة.

مــن  أخــرى  أعمــال  وأيــة  عليــه،  المتفــق  العمــل  أداء   -2
وأمانــة. بدقــة  بنفســه،  مقتضياتــه، 

وأمــوال وممتلــكات صاحــب  أســرار  علــى  المحافظــة   -3
اإلضــرار  وعــدم  وزّواره،  معــه  والمقيميــن  العمــل، 
بمصالحهــم، وأن يبــذل فــي ذلــك عنايــة الشــخص الحريــص.

4- تنفيــذ تعليمــات وأوامــر صاحــب العمــل، والمقيميــن 
معــه، علــى الوجــه األكمــل، مــا لــم تكــن مخالفــة للقانــون 
أو عقــد االســتخدام، أو تــؤدي إلــى تعريــض حياتــه أو مالــه 

أو حيــاة أو مــال الغيــر للخطــر.
5- حفظ األشــياء المســلمة إليه لتأدية عمله، واســتعمالها 
فيمــا أعــدت لــه، وفقــًا لطبيعــة اســتخدامها، وإعادتهــا إلــى 

صاحــب العمــل عنــد انتهــاء خدمتــه.
6- عــدم العمــل لــدى الغيــر، ســواء كان ذلــك بأجــر أو بدونــه، 
بالمخالفــة ألحــكام القانــون أو اللوائــح المعمــول بهــا فــي 

الدولة.
والمقيميــن  وأســرته  العمــل  معاملــة صاحــب  ُحســن   -7
معــه، وعــدم اإلســاءة إليهــم وخاصــة األطفــال وكبار الســن 

منهــم.

س : مــا هــو الحــد األقصــى لســاعات العمــل ، التــي يجــب 
أن يلتــزم بهــا الطرفيــن؟

بصفــة عامــة يكــون الحــد األقصــى لســاعات العمــل عشــر 
ســاعات يوميــًا، تتخللهــا فتــرات للعبــادة والراحــة وتنــاول 
الطعــام، وال تدخــل هــذه الفتــرات ضمــن حســاب ســاعات 

العمــل.
غيــر أنــه يجــوز للمســتخدم وصاحــب العمــل أن يتفقــا علــى 
حــد أقصــى لســاعات العمــل غيــر المنصــوص عليــه فــي 

ــون. القان

إجــازة  علــى  الحصــول  المســتخدم  حــق  مــن  هــل   : س 
الحــق؟  ذلــك  القانــون  نظــم  وكيــف  أســبوعية؟ 

يحــق للمســتخدم الحصــول علــى إجــازة أســبوعية وتكــون 
تلــك اإلجــازة مدفوعــة األجــر، ال تقــل عــن أربــع وعشــرين 

ســاعة متتاليــة، وُيحــّدد موعــد اإلجــازة األســبوعية وفقــًا 
لمــا يتفــق عليــه الطرفــان فــي عقــد االســتخدام.

س: كيف نظم القانون اإلجازة السنوية للمستخدم؟
يقضيهــا  ميالديــة  ســنة  كل  عــن  المســتخدم،  يســتحق 
ثالثــة  مدتهــا  األجــر،  مدفوعــة  ســنوية  إجــازة  بالخدمــة، 
أســابيع، ويجــوز لــه تجزئتهــا واختيــار موعــد ومــكان قضائهــا، 
وذلــك مــا لــم يتــم االتفــاق علــى خــالف ذلــك بمــا ال يخــل 

المســتخدم. بمصلحــة 
فــي  ســنتين  أمضــى  كلمــا  المســتخدم،  يســتحق  كمــا 
الخدمــة، تذكــرة ســفر جــّوًا إلــى موطنــه األصلــي أو محــل 
إقامتــه ذهابــًا وعــودة لقضــاء كل اإلجــازة المســتحقة لــه 
أو مــا تبقــى منهــا، مــا لــم يكــن الســفر نهائيــًا، فيســتحق 
تذكــرة عــودة فقــط إلــى موطنــه األصلــي أو محــل إقامتــه.

س :هل يستحق المستخدم مكافأة نهاية خدمة؟
يجــب علــى صاحــب العمــل، أن يــؤدي مكافــأة نهايــة خدمــة 
ــة  ــذي قضــى فــي العمــل مــدة ســنة كامل للمســتخدم ال
فأكثــر اعتبــارًا مــن تاريــخ العمــل بالقانــون  ، وُتحــدد هــذه 
المكافــأة باالتفــاق بيــن الطرفيــن بشــرط أال تقــل عــن أجــر 
ثالثة أســابيع عن كل ســنة من ســنوات الخدمة، ويســتحق 
المســتخدم المكافــأة عــن كســور الســنة بنســبة المــدة 

التــي قضاهــا فــي  الخدمــة.
ويحــق لصاحــب العمــل أن يخصــم مــن المكافــأة المبالــغ 

التــي يكــون المســتخدم مدينــًا بهــا لــه.

س : متي يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم؟
يجــوز لصاحــب العمــل فصــل المســتخدم - دون إنــذار ودون 
منحــه مكافــأة نهايــة الخدمــة عــن الســنة التــي فصــل فيهــا-  
أو  القانــون  أحــكام  بموجــب  المقــررة  بالتزاماتــه  أخــل  إذا 

عقــد االســتخدام.
انتهــاء  قبــل  العقــد  إنهــاء  للمســتخدم  يجــوز  س: وهــل 

مدتــه؟
نعــم ، يجــوز للمســتخدم أن ُينهــي عقــد االســتخدام قبــل 
انتهــاء مدتــه مــع احتفاظــه بحقــه كامــاًل فــي مكافــأة نهايــة 

الخدمــة فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة:
بموجــب  المقــررة  بالتزاماتــه  العمــل  صاحــب  أخــّل  إذا   -1

االســتخدام. عقــد  أو  القانــون  هــذا  أحــكام 
2- إذا كان صاحــب العمــل، أو مــن يمثلــه، قــد اســتعمل 
يتعلــق  فيمــا  المســتخدم  مــع  التعاقــد  وقــت  الغــش 

االســتخدام. بشــروط 
3- إذا اعتــدى عليــه صاحــب العمــل، أو أحــد أفــراد أســرته، 

ــه. ــه أو حيات بمــا يمــس بدن
4- إذا ُوجــد خطــر جســيم ُيهــدد ســالمة المســتخدم أو 
صحتــه، بشــرط أن يكــون صاحــب العمــل علــى علــم بوجــود 

الخطــر ولــم يعمــل علــى إزالتــه.



لقــد تعرضنــا للتعليــم فــي االجــزاء الثالثــة الســابقة 
كونــه يشــكل محــورًا هامــًا ومحــركًا فــي عمليــة التنميــة 
اقتصاديــة  مــن  المختلفــة  بمكوناتهــا  المســتدامة 
ــة. ومــن اجــل ان تكــون  ــة وسياســية وثقافي واجتماعي
مســاهمة التعليــم عقالنيــة ومهنيــة وفعالــة البــد مــن 
االخــذ بعيــن االعتبــار الظــروف الموضوعيــة التــي يمــر 
بهــا المجتمــع ومتطلبــات التنميــة المســتدامة علــى 

مختلــف الصعــد. 

ويعتبــر التعليــم المغــذي لمتطلبــات المجتمــع وفــي 
كافــة  علــى  بــه  تنهــض  التــي  التخصصــات  مختلــف 
المســتويات ان مثــل هــذه المعالجــة تتطلــب رســم 
اســتراتيجية خاصــة بالتعليــم ذات طبيعــة مرنــة وفعالة, 
على اعتبار ان التعليم ال يعمل بمعزل عن النشاطات 
ــد مــن وجــود  ــه ال ب ــه فإن االخــرى فــي المجتمــع. وعلي
بيــن  تــوازن  للتعليــم تعمــل علــى خلــق  اســتراتيجية 
المخرجــات التعليميــة وذلــك طبقــًا لمتطلبــات الحاجــة. 
والترشــيد  المتابعــة  يتطلــب  االجــراء  هــذا  وان  كمــا 
خصوصــًا مــن المراحــل التعليميــة الثانويــة ومــا بعدهــا 

علــى المســتوى الجامعــي.

الحق في التعليم
ان الترشــيد ال يعنــي بالضــرورة إلغــاء برامــج تعليميــة 
علــى حســاب برامــج تعليميــة أخــرى، ألن مثــل هــذا 
االجــراء قــد تكــون لــه تداعياتــه مســتقباًل , فقــد تلغــى 
معينــة  دراســية  مراحــل  او  معينــة  دراســية  مناهــج 
اال انــه يتضــح بعــد فتــرة مــن الزمــن ان هنــاك حاجــة 

الســتعادتها وبالتالــي يربــك النظــام التعليمــي. 

ومتابعــة  اســتراتيجية  وبــدون  التعليــم  مخرجــات  ان 
فــي  المخرجــات  تكــدس  الــى  تــؤدي  قــد  محــددة 
تخصصــات معينــة ونقــص فــي تخصصــات أخــرى . وان 
مــن تداعيــات هــذه السياســة ليــس فقــط نقــص مــن 
الماليــة  للمــوارد  اهــدار  ايضــا  بــل  معينــة  تخصصــات 
دون  المخرجــات  عــدد  فــي  الحاصــل  االشــباع  نتيجــة 
الحاجــة اليهــا فــي تخصصــات معينــة , وبالتالــي العمــل 
ضمــن اســتراتيجية تعليميــة مدروســة ال يهــدف فقــط 
الــى االقتصــاد فــي النفقــات بــل المســاهمة بشــكل 

فعــال فــي مســيرة التنميــة المســتدامة.

المنبر التوعوي
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جوهرة بنت محمد آل ثاني
مدير التحرير



٧9مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر ٧9مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر



مجلة الصحيفة العدد السادس والعشرين - يونيو ٢٠١٨ ٨٠

التماس


