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مجلة الصحيفة العدد السابع والعشرين - ديسمبر ٢٠١٨ ٢

قطر تواجه
انتهاك دول الحصار للحق في التنقل واإلقامة 

مــن  واإلقامــة  التنقــل  يف  الحــق  يعتــر 

الحقــوق والحريــات العامــة، ويرتبــط بجملــة 

مــن الحقــوق منهــا الحــق يف امللكيــة، الحــق 

يف التعليــم، الحــق يف التقــايض، والحــق يف 

الفــرد  يتمكــن  أن  بــه:  ويقصــد  الصحــة، 

مــن التنقــل يف حــدود دولتــه أو خارجهــا 

موانــع،  دون  إليهــا  العــودة  حريــة  مــع 

لحقــوق  الدوليــة  املواثيــق  رشّعتــه  وقــد 

االنســان، حيــث نصــت املــادة )13( مــن 

عــى  االنســان  لحقــوق  العاملــي  اإلعــان 

حــق االنســان يف التنقــل والحركــة واملغــادرة 

والعــودة مــن واىل بلــده، كــا ضمــن العهــد 

ــذا  ــية ه ــة والسياس ــوق املدني ــدويل للحق ال

الحــق يف املادتــن 12 و13 منــه، مــن ناحيــة 

حريــة اختيــار مــكان اإلقامــة ومــكان التنقــل، 

وحريــة مغــادرة بلــده، مــع عــدم جــواز تقييد 

ــي  ــك الت ــر تل ــود غ ــأي قي ــوق ب ــذه الحق ه

ــية  ــون متاش ــى أن تك ــون، ع ــا القان يرشعه

مــع الحقــوق األخــرى املعــرف بهــا يف هــذا 

ــد.  العه

أدى الحصــار املفــروض عــى قطــر منــذ يونيو 

2017 اىل وقــوع انتهــاكات طالــت جملــة 

ــا الحــق يف التنقــل  مــن الحقــوق يف مقدمته

بهــا، مــا  املرتبطــة  واإلقامــة والحقــوق 

دفــع دولــة قطــر التبــاع إجــراءات ملواجهتــه 

دول  رفضــت  بعدمــا  وخارجيــاً  داخليــاً 

الحصــار ايقافــه. فقامــت بإحــداث تعديــات 

عــى الترشيعــات وإقــرار عــدد مــن القوانــن 

الجديــدة، وكان آخرهــا إصــدار املرســومن 

ــر  ــة قط ــام دول ــنة 2018 بانض 40 و41 لس

بالحقــوق  الخاصــن  الدوليــن  للعهديــن 

كلمة العدد

ــة  ــوق االقتصادي ــية، والحق ــة والسياس املدني

واالجتاعيــة والثقافيــة، وأن تكــون لهــا قــوة 

القانــون بعــد التصديــق عليهــا وفقــا للــادة 

ــوة  ــذه الخط ــّكل ه ــتور، وتش ــن الدس 68 م

نقلــة يف مجــال حقــوق االنســان وتطبيقاتهــا 

يف  مســاعيها  مــن  ويعــزز  قطــر،  بدولــة 

الحقــوق  عــى  الحصــار  آثــار  مواجهــة 

والحريــات العامــة الــواردة يف العهديــن. كــا 

ــكام  ــض أح ــل بع ــر بتعدي ــة قط ــت دول قام

القانــون الخــاص بتنظيــم دخــول وخــروج 

الوافديــن وإقامتهــم، وإصــدار قانــون اإلقامــة 

ــيايس،  ــوء الس ــم اللج ــون تنظي ــة، وقان الدامئ

أمــام رشكاءهــا  مــا يعــزز مــن موقفهــا 

مكانتهــا  ويرفــع  والدوليــن،  اإلقليميــن 

ــاً.  اقليمي

ــد الخارجــي،  وملواجهــة الحصــار عــى الصعي

توجهــت دولــة قطــر للمجتمــع الــدويل مــن 

ــات  ــك حكوم ــمل ذل ــاتها، وش ــال مؤسس خ

ــم  ــة واألم ــات الدولي ــدول، واملنظ ــض ال بع

االكادمييــة وغرهــا،  املتحــدة واملؤسســات 

وتّوجــت هــذه املســاعي برفــع دعــوى ضــد 

يف  الدوليــة  العــدل  محكمــة  يف  اإلمــارات 

يونيــو 2018، رداً عــى اســتمرار إجراءاتهــا 

القطريــن  املواطنــن  بحــق  العنرصيــة 

ــم يف  ــاك حقه ــا، وانته ــى أراضيه ــن ع املقيم

التنقــل واإلقامــة والحقــوق املنبثقــة عــن 

ــة  هذيــن الحقــن، يف انتهــاك صــارخ لاتفاقي

الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 

العنــرصي لعــام 1965 التــي صادقــت عليهــا، 

وشــملت  منهــا،   )22( املــادة  وخصوصــا 

إجــراءات االمــارات ضمــن الدعــوى املرفوعــة 

عــى  بنــاء  القطريــن  ضــد   انتهــاكات 

جنســيتهم،  بإبعادهــم ومنعهــم مــن الســفر 

ــن  ــر م ــي قط ــع مواطن ــارات، ومن ــر اإلم ع

ــر واالعــراض عــى  ــم يف التعب مارســة حقه

ــان  اإلجــراءات املتخــذة ضــد بادهــم، وحرم

ــم أو  ــال تعليمه ــن إك ــن م ــة القطري الطلب

ــتهم  ــتكال دراس ــق الس ــى وثائ ــول ع الحص

خــارج االمــارات. وأصــدرت محكمــة العــدل 

الدوليــة قــرارا مؤقتــا يلــزم االمــارات بلــم 

تأثــرت  التــي  القطريــة  العائــات  شــمل 

ــاب  ــة للط ــح الفرص ــي مبن ــرارات، ويق بالق

ــارات،  ــن الســتكال دراســتهم يف االم القطري

الدراســية يف  الحصــول عــى ســجاتهم  أو 

ــارج،  ــتهم يف الخ ــال دراس ــوا بإك ــال رغب ح

والســاح للقطريــن املترضريــن مــن الحصــار 

بالتقــايض يف املحاكــم اإلماراتيــة. ويشــكل 

الحصــار،  لضحايــا  انتصــاراً  القــرار  هــذه 

مــن  خلفــه  مــا  رشعيــة  عــدم  ويرهــن 

ــن  ــوق املدني ــت حق إجــراءات تعســفية طال

التــي كفلتهــا الترشيعــات والقوانــن الدوليــة، 

ويســاهم يف ردع دول الحصــار عــن االســتمرار 

ــا التعســفية، ويعــزز مــن مســاعي  بإجراءاته

وإلغــاء  تعليــق  يف  القطريــة  الحكومــة 

اإلجــراءات التمييزيــة ضــد شــعبها وتعويــض 

مســالك  إليجــاد  ويدفعهــا  املترضريــن، 

قانونيــة أخــرى إلدانــة الســعودية والبحريــن 

ــة.  ــم الدولي ــام املحاك أم

 

مريم بنت عبد الله العطية

رئيس التحرير
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لقاءات

د. المري يجتمع مع السفير اإليطالي

بحضور سفير إيطاليا بالدولة.. د. المري يجتمع مع 

المستشار الخاص لرئيس الوزراء اإليطالي

ــوق  ــة لحق ــة الوطني ــس اللجن ــري رئي ــخ امل ــن صمي ــور/ عــي ب اجتمــع ســعادة الدكت

ــة  ــفر جمهوري ــالزانو، س ــكوايل س ــور/ باس ــعادة الدكت ــع س ــة م ــر اللجن ــان مبق اإلنس

ــل  ــادل ونق ــاون املشــرك وتب ــان ســبل التع ــة قطــر. وبحــث الجانب ــدى دول ــا ل إيطالي

ــة. ــا الحقوقي ــارب يف القضاي ــرات والتج الخ

ــوق  ــة لحق ــة الوطني ــس اللجن ــري رئي ــخ امل ــن صمي ــور/ عــي ب اجتمــع ســعادة الدكت

ــابق  ــر الس ــانيني، الوزي ــو باس ــيد/ فرانك ــعادة الس ــة بس ــر اللجن ــه مبق ــان مبكتب اإلنس

ــايل.  ــوزراء اإليط ــس ال ــاص لرئي ــار الخ ــة، املستش ــؤون اإلقليمي ــة والش يف اإلدارة العام

ــيدة/  ــالزانو والس ــكال س ــيد/ باس ــعادة الس ــة، س ــدى الدول ــا ل ــفر إيطالي ــور س بحض

لينــدا النزيلوتــا، نائبــة الرئيــس الســابقة ملجلــس الشــيوخ اإليطــايل. وبحــث الجانبــان 

ــرات  ــادل الخ ــات يب ــل آلي ــرك وتفعي ــام املش ــا ذات االهت ــاون يف القضاي ــبل التع س

ــان. ــوق اإلنس ــا حق ــارب يف قضاي والتج

8 أبريل, 2018

الدوحة 25 مارس 2018

د. المري يجتمع مع سفيرة اإلكوادور

ــوق  ــة لحق ــة الوطني ــس اللجن ــري رئي ــخ امل ــن صمي ــي ب ــور ع ــعادة الدكت ــع س اجتم

ــفرة  ــي س ــد الباق ــون عب ــيدة/ إيف ــعادة الس ــع س ــة م ــر اللجن ــه مبق ــان مبكتب اإلنس

ــام  ــا ذات االهت ــان ســبل التعــاون يف القضاي ــة. وبحــث الجانب ــدى الدول ــوادور ل اإلك

ــوق  ــا حق ــارب يف قضاي ــرات والتج ــادل الخ ــل لتب ــات التواص ــل آلي ــرك، وتفعي املش

ــان. اإلنس

17 أبريل 2018
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ــوق  ــة لحق ــة الوطني ــن اللجن ــاون بي ــة تع اتفاقي

اإلنســان وإدارة حقــوق اإلنســان بــوزارة الداخليــة

ــادل  ــاق التعــاون وتب ــز آف ــة بهــدف تعزي ــوزارة الداخلي ــة تعــاون مــع إدارة حقــوق اإلنســان ب ــة لحقــوق اإلنســان اتفاقي ــة الوطني ــت اللجن وقّع

املعلومــات يف مجــال رصــد شــكاوى الجمهــور ومعالجتهــا. ووقــع االتفاقيــة ســعادة األســتاذة مريــم بنــت عبــد اللــه العطيــة، األمــن العــام للجنــة 

ــة، يف حفــل مبقــر  ــوزارة الداخلي ــر إدارة شــؤون حقــوق اإلنســان ب ــدي، مدي ــه صقــر املهن ــد الل ــد عب ــة لحقــوق اإلنســان، وســعادة العمي الوطني

اللجنــة، بحضــور عــدد مــن املســؤولن مــن كا الطرفــن.

وتعكــس االتفاقيــة أهميتهــا مــن منطلــق املحــاور التــي تضمنتهــا، والتــي تتضمــن تبــادل اإلصــدارات والخــرات، ومعالجــة الشــكاوى والتاســات 

الجمهــور، والتعــاون يف مجــال اإلنتــاج املعــريف وبنــاء القــدرات، وموامئــة الترشيعــات املحليــة مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

 18 مارس  2018

على هامش المؤتمر الدولي حول العدالة

وزير العدل المغربي يستقبل د. المري

اســتقبل معــايل الســيد/ محمــد أوجــار وزيــر 

العــدل يف اململكــة املغربيــة ســعادة الدكتــور 

اللجنــة  رئيــس  املــري  صميــخ  بــن  عــي 

مراكش: 3 ابريل 2018م

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان. وبحــث الجانبــان 

ســبل التعــاون املشــرك وتبــادل الخــرات 

والتجــارب يف القضايــا ذات الشــأن الحقوقــي، 

ــة  ــاركة اللجن ــش مش ــى هام ــك ع ــاء ذل وج

بأعــال املؤمتــر الــدويل حــول »اســتقال 

حقــوق  ضــان  بــن  القضائيــة  الســلطة 

د. المري يجتمع مع عضو البرلمان األلماني

د. المري يجتمع مع القائم باألعمال األمريكي

اجتمــع ســعادة الدكتــور عــي بــن صميــخ املــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
مبكتبــه مبقــر اللجنــة مــع ســعادة الســيد/ رودريــش كيزيقيــر، عضــو الرملــان األملــاين؛ رئيــس 
حــزب االتحــاد املســيحي الدميقراطــي باللجنــة الرملانيــة للشــئون الخارجيــة. وبحــث الجانبــان 
ــب  ــادل الخــرات والتجــارب يف الجان ــام املشــرك وتب ــا ذات االهت ســبل التعــاون يف القضاي

الحقوقــي.

اجتمــع ســعادة الدكتــور/ عــي بــن صميــخ املــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
مبكتبــه مبقــر اللجنــة بســعادة الســيد/ وليــام جرانــت رئيــس البعثــة، القائــم بأعــال ســفارة 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة بالدوحــة. وتنــاول اللقــاء ســبل التعــاون يف القضايــا ذات 

ــي. ــادل الخــرات والتجــارب يف املجــال الحقوق ــام املشــرك وتب االهت

16 سبتمر 2018

3 سبتمر 2018

لقاءات
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د. المري يجتمع مع وفد البرلمان اإلسباني

اجتمــع ســعادة الدكتــور/ عــي بــن صميــخ املــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

مبكتبــه مبقــر اللجنــة مــع وفــد الرملــان اإلســباين برئاســة الســيد/ مانويــل غيــر مــو ألتابــا 

رئيــس لجنــة العــدل مبجلــس الشــيوخ اإلســباين. وبحــث القــاء ســبل التعــاون يف القضايــا 

ــوق  ــا حق ــارب يف قضاي ــرات والتج ــادل الخ ــل وتب ــات تفعي ــرك، والي ــام املش ذات االهت

اإلنســان املختلفــة.

 2 مايو  2018

أخبار اللجنة

)حقوق اإلنسان( تطلق »كتاب الجيب للعامل« بنسخته 

الجديدة

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــت اللجن أطلق
نســخته  يف  للعامــل«  »الجيــب  كتــاب 
الخامســة، والــذي جــاء يف إطــار اختصاصاتهــا 
يف نــرش الوعــي الحقوقــي والتثقيــف، ويعــد 
هــذا الكتيــب مــن أهــم إصدارات اللجنــة يف 
ــد  ــم وق ــم وواجباته ــال بحقوقه ــة الع توعي
ــبعة  ــام 2009 بس ــرة األوىل يف الع ــدر للم ص
والنيباليــة  واإلنكليزيــة  العربيــة  لغــات، 
األوردو  ولغــة  واإلندونيســية  والفلبينيــة 
والتاميــل، وأعــادت اللجنــة طباعتــه واضيفت 
ــة،  ــة املاالياالمي ــدة كلغ ــة جدي ــات هندي لغ
ولغتــن مــن أفريقيــا هــا اللغــة الســواحلية 

5 مايو  2018

واللغــة النيجريــة الكونغوليــة، إضافــة إىل 
لغــات  عــدد  ليصــل  البنغادشــية،  اللغــة 
ــاق  ــى نط ــة ع ــة متداول ــب إىل 11 لغ الكتي
واســع بــن عــال وموظفــي دولــة قطــر 
الوافديــن. ووزعــت منــه آالف النســخ داخــل 
ــد  ــدى جي ــه ص ــر، وكان ل ــة قط ــارج دول وخ
عــى املســتوى الوطنــي واالقليمــي والــدويل.
الترشيعــات  الجديــدة  النســخة  وشــملت 
ــازل،  ــتخدمن يف املن ــون املس ــدة كقان الجدي
ــة  ــون اإلقام ــل، وقان ــون العم ــات قان وتعدي
ومــا احتــواه مــن تطبيقــات وآليــات حديثــة، 
ــن  ــث ع ــهل البح ــاً، يُس ــرش فص ــة ع يف ثاث

املعلومــات بعيــداً عــن املصطلحــات القانونية 
الجامــدة، بهــدف الوصــول إىل جميــع الفئــات 
باختــاف مســتوياتهم العلميــة والثقافيــة، 
وقــد اســتُعملت يف صياغــة هــذا الكتيــب 
ــتهدفة  ــة املس ــارشة للفئ ــة املب ــة املخاطب لغ
ــئلة  ــى األس ــات ع ــع اإلجاب ــال وض ــن خ م
ــة  ــي وردت للجن ــيوعاً والت ــرراً وش ــر تك األك
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وتوخــّي االختصار 
والواجبــات  الحقــوق  رشح  يف  والوضــوح 
والتوجيــه لكيفيــة االســتفادة مــن النظــام 
القانــوين، وســبل االنتصــاف املتاحــة لتلــك 

ــات. الفئ

ــة«،  ــر العدال ــد س ــرام قواع ــن واح املتقاض

املغربيــة  العــدل  وزارة  نظمتــه  الــذي 

واملجلــس األعــى للســلطة القضائيــة ورئاســة 

الســامية  الرعايــة  تحــت  العامــة  النيابــة 

ــادس،  ــد الس ــك محم ــة املل ــب الجال لصاح

ــن 2  ــرة م ــش يف الف ــة مراك ــك بالعاصم وذل

إىل 4 أبريــل الجــاري.

وجــاءت دعــوة اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 

اإلقليميــة  لجهودهــا  تقديــراً  اإلنســان 

والدوليــة يف نــرش وإرســاء الثقافــة الحقوقيــة 

هــذا  يف  املارســات  أفضــل  وتحقيــق 

ــي  ــة الت الشــأن مــن خــال املؤمتــرات الدولي

قضايــا  أهــم  ملناقشــة  بالدوحــة  تنظمهــا 

ــرشق  ــة وال ــة العربي ــان املنطق ــوق اإلنس حق

األوســط. وقــد شــارك يف املؤمتــر الــدويل 

أكــر مــن 40 وزيــر عــدل مــن مختلــف دول 

ــا  ــس علي ــاء مجال ــة إىل رؤس ــامل باإلضاف الع

ــة إىل  ــة، إضاف ــات عام للقضــاء ورؤســاء نياب

منظــات وهيئــات حقوقيــة ومهنيــة وخــراء 

وأكادمييــن. 
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أخبار اللجنة

»حقوق اإلنسان« تفوز بأربع مناصب قيادية في التحالف العالمي ومنتدى اآلسيا باسيفيك

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــت اللجن حّقق

واســعا،  تاريخيــا  انتصــارا  قطــر  بدولــة 

ــة  ــدى املؤسســات الوطني ــة منت ــا ثق بانتزاعه

ــفيك  ــيا والباس ــة آس ــان مبنطق ــوق اإلنس لحق

)APF(، التــي قــررت باإلجــاع، التصويــت 

الدوحة: 19 سبتمر 2018

الوطنيــة  اللجنــة  واختيارهــا  ثقتهــا  مبنــح 

لتــويل أربــع مناصــب قياديــة يف التحالــف 

لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات  العاملــي 

اإلنســان ومنتــدى اآلســيا باســفيك، منهــا 

ثــاث مناصــب قياديــة فــاز بهــا ســعادة 

الدكتــور عــي بــن صميــخ املــري، رئيــس 

اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، ومنصــب 

ــن ســيف الكــواري،  ــور محمــد ب ــع للدكت راب

عضــو اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

اللجنــة  مســرة  يف  آخــر  تاريخــي  إنجــاز 

الدوحة:

حققت انتصارًا واسعًا ونالت إجماع المصوتين في 
االجتماع السنوي بهونج كونج 
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»حقوق اإلنسان« تفوز بأربع مناصب قيادية في التحالف العالمي ومنتدى اآلسيا باسيفيك

حققت انتصارًا واسعًا ونالت إجماع المصوتين في 
االجتماع السنوي بهونج كونج 

االجتــاع  كان  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

الســنوي الـــ 23 ملنتــدى املؤسســات الوطنيــة 

ــيا والباســفيك  ــة آس ــوق اإلنســان مبنطق لحق

كونــج  هونــج  مدينــة  احتضنتــه  الــذي 

الصينيــة، يومــي 18 و19 ســبتمر الجــاري، 

حدثــا تاريخيــاً مميّــزاً، وحافــاً بإنجــازات 

االســتحقاقات  لســجل  تضــاف  جديــدة 

ــة  ــة الوطني ــا اللجن ــي نالته ــات الت والتتويج

اعرافــاً  اآلن،  لحــد  اإلنســان  لحقــوق 

ــا  ــاع عــن قضاي بإنجازاتهــا وجهودهــا يف الدف

حقــوق اإلنســان يف قطــر، واملنطقــة، والعــامل. 

وشــاركت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

ــخ  ــن صمي ــي ب ــور ع ــعادة الدكت ــة س برئاس

ملنتــدى  الســنوي  االجتــاع  يف  املــري، 

اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات 

ملنطقــة آســيا والباســفيك )APF( التــي تعــّد 

الشــبكة اإلقليميــة املعــرف بهــا دوليــا،ً والتــي 

تضــم يف عضويتهــا 25 مؤسســة وطنيــة يف 

ــادئ،  ــط اله ــة املحي ــيوية ومنطق ــارة اآلس الق

ــان يف  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــا اللجن منه

ــرى  ــات أخ ــور مؤسس ــب حض ــر. إىل جان قط

يف  الســنوي  لاجتــاع  اإلنســان  لحقــوق 

ــج. ــج كون هون

االجتــاع  خــال  املنتــدى  أعضــاء  وقــدم 

أنشــطتهم  عــن  عامــة  نظــرة  الســنوي 

يشــهد  أن  قبــل  الحاليــة،  وأولوياتهــم 

منظــات  مــع  مفتوحــاً  حــواراً  االجتــاع 

ــا  ــة، بشــأن القضاي املجتمــع املــدين يف املنطق

املشــرك. االهتــام  ذات 

وإثــر ذلــك، فُتــح املجــال إلجــراء االنتخابــات 

مــن  املكونــة  الجديــدة  الحكــاء  للجنــة 

باإلضافــة إىل عــدد مــن  خمســة أعضــاء، 

ــيا والباســفيك  ــة آس ــل منطق املناصــب لتمثي

ــة  ــات الوطني ــي للمؤسس ــف العامل يف التحال

لحقــوق اإلنســان.

 4 لتــويل  الوطنيــة  اللجنــة  انتخــاب 

ــج  ــن نتائ ــان ع ــاء اإلع ــة وج مناصــب قيادي

ــة  ــاً للجن ــوزاً عريض ــس ف ــات، ليعك االنتخاب

بدولــة قطــر،  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

بانتزاعهــا ثقــة املؤسســات الوطنيــة لحقــوق 

التــي  اإلنســان مبنطقــة آســيا والباســفيك 

ــة  ــار اللجن قــررت التصويــت باإلجــاع الختي

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لتــويل أربعــة مــن 

أهــم املناصــب القياديــة يف التحالــف العاملــي 

ــيا  ــدى آس ــوق اإلنســان، ومنت ملؤسســات حق

والباســفيك.

ومبوجــب نتائــج االنتخابــات، فقــد صــّوت 

ثقتهــم  ملنــح  باإلجــاع  املنتــدى  أعضــاء 

ــري،  ــخ امل ــن صمي ــي ب ــور ع ــعادة الدكت لس

رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

التحالــف  رئيــس  نائــب  منصــب  لتــويل 

لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات  العاملــي 

اإلنســان، ومنصــب ســكرتر التحالــف العاملي، 

وعضــو املكتــب التنفيــذي للتحالــف العاملــي 

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

باإلجــاع  املنتــدى  أعضــاء  اختــار  كــا 

ســيف  بــن  محمــد  للدكتــور  التصويــت 

الكــواري، عضــو اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 

ــويل منصــب عضــو  ــة قطــر، لت اإلنســان بدول

ــدى آســيا والباســفيك. ــس الحكــاء ملنت مجل
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للجنــة  والواســع  التاريخــي  الفــوز  ولقــي 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان إشــادة واســعة 

هنــأؤوا  الذيــن  األعضــاء،  الــدول  مــن 

ســعادة الدكتــور عــي بــن صميــخ املــري 

عــى الثقــة التــي نالتهــا اللجنــة الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر، مؤكديــن 

أنهــا اســتحقت الفــوز باملناصــب الرياديــة 

األربعــة عــن جــدارة واســتحقاق، بالنظــر 

لرصيــد إنجازاتهــا وإســهاماتها يف الدفــاع عــن 

ــة،  ــر واملنطق ــان يف قط ــوق اإلنس ــا حق قضاي

ملواجهــة  الدوليــة  وتحركاتهــا  وجهودهــا 

الحصــار املفــروض عــى قطــر، مبــا ميثّلــه مــن 

انتهــاك صــارخ لحقــوق اإلنســان.  

مسرية من االستحقاقات

الوطنيــة  للجنــة  التاريخــي  الفــوز  يــأيت 

ــة  ــب القيادي ــم املناص ــان بأه ــوق اإلنس لحق

يف التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان الــذي يضــم أكــر مــن 110 

مؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان عــر العامل، 

ليعكــس املكانــة الدوليــة والتقديــر الــذي 

تحظــى بــه اللجنــة الوطنيــة برئاســة ســعادة 

ــاً  ــري، وعرفان ــخ امل ــن صمي ــي ب ــور ع الدكت

بجهودهــا وإســهاماتها يف الدفــاع عــن قضايــا 

حقــوق اإلنســان وطنيــا وإقليميــا ودوليــا، 

حيــث أصبحــت اللجنــة الوطنيــة أمنوذجــاً 

ــان يف  ــوق اإلنس ــات حق ــه ملؤسس ــدى ب يحت

ــامل. ــة والع املنطق

كــا يــأيت االنتصــار الجديــد، تتويجــاً لجهــود 

اللجنــة الوطنيــة وتحركاتهــا الحثيثــة عــر 

أكــر مــن 40 دولــة يف العــامل، ولقاءاتهــا بأكــر 

املنظــات الدوليــة والحقوقيــة، للدفــاع عــن 

حقــوق ضحايــا الحصــار الجائــر املفــروض 

عــى قطــر منــذ الخامــس مــن يونيــو 2017.

التتويــج ليــس ســابقة يف تاريــخ 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
ال يعــّد تتويــج اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 

املؤسســات  منتــدى  بثقــة  اإلنســان 

ــيا  ــة آس ــوق اإلنســان مبنطق ــة لحق الوطني

أهــم  مــن  أربعــة  لتــويل  والباســفيك 

ــي  ــف العامل ــة يف التحال ــب القيادي املناص

اآلســيوي،  واملنتــدى  اإلنســان  لحقــوق 

اللجنــة  إنجــازات  تاريــخ  يف  ســابقة 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي ســبق لهــا 

كثــرة. اســتحقاقات  انتــزاع 

ــوق اإلنســان  ــة لحق ــة الوطني ــّد اللجن وتع

بدولــة قطــر، الوحيــدة عــى مســتوى دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، الحاصلــة عــى 

التصنيــف )A ( مــن التحالــف العاملــي 

ــان،  ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني للمؤسس

تحــت  صارمــة،  اعتــاد  عمليــة  بعــد 

إرشاف مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق 

ــة  ــة عام ــدة، كأمان ــم املتح ــان باألم اإلنس

 )A( للجنــة االعتــاد. ومينــح التصنيــف

ــل  ــي متتث ــة الت ــات الوطني ــط للمؤسس فق

بــأداء  املتعلقــة  للمبــادئ  تاًمــا  امتثــااًل 

وتصنيــف املؤسســات الوطنيــة، واملعروفــة 

ــس«. ــادئ باري ــم »مب باس

ــوق  ــة لحق ــة الوطني ــت اللجن ــد حظي وق

ــف العاملــي  ــة التحال اإلنســان مجــدداً بثق

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

التــي رفضــت يف وقــت ســابق شــكاوى 

تقدمــت بهــا دول الحصــار، ملحاولــة إلغــاء 

ــف  ــة عــى التصني ــة الوطني حصــول اللجن

)A(، ومحاولــة التشــكيك يف مصداقيتهــا 

ونزاهتهــا.

ــفيك  ــيا والباس ــدى آس ــد منت ــدوره، أك وب

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

تضامنــه مــع اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان بدولــة قطــر، ومثّــن قــرار  لجنــة 

للتحالــف  التابعــة  الدوليــة  اإلعتــاد 

برفــض  الوطنيــة،  للمؤسســات  العاملــي 

شــكاوى دول الحصــار. ونوهــت رئاســة 

ــة  ــأن اللجن ــمي ب ــاب رس ــدى يف خط املنت

ــوق اإلنســان هــي املعــرف  ــة لحق الوطني

بهــا دوليًــا مــن قبــل األمــم املتحــدة، 

بوصفهــا مؤسســة وطنيــة لحقوق اإلنســان 

ــر.  ــة قط يف دول

املحليــة  وتحركاتهــا  بجهودهــا  وعرفانــا 

والدوليــة للدفــاع عــن ضحايــا الحصــار 

اللجنــة  نالــت  قطــر،  عــى  املفــروض 

ــي  ــور ع ــعادة الدكت ــة س ــة برئاس الوطني

ــة  ــت ســابق، ثق ــري يف وق ــخ امل ــن صمي ب

ــة  ــات الوطني ــي للمؤسس ــف العامل التحال

لحقــوق اإلنســان، بعــد حصولهــا عــى 

خطــاب موقــع باســم كافــة الــدول األعضاء 

يف التحالــف العاملــي لتأكيــد دعــم اللجنــة 

ــة جهودهــا  ــا عــى مواصل ــة، وحثّه الوطني

ــا انتهــاكات  وتحركاتهــا للدفــاع عــن ضحاي

دول الحصــار. 

وخــال أزيــد مــن عــام منــذ بــدء الحصــار، 

حظيــت تحــركات وجهــود اللجنــة الوطنية 

لحقــوق اإلنســان بتقديــر املجتمــع الدويل، 

ويف مقدمتــه منظمــة األمــم املتحــدة التــي 

مثّنــت يف تقريرهــا الرســمي جهــود اللجنــة 

وأكــدت  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة 

ــأن  ــا بش ــي نرشته ــا الت ــة تقاريره مصداقي

ــاكات دول الحصــار. انته

كــا نجحــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان، بفضــل مصداقيتهــا ومهنيتهــا، 

يف حســم املعركــة الحقوقيــة يف املنابــر 

أخاقيــا  الضحايــا  وإنصــاف  الدوليــة، 

ــة  ــاً، وجعلــت مــن معاناتهــم قضي وقانوني

رأي عــام دويل. كــا ســاهمت يف رضب 

كافــة محــاوالت دول الحصــار يف عزل دولة 

قطــر، عــر تنظيــم مؤمتــر دويل اســتقطب 

ــات  ــة ونقاب ــة دولي ــن 250 منظم ــر م أك

ــات  ــرشات املنظ ــب ع ــة، إىل جان صحافي

الحقوقيــة الدوليــة، والشــخصيات الرملانية 

التــي زارت قطــر، وأشــادت بنجــاح اللجنــة 

ــة يف الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان  الوطني

ــاً. ــاً ودولي ــاً وإقليمي محلي

أخبار الحصار
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حقوق االنسان تجري سلسلة من االجتماعات مع مسؤولين 
باألمم المتحدة ومندوبيات االتحاد االوروبي 

بهــدف عــرض اخــر تقاريــر اللجنــة املتعلقــة 
ســعادة  أجــرى  ومســتجداته،  بالحصــار 
الدكتــور عــي املــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة 
اللقــاءات  لحقــوق االنســان سلســلة مــن 
ــعادة  ــملت س ــي ش ــورك، والت ــة بنيوي املكثف
االمــن  مســاعد  مولــر  أورســوال  الســيدة/ 
العــام لألمــم املتحــدة للشــئون اإلنســانية، 
ــس  ــايل رئي ــدرو ف ــاو بي ــيد/ خ ــعادة الس وس
البعثــة الدامئــة لاتحــاد األورويب لــدى األمــم 
ــن  ــة هيوم ــار املســؤولن مبنظم املتحــدة وكب
ــدد  ــن لع ــب وممثل ــش، اىل جان ــس ووت رايت

نيويورك:16 مارس 2018

مــن مندوبيــات الــدول االوروبيــة. وقــدم 
عــن  تفاصيــل  الجــوالت  خــال  ســعادته 
ــة لحقــوق اإلنســان  ــة الوطني تحــركات اللجن
ســواء عــى مســتوى االمــم املتحــدة وآلياتهــا 
املتخصصــة،  الدوليــة  الــوكاالت  أمــام  أو 
وأطلعهــم عــى مــا رصدتــه اللجنــة مــن 
ــة ضــد املنظــات اإلنســانية  ــات مزيف خطاب
يف قطــر. داعيــاً يف الوقــت نفســه إىل تفعيــل 
ســبل التعــاون بــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان واألمــم املتحــدة إلعطــاء العمــل 
اإلنســاين بعــداً حقوقيــاً يف مجــال حقــوق 

أكــر  مواقــف  اتخــاذ  ورضورة  اإلنســان، 
ــادئ  رصامــة مــن انتهــاكات دول الحصــار ملب
حقــوق اإلنســان، وتدويــن تداعيــات الحصــار 
سيســتعرضه  الــذي  الســنوي  تقريرهــا  يف 
ــة العامــة لألمــم  ــام الجمعي لألمــن العــام أم
املندوبيــات  ممثــي  وطالــب  املتحــدة، 
امللــف  وضــع  بــرضورة  دولهــم  مبخاطبــة 
اإلنســاين كأولويــة يف كافــة مراحــل تســويات 
األزمــة، وعــدم اســتثناءه مــن أيــة مفاوضــات 

ــدد.  ــذا الص ــة به متعلق
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)حقوق االنسان( تستضيف مؤتمرًا صحفيًا لرئيس اللجنة 
الفرعية لحقوق اإلنسان بالبرلمان األوروبي

بعــد سلســلة لقــاءات أجراهــا مــع عــدد 
ــر  ــى قط ــروض ع ــار املف ــا الحص ــن ضحاي م
وممثــي الجاليــات منــذ الخامــس مــن يونيــو 
معــايل  مــع  محادثاتــه  جانــب  إىل   ،2017
بــن خليفــة  نــارص  بــن  عبداللــه  الشــيخ 
الداخليــة  الــوزراء وزيــر  آل ثــاين، رئيــس 
القطــري، واجتاعــه مــع ســعادة الدكتــور 
اللجنــة  رئيــس  املــري  صميــخ  بــن  عــي 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، ومســؤولن بعــدد 

الدوحة: 8 ابريل 2018 م

مــن الــوزارات والهيئــات األخــرى، اســتضافت 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مؤمتــراً 
صحفيــاً للســيد/ انطونيــو بانزيــري رئيــس 
اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان يف الرملــان 
ــة  ــذي أكــد التزامــه بطــرح قضي األورويب، وال
االنتهــاكات الناجمــة عــن الحصــار املفــروض 
عــى قطــر أمــام الرملــان األورويب، وعقــد 
جلســة اســتاع للدكتــور املــري أمــام الرملــان 
ــرة  ــار مدم ــار الحص ــاً إىل أن آث األورويب، الفت

وال ميكــن القبــول بهــا، كــا وأشــاد بانزيــري 
بالخطــوات التــي حققتهــا قطــر يف مجــال 
حايــة حقــوق اإلنســان، داعيــا إىل االســتمرار 
ــع  ــه م ــت نفســه اتفاق ــداً يف الوق ــا، مؤك فيه
ســعادة رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان عــى عقــد اتفاقيــة تشــاورية لتبــادل 

املعلومــات والبيانــات.

أخبار الحصار
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لمتابعة مستجدات الحصار المفروض على قطر: )حقوق 
االنسان( تجري عدة اجتماعات في جنيف

ــوق  ــة لحق ــة الوطني ــة اللجن ــار متابع يف إط
ــاكات  ــا املرفوعــة حــول انته اإلنســان للقضاي
ــة،  ــات الدولي ــدى اآللي الحصــار عــى قطــر ل
ــر  ــؤوليات ج ــد مس ــإرساع لتحدي ــع ل والدف
عــي  الدكتــور  ســعادة  اجتمــع  الــرضر، 
ــة  ــة الوطني ــس اللجن ــري رئي ــخ امل ــن صمي ب
لحقــــوق اإلنســـــان فــــي جنيــــــف مـــع

الســيد/ محمــد النســور، رئيــس قســم الــرشق 
األوســط وشــال افريقيــا باملفوضيــة الســامية 
لحقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة، واجتمــع 
ــة  ــن رئيس ــن بابل ــيدة/ باتري ــع الس ــا م أيض
ــوق  ــس حق ــة مبجل ــراءات الخاص ــة اإلج لجن
ــس  ــنايدر رئي ــوب ش اإلنســان، والســيد/ جاك
ــة بالقضــاء عــى جميــع  ــة ســيداو املعني لجن

جنيف: 12 أبريل2018

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة. حيــث شــــرح
د. املــري خــال اجتاعاتــه تطــورات الحصــار 
ــن  ــر م ــرور أك ــد م ــروض عــى قطــر بع املف
300 يــوم، مشــيداً بالجهــود التــي تقــوم بهــا 
ــة  ــات الدولي ــدة واملنظ ــم املتح ــات األم آلي
إلنصــاف الضحايــا، بنــاء عــى التقاريــر التــي 
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  مــن  تســلمتها 
ــيداو إىل  ــة س ــعادته لجن ــا س ــان، ودع اإلنس
التحــرك العاجــل لحايــة األرس الخليجيــة 
األرس،  هــذه  عــاد  املــرأة  تعتــر  حيــث 
والعمــل عــى رفــع العنــف الــذي تتعــرض لــه 
منــذ أكــر 300 يومــا،ً  وذلــك وفــق صاحياتها 
اإلرشافيــة عــى تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء عــى 

ــرأة. ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش جمي

ــور عــي بــن صميــخ  يذكــر أن ســعادة الدكت
عقــد اجتاعــات مــع عــدد مــن ممثــي 
ــم  ــن يف األم ــية املعتمدي ــات الدبلوماس البعث
املســتجدات  بآخــر  لتزويدهــم  املتحــدة، 
النتهــاكات حقــوق اإلنســان الناجمــة عــن 
الحصــار عــى دولــة قطــر إىل جانــب متابعــة 
الوطنيــة  اللجنــة  ســلمتها  التــي  امللفــات 
لحقــوق اإلنســان واملنظــات الدوليــة للجــان 
ــي  ــن الخــواص، والت ــم املتحــدة واملقرري األم
تتضمــن انتهــاكات موثقــة منــذ بــداء الحصــار 
يف الخامــس مــن يونيــو 2017، ومعرفــة مصر 

ــات. ــك امللف تل
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)حقوق االنسان( تطالب مجلس حقوق 

االنسان بتحرك عاجل إلنهاء انتهاكات 

الحصار على قطر

ــخ  ــن صمي ــي ب ــور/ ع ــعادة الدكت ــب س طال

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  املــري 

اإلنســان، ســعادة الســيد/ فيجوســاف ســوك 

رئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان بــرضورة 

التدخــل العاجــل للمجلــس إلنهــاء انتهــاكات 

الحصــار عــى دولــة قطــر، والعمــل عــى 

عــن  املترضريــن  تفعيل ســبل تعويض 

ــم. ــرضر عنه ــر ال ــار وج الحص

يف  ســعادته  اجتــاع  خــال  ذلــك  جــاء 

ــيد  ــع الس ــف م ــدة بجني ــم املتح ــرص األم ق

ســوك، وبحــث الجانبــان تداعيــات األزمــة 

11  أبريل 2018

اجتماعات مكثفة لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بالبرلمان واالتحاد األوروبي

عقــد ســعادة الدكتــور عــي بــن صميــخ 

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  املــري، 

اإلنســان بدولــة قطــر سلســلة اجتاعــات 

ــاد  ــان واالتح ــؤولن يف الرمل ــع مس ــة م مهم

األورويب؛ عشــية أول جلســة اســتاع رســمية 

فيهــا  تحــدث  األورويب،  بالرملــان  مرتقبــة 

ــروض  ــار املف ــات الحص ــن تداعي ــعادته ع س

عــى قطــر؛ بحضــور أعضــاء اللجنــة الفرعيــة 

اللجــان  مــن  وعــدد  اإلنســان،  لحقــوق 

رؤســاء  مــن  ولفيــف  بالرملــان،  األخــرى 

لــدى  املعتمــدة  الدبلوماســية  البعثــات 

اتفاقيــة  توقيــع  وجــرى  األورويب،  االتحــاد 

بروكسل:  25 أبريل 2018

اإلنســان، حيــث  عــى حقــوق  الخليجيــة 

قــدم د. املــري رشحــاً حــول آخــر مســتجدات 

ــراء  ــة ج ــان الناجم ــوق اإلنس ــاكات حق انته

االجتــاع  خــال  املــري  وأكــد  الحصــار. 

الدوليــة  واملنظــات  البعثــات  كافــة  أن 

حقــوق  مجــال  يف  الدوليــن  واملســؤولن 

اإلنســان، والجهــات التــي وقفــت عــى تلــك 

االنتهــاكات أجــرت مقابــات مبــارشة مــع 

ضحايــا الحصــار، وأكــدت مبــا ال يــدع مجــاالً 

للشــك عــى أن اإلجــراءات التعســفية أحاديــة 

ــرت  ــي متارســها دول الحصــار، أث ــب الت الجان

ــة  بشــكل مبــارش عــى حقــوق مواطنــي دول

قطــر واملقيمــن عــى أرضهــا ومواطنــي دول 

مجلــس التعــاون.

وأبــدى املــري اســتعداد اللجنــة الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان للتعــاون مــع مجلس حقوق 

اإلنســان يف كل مــا مــن شــأنه يحفــظ كرامــة 

اإلنســان واملســاهمة يف وضــع املجلــس عــى 

ــاة  ــة عــى حي ــة الخليجي ــر األزم ــة تأث حقيق

بالتقاريــر والشــهادات  املنطقــة  النــاس يف 

املوثقــة لديهــا منــذ بدايــة الحصــار عــى 

قطــر.

أخبار الحصار



١3مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر

واالستشــارات  الخــرات  لتبــادل  تشــاورية 

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــن اللجن ــا ب م

األورويب. والرملــان 

سلســلة  بعقــد  الزيــارة  ســعادته  وبــدأ 

اجتاعــات مــع مســاعدين للســيدة فيدريــكا 

موغرينــي املمثلــة العليــا للشــؤون الخارجيــة 

يف االتحــاد األورويب، حيــث التقــى كاًّ مــن 

غابرييل فيســنتيني، مســؤول االتصال للسيدة 

ــا للشــؤون  ــة العلي فيدريــكا موغرينــي املمثل

الخارجيــة يف االتحــاد األورويب للعاقــات مــع 

الرملــان(. كــا تباحــث مــع الســيّد يــرو 

دوتــي رئيــس وحــدة دعــم الدميقراطيــة 

)        (، والســيدة روزاماريــا جيــي املســؤولة 

عــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لخدمــة 

ــة ــي األوروبي ــل الخارج العم

)            (، كــا التقــى الســيد ســلفاتور 

ــرة  ــبه الجزي ــد ش ــس وف ــب رئي ــيكو، نائ تش

العربيــة يف الرملــان األورويب. وقــدم ســعادته 

نبــذًة عــن تداعيــات  خــال االجتاعــات 

ــات  ــر، واحصائي ــى قط ــروض ع ــار املف الحص

باالنتهــاكات، اىل جانــب الجهــود التــي بذلتهــا 

منــذ  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة 

اليــوم األول لألزمــة، للدفــاع عــن حقــوق 

املترضريــن.

DEG

EEAS

د. المري يجتمع مع جمعية الصداقة القطرية األوروبية

ــخ  ــن صمي ــور/ عــي ب اجتمــع ســعادة الدكت

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  املــري 

جمعيــة  بوفــد  اللجنــة  مبقــر  اإلنســان 

الصداقــة القطريــة األوربيــة برئاســة ســعادة 

الســيدة / رامونــا مانيســكو رئيســة الجمعيــة.

واســتعرض د. املــري خــال االجتــاع تعريفــاً 

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  حــول  شــاماً 

الدوحة: 22 أبريل 2018م

اإلنســان ونشــأتها واختصاصاتهــا وأســاليب 

ــاول رشحــاً حــول التطــورات  ــا تن ــا. ك عمله

الترشيعيــة يف دولــة قطــر وخاصــة فيــا 

العــال  حقــوق  حايــة  بتعزيــز  يتعلــق 

إىل جانــب دور اللجنــة الوطنيــة يف رصــد 

وتوثيــق االنتهــاكات الناجمــة جــراء الحصــار 

ــات  ــدى اآللي ــفها ل ــر، وكش ــة قط ــى دول ع

اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة  املنظــات 

ــا  ــة مب ــات الدولي ــات والبعث ــاوب املنظ وتج

فيهــا بعثــة األمــم املتحــدة ومــا وقفــت عليــه 

مــن انتهــاكات عــى أرض الواقــع.

القطريــة  الصداقــة  وفــد  املــري  د.  وزود 

واالحصائيــات  التقاريــر  بآخــر  األوروبيــة 

املتعلقــة بانتهــاكات الحصــار عــى قطــر منــذ 

بدايتــه.
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رئيس اللجنة الوطنية لحقوق االنسان يشارك في جلسة 
استماع بالبرلمان األوروبي 

دعــا ســعادة الدكتــور عــي بــن صميــخ املري، 

رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف 

دولــة قطــر نــواب الرملــان األورويب إىل اتخــاذ 

آليــات وإجــراءات عاجلــة وفعالــة إلنهــاء 

ــروض  ــار املف ــن الحص ــن م ــاة املترضري معان

عــى قطــر، مــن قبيــل إصــدار توصيــة بشــأن 

ــوق  ــى حق ــار ع ــرة للحص ــات الخط التداعي

اإلنســان، وإيفــاد لجنــة برملانيــة لتقــي اآلثار 

ــر الســنوي  ــة، وتضمــن التقري الســلبية لألزم

حقــوق  أوضــاع  حــول  األورويب  للرملــان 

اإلنســان ملســألة تداعيــات الحصــار؛ آمــاً 

ــة عــن حصــار  ــأن تكــون االنتهــاكات املرتب ب

قطــر ضمــن أولويــة قضايــا حقــوق اإلنســان 

الرملــان  للنقــاش عــى طاولــة  املطروحــة 

ــة. ــرة املقبل ــال الف األورويب خ

وجــاء ذلــك خــال جلســة اســتاع بالرملــان 

بروكسل: 28 أبريل 2018

األورويب يف العاصمــة البلجيكيــة بروكســل، 

حــّث فيها ســعادته مبعــوث االتحــاد األورويب 

عــى زيــارة قطــر ودول الحصــار يف آن واحــد، 

للوقــوف عــن قــرب عــى انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان التــي تقرفهــا دول الحصــار. 

وعــرض د. املــري خــال الجلســة حصيلــة 

ــة لحقــوق االنســان  ــة الوطني إنجــازات اللجن

منــذ تأسيســها، ودورهــا يف مواجهــة الحصــار، 

وقــدم رشحــا مدعــا باإلحصائيــات حــول 

تداعيــات الحصــار املفــروض عــى قطــر بعــد 

ــل دول  ــب تجاه ــه، اىل جان ــام علي ــرور ع م

الحصــار للنــداءات الدوليــة واملحليــة لوقفــه، 

وطعنهــا يف مصداقيــة التقاريــر الصــادرة عــن 

هــذه املنظــات، كــا رشح ســعادته العراقيل 

التــي تضعهــا الســعودية أمــام الحــق يف أداء 

الشــعائر الدينيــة، وأبــدى متســك اللجنــة 

بالحــوار مــع نظراتهــا يف دول الحصــار إليجاد 

ــة.  مخــرج لألزم

لرئيــس  األورويب  الرملــان  دعــوة  وتعكــس 

اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان للمشــاركة 

يف جلســة اســتاع علنيــة، اســتيعاب الرملــان 

الحصــار  جــراء  الضحايــا  معانــاة  لحجــم 

الــرأي  إقنــاع  يف  اللجنــة  ونجــاح  الجائــر، 

التــي  الــدويل مبصداقيــة تقاريرهــا  العــام 

رصــدت االنتهــاكات منــذ أول يــوم للحصــار، 

ــدويل  ــام املجتمــع ال ــا محــّط اهت ــا جعله م

ــوق اإلنســان  ــة الســامية لحق ــدءا باملفوضي ب

باألمــم املتحــدة، مــرورا بالكونجــرس األمــريك، 

والفرنــي،  والريطــاين  األورويب  والرملــان 

ــة؛ األمــر  ــة الدولي وكــرى املنظــات الحقوقي

انتهجــت  التــي  اللجنــة  نجــاح  يعكــس 

دبلوماســية حقوقيــة قامئــة عــى الحجــة 

واإلقنــاع.

أخبار الحصار
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اتفاقية تشاورية لتبادل الخبرات واالستشارات بين اللجنة الوطنية والبرلمان األوروبي

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــت اللّجن وقّع
لتبــادل  تشــاورية  اتفاقيــة  قطــر  بدولــة 
الخــرات واالستشــارات مــع الرملــان األورويب، 
مؤسســة  مــع  نوعهــا  مــن  األوىل  هــي 
ــاً،  ــاً وعربي ــان خليجي ــوق اإلنس ــة لحق وطني
ــا  ــى به ــي تحظ ــة الت ــس املصداقي ــاّ يعك م
وجــرى  العاملــي،  املســتوى  عــى  اللجنــة 
توقيــع االتفاقيــة مبقــر الرملــان األورويب، عــى 
هامــش جلســة االســتاع التــي خصصتهــا 

بروكسل: 28 أبريل 2018

ــوق اإلنســان، بحضــور  ــة لحق ــة الفرعي اللجن
ووقــع  األورويب.  بالرملــان  لنــواب  بــارز 
االتفاقيــة ســعادة الدكتــور عــي بــن صميــخ 
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  املــري، 
ــري،  ــو بانزي اإلنســان والســيد الســيد أنطوني
ــة لحقــوق اإلنســان يف  ــة الفرعي رئيــس اللجن

األورويب. الرملــان 

وتعتــر االتفاقيــة املوقعــة مــن أهــم اآلليــات 

تنفيــذ ومتابعــة  يتــم مــن خالهــا  التــي 
ــان يف  ــوق اإلنس ــة يف حق ــورات الحاصل التط
قطــر. ومتهــد لتعــاون وثيــق بــن اللجنــة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والرملــان األورويب 
للقيــام بالعديــد مــن الرامــج املشــركة يف 
ســتتيح  كــا  اإلنســان.  حقــوق  مجــاالت 
للرملــان األورويب التعــرف واالطــاع باســتمرار 
كيفيــة  وبحــث  الحصــار،  تداعيــات  عــى 

معالجــة تلــك االنتهــاكات.
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مؤتمــر صحفــي لـــ )حقــوق االنســان( بمناســبة مــرور عــام علــى 
الحصــار المفــروض علــى قطــر

مبناســبة مــرور عــام عــى الحصــار املفــروض 
عــى قطــر، عقــدت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
ــث  ــا، حي ــا يف مقره ــرا صحفي ــان مؤمت االنس
عــرض ســعادة الدكتــور عــي بــن صميــخ 
املــري آخــر مســتجدات الحصــار، وتنــاول 
املؤمتــر عــددا مــن املوضوعــات املتعلقــة 
يف  اللجنــة  دور  وأهمهــا  الشــأن،  بهــذا 
مواجهــة الحصــار، حيــث اتبعــت خمســة 
مســارات قانونيــة ملواجهــة الحصــار هــي: 
ــت  ــث خاطب ــة حي ــات الدولي ــار املنظ مس

الدوحة: 5 يونيو 2018

خالل سلسة من االجتماعات بجنيف ....
الســامي  المفــوض  يســلم  المــري  د.   

تقريــر اإلنســان  لحقــوق 
)عام من انتهاكات الحصار(

دعــا ســعادة الدكتــور عــي بــن صميــخ املــري 
ــان؛  ــوق االنس ــة لحق ــة الوطني ــس اللجن رئي
منظمــة األمــم املتحــدة واملنظــات الدوليــة 
وبرملانــات العــامل إىل اإلرساع يف اإلجــراءات 
ــق  ــا يتعل الخاصــة باملحاســبة واملســاءلة في
باالنتهــاكات اإلنســانية التــي طالت الشــعوب 
الخليجيــة مــن قبــل التــي دول الحصــار، 
كــا طالــب بتعجيــل عمليــة إنصــاف ضحايــا 
الحصــار عــى قطر خاصــة يف ظل توجــه دولة 
ــة  ــة ضــد دول قطــر باتخــاذ إجــراءات قانوني
اإلمــارات العربيــة املتحــدة أمــام محكمــة 
العــدل بســبب انتهاكاتهــا املســتمرة لحقــوق 
ومواطنيهــا،  قطــر  دولــة  بحــق  اإلنســان 
ــرضورة  ــة ب ــدل الدولي ــة الع ــة محكم مطالب

جنيف:18-19 يونيو 2018م

ــة الحصــار  ــة وجعــل قضي 450 منظمــة دولي
لــدى  الــدويل  العــام  الــرأي  قضايــا  مــن 
ــوق االنســان  ــم املتحــدة ومنظــات حق األم
ــل الحصــار  ــاهم يف جع ــا س ــات م والحكوم
اإلجــراءات  مســار  دوليــة،  ادانــة  محــط 
ــاالت  ــع كل الح ــل يف رف ــي تتمث ــة الت الخاص
ــن  ــة للمقرري ــا اللجن ــي تلقته والشــكاوى الت
حســب  كا  املتحــدة  األمــم  يف  الخــواص 
ــة  تخصصــه، مســار اإلجــراءات شــبه القضائي
مــن خــال اللجــوء اىل الشــكاوى امــام اللجان 

ــع  ــاون م ــدة بالتع ــم املتح ــة يف األم التعاقدي
بعــض املنظــات املعنيــة، ومســار اإلجــراءات 
ــري،  ــي القط ــاء الوطن ــام القض ــة أم القضائي
الــدويل  والقضــاء  الحصــار  دول  وقضــاء 
ــا وان  ــا، خصوص ــا طوي ــب وقت ــذي يتطل وال
ــايض  ــبل التق ــة س ــت كاف ــار أغلق دول الحص
للقطريــن أمــام محاكمهــا، ومســار التحكيــم 
الــدويل، كــا تطــرق ســعادته للحديــث عــن 
جهــود قطــر يف تعزيــز حقــوق االنســان بعــد 

ــار.  الحص

ــا مبوجــب  ــارات اللتزاماته ــال اإلم ــرض امتث ف
فــوري  إجــراء  واتخــاذ  الدوليــة،  القوانــن 
لحايــة القطريــن مــن أي رضر مســتقبي ال 

ــه. ــن إصاح ميك

جــاء ذلــك عقــب سلســلة مــن اللقــاءات 
ــتمرت  ــي اس ــه الت ــعادته يف جولت ــا س أجراه
ليومــن، األول بجنيــف؛ التقــى فيــه ســمو 
الســامي  املفــوض  بــن رعــد  زيــد  األمــر 
لحقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة، وســعادة 
رئيســة  تشــامورو  بياتريــس  الســيدة/ 
الســيد/  وســعادة  الخاصــة،  اإلجــراءات 
فالنــن زيــل ويجــر ســفر الســويرسي باألمــم 
املتحــدة، وســعادة الســيد/ كارل هاليقــارد 

باألمــم  األورويب  االتحــاد  بعثــة  رئيــس 
املتحــدة. 

اجتاعاتــه  خــال  املــري  د.  واســتعرض 
ــة قطــر  آخــر مســتجدات الحصــار عــى دول
ــه عــى حقــوق اإلنســان. واصفــاً يف  وتداعيات
ــة قطــر ملقاضــاة  الوقــت نفســه خطــوة دول
ــع  ــإرساع برف ــة ل ــة والعملي ــارات بالهام اإلم
ــن  ــن مواطن ــار م ــا الحص ــن ضحاي ــن ع الغ
ومقيمــن بدولــة قطر، وقــام بتســليم املفوض 
الســامي لحقــوق اإلنســان تقريــر اللجنــة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الــذي رصــدت 
ــن الحصــار.  ــام م ــاكات ع ــه انته ــت في ووثق

أخبار الحصار
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خــالل مؤتمــر صحفــي بمقــر األمــم المتحــدة بجنيــف .. د. المــري: نطالــب مجلــس حقــوق 
اإلنســان بتعليــق عضويــة الســعودية واإلمــارات النتهاكاتهمــا الممنهجــة ضــد الشــعب 

ي لقطر ا

ــخ  ــن صمي ــي ب ــور ع ــعادة الدكت ــب س طال

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  املــري 

ــم  ــان باألم ــوق اإلنس ــس حق ــان؛ مجل اإلنس

ــة  ــن اململك ــة كل م ــق عضوي املتحــدة بتعلي

العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة 

لانتهــاكات  نظــرا  املجلــس  يف  املتحــدة 

الشــعب  ضــد  واملمنهجــة  الجســيمة 

القطــري. بينــا دعــا الحكومــة القطريــة 

لتحديــد  األمــن  مجلــس  اىل  اللجــوء  إىل 

ــر  ــراءات غ ــار يف اإلج ــؤولية دول الحص مس

ــا دول الحصــار ضــد  ــي اتخذته ــة الت القانوني

قطــر، والتــي ترقــى إىل جرميــة العــدوان 

والحــرب االقتصاديــة والعقوبــة الجاعيــة 

جنيف: 22 يونيو 2018م

ــال  ــك خ ــاء ذل ــري، وج ــعب القط ــد الش ض

مقــر  ســعادته يف  عقــده  مؤمتــر صحفــي 

فيــه  بجنيــف واســتعرض  املتحــدة  األمــم 

ــام عــى حصــار  ــاكات بعــد ع ــة االنته حصيل

قطــر، وطالــب فيــه مجلــس حقــوق اإلنســان 

بإصــدار قــرار ضــد انتهــاكات حقوق اإلنســان 

بعــن  واألخــذ  الحصــار،  عــى  الناجمــة 

ــن  ــادرة ع ــر الص ــداءات والتقاري ــار الن االعتب

ــة  ــة الفني ــر البعث ــواص، وتقري ــن الخ املقرري

للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، ودعــا 

ــد  ــن الخــواص مبزي ــة املقرري ــس مبطالب املجل

مــن التحــرك وزيــارات امليدانيــة لدولــة قطــر 

ودول الحصــار للوقــوف عــى االنتهــاكات 

ــة  ــا، وتقديــم تقاريــر عــن حال ولقــاء الضحاي

االنتهــاكات اىل مجلــس حقــوق اإلنســان. 

ــا  ــت به ــي تقدم ــكوى الت ــب بالش ــا رح في

ــة مبناهضــة  ــة املعني ــام اللجن ــة قطــر أم دول

وأمــام  العنــرصي  التمييــز  أشــكال  كافــة 

ــد  ــة مــن أجــل تحدي محكمــة العــدل الدولي

العربيــة  لإمــارات  الدوليــة  املســؤولية 

املتحــدة وتعويــض الضحايــا وفقــاً للــادة 

ــز  ــة أشــكال التمي ــع كاف ــة من ــن اتفاقي 22 م

ــة  ــة القطري ــب الحكوم ــا طال ــرصي. ك العن

بــرضورة التعاقــد مــع مركــز دويل للطــب 

األرضار  حجــم  لتقييــم  النفــي  والدعــم 

ــا االنتهــاكات الناجمــة عــى  النفســية لضحاي

الحصــار خاصــة عــى األرس املشــتتة والطلبــة 

واملعتمريــن والحجــاج الذيــن منعوا مــن أداء 

املشــاعر الدينيــة، وذلــك بهــدف تحضرهــا يف 

ــام  ــرض ام ــوف تع ــي س ــة الت ــات قانوني ملف

املحاكــم واملنظــات الدوليــة. 

د. المري يلتقي بمسؤولين في االتحاد األوروبي 

ــخ  ــن صمي ــي ب ــور ع ــعادة الدكت ــب س طال

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  املــري، 

ــراءات  ــاذ إج ــاد األورويب باتخ ــان االتح اإلنس

مبــا  ورسيعــة  عمليــة  وخطــوات  قويــة 

عــى  تأسســت  التــي  واملبــادئ  ينســجم 

ضوئهــا، إلدانــة االنتهــاكات التــي تطــال آالف 

العائــات الخليجيــة جــراء الحصــار املفــروض 

ــان األورويب  ــف الرمل ــر، أســوة مبوق ــى قط ع

الــذي حّمــل تلــك الــدول مســؤولية انتهــاكات 

ــال آالف األرس يف  ــي تط ــان الت ــوق اإلنس حق

ــام. ــن ع ــر م ــذ أك ــج من ــر ودول الخلي قط

بالعاصمــة  لقائــه  خــال  ذلــك  وجــاء 

ــة بروكســل مــع الســيد ســرافروس  البلجيكي

بروكسل: 23 يونيو 2018

األورويب  االتحــاد  ممثــل  المرنيديــس، 

ــخة  ــه نس ــري في ــدم امل ــان، ق ــوق اإلنس لحق

مــن التقريــر الخامــس الــذي أعدتــه اللجنــة 

ــة لحقــوق اإلنســان بعــد مــرور عــام  الوطني

عــى حصــار قطــر. ودعــا اســرافورس لزيــارة 

ــة،  ــراف األزم ــدول أط ــة ال ــر وبقي ــة قط دول

وذلــك للعمــل عــى معالجــة االنتهــاكات 

اإلنســانية الناجمــة عــن الحصــار عــى قطــر.

ــاد األورويب  ــل االتح ــارة ممث مشــراً أيل أن زي

للوقــوف عــى تداعيــات الحصــار وآثــاره 

عــى شــعوب منطقــة الخليــج ســتلعب دوراً 

اساســياً وتعتــر مســاهمة كبــره لحــل األزمــة 

ــانية. اإلنس

وخــال اجتاعــه مــع تشــيارا أدامــو، رئيســة 

الجنســن وحقــوق  بــن  املســاواة  وحــدة 

بقســم  الدميقراطــي  والحكــم  اإلنســان 

التعــاون الــدويل والتنميــة باالتحــاد األورويب، 

اســتعرض ســعادته ســبل الرشاكــة بــن ادارتها 

ــار  ــان، وأش ــوق االنس ــة لحق ــة الوطني واللجن

ــن  ــن واإلماراتي ــال القطري اىل أن آالف األطف

والســعودين والبحرينيــن حرمــوا مــن آبائهــم 

وأمهاتهــم، وتــم منعهــم مــن الســفر مــع 

ــال أو  ــؤالء األطف ــازة ه ــبب حي ــم بس أوليائه

األب أو األم للجنســية القطريــة. 
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البرلمــان  رئيــس  مــع  يجتمــع  المــري  د. 
بروكســل  فــي  األوروبــي 

يف لقــاء أول مــن نوعهــن اجتمــع ســعادة 
الدكتــور عــي بــن صميــخ املــري رئيــس 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان مع الســيد 
األورويب،  الرملــان  رئيــس  تايــاين،  أنطونيــو 
اللقــاءات  وجــاء اللقــاء تتويجــا لسلســلة 
الهامــة التــي عقدهــا ســعادته مــع عــدد مــن 
بالعاصمــة  األورويب،  الرملــان  املســؤولن يف 
البلجيكيــة بروكســل، وســلّم فيــه نســخة مــن 
تقريــر »عــام عــى حصــار قطــر«، الــذي يوثّق 
ــا دول  ــي تورطــت فيه ــاكات الت ــة االنته لكاف
الحصــار يف حــق الشــعب القطــري واملقيمــن 
ــة  ــي.، وكاف ــاون الخليج ــس التع يف دول مجل

بروكسل : 27 يونيو 2018

التحــركات والجهــود التــي قامــت بهــا اللجنــة 
ــك  ــف تل ــر لوق ــارج قط ــل وخ ــة داخ الوطني
باملواقــف  ســعادته  وأشــاد  االنتهــاكات، 

ــن. ــان األوروبي ــاد والرمل ــة لاتح اإليجابي

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  وقــدم 
الرملــان  رئيــس  مــع  نقاشــه  يف  اإلنســان 
األورويب خلفيــة عــن كافــة القضايــا املطروحة 
لوقــف  الدوليــة  الحقوقيــة  املحافــل  يف 
قطــر،  حصــار  عــن  الناجمــة  االنتهــاكات 
ــر  ــة قط ــن دول ــة م ــكوى املقدم ــاد الش وأبع
أمــام محكمــة العــدل الدوليــة ضــد االمــارات، 

الفتــاً إىل أهميــة االســتمرار يف اإلجــراءات 
القضائيــة والقانونيــة لــدى هيئــات التحكيــم 
الحصــار،  دول  انتهــاكات  لوقــف  الدوليــة 

وإنصــاف ضحايــا الحصــار.

مــع  يجتمــع  المــري  د. 
المقــررة الخاصــة المعنيــة 
ذوي  األشــخاص  بحقــوق 

اإلعاقــة

ــخ  ــن صمي ــور/ عــي ب اجتمــع ســعادة الدكت

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  املــري 

الســيدة/كاتالينا  مــع  بجنيــف  اإلنســان 

ديفانــداس املقــررة الخاصــة املعنيــة بحقــوق 

املــري  وأطلــع  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص 

املقــررة عــى الشــكاوى املرفوعــة لــدى لجنــة 

ذوي اإلعاقــة باألمــم املتحــدة وبعــض االليات 

تحديثــات  تســليمها  جانــب  إىل  الدوليــة 

أخــرى عــن إحصائيــات االنتهــاكات التــي 

ــة لحقــوق اإلنســان،  ــة الوطني ــا اللجن رصدته

وطالــب باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات بنــاًء 

عــى املعلومــات التــي تَُقــَدم إليهــا بخصــوص 

جنيف: 25 يونيو 2018

ــار يف  ــا دول الحص ــي ارتكبته ــاكات الت االنته

وتوجيــه  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق 

ــة  ــدول املعني ــة ورســائل إىل ال ــداءات عاجل ن

ــا  ــض الضحاي ــح هــذه الحــاالت وتعوي لتوضي

معنويــا وماديــاً بســبب مــا تعرضــوا لــه مــن 

إجــراءات. إىل جانــب القيام بزيــارات ميدانية 

ألطــراف األزمــة، لبحــث حالــة حايــة حقوق 

اإلنســان لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وإعــداد 

تقريــراً ملجلــس حقــوق اإلنســان، تعــرض 

والتوصيــات  واالســتنتاجات  النتائــج  فيــه 

التــي توصلــت إليهــا أســوة بكافــة املنظــات 

عــى  وقفــت  التــي  الدوليــة  والبعثــات 

انتهــاكات دول الحصــار مبختلــف أنواعهــا.

أخبار الحصار



مفوضة االتحاد األوروبي ترحب بتوقيع االتفاق 
التشاوري بين اللجنة الوطنية والبرلمان األوروبي

أكــدت الســيدة فيديريــكا موغرينــي مفوضــة السياســة الخارجيــة يف االتحــاد األورويب عــى أهميــة عــى 

ــادل  ــايئ، ومتابعــة التب ــدء حــوار غــر رســمي يف مجــال حقــوق اإلنســان، كســبيل لدفــع التعــاون الثن ب

املســتمر بــن االتحــاد األورويب واللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان. بينــا مثـّـن ســعادة الدكتــور عــي 

بــن صميــخ املــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر اهتــام االتحــاد األورويب 

بالتعــاون املســتمر بينــه واللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، أســوة بالتعــاون القائــم مــع الرملــان 

االورويب والــذي أمثــر التوقيــع عــى اتفاقيــة مشــركة لتبــادل الخــرات واالستشــارات، 

ــة  ــذ ومتابع ــا تنفي ــن خاله ــم م ــي يت ــات الت ــم اآللي ــن أه ــة م ــة املوقع ــر االتفاقي وتعت

ــة  ــن اللجن ــق ب ــاون وثي ــد لتع ــر، ومته ــان يف قط ــوق اإلنس ــة يف حق ــورات الحاصل التط

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والرملــان األورويب للقيــام بالعديــد مــن الرامــج املشــركة يف 

مجــاالت حقــوق اإلنســان. كــا تتيــح للرملــان األوريب التعــرف واالطــاع باســتمرار 

ــاكات. ــك االنته ــة معالجــة تل ــات الحصــار، وبحــث كيفي عــى تداعي

الدوحة: 30 يونيو 2018

١9مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
باألمــم  جهــات  ثالثــة  تخاطــب 
المتحــدة لرفــع عراقيــل الســلطات 
الســعودية أمــام حجــاج دولــة قطر

ــخ  ــن صمي ــي ب ــور/ ع ــعادة الدكت ــث س بع

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  املــري 

اإلنســان بخطابــات لثــاث جهــات باألمــم 

املتحــدة شــملت الســيد/ فوجيســاف ســوك، 

رئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان، واألمــر زيــد 

بــن رعــد املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، 

والســيد/ أحمــد شــهيد املقــرر الخــاص املعني 

بحريــة الديــن أو املعتقــد، وأعرب مــن خالها 

عــن قلــق اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

حيــال اســتمرار العراقيــل واملعوقــات وعــدم 

ــوات  ــة خط ــعودية أي ــلطات الس ــاذ الس اتخ

املواطنــن  متكــن  شــأنها  مــن  إيجابيــة 

القطريــن واملقيمــن يف دولــة قطــر مــن 

ــة  ــعائرهم الديني ــم يف أداء ش ــة حقه مارس

ومطالبــاً اياهــم باتخــاذ إجــراءات فوريــة 

ضــد الســلطات الســعودية حتــى يتمكــن 

حجــاج دولــة قطــر مــن أداء مناســك فريضــة 

ــلمن.  ــائر املس ــاج كس الح
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وأضــاف ســعادته أن اللجنــة الوطنيــة لحقوق 

ــة  ــة كاف ــدد دراس ــر بص ــة قط ــان بدول اإلنس

اململكــة  ملقاضــاة  القانونيــة  اإلجــراءات 

انتهاكاتهــا  بســبب  الســعودية  العربيــة 

الصارخــة للحــق يف مارســة الشــعائر الدينيــة 

إىل جانــب االســتمرار يف فضــح تســييس الحج 

والعمــرة وماطلتهــا يف رفــع املعوقــات التــي 

ــر.  ــة قط ــاج دول ــام حج ــا أم تضعه

مُتــارس  الســعودية  الســلطات  ان  مؤكــدا 

خــال  مــن  االمــام  اىل  الهــروب  سياســة 

بيانــات التضليــل التــي تصدرهــا واإلجــراءات 

تضليــل  بغــرض  تتخذهــا  التــي  الصوريــة 

ــة.  ــة الدولي ــادي االدان ــدويل وتف ــع ال املجتم

كريــات  أن  إىل  ذاتــه  الوقــت  يف  منوهــاً 

املتحــدة  األمــم  الدوليــة منهــا  املنظــات 

والعفــو الدوليــة وهيومــن رايتــس أدانــت 

ــا مارســات الســعودية  يف تقاريرهــا وبياناته

مارســة  يف  للحــق  الصارخــة  وانتهاكاتهــا 

الدينيــة. الشــعائر 

ــة  ــر ممثل ــة قط ــائل أن دول ــت الرس وأوضح

اإلســامية  والشــؤون  األوقــاف  بــوزارة 

قامــت بتنفيــذ مــا طلبتــه الجهــات املختصــة 

ومتــت  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف 

املخاطبــات يف حينهــا ومل يتــم الــرد، وأكــدت 

الــوزارة يف بيــان لهــا يف الســادس مــن يونيــو 

ــراءات  ــل واإلج ــتمرار العراقي ــايض أن »اس امل

عــى  اململكــة  تفرضهــا  التــي  التعســفية 

قاطنــي دولــة قطــر جملــة ودون غرهــم 

مــن مســلمي العــامل«. وأّن بــاب العمــرة 

والحــج عــن طريــق الــر ال زال مغلقــا متامــا، 

والتوجــه مــن مدينــة الدوحــة إىل مدينــة 

ــاح. ــر مت ــا غ ــارشة أيض ــدة مب ج

أخبار الحصار



اإلنســان  حقــوق  العطيــة:  مريــم 
خصصــت خطين ســاخنين الســتقبال 
ايــة شــكاوى مــن قبــل المواطنيــن 

القطرييــن ضــد اإلمــارات

جــددت األســتاذة مريــم بنــت عبــد اللــه 

الوطنيــة  للجنــة  العــام  االمــن  العطيــة 

لكافــة  اللجنــة  دعــوة  اإلنســان  لحقــوق 

املواطنــن القطريــن املترضريــن والراغبــن 

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  اىل  الذهــاب  يف 

املتحــدة مــن أجــل مل شــمل أرسهــم، او إكال 

ــة  ــم او متابع ــرجاع وثائقه ــم، او اس تعليمه

مصالحهــم وممتلكاتهــم او الراغبــن يف اللجوء 

محكمــة  لقــرار  طبقــا  اإلمــارايت،  للقضــاء 

العــدل الدوليــة، باللجــوء إىل اللجنــة الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان يف حالــة وجــود أي عقبــات 

او عراقيــل مــن طــرف الســلطات اإلماراتيــة، 

أو  عراقيــل  مــن  يواجهونــه  مــا  وتوثيــق 

صعوبــات تحــول دون الوصــول إىل حقوقهــم 

الدوليــة  العــدل  محكمــة  أقرتهــا  التــي 

يف حكمهــا ضــد دولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة وفقــا للــادة 22 مــن اتفاقيــة منــع 

كافــة أشــكال التمييــز العنــرصي.

الدوحة: 2 يوليو 2018

الخط
 الساخن

الوطنيــة  اللجنــة  بــأن  العطيــة  ونوهــت 

ــاخنة  ــام س ــت أرق ــان خصص ــوق اإلنس لحق

وباحثــن قانونيــن مختصــن تحســباً أليــة 

املواطنــن  لهــا  يتعــرض  قــد  مضايقــات 

القطريــن مــن قبــل الســلطات اإلماراتيــة 

 /  +974  33297777 الخطــن  إن  وقالــت: 

لرصــد  فقــط  يتعلقــان   +974  33296666

مــن  تنجــم  قــد  التــي  الحــاالت  وتوثيــق 

خــرق أو محــاوالت التفــاف عــى الحكــم 

الصــادر مــن محكمــة العــدل الدوليــة يف 

مواجهــة اإلمــارات وفيــا يتعلــق بحقــوق 

دراســتهم  مزاولــة  يف  الراغبــن  القطريــن 

اســرجاع  أو  ذلــك  يف  رغبتهــم  حــال  يف 

ــاك  ــق انته ــا يتعل ــية أو في ــم الدراس وثائقه

الحكــم بعــودة األرس املشــركة والحــق يف 

اللجــوء للقضــاء اإلمــارايت خاصــة بالنســبة 

هنالــك  أن  إىل  العطيــة  ولفتــت  للمــاك. 

ثاثــة خطــوط ســاخنة أخــرى تــم الســتقبال 

الحصــار  دول  مــن  االنتهــاكات  شــكاوى 

األخــرى مــن غــر دولــة اإلمــارات وهــي: 

 / /و0097450006008   0097466626663

وســائل  كافــة  ودعــت   /0097450800006

اإلعــام للمســاهمة يف توضيــح طبيعــة هــذه 

ــن بالتواصــل  ــس للراغب ــاً ألي لب ــام منع األرق

مــع اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

وأكــدت العطيــة أن اللجنــة ســتظل ســراقب 

عــن كثــب أيــة محاولــة لوضــع العراقيــل 

مــن قبــل الســلطات اإلماراتيــة أمــام الضحايــا 

ــم  ــن أنصفته ــن الذي ــن القطري ــن املواطن م

ــت نفســه  ــدة يف الوق ــة. مؤك ــة الدولي العدال

كان  الدوليــة  العــدل  محكمــة  قــرار  أن 

ــة خطــوة أوىل يف طريــق إنصــاف كافــة  مبثاب

الضحايــا املترضريــن مــن بقيــة دول الحصــار 

ورفــع الغــن عنهــم واســرداد حقوقهــم بقــوة 

ــون. القان

٢١مجلة حقوقية نص سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر



مجلة الصحيفة العدد السابع والعشرين - ديسمبر ٢٠١٨ ٢٢

حقوق اإلنسان تقدم الدعم القانوني للمتضررين القطريين ممن رفعوا دعاوى 
قضائية ضد اإلمارات النتهاكها الحق في الخصوصية

ــان  ــوق االنس ــة لحق ــة الوطني ــت اللجن قدم

بدولــة قطــر الدعــم الــازم للضحايــا القطرين 

املترضريــن يف قضيــة التجســس مــن قبــل 

دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، حيــث 

 )NSO(ــة ــد رشك ــة ض ــاوي قضائي ــوا دع رفع

- التــي تعتــر مــن أكــر وأشــهر الــرشكات يف 

ــف  اســتحداث برامــج التجســس عــى الهوات

الذكيــة- وضــد الســلطات اإلماراتيــة التــي 

يف  الحــق  عــى  صــارخ  بشــكل  اعتــدت 

النشــطاء  عــى  وضيقــت  الخصوصيــة 

31  أغسطس  2018

اجتماعات مكثفة للمري على هامش الدورة )39( لمجلس حقوق اإلنسان بجنيف

ــخ  ــن صمي ــور عــي ب ــعادة الدكت ــرى س أج
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  املــري 
اللقــاءات املكثفــة  اإلنســان سلســلة مــن 
ــس  عــى هامــش أعــال الجلســة )39( ملجل

جنيف: 14 سبتمر 2018

الحقوقيــن واعتــدت عــى الصحفيــن، مبــا 

القانــون.  عليهــا  يحاســب  جرميــة  ميثــل 

ــايض  ــارس امل ــهر م ــة يف ش ــتقبلت اللجن واس

ــة،  ــذه القضي ــن يف ه ــن املترضري ــكاوى م ش

ــدى  ــا ل ــوين لرفــع قضاي ووفــرت الدعــم القان

قــرص.  جمهوريــة  يف  املختصــة  الجهــات 

وأكــدت اللجنــة يف الوقــت نفســه اســتمرارها 

االنتهــاكات  هــذه  مرتكبــي  ماحقــة  يف 

بالتنســيق مــع املحامــن واملنظــات واالليات 

ــة ومــن بينهــا املقــرر الخــاص املعنــي  الدولي

واملقــر  اإلنســان  عــن حقــوق  باملدافعــن 

الخــاص املعنــي بحريــة التعبــر وغرهــم.

دولــة  اعتــداءات  اللجنــة  واســتنكرت 

للحــق يف  املســتمرة  اإلمــارات وانتهاكاتهــا 

لرامــج  باســتخدامها  وذلــك  الخصوصيــة 

ــام.  ــن ع ــر م ــذ أك ــة من ــس ارسائيلي التجس

وقالــت إنــه وفقــاً لرســائل الريــد اإللكــروين 

املترسبــة التــي تــم تقدميهــا أمــس الخميــس 

يف الدعــاوى ضــد رشكــة التجســس 

ــاء  ــملت أعض ــف، ش ــان بجني ــوق اإلنس حق
الفريــق العامــل املعنــي بالحجــز التعســفي، 
ــس  ــفي، ورئي ــز التعس ــة الحج ــاء لجن وأعض
أفريقيــا  وشــال  األوســط  الــرشق  قســم 

اإلنســان  لحقــوق  الســامية  باملفوضيــة 
باألمــم املتحــدة ومديــر اآلليــات التعاهديــة 
ــة الســامية لحقــوق اإلنســان، وقــد  باملفوضي
املندوبــن  مــن  عــدد  مــع  أيضــا  اجتمــع 

أخبار الحصار
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)حقوق اإلنسان( تنظم ندوة حول الحصار في نيويورك

ــات والفــرص يف مجــال حقــوق  ــوان: »حصــار قطــر: التحدي ــورك بعن ــة لحقــوق اإلنســان ندوة يف نيوي ــة الوطني نظمــت اللجن

اإلنســان«، شــارك فيهــا إىل جانــب ســعادة الدكتــور عــي بــن صميــخ املــري، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، كالَ مــن 

الدكتــور لوانيــس كانســتاندينديس، أســتاذ مســاعد يف القانــون الــدويل بكليــة القانــون، يف جامعــة قطــر، وآكشــايا كومــار، نائــب 

مديــر مبنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش.

نيويورك: 29سبتمر 2018

ــس  ــوق اإلنســان ورئي ــس حق الدامئــن مبجل
البعثــة األوروبيــة باملجلــس. 

وقــّدم ســعادته خــال االجتاعــات اخــر 
ــروض عــى قطــر،  مســتجدات الحصــار املف
يف  واســعة  تحقيقــات  بإجــراء  وطالــب 
مواجهــة كل مــن اململكة العربية الســعودية 
ارتكابهــا  بســبب  اإلمــارات  ودولــة 
انتهــاكات جســيمة وممنهجــة إىل جانــب 
ــي متارســانها ضــد  ــة الت اإلجــراءات التمييزي

املواطنــن القطريــن واملقيمــن يف دولــة 
ــلطات  ــذ الس ــة تنفي ــة عملي ــر، ومراقب قط
العــدل  محكمــة  لحكــم  اإلماراتيــة 
الدوليــة املتعلــق بالســاح للمترضريــن 
ــام  ــايض أم ــر بالتق ــى قط ــار ع ــن الحص م
املحاكــم اإلماراتية إىل جانب مل شــمل األرس 
القطريــن  للطــاب  والســاح  املشــركة 
الجامعــات  يف  دارســتهم  باســتكال 
ــة  ــة أو منحهــم ملفاتهــم األكادميي اإلماراتي
ــات أخــرى،  ــتهم يف جامع الســتكال دراس

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  أن  مؤكــداً 
ــى رصــد  ــل ع ــر تعم ــة قط اإلنســان بدول
إنفــاذ حكــم محكمــة العــدل الدوليــة عــر 
آلياتهــا؛ الفتــاً  إىل أن اإلجــراءات التمييزيــة 
ــارات  ــى اإلم ــرص ع ــن ال تقت ــد القطري ض
فقــط، وإمنــا تتجاوزهــا بشــكل متســاوي يف 

بقيــة دول الحصــار. 
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ــس،  ــر كوهاري ــدوة األســتاذ بي ــا أدار الن بين
وســط  األمركيــن؛  القانونيــن  كبــار  أحــد 
البعثــات  ممثــي  مــن  لعــدد  حضــور 
ــم املتحــدة، إىل  ــة يف األم الدبلوماســية الدولي
جانــب نشــطاء حقــوق اإلنســان، وممثــي 
تناولــت  الدوليــة.  الحقوقيــة  املنظــات 
الحصــار  وآثــار  تداعيــات  آخــر  النــدوة 
املفــروض عــى قطــر منــذ نحــو عــام ونصــف؛ 
وأبــرز االنتهــاكات التــي وثقتهــا املفوضيــة 
الســامية لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم 
املتحــدة، ومنظــات حقوقيــة دوليــة؛ يف ظــل 
إرصار دول الحصــار عــى تجاهــل نــداءات 
انتهاكاتهــا،  وقــف  عــى  الــدويل  املجتمــع 
برغــم اإلدانــات التــي تلقاهــا رباعــي األزمــة 
)الســعودية، اإلمــارات، البحريــن، مــرص( مــن 
املنظــات الدوليــة، وآخرهــا القــرار االحــرازي 
انتهــاكات  الدوليــة ضــد  العــدل  ملحكمــة 
ــة اإلمــارات، ويطالبهــا بتســوية الحــاالت  دول

االســتعجالية.

بشــدة  املــري  انتقــد  النــدوة  وخــال 
ترصيحــات وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل 
ــد  ــة أم ــاده إطال ــتعداد ب ــأن اس ــر بش الجب
الحصــار املفــروض عــى قطــر ملــدة 15 عامــا 
أخــرى، أُســوًة بحصــار كوبــا؛ الفتــاً إىل أن 
تلــك »الترصيحــات الامســؤولة منافيــة متامــاً 
لكافــة االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، 
مســاءلة  الــدويل  املجتمــع  عــى  ويجــب 
هــؤالء املســؤولن، عــى انتهاكاتهــم لحقــوق 
اإلنســان، ســيّا وأنهــا ليســت املــرة األوىل 
التــي يدلــون فيهــا مبواقــف مناهضــة لحقــوق 
اإلنســان، وتتحــدى نــداءات املجتمــع الــدويل، 
وقــرارات  الحقوقيــة  املنظــات  وتقاريــر 
ــرار  ــا ق ــة، وآخره ــة الدولي ــات القضائي الهيئ

ــارات«. ــد اإلم ــة ض ــدل الدولي ــة الع محكم

ــي  ــات الت ــدة املضايق ــعادته بش ــا أدان س ك

تقــوم بهــا مــرص ضــد املواطنــن القطريــن 
القطريــة،  الرســمية  الوفــود  ومســؤويل 
الفتــاً إىل أن اللجنــة توصلــت بشــكاوى 
تأشــرة  مــن  منعــوا  ملواطنــن  موثقــة 
قــرار  وطــال  املرصيــة،  األرايض  دخــول 
ــة  ــود الرســمية القطري ــع أعضــاء بالوف املن
بالجامعــة العربيــة، خافــاً ملــا تنــص عليــه 
اتفاقيــة املقــر. وشــّدد عــى أن اللجنــة 
ــدى  ــل ل ــكل عاج ــتتحرك بش الوطنيــة س
اآلليــات الدوليــة لوقــف تلــك االنتهــاكات 
أن  إىل  ســعادته  ونــّوه  والعراقيــل، 
ــة  ــل الســلطات املرصي »مضايقــات وعراقي
ــا يف  ــل تلقين ــط؛ ب ــن فق ــس القطري مل مت
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مؤخــراً 
عديــد الشــكاوى مــن مرصيــن مقيمــن يف 
ــي  ــات الت ــات واإلهان قطــر بشــأن املضايق
يتلقونهــا يف مطــار القاهــرة؛ ذنبهــم الوحيد 
أنهــم مقيمــون يف قطــر«. ومثّــن املــري 
عــى مبــادرة دولــة قطــر واســتعدادها 
ــة  ــة القرصن الســتضافة مؤمتــر دويل ملحارب
والتجســس، مشــرا اىل ان اللجنــة الوطنيــة 
 735 ضحيــة  كانــت  اإلنســان  لحقــوق 
ألــف محاولــة قرصنــة ملوقعهــا االلكــروين، 
ــة والجوسســة  تضــاف إىل فضيحــة القرصن
التــي تورطــت فيهــا دول الحصــار ضــد 
نشــطاء لحقــوق اإلنســان وإعاميــن يف 
دولــة قطــر، داعيــا إىل إنشــاء مقــرر خــاص 
لألمــم املتحــدة حــول جرائــم القرصنــة 
التمتــع  عــى  وتأثراتهــا  االلكرونيــة 
بحقــوق االنســان، ووضــع تلــك الجرائــم يف 
األجنــدة الدامئــة ملجلــس حقــوق اإلنســان. 
ــوق  ــامية لحق ــة الس ــب املفوضي ــا طال ك
ــدة  ــاء وح ــدة بإنش ــم املتح ــان باألم اإلنس
القرصنــة  جرميــة  ملناهضــة  متخصصــة 
ضــد نشــطاء ومنظــات حقــوق اإلنســان 
ــور  ــّدم الدكت ــه، ق ــن جانب ــامل. وم ــر الع ع
ــا  ــا تاريخي ــتاندينديس عرض ــس كانس لواني

العربيــة  الــدول  جامعــة  نشــأة  حــول 
ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
ــزت  ــات عج ــذه املؤسس ــص اىل ان ه وخل
األزمــة  حــل  يف  بدورهــا  القيــام  عــن 
الخليجيــة رغــم التطــور الــذي حققتــه.  
ومــن جانــب آخــر، قدمــت آكشــايا كومــار 
ــي شــهدتها قطــر  ــراءة يف التطــورات الت ق
يف مجــال حقــوق اإلنســان، وال ســيا منــذ 
بــدء الحصــار، مشــرة يف هــذا الصــدد إىل 
قانــون إلغــاء قانــون الكفالــة الــذي وصفته 
ــح  ــمح مبن ــذي س ــام« ال ــاح اله بـــ »اإلص
العالــة يف قطــر حقوقــا أساســية، ومــا تاه 
ــاد  ــة باعت ــة القطري ــزام الحكوم ــن الت م
ــن أخــرى  ــدي، وصــوال إىل قوان ــر تقاع أج
وإلغــاء  الدامئــة  اإلقامــة  قانــون  مثــل 
الخروجيــة، داعيــة قطــر باالســتمرار يف 

ــة.  ــا املهم اصاحاته

ــدوم هــاوس  ــة فري ــة منظم ودعــت ممثل
دولــة قطــر إىل االســتفادة مــن الفــرص 
واالســتمرار يف إصاحاتهــا، ومتكــن العــال 
واملقيمــن وأبنــاء املــرأة القطريــة مــن 

ــية. ــم األساس ــل حقوقه كام

أخبار الحصار
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)حقوق االنسان( تطالب اإلدارة 
األميركية بموقف حازم لوقف 

انتهاكات دول الحصار

ــخ  ــن صمي ــي ب ــور ع ــعادة الدكت ــب س طال
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  املــري، 
اإلنســان بدولــة قطــر اإلدارة األمركيــة باتخــاذ 
موقــف حــازم، والضغــط عــى دول الحصــار 
اآلالف  بحــق  الخطــرة  انتهاكاتهــا  لوقــف 
األرس يف قطــر ودول الخليــج، منــذ نحــو عــام 

ــة. ــدء األزم ــن ب ــف م ونص
إدراج  عــدم  بشــدة  ســعادته  انتقــد  كــا 
دول  انتهــاكات  األمركيــة  الخارجيــة  وزارة 
الحصــار ضمــن تقريرهــا الســنوي، وتجاهــل 
تقريــر الحريــات الدينيــة ملســألة تســيس 
ــن  ــن م ــع القطري ــك ومن ــعودية للمناس الس
ــه أن  ــت ذات ــداً يف الوق ــرة، مؤك ــج والعم الح
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــا زالــت مل 
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خــالل لقائــه مــع رئيــس لجنــة األمــن الداخلــي 
ــيوخ  ــس الش ــي مجل ــة ف ــؤون الحكومي والش
األميركــي: المــري: إطالــة األزمــة الخليجيــة 
يقــوض األمــن واالســتقرار وجهــود مكافحــة 

ــة.  ــاب بالمنطق اإلره

حــّذر ســعادة الدكتــور عــي بــن صميــخ 

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  املــري، 

ــدم تدخــل  ــن أن ع ــة قطــر م اإلنســان بدول

املجتمــع الــدويل لحــل األزمــة الخليجيــة، 

ووضــع حــد ملعانــاة آالف األرس مــن الحصــار 

ــأنه أن  ــن ش ــر م ــى قط ــروض ع ــر املف الجائ

واشنطن: 3 أكتوبر 2018

متتثــل متامــاً لقــرار محكمــة العــدل الدوليــة، 
وســتصدر اللجنــة تقريــراً كامــاً عــن شــكاوى 
مواطنــن قطريــن مــن اســتمرار العراقيــل 

ــة. اإلماراتي
وجــاء ذلــك خــال لقــاء ســعادته مــع الســيد 
تيــم لنــدر كينــغ، نائــب مســاعد وزيــرة 
الخارجيــة لشــؤون الخليــج العــريب يف مكتــب 
ــة؛  ــة األمريكي ــرشق األدىن يف وزارة الخارجي ال
ــؤولن  ــر املس ــوزاك، كب ــل ك ــيد، ميكائي والس
يف مكتــب الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان 
والعمــل بالخارجيــة األمركيــة. عــى الجانــب 
ــواص  ــن خ ــري أن 10 مقرري ــد امل ــر، أك اآلخ
مبجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة إىل 
ــفي  ــز التعس ــي بالحج ــق املعن ــب الفري جان

ــا عــى  ــدول الحصــار، تحثّه ــوا رســائل ل وجه
وقــف انتهاكاتهــا، وإجراءاتهــا التمييزيــة ضــد 
ــدوى؛  ــر، دون ج ــن يف قط ــن واملقيم املواطن
ــكاوى  ــن الش ــد م ــاك العدي ــاً إىل أن هن الفت

ــاً. ــا قريب ســيتم الفصــل فيه

ــداً مــن منظمــة »هيومــن  ــه وف وخــال لقائ
ــيق  ــعادته بتنس ــب س ــش« طال ــس ووت رايت
بــن املنظــات الحقوقيــة ملواجهــة انتهــاكات 
انتهــاكات  ذلــك  يف  مبــا  اإلنســان  حقــوق 
دول الحصــار، وقــد قــّدم خــال االجتــاع 
عرضــا آلخــر مســتجدات الحصــار بعــد قــرار 
إجــراءات  الدوليــة ضــد  العــدل  محكمــة 

االمــارات التمييزيــة. 

يؤثــر عــى أمــن واســتقرار املنطقــة، ويخلــق 

بــؤر توتــر ورصاعــات جديــدة مــن شــأنها أن 

تقــّوض الجهــود الدوليــة الســتتباب األمــن 

ــاب. ــة اإلره ومكافح

ــه  ــال لقائ ــعادته خ ــات س ــاءت ترصيح وج

يف واشــنطن مــع الســناتور األمريــي رون 

الداخــي  األمــن  لجنــة  جونســون، رئيــس 

والشــؤون الحكوميــة يف مجلــس الشــيوخ، 

ــذة عــن آخــر  ــه نب ــذي قــدم ســعادته في وال

ــر.  ــى قط ــروض ع ــار املف ــتجدات الحص مس
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البيانات

بيــان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بشأن اعتقال المواطن القطري محسن صالح 
سعدون الكربي واحتجازه تعسفيًا من قبل السلطات السعودية

بيــان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بشأن اعتقال المواطن القطري نواف طالل 
الرشيد واحتجازه تعسفيًا من قبل السلطات السعودية

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ترحب بالقرار الصادر من البرلمان األوروبي بتاريخ 
2018/05/31

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــت اللجن أدان

بدولــة قطــر احتجــاز هــذا املواطــن القطــري 

محســن الكــريب تعســفياً مــن قبــل الســلطات 

أو  بأرستــه  االتصــال  وحرمانــه  الســعودية 

محاميــه، وعجــز أرستــه وذويــه عــن تحديــد 

ــه.  ــة إلي ــة املوجه ــازه، أو التهم ــكان احتج م

عــرت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

العميــق جــراء  بدولــة قطــر عــن قلقهــا 

طــال  نــواف  القطــري  املواطــن  اعتقــال 

الســلطات  قبــل  مــن  تعســفياً  الرشــيد 

الســعودية دون توجيــه تهــم رســميه لــه 

وعــدم معرفــة مــكان احتجــازه واختفائــه 

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــت اللجن رحب

ــان  ــن الرمل ــادر ع ــرار الص ــر بالق ــة قط بدول

األورويب رقــم RSP 2712/2018 بتاريــخ 31 

مايــو2018م، والــذي أكــد عــى انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان جــراء الحصــار الجائــر عــى 

ــة قطــر مــن قبــل الســلطات الســعودية  دول

2 مايو  2018

13 مايو 2018

31 مايو  2018

عــدا عــن كونــه عرضــة لخطــر التعذيــب 

ــة املخالفــة  وغــره مــن أشــكال ســوء املعامل

لاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق 

ــي  ــان صحف ــة يف بي ــت اللجن ــان. ودع االنس

كافــة  االلكــروين  موقعهــا  عــر  نرشتــه 

الدوليــة  واملنظــات  والجهــات  الهيئــات 

أو  بهــا  االتصــال  مــن  وحرمانــه  قرسيــاً 

مبحاميــه حســب مــا جــاء يف الشــكوى التــي 

تلقتهــا اللجنــة مــن عائلــة املواطــن املذكــور.

وأكــدت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف 

بيــان صحفــي نرشتــه عــر موقعهــا أن اعتقال 

ووصفــت  الحصــار.  دول  مــن  وغرهــا 

عــر  نرشتــه  صحفــي  بيــان  يف  اللجنــة 

موقعهــا االلكــروين قــرار الرملــان األورويب 

إىل  تُضــاف  والتــي  اإليجابيــة  بالخطــوة 

مواقــف املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 

ــم املتحــدة بشــأن  ــن الخــواص باألم واملقرري

ــي  ــق املعن ــة بحقــوق اإلنســان، والفري املعني

رسعــة  إىل  التعســفي،  االحتجــاز  مبســألة 

التدخــل إلطــاق رساحــه، وطالبت الســلطات 

ــوين  ــع القان ــن الوض ــف ع ــعودية بالكش الس

للمواطــن املذكــور، ومــكان احتجــازه، بــأرسع 

ــت. وق

املواطــن القطــري »نــواف طــال الرشــيد« مــا 

هــو اال اســتمراٌر النتهــاكات حقــوق االنســان 

التــي دأبــت عليهــا الســلطات الســعودية يف 

ــة  ــي دول ــض مواطن ــد بع ــرة ض ــة األخ اآلون

قطــر.

أحاديــة  التعســفية  لإجــراءات  إدانتهــم 

الجانــب التــي اتخذتهــا دول الحصــار، ودعت 

الرملــان األورويب إىل مزيــد مــن اإلجــراءات 

والخطــوات إلدانــة دول الحصــار وتحديــد 

االنتهــاكات  عــن  القانونيــة  مســؤولياتهم 

وإنصــاف الضحايــا.
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البيانات

بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بشأن ما أعلنت عنه وزارة الحج 
والعمرة في المملكة العربية السعودية

بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر رقم )08/ 2018( 
بشأن البيان الصادر من وزارة الخارجية في دولة االمارات العربية 

المتحدة بتاريخ 5 يوليو 2018

ــان  ــوق االنس ــة لحق ــة الوطني ــرت اللجن اعت

اململكــة  يف  والعمــرة  الحــج  وزارة  إعــان 

باملواطنــن  ترحيبهــا  الســعودية  العربيــة 

واملقيمــن يف دولــة قطــر ألداء  القطريــن 

مناســك العمــرة؛ أنــه مل يــأت بجديــد. وقالــت 

اللجنــة يف بيــان صحفــي نرشتــه عــى موقعهــا 

ــان  ــوق االنس ــة لحق ــة الوطني ــت اللجن اطلع

مــن  الصــادر  البيــان  عــى  قطــر  بدولــة 

ــة  ــدويل يف دول ــاون ال ــة والتع وزارة الخارجي

ــت  ــذي ادع ــدة، وال ــة املتح ــارات العربي االم

فيــه الســلطات االماراتيــة أنهــا مل تتخــذ أيــة 

ــن  ــاد املواطن ــة إلبع ــة أو قانوني ــر إداري تداب

القطريــن عــن دولــة االمــارات منــذ 5 يونيــو 

ــا  ــان م ــك البي ــة أن ذل ــدت اللجن 2017، وأك

هــو اال بيــان تضليــي احتــوى عــى كثــر مــن 

املغالطــات الواضحــة للعيــان بغــرض الهــروب 

مــن املســؤوليات القانونيــة والحقوقية املرتبة 

عــى االنتهــاكات التــي قامــت بهــا الســلطات 

االماراتيــة منــذ بــدء الحصــار واملســتمرة فيهــا 

6 يونيو  2018

 6 يوليو  2018

ــن  ــة م ــة يائس ــه محاول ــا أن ــى اآلن، ك حت

الســلطات االماراتيــة لتحســن صورتهــا أمــام 

الــرأي العــام العاملــي ويف مواجهــة املنظــات 

ــت  ــي أدان ــة الت ــة واإلقليمي ــة الدولي الحقوقي

عــى نحــو واضــح ورصيــح مــا اتخذتــه دولــة 

االمــارات العربيــة املتحــدة مــن إجــراءات 

ــفية  ــرارات تعس ــن ق ــه م ــت علي ــا اقدم وم

ــوق  ــيمة لحق ــاكات جس ــا انته ــت عليه ترتب

االنســان،  ونوهــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان أنهــا لــن تالــو جهــداً يف طــرح عملية 

ــة يف  ــلطات االماراتي ــاءلة الس ــبة ومس محاس

ــت  ــة يف الوق ــة، منوه ــل الدولي ــة املحاف كاف

ــة –  ــات واملنظــات الدولي ــه إىل أن الجه ذات

ــزال  ــعودية الت ــلطات الس ــروين: إن الس االلك

العــام  الــرأي  وتضليــل  املراوغــة  متــارس 

بحــق  يتعلــق  فيــا  والــدويل  الخليجــي 

القطريــن واملقيمــن بدولــة قطــر يف العبــادة 

وأداء شــعائرهم الدينيــة، مــن خــال إصــدار 

تحســن  بهــا  تحــاول  التــي  الترصيحــات 

صورتهــا وإظهارهــا مبظهــر املتعــاون دون أن 

ــك الترصيحــات أســاس عــى أرض  يكــون لتل

الواقــع أو آليــات واضحــة ومحــددة لوضعهــا 

ــذ. ــع التنفي موض

ــة الســامية لحقــوق االنســان  ومنهــا املفوضي

ــة  ــان االورويب ومنظم ــم املتحــدة والرمل باألم

ــن  ــس – الذي ــن رايت ــة وهيوم ــو الدولي العف

أدانــوا يف تقاريرهــم وبياناتهــم وقراراتهــم 

االنتهــاكات واملارســات التمييزيــة العنرصيــة 

مــن الســلطات االماراتيــة ضــد املواطنــن 

القطريــن واملقيمــن يف دولــة قطــر، ودعــت 

اللجنــة االرسة الدوليــة التخــاذ االجــراءات 

العقابيــة الحاســمة والرادعــة ضــد الســلطات 

ــع  ــع لرف ــاد والرسي ــرك الج ــة والتح االماراتي

وجــاء  وإنصافهــم.  الضحايــا  عــن  الغــن 

ذلــك يف بيــان أصدرتــه اللجنــة ونرشتــه عــر 

ــروين.  ــا االلك موقعه
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بيــان اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر رقــم )09/ 2018( 
حــول قــرار محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن اإلجــراءات المؤقتــة فــي 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــد دول ــر ض ــة قط ــن دول ــة م ــة المرفوع القضي

المتحــدة

اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تصــدر بيانــا بشــأن مجموعــة 
التشــريعات الصــادرة مــن حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ/ تميــم بــن 

ــبتمبر 2018م ــخ 4 س ــر، بتاري ــة قط ــر دول ــي أمي ــد آل ثان حم

ــان  ــوق االنس ــة لحق ــة الوطني ــت اللجن رحب

يف دولــة قطــر بالقــرار الصــادر مــن محكمــة 

 2018 يوليــو   23 بتاريــخ  الدوليــة  العــدل 

للقضيــة  طبقــا  املؤقتــة  التدابــر  بشــأن 

املرفوعــة أمامهــا مــن دولــة قطــر ضــد دولــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة وفقــا للــادة 

22 مــن اتفاقيــة منــع كافــة أشــكال التمييــز 

العنــرصي، واعتــرت ذلــك بأنــه يصــب يف 

صالــح املترضريــن مــن القــرارات واالجــراءات 

االمــارات ضــد  اتخذتهــا  التــي  التعســفية 

املواطنــن واملقيمــن يف دولــة قطــر. 

ــة لحقــوق اإلنســان  ــة الوطني واعتــرت اللجن

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــت اللجن رحب

بدولــة قطــر مبجموعــة الترشيعــات الصــادرة 

الشــيخ/  الســمو  صاحــب  حــرضة  مــن 

ــر،   ــة قط ــر دول ــاين أم ــد آل ث ــن حم ــم ب متي

واملتمثلــة يف إصــدار املرســومن رقمــي 40 

قطــر  دولــة  بانضــام  لســنة 2018م  و41 

بالحقــوق  الخاصــن  الدوليــن  للعهديــن 

االقتصاديــة  والسياســية، والحقوق  املدنيــة 

واالجتاعيــة والثقافيــة، وأن تكــون لهــا قــوة 

23 يوليو  2018

6 يونيو  2018

االلكــروين  عــر موقعهــا  بيــان نرشتــه  يف 

ــة نحــو  ــة ومفصلي ــرار خطــوة مهم هــذا الق

املحكمــة  مــن  النهــايئ  القــرار  اســتصدار 

الضحايــا  إنصــاف  بغــرض  الدوليــة الحقــا 

وتعويضهــم عــن األرضار الناجمــة بحقهــم 

ــاز  ــر جه ــن أك ــة م ــة دولي ــره إدان ــا تعت ك

قضــايئ يف منظومــة األمــم املتحــدة لانتهاكات 

الجســيمة التــي ارتكبتهــا دولــة اإلمــارات 

ــر  ــرار غ ــر الق ــث يعت ــدة حي ــة املتح العربي

قابــل لاســتئناف او االمتنــاع عــن التنفيــذ 

ــة لحقــوق اإلنســان  ــة الوطني ــب اللجن وتطال

ســلطات اإلمــارات العربيــة املتحــدة برسعــة 

التنفيــذ والتقيــد بأحــكام القــرار. كــا طلبــت 

القطريــن  املواطنــن  كافــة  مــن  اللجنــة 

ــة  ــاب اىل دول ــن يف الذه ــن والراغب املترضري

اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن أجل مل شــمل 

أرسهــم، او إكــال تعليمهــم، او اســرجاع 

وثائقهــم او متابعــة مصالحهــم وممتلكاتهــم 

او الراغبــن يف اللجــوء للقضــاء اإلمــارايت، طبقا 

لقــرار محكمــة العــدل الدوليــة، أنــه يف حالــة 

وجــود أي عقبــات او عراقيــل مــن طــرف 

الســلطات اإلماراتيــة، بالتواصــل عــى األرقــام 

ــا.  ــة له ــاخنة التابع الس

القانــون وفقــا للــادة 68 مــن الدســتور، 

إضافــة لتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 

21 لســنة 2015، بتنظيــم دخــول وخــروج 

ــم  ــون رق ــب القان ــم مبوج ــن وإقامته الوافدي

ــد  ــق الواف ــل ح ــا يكف ــنة 2018 م، مب 13 لس

للعمــل الخاضــع لقانــون العمــل رقــم 14 

لســنة 2004 يف الخــروج املؤقــت أو املغــادرة 

ــد العمــل  ــان عق ــاد خــال رسي ــة للب النهائي

دون أيــة قيــود، إضافــة إلصــدار القانــون رقــم 

10 لســنة 2018م بشــأن اإلقامــة الدامئــة، 

بتنظيــم  لســنة 2018،  رقــم 11  والقانــون 

ــيايس. ــوء الس اللج

وقالــت اللجنــة يف بيــان نرشتــه عــى موقعهــا 

عــى  تؤكــد  الخطــوات  هــذه  االلكــروين 

دولــة  دعائــم  لرســيخ  الجهــود  مواصلــة 

وحقــوق  القانــون،  وســيادة  املؤسســات 

اإلنســان.

البيانات
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العربــي  باليــوم  يحتفلــون  قطــر  وجامعــة  الشــرطة  وكليــة  اإلنســان  حقــوق 
اإلنســان لحقــوق 

ــة لحقــوق اإلنســان  ــة الوطني احتفلــت اللجن
وكليــة الرشطــة وجامعــة قطــر باليــوم العــريب 
مــارس،  يومــي 19 و20  اإلنســان  لحقــوق 
حيــث قــدم الدكتــور محمــد ســيف الكــواري 
ــوق  ــوان حق ــن تحــت عن ــن منفصل محارضت
خصصــت  املســتدامة،  والتنميــة  اإلنســان 
ــة  ــدورة الحتمي ــبي ال ــارضة األوىل ملنتس املح
الجامعــات  لخريجــي  الثالثــة  التأهيليــة 
يف  األكادمييــة  الشــؤون  بعــادة  املدنيــة 
كليــة الرشطــة، وبحضــور النقيــب محمــد 
شــؤون  قســم  رئيــس  الهاجــري  عويضــة 
الطلبــة ،والنقيــب خليفــة أحمــد بــو هاشــم 

20 مارس  2018

الفعاليات

الســيد رئيــس قســم البحــوث والدراســات 
بالكليــة وعــدد مــن ضبــاط الكليــة وموظفــي 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وعقــدت 
كليــة  قطــر  بجامعــة  الثانيــة  املحــارضة 

ــات. البن
تناولــت املحارضتــن موضوعــات متعــددة 
ــة  ــتدامة، عاق ــة املس ــوم التنمي ــا: مفه أهمه
االنســان،  بحقــوق  املســتدامة  التنميــة 
التنميــة  األمميــة،  اإلمنائيــة  األهــداف 

قطــر.  يف  املســتدامة 
وخلصــت املحارضتــن بعــدد مــن التوصيــات 
ــاع نهــج حقــوق اإلنســان  ــا: رضورة اتب أهمه

املســتدامة  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  يف 
عامــة  سياســات  صنــع  نحــو  والتوجــه 
ــة  ــى التنمي ــد ع ــوق وتؤك ــى الحق ــة ع قامئ
والتطويــر االبتــكار، الركيــز عــى العنــرص 
البــرشي يف عمليــة التنميــة واالعــراف بحقــه 
فيهــا ومســؤوليته يف االنخــراط يف تحقيــق 
ذات  الحكوميــة  واألهــداف  السياســات 
ــات  ــاون الجه ــز تع ــة، وتعزي ــة بالتنمي الصل
الحكوميــة مــع اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
ــة  ــا أساســيا يف عملي اإلنســان باعتبارهــا طرف
تحقيــق التنميــة املســتدامة القامئــة عــى 

نهــج حقــوق اإلنســان.

 )حقــوق اإلنســان( تنظــم ورشــة عمــل حــول “حقــوق العمــال فــي دولــة قطــر ومزايا 
قانــون دخــول وخــروج الوافدين”

بهــدف تســليط الضــوء عــى الســياق الــدويل 
لحقــوق العــال مــن منظــور االتفاقيــات 
واملعاهــدات الدوليــة، والتعــرف عــى دور 
ــة واملجتمــع املــدين  املنظــات الغــر حكومي

الدوحة: 9 مايو 2018

يف تعزيــز وحايــة حقــوق العــال، والركيــز 
عــى االطــار الوطني لحقــوق العــال يف دولة 
قطــر وبخاصــة االطــر القانونيــة املنظمــة لهــا 
ــنة  ــم )21( لس ــون رق ــل، القان ــون العم )قان

الوافديــن  بتنظيــم دخــول وخــروج   2015
واقامتهــم(، نظمــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان مبقرهــا ورشــة عمــل حــول »حقــوق 
العــال يف دولــة قطــر ومزايــا قانــون دخــول 
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الدوحة: 7 يونيو 2018

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــت اللجن نظم
ــي  ــر«، بالح ــار قط ــى حص ــام ع ــة »ع فعالي
ــام  ــة ع ــتعرضت حصيل ــارا«، اس ــايف »كت الثق
ــى  ــروض ع ــر املف ــار الجائ ــن الحص ــل م كام
ــى  ــا ع ــي خلفه ــات الت ــر والتداعي ــة قط دول
املســتويات املختلفــة خاصــة عــى املســتوين 
الحقوقــي واإلنســاين، وقــد شــارك يف الفعاليــة 
حشــد مــن املواطنــن واملقيمــن وممثــي 

ــات.  املؤسس

ــي  ــط وثائق ــة بعــرض رشي واســتهلت الفعالي
يلخــص جهــود اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان بعــد مــرور عــام عــى حصــار قطــر، 
وعــرض شــهادات بعــض الضحايــا املترضريــن 
ــا دول الحصــار  ــي فرضته مــن اإلجــراءات الت
ــوق  ــاكات حق ــا انته ــي طالته ــاالت الت واملج
ــم  ــيدة مري ــعادة الس ــت س ــان. وقدم اإلنس
الوطنيــة  اللجنــة  باســم  كلمــة  العطيــة 
لحقــوق االنســان رحبــت فيهــا بالحضــور، 
وعرضــت فيهــا تداعيــات الحصــار بعــد مــرور 

عــام وجهــود اللجنــة يف مواجهتــه، وتقدمــت 
العطيــة بالشــكر إىل كل الجهــات واملنظــات 
التــي تعاونــت مــع اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
ــامية  ــة الس ــها املفوضي ــى رأس ــان، وع اإلنس
اإلجــراءات  ومكتــب  اإلنســان،  لحقــوق 
ــة  ــة الفرعي ــم املتحــدة، واللجن الخاصــة باألم
األورويب،  بالرملــان  اإلنســان  لحقــوق 
الدوليــة  اإلنســان  حقــوق  ومنظــات 
غــر الحكوميــة كمنظمــة العفــو الدوليــة 
و«هيومــن رايتــس ووتــش« وغرهــا، مــن 
ــل  ــر العم ــا ع ــاة الضحاي ــار معان ــل إظه أج
املهنــي واملســؤول يف تنــاول كافــة مراحــل 
ــي  ــا الت ــال تقاريره ــن خ ــة، وم ــذه األزم ه
ــا  ــر لضحاي ــاين الخط ــع اإلنس ــت الوض عكس
ــكيل رأي  ــن تش ــر ع ــا أمث ــو م ــار، وه الحص
ــا  ــاة الضحاي ــع معان ــي متجــاوب م ــام عامل ع
واملترضريــن مــن هــذا الحصــار غــر اإلنســان.

تــى ذلــك كلمــة قدمتهــا الدكتــورة وفــاء 
ــار،  ــا الحص ــد ضحاي ــا أح ــدي باعتباره اليزي

والتــي قدمــت فيهــا حالــة عائلتهــا التــي 
طالهــا نصيــب مــن االنتهــاكات والتشــتت 
ــدول  ــرك ل ــي املش ــيج االجتاع ــل النس بفع
الحصــار  التعــاون، وحملــت دول  مجلــس 
مســؤولية تقســيم البيــت الخليجــي وتشــتيت 
ــواري  ــد الك ــدم محم ــا ق ــه. ك ارسه وعوائل
كلمــة كأحــد رواد االعــال القطريــن الذيــن 
الحصــار،  خــال  ناجحــة  تجربــة  ســّجلوا 
والــذي ذكــر فيهــا النجاحــات التــي حققتهــا 
صعيــد  عــى  الحصــار  مواجهــة  يف  قطــر 
ــات  ــاع الصناع ــا قط ــددة منه ــات متع قطاع

الغذائيــة واألدويــة وغرهــا. 

ويف ختــام الفعاليــة، دعــي املشــاركون إىل 
تســجيل مواقفهــم مبناســبة مــرور عــام كامــل 
مــن الحصــار، مــن خــال التوقيــع عــى 
جداريــة الصمــود والتعبــر عــن ترســيخ روح 
ــا الشــعب القطــري  ــي عــر عنه التحــدي الت
املؤسســات  عنهــا  أبانــت  التــي  والعزميــة 

الحكوميــة. والجهــات 

وخــروج الوافديــن واقامتهــم«، اســتهدفت 
املوظفــن مــن ادارة حقــوق االنســان واالدارة 
ــل  ــي وزارة العم ــوازات، وموظف ــة للج العام
والتنميــة االداريــة والشــؤون االجتاعيــة، إىل 
ــرى يف  ــرشكات الك ــض ال ــي بع ــب ممث جان

ــة قطــر ومحامــن ورجــال قانــون.  دول

واســتعرضت الورشــة أوضــاع حقــوق العــال 
ــة  ــر اللجن ــوء تقاري ــى ض ــر ع ــة قط يف دول

ضــوء  وعــى  االنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
ــت  ــي، وتناول ــيايس والحقوق ــن الس املنظوري

ــا:  ــات أهمه ــن املوضوع ــدداً م ع

ــات  ــال، واآللي ــوق الع ــدويل لحق ــار ال االط
الدوليــة واالقليميــة لحايــة حقــوق، حقــوق 
العــال يف االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة، 
الدوليــة واملنظــات  العمــل  دور منظمــة 
ــز  ــدين يف تعزي ــع امل ــة واملجتم ــر حكومي الغ

وحايــة حقــوق العــال، اإلطــار الوطنــي 
لحقــوق العــال وقانــون العمــل يف دولــة 
ــراءة  ــل، ق ــة للعام ــات املكفول ــر والضان قط
ــق  ــم )21( لســنة 2015 املتعل ــون رق يف القان
بدخــول وخــروج الوافديــن واقامتهــم ودوره 
يف تعزيــز حقــوق العــال يف دولــة قطــر، 
وأوضــاع حقــوق االنســان يف دولــة قطــر 
ناحيــة  مــن  والنقائــص  املحــرز  والتقــدم 

السياســات واالجــراءات.

الفعاليات
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اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان 

تنظم مؤتمرا دوليا 
حول قضايا السالم 

بتونس

28 سبتمر  2018

صــدور  عــى  الســبعن  الذكــرى  مبناســبة 

ــوم  ــان والي ــوق االنس ــي لحق ــان العامل االع

ــة  ــة الوطني ــت اللجن ــام، نظم ــي للس العامل

لحقــوق اإلنســان مؤمتــرا دوليــا بالجمهوريــة 

التونســية حــول قضايــا الســام بالتعــاون مــع 

ــة  ــوق اإلنســان، ومنظم ــريب لحق ــد الع املعه

ــة  ــوم والثقاف ــة والعل ــدة للربي ــم املتح األم

املنظــات  اتصــال  ولجنــة  )اليونســكو(، 

ــة التابعــة ملنظمــة اليونســكو،  غــر الحكومي

مبشــاركة أكــر مــن 60 منظمــة 350 مشــارك 

ومراقبــن ودول أعضــاء باليونســكو. 

ــي 28 و29  ــد يوم ــذي عق ــر ال ــاول املؤمت تن

ســبتمر عــدة موضوعــات أهمهــا: الطائــرات 

بــدون طيــار والروبوتــات يف خدمــة الســام، 

وفلســفة  للروبوتــات  االصطناعــي  الــذكاء 

اإلدمــاج  دعــم  عــى  العمــل  األخــاق، 

واملســاواة وعــدم التمييــز لجميــع البــرش، 

العمــل مــن أجــل املســاواة وعــدم التمييــز: 

وتكنولوجيــا  اإلعــام  واآلفــاق:  األدوات 

 – الجديــدة  االتصــال  وأدوات  املعلومــات 

مؤتمرات

الفنــون والثقافــة – التعليــم. 

محمــد  الدكتــور  قــّدم  االفتتــاح  وخــال 

الوطنيــة  اللجنــة  عضــو  الكــواري  ســيف 

لحقــوق اإلنســان كلمــة بالنيابــة عــن رئيــس 

ــخ  ــن صمي ــي ب ــور ع ــعادة الدكت ــة س اللجن

بالســلم  الحــق  أهميــة  تناولــت  املــري، 

بالتنميــة املســتدامة، و تطرّقــت  وعاقتــه 

اىل االســتخدام غــر األخاقــي  والتعســفي 

يف  والروبوتــات  طيــار،  بــدون  للطائــرات 

ــات  ــك عملي ــا يف ذل ــكرية مب ــاالت العس املج

ــة  ــات، وأهمي ــة واإلصاب ــر القانوني ــل غ القت

ــة  ــا يف خدم ــة وغره ــذه التقني ــتخدام ه اس

الســام والتنميــة وتحقيــق رفاهيــة الشــعوب 

داعيــا اىل أهميــة إنشــاء آليــة عربيــة للوقايــة 

ــذار املبكــر يف  مــن النزاعــات مــع جهــاز لإن

هــذا الشــأن، إىل جانــب انشــاء مراكــز الفكــر 

النزاعــات  العــريب حــول قضايــا  العــامل  يف 

ــا. ــة منه ــا والوقاي ــبل فضه وس

ومن جانبه، 

مــن جانبــه، قــّدم معــايل الســيد/ محمــد 

الثقافيــة  الشــؤن  وزيــر  العابديــن  زيــن 

بالجمهوريــة التونســية كلمــة أكــد فيهــا عــى 

ــل  ــام يف ظ ــم الس ــى قي ــاظ ع ــة الحف أهمي

التحــوالت املرافقــة للنهضــة التكنولوجيــة، 

ــرام  ــان واح ــوق االنس ــرام حق ــا اىل اح داعي

النهــج  أهميــة  عــى  مؤكــدا  الشــعوب، 

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  بــن  التشــاريك 

العــريب  االنســان يف دولــة قطــر واملعهــد 

ــة  ــز ثقاف ــس يف تعزي ــان بتون ــوق االنس لحق

وحايــة حقــوق االنســان. 

ويف ذات الســياق دعــا الســيد/ عبــد الباســط 

ــوق  ــريب لحق ــد الع ــس املعه ــن رئي ــن حس ب

ــا  ــتخدم التكنولوجي ــس ألن تس ــان بتون اإلنس

الحديثــة يف بنــاء قيــم حقــوق اإلنســان ونــرش 

ثقافــة حقــوق اإلنســان واملواطنــة. 

ــان  ــب بوس ــيد فيلي ــاد الس ــه اش ــن ناحيت م

غــر  للمنظــات  الــدويل  املؤمتــر  رئيــس 

لليونســكو يف ترصيــح  التابعــة  الحكوميــة 

الوطنيــة  اللجنــة  مــع  بالتعــاون  صحفــي 

ــن  ــّر ع ــر، وع ــة قط ــان بدول ــوق اإلنس لحق
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مســاعيهم املســتقبلية إلبــرام مذكــرة تفاهــم 

مشــركة، واعتــر املؤمتــر الخطــوة األوىل عــى 

طريقهــا. 

يذكــر أن املنتــدى الــدويل التاســع للمنظــات 

غــر الحكوميــة الرشيكــة مــع اليونســكو قــد 

عقــد أعالــه يف يومــي 26 و27 ســبتمر تحت 

عنــوان »نظــرة أخــرى حــول الهجــرة«، بهدف 

إكســاب جهــود الســام الدوليــة النجاعــة 

املطلوبــة يف ظــل االقتصــار عــى اعتــاد 

التطــور التقنــي يف شــن الحــروب، وأوىص 

إيجــاد  العمــل عــى  بــرضورة  املشــاركون 

ــرق  ــر ط ــن وتغي ــة للمهاجري ــول قانوني حل

العمــل وتشــبيكها لــدى التعاطــي مــع هــذه 

القضيــة، وعــى رضورة غــرس مبــادئ التنــوع 

والتعــدد وحقــوق اإلنســان الكونيــة واحــرام 

اآلخــر يف التعامــل مــع املهاجريــن، وذلــك 

لدورهــا  الرســمية  الربويــة  الرامــج  عــر 

الفعــال يف دفــع عجلــة التنميــة وازدهــار 

االقتصــاد بالبلــدان املســتقبلة واألصليــة عــى 

ــن  ــة تضم ــة ناجع ــاد آلي ــواء، وايج ــد الس ح

التعامــل مــع املهاجريــن مبــا يحفــظ كرامتهم 

وانســانيتهم، ومنحهــم حقوقهــم األساســية 

ــم. ــة والتعلي ــة والصح ــها الحاي ــى رأس وع

ــوق  ــة لحق ــة الوطني وجــاءت مشــاركة اللجن

اإلنســان ضمــن اســراتيجيتها ورشاكاتهــا مــع 

املنظــات اإلقليميــة والدوليــة لنــرش مبــادئ 

ــف والتطــرّف،  ــد العن الســام والتســامح ونب

ومنهــا  اإلنســان،  حقــوق  عــى  والربيــة 

الرشاكــة القويــة مــع منظمــة اليونســكو، ويف 

ــة  ــن اللجن ــة ب ــم املرم ــرة التفاه ــار مذك إط

ــريب  ــد الع ــان واملعه ــوق اإلنس ــة لحق الوطني

جائــزة  عــى  الحاصــل  اإلنســان،  لحقــوق 

ــان. ــوق اإلنس ــى حق ــة ع ــكو للربي اليونس

مؤتمرات
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الدكتورة/

هند عبد الرحمن محمد المفتاح 
القطريــة  الكــوادر  مــن  املفتــاح  هنــد  الدكتــورة 

ــورى.  ــس الش ــواً مبجل ــا عض ــرى اختياره ــابة، ج الش

وتشــغل الدكتــورة هنــد املفتــاح حاليــاً منصــب نائــب 

ــؤون  ــا للش ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــس معه رئي

اإلداريــة واملاليــة. وقــد نالــت درجــة الدكتــوراه مــن 

ــص  ــام 2004 يف تخص ــا ع ــر يف بريطاني ــة إكس جامع

ــن  ــدد م ــا ع ــة قطــر، وله ــرشي يف دول ــال الب رأس امل

األبحــاث والدراســات املنشــورة يف املجــات العلميــة 

املتخصصــة يف مجــال تخصصهــا، يف دراســة رأس املــال 

البــرشي، وكفــاءة التوظيــف، باإلضافــة إىل قضايــا 

ــورة  ــت الدكت ــم وســوق العمــل يف قطــر. وكتب التعلي

هنــد عــرشات املقــاالت يف الصحــف القطريــة يف 

ــا. ــور اهتامه ــا مح القضاي

شــغلت الدكتــورة هنــد عــدة مناصــب إداريــة عــى 

مــدى الســنوات املاضيــة؛ إذ عملــت مديــرًا للمــوارد 

البرشيــة يف جامعــة قطــر )2004-2008(، ومستشــاًرا 

اإلداريــة  للشــؤون  قطــر  جامعــة  رئيــس  لنائــب 

واألعــال  التجــارة  لوزيــر  ومستشــاًرا   ،)2009(

ــل  ــة الري ــة يف رشك ــوارد البرشي ــرًا للم )2010(، ومدي

ــة  ــايف للطفول ــز الثق ــا للمرك ــرًا تنفيذيً )2012(، ومدي

)2012-2014(، وأســتاًذا مشــاركًا يف جامعــة قطــر 

منــذ عــام 2010. كــا شــاركت كعضــو يف عــدٍد مــن 

ــر  ــا لجنة تطوي ــة؛ أهمه ــتوى الدول ــى مس اللجان ع

جامعــة قطر )2004-2008(، وصلتــك )2007-2006(، 

ــع  ــاون م ــر بالتع ــل يف قط ــوق العم ــراتيجية س واس

ــة  ــدويل )2005-2007(، واســراتيجية التنمي ــك ال البن

ــة  ــرأس جمعي ــا ت ــا أنه ــر )2008(. ك ــة لقط الوطني

املكتبــات واملعلومــات يف قطــر- قيــد التأســيس- 

ــد  ــل وق ــة الطف ــة لحاي ــة العاملي ــوا يف املنظم وعض

تــم تصنيفهــا ضمــن القيــادات األكــر تأثــرا لألعــوام 

.2018 و   2017

شخصية وحوار العدد
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محــــاور املـقـــــابـلة 

أوال: دور املــرأة القطريــة يف دعــم مســرية 

ــر ــة والتطوي التنمي

القطريــة  املــرأة  بتقلــد  رأيــك  هــو  مــا 

ملناصــب سياســية ومجتمعيــة مهمــة، واىل 

أي حــد يســاهم ذلــك بدعــم مســرية التنميــة 

الشــاملة يف البــالد؟ 

يف البدايــة، اســمح يل أن أوجــه فائــق التحيــة 

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــرضة صاح ــر لح والتقدي

متيــم بــن حمــد آل ثــاين أمــر البــاد املفــدى 

ــا أعضــاء  عــى منحــي وأخــويت ثقتــه وتعيينن

مبجلــس الشــورى يف دورة االنعقاد 46 ملجلس 

الشــورى. القــرار الــذي أدخــل املــرأة القطرية 

قــرار  البعــض  وأعتــره  الســيايس  للعمــل 

ــى  ــد ع ــع التأكي ــرأة م ــف امل ــي أنص تاريخ

ــذ  ــه من ــت علي ــذي حصل الدعــم الســيايس ال

عقــد التســعينات لتمكينهــا يف كافــة مجــاالت 

انضــام  فــان  ولهــذا،  والعمــل.  التعليــم 

ــلك  ــورى والس ــس الش ــة ملجل ــرأة القطري امل

ــود  ــتكاال للجه ــو اال اس ــا ه ــايس م الديبلوم

ــة نحــو متكــن  الســابقة التــي أتخذتهــا الدول

ــا  ــا سياســيا وترشيعي ــة ودعمه املــرأة القطري

مؤسســيا، بهــدف االســتفادة مــن قدراتهــا يف 

املســاهمة السياســية واالقتصاديةمبــا يتوافــق 

ــي . ــا العلم ــع تحصيله م

ومــع ذلــك، فــا زال أمــام املرأةالقطريــة 

ــرارا  ــب ق ــد تتطل ــي ق ــات الت ــض التحدي بع

سياســيا أو ترشيعيــا لضان متكينهــا الوظيفي 

مثــل تــويل الحقائــب الوزاريــة التــي مــا زالت 

تتأرجــح وال تــكاد تزيــد عــن متثيــل يتيــم يف 

مجلــس الــوزارء يف كل تشــكيل أو تغيــر  لــه 

ــبة  ــع نس ــى رف ــاوة ع ــعينات، ع ــذ التس من

التنفيذيــة  للمناصــب  وشــغلها  مشــاركتها 

أم  الحكومــي  القطــاع  يف  ســواء  القياديــة 

الخــاص، ونفــس األمــر ينطبــق عــى عضويــة 

والــرشكات  املؤسســات  ادارات  مجالــس 

ــة.  العام

املــرأة القطريــة كانــت وســتظل رشيــكا فاعــا 

وأساســيا بــل ومحــركا يف مســرة التنيمــة ولنــا 

يف صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت نــارص 

خــر قــدوة وأمنوذجــا ببصــات مميــزة يف 

التعليــم والصحــة والعمــل االجتاعــي وغره. 

ــة حصــار قطــر ســاهمت بشــكل  ــل أزم ولع

رئيــي يف نضــج املــرأة القطريــة سياســيا ويف 

اطــاق طاقاتهــا وقدراتهــا يف الصمــود بكرامــة 

وأنجــاز ، ومــا زال أمامهــا الكثــر لتحقيــق 

رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 والتــي تركــز عــى 

متكــن املــرأة - اىل واقــع ملمــوس، خاصــة وأن 

مشــاركتها يف عجلةالتنيمــة يُعــد مــؤرشا عامليا 

ــدم  ــم تق ــاس وتقيي ــه يف قي ــا يُسرشــد ب هام

األمــم ونهوضهــا يف أدلــة التنميــة البرشيــة.

ــس  ــم يف مجل ــاهم عضويتك ــد تس  اىل أي ح

ومكانتهــا  املــرأة  دور  دعــم  يف  الشــورى 

املجلــس  نقاشــات  وتعزيــز  املجتمعيــة، 

ــع االجتامعــي  ــا ذات الطاب املتعلقــة بالقضاي

ــرأة  ــدور امل ــة ب ــا املتعلق ــايف وخصوص والثق

القطريــة؟

ان تعيــن 4 ســيدات يف مجلــس الشــورى 

ــع  ــرأة يف املجتم ــة امل ــز مكان ــاهم يف تعزي س

ــي  ــع الخارج ــام واملجتم ــكل ع ــري بش القط

مــدى  تقييــم  أســتطيع  ال  عــام.  بشــكل 

اســهامنا يف نقاشــات املجلــس واثــراءه، ولكني 

أؤكــد، ورغــم حداثــة التجربــة، أننــا نســاهم 

ــط يف  ــس فق ــس لي ــات املجل ــز نقاش يف تعزي

ــايف،  ــي والثق ــع االجتاع ــا ذات الطاب القضاي

ــيايس  ــع الس ــا ذات الطاب ــى القضاي ــل وحت ب

ــش  ــا مل نناق ــم أنن ــا. ورغ واالقتصــادي وغره

الكثــر مــن قضايــا املــرأة واألرسة، بحكــم كرة 

وضغــط القوانــن والترشيعــات املطلــوب منــا 

ــا  ــدورة الســابقة، اال انن ــا يف ال انجازهــا حينه

ــذي ميــس  ــا موضــوع التقاعــد ال ناقشــنا مث

املــرأة والرجــل عــى حــد ســواء، ووضــع 

ــن دول الحصــار  ــاء م ــة ألب ــاء األم القطري أبن

ــا  ــن املســؤولن والضحاي ــددا م ــا بع واجتمعن

وعــاج  تعليــم  لقضايــا  الحلــول  لطــرح 

ــب  ــام، فأغل ــف أبناءهــن. وبشــكل ع وتوظي

القوانــن التــي نناقشــها متــس املــرأة بشــكل 

مبــارش يف مخلتــف أدوارهــا مثــا كربــة بيــت 

أو أم أو موظفــة أو مســتثمرة أو غــره.

ــرأة  ــاح امل ــد املفت ــورة هن ــرى الدكت ــف ت كي

القطريةومشــاركتها السياســية واملجتمعيــة 

ــنوات؟  ــد 10 س بع

ــه  ــا بلغت ــن م ــم م ــاه، بالرغ ــرت أع ــا ذك ك

أكادميــي  تحصيــل  مــن  القطريــة  املــرأة 

االســتغال  دون  زال  مــا  انــه  اال  ومهنــي 

فازالــت  لهــا.  الحقيقــي  واالســتثار 

ــع  ــل الســيايس دون املتوق مشــاركتها يف العم

ومبــا يتوافــق مــع كفاءاتهــا وقدراتهــا، ولعــل 

ذلــك يعــود اىل بعــض االعتبــارات االجتاعيــة 

ــرأة  ــيايس للم ــم الس ــم الدع ــة. ورغ والثقافي

القطريــة الــذي لــواله ملــا متكنــا مــن دخــول 

ــاركة  ــاص واملش ــكل خ ــورى بش ــس الش مجل

السياســة واملجتمعيــة بشــكل عــام، فــان 

واملجتمعيــة  السياســية  املشــاركة  تعظيــم 

للمــراة القطريــة قــد يتطلــب تدخــا حكوميا 

لضــان تواجدهــا يف املشــهد الســيايس وعــدم 

ــال  ــن خ ــا م ــا نظري ــى متكينه ــار ع االقتص

والدوليــة.  املحليــة  والتقاريــر  الدراســات 

فمثــا، ال نعنــي هنــا باملشــاركة السياســة 

الشــأن  متابعــة  فقــط  القطريــة  للمــرأة 

العــام وبالــذات مــا يخــص املــرأة واألرسة، 

ــة  ــب الوزاري ــويل الحقائ ــن ت ــا م ــل متكينه ب

شخصية وحوار العدد
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ومارســتها  التنفيذيــة،  املناصــب  وشــغل 

ــت دون أي  ــة لحــق الرشــيح والتصوي الكامل

تأثــر العتبــارات اجتاعيــة أو ثقافيــة. ولعــل 

هــذا بــدوره يســتلزم مراعــاة بعــض الجوانــب 

الترشيعيــة الدامئــة وليســت املؤقتــة لضــان 

الحــد األدىن لتمثيلهــا يف مراكــز صنــع القــرار 

وكذلــك يف الرملــان القــادم. وكذلــك، قــد 

يتطلــب األمــر جوانــب مؤسســية لضــان 

ــا  ــر عــى التزاماته ــي دون التأث ــا املهن متكينه

ــن  ــل م ــل الجــزيئ والعم ــل العم ــة مث األرسي

وأيضــا  املرنــة،  العمــل  وســاعات  املنــزل 

واعاميــة  وثقافيــة  مجتمعيــة  جوانــب 

لتوســيع دائــرة مشــاركة املــرأة السياســية 

ــة مبــا يحقــق االســتفادة القصــوى  واملجتمعي

فيــه  ومبــا  فييهــا  الدولــة  اســتثار  مــن 

املصلحــة العامــة للوطــن. 

ــة  ــر الحصــار عــى الشــؤون الثقافي ــا: أث ثاني

ــالم واالع

هــل أثــر الحصــار عــى فئــات مجتمعيــة 

ــرأة  ــات )امل ــن الفئ ــا م ــوق غريه ــكل يف بش

ــاذا؟  ــال(؟ ومل ــل مث والطف

ــز املجتمــع الخليجــي هــو قــوة  لعــل مــا ميي

وعمــق أوارص الرابــط املجتمعــي عــن طريــق 

القرابــة املمتــدة واملصاهــرة التــي عــززت 

ــة،  ــن األرس الخليجي ــة ب ــط العائلي مــن الرواب

ناهيــك عــن الروابــط والقواســم االجتاعيــة 

والثقافيــة املشــركة األخــرى. لألســف أحــدث 

ــي  ــيج املجتمع ــرا يف النس ــا كب الحصــار رشخ

انــه  ورغــم حدوثــه بنســب متفاوتــة، اال 

ــارش جــدا عــى هــذه  ــر ومب ــر كب كان ذو أث

العاقــات وال أبالــغ يف القــول أنــه أكــر ُعمقــا 

مــن الــرشخ الســيايس. فمثــا تــرضر كثــرا من 

ــا  ــا وصحي ــات تعليمي ــات القطري ــاء األمه ابن

ووظيفيــا نتيجــة عــدم قدرتهــم عــى تجديــد 

ذات  أخــرى  ومســتندات  الســفر  وثائــق 

ــاج  ــم والع ــتكال التعلي ــة الس ــة وأهمي صل

والســفر والعمــل نتــج عنــه تعطيــل شــؤونهم 

وحياتهــم أن مل يكــن ايقافهــا. وقــد قرأنــا 

ــأن،  ــذا الش ــص يف ه ــات القص ــتمعنا ملئ واس

قصــص تجــاوزت يف قســوة تفاصيلهــا أبســط 

حقــوق لانســان كفصــل وابعــاد األم عــن 

ــى  ــاة ع ــن الص ــاء م ــان األبن ــا وحرم أبناؤه

موتاهــم يف دول الحصــار!

ثالثا: معهد الدوحة للدراسات العليا

هــل يحمــل معهــد الدوحــة ضمــن سياســاته 

مــا يعــزز مشــاركة املــرأة وعملهــا داخــل 

ــد؟  املعه

معهــد الدوحــة للدراســات العليا هو مؤسســة 

يف  واألبحــاث  للتعليــم  مســتقلة  أكادمييــة 

العلــوم االجتاعيــة واإلنســانية، وعليــه فمــن 

الطبيعــي اهتــام املعهــد بتعزيــز حقــوق 

ــا. إن كان  ــا وتطويره ــرأة لتمكينه ــرص امل وف

املقصــود بالســؤال نســبة مشــاركة املــرأة 

ــب  ــي نس ــل فه ــية والعم ــج الدراس يف الرام

طيبــة، حيــث يبلــغ عــدد الطالبــات 199 

طالبــة، 84 منهــم طالبــات قطريــات، كــا أن 

عــدد املوظفــات اإلداريــات، باإلضافــة للــكادر 

ــرأة.  ــغ 56 ام ــايئ بل ــي النس األكادمي

ســد  يف  املعهــد  يســاهم  حــد  أي  اىل 

احتياجــات الســوق القطــري وتكويــن جيــل 

ــي تســاهم يف  ــاءات الت ــن والكف ــن الباحث م

الوطنيــة 2030؟  تحقيــق رؤيــة قطــر 

تشـــكل رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 2030 ُمرشـدا 

عمليـــا تدعمـــه توجيهـــات القيـــادة العليـــا 

للدولـــة، وتهـدف رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030 

إلـى تحويل قطـر إلـى دولـة متقدمـة قـادرة 

علـــى تحقيــق التنميـــة املســتدامة مــن خال 

ــة  ــا أهمي ــا وأكره ــة أوله ــز تنموي ــدة ركائ ع

التنيمــة البرشيــة. ومبــا أن معهــد  ركيــزة 

ــق  ــل لتحقي ــا يعم ــات العلي ــة للدراس الدوح

غايــات تعليميّــة وبحثيّــة، وخدمــًة للمجتمــع 

مــن خــال اســتجاتبه للحاجــات الفكريــة 

وســعيه  قطــر،  يف  واملهنيــة  واالجتاعيــة 

األكادمييــن  مــن  جديــٍد  جيــٍل  لتكويــن 

ـا،  فكريًـّ املســتقلن  واملهنيــن  والباحثــن 

ــة  ــة والبحثي ــن األدوات العلمي ــن م واملتمّكن

املنهجيــة الحديثــة، فانــه يعبــر العبــاً أساســيا 

يف املنظومــة التعليميــة املحليــة املســاهمة يف 

بنــاء وتكويــن رأس املــال البــرشي القطــري يف 

ــي. ــال األكادمي املج

تــوزع  قطــري.   56 املعهــد  مــن  تخــرج 

الخريجــون عــى عــدة تخصصــات أهمهــا 

يف  التنفيــذي  املاجســتر  العامــة.  االدارة 

ــوم  ــية، والعل ــوم السياس ــة، العل االدارة العام

االجتاعيــة، السياســات العامــة، اقتصاديــات 

ــة، ادارة  ــة، االعــام والدراســات الثقافي التنمي

النــزاع وغرهــا. يشــكل الطلبــة القطريــن 

ــة املعهــد ومــا  ــا 37 % مــن اجــايل طلب حالي

ــذات  ــد وبال ــا نســعى اىل اســتقطاب املزي زلن

يف برامــج العلــوم االجتاعيــة واالنســانية.

املشــاريع  أغلــب  أن  بالذكــر  الجديــر 

البحثيــة للطلبــة القطريــن تولــت قضايــا 

ــات  ــدى الخريج ــت أح ــا، تناول ــة فمث محلي

القطريــات يف إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاين 

ــة  ــر التنظيمي ــر التداب ــوع »أث ــاول موض وتن

ــة االســتجابة اإلنســانية  ــة عــى فاعلي القطري

 The Impact of( الدوليــة«  للكــوارث 

 Qatar Regulatory Measures On

 The Effectiveness Of Humanitarian

 Responses To International Disasters:

A Focus On The Blockade Era(، أمــا يف 

ــض  ــورت بع ــد متح ــة فق ــال اإلدارة العام مج

املثــال-  التخــرج – عــى ســبيل  مواضيــع 
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حــول:  »رؤيــة نحــو تطويــر اســراتيجية 

التنميــة الوطنيــة 2011-2016«، و »قيــاس 

مــدى االلتــزام بتطبيــق معايــر الشــفافية يف 

ــة«.  ــات واملؤسســات الخاصــة الخري الجمعي

فقــد  السياســية  العلــوم  تخصــص  أمــا يف 

الخريجــن  أطروحــات  بعــض  متحــورت 

ــل: »املحــركات  ــع مث ــن حــول مواضي القطري

الخارجيــة  للسياســة  الثــاث  الرئيســية 

القطريــة« و »دور قطــر الخريــة يف تحقيــق 

أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 وتأثــره 

عــى السياســة الخارجيــة القطريــة«.

لقــد ســاهمت بعــض هــذ املشــاريع اىل حــد 

مــا يف تقييــم األداء املؤســي للمؤسســات 

يف  واملســاهمة  الطلبــة  بهــا  يعمــل  التــي 

أبحاثهــم  نتائــج  حســب  أداؤهــا  تطويــر 

الدراســية بعــد رفعهــا اىل املســؤولن وُصنــاع 

ــاريع  ــا مبش ــد هن ــا. واود أن اسرش ــرار به الق

البرشيــة  املــوارد  ادارة  مقــرر  يف  الطلبــة 

حيــث قامــوا بتفحــص وتقييــم قانــون املــوارد 

البرشيــة يف ربيــع 2015، وتــم االنتهــاء اىل 

ــوارد  ــون امل ــواد قان ــض م ــل بع رضورة تعدي

البرشيــة الحكوميــة والــذي تــم بالفعــل.

مــا هــي أبــرز التطــورات االكادمييــة يف عمــل 

املعهــد مؤخــرا عــى صعيــد التخصصــات، 

وأيــن ســيصل معهــد الدوحــة خــالل العامــن 

القادمــن؟ 

 يقــدم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 

حاليــا 15 برنامجــا يف الفلســفة، التاريــخ، علــم 

االجتــاع واألنروبولوجيــا، العلــوم السياســية 

واإلعــام  ،الصحافــة  الدوليــة  والعاقــات 

والدراســات، الثقافيــة، اللســانيات واملعجميــة 

العامــة  اإلدارة  املقــارن«،  األدب   ، العربيــة 

والسياســات العامــة واقتصاديــات التنميــة 

العامــة  اإلدارة  يف  التنفيــذي  واملاجســتر 

واملاجســتر املــزدوج يف إدارة األعــال واإلدارة 

ــاريه  ــس »مبس ــم النف ــك يف عل ــة. وكذل العام

اإلكلينيــي واالجتاعــي والعمــل االجتاعــي. 

ــزاع والعمــل اإلنســاين. كــا ســيتم  وإدارة الن

اطــاق برنامــج جديــد يف الدراســات األمنيــة 

واالســراتيجية العــام األكادميــي القــادم، عاوة 

عــى رسيــان عمــل اللجــان املختصــة الطــاق 

ــان. ــوق االنس ــوراة وحق ــج الدكت برنام

 اطــاق هــذه الرامــج مل يــأت مــن فــراغ أو 

رغبــة يف انشــاء جامعــة للدراســات العليــا 

املؤسســات  لقامئــة  رقــم  مجــرد  لتكــون 

التعليميــة يف قطــر أو املنطقــة، بــل أنطلقــت 

ــن  ــة لتكوي ــة وقوي ــة ُملح ــة وحاج ــن رغب م

والباحثــن  األكادمييــن  مــن  جديــد  جيــل 

واملهنيــن املتســلحن بقــوة التفكــر النقــدي 

ومهــارات التحليــل املوضوعــي واملتمكنــن 

مــن صنــع السياســات والقــرارات، األمــر غــر 

املمكــن تحقيقــه اال مــن خــال التتقييــم 

ــن  ــة م ــج األكادميي ــتمر للرام ــر املس والتطوي

يف  التنميــة  وتحديــات  ومتطلبــات  ناحيــة 

مجتمعاتنــا. 

ورغــم أن معهــد الدوحــة مــا زال يعتــر 

تضافــر  بفضــل  انــه  اال  النشــأة،  حديــث 

اهدافــه  تحقيــق  مــن  متكــن  الجهــود 

وفقــا  أكادمييــا  والتوســع  بــل  الرئيســية 

ملتطلبــات املرحلــة الراهنــة ملجتمعاتنــا. كأي 

ــر،  ــد والتأث ــعى للتواج ــرى تس ــة أخ مؤسس

فــان طموحنــا قــد ال يقــف عنــد مرحلــة 

معينــة، بــل قــد يتجــاوزه حســب التحديــات 

ــى  ــه ع ــاذن الل ــا ب ــا، ولكنن ــة علين املفروض

ثقــة اننــا نســر يف االتجــاه الصحيــح ســواء يف 

البحثــي. املســار األكادميــي أو 

هــل يفكــر معهــد الدوحــة مســتقبال بإدخــال 

تخصصــات مثــل القانــون وحقــوق االنســان 

ودراســات املــرأة ضمــن برامجــه؟

ــس  ــل ولي ــة بالتكام ــد الدوح ــن يف معه نؤم

التنافــس رغــم أن التنافــس أمــر صحــي جــدا 

للتطويــر املؤســي. ,لكــن مــا نعنيــه بالتكامل 

هنــا هــو عــدم التنافــس مــع جامعــات أخــرى 

تطــرح نفــس الرامــج األكادمييــة ورمبــا يفــرس 

الدوحــة عــام 2015  هــذا تراجــع معهــد 

عــن اطــاق برنامــج القانــون لتزامــن اطــاق 

نفــس الرنامــج يف جامعــة قطــر.

أمــا بالنســة لدراســات املــرأة فهــو غــر وارد 

ــة.  ــة الحالي يف املرحل

الجديــر بالذكــر وانــه رغــم عــدم وجــود 

الجامعــات  بــن  مقنــن  مؤســي  تنســيق 

واملؤسســات التعليميــة يف قطــر، اال اننــا نقوم 

ــادي  ــة لتف ــات املاثل ــع الجامع ــاور م بالتش

ــة.  ــس املنهجي ــج وبنف ــس الرام ــاق نف اط

جــاري حاليــا دارســة اطــاق برنامــج حقــوق 

االنســان واملتوقــع قريبــا، وأطلقنــا مؤخــرا 

األمنيــة  »الدراســات  ماجســتر  برنامــج 

النقديــة«؛ والــذي يعــد األول مــن نوعــه 

يف دولــة قطــر، وهــو كذلــك أول برنامــج 

دراســات عليــا للدراســات األمنيــة النقديــة يف 

املنطقــة العربيــة والــرشق األوســط.

ويهــدف معهــد الدوحــة مــن طــرح الرنامــج 

املفكريــن  مــن  جديــد  جيــل  إعــداد  اىل 

األمنيــة  الدراســات  االســراتيجين، وخــراء 

العــرب، القادريــن عــى التحليــل والتأثــر 

ــة  ــراتيجية - األمني ــات االس ــر السياس وتطوي

وتنفيذهــا يف بيئــة عامليــة متغــرة وشــحيحة 

املــوارد، وخاصــة يف القضايــا املتعلقــة بارتفــاع 

واإلرهــاب،  الســيايس  العنــف  معــدالت 

اإلقليميــة  والحــروب  األزمــات  وانــدالع 

بالوكالــة بالبعديــن الطائفــي والجهــوي يف 

بعضهــا، وأزمــات األمــن البيئــي والغــذايئ، 

والتحديــات املســتمرة لألمــن البــرشي العريب.

شخصية وحوار العدد
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الناتجــة عــن عــدم تطبيــق قانــون أو إجــراء، أو 
تــرضر بعــض املواطنــن مــن التمييــز يف تطبيــق 
الشــكاوى  هــذه  بدراســة  وتقــوم  القانــون. 
والتحقــق منهــا، ثــم مخاطبــة الجهــات املختصــة 

ــويتها.  ــب تس بطل

- ماحظات لواضعي السياسات الصناعية 
ــا عــى  ــة مهيمًن أصبــح مفهــوم االســتدامة البيئي
القطاعــن العــام والخــاص يف دولــة قطــر خــال 
ــم تأســيس  ــة، حيــث ت ــة املاضي الســنوات القليل
الطاقــة -املدعمــة مــن  العديــد مــن رشكات 
ــض  ــيع البع ــى توس ــل ع ــرى العم ــة- وج الدول

ــاد.  ــى الب ــرة ع ــدات كب ــر إلدرار عائ اآلخ
وقــد أدت الضغــوط البيئيــة املتزايــدة إىل إطــاق 
مبــادرات جديــدة يف العديــد مــن الــرشكات، 
حيــث ضخــت بعضهــا اســتثارات كبــرة يف 
اســتبدال التوربينــات واملراجــل واألفــران القدميــة 
وغــر  الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات  لتقليــل 

ــرصف.  ــاه ال ــن مي ــص م ــة والتخل الدفيئ
وقــد تبنــت الــرشكات الجديــدة- التــي تأسســت 
التقنيــات املتاحــة  العقــد األخــر- أفضــل  يف 
)BAT(، وتُطبَــق بهــا اآلن أفضــل املعايــر البيئيــة 

ــة. العاملي
ــي  ــة الت ــي األهــداف الوطني ــع تبن ــن م وبالتزام
ــدة  ــازات املتصاع ــات الغ ــل انبعاث ــعى لتقلي تس
مــن حــرق الوقــود، انضمــت جميــع رشكات 
وقامــت  الوطنيــة،  للمبــادرة  والغــاز  النفــط 
وتخصيــص  بهــا  الخاصــة  األهــداف  بوضــع 
الســنوية.  التغــرات  ورصــد  االســتثارات 
نجاحــا  اآلن  حتــى  املبــادرة  هــذا  وحققــت 
ــق  ــر تحقي ــال؛ يعت ــبيل املث ــى س ــاً. فع ملحوظ
فائــض يف الغــاز الطبيعــي وتقليــل إنبعاثــات 

الغــازات مــن أهــم نتائجهــا.

سياسة مناخية شاملة لكافة القطاعات
يتعــّن عــى الحكومــة أن تــرسع مــن خطواتهــا 
لجميــع  شــاملة  مناخيــة  سياســة  وضــع  يف 
القطاعــات مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى 
للطاقــة،  املرتفــع  االســتهاك  الصناعــات ذات 

من أجل تنمية نظيفة ومستدامة

انتهــت إدارة الرصــد البيئــي بــوزارة البلديــة 
والبيئــة مــن إعــداد »تقريــر حالــة البيئــة يف 
ــة  ــب البيئي ــم للجوان ــة تقيي ــو مبثاب ــر«، وه قط
املختلفــة، مثــل جــودة الهــواء، واألرايض، واملــوارد 
والتنــوع  البحريــة،  امليــاه  وجــودة  املائيــة، 
ــاك،  ــد األس ــاخ، ومصائ ــر املن ــي، وتغ البيولوج
والنفايــات؛ باإلضافــة إىل الطاقــة والصناعــة. 

ــوزارة  ــة ل ــي التابع ــر املناخ ــل إدارة التغي وتعم
ــي  ــاغ الوطن ــداد الب ــى إع ــة ع ــة والبيئي البلدي
الثــاين لدولــة قطــر، تطبيقــاً التفاقيــة األمــم 

املتحــدة اإلطاريــة للتغيــر املناخــي. 
يف  بالشــفافية  الحكوميــة  األجهــزة  وتتمتــع 
املتعلقــة  املعلومــات  عــى  الجمهــور  إطــاع 
ــع  ــاء التاب ــاز اإلحص ــدر جه ــث أص ــة، حي بالبيئ
ــة  ــوي يف دول ــط التنم ــاء والتخطي ــوزارة اإلحص ل
قطــر، تقريــراً أوليــاً لإحصــاءات البيئــة يف دولــة 
ــد  قطــر، عــى موقعــه االلكــروين، تضمــن العدي
مــن املعلومــات حــول املنــاخ، امليــاه، الهــواء، 
واملــؤرشات  الطبيعيــة،  املحميــات  النفايــات، 

البيئيــة. 
وأىت التقريــر ليخــدم تنفيــذ اســراتيجية التنميــة 
ــوالً إىل  ــر 2011-2016، وص ــة قط ــة لدول الوطني
رؤيــة قطــر 2030، والتــي تعتــر ركيــزة التنميــة 

ــا الرئيســية.                                                                       ــة إحــدى مكوناته البيئي
امللوثــات  مســتوى  أن  التقريــر  كشــف  لقــد 
يف الهــواء املحيــط بالدوحــة أقــل بكثــر مــن 
الحــدود املســموح بهــا، باســتثناء الجســيات 

)العالقــة(.  الدقيقــة 
الجســيات  يف  زيــادة  إىل  البيانــات  وأشــارت 
ــرو  ــه )50 ميك ــموح ب ــد املس ــن الح ــة ع الدقيق
غرامــاً لــكل مــر مكعــب(، إذ بلــغ أعــى متوســط 
269 ميكروغــرام لــكل مــر مكعــب. فيــا يوجــد 
غــاز أول أكســيد الكربــون بكميــات ضئيلــة جــداً. 
ــي  ــة العامل ــر الصح ــده تقري ــا أك ــاً م ــذا أيض وه

.2014
كــا أظهــرت البيانــات أن املتوســط الســنوي 
لثنــايئ أكســيد الكريــت وأكســيد النيروجــن 

بقلم: أ. ها العي
ــا  ــه. وفي ــن الحــد الســنوي املســموح ب ــل م أق
ــغ  ــد بل ــد مســتوى األرض، فق يخــص األوزون عن
أعــى متوســط ســنوي 47.5 ميكــرو غــرام لــكل 
ــل مــن الحــد املســموح  ــّد أق مــر مكعــب. ويع
بــه وهــو 120 ميكــرو غرامــاً لــكل مــر مكعــب.
ــات  ــاحة املحمي ــر إىل أن مس ــر التقري ــا يش ك
الطبيعيــة الكليــة يف قطــر تُشــكل حــوايل 30 
باملائــة مــن مســاحة الدولــة. يف حــن، متثــل 
مســاحة  معظــم  الريــة  املحميــات  مســاحة 
مســاحة  مــن  باملائــة   24 بواقــع  املحميــات، 
ــة  ــات الطبيعي ــدد املحمي ــغ ع ــا يبل ــة. في الدول
يف دولــة قطــر 10 محميــات منهــا محميتــان 

مختلطتــان، بحريــة وبريــة.
وظلــت نســبة األنــواع املهــددة باالنقــراض مــن 
ــة  ــواع كافــة أقــل مــن واحــد باملائ مجمــوع األن

)0.7%( خــال الفــرة )2008- 2015(.
البيانــات حــول وفــرة ميــاه الــرشب  وتشــر 
اآلمنــة للســكان، إىل توفــر امليــاه املأمونــة بنســبة 
ــة  ــد الدول ــث تعتم ــكان، حي ــع الس 100% لجمي
عــى ميــاه البحــر كمصــدر أســايس يف توفــر 
امليــاه العذبــة. وقــد قامــت الدولــة بإنشــاء 
العديــد مــن محطــات تحليــة امليــاه املالحــة 
لســد احتياجــات القطاعــات املدنيــة مــن املــاء. 
املســتمر  للرصــد  محطــة   18 يوجــد  وحاليــاً 
لجــودة الهــواء املحيــط بدولــة قطــر، ويتــم 
تطويرهــا وزيــادة عددهــا لتصــل إىل 23 محطــة 

 .2018 نهايــة 
 

-دور اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان: 
وفقــاً الختصاصــات اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان، فمــن ضمــن مهامهــا مراقبــة مــدى 
االتفاقيــات  يف  اللتزاماتهــا  الدولــة  تطبيــق 

الدوليــة التــي صادقــت عليهــا. 
ــة  ــة خاص ــة دولي ــر 22 اتفاقي ــة قط ــدى دول ول
ــوم  ــة مبرس ــا املصادق ــة، كان أخره ــة البيئ بحاي
التغيــر  حــول  باريــس  اتفــاق  عــى  أمــري 

 .2017/06/23 بتاريــخ  املناخــي، 
كــا متــارس اللجنــة الوطنيــة اختصاصــات شــبة 
ــكاوى  ــامل والش ــي املظ ــة يف تلق ــة، متمثل قضائي

مقاالت
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املســاهم  الصناعــي  القطــاع  يعتــر  حيــث 
الرئيــي املعــّول عليــه يف اقتصــاد البــاد. وســوف 
ــود  ــة خــال عق ــال هــذه املكان يســتمر يف احت

عديــدة قادمــة. 
ــة والقطــاع الصناعــي  ــم، ميكــن للحكوم ومــن ث
ــار  ــم إط ــاملة وتصمي ــق ش ــة طري ــداد خارط إع
املناخيــة  السياســة  إطــار  ضمــن  اســراتيجي 
األوســع نطاقــاً،  كـــ »اســراتيجية الحــد مــن 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري« عــى 

ســبيل املثــال. 
جميــع  لتقييــم  االســراتيجية  هــذه  وتهــدف 
االحتــاالت الخاصــة بخفــض معــدالت الغــازات 
ــداف  ــع أه ــي، ووض ــاع الصناع ــة يف القط الدفيئ
ــى  ــازات ع ــذه الغ ــاث ه ــل انبع ــة لتقلي طموح

ــر.  ــل والقص ــدى الطوي امل
اإلطــار  يركــز  أن  ينبغــي  ذلــك؛  باإلضافــة إىل 
االســراتيجي عــى التغيــرات الهيكليــة املُحتملــة 
ــم أيضــاً  ــة. كــا يجــب أن يهت يف الســوق العاملي
بالتغــرات التكنولوجيــة، واســتخدام التكنولوجيــا 
املحليــة  املؤسســية  واإلصاحــات  الحديثــة 
أن  ميكــن  والتــي  الصلــة،  ذات  والسياســات 
تســاعد يف الحــد مــن انبعــاث الغــازات الدفيئــة. 
ينبغــي أن تعمــل السياســة املناخية عى تشــجيع 
ابتــكار وتطبيــق التكنولوجيــا ذات االنبعاثــات 
الكربونيــة املنخفضــة ومــا يتصــل بهــا مــن آليات 
ومعايــر وقواعــد وترشيعــات، مبــا يــؤدي إىل 
ــاع  ــة يف القط ــازات الدفيئ ــات الغ ــل انبعاث تقلي

ــول 2050.  ــي بحل الصناع
الترشيعيــة  األدوات  تشــتمل  أن  ينبغــي  كــا 
عــى الحــد األقــى لانبعاثــات املســموح بهــا يف 
القطــاع الصناعــي، ووضــع نظــام محــي يحــدد 
والرضائــب  والبيئيــة  االجتاعيــة  التكاليــف 
املفروضــة عــى االنبعاثــات يف هــذا القطــاع. 

ــراءات يف  ــذه اإلج ــار ه ــدأت آث ــد ب ــاً؛ فق وفعلي
الظهــور بالفعــل بوضــع »اســراتيجية املــوارد 

األوىل.  الطبيعيــة« 
ويجــب عــى الحكومــة املـُـي قدمــاً تجــاه هــذه 
ــع  ــق اإلرساع يف ترشي ــن طري ــك ع ــألة؛ وذل املس
قــوي  دعــم  نظــام  وإنشــاء  جديــدة  لوائــح 
ــع  ــطة م ــرة واملتوس ــرة والصغ ــات الكب للصناع
ــزام بالشــفافية وتحمــل املســؤولية.  ضــان االلت

مبادرة لرصد انبعاثات غاز امليثان
الرئيــي  املصــدر  هــو  امليثــان  غــاز  يعتــر 

الثــاين لانبعاثــات الصــادرة مــن منشــآت إنتــاج 
أخفقــت  حيــث  الطبيعــي،  الغــاز  ومعالجــة 
إجــراءات  وضــع  يف  الــرشكات  مــن  العديــد 
ــاز  ــات غ ــم انبعاث ــد حج ــاس ورص ــبة لقي مناس
ــه؛  ــاء علي ــن منشــآتها. وبن ــان املتصاعــدة م امليث
ــادرة  ــاق مب ــة بإط ــوم وزارة الطاق ــوىص أن تق ي
لرصــد حجــم انبعاثــات غــاز امليثــان، مــن مرحلــة 
االســتخراج وحتــى مرحلــة اإلنتــاج، كــا ينبغــي 
ــر نســبة الغــاز  أن تضــع طريقــة موحــدة لتقدي
املنبعــث مــن املصــادر املختلفــة واإلبــاغ عنهــا.

وميكــن للــوزارة أن تقــوم بإعــداد آليــة دعــم 
تتســم بالفعاليــة واألداء الجيــد والشــفافية وعدم 
النمطيــة، بهــدف اســتخدام تلــك اآلليــة مــن 
ــات املتوســطة  ــرشكات )أصحــاب الصناع ــل ال قب
والصغــرة( التــي تفتقــر للقــدرة املاليــة والفنيــة. 
الــرشكات  بعــض  فــإن  ســابقاً؛  ذكرنــا  وكــا 
 - قامــت  االنبعاثــات  مكافحــة  تدعــم  التــي 
لدعــم  مبــادرات  بإطــاق   - اســتحياء  عــى 
هــذا التوجــه، إالّ أن هــذه املبــادرات تتســم 
بالعشــوائية وتفتقــر إىل التناســق وآليــات الرصــد 
والتقريــر. ولذلــك؛ فإنــه يجــب العمــل عــى 
تجميــع تلــك املبــادرات وتطويــر مــؤرشات األداء 

وتحليلهــا. الصلــة  ذات  الرئيســية 
ــداً  ــاً واح ــهد إال مرشوع ــذا؛ مل نش ــا ه وإىل وقتن
معتمــداً ميكــن أن ينــدرج ضمــن » آليــة التنميــة 
»حقــول  مــرشوع  وهــو   )CDM( النظيفــة« 
ــاز واإلســتفادة  ــة إلســتعادة الغ الشــاهن النفطي

ــام 2007. ــق يف ع ــذي انطل ــه«، ال من
وال يوجــد تفســر واضــح لعــدم تقديــم أو اعتاد 
مشــاريع  تنــدرج ضمــن  ماثلــة  مرشوعــات 

ــر هــذا املــرشوع.  ــة غ ــة النظيف التنمي

خفض انبعثاتات غازات االحتباس الحراري
يجــب عــى الحكومــة أن تســتغل جميــع الفــرص 
غــازات  انبعاثــات  معــدل  لخفــض  املُمكنــة 
االحتبــاس الحــراري والعمــل أيضــاً عــى تحقيــق 
فائــض اقتصــادي. ويجــب االعــراف مبجهــودات 
ــى  ــل ع ــي تعم ــرشكات الت ــذه ال ــازات ه وإنج
ذلــك ألنهــا واضحــة كالشــمس يف كبــد الســاء، 
أن  السياســات  واضعــي  عــى  يجــب  كــا 
ــوا بوضــع  ــود ويقوم يســتفيدوا مــن هــذه الجه
املعايــر واألهــداف املحــددة والجــداول الزمنيــة 

ــداف. ــذ األه ــة لتنفي الدقيق
قــرار  مبوجــب   - املُختصــة  للهيئــات  وميكــن 

أن   -  2011 لســنة   15 رقــم  الــوزراء  مجلــس 
تقــرح السياســات وخطــط العمــل الاّزمــة، فيــا 
ــاس  ــات غــازات االحتب يتعلــق بالحــد مــن انبعاث
الحــراري يف الدولــة وإعــداد قواعــد البيانــات، 
طبقــاً ملتطلبــات »اتفاقيــة األمــم املتحــدة املبدئية 
بشــأن التغــر املناخــي« وبروتوكــول »كيوتــو« 

ــا.  ــق به امللح
بشــكل  للقــرار  االســتجابة  تتــم  مل  ولألســف، 
ملمــوس عــى أرض الواقــع، حيــث قامــت دولــة 
ــأن  ــذا الش ــد به ــي واح ــان وطن ــرش بي ــر بن قط

حتــى اآلن. 
ومبجــرد إطــاق رشكــة قطــر للبــرول مبــادرة 
ــامة  ــة والس ــة بالصح ــات املتعلق ــع السياس وض
والبيئــة، فــإن العديــد مــن الــرشكات بــدأت 
ــرش  ــال ن ــن خ ــه، م ــج نفس ــى النه ــر ع يف الس
ــر االســتدامة  ــات الغــازات يف تقري ــات انبعاث بيان

ــا.  ــاص به ــنوي الخ الس
ــزال بعــض الــرشكات  ــب اآلخــر، ال ت وعــى الجان
ممتنعــة عــن تقديــم تلــك البيانــات، وذلــك يرجع 
ــات تعــد  ــك البيان ــر عــن تل ــة التقري إىل أن عملي
عمليــة تطوعيــة وال يوجــد حافــز لــدى الــرشكات 
للقيــام بهــا. وبنــاء عليــه، فإننــا نقــرح أن تصــدر 
البلديــة والبيئــة - باالشــراك مــع وزارة  وزارة 
الطاقــة والصناعــة - مرســوماً لوضــع إطــار عمــل 
يُلــزم تلــك الرشكات بالكشــف عــن البيانــات ذات 
الصلــة بعمليــة رصــد تلــوث االنبعاثــات الدفيئــة 
وغــر الدفيئــة ( انبعاثــات غــازات االحتبــاس 
ــام  ــار نظ ــذا اإلط ــمل ه ــى أن يش ــراري)؛ ع الح
مراقبــة مصمــم تصميــاً جيــداً، لضــان عنــرصي 
الشــفافية وتحمــل املســؤولية. باإلضافــة إىل ذلك؛ 
ــجيل  ــاعد يف تس ــذا سيس ــل ه ــار العم ــإن إط ف
إجــايل انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 
وبدائــل  واللوائــح  السياســات  قــدرة  ومــدى 

ــات.  ــة االنبعاث ــى مكافح ــا ع التكنولوجي
ــازات،  ــات الغ ــجيل انبعاث ــات تس ــل عملي وبفض
ــادرات إدارة  ــة مب ــة فاعلي ــاً ماحظ ــح ممكن أصب
ــرشكات  ــجع ال ــرص وتش ــر الف ــي توف ــة الت الطاق
ــات.  ــل املارس ــن أفض ــم م ــى التعل ــرى ع األخ

ويجــب عــى الــرشكات التــي ينبعــث منهــا أكــر 
مــن 25,000 طــن مــن غــاز ثــاين اكســيد الكربون 
ــة الغــاز املنبعــث منهــا وتتحقــق  أن تحــدد كمي
منهــا وتنرشهــا يف »نظــام النافــذة الواحــدة«، 
لتمكــن الــوزارات والجمهــور العــام مــن الوصــول 

إليهــا واالطــاع عليهــا.

مقاالت



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

حصار قطر
و الجانب الالإنساني

منــذ نشــأة منظمــة األمــم املتحــدة نــص 

حتــى  أو  اســتخدام  حظــر  عــى  ميثاقهــا 

يف  املســلحة  القــوة  باســتخدام  التهديــد 

ــاق  ــة، كــا حــث هــذا امليث العاقــات الدولي

ــات  ــلمية للمنازع ــوية الس ــى رضورة التس ع

الدوليــة، وطبقــاً ألحــكام الفصــل الســابع 

ــار  ــر حص ــدة، يعت ــم املتح ــاق االم ــن ميث م

الــدول هــو عبــارة عــن نــوع مــن االجــراءات 

الــدول  الضغــط عــى  التكميليــة ألحــكام 

الواقعــة تحــت العقوبــة االقتصاديــة يك ال 

تلتــف عــى العقوبــات املفروضــة عليهــا.

ــا أن الصــورة املرشوعــة  ــا يتضــح لن ومــن هن

الــدويل،  القانــون  ألحــكام  وفقــاً  للحصــار 

ــس  ــل مجل ــن ِقب ــق م ــي تُطب ــك الت ــي تل ه

األمــن الــدويل طبقــاً ألحــكام الفصــل الســابع 

ــن  ــواء تضم ــدة، س ــم املتح ــاق األم ــن ميث م

اســتخدام القــوة العســكرية )املــادة 42 مــن 

مــن   41 )املــادة  تتضمنهــا  مل  أو  امليثــاق( 

امليثــاق(. وتعتــر قــرارات مجلــس األمــن 

بشــأن هــذه التدابــر ُملزمــة للــدول األعضــاء 

باألمــم املتحــدة، وعليهــا تنفيذهــا مــن أجــل 

اســتعادة الســلم واألمــن الدوليــن. ومــن 

أهــم األمثلــة عــى ذلــك، فــرض مجلــس 

ــام  ــراق ع ــى الع ــار ع ــدويل الحص ــن ال األم

1990 لضــان فعاليــة العقوبــات االقتصاديــة 

الدكتورة / امنة عي السويدي 

ــر بالنســبة  ــك األم ــه، وكذل ــا علي ــي فرضه الت

حكومــة  عــى  العقوبــات  فــرض  لحالــة 

جنــوب أفريقيــا العنرصيــة عــام 1977.

ــة  ــن دول ــية ب ــة السياس ــدالع االزم ــذ ان ومن

العربيــة  )اململكــة  الحصــار  ودول  قطــر 

املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  الســعودية، 

مملكــة البحريــن ومــرص(، تشــهد منطقــة 

البيــت  يف  تصــدع  أســوأ  العــريب  الخليــج 

للكويــت  العــراق  غــزو  منــذ  الخليجــي 

الحصــار  قــرار  مــس  لقــد   ،1990 عــام 

املفاجــئ والغــر املــرشوع قانونيــا، ميثــاق 

األمــم املتحــدة ومبــادئ حقــوق االنســان، 

ــة  ــب الصحي ــة الجوان ــى كاف ــلباً ع ــر س وأث

والتعليميــة والعمليــة واالجتاعيــة للمجتمــع 

الخليجــي باإلضافــة اىل املقيمــن يف املنطقــة.    

وقــد اتســمت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا دول 

ــث  ــانيتها، حي ــدم إنس ــوتها وع ــار بقس الحص

للمفوضيــة  الفنيــة  البعثــة  تقريــر  أشــار 

ــان  ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتح ــامية لألم الس

الــذي صــدر يف جنيــف ديســمر 2017م،  اىل 

تأثــر األزمــة الخليجيــة الراهنــة عــى حقــوق 

اإلنســان، حيــث تضمــن هــذا التقريــر خلفيــة 

ــن  ــه م ــا أثارت ــة وم ــة الخليجي ــذور األزم وج

قضايــا أساســية تتعلــق بحقــوق اإلنســان، 

التعبــر  حريــة  عــى  املفروضــة  والقيــود 

والحــق يف حريــة التنقــل واالتصــال، باإلضافــة 

املرتبطــة  والقضايــا  األرسي  التشــتيت  اىل 

ــوق  ــر عــى الحق ــة، والتأث بالجنســية واإلقام

االقتصاديــة والحــق يف امللكيــة والحــق يف 

ــار اىل  ــا أش ــم، ك ــق يف التعلي ــة، والح الصح

خطــاب الكراهيــة والتحريــض ضــد القطريــن 

يف وســائل اإلعــام الرســمية يف دول الحصــار.

وتأثر األزمة عــى  الاإنســانية  الجوانــب 

حقــوق االنســان:  

التعســفية  االجــراءات  خلفــت  لقــد   

التــي اتخذتهــا دول الحصــار العديــد مــن 

االنســان،  بحقــوق  املتعلقــة  االنتهــاكات 

املنطقــة،  لســكان  الســلمي  والتعايــش 

فعــى ســبيل املثــال، أجــر الحصــار الغــر 

ــاين املواطنــن القطريــن عــى مغــادرة  انس

أريض دول الحصــار يف مــدة ال تتجــاوز 14 

يومــا، تاركــن وراءهــم ذويهــم وأعالهــم 

ووظائفهــم وممتلكاتهــم أو دراســتهم قــرساً، 

وكذلــك أجــرت هــذه الــدول مواطنيهــا عــى 

مغــادرة قطــر كــا أعلنــت إجــراءات عقابيــة 

ــن  ــد كل م ــة ض ــات املالي ــجن والغرام كالس

يتعاطــف مــع قطــر.    

لقــد شــكلت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا دول 

الدراسة
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الحصــار يف مجموعهــا حزمــة مــن االنتهــاكات 

)كالحــق يف  والسياســية  املدنيــة  للحقــوق 

مــكان  اختيــار  وحريــة  والســفر  التنقــل 

ــر،  ــرأي والتعب ــة ال ــق يف حري ــة، والح اإلقام

الشــعائر  ومارســة  العبــادة  يف  والحــق 

الدينيــة، وحظــر معاملــة أي شــخص معاملــة 

بالكرامــة(،  حاطــه  أو  مهينــة  أو  قاســية 

والحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة 

الصحــة،  والحــق يف  العمــل،  كالحــق يف   (

األرس  وحــق  الخاصــة،  امللكيــة  يف  والحــق 

وحظــر  الشــمل  ومل  بالحايــة  التمتــع  يف 

التعليــم(، مبــا ميثــل  تشــتيتها، والحــق يف 

ــي  ــادئ الت ــم واملب ــكل القي ــا ل ــاكا صارخ انته

أرســتها الصكــوك واملواثيــق الدوليــة لحقــوق 

اإلنســان،  وهــو مــا ينــدرج ضمــن إجــراءات 

العقــاب الجاعــي ويرقــى إىل جرائــم الحــرب 

ــاكات  ــك االنته ــة، ومل تقــف حــدود تل الدولي

طالــت  بــل  القطريــن  املواطنــن  عنــد 

ــي  ــر ومواطن ــة قط ــى أرض دول ــن ع املقيم

دول الحصــار املرتبطــن بعاقــات معهــا.

وفيــا يــي نــورد التداعيــات الاإنســانية 

للحصــار والتــي شــملت االنتهــاكات الحقــوق 

ــة: التالي

أوال: الحق يف التعليم 

ــوا  ــري كان ــب قط ــن 250 طال ــر م ــر أك أج

عــى املقاعــد الدراســية يف دول الحصــار عــى 

وقــف دراســتهم يف منتصــف العــام الــدرايس 

ليتمكنــوا مــن العــودة اىل قطــر قبــل انتهــاء 

املــدة التــي حددتهــا هــذه الــدول، وهــي 14 

يومــا.

الدراسة
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ــان  ــة الخاصــة والحرم ــا: الحــق يف امللكي ثاني

مــن التَّنقــل واإلقامــة.

ــج  ــة الخلي ــاء منطق ــن أبن ــد م ــك العدي ميتل

ــة يف  ــع ورشكات تجاري ــازل ومصان ــريب من الع

ــن  ــن القطري ــد م ــك العدي ــا ميتل ــر، ك قط

دول  يف  تجاريــة  ومصانــع ورشكات  منــازل 

الحصــار، إال أن الحصــار ســاهم يف حرمــان 

مــن  الحصــار  دول  ومواطنــي  القطريــن 

االنشــطة  ومارســة  والتــرصف،  الدخــول 

خســائر  خلّــف  مــا  ممتلكاتهــم،  ضمــن 

فادحــة يف األمــوال واألمــاك آلالف األشــخاص. 

هــذا ويقيــم يف دولــة قطر11387مواطنــا 

ــم نحــو  ــا يقي ــاث، ك ــن دول الحصــار الث م

1927 قطريــاً يف تلــك الــدول ، وجميــع هــؤالء 

تــرضروا يف نــواٍح مختلفــة، وذلــك بســبب 

ــم.  ــرساً إىل أوطانه ــم ق ــودة عليه ــرض الع ف

ترتبــط دولــة قطــر مــع العــامل الخارجــي 

ــة  ــر أرايض اململك ــر ع ــد مي ــر وحي ــاً مبع بري

ــذا  ــاق ه ــم إغ ــد ت ــعودية، وق ــة الس العربي

ــلطات  ــن الس ــرار م ــل بق ــكل كام ــر بش املع

الســعودية، ومل يســتنث أحــدا مــن الراغبــن يف 

أداء فريضــة الحــج، حيــث أن أعــدادا كبــرة 

مــن أصحــاب الدخــل املحــدود مــن املقيمــن 

ــة قطــر، وبشــكل خــاص دول جنــوب  يف دول

باصــات  عــر  تســافر  كانــت  آســيا،  رشق 

كونهــا  بالســيارات،  أو  الريــة،  الحمــات 

ــة،  ــران الجوي ــات الط ــن رح ــة م ــل كلف أق

وتتضاعــف التكلفــة عندمــا يقــرر عــدة أفــراد 

مــن عائلــة واحــدة الذهــاب معــاً، ومــن هــذا 

املنطلــق فــإن فتــح املجــال الجــوي وحــده ال 

يعنــي لهــم شــيئا، ولــن يتمكــن هــؤالء مــن 

ــج. ــة الح ــاب ألداء فريض الذه

ثالثاً: تفكك االرس املشرتكة 

أدى الحصــار املفــروض عــى دولــة قطــر 

إىل تفــكك يف األرس املشــركة، كــا خلــف 

ــدى  ــعة ل ــة واس ــية واجتاعي ــات نفس تداعي

القطريــن  املواطنــن  مــن  كبــرة  رشيحــة 

ــدول  ــع ال ــم ترف ــار، فل ــي دول الحص ومواطن

املحــارصة الحصــار يف املناســبات واألعيــاد 

عزيــزة  مواســم  تعتــر  والتــي  الدينيــة؛ 

ــامية  ــة واالس ــعوب العربي ــوب الش ــى قل ع

عيــد  أو  الفطــر  عيــد  كأيــام  والخليجيــة، 

املبــارك. األضحــى 

دول  منعــت  فقــد  ذلــك،  كل  إىل  إضافــة 

الحصــار أيضــا أي مواطــن أو مقيــم يف دولــة 

ــة أو  ــواالت مادي ــة ح ــام بأي ــن القي ــر م قط
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ــع  ــايل؛ مل تكتفــي بتقطي ــة، وبالت ــى بريدي حت

ــة،  ــاد الديني ــبات واألعي أوارص األرس يف املناس

بــل منعــت ُمعيــي األرسة مــن تحويــل أمــوال 

لزوجاتهــم وأوالدهــم املرشديــن عنهــم، وهــذا 

ــراف  ــع األع ــدام لجمي ــاك مضاعــف وإع انته

ــة. الحقوقي

بعاقــات  الخليــج  دول  مواطنــو  ويرتبــط 

ملئــات  تعــود  ومصاهــرة  وقرابــة  نســب 

مغــادرة  طلــب  تســبب  حيــث  الســنن، 

املواطنــن القطريــن لــدول الحصــار وترحيــل 

مواطنــي دول الحصــار مــن دولــة قطــر أيضــا 

ــاكاً  ــدُّ انته ــانية تع ــر إنس ــاع غ ــاد أوض بإيج

ســافراً  للقوانــن الدوليــة، التــي متنــع الرحيــل 

وحرمــان  وتشــتيتها،  للعائــات  اإلجبــاري 

األمهــات واآلبــاء مــن أبنائهــم وأطفالهــم.

إحصائيات حول االرس املشركة: 

رابعا: الحق يف العمل

نظــراً للحصــار املفــروض عــى قطــر فقــد املئــات مــن األشــخاص وظائفهــم وهــو مــا أثــر عــى معيشــتهم وأوضــاع أرسهــم، كــا أدى الحصــار اىل  

توقــف جميــع القوافــل التجاريــة بــن قطــر ودول الحصــار، وهــو مــا أدى إىل فســاد آالف األطنــان مــن املــواد الغذائيــة والصحيــة التــي لهــا مــدة 

صاحيــة معينــة، وخــرس مئــات التجــار مبالــغ ماليــة كبــرة، إضافــة إىل ذلــك فــإن عــدداً كبــراً مــن املواطنــن املوظفــن يف رشكات عامــة أو خاصــة، 

أو حكوميــة.

الدراسة
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إحصائيات حول االرس املشركة: 

خامساً: انتهاك حرية الرأي والتعبري: 

شــديدة  اجــراءات  الحصــار  دول  أعلنــت 

ــبوقة،  ــر مس ــدود غ ــت إىل ح ــية وصل وقاس

حيــث قامــت بإغــاق أو حجــب وســائل 

ــا  ــر، مب ــة قط ــل دول ــن قب ــة م ــام املمول اإلع

فيهــا القنــوات الرياضيــة، بــل بلــغ األمــر 

وســائل  عــر  التعاطــف  مجــرد  باعتبــار 

التواصــل االجتاعــي أو ارتــداء قميــص نــادي 

برشــلونة أو باريــس ســان جرمــان جرميــة 

يعاقــب صاحبهــا.

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــنَّت دول ــد س ــذا وق ه

املتحــدة عقوبــات تصــل إىل الســجن مــا بــن 

ــل إىل 500  ــة تص ــة مالي ــا وغرام 3 - 15 عام

ألــف درهــم ملجــرد التعاطــف مــع دولــة 

قطــر، ولــو بالكلمــة أو اإلعجــاب أو التغريــد 

عــى صفحــات التواصــل االجتاعــي، وهــو ما 

يعتــر تهديــدا غــر مســبوق لحريــة التعبــر، 

وقــد تلتهــا وزارة الداخليــة البحرينيــة حيــث 

أمــا  ســنوات،  خمــس  بالســجن  دت  هــدَّ

ــرت  ــد اعت ــعودية فق ــة الس ــة العربي اململك

ــت. ــم اإلنرن ــن جرائ ــة م ــك جرمي ذل

سادســا: خطــاب الكراهيــة والتحريــض عــى 

العنــف والعنرصيــة:

القطــري  املقيــم  أو  املواطــن  قــرر  إذا 

املحســوبة  العراقيــل  جميــع  يتجــاوز  أن 

ــة  وامللموســة، وتحمــل عــبء التكلفــة املادي

واملعنويــة الباهظــة، فقــد يصطــدم مبــا ال 

تحمــد عقبــاه مــن تعامــل أو أفعــال عنيفــة، 

نظــرا لكميــة الحشــد والتجييــش والتحريــض 

عــى العنــف والكراهيــة والعنرصيــة املنتــرشة 

يف وســائل اإلعــام الســعودية، ويف صفحــات 

التواصــل االجتاعــي ألشــخاص مقربــن مــن 

ــرد  ــط ملج ــك فق ــعودية، وذل ــلطات الس الس

أنــه يقيــم يف دولــة قطــر أو يحمــل جنســيتها.

ولــدى اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

معطيــات تشــر إىل أن هنــاك شــبكة مــن 

الحصــار  العنــف، يف دول  املحرضــن عــى 

تنســق أعالهــا وخطابهــا،  ودولــة مــرص، 

ومــن أفظــع مــا وصلــت إليــه هــذه الشــبكة 

ــم  ــن بقربه ــن املعروف ــض اإلعامي ــام بع قي
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مــن النظــام املــرصي الحــايل بالتهديــد وعــى الهــواء مبــارشة بارتــكاب أعــال إرهابيــة تفجريــة داخــل دولــة قطــر، بهــدف زعزعــة األمــن ونــرش 

الفــوىض، وإرهــاب املقيمــن، ودفــع املســتثمرين للرحيــل، وإن عــدم قيــام الســلطات املرصيــة بالتحقيــق مــع هذيــن اإلعاميــن يشــر إىل تورطهــا 

ــة  ــات خليجي ــل مسلس ــض داخ ــاب التحري ــال يف خط ــار لألطف ــتخدام دول الحص ــان اس ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــجلت اللجن ــا س ــك، ك يف ذل

موجــه للــرأي العــام الخليجــي، وقــد نــرش بعــض اإلعاميــن أخبــارا ومقــاالت وتغريــدات  ـــــ تحتفــظ اللجنــة بنســخ منهاـــــ عــن نيــة قطــر القيــام 

باســتهداف اململكــة العربيــة الســعودية، كل هــذا يدفــع  املواطنــن واملقيمــن يف دولــة قطــر لإحجــام عــن الذهــاب للحــج  ويجعلهــم يشــعرون 

ــي.. ــكل منهج ــه بش ــج ل ــم الروي ــا ت ــك م ــر ذل ــرات، وغ ــر لتفج ــاب أو التحض ــم باإلره ــم اتهامه ــا يت ــد، ورمب ــوف والتهدي بالخ

سابعا: الحق يف أداء الشعائر الدينية

ســجلت اللجنــة الوطنيــة عــرشات حــاالت اإلهانــة والطــرد مــن األماكــن املقدســة بعــد إعــان اململكــة العربيــة الســعودية قطــع العاقــات مــع 

ــر  ــك تأث ــة، وبذل ــة القطري ــل الجنســية أو اإلقام ــة ضــد حام ــة اىل إجــراءات تعســفية عنرصي ــادق، إضاف ــاء حجــوزات الفن ــم إلغ ــث ت قطــر، حي

صنفــان: األول: املتواجــدون يف األماكــن املقدســة، حيــث اضطــروا للعــودة إىل قطــر برحــات عبــور اســتغرقت وقتــا وجهــدا وتكلفــة اضعــاف مــا 

تحتاجــه الرحــات املبــارشة كــا تأثــر الراغبــون بزيــارة األماكــن املقدســة، حيــث احتــاج ســكان دولــة قطــر مــن مواطنــن ومقيمــن أن يســافروا 

عــر بلــدان أخــرى.

إحصائية انتهاك الحق يف أداء الشعائر الدينية

الدراسة
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ثامنا: الحق يف الصحة 

ــوا يتعالجــون داخــل مشــايف دول الحصــار بســبب االجــراءات التــي اتخذتهــا هــذه  ر مئــات األشــخاص املــرىض القطريــن الذيــن كان لقــد تــرضَّ

ــادرة  ــت دول الحصــار مغ ــث طلب ــون العــاج داخــل مشــايف قطــر أيضــا، حي ــوا يتلَق ــن كان ــن الذي ــدول م ــر مــرىض هــذه ال ــا وتأث ــدول، ك ال

مواطنيهــا لقطــر دون اســتثناء أو متييــز لحــاالت مرضيــة أو فئــة كالنســاء الحوامــل، أو األطفــال وخصوصــاً الرضــع، أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ان 

هــذه االجــراءات التعســفية يف حــق املــرىض تظهــر الجانــب الاإنســاين للحصــار فطــرد املــرىض القطريــن، مــن دول الحصــار الثــاث بنــاء عــى 

خــاف ســيايس ال ينبغــي.

احصائيات انتهاك الحق يف الصحة

تاسعا: الحق يف التقايض

ــى  ــع ع ــار الواق ــراء الحص ــدث ج ــا ح إن م

ــاكات  ــن االنته ــر م ــبب الكث ــر س ــة قط دول

واملخالفــات التــي تســتوجب اللجــوء إىل 

القضــاء املحــي لــدول الحصــار ملعالجتهــا 

ومــن هــذه االنتهــاكات: انتهــاك الحــق يف 

امللكيــة ألصحــاب األمــاك واألعــال التجارية 

ــذه  ــم يف ه ــام املحاك ــا أم ــاب القضاي وأصح

ــدول، والذيــن منعــوا مــن إمتــام إجــراءات  ال

التقــايض، كل هــؤالء لهــم الحــق أو اســتكال 

كانــت  التــي  الســابقة  القضايــا  مجريــات 

الحقــوق  التقــايض يف  مرفوعــة والحــق يف 

وكذلــك  املســتجدة،   والقضايــا  املنتهكــة 

األمــر بالنســبة للتعليــم والطــاب الذيــن 

ودفعــوا  الحصــار  دول  يدرســون يف  كانــوا 

ــدول ومل  ــاء يف هــذه ال رســوم الدراســة والبق

تســرد حقوقهــم، وكذلــك ضحايــا الحجــوزات 

الفندقيــة والطــران التــي متــت قبــل الحصــار 

وحرمــوا منهــا، ومل يتمكنــوا مــن اســرداد 

تكاليفهــا. 

ان مــن أبــرز أوجــه هــذا انتهــاك حقــوق 

االنســان هنــا هــو إعاقــة املواطنــن القطريــن 

واملقيمــن يف دولــة قطــر مــن مارســة حقهم 

الحصــار  دول  محاكــم  أمــام  التقــايض  يف 

والســعودية،  اإلمــارات  بدولتــي  وتحديــداً 

وعــدم الســاح لهــم بالحضــور أمــام املحاكــم 

نتيجــة منعهــم مــن دخــول دول الحصــار مبــا 

ميثــل انتهــاكاً لحقهــم يف التقــايض، ومــا يرتبط 

ــة  ــاع، إعاق ــق يف الدف ــوق كالح ــن حق ــه م ب

الصعوبــات  ووضــع  القانونيــن  وكائهــم 

عنهــم،  نيابــة  الدعــاوى  ملبــارشة  أمامهــم 

ــار يف  ــاة يف دول الحص ــب املحام ــض مكات رف

توكيــل املتقاضيــن القطريــن واملقيمــن لهــم، 

املوكلــة  القضايــا  وتقاعســها عــن متابعــة 

بهــا بالفعــل، عــدم تنفيــذ األحــكام الصــادرة 

لصالــح املواطنــن القطريــن، وإلغــاء األحــكام 

القطريــن  املواطنــن  لصالــح  الصــادرة 

مــن  متكنهــم  عــدم  نتيجــة  واملقيمــن 

مبــارشة دعاويهــم ومارســة حقهــم يف 

التقــايض ويف الدفــاع. 

الخامتة

الحصــار  قــرار  ان  نــرى  تقــدم  مــا 

إجــراءات قرسيــة  مــن  بــه  اقــرن  مــا 

اتخذتهــا الــدول املحــارصة لقطــر ميثــل 

املبــادئ  عــى  وخــروج  عدوانيــاً  عمــاً 

الدوليــة  العاقــات  وقواعــد  االنســانية 

ــم  ــي تحك ــة الت ــادئ العام ــاون واملب والتع

ــف  ــار يخل ــرار الحص ــدويل، فق ــون ال القان

ــدأ عــدم اســتخدام القــوة والتهديــد يف  مب

العاقــات الدوليــة، كــا انــه ميثــل انتهــاكاً 

ــه  ــرن ب ــا اق ــان مل ــوق االنس ــاً لحق صارخ

مــن إجــراءات غــر رضوريــة لحقــت االذى 

باملواطنــن واملقيمــن بدولــة قطــر.
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المكتبة القانونية

مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها والقضاء المختص بمنازعاتها

تنــاول املؤلــف قواعــد املســؤولية للمنظــات 

الدوليــة ملــا لهــا مــن أثــر يف القانــون الــدويل؛ 

خصوصــا يف ظــل انتشــار هــذه املنظــات يف 

ــن ارضار  ــه م ــا الحقت ــة وم ــار العومل ــل تي ظ

مقاضاتهــا  باإلمــكان  ولذلــك  باألخريــن، 

يف  املســؤولية  ألحــكام  وفقــا  ومســاءلتها 

ــذا املوضــوع  ــة ه ــأيت أهمي ــال، وت ــذا املج ه

خصوصــا  الــدويل،  القانــون  يف  أثــره  مــن 

ــة والحاجــة اىل  ــات الدولي بعــد تطــور العاق

تطويــر القانــون الــدويل مبــا يتــاءم مــع هــذه 

املســتجدات. 

يتضمــن الكتــاب أربعــة فصــول رئيســية: 

األول يتنــاول نبــذة تاريخيــة عــن املنظــات 

والثــاين:  القانونيــة،  وشــخصيتها  الدوليــة 

يتنــاول األســاس القانــوين ملســؤولية املنظات 

جرائم االتجار بالبشر نطاق المواجهة الجنائية

ــج  ــة املناه ــذه الدراس ــب يف ه ــاول الكات تن

املرصــدة يف مواجهــة  املقارنــة  الترشيعيــة 

إطــار  بالبــرش، وذلــك يف  االتجــار  جرميــة 

ــرش  ــار بالب ــة ألحــكام االتج النصــوص الناظم

دون خــروج عــن قاعــدة الرشعيــة الجنائيــة، 

خصوصــا يف ظــل تفاقــم هــذه الظاهــرة ســنة 

ــة يف  ــكالية الدراس ــل إش ــرى، وتتمث ــد أخ بع

زاويتــن: األوىل، إشــكالية خطــورة ظاهــرة 

تشــكل  بأنهــا  والتســليم  بالبــرش  االتجــار 

ــا أمــام املجتمــع الــدويل وأعضــاء هــذا  تحدي

ــن  ــة ب ــكالية املواءم ــة: إش ــع، والثاني املجتم

الخاصــة  والعقابيــة  التجرمييــة  النصــوص 

بهــذه الجرميــة بــن الترشيعــات الدوليــة 

والوطنيــة، وتبحــث الدراســة يف هــذا الصــدد 

القانــون األردين بشــكل خــاص.

تتضمــن الدراســة ثاثــة فصــول رئيســية: 

مفهــوم  تنــاول  الــذي  التمهيــدي  الفصــل 

الــذي  واألول:  بالبــرش،  االتجــار  ظاهــرة 

أحــكام  والثالــث:  أعالهــا،  عــن  الدوليــة 

ــا،  ــن أعاله ــة ع ــات الدولي ــؤولية املنظ مس

واألخــر حــول القضــاء املختــص بتســوية 

ــتمل كل  ــة، واش ــات الدولي ــات املنظ منازع

متعــددة  ومطالــب  مباحــث  عــى  فصــل 

تعالــج موضوعــه. 

كتــاب غنــي باملعرفــة الحقوقيــة، ومرجــع 

يف  نظريــة  كقاعــدة  اعتــاده  يســتحق 

البحــوث التــي تعالــج املواضيــع ذات الصلــة.

 

املؤلــف: الدكتــور عبــد امللــك يونــس محمــد  

الســنة: 2017

للنــرش  الدوليــة  العلميــة  الــدار  النــارش: 

والتوزيــع ودار الثقافــة للنــرش والتوزيــع-  

األردن.  عــّان، 

خصــص ملوضــوع الجهــود الدوليــة واإلقليمية 

والوطنيــة يف مواجهــة جرائــم االتجــار بالبرش، 

والثــاين: الــذي خصــص لعنــارص االمنــوذج 

ــث:  ــرش، والثال ــم االتجــار بالب ــوين لجرائ القان

ــة يف مواجهــة  ــاول السياســة العقابي ــذي تن ال

ــرش.  ــار بالب ــم االتج جرائ

دراســة مقارنــة جديــرة باالهتــام ملــا تحتويه 

للباحثــن  مفيــدة  ثريــة  معلومــات  مــن 

ــال.  ــذا املج ــن به املهتم

املؤلف: أحمد نظام املجايل

السنة: 2017

للنــرش  الدوليــة  العلميــة  الــدار  النــارش: 

والتوزيــع ودار الثقافــة للنــرش والتوزيــع-  

األردن.  عــّان، 
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تساؤالت حول قانون رقم )3( لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية واالصالحية:

1- هــل يجــوز االفــراج عــن املحبوس بســبب 

ــه الصحية؟ ظروف

وفقــاً للــادة رقــم 65 مــن قانــون املؤسســات 

أن  تبــن  إذا  أنــه  واالصاحيــة  العقابيــة 

يهــدد  مبــرض  مصــاب  قضائيــاً  املحبــوس 

حياتــه، أو مــن شــأنه أن يعجــزه كليــاً أو 

يهــدد حيــاة االخريــن، يعــرض عــى الطبيــب 

لفحصــه والتوصيــة بعاجــه، أو االفــراج عنــه، 

ــراج الصحــي مــن النائــب  ــرار االف ويصــدر ق

ــر مــن  ــاًء عــى تقري ــه، بن العــام أو مــن ينيب

مديــر إدارة املؤسســات العقابيــة واالصاحية، 

ــف  ــراج تكلي ــرار االف ــن ق ــب أن يتضم ويج

طبيــب مختــص بالكشــف مــن املفــرج عنــه، 

ــر  ــم تقري ــهر وتقدي ــل كل ش ــى األق ــرة ع م

ــة  ــة العقابي ــط املؤسس ــه إىل ضاب ــن حالت ع

زوال  التقريــر  تضمــن  فــإذا  واالصاحيــة، 

سؤال العدد

ــراج،  ــت إىل االف ــي دع ــة الت ــباب الصحي األس

الطبيــة  اللجنــة  عــى  التقريــر  عــرض 

العتــاده.

2- هــل يجــوز االفــراج عــن املحبــوس تحــت 

رشط؟

نعــم يجــوز، حيــث أنــه وفقــاً للــادة رقم 76 

مــن قانــون املؤسســات العقابيــة واالصاحيــة، 

فإنــه يجــوز االفــراج تحــت رشط عــن كل 

يف  أمــى  قــد  كان  إذا  قضائيــاً  محبــوس 

املؤسســة ثاثــة أربــاع مــدة العقوبــة، وتبــن 

أن ســلوكه أثنــاء وجــوده يف املؤسســة يدعــو 

إىل الثقــة يف تقويــم نفســه، وذلــك مــا مل يكــن 

يف االفــراج عنــه خطــر عــى األمــن العــام، وال 

يجــوز أن تقــل املــدة التــي تقــي يف الســجن 

عــن تســعة أشــهر، وال يجــوز االفــراج تحــت 

رشط إال إذا أدى املحبــوس قضائيــاً االلتزامــات 

املاليــة املحكــوم بهــا عليــه، وذلــك مــا مل يكــن 

مــن املســتحيل عليــه الوفــاء بهــا.

3- هل يصدر عفو العقوبة أو تخفيفها؟

نعــم، وفقــاً للــادة رقــم 73 مــن قانــون 

فإنــه  واالصاحيــة،  العقابيــة  املؤسســات 

ــا،  ــة أو تخفيفه ــن العقوب ــو ع ــدر بالعف يص

قــرار أمــري، وتشــكل بقــرار مــن الوزيــر 

ــم بأســاء املقــرح  ــداد قوائ ــوىل إع ــة تت لجن

الدينيــة  املناســبات  يف  عنهــم  االفــراج 

والوطنيــة.

إعداد:

نايف مصبح الشمري

خبر قانوين
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تناولنــا يف األعــداد الســابقة الحــق يف التعليــم 
تحقيــق  مقومــات  مــن  أســايس  كمقــوم 
التنميــة املســتدامة وبخاصــة تنميــة املجتمــع 
ــه،  ــا جــاء عــى اطاق ــع هن ــظ املجتم ... ولف
أي دون متييــز بــن أفــراده عــى أســاس اللــون 
أو الجنــس أو الحالــة الصحيــة أو املاديــة 
ــة  ــم اال خدم ــا الحــق يف التعلي للشــخص .وم
اجتاعيــة مثــل عديــد الخدمــات األخــرى 
ــة بتقدميهــا لجميــع أفــراد  التــي تلتــزم الدول
ــة  ــم األشــخاص ذوي االعاق ــا فيه ــع مب املجتم
،و أحقيتهــم باالهتــام والتمكــن تحقيقــا 

مدير التحرير / جوهرة بنت محمد آل ثاين

ــع  ــراد املجتم ــي أف ــع باق ــرص م ــؤ الف لتكاف
التمكــن  خطــوات  مــن  أوىل  كخطــوة  و 
ــت  ــدا روج ــا جدي ــا ثوري ــر نهج ــذي يعت ال
لــه املبــادىء التوجيهيــة التفاقيــة حقــوق 
األشــخاص ذوي االعاقــة التــي أطلقــت اشــارة 
واضحــة »للتحــول النموذجــي مــن النهــج 
التقليــدي املُوجــه لألعــال الخريــة والقامئــة 
قائــم عــى  نهــج  إىل  أســاس طبــي  عــى 

ــان.« ــوق االنس ــن وحق التمك
مــع تســليط الضــوء عــى القواعــد املحــددة 
بشــأن تكافــؤ الفــرص لألشــخاص ذوي االعاقــة 

منبر توعوي

فإنــه يجــدر بنــا التوقــف عنــد مفهــوم تكافــؤ 
العامــة  الجمعيــة  اعترتــه  الــذي  الفــرص 
مــن  تكــون  أنــه عمليــة  املتحــدة  لألمــم 
خالهــا مختلــف نُظــم املجتمــع والبيئــة ،مثل 
والتوثيــق  واالعــام  واألنشــطة  الخدمــات 
ــخاص ذوي  ــيا األش ــع ،وال س ــة للجمي ،متاح
ــدأ تســاوي  ــل أيضــا اىل مب ــا يحي ــة ك االعاق
الحقــوق لكــون أن الحتياجــات كل أفــراد 
املجتمــع نفــس القــدر من األهميــة، وأن هذه 
ــون هــي األســاس  االحتياجــات يجــب أن تك
التخطيــط  و  العامــة  السياســات  رســم  يف 

أهم القواعد بشأن تحقيق تكافؤ الفرص والمشاركة
لألشخاص ذوي اإلعاقة
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أهم القواعد بشأن تحقيق تكافؤ الفرص والمشاركة
لألشخاص ذوي اإلعاقة

ــع  ــه يجــب اســتخدام جمي للمجتمعــات، وأن
املــوارد بحيــث تكفــل لــكل فــرد ،فرصــة 

ــاواة . ــدم املس ــى ق ــع ع ــاركة للجمي املش

مــن هــذا االطــار فإنــه مــن الــرضوري وألجــل 
تحقيــق تكافــؤ الفــرص والتجســيد الحقيقــي 
ــم العمــل عــى  للمســاواة يف املشــاركة أن يت
عــدة قواعــد و رشوط أساســية مــن أجــل 
ــخاص ذوي  ــة األش ــي لفئ ــر نهــج متكين توف
وضــان  املجتمــع  يف  وادماجهــم  االعاقــة 
ــذه  ــل ه ــم وتتمث ــاركة له ــرص املش ــر ف توف

ــايل :  ــد يف الت القواع

أوال - التوعية :

ــع  ــة املجتم ــى توعي ــل ع ــب العم ــا يج وهن
وتوزيــع املعلومــات الكافيــة عــن الرامــج 
ذوي  لألشــخاص  املقدمــة  والخدمــات 
ــام عــى  ــجيع االع ــم ،و تش ــة وأرسه االعاق
واعطــاء  واحتياجاتهــم  قضاياهــم  تنــاول  
الصــورة االيجابيــة عنهــم و دعــوة األشــخاص 
ذوي االعاقــة وأرسهــم و املؤسســات التــي 
تقــدم الخدمــات لهــم بأهميــة املشــاركة 
ــرص  ــر الف ــو توف ــات نح ــل أي معوق و تذلي
املمكنــة واملتاحــة دون أي رشوط أو قيــود، 
وبخاصــة تجســيد مبــدأ املشــاركة واملســاواة 
الكاملتــن يف برامــج التعليــم العــام بــكل 
جوانبهــا ،وتشــجيع القطــاع الخــاص عــى 
االعاقــة  ذوي  باألشــخاص  التوعيــة  ادراج 
ــا مــع  ــل وربطه ــب أنشــطتهم ب ضمــن جوان

االجتاعيــة. مســؤوليتهم 

ثانيا – الرعاية الطبية:

يف هــذا املســتوى تعتــر الرعايــة الصحيــة 
الفعالــة قاعــدة أساســية نحــو تحقيــق تكافــؤ 
الفــرص و املســاواة يف املشــاركة لألشــخاص 
ذوي االعاقــة بحيــث ينبغــي عــى الدولــة 
تدبــر برامــج تســتهدف الكشــف املبكــر 
لاعاقــة وهــو مــا يــؤدي اىل تدبــر وقــايئ 
مــن شــأنه أن يخفــف مــن حــدة االعاقــة أو 
حتــى ازالتهــا عــى أن تضمــن هــذه الرامــج 
االعاقــة  التامــة لألشــخاص ذوي  املشــاركة 
التخطيــط  صعيــدي  عــى  ومنظاتهــم 
أيضــا  ذلــك  يتبــع  أن  ويجــب  والتقييــم 
العمــل عــى تدريــب العاملــن يف املؤسســات 
املجتمعــات  خدمــة  توفــر  يف  املتداخلــة 
املحليــة عــى املشــاركة يف مجــاالت الكشــف 
ــاعدات  ــر املس ــات و توف ــن العاه ــر ع املبك

ــا. ــة وغره األولي

ثالثا – اعادة التأهيل:

الــذي  التمكينــي  الســياق  يف  املهــم  مــن 
ــر احــداث  ــه يف هــذا املن ــد علي ــد التأكي نري
برامــج إعــادة تأهيــل وطنيــة لجميــع فئــات 
املعوقــن. وينبغــي أن يســتند يف إعــداد هــذه 
الرامــج، اىل االحتياجــات الفعليــة للمعوقــن 
ــن  ــاواة الكاملت ــاركة واملس ــدأي املش واىل مب
ــل يف  ــتوى أمث ــوغ مس ــم بل ــنى له ــا يتس م
تحقيــق اســتقاليتهم وبالتــايل تحقيــق خطوة 
نحــو تحقيــق تكافــؤ يف الفــرص و اغتنــام 

ــع. ــراد املجتم ــي أف ــاركة كباق ــرص املش ف

رابعا – خدمات الدعم:

تــرز يف هــذا املســتوى مــن القواعــد أهميــة 
ــات  ــر خدم ــتحداث وتوف ــة يف اس دور الدول
االمــداد  وضمنهــا  للمعوقــن،  الدعــم 
ــع  ــم رف ــنى له ــي يتس ــك ل ــات، وذل باملعين
مســتوى اســتقاليتهم يف حياتهــم اليوميــة 

حقوقهــم. ومارســة 

خامسا – فرص الوصول:

وهنــا يتــم اتخــاذ التدابــر الازمــة الزالــة 
ــاركة يف  ــبيل املش ــرض س ــي تع ــز الت الحواج
مرافــق البيئــة  املاديــة وذلــك عــر وضــع 
معايــر ومبــادئ توجيهيــة و ســن ترشيعــات 
تكفــل ضــان امكانيــة الوصــول اىل مختلــف 
يتعلــق  فيــا  مثــا  املجتمــع،  األماكــن يف 
ــام  ــل الع ــات النق ــاين، وخدم ــاكن واملب باملس
وغرهــا مــن وســائل النقــل والشــوارع وغــر 

ــة. ــة الخارجي ــارص البيئ ــن عن ــك م ذل

ان تطبيــق هــذه القواعــد مجتمعــة ومــع 
رســم خطــة وطنيــة تتداخــل يف تطبيقهــا 
بتقديــم  تعنــى  التــي  املؤسســات  عديــد 
ــة  ــة بطريق ــات لألشــخاص ذوي االعاق الخدم
مبــارشة أو غــر مبــارشة ومــع توضيــح مهــام 
ــوف  ــات, س ــذه املؤسس ــن ه ــة م كل مؤسس
يــؤدي ذلــك اىل دمــج هــذه الفئــة ومتكينهــا 
بالكفــاءة والفعاليــة الازمــة و مبــا يحقــق 
ــراد  ــي أف ــع باق ــاواة م ــاركة واملس ــم املش له

ــع. املجتم
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طلب التماس

طلب التما�س
تاريخ التقدميرقم االلتما�س
املوظف املخت�سنوع االلتما�س

بيانات �صاحب االلتما�س:
اجلن�سيةالإ�سم

الرقم ال�سخ�سي

حمل / تاريخ امليالد

العنوان

رقم هاتف املنزل:                                                                           الهاتف النقال:

رقم الهاتفا�سم امل�ستقدم

توقيع �ساحب اللتما�س

بيانات مقدم طلب االلتما�س )يف حال من ينوب عن �صاحب االلتما�س يف تقدمي الطلب(:
اجلن�سيةالإ�سم

الرقم ال�سخ�سي

حمل / تاريخ امليالد

العنوان

رقم هاتف املنزل:                                                                           الهاتف النقال:

رقم الهاتفا�سم امل�ستقدم

توقيع �ساحب اللتما�س

التاريخ: ا�سم مدخل البيانات:     - اإجراءات ق�سم االإ�ستقبال والت�سجيل: 

التوقيع:            

ــة  ــان بدول ــوق االنس ــة حق ــز وحاي ــة بتعزي ــة املعني ــا الجه ــان، بوصفه ــوق االنس ــة لحق ــة الوطني ــوم اللجن تق

قطــر، بتلقــي الشــكاوى والتظلــات املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق االنســان والعمــل عــى حلهــا وانصــاف الضحايــا 

واملترضريــن, ومُيثــل هــذا االلتــاس شــكا مــن أشــكال هــذه التظلــات والشــكاوى بحيــث ميكــن ملُقدمــِه تســجيل 

بياناتــه الشــخصية و تقديــم وصــف لنــوع وحيثيــات عمليــة االنتهــاك التــي مســت حقــا مــن حقوقــه وذلــك يتســنى 

للجنــة عــر خرائهــا ومختصيهــا تكييــف هــذه الوقائــع واتخــاذ االجــراءات الازمــة لرفــع هــذا االنتهــاك.

مقدمة تعريفية عن منوذج االلتامس


