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األساسـية  الركائـز  أهـم  مـن  االنتخابـات  تعـد 

قانونيـة  وسـيلة  فهـي  اإلنسـان،  لحقـوق 

تضمـن مشـاركة املواطنني يف إدارة الشـؤون 

لبلدانهـم. العامـة 

نظام  تدعم  التي  الدميقراطية  بوابة  وهي 

فعربها  أمورها،  وتنظم  دولة  أي  يف  الحكم 

حياتهم  شؤون  وتستقر  األفراد  حقوق  تقر 

إسهاماتهم  وتطور  أدائهم  بنوعية  وترتقي 

يف املؤسسات العامة والخاصة.

أي  لتحقيق  وسيلة  أفضل  االنتخابات  أن  كام 

بالحركة  يتصل  تنموي  إنجاز  أو  سيايس  تغيري 

وهي  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية 

ميتلك  أن  يف  املجتمع  يف  فرد  لكل  ضامن 

الحق يف الرفض واإليجاب ملن ميثله أو ينوب 

عنه.

اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  نص  وقد 

1948، يف املادة 21 عىل أنه »لكل شخص حق 

املشاركة يف ادارة الشؤون العامة لبلده، إما 

بحرية.  يختارون  ممثلني  بواسطة  أو  مبارشة 

الحكم،  سلطة  مناط  هي  الشعب  إرادة  وإن 

ويجب أن تتجىل هذه اإلرادة من خالل انتخابات 

نزيهة تجري دورياً باالقرتاع العام، وعىل قدم 

أو  الرسي  وبالتصويت  الناخبني،  بني  املساواة 

بإجراء مكافئ من حيث ضامن حرية التصويت«.

دورية  انتخابات  إجراء  أهمية  تأكيد  جرى  وقد 

الدولية  الصكوك  من  العديد  يف  ونزيهة 

بالحقوق  الخاص  الدويل  كالعهد  واإلقليمية، 

األوروبية  واالتفاقية  والسياسية،  املدنية 

الدول  منظمة  وميثاق  اإلنسان،  لحقوق 

األمريكية، وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 

والشعوب وامليثاق العريب لحقوق اإلنسان.

املـادة  يف  القطـري  الدسـتور  كفـل  وكذلـك 

)42( الحـق يف االنتخـاب والرتشـيح للمواطنني، 

وفقـاً للقانـون.

وقـد جـرت انتخابـات املجلـس البلـدي املركـزي 

بدولـة قطـر يف دورتـه السادسـة، يف 16 مـن 

شـهر إبريـل املـايض، وقد بلغ عدد املرشـحني 

لعضويـة املجلـس 85 مرشـحاً منهـم 5 نسـاء. 

مـن  عضـو   29 عـدد  وفـاز  العـام  االقـرتاع  وتـم 

بينهـم سـيدتني.

وقامـت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسـان بالدور 

املنوطـة بـه بشـأن متابعـة ومراقبـة العمليـة 

االنتخابيـة، ورصـدت اللجنة املنـاخ الدميقراطي 

وذلـك  االنتخابيـة  العمليـة  خاللـه  جـرت  الـذي 

حريـة  مامرسـة  بشـأن  قويـة  ضامنـة  ميثـل 

توافـرت  حيـث  قطـر  بدولـة  والتعبـري  الـرأي 

وتحقيـق  االنتخابيـة  للعمليـة  الضامنـات  كافـة 

املرشـحني.  جميـع  بـني  املسـاواة 

والجديـر بالذكـر أن االنتخابـات فضـال عـن كونهـا 

مظهـر مـن مظاهـر تكريـس مبـدأ األمـة صاحبة 

السـيادة،فإنها تحقـق مجموعة من املكاسـب 

والوعـي  السـيايس  النضـج  خلـق  أهمهـا 

الفكـري بشـكل متبـادل بـني املواطـن وبني من 

ينـوب عنه وميثلـه أي بني »املرشـح والناخب«، 

وتدفـع الطرفـني تجـاه العمـل املشـرتك لتبني 

الوطـن  لصالـح  تنمويـة  وخطـط  اسـرتاتيجيات 

ولصالـح األجيـال القادمـة وبنـاء املسـتقبل.

خـالل  مـن  الفسـاد  محاربـة  االنتخابـات  وتعضـد 

الـدور الرقـايب ملمثـي الشـعب عـىل أجهـزة 

السـيايس  النظـام  ومتّكـن  الدولـة،  ومرافـق 

مـن معرفـة توجهات الـرأي العـام يف الدولة.

مريم بنت عبدالله العطية

رئيس التحرير

د
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انتخابات املجلس البلديانتخابات املجلس البلدي
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ال تزال اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

انتهاكات  استمرار  ترصد  قطر  بدولة 

اإلمارات  دولة  قبل  من  االنسان  حقوق 

لكافة  باملخالفة  املتحدة  العربية 

األعراف واملواثيق واالتفاقيات الدولية 

األرس  تزال  وال  اإلنسانية،  واملبادٔي 

ما  مجهوالً  مستقباًل  تواجه  املشرتكة 

املشرتكة،  العائيالت  متزق  اىٕل  أدى 

يف  املشرتكة  األرس  من  اآلف  فحياة 

منطقة الخليج العريب مل تعد كام كانت 

التي  الشديدة  القيود  بسبب  قبل؛  من 

فرضتها دول الحصار عىل العالقات مع 

دولة قطر.

اللجنة  رصدته  ما  الحاالت  تلك  آخر  وكان 

قطر  بدولة  االنسان  لحقوق  الوطنية 

من منع بعض أفراد األرس املشرتكة من 

مغادرة دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

حيث توجد فيها حاليًا مواطنة إماراتية 

عبيد،  محمد  شقراء  السيدة/  تدعى 

يدعى  قطري؛  مواطن  من  متزوجة 

السيد/ فهد عبدالله ذياب، وكانت هذه 

السيدة قد غادرت دولة قطر بتاريخ 23 

يناير 2019م برفقة طفليها )ذياب يبلغ 

من  يبلغ  وعبدالله  سنتان،  العمر  من 

العمر 4 أشهر( الذين يحمالن الجنسية 

اإلمارات  يف  ارٔستها  لزيارة  القطرية، 

مع  املغادرة  من  ممنوعة  اآلن  وهي 

لعدد  إضافة  هذا  قطر،  لدولة  طفليها 

شمل  مل  يف  للحق  انتهاك  حالة   87

لحقوق  الوطنية  اللجنة  وثّقتها  األرس 

العدل  االنسان بعد صدور قرار محكمة 

الدولية حتى اآلن.

لحقوق  الوطنية  اللجنة  وتستنكر 

اإلماراتية  السلطات  استمرار  االنسان 

يف عدم امتثالها لقرار محكمة العدل 

 23 يف  املعتمد   172 رقم  الدولية 

اإلمارات  دولة  يذكر  الذي   ،2018 يوليو 

االمتثال  بواجبها يف  العربية املتحدة 

الدولية  االتفاقية  مبوجب  اللتزاماتها 

التمييز  أشكال  جميع  عىل  للقضاء 

مٔوقتة  تدابري  باتخاذ  وذلك  العنرصي؛ 

محددة،  حقوق  عىل  الحفاظ  بغرض 

التي  املشرتكة  األرس  شمل  مل  أولها 

من  الرغم  عىل  عايألتها،  قُسمت 

املنظامت  وتقارير  الدولية،  النداءات 

الدولية بذلك.

لحقوق  الوطنية  اللجنة  وتطالب 

االنسان بدولة قطر السلطات اإلماراتية 

الدولية  العدل  محكمة  بقرار  بااللتزام 

يوليو   23 يف  املـٔورخ   172 رقم 

اإلماراتية  للمواطنة  وبالسامح   2018

دولة  من  فوًرا  الخروج  من  وطفليها 

اإلمارات العربية املتحدة.

الدوحة: 26 فرباير 2019

بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة 

قطر رقم )01/2019( بشأن منع مغادرة بعض 

أفراد األرس املشرتكة من دولة اإلمارات

ما  مجهوالً  مستقباًل  تواجه  املشرتكة  الخليجية  األرس  تزال  ال  أنه  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أكدت 

أدى اىٕل متزق العائالت املشرتكة، وقالت اللجنة يف بيان صحفي: إن حياة اآلف من األرس املشرتكة يف 

منطقة الخليج العريب مل تعد كام كانت من قبل؛ بسبب القيود الشديدة التي فرضتها دول الحصار عىل 

العالقات مع دولة قطر.

أخبــار وبيانات الحصار
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من جانبها، قالت إيزابيال دي مونتي، 
النائب بالربملان األورويب إنه مل يعد 
التي  االنتهاكات  عن  السكوت  ممكنا 
الحصار  جراء  اإلنسان  حقوق  تطال 
عىل  مشّددة  قطر،  عىل  املفروض 
فوراً  سيتحرك  األورويب  الربملان  أن 
ملساعدة  فعالة  إجراءات  ويتخذ 
املترضرين من ضحايا انتهاكات حقوق 

اإلنسان الناجمة عن حصار قطر.

جــاء ذلــك خــالل النــدوة الثانيــة مــن 
الربملــان  عقدهــا  التــي  نوعهــا، 
األورويب خــالل يومني، ضمن سلســلة 
مــن اللقــاءات املقــررة لالســتامع إىل 
شــهادات حيــة لضحايــا حصــار قطــر؛ 
وذلــك بحضــور ســعادة الدكتــور عــي 
واملواطنتــني  املــري،  صميــخ  بــن 
القطريتــني الدكتــورة وفــاء اليزيــدي، 
أحــد ضحايــا التشــتّت األرسي، والطالبة 
طــردت  التــي  املــري  محمــد  جواهــر 

مــن جامعــة الســوربون أبوظبــي. إىل 
ــف  ــن مختل ــواب م ــن الن ــدد م ــب ع جان
اللجــان الربملانيــة، وســعادة الســيد 
الخليفــي  محمــد  بــن  عبدالرحمــن 
ــكا، إىل  ــدى بلجي ــر ل ــة قط ــفري دول س
وممثلــو  حقوقيــون  نشــطاء  جانــب 

وســائل إعــالم عامليــة.

نــّوه ســعادة الدكتــور عــي بــن صميــخ 

أهميــة  إىل  كلمتــه  يف  املــري 
لحقــوق  الفرعيــة  اللجنــة  مبــادرة 
لعقــد  األورويب  بالربملــان  اإلنســان 
مبــارشة  لالســتامع  نــدوات  سلســلة 
ــم  ــة فه ــار، ومحاول ــا الحص إىل ضحاي
ــد  ــذ أزي ــاة التــي يتكبدونهــا من املعان
العائــالت  ســيّام  وال  شــهراً،   20 مــن 
األرسي. التشــتّت  ضحايــا  واألطفــال 

طالـب سـعادة الدكتـور عـي بـن صميـخ املـري، رئيـس اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان مـن الربملـان 

األورويب إيفـاد لجنـة لتقـّي الحقائـق إىل اململكـة العربيـة السـعودية للكشـف عن مصـر املواطنني 

القطريـني الثالثـة، املختفـني قرسيـاً، منـذ بـدء الحصـار املفـروض عـىل قطـر يف الخامـس مـن حزيـران/ 

يونيـو 2017، داعيـاً يف الوقـت ذاتـه حكومـة دول قطـر إىل اتخـاذ كافـة اآلليـات القانونيـة والقضائيـة 

ملتابعـة مصـر املواطنـني املختفـني قرسيـاً، واملطالبـة بإطـالق رساحهـم فـوراً، والتوجـه إىل مجلـس 

األمـن لتقديـم شـكوى حـول عـدم التـزام االمـارات بالقـرار االحـرتازي مـن محكمـة العـدل الدوليـة.

دعا الحكومة القطرية للتوجه إىل مجلس األمن.. 

الصمت مل يعد ممكناً.. وسنتحرك فوراً ملساعدة الضحايا

النائب إيزابيال دي مونتي:

املري من بروكسل: نطالب الربملان األورويب 

بإيفاد لجنة لتقّص الحقائق حول مصري 

القطريني املختفني قرسياً بالسعودية
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الربملـان  نـواب  املـري  وخاطـب 
األورويب، قائـالً: »اليـوم، لـن أحدثكـم 
ألنكـم  الضحايـا،  معانـاة  عـن  بالنيابـة 
املواطنتـني  مـن  مجـدداً  ستسـمعون 
والتـي  معانتهـام،  قصـة  القطريتـني 
تعكـس صـورا مـن آالف قصـص مامثلـة 
باملقابـل،  لكنـي  الحصـار.  لضحايـا 
مواطنـني  معانـاة  عـن  سـأحدثكم 
أن  لهـم  يتسـن  مل  آخريـن  قطريـني 
الربملـان  قبـة  تحـت  بينكـم  يكـون 
مختفـني  ببسـاطة  ألنهـم  األورويب، 
قرسياً، وال يعرف شـيئ عن مصريهم، 
القطريـني  املواطنـني  بهـم  ونعنـي 
الثـالث الذيـن اختفـوا قرسيـا منـذ بـدء 
حصـار قطـر، وال يعـرف أي يشء عـن 
كل  تُفلـح  مل  كـام  تواجدهـم،  مـكان 
الجهـود والتحـركات التـي قامـت بهـا 
اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة 
إىل  السـعودية  السـلطات  دفـع  يف 
الكشـف عـن مصـري املختفـني قرسيـاً، 

تواجدهـم«. وأماكـن 

السيد  سعادة  أكّد  ناحيته  من 
الخليفي  محمد  بن  عبدالرحمن 
عقد  أن  بلجيكا  لدى  قطر  دولة  سفري 
الربملان األورويب سلسلة لقاءات مع 
يساهم  أن  شأنه  من  الحصار،  ضحايا 
أزمة  لحقيقة  الحقيقي  الفهم  يف 
الحصار الذي تواجهه قطر، والوقوف 
عىل املعاناة التي يتكبدها اآلالف من 

املواطنني واملقيمني يف قطر.

من  العامل  استمع  »لقد  قائالً:  وتابع 
قصص  إىل  األورويب  الربملان  قبة 
لضحايا  ومروعة  مؤملة  معاناة 
الحصار، وآن األوان أن يتوقف ذلك كله. 

لقد عاشت منطقتنا الكثري من الحروب، 
التي  األزمات  من  ملزيد  بحاجة  ولسنا 

يدفع مثنها املدنيون!«.

العالج  ظروف  إن  الدكتورة  وقالت 
جعلتها بعيدة عن أوالدها منذ خمسة 
من  خوفا  رؤيتها  ميكنهم  وال  أشهر، 
سفرهم  جوازات  سحب  أو  اعتقالهم 

البحرينية يف حال سفرهم.

وقالت: »إن الربملان األورويب الميكنه 
دون  من  األيدي  مكتوف  يبقى  أن 
القيام بأي يشء إزاء هذه املعاناة.

مــن جهتهــا، رسدت الطالبــة القطريــة 
قصــة  بدايــة  املــري  محمــد  جواهــر 
تخصــص  أن  مفضلــة  معاناتهــا، 
دول  إىل  أســئلة  لتوجيــه  مداخلتهــا 
الحصــار الذيــن يزعمــون أنهــم فتحــوا 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــم، وبخاص أبوابه
املتحــدة التــي انتهكــت قــرار محكمــة 
وعــدت  بعدمــا  الدوليــة،  العــدل 

بــه. بااللتــزام 

مســؤويل  مخاطبــة  املــري  وقالــت 
أزمــة  يف  ليســت  »قطــر  أبوظبــي: 

أعــود  لــن  وأنــا  أقــوى..  خرجــت  بــل 
عندمــا  ألنهــم  ألبوظبــي،  مجــددا 
ــودة،  ــا بالع ــامح لن ــن الس ــون ع يتحدث
ــه ال وجــود لــيء  فهــم يكذبــون ألن

ملمــوس«.

األورويب  الربملان  نواب  وأكد 
استعدادهم لتجنيد زمالئهم والتحرك 
فوراً التخاذ إجراءات فعالة من شأنها 
الفتني  الحصار،  ضحايا  معاناة  وقف 
للضحايا  االستامع  جلسات  أن  إىل 

جعلتهم يفهمون حقيقة ما حدث.

ــان األورويب  ــواب الربمل ــد ن ــق أح وعل
عــىل معانــاة ضحايــا الحصــار قائــالً: 
مــن  تعاقــب  الربيطانيــة  القوانــني 
ــك  ــام بال ــيارة، ف ــارج الس ــا خ ــرتك كلب ي
بإجــراءات تتســبّب يف تشــتّت األرس. 
محــزن  يشء  اليــوم  أســمعه  مــا 
ومؤثــر جــداً، وغــري مقبــول مــا تعرضــت 

لــه قطــر مــن دول شــقيقة لهــا. 

23 فرباير  2019
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أحد  اليزيدي،  وفاء  الدكتورة  القطرية  املواطنة  هم   

ضحايا التفكك األرسي، واملواطنة القطرية الطالبة جواهر 

محمد املري، التي تعرضت للطرد من جامعة السوربون أبو 

جامل  السعودي  الصحفي  خطيبة  جنكيز،  وخديجة  ظبي، 

خاشقجي الذي اغتيل داخل مقر القنصلية السعودية يف 

هيدجز  ماثيو  الربيطاين  واألكادميي  والطالب  اسطنبول، 

عليه  وحكم  ظبي  أبو  يف  والتعذيب  للسجن  تعرض  الذي 

السلطات  تدخل  بعد  الحقا  رساحه  إطالق  قبل  باملؤبد، 

الربيطانية، إىل جانب عي األسود، عضو الربملان البحريني 

املحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

سيام  وال  الحصار،  دول  انتهاكات  الخمسة  الضحايا  وانتقد 

واإلمارات  السعودية  حكومات  فيها  تورطت  التي  تلك 

مجدية  والغري  السلبية  باملواقف  وصفوه  ما  والبحرين، 

عامة  الغربية  والدول  األورويب  االتحاد  دول  تبديها  التي 

تلك  التي تطالهم، معيبني عىل حكومات  االنتهاكات  إزاء 

سياسية،  مصالح  بدافع  كثرية  أحيانا  الصمت  التزام  الدول 

أو االكتفاء يف أحسن األحوال بإدانات رسمية، ال تردع دول 

مـرة-  -ألول  تاريخيـة  جلسـة  يف  مؤثـرة  شـهادات  قدمـوا 

بالربملـان األورويب.. ضحايـا دول الحصـار بصـوت واحـد: نطالـب 

املجتمـع الـدويل بإجـراءات جـادة وفّعالـة لوقـف االنتهـاكات 

اإلنسـان لحقـوق  واإلماراتيـة  السـعودية 

شـهد الربملـان األورويب بالعاصمـة البلجيكيـة بروكسـل جلسـة تاريخيـة، اسـتقطبت حضـورا قويـاً لنـواب 

دول االتحـاد األورويب ووسـائل اإلعـالم العامليـة لالسـتامع -ألول مـرة- لشـهادات حيّة ومروعـة قدمها 5 

مترضريـن، وقعـوا ضحيـة لالنتهـاكات السـعودية واإلماراتيـة والبحرينيـة لحقوق اإلنسـان،

رئيس لجنة حقوق اإلنسان بالربملان األورويب: 

لن نّدخر جهداً لرفع الحصار عن قطر

رئيس لجنة حقوق اإلنسان بالربملان األورويب: 

لن نّدخر جهداً لرفع الحصار عن قطر
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الحصار لوقف انتهاكاتها.

من  األورويب  بالربملان  علنية  جلسة  يف  الضحايا  وطالب 

حكومات دول االتحاد والربملان األورويب اتخاذ مواقف أكرث 

اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  لوقف  وتأثرياً  قوة 

بدء  منذ  قطر  يف  واملقيمني  املواطنني  تطال  التي 

الحصار، إىل جانب االنتهاكات التي يتعرض لها العديد من 

املواطنني املعتقلني يف السجون اإلماراتية والسعودية 

والبحرينية.

الفرعية  اللجنة  رئيس  بنزاري،  أنطونيو  أكد  جانبه،  من 

دول  نواب  التزام  األورويب  الربملان  يف  اإلنسان  لحقوق 

يف  اإلنسان  حقوق  قضايا  عن  بالدفاع  األورويب  االتحاد 

انتهاكات حقوق  العامل، مبا يف ذلك ضحايا  مختلف دول 

اإلنسان الناجمة عن األزمة الخليجية، الفتاً إىل أن الربملان 

األورويب لن يوفر جهدا لرفع الحصار املفروض عىل قطر.

يسمح  لن  األورويب  الربملان  أن  عىل  بنزاري  وشّدد 

جرمية  مبحو  سلامن  بن  محمد  السعودي  العهد  لويل 

السعودي جامل خاشقجي، مهام حاول  الصحفي  اغتيال 

التسويق لنفسه يف عواصم عاملية، ألن هناك حقيقة البد 

ساخنة  نقاشات  االستامع  جلسة  شهدت  كام  كشفها.  من 

األورويب  الربملان  نواب  من  عدد  خاللها  طالب  وشفافة، 

برضورة وقف تسليح السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق 

اإلنسان، الفتني إىل أن الربملان األورويب صوت ثالث مرات 

لقرار منع بيع األسلحة، لكن ما تزال بعض الحكومات تعقد 

صفقات مع النظام السعودي.

وشّدد النواب عىل رضورة امليض قدما لوقف االنتهاكات 

السعودية واإلماراتية يف اليمن، وتلك الناجمة عن حصار 

قطر، الفتني إىل أن حقوق اإلنسان مبدأ عاملي، ال بد من 

الدفاع عنها يف كل مكان، محذرين من أن أوروبا ستتحمل 

تبعات االنتهاكات الناجمة عن حصار قطر إن مل تتحرك لوضع 

مبا  عنها  الحديث  يتم  ال  قطر  حصار  تداعيات  وأن  لها،  حد 

يكفي داخل الربملان األورويب.

وقالت د. وفاء اليزيدي: »أنا امرأة قطرية مطلقة، وأبنايئ 

أدرس  كنت  حيث  أوروبا  يف  معي  وعاشوا  بحرينيون، 

أبنايئ  أوروبا برتبية  لنا  وأعيش حياة هادئة، فقد سمحت 

حياة  عشنا  لقد  وتعبري.  رأي  وحرية  إنسانية  ظروف  يف 

كنا  سواء  الجنسية،  بسبب  فروقات  وال  حواجز  بال  طبيعية 

قطريني أو إماراتيني أو بحرينيني«.

وتابعت اليزيدي: »الحصار شتّت العائالت، ومل نعد نستطيع 

السفر إىل الحج، وتعرضنا ملعاناة قاسية، حتى أننا حرمنا 

من حضور جنازة ذوينا وأقاربنا«. 

الطالبة  يف أول ظهور علني لها لرسد معاناتها، تحدثت 

القطرية جواهر محمد املري عن معاناتها بعد طردها من 

جامعة السوربون أبو ظبي رغم تفوقها الدرايس، بحجة 

قطع العالقات السياسية مع قطر!

وقالت املري: »اليوم، قررت الوقوف هنا ألتحدث ألول مرة 

إيل،  يصغي  من  سأجد  أنني  واثقة  ألنني  معانايت،  عن 

بيء  القيام  ميكنه  األورويب  الربملان  أن  أؤمن  وألنني 

لوقف معاناة آالف الضحايا مثي«.

معاناتها  قصة  رسد  يف  املري  محمد  جواهر  واسرتسلت 

قائلة: »لقد اجتهدت وتعبت كثريا لتحقيق حلمي بالدراسة 

يف جامعة السوربون الراقية. حققت حلمي، وبدأت أتعلم 

نفيس  ألحرض  الفرنسية،  تور  مدينة  يف  الفرنسية  اللغة 

لدراسات عليا مستقبال. والحقا، ارتأيت االنتقال إىل جامعة 

وخالل  مجتمعي.  تشبه  بيئة  يف  ظبي،  أبو  السوربون 

إىل  ذهبت  امتحانايت،  كل  انهيت  وحينام  املايض،  العام 

بأبو  السكن  يف  أغرايض  كل  وتركت  اإلجازة  لقضاء  قطر 

ظبي، ومل أتوقع أنني لن أعود يوما«.

وأقول  حدث!  ملا  مربرا  أجد  ال  »اليوم،  قائلة:  وختمت 

للمسؤولني يف اإلمارات العربية املتحدة: جميل أن تفتح 

ظبي،  بأبو  اللوفر  ومتحف  السوربون  جامعة  اإلمارات 

تلك  تحملها  التي  الحضارية  القيم  تجلب  أن  األهم  لكن 

املؤسسات الراقية«.

يف  مرة  ألول  خاشقجي،  خطيبة  جنكيز  خديجة  وقفت 

جاء  تريك  إعالمي  بوفد  مرفوقة  األورويب،  الربملان 

لتغطية مداخلتها، وهي تروي قصة معاناتها منذ اغتيال 

خطيبها الراحل الصحفي السعودي جامل خاشقجي الذي 

اغتيل يف القتصلية السعودية يف اسطنبول.

وقالت: »كنت ككل النساء أنتظر زواجي، وبدأت التحضريات 

أكتوبر   2 يوم  لكن  خاشقجي،  جامل  بخطيبي  لالرتباط 
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تحولت إىل شخصية تتجول مع رجل أمن لحاميتها، وتخىش 

الحديث مع أي كان،. لقد تحولت حيايت متاما، وبدأت أبحث 

كيف أطور نفيس، يف مواجهة هذه املعاناة التي أحاول 

املجرمون  والقتلة  درجة،   180 حيايت  تغريت  لقد  تجاوزها. 

هم سبب كل هذه املعاناة التي أواجهها«.

وتوجهت جينكيز باللوم للحكومات الغربية عىل مواقفها 

قائلة: »اليوم لألسف، فإن الدول األوروبية ورؤساء الدول 

بل  لصالحي،  فعل  رد  بأي  قاموا  أو  إجراء  أي  مينحون  مل 

الدول  هذه  يحدث.  مل  شيئا  أن  لو  كام  يترصفون  إنهم 

األوروبية تحاول استعامل معانايت واستغاللها أمام أعني 

العامل«. 

وتابعت مخاطبة نواب الربملان: »أيها السادة النواب: إن مل 

نقل شيئا ونتخذ موقفا، إنهم ال يغتالون جامل خاشقجي 

فقط، بل الصحافة وحرية التعبري«.

كان  الذي  الربيطاين  األكادميي  هيدجز،  ماثيو  وقدم 

باملؤبد  عليه  واملحكوم  اإلماراتية  السجون  يف  معتقال 

ملدة  واستجوابه  اعتقاله  لوقائع  ملخصا  عنه،  العفو  قبل 

6 أسابيع دون إدراك األسباب، الفتاً إىل أنه أحيانا كان يتم 

استجوابه خالل 15 ساعة، ويظل واقفا لفرتة طويلة.

عليه  حكم  الذي  البحريني  املعتقل  األسود  عي  وطالب 

واملجتمع  األورويب  الربملان  من  غيابياُ  املؤبد  بالسجن 

الدويل رضورة التحرك وتحمل مسؤولياتهم، للضغط عىل 

مسؤولياتها  بتحمل  ومطالبتها  البحرين  مملكة  حكومة 

أمام االنتهاكات التي تطال نشطاء حقوق اإلنسان.

وقال عي األسود يف مداخلته أمام الربملان األورويب: 

»لألسف، مل نر دعم املجتمع الدويل الذي طالبنا به كثرياً، 

البحرين  يضعوا  ومل  مسؤولياتهم  يتحملوا  مل  وحلفاؤنا 

أمام مسؤولياتها ، والتزموا الصمت امام انتهاكات حقوق 

البحرينيني. ونحنن بالفعل، قلقون من ردة فعل حلفائنا«.

شؤون  لجنة  رئيس  ماري،  آليو  ميشيل  قالت  ناحيتها  من 

شبه الجزيرة العربية بالربملان األورويب يف بداية الجلسة 

اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لضحايا  استامع  جلسة  تنظيم  إن 

الناجمة عن األزمة الخليجية جاء بعد زيارة قامت بها اللجنة 

إىل دولة قطر، حيث التقت سعادة الدكتور عي بن صميخ 

املري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.

وتابعت قائلة: »بعد زيارتنا للمنطقة، أكد لنا الدكتور عي 

الحديث  من  الضحايا  يتمكن  أن  يف  أمله  املري  صميخ  بن 

الناجمة  االنتهاكات  تداعيات  حول  األورويب  الربملان  يف 

عن حصار قطر، ورحب مبشاركة مسؤولني من دول الحصار 

رحبنا  وقد  األزمة،  حل  يف  تقدم  تحقيق  من  للتمكن 

دور  هذا  أن  نؤمن  ألننا  باملبادرة  األورويب  الربملان  يف 

الدبلوماسية الربملانية«.

بروكسل يوم 19 فرباير 2019

لن نسمح لويل العهد السعودي مبسح جرمية اغتيال 

خاشقجي مها حاول التسويق لنفسه
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أي  تسجيل  عدم  إىل  سعادته  ونّوه 

يف  أمل  بوادر  أو  إيجابية  مؤرشات 

السلطات  استعداد  تعكس  األفق، 

ووضع  انتهاكاتها،  لوقف  السعودية 

بحرمان  تهّدد  باتت  التي  للعراقيل  حدِّ 

من  قطر  يف  واملقيمني  املواطنني 

والعمرة(  )الحج  الدينية  شعائرهم  أداء 

للعام الثالث عىل التوايل!

البلجيكية  بالعاصمة  لقائه  وخالل 

بروكسل مع السيد جان فيجل، املبعوث 

خارج  املعتقد  أو  الدين  لحرية  الخاص 

االتحاد  ومفوض  األورويب،  االتحاد 

والشباب،  والثقافة  للتعليم  األورويب 

أنه  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  أكّد 

بعد مرور أكرث من 20 شهراً عىل الحصار 

من  الخامس  منذ  قطر  عىل  املفروض 

السلطات  تتّخذ  مل  2017؛  يوليو  حزيران/ 

فعالة  آليات  أو  إجراءات  أي  السعودية 

وملموسة، إلزالة العراقيل التي تسببت 

بعد  الدينية،  الشعائر  »تسييس«  يف 

يف  واملقيمني  املواطنني  حرمان 

والعمرة  الحج  مناسك  أداء  من  قطر 

إىل  ولفت  املاضيني.  املوسمني  خالل 

مؤرشات  أي  األفق  يف  توجد  »ال  أنه 

إيجابية، تطمنئ بوجود نية لدى سلطات 

للرتاجع  السعودية  العربية  اململكة 

تعّنتها وتحديها ملشاعر اآلالف من  عن 

املواطنني واملقيمني الذين حرموا من 

الحج والعمرة، بذريعة خالف سيايس«.

األرضار  عن  نبذة  سعادته  وقدم 

فيها  تسبّبت  التي  واملادية  النفسية 

للمعتمرين  السعودية  السلطات 

التي  املادية  الخسائر  بجانب  والحجاج، 

وخلص  والعمرة.  الحج  حمالت  تكبّدتها 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس 

الخاص  خالل لقائه جان فيجل، املبعوث 

االتحاد  خارج  املعتقد  أو  الدين  لحرية 

األورويب  االتحاد  ومفوض  األورويب، 

للتعليم والثقافة والشباب، إىل القول: 

نوع  أمام  أننا  يبدو  الشديد،  »لألسف 

يحّد  الذي  العنرصي  التمييز  من  جديد 

الدينية.  الشعائر  مامرسة  حرية  من 

األقليات  ميّس  التمييز  كان  وبعدما 

أزمة  تداعيات  كشفته  ما  فإن  الدينية، 

بالرغم من  أنه  الحصار عىل دولة قطر، 

الخليج،  شعوب  بني  العقائدي  التوافق 

السعودية  اململكة  سياسات  أن  إالّ 

أفرزت نوعاً جديداً من التمييز؛ ناجم عن 

األمر  السيايس!  الخالف  بسبب  التمييز 

املقرر  والية  يف  سابقة  يعّد  الذي 

الخاص املعني بحرية الدين أو املعتقد. 

هذه  إداراج  يتم  أن  نطالب  ثّم،  ومن 

للمقرر  السنوية  التقارير  يف  السابقة 

الخاص بحرية الدين أو املعتقد، وإجراء 

ومستقبلة  آنية  حلول  لتقديم  دراسات 

لهذا االنتهاك الخطري«.

بروكسل: 19 فرباير 2019

أكـد سـعادة الدكتـور عي بـن صميخ املـري، رئيس اللجنـة الوطنية لحقوق اإلنسـان أنها بدأت يف مسـار 

اإلجـراءات القانونيـة لـدى األمـم املتحـدة والهيئـات الدوليـة، وسـتطرح قضيـة االنتهـاكات السـعودية 

وتسييسـها للشـعائر الدينيـة أمـام الربملـان األورويب وعـىل طاولـة منظمـة املتحـدة للرتبيـة والعلـم 

والثقافـة )اليونسـكو(، قريباً.

العراقيل السعودية تهّدد مبنع القطريني

من الحج والعمرة للموسم الثالث عىل التوايل

لدى لقائه املبعوث الخاص لحرية الدين أو املعتقد خارج االتحاد 

األورويب.. املري: االنتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر 

الدينية أمام الربملان األورويب واليونسكو قريباً
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اللجنة  رئيس  املري،  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  طالب 
الفرنيس  والربملان  الحكومة  من  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
أجندة  يف  قطر  حصار  عن  الناجمة  االنتهاكات  إدراج  رضورة 
نظرائهم  مع  الفرنسيني  املسؤولني  تجمع  التي  اللقاءات 
الوقت ذاته إىل تفعيل  الحصار؛ داعياً يف  من حكومات دول 
للدفاع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  مع  قوية  رشاكة 
الحوار  وترقية حقوق اإلنسان يف قطر والعامل، موازاة مع 
والجمهورية  قطر  دولة  بني  عنها  أعلن  الذي  االسرتاتيجي 

الفرنسية.

الدكتور  سعادة  عقدها  التي  اللقاءات  أوىل  خالل  ذلك،  جاء 
سعادة  مع  لفرنسا،  زيارته  مبناسبة  املري،  صميخ  بن  عي 
الفرنسية  الوطنية  الجمعية  رئيس  فريان،  ريتشارد  السيد 
العدل  وزير  بيلويب،  نيكول  السيدة  سعادة  )الربملان(، 
آخر  عىل  الفرنسيني  املسؤولني  سعادته  وأطلع  الفرنسية. 
والتحركات  والجهود  قطر،  عىل  املفروض  الحصار  تداعيات 
التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، بهدف وضع 
ارتكابها،  يف  متعن  الحصار  دول  تزال  ما  التي  لالنتهاكات  حدٍّ 

غري آبهة بالنداءات الدولية.

قطر،  دولة  يف  اإلنسان  حقوق  أوضاع  عن  نبذة  قّدم  كام 
يف مجال  القطرية  الحكومة  بها  التي قامت  التطورات  وآخر 
إصدار الترشيعات وإصالح القوانني التي تعنى بحقوق العامل 
الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  عامة؛  بصفة  اإلنسان  وحقوق 
لحقوق اإلنسان، وكذا املصادقة عىل العهدين الدوليني يف 

مجال حقوق اإلنسان.

الجمعية  رئيس  فريان،  ريتشارد  السيد  مع  اجتامعه  وخالل 
اللجنة  رئيس  سعادة  طالب  )الربملان(،  الفرنسية  الوطنية 

الوطنية لحقوق اإلنسان برضورة طرح تداعيات األزمة اإلنسانية 
الفرنسية، ال سيّام  الوطنية  للجمعية  الدورية  الجلسات  خالل 
خالل جلسات املساءلة املخصصة لوزراء الحكومة الفرنسية، 
فرنسا  وجهود  العامل،  يف  اإلنسان  حقوق  أوضاع  ملناقشة 
لوقف االنتهاكات الحاصلة يف مناطق مختلفة من العامل، من 
منطلق األهمية التي توليها فرنسا ملسألة الدفاع عن حقوق 

اإلنسان يف العامل.

نيكول  السيدة  سعادة  مع  حديثه  ويف  اآلخر،  الجانب  عىل 
عي  الدكتور  سعادة  أكد  الفرنسية،  العدل  وزيرة  بيلويب، 
الوطنية  اللجنة  بني  الرشاكة  تعزيز  رضورة  عىل  صميخ  بن 
لحقوق اإلنسان ووزارة العدل الفرنسية ومختلف املؤسسات 
والهيئات الفرنسية يف مجال تطوير وترقية حقوق اإلنسان، 
خالل  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  عديد  بتوقيع  مستشهداً 
وغري  الحكومية  األجهزة  من  العديد  مع  املاضية،  السنوات 

الحكومية مثل وسيط الجمهورية الفرنيس.

رضورة  صميخ  بن  عي  الدكتور  طالب  السيّاق،  هذا  ويف 
تحرك الحكومة الفرنسية لوضع حّد لـ»التسييس« الذي يطال 
مؤسساتها العريقة للتعليم والثقافة، مستشهداً بطرد طالب 
قطريني من جامعة السوربون يف أبو ظبي، إىل جانب تحريف 
الحقائق الجغرافية الذي طال إحدى الخرائط الجغرافية يف 
متحف »لوفر أبو ظبي«؛ داعياً الحكومة الفرنسية إىل تحرك 
فّعال لحامية قيّمها التعليمية والثقافية، ومن ذلك، مطالبة 
الطالب  بإنصاف  ظبي«  أبو  السوربون  »جامعة  مسؤويل 
خالف  بذريعة  وتعسفاً،  عنوًة  طردهم  تّم  الذين  القطريني 

سيايس.

باريس: 14 فرباير 2019

خالل لقائه رئيس الربملان ووزيرة العدل الفرنسية.. 

املري: طرح انتهاكات حقوق اإلنسان عىل طاولة 

لقاءات املسؤولني الفرنسيني مع دول الحصار
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أكّـد سـعادة الدكتـور عـي بـن صميـخ املـري رئيـس اللجنة 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان أنه ليـس مطلوباً مـن الحكومات 
بـل  الحصـار،  أزمـة  يف  آخـر  ضـد  لطـرف  االنحيـاز  الغربيـة 
ملبادئهـا  وفيـة  تكـون  وأن  الضحايـا،  لحقـوق  االنتصـار 
يتـم  التـي  اإلنسـان  حقـوق  عـن  الدفـاع  يف  ومواقفهـا 

علنـاً. انتهاكهـا 

وشـّدد سـعادته عىل أن »أي مبـادرات أو تحالفات إقليمية 
الـدول  حكومـات  أو  املتحـدة  الواليـات  تقودهـا  دوليـة  أو 
الغربيـة مـع دول الخليـج، لـن يكتـب لهـا النجـاح مـا مل يتـم 
االنتهـاكات  ضحايـا  لحقـوق  واالنتصـار  الحصـار،  أزمـة  حـل 
بـني  الخالفـات  كافـة  وتصفيـة  اإلنسـان،  لحقـوق  الخطـرية 

التعـاون«. مجلـس  دول 

جـاء ذلـك، خـالل محـارضة متبوعـة بنقـاش قدمهـا سـعادة 
معهـد  مـن  بدعـوة  املـري،  صميـخ  بـن  عـي  الدكتـور 
»إفـري« للعالقـات الدوليـة الفرنـيس، بالعاصمـة باريـس 
حـول تطـورات أزمـة الحصـار عـىل قطـر؛ بحضـور نخبـة مـن 
السـفراء واملسـؤولني واألكادمييـني ورجـال األعـامل، إىل 

الفرنسـية. جانـب ممثلـني عـن وسـائل اإلعـالم 

دافيـد،  دومينيـك  السـيد  أدارهـا  التـي  النـدوة  وشـهدت 
نائـب رئيـس معهـد »إفـري« للعالقـات الدوليـة، نقاشـات 
األوسـط  الـرشق  شـؤون  يف  فرنسـيني  لخـرباء  ثريـة 
ومنطقـة الخليـج، أبرزهـم سـعادة السـفري دميـرتي فـون 
بـرين، املبعوث السـابق للرئيـس الفرنـيس ملتابعة جهود 

الخليجيـة. األزمـة  لحـل  الكويتيـة  الوسـاطة 

ونـّوه سـعادة الدكتـور عـي بـن صميخ إىل أنـه »عىل رغم 
ومختلـف  الكويتيـة،  الوسـاطة  بذلتهـا  التـي  الجهـود  كل 
األزمـة  إلنهـاء  تتوصـل  مل  أنهـا  إال  الدوليـة،  الجهـود 
اإلنسـانية ومعانـاة الضحايـا بعـد مـرور أزيـد مـن 20 شـهراً، 
بسـبب تعنـت دول الحصـار. كـام أن اإلمـارات مل تلتـزم بقـرار 
محكمـة العـدل الدوليـة، وسـجلنا 745 شـكوى ملواطنـني 
ومقيمـني يف قطـر مـن انتهـاكات ومضايقـات تعرضوا لها 

مـن قبـل سـلطات أبـو ظبـي«.

التعـاون  مجلـس  منظومـة  فشـل  ألسـباب  تفسـريه  ويف 
يف حـل األزمـة، أوضـح سـعادته أن »هنـاك آليـات منصـوص 
عليهـا يف مجلـس التعـاون الخليجي لحل األزمـات وحامية 
أو تفعيلهـا مـن  يتـم احرتامهـا  لكـن مل  اإلنسـان،  حقـوق 
تتعامـل  الحصـار  دول  أن  جانـب  إىل  الحصـار.  دول  قبـل 
بازدواجيـة مـع الوسـاطة الكويتيـة والنـداءات الدولية لحل 
األزمـة اإلنسـانية، فمن جهة يرحبـون بالوسـاطة الكويتية، 
إىل  للجلـوس  النـداءات  كل  يرفضـون  باملقابـل  لكنهـم 
بالريـاض  األخـرية  الخليجيـة  القمـة  ويف  الحـوار.  طاولـة 
عـىل  الخطـرية  وتداعياتهـا  األزمـة  عـن  الحديـث  تجاهلـوا 

اإلنسـان«. حقـوق 

وحـول توقعاتـه ملسـتقبل األزمـة، وفـرص الحـل املمكنـة، 
شـّدد سـعادته قائـالً: قـد تطـول األزمـة السياسـية، لكننـا 
لحقـوق  الجسـيمة  االنتهـاكات  إطالـة  حـال  بـأي  نقبـل  ال 

اإلنسـان.

الدوحة: 14 فرباير 2019

املري يف ندوة مبعهد »إفري« 

للعالقات الدولية الفرنيس:

نجاح أية تحالفات مع دول الخليج 

مرهون بحل أزمة الحصار وتداعياتها

نجاح أية تحالفات مع دول الخليج 

مرهون بحل أزمة الحصار وتداعياتها
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وناشـد سـعادته قداسـة البابا فرانسـيس، مبناسـبة زيارته 
املرتقبـة إىل أبـو ظبـي، الضغط عـىل السـلطات اإلماراتية 
وباقـي دول الحصـار، ومطالبتهـا بتحييـد املدنيـني وعـدم 
تبعاتهـا  وتحميلهـم  السياسـية،  األزمـة  يف  إقحامهـم 
عـىل  قداسـته  حـرص  منطلـق  مـن  الخطـرية،  اإلنسـانية 
حاميـة حقـوق اإلنسـان، ودفاعـه عـن السـلم واألمـن يف 
العـامل، محـّذراً يف الوقـت ذاتـه مـن أن متـادي اإلمـارات 
يف انتهكاتهـا سـيؤدي إىل تهديـد السـلم واألمـن يف 

املنطقـة.

لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  سعادة  ترصيحات  جاءت 
البابا  قداسة  مع  الفاتيكان  يف  اجتامعه  خالل  اإلنسان 
فرانسيس- بابا الفاتيكان، وسكرتري الفاتيكان للعالقات مع 

الدول )وزير الخارجية( األسقف بول ريتشارد غاالغر.

بابا  فرانسيس-  البابا  قداسة  مع  لقائه  مستهل  ويف 
املري  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  قدم  الفاتيكان، 
إيجازاً عن تداعيات الحصار املفروض عىل قطر منذ الخامس 
من حزيران/ يونيو 2017، محّذراً من تفاقم انتهاكات حقوق 
مع  التجاوب  ورفضها  الحصار،  دول  تعّنت  بسبب  اإلنسان، 
شكاوى ونداءات املترضرين من جهة، وتعّمدها من جهة 
أخرى تجاهل نداءات املنظامت الدولية، وتقارير املفوضية 
الدولية،  العدل  محكمة  وقرار  اإلنسان،  لحقوق  السامية 
لحل  الحوار  طاولة  إىل  والجلوس  بالتعقل  تطالبها  التي 

األزمة، ووضع حدٍّ للمعاناة اإلنسانية املتفاقمة.

قائالً:  فرانسيس،  البابا  قداسة  املري  الدكتور  وخاطب 
آالف  إياها  حّملتني  قداستكم،  إىل  رسالة  أنقل  »إنني 
بهم  تقطعت  الذين  والنساء  واألطفال  املشتتة،  األرس 
السبل، وحرموا من مل شملهم منذ نحو 20 شهراً، بسبب 

اإلنسانية،  والقيم  لألخالق  بصلة  متّت  ال  عقابية  إجراءات 
أمعنت يف اتخاذها اململكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة ومملكة البحرين يف حق آالف األرس التي 
أبنائهم،  عن  واالبتعاد  لالنفصال  األزواج  واضطرت  متزّقت، 

بذريعة خالف سيايس، ال ناقة لهم فيه وال جمل«.

وندعم  أيديكم،  عىل  نشّد  نحن  البابا:  »قداسة  وأضاف: 
ويف  العامل،  يف  واألمن  السالم  إلحالل  الخرّية  جهودكم 
مكانة  أي  الحصار:  ضحايا  مثل  نتساءل  نفسه،  الوقت 
االنتشار  ظل  يف  الخليج،  منطقة  يف  للسالم  ومستقبل 
املخيف لخطاب الكراهية، والتامدي يف معاقبة الشعوب 
اإلمارات  متارسها  التي  كتلك  وعنرصية  متييزية  بقرارات 
والبحرين،  السعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية 

بدعم من مرص يف حق الشعوب الخليجية اليوم«.

مع  اجتامعه  نهاية  يف  صميخ  بن  عي  الدكتور  وأهدى 
يف  االنسان  حقوق  حول  املخطوطات  كتاب  البابا  قداسة 
بني  الرشاكة  معه  تباحث  كام  لقداسته.  االسالمية  الثقافة 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والفاتيكان يف مجال حوار 

األديان و حقوق االنسان.

التعاون  لتعزيز  الوطنية  اللجنة  »استعداد  املري  وأكد 
اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حامية  مجال  يف  الفاتيكان  مع 
يف العامل«، مشيداً »بخطاب السالم واألمن الذي تنرشه 
اإلسالمي  الدين  رسالة  مع  يتناغم  والتي  الفاتيكان  دولة 
قيم  وإعالء  اإلنسان،  حقوق  احرتام  عىل  يحّث  الذي 
السالم واملحبة واألمن، بغض الّنظر عن االختالفات الدينية 

والعرقية واللغوية«.

الدوحة: 31 يناير 2019

التقى قداسة البابا فرانسيس عشية زيارته ألبو ظبي: 

املري ينقل شكاوى ومعاناة آالف األرس املشتّتة من 

ضحايا الحصار إىل قداسة بابا الفاتيكان
التقـى سـعادة الدكتـور عـي بن صميخ املـري، رئيـس اللجنة الوطنيـة لحقوق اإلنسـان اليـوم الخميس، 

قداسـة البابـا فرانسـيس- بابـا الفاتيـكان، حامـالً إليه رسـائل حول شـكاوى ومعانـاة آالف األرس املشـتّتة، 

مـن ضحايـا انتهـاكات دول الحصـار؛ يطالبـون قداسـته باتخـاذ موقـف إنسـاين عاجـل، بالضغـط عـىل تلـك 

الـدول لوقـف انتهاكاتهـا الخطـرة، ووضـع حـدٍّ ملعانـاة اآلالف مـن األرس املشـتّتة، والطلبـة املطروديـن 

مـن مدارسـهم، جـراء اسـتمرار الحصـار الجائـر ضـد دولـة قطر منـذ نحو 20 شـهراً.
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كشـف سـعادة الدكتـور عـي بـن صميـخ املـري، رئيـس اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان بدولـة قطـر، 

النقـاب عـن أول تقريـر أعدتـه اللجنـة الوطنية، يوثـق باألرقام وشـهادات ملترضريـن، تنّصل دولـة اإلمارات 

العربيـة املتحـدة مـن االلتـزام بتنفيـذ القـرار التحفظي الـذي أصدرتـه محكمة العـدل الدوليـة، ويطالبها 

بوقـف اإلجـراءات التمييزيـة بحـق املواطنـني واملقيمـني بدولـة قطـر، فوراً.

حالـة   745 يوثّـق  التقريـر  أن  إىل  وأشـار 
الثـاين/  انتهـاك إىل غايـة منتصـف كانـون 
ينايـر الجـاري، ارتكبتهـا السـلطات اإلماراتية 
بحـق مواطنـني ومقيمـني بدولـة قطـر، أي 
خـالل 6 أشـهر مـن إعـالن سـلطات أبـو ظبـي 
االلتـزام بتنفيذ قرار محكمـة العدل الدولية.

عقـده  الـذي  الصحفـي  املؤمتـر  وخـالل 
نـادي  مبقـر   ،2019 ينايـر   23 األربعـاء 
الصحافيـني بجنيـف، بحضـور وسـائل اإلعـالم 
اإلعـالم  وسـائل  ومراسـي  السـويرسية، 
الدكتـور  سـعادة  لفـت  والدوليـة،  العربيـة 
ضّمـن  أنـه  إىل  املـري  صميـخ  بـن  عـي 

املري يكشف النقاب عن تقرير للجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان من جنيف: 745 

انتهاكاً إماراتياً لقرارات محكمة العدل 

الدولية حتى منتصف يناير الجاري

املري يكشف النقاب عن تقرير للجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان من جنيف: 745 

انتهاكاً إماراتياً لقرارات محكمة العدل 

الدولية حتى منتصف يناير الجاري
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مراسـلته لقداسـة بابـا الفاتيـكان، نص 
التقريـر الـذي أعدتـه اللجنـة الوطنيـة 
االنتهـاكات  حـول  اإلنسـان  لحقـوق 
العـدل  محكمـة  لقـرار  اإلماراتيـة 
الدوليـة، وتداعيـات الحصـار املفروض 
قداسـته  مـن  طالبـا  ككل؛  قطـر  عـىل 
اإلماراتيـة  السـلطات  لـدى  التدخـل 

فـوراً. االنتهـاكات  تلـك  لوقـف 

اللجنـة  رئيـس  سـعادة  أكـد  كـام 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان أنـه سـيتم 
اإلماراتيـة  االنتهـاكات  تقريـر  إرسـال 
لقـرار محكمة العـدل الدولية إىل أكرث 
مـن 400 منظمـة وهيئـة دوليـة دولية، 
لألمـم  العـام  األمـني  رأسـها  وعـىل 
املتحـدة، واملفـوض األمـم املتحـدة 
ومحكمـة  االنسـان  لحقـوق  السـامي 
العـدل الدوليـة، ولجنـة القضـاء عـىل 

العنـرصي. التمييـز 

أكّـد سـعادة الدكتـور عـي بـن صميـخ 
املـري، أن التقريـر الـذي صـدر يف 19 
الفـرتة  التقريـر  هـذا  يغطـي  صفحـة، 
مـا بعـد القـرار الصـادر مـن املحكمـة 
مـن تاريـخ 23 يوليـو 2018 إىل 15 يناير 

.2019

تنفيـذ  مـدى  التقريـر  ويتنـاول 
املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة 
رقـم  الدوليـة  العـدل  محكمـة  لقـرار 
 ،2018 يوليـو   23 يف  املـؤرخ   172
العـدل  محكمـة  بـ»حكـم  واملعنـون 
الدوليـة املقامـة مـن دولـة قطـر ضـد 
املتحـدة«،  العربيـة  اإلمـارات  دولـة 

»مطالبـة  عـىل  القـرار  نـّص  حيـث 
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة بـأن 
االتفاقيـة  مبوجـب  التزاماتهـا  تحـرتم 
أشـكال  كافـة  عـىل  للقضـاء  الدوليـة 
التمييـز العنرصي، وذلك فيـام يتعلَّق 
باملامرسـات واإلجـراءات التـي تنتهك 
حقـوق اإلنسـان ملواطنـي ومقيمـي 

قطـر«. دولـة 

يف  الـواردة  املعلومـات  أن  وأوضـح 
التقريـر تسـتند أساسـاً إىل مـا رصدتـه 
اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة 
مـن انتهـاكات اسـتقبلتها عـن طريـق 
مقرهـا أو عـرب املكاملات الهاتفية، أو 
عـن طريق الخط السـاخن الذي أنشـئ 
خصيصـاً ملتابعـة تنفيـذ هـذا القـرار أو 
عـن طريـق الربيـد االلكـرتوين الخـاص 
الحصـار  بدايـة  منـذ  وذلـك  باللجنـة، 

.2017 يونيـو   5 بتاريـخ  املسـتمر، 

أوضـح سـعادة رئيـس اللجنـة الوطنيـة 
يسـلّط  التقريـر  أن  اإلنسـان  لحقـوق 
االنتهـاكات  اسـتمرار  عـىل  الضـوء 
العربيـة  اإلمـارات  دولـة  طـرف  مـن 
التعسـفية  التدابـري  بسـبب  املتحـدة 
دولـة  ضـد  املتخـذة  الجانـب  أُحاديـة 
قطـر حتـى بعـد صـدور قـرار محكمـة 
التقريـر  يرصـد  كـام  الدوليـة.  العـدل 
املتعلقـة  االنتهـاكات  احصـاءات  أيضـاً 
االجـراءات  بسـبب  اإلنسـان  بحقـوق 
التعسـفية املتخـذة مـن طـرف دولـة 
ضـد  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات 

قطـر. دولـة  ومقيمـي  مواطنـي 

كام يتطـرق التقرير أيضاً إىل اسـتمرار 
خـالل  مـن  الخليجيـة  األزمـة  تصعيـد 
والتحريـض  الكراهيـة  خطابـات  نـرش 
التمييـز  خطابـات  وبـث  العنـف  عـىل 
العنـرصي ضـد دولـة قطـر وسـاكنيها.

وأكـد أن إجاميل االنتهـاكات اإلماراتية 
التـي رصدتها اللجنـة الوطنية لحقوق 
للحقـوق  انتهـاكاً   1099 بلـغ  اإلنسـان 
واملقيمـني  للمواطنـني  األساسـية 
التقريـر  هـذا  أن  إالّ  قطـر،  دولـة  يف 
تعـرّض فقـط إىل إجـاميل االنتهـاكات 
القـرار  ضمـن  تدخـل  التـي  اإلماراتيـة 
الدوليـة؛  العـدل  مـن محكمـة  الصـادر 

انتهـاكاً. بلـغ عددهـا 745  والتـي 

للحقـوق  انتهـاكا   745 إجـاميل  ومـن 
قـرار  لهـا  تطـرق  التـي  األساسـية 
محكمـة العـدل الدولية؛ يشـري التقرير 
يف  للحـق  انتهـاكاً   505 رصـد  إىل 
للحـق  التقـايض )تشـمل 498 انتهـاكاً 
يف امللكيـة، و7 انتهـاكات للحق يف 
للحـق  انتهـاكاً   153 ويليهـا  العمـل(، 
يف التعليـم، و87 انتهـاكاً للحـق يف 

األرسي. الشـمل  مل 

الحـق  طالـت  التـي  االنتهـاكات  وعـن 
الـذي  التقريـر  يشـري  التعليـم،  يف 
لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  أعدتـه 
اإلنسـان إىل أنـه: »وبالرغـم مـن قـرار 
محكمـة العـدل الدولية، والـذي يؤكد 
عـىل إتاحـة الفرصة للطـالب القطريني 
إلكـامل تعليمهـم يف دولـة اإلمارات 
عـىل  الحصـول  أو  املتحـدة  العربيـة 
سـجالتهم التعليمية إذا كانوا يرغبون 
مـكان  يف  دراسـتهم  مواصلـة  يف 
لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  فـإن  آخـر، 
لطـالب  شـكوى   159 وثقـت  اإلنسـان 
ومقيمـي  مواطنـي  مـن  وطالبـات 

قطـر«. دولـة 

ونـّوه إىل أن »اإلمـارات مل تعالـج مـن 
 6 سـوى  القطريـني  الطلبـة  شـكاوى 
حـاالت، تـم حلّهـا ألنهـا كانـت مطروحة 
كشـكاوى فرديـة يف اآلليـات الدولية 
اإلمـارات  وسـارعت  اليونسـكو.  مثـل 
لحلّهـا تفاديـاً لالدانـة الدوليـة«، الفتـاً 
إىل أن ذلـك »يعـد اسـتمراراً النتهـاك 
عـدم  بسـبب  التعليـم  يف  الحـق 
إمكانية وصـول الطلبة ملؤسسـاتهم 
التعليميـة ولعـدم وجود آليـة واضحة 
العربيـة  اإلمـارات  دولـة  قبـل  مـن 
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الخصـوص«. بهـذا  املتحـدة 

الواضـح  »مـن  التقريـر:  ويضيـف 
تتخـذ  مل  االماراتيـة  السـلطات  أن 
ومل  الالزمـة،  واآلليـة  اإلجـراءات 
مـن  التعليميـة  مؤسسـاتها  متكـن 
الدوليـة،  العـدل  محكمـة  قـرار  تنفيـذ 
مـع  التعـاون  مـن  مُتنـع  تـزال  ال  حيـث 
الطـالب القطريـني املبعديـن – وفـق 
اللجنـة-  وثقتهـا  التـي  الشـهادات 
مـع  فعـال  بشـكل  التجـاوب  يتـم  ومل 
للطـالب اسـتكامل  أي مطلـب يسـهل 
بهـم،  الـرضر  الحـق  مـام  دراسـتهم 
التعليـم  إكاملهـم  عـدم  خـالل  مـن 
يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، 
الدراسـية  وعـدم اسـرتداد مبالغهـم 
دولـة  يف  للجامعـات  املدفوعـة 
وعـدم  املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات 
القطريـني  الطلبـة  وصـول  امكانيـة 
وتحملهـم  التعليميـة،  لسـجالتهم 
ملواصلـة  إضافيـة  ماليـة  تكاليـف 
دراسـتهم يف جامعـات بـدول أخـرى. 
اسـتكامل  يف  تأخريهـم  جانـب  إىل 
دراسـتهم مبـا يقارب السـنة والنصف، 
للطـالب  تعويـض  آليـة  وجـود  وعـدم 
الذيـن اضاعـوا سـنة ونصف دراسـية«.

أهـم  »مـن  أنـه  إىل  التقريـر  يشـري 
أُحاديـة  التعسـفية  التدابـري  تداعيـات 
الجانـب املتخـذة ضـد دولـة قطـر مـن 
طـرف دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة 
األرس  واجهـت  التـي  التحديـات  هـي 
املشـرتكة، فقـد سـببت هـذه التدابـري 
االجتامعـي  النسـيج  متزيـق  يف 

الخليجيـة«. لـألرسة 

ونّوه التقريـر إىل أن »اللجنة الوطنية 
لحقـوق اإلنسـان رصـدت بعـض الحاالت 
التـي  الحـق  بهـذا  الخاصـة  القليلـة 
اإلمـارات  دولـة  بدخـول  لهـا  ُسـمح 
تعرضهـا  بعـد  املتحـدة  العربيـة 
ملضايقـات يف املطـار وصعوبـة يف 
اجـراءات الدخـول، أما العـدد االكرب من 
الحـاالت مل تتمكـن مـن الدخـول بعـد«.

يشـري تقريـر اللجنـة الوطنيـة لحقـوق 
اإلمـارات  دولـة  أن  إىل  اإلنسـان 
بانتهـاك  قامـت  املتحـدة  العربيـة 
هـذا الحـق الـذي يعتـرب مـن الضامنات 
األساسـية يف حيـاة اإلنسـان، وذلـك 
بسـبب اإلجـراءات والتدابـري التعسـفية 
دولـة  ضـد  املتخـذة  الجانـب  أُحاديـة 

املواطنـون  يتمكـن  مل  التـي  قطـر 
واملقيمـون عـىل أرضها مـن الوصول 

اإلمـارايت. للقضـاء 

وقـد وثقـت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق 
اإلنسـان عدد )505( حالة انتهاك للحق 
يف الوصـول إىل املحاكـم والهيئات 
ينايـر  شـهر  حتـى  األخـرى  القضائيـة 
2019، بالرغـم مـن قـرار محكمـة العدل 
الدوليـة والـذي يلـزم دولـة اإلمـارات 
الخطـوات  باتخـاذ  املتحـدة  العربيـة 
الالزمـة للسـامح للقطريـني املتأثريـن 
دولـة  اعتمدتهـا  التـي  بالتدابـري 
 5 يف  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات 
املحاكـم  إىل  بالوصـول   2017 يونيـو 
يف  األخـرى  القضائيـة  والهيئـات 

املتحـدة. العربيـة  اإلمـارات 

الجـاري،  ينايـر  منتصـف  غايـة  وإىل 
وبعـد 7 أشـهر من صدور قـرار محكمة 
العـدل الدولية، مل تقم دولة اإلمارات 
العربيـة املتحـدة بـأي إجـراء يذكـر أو 
إنشـاء آليـة واضحـة للسـامح بالوصول 

إىل هـذا الحـق.

أن  التأكيـد  إىل  التقريـر  وخلـص 
ضحايـا  عـىل  الواقعـة  »االنتهـاكات 
املحاكـم  إىل  الوصـول  يف  الحـق 
مـس  األخـرى  القضائيـة  والهيئـات 
والحـق  الخاصـة  امللكيـة  يف  الحـق 
قـرار  عليـه  نـص  والـذي  العمـل  يف 

الدوليـة«. العـدل  محكمـة 

لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  وذكـرت 
يف  الحـق  جانـب  مـن  أنـه  اإلنسـان 
امللكيـة تأثـر أصحـاب االمـالك الخاصـة 
واملستثمرون من مواطني ومقيمي 
دولـة قطـر لحرمانهـم مـن الحـق يف 
فيهـا.  والتـرصف  ألمالكهـم  الوصـول 
ومـن جانـب الحـق يف العمـل أجـربت 
التدابري التعسـفية املسـتثمرين عىل 
تصفيـة رشكاتهـم يف دولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة، وخلقـت عـدداً مـن 
العاطلـني عـن العمـل جـراء فقدانهم 
لوظائفهـم وأعاملهـم، وكام قطعت 
تلـك التدابـري التعسـفية أيضـاً مصـادر 
دخـل بعـض العائـالت التي كانـت تقتات 
ودولـة  قطـر  دولـة  بـني  النقـل  عـىل 
وأغلـب  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات 
مسـتمراً  يـزال  ال  االنتهـاكات  هـذه 
حتـى بعـد صـدور قـرار محكمـة العدل 
املتـرضرون  يتمكـن  مل  حيـث  الدوليـة 

والهيئـات  للمحاكـم  الوصـول  مـن 
القضائيـة يف دولـة االمـارات مـن أجل 
انصافهـم ورفع الغـن والرضر عنهم.

استمرار التصعيد اإلمارايت

عـىل الجانـب اآلخـر، نـّوه تقريـر اللجنـة 
أنـه  إىل  اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة 
محكمـة  »قـرار  أن  مـن  الرغـم  عـىل 
العـدل الدوليـة ينـّص بإلـزام الطرفـني 
الخليجيـة  األزمـة  تصعيـد  عـن  بالكـف 
ومكافحـة التحيـزات التـي تفـيض إىل 
التفاهـم  وتعزيـز  العنـرصي  التمييـز 
دولـة  أن  إال  والصداقـة،  والتسـامح 
زالـت  مـا  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات 
نظـراً  التصعيـدات  تلـك  يف  مسـتمرة 
النخـراط بعـض املسـؤولني الرسـميني 
يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، 
ومشـاهري  اإلعالميـني  وبعـض 
السوشـيال ميديـا املعروفـني فيـه«.

تغريـدات  بسلسـلة  التقريـر  واسـتدل 
قطـر  دولـة  ضـد  وعنرصيـة  تحريضيـة 
عـىل  والتحريـض  الكراهيـة  لبـث 
قطـر  دول  سـمعة  وتشـوية  العنـف 
وقادتهـا، إىل جانـب تغريـدات تتهـم 
دولـة قطـر باإلرهـاب، نرشها عـدد من 
يتقدمهـم  اإلماراتيـني،  املسـؤولني 
رئيـس  نائـب  متيـم-  خلفـان  ضاحـي 
دولـة  يف  العـام  واألمـن  الرشطـة 
سـفري  و  املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات 
املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة 
السـعودية  العربيـة  اململكـة  يف 
وحمـد  نهيـان،  بـن  شـخبوط  املدعـو 
املزروعـي، والدكتور عبـد الخالق عبد 

وغريهـم. اللـه، 

الصحـــف  »اسـتمرار  إىل  يشـري  كـام 
نشـــر  يف  كبيـــر  وبشـــكل  اإلماراتيـة 
خطابـــات الكراهيـــة والتحريـض عـىل 
العنف من خالل ترويـــج األخبار الكاذبة 
موقعهـا  عـرب  نيـوز  سـكاي  كقنـاة 
القيـــم  عـــن  خـرج  الـذي  االخبـاري، 
تكـــون  التـــي  واألخالقيـة  املهنيـــة 
أكثــر بـروزا لـدى وســائل اإلعالم. ومل 
يتـم حتـى االلتـزام مبا نـص عليـه قرار 

الدوليـة«. العـدل  محكمـة 

القضـاء  اتفاقيـة  تنتهـك  أبوظبـي 

العنـري التمييـز  عـىل 
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أوضـح تقريـر اللجنـة الوطنيـة لحقـوق 
اإلمـارات  دولـة  تعتـرب  أن  اإلنسـان 
مـن  قطـر  ودولـة  املتحـدة  العربيـة 
االتفاقيـة  يف  األطـراف  الـدول 
أشـكال  جميـع  عـىل  للقضـاء  الدوليـة 
أي  تتحفـظ  ومل  العنـرصي،  التمييـز 
منهـام عىل املـادة 22 مـن االتفاقية 

الدوليـة.

وأضاف: »بسـبب التدابري التي اتخذتها 
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، فإن 
ذلـك يجعلهـا تنتهـك حقـوق اإلنسـان 
األساسـية ملواطنـي ومقيمـي دولة 
مـن  و5   2 املادتـني  مبوجـب  قطـر 
القضـاء عـىل جميـع أشـكال  اتفاقيـة 
التمييـز العنـرصي، باعتبـار دولـة قطـر 
القضـاء  لجنـة  يف  طرفـان  واإلمـارات 

عـىل التمييـز العنـرصي«.

ونـّوه إىل أن دولـة اإلمـارات العربيـة 
التزاماتهـا مبوجـب  انتهكـت  املتحـدة 
املعنيـة  اللجنـة  مـن  و7   4 املادتـني 
العنـرصي  التمييـز  عـىل  بالقضـاء 
بفشـلها يف إدانـة الكراهيـة والتحيـز 
مثـل  عـىل  والتحريـض  العنـرصي 
قطـر  عـىل  والتحيـز  الكراهيـة  هـذه 

والقطـري.

اإلمـارات  دولـة  أن  »كـام  وأضـاف: 
ضمـن  القطريـني  تزويـد  يف  أخفقـت 
بحاميـة  القضائيـة  سـلطتها  نطـاق 
أعـامل  مـن  االنتصـاف  وسـبل  فعالـة 
انتهـاك  يف  العنـرصي،  التمييـز 
عـىل  القضـاء  اتفاقيـة  مـن   6 للـامدة 
العنـرصي”. التمييـز  أشـكال  جميـع 

5 اسـتنتاجات للجنـة الوطنية لحقوق 

اإلنسان

أوالً؛ “اسـتمرار انتهـاك دولـة اإلمارات 
الفئـات  حقـوق  املتحـدة  العربيـة 
األوىل بالرعايـة مـن النسـاء واألطفال 
واألشـخاص ذوي اإلعاقـة وكبـار سـن. 
التعسـفية  إجراءاتهـا  تسـببت  وقـد 
بشـكل خاص يف الحرمان مـن التعليم 
ومل شـمل األرس والتوقـف عن العمل 
الصحـة ال سـيام  الحـق يف  وانتهـاك 

لتلـك الفئـات”.

الضحايـا  متكـن  عـدم  اسـتمرار  ثانيـا: 
مـن الوصـول إىل العدالـة يف دولـة 
اإلمـارات العربيـة املتحدة، ومامرسـة 
حقهـم يف التقـايض ومـا يرتبـط بـه 

مـن حقـوق أخـرى كالحـق يف الدفـاع 
الضحايـا  إنصـاف  مـن  مانعـاً  شـكل  مـا 
حقوقهـم  واسـرتجاع  وتعويضهـم 

العديـدة. محاوالتهـم  رغـم 

الضحايـا  متكـني  عـدم  اسـتمرار  ثالثـا: 
مـن الوصـول إىل العدالـة يف دولـة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة ومامرسـة 
املحاكـم  إىل  الوصـول  يف  حقهـم 
والهيئـات القضائية األخـرى وما يرتبط 
يف  كالحـق  أخـرى  حقـوق  مـن  بـه 
الدفـاع الـذي شـكل مانعـاً مـن إنصـاف 
هـؤالء الضحايا وتعويضهم واسـرتجاع 
حقوقهـم رغم محاوالتهـم العديدة، 
كـام ان قانـون تجريـم التعاطـف الذي 
يف  االماراتيـة  السـلطات  أصدرتـه 
عـىل  ينـص  والـذي   ،2017 يونيـو   7
جرميـة  يعـد  قطـر  مـع  التعاطـف  أن 
معاقبًـا عليهـا، أدى إىل عرقلة تنفيذ 
مـن  العديـد  رفـض  حيـث  الحـق  هـذا 
توكيـالت  اإلماراتيـة  املحامـاة  مكاتـب 
تحـت  وقوعهـم  مـن  خوفـا  قطريـني 
يف  املقـررة  العقوبـات  طائلـة 

إليـه. املشـار  القانـون 

حقـوق  انتهـاكات  اسـتمرار  رابعـا: 
اإلنسـان بسـبب االجراءات املتخذة من 
قبـل دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة 
يف 5 يونيـو 2017 ومل يحـل من قضايا 

املترضريـن سـوى عـدد بسـيط جـداً.

االمـارات  دولـة  تنشـئ  مل  خامسـا: 
العربيـة املتحـدة آليـة واضحـة لتنفيذ 
وذلـك  الدوليـة  العـدل  محكمـة  قـرار 
مـن خـالل التعريـف أو اإلشـهار عن أي 
مـن  اليهـا  اللجـوء  يتـم  متخـذة  آليـة 
أوضاعهـم،  وتسـوية  الضحايـا  قبـل 
باإلضافـة إىل عـدم إنشـائها خطوطـاً 

الغـرض. لهـذا  سـاخنة 

13 توصية إىل 4 جهات مختلفة

خلـص تقريـر اللجنـة الوطنيـة لحقـوق 
التـزام  مـدى  متابعـة  حـول  اإلنسـان 
اإلمـارات بقـرار محكمة العـدل الدولية 
بعـد مـرور أربعـة أشـهر، إىل التأكيـد 
أن »االنتهـاكات ال تـزال تُرتكـب مـن قبل 
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة عىل 
الرغـم من صـدور قـرار محكمـة العدل 
الدوليـة يف النـزاع املعـروض عليهـا 
للقضـاء  الدوليـة  االتفاقيـة  بشـأن 
عـىل كافـة أشـكال التمييـز العنرصي. 
لحقـوق  العامـة  األوضـاع  تـزال  وال 
ومـن  متزايـداً،  قلقـاً  تثـري  املترضريـن 
ثـم يجب معالجتها بصـورة عاجلة، إزاء 
الضـوء  ُسـلط  التـي  االنتهـاكات  تكـرر 
عليهـا مـن قبـل قـرار محكمـة العـدل 

الدوليـة«.

أنـه  إىل  الوطنيـة  اللجنـة  ونّوهـت 
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االنتهـاكات  هـذه  تفـادي  »ميكـن 
الجهـات  مـن  املعنيـون  قـام  مـا  إذا 
التـي تقـع عـىل عاتقهـا واجبـات يف 
هـذا الصـدد باتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة 
التوصيـات  يف  املبينـة  والرضوريـة 

أدنـاه«. الـواردة 

الوطنيـة  اللجنـة  قدمـت  ثـّم،  ومـن 
جهـات،  أربـع  إىل  توصيـات  جملـة 
هـي محكمـة العـدل الدوليـة، ولجنـة 
العنـرصي،  التمييـز  عـىل  القضـاء 
املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  ودولـة 

قطـر. ودولـة 

توصيات ملحكمة العدل الدولية:

لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  أوصـت 
بـأن  اإلنسـان محكمـة العـدل الدوليـة 
»تذكـر دولة اإلمـارات العربية املتحدة 
الالزمـة  الخطـوات  جميـع  باتخـاذ 
لالمتثـال اللتزاماتها مبوجـب االتفاقية 
أشـكال  جميـع  عـىل  للقضـاء  الدوليـة 
التمييـز العنـرصي لتنفيـذ بنـود القـرار 
.»2018 يوليـو   23 يف  منهـا  الصـادر 

كـام طالبتهـا بـرضورة »إلـزام األطراف 
واضحـة  مشـرتكة  عمـل  آليـة  بوضـع 
اإلجـراءات  ضحايـا  لكافـة  وشـفافة 
اإلمـارات  اتخذتهـا  التـي  التعسـفية 
العربيـة املتحـدة ومتابعـة تنفيذها«.

وأخـرياً، طالبـت اللجنـة بـرضورة »األخـذ 
بعـني االعتبار ملـا ورد يف هذا التقرير 
اللجنـة الوطنيـة لحقـوق  الصـادر مـن 
وتوصيـات  اسـتنتاجات  مـن  اإلنسـان 
يف  الرسـمية  الوثائـق  مـن  وجعلـه 
بـني دولـة قطـر  القامئـة مـا  القضيـة 

املتحـدة«. العربيـة  واإلمـارات 

عـىل  القضـاء  لجنـة  إىل  توصيـات 

العنـري: التمييـز 

لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  طالبـت 
عـىل  القضـاء  لجنـة  مـن  اإلنسـان 
التمييـز العنرصي »دعـوة كال الطرفني 
مشـرتكة  مراجعـة  آليـة  إنشـاء  إىل 
وواضحـة وشـفافة لجميـع األشـخاص 
التـي  التعسـفية  بالتدابـري  املتأثريـن 
العربيـة  اإلمـارات  دولـة  تتخذهـا 
عـن  تقريـر  وتقديـم  املتحـدة 
تنفيذهـا«، إىل جانـب »مراقبـة تنفيـذ 
أعـاله«،  املذكـورة  املراجعـة  آليـة 

والتوصيـات  االسـتنتاجات  و»مراعـاة 
الـواردة يف هـذا التقرير يف دراسـة 
قطـر  دولـة  بـني  القامئـة  القضيـة 

املتحـدة«. العربيـة  واإلمـارات 

العربيـة  اإلمـارات  لدولـة  توصيـات 

: ة ملتحـد ا

لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  طالبـت 
رضورة  اإلمـارات  دولـة  مـن  اإلنسـان 
قـرار  بتنفيـذ  الفـوري  »االلتـزام 
و»إنشـاء  الدوليـة«،  العـدل  محكمـة 
واضحـة  مشـرتكة  مراجعـة  آليـة 
وشـفافة لجميـع األشـخاص املتأثريـن 
اتخذتهـا  التـي  التعسـفية  بالتدابـري 
محكمـة  إىل  تنفيذهـا  عـن  واإلبـالغ 
عـىل  القضـاء  ولجنـة  الدوليـة  العـدل 
التمييـز العنـرصي«، إىل جانـب »الكف 

لألزمـة«. تصعيـد  أي  عـن  الفـوري 

توصيات للحكومة القطرية

لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  أوصـت 
بـرضورة  القطريـة  الحكومـة  اإلنسـان 
اإلمـارايت  الجانـب  مـع  »التواصـل 
مراجعـة  آليـة  إنشـاء  يف  للتباحـث 
لجميـع  وشـفافة  واضحـة  مشـرتكة 
بالتدابـري  املتأثريـن  األشـخاص 

واإلبـالغ  اتخذتهـا  التـي  التعسـفية 
العـدل  محكمـة  إىل  تنفيذهـا  عـن 
الدوليـة ولجنـة القضـاء عـىل التمييـز 

. » لعنـرصي ا

عـىل  »العمـل  بـرضورة  أوصتهـا  كـام 
الواقعـة  االنتهـاكات  كافـة  رصـد 
محكمـة  وتزويـد  القـرار  هـذا  بعـد 
عـىل  القضـاء  ولجنـة  الدوليـة  العـدل 
التمييـز العنـرصي بالتقاريـر عـن ذلـك 
بـرضورة  توصيـة  إىل  املوضـوع«، 
عـىل  القضـاء  لجنـة  مـن  »الطلـب 
تدابـري  اعتـامد  العنـرصي  التمييـز 
يتعـذر  رضر  أي  ملنـع  مؤقتـة  حاميـة 
تداركـه لحقـوق األشـخاص املحميـني 
للقضـاء  الدوليـة  االتفاقيـة  مبوجـب 

العنـرصي«. التمييـز  عـىل 

الوطنيـة  اللجنـة  أوصـت  وأخـرياً، 
تقريـر  بـ»تقديـم  القطريـة  الحكومـة 
مفصـل عن مدى التـزام دولة االمارات 
محكمـة  بقـرارات  املتحـدة  العربيـة 
العـدل الدوليـة إىل كل مـن »محكمـة 
العـام  و»األمـني  الدوليـة«،  العـدل 
لألمـم املتحـدة«، و»مجلـس األمـن«، 
و»مجلـس حقـوق اإلنسـان«، و»لجنـة 

العنـرصي«. التمييـز  عـىل  القضـاء 

جنيف يوم : 23 يناير 2019
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املقرر  بايل،  كومبو  السيدة  أكدت 
منظمة  يف  بالتعليم  املعنية  الخاص 
األمم املتحدة أنها تلقت دعوات لدراسة 
الطلبة  مئات  طالت  التي  االنتهاكات 
يف  حقهم  من  حرموا  الذين  القطريني 
ويتحتّم  الجائر،  الحصار  بسبب  التعليم 
عليها دراسة تلك االنتهاكات من منطلق 
معني  خاصة  مقرراً  بوصفها  واليتها، 
أن  إىل  ذاته  الوقت  يف  الفتًة  بالتعليم؛ 
قطر تحظى باألمن والسالم، وتوفر فضاء 

رائعاً جدا لالنتقال بالتعليم، واالرتقاء به.

خزراوي،  كريم  السيد  مثّن  بدوره، 
املواضيعية  املشاركات  قسم  رئيس 
التنمية  يف  والحق  الخاصة  واإلجراءات 
السامية  املتحدة  األمم  مبفوضية 
عىل  قطر  دولة  حرص  اإلنسان،  لحقوق 
مع  والتنسيق  اإلنسان  حقوق  تطوير 
الخاصة، الفتاً إىل أن »دولة قطر  اآلليات 
عملت بجدية عىل تنفيذ توصيات املقرر 
املهاجرين،  بالعامل  املعني  الخاص 
وبدأنا نشهد إجراءات إيجابية جدا. والكثري 
نظام  الغاء  مثل  تحققت  األمور  من 

الكفالة ومأذونية الخروج«.

حضور أكادميي ودبلومايس مكثف

الندوة  خالل  الترصيحات  تلك  جاءت 
األكادميية التي نظمتها اللجنة الوطنية 
جامعة  واستضافتها  اإلنسان،  لحقوق 
الخواص  املقررين  »دور  بعنوان  قطر، 
باألمم املتحدة يف حامية وتعزيز حقوق 
أدارها  التي  الندوة  وتناولت  اإلنسان«. 
عضو  الكواري،  سيف  محمد  الدكتور 
تعريفاً  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
الخواص  املقررين  واختصاصات  بعمل 
بواليتهام  والتعريف  املتحدة،  لألمم 
وسط  املدين؛  املجتمع  منظامت  لدى 
جامعة  وطالب  ألكادمييني  الفت  حضور 
وممثي  لسفراء  مميّز  وإقبال  قطر، 

البعثات الدبلوماسية يف قطر.

ونظمت الندوة عىل هامش الزيارة التي 
والسيد  بايل،  كومبو  السيدة  بها  قامت 
كريم خزراوي للدوحة، بدعوة من اللّجنة 
إطار  يف  اإلنسان؛  لحقوق  الوطنية 

التعريف بوالية املقررين الخواص.

املقرر  بايل،  كومبو  السيدة  وقالت 
الخاص املعنية بالتعليم باألمم املتحدة 
خالل مداخلتها، إنها جاءت إىل قطر تحمل 
القطري،  والشعب  للقيادة  رسالتني 
والتقدير  »االعرتاف  هي  أوالهام 
للمرة  أزروها  التي  لدولة قطر  واالمتنان 
للرتبية  وزيرة  وأنا  زرتها  بعدما  الثانية، 
لحضور  بوركينافاسو،  يف  والتعليم 
بشأن  املستوى  رفيع  قطر  يف  مؤمتر 

التعليم«.

يحظى  البلد  هذا  أن  »أعتقد  وأضافت: 
رائعاً  فضاء  ويوفر  والسالم،  باألمن 
به.  واالرتقاء  بالتعليم،  لالنتقال  جداً 
أخرى  دول  إطالع  من  دولة  تتمكن  وملا 
فرص  لهم  وتوفر  بالتعليم  تعنى  بأنها 
التقدير واالحرتام  التعليم، فهذا يعكس 
الذي توليه قطر للتعليم، وهذه رسالتي 

األوىل لقيادة قطر قيادة وشعبا«.

مهام املقرر الخاص املعني بالتعليم

كومبو  تحدثت  الثانية،  رسالتها  يف 
الخاص  املقرر  بصفتها  واليتها  عن  بايل 
إىل  الفتًة  املتحدة،  األمم  يف  بالتعليم 
التعليم،  يف  الحق  والية  متلك  أنها 
السامية  املفوضية  يف  خاص  كمقرر 
التي  الوالية  وهي  اإلنسان،  لحقوق 

متنحها األمم املتحدة.

قطر بارقة أمل للعامل

بالتعليم  املعني  الخاص  املقرر  توقّفت 
بضحايا  ولقائها  للدوحة،  زيارتها  عند 
قطر،  »يف  قائلة:  الحصار،  انتهاكات 
الذي  التعليم  يف  الحق  انتهاك  درسنا 
من  حرموا  الذين  الطلبة  مئات  ميّس 
بسبب  التعليم،  يف  بحقهم  التمتع 
خرق  حول  دعوات  وتلقينا  الجائر،  الحصار 
دراسة  علينا  يتحتم  وهذا  الحق،  هذا 
يف  الحق  تقول:  واستطردت  الوضع«. 
كافة  إن  نقول  أن  أيضا  يعني  التعليم 
الدويل  العهد  عىل  وقعت  الدول 
واالقتصادية  املدنية  بالحقوق  الخاص 
صودق  التي  اآللية  وهذه  واالجتامعية، 

الحريات وكرامة  تعّزز  عليها قبل 70 عاما 
عليها  تصادق  ومل  العامل،  يف  الناس 
أن  وواجبي  فقط.  واحدة  دولة  سوى 
صادقت  التي  الدول  تلك  كل  من  أطلب 
مل  ملاذا  وأسألها  الدويل  العهد  عىل 
عليه؟  صادقت  مادمت  مضامينه،  تحرتم 

وملاذا مل تف التعليم حقه.

كريم خزراوي: قطر حريصة عىل تطوير 

حقوق اإلنسان

رئيس  خزراوي،  كريم  قال  ناحيته  من 
قسم املشاركات املواضيعية واإلجراءات 
مبفوضية  التنمية  يف  والحق  الخاصة 
األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
مع  املستمر  الحوار  من  جزء  :»زيارتنا 
قطر  دولة  وحرص  السامية،  املفوضية 
والتنسيق  اإلنسان  حقوق  تطوير  عىل 

مع اآلليات الخاصة«.

تعاون  نقدر  نحن  متابعاً:  واستطرد 
الخاصة  االجراءات  آليات  مع  قطر  دولة 
املقرر  زار  ولقد  الخواص.  واملقررين 
املهاجرين  بالعامل  املعني  الخاص 
دولة قطر ورفع تقريرا ايجابيا جدا، ونحن 
عىل  بجدية  عملت  قطر  دولة  أن  نرى 
تنفيذ التوصيات خالل ست سنوات، وبدأنا 
من  والكثري  جدا.  إيجابية  إجراءات  نشهد 
الكفالة  نظام  الغاء  مثل  تحققت  األمور 

ومأذونية الخروج.

دول ترفض زيارة املقررين الخواص

أن  إىل  خزراوي  كريم  السيّد  أشار 
بالنجاح  يتسمون  الخواص  املقررين 
تواصلهم،  وسهولة  ملرونتهم 
األعضاء  للدول  عملية  بزيارات  ويقومون 
الدولة  من  بدعوة  لكن  ثالث،  أو  مرتني 
زيارتها، وأحيانا هذا األمر يصعب  املزمع 
املعني  الخاص  املقرر  فمثال  تحقيقه، 
حول  لدولة  رسالة  يرسل  قد  بالتعذيب 
خروقات حدثت، ويطلب زيارتها، لكن بعض 
الدول تستجيب، وأخرى قد ترفض، وهو ال 
الدولة  توافق  مامل  البلد  زيارة  يستطيع 

املعنية.

الدوحة: 19 يناير 2019

ندرس انتهاكات الحصار بحق الطلبة القطريني..

والدوحة توفر فضاء رائعا لالرتقاء بالتعليم

املقرر الخاص بالتعليم ورئيس لجنة اإلجراءات الخاصة باألمم املتحدة يف ندوة أكادميية:
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بها  تقوم  التي  التحركات  عن  نبذة  سعادته  وقدم 
املواطنني  تطال  التي  االنتهاكات  لوقف  الوطنية  اللجنة 
املفروض  الجائر  الحصار  جراء  قطر،  دولة  يف  واملقيمني 
رصد  خالل  من  وذلك  2017؛  يونيو  من  الخامس  منذ  عليها 
الدولية لحقوق  اآلليات  االنتهاكات، والتواصل مع  وتوثيق 
يعقدها  التي  واللقاءات  الزيارات  جانب  إىل  االنسان، 
سعادة الدكتور عي بن صميخ املري مع عديد املسؤولني 
بالحكومات والربملانات الدولية، ومنظامت حقوق اإلنسان.

وقد ناقش سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
مع السيدة كومبو بايل، املقرر الخاص املعنية بالتعليم 
انتهاكات  عن  الناجمة  الخطرية  التداعيات  املتحدة،  باألمم 
دول الحصار للحق يف التعليم، والتي تسبّبت يف حرمان 
يف  مسارهم  متابعة  من  القطريني  الطالب  من  العديد 

جامعات دول الحصار.

يف  املري  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  تطرق  كام 
املشاركات  قسم  رئيس  خزراوي،  كريم  السيد  مع  نقاشه 
التنمية  يف  والحق  الخاصة  واإلجراءات  املواضيعية 
اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  مبفوضية 
الثامنية  األساسية  الحقوق  طالت  التي  االنتهاكات  إىل 
يف  الحق  مثل  قطر؛  دولة  يف  واملقيمني  للمواطنني 
العالج، والحق يف  الدينية، والحق يف  الشعائر  مامرسة 

امللكية، والحق يف التقايض، والحق يف مل الشمل.

ضحايا الحصار يعرضون معاناتهم

الخاص  املقرر  بايل،  كومبو  السيدة  التقت  آخر،  جانب  من 
ضحايا  عن  ممثلني  املتحدة،  باألمم  بالتعليم  املعنية 
الحصار الجائر املفروض عىل قطر، واستمعت إىل شكاوى 
مسارهم  متابعة  من  حرموا  طالب  وبينهم  املترضرين، 
الدرايس، بسبب اإلجراءات التمييزية لجامعات دول الحصار.

بدول  جامعات  ورفض  معاناتهم،  استمرار  الضحايا  وأكد 
التعليمي،  مسارهم  مبواصلة  لهم  السامح  الحصار 
مسارهم  تثبت  شهادات  عىل  الحصول  األقل  عىل  أو 

الدرايس، ألجل متابعة ما تبقى لهم من سنوات الدراسة 
يف جامعات أخرى.

وقال عدد من الطالب يف لقائهم املقرر الخاص املعنية 
اإلمارات  بدولة  جامعات  إن  املتحدة،  باألمم  بالتعليم 
محكمة  أصدرته  الذي  للقرار  تستجب  مل  املتحدة  العربية 
برضورة  ظبي  أبو  حكومة  يطالب  والذي  الدولية،  العدل 
القطريني،  الطلبة  بحق  التمييزية  اإلجراءات  كافة  وقف 

والسامح لهم باستكامل دراساتهم الجامعية.

قسم  رئيس  خزراوي،  كريم  السيد  استمع  بدوره، 
يف  الحق  الخاصة  واإلجراءات  املواضيعية  املشاركات 
لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  مبفوضية  التنمية 
بينهم  من  الحصار،  من  مترضرين  شهادات  إىل  اإلنسان، 
الدينية  شعائرهم  مامرسة  يف  حقهم  من  ُحرموا  ضحايا 
الذين  والعمرة  الحج  رشكات  من  وضحايا  والعمرة(،  )الحج 
متتالني،  لعامني  الحج  حمالت  تسيري  من  بدورهم  منعوا 
وتكبّدوا خسائر فاذحة بسبب عراقيل السلطات السعودية، 
إىل جانب الضحايا الذين منعوا من مل الشمل، والحق يف 

امللكية.

الدوحة يوم 16 يناير 2019

التقيا ممثلني عن ضحايا الحصار.. بدعوة من اللجنة الوطنية 

لحقوق اإلنسان: املري يجتمع مع املقرر الخاص املعنية 

بالتعليم ورئيس اآلليات التعاهدية يف املفوضية السامية

اجتمـع سـعادة الدكتـور عـي بـن صميـخ املـري، رئيـس اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، مبقـر اللجنـة 

الوطنيـة، مـع السـيدة كومبـو بـايل، املقـرر الخـاص املعنيـة بالتعليـم باألمـم املتحـدة، والسـيد كريـم 

خـزراوي، رئيـس قسـم املشـاركات املواضيعية واإلجـراءات الخاصة والحـق يف التنميـة مبفوضية األمم 

املتحـدة السـامية لحقـوق اإلنسـان، مبناسـبة زيارتهـام للدوحـة، بدعـوة مـن اللّجنـة الوطنيـة لحقـوق 

اإلنسـان؛ يف إطـار التعريـف بواليـة املقرريـن الخـواص.
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بدولة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  ترحب 
 13 بتاريخ  الصادر  األورويب  الربملان  بقرار  قطر 
االنتهاكات  استمرار  يدين  والذي  ديسمرب2018، 
بحق  الحصار  لدول  التمييزية  واإلجراءات 
مطالبة  واملتضمن  القطريني،  املواطنني 
املواطنة  رساح  بإطالق  املرصية  السلطات 
كافة  ووقف  وزوجها،  القرضاوي  عال  القطرية 

االجراءات التمييزية بحق املواطنني القطريني.

منظمة  بقرار  أيضاً  الوطنية  اللجنة  ترحب  كام 
بإلغاء  القايض  الدولية)اإلنرتبول(  الرشطة 
اإلشعارات الحمراء، املتعلقة مبالحقة املواطن 
وحذف  القرضاوي،  يوسف  الدكتور  القطري 
بعداً  تحمل  ألنها  بقضيته  املتعلقة  البيانات 
سياسيا، وتنتهك معايري حقوق االنسان الدولية.

الخميس  اليوم  األورويب،  الربملان  صادق  وقد 
ينتقد  قرار  مرشوع  عىل   2018 ديسمرب   13
اإلنسان  حقوق  تطال  التي  االنتهاكات  استمرار 
وما  قطر،  عىل  املفروض  الحصار  استمرار  جراء 
نجم عنه من تدابري متييزية متارسها، من طرف 
والبحرين  ومرص  السعودية  العربية  اململكة 
منذ  قطر  دولة  ضد  املتحدة  العربية  واإلمارات 
الحكومة  األورويب  الربملان  طالب  حيث  يونيو 
عال  القطرية  املواطنة  عن  باإلفراج  املرصية 
املحتجزين  خلف،  حسام  وزوجها  القرضاوي، 
دون توجيه أية تهم ضدهام. وقد استند القرار 
باالحتجاز  املعني  العامل  الفريق  أعلنه  ما  إىل 
يونيو  يف  املتحدة  لألمم  التابع  التعسفي 
2018 املتعلق باالحتجاز التعسفي الذي تعرضت 
املعاملة  وكذلك  القطرية،  املواطنة  هذه  له 
التي  املهينة  أو  الاّلإنسانية،  أو  القاسية 

؛  التعذيب  مستوى  إىل  ترقى  والتي  طالتها 
كافة  بوقف  املرصية  السلطات  أيضا  طالب  كام 
تلك اإلجراءات التعسفية التي أقرتها منذ شهر 

يونيو 2017 ، بحق املواطنني القطريني.

وبناء عليه؛ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
تأييدها املطلق لقرار الربملان األورويب، وتجّدد 
رفضها لكل تلك اإلجراءات التمييزية لدول الحصار، 
ثالثة  يزال  ما   ، قطريني  مواطنني  طالت  والتي 
اململكة  يف  القرسي  لالختفاء  ضحايا  منهم 
الوطنية  اللجنة  تدعو  كام  السعودية.  العربية 
إصدار  إىل  األورويب،  الربملان  اإلنسان  لحقوق 
السعودية  العربية  للمملكة  موجه  مامثل  قرار 
يطالبها بإطالق رساح القطريني الثالثة املختفني 
قرسيا لديها، ووقف كافة اإلجراءات التعسفية 
يف  املتورطني  ومحاسبة  القطريني،  جميع  ضد 

تلك اإلجراءات.

دائم  اتصال  عىل  أنها  الوطنية  اللجنة  وتؤكد 
باالختفاء  املعني  املتحدة  األمم  بفريق 
القرسي، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات 
القانونية، والقضائية الدولية، ملساءلة اململكة 
مسؤولياتها  وتحديد  السعودية،  العربية 

الدولية.

لعدم  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  وتأسف 
التي  الخطرية،  االنتهاكات  قضية  مناقشة 
قطر،  دولة  عىل  املفروض  الحصار  فيها  تسبب 
مجلس  دول  مواطني  جميع  عىل  وتداعياته 
لدول  األخرية  القمة  خالل  الخليجي،  التعاون 

مجلس التعاون بدول الخليج العريب بالرياض.

13 ديسمرب  2018

رحبـت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان بدولـة قطـر يف بيـان صحفـي بقـرار الربملـان األورويب 

الصـادر بتاريـخ 13 ديسـمرب2018 ، والـذي يديـن اسـتمرار االنتهـاكات واإلجـراءات التمييزيـة لـدول 

رساح  بإطـالق  املريـة  السـلطات  مطالبـة  واملتضمـن  القطريـني،  املواطنـني  بحـق  الحصـار 

املواطنـة القطريـة عـال القرضـاوي وزوجهـا، ووقـف كافـة االجـراءات التمييزيـة بحـق املواطنني 

القطريـني. كـام ترحـب اللجنـة الوطنيـة أيضـا بقـرار منظمـة الرشطـة الدوليـة )اإلنرتبـول( القايض 

بإلغـاء اإلشـعارات الحمـراء، املتعلقـة مبالحقـة املواطـن القطـري الدكتـور يوسـف القرضـاوي.

بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر رقم 11 لسنة 2018. بشأن قرار 

الربملان األورويب املطالب للسلطات املرصية بإطالق رساح املواطنة القطرية 

عال القرضاوي وزوجها ، وكذلك قرار منظمة الرشطة الدولية )اإلنرتبول( بإلغاء 

اإلشعارات الحمراء، ملالحقة املواطن القطري د.يوسف القرضاوي
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البّد من وضع حد التخاذ الشعوب الخليجية رهينة 

لتصفية خالفات سياسية

القمة  انعقاد  من  ساعات  وقبيل 
فرضت  الرياض،  يف  املرتقبة  الخليجية 
عن  املرتتبة  واالنتهاكات  التداعيات 
حصار قطر نفسها عىل نقاشات سعادة 
عدد  مع  املري  صميخ  بن  عي  الدكتور 
الصحافيني واملراسلني املعتمدين  من 
مجلس  مع  لقائه  جانب  إىل  فيينا،  يف 
مبثابة  يعّد  الذي  النمساوي،  املظامل 
يف  اإلنسان  لحقوق  وطنية  مؤسسة 

النمسا.

قناعة  عىل  التأكيد  سعادته  وجّدد 
بأن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
»أي نتائج أو قرارات قد تخرج بها القمة 
أن  ميكن  ال  بالرياض،  املرتقبة  الخليجية 
مسار  يف  تقدم  أي  إحراز  يف  تنجح 
تكن  مامل  املوحد،  الخليجي  العمل 
عىل  املفروض  الجائر  الحصار  تداعيات 
لها  تعرض  التي  واالنتهاكات  قطر، 
قطر،  يف  واملقيمني  املواطنني  آالف 
تكن  ؛ ما مل  الحصار  وحتى شعوب دول 
صدارة  يف  الجسيمة  التداعيات  تلك 
مجلس  دول  قادة  ونقاشات  انشغاالت 

التعاون«. 

التعاون  مجلس  »إن  سعادته:  وقال 
وحدة  لتأكيد  أساسا  أنشئ  الخليجي 
اإلجراءات  أن  بيد  الخليجية،  الشعوب 
فرضتها  التي  والتعسفية  التمييزية 
يف  تسبّبت  قطر،  عىل  الحصار  دول 
يف  الخليجي  االجتامعي  النسيج  رضب 
العمق. ومع كل يوم إضايف مير عىل 
الدول  بني  والهوة  الرشخ  يزداد  األزمة، 
الخليجية، وتزداد معاناة الشعوب التي 
الحصار  هذا  من  األكرب  الثمن  دفعت 
الصحافيني  أسئلة  عىل  ورداً  الجائر«. 

أن  ميكن  التي  القرارات  أهمية  بشأن 
الدكتور  قال  الرياض،  قمة  بها  تخرج 
قرارات  ألي  ميكن  »ال  صميخ:  بن  عي 
تصّب يف املجاالت األمنية واالقتصادية 
أو  مجدية،  تكون  أن  واالجتامعية 
الخليجية،  الشعوب  لتطلعات  تستجيب 
ما مل تعلن القمة املقبلة آليات إلنصاف 
ضحايا األزمة وجرب الرضر عنهم، وضامن 

عدم تكرارا املأساة اإلنسانية مجدداً«.

تجاهل  ميكن  »ال  قائالً:  واستطرد 
أرّض  قطر  عىل  املفروض  الحصار  أن 
بالحكومات.  أرض  مامّ  أكرث  بالشعوب، 
االتفاق  التعاون  مجلس  قادة  وعىل 
عىل إجراءات وآليات جديدة يف النظام 
مبدأ  احرتام  تضمن  للمجلس،  الداخي 
لتصفية  أداة  الشعوب  استعامل  عدم 

أي خالفات سياسية، مستقبالً«! 

مسؤولية منظامت املجتمع املدين 

الخليجية

الوطنية  اللجنة  رئيس  سعادة  وحّمل 

املسؤولية  من  جانباً  اإلنسان  لحقوق 
اإلنسان  أوضاع حقوق  إليه  آلت  ما  عىل 
»إخفاق«  إىل  الخليج  دول  يف 
و»فشل« منظومة حقوق اإلنسان يف 
منظامت  داعياً  التعاون،  مجلس  دول 
املجتمع املدين واملؤسسات الوطنية 
التعاون  مجلس  بدول  اإلنسان  لحقوق 
مشاورات  لقاءات  سلسلة  عقد  إىل 
حقوق  منظومة  لتطوير  ولقاءات 

اإلنسان يف دول مجلس التعاون.

املظامل  مجلس  مع  التعاون  تعزيز 

النمساوي

اللجنة  رئيس  تناول  اآلخر،  الجانب  عىل 
اجتامعه  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
املظامل  مجلس  يف  املسؤولني  مع 
بني  التعاون  تعزيز  سبل  النمساوي، 
الخربات  تبادل  مجاالت  يف  الجانبني، 
والتدريب، وترقية ثقافة حقوق اإلنسان 

يف كال البلدين.

فيينا: السبت 7 ديسمرب 2018

البّد من وضع حد التخاذ الشعوب الخليجية رهينة 

لتصفية خالفات سياسية

يف لقائه مجلس املظامل النمساوي ونخبة من الصحافيني يف فيينا.. املري:

دعـا سـعادة الدكتـور عي بـن صميخ املـري- رئيس اللجنـة الوطنيـة لحقوق اإلنسـان، منظـامت املجتمع 

املـدين بـدول مجلـس التعـاون إىل عقـد سلسـلة مشـاورات ولقـاءات لتطويـر منظومـة حقوق اإلنسـان 

خليجيـاً؛ الفتـاً إىل أن سـنة ونصف من حصار قطـر أثبتت محدودية منظومة حقوق اإلنسـان وفـض النزاعات 

يف دول مجلـس التعاون.



أخبــار وبيانات الحصار

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
24

دعـا سـعادة الدكتـور عـي بـن صميـخ 
الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  املـري، 
االتحـاد  دول  اإلنسـان،  لحقـوق 
بقـوة، واتخـاذ  التحـرك  األورويب إىل 
إجـراءات ومواقـف أكـرث قـوة وتأثـرياً، 
املأسـاة  إنهـاء  باتجـاه  للضغـط 
عـن  والناجمـة  املسـتمرة،  اإلنسـانية 
الحصـار الجائـر، املفـروض عـىل قطـر 
رئاسـة  أن  إىل  الفتـاً  شـهراً،   18 منـذ 
األورويب  لالتحـاد  الحاليـة  النمسـا 
أكـرث  مواقـف  التخـاذ  سـانحة  فرصـة 

الحصـار. دول  تجـاه  رصامـة 

فيينـا،  النمسـاوية  العاصمـة  ومـن 
التـي تتوىل الرئاسـة الدوريـة لالتحاد 
األورويب؛ عقـد سـعادة رئيـس اللجنة 
سلسـلة  اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة 
مسـؤولني  مـع  مثمـرة،  اجتامعـات 
بالربملـان  اإلنسـان  حقـوق  لجنـة  يف 
اإلنسـان  حقـوق  وإدارة  النمسـاوي، 
بـوزارة  العرقيـة  األقليـات  وشـؤون 
يف  النمسـاوة.  الخارجيـة  الشـؤون 

للنمسـا. زيارتـه  مـن  يـوم  أول 

صدمة نواب الربملان النمساوي من 

األبعاد الخطرة لألزمة الخليجية

جلسـة  النمسـاوي  الربملـان  وشـهد 
حقـوق  لجنـة  مـع  ثريـة  نقاشـية 
اإلنسـان باملجلـس الوطنـي )الربملان 
الحصـار  قضيـة  تناولـت  النمسـاوي(، 
الخامـس  منـذ  قطـر  عـىل  املفـروض 
مـن حزيـران/ يونيو 2017، قـدم خاللها 
صميـخ  بـن  عـي  الدكتـور  سـعادة 
انتهـاكات  أحـدث  عـن  نبـذة  املـري 
حقـوق اإلنسـان الناجمـة عـن الحصـار، 

مـن  املترضريـن  بشـأن  وإحصائيـات 
اتخذتهـا  التـي  العقابيـة  اإلجـراءات 

األربعـة. الـدول 

اسـتمرار  إىل  املـري  الدكتـور  ونـّوه 
النـداءات  تجاهـل  يف  الحصـار  دول 
الدوليـة للحكومـات ومنظـامت حقوق 
اإلنسـان، املطالبـة بوضـع حـدٍّ للحصار، 
وإنهـاء اإلجـراءات العقابيـة للشـعوب 

الخليجيـة.

وإزاء ذلـك؛ دعـا سـعادة رئيـس اللجنة 
أعضـاء  اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة 
التحـرك  إىل  النمسـاوي،  الربملـان 
األورويب  الربملـان  لـدى  بقـوة 
للمطالبـة بترسيع تحركاته، واسـتصدار 
مزيـد مـن القـرارات التي تدفـع باتجاه 

الجائـر. للحصـار  رسيـع  إنهـاء 

حقـوق  لجنـة  أعضـاء  أبـدى  وقـد 
اإلنسـان بالربملـان األورويب اهتاممـاً 
الحصـار  تداعيـات  مبعرفـة  بالغـاً 
املفـروض عـىل قطـر، ومـا نجـم عنـه 
من انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسـان، 
بـ»الصدمـة«  أصيبـوا  أنهـم  مؤكديـن 
مـن األبعـاد اإلنسـانية الخطـرية التـي 
أخذتها األزمة الخليجية، و»الدهشـة« 
مـن مواقف دول الحصـار التي مل تجد 
حرجـاً يف فـرض إجـراءات عقابيـة ضـد 
أهـم  مـن  حرمـوا  مدنيـني،  مواطنـني 
خـالف  بذريعـة  السياسـية  حقوقهـم 

سـيايس مـع دولـة قطـر.

سـعادة  قـال  السـياق  ذات  ويف 
الدكتـور عـي بـن صميـخ املـري يف 
حديثـه للمسـؤولني بـوزارة الخارجيـة: 
»إننـا إذ نثّمـن مواقـف دولـة النمسـا، 

حقـوق  عـن  املسـتميت  ودفاعهـا 
بـأن رئاسـتها  اإلنسـان، فإننـا واثقـون 
األورويب  لالتحـاد  الحاليـة  للـدورة 
وثيـق  بشـكل  تسـاهم  أن  ميكنهـا 
وأكـرث فاعليـة، نحـو إقنـاع دول االتحاد 
قـوة  أكـرث  قـرارات  باتخـاذ  األورويب 
للضغـط عىل دول الحصـار، ومطالبتها 
بغـض  اإلنسـان،  حقـوق  باحـرتام 
لألزمـة  السياسـية  األبعـاد  عـن  النظـر 

. » لخليجيـة ا

وتابـع قائالً: »إن دول االتحاد األورويب 
عالقـات  الحصـار  بـدول  تربطهـا  التـي 
سياسـية واقتصاديـة، ينبغـي أن تضع 
حقـوق اإلنسـان أولويـة عـىل طاولـة 
النقـاش يف أية مفاوضات أو رشاكات 
دول  مـع  واسـتثامرية  اقتصاديـة 
الحصـار، ألن حقـوق اإلنسـان ال ينبغـي 
أن تكـون ضحيـة أو قضيـة ثانوية أمام 
سياسـية،  أو  اقتصاديـة  مصالـح  أيـة 
كـام تؤكـد عليـه املواثيـق واألنظمـة 

األورويب«. لالتحـاد  املؤسسـة 

ولفت سعادته إىل أن الحوار املرتقب 
واالتحـاد  القطريـة  الحكومـة  بـني 
األورويب حـول قضايـا حقوق اإلنسـان 
مطلـع العـام املقبـل، خطـوة هامـة، 
بخطواتأوروبيـة  ترفـق  أن  ينبغـي 
اإلنسـان  حقـوق  حاميـة  باتجـاه 
املفـروض  الحصـار  جـراء  املنتهكـة 
ذاتـه  الوقـت  يف  داعيـاً  قطـر،  عـىل 
دول االتحـاد إىل عقـد جلسـات مامثلة 
عـن  ومسـائلتها  الحصـار،  دول  مـع 

اإلنسـان. لحقـوق  انتهاكاتهـا 

فيينا: 6 ديسمرب 2018

خالل اجتامعه مبسؤولني يف وزارة الخارجية والربملان النمساوي.. املري من فيينا:

االتحاد األورويب مطالب مبواقف أكرث قوة وتأثرياً 

إلنهاء املأساة اإلنسانية الناجمة عن الحصار

االتحاد األورويب مطالب مبواقف أكرث قوة وتأثرياً 

إلنهاء املأساة اإلنسانية الناجمة عن الحصار

التقـى سـعادة الدكتـور عـي بن صميخ املـري، رئيـس اللجنة الوطنيـة لحقوق اإلنسـان اليـوم الخميس، 

قداسـة البابـا فرانسـيس- بابـا الفاتيـكان، حامـالً إليه رسـائل حول شـكاوى ومعانـاة آالف األرس املشـتّتة، 

مـن ضحايـا انتهـاكات دول الحصـار؛ يطالبـون قداسـته باتخـاذ موقـف إنسـاين عاجـل، بالضغـط عـىل تلـك 

الـدول لوقـف انتهاكاتهـا الخطـرة، ووضـع حـدٍّ ملعانـاة اآلالف مـن األرس املشـتّتة، والطلبـة املطروديـن 

مـن مدارسـهم، جـراء اسـتمرار الحصـار الجائـر ضـد دولـة قطر منـذ نحو 20 شـهراً.
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اهتام إعالمي بارز بلقاء 

املري مع املفوض

السامي لحقوق اإلنسان

جمع  الذي  اللقاء  فرنسية  إعالم  وسائل  أبرزت 
رئيس  املري،  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة 
السيدة  مع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
ميشيل باشليه، مفوض األمم املتحدة السامي 

لحقوق اإلنسان.

الفرنســية  »لوفيغــارو«  صحيفــة  وفضلــت 
اســتباق االجتــامع األول مــن نوعــه بــني ســعادة 
باشــليه  والســيدة  صميــخ  بــن  عــي  الدكتــور 
منــذ توليهــا املنصــب قبــل بضعــة أشــهر، حيــث 
أفــردت »لوفيغــارو« مســاحة لنــرش خــرب عــن 
اللقــاء، بعنــوان »التداعيــات اإلنســانية لحصــار 

قطــر«.

كان  »إن  الشهرية  الفرنسية  الصحيفة  وقالت 
آثارا  شهراً،   18 منذ  قطر  عىل  املفروض  للحصار 
هذه  من  آخر  جانباً  فإن  واقتصادية،  دبلوماسية 
األزمة  يف  يتمثل  أخطر،  أبعاداً  يأخذ  األزمة، 
التي سيتناولها  الرهان والقضية  إنه  اإلنسانية. 
اللجنة  رئيس  بجنيف بني  الذي سيعقد  االجتامع 
بن  عي  الدكتور  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

املفوض  باشليه،  وميشيل  املري،  صميخ 
اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  لألمم  السامي 
قضايا  الطرفان  وسيتناول  السويرسية.  بجنيف 
من قبيل الحق يف العالج، والحق يف اإلقامة 
من  وغريها  التعليم،  يف  والحق  واالستقرار، 
للمواطنني  تُكفل  أن  ينبغي  التي  الحقوق 

القطريني واملقيمني يف دولة قطر«.

جنيف: 5 ديسمرب 2018

املري يرحب بإطالق رساح املواطن أحمد خالد مقبل.. ويطالب 

السعودية باإلفراج الفوري عن القطريني الثالث املختفني قرسياً

رحب سعادة الدكتور عي بن صميخ املري من فيينا بخرب 
إطالق رساح املواطن القطري أحمد خالد مقبل، الذي كان 
معتقال لدى السلطات السعودية منذ فرتة طويلة، مطالباً 
الثالث،  القطريني  تواجد  أماكن  عن  الكشف  برسعة  إياها 

ضحايا االختفاء القرسي، واإلفراج عنهم فوراً.

وعىل هامش زيارة العمل التي يقوم بها إىل العاصمة 
صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  قال  فيينا،  النمساوية 
املري، يف ترصيح صحفي: »تلقينا بارتياح خرب إطالق رساح 
تعسفيا  اعتقل  الذي  مقبل  خالد  أحمد  القطري  املواطن 
عائلته،  مع  تواصلنا  وقد  السعودية.  السلطات  قبل  من 

وتأكدنا من إطالق رساحه«.

وأضاف: »إننا إذ نرحب بعودة املواطن القطري أحمد خالد 
مقبل إىل وطنه وذويه، فإننا نطالب السلطات السعودية 
برضورة اإلفصاح برسعة عن أماكن تواجد املواطنني الثالث، 

ضحايا االختفاء القرسي، واإلفراج عنهم فوراً«.

لحقوق  الوطنية  اللجنة  »إن  قائالً:  سعادته  واستطرد 
املعني  املتحدة  األمم  بفريق  دائم  اتصال  عىل  اإلنسان 

الهيئات  تحركاتها مع مختلف  القرسي، وستتابع  باالختفاء 
العربية  اململكة  ملساءلة  الدولية  والقضائية  القانونية 
عليها  والضغط  الدولية،  مسؤولياتها  وتحديد  السعودية، 
االختفاء  ضحايا  القطريني؛  املواطنني  عن  فوراً  لإلفراج 

القرسي«.

فيينا: 6 ديسمرب 2018
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وعىل هامش لقائه مع السيدة ميشيل باشليه- مفوض األمم 

املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، قال سعادة الدكتور عي 

بن صميخ يف تريحات صحفية، من جنيف: »إن أي حديث عن 

من  به  تخرج  أن  ميكن  وما  املقبلة،  الخليجية  القمة  انعقاد 

قرارات، لن يكون ذي أهمية، إن مل تكن معاناة ضحايا الحصار ، 

قضية حوهرية عىل طاولة نقاشات القادة«.

اجتامع  أجندة  أولوية  تكون  أن  »يجب  قائالً:  سعادته  ورصح 

ملموسة  حلول  إيجاد  هي  الرياض  يف  الخليجية  القمة 

دول  يف  واملقيمني  املواطنني  من  اآلالف  ملأساة  وعاجلة 

عن  الناجمة  االنتهاكات  من  يعانون  يزالون  ما  الذين  الخليج 

األزمة الخليجية ، والخروج بقرارات فورية وملزمة لكافة الدول 

الخليجية، لرأب الصدع وهدم الهوة التي تسبّب فيها الحصار 

الخليجية،  الشعوب  ملعاناة  حدٍّ  ووضع  الخليجي،  البيت  داخل 

اتخذتها دول خليجية يف حق  التي  جراء اإلجراءات االنفرادية 

جار خليجي«.

وتابع قائالً:  »ما من شّك اليوم أن الشعوب الخليجية ال تبايل 

كثرا بانعقاد القمة من عدمه، بقدر اهتاممها بعودة اللّحمة 

تبدأ  ومكاشفة  مبصارحة  إال  يتأىت  لن  وهذا  الخليجي،  للبيت 

الحصار يف  التعسفية لدول  التمييزية  بوقف كافة اإلجراءات 

حق املواطنني واملقيمني يف قطر، وصوالً إىل اتخاد إجراءات 

عاجلة لجرب رضر الضحايا وإنصافهم ورفع الغنب عنهم«.

عىل  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  سعادة  أكد  كام 

وتوصيات  بقرارات  بالرياض  الخليجية  القمة  تخرج  أن  رضورة 

حقوق  منظومة  إنشاء  عىل  العمل  تتضمن  وفعالة  قوية 

تطلعات  مستوى  يف  تكون  التعاون  مجلس  يف  االنسان 

إىل  مشراً  املدين،  املجتمع  ومنظامت  الخليجية  الشعوب 

ملجلس  الداخي  النظام  أقرها  التي  الحالية  اآلليات  »فشل 

ناهزت  ألزمة  حل  إيجاد  يف  العربية  الخليجي  لدول  التعاون 

عاماً ونصف منذ اندالعها«.

تستخلص  أن  الخليجية  الحكومات  »عىل  قائالً:  سعادته  وعلّق 

العرب من األزمة الحالية، وتقر نظاما جديداً يتضمن إنشاء آليات 

يف  اإلنسان  حقوق  لحامية  ومنظومة  النزاعات،  لفّض  فعالة 

دول الخليج، مبا يضمن أن ال يكون اإلنسان الخليجي مستقبال 

دول  بني  سياسية  خالفات  أو  تجاذبات  ألي  ضحية  أو  عرضة 

ومنظامت  اتحادات  يف  به  معمول  هو  مبا  أسوة  املجلس، 

إقليمية ودولية، عىل غرار االتحاد األورويب«.

جنيف: 5 ديسمرب 2018

طالبها بإنشاء آلية إلنصاف املترضرين وجرب الرضر 

عنهم، املري من جنيف: أية قرارات للقمة الخليجية 

تتجاهل األزمة اإلنسانية للحصار.. لن يكتب لها النجاح

دعا سعادة الدكتور عي بن صميخ املري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان القمة الخليجية املقبلة 

إىل إنشاء آلية إليجاد حل ملعاناة ضحايا الحصار املفروض عىل قطر منذ عام ونصف، و إنصافهم و جرب 

الرضر عنهم، مشّدداً عىل أن أي قرارات ستخرج بها القمة املقبلة لن يكتب لها النجاح، ما مل تركز عىل 

األزمة الناجمة عن حصار قطر، ووضع حدٍّ للمعاناة املستمرة للضحايا.
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رسـمي  لقـاء  أول  خـالل  ذلـك،  جـاء 
جمـع سـعادة الدكتـور عي بـن صميخ 
املـري مـع سـعادة ميشـيل باشـليه، 
السـامي  املتحـدة  األمـم  مفـوض 
لحقـوق اإلنسـان، مبقـر املنظمة يف 
مـن  أشـهر  ثالثـة  مـرور  بعـد  جنيـف، 
تعيني رئيسـة الشيي سـابقا، مفوضا 
آب/  نهايـة  اإلنسـان  لحقـوق  سـاميا 

املـايض. أغسـطس 

املري يهنئ باشليه.

 ويشيد مبسار املفوضية السامية

سـعادة  جـّدد  اللقـاء،  بدايـة  ويف 
املـري  صميـخ  بـن  عـي  الدكتـور 
تهنئته لسـعادة ميشـيل باشليه عىل 
لألمـم  العامـة  الجمعيـة  ثقـة  نيلهـا 
املتحـدة، وتوليهـا ملنصبهـا الجديـد، 
السـيايس  مسـارها  يتـّوج  الـذي 
والنضـايل يف مجال حقوق اإلنسـان، 
الوطنيـة  اللجنـة  اسـتعداد  مؤكـداً 
لحقـوق اإلنسـان الدائـم، للتعـاون مع 
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة 

لحقوق اإلنسـان، يف كّل ما من شـأنه 
حقـوق  قضايـا  عـن  والدفـاع  حاميـة 

ودوليـاً. إقليميـاً  اإلنسـان 

متابعة تنفيذ قرارات البعثة الفنية

ودعـا سـعادة الدكتـور عي بـن صميخ 
لألمـم  السـامي  املفـوض  املـري 
املتحـدة لحقـوق اإلنسـان إىل اتخـاذ 
الحصـار  دول  التـزام  لضـامن  إجـراءات 
الفنيـة  البعثـة  إليـه  توصلـت  مبـا 
زيارتهـا  عقـب  السـامية  للمفوضيـة 
للدوحـة يف ترشيـن الثـاين/ نوفمـرب 
2017، والتـي تّوجـت بإصـدار أول تقريـر 
انتهـاكات  يديـن  رسـمي،  أممـي 
السـعودية  ويطالـب  الحصـار،  دول 
بوقـف  ومـرص  والبحريـن  واإلمـارات 
والتعسـفية«. »التمييزيـة  إجـراءات 

عىل الجانب اآلخر، أكد سـعادة الدكتور 
اللجنـة  أن  املـري  صميـخ  بـن  عـي 
ستكشـف  اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة 
الشـهر القـادم يناير النقـاب عن تقرير 

االنتهـاكات  مختلـف  يوثّـق  شـامل، 
للقـرارات  اإلماراتيـة  والخروقـات 
الدوليـة،  العـدل  ملحكمـة  االحرتازيـة 
بشـأن وقـف اإلجـراءات التمييزية بحق 
دولـة  يف  واملقيمـني  املواطنـني 

سـواء. حـدٍّ  عـىل  قطـر، 

مساءلة السعودية عن مصري 

القطريني املعتقلني يف الرياض

إىل ذلك، توقف سـعادة رئيس اللجنة 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان خـالل لقائه 
مـع سـعادة املفوض السـامي لألمم 
املتحـدة لحقـوق اإلنسـان عنـد قضيـة 
الذيـن  األربعـة  القطريـني  املواطنـني 
القـرسي  االختفـاء  رهـن  يزالـون  ال 
والحجـز التعسـفي مـن قبـل سـلطات 
داعيـا  السـعودية،  العربيـة  اململكـة 
املفوضيـة السـامية لحقوق اإلنسـان 
السـعودية  السـلطات  مسـاءلة  إىل 
حول مـكان تواجد القطريـني، والضغط 

إلطـالق رساحهـم فـوراً.

جنيف: 5 ديسمرب 2018

يف أول لقاء له مع املفوض 

السامي لحقوق اإلنسان منذ 

تعيينها.. املري: إطالق تقرير حول 

االنتهاكات اإلماراتية لقرار محكمة 

العدل الدولية

اللجنة  رئيس  املري-  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  كشف 

الوطنية لحقوق اإلنسان يف اجتامعه اليوم الخميس، بجنيف، 

مع السيدة ميشيل باشليه- مفوض األمم املتحدة السامي 

لحقوق اإلنسان، عن إطالق تقرير شامل، الشهر املقبل، يوثّق الخروقات 

يف  واستمرارها  الدولية،  العدل  محكمة  لقرارات  اإلماراتية  واالنتهاكات 

العراقيل أمام املواطنني واملقيمني يف قطر، ومنع املترضرين  وضع 

التزام  برغم  حقوقهم،  الستعادة  املحاكم  إىل  اللجوء  من 

سلطات اإلمارات رسميا بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

يف أول لقاء له مع املفوض 

السامي لحقوق اإلنسان منذ 

تعيينها.. املري: إطالق تقرير حول 

االنتهاكات اإلماراتية لقرار محكمة 

العدل الدولية
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طالب سعادة الدكتور عي بن صميخ 

املري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 

باألمم  الخاص  املقرر  من  اإلنسان 

حقوق  بحامية  املعني  املتحدة 

يف  األساسية  والحريات  اإلنسان 

سياق مكافحة اإلرهاب برضورة اتخاذ 

إجراءات رسيعة ملعرفة أماكن احتجاز 

الذي  األربعة  القطريني  املواطنني 

السعودية،  السلطات  تعتقلهم 

واملطالبة بإطالق رساحهم فوراً.

جـاء ذلك خالل لقاء سـعادته السـيدة 

الخـاص  املقـرر  دي.آليـان،  فيونـوال 

بحاميـة  املعنـي  املتحـدة  لألمـم 

حقـوق اإلنسـان والحريات األساسـية 

يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب، عـىل 

للمشـاركة  للدوحـة  زيارتهـا  هامـش 

يف مؤمتـر معالجـة قضيـة العائدين 

مـن مناطـق اإلرهـاب.

فيونـوال  السـيدة  سـعادته  وأطلـع 

الحصـار  تداعيـات  عـىل  آليـان  دي. 

قطـر  دولـة  عـىل  املفـروض  الجائـر 

يونيـو  حزيـران/  مـن  الخامـس  منـذ 

انتهـاكات  مـن  سـبّبه  ومـا   ،2017

بشـهادة  اإلنسـان،  لحقـوق  خطـرة 

تقريـر املفوضيـة السـامية لحقـوق 

اإلنسـان. وسلّمها نسـخاً من التقارير 

لحقـوق  الوطنيـة  للجنـة  السـنوية 

عـام  تقريـر  مـن  ونسـخة  اإلنسـان، 

قطـر. حصـار  عـىل 

بـن  عـي  الدكتـور  سـعادة  وتوقـف 

صميـخ مطـوالً عند قضيـة املواطنني 

القطريـني األربعـة الذيـن تحتجزهـم 

ضحايـا  مـن  السـعودية،  السـلطات 

واالختفـاء  التعسـفي  الحجـز 

للقيـام  سـعادتها  داعيـاً  القـرسي، 

إجـراءات  واتخـاذ  رسيعـة،  بتحـركات 

املواطنـني  مصـر  ملعرفـة  عاجلـة 

والضغـط  املحتجزيـن،  القطريـني 

إلطـالق  السـعودية  السـلطات  عـىل 

فـوراً. رساحهـم 

كـام تباحـث الدكتـور عـي بـن صميـخ 

دي.آليـان  فيونـوال  السـيدة  مـع 

التـي  الجزافيـة  القوائـم  قضيـة 

لتصنيـف  الحصـار  دول  أطلقتهـا 

والشـخصيات  املؤسسـات  مـن  عـدد 

القطريـة،  اإلنسـانية  واملنظـامت 

حقوقيـني،  نشـطاء  جانـب  إىل 

الئحـة  يف  وإعالميـني  وصحافيـني 

سـند  أي  دون  باإلرهـاب،  املتهمـني 

أن  عـىل  مشـّدداً  قانونيـة،  حجـة  أو 

تلـك القوائـم كانـت تهـدف لتشـويه 

سـمعة دولة قطـر، ومحاولـة إلصاق 

بهـا. اإلرهـاب  تهمـة 

الدوحة : 3 نوفمرب 2018م

املري: نطالب بإجراءات رسيعة ملعرفة 

أماكن احتجاز السعودية للمواطنني 

القطريني وإطالق رساحهم فوراً

يف لقائه املقرر الخاص األممي لحاية حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب: 
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الخـاص  أحمـد شـهيد املقـرر  السـيد  اجتامعـه مـع  وخـالل 
يف  املتحـدة  باألمـم  املعتقـد  أو  الديـن  بحريـة  املعنـي 
الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  قـال  لنـدن،  الربيطانيـة  العاصمـة 
لحقـوق اإلنسـان إنـه »بعـد مـرور نحـو عـاٍم ونصـف عـىل 
السـلطات  قبـل  مـن  تجـاوب  أي  يوجـد  ال  الحصـار؛  أزمـة 
ضحايـا  عـن  الـرضر  ورفـع  االنتهـاكات  إلزالـة  السـعودية 

التعسـفية«. إجراءاتهـا 

وشـّدد قائـالً: »وفقـاً ملـا تنـص عليـه واليـة املقـرر الخـاص 
املعنـي بحريـة الديـن أو املعتقـد باألمم املتحـدة، نطالب 
بـرضورة مخاطبـة السـلطات السـعودية بشـأن االنتهـاكات 
املسـتمرة للحق يف مامرسـة الشـعائر الدينية والعراقيل 
الحـق  هـذا  مامرسـة  أمـام  فرضهـا  يف  تتعّنـت  التـي 

األسـايس مـن حقـوق اإلنسـان«.

زعمـت  التـي  »اآلليـات  أن  صميـخ  بـن  عـي  الدكتـور  وأكـد 
ملعالجـة  إنشـائها  السـعودية  العربيـة  اململكـة  سـلطات 
أوضـاع الضحايـا املترضريـن مـن انتهاكاتهـا، تظـّل إجـراءات 
تضليليـة وغامضـة، فاقـدة للمصداقيـة، ومل تعالـج الوضـع 
الحقوقـي واإلنسـاين للمترضريـن مـن انتهـاك الحـق يف 
هـذه  مـن  أيـاًّ  أن  إىل  منوهـاً  الدينيـة،  الشـعائر  مامرسـة 
اآلليـات مل تتواصـل مـع اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، 

رغـم سـعيها الحثيـث نحـو ذلـك«.

ونّوه سـعادة الدكتور عي بن صميخ إىل تجاهل السـلطات 
لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  وبيانـات  لتقاريـر  السـعودية 
اإلنسـان ونـداءات املجتمـع الـدويل لهـا، ويف مقدمتهـا 
املفوضيـة السـامية لحقـوق اإلنسـان التـي طالبـت بوضـح 
حـد للعراقيـل التي تحول أمـام أداء املواطنني واملقيمني 

يف قطـر لشـعائرهم الدينيـة.

املقـرر  اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  وطالـب 
الخـاص املعنـي بحريـة الديـن أو املعتقـد باألمـم املتحدة 
مخاطبتهـا،  وتجديـد  السـعودية  السـلطات  إبـالغ  بـرضورة 
وانتهـاك  الدينيـة  الشـعائر  تسـييس  لخطـورة  لتنبيههـا 

مامرسـتها. يف  الحـق 

باتخـاذ  السـعودية  العربيـة  اململكـة  سـعادته  وتّوعـد 
ترتاجـع  مل  إن  القانونيـة،  مسـؤوليتها  لتحديـد  إجـراءات 
الوطنيـة  اللجنـة  “إن  قائـالً:  التمييزيـة،  إجراءاتهـا  عـن 
لحقـوق اإلنسـان ماضيـة يف تحركاتهـا وإجراءاتهـا لتحديـد 
املسـؤولية القانونيـة للسـعودية محليـاً، إقليميـاً ودوليـاً 
ملا سـببته مـن أرضار نفسـية للمعتمرين والحجاج، وخسـائر 
القطريـة. والعمـرة  الحـج  حمـالت  مكاتـب  تكبّدتهـا  ماديـة 

لندن:13 أكتوبر 2018

لدى لقائه املقرر الخاص املعني بحرية الدين أو املعتقد بلندن..املري:

تعّنت السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر 

يف نظام األمم املتحدة لحقوق االنسان

تعّنت السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر 

يف نظام األمم املتحدة لحقوق االنسان

أن  من  قطر  بدولة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  املري  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  حّذر 

تعّنت اململكة العربية السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر يف نظام األمم املتحدة لحقوق 

املواطنيني  حقوق  باحرتام  السعودية  السلطات  التزام  رضورة  عىل  مشّدداً  االنسان، 

العراقيل  كافة  وتذليل  رشط،  أو  قيد  دون  الدينية  الشعائر  مامرسة  يف  قطر  دولة  يف  واملقيمني 

والعقبات التي تضعها السلطات السعودية أمام املعتمرين والحجاج من دولة قطر.
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منفصلني  اجتامعني  خالل  ذلك  الجاء 
ميشيل  السيد   مع  املري  د.  عقدهام 
الخاص  املتحدة  املم  مقرر  فورست، 
حقوق  عن  املدافعني  بحالة  املعني 
ويغ،  ماريت  والسيدة/أود  اإلنسان 
املعنية  الخاصة  املمثلة  السفرية 
الشؤون  وزارة  املعتقد،  أو  الدين  بحرية 
املؤمتر  هامش  عي  بالرنويج  الخارجية 
الوطنية  للمؤسسات  عرش  عرش  الثالث 
بالعاصمة  املنعقد  اإلنسان  لحقوق 
)توسيع  عنوان  تحت  مراكش  املغربية 
عن  املدافعني  وتعزيز  املدين  الفضاء 

الرتكيز  مع  وحاميتهم  اإلنسان  حقوق 
الوطنية  املؤسسات  دور  املرأة:  عىل 

لحقوق اإلنسان(.

طالب  فورست  السيد  مع  لقائه  ويف 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  سعادة 
واسعة  تحقيقات  إجراء  بأهمية  اإلنسان 
النشطاء  طالت  التي  االنتهاكات  يف 
الحقوقيني واإلعالميني منذ بداية الحصار 
تداعيات  إن  وقال:  قطر  دولة  عىل 
النشطاء واإلعالميني وصلت  الحصار عىل 
وتابع:  وتهديدات  مضايقات  من  ذروتها 
دول  جنسيات  من  اإلعالميني  بعض  إن 
من  يعانون  بالدوحة  العاملني  الحصار 
عدم موافقة بلدانهم تجديد جوازاتهم. 
قانونية  مسؤولية  عليكم  وأضاف: 
الفئة  هذه  لحامية  تدعوكم  وأخالقية 
مستعدون  نحن  وقال:  حقوقها.  وتعزيز 
من  ميكن  التي  التسهيالت  كافة  لعمل 
خاللها إجراء زيارة للمقرر الخاص املعني 
اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  بحالة 
انتهاكات  بضحايا  وااللتقاء  قطر  لدولة 
واإلعالميني  النشطاء  من  الحصار  دول 

واملنظامت اإلنسانية القطرية. 

من  سوابق  هنالك  املري:  وقال 
االنتهاكات طفت عىل سطح هذه األزمة 
العربية  مل يسبق أن شهدتها املنطقة 
وذلك  التاريخ،  يف  الخليج  منطقة  أو 
عىل غرار ما سّنته دول الحصار من قانون 
ما  قانون  أو  قطر  دولة  مع  التعاطف 
وصفناه بتجريم )الصمت( الذي يجرّم كل 
االمر  الحصار،  من  موقفه  عن  يعرب  ال  ما 
تعتربه دول الحصار تواطؤاً من املسؤول 

دولة  ضد  املتخذة  لإلجراءات  منه  ورفضاً 
القانون  هذا  املري:  وأضاف  قطر. 
واإلعالميني  الحقوقيني  النشطاء  أجرب 
منطقة  يف  واملواطنني  واملسؤوليني 
الخليج التخاذ مواقف ضد دولة قطر حتى 
إال  ال يقعون تحت طائلته، وبات ال يُسمع 
ضد  والعنف  والتحريض  الكراهية  صوت 
املواطن القطري أو املقيم بدولة قطر. 

وخالل اجتامعه السفرية املمثلة الخاصة 
د.  قال  املعتقد  أو  الدين  بحرية  املعنية 
املخطابات  من  بالرغم  صميخ:  بن  عي 
املعني  الخاص  املقرر  وجهها  التي 
انتهاكات  بشأن  واملعتقد  الدين  بحرية 
السلطات السعودية للحق يف مامرسة 
)السعودية(  أنها  إال  الدينية  الشعائر 
الخواص  املقررين  لنداءات  باالً  تلِق  مل 
واالليات االممية لحقوق االنسان، وجاءت 
والتضليل  املامطلة  ملجرد  رودوها 
حجاج  بشأن  واإلعالمي  السيايس 

ومعتمري دولة قطر. 

رئيس  سعادة  أجري  السياق  ذات  ويف 
حزمة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
مع  التقى  حيث  الجانبية  اللقاءات  من 
الفريق  عضو  إسالمي  حورية  السيدة/ 
العامل املعني بحاالت االختتفاء القرسي 
املتحدة.  لألمم  التابع  الطوعي  غري  أو 
أمن  عىل  الحصار  آلثار  اللقاء  وتطرق 
املواطنني وحريتهم يف الحركة والتنقل 
االختفاء  من  حاالت  هنالك  أن  إىل  الفتاً 
القرسي ملواطنني قطريني تسببت فيها 

السلطات السعودية.

مراكش:11  أكتوبر 2018م

اجتمع مع املقرر املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان 

والسفرية املمثلة الخاصة املعنية بحرية الدين أو املعتقد.. 

د. املري دعوة للمقرر املعني باملدافعني عن حقوق 

اإلنسان لزيارة مقر اللجنة بالدوحة وااللتقاء بالضحايا

محاوالت  أن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  املري  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  أكد 

اللجنة ما زالت مستمرة عالوة عىل التجسس عىل جواالت  دول الحصار قرصنة موقع االلكرتوين 

النشطاء الحقوقيني و الصحفيني القطريني يف إطار التضييق عىل عليهم وعرقلة عملهم. إىل 

جانب ارتفاع حدة معاناة إعالميني دول الحصار العاملني بالدوحة والتضييق من قبل دولهم وتهديدهم بسحب 

جنسياتهم يف حال استمرارهم العمل بدولة قطر. بينام دعا د. عي بن صميخ اآلليات األوروبية 

السعودية  السلطات  انتهاكات  يف  والتحقيق  العاجل  للتحرك  املعتقد  أو  الدين  بحرية  املعنية 

للحق يف مامرسة الشعائر الدينية للحاج واملعتمرين من دولة قطر.

أخبــار وبيانات الحصار
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نظمت  اإلنسان؛  لحقوق  العريب  باليوم  احتفالها  إطار  يف 

للمؤسسات  العربية  الشبكة  مع  بالتعاون  الوطنية  اللجنة 

اإلنسان”  لحقوق  العريب  “امليثاق  بعنوان  ندوة  الوطنية 

الجهات  من  لعدد  ممثلني  وبحضور  املوندريان  بفندق 

الحكومية ومنظامت املجتمع املدين.

الله  بنت عبد  وخالل كلمتها االفتتاحية أكدت األستاذة مريم 

عىل  اإلنسان؛  لحقوق  الوطنية  للجنة  العام  األمني  العطية 

أهمية امليثاق العريب لحقوق اإلنسان كآلية إقليمية عربية 

تنظم الجهود املشرتكة بني دول املنطقة يف مجال إعامل 

يعترب  امليثاق  وأن  خاصة  اإلنسان،  حقوق  وحامية  وإنفاذ 

وقالت:  األطراف.  للدول  القانونية  الناحية  من  ملزماً  صكاً 

ميثل امليثاق توافقا عربيا رسميا يف مجال حقوق اإلنسان 

كبر  كم  وجود  ظل  ىف  العربية  للمنطقة  خصوصية  ويكرس 

كافة  وكفالة  وإقرار  بحامية  املعنية  الدولية  املواثيق  من 

الحقوق والحريات اإلنسانية وانضامم عدد من الدول العربية 

إىل الكثر من هذه االتفاقيات وهنا تكمن، ونوهت العطية 

إىل أن امليثاق يشكل التزاماً قانونياً تعاهدياً عىل الدول غر 

املنضمة لبعض مواثيق حقوق اإلنسان الدولية االساسية.

ودعت العطية الحكومات العربية ألن تُبدي استعداداً إلعادة 

تتناقض  التي  امليثاق  أحكام  بعض  لتعديل  النقاش  فتح 

االهداف  تحقيق  ايل  ليصل  الدولية  املعاير  مع  بوضوح 

املنشودة منه .

املدير  الجاميل  حسن  بن  سلطان  السيد/  قال  ناحيته  من 

لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية  للشبكة  التنفيذي 

الشبكة  بني  التعاون  استمرار  من  يقني  عىل  إننا  اإلنسان: 

العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ولجنة حقوق 

هذا  منه،  املرجوة  النتائج  تحقيق  حتى  العربية،  اإلنسان 

به  يحتذى  ومثاالً  مرشفاً  منوذجاً  نعتربه  الذي  التعاون 

للتعاون العريب العريب. الفتاً إىل أنه من إحدى مثرات هذا 

التعاون؛ فقد قامت العديد من املؤسسات األعضاء بالشبكة 

واعترب  امليثاق.  للجنة  موازية  تقارير  بتقديم  العربية 

ومؤازرة  بتمكني  الوطنية  املؤسسات  مساهمة  الجاميل 

وحامية  بتعزيز  مبسرتها  االستمرار  من  امليثاق،  لجنة 

حقوق اإلنسان يف الوطن العريب. بينام توجه بالشكر للجنة 

الشبكة،  مع  لتعاونها  قطر  بدولة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

للشبكة  والدعم  التعاون  هذا  يستمر  ان  يف  أمله  مبدياً 

وحامية  وتنمية  بتعزيز  هدفها  تحقيق  إطار  يف  العربية 

حقوق اإلنسان باملنطقة العربية.

حقوق  عن  الدفاع  إن  نفسه  الوقت  يف  الجاميل  واعترب 

اإلنسان وحرياته، والعمل جدياً عىل تعزيزها وحاميتها؛ من 

اإلنسان.  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  أهداف  وأنبل  أجل 

مؤكداً يف ذات السياق: أن الشبكة العربية آلت عىل نفسها 

أن تكون تلك هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل.

حول  العمل  أوراق  من  العديد  استعراض  تم  الندوة  وخالل 

التعاطي  وكيفية  اإلنسان  لحقوق  العريب  امليثاق  تاريخ 

اللجنة  قبل  من  اإلنسان  لحقوق  العريب  امليثاق  أليات  مع 

بوزارة  اإلنسان  حقوق  وإدارة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

امليثاق  لجنة  أعضاء  إختيار  آلليات  رشحاً  جانب  إىل  الداخلية 

ومهامهم وآليات عمل اللجنة.

ويف سياق االحتفال باليوم العريب لحقوق اإلنسان؛ كرّمت 

واألفراد،  الجهات  من  عدداً  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 

إرساء  إىل  الرامية  رسالتها  نرش  يف  معها  املتعاونني 

وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان عىل الصعيد الوطني.

الدوحة: 20 مارس 2019

مطلوب من الحكومات العربية أن تُبدي استعداداً إلعادة فتح 

النقاش لتعديل بعض أحكام امليثاق العريب لحقوق اإلنسان

خالل ندوة مبناسبة اليوم العريب لحقوق اإلنسان مريم العطية:

الجايل: تعاون الشكبة العربية مع لجنة امليثاق منوذجاً 

مرشفاً ومثاالً يحتذى به للتعاون العريب العريب

أخبــار وفعاليات اللجنة
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لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  نظمــت 
اإلنســان وجامعــة قطر بالتعــاون ووزارة 
يف  )الحــق  بعنــوان  نــدوة  الداخليــة؛ 
الــدورة  مبناســبة  والرتشــح(  االنتخــاب 
ــدي  ــس البل ــات املجل ــة النتخاب السادس
النــدوة  وحــرض   ،2019 لعــام  املركــزي 
التــي نظمــت يــوم أمــس االثنــني لفيــف 
اللجنــة  مســؤويل  وكبــار  أعضــاء  مــن 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واملهتمــني 
وممثــي  الجامعــة  منتســبي  مــن 

اإلعــالم. وســائل 

وأكــد الدكتــور محمــد بــن ســيف الكواري 
عضــو اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
أن املشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة 
أفــراد  كافــة  داعيًــا  وطنــي،  واجــب 
املشــاركة  إىل  القطــري  الشــعب 

لتعميــق  بأصواتهــم  واإلدالء  فيهــا 
كافــة  بــني  الدميقراطــي  الســلوك 
أفــراد املجتمــع، مبــا يقــود دولــة قطــر 
الدميقراطــي  الرقــي  مــن  مزيــد  إىل 

الســيايس. واالزدهــار 

وأوضــح الكــواري أن مــن طبيعــة أيــة 
عــىل  للتعــرف  تقــود  أنهــا  انتخابــات 
تتــم  التــي  املجتمعــي  الســياق 
بأبعادهــا  االنتخابيــة  العمليــات  فيــه 
الســياق يحتــل  كــون هــذا  املختلفــة؛ 
طبيعــة  فهــم  يف  خاصــة  أهميــة 
االنتخابيــة  العمليــات  يف  املشــاركة 
تفرزهــا.  التــي  والنتائــج  وتطورهــا 
االنتخابيــة  العمليــة  يف  »إن  وقــال: 
ــح  ــة للمرش ــة ومعنوي ــوة اعتباري ــن ق ع
لخدمــة  ومهــم  كبــري  بــدور  ليقــوم 

خــالل  مــن  ووطنــه  االنتخابيــة  دائرتــه 
إىل  الدائــرة  أبنــاء  مطالــب  ترجمــة 
مشــاريع واقعيــة تؤثــر بصــورة مبــارشة 
أو غــري مبــارشة عــىل تطويــر التجربــة 
الدميوقراطيــة وتســاهم يف تطويــر 

مســتوياته«. مبختلــف  املجتمــع 

اللجنــة  إعــداد  عــن  الكــواري  وكشــف 
لخطــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
تفصيليــة ملراقبــة انتخابــات املجلــس 
وفــق  السادســة  املركــزي  البلــدي 
ــة،  ــن وزارة الداخلي ــد م ــج املعتم الربنام
باإلضافــة إىل وضــع خطــة توعويــة حول 
املشــاركة يف االنتخابــات حــق وواجــب، 
الخطــة  لتنفيــذ  عمليــة  وإجــراءات 
املذكــورة مبــا يتوافــق مــع الترشيعــات 
املعتمــدة  الوطنيــة  والقوانــني 
واملواثيــق واتفاقيــات حقــوق اإلنســان 

والدوليــة واإلقليميــة  الوطنيــة 

الوطنيــة  اللجنــة  عضــو  واســتعرض 
لحقــوق االنســان الحقــوق املطلوبــة 
االنتخابيــة  العمليــة  مراحــل  خــالل 

. ملختلفــة ا

الدكتور  قال  الرتحيبية،  كلمته  ويف 
رئيس  نائب  االنصاري  محمد  بن  عمر 
تتميز  األكادميية:  للشؤون  الجامعة 
جميع  مبشاركة  وتزدهر  املجتمعات 
التنمية  جوانب  كافة  يف  مواطنيها 
لتحقيقها،  املجتمعات  تسعى  التي 
مبامرسة  والحق  املشاركة  قيم  وتعزز 
كافة حقوقهم ومن أهمها الحق يف 
والرتشح  باالنتخاب  السياسية  الحياة 
املواثيق  عليه  نصت  كام  متييز،  دون 
تحقيق  يف  زاوية  حجر  هو  الدولية 

التنمية املستدامة. 

صالح  أول  املالزم  قدم  جانبه،  من 
جاسم املحمدي عضو اللجنة القانونية 
حول  رشحاً  البلدي،  املجلس  النتخابات 
ومراقبة  تنظيم  يف  الوزارة  دور 

انتخابات املجلس البلدي املركزي.

19 مارس 2019

مبناسبة الدورة )٦( النتخابات البلدي..

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وجامعة قطر ووزارة 

الداخلية ينظمون ندوة )الحق يف الرتشح(
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اللجنة  رئيس  املري،  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  أعلن 

مؤمتر  تنظيم  عن  قطر  بدولة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

دويل حول “اآلليات الوطنية و اإلقليمية و الدولية ملكافحة 

القانون  مبوجب  املساءلة  وضامن  العقاب  من  اإلفالت 

بالتعاون  بالدوحة،  املقبل  أبريل  و15   14 يومي  الدويل”، 

املتحدة،  باألمم  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  مع 

والربملان األورويب.

أكرث  املنطقة،  يف  نوعه  من  األكرب  املؤمتر  يف  ويشارك 

وغر  الحكومية  واملنظامت  الدول،  ممثي  من   250 من 

الدولية،  التحقيق  لجان  وخرباء  رؤساء  جانب  إىل  الحكومية، 

التعاقديّة  اللجان  ورؤساء  املعنيني،  الخواص  واملقررين 

الدولية  املحاكم  وقضاة  وخرباء  املتحدة،  األمم  يف 

إىل  باإلضافة  الدولية،  الجنائية  واملحكمة  املتخصصة، 

املحاكم  أمام  بقضايا  تقدموا  الذين  واملحاميني  الخرباء 

دعوة  ستتم  كام  العاملي.  باالختصاص  تعمل  التي  الوطنية 

اإلقليمية  واآلليات  املتخصصة،  الدولية  الوكاالت  من  العديد 

األورويب،  الربملان  يف  اللجان  ورؤساء  اإلنسان،  لحقوق 

البحوث،  ومراكز  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  واملؤسسات 

والعديد من الهيئات واملنظامت املعنية.

تريح  يف  املري  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  وقال 

املؤمتر  هذا  »إن  جنيف:  يف  املتحدة  األمم  مبقر  صحفي 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  رشاكة  إطار  يف  يأيت  الدويل 

اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  من  كل  مع  اإلنسان 

باألمم املتحدة والربملان األورويب، ألجل البحث يف تطوير 

خاصة  اإلنسان،  حقوق  وتعزيز  بحامية  تعنى  التي  اآلليات 

واملتعلقة  العامل  يشهدها  بات  التي  االنتهاكات  ظل  يف 

حقوق  وإهدار  العقاب،  من  لإلفالت  املستمرة  باملحاوالت 

الضحايا و الوصول إىل العدالة«.

وأضاف: »إن مشاركة الربملان األورويب واملفوضية السامية 

لحقوق اإلنسان يف املؤمتر ميثّل داعامً حقيقياً لوضع آليات 

فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها عىل أرض الواقع. 

ونحن يف اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان نعتز بهذا التعاون 

الثاليث، علامً بأن اللجنة الوطنية وقعت خالل السنة املاضية 

تنظيم  فإن  تّم،  ومن  األورويب.  الربملان  مع  تفاهم  مذكرة 

هذا املؤمتر يدخل يف إطار محاور تلك املذكرة وبنودها«.

أهمية املؤمتر وأهدافه

تحقيقها،  إىل  يرمي  التي  واألهداف  املؤمتر  أهمية  وعن 

قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إن »هذا 

املؤمتر سيشكل حدثاً دولياً هاماً لتعزيز مبدأ حامية الضحايا، 

الضحايا املنصوص عليه  العقاب، وإنصاف  وعدم اإلفالت من 

هذه  تطبيق  وكيفية  والدولية،  اإلقليمية  املواثيق  يف 

الدولية  باآلليات  الخاصة  الخربات  تبادل  خالل  من  املبادئ 

املبادئ  بهذه  النهوض  تّم،  ومن  والوطنية.  واإلقليمية 

وتعزيز املساءلة«.

قانوين  الدوحة  ستستضيفه  الذي  »املؤمتر  أن  إىل  ونّوه 

واليتعرض  بعينها  دولية  بقضايا  يرتبط  وال  بحت،  حقوقي 

لدولة محددة؛ إمنا يبحث يف اإلطار العام لدعم وتعزيز مبدأ 

املحاسبة  آليات  تطوير  طريق  عن  العقاب  من  اإلفالت  عدم 

واملساءلة وتحديد مسؤوليات األفراد والجامعات«.

املقاضاة،  و  التحقيق  مبدأ  إحقاق  دون  »من  قائالً:  وشّدد 

وإنصاف الضحايا، سيظّل الكثر من املسؤولني يف منأى عن 

انتهاك  يف  ويتامدون  االنتهاكات  هذه  مثل  عن  املساءلة 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين. 

لذا؛ يجب علينا من خالل هذا املؤمتر أن نخرج بتوصيات تؤمن 

أو دولية  للمحاكم، سواء كانت وطنية  الوصول  للضحايا حق 

التي  االنتهاكات  عن  املسؤولني  ومحاسبة  رضرهم،  وجرب 

تطالهم«.

حلم  الضحايا  وإنصاف  العدالة  تحقيق  »إن  املري:  وأضاف 

اإلخفاقات  ورغم  األوىل.  العاملية  الحرب  منذ  العامل  راود 

هذه  يف  ماسة  بحاجة  أننا  إال  أخرى،  تارة  والنجاحات  تارة، 

من  منظومة متكاملة  إليجاد  سوياً  للعمل  العصيبة  األوقات 

مجال  يف  واملساءلة  والرقابة  للوقاية  واآلليات  القوانني 

حقوق اإلنسان والقانون الدويل لإلنسان«.

جنيف: 2 مارس 2019

تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان واملفوضية السامية والربملان األورويب:

مبدأ عدم اإلفالت من العقاب ألول مرة 

عىل طاولة مؤمتر دويل بالدوحة
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اللجنة  رئيس  املري،  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  أكد 
جاهداً  سيعمل  أنه  قطر  بدولة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
الرئيس  خالل الثالث سنوات املقبلة من توليه منصب نائب 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العاملي  التحالف  وأمني 
الوطنية  اإلنسان عىل تعزيز استقاللية وأداء املؤسسات 
بالدفاع  وااللتزام  باريس،  ملبادئ  وفقاً  اإلنسان  لحقوق 

وحامية حقوق اإلنسان عاملياً.

الوطنية،  اللجنة  نالتها  التي  الثقة  بأن  سعادته  ونّوه 
العاملي  التحالف  يف  قيادية  مناصب  رسمياً  باستالمها 
دافعاً  ستكون  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 
محّفزاً لكافة املؤسسات الحقوقية مبنطقة آسيا واملحيط 
الهادئ لتطوير أدائها ومطابقاتها للمعايري العاملية من 
جهة، وتعزيز املكاسب الحقوقية وحامية حقوق اإلنسان 

يف املنطقة، من جهة أخرى.

صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  تسلّم  خالل  ذلك،  جاء 
املري – رسميا- ثالث مناصب قيادية يف التحالف العاملي 
اجتامع  خالل  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 
الوطنية  للمؤسسات  العاملي  للتحالف  العامة  الجمعية 
مبقر  الجاري،  فرباير   5 الثالثاء  اليوم  اإلنسان،  لحقوق 
منصب  سعادته  سيتوىل  حيث  جنيف؛  يف  املتحدة  األمم 
التنفيذي  املكتب  وعضو  العام،  واألمني  الرئيس،  نائب 
اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العاملي  للتحالف 
االجتامع  هامش  عىل  جرت  التي  االنتخابات  لنتائج  وفقاً 
لحقوق  الوطنية  املؤسسات  ملنتدى   23 الـ  السنوي 
مدينة  احتضنته  الذي  والباسفيك  آسيا  مبنطقة  اإلنسان 

هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمرب الجاري.

جنيف 5 مارس 2019

الجمعية العامة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية تختار 

الدكتور املري نائبا للرئيس وأميناً عاماً.. و»حقوق اإلنسان« 

تتسلّم رسمياً مناصبها القيادية يف »التحالف العاملي«
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الله  عبد  بنت  مريم  السيدة/  وصفت 
الوطنية  للجنة  العام  األمني  العطية 
قطر  دولة  إنضامم  اإلنسان  لحقوق 
املدنية  للحقوق  الدوليني  للعهدين 
واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية 
والثقافية بالخطوة الهامة مجال االرتقاء 
قطر  مسرية  ويعزز  االنسان  بحقوق 
ورؤيتها  الشاملة  التنمية  مجال  يف 
الوطنية 2030، بكافة أبعادها االقتصادية 
أن  إىل  الفتة  والسياسية.  واالجتامعية 
للعهدين،  قطر  دولة  انضامم  اهمية 
العاملي  االعالن  مع  ميثالن  باعتبارهام 
لحقوق االنسان الرشعة الدولية لحقوق 
مبادئ  جميع  تتضمن  التي  االنسان 
عام،  بشكل  اإلنسان  حقوق  وأحكام 
وملزمة  مفصلة  بصورة  العهدان  ويحدد 
االلتزام  الدولة  عي  يجب  التي  الحدود 
اإلنسان  حقوق  تطبيق  مجال  يف  بها 

والحريات العامة.

لورشة  االفتتاحية  كلمتها  خالل  ذلك  جاء 
الوطنية  اللجنة  نظمتها  التي  العمل 
املتحدة  األمم  ومركز  اإلنسان،  لحقوق 
حقوق  مجال  يف  والتوثيق  للتدريب 
واملنطقة  آسيا  غرب  لجنوب  اإلنسان 
مبقتىض  قطر  )التزامات  حول  العربية. 
الدويل  العهد  من  كل  إىل  انضاممها 
والسياسية  املدنية  الحقوق  الخاص 
بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد 
والثقافية(  واالجتامعية  االقتصادية 
إىل   25 من  الفرتة  خالل  هيلتون  بفندق 
السيدة/  وقالت  الجاري.  الشهر  من   27
هذين  إن  العطية:  الله  عبد  بنت  مريم 
بكفالة  تعهدات  عىل  يحتويان  الهعدين 
جميع تلك الحقوق فضال عن التزام الدولة 
ترشيعات  من  تسنه  عام  تقارير  بتقديم 
وإجراءات تنفيذا لتلك التعهدات، مؤكدة 
يف الوقت نفسه أنه مبجرد انضامم أية 
من  جزءا  يصبح  العهدين،  من  ألي  دولة 
الرجوع  ويلزم  وترشيعاتها،  قوانينها 

والعمل  والقضاء  الترشيع  يف  إليه 
الدوليني  للعهدين  إن  وأضافت:  اإلداري. 
بالنسبة  الترشيعية  املعاهدات  قوة 

لكافة الحكومات التي صادقت عليهام.

واوضحت العطية أن ورشة العمل تهدف 
والضامنات  بالحقوق  التعريف  إىل 
يرتتب  وما  العهدين،  يف  املشمولة 
من  العهدين  إىل  قطر  انضامم  عليه 
التزامات عىل مختلف جهات ومؤسسات 
الدولة ذات الصلة، إىل جانب ودور اللجنة 
ومنظامت  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
وتعزيز  حامية  يف  املدين  املجتمع 

الحقوق املنصوص عليها يف العهدين.

نائب  قاعود  عالء  السيد/  قال  جهته  من 
للتدريب  املتحدة  األمم  مركز  مدير 
اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والتوثيق 
العربية:  واملنطقة  آسيا  غرب  لجنوب 
إنعقادها  أيام  خالل  الورشة  تناقش 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 
والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية 
والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 
التعليقات  إىل  باإلضافة  والسياسية، 
العامة للجنتني بشأن الحقوق والضامنات 
ستعتمد  كام  العهدين.  يف  املشمولة 
أكرث  يخصص  حيث  تشاريك  نهج  الورشة 
للنقاش،  العمل  برنامج  وقت  نصف  من 
كام أن برنامج الورشة سيتضمن عدد من 
رفع  تستهدف  التي  العمل  مجموعات 
مبضمون  املشاركني  وعي  مستوى 
يف  املشمولة  والضامنات  الحقوق 
أعامل  جدول  يتطرق  حيث  العهدين، 
للمنظومة  عام  مدخل  إىل  الورشة 
قطر  والتزامات  اإلنسان  لحقوق  الدولية 
األمم  مفوضية  فيلم  عرض  جانب  إىل 
حول  اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة 
املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان. كام 
املؤسسات  دور  املشاركون  يستعرض 
املنصوص  الحقوق  حامية  يف  الوطنية 
العام  واإلطار  العهدين.  يف  عليها 

يف  األطراف  الدول  التزامات  لطبيعة 
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 
الحقوق  بعض  ومضمون  والسياسية. 
حيث  من  عليها  املنصوص  والضامنات 
الحق يف املشاركة يف الشؤون العامة 
الحرية  يف  الفرد  وحق  االقرتاع  وحق 
واملجموعة  شخصه  عىل  األمان  ويف 
الرأي والتعبري. كام يتطرق  الثالثة: حرية 
وعدم  املساواة  إىل  األعامل  جدول 
املنصوص  الحقوق  صعيد  عىل  التمييز 
الخاص  الدويل  العهد  يف  عليها 

بالحقوق املدنية والسياسية.

اإلطار  األعامل  جدول  يتضمن  كام 
األطراف  الدول  التزامات  لطبيعة  العام 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يف 
والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 
املنصوص  والضامنات  الحقوق  ومضمون 
برشوط  التمتع  يف  الحق  حيث  من  عليها 
عمل عادلة ومرضية، والحق يف املشاركة 
التمع  يف  والحق  الثقافية،  الحياة  يف 
بلوغه،  ميكن  الصحة  من  مستوى  بأعىل 
فضالً عن التطرق للمساواة وعدم التمييز 
العهد  يف  عليها  املنصوص  صعيد  عىل 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل 

واالجتامعية والثقافية

وقال  تكريم  تم  الورشة  ختام  ويف 
عضو  املغيصيب  العزيز  عبد  الدكتور/ 
يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
الندوة  هذه  جاءت  صحفي:  ترصيح 
بنية  تشكل  التي  العمل  بأوراق  بالرثية 
لقوية لفهم وترسيخ مضامني العهدين 
قد  املشاركون  أن  إىل  مشرياً  الدوليني. 
هنالك  أن  وهو  هام  معنى  إىل  وصلوا 
االهتامم  دائرة  يف  يوضع  أن  جدير  أمر 
العهدين  إىل  قطر  دولة  انضامم  وهو 
والسياسية  املدنية  للحقوق  الدوليني 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية. 

الدوحة: 25 فرباير 2019

العطية: إنضام دولة قطر للعهدين الدوليني خطوة 

هامة لالرتقاء بحقوق اإلنسان وتعزيزها
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يف إطار رسالتها يف نرش وإرساء ثقافة حقوق اإلنسان 
تثقيفية  محارضة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  قدمت 
نرش  يف  دورها  حول  التمييز  مبحكمة  القضاة  ملساعدي 
والرسالة  والرؤية  النشأة  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  وحامية 
أن  اللجنة  وأكدت  للجنة  القانونية  الطبيعة  جانب  إىل 
انتهاكات  أو  تجاوزات  أي  يف  النظر  اختصاصاتها  أبرز  من 
اختصاتها  وتشمل  قطر  يف  تقع  قد  اإلنسان  لحقوق 
القانونية  للوالية  يخضع  من  وكل  املقيمني  املواطنني، 
يف  والرأي  املشورة  وتقديم  جانب  إىل  قطر،  لدولة 
املعنية،  للجهات  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  املسائل 

وتقديم املقرتحات بشأن الترشيعات القامئة ومرشوعات 
الدولية  االتفاقيات  ألحكام  مالءمتها  ومدى  القوانني، 
عن  فضالً  فيها  طرفاً  الدولة  تكون  التي  اإلنسان  لحقوق 
حقوق  بقضايا  املتعلقة  وااللتامسات  الشكاوى  تلقي 
اإلنسان، باإلضافة إىل إجراء الزيارات امليدانية للمؤسسات 
العقابية واإلصالحية وأماكن االحتجاز والتجمعات العاملية 
اإلنسان  حقوق  أوضاع  ورصد  والتعليمية  الصحية  والدور 

بها.

الدوحة 24 فرباير 2019

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  شاركت 
موسمه  يف  للدولة  الريايض  باليوم 
حضور  وسط  زون  سباير  بحدائق  الثامن 
واملوظفني  املسؤولني  كبار  من  الفت 
إيل  باللجنة  والعامل  أرسهم  مبشاركة 
من  الزوار  من  كبرية  أعداد  توافد  جانب 
اللجنة  ملشاركة  ومقيمني  مواطنني 

أنشطتها املتنوعة.

وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  عضو 
الريايض  اليوم  يف  اللجنة  مشاركة  أن 
للدولة تأيت يف إطار حرصها عىل تعزيز 
مفهوم الرياضة كواحد من أهم األركان 
األساسية لحقوق اإلنسان مشريا إىل أن 
املجتمعات  من  أّي  يف  الرياضة  ثقافة 
الكواري:  وقال  تحرضها  عىل  داللة 
حني  الرياضة  فإن  معلوم  هو  كام 
باألخالق  ترتقي  فهي  مامرستها  تتم 

الكواري مبادرة  النفوس. ومثن  وتهذب 
هذا  مثل  تخصيص  يف  الرشيدة  القيادة 
اليوم الفتاً إىل أن القيادة تعي متاماً ما 
ميكن أن تحققه الرياضة من قيم تفافيه 

واجتامعية وكذلك اقتصادية كربي.

من ناحيته قال السيد/ سلطان بن حسن 
باللجنة  املساعد  العام  األمني  الجاميل 
تزامن  لقد  اإلنسان:  لحقوق  الوطنية 
املوسم  هذا  يف  الريايض  اليوم 
الذي  الكبري  بالنرص  البالد  احتفاالت  مع 
ببطولة  بفوزه  الوطني  منتخبنا  حققه 
األيام  هذه  تكتيس  قطر  فدولة  آسيا 
لها  ليس  باالنتصار  زاهية  رياضية  حلة 
فحسب وإمنا هذا الفوز ينبغي أن يفتخر 
وأشار  عروبته.  عىل  غيور  عريب  كل  به 
الجاميل إىل أن من أهم فوائد مامرسة 
الرياضة إىل جانب الصحي الهام فهي 
وكان  رفيعة.  أخالقية  مبادئ  إىل  تدعو 

الريايض  اليوم  اللجنة استبقوا  موظفو 
مبقر  الرياضية  بالصالة  مرانا  بإجراء 
املحمود  عبدالله  السيد/  وقال  اللجنة. 
واإلعالم:  العامة  العالقات  وحدة  رئيس 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  إن 
تعودت أن تستعد لليوم الريايض للدولة 
بهذا النشاط يف صالتها الرياضية التي 
تم تخصيصها ملوظفي اللجنة للامرسة 
الرياضة عىل مدار السنة، وأضاف: ولكن 
يف مثل هذا من كل عام نستبق اليوم 
وذلك  الجامعي  للمران  بهذا  الريايض 
الرياضية  لألنشطة  املوظفني  لتهيئة 
لليوم  اللجنة  تنظمها  التي  خالل 
أكرث  بصورة  احتفالنا  ليخرج  الريايض 
تنظيامً وتحقيق االستفادة القصوى من 

هذه املناسبة السنوية.

12 فرباير 2019

)حقوق اإلنسان( تقدم محارضة تثقيفية ملساعدي القضاة 

د. الكواري: قطر أصبحت رمزاً رياضياً يصعب تجاوزه

الجايل: اليوم الريايض يتزامن مع االنتصار الكبري

الذي حققه منتخبنا الوطني

خالل مشاركة )حقوق اإلنسان( يف اليوم الريايض للدولة..
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اجتاع كبار املسؤولني التنفيذيني ملنتدى آسيا واملحيط الهادئ..

مريم العطية: »حقوق اإلنسان« ال تدخر جهداً لرتسيخ الشفافية 

وتحقيق العدالة والخضوع للمساءلة والقانون

التنفيذيني  املسؤولني  كبار  الجتامع  االفتتاحية  كلمتها  ويف 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الهادئ  واملحيط  آسيا  ملنتدى 
خالل  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تنظمه  التي  اإلنسان 
الله  عبد  بنت  مريم  السيدة/  قال  2019؛  يناير   30-28 من  الفرتة 
عىل  للتعرف  متميزًة  فرصًة  يُشكل  االجتامع  هذا  »إن  العطية 
لحقوق  الوطنية  املؤسسات  إدارة  مجال  يف  الرائدة  التجارب 
الناجحة  املامرسات  من  واالستفادة  الخربات،  وتبادل  اإلنسان، 
التي  التحديات  عىل  والتعرف  املجال،  هذا  يف  والفضىل 
كبار  وبني  املنتدى  أعضاء  بني  التشاور  وتعميق  تواجهنا، 

املسؤولني التنفيذيني يف هذه املؤسسات«.

وتابعـت يف كلمتهـا التـي ألقاهـا نيابـة عنهـا، السـيد سـلطان 
لحقـوق  الوطنيـة  للجنـة  املسـاعد  العـام  األمـني  الجـاميل، 
واملسـؤوليات  املهـام  ِعظَـَم  عليكـم  يخفـى  »ال  اإلنسـان: 
امللقـاة عـىل عاتـق القامئـني عـىل إدارة املؤسسـات الوطنية 
لحقـوق اإلنسـان، وتتعاظـم هـذه املهـام وتلـك املسـؤوليات 
السـامية  وأهدافهـا  الوطنيـة  املؤسسـات  دور  تعاظـم  مـع 
كفلتهـا  التـي  اإلنسـان  حقـوق  وحاميـة  بتعزيـز  وارتباطهـا 
الرشائـع السـاموية واملواثيـق الدوليـة واإلقليميـة والدسـاتري 

الوطنيـة«. والترشيعـات 

لجنة  ورئيسة  األقدم  الخبرية  نونان،  روسالني  أثنت  جانبها  من 
التنسيق يف منتدى آسيا واملحيط الهادئ عىل تنظيم اللجنة 
كبار  من  كوكبة  يضّم  الذي  لالجتامع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
تجاربهم  لتبادل  حرضوا  الذين  التنفيذيني  واملدراء  املسؤولني 
وآرائهم، ألجل الوصول إىل مجموعة من األهداف عرب نقاشات 
مؤسسات  به  تقوم  الذي  الدور  إىل  ونّوهت  ورصيحة.  حرة 
حرة  مناقشات  يف  الجميع  مشاركة  وأهمية  اإلنسان،  حقوق 

ورصيحة. 

للجنة  التنفيذي  املدير  محمودي،  موىس  أشار  جانبه،  من 
املستقلة لحقوق اإلنسان يف أفغانستان، يف كلمة نيابة عن 
كبار املسؤولني التنفيذيني، إىل أن »مؤسسات حقوق اإلنسان 
املسؤولني  وكبار  اإلنسان،  حقوق  حامية  يف  كبريا  دوراً  تلعب 
واملدراء التنفيذيني يتولون دوراً يف غاية األهمية، ويقومون 
مبهام لتعزيز حقوق اإلنسان. وهذه امللتقيات فرصة للتناقش 
لكبار  والشكر  اإلنسان،  حقوق  تواجهها  التي  التحديات  حول 

املسؤولني الذين كرّسوا وقتهم لحضور اجتامع الدوحة«.

بدوره، قال كارين فيرت، مدير منتدى آسيا واملحيط الهادئ »إننا 
يف اجتامع كبار املسؤولني التنفيذيني ملنتدى آسيا واملحيط 
تشاتام  مؤسسة  قواعد  وفق  رصيحاً  حواراً  نتبنى  الهادئ 
الوطنية  املؤسسات  إدارة  حول  منفتحا  نقاشا  ونريد  هاوس، 
القضايا  ناقشنا  كلام  ألننا  تطويرها،  وكيفية  اإلنسان،  لحقوق 

الحقيقية برصاحة، كلام كانت االستجابة أفضل ملساعدتكم عىل 
القيام مبهامكم، بدليل أن جدول أعامل االجتامع تم تحديده بعد 
التشاور مع األعضاء الحارضين، ملعرفة القضايا التي تهمهم«.

التنفيذيني  املسؤولني  كبار  اجتامع  من  األول  اليوم  وشهد 
قدم  نقاشية،  ورشة  عقد  الهادئ  واملحيط  آسيا  ملنتدى 
خاللها الحارضون مقرتحات حول أهم التحديات التي يواجهونها، 
والقضايا التي يرون رضورة مناقشتها، والدعم الذي يتوقعونه 

من منتدى آسيا واملحيط الهادئ.

الوطنية  للجنة  املساعد  األمني  الجاميل،  سلطان  السيّد  وحّث 
مبا  تجاربهم،  خالصة  تقديم  عىل  املشاركني  اإلنسان  لحقوق 
بشكل  واإلسهام  واملشاركة  خرباتهم،  من  االستفاذة  يضمن 

أكرب يف دعم وترقية حقوق اإلنسان.

وقدم املشاركون يف االجتامع مقرتحات، مثل وضع اسرتاتيجية 
منطقة  يف  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  بني  واتصال  تواصل 
حقوقية  قضايا  عن  آخرون  تحدث  فيام  الهادئ،  واملحيط  آسيا 
عقد  الثاين  اليوم  ويف  ومناطقهم.  دولهم  يف  تشغلهم 
الهادئ  واملحيط  آسيا  مبنتدى  التنفيذيني  املسؤولني  كبار 
سلسلة من الورشات التدريبية، حول التحديات التي تواجههم 
مع  وتواصلهم  عالقاتهم  تطوير  وكيفية  عملهم،  مجال  يف 
الحكوميني،  واملسؤولني  املدين  املجتمع  فعاليات  مختلف 
الوطنية  املؤسسات  ورؤية  مهام  تحقيق  من  ميكنهم  مبا 
لحقوق اإلنسان. وقدم املشاركون يف الورشة نبذة عن أهم 
آسيا  دول  يف  حقوقية  مؤسسة  كل  تواجه  التي  التحديات 
ملواجهة  أوجدوها  التي  والحلول  والبدائل  الهادئ،  واملحيط 

تلك التحديات.

بوصفها   ،2001 يف  التنفيذيني  املسؤولني  كبار  شبكة  وأنشئت 
يف  اإلنسان  حقوق  وموظفي  املسؤولني  كبار  تجمع  منصة 
الشبكة  وتوفر  املنتدى.  يف  األعضاء  الوطنية  املؤسسات 
الخربات، ودعم  بانتظام وتبادل  كبار املسؤولني  لجمع  مساحة 
إدارة  يف  تواجههم  التي  التحديات  ملعالجة  البعض  بعضهم 

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

مساعدة  إىل  التنفيذيني  املسؤولني  كبار  شبكة  وتهدف 
اإلمنائية  لالحتياجات  االستجابة  عىل  املنتدى  وأمانة  إدارة 
والعمل  القدرات؛  تنمية  أنشطة  خالل  من  األعضاء  للمؤسسات 
قضايا  وتحديد  للمنتدى؛  االسرتاتيجية  الخطة  تنفيذ  لدعم  مًعا 
الناشئة، وتقديم املشورة  حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية 
بشأن هذه املسائل إىل إدارة املنتدى؛ وكذا اطالعها بأنشطة 

الشبكة وتوصياتها.

الدوحة : 28 يناير 2018

اجتاع كبار املسؤولني التنفيذيني ملنتدى آسيا واملحيط الهادئ..

مريم العطية: »حقوق اإلنسان« ال تدخر جهداً لرتسيخ الشفافية 

وتحقيق العدالة والخضوع للمساءلة والقانون

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للجنة  العامة  األمني  العطية  الله  عبد  بنت  مريم  األستاذة  أكدت 

ترسيخ  خالل  من  اإلداري  جهازها  كفاءة  ورفع  وتحديث  تطوير  يف  جهداً  تألو  »ال  أنها 

وااللتزام  للمساءلة  والخضوع  واملهنية  والجودة  العدالة  وتحقيق  الشفافية 

بالقانون، وتحقيق الرتابط بني عمل اللجنة وبذل كل الجهود لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان 

لكل الخاضعني للوالية القانونية لدولة قطر«.
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قطر  دولة  أن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أكدت 
التي  األخريتني  السنتني  يف  اإلصالحات  من  الكثري  اتخذت 
الوطنية  اللجنة  فيها  ساهمت  كبرية،  جهود  مثرة  تعترب 
لحقوق اإلنسان عرب توصياتها للحكومة، الفتًة إىل أن تلك 
اإلصالحات، مثل تعيني أربع نساء يف مجلس الشورى، تعرب 
عن إرادة سياسية، تتخذ إجراءات استباقية من أجل حامية 

وتعزيز حقوق اإلنسان.

ويف مداخلـة حـول »دور اللجنـة الوطنيـة لحقوق اإلنسـان 
يف حاميـة العاملـة املهاجـرة« يف اليـوم الثالـث واألخري 
آسـيا  ملنتـدى  التنفيذيـني  املسـؤولني  كبـار  اجتـامع  مـن 
واملحيـط الهـادئ، قالـت اللجنـة الوطنية لحقوق اإلنسـان 
إنهـا ال تؤمـن أن لـكل عامـل الحـق يف العمـل فحسـب؛ بـل 
تنظـر للعامـل املهاجـر عـىل أنه إنسـان يحتـاج أن تقـدم له 
جميـع الحقـوق االجتامعيـة واالقتصادية واملدنيـة األخرى 

التـي تقـدم لآلخرين.

الحكومـة  بهـا  قامـت  التـي  اإلصالحـات  يف  دورهـا  وعـن 

القطريـة، قالت: »اللجنـة الوطنية لحقوق اإلنسـان ميكنها 
دومـا أن تـويص مبزيـد مـن اإلصالحـات، فقـد كانـت اللجنـة 
أول جهـة يف قطـر تقـول بـرضورة إلغـاء نظـام الكفالـة. 
كـام أننـا تحدثنـا عـن الفئـة العاملـة املنزلية املسـتثناة من 
قانـون العمـل، إىل جانـب فئـات كانت عرضة لتأخـري الحصول 
تقاريرهـا  يف  اإلشـكاالت  هـذه  وقدمـت  أجورهـا،  عـىل 
وتوصياتهـا للحكومـة القطريـة، مع تقديـم مقرتحاتها لحل 

تلـك اإلشـكاالت«.

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تشعر  »اليوم  وتابعت: 
باألرتياح ألنها رأت مثار سنوات من العمل، مع إصدار قانون 
قوانني  وهناك  الكفالة  نظام  وإلغاء  املنزلية،  العاملة 
بنيك  حساب  له  عامل  كل  واليوم  األجور.  لحامية  جديدة 
لرواتبهم،  تلقيهم  مراقبة  العمل  وزارة  تستطيع  حتى 

ودون تأخري«.

الدوحة 30 يناير 2019

محمد  للدكتور  كلمة  خالل  ذلك  جاء 
التدريبية  الورشة  يف  الكواري  سيف 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  نظمتها  التي 
املجلس  انتخابات  »عالقة  حول  اإلنسان، 
الخرباء  لفائدة  اإلنسان«،  بحقوق  البلدي 
القانونيني باللجنة الوطنية الذين اختريوا 
تشكيله  تّم  الذي  العمل  فريق  لعضوية 
االنتخابية  العملية  سري  ومراقبة  لرصد 

ألعضاء املجلس البلدي املركزي.

من  أن  الدورة  يف  للمشاركون  وأكّد 
سري  ومراقبة  الرصد  فريق  فريق  مهام 
العملية االنتخابية التي تشكيله بالتعاون 

مع وزارة الداخلية.

الدوحة: 22 يناير 2019

مداخلة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف اجتاع كبار 

املسؤولني التنفيذيني ملنتدى آسيا واملحيط الهادئ

فريق عمل لرصد ومراقبة سري العملية االنتخابية 

ألعضاء املجلس البلدي املركزي

كشف الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عن إعداد خطة 

تفصيلية ملراقبة الدورة السادسة النتخابات املجلس البلدي املركزي، تتضمن 

تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة سر العملية االنتخابية ألعضاء املجلس البلدي 

املركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية.
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اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر مذكرة  أبرمت 
تعاون مع نظريتها مفوضية حقوق اإلنسان يف جمهورية 
عي  الدكتور/  سعادة  رئيسها  اللجنة  عن  الفلبني،ووقع 
عن  وقع  بينام  اللجنة،  رئيس  بصفته  املري  صميخ  بن 
مارتن  لويس  خوسيه  السيد/  سعادة  رئيسها  املفوضية 

غاسكون.

االتفاقية  هذه  أن  صميخ  بن  عي  الدكتور/  سعادة  وأكد 
يف  الطرفني  بني  الوثيقة  العالقات  تعزيز  إىل  تهدف 
مجاالت تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها، وال سيام حقوق 
فكرة  أن  إىل  الفتاً  أرسهم.  وأفراد  الفلبني  من  العامل 
بالدور  االعرتاف  من  انطالقاً  جاءت  االتفاقية  هذه  توقيع 
قطر  دولة  يف  الفلبينية  الجالية  به  تقوم  الذي  املميز 
ومشاركتها يف عملية التنمية، ورغبة من اللجنة الوطنية 
املفوضية  مع  التعاون  جسور  مبد  اإلنسان  لحقوق 

كمؤسسة مامثلة لنا يف اختصاصاتها ومهامها.

الفلبني: 9 يناير 2019

باليوم  االحتفال  »إن  سعادته:  وقال 
عديدة  وإنجازات  يتزامن  الوطني 
حرضة  بقيادة  قطر،  دولة  حققتها 
حمد  بن  متيم  الشيخ  السمو،  صاحب 
داخلياً  املفدى،  البالد  أمري  ثاين،  آل 
وخارجياً، حيث متيض دولة قطر بثبات 
 ،2030 الوطنية  رؤيتها  تحقيق  نحو 
واستقالل  سيادتها  عىل  محافظة 
قرارها، يف مواجهة تحديات إقليمية 
الجائر  الحصار  أبرزها  عديدة،  ودولية 
املفروض عىل بالدنا منذ الخامس من 

حزيران/ يونيو 2017«.

اليوم  تحتفل  »قطر  أن  إىل  ونّوه 
يف  وبنجاحها  الوطني،  بعيدها 
تسبّبت  الذي  الجائر،  الحصار  تخطي 
فيه دول جارة، وما تزال مستمرة يف 
انتهاكاتها لحقوق اإلنسان، غري آبهة 
يف  واملقيمني  املواطنني  مبعاناة 

قطر، ودول مجلس التعاون ككل«.

سعادة  لفت  اآلخر،  الجانب  عىل 
الدكتور عي بن صميخ املري إىل أن 

»االحتفال باليوم الوطني هذا العام، 
يأيت أيضاً، يف ظل استمرار اإلصالحات 
القطرية  الحكومة  اتخذتها  التي 
الحقوق  من  املزيد  وضامن  لحامية 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
واملقيمني  للمواطنني  والثقافية 
عىل أرض قطر، عىل حد سواء؛ بفضل 
شملت  التي  الترشيعية  اإلصالحات 

قوانني مهمة«.

18 ديسمرب 2018

اتفاقية تعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان يف الفلبني 

هنأ سعادة الدكتور عي بن صميخ املري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

للثامن  املصادف  الوطني،  باليوم  االحتفال  مبناسبة  وشعباً،  قيادة  قطر،  دولة 

عرش من ديسمرب.

ترصيح سعادة الدكتور عيل بن صميخ املري رئيس اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان مبناسبة االحتفال باليوم 

الوطني لدولة قطر
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شــاركت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
متنوعــة،  بفعاليــات  الســاعي  درب  يف 
اســتقطبت جمهــوراً واســعا مــن األطفــال 

ــة. ــات العمري ــف الفئ ومختل

عبداللــه  بنــت  مريــم  الســيدة/  وقالــت 
العطيــة، األمــني العــام للجنــة الوطنيــة 
يف  املشــاركة  إن  اإلنســان  لحقــوق 
إميانــا  تــأيت  الســاعي،  درب  فعاليــات 
ثقافــة  نــرش  يف  الوطنيــة  اللجنــة  مــن 
املواطنــة لــدى مختلــف رشائــح املجتمــع، 
املواطنــة  يف  الحــق  أن  منطلــق  مــن 
واملشــاركة هــي ركــن أصيــل مــن حقــوق 

اإلنســان.

اللجنــة  حــرص  جانــب  إىل  وأضافــت: 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان عــىل مشــاركة 
ــم  ــر احتفاالته ــة قط ــني يف دول املواطن
درب  فعاليــات  فــإن  الوطنــي،  باليــوم 
األعــوام  مــرور  عــىل  أثبتــت  الســاعي 
الباهــر يف اســتقطاب مختلــف  نجاحهــا 

ــح املجتمــع القطــري مــن مواطنــني  رشائ
الفئــات  مختلــف  ومــن  ومقيمــني، 
العمريــة، مّمــن ينتظــرون هــذا املناســبة 

لوطنهــم. والئهــم  لتأكيــد 

وشــهد جنــاح اللجنــة الوطنيــة نشــاطات 
مختلفــة، تجمــع بــني الرتفيــه والتثقيــف 
يف آن واحــد، عــرب مجموعــة مــن األلعــاب 
تركيــب  عــىل  تعتمــد  التــي  الهادفــة 
الصــور والبطاقــات التــي تنمــي معــارف 
األطفــال بحقــوق اإلنســان املختلفــة، إىل 
جانــب لعبــة »مــرح وحقــوق« التــي لقيــت 
ــي  ــابقات الت ــن املس ــري م ــا يف الكث رواج
وألعــاب  باملــدارس،  لألطفــال  نظمــت 
ــوق  ــل بحق ــارف الطف ــي مع ــة تنم مختلف
وواجباتــه، ومعلومــات عامــة عــن دولــة 
ــني  ــر، والحقــوق التــي تكفلهــا القوان قط

القطريــة للطفــل.

الدوحة: 17 ديسمرب 2018

ثقافة املواطنة واملشاركة جزء أصيل 

من حقوق اإلنسان

يف فعاليات درب الساعي العطية: 

أخبــار وفعاليات اللجنة



جاء ذلك خالل كلمته اليوم يف افتتاح أعامل املؤمتر الثالث عرش للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان املنعقد مبدينة مراكش باململكة املغربية يف الفرتة من 10 إىل 12 
حقوق  عن  املدافعني  وتعزيز  املدين  الفضاء  )توسيع  عنوان  تحت  أكتوبر  الشهر  من 
اإلنسان وحاميتهم مع الرتكيز عىل املرأة: دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان(. 

وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس.

ورحب د. عي بن صميخ مببادرة دولة قطر مثمناً استعدادها الستضافة 
يف  املشاركة  أجل  من  والتجسس،  القرصنة  ملحاربة  دويل  مؤمتر 
حوار دويل لتطوير الترشيعات الوطنية، وتفعيل تنبني االتفاقية ذات 
الصلة، ودعم والية املقرر الخاص بحامية املدافعني. مؤكداً أن وقال 
اىل  قطر  يف  االنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تعرضت  لقد  املري: 
العديد من املضايقات خالل هذه السنة من أطراف خارجية نتيجة أزمة 
من  أكرث  اىل  االلكرتوين  موقعها  تعرض  حيث  قطر،  دولة  الحصارعىل 
التشويهية وغريها  الحمالت  ألف محاولة قرصنة، هذا اىل جانب   735
أفراد  أو  وطنية  كمؤسسة  ملهامها  أدائها  لتعطيل  املامرسات  من 

مدافعني عن حقوق اإلنسان فيها.

العربية  املنطقة  تشهدها  التي  والرصاعات  األزمات  أن  املري  وأكد 
التي أدت إىل  البيئة والعنارص املهيئة واالرضية  هي ما وفرت فيها 
مناطق  يف  فقط  ليس  ضحايا  إىل  اإلنسان  حقوق  مدافعي  تحول 
الرصاع. وقال: بل توفرت تلك البيئة بداية من الترشيعات الوطنية التي 
رشوط  يف  قيود  من  تحتويه  وما  الجمعيات  تكوين  تنظيم  ألجل  تسن 
ناشطني  عىل  فرضت  التي  للقيود  وصوال  التسجيل  وإجراءات  التكوين 
بحظر السفر، وحرية التنقل، واالعتقال، والتعرض ملحاكامت غري منصفة، 
يف  كبري  دور  الوطنية  للمؤسسات  أن  موضحاً  قاسية.  أحكام  وإصدار 
القانون.  منفذي  وتدريب  االنسان،  حقوق  عن  املدافعني  إعالن  نرش 
إضافة إىل تقديم املقرتحات لتعديل الترشيعات الوطنية. واصفاً تجربة 
دولة قطر بالجيدة بعد أخذها مبقرتح اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
يف إصدار قانون ينظم اللجوء السيايس، وبذلك تكون أول دولة عربية تصدر ترشيعاً 
الالجئ  أن  إىل  الفتاً  مامثلة  خطوات  تخطو  أن  العربية  الدول  جميع  داعياً  نوعه.  من 

السيايس يتمتع بوضع خاص مييزه عن الالجئ العادي ويحتاج إىل حامية خاصة.

مراكش: 10 أكتوبر 2018

خالل افتتاح أعال املؤمتر الثالث عرش للمؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان مبراكش .. د. املري دعوة 

إلنشاء منصب مقرر خاص لألمم املتحدة

منصب  بإنشاء  اإلنسان  الوطنية لحقوق  اللجنة  رئيس  املري  صميخ  بن  عي  الدكتور  طالب سعادة 
اإلنسان،  بحقوق  التمتع  عىل  وتأثريها  االلكرتونية  القرصنة  جرائم  حول  املتحدة  لألمم  خاص  مقرر 
املقرر  مهام  توسيع  جانب  إىل  اإلنسان.  حقوق  ملجلس  الدامئة  األجندة  يف  الجرائم  تلك  ووضع 
الخاص املعني باملدافعني، خصوصاً يف البيئات واألوضاع املَُمكنة لهذه اإلنتهاكات ضد املدافعني والنشطاء، 

كام طالب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بإنشاء وحدة متخصصة ملناهضة جرمية القرصنة ضد 
نشطاء ومنظامت حقوق اإلنسان يف العامل.

العدد الثامن والعشرون - يونيو ٢٠١٩
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د. املري: تفسري النصوص الدينية مبا يخدم 

األغراض السياسية سبب يف املآيس والحروب

جاء ذلك خالل كلمته االفتتاحية للمعرض 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  نظمته  الذي 
دولة  سفارة  مع  بالتعاون  اإلنسان 
بريتان  غراند  بفندق  اليونان  يف  قطر 
العريب  للخط  أثينا  اليونانية  بالعاصمة 
حول “حقوق االنسان يف االسالم” وقد 
ولفيف  السياسيني  من  حشد  بحضور 
الدبلوماسية  البعثات  ممثي  من 
والتنمية  االقتصاد  وزير  نائب  بينهم 
بيتسيورالس،  سترييوس  السيد 
والسيد  كالويريو،  السيد  العدل  ووزير 
ونواب  الخارجية،  وزير  نائب  بوالريس 
املالحة  وزير  واملعارضة  الحكومة  من 

ومدير  كوروبليس،  بانايوتيس  السابق 
الربملان  لرئيس  الدبلومايس  املكتب 
عدد  حرض  كام  ثيوخاروبولوس.  السيد 
الخارجية  وزارة  إدارات  مديري  من  كبري 
املفتون  االحتفال  حرض  كام  اليوناين؛ 
ملنطقة  املمثلون  الثالثة  املسلمون 
وممثل  اليونان،  شامل  الغربية  طراقيا 
ومندوبون  اليونان،  أساقفة  رئيس  عن 
ضخم  وعدد  اليوناين،  الجو  سالح  عن 
يف  والدبلوماسيني  السفراء  من 
اليونان.. إضافة اىل شخصيات مجتمعية 

وممثلني عن املجتمع املدين.

إن مبدأ عاملية حقوق  د. املري:  وقال 

السياسية،  الحدود  يتجاوز  اإلنسان 
الدينية  وحتى  واللغوية  الجغرافية، 
والثقافية. الفتاً إىل أن املؤمتر العاملي 
الثاين لحقوق اإلنسان الذي انعقد يف 
فيينا 1993، مؤكداً أن الطبيعة العاملية 
أي  تقبل  ال  والحريات  الحقوق  لهذه 
نقاش. وأضاف: بالرغم من أننا نتفق مع 
مبدأ عاملية حقوق اإلنسان فمن وجهة 
أهمية  عىل  التأكيد  أيضاً  يجب  نظرنا 
االيجابية  والقيم  املحلية  الثقافات 
مصدرها  كان  سواء  ما،  مبجتمع  الخاصة 
إىل  مشرياً  قانونياً.  أو  ثقافياً  أو  دينياً 
إىل  الوصول  هو  األسايس  الهدف  أن 

د. املري: تفسري النصوص الدينية مبا يخدم 

األغراض السياسية سبب يف املآيس والحروب

السفري الكروايت بأثينا: مل ننتظر أن تخرج مثل 

هذه الكلات يف شكل وتعبري معارص

لدى افتتاحه معرض اإلسالم وحقوق اإلنسان باثينا

عرب سعادة الدكتور/ عي بن صميخ املري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عن رفضه لجميع 

ما وصفها مبامرسات التعصب التي عانت منها وتعاين كل الثقافات وكل العقائد، الفتاً إىل أن كل 

الحضارات مرت بهذه املرحلة، وقال: إن العنرية والتطرف التي ال يقفان عىل طرف دون آخر، ونحن 

نرفضها جميعاً جملة وتفصيالً. واضاف: إن الله عز وجل ليس معنياً مبا نسببه لبعضنا البعض من آالم 

ومآيس وحروب وقتل لآلخر باسمه ومن أجله، بل ذلك من كسب أيدينا واستغاللنا للنصوص الدينية 

وتفسرها مبا يخدم أغراضا سياسية خارج سياق النصوص، والديُن من ذلك بريء.

أخبــار وفعاليات اللجنة
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وعالج  وحاميتها  حقوقه  اإلنسان  منح 
باسم  سواء  متسها  التي  االنتهاكات 
القيم الثقافية أو باسم حقوق اإلنسان، 
مؤكداً يف الوقت نفسه أن اإلرصار عىل 
ليس  ما،  حق  لتأمني  الحقوقي  الجانب 
أن  املستبعد  من  وليس  التطور،  نهاية 
الجانب  بعد  ملا  اإلنسان  فهم  يتطور 

الحقوقي.

إطار  يف  أنه  صميخ  بن  عي  د.  وأوضح 
املفاهيم السابقة جاء معرض اإلسالم 
محلية  رسالة  ليحمل  اإلنسان،  وحقوق 
وحقوق  اإلسالم  بني  تعارض  ال  أنه 
رسالة  بأنه  املعرض  واصفاً  اإلنسان، 
والرحمة  واملحبة  للتسامح  للعامل 
واإلخاء  والحرية  واملساواة  واإليثار، 
الكريم.  القرآن  عربت عنها نصوص  التي 
من  قدر  عىل  كنا  إن  سعادته:  وقال 
الجدية يف مطلبنا العاملي يف إحالل 
نفرس  أن  علينا  الدوليني  واألمن  السلم 
مبا  نفهمها  وأن  ونصوصنا  عقائدنا 

يتالقى وتلك القيم التي أرشت إليها.

إعجابهم  عن  زوار  أعرب  جهتهم  من 
باملعرض وتقديرهم للجهد الكبري الذي 
السفري  عليه.وأعرب  القامئون  بذله 
سونكو  ألكسندر  أثينا  يف  الكروايت 
إنه  وقال  املعرض،  بأفكار  إعجابه  عن 
الكلامت  هذه  مثل  تصدر  أن  ينتظر  مل 
معارص  وتعبري  شكل  يف  القدمية 

كالذي قيل.

األمني  مبجر،  رشاد  السيد  أشاد  كام 
اليونانية للتجارة  العام للغرفة العربية 
اللجنة  رئيس  سعادة  بكلمة  والتنمية 
هذا  وقال:  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
انعكاس  عن  باختصار  يعرب  املعرض 
احرتامها  يف  اإلسالمية  للحضارة 
تسبق  وهي  له.  ورعايتها  لالنسان 
العاملي  اإلعالن  واملعنى  الزمان  يف 

لحقوق اإلنسان.

أما السيدة مبجر من زوار املعرض فقد 
التي  الفنية  باللوحات  إعجابها  أعربت 
إمكانية  عن  وتساءلت  املعرض.  غطت 
الشعبية  والفنون  اللوحات  هذه  وجود 

القطرية بشكل دائم يف اليونان.

درويش  اللطيف  عبد  د.  ابدى  كذلك 
أستاذ االقتصاد يف جامعة أثينا إعجابه 
اإلسالمية  املعاين  عىل  الكلمة  برتكيز 

الكرامة  بني  وربطها  اإلنسان،  لحقوق 
اإلنسانية واملعاين اإلسالمية.

ماكيس  اليوناين  الصحفي  مثن  فيام 
تتبعه  التي  بالنظام  ترياندفيلوبولوس 
دولة قطر يف أكرث من مجال. وقال إنه 
اتخاذ  يف  بها  يحتذى  دولة  أنها  يعترب 

قرارات للتطور والبناء.

املعرض  إن  قال:  كوثريس  الحقوقي 
أن  واضح  إنه  وقال  جميالً.  إنجازاً  يعترب 
تعميم  إىل  يسعى  القطري  الجانب 
واحرتامها.  اإلنسان  حقوق  ثقافة 
وأضاف أنه يبدو أن حصار قطر والعراقيل 
جعلتها  طريقها  يف  وضعت  التي 
حقوق  ثقافة  تعميم  إىل  تسعى 
اإلنسان واحرتامها يف عامل مضطرب ال 

يعرتف بحقوق اإلنسان األساسية.

أثينا:12 ديسمرب 2018

األمني العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة:

املعرض يعرب عن انعكاس للحضارة اإلسالمية 

يف احرتامها لإلنسان
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وقد اختارت منظمة االمم املتحدة إلحياء يوم حقوق اإلنسان 
سبعة  مبرور  السنة  مدار  عىل  احتفال  يكون  أن  العام  هذا 
ويُريس  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  اعتامد  منذ  عقود 
االعالن مبدأي املساواة والكرامة لكل إنسان وينص عىل أن 
بتمكني  يقيض  أسايس  واجب  عاتقها  عىل  يقع  حكومة  كل 
غري  وحرياتهم  حقوقهم  بجميع  التمتع  من  الناس  جميع 

القابلة للترصف.

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تُعرب  املناسبة  وبهذه 
 ،) العاملي  اإلنسان  حقوق  )يوم  اليوم،  بهذا  احتفالها  عن 
والعاملي  واإلقليمي  الوطني  العمل  تضافر  زيادة  وتأمل 
الدولية  التي وردت بالرشعة  الخالدة  من أجل تعزيز املبادئ 
الجرائم  خضم  يف  اإلنسان،  حقوق  اتفاقيات  من  وغريها 
أنحاء  جميع  يف  واسع  نطاق  عىل  ترتكب  التي  واالنتهاكات 
العامل، والتمسك بوضع حد لتلك الجرائم والنتهاكات ومتكني 
التمتع بحقوقها كاملة بدون متييز أحرى عىل  الشعوب من 
املستوى الدويل الذي نجد أن من أهم مشكالته يف الوقت 
الراهن ما نعيشه من النزعات العسكرية والرصاعات واألزمات 
الجنائية  العدالة  وغياب  اإلنسان  بحقوق  التمتع  عىل  تأثر 
مسألة  وكذلك  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  مرتكبي  ملعاقبة 
إنسانية  مأساة  فهي  الالجئني  مشكلة  و  الصحفيني  حامية 
نتائج  لها  ولكنها  أسبابها  تختلف  ومستمرة  ومضنية  طويلة 

واحدة هي حرمانهم من كافة حقوقهم اإلنسانية لذا يجب 
والهيئات  املتحدة  األمم  يف  ممثال  الدويل  املجتمع  عي 
توفري  اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات  الدولية  واملنظامت 
حياتهم  عن  والدفاع  الالجئني  لحامية  الالزمة  األليات  وتفعيل 
وحقوقهم طبقا للقانون الدويل اإلنسان يف زمن الحرب أو 

السلم .

أولوية  اإلنسان  أن دولة قطر تعترب احرتام حقوق  الفتة إىل 
عي  وتعمل  اإلنسان  لحقوق  الدولية  للمعاير  وفقاً  قصوى 
واإلجراءات  للترشيعات  املستمر  التطوير  خالل  من  تعزيزها 

واملامرسات عي أرض الواقع.

مجال  يف  قطر  دولة  انجازات  أنه  كلمتها  يف  اللجنة  تناولت 
تعزيز وحامية حقوق اإلنسان واالرتقاء بها يف مجاالت عديدة 
للمواطنني واملقيمني وكل من يخضع للوالية القانونية لدولة 
اإلطار هو  االنجازات يف هذا  أحدث  أنه من  قطر مشرية إىل 
اإلنسان  لحقوق  الدوليني  العهدين  إىل  مؤخرا  االنضامم 
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد 
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية . 

قطر  دولة  عىل  الجائر  الحصار  استمرار  إىل  اللجنة  وتطرقت 
التمتع  وعىل  املنطقة  يف  واألمن  السلم  عىل  يؤثر  الذي 
بحقوق اإلنسان لشعوب مجلس التعاون الخليجي، كام يخالف 

احتفاالت اللجنة الوطنية بالذكرى الـ 70 

لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

احتفاالت اللجنة الوطنية بالذكرى الـ 70 

لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

الذي  اإلنسان  لحقوق  العاملي  باليوم  قطر  بدولة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تحتفل 

تحت  العام  هذا  السبعني  بذكراه  يحفل  والذي  عام،  كل  من  األول/ديسمرب  كانون   01 يصادف 

فيه  اعتمدت  الذي  للتاريخ  أيضا  اليوم  هذا  يرمز  كام  السالم.  لتحقيق  اإلنسان  حقوق  رضورة  شعار: 

تتويجا  يعد  والذي  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن   8491 عام  يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

ملسرة كل املدافعني عن قيم الحرية والكرامة واملساواة يف كل بقاع األرض فضال عن أنه أول لبنة 

يف بناء منظومة حقوق اإلنسان العاملية التي تسعي لضامن حد أدين من الحقوق لجميع البرش وقد 

صيغت تلك الحقوق بعد ذلك يف وثائق مكتوبة وملزمة لجميع الدول .

أخبــار وفعاليات اللجنة
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اإلنسان  حقوق  ومواثيق  الدويل  القانون  أحكام  وينتهك 
بشكل  عملت  أنها  إىل  اللجنة  وتشري  الساموية،  والرشائع 
متواصل دون انقطاع منذ اللحظة األوىل الستقبال املترضرين 
من الحصار فضال عن رسعة تحركها دولياً والتنسيق مع كافة 
الجهود  كل  وبذل  الحصار،  لرفع  املعنية  الدولية  الجهات 
املمكنة لتخفيف تداعياته عىل املواطنني واملقيمني بدولة 

قطر، مبن فيهم مواطني دول الحصار .

محارضة تثقيفية للعاملني برشكة قطر ستيل

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  قدمت  السياق  ذات  ويف 
نشأة  حول  ستيل  قطر  برشكة  للعاملني  تثقيفية  محارضة 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  ودور  واملبادئ،  اإلنسان  حقوق 

اإلنسان.

أدارة  مدير  ثاين  آل  نجوى  الشيخة  أوضحت  املحارضة  وخالل 
نشأة  إّن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  باللجنة  الدويل  التعاون 
والثقافات،  الحضارات  كافة  لتالقح  نتاج  جاءت  اإلنسان  حقوق 
ضد  جمعاء  للبرشية  مستمر  نضال  اإلنسان  حقوق  إن  وقال: 
الظلم واالستغالل أينام وجد فهي إذاً ليست فكرة مستوردة 

من مكان محدد أو مفهوم غريب بحت كام قد يدعي البعض.

اللجنة  نشأة  دور  الدويل  التعاون  إدارة  مدير  واستعرضت 
وأشارت  وصالحياتها.  وأهدافها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
تعزيز  العام 2002 بهدف حامية و  أُنشأت يف  اللجنة  أن  إيل 
حقوق اإلنسان، ونص قانون إنشائها عىل االستقاللية، وقالت 
للحصول  تأسيسها  منذ  اللجنة  سعت  لقد  نجوى:  الشيخة 
عىل االعتامد من قبل التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية 
العضوية  ألحكام  تعديالت  فأجرت   ،)GANHRI(اإلنسان لحقوق 
مامرستها  بتقوية  وقامت  األسايس  قانونها  يف  والحصانة 
الختصاصاتها، وفقاً ملا تتطلبه مبادىء باريس، وحصلت عىل 
ملراجعة  خضعت  و   ،2010 العام  Aيف  الدرجة  عىل  االعتامد 

.A أخرى يف العام 2015 وحصلت للمرة الثانية عىل الدرجة

دائرة  مدير  املهدي  صالح  بن  محمد  السيد/  أكد  جانبه  من 
الشؤون االداريه لرشكة قطر ستيل أن رشكة قطر ستيل امياناً 
املحارضة  هذه  بتنظيم  شاركت  اإلنسان  حقوق  بقضايا  منها 
لحقوق  العاملي  باليوم  االحتفاالت  مع  تزامنا  مقرها  يف 
العاملني  كل  يكون  أن  عىل  حريصون  نحن  وقال:  اإلنسان. 
ليتضمن  وواجباتهم  بحقوقهم  تامة  دراية  عىل  بالرشكة 

سلوكهم ثقافة حقوق اإلنسان. 

الجايل يجتمع مع 

مدير برنامج السالم 

وحقوق اإلنسان 

بجامعة كوملبيا

الجاميل  حسن  بن  سلطان  السيد/  اجتمع 

األمني العام املساعد باللجنة الوطنية لحقوق 

برنامج  مدير  فيليب  ديفيد  السيد/  مع  اإلنسان 

حقوق  مبعهد  اإلنسان  وحقوق  السالم  بناء 

الواليات  مقرها   – كوملبيا  بجامعة  اإلنسان 

دولة  أنه  الجاميل  وأكد  األمريكية-  املتحدة 

بعد  خاصة  ملموس  تقدم  يف  متيض  قطر 

فيام  مؤخراً  أجرتها  التي  القانونية  اإلصالحات 

جانب  إىل  القطري  العمل  بقانون  يتعلق 

صادقت  مبا  صلة  ذات  جديدة  أخرى  ترشيعات 

أن  إىل  الفتاً  دولية  اتفاقيات  من  الدولة  عليه 

اللجوء.  بقانون  يتعلق  ما  الترشيعات  هذه  آخر 

املزيد  قطر  دولة  من  نتوقع  الجاميل:  وقال 

من العمل لالرتقاء بشكل أكرب يف كافة مجاالت 

حقوق اإلنسان.

من جانبه قدم السيد فيلب نبذة تعريفية حول 

مختصة  جامعة  أكرب  بوصفها  كوملبيا  جامعة 

بدراسات السالم وحقوق اإلنسان يف الواليات 

ذاته  الوقت  يف  مبدياً  األمريكية.  املتحدة 

مجال  يف  التعاون  سبل  تعميق  يف  رغبته 

الوطنية  اللجنة  مع  والسالم  اإلنسان  حقوق 

إبرام  إمكانية  خالل  من  وذلك  اإلنسان  لحقوق 

تنشيط  جانب  إىل  الجانبني  بني  تفاهم  مذكرة 

املجتمع  منظامت  ملمثي  ابتعاث  عمليات 

قدراتهم  وتنمية  لرفع  قطر  بدولة  املدين 

خالل  من  أكرب  بفعالية  بدورهم  للقيام  وذلك 

برامج املدافعني عن حقوق اإلنسان.

29 نوفمرب 2018
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االحتفال  مبناسبة  لها  كلمة  ويف 
العنف  عىل  للقضاء  العاملي  باليوم 
بنت  مريم  األستاذة  قالت  املرأة،  ضد 
صحفي:  ترصيح  يف  العطية  الله  عبد 
»يف الوقت الذي يبذل فيه املجتمع 
العديد  أمثرت  حثيثة؛  جهوداً  الدويل 
من االتفاقيات والقوانني التي تحمي 
ضدها،  املامرس  العنف  من  املرأة 
الخليج  ودول  قطر  يف  املرأة  فإن 
عىل  للقضاء  العاملي  باليوم  تحتفل 
العنف ضد املرأة، وهي تتعرّض ألشّد 
والنفيس  املعنوي  العنف  أنواع 

والجسدي يف حق اآلالف من النساء 
جراء  نفسها،  الحصار  ودول  قطر  يف 
انتهاك إحدى  حصار ظامل مُيعن يف 
كفلتها  التي  اإلنسان  حقوق  أسمى 
والقوانني  والترشيعات  األديان 
النساء  من  العديد  بحرمان  الدولية، 
مع  شملهن  مل  يف  حّقهن  من 
خالفات  بذريعة  وأزواجهن،  أبنائهن 

سياسية!«.

املؤســف  مــن  ســعادتها:  وتابعــت 
جــداً، أن تلتــزم حكومــات ومنظــامت 
ــف  ــي مبواق ــت، أو تكتف ــة الصم دولي
ــف  ــتحياء إزاء العن ــىل اس ع
الناجــم عــن حصــار ظــامل، 
ضحيــة  املــرأة  جعــل 
لــدول  خطــرية  انتهــاكات 
 – أمعنــت  التــي  الحصــار 
حرمــان  يف  تــزال-  ومــا 
األمهــات  مــن  الكثــري 
نســاء  )وحتــى  القطريــات 
مــن دول الحصــار نفســها( 
مــن حقهــن يف مل شــمل 

. أرسهــن

التزام مبحاربة العنف 

والدفاع عن حقوق املرأة

وشـّددت سـعادة األسـتاذة 
اللـه  عبـد  بنـت  مريـم 
“اللجنـة  أن  عـىل  العطيـة 
اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة 
عـىل  حريصـة  سـتظّل 

محاربـة كافـة أشـكال أنـواع العنف ضد 
ذاتـه  الوقـت  يف  مشـيدة  املـرأة”، 
اتخذتهـا  التـي  والتحـركات  بالخطـوات 
الحكومـة القطريـة لحاميـة املرأة من 
مختلـف أشـكال العنـف، والتـي تجلّـت 
التفاقيـة  قطـر  دولـة  انضـامم  يف 
التمييـز  أشـكال  جميـع  عـىل  القضـاء 
ضـد املـرأة عـام 2009، وحرصهـا عـىل 
لـألرسة،  املسـاندة  الخدمـات  توفـري 
ومـن ذلك إنشـاء املؤسسـة القطرية 
ومركـز  واملـرأة  الطفـل  لحاميـة 
مـن  وغريهـا  العائليـة،  االستشـارات 
املؤسسـات االجتامعيـة التـي تعنـى 
القطريـة  املـرأة  حقـوق  بحاميـة 

قطـر. دولـة  يف  واملقيميـة 

وأشارت إىل إصدار قانون األرسة عام 
لألرسة  محاكم  بإنشاء  وقانون   ،2006
وإجراءات التقايض أمامها، إىل جانب 
مراجعة مستمرة للترشيعات الوطنية 
وتعديل بعض أحكامها لتوفري أقىص 

حامية ألفراد املجتمع.

ــات  ــامم الترشيع ــت إىل اهت ــام لفت ك
املقيمــة،  املــرأة  بفئــة  القطريــة 
املنــازل  يف  املســتخدمني  وفئــة 
ــنة 2017  ــم 15 لس ــون رق ــدار القان بإص
ســاعات  تحديــد  القانــون  ويتضمــن 
العمــل وعطلــة أســبوعية والعديــد 
مــن األحــكام لحاميــة العامــالت مــن 

العنــف.

الدوحة :25 نوفمرب 2018

البّد من تحرك فّعال للمجتمع الدويل واملؤسسات 

الحقوقية لوضع حّد لعنف دول الحصار ضد املرأة

يف اليوم العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة.. مريم العطية:

طالبــت األســتاذة مريــم بنــت عبــد اللــه العطيــة، األمــني العــام للجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
املجتمــع الــدويل واملؤسســات والهيئــات الحقوقيــة الدوليــة القيــام بتحــركات فّعالــة وقويــة 
لوضــع حــدٍّ للعنــف الــذي تتعــرّض لــه املــرأة القطريــة والخليجيــة، جــراء االنتهــاكات الجســيمة 
لــدول الحصــار، الفتــًة إىل أن إجبــار الكثــري مــن األمهــات – يف قطــر ودول الحصــار نفســها- عــىل 
االنفصــال عــن أزواجهــن وأبنائهــن قــرساً، يعــّد أخطــر وأفظــع االنتهــاكات عــىل اإلطــالق يف حــق 

املرأة.

أخبــار وفعاليات اللجنة
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فعاليات  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  شاركت 
الطبعة الـ 29 ملعرض الدوحة الدويل للكتاب، بجناح ثري، 
ثقافة  نرش  مجال  يف  وإنجازاتها  إصدارتها  أبرز  يعرض 
حقوق اإلنسان داخل املجتمع القطري، إىل جانب التقارير 
اللجنة الوطنية  التي تحايك جهود وتحركات  واملنشورات 
يف مواجهة الحصار املفروض عىل قطر، وإنجازاتها يف 

مجال حامية حقوق اإلنسان داخل قطر وخارجها.

العام  األمني  العطية،  الله  عبد  بنت  مريم  األستاذة  وقال 
باملناسبة:  ترصيح  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للجنة 
عىل  دوماً  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  “تحرص 
واإلقليمية  الوطنية  الفعاليات  مختلف  يف  املشاركة 
والدولية الهامة، والتي تعنى بحامية والدفاع عن حقوق 
اإلنسان من جهة؛ ونرش ثقافة حقوق اإلنسان يف أوساط 

املجتمع القطري بوجه أخص”.

وأشارت إىل أن جناح اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ضم 
عرضا برصياً يتضمن أبرز الحقوق التي تنص عليها املواثيق 
الدولية وميثاق األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.كام سيتم 
الحصار  دول  بانتهاكات  الخاصة  اإلحصائيات  أحدث  عرض 
لحقوق اإلنسان، والتي شملت 12 حقاً أساسياً، تم انتهاكها 

من طرف دول الحصار.

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  من  “حرصا  قائلة:  وختمت 
ثقافة  ونرش  الكتاب،  معرض  جمهور  مع  التواصل  عىل 
مقر  يف  قانوين  أخصايئ  هناك  سيكون  اإلنسان،  حقوق 
جناح اللجنة الوطنية طيلة أيام املعرض ألجل التواصل مع 
التي  القانونية  االستشارات  مختلف  وتقديم  الجمهور، 
املعرض  يف  الوطنية  لجناح  الزائر  الجمهور  يطلبها  قد 

الدويل للكتاب”.

عرب جناح مميّز يضم أزيد من 200 كتاب وإصدارات 

مختلفة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان تعرض 

إصداراتها يف معرض الدوحة الدويل للكتاب



أخبــار وفعاليات اللجنة

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
48

عبدالله  بنت  مريم  األستاذ  قالت 
الوطنية  للجنة  العام  األمني  العطية، 
قطر  دولة  إن  اإلنسان  لحقوق 
رائدة  دولة  قصري  وقت  يف  أصبحت 
تنفيذ  خالل  من  االنسان،  حقوق  يف 
الثابتة  ومواقفها  الدولية  التزاماتها 
االقليمية،  الحقوقية  القضايا  اِزاء 
إىل  مؤخرا  االنضامم  أن  إىل  الفتًة 
املدنية  للحقوق  الدويل  العهد 
والسياسية والعهد الدويل للحقوق 
انعكس  قد  واالجتامعية  االقتصادية 
إيجابا عىل االسرتاتيجيات والسياسات 
قطر،  لدولة  الوطنية  والقوانني 

وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030.

باليوم  االحتفال  خالل  ذلك  جاء 
القطري لحقوق اإلنسان الذي نظمته 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
الفنانني  إقامة  مقر  مع  بالتعاون 
)مطافئ قطر(؛ بحضور مسؤولني من 
الفنانني  من  ونخبة  الوطنية،  اللجنة 
ورؤساء  اإلنسان،  حقوق  ونشطاء 
التلفزيونية  والقنوات  الصحف  تحرير 
املحلية، وإعالميني، وعدد من سفراء 

الدول املعتمدين لدى دولة قطر.

قالت  باملناسبة؛  كلمتها  ويف 
العطية  الله  عبد  بنت  مريم  األستاذة 
أن  اليوم،  رسوري  دواعي  ملن  إنه 
أكون بني هذا الجمع الكريم لالحتفال 
إذ  االنسان،  لحقوق  القطري  باليوم 
أن االحتفال بهذا اليوم يُؤكد من جديد 
مدى اهتامم دولة قطر قيادة وشعبا 
انخراطها  ويُعزز  االنسان،  بحقوق 
واالقليمية  الُدولية  الجهود  يف 
من  االنسان،  حقوق  وتعزيز  لحامية 
الوطني  الصعيد  عىل  التزامها  خالل 
التام بهذا  قبل كل يشء، واقتناعها 
الخيار عىل الصعيد التنموي املحِي، 

االِجتامعي منه واالقتصادي.

وأضافت: »لقد أصبحت دولة قطر يف 
حقوق  يف  رائدة  دولة  قصري  وقت 
االنسان، ويتجسد ذلك من خالل تنفيذ 
الثابتة  ومواقفها  الدولية  التزاماتها 
االقليمية.  الحقوقية  القضايا  إزاء 

املعني  العامل  الفريق  أثنى  وقد 
التابع  الشامل  الدوري  باالستعراض 
سيادة  عىل  االنسان  حقوق  ملجلس 
القانون التي متيز دولة قطر، وتثمني 
التي  للمؤسسات  املُطًرد  التواجد 

تحافظ عىل حقوق االنسان«.

عبدالله  بنت  مريم  األستاذة  وأكدت 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  أن  العطية 
هذه  بني  من  تعترب  االنسان 
تقوم  التي  الرائدة  املؤسسات 
بحامية  الدولة  جهود  مع  بالتوازي 
قطر،  بدولة  االنسان  حقوق  وتعزيز 
مدى  مبراقبة  أيضاً  تقوم  فإنها 
االيفاء  يف  القطرية  الحكومة  التزام 
فيام  واالقليمية  الدولية  بتعهداتها 

يخص قضايا حقوق االنسان.

معرض فني لفضح انتهاكات الحصار

اليوم  إلحياء  فعالياتها  وضمن 
قالت  االنسان؛  لحقوق  القطري 
العطية  الله  عبد  بنت  مريم  سعادة 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  إن 
بالتعاون  فني  معرض  تنظيم  ارتأت 
مع مطاىفء قطر، تُعرض خالله عديد 
قطر،  بدولة  لفنانني  الفنية  اللوحات 
متثل مزيجا فريدا بني الفنون الجميلة 
وحقوق االنسان، وتتناول قضايا تُعنى 
حقوق  غرار  عىل  اإلنسان؛  بحقوق 
الرأي  وحرية  املرأة  وحقوق  الطفل 
والتعبري وحتى آثار الحصار الجائر عىل 
دولة قطر من الناحية الحقوقية، حيث 

تجسيدا  املعروضة  اللوحات  متثل 
لرسالة  ومتريرا  املواضيع،  لهذه 
والحريات  الحقوق  مضمونها  فنية 
لحقوق  القطري  »اليوم  وعنوانها 

االنسان«.

خليفة  السيد  قال  جانبه،  من 
الفنانني  إقامة  مقر  مدير  العبيديل، 
)مطافئ قطر( يف كلمته باملناسبة: 
باليوم  لالحتفال  اليوم  تجمعنا  »إن 
معكم  االنسان  لحقوق  القطري 
القطريني  الفنانني  من  نخبة  ومع 
واملقيمني عىل أرض قطر ، واالحتفاء 
عن  واملعرب  املنجزة  باألعامل 
أمن  تخص  التي  املختلفة  املواضيع 
هذا  عىل  البرشية  ورقي   ، واستقرار 
الكوكب املتقلب، إمنا يدل عىل مدى 
حقوق  تجاة  مببادئنا  والتزامنا  وعينا 
البرش من جميع الجنسيات واألعراق«.

تكريم اإلعالم القطري نظري جهوده يف 

دعم حقوق اإلنسان

اإلعالم  إلسهامات  منها  وتقديراً 
وحقوق  ثقافة  دعم  يف  املحي 
اإلنسان يف املجتمع القطري، ارتأت 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
تكريم رؤساء تحرير الصحف والقنوات 
باملناسبة،  املحلية  التلفزيونية 
الدعم  من  املزيد  إىل  إياهم  داعيًة 
لحامية وترقية ثقافة حقوق اإلنسان 

محليا وإقليميا.

الدوحة: 12 نوفمرب 2018

نخبة من الفنانني والدبلوماسيني واملثقفني

يف االحتفال باليوم القطري لحقوق اإلنسان
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المكتبة القانونية

الكتاب ومحتوياته : تناول املؤلف أهمية القانون الدويل 

الخاص باعتباره املرجع الوحيد ملعالجة العالقات القانونية 
اخضاعها  ميكن  ال  والتي  أجنبي،  عنرص  من  املحتوية 
للقوانني املطبقة عىل العالقات الداخلية الخالصة، وتتزايد 
أهمية هذا القانون الرتباطه مبصالح األفراد ومعامالتهم، 
وتشجيع حركة التبادل التجاري ونقل رؤوس األموال. وقّدم 
باألمثلة  مدعم  بأسلوب  واضحة  مادة  الكتاب  هذا  يف 
واآلراء  القضائية  االجتهادات  بأحدث  ومصحوب  العملية 
القوانني  تنازع  نظرية  متبعا  واألجنبية،  العربية  الفكرية 
وبعض  األردين  القانون  مع  القضايئ  االختصاص  وتنازع 

القوانني العربية.  

االختصاص  تنازل  حول  األول  جزئني،  الكتاب  يتضمن 
تنازع  نظرية  تناولت:  أبواب  أربعة  واملكون  الترشيعي، 
القوانني، وقواعد االسناد األردنية لتنازع القوانني، وتطبيق 
القانون األجنبي، وحاالت استبعاد القانون األردين. والثاين 
من  واملكون  الدويل،  القضايئ  االختصاص  تنازل  حول 
األردين،  الدويل  القضايئ  االختصاص  تناولت:  أبواب  ثالثة 
يف  املحاكامت  أصول  الدويل،  القضايئ  االختصاص  تنازع 
األردنية،  املحاكم  أمام  األجنبي  العنرص  ذات  املنازعات 
الفصول  من  عدد  عىل  الكتاب  أبوب  من  باب  كل  ويحتوي 

واملباحث التفصيلية. 

كون  الدولية،  للمنظامت  العامة  املبادئ  املؤلف  تناول   : ومحتوياته  الكتاب 

هذا العرص يسمى بعرص املنظامت الدولية، حيث منحت بعض هذه املنظامت 
التي  الكبرية  الفائدة  ورغم  األعضاء،  الدول  عن  مستقلة  قانونية  شخصية 
حققتها، اال أن التنظيم الدويل تعرض للعديد من التحديات التي تعيق تطوره 
األخرى  الدول  عىل  ارادتها  فرض  اىل  اتجهت  التي  الدولية،  الهيمنة  بسبب 
لتحقيق مصالحها عىل حساب املصالح اإلنسانية، مام حرف هذه املنظامت عن 
مسارها، لكن ذلك ال يعني تراجع أهمية املنظامت التي تبقى الحاجة لها ملحة 

يف ظل الظروف الدولية الراهنة.  

للمنظامت  العامة  املبادئ  يتناول  األول  رئيسية:  أبواب  ثالثة  الكتاب  يتضمن 
الدولية، ويحتوي عىل عدة مباحث وفصول تفصيلية، والثاين: يتناول املنظامت 
النشأة  ناحية  من  العاملية  التجارة  ومنظمة  املتحدة  األمم  ومنها  العاملية، 
اإلقليمية  املنظامت  والثالث:  وغريها،  واألجهزة  والدور  الداخي  والنظام 
وتناول فيه تفاصيل حول جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي من 
ناحية النشأة واألهداف واملبادئ والعضوية واألجهزة ودورهام عىل الصعيد 

العريب واإلسالمي، إضافة لتفاصيل أخرى.

اسم الكتاب :  الوجيز يف رشح القانون الدويل الخاص

)دراسة مقارنة للترشيعات العربية والقانون الفرنيس(

املؤلف: الدكتور محمد وليد املرصي 

السنة: 201٦

النارش: دار الثقافة للنرش والتوزيع-  عّان، األردن

اسم الكتاب : مبادئ املنظات الدولية العاملية واالقليمية

املؤلف: األستاذ الدكتور سهيل حسني الفتالوي

السنة: 201٦

النارش: دار الثقافة للنرش والتوزيع-  عّان، األردن..
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سعادة رئيس اللجنة يجتمع مع السفري الفرنيس

رئيس  املري  صميخ  بن  عي  الدكتور/  سعادة  اجتمع 
اللجنة  مبقر  مبكتبه  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
الجمهورية  سفري  جيي  فرانك  السيد/  سعادة  مع 
الفرنسية لدى دولة قطر. وأطلع د. عي بن صميخ السيد 
فرانك جيي عىل الرشاكات القامئة بني اللجنه الوطنية 
لحقوق االنسان وبعض املؤسسات والجامعات املعنية 

يف الجمهورية الفرنسية.

الدوحة: 10 ديسمرب 2018

سعادة رئيس اللجنة يجتمع مع وفد الربملان األورويب

اللجنة  مبقر  مبكتبه  املري  صميخ  بن  د.عي  اجتمع 
بسعادة السيدة/ ميشيل أليوماري رئيسة وفد العالقات 
خالل  االورويب  الربملان  يف  العربية  الجزيرة  شبه  مع 
زيارة الوفد للبالد ولقاءاته مع عدد من مؤسسات الدولة 
وبحث الجانبان سبل التعاون يف القضايا ذات االهتامم 
حقوق  وحامية  تعزيز  إطار  يف  والعمل  املشرتك 

اإلنسان.

17 ديسمرب  2018

سعادة رئيس اللجنة يجتمع يف لندن مع )أمنيستي( و)تاشاتم هاوس(

رئيس  املري  صميخ  بن  عي  الدكتور/  سعادة  عقد 
الربيطانية  بالعاصمة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
سعادة  مع  منهام  األول  منفصلني  اجتامعني  لندن 
العفو  ملنظمة  العام  األمني  نايدو  كومي  السيد/ 
ثقة  لنيله  نيدو  بتهنئة  املري  د.  قام  حيث  الدولية. 
للمنظمة  عاماً  أميناً  وتعيينه  )أمنيستي(  إدارة  مجلس 
خلفاً لسعادة السيد/ سليل شيتي وبحث االجتامع سبل 

التعاون وتقوية أوارص العمل املشرتك بني الجانبني.

بينام التقى د. عي بن صميخ يف اجتامعه الثاين مع 
كبار الباحثني باملعهد املليك للشئون الدولية )تاشاتم 

هاوس( واستعرض اللقاء اإلصالحات الترشيعية التي قامت بها الحكومة القطرية خاصة املتعلقة بحقوق العامل، كام 
قدم املري للباحثني بتاشاتم هاوس؛ رشحاً حول تداعيات األزمة الخليجية وآثار الحصار عي املواطنني واملقيمني بدول 

قطر ومواطني دول مجلس التعاون.

لندن: 14 ديسمرب 2018م

لقاءات سعادة رئيس اللجنة
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سعادة رئيس اللجنة يجتمع مع السفري االسرتايل

رئيس  املري  صميخ  بن  عي  الدكتور/  سعادة  اجتمع 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مبكتبه مبقر اللجنة مع 
سعادة الدكتور/ أكسل وابنهورست سفري اسرتاليا لدى 
ذات  القضايا  يف  التعاون  سبل  االجتامع  وبحث  الدولة، 
االهتامم املشرتك وتفعيل آليات نقل التجارب والخربات 

بني الجانبني.

17 ديسمرب 2018

سعادة رئيس اللجنة يجتمع مع عضو الربملان األملاين

  اجتمع د. املري مبقر اللجنة مع الدكتور/ نيلز شميت 
الحزب  كتلة  باسم  املتحدث  األملاين،  الربملان  عضو 
الدميقراطي للشؤون الخارجية يف الربملان االتحادي، 
سفري  أودوموزيل  هانس  السيد/  سعادة  بحضور 
جمهورية املانيا االتحادية بالدولة. وبحث االجتامع سبل 
التعاون يف القضايا الحقوقية املختلفة. وأكد الجانبان 
حامية  يف  الربملانات  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  عىل 

وتعزيز حقوق اإلنسان.

5 يناير 2019

سعادة رئيس اللجنة يلتقي وفداً من وزارة العمل األمريكية

العمل  وزارة  من  وفد  مع  صميخ  بن  عي  د.  اجتمع 
األمريكية، مبقر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان. وتناول 
الوطنية  اللجنة  بني  التعاون  فرص  تعزيز  بحث  االجتامع 
تطوير  مجال  يف  األمريكية  والحكومة  اإلنسان  لحقوق 

حقوق العامل، وتعزيز حقوق اإلنسان بصفة عامة.

الدوحة: 15 يناير 2019

سعادة رئيس اللجنة يبحث تعزيز الرشاكة مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان

رئيس  املري،  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  اجتمع 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ، مع السيّد محمد النسور، 
رئيس قسم الرشق األوسط وشامل إفريقيا باملفوضية 
السامية باألمم املتحدة لحقوق اإلنسان، بحضور السيّد 
عبدالسالم سيد أحمد، مدير مركز األمم املتحدة للتدريب 
آسيا  غرب  لجنوب  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والتوثيق 

واملنطقة العربية بالدوحة.

محمد  السيد  مع  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  وتبادل 
النسور سبل تعزيز التعاون والرشاكة بني اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان. كام 
الوطنية  اللجنة  بني  الرشاكة  لتطوير  الطرفني  رؤية  تباحثا 
ومركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف مجال حقوق 

اإلنسان لجنوب غرب آسيا واملنطقة العربية بالدوحة.

الدوحة: 3 فرباير 2019
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سعادة رئيس اللجنة يلتقي مستشارة وزير خارجية مملكة تايالند

مبكتبه  املري،  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  اجتمع، 
برنبمول  السيدة  سعادة  مع  الوطنية،  اللجنة  مبقر 
مبقر  تايلند،  مملكة  خارجية  وزير  مستشارة  كانشاناالك 

اللجنة الوطنية.

وتبادل  والرشاكة  التعاون  أوجه  بحث  اللقاء  وتناول 
وحكومة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  بني  الخربات 
دولة تايالند. كام استمعت مستشارة وزير خارجية مملكة 
اللجنة الوطنية لحقوق  تايالند لنبذة حول مهام ورؤية 

اإلنسان

الدوحة: 16 يناير 2019

سعادة رئيس اللجنة يلتقي نائبني من الربملان املاليزي

اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  سعادة  اجتمع 
مع عضوي الربملان املاليزي، نور العزة أنور، ونور أزرينا 

بنت رسيب، مبناسبة زيارتهام للدوحة.

سبل  املاليزي  الربملان  عضوي  مع  سعادته  وناقش 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  بني  والرشاكة  التعاون  تعزيز 
قطر  تجربة  حول  الخربات  وتبادل  وماليزيا،  اإلنسان 

وماليزيا يف مجال حامية وترقية حقوق اإلنسان.

الدوحة: 5 فرباير 2019

سعادة رئيس اللجنة يلتقي مدير املعهد العريب لحقوق اإلنسان

اجتمع ، سعادة الدكتور عي بن صميخ املري مع السيّد عبد الباسط بن حسن، رئيس املعهد العريب لحقوق اإلنسان، 
اللجنة  تنظمه  الذي  الهادئ  واملحيط  آسيا  ملنتدى  التنفيذيني  املسؤولني  كبار  اجتامع  يف  مشاركته  هامش  عىل 

الوطنية لحقوق اإلنسان.

اللجنة الوطنية لحقوق  التعاون والرشاكة بني  وتناقش سعادة الدكتور عي بن صميخ املري مع بن حسن سبل تعزيز 
اإلنسان واملعهد العريب لحقوق اإلنسان مستقبالً. كام تباحثا تطور عمل مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف العامل 

العريب.

الدوحة: 30 يناير 2019

سعادة رئيس اللجنة يجتمع مع وزيرة حقوق اإلنسان بجمهورية الصومال

رئيس  املري  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة/  اجتمع 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مبكتبه مبقر اللجنة مع 
وحقوق  املرأة  وزيرة  حاجي،  ديقة  السيدة/  سعادة 
هذه  البالد  تزور  والتي  الصومال  بجمهورية  االنسان 
ذات  القضايا  يف  التعاون  سبل  اللقاء  وبحث  األيام. 
االهتامم املشرتك وتفعيل آليات تبادل الخربات والتجارب 

يف املجاالت الحقوقية.

الدوحة: 25 فرباير 2019

لقاءات سعادة رئيس اللجنة
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لدى استقباله وفداً من الهيئة يف زيارته للجنة الوطنية.. املري:

تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان اللبنانية مكسب حقيقي 

ملنظومة حقوق اإلنسان العربية

الهيئة  من  وفد  مع  األحد،  اليوم  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  املري،  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  اجتمع 
الوطنية لحقوق اإلنسان بالجمهورية اللبنانية، مبناسبة 

زيارتهم ملقر اللجنة الوطنية.

الوفد  املري  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  هنأ  وقد 
اللبنانية  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الهيئة  تأسيس  عىل 
مؤخراً، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
بدولة قطر للتعاون والرشاكة مع نظريتها اللبنانية يف 

مجال ترقية وتطوير حقوق اإلنسان.

اإلنسان  حقوق  هيئة  وفد  أعضاء  أبدى  وبدورهم، 
لحقوق  الوطنية  للجنة  وتقديرهم  شكرهم  اللبنانية 
مع  لقاءات  سلسلة  وعقد  استقبالهم،  عىل  اإلنسان 

اللجنة  مع  الرشاكة  تعزيز  يف  اللبنانية  اإلنسان  حقوق  هيئة  رغبة  وأكدوا  والتخصصات.  اإلدارات  مبختلف  املسؤولني 
الوطنية مستقبال، يف مجال التدريب وتبادل املعارف والخربات.

الدوحة: 3 فرباير 2019

يف لقائه كبار املسؤولني التنفيذيني مبنتدى آسيا واملحيط الهادئ..

املري: الدوحة ستكون دوماً منرباً للحوار الرصيح حول التحديات التي 

تواجه حقوق اإلنسان باملنطقة

أكد سعادة الدكتور عي بن صميخ املري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن الدوحة ستكون – دوماً – منرباً للحوار 
الرصيح والشفاف حول مختلف التحديات التي تواجه حقوق اإلنسان باملنطقة؛ الفتاً إىل أن استضافة دولة قطر للمكتب 
اإلقليمي ملنتدى آسيا واملحيط الهادئ، هو فرصة أخرى، لتحقيق التزاماتها بتطوير منظومة حقوق اإلنسان وإيجاد 

حلول للتحديات التي تواجهها يف قطر واملنطقة.

جاءت ترصيحات سعادته خالل استقباله عدداً من كبار املسؤولني التنفيذيني ملنتدى آسيا واملحيط الهادئ، عىل هامش 
اجتامعهم يف الدوحة.

وحّث الدكتور عي بن صميخ املري كبار املسؤولني التنفيذيني عىل تعزيز التواصل فيام بينهم، مبا يخدم تطوير وترقية 
مكانة حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ.

ونّوه بأهمية األدور واملهام التي تقوم بها املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، 
والتي تحيص 25 مؤسسة وطنية، متثل أكرب شبكة يف التحالف الدويل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، األمر الذي 

يعكس التطور التي تشهده منظومة حقوق اإلنسان يف املنطقة.

الوطنية  اللجنة  بينها  ومن  الهادئ،  واملحيط  آسيا  مبنطقة  اإلنسان  لحقوق  وطنية  مؤسسة   16 حصول  إىل  أشار  كام 
لحقوق اإلنسان عىل التصنيف “أ”، إىل جانب تأسيس مؤسسات وطنية جديدة يف دول أخرى، مثل الكويت ولبنان ودول 

من آسيا الوسطى.

الدوحة: 29 يناير 2019
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حقوق االنسان بني املواثيق الدولية 

والرشائع الساوية 

مطلب أول: حقوق االنسان بني 

الرشائع الساموية واملواثيق 

الدولية.. هل من أرضية مشرتكة؟

- ما حقوق االنسان

- ما الرشائع الساموية

- ما املواثيق الدولية

- حقـوق االنســان، الرشائــع 
السامويـة واملواثيق الدولية... 

األرضية املشرتكة

ــع  ــزز الرشائ ــف تع ــاين: كي ــب ث مطل

الســاموية واملواثيــق الدوليــة مــن 

ــان؟ ــوق االنس حق

1- كيفية تعزيز الرشائع الساموية 
لحقوق االنسان

2 - كيف تعزز املواثيق الدولية من 
حقوق االنسان

الخالصة والتوصيات

حقوق االنسان بني الرشائع 

الساموية واملواثيق الدولية

مقدمة

ابان الحرب العاملية الثانية نشأ تطور 
تم  اإلنسان،  لحقوق  قوي  قانوين 
وما  الحرب  هذه  أنقاض  عىل  بناءه 
ومادية،  برشية  خسائر  من  خلفته 
ميكن  أنه  حينها  االستنتاج  وكان 
لألفراد أن يكونوا عنيفني ضد بعضهم 
تكون  أن  ميكن  الدول  أن  كام  البعض، 
أعطت  كام  أخرى.  دول  ضد  عنيفة 
استنتاجا  أخرى  استبدادية  أنظمة 
اىل أن الدولة ذاتها ميكن أن متارس 
العنف عىل الفرد، فعَجل ذلك بإدخال 
األمم  ميثاق  ضمن  اإلنسان  حقوق 
اإلعالن  جاء  ثم   .1945 عام  املتحدة 
 1948 عام  اإلنسان  لحقوق  العاملي 
الدول  عىل  أخالقيا  التزاما  ليمثل 
من  وانطالقا  اإلنسان،  حقوق  الحرتام 

التوصل  تم  ظله؛  ويف  اإلعالن  هذا 
إىل اتفاقيات عديدة لجوانب حقوقية 
أولت  األمم  عصبة  وان  هذا  معينة. 
كان  إذ  فائقة،  أهمية  اإلنسان  حقوق 
املنظومة  لهذه  الرئييس  الهدف 
الحرب  بعد  أخرى  حروب  اندالع  منع 
العاملية األوىل، وما انطوت عليه أو 
ماليني  أرواح  إزهاق  من  فيه  تسببت 
أنه  والواقع  وترشيدهم.  البرش 
الحداثة،  طور  العامل  يدخل  أن  قبل 
حامية  عىل  تنص  دولية  وثائق  عرف 
حقوق اإلنسان يف التفاعالت الدولية 
املختلفة، خاصة يف زمن الحرب1. غري 
أنه من املهم مبا كان أن نشري اىل أن 
حقوق االنسان فكرة قدمية منذ بدء 
الحقوق  هذه  لكون  الخليقة،  ظهور 
وعدما  وجودا  باإلنسان  أصال  لصيقة 
يف  ساهمت  الساموية  فالرشائع 
وحقه  اإلنسان  بحرية  الوعي  تأسيس 
يف العيش الحر الكريم، وتحريره من 
ذات  األديان  هذه  أن  حيث  القيود،  كل 
هو  اإلنسان  جعلت  الواحد،  املصدر 
بصفته  التكريم  ومناط  الكون  مدار 
غرست  اليهودية  فالديانة  اإلنسانية 
يف نفوس أتباعها اعتبارات املصلحة 
بالشعب  العناية  وقواعد  القومية، 
أعلنت  املسيحية  والديانة  ومصائره، 
التسامح  إىل  ودعت  العقيدة  حرية 
ألخيه  اإلنسان  ومحبة  واملساواة 
إلقرار  اإلسالم  جاء  فيام  اإلنسان، 
وكفالتها  العامة  والحريات  الحقوق 
بسبب  متييز  أي  بدون  للجميع، 
أو  العقيدة  أو  اللون  أو  الجنس 
االقتصادي،  أو  االجتامعي  الوضع 
يقرها  التي  اإلنسان  حقوق  أن  اذ 
غنى  ال  أزلية  حقوق  هي  اإلسالم 
ولقد  إلهية،  منح  بأنها  وتتميز  عنها 
وفقت الرشيعة اإلسالمية بني النزعة 
ال  توفيقا  الجامعية  والنزعة  الفردية 
حقوق  يف  إفراط  فال  فيه،  تعارض 

الفرد عىل حساب الجامعة، ومن هذا 
الورقة  هذه  موضوع  يتنزل  االطار 
االنسان  حقوق  »قضايا  عنوان  تحت 
واملواثيق  الساموية  الرشائع  بني 

الدولية« اذ ان ما نهتم به أساسا يف 

هذا املقال هو كيف ميكن للمواثيق 
تدعم  أن  الدينية  والرشائع  الدولية 
والقضايا  االنسان  حقوق  عىل  وتؤثر 
ملن  فانه  وبالتايل؛  بها؟  املرتبطة 
مرحلة  يف  نقوم  أن  كان  مبا  املهم 
املفردات  تعريف  مبحاولة  أوىل 
حقوق  وهي  الورقة،  لهذه  االطارية 
والرشائع  الدولية  املواثيق  االنسان، 
الساموية يف مطلب أول ثم التعرف 
عي كيفية تعزيز الرشائع الساموية 
االنسان  لحقوق  الدولية  واملواثيق 

يف مطلب ثاين. 

مطلب أول: حقوق االنسان بني 

الرشائع الساموية واملواثيق 

الدولية.. هل من أرضية مشرتكة؟

حديث  اصطالح  االنسان،  حقوق  ان 
منذ  البرش  الزمت  قدمية  لحقيقة 
الديانات  بها  واهتمت  الخليقة،  بـدء 
الفكريـة  واالتجاهـات  الساموية 
أصبح  وقد  املختلفة،  والفلسـفية 
الراهن  عرصنا  يف  خاصة  قدسية  لها 
الدولية،  املنظامت  لـدى  خصوصاً 
وإعالنات  لوائح  يف  الحقوق  فدونت 
النظم  مختلف  يف  وضعية  وقوانني 
عن  نتحدث  ونحن  الحديثة.  السياسية 
يف  أليس  نتساءل  اإلنسان،  حقوق 
تراثنا ما يؤكد حرية اإلنسان وحقه يف 
أليس  واملساواة؟  والتعلـيم  التملك 
يف تراثنا ما يؤكد حرمة النفس واألهل 
والعقيدة؟ فالرشيعة اإلسالمية عىل 
سبيل املثال تحمل صفة الريادة يف 
العدل  وإجراء  الحقوق،  تلك  توكيد 
الفرد  تتناول  التي  صوره  مختلف  يف 
املواثيق  ولعل  والدولة1،  واملجتمع 
الحقوق  هذه  لتثبت  جاءت  الدولية 

حقوق االنسان بني املواثيق الدولية 

والرشائع الساوية 

اللجنة الوطنية لحقوق االنسان

دراســــــــة
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يف  األصيلة  األخالقية  والقيم 
تلك  وتعطيها  الساموية،  الرشائع 
واملقرتنة  امللزمة  القانونية  النزعة 
سواء  الشخص  عىل  مسلط  بجزاء 
وال  معنويا،  أو  طبيعيا  شخصا  كان 
وضع  الورقة  هذه  مطلع  يف  يفوتنا 
الضوء  تحت  الثالثة  املكونات  هذه 
مفاهيميا من أجل اختبار مدى الرتابط 
الذي  املقصد  وجود  ومدى  بينها 

نفرتض جدال أنه مشرتك بينها.

أوال- ما هي حقوق االنسان 

الزاوية  حجر  االنسان  حقوق  تعد 
الحر،  املتحرض  املجتمع  اقامة  يف 
واحرتام حقوق االنسان ورعايتها هو 
املجتمعات  يف  العادل  الحكم  عامد 
الحديثة والسبيل الوحيد لخلق العامل 
فحقوق  واملستقر2،  اآلمن  الحر 
فرع  هي  االول  املقام  يف  االنسان 
وترتبط  العام  القانون  فروع  من 
اىل  تهدف  بحيث  به،  وثيقا  ارتباطا 
والدولة؛  الفرد  بني  العالقة  تنظيم 
وخاصة يف العرص الذي نعيش فيه؛ 
اىل  االنسان  حقوق  تنتهك  حيث 
االنسان  حقوق  تعترب  الحدود.  أبعد 
ميكن  ال  التي  األساسية  املسائل  من 
دونها  من  يعيشوا  أن  للمواطنني 
الحرية  أساس  فهي  كبرش،  بكرامة 
االنسان  وحقوق  والسالم،  والعدالة 
التي  الحقوق  مجموعة  بأنها:  تعرّف 
ويجب  انسانا،  بصفته  الفرد  يستحقها 
وحتى  والدته  منذ  بها  يتمتع  أن 
انسان  كل  حق  من  أنه  اذ  وفاته، 
من  خوف  دون  وحرية  بكرامة  العيش 
واالستبداد3،  والقمع  للظلم  التعرض 
الدكتور  عرف  السياق  هذا  ويف 
االنسان  حقوق  الراوي  ابراهيم  جابر 
اىل  تهدف  التي  »الحقوق  بأنها: 
مختلف  يف  االنسانية  معنى  حامية 

واالجتامعية  السياسية  املجاالت 

ويف  والثقافية«،  واالقتصادية 

املفوضية  تعريف  جاء  السياق،  هذا 

ترى  حيث  االنسان،  لحقوق  السامية 
جميع  يف  متأصلة  »حقوق  بأنها: 
أو  جنسيتهم،  كانت  مهام  البرش، 
جنسهم،  نوع  أو  إقامتهم،  مكان 
أو  العرقي،  أو  الوطني  أصلهم  أو 
لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي 
وضع آخر. فللجميع الحق يف الحصول 
قدم  عىل  اإلنسانية  حقوقهم  عىل 
املساواة وبدون متييز. وجميع هذه 

الحقوق مرتابطة ومتآزرة وغري قابلة 
للتجزئة«. 

ثانيا: ما هي الرشائع الساموية 

وحي  عىل  السامويّة  الّديانات  تقوم 
الله ألنبيائه ورُسله من البرش، وتَدعو 
وعبادته،  وجل،  عّز  الله  توحيد  إىل 
وتنفيذ جميع أوامره، وإفراده بجميع 
العقيدة  ومسائل  الِعبادات  ُصنوف 
ميكن  بحيث  تغيري4،  أو  تبديٍل  دون 
هي  الساموية  الرشائع  أن  القوم 
تقوم  وهي  لإلنسان،  الله  رسالة 
يخلق  مل  تعاىل  الله  أن  أساس  عىل 
وإمنا  سدى،  يرتكه  ومل  عبثا  اإلنسان 
الرشائع  ان  معلومة.  محددة  لغاية 
يف  الناس  مصالح  لتحقيق  ترمي 
واآلجل،  العاجل  يف  أو  واآلخرة  الدنيا 
عىل  استقاموا  لو  »وأن  تعاىل:  قال 
غدقا«،  ماًء  ألسقيناهم  الطريقة 

ليكون  الله  عند  من  دين  كل  جاء  لقد 
نظام حياة نافذ يف الواقع، وليتبعه 
ال  الحيوي،  نشاطهم  يف  الناس 
متمركز  عاطفي  شعور  مجرد  ليبقى 
شعائر  مجرد  حتى  وال  الضمري،  يف 
هكذا  العبادة،  لدور  أسرية  تعبدية 
أنزلنا  »إنا  تعاىل:  يقول  التوراة،  هي 
بها  يحكم  ونور  هدى  فيها  التوراة 
هادوا  للذين  أسلموا  الذين  النبيون 
استُحفظوا  مبا  واألحبار  والربانيون 
شهداء«،  عليه  وكانوا  الله  كتاب  من 
تعاىل:  يقول  اإلنجيل،  هو  وهكذا 
ابن  بعيىس  آثارهم  عىل  »وقّفينا 
مريم مصّدقا ملا بني يديه من التوراة 
ونور  هدى  فيه  اإلنجيل  وآتيناه 
التوراة  من  يديه  بني  ملا  ومصّدقا 

وهدى وموعظة للمتقني«.5

ثالثا: ماهي املواثيق الدولية؟ 

إن االهتامم املتزايد للمجتمع الدويل 
برضورة متتع بني البرش يف كل مكان 
بكافة الحقوق والحريات، أدى باألمم 
املتحدة إىل مزيد من العناية بتعزيز 
لحقوق  العاملي  االحرتام  وحامية 
األساسية.  حرياته  ومراعاة  اإلنسان 
ويوجد لهذا االهتامم أصول مرجعية 
الدينية، واملبادئ  أهمها: املرجعية 
ونضال  النهضة،  لعرص  اإلنسانية 
ونيل  املصري  تقرير  أجل  من  الشعوب 
االستقالل واملساواة، إىل جانب جملة 
من  واملفكرين  الفالسفة  آراء  من 
األمم  وضعت  وقد  املشارب،  مختلف 

االتفاقيات  من  مجموعة  املتحدة 
اإلعالن  مع  نشأت  التي  امللزمة 
العاملي لحقوق اإلنسان لعام6 1948. 
حقوق  من  أنواع  ثالثة  أساسا  وهناك 
الجيل  يتضمنها  حقوق  اإلنسان: 
األول6: وهي حقوق مدنية وسياسية، 
واالجتامعية  االقتصادية  والحقوق 
الحقوق،  من  الثاين7  بالجيل  وسميت 
وحقوق الجيل الثالث8: واملتمثلة يف 
الحقوق البيئية والثقافية9، وباختصار 
الدولية:  املواثيق  أن  القول  ميكن 
دولتني  بني  اتفاقات  عن  عبارة  هي 
أو أكرث أو منظامت دولية تشمل منح 
االلتزامات.  وقبول  املتبادلة  الحقوق 
يف  مختلفة  مصطلحات  وتستخدم 
املامرسة الدولية لتسمية االتفاقيات 
واالتفاق،  املعاهدة،  الدولية: 
الرسائل،  وتبادل  وامليثاق،  والرتتيب، 
عن  نتحدث  وحني  الخ،  والربوتوكول. 
عن  نتحدث  فإننا  الدولية؛  املواثيق 
وسياساتية  واجرائية  قانونية  اطر 
وتعزيز  حامية  اىل  تهدف   )Policies(
حقوق  كانت  سواء  االنسان  حقوق 
هذه  عن  وكمثال  جامعية،  أو  فردية 
مواثيق  عدة  هناك  ان  نجد  املواثيق 
اقليمية وعاملية أنتجت يف جوهرها 
االنسان  لحقوق  وحامية  تعزيزا 
الحرص  ال  الذكر  سبيل  عىل  وميكن 
املتحدة،  االمم  ميثاق  عن  التحدث 
االنسان،  لحقوق  العاملي  االعالن 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 
الدويل  العهد  والسياسية،  املدنية 
بالحقوق االقتصادية  الخاص املتعلق 
اتفاقية  والثقافية،  واالجتامعية 
 .1984 لعام  الجامعية  االبادة  منع 
التمييز ضد  اتفاقية اقصاء كل اشكال 
كل  الغاء  اتفاقية   ،1979 لعام  املرأة 
 ،1965 لعام  العنرصي  التمييز  أشكال 
االنسان،  لحقوق  األوروبية  االتفاقية 
االنسان  لحقوق  االفريقي  امليثاق 

والشعوب، الخ. 

رابعاً: حقوق االنسان، الرشائع 

الساموية واملواثيق الدولية... 

األرضية املشرتكة 

التعاريف  يف  املتمعن  أن  الشك 
املشرتكة،  النقاط  عديد  يجد  السابقة 
تحقيق  إىل  جميعها  تهدف  والتي 
هذه  كانت  سواء  االنسان  مصلحة 
املصلحة فردية أو جامعية، فان كانت 
جوهرها  يف  تعني  االنسان  حقوق 
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الجسدية  والسالمة  الحياة  يف  حقه 
الرشائع  فان  األخرى،  الحقوق  وعديد 
الساموية عىل اختالفها تقر بقدسية 
الحياة وحفظ النفس واملال باملعنى 
واالجتامعي.  والجامعي  الفردي 
لتدعم  الدولية  املواثيق  وتأيت 
الرشائع  به  تقر  وما  الحقوق  هذه 
االنسان  حامية  بهدف  الساموية؛ 
الحقوق  هذه  عىل  تعدي  أي  من 
فيها  استقى  والتي  كرامته،  وصون 
املصلحون من جميع العامل ما ارتضاه 
الناس من القواعد االجتامعية العالية 
التي تحفظ للفرد كرامته، ووضعوا من 
القوانني الوضعية ما يصون خصوصية 
االنسان، ومناعة قانونية ملزمة للدول 
وبالتايل  السواء،  حد  عىل  واألفراد 
هو  املشرتك  املقصد  أن  جليا  يتضح 
صون وتعزيز وحامية حقوق االنسان، 
عديد  هناك  أن  انكار  ميكن  ال  أنه  غري 
الساموية  الرشائع  بني  االختالفات 
األمور  بعض  يف  الدولية  واملواثيق 
وهي  االنسان،  لحقوق  النظرة  ويف 
تنتج  نظر  وعدسات  زوايا  مسألة 
االنسان  لحقوق  النظرة  يف  اختالفا 
أو األخالقية،  الدينية  حسب املرجعية 
االمكان  قدر  تجنبه  سنحاول  ما  وهو 
املشرتكة  األرضية  عن  أكرث  للحديث 
لحقوق   the common ground
الرشائع  فيها  تتقاطع  والتي  االنسان 
يف  الدولية  واملواثيق  الساموية 

تعزيز حقوق االنسان.

الرشائع  تعزز  كيف  الثاين:  املطلب 

من  الدولية  واملواثيق  الساموية 

حقوق االنسان؟

العامل  اال ويشهد  ال يكاد مير أسبوع 
وحقوق  بالدين  تتعلق  أحداث  عدة 
ملسامعنا  يورد  ما  فكثريا  االنسان، 
أشخاص  يرتكبها  هجامت  حدوث 
انتهاكات  أو  الدين  باسم  دول  أو 
بسبب  املجتمعات  أو  األفراد  لحقوق 
أو  وغريها،  الدينية  معتقداتهم 
الدينية  الحقوق  بني  االشتباكات  تلك 
املتنافسة  الحقوق  من  وغريها 
)أبرزها حرية التعبري(، ان واقعنا اليوم 
اثنان  اشكاالته  تحديد  يف  يختلف  ال 
حقوق  وأزمات  اشكاالت  انها  عىل 
ذلك  معرفة  ان  غري   - بامتياز  وأديان 
اىل  بأخرى  أو  بطريقة  يقودنا  قد   -
دعامات  تثبيت  إىل  العودة  محاولة 
الرشائع الساموية واملواثيق الدولية 

ذلك  نقيس  حتى  االنسان،  لحقوق 
وتشهده  العامل  يشهده  ما  عىل 
حقوقي  مخاض  من  خاصة  منطقتنا 
كان أقرب مثال فيه -الحصار - املسلط 
القطري  للشعب  حقوق  عدة  عىل 

واملقيمني فيها.

أوال - كيفية تعزيز الرشائع الساموية 

لحقوق االنسان 

املتحدة  األمم  لجنة  تويل  عند   
لحقوق االنسان التي يرأسها »الينور 
اإلعالن  صياغة  مهمة  روزفلت« 
العاملي لحقوق االنسان كانت - لجنة 
الصياغة شاملة للجميع- وكان من بني 
واضعي القرار الرئيسيني روين كاسان 
)قايض يهودي حائز عىل جائزة نوبل 
)مسيحي  مالك  وتشارلز  للسالم، 
ماريتني  وجاك  لبنان(،  من  ماروين 
كاثولييك  فرنيس  فيلسوف  )وهو 
الفاتيكان(.  يف  فرنسا  وسفري  بارز 
من  ممثلة  نفسها  اللجنة  وكانت 
ويهودية  مسيحية  أغلبية  ذات  بلدان 
أخرى  ومسلمة، مبا يف ذلك ديانات 
وفرنسا  والنمسا  والصني  الهند  يف 
وشيي.  وبنام،  املتحدة  والواليات 
مشاريع  إىل  أيضا  اللجنة  واستندت 
أنحاء  جميع  من  الحقوق  قوانني 
العامل، واستمدت من آراء الخرباء من 
مختلف النشطاء والدعاة واملنظامت 
غري الحكومية من جميع أشكال املهن 
واالعرتافات،5فكان هناك اىل حد بعيد 
الديانات  بأن  تفيد   – قوية  توافقية   –
لحقوق  دعامة  تشكيل  عىل  قادرة 
مصدر  يعترب  نفسه  فالدين  االنسان، 
ويف  االنسان،  حقوق  مصادر  من 
ماريتيان«،  »جاك  سئل  االطار  هذا 
عضو لجنة صياغة اإلعالن، عن الكيفية 
مجموعة  بها  توافق  أن  ميكن  التي 
متنوعة من املشاركني الذين ميلكون 
قامئة  عىل  متباينة  نظر  وجهات 
فأجاب:  األساسية.  بالحقوق  نهائية 
»نعم، نحن نتفق عىل الحقوق ولكن 

السبب«.  عن  أحد  يسألنا  أال  برشط 

وكان الهدف هو االتفاق عىل األفكار 
التأكيد  وأيضا  املشرتكة  العملية 
عىل مجموعة واحدة من املعتقدات 
بناء  تم  وبالتايل  العمل.6  لتوجيه 
اإلعالن العاملي لحقوق االنسان من 

األديان  بني  مشرتكة  تقاطعات  رحم 

األديان  يف  أن  يدل  مام  املختلفة، 

الرشائع  عن  نتحدث  هنا  ونحن  ذاتها 

عدة  جوهرها  يف  تحوي  الساموية 
مبسمياتها  تذكر  مل  وان  حقوق، 
فمثال  كثرية،  ومعانيها  مرادفها  فان 
أصدر عدد من الهيئات الدينية إعالنات 
اإلنسان،  حقوق  عن  هامة  دولية 
والحريات  الحقوق  ذلك  يف  مبا 
الدينية، فساعدت عىل تعبئة التفكري 
اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والنشاط 
مثل  الدينية.  الطوائف  هذه  داخل 
الرومانية  الكاثوليكية  الكنيسة 
منهام  وكل  اإلسالمي،  والعامل 
يدعي أكرث من مليار عضو يف جميع 
أنحاء العامل7، ونحن يف اطار هويتنا 
أن  القول  فيمكن  اإلسالمية  العربية 
حقوق االنسان يف املواثيق الدولية 
االنسان  حقوق  عن  كثريا  تختلف  ال 
مبادئ  أغلب  أن  بحيث  اإلسالم،  يف 
املواثيق  هذه  يف  االنسان  حقوق 
يف  االنسان  حقوق  من  مستمدة 
يي  فيام  نحاول  وسوف  اإلسالم، 
أن  ميكن  التي  األمثلة  بعض  تقديم 
نرى فيها مبادى الرشيعة اإلسالمية 
متاثل وتعزز يف جوهرها من حقوق 

االنسان:

ومقارنات  أمثلة  من  سبق  ما  كل  جاء 
عىل سبيل الذكر ال الحرص ليؤكد دون 
املستقاة  الروافد  أن  للشك  مدعاة 
 – اليها  ينظر  الساموية  األديان  من 
هي  بوصفها   – الباحثني  جمهور  من 
او  الفكري  األساس  وضعت  التي 
والحريات  االنسان  لحقوق  النظري 
انسان  كل  متتع  أن  باعتبار  األساسية. 
امنا  الحريات  وتلك  الحقوق  بهذه 
لتأهيله  الحقيقي  املدخل  ميثل 
لعامرة الكون. وليس هناك أدىن شك 
أيضا يف أن من بني املبادئ الحاكمة 
وهي  الثالثة:  الساموية  األديان  يف 
الرتكيز  تم  الذي  اإلسالمي  الدين 
عليه وإعطاء أمثلة من خالله والديانة 
املسيحية والديانة اليهودية -املبدأ 
بني  املساواة  بوجوب  يقيض  الذي 
بينهم.8  فيام  العدل  وإقامة  الناس 
أن  املهم  من  فانه  أخرى  جهة  من 
الدينية  املبادئ  هذه  أن  اىل  نشري 
الوطنية  الترشيعات  عىل  انعكست 
دساتري  أغلب  انطوت  بحيث  للدول 
قيم  عىل  واإلسالمية  العربية  الدول 
التجارب  عديد  ولنا  إسالمية؛  دينية 
أحسنت  التي  الدول  من  الناجحة 
دساتريها  يف  الدينية  القيم  تضمني 
االنسان  حقوق  وسياسات  وقوانينها 

دراســــــــة
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داخلها وكأمثلة عن ذلك نجد أنه : 

يف  املغربية  اململكة  دستور  نص   -
تصديره مرجعيتني اسالمية ووضعية، 
فاملرجعية األوىل: هي أن »اململكة 
بتبوء  اسالمية..تتميز  دولة  املغربية 
الصدارة،  مكانة  االسالمي  الدين 
»وأن« األمة تستند يف حياتها العامة 
الدين  يف  تتمثل  جامعة  ثوابت  عىل 
الوطنية  والوحدة  السمح  االسالمي 
املرجعية  أما   .»... الروافد  متعددة 
اململكة  بالتزام  فتتعلق  الثانية 
متعارف  هي  كام  االنسان  »بحقوق 

عليها عامليا«.9 

الجمهورية  دستور  توطئة  نصت   -
التونسية الصادر يف عام 2014 عىل: 
بتعاليم  شعبنا  متسك  عن  »تعبريا 
بالتفتح  املتسمة  ومقاصده  االسالم 
واالعتدال، وبالقيم االنسانية ومبادئ 
السامية،  الكونية  االنسان  حقوق 
واستلهاما من رصيدنا الحضاري عىل 
حركاتنا  ومن  تاريخنا،  أحقاب  تعاقب 
اىل  املستندة  املستنرية  االصالحية 
مقومات هويتنا العربية االسالمية...«. 

يف  الدائم  قطر  دولة  دستور  نص   -
أن الرشيعة  املادة األوىل منه عىل 
االسالمية مصدر رئييس لترشيعاتها، 
مواد  أغلب  يف  التنصيص  تم  ثم 
الدين  يف  أصيلة  قيم  عىل  الدستور 
االحسان،  العدل،  مثل:  االسالمي 

مكارم األخالق . االخاء حامية الحرمات 
الخ، وهي بدورها قيم جوهرية يف 

منظومة حقوق االنسان العاملية.

أمثلة  من  سبق  ما  كل  جاء  وقد 
الحرص،  ال  الذكر  سبيل  عىل  ومقارنات 
ننزل  أن  كان  مبا  املهم  من  أن  غري 
لننزل  النظرية  املقاربات  هذه  من 
وعىل  املعاش  واقعنا  عىل  بها 
تناط  التي  واإلسالمية  العربية  الدول 
اإلسالم  مبادئ  تطبيق  بعهدتها 
املبادئ  وتطبيق  جهة،  من  الحنيف 
ال  مبا  االنسان  لحقوق  العاملية 
من  اإلسالمية  والرشيعة  يتعارض 
صارخة  انتهاكات  لنجد  أخرى،  جهة 
عىل  املفروض  الحصار  كان  آخرها 
من   2017 يونيو   5 منذ  قطر  دولة 
السعودية  العربية  اململكة  قبل 
ومملكة  املتحدة  العربية  واالمارات 
انتهاكات  يف  تسبب  والذي  البحرين، 
واملبادئ  بل  االنسان  لحقوق  عديدة 
االسالمية عىل غرار : مل شمل األرس، 
الشعائر  مامرسة  امللكية،  التعليم، 
وغريها،  والعمل  والصحة  الدينية 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  تلقت  وقد 
الشكاوى  آالف  قطر  بدولة  االنسان 
تلك  وأبرزها  الحصار  انتهاكات  بشأن 
الشمل،  مل  يف  الحق  طالت  التي 
الخليجية  األرسة  أوارص  قطعت  حيث 
الواحدة1. فنتج عن ذلك تشتيت النساء 

اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  واألطفال 
واآلباء  األمهات  وحرمان  السن،  وكبار 
وأطفالهم  أبنائهم  مع  البقاء  من 
وهو ما ال يتوافق ومقاصد الرشيعة 
عىل  والحفاظ  األرس  شمل  مل  يف 
صلة الرحم والحرمات،ويف هذا االطار 
قال الشيخ محمد سامهيتشيي عضو 
جمهورية  يف  اإلسالمي  الكونغرس 
من  كل  يتذكر  أن  »البد  أنه  رصبيا 
مجتمع  عىل  املقاطعة  فرض  يحاول 

دين  هو  اإلسالمي  الدين  أن  مسلم 

الرتاحم  عىل  دوما  وحثنا  الرحمة 

بالرحامء،  نتصف  فكيف  بيننا،  فيام 

رحامء  أننا  الكريم  القرآن  يصفنا  كيف 

الرحم  صلة  نقطع  ونحن  بيننا  فيام 

بني شعوب عرفناها دوما وهي متثل 

بينهم نسبا  الواحدة، وفيام  القبيلة 

األوضاع  تتسبب  فكيف  ومصاهرة، 

يف  األحوال  من  حال  بأي  السياسية 

تقطيع األرحام ومنع صلة الرحم التي 

أمر الله أن نصلها يف كل زمان ومكان 

ومهام كانت الصعوبات«.2 

الدولية  املواثيق  تعزز  كيف   – ثانيا 

من حقوق االنسان 

حامية  اىل  تهدف  االنسان  حقوق  ان 
السلم  حالة  يف  وكرامته  االنسان 
ضامنها  ويتم  الحرب  حاالت  يف  كذا 
يلزم  الذي  الدويل  القانون  عرب 
وعىل  احرتامها،  عىل  الدولة  بدوره 
املتحدة  األمم  قامت  األساس  هذا 
واالتفاقيات  املعاهدات  عديد  بإصدار 
الدولية، والتي تجد أساسها القانوين 
يف اإلعالن العاملي لحقوق االنسان 
الصادر يف عام 1948، هذا وان االعالن 
يطّبق  مل  االنسان  لحقوق  العاملي 
سعى  عندما  اال  الواقع  أرض  عىل 
اىل  تحويله  اىل  الدويل  املجتمع 
لضامن  تفصيلية  قانونية  قواعد 
األساسية،  وحرياته  االنسان  حقوق 
املواثيق  من  عديد  أمثر  ما  وهو 
العهدين  مثل  الدولية  والعهود 
الحقوق  اإلنسان،  لحقوق  الدوليني 
والحقوق  والسياسية،  املدنية 
والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية 
يف  املتحدة  االمم  جهود  وتوالت 
امتدادا  تشكل  التي  املواثيق  اصدار 
اتفاقية  مثل:  الدوليني  للعهدين 
كافة  الغاء  واتفاقية  الطفل،  حقوق 
التمييز ضد املرأة، واالتفاقية  اشكال 
وعدد  التعذيب،  ملناهضة  الدولية 

الرشيعة اإلسالميةحقوق االنسان

العاملي  اإلعالن  استخدم  لقد   -1
مصطلح حقوق اإلنسان:

• جاء يف املادة 27: «لكل شخص 
حياة  يف  الحرة  املشاركة  حق 
حق  وهو  الثقافية»،  املجتمع 
أن  وله  به،  يتمتع  أن  له  للفرد، 

يتنازل عنه إذا شاء.
أن  الحق  لصاحب  أخرى:  بصيغة   -
ميارس حقه، أو 2- أن يتخىل عنه 

برضاه.

القرآن  يف  حرفيًّا  يرد  مل  اإلنسان  حقوق  مصطلح  كان  إذا 
الكريم، فقد وردت كلمة »حق« بنفس املعنى، مثل قوله 
ائِِل َوالَْمْحُروِم ﴾ ]الذاريات:  تعاىل: ﴿ َويِف أَْمَوالِِهْم َحقٌّ لِلسَّ
19[. لكن اإلسالم قدس حقوق اإلنسان، وعدها من الرضورات 
للقاعدة  طبًقا  الدينية،  املحظورات  تبيح  التي  اإلنسانية 
الفقهية: »صحة األبدان مقدمة عىل صحة األديان«. ويعد 
سلامن  حديث  يف  كام  دينيًّا؛  واجبًا  الصحة  عىل  الحفاظ 
لزوجك  وإن  ا،  حقًّ عليك  لربك  )إن  عنه:  الله  ريض  الفاريس 

ا؛ فأعِط كلَّ ذي حق حقه(.1 ا، وإن لبدنك عليك حقًّ عليك حقًّ

وغري 2 -حق املواطنة  للمسلمني  الكامل  املواطنة  بحق  يقر  اإلسالم 
علينا  ما  »لهم  اإلسالمي  املبدأ  من  انطالقا  املسلمني 
والخلقة  األصل  يف  متساوون  فالناس   « علينا  ما  وعليهم 
الفضل  وأن  والواجبات  الحقوق  يف  متساوون  كذلك  وهم 
ذلك  ويف  الله  وطاعة  فقط  الصالح  العمل  يف  اال  ليس 
الله  عند  أكرمكم  »ان  الكريم  كتابه  يف  وجل  عز  يقول 

أتقاكم«.2
عندما بدأ الرسول محمد صىل الله عليه وسلم الدعوة اىل 3-منع العبودية 

اإلسالم انترش الرق وتجارة الرقيق يف شبه الجزيرة العربية 
وقدم القرآن عددا من األوامر إلطالق رساحهم.

إِنَّا  النَّاُس  أَيَُّها  »«يَا  الحكيم  كتابه  يف  وجل  عز  قال  اذ 
َخلَْقَناكُْم ِمْن ذَكٍَر َوأُنْثَٰى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا 

إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبٌر«3 ويف قول 

رسوله االكرم محمد صىل الله عليه وسلم: »ال فضل لعريب 
عىل عجمي وال عجمي عىل عريب وال أحمر عىل أسود وال 

أسود عىل أحمر إال بالتقوى”
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الدولية  واالعالنات  االتفاقيات  من 
تعرضا  األكرث  بالفئات  الخاصة  االخرى 
واالطفال  النساء  مثل:  لالنتهاكات 
يف  والحق  واألقليات  والالجئني 
وقد  العنرصية.  ومناهضة  التنمية 
أصبحت هذه املواثيق بدورها مصدرا 
حقوق  مجاالت  يف  ملزما  قانونيا 
جنب،  اىل  جنبا  املختلفة  اإلنسان 
الدولية  املواثيق  هذه  واكتسبت 
أرست  قد  باعتبارها   - خاصة   - أهمية 
اإلنسان  لحقوق  األساسية  القواعد 
من  واعىل  أسمى  مرتبة  ويف 
الوطنية، بحيث  الدساتري والترشيعات 
الترشيعات  بسن  الحكومات  تلزم 
املواثيق  مع  تتسق  التي  القانونية 
وتعرض  اإلنسان  لحقوق  الدولية 
للمساءلة  لذلك  املخالفة  الدولة 
أمام أجهزة األمم املتحدة وأجهزتها 
الرقابية املختلفة، كام يوفر عديد من 
للمواطنني يف  الحق  هذه املواثيق 
عند  دولتهم  ضد  بشكاوى  التقدم 
والحق  اإلنسان،  لحقوق  مخالفتها 
أية  من  بشكاوى  التقدم  يف  للدول 
ومبوجب  الحقوق،  هذه  تنتهك  دولة 
بأن  الحكومات  دعاوى  تنتفى  ذلك 
سيادتها  صميم  من  اإلنسان  حقوق 
السيادة  هذه  باتت  فقد  الداخلية، 
مقيدة باحرتام أحكام الرشعية الدولية 
من  تم  اإلنسان؛وبالتايل  لحقوق 
خالل هذه املواثيق تشكيل منظومة 
االنسان  لحقوق  دولية  قانونية 
األفراد  وتحمل  للتجزئة،  قابلة  غري 
مسؤولية  السواء  حد  عىل  والدول 
املساس بهذه الحقوق، مام أعطاها 
للمسائلة  الالزمة  القانونية  املناعة 
واملحاسبة والتعويض، وتوفري غطاء 
دون  وللجميع  الناس  لحقوق  حاميئ 
أو  اللون  أساس  عىل  بينهم  متييز 
وهو  الدين،  أو  الجنس  او  العرق 
الله  رسول  قول  يف  جاء  ما  متاما 
ال  وسلم(:«  عليه  الله  )صىل  محمد 
فضل لعريب عىل عجمي وال عجمي 

وال  أسود  عىل  أحمر  وال  عريب  عىل 

يف  بالتقوى«،  إال  أحمر  عىل  أسود 

تقارب  مدى  اىل  أخرى  مرة  اشارة 
األديان الساموية واملواثيق الدولية 
االنسان.  حقوق  منظومة  دعم  يف 
ان  شك  ال  فانه  سبق،  ما  خالل  ومن 
من  االنسان  لحقوق  الدويل  القانون 
الذكر  سابقة  الدولية  املواثيق  خالل 
الحقوق،  عديد  ضامن  اىل  يسعى 

التفكري  حرية  يف  الحق  بينها  ومن 
والوجدان والدين واملعتقد، مام يضع 
الفارض  موقع  يف  الدويل  القانون 
للمسؤولية عىل الدول واملجموعات 
واألفراد عند املساس بهذه الحقوق 
عىل  واالقصاء  التمييز  ومامرسة 
الدويل  القانون  يحظّر  اذ  األقليات، 
املبارش  التمييز  اإلنسان  لحقوق 
أحكام  إىل  .وباإلضافة  املبارش  وغري 
تتعلق  أحكاٌم  هناك  التمييز،  عدم 
وجه  عىل  األقليات  حقوق  بحامية 
العهد  من   27 املادة  وتّنص  التحديد. 
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل 
يف  يجوز،  أنه:«ال  عىل  والسياسية 
اثنية  أقليات  فيها  توجد  التي  الدول 

أو دينية أو لغوية، أن يحرم األشخاص 

املذكورة  األقليات  إىل  املنتسبون 

التمتع بثقافتهم الخاصة أو  من حق 

شعائره  وإقامة  بدينهم  املجاهرة 

مع  باالشرتاك  لغتهم،  استخدام  أو 

األعضاء اآلخرين يف جامعتهم«، غري 

محاربة  من  تتخذ  الدول  من  كثري  أن 
حقوق  عىل  للتعدي  ذريعة  االرهاب 
للتعدي  ذريعة  بل  الدينية،  األقليات 
اخرى  دول  سيادة  يف  والتدخل 
باسم محاربة االرهاب، ولنا يف مثال 
أخرى  مرة  قطر  دولة  عىل  الحصار 
خري مثال عىل االنتهاكات الجمة عىل 
حيث  الدينية،  الشعائر  اقامة  حرية 
اللجنة  عن  الصادر  التقرير  يف  ورد 
قطر  بدولة  االنسان  لحقوق  الوطنية 
االنتهاكات..  تحت عنوان »6 أشهر من 
يف  تسبب  الحصار  »أن  بعد؟  ماذا 
حرمان قرابة 1,5 مليون مسلم مقيم 
يف  حقهم  من  قطر  دولة  يف 
مامرسة شعائرهم الدينية، مبا ميثل 
العبادة،  يف  للحق  جسيام  انتهاكا 
يف  يرغب  من  استثناء  يتم  مل  اذ 
الحج  مناسك  أداء  يف  حقه  مامرسة 
الجائر،  الحصار  اجراءات  من  والعمرة 
يف  الدينية  بالشعائر  الزج  تم  بل 
والدبلوماسية  السياسية  الخالفات 
واستعاملها كأداة للضغط السيايس 
الدولية  انتهاك صارخ لالتفاقيات  يف 
لحقوق االنسان. فرغم أن املعاهدات 
من  لتعزز  جاءت  الدولية  واملواثيق 
حقوق االنسان، اال أن عديد من الدول 
والجامعات تصمم عىل مخالفتها رغم 
يواصلون  بل  ذلك  بتبعات  معرفتهم 
واشعال  الدينية  األقليات  محاربة 
فتيل النعرات الطائفية، وهو ما يحتم 

عىل املجتمع الدويل التحرك وبقوة 
من  والتي  ترصفات،  هكذا  مثل  ضد 
املجتمعي  السلم  تقوض  أن  شأنها 
الذي يرتبط ارتباطا جوهريا مبنظومة 
بدورها  تسعى  التي  االنسان؛  حقوق 
من  حزمة  عىل  تحتوي  كمنظومة 
وحامية  تعزيز  اىل  الدولية  املواثيق 
التوترات  ومعالجة  االنسان،  حقوق 
العرقية  الجامعات  بني  تحصل  التي 
املختلفة،  االجتامعية  أو  والدينية 
الخسائر  من  والحد  للعنف  حد  ووضع 
الضحايا  معاناة  وتقليل  األرواح،  يف 
ملساعدة  ممكن  وقت  أرسع  يف 
اتخاذ الخطوات  هذه املجتمعات يف 
العنف  تكرار  عدم  لضامن  الالزمة 

واحرتام حقوق االنسان«

الخالصة والتوصيات: 

حقوق  لعالقة  تحليلنا  خالل  من  يتضح 
الدولية  املواثيق  من  بكل  االنسان 
عالقة  هناك  أن  الساموية  والرشائع 
اىل  وبقوة  يشري  وتداخل  وتأثري  تأثر 
تؤكد  ما  بني  املشرتكة  األرضية  تلك 
حقوق  من  الدولية  املواثيق  عليه 
الرشائع  أيضا  عليه  تؤكد  وما  انسان، 
ال  االنسان  حقوق  أن  اذ  الساموية، 
ميكن أن تُعزز ويتم حاميتها وامكانية 
مامرستها اذا مل تتظافر جهود رجال 
والحقوقيني  القانون  ورجال  الدين 
قناعتنا  تأكيد  يعيد  ما  وهو  مًعا، 
أسايس  مستوى  وعىل  الدين  بأن 
الحالية  هيئتها  يف  للحقوق  يعطي 
املواثيق  يف  عليها  املنصوص 
القوانني  وتلهم  روحها  الدولية 
النظام  الحقوق  بهذه  الصلة  ذات 
والتنظيم والعقيدة بحيث أن القانون 
مثل  أفكار  يف  يشرتكان  والدين 
وأساليب  والعهد  وااللتزام  الخطأ 
واملبادئ،  األخالقيات  مثل  أخرى 
لحقوق  الدولية  املواثيق  أن  حيث 
يوازنان  الساموية  والرشائع  االنسان 
دعم  طريق  عن  البعض  بعضهام 
وتضمينها  االنسان  حقوق  منظومة 
يف  وقانوين  ديني  أخالقي  بالتزام 
بدون  االنسان  فحقوق  الوقت،  نفس 
روحانية  اىل  تنزلق  دولية  مواثيق 
ضحلة تطلق العنان اىل تأويل ال حرص 
مصادرها  تفتقر  التي  والحقوق  له، 
روح  تخاطب  ساموية  رشائع  اىل 
الحقوق  تفقد  وضمريه  االنسان 
تدريجيا  وتنهار  األخالقي  أساسها 

دراســــــــة
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اىل شكلية فارغة، وبناًء عليه تويص 
هذه الورقة بالتايل: 

مؤمترات  تنظيم  عىل  التشجيع   - أوال 

األديان  بحوار  تعنى  دورية  وملتقيات 
عىل  املجتمعات  خالله  من  تحاول 
املستويني االقليمي والدويل تثبيت 
األرضية املشرتكة التي تجمع األديان 
املشرتكة  والقيم  املبادئ  عىل 

لحقوق االنسان.

لكل  قارة  متثيلية  اقامة  ثانيا- 

حول  دينية  أقلية  ولكل  ديانة 
مترر  املتحدة  االمم  يف  العامل 
ومشاكلها  مطالبها  خاللها  من 
األساسية وتشرتك يف صنع القرارات 
بحقوق  تتعلق  التي  والسياسات 
الدويل،  املستوى  عىل  االنسان 
االلتزام  يف  انصهارها  يضمن  وذلك 
بتطبيق سياسات حقوق االنسان عىل 

مستوى األقاليم بالسالسة الالزمة.

ثالثا - تنظيم ملتقيات وجسور تواصل 

الطوائف  كل  بني  ودورية  دامئة 
)خاصة  األقطار؛  داخل  والقوميات 
تذويب  يف  تنجح  مل  التي  منها 
مفهوم  وترويج  الدينية  الرصاعات 
أن  يجب  التحاور  وهذا  املواطنة(، 

الصدق  من  متينة  أسس  عىل  يبنى 
والثقة واملصالح املشرتكة للجامعات 

دون متييز أو محاباة.

الدول  اجهزة  بناء  اعادة  رابعا- 

عن  بعيدا  الكفاءات  اساس  عىل 
الدينية واملذهبية التي  املحاصصات 
أقل  هامش  يضمن  مام  النزاعات  تثري 

بكثري من املساس بحقوق األقليات.

التي  الدراسات  من  التكثيف  خامسا- 

الساموية  الرشائع  دور  عىل  تؤكد 
يف  كمثال(  االسالمية  )الرشيعة 

تدعيم واحرتام حقوق االنسان.

حقوق  عىل  الرتبية  ادراج  سادسا- 

الرتبوية  املناهج  يف  االنسان 
الرتبية  اىل  باإلضافة  والتعليمية، 
املبادئ  عىل  تؤكد  التي  الدينية 
السمحة لدين االسالم والقيم الكامنة 
للدول  بالنسبة  األخرى  الديانات  يف 

التي تعتنق ديانات غري دين االسالم.

التوعوي  العمل  عىل  الرتكيز  سابعا- 

فيها  التي  للمناطق  امليداين 
مستقبلية،  دينية  لرصاعات  مؤرشات 
بحيث ميكن أن يكون املس من الحق 
مؤرش  العبادة  ويف  املعتقد  يف 

بنزاعات  ينتهي  قد  ديني  لرصاع 
مسلحة.

بالقوة  العقوبات  تطبيق  ثامنا- 

الجامعات  عىل  الالزمتني  والرسعة 
حقوق  ملبادئ  املخالفة  والدول 
يف  املامطلة  إن  حيث  االنسان، 
أو  لسبب  فيه  والتأخري  الجزاء  تطبيق 
آلخر قد يسهم يف دفع هذه الجهات 
ملزيد من الخروقات واالنتهاكات التي 
من  ويزيد  االنسان،  حقوق  من  تنال 

تأزم األوضاع .

ميثاق  احداث  نحو  السعي   – تاسعا 

يلزم  النزاع  إدارة  مجال  يف  دويل 
للجلوس  املتصارعة  الدول  قانونا 
الحوار بتمثيل مبارش من  عىل طاولة 
رؤساء الدول ورؤساء حكوماتها وفق 
جدول زمني يي حدوث األزمة ويوقع 
عىل كل متخلف أو رافض للحضور يف 
هذه الجلسات عقوبات تدريجية وفق 
عليها  التنصيص  يتم  عقوبات  الئحة 

يف هذا امليثاق.

اعداد : قسم الدراسات والبحوث، 

ادارة الربامج والتثقيف
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 1963 عام  قطر  يف  للدميقراطية  بيت  أول  أساس  أريس 
املجلس  أعضاء  وتعيني  انتخاب  بنظام  مرسوم  أول  صدر  حيث 
البلدي، ومن ثم إنشئ مجلس بلدي مركزي مبوجب القانون 
الوالد  األمري  السمو  صاحب  أصدره  الذي   1990 لسنة   )1( رقم 
ليتوىل  وذلك  الله،  حفظه  ثاين  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ 
املجلس البلدي املركزي الشؤون البلدية عىل الوجه املبني 
مع  بالتعاون  وذلك  للمجلس  الداخلية  والالئحة  القانون  يف 
من  كاف  عدد  بها  يلحق  عامة  أمانة  للمجلس  ويكون  الوزير 
مقره  ويكون  أعامله  أداء  عىل  املجلس  ملعاونة  املوظفني 
ميثلون  عضواً  وعرشين  تسعة  من  املجلس  ويتكون  الدوحة، 
وفقاً  مبارشة  وينتخبون  املختلفة  واملناطق  والقرى  املدن 
املركزي  البلدي  املجلس  ويواكب  مرسوم،  به  يصدر  لنظام 
قطر  دولة  تعيشها  التي  الشاملة  التنموية  النهضة  بخدماته 
برعاية وتوجيهات حرضة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل 

ثاين أمري البالد املفدى.

عىل  املتاحة  بالوسائل  العمل  إىل  البلدي  املجلس  يهدف 
تقدم البالد يف مجال الشؤون البلدية ويعد املجلس مستقالً 
كام  أعامله،  عىل  سلطة  أية  والبيئة  البلدية  لوزارة  ليس 
من  تدخل  أي  دون  دوره  مامرسة  يف  الحرية  كامل  للمجلس 
جانب الوزارة ويعد دور كل من املجلس البلدي والوزارة مكمالً 
رقابياً ومن  إستشارياً  البلدي دوراً  لألخر، ويعترب دور املجلس 
املرأة  بدور  وإمياناً  واملشكالت،  القضايا  كافة  مناقشة  حقه 
املجتمعية  املشاركة  يف  حقوقها  ومنحها  املجتمع  يف 
العملية  يف  املشاركة  للنساء  فيحق  وغريها  والسياسية 
اإلنتخابية سواء الرتشيح أو اإلنتخاب كذلك مينح القانون ذوي 
القطري  الدستور  من   )42( للامدة  طبقاً  الحق  نفس  اإلعاقة 
باملادة  وعمالً  للمواطنني  واإلنتخاب  الرتشح  حق  تكفل  التي 
)34( من الدستور التي تنص عىل أن املواطنني متساويني يف 

الحقوق والواجبات. 

تنفيذ  مراقبة  وأهمها  البلدي  املجلس  إختصاصات  وتتلخص 
القوانني والقرارات املتعلقة بتنظيم املباين وتخطيط األرايض 
والطرق واملحالت التجارية والصناعية، يرشف املجلس البلدي 
واملذابح،  العامة  واألسواق  العامة،  النظافة  شئون  عىل 
وإنشاء الحدائق واملتنزهات العامة وتقديم الخدمات الزراعية 
للحدائق، تسمية األحياء والشوارع وامليادين وتخصيص أرقام 
والقياس،  الوزن  ووحدات  أدوات  إصدار  مراقبة  للمباين، 
تدخل  التي  بالشئون  املتعلقة  اإلصالحية  املرشوعات  إعداد 
فيها،  للنظر  األمري  سمو  نائب  عىل  وعرضها  اختصاصها  يف 
للسنة  البلدية  ميزانية  مرشوع  وإعداد  اإلعالنات  وضع  مراقبة 
املالية الجديدة، اإلرشاف عىل جميع موظفي وعامل البلدية 

وتعيينهم وتأديبهم وفصلهم، وغريها من األختصاصات.

مواضيع  البلدي  املجلس  ناقش  السابقة  الدورات  وخالل 
كثرية وقدم حلول وتوصيات تم األخذ بها، السيام ما له عالقة 
باملباين والصحة العامة مثل تطبيق نظام السعرات الحرارية 
لألغذية يف املطاعم، واألحياء السكنية مثل اإلنارة والحفريات 
واملتنزهات  الحدائق  مجال  الصناعية،ويف  املناطق  وتطوير 
الرئيسية  الطرق  تجميل  مثل  عديدة  توصيات  املجلس  أصدر 
وبناء حدائق يف األحياء ومالعب رياضية وهي ما أطلق عليها 

حدائق الفرجان. 

إنشاء  مثل  اإلعاقة  ذوي  تخص  توصيات  للمجلس  كان  كام 
نادي صحي لفائدتهم وتأهيل موظفني للغة اإلشارة يف كل 

املؤسسات الحكومية.

خاصة  الصحي  الرصف  وشبكات  النفايات  تدوير  يخص  وفيام 
يف أزمات األمطار كان لهم توصيات وأخرى ملواقف الخطوط 
لتجمع  ضوابط  ووضع  واألعراس  اإلحتفاالت  وقاعات  الرسيعة 
العامل يف املناطق السكنية، ويف املحالت التجارية رفعوا 
كثري  وغريها  النسائية  املحالت  يف  الرجال  بيع  ملنع  توصيات 
للجهات  رفعها  يتم  حيث  متنوعة  مجاالت  يف  التوصيات  من 
واإلتصاالت  واملواصالت  والبيئة  البلدية  وزارة  يف  املعنية 
ووقود  والتجارة  واالقتصاد  والداخلية  والثقافة  والرياضة 

وهيئة األشغال العامة.

أنه  إالّ  ورقابية  إرشافية  البلدي  املجلس  إختصاصات  أن  ورغم 
العام  الصالح  تحقيق  إطار  يف  تصب  وأنها  خاصة  تنفيذها  تم 
ويلبي أهدافه التي من أجلها تم تأسيسه، ولعل من إيجابيات 
وحريتهم  إستقالليتهم  بكامل  يتمتعون  أعضاءه  أن  املجلس 

ناهيك  آراء،  من  يبدونه  فيام 
والرأي  الشعب  تّعويد  عن 
العام عىل العملية اإلنتخابية 
من  وقطرية  قطري  فكل 
أنفسهم  ترشيح  حقهم 
من  املواطنني  املقابل  ويف 
يقتنعون  من  إنتخاب  حقهم 
ما  وهذا  اإلنتخايب  بربنامجه 
يؤهل املجتمع مستقبالً عىل 

اإلنتخابات الربملانية. 

املجلس  يحتاجه  ما  ولّعل 
التوعية  من  مزيداً  البلدي 
اإلعالمية حتى لطلبة املدارس 
كام  واألهايل،  والجامعات 
إىل  بحاجة  املرشحني  أن 
يف  تضعهم  تأهيليه  دورات 

عىل  اإلنتخابية  برامجهم  ليضعوا  وتوجههم  الصحيح  املكان 
أساس منهجي سليم، كام رضوري أن يعرف الجمهور والرأي 
البلدي خاصة تلك  العام عن التوصيات التي يرفعها املجلس 
يف  مصداقية  للمجلس  ليكون  وتنفيذها  بها  األخذ  يتم  التي 
للمجلس  ستجعل  التنفيذية  الصالحيات  بعض  ورمبا  املجتمع، 
أنفسهم،  ترشيح  عىل  الشباب  سيقبل  ورمبا  أكرث  فعاالً  دوراً 
وأعتقد أنه يجب وضع بعض القوانني التي تسمح ألكرب عدد من 
اإلنتخاب  فرتة  بتحديد  وذلك  أنفسهم  ترشيح  من  املواطنني 

للعضو بحيث ال تزيد عن دورتني.

التي  الدميقراطية  العملية  البلدي  املجلس  إنتخابات  ترسخ 
من  حق  وهذا  القرارات  إتخاذ  يف  املشاركة  للمواطن  تسمح 
حقوقه اإلنسانية التي تكفلها قوانني حقوق اإلنسان، ولهذا 
توعية  عىل  قطر  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تحرص 
املجتمع واملواطنني مبامرسة حقهم يف اإلنتخاب وتحثهم 
عىل ترشيح أنفسهم وإنتخاب من ميثلهم ويرون أنه يتوافق 
وتقيم  املنشورات  من  مجموعة  اللجنة  وتنرش  وطموحاتهم 
يف  منها  مساهمة  الشأن  هذا  يف  توعوية  تدريبية  دورات 

نرش الوعي الحقوقي يف مجال اإلنتخابات.

كل التوفيق ألعضاء املجلس البلدي يف دورته الجديدة ونأمل 
أن يساهم وجودهم يف خدمة الصالح العام ونهضة قطر.

أمل عبدامللك

إعالمية وصحفية

amalabdulmalik333@gmail.com

البلدي طريق الدميقراطية 

مقــــــــــــال
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تقوم اللجنة الوطنية لحقوق االنسان، بوصفها الجهة املعنية بتعزيز وحامية حقوق االنسان بدولة 
بانتهاكات حقوق االنسان والعمل عىل حلها وانصاف  بتلقي الشكاوى والتظلامت املتعلقة  قطر، 
بحيث ميكن  والشكاوى  التظلامت  هذه  أشكال  من  االلتامس شكال  هذا  ومُيثل  واملترضرين،  الضحايا 
ملُقدمِه تسجيل بياناته الشخصية و تقديم وصف لنوع وحيثيات عملية االنتهاك التي مست حقا من 
حقوقه وذلك حتى يتسنى للجنة عرب خربائها ومختصيها تكييف هذه الوقائع واتخاذ االجراءات الالزمة 

لرفع هذا االنتهاك.

بيانات صاحب االلتامس:

بيانات مقدم طلب االلتامس )يف حالة من ينوب عن صاحب االلتامس يف تقديم الطلب(:

ـ إجراءات قسم االستقبال والتسجيل:

- اسم مدخل البيانات:

- التوقيع: - التاريخ:      

طلب التامس

تاريخ التقديمرقم االلتامس

املوظف املختصنوع االلتامس

الجنسيةاالسم

الرقم الشخي

محل/ تاريخ امليالد

العنوان

الهاتف النقال:رقم هاتف املنزل:

توقيع صاحب االلتامس

الجنسيةاالسم

الرقم الشخي

محل/ تاريخ امليالد

العنوان

الهاتف النقال:رقم هاتف املنزل:

توقيع صاحب االلتامس


