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)حقوق اإلنسان( تستقبل وفداً من كبار 

الباحثني والسياسيني بأمريكا

االختفاء القرسي جرمية ضد اإلنسانية

د. املري يقدم حصاد عامني من تحركات اللجنة الوطنية 

لحقوق اإلنسان ملواجهة الحصار لقادة اإلعالم بدولة قطر

مع دخول املوسم الثالث للحج والعمرة منذ بداية الحصار عىل قطر… 

)حقوق اإلنسان( مخاطبة ثالث جهات أممية والربملان األورويب حول 

االنتهاكات السعودية للحق يف أداء الشعائر الدينية

»حقوق اإلنسان وإحسان« ينظامن ندوة 

حول حقوق كبار السن يف دولة قطر

استقبال وفد رفيع املستوى 

من الكونجرس األمرييك تجديد الثقة يف د. عيل بن 

صميخ املري رئيساً باإلجامع

حرية اإلعالم يف سياق حقوق اإلنسان
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األطفــال هــم طالئــع أي أمــة وصنــاع مجدهــا 
وهــم الركيــزة التــي يتكــئ عليهــا املجتمع يف 
ــام  ــم اهت ــذا تعاظ ــوره، ل ــه وتط ــبيل نهضت س
املجتمــع الــدويل باألطفــال ورعايتهــم وصــون 
ــة  ــق دولي ــدة مواثي ــدرت ع ــث ص ــم حي حقوقه
لحايــة حقوقهــم ومتتعهـــــم بهــــا وأهــم 
هــذه املواثيــق االتفاقيــة الدوليــة لحـــقوق 
الطفــل لســنة 1989 والتــي نصــت عــي العديــد 
مــن الحـــقوق التــي يجـــب أن يتـمــتـــع بهـــا 
ــن  ــوغ س ــي بل ــالد حت ــة املي ــذ لحظ ــال من األطف
الثامنــة عــر، ومــن أهمهــا الحــق يف الحيــاة 
والحــق فـــي الجنســية والحــق يف التعليــم 
اإللزامــي والحــق يف الصحــة والحــق يف عــدم 
التعــرض للعنــف والحــق يف اللعــب وغريهــا 

ــرى. ــوق األخ ــن الحق م

والجديـر بالذكـــر أن االتفاقيـــة كفلـت للطفـــل 
ممـارســة الحـق فــي اللـعـــب، وال شـــــــك أن 
االتفاقيـة تتحـدث عـن األلعـاب التقليديـة، حيـث 
أنهـا صـدرت عـام 1989 ومل تكـن آنـذاك األلعـاب 
اإللكرتونيـة بحجـم مـا نـراه مـن انتشـار واســع 
اآلن، وعـى الرغـم مـا تحققـه هـذه األلعـاب 
مـن متعـة وترفيـه لألطفـال، وتنميـــة للذكــاء، 
وسعــي للتعلــم، وخـوض املعــارك، وتكويــن 
صداقـات، وكـر حاجـز الخـوف عندهم فال شـك 
أن لهـذه األلعـاب العديـد مـن املخاطـر الصحية 
واالجتاعيـة واألخالقيـــة عـى األطفـال وقـــد 

تدفعهـم ملارسـة العنـف وبعض السـلوكيات 
اإلجراميـة.

لـذا قـــد حرصنـا فـــي هـذا العـــدد مـن مجلـــة 
»الصحيفـة« عـي نـر دراسـة عـن حـق الطفل 
يف بيئـة إلكرتونيـة آمنـة تتنــاول بيـان ماهيـة 
األلعــاب اإللكرتونيــة وتصنيفاتهـا ومخاطرهــا، 
وأوصـــت الدراســـة بأهميـــة التوعية الشـاملة 
واملستمـــرة لكافـــة فئـــات املجتمــــع حـــول 
إيجابيـات وسـلبيات األلعاب اإللكرتونية بالنسـبة 
لألطفـال، وأهمية وضع قامئة سـوداء باأللعاب 
التـي تـؤدي إلــى العنـف املفـرط، ورضورة أن 
يكـون هنـاك تعـاون دويل وإقليمـي للحـد مـن 
انتشـار األلعـاب التـي تحمل يف طياتهـا العنف 
والعنرصيـة واإلسـاءة لألديـان وانتهـاك حقـوق 
اإلنسـان بصفــة عامــة وحقـوق الطفـل بصفـة 
خاصـة كمـــا يتعـن أن يوجــد تصنيـف عاملـــي 
واقليمـي يتضمن املعايري والضوابط املتعلقة 
باأللعـاب اإللكرتونيـة وإلـزام الـركات املنتجـة 
لهـذه األلعـاب بهــذه املعايـري والضوابـط مبـا 

يضمـن التنشـئة السـليمة لألطفـال.

وختامـا أؤكد عـى أن االهتـام بالطفل وكفالة 
جميـع حقوقـــه مسؤوليـــة جاعيــة يجــب أن 
تتشـارك فيهـا جميع مؤسسـات الدولـة وجميع 
مكونـات املجتمـع املدين بالتعـاون مع األرسة 
واملدرسـة للحفـاظ عـى أطفالنـا فهـم أمانـة 

يف اعناقنـا وهـم أمـل املسـتقبل. 

مريم بنت عبدالله العطية

رئيس التحرير
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حق الطفل يف بيئة إلكرتونية آمنةحق الطفل يف بيئة إلكرتونية آمنة
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وأشــاد الدكتــور محمــد بــن ســيف الكــواري نائــب رئيــس 

اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مبصـــادقة قيــادة 

الدولــة عــى قــرار مـــجلس الــوزراء بإنشـــاء اللجنـــة 

الوطنيــة املعنيــة بشــؤون املــرأة والطفــل وكبــار الســن 

واألشــخاص ذوى اإلعاقــة، معتــراً ذلــك امتــداداً لتعزيــز 

حقــوق الفئــات األوىل بالرعايــة ومنهــا كبــار الســن، 

ويعــد مــؤرشاً هامــاً وإيجابيــاً يف ســبيل صــون وحايــة 

ــرورة اإلرساع  ــد ضــ ــام، وأك ــكل عـ ــان بش ــوق اإلنســ حق

بتفعيلــه وتحويلــه إىل واقــع ملمــوس يدعــم املســرية 

الحقوقيــة فـــي دولــة قطــر.

وأضـاف »أن استشـعارنا لألهــمية االجتاعيـة، والــوازع 

الدينـي، وتقاليدنـا التـي توارثناهـا جيـالً بعـد جيـل، إىل 

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ومركز متكني ورعاية كبار السن )إحسان( مبناسبة اليوم العاملي 

لكبار السن، ندوة بعنوان )حقوق كبار السن فـي دولة قطـر(، وذلك بهدف رصد الواقع الحقوقي لهم 

بالدولة، وفرص تعزيز ومتكني هذه الحقوق لخدمة املسنني.

أخبــــــــــــــار وفعاليـــــــــــــات

»حقوق اإلنسان« و»إحسان« 

ينظامن ندوة حول حقوق كبار 

السن يف دولة قطر
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جانـب االعـرتاف الـدويل بقيمـة املسـنن، يجعلنـا أمـام 
تحديـات كبـرية لالستيفــاء بواجباتنـا تجـاه كــبار السـن«، 
مشـرياً إىل أن االهتـام بكــبار السـن يأتــي يف إطـار 
املحافظـــة علـــى الرتكيبة املجتمعيـــة، مؤكــداً فـــي 
الوقـت نفسـه أن أي اختـالالت تصيـب فئة كبار السـن من 

شـأنها أن تخـل باملنظومـة الحياتيـة بأكملهـا.

وتابـع قائالً »مـا ال جدال حوله نحـن يف العامل العريب 
واإلسالمــي لنــا أرثنـا الـذي خطتـه رشيعتنـا اإلسـالمية 
السـمحاء وأعرافنـا وتقاليدنـا يف توقـري واحـرتام كبارنا 
واإلحسـان إليهـــم بفطرتنــا وطبيعتنـا قبــل أن تطالــب 
بذلـك الصكـوك الدوليـة الحديثـة، وال نعتـر كبـار السـن 
مجـرد فئـة يف املجتمـع فحسـب وإمنـا لهـم خصوصية 
عظمـى فــي كيفيــة االمــتثال الحتياجاتهـــم والرعايـة 

التـي تتـواءم مـع تقدمهـم يف السـن«.

مـن جانبـه، أكـد السـيد مبـارك بـن عبـد العزيـز آل خليفـة 
املديـر التنفيـذي ملركــز متـكــن ورعــاية كبـــار السـن 
»إحســان« حــرص املــركز واللجنـــة الوطنيـــة لحقــوق 
اإلنسـان عـى تقديـم مـــا هـــو جــديد مـــن خالل هـــذه 
النـــدوة الحقوقيــة واملتخصصـة، وذلـك مـن حيـث رصـد 
فـرص  وتعزيـز  بالدولـة  السـن  لِكبـار  الحقوقـي  الواقـع 
متكـن هـذه الحقـوق لخدمـة اآلبـاء واألمهـات منهـم، 
يف ضـوء اسـرتاتيجية التنميـة الوطنيــة الثانيـة 2018 - 

.2022

وقــال إن الجهود التــي يقوم بهــا مركز »إحسان« يف 
متكن ورعاية كبــار السن تجيء ضمن الغايات السامية 
ملقاصد الدين الحنيف والريعة الغراء، ما يؤكد الثقة 
أن  إىل  الفتاً  والفعاليات،  املشاريع  هذه  نجاح  يف 
الندوة نجحت يف تسليط الضوء عى األوضاع الحقوقية 
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زار وفــد مـن كبــار الباحثيــن والسياســين الــذين 
ميثلـون عـــدداً مــن املراكــز البحثيــة السياســية 
والفكريـة فــي الواليـات املتحـدة األمريكيـة مقـر 
اللجنـة الوطنيـــة لحقـــــوق اإلنســان وكــان لـدى 
استقبـالــه سعـــادة الدكـتــور/ محمــد بـن ســيف 
الكـواري نائـب رئيـس اللجنـة والسـيد/ سـلطان بـن 
حسـن الجـّايل األمـن العـام املسـاعد إىل جانب 
مديـري إدارات اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان.

وجـــاءت زيــــارة الوفـــد بهــدف تشــــجيع عمــــل 
املؤسســـــــات الوطـنيــــــة لحقــــــوق اإلنســــان 
واملؤسســات غــري الحكوميــة ومنظــات املجتمــع 
علـــى تقديــم الـدعـــم واملســاعدات لألشــخاص 

الذيــن قــد تتعــرض حقـــوقهم النتهــاكات. 

سبتمرب 14, 2019

)حقوق اإلنسان( تستقبل وفداً

من كبار الباحثني والسياسيني بأمريكا

وتعزيز  القطـــري،  املجتمع  فــــي  الســن  لِكبار 
الرفــاه  حيــاة  من  ومتكينهــم  حقوقهــم  فرص 
هي  مارساتنا  تكون  أن  إىل  »وصوالً  االجتاعي 
األفضل يف مراعاة حقوق كبار السن ، وإبراز دور 
فيا  واالجتاعيـة  الوطنيـة  ومؤسساتهـا  قطر 

تقدمه من خدمات غري مسبوقة لهم«.

تضمنـت النـدوة عـدة جلسـات ناقشـت جملــة مـن 
املواضيع قدمهــا مســؤولون وخــراء وباحثـــون 
مـن املركــز واللجنــة وجهــاز اإلحصــاء والتخطيـط 
ووزارة الصحـــة العامـــة تحـــــت عناويـن )التحـــول 
الدميوغرايف يف املجتمع القطري وانعكاسـاته 
عـى تفهـــم الجهــات املعنيـة الحتياجــات كبـــار 
السـن.. وحقـــوق كبـــار الســـن فـــي ظـل األعراف 
واالتفاقيـات الدوليـة لحقوق اإلنسـان واملحافظة 
عليهـا يف إطـار األرسة واملجتمـع.. وحقـوق كبـار 
الســن فــي اسـرتاتيجية التنميـة الوطنيـة الثانيـة 
لدولـة قطـر 2018-2022.. وحقـوق كبـار السـن يف 
االسـرتاتيجية الوطنيـة الثانيـة للصحـة 2022-2018(.
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مؤكـداً فــي الوقـت نفســه أن مارســة االختفــاء 
القســري تشكــل جرميـــة ضـد اإلنسانيـــة كـا تـم 
تعريفهــا فــي القانـون الدولــي وال يجــوز التـذرع 
بـأي ظـرف اسـتثنايئ كان، سـواء تعلـق األمر بحالــة 
حـرب أو التهديـد بانـدالع حـرب، أو بانعدام االسـتقرار 
السـيايس الداخلــي، أو بأيـة حالـة اسـتثناء أخـرى، 

لتريـر االختفــاء القـري.

وقال الكــواري فــي ترصيح صحفي مبناسبة اليوم 
الـدويل لضحايا االختفاء القري: لقد عزمت األرسة 
الدوليـة يف اتفاقيـة حايـة جميـع األشخــاص مـن 
االختفـاء القري عى منـع حاالت االختفاء القري 
ومكافحـة إفـالت مرتكبـي جرميـة االختفـاء القري 
مـن العقــاب، وأبــدى قلقــه مـن استمــرار ظاهـرة 
االختفـاء القـري يف األزمة الخليجيـة التي فرضت 
خاللها السـعودية واإلمـارات والبحريـن ومرص حصاراً 
جائـراً عى دولة قطـر وعى مواطنيهـا واملقيمن 

مبناسبة اليوم الدويل لضحايا 

االختفاء القرسي :

االختفاء القرسي جرمية ضد 

اإلنسانية وال يجوز التذرع بأي 

ظرف استثنايئ لتربيرها

قـال د. محمـد سـيف الكـواري نائـب رئيـس اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان: يجـب أن يعـر هـذا 

اليـوم عـن تظاهـرة حقوقيـة تنـدد بكافـة جرائـم االختفـاء القـري سـواء كان املسـؤولني عنها 

دول أو أفـراد خاصـة أولئـك الذيـن يسـوقون ألنفسـهم فــي املحافـل الدوليـة ويخفـون تحـت 

ابتسـاماتهم سـجاً حافـاً بانتهـاكات حقـوق اإلنسـان يف كافـة مجاالتهـا. 
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علــى أرضهـا الفتـاً إلــى أنــه بالرغــم مــن إفـراج 
السـلطات السعوديــة عـن عــدد مــن املواطــنن 
القطريـن بعـد أن مارسـت عليهـم اختفـاًء قريـاً 
غـري مـرر؛ إال أنهـا مـا زالت تحتجـز طالباً قطريـاً منذ 
يوليـو 2018، دون عرضـه للمحاكمـة. مشـرياً إىل أن 
العديـد مـن املواطنـن فــي املنطقـة الخليجيـة 
باتـوا غـري آمنن عى أنفسـهم من التعـرض لهذه 
الظاهـر خاصـة النشطــاء الحقوقيـن منهـم كـا 
أصبـح الكثـري منهـم يحتفظـون بآرائهـم خوفـاً مـن 
التعـرض لالختفـاء القـري أو االعتقال التعسـفي 
خاصـة يف ظـل القانـون الـذي سنتــه بعـض دول 
الحــصار والـذي ميــنع حتـى إبـداء التعــاطف مـع 

قطر. دولـة 

ونوه الكواري أن ديباجة اتفاقية حاية األشـخاص 
مـن االختفــاء القـري وضعـت فــي االعتبـار حـق 
كل شـخص فــي عــدم التعـرض الختفــاء قـري، 
وحـق الضحايـا يف العدالـة والتعويـض، كـا أكدت 
الديباجـة عى حـق كل ضحية يف معرفة الحقيقة 
بشـأن ظـروف االختفـاء القســري ومعرفـة مصـري 

الشـخص املختفـي، فضال عن حقـه يف حرية جمع 
واسـتالم ونـر معلومـات لتحقيـق هـذه الغايـة. 
منوهـاً إلــى أن اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان 
نظمـت فــي 14 و1٥ مــن أبــريل 2014م املـؤمتـــر 
الـــدويل حـــول اآلليــــات الوطنيــــة واإلقليميـــة 
والدوليـة ملكــافحة اإلفـالت مـن العقـاب وضـان 
املســـاءلة مبوجــب القانـون الدولـــي، بالتعـاون 
مـع كل مـن املفوضيـة السـامية لحقـوق اإلنسـان 
باألمــم املتحـدة والرملــان األوروبــي والتحالـف 
العاملـي للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، 
وكان الهـــدف األسـايس منـه يتلخـص يف بلـورة 
رؤيـٍة حقيقيـــٍة وعمليـٍة تضعهـا نخبــة مـن صنـاع 
القـرار والخـراء الدوليـن ملحاسـبٍة جـادٍة وفعالٍة 
للجنــاة ومرتكبـي االنتهـاكات حـول العـامل، ممـن 
وجـدوا يف سياسـة اإلفـالت مـن العقاب مـالًذا من 
املحاسـبة وضوًءا أخرض لالسـتمرار يف االنتهاكات 
الجسيمــة لحقــوق اإلنســـان والقانـــون الدولــي 

اإلنسـاين.

الدوحة:30 أغسطس 2019م

احتفال اليوم الدويل يجب أن يكون 

تظاهرة حقوقية ملحاسبة املتورطني 

يف حاالت االختفاء القري
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قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة أكد رضورة 

حامية املؤسسات الوطنية والعاملني فيها 

وعدم تقليص موازناتها
شـارك سعـادة الدكتـور علـي بـن صميخ املري فــي افتتاح 
الورشة التدريبية املنعقـدة مبعهـد الربـاط إدريس بنزكري 
حـول اعتمــاد املؤسسات الوطنيـة لــدى التحـالف العالـمي 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التـي تنظمها الشبكة 
العربيـــة للمؤسســات الوطنيــة لحقـوق اإلنســان – مقرها 
الدوحـة – بالعاصمة املغربية الرباط بالتعاون مـع املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان باملغرب حــول اعتمـاد املؤسسات 
الوطنيـــة لــدى التحـالف العاملــي للمؤسســات الوطنيـــة 
لحقوق اإلنسان خالل الفرتة من 9 إىل 11 يوليو 2019 وطالب 
املري خالل كلمته االفتتاحية بحايــة املؤسسـات الوطنية 
والعاملن فيها من أي ضغوطات تتعلق بتقليص موازناتها 
املالية والتدخل يف شؤونها واإلرضار باستقالليتها وحيادها 
إىل جـانب عــدم التضييق عليهـا فــي عملهــا وذلك وفقـاً 
لقـرار الجمعيــة العامـة لألمـم املتحدة لسنـة 2017 والـذي 
دعا إىل ضان مشاركة أكر لهذه املؤسسات فــي هيئات 
األمم املتحدة وآلياتها وأعـاد الـتأكيد عى رضورة أال تواجه 
املؤسسات الوطنيـة وأعضاؤهــا وموظفوهـا أي شكل من 
أشكال االنتقام أو التخويف، مبا يف ذلك الضغط السيايس 
أو التخـويف البـدين أو املضايقـــة أو القيـــود التي تفـرض 
عى امليزانية دون مــرر، نتيجة األنشطــة املُضطلع عليها 
وفقاً لوالية كـل منهـا. وبوصفه رئيسـاً وأمينـا عاماً للتحالف 
العاملي للمؤسسات الوطنية لحقـوق اإلنسان شـدد دكتور 
عي بن صميخ املري عى املشاركن يف الورشة التدريبية 

حول أهمية القيام بإجراءات مستمرة للتأكد من سري أنشطة 
مؤسساتهم عى النحو املخطط له وفحص عمليات التقدم 
للحصول عى شهادة االعتاد من التحالف العاملي بفعالية 
وعناية ومعالجـة مـا يعرتضهـم من إشكاليات بأكر قدر من 
التناسق مع مبادئ باريس ومالحظات لجنة االعتاد الدولية 

التابعة للتحالف.

واسـتعرض املـري تجربتـه حـول موضوع اعتاد املؤسسـات 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان انطالقـاً مـن العمـل الذي قـام به 
سـابقاً كعضـو بلجنــة االعتـاد وحاليـاً كأمـن عـام للتحالـف 
العاملـي للمؤسســات الوطنيـة لحقـوق اإلنســان وكرئيـس 
للجنـــة الوطنيـــة لحقـوق اإلنســان بدولـة قطــر التــي تـم 
اعتادهـا عـى الدرجـة )أ( مرتن عـى التـوايل. مؤكدا عى 
أهميـة حصـول املؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان عـى 
شهــادة االعتـاد التــي تعـد مبثابــة اعـرتاف مبصداقيتهـا 
وفرصـة لتوسـيع مشـاركاتها باملحافـل الدوليـة واإلقليمية.

إىل ذلـك اسـتقبل معـايل السـيد/ محمــد أوجار وزيـر العدل 
للمملكـة املغربيـة سعــادة الدكتـور عـي بـن صميـخ املري 
رئيـس اللجنـة الوطنيـة لحقوق اإلنسـان، وذلـك عى هامش 
مشاركة املري فــي افتتاح أعمــال ورشة العمــل التدريبية. 
وبحــث اللقـاء ســبل التعـــاون املشـرتك بـن الجانبـن فــي 

مجـاالت تعزيـز وحايـة حقوق اإلنسـان.

يوليو 11, 2019

د. املري خالل افتتاحه ورشة عمل تدريبية بالرباط:
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أكدت اللجنة الوطنية لحقـوق اإلنســان ووزارة التنميـة اإلداريـة والعمل والشؤون 

االجتاعية عى رضورة التعاون بينها لتبادل الخرات فيا يتعلق بشؤون العالة 

الوافدة وتحسن رعايتها فـي دولة قطر مبا يحقق املصلحـة العامـة، ومبا يكفل 

وضع آلية للتعاون املشرتك عى نحو يعزز التنسيق بينها وفق رؤية قطر الوطنية 

لعام 2030، واالسرتاتيجية الوطنية للدولة 2022-2018.

الوطنية لحقوق  اللجنـة  مبقـر  الجانبان  أبرمها  التي  التفاهم  مذكرة  يف  ذلك  جاء 

اإلنسان، حيث وقَّعت عن اللجنة سعادة األستاذة مـريم بنت عبد الله العطية بينا 

وقَّع عن وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتاعية سعادة السيد/ محمد 

حسن العبيديل وكيل الوزارة املساعد لشؤون العمل. فيا جاءت مذكرة التفاهم 

إدراكا مـن الطرفن بأهمية التعـاون بينها، مبــــا يسهم فـي نر ثقافة حقوق 

اإلنسان وتعزيزها، وحايـة هــذه الحقوق ملــا يجمع بينها من أدوار ومهام 

مشرتكة، عى األصعدة القانونية والرقابيــة والتوعويـة والخدمية 

املتعلقة بحقوق اإلنسان، وواقــع الراكــة الفعليــة 

القامئة ما بن الطرفن. 

الدوحة: 7 يوليو 2019م

مذكرة تعاون بني )حقوق اإلنسان(

و)التنمية اإلدارية(

ــام  ــن الع ــة األم ــه العطي ــد الل ــت عب ــم بن ــتاذة/ مري ــعادة األس ــت س اجتمع
للجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مبكتبهــا مبقــر اللجنــة مــع 
وفــد هيئــة محاربــة الفســاد والحقــوق املدنيــة بجمهوريــة 
ــام.  ــذه األي ــالد ه ــارة الب ــوم بزي ــذي يق ــة وال ــا الجنوبي كوري
ــا ذات االهتــام  ــاول االجتــاع ســبل التعــاون يف القضاي وتن
املشتـــرك. وقدمــت األمــن العــام خــالل االجتــاع رشحـــاً 
حــول أهــداف ورســالة اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
وطبيعتهــا القانونيــة وأســاليب وآليــات عمــل اللجنــة، وأكــدت 
رغبــة اللجنــة يف التعــاون مــع عــدد مــن مؤسســات الدولــة 
يف جمهوريــة الكوريــة واملتخصصــة يف حايــة وتعزيــز 

ــان. ــوق االنس حق

الدوحة: 1 يوليو 2019

العطية تجتمع مع 

وفد مكافحة الفساد
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 الفتاً إىل أهمية االستفادة من دور املؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان يف تحقيق الخطة الوقائية االسرتاتيجية لألمـم املتحدة 
2030 لضان حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف جميـع أنحاء 

العامل.

وفـي أول لقـــاء لـه مـع سعــادة السـيّد أنطونيـو غوتريش األمن 
العام لألمم املتحدة مبقـر املنظمة يف نيويورك، أكّــد سعـادة 
األمن العام ونائب رئيس التحالف العاملي للمؤسسـات الوطنية 
لحقـوق اإلنسـان؛ أن االسرتاتيجية الجديـدة التـي يشــرف التحـالف 
العاملي عى االنتهاء من صياغتها، تويل أهمية قصوى إلقامة 
تعاون وتنسيق اسرتاتيجي مع منظمة األمم املتحدة، انطالقاً من 
أهمية الدور الذي ميكن أن تلعبـه املؤسسات الوطنيـة لحقـوق 
اإلنسان املنطوية تحـت إطار التحالـف العاملـي يف تحقيق خطة 
اإلصالحات االسرتاتيجية التــي يعمل عى تحقيقها سعادة السيد 

أنطونيو غوتريش األمن العام لألمم املتحدة بحلول عام 2030.

نيويورك يوم األربعاء 19 يونيو 2019

يف لقائه أنطونيو غوتريش بنيويورك.. د. املري:

أكـد سـعادة الدكتـور عـي بـن صميـخ املـري األمـني العـام ونائـب رئيـس التحالـف العاملـي 

للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق اإلنسـان  )GANHRI(، أن هناك حاجة ملحة لتوقيـع مذكرة تفاهم 

بـني منظمـة األمـم املتحـدة والتحالـف العاملـي ألجـل تعزيـز التنسـيق عـى نطـاق منظومة 

األمم املتحدة، مبا يسـمح بتقديم الدعم االسـراتيجي للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان 

وحاميتهـا يف جميـع أنحـاء العامل.

التحالف العاملي 

ملؤسسات حقوق 

اإلنسان يويل أهمية 

قصوى للتنسيق 

اإلسرتاتيجي مع 

األمم املتحدة
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ــن  ــري، األم ــخ املـ ــن صميـ ــي ب ــور ع ــادة الدكت ــد سعـ أكّ
العــام- نـائـــب رئيـــس التحالـــف العاملـــي للمؤســـسات 
الوطنيــة لحـــقوق اإلنســان )GANHRI( أن االسـرتاتيجيـــة 
الجديــدة )2020- 2022( التــي يعـــكف التحالــف العاملــي 
عــى صياغتهـــا واالنتهـــاء منـــها، تطمــح إلـــى إطــالق 
رؤيــة جديــدة تؤّســس لتحالــف عاملــي برؤيــة جديــدة؛ 
يحظــى بقــوة التأثــري واإلقنــاع لــدى الحكومــات والشــعوب 
والجهــات ذوي االختصــاص يف مختلــف املنابــر العامليــة؛ 
مــوازاة مــع تعزيــز وحــدة وفعاليــة املؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق اإلنســان املنطويــة تحــت إطــار التحالــف العاملــي، 
ــس. ــادئ باري ــاً ملب ــا وفق ــع تصنيفاته ــى رف ــا ع  وتحفيزه

ويف أول لقــاء لــه منــذ انتخابــه باإلجــاع فـــي منصبــه 
ــري  ــخ امل ــن صمي ــي ب ــور ع ــعادة الدكت ــّدد س ــد؛ ش الجدي
عــى أن االســرتاتيجية الجديــدة للتحالــف العاملي ســتعمل 
عــى تـــحفيز ودعــــم تأســيس املؤسســــات الوطنيــــة 
الجديــدة لحقــوق اإلنســان يف الــدول التــي ال تتواجــد بهــا، 
داعيــاً يف الوقــت ذاتــه حكومــات ودول العــامل إىل تعزيــز 
ــة  ــان الوطني ــوق اإلنس ــات حق ــام مؤسس ــتقاللية ومه اس

وإزالــة مختلــف العقبــات التــي تعــرتض تنفيــذ مهامهــا 
ــا. ورؤيته

جـــاء ذلـــك خـــالل االجتـــاع التــــشاوري الـــذي عــــقده 
التحالـــــف العاملـــــي للمؤسســـات الوطنيـــــة لحقـــوق 
ــدف  ــو 2019؛ بهـ ــي 16 و17 يونيـ ــورك، يومـ ــان بنيويـ اإلنسـ
ـــي  ـــف العامل ـــدة للتحال ـــرتاتيجية الجدي ـــة االس ـــر الخط تطوي
)2020- 2022(، والتـــي ســـتقدم العتادهـــا يف الجمعيـــة 

العامـــة القادمـــة يف ربيـــع 2020 يف جنيـــف.

وحضـــر االجـتمـــاع سعـــادة الدكتــور كـــارلوس ألفونســو 
ــكريا رئيــس التحالــف العاملــي للمؤسســات  نيجريــت موس
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وأمــن املظــامل يف كولومبيــا؛ 
وســعادة الدكتــور عــي بــن صميــخ املــري األمــن العــام 
ونائــب رئيــس التحالــف العاملــي ورئيــس اللجنــة الوطنيــة 
لحقـــوق اإلنســــان بدولــة قطــــر، إلـــى جانـــب رؤســــاء 
ومنسقـــي الشــبكات االقليميــة للمؤسســــات الوطنيــة 

ــامل. ــارات الع ــر ق ــان، ع ــوق اإلنس لحق

نيويورك: يوم الثالثاء 18 يونيو 2019

إسرتاتيجية 2020-2022 ستعّزز قوة وتأثري 

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عاملياً

يف أول اجتامع للتحالف العاملي منذ 

انتخابه أميناً عاماً ونائباً للرئيس. د. املري:
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فيـا تــم اختيـار األستــاذة مريــم بنـت عبداللــه العطيــة 
مقــرراً لألعضـــاء. جــاء ذلـك خـــالل االجتـاع األول للـدورة 
الخامسـة ألعضـــاء اللجنـــة الـذي انعقـــد مبقـــر )حقـوق 
اإلنسـان( برئاسـة الدكتـور يوسـف عبيـدان بوصفـه العضـو 
األكـر سـناً، وبحضـور الدكتـور عي بـن صميخ املـري ممثالً 
الكـواري  عـن املجتمـع املـدين، والدكتـور محمــد سـيف 
ممثـالً عـن املجتمـع املـدين، والدكتـور يوســف عبيـــدان 
ممثـالً عـن املجتمـع املـدين، والدكتـورة أسـاء عبداللـه 
محمـد العطيـة ممثلـًة عـن املجتمـع املـدين، والدكتـــور 
عـــبدالعزيز عبدالقـــادر املغيصــيب ممثـالً عــن املجتمــع 
املدنــي، والدكتــور علـــي أحمــــد الكبيســـي ممثـالً عـن 
املجتمـع املـدين، والسـيدة آمـال عبـد اللطيـف املناعـي 
ممثلـًة عـن املجتمـع املدنــــي، والسـيد سلطــان مبــارك 
خميـس العبداللـه ممثـالً عـن املجتمـع املـدين، والسـيدة 

مريـم عبداللــه العطيــة ممثلـًة عــن املجتمـــع املـدين، 

والسـيد عبداللـه صقر املهنـدي ممثالً عـن وزارة الداخلية، 

والسـيد سـامل راشـــد املريخـي ممثـالً عـن وزارة العـدل، 

والسـيد محمـد حسـن العبيـديل ممثـالً عـن وزارة التنميـة 

اإلداريـة والعمـــل والشـــؤون االجتاعيـة. وعقـب انتخـاب 

رئيـس اللجنـة ونائبـه ناقـش االجتـاع جملـة مـن القضايـا، 

بينـا خـرج االجتـاع بتوزيـع أعضـاء اللجنة عى الثـالث لجان 

الفرعيـة وهـي: لجنـة إعـداد التقاريـر والتريعـات ولجنـة 

الرصـــد والزيـــارات ولجنـة البحـوث والدراسـات. ويف ذات 

السـياق توجـه أعضــاء اللجنـة الوطنيـــة لحقـوق اإلنسـان 

للدكتـور يوســـف عبيــدان لإلسهامـــات والجهـــود التـــي 

قدمهـا خـالل فـرتة عملـه نائبـا لرئيـس اللجنـة.

12 مايو 2019م

جـدد أعضـاء اللجنـة الوطنية لحقوق الثقة يف سـعادة الدكتـور عي بن صميخ املـري بانتخابه 

رئيسـاً للجنـة يف دورتها الجديـدة باإلجامع بينام تم انتخاب الدكتور محمد سـيف الكـواري نائباً 

لرئيـس اللجنـة باألغلبيـة بعد التصويـت لعدد من أعضـاء اللجنة الذين تم ترشـيحهم للمنصب.

تجديد الثقة يف د. عيل بن صميخ 

املري رئيساً باإلجامع

خـالل االجتمـاع األول للـدورة الخامسـة.. 
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أكـد الدكتور محمد بن سـيف الكواري، 
نائـب رئيـس اللجنـة الوطنيـة لحقـوق 
منـذ  سعــت  قطـر  دولـة  أن  اإلنســان 
عقود إىل سـن قوانـن وطنية تهدف 
لصـون  الالزمـة  الضانـات  توفـري  إىل 
كرامة الوافديـن بصفة عامة والعال 
بصفـة خاصة عر ُجملة من السياسـات 
وتُوضـح  حقوقهـم  عـى  تؤكـد  التـي 
واجباتهـم، مـن منطلـق اندمـاج دولـة 
قطـر يف املنظومـة الدولية األممية 
واملنظومة الدولية لحقوق اإلنسـان.

ــي  ــل الت ــة العم ــالل ورش ــك خ ــاء ذل ج
نظمتهـــا اللجـــنة الوطنيـــة لحقــوق 
اإلنســان لفائـــدة الجاليـــة الفلبينيــة 
بالتعــــاون مـــع مفوضيـــة حقــــــوق 
اإلنســان بالفلبــن، حــــول »الحقــوق 
والواجبــات للعــال يف دولــة قطــر«، 
مبقــر اللجنة الوطنيــة، يومي 27 و28 
مايــو 2019؛ وذلــك يف إطــار تنفيـــذ 
بنــود مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن 
اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق االنســان 

بدولــــة قطــــر ومفوضيــــة حقــــوق 
ينايـــــر  بتاريــخ 09  بالفلبــن  االنســان 

.2019

ــت  ــيدة/ هيفن ــت الس ــا قال ــن جهته م
بيمنتــل املفوضــة مبفوضيــة حقــوق 
اإلنســان الفلبينيــة إن هــذه الورشــة 
جــاءت يف إطــار التعــاون بــن جانبــي 
اللجنــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 
بدولــة قطــر ونظريتهــا يف الفلبــن 
ــة  ــم املرم ــة التفاه ــل اتفاقي وتفعي

ــة  ــز وحاي ــدف تعزي ــن به ــن الجانب ب
حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة ومجــال 
ــوص.  ــه الخصــ ــى وجـــ ــال علـــ العمـــ
ــن  ــن مــ ــأن نتمكــ ــل بــ ــت: نأمــ وأضاف
رســم خارطــة طريــق وتوصيــات مــن 
خــالل هــذه الورشــة تعــزز إنفــاذ بنــود 
ــى  ــوم ع ــي تق ــاون الت ــة التع اتفاقي
تفويــض للنظــر فـــي كافــــة قضايــا 

حقــوق اإلنســان. 

الدوحة: يوم الثالثاء 28 مايو 2019

املفوضة هيفنت: الورشة لتفعيل مذكرة التفاهم بني 

الجانبني القطري والفلبيني لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان

د. الكواري: قطر سّنت قوانني وسياسات 

لصون كرامة الوافدين والعامل بصفة خاصة
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نظمـت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان 
بالتعـاون مـع الجاليـــة النـيـبـاليــة نــدوة 
تثقيفية للعالـة النيباليـة حــول »حقوق 
العامـل النيبايل فــي دولـــة قطر ومزايا 
القانـون الجديـد لتنظيـم دخــــول وخـروج 
الوافديـن وإقامتهـم« مبناسبـــة اليـوم 
العالـمــــي للعمــــال وذلـك فـــي إطـــار 
خطـة تفعيـل مذكـرة التفاهـــم املرمــة 

بـيـــن اللجنـــة الوطنيـــة لحقـوق اإلنسـان مع نظريتهـا يف 
الجمهوريـة النيباليـة والتثقيـف ملمثـي وكــاالت التوظيـف 
بالنـيـبـــال وللعمــالة النيباليـــة. وهـدفــت النـدوة تـوعـيـــة 
العـال النيباليـن بحقوقهــم كعـال وافديـن ســواء مــن 
الناحيـة القانونيــة أو اإلجرائيـة وتعريفهـم مبزايـا القانـون 
الجــديد لتنظيــم دخــول وخـروج الوافديـن. إلــى جانـب رفـع 
الوعـي بالحقـوق وتعريفهـم عـى ُمحـددات ظـروف العمل 
توضيـح  عـى  عـالوة  املهنيـة.  السـالمة  ورشوط  الالئـق 
وتسـليط  العمـل.  وصاحـب  العامـل  بـن  التعاقديـة  العالقـة 
الضــوء عـى االشـكاالت الراهنة بخصوص اسـتقدامهم مـــن 
البلـد املصـــدر، وأبـرز مميـزات القانــون الجديـد واختالفه عن 

السـابقة. القوانـن 

وأكـد د. يوســـف عبيـــدان عضـــو اللجنـة الوطنيـــة لحقـوق 
اإلنسـان خـالل كلمتـه االفتتاحيـة للنـدوة إن اللجنـة الوطنيـة 
لحقـوق االنسـان بدولـة قطـر وباقـي املؤسسـات الوطنيـة 
املنتـرة فـــي ربـوع العــامل، تعمـل عـى حايـة وتعزيـز 
حقـوق مواطنـي الدولـــة وكـــذلك وافديهـــا، مشـرياً إلــى 

أن هــذه الحايـة أصبحـت اليـوم ترتكـز أكـر عـى العالـة 

الوافـدة لكـون أن دولـة قطـر تعـد دولـة مسـتقبلة للعالـة 

وهـو مـا يعطـي للجنـة مسـؤولية كـرى يف رصـد حقـوق 

العـال. 

مـن جهتــه أشـاد السـيد/ سـوديب باثـاك العضــو الـريف 

باللجنـة النيباليــة لحقـوق اإلنســـان بالجهـود التـي بذلتهـا 

نظريتهـا فـــي دولــة قطـر لحايـة حقـوق اإلنسـان واصفـاً 

دولـة قطر بالوجهة الرئيسـية للعـال املهاجرين النيبالين. 

وقـال باثـاك أن دولـة قطـر تلعـب دوراً هامـاً وإيجابيـاً للغايـة 

لحايــة حقــوق العمـــال املهاجريـن، ودعــا باثـاك جميــع 

العمـــال النيباليـن العاملـن فــي قطـــر أن يتعرفــوا عـى 

األنشـطة  يف  يشاركــوا  أال  ويتبعوهـا،  الدولــة  قوانــن 

املخالفـة لتلـك القوانـن. منوهـاً للمارسـات التـي وصفها 

بالجيــدة للجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان بدولـة قطـر مـن 

حيـث التوعيـة والتثقيـف والحمـالت التـي تنظمهـا يف هـذا 

الوافـدة. للعالـة  اإلطـار 

الدوحة: 1 مايو 2019م

ندوة تثقيفية للعاملة النيبالية 

مبناسبة اليوم العاملي للعامل 
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اسـتقبلت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان مبقرهـا وفـداً 
قانونيـاً رفيع املسـتوى من وزارة العـدل الرتكية وممثلن 
للمجتمـع املـدين بالجمهوريـة الرتكيـة. واجتمـع بالوفـد 
يل األمن العام املسـاعد  السـيد/ سـلطان بن حسـن الجاِّ
باللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان وقـدم رشحا حـول آليات 
وأسـاليب عمـل اللجنـة وأهدافهـا ورسـالتها الفتـاً إىل أن 

اللجنـة تقـوم بإعـداد خطـة سـنوية عـر اسـرتاتيجية عمـل 

معتمـدة لـكل خمسـة سـنوات وتحتـوي هذه االسـرتاتيجية 

عـى جداول إلنفـاذ دورات تدريبيـة وورش عمل ومؤمترات 

وإقليمية. دوليـة 

أبريل 25, 2019

استقبال وفد قانوين من الجمهورية الرتكية

اللجنـة الوطنية لحقــوق اإلنســان مبقرهــا وفدا  استقبلت 
رفيع املستوى من الكونجرس األمرييك حيث اجتمع بالوفد 
يل األمن العـــام املساعد  السيد سلطان بــن حســن الجاَّ
باللجنة. حيث قدم الجايل رشحاً مفصالً عن اللجنة ودورها 
يف تعزيز وحاية حقوق اإلنسان وآليات عملها يف التوعية 

ونر ثقافة حقوق اإلنسان عى املستوى الوطني.

بعمــل  الصلــة  القضايــا ذات  االجتــاع حزمــة مــن  وتنــاول 
وأهــداف ورســالة اللجنــة ومــن أهــم محــاور االجتــاع التــي 

ــي  ــيك، ه ــرس األمري ــد الكونج ــة ووف ــي اللجن ــرق جانب تط
ــعيها  ــان وس ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــود اللجن ــاول جه تن
املســتمر فـــي تعزيــز وحايــة حقــوق العمـــال وجهــود 
الدولـــة فيمـــا يتعلـــق بتطويـــر التريعـــــات املتعلقـــة 
بالعمــــال مثــل قانــون حايــة األجـــور فضــالً عــن إلـــغاء 
ــروج  ــول وخ ــون دخ ــة وقان ــام الكفال ــروج ونظ ــة الخ مأذوني

الوافديــن بشــكل عــام.

أبريل 23, 2019

استقبال وفد رفيع املستوى من الكونجرس األمرييك
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مذكرة تفاهم بني اللجنة الوطنية 

لحقوق اإلنسان ووزارة املرأة 

وتنمية حقوق اإلنسان بالصومال

ــة  وقعــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدول
قطــر مـــــذكرة تفــــاهــــــم مــــع وزارة املـــرأة 
وتنميــة حقــوق اإلنســان فـــي الصومــال، عــى 
هامــش اليــوم الثــاين والختامــي ملؤمتــر اآلليــات 
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ملكافحــة اإلفــالت 
مــن العقــاب وضــان املســاءلة مبوجــب القانــون 
الــدويل، الــذي نظمتــه اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان، بالتعــاون مــــع املفـــوضية الساميـــة 
ــان  ــسان، والرملـ ــوق اإلنـ ــدة لحـقـ ــم املـتحـ لألم

األورويب.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانبن، كالً من سعادة 
الدكتور عي بن صميخ املري بصفته رئيس اللجنة 
الوطنيـة لحقوق اإلنسـان بدولـة قـطـر، وسعـادة 
ديقة ياسن حاجي بصفتها وزيرة املرأة وتنمية 

حقوق اإلنسان يف الصومال.

وجــاء التوقيــع عــى مذكــرة التفاهــم بنــاًء عــى 
االتفــاق املشــرتك للعمـــل ســوياً فـــي تعزيــز 
التعــاون املستقبلـــي فـــي املجــال القانــوين 
وحقــوق اإلنســان بــن الطرفــن، واعرتافــاً بأهمية 
ــة  ــان لتقوي ــوق اإلنس ــاالت حق ــي مج ــاون فـ التع
العالقــات الثنائيــة بــن الطرفــن، ورغبــة فـــي 
ــم  ــز فه ــة لتعزي ــوات العملي ــتمرار يف الخط االس
ــرف  ــدى الط ــان ل ــوق اإلنس ــة حق ــرف ألنظم كل ط
اآلخــر، مبــا يف ذلــك طــرق تعزيــز عمــل مؤسســات 
حقــوق اإلنســان والتريعــات ذات الصلــة بحقــوق 

ــان. ــوق اإلنس ــم حق ــان وتعلي اإلنس

الدوحة: 15 أبريل 2019
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ــة  ــدوة حواري ــان ن ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــت اللجن نظم
املركــزي  البلــدي  املجلــس  انتخابــات  فـــي  للمرشــحن 
ــس  ــات املجل ــوان »انتخاب ــت عن ــيزون تح ــور س ــدق الف بفن
الحـــقوق والواجبـــات.. قبــــل وبعــد العمليـــة  البلــدي.. 
االنتخابيــة« حـضـــرها مـــرشحون عـــن 29 دائــرة انتخابيــة 

للمجلــس فـــي دورتــه السادســة.

اللجنـــة  رئيــس  نـــائب  الـــكواري  ســيف  محمــد  د.  وأكـــد 
التــي  العمــل  ورقــة  خــالل  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
إال  تتــواءم  ال  االنتخابــات  ثقافــة  أن  للمرشــحن  قدمـــها 
مــع املجتمعــات املتحــرضة وقــال: »إن الرتشــح لالنتخابــات 
ــه  ــرد يف مجتمع ــرض الف ــدى تح ــاس م ــة لقي ــة موجب عالم
وانفتاحــه عــى اآلخــر« مشــرياً إىل أن مجــرد تقديــم الفــرد 
للرتشــيح نفســـه فـــي أي عمليـــة انتخابيــــة هــو داللــة 
ــوزه يف  ــن ف ــر ع ــض النظ ــه بغ ــة وطن ــرده لخدم ــى تج ع

أو عدمــه. االنتخابــات 

النــدوة حقائـــق باألرقــام حــول  الكــواري خــالل  وقــدم 
الــدورات الســابقة للمجلــس البلــدي الفتــاً إىل أنــه أول 
إعــالن عــن انتخابــات املجلــس كان يف عــام 1998م لتجــري 

التــي   1999 مــارس   8 االثنــن  يــوم  االنتخابيــة  العمليــة 
ســبقتها الدعايــة االنتخابيــة يف شــهر فرايــر 1999. 

الدوحة: 3 أبريل 2019

ندوة حوارية ملرشحي املجلس 

البلدي يف دورته السادسة 



أخبــار وبيانات الحصار

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
20

بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر رقم 

)08/ لسنة 2019( بشأن بيان السلطات السعودية 

الصادر بتاريخ 7 سبتمرب 2019م

يف الوقت الذي كانت تأمــل فيه اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنسان واملنظمــات الدولية، مــن السلطــات السعوديــة 
حل األزمة اإلنسانية ورفــع االنتهاكـات وتعويـض الضحــايا 
من جراء الحصــار، طالعتنــا السلطات السعوديـة عــر بيان 
بثّته وكالـة أنبائها بتاريخ 7 سبتمر 2019، قامــت من خالله 
مبحاولة تضليـل الرأي العام وتقديم ذرائع واهيــة لترير 
االنتهاكات والعقوبات واإلجراءات التعسفية أحادية الجانب 
كا ذهـبت أيضاً إىل االدعـاء بأنهـا عالجـت تلك االنتهاكات 

الناجمة عن الحصار.

مرة أخــرى؛ تقـوم السلطــات السعودية مبحاولة فاشلة 
لخداع الرأي العــام واملجتمع الدويل، مــن خــالل إعطـاء 
إحصاءات وأرقام مضللة للتغطية عى انتهاكاتها يف حق 

املواطنن واملقيمن يف دولة قطر.

إن سـياســـة ومحــاوالت إخفـــاء الحقائق لــن تُجـدي نفعاً 
للسلطات السعودية ولن متنع عنهــا اإلدانـــة واملطالبـة 

بتعويض الضحايا والكف عن انتهاك حقوقهم.

لقـد قامـــت اللجنـــة الوطنيـة لحقــوق اإلنسـان منـذ بـدء 
الحصـــار، بالتواصـــل مـــع الجهــات الحقوقيــــة املعنيــــة 
باململكـة العربيـة السعوديـــة إلزالـة األرضار التـي طالـت 
حقـوق الضحايـا وإنصافهـم، دون أن تتلقـى أي اسـتجابة 
منهـا، كـا مل تسـمح السـلطات السـعودية للبعثـة الفنيـة 
للمفوضيــة الساميـــة لحقـوق اإلنسـان باألمــم املتحـدة 
بزيارتهـا فــي نوفمـر 2017م لتقييـم آثــار هـذه التدابـري 
عـى حقـوق اإلنسـان إىل جانب عـدم تجاوبها مـع خطابات 
املقرريـن الخـواص واملنظـات الدوليـة، بــل أكـد التقريـر 
املرفــوع ملجلــس حقــوق اإلنسـان فـــي دورتــه الثانيـــة 
واألربعـن خـالل الفــرتة مــن 9 إلــى 27 ســبتمــر 2019م، 
والصـادر عـن املقرر الخـاص املعني باألثر السـلبي للتدابري 
القريـة االنفراديـة يف التمتـع بحقـوق اإلنسـان بفقرتـه 

)38( علــى أنــه »ال تـزال التدابـري القريـة التـي تفرضهـا 
مجموعـات شـتى مـن بلـدان الخليـج عـى قطـر سـارية«.

إن ما تتعرض له دولة قطر مـن إجــراءات وعقوبات أحادية 
الجانب هو حصار مكتمل األركان ضد املواطنن واملقيمن 
يف دولة قطر وفــي ذلك انتهـاك صارخ لكافة املواثيق 
واألعراف الدولية لحقوق اإلنسان ال ميكن تريرها تحت أية 
ذريعة كانت وذلك بشهادة التقارير الدولية، حيث أن غالبية 
االنتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية موثقة لدى 
هيئة األمـم املتحدة واملنظات الدولية وبعض الوكاالت 
الدولية املتخصصة، وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
بأنهـا ماضيــٌة فــي تزويد هــذه املنظات بكافة البيانات 
والوثائــق املطلوبة، وعـلــى السلطــات السعوديــة – إن 

صدقت فيا تدعيه – أن تتخذ اآليت:

أوال: الســاح للبعثــة الفنيــة للمفوضيــة الســامية لحقــوق 

اإلنســان بزيــارة اململكــة العربيـــة الســعودية، لتقييــم 
االنتهــاكات الناجمــة عــن التدابــري القريــة التــي اتخذتهــا 

ــعودية. ــلطات الس الس

ثانيا: املوافقة عى إنشاء لجنة تقيص الحقائق من طرف 

مجلس حقوق اإلنسان، لزيارة اململكة العربية السعودية 
للوقوف علـى ما تدعيه من عدم وجود انتهاكات لحقوق 

اإلنسان جراء الحصار.

ــا  ــة طبق ــدل الدولي ــة الع ــاص محكم ــرتاف باختص ــا: االع ثالث

ــة  ــى كاف ــاء ع ــة للقض ــة الدولي ــن االتفاقي ــادة )22( م لل
أشــكال التمييــز العنــرصي للنظــر يف ادعاءاتهــا بعــدم 

ــار. ــراء الحص ــن ج ــان م ــوق اإلنس ــاكات لحق ــود انته وج

تعتر اللجنة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، أن احـرتام حقوق 
اإلنسان يجب أن يبدأ باالعرتاف بدور اآلليات الدولية للحاية 
واملساءلة، وليـس مبجـرد االدعاء عر بيانات إللهاء الرأي 

الدويل وتضليله.

حـُرر يف يـوم األحد املوافق:

 9 محرم 1441هـ، 8 /2019/09

الدوحة – قطر
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تُرحب اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
بدولة قطر، بالقـرار الصادر عن اللجنة 
األمميــة للقضــاء علـى جميـع أشكال 
التمييز العنصـري بجنيف، بشأن قبول 
الشكوتن، مــن حيث االختصاص، اللتن 
تقدمت بهمــا دولة قطــر ضد كل من 
اإلمارات العربيــة املتحــدة واململكة 
العربية السعوديــة، نتيجــة اإلجراءات 
التمييزية التي فرضت عى مواطنيها 
منذ يونيو 2017م، وما خلفه ذلك من 
انتهاكــات جسيمــة علــى املواطنن 
واملقيمن، وتأتــي هاتن الشكوتن 
وفقــــاً للمــواد )11( و)12( و)13( مــــن 
االتفاقية الدولية للقضاء علـى جميع 
أشكال التمييز العنرصي لعام 196٥م.

وإذ تُعـر اللجنـــة الوطنيــــة لحقـــوق 
اإلنسـان عن بالـغ ارتياحها لهـذا القرار 
فإنهــــا تعتره خطـــوة مهمة نـحــــو 
اعـــرتاف اللجنـــة األممية بـأن ما جرى 
مـن انتهـاكات ضد مواطنـي ومقيمي 
دولـــة قطــــر يـدخـــل ضـمــــن نـطـاق 
واختصـاص االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء 
عـى جميع أشـكال التمييـز العنرصي، 
ويؤكـد مـجــدداً – وبـمــا ال يــدع مجـاالً 
للشـــك – أن االنتهاكـــات والعقوبــــات 
الجاعيـة التـي تفرضهـا كل مـن دولة 
اإلمـارات العربية املتحـــدة واململكة 
العربيـة السـعودية، إمنـا هي جرمية 
مـــن الجرائم املنــصوص عليهــا فــي 

الدولية. االتفاقيـة 

يعــد هــذا القــرار التاريخــي، مبثابــة 
ــات  ــاءات، واملغـالطــــ ــد لالدعــ تــفنيـ
اإلعالميــة، وتـــرصيحات املـســـؤولن 
لتلــك الدولتــن، كمـــــا يعــد انتصــارا 
مـــبدئيا للضحــــايا، يــســـبق صـــــدور 
القــرار النهــايئ املرتقــب مــن اللجنــة 

األمميــة، بإدانــة اإلجــراءات التمييزيــة 
العنرصيـــة التــي مــــا فتئــت دولــــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة 
العربيــة السعوديـــة متارسهـــا ضــد 

ــر. ــة قط ــي دول ــي ومقيمـ مواطن

وتــعتر اللجـنــة الوطـنيـــة لحـقــــوق 
قـد  إنجـازاً هامـاً  القـرار  اإلنسـان هـذا 
تحّقـق بقبـول النظــر فــي الشـكوتن 
مـن حــيث الشكـــل واملضمــون، كـا 
يعـّد خطـوة إىل األمـام نحـو إنصـاف 
الضحايـا وتعويضهم عـى االنتهاكات 
والـرضر الـذي لحق بهـم جـراء الحصار 

الجائـر.

تشــّدد اللجنـــــة الوطنيــــة لحقــــوق 
اإلنســان، عــى أنــه رغــم كل الجهــود 
الدوليــة ملناهضــة التمييــز العنــرصي 
يف العــامل، تواصــل دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة 
السعوديـــة تعّنتـهمـــا، وتحديـهمـــا 
للقـــوانن، واالتفـاقيـــات الدولـيــــة، 
عــر اتخــاذ إجــراءات عقابيــة يف حــق 
مواطنــي ومـقيمــــي دولــة قـطـــر، 
ترتقــي إىل جرائــم التمييــز العنــرصي؛ 
بــل إن تلــك املارســات باتــت نهجــاً 
ــا  ــتها، وعالقاته ــا يف سياس قامئ

الدوليــة.

كـمــا أن القــرار الصـــادر عــن اللجنـــة 
األممية للقضــاء عى جميـــع أشكــال 
التميـيز العنصـري بجنيف، يعّد مبثابة 
إدانة جديدة، تضاف إىل إدانات سابقة 
ضد دولــة اإلمــارات العربية املتحدة، 
كتقـــرير البعثـــــة الفنيــة للمفوضية 
الساميــة لألمــــم املتحــدة لحقـــوق 
اإلنسان يف ديسمر 2017م، وقـــــرار 
محكـمـة الـعـدل الدوليـــــة بتاريخ 23 

املؤقتة،  التدابري  بشأن  2018م  يوليو 
وقــرارات الرملــان األورويب، وتقارير 
كـل من املنظمــات الدوليــة، واللجنة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف دولة 

قطر.

إن اللجنــة الوطنيــة لحقوق اإلنسان، 
تتطلّع خــالل األشهـــر القادمــة إــى 
صدور قرار من اللجنة األممية للقضاء 
علـى جميع أشكــال التمييز العنرصي 
يدين بصفة نهائية، ومعلنة اإلجراءات 
التمييزية والعنرصية، لكــل مـن دولـة 
اإلمارات العربيـــة املتحـدة واململكة 
العربية السعودية يف حق مواطني 

ومقيمي دولة قطر.

كــا تَخلــص اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان أيضــاً إلـــى تأكيــــد إرصارهــا 
ــــ  ــــ أكــر مــن أي وقــت  ومتسكهــــا 
ــن  ــا، الذي ــوق الضحاي ــن حق ــاع ع بالدف
ــار  ــدء الحص ــذ ب ــم من ــتمر معاناته تس
الجائــر، الــذي تفرضــه كل مــن دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة 
العـربيـــــة السعـوديـــــة وممـلكــــــة 
ــة. ــرص العربي ــة م ــن، وجمهوري البحري

حـُرر يف يـوم الخميس

28 ذو الحجة 1440هـ،

املوافق 29 /2019/08

الدوحة – قطر

بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر رقم )07/ لسنة 

2019( بشأن قرار اللجنة األممية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز 

العنرصي يف الشكوى املُقدمة من دولة قطر ضد كل من دولة 

اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية
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دعـا سـعادة الدكتـور عـي بـن صميـخ املـري، رئيـس اللجنـة 
الوطنية لحقوق اإلنسـان سـعادة السـيدة ميشـيل باشـليه، 
اإلنسـان إىل  السـامي لألمــم املتحـدة لحقـوق  املفـوض 
تداعيــات  علــى  للوقـــوف  املنطقـــة،  ودول  قطــر  زيــارة 
االنتهـاكات الناجمـة عـن حصار قطـر، داعياً إياهـا يف الوقت 
ذاتـه، إىل إرسـال بعثـة فنيـة إىل دول الحصـار لتقـيص آثـار 
وتداعيـات األزمــة، وبخاصـة اململكــة العربيـة السعوديــة 
واإلمـارات العربيـة املتحـدة اللتـان متضيــان يف تعّنتهـا، 
ومحاولـة تضليل الـرأي العام، والتنكـر النتهاكاتها لحقوق 

املواطنـن واملقيمـن يف دول قطـر.

وأكّد سعادته أن اللّجنة الوطنية ستصدر قريباً، تقريراً حول 
العدل  تنفيذ قرار محكمة  الثانية من  متلّص اإلمارات للسنة 
االنتهاكات  حــول استمــرار  آخــر  تقرير  إلـــى جانب  الدولية، 
السعوديـة فـي حـق املواطــنن واملقيمــن فــي قطر، 
وســيتم إرسال التقريرين إلـى كافــة املنظمــات والجهات 

والهيئات اإلقليمية والدولية املعنية.

التي عقدها سعادة  اللقاءات  جـاء ذلك، مبناسبة سلسلـة 
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف جنيف، مع كل من 
سعادة ميشيل باشليه، املفوض السامي لألمـم املتحدة 
كــويل ســـيك، رئيس  السفري  اإلنسان، وسعــــادة  لحقوق 
مجلس حقوق اإلنسان، وسعادة السفري والرت ستيفنز رئيس 

البعثة األوروبية يف جنيف.

وقدم سعادة الدكتور عي بن صميخ املري خالل نقاشاته 
مع املسؤولن الثالثة نبــذة عن تداعيــات أزمة حصــار قطر 
الذي دخل عامه الثالث، وكافة الجهود واإلجراءات القانونية 
الوطنيــة لحقـوق  اللجنــة  اتخذتها  التــي  القضائية  وشبــه 

اإلنسان للدفاع عن حقوق الضحايا، وجر الرضر عنهم.

كــا أثنــى سـعادتـــه عــى الجهـــود التـــي قامـــت بهــا 
املنظمـــات الحقوقيــة الدوليــة لفضـــح انتهاكـــــــات دول 
الحصــار، ويف مقدمتهــا تقريــر املفوضيــة الســامية لألمــم 
املتحــدة لحقـــوق اإلنســان، وقــرارات محكمـــة الجنائيــةـ 
الدوليــة، ومنظمـــة الطــريان املــدين، ومنظمــة التجــارة 
ــار،  ــدول الحص ــة ل ــراءات التمييزي ــت اإلج ــي أدان ــة، الت الدولي
وصــوالً إىل قــرار اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنــرصي مبناهضــة كافــة أشــكال التمييــز 
العنــرصي، والــذي رفــض شــكوتن لدولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة بشــأن التمييــز الــذي متارســه ضــد املواطنــن 

القطريــة. للجنســية  الحاملــن 

عى الجانب اآلخر، مثّن سعادته عالقات التعاون بن اللجنة 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان واملفوضيــة السامـية لحقــوق 
اإلنسان، دعياً إىل البناء عى ما تحّقق من إنجازات ونجاحات 
يف الفرتة املاضية، السيّمـا نجـاح املؤمتــر الدويل الذي 
السامية لحقوق  بالتعاون مـع املفوضيـة  اللجنــة  نظمتــه 

اإلنسان والرملان األورويب ملنع اإلفالت من العقاب.

وتباحــث الدكتــور املــري مــع الســيدة ميشــيل باشــليه إيجــاد 
آليــة بــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واملفوضيــة 
الساميــــة لحقــوق اإلنســان والرملــان األوروبـــي لتنفيــذ 
ــى  ــه ع ــن نوع ــر األول م ــا املؤمت ــرج به ــي خ ــات الت التوصي
مســتوى منطقــة الــرق األوســط، مؤكــداً يف الوقــت ذاته 
اســتعداد اللجنــة الوطنيــة لتنظيــم مؤمتــر دويل مســتقبالً، 
ــا  ــان، مب ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس ــع املفوضي ــاون م بالتع
يدعــم جهودهــا لرتقيــة وتعزيـــز حقــوق اإلنســان فـــي 

ــع. ــامل اجم ــة والع املنطق

جنيف يوم 17 سبتمرب 2019

كشف عن إصدار تقريرين حول االنتهاكات السعودية واإلماراتية قريباً:

 املري يدعو املفوض السامي لحقوق اإلنسان 

لزيارة املنطقة لتقيص آثار الحصار
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يف لقاء مع الفريقني العاملني واملعنيني باالختفاء القرسي 

واالحتجاز التعسفي يف جنيف...

كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن ممثلن عن 
عــائالت املواطنن القطرين املعتقلــن تعّسفيـا وضحايــا 
االختفاء القري يف السعودية سيقدمون شهادات حيّة 
عن معاناة الضحايا أمام الرملان األورويب ومجلس حقوق 

اإلنسان والهيئات الدولية املعنية، قريباً.

وشـّدد عـى أن اللجنـة الوطنيـة ستسـلّم ملفـات شـاملة 
وموثّقـة إلــى لجنــة القضـــاء عـى كافـة أشكـــال التمييـز 
العنصــــــري، والفريقـــن العاملـن املعنيـن باالختفــــاء 
القـري واالحتجـاز التعسـفي، حـول اسـتمرار االنتهـاكات 
املواطنـن  مـــن  القلـّـة  حتــى  طالـــت  التــي  السعوديــة 
القطريـن الذين سـمح لهـم بدخول السـعودية مبوافقات 
أمنية، قبل أن يتم اعتقالهم بشـكل تعّسـفي، مشـرياً إىل 
أن الفريقـن العاملـن باألمـم املتحـدة وّجهـا – كال عـى 
حـدة- خطابـاً رسـمياً للسـعودية بسـبب اسـتمرار اعتقاالتها 

التعّسـفية واإلخفـاء القـري للمواطنـن القطريـن.

جــاء ذلــك خــالل لقــاء رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
ــاء  ــي باالختف ــل املعن ــق العام ــن الفري ــع كلِّ م ــان م اإلنس
القــري أو غــري الطوعــي، والفريــق العامــل املعنــي 
باالحتجــاز التعســفي، مبناســبة زيــارة العمــل التــي يقــوم 

بهــا ســعادته إىل جنيــف.

ومثّن تفاعــل الفريق العامل املعنــي باالختفـاء القري 
والفريق العامل املعني باالحتجاز التعسـفي مع خطابات 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، حيث وجهوا خطابات إىل 

اململكة العربية السعودية، مطالبن إياهــا برضورة وقف 
انتهاكاتها فــوراً، واإلفصــاح عــن أماكــن تواجـــد القطرين 
املعتقلن فـي السعوديـة، وإطــالق رساحهــم. كا أطلع 
املسؤولن يف فريقي العمل عى الوضع الصحي لبعض 

املعتقلن تعّسفيا.

ووّجــه »نداء عاجالً« لكــل مــن الفريـــق العامـــل املعـــني 
باالختفـاء القســري أو غـــري الطوعــي، والفريـق العامـــل 
املعنــي باالحتجـاز التعسفــي، مطالبــاً باتخــــاذ خطــوات 
ملموسة وقوية لوضع حد الستمرار االنتهاكات السعودية 
يف حق املواطنن القطرين، يف ظل استمرار السلطات 
السعودية يف اعتقال مواطنن قطرين، من دون مررات 
قانونية. وصـّرح قائالً: »بعد إطالق رساح مواطنن قطرين 
فــي األشهر األخــرية، كنـــّا نتوقــع أن تتوقــف السلطــات 
السعودية عن انتهاكاتها الخطرية لحقوق اإلنسان، لكننــا 
تفاجئنــا باستمرارهــا فــي نهجهـــا التعسفي، واعتقالها 
مواطــنن قطــرين وقعـــوا ضحيـــة لالختفــــاء القسـري 
واالعتقال التعسفــي، مــن دون أي تفســريات أو مــررات 
قانونية العتقالهم؛ بل بلغ األمر بالسلطات السعودية إىل 
اعتقال العدد القليل من املواطنن القطرين الذين ُسمح 
لهم بدخول السعودية باستثناءات أمنية، والذين تفاجئوا 
باعتقـال بعضهـــم بطريقة تعسفيــة، ودون الكشــف عن 

أماكن تواجدهم إىل حد اآلن«.

جنيف: الثالثاء 17 سبتمرب 2019

شهادات لعائالت القطريني املختفني قرسياً 

واملعتقلني تعّسفيا يف السعودية أمام 

الربملان األورويب ومجلس حقوق اإلنسان قريباً
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أخبــار وبيانات الحصار

من  مؤكدة  معلومات  قطر،  بدولة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تلقت 
مصادر موثوقة، بشأن االختفاء القري للمواطن القطري/ عي نارص عي 
البالغ من العمر 17  البالغ من العمر 70 عاما، وابنه عبد الهادي،  الله،  جار 
عاما، يف اململكة العربية السعودية، حيث دخل املواطن القطري وابنه 
اململكة العربية السعودية مبوجب ترصيح عائي يوم الخميس املوافق 

1٥ أغسطس 2019م.

وتفيد املعلومات الواردة للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بأنها قد اختفيا 
قرياً يـوم األحد املوافـق 18 أغسطس 2019م، الساعـة الواحـدة ظهراً، 
يف املنطقة الرقية باململكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض 

عليها من قبل السلطات السعودية, وإخفائها إىل مكان غري معلوم.

وتـدين اللجنـة الوطنية لحقوق اإلنسـان، هذا اإلخفـاء القسـري للمواطن 
الدولية واإلقليمية وخاصة  القطري وابنـه والذي يخالف كافـة املواثيق 
 )14( للحقوق املدنية والسياسية، واملادة  الدويل  العهد  )9( من  املادة 
انتهاك واضح لحقها  العريب لحقوق اإلنسان، ملا فيـه من  من امليثاق 

يف الحرية واألمان.

وتُعّر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء هذا االختفاء القري، 
خاصة وأن السلطات السعودية انتهجت يف الفرتة األخرية سياسة اإلخفاء 

القري لعدد من املواطنن القطرين بسبب األزمة السياسية.

إن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، تُحمل اململكَة العربية السعودية كامل 
املسؤوليـة عـن حياة املواطن القطري/ عي نارص عي جار الله، وابنه/ 
عبد الهادي، وسالمتها الجسدية والصحية. وتُطالب السلطات السعودية 

بالكشف عن مصريها واإلفراج الفوري عنها.

وتدعــو اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وبشــكل عاجــل، كالً مــن املفــوض 
الســامي لحقــوق اإلنســان والفريــق املعنــي باالختفــاء القــري ومجلــس 
حقــوق االنســان التابــع لألمــم املتحــدة، للتدخــل الفــوري لوقــف هــذه 

االنتهــاكات الجســيمة املمنهجــة ضــد املواطنــن القطريــن.

حرر بتاريخ:  19 ذو الحجة 1440هـ، املوافق 2019/08/20

الدوحة – قطر

بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر رقم 

)06/ لسنة 2019( بشأن االختفاء القرسي للمواطن 

القطري/ عيل نارص عيل جارالله، وابنه/ عبدالهادي
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تلقت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان معلومات من مصادر 
موثوقة، تفيد بأن صحة الطالب القطري ــ املعتقل تعسفياً 
ــ قد تدهـورت جـراء  السعوديـة  العربية  بسجـون اململكة 

الظروف القاسية لالحتجاز التعسفي واإلهال املتعمد.

علا بأن هـذا الطالب القطـري كان مختفيــاً قريـاً منذ 6 
السلطات السعودية عن مكان  أن تعلن  يوليو 2018م، قبل 
احتجازه يف مايو املايض لفريق األمم املتحدة املعني 
بحاالت االختفاء القسـري غــري الطوعي، وحســب املصدر؛ 
يوجد الطالب القطري يف سجن انفرادي منذ تاريخ اعتقاله، 

ويتعرض للتعذيب لنزع اعرتافات بأعال مل يرتكبها.

وتبدي اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان قلقها العميق إزاء 
املعلومات والتقارير التي تفيد بتدهور صحته يف الفرتة 
الـذي يتعـرض  التعـذيب واإلهمــال املتعمـد  األخـرية جـراء 
لـه فـي حبسـه االنفرادي دون عرضه عى الطبيب لتلقي 

الرعاية الصحية والعالج الالزم.

وتديــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان هــذا االعتقــال 

القوانــن واالتفاقيــات  كافــة  يخالــف  الــذي  التعســفي، 

الدوليــة، وخاصــة املــادة )9( مــن العهــد الــدويل للحقــوق 

املدنيــة والسياســية.

السلطــات  تُحـمــل  اإلنسـان،  لحقــوق  الوطنيــة  اللجــنة  إن 

السـعودية كامـل املسـؤولية عـن حيـاة عبـد العزيـز سـعيد 

عبـد اللـه، الطالـب القطـري، وسـالمته الجسـدية والصحيـة، 

كـا تطالـب السـلطات السـعودية باإلفـراج الفـوري عنـه.

وتدعـو اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان وبشـكل عاجـل كالً 

مـن املفوض السـامي لحقوق اإلنسـان، والفريـق املعني 

باالحتجــاز التعسفــــي، ومــجلس حقـــوق اإلنســان التابـع 

لألمـم املتحـدة، للتدخـل الفـوري لوقـف هـذه االنتهـاكات 

الجسـيمة ضـد هـذا املواطـن القطـري.

حرر بتاريخ: 28 ذو القعدة املوافق 2019/07/31

ترحـــب اللجنـــة الوطنيـــة لحقــوق اإلنســـان، بإطــالق ســـراح 
ــذي  ــريب، وال ــعدون الك ــح س ــن صال ــري، محس ــن القط املواط
كان مختفيــاً قريــاً لــدى الســلطات الســعودية منــذ 21 إبريــل 
2018م، الــذي حــرم مــن أبســط حقوقــه األساســية يف االتصــال 
بأرستــه أو محاميــه، كــا عجــزت أســـرته عــن تحديــد مكـــان 
احتجــازه، أو معرفــة التهمــة املوجهــة لــه طيلــة فــرتة اختفائــه 
القــري. لقــد كانــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف 
دولــة قطــر، عــى اتصــال دائــم بالهيئــات األمميــة واملنظــات 
الدوليـــة والفـــريق املعنـــي باالختفـــاء القـســـري باألمـــم 
املتحــدة، ملطالبــة اململكــة العربيــة الســعودية بالكشــف عــن 

ــه. ــالق رساح ــة بإط ــري واملطالب ــن القط ــذا املواط ــكان ه م

وهنــا تطالــب اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، السلطــات 
السعودية بتعويض املواطن القطري – محسن الكريب – عن 

الرضر الذي لحق به خالل فرتة إخفائه قرياً.

الســلطات  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  تطالــب  كمـــا 

الســعودية أيضــاً، باإلفــراج الفــوري عــن الطالــب القطــري – عبد 
العزيــز ســعيد عبداللــه – واملعتقــل تعســفياً بســجون اململكــة 
الهيئــات  للمحاكمــة. وتدعــو  عـــرضه  يوليــو 2018، دون  منــذ 
األمميــة واملنظــات الدوليــة إىل إجــراء تحقيقات واســعة يف 
ــيمة  ــات جس ــا مخالف ــعودية وارتكابه ــلطات الس ــاكات الس انته

ــن. ــن القطري ــد املواطن ــة ض ــراءات متييزي ــة وإج وممنهج

كذلــك تدعــو اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان، كالً مــن املقــرر 
الخــاص باألمــم املتحــدة املعنــي بحايــة حقــوق اإلنســان 
ــق  ــاب، والفري ــة اإلره ــياق مكافح ــية يف س ــات األساس والحري
العامــل املعنــي باالعتقــال التعســفي باألمــم املتحــدة، التخــاذ 
القطــري املعتقــل  الطالــب  اجــراءات رسيعــة إلطــالق رساح 

ــعودية. ــلطات الس ــدى الس ــفياً ل تعس

حرر بتاريخ:  18 ذو القعدة املوافق 2019/07/21

الدوحة – قطر

بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر رقم

)04/ لسنة 2019( بشأن إطالق رساح املواطن القطري، محسن 

صالح سعدون الكريب، املختفي قرسياً لدى السلطات السعودية

بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر رقم )05/ 

لسنة 2019( بشأن تدهور صحة الطالب القطري/ عبد العزيز 

سعيد عبد الله املحتجز تعسفياً لدى السلطات السعودية
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األمريكيـة  اإلدارة  أن  اإلنســان  لحقوق  الوطنيـة  اللجنــة  أكـدت 
والنخب واملنظات والرملانين، إلـى جانب الساسة األمريكين 
للضغـط عى دول  أكر فاعلية وتأثرياً  ميكنهم أن يلعبوا دوراً 
الفتاً  اإلنســان؛  لحقــوق  انتهاكاتها  بوقف  ومطالبتها  الحصار، 
الخليجية  األزمة  تـزال  ما  عامن؛  من  أكر  مــرور  بعد  أنه  إىل 
تراوح مكانها، ومعاناة الضحايا تزداد تفاقاً، بسبب تعّنت دول 
الحصار وتجاهلها لنداءات الحكومات واملنظات الدولية التي 

أدانت االنتهاكات التي تسبّب فيها رباعي الحصار.

جاء ذلك، خالل ندوة نقاشية عقدها املركز القطري األمرييك، 
بحضــور نخبة من قــادة الفكر بالواليــات املتحــدة األمريكيـة، 
بينهم دبلوماسيون ومفكــرين وباحثن مبؤسســات فكريــة، 
وكتاب وصحافيون؛ للحديث عن التطورات التي تشهدها حقوق 
اإلنسان يف دولة قطر، وتداعيات الحصار املفروض عليها، منذ 

الخامس من حزيران/ يونيو 2017.

ويف مستهل الجلســة، قدم رئيس اللجنــة الوطنية لحقوق 
اللجنة الوطنيــة لحقــوق اإلنسان،  اإلنسان نبذة عــن تأسيس 
واملهام التي تقوم بها، وأبرز التحديات التي واجهتها يف 
مجال حاية وتطوير حقــوق اإلنسان فــي قطـر، وصوالً إىل 

التحديات الجديدة التي أفرزتها أزمة الحصار.

لــدى الدوحة سابقا  ويف رّده عى سؤال للسفري األمرييك 
الشكاوى  مــع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تعامل  بشأن 
الوافدة يف دولة قطر؛ قال: »منذ  التي تتقدم بها العالة 
تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، حرصنا عى استقبال 
كافة الشكاوى والتظلمــات التــي تصــل اللجنة الوطنيــة من 
الوافدين من مختلف الجنسيات، ونتواصل مع الجهات املعنية 
العديد من  الدولة لحل اإلشكاالت املطروحة. وقد قدمنا  يف 
وتّم  القوانن،  بعــض  لتعديل  القطريــة  للحكومــة  التوصيـات 

بالفعل تعديـل العديد مــن التريعـات 
التــي تصّب يف صالـــح حايــة حقـوق 
العال وحقــوق اإلنســان بصفة عامة، 

وأبرزها إلغاء قانون الكفالة«.

افتتــاح منظمـــة  إلـــى أهميــة  ونــّوه 
العمــل الدوليــة مكتبــاً لهــا بالدوحــة، 
وتثمينهــا لإلصالحــات التــي قامــت بهــا 
الحكومـــة القطريــة لحايــة وتطويــر 
حقــوق اإلنســان. وعــــــن ســــؤال آخــر 
بشــأن التحديــات التــي تواجــه اللجنــة 
ــة،  ــة الخليجي ــة األزم ــذ بداي ــة من الوطني
قــال ســعادته: »منــذ اليــوم األول لبــدء الحصــار، تهاطــل علينــا 
ــر،  ــة قط ــن يف دول ــن ومقيم ــكاوى ملواطن ــن الش ــيل م س
وحتــى مــن دول الحصــار نفســها، وحرصنــا عــى التواصــل مــع 
مختلــف الجهــات املعنيــة ومؤسســات حقــوق اإلنســان بــدول 
الحصــار نفســها، ملحاولــة وقــف االنتهــاكات التــي طـــالت 
اآلالف مــن األرس، لكــن دون جــدوى، لألســف الشــديد! مــا 

اضطرنــا للتوجــه إىل املنظــات الدوليــة«.

وأضــاف: »لقــد عملنــا خــالل أزيــد مــن عامــن علـــى اتبــاع 
مســـارات قـانونيـــة وحقوقيــة مختلفــة ملحاولـــة إنـصـــاف 
الضحايــا، وإدانــة االنتهــاكات الخطــرية لــدول الحصــار، وشــجعنا 
ــاع كافــة اإلجــراءات  املترضريــن والحكومــة القطريــة عــى اتب
القانونيــة والقضائيــة املمكنــة إلنصــاف الضحايــا وجــر الــرضر 

عنهــم، بدرجــة أوىل«.

وقد أبدى الحارضون خالل نقاشاتهم، دهشتهم لألبعاد الخطرية 
التي بلغتها أزمة حصار قطر، متسائلن عن سبب فرض عقوبات 
قاسية فــي حــق املواطنن واملقيمن فـــي الدول الخليجية، 
جراء األزمة السياسية، مؤكدين رضورة تحيـيد املدنين يف أي 

نزاعات سياسية.

بينا أكـدت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إميانها بدور أكر 
فعالية ميكن أن تلعبه اإلدارة األمريكية لحل األزمة الخليجية، 
وتابع قائالً: »وقالت: إننا نراهن كذلك عى دور أكــر لقادة الفكر 
يف الواليات املتحدة. فأنتم أيها املفكرون والدبلوماسيون 
والرملانيــون والصحافيــون من أهــم األطراف التــي ميكنها 
لعب دور حاسم لحاية حقوق اإلنسان، وتوعية الرأي العام 

العاملي«.

واشنطن: يونيو 28, 2019

يف ندوة نقاشية بحضور دبلوماسيني ومفكرين وصحافيني..

»حقوق اإلنسان«: نراهن عىل دور مؤثر 

للنخب األمريكية لوقف انتهاكات دول الحصار
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طالب سعادة الدكتور عي بن صميخ املري- رئيس اللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنسان، برضورة إدراج انتهاكات اململكة 
العربية السعوديـة للحق يف مارسة الشعائـر الدينية، 
وتسييسها املتعمد للحج والعمرة ضمن االنتهاكات التي 
فــي  الدينيــة،  والشعائر  واملعتقد  الدين  حريـة  تطال 
التقرير السنـوي للحرية الدينيـة الـذي تصـــدره الخارجية 
األمريكية؛ داعيــاً إياه فـي الوقت ذاتـه، سعـــادة السيّد 
ســام براون بــاك سفري الحريات الدينيــة فـــي الخارجية 
األمريكيــة إلــى زيارة دولــة قطر للوقوف عـى حقيقة 
االنتهاكات والعراقيل التــي متنع املواطنن واملقيمن 
يف دولة قطر مـن أداء شعائرهم الدينية، للعام الثالث 

عى التوايل، منذ بداية الحصار املفروض عى قطر.

وخــالل لقائــه مـع سعــادة السيّد سام براون باك سفري 
الحريات الدينية بوزارة الخارجية األمريكية، يف العاصمة 
واشنطن؛ حــّذر سعــادة رئيــس اللجنــة الوطنية لحقوق 
اإلنسان من »تنامي حدة خطاب التحريض والكراهية الذي 
متارسه اململكـة العربية السعودية وبقيـة دول الحصار 
بشكل مخيف، بلغ حد التحريض عى استهـداف مواطنن 
وصحافين قطرين، ومؤسســات إعالمية قطريــة؛ بلغت 
حـّد التهديد باالعتداء والقتل، إلـى جــانب إصــدار قوانن 
تُعاقب مواطني دول الحصار يف حال أبدوا تضامنهم مع 
التي تطالهم  االنتهاكات  إخوانهم فـي دولة قطر، ضـد 

منذ أزيد من عامن من بدء الحصار«.

ويف رّده عى سؤال لسفري الحريات الدينية يف الخارجية 
الحـج فـي قطر؛  األمريكية بشأن االستعـدادات ملوســم 
قال سعادة الدكتور املـري: »لألسف الشديد؛ نحــن نتجه 
إىل حرمان املواطنن القطرين واملقيمن بدولة قطر، 
للعام الثالث عى التوايل، من مارسة حقهم يف أداء 

مناسك الحج، بعد حرمانهم مــن التوّجه إىل العمرة يف 
شهر رمضان املايض، نتيجة متادي السلطات السعودية 
فــي فــرض عراقيــل ومعوقـات أمام مارسة القطرين 

واملقيمن لشعائرهم الدينية”.

واشنطن: يونيو 30, 2019

يف لقائه السفري سام براون باك، سفري الحريات الدينية 

يف الخارجية األمريكية.. 

د. املري: نطالب بإدراج انتهاك السعودية 

للحق يف مامرسة الشعائر الدينية يف 

تقرير الخارجية األمريكية
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ونـــّوه سعادتــه إلــى أن الواليــــــات 
املتحـــدة األمريكيــة – كغريهــا مــــن 
الحكومـات الغربيـة – تتحّمـل جانبـاً من 
املسـؤولية، يف حـال مل تتحـرّك فوراً 
ملنــع دول الحصــار مـن تعّمــد إطالـة 
األزمـة، وحايـة حقـوق اإلنسـان يف 
الخليـج، أسـوًة مبـا تفعلـه يف باقـي 

مناطـق العـامل.

ودعـا لجنــة »تـوم النتـس« لحقـــوق 
اإلنسـان فـــي الكونغــــرس األمرييك 
الوطنيـة لحقـوق  اللجنـة  زيـارة  إلــى 
اإلنســـان بالدوحــة لتقصــي تداعيـات 
الحصـــار، ومـــن ثـــّم، الوقـوف عـى 
إصالحـات دولـة قطـر يف مجال سـوق 
العـمـــل وحايـــة حقـــوق اإلنســـان 
القطـــرين والوافـــدين  للمواطنـــن 
يف آن واحـد؛ ُمبديـاً يف الوقـت ذاتـه 
استعــداد اللجنـــة الوطنيـــة لحقـوق 
اإلنسـان لجلـب عـدد مـن ضحايـا الحصار 
لتقديـم شـهادات حيّة عـن معاناتهم 
خــالل جلســــة استمــــاع بالكــونغرس 
األمريكـــي مسـتقبالً؛ كـمـــا تـــّم يف 

الرملان األوروبــي ومجلــس حقــوق 
اإلنسـان سـابقاً.

لقاءات مكثّفة مع مسؤولني باإلدارة 

األمريكية والكونغرس

وكان رئيـس اللجنـة الوطنيـة لحقـوق 
اإلنسـان عقـد اجتاعـات مثمـرة، عى 
مـدار ثالثـة أيـام مـن زيارتـه للعاصمـة 
واشنطــن، حــيث تباحـث مــع سـعادة 
السـيّد تيـم النـدر كينغ، نائب ومسـاعد 
وزيــر الخارجيــة األمريكـــي لشـــؤون 

الخليـج العـريب.

كـا عقد سلسـلة اجتاعات مـع نواب 
آخرين يف مجلس النـواب بالكونغرس 
األمريكـــي، شــــملت كـــالً مـن السـيّد 
تيــد دويتـش رئيـــس اللجنـة الفرعيـة 
التابعـة  الشــــرق األوســــط  لشــؤون 
للجنـــة الشــؤون الخارجيــــة مبجلـس 
النـــواب األمريكـــــي، والســـيّد جــيم 
هاميــز عضــو مجموعــــة الكونغـرس 
حـول قطر، والسـيّد غـوس بيلرياكيس 
الرئيــس املشـــارك فــــي مجموعـــة 

الكونغــــرس حـــــول قطــــر والعضـــو 
الخارجيـة  الشـؤون  لجنـة  يف  سـابقا 
بالكونغـرس، والسـيّد هانك جونسـون 
عضـو يف مجموعـة الكونغـرس حـول 
قطـر، والسـيّد كريـس سـتيورات عضـو 
مجلس النـواب ومجموعـة الكونغرس 
شـابوت  سـتيف  والسـيّد  قطــر،  حـول 
عضـو اللجنـة الفرعيـة لشـؤون الرق 
الشــؤون  للجنــــة  التابعـــة  األوســـط 
النـواب األمريـيك،  الخارجيـة مبجلـس 
والســــيدة فيكـــي هارتزلـــر عضـــــو 
النــواب األمريكــي، والسـيّد  مبجلـس 

حّذر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، من العاصمة األمريكيـة واشنطن، من أن »األزمة الخليجية 

بلغـت ذروتها من التصعـيد، ماّم زاد مــن قلق ومخـاوف الشعـوب الخليجيـة«؛ داعياً إىل »رضورة 

اتخاذ إجراءات رادعة ضّد دول الحصار، إللزامها بوقف االنتهاكات التي مّست اآلالف من العائات واألفراد من 

املواطنني واملقيمني يف دولة قطر، منذ أزيد من عامني عى بدء الحصار املفروض عى قطر«.

خالل لقاء مسؤولني بوزارة الخارجية ونواب بالكونغرس.. 

األزمة الخليجية بلغت ذروتها.. 

والبّد من إجراءات رادعة لوقف 

انتهاكات دول الحصار
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جاكــي سـباير عضــو مبجلـس النـواب 
األمـريـكــي.

تيـم  السيـّـد  لقائـه مــع سعــادة  خـالل 
النـدر كينغ نائب ومسـاعد وزير الخارجية 
األمرييك لشـؤون الخليـج العريب؛ مثّن 
بهـا سـعادة  أدلــى  التـــي  الترصيحـات 
السـيّد تيـم النـدر كينـغ، حـول التداعيات 
االنسـانية الناجمــة عـن أزمــة الحصــار، 
وتحذيـره مــن مخاطرهــا عـى تشـتيت 

األرس الخليجيــة.

عــى استفســارات ألعضــاء  رده  يف 
مبجلـــس النـــواب األمريكـــي حــــول 
مـصــــري الجهــــود الدوليـــة، وفــــي 
مقدمتهــا الوســاطة الكويتيــة لحــل 
األزمــة الخليجيــة، قــال: »لقــد فشــلت 
االجتمـاعــــــات والقمــم الخليجيـــــــة 
إيجـــاد حــــل ملعانــاة  الســابقة يف 
تجاهــل  الخليجيــة، بســبب  الشــعوب 
اإلنســانية،  ملأســاتهم  الحصــار  دول 
الحـــاق  وإرصارهــا عــى مـــزيد مــن 
الشعـــوب ومتـــزيق  بـتــــلك  الضــــرر 

األواصـــر األســـرية!«.

ووجــه رســائل مبــارشة، مطالبــاً اإلدارة 
األمريكيــــة »مبزيــد مــن االهـتمـــام 
بالشــعوب الخليجـــية ومــــا تعانيـــه، 
مـحــــّذراً مــــن أن ضمـــــان االســتقرار 
فـــي منطقـــة الخليـــج يبــدأ بوقـــف 
االنتهــاكات الناجمــة عــن حصــار قطــر، 
ورّد االعتبــــار للضحايــــا، واستعـــــادة 
ــة«. ــات الخليجي ــن املجتمع ــة ب اللحم

كـــا قـــّدم سعادتـــه خلفيـــة عــــن 

تقودهــا  التــي  الرســة  »الحمــالت 
دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة منــذ 
اللجنــة الوطنيــة  بدايــة األزمــة ضــد 
لحقــوق اإلنســان، ملحاولة تشــويهها 
والتشـكيـــــك فــــي مصداقيـتهــــا«؛ 
مؤكــداً أن »اللجنــة الوطنيــة ماضيــة 
ــة  ــة والقضائي ــراءات القانوني ــي إج فـ
ــاراتين  ــاة املـــسؤولن اإلمـــ ملقاضــ
انتهــاكــاتهـــم وسـعيهـــــم  عـلـــى 
لتشويـــه سمعــــة اللجنــة الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســـان«.

اإلصالحات القطرية رائدة خليجياً 

بشهادة املنظامت الدولية

علـــى الجانــب اآلخـــر؛ تباحــث رئيــس 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مــع 
الســيناتور تيــد دويتــش، رئيــس اللجنة 
الفرعيـــة لشــؤون الشـــرق األوســط 
مبجلـــس النـــواب األمريكــــي؛ حيــث 
ــي  ــات الت ــن اإلصالح ــذة ع ــه نب ــدم ل ق
اتخذتهــا دولــة قطــر يف مجــال إصــالح 
قوانــن العمـــل، وتطويــر القوانــن 
والتريعـــات التــي تضمـــن حقــوق 
املواطنــن والوافديــن فــــي دولــة 
قطــر، وحقــوق اإلنســان بصفــة عامــة.

ونــّوه ســعادته إىل أن »دولــة قطــر 
قامـــت بسلســلة إصالحـــات لقوانــن 
العمــل وحايــة حقـــوق الوافديــن، 
وحقــــوق اإلنســــان بصفــــة عامــــة؛ 
ــة  ــل الدولي ــة العم ــت منظم ــد مثّن وق
ومنظــات حقوقيــة اإلصالحــات التــي 

ــا  ــة؛ مب ــة القطري ــا الحكوم ــت به قام
فـــي ذلــك إقــرار أول قانــون للجــوء 

الســيايس فـــي املنطقــة«.

لن نسكت عىل التحريض ضد الجزيرة 

وتصاعد خطاب الكراهية

وأكّــد رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
ــوق  ــة لحق ــة الوطني ــان أن اللجن اإلنس
لـــن تســكت عــى دعــوات  اإلنســـان 
التحريــض التــي أطلقهــا مســؤولون 
بــارزون بــدول الحصــار ضــد إعالميــن 
ــّد  ــت ح ــة، بلغ ــة قطري ــوات إعالمي وقن
الدعــوة صـراحـــة الستهـــداف قنـــاة 
ــّد  ــذي يعـ ــر ال ــة، األم ــرة القطري الجزي
جرميـــة تعـــاقب عـليهــــا القـــوانن 
الدوليــة، ومساســاً بـحريـــة اإلعـــالم 

والتعبــري.

كا تباحث مع املسؤولن يف وزارة 
الخارجية والكونغرس حول التهديدات 
بقصـــف قنـــاة الجزيرة، قـــائالً: »إننــا 
لن نقبــل باالعتـــداء علـــى الصحافين 
والتحريض  الكراهيـة  لخطاب  والرتويج 
ضد االعالمين واملؤسسات اإلعالمية، 
تلك  أمام  األيدي  ولن نقف مكتويف 
االنتهاكات، وقـد بدأنـا فعلياً تحركاتنا، 
وأطلعنــا كافـــة املنظمــات الدوليــة 
والنقابـــات الصحافيــــة مبــــا يجـــري 
من تصعــيد خطـري ضـــد قنــاة الجزيرة 

واالعالمين القطرين بصفة عامة«.

واشنطن: يونيو 29, 2019
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أخبــار وبيانات الحصار

أكـدت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان استمرار 
دولـة اإلمارات فــي انتهـــاك قـــرار محكمــة 
العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018 يف إطار 
التدابري االحرتازيــة األوليــة والقاضــي بإلزام 
اإلمـارات السمـاح للطلبة القطرين بالعــودة 
إلــى الدراســــة إذا أرادوا ذلك، أو الحصـــول 
عى سجالتهم الدراسية، إىل جانب الساح 

للمترضرين باللجوء إىل املحاكم اإلماراتية.

وقال د. محمــد السعدي مدير إدارة التعاون 
الدويل باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف 
مداخلــة اللجنــة بالدورة )41( ملجلس حقوق 
تتجــاوب  لـم  اآلن  )حتى  اإلنسان فــي جنيف: 
دولة اإلمارات مع قرار محكمة العدل الدولية 
يف انتهاكات صارخة متثل انتهاكاً للادة 26 
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملادة 
13 مـن العهد الدولــي للحقــوق االقتصاديـة 
واالجتاعية والثقافية(. وأوضــح يف الوقـت 
القطرين املترضرين رفعــوا  الطالب  أن  ذاته 
بحريــة  الخــاص املعني  للمقــرر  شكاويهـم 
التعليم ووعدهم عى االستمرار يف العمل 
علـى حصولهم تعويضاتهــم جــراء انتهــاك 

حقهم يف التعليم.

وأشار السعدي يف كلمته التي القى فيها 
الضـوء عـى استمـرار الطلبـة القطرين مــن 
انتهاكـات الحـق فـي التعليم، إىل أن اللجنة 
الوطنية لحقـوق اإلنسان رصدت ٥13 انتهاكـاً 
خـالل الفرتة مـن عـام 2017 إلـى 2018 تسببت 
فيها دول الحصار بسبب إجراءاتها التعسفية 

أحادية الجانب ضد دولة قطر.

جنيف:26 يونيو 2019م

تلقـت اللجنـة الوطنيـة لحقوق اإلنسـان بارتياح بالغ قـرار محكمة العدل 
الدوليـة بتاريـخ 14 يونيـو 2019 برفض الشـكوى املقدمة مـن قبل دولة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة بشــــأن التدابـري الوقتيـة ضمـن االتفاقيـة 
الدوليـة للقضـاء عـى كافة أشـكال التمييـز العنرصي ضمـن نزاعها مع 
دولـة قطـر، حيث رفضت املحكمـة طلب اإلمارات إلـزام دولة قطر بعدد 
مـن اإلجـراءات والتـي منها: سـحب دولـة قطر فوراً شـكواها ضـد دولة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة لـدى اللجنـة األمميـة للقضـاء عـى كافـة 
أشـكال التمييـز العنـرصي، ومنـع منظاتهـا الوطنية، ووسـائل اإلعالم 
مـن نـر االتهامـات املوجهـة ضـد اإلمـارات يف القضايـا املرفوعـة 

أمـام محكمـة العـدل الدوليـة، إىل غـري ذلـك من اإلجـراءات.

وإذ ترحب اللجنـة الوطنية لحقوق اإلنسان بالقرار الصــادر عن محكمة 
العدل الدولية؛ فإنها تعتره خطوة أساسيـة تضـاف إلـى القرار األول 
الصادر من املحكمة يف 23 يوليو 2018 م، مـن أجــل إنصاف الضحايا، 
ودليل آخر عى سالمة التحركات القانونية لدولة قطر، وأن اللجوء إىل 
كافة الوسائل واآلليات الدولية ال يــعتر تصعيــداً، وإمنا حقاً رشعياً – 

تكفله االتفاقيات الدولية لتحقيق العدالة – إنصافا وتعويضاً للضحايا.

االدعــاءات  أيضــاً  ليفنـد  مـن املحكمــة  إلهامـاً  القـرار  وقـد جـاء هـذا 
اإلماراتيـة ضـد اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ومحـاوالت التشـكيك 

اإلماراتيـن. املسـؤولن  خـالل  مــن  مصداقيتهـا  يف 

وترى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أّن سياسة الهروب إىل األمام 
ـ للتغطية عى جرامئها،  التي تنتهجها دولة اإلمارات العربية املتحدةـ 
واالنتهاكات التي ارتكبتها بحق الشعب القطري والشعوب الخليجية ــ 

لن تجدي نفعا ولن متنع عنها اإلدانة واملساءلة الدولية.

وختاماً؛ تهنئ اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ضحايا الحصار ومنظات 
حقوق اإلنسان باالنتصار الثانــي املحقق يف املسار القضايئ الذي 
بدأته دولة قطر، وذلك إىل غاية وقف جميع أنواع االنتهاكات الناجمة 

عن الحصار، وإنصاف املترضرين، وجر الرضر عنهم.

حرر بتاريخ:   11 شوال1440هـ املوافق 2019/06/14

الدوحة – قطر

بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

بدولة قطر رقم )03/ لسنة 2019( حول قرار 

محكمة العدل الدولية بشأن شكوى دولة 

اإلمارات العربية املتحدة ضد دولة قطر 

الصادر بتاريخ 14يونيو 2019

يف مداخلة أمام مجلس حقوق اإلنسان، اللجنة الوطنية:

اإلمارات مستمرة يف انتهاك قرارات محكمة العدل الدولية
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الوفود  التباحث مع  الوطنية تعتزم  اللجنة  أن  وكشف سعادته 
واملنظمــات الدوليــة، التخــاذ سلسلة من اآلليــات واإلجراءات 
الجديدة، يف سياق التحركــات القانونيــة والحقوقية لتشديد 
الخناق عى دول الحصار، وإلزامها بوقف إجراءاتهــا العقابية 
والتمييزية فــي حــق املواطنن واملقيمن يف دولة قطر، 
مثل تشكيل تحالف دويل للدفاع عن حقوق الضحايا، ومتكينهم 
مــن تقديم شهاداتهم فــي أهم املنابر واملحافل الدولية، 

لفضح انتهاكات دول الحصار.

حصاد عامني من مواجهة االنتهاكات

وخالل لقاء مع السـادة رؤسـاء التحرير ومديري وسـائل اإلعالم 
القطرية، مبناسـبة مـــرور عامن علــى تحـــدي الحصـــار الجائر 
املفـروض عـى قطـر؛ قـــدم سعـــادة الدكتـور عي بـن صميخ 
املـري نبـذة عن حصاد جهـود وتحركات اللجنـة الوطنية لحقوق 
اإلنسـان داخليـا وخارجيـا ملواجهـة الحصـار الجائـر، واملكاسـب 
التـي تحققـت، ورؤيـة اللجنـة الوطنيـة ملواجهـة الحصـار خـالل 

املقبلة. الفـرتة 

وكشـف سـعادة الدكتـور عي بـن صميخ املـري النقـاب عن آخر 
اإلحصائيـات حـول الشـكاوى التـي مـا تزال تصـل اللجنـة الوطنية 
مـن قبـل مواطنـن قطرين ومقيمـن، حول اسـتمرار انتهاكات 
دول الحصـار، ال سـيا اإلمـارات العربيـة املتحـدة، عـى الرغـم 
مـن صـدور قـرارات قضائيـة مـن محكمـة العـدل الدوليـة تلزمها 

بوقـف إجراءاتهـا التمييزية.

كـا أشـار إلــــى اسـتمرار اململكـة العربيـة السـعودية فــي 
تسـييس الشـعائر الدينيـة، والتاطـل يف السـاح للمواطنـن 
واملقيمـن بدولـة قطـر مـن أداء مناسـك الحـج والعمـرة، عـر 
العراقيـل  تلغـي  ال  كافيـة،  غـري  تضليليـة  إجـراءات  عـن  اإلعـالن 

أمـام الحـق يف مارسـة الشـعائر الدينيـة.

4234 شكوى ملواطنني ومقيمني ضد دول الحصار خالل عامني

وبلغــة األرقــام، نّوه الدكتــور عي بن صميخ إلــى أن اللجنـة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان أحصــت 4234 شكـوى تقـــدم بها 
مواطنـــون ومقيمــون فـــي دولــة قطــر منـذ بــــدء الحصــار 
يف الخامــس من حزيران/ يونيو املقبــل، منهـــا 3381 تقدم 
بها مواطنون قطريون و8٥3 شكــوى ملقيمن مــن مخـتلف 
الجنسيات. وأحصت اللجنة الوطنية خالل عامن من الحصار 2234 
شكوى ضــد اململكة العربيــة السعوديــة، و1126 شكوى ضد 
اإلمارات العربية املتحدة، و٥27 شكــوى ضد مملكـة البحرين، 

و338 شكوى ضد مرص، و9 شكاوى ضد دول مختلفة.

وشـملت الشـكاوى املقدمـة خلــال عامــن مــن الحصـار 1317 
شـكوى حول انتهاك الحق يف التنقل، و1298 شـكوى النتهاك 
الحـق يف امللكيـة، و661 شـكوى ضـد انتهــاك الحـق يف مل 
الشـمل األرسي، و٥2٥ انتهـاك للحـق يف التعليـم، و172 حالـة 
انتهـاك للحـق فــي مارسـة الشـعائر الدينيــة، و112 شـكوى 
متعلقــة بانتهـاكات للحـق يف العمــل، و94 شـكوى النتهـاك 
الحـق يف اإلقامـة، و38 شـكوى النتهـاك الحـق يف الصحـة، 
و12 شـكوى النتهــاك الحـق يف اسـتخراج الوثائـق الرسـمية، 
و3 شـكاوى متعلقـة باالختفـاء القـري، وشـكوى واحـدة )01( 
حـول االعتقـال واالحتجـاز التعسـفي، وشـكوى واحـدة )01( حول 

املعاملـة املهينـة الحاطـة بالكرامـة.

اللجنة الوطنية تحسم معركة حقوق اإلنسان دولياً

يف سـياق الحديـث عن جهـود اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسـان 
وتحركاتهـا عـى الصعيـد الداخي والـدويل ملواجهـة الحصار، 
أكـد سـعادة الدكتـور عي بـن صميخ املـري أن اللجنـة الوطنية 
لحقـوق اإلنسـان قامـت، خالل عامـن من الحصـار بنحـو ٥0 زيارة 
خارجيـة لـدول أوروبيـة إىل جانـب الواليـات املتحـدة األمريكيـة، 

د. املري يقدم حصاد عامني من تحركات 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ملواجهة 

الحصار لقادة اإلعالم بدولة قطر

)اللجنة  أنها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  املري،  صميخ  بن  عي  الدكتور  سعادة  أكّد 

الوطنية( لن تراجع تحت أي ظرف أو محاوالت – يائسة – للتشكيك يف مصداقيتها من قبل دول 

الحصار، عن الوفاء بالتزامها الدفاع عن حقوق الضحايا دون هوادة، وعر كافة املنابر الحقوقية 

الدولية، الفتاً إىل أن اللجنة الوطنية لن تألو جهداً إىل غاية إنصاف كافة املترضرين من إحدى 

أشد وأقىس أنواع الحصار املفروض عى الشعوب، مل يستنث الغذاء وال الدواء.

من ترصيحات سعادة الدكتور عي بن صميخ املري رئيس اللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنسان يف مقابلته مع تلفزيون العريب



أخبــار وبيانات الحصار

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
32

التقـى خاللهـا سـعادة رئيـس اللجنـة الوطنيـة مـع العديـد مـن 
املسـؤولن عـــن حقـوق اإلنســـان بـوزارة الخارجيـــة، ونــواب 
برملانيـن، ومسـؤويل منظـات حقوقيـة، إلـــى جانـب لقـــاء 
سـعادة الدكتـور عـي بن صميـخ مع قداسـة البابا فرانيـس، بابا 

الفاتيـكان لحايـة حقوق اإلنسـان. 

كا خاطبت اللجنة الوطنية أزيد من ٥00 جهة حقوقية ومنظمة 
دولية وإقليمية حكومية وغري حكومية، مناشدًة إيّاها التحرك 

العاجل ملعالجة آثار األزمة اإلنسانية التي تسبب بها الحصار.

اإلنسـان مؤمترين دولين  الوطنية لحقـوق  اللجنة  كا عقدت 
اثنن )02(، وأصدرت 8 تقارير و32 بياناً حول الحصار. وباملقابل، 
أصــدرت منظمــات حقوقيــة ونقابية وهيئات دوليـة 16 تقريرا 
الوطنيــة لحقوق  اللجنــة  زار مقــر  الحصار. كمــا  وبيانات تدين 
اإلنسان 3٥ وفداً دوليا من شخصيات ومنظات وهيئات دولية 
لتقيص تداعيات الحصار. وعقد سعادة رئيس اللجنــة الوطنية 
لحقوق اإلنسان خالل زياراته الخارجية العــديد مـن االجتاعات 
يف مختلف املنابر الدولية، مع املنظات الحقوقية الدولية، 
ومكاتب حقــوق اإلنســان بــوزارات الخارجيــة لعــدد من الدول 
األوروبية والغربية، إلـى جانب سلسلة مـن اللقاءات وجلسات 
االستاع فــي الرملان األورويب وعــدد من برملانات العاــلم، 
أمثرت حراكاً دولــياً مؤيـــداً ملوقف دولــة قطــر فــي العــديد 
من الدول املؤثرة. كمــا طالب 1٥ عضــواً بالرلــان الريطاين 
حكومتهم مبناقشة حصار قطر يف مجلس العموم الريطاين.

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  إلــى أن  الدكتور املري  ونّوه 
عقدت سلسلة لقاءات وجلســات استاع يف كرى الرملانات 
الدولية، حيث التقت نوابا مــن مجليس الشيوخ والنــواب يف 
الكونغرس األمرييك، وجلسة استاع بالرملان األورويب يف 
العاصمة البلجيكية بروكسل، وتلتها جلسة استاع ملمثلن عن 

ضحايا الحصار أمام نواب الرملان األورويب.

وعـى الصعيـد الداخـي، اسـتقبلت اللجنــة الوطنيـة لحقـوق 
اإلنســــان عديـد الوفـــود والشخصيـــات مـــن بريطانيــــا وكنـدا 
والواليـات املتحـدة األمريكيـة وإيطاليـا وفرنسـا وغريهــا مـن 
الـدول، إىل جانـب وفـود ملنظـات حقوقيـة إقليميـة ودولية، 
أبرزهـا »أمنستــي«، و»هيومـن رايتـس ووتـش«، إلـــى جانـب 
وفـد عـن املفوضيـة السـامية لحقـوق اإلنسـان، حيـث التقـى 
سـعادة الدكتـور عـي بن صميخ املـري وفداً عـن البعثة الفنية 
للمفوضيـة السـامية لحقـوق اإلنسـان بهدف جمـع املعلومات 
حــول تداعيـات الحصــــار علــى حقــــوق اإلنســـان للمواطنـن 
واملقيمـن بدولــة قطـــر ومواطنـي دول مجلــس التعـــاون، 

بدعـوة مـن اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان.

مؤمترات دولية أفشلت محاوالت عزل قطر وتشويه صورتها 

أمام العامل

الدولـــي حـول  الـذي حققـه املؤمتـر  النجـاح  ومثّـن سـعادته 
اإلفـالت  الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـة ملكافحـة  »اآلليـــات 
مـن العقـــاب وضمـــان املسـاءلة مبوجـب القانـون الـدويل«، 
والـذي نظمتـه اللجنـة الوطنيـــة لحقـوق اإلنســـان، بالراكـة 

مـع الرملـان األورويب واملفوضيـة السـامية لحقـوق اإلنسـان 
الوطنيـــة  للمؤسسـات  العاملـي  باألمـــم املتحـدة والتحالـف 
لحقـوق اإلنسـان، يومـي 14 و1٥ أبريـل الجـاري، برعايـة وحضـور 
ثـاين رئيـس  بـن خليفـة آل  نـارص  بـن  اللـه  معـايل الشـيخ عبـد 
مجلـس الـوزراء، ووزيـر الداخليـة. كـا أشـار إىل نجـاح املؤمتـر 
الـدويل الـذي عقدتـه اللجنـة الوطنية بعنـوان »حريـة التعبري.. 
نحـو مواجهـة املخاطـر«، بعـد شـهر ونصـف مـن بـدء الحصـار، 
اسـتقطب نحـو ٥00 منظمـة إقليميـة ودوليـة، ملناقشـة حريـة 
التعبـري، عـى الرغـم مـن محـاوالت دول الحصـار الضغـط عـى 

تلـك املنظـات ملنعهـا مـن حضـور املؤمتـر. 

محاوالت يائسة للنيل من مصداقية اللجنة الوطنية

قـال سـعادة رئيـس اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان إن دول 
كثـريا  تزعزعـت  وصورتهـا  كبـرية،  قانونيـة  ورطـة  يف  الحصـار 
يف السـاحة الدوليـة، ألن املجتمـع الـدويل قـد أدرك حقيقـة 
بهـــا  تســـببت  التـي  اإلنســـان  لحقـوق  الجسـيمة  االنتهـاكات 
دول الحصـار، األمـــر الـذي انعكـــس عـى ترصيحـات عـدد مـن 
الساسـة والشـخصيات البـارزة يف دول الحصـار، والتـي مل تعـد 
تخـف ضيقهـا مـن تـرضر صورتهـا أمـام الـرأي العـامل، فحولـت 
صـورة  لتشويــه  يائسـة  عبثيـة  محـاوالت  شـن  إلـــى  جهودهـا 
التغطيـة عـى  اإلنسـان، ومحاولـــة  الوطنيـة لحقـوق  اللجنــة 
فشـلها دون جـدوى”، الفتـاً إىل أن »اللجنـة الوطنيـة لحقـوق 
اإلنسـان تحظـى مبصداقيـة دولية، ودعم 110 مؤسسـات وطنية 
لحقـوق اإلنسـان يف التحالـف العاملـي للمؤسسـات الوطنيـة 
التـي تحظـى بهـا  إلـــى جانـب املصداقيـة  لحقـوق اإلنســان، 
اللجنـة مـن قبـل املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لحقـوق 

الدوليـة«. الحقوقيـة  اإلنسـان، وأبـرز املنظـات 

تطور إيجايب يف مواقف مسؤولني أوروبيني وأمريكيني

رداً عن سؤال حول نتائج جوالته عر عواصم العامل فـي فضح 
انتهاكات دول الحصار، أشار الدكتور املري إىل أن لقاءاته مع 
الدوليـة ومكاتب حقـوق  النواب واملسؤولن فـي الرملانـات 
اإلنسـان بوزارات الخارجية لعـدد من الـدول األوروبية والغربية 
سمحت بنقل صورة حقيقية لواقع الحصار ومعاناة الضحايا إىل 
الدول الغربية التي مل تكن العديد منها مطلعة عى حقيقة 

االنتهاكات التي تطال حقوق اإلنسان جراء الحصار الجائر.
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كا ساهمت تلك الزيارات يف فرض تداعيات الحصار املأساوية 
الدوليــــة والرملانــات  علــى أجنــدات اجتاعــات املنظمـــات 
وحكومات الدول، إىل جانب كسب التعاطف الدويل مع الضحايا.

ومثّـن سـعادته حصـول تطـور إيجـايب يف مواقـف مسـؤولن 
التـي  اإلنسـانية  للأمســـاة  ورفضهــــم  وأمريكيـن،  أوروبيـن 
خلفهـا الحصـار، مشـرياً يف الوقـت ذاتـه إىل القرار الصـادر عن 
الرملـان األورويب الـذي أدان يف تقريـره السـنوي انتهـاكات 
حقـوق اإلنسـان جـراء الحصـار الجائـر عـى دولـة قطـر مـن ِقبـل 
السـلطات السـعودية وغريهـا مـن دول الحصـار. ونـّوه بـأن تلـك 
الخطـوة اإليجابيـة مـن الرملـان األورويب تُضـاف إىل مواقـف 
املفوضيـة الساميـــة لحقــوق اإلنســـان واملقرريـن الخـواص 
باألمـم املتحـدة بشـأن إدانتهـم لإلجـراءات التعسـفية أحاديـة 

الجانـب التـي اتخذتهـا دول الحصـار”.

تقارير دولية تدين االنتهاكات

أشار سعادة الدكتور عي بن صميخ املري إىل صدور سلسلة 
من التقارير الدولية، خالل عامن من الحصار، تدين بشكل رصيح 
التقارير  الحصـار، وتؤكد مصداقية كافة  انتهاكات دول  وعلني 
التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان منذ بدء الحصار؛ 
الذي أصدرته املفوضيـة السامية لألمـم  بالتقرير  مستشهـدا 
املتحدة لحقوق اإلنسان بعــد مـرور 7 أشهـر من بدء الحصار، 
الفتاً إىل أنه »أول تقرير رسمي صادر عن األمم املتحدة يدين 
اإلجراءات التعسفية واالنتهاكات التي قامت بها دول الحصار، 

ويصف تلك التدابري بأنها غري متكافئة وتتسم بالعنرصية«.

وأصـدرت اللجنـة الوطنيـة خـالل عامـن مـن الحصـار سلسـلة من 
التقاريـر التـي توثـق انتهـاكات دول الحصـار، طالبـت مـن خاللها 
الحكومـة القطرية بـرضورة اتخاذ الخطـوات املمكنة كافة عى 
املسـتوى الـدويل، وعـى صعيـد مجلـس األمـن، واملحاكــم 
الدوليـــة ولجـــان التحكيـــم، لرفـــع الحصـــار عـــن املواطنـن 
واملقيمـن يف دولـة قطـر وإنصـاف الضحايـا. كا دعـت »لجنة 
املطالبـة بالتعويضـات« إىل تريـع إجـراءات التقـايض إلنصاف 
الضحايـا، والتوصيـة بـرضورة »تسـهيل إجـراءات إدمـاج الطلبـة 
يف الجامعـات واملنظومـــة التعليميـــة القطريـــة ومعالجـة 

الحـاالت اإلنسـانية لبعـض املترضريـن«.

كمــا وجهــت اللجنــة الوطنية سلسلــة مـــن التوصيــات إلـــى 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان، وإىل دول 
الحصار، واملنظات اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان، داعية 

كل جهة لتحمل مسؤولياتها لوقف الحصار الجائر.

ونّوه إىل أهمية مخاطبة املقررين الخواص لدول الحصار، حيث 
طالب 8 مقررين خواص مبجلس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة 
حكومات دول الحصار، يف رسائل موجهة لكل دولة عى حدة، 
برضورة اتخاذ كافة التدابري لوقف االنتهاكات التي تسبّبت فيها 
تلك الدول، وضان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات الالّزمة 

لضان احرتام حقوق األشخاص املترضرين من األزمة.

اللجنـة  التـــي تحققـت فـــي سـياق تحركــات  ومـن اإلنجـــازات 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، توجيـه العديـد مـن نـواب برملانـات 

بالتدخـــل واتخـاذ  لحكوماتهـم، ملطالبتهـا  العـامل مســـاءالت 
إجـراءات فعالـة، والضغـط عى دول الحصـار لوقـف انتهاكاتها.

توقف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عند أهمية جلسة 
االستاع التي خصصها الرملان األورويب، ألول مرة، للممثلن 
القطرية  املواطنة  من  كال  فيها  تحدثت  قطر،  حصار  ضحايا  عن 
الدكتورة وفاء اليزيدي، إحدى ضحايا الفصل األرسي القري، 
التي طردت من جامعة  القطرية جواهر محمد املري  والطالبة 

السوربون أبو ظبي.

وأشـار سـعادة الدكتـور عـي بـن صميـخ املـري إىل أن جلسـة 
االسـتاع كانـت حدثـا تاريخيـا بامتيـاز، اسـتقطبت حضوراُ قياسـيا 
الدوليـة  لنـواب الرملــان األورويب، وممثـي وسـائل اإلعـالم 
الذيـن وثّقـوا شـهادات مؤملـة لضحايـا الحصـار، تفاعـل معهـا 
نـواب الرملـان األورويب الذين أعلنوا التزامهـم باتخاذ إجراءات 
عاجلـة للضغـط عـى دول الحصـار لوقـف اإلجـراءات التمييزيـة 

التـي شـكلت انتهـاكا رصيحـاً لحقـوق اإلنسـان.

خطوات وتحركات مستقبلية ملواجهة الحصار

بـن صميــخ املــري فـــي ختــام  الدكتـور عـي  خلـص سـعادة 
لقائـه مـع رؤسـاء تحريـر وسـائل اإلعـالم القطريـة إىل تقديـم 
خطـة اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان خـالل الفـرتة املقبلـة 

الجائـر. الحصـار  اسـتمرار  ملواجهـة 

ولفت سعادة الدكتور عي بن صميخ املري إىل أن أجندة اللجنة 
تتضمن العديد من الخطوات حول اآلليات واإلجراءات التي سيتم 
السنة املقبلة سوف  أنه خالل  إىل  اتخاذهــا مستقبالً، مشرياُ 
يتم تقديـم شهادات حيّة لضحايا الحصــار فــي أهم املحافل 
الدولية،  الرملانات  األورويب وعدد من  الرملان  الدولية، مثل 
الدولية، ومنظات  اإلنســان بجنيف، واملراكز  ومجلس حقوق 

حقوق اإلنسان الدولية، ومجلس حقوق اإلنسان بجنيف.

كا أكد أن اللجنة الوطنية ستتباحث مع وفود ومنظات دولية 
زارت دولــة قطــر منذ بدء الحصــار فكــرة تشكيل تحالف دويل 

إلساع أصوات املترضرين من الحصار.

الدوحة: 29 مايو 2019
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أعربـت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان عـن قلقهـا العميـق 
إزاء اسـتمرار السـلطات السـعودية يف وضع العقبات، وعدم 
ة خطــوات إيجابيــة لتمكـن املواطنـن واملقيمـن  اتخـاذ أيَـّ
يف قطـر مـن مارســة حقهـم فــي أداء الشـعائر الدينيـة، 
للموسـم الثالـث علـــى التوالـــي مـــنذ بدايـــة الحصـــار غـري 
اإلنسـاين املفـروض عـى دولة قطـر يف الخامس مـن يونيو 
2017م. فيـا كشـفت اللجنــة الوطنيـة لحقـوق اإلنســان عـن 
رشوعهـا قريبـاً يف طـرح مسـألة منـع القطريـن واملقيمـن 
اللجـــان واالجتاعــــات  الحــج والعمــرة علــــى طاولــــة  مـن 
الدسـتورية ملنظمــة اليونسـكو. جـــاء ذلـك فـــي مخاطبـات 
رسـمية وجهتهـا اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان لسـعادة 
السـيد/ كويل سـيك رئيس مجلس حقوق اإلنسـان يف دورته 
الثالثـة عـر ولسـعادة السـيدة/ ميشـل باشـيليه املفوضـة 
السـامية لحقـوق اإلنسـان باألمم املتحدة، وسـعادة السـيد/ 
أحمـد شـهيد املقـرر الخـاص املعنـي بحريـة الديـن واملعتقد 
باألمـم املتحدة وسـعادة السـيد/ جان فيجـل املبعوث الخاص 

لحريـة الديـن أو املعتقـد خـارج االتحـاد األورويب.

وطالبـت اللجنـة يف خطاباتهـا باتخاذ اإلجـراءات الالزمة لضان 
متكـن املسـلمن يف دولـة قطـر – سـواء كانـوا مواطنـن أو 
مقيمـن – مـن أداء العمـرة يف رمضـان والحـج خالل موسـمه 
)1440هــ – 2019م( ووضــع حــد لالنتهاكــات الجسيمــة للحــق 
يف أداء الشـعائر الدينيـة. وشـّددت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق 
اإلنسـان يف ذات السـياق عـى رضورة اإلرساع   بفتـح الحـدود 
الريـــة خـــالل موســم الحـج والعمــرة، والسمـــاح للخطـوط 
الجويــة القطريـة برحــالت الــطريان املباشـــر لـنقـــل الحجـاج 

أثنـاء الحـج، إلــى جانـب فتـح التأشــرية إلكرتونيـة للمــواطنن 
واملقيمـن مثـل بقيــة الحجـاج واملعتمريـن بالتنسـيق مــع 
وزارة األوقـاف القطريـة، وعـدم االلتفاف عـى هذه املطالب 
بإجــراءات صوريـــة ملجـرد التهـــرب مـــن الضــغوط الدولـيــة. 
وأوضحـت اللجنـة أن وزارة الحـج والعمـــرة السـعودية أعلنـت 
يف بيـان عـن فتح مسـار إلكـرتوين للمعتمرين مـن دولة قطر 
وقالـت: نحـن نعتـر هـذا اإلعـالن غـري كاف وهـو مجـرد محاولـة 
لاللتفـاف عـى مطالـب األرسة الدوليـة لرفـع انتهـاكات الحـق 
يف مارسـة الشـعائر الدينيـة. وأضافت: قد سـبق وأن قامت 
نعترهـــا مجـرد  التـي  الخطـوة  بـذات  السعوديـــة  السـلطات 
محاولـة لتحسـن صورتهـا، كـا هـي خطـوة تنقصهـا الجديـة 
يف إزالـة العراقيـل التـي تضعهـا أمـام الحجـاج واملعتمريـن 
مـن دولـة قطـر. وأضافـت اللجنة: يجـب قبل اإلقـدام عى مثل 
هـذي الخطـوات الصورية رضورة اتفاق السـلطات السـعودية 
مـع وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية القطريـة عـى آليات 
واضحـة ومحــددة لتسـهيل إجـــراءات الحـــج والعمــرة أمــام 
القطريـن واملقيمـن بدولـة قطـر. عـى أن يتـم اإلعـالن عـن 
مخــرجات االجتـاع مـن ضانــات لبـث الطأمنينـة يف نفـوس 
املعتمريـن مـن دولـة قطـر خاصـة يف ظـل خطـاب الكراهيـة 
والتحريـــــض والتهديـدات التـي يتـعــرض لهــــا املواطنـــون 
القطريـون. واستنكـــرت اللجنـــة الوطــنية لحقـــوق اإلنســان 
اإلعـالن عـن عملية فتح املسـار االلكرتوين يف وقت ال تسـمح 
فيـه السـلطات السـعودية بالتحويـالت املاليـة بـن الحمــالت 
ورشكات الحـج والعمـــرة القطريـــة ووكـــالء الحـــج والعمـرة 
السـعودين، والسـاح بتداول العملة القطريـة يف اململكة 

مع دخول املوسم الثالث للحج والعمرة منذ بداية الحصار عىل 

قطر… )حقوق اإلنسان( تخاطب ثالث جهات أممية والربملان األورويب 

حول االنتهاكات السعودية للحق يف أداء الشعائر الدينية

تتابع اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنسان بكــل أســف، واستنكار 
الحملـة التشـويهية التـي يقوم بهـــا بعـــض املسـؤولن، يف 
دولـة اإلمارات العربية املتحدة، حول التشـكيك يف مصداقيتها 
مـن خـالل اتهامات جزافيـة، وتحريضيـــة ضدها، وإذ تعتـر اللجنة 
الوطنيـة هـذه الحمـالت الرسـة التـي تُشـن ضدهـا مـن طـرف 
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة محاولـة فاشـلة، تضـاف إلــى 
محـاوالت سـابقة تهـدف لتشـويه، وإعاقـة عملهـا، كمؤسسـة 
وطنيـة مسـتقلة حاصلـة عى تصنيـف )أ( من طرف لجنـة االعتاد 
يف التحالـف العاملـي للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان.

إن هذه الحمــالت التــي تتعرض لها اللجنة الوطنيــة، هـي جزء 
مـن الحمـــالت التشويهية التي دأبت عليــها حكومـــة اإلمارات 
لشن هجات عى املدافعن عن حقوق اإلنسـان، واملنظات 
الدوليـة، مثلمـا قامـــت بــه ضــــد املفوضية السامية لحقــوق 
اإلنسـان، ومنظمة العفو الدوليـة، ومنظمـــة هيومـــن رايـتس 

بيان اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان رقم )02/ لسنة 

2019م( بشأن الحمالت 

التشويهية ضد اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان 

من طرف حكومة اإلمارات 

العربية املتحدة
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العربيـة السـعودية. ويف ظـل عـدم وجـود أيـة بعثـة قطريـة 
تعرضـه أليـة  إليهـا املواطـن قطـري  يلجـأ  أن  رسـمية ميكـن 

عراقيـل إجرائيـة.

واملحـــت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـوق اإلنســــان ملخاطباتهــا 
السـابقة لـذات الجهـات األمميـة بشـأن العقبـات والصعوبـات 
التـي فرضتهـا السـلطات السـعودية عـى أداء مناسـك الحـج 
والعمـرة ضـد  املواطنـن واملقيمـن فــي دولـة قطـر، يف 
انتهـــاك جسـيم لحريـة العقيـدة وحريـة مارســـة الشـعائر 
الدينيـة التـي تكفلها  االتفاقيـات الدوليـة واإلقليمية لحقوق 
اإلنسـان ، إىل جانب اإلشـارة إىل طلب اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنسـان بـرضورة إثـارة هـذه القضايـا مـع السـلطات املختصـة 
يف اململكـة العربيـة السـعودية مـن أجـل تيسـري اداء الحـج 
والعمـرة للحجـاج مـن دولـــة قطـر وضمــان التمتــع  بحقهـم 
يف حريـة املعتقـد وحريـة مارسـة الشـعائر الدينيـة، حيـث 
أبـدت اللجنـة أسـفها عـى اسـتمرارية الوضع وعدم اسـتجابة 
السـلطات السعوديـــة للنـداءات الدوليـة واملحليـة السـابقة 
وقالـت اللجنـة: ال يـزال الوضـع كـا هـو عليـه دون أدىن تغيري 
منـذ مـا يقرب للعامـن مع قدوم شـهر رمضان وموسـم الحج 
للموسـم الثالـث عـى التـوايل بعـد الحصـار املفـروض عـى 
قطـر .  وأكـدت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان إرصارها عى 
أهميـة حايـة حقـوق اإلنسـان خـالل الرصاعـات وعـدم إقحام 

الشـعوب ومصالحهـا يف أيـة مزايـدات أو خالفـات سياسـية.

وكانـت اللجنـة الوطنية لحقوق اإلنسـان خاطبـت املقرر الخاص 
باألمـم املتحــدة املعنـي بحريـة الديـن أو املعتقـد يف 29 
يوليــو 2017م مبديــًة قلقهــا الشــديد إزاء تسـيس الشـعائر 
الدينيـة واسـتخدامها لتحقيـق مكاسـب سياسـية يف انتهاك 
صـارخ لجميـع املواثيـق واألعـراف الدوليـة التــي تنـص عـى 
حريــة مارســة الشـعائر الدينيـة. بينـا بعــثت اللجنـة بثـالث 
خطابــات أمميــة ماثلـة فـــي مطلـع يوليـو 2018م، شـملت 
السـيد/ فوجيسـالف ســوك رئيــس مجلــس حقـوق اإلنسـان، 
السـابث، واألمـري زيـد بــن رعــد املفـوض السيامــي لحقـوق 

اإلنسـان السابـــق، والسـيد/ أحمـــد شهـــيد املقـرر الخــاص 
املعنـي بحريـة الديـن أو املعتقـد. وأعربـت اللجنة عـن قلقها 
حيـال اسـتمرار العراقيـل واملعوقـات وعـدم اتخـاذ السـلطات 
السـعودية أيـة خطـوات إيجابية من شـأنها متكـن املواطنن 
القطريـن واملقيمـن يف دولـة قطـر مـن مارسـة حقهـم 
فـــي أداء شـعائرهـــم الدينيـة، وطالبتهـم باتخـاذ إجـــراءات 
فوريـة ضـــد السـلطات السـعودية حتـى يتمكـن حجـاج دولـة 
قـطـــر مـن أداء مناســـك فريضـة الحـج كســـائر املسلـــمن. 
ويف أكتوبـر 2018م أجتمـع د. عـي بـن صميـخ يف لنـدن مـع 
سـعادة السـيد/ أحمـد شـهيد املقـرر الخـاص املعنـي بحريـة 
الديـن أو املعتقــد باألمـم املتحـدة وسلمــه تقريـراً مفصــالً 
حـول االنتهـاكات السـعودية للحـق يف أداء الشـعائر الدينيـة 
متضمنـاً احصائيـات بعـدد الضحايـا من مواطنـن ومقيمن يف 
دولـة قطـر. ويف فرايـر 2019 اجتمـع رئيـس اللجنـة الوطنيـة 
لحـقـــوق اإلنســـان مــــع املبعـوث الخـــاص لحريـة الديـن أو 
املعتقـد خـارج االتحـاد األورويب وطالـب خـالل اللقـاء بـرضورة 
تحمـــل الرملـــان األورويب وحكومـــات دول االتحـاد لتحمـــل 
مسـؤولياتها األخالقية، ومخاطبة السـلطات السـعودية بشأن 
انتهاكاتهـا الناجمـة عـن حرمـان املواطنـن واملقيمـن عـى 

أرض قطـر مـن حقهـم يف مارسـة الشـعائر الدينيـة.

ويف املقابـل يف أبريـل 2018م خاطـب سـتة مقرريـن خـواص 
باألمـم املتحـدة دول الحصـار بشـأن انتهاكاتهـا جـراء الحصـار 
عـى دولـة قطـر مـن بينهـم املقـرر الخـاص املعنـي بحريـة 
الديـن أو املعتقـد حيـث وجـه نـداءات للسلطــات السعوديــة 
شـدد خاللهـا بأهميـة إزالـة العراقيـل والعقبـات أمـام الحجاج 
واملعتمريــن مـن دولـــة قــطر وتوالـت النــداءات للسلطــات 
السـعودية مـن الرملـان األوروبــي والعديـد مـن الرملانـات 
العامليـة واملنظـات الدوليـة بأهميـة إزالـة العراقيـل التـي 

تضعهـا أمـام الحجـاج واملعتمريـن مـن دولـة قطـر.

الدوحة:8 مايو 2019م

ووتش وغريها. كمــا قامــت دولة اإلمـارات العربيــة املتحدة 
يف السابق بتقديم شكــوى ضـــد اللجنــة الوطنيـة لحقوق 
اإلنســان، لــدى مفوضيــة األمــم املتحدة لحقوق اإلنســان، 
والتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، لكن 
دون جدوى بل أكدت تلك الجهات علـى دعمها لعمل اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان وتشجيعها عى االستمرارية.

تستنكر اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بشدة الترصيحات 
األخــرية لوزير الدولــة للشئون الخارجية بدولة اإلمــارات أنور 
قرقاش، التــي تضمـنت اتهامهــا بتزوير الوثائـــق والتقــارير 
الدوليــة، وإذ تحتفظ اللجنة الوطنـية لحقـوق اإلنسان بحقها 
فــي اللجــوء إىل كافة اإلجـراءات القانونية، للـرد عى هذه 
األكــاذيب واالفرتاءات، إلــــى جانب مخاطبــــة املقــرر الخاص 
املعنــي بحالــة املدافعن عــن حقوق اإلنسان فـــي األمم 
املتحدة. وال تستغـــرب اللجنــة الوطنية مثـل هذه االتهامات 

من مسئــول يعتر املســار القانونــي والتحرك الدبلومايس 

»منطق العاجز املتكابر«؛ بينا هـذه التحركات، هــي املسار 

الحضاري للـدول التي تعرتف بالرعيــة الدوليــة، ومنظومة 

حقوق اإلنسان، والقيم اإلنسانية.

وتؤكــد اللجنــة الوطنيــة لحقوق اإلنسان أنــه، وبالرغــم من 

كل هـــذه املحاوالت الفاشلـة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحدة، فإن ذلك لن يثنيها عن االستمرار فـي عملها وفقاً 

ملبادئ باريس، واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان عن كشف 

االنتهاكات اإلماراتية ليــس فقط علــى مواطنــي ومقيمــي 

دولة قطر، وإمنا عى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 

ملا لحقهم مـن أرضار جراء هذا الحصار الجائر، هذا إىل جانب 

العمل عى إنصاف الضحايا وتعويضهم.

حرر بتاريخ: 4 رمضان 1440 املوافق 2019/05/09
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وبـدأت الوفود الدولية فــي الوصـول تباعــاً إلـى الدوحـة 
للمشاركة يف أكر مؤمتر دويل يُعنى بقضية منع اإلفالت 
من العقاب مبنطقة الرق األوسط؛ والذي سيشهد عى 
مدار يومن مناقشـات ثرية خـــالل 4 جلسـات رئيسيـة، و3 

مجموعات عمل؛ تناقش خاللها أزيد من 20 ورقة عمل.

5 كلامت رئيسية يف جلسة االفتتاح 

وشـهــدت الجلسـة االفتتـاحيـــة للمؤمتـر خمــس كلمـــات 
رئيـسيــة، قدمهـــا كــلٌّ مـن سعــادة الدكتــور علـــي بـــن 
صميـخ املــري، رئيـس اللجنـة الوطنيــة لحقـوق اإلنسـان، 
وسـعــادة السيّــد أنـطونيــو بنزيـري رئيـس لجنــة حقـوق 
اإلنســان بالرملـان األوروبــي، وسعــادة السـيدة ميشـيل 
باشـليه املفـوض السامــي لألمــــم املتحـــدة، وسـعادة 
الســـيد كـارلـــوس الفـونســـو نيغريـت موسكــريا رئيـــس 
التحالـف العاملـي للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق اإلنسـان، 
وسعــادة السـيّد كاثريـن مارشـــي- أوهيــل رئيــس اآلليـة 

الدوليـة واملسـتقلة للمسـاعدة عى التحقيـق واملالحقة 
القضائية لألشـخاص املسـؤولن عن الجرائم األشـد خطورة 

املرتكبـة يف سـوريا.

3 جلسات يف اليوم األول

وتلـت الجلسـة االفتتاحيـــة ثـــالث جلســـات هامـــة أدارهـا 
وتحـدث خـاللهـــا مسؤولـــون وخـــراء مبنظمـــات أمميـــة 
ودوليـــة. وتناولــت الجلسـة األوىل مـــن املؤمتـر قضيــة 
»املسـاءلة عــن االنتهاكــات الجسيمــة لحقـوق اإلنســان 
والقانـون اإلنسانــي الـدويل فـــي محوريـــن أساسـين، 
هـا: التحقيـق واملحاكمـة، وحـق الضحايـا يف االنتصـاف، 
وذلـك وفــق املبـادئ األســاسية والتوجيهيـة للـقانــون 
الـدويل. وتـرأس الجلسـة السـيد محمـد النســـور رئـيـــس 
قســـم شمـــال إفريقيـــا والشــرق األوســط باملفوضــية 
الساميـــة لحقـــوق اإلنســان، واملقرر السيدة آنــا كاتولــو 
باملفوضيــة السامية لحقــوق اإلنســان بجـنيف وسويرا. 

برعاية وحضور معايل الشيخ عبد الله بن نارص بن 

خليفة آل ثاين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

برعايـة وحضـور معـايل الشـيخ عبـد الله بـن نارص بـن خليفـة آل ثـاين رئيس مجلـس الـوزراء ووزير 

الداخليـة؛ انطلقـت بفنـدق الريتـز كارلتـون يف الدوحـة، فعاليـات املؤمتـر الـدويل حـول« اآلليات 

الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة ملكافحـة اإلفـات من العقـاب وضامن املسـاءلة مبوجـب القانون 

الـدويل«، والـذي نظمتـه اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، بالرشاكـة مـع الرملـان األورويب 

واملفوضيـة السـامية لحقوق اإلنسـان باألمـم املتحدة والتحالـف العاملي للمؤسسـات الوطنية 

لحقـوق اإلنسـان، يومـي 14 و15 أبريـل 2019م

 250 منظمة يف املؤمتر 

الدويل ملكافحة اإلفالت 

من العقاب
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وتحــدث فـــي الجلســة كل مــن السيــدة بريندا ج. هوليس 
املدعيـة العامـة للمحكمـة الخاصـــة بسـرياليون، والسـيد 
باولــو سـريجيو بينهـريو رئيــس لجنــة التحقيـق الدوليــة 
املسـتقلة املعنيـة بسـوريا يف منظمـة األمـم املتحـدة. 
والسـيدة منـى رشـاوي رئيـس قســـم سـيادة القانـون 
واملسـاواة وعـدم التمييـز، باملفوضيـة الساميــة لألمـم 
املتحـدة لحقـوق اإلنسـان، والسـيدة نيكــول أملـن نائبـة 

رئيسـة لجنـة السـيداو يف األمـم 
املتحـدة.

بينــا ناقشــت الجلســــة الثانيــة 
ألعــال املؤمتــر مســألة »حايــة 
وتعزيــز حقــوق اإلنســان مبكافحــة 
اإلفـــالت مــــن العقــــاب«، وذلــك 
عبــــر 3 محــــاور رئيســــية هــــي 
»الحــق يف املعرفــة والحــق يف 
العدالــة والحــق فـــي التعويــض 

وتوفــري ضانــات لعــدم التكــرار«.

وترــأس الجلســة السـيد أوري سـيلفان رئيـس املحكمــة 
األفريقيــة لحقـوق اإلنســان والشـعوب. ومقـرر الجلســة 
السـيدة ياسـمن ابـو منصور مـن مفوضية األمـم املتحدة 
السـامية لحقـوق اإلنسـان. وتحـــدث فـــي الجلســة كــــل 
مـن الســيد مارزوكـــي داروسـان رئيـــس بعثـــة تقـيص 

الحقائــق املستقلـــة فـــــي ميامنـــار مبنظمــة األمـــــم 
املتحــدة. والســيد سيمـــون آدمز املدير التنفيذي للمركز 
العاملـي للمسـؤولية عـن الحايـة يف نيويورك. والسـيد 
أحمـد شـوقي بنيـوب املنـدوب الـوزاري املكلـف بحقـوق 
اإلنسـان فــي املغــرب، والسـيد فرانسـوا ميمريـز محـام 

وخبـري دويل، جنيـف، سـويرا.

اليوم الثاين من املؤمتر 

وفـــــي اليـــــوم الثانـــــي مـــــن 
املؤمتــر، انعقـدت ثـالث جلســـات 
فــــي وقـت  ملجموعــــات عمـــل 
واحــــد تناولـــــــت »املارســـــات 
الجـــيدة والـــدروس املستفـــادة 
واملقرتحــــات العمليـة ملكافحــة 
اإلفــالت مـــن العقـــاب«. وبحـــثت 
مجموعـة العمـــل األوىل مسـألة 
»الوصـــول إلــــى العدالـــة. حيـث 
بحـــثت املبـــادئ األساســــية واملبـــادئ التوجيهيــــة«،  
وترأسهـــا الســـيد نيكولـو فيجـا تلمنـكا أمـن عـام منظمة 
»ال سـالم بـال عدالـة« يف إيطاليـا، وكان السـيد مايـكل ويرن 
مـن املفوضيـة السـامية لحقـوق اإلنسـان مقـرراً للجلسـة 
التـي تــحدث خاللهـــا سـعادة الســـيدة كاثريـن مارشـــي 
أوهيـل رئيـس اآلليـة الدوليـة املحايدة واملسـتقلة باألمم 

أكرث من 50 صحفياً ومؤسسة 

إعامية لتغطية املؤمتر



المؤتمــــــرات
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املتحـدة للمسـاعدة فــي التحقيـق واملالحقـة القضائيـة 
لألشـخاص املسـؤولن عن الجرائم األشـد خطـورة املرتكبة 
يف سـوريا، والسـيد كيمريل بروسـت قاض يف املحكمة 
الجنائيـة الدوليـة يف الهـاي وهولنـدا، والسـيدة دجويدة 
سياشـــي نائـب رئيـــس مجموعـــة دعـــم الروهينجـا يف 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة.

فيا ناقشت مجموعة العـمل الدوليـة الثانيـة مسألة جر 
الرضر وترأستها الســيدة كـارين سـميث املستشار الخاص 
لألمن العـام املعني مبسؤولية الحايـة مبنظمة األمم 
املتحــدة، واملقــرر آنا كاتولـو مــن املفوضيــة الساميــة 
لألمم املتحدة، وتحدث خاللها  السيد بن كيث محام رئيس 
الفريق الدويل فـي اململكة املتحدة، والسـيدة هايدي 
ديجكستال محامية متخصصة يف القانون الجنايئ الدويل 

وحقوق اإلنسان يف اململكة املتحدة.

ــول إىل  ــة الوص ــة: قضي ــل الثالث ــة العم ــت مجموع وناقش
املعلومــات املتعلقــة باالنتـــهاكات وآلـيـــات التعويــض، 
وترأســها الســيد فوســتو بــوكار رئيــس معهــد القانــون 
الـدولـــي اإلنســاين فـــي إيطـالـيـــا، واملـــقرر الـــسيدة 
ياســمن ابــو مـــنصور مــن املفوضيــة الســامية لألمــم 
املتحــدة. بينــا تـحـــدث فـــي الجلســة الســيد ميشـــيل 
فيــويث نائــب رئيــس املعهــد الــدويل للقانــون اإلنســاين 
وســفري منظمــة فرســان مالطــة ملراقبــة ومكافحــة اإلتجار 
باألشــخاص فـــي ســويرا، والســيدة أمــل نصاراملمثــل 
الدائــم لــدى املـحـــكمة الجنائيـــة الدوليــة والفـــدرالية 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان يف باريــس.

20 ورقة عمل

 أكــر مـن 20 ورقة عمل بحثيـة فـي جلسـات عامة وورش 
وفـرق عمــل تهدف تم تقدميها لبلورة مقرتحـات عملية، 
حيث يعــد املؤمتـــر منصــة حوارية هامـــة للتـداول حول 
تقييـم وتطــوير اآلليــات الوطنــية واإلقليميـــة والدوليـة 
ملكافحة اإلفـالت مـن العقـاب وضمـان املسـاءلة مبـوجب 
القانون الدويل الخروج بالتوصيات. كا قدم أوراق العمل 
شخصيات هامة ومختصة بقضية عدم اإلفالت من العقـاب 
واملساءلة واملحاكمة من خراء ومحاكم ومنظات دولية 
من بينهـم رئيــس املحكمة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان 
والشعوب واملدعـي العامل للمحكمة الدولية لسرياليون 
إىل جانب شخصيات من التحالف الدويل للمحكمة الجنائية 
الدوليـة ونـواب برملانيون، ورئيـس لجنـة تقصـي الحقائق 
األممية فــي ميامنار، ورئيس لجنة التحقيق األممية يف 
سوريا، وقضاة فــي املحكمـة الجنائية الدوليــة، ورؤساء 
منظمـات دوليــــة كبرية، ووزراء حقــوق االنســان والعدل 
األمـم  العربية، وكبار املسؤولن فــي  الدول  فــي بعض 
املتحــدة والرملــان األوروبــي مـثل رئيـس لجنــة حقـوق 
اإلنسـان يف الرملان األورويب. بينا يشارك يف املؤمتر 
أكر مـن 2٥0 من ممثي األجهـزة الحكوميـة، واملنظات 
الحكومية وغري الحكومية، إىل جانب رؤســاء وخراء لجان 
التحقيق الدوليــة مــن كــبار موظفن املفوضية السامية 
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لحقوق اإلنسان وممثي اللجان التعاقديّة وغري التعاقدية 
فــي األمـم املتحدة، وخراء وقضــاة املحاكـــم الدوليــة 
املتخصصـــة، واملحكمـــة الجنائيــة الدولية، باإلضافة إىل 
الخراء واملحامين الذين تقدموا بقضايــا أمام املحاكــم 
الوطنية التـــي تعمـــل باالختصــــاص العاملـــي. باإلضافـة 
إىل ذلك، ستشــارك بعـــض الوكاالت الدوليــة املتخصصة، 
واآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنســـان، ورؤساء اللجـان يف 
الرملان األورويب، واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
ومنظمة األمن والتعاون األورويب، ومراكز البحوث وأهم 
مراكز التفكري يف أوروبـا، وغريهم من الهيئات واملنظات 
املعنيـة باإلضافـة إلــى الشبكـات اإلقليميــة للمؤسسـات 
الوطنية لحقوق اإلنسان وعـدد كبري من نقابات الصحفين 

يف القارات األربع وعدد من ممثي الجامعات العربية.

قبيـل سـاعات مـن انطـالق املؤمتـر، 
كــانت مــواقع التواصـل االجتمــاعي 
للـجــنة الوطــنية لحـقــوق اإلنــسان 
تشهــد تفاعـــالً قويـاً مـــع الفيديـو 
الرتويجـي للمؤمتـر الـدويل حـول« 
اآللــيــــات الـوطـنيـــة واإلقلــيميــــة 
والدوليـــة ملكافحـــة اإلفــالت مـــن 
العقـاب وضـان املسـاءلة مبوجـب 
الـقــانون الـدولـــي«، مـوازاًة مـــــع 

نـر العديـد مـن التقاريـر الصحفيـة واإلعالميـة يف صحـف 
أوروبيـة ودوليـة، تشـري إىل أهميـة املؤمتـر التـي تبنتـه 
العاصمـة القطريـة الدوحـة. كـا شـهدت مواقـع التواصـل 
االجتاعـي للجنـة الوطنية لحقوق اإلنسـان تفاعال قياسـيا 

مـع الفيــديو الرتويجـي للمؤمتـر، بلـغ نحــو 
4.2 مليـون مشـاهد خـالل 10 أيـام، بينهـم 1.9 
مليـون عـر حسـاب الفيـس بـوك، و1.6 مليون 
عـر حسـاب انسـتغرام، و٥80 ألف عر حسـاب 

تويـرت، و80 ألـف عـر حسـاب يوتيـوب. 

وخصصــت صحــف ومواقــع إعالميـة عامليـة 
مساحــات كبـرية لنـر تقاريـر اسـتباقية عـن 
املؤمتـر الدويل، منها صحيفـة »لوفيغارو« 

و »جـون أفريك« الفرنسـية، ومواقع إخباريـة دولية أخرى. 
ووجـد املؤمتـر اهتامـاً وحضـوراً إعالميـاً مكثفـاً، يفوق ٥0 
مـن كريـات املؤسسـات اإلعالميـة فــي  عواصـم عامليـة 
مثـل واشـنطن وباريـس وجنيف وبروكسـل ومدريـد وبرلن، 
مـن بينهـم نحـو 20 مـن أشـهر كتــاب الـرأي يف الصحـف 
العامليـة، األمـر الـذي يعكـس أهميـة قضية »منـع اإلفالت 
مـن العقـاب« التـي تناولهـا املؤمتـــر، باعتبارهــا واحــدة 
مـن القضايـا التـي تشـغل الـرأي العـام العاملـي لتطويـر 
وتقييـم فعاليـة املنظومـة الدولية واإلقليميـة والوطنية 
ملكافحـة اإلفـالت مـــن العقـــاب فــي حـاالت االنتهاكـــات 
الجسيمـــة لقانــون حقـــوق اإلنســان والقانــون الدولــي  
اإلنسـاين عـى مسـتوى اآلليـات واألجهـزة والتريعـات.  

ختام املؤمتر

وفــي ختــام املؤمتــر الدويل 
حول اآلليات الوطنية واإلقليمية 
والدوليــــة ملكافحــــة اإلفـــالت 
مــن العقاب وضان املســاءلة 
أكد  الدولــي،  القانـــون  مبوجب 
الدكتور عـي بن صميخ املري، 
رئيس اللجنـة الوطنيــة لحقـوق 
اإلنســــان، أن توصيـــات املؤمتر 
بداية حقيقية ملسار طويل نحو 
تحقيق سيادة القانون وعدم اإلفالت من العقاب، وانطالقة 
قوية يحدوها األمل نحو إيجاد حلول عملية إلنصاف الضحايا 
الجلسة  الدكتور املري يف كلمته يف  الرضر. وقال  وجر 
الختامية إن العامل اليوم - مبا يف ذلك ضحايا االنتهاكات 

 2.5 مليون مشاهد تفاعلوا 

مع الفيديو الرويجي للمؤمتر 

عر مواقع التواصل االجتامعي 



المؤتمــــــرات
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- يتطلعون إىل النتائج التي سيخرج بها املؤمتر وينظرون 
برتقب إىل اآللية التــي سوف ينشئهــا لتجسيد مخرجاتــه 

عى أرض الواقع.

وأكد أن اللجنة ورشكاءها سيعملون خالل الفرتة القادمة 
عى متابعـة تطبيقهـا عــى أرض الواقــع لتحقـيق رؤية 
املؤمتر وأهدافه، معربــاً عــن ثقته بــأن اللجنــة الوطنية 
لحقوق اإلنسان ستعمل مع كافة األطراف علــى تجســيد 
إىل  املــري  الدكتور  وأشــار  وتوصياته.  املؤمتر  مخرجـات 
أن اللجنـة الوطنية لحقوق اإلنسان ذهبت باتجــاه تنظيــم 
املؤمتر الدويل حول اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية 
ملكافحة اإلفالت مـن العقــاب وضمــان املساءلة مبوجب 
القانون الدويل، بالتعاون مع كل من املفوضية السامية 
لحقوق اإلنســان باألمــم املتحــدة والرملــان األوروبـــي 
اإلنسان،  الوطنية لحقوق  للمؤسسات  العاملي  والتحالف 
وكان الهدف األسايس منه يتلخص يف بلورة رؤيٍة حقيقيٍة 
وعمليٍة تضعها نخبة من صــناع القــرار والخــراء الدولين 
للجنــاة ومرتكبي االنتهاكات حول  ملحاسبٍة جادٍة وفعالٍة 
العامل، ممن وجدوا يف سياسة اإلفالت من العقاب مالًذا 
من املحاسبــة وضــوءاً أخضــراً لالستمــرار يف االنتهاكات 

الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

وتقدم بالتهنئة يف ختام املؤمتر بعد انقضاء يومن من 
الجلسات املكثفة وورش العمل الفعالة عى هذه الخطوة 

الهامة التي تضع اللبنة نحو تحقيق آمال الضحايا واألجيال 
القادمة يف غٍد تسوده العدالة واحرتام الكرامة اإلنسانية، 
متعهداً بالعمل مع كافة الركاء الدولين لتنفيذ توصيات 
هذا املؤمتــر ومتابعــة مخرجاتــه خــالل األعــوام القادمة. 
وتوجه الدكتور املري بالشكر واالمتنان إىل معايل الشيــخ 
عــبد الله بن ناصــر آل ثانــي رئيــس مجلــس الوزراء ووزير 

الداخلية لتريفه ورعايته الكرمية لهذا املؤمتر.

توصيات مهمة

وخلص املشاركون إىل تقديم مجموعة من التوصيات إىل 
الـدول واملجتمع املـدين واآلليـــات الوطنيـــة واإلقليمية 
والدوليـــة. وتضمنـت التوصيـــات املوجهـة للدول ضـــرورة 
االلتحـاق بالنظـام األسـايس مليثـاق رومـا وكل معاهـدات 
حقـوق اإلنســـان مبـــا فيهـا املعاهـدة الدوليـة للحقــوق 
املدنيــــة والسياسيـــة، باعتبــارهــا الرتـوكـــول املنظــم 
للتواصـــل فـــي هــذا الصــدد. وتضمــن الجرائـم املصنفـة 
يف اتفـاق ميثـاق رومـا يف القوانـن املحليـة، وااللتـزام 
بالقوانـن التـي تركــز عـى الجرائـم الدوليـة، بغــض النظـر 
عـن مكــان وجـــود املتهـــم. إىل جانـب التوصيــة بتشـجيع 
التحالفـات للـدول املتقاربـة ومنظومـات املجتمع املدين 
إلثـارة قضيـة املسائلـــة فـــي محافـل الجمعية، وتشـجيع 
املسـاءلة السياسـية مـن خـالل منـع بيـع السـالح، خصوصـاً 
يف إطار الرصاعات الوطنية. وأوىص املشـاركون مبساندة 
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املؤسســات العاملـة لتعزيـز الحـــق فـــي الحايــة عـى 
املسـتويات املحليـة، وخلـــق فـــرق تحقيقـات مشرتكـــة 
مـن مختلـف الـدول وتطويـر مسـتوى التعـاون يف مجـال 
املسـاعدات القانونيـة، وتبـادل األدلـة وعمليـات التسـليم 
يف حـال ارتـكاب الجرائـم. ورضورة التأكد مـن أن التحقيقات 
يف الجرائـم اإلنسانيــة يجـب أن تكـون مستقلــة وبعيـدة 
عـن التأثـريات السياسيــة. وطـــالب املشاركـــون بتأسـيس 
مركـز الـرق األوسـط وشاـــل أفريقيـــا )MENA( لتبـادل 
الخـرات واالستفـــادة من الدروس املستقـــاة فـــي مجال 
عـدم اإلفــالت مــن العقـاب. واالستفـــادة مــن املعرفـــة 
التـي وفرتهـا املفوضيـة العليـا لحقـوق االنسـان والخراء 
الدوليـون لتشـكيل توصيات عملية وفنيـة يف هذا املجال. 
كـا طالبـوا بتطويـر القامئـة الوطنيـة للتعويضـات لفائـدة 
الضحايــا ونشــــر هــذه القامئـة وتعزيــز التعـاون الـدويل 
يف هـذا املجـال. والتأكيـد علــى الشـفافية يف الوصـول 
للمعلومـات وخلق أجـــواء مالمئـــة لإلعلـــام املجتمعـــي 
لتدعيـم وتسـهيل الوصـول للمعلومة. وتضمنـت التوصيات 
للدول أيضا رضورة توفري منصات عاملية وإقليمية ومحلية 
للضحايـا ليـردوا قصصهـم عـى نحـٍو يعـزز رفـع الوعـي 
العـام بهـذه القضايـا. وتوفري الدعم واملعلومـات للضحايا 
فيـا يخـّص الحصـول عـى العدالـة والتعويضـات مـن خـالل 
اسـتعال لغـة يفهمونها، مبـا يف ذلك اسـتخدام اللغات 
املحليـة، وتلـك اللغـات املسـتعملة يف بلدهـم األصـي. 
إلــى جانـب تعزيـز الوصـول للمعلومـة مــن خـالل العدالـة 
التصالحيـة ومـن خـالل تشـكيل اللجـان الحقيقـة للمصالحـة. 
والتأكيـد عى أهميـة التعلم من العدالـة التقليدية والتي 
هـي بطبيعتهـا تصالحيـة وجاعية. وكذلـك رضورة التأقلم 
مـع الظـروف املحلية مبشـاركة كل األطـراف املعنية. وأكد 
املشـاركون عـى رضورة توفري الدعم واملسـاندة للضحايا 
بغـض النظـر عـن خلفياتهـم. والتأكيد عى أن آليـات تحقيق 
العدالـة مسـتقلة وغري الخاضعـة للضغوط السياسـية. إىل 
جانـب إنشــاء أرشـيف لحفـظ املعلومـات واألدلـة. ونوهـوا 
إىل رضورة تذليـل العقبـات أمام تقديم الدعـاوى املدنية 
واملتعلقـة بانتهاكــات حقـوق اإلنسـان والجرائـم الدولية. 

املنظات  دعم  رضورة  علــــى  املؤمتر  توصيات  وأكــدت 
الداعمة للضحايا وإشــراك ناشطــي حقــوق اإلنسان يف 

إجراءات املحاكات. 

توصيات املجتمع املدين

وفيا يتعلق بالتوصيات املوجهة إىل املجتمع املدين، 

أوىص املشاركــون برضورة التأكــيد، ومــن خـــالل سياسة 
متعددة األطراف علـى أهميــة مناقشة الجرائـــم الدولية 
ومارسة الضغوط عى الدول املنتهكة لحقوق اإلنسان. 
بأن تعويض الضحايا  الدول  كا أوصوا بزيادة الوعي لدى 
التعويض املادي، وأن االنتصاف للضحايا ال  ال يشمل فقط 
يقترص عى العدالة الجنائية. إىل جانب املطالبة باستثار 
نسبــة مهمــة مــن الجهود املبذولــة فــــي إطار العدالة 
االنتقالية، باتجاه متويل املنظات التــي تعنــى بالضحايا 
وتوفري املساعدات املبارشة لهـم. وحول التوصيات لآلليات 
الوطنية واإلقليميـة والدولية أوصــى املشاركون اآلليات 
الوطنية واإلقليمية والدولية برضورة التأكيد علـى مركزية 
قضية الضحايا فــي كــل التحقيقات والتحريات، واالهتام 
بجر الرضر الذي يشتمل تقديم حــزم من املساعدات. كا 
طالبوا بالعمل عى إنشاء مرصد دويل ملنع وقوع الجرائم 
فــي املقــام األول وتحقيــق املسـاءلة ومحاربة اإلفالت 
من العقــاب، وذلك مــن خــالل توفري االستشــارة والدعم 
للمنظمــات الحكومية وغري الحكومية. وتضمنت التوصيات 
بحـث إمكانيـة تأسيس مجموعــة عمــل حـول املارســات 
الجيدة وتقديم تقييــم حــول اآلليــات الوطنية واإلقليمية 
والدولية ملنــع اإلفــالت من العقــاب وتأسيس آليات وطرق 
للمساءلة. كمــا أوصــى املشاركون برضورة التشديد عى 
أن حقوق االنسان تشمل عدة أوجه من بينها: منح الضحايا 
حق الوصول للمعلومات واآلليات املتاحة، وتقدير احتياجات 
الضحايا بالتشــاور معهم والسعي للحصول عـى موافقة 
الضحايا فـــي كــل املراحل، وضمــان مشاركــة الضحايا يف 
آليات املساءلة، وضان حاية وتأمن الضحايا وذويهــم. 
وتضـمنت توصيــات املشاركن فــي املؤتـمر أيضــا التأكيد 
عى مشاركة املرأة واألقليات يف جلسات املصالحة وجر 
الرضر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا واستبداله بالناجن 
والذي يقويهم ومينحهــم صوتا مسموعاً، والتأكيد عى 
أن جــر الضــرر متعــدد األوجــه ويشمل أجياالً متعاقبة من 
أســر الضحايـا. وأكد املشاركون أن التعويض يجب أن يكون 
متناسبــاً مع حجــم الضــرر وميســـراً للمستحقن، ورضورة 
تقوية والية املــقرر الخـاص فــي مجال تعزيــز الحقيقــة 
والعدالة وجــر الرضر، مبا ميكن الضحايا مــن الحديث عــن 
معاناتهم دون أي ضغــوط، مشريين إلـــى رضورة التعرف 
عى ضحايا الجرائم الدوليــة اإلنسانيــة الذين عانــوا كثريا، 
والعمل عى مساعدتهم لتجاوز آالمهم، عــر املساعدات 
املالية واملعنوية بغض النظر عن مسار اإلجراءات الجنائية.

الدوحة يوم السبت 14أبريل 2019
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شـــخصية العـــدد

 ماهـي أخـر إحصائيـات عـدد العاملـة يف دولـة قطر -  

رشكا ت؟ وماهـي آخـر املسـتجدات نحـو مزيد مـن االرتقاء 

بحقـوق العامل يف دولـة قطر؟

 بلغ عدد العالة بالركات 1,7٥8,122 عامال.  وأستطيع 

القـول إنَّ دولة قطر   تشـهد نهضة شـاملة وتطوراً متزايدا 

السـيا يف املجـاالت االقتصاديـة والتنمويـة واالجتاعية، 

وقـد جـذب هـذا التطــور غـري املسـبوق مـــا يزيـد علـــى 

2.000.000 مـن العالـة الوافـدة الذيـن يشـاركون دولة قطر 

ويف  والتنمويـة،  واالجتاعيـة  االقتصاديـة  نهضتهـا  يف 

املقابـل فقـد قامـت الدولة بجهود مسـتمرة إلجـراء تدابري 

وإصالحـات عـى قوانـن وأسـواق العمـل نظـراً السـتجابة 

سـوق  قطـاع  اسـرتاتيجية  تنفيـذ  يف   ،2030 قطـر  رؤيـة 

العمـل )2022-2018( تحـت عنـوان )قطـاع قـوة عمـل كفـؤة 

وملتزمـة(.

فنتاج تطبيق اإلصالحات الواسعة النطاق، من أبرزها:

1 - الغاء تأشرية خروج العال الوافدين )عدا نسبة ٥% من 

خدمات متكاملة عرب قناة موحدة لحامية حقوق 

الوافدين وضامن سالمتهم 

صاحب خرة واسعة يف قوانن العمل واالتفاقيات الدولية املتعلقة 
مبجاالت العمل والعال... له إسهامات كبرية مــع املنظات الدولية 
العالية ومنظات حقوق االنسان... حصــل عى دورات تخصصية يف 
اإلجراءات املتعلقة مبعايري العمل الدولية واملبادئ والحقوق األساسية 
يف العمل، واّليات عمل املنظات الدولية التابعة لألمم املتحدة... شارك 
سيادته وساهم يف اقرتاح وإعـداد التريعات واإلجراءات الخاصـــة بتطوير 
قطاع العمل وتعزيز حقوق العال بالدولة .. يرف مع فريق عمل بالوزارة 
عى تنفيــذ برنامــج التعــاون الفنــي بن دولــة قطـــر ومنظمة 
العمل الدولية ... سعادة السيد / محمد حسن العبيديل وكيل 
الوزارة املساعــد لشؤون العمــل، نائب رئيس إدارة صنــدوق 
دعم وتأمن العال، عضو منتدب مبجلس إدارة رشكة ويزة 
الركة الوطنية االستخدام، عضو اللجنة الوطنية لحقوق 
االنسان، املنســق الوطنــي وأمن ســر اللجنة الوطنية 

ملكافحة االتجــار بالبر.. التقته )الصحيفة( 
يف هذا الحوار 

النهضة الشاملة يف دولة قطر 

جذبت 2 مليون عامل منهم 

)1.758.122( يعملون بالرشكات

حوار: ضياء الدين عباس
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العال حسب ظروف كل منشأة( وذلك بعد تقديم األسباب 
واملررات التي توافق عليها الوزارة.

2 - إلغاء نظـام الكفالـة واستبدالهـا بالنظـام التعاقــدي 
القائم عى عالقة العمل.

3- قامــت دولة قطــر بالبــدء فــي تنفيذ مشـروع ريادي 
االنتهاء  لتوفري خدمات متكاملة عر قناة موحــدة بهدف 
من إجراءات التقاط البصات والبيانات الحيوية والفحوصات 
الطبية الالزمة للوافدين باإلضافة إىل توقيع عقود العمل 
خارج الدولة، بهدف تسهيل إجراءات االستقدام بشكل عام 
وحاية حقوق الوافدين وضان سالمتهم وتسهيل كافة 
إجراءات دخولهم إىل الدولة، وتجنب حــاالت إرجاع العامل 
لبلده فــي حــال عــدم لياقته، فضــالً عن تدقيق وتوثيق 
عملية توظيف العال علمـا بأنه تم تعين منظمة العمل 
الدوليــة كمستشـــار للمشــروع حرصــاً عى تطبيق أفضل 
املعايري الدولية فــي مجــال العمــل، وملزيــد من توفري 

الحاية لحقوق العال.

4- وينفــذ املشــروع علـى عــدد من املراحل، تشمل يف 
التالية )رسيالنكا  التـي تم تنفيذها الدول  املرحلة األوىل 

-باكستـان - النيبال - بنغالدش - الهند(، وسوف يتم تنفيذ 
التاليــة )املغرب- الـدول  الثانيــة الحقــاً وتشمــل  املرحلة 

تونس-كينيا-اثيوبيا-الفلبن(.

٥- انشاء صندوق دعم وتأمن العال، والغرض من إنشاء 
الصندوق هو وضع آلية تضمن استيفاء العال لحقوقهم 

املالية املقيض بها من لجان فض املنازعات العالية.

6- تفعيــل لجــان فض املنازعــات بــوزارة التنميـة اإلدارية 
والعمل والشؤون االجتاعيـة لتريــع عمليــة التقاضــي 

وتيسري اإلجراءات فيا يتعلق باملنازعات العالية.

7- انشاء قسـم حاية األجور بإدارة تفتيش العمل، الذي 
يراقــب عملية سداد املستحقــات املاليــة للعمــال فــي 
املواعيــد املحــددة، وذلك بالتنسـيق مــع مصــرف قطــر 

املركزي.

8- إحداث العديد من التعديالت عى قانون العمل والقرارات 
الوزارية، مــع تشــديد العقوبات عى املخالفن للقانون 

والتي تصل اىل الحبس والغرامات املالية.

 وتـم توقيــع اتفاقيـة تعـاون فنـي مـع مكتـب منظمة 
العمـل الدوليـة، وذلك يف إطـار جهود حكومـة دولة قطر 
الراميـة إىل تنفيذ العديد مـن اإلصالحات املتعلقة بقوانن 

يحق لكل رشكة لديها 30عاماً إنشاء 

لجنة مشركة أو أكرث بإرسال إخطار لوزارة 

التنمية

االتفاقية بني »وزارة التنمية« و»حقوق 

اإلنسان« لتحسني رعاية العاملة الوافدة 

وتوعيتهم لتحقيق املصلحة العامة
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شـــخصية العـــدد

ولوائـح العمـل، فضـالً عـن توفـري الضانـات اإلضافيـة التي 
تعـزز مـن حقـوق العـال وتحميهـا، وقـد تم وضـع االتفاق 
كنتيجـة للمشـاورات التـي جـرت بـن دولـة قطـر ومنظمـة 

الدولية. العمـل 

ماهـي أهـم التحديات التي توجهونها يف سبيل   

توعية السلوك العام تجاه التعامل مع العامل؟

- إن العالـة الوافـدة املتواجـدة يف دولـة قطـر متنوعـة 
الجنسـيات والثقافـات، وقـد حرصـت الحكومـة متمثلـة يف 
وزارة التنميـــة اإلداريـة والعمـــل والشـؤون االجتاعيـــة 
عـى التنسـيق املسـتمر مـع سـفارات الـدول العاملة يف 
قطـــر ومنظمـــات املجتمــع املـدين، لتوعيـة الوافــدين 
وارشادهــــم للسلــوك األمثــل، وذلـك مـــن خـالل اللجــان 
املشـرتكة التـي يتم تشـكيلها حاليـاً يف الـركات، أو عقد 
النـدوات واإلرشاف عـى إقامـة األنشـطة واالحتفـاالت يف 
مقـار إقامـة العـال، كـا يقـوم مفتشـو العمـل باإلرشـاد 
والتوجيـه الالزمـن أثنـاء الزيـارات التفتيشـية، وذلـك إمياناً 
مـن املسـؤولن يف الدولـة بـأن العالـة الوافـدة تعتـر 

رشيحـة هامـة ضمـن النسـيج االجتاعـي.

 هل ملستم ارتفاعاً يف مستوى التفاعل اإليجايب مع 

هذه الترشيعات من قبل الرشكات مع هذه الترشيعات؟

- الكثري من الركـات والجهـات يف الدولة تفاعلت بشكـل 
كبري وإيجايب عند تطبيق التريعات الجديدة، كا أن نسبة 
أو عـدد املخـالفـن والتزامهـم باألحكـام الجديـــدة تعـتر 

قليله جداً.

 وقعتم يف وزارة العمل مع اللجنة الوطنية لحقوق 
االنسان يف يوليو املايض اتفاقية تعاون مشرتك بهدف 
اآلليات  االنسان وتعزيزها ماهـي أهم  ثقافة حقوق  نر 

التي تم وضعها لتنفيذ أهداف هذه االتفاقية؟

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتاعية وقعت 
عى مذكـرة تفاهم مع اللجنـة الوطنيـة لحقـوق االنسان 
للتعاون وتبـــادل الخـرات فيمـــا يتعلـق بشــؤون العالة 
الوافدة وتحسن رعايتهم وتوعيتهـم فــي دولــة قطــر 
لتحقيق املصلحة العامـة وسيتم وضع آلية مشرتكة تعزز 
التنسيق بن الجهتن وفقــا لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 

واالسرتاتيجية الوطنية 2022-2018.

من خالل هذا املحور  ماهي أهم اإلضاءات التي ميكن أن 
تكشف لنا ما حققته اللجان التالية منذ إنشائها:

أوالً: لجنة فض املنازعات العاملية؟

تـم إنشـاء لجـان فـض املنازعـات العاليـة كخطـوة رياديـة 
يف املنطقـة قامـت بهـا دولـة قطـر لتقديـم املزيـد مـن 
الدعـم لحـق العامـل يف التقـايض عنـد اسـتنفاد الطـرق 
األخـرى لفـض املنازعـــات، وهـــــي الخــطوة التـــي نتـــج 
عنهــا تريـع عمليــة التقـايض وتيــسري اإلجـراءات فيـا 

لجنة فض املنازعات العاملية نتج عنها 

تيسري اإلجراءات وتريع عملية التقايض 
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يتعلـق باملنازعـات العاليـة، حيـث يتـم الفصـل يف كافـة 
املنازعــات التـي تنشــأ بـن العـال واملنشــآت الخاضعـة 
لقانـون العمـل وقانـون املسـتخدمن يف املنـازل خـالل 

ثالثـة أسـابيع فقـط كحـد أقـى.

ثانياً: اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش؟

- تعمـل دولـة قطـر جاهـدة للتصـدي لكافـة صـور االتجـار 
بالبـر، وذلـك مـن خـالل اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة االتجـار 
بالبـر  االتجـار  إصـدار قانــون مكافحــة  تـم  بالبـر، حيـث 
رقـم 1٥ لسـنة 2011 كـا تـم انشـاء دار الرعايــة االنسـانية 
التابعـة للجنـة، والتـي تختـص بتقديم املسـاعدة والحاية 
اعـادة  بالبشــر والعمــل عـى  االتجـار  املطلوبـن لضحايـا 
تأهيلهـم وادماجهـم يف املجتمـع، كـا اسـتضافت دولة 
قطـر مؤمتـر االنرتبـول العاملي ملكافحـة االتجـار بالبر و 
تهريـب املهاجريـن ضمـن فعاليـات النسـخة الخامسـة مـن 
املؤمتـر، وقـد أسـهمت اإلصالحـات سـالفة الذكـر  ووضـع 
العقوبـات الرادعـة عـى املخالفـن، يف نـر الوعـي ضد 

كافـة أشـكال جرميـة االتجـار بالبـر.

ثالثاً: اللجان العاملية املشرتكة؟

- بنـاء عـى أحـكام قانـون العمـل رقـم )14( لسـنة 2004 تـم 
اعتـاد القرار الـوزاري رقم )21( لسـنة 2019 بتنظيم رشوط 
وإجـراءات انتخـاب ممثـي العـال يف اللجـان املشـرتكة 
ويحـق لـكل رشكـة لديهـا 30 عامال أن تنشـئ لجنة مشـرتكة 
أو أكـر وذلـك عـن طريــق إرســال إخطــار لـوزارة التنميـة 
اإلداريـة والعمـل والشــؤون االجتاعيـة وتتـم االنتخابــات 

بحضـور  ممثـل عـن الـوزارة.

 تستضيف الدوحة منذ أبريل 2018 مكتب منظمة العمل 

الدولية ماهي أهداف هذا الفريق؟

- يهـدف هــذا الفريـق إلــى تحقيـق املبــادئ والحقـوق 
األساسـية املتعلقـة بالعمــل مــن خــالل خمــسة مجـاالت 
عمـل، وسـيتم ذلـك عـى وجـه التحديـد مـن خـالل األهداف 

املبـارشة الخمســة التاليـة:

1. تحسن نظام دفع األجور

2. تحســن نظـــم تفتــــيش العمــــل والسالمــة والصحــة 
املهنيتن،

3. تنفيذ نظام تعاقدي يحل محل الكفالة وتحسن ظروف 
العمل واجراءات توظيف )استقدام( العالة، 

4. زيادة الوقاية والحاية واملالحقة القضائية ضد العمل 
الجري

٥. تعزيز  آليات الشكاوى.

6. وزارة العمـل يقـع عى عاتقها دور كــبري وهــام فـي 
تحقيق الرؤية الوطنية 2030 ما هـي أهــم االسرتاتيجيات 

التي تم رسمها يف سبيل تنفيذها؟

7. هناك عدد من املشاريع الرئيسية يتم تنفيذها يف هذا 
اإلطار حالياً وهي كالتايل:

8. تعزيز نظام حاية األجور

9. تطبيق الحد األدىن لألجور

1. انشاء اللجان العالية املشرتكة

2. تطوير آليات االستخدام.

3. تحسن اآلليات لتقديم الشكاوى.

4. وصف وتصنيف العالة الوافدة وفقاً ملستوى املهارة.

وهناك مشاريع الوزارة تعتر جهـة مسانــدة فيها وهي 
كالتايل:

o مشـــروع السالمــــة والصحـــة املهنيــة: ضمن مشاريع 

اسرتاتيجية وزارة الصحة، ويشمل 

o وضع قواعد بيانــات موحــدة لحوادث وإصابات ووفيات 
العمل واألمراض املهنية 

o وضع سياسة وطنية للسالمة والصحة املهنية.

o وضــع خــطط واسرتاتيجيــات لضمــان امتثــال املنشآت 
إلجراءات السالمة والصحة املهنية.

التوعيـة والتثقيـف والتدريـب بشـأن السـالمة والصحـة   o
املهنيـة.

 ما هــــو طموحكــم فــي الفرتة املقبلة ملزيد من 

االرتقاء بحامية حقوق العامل يف دولة قطر؟

- خلق بيئة عمل آمنة الستقطاب وتشجيع العالة املاهرة 
للعمل وجذب االستثارات بالدولة.

)6( مشاريع رئيسية يتم تنفيذها 

يف إطار تحقيق الرؤية الوطنية 

2030

صندوق دعم وتأمني العامل 

آلية تضمن استيفاء العامل 

لحقوقهم املالية 
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حرية اإلعالم يف 

سـياق حقـوق 

اإلنســان  

مقـــــــــــــاالت

مـرت حقـوق االنسـان بعديد املراحـل واملحطـات التاريخية 
والفكريــة التــي ساهمـــت فـــي إنتــاج منظومـة 
حقوقيـة متاسـكة فكريـا وقانونيـا، فنمـى بعـد 
ذلـك االهتـام العاملـي بحقـوق اإلنسـان وصـارت 

مُتثـل قيمــة مستهدفــة مــن النظــام القانونــي 
الـدويل، حـــيث أصــبح تقييـــم ســـلوك الحكومـات 

مبـدى احرتامهـــا لحقـــوق اإلنســــان مـــن األمـــور 
الشـائعة عـى املســتوين الداخلــي والدولـــي، وأصبـح 
تقييـم الُنظـم االجتاعيـة واالقتصاديـة ذاتهـا يخضـع ملـا 
تحققـه تلـك النظـم ملواطنيهـا من حقـوق وحريـات.1 ومع 
ما شـهده العـامل ويشـهده إىل اليوم من أزمـات متتالية 
سـواء سياسـية أو اقتصاديـة، وبالنظـر إىل عديـد التقاريـر 
الدوليـة والوطنيـة ذات الصلـة بحقـوق االنسـان يف عديـد 
الـدول مـن العـامل , أطلقـت منظمــة العفـو الدوليـة يف 
تقريرهـا لعـام 201٥-2016 صيحـة فـزع  عاملية أشـارت فيها 
إىل التوجـه املخيـف واملتصاعـد لتقويـض حقوق اإلنسـان 
و انتهـاكات ُممنهجـة لحقـوق االنسـان و تزايـد االعتـداءات 
عـى النشطــاء واملحامـن والصحفيـن وغـريهــم ممــن 
يعملـون للدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان وبخاصـة الحـق يف 

حريـة الـرأي والتعبـري .  

تُعتـر حريـــة الـرأي والتعبـري مكونـــاً مـن مكونــات الحـق 
يف االعـالم و الـذي  تـم االشـارة إليـه فــي روح القانـون 
الـدويل لحقـوق االنسـان عـر التنصيـص عليـه فــي أغلـب 
الصكـوك واملواثيـــق الدوليــة وأبرزهـا اإلعــالن العاملـي 
لحقـوق االنســـان الـذي أكـد فـــي املــادة 19 منـه عـى 
الحـق يف حريـة الـرأي والتعبـري إذ نصـت بوضـوح عـى أنه 
»لـكل شـخص حـق التمتـع بحريـة الـرأي والتعبـري، ويشـمل 
هـذا الحـق حريتـه يف اعتنـاق اآلراء دون مضايقـة، وىف 
التـاس األنبـاء واألفكـــار وتلقيهــا ونقلهـا إىل اآلخريـن، 

بأيـة وسـيلة ودومنـا اعتبـار للحـدود«  

1 - االلتزام الدويل بحاية حقوق االنسان ... الطبيعة واملضمون ,حساين 

 2G32f3Q/https://bit.ly ,  2016/07/12،خالد، الشعب

وكا 
حـــــظ  ياُل
فــــي هــذه املادة 
والتعبري  الــرأي  حريــة  فإن 
تعتر حقـا أصيـال لكـل شخص شأنهــا شأن جميــع الحقوق 
األخــرى، وتشـري عبــارة دون مضايقة إىل عدم جواز الحد 
من هــذا الــحق واملساس به مها اختلفت طرق التعبري 
ووسائل تناقــل األفكار واألخبار. ولعل الناظــر فــي صيغة 
اإلطالق التي جاءت يف منطوق هـذه الـادة قــد يتبادر 
لذهنه عدم إمكانية تحديد هذه الحرية يف حال ما قادت 
اىل املساس بحرية الغري .وهو ما تم توضيحه يف الفقرة 
الثالثة من املادة 19 من العهد الدويل للحقـوق املدنية 
والسياسية التــي استتبعت ممــارسـة الحـق فـي اعتناق 
اآلراء والحــق فـــي حريــة التعـبـري بواجبــات ومسؤوليات 
خاصة, بحيث r[ تم اخضاعها لبعض القيود رشيطة أن تكون 
محددة بنص القانــون وأن تكــون رضوريــة الحرتام حقوق 
اآلخرين أو سمعتهم و لحاية األمــن القومي أو النظام 
العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. ولعل هذا الرط 
األخـري كــان مدخالً لعديـد الحكومات للحـــد مــن مارســة 
هـذه الحقوق والحــد مـن صالحيات اإلعالم عــر طريقتن: 
إما عــن طريـق التحكـم يف اإلعــالم والتقييد من استقاء 
املعلومــة أو مــن خـالل سياسة اإللجام والقمــع وهــي 
طُرق مل يعد باإلمكان أن تكون مفيدة  يف عرص العوملة 
وانتقال العامل من اإلعــالم الرسمــي الــذي يعتمد عى 
مصــدر وحــيد  الستقاء املعلومة وهو املصدر الحكومي 
إىل فضاء اإلعالم التشاريك ووسائط التواصل االجتاعي 
فصار كــل مواطــن هو صحفي بالرضورة , إذ ميكنه البحث 
عن املعلومة والوصول إليها ونرها ليصري بدوره مصدراً 

حرية اإلعالم يف 

سـياق حقـوق 

اإلنســان  
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لألخبار واملعلومــات فـــي إطــــار حلقـــة فريدة 
خلقتها الثورة التكنولوجية الحديثة . 

لقد عرًف أغلب القانونين والحقوقين الحق يف 
اإلعالم انطالقاً من املادتن السابقتن عى أنه: 
حق األفـراد والجاعات والشعوب فــي الحصول 
عى األنباء واألفكــار ومختلف أنــواع املعلومات 
الصحيحة وتلقيها ونقلها إلــى اآلخــرين بشتــى 
الطرق املروعة املمنوحــة، سواء كانت مكتوبة 
أو مطبوعة أو بأي قالب فنــي  أو بــأي وسيلة 
كــانت دومنــا أي اعتبـــار للمكــان الجغرافــي أو 
الحدود، لتعزيز املشاركة يف توجيه الرأي العام 
وصناعــة القــرار وتحقيق التنميـة« ويتضــح مــن 
خالل هذا التعريف أن هناك تقاطعات عديدة بن 
اإلعــالم وحقوق االنسان فــي عالقــة تأثر وتأثري 

مردهــا إىل:

أوالً: اعتـــبار االعــالم حــق مـــن حقــوق اإلنســان 

تدخـل فـــي مكوناتــه العديـد الحقـوق األخــرى 
عـى غـرار حريـــة الــرأي والتعبـري وحـــق تــداول 
األخبـــار واملعلومات وحـق النفاذ إىل املعلومة 

وغريهـا .

ثانياً: اعتــبار اإلعــالم دعامــة حقيقــيـة لحقــوق 

اإلنسان مــن حــيث دعم حقوق اإلنسان وتسليط 
الضوء عى القضايا اإلنسانية واملنارصة والدفاع 
عى الحريات وحقوق األقليات العرقية والدينية 

وتعزيز حق اإلنسان يف التنمية.

من املهم يف ختام هذا املقال أن يتم التذكري 
بالتوصيات التي تم تقدميهــا فــي ختام مؤمتر 
»حرية التعــبري: نحــــو مواجهـة املخاطـر« الذي 
نظمته اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسـان بالتعاون 
مع االتحاد الدولــي للصحفين واملعهد الدويل 
للصحافة فـــي عــام 2018 والـذي ذكَــر بأهميــة 
العــودة إلــى مقتضيــات الصكــوك واملواثيـــق 
الدوليــة واإلميـــان مبنظومــة حقــوق اإلنســان 
واعتبار حرية الرأي والتعبري والحـق فـي اإلعالم 

مقومات بناء وتنمية عى جميع األصعدة، وكانت 
أبرز هذه التوصيات: 

يجـب االعـرتاف بجميـع التوصيـات والعهـود  أوالً: 

واإلعالنـات والقـرارات التـي أصدرتهـــا أو أقرتهـا 
املنظمـــــات الدوليــــة مثـــــل األمـــم املتحـــدة 

واليونسـكو.

ثانيـاً: االعـرتاف بحـق املنظمـــــات اإلعالميـة يف 

اإلبـالغ بحريــة ودون تدخـــل مـن جــانب الحكومـة 
والسـاح للمواطنـن بالحصول عـى املعلومات 
ذات الصلـة بالحكومـة ومؤسسـاتها فـــي سـبيل 

تحقيـق الشـفافية واملسـاءلة.

ثالثـاً: يجب الحد مـن تقييد إمكانية وصول وسـائل 

اإلعـــالم ووضـــع حـدود لإلبـــالغ والحــصول عـى 
املعلومات وضان الشـفافية واالسـتقاللية يف 

البـت يف القـرارات املتعلقـة بالنر.

رابعاً: يجب عـى الحكومات واملنظات اإلعالمية 

العمـل عـى تحـدي خطــاب الكراهيـة، واإلميـان 
بتشـجيع تعدديـة األفكــار واأليديولوجيــات كأحـد 

الحلـول ملواجهـة التعصـب والتحيـز.

اعداد : وائل الدخييل 

باحث بقسم الدراسات والبحوث
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اعداد:  الدكتور نشأت مفيض املعاسفة 

مستشار قانوين وأمني - دكتوراه يف القانون 

املقارن

ماجستري عدالة جنائيه وماجستري قانون عام 

املقدمـــــة : 

نصــت العديد من االتفاقيـات الدولية عى حقوق الطفل، 
وتشـمــل هــذه الحقــوق الحــق فــي التعليـــم، والحــق 
يف الصحة، والحق يف حياة أرسيـة سليمة، والحق يف 
الحاية من األذى واإلساءة، والحق يف مارسة األلعاب 
باالضافة إىل العديد مــن الحقـوق، وبالطبع فــان هنالك 
مبادئ عامة تدعم جميع هــذه الحقوق منها: »أن تكون 
مصالح الطفل اعتباراً أساسياً يف جميع القرارات املتعلقة 
به«1، واملتفحص ملا اقرته اتفاقية حقوق الطفل من حق 
الطفل يف مارسة األلعاب  يدرك انها تتحدث عن األلعاب 
التقليدية اذ ان االتفاقيــة صدرت فـي عام 1989 ومل 
تكن آنــذاك ألعاب إلكرتونية بحجـم ما نراه اليوم 

من انتشار واسع .

أن التطور املتسارع لتكنولوجيا املعلومات 
تـــلك املرتبطـة بشبكـــة  – وتحديــداً 
االنرتنت - ساهـــم بشكــــل واسـع 
بارتفـــــاع أعــــداد مستخدميهــــا 
وخاصـة فئة االطفال الذين بـــات 
ُجل اهتامهــــم منـصـــب عـــى 
»األلعــاب  اإللكرتونــية« اذ أُغرقت 
األسواق واملحالت التجارية بأجهزة 
األلعاب اإللكرتونيـــــة  املتنوعــــة االشكال 
واالحجام، وتتوفر األلعاب اإللكرتونية عى شكل اقراص 
مدمجة وكذلك ميكن ترحيل ونقل العديد منها عر وحدات 
تخزين الذاكرة )الفالش ميموري( من جهاز اىل اخر، ويكاد 
ال يخلو موقع إلكرتونـي مــن األلعــاب املجانيــة كأسلوب 
دعايئ ألستقطاب املزيد مــن املتصفحن لتلك املواقـع، 
وقــد أرتفعت أعداد رشكــات انتاج األلعــاب اإللكرتونية بعد 
انتشــار جهــاز املوبايل، حتــى باتت هــذه األلعــاب  عــند 
الكثريين من اطفالنا من األساسيات التي ال ميكن االستغناء 
عنها، فباتت الشغل الشاغل لهم  بعد أن استحوذت عى 

قلوبهم وعقولهم.

الجمعية  اعتمدتها  الطفل،  حقوق  اتفاقية   : انظر  الطفل  حقوق  حول  للمزيد    )1(
العامة بقرارها ٥2/44 املؤرخ يف ٥2 ترين الثاين / نوفمر 1989، بدأ نفاذها يف 

٥ أيلول / سبتمر 1990 مبوجب املادة 41 .

حـق الطفـل فـي بيئـة 

إلكرتونيـة آمنـة 
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وال يخفـى علينـا ان لأللعـاب اإللكرتونيـة  فوائدهـا ومنهـا 
تعلـم السـعي للفـوز عـــر التنافـس، وخـوض املغامـرات، 

والتسـلية، وتكوين الصداقات، وحب األسـتطالع، والشـعور 
مبتعــة تحقيـــق األنجـازات، كـــذلك متكــن الطفـــل مـــن 
كـر حاجـز الخـوف فــي التعـرف عـى صداقـات جديـده 
عـر العـامل، هـذا باالضافــة إىل وجـود ألعـاب تعليميـة 
وتثقيفيـة لهـا اثارهـا االيجابيـة والتـي باتـت تعـد ضمـن 

مناهـج بعـض املـدارس حـول العـامل.

      اما عند الحديث عن اآلثار السلبية واملخاطر ملارسة 
األلعـاب اإللكرتونيــة فــأن القامئــة تطول فهناك األرضار 

الصحية، واالرضار األجتاعية، واألضــرار التي متس االخالق 
واألرضار التي متس الدين واألضــرار ذات املخاطر الجرمية  

املتنوعة.

اهمية الدراسة : من خالل هذه الدراسة سنقوم مبناقشة 

اشكاليــة »املخاطــر الجرميــــة املستحدثـــة واملرتبطـــة 
باأللعاب اإللكرتونية وتصفـح شبكة االنرتنت، وخطرها عى 
الطفل وحقه يف اللعب يف بيئة آمنة«، ومن خاللها ميكن 
لنا الوصول اىل نتائج وتوصيات تساهم يف الحد من ذلك.

اهداف الدراسة: إن الهـــدف الرئيســـي لهــذه الدراســة 

هو تسـليط الضــوء عى مخاطـر شبكة االنرتنت وااللعــاب 
االلكرتونية عـى حق الطفل فــي مزاولة التصفح واللعب 
دون التعرض ملواد قد تؤثر عى نشئته سلباً او قد يتعرض 

من خاللها لالستغالل .

واعتمد الباحث يف هذه الدراسة اسلوب املنهج الوصفي 
التحليي وتم تقسيمها اىل املبحثن  التالين : 

املبحث األول تحت عنوان: ماهية األلعاب اإللكرتونية 

وتصنيفاتها .

املبحث الثانـي تحــت عنوان: األلعاب اإللكرتونية كوسيلة 

ألنتهاك حق الطفل يف بيئة الكرنونية آمنة.

املبحث االول

ماهية األلعاب اإللكرتونية وتصنيفاتها

أوالً: ماهية  األلعاب اإللكرتونية :

األلعاب اإللكرتونية هي صناعة الحاضـر واملستقبل وهي 
األكر رواجاً بن فئة االطفال والشبـاب حيث قدرت قيمتها 
بنحو 78.61 مليـار دوالر فـــي عام 2017م، وتشـري التقارير 
اىل ان قيمتها ستصل اىل  أكر من 90 مليار دوالر أمرييك 
لعبة  مليـار   2.٥ مـن  أكر  هناك  وأن  2020م،  عـام  بحلول 

فيديـو مــن 
العالــم  أنحــاء  جميــع 

والعدد يف تزايد2 .

عرفـت األلعـاب اإللكرتونيـة عىل 

أنها: ملف لوسائط متعددة يتضمن 

غالباً صـور، أصـوات، وعروض مع مزيج 
خاص مـن الرسومات واللقطــات تعطــي 
للمستخــدم اإلحســــــاس باألماكــــن والعقبــات 
واألعداء واالصدقاء، باالظافة  إىل القدرة عى االستجابة 
ألوامر معينة من املستخدم ما يعطي للمستخدم قدر 

خاص من املتعة والتحدي3.

كام عرفت بأنها : ألعاب يتم اللعب فيها عن طريق جهاز 

إلكرتونــي، ومتتــاز غالبــاً باستخــدام املؤثــرات الصوتيــة 
والبرصيــة والرتكيز علــى إحــراز النقاط أو إمتام املهمة 

واالنتقال ملرحلة أخرى تحقيقاً ألهداف محددة 4.

ويعرفهــا الباحـث علـــى انهــــا: ألعـاب برمجيـــة رقميـــة 
متنوعة يتم تشـغيلها مـــن خالل أجهزة تشـغيلية مختلفة 
عـر املواقـع اإللكرتونيـة  املوجـوده عى شـبكة االنرتنت، 
وعـر اقـراص مدمجـة، وتسـتهدف كافـة الفئـات العمريـة 

وخاصـة فئـة االطفـال .

ثانياً: الغايات األساسية لأللعاب اإللكرتونية  :

تنقسـم األلعاب اإللكرتونية إىل عدة أقسـام ابرزها قسـم  
تعليمـي متنـوع )أدبية، ثقافيـة، رياضيـة، فيزيائة،.....الخ (، 
وقسـم ترفيهـي متعـدد االهـداف سـلباً وايجابـاً، وهنالـك 
عنـارص تقـوم عليهـا األلعـاب اإللكرتونيـة التعليميـه وهي 
)هـدف اللعبـة، والقواعـد الخاصـة بهـا، وعنـرص املنافسـة 
التسـلية(٥، وتتشابــــه عنـارص  والتحـدي والخيـــال وعنـرص 
األلعـــاب اإللكرتونيـــة  الرتفيهيـــة ببعـض العناصـــر مـــع 
األلعـاب اإللكرتونيـة التعليميـة اىل ان األلعـاب اإللكرتونية 
الرتفيهيـة حملـت يف طياتهـا خطـورة حقيقية سـواء تلك 

)2(    الخبري أمناي آفشكو، مقال بعنوان حقائق عن األلعاب األلكرتونية، مجلة امناي، 
ابريل 2019م، ص: 1.

http:// :3(   مديريــة الشــباب والرياضــة الجزائــري مــن خــالل موقعهــم االلكــرتوين(
الجزائر.   www.mjksar-ainsefra.com

ــا  ــائل وتكنولوجي ــتخدام وس ــاج واس ــيات إنت ــالم. أساس ــد الس ــدور عب ــتاذ من )4(    أس
ــعودية )2006( ــاض. الس ــع. الري ــر والتوزي ــي للن ــم. دار الصميع التعلي

http://www.elearning-arab-academy.com/edu-games.   : انظــر  للمزيــد     )٥(
 html
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)البـالي  لهـا  املخصـص  األجهــزة  خـالل  مـن  متـارس  التـي 
اجهـزة  خـالل  مـن  أو  وغـــريها(  بوكـس،  االكـس  ستيشـن، 
املوبايـل، واخطرهـا  تلـك التـي متـارس بشـكل مبـارش عـر 
)الطفـل  الالعـب  فيهـا  يسـتطيع  والتـي   Online االنرتنـت 
خاصـة( ان يتعـرف عـى االخريـن ويشـاركهم اللعـب وهـو 
اكرهـا  القـاب  سـوى  عنهـم  يعـرف  ال  مكانـه  يف  جالـس 
وهميـة، مـا يزيـد مـن خطـورة اسـتدراجهم اىل جرائـم 

خطـرة سـنأي اليهـا الحقـاً يف هـذه الدراسـة .

والتساؤل الذي يثار هنا ما هي األسباب التي تدعو غالبية 
فنجد  مفرط،  بشكل  اإللكرتونية  األلعاب  ملارسة  االطفال 
ان ابرزها هو ان اللعب ميول فطري لدى االطفال وهو حق 
الطفل  اتفاقية  وخاصـة  االتفاقيات  من  العديد  عليه  نصت 
التي ذكرناها سابقاً، كا انها وسيلة للطفل للتواصل مع 
لقتل  وسيلة  وهـي  معهــم،  واللعب  االطفال  من  نرضائه 
الفراغ الذي ينجم عن انشغال األب واالم يف تأمن لقمة 
بزمن  مرتبطـة  غـري  وهـي  والطفالهم،  لهم  كرمية  عيش 
محدد فيستطيع الطفل اللعب يف أي وقـت يرغبه وألي 
مدة يريدها وذلك مـع غيـاب الرقابـة مـن االهـل، كمـا  ان 
التـي تحملهـا هـذه  السمعيـة والبرصية  جـودة املؤثرات 
األلعاب تزيد من دافعية االطفال اىل اللعب، باالضافة اىل 
التحديات التي تطرحها هذه األلعاب عر مراحل اللعب التي 
بهـا، ومـن الجديـر بالذكـر ان رشكـات  تجعل الطفل متعلقاً 
األلعاب اإللكرتونية تقرأ جيداً األراء التـي يقدمها االطفال 
لتتوافــق مــع خيالهـــم  وتستعن بهـا لتحديث برامجهــا 

الواسع غري املحدود . 

وبال ادىن شـك فــان لأللعـاب اإللكرتونيـة ايجابيـات كـثرية 
التأمـل والتفكري  انهـا تشجعهم علـى املزيـد مـن  منهـا: 
بالحلـول  العقبــات والتفكـري  االيجابـي، والتحــدي وتجـاوز 
اإلبداعية ......الخ، اال ان اآلثار السلبية املرتبطة بها كبرية ال 
ميكن التغايض عنها اذ انها تشكل مساساً يف حق الطفل 
يف اللعب يف بيئة إلكرتونية آمنة حيث باتت تشكل خطراً 
حقيقياً، وهاجساً ألولياء االمور وللجهات االمنية والجهات 

املهتمة يف حاية حقوق الطفل وحرياته االساسية .

ثالثـاً: التصنيـف الـدويل لأللعـاب اإللكرتونيـة واثرهـا يف 

: حاميـة االطفال 

 يف الغالـب يقـوم الوالديـن بـراء األلعــاب اإللكرتونيـة 
الطفالهـم مـن االسـواق واملكتبـات واحيانـاً عـر الشـبكة 
اإللكرتونيـة ودون امعــان النظـر مبحتـوى هـذه األلعـاب، 
واذا رغـب الوالديـن التعـرف عـى محتواها يقومـون بقرأة 
التعليـات التـي ال يظهـــر منهـا سـوى الفئــة العمريــة 
وصــوراً ورمــــوزاً بعضهـا مفهــوم وكثـرياً منهــا غامـض، 
والسـؤال املطـروح هنا كيف منيز بـن الضار والنافع منها؟  
ومـا هـي اللعبـة املناسـبة التـي تحتـوي بيئـة إلكرتونيـة 

آمنـة ليـارس اطفالنـا حقهـم االصيـل يف اللعـب؟.

لالجابة عى ذلك ميكن القول ان هنالك مرجعان عامليان 
لتصنيف األلعاب اإللكرتونية بهدف إرشاد الوالدين بخصوص 
محتوى اللعبــة اإللكرتونية والسن املناسبة ملارستها، 
وها: األول مجلس تصنيف األلعــاب الرتفيهية األمرييك، 
والثاين »نظام معلومات االتحاد األورويب لأللعاب وفيا 

يي بيان لها :

 ESRB(( االول: مجلس تصنيف األلعاب الرتفيهية ألمرييك

: ومــــن خــالل   Entertainment Software Rating Board

الخاص   http://www.esrb.org اإللكرتونـي زيـارة املوقـع 
 Entertainment  فـي مجـلس تصنيف األلعـاب الرتفيهيـة
Software Rating Board نشاهد التصنيفات التاليه والتي 
اإللكرتونية  األلعاب  تحتوي عى صور ورمـوز توضـع عى 
ولكنها ال تضع تفسري لها وملعانيها، حيث اضع بن ايديكم 

الصور وداللتها6 :

 Entertainment Software Rating  ــة ــاب الرتفيهي )6(    انظــر: مجلــس تصنيــف األلع
 Board http://www.esrb.org

اإللكرتونيــة  اللعبــة  محتــــوى   :DOOHDLIH  LRAE

مناســب لألطفــال الذيــن أعامرهــم ثــالث ســنوات أو 

ــر. أك

الذيـن  ENOYREVE: املحتــوى مناســـب لألطفـــال 

أعامرهـم 6-سـنوات واكرث، ويشـري إىل أن اللعبة قد 

تحتـوي عـى بعـض مـن الرسـوم املتحركـة والخيال 

ومقـدار قليـل مـن العنـف، أو فيهـا اسـتخدام بعض 

األلفـاظ غـري املرغـوب فيها.

ENOYREVE 01+: أن محتــوى اللعبة مناسب لألطفال 

الذين أعامرهم عرش سنوات أو أكر. وهذا التصنيف 

يشري إىل أن اللعبــة  قـــد تحتوي عـى مـزيد من 

الرسـوم املتحركة والخيال، أو أنها قد تحتوي عى 

مقدار متوسط من العنف أو فيهـــا استخدام لعدد 

من األلفاظ اللغوية )الكلامت( غري املرغوب فيها.

NEET: محتــوى اللعبــة اإللكرتونية مناسب للشباب 

الذين أعامرهم ثــالث عشــرة سنــة أو أكــر. وهذا 

التصنيف يشري إىل أن اللعبة اإللكرتونية  قد تحتوي 

عى مشاهــد عنف، أو أن فيها مواضيع موحية أو 

موجهة، أو نكت قوية، أو قليل من سفك الدماء، أو 

أن فيها محاكاة للقامر، أو استخدام ألفاظ نابية.

ERUTAM: محتـــوى اللعـــبة اإللكرتونيـــة مناسـب 

للشباب الذين أعامرهــم ســبع عرشة سنـة أو أكر. 

وهذا التصنيف يشري إىل أن اللعبة اإللكرتونيــة  قد 

تحتوي عى مشاهد عنف قوية، أو مشاهد قاسية 

ووحشية وسفك للدماء، أو أن فيها محتوى جنسيّاً، 

أو لغة هابطة.

YLNO STLUDA: محتــوى اللعبة اإللكرتونية مناسب 

أكر.  أو  سنة  عرشة  مثاين  أعامرهم  الذين  للشباب 

وهذا التصنيف يشري إىل أن هذه اللعبة اإللكرتونية  

قد تحتوي عى مشاهد مطولة من العنف الشديد، 

أن  أو  الدماء،  ووحشية  لسفك  مطولــة  أو مشاهد 

فيها عريّاً أو مامرسات جنسية.
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الثاين: نظام معلومات االتحاد األورويب لأللعاب وفيا 

يي نستعرض توصيف املحتوى الخاص باأللعاب اإللكرتونية 
املعتمدة لدى االتحاد االورويب وعى النحو التايل 7:

   إن التصنيفـــات السابقــة التي فرت ووضحت –اىل حد 
مــا - الرموز التي تحملها األلــعاب  اإللكرتونيـــــة  تثبت ان 
الكثري من هذه األلعــاب تحمل فــي طياتها اعتداء واضحاً 
بيئة آمنة خالية  وصارخاً لحقوق الطفل وتحديداً حقه يف 
التعرض لالستغالل  التميز العنرصي والعنف وآمنه من  من 
بشتى انواعه وخاصــة االستغـالل الجنيس، اذ وجد الجناة 
يف األلعاب اإللكرتونية  وسيلة سهلة الصطياط ضحاياهم 
من األطفـال وهــو مـا سنبينه الحقــاً، وال ننكــر دور هــذه 
التصنيفات فـي توضيـح محتوى األلعاب اإللكرتونية اال اننا 
نأمل يف املستقبل القريب ان يكون هنالك تصنيف عريب 

)7(   نظام معلومات االتحاد األورويب لأللعاب، http://www.pegi.info الصفحة 
https://pegi.info/  الرئيسيه ثم تصفح املرجع املعنون بـــ :ماذا تعني الرموز

.what-do-the-labels-mean

الثقافة االسالمية والعربية  موحد متفــق عليــه ويحايك 
ويوضح للجميع ما تحتويه هذه األلعاب، وان يكون معتمداً 
عاملياً حتى يكون ملزماً للركات العاملية املنتجة لأللعاب 
بوضع  بدأت  عربية  دوالً  هنالك  ان  االعتبار  بعـن  االخـذ  مع 
االكر مبيعاً  األلعاب  علـى  اثراً  لهــا  نرى  لكن مل  تصنيفات 

حول العامل واملترة يف عاملنا العريب .

وكباحث أرى انه ال بد من موقف أممي واضح حول أهمية 
حاية االطفال من مخاطــر شبكــة االنرتنت وخاصة مخاطر 
األلعاب اإللكرتونية، اذ ان خطرها بات واضحاً للعيان، وعى 
الرغم من وفرة التريعات والقوانن واالتفاقيات الدولية 
اال ان الحاجة اىل قانون يحايك املستجدات الجرمية عى 
شبكة االنرتنت والجرائم الناجمة عن األلعاب اإللكرتونية أو 
مبا تحملة من عنف أو اساءة لفظيــه وعنرصية، واساءات 
دينية بات امراً ملحاً ملا فيه من الوقاية والحاية وخاصة 

الطفالنا وهم الحلقة األضعف يف هذه املعادلة.

املبحث الثاين 

مخاطر األلعاب اإللكرتونية عىل حق 

الطفل يف بيئة إلكرتونية آمنة 

أوالً: االتفاقيــات الدوليــة التــى تعــنى بحاميـة حقوق 

االطفال :

بداية نستعرض بعض االتفاقيات التـي اكــدت عى حقوق 
االطفال وخاصة تلك املتعلقة مبوضوع البحث، ومن بينها :  

اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.أ. 

الروتوكـول االختيـاري التفاقيــة حقـوق الطفـل ب. 
البغـاء  بيـع األطفـال أو اسـتغاللهم فــي  بشـان 

. 2001م  ويف املـواد االباحيـة لسنـــة 

اتفاقيـــة حظـــر أسـوء أشكـــال عمـــل األطفـــال ت. 
واإلجـراءات الفوريـة للقضـاء عليهـا، املعتمد من 
منظمـة العمـل الدوليـة بتاريخ 17/حزيـران /يونيو 

 .1999

الخـاص مبنـع وقمــع ث.  بروتوكـول األمـم املتحـدة 
ومعاقبــة االتجــار باألشخــــاص وخاصـــة النســاء 
واألطفـــال املكمـــل التفاقيـــة األمـــم املتحـدة 
ملكافحـة الجرميـة املنظمـة عـر الوطنيـة لعـام 

2000م 

جميــع هــذه االتفاقيات سعــت بشكل واضــح ورصيح اىل 
توفــري الحايــة والرعايــة الالزمـــة لألطفـــال وذلك منعاً 
النتهاك حقوقهم ومنع وقوعهم ضحايا لالستغالل بكافة 

Drugs تشــري إىل وجــود مشــاهد فيهــا تعــاٍط 

للمخــدرات. 

Fear يوجد مشاهد مخيفة ومرعبة لألطفال.

  noitanimircsiD توجــد مشــاهد تشــجع عــى 

التمييــز العنــري.

  egaugnaL daB يحتــوي عــى لغــة أو ألفــاظ 

هابطــة.

 gnilbmaG يوجــد مشــاهد تعلــم أو تشــجع عــى 

مامرســة القــامر.

ecneloiV يوجد مشاهد عنف أو أعامل وحشية.

ytiduN وجود مشاهد تشتمل عى عري؛ مبا يف 

ذلك بعض األوضاع الجنسية. 

xeS يشري إلــى وجــود مشاهــد تشتمــل علــى 

مامرسات جنسية.

enilnO يشري إىل أن اللعبة ميكن مامرستها عر 

اإلنرتنت.
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اشكاله، واذا أمعنا النظر -عى سبيل املثال ال الحرص- يف 
اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م نقرأ االيت :

إن الطفل هو كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة، 	 
القانون  الرشد قبل ذلك مبوجب  يبلغ سن  ما مل 

املنطبق عليه ) املادة 1 (.

تتعهد الدول األطراف بأن تضمـن للطفل الحامية 	 
الازمتني لرفاهـه، وتتخذ، تحقيقا لهذا  والرعاية 

الغــرض، جميــع التدابيــر التريعيــة واإلداريـــة 
املالمئة )املادة 3 فقرة 2(.

أو غـري 	  أي تعـرض تعسفـي  أن يجــرى  ال يجــوز 
قانوين للطفل فـي حياتـه الخاصـة أو أرستـه أو 

منزله أو مراسالته، وال أي مســاس غري قانوين 
برفه أو سمعته ) املادة 16 فقرة 1(.

تعــرتف الــدول األطــراف بحــق الطفــل يف الراحــة 	 
وأنشطــــة  األلعــاب  ومزاولــة  الفــراغ،  ووقــت 

ــة  ــاركة بحري ــنه واملش ــبة لس ــتجام املناس االس
يف الحيــاة الثقافيــة وىف الفنــون )املــادة 31 

ــرة 1( . فق

عى  تؤكـد  ونصـوص  اتفاقيـات  من  ذكـره  سبـق  ما  جميع 
رضورة توفري وضمـان بيئة آمنة للطفل خالية من التعرض 
انتهاكـات  للخطر أو اي تعسف مـادي أو معنوي أو ألي 
يف حقوقه االساسية....الخ، اال ان اطفال اليوم هم االكر 
الرقابة  إلـى كل ما سـبق واكر وذلك بسبب غياب  تعرضـاً 

عام  بشكــل  اإللكرتونيـة  الشبكــة  علــى  الحقيقية 
واأللعاب اإللكرتونية بشكل خاص .

ثانياً: مخاطر األلعاب عىل حق الطفل يف 

بيئة آمنة :

بدايـة البــد مــن وضــع تعريـف 
لــ)حـــق الطفـــل فــــي بيئـــة 

إلكرتونيـة آمنـة(، وميكـن القول 
بانهـا حق الطفـل بان يتصفح شـبكة 

االنرتنـت وان يـزاول األلعـاب اإللكرتونيـة 
دون أي تعـرض تعسـفي أو غـري قانـوين، 

ودون تعرضــــه ملــواد متـس طفولتـه 
الريئـة.

فمن املفـرتض ان ميارس الطفل 
العابـاً ال متـس حقـه فـــي بيئـة 
آمنـة، اال ان الواقـع امر مختلف، 
اذ ال ميكــــن حصــــر املخاطــــر 
التـــي ميكـــن ان يتعـرض لهـــا 

مسـتخدمي األلعـاب اإللكرتونية  
وخاصـة االطفـال، اال اننـا سنسـلط 

الضـوء عـى بعضـاً منهـا وعـى النحـو التـايل:

مخاطر سلوكية وصحية، واشكالها متعددة منها:. 1

السـلوك العنيـف : حـــيث ارتبطــت نتائــج هـــذه 	 

األلعـاب خالل السـنوات املاضيـه بازدياد السـلوك 
العنيـف والقاسـم املشـرتك هـــو العنـف الـذي 
تعرضـه األلعـاب اإللكرتونيـة والتـي يتـم تقدميها 
لألطفـال واملراهقـن بصفتهــا نوعـــاً مـن أنـواع 
التسليـــة واملتعــــة، حــيث إن مشاهــــد العنـف 
تختـزن يف العقـل الباطـن، وتخـرج حينـا تتيح لها 
الظـروف الخارجيـة مـن خـالل مثـري يشـجع العنـف 
املختـزن يف العقـل الباطن عى الخـروج ، وحري 
بالذكـر هنـا ان نـرى اتسـاع اشـكالية التنمــر فــي 
املـدارس التـي لهـا ارتبـاط مبـا يشـاهده الطفـل 
مـن عنـف اثناء لعبـه ألعـاب غالبيتها متصلـة بقتل 

او تفجـري اورضب عنيـف ودمـاء وشـتائم .

محاكــاة وتقليــد أسالــيب جرميــة: املحاكــــاة 	 

والتقليـد فهـــو نتيجــة طبيعيـــة ملــا يشاهــده 
بشـكل مسـتمر داخـل هـذه األلعـاب خاصـة ألعـاب 
القتــل والتعــذيب، ورسقـــة السـيارات واملنــازل 
والتدميـــر والتفجـــري، واالعتـــداء علـــى اآلخريـن 
اطفـاال ونسـاء وبـدون وجـه حــق، ورشب الخمـر، 
والتدخـن وتجارة وتعاطي املخـدرات، اذ ان بعض 
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األلعـاب يحتـوي عـى كــل مـا سـبق فـــي لعبـة 
واحـده مؤديـة بذلـك إلــى تعلـم األطفــال امـور 

يف غايـة الخطـورة .

االنطواء الشـديد وادمان األلعــاب اإللكرونيــة: 	 

اللعب املتواصل يؤدي إلــى انعـزال الطفــل عن 
عائلته والحــي الــذي يقطن بـه وذلك النشغالـه 
باللعب املتواصل، ويأيت االدمان كنتيجة طبيعية 
لقضاء الساعــات الطويلة فــي مارسة األلعاب 
اإللكرتونية فيصعب انتزاعهــا مــن بن ايديهــم، 
هذا باالضافـة إلــى أمراض كثرية كجفاف العيون 

واالم الظهر وغريها 8. 

مخاطر  وقـوع األطفال ضحايا  لجرائم االستغال . 2

الجنيس:

 فكا نرى شهدت السنوات األخرية ازدياداً كبرياً يف عدد 
مستخدمـي شبكـة االنرتنت، اذ وصـلت أعــداد مستخدمـي 
الشبكة الـى أكــر مـن )4( مليـار مستخدم9، كمـا لوحظ ان 
الجرائم اإللكرتونية  آخذة فــي االزدياد ومـن بينها )جرائم 
إنتاج وبـيـع املــواد اإلباحيـة لألطفــال – جرائـم االسـتغالل 
الجنيس عر الشبكة(، والتـي باتت مـن األعال االجراميـة 
التجارية املربحة10، وكمـا نعلــم فــان شبكة االنرتنت تزخــر 
مبواقع األلعاب اإللكرتونيــة التـي يقصدهـا االطفـال مــن 
كافة الفئات العمرية، حـيث قــام تجار الجنس باستغاللها 
وربط بعض تلك املواقع املرغوبة وخاصة مواقع األلعاب  
مبواقع اباحية، بل وقاموا بانتاج وتصميم ألعاب إلكرتونية 
عر مواقــع وهميـة بغيــة اصطيـاط اكـر عـدد ممكـن من 
االطفال، وذكرت اإلحصائيات ان متوسط عمر األطفال الذين 
يتعرضون للمواد اإلباحية ألول مرة هو 11 عاما وان متوسط 
عمر األطفال األكر اعتياداً عى الدخول إىل تلك املواقع 
من سن 1٥ إىل سـن 17 سنـة - منهــم أطفــال ال يرتددون 
يف ذكـر بياناتهم الشخصيـة والعائليـة الحقيقية ســـواء 
عن طريق الريد اإللكرتوين أو غـرف الدردشة أو مواقـــع 
األلعاب اإللكرتونيــة - كمــا ان هــناك شـخصيـــات كرتونيـة 
محببة إلـى األطفــال يتــم استغاللهــا الصطيادهــم إلـى 

املواقع الجنسية11.

وتعــد املواقع اإللكرتونيــة املتنوعــة وخاصــة تلك التي 

)8(  د. عبدالله بن عبدالعزيز الهدلق ،بحث حول تصور مقرتح الستحداث نظام إسالمي 
لتصنيف برمجيات االلعاب يف ضوء مقاصد الريعة ، الرياض بال تاريخ، ص:2٥

  W9(   ليندساي ليدك، احصائيات وحقائق حول االنرتنت، منشور عى مجلة وموقع(
https://www.websitehostingrating.  : انظر  وللمزيد  /2019م    8 بتاريخ  العاملية  

/com/ar
)10(  منظمة اليونيسيف املكتب الصحفي، االستغالل الجنيس لألطفال يف مختلف 

أنحاء العامل 2012.
)11(   مقال بعنوان  مخاطر االنرتنت عى األطفال دراسة باألرقام عن املواقع اإلباحية 
عى االنرتنت : مخاطر االنرتنت عى األطفال بتاريخ 2٥-06-2009م، انظر املقال عى 

206980=http://mbc3forum.mbc.net/showthread.php?t : املوقع

تحتوي عى ألعاب إلكرتونية مـواقع جــذب كــبري لالطفال 
وهي ايضــاً محــط انظار الجناة املتخصصن بارتكاب جرائم 
ذات ارتباط وثيــق بهــذه الفئة العمريــة، وفيا يي ابرز 
املواقــع التي ميكــن مــن خاللهـا ان يقع األطفال ضحايــا 
لجرائم االستغالل الجنيس التي ميكن ان تؤدي بهم اىل 

ان يكونو ضحايا لالتجار بهم بصورة بشعة 12:

مواقــــع التواصــل االجتاعــي: وهـــي كـــــثرية . 1
مثالهـــا تويـــرت، فيــــس بــوك، انستغــــرام..الخ، 
باالضافــة اىل غــرف الشــات املبــارش اثنــاء اللعــب 
وغريهــا، كل ذلــك كان محــط أنظــار  الجنــاة - تجــار 
الجنـــس- اذ قامــوا باستغـــالل هــذه املواقـــع 
والدخــول إليهــا بأسمـــاء وأعمــــار ومعلومــات 

وهميـــة وذلــك الســتدراج ضحاياهــم.

تزوير املواقع املشهـورة واملرغوبــة لألطفال: . 2
اذ يقوم الجناة باستغـالل أسمــاء املواقع التي 
يزورها اكــر عــدد مــن األطفــال وخاصــة مواقع 
لأللعاب اإللكرتونية ويعمــدون الــى بنــاء موقع 
إلكرتوين مشابه بعــد تغيري حــرف مكان حرف أو 
رقم عى اســم املوقــع األصي، وخطــأ بسيط 
يف الطباعة يؤدي باالطفال اىل هذه املواقع، 
وبالتايل يقوم الجناة بالتواصل مع االطفال بغية 

قنصهم يف شبكة االستغالل بكافة اشكاله. 

مواقــع األلعــاب اإللكرتونية وهــي االكر جذبـــاً . 3
لالطفال سواء تلك التي توجد عر الشبكة او تلك 
التي يتم الوصـول اليها عر الهواتف املحمولة 
او االجهزة اللوحية )Play Store(، وما ينذر بالخطر 
ان بعض أوليـاء األمــور وعند رشاء هذه األجهزة 
الطفالهم ال يدركون مخاطرها أو ليس لهم دراية 
بكيفية تعديل األعــدادات الختيــار الفئة العمرية 
الخاصة بأطفالهــم، فتعرض لـهـــم الشبكة عــر 
برامج Play Store  ألـعــــاب متنوعة ومنها ألعاب 
فيها خدش للحياء أو فيهــا ما ال يتناسب مطلقاً 

مع الفئة العمرية للطفل.

)12(   د.نشات مفيض املعاسفة وآخرون، جرائم االستغالل الجنيس ألطفال والنساء 
للنر  املنار  دار  خالل  من  نر  للباحث  املؤلف  هذا  مالحظه   :  10٥ ص:  االنرتنت،  عر 
املستحدثة،  الجرائم   ، واخرون  املعاسفة  د.نشأت  وانظر،  م   2006 عان   األردن، 

مطابع كلية الرطة، الدوحة، 2018م، الفصل الثالث، الجرائم األلكرتونية  .
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الخامتة

رأينـا فيـا سـبق بيانـه أن العديد من االتفاقيـات نصت عى 
حقـوق الطفل، وشـملت هذه الحقوق الحـق يف التعليم، 
والحـق يف الصحـة، والحـق يف مارسـة األلعاب..الـخ، اال 
ان االتفاقيـات اغفلـت مسـألة االنتشـار الواسـع واملتسـارع 
باأللعـاب اإللكرتونيـة  تلـك املرتبطـة  للتكنولوجيـا وخاصــة 
والتـي سـاهمت بشـكل كبـري فــي تعـرض األطفـال للعنـف 
ولإلسـتغالل وخاصـة االسـتغالل الجنيس الذي يعـد انتهاكاً 
بشـعاً لحقـوق الطفـل باالضافـة اىل العديـد مـن املخاطـر 
كخطـر االدمـان، كـا شـاهدنا ان التصنيـف الخـاص باأللعـاب 
اإللكرتونيـة )األمريكــي واألوروبـــي( ليـس سـوى تصنيـف 
يحـايك الثقافة األمريكيـة واألوروبية ويغيـب عنه الثقافة 

االسـالمية والعربيـة .

هذا و توصلت الدراسة إىل النتائج التالية :

ان هنالك ايجابيات من جراء لعب االطفال األلعاب . 1
اإللكرتونية اال ان هذه االيجابيات تتحقق من خالل 
متابعة حقيقـية مــن االهل واملدرسة والجهات 

املهتمة يف نشأة الطفل.

عـدم وجـود نظـام تصنيفـي عـريب اسـالمي . 2
معتمـد دوليـاً وتلتـزم بـه الركـــات املنتجـة 
لأللعـــاب ممــا يعـــزز مــــن انتشـــار األلعـاب 
املسـيئه وذلـك مـع غيـاب الرقابـة القانونيـة 

الخاصـــة باأللعـــاب اإللكرتونيـة .

ارتفــاع أعــداد مســتخدمي االنرتنــت وارتفــاع . 3
أعــــــداد املواقـــــع املختصـــــــة باأللعــــاب 
اإللكرتونيــة، دليــل عــى ارتفــاع الطلــب عليهــا 
ــال  ــة االطف ــن فئ ــة م ــد خاص ــال املتزاي واالقب
مــا ادى اىل اســتغاللها مــن قبــل مجرمــي 

االســتغالل الجنــيس واالتجــار باالطفــال .

التوصيات :

أهميـة التوعيـة الشـاملة واملسـتمرة لكافـة . 1
اإللكرتونيـة  األلعـــاب  حـــول  املجتمـع  فئــات 
)االيجابيـات والسـلبيات( ووضع قامئة سـوداء 
اىل  أو  االدمـان  اىل  تـؤدي  التـي  باأللعـاب 

العنـف املفـرط .

أهمية الرقابة علــى مــزودي خدمة االنرتنت . 2
وكذا عى رشكات مواقع التواصل االجتاعي 

ورشكات تصنيع االلعاب اإللكرتونية.

التعـاون االقليمـــي والـدويل فــي الحـد من . 3
التـــي تحمــل فـــي طياتهـا  انتشـار األلعـاب 

العنرصيـة واالسـاءة لألديـــان وانتهـــاك حقـــوق 
االنسـان وخاصـــة االطفـال. 

ــد . 4 ــريب معتم ــي ع ــى تصنيف ــاق ع ــة االتف أهمي
مــن قبــل كافــة الــدول العربيــة ويتــم عرضــه عــى 
ــة  ــاب اإللكرتوني ــة  لأللع ــرى املنتج ــركات الك ال
والزامهـــم مبعايــري تنـــاسب الثقافــة العربيــة 

ــة. والديني

أهميــة توضيــح التصنيفــات بشــكل واضــح للجميــع . ٥
)لالطفــال، ولذويهــم ( .

أهميــة التأكيــد عــى حقــوق الطفــل يف اللعــب . 6
يف بيئــة آمنــة غــري محفوفــة باملخاطــر، وخاصــة 
البئيــة اإللكرتونيــة التــي باتــت املــكان الخــاص 

ــال . ــن االطف ــد م ــب للعدي باللع

قامئة املصادر واملراجع

د.علــي جبـــار الحسينــــاوي، جرائــــم الحاسـوب . 1
واالنرتنـت، دار اليازوري العلميـة للنر والتوزيع، 

االردن، عـان، 2009م. 
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د.نشــــات مفضــي املعاسفــة، جرائم االستغالل . 2
الجنيس لألطفال والنساء عر االنرتنت، دار املنار 

للنر، األردن، عان، 2006 م .

د.نشأت املعاسفة ود.عبدالصمد سكره ، الجرائم . 3
املستحدثة وآليات التصدي لها، ط2، مطابع وزارة 

الداخلية، كلية الرطة، قطر، 2018م.

منـدور عبـد السـالم، أساسـيات إنتـاج واسـتخدام . 4
وســـائل وتكنولوجيـــا التعليـــم، دار الصميعـــي 

الريـــاض، السـعودية )2006(. للنـر والتوزيـع، 

املحامـــــي يونــس عــــرب، جرائـــــم الكمبيوتــر . ٥
واالنرتنــت، ورقـــة عمــل مقدمــة إلـــى مؤمتــر 
االمــن العــريب 2002م، املركــز العــريب للدراســات 

والبحــوث الجنائيــة، ابــو ظبــي 2002م.

د.عبداللــه بــن عــــبدالعزيز الهدلــــق، إيجابيــات . 6
وسلبيــــات األلعــــاب اإللكرتونيـــــــــة ودوافـــــع 
مارســتها مــن وجهــــة نظــر طلــــاب التعليــم 
العــام مبدينــة الريــــاض، الســعودية بــال تاريــخ .

د.عــبدالله بن عبدالعزيز الهــدلق، تصــور مقرتح . 7
برمجيــات  لتصنيــف  إسالمــي  نظــام  الستحــداث 
األلعاب اإللكرتونية فــي ضــوء مقاصـد الريعة 
الخمـــس، اململكة  بحفــظ الرضوريات  املتعلقـة 

العربية السعودية، الرياض،  بال تاريخ .

مقاالت منشورة عر مواقع إلكرونية :	 

  أمناي آفشكو، مقال بعنوان حقائق عن األلعاب أ. 
اإللكرتونية، مجلة امناي، ابريل 2019م.

للتواصــل ب.  بعنــوان »افضــل عــرة موقـــع  خــر 
http:// االجتاعــي« عــى املوقــع : ديف بوينــت
30-03-2013م. بتاريــــــــخ   www.dev-point.com

مديريــة الشــباب الجزائــري مــن خــالل موقعهــم ت. 
http://www.mjksar-ainsefra. :ــي اإللـكرتونــــــ

 com

EAA ث.  اإللكــرتوين  للتعليــم  العربيــة  األكادمييــة 
http://www.  :2010(، األلعــــــــاب التعليميــــــة(
elearning-arab-academy.com/edu-games.

html

الوسائل ج.  واستخــدام  انتـــاج  الشهــري،  ا.منـــــار 
 Nora Almansour – التعليمية، بال ت، ومنقول عن
 Presentation of )ESPY ٥40( course. Supervised

 Professor:  John Conney- Fall 2003 by 

د.عصام بن هاشم الجفري، خطبة بعنوان خطورة ح. 

األلعاب اإللكرتونيــة، علــى موقــع صــيد الفوائد 
http://www.saaid.net

مجلس تصنيف األلعاب  الرتفيهية: .http://wwwخ. 
. esrb.org

لأللعــاب: د.  األوروــبي  االتــحاد  معلومــات  نظـــام 
http://www.pegi.info

األطفــال ذ.  علــى  االنرتنت  مخاطــر  بعنــوان  مقــال 
دراسة باألرقام حــــول املواقــع اإلباحيــة فـــي 
http://kenanaonline. : االنرتنت، 2010م، املوقع

  com/users/mkhaled/posts/1٥0786

املركز الصحفي ملنظمة اليونيسـيف، تقرير حول ر. 
حقائـق بشـــأن األطفـال بعنـوان: حايـة الطفـل 
http://www.  :مـن العنـف واالسـتغالل واإليـذاء
49368. _unicef.org/arabic/media/24327

html

املوقــع اإللـكــرتونــي الحصائيـــات مستخدمـــي ز. 
 http://www.internetworldstats.com االنرتنت

احصائيــات س.  حـــول  مقــــال  ليــــدك،  ليندســاي  أ.   
وحقائــق حــول االنرتنــت، منشــور عـــى مجلــة 
https:// :العامليــة، بتاريــخ 8 /2019م W وموقــع

/www.websitehostingrating.com/ar

اتفاقيات دولية : 	 

اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 .أ. 

ــل ب.  ــوق الطف ــة حق ــاري التفاقي ــول االختي الروتوك
بشــان بيــع األطفــال أو اســتغاللهم يف البغــاء 

ويف املــواد االباحيــة لســنة 2001م .

األطفــال ت.  عمـــل  أشكـــال  أسـوء  حظـــر  اتفاقيــة 
واإلجـراءات الفوريـة للقضـاء عليهـا، املعتمد من 
منظمـة العمـل الدوليـة بتاريخ 17/حزيـران /يونيو 

 .1999

الخــاص مبنـع وقمـع ث.  بروتوكـول األمـم املتحـدة 
النســاء  وخاصــة  باألشـخاص  االتجـــار  ومعاقبـــة 
واألطفـــال املكمـــل التفاقيـة األمـــم املتحــدة 
ملكافحـة الجرميـة املنظمـة عـر الوطنيـة لعـام 

2000م .
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لحــــقوق  الوطنيـــة  اجتمعـــــت اللجنـــة 
ـــفارة  ـــن الس ـــد م ـــا بوف ـــان يف مقره اإلنس
األمريكيـــة فـــــي دولـــة قطـــر. برئاســـة 
ســـعادة الســـيد/ وليـــم جرانـــت القائـــم 
الســـيدة/  وحضـــور  باإلنابـــة،  باألعـــال 
ـــيايس  ـــؤول الس ـــراين املس ـــون كام مارج
فـــــي السفارة، والسيد/ إيهـاب ميخائيــل 
وبحـــث  سياســـية.  شـــؤون  اختصـــــايص 
القضايـــا  يف  التعـــاون  ســـبل  االجتـــاع 
ذات االهتـــام املشـــرتك وتفعيـــل آليـــات 
تبـــادل الخـــرات والتجـــارب بيــــن الجانبـــن 

واملتعلقـــــة بالقضايـــــا الحقوقيــــة.

الدوحة: 21 اغسطس 2019م

لحقــــوق  الوطنيــــة  اللجنــــة  استقبلـــت 
اإلنســان، األمــن العــام للتحالــف العاملــي 
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
مبكتبـــه مبقـــر اللجنــــة، الســيد/ تـــرينو 
الوطنيــة  اللجنــة  تـــيام مفــوض  هــادي 
لحقــوق اإلنســان بجمهوريــة مــايل، حيــث 
تســلمت اللجنــة خــالل اللقــاء رســالة خطيــة 
مــن ســعادة الســيد/ مـــالك كوليبـــايل 
ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــس اللجن رئي
بأهميــة  تتعلــق  بالجمهـوريــــة املاليــة 
ــوق  ــا حق ــي قضاي ــرتك فــ ــاون املش التع
اإلنســـــان وســبل تعزيزهـــــا وحايتهــــا 

وتفعيــل آليــات التعــاون بــن الجانبــن.

الدوحة: 13 مايو 2019م

مع وفد من السفارة األمريكية بالدولة

رسالة خطية من رئيس حقوق اإلنسان 

بجمهورية مايل
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أسم الكتاب : جرائم شبكة االنرتنت واملسؤولية الجزائية الناشئة عنها

املؤلف / الدكتور حسني محمد الغول

السنة : 2017

النارش : مكتبة بدران الحقوقية

نبذه عن الكتاب :

تــــم التنـاول فــي هـذه الدراسـة جرائـم شـبكة االنرتنـت واملسـؤولية 
الجزائيـة الناشـئة عنها والتـي يطلق عليها وصف جرائـم تطال املعرفة، 
االسـتخدام، الثقـة، األمـن، الربـح واملـال، السـمعة، االعتبـار، ومـع هـذا 
كلـه فخـي ال تطـال حقيقـة غـري املعلومـات، - بأشـكالها املتباينـة يف 
ً املعرفـة، ووسـيلة االسـتخدام  الرقميـة – تصبــح شـيئاً فشـيئا  البيئـة 

وهدفـه . إن جرائـم االنرتنـت بحـق هـي جرائـم العـرص .

وقد تناولت هذه الدراسـة فــي قسـمن، القسـم األول لبيــان التنظيــم 
القانـوين لجرميـة اإلنرتنـت أي األحـكام العامـة للجرميـة، ثـم تخصيـص 
الناشـئة  الجزائيـة  الثـاين ألهـم جرائــم اإلنرتنـت واملسـؤولية  القسـم 
عنهـا وللمسـؤولية الجزائيـة ملقدمـي الخدمـات الوسـطية عى شـبكة 

اإلنرتنـت.

أسم الكتاب : إدارة الرصاعات وفض املنازعات

املؤلف / سامي إبراهيم الخزندار

السنة : 2014

النارش : الدار العربية للعلوم نارشون

نبذه عن الكتاب :

يتناول هذا الكتاب بالتحليل والدراسة، املنظومة النظرية الشاملة إلدارة 
الرصاعات، وفــض املنازعات داخــل الدولة الواحــدة ودارســات الســالم، 
سواء عى املستوى الدويل »الرصاعات بن الدول« أو عى املستوى 
الداخي »الرصاعات األهلية« وتشمل هذه املنظومة دراسة املفاهيم 
والنظريات واألسس والقواعد املنهجية، لدراسات الرصاع والسالم وفض 

النزاعات، مبا فيها تطور الرصاعات وتحليلها ، وأشكالها وأدواتها. 
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تقوم اللجنة الوطنية لحقوق االنسان، بوصفها الجهة املعنية بتعزيز وحاية حقوق االنسان بدولة 
بانتهاكات حقوق االنسان والعمل عى حلها وانصاف  بتلقي الشكاوى والتظلات املتعلقة  قطر، 
بحيث ميكن  والشكاوى  التظلات  هذه  أشكال  من  االلتاس 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 عر خرائها 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(:
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محل/ تاريخ املياد

العنوان
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