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وسائل التواصل االجتامعي بني وسائل التواصل االجتامعي بني 

الحامية وتقييد الحرياتالحامية وتقييد الحريات
التواصــل  منصــات  أن  معلــوم  هــو  كــا 
االجتاعــي غــرت مــن طبيعــة التواصــل يف 
مارســة  فــرص  نطــاق  اتســع  حيــث  العــامل. 
الحقــوق األساســية وحريــات التعبــر والتجمــع 
الحيــاة  يف  واملشــاركة  الجمعيــات  وتكويــن 
ــت  ــد اصبح ــه. وق ــل ل ــو ال مثي ــى نح ــة ع العام
األدوات  مــن  واحــدة  االجتاعــي  وســائل 
بــل  التقليــدي،  لإلعــام  املوازيــة  اإلعاميــة 
يــكاد تأثرهــا يكــون أكــر ملــا تتميــز بــه مــن 
الرسعــة يف الوصــول إىل املتلقــي وســهولة 
االســتخدام والقــدرة عــى االنتشــار الواســع 
ذو  ســاح  جعلهــا  مــا  وهــذا  الســبل.  بأيــرس 
املجتمعــات  عــى  التأثــر  حيــث  مــن  حديــن 
وأكرثهــا  التفاصيــل  أدق  لتناولهــا  وذلــك 
خصوصيــة دون رقيــب أو قوانــن تــوازن مــا بــن 
حريــة الــرأي والتعبــر وانتهــاك الخصوصيــة. 
ويف الجانــب اآلخــر تتعــرض وســائل التواصــل 
ــن  ــدة وم ــددات ع ــها إىل مه ــي نفس االجتاع
وهجــوم  لاخــراق  التعــرض  هــي  أهمهــا 
ــدول، يف  ــة ال ــه أنظم ــرض ل ــد تتع ــروين ق إلك
أنظمتهــا التشــغيلية والدخــول إليهــا بطــرق 
غــر مرشوعــة ألهــداف قــد تكــون سياســية 
أبــرز  مــا  ...الــخ.  اجتاعيــة  أو  اقتصاديــة  أو 
ــيراين  ــن الس ــمى باألم ــا يس ــطح م ــى الس ع
ــم  ــة يت ــة تنظيمي ــة تقني ــة إداري ــو مجموع وه
اســتخدامها ملنــع أيــة مارســات مشــبوهة. 
وبالرغــم مــن توافــر الحــق املــرشوع للــدول 
يف حايــة أنظمتهــا التشــغيلية إال أنــه يرتــب 
ــر  ــا الكث ــراءات فيه ــيراين إج ــن الس ــى األم ع

مــن انتهــاك لحريــة التعبــر.

ووفقــاً لهــذه املعادلــة الدقيقــة التــي تحتــاج 
إىل تعامــل يف غايــة مــن الحساســية فقــد 
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  نظمــت 
التواصــل  »وســائل  حــول  الــدويل  املؤمتــر 
وحايــة  الحريــات  دعــم  ســبل  االجتاعــي.. 

إىل  املؤمتــر  هــذا  ويهــدف  النشــطاء«  
وســائل  أوجدتهــا  التــي  الفــرص  مناقشــة 
ــان،  ــوق اإلنس ــز حق ــي لتعزي ــل االجتاع التواص
يف  املتكــررة  التدخــل  أشــكال  واستكشــاف 
يف  االجتاعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام 
هــذا الســياق، إىل جانــب مناقشــة املارســات 
التواصــل  وســائل  مــن  لاســتفادة  الجيــدة 
اإلنســان،  حقــوق  إعــال  يف  االجتاعــي 
عــى  املفروضــة  القيــود  تأثــر  واستكشــاف 
الخطــاب عــر اإلنرنــت والتــي تحددهــا القوانــن 
الصحفيــن  عــى  الوطنيــة  والسياســات 
ــطاء  ــان والنش ــوق اإلنس ــن حق ــن ع واملدافع
السياســين واملؤثريــن عــى وســائل التواصــل 
االجتاعــي، وكذلــك مناقشــة تطبيــق األحــكام 
يف  الكراهيــة  عــى  بالتحريــض  املتعلقــة 
وســائل  منصــات  واســتخدام  املارســة 
التواصــل االجتاعــي للتحريــض عــى خطــاب 
الكراهيــة ونــرشه، مبــا يف ذلــك ضــد األقليــات 

الدينيــة.

فــكان املؤمتــر دعــوة للوصــول إىل تفاهــم 
املصلحــة  أصحــاب  مختلــف  بــن  مشــرك 
واملارســات  واملخاطــر  الفــرص  بشــأن 
ــدين  ــز امل ــيع الحي ــى توس ــل ع ــدة للعم الجي
وتطويــر  االجتاعــي،  التواصــل  وســائل  يف 
التــي  والتهديــدات  التحديــات  معالجــة  ســبل 
املنصــات؛  تلــك  عــى  النشــطاء  يواجههــا 
املســتقبلية  األنشــطة  تحديــد  إىل  باإلضافــة 
ــبكة  ــن ش ــدين وتكوي ــز امل ــيع الحي ــي لتوس الت
تتنــاول  املســتقبل  يف  والتنســيق  للتعــاون 
الترشيعــات والسياســات واألدوات التنظيميــة 
أو غرهــا مــن املبــادرات لضــان االســتفادة 
ــال  ــي يف اع ــل االجتاع ــائل التواص ــن وس م
حقــوق اإلنســان ؛ كــا أســس املؤمتــر  لتكويــن 
خطــاب  معالجــة  عــى  والقــدرات  الــرشاكات 

التمييــز. عــى  والتحريــض  الكراهيــة 

وسائل التواصل االجتامعي بني وسائل التواصل االجتامعي بني 
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أخبــار وفعاليات اللجنة

وقـال السـيّد عبد الله عـي املحمود، 

رئيـس وحـدة العاقـات واإلعـام يف 

اإلنسـان،  لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة 

عـن  التدريبيـة  الورشـة  تنظيـم  إن 

بعـد، يـأيت ضمـن الفعاليـات والرامـج 

اللجنـة  اسـتحدثتها  التـي  التوعويـة 

الراهنـة،  الظـروف  مـع  للتعامـل 

الناجمـة عـن تفـي فـروس كورونـا 

إن  وأضـاف   .)19- )كوفيـد  املسـتجد 

الورشـة التدريبيـة عـن بعد تـأيت أيًضا 

الناجمـة  التداعيـات  حـول  للتوعيـة 

 )19 )كوفيـد-  فـروس  تفـي  عـن 

وعاقتهـا بحقوق اإلنسـان األساسـية 

االسـتجابة  رضورة  عـى  والتأكيـد 

اتخذتهـا  التـي  االحرازيـة  لإلجـراءات 

مـع  للتعامـل  الرسـمية  السـلطات 

حايـة  احـرام  ضـان  مـع  األزمـة، 

األساسـية. اإلنسـان  حقـوق 

الورشـة  أن  إىل  املحمـود  ونـّوه 

ومقيمـن  ملواطنـن  إقبـاالً  شـهدت 

قبـل  املشـاركة  يف  رغبـوا  ممـن 

أيـام مـن موعدهـا، وذلـك مـن خـال 

الوطنيـة  للجنـة  االلكـروين  املوقـع 

لحقـوق االنسـان وصفحاتها الرسـمية 

عـى مواقع التواصـل االجتاعي، من 

مختلـف التخّصصـات، بينهـم موظفون 

والجهـات  الـوزارات  مـن  عـدد  يف 

بالدولـة من قانونيـن وباحثن وكذلك 

املـدين  املجتمـع  مـن  ناشـطن 

وتخصصـات مهنيـة أخـرى، إىل جانـب 

الوطنيـة  اللجنـة  موظفـي  مشـاركة 

إجـايل  ليصـل  االنسـان  لحقـوق 

الفعاليـة إىل 37  الحضـور يف هـذه 

مشـاركا.

وشـهدت الورشـة تقديـم محارضتـن، 

متبوعة بنقـاش عام. وقدم املحارضة 

األوىل األسـتاذ وائل الدخيـي، الباحث 

باللجنـة  والبحـوث  الدراسـات  بقسـم 

االنسـان  اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة 

حقـوق  "منظومـة  بعنـوان  محـارضة، 

سـياق  يف  الفـرد  وواجبـات  االنسـان 

 – كورونـا  فـروس  مـرض  ُمكافحـة 

املحـارضة  قـدم  بينـا   ،"19 كوفيـد 

الثانيـة  الدكتـور محمـد خالـد املفتـاح 

عضـو هيئـة التدريـس بكليـة الرشطـة 

وعضـو  قطـر  بدولـة  الداخليـة  وزارة 

للمسـؤولية  الفيصـل  مؤسـس ملركـز 

االجتاعيـة،  وجـاءت املحارضة بعنوان 

للـرشكات  االجتاعيـة  "املسـؤولية 

ودورهـا املُرتقـب يف سـياق مكافحة 

.")19 )كوفيـد-  كورونـا  فـروس 

الدوحة: ١5 مايو 2٠2٠

نظّمـــت اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان، أوىل ورشـــاتها التدريبية عن بعـــد، ضمن حملة 

“خلـــك فالبيـــت”، وذلك تحـــت عنـــوان ” ُمكافحة فـــروس كورونـــا ) كوفيـــد 19( : بني واجبـــات الفرد 

واملسؤولية االجتامعية للرشكات”.

ورشة حول واجبات األفراد واملسؤولية االجتامعية ورشة حول واجبات األفراد واملسؤولية االجتامعية 
للرشكات يف مكافحة فريوس كوروناللرشكات يف مكافحة فريوس كورونا

ورشة حول واجبات األفراد واملسؤولية االجتامعية ورشة حول واجبات األفراد واملسؤولية االجتامعية 
للرشكات يف مكافحة فريوس كوروناللرشكات يف مكافحة فريوس كورونا

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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أخبــار وفعاليات اللجنة

جاء ذلك اســـتمرارًا لسلســـلة اللقاءات 

اللجنة  والزيارات امليدانية قامـــت بها 

الـوطـنـيـــــة لـحقــــــوق اإلنســـان إلـى 

املؤسســـات العقابية ومراكز االحتجاز، 

ومراكز الرشطـــة، واملنطقة الصناعية، 

وأماكن إقامة العال ونـــزالء الفنادق 

الـمــوجــودين قـيــــد الـحجـر الـصحـي، 

ألجـــل الوقوف عـــى تنفيـــذ اإلجراءات 

االحرازيـــة التـــي أقرتهـــا الســـلطات 

الرســـمية الحتـــواء تفـــي فـــروس 

“كوفيد-19”. كورونـــا 

ويف ترصيـــح صحفـــي، أكّـــد الدكتـــور 

رئيس  نائـــب  الكـــواري،  ســـيف  محمد 

اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان أن 

“لقـــاء لجنة الزيـــارات والرصـــد باللجنة 

مع مســـؤولن بوزارة التنمية اإلدارية 

” إدارة  والعمل والشـــؤون االجتاعية 

جـــاء بهـــدف االطاع  العمل”  عاقـــات 

عـــى تدابر وإجـــراءات الوزارة بشـــأن 

حاية حقوق العـــال يف ظل األزمة 

متتّعهم  ومـــدى  الراهنـــة،  الصحيـــة 

القوانـــن  يف  الـــواردة  بحقوقهـــم 

الدوليـــة  واملواثيـــق  واالتفاقيـــات 

اإلنســـان”. بحقوق  املتعلقـــة 

أن  إىل  الكـــواري  الدكتـــور  ونـــّوه 
اإلدارية  التنميـــة  بوزارة  املســـؤولن 
قدموا  االجتاعية  والشـــؤون  والعمل 
ملحـــة عـــن اإلجـــراءات التـــي اتخذتها 
الـــوزارة بشـــأن حقوق العـــال ودفع 
أجورهـــم خـــال أزمة فـــروس كورونا 
املســـتجد “كوفيـــد-19، ومـــن بينهـــا 
حملة “واعي” التـــي أطلقتها الوزارة، 
ونفذت مـــا يقارب 2400 زيـــارة ميدانية، 

اســـتهدفت 160 ألـــف عامـــل تقريباً.

وأضاف أن مســـؤويل الوزارة أشـــاروا 
إىل أنهـــا أصدرت جملة مـــن اإلجراءات 
الواجـــب اتخاذها مـــن قبل الـــرشكات، 
املعلومـــات  تبـــادل  تشـــمل  والتـــي 
ومراعـــاة  العـــال  وعـــي  لزيـــادة 
التجمع  وحـــرص  الشـــخصية،  النظافـــة 
الكثافـــة  وتخفيـــض  األدىن،  بالحـــد 
السكنية سواء يف الســـكن أو مواقع 
العمـــل، إضافة لدور مرشف الســـامة 
حّددتـــه  الـــذي  املهنيـــة  والصحـــة 
التي  باإلجـــراءات  الخاصـــة  السياســـة 
مـــن  لاســـتفادة  الـــرشكات  تطبقهـــا 
للعال  الفحوصـــات  وإجراء  العيـــادات 
للتأكد من ســـامتهم وتخفيض السعة 
االستيعابية لحافاتهم إىل 50 باملئة، 
فضا عـــن التأكيـــد مجـــدداً بـــأن إدارة 

 أكد فريق الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عىل رضورة اتخاذ مزيد من اإلجراءات 

والحمالت التوعوية الالزمة لحامية العامل والفئات الضعيفة، منوها إىل استمرار اللجنة يف تزويد 

الظروف  ظل  يف  للجنة  ترد  التي  والشكاوى  بالحاالت  االجتامعية  والشؤون  والعمل  االدارية  التنمية  وزارة 

الراهنة، للعمل عىل حلّها. كام أكّد فريق الزيارات والرصد خالل لقائه مع مسؤولني بوزارة الصحة العامة عىل 

املواطنني  لكل  والدواء  العالج  يف  والحق  الالزمة  الصحية  الخدمات  لتوفر  الجهود  من  املزيد  بذل  رضورة 

واملقيمني يف قطر، عىل ّحد سواء، ال سيّام الفئات الضعيفة، مثل املسنني وذوي اإلعاقة وأصحاب األمراض 

املزمنة، والعامل، وذوي الدخل املحدود، يف ظل تفيش فروس كورونا “كوفيد- 19”. 

““ححققووقق  ااإلإلننسساانن””  تتددععوو  ململززييدد  ممنن  االلححممالالتت  االلتتووععووييةة  للححامامييةة  
االلععاماملل  ممنن  ففريريووسس  ككوورروونناا  ووتتؤؤككدد  أأنن  االلععالالجج  ووااللددووااءء  ححقق  للللججممييعع

“حقوق اإلنسان” تدعو ملزيد من الحمالت التوعوية لحامية 
العامل من فريوس كورونا وتؤكد أن العالج والدواء حق للجميع

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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تفتيش العمل بالوزارة ســـراقب مدى 
التـــزام الـــرشكات بهذه السياســـة”.

للعال،  املقدمة  التســـهيات  وبشأن 
واألنظمـــة املتّبعـــة لتســـهيل تحويل 
رواتبهم وأموالهم يف ظل اإلجراءات 
الدولـــة،  تتخذهـــا  التـــي  االحرازيـــة 
أوضح أن املســـؤولون أكدوا أن “وزارة 
التنميـــة اإلداريـــة والعمل والشـــؤون 
االجتاعيـــة نّســـقت مع مـــرصف قطر 
املركزي بهذا الشـــأن نظـــراً لإلجراءات 

االحرازيـــة وإغـــاق محـــات الرصافة، 
االجـــراءات عر توفر  بتســـهيل  وذلك 
باإلضافة  للتحويـــات املالية،  تطبيقات 
بالدولة. للتطبيقـــات املوجودة حاليـــاً 

ويف سيـــــاق متصــل، أطلــــع فــريق 
الوطنيــة  باللجنــة  والرصــــــد  الـزيارات 
لـقــائـه مـع  لــدى  اإلنـســان  لـحـقــوق 
العامـــة  الصحـــة  بـــوزارة  مســـؤولن 
اإلجـــراءات االحرازيـــة والخدمات  عى 
الصحية التــــي قّدمتها املـؤسســـــات 

فيـروس  تفشــي  ملـواجهـــة  الصحيـة 

كـورونــــا “كوفيــــد-19 ورصـــــد أوضــاع 

واملقيمـــن،  املواطنـــن  وحقــــــوق 

الفئات  وبخاصـــة 

وذوي  املســـنن  مثـــل  الضعيفـــة، 

اإلعاقـــة وأصحـــاب األمـــراض املزمنة، 

املحـــدود  الدخـــل  وذوي  والعـــال، 

للقوانـــن واالتفاقيات واملواثيق  طبقاً 

اإلنســـان. بحقوق  املتعلقـــة  الدوليـــة 

الدوحة: 10 مايو 2020

أطلقت اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان، بالتنســـيق مع 
ممثـــي مكاتـــب الجاليـــات التابعة لهـــا، حملـــة توعوية 
تســـتهدف فئة عـــال الـــرشكات، مبـــا يف ذلـــك رشكات 
توظيـــف العـــال والعامات باملنـــازل .وتضمنـــت الحملة 
زيـــارات ميدانيـــة للعـــال املتواجديـــن عـــى مســـتوى 
والدحيـــل،  والوكـــرة،  صـــال،  وأم  الصناعيـــة،  املنطقـــة 
والثامة، عى أن تشـــمل مســـتقباً مناطق أخرى تتواجد 
بهـــا العالة الوافدة بحيـــث يتـــّم يف كل مراحلها توزيع 
ارشـــادات ومطويـــات ومطبوعات توعوية حـــول اإلجراءات 
الوقائية الـــاّزم اتباعهـــا للوقاية من خطـــر اإلصابة بوباء 
كورونـــا املســـتجد )كوفيـــد- 19(، وكـــذا توعيـــة العـــال 
بأهميـــة الخط الســـاخن الـــذي دّشـــنته اللجنـــة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان، الستقبال ورصد أي شـــكاوى لهم بشأن 

االنتهـــاكات التـــي قد تطـــال حقوقهم، الســـيّا بســـبب 
تداعيـــات تفي وبـــاء كورونا املســـتجد )كوفيـــد- 19(.

وقال الســـيّد عبد الله عي املحمود، مدير إدارة العاقات 
العامة واإلعـــام باللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان يف 
ترصيـــح صحفـــي إن الحملـــة التوعويـــة تـــأيت اســـتكاالً 
للزيارات امليدانيـــة التي قام بها فريق الزيـــارات والرصد 
يف اللجنـــة الوطنيـــة منذ بداية شـــهر رمضـــان املبارك، 
واســـتهدفت عـــال املنطقـــة الصناعية، وأماكـــن الحجر 
الصحي للعـــال يف أم صال ومســـيعيد وغرها، ومراكز 

الرشطـــة واالحتجاز.

الدوحة: 5 مايو 2٠2٠

حقوق اإلنسان” تطلق حملة توعوية لعامل حقوق اإلنسان” تطلق حملة توعوية لعامل 
الرشكات والعاملة املنزليةالرشكات والعاملة املنزلية

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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أخبــار وفعاليات اللجنة

أجرت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان سلسلة زيارات ميدانية إىل عدد من املؤسسات العقابية 

وأماكن االحتجاز، ألجل الوقوف عىل مدى التزام تلك املؤسسات باإلجراءات االحرتازية املتبعة 

املنصوص  اإلنسان  حقوق  معاير  واحرتام   “19 “كوفيد-  املستجد  كورونا  فروس  انتشار  ملنع 

عليها يف القوانني واملواثيق الدولية خالل فرتات األزمات؛ يف ظل الظروف االستثنائية التي 

يواجهها العامل، جراء انتشاراً الوباء.

ويف هـــذا الصـــّدد، قـــام فريـــق الزيـــارات امليدانية يف 
اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان بزيارة للســـجن املركزي، 
قســـمي الرجال والنســـاء، لرصد األوضاع اإلنســـانية للنزالء، 
تضّمنت إجـــراء جولة عامة يف الســـجن، ومقابات خاصة مع 
محتجزيـــن يختارهم الفريـــق، والحصول عـــى املعلومات 
والبيانـــات الرضورية، فيا يتعلـــق بالتدابر التـــي اتخذتها 

إدارة املؤسســـات العقابية لحايـــة النزالء.

ويف ترصيح باملناســـبة، قال ســـعادة الدكتور محمد سيف 
الكـــواري، نائـــب رئيـــس اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
ورئيـــس لجنة الزيـــارات والرصد، إن “الزيـــارة امليدانية لفرق 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان تأيت يف إطار مارســـتها 
الختصاصاتهـــا، املتعلـــق برصـــد ما يثـــار عن أوضـــاع حقوق 
اإلنســـان بالدولـــة، والتنســـيق مـــع الجهات املعنيـــة للرد 
عليهـــا، وكذلك إعـــداد التقاريـــر املتعلقة بأوضـــاع حقوق 
اإلنســـان ورفعها ملجلس الوزراء مشفوعة مبرئياتها وفقاً 
لنص املـــادة )3( الفقرتن )5، 6( من املرســـوم بقانون رقم 

17 اســـنة 2010 بتنظيـــم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان”.

وأضاف ســـعادته: “تهدف اللجنة الوطنية مـــن خال زياراتها 
امليدانية أيضـــاً إىل تعزيز وحاية حقوق اإلنســـان وخاصة 
لفئة النـــزالء واملحتجزين، والرد عى التقاريـــر وفقاً للادة 

3 فقـــرة 6 من القانون املذكور أعـــاه، والتي تنص عى رصد 
ما قـــد يثار عن أوضـــاع حقوق اإلنســـان بالدولة والتنســـيق 

مع الجهات املعنيـــة للرد عليها”.

ونّوه بأن “الزيارات امليدانية للمؤسســـات العقابية وأماكن 
االحتجـــاز تأيت أيضـــاً تجاوباً مـــع تقارير املنظـــات الدولية 
وآليـــات األمم املتحـــدة لحقوق اإلنســـان املختلفـــة التي 
تطالـــب املؤسســـات الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان بتقديم 
تقارير حـــول طبيعـــة اإلجـــراءات والتدابـــر التـــي اتخذتها 
الدولـــة ملواجهة جائحة كورونا ومـــدى موامئتها للمعاير 

الدولية”.

وأكّد ســـعادة الدكتور محمد ســـيف الكـــواري، رئيس لجنة 
الزيـــارات والرصد أن “فريق اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
ســـيعّد يف ختـــام زياراتـــه امليدانيـــة تقريـــراً يرفعه إىل 
الســـلطات الرســـمية يف دولة قطر، واملنظـــات الدولية 
املعنية بحقوق اإلنســـان، يتضمن ماحظاته وتوصياته حول 
اإلجـــراءات االحرازية التـــي تتبعها دولة قطر ملنع انتشـــار 
فروس كورونـــا “كوفيـــد- 19 داخل املؤسســـات العقابية، 
والتوصيـــات املمكنـــة لتطويـــر حاية حقـــوق املحتجزين 

والنـــزالء داخل املؤسســـات العقابية”.

الدوحة يوم االثنني ١3 أبريل 2٠2٠

الكواري: سرنفع تقريرًا للسلطات واملنظامت الدولية حول اإلجراءات الكواري: سرنفع تقريرًا للسلطات واملنظامت الدولية حول اإلجراءات 
االحرتازية داخل املؤسسات العقابيةاالحرتازية داخل املؤسسات العقابية

الكواري: سرنفع تقريرًا للسلطات واملنظامت الدولية حول اإلجراءات الكواري: سرنفع تقريرًا للسلطات واملنظامت الدولية حول اإلجراءات 
االحرتازية داخل املؤسسات العقابيةاالحرتازية داخل املؤسسات العقابية
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قام فريـــق لجنة الزيـــارات امليدانية والرصد 
باللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان بزيارة 
للعال يف بعض أجـــزاء املنطقة الصناعية 
التـــي خضعت للحجـــر الصحـــي، وعـــدٍد من 
أماكن الحجـــر الصحي للعـــال يف أم صال 
وأم ســـعيد، إىل جانـــب عـــدد مـــن الفنادق 
التي تـــأوي الخاضعن للحجـــر الصحي، ألجل 
الوقـــوف عى اإلجـــراءات االحرازية املتبعة 
ونوعية الخدمـــات الصحية املقّدمة للحّد من 

تفي فـــروس كورونا “كوفيـــد- 10”.

وعـــن أهـــداف الزيـــارة التـــي قادتهم إىل 
بعض أجزاء املنطقـــة الصناعية التي خضعت 
للحجر الصحـــي، قال ســـعادة الدكتور محمد 
ســـيف الكواري، نائب رئيـــس اللجنة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان، رئيـــس لجنـــة الزيـــارات 
امليدانيـــة والرصـــد: “إن اللجنـــة الوطنيـــة 
لحقوق اإلنســـان؛ ومن منطلق حرصها عى 
صحة وســـامة العـــال، وكل من يعيش يف 
دولة قطر، حرصت عى زيـــارة مختلف أماكن 
التجمعـــات البرشية الكـــرى، للوقوف عى 
اإلجـــراءات االحرازيـــة املتّبعـــة، من منطلق 
باللجنـــة الوطنية لحقوق  املهام املنوطة 
اإلنســـان، وتطبيقـــا للوائـــح والقوانن التي 

تنظم عمـــل اللجنة”.

ونـــّوه الدكتور الكـــواري بأن “فريـــق اللجنة 
الـوطـنـيــة لـحقــــــوق اإلنســان حصــل عـى 
معلـومــات مستفيضـــــة حــول عـدد العمـال 
أجـــــزاء املنطقــة  املـوجــوديـن فـي بعض 
الصـنــاعيـة التـي خـضعــت للحجــر الصحــي، 
ومـســاحة املــرافـــــق السـكنيــة، وظــروف 
إقامة وســـكن العـــال، إىل جانـــب خدمات 
اإليواء، ونوعية األغذيـــة الصحية واملكّمات 
الغذائية املقدمة للعـــال املوجودين يف 
الحجر الصحـــي باملنطقة، خاصـــة من ذوي 
األمـــراض املزمنة، واملتقدمن يف الســـن. 
وخال زيـــارة الفريق لبعض أجـــزاء املنطقة 

الصناعية التي خضعـــت للحجر الصحي، تفّقد 
نقـــاط التوزيع الغـــذاء للعـــال املحتاجن، 
وآليـــة العمـــل فيهـــا”، مشـــراً إىل “وجود 
نقـــاط توزيـــع للغـــذاء وبعض املســـتلزمات 
الصحيـــة الرضورية، حيث تـــوزّع عى العال 
بهـــا  أكيـــاس  جانـــب  إىل  غذائيـــة،  ســـلل 
معقـــات وكامـــات مجاناً لفائـــدة العال 

الوباء”. مـــن  للوقاية 

كـــا لفـــت إىل أن “فريـــق لجنـــة الزيـــارات 
والرصد اطّلع أيضاً خال لقاءاته باملســـؤولن 
عى تنفيذ اإلجـــراءات االحرازية التي أقرّتها 
الدولـــة يف بعض أجزاء املنطقـــة الصناعية 
التـــي خضعـــت للحجـــر الصحـــي، وبخاصـــة 
عمليات التعقيـــم والتنظيف التـــي عرفتها 
املنطقـــة منذ بـــدء تطبيق الحجـــر الصحي، 
والخدمـــات الصحيـــة املقدمـــة للقاطنـــن 

بها”. والعاملـــن 

وتابـــع قائـــاً: “أخذنا علـــا أيضاً باإلجـــراءات 
املتّبعـــة لعـــــاج املصـــــابن بالفيـــــروس، 
والتجهيـــــــزات الطبيـــة الوقائيـــة التي تّم 
توفرها للعال لحايتهـــم من خطر انتقال 
الفروس، مبـــا يف ذلك اإلجـــراءات املتبعة 
لعـــزل املصابـــن والـمـخـــــــالطن لـهــــم، 
والــــــخطط املتّبعــــة لضمــــان عـدم انتقـال 

الوبـاء داخـل املنطقــــة الصنــاعية”.

وحــول نوعيــة الرعــايـة الصحيــة املقــدمـة 
للعال املصابن يف بعـــض أجزاء املنطقة 
الصناعيـــة التي خضعت للحجـــر الصحي، نّوه 
ســـعادة الدكتور محمد ســـيف الكواري إىل 
أن “فريق لجنـــة الزيارات والرصـــد قام خاله 
زيارته لبعض أجزاء املنطقـــة الصناعية التي 
خضعـت للحجـر الصحـي باالطــاع عـى عمـل 
الفحـص املتنقلــة داخــل املنطقـة  وحــدات 
الصناعية، والتي تتوىل فحـــص املتواجدين 
بها، واآلليات املتّبعة إلجراء الفحوصات، إىل 

جانب االطاع عـــى عملية توزيـــع الكامات 
واملعقـــات. كا زار فريـــق اللجنة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان عــــــدداً مـن املجمعـــات 
التجــارية ومحـــــات األغــذيـة، والصيــدليـات، 
ومكـاتب الصـرافة املفتـوحة فـي املنطقـة 
الصنــــاعية”. وتابع: “علـى الجانب اآلخر، أبلغنا 
املســـؤولون باملنطقة الصناعية أن املراكز 
الطبية تـــوزع الدواء مجانا عـــى املحتاجن. 
وقـــد كانـــت الزيـــارة فرصـــة الطاعنـــا عى 
تجهيز عيــادة ميـدانيـــــة جديـدة للطــوارئ 

ستفتــــح قريبا الستقبال املرىض”.

عى الجانـــب اآلخر، قام فريق لجنـــة الزيارات 
والرصد يف اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
بجولة ميدانيـــة إىل منطقـــة الحجر الصحي 
للعـــال املصابـــن بفـــروس كورونـــا يف 
أم صـــال وأم ســـعيد. تحـــّدث الفريـــق إىل 
املســـؤولن واملرىض املتواجدين مبركزي 
أم صـــال وأم ســـعيد، وتلقـــى رشوحــــات 
مستفيضـة حــــول عدد املصــــابن، والوضع 
العام داخل أماكن الحجـــر الصحي، واحتياجات 
املتواجديـــن بهـــا. وقد تبـــّن وجـــود عناية 
فائقة من حيث االهتـــام واإليواء والنظافة، 
مع تســـجيل مطالب العال بتوفـــر خدمات 
إضافية مثـــل االنرنيت والكافتريـــا، وغرها 
”.وأضـــاف ســـعادته: “تحدثنـــا مـــع العـــال 
واملســـؤولن وتـــّم طأمنتنـــا بوجـــود عناية 

فائقـــة بخدمات إقامـــة النزالء.

ويف جولـــة اخـــرى، تفّقـــد فريـــق لجنـــة 
الزيـــارات والرصـــد باللجنـــة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان عـــدداً مـــن الفنـــادق التـــي تأوي 
مصابن بفروس “كوفيـــد- 19، أو املقيمن 
بهـــا لقضـــاء فـــرة الحجـــر الصحـــي بعـــد 

عودتهـــم مـــن الســـفر مـــن خـــارج الدولة.

الدوحة: 25 أبريل 2٠2٠

استمرارًا لجوالته امليدانية لالطالع عىل اإلجراءات االحرتازية ملواجهة فريوس كورونا..

 فريق “حقوق اإلنسان” يف زيارة للمنطقة الصناعية وأماكن حجر العامل والفنادق

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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أخبــار وفعاليات اللجنة

نظمها املكتب اإلقليمي لـ )APF( بالدوحة.. ورشة عمل إقليمية حول اعتامد 

املؤسسات الوطنية لحقوق االنسان

التي نظمها املكتب اإلقليمي ملنتدى  اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف ورشة العمل  شاركت 

آسيا واملحيط الهادئ-مقره الدوحة- حول )اعتامد املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان( يف الفرتة 

من 21 إىل 22 يناير 2020 بحضور عدد من املؤسسات الوطنية الخاضعة لالعتامد وإعادة االعتامد.

وقال ســـعادة الدكتور عـــي بن صميخ 
املري األمن العـــام للتحالف العاملي 
للمؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنسان 
خـــال كلمتـــه االفتتاحية للورشـــة: لقد 
شـــهدت الفرة األخرة تحوالً جذرياً يف 
النظـــام العاملي والعاقـــات الدولية، 
الفتـــاً إىل أن األمم املتحدة أخذت زمام 
املبـــادرة يف تطويـــر اآلليـــات الخاصة 
بحقـــوق اإلنســـان ووضعـــت مجموعة 
من الرتيبـــات القانونية واملؤسســـية 

الوطني. املســـتوى  عى  لحايتها 

نشـــأت  تاريـــخ  املـــري  واســـتعرض 
املؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
منوهـــاً عـــى الجهـــود الكبـــرة التي 
بذلت مـــن أجـــل إيجادها، وقـــال: هذه 
الجهود تضعنا أمام مســـؤولية كبرة، 
أن نتقـــدم مبؤسســـاتنا نحـــو األفضل 
لتأكيـــد  تســـعى  وأن  الكـــال  ونحـــو 
خـــال  مـــن  ومصداقيتهـــا  رشعيتهـــا 
باريـــس أوال، والتقدم  االلتزام مببادئ 
لاعتـــاد، ثـــم األخـــذ بعـــن االعتبـــار 

االعتاد. لجنـــة  ماحظـــات 

وانطاقـــا مـــن التجربة وعمله ســـابقا 
كعضـــو بلجنـــة االعتاد، وحاليـــاً كأمن 
للمؤسســـات  الـــدويل  للتحالف  عـــام 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، وكرئيس 
للجنة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان يف 
قطـــر التي اعتمـــدت عى الدرجـــة “أ” 
ملرتـــن؛ أوضـــح ســـعادة الدكتور عي 
بن صميخ أن االعتـــاد عملية يتم فيها 
تقديم معلومات ووثائق تســـاعد لجنة 
االعتاد عى تقييم امتثال املؤسسة 
ملبـــادئ باريس، مبا يشـــكل من فرصة 
للمؤسســـة ألجل إجـــراء تقييـــم ذايت 
أوالً وإلخضاع عملها للمســـاءلة، بهدف 
تحســـن أداء مهامهـــا ورأب أي تقصر 

أداءها. يعـــري 

وقـــال: إن لجنـــة االعتـــاد تنظـــر إىل 
مـــا يزيـــد عـــن عرشيـــن معيـــاراً، من 
ورشوط  التأســـيس  قانـــون  ضمنهـــا، 
العضويـــة، واالســـتقالية، والحصانـــة، 
إضافـــة إىل البنية التحتيـــة والتوظيف 
املؤسســـات  وتطبيـــق  وامليزانيـــة، 
ملهامهـــا واختصاصاتها الـــواردة يف 
قانـــون إنشـــائها، ثـــم تنظـــر إىل دور 

املؤسســـات يف تشـــجيع الحكومـــة 
عـــى االنضـــام لاتفاقيـــات الدولية، 
التعاهدية  اآلليـــات  توصيـــات  وتطبيق 
واالســـتعراض الـــدوري الشـــامل، إىل 
جانب القيـــام بدورهـــا يف نرش ثقافة 
حقوق اإلنســـان، ونرش تقارير ســـنوية 
موضوعيـــة وإصدار البيانـــات الصحفية 

ذلك. وغـــر  والنـــداءات، 

إن تنفيـــذ املعاير الخاصـــة بالعضوية 
النقاشـــات  مـــن  املزيـــد  إىل  يحتـــاج 
بالنسبة للمؤسسات الوطنية  واإلضاءة 
لحقوق اإلنسان يف املنطقة العربية، 
ما آمـــل أن تركـــز عليه تلك الورشـــة، 
من خـــال تبـــادل املعلومـــات وأفضل 

املارسات.

ومـــن جانبهـــا قالـــت األســـتاذة أمرة 
االقليمـــي  املكتـــب  مديـــر  الهدفـــة 
للمنتدى إن هذه الورشـــة هي األوىل 
من نوعهـــا ينظمها املنتـــدى بحضور 
رؤساء املؤسســـات الوطنية الخاضعة 
األوىل  للمـــرة  االعتـــاد  لعمليـــة 
واملؤسســـات الوطنية التي ســـتخضع 

د. املري: نحن أمام مسؤولية كبرية، ألن نتقدم مبؤسساتنا د. املري: نحن أمام مسؤولية كبرية، ألن نتقدم مبؤسساتنا 

نحو األفضل ونحو الكامل مطلوب من املؤسسات الوطنية نحو األفضل ونحو الكامل مطلوب من املؤسسات الوطنية 

السعي لتأكيد رشعيتها ومصداقيتهاالسعي لتأكيد رشعيتها ومصداقيتها

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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دشـــنت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان خطها الســـاخن مبركز االتصال 
املوحـــد )8002222( لضـــان تقديم خدمـــات متكاملة ومســـتمرة، وذلك 
يف إطـــار اإلجـــراءات االحرازيـــة والوقائيـــة للحـــد من انتشـــار فروس 

كورونـــا كوفيد-19.

ويغطي الخط الســـاخن خمـــس لغات تخدم رشيحة كبـــرة من الجمهور 
بالدولـــة هـــي العربيـــة واإلنجليزيـــة واألوردو والتـــي تغطـــي بدورها 
اللغـــات الهندية والنيباليـــة والرسيانكية، إىل جانـــب اللغتن الفلبينية 

والسواحلية.

وقال الســـيد عبد الله املحمـــود رئيس وحدة العاقـــات العامة واإلعام 
باللجنـــة الوطنية لحقـــوق اإلنســـان إن اللجنة تحرص دامئـــا عى تقديم 
خدماتهـــا املتكاملـــة لجمهورها وإيجـــاد الحلول للتواصـــل معهم يف 

ظـــل التحديـــات الراهنـــة، الفتـــا إىل أن مركـــز 
جميـــع  بتلقـــي  يتكفـــل   )8002222( االتصـــال 
أنـــواع املكاملـــات باللغـــات الخمـــس املتاحة 
املذكـــورة، مـــن قبـــل فريق العمـــل املختص 

التابـــع للجنة.

وأكـــد أن الخدمة ســـتظل مســـتمرة حتى بعد 
انتهاء جائحة فـــروس كورونا، موضحا أن هذه 
املبادرة متكن من الوصـــول إىل أداء وظيفي 
أكرث كفـــاءة وفعالية، باإلضافة إىل ســـهولة 
الوصـــول للعمـــاء، إىل جانـــب إتاحـــة الفرصة 
للجمهور للتفاعل مـــع اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان بشـــكل أرسع. كا تسمح للمســـؤولن التنفيذين بالوصول إىل 
األدوات التـــي تعـــزز عملية صنع القرار عـــى نحو أفضل.

وأشـــار املحمـــود إىل أن مركـــز االتصـــال )8002222( هو الخط الســـاخن 
الرســـمي واملوحد الـــذي يدعـــم الخدمـــات اإللكرونية عى مـــدار 24 
ســـاعة وميكن للـــرشكات، واملواطنـــن، واملقيمـــن، والـــزوار االتصال 
عـــى رقمه يف أي وقت لاستفســـار حول كافة املعلومـــات القانونية 

واالستشـــارية أو تقديم شـــكوى االلتاسات.

وأوضـــح أن خدمة التواصل مع الجمهور ســـتكون متاحـــة من خال املركز 
بنـــاء عى املعايـــر العاملية ملراكز االتصـــال وخدمات العمـــاء. كا أن 
من شـــأن الرقـــم املوحد ملركـــز االتصـــال )8002222( أن يرفع مســـتوى 
املواطنـــن  لجمهـــور  املقدمـــة  الخدمـــات 
واملقيمـــن وتزويدهـــم مبصدر موحـــد للرد 
عى جميـــع االستفســـارات املتعلقـــة بعمل 

اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان.

وأضاف أن تدشـــن هـــذه الخدمة ينـــدرج تحت 
سياســـة اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان، 
لتحقيق التواصـــل والتفاعل املبـــارش والدائم 
مـــع كافة رشائح املجتمع القطـــري، كا يأيت 
تكريســـا للنهج الذي اختطته منذ تأسيها عام 
2002، بهـــدف حاية وتعزيز حقوق اإلنســـان.

الدوحة يف 9 أبريل 2٠2٠

تدشني الخط ضمن اإلجراءات االحرتازية والوقائية للحد من انتشار )كورونا(تدشني الخط ضمن اإلجراءات االحرتازية والوقائية للحد من انتشار )كورونا(

إلعـــادة االعتاد وتعنى الورشـــة برفع 
وإحاطتها  املؤسســـات  تلـــك  قـــدرات 
االعتاد.  وإعـــادة  االعتـــاد  مبتطلبات 
وأشـــارت إىل أن الورشـــة ركـــزت بقدر 
كبر عـــى كيفية تقديم املؤسســـات 
وامتثالهـــا للتصنيـــف وفقـــاً ملعايـــر 
ومبادئ باريـــس والتأكد مـــن امتثالها 
يف  تتمثـــل  التـــي  الـــرشوط  لكافـــة 
االســـتقال عن الحكومة وتوفر قوانن 
أو ترشيعات يف الدولة متنح االستقال 
القانـــوين واملـــايل للمؤسســـة إىل 
جانـــب منـــح صاحيـــات مناســـبة ليك 
تتمكـــن مـــن العمـــل بفعاليـــة وتوفر 
مـــوارد مالية وبرشيـــة كافيـــة عاوة 
املؤسســـة  صاحيـــات  تحديـــد  عـــى 
بوضوح مبا يف ذلـــك دورها يف تعزيز 
وحاية حقوق اإلنســـان عى مستوى 
العامل وقالـــت: طبقاً ملعايـــر باريس 
ومـــدى التـــزام املؤسســـات بها يتم 
اعتادهـــا وتصنيفها إما عـــى الدرجة 
)ب( أو الدرجـــة )أ( وهـــو أعـــى تصنيف 
ميكن أن مينح ملؤسســـة وطنية، ويتاح 
للمؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنسان 
التي مل يتم تصنيفها املشـــاركة يف 

أنشـــطة التحالف العاملي للمؤسسات 
بصفـــة  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 

. قب مرا

رؤساء  من  عدد  مع  يجتمع  املري  د. 
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

وعى هامش الورشـــة اجتمع سعادة 
الدكتور عـــي بن صميخ املـــري رئيس 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان؛  اللجنـــة 
العاملـــي  للتحالـــف  العـــام  األمـــن 
للمؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنسان 
مـــع عـــدٍد مـــن رؤســـاء املؤسســـات 
الوطنيـــة واملســـؤولن الحقوقيـــن، 
حيـــث اجتمـــع د. عـــي بن صميـــخ مع 
ســـعادة الســـيد جرالد جوزيـــف رئيس 
املؤسسة الوطنية املاليزية وسعادة 
الســـيد عقيـــل جابر املوســـوي رئيس 
املفوضية حقوق اإلنســـانية العراقية 
املبـــاريك  مبـــارك  جاســـم  والســـيد 
رئيـــس الديـــوان الوطنـــي الكويتـــي. 
وســـعادة الســـيد عصـــام أبـــو الحـــاج 
املفـــوض العـــام للهيئة املســـتقلة 
وات  الســـيد  وســـعادة  الفلســـطينية 
الوطنية  املفوضيـــة  رئيس  تينقزامير 

يف تايانـــد وســـعادة الســـيد عثان 
الوطنية  املفوضيـــة  رئيـــس  هاشـــم 
يولوجوبيك  السيد  وسعادة  املاليزية، 
مخامديـــف املفـــوض العـــام لحقوق 
اإلنســـان يف الرملان األوزبكاســـتاين. 
وناقشـــت االجتاعات حزمة من القضايا 
اعتـــاد  رشوط  وأهـــم  الحقوقيـــة 
الوطنية لحقوق اإلنسان  املؤسســـات 
لدى لجنـــة االعتـــاد الدوليـــة التابعة 
)GHANRI( وفقـــاً  التحالـــف العاملـــي 

باريس. مببـــادئ  اللتزامهـــا 

الدكتـــور  ســـعادة  اجتمـــع  ذلـــك  إىل 
عـــي بن صميـــخ املري رئيـــس اللجنة 
األمـــن  اإلنســـان؛  الوطنيـــة لحقـــوق 
العـــام للتحالف العاملي للمؤسســـات 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان مـــع عدٍد 
من رؤساء املؤسســـات الوطنية. حيث 
التقى وناقش د. عي بن صميخ ســـبل 
التعـــاون يف القضايـــا ذات االهتـــام 
املشـــرك إىل جانـــب أهـــم الـــرشوط 
لحقوق  الوطنية  املؤسســـات  العتاد 

اإلنسان.

الدوحة: 2٠ يناير 2٠2٠

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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أخبــار وفعاليات اللجنة

بيان رقم )٠١/ لسنة 2٠2٠( حول إجراءات مواجهة تفيش 
جائحة فريوس كورونا “كوفيد ١9”

تُعـــرب اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان يف دولـــة قطـــر عـــن 
ارتياحهـــا، بشـــأن اإلجراءات االحرازيـــة التي اتخذتهـــا دولة قطر وال 
تـــزال؛ ملواجهة تفـــي جائحـــة كـــورون )COVID-19( ،وتؤكد عى 
رضورة تضافـــر جهـــود الحكومـــة واملجتمـــع بـــكل فئاتـــه عى حد 
الســـواء يف إعطـــاء األولوية للحـــق يف الصحة للجميـــع واحرام 

حقـــوق اإلنســـان دون متييز.

وإذ تتابـــع اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان، الخطـــوات الحكومية 
املتخـــذة مـــن إجـــراءات احرازية واســـعة لتعزيز الوقايـــة وحاية 

املجتمـــع مـــن التداعيات املحتملة، منذ تســـجيل أول حـــاالت اإلصابة به، وحتـــى اآلن. فإنها تؤكد 
عى أهميـــة الحمات التوعويـــة التي تقوم بهـــا وزارتا الصحـــة والداخلية، والجهـــات املعنية 
األخـــرى لتوعية الســـكان حـــول أهمية التـــزام منازلهم ومنـــع التجمعات يف األماكـــن العامة، 

وغرهـــا من اإلجـــراءات بهدف توفـــر الوســـائل الكافية للحد من انتشـــار هـــذا الوباء .

هـــذا وتحث اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان الجهـــات املختصة بامليض قدمـــاً بإجراءاتها يف 
إطار توســـيع نطاق االســـتجابة ملواجهة هذا الوباء، وعى أن تتســـق هـــذه التدابر مع معاير 

حقوق اإلنســـان وتتناســـب مع حجـــم املخاطر التي تهدد صحـــة املجتمع .

وتنبـــه اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان، بـــأن هذه اإلجـــراءات والقيود املتخذة هـــي من قبيل 
التدابـــر االســـتثنائية التـــي تتخذ فقـــط عندما يكـــون ذلك مـــرراً ورضوريـــاً، مـــع تأكيدها عى 
أهميـــة تأمـــن وصول الغـــذاء واملاء والســـلع األساســـية وتوفـــر الرعاية الصحيـــة والخدمات 
الازمـــة للجميـــع دون متييز، عى أن يشـــتمل ذلـــك تعزيز إجـــراءات حاية الفئـــات األكرث ضعفاً 
يف هذا الظرف االســـتثنايئ الســـيا األشـــخاص الذين يعانون من األمراض املزمنة وكبار الســـن 

وذوي اإلعاقـــة، فضا عن العالـــة الوافدة.

وبدورها، فإن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان ســـتكثف عملها بالتنســـيق مع الجهات املعنية، 
عى القيـــام بالزيارات امليدانيـــة، لألماكن املخصصـــة للحجر الصحي وأماكن االحتجاز ومســـاكن 

العـــال، للتأكد من توافقهـــا مع املعاير الدولية لحقوق اإلنســـان.

وتشـــيد اللجنة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان يف الوقـــت ذاته، بالوعـــي املجتمعـــي وبالتجاوب 
الواســـع من قبل املواطنـــن واملقيمن مع اإلجـــراءات االحرازيـــة، كا تؤكد عـــى تعزيز روح 
التضامـــن بن مؤسســـات املجتمع املـــدين والقطـــاع الخاص وغرهـــا من أصحـــاب املصلحة، 

واملعنيـــن بالجهود التوعويـــة والوقائية.

ختامـــاً، ال يفوت اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان يف دولة قطر توجيه خالص الشـــكر واالمتنان 
للطواقـــم الطبيـــة، وكذلك اللجنـــة العليـــا إلدارة األزمات وجميـــع موظفي األجهـــزة الحكومية 

واألهليـــة ذات العاقـــة عى جهودهـــم املبذولة يف مواجهة فـــروس كورونا.

ُحرر يف يوم اإلثنني ١3 شعبان ١١44هـ، املوافق 6 / ٠4 / 2٠2٠

الدوحة - قطر
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اعرتاف االتحاد والربملان األوروبيني ومنظامت دولية

وعـــن اإلصاحات األخـــرة التي اتخذتهـــا الحكومـــة القطرية لحاية 
حقـــوق الوافديـــن، قـــال ســـعادته: “كا تعلمـــون؛ فـــإن منظمة 
العمل الدوليـــة رّحبت بإصاحات دولة قطر لفائـــدة العالة الوافدة. 
ومنظات حقوقيـــة عديدة أيضا شـــجعت الحكومـــة القطرية عى 
املـــيض يف نهج اإلصاحـــات. ونحـــن من جانبنـــا، رحبنـــا باإلصاحات 
والترشيعـــات الجديدة، وما زلنـــا نحّث الحكومة عـــر مختلف التقارير 
والتوصيـــات التي تصدرهـــا اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان برضورة 

امليض يف نهـــج اإلصاحات بـــا توقف”.

وحـــول حقوق العـــال العاملن يف املنشـــآت املتعلقة مبونديال 
قطـــر 2022، قـــال الدكتـــور املـــري: “ال شـــّك أنكـــم اطلعتـــم عى 
تقارير العديد من املنظـــات الحقوقية التي تثّمـــن اإلجراءات التي 
اتخذتها الســـلطات القطرية لتوفر بيئة عمل ســـليمة وآمنة لهؤالء 
العال. ونحـــن يف اللجنـــة الوطنية طالبنـــا دوماً بتحســـن ظروف 
إقامة وعمل هؤالء العال، ألن قناعتنا راســـخة بـــأن حقوق العال 
واإلصاحـــات التي تحفظ كرامتهـــم، يجب أن تكون دامئة ومســـتمرة 
حتى بعـــد انتهاء املونديـــال. وبعد الحصـــار ظهرت تحديـــات أخرى 

واجهة عمـــل اللجنة الوطنيـــة تخص القطريـــن واملقيمن”.

وأشـــار ســـعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان إىل الزيارة 
األخـــرة التي قـــام بهـــا وفـــد مـــن الرملـــان األورويب ووفد من 
االتحـــاد األورويب برئاســـة ســـعادة الســـيد اميون غليمـــور، ممثل 
االتحاد األورويب لحقوق اإلنســـان إىل عدد من منشـــآت املونديال، 
ولقاءاتـــه مع العال واملســـؤولن مـــن مختلف الجهـــات املعنية 
يف دولـــة قطـــر، مثـــل وزارة الخارجيـــة والتنمية اإلداريـــة والعمل 
والشـــؤون االجتاعية واللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان ومنظمة 
العمل الدولية، حيث أكد ســـعادة الســـيد اميـــون غليمور يف نهاية 
زيارتـــه تقديره للجهـــود التي تبذلهـــا دولة قطر بإدخال تحســـينات 
وترشيعـــات جديـــدة إلنهـــاء قانـــون الكفالـــة، مبـــا يخـــدم حقوق 
العالة الوافـــدة، مثمنا درجة التقدم والتحســـن أيضـــا يف ظروف 

العمـــل والعـــال يف دولة قطر.

ترحيب دائم بزيارات املنظامت الدولية

ونـــّوه الدكتـــور املـــري إىل أن اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان 
تنســـق مع االتحـــاد األورويب والرملـــان األورويب واألمم املتحدة 

واملنظـــات الدوليـــة حـــول كل مـــا يتعلـــق بحقوق اإلنســـان يف 
دولة قطـــر، وهناك نقاش مســـتمر بن اللجنة الوطنيـــة والحكومة 

القطريـــة والهيئـــات الدولية”.

كـــا أشـــار ســـعادته إىل أن “اللجنة الوطنيـــة ما فتئـــت ترحب بكل 
الزيـــارات التي تطلبهـــا املنظات الدوليـــة إىل الدوحـــة. وأن دولة 
قطـــر من قائـــل الـــدول التي وجهـــت دعـــوة مفتوحـــة للمقررين 
الخـــواص باألمم املتحـــدة لزيارة دولة قطر. كـــا أن دولة قطر رحبت 
مـــرارا بكافة املنظـــات الدوليـــة لزيـــارة الدوحـــة والوقوف عى 
أوضاع حقوق اإلنســـان فيها، مبـــا يف ذلك لقاء ممثلـــن عن ضحايا 
الحصار، واالســـتاع لشـــهاداتهم حول املعاناة التي يتعرضون لها 

منذ نحـــو ثاثة أعـــوام كاملة!”.

الحصار فرض تحديات جديدة

وعـــى الجانب اآلخـــر، قدم ســـعادة الدكتـــور عي بـــن صميخ خال 
نقاشـــاته مـــع الحارضين نبـــذة عن تداعيـــات الحصـــار املتواصل منذ 
1000 يـــوم كاملة، محـــّذراً من اآلثار الجســـيمة الناجمة عن اســـتمرار 
املعانـــاة اإلنســـانية آلالف املواطنن واملقيمـــن، ليس يف قطر 

فحســـب، بـــل يف كل دول مجلس التعـــاون الخليجي”.

وحّث ســـعادته عى رضورة “زيادة الوعي لـــدى املجتمع األمرييك 
وكافة املجتمعـــات بخطورة اإلجـــراءات العقابية التـــي متعن فيها 
دول الحصـــار”، مشـــّدداً عى أنه “ال توجد انتقائيـــة يف مجال حقوق 
االنســـان وال حســـابات. كـــا أن االنتهاكات ال جنســـية لهـــا، وقضية 

الضحايا هي مســـؤولية املجتمع الـــدويل دون متييز”.

ورداً عى استفســـارات أعضـــاء مجلس األعال القطـــري األمرييك 
بشـــأن التحديات الجديـــدة التـــي تواجهها اللجنـــة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان جراء عن حصار قطر، قال ســـعادة الدكتور املـــري: “الحصار 
فرض علينا تحديات جديدة، وأصبحت اللجنة الوطنية تتلقى شـــكاوى 
مضاعفـــة من طـــرف مواطنن ومقيمـــن مترضرين مـــن االنتهاكات 
الجســـيمة التي فرضتهـــا دول الحصار، لكن ذلك مل ولن ينســـينا دور 
اللجنـــة الوطنيـــة األســـايس يف الدفاع عـــن حقوق اإلنســـان ككل، 
مبا يف ذلـــك حاية حقـــوق املواطنـــن القطريـــن واملقيمن، 

وحقـــوق العالـــة الوافدة يف دولـــة قطر، عى حد ســـواء”

واشنطن األربعاء 25 فرباير 2٠2٠

خالل حفل استقبال مبجلس األعامل خالل حفل استقبال مبجلس األعامل 
القطري األمرييك:القطري األمرييك:

املري مستمـرون يف حّث الحكومة 
القطرية عىل مواصلة نهج اإلصالحات

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أن  املري  صميخ  بن  عيل  الدكتور  سعادة  أكّد 
مستمرة يف حّث الحكومة القطرية عىل االستمرار يف نهج اإلصالحات التي تقوم 

بها لحامية والدفاع عن حقوق املواطنني واملقيمني بدولة قطر، عىل حدٍّ سواء.

أكّد  األمرييك،  القطري  األعامل  مبجلس  رشفه  عىل  نُظم  استقبال  حفل  وخالل 
املواطنني  حقوق  “حامية  أن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  سعادة 

واملقيمني يف دولة قطر ركيزة أساسية يف عمل اللجنة الوطنية التي مل تتوقف عن مطالبة الحكومة القطرية مبزيد من اإلصالحات”.
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أكـــدت الســـيدة مريـــم بنت عبـــد الله 
العطيـــة األمن العام للجنـــة الوطنية 
أنـــزل  اإلســـام  أن  اإلنســـان  لحقـــوق 
املـــرأة منزلـــة رفيعة وســـاوى بينها 
وبـــن الرجل يف الخصائص اإلنســـانية، 
كا جـــاء يف قـــول الله تعـــاىل: ”وال 
تتمنوا مـــا فضل الله بـــه بعضكم عى 
اكتســـبوا  للرجـــال نصيـــب ما  بعـــض 
وللنســـاء نصيب ما اكتســـن واسألوا 
اللـــه مـــن فضلـــه إن الله بـــكل يشء 
عليم”. منوهـــًة إىل أّن اإلســـام كرم 
املـــرأة وصـــان عفافهـــا وحفـــظ لها 
كثرًا  لهـــا  وكفل  وكرامتهـــا،  حريتهـــا 
مـــن الحقـــوق التـــي يؤكدهـــا القرآن 
الكريـــم والســـنة النبوية حـــق املرأة 
يف العمـــل والتعليـــم مـــع االلتـــزام 
بقواعـــد وضوابـــط عمل املـــرأة التي 
حفاظًـــا  اإلســـام  رشيعـــة  وضعتهـــا 

عى كرامة املرأة املســـلمة. وطالبت 
العطيـــة بأهميـــة تقويـــة املنظومة 
القانونيـــة والحقوقية مـــن أجل توفر 
والطفـــل،  للمـــرأة  الازمـــة  الحايـــة 
وتفعيـــل منظومـــة العدالة الشـــاملة 
يف الترشيعـــات الوطنيـــة وتوافقها 
مـــع املواثيـــق الدوليـــة ذات الصلـــة 
بحقوق املرأة والطفـــل مبا ال يتعارض 

مـــع مبـــادئ الرشيعة اإلســـامية.

جـــاء ذلـــك يف الكلمـــة التـــي القتها 
افتتاح  العطيـــة يف  الســـيدة مريـــم 
نـــدوة ” الحايـــة القانونيـــة  أعـــال 
التي   ” والطفـــل  للمـــرأة  والقضائيـــة 
شـــاركت يف تنظيمها اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان بالتعـــاون مع “رابطة 
محامـــو قطـــر” وعـــدٍد مـــن الجهـــات 
إطـــار  يف  الدولـــة  يف  املختصـــة 
االحتفـــال باليـــوم العاملـــي للمـــرأة. 

وقالـــت األمـــن العام للجنـــة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان: إن ما تواجهه املرأة 
وتحديـــات  انتهـــاكات  مـــن  والطفـــل 
عديـــدة يف بقـــاع كثـــرة مـــن العامل 
تاريخيـــة متجذرة  يعـــود إىل أســـباب 
يف املجتمعـــات أو اقتصادية بســـبب 
الفقـــر ونقـــص الخدمـــات األساســـية 
كالصحـــة والتعليم وغرهـــا، باإلضافة 
إىل النزاعات املســـلحة التي تشهدها 
العديد من الـــدول، خاصة يف منطقتنا 
العربيـــة. وأوضحـــت أن النـــدوة تـــأيت 
تجســـيداً لاهتام البالغ مـــن الجميع 
بحقوق اإلنســـان بصفة عامة وحقوق 
املـــرأة والطفـــل بصفة خاصـــة، الفتًة 
إىل أن النـــدوة تفتـــح املجـــال أمـــام 
الباحثـــن والخـــراء واإلعامـــن إلجراء 
الدراســـات واملناقشـــات  املزيد مـــن 
حـــول الجوانب الترشيعيـــة والقانونية 

مريم العطية: اإلسام ساوى بن الرجل واملرأة يف الخصائص اإلنسانية.

مطلوب التوافق مع املواثيق الدولية لحقوق املرأة والطفل مبا ال يتعارض

مع مبادئ الرشيعة اإلسامية

منى املطوع: قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق املرأة والطفل

خالل ندوة الحامية القانونية 
والقضائية للمرأة والطفل

خالل ندوة الحامية القانونية خالل ندوة الحامية القانونية 
والقضائية للمرأة والطفلوالقضائية للمرأة والطفل

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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املرأة  بأوضـــاع  للنهـــوض  واالجرائيـــة 
فعالـــة  حايـــة  وضـــان  والطفـــل 
لحقوقهـــا كا هـــو متعـــارف عليه 
دوليـــاً وكـــا هـــو مكـــرس يف اطـــار 

التجـــارب واملارســـات املختلفـــة .

بنـــت عبد  وأوضحـــت الســـيدة مريـــم 
للـــه العطيـــة أن الحايـــة القانونيـــة 
والقضائيـــة للمـــرأة والطفـــل ال تـــزال 
تحتـــاج إىل بـــذل جهـــود صادقـــة من 
العديد من الـــدول واملنظات الدولية 
عـــى  الضـــوء  لتســـليط  واإلقليميـــة 
القانونية  املنظومـــة  تقويـــة  أهمية 
والحقوقيـــة مـــن أجل توفـــر الحاية 
الازمـــة لهـــا. وقالـــت: إن دولة قطر 
وضعت مســـألة كفالة حقـــوق املرأة 
والطفـــل يف مقدمـــة اســـراتيجيتها 
الوطنيـــة  قطـــر  ورؤيـــة  الوطنيـــة 
2030، وذلـــك من خـــال تهيئـــة البيئة 
الترشيعيـــة واملؤسســـية املتخصصة 
الوقـــت  يف  مؤكـــدة  والفاعلـــة، 
نفســـه أن دولـــة قطر حققـــت العديد 
حقـــوق  مجـــال  يف  اإلنجـــازات  مـــن 
املـــرأة والطفل عى مســـتوى ســـن 
الترشيعات  وتعديـــل  جديدة  ترشيعات 
القامئـــة، وإزالـــة العوائـــق العمليـــة 
وحســـم العديد من اإلشـــكاليات التي 
تحظـــر أو تعرقـــل أو تحول بـــن املرأة 
والطفـــل وبـــن التمتـــع بحقوقهـــا 
اإلنســـانية، إىل جانـــب العمـــل عـــى 
الترشيعات  تطويـــر  بأهمية  التثقيـــف 
التـــي تنظم حقـــوق املـــرأة والطفل، 
ومتكن املجتمع املـــدين من القيام 
بدور مؤثر يف هذا الشـــأن وتســـهيل 
حايـــة  للعدالـــة؛  الولـــوج  وتحســـن 
لكافة حقـــوق املـــرأة والطفل ووضع 

حد لانتهاكات املاســـة 
بها وانـــزال العقوبات 
الرادعـــة عـــى كل من 
ينتهك هـــذه الحقوق .

أن  العطيــــة  واعتـــرت 
السنـــــوي  االحتفـــــال 
العـاملــــي  “بالـيـــــوم 
املنــــاسبة  للمرــــأة”، 
هامة تعـــر عن التقدير 
الكبـــر لجهود النســـاء 
التقـــدم  تحقيـــق  يف 
املستـدامة  والتنميــــة 
يف مجتمعهن. وقالت: 
ال شـــك إن هـــذا اليـــوم هو مناســـبة 
العـــامل الضوء  هامة يســـلط خالهـــا 
عـــى أبـــرز اإلنجـــازات التـــي حققتها 
املـــرأة يف مختلـــف نواحـــي الحيـــاة 
وعى كافـــة املســـتويات االقتصادية 
والسياســـية واالجتاعيـــة، كـــا أنـــه 
فرصة مناســـبة لتقييم التقدم املحرز 
يف متتع املـــرأة بحقوقها عى أرض 

. قع لوا ا

وفيـــا يتعلق بحاية حقـــوق الطفل 
أكـــدت العطيـــة أن االتفاقيـــة الدولية 
لحقوق الطفل كرســـت ضـــان الحفاظ 
األساســـية  اإلنســـانية  الكرامة  عـــى 
متتعهم  وأهميـــة  األطفـــال  لجميـــع 
عـــى  والعمـــل  حقوقهـــم  بكافـــة 
رفاههم ومنائهـــم وإعاء مصلحتهم 

. لفضى ا

مـــن جانبهـــا قالـــت األســـتاذة منـــى 
يوســـف املطوع عضو رابطـــة محامو 
قطـــر: إن الرابطة مدعومـــة بأعضائها 
الفعاليـــات  تنظيـــم  عـــى  درجـــت 
القانوين  للتثقيف  الداعمـــة  والندوات 
وترســـيخه، وإثـــراء الوســـط القانوين 
بالنقاش والدراســـات التـــي تخُدم هذا 
الوســـط وتخُدم املجتمع بصفة عامة، 
أهمية  مـــن  القانـــوين  للجانـــب  ملـــا 
قصوى يف الواقع املعـــاش إذْ أصبح 
وبحـــق األســـاس لكل عمـــل يف كافة 
رضوب النشـــاط اإلنساين وأضافت: لقد 
ازدادت تلـــك األهميـــة بإميـــان الدول 
الوعـــي  رفـــع  بأهميـــة  واألشـــخاص 
القانـــوين والعمـــل عى االرتقـــاء به، 
وهـــو مـــا فطـــن لـــه )محامـــو قطر( 
مشاركة ومســـاهمة منهم يف خلق 

ذلـــك الوعي ودعمـــه، وإلميانها بدور 
املؤسســـات املجتمعيـــة يف تكوين 
الصـــورة التكامليـــة الهادفـــة لخدمة 
املجتمـــع بكافة أطيافه وســـعيا وراء 
كل ما يجعل العمـــل املجتمعي نافذا 

. الً فعا و

قطـــر  دولـــة  أن  املطـــوع  وأوضحـــت 
إقـــرار  نحـــو  حثيثـــة  خطـــوات  خطـــت 
حقـــوق املـــرأة والطفـــل يف كافـــة 
املياديـــن وفًقا للتوجيهات الســـامية 
لحـــرضة صاحب الســـمو الشـــيخ متيم 
بن حمـــد آل ثاين أمر البـــاد املفدى 
ترســـيخ وإقرار  نحـــو  الثاقبة  ورؤيتـــه 
حقوق املـــرأة والطفـــل، ونوهت إىل 
أن التوجيهـــات الســـامية ألمـــر الباد 
املفـــدى دفـــع بالجهـــود املبذولـــة 
إىل مصاف التطبيـــق العمي. وقالت: 
إليهـــا  أُســـندت  القطريـــة  إن املـــرأة 
املناصـــب القيادية ابتداء مـــن الوزارة 
مجـــايل  ويف  الجامعـــة  ورئاســـة 
العامة كا مارســـت  القضـــاء والنيابة 
املحامـــاة بكل كفـــاءة واقتـــدار، فضًا 
عـــن ارتيادهـــا العمـــل الدبلومـــايس 
أُنشـــئت  الذي  الطفل  والنيايب. وكـــذا 
لـــه املراكـــز ودور الدعـــم الثقـــايف 

واالجتاعـــي والصحـــي.

يذكـــر أن النـــدوة ناقشـــت يف جدول 
أعالهـــا العديد من املحـــاور وأوراق 
الجلســـة األوىل  جـــاءت  العمل حيـــث 
تحـــت عنـــوان “االتفاقيـــات واملواثيق 
الدوليـــة” واســـتعرضت الجلســـة عدداً 
حقـــوق  حـــول”  عمـــل  أوارق  مـــن 
وحقـــوق  للعمـــل”  دعـــوة  الطفـــل.. 
االتفاقيـــات  يف  والطفـــل  املـــرأة 
والترشيعات املقارنـــة” و ” االتفاقيات 
مـــع  مواءمتهـــا  ومـــدى  الدوليـــة 
بينا  الوطنية.  والقوانـــن  الترشيعات 
جـــاءت الجلســـة الثانيـــة تحـــت عنوان 
الوطنيـــة”  ،الترشيعـــات  القوانـــن   ”
وتناولـــت الجلســـة ” انعـــكاس رؤيـــة 
قطـــر الوطنيـــة 2030 عـــى القوانن 
املتعلقـــة باملرأة والطفـــل” و” نظرة 
القانون للمـــرأة العربيـــة.. بن الواقع 
يف  املـــرأة  ومتكـــن  واملأمـــول” 
املجـــال القانـــوين” و”األم الحاضنـــة 

القطـــري”. القانـــون  يف 

الدوحة يف 9 أبريل 2٠2٠

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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أخبــار وفعاليات اللجنة

وشّدد ســـعادة الدكتور عي بن صميخ املري يف مداخلته 
خـــال جلســـة بعنوان “صـــون حقـــوق اإلنســـان يف أوقات 
األزمـــات”، خال اليوم الثاين مـــن يف منتدى الدوحة عى 
أن اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان لن تتخـــل عن املطالبة 
بحقوق الضحايـــا واملترضرين من األزمـــة، مها كان مصر 

السياسية. األزمة 

ولفـــت إىل أن اللجنـــة الوطنيـــة ســـتصدر الشـــهر املقبل 
لحقـــوق  اإلماراتيـــة  االنتهـــاكات  اســـتمرار  عـــن  تقريـــراً 

قطـــر. دول  يف  واملقيمـــن  املواطنـــن 

وعن ســـؤال حـــول تعامل اللجنـــة مع أزمة الحصـــار وطلبات 
القطريـــن املتظلمـــن، قال الدكتـــور املـــري: “دورنا يف 
اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان أن نرصد تلـــك االنتهاكات 
ونرفـــع التوصيـــات الازمة ونبلـــغ اآلليات الدوليـــة لحقوق 
اإلنســـان باألمم املتحدة واملنظـــات الدوليـــة والوكاالت 
املتخصصـــة عن تلـــك الخروقـــات واالنتهـــاكات، وقد صدرت 
العديد مـــن املواقف والترصيحات الدوليـــة التي تنتقد تلك 
االنتهاكات، ال ســـيّا مـــن طرف املفوض الســـامي لحقوق 

املتحدة”. باألمم  اإلنســـان 

وأضـــاف: “منذ بدايـــة أزمة الخليـــج أكدنا أن الـــدول لها حق 
ســـيادياً يف قطـــع العاقات مع قطر، ولكنهـــا تعدتها إىل 
اتخاذ إجراءات تعســـفية أحادية الجانـــب، ترقى إىل عقوبات 
جاعية وعـــدوان اقتصادي. وما تـــزال االنتهاكات بعد مرور 

شهرا”.  30 نحو 

وتابـــع قائـــاً: “بعض تلـــك الدول تقـــول إنهـــا عالجت بعض 

االنتهـــاكات، لكن عـــى األرض ما تزال االنتهـــاكات متواصلة، 
والســـيّا مـــن قبـــل دولـــة االمـــارات، وقـــد رفعنـــا تقارير 
للجهات الدولية بشـــأن ذلك، وســـننرش تقريـــرا مفّصا حول 

اســـتمرارا انتهاكاتهـــا، خال الشـــهر املقبل”.

وشـــّدد قائـــاً: “نأمـــل أن تتوقـــف دول الحصـــار عـــن الـــزّج 
بـــاألرس يف الرصاع وتنحيهـــم عن الخافات السياســـية، وال 
أعرف ســـبب ارصارهـــا عى االســـتمرار يف تلـــك اإلجراءات 

. ” بية لعقا ا

حامية حقوق العامل
وعـــن ســـؤال حـــول معاملـــة قطـــر للعـــال املهاجرين، 
عملهـــم  ظـــروف  لتحســـن  أصدرتهـــا  التـــي  والقوانـــن 
وإقامتهـــم، قال ســـعادة رئيـــس اللجنـــة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان: “هناك تحديـــات قامئة يف منطقـــة الخليج فيا 
يخـــض ظـــروف العالة الوافـــدة، لكـــن هنـــاك العديد من 
اإلجـــراءات التي تـــم اتخاذهـــا يف قطـــر، وما تـــزال بعض 

قامئة”. التحديـــات 

وأوضح قائاً: “يف الســـابق، كان هنـــاك الكثر من التحديات 
مثـــل قانـــون الكفالـــة وتأخر الرواتـــب وصعوبـــة تغير رب 
العمـــل وفـــرض وثيقـــة الخروجية، كـــا أن بعـــض العالة 
الوافدة وقعت فريســـة ملكاتب التوظيف بسبب حصولهم 
عـــى عقود زائفـــة، وكانت هذه أبـــرز التحديـــات يف بلدان 
املنشـــأ والوصول معاً، ودورنا يف اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنســـان هو حاية وتعزيز حقوق اإلنســـان”.

وأضـــاف: “لقـــد ركزنـــا منذ نشـــاة اللجنـــة عـــام 2004 عى 

يف اليوم الثاين من منتدى الدوحة..يف اليوم الثاين من منتدى الدوحة..

جلسة حول “صون حقوق اإلنسان يف أوقات األزمات” جلسة حول “صون حقوق اإلنسان يف أوقات األزمات” 

قال سعادة الدكتور عيل بن صميخ املري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إنه بعد مرور أزيد من 3٠ شهراً عن 
الحصار الجائر املفروض عىل قطر، ماتزال دول الحصار ماضية يف انتهاكاتها، مشّدداً عىل أنه من غري املقبول أن 

تواصل تلك الدول اتخاذ العوائل رهينة تزّج بها يف رصاع سيايس.

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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ورفعنـــا  العـــال،  حقـــوق  موضـــوع 
عـــى  تعديـــات  إلدخـــال  توصيـــات 
وبـــدأت  والترشيعـــات،  القوانـــن 
حثيثـــة  جهـــود  بـــذل  يف  الحكومـــة 
وأدخلـــت إصاحات حول تأخـــر الرواتب. 
ووزارة العمـــل أنشـــأت نظاما لحاية 
األجـــور، بعدمـــا كانت الـــرشكات متنح 
عـــر  فأصبحـــت  بيـــد،  يـــدا  الرواتـــب 
حســـابات مرصفية تحـــت مراقبة وزارة 
العمـــل. حققنـــا إصاحـــات كثـــرة، وال 
تـــزال هنـــاك صعوبات بســـبب رشكات 
متعـــرثة خرجـــن مـــن الســـوق، ولكن 
الغالبية تســـتفيذ من النظـــام الجديد. 
أنشـــأت صندوقـــاً  الحكومـــة  أن  كـــا 
نظـــام  وألغـــن  الوافديـــن،  للعـــال 
الكفالـــة عـــام 2015 وعوضتـــه بقانون 
للعمـــل يرتـــب العاقـــة بـــن العال 
وأربـــاب العمل مبوجب عقـــد قانوين 
يتعـــن عى الطرفـــن احرامـــه. وتا 
الخروجية لنســـبة  إلغـــاء نظـــام  ذلك 
95% من العـــال، وهذه إصاحات يف 
غايـــة األهميـــة، خاصة تنظيـــم دخول 

وخـــروج الوافديـــن”.

تحديـــات  “هنـــاك  قائـــاً:  واســـتطرد 
وصعوبـــات ال ترتبـــط بدولة قطـــر، بل 
بدولـــة املنشـــأ املصـــدرة للعالـــة، 
بعقـــود  العـــال  خـــداع  يتـــم  حيـــث 
وهميـــة وتعدهم بالحليب والعســـل، 
وألجـــل التصـــدي لذلـــك، تـــم إنشـــاء 
مراكـــز توظيـــف يف بلد األصـــل، حيث 
وإجـــراءات  عقـــدة  العامـــل  ينهـــي 
دولـــة  اىل  الوصـــول  قبـــل  ســـفره 
قطر، وهذا من شـــأنه إنهاء مشـــاكل 
مجلس  وافق  كـــا  الوهمية.  العقود 

الحكومـــة عـــى مســـودة تقـــر ألول 
مـــرة بوضع حـــّد أدىن لألجـــور، وكلها 
إجـــراءات ترمـــي إىل تخطـــي هـــذه 

األمـــور والعـــرة بالتنفيـــذ”.

حامية الصحافيني
وعـــن التحديـــات التـــي تواجـــه حرية 
التعبـــر وحايـــة الصحافيـــن، قـــال 
لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
دورا  يلعبـــون  “الصحافيون  اإلنســـان: 
مهـــاً، ونحن مـــن جانبا نســـاعد عى 
حايتهـــم عـــر العديـــد مـــن اآلليات، 
مثـــل تنظيم مؤمتـــر دويل للدفاع عن 
للجمعية  التعبر، وهناك قرارات  حرية 
العامـــة لألمـــم املتحدة حـــول حاية 

الصحافيـــن يف أوقـــات األزمـــات”.

وأضاف: “يف فراير املقبل، ســـيكون 
هنـــاك مؤمتـــر للحديـــث عن أنشـــطة 
التواصـــل  خـــال  مـــن  الصحافيـــن 
االجتاعي، وكيـــف نحمي الصحافين 
والنشـــيطن عـــر وســـائل التواصـــل 
االجتاعـــي، ألنـــه مـــن خـــال هؤالء 
وعـــر تلك املؤمترات واألنشـــطة نزيد 
الوعي ونعـــرف أين يكمن املشـــاكل، 
وكيـــف نحمـــي حقـــوق الصحافيـــن 
حقـــوق  حايـــة  ن  تنفصـــل  ال  التـــي 

. ” ن إلنسا ا

التحالف العاملي جهة مستقلة
وعن دور التحالف العاملي للمؤسســـات 
قـــال  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
األمـــن  املـــري-  الدكتـــور  ســـعادة 
التحالـــف:  رئيـــس  ونائـــب  العـــام 

“عندما نتحـــدث عن الشـــبكة الدولية 
فإنها  اإلنســـان؛  حقوق  ملؤسســـات 
تضـــم 110 مؤسســـة وطنيـــة أنشـــأت 
مبوجب مبـــادئ باريس التي تشـــجع 
كل الحكومات عى إنشـــاء مؤسسات 
لحقـــوق اإلنســـان لتعزيـــز وحايـــة 
حقـــوق اإلنســـان يف كل بلـــد، ويف 
الوقت نفســـه عى تلك املؤسسات 
أن تتعـــاون مع املؤسســـات الدولية.

وأضـــاف: “إننـــا يف التحالف العاملي 
نعتـــر حاية حقوق اإلنســـان مؤرشا 
هامـــاً تحقيـــق التنمية املســـتدامة 
يف أي بلـــد، ورغم أننـــا يف التحالف 
العاملي مل يكـــن لدينا نفاذ للجمعية 
العامـــة لألمم املتحدة ســـابقا، فقد 
صدر أخـــرا قرارا بإعطاء املؤسســـات 
األمم  مـــع  العمل  أحقيـــة  الوطنيـــة 

املتحدة”.

وختم قائاً: “نحن مؤسســـات حقوقية 
ولســـنا تابعن للحكومـــة وال للمجتمع 
وســـط،  منطقـــة  يف  بـــل  املـــدين، 
ونعمـــل مـــع جهـــات حكوميـــة وغر 
ومع  الحقويية  واملنظـــات  حكومية، 
منظومـــة األمـــم املتحـــدة، ونظـــام 
الدولية  واألرسة  الخـــواص  املقرريـــن 
ألننا جهة مســـتقلة، ودورنا األسايس 
للمصادقة  الحكومات  وتشـــجيع  دعوة 
عـــى االتفاقيـــات املرتبطـــة بحقوق 
اإلنســـان، والعمل مع الحكومة لضان 
العهـــود  مـــع  الترشيعـــات  ماءمـــة 
الدوليـــة املرتبطة بحقوق اإلنســـان”.
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أخبــار وفعاليات اللجنة

جاء ذلـــك، خـــال مشـــاركة الدكتور عي 
بـــن صميخ املري يف االجتاع الســـنوي 
ملكتـــب التحالـــف العاملي للمؤسســـات 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان يف كولومبيا 
أيام 20، و21، و22 نوفمـــر الجاري، ألول 
مرة منذ انتخابـــه أمينا عامـــا نائبا لرئيس 

التحالـــف العاملي.

ويف كلمتـــه للحارضيـــن خـــال االجتاع 
العاملـــي  التحالـــف  ملكتـــب  الســـنوي 
للمؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنســـان 
قـــال  الكولومبيـــة،  ميديلـــن  مبدينـــة 
صميـــخ:  بـــن  عـــي  الدكتـــور  ســـعادة 
“بدايـــة، أود أن اســـتغل هـــذه الفرصـــة 
الســـيّد  إىل  الشـــكر  بجزيـــل  ألتقـــدم 
رئيـــس التحالـــف العاملي للمؤسســـات 
وحايتها  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
وفريق العمـــل الخاص به عـــى تنظيم 
التاريخـــي  الحـــدث  هـــذا  واســـتضافة 
فيـــا يتعلـــق مبســـتقبل منظمتنا. كا 
أو أن أتقدم بالشـــكر إىل الســـيد عمدة 
مدينـــة ميديلـــن عى اســـتضافتنا يف 
اســـتقبلتنا  التـــي  الجميلـــة  مدينتكـــم 
بحفـــاوة بالغـــة وبصدر رحـــب ووفرت لنا 
املســـاحة الازمـــة إلجراء الحـــوارات من 
أجل تعزيز وحاية حقوق اإلنســـان يف 
جميـــع أنحاء العـــامل. كـــا أود أن أعرب 
الكـــرام لحضورهم  امتناين ألعضائنا  عن 
التزامهـــم  مـــدى  وعـــى  اليـــوم، 
وإرادتهـــم املســـتمرة مـــن أجـــل جعل 

منظمتنـــا أكـــرث تشـــاركية وأكـــرث متثياً 

وأكـــرث قـــوة مـــن أي وقـــت مىض”.

كـــا تقّدم ســـعادته بشـــكر خـــاص إىل 

املتحدة  األمـــم  برنامـــج  يف  “رشكائنـــا 

الســـامية  املفوضية  ومكتـــب  اإلمنايئ 

لألمـــم املتحـــدة لحقوق اإلنســـان عى 

دعمهـــم والرشاكـــة طويلـــة األجل مع 

التحالـــف العاملـــي يف مجـــال حايـــة 

حقوق اإلنســـان عر جميع أنحاء العامل. 

وأخراً أود أن أتقدم بالشـــكر إىل املقر 

الرئيـــي لألمـــم املتحـــدة يف مدينة 

يف  اليومية  مجهوداتهـــم  عى  جنيف 

دعم التعـــاون والتآزر الـــازم بن مكتب 

الرئيـــس ومكتـــب األمن العـــام من أجل 

تحقيـــق أهدافنا املشـــركة”.

وتابـــع ســـعادته: “وإىل جانـــب امتناين 

البالـــغ لجميـــع الحضـــور، أود أن أعـــرب 

يف  للمشـــاركة  فخـــري  مـــدى  عـــن 

اجتـــاع املجلـــس بصفتـــي أمـــن عام 

للتحالف العاملي للمؤسســـات الوطنية 

لحقوق اإلنســـان، وبالتـــايل أود أن أعرب 

يغمـــرين  الـــذي  الـــرشف  مـــدى  عـــن 

للمســـاعدة يف دعـــم منظمتنـــا”.

إنجازات بارزة للتحالف العاملي

وخاطب سعادة الدكتور املري الحارضين 

يف االجتاع الســـنوي، قائـــاً: “كا أكد 

رئيـــس التحالـــف العاملي للمؤسســـات 

الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، فـــإن حقوق 
اإلنسان ليســـت مجرد كلات، ولكنها مبثابة 
التزامـــات تحمـــل يف طياتها املســـؤولية 
بشأن املشـــاركة يف اتخاذ إجراءات فاعلة 
وملموســـة. وقد قطع التحالـــف العاملي 

العـــرش  الســـنوات  خـــال  كبـــراً  شـــوطاً 
املاضية، كا أنه منا بشـــكل مستمر ليصبح 
أكـــرث وضوحـــاً للعيـــان وحظيـــت باالعراف 
عى الصعيد العاملـــي. وقد تحققت الكثر 
مـــن اإلنجازات حتـــى اآلن. ومتكـــن التحالف 
العاملي مـــن أن يصبح الواجهة الرئيســـية 
للمؤسســـات الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 
عـــى الصعيد العاملـــي، واملتحدث بصوت 

بالنيابة عـــن أعضاءه”. واحـــد 

االستحقاقات  بعضا من  وعرض ســـعادته 
التحالـــف  حّققهـــا  التـــي  واإلنجـــازات 
مايو  شـــهر  بالتوقيع  بـــدءاً  العاملـــي، 
2019 عى االتفاقيـــة املرمة مع االتحاد 
الثانية  باملرحلة  يتعلـــق  األورويب فيا 
الوطنيـــة  املؤسســـات  مـــرشوع  مـــن 

لحقـــوق اإلنســـان – االتحـــاد األورويب.

بـــأن دعمنا  وختم قائـــاً: “نؤمـــن متاماً 
للنجاح  الرئيـــي  العامل  هـــو  املتبادل 
إىل  باإلضافة  العاملـــي،  الصعيـــد  عى 
أننا ســـنواصل بذل املجهـــودات من أجل 
للمؤسســـات  العاملي  التحالـــف  جعـــل 
اإلنســـان  حقـــوق  لتعزيـــز  الوطنيـــة 
وحايتهـــا يحظـــى بتحالـــف أكـــرث قوة 

نلتزم بجعل التحالف العاملي أكرث قوة وفعالية يف نلتزم بجعل التحالف العاملي أكرث قوة وفعالية يف 
عالقته باملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانعالقته باملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

يف أول اجتامع سنوي ملكتب التحالف منذ انتخابه أميناً عاماً د. عيل بن صميخ املري:يف أول اجتامع سنوي ملكتب التحالف منذ انتخابه أميناً عاماً د. عيل بن صميخ املري:

أكّد سعادة الدكتور عيل بن صميخ املري األمني العام للتحالف العاملي للمؤسسات 
جعل  أجل  من  الجهود  كافة  بذل  يف  باالستمرار  التزامه  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
لحقوق  الوطنية  باملؤسسات  عالقته  يف  وفعالية  قوة  أكرث  العاملي  التحالف 
اإلنسان لتحقيق الهدف األسمى املتمثل يف حامية حقوق اإلنسان عرب جميع أرجاء 
السنوات  خالل  كبرياً  شوطاً  قطع  قد  العاملي  التحالف  بأن  سعادته  ونّوه  العامل. 
الذي  األمر  اإلنجازات،  من  الكثري  وتحّققت  الدويل،  باالعرتاف  وحظي  املاضية  العرش 
عىل  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الرئيسية  الواجهة  يصبح  أن  من  مّكنه 

الصعيد العاملي، واملتحدث بصوت واحد بالنيابة عن أعضاءه.

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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اســـتقبلت اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان 
تيندايـــي  إي.  الســـيدة  الســـيدة/  مبقرهـــا 
أشـــيومي املقررة الخاصة املعنية باألشـــكال 
املعـــارصة للعنرصية والتمييـــز العنرصي وكره 
األجانـــب، والوفـــد املرافـــق لها حيـــث اجتمع 
معها الدكتور/ محمد بن ســـيف الكـــواري نائب 
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان والسيد/ 
ســـلطان بـــن حســـن الجـــّايل األمـــن العام 
املســـاعد للجنة. وتناول االجتاع ســـبل التعاون 
يف القضايـــا ذات االهتام املشـــرك وتفعيل 
آليات نقل التجارب والخـــرات خاصة فيا يتعلق 
بأفضل املارســـات للقضـــاء عى كل أشـــكال 
ومظاهـــر العنرصيـــة والتمييز العنـــرصي وكره 

األجانـــب وما يتصـــل بذلك مـــن تعصب.

وتم خال االجتـــاع تقديم عرض تعريفي للجنة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان وأهدافها وطبيعتها 
القانونية وآليات عملها وأســـاليبها يف تلقى 
الشـــكاوى وطرق حلها. كا استعرض االجتاع 
دور التثقيـــف يف مجـــال حقوق اإلنســـان يف 
تعزيـــز التســـامح والقضـــاء عـــى العنرصيـــة 
والتمييـــز العنـــرصي ومـــا يتصـــل بذلـــك مـــن 
تعصب؛ واحـــرام التنوع الثقايف كوســـيلة من 
أجل منـــع العنرصية والتمييـــز العنرصي. ويف 
ذات الســـياق اســـتعرض املســـؤولون باللجنة 
الوطنية لحقـــوق اإلنســـان دور اللجنة يف حث 
الدولة عـــى االنضام لاتفاقيـــات واملواثيق 
الدوليـــة املتعلقة بحقوق اإلنســـان إىل جانب 
رفع توصياتها بشـــأن الترشيعـــات الوطنية ذات 

الصلة بحايـــة وتعزيز الثقافـــة الحقوقية.

دولـــة  أن  إىل  باللجنـــة  املســـؤولون  وأشـــار 
قطـــر تقـــوم مبجهـــودات مقـــدرة مـــن أجـــل 
مناهضـــة األشـــكال املعـــارصة للعنرصيـــة من 
خـــال التزاماتهـــا بتنفيـــذ إعان إعـــان وبرنامج 
عمل )ديربـــان(، يف إطار عملية نـــرش التوعية 
حقـــوق  احـــرام  ورضورة  اإلنســـان،  بحقـــوق 
املجتمـــع،  يف  التضامـــن  وتعزيـــز  اآلخريـــن، 
وإقامـــة ثقافـــة قوامها التســـامح والســـام. 
كا يســـتضيف ســـنوياً مركز الدوحـــة الدويل 
لحـــوار األديان )مؤمتـــر الدوحة لحـــوار األديان( 
األمـــر الذي مـــن شـــأنه إيجاد أرضية مشـــركة 
لخلـــق مجتمعات عادلـــة، ويؤكد عـــى أهمية 
مناهضة العنرصية املؤسســـية، الفتن إىل أن 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان تدعـــوا دامئاً 
ملزيـــد من العمـــل يف إطار مناهضـــة التمييز 
العنـــرصي بكافـــة أشـــكاله ولارتقـــاء بثقافة 
التســـامح والســـام ال ســـيا أن دولة قطر من 
أكر الدول املســـتقبلة للعالـــة الوافدة يف 

االوســـط. الرشق 

يذكر أّن والية املقررة الخاصة املعنية باألشكال 
املعـــارصة للعنرصية والتمييـــز العنرصي وكره 
األجانب تختـــص بالنظر يف الحـــوادث املتعلقة 
والتمييـــز  للعنرصيـــة  املعـــارصة  باألشـــكال 
العنـــرصي ضـــد األفارقة واملنحدريـــن من أصل 
أفريقـــي والعرب واآلســـيوين واملنحدرين من 
أصل آســـيوي واملهاجريـــن والاجئن وطالبي 
اللجـــوء واألشـــخاص املنتمـــن إىل األقليـــات 
والشـــعوب األصلية، باإلضافة إىل الحاالت التي 
يشـــكل فيها اإلنكار املســـتمر لحقوق اإلنسان 

املعـــرف بها لألفـــراد املنتمـــن إىل جاعات 
عرقية وإثنية مختلفة، نتيجة التمييز العنرصي، 
انتهاكات جســـيمة وممنهجة لحقوق اإلنسان؛ 
وكراهيـــة  الســـامية  معـــاداة  عـــى  عـــاوة 
املســـيحية وكراهيـــة اإلســـام يف مختلـــف 
مناطق العـــامل والحركات العنرصيـــة والعنيفة 
القامئة عـــى العنرصيـــة واألفـــكار التمييزية 
املوجهة ضد العـــرب واألفارقة واملســـيحين 
واليهود واملســـلمن وغرهم من الجاعات؛ 
فضـــاً عـــن القوانن والسياســـات التي تشـــيد 
بكافة أوجه الظلـــم التاريخية وتؤجج األشـــكال 
املعـــارصة للعنرصية والتمييـــز العنرصي وكره 
األجانب ومـــا يتصل بذلـــك من تعصـــب؛ وتدعم 
حاالت عـــدم املســـاواة املســـتمرة واملزمنة 
التي تواجهها الجاعـــات العرقية يف مختلف 
املجتمعـــات. باإلضافـــة إىل النظـــر يف حاالت 
التحريـــض عى الكراهيـــة بكافة أشـــكالها مبا 
يف ذلـــك نرش األفكار بشـــأن التفوق العنرصي 

أو التحريـــض عى الكراهيـــة العنرصية.

الدوحة يف 24 نوفمرب 2٠١9

الوطنيـــة  املؤسســـات  مـــع  وفعاليـــة 
التحالـــف  أن  يذكـــر  اإلنســـان  لحقـــوق 
لحقوق  الوطنية  للمؤسســـات  العاملي 
مكتبـــه  اجتاعـــه  اســـتهل  اإلنســـان 
أيام 20، 21، 22 نوفمرالجاري  السنوي، 
يف كولومبيـــا، مبناقشـــة اســـراتيجية 
-2019 املقبلـــة  الســـنوات  خال  التحالف 

الجديـــد  املكتـــب  انتخـــاب  بعـــد   ،2022
بحضـــور  وذلـــك  العاملـــي،  للتحالـــف 
نيجريـــت  ألفونســـو  ســـعادة كارلـــوس 
موســـكرا، رئيـــس التحالـــف، وســـعادة 
بـــن صميخ املـــري، رئيس  الدكتور عي 
اإلنســـان-  لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة 
األمـــن العـــام ونائـــب رئيـــس التحالف 
العاملـــي لحقـــوق اإلنســـان.  اســـتمع 
املشـــاركون  إىل عرض قدمه ســـعادة 
كارلـــوس ألفونســـو نيجريت موســـكرا، 
رئيـــس التحالـــف العاملـــي عـــن عملية 

التخطيـــط االســـراتيجي، وتـــاه عـــرض 
االسراتيجية  الخطة  مســـودة  ملناقشة 
التحالـــف  رئيـــس  )2020-2022(.وقـــدم 
العاملـــي عرضا حول االجتاع الســـنوي 
املقبل للتحالـــف العاملي )2020(، تطرق 
فيـــه إىل املخرجـــات املتوقعة: وقدم 
أفـــكار حـــول برنامـــج الجمعيـــة العامة 
املؤمتر  وموضوع  الســـنوي،  واملؤمتر 

املوازية. واألحـــداث  الســـنوي، 

 بينـــا تـــرأس ســـعادة الدكتـــور عـــي 
بن صميـــخ املـــري، أمن عـــام التحالف 
العاملـــي لحقـــوق اإلنســـان الجلســـات 
التـــي تطرقت لعـــدد من البنـــود، أبرزها 
مـــن  والتحديثـــات  التقاريـــر  مناقشـــة 
باعتـــاد  املعنيـــة  الفرعيـــة  اللجنـــة 
املؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنســـان. 

الدوحة يف 23 نوفمرب 2٠١9

)حقوق اإلنسان( تستقبل املقررة املعنية باألشكال املعارصة للعنرصية وكره األجانب)حقوق اإلنسان( تستقبل املقررة املعنية باألشكال املعارصة للعنرصية وكره األجانب
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كشـــف ســـعادة الدكتور عـــي بن صميـــخ املـــري، رئيس 
اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان عن إصـــدار تقرير جديد، 
مع بداية العام املقبل، بشـــأن اســـتمرار انتهاكات اإلمارات 
العربيـــة املتحدة لقـــرار محكمة العـــدل الدوليـــة، للعام 

الثـــاين عى التـــوايل، منذ بـــدء الحصار.

وقال ســـعادته إنه يتوقّع إدانة قوية لإلمـــارات ومطالبتها 
أن  إىل  الفتـــاً  العنـــرصي؛  التمييـــز  لضحايـــا  بتعويضـــات 
الشـــكوين اللّتن أودعتها قطر ســـتبّن جرائـــم التمييز 
العنرصي التـــي ترتكبها اإلمـــارات بحق الشـــعب القطري.

جـــاء ذلك، خـــال جلســـة االســـتاع التي عقدها ســـعادته 
مبقـــر الرملـــان األورويب بالعاصمة البلجيكية بروكســـل؛ 
واألوىل مـــن نوعهـــا التي تعقـــد يف الرملـــان األورويب 
بعد انتخـــاب أعضاءه الجـــدد، وبخاصة يف اللجنـــة الفرعية 
لحقـــوق االنســـان؛ وســـط حضـــور إعامي بارز ملراســـي 
الصحـــف ووســـائل اإلعـــام املعتمديـــن لـــدى الرملـــان 
األورويب. كا اجتمع ســـعادته مع الســـيد غابريل فينالس 
مديـــر عـــام شـــؤون الخليـــج والرشق األوســـط وشـــال 
أفريقيـــا بهيئة العمل الخارجـــي يف املفوضية األوروبية، 
والســـيد ماركو موريتني، نائب رئيس قســـم شـــبه الجزيرة 
العربية، العراق، والسياســـات االقليميـــة يف هيئة العمل 

األورويب. باالتحـــاد  الخارجي 

أبرز تحديات حقوق اإلنسان يف قطر

يف مســـتهّل كلمتـــه، وّجه الدكتور عي بـــن صميخ املري 
الشـــكر للسيّدة ماري أرينا، رئيســـة اللجنة الفرعية لحقوق 
االنســـان بالرملان األورويب عى حرصهـــا ودعمها لعمل 
اللجنـــة الوطنية لحقـــوق اإلنســـان، وعى تجديـــد العمل 
باالتفاق املرم بـــن اللجنة الوطنية والرملـــان األورويب. 
كـــا أطلع ســـعادته نواب الرملـــان األورويب عـــى أوضاع 
حقوق اإلنســـان وأهـــم التطـــورات والتحديـــات يف دولة 
قطـــر، مؤكـــداً التـــزام اللجنـــة الوطنيـــة عـــى العمل مع 

الحكومة لتطويـــر وتعزيز حقوق اإلنســـان.

ويف هـــذا اإلطـــار؛ قـــدم الدكتور املـــري ملحة عـــن أبرز 
التحديـــات التي تواجه حقوق اإلنســـان يف قطر، الســـيّا 
مـــا تعلّق بالتطـــور الذي تشـــهده القوانـــن والترشيعات 
املتعلقـــة بحقوق العـــال والوافدين عمومـــاً، بعد إلغاء 
قانون الكفالة، يف ســـابقة هي األوىل مـــن نوعها عى 
مســـتوى دول مجلس التعـــاون الخليجـــي، والتطور الذي 
ســـّجلته دولة قطر عى مســـتوى اآلليات، وبخاصة إنشـــاء 
لجنـــة لفـــّض املنازعـــات العاليـــة، واســـتحداث صندوق 
التعويضـــات، إىل جانـــب الرشاكـــة املتينـــة مـــع منظمـــة 
العمل الدوليـــة، والتي تّوجت بافتتـــاح أول مكتب للمنظمة 
عـــى مســـتوى الخليـــج، إىل جانـــب الرشاكـــة املتينة مع 
االتحـــاد الدويل للنقابـــات. كا لفت ســـعادته إىل الزيارات 
املتواليـــة للمنظـــات الحكوميـــة وغر الحكوميـــة لدولة 
قطر، مشـــراً يف هـــذا اإلطـــار إىل زيارة وفد عـــن االتحاد 
الـــدويل للنقابات، وزيـــارة وفد الفريق املعني مبســـألة 
االحتجـــاز التعســـفي باألمـــم املتحـــدة، بدعوة مـــن دولة 

قطر، عى ســـبيل املثـــال ال الحرص.

3 سنوات من “الحصار الظامل”

تطرق ســـعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان خال 
جلســـة االســـتاع بالرملـــان األورويب إىل تداعيـــات أزمة 
الحصـــار، واســـتمرار االنتهـــاكات، وقدم خلفية عـــن كافة 
القضايا املطروحة يف املحافـــل الحقوقية الدولية لوقف 
االنتهـــاكات الناجمـــة عن حصـــار قطـــر، الفتـــاً إىل أهمية 
االســـتمرار يف اإلجراءات القضائيـــة والقانونية لدى هيئات 
التحكيم الدولية، واملحاكم الدوليـــة ولجان األمم املتحدة 
التعاقديـــة، لوقف انتهاكات دول الحصـــار، وإنصاف الضحايا.

وكشـــف ســـعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عن 
إصـــدار تقرير، مـــع بداية العـــام املقبل، يتضمن اســـتمرار 
االنتهـــاكات اإلماراتية لقـــرار محكمة العـــدل الدولية للعام 

خالل جلسة استامع بالربملان األورويب.. 

رئيس اللجنة الوطنية حقوق اإلنسان”:

تقرير ثان يفضح تقرير ثان يفضح 
االنتهاكات اإلماراتية االنتهاكات اإلماراتية 

لقرارات “العدل لقرارات “العدل 
الدولية” للعام الثاين الدولية” للعام الثاين 

عىل التوايلعىل التوايل

تقرير ثان يفضح تقرير ثان يفضح 
االنتهاكات اإلماراتية االنتهاكات اإلماراتية 

لقرارات “العدل لقرارات “العدل 
الدولية” للعام الثاين الدولية” للعام الثاين 

عىل التوايلعىل التوايل

أخبــار وفعاليات اللجنة
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الثـــاين عـــى التوايل، بعـــد التقرير الســـابق الـــذي وثّق 
باألرقـــام والحـــاالت انتهاكات ســـلطات أبو ظبـــي لحقوق 
املواطنـــن القطريـــن، ضاربـــة عـــرض الحـــاط التزامتهـــا 

املحكمة. أمـــام  املعلنة 

كا رّحب بقـــرار اللجنة األممية للقضاء عى جميع أشـــكال 
التمييز العنرصي بجنيف، بشـــأن قبول الشكوين، من حيث 
االختصـــاص، اللتن تقدمت بهـــا دولة قطر، الفتـــاً إىل أن 
“الشـــكوين ســـوف تبيّنان للعامل جرائم التمييز العنرصي 
التي ترتكبها اإلمارات بحق الشـــعب القطـــري، وإننا نعتقد 
بأنـــه ســـتكون هنـــاك إدانـــة قويـــة لإلمـــارات ومطالبتها 

العنرصي”. التمييـــز  لضحايا  بتعويضات 

مونديال 2٠22 فرصة لتطوير حقوق اإلنسان باملنطقة

ويف ردّه عـــى استفســـارات النـــواب بشـــأن املخـــاوف 
التـــي تثار حـــول أوضـــاع العـــال يف قطـــر، مـــوازاة مع 
اســـتعداداتها لتنظيم مونديال 2022، ودور اللجنة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان يف حايـــة العال املســـتخدمن يف 
منشـــآت املونديال، رّصح الدكتور عي بـــن صميخ، قائاً: “إن 
تنظيـــم كأس العامل يف قطر وفّر لنـــا فرصة كبرة لتطوير 
أوضـــاع حقوق االنســـان ليـــس فقط يف قطر فحســـب، بل 
يف املنطقـــة بكاملها. وإننا يف اللجنـــة الوطنية ال نهتم 
فقط مبســـألة حقوق العـــال يف منشـــآت كأس العامل، 
بل إننـــا نويل أيضـــاً أهمية بالغـــة لحاية البيئـــة، والتزام 

حكومـــة دولـــة قطر بتنفيذ تعهـــدات يف هـــذا اإلطار”.

إشادة باستقاللية اللجنة وحضورها املميّز يف الربملان 
األورويب

ويف ختام الجلســـة، أشادت الســـيّدة هانا نيومان- رئيسة 
لجنة شـــبه الجزيرة العربية يف الرملـــان األورويب بعمل 

اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان بدولة قطـــر، داعية ألن 
تكون قُدوة لباقي املؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنســـان 
يف نهجهـــا وحرصهـــا عـــى الحـــوار، وتعاونهـــا الدائـــم 

وحضورهـــا املميّز يف الرملـــان األورويب.

وبـــدوره، مثّن ماركـــو موريتنـــي أهمية الحـــوار القطري 
األورويب الـــذي بـــدأ يف 2018، مشـــراً إىل انعقـــاد جولة 
أخـــرى مـــن الحوار بـــن الطرفـــن يف األســـابيع القادمة. 
وأشـــاد موريتني مبكانة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
وإنجازتهـــا، منّوها يف الوقت ذاته باالحرام واالســـتقالية 

التـــي تحظى بهـــا اللجنة مـــن قبل الحكومـــة القطرية.

دعوة نواب الربملان األورويب لزيارة اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان

وخلـــص الدكتـــور املري يف ختام جلســـة االســـتاع التي 
خّصصها له الرملان األورويب إىل دعوة نواب ومســـؤويل 
حقوق اإلنســـان بالرملان األوريب إىل زيارة اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان يف الدوحة، ألجل تعزيز التعـــاون وتبادل 
الخـــرات، واالطاع عن قـــرب عى املهـــام والجهود التي 
تبذلها اللجنة الوطنية لحاية وتعزيز حقوق اإلنســـان يف 
قطر، ومـــن ثّم، تقيص آثـــار الحصار املفـــروض عى قطر، 
واالســـتاع لشـــهادات عدد من املترضرين مـــن االنتهاكات 
الناجمة عن اســـتمرار الحصار، للعام الثالـــث عى التوايل.

وأكـــد ســـعادته يف ترصيحـــات صحافيـــة، عـــى هامـــش 
جلســـة االســـتاع أنه ملس لدى نواب الرملـــان األورويب 
التزامهـــم بالدفـــاع عـــن كافـــة ضحايـــا انتهـــاكات حقوق 
اإلنســـان، حيثـــا ُوجدوا يف العـــامل، مبا يف ذلـــك ضحايا 

االنتهـــاكات الناجمـــة عن حصـــار قطر.

الدوحة يف ١2 نوفمرب 2٠١9

)حقوق اإلنسان( تستقبل وفد الصداقة الفرنسية الخليجية )حقوق اإلنسان( تستقبل وفد الصداقة الفرنسية الخليجية 

مبجلس الشيوخمبجلس الشيوخ
اســـتقبلت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان مبقرهـــا وفـــداً مـــن جمعية 
مبجلس  الخليجية  الفرنســـية  الصداقة 
الشـــيوخ وكان لدى اســـتقباله سعادة 
الكواري  بـــن ســـيف  الدكتـــور/ محمد 
نائـــب رئيس اللجنـــة إىل جانب عدد من 

مـــدراء اإلدارات والخـــراء القانونين.

اللجنة  رئيـــس  نائـــب  ورحـــب ســـعادة 
بالوفـــد الفرني وتم خـــال االجتاع 
تقديـــم عرض تقدميـــي تعريفي حول 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة 
حايـــة  يف  ودورهـــا  واختصاصاتهـــا 
وتعزيز حقـــوق اإلنســـان وخاصة فيا 

يتعلـــق بحقـــوق الطفـــل واملرأة.

وتنـــاول االجتـــاع جملـــة مـــن القضايا 

اللجنة  الحقوقيـــة من بينهـــا جهـــود 

الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان اللجنة يف 

حايـــة وتعزيز حقوق العـــال. كا رد 

املســـؤولون باللجنة عى استفسارات 
نـــرش  اللجنـــة يف  الوفـــد حـــول دور 

بالدولة.  االنســـان  حقـــوق  ثقافة 

الدوحة: 2١ أكتوبر 2٠١9

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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أخبــار وفعاليات اللجنة

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
مبقرها ســـعادة الســـيدة/ بريـــل كوفلر 
ممثلـــة الحكومـــة االتحادية لسياســـات 
حقوق اإلنســـان واملســـاعدات اإلنسانية 
والوفـــد  األملانيـــة  الخارجيـــة  بـــوزارة 
املرافـــق لهـــا وكان لـــدى اســـتقبالها 
ســـعادة الدكتـــور/ محمـــد بـــن ســـيف 
الكـــواري نائب رئيـــس اللجنة وســـعادة 
السيد/ ســـلطان بن حسن الجّايل األمن 

العام املســـاعد للجنة إىل جانب عدد من 
مـــدراء اإلدارات والخـــراء القانونيـــن.

اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  ســـعادة  ورحـــب 
بالســـيدة كوفلـــر ووفدهـــا وتـــم خال 
االجتاع تقديم عـــرض تقدميي تعريفي 
حـــول اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
واختصاصاتهـــا ودورها يف حاية وتعزيز 
حقـــوق اإلنســـان وخاصـــة فيـــا يتعلق 

بحقـــوق الطفـــل واملرأة.

وتنـــاول االجتـــاع جملـــة مـــن القضايـــا 

الحقوقيـــة مـــن بينهـــا جهـــود اللجنـــة 

الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان اللجنة يف 

حايـــة وتعزيز حقـــوق العـــال. كا رد 

املســـؤولون باللجنة عى استفســـارات 

الوفد حـــول دور اللجنـــة يف نرش ثقافة 

بالدولة. االنســـان  حقـــوق 

الدوحة يف 13 نوفمر 2019

)حقوق اإلنسان( تستقبل مسؤولة 

حقوقية بوزارة الخارجية األملانية

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مبقرها وفداً من كبار العاملن 
بالكونجرس األمرييك وكان لدى استقباله سعادة الدكتور/ محمد بن سيف 

الكواري نائب رئيس اللجنة إىل جانب عدد من مدراء والخراء القانونين.

اللجنة  جهود  بينها  من  الحقوقية  القضايا  من  جملة  االجتاع  وتناول 
الوطنية لحقوق اإلنسان يف حاية تعزيز حقوق العال إىل التعاون مع 
الدولية ومنظات املجتمع املدين،  هيئات األمم املتحدة واملنظات 
وما ينظم هذا التعاون ويحدده من مذكرات التفاهم. وقدم املسؤولن 
تتشكل من 13 عضوا 9  أنها  لتشكيلة االعضاء حيث أوضحوا  باللجنة رشحاً 
منهم ممثلن للمجتمع املدين و4 ميثلون وزارات حكومية. ال يحق لهم 
اللجنة  رئيس  اختيار  ويتم  األعضاء.  يتخذها  التي  القرارات  يف  التصويت 

الوفد حول  للمجتمع املدين. وتساءل  االعضاء املمثلن  ونائبه من بن 
للجنة  بأن  إفادة  تم  بالدولة  االنسان  حقوق  ثقافة  نرش  يف  اللجنة  دور 
خطة اسراتيجية ملدة 5 أعوام تتضمن تنظيم املحارضات والرامج التي 
األماكن  من  عدد  يف  تنظيمها  ويتم  العمل،  وأصحاب  العال  تستهدف 
التي يتواجد بها العال. إىل جانب انشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك 
لتيسر معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة عى مدار 
أيام األسبوع، إىل جانب الدور الذي يقوم به قسم االستقبال والتسجيل 
إىل  مجانية  قانونية  استشارات  يقدم  والذي  القانونية  الشؤون  بإدارة 

جانب استقبال الشكاوى وااللتاسات.

الدوحة يف 6 سبتمرب 2٠١9

)حقوق اإلنسان( تستقبل وفداً من الكونجرس األمرييك

مبقرها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  اختتمت 
املحارضات التثقيفية التي قدمتها لـ 73 من منتسبي 
ومنتسبات الدورة التدريبية اإللزامية السابعة عرشة 
للباحثن القانونن الجدد 2019 بوزارة العدل يف إطار 
التعاون املشرك بن اللجنة ومركز الدراسات القانونية 
الفرة من 17 نوفمر  بالوزارة وذلك خال  والقضائية 

إىل 20 نوفمر 2019م.

وجاء الجدول التنظيمي عى أربعة محارضات قدمها 
خراء اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ألربعة مجموعات 
مختلفة من الباحثن القانونين. حيث تناولت املحارضة 
واملصادر  والتطور  النشأة  االنسان:  حقوق  االويل 
التاريخي:  التطور  استعراض  خالها  تم  واملعاير 
الحضارات القدمية واألديان الساوية – أنواع حقوق 
واإلعانات  ومصادرها  ومعايرها  وخصائصها  االنسان 
واالتفاقيات اإلقليمية والدولية. واستعرضت املحارضة 

الثانية: آليات حاية حقوق االنسان الدولية

املحارضة  تناولت  فيا  التعاقدية.  وغر  التعاقدية 

وآلياته  اإلنساين  الدويل  للقانون  تعريفاً  الثالثة 
تقديم  تم  كا  تواجهه  التي  والتحديات  ومصادره 
العريف.  اإلنساين  الدويل  للقانون  آخر  تعريفاً 
الوطنية  الحاية  آلليات  الرابعة  املحارضة  وتطرقت 

لحقوق االنسان.

الوطنية  لآلليات  مفصاً  رشحاً  اللجنة  خراء  قدم  كا 
لحاية وتعزيز حقوق اإلنسان وتقسياتها إىل آليات 
حكومية كالقضاء والرملان والحاية الدبلوماسية يف 
الخارج للمواطنن، واآلليات غر الحكومية كمؤسسات 
املجتمع املدين وغرها وآليات املؤسسات الوطنية 
خاصة.  قانونية  بطبيعة  تتمتع  التي  اإلنسان  لحقوق 
حيث تم رشح آلية الرملان ودورة يف حاية حقوق 
إىل  باإلضافة  والرقايب.  الترشيعي  بشقيه  اإلنسان 
آلية القضاء الوطني ودورة يف حاية حقوق اإلنسان 
القضاء  دور  جانب  إىل  واملوحد  املزدوج  بنظاميه 
وتطبيق  للمتهم  الدفاع  حق  كفالة  يف  الجنايئ 
األصل  وتطبيق  املتهم،  لصالح  تفرس  الشك  قاعدة 

عى  االتهام  إثبات  عبء  وإلقاء  الراءة  اإلنسان  يف 
النيابة العامة. وتناول الخراء خال املحارضة الخاصة 
باآلليات الوطنية لحاية حقوق اإلنسان آلية الحاية 
ورشوطها  للمواطنن  الخارج  يف  الدبلوماسية 
لحقوق  الوطنية  املؤسسات  آلية  إىل  باإلضافة 
بن  التناسق  وضان  تعزيز  يف  ودورها  اإلنسان 
والصكوك  الوطنية  واملارسات  واللوائح  القوانن 
الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي تعتر الدولة 
طرفاً فيها وتعمل عى تنفيذها بطريقة فّعالة. فضاً 
عى  التصديق  عى  الدولة  تشجيع  يف  دورها  عن 
تنفيذها.  وكفالة  إليها  االنضام  عى  أو  الصكوك 
واملساهمة يف إعداد التقارير التي يجب عى الدولة 
تقدميها إىل هيئات ولجان األمم املتحدة وكذلك إىل 
التعاهدية.  اللتزاماتها  تنفيذا  اإلقليمية  املؤسسات 
كا استعرض الخراء آلية مؤسسات املجتمع املدين 

ونشأتها يف دولة قطر.

الدوحة يف 2٠ نوفمرب 2٠١9

)حقوق اإلنسان( تقدم محارضات تثقيفية للباحثني الجدد بوزارة العدل
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األمن  الجّايل  حسن  بن  سلطان  السيد/  أكد 
العام املساعد للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
فقط  يقترص  ال  الوطنية  املؤسسات  عمل  أن 
أن عاتق هذه  عى استقبال املظامل. موضحاً 
والواجبات  املهام،  من  العديد  املؤسسات 
كاستعراض  استباقية  جهود  تقديم  جهة  من 
“البلد”  يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أمناط 
ترتكبها  التجارية  املؤسسات  أن  يُعتقد  التي 
أداء  مراقبة  جانب  إىل  بها؛  تتورط  قد  أو 
الرشكات التجارية ملسؤولياتها، والتعرف عى 
الرشكات  وقانون  االستثارية  االتفاقات  أثر 
وتنظيم األوراق املالية عى سياسات حقوق 
اإلنسان؛ وأية مواضيع أخرى ذات صلة كقوانن 

العمل وحاية البيئة وغرها.

العاملية  املشاورة  اجتاع  يف  كلمته  وخال 
بشأن دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
من  االنتصاف  سبل  إىل  الوصول  تيسر  يف 
باألعال  املتعلقة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
التجارية والذي ينظمه الفريق العامل املعني 
مبسألة حقوق اإلنسان والرشكات عر الوطنية 
من  الفرة  يف  االعال  مؤسسة  من  وغرها 
املتحدة  األمم  بقرص  الجاري  أكتوبر   11 إىل   10
بجنيف قال الجّايل: تعد املؤسسات الوطنية 
االنتصاف  وسائل  من  جزءاً  اإلنسان  لحقوق 
التوجيهية  املبادئ  إطار  ضمن  القضائية  غر 
“الحاية  اإلنسان  وحقوق  التجارية  لألعال 
واالحرام واالنتصاف”. ونوه إىل أن للمؤسسات 
ملبادئ  متتثل  التي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
عى  الدول  مساعدة  يف  هاماً  دوراً  باريس 
تحديد ما إذا كانت القوانن ذات الصلة متاشية 
مع التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان وما إذا 
اإلرشادات  تقديم  ويف  بفعالية،  تُنفَّذ  كانت 
بشأن حقوق اإلنسان إىل املؤسسات التجارية. 
الهام  الوطنية  املؤسسات  دور  عى  وأكد 
مع  متييزية،  غر  بطريقة  االنتصاف  تأمن  يف 
األفراد  واحتياجات  لحقوق  خاص  اهتام  إياء 
تكون  قد  سكانية  فئات  أو  لجاعات  املنتمن 
والنساء  كالعال،  مضاعف،  لخطر  معرضة 
التجارية  الرشكات  كانت  سواء  واألطفال، 
النظر  بغض  وطنية،  عر  غر  أو  وطنية  عر 
وملكيتها  وموقعها  وقطاعها  حجمها  عن 

وهيكلها. وتقديم تقارير علنية رسمية.

الوطنية  “اللجنة  تجربة  الجّايل  واستعرض 

أخذنا  وقال:  قطر”،  دولة  يف  اإلنسان  لحقوق 
لألعال  التوجيهية  املبادئ  االعتبار  يف 
اللجنة  تكون  أن  وحرصنا  اإلنسان  وحقوق 
صدرت  حيث  رشعية  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
لتحظى  ومتويلها  اختصاصاتها  يوضح  بقانون 
بالثقة. مؤكداً أن املارسة العملية وتعر عن 
قانون  نص  حيث  التظلم؛  عمليات  سر  نزاهة 
انتهاكات  يف  بالنظر  اختصاصها  عى  اللجنة 
حقوق اإلنسان والعمل عى تسوية ما تتلقاه 
الجهات  مع  والتنسيق  انها  بش  باغات  من 
السبل  واقراح  بشأنها  الازم  التخاذ  املختصة 
وأضاف:  وقوعها.  ومنع  مبعالجتها  الكفيلة 
شكاوى  لتلقي  ومنظمة  دامئة  آلية  بوصفها 
معها؛  والتعامل  واملقيمن  املواطنن 
خطاً  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  خصصت 
ساخنا لتلقي الشكاوى بعدة لغات، إىل جانب 
وتقديم  اللجنة  مقر  يف  املشتكن  استقبال 
وفتح  املجانية  القانونية  االستشارة  خدمات 
إىل  معها،  والتعامل  الحاالت  لتوثيق  ملفات 
جانب عقد اللجنة اتفاقية مع مجموعة من 30 
محاميا، عى تقديم استشارات مجانية ومتثيل 
املختصة  املحكمة  امام  مجاين  قانوين 

للقضايا العالية.

لحقوق  الوطنية  اللجنة  أن  الجّايل  وأشار 
أنها  إليها حيث  الوصول  اإلنسان يرّست عملية 
املصلحة  أصحاب  فئات  جميع  لدى  معروفة 
عوائق  يواجهون  ملن  املساعدة  توفر  و   ،
من  وذلك  إليها؛  وصولهم  دون  تحول  خاصة 
األفريقية،  الجاليات  ملكاتب  استضافتها  خال 
واإلندونيسية،  والباكستانية،  والهندية، 
لوصول  تسهيا  مقرها،  يف  والنيبالية 
اللغة  عوائق  عى  وللقضاء  املترضرين 

والثقافة.

لحقوق  الوطنية  للجنة  العام  األمن  وقال 
واضحة  إجراءات  اللجنة  يف  تتوفر  اإلنسان 
لكل مرحلة  إرشادي  إطار زمني  ومعروفة مع 
شكوى  لعاج  التحرك  فمرحلة  املراحل،  من 
أسبوع واحد، واملتابعة مع الجهات الحكومية 
ال تتجاوز شهر. كا أن اللجنة منصفة وتسعى 
األطراف  لوصول  معقولة  سبل  ضان  إىل 
تكون  وأن  املعلومات،  مصادر  إىل  املترضرين 
عملية  لبدء  الازمة  والخرة  املشورة  لديهم 
واالحرام؛  باإلنصاف  ومتسمة  مستنرة  تظلم 

املؤهلن  املوظفن  وجود  خال  من  ذلك 
القانونية  االستشارات  وتقديم  والخراء 
ان  إىل  الفتاً  وتحديثها.  املعلومات  ونرش 
عى  حريصة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
بأي  علم  عى  املترضرين  وتُبقي  الشفافية 
النتائج  لهم  وتوضح  العملية،  يف  يحرز  تقدم 
املتاحة.  األخرى  االنتصاف  وسبل  املحتملة 
وأكد يف ذات السياق اللجنة حرصاً منها عى 
تعمل  فهي  الحقوق  مع  متاشية  تكون  أن 
دولياً؛  بها  املعرف  اإلنسان  لحقوق  وفقاً 
أنها  حيث  والحوار  املشاركة  عى  وتقوم 
تستشر أصحاب املصلحة فيا يتعلق مبواضيع 
حقوق اإلنسان التي تخصهم، وتناقش معهم 
التحديات  كذلك  واملارسات،  اإلجراءات 
أجل  من  مقرحاتهم  إىل  وتستمع  والفرص، 
ضمها إىل التوصيات التي تقدم إىل الحكومة. 
املجتمع  مع  الوثيق  تعاونها  إىل  منوهاً 
التفاهم  مذكرات  من  عدد  خال  من  املدين 
اإلنسان،  حقوق  قضايا  حول  الرؤى  لتوحيد 
والتعاون  القدرات،  ورفع  املعلومات،  وتبادل 
الحاالت  ومناقشة  املترضرين  إشكاليات  لحل 

وأفضل السبل لتقديم املساعدة.

جنيف:١٠ أكتوبر 2٠١9م

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان جزًءا من وسائل االنتصاف املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان جزًءا من وسائل االنتصاف 
غري القضائيةغري القضائية

الجاّميل : مراقبة أداء الرشكات التجارية جزًءا ال يتجزأ من مهام مؤسسات حقوق اإلنسان

دوٌر هاٌم للمؤسسات الوطنية يف تأمن االنتصاف بطريقة غر متييزية

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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أخبــار وبيانات الحصار

ّ

 ً

الجديـــد ملفـــا كاما  العـــام  األمـــن 

عـــن تداعيـــات الحصـــار، وما يســـبّبه 

مـــن معاناة إنســـانية منـــذ 1000 يوم، 

نأمل أن يتم إنهاؤها فـــوراً، كأولوية 

قصـــوى، بغـــض النظـــر عـــن الجهود 

واملبـــادرات لحـــل األزمة سياســـياً”.

ويف ترصيـــح عـــى هامـــش زيـــارة 

العمـــل التـــي يقـــوم إىل العاصمة 

ســـعادة  قال  واشـــنطن،  األمريكيـــة 

الدكتـــور عي بن صميـــخ املري: “إننا 

نأمل أن يتمكن ســـعادة الدكتور نايف 

فاح الحجـــرف األمن العـــام ملجلس 

العربية من  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 

لعـــب دور فّعـــال لحـــل األزمـــة يف 

جانبها اإلنســـاين بدرجة أوىل، وفقا 

ملـــا متليـــه عليـــه مهامـــه والنظام 

وأن  التعـــاون،  ملجلـــس  الداخـــي 

يتدارك الفشـــل والعجـــز التام لآلليات 

الخليجيـــة والعربية لحقوق االنســـان 

الـــرضر  وجـــر  الضحايـــا  إنصـــاف  يف 

عنهم منـــذ بداية الحصـــار املفروض 

عى قطـــر يف يونيـــو 2017”.

وأضـــاف: “إننـــا يف اللجنـــة الوطنية 

أن  مســـتعدون  اإلنســـان  لحقـــوق 

نتعـــاون مع األمـــن العـــام ملجلس 

التعـــاون ونســـلّم ملفـــاً كامـــاً عـــن 

لألزمـــة،  اإلنســـانية  التداعيـــات 

لحقـــوق  املّوثّقـــة  واالنتهـــاكات 

املواطنـــن واملقيمـــن يف دولـــة 

ككل”. الخليـــج  ودول  قطـــر، 

وشّدد ســـعادة رئيس اللجنة الوطنية 

لحقـــوق اإلنســـان عـــى أن “الحصار 

ســـيظّل نقطـــة ســـوداء يف تاريـــخ 

ليـــس  الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس 

آثاره اإلنســـانية العميقة عى  بسبب 

املجتمـــع الخليجي فحســـب؛ بل أيضاً 

أصيبـــوا  الخليجيـــن  املواطنـــن  ألن 

مؤسســـاتهم  عجـــز  جـــرّاء  بصدمـــة 

الرســـمية عن حّل األزمـــة ورفع الرضر 

عـــن الضحايا. فقد ســـّجلنا بكل أســـف 

استســـاما وفشـــاً ذريعاً، بـــل وغياباً 

والعربيـــة  الخليجيـــة  لآلليـــات  تامـــا 

الضحايا  إنصاف  يف  االنســـان  لحقوق 

وجـــر الـــرضر عنهم”.

وختم قائـــاً: “بغض النظـــر عن مصر 

الســـيايس  واملســـار  املفاوضـــات 

لألزمـــة، فإنّـــه عى مجلـــس التعاون 

الخليجي إعـــادة النظر يف منظومته 

الحقوقية التي فشـــلت يف معالجة 

يف  والخطرة  الجســـيمة  االنتهاكات 

املنطقة”. شـــعوب  حق 

الرســـمية  لقاءاته  سلســـلة  وضمـــن 

ســـعادة  اجتمـــع  واشـــنطن،  يف 

الدكتـــور عـــي بـــن صميـــخ املـــري 

مع عـــدد من أعضـــاء مجلـــس النواب 

األمريـــيك، حيـــث تحادث مـــع كل من 

النائـــب تيـــم بورشـــيت، أقـــدم عضو 

يف لجنة الشـــؤون الخارجية مبجلس 

الفرعيـــة  اللجنـــة  وعضـــو  النـــواب، 

املعنيـــة بأفريقيا والصحـــة العاملية 

بيـــي  والنائـــب  اإلنســـان،  وحقـــوق 

تجمع  يف  املشـــارك  الرئيس  لونـــغ، 

األمريكيـــة  االســـراتيجية  العاقـــات 

القطريـــة،

عضو  كريشـــنموريت،  راجـــا  والنائـــب 

النـــواب،  ملجلـــس  الدامئـــة  اللجنـــة 

والســـيد جيم النجيفن، رئيس اللجنة 

القـــوات  للجنـــة  التابعـــة  الفرعيـــة 

والســـيّد  النواب،  مبجلس  املســـلحة 

لريـــك الرســـن، عضـــو لجنـــة القوات 

املســـلحة مبجلـــس النـــواب، والنائب 

اريـــك ســـواليول، املرشـــح الرئايس 

الســـابق، وعضو يف اللجنـــة الفرعية 

والبحوث  االســـراتيجية  للتكنولوجيـــا 

املتقدمة مبجلـــس النواب األمرييك، 

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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إىل جانب السيّد آدم ســـميث رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 

لجنة القوات املســـلحة ســـابقاً مبجلس النواب األمرييك.

كا عقد ســـعادته اجتاعاً مـــع النائـــب آالن لوينثال، عضو 

تنفيذي يف لجنـــة توم النتوس لحقوق اإلنســـان.

كـــا اجتمـــع ســـعادته مـــع النائـــب آالن لوينثـــال، عضـــو 

تنفيـــذي يف لجنـــة توم النتـــوس لحقوق اإلنســـان، حيث 

قدم له الشـــكر عـــى مواقفها الســـابقة، داعيـــاً اللجنة 

إىل مزيـــد مـــن التحـــركات وتوعيـــة املجتمـــع األمريك 

قطر. عـــى  املفروض  الحصـــار  بتداعيـــات 

وخالـــه لقاءاتـــه بأعضاء مجلـــس النـــواب األمرييك، قّدم 

ســـعادة الدكتور عي بن صميخ املري نبـــذة عن تداعيات 

الحصار املتواصـــل منذ 1000 يـــوم كاملة، محـــّذراً من اآلثار 

الجســـيمة الناجمة عن اســـتمرار املعاناة اإلنسانية آلالف 

املواطنـــن واملقيمـــن، ليس يف قطر فحســـب، بل يف 

كل دول مجلس التعـــاون الخليجي.

ورداً عـــى أســـئلة األعضاء مبجلـــس النـــواب األمرييك حول 
التحـــرّكات التي تقوم بهـــا اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان، 
قـــدم الدكتـــور املـــري نبذة مـــن الجهـــود التـــي تبذل يف 
املســـارين القضـــايئ والحقوقـــي، الفتـــاً إىل أن “اللجنـــة 
الوطنية لحقـــوق اإلنســـان ملتزمة بوعودهـــا للضحايا بعدم 
الراجـــع عـــن مقاضـــاة دول الحصـــار وإدانتهـــا، إىل أن يتـــم 

تعويـــض الضحايـــا وجر الـــرضر عنهم”.
وأضـــاف: “نحـــن اليـــوم يف قطـــر نعيـــش 1000 يـــوم مـــن 
االنتهـــاكات يف حـــق الشـــعوب الخليجيـــة، و1000 يـــوم من 
التعّنـــت يف اإلرضار باملواطنـــن واملقيمـــن، و1000 يوم من 
اإلجـــراءات االنتقامية والعقوبات الجاعية التي فشـــلت دول 
الحصـــار يف إيجـــاد مرّر لها، عـــدا التحّجج باالنتقـــام من دول 
قطر بحجة خافات سياســـية معها. لقد رصنـــا ال نحيص حجم 
الرضر واملعاناة التي تتكبّدها شـــعوبنا جـــراء قرارات انتقامية 
لـــدول الحصـــار التي تحـــاول التغطية عى فشـــلها مبعاقبة 

مدنيـــن ال ذنـــب لهم يف خاف ســـيايس بـــن الحكومات”.
نتطلـــع إىل دور أكـــر لرملانـــات العامل لوضع حـــد النتهاكات 

حقوق اإلنســـان.

وحـــول الـــدور املنتظر مـــن مجلـــس النـــواب يف الكونغرس 
األمـــريك لوقـــف معانـــاة املترضريـــن مـــن الحصـــار، قـــال 
ســـعادة رئيس اللجنـــة الوطنية لحقـــوق اإلنســـان إن “نواب 
الرملانـــات يف العامل منوط بهم مســـؤولية كبـــرة للدفاع 
عـــن الشـــعوب التي تتعـــرض النتهـــاكات خطـــرة لحقوقها، 
ومـــن هذا املنطلـــق، زرت الواليـــات املتحـــدة األمركية مرارا 
لدق ناقـــوس الخطـــر، وأعود إليكـــم اليـــوم للحديث معكم 
عـــن اســـتمرار تلك االنتهـــاكات، وأنـــا أثـــق يف قدرتكم عى 
بذل مزيد من الجهـــود والتحرّك لـــدى اإلدارة األمركية لحثّها 
عى اتخاذ إجـــراءات فعالة والضغط عـــى دول الحصار لوقف 

انتهاكاتها املســـتمرة منـــذ 1000 يوم..!”.
وختـــم ســـعادته قائـــاً: “إنّنا نتطلـــع إىل دور أكـــر لرملانات 
العـــامل لوضع حـــد النتهاكات حقـــوق اإلنســـان ويف الوقت 
نفســـه، نؤكـــد ثقتنـــا التامة بـــأن اإلجـــراءات القانونيـــة التي 
اتخذناهـــا أمام الهيئات الدولية ســـتفيض ال محالة إىل إدانة 

الضحايا”. وتعويـــض  دولية 
واشنطن يوم السبت 29 فرباير 2٠2٠

من الفشـل الذريع واالنتقام الجامعي ضد الشـعوب الخليجية

يوم

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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أخبــار وبيانات الحصار

أكّـــد ســـعادة الدكتـــور عـــي بـــن صميخ 
املـــري، رئيـــس اللجنة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان التزامهـــا باالســـتمرار يف اتخاذ 
الاّزمة  والقانونيـــة  الحقوقية  اإلجـــراءات 
إلدانـــة دول الحصـــار بســـبب انتهاكاتهـــا 
املســـتمرة منـــذ 1000 يوم، مشـــّدداً عى 
أن دول الحصـــار، وبخاصة اململكة العربية 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  الســـعودية 
املتحـــدة لـــن ينجوا مـــن اإلدانـــة الدولية 
للجنـــة القضـــاء عـــى التمييـــز العنرصي 
وســـتثبت  الدوليـــة،  العـــدل  ومحكمـــة 
القطرين  املواطنـــن  تعـــرض  الهيئتـــان 

العنرصي. للتمييـــز 
وشـــّدد ســـعادته عى أن “اللجنة الوطنية 
بعـــد مـــرور نحـــو 3 ســـنوات مـــن الحصار 
الظـــامل، لـــن يهـــدأ لها بـــال حتـــى يتم 
تعويض الضحايا وجر الـــرضر عنهم، بغض 

النظـــر عن مصـــر األزمة سياســـياً”.
العمل التي قادته إىل واشـــنطن، وأجرى 
خالها سلســـلة لقـــاءات مع مســـؤولن 
شـــملت  األمريكيـــة  الخارجيـــة  وزارة  يف 
كاً من الســـيّد داف ســـتيف جيلـــن، نائب 
مســـاعد وزيـــر الخارجية لشـــؤون الرشق 
األدىن وشـــؤون العمل الدولية يف مكتب 
والعمل  اإلنســـان  وحقوق  الدميقراطيـــة 
يف وزارة الخارجيـــة، وســـعادة تيم ليندر 
كينغ، نائب مســـاعد وزير الخارجية لشؤون 
الخليـــج العـــريب مبكتـــب الـــرشق األدىن 

الخارجية. بـــوزارة 
جـــاءت ترصيحـــات ســـعادة الدكتـــور عي 
بن صميـــخ املـــري خـــال زيـــارة تقويض 
حريـــة التنقـــل نتـــج عنـــه تّشـــتتاً لـــألرس 
اللجنة  رئيـــس  الخليجيـــة وأكّـــد ســـعادة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان خـــال اجتاعه 
أن  األمريكية  بالخارجيـــة  مع املســـؤولن 
املواطنـــن واملقيمـــن يف دولـــة قطر 
يواجهون منـــذ 1000 يوم متييـــزاً عنرصياً”. 
ونّوه بـــأن “إحـــدى أخطر أوجـــه املعاناة 
التـــي يتكبّدهـــا املواطنـــون الخليجيـــون 

هـــي العراقيل واملعوقـــات التي تضعها 
دول الحصـــار – وال ســـيا اململكة العربية 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  الســـعودية 
املتحـــدة- أمـــام حريـــة تنقل األشـــخاص، 
والتي مل تســـتنث املرىض واالطفال وكبار 
الســـن، الفتاً إىل أن “تقويض حرية التنقل 
نتـــج عنه تّشـــتتاً لـــألرس الخليجيـــة، وإجبار 
العديد من العائات عـــى االنفصال قرساً، 
بحجـــة أن أحـــد أفرادهـــا يحمل الجنســـية 
القطريـــة. إىل جانب انتهاك حق القطرين 
شـــعائرهم  مارســـة  يف  واملقيمـــن 
الدينيـــة، مـــا تســـبّب يف حرمانهم من 
الحـــج والعمرة لثـــاث مواســـم متتالية!”.

القول: إنه من بن أســـوء أشـــكال الحصار 
الذي اســـتهدف الشـــعوب، وتســـبّب يف 
حرمـــان آالف املواطنـــن واملقيمن يف 
الدول الخليجية من حقوقهم األساســـية، 
التي تتادى دول الحصـــار يف انتهاكها، 
غـــر آبهـــة بنـــداءات الـــدول والحكومات 
الدوليـــة، وآخرها  الحقوقية  واملنظـــات 
قـــرار محكمة العدل الدوليـــة الذي يطالب 
دولـــة اإلمـــارات العربية املتحـــدة بوقف 
إجراءاتهـــا التمييزية يف حـــق املواطنن 
واملقيمـــن يف دولة قطر، لكن ســـلطات 
أبو ظبي مســـتمرة يف انتهاك التزاماتها 

.“ الدولية  العـــدل  ملحكمة 
وتابع قائـــاً: “إننا اليـــوم يف قطر نواجه 

مبالغة  وليس  ظاملـــاً.  حصاراً 

املجتمع الخليجي مصدوم 
املـــري  اســـتعرض  الســـياق،  ذات  ويف 
ملحـــة عن ســـر القضايا املرفوعـــة أمام 
لجنـــة القضاء عـــى كافة أشـــكال التمييز 
واإلمـــارات،  الســـعودية  ضـــد  العنـــرصي 
محكمـــة  أمـــام  املرفوعـــة  والقضايـــا 
العـــدل الدوليـــة ضد أبـــو ظبي، مشـــّدداً 
عـــى أن “كافـــة القضايـــا املرفوعة أمام 
لجنة التمييـــز العنرصي ومحكمـــة العدل 
الدوليـــة ســـوف ترهـــن للعـــامل أن مـــا 
تم مارســـته ضـــد القطرين هـــو متييز 

عنرصي”، الفتاً إىل أن “املجتمع الخليجي 
مصدوم مـــن هذه املارســـات العنرصية 
التـــي ترتكبها دولـــة اإلمـــارات واململكة 
العربية الســـعودية، يف حـــق املواطنن 

واملقيمـــن يف دولة قطر”.
نتحـــدث  التـــي  االنتهـــاكات  “إن  وأضـــاف: 
عنها أقرتها املفوضية الســـامية لحقوق 
والرملـــان  املتحـــدة،  باألمـــم  اإلنســـان 
الرملانـــات  مـــن  والعديـــد  األورويب 
الواليـــات  يف  الحقوقيـــة  واملنظـــات 
املتحـــدة األمريكيـــة والعامل، ومـــن تّم، 
نـــرى مـــن الـــرضوري أن يتـــم إدراج تلـــك 
انتهاكات دول الحصـــار يف تقرير الخارجية 
األمريكيـــة حـــول أوضـــاع حقوق اإلنســـان 
يف العـــامل، ألن إدانـــة انتهـــاكات حقوق 
اإلنسان ينبغي أن ال تســـتثني أي منطقة 
يف العـــامل، فـــا بالك منطقـــة الرشق 
بالرصاعات  املشـــبعة  والخليـــج  األوســـط 
والنزاعات ومـــا يرتّب عنها مـــن انتهاكات 
خطـــرة لحقـــوق اإلنســـان، تهـــدد أمـــن 
أمـــن  تـــّم،  ومـــن  املنطقـــة،  واســـتقرار 

أجمع. العـــامل  واســـتقرار 

واشنطن يوم: األربعاء 25 فرباير 2٠2٠

التقى مساعدي وزير الخارجية األمرييك مبناسبة التقى مساعدي وزير الخارجية األمرييك مبناسبة 
مرور مرور ١٠٠٠١٠٠٠ يوم من الحصار: املري من واشنطن: “لجنة  يوم من الحصار: املري من واشنطن: “لجنة 

التمييز العنرصي” “والعدل الدولية” ستدينان الرياض التمييز العنرصي” “والعدل الدولية” ستدينان الرياض 
وأبو ظبي ال محالةوأبو ظبي ال محالة

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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انتقد ســـعادة الدكتـــور عي بن صميخ املـــري، رئيس اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنســـان بشـــدة، اســـتمرار دولـــة اإلمارات 

املواطنـــن  لحقـــوق  انتهاكاتهـــا  يف  املتحـــدة  العربيـــة 

واملقيمن يف دولة قطر، مشـــراً إىل تسجيل 2105 انتهاكاً 

إماراتيـــاً منـــذ بـــدء الحصار املفـــروض عى قطر، مـــن بينها 

1212 انتهـــاكاً لقـــرار محكمة العـــدل الدولية، بعـــد مرور عام 

ونصف من صـــدوره؛ معلنـــاً يف الوقت ذاته عن قـــرب إصدار 

تقرير بشـــأن متادي الســـلطات باململكة العربية السعودية 

يف انتهـــاك حقوق املواطنن واملقيمـــن يف دولة قطر، 

وسيّســـلم التقرير إىل لجنـــة مناهضة كافة أشـــكال التمييز 

العنـــرصي وكافة اآلليـــات الدولية.

وشـــّدد الدكتـــور عي بن صميـــخ يف ترصيحـــات صحفية من 

جنيف، عـــى أن ســـلطات أبو ظبي مل تنشـــئ آليـــة واضحة 

لتنفيذ قرار املحكمـــة لحاية مصالح الضحايـــا وضان وقف 

االنتهـــاكات؛ مـــّا يؤكـــد مجـــّدداً اســـتمرارها يف العراقيل 

واإلجـــراءات العقابية والتمييزية يف حق مواطني ومقيمي 

قطر. دولة 

وحـــّذر ســـعادته املجتمع الـــدويل مـــن تزايـــد القلق عى 

حقوق الضحايا جراء متادي اإلمـــارات يف انتهاكاتها، مطالباً 

كاً مـــن محكمة العـــدل الدوليـــة ودولـــة اإلمـــارات العربية 

املتحدة ودولة قطر إىل اإلرساع باالســـتجابة للتوصيات التي 

تضّمنهـــا ضّمنتها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان يف ختام 

تقريرهـــا ألجـــل وضع حـــدًّ لانتهـــاكات الناجمة عن اســـتمرار 

الحصـــار منذ عامـــن ونصف.

تسليم التقرير إىل املفوضية السامية لحقوق اإلنسان 

وخال زيارة العمـــل التي قادته إىل العاصمة الســـويرسية 

جنيف، اجتمع ســـعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

مـــع عدد من املســـؤولن يف املفوضية الســـامية لحقوق 

اإلنســـان وإدارة اإلجراءات الخاصة باألمم املتحدة، حيث قّدم 

نســـخة من التقرير الثاين بشـــأن االنتهاكات اإلماراتية للقرار 

االحـــرازي ملحكمـــة العـــدل الدولية. كا ســـلّم ســـعادته 

نســـخة مـــن التقريـــر إىل مكتب املفـــوض الســـامي لألمم 

املتحـــدة لحقوق اإلنســـان، ورئيس مجلس حقوق اإلنســـان.

ونـــّوه ســـعادته بـــأن اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 

ســـتخاطب األمن العـــام لألمم املتحـــدة، ورئيـــس محكمة 

الســـامي لألمـــم املتحـــدة  الدوليـــة، واملفـــوض  العـــدل 

لحقوق اإلنســـان، ورئيـــس اللجنة األمميـــة ملناهضة التمييز 

العنـــرصي، واملقرريـــن الخـــواص لألمـــم املتحـــدة، ورئيس 

الرملـــان األورويب، إىل جانب 600 منظمة دولية؛ ملطالبتهم 

جميعـــاً بالتحـــرّك الفـــوري للضغـــط عـــى دولة اإلمـــارات، 

ومطالبتهـــا باالنصياع لقرارات محكمة العـــدل الدولية ووقف 

انتهاكاتهـــا. كا ســـيتم إرســـال التقرير إىل كافـــة البعثات 

الدبلوماســـية املعتمـــدة لدى األمـــم املتحـــدة والوكاالت 

املتخصصة. الدوليـــة 

انتهاكات اإلمارات لقرارات “العدل الدولية”

وكشـــف ســـعادة املـــري الّنقاب عـــن التقرير الثـــاين الذي 

أعدتـــه اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان، بشـــأن اســـتمرار 

االنتهـــاكات اإلماراتيـــة لقـــرارات محكمـــة العـــدل الدوليـــة 

الصادرة، بنـــاء عى الدعـــوى القضائية التـــي رفعتها دولة 

قطر أمـــام محكمة العدل الدوليـــة بتاريخ 11 يونيـــو 2018 ضد 

دولة االمـــارات، عـــى خلفية انتهاكهـــا لاتفاقيـــة الدولية 

للقضـــاء عـــى جميع أشـــكال التمييـــز العنـــرصي، باعتبار أن 

كلتا الدولتن طـــرف يف االتفاقية املذكـــورة. وكانت محكمة 

العدل الدوليـــة قد أصدرت بتاريخ 23 يوليـــو 2018 قرارها رقم 

أعلن عن إصدار تقرير بشأن استمرار االنتهاكات السعودية 

لحقوق املواطنني واملقيمني يف قطر قريباً.. 

املري من جنيف: ١2١2 انتهاكاً إماراتياً بعد عام ونصف من 

صدور قرار محكمة العدل الدولية

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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أخبــار وبيانات الحصار

172 الذي تضمـــن مطالبة دولة اإلمارات 

العربيـــة املتحـــدة باحـــرام التزاماتها 

مبوجـــب االتفاقية الدولية للقضاء عى 

كافـــة أشـــكال التمييز العنـــرصي، كا 

ألزمتهـــا باتخـــاذ تدابر مؤقتـــة بهدف 

الحيلولة دون تفاقـــم النزاع أو متديده.

وأشـــار املـــري إىل أن “التقرير يتطرق 

إىل كافة البيانات واملعلومات الخاصة 

خاصـــة  وبصـــورة  االنتهـــاكات،  بهـــذه 

مناذج بعـــض الحاالت التـــي تؤكد عدم 

امتثال دولـــة االمارات لقـــرار املحكمة 

وعـــدم إنشـــائها آللية واضحـــة تعمل 

عـــى تذليـــل الصعـــاب أمـــام الضحايا 

عنهم”. الـــرضر  ورفع 

تعالـــج..  مل  قدميـــة  انتهـــاكات 

جديـــدة وحـــاالت 

ويشـــر التقريـــر إىل اللجنـــة الوطنية 

لحقـــوق اإلنســـان تواصلت مـــع جميع 

الضحايـــا املذكورين يف هـــذا التقرير 

للحصول عى موافقتهم وتفويضهم 

إلدراج حاالتهـــم يف التقريـــر وتأكيـــد 

بحاالتهم  الخاصة  والتحديثات  التفاصيل 

واســـتمرار معاناتهـــم حتى بعـــد قرار 

محكمـــة العـــدل الدولية. كا اشـــتمل 

التقرير عـــى حاالت رصدتهـــا ووثقتها 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان، خاصة 

بـــكل حق، قبـــل قـــرار محكمـــة العدل 

الدولية والتي تم االتصـــال ملعرفة ما 

إذا متـــت معالجتها بعد صـــدور القرار، 

إىل جانـــب رصـــد حـــاالت جديـــدة تـــم 

رصدها بعد صدور قـــرار محكمة العدل 

الدولية. 

ويســـلّط التقريـــر الضـــوء – يف الجزء 

األول منـــه – عـــى انتهـــاكات حقوق 

االنســـان املتضمنة يف قـــرار محكمة 

العدل الدولية والتي أتت يف شـــقن، 

شـــمل  مل  يف  الحـــق  منهـــا  األول 

األرس، والحـــق يف التعليـــم، والحـــق 

يف الوصـــول إىل املحاكـــم والهيئات 

القضائيـــة األخـــرى وقـــد بلـــغ عددها 

)1212( انتهـــاك، والشـــق الثـــاين هـــو 

الكـــف عـــن اســـتمرار تصعيـــد األزمـــة 

الخليجيـــة مـــن خـــال نـــرش خطابـــات 

الكراهيـــة والتحريض عـــى العنف وبث 

خطابـــات التمييـــز العنرصي ضـــد دولة 

وســـاكنيها. قطر 

استمرار متزيق النسيج االجتامعي

يشـــر التقرير إىل أنه “بعـــد مرور عام 

ونصف مـــن صدور قـــرار محكمة العدل 

الدوليـــة ضـــد دولـــة االمـــارات العربية 

اإلجـــراءات والتدابر  تـــزال  ما  املتحدة، 

التعســـفية أُحادية الجانب املتخذة ضد 

دولـــة قطر مـــن قبـــل دولة اإلمـــارات 

أدى  مـــا  األرس،  شـــمل  مل  تعرقـــل 

لتمزيـــق النســـيج االجتاعـــي لألرسة 

. لخليجية ا

حيـــث فرضـــت قيـــوداً مفاجئـــة عـــى 

الســـفر للجميـــع دون مراعـــاة للحاالت 

اإلنســـانية، يف انتهـــاك واضح لحقوق 

اإلنســـان وخاصة حقوق الفئات األوىل 

بالرعايـــة كاألطفـــال واألمهات.”

ويضيـــف: “تدعي الســـلطات االماراتية 

تتخـــذ  مل   ،2017 يونيـــو   5 منـــذ  أنهـــا 

أيـــة تدابـــر إداريـــة أو قانونيـــة إلبعاد 

املواطنـــن القطريـــن، لكـــن اللجنـــة 

الوطنية لحقوق االنســـان تؤكد أن ذلك 

االدعاء مـــا هو اال تضليـــل احتوى عى 

كثر مـــن املغالطات الواضحـــة للعيان 

املســـؤوليات  مـــن  الهـــروب  بغـــرض 

القانونيـــة والحقوقيـــة املرتبة عى 

االنتهـــاكات التي قامت بها الســـلطات 

االماراتية منذ بدء الحصار واملســـتمرة 

فيها حتـــى بعد صـــدور قـــرار محكمة 

العـــدل الدوليـــة. وشـــّدد التقرير عى 

أن “تنفيذ قرار محكمـــة العدل الدولية 

يلزم دولـــة االمارات العربيـــة املتحدة 

بإنشـــاء آلية واضحة لضـــان إعادة مل 

شـــمل األرس القطريـــة التـــي تـــرضرت 

أحادية  التعســـفية  اإلجـــراءات  بســـبب 

الجانـــب واملســـتمرة حتى بعـــد صدور 

املحكمة.  قـــرار 

وخلص التقريـــر إىل القـــول: “إن حاالت 

الحـــق  بهـــذا  املتعلقـــة  االنتهـــاكات 

تتـــم  مل  حالـــة،   )90( بلغـــت  والتـــي 

معالجتها، بل واجهـــت بعض تلك االرس 

صعوبات جمـــة ملحاولتهم مل شـــمل 

. تهم ئا عا

يف  للحـــق  مســـتمرة  انتهـــاكات 

لتعليـــم ا

الوطنيـــة لحقوق  اللجنـــة  تقريـــر  وأكّـــد 

حـــق  التعليـــم  يف  الحـــق  أن  اإلنســـان 

أســـايس، وغر قابل للترصف، مشرة إىل 

أنها الحظـــت انتهـــاكاً صارخاً لهـــذا الحق 

عـــى امتداد عـــام ونصـــف مـــن التدابر 

التي  الجانب  أُحادية  التعســـفية القرسية 

اتخذتهـــا دولة االمـــارات العربية املتحدة 

ضـــد دولـــة قطـــر حتى بعـــد صـــدور قرار 

محكمـــة العدل الدولية الـــذي يؤكد عى 

إتاحة الفرصـــة للطـــاب القطرين إلكال 

تعليمهـــم يف دولـــة اإلمـــارات العربية 

املتحـــدة، أو الحصـــول عى ســـجاتهم 

التعليمية إذا كانـــوا يرغبون يف مواصلة 

دراســـتهم يف مـــكان آخر.

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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ونـــّوه اللجنـــة الوطنيـــة إىل أن “دولة 

قطـــر قامت منـــذ بدايـــة الحصـــار بحل 

عدد مـــن قضايـــا الطـــاب املطرودين 

مـــن دولة االمـــارات العربيـــة املتحدة، 

إال ان ذلـــك ال ينفي الـــرضر الذي وقع 

بســـبب التدابـــر القرسية، حيـــث واجه 

الطاب صعوبـــات كثـــرة، أبرزها “عدم 

تجاوب دولة االمـــارات العربية املتحدة 

أو جامعاتهـــا مع الطـــاب الذين قاموا 

بتســـديد رســـومهم الجامعية كاملة، 

حيـــث تـــم طردهم بـــدون مســـوغات 

ودرجاتهم  مقرراتهم  وحذف  قانونية، 

حســـاباتهم  وإغـــاق  الجامعيـــة، 

اإللكرونيـــة عـــى املواقع الرســـمية 

جانـــب  إىل  االماراتيـــة”،  للجامعـــات 

“صعوبـــة الحصول عى مســـتنداتهم 

مســـتواهم  تحـــدد  التـــي  الجامعيـــة 

قامـــوا  التـــي  واملـــواد  األكادميـــي، 

بدراســـتها، من أجل استئناف دراستهم 

يف دولة أخرى”، وكـــذا “تأخر تخرجهم 

إلعادة تســـجيلهم يف جامعات خارجية 

أخرى، نظـــرا الختاف أنظمة القبول يف 

كل جامعـــة، رغـــم أن بعضهم مل يتبق 

له ســـوى الجلوس لامتحـــان النهايئ 

ليتخـــرج يف جامعته األصـــي”، وصوالً 

إىل “عـــدم وجـــود التخصصـــات التـــي 

درســـوها يف الجامعـــات التـــي كانوا 

يدرســـون بها ســـابقاً واضطروا للقبول 

بتخصصات مشـــابهة وهذا ما أدى إىل 

تأخر دراســـة الطالب، أو اضطـــراره إىل 

اخذ مـــواد إضافيـــة لصفوف دراســـية 

أدىن مســـتوى قد تشـــكل عبئا عليه”.

ولفتـــت اللجنة إىل أن املقـــرر االممي 

قـــام  التعليـــم  يف  بالحـــق  الخـــاص 

بزيارتـــن لدولـــة قطـــر يف شـــهري 

ينايـــر وديســـمر2019، والتقـــى بعدد 

مـــن ضحايا االنتهـــاكات الخاصـــة بالحق 

يف التعليـــم نتيجة الحصـــار املفروض 

مـــن دولة االمـــارات، وقد خاطـــب دولة 

االمـــارات مرتن لحايـــة حقوق الطاب 

القطرين ولكـــن مل تســـتجب لنداءاته 

وطلباتـــه. وخلصـــت اللجنـــة الوطنيـــة 

لحقـــوق االنســـان إىل التأكيـــد أنهـــا 

رصدت حاالت قليلـــة النتهاك الحق يف 

التعليـــم، تم حلُها وبصعوبـــة بعد قرار 

محكمـــة العـــدل الدولية.

غيـــاب آليـــة لحاية حـــق يف الوصول 

أن  التقريـــر  وأوضـــح  املحاكـــم،  إىل 

اإلجـــراءات  بســـبب  االمارات  انتهـــاكات 

الجانب  أُحاديـــة  التعســـفية  والتدابـــر 

املتخـــذة ضد دولـــة قطر منـــذ عامن 

ونصف امتدت النتهـــاك حق املواطنن 

القطرين يف الحـــق يف الوصول إىل 

املحاكـــم والهيئات القضائيـــة األخرى 

)الحـــق يف التقـــايض(، ويف الدفـــاع 

عن أنفســـهم أمام املحاكم اإلماراتية 

)الحـــق يف املحاكمـــة العادلة(. وذلك 

عـــى الرغـــم مـــن أن دولـــة االمـــارات 

مبوجـــب  ملزمـــة  املتحـــدة  العربيـــة 

الخاصـــة  واملعاهـــدات  االتفاقيـــات 

مبحكمة العـــدل الدولية بتنفيذ األحكام 

الصـــادرة لصالح أي طرف مـــن األعضاء.

وحّذر التقرير مـــن أن “عدم تنفيذ دولة 

االمارات ألحـــكام محكمة العدل الدولية 

الدولية  هـــو خـــروج عـــى الرشعيـــة 

وانتهـــاك للقانون الـــدويل واملواثيق 

واملعاهـــدات الدوليـــة، وهو ســـابقة 

خطرة غر معهـــودة، ان تنفيذ قرارات 

املحاكم ســـواء كانت وطنيـــة أو دولية 

يجب ان يتم بشـــكل فوري وينبغي ان 

تفصـــل دولة االمارات بـــن تنفيذ أحكام 

واألهواء  املحاكـــم  وقـــرارات  القانون 

السياســـية تحقيقاً للعدالة”.

لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  ورصـــدت 

االنســـان عـــدم إنشـــاء دولـــة االمارات 

آليـــة واضحـــة لتنفيـــذ قـــرار املحكمة 

لحايـــة مصالـــح الضحايـــا. وذلـــك منذ 

صـــدور قـــرار محكمـــة العـــدل الدولية 

وحتـــى تاريـــخ صـــدور التقرير.

تصعيد لحمـــات الكراهية والتحريض 

قطر سكان  ضد 

وأكـــد التقرير الثـــاين أنه “منـــذ صدور 

قرار محكمة العـــدل الدولية الذي يلزم 

الطرفن يف شـــقه الثاين بعدم اتخاذ 

أي اجـــراء قد يـــؤدي اىل تفاقم النزاع 

أو متديـــده أمام املحكمـــة أو يزيد من 

صعوبة حله«؛ اســـتمرار دولـــة االمارات 

يف حمـــات الكراهيـــة والتحريض عى 

العنف وذلك من خال وســـائل إعامها 

املرئيـــة واملكتوبة ووســـائل التواصل 

الحمات  تلك  االجتاعي حيث اشـــملت 

عـــى اإلســـاءة إىل رموز داخـــل دولة 

قطـــر، كـــا تضمنـــت تلفيـــق اتهامات 

كاذبـــة بضلـــوع دولـــة قطـــر يف دعم 

اإلرهـــاب، باإلضافـــة للســـب والشـــتم 

حمـــات  وشـــن  لألعـــراض  والتطـــرق 

تشـــويهية ضد اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنســـان والتشـــكيك يف مصداقيتها 
وإصـــدار االفـــراءات عليهـــا واتهامها 

بتزويـــر الحقائق”.

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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انتهاكات أخرى

أخرى  انتهـــاكات  التقريـــر  واســـتعرض 
العربيـــة املتحدة، مل  لدولة اإلمـــارات 
ينص عليهـــا القرار االحـــرازي ملحكمة 
العـــدل الدوليـــة، إالّ أن اللجنة الوطنية 
ارتأت ذكرهـــا، وذلك الرتباطهـــا ارتباطاً 
وثيقاً وبطريقة مبـــارشة وغر مبارشة 
بالحقـــوق الـــواردة يف قـــرار محكمة 
العدل الدولية. حيث أشـــار التقرير إىل 
أن إجايل االنتهـــاكات االماراتية بلغت 
2105 انتهـــاكاً منذ بداية الحصـــار، خال 
الفـــرة مـــن ) 5 يونيـــو 2017 إىل غاية 
31 ديســـمر 2019(؛ منهـــا 967 انتهـــاكا 
انتهـــاكاً  و514  التقـــايض،  يف  للحـــق 
للحق يف امللكيـــة، و36 انتهاكاً للحق 
يف التنقـــل واإلقامـــة، و 155 انتهـــاكاً 
للحق يف التعليـــم، و90 انتهاكاً للحق 
يف مل شـــمل األرس، و 8 انتهاك للحق 
يف العمـــل، و 4 انتهـــاكاً للحـــق يف 
الصحـــة، و 1 انتهـــاك متعلقـــا مبعاملة 
حاطة بالكرامـــة، و 2 انتهاك للحق يف 
استخراج الوثائق الرســـمية، و 1 انتهاك 

القرسي. باالختفـــاء  خاص 

وأكّـــد التقرير الثاين الذي كشـــف عنه 
ســـعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان أن ما قامت به دولـــة االمارات 
يعّد خرقـــاً فاضحـــاً لاتفاقيـــة الدولية 
التمييز  أشـــكال  عـــى جميـــع  للقضاء 
العنـــرصي ولكافة القواعـــد والقوانن 
اإلقليميـــة  واملواثيـــق  واالتفاقيـــات 
امتثالها  عـــدم  خـــال  والدوليـــة مـــن 
بعد عـــام ونصف لقـــرار محكمة العدل 
الدولية، وذلـــك بعدم اتخاذهـــا تدابر 

مؤقته تعمـــل عى تذليـــل الصعوبات 
أمـــام ضحايـــا الحصار عـــى دولة قطر 
أُحادية  القرسية  التعســـفية  وتدابرها 

الجانب.

استنتاجات التقرير 

خلـــص التقرير الثـــاين للجنـــة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان إىل التأكيـــد عـــى 
اســـتنتاجاتها الســـابقة حـــول تداعيات 
أن  ومضمونهـــا  قطـــر،  يف  الحصـــار 
التعســـفية  والتدابـــر  “االجـــراءات 
القرسية األحاديـــة الجانب املتخذة من 
قبـــل دولة االمـــارات العربيـــة املتحدة 
تســـببت يف جملـــة مـــن االنتهـــاكات 
واالقتصادية  املدنية  اإلنســـان  لحقوق 
إىل  أشـــار  كـــا  واالجتاعيـــة”. 
“اســـتمرار انتهـــاكات حقوق اإلنســـان 
بســـبب اإلجراءات والتدابر التعســـفية 
والقرسيـــة األحاديـــة الجانـــب املتخذة 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  قبـــل  مـــن 
وحتـــى  يونيـــو 2017  يف 5  املتحـــدة 
تاريـــخ هـــذا التقريـــر، وعـــدم اتخاذها 
لتدابـــر مؤقتة تعمل عى حـــل قضايا 
املترضريـــن ورفـــع الرضر عنهـــم هذا 
بعد عـــام ونصـــف مـــن قـــرار محكمة 

الدولية”. العـــدل 

ونـــّوه التقرير بأن “اإلجـــراءات املتخذة 
العربيـــة  االمـــارات  دولـــة  قبـــل  مـــن 
املواطنـــن  ملعاقبـــة  املتحـــدة 
واملقيمن يف دولـــة قطر ومواطني 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
اُســـتخدمت كأداة للضغـــط الســـيايس 
السياســـية،  الخافات  إلدارة  ووســـيلة 
ومبـــا يرقـــى إىل عقوبـــات جاعيـــة 

تطـــال األفـــراد واملمتلـــكات”. وأكد أن 
“اإلمارات مل تنشـــئ آلية واضحة لتنفيذ 
قـــرار محكمة العـــدل الدوليـــة، وذلك 
من خـــال التعريف أو اإلشـــهار عن أي 
آليـــة متخذة يتم اللجـــوء اليها من قبل 
باإلضافة  أوضاعهم،  وتســـوية  الضحايا 
إىل عـــدم إنشـــائها خطوطـــاً ســـاخنة 
“اإلجـــراءات  أن  كـــا  الغـــرض”.  لهـــذا 
التمييزيـــة املتخـــذة مـــن قبـــل دولة 
االمـــارات العربيـــة املتحـــدة وخطـــاب 
التحريـــض والكراهية الـــذي ينحو دامئا 
نحو احتقار الشـــعب القطري واإلساءة 
إليـــه، والتجـــاوز يف حق رمـــوز الدولة 
كل ذلـــك يرقـــى إىل مرتبـــة التمييـــز 

العنـــرصي”.

وأشـــار التقريـــر إىل “اســـتمرار عـــدم 
إىل  الوصـــول  مـــن  الضحايـــا  متكـــن 
العدالـــة يف دولـــة اإلمـــارات العربية 
يف  حقهـــم  ومارســـة  املتحـــدة، 
التقـــايض واملحاكمة العادلة يشـــكل 
مانعـــاً مـــن إنصـــاف هـــؤالء الضحايـــا 
حقوقهـــم  واســـرجاع  وتعويضهـــم 
رغـــم محاوالتهـــم العديـــدة، كـــا ان 
قانـــون تجريم التعاطف الـــذي أصدرته 
الســـلطات االماراتية يف 7 يونيو 2017، 
والـــذي ينـــص عـــى أن التعاطـــف مع 
قطر يعـــد جرمية معاقبًـــا عليها، أدى 
إىل عرقلة تنفيذ هـــذا الحق حيث رفض 
العديد من مكاتب املحامـــاة اإلماراتية 
توكيـــات قطرين خوفـــا من وقوعهم 
تحـــت طائلـــة العقوبات املقـــررة يف 

القانـــون املشـــار إليه”.

مـــن  “الغـــرض  أن  التقريـــر  وأوضـــح 

أخبــار وبيانات الحصار

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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االجـــراءات املتخذة من دولـــة االمارات 

املجـــال  يف  املتحـــدة  العربيـــة 

االقتصـــادي والتجـــاري واالســـتثاري 

هـــو اســـتهداف ورضب البنيـــة التحتية 

لاقتصاد الوطنـــي لدولة قطر، وإلحاق 

األرضار بالحقـــوق االقتصاديـــة لألفـــراد 

واملجتمعـــات يف ســـابقة خطرة قد 

ترقـــى إىل جرميـــة العـــدوان”.

وخلص التقرير يف اســـتنتاجاته إىل أّن 

الســـلطات القطريـــة مل تتخـــذ إجراءات 

تعســـفية مشـــابهه ملا اتخذتـــه دولة 

االمـــارات العربية املتحدة، كا ســـعت 

وتداعيتهـــا  األزمـــة  الحتـــواء  جاهـــدة 

واملقيمن  املواطنن  عى  الســـلبية 

الذين من بينهـــم رعايا دولـــة االمارات 

املتحدة”. العربيـــة 

قلق متزايد عىل حقوق الضحايا..!

لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  وقدمـــت 

اإلنســـان يف تقريرهـــا 3 توصيات إىل 

محكمـــة العـــدل الدولية، داعيـــة إياها 

إىل أن “تتخـــذ إجـــراءات إللـــزام دولـــة 

اإلمارات العربيـــة املتحدة باتخاذ جميع 

الخطـــوات الازمة لامتثـــال لتعهداتها 

الدولية  االتفاقية  مبوجـــب  والتزاماتها 

التمييز  أشـــكال  عـــى جميـــع  للقضاء 

الصادر  القـــرار  بنود  العنرصي وتنفيـــذ 

. ” منها

كـــا طالبـــت املحكمة بـــرضورة “إلزام 

األطـــراف بوضـــع آليـــة عمل مشـــركة 

الضحايـــا  لكافـــة  وشـــفافة  واضحـــة 

ومتابعـــة تنفيذهـــا”، ورضورة “األخـــذ 

بعن االعتبار ملـــا ورد يف هذا التقرير 

يف القضايـــا املرفوعة أمام املحكمة 

وجعلهـــا مـــن الوثائق الرســـمية يف 

بينـــا أوصت دولـــة اإلمارات  القضية”. 

العربيـــة املتحـــدة برضورة

عـــن دولة  للحصـــار  الفـــوري  “الرفـــع 

بتنفيـــذ  االلتـــزام  ”وأهميـــة  قطـــر”، 

كل مـــا جـــاء يف قـــرار محكمـــة العدل 

الدوليـــة ضدها فـــوراً”، ”وإلغـــاء كافة 

التدابر التعســـفية القرسيـــة األحادية 

وفقـــاً  تعهداتهـــا  واحـــرام  الجانـــب، 

التفاقيـــة القضـــاء عى كافة أشـــكال 

ضحايـــا  وإنصـــاف  العنـــرصي  التمييـــز 

االنتهـــاكات”. كـــا دعـــت حكومـــة أبو 

ظبي إىل “إنشـــاء آليات فعاله واضحة 

وشـــفافة وذات مصداقيـــة بالتعـــاون 

ملعالجـــة  القطريـــة  الحكومـــة  مـــع 

الضحايا،  وإنصـــاف  االنتهـــاكات  حـــاالت 

والســـاح للضحايا باللجوء إىل العدالة 

الســـرجاع  التقايض  واجراءات  الوطنية 

حقوقهـــم”، ورضورة “الكـــف الفوري 

وخطـــاب  التشـــهرية  الحمـــات  عـــن 

التحريضيـــة  والدعـــوات  الكراهيـــة 

ذلـــك”،  يف  املتســـببن  ومحاســـبة 

وصـــوالً إىل توصية بـــرضورة “التوقف 

عـــن اختـــاق الحجـــج الواهيـــة والـــا 

قانونية العتقال واحتجـــاز القطرين او 

املقيمـــن من دولـــة قطـــر والحد من 

إىل  تجاههـــم”،  العنرصية  االجـــراءات 

الدولية  للمنظـــات  “الســـاح  جانـــب 

للمفوضية  التابعـــة  الفنيـــة  والبعثـــة 

الســـامية لحقوق اإلنســـان واملقررين 

الخـــواص للقيام بزيـــارة ميدانية لدولة 

اإلمارات العربية املتحـــدة للتأكد ورصد 

ومعالجة االنتهـــاكات الناجمة عن حصار 

دولة قطـــر.”، وأخـــراً توصيـــة برضورة 

“الكف الفوري عـــن أي تصعيد لألزمة”. 

الحكومـــة  إىل  توصياتهـــا  ويف 

الوطنيـــة  اللجنـــة  طالبـــت  القطريـــة، 

لحقوق اإلنســـان برضورة “التواصل مع 

الجانب اإلمـــارايت للتباحث يف إنشـــاء 

آليـــة مشـــركة لتنفيـــذ قـــرار محكمة 

العـــدل الدوليـــة والعمـــل عـــى رصد 

الحاصلة بعـــد عام  كافـــة االنتهـــاكات 

ونصف مـــن هذا القـــرار”، والعمل عى 

رصد كافة االنتهـــاكات الحاصلة بعد هذا 

القـــرار وتزويد محكمة العـــدل الدولية 

واللجنة األممية ملناهضة كافة أشكال 

التمييز العنـــرصي”. إىل جانب “مطالبة 

الحكومة القطرية برسعـــة التعاقد مع 

لتقييم األرضار املادية  مراكز متخصصة 

والنفســـية وتقدميها لكافـــة الجهات 

محكمـــة  رأســـها  وعـــى  املختصـــة 

العدل الدولية ولجنـــة مناهضة التمييز 

الضحايا”،  بغـــرض تعويـــض  العنـــرصي 

وأخراً “تقديم تقريـــر مفصل عن مدى 

العربية املتحدة  التزام دولة االمـــارات 

بعد عـــام ونصـــف مـــن قـــرار محكمة 

العدل الدوليـــة لكل من األمـــن العام 

لألمم املتحـــدة، ورئيس محكمة العدل 

الدوليـــة، ومجلـــس األمـــن، ومجلـــس 

األمميـــة  واللجنـــة  اإلنســـان،  حقـــوق 

ملناهضـــة التمييـــز العنرصي”.

واشنطن: 28  يونيو 2٠١9

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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المؤتمــــــرات

تحت رعاية معايل الشـــيخ خالد بن خليفـــة بن عبدالعزيز آل ثاين رئيس مجلس الـــوزراء ووزير الداخلية، 

انطلقـــت أعـــامل املؤمتر الدويل حول "وســـائل التواصل االجتامعـــي: التحديات وســـبل دعم الحريات 

و حاميـــة النشـــطاء"، والذ نظمتـــه يف 16- 17 فربير 2020  عىل مـــدى يومني، اللجنـــة الوطنية لحقوق 

اإلنســـان، بالتعاون والتنســـيق مـــع مفوضية األمـــم املتحدة الســـامية لحقوق اإلنســـان والربملان 

األورويب والفيدرالية الدولية للصحافيني والتحالف الدويل للمؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنســـان. 

وناقـــش املؤمتر ما يزيـــد عن 40 ورقة عمل خال جلســـات نقاشـــية تفاعلية ومجموعـــات عمل موزاية، 

شـــارك فيها أكرث من 300 منظمـــة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكربى الرشكات املتخصصة وشـــبكات 

التواصل االجتامعي، باإلضافة إىل مشـــاركة نوعية وقوية لنقابات الصحفيني عرب العامل، و100 وســـيلة 

إعاميـــة من داخـــل وخارج قطر، منها نحو 30 وســـيلة إعاميـــة دولية و25 صحفيا وإعاميا من وســـائل 

اإلعام املحلية و50 من نشـــطاء التواصل االجتامعي، ســـينقلون املؤمتر نحو مختلـــف أصقاع العامل.

إعالن عاملي لحامية نشطاء التواصل االجتامعي وتوسيع الفضاء املدين 

وتوجه ســـعادة الدكتور عي بـــن صميخ املـــري رئيس اللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنسان، بالشـــكر واالمتنان إىل معايل الشيخ 
خالد بن خليفـــة بن عبدالعزيـــز آل ثاين، رئيس مجلـــس الوزراء 
ووزيـــر الداخليـــة، لرعايته لهـــذا املؤمتر. وأكد ســـعادته، يف 
الكلمـــة التي افتتح بهـــا املؤمتر، أن القيود عـــى حرية الرأي 
والتعبـــر ال ميكن أن تخرج عى حدود ما تســـمح بـــه االتفاقيات 
الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنســـان، وتفســـرات لجنة حقوق 
اإلنســـان باألمم املتحدة، ونبه يف ذات الســـياق إىل أن تقييد 
الحريات ال ميكن أن يجلب االســـتقرار وتحقيق الســـلم، وأن سبل 
تحقيـــق الرخاء والتنميـــة والدميقراطية ال يتـــم إال حن تتحقق 
الحريـــات كفضـــاء للتعبـــر والنقـــد واإلبـــداع. وطالـــب الدكتور 
املري، عـــى صعيد متصـــل، بإعـــان عاملي لحاية نشـــطاء 
التواصل االجتاعـــي، وأن يؤخذ يف الحســـبان حن يتم تطوير 

أو اعتـــاد جديـــد التفاقيات حقوق اإلنســـان مســـألة توســـيع 
الفضـــاء املدين وحاية النشـــطاء. ولفت يف هـــذا الخصوص 
إىل أنـــه قد أضحـــى من الـــرضوري إياء املزيد مـــن االهتام 
الـــدويل بهـــذه القضايـــا، من خـــال جعلهـــا أحـــد املواضيع 
األساســـية يف الحوارات العاملية، وأجندات املنظات الدولية 
مبـــا فيها أجنـــدة اجتاعـــات مجلس حقـــوق اإلنســـان باألمم 
املتحدة واللجنة الفرعية لحقوق اإلنســـان بالرملان األورويب.

كا دعا ســـعادته التحالف العاملي للمؤسســـات الوطنية إىل 
االهتـــام مبوضوع توســـيع الفضاء املدين وحاية النشـــطاء 
ضمـــن اســـراتيجية وبرامـــج العمـــل للتحالـــف. وقـــال الدكتور 
عـــي بن صميـــخ، يف كلمته، إنه خـــال العام املنـــرصم قامت 
دولة قطـــر بالعديد من املبـــادرات النوعية ملناهضـــة الجرائم 
الســـيرانية والقرصنة، وقال إن "مؤمترنا هـــذا يأيت لدعم تلك 

نـظـمـتـــــه الـلـجـنــــة الـوطـنـيــــة لـحـقــــوق اإلنـســــان ورشكاء دوليون

مؤمتـر دولـي حـول "وسـائل التواصـل االجتمـاعي ..مؤمتـر دولـي حـول "وسـائل التواصـل االجتمـاعي ..
سبل دعم الحـريات وحمـاية النشطـاء"سبل دعم الحـريات وحمـاية النشطـاء"

مؤمتـر دولـي حـول "وسـائل التواصـل االجتمـاعي ..مؤمتـر دولـي حـول "وسـائل التواصـل االجتمـاعي ..
سبل دعم الحـريات وحمـاية النشطـاء"سبل دعم الحـريات وحمـاية النشطـاء"

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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املبادرات، وغرها مـــن املبادرات العاملية يف ســـياق احرام 
حقـــوق اإلنســـان وتحديـــد املســـؤوليات". ونـــوه  املـــري  بأن 
املؤمتر الدويل حول "وســـائل التواصل االجتاعـــي: التحديات 
وسبل دعم الحريات وحاية النشـــطاء" بالغ األهمية والحيويّة، 
كونه يهدف ملناقشـــة الفـــرص التي أوجدتها وســـائل التواصل 
االجتاعي لتعزيز وحاية حقوق اإلنســـان، واستكشاف أشكال 
التدخل املتكررة يف اســـتخدام هذه الوســـائل، كا يشكل أيضا 
منـــرا عامليا يتيح فتـــح حوار مســـؤول وبناء بـــن رشكات إدارة 
التواصل االجتاعي واملنظـــات الحقوقية والنقابات اإلعامية 
واملنظـــات الدوليـــة للتوصل إىل االســـتخدام األمثل لشـــبكة 
التواصـــل االجتاعـــي وتوفـــر الضانـــات والحايـــة النوعية 
للنشطاء. وأوضح ســـعادته أن منصات التواصل االجتاعي غرت 
من املفاهيـــم الســـائدة يف التواصل الثقـــايف واالجتاعي 
والســـيايس واإلعامي يف العـــامل، وأتاحت إمكانـــات مذهلة 
ألجـــل التواصـــل والتعبـــر بشـــكل غر مســـبوق، حيـــث أصبحت 
األجهـــزة الرقميـــة عبارة عـــن غـــرف إخبارية متحركـــة وقنوات 
مؤثـــرة وضاغطـــة، كا أن التوســـع الرسيع يف البنيـــة التحتية 
لاتصـــاالت الرقميـــة والتقـــدم يف التكنولوجيـــا الرقمية أدى 
إىل إحـــداث تغير اجتاعي عميق، ما شـــكل تحديـــات وفرصاً 
لحقوق اإلنســـان. وأشـــار الدكتور املـــري إىل أن حاية حقوق 
اإلنســـان يف الحـــارض واملســـتقبل، باتت تعتمد بشـــكل متزايد 
عى القدرة عـــى توضيح كيفية تطبيق مبادئها عى وســـائل 
التواصـــل االجتاعـــي، واالســـتفادة مـــن تلك املنصـــات، التي 
أصبحـــت أداة ال غنـــى عنهـــا إلعـــال حقـــوق اإلنســـان وتعزيز 
التنميـــة االقتصاديـــة واالجتاعيـــة. وبن أنه قـــد أضحت هنالك 
رغبة لدى الكثر مـــن الهيئات الحقوقيـــة واألفراد يف توظيف 
التكنولوجيـــا الحديثـــة خدمة لقضايـــا حقوق اإلنســـان، وهو ما 
جعـــل من هذه الشـــبكات متنفســـا لتجـــاوز القيود السياســـية 
والقانونيـــة واالجتاعيـــة التـــي تحـــّد مـــن حريـــة التعبـــر أو 
اإلكراهـــات التي تواجه القنـــوات اإلعاميـــة التقليدية يف هذا 
الخصـــوص. وأعرب عـــن تطلع اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
للخـــروج ببعـــض املخرجـــات التـــي تعالـــج اإلشـــكاليات وتدعم 
الحريات وتحمـــي النشـــطاء واملدافعن عن حقوق االنســـان، 

داعيا إىل رضورة تطوير التفاهم املشـــرك بن مختلف أصحاب 
املصلحة بشـــأن الفرص واملخاطر واملارسات الجيدة.

من جانبها دعت الســـيدة ميشـــيل باشـــليه املفوضة السامية 
لألمـــم املتحدة لحقوق اإلنســـان، إىل التصدي لكافة التحديات 
التـــي تواجـــه حريـــة االعـــام والصحفيـــن وحاية النشـــطاء 
وتســـليط الضوء عليها، من أجل بنـــاء رشاكات فاعلة وانتهاز كل 
الفرص لتحقيق الغايات املنشـــودة، وتجنـــب التداعيات، معربة 
عن تطلعهـــا إىل أن يخرج مؤمتر الدوحة الدويل حول وســـائل 
التواصـــل االجتاعـــي بالنتائـــج املرجـــوة يف هـــذا الخصوص. 
وتطرقت الســـيدة باشـــليه، يف كلمـــة وجهتها عـــر الفيديو 
يف الجلســـة االفتتاحية للمؤمتر، إىل التغيـــر والتطور الكبر 
الذي حـــدث يف مجـــال اإلعـــام والصحافة ووســـائل التواصل 
االجتاعي بســـبب الثـــورة الرقميـــة، معترة ذلك مـــن األمور 

املهمـــة ملن كانوا يشـــعرون بالعزلة يف الســـابق.

وحـــذرت يف الوقـــت نفســـه، مـــن أن البيانـــات واملعلومـــات 
املتاحة عر هذه الوســـائل تبقى عرضـــة للمراقبة والهجات 
اإللكرونية اذا مل يحســـن حايتها، مـــع رضورة ضان أال تصبح 

أيضـــا القوانن ذات الصلـــة عرضة للتشـــهر والتزييف.

وقالـــت باشـــليه: إّن انتهـــاكات حقـــوق االنســـان املســـتمرة 
وحاية الحيز املـــدين تتطلب رفع القيـــود والحواجز يف وجه 
االعـــام والصحافـــة واملنظـــات الحقوقية نفســـها، ووجود 
مجتمع مدين نشـــط وأصـــوات ناقدة مرتفعة، وشـــددت عى 
أن القوانـــن التي تحمي حقوق اإلنســـان تســـتطيع إدارة تلك 

لها. والتصـــدي  املخاطر 

املعلومات املتاحة عرب هذه وسائل التواصل املعلومات املتاحة عرب هذه وسائل التواصل 

االجتامعي عرضة للمراقبة والهجامت اإللكرتونية االجتامعي عرضة للمراقبة والهجامت اإللكرتونية 

مامل يحسن حاميتهامامل يحسن حاميتها
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ويف ذات الســـياق حـــذرت الســـيدة جورجيت غانيـــون ممثلة 
مفـــوض األمـــم املتحـــدة الســـامي لحقـــوق اإلنســـان، مـــن 
أن فـــرض قيـــود عـــى منصـــات وســـائل التواصـــل االجتاعي 
واعتقـــال وتعذيـــب من يعرون عـــن آراء معارضة عـــر اإلنرنت، 
يعمل عـــى تدمر الثقة التـــي ينبغي أن توجد بن الشـــعوب 
وحكوماتهـــم. وقالت : إن اإلنرنت الذي أصبح وســـيلة للحصول 
عـــى املعلومـــات، والقيـــام بالعديد من األنشـــطة املختلفة 
مثل، حشـــد الدعـــم والتنظيم واالحتجـــاج، برزت معه شـــواغل 
أخرى بشـــأن إســـاءة اســـتخدام املنصـــات الرقميـــة، مبا يف 
ذلك التحريض عـــى الكراهية والعنف ضـــد األفراد واملنظات 
واملجتمعـــات. وأضافـــت أنـــه "يف الوقـــت الذي تشـــهد فيه 
العديد مـــن بلدان الرشق األوســـط وشـــال إفريقيـــا وأماكن 
أخرى مـــن العـــامل احتجاجـــات شـــعبية، فإننـــا يف مفوضية 
األمم املتحدة الســـامية لحقوق اإلنســـان، نعتر الحوار رضورة 
ملحة لتلبية املطالب الشـــعبية واملرشوعـــة لإلصاح"، مؤكدة 
أن قبول وجهـــات النظر املعارضة ميكن أن يفتـــح آفاقا جديدة 
للتوصـــل إىل توافـــق آراء بنـــاء يف املجتمـــع، كـــا أن إيجاد 
الحكومـــات لحيز ينعـــم الجميع مـــن خاله بحريـــة التعبر، مبا 
يف ذلك توجيـــه النقـــد واملطالبة باإلصاح، ميكن أن يســـهم 

إيجايب. تغيـــر  إحداث  يف 

واســـتنكرت الســـيدة غانيون، حظر العديد من الـــدول وتدخلها 
بشـــكل كبـــر يف عمـــل الصحفيـــن واملدافعن عـــن حقوق 
اإلنســـان، مشـــددة عى أن حريـــة التعبـــر والفكـــر والتجمع 
وتكويـــن الجمعيـــات، فضاً عـــن الحـــق يف الخصوصيـــة، من 
العنـــارص األساســـية لتعزيز مجتمعـــات دميقراطيـــة وتحقيق 
التنمية والســـام واألمن.. معربة عـــن قلقها من مواقف بعض 
السياســـين الذين يســـتخدمون وســـائل التواصـــل االجتاعي 
عـــى نطـــاق واســـع لتحقيـــق أهـــداف سياســـية، إىل جانب 

قيامهـــم بفـــرض قيود كبـــرة عـــى املحتوى املتـــاح عى 
وســـائل التواصل االجتاعي يف إطـــار اختصاصاتهم، كا تحدد 
الـــرشكات التـــي تدير تلـــك املنصات مـــا ميكن للمســـتخدمن 

قولـــه ورؤيته وســـاعه.

ونبهـــت إىل أن قانـــون حقوق اإلنســـان يقتـــيض أن تكون أي 
تدخات يف عمل تلـــك املنصات مصممة تصميـــاً جيداً لتجنب 
التجـــاوز، وأن تكـــون دقيقـــة وواضحة لتمكن املســـتخدمن 
من فهم مـــا يحدث مع البيانـــات التي يشـــاركونها، إىل جانب 
متكينهـــم من االعـــراض عى أي قـــرارات قـــد يعترونها غر 
عادلـــة. واســـتنكرت اســـتخدام بعـــض الـــدول لتكتيـــك تعطيل 
خدمات االتصاالت يف إســـكات املعارضة السياســـية والحد من 
االحتجاجات الســـلمية ومنع املدافعن عن حقوق اإلنســـان من 
توثيق االنتهاكات والتأثر عى املســـاهات الحيوية للمجتمع 
املـــدين يف املســـاءلة العامـــة. وقالت إن الـــرشكات الخاصة 
أيًضا تتحمل مســـؤولية رئيســـية يف تعطيل خدمات االتصاالت، 
مضيفـــة: "قد تأمـــر الحكومات بتعطيـــل خدمات االتصـــاالت، إال 
أن الـــرشكات التي تديـــر الشـــبكات أو تنظم حركـــة البيانات عر 

اإلنرنـــت هي مـــن تنفذ فعليـــا معظم هـــذه التدابر".

ويف هـــذا الســـياق، دعت املســـؤولة األممية الـــرشكات إىل 
استكشـــاف جميـــع الخيـــارات القانونيـــة لاعـــراض عى تلك 
الطلبات، والكشـــف عن جميع املعلومـــات ذات الصلة والقابلة 
للنرش بشـــأن أي أوامر قـــد نفذتها لتعطيل خدمـــات االتصاالت، 
إىل جانب تقديـــم تقارير منتظمـــة حول الخدمـــات املتأثرة أو 
املســـتعادة والخطوات التي تتخذها ملعالجة تلك االشكاليات.

ال مستقبل بدون إعام حر

مـــن جهته اســـتعرض الســـيد إميون  غيلمـــور، ممثـــل االتحاد 
األورويب لحقوق اإلنســـان، مهام االتحاد والـــدور الذي يقوم 
بـــه فيا يعنـــى بحرية اإلعـــام والصحافـــة والتعبـــر والدفاع 
عـــن الصحفين يف مجاالت مارســـة عملهـــم املهني. وأكد 
يف كلمتـــه  أنه ال مســـتقبل بـــدون إعام حر، مـــا يعني رضورة 
أن تتمتع وســـائل االعام الحكوميـــة واألهليـــة بالحرية التامة 
والتعدديـــة واحـــرام حقـــوق االنســـان واخاقيـــات املهنة ، 
الســـيا وأن جميعها أصبح اليوم متاحا بفضـــل التقنية الحديثة 
والثـــورة الرقميـــة التي اعترهـــا فتحا جديدا لنشـــطاء حقوق 
االنســـان والسياســـين عى حد ســـواء. وقال: إن االتحاد يدرك 
كافـــة هذه التحديـــات، وعقد ألجلهـــا مؤمترات وأعد دراســـات 
باعتبار ان التكنولوجيا الحديثة مبثابـــة فرصة للتطور يف مجال 
العمـــل الصحفـــي والتصـــدي لتحدياتـــه، األمر الـــذي يتوجب 
معـــه تعزيـــز دور الصحافة واالعـــام يف مجال حريـــة التعبر 
والدميقراطيـــة مع الوعـــي التام بأن هذه التحديات تســـتوجب 
العمـــل الجاعـــي لحاية الصحفيـــن واملواطنـــن، وتقوية 

المؤتمــــــرات

اعتقال وتعذيب من يعربون عن آراء معارضة عرب 
اإلنرتنت يدمر الثقة بني الشعوب وحكوماتهم.

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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العمـــل النقايب الصحفـــي والحد من ســـيطرة املـــال واحتكار 
الـــرشكات الكرى لذلـــك. واعتر العنف والقمع الذي متارســـه 
الحكومـــات ومجموعات الضغط والجيـــوش اإللكرونية وجهات 
الدعايـــة والـــرشكات الكرى التـــي ال يهمها غـــر األرباح، عى 
كل من يعارض سياســـاتها، أمرا ســـلبيا لحرية الصحافة واالعام 
والنـــرش، ملا يرتـــب عليه مـــن تضليـــل وتشـــويه للمعلومات 

ضار. اجتاعي  وتأثـــر 

ولفـــت ســـعادته إىل أن كل تلك الضغوط ينتج عنها مارســـات 
مقلقـــة مثل األخبـــار الكاذبـــة، ومتطرفـــن أيضا يســـتخدمون 

التقنيـــة الرقميـــة لبـــث الكراهيـــة وبـــذر الخـــاف والقـــذف 
والتجســـس، ما يســـتدعي العمـــل لحاية الصحفيـــن والحق 
يف التعبـــر، باعتبـــار ذلك مـــن الحقوق األساســـية ملواجهة 
هـــذه املخاطـــر وتأثراتهـــا الســـلبية عى الســـلوك البرشي 
والعاقات االجتاعيـــة. وأكد عـــى رضورة أن تضطلع الصحافة 
مع توفر وســـائل التقنية الحديثة، بإســـهامات الفتة يف مجال 
حريـــة التعبر وفضاء رقمـــي جيد ومتطور ، واســـتغال الثورة 
الرقميـــة لفضـــح الفســـاد والتســـلط وكل من يســـعى لخدمة 

مصالحه الضيقـــة دوال ، رشكات أو مؤسســـات.

نوه الســـيد كارلـــوس نيجريـــت موســـكرا، رئيـــس التحالف 
العاملـــي للمؤسســـات الوطنية لحقـــوق اإلنســـان بالدور 
الكبـــر الذي تضطلـــع به وســـائل التواصـــل االجتاعي يف 
توســـيع نطاق الحيز املدين، حيـــث أضحت أدوات أساســـية 
تســـتخدم يف أنشـــطة املنارصة واإلباغ. واعتر ســـعادته، 
يف كلمتـــه أن تعزيـــز التعددية أمـــر حيـــوي لحاية الحق 
يف حريـــة التعبـــر، يف وقت لعبـــت فيه وســـائل التواصل 
االجتاعـــي دورا مهـــا يف فتـــح آفاق للفئـــات املحرومة 
مـــن إســـاع صوتهـــا واالنضـــام إىل املناقشـــات العامة 
وإبـــراز دورهـــا.. مبينـــا أن هـــذه الوســـائل من شـــأنها ربط 
األشـــخاص وتبادل الخـــرات وتوجيـــه االنتقـــادات وغر ذلك. 
ولفـــت إىل أنـــه يف هذا الســـياق، بـــرزت تحديـــات جديدة 
منها عى ســـبيل املثـــال، الرويـــج لألنشـــطة اإلرهابية أو 
اإلجرامية، أو التضليل، أو التحريـــض عى العنف، والتمييز، ما 
جعل الدول تحـــاول تنظيم اســـتخدام التكنولوجيات الرقمية 
ووســـائل التواصل االجتاعي للحد من انتهـــاكات الحق يف 
الخصوصيـــة وضان حريـــة التعبر، ما يـــرز يف هذا املجال 
دور الـــرشكات الخاصـــة. وأوضح الســـيد موســـكرا أن حقوق 
اإلنســـان املطبقة خارج اإلنرنت، تنطبق أيضا عى املضامن 
املتاحة عـــر اإلنرنت، وقـــال إنه يف هذا الشـــأن تقع عى 
عاتق الدول املســـؤولية األساســـية الحرام وحاية وتعزيز 

وإعـــال حقوق اإلنســـان والحريات األساســـية.

وتطرق لـــدور املؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنســـان يف 
هـــذا الصـــدد، وقـــال إنـــه مبوجـــب والياتها طبقـــا ملبادئ 
باريـــس، تضطلـــع بدور هـــام وفريـــد من نوعـــه يف تعزيز 
وحايـــة الحيز املدين، خـــارج اإلنرنت وعـــر اإلنرنت، عى 
حد ســـواء إىل جانـــب حايـــة حقوق اإلنســـان. وقـــال: أن 
املؤسســـات الوطنية يف وضع مثايل للقيام بذلك مبوجب 
والياتهـــا املنوطة بها مبوجـــب مبادئ باريـــس وطبيعتها 
املســـتقلة ومكانتهـــا املوثوقة ووظائفها مبـــا يف ذلك: 

الرصد، وتقديم املشـــورة بشـــأن الترشيعات والسياســـات، 
والعمـــل مع أصحـــاب الحقـــوق وكذلـــك الجهـــات الفاعلة 
غـــر الحكومية ودوائر األعـــال التجارية، وتقديـــم التقارير 
واملســـاءلة. وأوضـــح أن من بـــن اختصاصات املؤسســـات 
الوطنية، دعوة الـــدول إىل التصديق عـــى جميع الصكوك 
الدوليـــة لحقوق اإلنســـان وتنفيذها وتطبيقهـــا عى خارج 
اإلنرنـــت وعر اإلنرنـــت، وتقديم املشـــورة للدولة بشـــأن 
الترشيعـــات والسياســـات الوطنية والرامج مـــن أجل صون 
وتعزيـــز الحيز املدين عـــر اإلنرنت من خال ضـــان احرام 
حقـــوق اإلنســـان وتعزيز الخطابـــات اإليجابية حـــول أهمية 
حقـــوق اإلنســـان يف كل جانـــب مـــن جوانـــب املجتمعات، 
وأهميـــة الحيز املدين خـــارج اإلنرنت وعـــر اإلنرنت، وذلك 
بطريقـــة مبتكـــرة مـــع اســـتخدام التكنولوجيـــات الجديدة 

الشـــباب. عى  والركيز 

وأضـــاف أن مـــن بـــن االختصاصـــات أيضـــا إذكاء الوعي بن 
الفاعلن الخواص بشـــأن مســـؤوليتهم يف احرام حقوق 
املدافعـــن عن حقـــوق اإلنســـان وتقديم املشـــورة لهم 

تحديات جديدة.. الرتويج لألنشطة اإلرهابية تحديات جديدة.. الرتويج لألنشطة اإلرهابية 
واإلجرامية،  والتحريض عىل العنف، والتمييزواإلجرامية،  والتحريض عىل العنف، والتمييز
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بشـــأن اإلجـــراءات والتدابـــر الازمة لضـــان وفائهم بهذه 
املســـؤولية، باإلضافـــة إىل التعـــاون مـــع دوائـــر األعال 
التجارية )الجهات الفاعلة الخاصة( بشـــأن قضايا مثل، كفالة 
إتاحة املحتـــوى طبقا لقواعد يحدد إطارها حقوق اإلنســـان 
املتعلقـــة بحرية التعبـــر والخصوصيـــة، ومشـــاركة دوائر 
األعال التجارية وتوســـع نطـــاق مشـــاركتها مع منظات 
املجتمع املـــدين يف جميـــع املواقع، وتحســـن التصدي 
للمضايقـــات عر اإلنرنت ورصد الحيز املـــدين وإعداد تقارير 

بشـــأنه، خارج اإلنرنت وعـــر اإلنرنت.

ونـــوه بأنه ميكـــن أن تلعـــب املؤسســـات الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان دورا هامـــا مـــع دوائر األعـــال التجاريـــة ومن خال 
االســـتعام مـــن املســـتخدمن، إىل جانب حـــث الدولة عى 
مســـاءلة دوائـــر األعـــال التجارية. وكـــذا تحديد متـــى يؤثر 
تنفيذ السياســـات بشـــكل غر متناســـب عى املدافعن عن 
حقـــوق اإلنســـان والحيـــز املدين وغـــر ذلك مـــا جاء يف 
)إعـــان مراكش(. ودعـــا رئيس التحالف العاملي للمؤسســـات 
الوطنية لحقوق اإلنســـان إىل أن تشتمل الخطة االسراتيجية 
القادمـــة للتحالف عى الحيـــز املدين من ضمـــن األولويات، 
مـــع مواصلة بناء قدرات املؤسســـات األعضـــاء، وتعزيز تبادل 
الخرات واملارســـات، والعمل مع الدول ومنظات املجتمع 

املـــدين ورشكاء األمم املتحـــدة ودوائر األعـــال التجارية.

التوصيات

فيـــا أوىص املشـــاركون يف املؤمتـــر رشكات التواصـــل 
االجتاعـــي بإنجـــاز قانون حقوق اإلنســـان كمرجـــع لحاية 
الحق املدين، وكيفية العمل يف هـــذا املجال، خاصة فيا 

يتعلـــق بالشـــفافية، وتطبيـــق التوصيات الخاصـــة براخيص 
األمـــم املتحـــدة حول حايـــة وتعزيز حقـــوق التعبر.

ذكرت التوصيـــات النهائيـــة للمؤمتر أن بعض الـــدول لديها 
قوانن غـــر واضحـــة ومبهمـــة للتعامل بشـــكل واضح مع 
الجرائـــم الســـيرانية وخطـــاب الكراهيـــة والطـــرق التـــي 
تســـتخدم لبث هذه املفاهيم الســـيئة، كا أن هناك بعض 

العقوبات غـــر املتناســـبة مع تلـــك الجرائم.

وطالبـــت التوصيـــات التي قرأتها ياســـمن أبـــو منصور من 
املفوضية الســـامية لحقـــوق اإلنســـان باألمـــم املتحدة، 
أن تحـــدد القوانـــن املحتـــوى الرقمـــي، وتكون شـــفافة، 
وبحســـب القانـــون الـــدويل يجب أن تكـــون التدابـــر قادرة 
عـــى التحكـــم بهـــذا املحتـــوي، وال بـــد من تقييـــم هذه 
اإلجـــراءات بشـــكل دوري، وأن تقـــوم التدخـــات بنـــاء عى 
مشـــاورات تشـــمل كل أصحاب املصلحة، وأن يكون اإلرشاف 
مســـتقاً. ودعت التوصيـــات إىل احرام حـــق الحصول عى 
تعويضات، واللجـــوء للمحاكم، وتوفـــر معلومات حول حق 
بعض الـــرشكات يف حذف أو حجب املحتـــوى عى اإلنرنت، 
ومطالبـــة الحكومـــات بإزالة محتـــوى التشـــهر، وأن يكون 

القوانن. خـــال  ذلك مصانـــاً من 

كـــا طالبـــت التوصيـــات، الدول بضـــان عدم وجـــود قيود 
عى حريـــة التعبـــر، وتجريـــم عرقلتهـــا، وأن يكـــون ذلك 
واضحـــاً يف القانـــون، خاصـــة إذا كان الخطـــاب تحريضاً عى 
العنـــف، ويتطلـــب ذلـــك فلرة املحتـــوي؛ ألنـــه يف بعض 
األحيان ال يكون متناســـباً مع الحق يف الخصوصية، ويشـــكل 

القمع. مـــن  نوعاً 

المؤتمــــــرات
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ودعـــت التوصيات إىل رضورة تعزيز حقوق اإلنســـان مبوجب 
مبـــادئ باريـــس، للتأكـــد من أن هـــذه املنظـــات ال تخضع 

للتهديـــد، مبا يف ذلك األنشـــطة عـــى اإلنرنت.

الصحافيـــن  مـــع  التعـــاون  بـــرضورة  التوصيـــات  وطالبـــت 
الترصفـــات  أجـــل حايتهـــم مـــن ســـوء  والناشـــطن مـــن 
والســـلوكيات العدائية، خاصـــة يف الدول التـــي ال يجد فيها 
األشـــخاص الحاية من قبل الحكومات، مشـــرة إىل أن هناك 
مجموعة من الخيارات القانونية التي ميكن االســـتفادة منها 
يف حـــال وجود طلـــب لحجب اإلنرنـــت. ودعـــت التوصيات إىل 
االلتـــزام بإطار عمل حقوق اإلنســـان، ومحاولـــة تجنب التمييز 
وتوسيع خيارات املســـتخدمن، عندما يريدون الوصول لهذه 
املعلومات، واالســـتفادة مـــن كل ما تقدمـــه رشكات التواصل 

االجتاعي لضـــان االســـتخدام اآلمن لهـــذه املعلومات.

وحول التوصيـــات ملنارصي حقوق اإلنســـان، دعا املشـــاركون 
يف املؤمتـــر للعمـــل عـــى تنظيـــات وترشيعـــات ومعاير 
واضحـــة، باإلضافـــة إىل منـــارصة عملية محو األميـــة الرقمية، 
وبنـــاء قـــدرات الفاعلن يف املجتمـــع املدين فيـــا يتعلق 
بكيفية استخدام وســـائل التواصل االجتاعي، باإلضافة لتأمن 
املســـاعدات القانونية للصحافيـــن املتعلقة بحريـــة التعبر، 
وتعزيـــز عملية تنفيذ احـــرام الحقوق وأخاقيـــات الصحافين.

وطالبـــت التوصيات رشكات اإلعـــام بتأمـــن التدريب، ونرش 
الصحافـــة  الوعـــي األمنـــي، خصوصـــاً ملـــن يعمـــل يف 
االســـتقصائية، وأن يقوم مســـتخدمو التواصـــل االجتاعي 
باســـتخدام التشـــفرات الازمـــة، خصوصاً ملـــن يعمل يف 

الصحافـــة ومنـــارصي حقوق اإلنســـان.

وأكدت التوصيات رضورة تعزيـــز الرد عى كل الهجات التي 
يتعـــرض لهـــا الصحافيون، والعمـــل مع اإلعام املســـتقل، 
ومحاولة تعزيز حريات التعبر والخطاب املســـتقل، باإلضافة 
التخاذ التدابر الازمة لتعزيز عمـــل الصحافين، خاصة الذين 
يعملون يف أماكـــن الرصاع، حيث يتعرضـــون للخطر كل يوم 
لتوثيـــق االنتهاكات عى مواقع التواصـــل االجتاعي، فيا 

تســـتمر عمليات القتل والرهيب ضدهم.

وطالبت التوصيات األمم املتحدة بتقديم املشـــورة للدول حول 
السياســـات الترشيعية، وتعزيز االلتزام باالتفاقيات الدولية، وأن 
يتـــم تعديـــل الترشيعـــات بطريقة تعمـــل عى تنفيـــذ االلتزام 
بهـــذه االتفاقيـــات، والعمـــل مـــع الـــرشكات حول مســـؤولية 
احـــرام حقوق اإلنســـان، وتنفيذ إعـــان مراكـــش 2018 حول دور 
مؤسســـات حقوق اإلنســـان يف تعزيز وتنفيذ الحيـــز املدين، 
والركيز بشـــكل خاص عـــى املـــرأة. وشـــددت التوصيات عى 
رضورة مراقبـــة الحيز املـــدين عر اإلنرنـــت وخارجه، اســـتناداً 
للبيانـــات واملعلومـــات املتعلقة بحـــاالت القتـــل واالنتهاكات 
ضد الصحافيـــن والنقابين واملحامـــن واألكادميين والطاب، 

اســـتناداً لهدف التنمية املســـتدامة الســـادس عرش.

وأضافـــت التوصيـــات أن املؤمتـــر ينص عى أن مؤسســـات 
حقوق اإلنســـان تلعب دوراً مهاً يف تعزيـــز وحاية الحيز 
املدين عـــر اإلنرنـــت، وحايـــة حقوق اإلنســـان، بســـبب 

صاحياتها، اســـتناداً ملبـــادئ باريس.
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شـــخصية العـــدد

تعاون كبري بني اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وجمعية املحامنيتعاون كبري بني اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وجمعية املحامني
نسعى لتوفري مقر دائم لجمعية املحاميني القطريني ونطالب نسعى لتوفري مقر دائم لجمعية املحاميني القطريني ونطالب 

لتعديل قانون املحاماةلتعديل قانون املحاماة

تعاون كبري بني اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وجمعية املحامنيتعاون كبري بني اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وجمعية املحامني
نسعى لتوفري مقر دائم لجمعية املحاميني القطريني ونطالب نسعى لتوفري مقر دائم لجمعية املحاميني القطريني ونطالب 

لتعديل قانون املحاماةلتعديل قانون املحاماة

يتمتع مبســـرة قانونية ثريـــة، بدايًة بعمله عمل باحـــث قانوين من عـــام 2002 - 2004 بديوان 
املحاســـبة، وهو أســـتاذ مقرر القانون وحقوق اإلنســـان املنتدب بكليـــة املجتمع يف قطر، 
شـــارك يف العديد مـــن الندوات واملؤمتـــرات واملحـــارضات واللقـــاءات التلفزيونيـــة، ومثل جمعية 
املحامن القطرية يف عـــدة مؤمترات داخلية وخارجية ..املحامي القطري جذنان راشـــد الهاجري.. 
عمل قاضيًا باملحكمـــة االبتدائية عـــام 2004 – 2008، مارس مهنة املحاماة من عـــام 2008 حتى تاريخه 
محـــام مقيد أمـــام محكمة التمييـــز، نائب رئيـــس جمعية املحامـــن القطرية ســـابًقا، وعضو مجلس 

إدارة جمعيـــة املحامن القطرية ثـــاث دورات متتالية وحتى اآلن. 

األســـتاذ جذنان الهاجري تخرج يف جامعه قطـــر )بكالوريوس يف القانون والرشيعـــة 2002(، وحاصل 

عى ماجســـتر القانون يف جامعة النيلن يف الســـودان عـــام 2014. وباحث الدكتـــوراه يف القانون 
بجامعة عن شـــمس- جمهورية مرص العربية.. وكان مع مجلـــة )الصحيفة( يف الحوار التايل:

حوار: ضياء الدين عباس

اإلنسان(  )حقوق  يف  العمل  أن  فيه  شك  ال  مام   
و)املحاماة( وجهان لعملة واحدة وهي تحقيق العدالة 

واالنتصاف، يف بداية هذا القاء حدثنا عن هذا الجانب؟

 تحقيـــق العدالـــة واإلنصـــاف هـــا غايـــة العمـــل 
القانـــوين والحقوقـــي ومن هنـــا يتأكد انهـــا وجهان 
لعملـــة واحـــده فتعتـــر القوانـــن أداة إرســـاء قواعـــد 
العدالـــة، واإلنصـــاف يف املجتمعـــات، فالقانـــون جـــاء 
للتأكيد عى حقوق األشـــخاص ســـواء أشـــخاص طبيعة أو 

. ية معنو

يضمـــن  مبـــا  الحقـــوق  هـــذه  وتنظيـــم 
مارســـتها دون افتئـــات عـــى حقوق 
االّخرين، وأن لكل شـــخص حقوق وعليه 

واجبات، وإن مرجعيـــة ضوابط هذه الحقوق 

وتلـــك األلتزامـــات هو القانـــون امللزم 

فالقانـــون  بـــه،  املخاطبـــن  لجميـــع 

ينظم اســـتعال الحقـــوق والحقوق 

تســـتعمل ىف حدود القانون.

حقوق اإلنسان واملحاماة 

وجهان لعملة واحدة وهي 

تحقيق العدالة
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 ما هـــي االســـتحقاقات املهنيـــة واألخالقية ملهنة 
؟ ة ما ملحا ا

 املحامـــاة مهنـــة حرة تهـــدف إىل تحقيـــق العدالة، 
وتســـهم مـــع القضـــاء يف إرســـاء قواعدهـــا، وتعاون 

املتقاضـــن يف الدفـــاع عـــن حقوقهـــم وحرياتهم.

وألن مهنة املحاماة هي ىف أساســـها رســـالة لرســـيخ 
العدالـــة واألنصاف فـــإن كل املعاين واألخاق الســـامية 
تنتـــرص ملهنـــة املحامـــاة، فالصـــدق يف التعامـــل مـــع 
الجميـــع واإلملـــام الجيد بفـــروع القانون هـــا الركيزتان 
العظيـــم  الـــرصح  يقـــوم عليهـــا  اللتـــان  األساســـيتان 
املســـًمى بــــ » املحامـــاة » والغنـــى ألي منهـــا حيث 
يجب أن يتوفـــر ىف املحامـــي الثقة )الصـــدق واألمانة ( 

والكفـــاءة القانونيـــة ملارســـة عملـــه باقتدار

 مـــا هو تقييمك ملســـرية مهنة املحامـــاة يف دولة 
عليها؟ ومـــا  لها  ما  قطر 

 مهنـــة املحامـــاة بدولـــة قطـــر بفضل اللـــه وبفضل 
القيادة الرشيدة تســـر ىف ركاب تحقيق رؤية قطر 2030 
، فاملحامـــون هـــم أحد أضـــاع املنظومـــة القضائية وأن 
جمعيـــة املحامـــن القطرية بكافة أعضائها تســـعي نحو  
اإلرتقـــاء مبهنة املحاماة   وىف العمـــوم فإن املحامن 
ىف دولة قطر يحســـب لهم جهودهـــم ملعاونة القضاء 

وتحقيـــق العدالة .

 باعتبـــارك واحـــد من املحاميـــني الوطنيـــني البارزين 
الـــذي يرتافعـــون يف القضايا التـــي تحولهـــا اللجنة 
الوطنية لغـــري القادرين عـــىل اتعاب املحامـــاة، حدثنا 
عـــن هذه التجربة ومـــاذا تعني كم مـــن يف إطار أخالق 

؟ ملهنة ا

يكـــون لهـــم  أن  الواجـــب عـــى املحامـــن   مـــن   
دور ىف مســـاعدة غـــر القادريـــن عـــى تحمـــل أتعـــاب 
املحامـــاة ، فطاملـــا كان الهدف األســـمى هـــو تحقيق 
العدالـــة وتطبيـــق صحيـــح القانون وحفظ وصـــون حقوق 
املتقاضـــن، فا غرابـــة ىف أن يَـــرشُف املحامون وعى 

الرحـــب والســـعة بتويل مهمـــة الدفـــاع واملرافعة ىف 
القضايا التـــى تحولها اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
، فاملحامـــاة ليســـت مهنـــة فحســـب بـــل هـــي رســـالة  
لرفـــع الظلم عـــن كاهـــل املظلومن ومســـاعدة أصحاب 
الحقوق عـــى نيـــل حقوقهم وهذا مـــن واجباتنـــا تجاه 
املجتمع  يف تقديـــم يد العون لغـــر القادرين بالتعاون 

مـــع اللجنـــة  الوطنية لحقوق االنســـان .

 برأيكـــم ما هـــي أهـــم التحديات التـــي تواجه مهنة 
املحامـــاة عىل املســـتوى الوطني وما هـــي الحلول 

لتجاوزها؟ 

 مهنـــة املحامـــاة تواجه الكثـــر من التحديـــات التي 
يتطلـــع اليهـــا أعضائها ومن تلـــك التحديـــدات توفر مقر 
ثابـــت لجمعية املحامـــن حيث يوجـــد حالياً مقـــر مؤقت 
ونســـعى لتوفر املقـــر الدائم للجمعيـــة، وكذلك توفر 
مـــوارد ماليـــة ثابتـــة للجمعيـــة والعمـــل عـــى االرتقاء 
شـــمل  ومل  املحامـــاة  اســـتقالية  ودعـــم  باملهنـــة 
املحامـــن واألعضاء تحـــت راية  الجمعيـــة ) بيت املحامن 
( ليكـــون لهـــا اإلرشاف الكامل عـــى املحاميـــن وكل ما 
يتعلـــق بشـــئون املهنـــة، عاوة عـــى ذلك ومـــن ضمن 
التحديات يجـــب تعديل قانون املحامـــاة الحايل مبا يلبي 
طموحـــات املهنـــة ولدينا يف هـــذا الشـــأن تواصل مثل 
وزارة العـــدل ووزارة التنميـــة اإلدارية والعمل والشـــئون 
االجتاعيـــة لتذليـــل أيـــة صعوبات قـــد تواجـــه املهنة، 
وتســـعي جمعية املحامـــن للتغلب عى تلـــك التحديات  

بالتواصـــل مـــع الجهـــات املختصة من أجـــل ذلك.

مزيـــداً  للدولـــة  الرشـــيدة  القيـــادة  ممـــن  ونتمنـــى   

مـــن الدعـــم للمهنـــة وتشـــجيع الشـــباب لانخـــراط يف 
مهنـــة املحامـــاة حيـــث أن عـــدد املحامين قليـــل جداً.

 مـــا هـــي أهـــم األدوار التـــي تقـــوم بهـــا جمعية 
قطـــر؟ يف  املحامـــني 

 جمعية املحامن القطرية منذ أن تأسســـت عام 2006 
وهى تســـعى لخدمة املهنـــة واعضاءها والســـتقاليه 
مهنـــة املحاماة بشـــكل عام وأصبحـــت الجمعية من أهم 

املحامون أحد أضالع 

املنظومة القضائية 

وجمعية املحامني القطرية 

تسعي لالرتقاء باملهنة

عدد املحاميني قليل جداً 

وندعو لتشجيع الشباب 

لالنخراط يف مهنة املحاماة

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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الجمعيـــات املهنيـــة يف املجتمـــع ملـــا لها من نشـــاط 

يف نـــرش الوعي القانـــوين ألعضائها وللمجتمع بشـــكل 

عام، فمـــن أهم األدوار التـــي تقوم بهـــا الجمعية هي 

رفع الوعـــي القانـــوين والثقـــايف بن أعضـــاء املهنة 

واملجتمـــع بشـــكل عـــام والعمـــل عـــى عقـــد الندوات 

والـــدورات التدريبيـــة املتخصصـــة لألعضـــاء والتعاون مع 

جهـــات عديـــدة بالدولـــة يف عمـــل املؤمتـــرات لنـــرش 

القانونية. الثقافـــة 

 مـــن واقع التعـــاون مـــع اللجنة الوطنيـــة لحقوق 

اإلنســـان إىل أي مـــدى تســـهم هـــذه التجربـــة يف 

االنتصاف؟ عمليـــة 

 بالتأكيـــد أن لجمعيـــه املحامـــن القطريـــة دور بارز 

خاصة يف تعاونها مـــع اللجنة الوطنية لحقوق االنســـان 

من خـــال تحويل القضايا مـــن إىل الجمعية بشـــأن ترافع 

املحامن يف الحاالت اإلنســـانية لألشـــخاص غر القادرين 

عى نفقات توكيل محامـــي للرافع عنهم يف املحاكم. 

حيث أنـــه بتعاون املحامن مـــع اللجنـــة الوطنية لحقوق 

اإلنســـان والرافع عن غـــر القادرين تم إزالـــة عقبة رمبا 

كانت تعـــرض املتقـــايض غر القـــادر عندمـــا يرغب ىف 

املطالبـــة القضائيـــة بحـــق مـــن حقوقـــه أو الرافع عنه 

رغم عـــدم أمتاكه ألتعـــاب املحامي، وىف هذا ترســـيخ 

لقيمـــة العـــدل وضـــان حصـــول كل ذي حق عـــى حقه 

حتـــى وأن كان غر قادر عى ســـداد أتعـــاب املحامي.

 وأنتـــم يف طريقكـــم لنيـــل درجة الدكتـــوراة يف 

القانـــون حدثنا عـــن أهم معـــامل رســـالتكم لنيل هذه 

. رجة لد ا

إن موضـــوع البحـــث لنيـــل درجـــة الدكتـــوراة هـــو   

بعنـــوان التـــزام العامل بعدم منافســـة صاحـــب العمل، 

وقد قســـمت هذا الدراســـة لهـــذا املوضـــوع عى بابن 

يســـبقها فصل متهيـــدي تناولـــت فيه التعريـــف بعقد 

العمل وأهميتـــة ومتييزة عـــن غره وتناولـــت يف الباب 

األول للبحث األبعـــاد القانونية لإللتزام بعدم املنافســـة 

يف إطار عاقة العمـــل، وتناولت يف البـــاب الثاين األثار 

القانونية لإلخـــال باإللتزام بعدم املنافســـة يف قانون 

العمـــل وقد ختم البحـــث بالعديد من النتائـــج والتوصيات. 

عىل املحامني مساعدة 

غر القادرين عىل تحمل 

أتعاب املحاماة.
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وتهدف الدراســـة بصفة أساســـية إىل إبراز كل ما يتعلق 

باإللتـــزام بعـــد املنافســـة مـــن مســـأل قانونيـــة وبيان 

الرشوط واألوضـــاع والقيـــود التي يلـــزم وجودها لصحة 

اإللتـــزام محل الدراســـة وما يرتب عى هـــذا اإللتزام من 

أثـــار قانونية يف ذمـــة كل مـــن طرفيه واملـــدى الذي 

االلتزام. هـــذا  يف  يعمل 

ويكتـــي موضـــوع البحث أهميتـــه نظرا إلرتبـــاط بقانون 

العمـــل يف ظـــل تنظيـــم قطـــر الحـــداث كاس العـــامل 

20222 ومـــا يواكب هـــذا الحدث مـــن انتقـــادات وجهتها 

املنظـــات املعنيـــة حـــول الحاجـــة إىل تطويـــر البيئة 

القانونيـــة لســـوق العمـــل يف قطر فـــكان الحاجة لبحث 

هذا املوضـــوع للوصول اىل الضوابـــط والقيود القانونية 

املنظمـــة لتحقيق التـــوازن املطلوب بـــن صاحب العمل 

يف حاية منشأته من املنافســـات غر املرشوعة وبن 

املصلحة العامة للمجتمع ككل يف إزكاء روح املنافســـة 

واملرشوعات. االفـــراد  بن 

 هـــل تؤيـــد أن يتحـــول القـــايض إىل محامـــي أو 

العكس؟ وما هـــي العوامل التي تدفـــع لهذا التحول؟

 العدالـــة هي شـــجرة وارفـــة الظال يســـقيها نهر 

تحـــٌول  وأن   ، املتعـــددة  الروافـــد  ذو  العـــادل  القضـــاء 

القايض وعمله باملحامـــاة أو العكس فهذا ىف النهاية 

يصَب ىف مصلحـــة العدالة مبـــا يف ذلك تبـــادل الخرات 

القانونيـــة بتغـــر املواقـــع من منصـــة القضـــاء ملوقع 

املرافعة واملدافعة عـــن املتقايض أو العكس .

 عملت يف الســـلك القضايئ واآلن 

يف تعتـــرب واحد من أهـــم املحامني 

التجربتني  عـــن  حدثنـــا  الدولـــة..  يف 

وكيـــف أســـهم عملـــك بالقضاء يف 

املحاماة؟ مهنـــة  إثراء 

 إنه مـــن عظيم الرشف 

بالعمـــل  أحظـــى  أن 

جليلتـــن  مبهنتـــن 

فقـــد توليـــت يف بداية 

العمليـــة  املســـرة 

العمـــل بالقضـــاء وكانت 

بالغ  لهـــا  الفـــرة  تلـــك 

العملية،  مسريت  يف  األثر 

بالقضـــاء  العمـــل  أن  حيـــث 

فهي  الســـهل  باألمر  ليس 

تتطلب  عظيمـــة  مســـؤولية 

اليقظـــة والفطنة فالقـــايض يتوىل وظيفـــة كلفها الله 

بهـــا وهي اقامـــة العدل بتطبيـــق صحيـــح القانون عى 

املتقاضن ورفـــع الظلم عن كاهـــل املظلومن فالقضاء 

لـــه هيبتـــه ومكانته وهو وســـيلة إقـــرار الحـــق وإصدار 

النزاع. ورفـــع  الحكم 

وقـــد توجهت للعمل يف املحاماة  عـــن رغبة وحب لهذه 

املهنة الســـامية فاملحاماة تشـــارك الســـلطة القضائية 

يف التأكيد عى ســـيادة القانون وتحقيـــق العدالة وتُتيح 

هـــذه املهنـــة اطّـــاع املحامي عـــى ملفـــات الدعوى 

واألوراق القضائية، كا تســـمح له بقـــراءة جميع البيانات 

املتعلقـــة بالقضايا التي ســـيبارش بالدفـــاع عنها، لهذا ال 

بّد وأن يكـــون املحامي عى قدر املســـؤولية يك يكون 

ناجًحـــا يف مهنتـــه وقادًرا عـــى مواكبة جميـــع األحداث 

فيهـــا، خصوًصا أنها مهنـــة متجددة، وال ميكن 

أن تتشـــابه جميع القضايـــا مع بعضها، 

لذلك يجب أن يكون املحامي شـــخًصا 

مُيـــارس مهنته بشـــغف ورغبة يك 

يكـــون ناجًحا ومتميـــزًا، ألن الرافع 

أمرًا ســـهًا،  ليـــس  القضايـــا  يف 

أيضاً. والحـــزم  الجرأة  ويتطلب 

فرتة عميل بالقضاء كان 

لها بالغ األثر يف مسريت 

العملية
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مقـــــــــــــاالت

تعـــد شـــبكات التواصـــل االجتاعي 
وســـيلة للتواصل املنظـــم، اذ يف 
غضـــون مـــدة قصـــرة مـــن الزمن 
أدى إىل انتشـــار مفهـــوم حقوق 
اإلنســـان ، بحيـــث تلعـــب دور كبـــر  
اتجاهـــات األفراد  التأثر عـــى  يف 
وأمنـــاط  وقناعاتهـــم  وميولهـــم 
ســـلوكهم، بحيـــث غـــرت منصـــات 
التواصـــل االجتاعـــي مـــن طبيعة 
والســـيايس  االجتاعي  التواصـــل 
يف العـــامل. فاتســـع نطـــاق فرص 
األساســـية  الحقـــوق  مارســـة 
وحريـــات التعبر والتجمـــع وتكوين 
الجمعيـــات واملشـــاركة يف الحياة 

العامـــة عـــى نحـــو ال مثيـــل له. 

وقـــد أدى االنتشـــار الرسيـــع يف 
الرقمية  لاتصـــاالت  التحتيـــة  البنية 
والتقـــدم يف التكنولوجيا الرقمية 
إىل إحداث تغيـــر اجتاعي عميق، 
ما شـــكل تحديات وفرًصـــا لحقوق 

املدين. والحيز  اإلنســـان 

ومـــع ذلـــك، أعقـــب ظهـــور تلـــك 
ناشـــئة  تهديدات  الجديـــدة  الفرص 
للحيز املدين. حيـــث تلعب التقنيات 
الرقميـــة أيًضـــا دورًا يف تقويـــض 
يف  ســـواء   - اإلنســـان  حقـــوق 
الحيـــاة الواقعيـــة أو يف املجـــال 
الرقمـــي. وبالنســـبة للمجموعـــات 
تاريخيًا،  املهمشـــة  واملجتمعـــات 
كانـــت  التـــي  املســـاحة  تتقلـــص 

محـــدودة بالفعـــل.

التواصـــل  لشـــبكات  أن  شـــك  ال 
إال  عديـــدة  تعريفـــات  االجتاعـــي 

أن جميع وســـائل شـــبكات التواصل 
مفهومهـــا  يف  االجتاعـــي 
عـــى  منصـــات  هـــي  األســـايس 
اإلنرنـــت أو الهاتـــف املحمول تتيح 
التفاعـــل ثُنـــايئ االتجـــاه حـــول ما 
مكتوبـــة  محتويـــات  مـــن  ينتجـــوه 
أو مرئيـــة فضـــًا عـــن التواصل بن 
املســـتخدمن، وهو ما يقودنا إىل 
مارســـات عديـــد الحقـــوق ومنها 
يف  والحـــق  التعبـــر  يف  الحـــق 
املشـــاركة والحـــق يف املعلومة 
إذ  األخبـــار،   اســـتقاء  يف  والحـــق 
أن  هـــذه الحقـــوق وغرهـــا مـــن 
منظومة  يف  الواســـعة  الحقـــوق 
حقـــوٌق  هـــي  اإلنســـان  حقـــوق 
أساســـيٌة لجميـــع البرش، أيًـــا كانت 
جنســـيتهم أو مـــكان إقامتهـــم أو 
جنســـهم أو أصلهـــم القومـــي أو 
العرقـــي أو دينهـــم أو لغتهـــم أو 
الحقـــوق  وهـــذه  آخـــر.  يشٍء  أي 
كلها مرابطة ومتـــآزرة وغر قابلٍة 
للتجزئـــة، وتعـــرف حقوق اإلنســـان 
ال  التي  األساســـية  املعايـــر  بأنها 
ميكـــن للنـــاس أن يعيشـــوا بكرامة 

. دونها  مـــن 

ففـــي هـــذا الســـياق الحقوقـــي، 
االجتاعي  التواصل  شـــبكات  وفرت 
االفـــراد  أمـــام  واســـعه  إمكانـــات 
للتواصـــل والتعبـــر عـــن آرائهـــم، 
تعـــّج  الشـــبكات  هـــذه  فأصبحـــت 
مـــا  املختلفـــة  واآلراء  باملواقـــف 
عـــن  للدفـــاع  منـــرًا  منهـــا  جعـــل 
والتعريـــف  والحريـــات؛  الحقـــوق 
االجتاعيـــة،  املشـــكات  مبختلـــف 

واالقتصادية، والسياســـية، وتحّولت 
إىل  للتواصـــل  آليـــات  مـــن  معـــه 

قنـــوات مؤثّـــرة وضاغطـــة.

كا وفـــرت هـــذه الشـــبكات  فضاء 
واســـًعا للنقـــاش، وتـــداول القضايا 
بحريـــة  املجتمعيـــة  واملشـــكات 
كبرة؛ ســـاهم يف تشكيل توجهات 
العـــام وطنيًـــا، ودوليًا، فقد  الرأي 
ســـمحت  هـــذه  املنصـــات بظهور 
مـــا يســـمى باملواطـــن الصحفي، 
واعـــدة  آفاقًـــا  فتحـــت  بعدمـــا 
مجتمعية  فئـــات  أمـــام  وواســـعة 
للتعبر عـــن آمالهـــا، وآالمها، حيث 
تســـمح وســـائل االتصال اإللكرونية 
لألفـــراد بالتعبر عـــن آرائهم بحرية 
وســـهولة دون الخشية من الرقيب، 
باإلضافة إىل االطـــاع عى مواقف 
مـــن  نظرهـــم  ووجهـــة  اآلخريـــن 
حقـــوق اإلنســـان،  وهو مـــا تحّولت 
معـــه هـــذه التقنيـــات مـــن نوافذ 
منابـــر  إىل  والتعـــارف  للتواصـــل 
مؤثرة إلســـاع األصوات املهّمشة؛ 
وبنـــاء اتجاهات الـــرأي العام داخل 
كرى  قضايـــا  بصـــدد  املجتمعـــات 
بذلك  متجـــاوزه  وعاملية،  إقليمية، 
للســـيادة  التقليـــدي  املفهـــوم 
الوطنية، وترســـيخ تواصل إنســـاين 
عابر للحـــدود، لدعـــم قضايا حقوق 
اإلنســـان، لـــذا فـــان هـــذه منصات 
التواصل االجتاعـــي تعد من أفضل 
وســـائل االتصال املبارش يف مجال 
حقوق اإلنســـان  لتميزهـــا بالعديد 

املميزات. مـــن 

بقلم: د. آمنة عيل السويدي

استشاري دراسات وبحوث
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إن اإلقبـــال املتزايـــد عـــى هـــذه 
كبـــره  داللـــه  يحمـــل  الشـــبكات 
علــــى الثقة التي اكتســـبتها هذه 
الشـــبكات بن أفراد املجتمع  وثقة 
هـــؤالء األفـــراد بهـــا، باإلضافة إىل 
اإلعاميـــة  القنـــوات  تأثـــر  ضعـــف 
لقد  والدوليـــة،  املحلية  الرســـمية 
بطرح  الشـــبكات  هـــذه  اســـتطاعت 
الكثـــر مـــن القضايـــا واملشـــكات 
املرتبطة باملجتمع والشـــأن العام 
عـــى أرضيـــة النقـــاش مـــا خلق 
نـــوع مـــن النقـــاش العـــام لهـــذه 
وســـائل  اســـتطاعت  لقد  القضايـــا، 
االتصـــال االجتاعـــي أن تؤثـــر عى 
خـــال  مـــن  الحكومـــات  ســـلوك 
إبرازهـــا النتهاكات حقوق اإلنســـان 
وتســـليط الضوء عليهـــا، ما يجعل 
الشـــعبية  الرقابة  تحـــت  الحكومات 

والدوليـــة.

االتصـــال  وســـائل  أتاحـــت  كـــا 
التواصـــل  ووســـائل  اإللكرونيـــة 
للناشـــطن  فرصـــة  االجتاعـــي 
يف مجـــال حقـــوق االنســـان لنرش 
باإلضافة  الحقـــوق  بهـــذه  التوعية 
إىل كشـــف وتوثيـــق العديـــد مـــن 
لذا  الرقابة،  عـــن  بعيـــدا  االنتهاكات 
فـــان هـــذا الـــدور جعل مـــن هذه 
مبثابة  تعمل  اإللكرونيـــة  املنصات 
قوة فعالـــة ملحاربـــة االنحراف عن 
القانون والتعســـف والفساد فهي 
بهـــذا الدور الجيد تصنـــف عى إنها 

مســـتقل. قضاء 

منظـــات  اســـتخدمت  وقـــد  هـــذا 
ومنظـــات  املـــدين  املجتمـــع 

االتصال  وســـائل  اإلنســـان  حقـــوق 
االجتاعـــي مبثابـــة نافـــذة إليصال 
والتثقيفيـــة  التعليميـــة  رســـائلها 
إىل كافـــة رشائح املجتمـــع أو إىل 
بهـــذه  املســـتهدفة  القطاعـــات 

الرســـائل.

التوصـــل  وســـائل  ســـاهمت  لقـــد 
بإمداد  تضـــم  والتـــي  االجتاعـــي 
األحداث  مبجريـــات  املجتمع  أفـــراد 
تقليـــص  إىل  أدى  مـــا  اليوميـــة 
ســـيطرة الدول عى وسائل اإلعام 
الحريـــة لتعامل  ووفر هامـــش من 
والجديـــر   ، اإلنســـان  حقـــوق  مـــع 
بالذكر اأن هناك ســـلبيات لشـــبكات 

التواصـــل االجتاعـــي.

ومن هنا ميكـــن القول إن شـــبكات 
يف  ســـاهمت  االجتاعي  التواصل 
تعزيز ودعم قضايا حقوق اإلنســـان 
أفقـــي  األول؛  مســـتوين؛  عـــر 
مـــن حيـــث ترســـيخ ثقافـــة حقوق 
عليها  متعـــارف  هي  كا  اإلنســـان 
عامليًـــا والربيـــة عليهـــا؛ وبلـــورة 
نقاشـــات مفتوحـــة عـــى مواضيع 
عمـــودي  والثـــاين؛  الصلـــة..  ذات 
وذلـــك مـــن خـــال تســـليط الضوء 
القضايـــا واملواضيع  عى مختلـــف 
املتعلقـــة مبعانـــاة فئـــات معيّنة 
داخـــل املجتمعـــات باتجـــاه تطوير 
واملصادقة  الداخليـــة  الترشيعـــات 
عـــى مختلـــف االتفاقيـــات الدولية 
ذات الصلة؛ وفتح نقاشـــات حقوقية 
وفضـــح االنتهـــاكات املختلفة التي 

تطـــال حقوق اإلنســـان.
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دراســــــــة

حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل االجتماعي

حرية الرأي والتعبري عرب مواقع حرية الرأي والتعبري عرب مواقع 
التواصل االجتامعيالتواصل االجتامعي

ودور الترشيعات الدولية يف حاميتهاودور الترشيعات الدولية يف حاميتها

حرية الرأي والتعبري عرب مواقع حرية الرأي والتعبري عرب مواقع 
التواصل االجتامعيالتواصل االجتامعي

ودور الترشيعات الدولية يف حاميتهاودور الترشيعات الدولية يف حاميتها
اللجنة الوطنية لحقوق االنسان

املقدمـــــة :

يشـــهد العامل اليـــوم اهتامـــاً بالغاً يف نـــرش مبادئ 

حقـــوق اإلنســـان ومـــن بينها حـــق حريـــة الـــرأي والتعبر، 

إذ وردت العديـــد مـــن النصـــوص القانونيـــة ضمـــن املواثيق 

واالتفاقيـــات واإلعانـــات الدوليـــة الداعية إىل احـــرام هذه 

الحـــق ، ورغم ذلـــك فإن الكثريـــن يرون أن هـــذه االتفاقيات 

واإلعانـــات الدوليـــة وإن كان لبعض منها آثـــار قانونية عى 

الترشيعـــات الوطنية ، إال أنها تطبق بالحـــد األدىن ويطالبون 

باملزيـــد مـــن االهتـــام واملزيـــد مـــن التنفيذ عـــى أرض 

الواقع، ومع تطور شـــبكة االتصاالت ظهـــرت مواقع للتواصل 

االجتاعي بأشـــكال عديدة مكنت املاين من مســـتخدميها 

مـــن التواصل واالتصـــال، كا ووفـــرت منصات لنـــرش البيانات 

واملعلومـــات املكتوبة واملرئية والصوتية مـــا أتاح املجال 

الواســـع يف مارســـة حرية الـــرأي والتعبـــر ويف مجاالت 

متعددة سياســـية واجتاعية واقتصاديـــة وثقافية وغرها، 

ومع انتشـــار مواقع التواصل االجتاعي باتـــت تظهر العديد 

من الفجـــوات القانونية املتعلقة باســـتخدام هذا الحق، كا 

واتســـعت فجوات أخرى ما بن الترشيعات الدولية والوطنية 

وارتفعت االنتهاكات بحق مارســـة حرية الـــرأي والتعبر، وال 

شـــك أن بعض مســـتخدمي شـــبكات التواصل االجتاعي قد 

أســـاؤوا اســـتخدام هـــذ الحق بطريقـــة غـــر قانونية كنرش 

الشـــائعات والتنمر اإللكروين وإثارة قضايا عنرصية أو السب 

والقذف واســـتخدام ألفاظ غـــر الئقة وغرها مـــن الجرائم ، 

وجـــاء هـــذا البحث ليقـــدم بن ســـطوره بياناً ملاهيـــة حرية 

الـــرأي والتعبر عر مواقـــع التواصل االجتاعـــي، وأثر تطور 

شـــبكة اإلنرنت عـــى انتشـــار تلك املواقـــع، وكذلـــك بيان 

النصـــوص القانونية التـــي وردت يف املعاهـــدات واإلعانات 

واالتفاقيـــات الدولية التـــي وفرت الضانات الســـتخدام هذا 

الحـــق والتي اشـــرطت أن ميارس بصـــورة قانونية.

مشكلة الدارسة وأسئلتها : 

بيان أثر انتشـــار مواقع التواصل االجتاعي يف مارسة 

حرية الرأي والتعبـــر، ودور املواثيـــق والترشيعات الدولية 

يف تقديـــم ضانـــات مارســـة هـــذه الحـــق عرهـــا حيث 

ســـتحاول الدارســـة تســـليط الضوء عليهـــا من خـــال اإلجابة 

التالية:  األســـئلة  عى 

ما املقصـــود مبواقع التواصـــل االجتاعـــي؟ وما مدى 

؟ هميتها أ

ما املقصود بحرية الرأي والتعبر؟ وما مدى أهميتها؟

ما هي أهـــم املواثيق واالتفاقيـــات الدولية التي تكفل 

حاية حريات الـــرأي والتعبر؟

مـــا هي املظاهـــر اإليجابية والســـلبية ملارســـة حرية 

الـــرأي والتعبر عر شـــبكات التواصـــل االجتاعي؟

أهمية الدراسة :

 نظـــراً الزديـــاد أعـــداد مســـتخدمي مواقـــع التواصـــل 

االجتاعـــي، باتـــت هي املـــكان األكـــرث جاذبيـــة للتعبر عن 

الرأي مـــا دفع الكثر مـــن دول العامل إىل ســـن ترشيعات 

وطنيـــة تجـــرم بعـــض األفعـــال التي متـــارس عرهـــا كنرش 

الشـــائعات أو التنمر اإللكروين وغرهـــا، وأصبح هنالك خلط 

 د.نشأت مفيض املعاسفة 

 مستشار قانوين وأمني

 دكتوراه يف القانون الجنايئ املقارن

 ماجستري يف القانون العام وماجستري يف العدالة 
الجنائية

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل االجتماعي

مـــا بـــن حريـــة إبـــداء الـــرأي والتعبر 

مـــا  الجرميـــة  األفعـــال  تلـــك  وبـــن 

دفعني كباحـــث إىل بيـــان ماهية حرية 

الـــرأي والتعبـــر عـــر مواقـــع التواصل 

االجتاعـــي وما هـــي الضانـــات التي 

أرســـتها املواثيق واملعاهدات الدولية 

ملارســـة هـــذا الحق.

أهداف الدارسة :  

بيـــان املقصود مبواقـــع التواصل 

تطورهـــا  ومظــــــاهر  االجتاعـــي 

اآلراء حيـــث ســـاهمت هـــذه املواقـــع برفع 

ســـلم حريـــة الـــرأي والتعبـــر ملســـتويات 

مل يكـــن عاملنـــا يـــدرك مـــدى إيجابيتهـــا أو 

حتى مـــدى خطورتهـــا، ويف هـــذا املبحث 

ســـنتناول مفهوم حرية الـــرأي والتعبر عر 

مواقـــع التواصل االجتاعي وذلـــك من خال 

بيـــان املقصود مبواقع التواصـــل االجتاعي 

الـــرأي  حريـــة  ماهيـــة  وكذلـــك  وأهميتهـــا 

واهميتها. والتعبـــر 

بهـــا. املتعلقـــة  واإلحصائيـــات 

بيـــان املقصـــود بحريـــة الـــرأي والتعبـــر وأشـــكال 

االجتاعـــي. التواصـــل  مواقـــع  عـــر  مارســـتها 

تحديـــد أهـــم االتفاقيـــات الدوليـــة املعنيـــة بحاية 

مارســـة حريـــة الـــرأي والتعبر.

منهجية الدراسة وتقسياتها: 

اتبـــع الباحـــث أســـلوب املنهـــج الوصفـــي التحليي، 

وتـــم تقســـيم الدراســـة إىل ثاثـــة مباحث، كـــا يي:

املبحـــث األول: مفهـــوم حريـــة الـــرأي والتعبر عر 

االجتاعي. التواصـــل  مواقـــع 

املبحث الثاين: حرية الـــرأي والتعبر يف الترشيعات 

الدولية 

املبحـــث الثالث: أثر تطور شـــبكات التواصل االجتاعي 

عى مظاهر حرية الـــرأي والتعبر.

املبحث األول
عر  والتعبر  الـــرأي  حريـــة  مفهوم 

االجتاعي التواصـــل  مواقع 
يشـــهد العـــامل اليـــوم انفتاحاً كبـــراً عـــى مواقع 

التواصـــل االجتاعـــي التـــي باتت منابـــر للتعبـــر وإبداء 

أوالً: ماهية مواقع التواصل االجتامعي وأهميتها

هنالـــك العديد من التعريفـــات الخاصة بهـــا إذ عرفت 

بأنهـــا »شـــبكات تفاعليـــة تتيـــح التواصل ملســـتخدميها 

يف أي وقـــت يشـــاؤون ويف أي مـــكان مـــن العـــامل، 

واكتســـبت اســـمها االجتاعي كونها تعـــزز العاقات بن 

بنـــي البـــرش«1 ، وكباحث ميكـــن تعريف مواقـــع التواصل 

االجتاعـــي عى أنهـــا منصـــات الكرونيـــة مصممة من 

قبـــل رشكات وأفـــراد وذلـــك عر شـــبكة اإلنرنـــت وتتيح 

أنواعـــاً مختلفـــة مـــن االتصاالت فمنهـــا الكتـــايب ومنها 

. والصويت  املـــريئ 

أهمية مواقع التواصل االجتامعي:

 وتظهر أهميته يف العديد من املجاالت منها 2:

تعـــد مواقع التواصـــل االجتاعي وســـيلة فاعلة يف 

الحصـــول عـــى املعلومـــات املتنوعة، والتي أســـهمت 

يف رفع املســـتوى املعـــريف والعلمي لـــدى الباحثن 

املهتمن. ولكل  والدارســـن 

والدردشـــة  واملناقشـــة  األخبـــار  تبـــادل  خدمـــات 

االجتاعي عى جمهور املتلقن، رسالة  التواصل  تأثر شبكات  1-  محمد املنصور، 
ماجستر، األكادميية العربية يف الدمنارك كوبنهاكن، الدمنارك،2012، ص: 8.

وأثرها  الحديثة  التواصل  وسائل  العسيي،  اللطيف  عبد  املنعم  عبد  الله  عبد  2-  د. 
عى العاقات األرسية، بحث ضمن مؤمتر وسائل التواصل االجتاعي وأثرها عى 
املجتمع، املؤمتر العلمي السنوي الرابع لكلية الرشيعة، جامعة النجاح الوطنية 
الفلسطينية، 2014، ص: 198-200، وأنظر د. نشأت املعاسفة، الجرائم املستحدثة 

وآليات التصدي لها، كلية الرشطة القطري، الطبعة األوىل، قطر، ص: 136 -138 

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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الجاعيـــة )التواصـــل االجتاعـــي( عر مواقـــع إلكرونية 

مختلفـــة والتي تتنافـــس فيا بينها بقـــوة لجذب املزيد 

املشـــركن. من 

خدمات توفـــر الوظائف: إذ أن بعـــض مواقع التواصل 

االجتاعي تقـــدم خدمة التواصل ما بـــن كافة القطاعات 

وعـــرض الوظائـــف، وأفضـــل مثـــال لتلك املواقـــع موقع 

.LinkedIn

خدمـــات الريـــد اإللكـــروين E-mail: وهـــي من أكرث 

الخدمـــات انتشـــاراً وشـــعبية عر شـــبكة اإلنرنت3.

ومـــن الخدمـــات املرتبطـــة مبوضوعنـــا هـــي أن تلك 

املواقـــع عـــى اختـــاف أشـــكالها تقـــدم يف مجملها 

منصـــات للتعبـــر عـــن الـــرأي والـــرأي اآلخـــر حيـــث يعر 

األفـــراد والجاعات عـــن آرائهم حول كافـــة املوضوعات 

وغرها. واالقتصادية  واالجتاعية  السياســـية  املطروحة 

الرأي  وبالنتيجـــة ميكـــن أن نعـــرف مفهوم حريـــة 

بأنـــه  االجتاعـــي  التواصـــل  مواقـــع  عـــر  والتعبـــر 

للنرش  العلمية  اليازوري  دار  واإلنرنت،  الحاسوب  جرائم  الحسينأوي،  جبار  3-  عي 
والتوزيع، األردن، عأمن، تاريخ 2009م، ص:30-29

مارســـة حـــق حريـــة الـــرأي والتعبـــر عـــر مواقـــع 

وتطبيقـــات الكرونيـــة والتفاعـــل من خالهـــا عر نرش 

املرئيـــة. أو  الصوتيـــة  واملكاملـــات  املنشـــورات 

ثانياً : ماهية حرية الرأي والتعبري وأهميتها

يتضمـــن الحـــق يف حريـــة الـــرأي والتعبـــر حريتن 

مرابطتن يســـتحيل الفصل بينها أو مارســـة إحداها 

دون األخـــرى، األوىل حرية الـــرأي، والثانية حرية التعبر، 

أما حرية الـــرأي فيقصد بها »حق الفـــرد يف اعتناق آراء 

دون مضايقـــة وهو حـــق ال يجوز إخضاعه إىل اســـتثناء أو 

تقييـــد ألن الرأي يبقى حبيـــس الدماغ حتـــى يتم التعبر 

عنـــه ومتتـــد حرية الـــرأي لتشـــمل حق الفـــرد يف تغير 

رأيـــه يف أي وقت وألي ســـبب يختـــاره مبـــلء إرادته«4، 

وأما عـــن حرية التعبر فعرفـــت عى أنها : » املقــــــدرة 

عى القـــول أو الترصيح بكل مـــا يــــــدور يف فكر وذهن 

الفرد ويرغــــــب بإيصاله إىل اآلخرين ،عر اســــــتخدام أي 

وســــــيلة اتصالية متاحه له ،ويرغــــــب بها وبأي شــــــكل 

تعبيــــــري دون وجــــــود مانع أو عائق مينعـــه من أيصال 

آرائـــه وأفــــــكاره ومعتقداتـــه«5، وعرفـــت بأنهـــا »حـــق 

الشـــخص يف أن يقـــول مـــا يريـــد بحريـــة ودون خوف أو 

إكـــراه أو تهديـــد وبالطريقـــة التي يراها مناســـبة ويف 

الوقـــت الـــذي يـــراه مناســـباً وأال يجر أي شـــخص عى 

الـــكام إذا أراد أن ال يتكلم »6.

وكباحـــث ميكن تعريف حرية الـــرأي والتعبر بأنها حق 

مكتســـب مبوجب املواثيق والترشيعات 

الوطنيـــة  والدســـاتر  الدوليـــة 

اإلنســـان  مبوجبهـــا  يعطـــى 

الـــرأي والتعبر عن  إبـــداء  حـــق 

أفـــكاره، وبأيـــة وســـيلة متاحـــة 

وبدون قيود طاملـــا أنه ال يخالف 

. نن لقوا ا

الـــرأي  حريـــة  أهميـــة 

يف  أهميتها  وتظهـــر  والتعبر: 

الرأي  حرية  يف  الحق   ، حسنية  4-  سمر 
 ، األنسأن  لحقوق  الوطني  املركز  والتعبر، 

فلسطن ، رام الله ، 2018م، ،ص:4
شبكات   ، واخرون  نويش  سعد  5-   د.زينه 
عن  التعبر  وحرية  االجتاعي  التواصل 
،كلية  االجتاعي  والتنوع  الفردية  الحقوق 

االعام ، جامعة بغداد ، ص: 41
 ، واالعام  الفضاء   ، الخرض  فوزي  6-   محمد 
للتنمية  الفلسطيني  املركز   ، التعبر  حرية 

والحريات االعامية ، 2012م ، ص:8-7

دراســــــــة

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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منهـــا: عـــدة  مجـــاالت 

الحـــق يف حريـــة الـــرأي والتعبر هو حـــق منصوص 

عليـــه يف املواثيـــق واإلعانـــات واملعاهـــدات الدولية 

واإلقليميـــة وهذا ما ســـنوضحه يف املبحـــث الثاين من 

هذه الدراســـة . 

ميـــز اللـــه االنســـان عـــن باقـــي الخلـــق بـــان اكرمه 

بنعمـــة العقل التي متكنـــه من التفكر واالبـــداع واالبتكار 

والتعبـــر عن مشـــاعره وافكاره ويأيت هـــذا الحق ضانه 

ملارســـة االنســـان حرية الرأي والتعبر عن مأيدور يف 

عقلـــه وخياله مـــن افكار .

وتشـــكل حريـــة الـــرأي والتعبـــر دعامـــة أساســـية 

للحـــق يف حريـــة الفكر والدين ، وتســـاعد عـــى تنميتها 

وتطويرهـــا، وكذلك لحقوق إنســـانية أخـــرى منها الحق 

يف التجمـــع الســـلمي والحـــق يف تكويـــن الجمعيات.

إنها مســـاندة بشـــكل كبر يف تعزيز وحأمية اإلنسان 

وحقوقـــه حيث متكـــن حرية الـــرأي والتعبر من الكشـــف 

عـــن أي انتهـــاكات لحقوق اإلنســـان ، فبمجرد مشـــاهدة 

أي انتهـــاك يتـــم اعانـــه وفضحـــه عـــى املـــأل وهـــذا 

يشـــكل تهديداً لافـــراد والجاعات والـــدول التي متارس 

انتهاكات مســـتمرة لحقوق االنســـان .

املبحث الثاين 
حرية الـــرأي والتعبر يف الترشيعات 

الدولية
يعتر الحـــق يف حرية الـــرأي والتعبر مـــن الحقوق 

األساســـية لإلنســـان التي نصت عليه اإلعانات واملواثيق 

واالتفاقيـــات الدولية، كا ويرتبط الحـــق يف حرية الرأي 

والتعبـــر بحقـــوق أخـــرى إذ أن بعضهـــا مكمـــل لبعضه 

البعـــض، وفيـــا يي سنســـتعرض هـــذا الحق مـــن خال 

بيان مـــا ورد من نصـــوص حوله.     

أوالً : االعالن العاملي لحقوق االنسان

     ولـــد اإلعان العاملي لحقوق اإلنســـان يف العارش 

مـــن كانون األول ديســـمر عـــام 1948، وتضمـــن 30 مادة 

يف وثيقة تاريخية تشـــكل مســـار خارطة الطريق لحقوق 

اإلنســـان يف العـــامل أجمـــع ، ومن بـــن نصوصـــه نلحظ 

اهتاماً واضحـــاً يف حق الـــرأي والتعبـــر باإلضافة إىل 

جميع الحقوق األساســـية التي يجـــب أن يتمتع بها البرش 

ألنهـــم آدميـــون وهي ليســـت منحة من أحـــد أو هبة من 

دولة مـــا ومنها مـــا يي 7: -

مـــا ورد يف املادة )19( مـــن اإلعان وذكـــر فيها أن » 

لكل شـــخص حق التمتع بحريـــة الرأي والتعبر، ويشـــمل 

هذا الحق حريتـــه يف اعتنـــاق اآلراء دون مضايقة، وىف 

التـــاس األنبـــاء واألفكار وتلقيهـــا ونقلهـــا إىل اآلخرين 

بأية وســـيلة ودومنـــا اعتبار للحـــدود« ، ومن خـــال النص 

نـــرى أن اإلعـــان العاملي ذكر حـــق التمتع بحريـــة الرأي 

والتعبـــر كا واشـــتمل هـــذا الحق عى حقـــوق لصيقة 

ومرتبطة بـــه كحق اعتنـــاق اآلراء دون مضايقة ومل يعرف 

اإلعان أو يحـــدد اآلراء بل جعلها عامـــة، كا نص يف ذات 

املـــادة عـــى الحـــق يف الوصـــول إىل األنبـــاء واألفكار 

وتلقيهـــا ونقلهـــا إىل اآلخرين بأية وســـيلة كانت ودومنا 

اعتبار للحـــدود بن الدول، كا ورد يف املـــادة )2( : »لكل 

إنســـان حق التمتع بجميـــع الحقوق والحريـــات املذكورة 

يف هـــذا اإلعـــان، دومنـــا متييز مـــن أي نوع، وال ســـيا 

التمييز بســـبب العنـــرص، أو اللـــون، أو الجنـــس، أو اللغة، 

أو الديـــن، أو الـــرأي سياســـيا وغـــر ســـيايس، أو األصل 

الوطني أو االجتاعي، أو الـــرثوة، أو املولد، أو أي وضع 

آخـــر، وهنـــا تؤكد املـــادة )2( مـــن اإلعان عـــى موضوع 

الرابط بـــن العديد من الحقـــوق بعضها ببعـــض ، إذ لكل 

إنســـان حق التمتع بجميـــع الحقوق والحريـــات املذكورة 

يف هذا اإلعـــان، دومنا متييز من أي نوع وال ســـيا يف 

الرأي الســـيايس أو غر الســـيايس .

إن اإلعـــان العاملـــي كان مصـــدر إلهـــام للمجتمـــع 

الـــدويل وكان وال يزال لحظة تاريخيـــة للبرشية جمعاء، إال 

أن نصوصه كانت عبـــارة عن مجرد إعان غـــر ملزم قانونياً 

ولكنـــه ملـــزم أدبيـــاً، إال انـــه كان بدايـــة لظهـــور حقبـــة 

جديدة تحمـــل بن طياتها اتفاقيات ومعاهدات ســـاهمت 

جميعهـــا يف توفر قاعدة عامة للمعايـــر الدنيا الخاصة 

اإلنســـان. حقوق  بحاية 

ثانياً : العهدان الدوليان  

العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية: 

     اعتمد العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياســـية 

وعـــرض للتوقيـــع والتصديـــق واالنضـــام مبوجـــب قرار 

الجمعيـــة العامة لألمـــم املتحدة املـــؤرخ يف 16 كانون/

ديســـمر1966 ويتكـــون من 53 مـــادة، وجـــاء يف ديباجته 
7-    للمزيد أنظر: اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان، اعتمد ونرش عى املأل مبوجب 
قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة املؤرخ يف 10 كانون األول/ديسمر 1948م.

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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دراســــــــة

أن الـــدول األطراف فيـــه، تـــرى أن اإلقرار لجميـــع البرشية 

بالكرامـــة والحقـــوق املتســـاوية والثابتـــة تشـــكل وفقا 

للمبـــادئ املعلنـــة يف ميثـــاق األمـــم املتحدة، أســـاس 

الحريـــة والعدل والســـام يف العامل، و تدرك بأن الســـبيل 

الوحيـــد لتحقيـــق املثل األعـــى املتمثـــل وفقـــاً لإلعان 

العاملـــي لحقـــوق اإلنســـان، يف أن يكـــون البرش أحـــراراً، 

ومتمتعن بالحرية املدنية والسياســـية ، ومبراجعة ما ورد 

يف العهـــد نجـــد أن هنالك العديد من الحقوق األساســـية 

والحقـــوق املرتبطـــة بحرية الـــرأي والتعبـــر وذات عاقة 

بدراســـتنا نوجزهـــا عى النحـــو التايل8:-

نرى مـــن الديباجـــة أن العهد أكد عـــى أن يكون البرش 

أحـــرارا، ومتمتعن بالحرية املدنية والسياســـية ومتحررين 

مـــن الخـــوف، ونص العهـــد يف مـــواده عى أنـــه ال يجوز 

تعريـــض أي شـــخص، عى نحو تعســـفي أو غـــر قانوين 

للتدخـــل يف خصوصياتـــه أو شـــؤون أرستـــه أو بيتـــه أو 

مراســـاته 9، وأن لـــكل إنســـان حـــق يف اعتنـــاق آراء دون 

مضايقة ، ولكل إنســـان حق يف حرية التعبر10 ، والحق يف 

التجمـــع الســـلمي وحرية تكويـــن الجمعيات11.

     كـــا نـــص عـــى أن تتعهـــد كل دولة طـــرف يف هذا 

العهـــد باحـــرام الحقـــوق املعرف بهـــا فيـــه، وبكفالة 

هذه الحقـــوق لجميع األفـــراد املوجوديـــن يف إقليمها 

والداخلـــن يف واليتهـــا، دون أي متييز بســـبب العرق، أو 

اللـــون، أو الجنـــس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياســـيا أو 

غر ســـيايس، أو األصل القومي أو االجتاعـــي، أو الرثوة، 

أو النســـب، أو غـــر ذلك من األســـباب12.

كذلك نـــص عى أن لكل إنســـان حـــق يف اعتنـــاق آراء 

دون مضايقة  ولكل إنســـان حق يف حرية التعبر، ويشـــمل 

هذا الحق حريتـــه يف التاس مختلـــف رضوب املعلومات 

واألفـــكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنـــا اعتبار للحدود، 

ســـواء عى شـــكل مكتـــوب أو مطبـــوع أو يف قالب فني 

أو بأية وســـيلة أخرى يختارهـــا، ومن األهميـــة أن نَذكر بأن 

العهد مل يرك حرية الرأي والتعبـــر دون قيود قانونية إذ 

نص عـــى جواز إخضاع حريـــة الرأي والتعبـــر لبعض القيود 

ولكـــن رشيطة أن تكـــون محددة بنـــص القانـــون وأن تكون 

8-   للمزيد أنظر : العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املؤرخ يف 16 كأنون/
ديسمر1966 ، وتاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976م .

9-    املادة رقم 17 من العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
10-    املادة 19 من العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
11-   املادة 21 من العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
12-   املادة 2 من العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

رضورية الحـــرام حقـــوق اآلخرين أو ســـمعتهم، ولحاية 

األمن القومي أو النظام العـــام أو الصحة العامة أو اآلداب 

.13 العامة

العهـــد الخـــاص بالحقـــوق االقتصاديـــة واالجتاعيـــة 

والثقافيـــة

اعتمد العهد الخاص بالحقـــوق االقتصادية واالجتاعية 

والثقافية وعـــرض للتوقيع والتصديـــق واالنضام مبوجب 

قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمم املتحـــدة 2200 ألـــف )د-21( 

املـــؤرخ يف 16 كانـــون األول/ديســـمر 1966م ويتكون من 

31 مـــادة، ومبراجعتهـــا نجد أن هنالك العديـــد من الحقوق 

األساســـية والحقوق املرتبطة بحرية الرأي والتعبر وذات 

العاقة بدراســـتنا نوجزها عى النحـــو التايل14:-

نـــص العهـــد عـــى تتعهـــد كل دولـــة طـــرف يف هذا 

العهد بأن تتخذ مبفردها وعن طريق املســـاعدة والتعاون 

الدولين، وال ســـيا عى الصعيدين االقتصـــادي والتقني، 

وبأقـــى ما تســـمح بـــه مواردهـــا املتاحة، ما يلـــزم من 

خطـــوات لضـــان التمتـــع الفعـــي التدريجـــي بالحقوق 

املعـــرف بها يف هـــذا العهد، ســـالكة إىل ذلـــك جميع 

السبل املناســـبة، وخصوصا ســـبيل اعتاد تدابر ترشيعية 

وأن تضمن جعل مارســـة الحقوق املنصـــوص عليها يف 

هـــذا العهد بريئـــة من أي متييز بســـبب العـــرق، أو اللون، 

أو الجنـــس، أو اللغـــة، أو الديـــن، أو الرأي سياســـيا أو غر 

ســـيايس، أو األصل القومـــي أو االجتاعـــي، أو الرثوة، أو 

النســـب، أو غر ذلك من األســـباب15.

يظهـــر لنـــا جلياً من خـــال ما نـــص عليه كل مـــن العهد 

الخـــاص بالحقوق املدنيـــة والسياســـية والعهـــد الخاص 

بالحقوق االقتصادية واالجتاعيـــة والثقافية أهمية حرية 

الـــرأي والتعبـــر ومن الجديـــر بالذكر أن لكل مـــن العهدين 

آليـــات خاصـــة ملتابعة التزامـــات الدول مبا جـــاء فيها من 

خال لجان خاصـــة مهمتها تلقي ودراســـة التقارير وإصدار 

التعليقـــات ومتابعة التزام الدول، حيث شـــكلت لجنة معنية 

بحقوق اإلنســـان ملتابعة التزام الـــدول األعضاء يف العهد 

الـــدويل الخـــاص بالحقوق املدنية والسياســـية وشـــكلت 

لجنـــة أخـــرى معنيـــة بالحقـــوق االقتصاديـــة واالجتاعية 

. والثقافية 

13-  املادة 19 من الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  املرجع السابق .
14-  للمزيد أنظر : العهد الخاص بالحقوق القتصادية واالجتاعية والثقافية املؤرخ 
يف 16 كأنون األول/ديسمر 1966م، ودخل حيز النفاذ يف 3 كأنون الثأين/ ينأير 

1976م
15- املادة 2 من العهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية
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 ثالثاً : امليثاق العريب لحقوق اإلنسان

     اعتمـــد امليثـــاق العـــريب لحقوق اإلنســـان من قبل 

القمة العربية السادســـة عرشة التي اســـتضافتها تونس 

بتاريـــخ 23 مأيو/أيـــار 2004م ، ويتكـــون مـــن 53 مـــادة ، 

ومبراجعتهـــا نجد أن هنالك العديد من الحقوق األساســـية 

والحقـــوق املرتبطة بحريـــة الرأي والتعبـــر وذات العاقة 

بدراســـتنا نوجزها عى النحو التـــايل16 :-

نـــص امليثاق عـــى أن تتعهـــد كل دولة طـــرف فيه بأن 

تكفل لكل شـــخص خاضـــع لواليتها حـــق التمتـــع بالحقوق 

والحريـــات املنصـــوص عليها يف هـــذا امليثـــاق من دون 

متييز بســـبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو املعتقد 

الديني أو الـــرأي أو الفكر أو األصـــل الوطني أو االجتاعي 

أو الرثوة أو امليـــاد أو اإلعاقة البدنيـــة أو العقلية17.

كذلـــك يضمن امليثاق الحق يف اإلعـــام وحرية الرأي 

والتعبـــر والحق يف اســـتقاء األنبـــاء واألفـــكار وتلقيها 

ونقلهـــا إىل اآلخرين بأية وســـيلة ودومنا اعتبـــار للحدود 

الجغرافيـــة، عى أن متارس هذه الحقـــوق والحريات يف 

إطار املقومات األساســـية للمجتمـــع وال تخضع إال للقيود 

التـــي يفرضها احـــرام حقـــوق اآلخرين أو ســـمعتهم أو 

حاية األمـــن الوطني أو النظام العـــام أو الصحة العامة 

العامة18. اآلداب  أو 

املبحث الثالث
أثر تطور شـــبكات التواصل االجتاعي 

عى مظاهر حريـــة الرأي والتعبر
     نـــدرك بـــأن شـــبكات التواصـــل االجتاعي شـــهدت 

تطـــوراً رسيعاً خاصـــة يف العرشة ســـنوات األخرة وذلك 

يعـــود لتطور وســـائل االتصـــاالت وخاصة شـــبكة اإلنرنت، 

ويف هـــذا املبحـــث ســـنتنأول نشـــأة وتطـــور شـــبكات 

التواصـــل االجتاعـــي واإلحصائيات املتعلقـــة واملرتبطة 

بهـــا ثم نســـتعرض أبـــرز مظاهـــر حريـــة الـــرأي والتعبر 

. عرها 

أوالً : نشأة وتطور شبكات التواصل االجتامعي

بالظهـــور مع  التواصـــل االجتاعـــي  بـــدأت شـــبكات 

انتشـــار الحاســـب اآليل واتصاله بشـــبكة اإلنرنـــت والتي 

أطلـــق عليهـــا شـــبكة الشـــبكات، أو الشـــبكة العنكبوتية 

16-  للمزيد أنظر: امليثاق العريب لحقوق اإلنسان ،تونس ، تاريخ 23 مأيو/أيار 2004م.
17 -  املادة 3 الفقرة األوىل من امليثاق العريب لحقوق اإلنسأن 

18-  املادة 32 من امليثاق العريب لحقوق اإلنسأن .

وذلـــك المتدادهـــا عـــر دول العـــامل19، وبدايـــة ظهـــور 

اإلنرنـــت تعود إىل مـــا بـــن 1968 إىل 1970م إذ بدأت من 

خـــال شـــبكة )APRANET( 20 التي أعدت خصيصـــاً لاتصاالت 

العســـكرية األمريكيـــة، ومع بدايـــات عـــام 1972م  ابتكر 

»راي توملينســـون« الريـــد اإللكـــروين )E-mail( وهي 

تعد مـــن أهم الرامـــج الخاصـــة بالتواصـــل21، ويف أوآخر 

الســـبعينات كان بإمـــكان الناس حول العـــامل الدخول عر 

الشـــبكة يف نقاشـــات حـــول مواضيـــع متفرقـــة عر ما 

يعرف باســـم املجموعة اإلخباريـــة )Newsgroup(22، ومع 

انتهـــاء الثانينات من القرن العرشين  ،تم إنشـــاء شـــبكة 

عاملية ضمن اإلنرنت وعرفت باسم الشبكــــــة العامليـــــة 

املوســـعة )World wide web (، وهـــي تختـــرص باألحـــرف 

www والتـــي تكتـــب يف العنـــوان الرئيـــي ألية صفحة 

عـــى هذه الشـــبكة، وبهذا نشـــأت اإلنرنت كـــا نعرفها 

اليوم ونشـــأت معهـــا مواقع التواصـــل االجتاعي ، وأما 

عن مدى انتشـــار مواقع التواصـــل االجتاعي يف وقتنا 

الحايل نســـتعرض فيـــا يي آخـــر اإلحصائيـــات العاملية 

. لها حو

ومواقـــع  االنرنـــت  شـــبكة  مســـتخدمي  إحصائيـــات 

التواصـــل   :

نســـتعرض فيا يـــي إحصائيات مســـتخدمي اإلنرنت 

عامليـــاً، واإلحصائيـــات الخاصـــة مبنطقة الرشق األوســـط 

وســـناحظ الفرق الشاســـع بعدد مســـتخدمي الشكبة ما 

بن عـــام 2000م وعـــام 2019م، والتي جـــاءت عى النحو 

-: التايل 

مرص،  نهضة  القاهرة،  اإلنرنت،  عامل  إىل  الشخيص  دليلك  الحجاج،  أبو  19-  أسامة 
جمهورية مرص العربية، 1998م،ص18 .

لألطفال  الجني  االستغال  جرائم  الحمود،  د.وضاح   ، املعاسفة  20-  د.نشأت 
10-11، وأنظر   : والنساء عر اإلنرنت، دار املنار للنرش، األردن، عأمن  2006 م، ص 
  ,1998  ,,Erik Bosrup ,“The Internet Yesterday, Today, Tomorrow“USA  :
وأنظر   ،10   Jakobsbergs ,Gymnasium Specialization Project  , USA page
محمد الصاعدي، جرائم اإلنرنت، ورقة عمل مقدمة يف ندوة »مكافحة جرمية 
 ،2008 العربية،  مرص  جمهورية  الشيخ،  »رشم  العريب  املستوى  عى  اإلنرنت 
اليازوري  دار  واإلنرنت،  الحاسوب  جرائم  الحسينأوي،  جبار  وأنظر:عي  ص:11، 

العلميه للنرش والتوزيع، األردن، عأمن، تاريخ 2009م, ص : 28/27
للكمبيوتر  التجارة  رشكة  اإلنرنت،  عامل  إىل  رحلة  عباس،  محمود  21-  أسامة 
، مرجع سابق، ص:  : نشأت املعاسفة وآخرون  واإللكرونيات، ط1،1999م، وأنظر 

.11-10
النهضة  دار  اإلنرنت,  استخدام  عن  الناشئة  يونس,الجرائم  بن  محمد  22-  عمر 

العربية,القاهرة,جمهورية مرص العربية،2004م.
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Middle East Internet Users, and Population 2019 
جدول اعداد مستخدمي االنرتنت يف الرشق األوسط 2019

MIDDLE EAST
 2019 Est. 

عدد السكان التقريبي

عدد املستخدمني 

2000
عدد املستخدمني 

2019

نسبة عدد 

املستخدمني بالنسبة 

لعدد السكان

Bahrain 1,637,896 40,000 1,615,620 98.6 %

Iran 82,503,583 250,000 62,702,731 76.0 %

Iraq 40,412,299 12,500 19,947,510 49.4 %

Jordan 10,069,794 127,300 8,700,000 86.4 %

Kuwait 4,248,974 150,000 4,231,978 99.6 %

Lebanon 6,065,922 300,000 5,546,494 91.4 %

Oman 5,001,875 90,000 4,011,004 80.2 %

Palestine 5,186,790 35,000 3,381,787 65.2 %

Qatar 2,743,901 30,000 2,734,297 99.6 %

Saudi Arabia 34,140,662 200,000 31,856,652 93.3 %

Syria 18,499,181 30,000 6,335,969 34.2 %

United Arab Emirates 9,682,088 735,000 9,532,016 98.5 %

Yemen 29,579,986 15,000 7,903,772 26.7 %

دراســــــــة

جدول )1( 23

23-  جدول 1 وميثل أعداد مستخدمي شبكة اإلنرنت لعام 2019م ، للمزيد أنظر املوقع املتخصص يف احصائيات اإلنرنت عر العامل  www.internetworldstats.com. تم 
االلتقاط يف تاريخ 2020/4/14م

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS/ 2019 Year
جدول احصائيات مستخدمي االنرتنت يف العامل 

World Regions Population (2020 Est.) Population  % of world Internet Users  31 Dec 2019

Africa 1,340,598,447 17.2 % 526,374,930

Asia 4,294,516,659 55.1 % 2,300,469,859

Europe 834,995,197 10.7 % 727,814,272

Latin America / ribbean 658,345,826 8.5 % 453,702,292

North America 368,869,647 4.7 % 348,908,868

Oceania / Australia 42,690,838 0.5 % 28,775,373

WORLD TOTAL 7,796,615,710 100.0 % 4,574,150,134

جدول )2(24 

24-  جدول 2 وميثل أعداد مستخدمي شبكة اإلنرنت يف منطقة الرشق األوسط ،  املرجع السابق، تم االلتقاط بتاريخ 2020/4/14م.

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
50



كا نـــرى مـــن اإلحصائيات فـــإن هنالك قفـــزات كبرة 

يف أعداد مســـتخدمي اإلنرنـــت عر الســـنوات وبالتايل 

تنعكـــس إيجاباً عى أعداد مســـتخدمي شـــبكات التواصل 

االجتاعي، وهنـــاك تقديرات عشـــوائية تتحدث عن وجود 

اآلالف مـــن هـــذه املنصـــات، ولكـــن نســـتعرض يف هذه 

القامئـــة أكرثهـــا شـــهرة وانتشـــارأ  والتي تقـــدم أرضية 

مرنة ملارســـة حرية الـــرأي والتعبـــر ومنها 25:-

فيســـبوك : ال يزال فيســـبوك هو األهـــم يف ميدان 

الصـــور  ونـــرش  األصدقـــاء  بـــن  والتفاعـــل  املراســـات 

والفيديوهـــات واملنشـــورات ومارســـة حريـــة الـــرأي 

والتعبـــر، حيث تجـــاوز عـــدد مســـتخدمينه ) 2.234 مليار( 

مستخدم نشـــط شـــهريا، وبانتشار شاســـع حول العامل.  

التواصـــل  مواقـــع  أهـــم  مـــن  واحـــدا   : اليوتيـــوب 

االجتاعـــي املرئية ويوميا يُشـــاهد عـــى اليوتيوب أكرث 

مـــن مليـــار ســـاعة بواســـطة ) 1.900 مليـــار إىل 2 مليار ( 

. شـــهريا  نشط  مســـتخدم 

الواتـــس آب : وهـــو مـــن أهـــم تطبيقـــات الراســـل 

الفـــوري حول العـــامل والذي اســـتحوذ عليه فيســـبوك 

بصفقة ســـميت بصفقة العرص، ويســـتخدم واتســـاب أكرث 

من ) 1.500 مليار( مســـتخدم نشـــط شـــهريا حـــول العامل.

االنســـتغرام : أســـس يف عام 2010 ورغـــم أنه حديث 

العهـــد إال أنه مـــن أهـــم وأرسع التطبيقـــات االجتاعية 

منـــواً حيث وصل عـــدد مســـتخدمي موقع »انســـتجرام« 

للعـــام 2018 إىل ) 800 مليون ( مســـتخدم نشـــط شـــهريا 

عى مســـتوى العامل، هذا واســـتحوذت رشكة فيسبوك 

عـــى االنســـتغرام يف صفقـــة كبـــرة كلفـــت مليـــارات 

الدوالرات.

تيك توك : منصة اجتاعية صينية إلنشـــاء ومشـــاركة 

مقاطع الفيديو املوســـيقية القصرة تأسســـت يف 2016 

ولقت انتشـــاراً واســـعا واليوم تعتر تيك توك أكر منصة 

ملقاطـــع الفيديـــو القصرة يف آســـيا حيث وصـــل أعداد 

مســـتخدميها إىل ) 500 مليون ( مســـتخدم نشط شهرياً.

تويرت : تأســـس املوقع عـــام 2006 ورسعـــان ما أصبح 

البوابـــة األوىل للتدوين املصغر واملصـــدر األهم لألخبار 

التقنية ومن احصائيات  25-  للمزيد أنظر موقع دولفينوكس املتخصص باإلحصائيات 
السكا  موقع  وأنظر   /https://dolphinuz.com  : االجتاعي  التواصل  شبكات 
https://     : االجتاعي  التواصل  اإلنرنت ومواقع  باحصائيات شبكة  املتخصص 
www.alexa.com/ ،  تم االلتقاط يف تاريخ 2020/4/14م، وأنظر مقال حول آخر 
من  منشور  2020م   لعام  االجتاعي  التواصل  بشبكات  املتعلقة  اإلحصائيات 
قبل  موقع النجاح  اإللكروين   https://www.annajah.net/ بتاريخ 2020/2/16  

وتاريخ االلتقاط 2020/5/14م. 

العاجلـــة يف العـــامل، وميتلـــك تويـــر أكـــرث مـــن ) 330 

مليـــون ( مســـتخدم نشـــط شـــهرياً رغم أنـــه يعاين من 

تباطـــئ يف معـــدالت النمو منذ ســـنوات.

ثانيـــاً: مظاهـــر حريـــة الـــرأي والتعبري عرب شـــبكات 

االجتامعي التواصـــل 

رأينا ســـابقاً كيف أن إلنتشار شـــبكة اإلنرنت أثرأ واضحاً 

وكبـــراً عى ارتفـــاع أعداد شـــبكات التواصـــل االجتاعي 

وبالنتيجـــة ارتفـــاع أعـــداد مســـتخدميها، كـــا أدركنا من 

خال اســـتعراض بعـــض االتفاقيـــات واملواثيـــق الدولية 

أهميـــة احرام حايـــة حرية الرأي والتعبـــر، وفيا يي 

سنســـتعرض مظاهـــر حرية الـــرأي والتعبر عر شـــبكات 

التواصـــل االجتاعـــي اإليجابية منها والســـلبية :

أوالً : املظاهـــر اإليجابيـــة ملارســـة حريـــة الـــرأي 

والتعبـــر عـــر شـــبكات التواصـــل االجتاعـــي ومنهـــا :

حريـــة الـــرأي اإللكـــروين املكتـــوب : نتيجـــة التطور 

الهائـــل يف تكنولوجيا املعلومــــات واالتصـــاالت وارتفاع 

نســـبة مســـتخدمي شـــبكة اإلنرنت عر العامل وانتشـــار 

التطبيقـــات الخاصـــة مبواقـــع التواصل االجتاعـــي باتت 

مســـألة النـــرش اإللكروين أســـهل بكثر مـــا كانت عليه 

ســـابقاً وبالنتيجة اتســـعت مظلة حريـــة النرش ويف كافة 

املجاالت السياســـية واالقتصادية واالجتاعيـــة والدينية 

وغرهـــا وذلـــك باملقارنة مع مـــا كانت عليه قبل انتشـــار 

مواقـــع التواصل االجتاعـــي، وحرية النـــرش تعني دعاً 

لحريـــة الـــرأي والتعبـــر وهذه تعد مـــن أبـــرز اإليجابيات 

وذلـــك يف حال تـــم اســـتخدامها تحت مظلـــة القانون .

حريـــة الـــرأي اإللكروين املـــريئ واملســـموع: حيث 

انعكـــس التطـــور التقنـــي لشـــبكة اإلنرنـــت وملواقـــع 

التواصـــل االجتاعـــي الذي ذكرناه ســـابقاً عـــى األفراد 

واملؤسســـات الخاصـــة والعامـــة املهتمـــة يف اإلعام 

بـــدور فعـــاّل يف  املـــريئ واملســـموع مـــا ســـاهم 

مارســـة حرية الرأي والتعــــبر كمنر لبـــث األخبار ونقل 

اآلراء ومناقشـــتها عى املستوى املحى والعــــاملي .

الحـــق يف الحصـــول عـــى املعلومـــات: الحـــق يف 

االطاع أو الحق يف الحصـــول عى املعلومات مصطلحات 

تعنـــي حـــق الفـــرد يف الحصول عـــى املعلومـــه التي 

تعنيـــه ويرغـــب يف معرفتها ويعتر الحـــق يف الحصول 

عى املعلومات عاماً أساســـياً ملارســـة حريـــة الرأي 

والتعبـــر، إذ ال ميكـــن لإلنســـان تكوين رأيـــه املوضوعي 

يل ٢٠٢٠ العدد الثالثون - أبر
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دراســــــــة

يف قضية مـــا وخاصــــة القضايـــا العامـــة، دون الحصول 

بحريـــة عى املعلومـــات املتعلقـــة بها26.

ثانيـــاً : املظاهـــر الســـلبية ملارســـة حريـــة الرأي 

والتعبـــر عـــر شـــبكات التواصـــل االجتاعـــي، منهـــا :

»اســـتخدام  بأنـــه  ويعـــرف  اإللكـــروين:  التنّمـــر 

التكنولوجيا الحديثة كوســـائل التواصـــل االجتاعي وكافة 

الخدمـــات التـــي توفرهـــا اإلنرنـــت ملضايقة شـــخٍص آخر 

أو تهديـــده أو إحراجـــه أو التحـــرش به، يشـــمل ذلك نرش 

معلوماٍت شـــخصيٍة أو صـــوٍر أو مقاطـــع فيديو مصممة 

إليـــذاء شـــخٍص آخـــر أو إحراجـــه«27، ومـــن الجديـــر بالذكر 

التعليميـــة،  البيئـــة  التنمـــر كان يتمركـــز يف محيـــط  أن 

ولكـــن اليـــوم وعر شـــبكات التواصـــل االجتاعـــي فمن 

املمكـــن أن يتعرض الجميـــع للتنمر وذلك بعـــد أن أصبحت 

تكنولوجيـــا االتصـــاالت تشـــكل جـــزءاً ال يتجـــزأ مـــن الحياة 

العرصية، وتشـــر األبحـــاث إىل أن ما يصـــل إىل 7 من كل 

10 شـــباب قد تعرضوا لإلســـاءة عر اإلنرنـــت يف مرحلة ما 

وواحد مـــن كل ثاثة ضحايـــا للتنمر قد تعـــرض ألذى ذايت 

من جـــراء ذلك، وأقدم شـــخص مـــن كل 10 عـــى محاولة 

االنتحـــار عى مدى فرة اســـتغرقت أربع ســـنوات، وبعد 

 Ditch the Label« تحليل 19 مليـــون تغريدة، ووجد تقريـــر

and Brandwatch« أن هنـــاك ما يقرب مـــن 5 ماين حالة 

من حـــاالت كراهية النســـاء عـــى توير وحـــده ، كا وجد 

التقرير أن هنـــاك 7,7 ماين حالة من حـــاالت العنرصية28.

للتنمر أشـــكال عديـــدة منها : الســـخرية من شـــخٍص 

ما يف دردشـــٍة جاعيـــٍة عر اإلنرنت ، ومطـــاردة الضحية 

عـــر مواقـــع التواصل ألجـــل التحرش بـــه والتنمـــر عليه، 

والتعليقـــات غـــر الائقـــة اجتاعياً وأخاقيـــاً عى صورة 

خاصـــة أو فلـــم منشـــور ونرش صـــور حقيقيـــة أو معدلة 

يبدو فيهـــا الطـــرف اآلخر يف وضـــع غر الئـــق وغرها.

نـــرش اإلشـــاعات الهدامـــة : واإلشـــاعة عـــر مواقـــع 

التواصـــل االجتاعي هي نـــرش خر أو مجموعـــة أخبار أو 

صور أو افـــام زائفة عرها ، وتتميز الشـــائعات املتداولة 

عر وســـائل التواصـــل اإللكروين بعـــدد مـــن الخصائص، 

وانتشـــار  توافـــر  مـــع  خاصـــة  االنتشـــار  رسعـــة  منهـــا 

 ،  62 رقم  قأنونية  تقارير  سلسلة   ، والتعبر  الرأي  حرية   ، الغول  نهاد  26-  أحمد 
منشورة ضمن منشورات الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسأن ، 2006م ص: 18-16

التنمر اإللكروين عى  ، مقال منشور بعنوان بعنوان ما هو  27-  غياث عبد امللك 
املوقع آرآجيك ، https://www.arageek.com/  تاريخ النرش 2020/4/4م ، تاريخ 

االلتقاط 2020/4/16م .
وهي   ،»Ditch the Label« املؤسسة  بحوث  ضمن  منشور  بحث   ، هاكيت  28-   ليام 

مؤسسة خرية للمساواة ومكافحة التنّمر، اململكة املتحدة ،2011م.

الهواتـــف الذكيـــة وتعـــدد تطبيقـــات ومنصـــات التواصل 

االجتاعـــي، وارتفـــاع أعداد مســـتخدمي تلـــك املنصات، 

ومـــن الجديـــر بالذكر هنا أنـــه توجد جهـــات مختصة تقوم 

بنـــرش الشـــائعات عر مـــا يطلق عليـــه مبصطلـــح )الذباب 

اإللكـــروين( وهي عبارة عن برنامج يقوم بعملية انشـــاء 

حســـابات وهمية ومن ثـــم يعمل عى تكـــرار تلقايئ ملا 

يراد نرش اإلشـــاعة حوله وذلك يف محاولـــة لصناعة رأي 

عـــام وعادة ما تســـتخدم أثنـــاء الخافات السياســـية بن 

الـــدول29، وبالطبـــع فـــإن اإلشـــاعات ال تقتـــرص فقط عى 

املواضيع السياســـية بل تتعداهـــا إىل موضوعات أخرى 

اقتصادية،واجتاعية،وأمنيـــة وغرهـــا .

     مـــن خـــال مـــا ســـبق بيانه وخاصـــة فيـــا يتعلق 

الـــرشق  يف  اإلنرنـــت  شـــبكة  مســـتخدمي  بإحصائيـــات 

األوســـط نجـــد أن دولـــة قطـــر احتلـــت املراتـــب األوىل 

يف أعـــداد مســـتخدمي اإلنرنـــت إذ وصلـــت نســـبة عدد 

 ،   %  99.6 إىل  الســـكان  لعـــدد  بالنســـبة  املســـتخدمن 

وبالطبـــع فإن املـــرشع القطـــري أدرك أهميـــة مواكبة 

هـــذه التطورات فأصدر قانون رقـــم 14 لعام 2014م الخاص 

مبكافحـــة الجرائـــم اإللكرونيـــة، باإلضافـــة إىل ذلك فإن 

املـــرشع القطري كفـــل حرية الـــرأي والتعبـــر من خال 

النص عليهـــا يف دســـتور الدولة لعـــام 2004م حيث نص 

عـــى أن حريـــة الـــرأي والبحـــث العلمي مكفولـــة، وكذا 

حرية الصحافـــة والطباعة وذلك وفقاً للـــرشوط واألحوال 

التـــي يحددها القانـــون 30.

الخامتة
مـــن خال مـــا بيناه ســـابقاً نـــدرك أن النتشـــار مواقع 

التواصـــل االجتاعي آثـــار إيجابية وســـلبية وخاصة فيا 

يتعلـــق مبارســـة حريـــة الـــرأي والتعبـــر كـــا وأدركنا 

أن العديـــد مـــن املواثيـــق واالتفاقيـــات الدوليـــة وحتى 

الدســـاتر الوطنية حثت عى أهمية حأميـــة هذه الحرية 

من االنتهـــاكات، ولكن مع جـــواز إخضاعها لبعـــض القيود 

رشيطـــة أن تكون محددة بنص القانـــون وأن تكون رضورية 

الحـــرام حقـــوق اآلخرين أو ســـمعتهم، ولحايـــة األمن 

القومـــي أو النظـــام العـــام أو الصحة العامـــة أو اآلداب 

العامة، هذا وقد خرجت الدراســـة ببعـــض التوصيات عى 

النحـــو التايل : -

 ، الشائعات(  ترويج  يف  الحديثة  االتصال  وسائل  دور    (، القضاة  رشف  محمد  29-  د. 
مجلة املجتمع ، سلطنة عأمن ، نوفمر 2019 ، ص : 2. 

30-  الدستور القطري لعام 2004م : املادة 47 ،و املادة 48 .

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
52



التوصيات :
أهميـــة توفـــر ضانـــات حقيقيـــة ملارســـة حرية 

الـــرأي والتعبـــر عـــر مواقـــع التواصـــل االجتاعي. 

أهمية نـــرش الوعـــي حول مخاطـــر مواقـــع التواصل 

االجتاعـــي عى ان تشـــمل كافة فئـــات املجتمع وخاصة 

فيـــا يتعلق بنرش اإلشـــاعات والتنمـــر اإللكروين .

تشـــجيع األفراد عـــى التعبر عـــن أنفســـهم بحرية، 

التواصـــل  مواقـــع  جميـــع  يف  حقوقهـــم  ومارســـة 

االجتاعـــي مـــع األخذ بعـــن االعتبـــار احـــرام القوانن 

. مخالفتها  وعـــدم 

قامئة املراجع
أســـامة أبو الحجاج، دليلك الشـــخيص إىل عامل اإلنرنت، 

القاهرة، دار نهضة مـــرص، مرص، 1998م.

أســـامة محمـــود عباس، رحلـــة إىل عـــامل اإلنرنت، رشكة 

التجـــارة للكمبيوتر واإللكرونيـــات، ط1 1999م.

احمد نهاد الغـــول، حرية الرأي والتعبر، سلســـلة تقارير 

قانونيـــة رقـــم 62 ، منشـــورة ضمـــن منشـــورات الهيئة 

الفلســـطينية لحقوق االنســـان، 2006م .

ســـمر حســـنية ، الحق يف حرية الـــرأي والتعبر، املركز 

الوطني لحقوق االنســـان ، فلســـطن ، 2018م .

التواصـــل  شـــبكات  واخـــرون،  نـــويش  ســـعد  د.زينـــه 

االجتاعي وحريـــة التعبر عن الحقـــوق الفردية والتنوع 

االجتاعـــي ،كليـــة االعـــام ، جامعة بغـــداد .

محمد فـــوزي الخـــرض، الفضاء واالعـــام، حريـــة التعبر، 

املركز الفلســـطيني للتنميـــة، 2012م .

محمـــد املنصور، تاثر شـــبكات التواصـــل االجتاعي عى 

جمهور املتلقن ، رســـالة ماجســـتر ، األكادميية العربية 

يف الدمنارك كوبنهاكـــن، الدمنارك،2012 .

عبـــد اللـــه عبـــد املنعم عبـــد اللطيـــف العســـيي ، بحث 

بعنوان: وســـائل التواصـــل الحديثة وأثرهـــا عى العاقات 

االرسيـــة ، املؤمتـــر العلمـــي الرابـــع لكليـــة الرشيعة ، 

جامعـــة النجاح الوطنيـــة الفلســـطينية ، 2014.
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2009م. األردن،  للنـــرش،  العلميـــه  اليـــازوري 

عمر محمد ، الجرائم الناشـــئة عن اســـتخدام اإلنرنت، دار 

النهضة العربيـــة ، القاهرة ،2004م.

 ،»Ditch the Label« ليام هاكيت ، بحث منشـــور ملؤسسة

مؤسسة خرية للمســـأواة ، اململكة املتحدة ،2011م.

محمـــد الصاعدي، جرائـــم اإلنرنت، ورقة عمـــل »مكافحة 

جرمية اإلنرنت عى املســـتوى العـــريب«، مرص، 2008م 

د. محمـــد رشف القضـــاة ، مقـــال: دور وســـائل االتصـــال 

الحديثـــة يف ترويـــج الشـــائعات، مجلـــة املجتمع،عان ، 
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د.نشأت املعاســـفة، جرائم االســـتغال الجني لألطفال 

والنســـاء عر اإلنرنت، دار املنار للنـــرش، األردن، 2006

د.نشـــأت املعاســـفة واخرون، الجرائم املستحدثة وآليات 

التصدي لهـــا، كلية الرشطة القطـــري، ط1، قطر 2015م. 

غياث عبـــد امللك، مقال مـــا هو التنمـــر اإللكروين عى 

املوقع آرآجيـــك ،arageek.com/ 2020م.
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اإلعـــان العاملـــي لحقـــوق اإلنســـان ، لألمـــم املتحـــدة 

1948م.

العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966 .

واالجتاعيـــة  االقتصاديـــة  بالحقـــوق  الخـــاص  العهـــد 

1966م. والثقافيـــة 

امليثـــاق العـــريب لحقـــوق اإلنســـان ، تونـــس ، تاريخ 23 

2004م. مايو/أيـــار 

دستور دولة قطر لعام 2004م.
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المكتبة القانونية

اسم الكتاب : مبادئ القانون الدويل اإلنساين

املؤلف / الدكتور عبد عيل محمد سوادي

السنة : 201٧

النارش : املركز العريب للنرش والتوزيع

نبذه عن الكتاب :

إحدى  تعد  التي  الرصاع  ظاهرة  والدراسة،  بالتحليل  الكتاب  هذا  يتناول 
عى  الحياة  نشأة  منذ  الجاعي،  اإلنساين  الواقع  يف  الثابتة  الحقائق 
واملغاالة  بالوحشية  تتسم  الحروب  كانت  القدمية  العصور  ويف  األرض، 
يف سفك الدماء، ومل تنج من وياتها عجوز فان أو إمرأة أو طفل رضيع. 
فظهرت بذلك الحاجة إىل رضورة إيجاد قواعد – تتوجب مراعاتها يف أثناء 
تلك الرصاعات – وتعمل عى تفعيل االعتبارات اإلنسانية، وعى مر العصور 
تشكلت هذه القواعد حتى أصبحت يف عرصنا الراهن فرًعا قانونيًا هاًما من 

أفرع القانون الدويل العام هو »القانون الدويل اإلنساين«.

اسم الكتاب : الحامية القانونية للمرأة

املؤلف / ريم صالح الزبن

السنة : 2016

النارش : مركز الدراسات العربية

نبذه عن الكتاب :

يتجـزأ  ال  جـزء  املـرأة  حقـوق  أن  والدراسـة،   بالتحليـل  الكتـاب  هـذا  يتنـاول 

مـن حقـوق اإلنسـان، هـذه الحقيقـة ال تحتـاج إىل تأكيـد ، ألن املـرأة إنسـان 

مثـل الرجـل، إال أنهـا ال تـزال موضـوع خـاف يف بعـض املجتمعـات، وخاصـة 

املجتمعـات العربيـة واإلسـامية، ومـرت حقـوق املـرأة يف تطورهـا حقـب 

متعـددة، ورسـم االجتهـاد خطوطًـا لهـا، بغـرض الوقـوف عـى مـدى اندماج 

الوطنـي والـدويل. بالترشيـع  حقـوق املـرأة 
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لقــــــــــاءات

ـــق  ـــد الفري ـــة بوف ـــر اللجن ـــان مبق ـــوق اإلنس ـــة لحق ـــة الوطني ـــس اللجن ـــري رئي ـــخ امل ـــن صمي ـــي ب ـــور ع ـــعادة الدكت ـــع س اجتم
ــام  ــا ذات االهتـ ــاون يف القضايـ ــبل التعـ ــاء سـ ــث اللقـ ــدة. وبحـ ــم املتحـ ــفي باألمـ ــاز التعسـ ــألة االحتجـ ــي مبسـ املعنـ
املشـــرك، بينـــا قـــدم الدكتـــور عـــي بـــن صميـــخ نبـــذة تعريفيـــة حـــول اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان وأهدافهـــا 
ـــة الرصـــد  واختصاصاتهـــا وأســـاليب عملهـــا يف تلقـــى الشـــكاوى وســـبل حلهـــا، كـــا تطـــرق لـــرشٍح مفصـــٍل الختصاصـــات لجن
ـــة  ـــة واإلصاحي ـــات العقابي ـــك املؤسس ـــا يف ذل ـــة مب ـــق الدول ـــن مراف ـــدد م ـــة لع ـــارات مفاجئ ـــل زي ـــة بعم ـــارات املختص والزي

ـــات. ـــك املؤسس ـــان يف تل ـــوق اإلنس ـــر حق ـــزام مبعاي ـــدى االلت ـــا مل وتفقده

الدوحة: 6 نوفمرب 2٠١9م

لقاء الفريق األمم املتحدة املعني باالحتجاز التعسفي

ـــاراد  ـــور/ ن ـــعادة الدكت ـــع س ـــة م ـــر اللجن ـــه مبق ـــان مبكتب ـــوق اإلنس ـــة لحق ـــة الوطني ـــس اللجن ـــعادة رئي ـــع س اجتم
ـــا  ـــاون يف القضاي ـــبل التع ـــاع س ـــث االجت ـــة. وبح ـــة االتحادي ـــال الدميقراطي ـــة نيب ـــفر جمهوري ـــرادواج س ـــاس ب ن

ـــة. ـــاالت الحقوقي ـــارب يف املج ـــرات والتج ـــادل الخ ـــرك وتب ـــام املش ذات االهت

الدوحة: 25 نوفمرب 2٠١9م

د. املري يجتمع مع السفر النيبايل

ـــاريك  ـــارك املب ـــم مب ـــفر/ جاس ـــعادة الس ـــع س ـــة م ـــر اللجن ـــان مبق ـــوق اإلنس ـــة لحق ـــة الوطني ـــس اللجن ـــعادة ئي ـــع س اجتم
رئيـــس الديـــوان الوطنـــي لحقـــوق اإلنســـان بدولـــة الكويـــت والوفـــد املرافـــق لـــه؛ بحضـــور ســـعادة الســـيد/ حفيـــظ محمـــد 
العجمـــي ســـفر دولـــة الكويـــت لـــدى دولـــة قطـــر. وتنـــاول االجتـــاع ســـبل التعـــاون يف القضايـــا ذات االهتـــام املشـــرك 
وتفعيـــل تبـــادل التجـــارب والخـــرات. كـــا بحـــث االجتـــاع إمكانيـــة توقيـــع اتفاقيـــة تفاهـــم بـــن اللجنـــة الديـــوان تهـــدف 
إىل تعزيـــز العاقـــات الوثيقـــة بـــن الطرفـــن يف مجـــاالت حقـــوق اإلنســـان وحايتهـــا، إىل جانـــب التنظيـــم املشـــرك 
للـــدورات التدريبيـــة أو املؤمتـــرات أو املنتديـــات والنـــدوات، وإجـــراء الدراســـات أو األبحـــاث حـــول املوضوعـــات ذات االهتـــام 
املشـــرك خاصـــة يف ظـــل وجـــود العوامـــل املشـــركة مثـــل الركيبـــة الســـكانية والعـــادات والتقاليـــد االجتاعيـــة بـــن 

ـــت. ـــة الكوي ـــر ودول ـــة قط ـــي دول مواطن

الدوحة: 9 نوفمرب 2٠١9م

تعاون )قطري كويتي( يف مجال حقوق اإلنسان
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ـــة 19  ـــدى الدوح ـــات منت ـــاد جلس ـــش انعق ـــى هام ـــات ع ـــن االجتاع ـــلة م ـــخ سلس ـــن صمي ـــي ب ـــور ع ـــعادة الدكت ـــرى س  أج
حيـــث التقـــى ســـعادة الســـيد كارلـــوس نيجـــرت موســـكويرا رئيـــس التحالـــف العاملـــي للمؤسســـات الوطنيـــة لحقـــوق 
ـــعادة  ـــج وس ـــئون الخلي ـــيك لش ـــة األمري ـــر الخارجي ـــاعد وزي ـــج مس ـــدر كن ـــويث لين ـــيد تيم ـــعادة الس ـــان )GANHRI(. وس اإلنس
ـــت االجتاعـــات اللقـــاء أوجـــه التعـــاون يف  الســـيد/ كرســـتيان ســـيلفو رئيـــس جمعيـــة الصداقـــة القطريـــة األوروبيـــة وتناول

ـــي.. ـــأن الحقوق ـــي بالش ـــا يرتق ـــرك مب ـــام املش ـــا ذات االهت القضاي

الدوحة:١5 ديسمرب 2٠١9م

اجتامعات عىل هامش منتدى الدوحة 19

اجتمـــع ســـعادة رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان مبكتبـــه مبقـــر اللجنـــة مـــع ســـعادة الســـيدة كومبـــو 
ـــن 8 إىل  ـــرة م ـــاد يف الف ـــي زارت الب ـــدة الت ـــم املتح ـــم باألم ـــة بالتعلي ـــة املعني ـــررة الخاص ـــاري املق ـــويل ب ب
ـــوق  ـــة لحق ـــة الوطني ـــب دور اللجن ـــة إىل جان ـــاري إىل الدوح ـــارة ب ـــداف زي ـــان أه ـــث الجانب ـــمر 2019. وبح 16 ديس

ـــز الحـــق يف التعليـــم. اإلنســـان يف حايـــة وتعزي

الدوحة:١2 ديسمرب 2٠١9م

لقاء املقررة األممية املعنية بالحق يف التعليم

ــيد أنـــدرس بيتجســـن  ــر اللجنـــة مـــع ســـعادة السـ اجتمـــع ســـعادة الدكتـــور عـــي بـــن صميـــخ املـــري مبقـ
ـــة  ـــاالت الحقوقي ـــة يف املج ـــه الرشاك ـــاون وأوج ـــبل التع ـــان س ـــث الجانب ـــة وبح ـــويد بالدول ـــة الس ـــفر مملك س

املختلفـــة وتبـــادل الخـــرات والتجـــارب.

الدوحة: 26 نوفمرب 2٠١9م

االجتامع مع السفر السويدي
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اجتمـــع ســـعادة الدكتـــور عـــي بـــن صميـــخ املـــري مبكتبـــه مبقـــر اللجنـــة مـــع الســـيد/ هـــركان بولهـــار املقـــرر 
ــا ذات  ــاون يف القضايـ ــه التعـ ــاع أوجـ ــث االجتـ ــدا وبحـ ــة هولنـ ــرش مبملكـ ــار بالبـ ــة االتجـ ــي ملكافحـ الوطنـ

االهتـــام املشـــرك وتبـــادل الخـــرات والتجـــارب يف املجـــاالت الحقوقيـــة.

الدوحة: 9 فرباير 2٠2٠م

د. املري يجتمع مع املقرر الوطني لالتجار بالبرش يف هولندا

ـــر  ـــه مبق ـــان مبكتب ـــوق اإلنس ـــة لحق ـــة الوطني ـــس اللجن ـــري رئي ـــخ امل ـــن صمي ـــي ب ـــور ع ـــعادة الدكت ـــى س التق
اللجنـــة مـــع الســـيدة ميشـــيل كونينكـــس املديـــر التنفيـــذي للمديريـــة التنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب 
ـــف  ـــرف والعن ـــذ التط ـــان ونب ـــوق اإلنس ـــة حق ـــة لحاي ـــبل الكفيل ـــان الس ـــث الجانب ـــدة )CTED(. وبح ـــم املتح باألم

إىل جانـــب التعـــاون يف القضايـــا الحقوقيـــة املختلفـــة.

الدوحة: ١8 فرباير 2٠2٠م

اجتامع مع مديرة لجنة مكافحة اإلرهاب باألمم املتحدة

اجتمـــع ســـعادة رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان مبكتبـــه مبقـــر اللجنـــة مـــع وفـــٍد مـــن الرملـــان 
ـــان  ـــوق اإلنس ـــا حق ـــاون يف قضاي ـــه التع ـــاع أوج ـــاول االجت ـــكل وتن ـــتر كارماي ـــيد االس ـــة الس ـــاين برئاس الريط

وســـبل تعزيزهـــا وحايتهـــا.

الدوحة: ١9 فرباير 2٠2٠م

لقاء وفد الربملان الربيطاين

ــيد/  ــعادة السـ ــع سـ ــة مـ ــر اللجنـ ــه مبقـ ــان مبكتبـ ــوق اإلنسـ ــة لحقـ ــة الوطنيـ ــس اللجنـ ــعادة رئيـ ــع سـ اجتمـ
ـــه  ـــان أوج ـــث الجانب ـــر. وبح ـــة قط ـــدى دول ـــد ل ـــة تايان ـــن مملك ـــادة م ـــوق الع ـــفر ف ـــران س ـــول كهانتاه ناتهاب

ــان. ــا حقـــوق اإلنسـ ــة بقضايـ ــا ذات االهتـــام املشـــرك واملتعلقـ ــاون يف القضايـ التعـ

الدوحة: 2 فرباير 2٠2٠م

االجتامع مع سفر مملكة تايالند
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تقوم اللجنة الوطنية لحقوق االنسان، بوصفها الجهة املعنية بتعزيز وحاية حقوق االنسان بدولة 
بانتهاكات حقوق االنسان والعمل عى حلها وانصاف  قطر، بتلقي الشكاوى والتظلات املتعلقة 
بحيث ميكن  التظلات والشكاوى  االلتاس شكا من أشكال هذه  الضحايا واملترضرين، ومُيثل هذا 
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 الازمة 

لرفع هذا االنتهاك.

بيانات صاحب االلتامس:

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

ـ إجراءات قسم االستقبال والتسجيل:

- اسم مدخل البيانات:

- التوقيع: - التاريخ:      

طلب التامس

تاريخ التقديمرقم االلتامس

املوظف املختصنوع االلتامس

الجنسيةاالسم

الرقم الشخيص

محل/ تاريخ امليالد

العنوان

الهاتف النقال:رقم هاتف املنزل:

توقيع صاحب االلتامس

الجنسيةاالسم

الرقم الشخيص

محل/ تاريخ امليالد

العنوان

الهاتف النقال:رقم هاتف املنزل:

توقيع صاحب االلتامس
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