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ندوة حول أوضاع الالجئني يف ظل أزمة كورونا

د. املري يقدم مداخلة يف حلقة نقاشية عىل هامش 
الدورة ٧٥ للجمعية العامة لألمم املتحدة

االحتفال بـ “اليوم القطري لحقوق اإلنسان” 
والذكرى الـ 18 لتأسيسها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

مقابلة مع سعادة السيدة ريم املنصوري 
عضو مجلس الشورى

حقوق االنسان واألزمات الصحية

جائحة كورونا دفعتنا إىل تطوير آليات االستجابة يف النظر 
لاللتامسات وحلها



والحريـــات  الحقـــوق  احـــرام  تكريـــس  إن 
العامـــة والخاصـــة، يعـــد مقيـــاس لتقدم 
لتنظيم  القانـــون  رشعـــت  فالـــدول  األمم، 
حريـــات  عـــى  الحفـــاظ  بغيـــه  املجتمـــع 
ومصالـــح االفـــراد الخاصة، مع حفـــظ كيان 
النظـــام فيـــه، وكفالة  املجتمـــع وإقـــرار 
املصلحـــة العامـــة، والســـعي الدائم إىل 
التوفيـــق بـــن مصلحـــة االفـــراد الخاصـــة 
الترشيعات  لذا حرصـــت  العامـــة،  واملصالح 
الوطنيـــة وكافـــة مواثيق حقوق اإلنســـان 
وحاميـــة  االفـــراد  بـــن  املســـاواة  عـــى 
كافـــة الحقـــوق وخاصة الحـــق يف الحياة 
مـــع مراعـــاة حقـــوق اإلنســـان يف حاالت 

ئ ر ا لطو ا

وخالل جائحـــة فـــرس كورونـــا كوفيـــد-19 
املســـتجد الذي أصبح وبـــاًء عامليـــاً وفقاً 
العامليـــة  الصحـــة  منظمـــة  لترصيحـــات 
اإلنســـان مبا  انتهاكات ُحقـــوق  عـــن  أُبلـــغ 
واالعتقـــال  والتمييـــز  الرقابـــة  ذلـــك  يف 
التعســـفي وكراهيـــة األجانـــب يف أنحـــاء 

العامل. مـــن  مختلفـــة 

ومـــا زال العـــامل يف خضـــّم أزمة تفيش 
الـــذي طبق  فـــروس كورونـــا املســـتجد 
حدود البرشيـــة من أقصاهـــا إىل أقصاها، 
والذي مل يـــرك نشـــاطاً برشيـــاً وال مجاالً 
حيويـــاً إال وغـــرَّ فيه ما شـــاء لـــه التغير، 
فـــإن هـــذه الجائحـــة أفـــرزت أثاراً ســـلبية 
خطـــرة بطريقـــة مبـــارشة وغـــر مبارشة 
عى احـــرام حقوق اإلنســـان وحرياته يف 
كافـــة دول العامل كام أثارت هـــذه الجائحة 
يف  التنفيذيـــة  الســـلطات  حـــدود  مـــدى 
مواجهتهـــا ورضورة تحقيـــق التـــوازن بن 
اإلجـــراءات والتدابـــر التـــي تتخذهـــا هذه 
الســـلطات والحفـــاظ عى احـــرام حقوق 
املصلحـــة  وتقاطـــع  وحرياتـــه،  االنســـان 
العامة مـــع الحقـــوق اللصيقة باإلنســـان، 
ومام يؤســـف له أن األثر الســـلبي األعظم 
بـــه الفئـــات  لهـــذه للجائحـــة قـــد تأثـــرت 
املهمشـــة يف العديـــد مـــن املجتمعات 
وهـــو األمر الـــذي أعـــاد للســـاحة الفكرية 
القانونية وغرها مســـائل مثل دور الدولة 
والتزامهـــا بشـــأن توفـــر الرعايـــة الالزمة 
لكافـــة فئـــات املجتمع  كحـــق دســـتوري 

وخاصـــة املهمشـــة واألقـــل دخالً.

تســـمح  الدوليـــة  املواثيـــق  كانـــت  وإذا 
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بتقييـــد بعض الحقـــوق والحريـــات العامة 
األساســـية، يف حالة الطوارئ االستثنائية 
التي تهـــدد أمن وســـاملة املواطنن مثل 
األوبئـــة والكـــوارث الطبيعية، مام يســـمح 
الوطنيـــة  التدابـــر  تتخـــذ  أن  للحكومـــات 
للتقييـــد املؤقـــت لبعض الحريـــات العامة، 
ملواجهـــة األزمـــة الصحيـــة الناتجـــة عـــن 
جائحة فـــروس كورونا، إال إنه يجب أن تكون 
تلك التدابـــر منصوصاً عليهـــا يف القانون 
بشـــفافية،  وتنفـــذ  ومؤقتـــة،  ورضوريـــة 
حتـــى ال تـــرك للســـلطات العموميـــة أي 
مجال لإلســـاءة يف تفســـرها أو تقييدها 
بشـــكل تعســـفي، لكـــن املالحـــظ هـــو أن 
مكافحـــة فروس كورونا شـــكلت مناســـبة 
للعديد مـــن الحكومات يف التعســـف يف 
اســـتعامل السلطة واســـتخدام العنف ضد 

. طنن ا ملو ا

وقـــد دعا األمـــن العـــام لألمـــم املتحدة 
أنطونيـــو غوتريـــش الســـلطات يف بعض 
الدول إىل عدم اســـتغالل حالـــة الطوارئ 
الجائحـــة والتعســـف يف  ملواجـــه هـــذه 
العامـــة  الحريـــات  عـــى  القيـــود  فـــرض 
الصحفيـــن  عـــى  والتضييـــق  لألفـــراد، 
القيـــام  أثنـــاء  الحقوقيـــة  والجمعيـــات 

املهنـــي. بواجبهـــم 

وتـــأيت أهميـــة هـــذا العـــدد مـــن مجلـــة 
عـــى  الضـــوء  تســـليط  يف  الصحيفـــة 
حقـــوق اإلنســـان يف ظـــل جائحـــة كرونـــا 
القانونيـــة  والتبعـــات  التحديـــات  وعـــى 
لهـــذه الجائحة غر املســـبوقة يف عاملنا 
الوطنيـــة  اللجنـــة  دور  ولبيـــان  املعـــارص. 
لحقوق االنســـان أثناء الجائحة ومامرستها 
الختصاصاتهـــا والـــدور املنوطـــة بـــه يف 
التوعيـــة والتثقيـــب بالحقـــوق والحريـــات 
أثناء االزمـــة والقيام بالعديد مـــن الزيارات 
لكافـــة املنشـــئات الصحية وخاصـــة أماكن 

. لحجر ا

وأخرا يشـــّكل فـــروس كورونا املســـتجد 
اختبـــاًرا لكّل مـــن املجتمعـــات والحكومات 
واألفـــراد، لـــذا فعلينـــا جميعـــا أن  نتضامن 
ونتعـــاون لنتصّدى مًعا للفـــروس، ونخّفف 
أغلـــب  يف  املقصـــودة  غـــر  اآلثـــار  مـــن 
انتشـــاره. للتدابر املصممة لوقف  األحيان 

مريم بنت عبدالله العطية

رئيس التحرير

جائحة كورونا
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أخبــار وفعاليات اللجنة

ترحيب ببيان النيابة العامة بشأن العثور عىل طفلة 
حديثة الوالدة مبطار حمد الدويل

وقـــال الســـيد عبدالله املحمـــود رئيس وحـــدة العالقات 
العامـــة واإلعـــالم باللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان: إن 
بيـــان النيابة العامة كشـــف غمـــوض الحادثـــة وأكد عى 
التجـــاوزات والترصفـــات الفرديـــة لبعض مأمـــوري الضبط 
باملطـــار فيام يتعلـــق باإلجراءات التي اتخـــذت تجاه بعض 

املسافرات.

وقـــال املحمود: إن حادثـــة الطفلة هزت ضمـــر كل أفراد 
املجتمع وبن أن عملية كشـــف مالبســـات الحادثة أحدثت 
ارتياحـــا كبـــراً لـــدى الـــرأي العـــام وأضـــاف: إن اللجنـــة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان ووفقـــاً الختصاصاتها ومهامها 
يف تعزيـــز وحاميـــة حقـــوق اإلنســـان عى املســـتوى 
الوطنـــي والتـــي تشـــمل كل األفـــراد والجامعـــات داخل 

العامة  النيابة  بيان  يف  ورد  مبا  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رحبت 

بشأن العثور عىل طفلة حديثة الوالدة مبطار حمد الدويل ومثنت اللجنة 

الجهود التي بذلتها الجهات املختصة لكشف الغموض الذي أحاط بتلك 

الحادثة كام أشادت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان باإلجراءات االسعافية 

والطبية التي اتخذتها الجهات الحكومية إلنقاذ حياة الطفلة.

قطر مـــن مواطنن ومقيمـــن وزائرين؛ تدعـــو إىل مزيد 
مـــن اجـــراءات الحامية لكل مـــن يخضع للواليـــة القانونية 

لدولـــة قطر والتـــي تضمن عـــدم تكرار مـــا حدث.

كـــام تطالب الســـلطات املختصة ببذل املزيد مـــن العناية 
والجهـــد والرعايـــة للطفلـــة وتقديـــم كل أنـــواع العناية 
الخاصـــة لهـــا وذلـــك اســـتنادا عـــى القوانـــن املحلية 
واتفاقيـــة حقوق الطفـــل التـــي تبنتها األمـــم املتحدة 
يف عـــام 1989م والتـــي كفلـــت حق الطفلـــة يف تدابر 
الحاميـــة التـــي تحتاجهـــا وحقهـــا يف التســـجيل فـــور 
والدتهـــا وحقهـــا يف االســـم وكافـــة بقيـــة الحقـــوق 

عليها. املنصـــوص 
الدوحة يف ٢٣ نوفمرب ٢0٢0



أكـــد ســـعادة الدكتور عيل بـــن صميخ املـــري رئيس اللجنـــة الوطنية لحقـــوق اإلنســـان أن اللجنة اتخـــذت تدابري 

واســـعة ملنـــع انتهاكات حقوق اإلنســـان من قبـــل الرشكات خـــال الجائحة العامليـــة كورونـــا )كوفيد-19(.

د. املري يشارك يف منتدى األمم املتحدة السنوي التاسع 
لألعامل التجارية حقوق اإلنسان

أخبــار وفعاليات اللجنة

جاء ذلك خالل مشـــاركة ســـعادة الدكتور عـــي بن صميخ 
يف الجلســـة النقاشـــية عـــن بعـــد عـــر شـــبكة اإلنرنت 
حـــول )منع انتهـــاكات حقوق اإلنســـان املتعلقة باألعامل 
التجارية يف منطقة آســـيا واملحيـــط الهادئ( املنعقدة 
يف الفـــرة مـــن 16 إىل 18 نوفمـــر الجـــاري بدعوة من 
الفريـــق العامـــل املعنـــي باألعـــامل التجاريـــة وحقوق 
اإلنســـان وذلك ضمـــن منتـــدى األمم املتحدة الســـنوي 
التاســـع لألعامل التجارية حقوق اإلنســـان الـــذي ينظمه 
مكتـــب املفـــوض الســـامي لحقـــوق اإلنســـان برئاســـة 
الفريـــق العامل التابـــع لألمم املتحدة املعني مبســـألة 
حقـــوق اإلنســـان والـــرشكات عـــر الوطنيـــة وغرها من 
مؤسســـات األعامل. حيـــث ناقـــش املنتدى هـــذا العام 
العديـــد مـــن التحديـــات العامليـــة امللحة حيـــث تتقاطع 
قضايا حقـــوق اإلنســـان ودور األعـــامل التجارية، مبا يف 
ذلك يف ســـياق األزمات الحاليـــة والناشـــئة، مثل جائحة 
COVID-19. إىل جانـــب دور الســـلوك التجاري املســـؤول 
يف “إعـــادة البناء بشـــكل أفضـــل” من الوبـــاء وعواقبه.

وأشـــار د. املـــري إىل أنـــه إثـــر إعـــالن فـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( وبـــاءاً عاملياً، بادرت اللجنـــة الوطنية لحقوق 

اإلنســـان بعـــدة إجـــراءات الســـتمرار دورهـــا كآليـــة غر 
قضائية لســـبل االنتصـــاف وتلقـــي املظامل، خـــالل هذه 
األزمـــة. وقال: عمدنـــا إىل إطالق الخط الســـاخن وتقديم 
االستشـــارات القانونية كام ســـعينا للتواصـــل مع الجهات 
الحكوميـــة والغر حكومية ملعالجة التحديات ومســـاعدة 
أصحـــاب الشـــكاوى، تلقـــت اللجنة عـــدداً من الشـــكاوى، 

نتيجـــًة لإلغالقـــات املتعلقة مبكافحـــة الوباء.

وكشـــف ســـعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
أن اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان خاطبت رئيس مجلس 
الـــوزراء، وزيـــر الداخلية ووزيـــرة الصحة ووزيـــر التنمية 
اإلداريـــة والعمـــل والشـــؤون االجتامعيـــة، للتأكيد عى 
توافق إجـــراءات مكافحـــة فروس كوفيـــد 19 مع حقوق 
اإلنســـان األساســـية. إىل جانب إصدار اللجنة بيانـــاً بتاريخ 
06 أبريـــل 2020 حـــول إجـــراءات مواجهـــة تفـــيش الوباء، 
والـــذي أعربـــت مـــن خاللـــه عـــى رضورة تضافـــر جهود 
الحكومـــة واملجتمع بـــكل فئاته الحرام حقوق اإلنســـان 

متييز. دون 

الدوحة: 1٧ نوفمرب ٢0٢0
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د. الكواري:

قـــال ســـعادة الدكتور محمـــد بن ســـيف الكـــواري نائب 
رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان: إّن طبيعـــة 
األزمة خـــالل جائحة كورونـــا دفعتنا إىل ترسيـــع إجراءاتنا 
اإلداريـــة وأن نكـــون أكرث حساســـية الحتياجـــات مقدمي 
الشـــكاوى االلتامســـات. منوهـــا إىل أنـــه عـــى الرغم 
مـــن إلغـــاء االجتامعـــات واملقابـــالت املبـــارشة وفقـــاً 
لإلجـــراءات املتبعـــة للحد مـــن انتشـــار الفايـــروس إال أن 
اللجنـــة الوطنية تعمل عى طأمنة مقدمي االلتامســـات 
بأنهـــم ســـيحصلون عى نتائـــج إيجابية من خـــالل اللجوء 
إليها. وأوضح الكـــواري أنه من الدروس املســـتفادة من 
جائحـــة كورونا هـــي تطوير اآلليـــات اإللكرونيـــة لتقديم 
الشـــكاوى والوثائـــق مـــن قبـــل املشـــتكن، وتحســـن 
آليات االســـتجابة والحـــدود الزمنية للنظر يف الشـــكاوى 
وإيجاد حلول لها، وإطالع املشـــتكين عى املســـتجدات 

واملتطلبـــات الالزمـــة لحلها.

جـــاء ذلـــك خـــالل الكلمة التـــي ألقاهـــا ســـعادة الدكتور 
محمـــد ســـيف الكـــواري نائـــب رئيـــس اللجنـــة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان لـــدى مشـــاركة تجربة اللجنـــة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان يف حامية حقوق اإلنســـان خالل جائحة 
كورونا )كوفيـــد -19( يف املؤمتر الـــدويل الرابع “حامية 

حقوق اإلنســـان يف أوراســـيا: تبـــادل أفضل مامرســـات 
أمنـــاء املظامل” ويُـــدار عن بعـــد عر شـــبكة االنرنت من 
العاصمة الروســـية موســـكو. فيام جاءت مشاركة سعادة 
نائب رئيـــس اللجنـــة الوطنية بدعـــوة من ِقبـــل املفوض 

الســـامي لحقوق اإلنســـان يف االتحـــاد الرويس.

وقـــال د. الكـــواري: كذلك من الـــدروس التـــي تعلمناها 
خـــالل هـــذا الوبـــاء هـــو معرفـــة مـــدى أهميـــة وجود 
مكاتـــب للجاليـــات يف مقـــر اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان. وأضاف: لقد أثبتـــت هذه املكاتـــب، التي يعمل 
بهـــا متطوعـــون مـــن ممثـــي الجاليـــات، فعاليتها يف 
الوصـــول إىل الفئـــات الضعيفة، وأظهرت قـــدًرا كبرًا من 
املصداقيـــة فيـــام يتعلـــق باملعلومـــات املقدمة إىل 
اللجنـــة. مشـــراً إىل أّن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
تعمـــل حاليًا عى تحســـن عمـــل هذه املكاتـــب من خالل 
تعزيـــز التفاعل مع ممثـــي الجاليات، وتوفـــر املزيد من 
خدمات بنـــاء القـــدرات والتدريب، وإنشـــاء آليـــات جديدة 

لتمكـــن مكاتـــب الجاليـــات مبزيد مـــن الفعالية.

18 نوفمرب ٢0٢0

جائحة كورونا دفعتنا إىل تطوير آليات 

االستجابة يف النظر لاللتامسات وحلها
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خالل ورشة إعداد التقارير حول حقوق اإلنسان

العطية: هنالك رضورة لتدريب كوادر وطنية مستدامة عى إعداد التقارير 
وكتابتها

سيد أحمد: رفع التقارير وتقديم التوصيات واملقرحات بشأن وضعية 
حقوق االنسان من أبرز مهام املؤسسات الوطنية

وصفت الســـيدة مريم بنت عبـــد الله العطية األمـــن العام للجنـــة الوطنية لحقوق 

اإلنســـان عملية إعـــداد التقاريـــر يف مجـــال حقوق اإلنســـان بأســـلوبها العلمي 

واملهنـــي والتي تتســـم بالدقـــة واملصداقية والشـــفافية، “بالعمـــود الفقري 

الوطنية.” املؤسســـات  لعمل 
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جاء ذلـــك يف الكلمـــة االفتتاحيـــة التي القتها الســـيدة 

مريـــم خـــالل الورشـــة التدريبيـــة حـــول “إعـــداد وكتابة 

التقاريـــر يف مجـــال حقوق اإلنســـان” التـــي نظمتها عن 

بعد عر شـــبكة االنرنـــت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 

بالتعـــاون مع مركـــز األمم املتحـــدة للتدريـــب والتوثيق 

يف مجـــال حقوق اإلنســـان لجنوب غرب آســـيا واملنطقة 

العربيـــة لفائـــدة موظفـــي اللجنـــة وممثي الـــوزارات 

املعنيـــة باإلضافة إىل املعهد الوطنـــي لإلحصاء. وقالت 

العطيـــة: تعتـــر عمليـــة إعـــداد التقاريـــر وكتابتهـــا من 

أهـــم األدوار التـــي تقوم عليهـــا املؤسســـات الوطنية 

لحقوق اإلنســـان والتي تضطلع من خاللهـــا بجهود كبرة 

ومتعددة وتســـاهم بشـــكل فّعال يف عملية نرش ثقافة 

حقـــوق اإلنســـان عى املســـتوى الوطنـــي، وأضافت: ال 

ســـيام حينام تأيت هـــذه التقاريـــر مشـــفوعة بتوصياتها 

حـــول أوضـــاع حقـــوق اإلنســـان، ومـــا يجـــب القيـــام به 

وفقـــاً اللتزامـــات الدولة املنصوص عليهـــا يف املواثيق 

الدوليـــة التـــي صادقـــت عليهـــا، ويف ظـــل املشـــورة 

التـــي تقدمها املؤسســـات الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان 

ملؤسســـات الدولة والـــواردة يف أهداف النشـــأة التي 

باريس. مبـــادئ  أقرتها 

ونوهـــت األمن العـــام للجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان 

بالـــرورة امللحـــة للعمل عـــى تدريـــب كـــوادر وطنية 

مســـتدامة ألداء مهمـــة إعـــداد التقاريـــر مســـألة وذلك 

تقدمهـــا  التـــي  للتقاريـــر  العاليـــة  الجـــودة  لضـــامن 

املؤسســـات الوطنية ســـواء أكانـــت داخليـــة أو خارجية، 

أوطنيـــة أو دوليـــة وغرهـــا مـــن أنـــواع التقاريـــر، وفقاً 

لواليتهـــا واختصاصاتها يف عمليـــة تعزيز وحامية حقوق 

 . ن نسا إل ا

مـــن جانبـــه قـــال الدكتـــور عبـــد الســـالم ســـيد أحمـــد 

مديـــر مركـــز األمـــم املتحـــدة للتدريـــب والتوثيـــق يف 

مجـــال حقـــوق اإلنســـان لجنـــوب غـــرب آســـيا واملنطقة 

العربيـــة أن رصد حقـــوق اإلنســـان يُعدُّ من أبـــرز املهام 

املؤسســـات الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان يف إطـــار والية 

الحامية وأكـــد عى رضورة أن تشـــمل هـــذه الوالية رصد 

باإلضافة  والثقافيـــة  واالجتامعيـــة  االقتصادية  الحقـــوق 

إىل الحقـــوق املدنيـــة والسياســـية وأنـــه يجـــب عـــى 

املؤسســـات الوطنية أن تتمتع بســـلطة جمع املعلومات 

واألدلـــة التـــي تحتاجهـــا ألداء هـــذه الوظيفـــة بفعالية.

كـــام أكـــد الدكتور عبد الســـالم ســـيد أحمد عـــى أهمية 

دور املؤسســـات الوطنية املتمثل يف تقديم املشـــورة 

إىل الحكومـــة والجهـــات املعنية األخرى ورفـــع التقارير 

والتوصيـــات بشـــأن وضعية حقـــوق االنســـان بصفة عامة 

العملية لحاميتهـــا وتعزيزها.  وتقديم املقرحـــات 

يذكـــر أن الورشـــة التدريبيـــة هدفـــت للتعريـــف مببادئ 

الرصـــد وجمـــع املعلومـــات واملبـــادئ العامـــة لكتابـــة 

التقاريـــر يف مجـــال حقـــوق اإلنســـان وعمليـــة اعتامد 

معاير ومـــؤرشات حقـــوق اإلنســـان يف عمليـــة الرصد 

واعـــداد التقارير كام اســـتعرضت الورشـــة تجربـــة اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنســـان الخاصة بتقديـــم التقارير عى 

املســـتوين الوطنـــي والـــدويل إىل جانب ذلـــك تناولت 

الورشـــة التدريبيـــة أنـــواع التقاريـــر يف مجـــال حقـــوق 

االنســـان والغـــرض مـــن إعدادهـــا واملبادئ األساســـية 

للرصد وجمـــع املعلومات باإلضافـــة إىل إعامل مؤرشات 

حقـــوق االنســـان. ويخضـــع املشـــاركون للتدريـــب عى 

املبـــادئ األساســـية للرصـــد الخاصـــة بوضعيـــة حقوق 

اإلنســـان ســـواء كانت اقتصادية واجتامعيـــة وثقافية أو 

مدنية وسياســـية. إضافـــة إىل جمع املعلومـــات وإجراء 

املقابـــالت والزيـــارات ويف هـــذا الســـياق تطرق 

الدوحة: ٢0 يوليو ٢0٢0
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مفوضية شئون الالجئني: 
  28 ألف الجئ مصاب بفايروس كورونا يف 100 دولة منذ بداية الجائحة

نظمـــت اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق 

اإلنســـان بالرشاكة مـــع املفوضية 

لشـــئون  الســـامية  املتحدة  األمم 

شـــبكة  عرب  بعـــد  عـــن  نـــدوة  الاجئـــن 

الاجئن  حقـــوق  “أوضـــاع  حول  االنرتنـــت 

يف ظـــل أزمة وبـــاء كورونا كوفيـــد -19 ”

حســـن  بـــن  ســـلطان  الســـيد/  وطالـــب 

للجنة  املســـاعد  العام  األمـــن  الجاّميل 

كلمته  يف  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 

امليثـــاق  بتفعيـــل  للنـــدوة  االفتتاحيـــة 

العاملـــي بشـــأن الاجئن واتخـــاذ تدابري 

أهداف  تحقيق  يف  للمســـاعدة  ملموسة 

ســـيقدمه  ما  ذلـــك  يف  مبـــا  امليثـــاق 

لضامن  ومخططـــات  عمـــل  برنامـــج  مـــن 

فرص  إىل  أفضـــل  بشـــكل  الاجئن  وصول 

الصحـــة والتعليم وســـبل كســـب العيش، 

املستضيفة.  املجتمعات  يف  واندماجهم 

إىل جانب دعـــم وإعادة دعـــم الحكومات 

املســـتضيفة التي تواجه زحفـــاً كبرياً من 

لتقاســـم  نظامً  وتحديـــد  الاجئـــن،  قبل 

الحكومات املســـتضيفة  تتحمل هـــذه  املســـؤولية ليك ال 

العبء مبفردهـــا. باإلضافة إىل وضع آليات لتقاســـم األعباء 

واملســـؤوليات وعمـــل ترتيبـــات وطنية وإقليميـــة ألوضاع 

محـــددة وأدوات كالتمويـــل والـــرشاكات وجمع 

وتقاســـمها. البيانات 

الجاّميل: 

عى الدول للوفاء بالتزاماتها القانونية واألخالقية تجاه الالجئن يف شتى بقاع العامل

دعوة لتفعيل امليثاق العاملي بشأن الالجئن

ساهر:   80% من الالجئن والنازحن يف بلدان محدودة ومتوسطة الدخل

شئون الالجئني: 

رشاكة مع الخطوط القطرية لدعم جهود اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية لالجئن والنازحن 
حول العامل
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وقـــال الجـــاّميل: إن أزمـــة انتشـــار جائحة كورنـــا كوفيد 
العـــامل بتبعاتهـــا يف  التـــي مازالـــت تطـــل عـــى   19-
كافة مجـــاالت الحيـــاة، وكثـــر مـــن التوقعات تقـــول إن 
آثارهـــا الوخيمة ســـتلقي بظاللها عى حقوق اإلنســـان 
األساســـية ملـــا لهـــا من وقـــعٍ كبر عـــى ارتفاع نســـب 
البطالـــة والفقـــر وأعـــداد األطفـــال العاملـــن وفاقدي 
الســـكن وبالتايل ارتفاع أعـــداد الالجئن وطالبـــو اللجوء. 
منوهاً إىل االنخفـــاض الكبر يف املعاونـــات الذي باتت 
تشـــهده املنظـــامت املهتمة بشـــئون الالجئن بســـبب 
الضائقـــة االقتصاديـــة التي خلفتهـــا جائحـــة كورونا مام 
يجعـــل عمليات حاميـــة الالجئن تتذيـــل تراتبيـــة أولويات 
العـــامل. وأضـــاف: هذا مـــا يدفعنـــا كمؤسســـات وطنية 
لحقـــوق اإلنســـان يف حالة بحـــث مضنية إليجـــاد الحلول 
واملقرحات والتوصيـــات وصوالً لحياة كرميـــة يتمتع بها 
الالجئـــون وتخفـــف من وطـــأت الحياة واملعنـــاة الجامثة 

كاهلهم. عـــى 

وأوضـــح األمن العام املســـاعد للجنـــة الوطنية لحقوق 
اإلنسان أنه يف 17 ديســـمر 2018، أقرت الجمعية العامة 
لألمـــم املتحـــدة )امليثـــاق العاملـــي بشـــأن الالجئن(، 
وذلك بعد عامن من املشـــاورات املكثفـــة التي قادتها 
املفوضيـــة مـــع الـــدول األعضـــاء واملنظـــامت الدولية 
والالجئـــن واملجتمع املـــدين والقطاع الخـــاص والخراء 
املختصون بشـــأن اللجـــوء، وقـــال: بالرغم مـــن اإلنصاف 
الذي يبدو يف املســـئوليات التي تضمنهـــا امليثاق؛ إال 
أنـــه قوبل بكثر مـــن االنتقـــادات من منظـــامت حقوقية 
دوليـــة حيث اعترت تلـــك املنظامت أن امليثـــاق مل يفلح 
يف إحـــداث تغير حقيقـــي لتأمن حياة كرميـــة لالجئن، 
كـــام أنه جـــاء مخيبـــاً لآلمـــال، وال يعـــدو عن كونـــه إطار 
ل من املســـؤوليات األخالقيـــة والقانونية. وأضاف:  للتنصُّ
لعل هـــذا ما يبـــدو يف املظهـــر العام للحالـــة املزرية 
التي يعـــاين منها الالجئون يف شـــتى بقـــاع األرض وما 
يواجهونـــه من قســـوة تصل إىل حـــد اســـتخدام القوة 
ملنعهـــم مـــن دخـــول األرايض املســـتقبلة لالجئن يف 
كثر من البلـــدان األوروبيـــة،، قد تفوق قســـوة الحروب 
التي فـــروا من انتهاكاتهـــا مخلفن وراءهـــم الكثر من 
املـــآيس واآلالم بحثـــاً عـــن األمـــان. مؤكـــداً يف الوقت 
نفســـه أّن االلتـــزام مبـــا جـــاء يف امليثـــاق ســـتتمكن 
املنظـــامت الراعيـــة لشـــئون الالجئـــن وعـــى رأســـها 
مفوضيـــة شـــئون الالجئن ســـتتمكن مـــن أداء رســـالتها 

تجاه هـــذه الرشيحـــة الهامة مـــن العامل.

مـــن ناحيتـــه كشـــف الســـيد ســـاهر محـــي الديـــن كبر 
مســـؤويل الحاميـــة اإلقليميـــة باملفوضيـــة الســـامية 
لشـــئون الالجئـــن عن إصابـــة 28 ألـــف الجـــئ بفايروس 
كورونـــا يف 100 دولـــة منـــذ بدايـــة الجائحة وأشـــار إىل 
أنـــه وفقاً آلليـــات االســـتجابة قامـــت املفوضيـــة بعمل 
اإلجراءات الالزمـــة للمصابن من حيـــث عزلهم وعالجهم. 
واوضح ســـاهر أنه متاشياً مع سياســـة الطوارئ الخاصة 
باملفوضيـــة أعلـــن املفـــوض الســـامي يف 25 مـــارس 
املايض حالة الطـــوارئ عاملياً الفتـــاً إىل ان هذا اإلعالن 
ســـمح بتوســـيع حالة الحامية واملســـاعدات اإلنســـانية 
املنقـــذة للحياة يف جميـــع املناطق التـــي يتواجد بها 

الالجئـــون عامليـــاً كام ســـمح باالســـتعداد مبواجهة وباء 
كورونـــا بطريقـــة تلبـــي احتياجـــات الفئات األكـــرث ضعفاً 
بالتعاون مـــع الحكومات والرشكاء واألشـــخاص املعنين.

قـــدم تعريفاً حـــول مفوضية االمـــم املتحدة الســـامية 
لألمـــم املتحدة لشـــئون الالجئـــن وأنشـــطتها ومكاتبها 
الالجئـــن  مـــن   %80 ان  إىل  الفتـــاً  متويلهـــا  ومصـــادر 
يتواجـــدون يف بلـــدان محـــدودة أو  والنازحـــن داخليـــاً 
متوســـطة الدخـــل ويعـــاين كثـــر منهـــا يف ضعف يف 
خدمـــات الرعاية الصحيـــة ومياه الرشب والـــرصف الصحي 
فضالً عن هشاشـــة أنظمة الحاميـــة االجتامعية مام جعل 
الالجئـــن والنازحـــن فيها أكـــرث عرضة لإلصابـــة بفايروس 
كورونا باإلضافة إىل مواجهـــة التمييز يف الحصول عى 
الخدمـــات األساســـية لكونهم الجئـــن إىل جانـــب أنهم 
يواجهـــون التهميش والحمـــالت التحريضية لرحيلهم من 

املضيفة. البلـــدان 

وقال ســـاهر إنـــه يف مايـــو املايض عقـــدت املفوضية 
الســـامية لشـــئون الالجئن رشاكـــة مع الخطـــوط الجوية 
القطريـــة لدعـــم جهود اإلغاثة واملســـاعدات اإلنســـانية 
لالجئـــن والنازحن حـــول العامل من االســـتجابة الرورية 
والتحديـــات واملســـتجدات التـــي يفرضهـــا وبـــاء كورونا. 
لعامـــن  ستســـتمر  التـــي  الرشاكـــة  هـــذه  وأضـــاف: 
لالســـتفادة من شـــبكة رحـــالت الخطوط الجويـــة القطرية 
املمتـــدة لجميـــع أنحـــاء العـــامل. وتابـــع: عر أســـطول 
القطرية الـــذي يضم 250 طائرة ســـتتمكن املفوضية من 
تقديم املســـاعدات الحيوية الالزمة مـــن املياه والرعاية 
الصحيـــة واملـــواد املضافـــة لالجئـــن والنازحـــن وأفراد 

املجتمـــع املضيـــف يف مختلف أرجـــاء العامل.

ويف ذات الســـياق أوضـــح ســـاهر أن املفوضيـــة تعمل 
يف  املـــدارس  يف  التعليـــم  اســـتمرار  ضـــامن  عـــى 
املخيـــامت والتعليم عـــن بعد وفقـــاً لإلجـــراءات الصحية 
املتبعـــة مؤكداً يف الوقت نفســـه أنه بعد وبـــاء كورونا 
تأثـــر أطفال الالجئن أكـــرث من غرهم يف العـــامل وقال: 
نحـــن مـــا زلنـــا نحـــاول االســـتجابة لهـــذا التحـــدي الكبر 
بالطـــرق التعليميـــة البديلة لحامية األطفـــال من اإلصابة. 
وحول الخطة املســـتقبلية للتصدي لجائحة كورونا أشـــار 
ســـاهر إىل أن املفوضية حشـــدت 750 مليون دوالر لحالة 
طوارئ اســـتمرار الجائحة وقـــال: نحن نعمـــل عى زيارة 

الدعـــم يف ظـــل تفـــوق االحتياجات عـــى املوارد.

وتناولـــت النـــدوة يف جـــدول أعاملها ورقـــة عمل حول 
)حقوق الالجئـــن وفق مقتضيات القانون رقم )11( لســـنة 
2018 بتنظيـــم اللجـــوء الســـيايس بدولـــة قطـــر( قدمها 
الرائد / عي بن طالب آل حنزاب – رئيس قســـم الشـــكاوى 
بإدارة حقـــوق االنســـان وزارة الداخليـــة‘ إىل جانب ورقة 
عمـــل ثانية حـــول حقوق الالجئـــن يف القانـــون الدويل 
االنســـاين والقانـــون الدويل لحقـــوق االنســـان قدمها 
الدكتـــور/ امر كـــامل الدين - مستشـــار قانـــوين باللجنة 

االنســـان. لحقوق  الوطنية 
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ندوة حول أوضاع كبار السن يف أوقات األزمات..

دعا الســـيد ســـلطان بن حســـن الجاّميل األمن العام املســـاعد للجنة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان اللجنة 

إلنشـــاء غرفة طوارئ وإعداد اســـرتاتيجيات قوميـــة توضع يف محـــل التنفيذ ملواجهة األزمـــات التي قد 

تتعـــرض لها الفئـــات األوىل بالرعاية ســـواء أكانت أزمـــات صحية أو غريهـــا مؤكداً يف ذات الســـياق عىل 

رضورة إنزال قرار إنشـــاء اللجنة الوطنية املعنية بشـــؤون املرأة والطفل وكبار الســـن واألشـــخاص ذوي اإلعاقة عىل 

أرض الواقع وتفعيلـــه إىل جانب االرتقاء بعملية حامية الفئات األوىل بالرعاية وتحديد الســـلوك املناســـب 

لها. تتعرض  قـــد  التي  الصحية  التحديـــات  ملواجهة 

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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دعوة إلنشاء غرفة طوارئ إلعداد اسرتاتيجيات قومية لحامية كبار السن

الجاّميل: أية اختاالت تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تخل باملنظومة 

االجتامعية بأكملها.

جـــاء ذلـــك خـــالل الكلمـــة االفتتاحيـــة التـــي القاهـــا 
الجـــاّميل نـــدوة نظمتهـــا اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان – عن بعد – حـــول )أوضاع حقوق كبار الســـن 
ضمـــن الفئـــات األوىل بالرعاية يف أوقـــات األزمات(. 
بهدف تســـليط الضوء عى أوضاع فئة كبار الســـن يف 
دولة قطر ســـواء من الناحية االجتامعيـــة والقانونية 
أو مـــن ناحيـــة اإلجـــراءات املتخـــذة لفائدتهـــم مـــن 
حيـــث الجهـــود املبذولـــة عـــى الصعيد السياســـات 
واملؤســـي لإلحاطة بهذه الفئـــة بصفة عامة ويف 
فرة الحجر الصحـــي بصفة خاصة. وقـــال الجاّميل: إن 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان تظل يف عملية رصد 
دامئـــة يف إطار دورهـــا الرقايب عـــى الجهود التي 

توليهـــا الدولة لاللتـــزام بتعهداتها الوطنيـــة واإلقليمية 
والدولية. وجدد إشـــادة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
بقرار مجلس الوزراء رقم )26( لســـنة 2019 بإنشـــاء اللجنة 
الوطنيـــة املعنية بشـــؤون املـــرأة والطفل وكبار الســـن 
واألشـــخاص ذوي اإلعاقة، معتـــراً القرار دعـــوة لالرتقاء 
بحقـــوق الفئـــات األوىل بالرعاية مبا فيهم كبار الســـن. 
ودعـــا األمن العـــام املســـاعد باللجنة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان: كافـــة جهـــات ومؤسســـات الدولـــة الحكومية 
وغـــر الحكومية املمثلـــة للجنة املعنية بشـــؤون املرأة 
والطفـــل وكبار الســـن واألشـــخاص ذوي اإلعاقة إلنشـــاء 
غرفة طـــوارئ وإعداد اســـراتيجيات قوميـــة توضع يف 
محـــل التنفيـــذ ملواجهـــة األزمـــات التي قد تتعـــرض لها 
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الفئـــات األوىل بالرعايـــة ســـواء أكانـــت أزمـــات صحية أو 
غرهـــا وقـــال: تـــأيت هذه الدعـــوة من بـــاب إنـــزال قرار 
إنشـــاء هـــذه اللجنـــة عـــى أرض الواقـــع وتفعيلـــه من 
ناحيـــة، إىل جانـــب االرتقـــاء بعملية حامية هـــذه الفئات 
وتحديد الســـلوك املناســـب ملواجهة التحديـــات الصحية 
التي قـــد تتعرض لهـــا هذه الفئـــات. منوهـــاً العامل اآلن 
يتحـــدث عن املوجـــة الثانيـــة لجائحة كورونا وقـــال: يأيت 
الحديث عـــن املوجـــة الثانيـــة بالرغم من اننـــا يف دولة 
قطر نشـــهد تراجعـــاً كبراً وســـيطرة عى عـــدد اإلصابات 
بالفايـــروس، مشـــيداً يف هـــذا الجانب باإلجـــراءات التي 
تتبعهـــا الســـلطات الصحية يف الدولة من أجل الســـيطرة 

التامـــة عى هـــذا الوباء.

وقال الســـيد ســـلطان الجاّميل: تعتر حقوق كبار الســـن 
يف األزمـــات واحـــدة من القضايـــا الهامة التـــي تتابعها 
اللجنـــة الوطنية لحقـــوق اإلنســـان تتابعها عـــن كثب ملا 
لهـــا من مســـتحقات دينيـــة واجتامعية والزامـــات وطنية 
ودولية. وأضـــاف: أما نحن يف رشيعتنا اإلســـالمية فننظر 
إىل كبار الســـن من منظور الربية العقائديـــة التي تحثنا 
عـــى احرامهم وتوقرهم وقـــد ورد يف هذه املعاين 
الكثـــر من اآليـــات الكرميـــة واألحاديث النبويـــة الرشيفة 
منهـــا عى ســـبيل املثـــال قوله تعـــاىل: )َوقَـــَىٰ َربَُّك 
ـــا يَبْلَُغنَّ ِعنَدَك  ــاُه َوِبالَْوالَِديِْن إِْحَســـانًا إِمَّ أاَلَّ تَْعبُـــُدوا إاِلَّ إِيّـَ

الِْكـــَرَ أََحُدُهاَم أَْو كاَِلُهاَم فَـــاَل تَُقل لَُّهـــاَم أُفٍّ َواَل تَْنَهرُهاَم 
َوقُل لَُّهـــاَم قَْواًل كَِرميًا(. الفتاً إىل أّن الرشيعة اإلســـالمية 
وفرت األرض الخصبة الحرام حقوق كبار الســـن وســـبقت 
كافـــة االتفاقيـــات واملواثيـــق الدولية يف هذا الشـــأن 
وقال: هـــذا ما جعـــل كافة مـــا ورد من حقـــوق يف تلك 
االتفاقيات يتطابـــق مع مبادئنا الدينيـــة واالجتامعية مام 

مكننا مـــن االلتـــزام بهذه الحقـــوق بكل يرس. 

يذكـــر أن النـــدوة تناولـــت حزمـــة مـــن أوراق العمل ذات 
الصلـــة بحقـــوق كبار الســـن يف األزمـــات الصحيـــة، حيث 
قـــدم الســـيد/ نارص املـــري – رئيـــس قســـم التحقيقات 
لحقـــوق  الوطنيـــة  باللجنـــة  القانونيـــة  واالستشـــارات 
االنســـان ورقة عمل حول حقوق كبار الســـن يف ســـياق 
االتفاقيـــات الدوليـــة لحقـــوق االنســـان، فيـــام قدمـــت 
الســـيدة/ ريـــم العجمي خبر شـــؤون اجتامعيـــة بوزارة 
التنميـــة اإلداريـــة والعمـــل والشـــؤون االجتامعية ورقة 
عمـــل حول الحاميـــة االجتامعيـــة والقانونية لكبار الســـن 
عى الصعيـــد الوطني )دولـــة قطر ( بينام قدم الســـيد/ 
ســـامل العنزي – رئيـــس وحـــدة الرعاية النفســـية مبركز 
متكـــن ورعايـــة كبار الســـن )احســـان ( ورقة عمـــل ثالثة 
حول كيفية التعامـــل مع الجانب النفـــي املتعلق بكبار 

ازمة كورونا. الســـن يف ســـياق 
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)حقوق اإلنسان( تجتمع مع وزير الخارجية الفنلندي

اجتمـــع الدكتـــور محمد بن ســـيف الكـــواري نائـــب رئيس 
اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق األنســـان مبقـــر اللجنـــة مـــع 
ســـعادة الســـيد/بيكا هافيســـتو وزير خارجية جمهورية 
فنلنـــدا بحضور الســـيدة ماريان نيســـيال، ســـفرة فنلندا 
لـــدى دولة قطر والســـيدة كاتيـــا كاالمايك، املستشـــار 
الدبلومايس والســـيد أوتـــو تورتونن، املستشـــار الخاص 
لوزيـــر الخارجيـــة الفنلنـــدي والســـيد جويس ســـويني، 
بالخارجيـــة  األوســـط  الـــرشق  وحـــدة  الفريـــق،  رئيـــس 
الفنلنديـــة. وتطـــرق االجتـــامع لـــرشح حـــول طبيعة عمل 
اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان وأهدافهـــا وتصنيفها. 
وأوضـــح الكـــواري أن اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان 

بدولـــة قطـــر هي لجنـــة مســـتقلة معنية بنرش وإرســـاء 
ثقافة حقوق اإلنســـان عى املســـتوى الوطني بشـــكل 
إىل جانـــب اهتاممهـــا باملراقبـــة ورصـــد أوضـــاع الفئات 
األوىل بالرعايـــة مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة والطفل 
واملـــرأة وكبـــار الســـن والعـــامل وغرهـــم. إىل جانـــب 
دور االستشـــاري اللجنة مـــن منطلق واليتهـــا يف إعداد 
التقاريـــر الســـنوية حـــول أوضاع حقـــوق اإلنســـان ورفع 
التوصيـــات للجهـــات املختصـــة لحاميـــة وتعزيـــز حقوق 

بالدولة. اإلنســـان 

الدوحة: ٢8 أكتوبر ٢0٢0
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ندوة تثقيفية حول التطورات الترشيعية 

األخرية لفائدة الجالية النيبالية
الجاّميل: يتعاظم الدور التوعوي للمؤسسات الوطنية لتثقيف العامل 

بحقوقهم وواجباتهم

باتاك: قطر سبقت دول الخليج املستقبلة للعاملة يف إصالحاتها القانونية 
لحامية حقوق العامل



العدد الواحد والثالثون - يناير ٢٠٢١
13

أخبــار وفعاليات اللجنة

لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  نظمـــت 
اإلنســـان بدولـــة قطـــر بالرشاكة مع 
النيبالية  اإلنســـان  حقـــوق  مفوضية 
النـــدوة التثقيفيـــة عن بعـــد للجالية 
النيباليـــة حـــول: ”التعديـــالت األخرة 
املتعلقـــة بالقانون رقم )17( لســـنة 
ألجـــور  األدىن  الحـــد  بتحديـــد   2020
املنازل  يف  واملســـتخدمن  العامل 
إىل جانـــب املرســـوم بقانـــون رقم 
أحـــكام  بتعديـــل   2020 لســـنة   )19(
 )2015 لســـنة   )21( رقـــم  القانـــون 
بتنظيـــم دخـــول وخـــروج الوافديـــن 
وإقامتهـــم” بهـــدف رفـــع الوعـــي 
النيبالية  الجاليـــة  لـــدى  وقي  الحق 
بن  التعاقديـــة  العالقـــة  توضيـــح  و 
العامـــل وصاحـــب العمـــل يف ظـــل 
التطورات األخـــرة يف القانون خاصة 
فيـــام يتعلـــق بالحـــد األدىن لألجور. 
إىل التعريـــف بأبرز مزايـــا التعديالت 
بأهداف  والتوعية  بالقانـــون،  األخرة 
اللجنة  التفاهم املرمـــة بن  مذكرة 
ومفوضية  إلنســـان  لحقوق  الوطنية 

النيبالية. االنســـان  حقـــوق 

وقـــال الســـيد ســـلطان بـــن حســـن 
املســـاعد  العام  األمـــن  الجـــاّميل 
باللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان 
يف كلمتـــه االفتتاحيـــة للنـــدوة: إن 
رة  واملقـــدَّ املتســـارعة  التحـــركات 
االرتقـــاء  الدولـــة ملزيـــد مـــن  مـــن 
ولحشـــد  الترشيعيـــة  مبنظومتهـــا 
الضامنـــات الكافية لحقـــوق العامل؛ 
تضعنـــا أمـــام تحديـــات لنكـــون يف 
املوعـــد إليصـــال رســـائلنا التوعوية 
املســـتهدفة  لفئاتنـــا  والتثقيفيـــة 
قطـــر،  دولـــة  يف  العـــامل  لكافـــة 
اهتـــامم  ظـــل  ويف  وأضـــاف: 
من  سلســـلة  بتطويـــر  قطـــر  دولـــة 
التي تهدف  السياســـات والقوانـــن 
للعاملـــة  الضامنـــات  توفـــر  اىل 
منـــو  مـــع  خاصـــة  أراضيهـــا،  عـــى 
احتياجـــات  ولتلبيـــة  مشـــاريعها 
واملســـاهمة  التنمويـــة  خططهـــا 
يف نســـيجها االقتصـــادي؛ يتعاظم 
دورنـــا كمؤسســـات الوطنية لحقوق 
اإلنســـان لنـــويل اهتاممـــاً يتامىش 
مع هـــذه التطـــورات خاصـــاً للعاملة 
وتثقيفهـــم  حقوقهـــم  ولحاميـــة 
التوعوية  بها. حيـــث تعتر العمليـــة 
األوىل  الخطـــوة  هـــي  بالحقـــوق 
واألهـــم لحاميتهـــا. مشـــراً إىل ان 

وحاميـــة  توعيـــة  التوعيـــة  عمليـــة 
العـــامل تدخـــل ضمـــن رؤيـــة وطنية 
تعتمـــد عـــى إحـــداث تغيـــر نوعي 
يهـــدف إىل تحســـن أوضـــاع حقوق 
حقـــوق  وأوضـــاع  عامـــة  اإلنســـان 
العـــامل خاصـــة. واعتر الجـــاّميل أن 
النيباليـــة واحـــدة من أهم  الجاليـــة 
تضـــم  التـــي  الجاليـــات  أكـــر  ومـــن 
فئـــة كبـــرة مـــن العاملـــة، وقـــال: 
بهـــذه النـــدوة التثقيفيـــة لنضمـــن 
عدد  ألكـــر  ورســـالئنا  صوتنا  وصـــول 
مـــن العـــامل. منوهـــاً إىل أن اللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان ســـتواصل 
عقد وتنظيـــم ندوات مامثلـــة لبقية 
الجاليـــات املمثلـــة للـــدول املصدرة 

للعاملـــة.

مـــن جانبـــه قـــال ســـعادة الســـيد/ 
العضـــو املفـــوض  باتـــاك  ســـوديب 
النيبالية:  اإلنســـان  حقوق  مبفوضية 
هـــذه النـــدوة تهـــدف إىل االرتفـــاع 
بالوعي بالقانـــون رقم 17 لعام 2020 
املعـــدل إىل نص محدد مـــن القانون 
رقـــم 21 لعـــام 2015 مـــن قبـــل قطر 
بشـــأن تنظيم دخول وخروج الوافدين 
وإقامتهـــم. معتـــراً دولـــة قطر من 
الـــدول املســـتقبلة للعـــامل عـــى 
نطاق واســـع، وقال: قد أدخلت قطر 
بشـــكل تدريجـــي القانـــون والهيكل 
املؤســـي للحصـــول عـــى مزايـــا 
الحكم املنصوص عليـــه يف القانون 
املســـتقبلة  األخـــرى  البلـــدان  ثـــم 
للعـــامل يف دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي. ودعا باتاك ســـفارة نيبال 
يف دولة قطـــر للعمل عـــى زيادة 
املعدل  القانـــون  هـــذا  حول  الوعي 
رقـــم. 17 وإجـــراء حـــوار متبـــادل مع 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان يف 
قطر بشـــأن قضايا العامل النيبالين، 
غر  النيبالية  الجمعيـــة  طالـــب  كـــام 
املقيمن )NRNA( يف قطر، وغرها 
من جمعيـــات الجاليـــة النيبالية لنرش 
هـــذا القانـــون عـــى نطاق أوســـع 
النيبالين  املهاجريـــن  مجتمـــع  يف 

قطر. يف  املقيمـــن 

مـــن ناحيته قـــال الروفســـر محمد 
رمضان ممثل مكتـــب الجالية النيبالية 
باللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان: 
اتاحـــت لنا هـــذه النـــدوة االســـتامع 
لتوضيحـــات ورشح لتفاصيل التعديالت 
الجديـــدة عـــى قانـــون العمـــل من 

لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  قبـــل 
اإلداريـــة  التنميـــة  ووزارة  اإلنســـان 
االجتامعيـــة.  والشـــئون  والعمـــل 
وأضـــاف: كام اســـتمعنا للـــدور الذي 
حقـــوق  مفوضيـــة  بـــه  ســـتقوم 
اإلنســـان النيباليـــة يف تثقيف أفراد 
الجاليـــة النيباليـــة يف ظـــل مذكـــرة 
واللجنـــة  بيهـــا  املرمـــة  التفاهـــم 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان بدولـــة 
قطـــر. مؤكـــداً يف الوقـــت نفســـه 
مكتب  بـــن  املســـتمر  التواصل  عى 
اللجنـــة  باللجنـــة  النيباليـــة  الجاليـــة 
الوطنيـــة لحقوق واملســـؤولن يف 
اللجنـــة والســـفارة النيبالية للوقوف 
النيباليـــة  الجاليـــة  أوضـــاع  عـــى 

ورعايتهـــم. 

فيـــام تناولـــت النـــدوة حزمـــة مـــن 
حيـــث  العمـــل  وأوراق  املحـــاور 
قدم الســـيد/ عبـــد الرحمن ســـلطان 
الهاشـــمي باحـــث قانـــوين باللجنة 
الوطنيـــة لحقوق االنســـان يف دولة 
قطـــر ورقـــة عمـــل حـــول العالقـــة 
العامـــل ورب العمل  بـــن  التعاقدية 
الدوليـــة  االتفاقيـــات  ظـــل  يف 
بينـــام قـــدم كل  االنســـان  لحقـــوق 
من الســـيد/ فهـــد ظافـــر الدورسي 
- مديـــر إدارة تفتيش العمـــل بوزارة 
التنميـــة اإلدارية والعمل والشـــئون 
محمـــد  والســـيد/  االجتامعيـــة 
عبدالواحد العبيديل - مســـاعد مدير 
إدارة عالقـــات العمل بالـــوزارة قدما 
ورقـــة عمـــل حـــول مزايـــا التعديالت 
األخـــرة املتعلقـــة بالقانـــون رقـــم 
)17( لســـنة 2020 بتحديـــد الحد األدىن 
ألجـــور العـــامل واملســـتخدمن يف 
املنازل إىل جانب املرســـوم بقانون 
رقـــم ( 19 )لســـنة 2020 بتعديل أحكام 
القانون رقم )21( لســـنة 2015 بتنظيم 
وإقامتهم.  الوافديـــن  وخروج  دخول 
ثابـــا  كـــامل  الســـيد/  قـــدم  بينـــام 
كشـــيتي - املســـؤول عـــن االتصـــال 
مبفوضيـــة  املهاجـــرة  بالعاملـــة 
حقوق اإلنســـان النيباليـــة رشحاً حول 
دور املفوضيـــة يف تثقيـــف الجالية 
النيباليـــة يف ظـــل مذكـــرة التفاهم 
املرمة مع اللجنـــة الوطنية لحقوق 

قطر. يف  االنســـان 

الدوحة:٧ أكتوبر ٢0٢0



دعا ســـعادة الدكتـــور عيل بن صميخ املري رئيـــس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان بدولة قطر، أمـــن عام والقائم 

بأعـــامل رئيس التحالـــف العاملي للمؤسســـات الوطنية لحقوق االنســـان التفكـــري يف إعادة النظـــر يف الحوكمة 

وكيفية بناء مجتمعات أكرث تشـــاركية وشـــمولية. وقال يف ذات الســـياق: إن العامل مير حاليا بأوقات غري مســـبوقة 

وضعتنـــا جميعا أمام تحديـــات للتكيف وإعـــادة التفكري يف الطرق التي كنـــا نتعامل بها مع الحياة نفســـها.

د. املري يقدم مداخلة يف حلقة نقاشية 
عىل هامش الدورة ٧٥ للجمعية العامة لألمم املتحدة

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
14

أخبــار وفعاليات اللجنة

التـــي  جـــاء ذلـــك خـــالل املداخلـــة 
قدمهـــا د. املري الحلقة النقاشـــية 
االفراضيـــة رفيعة املســـتوى عى 
العامة  للجمعية   75 الـــدورة  هامش 
لألمـــم املتحـــدة بوصفه أمـــن عام 
التحالـــف  رئيـــس  بأعـــامل  والقائـــم 
الوطنيـــة  للمؤسســـات  العاملـــي 
استضافتها  والتي  اإلنســـان  لحقوق 
“التحديـــات  حـــول  أوروغـــواي 
وحقـــوق  للمشـــاركة  املســـتقبلية 
اإلنســـان والحوكمة” السيدة ميشيل 
باشـــيليت، مفوضـــة األمـــم املتحدة 
الســـامية لحقوق اإلنســـان والســـيد 
الخـــاص  املمثـــل  جيلمـــور،  اميـــون 
لالتحـــاد األورويب لحقـــوق االنســـان 

الســـيدة ســـاتا رشيـــف، املؤســـس 
واملديـــر التنفيذي ملنظمـــة العمل 
اإلنســـان،  وحقوق  العدالة  أجـــل  من 
ليبريـــا والســـيد كريســـتوف هاينز، 
اإلنســـان  حقـــوق  قانـــون  أســـتاذ 
بجامعـــة بريتوريا وعضـــو لجنة األمم 
والســـيد  اإلنســـان،  لحقوق  املتحدة 
داودا جالـــو، النائـــب العـــام ووزيـــر 
العدل يف غامبيـــا إىل جانب الجهات 
الراعيـــة مـــن األرجنتن، كوســـتاريكا 
وكوريا وأوكرانيا بينـــام أدارت الحلقة 
برانـــدز  إيلـــزي  الســـيدة  النقاشـــية 
كريـــس، االمـــن العـــام املســـاعد 
باألمـــم  االنســـان  حقـــوق  لشـــؤون 

. ة ملتحد ا

وأكـــد الدكتـــور عـــي بن صميـــخ أن 
حقـــوق اإلنســـان تســـهم اســـهاماً 
بناء خـــالل األوقـــات العصيبـــة الذي 
مير بهـــا العـــامل. وقـــال: إن حقوق 
متثل  التـــي  القيم  تجســـد  االنســـان 
نراســـاً ميكن االسرشـــاد به للميض 
قدمـــاً مبا يف ذلك أهمية الســـالمة 
والكرامة والعيـــش الكريم واإلنصاف 
واالحـــرام  واملســـاواة  والحريـــة 

واملســـؤولية. والرفاه 

ونوه عى رضورة تنفيـــذ العديد من 
العمليات الشـــاملة والتشاركية عى 
جميع املســـتويات، وذلـــك يف إطار 
قدما  للمـــيض  املحوريـــة  العنـــارص 



يف دربنـــا إىل جانـــب وجـــود بيئـــة 
آمنـــة ومواتيـــة ملن لهـــم دور يف 
تعزيز حقوق االنســـان والدفاع عنها. 
معتراً يف الوقت نفســـه املشاركة 
يف الشـــؤون العامة حقاً من حقوق 
لعـــدم ترك  اإلنســـان، وأمـــراً حيوي 

الركب. خلـــف  أحد 

وأكـــد املـــري أنـــه ميكـــن تحقيـــق 
أهـــداف التنمية املســـتدامة إال يف 
للمشـــاركة  آمنة ومواتية  بيئة  وجود 
يف تخطيـــط السياســـات وتنفيذهـــا 
وتقييمهـــا. الفتـــاً إىل الـــدور بالـــغ 
الوطنيـــة  للمؤسســـات  األهميـــة 
لحقـــوق اإلنســـان يف دعـــم الدول 
لبنـــاء جســـور مـــن املشـــاركة أكـــرث 
 شـــموالً وفعاليـــة يف مجتمعاتهم.

وقـــال األمن العـــام والقائم بأعامل 

التحالـــف العاملي لحقوق اإلنســـان: 
إن املؤسســـات الوطنيـــة تعد مصدًرا 
أساســـيًا للحفاظ عـــى الدميقراطية 
والقضـــاء املـــدين، وأعنـــي بذلـــك 
واالندماج  واملشـــاركة  االســـتقاللية 
والتعدديـــة واألمـــن. وأضـــاف: نحـــن 
تكـــون  أن  ضـــامن  عـــن  مســـؤولون 
األســـايس  الجوهر  اإلنســـان  حقوق 
التـــي  الجديـــدة  الحوكمـــة  لثقافـــة 
التغيـــرات التي منـــر بها. شـــكلتها 

وأكـــد عى دعـــم التحالـــف العاملي 
لحقـــوق  الوطنيـــة  للمؤسســـات 
األمن  لوالية  كامل  بشـــكل  اإلنســـان 
وعمـــل  املتحـــدة  لألمـــم  العـــام 
مفوضيـــة االمـــم املتحدة الســـامية 
بصفتـــه  وذلـــك  اإلنســـان  لحقـــوق 
ائتالفـــاً للمؤسســـات الوطنيـــة عى 

أخبــار وفعاليات اللجنة

نحن  وقـــال:  العاملـــي.  املســـتوى 
نتطلـــع إىل العمل مـــع الجميع يف 
دعـــم الرفـــاه العـــادل الـــذي يبني 
مجتمعـــات أكـــرث إنصافًـــا تقوم عى 

املشـــاركة.

٢6 سبتمرب ٢0٢0

ترحيب بإصدار قانون تحديد األجور
عـــرت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان عـــن ترحيبها 
بإصـــدار القانـــون رقـــم )17( لســـنة 2020 والـــذي أصدره 
حرة صاحب الســـمو الشـــيخ متيم بن حمـــد آل ثاين أمر 
البالد املفدى بشـــأن تحديـــد الحد األدىن ألجـــور العامل 
واملســـتخدمن يف املنازل، إىل جانب املرسوم بقانون 
رقـــم )19( لســـنة 2020 بتعديل أحـــكام القانـــون رقم )21( 
لســـنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافديـــن وإقامتهم.
ووصفـــت الســـيدة مريـــم بنت عبـــد الله العطيـــة األمن 
العـــام للجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، يف ترصيح 
اليوم، هـــذه الخطوات بالعالمة الفارقـــة يف تاريخ واقع 
العاملـــة يف املنطقـــة لتكون دولة قطر صاحبة الســـبق 
باعتـــامد حـــد أدىن غر التمييـــزي لألجـــور يف املنطقة. 
وقالـــت: “هذه القـــرارات اإليجابية من قبـــل قيادة الدولة 
تؤكـــد عـــى التوجـــه الرائـــد يف ســـبيل تحقيـــق الرؤية 
الوطنيـــة 2030 واإلرادة الصادقـــة لصـــون وحامية كرامة 

قطر”. دولة  يف  اإلنســـان 
وأشـــارت إىل أن اإلصالحـــات التي تقوم بهـــا الدولة تأيت 
أيضاً مـــن بـــاب االحـــرام والتعزيـــز للمبادئ األساســـية 
لحقـــوق اإلنســـان.. موضحـــة أن تراتبية اإلصالحـــات التي 
أجرتهـــا الدولـــة كان لهـــا األثـــر الكبـــر يف الحـــد مـــن 

العامل. حقـــوق  انتهـــاكات 

مـــع  الدولـــة  مؤسســـات  بتجـــاوب  العطيـــة  ونوهـــت 
توصيـــات اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان والتي ترد 
يف تقاريرها، مام أســـهم بشـــكل واســـع يف النهوض 
بحقـــوق اإلنســـان بشـــكل عـــام وحقـــوق العاملة عى 
وجـــه الخصوص، مشـــرة إىل أن اللجنـــة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان ظلـــت تتابع عن كثـــب اإلصالحـــات التـــي تجريها 
الدولـــة يف قانـــون العمـــل والتـــي ميكـــن وصفها من 
القرارين األخريـــن باملتوافقة مع التزامـــات الدولة تجاه 

الدولية. الرشعـــة 
وقالت األمن العـــام للجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان، إن 
إلغاء االشـــراطات املفروضة عى العـــامل برورة عدم 
املامنعة مـــن صاحب العمل يف حـــال أرادوا تغير وجهة 
العمـــل، فضال عى تحديـــد الحد األدىن لألجـــور يصب يف 

إعامل الحقوق األساســـية لحقوق اإلنســـان يف الدولة.
وأضافـــت أن اللجنـــة الوطنية لحقـــوق اإلنســـان تثمن ما 
تقـــوم بـــه الدولة مـــن جهـــود “ونحـــن إذ نشـــجع هذه 
الخطـــوات اإلصالحية، نجـــدد الدعوة لحكومـــة دولة قطر 
باملـــيض قدمـــاً يف تطوراتهـــا الترشيعيـــة يف مســـار 
الحرص عـــى حقوق رشكاء النهضة التي تشـــهدها دولة 

. ” قطر
الدوحة يف ٣0 أغسطس
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دعا ســـعادة الدكتور عيل بـــن صميخ املـــري، رئيس اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان،األمن 

العـــام للتحالـــف العاملي للمؤسســـات الوطنية لحقـــوق اإلنســـان )IRHNAG(، حكومات ودول 

العـــامل إىل االســـتمرار يف تقديم من املزيد مـــن اإلمكانات واملوارد للمؤسســـات 

الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان لدعم وتعزيز جهودهـــا لتطوير وحامية حقوق اإلنســـان عرب العامل.

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
16

لدى مشاركته حفل افتتاح مقر 

“حقوق اإلنسان الكولومبية” بحضور رئيس الجمهورية.. 

املري: 
الدول مطالبة بدعم املؤسسات الوطنية لتعزيز جهود تطوير 

حقوق اإلنسان عاملياً

أخبــار وفعاليات اللجنة

جـــاء ذلك، خالل مشـــاركة ســـعادته، 
عر تقنية الفيديـــو، يف حفل افتتاح 
الوطنية  للمؤسســـة  الجديـــد  املقر 
بجمهوريـــة  اإلنســـان  لحقـــوق 
كولومبيـــا، بحضـــور فخامـــة إيفـــان 
دويك رئيـــس جمهوريـــة كولومبيا، 

نيجريت  كارلـــوس  الدكتور  وســـعادة 
موســـكرا، رئيس التحالـــف العاملي 
لحقـــوق  الوطنيـــة  للمؤسســـات 
الضيـــوف  مـــن  وعـــدد  اإلنســـان؛ 
الوطنيـــة  املؤسســـات  ورؤســـاء 

العامل. عـــر  اإلنســـان  لحقـــوق 

قـــال  باملناســـبة،  لـــه  كلمـــة  ويف 
بـــن صميخ  ســـعادة الدكتـــور عـــي 
للتحالـــف  العـــام  األمـــن  املـــري 
الوطنيـــة  للمؤسســـات  العاملـــي 
لـــرشف  “إنـــه  اإلنســـان:  لحقـــوق 
عظيـــم أن أوجه هذه الرســـالة إليكم 
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اليـــوم بالنيابـــة عـــن مكتب ســـكرتر 
للمؤسســـات  العاملـــي  التحالـــف 
الوطنيـــة  للمؤسســـات  الوطنيـــة 
أتقـــدم  أن  وأود  اإلنســـان.  لحقـــوق 
عـــى  التهـــاين  بأصـــدق  إليكـــم 
املتميـــز  الجديـــد  املبنـــى  افتتـــاح 
الـــذي ســـيصبح، مـــن اآلن فصاعـــًدا، 
الوطنيـــة  للجنـــة  الجديـــد  الوجـــه 
كولومبيـــا”. يف  اإلنســـان   لحقـــوق 

وأضـــاف: “ميثل هذا اإلنجـــاز أكرث من 
مجـــرد مبنـــى، فهـــو ميثـــل التاريخ 
الكولومبـــي الطويل جـــًدا للدفاع عن 
الحثيثـــة  اإلنســـان، واإلرادة  حقـــوق 
لجعلـــه قابـــالً للتحقيق عـــى الرغم 
التـــي  املختلفـــة  التحديـــات  مـــن 
تاريخها”. طـــوال  كولومبيا  واجهتها 

البنيـــة  “هـــذه  ســـعادته:  وتابـــع 
التحتيـــة املذهلة واملثـــرة لإلعجاب 
ال ترســـل فقـــط رســـالة قويـــة إىل 
أيًضـــا  ولكنهـــا  كولومبيـــا،  شـــعب 
لالســـتمرار  بـــأرسه  العـــامل  تلهـــم 
يف تعزيـــز البنى التحتيـــة واملوارد 

لديهـــا من أجل التحســـن املســـتمر 
لتحســـن  العامليـــة  الجهـــود  يف 
 تعزيـــز وحاميـــة حقـــوق اإلنســـان”.
أن  “نأمـــل  قائـــالً:  ســـعادته  وختـــم 
يكـــون هذا أحد التطـــورات واإلنجازات 
العديـــدة املســـتقبلية التـــي نتطلع 
أخرى  مرة  ونقدم  مشـــاهدتها.  إىل 

أعمـــق التهـــاين وأخلصها”.

الدكتـــور  ســـعادة  خطـــاب  ويـــأيت 
عـــي بـــن صميـــخ تأكيـــداً لاللتزامات 
التـــي أعلن عنهـــا بعـــد انتخابه يف 
منصـــب األمن العـــام ونائـــب رئيس 
للمؤسســـات  العاملـــي  التحالـــف 
حيـــث  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
أكّـــد اســـتعداده للعمل جاهـــداً خالل 
اســـتقاللية  تعزيـــز  عـــى  عهدتـــه 
لحقوق  الوطنية  املؤسســـات  وأداء 
باريـــس،  ملبـــادئ  وفقـــاً  اإلنســـان 
وااللتـــزام بالدفـــاع وحاميـــة حقوق 

اإلنســـان عامليـــاً.

وأكد أن االســـراتيجية الجديدة )2020 
رؤيـــة  إطـــالق  إىل  تطمـــح   )2022 -

عاملـــي  لتحالـــف  تؤّســـس  جديـــدة 
التأثر  برؤية جديـــدة؛ يحظى بقـــوة 
واإلقنـــاع لدى الحكومات والشـــعوب 
وجهـــات ذوي االختصاص يف مختلف 
املنابـــر العاملية؛ مـــوازاة مع تعزيز 
وحدة وفعالية املؤسســـات الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان املنضويـــة تحـــت 
وتحفيزها  العاملـــي،  التحالـــف  إطار 
عى رفـــع تصنيفاتها وفقـــاً ملبادئ 

. يس ر با

وشّدد ســـعادته عى أن االسراتيجية 
الجديـــدة للتحالف العاملي ســـتعمل 
تأســـيس  ودعـــم  تحفيـــز  عـــى 
مؤسســـات وطنيـــة جديـــدة لحقوق 
التـــي ال تتواجد  اإلنســـان يف الدول 
بها، داعيـــاً يف الوقت ذاته حكومات 
ودول العـــامل إىل تعزيز اســـتقاللية 
ومهام مؤسســـات حقوق اإلنســـان 
الوطنيـــة وإزالـــة مختلـــف العقبـــات 
مهامهـــا  تنفيـــذ  تعـــرض  التـــي 

. يتها ؤ ر و

الدوحة يوم: 1٢ أغسطس ٢0٢0
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بوصفه قامئاً بأعامل رئيس التحالف العاملي 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.. 

د. املري: 

التحالف أصبح الواجهة والناطق 
الرسمي بصوت أعضائه عى 

مستوى العامل إصداره للتحالف 
العاملي حول دور وتجارب 

املؤسسات الوطنية خالل أزمة 
كورونا

بـــن  عـــي  الدكتـــور  ســـعادة  قـــال 
صميـــخ املري القائـــم بأعامل رئيس 
للمؤسســـات  العاملـــي  التحالـــف 
إن  اإلنســـان:  لحقـــوق  الوطنيـــة 
شـــوطا  قطـــع  العاملـــي  التحالـــف 
كبـــراً يف الســـنوات املاضية وأصبح 
أكـــرث ظهـــوراً وفعالية بعـــد تحقيق 
العديد مـــن اإلنجـــازات، أهمها كونه 
والناطق  الرئيســـية  الواجهـــة  أصبح 
املؤسســـات  مـــن  أعضائـــه  بصـــوت 
عـــى  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 

العاملـــي. املســـتوى 

الدكتـــور  كلمـــة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
عي بـــن صميـــخ يف فاتحـــة أعامل 
آســـيا  ملنتدى  العمومية  الجمعيـــة 
انعقدت  التـــي  الهـــادي  واملحيـــط 
افراضيـــاً )عن بعـــد(. واســـتعرض د. 
املري املشـــاريع التي يعمل عليها 
التحالـــف العاملي والتـــي من أبرزها 
الذي  الســـنوي  لالجتـــامع  التحضـــر 
ســـيعقد افراضيًـــا هـــذا العام يف 
شـــهر أكتوبر القـــادم 2020 بالرشاكة 

لحقوق  الســـامية  املفوضيـــة  مـــع 
اإلنســـان. من ناحيـــة، إىل جانب قيام 
اللجنـــة الفرعيـــة التابعـــة للتحالـــف 
أســـاليب  بتطوير  لالعتـــامد  العاملي 
العمـــل الحالية للتكيف مـــع الطبيعة 
االفراضيـــة لالجتامعـــات عـــن بعـــد. 
وأكد املري عـــى األهمية القصوى 
لعقـــد جلســـات اللجنـــة الفرعية عن 
بُعـــد قبل نهايـــة هذا العـــام “عى 
الرغـــم مـــن القيـــود التـــي تفرضها 
جائحـــة كورونا”، وذلك ضـــامن نزاهة 
التحالف  مـــن قبـــل  االعتامد  عمليـــة 

. ملي لعا ا

عـــي  د.  نـــوه  الســـياق  ذات  ويف 
بـــن صميـــخ بالفرصـــة التـــي أتيحـــت 
للمؤسســـات  العاملـــي  للتحالـــف 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان يف وقت 
مبكـــر للمســـاهمة يف تطوير القرار 
الوطنيـــة  باملؤسســـات  املتعلـــق 
لحقـــوق اإلنســـان للدورة الخامســـة 
واألربعـــن ملجلس حقوق اإلنســـان، 
وقـــال: يـــأيت ذلـــك بفضـــل النهـــج 

قبـــل  مـــن  املقـــدم  التشـــاوري 
أســـراليا. ودعـــا الجمعيـــة العامـــة 
الهـــادي  واملحيـــط  آســـيا  ملنـــدى 
لدعـــم هـــذا القـــرار الهـــام ألعضاء 
الوزارات  جميع املنظامت، من خـــالل 
وبعثاتهـــا  دولهـــم  يف  املعنيـــة 
الدامئـــة لـــدى األمـــم املتحدة يف 
جنيـــف. وأضاف املـــري: كذلك يعمل 
مـــع  بالتعـــاون  العاملـــي  التحالـــف 
برنامـــج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــايئ 
ومفوضيـــة حقـــوق اإلنســـان عـــى 
وتجـــارب  دور  حـــول  إصـــدار  إعـــداد 
لحقـــوق  الوطنيـــة  املؤسســـات 
اإلنســـان يف جميع أنحاء العامل يف 
اإلنســـان  التعامل مـــع قضايا حقوق 
خالل أزمـــة كورونـــا من خـــالل تنفيذ 
والياتهـــا ووظائفهـــا مبوجب مبادئ 
باريـــس. وذلـــك مـــن خالل اســـتطالع 
العاملـــي  التحالـــف  ســـيعممه 
لحقـــوق  الوطنيـــة  املؤسســـات 

اإلنســـان املنضويـــة تحـــت لوائـــه.

الدوحة: 9 سبتمرب ٢0٢0
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 د.  املري يشارك يف االجتامع السنوي ملفوضية لحقوق اإلنسان 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والتحالف العاملي بجنيف

أكد ســـعادة الدكتور عيل بن صميـــخ املري رئيس اللجنـــة الوطنية 

لحقوق اإلنســـان؛ األمـــن العام للتحالـــف العاملي للمؤسســـات 

الوطني لحقوق اإلنســـان عىل قدرة اإلنســـان للتكيـــف مع التغريات 

يف العـــامل، وعـــىل قوة االتصـــال املتبادلـــن البـــرش إىل جانب 

القدرة عـــىل العمل من أجـــل بناء غًدا أفضـــل مًعا. وقـــال بقدر ما 

يشـــكل وباء كورونـــا من تهديدات لـــكل فرد يف هـــذا العامل، فهو 

الوطنيـــة لحقوق  العاملي، واملؤسســـات  للتحالـــف  أيًضا فرصـــة 

اإلنســـان¡ والشـــبكات اإلقليميـــة، ووكاالت األمم املتحـــدة لتبادل 

أفضل املامرســـات وتحديـــد االحتياجـــات واإلبداع يف عـــامل أفضل 

يســـعى لضامن تعزيز حقوق اإلنســـان واحرتامها يف كل مكان أكرث 

مىض. وقت  أي  مـــن 

جـــاء ذلك يف كلمة ســـعادة الدكتور 
عي بن صميخ املـــري األمن العام 
للمؤسســـات  العاملـــي  للتحالـــف 
لـــدى  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
افتتـــاح أعـــامل االجتـــامع الســـنوي 
للرشاكـــة الثالثيـــة بـــن املفوضيـــة 
وبرنامج  اإلنســـان  لحقوق  الســـامية 
األمم املتحـــدة اإلمنـــايئ والتحالف 
الوطنيـــة  للمؤسســـات  العاملـــي 
لحقـــوق اإلنســـان حيث شـــارك يف 
الســـنوي ســـعادة  االجتامع  افتتـــاح 
السيد كايت طومســـون، قائد فريق 
ســـيادة القانـــون واألمـــن وحقـــوق 
برنامـــج األمـــم املتحـــدة  اإلنســـان، 
كارلوس  الســـيد  وســـعادة  اإلمنايئ 
ألفونســـو نيجريت موســـكرا، رئيس 
التحالف العاملي والســـيدة جورجيت 
غانيـــون، مديـــرة قســـم العمليـــات 
التقنـــي،  والتعـــاون  امليدانيـــة 

املفوضيـــة الســـامية.
صميـــخ  بـــن  عـــي  الدكتـــور  ودعـــا 
الســـنوي  االجتامع  يف  املشـــاركن 
االجتامع  أحدثه  الـــذي  الزخم  لتحويل 
ملســـتقبل  فارقـــة  عالمـــة  إىل 
التعـــاون يف عملية تعزيـــز وحامية 
حقـــوق اإلنســـان. وقال: إنـــه لرشف 
كبـــر يل دامئًـــا، بصفتـــي أمن عام 
التحالـــف العاملـــي أن أكـــون جـــزًءا 
مـــن مـــرشوع طمـــوح وهـــادف مثل 
االجتـــامع الثـــاليث بـــن مؤسســـاتنا 
والـــذي يعتر اســـتثنايئ من نواحي 

عـــدة، باإلضافة ألنه يـــأيت مع نهاية 
االســـتثنائين  والقيـــادة  التوجيـــه 
لرئيس التحالف الذي ســـاعد بشـــكل 
حققـــه  مـــا  تشـــكيل  يف  اســـايس 
التحالـــف العاملي من انجـــازات حتى 
اجتـــامع  أن  املـــري  وأكـــد  اليـــوم. 
الرشاكـــة الثالثيـــة االفـــرايض -عـــن 
باعتبـــار انعقاده  بعد- يعتـــر تاريخياً 
غـــر  اســـتثنائية  ظـــروف  ظـــل  يف 
بســـبب  العامل  يعيشـــها  مســـبوقة 
انتشـــار وبـــاء كورونـــا وقـــال: هـــذا 
االجتـــامع يـــرز قدرتنا عـــى التكيف 
مـــع التغـــرات يف العامل، ويشـــدد 
عى قـــوة االتصـــال املتبـــادل لدينا 
كفريق  إرادتنا  ويؤكـــد  ورشكاء  كبرش 

مـــن أجل بنـــاء غـــًدا أفضـــل مًعا. 
وناقـــش االجتامع الســـنوي للرشاكة 
األول  يومـــه  يف  ناقـــش  الثالثيـــة 
اإلقليمية  الشـــبكات  من  نظر  وجهات 
تحـــت عنـــوان االتجاهـــات الرئيســـية 
مبـــا يف ذلـــك التصـــدي لفـــروس 
األولويـــات  )كوفيـــد-19(:  كورونـــا 
التخطيـــط  وعمليـــات  التطلعيـــة 
االســـراتيجي وفـــرص الرشاكـــة يف 
أفريقيا واألمركتن وآســـيا واملحيط 
الهـــادئ وأوروبـــا إىل جانب عروض 
العاملـــي  التحالـــف  مـــن  تقدمييـــة 
ومفوضيـــة األمم املتحدة الســـامية 
األمـــم  وبرنامـــج  اإلنســـان  لحقـــوق 
اإلجراءات  بشـــأن  اإلمنـــايئ  املتحدة 
الرئيســـية  واإلنجازات  األولويـــة  ذات 

األخر،  الثالثيـــة  الرشكة  اجتـــامع  منذ 
وتقارير النتائـــج، واملنظور التطلعي. 
نقاشـــية  جلســـة  يف  تنـــاول  كـــام 
مفتوحـــة دور املؤسســـات الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان كمعجـــالت لتنفيذ 
أهـــداف التنميـــة املســـتدامة. ومن 
املنتظـــر أن يتناول يف يـــوم الثاين 
مالحظات افتتاحية رفيعة املســـتوى 
مـــن برنامج األمم املتحـــدة اإلمنايئ 
واملفوضيـــة  العاملـــي  التحالـــف 
الســـامية، باإلضافة إىل جلســـة حول 
خاللهـــا  يتـــم  االنتقاميـــة  االعـــامل 
تقديـــم التوجيهـــات الصادرة بشـــأن 
األمم  ملنظومة  االنتقاميـــة  األعامل 
االعامل  بروتوكول  تحديـــث  املتحدة، 
جلســـة  عـــى  عـــالوة  االنتقاميـــة. 
حـــول أولويـــات األمن العـــام لألمم 
املتحـــدة: دعـــوة للعمـــل مـــن أجل 
حقـــوق اإلنســـان وصـــوالً إىل فهم 
مشـــرك ألولويات املتعلقة بأهداف 
التنميـــة املســـتدامة وبـــدء تطبيق 
املتحـــدة  األمـــم  إصـــالح  عمليـــات 
ذلـــك  يف  مبـــا  اإلنســـان  وحقـــوق 
دعم فـــرق األمم املتحـــدة القطرية 
ويختتـــم  السياســـات.  واتســـاق 
الثالثية  الســـنوي للرشاكـــة  االجتامع 
من  الرئيســـية  العمل  نقـــاط  مبلخص 
 2019 يف  الثالثيـــة  الرشكـــة  اجتـــامع 
جانب  إىل  املســـتقبلية  والخطـــوات 
االســـتنتاجات واملالحظـــات الختامية.
جنيف: ٢٤ يونيو ٢0٢0
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 الجاّميل: 

دون  تنفيذها  ومراقبة  واملؤقتة  الطارئة  القوانن  احرتام 

املساس بالكرامة اإلنسانية

خالل ورشة النهج القائم عىل حقوق اإلنسان يف 
التعامل مع أزمة كورونا..

جـــاء ذلـــك يف الكلمـــة االفتتاحيـــة 

خـــالل  يل  الجـــامَّ القاهـــا  التـــي 

الوطنيـــة لحقوق  اللجنـــة  مشـــاركة 

اإلنســـان يف الورشـــة التدريبية -عن 

بعـــد- تحـــت عنـــوان “النهـــج القائم 

التعامل  عى حقـــوق اإلنســـان يف 

مـــع أزمـــة كورونـــا” وذلـــك بتنظيم 

الوطنيـــة  اللجنـــة  بـــن  مشـــرك 

األمـــم  ومركـــز  اإلنســـان  لحقـــوق 

يف  والتوثيـــق  للتدريـــب  املتحـــدة 

مجـــال حقوق اإلنســـان لجنـــوب غرب 

ولفـــت  العربيـــة.  واملنطقـــة  آســـيا 

األمن العام املســـاعد للجنة إىل ما 

تضطلع ملؤسســـات الوطنية لحقوق 

الحكوميـــة  واملؤسســـات  اإلنســـان 

الكبـــر  دور  مـــن  الخـــاص  والقطـــاع 

يف عمليـــة بناء املعرفـــة والوعي 

اإلدراك  درجـــات  ورفـــع  الجمعـــي، 

والتثقيف  املجتمـــع،  داخـــل  العـــام 

تقـــوم  ومعـــادالت  ســـبل  النتهـــاج 

التعامل  يف  اإلنســـان  حقـــوق  عى 

تجتـــاح  التـــي  األزمـــات  كافـــة  مـــع 

العامل. مؤكـــداً يف الوقـــت ذاته أن 

جائحـــة كورنـــا فرضـــت عـــى العامل 

أكـــد الســـيد/ ســـلطان بن حســـن 

املســـاعد  العام  األمن  يل  الجـــامَّ

اإلنســـان  لحقوق  الوطنية  للجنـــة 

عىل تعاظـــم دور اللجنـــة الوطنية 

املنظامت  وكافة  اإلنســـان  لحقوق 

العاملـــة يف الحقـــل الحقوقـــي 

واإلنســـاين يف عمليـــة التوعيـــة 

احـــرتام وتعزيز  واملراقبـــة لتأمن 

حقـــوق اإلنســـان أثنـــاء األزمـــات 

مقاربة  عـــىل  للمحافظة  الصحيـــة 

واحرتام  اإلنســـان  حقـــوق  صـــون 

واملؤقتـــة  الطارئـــة  القوانـــن 

ومراقبـــة تنفيذها دون املســـاس 

إىل  منوهاً  اإلنســـانية.  بالكرامـــة 

تأثـــري جائحـــة كورونـــا عـــىل حالة 

حقوق اإلنســـان بشـــكل عـــام من 

تقييد للحريـــات يف التنقل والحركة 

وذلك  أنواعهـــا،  بـــكل  والتجمعات 

هذا  انتشـــار  مـــن  الحد  إطـــار  يف 

. ء با لو ا
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عبد السالم: 

االحرتام الكامل حقوق اإلنسان، أمر أسايس لنجاح خطط 
الصحة العامة ملواجهة كورونا

معطيـــات جديدة غرت يف ســـلوك 

الحيـــاة البرشية بشـــكل عـــام، وقال 

اشـــّكلت  املعطيات  هـــذه  الجاّميل: 

التعامل  علينا  يحتـــم  وواقعاً  تحديات 

عر آليـــات متكننا من االســـتمرار يف 

نـــرش رســـائلنا التوعويـــة والتدريبية 

دون الحاجـــة لتلـــك التجمعـــات التي 

تتنـــاىف مـــع اإلجـــراءات االحرازيـــة 

والوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــار وباء 

كوفيـــد 19 إىل أن تعـــود الحياة إىل 

األوىل. ســـرتها 

حـــرص  إىل  الجـــاّميل  وأشـــار 

لحقـــوق  الوطنيـــة  املؤسســـات 

الكثـــر مـــن  إجابـــة  اإلنســـان عـــى 

التســـاؤالت الهامـــة يف مثـــل هذه 

األزمـــات لضـــامن عدم اإلفـــراط يف 

العامـــة وتحقيـــق  الحريـــات  تقييـــد 

املامرســـة الفضـــى التـــي تحـــرم 

لهذه  والوقائيـــة  الصحيـــة  الحقوق 

األزمـــة، مبا يلبـــي احتياجـــات الفئات 

األكـــرث عرضـــة للخطر مثل األشـــخاص 

وكبـــار  واألطفـــال،  اإلعاقـــة،  ذوي 

مـــن  وغرهـــم  والعـــامل  الســـن، 

وقـــال:  بالرعايـــة.  األوىل  الفئـــات 

الوطنيـــة  املؤسســـات  تراقـــب 

اإللزامية  اإلجراءات  اإلنســـان  لحقوق 

للحكومـــات، التـــي تســـعي للحد من 

يف  الخطـــر  الوبـــاء  هـــذا  انتشـــار 

التزاماتهـــا  مراعـــاة  مـــع  املجتمـــع 

ضـــامن  جانـــب  إىل  الحقوقيـــة. 

الوصول الســـهل ملعلومـــات دقيقة 

حول  املختصـــة  الجهـــات  عـــن  تصدر 

انتشـــار هـــذا الوبـــاء العاملي، إىل 

جانب توفـــر الرعاية الصحيـــة الجيدة 

للجميـــع دون متييز كحـــق أصيل من 

حقـــوق اإلنســـان.

مـــن جانبـــه أكد الســـيد عبد الســـالم 

األمـــم  مركـــز  مديـــر  أحمـــد،  ســـيد 

يف  والتوثيـــق  للتدريـــب  املتحـــدة 

مجـــال حقـــوق اإلنســـان يف كلمته 

االفتتاحيـــة عى أن االحـــرام الكامل 

ذلـــك  يف  مبـــا  اإلنســـان،  حقـــوق 

الحقـــوق االقتصاديـــة واالجتامعيـــة 

املدنيـــة  والحقـــوق  والثقافيّـــة، 

والسياســـية، أمـــر أســـايس لنجـــاح 

العامـــة املعتََمـــدة  الصحـــة  خطـــط 

ملواجهة فـــروس كورونا والتعايف 

مـــن الوبـــاء. وأنه ال يجـــب أن تتصدى 

الوباء  ألبعاد  الصحية  االســـراتيجيات 

الطبية فحســـب بـــل يجـــب أن تتناول 

التدابـــر املعتََمدة عى  آثـــار  أيًضـــا 

اإلنســـان. حقوق 

الـــدويل  القانـــون  بـــان  ذكّـــر  كـــام 

يف  طارئة  تدابـــر  باعتـــامد  يســـمح 

مواجهـــة تهديـــدات كـــرى، ولكـــن 

التدابـــر  تلـــك  تكـــون  أن  بـــرشط 

تم  التـــي  املخاطـــر  مـــع  متناســـبة 

تقييمهـــا، ورضورية وغـــر متييزية، 

أي أن تكون محـــّددة الهدف واملّدة. 

وأكـــد مديـــر مركـــز األمـــم املتحدة 

للتدريب والتوثيـــق يف مجال حقوق 

االنســـان يف كلمته أنه يجب أن تصل 

املعلومـــات بشـــأن وبـــاء فـــروس 

كورونا املســـتجّد والتصـــّدي له إىل 

جميـــع النـــاس بـــدون أّي اســـتثناء. 

خاصـــة  أهميـــة  إيـــالء  يجـــب  وأنـــه 

واالجتامعية  االقتصاديـــة  بالحقـــوق 

مثـــل حامية الحـــّق يف التعليم يف 

حالـــة إقفـــال املـــدارس والحق يف 

الغذاء الـــكايف والحق يف الســـكن 

والوصـــول إىل امليـــاه والنظافـــة.

يذكـــر أن الورشـــة ناقشـــت حزمة من 

أوراق العمـــل حيـــث قـــدم األســـتاذ 

عالء قاعـــود، نائب مديـــر مركز األمم 

يف  والتوثيـــق  للتدريـــب  املتحـــدة 

مجال حقـــوق اإلنســـان ورقـــة حول 

حقوق  ومبـــادئ  معايـــر  “احـــرام 

اإلنســـان يف إطـــار مكافحة فروس 

بينـــام اســـتعرض االســـتاذ  كورونـــا” 

نـــارص مرزوق املـــري ممثـــل اإلدارة 

القانونيـــة باللجنـــة الوطنية لحقوق 

الـــدروس املســـتفادة من  اإلنســـان 

عمل املؤسســـات الوطنيـــة لحقوق 

اإلنســـان يف ظـــل الجائحـــة، فيـــام 

الزين  بـــن  إرشاق  االســـتاذة  وقدمت 

مركـــز  اإلنســـان  حقـــوق  مســـؤولة 

األمـــم املتحـــدة للتدريـــب والتوثيق 

يف مجـــال حقـــوق اإلنســـان ورقـــة 

الوطنيـــة  املؤسســـات  “دور  حـــول 

لحقوق اإلنســـان يف إطـــار مجابهة 

واســـتعرضت  كورونـــا”.  فـــروس 

الســـليطي،  فاضل  منـــى  األســـتاذة 

املديـــرة التنفيذيـــة لقطـــاع التطوع 

والتنميـــة املحليـــة بالهـــالل األحمر 

القطـــري بعـــض التجـــارب والدروس 

املســـتفادة.

الدوحة: ٢٢ /6 / ٢0٢0
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االحتفال بـ “اليوم القطري لحقوق اإلنسان” 
والذكرى الـ 18 لتأسيسها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

باليوم القطري  ومبناســـبة االحتفال 
ســـعادة  قالـــت  اإلنســـان،  لحقـــوق 
الســـيدة مريم بنت عبـــد الله العطية 
عـــام؛  “ككل  صحفـــي:  ترصيـــح  يف 
لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  تـــويل 
لالحتفـــال  بالغـــة  أهميـــة  اإلنســـان 
باليـــوم القطـــري لحقوق اإلنســـان، 
ونحـــرص عـــى أن تكـــون املناســـبة 
محطّـــة لتقييم اإلنجـــازات والوقوف 
عـــى النقائص، وتأكيد التـــزام اللجنة 
ذات  عـــى  املـــيض  يف  الوطنيـــة 

النهـــج، وحرصهـــا عى دعـــم تطوير 
حقـــوق اإلنســـان يف دولـــة قطـــر، 
والتوصيـــات  الجهـــود  خـــالل  مـــن 
التـــي ترفعهـــا اللجنـــة الوطنية عر 
مختلـــف تقاريرها الدوريـــة للحكومة 

القطريـــة”.

ونّوهت ســـعادتها إىل أنـــه “بالنظر 
يواجهها  التـــي  الصحيـــة  للظـــروف 
تفـــيش  اســـتمرار  جـــراء  العـــامل، 
املســـتجد  كورونـــا  فـــروس  وبـــاء 
تراعـــي  أن  لزامـــاً  “كوفيـــد-19″؛ كان 

باليوم  الوطنيـــة  اللجنـــة  احتفـــاالت 
ظروف  اإلنســـان  لحقـــوق  القطـــري 
الجائحـــة، وأن ال متّر املناســـبة دون 
تقديـــم واجـــب العرفـــان والتقديـــر 
الذيـــن  الخطـــوط األماميـــة  لــــجنود 
شـــّكلوا “خط الدفـــاع األمامي” حيث 
قامـــت اللجنـــة ممثلـــة يف األمـــن 
ســـلطان  الســـيد  املســـاعد  العـــام 
بن حســـن الجـــاّميل بتكريـــم األطباء 
يف  واملتطوعـــن  واملمرضـــون، 
بحضـــور  القطـــري  األحمـــر  الهـــالل 

أكدت ســـعادة األســـتاذة مريم بنت عبد اللـــه العطية، األمن العـــام للجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 

أن االحتفـــال باليـــوم القطري لحقوق اإلنســـان الذي يصادف الــــ 11 نوفمرب، من كل عـــام، يتزامن هذه 

الســـنة، والذكرى الـ 81 لتأســـيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان؛ ماّم يجعلها محطة تاريخية مزدوجة، ومناسبة 

لتأكيـــد االعتزاز باإلنجازات التـــي حققتها دولة يف قطر يف تعزيز حقوق اإلنســـان، وتجديـــد االلتزام بدعم جهود 

الحكومـــة القطرية وحثّها عىل رضورة االســـتمرار عـــىل ذات النهج لتحقيـــق مزيد من اإلنجـــازات ومواصلة وترية 

اإلصاحـــات والتطور التي تشـــهدها املنظومـــة الترشيعية املعززة لحقـــوق املواطنـــن واملقيمن يف دولة 

قطر عىل حذٍّ ســـواء، مـــامّ جعل قطر تتبـــوأ الصدارة يف حاميـــة وتطوير حقوق اإلنســـان باملنطقة، 

بشـــهادة املجتمع الدويل والعديد من املنظـــامت الدولية.
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ســـعادة الســـفر عـــي بـــن حســـن 
للهـــالل  العـــام  األمـــن  الحـــاّمدي 
مني  واألســـتاذة  القطـــري  األحمـــر 
فاضل الســـليطي مدير قطاع التطوع 
والتنمية املحلية، كـــام كرمت اللجنة 
الكـــوادر التعليميـــة يف املـــدارس 
الذيـــن تحّدوا الجائحـــة، وحرصوا عى 
حاميـــة حـــق األطفـــال يف التعليم، 
الصحـــة  يف  حقهـــم  مراعـــاة  مـــع 

والحفـــاظ عـــى حياتهـــم”.

وأضافـــت: “يســـتحق جنـــود الخفـــاء 
تقّدمـــوا  مّمـــن  وغرهـــم،  هـــؤالء 
نخّصهـــم  أن  األماميـــة،  الصفـــوف 
بأســـمى آيـــات التقديـــر والعرفـــان 
عى مـــا بذلوه من جهـــود. وبدورنا، 
حرصنـــا يف اللجنـــة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان عى التواجـــد يف امليدان، 
الجـــوالت  مـــن  العديـــد  وتنظيـــم 

 العطية: 

ملتزمون برسالتنا يف الحّث عىل استمرارية حامية 

وتعزيز حقوق اإلنسان

الخدمات  عـــى  للوقوف  امليدانيـــة 
والتثقيفيـــة  والطبيـــة  الصحيـــة 
التـــي تقدمهـــا دولة قطـــر، لحامية 
وتوعيـــة  واملقيمـــن،  املواطنـــن 
عـــى  الحفـــاظ  بأهميـــة  املجتمـــع 
الصحة  يف  الحـــق  باعتبـــار  الصحـــة؛ 
والحيـــاة من أهـــم حقوق اإلنســـان 
القوانـــن  يف  عليهـــا  املنصـــوص 
والترشيعـــات القطريـــة والدوليـــة”.

وتابعـــت ســـعادتها: “بجانب رســـائل 
الدوحة يوم األربعاء 11 نوفمرب ٢0٢0التقديـــر والعرفـــان للطواقم الطبية 

إنجازات قطر لحامية حقوق اإلنسان
عـــى الجانب اآلخر، أشـــارت ســـعادة األمن العـــام للجنة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان إىل أن “االحتفـــال باليـــوم 
القطـــري لحقوق اإلنســـان فرصة للتأكيد عـــى اإلنجازات 
التـــي حققتها دولـــة – وما تزال- لتطويـــر وحامية حقوق 
اإلنســـان، وال ســـيام سلســـلة القوانن والترشيعات التي 
اتخذتهـــا دولـــة قطـــر لتطوير حقـــوق اإلنســـان، مبا يف 
ذلك القوانن التي تعنى بتحســـن ظـــروف عمل وإقامة 

الوافدين”.

وذكّـــرت ســـعادتها برحيـــب اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان يف وقت ســـابق بإصدار القانون رقم )17( لسنة 
2020 الـــذي أصـــدره حـــرة صاحب الســـمو الشـــيخ متيم 
بـــن حمد آل ثـــاين أمر البـــالد املفدى بشـــأن تحديد الحد 
األدىن ألجـــور العـــامل واملســـتخدمن يف املنازل، إىل 
جانب املرســـوم بقانـــون رقـــم )19( لســـنة 2020 بتعديل 
أحـــكام القانـــون رقـــم )21( لســـنة 2015 بتنظيـــم دخـــول 
وخـــروج الوافديـــن وإقامتهم، وهي عالمـــة فارقة يف 
تاريـــخ واقـــع العاملـــة يف املنطقـــة لتكـــون دولة قطر 
صاحبة الســـبق باعتامد الحد األدىن غـــر التمييزي لألجور 

املنطقة. يف 

عديـــد  اىل  قطـــر  دولـــة  “انضـــامم  إىل  أشـــارت  كـــام 
االتفاقيـــات واملواثيـــق الدوليـــة، ومن بينهـــا االنضامم 
والسياســـية  املدنيـــة  للحقـــوق  الـــدويل  العهـــد  إىل 
والعهد الـــدويل للحقـــوق االقتصاديـــة واالجتامعية قد 
انعكس ايجاباً عى االســـراتيجيات والسياسات والقوانن 
الوطنية لدولة قطـــر، وأبرزها رؤية قطـــر الوطنية 2030، 
والتـــي انطوت عـــى حزمة مـــن االِصالحـــات املبنية عى 
حقوق االنســـان، بل تم تبني سياســـة االنتقال التدريجي 

من نهج رعـــايئ يقوم عى تقديم الخدمـــات االجتامعية 
التـــي تضمـــن للمواطنـــن حقوقهم إىل نهـــج متكيني 
 يحفز عـــى املواطنـــة الفاعلة واملشـــاركة الشـــعبية”.
وتابعـــت ســـعادتها: “لقد أصبحـــت دولة قطـــر يف وقت 
قصـــر دولة رائـــدة يف حقوق االنســـان، ويتجســـد ذلك 
من خـــالل تنفيذ التزاماتها الدوليـــة ومواقفها الثابتة إزاء 
القضايا الحقوقيـــة االقليمية. وقد أثنـــى الفريق العامل 
املعنـــي باالســـتعراض الدوري الشـــامل التابـــع ملجلس 
حقوق االنســـان عـــى ســـيادة القانون التـــي متيز دولة 
قطر، وتثمن التواجـــد املُطًرد للمؤسســـات التي تحافظ 

االنســـان”. حقوق  عى 

اللجنة الوطنية ملتزمة برسالتها

اللجنـــة  لتأســـيس  عـــرش  الثامنـــة  الذكـــرى  ومبناســـبة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان يف 11نوفمـــر2002 جـــّددت 
ســـعادة األســـتاذة مريم بنت عبـــد الله العطيـــة، األمن 
العـــام للجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان التأكيد عى 
أن “اللجنـــة الوطنية لحقوق االنســـان ملتزمة برســـالتها 
ورؤيتهـــا لتطوير وتعزيز حقوق اإلنســـان يف دولة قطر، 
وهي مـــن املؤسســـات الرائدة التـــي تقـــوم بالتوازي 
مع جهود الدولـــة بحامية وتعزيز حقوق االنســـان بدولة 
قطـــر، فإنها تقوم أيضـــاً مبراقبة مدى التـــزام الحكومة 
القطريـــة يف االيفـــاء بتعهداتهـــا الدوليـــة واالقليمية 
فيـــام يخص قضايـــا حقـــوق االنســـان. وتســـعى انطالقا 
مـــام يخّول لهـــا املرســـوم بقانـــون رقـــم 17 وبالتحديد 
يف املـــادة الثالثة إىل نـــرش الوعـــي والتثقيف بحقوق 
االنســـان وحرياتـــه وترســـيخ مبادءها عى صعيـــد الفكر 

واملامرسة”.

واملتطوعـــن؛ فقـــد ارتـــأت اللجنـــة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان، مبناســـبة 
اليـــوم القطـــري لحقـــوق اإلنســـان 
توزيـــع ألفـــي وردة عـــى كل هذه 
يف  لجهودهـــم  تقديـــراً  الجهـــات، 
الصحي  والتثقيـــف  التوعيـــة  معركة 
يف  املجتمـــع،  فئـــات  ملختلـــف 
كورونـــا  فـــروس  وبـــاء  مواجهـــة 

املســـتجد”.
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أطلقـــت اللجنة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان )NHRC( الحملة التوعوية التثقيفيـــة التي تنظمها 

لحامية طـــاب املدارس مبراحلهـــا التعليمية املختلفـــة االبتدائية، اإلعداديـــة، والثانوية، من 

انتشـــار فايـــروس كورونا )كوفيـــد- 19( حيث تســـتهدف اللجنة يف املرحلـــة األوىل من هذه 

الحملـــة، مدارس أكادميية قطـــر الدوحة العاملة تحـــت مظلة التعليم ما قبـــل الجامعي يف 

.)Qatar Foundation(مؤسســـة قطر للعلوم وتنمية املجتمـــع

وأوضـــح الســـيد عبد اللـــه عـــي املحمود رئيـــس وحدة 
العالقـــات العامـــة واإلعـــالم باللجنـــة أن حملة الســـالمة 
الصحيـــة يف املدارس جاءت مواصلـــة لجهود اللجنة يف 
إطـــار الحد من انتشـــار فـــروس كورونا )كوفيـــد -19( بن 
الطـــالب والطالبات خاصة بعـــد اعتامد سياســـية التعليم 
املدمـــج، والذي يلزم طالب املدارس مبزاولة دروســـهم 
داخـــل الفصـــول وفقاً لالحـــرازات التي وضعتهـــا وزاريت 

الصحـــة العامـــة والتعليم و التعليـــم العايل.

وقـــال املحمـــود: نحن مـــن جانبنـــا نقوم بـــدور توعوي 
تثقيفـــي بـــرورة االلتـــزام بهـــذه االحـــرازات بوســـائل 
مختلفـــة تتناســـب مـــع كافـــة املراحـــل التعليميـــة حيث 
اســـتخدمنا يف هـــذه الحملة تصميم الروشـــورات وكتب 

جرافيك(. )فيديـــو  قصـــرة  وأفالم  التلويـــن 

وأضـــاف: تتضمـــن هـــذه الوســـائل رســـائل حـــول كيفية 
العمل باالحـــرازات الوقائيـــة، مؤكداً يف الوقت نفســـه 
عـــى أن الســـلوك الوقـــايئ هـــو الطريـــق الوحيد يف 
الوقـــت الراهن. وأشـــار املحمـــود إىل أنه مـــن الرورة 
امللحـــة انســـجام طـــالب وطالبـــات املـــدارس مـــع هذه 
االحـــرازات حاميـــة لهـــم لذويهـــم مـــن منطلـــق الحق 
يف الصحـــة للجميـــع وخوفاً من انتشـــار املوجـــة الثانية 
لألزمـــة الصحيـــة كورونا)كوفيـــد 19( التي بـــدأت بالفعل 
 تجتـــاح العديـــد من البلـــدان بأعـــداد هائلة مـــن اإلصابات.

وأشـــار املحمود إىل أن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
ستســـتمر يف حملة الســـالمة الصحية حتـــى تغطي بها 
جميع مـــدارس الدولـــة يف كافـــة املراحل وبالتنســـيق 
مـــع إدارات تلك املـــدارس وذلك ضمن دورهـــا التوعوي 

والتثقيفـــي وواليتها الحقوقيـــة بالدولة.
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وقـــال إن مســـؤولية تفـــادي إصابـــة أبنائنـــا وبناتنا هي 
مســـؤولية تكاملية بيننـــا ووزارة الصحة العامـــة وإدارات 
املـــدارس وأوليـــاء أمـــور الطـــالب والطالبـــات الذين تقع 
عـــى عاتقهم مســـؤولية توجيهية للعـــادات واإلجراءات 
الوقائيـــة للحد من تفـــش الفايروس يف املـــدارس، ملا 
متثلـــه هذه الســـنة مـــن تحـــد حقيقـــي لـــذوي الطلبة 
وإدارات املـــدارس واملعلمـــن، يف وقـــت يخىش فيه 
أوليـــاء األمـــور عـــى أبنائهم مـــن اإلصابة خـــالل التعلم 
املبـــارش يف الفصـــول الدراســـية يف ظل انتشـــار هذه 
الجائحـــة ومـــا قـــد تســـببه مـــن اختـــالل يف التقويـــم 
الدرايس. الفتـــاً إىل أنه يف ظل هـــذه املعادلة الصعبة 
والتحـــدي الكبر فإنه مـــن الواجب عى جميع مامرســـة 
الســـلوك الوقايئ كســـلوك حيـــايت يومـــي ودائم حتى 

يرفـــع الله هـــذا الوباء عـــن البـــالد والعباد.

ونوه املحمـــود إىل مذكرة التفاهم املرمـــة بن للجنة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان ووزارة التعليـــم والتعليـــم 
العايل يف أكتوبـــر 2019 وذلك لتعزيـــز العالقات القامئة 
بينهـــام يف مجال نرش ثقافـــة حقوق اإلنســـان والربية 
وادمـــاج  تطبيـــق  عـــى  املـــدارس  وتشـــجيع  عليهـــا، 
مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنســـان واتفـــق الجانبان عى 

وضع خطـــة لنـــرش ثقافة حقوق اإلنســـان باملؤسســـات 
التعليمية، وتشـــكيل لجنة مشـــركة مـــن الجانبن القراح 
أوجه التعـــاون بن الطرفن يف املجاالت التي شـــملتها 
املذكـــرة وإعـــداد مرشوعـــات الرامـــج الالزمـــة لتنفيـــذ 
أحكامهـــا وتحديـــد التزامات الطرفـــن، ومتابعـــة التنفيذ 
وتقويـــم النتائـــج، باإلضافة لوضـــع برامج إلجـــراء البحوث 
والدراســـات وفق إجـــراءات ومتطلبات العمـــل الذي يتم 

االتفـــاق عليه بـــن الطرفن.

وأوضـــح أن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان قامت بإعداد 
دراســـة بحثيـــة تحليلية للحـــق يف التعليـــم بدولة قطر 
ومـــن أجل تفعيل حق الطفـــل يف التعليم جيِّـــِد النوعية. 
وقـــال: يأيت هذا الحـــرص يف ظل االهتـــامم الذي توليه 
حكومـــة دولـــة قطـــر بالعمليـــة التعليميـــة، والســـعي 
لحاميـــة الطـــالب والطالبـــات ويف وقـــت األزمـــات وذلك 
ملواصلـــة تعزيز املســـرة التعليمية وليُســـهَم التعليم 
بفاعليـــٍة يف عمليـــة التنمية الشـــاملة التي تشـــهدها 
البـــالد. وأضاف: نحن من هـــذا املنطلق من بـــاب أوىل أن 
ننـــرش ثقافـــة التوعية بالســـالمة الصحيـــة يف املدارس 
حيـــث يعتـــر الحـــق يف الصحـــة وأحـــداً مـــن الحقـــوق 

األساســـية التي يجـــب أن يتمتع بها األنســـان.
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شملت إدارة حقوق اإلنسان بالداخلية 
واملؤسسات اإلصالحية والعقابية.. 

بداية املرحلة الثانية من الزيارات امليدانية االستثنائية

الكواري: وجدنا تجاوباً واسعاً من املسؤولن باملؤسسات اإلصالحية والعقابية

بـــدأ فريق الرصد و الزيارات امليدانيـــة باللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان املرحلة الثانية للزيارات االســـتثنائية الخاصة 

ملتابعة اإلجـــراءات االحرتازية التـــي تقوم بها الدولة للحد من انتشـــار جائحـــة كورونا كوفيد 19، وقـــام الفريق يف 

مرحلـــة )املتابعة( باجتامعات مـــع إدارة ملؤسســـات اإلصاحية والعقابية ” الســـجن املركزي والســـجن واالحتياطي 

“وإدارة أمـــن العاصمة وإدارة البحث واملتابعة وإدارة حقوق اإلنســـان بـــوزارة الداخلية.
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وقـــال الدكتـــور محمد بن ســـيف الكـــواري نائـــب رئيس 
اللجنـــة الوطنية لحقـــوق اإلنســـان، رئيس فريـــق الرصد 
تـــأيت هـــذه املرحلـــة اســـتكامالً  الزيـــارات امليدانيـــة: 
للمرحلـــة األوىل التـــي قام بهـــا الفريق والتي شـــملت 
العديـــد مـــن الجهـــات ذات الصلـــة مبتابعـــة اإلجـــراءات 
االحرازيـــة التي تقـــوم بها الدولـــة ملواجهـــة الجائحة 
والحد من انتشـــارها. الفتـــاً إىل أنه من املقرر أن تشـــمل 
زيـــارات مرحلة “املتابعـــة” كافة الجهات التـــي تضمنتها 
جديـــدة  جهـــات  هنـــاك  أن  إىل  الفتـــاً  األوىل  املرحلـــة 
ســـتغطيها املرحلـــة الثانية وتتعلق بالحـــق يف التعليم 

والحـــق يف مامرســـة الشـــعائر الدينية.

وفيام يتعلـــق باالجتامعات مع املســـؤولن يف الجهات 
األمنية اإلجراءات وإدارة حقوق اإلنســـان بوزارة الداخلية؛ 
قال الكـــواري: إن فريق الرصد والزيـــارات امليدانية وقف 
الفريـــق عى متابعـــة معاير حقوق اإلنســـان املنصوص 
عليهـــا يف القوانن واملواثيـــق الدولية خـــالل األزمات، 
ويف ظـــل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية التـــي يواجهها 
العـــامل، جراء انتشـــار هـــذا الوبـــاء. إىل جانـــب الوقوف 
عـــى مـــدى تعزيـــز وحاميـــة حقـــوق اإلنســـان وخاصة 
املقيـــدة حرياتهـــم “النـــزالء واملحتجزيـــن”، والرد عى 
التقارير وفقـــاً للامدة 3 فقـــرة 6 من املرســـوم بقانون 
رقـــم 17 لســـنة 2010 بتنظيـــم اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان.، والتي تنـــص عى رصد مـــا قد يثار عـــن أوضاع 
حقوق اإلنســـان بالدولة والتنســـيق مع الجهات املعنية 

للـــرد عليها”.

وأضـــاف الكـــواري: تنـــاول االجتامع مع املســـؤولن يف 
الجهـــات األمنيـــة اإلجـــراءات التي تـــم اتخاذهـــا لحامية 
النـــزالء من وبـــاء كورونـــا، والتجهيزات الطبيـــة املتوفرة 
وعدد الفحوصـــات التي أجريت عـــى املحتجزين والنزالء، 
عالوة عـــى الخطط التـــي أعّدتها املؤسســـات العقابية 
لتقديم اإلرشـــادات الرورية، والتوعية الكافية بوســـائل 
الحاميـــة والوقايـــة مـــن الوبـــاء. وأشـــار إىل أن فريـــق 
الرصـــد والزيـــارات امليدانية وقـــف عى مـــدى االلتزام 
بقواعـــد األمـــم املتحـــدة النموذجية ملعاملة الســـجناء 

وظـــروف معيشـــتهم، وإجـــراءات الّنظافـــة والتعقيـــم 
والغســـيل والتهويـــة باإلضافـــة إىل الجانـــب النفـــي 
للمحتجزيـــن، واألنشـــطة التـــي يُســـمح مبامرســـتها من 
األنشـــطة ترفيهية وتعليميـــة ورياضية. وأوضـــح الدكتور 
محمـــد بن ســـيف الكـــواري أنه تـــم إجراء اســـتبيان عى 
النـــزالء تتضمن مجموعة من األســـئلة تتعلق باإلرشـــادات 
التي يتلقونهـــا أو حول كيفية الوقاية مـــن وباء كورونا؟ 
وهل متـــت توفـــر الكاممات واملعقـــامت للنـــزالء؟ وما 
مســـتوى التغذيـــة؟ وغرهـــا مـــن األســـئلة ذات الصلة. 
منوهـــاً إىل أّن هنـــاك اطمئنـــان مـــن قبـــل الفريق عى 
قـــدر كبر مـــن الجوانب النفســـية والصحية واملعيشـــية 
للنـــزالء وذلك من خالل الرد عى أســـئلة االســـتبيان الذي 
تـــم إجراؤه ميدانياً. ويف الوقت نفســـه أكـــد الكواري أن 
الفريق وجد تجاوباً واســـعا من املســـؤولن باملؤسسات 
اإلصالحيـــة والعقابية وقال: إّن املســـؤولن يف الجهات 
املعنية تعاونـــوا معنا يف كل مراحل الزيـــارة ووفروا لنا 
بالشـــفافية واملهنية  كافة املعينـــات إلنجاز أهدافهـــا 

التـــي تتطلبها الزيـــارات امليدانية.

٣0 يوليو ٢0٢0
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باإلحصائيات والتقارير.. )٣ أعوام من الحصار(

بشـــأن  إحصـــاءات  الكتيـــب  وتضمـــن 
انتهـــاكات حقوق االنســـان والحريات 
الحصـــار  دول  ارتكبتهـــا  التـــي 
الخليجيـــة الثالث ” اململكـــة العربية 
العربيـــة  واالمـــارات  الســـعودية، 
ضـــد  البحريـــن  ومملكـــة  املتحـــدة، 
دولة قطـــر، وأيضا تقاريـــر دولية عن 

بعنوان”  االنســـان كتيباً  الوطنية لحقوق  اللجنة  أصدرت 

3 أعوام عىل حصار قطر” أشـــارت فيـــه إىل اإلجراءات 

اتخذتها  التـــي  الجانب  أحاديـــة  القرسيـــة  والتدابـــري 

دول الحصـــار ضد دولـــة قطر ومواطنيهـــا واملقيمن 

فيهـــا عندمـــا قطعت عاقاتهـــا الدبلوماســـية معها 

يف الخامـــس مـــن يونيـــو 2017، وقيامهـــا تبعا لذلك 

األساســـية  الحقوق  من  للعديـــد  جســـيمة  بانتهاكات 

اإلنســـان. بحقوق  الخاصة 

هـــذه االنتهـــاكات ، فضال عـــن أحكام 
وقـــرارات دوليـــة ضـــد حصـــار دولـــة 
والتوصيـــف  واالســـتنتاجات   ، قطـــر 
القانـــوين والتوصيـــات ونبـــذة عـــن 
اللجنة الوطنية لحقوق االنســـان من 
حيث نشـــأتها ومهامها ودورها يف 
تعزيـــز وحامية حقوق االنســـان عى 

عى  وحصولها  املســـتويات،  كافـــة 
التصنيـــف “أ” مـــن اللجنـــة الفرعيـــة 
للتحالـــف العاملي  التابعة  لالعتـــامد 
لحقـــوق  الوطنيـــة  للمؤسســـات 

. ن نسا ال ا

انتهاكات  التقرير أن مجمـــوع  وأوضح 
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حقوق االنســـان والحريات التي رصدتهـــا ووثقتها اللجنة 
الوطنيـــة لحقوق االنســـان جراء حصـــار الـــدول الخليجية 
الثالث بلغـــت / 4275/ انتهاكاً، شـــملت الحـــق يف التنقل 
ويف اإلقامـــة وامللكيـــة والتعليـــم والصحـــة والعمـــل 
والتقـــايض والحـــق يف مل شـــمل األرسة ويف حريـــة 
الـــرأي والتعبـــر، والحجز التعســـفي واإلخفـــاء القرسي 
والتحريض عى العنـــف والكراهية والحق يف مامرســـة 
الشـــعائر الدينيـــة، متنـــاوال أمثلـــة عديدة لـــكل من هذه 

االنتهاكات.

ونوه بأنه من جملـــة هذه االنتهاكات وهي شـــكاوى تم 
تســـجيلها من قبـــل اللجنـــة، كان نصيب اململكـــة العربية 
العربيـــة  واالمـــارات  انتهـــاكا،   2448 منهـــا  الســـعودية 

املتحـــدة، 1225 انتهاكا ومملكـــة البحريـــن 602 انتهاك.

وتطـــرق الكتيب كذلـــك لسلســـلة التقاريـــر الدورية التي 
اعدتهـــا اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق االنســـان لرصـــد اآلثار 
الســـلبية للحصـــار عى حقـــوق االنســـان يف دولة قطر 
ومنهـــا تقارير االنتهـــاكات الخاصـــة مثل تقريـــر الحرمان 
مـــن تأدية الشـــعائر الدينيـــة، وتقرير انتهـــاك الحق يف 
امللكيـــة، وتقريـــر انتهـــاك الحـــق يف الغـــذاء والدواء، 

وتقريـــر انتهـــاك الحـــق يف التعليم.

أمـــا تقاريـــر االنتهـــاكات العامـــة، فمنهـــا تقريـــر اللجنة 
الرابـــع النتهـــاكات حقـــوق االنســـان لدولـــة قطـــر جراء 
الحصار بعنوان” ســـتة أشـــهر من االنتهـــاكات، ماذا بعد “، 
وتقرير آخـــر بعنوان” عام عى اســـتمرار انتهاكات حقوق 
االنســـان من دول الحصـــار”، وتقريـــر” بعد مرور “ســـتة” 
أشـــهر. عـــدم امتثال دولـــة االمـــارات العربيـــة املتحدة 
لقـــرارات محكمة العـــدل الدولية، 15ينايـــر 2019، ثم تقرير 
عـــام آخر بعنـــوان “مرور عـــام ونصف عى قـــرار محكمة 
العـــدل الدولية.. دولـــة االمارات العربية املتحدة تســـتمر 

يناير 2020. انتهاكات حقـــوق اإلنســـان”  يف 

كام تطـــرق الكتيب إىل أحـــكام وقرارات دوليـــة ضد حصار 
دولة قطـــر ومنها مـــا أصدرتـــه محكمة العـــدل الدولية، 
واللجنـــة األمميـــة للقضـــاء عى جميـــع أشـــكال التمييز 

بجنيف. العنـــرصي 

والتوصيـــف  “االســـتنتاجات  عنـــوان  يف  الكتيـــب  ونـــوه 
العربيـــة  اململكـــة  مـــن  كل  حكومـــات  أن  القانـــوين” 
الســـعودية واالمارات العربية املتحـــدة ومملكة البحرين 
قـــد انتهكت عـــر اجراءاتهـــا التعســـفية أحاديـــة الجانب 
عـــدة مبـــادئ واتفاقيـــات يف القانون الـــدويل لحقوق 
لحقـــوق  العاملـــي  االعـــالن  ذلـــك  ويشـــمل  االنســـان، 
االنســـان واالتفاقية الدوليـــة للقضاء عى كافة اشـــكال 
التمييـــز العنـــرصي والعهـــد الـــدويل الخـــاص بالحقوق 
االقتصاديـــة واالجتامعيـــة والثقافيـــة والعهـــد الدويل 
الخاص بالحقـــوق املدنية والسياســـية ، واتفاقية املرأة 
والطفـــل واشـــخاص ذوي االعاقـــة واإلخفـــاء القرسي ، 
إضافـــة اىل امليثـــاق العريب لحقـــوق االنســـان واعالن 
حقوق االنســـان ملجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية.

كام انتهكت دول الحصار بشـــكل صارخ اتفاقية” شـــيكاغو” 
وذلـــك بحظرها حركـــة الطـــران املدين القطـــري فوق 
إقليمهـــا دون ان يكون هناك أي رضورة حربية أو أســـباب 

تتعلـــق باألمن العام.
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وخلص الكتيـــب للتوصيات التـــي اعدتها اللجنـــة الوطنية 
لحقوق االنســـان لجميع الجهات املعنيـــة وذلك برورة 
اتخـــاذ اإلجـــراءات املمكنة يف ســـبيل رفع الحصـــار وما 
نجـــم عنـــه مـــن انتهـــاكات، واملطالبـــة بتعويـــض كافة 

األرضار التـــي لحقت بجميـــع األفراد .

وقـــد قدمـــت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق االنســـان هذه 
التوصيـــات لـــكل مـــن االمـــم املتحـــدة ومجلـــس حقوق 
اإلنســـان واملفوضيـــة الســـامية لحقوق االنســـان ودول 

الحصـــار واألمانـــة العامة ملجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
القطرية. والحكومـــة  العربيـــة 

يذكر أن هـــذا الكتيب قدر صـــدر بثالث لغات هـــي العربية 
واالنجليزيـــة والفرنســـية، وتم نرشه عى موقـــع اللجنة 

االنســـان. الوطنية لحقوق 

الدوحة يف ٣1 مايو ٢0٢0
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بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر 
رقم )0٢/ لسنة ٢0٢0( بشأن الذكرى الثالثة 

عىل حصار قطر

إن اســـتمرار الحصـــار الجائـــر ضد دولـــة قطر ومـــا رافقه 
من إجـــراءات تعســـفية أحاديه الجانب للعـــام الثالث عى 
التوايل، فاقم مـــن معاناة املواطنـــن واملقيمن يف 
دولة قطـــر وبقية دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، حيث 
بلغ عدد الشـــكاوى التي تلقتها اللجنـــة الوطنية لحقوق 

اإلنســـان 4275 شكوى.

اســـتمرار  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  وتؤكـــد 
دول الحصـــار يف اســـتهداف الشـــعوب ورضب النســـيج 
االجتامعـــي الخليجـــي، بانتهاكاتها الصارخـــة لالتفاقيات 
الدوليـــة واإلقليميـــة لحقوق اإلنســـان وذلك وســـط تنكر 
تـــام لكافـــة النـــداءات الدولية الصـــادرة عـــن املنظامت 

والرملانـــات والحكومـــات عـــر العامل.

إن تخفي دول الحصار تحت غطاء الوســـاطة الخليجية دون 
تجاوب فعي معهـــا، مع رفضها ألي جهـــود إقليمية أو 
دوليـــة، إمنا الغـــرض منه هـــو التنصل من مســـؤولياتها 
يف حل األزمة اإلنســـانية وإطالة أمـــد االنتهاكات واإلرضار 

املنطقة. بشعوب 

ويف هذا الصدد تعلـــن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
عـــن قلقها البالغ لفشـــل كل املحاوالت لثنـــي تلك الدول 
عـــن انتهاكاتهـــا، كام تعـــر عـــن صدمتها الشـــديدة من 
عـــدم معالجـــة املنظومـــة الخليجيـــة لتداعيـــات األزمة 

الجائر. للحصار  اإلنســـانية 

هـــذا وتجـــدد اللجنة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان موقفها 
الداعـــي إىل الوقـــف الفـــوري لالنتهـــاكات الجســـيمة 
وإنهـــاء معانـــاة الضحايـــا وإنصافهم قبـــل الرشوع يف 
أيـــة حلول سياســـية، وذلـــك وفقـــا لالتفاقيـــات الدولية 

لحقـــوق اإلنســـان، كـــام تنبـــه - اللجنـــة الوطنيـــة لحقو 
اإلنســـان – إىل أن إهـــامل ملف رفـــع الغنب عـــن الضحايا 
وتعويضهم ســـوف يـــؤدي ال محالـــة إىل تعميق الهوة 
ومتزيـــق اللحمة الخليجية وفقـــدان الثقة يف املنظومة 

. لخليجية ا

وعليـــه، تدعـــو اللجنة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان، األمَن 
العـــام لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي إىل تحمـــل 
مســـؤولياته واإلرساع يف حل التداعيات اإلنســـانية لألزمة 

قبـــل الحديـــث عن أيـــة مبادرات سياســـية.

وإذ تســـجل اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان بارتياح كبر 
تحركات دولـــة قطر أمـــام املنظامت واملحاكـــم الدولية 
إلنصـــاف الضحايـــا وتعويضهـــم وكشـــف انتهـــاكات دول 
الحصار للرأي العـــام الدويل، فإنها تطالبها باالســـتمرار 
يف تلك التحـــركات وتذكرها بواجباتها تجـــاه الحفاظ عى 
حقـــوق الضحايـــا وعدم التنـــازل عن تعويضهـــم تحت أية 

ضغوطـــات أو ذرائـــع من أية جهـــة كانت.

ختاماً، تشـــيد اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان مبواقف 
املنظـــامت الدوليـــة الحقوقيـــة يف توثيـــق االنتهاكات 
وإدانـــة دول الحصـــار عى راســـها املفوضية الســـامية 
لحقـــوق اإلنســـان باألمم املتحـــدة والرملـــان األورويب 
وتتعهد أمـــام الضحايـــا والـــرأي العام باالســـتمرار يف 
جهودهـــا لفضـــح ومقاضـــاة تلك الـــدول والتنســـيق مع 
كافـــة املنظـــامت والهيئـــات بهذا الشـــأن، مهـــام كانت 

األزمة. حـــل  مأالت 

٢ يونيو ٢0٢0

قالـــت اللجنـــة الوطنية لحقـــوق اإلنســـان: إن اســـتمرار الحصار الجائـــر ضد دولـــة قطر وما 

رافقـــه من إجراءات تعســـفية أحاديـــه الجانب للعام الثالـــث عىل التوايل، فاقـــم من معاناة 

املواطنـــن واملقيمن يف دولـــة قطر وبقية دول مجلـــس التعاون الخليجـــي، حيث بلغ عدد 

الشـــكاوى التـــي تلقتها اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان 4275 شـــكوى وأكـــدت يف بيان 

صحفي أن اســـتمرار دول الحصار يف اســـتهداف الشعوب ورضب النســـيج االجتامعي الخليجي، 

بانتهاكاتهـــا الصارخـــة لاتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنســـان وذلك وســـط تنكر تام 

لكافة النـــداءات الدولية الصـــادرة عن املنظـــامت والربملانات والحكومـــات عرب العامل.

)نص البيان(
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بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان رقم ٢0٢0/0٣ 
بشأن قرار هيئة البث الربيطانية “Ofcom” بإدانة 

ومعاقبة قناة أبو ظبي

ترحـــب اللجنـــة الوطنية لحقـــوق اإلنســـان يف دولة قطر 
بقـــرار هيئـــة البـــث الريطانيـــة “Ofcom” إدانـــة قنـــاة 
أبـــو ظبـــي لبثهـــا مقابلة تلفزيونية ســـجلت عى شـــكل 
اعرافـــات مزعومة مـــع املواطـــن القطـــري د. محمود 
الجيدة أثناء اعتقاله تعســـفياً يف ســـجون أبو ظبي عام 

.2013

وجـــاء يف القـــرار أن قناة أبـــو ظبي التابعـــة للمجموعة 
 Abu Dhabi Media اإلعالميـــة رشكة أبـــو ظبـــي لإلعـــالم
Company PJSC ”ADMC” والتـــي متتلـــك رخصـــة صادرة 
عـــن”Ofcom” قامت بتاريـــخ 28 يونيـــو 2017 ببث املقابلة 
الجيـــدة والتنظيـــم  املســـجلة تحـــت عنـــوان “محمـــود 
الرسي يف االمـــارات”، حيث اعتر القـــرار أن بث املقابلة 
رغـــاًم عـــن إرادة د. الجيدة الـــذي عذب وعومـــل معاملة 
مهينة يف الســـجن، اعتـــر خرقاً جســـيامً لقواعد العدالة 
واالنصاف املنصوص عليها يف لوائـــح “Ofcom” وتنتهك 
قواعـــد الخصوصية، وتوعد القرار بإنـــزال عقوبات قانونية 
عى القنـــاة النتهاكها الخطـــر للقواعد رقـــم )7.1 و 8.1( 

البث. الناظمة ملؤسســـة  من املدونـــة 

تعتر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان هـــذا القرار، بداية 
إلحقـــاق العدالـــة وإنصـــاف املواطـــن القطـــري، الذي 
تعـــرض إىل االعتقـــال التعســـفي والتعذيـــب واملعاملة 

املُهينـــة من قبل الســـلطات يف دولة اإلمـــارات العربية 
املتحـــدة، كـــام قامت قنـــاة أبو ظبـــي مبحاولـــة إلصاق 

قطر. وبدولـــة  به  اإلرهـــاب  تهم 

يعتـــر قـــرار إدانـــة قناة أبـــو ظبـــي الحكوميـــة وإلحاق 
العقوبة بها؛ ســـابقة تاريخيـــة، يفتح الطريـــق لردع مثل 
هـــذه القنوات مـــن اســـتخدام الفضاء اإلعالمـــي من أجل 
بـــث الكراهية والرويـــج لألكاذيب واالنتهاكات الجســـيمة 
لحقوق اإلنســـان، كام مينع من اســـتغالل رخص مســـجله 
يف دول تحرم ســـيادة القانون من أجـــل تزييف الحقائق 

مشبوهة. أجندات  وتســـويق 

وتؤكد اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان عـــى أنه ومنذ 
اليـــوم األول العتقـــال د. الجيـــدة تابعت قضيتـــه وقدمت 
لـــه الدعـــم القانوين والنفـــي ومســـاعدته يف إعداد 
امللفات الالزمـــة ملالحقة املتورطن، مـــع العلم بوجود 
قضيـــة أخرى بانتظار الفصـــل فيها قريباً مـــن طرف هيئة 
البث الريطانية “Ofcom” وســـوف تبـــذل اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان كل ما بوســـعها لرفع الظلـــم عام لحق 

باملواطنـــن واملقيمن نتيجة الحصـــار الظامل.

9 نوفمرب ٢0٢0

 ”Ofcom“ رحبت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان يف دولـــة قطر بقرار هيئة البـــث الربيطانية

القايض بإدانة قنـــاة أبو ظبي لبثها مقابلة تلفزيونية ســـجلت عىل شـــكل اعرتافات مزعومة 

مـــع املواطن القطـــري د. محمود الجيدة أثناء اعتقاله تعســـفياً يف ســـجون أبـــو ظبي عام 

2013. واعتـــربت القرار يف بيان صحفـــي بأنه بداية إلحقاق العدالة وإنصـــاف املواطن القطري، 

الذي تعرض إىل االعتقال التعســـفي والتعذيـــب واملعاملة املُهينة من قبل الســـلطات يف 

دولـــة اإلمارات العربيـــة املتحدة، كام قامـــت قناة أبو ظبـــي مبحاولة إلصـــاق تهم اإلرهاب 

بـــه وبدولة قطر.

)نص البيان(
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بيان اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان رقم ٢0٢0/0٤ 
 ”Ofcom“ بشأن القرار الثاين لهيئة البث الربيطانية

بإدانة ومعاقبة قناة أبو ظبي

ترحـــب اللجنـــة الوطنية لحقـــوق اإلنســـان يف دولة قطر 
بالقـــرار الثـــاين لهيئة البـــث الريطانيـــة “Ofcom” إدانة 
قنـــاة أبو ظبـــي لبثهـــا مقابلـــة تلفزيونية ســـجلت عى 
شـــكل اعرافـــات مزعومة مـــع املواطن القطـــري حمد 
الحـــامدي أثنـــاء اعتقاله تعســـفياً يف ســـجون أبو ظبي 

.2013 عام 

وجـــاء يف القـــرار أن قناة أبـــو ظبي التابعـــة للمجموعة 
 Abu Dhabi Media اإلعالميـــة رشكة أبـــو ظبـــي لإلعـــالم
Company PJSC ”ADMC” والتـــي متتلـــك رخصـــة صادرة 
عـــن”Ofcom” قامت بتاريـــخ 22 يونيـــو 2017 ببث املقابلة 
املســـجلة تحـــت عنـــوان “اعرافـــات عميـــل املخابـــرات 
القطـــري يف تشـــويه ســـمعة اإلمـــارات”، حيـــث اعتـــر 
القـــرار أن بـــث املقابلـــة رغـــاًم عـــن إرادة الســـيد حمـــد 
الحـــامدي الـــذي عـــذب وعومـــل معاملـــة مهينـــة يف 
الســـجن، اعتر خرقـــاً جســـيامً لقواعد العدالـــة واالنصاف 
املنصـــوص عليهـــا يف لوائـــح “Ofcom” وتنتهك قواعد 
الخصوصيـــة، وتوعد القـــرار بإنزال عقوبـــات قانونية عى 
القنـــاة النتهاكهـــا الخطر للقواعـــد رقـــم )7.1 و 8.1( من 
املدونـــة الناظمة ملؤسســـة البـــث، هذا وســـوف تحدد 
“Ofcom” خالل األســـابيع القادمة نوعيـــة العقوبات التي 

القناة. تلـــك  ســـتتخذها ضد 

يظهر هذا القرار الثاين مســـتوى التـــدين يف أخالقيات 
املهنـــة اإلعالميـــة الـــذي وصلـــت إليـــه قنـــاة أبوظبي 
الحكوميـــة واســـتعاملها من طـــرف الســـلطات اإلماراتية 
كأحـــد األذرع األساســـية يف التغطيـــة عـــى انتهـــاكات 
حقوق اإلنســـان وتشـــويه ســـمعة املواطنن القطرين 

وتوجيـــه االتهامـــات الباطلة لهـــم و التحريـــض عليهم.

كـــام أن هذا القـــرار ال يـــدع أدىن مجاال للشـــك يف تورط 
قنـــاة أبو ظبي الحكومية يف تلك املامرســـات ويشـــكل 
القنـــوات  محاكمـــة  و  مالحقـــة  يف  قانونيـــة  قاعـــدة 
الفضائيـــة لـــدول الحصار التـــي تنتهك اتفاقيـــات حقوق 
اإلنســـان و أخالقيـــات مهنـــة الصحافـــة، كـــام تجعل من 
إدانـــة قنـــاة أبوظبي الحكوميـــة مثال لعـــدم اإلفالت من 

. ب لعقا ا

لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان أثناء ســـنوات 
الحصـــار برصـــد وتوثيـــق كافـــة انتهـــاكات وســـائل اعالم 
دول الحصـــار وتتعهـــد باملـــيض قدما نحـــو مقاضاة تلك 
الوســـائل التـــي تهدد الســـلم واالســـتقرار وتنرش خطاب 
الكراهيـــة والعنرصيـــة ضـــد املواطنـــن واملقيمن يف 

دولـــة قطر.

٢٣ نوفمرب ٢0٢0

رحبـــت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان يف دولة قطـــر بالقرار الثاين لهيئـــة البث الربيطانية 

“Ofcom” القـــايض بإدانـــة قنـــاة أبو ظبـــي لبثهـــا مقابلة تلفزيونية ســـجلت عىل شـــكل 

اعرتافـــات مزعومة مع املواطـــن القطري حمد الحامدي أثناء اعتقاله تعســـفياً يف ســـجون 

أبـــو ظبي عـــام 2013. واعتربت يف بيـــان صحفي هذا القـــرار، الصادر يف خال أقل من شـــهر 

بعـــد القـــرار األول يف قضية د. الجيـــدة، اعتربته إدانـــة قطعية عىل االنتهـــاكات املمنهجة 

والخطـــرية لقنـــاة أبو ظبي و مـــن ورائها ســـلطات دولة اإلمـــارات العربية املتحدة ألبســـط 

املبادئ و القواعد األساســـية لحقوق اإلنســـان.

)نص البيان(
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يف مقابلة مع مجلة )الصحيفة(.. 
سعادة السيدة ريم املنصوري عضو مجلس الشورى:

حوار: ضياء الدين عباس

أدعو املجتمع القطري ملساندة مسرية التحول التي بدأها 

سمو األمري ودعم ترشح املرأة وكسب أصوات الثقة

عضو مجلس الشـــورى، وكيل مســـاعد لشـــؤون تنمية املجتمع الرقمي بوزارة املواصات 

واالتصاالت واملســـؤول عن مبادرة »تسمو« الذكية سعادة الســـيدة ريم املنصوري..

من أوائل النســـاء الايت تم تعيينهن يف مجلس الشـــورى ســـاهمت بفاعلية يف تحقيق السلم 

واألمن الدولين وتحملت مســـؤولية الحفاظ عىل كرامة اإلنســـان والحريات األساســـية والحقوق 

لتعزيـــز حياة املواطنـــن، من الداعيـــن لتمكن املرأة القطرية، وتشـــجيعها عـــىل القيام بدور 

فعـــال يف دعم تقدم املجتمع.. حاصلة عىل درجة املاجســـتري يف الذكاء الحاســـويب من جامعة 

 )CEH( بليموث باململكة املتحدة، وماجســـتري إدارة األعامل التنفيذية من املدرســـة العليا للتجارة

يف باريس ..ســـفرية مؤسســـة القيادات السياســـية النســـائية يف دولة قطر .. رئيســـة الدورة 

التاســـعة والعرشين ملنتدى النســـاء الربملانيات.. عضو املكتب الســـابق ملكتب منتدى 

الربملانيات. النساء 

شـــخصية العـــدد
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عضو مجلس الشـــورى، وكيل مســـاعد لشـــؤون 
بـــوزارة املواصالت  الرقمـــي  تنميـــة املجتمـــع 
واالتصـــاالت واملســـؤول عـــن مبادرة »تســـمو« 

الذكيـــة ســـعادة الســـيدة ريم املنصـــوري..

من أوائل النســـاء الاليت تم تعيينهن يف مجلس 
الشـــورى ســـاهمت بفاعلية يف تحقيق السلم 
واألمن الدولين وتحملت مســـؤولية الحفاظ عى 
كرامة اإلنســـان والحريـــات األساســـية والحقوق 
لتعزيـــز حياة املواطنـــن، مـــن الداعين لتمكن 
املرأة القطرية، وتشـــجيعها عـــى القيام بدور 
فعـــال يف دعم تقـــدم املجتمـــع.. حاصلة عى 
درجـــة املاجســـتر يف الـــذكاء الحاســـويب من 
جامعة بليمـــوث باململكة املتحدة، وماجســـتر 
إدارة األعـــامل التنفيذيـــة مـــن املدرســـة العليا 
للتجـــارة )HEC( يف باريس ..ســـفرة مؤسســـة 
القيـــادات السياســـية النســـائية يف دولة قطر.. 
رئيســـة الـــدورة التاســـعة والعرشيـــن ملنتدى 
النســـاء الرملانيات.. عضو املكتب السابق ملكتب 

الرملانيات. النســـاء  منتدى 

من خالل خرتها التي متتـــد ألكرث من عقدين يف 
مجال التحـــول الرقمي يف حكومـــة قطر، تقود 

املنصـــوري عدد مـــن أكـــر املبـــادرات والرامج 
التـــي تعمل عـــى إحـــداث تأثر كبـــر يف مجال 

التقـــدم التكنولوجي وبناء القـــدرات يف قطر.

 تـــرأس إدارتـــن رئيســـيتن بـــوزارة املواصالت 
واالتصـــاالت فهـــي تدعـــم املجتمـــع الرقمـــي 
وتطويـــر الصناعـــة الرقمية، بصفتهـــا مدير إدارة 
الرقمـــي، تقـــوم بدعـــم املجتمـــع  املجتمـــع 
والرشكات يف قطر الكتســـاب املهـــارات وإيجاد 
الســـتخدام  الالزمـــة  املعـــارف  وبنـــاء  األدوات 
تكنولوجيا املعلومـــات واالتصاالت بشـــكل فعال 
وآمن من أجل املشـــاركة يف بنـــاء اقتصاد قائم 
عى املعلومات يف قطـــر. وكمدير إدارة تطوير 
الصناعة الرقمية، فهي مســـؤولة عـــن التعامل 
مع النظـــام البيئـــي الرقمي لدولة قطـــر وبناء 
قطـــاع تكنولوجيـــا املعلومات واالتصـــاالت نابض 
بالحيـــاة لدعم قطـــر الذكية مـــن خـــالل االبتكار، 
باإلضافـــة إىل ذلـــك، فإنهـــا تعمـــل عـــى دعم 
مامرســـات اســـراتيجية إيجابيـــة من خـــالل دفع 
التعـــاون عـــر القطاعـــات لتحقيـــق رؤيـــة قطر 

الوطنيـــة 2030.
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 بداية حدثينـــا عن تجربتكم منـــذ تعيينكم يف مجلس 
الشـــورى وما هي اإلضافـــات التي قدمتهـــا لكم هذه 

التجربة؟

تعيينـــي يف مجلس الشـــورى أضـــاف يل الكثـــر وكان 
املشـــاركة  يف  األعضـــاء  بقيـــة  مـــع  العمـــل  رشف  يل 
السياســـية محليـــا ودوليـــا، خاصة يف مناقشـــات ورؤى 
مشـــاريع القوانـــن واملقرحـــات التـــي تتنـــاول قضايـــا 
حيويـــة للمجتمـــع القطـــري. باإلضافـــة إىل ذلـــك، فإّن 
مـــن مســـؤولياتنا الرملانية مشـــاركة وفود مـــن مختلف 
الدول يف املناســـبات الرملانيـــة العاملية وهو ما مينح 
املـــرأة القطريّة كـــاّم أكـــر مـــن االعتبـــار عى الســـاحة 
اإلقليميـــة والعاملية. باإلضافة اىل ذلـــك، ُعينت كمراقب 
مجلس الشـــورى ومن هـــذه املناصـــب أود أن أؤكد عى 
مواصلتـــي يف العطـــاء يف ســـبيل بناء مســـتقبل دولة 

. قطر

كام أيّن شـــغلت منصب رئيســـة منتـــدى الرملانيات إىل 
جانب عضويتـــي يف مكتب الســـيدات الرملانيات ومنصب 
ســـفر القيـــادات السياســـية يف قطـــر ألمثـــل املـــرأة 
متثيـــالً سياســـاً يف املنطقـــة العربيـــة إلحـــداث التحول 

اهتمام كبير من حضرة صاحب السمو بالقضايا العالمية ونشر التعليم وتمكين المرأة ودعم الشباب

دور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في إبراز دور المرأة القطرية والنهوض بها في جميع المجاالت

إحداث األثر اإليجابي يتوقف على قوة األعضاء والقيادات المطلوب وال يقتصر الرجل أو المرأة

المرأة القطرية أهاً لكسب الثقة والترشح لعضوية مجلس الشورى

أود أن أؤكد على مواصلتي في العطاء في سبيل بناء مستقبل دولة قطر

إن ترأسي للدورة التاسعة والعشرين لمنتدى النساء البرلمانيات انعكس على تعزيز ودعم اتخاذ القرار 

وتطوير عملية التشريع في دولة قطر

التعليم واالسرة هم األساس لنجاح الدول وتقدمها

احتلت قطر المراتب العالية محلياّ وعالمياً في مجال المساواة بين الرجل والمرأة

يمكن للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن تكون الوسيط بين شكاوى المواطن والجهات التشريعية 

جاهزية البنية التحتية لدولة قطر من كافة نواحي العمل عن بعد ضمنت استمرارية العمل

أّن تطبيق »احتراز« ال يخترق الخصوصية وهدفه حماية الُمجتمع والحفاظ على سامته 

175 عيادة لاستشارات االفتراضية في مرافق وزارة الصحة العامة 

مبادرة )تسمو( استجابة رقمية لرؤية قطر الوطنية لتسخير التكنولوجيا واالبتكار لدفع التنويع االقتصادي 

المستدام 

من أهداف »تسمو في مجال المواصات« خفض وفيات حوادث الطرق إلى 6 أفراد من كل 100 ألف

دولة تعزز أمن المعلومات وتشجع التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية 

الدميقراطي واملســـاواة والعدل عن طريق املســـاهمة 
يف تعديـــل الترشيعات والسياســـات واألهم الركيز عى 
التغر املجتمعـــي ونرش الوعي حـــول القضايا املتعلقة 
مبصالح النـــاس وحياتهم اليومية. وكل هذه املشـــاركات 
تهـــدف لتعزيـــز دور املـــرأة وتعزيـــز التكافـــؤ يف صنع 

القرار وبناء مســـتقبل أكـــرث إرشاقاً لألجيـــال القادمة. 

 من خـــالل دعواتكم لتمكـــني املـــرأة يف الدولة هل 
ملســـتم تجاوبـــاً من قبـــل املجتمـــع القطـــري؟ وهل 
تعتقـــدون أّن املـــرأة القطرية ســـتتمكن من مامرســـة 
يف  الشـــعبي  االســـتفتاء  عـــرب  الســـيايس  العمـــل 

القادمة؟  االنتخابـــات 

شـــاركت املـــرأة القطريـــة يف االنتخابات البلديـــة التي 
بدأت عـــام 1998 بنســـبة 47% بعـــد إقرار حقـــي االنتخاب 
والرشـــيح للمـــرأة القطرية يف خطاب ســـمو األمر يف 

الـــدورة االعتيادية ملجلس الشـــورى عـــام 1997.

وبـــرزت املـــرأة القطريـــة أيضـــا يف القطاعـــات املالية 
واالســـتثامرية حيث أدارت ســـعادة الشـــيخة هنادي بنت 
نـــارص آل ثاين رشكـــة االســـتثامرات األوىل التي أنشـــئت 
يف املنطقـــة مؤكـــدة بذلك قدرت املـــرأة القطرية يف 



يل ٢٠٢٠ العدد الواحد والثالثون - أبر
37

تحمـــل األدوار القياديـــة، وتكونت رابطة ســـيدات األعامل 
القطريات. 

إىل جانـــب ذلك شـــمل دور املرأة القطريـــة  يف العمل 
الدبلومـــايس الذي تبـــوأت بـــه املناصب العليـــا مؤكدة 
بذلـــك مرشوعيـــة حقها يف متثيـــل دولة قطـــر بالخارج، 
حيث تـــم تعين ســـعادة الشـــيخة علياء أحمد بن ســـيف 
آل ثاين كأول ســـفرة تعمل يف منصـــب املندوب الدائم 
لدولة قطر لـــدى املقر األورويب لألمـــم املتحدة بجنيف 
ثـــم أصبحت املنـــدوب الدائـــم لدولة قطـــر يف الجمعية 
تعيـــن  تـــم  بنيويورك كـــام  املتحـــدة  لألمـــم  العامـــة 
ســـعادة الســـيدة لولوة الخاطر متحدثة رســـمية باســـم 
وزارة الخارجيـــة، لتكـــون بذلـــك أول امرأة قطريـــة تتقلد 
هـــذا املنصـــب،  واليـــوم ال تعتـــر املجـــاالت الترشيعية 
ســـوى الخطوة املوالية والطبيعية ملا ميكـــن أن تطاله 
مســـاهمة املـــرأة القطريـــة. وبالعودة للســـؤال فإنني 
بالفعل قد ملســـت تجاوباً من املجتمـــع القطري وخاصة 
الرشيحة النســـائية، وتبن يل عن طريق التشـــجيع وردود 
الفعـــل اإليجابيـــة التي متثلـــت يف طموح املـــرأة حول 
دورهـــا الســـيايس التـــي تلعبـــه يف ســـن الترشيعات 
إيّن  كـــام   ، لدولـــة قطـــر،  السياســـية  الحيـــاة  وترقيـــة 
عى ثقـــة تامة بـــأن املرأة القطريـــة أهالً لكســـب الثقة 
والرشـــح لعضوية مجلس الشـــورى، ومن هذا املنطلق 
أدعـــو كافة املجتمع القطري ملســـاندة مســـرة التحول 
التي بدأها ســـمو األمر حفظه الله ودعم ترشـــح املرأة 

وكســـب أصوات الثقة.  

 مـــا هو الفـــرق الـــذي ميكـــن أن تحدثه املـــرأة من 
خـــالل مشـــاركتها يف العمل الســـيايس؟

مـــن املؤكد إّن املـــرأة القطريـــة أهالً ملامرســـة العمل 
الســـيايس وخاصـــة مشـــاركتها بجانـــب نظرهـــا الرجـــل 
يف العمـــل نحو تحقيق املســـاواة والعدالة ومناقشـــة 
قضايا ذات أهميـــة لدولة قطر مع الرملانات السياســـية 
مـــن مختلـــف دول العـــامل ومـــن خـــالل مشـــاركتها يف 
الدوائر السياســـية، فأود التأكيد أّن إحـــداث األثر اإليجايب 
املطلـــوب ال يقترص عى جنـــس معن رجـــالً كان أو مرأة؛ 
بـــل يتوقـــف عى قـــوة األعضـــاء والقيـــادات يف إحداث 
الفرق عـــن طريق الفكر الســـيايس املتزن واملبني عى 
االســـهام يف تحســـن حيـــاة األجيـــال الحالية وتشـــكيل 

املســـتقبل لألجيال القادمة. فأمتنى أن تكون مشـــاركتي 
ومشـــاركة زمياليت يف مجلس الشـــورى القطري دافعاً 
للفتيـــات والنســـاء القطريات للمشـــاركة يف املشـــهد 
الســـيايس ليعتلـــون املناصب السياســـية يف قطر خالل 

الفـــرة القادمة.

 مـــن واقـــع ترأســـكم للـــدورة التاســـعة والعرشين 
ملنتدى النســـاء الربملانيـــات.. حدثينا عـــن أهمية دور 
قطر يف تعزيـــز دور املـــراة يف املجتمـــع العاملي؟

إّن تـــرأيس لهـــذا املحفل الـــدويل الهام يؤكـــد عى ما 
تتمتـــع به دولـــة قطر مـــن ثقـــة املجتمع الـــدويل يف 
ظـــل القيـــادة الحكيمـــة لحـــرة صاحب الســـمو الشـــيخ 
متيـــم بن حمـــد آل ثاين، أمـــر البالد املفـــدى، واهتامم 
ســـموه يف القضايـــا العامليـــة ونرش التعليـــم ومتكن 
املرأة ودعم الشـــباب، فمـــن املؤكد إن تـــرأيس للدورة 
التاســـعة والعرشين ملنتدى النســـاء الرملانيات انعكس 
عـــى تعزيز ودعم اتخـــاذ القرار وتطويـــر عملية الترشيع 
يف دولـــة قطر، عن طريق اكتســـاب الخـــرات من عضوات 

دور املرأة القطرية  يف 

العمل الدبلومايس الذي 

تبوأت به املناصب العليا

بدأ متكن دولة قطر يف 

تعزيز دور املراة يف 

املجتمع العاملي من خال 

الدعم املبارش

وأعضاء املنتـــدى وعملنا جميعاً ومســـاهمتنا يف تغير 
واقع النســـاء عى املســـتوى العاملي الخروج بتوصيات 

مهمة تحقـــق تغرات ملموســـة تجاه قضايـــا املرأة.

بدأ متكن دولة قطر يف تعزيـــز دور املراة يف املجتمع 
العاملي من خـــالل الدعم املبارش الـــذي قدمته قيادتنا 
الحكيمة صاحب الســـمو حيث اعلن صاحب الســـمو الســـيخ 
متيـــم بن حمـــد ال ثاين أمـــر البالد املفـــدى ، عن تعهد 
دولة قطر بتوفـــر تعليم ذي جودة ملليـــون فتاة أخرى 
بحلول عام 2021 ودور صاحبة الســـمو الشـــيخة موزا بنت 
نـــارص يف ابراز دور املـــراة القطريـــة والنهوض بها يف 
جميع املجاالت، إشـــارة اىل ذلك، فان ســـموها ساهمت 
يف النهضـــة يف التعليـــم داخـــل وخارج قطـــر، والنقلة 
النوعية التي قادتها ســـموها عززت فرص املســـاواة بن 
الرجـــل واملراة من خـــالل تطوير مهاراتهـــن مام يهيئهّن 
لســـوق العمل والحصول عى املزايـــا املالية واملناصب 
العليا، ففي جلســـات منتـــدى النســـاء الرملانيات، اتفق 
ممثـــي الرملانات العربية والدوليـــة أّن التعليم واألرسة 
هـــام ركائز أساســـية يف تحقيـــق منو الـــدول عن طريق 
محاربـــة الفقـــر وســـن الترشيعـــات املتعلقـــة بالعنارص 
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النســـائية وإعطائهـــا الفرصـــة يف تحقيـــق التنمية من 
خـــالل إرشاكهـــا يف القطاعـــات السياســـية واالجتامعية 
والثقافيـــة واالقتصاديـــة وغـــر ذلـــك. وأود أن أضيف أن 
التعليـــم واالرسة هم األســـاس لنجاح الـــدول وتقدمها، 
وعى ذلـــك فإّن املـــرأة لهـــا دور مهـــم يف غرس حب 
التعليـــم والتطلـــع يف األبنـــاء منـــذ الصغـــر؛ فالتعليـــم 

والربية الســـليمة تجعل مـــن دولنا دامئـــة التقدم. 

 ونتيجة ذلـــك، احتلت قطر املراتب العاليـــة محلياّ وعاملياً 
يف مجال املســـاواة بـــن الرجل واملـــراة، تأكيـــداً عى 
خطواتها نحـــو املســـاواة وتحقيق التنمية املســـتدامة 

 . ب للشعو

 هنالـــك تكامل أدوار بـــني مجلس الشـــورى واللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان من خالل تطويـــر الترشيعات 
املتعلقـــة بحقـــوق اإلنســـان.. كيـــف ميكـــن ملجلس 
الشـــورى املنتخـــب أن يرتقـــي بهـــذا التعـــاون بـــني 

؟ نبني لجا ا

تحقـــق  اإلنســـان أن  الوطنية لحقـــوق  ميكن للجنـــة 
التعـــاون القـــوي مـــع مجلس الشـــورى وميكـــن اللجنة 
والجهـــات  املواطـــن  بن شـــكاوى  تكون الوســـيط  ان 
حقـــوق  حاميـــة  يف  تســـاهم  التـــي  الترشيعيـــة 
التعاون مـــن  تعزيـــز  وميكننـــا  اإلنســـان القطري دولياً 
خالل تطويـــر الترشيعات لدعم اللجنـــة الوطنية لحقـــوق 
اإلنســـان من خالل الحفاظ عـــى اإلطار الحـــايل وتعزيزه. 

القاســـم  هـــو  اإلنســـان  حقـــوق  مجـــال  ســـيكون 
الخليـــج  أزمـــة  واللجنة مثـــل  املجلـــس  بـــن  املشـــرك 
املتزوجـــن  القطريـــن  وتحديداً قضية املواطنـــن 
واصـــل  حيـــث  األزمـــة،  أطـــراف  الـــدول  مواطنـــي  مـــن 
اآلثـــار  مـــن  للتخفيـــف  جهـــوده  الشـــورى  مجلـــس 
اإلنســـان. ومن  لحقـــوق  االنتهـــاكات  لهـــذه  الجانبيـــة 
اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان  ناحية أخرى، ســـاعدت 
يف تقديـــم األدلة واملســـتندات لتعزيز تقريـــر مجلـــس 

الشـــورى للمقررة الخاصـــة املعنيـــة بالتأثـــر الســـلبي 
ملجلـــس  تقريرهـــا  االنفراديـــة يف  القرسيـــة  للتدابـــر 
حقوق اإلنســـان حيث ســـاهمت بـــه املقررة لحـــل األزمة 

الخليجيـــة.

وهذا يدل عى أثر التعاون بن مجلس الشـــورى واللجنة 
مســـاحة  ومع ذلك، هنـــاك  اإلنســـان.  الوطنية لحقـــوق 
لتطوير هـــذا التعاون من خـــالل مراجعة اإلطـــار والتعاون 
بـــن الجانبـــن لحـــل بعـــض القضايـــا التي تنطـــوي عى 
انتهاكات محلية لحقوق اإلنســـان يف إطـــار هدف موحد 

لحاميـــة حقوق املواطن واملقيـــم يف أرض قطر.

كـــام ميكن املجلـــس املنتخـــب أن يقوم مبناقشـــة هذه 
القضايـــا وتقديـــم مشـــاريع قوانن وتوصيـــات للحكومة 

اللجنة. مـــن خاللها عمـــل  يدعم 

 جائحـــة »كوفيـــد -19« غـــريت الكثـــري مـــن مفاهيـــم 
العمـــل التقليـــدي ولضـــامن ســـري دوالب العمل ويف 
ظل التباعـــد االجتامعـــي والعمل من بعد، لجـــأت الكثري 
من املؤسســـات إىل تطوير أســـاليب عملها واالعتامد 
عـــىل تقنيـــة التطبيقات.. مـــن خالل عملكـــم يف وزارة 
املواصـــالت واالتصاالت هل هنالك خطط لالســـتفادة من 

تلـــك التقنيـــات ملا بعـــد انجالء هـــذه الجائحة؟

وزارة  يف  املعلومـــات  تكنولوجيـــا  لقطـــاع  كان  لقـــد 
املواصـــالت واالتصـــاالت دور بـــارز يف مواجهة فروس 
كورونـــا، وذلـــك مـــن خالل اتخـــاذ العديـــد من اإلجـــراءات 
والتدابر الوقائية للحد انتشـــار فايروس كورونا املستجد 
األزمـــات  إدارة  خطـــة  بتفعيـــل  البـــدء  مقدمتهـــا،  يف 
واســـتدامة األعـــامل، والتـــي تقـــوم عى مبادئ عدة، 
منها تفعيـــل فريـــق إدارة األزمات، والركيـــز عى خدمة 
العمـــالء، والتواصل مـــا بن املوظفن وآليـــات العمل من 
املنزل، وســـبل العناية باملوظفن وسالمتهم الشخصية 
وغرهـــا. إضافة اىل ذلـــك، تم تعميم نظـــم املعلومات 
عـــى األجهـــزة الحكومية مـــن حيـــث اإلجـــراءات وآليات 
العمـــل واألدوات واملوارد لضامن تقـــدم تقديم الخدمات 
وانجـــاز املعامـــالت الحكوميـــة بشـــكل آمن وســـلس. مع 
التأكـــد مـــن اســـتفادة الجهـــات الحكومية مـــن الخدمات 
املشـــركة والتكنولوجيا واالدوات املتوفرة لدى الوزارة 
لدعـــم العمـــل عـــن بعـــد مثـــل ســـحابة »ازور قطـــر« و 
»اوفيـــس 365«  نظام التواصـــل واالجتامعـــات الرقمية، 
ونظام »مراســـالت« الـــذي ميّكن الجهـــات الحكومية من 
تبـــادل املراســـالت. وما مكن وســـهل ذلك، هـــو جاهزية 
البنيـــة التحتيـــة لدولـــة قطـــر من كافـــة نواحـــي العمل 
عـــن بعد وضامن اســـتمرارية العمـــل. كام اُبرمـــت العديد 
مـــن االتفاقيـــات اإلطارية مـــن قبـــل الحكومـــة الرقمية 
حـــول برمجيـــات الـــرشكات الدوليـــة للجهـــات الحكومية. 
كام تبنـــت الـــوزارة خطة تفعيل وتشـــغيل شـــملت إعداد 
البنـــى التحتيـــة الالزمـــة يف الجهات وربطهـــا بالخدمات 
الحكوميـــة املشـــركة التي تقدمهـــا الـــوزارة وبخدمات 
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الحوســـبة الســـحابية الالزمة لضامن توافر أمـــن الخدمات 
واســـتخدام هذه الرمجيـــات يف الجهـــات الحكومية.

إنشـــاء ونـــرش  أيًضـــا  تـــم  الجهـــود،  ويف إطـــار هـــذه 
فايـــروس  وضـــع  عـــن  وإحصـــاءات  بيانـــات  مجموعـــة 
للبيانـــات  قطـــر  بوابـــة  عـــى  الدولـــة  يف  كوفيـــد-19 
املفتوحـــة والتي يتم تحديثها بشـــكل يومـــي، وتغطية 
املســـاعدة  ووســـائل  واإلرشـــادات  املعلومـــات  كافـــة 
املرتبطـــة بالفروس عى بوابة »حكومـــي«، من ضمنها 
األســـئلة الشـــائعة عنه وطـــرق الوقاية منـــه واإلجراءات 
االحرازيـــة التي اتخذتها دولـــة قطـــر للحـــد مـــن تفيش 
املـــرض، باإلضافة إىل أهـــم تطبيقات الجـــوال واملواقع 
اإللكرونيـــة ملختلف الجهـــات لتمكن املســـتخدمن من 
الوصـــول إىل الخدمـــات اإللكرونيـــة بســـهولة. كـــام تم 
التنســـيق مـــع وزارة الصحة العامـــة لتقديـــم خدمة الرد 
اآليل عـــى االستفســـارات املرتبطة بالفايـــروس عـــى 
بوابة »حكومي«، والتنســـيق مـــع وزارة الداخلية إلطالق 

خدمـــة ترصيـــح الدخـــول االســـتثنايئ عى بوابـــة قطر.

قام قطـــاع تكنولوجيا املعلومات باتخاذ إجراءات تســـاعد 
عـــى تخفيف تأثر األعامل يف القطاع بشـــكل كبر وإعداد 
وثيقة إرشـــادات عامـــة للعمل عـــن بُعـــد وإدارة األزمات 
مـــن منظور اســـراتيجي بغرض االســـتفادة منها من قبل 
الجهـــات الحكوميـــة، عن طريـــق تضمن ذلـــك مع خطط 

اســـتخدام التكنولوجيـــا الرقميّـــة للتعرّف عى سالســـل 
العـــدوى يف املُجتمـــع وذلك مـــن خالل الربـــط املُبارش 
ببيانـــات املُســـتخدمن الصحيّة مـــن خالل قاعـــدة بيانات 
وزارة الصحـــة.  ونحـــن نعتـــر هـــذا التطبيـــق واحـــداً من  
أبـــرز الجهـــود االســـتجابة الفوريـــة إلدارة أزمـــة جائحـــة 
)كوفيـــد-19( وتداعياتهـــا، وقد تعاونـــت وزارة املواصالت 
الداخليـــة  ووزارة  العامـــة  الصحـــة  ووزارة  واالتصـــاالت 
إلطالق تطبيـــق »احـــراز« للهاتف املحمول. حيث ســـاعد 
هـــذا الحل الـــذيك الدولـــة يف تحديـــد وإدارة سالســـل 
انتقـــال املـــرض، وتنبيه األفـــراد الذين كانوا عـــى اتصال 
باملـــرىض، فضال عن دعـــم الرشكاء وتزويدهـــم بأولويات 
إجـــراء االختبـــار. وإىل جانـــب هـــذا التطبيـــق ومـــن خالل 
العمـــل عـــن كثـــب مـــع وزارة الصحـــة العامـــة والرشكاء 
اآلخريـــن، ســـارع برنامج قطـــر الذكية »تســـمو« وهو أحد 
لـــوزارة املواصـــالت واالتصاالت يف  الرائـــدة  املبـــادرات 
تنفيذ خدمة االستشـــارات االفراضيـــة التي ضمنت متكن 
املجتمـــع املحي للحد من انتشـــار جائحـــة »كوفيد-19«، 
بحيث تعمل هـــذه الخدمة عى متكـــن املرىض للحصول 
عـــى املشـــورة الطبية والتشـــخيص والوصفـــات الطبية 
بســـهولة وراحـــة مـــن منازلهـــم، باإلضافـــة إىل إطالق 
أول عيـــادة لالستشـــارات االفراضيـــة يف 26 مارس 2020، 
وعى ذلك، تـــم توفر أكرث مـــن 175 عيـــادة يف مرافق 
وزارة الصحة العامة ومؤسســـة الرعايـــة الصحية األولية 
ومؤسســـة حمـــد الطبيـــة وســـدرة للطـــب. ومنـــذ ذلك 
الحن، تم إجـــراء أكرث من 400000 استشـــارة هاتف وفيديو 

مع مـــرىض من أكـــرث مـــن 100 جنســـية مختلفة. 

 يقودنـــا الحديـــث عن التطـــور الرقمـــي إىل الحديث 
أكـــر عـــن مبـــادرة » تســـمو الذكيـــة« ما هـــي مالمح 

املبـــادرة؟ هذه  وأهـــداف 

بفضـــل السياســـة الحكيمـــة لقيادتنـــا الرشـــيدة، أدركت 
دولة قطـــر ا باكراً ومنذ أكـــرث من عقد مـــن الزمن، رضورة 
العمـــل عـــى تحقيـــق تحـــول رقمـــي وطني وشـــامل. 
الـــرورة أطلقـــت رؤيـــة قطـــر  لذلـــك، وتلبيـــة لهـــذه 
الوطنيـــة 2030، التي شـــملت أهداف وغايـــات قادة البالد 
يف تحويـــل قطـــر إىل بلـــد ذيك ومجتمع متقـــدم قادر 
عـــى تحقيق التنميـــة املســـتدامة، وتضمـــن تحولنا من 

اإلجراءات االحرتازية 

التي اتخذتها دولة قطر للحد 

من تفيش املرض

اســـتمرارية األعـــامل يف الجهات، باإلضافـــة إىل تفعيل 
خطة إدارة األزمات واســـتدامة األعـــامل يف الوزارة.

 تطبيـــق احرتاز أثار جـــدالً من قبل عـــدد من املنظامت 
يف  بالحـــق  تتعلـــق  مخـــاوف  بســـبب  الحقوقيـــة 

الخصوصيـــة؛ مـــا هـــو تعليقكـــم عـــىل ذلك؟

مـــن املعـــروف أّن القانـــون الـــدويل لحقـــوق اإلنســـان 
والعهـــد الدويل الخـــاص بالحقوق املدنية والسياســـية 
أن  يجـــب  الحقـــوق  عـــى  املفروضـــة  القيـــود  أن  أوردا 
تكـــون ألســـباب متعلقـــة بالصحـــة العامـــة أو الطـــوارئ 
الوطنية، عـــى أن تكون تلـــك القيود قانونيـــة ورضورية 
ومتناســـبة. ولكنـــي أود التأكيد عـــى أّن تطبيق »احراز« 
ال يخـــرق الخصوصيـــة وهدفه حامية املُجتمـــع والحفاظ 
عـــى ســـالمته والحـــّد مـــن انتشـــار وبـــاء كورونـــا عـــر 

املبادرات الرائدة لوزارة 

املواصات واالتصاالت يف 

تنفيذ خدمة االستشارات 

االفرتاضية
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االقتصـــاد التقليـــدي املعتمد عـــى املـــوارد الطبيعية 
إىل مجتمـــع املعلومـــات القائم عى اقتصـــاد املعرفة 
حيـــث تتبـــوأ دولـــة قطـــر موقعهـــا يف طليعـــة العامل 
الرقمـــي. ومن هـــذا املنطلق، أطلقـــت وزارة املواصالت 
واالتصـــاالت برنامـــج قطـــر الذكيـــة )تســـمو(، كاســـتجابة 
رقميـــة لرؤية قطـــر الوطنية يســـخر تســـمو التكنولوجيا 
املتقدمـــة واالبتكار لدفع التنويع االقتصادي املســـتدام 
وتحســـن نوعية الحياة للمواطنـــن واملقيمن والزائرين 
يف قطر، يعمل »تســـمو« مع الهيئـــات الحكومية ورواد 
البحثيـــة  واملؤسســـات  العامليـــة  والـــرشكات  األعـــامل 
واألكادمييـــة إلنشـــاء حلـــول وتطبيقات ذكية ملموســـة 
وواقعيـــة وذات صلـــة بالتحديـــات الحالية واملســـتقبلية 
لدولـــة قطـــر، مســـتهدفاً خمـــس قطاعـــات ذات أولوية 
هي: املواصالت والخدمات اللوجســـتية والرعاية الصحية 

والرياضة. والبيئـــة 

ففـــي قطاع املواصـــالت، يهـــدف الرنامج إىل تســـهيل 
مواصـــالت االفراد عر شـــبكة آمنـــة، وصديقـــة للبيئة عن 
طريـــق تخفيـــض 20% مـــن االزدحـــام يف شـــبكة الطرق، 
وخفض وفيات حوادث الطـــرق إىل 6 أفراد من كل 100 ألف، 
وتخفيض 10% يف متوســـط انبعاثـــات الكربون للمواصالت. 
ويف قطـــاع الخدمات اللوجســـتية، يهـــدف الرنامج إىل 
تطوير قطـــاع تنافي يف مجـــال الخدمات اللوجســـتية 
يدعـــم التجارة الدوليـــة ومنو الحركـــة التجارية عن طريق 
خفض تكاليف االســـتراد بنســـبة 50%، ورفع مـــؤرش أداء 
الخدمـــات اللوجســـتية إىل 12 عاملياً، وزيادة مســـاهمة 
القطـــاع اللوجســـتي من الناتـــج املحـــي اإلجاميل إىل 
10%. كام يهـــدف قطـــاع البيئة يف الرنامـــج إىل تحقيق 
االســـتهالك املســـتدام للموارد الطبيعيـــة وضامن األمن 
الغذايئ واملـــايئ عن طريق الحد من اســـتهالك الطاقة 
بنســـبة 6%، والحـــد مـــن اســـتهالك امليـــاه بنســـبة %10، 

باإلضافـــة إىل تغطية 40% مـــن الحاجة الغذائيـــة محلياً.

امـــا يف قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة يهـــدف الرنامج إىل 
تعزيـــز وصـــول الســـكان إىل خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 
عالية الجـــودة، وخفض مخاطر اإلصابـــة باألمراض املزمنة 
عـــن طريق وقـــف ارتفـــاع نســـبة البدانة، وخفـــض معدل 
التدخـــن بنســـبة 5%، وتحســـن إمكانيـــة الحصـــول عى 
الرعايـــة الصحيـــة. واخـــرا يهـــدف الرنامـــج يف قطـــاع 

الرياضـــة إىل إنشـــاء وجهة عاملية املســـتوى لعشـــاق 
الرياضيـــة  واملعـــدالت  الريـــايض،  وللتدريـــب  الرياضـــة، 
املبتكرة وذلـــك عن طريق تدريب القـــدرات البرشية عى 
إدارة الفعاليات التي تســـتوعب 150 ألف شـــخص ســـنويا، 
وتحقيـــق إحـــدى املراتـــب ال 50 األوىل يف األوملبيات، 
وتحقيق نســـبة 25% مـــن األشـــخاص الناشـــطن رياضيا.

 هـــذه املبـــادرة رفيعـــة املســـتوى، هل تـــم تنوير 
املجتمع القطـــري بها وبآليـــات االســـتفادة منها من 

خـــالل نـــدوات أو ورش العمل؟

بالفعـــل لتحقيق الرؤية الوطنية  واألهداف االســـراتيجية 
أقيمت سلســـلة من ورش العمـــل التصميمية مع الجهات 
الحكوميـــة، والرشكات الصغـــرة واملتوســـطة، ورشكات 
متعددة الجنســـيات ومعاهد األبحاث وأكادميية، ورشكات 
ناشـــئة تركز عـــى التجـــارب املعيشـــية ونقـــاط الضعف 
التي يوجههـــا املواطنـــن والوافدين والـــزوار وكل من 
يعيـــش يف قطـــر، عـــى ذلـــك، تم تحديـــد اكرث مـــن 100 
حـــل ذيك مـــن املقـــرر تنفيذهـــا بحلـــول 2024 ملواجهة 
التحديـــات وتحســـن تجـــارب مختلـــف رشائـــح املجتمـــع 
وتشـــكيل مســـتقبل قطـــر لدولـــة ذكيـــة. وهـــذا التحول 
الرقمي الشـــامل يتطلب بنية تحتية رقميـــة ونعمل حاليا 
عى إنشـــاء منصة تســـمو املركزية، والتـــي تعتر منصة 
فريدة مـــن نوعهـــا، تعمل عـــى ادارة املدينـــة الذكية، 
وســـتصبح منوذًجا ومخططًا للمشـــاريع املستقبلية يف 
املدينـــة الذكيـــة. وســـتعمل هـــذه املنصة التـــي تتمتع 
ببنيـــة تحتيـــة ســـحابية متطورة، عـــى الربط بـــن جميع 
الحلول والخدمـــات والقطاعـــات، حيث قمنـــا بدمج أفضل 
القـــدرات التحليلية للبيانـــات يف العامل، مثل اســـتيعاب 
البيانـــات ومعالجتهـــا وتكاملهـــا وغرهـــا مـــن القدرات 

 أطلقت وزارة املواصات 

واالتصاالت برنامج قطر 

الذكية )تسمو(

التكنولوجيـــة املتطـــورة، مـــع منـــوذج حوكمـــة قـــوي 
مصمـــم لتحفيز التعاون بن القطاعات ومشـــاركة البيانات 
مع ضـــامن خصوصيتها وأمنها. وباالســـتفادة من التخزين 
الســـحايب الكبر وقوة الحوســـبة عاليـــة األداء للمنصة، 
ســـيتمكن القطاعـــن العـــام والخاص من االســـتفادة من 
مجموعـــة متنوعـــة من حلـــول األنظمة األساســـية لطرح 
حلولهم بســـهولة يف الســـوق، كأنظمة الدفع وانظمة 

االستفادة من التخزين 

السحايب الكبري وقوة 

الحوسبة عالية األداء للمنصة
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تحليـــل البيانـــات وإنرنـــت األشـــياء والـــذكاء االصطناعي. 
وبدعـــم مـــن سياســـة البيانـــات املفتوحـــة، ستســـتفيد 
رشكات التكنولوجيـــا مـــن بيانـــات عاليـــة الجـــودة والتي 

البحـــث واالبتكار.  ســـتحفز عمليات 

كام أطلقنـــا »وادي تســـمو« الرقمي الـــذي يهدف اىل 
العمـــل كمنصة تجمع كل مســـتخدمي الصناعـــة الرقمية 
وتعزيـــز وتنميـــة منظومـــة رقميـــة حيويـــة لالبتكار يف 
قطـــر ومتكـــن اتصـــال ومواءمـــة القطاعـــات املختلفة 
بهـــدف تحقيق رؤيـــة قطر الذكية. تســـعى مبادرة وادي 
تســـمو الرقمي ايل تعزيز االســـتثامر الرقمي يف قطر 

وتصبـــح قطر مركـــز لحلول املـــدن الذكيـــة للمنطقة.

تنظيم هـــذا املوضوع يف القانون الدويل وأكد ســـموه 
عـــى اســـتعداد دولـــة قطـــر الســـتضافة هـــذا املؤمتر 
برعايـــة األمم املتحدة وبـــذل كافة الجهـــود مع الرشكاء 

إلنجاحه. الدوليـــن 

الرئيسية  ترشفت الدوحة باســـتضافة »اجتامع املجموعة 
ملؤمتـــر ميونـــخ لألمـــن« بالتزامـــن مـــع كيتكـــوم 2019 
ملناقشـــة قضايا األمـــن اإلقليمـــي والعاملـــي، وزيادة 
الوعـــي بقضايا األمن الســـيراين وتداعياتهـــا وتأثراتها 
حيث تســـعى دولـــة قطـــر إىل تعزيز تعاونهـــا اإلقليمي 
والـــدويل لتوفـــر بيئـــة ســـيرانية آمنة وقويـــة. وذلك 
مبني عـــى كلمة ســـموه يف اجتامعات الـــدورة الثالثة 
والســـبعن للجمعيـــة العامـــة لألمم املتحـــدة، حيث اكد 
عـــى أهمية قـــوة األمن الســـيراين للدول واســـتعداد 
دولـــة قطـــر للعمـــل مـــع منظومـــات األمـــم املتحـــدة 
لتنظيم قانـــوين، وضبط مخاطـــر التكنولوجيـــا واالخراق 
والتجســـس والقرصنـــة دوليا وخاصـــة مع زيـــادة أهمية 
التكنولوجيـــا الرقمـــي واملعلوماتية وتطورهـــا. فتعمل 
قطـــر جاهدة لتحقيق االمن الســـيراين واالســـتفادة من 
التقدم العلمـــي يف مجال تكنولوجيا واالســـتفادة منها 
لتحقيـــق التقدم يف ســـبيل االمـــن واالســـتقرار واالزهار 

جمعاء. االنســـانة  وخدمة 

ومـــن املنطلق نفســـه كان توجـــه مؤمتر ومعـــرض قطر 
لتكنولوجيـــا املعلومـــات 2019 لتبني شـــعار »مـــدن آمنة 
وذكية« مســـلطاً الضـــوء عـــى تلـــك التحديـــات األمنيـــة 
ومحـــاوالً إيجـــاد الحلول الالزمـــة ملواجهتهـــا، حيث عقد 
اجتـــامع املجموعـــة الرئيســـية ملؤمتـــر ميونـــخ لألمن، 
ملناقشـــة قضايا األمـــن اإلقليمـــي والعاملـــي، وزيادة 
الوعي بقضايا األمن الســـيراين وتداعياتهـــا وتأثراتها ، 
وكان هـــذا يدعم مســـاعي دولة قطر الراميـــة إىل تعزيز 
تعاونها اإلقليمـــي والدويل لتوفر بيئة ســـيرانية آمنة 

. ية وقو

مبادرة وادي تسمو الرقمي 

ايل تعزيز االستثامر الرقمي 

يف قطر

أهمية قوة األمن السيرباين 

للدول واستعداد دولة قطر 

للعمل مع منظومات األمم 

املتحدة

 أصبـــح األمـــن الســـيرباين هـــاّمً كبـــرياً للـــدول وقد 
األمـــن  ٢019«قمـــة  عـــام  يف  الدوحـــة  اســـتضافت 
الســـيرباين« بالرشاكـــة بـــني مؤمتـــر ميونـــخ لألمـــن 
واللجنـــة الوطنيـــة القطريـــة لألمن الســـيرباين، كيف 
تنظـــرون لتطـــور األمـــن الســـيرباين يف ظـــل التطور 
املتزايـــد للجرائـــم االلكرتونيـــة مبـــا يف ذلـــك برامج 

الخصوصيـــة؟ وانتهـــاك  التجســـس 

إن تطويـــر مفهـــوم املـــدن الذكيـــة وتقنياتهـــا صاحبه 
تطور يف شـــكل وحجـــم التحديـــات التي تواجـــه تطبيق 
هـــذا املفهوم، ومـــن أهمهـــا التحديات األمنيـــة خاصة 
مـــع تنامي ظاهرة الجرميـــة االلكرونيـــة والقرصنة عى 
املســـتوى العاملـــي ويف منطقـــة الـــرشق األوســـط 

. صة خا

وقـــد وضعـــت قطـــر مواجهـــة هـــذه التحديـــات ضمـــن 
أولوياتهـــا فأطلقت يف عام 2014 االســـراتيجية الوطنية 
لألمـــن الســـيراين لحاميـــة البنيـــة التحتيـــة للمعلومات 
الحيويـــة الوطنيـــة وتعزيـــز ثقافـــة األمـــن الســـيراين 

وتطويـــر اإلمكانيـــات والكـــوادر الوطنيـــة املتخصصـــة.

ولطاملـــا التزمـــت دولة قطـــر بتعزيـــز أمـــن املعلومات 
داخـــل الدولة وتشـــجيع التعـــاون الدويل عـــى مكافحة 
الجرميـــة الســـيرانية حيـــث وجه ســـيدي حـــرة صاحب 
الســـمو الشـــيخ متيـــم بـــن حمـــد آل ثـــاين أمـــر البالد 
املفـــدى الدعـــوة إىل عقـــد مؤمتـــر دويل يبحث ســـبل 



 د. أمري كامل الدين أحمد
خبر قانوين

الخطـــرة  التهديـــدات  أن  معلـــوم 
للصحـــة العامـــة والتي تهـــّدد حياة 
تـــرر فـــرض قيود  األمـــة ميكـــن أن 
عـــى بعـــض الحقـــوق، مثـــل فرض 
الحجر الصحـــي أو العـــزل أو االغالق. 
ولكـــن هـــذه القيـــود يجـــب أن تكون 
قانونيـــة، ورضورية، بنـــاًء عى أدلة 
علميـــة، وال يكون تطبيقها تعســـفيا 
وال متييزيـــا، ولفرة زمنيـــة محددة، 
وتكـــون  اإلنســـان،  كرامـــة  وتحـــرم 
قابلـــة للمراجعة ومتناســـبة من أجل 

املنشـــود.)1( الهـــدف  تحقيق 

لحقـــوق  الـــدويل  القانـــون  يجيـــز 
الحقـــوق  بعـــض  تقييـــد  االنســـان 
حـــاالت  يف  وذلـــك  األساســـية 
الطـــواري التي تهدد امن وســـالمة 
اســـتيفاء عدد  بعـــد  االمـــة،)2( وذلك 
مـــن الرشوط منهـــا: أن تفـــرض حالة 
الحـــدود،  اضيـــق  يف  الطـــواري 
وتحـــدد مدتها، وتطبق بـــدون متييز، 
باإلضافـــة اىل عـــدم تقييـــد بعـــض 
اعـــالن  الحقـــوق حتـــى يف حـــاالت 

1-  See: SIRACUSA Principles on the Limitation 
and Derogation Provision in the Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights, 
American Association for the International 
Commission of Jurists, https://www.icj.org/
wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-prin-
ciples-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf, 
accessed 2nd Dec 2020.

2-  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، صدر 
بتاريخ 16 ديسمر 1966، دخل حيز التنفيذ 23 مارس 

1976، راجع املادة )4(.

الحـــق  منهـــا:  والتـــي  الطـــواري، 
يف الحيـــاة، الحـــق يف عـــدم جواز 
املعاملة  او  للتعذيـــب  أحـــد  اخضـــاع 
الال إنســـانية او العقوبة الال إنسانية 
بالكرامـــة،  الحاطـــة  او  القاســـية  او 
العادلـــة،  املحاكمـــة  يف  الحـــق 
اشـــكاله،  بـــكل  االســـرقاق  حظـــر 
عـــدم رجعيـــة القوانـــن والحق يف 
الشـــخصية  يف  بالحـــق  االعـــراف 
يف  والحق  شـــخص،  لـــكل  القانونية 
حريـــة الفكـــر والوجـــدان والديـــن.)3(

تعزيز  كيفية  هـــو  الحقيقي  التحدي 
وحامية حقوق االنســـان خـــالل فرة 
االزمـــات الصحية؟ وما هـــي التزامات 
الدولـــة؟ ومـــا هو دور املؤسســـات 

االنســـان؟ لحقوق  الوطنية 

ان تعزيـــز وحاميـــة حقوق االنســـان 
ان  الصحيـــة يتطلـــب  االزمـــات  اثنـــاء 
تقـــوم الحكومـــات بإعامل عـــدد من 
املعايـــر لضـــامن احـــرام وحاميـــة 
هـــذه  أهـــم  ان  الحقـــوق.  هـــذه 

يي: مـــا  املعايـــر 

كفالـــة اعى مســـتوى مـــن الصحة 
ملنع  تدابـــر  واتخـــاذ  بلوغـــه،  ميكن 
وتقديـــم  العامـــة،  الصحـــة  تهديـــد 

يحتاجهـــا.)4(  ملـــن  الطبية  الرعايـــة 

الدورة  االنسان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  3-  راجع 

الثالثة عرش 1981، التعليق العام رقم 5 )املادة 4(، 

.1.Rev\1\HRI\GEN وثيقة األمم املتحدة

واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدويل  4-  العهد 
حيز  دخل   ،1966 ديسمر   16 بتاريخ  صدر  والثقافية، 

التنفيذ 3 يناير 1976، راجع املادة 12.

التـــي  الحقـــوق  وحاميـــة  تعزيـــز 
ترتبـــط بالحـــق يف الصحـــة ارتباطـــاً 
الغـــذاء،  يف  الحـــق  مثـــل  وثيقـــاً 
والتعليـــم،  والعمـــل،  واملســـكن، 
والحيـــاة،  اإلنســـانية،  والكرامـــة 
وحظر  واملســـاواة،  التمييـــز،  وعدم 
التعذيـــب، والخصوصيـــة، والوصـــول 
تكويـــن  وحريـــة  املعلومـــات،  إىل 
والتنقـــل.5 والتجمـــع،  الجمعيـــات، 

إلتاحـــة  املناســـبة  التدابـــر  اتخـــاذ 
وبـــدون  للجميـــع  الصحيـــة  الرعايـــة 
وذات  معقولـــة،  وبتكلفـــة  متييـــز، 
نوعيـــة جيـــدة، مـــع رضورة ضـــامن 
حصـــول الجميع عى العـــالج، وعدم 
الحرمان مـــن الرعايـــة الصحية للذين 

ال يســـتطيعون دفـــع مثنهـــا، 

حامية حريـــة التعبر وضامن الوصول 
التـــي  الهامـــة  املعلومـــات  إىل 
تتعلـــق بالصحـــة العامـــة، وان ال يتم 
تقييدهـــا اال يف إطـــار ما تســـمح به 
املعايـــر الدوليـــة. ويجـــب ان تلتزم 
الـــدول الشـــفافية يف اإلعـــالن عن 

واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  املعنية  5-  اللجنة 
 )2000( والعرشون  الثانية  الدورة  والثقافية، 
بأعى  التمتع  يف  الحق   :14 رقم  العام  التعليق 

مستوى من الصحة ميكن بلوغه.

مير العـــامل ومنـــذ أكرث من عـــام بأزمـــة صحية كبرية جـــراء انتشـــار وباء 

فايـــروس كورونـــا – كوفيـــد 19، وقد أثـــر ذلك ســـلباً عىل أوضـــاع حقوق 

االنســـان يف العديد من الدول يف مختلف القارات.  وأكرث حقوق االنســـان 

تأثـــراً مـــن هذه الجائحـــة الحـــق يف الصحة، والحـــق يف الحيـــاة، والحق 

يف العمـــل وحقوق العـــامل، والحق يف حريـــة التنقـــل واإلقامة، والحق 

يف التقـــايض واملحاكمـــة العادلـــة، والحق يف الخصوصيـــة، والحق يف 

التعليـــم. والحق يف حريـــة التجمع والحق يف حرية مامرســـة الشـــعائر 

الدينيـــة، وأكـــرث الفئـــات تأثراً هـــي الفئـــات الضعيفة من أطفال ونســـاء 

اإلعاقة. وذوي  ســـن  وكبار 

حقوق االنسان واألزمات الصحية
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مقـــــــــــــاالت



الوضع  عن  واالحصائيـــات  املعلومات 

الصحـــي. ويجـــب اتاحـــة املعلومات 

وبوســـائل  متعـــددة،  بلغات  متاحـــة 

الذيـــن ال يجيدون  متكـــن لألشـــخاص 

القـــراءة والكتابـــة، والذيـــن لديهم 

إعاقة يف البرص او الســـمع   الوصول 

اليهـــا )مثـــل وســـائل املكفوفـــن، 

ولغـــة اإلشـــارة(، كـــام يجـــب تقديم 

معلومـــات لألطفـــال تكون مناســـبة 

ألعامرهم ملســـاعدتهم يف حامية 

 . نفسهم أ

رفـــع الحظر عـــى االنرنـــت، وإتاحة 

عـــى  املعلومـــات  اىل  الوصـــول 

االنرنـــت. واتخـــاذ خطـــوات لضـــامن 

املنخفض  الدخل  ذوي  وصـــول  إتاحة 

االنرنـــت. إىل 

عنـــد  القانونيـــة  الضامنـــات  كفالـــة 

اســـتخدام البيانات الصحية الشخصية. 

االلزامـــي،  الصحـــي  الحجـــر  إخضـــاع 

يحملـــون  الذيـــن  األشـــخاص  وعـــزل 

الســـفر  وحظر  واإلغـــالق،  األعـــراض، 

القانـــون واملعاير  مبا يتامىش مع 

. ولية لد ا

تجنـــب القيود الشـــاملة والفضفاضة 

عـــى التنقـــل والحريـــة الشـــخصية، 

ويـــج ان تكـــون القيود مـــررة علميا 

لدعم  آليـــات  تأمن  وبعـــد  ورضورية 

 . ين ملترر ا

ضـــامن الحصول عى الغـــذاء واملاء 

والرعايـــة الصحيـــة عند فـــرض الحجر 

الصحـــي أو اإلغالق. 

املتســـاوية  الصحية  الرعايـــة  ضامن 

للمحتجزيـــن يف مراكز  بدون متييـــز 

العـــزل  الســـجون،  مثـــل  االحتجـــاز، 

املهاجرين،  احتجـــاز  مراكـــز  الصحي، 

ودور  اإلعاقـــة،  ذوو  ومؤسســـات 

الســـّن.  بكبار  العنايـــة 

إجـــراء فحوصات الطبيـــة الالزمة يف 

أماكـــن االحتجـــاز، وتوفـــر اللـــوازم 

الصحيـــة الالزمـــة، وضـــامن التعقيم 

األماكن.  لجميـــع  املنتظـــم 

تبني خطـــة معلنـــة ملواجهة االزمة 

الصحيـــة يف مراكز االحتجـــاز لتقليص 

خطـــر اإلصابـــة يف هذه املنشـــآت، 

التي ســـتتخذها الحتواء  والخطـــوات 

املســـاجن،  وحاميـــة  العـــدوى 

والزوار. الســـجن،  وموظفـــي 

النزالء  تبنـــي سياســـة تقليص عـــدد 

من خالل اإلفراج املرشوط املناســـب 

أو املبّكـــر، مـــع مراعـــاة عوامل مثل 

وفرة  املرتكبـــة  الجرميـــة  خطـــورة 

املحتجزون. قضاهـــا  التي  الســـجن 

الخطـــوط  يف  العاملـــن  دعـــم 

األماميـــة يف مجـــال الرعاية الصحية 

االجتامعيـــة. والخدمـــات 

ضـــامن حاميـــة العاملـــن يف قطاع 

الصحـــة، وضـــامن حصولهـــم عـــى 

املعلومـــات الصحيـــة، ومـــا يكفـــي 

مـــن املالبـــس واملعـــدات الواقيـــة 

مكافحة  عى  وتدريبهم  املناســـبة، 

الحامية  برامـــج  توفّر  العـــدوى. وأن 

أو  ميوتون  الذيـــن  ألرس  االجتامعيـــة 

أن  ويجب  عملهـــم،  نتيجـــة  ميرضون 

تشـــمل هـــذه الرامـــج العـــامل غر 

. سمين لر ا

اعـــامل  واســـتمرار  انتظـــام  رضورة 

حالـــة  يف  التعليـــم  يف  الحـــق 

عى  قامئة  حلـــول  وإيجاد  اإلغـــالق، 

التكنولوجيـــا املتطورة أو البســـيطة 

التكنولوجيا. اســـتخدام  مـــن دون  أو 

اتخـــاذ التدابر الالزمـــة للتخفيف من 

األطفال  عـــى  املتناســـبة  غر  اآلثار 

أصـــال حواجز تعيق  الذين يواجهـــون 

التعليم. عـــى  حصولهم 

امليـــاه  يف  الحـــق  تعزيـــز  يجـــب 

والـــرصف الصحـــي، وهـــام عنـــرصان 

أساســـيان يف الحق يف مســـتوى 

ارتباطـــا  ويرتبطـــان  كاف،  معيـــيش 

ينبغي  الصحـــة.  يف  بالحـــق  وثيقـــا 

للحكومـــات أن توقف فـــورا أي قطع 

للمياه بســـبب عدم الدفـــع. كام يجب 

ان يكون لـــدى املرافـــق الصحية ما 

يكفي مـــن املياه، وخدمـــات الرصف 

النفايات  وإدارة  والنظافـــة،  الصحي، 

والتنظيف.  الطبيـــة، 

لتخفيـــف  الالزمـــة  التدابـــر  اتخـــاذ 

الصحية،  لالزمـــة  االقتصاديـــة  االثـــار 

ومســـاعدة العـــامل املترريـــن من 

االزمـــة الصحية مبا يشـــمل العاملن 

يف القطـــاع غـــر الرســـمي وقطاع 

 . ت ما لخد ا

اتخـــاذ تدابـــر خاصـــة ملســـتخدمي 

ملنـــع  ومســـاعدتهم  املنـــازل 

ظـــروف العمـــل املســـيئة، وتقديم 

مع  بالتعامل  املتعلقـــة  املســـاعدة 

الصحيـــة. االزمـــة 

املحي  املجتمـــع  منظـــامت  حامية 

واملجتمـــع املـــدين، والتـــي تودي 

جهـــود  دعـــم  يف  اساســـياً  عمـــالً 

وينبغي  الصحيـــة،  االزمـــة  معالجـــة 

الوباء  هـــذا  تســـتغل  أال  للحكومـــات 

لتجريـــم عمـــل منظـــامت املجتمـــع 

املـــدين أو عرقلتـــه.

حاميـــة الحـــق يف الخصوصيـــة عند 

الرقمية  املراقبة  تقنيات  اســـتخدام 

للتعامـــل مع االزمـــة الصحية.

لحقـــوق  الوطنيـــة  للمؤسســـات  ان 

واخالقي  انســـاين  واجـــب  االنســـان 

مامرســـة  اطـــار  يف  وقانـــوين 

اختصاصاتهـــا ومهامهـــا يف تعزيـــز 

اثنـــاء  االنســـان  حقـــوق  وحاميـــة 

يقتيض  والطـــواري  الصحية  االزمات 

االنســـان،  حقـــوق  أوضـــاع  رصـــد 

والكشـــف عـــن التحديـــات، وطبيعـــة 

املشـــكالت، ومراقبـــة مـــدى التزام 

االنســـان،  حقوق  مبعاير  الحكومـــة 

والتوصيـــة  االحتياجـــات،  وتحديـــد 

ملعالجة  املعنيـــة  للجهات  بشـــأنها 

اإلشـــكاليات واالنتهـــاكات التي تنجم 

الصحية. االزمـــات  جـــراء  مـــن 
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لقــــــــــاءات

اجتمـــع ســـعادة رئيس اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان مبكتبه 

مبقر اللجنة بســـعادة الســـيد رشـــاد فاعـــل أوغلو إســـامعيلوف 

ســـفر جمهوريـــة أذربيجان بالدولـــة وتناول اللقاء أوجـــه التعاون 

يف القضايـــا املتعلقـــة بنـــرش وإســـاء ثقافـــة حقـــوق اإلنســـان 

وتجســـر ســـبل تبادل الخـــرات وتجـــارب يف الشـــئون الحقوقية.

1٢ اكتوبر ٢0٢0

اجتمع مع سفري أذربيجان

اجتمـــع ســـعادة الدكتـــور عي بـــن صميخ املـــري رئيـــس اللجنة 

الوطنية لحقوق االنســـان مبكتبه مبقر اللجنة مع ســـعادة الســـيد 

محمد ســـبحاين ســـفر الجمهورية اإلســـالمية اإليرانية مبناسبة 

انتهـــاء فرة عمله ســـفراً لـــدى دولة قطـــر وأكـــد الجانبان عى 

رضورة تفعيـــل ســـبل التواصـــل للتعـــاون يف القضايـــا ذات الصلة 

بحاميـــة وتعزيز حقوق اإلنســـان

الدوحة: 6 سبتمرب ٢0٢0

اجتامع مع السفري اإليراين

اجتمـــع ســـعادة الدكتـــور عي بـــن صميخ مبكتبـــه مبقـــر اللجنة 

مع ســـعادة الســـفرة غريتا هوتلـــز القائم باألعامل يف ســـفارة 

الواليـــات املتحدة األمريكيـــة بدولة قطر وناقـــش الجانبان أهمية 

تبادل الخـــرات والتجـــارب يف مجـــاالت حقوق اإلنســـان املختلفة 

وســـبل تعزيزها.

الدوحة: 8 سبتمرب ٢0٢0م

لقاء القائم بأعامل السفارة األمريكية
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التقـــى ســـعادة الدكتـــور عي بـــن صميخ املـــري مبكتبـــه مبقر 

اللجنة بســـعادة الســـيد عبـــد الرحيـــم الصديق ســـفر جمهورية 

الســـودان وبحث الجانبـــان القضايـــا ذات االهتامم املشـــرك يف 

قضايـــا حقوق اإلنســـان.

1٢ اكتوبر ٢0٢0

اجتمـــع ســـعادة الدكتـــور عي بـــن صميخ املـــري رئيـــس اللجنة 

الوطنيـــة لحقـــوق االنســـان مبكتبـــه مبقـــر اللجنـــة مع ســـعادة 

الدكتور محمـــد مصطفى كوكصو ســـفر جمهورية تركيـــا بالدولة 

والوفـــد املرافق لـــه وبحـــث الجانبان عـــى رضورة تفعيل ســـبل 

التواصـــل للتعاون يف القضايـــا ذات الصلة بحاميـــة وتعزيز حقوق 

. ن إلنسا ا
1٣ اكتوبر ٢0٢0

اجتمـــع ســـعادة رئيس اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان مبكتبه 

مبقـــر اللجنة بســـعادة الســـيدة إميـــان يونـــس عريقات رئيســـة 

بعثة األمـــم املتحدة للهجـــرة بدولة قطـــر. وبحـــث الجانبان أوجه 

التعاون يف القضايا ذات االهتامم املشـــرك يف ســـبيل االرتقاء 

بحاميـــة وتعزيز حقوق اإلنســـان.

٣ نوفمرب ٢0٢0

اجتمـــع ســـعادة الدكتـــور عي بـــن صميخ املـــري مبكتبـــه مبقر 

اللجنة مع ســـعادة الســـيد ديباك ميتـــال ســـفر جمهورية الهند 

والوفـــد املرافق له وتطـــرق االجتـــامع ألهمية التعـــاون لالرتقاء 

بثقافة حقوق اإلنســـان وتفعيل آليات تبادل املامرســـات الفضى 

بـــن الجانبن.

1٢ اكتوبر ٢0٢0

لقاء السفري السوداين

اجتامع مع السفري الرتيك

اجتامع مع رئيسة البعثة األممية للهجرة بدولة قطر

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يجتمع مع السفري الهندي
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المكتبة القانونية

اسم الكتاب : 

مبادئ املنظامت الدولية العاملية واإلقليمية

املؤلف /  الدكتور سهيل حسن الفتاوي

السنة : 2016

النارش : دار الثقافة  

نبذه عن الكتاب :

بعرص  يسمى  الراهن  العرص  أن  والدراسة،  بالتحليل  الكتاب  هذا  يتناول 
وأقتصادية  سياسية  أهداف  من  عليه  تضطلع  ملا  الدولية،  املنظامت 
بعض  عى  أضفي  لدرجة  وعسكرية،  ثقافية،  وقانونية  واجتامعية 
املنظمة صفة نظام الدولة الكونفدرالية، وقد يأيت اليوم الذي تتحول 
تطور  فقد  املركزي،  الفدرايل  النظام  اىل  املنظامت  هذه  مثل  فيه 
مفهوم املنظمة الدولية بشكل كبر ورسيع، كام اتسع نطاقها وتدخلت 
يف تنظيم جوانب عديدة من نشاطات كانت مروكة اىل عهد قريب للدول، 
وبدأت العديد من املنظامت تأخذ استقاللها الكامل، ومتتعها بالشخصية 

القانونية الكاملة املستقلة عن الشخصيات القانونية  للدول األعضاء .

اسم الكتاب : 

القوة امللزمة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

املؤلف /  الدكتور مصطفى عبدالكريم

السنة : 2014

النارش : دار النهضة العربية

نبذه عن الكتاب :

يتنـاول هـذا الكتـاب بالتحليل والدراسـة، أن مفهوم الفسـاد ميكن تعريفة 

اسـتغالل  أو   « بهـام  االلتـزام  »عـدم  والنظـام  القانـون  عـن  خـروج  بأنـه 

اجتامعيـة  أو  اقتصاديـة  أو  سياسـية  مصالـح  تحقيـق  أجـل  مـن  غيابهـام 

للفـرد أو لجامعـة معينـة ، فهو سـلوك يخالف الواجبات الرسـمية للمنصب 

العـام تطلعـا إىل تحقيق مكاسـب خاصة ماديـة أو معنوية ، وهناك اتفاق 

دويل عـى تعريف الفسـاد كام حددتـه »منظمة الشـفافية الدولية« بأنه 

كل عمـل يتضمـن سـواء اسـتخدام املنصـب العـام لتحقيـق مصلحـة خاصـة 

ذاتيـة لنفسـه او جامعتـه .
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يل ٢٠٢٠ العدد الواحد والثالثون - أبر
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تقوم اللجنة الوطنية لحقوق االنسان، بوصفها الجهة املعنية بتعزيز وحامية حقوق االنسان بدولة 
بانتهاكات حقوق االنسان والعمل عى حلها وانصاف  قطر، بتلقي الشكاوى والتظلامت املتعلقة 
ميكن  بحيث  والشكاوى  التظلامت  هذه  أشكال  من  االلتامس شكال  هذا  ومُيثل  واملتررين,  الضحايا 
ملُقدمِه تسجيل بياناته الشخصية و تقديم وصف لنوع وحيثيات عملية االنتهاك التي مست حقا من 
حقوقه وذلك حتى يتسنى للجنة عر خرائها ومختصيها تكييف هذه الوقائع واتخاذ االجراءات الالزمة 

لرفع هذا االنتهاك.

بيانات صاحب االلتامس:

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

ـ إجراءات قسم االستقبال والتسجيل:

- اسم مدخل البيانات:

- التوقيع: - التاريخ:      

طلب التامس

تاريخ التقديمرقم االلتامس

املوظف املختصنوع االلتامس

الجنسيةاالسم

الرقم الشخيص

محل/ تاريخ املياد

العنوان

الهاتف النقال:رقم هاتف املنزل:

توقيع صاحب االلتامس

الجنسيةاالسم

الرقم الشخيص

محل/ تاريخ املياد

العنوان

الهاتف النقال:رقم هاتف املنزل:

توقيع صاحب االلتامس


