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سلطان بن حسـن الجّميل 

التحرير رئيس 

ودمتم يف حفظ الله ورعايته

هــي  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  إن 
مؤسســة وطنيــة أنشــئت عــى منهــج قانــوين 
وحقوقــي ومؤســي متــن، وقــد ظلــت ومنــذ 
املتميــز  عطائهــا  يف  مســتمرة  تأسيســها 
واملتطــور طــوال ال 19 عــام املاضيــة، وحقــاً 
ميكــن القــول أن البدايــات القويــة تبــر عــادة 
ذلــك  يف  الفضــل  وكان  الرائعــة،  بالنتائــج 
لقيــادات اللجنــة املتعــددة، فقــد وضــع الدكتور 
ــة  ــيس اللجن ــة األوىل لتأس ــة اللبن ــد العطي خال
كأول رئيــس للجنــة ثــم خلفــه الدكتــور عــيل بــن 
صميــخ املــري والــذي حقــق خــالل اثنــي عــر 
عامــاً نجاحــات وانجــازات غــري مســبوقة وقــاد 
اللجنــة مــن قمــة إىل قمــة أرفــع، وبعــد تعيينه 
وزيــراً للعمــل يف أكتوبــر 2021م تســلمت زمــام 
قيــادة اللجنــة ســعادة األســتاذة مريــم بنــت 
عبداللــه العطيــة والتــي كانــت رشيكــة يف كل 
ــام  ــن الع ــت األم ــث كان ــابقة حي ــازات الس اإلنج

ــنوات. ــر س ــاوزت الع ــرة تج ــة لف للجن

مبناســبة االحتفــال مبــرور 19 عامــاً عــى ميــالد 
اللجنــة )11 نوفمــر 2021م( البــد لنــا مــن االشــادة 
للجنــة  تحققــت  التــي  واالنجــازات  بالنجاحــات 
ــى  ــري ع ــخ امل ــن صمي ــيل ب ــادة د. ع ــت قي تح
ــلمه  ــد تس ــي، بع ــدويل واإلقليم ــتوى ال املس
اســتطاع  فقــط  واحــد  بعــام  اللجنــة  رئاســة 
املؤسســات  تصنيــف  قمــة  يف  يضعهــا  أن 
الوطنيــة يف العــامل، وهــي درجــة االعتــمد 
ــر  ــدة ع ــف مل ــذا التصني ــى ه ــظ ع “A”، وحاف
ــة  ــدت اللجن ــته تقل ــرة رئاس ــالل ف ــنوات، وخ س
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان أرفــع املناصــب عى 
املســتوين الــدويل واإلقليمــي وأثبتــت أنهــا 
محــل ثقــة األرسة الدوليــة واإلقليميــة مــن خالل 
كانــت  والتــي  الهامــة  الحقوقيــة  مســريتها 
ــات  ــة للمؤسس ــبكة العربي ــيس الش ــا تأس اخره
لوطنيــة لحقــوق اإلنســان، واســتضافة املكتــب 
اإلقليمــي ملنتــدى آســيا واملحيــط الهــادي  

APF. باإلضافــة إىل أن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
مــن  للعديــد  هامــاً  مصــدرا  أصبحــت  اإلنســان 
املؤسســات الوطنيــة ليــس فقــط يف منطقتنا 
العربيــة وإمنــا للعديــد منهــا يف انحــاء العامل.

ــة  ــاء اللجن ــب أعض ــر 2021م انتخ ــخ 28 أكتوب بتاري
ــتاذة/  ــعادة األس ــان س ــوق اإلنس ــة لحق الوطني
مريــم بنــت عبــد اللــه العطيــة رئيســاً للجنــة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان خلفــاً للدكتــور عــيل 
ــه  ــادف أهل ــار ص ــو اختي ــري، وه ــخ امل ــن صمي ب
متامــاً، وقــد عهدناهــا ســيدة تتمتــع بشــخصية 
تجــاوز  يف  وناجحــة  ومعطــاءة  قياديــة 
تأكيــد  وبــكل  اإلنجــازات،  وتحقيــق  التحديــات 
فإنهــا قــادرة ومؤهلــة وجديــرة باملحافظــة 
عــى اإلرث الــذي تركــه د. خالــد العطيــة ود. 
باللجنــة  بــن صميــخ املــري، واالرتقــاء  عــيل 
ــف  ــى مختل ــازات ع ــن اإلنج ــد م ــق املزي وتحقي
ــة  ــة واإلقليمي ــتويات، الوطني ــدة واملس األصع

والدوليــة.

كان  التــي  التاريخيــة  اإلنجــازات  أهــم  ومــن 
لســعادة األســتاذة مريــم بنــت عبــد العطيــة 
اللجنــة  حصــول  إنجــازه  يف  املعــى  القــدح 
تجديــد  عــى  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
ــى  ــة ع ــرة الثالث ــة A للم ــى الدرج ــمد ع االعت
هــذا  ويرســم   ،2025 عــام  وحتــى  التــوايل 
ــد  ــو العدي ــق نح ــة طري ــي خارط ــاز التاريخ اإلنج
وحميــة  تعزيــز  مجــاالت  يف  اإلنجــازات  مــن 

اإلنســان.. حقــوق 

بالتوفيــق  لهــا  اللــه  ندعــو  الختــام  ويف 
مــن  املزيــد  وللجنــة  والســداد،  والعــون 
وحميــة  تعزيــز  يف  واإلنجــازات  النجاحــات 

الحبيــب. بلدنــا  يف  اإلنســان  حقــوق 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
) عطاء مستمر ... قيادة متجددة(
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أخبــار اللجنة

خلفاً لسعادة الدكتور عيل املري.. 

سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية 

رئيساً للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.

انتخب أعضـــاء اللجنـــة الوطنية لحقوق 
ســـعادة  اجتمعهـــم  يف  اإلنســـان 
الســـيدة مريم بنـــت عبد اللـــه العطية 
رئيســـاً للجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
خلفاً لســـعادة الدكتور عـــيل بن صميخ 
األمرييـــة  الثقـــة  نيلـــه  بعـــد  املـــري 
العمل. لـــوزارة  باختيـــاره وزيراً  الغالية 

وتوجـــه أعضاء اللجنة خـــالل اجتمعهم 
بالشـــكر والتقدير للمجهـــودات البارزة 
لســـعادة الدكتـــور عـــيل بـــن صميـــخ 
بتعزيـــز  االرتقـــاء  ســـبيل  يف  املـــري 
وحميـــة حقـــوق اإلنســـان يف دولـــة 
قطـــر، الفتـــن إىل أن ســـعادته منـــذ 
نشـــأة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
تجربـــة  جعلهـــا  عاتقـــه  عـــى  حمـــل 
فريدة تقتـــدى بها كافة املؤسســـات 
العربيـــة،  املنطقـــة  يف  الوطنيـــة 
جهـــداً  يدخـــر  مل  أنـــه  إىل  وأشـــاروا 
للقيـــام بهـــذه األمانـــة عـــى الوجـــه 
األكمـــل حتـــى أصبحـــت اللجنـــة حاضنة 
وطنيـــة وحقوقيـــة متكاملة مـــع األخذ 
يف االعتبـــار دورهـــا الخارجـــي الـــذي 
جعلها محـــل ثقة املجتمعـــن الدويل 

األعضـــاء  توجـــه  كـــم  واإلقليمـــي. 
بنت  الســـيدة مريم  بالتهنئة لســـعادة 
العطيـــة مبناســـبة توليها  اللـــه  عبـــد 
التوفيق  اللجنـــة متمنن لهـــا  رئاســـة 
الجديـــد،  منصبهـــا  يف  والســـداد 
مؤكديـــن أنها متتلـــك الخـــرة الكافية 
لقيـــادة دفة اللجنـــة خاصـــة وأنها قد 
كبـــرية وهامة  عارصت وتقلـــدت مهام 
منـــذ نشـــأت اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان بدايـــة بالدكتور خالـــد العطية 
وختاماً بســـعادة الدكتـــور عيل املري 
لتكون ســـعادة الســـيدة مريم العطية 
الرئيـــس الثالث للجنـــة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان منذ نشـــأتها يف عام 2002م

مـــن ناحيتهـــا قالت ســـعادة الســـيدة 
الوطنية  اللجنـــة  رئيس  العطيـــة  مريم 
لحقـــوق اإلنســـان: إن ســـعادة الدكتور 
بـــن صميـــخ املـــري، مبـــا حققه  عيل 
مـــن إنجـــازات كبرية يف ميـــدان حمية 
الثقة  وتعزيـــز حقوق اإلنســـان؛ محـــل 
األمرييـــة وأضافـــت: هو بال شـــك أهل 
لهـــذه الثقـــة، فالحـــق يف العمل هو 
أحـــد الحقـــوق األساســـية مـــن حقوق 
اإلنسان؛ فاختيار شـــخصية ذات مرجعية 

28 أكتوبر 2021

العمل ســـيضمن  حقوقية ملنصب وزير 
يف  الحـــق  هـــذا  تعزيـــز  تأكيـــد  بـــكل 

. ولة لد ا

وأكـــدت العطيـــة يف الوقـــت نفســـه 
عـــى العمـــل الســـتمرارية اإلرث الكبري 
الـــذي تركـــه الدكتـــور عيل بـــن صميخ، 
ووفـــق منهـــٍج يضمـــن ثبـــات اللجنـــة 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان يف قمتها 
بـــن نظرياتهـــا يف العـــامل والتطلـــع 
االنجـــازات  مـــن  املزيـــد  لتحقيـــق 
منصـــب  أن  إىل  ونوهـــت  الحقوقيـــة. 
لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  رئاســـة 
اإلنســـان هـــي أمانـــة كبـــرية تتطلـــب 
الدولة  بـــن جميع مؤسســـات  التعاون 
لضـــمن االرتقـــاء بالكرامـــة اإلنســـانية 
يف قطـــر. وقالت: ســـنبذل مـــن الجهد 
أوســـعه وسنســـخر طاقاتنـــا القصوى 
الوطنيـــة  املســـؤولية  هـــذه  لتحمـــل 

واإلنســـانية.

العطية: 
سنعمل وفق منهج يضمن ثباتنا 

يف القمة
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توقيع مذكرة تفاهم مع متاحف مشريب

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ومشريب العقارية مذكرة تفاهم وتعاون مشرتك بني الجانبني، وقع 

عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان سعادة السيد سلطان 

بن حسن الجاّميل األمني العام للجنة فيام وقع عن السيد نارص بن مطر الكواري الرئيس التنفيذي ملشريب 

العقارية الدكتور حافظ عيل عيل عبد الله رئيس متاحف مشريب.

28 أكتوبر 2021

الجّميل  سلطان  السيد  سعادة  وأكد 
الدور  عى  املذكرة  توقيع  لدى 
بن  املرتبطة  واألهداف  املشرك 
يف  واملتاحف  اإلنسان  حقوق 
رضورة الحفاظ عى الهوية الثقافية 
لإلرث  والسلوكيـــــــة  واالجتمعيـــــــة 
التاريخية؛  أشكاله  بكل  اإلنساين 
إيجايب  هو  ما  بكل  لالرتقاء  وذلك 
السلبي  وتجنب  سابقة  حضارات  من 
باملمرسات  يتعلق  فيم  خاصة  منها 
وقال  القبلية.  والنعرات  العنرصية 
الجّميل: وفقاً لذلك فقد جاءت هذه 
اللجنة  أهداف  مع  متناسقة  املذكرة 
عملية  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
وصون  اإلنسان  حقوق  وحمية  تعزيز 
حول  املجتمع  طاقات  وحشد  كرامته، 
وواجباته،  حقوقه  وممرسة  فهم 
املساواة  ثقافة  تعزيز  جانب  إىل 

التسامح  قيم  وإعالء  التمييز،  وعدم 
الوعي  نر  إىل  باإلضافة  والعدالة، 
والتثقيف بحقوق اإلنسان. عالوة عى 
حرص اللجنة الوطنية لحقو ق اإلنسان 
التعاون  عى  العقارية  ومشريب 
املعارض  إقامة  مجال  يف  معاً 
واملواد  املعلومــــــــات  وتبادل 
الرويجيـــــة والتقارير ودعم الدورات 
التي  التعليمية  واألنشطة  التدريبية 
واملؤسســـــــات  املدارس  تنظمها 
واآلليات  الرامـــــج  وإعداد  األخــــرى، 
الجهات  بالتنسيق مع  لها  املنفــــذة 
القضايا  وعرض  بالدولة،  املعنية 
بأهم  االجتمعية املعارصة والتوعية 
والعاملية،  املحلية  املوضوعات 
عى  الطرفن  حرص  من  وانطالقاً 
مروعـــــات  تنفيذ  يف  التعاون 
حقوق  وحمية  تعزيز  مجــال  يف 

ناحيته  من  قطر.  دولة  يف  اإلنسان 
رئيس  عيل  حافظ  الدكتور  قال 
متاحف  “يرّس  مشريب:  متاحف 
مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  مشريب 
يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
لتحقيق  الجهود  تضافر  بهدف  قــطر 
لرفع  معاً  والعمل  املشركة  أهدافنا 
القضايا  أهم  من  واحدة  حول  الوعي 
التي  املبادرات  وتعزيز  االجتمعية 
تُعني بحقوق اإلنسان. وسنقوم يف 
برامج عديدة  بإعداد  املرحلة املقبلة 
يخدم  مبا  االتفاقيـــة  أجنــــدة  لتنفيذ 
القطري.  واملواطن  اإلنسان  مصلحة 
وستواصـــــل متاحـــف مشيــرب دورها 
الفعال يف مجال التوعية املجتمعية 
وإعداد الرامج واملبادرات مع مختلف 
الجهات املعنية يف قطر لتحقيق ما 
نصبو إليه من أهداف وحمية حقوق 
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يف  قطر  سمعة  وتعزيز  اإلنسان 
املحافل الدولية”.

بينم نصـــت مذكرة التفاهـــم عى أن 
والتنســـيق  بالتعاون  الطرفـــان  يقوم 
يف مجـــاالت نـــر الوعـــي والتثقيف 
بحقـــوق االنســـان، مـــع الركيـــز عى 
أشـــكال االســـتغالل الحديثـــة يف بيت 
بن جلمـــود التابـــع ملتاحف مشـــريب، 
إىل جانـــب تنظيم عدد من األنشـــطة 

واملؤمتـــرات  املشـــركة  التوعويـــة 
يف  النقـــاش  وحلقـــات  والنـــدوات 
باألهـــداف  املتعلقـــة  املوضوعـــات 
املشـــركة بـــن الطرفـــن. فضـــالً عن 
العمـــل املشـــرك لتســـخري الفن يف 
عملية حمية وتعزيز حقوق اإلنســـان 
ثقافـــة  ونـــر  العنرصيـــة  ومحاربـــة 
الســـلم االجتمعي. وتنظيـــم معارض 
فنية لنر ثقافة حقوق اإلنســـان يف 
مختلف املجـــاالت ذات الصلة بالحقوق 
الهويـــة  قيـــم  وإبـــراز  والواجبـــات 
الوطنيـــة يف احرام حقـــوق األفراد 
واملجتمعات. وأكـــدت مذكرة التفاهم 
املرمـــة بـــن الجانبن عـــى أهمية 
التعـــاون يف مجال مناهضة األشـــكال 

والتمييـــز  للعنرصيـــة  املعـــارصة 
العنـــرصي وكـــره األجانـــب ومـــا يتصل 
بذلـــك من تعصـــب، واســـتثمر الفنون 
املعتقـــدات  تغيـــري  يف  والثقافـــة 
واملفاهيـــم نحـــو املســـاواة وعدم 
التحيـــز أو العنرصية. باإلضافة إىل رفع 
الوعي بدور املتاحف كوســـيلة هامة 
الثقايف وإثـــراء املجتمعات  للتبـــادل 
وتعزيـــز التفاهم املتبـــادل والتعاون 
بن الشـــعوب وإرساء الســـالم بينها. 
عالوة عـــى أية أنشـــطة أخـــرى ذات 
صلة للتعاون ذات االهتمم املشـــرك 
فيم  مســـتقباًل  عليهـــا  االتفـــاق  يتم 

الطرفن. بـــن 

االرتقاء  بكل ما هو إيجايب

من حضارات سابقة وتجنب السلبي

منها خاصة فيام يتعلق باملامرسات

العنرصية
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للمرة الثالثة عىل التوايل..
التحالف العاملي يجدد اعتامد اللجنة 

)A( الوطنية لحقوق اإلنسان عىل التصنيف

مريم العطية: 

ــى  ــة ع ــة دالل ــة الوطني ــامل يف اللجن ــة الع ــد ثق ●  تجدي

ــح  ــق الصحي ــي يف الطري ــا من أنن

ــة الوطنيــة ســبباً أساســياً يف ثباتهــا  ●  اســتقاللية اللجن

عــى قمــة تصنيــف املؤسســات الوطنيــة 

املعنيـــة  الفرعيـــة  اللجنـــة  جـــددت 
باالعتـــمد لـــدى التحالـــف العاملـــي 
للمؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنسان 
لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  اعتـــمد 
للمـــرة   )A( الدرجـــة  عـــى  اإلنســـان 
الثالثـــة عـــى التـــوايل وعـــى مدار 
15 عامـــا، ومبوجـــب تجديـــد االعتـــمد 
الوطنيـــة محافظة عى  اللجنـــة  تظل 
تصنيفهـــا يف أعـــى درجـــة ميكن أن 
متنح للمؤسســـة الوطنيـــة من العام 
2010 وحتى العـــام 2025 لتخضع بعدها 

إلعـــادة االعتـــمد مـــرة أخرى.
مريـــم  الســـيدة  ســـعادة  وأوضحـــت 
بنت عبـــد اللـــه العطية رئيـــس اللجنة 
ترصيح  يف  اإلنســـان  لحقوق  الوطنية 
للصحفيـــن: إن تجديد االعتـــمد للجنة 
للمـــرة   )A( الدرجـــة  عـــى  الوطنيـــة 
التـــوايل هـــو داللـــة  الثالثـــة عـــى 
واضحـــة بأننـــا منـــي يف الطريـــق 

الصحيـــح نحـــو حمية وتعزيـــز حقوق 
اإلنســـان ونوهـــت إىل أن اســـتقاللية 
أساســـياً يف  الوطنية ســـبباً  اللجنـــة 
ثباتها عى قمة تصنيف املؤسســـات 

اإلنســـان. لحقوق  الوطنيـــة 
مريـــم  الســـيدة  ســـعادة  وقالـــت 
اللجنة  تســـري  نشـــأتها  منذ  العطيـــة: 
الوطنيـــة بخطـــى ثابتـــه نحـــو بلـــوغ 
التـــي تعد  الشـــفافية واالســـتقاللية 
لنيـــل  الـــروط  أهـــم  مـــن  واحـــدة 
شـــهادة االعتـــمد )A(، وأضافت: هذه 

الدرجـــة ليـــس مـــن الســـهل بلوغها 
لوال الرغبـــة واإلرادة الحقيقة وتفاعل 
الوطنية  اللجنـــة  توصيات  مـــع  الدولة 
للعديد  اإلنســـان واالســـتجابة  لحقوق 
منهـــا من أجـــل االرتقـــاء بـــكل ما من 
اإلنسانية  الكرامة  الحفاظ عى  شـــأنه 
وقالـــت  الحيـــاة.  جوانـــب  كافـــة  يف 
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  ســـعادة 
تعـــاون  هنالـــك  اإلنســـان  لحقـــوق 
ورشاكـــة من قبـــل املؤسســـات ذات 
الصلة بدولة قطـــر وتفهمها لطبيعة 
لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  نشـــأة 
نـــر  يف  واختصاصاتهـــا  اإلنســـان 
وإرســـاء ثقافـــة حقوق اإلنســـان وما 
بـــه مـــن دور استشـــاري هام  تقوم 

يف هـــذا املجـــال.
الوطنيـــة  اللجنـــة  أن  عـــى  مؤكـــدة 
لكافة  امتثلـــت  قـــد  اإلنســـان  لحقوق 
 )A( رشوط االعتـــمد عـــى التصنيـــف

املنهج الذي تسري عليه 
اللجنة أهلها للثبات عى 
قمة تصنيف املؤسسات 

عى مدار 15 عام 

7 نوفمرب 2021
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من حيث إنشـــاءها وقالـــت: إن قانون 
أنهـــا  عـــى  رصاحـــة  نـــص  اإلنشـــاء 
مؤسســـة وطنيـــة مســـتقلة بذاتهـــا 
وال تتبـــع ألي مـــن الســـلطات الثـــالث 
)تريعيـــة –قضائيـــة –تنفيذية(، كم 
أن للجنـــة الوطنيـــة الواليـــة مبهـــام 
محـــددة بشـــكل واضح وفقـــا ملبادئ 

. يس ر با
ومـــن ضمـــن تلـــك املهـــام، تقـــوم 
بتقديـــم  ايضـــاً  الوطنيـــة  اللجنـــة 
املشـــورة للدولـــة يف مجـــال حمية 
وتعزيـــز حقـــوق االنســـان واالنضمم 
لالتفاقيـــات ذات الصلـــة، وتتواصل مع 
املنظومـــة الدولية لحقوق اإلنســـان، 
لحقوق  الســـامية  املفوضية  سيم  ال 

اإلنســـان باألمـــم املتحـــدة ومجلـــس 
وهيئـــات  وآلياتـــه  اإلنســـان  حقـــوق 
اإلنســـان، إىل جانب  معاهدات حقوق 
املجتمـــع  منظـــمت  مـــع  تعاونهـــا 
املـــدين العاملة يف ميـــدان حقوق 
اإلنســـان، وتلك من األمـــور التي يجب 
إثباتها  الوطنيـــة  املؤسســـات  عـــى 

أمـــام لجنـــة االعتمد.
إىل جانـــب التـــزام اللجنـــة الوطنيـــة 
بإصـــدار تقارير ســـنوية وتقارير خاصة 
معلنـــة عـــى املـــأ ويتـــم رفعهـــا 
كم  للجنة  الرســـمي  املوقـــع  عـــى 
اهتـــمم  محـــل  اللجنـــة  توصيـــات  أن 
الحكوميـــة  الـــوزارات  يف  ونقـــاش 
املعنيـــة. وقالـــت العطيـــة: كل تلـــك 
الجوانـــب وغريها هي محل تســـاؤالت 
هامـــة يجـــب الـــرد عليها لـــدى لجنة 
االعتـــمد بـــكل مصداقية وشـــفافية، 
فكون املؤسســـة تصـــدر تقاريراً حول 
أوضاع حقـــوق اإلنســـان يف محيطها 
الوطنـــي وتقوم بنر هـــذه التقارير 
األهميـــة  غايـــة  يف  أمـــر  للعامـــة، 

وحاســـم يف عمليـــة التصنيـــف.
مريـــم  الســـيدة  ســـعادة  وقالـــت 
الكامـــل  لاللتـــزام  وفقـــاً  العطيـــة: 
الشـــراطات االعتـــمد والتصنيف؛ فقد 
لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  أصبحـــت 

االقليمية  الركائز  من  واحدة  اإلنســـان؛ 
والدوليـــة يف عملية حميـــة وتعزيز 
الخـــرات  بفضـــل  اإلنســـان  حقـــوق 
خاضتهـــا  التـــي  املثاليـــة  والتجـــارب 
بنجـــاح طوال مســـريتها. مشـــرية إىل 
أن تلـــك التجـــارب تعـــد اآلن واحدة من 
تعتمدهـــا  التـــي  املرجعيـــات  أهـــم 
الوطنيـــة  املؤسســـات  مـــن  كثـــري 
يف  خراتهـــا  لتقويـــة  باملنطقـــة 
الحقل الحقوقي واإلنســـاين. وقالت: 
لحقوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  بذلـــت  لقد 
اإلنســـان جهـــداً كبـــرياً للوصـــول إىل 
درجة التصنيـــف )A( يف املرة األوىل 
يف عـــام 2010 ولكن املجهـــود األكر 
كان يف عمليـــة الثبـــات عـــى هـــذا 
التصنيف حيـــث أن الثبات عـــى النجاح 
يف الوصـــول اىل القمـــة يحتاج إىل 
للوصول  عليهـــا  للثبـــات  أكـــر  قدرات 
وأضافـــت:  وأســـمى.  أرفـــع  لقمـــم 
أمام مســـئوليات  األمـــر يجعلنـــا  هذا 
هذه  عى  للمحافظـــة  كبـــرية  وأمانة 
املكانـــة الدوليـــة التي نالتهـــا اللجنة 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان مم يحدو 
بنـــا لبذل املزيـــد من الجهـــود لنجعل 
مـــن اللجنـــة الواجهة الحقيقـــة التي 
تعكس الثقافة اإلنســـانية التي تتمتع 

وشـــعباً. حكومة  قطـــر  دولـــة  بها 

اللجنة الوطنية أصبحت 
واحدة من الركائز 

االقليمية والدولية يف 
عملية حمية وتعزيز 

حقوق اإلنسان
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أخبــار اللجنة

د. املري: 

انتخابات الشورى نقلة نوعية يف مجال تعزيز 
وحامية الحريات بدولة قطر 

بـــن  عـــيل  الدكتـــور  ســـعادة  أشـــاد 
صميـــخ املري رئيس اللجنـــة الوطنية 
النوعية  بالنقلـــة  اإلنســـان،  لحقـــوق 
يف مجـــال تعزيـــز وحميـــة الحريات 
واالرتقـــاء بحقوق اإلنســـان يف دولة 
قطـــر مـــن خـــالل انتخابـــات مجلـــس 
الشـــورى التـــي تعد خطـــوة مهمة 
يف تعزيز تقاليد الشـــورى القطرية.

ترصيحـــات  يف  ســـعادته،  وقـــال 
لوكالـــة األنبـــاء القطريـــة /قنـــا/، إن 
إرادة القيـــادة السياســـية والشـــعب 
تجـــرى  انتخابـــات  خـــالل  مـــن  تجلـــت 

أن  إىل  الفتـــا  العـــام،  باالقـــراع 
القيـــادة السياســـية بإقرارهـــا لهذه 
االنتخابـــات عززت مشـــاركة مواطنيها 
يف الشـــئون العامة. ومثـــن املري، 
الجهـــات  اتخذتهـــا  التـــي  التدابـــري 
االقـــراع. عمليـــة  إلنجـــاح  املختصـــة 

وأوضـــح أن اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق 
أن  ضـــمن  عـــى  تعمـــل  اإلنســـان، 
املعايـــري  مـــع  االنتخابـــات  تتوافـــق 
بادرت  الدولية لحقوق اإلنســـان لذلك 
منـــذ البداية عـــى التوعيـــة بأهمية 
بعمليـــة  قامـــت  كـــم  االنتخابـــات، 

إىل  الوصـــول  خـــالل  مـــن  الرقابـــة 
االنتخابيـــة. املراكـــز 

وأشـــار إىل أنه يف هذا الشأن شكلت 
اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 
مجلـــس  انتخابـــات  ملراقبـــة  لجنـــة 
تأهيلية  مبحارضات  وقامت  الشـــورى 
للمراقبـــن بغـــرض أن يكونـــوا ملمن 
املراقبـــة  وأدوات  وســـائل  بكافـــة 
ومتوافقة  ونزيهـــة  حـــرة  النتخابـــات 

مـــع مبـــادئ حقوق اإلنســـان.

2 أكتوبر2021
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"حقوق اإلنسان" 
تقف عىل املراكز املؤقتة الستقبال عمليات 

اإلجالء من أفغانستان إىل قطر

اللجنـــة الوطنية بصدد إعـــداد تقرير مفصل عـــن مراكز اإليواء املؤقتة وإرســـاله للمنظـــات الدولية 

واإلنسانية. الحقوقية 

د. الكواري: ملسنا اهتاماً كبرياً من حيث املأوى والغذاء والعالج والفعاليات الرتفيهية والتعليمية

لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  وقفـــت 
اإلنســـان عـــى أوضاع املدنيـــن الذين 
تـــم إجالؤهـــم مـــن أفغانســـتان إىل 
دولـــة قطـــر بوصفهـــا منطقـــة عبور 
مؤقتة وأشـــادت اللجنة بجهود الدولة 
األفغاين  الشـــعب  إلغاثـــة  اإلنســـانية 
واصفـــة تلـــك الجهـــود باملعـــرة عن 
قيـــم الشـــعب القطـــري وأعرافه يف 
النهـــوض مـــن أجـــل تعزيـــز وحميـــة 

وكرامته. اإلنســـان  حقـــوق 

الســـيدة  ســـعادة  اســـتقبلت  فيـــم 
لولـــوة بنـــت راشـــد الخاطـــر مســـاعد 
وزيـــر الخارجية، فريـــق اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان للرصد والزيارات مبركز 
أم السنيم املخصص الستقبال عمليات 
اإلجـــالء. حيـــث اســـتمع الفريـــق لرح 
مفصـــل مـــن ســـعادتها حـــول كيفية 
عمليات اإلجالء واالستقبال واملساعدات 
امليداين  املستشفى  مثل  املتنوعة، 
وتوفري عـــدد من املتطوعـــن لخدمة 

تـــم إجالؤهم. الذين  املدنيـــن 

من جانبه قال د. محمد ســـيف الكواري 
نائـــب رئيـــس اللجنة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان؛ رئيس لجنة الرصـــد والزيارات: 

الســـيدة لولوة  التقينـــا ســـعادة  لقد 
بنت راشـــد الخاطر ووافتنـــا مبعلومات 
اطأمنـــت من خاللهـــا اللجنـــة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان عى أوضـــاع األفغان 
املتواجديـــن يف الدولـــة. وأشـــار إىل 
أنـــه تـــم توفري كافـــة معينـــات الحياة 
الكرميـــة مـــن حيـــث املـــأوى والغذاء 
والعالج باإلضافـــة إىل توفري الفعاليات 
الرفيهية والتعليمية لأطفال. منوهاً 
إىل إيواء أكـــر من 119 عائلـــة وتقديم 
كافـــة معينـــات الحيـــاة لهم. وأشـــار 
تقـــدم  الغـــذاء  جانـــب  يف  أنـــه  إىل 
الحكومـــة القطريـــة أكـــر مـــن ٦0 ألف 
وجبة يف اليـــوم الواحد. وفيم يتعلق 
بالصحة قـــال الكواري: هنالـــك عيادات 
مراكـــز  يف  توفريهـــا  تـــم  ميدانيـــة 
اإليواء املؤقتة وهي عيـــادات مزودة 
بطواقم طبية متكاملة، الفتـــاً إىل أنه 
قد تم إجـــراء كافة الفحوصـــات الطبية 
املتعلقـــة بوبـــاء كوفيد 19 لأشـــخاص 
املتواجديـــن يف تلـــك املراكـــز. ويف 
الجانـــب الرفيهـــي والتعليمي أشـــار 
الكـــواري إىل أن هنالك تعاون كبري من 
قبل مؤسســـات الدولـــة املختصة يف 

هـــذ ا الجانب وقال: شـــهدنا الفعاليات 
واهتـــمم  لأطفـــال  تقـــدم  التـــي 
القامئـــن عـــى األمـــر بهـــذا الشـــأن 
وملســـنا طأمنينة كبرية لـــدى األطفال 
والعوائـــل. منوهـــاً إىل أن لجنة الرصد 
والزيـــارات أجـــرت مقابـــالت مـــع عـــدد 
مـــن العوائـــل مبعزل عن املســـؤولن 
واملرفن عـــى املواقع ومبا متيل 
بـــه اإلجـــراءات الداخلية للجنـــة؛ وقال: 
من خـــالل الزيارة امليدانية وشـــهادات 
العوائل نســـتطيع القـــول إن الحكومة 
القطرية قد اســـتوفت كافـــة املعايري 
املطلوبة الســـتقبال الذين تم إجالءهم 
من أفغانســـتان وتأمن مغادرتهم إىل 

بلدانهـــم أو بالد اللجـــوء األخرى.

وقـــال نائـــب رئيـــس اللجنـــة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان: إّن املوقـــف الذي 
ســـجلته دولـــة قطـــر تجـــاه الشـــعب 
األفغـــاين يدعم موقفهـــا يف حمية 
املدنيـــن يف حاالت النزاع العســـكرية 
واألزمات. مشرياً إىل أن اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان بصـــدد إعـــداد تقرير 
حـــول وإرســـاله للمنظـــمت الدوليـــة 
واإلنســـانية وقـــال: يتضمـــن التقريـــر 
لـــكل خطوات وجهـــود حكومة  تفصيالً 

قطـــر يف هـــذا الصدد.

4 سبتمرب 2021
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أخبــار اللجنة

مذكــرة تعــاون بــني اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان ومنظمــة الهجــرة الدوليــة

“حقوق اإلنسان ” و “الهجرة الدولية” 

تنضمن إىل الجهود املبذولة يف مجال حقوق املهاجرين ومكافحة االتجار بالبر

املنظمـــة  بعثـــة  وقعـــت   – الدوحـــة 

قطـــر  يف   )IOM( للهجـــرة  الدوليـــة 

واللجنـــة الوطنيـــة القطريـــة لحقوق 

تفاهـــم  مذكـــرة   )NHRC( اإلنســـان 

بهـــدف تعزيـــز التنســـيق يف مجـــال 

وحقـــوق  اإلنســـان،  حقـــوق  تعزيـــز 

املهاجريـــن ومكافحة االتجـــار بالبر. 

الجهـــود  التفاهـــم  مذكـــرة  وتعـــزز 

املشـــركة من خالل فتح مجـــال جديد 

مـــن التعـــاون الوثيـــق بـــن الجانبن 

االهتـــمم  ذات  القضايـــا  بشـــأن 

املشرك، وال ســـيم املتعلقة بتعزيز 

القـــدرات ملكافحـــة االتجـــار بالبـــر.

عبـــد  بنـــت  مريـــم  الســـيدة  وقالـــت 

للجنة  العـــام  األمـــن  العطيـــة  اللـــه 

الوطنية لحقـــوق اإلنســـان: إن جائحة 

كوفيـــد -19 القت بظاللهـــا عى كافة 

مجـــاالت حقوق اإلنســـان مبا يف ذلك 

مســـألة ازديـــاد جرائم االتجـــار بالبر 

يف جميـــع أنحـــاء العـــامل خاصة يف 

ظـــل ارتفـــاع معـــدالت البطالـــة التي 

تدفع لوقـــوع أعداد كبرية مـــن ضحايا 
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العطية: 
جرائم االتجار بالبر ال تعرف بالحدود الجغرافية

عـــى  وارغامهـــم  بالبـــر  االتجـــار 

العمـــل يف ظروف تتنـــاىف مع أدين 

حـــدود الكرامـــة اإلنســـانية. وأشـــارت 

بالبـــر  لالتجـــار  املروجـــون  أن  إىل 

الوسائل  مختلف  يســـتخدمون  أصبحوا 

الســـتدراج الضحايا مـــن ترغيب وترهيب 

وإكـــراه ووعـــود بأجور كاذبـــة وفرص 

عمـــل وهميـــة. الفتـــة إىل أن جرمية 

االتجـــار بالبـــر تعتـــر مـــن الجرائـــم 

التـــي ال تعـــرف بالحـــدود الجغرافية، 

يف ظـــل الطفـــرة العاليـــة لقـــدرات 

الوســـائل الرقمية الحديثـــة واالنفتاح 

ما بـــن الدول الذي ســـهل من ارتكاب 

الجرائم. هـــذه 

مذكـــرة  أن  إىل  العطيـــة  وأشـــارت 

التعـــاون بن اللجنـــة الوطنية لحقوق 

العاملية  الهجـــرة  ومنظمة  اإلنســـان 

جـــاءت يف إطـــار تحقيـــق األهـــداف 

حيث  مـــن  الجانبـــن  بـــن  املشـــركة 

االنســـان  حقـــوق  بحميـــة  االرتقـــاء 

طاقـــات  وحشـــد  كرامتـــه،  وصـــون 

وممرســـة  فهـــم  حـــول  املجتمـــع 

ونصت مذكـــرة التفاهم عـــى أهمية 

إجـــراء مشـــاورات بـــن جانبيهـــا حول 

االهتـــمم  ذات  املســـائل  جميـــع 

العمـــل  إطـــار  وتحديـــد  املشـــرك، 

مبـــا  الوثيـــق  والتعـــاون  املناســـب 

يحقـــق املصلحة املشـــركة وحســـب 

املـــوارد املتاحة. عـــالوة عى رضورة 

الحـــد  إىل  الطرفـــن  بـــن  التنســـيق 

املتعلقـــة  النشـــاطات  يف  املمكـــن 

لكل  واملهاجريـــن  االنســـان  بحقـــوق 

منهـــم، بغـــرض إزالـــة التكـــرار غـــري 

الـــروري، وتحقيق التعـــاون بينهم. 

ويجوز لـــكل منهم طلـــب التعاون من 

اآلخر. وأشـــارت املذكـــرة إىل أنه يجوز 

تنفيذ  يف  املشـــرك  العمل  للطرفن 

املشـــركة  املصلحة  ذات  املشـــاريع 

من خـــالل ترتيبـــات خاصة تحـــدد طرق 

واملصاريـــف  طـــرف  كل  مشـــاركة 

املســـتحقة عـــى كل منهم. إنشـــاء 

مفوضيـــات أو لجان فنية واستشـــارية 

من أجـــل تقديم املشـــورة لهم حول 

املســـائل ذات املصلحة املشركة بناء 

يتم  التـــي  والـــروط  األحـــكام  عى 

االتفاق عليهـــا بن الطرفـــن، وأقرت 

مجـــاالت  تشـــمل  أن  عـــى  املذكـــرة 

االنســـان  حقـــوق  مجـــاالت  التعـــاون 

والهجـــرة ومكافحـــة االتجـــار بالبر، 

بحقوق  والتثقيـــف  الوعـــي  وزيـــادة 

اإلنســـان. إىل جانـــب تنميـــة القدرات 

يف املسائل ذات االهتمم املشرك. 

فضـــالً عن التعـــاون يف مجـــال البحث 

االســـراتيجية  والدراســـات  العلمـــي 

واملنشـــورات.  البحـــوث  وتبـــادل 

يف عقـــد ورش  التعـــاون املشـــرك 

والنـــدوات. واملؤمتـــرات  العمـــل 

حقوقـــه وواجباتـــه، وتعزيز 

املســـاواة وعـــدم التمييز، 

التســـامح  قيـــم  وإعـــالء 

والعدالـــة إىل جانـــب تعزيز 

لحقوق  الفعـــال  االحـــرام 

االنســـان ورفاه املهاجرين، 

مواجهة  يف  واملســـاعدة 

تحديـــات الهجـــرة، وتعزيـــز 

الهجـــرة،  قضايـــا  فهـــم 

التنميـــة  وتشـــجيع 

واالقتصاديـــة  االجتمعيـــة 

الهجرة، خـــالل  مـــن 

مـــن جانبها قالت األســـتاذة 

رئيســـة  عريقـــات،  إميـــان 

الدوليـــة  املنظمـــة  بعثـــة 

عريقات: 
الراكة مع “حقوق 

اإلنسان” قيمة بالنظر 
إىل الدور املحوري 

الذي تلعبه يف الدفاع 
عن الفئات الضعيفة

هـــذا  “ميثـــل  قطـــر:  يف  للهجـــرة 

اللجنـــة  مـــع  املشـــرك  التعـــاون 

مرحلـــة  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 

الطابـــع  إلضفـــاء  مهمـــة  جديـــدة 

الرســـمي عـــى الراكـــة املمتـــازة 

بيننـــا”. “الراكة مع اللجنـــة الوطنية 

هـــي  اإلنســـان  لحقـــوق  القطريـــة 

رشاكـــة قيمـــة، ال ســـيم بالنظر إىل 

اللجنة  لعبتـــه  الذي  الدور املحـــوري 

يف الدفـــاع نيابة عن مختلـــف الفئات 

الضعيفـــة. تتطلـــع املنظمـــة الدولية 

للهجـــرة إىل رشاكـــة مثمـــرة لصالـــح 

املهاجريـــن ودولـــة قطـــر.

13مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر
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“حقوق اإلنسان” 
توقع مذكرة تفاهم مع “الخارجية السودانية”

استقبل سعادة الدكتور عيل بن صميخ املري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مبقر 

السودان،  بجمهورية  الخارجية  وزيرة  املهدي  الصادق  مريم  الدكتورة  سعادة  اللجنة 

مع  تفــــاهــــم  مـــذكرة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أبرمت  الزيارة  هامش  وعى 

بن  السيد سلطان  اإلنسان  الوطنية لحقوق  اللجنة  السودانية ووقع عن  الخارجية  وزارة 

يل األمن العام املساعد للجنة بينم وقع عن الخارجية السودانية السفري  حسن الجمَّ

عادل حسن رشيف مدير عام املوارد املالية والبرية بالوزارة.
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وجـــاءت مذكـــرة التعـــاون املرمة بن 
الجانبن بهدف تعزيـــز وحمية حقوق 
االنســـان والركيز عـــى املجاالت التي 
وانطالقاً  الطرفـــن،  باهتـــمم  تحظى 
بينهـــم  املشـــركة  األهـــداف  مـــن 
املشـــرك  والتعـــاون  التنســـيق  يف 
لبنـــاء ورفـــع قـــدرات الدبلوماســـين 
واملؤسســـات  بالوزارات  والعامليـــن 
بحقـــوق  الصلـــة  ذات  الســـودانية 
اإلنســـان، وتنظيم األنشطة والدراسات 
والبحوث، وتبادل اإلصـــدارات والزيارات، 
للتعـــاون  املذكـــرة  طرفـــا  ويهـــدف 
املشـــرك بينهـــم يف مجـــال حقوق 
برامـــج  وضـــع  خـــالل  مـــن  االنســـان، 
ومشـــاريع لرفع قـــدرات العاملن يف 
هذا املجال، والعمل عى االســـتفادة 
من الخرات والتجـــارب واآلليات الدولية 
وتبـــادل  اإلنســـان  بحقـــوق  املعنيـــة 

 . ت ما ملعلو ا

عالوة عـــى تبادل الخـــرات يف مجال 
التعـــاون الفني والتقنـــي فيم يخص 
وورش  والنـــدوات  املؤمتـــرات  تنظيم 
واعداد  التدريبيـــة  والـــدورات  العمـــل 
الدراســـات يف مجال حقوق اإلنســـان. 
إىل جانـــب تطويـــر األدوات التدريبيـــة 
املوجـــودة وتعزيـــز االســـتفادة مـــن 
الكفاءات والخرات املشـــركة لديهم، 
األولويات فيم يخص استفادة  وتحديد 
كل طـــرف من الرامج واألنشـــطة التي 

االخر.  الطـــرف  ينظمها 

باإلضافـــة إىل أية أعمل أخـــرى يراها 
لتحقيق غايتهم املشـــركة.  الطرفان 
عـــى أن تشـــكل لجنة مشـــركة تتألف 
من ممثـــيل الطرفـــن، تتـــوىل وضع 

تنفيذ هذه املذكرة، والتنســـيق  آليات 
أليـــة ترتيبـــات تتعلق بها.

حســـن  بـــن  ســـلطان  الســـيد  وقـــال 
عـــى مذكرة  التوقيـــع  إن  الجـــّميل: 
التفاهـــم اليـــوم يهـــدف اىل تعزيـــز 
التعـــاون القائـــم بـــن الجانبـــن يف 

اإلنســـان.  مجـــاالت حقـــوق 

وأوضـــح أن املرحلة القادمة ستشـــهد 
توطيـــداً لهـــذا التعـــاون من خـــالل ما 
الوطنيـــة  اللجنـــة  تقدمـــه  أن  ميكـــن 
لحقوق اإلنســـان من دعم مبـــا لديها 
من خـــرات تراكمية عى املســـتويات 
الوطنيـــة واإلقليميـــة والدولية، خاصة 
الفنيـــة  باملســـاهمة  يتعلـــق  فيـــم 
والتقنية إلنشـــاء املفوضيـــة القومية 
لحقوق اإلنســـان يف الســـودان وفقاً 

باريس.  ملبـــادئ 

هـــذه  توقيـــع  نعتـــر  نحـــن  وقـــال: 
املذكـــرة مـــع الخارجيـــة الســـودانية 
إضافـــة حقيقية للـــراكات التي ظلت 
لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  تعقدهـــا 
الداخل والخـــارج وإيذاناً  اإلنســـان يف 
لبدايـــة العمـــل وإنجاز مشـــاريع يف 
مجـــال حقوق اإلنســـان تلبى طموحات 
جانبي اللجنة والـــوزارة لجعلها ثقافة 
متارســـها مجتمعاتنا ضمن ســـلوكهم 

. لطبيعي ا

وأكـــد الجـــّميل أن مذكـــرة التفاهـــم 
مـــن شـــأنها التشـــجيع عـــى العمل 
املشـــرك مبؤسســـية واالنفتاح عى 
تبـــادل الخـــرات والتجـــارب مبـــا يخدم 
أهـــداف الجانبـــن يف عمليـــة حمية 

اإلنســـان.  حقوق  وتعزيـــز 

إنفاذ  الجّميل: ســـنعمل عـــى  وقال 
مذكرة التفاهم عـــى أرض الواقع من 
خالل الـــدورات التدريبية وورش العمل 
الزيارات  تفعيـــل  والنـــدوات إىل جانب 

الجاّميل:
نهدف اىل تعزيز التعاون القائم بن الجانبن يف مجاالت 

التوقيع عى هذه حقوق اإلنسان.
املذكرةيؤسس لعالقة 

تعاون وتبادل خرات 
كبرية بن الجانبن

املتبادلة يف ســـبيل تحقيق الرســـالة 
وإنزال  املذكـــرة  هـــذه  مـــن  املرجوة 

الواقع. أرض  عـــى  بنودها 

مـــن جانبه قال الســـفري عادل حســـن 
رشيف: إّن التوقيع عى هذه املذكرة 
يؤســـس لعالقة تعاون وتبـــادل خرات 
كبرية بـــن وزارة الخارجية الســـودانية 
واللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 
ســـيكون لـــه األثـــر الكبـــري يف تطوير 

ملف حقوق االنســـان بالســـودان. 

وأضـــاف: إن الزيارة التاريخية لســـعادة 
الدكتور عيل بن صميخ للســـودان يف 
آفاق  أرســـت وفتحـــت  مارس املايض 
الثنـــايئ  عـــى املســـتوى  التعـــاون 
واإلقليمـــي والدويل، مشـــرياً إىل أن 
توقيـــع مذكـــرة التفاهم بـــن جانبي 
اللجنـــة والـــوزارة جـــاء كثمـــرة لتلـــك 
الزيـــارة. منوهـــاً إىل أن مـــا يجري من 
ترتيـــب اســـتعداداً للدورة التأسيســـية 
اإلنســـان  لحقوق  القومية  للمفوضية 
بالســـودان جـــاء برعايـــة من الشـــبكة 
العربية للمؤسســـات الوطنية لحقوق 

اإلنسان. 

قـــال  الـــدويل  املســـتوى  وعـــى 
ســـعادة السفري:” إن ســـعادة الدكتور 
رئيســـاً  بوصفـــه  صميـــخ  بـــن  عـــيل 
للمؤسســـات  العاملـــي  للتحالـــف 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان ســـيكون 
داعمً الندماج الســـودان يف املجتمع 

الـــدويل.
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والتنميــة  اإلنســان  حقــوق  كتــاب  تدشــني 
ــني ــري للمؤلف ــى القط ــتدامة بامللتق املس

دشـــنت اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان كتاب “حقـــوق اإلنســـان والتنمية املســـتدامة” للمؤلف الدكتـــور محمد بن 

ســـيف الكواري نائب رئيـــس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان حيث تم التدشـــني من قبل امللتقـــى القطري للمؤلفني 

بـــوزارة الثقافـــة. ويركًز عـــى تعزيز تعـــاون الجهات املعنيـــة يف الحكومة مع مؤسســـات حقوق اإلنســـان باعتبارها 

طرفاً أساســـياً يف عملية تحقيق التنمية املســـتدامة القامئة عى نهج حقوق اإلنســـان، باإلضافـــة إىل تعزيز التعاون 

الـــدويل، بعقد مزيـــد من الرشاكات الدوليـــة واالطالع عى مناذج دول خاضت تجربة التنمية املســـتدامة لالســـتفادة من 

السياســـات والربامج املتبعة، تحقيقـــاً للرشاكة األمميـــة التي دعت لها األمـــم املتحدة يف الهدف األممي الســـابع 

عرش للتنمية املســـتدامة الصادر عـــن األمم املتحدة.

بينم شـــارك السيد ســـلطان بن حسن 

املســـاعد  العـــام  األمـــن  الجـــّميل 

باللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 

مبداخالت حـــول أهميـــة القضايا التي 

أثارهـــا الكتـــاب فيـــم أدارت النقـــاش 

الحـــّمدي املديـــر  األســـتاذة مريـــم 

للمؤلفن  القطـــري  للملتقى  العـــام 

الكاتـــب  النقـــاش  إدارة  يف  وشـــارك 

اإلعالمـــي صالح غريـــب العبيديل مدير 

الرامج بامللتقـــى القطري للمؤلفن.

وأوضـــح الكـــواري يف نبـــذة تعريفية 

للكتـــاب أن حقـــوق اإلنســـان مبفهوم 

الحقـــوق  هـــي  املتحـــدة  األمـــم 

املتأصلـــة يف جميـــع البـــر، والتي 

يجـــب توفريها لكل إنســـان بغض الّنظر 

عن الّديـــن، أو الجنـــس، أو العـــرق، أو 

اللّـــون، وغـــري ذلـــك مـــن التصنيفـــات 

8 يونيو 2021
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الكواري:  
التنمية املستدامة حق 

يكفله الدستور والقوانن 
والتريعات النافذة

الحقـــوق  أن  إىل  الفتـــاً  العنرصيّـــة، 
متاحة لـــكل البر دون متييـــز وتتّصف 
بكونهـــا ُمرابطـــة وُمتداخلـــة، وغـــري 
الكـــواري:  وقـــال  للتّجزئـــة،  قابلـــة 
إن حقـــوق اإلنســـان هـــي املبـــادئ 
االجتمعيـــة  املعايـــري  أو  األخالقيـــة 
التـــي تصف منوذجاً للســـلوك البري 
يُفهم عموما بأنه حقوق أساســـية ال 
يجوز املســـاس بها لكونها مســـتحقة 
وأصيلـــة لـــكل شـــخص مبجـــرد كونـــه 

. ن نسا إ

وفيـــم يتعلـــق بالتنمية املســـتدامة 
قـــال نائـــب رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة 
عرفتهـــا  لقـــد  اإلنســـان:  لحقـــوق 
األمـــم املتحـــدة بأنها العمليـــة التي 
جهـــود  توحيـــد  خاللهـــا  مـــن  ميكـــن 
لتحســـن  والحكومـــة  املواطنـــن 
واالجتمعيـــة  االقتصاديـــة  األحـــوال 
والثقافيـــة يف املجتمعـــات املحلية 
ملســـاعدتها عى االندمـــاج يف حياة 
تقدمهـــا  يف  واملســـاهمة  األمـــة 
بأقـــى قدر مســـتطاع، وأضـــاف: لقد 
اتفـــق املجتمع الـــدويل عى تحقيق 
أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، ومـــن 
ضمنهـــا تحقيق التوازن االســـراتيجي 
بن كمية نشـــاط واســـتهالك اإلنسان، 
بحيث تحافظ الـــدول واملجتمعات عى 
البيئة مبعناها الشـــامل، باإلضافة إىل 
املحافظـــة عـــى اســـتمرارها حتـــى 
تســـتفيد منهـــا األجيال الحـــارضة دون 
املقبلة،  األجيـــال  حقوق  يف  التفريط 
إىل جانـــب تعزيز االزدهـــار االقتصادي 
وزيـــادة الرفـــاه االجتمعي وتحســـن 
معايـــش النـــاس يف كل مـــكان مبـــا 
يؤثـــر إيجابا عـــى القضاء عـــى الفقر 
املناســـب  التعليم  وتوفـــري  والجـــوع 
والصحة الجيدة واملســـاواة دون متييز 
وغري ذلك من تحقيق أهـــداف التنمية 
املســـتدامة عى أوســـع نطاق. وتابع 
بالقـــول: لذلـــك يجـــب اتبـــاع مناهـــج 
متعـــددة النواحـــي، ويظهـــر املنهج 
أولويـــات  ســـلم  عـــى  الحقوقـــي 
وأساســـيات هـــذه املناهج مـــن حيث 
التصاقـــه باملـــروع التنمـــوي الذي 

الدول. تتبنـــاه 

ذاتـــه  الوقـــت  يف  الكـــواري  وأكـــد 

أّن حقـــوق اإلنســـان تشـــّكل األســـاس 

وبرامج  سياســـات  لجميـــع  املشـــرك 

املجـــاالت  يف  املتحـــدة  األمـــم 

والتنمية  واألمـــن  للســـالم  الرئيســـية 

واملســـاعدات اإلنســـانية، والشـــؤون 

وقـــال:  واالجتمعيـــة.  االقتصاديـــة 

نتيجة لذلـــك، تشـــارك منظومة األمم 

املتحدة والوكالـــة املتخصصة إىل حد 

ما يف مجـــال حمية حقوق اإلنســـان. 

ومـــن أمثلة ذلـــك الحـــق يف التنمية، 

الذي هـــو من صميم أهـــداف التنمية 

املســـتدامة، والحق يف الغذاء، الذي 

تدافع عنـــه منظمة األغذيـــة والزراعة 

العمل،  وحقـــوق  املتحـــدة،  باألمـــم 

املحـــددة واملحمية مـــن قبل منظمة 

العمـــل الدولية، وحقـــوق املرأة التي 
تدافـــع عنهـــا هيئـــة املـــرأة باألمـــم 
املتحـــدة، عالوة عى حقـــوق الطفل، 

واملعوقن. األصليـــة،  والشـــعوب 

وأشـــار إىل أن كتاب “حقوق اإلنســـان 
يســـتعرض  املســـتدامة”  والتنميـــة 
املرتبطة  املســـتدامة  التنمية  أهداف 
اإلنســـان  حقوق  مببادئ  وثيقاً  ارتباطاً 
التـــي أقرتهـــا الوثائـــق واالتفاقيـــات 
الدوليـــة الصادرة من األمـــم املتحدة، 
منوهـــاً إىل أّن القضـــاء عـــى الفقـــر 
والجـــوع هو حـــق من حقوق اإلنســـان 
يف الحياة والرفـــاه والكرامة والصحة، 
كـــم أن الهـــدف مـــن توفـــري امليـــاه 
النظيفـــة والنظافـــة الصحيـــة هو حق 
الصحـــة  يف  اإلنســـان  حقـــوق  مـــن 
ويف الرفـــاه ويف البيئـــة الســـليمة، 
العمـــل  توفـــري  مـــن  الهـــدف  وأن 
الالئـــق ومنـــو االقتصاد لهـــو حق من 
حقـــوق اإلنســـان يف العمـــل والرفاه 
والتنميـــة، موضحـــاً أّن جميـــع أهداف 
التنميـــة املســـتدامة هـــي حـــق من 
حقوق اإلنســـان التي كفلها الدســـتور 

النافذة. والتريعـــات  والقوانـــن 
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احتفال اللجنة الوطنية باليوم القطري
لحقوق اإلنسان

الجاّميل :
االحتفال يرسخ ملرحلة جديدة يف مواصلة العطاء

تطور ترشيعي
احتفلـــت اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان مبناســـبة 

“اليـــوم القطـــري لحقـــوق اإلنســـان” الذي يصـــادف 11 

نوفمـــر من كل عـــام، بالتزامـــن مع انطالق سلســـلة من 

الفعاليـــات التوعويـــة بحقوق اإلنســـان.

وقال ســـعادة السيد ســـلطان بن حســـن الجّميل األمن 

العـــام للجنـــة أن االحتفـــال مبناســـبة اليـــوم القطـــري 

لحقوق اإلنســـان يعد اســـتمراًر ملســـرية دولة قطر يف 

ترســـيخ وتعزيز حقوق اإلنســـان، كم أنه يـــأيت يف إطار 

مرحلـــة جديدة مـــن العطاء بعد انتخاب ســـعادة الســـيدة 

مريـــم بنت عبـــد الله العطية رئيًســـا لها، وامتـــداداً لنهج 

اللجنـــة الذي ميزها باالســـتقاللية.

وأضـــاف الجـــّميل أن االحتفال هذا العام يـــأيت بعد أيام 

مـــن تجديد التحالـــف العاملي اعتمد تصنيـــف اللجنة إىل 

التصنيـــف  )A(، الذي يعد داللة عى اســـتقالليتها، مؤكًدا 

أن النهج الذي تســـري عليه مـــن أبرز األســـباب يف ثباتها 

عـــى قمة تصنيـــف املؤسســـات الوطنية عى مـــدار 15 

عام. كـــم يأيت هـــذا االحتفـــال يف ظل تحقيـــق الدولة 

الســـتحقاق دميقراطـــي هـــام بإجـــراء انتخابـــات مجلس 

الشـــورى التـــي تعد واحـــدة من أهـــم ركائـــز الحق يف 

التعبـــري وقـــال الجّميل: نحـــن نثمن هذه الخطـــوة التي 

تفتـــح الباب واســـعاً أمـــام الكثري من اإلنجـــازات يف كافة 

اإلنســـان. حقوق  مجاالت 

وأكـــد األمن العـــام للجنـــة أن االحتفال باليـــوم القطري 

لحقوق اإلنســـان الـــذي يتزامن مع ذكرى تأسيســـها يف 

11 نوفمـــر 2002 م يعكـــس تقديـــر دولـــة قطـــر ودعمها 

ملبـــادئ حقـــوق اإلنســـان، والعمـــل عـــى بنـــاء ثقافة 

حقـــوق اإلنســـان وتعزيزها، وحرصهـــا وســـعيها الدائم 

لتحســـن األوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياســـية 

والتريعية. واالقتصاديـــة 

13 نوفمرب 2021 
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الفعاليات

”لقاح كوفيد  19“

يشـــار إىل أن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان تأسســـت 

مبوجـــب مرســـوم قانـــون رقـــم 38 لســـنة 2002م، وتم 

إعادة تنظيـــم اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان مبوجب 

املرســـوم بقانون رقم 17 لســـنة 2010م.

ونوه الجّميل بانفتاح دولـــة قطر عى تطوير تريعاتها 

مبا يضمـــن مراعاة حقوق اإلنســـان الســـيم الفئات األكر 

ضعفاً وإصالحات ســـوق العمل التي تضمنـــت قانون رقم 

)17( لســـنة 2020 بشـــأن تحديد الحـــد األدىن ألجور العمل 

واملســـتخدمن يف املنازل، ومرســـوم بقانون رقم )19( 

لســـنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لســـنة 

2015 بتنظيـــم دخول وخـــروج الوافديـــن وإقامتهم الذي 

اعتر خطـــوة إيجابية كبـــرية للتوافق مع مبـــادئ حقوق 

اإلنســـان املتعلقة بالحق يف تغيري العمل. إىل الســـمح 

للموظفن بتغيـــري جهة عملهم بحرية، وتحديد ســـاعات 

العمـــل يف األماكـــن املكشـــوفة خـــالل فـــرة الصيف، 

وإنشـــاء صنـــدوق لدعم العـــّمل وتأمينهم مـــم يضمن 

لهم الرعايـــة، ويوفر لهم حقوقهـــم باإلضافة إىل بيئة 

عمل صّحيـــة وآمنة.

ولفت األمن العـــام للجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان إىل 

أهميـــة املنصـــة املوحدة للشـــكاوى والبالغـــات، والتي 

تم تدشـــينها مؤخراً والتي متكِّن املواطنـــن والوافدين 

واملنشـــآت اإلبالغ عن مخالفة عملية، مثـــل تجمع عملة، 

أو ســـكن عملة غري مناســـب، أو مخالفات رصيحة مبوقع 

العمـــل ضـــد الجهـــات الخاضعـــة ألحـــكام قانـــون العمل 

القطري وقانون املســـتخدمن يف املنـــازل. ويف هذا 

اإلطار دعا األمن العـــام للجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان 

إىل تقديـــم املزيد لحميـــة حقوق العـــمل كواحدة من 

املحاور الجوهرية التي تســـعى دولـــة قطر إىل االرتقاء 

بهـــا، إىل جانب كافـــة الحقوق األساســـية التي تضمنتها 

املواثيـــق واالتفاقيات الدولية والتريعـــات الوطنية.

اإلصالحـــات  بتطبيـــق  االســـتمرار  إىل  الجـــّميل  ودعـــا 

القانونيـــة املتعلقـــة بالعمـــل، كنظـــام حميـــة األجور، 

ومراقبـــة موامئة الحد األدىن لأجـــور ملتطلبات العملة، 

لقانـــون  األمثـــل  التطبيـــق  ملراقبـــة  اآلليـــات  وتطويـــر 

املســـتخدمن يف املنـــازل وحفـــظ حقوقهـــم.

وأشـــاد األمـــن العـــام للجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان 

بجهـــود الدولة خـــالل جائحة كورونا “كوفيـــد19 ” من خالل 

اتاحـــة اللقاح للجميـــع مجاناً ودون متييـــز مم يدخل يف 

إعـــمل الدولة للحـــق يف الصحة وإعطـــاء األولوية لكبار 

الســـن وهم من بـــن الفئـــات األكر ضعًفا، مشـــدًدا عى 

أن الجائحـــة التـــي ألقـــت بظاللهـــا عـــى مختلـــف أوجه 

النشـــاط اإلنســـاين يف العـــامل، وأعـــادت التأكيـــد عى 

ضمن حقـــوق رشيحـــة العـــمل ضمـــن الفئـــات األوىل 

بالرعايـــة التي قـــال: يجـــب أن نوليها اهتممـــاً زائًدا يف 

األزمات. هـــذه  مثل 

وقـــال الجـــّميل: إن حقوق اإلنســـان هي حقـــوق أصيلة 

يف املجتمـــع القطري وهـــي جزء من القيم االنســـانية 

التي رسختها الريعة اإلســـالمية السمحاء والتريعات 

القطريـــة و عى رأســـها الدســـتور الدائم للبـــالد. مؤكداً 

يف الوقت نفســـه ســـعي اللجنة الدائـــم لتعزيز حقوق 

اإلنســـان وحميـــة حريتـــه عـــر اقـــراح الســـبل الالزمـــة 

لتعزيـــز ومتابعـــة تحقيق األهـــداف الـــواردة باالتفاقيات 

واملواثيـــق الدوليـــة املتعلقـــة بحقوق اإلنســـان، التي 

أصبحت الدولـــة طرفاً فيها، تقديم املشـــورة والتوصيات 

بحقـــوق  املتعلقـــة  املســـائل  يف  املعنيـــة  للجهـــات 

اإلنســـان. والنظر يف أي تجـــاوزات أو انتهـــاكات لحقوق 

اإلنســـان، والعمـــل عى تســـوية مـــا تتلقاه مـــن بالغات 

أو شـــكاوى بشـــأنها، والتنســـيق مع الجهـــات املختصة 

بشـــأنها. الالزم  التخاذ 

ولفت الجـــّميل إىل أنه يف إطار نـــر الوعي والتثقيف 

بحقـــوق اإلنســـان وحرياتـــه، وترســـيخ مبادئهـــا، عـــى 

صعيـــدي الفكر واملمرســـة تعقـــدت اللجنة خالل شـــهر 

نوفمـــر الحايل سلســـلة مـــن فعاليات اليـــوم القطري 

لحقـــوق اإلنســـان بـــدأت بنـــدوة يف مركز جامعـــة قطر 

الصحـــي للموظفـــن واملراجعـــن، وتدريـــب موظفـــي 

العقارية. مشـــريب 
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الفعاليات

 موظفي متاحف مشريب

باليوم العاملي لحقوق اإلنســـان، ومـــروًرا مبعرض الخط 

العـــريب حول حقـــوق اإلنســـان يف الثقافة اإلســـالمية، 

واملعـــارض الفنية التي نُظمت مبناســـبة اختيـــار الدوحة 

باليـــوم  املشـــاركة  إىل  اإلســـالمية،  للثقافـــة  عاصمـــة 

“القطـــري لحقـــوق اإلنســـان”، وذلـــك لالرتقـــاء بثقافة 

اإلنســـان. حقوق 

وركـــز تدريـــب “املعايـــري الدوليـــة لحقوق اإلنســـان يف 

املطـــارات” عى املعايـــري الدولية لحقوق اإلنســـان يف 

املطـــارات، والتـــي يجب عـــى املطـــارات تطبيقها يف 

اليومي. العمـــل 

يف  اإلنســـانية،  الكرامـــة  باحـــرام  املعايـــري  وتتعلـــق 

التفتيش،  الخدمـــات املقدمـــة واملعاملة، وآليـــات  إطار 

إىل جانـــب عـــدم التمييز، والحـــق يف املعاملـــة لبعض 

الضحايـــا، ومكافحـــة االتجار بالبـــر، وما يتعلـــق بحمية 

التعاريف. مـــن  وغريها  الشـــخصية  البيانـــات 

تدريب قيادات مطار حمد الدويل

سلسلة من املحارضات التدريبية 
مبناسبة اليوم القطري لحقوق 

اإلنسان
ومـــن املقـــرر أن تتواصـــل النـــدوات والـــدورات التدريبية 

خـــالل األســـبوعن القادمـــن لتتضمن نـــدوات ومحارضات 

تدريبيـــة لقيـــادات وموظفي مطـــار حمـــد الدويل يف 

دورتـــن منفصلتـــن، باإلضافة إىل حملة املـــدارس التي 

ســـتبدأ يوم 21 وتســـتمر حتـــى 25 نوفمر.

عى هامش احتفاالتهـــا باليوم القطـــري؛ نظمت اللجنة 

الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان، دورة تدريبية لقيـــادات مطار 

حمد الـــدويل، حول “املعايـــري الدولية لحقوق اإلنســـان 

يف املطـــارات”، وذلك يف صالـــة املغادرين باملطار. 

ويعتـــر التدريـــب هـــو األول من نوعـــه وباكـــورة تثقيف 

ورشاكـــة واعـــدة بـــن اللجنـــة واملطـــار وخـــالل كلمته 

االفتتاحيـــة قـــال الســـيد عبد اللـــه عيل املحمـــود مدير 

إدارة الرامـــج والتثقيـــف يف اللجنـــة: إّن هـــذه الفعالية 

تأيت ضمـــن ســـياق احتفاالت “اليـــوم القطـــري لحقوق 

اإلنســـان” الـــذي يتزامـــن مـــع نشـــأة اللجنـــة الوطنيـــة 

لحقـــوق اإلنســـان يف 11 نوفمـــر 2002، وهـــو تأكيد من 

قيـــادة الدولـــة عى قيمهـــا الراســـخة منذ القـــدم بأن 

اإلنســـان هو محور التقـــدم والتنميـــة وبنـــاء الحضارات.

ونـــوه املحمـــود بالتعـــاون الكبري بـــن اللجنـــة الوطنية 

لحقوق اإلنســـان ومطار حمد الدويل بدايـــة من االحتفال 

تناولت املحارضات التدريبية آليات 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف 

تعزيز حمية الحق يف العمل
ويف ذات الســـياق نظمـــت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق 

اإلنســـان محـــارضة تدريبيـــة لفائـــدة موظفـــي متاحـــف 

مشـــريب العقاريـــة تحـــت عنـــوان “دور اللجنـــة الوطنية 

لحقـــوق اإلنســـان يف حمية حقـــوق اإلنســـان” قدمتها 

الســـيدة جميعة الســـليطي الخبـــرية القانونيـــة باللجنة 

اإلنســـان، لحقوق  الوطنيـــة 
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الفعاليات

برنامج تدريبي ملوظفي مطار حمد الدويل

حيـــث تناولت املحـــارضة أوضاع حقوق العـــمل يف دولة 

قطر مـــن منظـــور حقوقي )التقـــدم املحـــرز والنقائص( 

ويف إطـــار مهـــام اللجنـــة ودورها يف مراعـــاة االلتزام 

النزاهة،  بالقوانن الوطنيـــة واملواثيق الدولية وبقيـــم 

والعالنية،  الشـــفافية  ومبـــادئ  واملوضوعية،  والحيـــاد 

واملرونـــة يف التعامـــل، إىل جانـــب املحافظـــة عـــى 

مـــع  الراكـــة  عـــى  الحـــرص  مـــع  الشـــخصية،  األرسار 

املؤسســـات ذات الصلـــة داخليـــاً وخارجياً.

كـــم تناولت آليـــات اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان من 

أجل حميـــة الحـــق يف العمـــل وتعزيز وحميـــة حقوق 

العمل من خـــالل ممرســـة اختصاصاتها بـــدور هام يف 

تعزيـــز وحمية حقـــوق العمل داخـــل دولة قطـــر، ومن 

خـــالل هدفها العـــام يف تعزيز وحمية حقوق اإلنســـان 

وحرياته األساســـية ، باإلضافة إىل ما تصدره من دراســـات 

وتقاريـــر مشـــفوعة بالرأي القانـــوين والتوصيـــات، وما 

تتخـــذه من إجـــراءات حيال الشـــكاوى وااللتمســـات التي 

للعـــمل،  القانونيـــة  املســـاعدة  وتقديـــم  تســـتقبلها، 

وتعليقهـــا عـــى التريعـــات ذات الصلـــة قبـــل وبعـــد 

إصدارهـــا، والعمـــل عى إدمـــاج مبادئ حقوق اإلنســـان 

يف املناهـــج التعليميـــة ملراحل التعليـــم املختلفة يف 

إطـــار جهودهـــا الوقائية. 

اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، الرامج  واختتمـــت 

التدريبيـــة التـــي انطلقـــت خالل شـــهر نوفمـــر الحايل 

وتضمنت ثالثـــة برامج تدريبية وندوتـــن. مبحارضة تدريبية 

ملوظفي مطار حمـــد الدويل الذي اســـتضافتها متاحف 

. ب مشري

وكرم ســـعادة السيد ســـلطان بن حســـن الجّميل األمن 

العـــام للجنة والدكتـــور حافظ عيل عيل عبـــد الله رئيس 

متاحـــف مشـــريب، املشـــاركن يف الرنامـــج التدريبـــي 

التقدير. شـــهادات  وتوزيع 

وقـــد جـــاء الرنامـــج التدريبـــي يف إطار رشاكـــة نوعية 

لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  بـــن  واعـــدة  واســـراتيجية 

اإلنســـان، ومطـــار حمد الـــدويل، لتعزيز حقوق اإلنســـان 

يف املنفذ الجـــوي الذي يعد البوابة الرئيســـية للدولة، 

مـــا يعكس مـــدى احرام حقـــوق اإلنســـان والحرص عى 

كرامته. صـــون 

الحملة تهدف لتعزيز ونر ثقافة 
حقوق اإلنسان وحقوق الطالب

يف املدارس للطالب

وأكـــدت اللجنة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان أن برنامجي 

التدريـــب اللذيـــن عقـــدا لقيـــادات وموظفي مطـــار حمد 

الدويل عى مـــدار يومن تجربـــة ناجحة وبدايـــة لتعزيز 

هـــذه الراكة بـــن الجانبن.

وأشـــارت اللجنـــة إىل مواصلـــة الـــدورات التدريبية وفق 

اسراتيجية ســـنوية ســـيتم التوافق عليها بن الطرفن.

واشـــتملت فعاليـــات اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان 

عى حملـــة توعوية وتثقيفيـــة لطالب مـــدارس الجاليات 

العربيـــة واألجنبيـــة يف الفـــرة مـــن 21 إىل 25 نوفمر 

2021، وذلـــك يف أطـــار اســـراتيجية عمـــل اللجنـــة نحـــو 

تعزيـــز ونـــر ثقافة حقـــوق اإلنســـان وحقـــوق الطالب 

يف املـــدارس للطالب واملدرســـن والـــكادر األكادميي 

وأولياء األمور مبا يتناســـب مع احتياجاتهم واشـــاعة روح 

املســـؤولية لـــدى الفئة املســـتهدفة.

وقال الســـيد/ حمد ماجد املرزوقي مدير إدارة الشـــئون 

املاليـــة واإلداريـــة باللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان: 

تهـــدف الحملـــة إىل التوعيـــة والتثقيف بـــرورة حمية 

وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان يف التعليـــم وهي امتـــداداً 

للحمالت الســـابقة التي تم توجيهها لفئـــة حقوق طالب 

الجاليـــات يف املدارس وذلـــك لتطوير مفهـــوم حقوق 

االنســـان لديهم وكيفيـــة التواصـــل مع اللجنـــة الوطنية 

لحقوق اإلنســـان وتعريفهـــم بدورهـــا واختصاصاتها، مع 
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حملة ملدارس الجاليات

العمل عـــى تثقيفهـــم بحقوقهم وواجباتهم. وأشـــار 

املرزوقـــي أن الحملـــة يف محورهـــا األســـايس هـــي 

عبارة عن مســـابقات تـــم تصميمها حول عـــدد من حقوق 

اإلنســـان األساســـية ليتم التنافس عليهـــا يف ثالثة فئات 

للمراحـــل الثانويـــة واإلعدادية واالبتدائيـــة وهي” البحث 

العلمـــي، واملقـــال، والرســـم” وقـــال تـــم تخصيص كل 

فئة مبا يتناســـب مـــع املرحلة الدراســـية املســـتهدفة. 

وقـــال: تـــم تحديد 7 مـــدارس لهـــذه الحملـــة وهي من 

مدارس الجاليات العربية وتضم املدرســـة” الفلســـطينية 

والتونســـية و الســـودانية و األردنيـــة” إىل جانب مدارس 

الفلبينيـــة  املدرســـة”  وتشـــمل  األجنبيـــة  الجاليـــات 

والباكســـتانية واملدرســـة الهندية” وأضاف: تم تخصيص 

مســـابقة البحث العلمـــي للمرحلـــة الثانوية حـــول ثالثة 

من املواضيـــع الحقوقية وهـــي: ” التنمية املســـتدامة 

– الحـــق يف التعليـــم – الحـــق يف البيئـــة” وذلك لرفع 

قدرات طـــالب املرحلة الثانوية يف كتابـــة البحث العلمي 

وفق رشوطـــه ومتطلباتـــه. وفيـــم يتعلق باملســـابقة 

املوجهة للمرحلـــة اإلعدادية أشـــار املرزوقي إىل أنها 

ســـتكون ألفضل مقـــال تعبريي يتـــم كتابته عـــن الحقوق 

األساســـية االجتمعيـــة واالقتصاديـــة والثقافيـــة ويعر 

فيـــه الطالب عن “الحق يف الســـكن – الهويـــة – التعبري 

عـــن الرأي – الصحـــة والتعليـــم”. ويف جانب املســـابقة 

املوجهـــة للمرحلـــة االبتدائية ســـتكون للمنافســـة حول 

أجمـــل لوحة يتم رســـمها حـــول ذات املواضيع املوجهة 

للمرحلة اإلعدادية وقد تم يف هذه املســـابقة تقســـيم 

املرحلـــة االبتدائيـــة إىل قســـمن من الصـــف “األول إىل 

الثالث” ومن “الصف الرابع إىل الســـادس” وذلك ملراعاة 

الفـــروق الفردية لأطفال وليســـتطيع الطالب أن يعر عن 

إحدى الحقوق املذكورة بالرســـم وبشـــكل مبســـط.

وقال مديـــر إدارة الشـــئون اإلداريـــة واملالية: ســـتكون 

جوائز املســـابقات يف مختلـــف فئاتهـــا ومراحلها عبارة 

عـــن بطاقـــات هدايـــا” gift cards” تـــم شـــحنها مببالـــغ 

ماليـــة بقيمـــة جوائـــز املســـابقات. ونـــوه إىل أن مثـــل 

هذه الحمالت من شـــأنها تشـــجيع الطالب عى اكتســـاب 

املعرفة واإلملام باملبادئ األساســـية لحقوق اإلنســـان 

واالرتقـــاء مبســـتوى الطـــالب إىل مســـتوى املعايـــري 

العاملية التي تخدم رســـالة اللجنـــة الوطنية يف عملية 

نر وإرســـاء ثقافة حقوق اإلنســـان وتطويـــر ثقافتهم. 

وقال ســـيتم عمـــل برنامج مشـــرك بن اللجنـــة الوطنية 

لحقوق اإلنســـان ومـــدارس الجاليـــات العربيـــة واألجنبية 

باإلضافـــة إىل تفعيـــل دور الطـــالب يف طرح مســـابقات 

اإلنســـان  حقـــوق  مفاهيـــم  وتعزيـــز  الوعـــي  لزيـــادة 

لجميع مراحـــل املدارس املعنيـــة االبتدائيـــة واالعدادية 

والثانويـــة ليكـــون طرح املســـابقة يتناســـب ويراعي كل 

فئـــة عمريـــة للمراحـــل املذكـــورة لتحفيـــز دورهم يف 

املشـــاركة وتطوير مهاراتهم وقدراتهـــم يف بناء جيل 

واعي بحقوق االنســـان لضمن صونها وحميتها. وأشـــار 

إىل أنـــه خـــالل الحملة ســـيتم توزيع مطويـــات تعريفيه 

لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة  عـــن  والكرونيـــة(  )ورقيـــة 

اإلنســـان ودورهـــا واختصاصاتها إىل جانـــب توزيع رشوط 

املســـابقات يف فئاتهـــا الثـــالث وهدايا تذكاريـــة. وقال 

املرزوقي: ســـيتم إرســـال املســـابقات للمدارس سالفه 

الذكـــر لإلعالن عنهـــا يف فرة الحملة مـــن 20-25 نوفمر 

2021 وســـيكون اإلعالن عـــن الفائزين يف املســـابقة يف 

شـــهر فراير 2022 يف حفل تكريم للمدارس املشـــاركة.

اشتملت الحملة عى مسابقات يف 
البحث العلمي، واملقال، والرسم
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الفعاليات

اليوم العاملي للسالم
الجــاّميل: العــامل يحتــاج إىل اتفــاق ســالم أكــر اســتدامة حفاظاً 

عــىل ســالمة الحيــاة البرشيــة وكرامة اإلنســان 

اإلنســـان  لحقوق  الوطنية  اللجنـــة  احتفلت 

مبناســـبة اليـــوم الدويل للســـالم والذي 

يحتفل بـــه جميـــع العامل يف 21 ســـبتمرب 

من كل عـــام وفقاً لإلعـــالن الجمعية العامة 

لألمـــم املتحدة واعتبار هـــذا اليوم مخصًصا 

لتعزيز ُمثُل الســـالم، حيث يلتـــزم العامل باال 

النار ملدة 2٤ ســـاعة.  إطـــالق  عنف بوقف 

وقال الســـيد ســـلطان بن حســـن الجّميل 

الوطنية  للجنـــة  املســـاعد  العـــام  األمني 

لحقوق اإلنســـان: لقـــد دأبـــت اللجنة عى 

االحتفـــال باملناســـبات العاملية الســـنوية 

بوصفهـــا تذكري هـــام باملبادئ الســـامية 

لحقوق اإلنســـان؛ وهي دعـــوة للرجوع عن 

أي طريـــق يحيـــد عن تلـــك املبادئ. 

وأضـــاف: جاء موضـــوع هذا العـــام لليوم الدويل للســـالم 

تحـــت شـــعار” التعايف بشـــكل أفضل من أجل عـــامل منصف 

ومســـتدام” وهو إشـــارة ودعوة أثناء التعـــايف من جائحة 

كوفيـــد – 19، خـــالل العـــام 2021 للتفكـــري بشـــكل إبداعـــي 

وجمعي بشـــأن كيفيـــة مســـاعدة الجميع عـــى التعايف 

بشـــكل أفضـــل، وكيفيـــة بنـــاء املرونـــة الالزمـــة، وكيفيـــة 

تحويـــل عاملنا إىل عامل أكر مســـاواة، وأكر عـــدال وإنصافا 

وشـــموال واســـتدامة وصحة. وأشـــار الجـــّميل يف الوقت 

نفســـه إىل أّن تقريـــر منظمة الصحة العاملية أكد أن تســـعا 

مـــن كل عـــر دول أفريقيـــة ستفشـــل يف تحقيـــق هدف 

ســـبتمر القـــايض بتطعيـــم 10 يف املائة من ســـكانها ضد 

كوفيـــد -19 وذلـــك بعـــد حصولها عـــى 32 مليـــون جرعة، 

متثل حصـــة أفريقيا أقل مـــن واحد % من أكر مـــن 2.1 مليار 

جرعة يتـــم إعطاؤهـــا عى مســـتوى العـــامل، وتلقى 2 % 

فقـــط من ســـكان القـــارة البالغ عددهـــم 1.3 مليار نســـمة 

الجرعـــة األوىل، وتم تطعيـــم 9.4 مليون مواطـــن أفريقي 

فقط. وقال األمن العام املســـاعد للجنـــة الوطنية لحقوق 

اإلنســـان: كم هـــو معروف أن هـــذا الوباء ســـيصيب الفئات 

املحرومـــة واملهمشـــة أكـــر مـــن غريهـــا؛ فحتى شـــهر 

إبريـــل املايض هنـــاك أكر مـــن 100 دولـــة مل تتلـــق جرعة 

واحـــدة، ذلك عالوة عـــى املحارصيـــن يف النزاعات فإنهم 

معرضون للخطر ألنهـــم يفتقدون خدمـــات الرعاية الصحية. 

وأضاف الجـــّميل: إن الحديث عن النزاعات املســـلحة يقودنا 

إىل دعوة األمـــن العام لأمم يف مـــارس املايض لوقف 

21 سبتمرب 2021
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الفعاليات

إطـــالق النـــار عـــى مســـتوى العـــامل، حيث أصـــدر مجلس 

األمـــن باإلجمع فرايـــر 2021 قراًرا يدعو الـــدول األعضاء إىل 

دعم “وقـــف إنســـاين مســـتدام” للنزاعـــات املحلية، إىل 

رضورة مواصلـــة احـــرام وقـــف إطـــالق النار عـــى الصعيد 

العاملي لضـــمن حصول األشـــخاص املحارصيـــن يف النزاع 

عـــى اللقاحـــات والعالجات الروريـــة للبقاء.

وقالـــت الجّميل: يجب أن ينظر العامل إىل العدو املشـــرك 

الذي ظـــل يهاجمهم للعـــام الثاين عى التـــوايل وهو ال 

مييز بن املـــكان والزمان أو العقيـــدة أو اللون؛ فيجب عى 

العامل أن يتوقـــف عن تلك النزاعات حتى يســـتطيع الصمود 

أمام هـــذا الوباء األكر فتـــكاً من الحـــروب والنزاعات اإلثنية 

والعقائديـــة التي يعيشـــها العامل والتي ظلـــت تفاقم من 

حاالت العنـــف والكراهيـــة يف كل بقاعه خاصـــة يف عاملنا 

واإلسالمي. العريب 

وأضـــاف: إن العـــامل يف هـــذا العام ميي نحـــو التعايف 

من جائحة كورونـــا مقارنًة بإحصائيات العـــام املايض ويجب 

أن نعزز هـــذا التعايف بالعمـــل عى اســـتدامته خاصة وأن 

حربنـــا مع الطبيعة ما زالت تشـــتعل نريانهـــا وتهدد بالقضاء 

عى األخـــر واليابس وذلك بســـبب التغـــري املناخي الذي 

تتســـبب يف حدوث كـــوارث طبيعية “غري مســـبوقة”، تهدد 

الوجود البـــرى والحياة عـــى كوكـــب األرض، وقال: يأيت 

ذلـــك بعـــد تقرير جديد صـــادر عن خـــراء املنـــاخ يف األمم 

املتحـــدة، والـــذي توقـــع أن يصـــل االحـــرار العاملي إىل 

1.5 درجـــة مئويـــة بحلول عـــام 2030، مقارنة بعـــرص ما قبل 

الثـــورة الصناعيـــة، ما يهـــدد بحصـــول كـــوارث جديدة يف 

الكوكـــب الـــذي تربـــه موجـــات حـــّر وفيضانـــات متتاليـــة. 

وأوضـــح الجـــّميل أن كل هذه املؤرشات تدعـــو العامل إىل 

اتفاق ســـالم شـــامل وأكر اســـتدامة حفاظاً عى ســـالمة 

الحيـــاة البريـــة وكرامة اإلنســـان. وقـــال: نحن مبناســـبة 

اليوم الدويل للســـالم نـــدق ناقوس الخطـــر ونذكر العامل 

بـــرورة العمل عـــى إفشـــاء املحبة مـــن خـــالل التوعية 

الجمهرييـــة والتعاون وصـــوالً إىل وقف إطـــالق دائم يف 

العامل. أنحـــاء  جميع 
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مبناسبة اليوم العاملي للمعلمني..

املــدارس  عــودة  املحمــود: 
بكامــل طاقتهــا االســتيعابية 
مــؤرشاً نحــو التعــايف الكامــل 

للعــامل

احتفلـــت اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان مبناســـبة الذكر 
الســـنوية لليوم العاملي للمعلمن والـــذي أقرته منظمة 
األمـــم املتحـــدة للربيـــة والعلـــم والثقافة “اليونســـكو” 
إلحياء ذكـــرى توقيـــع توصيتهـــا ومنظمة العمـــل الدولية 
لعـــام 19٦٦ بشـــأن أوضاع املعلمـــن والتي تعلـــق بحقوق 
األويل  إعدادهـــم  ومعايـــري  املعلمـــن،  ومســـؤوليات 
وتدريبهـــم الالحـــق، وحشـــدهم، وتوظيفهـــم، وظـــروف 
التعليـــم والتعلـــم. إىل جانـــب مناقشـــة أوضـــاع هيئـــات 

التدريـــس والبحـــوث يف التعليـــم العايل.
وقال الســـيد/ عبد الله عيل املحمود مديـــر إدارة العالقات 
العامـــة واإلعـــالم باللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان: يأيت 
احتفـــال هـــذا العـــام تحـــت شـــعار “املعلم عـــمد إنعاش 
التعليم” الفتاً إىل أنه بعد مي 18 شـــهراً عاشـــها العامل 
يف مجابهـــة وبـــاء كوفيـــد -19 فقـــد تأثـــرت العديـــد مـــن 
قطاعـــات الحيـــاة وأصبح هنالـــك ركوداً يف ســـائر مجاالتها 
وأضـــاف:  التعليميـــة؛  العمليـــة  ذلـــك  يف  مبـــا  الحيويـــة 
لذلـــك ونحن منـــي يف طريـــق التعـــايف وإعـــادة البناء 
فقد أوىل اليـــوم العاملـــي للمعلمن لعـــام 2021 الركيز 
إلمـــداد املعلّمن بالدعم الـــذي يحتاجون إليه ليســـاهموا 
يف عمليـــة اإلنعـــاش لحركة التعليـــم عى الوجـــه األكمل 

وإعادتهـــا ســـريتها األوىل مـــا قبل وبـــاء كورونا.
وأوضـــح املحمود أن اليوم العاملـــي للمعلمن جاء متزامناً 
مع إعادة فتـــح املدارس بكامل طاقتها االســـتيعابية وقال: 
هـــذه العودة تعتـــر مـــؤرشاً جيـــداً للتوجه نحـــو التعايف 
الكامـــل من وباء كورونـــا وعودة الحيـــاة إىل طبيعتها األمر 
الـــذي يتطلب مـــن املعلمـــن جهـــوداً كبـــرية يف عملية 
إنعـــاش التعليم؛ كـــم يتطلب مـــن املجتمع وأوليـــاء األمر 
املســـاهمة يف تتويج جهد املعلمـــن يف جانبي الربية 
والتحصيـــل األكادميـــي وصوالً ألجيـــال قامئة عـــى العلم 

واملعرفة.
وأشـــار املحمـــود إىل أن املعلمن تنتظرهـــم مهام كبرية 
وأمانـــة عظيمة هـــم فيها الركيـــزة األساســـية لتحقيقها؛ 
خاصـــة بعـــد اعتـــمد هـــدف التنمية املســـتدامة رقـــم )4( 
الـــذي ينص عى “ضـــمن التعليم الجيد املنصف والشـــامل 

للجميـــع؛ وتعزيـــز فـــرص التعلـــم مـــدى الحيـــاة ” وإقرار 
املرصـــد 4-ج املخصـــص لـــدور املعلّمـــن والـــذي ينص عل 
“الزيـــادة بنســـبة كبـــرية يف عـــدد املعلِّمـــن املؤهلن، 
من خالل التعـــاون الـــدويل لتدريب املعلِّمـــن يف البلدان 
الناميـــة بحلول عـــام 2030” منوهـــاً إىل أّن اليوم العاملي 
للمعلمـــن أصبـــح فرصـــة لالحتفـــال باإلنجـــازات والنظر يف 
طـــرق كفيلـــة مبواجهة التحديـــات املتبقيّة مـــن أجل تعزيز 
مهنـــة التدريـــس. مثمناً يف ذات الســـياق اإلنجـــازات التي 
حققتهـــا دولة قطـــر الحركـــة التعليميـــة ابتداًء مـــن البنية 
التحتية للمؤسســـات التعليمية والكادر التعليمي واإلداري 
وصوالً إىل املبادرات اإلنســـانية من خالل مؤسســـة التعليم 
فـــوق الجميع والتـــي أطلقت مبـــادرة “علّم طفـــالً” وهي 
مبـــادرة قطرية تصـــارع إلنقاذ أطفال العـــامل من الجهل كم 
أنهـــا مروع إنســـاين كبري عى مســـتوى العـــامل، انطلق 
مـــن قطـــر، مقاوماً ســـري األحـــداث العـــامل الـــذي أنهكته 
الداخلية. وقـــال املحمود:  األوبئـــة والحـــروب والرصاعـــات 
تســـتهدف مبادرة “علّـــم طفالً” األطفال املهمشـــن الذين 
يصعب الوصـــول إليهم، ال ســـيم األطفال الذين يعيشـــون 
حياة الفقر، والذيـــن يواجهون عوائـــق اجتمعية أو ثقافية 
للوصـــول إىل التعليم، وأضاف مديـــر إدارة العالقات العامة 
واإلعـــالم: ونحن يف مناســـبة اليـــوم العاملـــي للمعلمن 
نذكر بهـــذه املبادرات التي تعزز الحـــق يف التعليم وندعو 
املزيـــد من الجهـــود املمثلة والتي يقـــع فيها عى عاتق 
املعلمن الجانـــب األكر تحقيقاً للبنـــاء املتكامل للمنظومة 

التعليميـــة يف العـــامل بحلول 2030.

5 أكتوبر 2021

اليوم العاملي للمعلمن فرصة 
لالحتفال باإلنجازات والنظر يف طرق 

كفيلة ملواجهة التحديات
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الفعاليات

معرض حقوق اإلنسان 
يف الثقافة اإلسالمية بواشنطن

قالت الســـيدة مريم بنـــت عبد اللـــه العطية األمـــن العام 
للجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان إن املنهج اإلســـالمي 
الوســـطي دعـــا الحـــرام كرامـــة اإلنســـان بعيـــداً عـــن أية 
مقاربـــات اثنيـــة أو عرقيـــة أو دينيـــة قبـــل مئات الســـنن. 
وأشـــارت العطيـــة إىل أن اإلســـالم دين للوســـطية والقصد 
واالعتـــدال الذي اتســـمت بها رســـالته الريفة عى عكس 
ما روجت لـــه العديد مـــن املجتمعات. الفتـــة إىل أن اللجنة 

الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان.
جـــاء ذلـــك يف ختـــام فعاليـــة املعـــرض االفـــرايض تحت 
عنـــوان “النص املتســـامي.. وحدة اإلنســـانية.. استكشـــاف 
القيم العاملية مـــن خالل الخط العريب اإلســـالمي” والذي 
نظمته اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان بالراكة مع مركز 
قطر أمريكا يف العاصمة األمريكية واشـــنطن يف ســـبتمر 
2020 وتـــم اختتامـــه مبعـــرض الخـــط العريب حـــول “حقوق 
اإلنســـان يف الثقافة اإلســـالمية” وســـط حضور جمهريي 
مبشـــاركة ســـفارة دولة قطر بالواليات املتحـــدة األمريكية 
وعـــدد كبري من قـــادة مراكز الفكر املرموقة يف واشـــنطن 
ومديـــرو املؤسســـات الثقافيـــة وممثلو منظـــمت دولية 
ومنظـــمت مجتمـــع مـــدين. وأوضحـــت العطيـــة أن اللجنة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان قصـــدت بهـــذا املعـــرض إبراز 
الحضارة اإلســـالمية واحتضانها ملبادئ حقوق اإلنســـان منذ 
فجر اإلســـالم وإىل يومنا هـــذا. وقالت األمـــن العام للجنة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان متكن هـــذا املعـــرض مبختلف 
نســـخه أن يســـتقطب رشيحة واســـعة من نخبة املجتمعات 
األوروبيـــة، والعديد مـــن الثقافات املتباينـــة وأضافت: كانت 
ردود أفعـــال جمهور الزائريـــن للمعرض إيجابيـــة خاصة بعد 
أن وجـــدوا أن اآليـــات القرآنيـــة واألحاديث النبويـــة الريفة 
قد حثت عـــى احـــرام حقوق اإلنســـان منذ مئات الســـنن 
وقبل أن تـــدون يف االتفاقيات واملواثيـــق الدولية وتغريت 

مـــن الصورة النمطية التـــي كانت تصورها بعـــض الدوائر عن 
اإلســـالم وأدركوا حقيقة أن اإلســـالم هو دين الســـالم دين 

إلفشـــاء املحبة والســـالم بن جميع األطيـــاف البرية.
وأوضحـــت العطيـــة أن املعـــرض مـــن شـــأنه إثـــراء الحوار 
والتفاهـــم بن جميـــع الديانـــات وإرســـاء عامليـــة حقوق 
اإلنســـان يف كافـــة الرســـاالت الســـموية وذلـــك من خالل 
رشحـــه ألهـــم األفـــكار واملبـــادئ التـــي تـــرح حقيقـــة 
اإلســـالم، برســـالة فنية راقية. مؤكدة يف الوقت نفسه أن 
املعرض فيه رســـالة ســـامية حـــول الدين اإلســـالمي كونه 
دين للســـالم والتســـامح فعليا. ونوهت العطية عى مدى 
قدرة الفـــن عى توعية الشـــعوب، ومن هنـــا تكمن أهمية 
هذا املعرض يف تعريف الشـــعوب مبكانة حقوق اإلنســـان 
يف اإلســـالم واصفـــة املعـــرض بالخطـــوة الهامـــة لنـــر 
ثقافة التســـامح. ومـــن خالل الحـــوار وننر ثقافة الســـلم 

العامل. يف 

18 يوليو 2021
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الفعاليات

وقالـــت الســـيدة مريـــم العطية: ســـتظل اللجنـــة الوطنية 
الســـالم  قيـــم  إرســـاء  عـــى  حريصـــة  اإلنســـان  لحقـــوق 
واملبـــادئ الرفيعة لحقوق اإلنســـان يف ســـياق أهدافها 
ومهامها واختصاصاتهـــا، وأشـــارت إىل أن الرويج ملبادئ 
حقوق اإلنســـان متكـــن يف كافة نواحي الحياة السياســـية 
واالجتمعيـــة والدينيـــة والثقافيـــة والرياضيـــة وغريها من 
مشـــارب هذا الكون املختلفـــة موضحة أن اللجنـــة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان تدخـــل لكافـــة هـــذه األركان الحياتية من 
كافـــة الزوايـــا الحقوقيـــة لتســـتخلص منها الرســـائل التي 

وتصونها. اإلنســـان  كرمـــة  تحفظ 
مـــن جهتـــه قـــال الســـيد رائد جـــرار مديـــر املنـــارصة يف 
 :)DAWN( منظمـــة الدميقراطية يف العـــامل العـــريب اآلن
“أنـــا أمرييك عريب ومســـلم وبالنســـبة يل، فـــن الخط هو 
جـــزء مـــن هويتـــي” وأضاف: لـــكل مـــن شـــاهدوا املعرض 
اليـــوم أعتقـــد أنهـــم توصلـــوا إىل نفـــس اإلدراك الـــذي 
توصلـــت إليه وهـــو عاملية بنفـــس الفن وحقوق اإلنســـان. 
وتابـــع جـــرار إن هـــذا املعـــرض “مـــؤرش عى مـــدى عمق 
جذور حقـــوق اإلنســـان يف املجتمعات املختلفـــة حيث تم 
من خـــالل هذا املعـــرض ربـــط آيات مـــن القـــرآن واألحاديث 
النبويـــة مـــع مبـــادئ اإلعـــالن العاملـــي لحقوق اإلنســـان 
الصادر عـــن األمم املتحـــدة، والتي تحيك قصة املســـاواة 
بـــن الجنـــس البـــري. وأشـــار إىل أنـــه تـــم اختيار اســـم 
“النص املتســـامي” نفســـه لهذا املعرض بســـبب الرســـالة 
الشـــاملة يف جميـــع األعـــمل الفنيـــة وهـــي أن حقـــوق 
اإلنســـان والنصـــوص لإلســـالم متســـامحة عر الزمـــن وعر 

الثقافات. مختلـــف 
املديـــرة  الـــدورسي،  فاطمـــة  األســـتاذة  ناحيتهـــا  مـــن 
التنفيذيـــة للمركـــز القطري األمريـــيك : “نظرًا ألننـــا ما زلنا 
يف طـــور الرحيـــب بعـــودة الجمهـــور مـــن خـــالل الحضور 
الشـــخيص، فإننـــا نـــدرك كم كنـــا محظوظـــن حًقـــا إلتاحة 
الفرصـــة لنـــا لعرض هـــذه األعـــمل الفريدة التـــي قدمتها 
معـــرض  خـــالل  مـــن  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  اللجنـــة 
”حقـــوق اإلنســـان يف الثقافـــة اإلســـالمية” وأضافـــت أن 
“النص املتســـامي” كان عامل جـــذب أىت بأكر مـــن 100 زائر 
إىل املعـــرض مـــن خـــالل جـــوالت خاصـــة مـــع املجموعات 

والســـفارات ومراكـــز الفكر وحتـــى املؤثرين عى وســـائل 
التواصـــل االجتمعـــي. وأوضحت أنـــه بينم كانـــت الفعاليات 
الفنيـــة والثقافية محـــدودة للغايـــة، فقد قـــدم املعرض 
مـــالًذا ألولئـــك الذين كانـــوا يشـــعرون بأنهـــم انفصلوا عن 

عـــامل الفـــن وما فيـــه مـــن إلهام.
“النـــص  معـــرض  ختـــام  يف  أنـــه  الـــدورسي  وأوضحـــت 
املتســـامي، يتطلع مركز قطـــر أمريكا للثقافـــة إىل إقامة 
معـــارض جديدة تعـــزز مهمته املتمثلـــة يف ربط املبدعن 

واإلبداعـــات، وعقـــد التجمعـــات، واالحتفـــاء بالثقافات.
ويف ذات الســـياق أوضحت األســـتاذة فاطمة الباكر سكرتري 
ثان ومستشـــار الدبلوماســـية العامة يف سفارة دولة قطر 
يف واشـــنطن أن “مجموعة النصوص املقدسة يف معرض 
حقوق اإلنســـان يف الثقافة اإلســـالمية تم تنسيقها بخرة 
للتعبري عـــن الوضع اإلنســـاين والطريقـــة التـــي ترتبط بها 
تجاربنـــا”. ونوهـــت الباكـــر بعـــام الثقافـــة قطـــر- الواليات 
املتحـــدة األمريكيـــة 2021، وقالـــت: هـــي مبادرة ســـنوية 
تقودها متاحف قطـــر، حيث تبتكر دولة قطـــر ودولة رشيكة 

برامج لغـــرض التبادل الفنـــي والثقايف.
وأوضحـــت أن الحضـــور الجمهـــريي لختـــام هـــذا املعرض 
يشـــري إىل عـــودة تدريجية للفعاليـــات كم كانـــت من قبل. 
ومشـــرية إىل أنه حينم انطلق املعـــرض يف خضم الجائحة 
ســـبتمر 2020، اقتـــرصت فعالياتـــه عـــى املشـــاهدة عر 

الجـــوالت الخاصـــة أو الصـــاالت االفراضية.
يذكر أن معهـــد قطر أمريـــكا للثقافـــة )QAICَ( هي منظمة 
غري ربحية مســـتقلة يف واشـــنطن العاصمة تقوم بإنشـــاء 
وتنفيـــذ الرامج واألبحـــاث التي ترز الفـــن والثقافة يف كل 
أشـــكالها ومظاهرهـــا من الواليـــات املتحـــدة، ودولة قطر، 

واإلســـالمي. العريب،  والعاملن 

العطية: 
حريصون  عى إرساء قيم السالم 

واملبادئ الرفيعة لحقوق اإلنسان

27مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر



الفعاليات

ضمــن فعاليــات الدوحــة عاصمــة الثقافــة 
ــالمي.. يف العامل اإلس

افتتاح معرضني فنيني حول حقوق اإلنسان مبطار حمد الدويل

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان مبطار حمد الدويل 

معـــرض الخـــط العريب حول “حقـــوق اإلنســـان يف الثقافة 

اإلســـالمية” بريشـــة الفنان صباح اإلربييل إىل جانب معرض 

“حقوق اإلنســـان” بريشـــة الفنـــان أحمد املعاضيـــد وذلك 

يف إطـــار فعاليـــات “الدوحـــة عاصمة الثقافـــة يف العامل 

اإلســـالمي 2021 ، التي ترف عى تنظيمهـــا وزارة الثقافة 

والرياضـــة بالتعاون مع منظمـــة العامل اإلســـالمي للربية 

والعلوم والثقافة )إيسيســـكو(، واللجنـــة الوطنية القطرية 

للربيـــة والثقافة والعلوم والركاء االســـراتيجين بالدولة 

والجهـــات الريكـــة، و يســـتمر املعرض عى مدار شـــهر 

.2021 يوليو

وقالت الســـيدة مريم بنت عبـــد الله العطيـــة األمن العام 

للجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان يف ترصيح صحفي: “يعتر 

معرض اللجنـــة الدائم حـــول “حقوق اإلنســـان يف الثقافة 

اإلســـالمية” واحـــداً من أميز األنشـــطة التي تنفذهـــا اللجنة 

عـــى األصعـــدة املحلية واإلقليميـــة والدوليـــة وهو عبارة 

عـــن لوحـــات إبداعيـــة للخط العـــريب تتضمـــن آيـــات قرآنية 

وأحاديـــث نبويـــة رشيفـــة تطابقـــت معها مبـــادئ حقوق 

اإلنســـان الحديثـــة. وأضافـــت: هذا املعـــرض نريـــد أن نثبت 

مـــن خالله للعامل أن اإلســـالم تبنى مبادئ حقوق اإلنســـان 

منذ 1400 ســـنة وأن معالجـــة التطرف واإلرهـــاب التي تعمل 

بعض الجهـــات عى إلصاقها باإلســـالم دامئاً مـــا تكون مبد 

جســـور التعاون والحوار بـــن االديان والثقافـــات والحضارات 

املختلفـــة، والبحث عن اإلرث والقيم اإلنســـانية املشـــركة 

وإظهارهـــا وإبرازهـــا. وليـــس عـــر تنامي خطـــاب التعصب 

والكراهية.

وقالت العطيـــة: إن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان طافت 

بهـــذا املعـــرض عـــى العديـــد مـــن العواصـــم األوروبية 

والعربيـــة عـــى ســـبيل املثـــال ” مدريـــد وبرلـــن وأثينـــا 

وباريـــس” كم تم تنظيمـــه مرتن يف مقـــر األمم املتحدة 
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والثقافـــات. وقالـــت األمـــن العـــام للجنـــة: شـــاركنا بهذا 

املعـــرض عـــى املســـتوى املحـــيل يف جامعـــة حمد بن 

خليفة والحـــي الثقايف “كتارا” كم شـــاركنا يف مطار حمد 

الدويل ســـابقاً مبناســـبة اليوم العاملي لحقوق اإلنســـان 

وهـــذه املـــرة الثانية مبناســـبة الدوحـــة عاصمـــة للثقافة 

اإلســـالمية. وأضافـــت هـــذه املناســـبة نعترها منـــراً الئقاً 

لنـــرز فيه حقوق اإلنســـان يف اإلســـالم ألن هنالـــك الكثري 

مـــن املجتمعات غـــري املســـلمة تحتـــاج بالفعـــل للتعريف 

باإلســـالم وتعاليمه الســـمحاء وقيم التســـامح التي تسود 

اإلســـالمي. املنهج 

وتابعـــت بالقـــول: ويجـــب علينـــا أن نعمـــل من أجـــل اظهار 

الصـــورة الحقيقيـــة للديـــن اإلســـالمي عـــى املســـتويات 

الفردية والجمعية واملؤسســـاتية وتبنيـــه ملبادئ حقوق 

االنســـان منذ القدم. ويجـــب أن نتعامل مع هـــذا الفكر وفقاً 

لرســـائل مؤسســـاتنا التـــي أنشـــئت مـــن أجلهـــا فنحن يف 

اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان من ضمـــن اهدافنا نر 

ثقافة حقوق اإلنســـان، وأشـــارت إىل أنه مـــن هذا املنظور 

بحثنـــا يف اآليـــات القرآنيـــة واألحاديـــث النبويـــة الريفة 

فوجدنـــا الكثري مـــن مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان تتطابق مع 

املنهج اإلســـالمي الذي ســـبق وضع تلك املبـــادئ مبئات 

. لسنن ا

املعرض يهدف يهدف إىل إبراز اإلرث 
اإلنساين العاملي الذي شاركت فيه 

كل الديانات والثقافات
يف جنيـــف و يف مقر االتحـــاد األورويب بروكســـل كم تم 

تنظيمه يف كل من دولـــة الكويت والجمهورية التونســـية 

عى هامـــش انعقـــاد مجلـــس وزراء الداخلية العـــرب 2015 

وأضافـــت: لقد القى املعرض استحســـان جميع من شـــهده 

وتجول بـــن لوحاته وكشـــف الكثري من املعلومـــات القيمة 

حـــول حقوق االنســـان يف اإلســـالم منذ مئات الســـنن وأن 

الكثـــري مـــن املجتمعـــات األوروبيـــة كانت مغيبـــة عن هذه 

الحضـــارة الكبـــرية. وأشـــارت إىل أن املعـــرض أثبـــت للعامل 

)إن اإلرهـــاب ال دين له وال جنســـية( وأن ترصفـــات الجمعات 

املتطرفـــة االرهابيـــة الذيـــن يتخـــذون مـــن الدين ســـتاراً، 

لســـلوكياتهم الشـــاذة لتحقيـــق أهدافهـــم الدنيئة؛ هي 

أبعـــد ما تكون عن اإلســـالم ورســـالته الوســـطية.

وأوضحـــت العطية أّن معـــرض حقوق اإلنســـان يف الثقافة 

اإلســـالمية ال يهـــدف اىل املقارنة بن املوروث اإلســـالمي 

واتفاقيات حقوق اإلنســـان فحســـب؛ إمنا يهـــدف إىل إبراز 

اإلرث اإلنســـاين العاملـــي الذي شـــاركت فيـــه كل الديانات 
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وقالـــت الســـيدة مريـــم العطية: إن شـــعار ” ثقافتنـــا نور” 

الذي تبنتـــه فعاليات الدوحـــة عاصمة الثقافـــة يف العامل 

اإلســـالمي جـــاء متوافقـــاً مـــع مفاهيـــم معـــرض اللجنـــة 

الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان واألهـــداف التي تـــم تصميم 

املعـــرض مـــن أجلها وأضافـــت: كل مـــن يتجول بـــن لوحات 

املعـــرض خاصـــة مـــن غري املســـلمن ســـتتبن لـــه حقائق 

القيـــم التـــي تتضمنهـــا الثقافة اإلســـالمية والتـــي منها 

عى ســـبيل املثـــال ال الحرص ” املـــودة والرحمـــة والعدالة 

االجتمعيـــة والصدق وحب الخـــري لآلخر” وغريهـــا الكثري من 

املبـــادئ والقيم التي تـــم تصميمها بالخـــط العريب إلبراز 

املـــوروث اإلنســـاين للثقافة اإلســـالمية.

فيم يتعلق مبعرض “حقوق اإلنســـان” أوضحـــت العطية أن 

املعـــرض يتضمن لوحات تحمل رســـائل ودعـــوات تتعلق بنبذ 

خطاب الكراهيـــة ومناهضـــة العنف ورفضه بكافة أشـــكاله 

ونر رســـالة الســـالم يف كل بقاع العامل إىل جانب أهمية 

اإلنســـان وفعاليته بـــن أفـــراد مجتمعه والتأثـــري اإليجايب 

عليهـــم وحـــب الخري ومســـاعدة اآلخريـــن. وقالـــت كل هذه 

الرســـائل جـــاءت يف املبادئ األساســـية لحقوق اإلنســـان 

ودعـــت إليها كافـــة االتفاقيات واملواثيـــق الدولية لحقوق 

اإلنسان. 

وقالـــت العطيـــة: هـــذه املـــرة األوىل الذي تنظـــم فيها 

اللجنـــة معـــرض ولوحـــات حقـــوق اإلنســـان الفتـــة إىل أن 

تجربـــة اللجنـــة يف الرويـــج ملبـــادئ حقوق اإلنســـان قد 

أثبتـــت نجاحهـــا يف معرض ” حقـــوق اإلنســـان يف الثقافة 

اإلســـالمية ووجـــدت اســـتجابة عاليـــة لـــدى زوار املعـــرض 

وقالـــت: لـــذا نحن نعتـــر الفن مـــن أرسع الوســـائل لتوصيل 

رســـالتنا يف نر وإرســـاء ثقافة حقوق اإلنســـان ألن الفن 

معاً. والعقـــل  الوجـــدان  يخاطب 

وأضافـــت: نتمنـــى أن نحقـــق أهدافنـــا مـــن هـــذا املعرض 

“حقوق اإلنســـان ” مثل ما تـــم تحقيقهـــا يف معرض الخط 

العـــريب حول “حقـــوق اإلنســـان يف الثقافة اإلســـالمية”.

ومـــن جانبـــه قـــال الســـيد حمـــد العذبـــة املنســـق العام 

لفعاليـــات الدوحـــة عاصمـــة الثقافـــة اإلســـالمية ،إن الخط 

العـــريب يعـــد واحـــد مـــن أهـــم الفنـــون التـــي أبدعتهـــا 

الحضارة العربية اإلســـالمية وأكرها انتشـــاراً يف بالد العرب 

واملســـلمن عى الســـواء، فنجـــده يف العـــمرة مبختلف 

أنواعها فاســـتخدم يف تزين وزخرفة القصور واملســـاجد 

واملـــدارس، كـــم اســـتخدم يف النســـيج واألواين واألثاث 

. غريها و

وأضـــاف أن العـــرب واملســـلمن عـــى اختالف مدارســـهم 

اســـتطاعوا أن يجعلـــوا مـــن الخـــط العـــريب أداة للتعبـــري 

الجـــميل عن القـــرآن الكريم، والســـنة النبويـــة املطهرة، 

قدرة الخط العريب وجاذبيته

يف التعبري عن مختلف قضايانا 
املعارصة.

والحكـــم العربيـــة الخالدة؛ مـــمَّ أضفى عـــى عطائه رونقا 

خاصـــا يزيـــده جمال.

ومن هنـــا فـــإن اســـتضافة الدوحـــة عاصمـــة الثقافة يف 

العامل اإلســـالمي 2021، تعـــد فرصة لتأكيـــد روعة وجمليات 

الخط العـــريب عر الحضارة اإلســـالمية ولهذا فإننا ســـعداء 

اليـــوم أن نجســـد هـــذه الرؤيـــة عر افتتـــاح معـــرض الخط 

العـــريب حـــول حقـــوق اإلنســـان يف الثقافـــة اإلســـالمية 

بريشـــة الفنان صبـــاح اإلربيـــيل، إىل جانب معـــرض حقوق 

اإلنســـان بريشـــة الفنان أحمـــد املعاضيد.

ولعـــل أهميـــة هذين املعرضـــن ليس فقـــط يف التعريف 

بالنصـــوص اإلســـالمية التي أكدت حقوق اإلنســـان لتســـبق 

مختلـــف التريعات اإلنســـانية والدولية يف حفـــظ الكرامة 

اإلنســـانية، فاإلنســـان مكرم من ربه قـــال تعاىل”

َوالْبَْحـــِر  الْـــَرِّ  يِف  َوَحَملَْناُهـــْم  آَدَم  بَِنـــي  كَرَّْمَنـــا  }َولََقـــْد   

ْن َخلَْقَنا  لَْناُهْم َعَىٰ كَِثـــريٍ ِممَّ َوَرزَقَْناُهـــْم ِمَن الطَّيِّبَـــاِت َوفَضَّ

 } تَْفِضياًل

ولكن تكمـــن األهميـــة يف قدرة الخـــط العـــريب وجاذبيته 

التعبـــري عن مختلـــف قضايانـــا املعارصة. قي 

الدوحـــة  تألـــق  اســـتثمر  أهميـــة  عـــى  العذبـــة  وأكـــد 

بفعالياتهـــا كعاصمة للثقافة يف العامل اإلســـالمي للدفع 

بهذا الفـــن األصيل للواجهـــة من خالل رفـــع الوعي بقيمته 

وجملياتـــه ودعـــم املواهـــب الشـــابة يف هـــذا املضمر 

وإقامـــة املعارض واملحـــارضات والدورات التـــي تعزز الخط 

العريب والذي يعـــر بجملياته وروعته عـــن معامل ثقافتنا 

. إلسالمية ا
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الفعاليات

مطـــار حمـــد الـــدويل.. بوابـــة الســـفر إىل قطـــر والعامل 

مطـــار حمـــد الدويل هـــو وجهـــة مميـــزة بحد ذاتـــه فقد 

تم تصميمه بشـــكل عـــرصي وفريـــد لتلبية كافـــة متطلبات 

واحتياجـــات املســـافرين من حـــول العامل. وعى مســـاحة 

مبنـــى واحـــد ضخـــم وشـــامل يجمع مطـــار حمـــد الدويل 

بن خيارات التســـوق ألشـــهر العالمات التجاريـــة والضيافة 

العرصيـــة، ومرافـــق الرفيـــه واالســـرخاء، باإلضافـــة إىل 

مجموعـــة مـــن القطـــع الفنيـــة النـــادرة ألشـــهر الفنانن 

العامليـــن املوزعـــة يف مختلـــف أرجائه.

أحدث مطـــار حمد الـــدويل خالل الســـنوات املاضيـــة تغرّياً 

جذريـــاً يف مفهـــوم تجربة الســـفر، وذلك مـــن خالل ضمن 

التميـــز التشـــغييل الدائـــم بالتـــوازي مـــع الحفـــاظ عى 

األولويـــة لصحـــة املســـافرين، واملوظفن، وســـالمتهم، 

وأمنهـــم. ويواصـــل مطـــار حمـــد الـــدويل تطويـــر كافـــة 

أنظمـــة  أحـــدث  توفـــري  خـــالل  مـــن  التشـــغيلية  عملياتـــه 

تشـــغيل املطارات، واتخاذ أعـــى تدابري الســـالمة الوقائية 

املدعومة بأحـــدث الحلول الذكية املبتكـــرة، وبالتايل تعزيز 

ثقـــة املســـافرين وســـالمتهم وأمنهم.

يعمـــل مطار حمـــد الدويل عـــى تعزيـــز مكانتـــه باعتباره 

البوابـــة املفضلـــة للمســـافرين، وذلـــك مـــن خـــالل تنفيذ 

مـــروع توســـعة املطـــار الـــذي سيســـاهم يف زيـــادة 

الطاقـــة االســـتيعابية للمبنـــى وتعزيـــز مزاياه عـــى كافة 

األصعدة. ويف إطـــار رؤيته ليصبح “مطار املســـتقبل”، فإن 

توســـعة مطـــار حمد الدويل ســـتضمن توفري بيئة واســـعة 

من املســـاحات الخـــراء، باإلضافـــة إىل إضفـــاء املفاهيم 

العرصيـــة ملتاجـــر البيـــع بالتجزئـــة والضيافـــة، وغريها من 

معامل الجـــذب الســـياحي واملرافـــق الرفيهيـــة األخرى. 

وبصفته املطار الرســـمي لبطولـــة كأس العامل لكرة القدم 

FIFA قطـــر 2022 ™، فـــإن مطـــار حمـــد الـــدويل عـــى أتم 

االســـتعداد لتقديم تجارب اســـتثنائية لعشـــاق كـــرة القدم 

يف جميـــع أنحـــاء العامل.

حصـــل مطـــار حمـــد الـــدويل عـــى العديـــد مـــن الجوائـــز 

العاملية، حيث أصبح أول مطار يف الرق األوســـط وآســـيا 

يحصـــل عى تصنيـــف 5 نجـــوم يف تدقيق تدابري الســـالمة 

الخاصـــة بــــ “كوفيـــد-19” يف املطـــارات من قبل ســـكاي 

تراكـــس، كـــم حصل مطـــار حمد الـــدويل عـــى العديد من 

الجوائـــز األخـــرى من ســـكاي تراكس مبـــا يف ذلـــك “ثالث 

أفضـــل مطـــار يف العـــامل” و “أفضـــل مطـــار يف الـــرق 

األوســـط” و “أفضـــل خدمة موظفن يف الرق األوســـط”. 

وتتوىل الركة القطرية إلدارة وتشـــغيل املطارات )مطار(، 

الجويـــة  الخطـــوط  التابعـــة ملجموعـــة  الـــركات  إحـــدى 

القطريـــة، إدارة العمليـــات التجاريـــة والتشـــغيلية للمطار.
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شخصية العدد

حصـــل الدكتور تريك بـــن عبدالله زيـــد آل محمود 

عـــى بكالوريوس يف علـــوم الحاســـب اآليل – 

جامعة قطر 1٩٩٤م، ماجســـتري يف اإلدارة العامة 

– جامعة كولورادوا – 200٣، ماجســـتري يف القانون 

الخارجيـــة – HBKU، دكتوراه  الدويل والسياســـة 

.)USC( يف التعليـــم – جامعة جنـــوب كاليفورنيا

ويشـــغل د. تـــريك وظيفـــة نائب رئيـــس اللجنة 

الوطنيـــة ملكافحة اإلتجـــار بالبرش، عضـــو اللجنة 

الوطنيـــة القطرية لحقـــوق اإلنســـان، عضو يف 

والطفل  املرأة  بشـــؤون  املعنية  الوطنية  اللجنة 

وكبار الســـن واألشـــخاص ذوي اإلعاقة، عضو يف 

اإلنســـاين. الدويل  للقانون  الوطنيـــة  اللجنة 

ويحظـــى مبشـــاركة واســـعة  يف االجتمعـــات 

القيادات  برنامـــج  أبرزهـــا  التدريبيـــة  والـــدورات 

التنفيـــذي – مركز قطـــر للقيادات، برنامـــج اإلدارة 

والقيادة الفعالة – جامعة أكســـفورد، املشـــاركة 

يف الحـــوار القطـــري األمريـــي ممثالً لـــوزارة 

التعليم والتعليم العايل، واملشـــاركة يف دورة 

مجلـــس حقـــوق اإلنســـان ال ٤٧ يف جنيف.

كـــم شـــارك يف حضـــور العديـــد من النـــدوات 

واملعـــارض واملؤمتـــرات يف الدوحـــة، وخـــارج 

الدوحة يف مواضيع القانـــون الدويل، والتعليم، 

وحقوق اإلنسان، والسياســـات الدولية، والقيادة، 

الجمهور. والتواصـــل اإلعالمي مـــع 

الدكتور 
تريك بن عبدالله زيد آل محمود

مدير إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية 

نائب رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش
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حوار مصطفى شاهني

شخصية العدد

أكـــد الدكتور تـــريك بن عبد اللـــه زيـــد آل محمود مديـــر إدارة 
حقوق اإلنســـان بوزارة الخارجيـــة نائب رئيـــس اللجنة الوطنية 
ملكافحة االتجـــار بالبـــر إن دولة قطـــر بذلك جهـــودًا جبارة 
لحفظ حقوق اإلنســـان ومتكن املرأة الفئـــات الضعيفة، الفتًا 
إىل أن الدولـــة انضمـــت إىل ســـبع اتفاقيات من أصل تســـعة 

اإلنســـان. حقوق  يف  اتفاقيات 
وكشـــف د.تريك آل محمـــود يف حوار صحفي مـــع الصحيفة 
عن إنشـــاء لجنـــة وزارية درســـت ووضعـــت التصـــورات الخاصة 
باتفاقيـــة االختفاء القـــرسي التي أوصت بهـــا اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان، مشـــريًا إىل أن هذه الدراســـة والتصور يف 

طور العـــرض عى مجلس الـــوزراء.

وأضـــاف أن هنـــاك العديد مـــن املشـــاريع الجديـــدة الخاصة 
مبوامئـــة االتفاقيـــات الدولية الخاصـــة بحقوق اإلنســـان مع 
القوانـــن املحلية القطرية، مشـــريًا إىل أن قطـــر تتحفظ أيًضا 
عى بعض املـــواد التي تخالـــف الريعة اإلســـالمية أو قيم 

املجتمـــع القطري.
ونـــوه مدير إدارة حقوق اإلنســـان بـــوزارة الخارجيـــة بالجهود 
املبذولة من اللجنة الوطنية مبكافحـــة االتجار بالبر واألمناط 
الحديثـــة املرتبطة بها، وأبرزها إنشـــاء لجنـــة وطنية ملكافحة 
االتجار بالبر، وإنشـــاء قســـم مكافحة االتجار بالبر يف كل 
مركـــز رشطة، كذلـــك تخصيص نيابـــة جديدة ملكافحـــة االتجار 

بالبر.

نتعامل مع امللف بشفافية و ال نخفي شيئًا ..
الدكتور تريك بن عبدالله زيد آل محمود يف حوار مع الصحيفة

قطر قطعت شوطًا كبريًا لحفظ حقوق اإلنسان ومتكني الفئات الضعيفة
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قطر انضمت لسبع اتفاقيات 

لحقوق اإلنسان من أصل تسعة

ميكن ملجلس الشورى مراجعة قانون 

االنتخابات إذا كان هناك مالحظات عليه

قطر قطعت شوطاً كبرياً 

يف متكني املرأة

ال يوجد متييز بني الرجل واملرأة 

يف التوظيف أو االمتيازات

شخصية العدد

الدراســـات والبحـــوث  بإعـــداد  بدايـــًة، اإلدارة تختـــص   >

والتقاريـــر ذات العالقـــة بحقـــوق اإلنســـان بالتعاون مع 

الجهـــات املختصـــة يف الدولـــة.. ما هي أبرز الدرســـات 

والبحـــوث التـــي صدرت مؤخـــرًا ومـــا النتائج التـــي ترتب 

ذلك؟ عـــى 

إدارة حقوق اإلنســـان أنشـــأت مبوجـــب قرار وزيـــر الخارجية 
رقـــم )1٦( لســـنة 2003 بشـــأن إنشـــاء مكتب شـــؤون حقوق 

االنسان. 

وتتكـــون اإلدارة مـــن مجموعـــة مـــن األقســـام، والهـــدف 
الرئيي مـــن إنشـــاءها كم بينهـــا القرار هـــي النظر يف 
معاهدات حقوق اإلنســـان، والنظـــر يف موامئة دولة قطر 
يف اتفاقيـــات حقـــوق اإلنســـان التـــي انضمت لهـــا دولة 

. قطر

وإىل اآلن انضمـــت دولـــة قطـــر إىل ســـبع اتفاقيـــات مـــن 
أصل تســـعة اتفاقيـــات يف حقوق اإلنســـان، وإدارة حقوق 
اإلنســـان يف وزارة الخارجية مســـؤولة عن ضـــمن موامئة 

دولـــة قطر مـــع هـــذه االتفاقيات.

< مـــا هي أبرز الدراســـات والبحـــوث التي صـــدرت مؤخرًا 

ترتبـــت عليها؟ التي  النتائـــج  وما 

إدارة البحـــوث والدراســـات ال تقوم بعمل بحوث ودراســـات، 

إدارة الدراســـات والتخطيـــط هـــي املســـؤولة عـــن القيام 

بالبحـــوث والدراســـات وهنـــاك نوع مـــن التعاون بـــن إدارة 

حقـــوق اإلنســـان وإدارة السياســـات والتخطيـــط للنظر يف 

مـــدى التعـــاون يف األبحـــاث والدراســـات التـــي تفيد يف 

مســـألة رفـــع الوعـــي وزيـــادة الوعـــي الخـــاص بحقـــوق 

اإلنســـان ســـواء محليًـــا أو دوليًا.

< برأيكـــم إىل أي مـــدى ســـاهمت انتخابـــات مجلـــس 

الرتشـــح  التصويـــت  يف  الحـــق  إرســـاء  يف  الشـــورى 

لالنتخـــاب؟

صحيـــح هـــذا مـــن الحقـــوق األصيلة التـــي ضمنهـــا العهد 

املـــدين يف الحقوق املدنيـــة والسياســـية، - الحمد لله – 

كانت انتخابات مجلس الشـــورى خطـــوة إيجابية يف تضمن 

مبدأ متكن املشـــاركة الشـــعبية، وهي نـــوع من الحق يف 

االنتخابـــات، وكانـــت تجربة ناجحـــة أمثرت عن بـــروز مجموعة 

من القيادات الشـــابة، كـــم أن نائب مجلس الشـــورى إحدى 

القيادات النســـائية.

كلنا أمـــل أن تكون التجربة االنتخابيـــة مثمرة يف قطر، وكم 

قال ســـعادة نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزيـــر الخارجية 

ســـعادة الشـــيخ محمد بن عبـــد الرحمـــن آل ثـــاين إن هذه 

التجربـــة لها ما لهـــا وعليها مـــا عليها. 

فالـــدور الرئيـــي اآلن مراجعة قانـــون االنتخابـــات إذا كان 

هنـــاك أي مالحظـــات عـــى قانـــون االنتخابات.

تُبـــذل لتمكـــني املـــرأة وتعزيز  < هنـــاك جهود كبـــرية 

ذلك؟ تقيمـــون  كيـــف  حقوقهـــا.. 

دولة قطر قطعـــت جهود جبارة يف مســـألة متكن املرأة، 

حتـــى اآلن تجد هناك ثالث ســـيدات يتبوأن منصـــب وزير يف 

دولـــة قطـــر، كذلك هنـــاك قطاعـــات كالصحيـــة والجامعية 

والتعليمـــة األغلبيـــة منها موظفات من الســـيدات.

دولـــة قطر قطعـــت شـــوطًا كبـــريًا يف متكن املـــرأة عن 

طريـــق إنشـــاء املعاهـــد والجامعـــات والتعليـــم، وال يوجد 

هنـــاك أي متييز بن الرجـــل واملرأة يف مســـألة التوظيف 

أو االمتيـــازات، بـــل هناك متييـــز إيجايب لصالـــح املرأة، يف 

بعـــض االمتيازات يف اإلجـــازات وبعض األمـــور لصالح املرأة.

هنـــاك بعـــض االنتقـــادات التـــي تطالنـــا مـــن املنظـــمت 

املدنيـــة، وهذه االنتقـــادات ال متس القوانـــن أو اإلجراءات، 

ولكـــن هناك بعض الترصفـــات الفرديـــة يف النطاق األرسي 

أو النطـــاق العائـــيل، ولكـــن هذا ال ميثـــل الجهـــود الجبارة 

التـــي قطعتهـــا دولة قطـــر يف متكـــن املرأة.
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طموحنا عايل ال يحده حد وال يعلوه 

سقف لحفظ حقوق اإلنسان

قطر تتحفظ عى املواد 

التي تخالف الرشيعة اإلسالمية أو 

قيم املجتمع القطري

تعيني د.عيل بن صميخ املري وزيراً 

للعمل رضورة ملواجهة تحديات 

حقوق العمل

باملـــرأة، واتفاقيـــة األطفـــال، واتفاقيات األشـــخاص ذوي 

اإلعاقـــة، كذلـــك هنـــاك العديـــد مـــن املشـــاريع الجديدة 

الخاصة مبوامئـــة االتفاقيات الدولية الخاصـــة بهذه الفئات 

مـــع القوانـــن املحليـــة القطرية، كم هـــو معلـــوم أيًضا 

تتحفظ عى بعض املـــواد التي تخالف الريعة اإلســـالمية 

أو تخالـــف القيـــم الخاصـــة باملجتمـــع القطـــري، ألن هذه 

ملزمة. ليســـت  االتفاقيات 

لجنة وزارية درست اتفاقية االختفاء 

القرسي بناء عى توصية اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان

شخصية العدد

< ما تقييكم لألداء الوظيفي للمرأة؟

أنـــا أتحدث عن تجربة شـــخصية عملية من خـــريت يف مجال 

عمـــل، بعض النســـاء الاليت تعلمنـــا منهن مبـــادئ العمل، 

ومبـــادئ االلتـــزام، ومبـــادئ الجـــودة، وانتاجيتهـــن جـــًدا 

رائعـــة، وهناك الخري منهـــن، كم الرجل هنـــاك الجيد منهم 

وهناك غـــري الجيـــد يف مجـــال العمـــل، فمعـــدالت اإلنتاج 

الوظيفـــي ال تتعلق بالرجـــل أو املرأة.

< هـــل الجهود املبذولة كافية لزيادة التمثيل الســـيايس 

للمرأة؟

نحن ال نقول نهائيًـــا يف أي مجال أن الجهود كافية، واألفق 

لدينـــا عايل، والطمـــوح عايل ال يحده حد وال يعلوه ســـقف، 

فنحـــن دامئًـــا نســـعى للعمل، ونتمنـــى أن نحقـــق كل عام 

أفضل من العام الســـابق لـــه يف مجال حقوق اإلنســـان.

< ما هي الجهـــود املبذولة لتعزيز حقـــوق الطفل وكبار 

السن واألشـــخاص ذوي اإلعاقة؟

قامـــت الدولـــة بإنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة الخاصـــة بالفئات 

الضعيفـــة، وهـــي املـــرأة والطفـــل وكبـــار الســـن وذوي 

اإلعاقـــة، اللجنـــة كانـــت برئاســـة وزارة التنميـــة اإلداريـــة 

والعمـــل والشـــؤون االجتمعيـــة، وحاليًـــا هي تحـــت مظلة 

واألرسة. االجتمعيـــة  التنميـــة  وزارة 

هذه اللجنـــة تهتم بالتنســـيق بخصوص هـــذه الفئات األربع 

الضعيفـــة، فدولة قطـــر عـــن طريـــق وزارة الخارجية تعمل 

عى مجموعـــة من االتفاقيات الدولية مـــن هذه االتفاقيات 

الخاصـــة بالفئـــات الضعيفة مثـــل اتفاقيـــة اتفاقية القضاء 

عى جميع أشـــكال التمييـــز ضد املرأة “الســـيداو” الخاصة 

< التعديـــل الـــوزاري األخري تضمـــن إنشـــاء وزارة للتنمية 

االجتمعيـــة واألرسة مثلتهـــا امـــرأة، كم تضمـــن تعيني 

الرئيس الســـابق للجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان وزيرًا 

للعمـــل .. ما هـــي انعكاســـات ذلك عى أوضـــاع حقوق 

؟  ن نسا إل ا

هـــذا يشء إيجايب فقـــد أصبح لدينـــا وزارة مختصة باملرأة، 

ومختصة بالشـــؤون االجتمعي واألرسة وهو يشء إيجايب 

جـــًدا يصـــب يف مصلحة التنميـــة البريـــة، ألن األرسة هي 

التنمية البرية. أســـاس 

وتعيـــن ســـعادة الدكتـــور عيل بـــن صميخ املـــري اعتره 

هـــو الرجل املناســـب يف املكان املناســـب، بحكـــم منصبة 

الســـابق كرئيًســـا للجنـــة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان فهو 

أعلم النـــاس بالتحديـــات التـــي تواجه حقـــوق العمل.
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ملف حقوق اإلنسان شفاف 

وقطر ال تخفي أي يشء

نرحب بأي نقد إيجايب أو سلبي وذلك 

دافع للتحسني واستمرار العمل

قطر فتحت أبوبها للعديد من املنظمت

جهود ملكافحة األمناط الحديثة يف 

االتجار بالبرش

شخصية العدد

< أوصت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســـان الدولة بدراســـة 

ببعض  امللحقـــة  الربوتوكـــوالت  مـــن  للعديد  االنضـــمم 

املعاهـــدات واالتفاقيـــات، .. هـــل تم دراســـة مثل هذه 

االتفاقيات مـــن قبل إدارة حقوق اإلنســـان إلبـــداء الرأي 

؟ فيها

مـــن  مجموعـــة  يف  عضـــو  اإلنســـان  حقـــوق  إدارة  نعـــم 

اللجان التـــي تم إنشـــائها عن طريـــق مجلس الـــوزراء بناًء 

عى توصيـــة اللجنـــة الوطنية لحقـــوق إلنســـان يف النظر 

لالنضـــمم يف مجموعة من االتفاقيـــات الدولية ومجموعة 

من الروتكـــوالت امللحقـــة باالتفاقيـــات الدولية.

- وقعـــت دولة قطـــر وبرنامـــج األمم املتحـــدة اإلمنايئ 

اتفاقية إلنشـــاء مكتب للربنامج يف دولة قطـــر .. ما تأثري 

ذلك عى التعاون املشـــرتك يف مجال حقوق اإلنســـان ؟

دولة قطر دامئًا تســـعى للتعاون مع املنظـــمت اإلقليمية 

والدوليـــة لرفـــع القـــدرات خصوًصـــا القـــدرات البرية يف 

مجال حقـــوق اإلنســـان والتدريـــب، وكذلك يف مجـــال رفع 

الوعـــي، وهناك الكثـــري من الـــدورات والرامـــج التي تعقد 

بن هـــذه املراكـــز الدولية وقطـــر خصوًصـــا يف مجال رفع 

القـــدرات البرية.

< هل ميكن تسمية بعض هذه االتفاقيات؟

نعم اتفاقيـــة االختفـــاء القـــرسي، إحدى هـــذه التوصيات 

التـــي جـــاءت مـــن اللجنـــة الوطنية لحقـــوق اإلنســـان وتم 

إنشـــاء لجنة وزارية درســـت ووضعت التصـــورات، وهي يف 

طـــور العرض عـــى مجلس الـــوزراء اآلن.

وزارة الخارجيـــة أيًضا عضو باللجنـــة الوطنية ملكافحة االتجار 

بالبـــر، وأنا نائـــب رئيس اللجنـــة الوطنية ملكافحـــة االتجار 

بالبـــر، واللجنـــة تقوم بجهـــود كبرية يف مجـــال مكافحة 

األمنـــاط الحديثـــة يف االتجار بالبـــر، كم هـــو معلوم أن 

هنـــاك العديد مـــن األمنـــاط الحديثـــة يف االتجـــار بالبر، 

وهناك صـــور عديدة من االتجـــار بالبر والعمـــل القرسي، 

هنـــاك أيًضا تهريـــب العمل، وبعـــض أعمل الفســـاد، لذلك 

قامـــت دولـــة قطـــر بجهـــود كبـــرية يف مكافحـــة االتجار 

بالبـــر، كانت أحداهـــا قرار معـــايل رئيس مجلـــس الوزراء 

ووزير الداخلية بإنشـــاء قســـم مكافحة االتجـــار بالبر يف 

كل مراكـــز الرطـــة، كذلـــك هنـــاك نيابة جديـــدة ملكافحة 

االتجـــار بالبر، والعديد مـــن املبادرات الجديـــدة، والتعاون 

مـــع املنافـــذ الريـــة والبحرية للتوعيـــة باألمنـــاط الحديثة 

لالتجـــار بالبـــر والتـــي يقـــع ضحيتهـــا العديد مـــن الفئات 

واملهمشـــة. الضعيفة 

هنـــاك العديـــد مـــن الجهود تقـــوم بهـــا اللجنـــة الوطنية 

ملكافحـــة االتجار بالبـــر التي تقـــوم وزارة الخارجية بنيابة 

رئاســـتها، ويرأســـها ســـعادة وزير العمل.

< “فيفا ووتش« أشـــادت يف تقريرها الـــذي صدر مؤخرًا 

باالجراءات التـــي اتخذتها دولة قطر يف ملف اســـتضافة 

بطولة كأس العامل 2022، ما أهمية هذا التقرير بالنســـبة 

مللف حقـــوق العمل؟

ملـــف حقـــوق اإلنســـان كم قلنـــا ملـــف شـــفاف، وقطر ال 

تخفـــي أي نـــوع مـــن األمـــور الســـلبية، ونرحـــب بـــأي نقد 

إيجـــايب، ونرحب أيًضا بأي نقد ســـلبي، ألن هـــذه االنتقادات 

التـــي توجه لنـــا دافع للتحســـن كذلك أيًضا الثنـــاء اإليجايب 

الـــذي يـــأيت من هـــذه املنظـــمت، يكـــون نوع مـــن إرضاء 

النفـــس ودافـــع أيًضا إيجـــايب الســـتمرار العمل.

ودولـــة قطر فتحـــت أبوبها للعديد مـــن املنظمت يف هذا 

اإلطار.

< هـــل يعتـــرب تقرير »فيفـــا ووتـــش« رًدا مناســـبًا عى 

التقاريـــر املتحاملة التي تصدرها وســـائل إعـــالم غربية؟

كم قلنـــا نحـــن ال ننظر نظـــرة ســـلبية ألي تقريـــر، ونعتره 

دافـــع لنـــا، إن كان تقريرًا ســـلبيًا فهـــو دافع لنا للتحســـن، 

وإن كان إيجابيًـــا فهـــو دافع لنا لالســـتمرار.
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قراءة يف كتاب 
"حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة"

إعداد: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

قسم الدراسات والبحوث – إدارة الربامج والتثقيف  

عـــن اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان عـــام 2020 كتاب 

"حقـــوق اإلنســـان والتنمية املســـتدامة" ملؤلفـــه الدكتور 

محمـــد بـــن ســـيف الكـــواري. والكتـــاب يف ســـياقه العام 

ينتمـــي لحقل العلـــوم القانونيـــة وتحديدا تلك الدراســـات 

املعنيـــة بحقـــوق اإلنســـان، فهـــو يبحـــث يف أحـــد أهم 

املوضوعـــات العاملية املعـــارصة، والتي تشـــغل اهتمم 

دوليـــة  ومنظـــمت  دوال،  وأولوياتـــه:  الـــدويل  املجتمـــع 

وإقليمية حكوميـــة وغري حكومية، إضافـــة إىل املجتمعات 

اإلنســـانية نفســـها. كم تـــزداد أهمية هـــذا الكتـــاب عربيا 

من خـــالل قلَّة األدبيـــات املتخصصـــة التي تناولـــت موضوع 

التنمية املســـتدامة مـــن منظور حقـــوق اإلنســـان واختبار 

العالقـــة بينهـــم، الســـيم وأنَّ املؤلف قدم مـــادة علمية 

أكادمييـــة منظمـــة ومتســـقة، إضافـــة إىل الرابـــط بـــن 

عناويـــن الفصـــول ومضمونهـــا من ناحيـــة، وترابـــط عنوان 

الكتـــاب مبوضوعه مـــن ناحيـــة أخرى.  

لقـــد قســـم املؤلـــف كتابـــه إىل مقدمـــة وســـتة فصول 

رئيســـية يف مـــن مجموعـــه )342( صفحـــة، ثـــم اتبعهـــا 

بقامئـــة املصـــادر واملراجع وســـبعة مالحق مبـــا مجموعه 

)149( صفحـــة. وأشـــار يف مقدمتـــه إىل أنَّ جوهر موضوعه 

هو فحـــص وتثبيـــت العالقة بن حقـــوق اإلنســـان وأهداف 

التنميـــة املســـتدامة، وحدد هـــدف الدراســـة املركزي بأن 

يكـــون املنهـــج الحقوقي عى ســـلم أولويـــات املروع 

التنموي الـــذي تتبناه الـــدول واملجتمعـــات انطالقا من أنَّ 

كافـــة الظواهر واملشـــكالت ترتبـــط مع بعضهـــا بعضا ضمن 

دورة حقوقيـــة متمســـكة ومرابطة. 

معنـــى  تحديـــد  إىل  األول  الفصـــل  يف  الكتـــاب  وينتقـــل 

مفهـــوم حقـــوق اإلنســـان واســـتعراض التطـــور التاريخي 

للمفهـــوم مـــع دراســـة تطـــور آليـــات حميتـــه الوطنيـــة 

واإلقليمية والدوليـــة. ثم يتناول يف الفصـــل الثاين تحديد 

مفهـــوم التنمية وتطـــوره إىل مفهوم التنمية الشـــاملة 

ثـــم التنمية املســـتدامة، كـــم يفرد يف هـــذا الفصل رشحا 

وافيا ألهـــداف التنمية املســـتدامة الســـبعة عـــر نظريا 

وتطبيقـــا، عـــالوة عـــى ذكـــر أهـــم التحديـــات واملعيقات 

التـــي تواجه الـــدول والجمعـــة الدوليـــة يف تحقيق هذه 

األهداف.  

ويف الفصـــل الثالـــث يركز النقاش عى الحـــق يف التنمية 

مـــن منظـــور حقـــوق اإلنســـان ومـــدى كفالـــة الصكـــوك 

الدولية لحقوق اإلنســـان لهـــذا الحق، والجهـــود املبذولة 

من املنظـــمت الدوليـــة والحكومـــات ومؤسســـات حقوق 

اإلنســـان يف مجـــال تنفيـــذ الحـــق يف التنميـــة وإعمله. 

كم ينتقـــل الفصل الرابع ملناقشـــة العالقـــة املتبادلة بن 

التنمية املســـتدامة وحقوق اإلنســـان وفقا ملنهج التنمية 

القائـــم عى حقوق اإلنســـان مع التطرق ألهـــم املعوقات 

التـــي تقـــف أمام اهـــداف التنميـــة املســـتدامة، كالحروب 

املناخيـــة  والتغـــريات  والعنـــف،  املســـلحة  والرصاعـــات 

والكـــوارث الطبيعيـــة والتدهـــور البيئي، والديـــون والفقر 

والفســـاد، واألوبئة واالمـــراض املعديـــة وغريها. 

"التنميـــة  بعنـــوان  الخامـــس  الفصـــل  املؤلـــف  ويخصـــص 

املســـتدامة بدولة قطر" ليكون مبثابة دراســـة حالة عملية، 

حيث يســـتعرض الجهود املبذولـــة يف دولة قطر يف مجال 

تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة املســـتدامة مـــن منظـــور حقوق 

اإلنســـان، ويف هـــذا املجـــال يتنـــاول بالبحـــث والدراســـة 

م  تقريـــر االســـتعراض الوطنـــي الثـــاين لدولة قطـــر املقدَّ

األمـــم  الرفيـــع املنعقـــد يف  الســـيايس  إىل املنتـــدى 

أهمية الكتاب عربيا من خالل قلَّة 
األدبيات املتخصصة يف موضوع 

التنمية املستدامة من منظور حقوق 
اإلنسان
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الـــدول اللتزاماتها يف كفالـــة واحرام واعـــمل الحق يف 

 . لتنمية ا

والواقـــع أنَّ الكتـــاب يف محتـــواه الـــكيل يخلـــص إىل أنَّ 

اإلنســـان هو محور التنمية املســـتدامة وغايتهـــا والقائم 

بهـــا واملســـتفيد منهـــا، وأنَّ التمتـــع بالحـــق يف التنمية 

رضورة إلعـــمل جميع حقـــوق اإلنســـان إعمال تامـــا، مثلم 

أنَّ احـــرام حقوق اإلنســـان هـــي أيضا عنرص أســـايس يف 

عمليـــة التنمية املســـتدامة، فتحقيق التنمية املســـتدامة 

ال يرتبـــط فقط بتحســـن األوضـــاع االقتصادية واملعيشـــية، 

ــب ذلك حمية الكرامة اإلنســـانية وتوفري ظروف  ا يتطلَـّ وإمنَّ

حياتية قوامها الحرية واألمن والعدل واإلنصاف واالســـتقالل 

االقتصـــادي وتكافؤ الفـــرص. وهـــذا يتطلب اإلعـــمل التام 

لحقـــوق الشـــعوب يف تقريـــر مصريهـــا وممرســـة حقها 

يف الســـيادة عى جميـــع ثرواتهـــا ومواردهـــا الطبيعية. 

ومبعنى أخـــر يتطلَّب من الـــدول واملجتمع الـــدويل إعمل 

الحـــق يف الســـلّم والحـــق يف بيئـــة ســـليمة والحق يف 

االســـتفادة مـــن اإلرث البـــري املشـــرك، مبا يســـتدعيه 

ذلـــك من إقامة نظـــام اقتصادي عاملي عـــادل يقوم عى 

أســـاس االعتمد املتبادل واحرام حقوق اإلنســـان؛ لتوفري 

حياة أفضـــل للجميع وتوزيـــع أكر عدالـــة للمداخيل، وعدم 

ترك أحـــد يتخلف عـــن الركب.    

إنَّه كتاب يســـتحق القراءة، وبخاصة مـــن الباحثن والعاملن 

يف مجال حقوق اإلنســـان والتنمية.....

تناول الكتاب األساس القانوين للحق 
يف التنمية ومعالحة مضمونه 
والجهات املسؤولة عن إعمله

املتحدة عام 2018 بشـــأن التقدم املحـــرز يف تنفيذ أهداف 

التنمية املســـتدامة 2030 والتحديات التي تواجهها وســـبل 

معالجتها وتجاوزها. كم يســـتعرض املؤلف دور املؤسسة 

الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان يف متابعة ورصـــد تنفيذ اجندة 

التنمية املســـتدامة يف ضـــوء االلتزامـــات الدولية لحقوق 

اإلنسان.  

ويقـــدم املؤلـــف يف خامتة الكتـــاب الدروس املســـتفادة 

والتوصيـــات التـــي من شـــأنها إعـــمل حقوق اإلنســـان من 

خـــالل تنفيذ أجنـــدة األعمل الخاصـــة بالتنمية املســـتدامة، 

وكيفية الربـــط املفاهيمي بـــن حقوق اإلنســـان واهداف 

التنمية املســـتدامة وتقديـــم أفضل املمرســـات التي من 

شـــأنها كفالة واحـــرام وحمية حقوق اإلنســـان. 

م املؤلـــف )٦1( توصيـــة اكَّدت عى  ويف هـــذا املجال قـــدَّ

اتبـــاع نهـــج حقـــوق اإلنســـان يف تنفيـــذ أهـــداف التنمية 

املســـتدامة، ورضورة الركيز عى بناء العنرص البري يف 

عملية التنمية واالعراف بحقوقه ومســـؤوليته يف تحقيق 

هـــذه األهـــداف، هـــذا باإلضافـــة إىل التأكيد عـــى أهمية 

الـــراكات الحكوميـــة والدوليـــة، ودور املـــرأة والشـــباب 

واملجتمع املدين واملؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنســـان 

والقطاع الخـــاص واملجتمع األكادميـــي وغريها من الجهات 

يف تحقيق التنمية املســـتدامة القامئـــة عى نهج حقوق 

اإلنسان.

وباإلضافـــة إىل امليّزة املنهجيـــة يف الكتاب املتمثلة يف 

تناول األســـاس القانوين للحق التنميـــة ومعالجة مضمونه، 

والجهـــات املســـؤولة عن إعملـــه وتقديـــم خريطة طريق 

لتعزيـــزه وحميته ووضعـــه موضع التطبيـــق الفعيل عى 

املســـتوين الوطنـــي والعاملي، تـــأيت اإلضافـــة العلمية 

لهذا الكتـــاب يف تتبع تفســـري املضمون املعيـــاري للحق 

يف التنميـــة وتبلـــوره يف أهـــداف األلفيـــة ثـــم أهـــداف 

التنمية املســـتدامة، وهـــي مؤرشات متثـــل جوهر حقوق 

اإلنســـان، وميكن قيـــاس تحقيقيهـــا يف ظل عـــدم وجود 

قواعـــد قانونية ملزمـــة تفرس هذا الحـــق، اضافة إىل غياب 

هيئـــة رقابة دولية قـــادرة عى رصد ومتابعـــة مدى امتثال 
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"لوال الجزائـــر، رمبا مل يكن يقـــدر للجنـــة الدولية للصليب 

األحمـــر والحركة الدوليـــة للصليب األحمـــر والهالل األحمر 

الخـــروج إىل النـــور" بهـــذه الكلمت بـــدأ الســـيد "بيرت 

ماوريـــر" رئيس اللجنـــة الدوليـــة للصليب األحمـــر كلمته 

االفتتاحيـــة ألعـــمل النـــدوة التـــي نظمتها مؤسســـة 

"األمـــري عبـــد القـــادر" يـــوم 28 أيـــار/ مايـــو 201٣ يف 

العاصمة الجزائريـــة بالرشاكة مع اللجنـــة الدولية للصليب 

األحمر حول "املنجـــزات النبيلة لألمـــري يف مجال القانون 

اإلنســـاين". الدويل 

"األمري عبد القـــادر" مل يكن فقط قائـــدا وملهم للمقاومة 
الجزائريـــة ضـــد املحتـــل الفرنـــي )1830-1847( يف تأكيد 
رصيـــح عى حـــق الشـــعوب يف مقاومة االحتـــالل األجنبي 
وتقريـــر مصريهـــا، وإمنـــا كان يف نظـــر املؤرخـــن وكبـــار 
فقهـــاء القانـــون الدويل مـــن أوائـــل الداعن إىل أرســـاء 
املبـــادئ األساســـية للقانون الـــدويل اإلنســـاين الحديث 
والتـــي بدأ تدوينها يف اتفاقية جنيف األوىل لتحســـن حال 
جرحى الجيـــوش يف امليدان عـــام 18٦4؛ فاألمري املشـــبع 
بثقافتـــه العربية وقيمه اإلســـالمية، ويف خضـــم مقاومته 
لالحتـــالل الفرني للجزائـــر، تبنى مبـــدأ االخوة اإلنســـانية 
القائم عى أنســـنة الحروب ومنع اإلبـــادة للخصوم ورضورة 
معاملـــة أي جنـــدي غـــري قادر عـــى القتـــال، ســـواء كان 
أســـريا أو مصابا، معاملـــة إنســـانية ودون أي متييز وضمن 
ســـالمتهم الجســـدية. وقد شـــكل هـــذا املبدأ اإلنســـاين 
عمد القانون الدويل اإلنســـاين والقانـــون الدويل لحقوق 
االنســـان بشـــأن معاملة األرسى معاملة إنســـانية وحمية 
حقـــوق األشـــخاص املحرومن مـــن حريتهـــم ومعاملتهم 

املعاملـــة الالئقة املتفقة مـــع كرامتهم االنســـانية.

ومـــم يحتفظ بـــه التاريخ عن "األمـــري عبد القـــادر" أنه تبادل 
الرســـائل مع أســـقف الجزائر "ديبوش" عام 1841 عندما طلب 
هـــذا األخري مـــن األمري إطـــالق رساح أحد الســـجناء، فقال له 
األمـــري: "لقـــد كان أجدى بـــك، بوصفـــك عبد اإللـــه وصديق 
اإلنســـان، ليـــس فقـــط أن تطلـــب منـــي إطالق رساح أســـري 
واحد بـــل أن أطلـــق رساح كل األرسى املســـيحين"، وأضاف 
مستشـــهدا مبـــا جـــاء يف إنجيـــل العهـــد الجديـــد "عامل 
اآلخريـــن مبثل ما تريـــد أن تعامل به"، موضحـــا يف األخري أنه 
"قـــد يكون األســـقف قد ادى مهمتـــه عى أحســـن وجه ... 
لو قـــام بجميل من هـــذا القبيـــل ... لصالح عـــدد ممثل من 
األرسى املسلمن القابعن يف الســـجون الفرنسية". وقد 
متخض هذه املراســـالت عـــن عملية تبادل شـــهرية لأرسى 

بن الجيشـــن يف مكان يســـمى "ســـيدي خليفة".

ويشـــري الكثري مـــن مؤرخـــي وفقهـــاء القانـــون الدويل، 
ومنهم الســـيد "بيـــر ماوريـــر"، إىل أن هناك مثـــة قناعة 
راســـخة بـــأن أفـــكار "األمـــري عبدالقـــادر" تركـــت أثرها عى 
الســـيد "هرني دونان" مؤســـس الصليب األحمـــر عام 18٦3 
وأول الداعـــن لوضع القانـــون الدويل اإلنســـاين الحديث، 
فعى الرغم من عـــدم اللقاء بينهم، إال أن الســـيد "هرني 
دونـــان" أقام يف منطقة "ســـطيف" الجزائريـــة عام 1853، 
كـــم أن ما شـــاهد مـــن معانـــاة إنســـانية آلالف الضحايا من 
القتـــى واملرىض واملصابـــن واألرسى الناتجـــة عن ويالت 
الحـــرب يف معركـــة ســـولفرينو )بلدة يف شـــمل إيطاليا( 
التـــي وقعت يف 24 يونيـــو 1859 ونتج عنهـــا انتصار الجيش 
الفرنـــي بقيادة نابليـــون الثالث عى الجيش النمســـاوي 
بقيـــادة اإلمراطـــور فرانز جوزيـــف األول، جعلته يســـتلهم 
أفـــكار "األمـــري عبدالقـــادر" يف واجـــب العنايـــة بالجنـــود 
الجرحـــى واملصابـــن واألرسى مـــن كال الجانبـــن، وهـــي 
األفكار التـــي اعترت مبثابـــة املُثل واملقاصـــد التي قامت 
عليهـــا فيم بعـــد الحركة الدوليـــة للصليب األحمـــر والهالل 

. ألحمر ا
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أفـــكار "األمـــري عبدالقادر" عـــن التســـامح والتعايش وقبول 
األخـــر واحـــرام تعدديـــة اآلراء واألديان وعـــدم التمييز بن 
البر، جعلته رمزا إنســـانيا ســـابقا لعـــرصه، ومؤمنا بحقوق 
اإلنســـان مبفرداتها الحالية. ويســـجل التاريـــخ أن بيت األمري 
يف دمشـــق، حيـــث عـــاش منفيـــا، قـــد احتضن أكـــر من 15 
ألـــف مســـيحي بعـــد أحـــداث الفتنـــة يف "باب تومـــة" بن 
املســـلمن واملســـيحين عام 18٦0، كم كان لـــه دورا بارزا 
يف احتـــواء الفتنـــة الطائفيـــة بـــن "الـــدروز" و"املوارنة" 
التـــي حدثت يف جبل لبنـــان وامتدت تداعياتها اىل الشـــام 

 .18٦0 عام 

وهـــذا املوقف اإلنســـاين لأمري كان، واليزال، محل إشـــادة 
عامليـــة؛ كونـــه ســـاهم يف حميـــة األقليـــات الدينية من 
ناحيـــة، وجنـــب بالد الشـــام مـــن الســـقوط يف مســـتنقع 
الـــدم بن أبنـــاء املنطقـــة العربيـــة، واالحتالل مـــن القوى 
األوربيـــة التـــي كانت تنتهـــز الفرصة لفرض ســـيطرتها عى 
املنطقـــة العربيـــة. وقد حظـــي موقف "األمري" اإلنســـاين 
بالتكريم من الرئيـــس األمرييك "أبراهـــام لينكولن" و"البابا 
بايـــوس" والفيلســـوف "فيكتور هوجو". وقد وصف الســـيد 
"روبـــرت فيســـك" يف صحيفـــة "اإلندبندنـــت" الريطانيـــة 
بتاريـــخ 25 مايـــو 2017 أن "األمـــري عبدالقادر" بأنه شـــخصية 
مـــن قلب التاريـــخ يقدم صـــورة مختلفة لإلســـالم، وأنه كان 
مثـــاال يقتـــدى يف الدعوة اىل مبـــادئ التســـامح واحرام 
األخـــر، وأنه حمى شـــعبه مـــن الربريـــة الغربيـــة، وحمى 

املســـيحين من بعض املتشـــددين اإلســـالمين.

ينتســـب "األمري عبـــد القـــادر" املولـــود عـــام 1807 بالقرب 
مـــن مدينـــة املعســـكر الجزائريـــة إىل عائلة من األدارســـة 
الذيـــن ميتـــد نســـبهم للنبـــي الكريـــم محمد )صـــى الله 
عليه وســـلم(، واألدارســـة كانوا حكاما يف املغرب العريب 
واألندلـــس. وقـــد ذهـــب إىل مدينة وهـــران لتلقـــي أصول 
علـــوم التاريـــخ والفلســـفة والرياضيـــات والفلـــك والطـــب 
واألدب العـــريب من علمئهـــا. ويف عـــام 1825 خرج األمري 
مـــع والـــده اىل الحجـــاز ألداء فريضـــة الحج، بعد أن ســـمح 
حاكـــم وهـــران لوالـــد األمـــري بـــأداء الفريضـــة بعدمـــا كان 
واضعه تحت اإلقامـــة الجرية يف بيته عقـــب خالف بينهم، 

وزار تونـــس ومرص والحجـــاز والشـــام والعراق.  

 ،1830 عـــام  الفرنـــي  لالحتـــالل  الجزائـــر  تعرضـــت  وحـــن 
تقـــدم الجزائريـــون بطلـــب إىل والـــده لقيـــادة املقاومة 
الشـــعبية، ولكنـــه طلب منهـــم مبايعـــة ابنه "عبـــد القادر" 
لتـــويل القيـــادة عـــام 1833، بالنظر إىل ما اظهـــره "األمري 
عبدالقـــادر" يف معركة "خنق النطاح" التـــي خاضها بقيادة 

أبيـــه، من شـــجاعة ونباهة جعلت والده يعـــرض عى مجلس 
الشـــورى مبايعة ابنـــه امريا. وقـــد حظيت البيعـــة بالقبول 
مـــن بعـــض الجزائريـــن واالعـــراض أو االمتناع مـــن البعض 
اآلخـــر، وهو ما كـــرس يف شـــخصية األمـــري قبولـــه بحرية 

اآلراء وتعددهـــا وقيم الشـــورى ونهـــج الدميقراطية.

ما اســـفر عـــن اتفاقيـــات "ايفيـــان" التـــي نالـــت مبوجبها 
الجزائر االســـتقالل عام 19٦2. وهذا هو ديدن الدبلوماســـية 
القطريـــة وتقاليدهـــا يف الوســـاطة وحل النزاعات ســـلميا 
والقبول باآلخر فكـــرا وحضارة والتعايش الســـلمي واحرام 
الحقـــوق والحريـــات لـــكل إنســـان. لقـــد حققـــت املقاومة 
الجزائريـــة بقيـــادة "األمـــري عبدالقـــادر" نجاحـــات أرغمـــت 
قائـــد الجيـــش الفرنـــي يف وهـــران عـــى عقـــد اتفاق 
هدنـــة عام 1834، وعـــام 1837، ولكن املحتـــل الفرني مل 
يلتـــزم ببنـــود اتفاقـــات الهدنة التـــي أكدت ســـلطة األمري 
عى املنطقـــة الغربية والوســـطى مـــن الجزائـــر، وعندما 
الحت لـــه الفرصـــة واصل القتـــال ضد قـــوات "األمـــري" باتباع 
سياســـية األرض املحروقة واتباع األســـاليب الوحشـــية يف 
قتل املقاومن واألطفال والنســـاء والشـــيوخ وحرق املدن 
والقرى املســـاندة لهم. وبالنظر اىل تفـــاوت ميزان القوة 
لصالـــح املحتـــل الفرنـــي، لجـــأ "األمـــري عبدالقـــادر" إىل 
املغرب األقـــى أمال يف دعم الســـلطان املغريب موالي 
عبـــد الرحمـــن، ولكـــن ضغـــوط الفرنســـين عى الســـلطان 
وتهديدهـــم باحتـــالل املغرب حال دون ذلـــك، فاضطر األمري 
منعا إلراقة الدمـــاء وحمية ملا تبقى مـــن البالد إىل قبول 
السالم عام 1847 رشيطة الســـمح بانتقاله إىل اإلسكندرية 
أو عـــكا، وبدال من ذلك نقل إىل فرنســـا وســـجن هناك حتى 
قرر رئيـــس الجمهورية الفرنســـية "لويس نابليـــون الثالث" 
إطـــالق رساحه والســـمح له بالســـفر إىل منفـــاه يف تركيا 
عـــام 1852، ومنهـــا انتقل إىل ســـوريا واســـتقر يف مدينة 
دمشـــق عام 1855، حيـــث درَّس يف املســـجد األموي إىل 
حـــن وفاتـــه عـــام 1883. وقد نقـــل رفاته من دمشـــق إىل 
الجزائـــر عام 19٦5 بنـــاء عى طلـــب الدولـــة الجزائرية التي 
نالـــت اســـتقاللها حديثا آنـــذاك تكرميا وتقديـــرا لأمري الذي 
قاد مقاومتها وأســـهم يف وضع أســـس دولتهـــا الحديثة.

لقد شـــكلت نشـــأة "األمـــري عبدالقـــادر" وتعليمـــه وظروف 
حياتـــه وتنقالتـــه يف البـــالد العربية، شـــخصيته اإلنســـانية 
التـــي تركـــت بصمتهـــا الحقوقية عـــر التاريخ، فـــكان عاملا 
وفقيهـــا متســـامحا يؤمـــن بالســـالم والحـــوار والتعايـــش 
وقبـــول االخـــر، ولكنـــه يف الوقـــت ذاتـــه يناهـــض خطاب 
الكراهيـــة والعنرصيـــة واالحتـــالل ونهـــب ثروات الشـــعوب 
ويقـــر بحقهـــا يف املقاومـــة وتقرير املصـــري، انطالقا من 
قيمه اإلســـالمية يف الحريـــة والعدالة واملســـاواة، وهي 
ذاتهـــا قيـــم حقـــوق االنســـان التـــي دعـــت إليهـــا عصبة 
األمـــم وهيئة األمـــم املتحـــدة يف اعالناتهـــا واتفاقياتها 
الدوليـــة، ويف مقدمتها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنســـان 

والعهديـــن الدوليـــن الخاصـــن بحقوق االنســـان.  

كان له دورا بارزا يف احتواء الفتنة 
الطائفية بن "الدروز" و"املوارنة" 

التي حدثت يف جبل لبنان
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شخصيات حقوقية

ويبقـــى أرث "األمـــري عبدالقـــادر" وتجربته اإلنســـانية قدوة 
للعـــرب واملســـلمن، ومثار اعجـــاب احرار العـــامل وتقديره، 
ورمـــزا حقوقيا عامليا، ســـاهم يف تأصيل حقوق اإلنســـان 
كمرتكز أســـايس يف بنـــاء الدولـــة الحديثـــة، ويف إقامة 
النظام القانوين العاملي، ســـواء يف كتاباته أو سلوكياته. 

وختاما، ونحن نســـتذكر "األمري عبدالقـــادر" ونهجه األخالقي 
واإلنســـاين يف تنظيـــم العالقات البرية، ســـيم والعامل 
أصبـــح قرية صغـــرية، وخاصـــة مبـــادئ التعاون والتســـامح 
والتعايـــش الســـلمي والحريات الدينية واحـــرام االختالفات 
بـــن البـــر وحقهـــا يف الســـالم والتنميـــة، إضافـــة اىل 
تغليـــب روح األخـــوَّة اإلنســـانية يف أشـــد ظروف قســـاوة، 
نســـتحر دور دولـــة قطر يف تبنـــي هذا النهـــج األخالقي 
واإلنســـاين واإلرث العريب اإلســـالمي، وبخاصـــة يف دعم 
الثـــورة الجزائريـــة وحـــق الشـــعب الجزائـــري يف مقاومة 
املحتـــل الفرنـــي وتقرير مصـــريه ونيل اســـتقالله، وأهم 
حـــدث ميز املوقـــف القطـــري تجـــاه الثـــورة الجزائرية هو 
املبـــادرة التي قام بها أمـــري دولة قطر أحمـــد بن عيل بن 
عبـــد الله آل ثـــاين عام 19٦1، عندما ســـلم قـــرصه املتواجد 
يف مدينـــة "ايفيـــان" الفرنســـية لوفد الحكومـــة املؤقتة 
للجمهوريـــة الجزائريـــة، الـــذي كان يجـــري مفاوضـــات مع 
الحكومـــة الفرنســـية حـــول تقرير اســـتقالل الجزائـــر، وكان 
هـــدف أمري قطر هـــو أن تكـــون للوفد الجزائـــري املفاوض 
كامل الحريـــة املطلقة يف تحديـــد قراراته حول مســـتقبل 
الجزائـــر، وقـــد رفـــع العلـــم الجزائـــري عى مدخـــل القرص 
وكأنه يتفـــاوض عى أرضه بعيـــداً عن أية مضايقات، ســـيم 
وأن الوفـــد كان يرفـــض التفـــاوض يف األرايض الفرنســـية 
ولكنه اعتـــر قرص األمري مبثابـــة أرض عربية مســـلمة، وهو 
ما اســـفر عـــن اتفاقيـــات "ايفيـــان" التـــي نالـــت مبوجبها 
الجزائر االســـتقالل عام 19٦2. وهذا هو ديدن الدبلوماســـية 
القطريـــة وتقاليدهـــا يف الوســـاطة وحل النزاعات ســـلميا 
والقبول باآلخر فكـــرا وحضارة والتعايش الســـلمي واحرام 

الحقـــوق والحريات لكل إنســـان. 
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اللقاءات

مريم العطية تجتمع مع وفد لجنة امليثاق التابعة للجامعة العربية
٢٧ سبتمرب ٢٠٢1

اجتمعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية األمن العام 

امليثاق  لجنة  وفد  مع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للجنة 

الحويل  جابر  السيد  برئاسة  العربية  الدول  لجامعة  التابعة 

حسن  بن  سلطان  السيد  وبحضور  امليثاق  لجنة  رئيس 

لحقوق  الوطنية  للجنة  املساعد  العام  األمن  الجّميل 

ذات  القضايا  يف  التعاون  أوجه  االجتمع  وبحث  اإلنسان. 

بن  والخرات  التجارب  نقل  وسبل  املشرك  االهتمم 

نبذة  امليثاق  لجنة  لوفد  العطية  قدمت  بينم  الجانبن. 

تعريفية حول اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان واختصاصاتها 

وأهدافها وآليات عملها وطبيعتها القانونية.

مريم العطية تجتمع مع عضو املجلس القومي لحقوق اإلنسان يف مرص
٢1 نوفمرب ٢٠٢1

العطية  الله  عبد  بنت  مريم  السيدة  سعادة  اجتمعت 

ورئيسة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيسة  بوصفها 

اإلنسان؛  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة 

القومي  املجلس  عضو  كارم  محمود  الدكتور  سعادة  مع 

لحقوق اإلنسان يف جمهورية مرص العربية. 

مجاالت  كافة  يف  املشرك  التعاون  أوجه  االجتمع  وبحث 

قدرات  ورفع  بتدريب  يتعلق  فيم  وخاصة  اإلنسان  حقوق 

املؤسسات األعضاء بالشبكة العربية. حر االجتمع سعادة 

يل املدير التنفيذي للشبكة. السيد سلطان بن حسن الجمَّ
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د. املري يجتمع مع سفري االتحاد األورويب لدى الدولة
9 يونيو ٢٠٢1

د. عيل بن صميخ يجتمع مع وفد من الربملان األورويب
٢٢ سبتمرب ٢٠٢1

اجتمع سعادة الدكتور عيل بن صميخ املري رئيس اللجنة 
كريستيان  الدكتور  سعادة  مع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
وبحث  قطر.  دولة  لدى  األوريب  االتحاد  سفري  تودور 
االجتمع أوجه التعاون يف القضايا ذات االهتمم املشرك 

وسبل االرتقاء بتعزيز وحمية حقوق اإلنسان.

اجتمع سعادة الدكتور عيل بن صميخ املري رئيس اللجنة 

الرملان  وفد  مع  اللجنة،  مبقر  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

األورويب برئاسة سعادة السيد مارك تاربيال رئيس اللجنة 

الرياضية التابعة للرملان األورويب والذي يزور البالد حاليا.

وتوجه سعادة الدكتور عيل بن صميخ املري للوفد بالشكر، 

عى قبولهم دعوة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لزيارة 

دولة قطر، كم أشاد بالراكة القوية بن اللجنة الوطنية 

اللجنة  تعتر  حيث  األورويب،  والرملان  اإلنسان  لحقوق 

يف  مؤسسة  أول  قطر،  بدولة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

العامل توقع مذكرة تفاهم مع الرملان األورويب.

وأكد املري عى استمرار اللجنة يف العمل عى املزيد 

جانب  إىل  قطر،  يف  اإلنسان  حقوق  منظومة  تعزيز  من 

واستدامة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  االسراتيجية  إنفاذ 

كافة  يف  األورويب  والرملان  الوطنية  اللجنة  بن  الحوار 

الجوانب املتعلقة بحقوق اإلنسان.

وقدم سعادته للوفد ملحة عن أهم التطورات يف مجال 

حيث  من  وذلك  العمل  حقوق  وبخاصة  اإلنسان  حقوق 

التريعات واآلليات التي استحدثتها الدولة.
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اللقاءات

د. عيل بن صميخ املري يلتقي مدير مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب
٦ يونيو ٢٠٢1م

اجتمع سعادة الدكتور عيل بن صميخ املري رئيس اللجنة 

سعادة  مع  اللجنة  مبقر  مبكتبه  االنسان  لحقوق  الوطنية 

قطر.  دولة  يف  األسرايل  السفري  موير  جوناثان  السيد 

االهتمم  ذات  القضايا  يف  التعاون  أوجه  االجتمع  وتناول 

املشرك وسبل تعزيز حقوق اإلنسان بن الجانبن.

رئيس  املري  صميخ  بن  عيل  الدكتور  سعادة  اجتمع 

مع  اللجنة  مبقر  مبكتبه  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 

سعادة الدكتورة إينابات إتاييفا مدير مكتب األمم املتحدة 

يف  التعاون  سبل  االجتمع  وتناول  اإلرهاب  ملكافحة 

وتعزيز  حمية  إطار  يف  املشرك  االهتمم  ذات  القضايا 

حقوق اإلنسان.

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يجتمع مع السفري األسرتايل
٢ يونيو ٢٠٢1
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طلب االلتاس

تقوم اللجنة الوطنية لحقوق االنسان، بوصفها الجهة املعنية بتعزيز وحمية حقوق االنسان بدولة 
بانتهاكات حقوق االنسان والعمل عى حلها وانصاف  قطر، بتلقي الشكاوى والتظلمت املتعلقة 
بحيث ميكن  التظلمت والشكاوى  االلتمس شكال من أشكال هذه  الضحايا واملتررين، ومُيثل هذا 
ملُقدمِه تسجيل بياناته الشخصية و تقديم وصف لنوع وحيثيات عملية االنتهاك التي مست حقا من 
حقوقه وذلك حتى يتسنى للجنة عر خرائها ومختصيها تكييف هذه الوقائع واتخاذ االجراءات الالزمة 

لرفع هذا االنتهاك.

بيانات صاحب االلتمس:

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

ـ إجراءات قسم االستقبال والتسجيل:

- اسم مدخل البيانات:

- التوقيع: - التاريخ:      

طلب االلتاس

تاريخ التقديمرقم االلتمس

املوظف املختصنوع االلتمس

الجنسيةاالسم

الرقم الشخيص

محل/ تاريخ امليالد

العنوان

الهاتف النقال:رقم هاتف املنزل:

توقيع صاحب االلتمس

الجنسيةاالسم

الرقم الشخيص

محل/ تاريخ امليالد

العنوان

الهاتف النقال:رقم هاتف املنزل:

توقيع صاحب االلتمس

45مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من دولة قطر



الكريكاتري


