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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

{ولقد كرمنا بني اآدم وحملناهم فى الرب والبحر ورزقناهم من 

الطيبات وف�ضلناهم على كثري ممن خلقنا تف�ضياًل}

�سدق اهلل العظيم

�سورة الإ�سراء الآية )70(
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تقدمي

امل�ستويات  كافة  املطروحة على  الق�سايا  اأهم  اأ�سبحت من  الإن�سان  اإن ق�سية حقوق 

املجتمع  قبل  من  الأخرية  الآونة  يف  بها  الهتمام  وتعاظم  والوطنية  والإقليمية  الدولية 

الدويل باأ�سره  لذا تبنت الأمم املتحدة عدة معاهدات دولية بهدف تعزيز حقوق الإن�سان 

وحرياته الأ�سا�سية وقامت باإن�ساء وتطوير اآليات عدة من اأجل تطبيق هذه املعاهدات ومن 

اأهم هذه الآليات )املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان( فحظيت هذه املوؤ�س�سات بت�سجيع 

العامل طفرة يف منوها  الإن�سان ف�سهد  املعنية بحقوق  من جانب الأمم املتحدة وهيئاتها 

وانت�سارها وا�ستقالليتها وكفاءتها يف اأداء مهامها  التي عرفت مببادئ باري�س كما بلورت 

�ساهمت  الإقليمية  وامل�ستويات  العاملي  امل�ستوى  التن�سيقية على  الهياكل  العديد من  اأي�سا 

يف تعزيز التعاون والتن�سيق فيما بينها ودعم قدراتها من خالل تقا�سم اخلربات وتبادل 

الآراء واملعلومات.

اآل  خليفة  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حل�سرة  الر�سيدة  القيادة  حر�ست  وقد 

ثاين اأمري البالد املفدى حفظه اهلل وويل عهده الأمني يف اإطار �سعيها الدائم لتح�سني 

الأو�ساع وتطوير نظامها وهيئاتها ال�سيا�سية والقت�سادية والق�سائية والعقابية لتتواءم 

ب�سكل عام مع معايري حقوق الإن�سان فاأن�ساأت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان بدولة قطر 

كاآلية ترعاها الدولة ومتولها  ف�سدر املر�سوم بقانون رقم 38 ل�سنة 2002 باإن�ساء اللجنة 

الوطنية حلقوق الإن�سان ويتمثل هدفها العام يف حماية وتعزيز  حقوق الإن�سان ومت اإعادة 

تنظيم اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان مبوجب املر�سوم بقانون رقم 17 ل�سنة 2010م.

الإن�سان  بحقوق  التثقيفي  الوعي  لن�سر  الدوؤوب  �سعيها  اإطار  يف  اللجنة  ارتاأت  وقد 

التعريف باملوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان واأهدافها واخت�سا�ساتها من خالل اإعداد 

واإعادة  قطر  بدولة  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ن�ساأة  يت�سمن   الذي  الكتاب  هذا 

تنظيمها وبيان اخت�سا�ساتها واأهدافها واخلدمات التي تقدمها.

د. علي بن �ضميخ املري

رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�ضان بدولة قطر
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مقدمة وتق�سيم

اأن الإن�سان – رجل اأو امراأة – كان مو�سع اهتمام الت�سريعات ال�سماوية، واهتمام 

كثري من رجال الفكر والفال�سفة منذ بدء اخلليقة عرب الع�سور املختلفة وظهرت كثري 

الإن�سان  حقوق  اأن  باعتبار  وحقوقه  بالإن�سان  عنيت  التي  والت�سورات  النظريات  من 

ترتبط به وجودًا وعدمًا ولبد لهذه احلقوق من �سمانات واآليات تكفل من خاللها التزام 

الدول واجلماعات والأفراد احرتام هذه احلقوق وتعزيزها واملحافظة عليها، ولبد من 

و�سع و�سائل حلمايتها من العتداء عليها.

ومن بني هذه الآليات وال�سمانات، املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان فنجد انه عندما 

اإن�ساء وتعزيز املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، جاءت  �سدر قرار الأمم املتحدة ب�ساأن 

على  لطلبات احل�سول  »ال�ستجابة  العام  ال�سكرتري  تطالب  الديباجة  من  ال�سابعة  الفقرة 

برامج التقنية الفنية يف جمال تعزيز واإن�ساء املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان. واملراكز 

الأمناء  جمل�س  وجتاوب  الإن�سان«.  حقوق  جمال  يف  التدريب  وطلبات  للوثائق،  الوطنية 

ومفو�سية حقوق الإن�سان مع هذا املطلب. ومت بالفعل اإن�ساء عدد كبري من املوؤ�س�سات الوطنية 

حلقوق الإن�سان خالل الت�سعينيات زادت يف القرن الع�سرين والعقد الأول من هذا القرن. 

للتعاون  الإن�سان  حقوق  برامج  بني  متميزًا  مكانًا  الوطنية  املوؤ�س�سات  احتلت  وقد 

التقني التي ت�سمل عدة جمالت اأخرى منها اإ�سدار الد�ساتري و�سك القوانني ومراجعة 

الق�سائية  العدالة والأجهزة  واإ�سالح نظم  الق�سائية تطوير  الناحية  الت�سريعات، ومن 

وباحلقوق  الإن�سان  حقوق  بوثائق  التوعية  جانب  اإىل  النيابة  ووكالء  الق�ساة  وتدريب 

والتاأهيل  التكوين  حيث  من  ال�سرطة  باأجهزة  الهتمام  ومنها  والإجراءات  والواجبات 

اجلنائي  والبحث  التحقيق  يف  الإن�سانية  العلمية  والأجهزة  الو�سائل  واإدخال  والتدريب 

واإيجاد  ونظم احلب�س الحتياطي وال�سجون والت�سدي لنحراف الأحداث واحلد منه. 

التن�سيق والتوا�سل بني امل�سرع والقا�سي واملحقق واملنفذ.

الدرا�سية  املناهج  �سمن  الإن�سان  حقوق  ومبادئ  وثائق  اإدخال  ذلك  اإىل  ي�ساف 

واجتماعيا مع  ر�سميًا  الإن�سان  ثقافة حقوق  ون�سر  الإعالمية،  الربامج  مب�ستوياتها ويف 

الأقليات  وحقوق  وامل�سنني  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  اأو  ال�سعيفة  بالفئات  الهتمام 

العددية والدينية وال�سيا�سية وال�سكان الأ�سليني، واإن�ساء موؤ�س�سات للمراأة والطفولة وغري 
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ذلك كثري من الربامج الالزمة لت�سييد ما ي�سمى »بالبنية الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان » اأي 

املتطلبات الالزمة ل�سمان توفري ودعم وتعزيز حقوق الإن�سان. 

واجلدير بالذكر اأن برامج تعزيز واإن�ساء املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان حتتل 

مكانًا متميزًا، لأ�سباب منها : 

اأوًل : اإنها املوؤ�س�سة الوطنية امل�ستدامة التي ت�ستمر بعد انتهاء عمل الفريق الدويل وتقوم 

بحماية الإن�سان وحقوقه كاإحدى اآليات البنية الأ�سا�سية املطلوبة لتحقيق تلك احلماية.

 ثانيًا: اإنها الو�سيلة الفعالة التي ت�سعى لتوفري الربامج الأخرى التي تكتمل بها البنية 

والتاأكيد على فاعليتها يف حتقيق احرتام �سيادة حقوق الإن�سان.

والقدرات  والتحديات  امل�ساكل  حقيقة  غريها،  من  اأكرث  وتدرك  تعي  اإنها  ثالثًا:   

والإمكانيات، وكيفية ا�ستثمار الإطار ال�سيا�سي والجتماعي والثقايف يف بلد ما من اأجل 

ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان ودعهما، وحماية تلك احلقوق وهي بذلك حتافظ على ال�سيادة 

الوطنية وهي يف نف�س الوقت حتقق الفاعلية. 

و�سوف نتناول هنا الإطار العام للجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف دولة قطر مع بيان التطور 

الت�سريعي الذي مرت به اللجنة فمن الأهمية مبكان اأن نعقد مقارنة بني املر�سوم  بقانون رقم 

)38( ل�سنة 2002 اخلا�س اإن�ساء اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان واملر�سوم بقانون رقم )17( 

ل�سنة 2010 اخلا�س باإعادة تنظيم اللجنة ح�سبما يتطلب الأمر ذلك لإمتام الفائدة املرجوة 

2010 اخلا�س باإعادة تنظيم اللجنة قد جاء  اأن املر�سوم بقانون رقم )17( ل�سنة  ول �سيما 

من�سجمًا متامًا مع مبادىء باري�س والذي على اأثره قد ح�سلت اللجنة على الع�سوية الكاملة 

اآ�سيا والبا�سيفيك واأي�سًا على ع�سوية جلنة التن�سيق  يف )ICC( موؤمتر املوؤ�س�سات الوطنية 

الدولية التابعة لالأمم املتحدة وذلك من خالل خم�سة مباحث على النحو التايل :

املبحث الأول : ن�ضاأة اللجنة الوطنية حلقوق الإن�ضان.

املبحث الثانـي : �ضمانات ال�ضتقاللية.

املبحث الثالـث : املوارد املالية.

املبحث الرابـع : الع�ضوية.

املبحث اخلام�س : اخلدمات التي تقدمها اللجنة.

املبحث ال�ضاد�س : نظام املوارد الب�ضرية.

املبحث ال�ضابع   : التحديات ) املعوقات – املي�ضرات (. 
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املبحث الأول

ن�ساأة اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان

على  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات  لن�ساأة  التاريخي  التطور   : اأوًل 

امل�ستوى الدويل

لقد تبّنت الأمم املتحدة عدة معاهدات دولية بهدف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان 

تلك  واإعمال  تطبيق  اأجل  من  عدة  اآليات  وتطوير  باإن�ساء  وقامت  الأ�سا�سية  وحرياته 

املعاهدات.

ومن �سمن تلك الآليات جند اآلية ذات اأهمية كبرية وهي املوؤ�س�سات اأو اللجان الوطنية 

حلقوق الإن�سان وهي موؤ�س�سات وطنية. ر�سمية. ودائمة. هدفها تعزيز وحماية حقوق الإن�سان 

قبل  من  1946م  عام  مرة  لأول  الوطنية  املوؤ�س�سات  فكرة  طرحت  وقد  الأ�سا�سية  وحرياته 

املجل�س القت�سادي والجتماعي اأحد اأهم اأجهزة الأمم املتحدة املعنّية بحقوق الإن�سان.

ويف عام 1960م �سّجع املجل�س احلكومات على اإن�ساء تلك املوؤ�س�سات ومّت اإعالن الأمني 

1978م حينما عقدت  العام بذلك وقامت عدة مناق�سات حول هذا املو�سوع حتى عام 

جلنة حقوق الإن�سان موؤمتر جنيف مّت خالله الت�سديق على جممل املعايري املتعلقة ب�سري 

العامة  املجل�س واجلمعية  قبل  املعايري من  تلك  ومّت دعم  وبنيانها  املوؤ�س�سات  تلك  عمل 

لالأمم املتحدة ودعا املجل�س البلدان الأع�ساء اإىل اإن�ساء تلك املوؤ�س�سات.

وتتابعت التطورات ويف عام 1991م قامت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان – اأهم 

اجلهات املعنية بحقوق الإن�سان- بتنظيم ور�سة عمل مع موؤ�س�سات وطنية والدول، والأمم 

املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بهدف حتديد دور املوؤ�س�سات 

الوطنية حلقوق الإن�سان وتكوينها واملبادئ التي تقوم عليها، وانعقد اللقاء يف باري�س وعرفت 

املقررات التي نتجت عنه مببادئ باري�س ومّت الت�سديق على هذه املبادئ يف اأكتوبر 1991م 

1992م  مار�س  يف  التو�سيات  هذه  الإن�سان  حلقوق  املتحدة  الأمم  جلنة  واأقرت  باري�س  يف 

بالقرار رقم 1992/54م، وكذلك فعلت اجلمعية العامة املجتمعة يف 20دي�سمرب 1992م.

ونخل�س من ذلك اإىل اأن املوؤ�س�سات اأو اللجان الوطنية املعنية بحقوق الإن�سان تخ�سع 



(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

7

للمبادئ واملعايري التي اأر�ساها موؤمتر جنيف 1978م وموؤمتر باري�س 1991م والتي اأقرتها 

جلنة حقوق الإن�سان واجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

واملوؤ�س�سات اأو اللجان الوطنية حلقوق الإن�سان تّت�سم جميعها باأنها تن�ساأ بقانون وتكون 

م�ستقلة عن ال�سلطات التنفيذية وتّت�سم بطابع اإداري ولي�ست ذات �سفة ت�سريعية اأو ق�سائية 

متويل  وم�سادر  وميزانية  خم�س�سات  ولها  ماليًا  وم�ستقلة  حكومية،  غري  منظمة  ولي�ست 

جنيف  مبادئ  اإىل  عملها  ونظام  وتركيبها  اخت�سا�سها  يف  وتخ�سع  م�ستقل  عملها  وفريق 

1978م ومبادئ باري�س 1991، وقانون اإن�سائها.

ومما ل �ضك فيه اأن هذه املوؤ�ض�ضات كي تنجح لبد اأن تاأتي نابعة من املجتمع الذي تعي�س 

فيه، متوافقة مع ظروفه وقدراته وم�ضاكله وقد عرب املفو�س ال�ضامي حلقوق الإن�ضان 

بالعالقات  تعنى  الإن�ضان  »حقوق  اأن  بقوله  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  عن  تقريره  يف  ذلك  عن 

اأ�ضا�ضاً م�ضئولية وطنية....  بني الأفراد وبني الأفراد والدولة، وبذلك فاإن حمايتها هي 

ول يوجد منوذج واحد ميكن اأن نفر�ضه اأو تفر�ضه الأمم املتحدة على انه ي�ضلح جلميع 

الدول.... ومع اأن كل دولة عليها اأن حتاول ال�ضتفادة من خربات الغري اإل اأنه عليها اأن 

تاأخذ بالعتبارات الثقافية والقانونية وكذلك املنظمات ال�ضيا�ضية القائمة ...«. 

ثانيًا : ن�ساأة اللجنة على امل�ستوى الوطني

جاء تاأ�سي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف قطر �سمن �سياق النه�سة ال�ساملة 

للدولة، حيث كانت دولة قطر تتبنى م�سروعًا اإ�سالحيًا يقوم على حتديث البنية الت�سريعية 

واملوؤ�س�سية يف الدولة، من خالل تاأ�سي�س منابر مفتوحة للحوار، �سبقتها ف�سائية اجلزيرة 

ومنتدى الدميقراطية والتجارة احلرة، وحلقها موؤمتر احلوار الإ�سالمي امل�سيحي.

ويف هذا ال�سياق مل يواجه تاأ�سي�س اللجنة �سعوبات، لذا �سدر املر�سوم بقانون رقم 

2002م بتاأ�سي�سها وقد ت�سمن العديد من العنا�سر الإيجابية،  ويفر�س على  38 ل�سنة 

كافة اجلهات احلكومية يف الدولة التعاون مع اللجنة. 

وعلى ذلك فاللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان بدولة قطر جلنة وطنية ر�سمية ولي�ست 

دولية اأو اإقليمية، ان�سئت مبر�سوم بقانون رقم 38 ل�سنة 2002م م�ستقلة عن موؤ�س�سات 

الدولة من الناحية املالية والإدارية، ودائمة وتتمتع ب�سخ�سية معنوية عامة ولها طبيعة 

خا�سة تتمثل يف كونها جلنة ر�سمية ولي�ست منظمة غري حكومية ومقرها مدينة الدوحة 
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وتهدف اإىل تعزيز وحماية حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية وتندرج �سمن املوؤ�س�سات 

الوطنية حلقوق الإن�سان التي تخ�سع ملبادئ وقواعد موؤمتر جنيف 1978م ومبادئ باري�س 

1991م، وقد مت اإعادة تنظيم اللجنة مبوجب املر�سوم بقانون رقم 17 ل�سنة 2010م وقد 

كر�س امل�سرع القطري ا�ستقاللية اللجنة عند اإعادة تنظيمها.

ثالثًا : اخت�سا�سات اللجنة

حدد امل�سرع القطري اخت�سا�سات اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان مبوجب املر�سوم 

بقانون رقم 38 ل�سنة 2002 يف املادة الثانية التي تن�س على اأنه تهدف اللجنة اإىل حماية 

حقوق الإن�سان وحرياته ، ولها يف �سبيل ذلك ممار�سة الخت�سا�سات التالية: 

بحقوق  املعنية  الدولية  واملواثيق  بالتفاقيات  الواردة  الأهداف  حتقيق  على  العمل   -1

الإن�سان والتي اأ�سبحت الدولة طرفًا فيها.

2- تقدمي امل�سورة للجهات املعنية يف الدولة يف امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان وحرياته.

3- النظر يف التجاوزات على حقوق الإن�سان وحرياته، اإن وجدت، واقرتاح ال�سبل الكفيلة 

مبعاجلتها وتفادي وقوعها.

يف  مالحظات  من  حكومية  الغري  واملنظمات  الدولية  املنظمات  تثريه  قد  ما  ر�سد   -4

حقوق الإن�سان يف الدولة والتن�سيق مع اجلهات املعنية للرد عليها .

5- امل�ساهمة يف اإعداد التقارير التي تعدها الدولة يف �ساأن حقوق الإن�سان وحرياته.

6- التعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية املعنية بحماية حقوق الإن�سان وحرياته.

7- تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإن�سان وحرياته.  

اإعادة  عند  للجنة  الخت�ضا�ضات  من  العديد  اأ�ضاف  قد  القطري  امل�ضرع  اأن  اإل 

تنظيمها مبوجب املر�ضوم بقانون رقم 17 ل�ضنة 2010م فاأ�ضبحت اخت�ضا�ضات اللجنة 

وفقاً للمادة رقم 3 من املر�ضوم �ضالف الذكر على النحو التايل :

ذلك  �سبيل  يف  ولها  وحرياته،  الإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز  اإىل  اللجنة  تهدف 

ممار�سة الخت�سا�سات واملهام التالية : 

1 - اقرتاح ال�سبل الالزمة لتعزيز ومتابعة حتقيق الأهداف الواردة بالتفاقيات واملواثيق 

اأ�سبحت الدولة طرفًا فيها، والتو�سية ب�ساأن  الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان، التي 

ان�سمام الدولة اإىل غريها من التفاقيات واملواثيق.
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2 - تقدمي امل�سورة والتو�سيات للجهات املعنية يف امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان.

اأو انتهاكات حلقوق الإن�سان، والعمل على ت�سوية ما تتلقاه  3 - النظر يف اأي جتاوزات 

من بالغات اأو �سكاوى ب�ساأنها والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة لتخاذ الالزم ب�ساأنها، 

واقرتاح ال�سبل الكفيلة مبعاجلتها ومنع وقوعها.

وم�سروعات  القائمة  الت�سريعات  ب�ساأن  املعنية  للجهات  الالزمة  املقرتحات  اإبداء   -  4

تكون  التي  الإن�سان  حلقوق  الدولية  التفاقيات  لأحكام  مالءمتها  ومدى  القوانني، 

الدولة طرفًا فيها.

اإىل  ورفعها  بها  املتعلقة  التقارير  واإعداد  الدولة  يف  الإن�سان  حقوق  اأو�ساع  ر�سد   -  5

جمل�س الوزراء م�سفوعة مبرئياتها يف هذا ال�ساأن.

6 - ر�سد ما قد يثار عن اأو�ساع حقوق الإن�سان بالدولة والتن�سيق مع اجلهات املعنية 

للرد عليها.

7 - امل�ساهمة يف اإعداد التقارير الوطنية املقرر تقدميها من الدولة اإىل الهيئات واجلهات 

الدولية املعنية بحقوق الإن�سان ب�سان التفاقيات التي اأ�سبحت الدولة طرفًا فيها.

8 - التعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية والوطنية املعنية بحقوق الإن�سان وحرياته 

وامل�ساركة يف املحافل الدولية املتعلقة بها.

9 - ن�سر الوعي والتثقيف بحقوق الإن�سان وحرياته وتر�سيخ مبادئها على �سعيدي الفكر 

واملمار�سة.

الحتجاز  واأماكن  والإ�سالحية  العقابية  للموؤ�س�سات  امليدانية  الزيارات  اإجراء   -10

والتجمعات العمالية والدور ال�سحية والتعليمية ور�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان بها من 

رئي�س واأع�ساء اللجنة.

11- التن�سيق والتعاون مع اجلهات املعنية بحقوق الإن�سان بالدولة يف جمال اخت�سا�سات 

ومهام كل منها.

12- عقد وتنظيم املوؤمترات والندوات والدورات وحلقات النقا�س يف املو�سوعات املتعلقة 

بحقوق الإن�سان وحرياته والتن�سيق مع اجلهات املعنية يف هذا ال�ساأن عند القت�ساء.

13- امل�ساهمة يف اإعداد الربامج املتعلقة بالتعليم والبحوث ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان 

وامل�ساركة يف تنفيذها.
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رابعًا : الطبيعة القانونية للجنة

اأنها لي�ست  اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف دولة قطر لي�ست جهة حكومية كما 

خا�سة  طبيعة  ذات  ر�سمية  وطنية  جلنة  هي  واإمنا  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اإحدى 

لي�ست هيئة ل�سنع  اإنها  ال�سيق كما  باملفهوم  اإداري  باأنها ذات طابع  ول ميكن و�سفها 

على  الإن�سان  بحقوق  يتعلق  فيما  دائمة  ا�ست�سارية  �سلطات  ذات  جلنة  واإمنا  القرارات 

ال�سعيد الوطني لل�سلطات واجلهات الإدارية يف الدولة اأو من خالل النظر يف ال�سكاوى 

املقدمة من الأفراد اأو اجلماعات. 

كما اأن اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان كموؤ�س�سة وطنية حلقوق الإن�سان تكمل وتدعم كل ما 

هو مقارب وتزيد من فاعلية وكفاءة كل ما هو متاح من موؤ�س�سات يف ال�ساحة الوطنية والدولية 

ومن اأنظمة متقاربة �سواء كان ذلك الق�ساء الإداري اأو مكاتب ال�سكاوى اأو اللجان الربملانية اأو 

جمال�س متخ�س�سة يف جمالت متعددة وعلى الأخ�س مع اجلمعيات الأهلية حلقوق الإن�سان. 

و�سوف  املجتمع  بواقع  مبا�سر  وات�سال  وا�سعة  خربة  لديها  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  واللجنة 

الإن�سان ومنها  الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سات  اأوجه الختالف بني  نتناول فيما يلي احلديث عن 

اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان بدولة قطر وغريها من املوؤ�س�سات الأخرى ذات ال�سلة.

اأول - املوؤ�ض�ضات الوطنية واللجان الربملانية 

وتختلف املوؤ�س�سات الوطنية عن اللجان الربملانية يف اأنها اأي املوؤ�س�سات الوطنية  لي�ست 

اللجان الربملانية  . ول تعترب  ت�سريعي  لها اخت�سا�س  الت�سريعية ولي�س  ال�سلطة  جزءا من 

بدياًل ملوؤ�س�سة وطنية حلقوق الإن�سان ول يجوز اأن يكون بينهما تداخل يف الخت�سا�سات. 

اللجنة الربملانية برتجمة اقرتاحات  الإن�سان تقوم  املتح�سرة يف جمال حقوق  الدول  ويف 

وتو�سيات املوؤ�س�سات الوطنية اإىل قوانني اأو تعديالت ت�سريعية وتعترب ال�سند الت�سريعي لهذه 

املوؤ�س�سات. واإن كان من حق اللجان الربملانية اأحيانًا تق�سي احلقائق اإل اأن هذا ل يجوز اأن 

ي�سبح عملها الأ�سا�سي و ليجوز اأن تغطى مهمة الرقابة على م�سئولية الت�سريع خا�سة واأن 

اللجنة الت�سريعية تنفرد بهذا الخت�سا�س ومهمتها الأ�سا�سية درا�سة اأبعاد حقوق الإن�سان 

يف الت�سريعات كلها. 

ثانيا - املوؤ�ض�ضات الوطنية واجلمعيات الأهلية 

تن�ساأ  الأهلية  فاجلمعيات  الأهلية  اجلمعيات  عن  اأي�سًا  الوطنية  املوؤ�س�سات  تختلف    
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بقرار يف اإطار قانون ينظمها، بينما اإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية يكون بقانون، واأحيانًا يكون 

الن�س عليها يف الد�ستور. والأمر اجلدير بالتنويه اأن اجلمعيات الأهلية حلقوق الإن�سان، 

لها دائمًا على امل�ستوى الدويل دور فعال يف املطالبة باإن�ساء موؤ�س�سة وطنية حلقوق الإن�سان، 

والختالف بينهما ل ينق�س من �سرورة وجود تعاون وثيق بني اجلمعيات واملوؤ�س�سة الوطنية 

ت�سكيل  يف  كافيًا  متثياًل  ممثلة  الأهلية  اجلمعيات  تكون  اأن  لبد  واأنه  الإن�سان،  حلقوق 

املوؤ�س�سة الوطنية، بل اأن التن�سيق بينهما يعد من مقومات جناح املوؤ�س�سة الوطنية. 

ثالثا - املوؤ�ض�ضات الوطنية ووزارات حقوق الإن�ضان

الإن�سان  حقوق  فوزارات  الإن�سان  حقوق  وزارات  عن  الوطنية  املوؤ�س�سات  تختلف 

موجودة يف عدد من الدول منها دول عربية هي املغرب واليمن، وهي جزء من ال�سلطة 

التنفيذية، والعاملون بها موظفون بالدولة عليهم اللتزام بنظمها وهذا يجعلهم يختلفون 

متامًا عن ال�سكل املطلوب للموؤ�س�سات الوطنية كما اأن الوزارات ل تقدم تقارير م�ستقلة 

لالأمم املتحدة بينما بع�س املوؤ�س�سات الوطنية تفعل ذلك.

 واجلدير بالذكر اأن املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ل تت�سادم مع غريها من 

الأجهزة القائمة ول مع اأ�ساليب اأخرى حلماية حقوق الإن�سان وهي ل تتناف�س مع اأيهما. 

خام�سًا : الروؤيـة

تنطلق اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان بدولة قطر يف روؤيتها من القناعة باأن م�ساألة 

حقوق الإن�سان هي ق�سايا املجتمع الوطني ب�سفة خا�سة واملجتمع الدويل ب�سفة عامة. 

وباأن الإقرار بهذه احلقوق �سيا�سية كانت اأم مدنية وثقافية واجتماعية واقت�سادية و�سواء 

كانت هذه احلقوق فردية اأو جماعية هو التزام بقيم امل�ساواة والعدل واحلرية والكرامة 

الإن�سانية لكل بني الب�سر بدون متييز و�سرورة حتمية من �سرورات التنمية امل�ستدامة . 

�ساد�سًا : الر�سالة

تكمن ر�سالة اللجنة يف حماية وتعزيز حقوق الإن�سان لكل من يخ�سع للولية القانونية 

اللجنة من حتقيق هذه  تتمكن  الدولة( ولكى  باإقليم  واملار  واملقيم  بدولة قطر )املواطن 

الر�سالة فاإنها ت�سعى اإىل التوعية والتثقيف بهذه احلقوق وتوفري احلماية وامل�ساندة الالزمة 

لالأفراد وتنمية قدراتهم ومتكينهم من خالل توفري الفر�س لكت�ساب املعرفة واملهارات 

املتنوعة وبخا�سة معرفة حقوقهم وحتديد احتياجاتهم واملطالبة بها والدفاع عنها. 
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�سابعًا : الأهداف الرئي�سية للجنة

حلقوق  الدولية  املواثيق  مبوجب  لهم  املكفولة  الأ�سا�سية  باحلقوق  الأفراد  توعية   -  1

الإن�سان والقوانني الوطنية . 

ملعرفة وحتديد  الأخرى  والأن�سطة  التدريبية  الربامج  الأفراد من خالل  تقوية ومتكني   -  2

احلقوق ذات الأهمية والأولوية بالن�سبة لهم واملطالبة بها والدفاع عنها وال�سعي والعمل 

من اأجل �سمان احرتامها. 

3 - تو�سيع �سبكة الت�سال املتخ�س�سة بحقوق الإن�سان على امل�ستوى الوطني والإقليمي 

والدويل. 

4 - ر�سد وتوثيق انتهاكات حقوق الإن�سان. 

5 - تقدمي وتوفري املعلومات املتنوعة وخدمات امل�ساندة القانونية والجتماعية ل�سحايا 

انتهاكات حقوق الإن�سان. 

6 - ن�سر وتطوير ثقافة حقوق الإن�سان والدفاع عن هذه احلقوق.

ثامنًا : املبادئ التوجيهية للجنة الوطنية :

1 - اأن تعمل كم�سدر يوفر املعلومات عن حقوق الإن�سان للدولة �سواء لل�سلطة اأو لالأفراد.

2 - اأن ت�ساعد يف تثقيف الراأي العام وتعزيز الوعي بحقوق الإن�سان واحرتامها.

3 - اأن تبحث وتتداول وتقدم التو�سيات فيما يتعلق باأية حالة معينة قد تكون قائمة على 

امل�ستوى الوطني وقد تود احلكومة اإحالتها اإليها.

4 - اأن ت�سدي امل�سورة ب�ساأن اأية م�سائل تت�سل بق�سايا حقوق الإن�سان التي حتيلها اإليها 

احلكومة.

والرتتيبات  الق�سائية  والأحكام  الت�سريعات  حالة  ال�ستعرا�س  قيد  وتبقى  تدر�س  اأن   -  5

الإدارية اخلا�سة بتعزيز حقوق الإن�سان ، واأن تعد وتقدم تقارير عن هذه امل�سائل اإىل 

ال�سلطات املخت�سة.

6 - اأن ت�سطلع باأية وظيفة اأخرى قد تود احلكومة اإ�سنادها اإليها فيما يتعلق بواجبات 

تلك الدولة مبوجب التفاقات الدولية يف ميدان حقوق الإن�سان والتي تكون الدولة 

طرفا فيها.
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املبحث الثاين

�سمانات ا�ستقالل اللجنة

»تكون  اأن  على  الوطنية  املوؤ�س�سات  مبركز  املتعلقة   1993 باري�س  مبادئ  ن�ست 

للموؤ�س�سة الوطنية ولية وا�سعة قدر الإمكان ومن�سو�س عليها �سراحة يف اأحد الن�سو�س 

الد�ستورية اأو الت�سريعية التي حتدد ت�سكيلها ونطاق اخت�سا�سها«.

وكما �سبق القول لقد مت اإن�ساء اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف دولة قطر مبوجب 

املر�سوم الأمريي رقم 38 ل�سنة 2002 ومت اإعادة تنظيمها باملر�سوم بقانون رقم 17 ل�سنة 

2010 وقد قررت ن�سو�س املر�سوم الأخري ال�ستقالل القانوين والإداري واملايل للجنة 

وذلك على النحو التايل :

اأوًل : ال�ستقالل القانوين للجنة

الطبيعة القانونية للجنة

اأنها لي�ست  اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف دولة قطر لي�ست جهة حكومية كما 

خا�سة  طبيعة  ذات  ر�سمية  وطنية  جلنة  هي  واإمنا  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اإحدى 

لي�ست هيئة ل�سنع  اأنها  ال�سيق كما  باملفهوم  اإداري  باأنها ذات طابع  ول ميكن و�سفها 

على  الإن�سان  بحقوق  يتعلق  فيما  دائمة  ا�ست�سارية  �سلطات  ذات  جلنة  واإمنا  القرارات 

ال�سعيد الوطني لل�سلطات واجلهات الإدارية يف الدولة اأو من خالل النظر يف ال�سكاوى 

املقدمة من الأفراد اأو اجلماعات.

امل�ضوؤولية

مل يحدد امل�سرع القطري منذ ن�ساأة اللجنة امل�سوؤولية املبا�سرة لها اإل انه ميكن القول 

اإن م�سوؤولية اللجنة تكون اأمام �سمو اأمري البالد اإل اأن ذلك ل مينع جمل�س الوزراء من طلب 

تقارير عن و�سع حقوق الإن�سان اأو عن اأي وجه من وجوه ن�ساط اللجنة اأو اأيه معلومات تتعلق 
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واملتعلقة  يراها  التي  بالأعمال  بالقيام  اللجنة  يكلف  اأن  الوزراء  وملجل�س  الإن�سان  بحقوق 

بال�سيا�سة العامة للدولة يف جمال حقوق الإن�سان.

حرية بحث امل�ضائل التي تدخل �ضمن اخت�ضا�ضات املوؤ�ض�ضات الوطنية :

الإن�سان يف  الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سات  املتعلقة مبركز   1993 باري�س  ن�ست مبادئ 

الفقرة )اأ( على اأنه ينبغي للموؤ�س�سة الوطنية يف اإطار عملها :

)اأن تبحث بحرية يف جميع امل�سائل التي تدخل يف اخت�سا�سها، �سواء كانت مقدمة 

من احلكومة اأو قررت تناولها دون اأحالتها من �سلطة اأعلى بناء على اقرتاح مقدم من 

اأع�سائها اأو من اأي جهة طالبة اأخرى(. 

ولقد ن�ست املادة 3 من املر�سوم بقانون رقم 17 ل�سنة 2010م باإعادة تنظيم اللجنة 

على اأنه »تهدف اللجنة اإىل حماية حقوق الإن�سان وحرياته ، ولها يف �سبيل ذلك ممار�سة 

الخت�سا�سات التالية :

 -1

2- تقدمي امل�سورة والتوجيهات للجهات املعنية يف امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان«.

وي�ستفاد من املادة �سالفة الذكر اأن للجنة بحث امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان وتقدمي 

واجلدير  اأخرى  جهة  من  اأو  احلكومة  من  مقدمة  كانت  �سواء  املعنية،  للجهات  امل�سورة 

بالذكر اأن اللجنة تت�سدى مببادرة ذاتيه منها بحث اأيه م�ساألة تتعلق بحقوق الإن�سان .

ثانيا : ال�ستقالل املايل 

ن�ست مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية �سمن �سمانات ال�ستقـالل 

الـواردة يف )الفقرة 2( على اأنه : 

)ينبغي اأن متلك املوؤ�س�سة الوطنية الهياكل الأ�سا�سية املنا�سبة حل�سن �سري اأن�سطتها 

هو  الأموال  هذه  من  الغر�س  يكون  اأن  وينبغي  لذلك،  الكافية  الأموال  خا�سة  وب�سفة 

تزويدها مبوظفني ومقار خا�سة بها تكون م�ستقلة عن احلكومة ، وعدم خ�سوعها ملراقبة 

مالية قد توؤثر على ا�ستقاللها(
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املادة  ن�ست  حيث  البداية  منذ  للجنة  املايل  ال�ستقالل  القطري  امل�سرع  قرر  وقد 

 – الإن�سان«  الوطنية حلقوق  »اللجنة  باإن�ساء   2002 ل�سنة   38 رقم  املر�سوم  من  الأوىل 

على اأنه »تن�ساأ جلنة دائمة ت�سمى )اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان( يكون لها �سخ�سية 

اعتبارية وموازنة م�ستقلة، ومقرها مدينة الدوحة«. 

 17 بقانون  املر�ضوم  اللجنة مبوجب  تنظيم  اإعادة  القطري عند  امل�ضرع  اأكد  وقد 

ل�ضنة 2010 على ال�ضتقالل املايل اللجنة مبوجب املادة الأوىل لهذا املر�ضوم. والتي 

�ضخ�ضية  الإن�ضان  حلقوق  الوطنية  للجنة  »تكون   : التايل  النحو  على  ن�ضها  جرى 

معنوية وموازنة م�ضتقلة«.

ثالثا : ال�ستقالل يف اإجراءات التعيني والإقالة لأع�ساء املوؤ�س�سات الوطنية

تن�س مبادئ باري�س 1993 املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية – اخلا�سة ب�سمانات 

ال�ستقالل يف الفقرة )3( على :

 )ينبغي لكفالة ا�ستقرار ولية اأع�ساء املوؤ�س�سة التي لن تكون املوؤ�س�سة م�ستقلة حقًا 

بغريه، اأن تكون ت�سميتهم بوثيقة ر�سمية حتدد، لفرتة معينة مدة وليتهم وتكون الولية 

قابلة للتجديد، �سريطة كفالة ا�ستمرار ، التعددية يف ع�سوية املوؤ�س�سة(.

2002 باإن�ساء  38 ل�سنة  اأن امل�سرع القطري باملر�سوم بقانون رقم  واجلدير بالذكر 

اللجنة مل يقم بو�سع اأي معايري بالن�سبة لإقالة الأع�ساء واأ�سبابها وال�سمانات اخلا�سة 

اإقالة  الع�سوية يف حالة  الفراغ يف  مللء  و�سروط  اأي معايري  ي�سع  كما مل  الإقالة،  بهذه 

اإعادة  عند  التمثيلي  والطابع  التعددية  مراعاة  و�سرورة  اأخرى،  اأ�سباب  اأو  الأع�ساء 

التعيني مللء الفراغ يف الع�سوية، كما اأنه مل يعط اأي مزايا وح�سانات لأع�ساء اللجنة من 

املالحقات املدنية واجلنائية فيما يتعلق بالأفعال التي ميار�سونها ب�سفتهم الر�سمية.

17 ل�ضنة  بالر�ضوم بقانون رقم  اللجنة  اإعادة تنظيم  امل�ضرع القطري عند  اأن  اإل 

2010 قد حدد �ضروط الع�ضوية وحالت انتهائها و�ضوابط ملء فراغ الع�ضوية.

و�سلطة  التعيني،  واإعادة  الأع�ساء،  تعيني  طريقة  الرابع  املبحث  يف  نتناول  و�سوف 

اإقالة الأع�ساء واأ�سبابها، واملزايا واحل�سانات، وحق الت�سويت.
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رابعًا : ال�ستقالل يف و�سع النظم الداخلية

ن�ست املادة )12( من املر�سوم بقانون اخلا�س باإن�ساء اللجنة على انه »ت�سع اللجنة 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون وت�سدر بقرار من جمل�س الوزراء«.

لقانون  التنفيذية  الالئحة  بو�سع  تقوم  اللجنة  اأن  الذكر  �سالفة  املادة  وي�ستفاد من 

اإن�سائها على اأن ت�سدر هذه الالئحة بقرار من جمل�س الوزراء اأما ب�ساأن اللوائح الداخلية 

كانت  اإذا  ما  بيان  عن  امل�سرع  �سكت  فقد  واملالية  الإدارية  كاللوائح  اللجنة  عمل  ل�سري 

اللجنة  اأم ت�سدر من  الوزراء  باإعدادها وت�سدر كذلك بقرار من جمل�س  اللجنة تقوم 

وما جرى العمل عليه اأن اللجنة كانت تقوم بو�سع لوائحها الداخلية وت�سدر بقرار من 

رئي�س اللجنة. 

اإل اأن امل�ضرع القطري عند اإعادة تنظيم اللجنة باملر�ضوم رقم 17 ل�ضنة 2010 قد 

ن�س �ضراحة على حق اللجنة يف اإعداد الالئحة التنفيذية وكذلك اللوائح الداخلية 

ل�ضري عملها كاللوائح الإدارية واملالية وغريها من اللوائح الآخرى حيث ن�ضت املادة 

)21( من املر�ضوم �ضالف الذكر على اأنه »ت�ضع اللجنة اللوائح التنفيذية والتنظيمية 

والإدارية واملالية لها وي�ضدر بها قرار من رئي�س اللجنة«.

خام�سا : اأ�ساليب العمل 

ن�ست مبادئ باري�س 1993 املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية يف الفقرة )هـ( ب�ساأن 

طرائق العمل على انه ينبغي للموؤ�س�سة الوطنية يف اإطار عملها :

)اأن ت�سكل اأفرقة عاملة من بني اأع�سائها ح�سب القت�ساء، واأن تن�سئ فروعًا حملية 

اأو اإقليمية مل�ساعدتها على ال�سطالع بوظائفها(.

)اأ ( تكوين اأفرقة عمل من بني اأع�ساء اللجنة :

املادة  ن�ساأتها: يف  الإن�سان منذ  الوطنية حلقوق  الن�س على هذا احلق »للجنة  ورد 

)8( من املر�سوم رقم 38 ل�سنة 2002 وكذلك املر�سوم بقانون رقم 17 ل�سنة 2010 يف 

املادة )13( للجنة اأن ت�سكل من بني اأع�سائها اأو غريهم من الفنيني املتخ�س�سني جلانًا 

فرعية اأو جمموعات عمل لدرا�سة اأي من املو�سوعات املتعلقة باخت�سا�سات اللجنة«. 
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)ب( دورية اجتماعات جمال�س املوؤ�س�سات الوطنية :

ن�ست مبادئ باري�س 1993 املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية يف الفقرة )د( ب�ساأن 

طرائق العمل على انه ينبغي للموؤ�س�سة الوطنية يف اإطار عملها :

)اأن تعقد اجتماعات ب�سفة منتظمة، وعند القت�ساء بح�سور جميع اأع�سائها الذين 

يدعون اإىل احل�سور طبقًا لالأ�سول املقررة(.

وقد حر�س امل�سرع القطري على دورية اجتماعات اللجنة حيث ن�ست املادة )6( من 

املر�سوم بقانون رقم 38 ل�سنة 2002 باإن�ساء اللجنة باأن جتتمع »اللجنة الوطنية حلقوق 

الإن�سان بدعوة من رئي�سها مرة كل �سهر، وكلما دعت ال�سرورة اإىل ذلك«.

اإل اأن امل�ضرع يف املر�ضوم بقانون رقم 17 ل�ضنة 2010 باإعادة تنظيم اللجنة قد حدد 

دورية اجتماعاتها كل ثالثة اأ�ضهر حيث ن�ضت املادة 11 منه على اأنه »جتتمع اللجنة 

بدعوة من رئي�ضها مرة كل ثالثة اأ�ضهر وكلما دعت احلاجة اإىل ذلك ويكون اجتماعها 

بينهم  اأن يكون من  املدين على  املجتمع  الأع�ضاء وممثلي  اأغلبية  �ضحيحا بح�ضور 

الرئي�س اأو نائبه وت�ضدر تو�ضياتها باأغلبية اأ�ضوات احلا�ضرين منهم وعند الت�ضاوي 

يف الأ�ضوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.

وترفع اللجنة اإىل جمل�س الوزراء تقريراً كل �ضتة اأ�ضهر وكلما طلب منها اأو راأت 

موجبا لذلك بنتائج اأعمالها واأن�ضطتها م�ضفوعاً باقرتاحاتها.
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املبحث الثالث

املوارد املالية للجنة ومعايري العمل بها وتطوير الأداء

توفري  وجوب  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  باملوؤ�س�سات  اخلا�سة  باري�س  مبادئ  قررت 

املوارد املالية لهذه املوؤ�س�سات لتح�سني اأن�سطتها وعدم خ�سوع هذه املوارد ملراقبة مالية 

من احلكومات حتى ل يوؤثر على ا�ستقاللها .

 اأوًل : املوارد املالية للجنة

اأ- يف ظل املر�ضوم بقانون رقم )38( ل�ضنة 2002م.

ن�ست املادة )10( من قانون اإن�ساء اللجنة على اأنه » تتكون موارد اللجنة من الإعانات 

والتربعات واملنح والهبات والو�سايا وفقًا لأحكام الالئحة التنفيذية لهذا القانون«.

الدولة وكفالة  الإن�سان يف  وتعزيز حقوق  وانطالقًا من حر�س دولة قطر على حماية 

تطبيق مبادئ باري�س ب�ساأن املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان وكذلك �سمان ا�ستمرارية 

تغطي  للجنة  م�ستقلة  �سنوية  ميزانية  بتخ�سي�س  الدولة  قامت  ر�سالتها  اأداء  يف  اللجنة 

والفعاليات وغريها من متطلبات عملها وهذا  والأن�سطة  الب�سرية  املوارد  احتياجاتها من 

يوفر للجنة ا�ستقاللها التام يف اأداء عملها.

ب- يف ظل املر�ضوم بقانون رقم 17 ل�ضنة 2010 لإعادة تنظيم اللجنة.

ن�ست املادة )17( على اأنه »تتكون املوارد املالية للجنة مما يلي :

- العتمادات التي تخ�س لها من الدولة.

- الإعانات والتربعات واملنح والهبات والو�سايا التي تقدم لها من جهات وطنية«.

تنفيذ  لها  يهيىء  للجنة  م�ستقلة  ميزانية  امل�سرع  تخ�سي�س  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 

مهامها ويوؤكد ا�ستقاللية اللجنة ويك�سف عن حر�س امل�سرع القطري يف اأن توؤدي اللجنة 

عملها على الوجه الأمثل لأن عدم تخ�سي�س موازنة م�ستقلة للموؤ�س�سة اأو اللجنة الوطنية 

حلقوق الإن�سان يقف عائقا اأمام اأداء هذه املوؤ�س�سة لعملها اأو اللجنة.
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واجلدير بالذكر اأن اللجنة مل تتلق حتى الآن اأية تربعات اأو و�سايا اأو هبات �سواء من 

داخل الدولة اأو من خارجها.

ثانيًا : املعايري املهنية والأخالقية املطبقة باللجنة

املبا�سرة  وال�سلة  الدولة  يف  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  دور  اأهمية  من  انطالقًا 

بالأفراد يوميًا يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان فقد و�سعت اللجنة العديد من 

املعايري املهنية والأخالقية يف اأداء مهامها وذلك على النحو التايل : 

1- اللتزام بالقوانني واملبادئ:

تعمل اللجنة يف اإطار اللتزام بالقوانني واملبادئ وفقًا للنظام املتبع يف الدولة وكذلك 

اآداء  اللجنة يف  ثم عدم جتاوز  ومن  الدولة  بحق  النافذة  ال�سلة  الدولية ذات  املواثيق 

عملها لهذه القوانني واملبادئ واملواثيق.

2- اللتزام بقيم النزاهة:

اأداء عملها وقد قامت  ب�ساأن  اللجنة  املفهوم مرجعيات مكتوبة لدى  املق�سود بهذا 

عملية  ب�ساأن  وذلك  اللجنة  العمل يف  �سري  ت�سبط  التي  الداخلية  اللوائح  بو�سع  اللجنة 

مع  املفتوح  الباب  �سيا�سة  وتبني  املوظفني  اأداء  وتقييم  املالية  وامل�سروفات  التوظيف 

املراجعني.

3- احلياد واملو�ضوعية :

تعمل اللجنة على اللتزام باحلياد واملو�سوعية عند اأدائها لالأعمال املنوطة بها دون 

اأي متييز ب�سبب اجلن�س اأو العن�سر اأو الدين اأو غري ذلك من عنا�سر التمييز. 

4- اللتزام مببادئ ال�ضفافية  :

تعمل اللجنة على اأن يكون اأداوؤها معروفا للكافة ب�ساأن قراراتها واأعمالها والإجراءات 

التي تتخذها مع تقدمي الأ�سباب واملربرات التي تدعم تلك التو�سيات والإجراءات وتو�سيحها 

ب�سكل معلن مع عدم اإخفاء املعلومات حتى يت�سنى للكافة متابعة وتقييم عمل اللجنة.

5- اللتزام بتنظيم امل�ضاءلة :

املراجعني  من  ال�سكاوى  تلقي  خالل  من  امل�ساءلة  قواعد  تطبيق  على  اللجنة  تعمل 
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الر�سمية  يف حالة  واإبالغ اجلهات  املنا�سب  وتوقيع اجلزاء  اللجنة  اآداء موظفي  ب�ساأن 

ال�سرورة اإذا تطلب الأمر.

6- الإعالن عن التوظيف :

تعمل اللجنة على اللتزام باإجراءات العمل القانونية التي حتدد اآليات التوظيف حتى 

يكون الهدف دائمًا هو اإيجاد ال�سخ�س املنا�سب يف املكان املنا�سب بعيدًا عن املح�سوبية 

واملحاباة والوا�سطة و�سريًا على مبداأ تكافوؤ الفر�س وذلك من خالل : 

- الإعالن عن ال�ساغر الوظيفي. 

- ا�سرتاط وجود موؤهالت ومتطلبات وخربات للوظيفة.

- وجود و�سف وظيفي كامل وحمدد للوظيفة.

7 - املرونة يف التعامـل :

اإن اللجنة ل تتقيد باأ�ساليب حمددة يف فهم مطالب املتعاملني معها وهذا ل يعني 

اأن اللجنة تقبل خمالفة القوانني اأو اللوائح املعمول بها يف الدولة بل يق�سد بهذه املرونة 

ا�ستيعاب املوقف وتقدمي امل�ساعدة لل�سحية وفقًا للقوانني النافذة يف الدولة. 

8 - ال�ضرية :

تتوخي اللجنة ال�سرية يف اأداء عملها وذلك نظرًا لأن من يلجاأ اإليها قد يتعلق مو�سوع 

ال�سكوى اخلا�س به اإىل  بع�س الأ�سرار يف حياته العامة اأو اخلا�سة فاللجنة تعمل على 

�سرية املعلومات التي حت�سل عليها وعدم ن�سرها اإل وفقًا للقانون. 

ثالثًا : ال�سراكة مع املوؤ�س�سات ذات ال�سلة الداخلية واخلارجية

الوطنية«  »املوؤ�س�سات  بني  العالقات  اأهمية  اإىل  حمددة  اإ�سارة  باري�س«  »مبادئ  ت�سري 

والهيئات الأخرى .

من  وجماعات  احلكومية،  غري  املنظمات  مع  اللجنة  تعمل  املحلي،  امل�ستوى  وعلى 

القطاع التطوعي، واملجتمعات املحلية، واجلماعات امل�ست�سعفة، وياأتي هذا التعاون، لأن 

»املوؤ�س�سات  اأن  كما  ال�سكاوى،  تو�سيل  يف  ت�ساعد  اأن  ميكنها  احلكومية  غري  املنظمات 

الوطنية« تعد قناة يتم من خاللها ا�سرتعاء نظر احلكومة اإىل �سكاوى املجتمع املدين.
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اإىل اجلمهور  اأن�سطتها  تقارير عن  بتقدمي  التزامًا  عليها  اأن  تدرك  اللجنة  اأن  كما 

تكون  اأن  يجب  واإمنا  فح�سب،  للم�ساءلة  اللجنة  تخ�سع  اأن  يكفي  ل  ذلك  ورغم  عمومًا 

كفاءتها  حتدد  التي  هي  اللجنة  عن  توؤخذ  التي  فال�سورة  اجلمهور،  نظر  يف  كذلك 

النهائية، ويف هذا ال�سدد، تعمل اللجنة على اأن تتوا�سل مع اجلمهور من خالل اإقامة 

عالقة بناءة وم�ستمرة و�سفافة مع و�سائل الإعالم، فمن املعروف اأن البيانات ال�سحفية 

والإعالنات والت�سريحات العامة وا�سعة النت�سار تزيد الدعاية للجنة وال�سغط املعنوي 

الذي متار�سه.

وعلى امل�ستوى الوطني، تعمل »اللجنة الوطنية« ب�سفة رئي�سية مع الأجهزة وامل�سالح 

احلكومية يف كافة فروع ال�سلطة، اأي ال�سلطة التنفيذية والق�سائية والت�سريعية.

ف�ساًل عن ذلك تقوم اللجنة بتقدمي تقارير �سنوية تدون فيها كافة النتائج والتو�سيات 

التي خل�ست اإليها، ومما يزيد اأي�سا من فعالية اللجنة اإخ�ساع هذه التقارير للفح�س 

ب�سفة دورية اأمام جمل�س الوزراء.

وينبغي األ ينظر اإىل »اللجنة الوطنية« على اأنها حل منف�سل عن غريه من احللول 

مل�سكلة انتهاكات حقوق الإن�سان، واإمنا ينبغي النظر يف العالقة املتبادلة بني املوؤ�س�سات 

يف عملها واأهمية عدم منع العمل الفعال الذي توؤديه املوؤ�س�سات الأخرى.

وتعمل اللجنة الوطنية على اأن تنمي وتعمق عالقة العمل التي تقيمها مع �ستى اأجهزة 

املجتمع املدين، وخا�سة املنظمات غري احلكومية العاملة، اإما يف ميدان حقوق الإن�سان اأو 

مع جماعات �سعيفة معينة، ف�ساًل عن متثيل تلك الأجهزة يف ع�سوية »اللجنة الوطنية« 

والت�ساور معها ب�سفة منتظمة حول اأولويات اللجنة، واعتبارها �سريكة يف العمل اليومي 

للجنة ، وذلك يف اإطار التعاون والت�ساور والتكامل.

اأحـد  الدوليــة  التن�سيق  باأجهــزة  الوطنيــة«  »اللجنــة  تقيمهــا  التي  العالقــات  وتعترب 

 1991 عــام  الذي عقد يف  الوطنيــة  املوؤ�س�ســات  اجتمــاع  فمنــذ  لعملهــا،  الهامة  الأبعاد 

)يف باريــ�س( والجتمــاع الذي عقد يف عام 1993 )يف فيينا(، ويف الوقت الذي اأ�سبحت 

فيه حقوق الإن�سان الوطنية ب�سكل متزايـد اإحـدى اأولويات مكتب »مفو�سية الأمم املتحــدة 

 ،United Nations High Commissioner for Human Rights »ال�سامية حلقوق الإن�سان

مت اإن�ساء جلان كثرية، تعمل اللجنة معها لتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها.
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رابعًا : تعزيز التعاون مع منظمات املجتمع املدين

اأن  اأن التعامل مع ق�سايا حقوق الإن�سان يجب  تدرك اللجنة فيما يتعلق بال�سكاوى 

يتم من خالل منظور طويل الأجل يدرك الكليات ول ي�ستغرق يف اجلزئيات اأو يهملها، 

كما يدرك يف الوقت نف�سه ثوابت املجتمع و�سلبياته، ويعمل على اإقامة حوار ذاتي �سامل 

ل يهدف اإىل اإعالء نظرة معينة حلقوق الإن�سان على ح�ساب اأخرى، بل ينظر ملفاهيم 

لحتياجات  ت�ستجيب  تكاملية  روؤية  تطوير  ويتدبر  مبو�سوعية،  جميعها  الإن�سان  حقوق 

تطور املجتمع القطري ولي�س لتكري�س ظروفه احلالية اأو �سرتًا لعيوبه.

وتعي اللجنة اأن اأحد اأهم اأطراف احلوار هو موؤ�س�سات املجتمع املدين والتي و�سلت اإىل 

درجة عالية من الكفاءة والتطور املهني املتخ�س�س يف جمال الدفاع عن حقوق الإن�سان.

وتطرح اللجنة يف هذا ال�سدد.

1 - ال�ستفادة من جتارب ال�سابقني يف جمال حقوق الإن�سان �سواء بالدول املتقدمة اأو 

بالدول النامية.

2 - اإقامة عالقة م�ساركة وتعاون كامل مع منظمات املجتمع املدين ترتكز يف جانب منها 

على جتميع اجلهود ولي�س تفتيتها ويف الوقت ذاته املحافظة على تعددية التوجيهات 

والهتمامات لهذه املنظمات. 

      وميكن يف هذا ال�ساأن ال�ستفادة من اإمكانات هذه املنظمات فيما يلي :

املوؤ�س�سات  جانب  من  �سواء  الإن�سان،  حقوق  لنتهاكات  التقليدية  املراقبة  عمليات   - اأ 

 : مثل  التعبري  وحرية  الإن�سان  حقوق  على  املوؤثرة  املنظمات  اأو  احلكومية،  والهيئات 

و�سائل الإعالم املتعددة.

ب - تنظيم دورات تدريبية متخ�س�سة وموجهة لفئات معينة مثل الق�ساة و�سباط ال�سرطة 

وموظفي اجلهاز احلكومي املتعاملني مع املواطنني لتن�سيط الوعي والهتمام بق�سايا حقوق 

الإن�سان، وتفادي ما ميكن اأن يقع من انتهاكات لها اأثناء التعامل اليومي مع املواطنني.

والجتماعية  ال�سيا�سية  الظواهر  بر�سد  تعنى  واأكادميية  بحثية  م�سروعات  تقدمي   - ج 

والبطالة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  مثل  الإن�سان  بحقوق  املرتبطة  والثقافية  والقت�سادية 

والف�ساد .... وغريها.
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د - تنظيم دورات وموؤمترات جماهريية لت�سجيع املواطنني من اأجل امل�ساركة، وممار�سة 

حقوقهم التي كفلتها لهم املواثيق والعهود الدولية، و�سمنتها لهم الت�سريعات الوطنية.

تعر�سهم  يزعمون  ملن  املنظمات  هذه  بع�س  قبل  من  القانونية  امل�ساعدة  تقدمي  هـ- 

لنتهاكات حقوق الإن�سان.

امل�ساركة  على  املدين  املجتمع  ومنظمات  اللجنة  بني  الوثيق  التعاون  عالقة  وترتكز 

والإن�ساف، وو�سع اآليات للت�ساور امل�ستمر الذي ل يقت�سر على تبادل التقارير واملعلومات 

والتقييم وامل�سورة، بل يتعدى ذلك لي�سمل املواقف الواجب اتخاذها والأولويات الواجب 

و�سعها. 

ويف اإطار عالقة امل�ساركة والتعاون بني اللجنة ومنظمات املجتمع املدين توفرت لدى 

هذه املنظمات درجة معينة من الثقة يف حيادية وم�سداقية ونزاهة عمل اللجنة، واأنهما 

لن يكونا واجهة لتجميل الواقع دون حتقيق تقدم ملمو�س ي�سعر به املواطن قبل املراقب، 

جمالت  وتت�سعب  الإن�سان،  حقوق  بق�سايا  املهتمني  من  اللجنة  اأع�ساء  واأن  خا�سة 

تخ�س�ساتهم ومرجعياتهم الفكرية بطريقة تعظم ال�ستفادة منهم ومتكن اللجنة من 

حتقيق اأهدافها، عالوة على اإميان اللجنة باأهمية الدور احليوي الذي اأن�سئت من اأجله 

وحتديدها لركائز العمل يف مو�سوعات حقوق الإن�سان والتي ت�سمل : اأهمية البعد الفني 

والعملي لهذه املو�سوعات، ووجوب املبادرة بدًل من رد الفعل، و�سرورة امل�ساركة الوا�سعة 

مع  املدين،  املجتمع  منظمات  كافة  مع  الإن�سان  حقوق  و�سيا�سات  مبادرات  �سياغة  يف 

العرتاف باإمكان ظهور بع�س التباين والختالفات ال�سحية اأحيانًا يف وجهات النظر 

بني اللجنة وهذه املنظمات ب�ساأن بع�س الق�سايا.

خام�سًا : اإجراءات تطوير الأداء باللجنة

عملت اللجنة على تطوير اأدائها وذلك من خالل :

املتوقع  الأداء  وم�ستوى  وواجباتهم  م�سوؤولياتهم  على  واإطالعهم  املوظفني  تدريب   -  1

منهم ومتكينهم من اأدائهم الوظيفي ب�سكل م�ستمر. 

اإ�سرتاتيجية عامة لخت�سا�سات  اللجنة من خالل و�سع  اإ�سرتاتيجية عمل  2 - تطوير 

اللجنة وو�سع اخلطط املالئمة لتنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية. 
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�ساد�سًا : العالقات العامة

اأ�سبحت و�سائل الإعالم يف بالد كثرية قوة مهيمنة يف عملية تكوين الأفكار والتعبري 

عن الآراء ونظرًا لقدرة و�سائل الإعالم يف هذا ال�سدد فاإنه ميكنها مثل كثري من العنا�سر 

الأخرى ذات التاأثري يف املجتمع، اأن تكون اأداء للتعزيز واأداة للقمع اأي�سًا.

واجلدير بالذكر اأن دور و�سائل الإعالم يف تعزيز حقوق الإن�سان يتوقف بقدر كبري 

على الهيكل الجتماعي وال�سيا�سي التي تعمل يف اإطاره، وتوؤكد القوانني الدولية حلقوق 

الإن�سان بو�سوح حق جميع ال�سعوب يف حرية التمتع بحرية الراأي والتعبري وحقها املطلق 

يف اعتناق الآراء دون م�سايقة )املادة 19 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملادة 19 

من العهد الدويل اخلا�س بحقوق املدنية وال�سيا�سية(.

الو�سائل  فاإن هذه  والتعبري عنه  العام  الراأي  ت�سكيل  الإعالم يف  دور  لأهمية  ونظرًا 

تعزيز  مب�سوؤولية  لها  يعهد  التي  الوطنية  للموؤ�س�سة  للغاية  قيمًا  �سريكًا  تكون  اأن  ميكن 

الوعي بحقوق الإن�سان وينبغي للموؤ�س�سة الوطنية اأن ت�سع ا�سرتاتيجية لتحديد املجالت 

الإعالم،  و�سائل  ا�سرتاك  من  ت�ستفيد  اأن  ميكن  التي  التعزيزي  برناجمها  يف  املدرجة 

لذلك عملة اللجنة الوطنية على التعاون الوثيق مع كافة و�سائ الإعالم بالدولة املرئية 

وامل�سموعة واملقروءة بق�سد الآتي :

- تعريف اجلمهور بوجود اللجنة، واملهام املعهود بها اإليها، والأن�سطة التي متار�سها.

نحو  الأفراد  وواجبات  لهم،  امل�ستحقة  الإن�سان  بحقوق  املحلي  املجتمع  اأفراد  تثقيف   -

الآخرين والهياكل املقامة لإعمال هذه احلقوق والواجبات.

- ن�سر معلومات عامة عن حقوق الإن�سان، وكذلك اآراء وتو�سيات اللجنة الوطنية.

- اإبراز املواقف اأو الق�سايا الوطنية والدولية والتعبري عن راأي اللجنة فيما يتعلق بجوانب 

حقوق الإن�سان يف هذه املواقف اأو الق�سايا.

وت�ستخدم اللجنة خرباء العالقات العامة ل�سمان ال�ستفادة على نحو كامل من جميع 

و�سائل الإعالم يف جهودها من اأجل تعزيز حقوق الإن�سان.
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املبحث الرابع

ع�سوية اللجنة

يف  الرئي�سيني  الأع�ساء  تعيني  باإجراءات  املتعلقة  باري�س  مبادئ   : اأوًل 

املوؤ�س�سات الوطنية

تتناول مبادئ باري�س معايري تعيني الأع�ساء الرئي�سيني يف املوؤ�س�سات الوطنية وتن�س 

املوؤ�س�سة  تكون  ل  الذي   ، الوطنية  املوؤ�س�سة  اأع�ساء  ا�ستقرار  كفالة  اأجل  »من  اأن  على 

م�ستقلة حقًا بغريه ينبغي اأن يكون تعيينهم بقرار ر�سمي يحدد املدة املعينة لوليتهم«.

ووفقًا ملبادئ باري�س، تعترب املعايري املحددة للتعيينات مهمة ل�سمان ال�ستقالل يف 

ناهيك عن م�سداقية  واملوظفني،  للمفو�سني  املهني   وامل�ستوى  القرار،  اإجراءات �سنع 

املوؤ�س�سة لدى اجلمهور. وينبغي اأن تت�سمن �سروط التعيني حتديد:

- طريقة التعيني .

- معايري التعيني : مثل )اجلن�سية واملهنة واملوؤهالت(.

- مدة التعيني.

- وما اإذا كان من اجلائز اإعادة تعيني الأع�ساء.

- ومن الذي يجوز له اإقالة الأع�ساء ولأي اأ�سباب.

- وكذا املزايا واحل�سانات.

ثانيًا : املعايري الواردة يف مبادئ باري�س ب�ساأن ت�سكيل ع�سوية املوؤ�س�سات الوطنية 

فيما يتعلق ب�سكل ع�سوية املوؤ�س�سات الوطنية، ين�س كتيب الأمم املتحدة الذي ي�سرح 

مبادئ باري�س على اأن »تتكون اللجان ب�سفة عامة، مت�سيًا مع طابعها امل�ستقل، ومن ت�سكيلة 

من اأع�ساء من خلفيات متنوعة، لكل منهم اهتماماته اأو خرباته اأو جتاربه اخلا�سة يف 

ميدان حقوق الإن�سان. وقد يكون لكل بلد ا�سرتاطاته اأو قيوده املحددة بالن�سبة لختيار 

الأع�ساء مثل فر�س ح�س�س لعدد ممثلي اأو مر�سحي �ستى الفئات املهنية اأو الأحزاب 

ال�سيا�سية اأو املحليات«.
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املتعلقة  الأ�سا�سية  ال�سروط  حتديد  التعيني  معايري  يف  ينبغي  باري�س  ملبادئ  ووفقًا 

باجلن�سية واملهنة واملوؤهالت وخالفه وينبغي اأن يعك�س ت�سكيل ع�سوية املوؤ�س�سات الوطنية 

الذي  للمجتمع  الجتماعية  املالمح  وكذلك  وال�سيا�سية  الجتماعية  التعددية  من  قدرًا 

تن�سط يف اإطاره املوؤ�س�سة.

وفيما يتعلق بعدد الأع�ساء الرئي�سيني يجب اأن توؤخذ يف العتبار م�ساألة املوارد حيث 

توؤكد مبادئ باري�س على اأن »احلكومات التي تعاين من م�ساعب اقت�سادية �سديدة رمبا 

تكون جمربة على اإن�ساء موؤ�س�سات �سغرية .. لأنها ل ت�ستطيع حتمل متطلبات املوؤ�س�سات 

الأكرب حجمًا..«.

ثالثًا : التمثيل التعددي لع�سوية اللجنة 

ل�سمان  اأنه  على  باري�س  مبادئ  تن�س  امل�سالح،  جماعات  �ستى  بتمثيل  يتعلق  فيما 

للقوى  التعددي  التمثيل  »كفالة  ت�سكيلها  يف  الوطنية  املوؤ�س�سات  على  يجب  ا�ستقاللها، 

العاملة الجتماعية )يف املجتمع املدين( »التي ت�سارك ب�سكل فعال يف تعزيز وحماية حقوق 

الإن�سان، وذلك ب�سمان اإقامة تعاون مع قطاعات م�ستعر�سة من املجتمع املدين اأو ا�سرتاك 

ممثلني لها وي�سمل هوؤلء املمثلني املنظمات غري احلكومية، والنقابات العمالية. واملنظمات 

الجتماعية واملهنية، مبا يف ذلك املنظمات املعنية ب�سفة خا�سة باجلماعات امل�ست�سعفة 

، وممثلي )التيارات يف الفكر الفل�سفي اأو الديني( واجلامعات واخلرباء املوؤهلني وت�سيف 

مبادئ باري�س اإىل هذه الفئات نواب الربملان وممثلي امل�سالح احلكومية رغم اأن ممثليها 

ل ي�ساركون اإل ب�سفة ا�ست�سارية فقط لعدم النيل من ا�ستقالل املوؤ�س�سة. 

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن امل�ضرع القطري قد راعى التمثيل التعددي لفئات املجتمع 

ب�ضاأن ع�ضوية اللجنة حيث مت متثيل اجلامعة وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين والنا�ضطني 

هناك  كانت  البداية  ويف  اجلهات  لبع�س  احلكومي  والتمثيل  الإن�ضان  حقوق  يف 

اأغلبية لالأع�ضاء الذين ميثلون اجلهات احلكومية اإل اأنه مت تقلي�س عدد الأع�ضاء 

احلكوميني ل�ضالح اأع�ضاء املجتمع املدين وذلك مبوجب املر�ضوم بقانون رقم )25( 

ل�ضنة 2006م. 

حيث بلغ عدد ممثلي اجلهات احلكومية ثمانية اأع�ضاء وخم�ضة اأع�ضاء من املجتمع 

املدين وبعد التعديل ومبوجب املر�ضوم بقانون رقم )25( ل�ضنة 2006م بتعديل بع�س اأحكام 
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املر�ضوم بقانون رقم  )38( ل�ضنة 2002م اخلا�س باإن�ضاء اللجنة الوطنية حلقوق الإن�ضان 

اأ�ضبح عدد ممثلي اجلهات احلكومية خم�ضة اأع�ضاء و8 اأع�ضاء من املجتمع املدين .

ف�ضال عن ذلك ومبوجب املر�ضوم بقانون رقم 7ل�ضنة 2008جعل امل�ضرع القطري 

الت�ضويت يف اجتماعات اللجنة مقت�ضرا على اأع�ضاء املجتمع املدين فقط. وعند اإعادة 

تنظيم اللجنة باملر�ضوم رقم )17( ل�ضنة 2010 قررت املادة )5( ممثلي املجتمع املدين 

عن ت�ضعة اأع�ضاء بالإ�ضافة اإىل خم�ضة اأع�ضاء من اجلهاز احلكومي.

و�سوف نتناول 

1- طريقة التعيني :

ل�سنة   38 املر�سوم رقم  للمادة )3( من  اأمريي طبقا  الأع�ساء قرار  بتعيني  ي�سدر 

2002 ال�سادر باإن�ساأ اللجنة، وطبقًا للمادة )5( من ذات املر�سوم تختار اللجنة من بني 

اأع�سائها رئي�سًا ونائبًا للرئي�س. وقد اأكد ذلك امل�سرع القطري عند اإعادة تنظيم اللجنة 

باملر�سوم رقم 17 ل�سنة 2010 وذلك يف املادتني )8( و)9( من ذات املر�سوم. 

2- معيار التعيني :

)املهتمني  عبارة  اللجنة  باإن�ساء   2002 ل�سنة   38 رقم  الأمريي  املر�سوم  ا�ستخدم 

بحقوق الإن�سان( وقد حددت املادة )3( من املر�سوم �سالف الذكر ت�سكيل اللجنة الوطنية 

حلقوق الإن�سان من عدد ل يقل عن �سبعة اأع�ساء ميثلون املجتمع املدين، ومن املهتمني 

بحقوق الإن�سان، اأو من اجلهات احلكومية التي ن�س عليها املر�سوم، ومل يحدد امل�سرع 

معايري مو�سوعية وا�سحة لهذا التعيني.

اأ�ساف امل�سرع معيار اخلربة   2010 17 ل�سنة  اإعادة تنظيم اللجنة باملر�سوم  وعند 

اإىل جانب معيار املهتمني بحقوق الإن�سان حيث ن�ست املادة )5( على اأنه :

»ُت�سكل اللجنة من عدد من الأع�ساء ل يقل عن �سبعة، ميثلون املجتمع املدين، ُيختارون 

من ذوي اخلربة واملهتمني بحقوق الإن�سان، وممثل عن كل من اجلهات التالية:

1 - وزارة اخلارجية.

2 - وزارة الداخلية.

3 - وزارة ال�سئون الجتماعية.

4 - املجل�س الأعلى ل�سوون الأ�سرة.
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وتر�سح كل جهة من ميثلها يف ع�سوية اللجنة، وي�سارك ممثلو هذه اجلهات يف اأعمال 

اللجنة وح�سور اجتماعاتها، دون اأن يكون لهم حق الت�سويت.

وي�سدر بتعيني اأع�ساء اللجنة قرار اأمريي.

3- �ضروط تعيني الأع�ضاء :

معايري  اللجنة  باإن�ساء  اخلا�س   2002 ل�سنة   )38( رقم  بقانون  املر�سوم  يحدد  مل 

وا�سحة ل�سروط تعيني الأع�ساء.

امل�سرع  حدد   2010 ل�سنة   )17( رقم  بقانون  باملر�سوم  اللجنة  تنظيم  اإعادة  وعند 

يعني ع�سوا  فيمن  ي�سرتط  اأنه  رقم )6( على  املادة  الأع�ساء حيث ن�ست  تعيني  �سروط 

باللجنة ما يلي :

- اأن يكون قطري اجلن�سية.

- اأن ل يقل عمره عن اإحدى وع�سرين �سنة.

- اأن يكون حممود ال�سرية وح�سن ال�سمعة.

- اأن ل يكون قد �سدر �سده حكم نهائي باحلب�س يف جرمية خملة بال�سرف والأمانة.

- اأن يكون من ذوي اخلربة والخت�سا�س يف جمال حقوق الإن�سان.

4- مدة التعيني :

باأن  اللجنة  باإن�ساء   2002 ل�سنة  املادة )4( من املر�سوم الأمريي رقم )38(  ن�ست 

»تكون مدة ع�سوية اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة«. وقد 

اأكد امل�سرع هذه املدة عند اإعادة تنظيم اللجنة باملر�سوم رقم )17( ل�سنة 2010 يف املادة 

رقم )7( والتي جاء ن�سها على النحو التايل »تكون مدة ع�سوية اللجنة ثالث �سنوات 

قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة«.

اأ- بالن�ضبة لإعادة تعيني الأع�ضاء .

ن�ست املادة )4( من املر�سوم بقانون 38 ل�سنة 2002م باإن�ساء اللجنة على اأن »تكون 

مدة ع�سوية اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة« وعند اإعادة 

تنظيم اللجنة باملر�سوم رقم )17( ل�سنة 2010 اأبقى امل�سرع على مدة العقوبة وحتديدها 
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ملدة اأو مدد اآخرى مماثلة مبوجب املادة رقم )7( من املر�سوم �سالف الذكر.

واإذا كان امل�سرع القطري مل يقرر �سراحة اإعادة تعيني اأع�ساء اللجنة من املر�سوم بقانون 

رقم 38 ل�سنة 2002 اأو عند اإعادة تنظيمها باملر�سوم رقم 17 ل�سنة 2010 اإل اأنه ي�ستفاد من 

املواد امل�سار اإليها اأن امل�سرع اأجاز اإعادة تعيني الأع�ساء ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة.

ب- �ضلطة اإقالة الأع�ضاء واأ�ضبابها :

ن�س يحدد ب�سكل �سريح لإقالة الأع�ساء اأو اأ�سبابها اأو ال�سمانات وال�سوابط اخلا�سة 

با�ستعمال هذه ال�سلطة، ومفاد ذلك اأنه كان يتم اإقالة الأع�ساء بذات اأداة التعيني.

وعند اإعادة تنظيم اللجنة باملر�سوم رقم 17 ل�سنة 2010 حدد امل�سرع حالت اإنهاء 

الع�سوية يف املادة رقم )10( والتي ن�ست على اأنه »تنتهي الع�سوية عند حتقق اأي من 

احلالت التالية :

1 - اإذا تعمد الع�سو خمالفة قانون اللجنة واللوائح التنظيمية لها.

2 - اإذا اتخذ الع�سو عماًل يتعار�س مع اأهداف اللجنة اأو كان من �ساأنه تعطيل 

اأداء مهامها واخت�سا�ساتها.

3 - اإذا امتنع الع�سو عن ح�سور اجتماعات اللجنة ب�سفة متكررة، دون عذر 

يقبله رئي�س اللجنة، رغم اإنذاره كتابة.

4 - اإذا فقد الع�سو اأحد ال�سروط الواردة بالبنود اأرقم )1(، )3(، )4( من 

املادة )6( من هذا القانون.

5 - الوفاة، اأو العجز الذي يحول دون اأداء مهام الع�سوية.

6 - ال�ستقالة.

وي�سدر بانتهاء الع�سوية قرار اأمريي بناًء اقرتاح اللجنة.

ج- �ضروط ملء الفراغ يف الع�ضوية :

خال املر�سوم الأمريي اخلا�س باإن�ساء اللجنة من الن�س على و�سع معايري و�سروط 

مللء الفراغ يف الع�سوية يف حالة اإقالة الأع�ساء اأو لأي اأ�سباب اأخرى.

اإل اأن املر�سوم بقانون رقم )17( ل�سنة 2010 اخلا�س باإعادة تنظيم اللجنة قد حدد 

النحو  والتي جاء ن�سها على  املادة رقم )9(  الع�سوية مبوجب  الغراغ يف  �سروط ملء 

التايل : »اإذا خلت ع�سوية اأحد ممثلي املجتمع املدين تر�سح اللجنة بدًل عنه واإذا كان 



(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

30

(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

من خلت ع�سويته ممثال لإحدى اجلهات احلكومية تر�سح هذه اجلهة بدل عنه وي�سدر 

بالتعيني قرار اأمريي«.

د- املزايا واحل�ضانات :

بالن�سبة لتمتع اأع�ساء املوؤ�س�سات الوطنية باحل�سانة من املالحقات املدنية واجلنائية 

الأمريي  املر�سوم  يت�سمن  الر�سمية، مل  ب�سفتهم  التي ميار�سونها  بالأفعال  يتعلق  فيما 

اخلا�س باإن�ساء اللجنة اأو املر�سوم بقانون رقم )17( ل�سنة 2010 باإعادة تنظيم اللجنة 

اأي ن�س مينح لالأع�ساء هذه املزايا واحل�سانات.

5- حق الت�ضويت :

رغم اأن مبادئ باري�س ب�ساأن املوؤ�س�سات الوطنية ن�ست على اأن م�سئولني من الربملان 

اأو احلكومة يح�سرون اجتماعات هذه املوؤ�س�سات ب�سفتهم مراقبني اأو م�ست�سارين دون 

اأن يكون لهم حق الت�سويت ، فاإن املر�سوم بقانون رقم 38 ل�سنة 2002م ال�سادر باإن�ساء 

ملمثلي اجلهات احلكومية  الأمر  بداية  اأعطى يف  قد  الإن�سان«  الوطنية حلقوق  »اللجنة 

احلق يف الت�سويت .

وبعد ذلك وبناء على طلب اللجنة �سدر القانون رقم 7 ل�سنة 2008م ون�ست  املادة 

)1( على ان ي�ستبدل  ن�س املادة 3 من املر�سوم بقانون رقم 38 ل�سنة 2002م ال�سادر 

اللجنة من  : »ت�سكل  التايل  النحو  لتكون على  الإن�سان  الوطنية حلقوق  »اللجنة  باإن�ساء 

عدد من الأع�ساء ل يقل عن �سبعة، ميثلون املجتمع املدين ، يختارون من بني املهتمني 

بحقوق الإن�سان ، وممثل عن كل من اجلهات التالية :

1 - وزارة اخلارجية.

2 - وزارة الداخلية.

3 - وزارة العدل.

4 - وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية.

5 - املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة.

وتر�سح كل جهة من ميثلها يف ع�سوية اللجنة.

وي�سارك ممثلو هذه اجلهات يف اأعمال اللجنة وح�سور اجتماعاتها دون اأن يكون لهم 
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حق الت�سويت وي�سدر بتعيني الأع�ساء قرار اأمريي«.

»وبناًء على ما ت�سمنه هذه املادة ل يكون لالأع�ساء ممثلي اجلهات احلكومية حق 

الت�سويت يف القرارات اأو التو�سيات التي ت�سدرها اللجنة ويقت�سر هذا احلق على ممثلي 

للموؤ�س�سات  باري�س  مبادئ  ن�سو�س  ت�سمنته  ما  مع  يتوافق  وهذا  فقط  املدين  املجتمع 

الوطنية حلقوق الإن�سان«.

وقد مت اإعادة تنظيم اللجنة باملر�سوم 17 ل�سنة 2010 والذي اأكد على ق�سر احلق يف 

الت�سويت على اأع�ساء املجتمع املدين. حيث ن�ست املادة )5( على اأنه : 

»ت�سكل اللجنة من عدد من الأع�ساء ل يقل عن �سبعة، ميثلون املجتمع املدين، يختارون 

من ذوي اخلربة واملهتمني بحقوق الإن�سان، وممثل عن كل من اجلهات التالية :

1 - وزارة اخلارجية.

2 - وزارة الداخلية.

3 - وزارة العدل.

4 - وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية.

5 - املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة.

وتر�سح كل جهة من ميثلها يف ع�سوية اللجنة.

اأن يكون  اأعمال اللجنة وح�سور اجتماعاتها، دون  وي�سارك ممثلو هذه اجلهات يف 

لهم حق الت�سويت.

وي�سدر بتعيني اأع�ساء اللجنة قرار اأمريي.



(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

32

(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

املبحث اخلام�س

اخلدمات التي تقدمها اللجنة

تقدم اللجنة العديد من اخلدمات ملن يتعامل معها واجلدير بالذكر اأن بع�س هذه 

واملوؤ�س�سات اخلا�سة  للجهات احلكومية  يقدم  الآخر  والبع�س  لالأفراد  تقدم  اخلدمات 

وذلك من خالل القيام بالتدريب املهني وعقد احللقات الدرا�سية واملوؤمترات والندوات 

وور�س العمل وتقدمي التو�سيات وامل�ساعدة القانونية وتلقي ال�سكاوى والنظر فيها ب�ساأن 

اأي جتاوزات تتعلق بحقوق الإن�سان ونلقي ال�سوء على اأهم هذه اخلدمات باإيجاز على 

النحو التايل :

اأوًل : التدريب املهني

تعمل اللجنة على تثقيف املجموعات املختلفة ب�ساأن املعايري الدولية واملحلية حلقوق 

الإن�سان ، من خالل تنظيم دورات تدريبية لتحويل املعرفة بحقوق الإن�سان اإىل مهارات 

التاأثري على ممار�سات حقوق  ت�ستطيع  التي  املهنية  املهارات  وهناك عدد من   ، عملية 

هذه  وت�سمل   ، التدريب  لهذا  املنا�سبة  الفئات  من  يجعلها  مما  املجتمع  داخل  الإن�سان 

املجموعات الفئات التالية ، واإن مل تكن متق�سرة عليها :

- الق�ساة ووكالء النيابة واملحامون.

- امل�سوؤولون عن تنفيذ القوانني ، مبا يف ذلك ال�سرطة وقوات الأمن.

- امل�سوؤولون يف املوؤ�س�سات العقابية.

- اأع�ساء الهيئات الت�سريعية.

- املوظفون العموميون املعنيون ب�سياغة الت�سريعات.
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- املوظفون العموميون املعنيون بو�سع وتنفيذ ال�سيا�سات.

الدولية  املعاهدات  هيئات  اإىل  التقارير  تقدمي  عن  امل�سوؤولون  العموميون  املوظفون   -

حلقوق الإن�سان.

- القوات امل�سلحة.

- و�سائط الإعالم.

- موؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية بحقوق الإن�سان.

- املدر�سون.

- امل�سوؤولون يف اجلمعيات املهنية.

ثانيًا : احللقات الدرا�سية وور�س العمل والندوات

تختلف احللقات الدرا�سية عن الدورات التدريبية من حيث اأن الأوىل هى و�سيلة لنقل 

املعرفة واملعلومات اخلا�سة دون منح مهارات تدريبية بال�سرورة، اإن احللقات الدرا�سية 

اأن توفر فر�سة للمهنيني وغريهم من املجموعات لتبادل الآراء  حلقوق الإن�سان ميكن 

وتعمل  املمكنة،  واحللول  الإن�سان  م�ساكل حقوق  من  وا�سعة  ب�ساأن جمموعة  واملعلومات 

اللجنة من خالل احللقات الدرا�سية على جمع ال�سخ�سيات القيادية ملناق�سة امل�ساكل 

الوعي  زيادة  لت�سجيع  القيادية  مراكزهم  من  وال�ستفادة  اأفكارهم  وتن�سيط  الهامة 

مب�ساكل حقوق الإن�سان يف الدوائر الر�سمية والغري الر�سمية.

والندوات  العمل  ور�س  من  العديد  عقدت  اللجنة  اأن  اإليه  الإ�سارة  جتدر  ومما 

عامة  ب�سفة  الإن�سان  حقوق  اأنواع  بكافة  التوعية  خاللها  من  تناولت  التي  واملوؤمترات 

وخ�س�ست العديد من الندوات حلقوق بع�س الفئات اخلا�سة مثل حقوق الطفل وحقوق 

املراأة وحقوق ذوي الحتياجات اخلا�سة وحيث اأن املقام ل يت�سع لعر�س هذه الندوات 

والور�س فيمكن الرجوع ب�ساأنها اإىل التقارير ال�سادرة عن اللجنة واملن�سورة على موقعها 

اللكرتوين.   
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لل�سباب  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  اللجنة  نظمت  احل�سر  ل  املثال  �سبيل  وعلى 

يناير  املخدرات يف  تدريبية ملكافحة  دورة  ل�سرطة دبي و�سناع احلياة  العامة  والقيادة 

2005م.

كما نظمت اللجنة بالتعاون مع املجل�س الأعلى لالأ�سرة ندوة حول اتفاقية ال�سيداو 

يف يونيو 2005م.

واحلريات  الإن�سان  حقوق  )مفهوم  حول  الأوىل  التدريبية  الدورة  اللجنة  ونظمت 

الأ�سا�سية( ملوجهي وم�سوؤويل التعليم يف دولة قطر يف اأبريل 2005م.

كما نظمت اللجنة ندوة حول )القانون الدويل الإن�ساين( يف مار�س 2005م.

بالقانون  التعريف  والتعليم حول  الرتبية  للعاملني يف  اللجنة دورة تدريبية  وعقدت 

الدويل الإن�ساين مار�س 2005م.

وعقدت اللجنة دورة تدريبية حول )اتفاقية ال�سيداو( بالتعاون مع املجل�س الأعلى 

ل�سوؤون الأ�سرة يف يوليو 2005م.

نظمت اللجنة بالتعاون مع املوؤ�س�سة القطرية لرعاية امل�سنني و الت�سريعات اخلا�سة 

بامل�سنني يف اأبريل 2006م.

املجتمع  ملنتدى  للتح�سري  العربي  املدين  املجتمع  ملنظمات  لقاء  اللجنة  نظمت  كما 

املدين الدويل من اأجل الدميقراطية يف يونيو 2006م .

قانون  �سرح  بعنوان  ندوة  لالأ�سرة  الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون  اللجنة  نظمت  كما 

اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلا�سة يناير 2007م .

الإن�سان )الأردن( دورة  لدرا�سات حقوق  بالتعاون مع مركز عمان  اللجنة  ونظمت 

تدريبية حول حرية التعبري لل�سحفيني مار�س 2007م.

عنوان  حتت  قطر  بدولة  القانون  ملنفذي  الأوىل  التدريبية  الدورة  اللجنة  ونظمت 

»معايري حقوق الإن�سان« مار�س 2007م.     
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كما عقدت اللجنة منذ بدء عملها العديد من املحا�سرات باملدار�س القطرية للتعريف 

مباهية حقوق الإن�سان وحرياته. 

نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع مركز عمان لدرا�سات حقوق الإن�سان )الأردن( 

ال�سحفيني  تعريف  »بهدف  لالنتخابات  النزيهة  »التغطية  بعنوان  تدريبية  دورة 

بحرية  احلق  هذا  �سمان  و�سبل  لالنتخابات  النزيهة  التغطية  مبفهوم  والإعالميني 

النتخاب وكيفية اإدماجه يف عملهم الإعالمي وذلك بتاريخ 4-7 فرباير 2008م.

نظمت اللجنة ور�سة عمل لطالب وم�سريف املدار�س البنني املنت�سبني جلماعة حقوق 

الطالب يف اإطار ن�سر التوعية بحقوق الإن�سان يف املدار�س يف مار�س 2008م. 

نظمت اللجنة حما�سرة تثقيفية حول حقوق الطفل واأهميتها ملدر�سة الدوحة الثانوية 

للجنة  امللتم�سني  2008/4/14، وقد مت عر�س حالة واقعية من  بتاريخ  للبنني  امل�ستقلة 

ومت عمل ور�سة عمل  وذلك �سمن الزيارات الأ�سبوعية املحددة من قبل اللجنة مل�سروع 

جماعات حقوق الإن�سان.

نظمت اللجنة دورة تدريبية حول تعزيز وحماية حقوق الإن�سان بالتعاون مع وزارة 

اخلارجية يف الفرتة 27-2008/4/29والتي اأقيمت يف مبنى وزارة اخلارجية.

الإن�سان يف اخلطاب  بعنوان: »حقوق  ندوة  الإن�سان  الوطنية حلقوق  اللجنة  نظمت 

 2008/5/12-11  : من  الفرتة  يف  العربية«  الدول  يف  املعا�سر  واحلقوقي  ال�سيا�سي 

فندق  يف  وذلك  القاهرة  بجامعة  الإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  برنامج  مع  بالتعاون 

امليلينيوم يف قطر.

حلقوق  القطرية  املوؤ�س�سة  مع  بال�سرتاك  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  نظمت 

الأيتام)درمية( بتاريخ 2008/5/26 يف مقر اللجنة ندوة حتت عنوان »حقوق الأيتام يف 

ال�سريعة الإ�سالمية واملواثيق الدولية والت�سريعات الوطنية«. 

نظمت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان بفندق امللينيوم بالتعاون مع منظمة اخلدمات 

الإن�سان ومقره مدينة �سيدين  با�سيفيك حلقوق  اآ�سيا  الإن�سان ومنتدى  الدولية حلقوق 

»املوؤ�س�سات  عنوان  حتت  احلقوقية  الوطنية  للموؤ�س�سات  الإقليمية  الور�سة  ال�سرتالية 
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الوطنية حلقوق الإن�سان واملدافعون عن حقوق الإن�سان« يف الفرتة 22-26يونيو 2008. 

نظمت اللجنة يف الفرتة مابني 6-2008/7/10 بالتعاون مع مركز املعلومات والتاأهيل 

حلقوق الإن�سان )HRITC( وموؤ�س�سة امل�ستقبل، برناجما اإقليميا لن�سطاء حقوق الإن�سان 

يف دول اجلزيرة واخلليج، وذلك لتعزيز قدرات ن�سطاء حقوق الإن�سان والإعالم يف دول 

دول  وم�ساركة من  م�ساركا   35 قرابة  فيها  اللجنة  احت�سنت  ، حيث  واخلليج  اجلزيرة 

اخلليج العربي واليمن )ال�سعودية – الكويت – الإمارات – قطر – البحرين – �سلطنة 

التدريبي حما�سرات وور�س عمل وجل�سات تدريبية  – اليمن( و�سمل برناجمها  عمان 

حول اخللفية الفل�سفية والتاريخية حلقوق الإن�سان، واأجهزة الأمم املتحدة املعنية بحقوق 

الإن�سان التعاهدية وغري التعاهدية، احلقوق املدنية واحلقوق ال�سيا�سية.

�ساركت اللجنة يف اجتماعات جمل�س حقوق الإن�سان املقامة يف جنيف يف الفرتة من 

.2008/9/27-22

نظمت اللجنة دورة تدريبية حول اأ�سا�سيات القانون الدويل حلقوق الإن�سان يف مقر 

اللجنة يوم الأحد املوافق 2008/10/19.

�ساركت اللجنة يف موؤمتر )املنتدى اخلام�س املوازي ملنتدى امل�ستقبل املقام يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة اإمارة دبي  والذي عقد خالل الفرتة من 15-2008/10/18م 

للمجتمع املدين ومت ا�ستكماله باجتماع وزاري عقد خالل الفرتة من 18-20-2008، وقد 

مت خالل املوؤمتر مناق�سة ق�سايا املجتمع املدين مثل )البطالة –ال�سباب –التعليم(.

بفندق   2008/11/10-8 من  الفرتة  خالل  الندوات  من  جمموعة  اللجنة  نظمت 

الفور �سيزونز يف اإطار الحتفال باليوم الوطني  حلقوق الإن�سان  يف دولة قطر والذي 

ي�سادف احلادي ع�سر من نوفمرب من كل عام  .

بها  زاوية خا�سة  اللجنة  اأقامت  الإن�سان  الوطني حلقوق  باليوم  الحتفال  اإطار  يف 

مبجمع فيالجيو التجاري خالل الفرتة من 6-2008/11/15م وذلك لتعريف اجلمهور 

باأهداف واخت�سا�سات واأن�سطة اللجنة.

الوطنية  واللجان  »املوؤ�س�سات  عنوان  حتت  الثالثة  التدريبية  الدورة  اللجنة  نظمت 
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حلقوق الإن�سان« مبقر اللجنة خالل الفرتة من 16-2008/1/2م.

»ماأذونية  عنوان  حتت  حما�سرة  اأكادميي(  )قطر  ثانوية  لطالب  اللجنة  نظمت 

اخلروج  ماأذونيه  ومربرات   ،1948 3ل�سنة  رقم  القانون  �سرح  تناولت  والتي  اخلروج« 

ودواعي تبديل هذا النظام بطرق جديدة تكفل حقوق الطرفني)الكفيل واملكفول( وذلك 

يوم  اخلمي�س املوافق 2008/11/13م .

والذي  الأ�سرة«  على  وتاأثريه  املراأة  �سد  »العنف  موؤمتر  اأعمال  يف  اللجنة  �ساركت 

قام بتنظيمه املجل�س الأعلى ل�سئون الأ�سرة خالل الفرتة من 19 اإىل 20 نوفمرب 2008. 

والذي تناول ا�ستعرا�س م�ساكل العنف �سد املراأة ومدى احلاجة  لو�سع ا�سرتاتيجيات 

عالجية لهذه امل�سكالت

نظمت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان بال�سرتاك مع جامعة الدول العربية املوؤمتر 

العربي الأول حلقوق الإن�سان خالل الفرتة من 14-2008/12/15م حتت رعاية معايل 

،وياأتي  وزير اخلارجية  الوزراء  رئي�س جمل�س  ثاين  اآل  ال�سيخ حمد بن جا�سم بن جرب 

العربية مبرور �ستني عاما على �سدور  اإطار احتفالت اجلامعة  املوؤمتر يف  انعقاد هذا 

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وال�سادر يف 10 دي�سمرب 1948.

نظمت اللجنة الدورة التدريبية لل�سحفيني عن كيفية التغطية الإعالمية ملو�سوعات 

حقوق الإن�سان يناير2009م.

نظمت اللجنة الدورة التدريبية لدعاة وخطباء امل�ساجد حتت عنوان »حقوق الإن�سان 

يف التفاقيات الدولية« مار�س  2009.

عقدت اللجنة دورة تدريبية بعنوان جمل�س حقوق الإن�سان والية ال�ستعرا�س ال�سامل 

ال�سوء  واإلقاء  واخت�سا�ساته  الإن�سان  التعريف مبجلي حقوق  اإيل  الدورة  هذه  وتهدف 

ابريل  الإن�سان  حقوق  جمل�س  اأمام  قطر  لدولة  الوطني  التقرير  ومناق�سة  و�سع  كيفية 

2009م.

)روؤية خليجية  �سعار  ال�سم اخلليجية حتت  ملوؤ�س�سات  الأول  امللتقى  اللجنة  عقدت 

وم�ساركة فاعلة نحو حتقيق الأمن الإن�ساين( خالل الفرتة من 26-27 ابريل 2009م.
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ثالثًا : تقدمي الفتاوى والتو�سيات

كما هو معرتف به يف مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية يجوز منح 

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �سلطة تقدمي فتاوى وتو�سيات ومقرتحات وتقارير على 

اأ�سا�س ا�ست�ساري اإىل احلكومات اأو الربملانات اأو اأي جهاز اأخر خمت�س ، �سواء بناء على 

اإحالة من  اأيه م�ساألة دون  اإىل  با�ستخدام حقها يف ال�ستماع  اأو  املعنية  ال�سلطات  طلب 

جهة اأعلى، ب�ساأن جميع امل�سائل املتعلقة بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها .

ويتم تقدمي امل�سورة بناء على طلب اأو مببادرة ذاتية 

فعلى �سبيل املثال عندما تتعلق امل�سورة مب�سروعات القوانني تتخذ الإجراءات التالية :

التي  اأو  الإن�سان  بحقوق  يتعلق  عن�سر  على  حتتوى  التي  القوانني  م�سروعات  حتديد   -

واإقامة  باجلرمية  املتعلقة  القوانني  م�سروعات  مثل  الإن�سان  حقوق  على  اآثارًا  ترتب 

العدل اأو الأ�سرة اأو الهجرة اأو النتخابات اأو اجلن�سية اأو اخلدمات الجتماعية.

للدولة يف جمال  واملحلية  الدولية  اللتزامات  مع  القانون  اتفاق م�سروع  التحقق من   -

حقوق الإن�سان وتقدمي التقارير عن ذلك للجهات املخت�سة.

وتقدمي  الإن�سان  حقوق  على  املقرتح  الت�سريع  يحدثها  اأن  ميكن  التي  الآثار  تقييم   -

التقارير عن ذلك.

- ك�سف اأوجه الق�سور الت�سريعية.

- تقدمي امل�سورة اإىل احلكومة يف جمال ال�سيا�سة العامة والإدارة.    

1- تقدمي امل�سورة ال�سيا�سية ب�ساأن امل�سائل الوطنية :

اأثناء ممار�سة اللجنة ملهامها تقوم بر�سد بع�س امل�سائل الوطنية التي تتعلق بحقوق 

الإن�سان كمغالة ال�سرطة يف ا�ستخدام القوة اأو الق�سور يف تقدمي اأي خدمة للمواطنني 

كالرعاية ال�سحية اأو التعليم اأو غري ذلك لذا تعمل اللجنة على تقدمي امل�سورة للجهات 

املعنية وتقدمي تو�سياتها ملعاجلة الأمر واإبراز الفهم ال�سحيح للمعايري الدولية والوطنية 

التي تتعلق بامل�ساألة مو�سوع امل�سورة .  
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2- تقدمي امل�سورة ب�ساأن التدريبات واملمار�سات الإدارية.

اإذا ر�سدت اللجنة اأى �سلوك اأو منط بريوقراطي يخل بالتمتع الكامل بحقوق الإن�سان 

اأو يوؤثر على هذه احلقوق تعمل اللجنة على ك�سف امل�ساكل الأ�سا�سية التي اأدت اإىل هذا 

ال�سلوك واقرتاح الأ�ساليب املنا�سبة للعالج.  

3-تقدمي امل�سورة يف جمال الإجراءات الق�سائية :

عندما تر�سد اللجنة اأى مالحظات ب�ساأن الإجراءات الق�سائية والتي تتعلق بحقوق 

الإن�سان كالإفراط يف احلب�س الحتياطي اأو تاأخري املحاكمات اأو غري ذلك تعمل اللجنة 

على معاجلة هذه الإجراءات من خالل التو�سية التي تقدم للجهات املخت�سة يف الدولة. 

4-تقدمي امل�سورة وامل�ساعدة يف جمال تطبيق املعايري الدولية :

الدولية  بال�سكوك  املتعلقة  امل�سائل  اإىل احلكومة مبا�سرة يف  امل�سورة  اللجنة  تقدم 

حلقوق الإن�سان ب�ساأن قبول التفاقيات الدولية ، وهذه ال�سلطة ال�ست�سارية العامة ت�سمح 

للموؤ�س�سة الوطنية باإعالم احلكومة على وجه الدقة بطبيعة اللتزامات التي �ستقع على 

عاتقها لدى ت�سديقها على �سك معني وباإعطاء راأيها ب�ساأن مدى ا�ست�سواب الت�سديق 

عليها ، وميكن اأن ت�سمل امل�سورة يف جمال ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان درا�سة ما 

اأو ما اإذا  اإذا كانت القوانني املحلية تتفق بالفعل مع املعايري الواردة يف هذه ال�سكوك 

كانت هناك حاجة اإىل القيام مببادرات ت�سريعية اإ�سافية. 

وقد اأظهرت املمار�سة العملية اأن اإدراج املعايري الدولية يف الت�سريع املحلي ل يكفي 

للقول بوفاء الدولة بالتزاماتها الدولية فالأمر قد يتطلب وجود تدابري اأخرى ، فيمكن 

املالية  ال�سيا�سة  على  تعديالت  كاإدخال  التدابري  هذه  تو�سياتها  تت�سمن  اأن  للموؤ�س�سة 

التقارير داخل  اآلية لتقدمي  واإن�ساء  اأو تغيري الأولويات اخلا�سة باخلدمات الجتماعية 

الوزارات وفيما بينها وتنفيذ برامج اليجابي واأن�سطة للتوعية العامة.

واأخريًا تعمل اللجنة على تقدمي التو�سيات والقرتاحات ب�ساأن مواءمة الت�سريعات 

الوطنية مع ال�سكوك الدولية. 



(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

40

(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

رابعًا : امل�ساعدة يف و�سع خطط عمل وطنية 

يف اإعالن وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 اأو�سى املوؤمتر العاملي باأن تنظر كل دولة يف 

مدى ا�ست�سواب �سياغة خطة عمل وطنية تبني اخلطوات التي ت�ستطيع الدولة اإتباعها 

لتح�سني تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ، ويجب على كل دولة عند و�سعها خلطة العمل 

اخلا�سة بها اأن حتدد الأولويات يف ميدان حقوق الإن�سان بالإ�سافة اإىل حتديدها لالأدوات 

املالئمة التي �سيجرى ا�ستخدامها لتنفيذ اخلطة ، وت�سليما بخربة املوؤ�س�سات الوطنية 

اإعداد خطط العمل وال�ستفادة  ودرايتها الفنية ينبغي جتنيد املوؤ�س�سات للم�ساعدة يف 

منها بقدر الإمكان يف عملية التنفيذ لذا قامت اللجنة برفع تو�سية اإىل جمل�س الوزراء 

لأجل ت�سكيل جلنة لو�سع خطة وطنية حلقوق الإن�سان يف الدولة.   

  خام�سًا :  ن�سر الوعي بثقافة حقوق الإن�سان 

ت�سطلع املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان بتعزيز وحماية هذه احلقوق الواردة يف 

الوعي  يتم ترقية وتعزيز هذه احلقوق دون تعزيز  الدولية ولن  و ال�سكوك  التفاقيات 

الإن�سان من خالل  بثقافة حقوق  الوعي  بن�سر  املوؤ�س�سات  تقوم هذه  لذا  بها،  التثقيفي 

الندوات واملحا�سرات وور�س العمل ويتم ذلك بن�سر معلومات عن ال�سكوك الدولية مبا 

للجهات  تقدم  التي  الدول  تقارير  ون�سر  عليها  الدول  وحتفظات  الت�سديقات  ذلك  يف 

الإدارية  والقرارات  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  املحلية  الت�سريعات  ن�سر  وكذلك  املخت�سة 

ما  اإىل  ي�ساف  الت�سريعات،  هذه  تنفيذ  اأو  بتف�سري  يتعلق  فيما  ال�سلة  ذات  والق�سائية 

للعاملني على  التدريبية  الدورات  وتنظيم  الكتب  واإ�سدار  بالإعالم  ال�سلة  توثيق  تقدم 

اإنفاذ القوانني والفئات الأخرى يف الدول املعنية بحقوق الإن�سان .

�ساد�سًا : تلقي ال�سكاوى والنظر ب�ساأنها 

تلقي  الإن�سان من خالل  املعنية بحقوق  التفاقات  بتنفيذ  الوطنية  املوؤ�س�سات  تقوم 

وبحثها  ال�سكاوي  هذه  يف  النظر  خالل  من  الإن�سان  حقوق  بانتهاك  املتعلقة  ال�سكاوى 

وخماطبة ال�سلطات املعنية يف الدولة لإزالة النتهاك اإذا وجد ، وتقدم املوؤ�س�سة اقرتاحا 

مبعاجلة هذا النتهاك وتفادي وقوعه لحقًا .
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واخت�سا�ساتها  لعملها  اأثناء مزاولتها  ال�سكاوي يف  تلقي  ب�ساأن  اللجنة  ينطلق عمل 

وتنفيذ اأهدافها من منظومة فكرية وفل�سفة قوامها عدد من الركائز التي ا�ستقرت عليها 

الأعراف والتقاليد العاملية امل�سرتكة ب�ساأن حماية الكرامة الإن�سانية، واأهم هذه الركائز 

حقوق  تكامل  فكرة  ت�ستلهم  اللجنة  اأن  بالذكر  واجلدير  الإن�سان  حقوق  تكامل  مبداأ 

الإن�سان وعدم قابليتها للتجزئة من الإ�سارات التي وردت ب�سورة �سمنية اأو �سريحة يف 

املواثيق والعهود الدولية اخلا�سة بحقوق الإن�سان، حيث جرى التعبري عن »تكامل حقوق 

حلقوق  العاملي  الإعالن  ديباجة  يف  �سمنية  ب�سورة  للتجزئة  قابليتها  وعدم  الإن�سان«، 

الب�سرية من  الأ�سرة  »الإقرار مبا جلميع  اأن  الإعالن على  اأكد  الإن�سان )1984( حيث 

كرامة اأ�سيلة فيهم، ومن حقوق مت�ساوية وثابتة ي�سكل اأ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم يف 

العامل«، وقد اأ�سار الإعالن ثانية يف املادة )30( منه اإىل �سرورة تف�سري احلقوق املقررة 

مبقت�ساه ب�سكل ل يف�سي اإىل »هدم اأي من احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها فيه« ويف 

هذا اإ�سارة وا�سحة اإىل اأن وجوب احرتام هذه احلقوق جميعها اأو جزء منها اأو اأحدها 

يعد اأمرًا اأ�سا�سيًا و�سروريًا لتحقيق احرتام احلقوق الأخرى املقررة يف الإعالن .

ويعك�س هذا املبداأ �سورة من التفاعل والت�سامن والتكامل بني خمتلف حقوق الإن�سان 

املكفولة دوليًا، ووجود توافق حول الأهمية املت�ساوية ملنظومة حقوق الإن�سان جميعها حيث 

اأنها يف منزلة واحدة من حيث احرتامها وتطبيقها .

املوؤمترات  يف  املبداأ  لهذا  ال�سريحة  التاأكيدات  ال�ساأن  هذا  يف  اللجنة  نظر  وي�سرتعي 

والتفاقات الدولية حلقوق الإن�سان ، حيث ت�سمن اإعالن طهران ال�سادر عن املوؤمتر الدويل 

حقوق  لكون  نظرًا  »اأنه  منه   )13( الفقرة  يف   1968/5/13 يف  بطهران  الإن�سان  حلقوق 

الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية غري قابلة للتجزئة، وي�ستحيل التحقيق الكامل للحقوق املدنية 

هذا  تبلور  وقد  والثقافية«،  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  التمتع  غري  من  وال�سيا�سية 

الطابع املو�سوعي لتكامل حقوق الإن�سان يف العديد من اتفاقات حقوق الإن�سان الواردة يف 

كثري من التفاقات الدولية حلقوق الإن�سان جلهة نطاق تطبيقها النوعي، حيث جاءت موؤكدة 

ملجمل حقوق الإن�سان املعرتف بها ومل تقت�سر على جزء منها دون الآخر، ومن هذه التفاقات 

: التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري )1965(، واتفاقية الق�ساء 

على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )1979(، واتفاقية حقوق الطفل )1989(.
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ويعد مبداأ تكامل حقوق الإن�سان اأ�سا�سًا ومرتكزًا اأ�سياًل يف تلقي ال�سكاوى من الأفراد 

واجلماعات يف ظل ظهور خطاب �سيا�سي واأيديولوجي يف عدد من الدول النامية ينزع اإىل 

تهمي�س عدد من احلقوق املعرتف بها قانونًا حلماية كرامة الإن�سان حل�ساب حقوق اأخرى.  

1-  اخت�ضا�س اللجنة بنظر ال�ضكاوى 

ن�ست املادة 3/2 من املر�سوم بقانون رقم 38 ل�سنة 2002 باإن�ساء اللجنة الوطنية 

حلقوق الإن�سان على اأن »تهدف اللجنة اىل حماية حقوق الإن�سان ، ولها يف �سبيل ذلك 

ممار�سة الخت�سا�سات التالية :

.….… -1

……… -2

واقرتاح  واإن وجدت،  الإن�سان وحرياته،  التجاوزات على حقوق  النظر يف   -3

ال�سبل الكفيلة مبعاجلتها وتفادي وقوعها...«

واجلدير بالذكر اأن اأهم الوظائف اأو ال�سلطات التي ميكن اأن توكل اإىل املوؤ�س�سات 

التي يقدمها  ال�سكاوى  اأو  التجاوزات  النظر يف  الإن�سان هي  الوطنية حلقوق  اللجان  اأو 

الإن�سان  اأو العتداء على حقوق  التقييد  اأو  اأى �سورة من �سور النتهاك  ب�ساأن  الأفراد 

واحلريات الأ�سا�سية والتحقيق فيها واإ�سدار القرتاحات اأو التو�سيات ب�ساأنها ملعاجلتها 

ولتفادي وقوعها يف امل�ستقبل.

اآلية وطنية تتمتع ب�سلطة التحقيق يف التجاوزات وتوفري  اأن وجود  ومما ل�سك فيه 

اأنه موؤ�سر  اأو جتاوزات، كما  اأن يكون رادعًا قويًا لأي انتهاكات  الإغاثة لل�سحايا ميكن 

وا�سح للتزام احلكومة بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ولرغبتها يف النهو�س بالتزاماتها 

الدولية واملحلية بجدية.

 2- حتديد املعايري التي ي�ضتند اإليها يف قبول ال�ضكاوى 

تقوم اللجنة مبمار�سة اخت�سا�ساتها، وذلك على هدى من ال�سوابط وقواعد العمل 

التي تواترت اللجان واملكاتب املناظرة يف الدول النامية واملتقدمة على اللتزام بها اأثناء 
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مزاولتها لهذه الوظيفة، والتي تتمثل يف : 

ي�سكل اجلهاز الق�سائي القطري بكافة م�ستوياته ودرجاته واأنواعه ال�سمانة واملنرب 

اأو  – ب�سرف النظر عن مدى �سلطاتها  الأ�سا�سي حلماية حقوق الإن�سان، واإن اللجنة 

كفاءة عملها – ل ميكن اأن تكون بدياًل لق�ساء يتميز بالأداء ال�سليم، ولهذا فاإن قدرة 

اللجنة على تلقي ال�سكاوي تعد تدبريًا اإ�سافيًا لل�سمان الق�سائي، اأي اآلية تكميلية من�ساأة 

ل�سمان الحرتام الكامل جلميع الأفراد �سواء للمواطنني اأو الأجانب، وهذا التكامل يعني 

اإ�سايف يختلف عما يقدمه النظام الق�سائي، وما  اللجنة تقوم بجهد  اأن وظيفة  �سمنًا 

يجرى يف عملياته املوؤ�س�سية .

وت�سع اللجنة عدة مبادئ توجيهية لتحديد مدى مالءمة قبول م�ساألة اأو �سكوى من 

اأي�سًا،  املناظرة يف اخلارج  واللجان  املجال�س  العمل يف  ا�ستقر عليها  والتي  النوع،  هذا 

ومن هذه املبادئ : اأن يكون �ساحب ال�سكوى قد اأ�سري �سخ�سيًا من وراء النتهاك املدعى 

حدوثه، واأن تكون فئة الأ�سخا�س امل�سرورين اأو الذين يحتمل اأن ي�سيبهم ال�سرر كبرية 

العدد بحيث ي�سبح من امل�ستحيل معاجلة امل�ساألة مبجرد �سم عدد من الأفراد – على 

اأو وقائعية  ال�سكوى، وان تكون هناك م�سائل قانونية  – اإىل �ساحب  التخ�سي�س  وجه 

ادعاءات  عن  معربة  ال�سكوى  �ساحب  ادعاءات  تكون  وان  الفئة،  اأع�ساء  بني  م�سرتكة 

الفئة امل�سرورة، وان يكون هناك احتمال لأن يوؤدى تعدد ال�سكاوى اإىل نتائج غري مت�سقة، 

واأن الأ�س�س التي ت�ستند اإليها ال�سكوى ت�سري على الفئة باأكملها مما يجعل من املنا�سب 

منح و�سائل النت�ساف للفئة ككل.

هدف ال�ضكوى

ال�سوؤال هل ينح�سر تقدمي  ويثور   ، ال�سكوى �سده  تقدم  اأن  الذى ميكن  الكيان  هو 

التي  النتهاكات  لكل  متتد  اأم  العموميني  واملوظفني  احلكومية  الإدارات  �سد  ال�سكوى 

حتدث يف احلياة العامة �سد فرد اأو �سركة خا�سة اأو عامة اأو منظمة اأو جهة حكومية .

اأكان  اأ�سكال النتهاكات �سواء  ال�سكوى لكل  الأ�سوب هو امتداد  اأن الجتاه  ول�سك 

م�سدرها جهة حكومية اأو فردا. 
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مو�ضوع ال�ضكوى  )نوع العمل الذي ميكن اأن يكون اأ�ضا�ضاً لل�ضكوى( .

جميع احلقوق التي يكفلها الد�ستور اأو احلقوق املج�سدة يف ال�سكوك الدولية حلقوق 

الإن�سان التي تكون الدولة طرفًا فيها ت�سلح اأ�سا�سًا لل�سكوى.

ويجب حتديد مو�سوع ال�سكوى باأق�سى قدر ممكن من الو�سوح مع جتنب العبارات 

املبهمة اأو على نحو يف�سح املجال لتف�سري مفرط يف العمومية.

من هم اأ�ضحاب احلق يف تقدمي ال�ضكوى ؟

اأن ولية اللجنة يف قبول ال�سكاوى ميتد نطاقها ل�سكاوى الأفراد ومنظمات املجتمع 

املدين بانتهاك حقوق الإن�سان واملتعلقة باأداء الإدارات والأجهزة احلكومية واملوظفني 

احلكوميني والإجراءات احلكومية، وذلك انطالقًا من مبادئ ال�سرعية والعدالة، واإعماًل 

لقواعد ال�سفافية والنزاهة يف الإدارة العامة، اإىل جانب تلقي ال�سكاوى املتعلقة بانتهاكات 

حقوق الإن�سان التي حتدث يف جمالت اأخرى من احلياة العامة مثل : التوظيف والإ�سكان 

وال�سحة والتعليم والإعالم والثقافة والقت�ساد بغ�س النظر عن طبيعة الكيان مو�سع 

ال�سكوى، �سواء كان فردًا اأو منظمة اأو �سركة عامة اأو خا�سة، ويخرج مما �سبق ال�سكاوى 

التي تت�سمن م�سائل تعاجلها اأجهزة واآليات اأخرى ب�سكل �سليم من قبيل ال�سكاوى املتعلقة 

بالإخالل بتعاقد اأو الت�سهري اأو نزاعات خا�سة �سرفة.

: الأفراد، حيث يحق لأي فرد  ال�سكاوى للجنة يف  اأ�سحاب احلق يف تقدمي  يتحدد 

املواثيق  اأو م�سا�س بحق من حقوقه املن�سو�س عليها يف  انتهاك  اأي  تقدمي �سكوى �سد 

باأن م�سطلح »اأي  التنويه  والتفاقيات والعهود الدولية املعنية بحقوق الإن�سان، ويجدر 

فرد« ي�سمل املواطنني وغري املواطنني والالجئني بالإ�سافة اإىل الأطفال، ي�ساف لذلك 

قبول ال�سكاوي من اأطراف ثالثة، فمن امل�سلم به عمومًا – من حيث املبداأ – اأن ال�سكوى 

ينبغي اأن يقدمها ال�سخ�س الذي ارتكب �سده النتهاك املدعى وقوعه ، وي�ستند هذا املبداأ 

اإىل اأ�سباب وجيهة منها : اأن �سحية النتهاك املدعى وقوعه هو اأدرى النا�س بالواقعة، 

وهو الذي ينبغي اأن يقرر بحرية اإن كان �سيتقدم ب�سكوى اأم ل، غري اأن واقع احلال يف 

اللجوء  الإن�سان  انتهاكات حقوق  النا�س ت�سررًا من  اأ�سد  األ ي�ستطيع  كثري من الأحيان 
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اإجراء ال�سكوى لأ�سباب عدة : فقد يكون هذا ال�سخ�س طفاًل  اآليات احلماية مثل  اإىل 

اأو معوقًا يعاين من عجز بدين اأو عقلي ، ويف حالت اأخرى يكون �سحية انتهاك حقوق 

الإن�سان يف احلجز ومنع عنه الت�سال باخلارج، اأو يكون قد اختفي اأو تويف، ونظرًا لأن 

هذه الحتمالت واردة للغاية، فاإن اللجنة ت�سمح بقبول �سكاوى من ممثلي امل�سرورين، 

والتي ميكن اأن يقدمها قريب اأو �سديق اأو ممثل قانوين اأو منظمة غري حكوميه معنية 

بالنيابة عن فرد اأو �سخ�س يدعي اأنه �سحية لنتهاك حق من حقوقه.

مقيما،  اأو  لجئا  اأو  مواطنا  ال�سكوى  تقدمي  يف  احلق  �سخ�س  لأي  يكون  ثم  ومن 

الأطفال، وال�سجناء، اأو اأي �سخ�س معنوي اآخر.

نف�سه  عن  بالأ�سالة  لي�س  ال�سكوى  فيقدم  اآخرين  عن  نيابة  �سكواه  فرد  يقدم  وقد 

فح�سب واإمنا اأي�سًا بالنيابة عن اآخرين تعر�سوا ل�سرر مماثل ب�سروط :

- اأن يكون �ساحب ال�سكوى ع�سوًا يف الفئة امل�سرورة.

- اأن يكون �ساحب ال�سكوى قد اأ�سري �سخ�سيًا من جراء النتهاكات املدعى حدوثها.

- اأن تكون فئة الأ�سخا�س امل�سرورين كبرية العدد ي�سعب ح�سرهم.

- اأن تكون ادعاءات ال�سكوى معربة عن ادعاءات الفئة.

- اأن يكون هناك احتمال لأن يوؤدي تعدد ال�سكوى اإىل نتائج غري مت�سقة.

- اأن تكون الأ�س�س التي ت�ستند اإليها الدعوى ت�سري على الفئة باأكملها.

اإجراءات تقدمي ال�ضكوى

تقدم ال�سكوى كتابيًا عادة �سواء مت تقدميها باليد اأو عن طريق الفاك�س اأو الربيد 

اللكرتوين ول مانع من اإمكانية تقدمي ال�سكاوى ال�سفوية.

القانونية  بالإدارة  الت�سجيل  ق�سم  اإىل  تقدميها  يتم  ال�سكوى  اأن  بالذكر  واجلدير 

ومينح مقدم ال�سكوى اإي�سال يحمل رقما خا�سا ب�سكواه للمراجعة وبعد ذلك يتم فح�س 

واتخاذ  للدرا�سة  القانونيني  اأحد اخلرباء  اإىل  واأحالتها  الإدارة  ال�سكوى من قبل مدير 
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الالزم ب�ساأن اخت�سا�س اللجنة بال�سكوى من عدمه ويف حال انعقد الخت�سا�س للجنة 

يتم الت�سرف يف ال�سكوى وفقًا لخت�سا�س اللجنة.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن عملية ت�سجيل ال�سكوى ودرا�ستها واتخاذ القرار املنا�سب فيها ل 

ت�ستغرق يف الغالب اأكرث من 24 �ساعة اإل اإذا كانت هناك اأوراق وم�ستندات مل يتم تقدميها.   

رف�س ال�ضكوى

الوفاء  ر�سميًا، ويف حالة عدم  ال�سكوى  قبول هذه  قبل  تقدم  ما  توافر جميع  يجب 

ب�سرط من هذه ال�سروط يحق للجنة رف�س ال�سكوى على اأ�سا�س اأنها ل تدخل يف نطاق 

اخت�سا�سها.

وت�سرتط اللجنة يف ال�سكاوى املقدمة لها اأن تكون معلومة امل�سدر لأ�سباب منطقية 

منها : عدم وجود و�سيلة اأمامها للتحقق من ال�سكاوي جمهولة امل�سدر، ومن ثم ل ميكنها 

ال�سكاوي معلومة امل�سدر  املقابل لأ�سحاب  اللجنة يف  اإن�ساف �سحية جمهولة، وتكفل 

كافة �سوابط و�سمانات ال�سرية، و�سمان اأن قرار اأ�سحابها بالتقدم بال�سكوى لن ي�سر 

ب�سالمتهم من قبل الأجهزة اأو الأفراد امل�سكو يف حقهم.

ال�سكاوى  اأ�سحاب  باطالع  اللجنة  يف  القانونيون  والباحثون  امل�ست�سارون  يقوم  كما 

تكون  قد  بديلة  اإجراءات  باأية  واإعالمهم  حدوثه،  – حال  ال�سكوى  رف�س  اأ�سباب  على 

الإن�ساف  و�سائل  من  الق�سوى  ال�ستفادة  اإمكان  ال�سكوى  ملقدم  ي�سمن  مما  متاحة، 

البديلة وتوعيته بحقوقه وحقوق املماثلني له يف �سكواه م�ستقباًل، مما يعمق ويدعم من 

وعي الأفراد بحقوق الإن�سان من خالل املمار�سة املبا�سرة على اأر�س الواقع.

وهناك اأ�سباب اأخرى لرف�س ال�سكوى :

- تفاهة ال�سكوى .

- عدم ال�ستناد اىل اأ�س�س اأو مربرات قانونية .

- عدم وجود �سله كافية بني ال�سكوى ومقدمها .

واإعالمه  بدقة  الرف�س  اأ�سباب  على  ال�سكوى  مقدم  اإطالع  يتم  الرف�س  حالة  ويف 

بوجود اأي اإجراءات بديلة قد تكون منا�سبة.
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وتوعيته بحقوقه واإمكانية جلوئه اىل جميع و�سائل الن�ساف املتاحة وتعمل اللجنة 

على عدم التاأخري يف اتخاذ قرار بالرف�س واإبالغ هذا القرار.

اإجراء التحقيق 

اأو النظر يف  اأو اللتما�س ر�سميًا تبداأ اللجنة مرحلة التحقيق  اإذا مت قبول ال�سكوى 

ال�سكوى، والهدف من ذلك هو التاأكد مما اإذا كان هناك انتهاك اأو خروج على القانون 

قد وقع من عدمه ويف حالة حدوثه يتم حتديد ال�سخ�س اأو اجلهة امل�سوؤولة .

اأ - �سلطة اإ�سدار تو�سيات اأو اقرتاحات 

يف جميع احلالت ت�ستطيع اللجنة اإ�سدار تو�سيات اأو اقرتاحات فيما يتعلق بامل�سائل 

التي يقوم بت�سويتها وديًا اأو التحقيق ب�ساأنها.

والتو�سية قد توجه اىل جهة حكومية اأو موظف عام اأو فرد اأو منظمة، والتو�سية ل 

ميكن اأن تكون ملزمة فقبولها اختياري، بيد اأن عدم مراعاة التو�سية قد يجعل من حق 

اللجنة اإحالة امل�ساألة اىل هيئة اأخرى.  

ب- �سلطة الإحالة

يكون للجنة اإحالة املو�سوع اىل جهة اأخرى مثل الوزارة املخت�سة اأو جهة حتقيق اأو 

اإىل جمل�س الوزراء اأو الربملان اأو الق�ساء اأو اإىل �سلطات الإدعاء ، وا�ستخدام �سلطات 

الإحالة يكون عمومًا خطوة ثانية اأو لحقة يف عملية معاجلة ال�سكوى .

3- املتابعة

تعمل اللجنة على متابعة ون�سر نتيجة التحقيق على اأو�سع نطاق ممكن ، ور�سد دقيق 

للتدابري التي اتخذت ب�ساأن التو�سيات املقدمة واإدراج بيان بالإجراءات التي اتخذتها اأجهزة 

الدولة من خالل التقرير ال�سنوي والدوري للجنة الذى يتم رفعه اإىل جمل�س الوزراء.

وفقًا  التما�سا   »511« عدد  2005م  عام  خالل  تلقت  اللجنة   اأن  بالذكر  واجلدير 

للجدول التايل :
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اإلغاء قرار الإبعاد

84

اأمن الدولة

4

تعذيب

2

حقوق املراأة والعنف

13

طلب �سرعة اإنهاء 

التحقيقات واملحاكمة

3

توقيف بحجز 

الإبعاد

10

اجلن�سية

18

طلب م�ساعدة 

قانونية

13

ذي الإعاقة

1

حقوق متنوعة

6

طلب نقل كفالة

162

الإقامة

29

طلب الإفراج

14

احلق يف الإفراج

2

ال�سحة

2

خالفات مع الكفيل وماأذونيه 

اخلروج وم�ضتحقات

116

ال�سكن

6

التعليم والبعثات

3

الأطفال

2

ممنوع من ال�ضفر

6

العمل

21

ال�سجون

2

تنفيذ احلكم

2

هذه  تف�ضيالت  يلي  وفيما  التما�س   »1201« عدد  2006م  عام  خالل  اللجنة  وتلقت 

ال�ضكاوى.

درا�ستها  متت  الإبعاد،  قرار  اإلغاء  بطلب  تتعلق  تقريبًا  �سكوى   160 اللجنة  تلقت   -

وخماطبة وزارة الداخلية ومت اإلغاء 29 قرار اإبعاد ، ورف�س الباقي لل�سالح العام دون 

اإبداء اأ�سباب .

- تلقت اللجنة حوايل 340 طلبًا لنقل الكفالة، قامت اللجنة بدرا�ستها وخماطبة وزارة 

الداخلية ب�ساأنها ومتت املوافقة على نقل كفالة 110 عمال ، ورف�س الباقي .

- تلقت اللجنة 230 �سكوى تتعلق بوجود خالفات بني الكفيل واملكفول خا�سة بامل�ستحقات 

املالية اأو اخلروجية اأو نقل الكفالة اأو العمل لدى الغري ، مت حل بع�سها بطريقة ودية ، 

ومت اإحالة الباقي لإدارة العمل لالخت�سا�س .

- تلقت اللجنة 80 �سكوى تتعلق بتوقيف الأ�سخا�س يف حجز الإبعاد، وقد متت خماطبة 

وزارة اخلارجية ب�ساأنهم ومل يتم الإفراج اإل عن عدد قليل منهم، اأما باقي الأعداد 

املوجودة بحجز الإبعاد فاإن اللجنة تقوم بر�سدها عن طريق زياراتها الدورية حلجز 

الإبعاد.



(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

49

- تلقت اللجنة 42 �سكوى تتعلق اإما بتجديد الإقامة اأو منح اإقامة للزوجة والأطفال اأو 

املدنية  اخلدمة  وزارة  خماطبة  متت  وقد  اإقامة  تاأ�سرية  اإىل  الزيارة  تاأ�سرية  حتويل 

والإ�سكان ومت املوافقة على 12 طلبا ورف�س الباقي لعدم توافر ال�سروط .

وزارة اخلدمة  وقد متت خماطبة  ال�سكن  باحلق يف  �سكوى خا�سة   13 اللجنة  تلقت   -

املدنية وال�سكان.

العمل، وقد متت خماطبة وزارة اخلدمة  31 �سكاوى خا�سة باحلق يف  اللجنة  - تلقت 

املدنية والإ�سكان واإدارة العمل .

- تلقت اللجنة 4 �سكاوى خا�سة باحتجاز اأ�سخا�س بجهاز اأمن الدولة .

- تلقت اللجنة 10 �سكاوى خا�سة باحلق يف التعليم وا�ستكمال البعثات، وقد متت خماطبة 

اجلهات املعنية كل فيما يخ�سه وقد مت حل بع�س هذه ال�سكاوى .

- تلقت اللجنة 4 �سكاوى تتعلق باحلق يف ال�سحة وقد متت خماطبة الهيئة واإزالة اأ�سباب 

ال�سكاوى.

- تلقت اللجنة 6 �سكاوى تتعلق بطلب �سرعة النتهاء من التحقيقات اأمام النيابة العامة 

و�سرعة الف�سل يف الق�سايا اأمام الق�ساء ومت خماطبة اجلهة املعنية ومت اإزالة اأ�سباب 

ال�سكاوى .

- كما تلقت اللجنة 4 �سكاوى تتعلق ب�سرعة تنفيذ حكم نهائي مق�سي به ومتت خماطبة 

اجلهات املعنية وتنفيذ الأحكام .

- تلقت اللجنة 30 ر�سالة تت�سمن طلب الإفراج حتت �سرط اأو الإفراج الطبي، وقامت 

الإفراج عن  العفو عن بع�س هذه احلالت كما مت  اللجنة بدرا�سة هذه احلالت ومت 

احلالت التي توافرت فيها ا�سرتاطات الإفراج حتت �سرط .

كما تلقت اللجنة �سكويني من ذوى نزلء يف املوؤ�س�سات العقابية لزيارة النزيلني ومتت 

خماطبة اجلهة ومت ال�سماح لهما بالزيارة .
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- تلقت اللجنة 22 ر�سالة تتعلق بحقوق املراأة وقد متت درا�سة جميع هذه احلالت واإزالة 

اأ�سباب بع�سها وتوجيه البع�س الآخر للجهات املخت�سة .

- تلقت اللجنة 4 �سكاوى تتعلق باحلق يف الزواج وقد متت خماطبة جلنة املوافقة على 

اللجنة  توافق  مل  حيث  الآن  حتى  ال�سكويني  هاتني  متابعة  وجار  الأجانب  من  الزواج 

عليهما .

من  ب�ساأنهما  جلان  ت�سكيل  ومت  الأطفال  �سد  بالعنف  تتعلقان  �سكويني  اللجنة  تلقت   -

اإدارة ال�سئون القانونية والبحث الجتماعي قامت بتق�سي احلقائق وتوثيق املعلومات 

والزيارات ومتابعة حالتيهما ب�سفة دورية .

ويف عام 2007م تلقت اللجنة عدد 1720 التما�ضا منهما 251 التما�ضا خارج اخت�ضا�س 

اللجنة كما هو مبني باجلدول التايل :

املو�ضــــوع

طلبات اإلغاء قرار الإبعاد

طلبات نقل كفالة

�سكاوى تتعلق بوجود خالفات بني الكفيل واملكفول مت حل بع�سها وديًا

�سكاوى تتعلق بالتوقيف بحجز الإبعاد

طلبات خا�سة بتجديد الإقامة اأو منح اإقامة للزوجة اأو الأبناء

طلبات تتعلق باحلق يف ال�سكن

طلبات تتعلق باحلق يف العمل

طلبات تتعلق بالزواج من الأجانب

طلبات تتعلق با�سرتجاع اجلن�سية

طلبات تتعلق بالإفراج عن ال�سجناء بال�سجن املركزي

طلبات تتعلق بالعودة اإىل العمل

طلبات تتعلق برفع ا�سم من قائمة املمنوعني من دخول البالد

متنوع

اإجمايل عدد ال�سكاوى

عدم الخت�سا�س

اإجمايل

العــدد

96

608

243

94

67

34

31

4

15

66

6

5

200

1469

251

1720
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كما ورد اإىل اللجنة خالل عام 2008 عدد 1031 �سكوى تتعلق مبو�سوعات وحقوق 

متنوعة مت ت�سنيفها على النحو التايل : 

املو�ضوعات

اإلغاء قرار الإبعاد  

نقل كفالة

خالفات بني الكفيل واملكفول مت حل بع�سها وديًا

م�ستحقات عمالية

ا�ستقدام عائلي وجتديد اإقامة

النتفاع بنظام الإ�سكان

توفري فر�س العمل 

الزواج من الأجانب 

عفو عن العقوبة 

قيد مبراحل التعليم

م�ساعدات مالية

ال�ستعانة مبحام لقبول دعوى جمانية

رفع من قوائم املمنوعني من دخول البالد

�سهادة ح�سن �سري و�سلوك

�سمان اجتماعي

عالج خارج البالد

اإعادة اجلن�سية

اإفراج ال�سحي

عودة اإىل العمل

ماأذونية خروج

مو�سوعات متنوعة

اإجمايل

العــدد

51

263

56

79

10

137

16

2

42

11

3

6

3

10

10

4

108

1

14

21

184

1031
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1009« �سكاوى تتعلق مبو�سوعات وحقوق  2009 عدد »  كما تلقت اللجنة خالل عام 

متنوعة مت ت�سنيفها على النحو الآتي :

�سابعًا : امل�ساهمة يف اإعداد التقارير 

ان بع�س ال�سكوك الدولية ت�ستوجب على الدول الأطراف فيها تقدمي تقارير منتظمة 

اىل اللجان املن�ساأة مبوجب هذه ال�سكوك لالإ�سراف على تنفيذها فان املوؤ�س�سات الوطنية 

التقارير  اإعداد  يف  الدولة  مع  م�ساهمتها  خالل  من  ال�سكوك  هذه  تنفيذ  يف  ت�ساهم 

املطلوبة ومن اأبرز املواثيق الدولية التي تطلب تقدمي التقارير ما يلي :

اأ - العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .

املو�ضوعات

نقل كفالة 

م�ستحقات مالية

�سحب واإ�سقاط جن�سية 

النتفاع بنظام الإ�سكان

ماأذونية خروج

اإلغاء قرار الإبعاد

حق العمل 

عفو عن العقوبة 

احلق يف التعليم 

م�ساعدات مالية 

ال�ستعانة مبحام 

رفع من قوائم املمنوعني من دخول البالد 

�سهادة ح�سن �سري و�سلوك

�سمان اجتماعي 

زواج من اأجانب 

ا�ستقدام عائلي 

مو�سوعات متنوعة 

الإجمايل 

العــدد

243

67

46

153

28

55

82

27

16

47

13

8

2

9

3

24

189

1012



(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

53

ب- العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية .

ج- التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري .

د- اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة .

اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  هـ- 

الالاإن�سانية اأو املهنية.

و – اتفاقية حقوق الطفل .

ز- التفاقات الدولية حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة .

ثامنًا : امل�ساعدة القانونية

اإعداد املذكرات  القانونية لالأفراد وذلك من خالل  امل�ساعدة  اللجنة تقدمي  تتوىل 

القانونية لالأ�سخا�س الذين ل ي�ستطيعون دفع اأتعاب مكاتب املحامني واجلدير بالذكر 

اأن اللجنة قد ح�سلت على موافقة بع�س مكاتب املحامني يف الدولة لتقدمي هذه امل�ساعدة 

لالأ�سخا�س املحتاجني دون مقابل.  
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املبحث ال�ساد�س

نظم املوارد الب�رشية باللجنة

اأوًل : تق�سيم املوظفني وفقًا لطبيعة العمل :

تنق�سم الوظائف يف اللجنة اإىل وظائف فنية واأخرى اإدارية :

مبكتب  القانونيني  اخلرباء  من  اللجنة  موظفو  بها  يقوم  الفنية  للوظائف  بالن�سبة 

وكذلك  لها  التابعة  والوحدات  القانونية  الإدارة  وموظفو  العام  الأمني  اأو  اللجنة  رئي�س 

اإدارة ال�سوؤون املالية والوحدات التابعة ملكتب الأمني العام ..

ثانيًا : ب�ساأن طبيعة الوظائف التي يقوم بها املوظفون :

الهيكل  اإىل  ن�سري  باللجنة  املوظفون  بها  يقوم  التى  الوظائف  لطبيعة  نعر�س  اأن  قبل 

التنظيمي للجنة والذي يو�سح التق�سيم الإداري لكافة الوحدات باللجنة وفقًا للر�سم التايل :

اإدارة ال�سئون القانونية

نائب الرئي�س

اإدارة الربامج والتثقيف

الأمني العام

مكتب رئي�س اللجنة

اإدارة ال�سئون الإدارية واملالية

مكتب الرئي�س

ق�سم ال�سوؤون الإداريةق�سم التحقيقات وال�ست�سارات القانونيةق�سم الت�سريعات والتفاقيات الدولية

وحدة العالقات العامة والإعالم

مكتب الأمني العام

ق�سم ال�سوؤون املاليةق�سم التوعية والتثقيفق�سم ال�ستقبال والت�سجيل

ق�سم التحقيقات
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تتنوع الأدوار التى يقوم بها املوظفون باللجنة كل ح�سب الوظيفة التي ي�سغلها ويف 

جميع الأحوال يوجد تكامل لأدوار كافة املوظفني ب�ساأن عمل اللجنة املنوطة به .

ونلقي ال�سوء هنا على اخت�سا�سات الإدارات والوحدات الإدارية باللجنة من خالل الآتي:  

اخت�ضا�ضات الرئي�س :

يتوىل الرئي�س املهام والخت�سا�سات الالزمة لأداء اللجنة مهامها واخت�سا�ساتها 

امل�سندة اإليها ، وعلى الأخ�س ما ياأتي :

1- رئا�سة اللجنة واإدارة جل�ساتها .

2- رئا�سة جل�سات اجتماعات اأع�ساء اللجنة .

3- متثيل اللجنة و التحدث با�سمها يف املحافل الدولية والإقليمية والوطنية ولدى القيادة 

ال�سيا�سية العليا يف الدولة .

4- متثيل اللجنة اأمام الق�ساء واأمام الغري .

5- اإقرار اللوائح املالية والإدارية والتنظيمية للجنة .

6- اإقرار م�سروع املوازنة ال�سنوية التقديرية للجنة وح�سابها اخلتامي .

7- توقيع التفاقات والعقود مع الغري وفقًا للقواعد املعتمدة باللجنة .

8- دعوة اأع�ساء اللجنة لجتماعاتها الدورية وال�ستثنائية .

9- الإ�سراف على اإعداد جدول اجتماعات اللجنة ومرفقاته .

10- دعوة من يراه منا�سبًا حل�سور اجتماعات اللجنة .

11- رفع التقارير الدورية التى اأقرتها اللجنة اإىل جمل�س الوزراء .

12- تكليف اأي من اأع�ساء اللجنة باأي مهام ذات �سلة بطبيعة اأعمال اللجنة .

13- تعيني الأمني العام وموظفي اللجنة .

14- تقرير املكافاآت اخلا�سة باأع�ساء اللجان الفرعية امل�سكلة لبحث مو�سوعات معينة.

15- اإن�ساء الوحدات والتنظيمات الإدارية التى يرى حاجة العمل اإليها �سمانًا لتحقيق اللجنة 

اأهدافها.
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نائب رئي�س اللجنة :

يخت�س نائب رئي�س اللجنة بامل�ساركة يف و�سع ال�سيا�سات العامة وا�سرتاتيجيات وخطط 

العمل باللجنة، ويبا�سر الخت�سا�سات املنوطة برئي�س اللجنة حال غياب الرئي�س.

مكتب الرئي�س :

» يخت�س مكتب رئي�س اللجنة مبا يلي :

1- تلقي املكاتبات واملو�سوعات املراد عر�سها على الرئي�س وتنظيمها وتبويبها .

2- تلقي الت�سالت الهاتفية اخلا�سة بالرئي�س وتنفيذ توجيهاته ب�ساأنها .

3- تنظيم الأمور املتعلقة باللقاءات الداخلية واخلارجية للرئي�س وتنظيم ميعاد ومو�سوع 

كل منها وعر�سه على الرئي�س وتنفيذ توجيهاته ب�ساأنها .

4- تنظيم وحفظ ال�سجالت والوثائق وامل�ستندات اخلا�سة مبكتب الرئي�س وفقًا لالأ�سول 

العلمية املتبعة يف هذا ال�ساأن .

5- طباعة املكاتبات واملو�سوعات ذات الطبيعة ال�سرية واحلفاظ على �سريتها وتاأمني 

تداولها وحفظها .

6- الت�سال مبختلف الوحدات الإدارية الداخلية باللجنة وكذا الأجهزة اخلارجية للعمل 

على توفري البيانات واملعلومات الالزمة وفقا للتوجيهات ال�سادرة يف هذا ال�ساأن .

7- تنظيم توزيع ن�سخ القرارات والتعاميم ال�سادرة من الرئي�س على الوحدات الإدارية 

الداخلية املعنية ، واجلهات ذات العالقة مبو�سوعها .

وا�سرتاتيجيات  العامة  ال�سيا�سات  بو�سع  املتعلقة  الدرا�سات  اإعداد  على  الإ�سراف   -8

وخطط العمل باللجنة وامل�ساركة يف و�سعها وعر�سها على الرئي�س .

9- اإبداء الراأي يف م�سروعات القوانني والقرارات ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان ودرا�سة 

مدى مواءمتها ملعايري حقوق الإن�سان يف ال�سريعة الإ�سالمية واملعايري الدولية التى 

يرى رئي�س اللجنة اإحالتها اإليه .

10- اإعداد م�سروعات اللوائح والتعليمات والقرارات واخلطابات التى ي�سدرها رئي�س اللجنة.

11- متابعة الق�سايا املتعلقة بحقوق الإن�سان حمليا واإقليميا ودوليا ، ومتابعة الأن�سطة 

والجتماعات التي يتم عقدها يف اإطار املنظمات الدولية والإقليمية يف جمال حقوق 
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الإن�سان بدولة قطر ، وتقدمي تقارير عنها لرئي�س اللجنة .

12- اإعداد الدرا�سات املتعلقة باأوجه التعاون الدويل يف جمال حقوق الإن�سان وعر�سها 

على الرئي�س.

رئي�س  يطلبها  التي  واملو�سوعات  الق�سايا  القانونية يف  والبحوث  املذكرات  اإعداد   -13

اللجنة ، ومراجعة الدرا�سات والبحوث القانونية والفنية الواردة من اإدارات اللجنة 

املختلفة للعر�س على الرئي�س واإعداد ملخ�س لها م�سفوعًا بالراأي .

14- امل�ساركة يف و�سع التقارير الدورية وال�سنوية ال�سادرة عن اللجنة عن اأو�ساع حقوق 

الإن�سان بدولة قطر .

15- اإبداء املالحظات املتعلقة باأوجه العمل الفني باللجنة وعر�سها على الرئي�س .

البيانات  وا�ستيفاء  اللجنة  باأع�ساء  اخلا�سة  لالجتماعات  والتح�سري  الإعداد   -16

اخلا�سة باملو�سوعات املزمع طرحها بهذه الجتماعات .

17- امل�ساركة يف الأعمال املتعلقة باملوؤمترات والدورات التدريبية والندوات وور�س العمل 

التي تنظمها اللجنة اأو ت�سارك يف تنظيمها .

اأو  برئا�سة  تعقد  التي  واخلارجية  الداخلية  للجان  واملتابعة  والتح�سري  الإعداد   -18

م�ساركة الرئي�س.

19- اأية مو�سوعات اأخرى يطلبها الرئي�س .

وحدة العالقات العامة والإعالم :

تخت�س وحدة العالقات العامة والإعالم مبا يلي :

1- التنظيم والإ�سراف على الأعمال املتعلقة باملوؤمترات التي تقوم اللجنة بتنظيمها اأو 

ت�سارك يف تنظيمها .

2- الإ�سراف على الفعاليات الأخرى .

3- ا�ستقبال الوفود التي ت�سارك يف الفعاليات التي تنظمها اللجنة اأو ت�سارك يف تنظيمها 

اإجراءات  وجميع  الالزمة  املوا�سالت  و�سائل  بتاأمني  اخلا�سة  الإجراءات  واتخاذ 

الت�سكني اخلا�سة بها.

4- الت�سال بالفنادق ومكاتب الطريان لت�سهيل اأعمال الفعاليات اخلا�سة باملوؤمترات 
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والدورات التدريبية وور�س العمل وغريها من الفعاليات التي تنظمها اللجنة .

او  الدولة  خارج  ر�سمية  مبهام  القيام  عند  اللجنة  ومنت�سبي  اأع�ساء  مهام  ت�سهيل   -5

داخلها والتن�سيق يف ذلك مع اجلهات املعنية .

املتعلقة  الدعوات  وبطاقات  والتعازي  التهاين  ببطاقات  اخلا�سة  الأعمال  متابعة   -6

باأن�سطة اللجنة املختلفة .

اللجنة حال تكليفهم مبهام  تاأ�سريات الدخول اخلا�سة مبنت�سبي  ا�ستخراج  7- متابعة 

ر�سمية يف املحافل الدولية .

8- متابعة ور�سد كافة ما يتم ن�سره بو�سائل الإعالم املختلفة من اأعمال اللجنة .

نظم  مركز  مع  بالتن�سيق  النرتنت  ب�سبكة  للجنة  اللكرتوين  املوقع  على  الإ�سراف   -9

املعلومات، وتزويده باملواد الإعالمية واإبراز الأن�سطة واخلدمات التى توفرها اللجنة.

10- اإعداد الربامج اخلا�سة باحلمالت الإعالمية والدعائية عن اأعمال اللجنة بو�سائل 

الإعالم املختلفة .

11- ن�سر الوثائق واملرا�سالت التى تقوم بها اللجنة وترجمتها اإىل الجنليزية .

12- تويل كافة اأعمال الرتجمة التى حتتاج اإليها اللجنة .

13- توفري احتياجات الرتجمة لكافة اإ�سدارات اللجنة ومطبوعاتها .

14- توثيق برامج اللجنة واأن�سطتها وفعالياتها لت�سكيل مرجع ثابت .

15- ن�سر الوثائق باللغتني العربية والجنليزية .

الأمني العام :

يراأ�س الأمني العام الأمانة العامة للجنة وتتبعه مبا�سرة الوحدات الإدارية ومكتب 

الأمني العام.

ويبا�سر الأمني العام الخت�سا�سات واملهام الآتية :-

1- الإ�سراف على اأعمال الإدارات والوحدات الإدارية التابعة لالأمانة العامة للجنة واإ�سدار 

التوجيهات الالزمة ل�سمان اأداء العمل وفق ا�سرتاتيجيات وخطط العمل باللجنة .

2- و�سع معايري تقييم الأداء ، وتقييم الأداء الفني والإداري لالإدارات والوحدات الإدارية 
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التابعة لالأمانة العامة للجنة ورفع التقارير اخلا�سة بذلك اإىل رئي�س اللجنة .

3- اتخاذ القرارات املتعلقة باملخاطبات اخلارجية اخلا�سة باأعمال الإدارات والوحدات 

الإدارية التابعة لالأمانة العامة والتوقيع على املكاتبات اخلا�سة بهذه الأعمال .

4- اقرتاح القرارات املتعلقة بامل�ساركة يف املوؤمترات والدورات التدريبية وور�س العمل 

الدولية والإقليمية والوطنية واختيار امل�ساركني يف اأعمالها .

التقارير  لإعداد  ت�سكيلها  مالءمة  يرى  التى  املتخ�س�سة  الفنية  اللجان  ت�سكيل   -5

والدرا�سات املتعلقة باأعمال اللجنة واختيار اأع�ساء هذه اللجنة .

6- تن�سيق وتطوير �سبل التعاون مع املنظمات واملوؤ�س�سات احلقوقية الدولية والإقليمية والوطنية 

ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان، ومتابعة ع�سوية اللجنة يف هذه املنظمات واملوؤ�س�سات .

7- اإ�سدار التوجيهات الالزمة لتطوير اأداء العمل بالإدارات والوحدات الإدارية التابعة 

لالأمانة العامة للجنة .

املوظفني  �سئون  لئحة  ن�سو�س  مبقت�سى  به  املنوطة  وال�سالحيات  املهام  مبا�سرة   -8

باللجنة .

9- متثيل اللجنة اأمام اجلهات اخلارجية وو�سائل الإعالم ب�ساأن املهام والخت�سا�سات 

امل�سندة اإليه .

مكتب الأمني العام .

يخت�س مكتب الأمني العام مبا يلي : 

1- تنظيم امللفات واملرا�سالت والوثائق اخلا�سة مبكتب الأمني العام .

توجيهاته  وتنفيذ  عليه  للعر�س  واإعدادها  العام  الأمني  اإىل  الواردة  املكاتبات  تلقي   -2

ب�ساأنها .

3- توزيع املكاتبات امل�سار اإليها على الإدارات والوحدات الإدارية املخت�سة وفقًا لتعليمات 

الأمني العام .

4- اإخطار الإدارات والوحدات الإدارية التابعة لالأمانة العامة بالتعليمات ال�سادرة من 

الأمني العام.
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5- الت�سال بالإدارات والوحدات الإدارية التابعة لالأمانة العامة وا�ستيفاء اأية بيانات اأو 

معلومات تتعلق باملكاتبات امل�سار اإليها .

6- اإعداد املكاتبات واملرا�سالت التى يكلف بها من قبل الأمني العام .

الأمني  قبل  من  بح�سورها  يكلف  التى  واملناق�سات  واملقابالت  الجتماعات  ح�سور   -7

العام وتدوين ما ي�سري بت�سجيله منها . 

الإدارة القانونية .

تخت�س الإدارة القانونية مبا يلي :

وال�سكاوى  اللتما�سات  ب�ساأن  اللجنة  اإىل  املتقدمني  من  ال�ساأن  اأ�سحاب  ا�ستقبال   -1

وفقًا  املقررة  الإجراءات  لإتباع  واإر�سادهم  الإن�سان  بالتجاوزات على حقوق  املتعلقة 

لنظم العمل باللجنة.

على حقوق  بالتجاوزات  املتعلقة  والر�سائل  والبالغات  وال�سكاوى  اللتما�سات  تلقي   -2

الإن�سان املقدمة من الأفراد اأو اجلهات واإثبات ورودها واتخاذ الالزم ب�ساأنها .

3- اإجراء الدرا�سات القانونية والتحقيقات الالزمة ل�ستي�ساح ما يرد اإليها من التما�سات 

اأو �سكاوى اأو بالغات اأو ر�سائل واتخاذ الالزم يف �سوء ذلك ب�ساأنها .

4- تقدمي ال�ست�سارات القانونية اخلا�سة بالق�سايا املتعلقة بحقوق الإن�سان لطالبيها من 

املتقدمني اإىل اللجنة وتوجيه اأ�سحاب ال�ساأن اإىل ال�سبل القانونية الالزمة واجلهات 

املخت�سة ب�ساأنها .

5- تقدمي امل�ساعدات القانونية املتعلقة باإعداد املذكرات القانونية ولوائح الدعاوى لغري 

القادرين من املتقدمني اإىل اللجنة على ال�ستعانة مبحام .

6- اإجراء الزيارات امليدانية والنتقال اإىل اأماكن البالغات التى تقت�سي طبيعتها ا�ستي�ساحا 

لها وا�ستجالء ظروفها وتق�سي احلقائق ب�ساأنها واإعداد التقارير اخلا�سة بذلك .

7- خماطبة اجلهات املخت�سة للنظر فيما تت�سمنه اللتما�سات اأو ال�سكاوى اأو البالغات 

يف �سوء ما ت�سفر عنه الدرا�سة القانونية والتحقيقات الالزمة ب�ساأنها .

8- تلقي الت�سالت اخلا�سة بطلب ال�ست�سارات القانونية هاتفيًا الواردة للجنة واإبداء 

الراأي القانوين لطالبيها .
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9- امل�ساركة يف اإعداد الدرا�سات والبحوث القانونية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان .

10- امل�ساركة يف ر�سد الأو�ساع املتعلقة بحقوق الإن�سان بدولة قطر واإعداد الدرا�سات 

الالزمة لالرتقاء بها يف �سوء ما يف�سر عنه ر�سد هذه الأو�ساع .

اأو�ساع  اللجنة عن  ت�سدرها  التى  وال�سنوية  الدورية  التقارير  اإعداد  امل�ساركة يف   -11

حقوق الإن�سان بدولة قطر .

12- امل�ساركة يف اأعمال املوؤمترات والندوات والدورات التدريبية والتثقيفية وور�س العمل 

املتعلقة بحقوق الإن�سان التي تنظمها اللجنة اأو ت�سارك يف اأعمالها .

التى ي�سدر  اللجنة  املن�سوبة ملوظفي  ب�ساأن املخالفات  الإدارية  التحقيقات  اإجراء   -13

قرار من الأمني العام باإجرائها واإعداد مذكرات بنتائج التحقيقات م�سفوعة بالراأي 

�سئون  لالئحة  وفقًا  ب�ساأنها  الالزم  لتخاذ  العام  الأمني  على  وعر�سها  القانوين 

املوظفني باللجنة .

14- متابعة وتنفيذ قرارات ال�سلطة املخت�سة بالت�سرف يف التحقيق ب�ساأن اجلزاءات 

التاأديبية التي يتم توقيعها على موظفي اللجنة .

15- تقدمي ال�ست�سارات القانونية ملديري الإدارات والوحدات الإدارية باللجنة واإبداء 

الراأي القانوين حول املنازعات وال�سكاوي التي قد تن�ساأ بني املوظفني واللجنة .

16- اإعداد م�سروعات العقود املتعلقة بالعمال اخلا�سة باللجنة ، بالتن�سيق مع الوحدات 

الإدارية املخت�سة باللجنة ، وم�سروعات عقود التوظيف اخلا�سة بالعاملني باللجنة.

التزامات  من  اإليها  امل�سار  العقود  بنود  تت�سمنه  ما  ب�ساأن  القانوين  الراأي  اإبداء   -17

قانونية بني طرفيها .

التي  العقود  من  عقد  اأي  يف  ورد  حيثما  والتحكيم  ال�سلح  اأمور  يف  اللجنة  متثيل   -18

تربمها اللجنة.

19- متابعة ما ي�ستجد من اأمور قد حتول دون تنفيذ بنود العقود التى تكون اللجنة طرفا 

فيها واقرتاح احللول الالزمة حلفظ حقوق اللجنة .

20- اأية مو�سوعات اأخرى يعهد بها اإليها من رئي�س اللجنة اأو نائب الرئي�س اأو الأمني 

العام .
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ق�ضم الت�ضريع والتفاقيات الدولية .

يخت�س ق�سم الت�سريع والتفاقيات الدولية مبا يلي :-

مع  اتفاقها  مدى  وبيان  الإن�سان  بحقوق  ال�سلة  ذات  الوطنية  الت�سريعات  درا�سة   -1

املواثيق والتفاقات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان التي ان�سمت اإليها دولة قطر .

2- اقرتاح الروؤى املتعلقة بال�سبل الالزمة لتحقيق الأهداف الواردة بالتفاقات الدولية 

ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان التي ان�سمت اإليها دولة قطر .

ال�سلة  ذات  واللوائح  القوانني  م�سروعات  من  يعر�س  فيما  القانوين  الراأي  اإبداء   -3

�سوء  يف  الإن�سان  حلقوق  الأ�سا�سية  املبادئ  مع  ات�ساقها  ل�سمان  الإن�سان  بحقوق 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ومبادئ الد�ستور الدائم للبالد واملعايري الدولية حلقوق 

الإن�سان.

التقارير اخلا�سة  واإعداد  الإن�سان  ال�سلة بحقوق  القوانني ذات  4- اقرتاح م�سروعات 

بذلك .

5- اإعداد الدرا�سات والبحوث القانونية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان .

6- امل�ساركة يف اإعداد التقارير الدورية وال�سنوية التي ت�سدرها اللجنة عن اأو�ساع حقوق 

الإن�سان بدولة قطر .

الدولية  التفاقيات  على  والت�سديق  للت�سجيع  الالزمة  والبحوث  الدرا�سات  اإجراء   -7

املتعلقة بحقوق الإن�سان التي مل تن�سم اإليها دولة قطر .

اللوائح  اأو  باإعادة النظر يف الن�سو�س القانونية  8- اقرتاح الروؤى والتو�سيات املتعلقة 

الدرا�سات  واإعداد   ، الإن�سان  الأ�سا�سية حلقوق  واملبادئ  تتفق  ل  اأنها  يرى  قد  التي 

اخلا�سة بذلك .

ق�ضم ال�ضتقبال والت�ضجيل :

يخت�س ق�سم ال�ستقبال والت�سجيل مبا يلي :

وتلقي  طلباتهم  وا�ستي�ساح  اللجنة  اإىل  املتقدمني  من  ال�ساأن  اأ�سحاب  ا�ستقبال   -1

الإن�سان  حقوق  على  بالتجاوزات  املتعلقة  وال�سكاوى  باللتما�سات  اخلا�سة  الطلبات 

املقدمة منهم .
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الواردة  للبيانات  وال�سكاوى  باللتما�سات  اخلا�سة  الطلبات  ا�ستيفاء  من  التحقق   -2

بالنماذج املعدة مبعرفة اللجنة لتقدمي اللتما�سات وال�سكاوى ، واإعانة غري القادرين 

من املتقدمني اإىل اللجنة على حترير وا�ستيفاء البيانات اخلا�سة بهذه الطلبات .

3- ت�سجيل ورود وتقدمي اللتما�سات وال�سكاوى وفقًا لتاريخ تقدميها والت�سل�سل الرقمي 

بها بالربنامج اخلا�س بذلك بجهاز احلا�سب الآيل .

4- تقدمي الإي�سالت الدالة على تقدمي هذه الطلبات لأ�سحاب ال�ساأن مت�سمنة الأرقام 

اخلا�سة بها وتاريخ تقدميها .

5- عر�س امللفات اخلا�سة بهذه الطلبات على مدير الإدارة القانونية لتخاذ الالزم ب�ساأنها.

6- تلقي املكاتبات واملو�سوعات املحالة من رئي�س اللجنة اأو نائب الرئي�س والأمني العام 

وعر�سها على مدير الإدارة القانونية لتخاذ الالزم ب�ساأنها .

7- تلقي الطلبات اخلا�سة بال�ست�سارات القانونية من املتقدمني اإىل اللجنة اأو الواردة 

هاتفيًا للجنة واثبات ورودها وتنفيذ توجيهات مدير الإدارة القانونية ب�ساأنها .

8- تلقي الت�سالت الهاتفية اخلا�سة با�ستعالم اأ�سحاب ال�ساأن عما مت ب�ساأن اللتما�سات 

وال�سكاوى املقدمة منهم واإخطارهم مبا اتخذ من اإجراءات ب�ساأنها .

9- تلقي املكاتبات الواردة من اجلهات ال�سابق خماطبتها ب�سان اللتما�سات وال�سكاوى.

10- وت�سجيل ورودها بالربنامج اخلا�س بذلك بجهاز احلا�سب الآيل ، وعر�سها على 

مدير الإدارة القانونية لتخاذ الالزم ب�ساأنها .

لإدارة  الواردة  وال�سكاوى  باللتما�سات  املتعلقة  والبيانات  الإح�سائيات  اإعداد   -11

مدير  على  وعر�سها  العام  الأمني  اأو  اللجنة  رئي�س  يطلبها  التي  القانونية  ال�سئون 

الإدارة القانونية .

ق�ضم التحقيقات وال�ضت�ضارات القانونية :

يخت�س ق�سم التحقيقات وال�ست�سارات القانونية مبا يلي :-

1- النظر يف اللتما�سات وال�سكاوى املتعلقة بالتجاوزات على حقوق الإن�سان ودرا�ستها 

واإبداء الراأي القانوين ب�ساأنها .
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2- اإجراء الدرا�سات القانونية والتحقيقات الالزمة ل�ستي�ساح اللتما�سات وال�سكاوى 

التي تقت�سي طبيعتها ذلك واتخاذ الالزم يف �سوء ذلك ب�ساأنها .

يف  واللتما�سات  والبالغات  ال�سكاوى  حمل  للمنازعات  الودية  الت�سوية  اإىل  ال�سعي   -3

�سوء الأحكام القانونية املتعلقة بها .

يف  وال�سكاوى  اللتما�سات  ت�سمنته  فيما  املعنية  باجلهات  اخلا�سة  املخاطبات  اإعداد   -4

�سوء ما تنتهي اإليه الدرا�سة القانونية والتحقيقات الالزمة اأو الت�سوية الودية ب�ساأنها.

5- اإجراء الزيارات امليدانية والنتقال اإىل اأماكن البالغات التى تقت�سي طبيعتها ذلك 

ا�ستجالء لظروفها وحقيقتها واإعداد التقارير اخلا�سة بذلك .

6- تقدمي ال�ست�سارات القانونية لطالبيها من املتقدمني اإىل اللجنة ، وتوجيه اأ�سحاب 

مبراكزهم  واإعالمهم   ، ب�ساأنها  املخت�سة  واجلهات  القانونية  ال�سبل  اإىل  ال�ساأن 

القانونية ب�سان ما يعر�سون من منازعات .

7- تقدمي ال�ست�سارات القانونية املتعلقة بحقوق الإن�سان الواردة هاتفيًا للجنة واإبداء 

الراأي القانوين لطالبيها .

باإعداد  ب�ساأنها  اللجنة  اإىل  املتقدمني  من  لطالبيها  القانونية  امل�ساعدات  تقدمي   -8

ال�ستعانة  القادرين منهم على  لغري  الق�سائية  الدعاوى  ولوائح  القانونية  املذكرات 

مبحام .

9- امل�ساركة يف اإعداد التقارير الدورية وال�سنوية التى ت�سدرها اللجنة عن اأو�ساع حقوق 

الإن�سان بدولة قطر .

اإدارة الربامج والتثقيف :

تخت�س اإدارة الربامج والتثقيف مبا يلي :-

بحقوق  والتثقيف  الوعي  بن�سر  املتعلقة  باللجنة  اخلا�سة  والأن�سطة  الربامج  اإعداد   -1

الإن�سان.

2- اإعداد الربامج والأن�سطة اخلا�سة بالتعريف بدور اللجنة وطبيعة عملها واأهدافها 

والخت�سا�سات امل�سندة اإليها .

3- الإ�سراف على الأعمال والأن�سطة املتعلقة بالتثقيف بحقوق الإن�سان .
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4- اإجراء الدرا�سات والبحوث املتعلقة بحقوق الإن�سان .

5- ر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان بدولة قطر واإعداد الأبحاث والدرا�سات الالزمة لالرتقاء 

بها يف �سوء ما ي�سفر عنه ر�سد هذه الأو�ساع .

6- عقد وتنظيم والإعداد والإ�سراف على الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وور�س 

العمل املتعلقة بحقوق الإن�سان ، وحتديد الفئات امل�ستهدفة للم�ساركة يف اأعمالها .

7- اإجراء البحوث والدرا�سات الجتماعية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان .

واإجراء  قطر  بدولة  الإن�سان  حقوق  باأو�ساع  املتعلقة  الجتماعية  الظواهر  ر�سد   -8

الدرا�سات الالزمة لها واقرتاح ال�سبل الالزمة لعالجها .

ق�ضم التوعية والتثقيف :

يخت�س ق�سم التوعية والتثقيف مبا يلي :-

1- اقرتاح الربامج والأن�سطة اخلا�سة باللجنة املتعلقة بتعزيز الوعي والتثقيف بحقوق 

الإن�سان .

2- اقرتاح الفاعليات الالزمة لتنفيذ وحتقيق اأهداف الربامج والأن�سطة املتعلقة بتعزيز 

الوعي والتثقيف بحقوق الإن�سان .

بالوعي  والأن�سطة اخلا�سة  الربامج  بتنفيذ  املتعلقة  الزمنية  وو�سع اخلطط  اإعداد   -3

والتثقيف بحقوق الإن�سان والفعاليات الالزمة لتنفيذها.

باملدار�س  تنفيذها  يف  وامل�ساركة  الإن�سان  حقوق  بتدري�س  املتعلقة  الربامج  اإعداد   -4

واجلامعات والأو�ساط املهنية .

5- الإعداد والإ�سراف على الفعاليات املتعلقة بتنفيذ الربامج والأن�سطة اخلا�سة بن�سر 

الوعي والتثقيف بحقوق الإن�سان .

بحقوق  املتعلقة  العمل  وور�س  التثقيفية  والندوات  التدريبية  الدورات  وتنظيم  عقد   -6

الإن�سان وحتديد الفئات امل�ستهدفة للم�ساركة يف اأعمالها .

واإجراء  قطر  بدولة  الإن�سان  حقوق  باأو�ساع  املتعلقة  الجتماعية  الظواهر  ر�سد   -7

الدرا�سات الالزمة لها واقرتاح ال�سبل الالزمة لعالجها .
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ق�ضم الدرا�ضات والبحوث :

يخت�س ق�سم الدرا�سات والبحوث مبا يلي :-

1- اإعداد الدرا�سات والبحوث املتعلقة بحقوق الإن�سان .

الإن�سان  املتعلقة بحقوق  واملطبوعات  واملوؤلفات  والبحوث  الدرا�سات  الإ�سراف على   -2

التي ت�سدرها اللجنة .

3- ر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان بدولة قطر واإعداد البحوث والدرا�سات الالزمة لالرتقاء 

بها يف �سوء ما ي�سفر عنه هذا الر�سد .

4- الإ�سراف على الأعمال املتعلقة باملجلة الدورية التي ت�سدرها اللجنة  »ال�سحيفة«.

5- الإ�سراف على الأعمال املتعلقة مبكتبة اللجنة ودرا�سة وتوفري احتياجات اللجنة من 

املوؤلفات القانونية واملوؤلفات املتعلقة بحقوق الإن�سان .

6- امل�ساركة يف اإعداد التقارير الدورية وال�سنوية التى ت�سدرها اللجنة عن اأو�ساع حقوق 

الإن�سان بدولة قطر .

7- اإجراء البحوث والدرا�سات الجتماعية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان .

اإدارة ال�ضوؤون الإدارية واملالية :

تتكون اإدارة ال�سوؤون الإدارية واملالية من الأق�سام الآتية :

- ق�سم ال�سوؤون الإدارية .

- ق�سم ال�سوؤون املالية .

تخت�س اإدارة ال�سوؤون الإدارية واملالية مبا يلي :

و�سوؤون  وامل�سرتيات  واملالية  الإدارية  والأنظمة  واللوائح  القوانني  وتنفيذ  تطبيق   -1

املوظفني ومتابعتها.

مع  والتن�سيق  بالتعاون  الب�سرية  واملوارد  الوظائف  من  اللجنة  احتياجات  تقدير   -2

الإدارات املختلفة باللجنة .

3- اإعداد موازنة اللجنة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها بالتعاون والتن�سيق مع الإدارات 

الأخرى باللجنة .
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4- تنفيذ الإجراءات املتعلقة ب�سوؤون املوظفني .

5- تنفيذ الإجراءات املالية وال�سرفيات وتنفيذ اإجراءات امل�سرتيات واملناق�سات وتنفيذ 

اإجراءات املخازن .

6- تنفيذ اإجراءات ح�ساب ا�ستحقاقات املوظفني .

7- متابعة ح�سابات التقاعد واملعا�سات ملوظفي اللجنة .

والأجهزة  امل�ستلزمات  من  املختلفة  الإدارية  ووحداتها  اللجنة  احتياجات  توفري   -8

الالزمة لأداء عملها .

ق�ضم ال�ضوؤون الإدارية :

يخت�س ق�سم ال�سوؤون الإدارية مبا يلي :

1- التخطيط لحتياجات اللجنة من املوظفني بكافة امل�ستويات الوظيفية والتن�سيق مع 

ق�سم ال�سئون املالية يف اإعداد م�سروع موازنة الباب الأول من الرواتب والأجور . 

2- تنفيذ جميع اإجراءات �سئون املوظفني يف �سوء النظم والقواعد املعمول بها واتخاذ 

ترتيبات الإعالن عن الوظائف والإجراءات اخلا�سة بانتهاء خدمتهم .

3- تن�سيق ومتابعة اأوجه اخلدمات والرعاية املقررة ملوظفي اللجنة مبا يف ذلك خدمات 

الإ�سكان وال�سفر وال�سلف والرعاية الطبية وغريها ، والعمل على تب�سيط الإجراءات 

اخلا�سة بتوفري وتطوير هذه اخلدمات .

التي  التدريب  خطط  �سوء  يف  باللجنة  للعاملني  والتاأهيل  التدريب  برامج  اقرتاح   -4

تقرها اللجنة.

5- توجيه ومتابعة اأن�سطة وعقود النظافة ملباين اللجنة والتاأكد من تنفيذ هذه العقود .

6- متابعة خدمات البدالة والت�سالت والتلك�س والفاك�س وتنظيم العمل يف هذا املجال 

ومتابعة �سداد تكاليف هذه اخلدمات .

7- الإ�سراف على خدمات الكهرباء واملاء والتكييف والإ�ساءة وباقي اخلدمات ال�سرورية 

ل�سالمة وكفاءة العمل باللجنة .

واملواد  الحتياجات  وتوفري  تنفيذها  ومتابعة  وال�سالمة  الأمن  وتطوير خطط  8- و�سع 
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والإمكانات والتجهيزات الالزمة لتاأمني هذه اخلدمات والتن�سيق يف ذلك مع اجلهات 

املعنية .

على  والرقابة  بت�سغيلها  اخلا�سة  النظم  وو�سع  اللجنة  نقليات  على  الإ�سراف   -9

ا�ستخدامها و�سيانتها واإ�سالحها .

10- تنفيذ اأعمال الت�سوير املختلف ، والتغليف، واإ�سدار البطاقات اخلا�سة مبوظفي 

اللجنة.

11- ا�ستالم الربيد الوارد وت�سنيفه وقيده وتوزيعه على الإدارات ح�سب الخت�سا�س .

12- قيد وت�سجيل الربيد ال�سادر وحفظ �سور املكاتبات والعمل على اإر�ساله اإىل اجلهات 

امل�سدر اإليها .

اأعمال  ومتابعة  باللجنة  للعاملني  ال�سفر  بجوازات  اخلا�سة  الأعمال  جميع  تويل   -13

التاأ�سريات والقامات والتجديدات اخلا�سة بهم .

14- اإم�ساك ال�سجالت وامللفات والنماذج الوظيفية ملوظفي اللجنة وتنظيمها وحتديث 

البيانات املتعلقة باأو�ساعهم .

باللجنة  للعاملني  الوظيفية  للحالة  وفقًا  ال�سهرية  والرواتب  الأجور  ك�سوف  اإعداد   -15

واتخاذ اإجراءات �سرفها .

16- اإعداد الت�سويات املالية مل�ستحقات العاملني ومعامالتهم الذاتية والقرو�س والرواتب 

والبدلت والعالوات املختلفة وما يف حكمها .

17- تعديل البيانات الوظيفية املتعلقة بالأجور والرواتب وال�ستحقاقات وال�ستقطاعات 

يف �سوء ما ي�ستجد ب�ساأن اأي منها .

18- اإم�ساك ال�سجالت والدفاتر املتعلقة بالرواتب والأجور وال�ستقطاعات املختلفة .

ق�ضم ال�ضوؤون املالية .

يخت�س ق�سم ال�سوؤون املالية مبا يلي :-

1- اإعداد كافة طلبات الدفع التي تتطلبها مقت�سيات العمل باللجنة ا�ستنادا اإىل اأوامر 

وموافقات من ال�سلطة املخت�سة ح�سب الالئحة . 
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الإدارية  الوحدات  بالتن�سيق مع  الإيرادات  ال�سنوية وموازنة  املوازنة  اإعداد م�سروع   -2

باللجنة.

3- متابعة ال�سيكات امل�سرفية واحلوالت التى ل يت�سلمها اأ�سحابها ومعاجلتها ح�سابيًا.

4- اإم�ساك كافة ال�سجالت املحا�سبية املختلفة واإجراء كافة القيود احل�سابية بها .

وفقًا  وذلك  املتخ�س�سة  اجلهات  على  وعر�سه  للجنة  اخلتامي  احل�ساب  اإعداد   -5

لالأ�سول املحا�سبية.

6- متابعة اأر�سدة احل�سابات الدائنة واملدينة واإجراء الت�سويات الالزمة .

7- ح�سر وت�سجيل ومتابعة ت�سديد احل�سابات امل�ستحقة والتى مل ت�سدد ، واإ�سدار طلبات 

الدفع الالزمة .

8- متابعة تنفيذ املوازنة واقرتاح اإجراء املناقالت الالزمة بني البنود وطلب العتمادت 

الإ�سافية طبقًا حلالة ال�سرف الفعلي .

9- مراجعه ح�سابات امل�سروفات والإيرادات طبقًا لنظم املراجعة الداخلية املحا�سبية 

املعتمدة .

10- تدقيق ومراجعه فواتري واإجراءات ال�سراء واأوامر التكليف وطلبات الدفع .

مع  يتنا�سب  مبا  بها  اخلا�سة  املوازنة  بنود  على  والإيرادات  امل�سروفات  خ�سم   -11

اللوائح املالية باللجنة وعلى �سوء اعتمادات املوازنة .

12- اإعداد القوائم املالية واحل�ساب اخلتامي بالتن�سيق مع الإدارات املختلفة .

التوقيع املعتمدة ح�سب طبيعة  الدفع ح�سب فئات  13- ا�ستالم وت�سنيف وفرز طلبات 

ال�سرف.

14- ت�سليم ال�سيكات التى مت توقيعها اإىل امل�ستفيدين .

15- الإ�سراف على تنفيذ الالئحة املالية اخلا�سة بامل�سرتيات .

16- حتديد احتياجات اللجنة من الأ�سناف وامل�ستلزمات �سنويًا .

باأعلى  ال�سراء  يحقق  املمار�سات مبا  اإجراء  اأو  املناق�سات  اإجراءات طرح  اتخاذ   -17

جودة وباأرخ�س الأ�سعار .
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وغريها  والأجهزة  والأثاث  املواد  من  املختلفة  الأ�سناف  �سراء  اإجراءات  اتخاذ   -18

ح�سب احتياجات اللجنة وفقًا للنظم املالية املتبعة .

19- اإعداد التقديرات ال�سنوية لالعتمادات املطلوبة باملوازنة لتغطية �سراء الحتياجات 

وامل�ستلزمات .

20- متابعة �سداد قيمة فواتري ال�سراء بعد توريد الأ�سناف وفح�سها .

21- الإ�سراف على تنفيذ الالئحة املالية اخلا�سة باملخازن .

الوحدات  اإىل  احلاجة  عند  ل�سرفها  متهيدًا   ، وتخزينها  وت�سنيفها  املواد  ت�سلم   -22

الإدارية باللجنة.

23- اإم�ساك ال�سجالت الالزمة لقيد حركة املواد بالقيمة والكمية ، وفقًا للوائح املعمول 

بها مع مراعاة حتقيق معادلة املخزون من املواد .

اإعداد قوائم باملواد والأدوات الراكدة والتالفة يف املخازن للت�سرف فيها ، وفقًا   -24

للوائح املعمول بها . 

ثالثًا : ب�ساأن بيئة العمل والتطوير الوظيفي للموظفني :

املعمول به يف اللجنة تطبيق �سيا�سة الباب املفتوح بني اإدارة اللجنة واملوظفني فال 

فيما  اإل  العام  الأمني  اأو  اللجنة  لرئي�س  اللجنة  موظفي  اأحد  ملراجعة  قيود  اأي  توجد 

ي�ستوجبه النظام الإداري ب�ساأن التدرج الوظيفي .

ف�سال عن ذلك هناك اجتماعات دورية يعقدها رئي�س اللجنة اأو الأمني العام منها 

ما هو خا�س مبديري الإدارات والوحدات ومنها ما هو عام جلميع املوظفني للوقوف على 

اأي م�ساكل تواجه العمل وكيفية التغلب عليها .

القطريني  املوظفني  اإر�سال  اأداء موظفيها من خالل  تطوير  اللجنة على  تعمل  كما 

للبعثات الدرا�سية املطلوبة �سواء كان البعثة للدرا�سات العليا )املاج�ستري اأو الدكتوراه( 

اأو ل�ستكمال الدرا�سة اجلامعية .

ف�سال عن ذلك تقوم اللجنة بعمل دورات تدريبية تاأ�سي�سية للموظفني اجلدد داخل 

اللجنة ترتاوح مدتها من ثالثة اأ�سابيع اإىل خم�سة اأ�سابيع .   



(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

(ô£b)

(Qatar)

71

املبحث ال�سابع

التحديات

 

على الرغم من اأن اللجنة تلقى قبول من كافة ال�سلطات يف الدولة مما ي�سر للجنة 

نتناول يف  – لذا �سوف  العمل ل ي�سري يف تناغم �سهل دون معوقات  اأن  اإل  اأداء عملها 

اإيجاز ما تتلقاه اللجنة من م�ساعدات يف اأداء عملها وما يواجهها من معوقات.

اأول - اأوجه تي�سري عمل اللجنة :

) اأ ( الرغبة احلقيقية للقيادة يف الدولة بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان.

 مما ل �سك فيه اأن دولة قطر يف ظل القيادة احلكيمة حل�سرة �ساحب ال�سمو اأمري 

البالد املفدى ال�سيخ/ حمد بن خليفة اآل ثاين ل تاألو جهدًا لأجل تعزيز وحماية حقوق 

الإن�سان ول اأدل على ذلك من اإن�ساء اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان والعديد من الإدارات 

املعنية بحقوق الإن�سان يف بع�س اجلهات كاإدارة حقوق الإن�سان بوزارة اخلارجية واإدارة 

حقوق الإن�سان يف وزارة الداخلية.

)ب( التعاون بني اللجنة واجلهات احلكومية .   

لقد ن�ست املادة )11( من املر�سوم بقانون رقم 38 ل�سنة 2002م ب�ساأن اإن�ساء اللجنـة 

علـى اأن »تتعاون الوزارات والأجهزة احلكومية والهيئات واملوؤ�س�سات العامة مع اللجنة 

وتقدم لها املعلومات والبيانات الالزمة لأداء مهمتها«

ومن هذا املنطلق تعمل اللجنة يف اإطار من التعاون مع اجلهات احلكومية ذات ال�سلة 

مبو�سوعات التي ترد اإىل اللجنة اأو تتعلق بطبيعة عمل اللجنة ووجود هذا التعاون ي�سهل 

من اآداء اللجنة لعملها .

)ج( اإ�ضدار العديد من الت�ضريعات .

واحلقيقة  الإن�سان  حقوق  تكفل  ت�سريعات  وجود  دون  عملها  اأداء  للجنة  ميكن  ل 
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العديد من  ت�سريعية حيث �سدرت  نه�سة  �سهدت  قد  الأخرية  الفرتة  دولة قطر يف  اأن 

الت�سريعات ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان اأهمها الد�ستور الدائم للبالد وقانون العقوبات 

وقانون الإجراءات اجلنائية وقانون العمل وقانون ذوي الحتياجات اخلا�سة وغريهما 

من القوانني الأخرى ووجود هذه الت�سريعات ي�سهل للجنة اأداء مهامها .

)د( ت�ضديق وان�ضمام الدولة لبع�س املواثيق الدولية املعنية بحقوق الإن�ضان .

ما ل �سك فيه اأن التفاقيات واملواثيق الدولية من املرجعيات الدولية الهامة لكفالة 

وتعزيز حقوق الإن�سان واأن هذه التفاقيات تتبواأ نف�س مرتبة القانون يف الدول التي ت�سدق 

عليها واإعماًل للمادة 68 من الد�ستور القطري فاإن املعاهدات الدولية التي ت�سدق عليها 

الدولة يكون لها مرتبة القانون.

بحقوق  املعنية  التفاقيات  بع�س  على  و�سدقت  ان�سمت  قد  قطر  دولة  اأن  وحيث 

الإن�سان مثل اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولت امللحقة بها وبع�س التفاقيات اخلا�سة 

�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  واتفاقية  التعذيب  مناه�سة  واتفاقية  بالعمال 

املراأة )ال�سيداو( واتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ومن ثم فاإن ت�سديق الدولة 

على هذه التفاقيات ي�ساعد اللجنة يف اأداء عملها حيث تت�سمن هذه التفاقيات وغريها 

العديد من احلقوق حمل احلماية .     

ثانيًا : معوقات عمل اللجنة 

)1( اأوجه التعاون بني اجلهات احلكومية وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين واللجنة :-

تبني للجنة من خالل العمل وجود حاجة ملحة لعقد ال�سراكات وبناء ج�سور التعاون 

مع منظمات املجتمع املدين ب�سكل اأكرث فاعلية وجدية ، واإ�سراك موؤ�س�سات املجتمع املدين 

واملوؤ�س�سات والإدارات احلكومية ذات الهتمام امل�سرتك ب�سكل اأكرث واقعية وفاعلية مع 

اللجنة فيما يتعلق باملو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك، وحتمل العبء مع اللجنة فيما 

يتعلق بال�سعوبات والنتهاكات ، وحت�سني الأو�ساع لكل فئة من فئات املجتمع .  

ويف هذا الإطار تعكف اللجنة حاليًا على اإعداد م�سروع مبادرة للتن�سيق والعمل يف 

الهتمام  ذات  احلكومية  والإدارات  واملوؤ�س�سات  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  �سراكة 
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امل�سرتك وذلك اإميانًا من اللجنة باأهمية الدور الذي تقوم به موؤ�س�سات املجتمع املدين 

جنبًا اإىل جنب مع بع�س الإدارات واملوؤ�س�سات احلكومية املعنية بتعزيز وحماية حقوق 

الكامل  والربط  التعاون  بهدف  الدولة  داخل  وفعالة  موؤثرة  كيانات  باعتبارها  الأفراد 

اأ�سا�س  بني اللجنة وكافة هذه املوؤ�س�سات ومد ج�سور التعاون وال�سراكة التي تقوم على 

الثقة واملنفعة املتبادلة من خالل تبادل املعلومات والإح�سائيات واإجراء البحوث ، هذا 

بالإ�سافة اإىل توجيه اللجنة اإىل اإ�سراك هذه املنظمات يف متابعة ال�سكاوى التي تتلقاها 

اللجنة والتن�سيق ب�ساأنها مع هذه املوؤ�س�سات كل فيما يخ�سه لتخاذ الالزم ب�ساأنها والقيام 

بالدور املنوط بكل منها حيال هذه ال�سكاوى والنتهاكات التي يتعر�س لها الأفراد .

)2( الق�ضور يف ثقافة حقوق الإن�ضان :

اأدركت اللجنة منذ بداية عملها ول تزال على قناعة باأن الثقافة ال�سائدة يف املجتمع ل 

ت�سع ق�سية حقوق الإن�سان وحرياته مو�سعها ال�سحيح واأن الق�سور يف هذا ال�ساأن ت�سرتك 

فيه موؤ�س�سات عديدة يف املجتمع وعلى الرغم من كرثة الفعاليات التي ت�سعى الدولة اإىل 

موؤ�س�سات  قبل  من  املنظمة  الفعاليات  اإىل  بالإ�سافة  اأر�سها  على  واحت�سانها  تنظيمها 

املجتمع املدين واملوؤ�س�سات احلكومية احلقوقية فاإن الواقع ينبىء عن احلاجة اإىل املزيد 

من التوعية والتثقيف يف جمال حقوق الإن�سان من خالل تنظيم فعاليات اأكرث تخ�س�سية 

اإىل  الو�سول  وكيفية  احلقوقي  اخلطاب  توجيه  كيفية  تتناول  حتليلية،  خلفية  على  تنظم 

الفئات امل�ستهدفة بهدف بناء قاعدة عري�سة يف املجتمع من املهتمني باحلقوق واحلريات 

�سواء على م�ستوى امل�سئولني اأو رجال الأعمال اأو العاملني يف القطاعني احلكومي واخلا�س 

اأو على م�ستوى املجتمع املدين اإذ اأن من �ساأن غياب الوعي باأهمية تعزيز حقوق الإن�سان 

وحرياته، وعدم اإملام الأفراد بحقوقهم وواجباتهم اأن تزيد جهود الدفاع عن تلك احلقوق 

واحلريات �سعوبة وتعقيدًا.

وهذا ما ت�سعى اللجنة اإىل تداركه حاليًا حيث انتهت اللجنة اإىل و�سع اإ�سرتاتيجية 

وخطة عمل م�ستمرة على مدار ثالث اأعوام ب�ساأن الفعاليات املزمع عقدها خالل هذه 

الفرتة وقد راعت اللجنة اأن تتناول هذه الفعاليات ا�ستعرا�س جممل احلقوق واحلريات 

والوقوف على حقوق الفئات املهم�سة وكافة فئات املجتمع وا�ستهداف اأكرب عدد ممكن 

املجتمع  داخل  الإن�سان  حقوق  مبو�سوعات  والتثقيف  الوعي  زيادة  بهدف  الأفراد  من 
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تنظيم مثل هذه  الإن�سان من خالل  باأهمية حماية حقوق  واإ�ساعة وعي عام  القطري، 

الندوات واملوؤمترات وور�س العمل والتي من �ساأنها امل�ساهمة يف خلق وعى باأهمية احرتام 

حقوق الإن�سان واإدانة كافة �سور النتهاكات التي تتعر�س لها تلك احلقوق، هذا بجانب 

وال�سفافية  بالعالنية  يتعلق  فيما  دومًا  عليها  حافظت  التي  ب�سيا�ستها  اللجنة  التزام 

والو�سوح الكامل والذى من �ساأنه اأن ي�سكل �سياجًا يحمي احلقوق.    

)3( عدم ان�ضمام الدولة لبع�س التفاقيات الهامة املعنية بحقوق الإن�ضان :

توجد العديد من التفاقيات الدولية الهامة املعنية بحقوق الإن�سان كالعهد الدويل 

والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  وال�سيا�سة  املدنية  للحقوق 

والثقافية فهذه التفاقيات حتتل اأهمية خا�سة بني التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان 

�سيما وان العهدين الدوليني ميثالن مع الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�سرعية الدولية 

لهذه احلقوق لذا فاإن عدم ان�سمام الدولة لهذه التفاقيات قد ميثل معوقا لعملها وقد 

للنظر يف  اأ�سهر  الوزراء كل ثالثة  اإىل جمل�س  ترفعها  التي  التقارير  اللجنة يف  طالبت 

م�ساألة الن�سمام اإىل هذه التفاقيات.  

)4( احلاجة اإىل بع�س الت�ضريعات اخلا�ضة :-

اجلدير بالذكر اأن الت�سريعات القطرية النافذة تكفل حماية حقوق الإن�سان اإل اأن 

هناك �سرورة لوجود بع�س الت�سريعات اخلا�سة كقانون مكافحة الجتار بالب�سر وقانون 

الطفل وقانون مكافحة العنف �سد املراأة وتعديل بع�س الن�سو�س يف الت�سريعات احلالية 

ب�ساأن حقوق املراأة . 

ومما ل �سك فيه اأن غياب مثل هذه الت�سريعات اأو عدم تعديل الت�سريعات احلالية 

يعد عائقًا اأمام اأداء اللجنة ملهامها، وقد قدمت اللجنة يف تقاريرها منذ عام 2005م 

تو�سياتها ملجل�س الوزراء باإ�سدار مثل هذه الت�سريعات وتعديل الت�سريعات احلالية .          
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امللحقات

- املبادئ املتعلقة باملوؤ�س�سات الوطنية حلماية حقوق الإن�سان 

والنهو�س بها.

اللجنة  باإن�ساء   2002 ل�سنة   )38( رقم  بقانون  مر�سوم   -

الوطنية حلقوق الإن�سان.

اللجنة  بتنظيم    2010 ل�سنة   )17( رقم  بقانون  مر�سوم   -

الوطنية حلقوق الإن�سان.
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املبادئ املتعلقة باملوؤ�س�سات الوطنية حلماية حقوق الإن�سان والنهو�س بها

مبادئ باري�س

امل�سادق عليها بالإجماع �سنة 1992من لدن جلنة حقوق الإن�سان التابعة لالأمم املتحدة واملرفقة 

بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 كانون الأول/دي�سمرب 1993

الخت�ضا�ضات وامل�ضوؤوليات

1 - تخت�س املوؤ�س�سة الوطنية بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها.

2 - تكون للموؤ�س�سة الوطنية ولية وا�سعة قدر الإمكان ومن�سو�س عليها �سراحة يف اأحد الن�سو�س 

الد�ستورية اأو الت�سريعية التي حتدد ت�سكيلها ونطاق اخت�سا�سها.

3 - تكون للموؤ�س�سة الوطنية، ب�سفة خا�سة امل�سوؤوليات التالية :

اأو  احلكومات  اإىل  ا�ست�ساري،  اأ�سا�س  على  وتقارير  ومقرتحات  وتو�سيات  فتاوى  تقدمي   - اأ 

با�ستخدام حقها  اأو  املعنية  ال�سلطات  بناء على طلب  �سواء  اآخر خمت�س،  اأي جهاز  اأو  الربملانات 

يف ال�ستماع اإىل اأية م�سالة دون اإحالة من جهة اأعلى، ب�ساأن جميع امل�سائل املتعلقة بتعزيز حقوق 

الإن�سان وحمايتها، ويجوز للموؤ�س�سة الوطنية اأن تقرر ن�سر ما �سلف على الكافة وت�سمل هذه الفتاوى 

والتو�سيات واملقرتحات والتقارير وكذلك جميع املبادرات التي تتخذها املوؤ�س�سة الوطنية املجالت 

التالية :

1 - جمع الأحكام الت�سريعية والإدارية وكذلك الأحكام املتعلقة بتنظيم الق�ساء التي تهدف 

تبحث  ال�سدد،  هذا  ويف  نطاقها،  وتو�سيع  الإن�سان  حقوق  حماية  على  املحافظة  اإىل 

املوؤ�س�سة الوطنية الت�سريعات والن�سو�س الإدارية ال�سارية، ف�ساًل عن م�ساريع القوانني 

الن�سو�س مع  ات�ساق هذه  ل�سمان  تراها منا�سبة  التي  التو�سيات  وتقدم  ومقرتحاتها، 

اأو  جديد  ت�سريع  باعتماد  القت�ساء  عند  وتو�سي  الإن�سان،  حلقوق  الأ�سا�سية  املبادئ 

بتعديل الت�سريع ال�ساري، وباعتماد التدابري الإدارية اأو بتعديلها.

2 - اأية حالة لنتهاك حقوق الإن�سان تقرر تناولها.

3 - اإعداد تقارير عن احلالة الوطنية حلقوق الإن�سان بوجه عام، وكذلك عن م�سائل اأكرث 

حتديدًا.

4 - ا�سرتعاء نظر احلكومة اإىل حالت انتهاك حقوق الإن�سان يف اأي جزء من البلد وتقدمي 
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القت�ساء  وعند  لهذه احلالت،  و�سع حد  اإىل  رامية  تتعلق مببادرات  اإليها  مقرتحات 

اإبداء الراأي ب�ساأن موقف احلكومة وردود فعلها.

ب - تعزيز و�سمان التن�سيق بني الت�سريع واللوائح واملمار�سات الوطنية وال�سكوك الدولية املتعلقة 

بحقوق الإن�سان التي تعترب الدولة طرفًا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة.

ج - ت�سجيع الت�سديق على ال�سكوك املذكورة اأو على الن�سمام اإليها وكفالة تنفيذها.

اإىل هيئات وجلان الأمم املتحدة  اأن تقدمها  التي ينبغي للدول  التقارير  اإعداد  د - امل�ساهمة يف 

وكذلك اإىل املوؤ�س�سات الإقليمية تنفيذًا للتزاماتها التعاهدية، وعند القت�ساء واإبداء الراأي يف 

هذا ال�ساأن مع احرتام ا�ستقاللها.

هـ -  التعاون مع الأمم املتحدة وجميع املوؤ�س�سات الأخرى يف منظومة الأمم املتحدة واملوؤ�س�سات 

الإن�سان  حقوق  تعزيز  مبجالت  املخت�سة  الأخرى  البلدان  يف  الوطنية  واملوؤ�س�سات  الإقليمية 

وحمايتها.

و -  امل�ساعدة يف اإعداد الربامج املتعلقة بالتعليم والبحوث املت�سلة بحقوق الإن�سان وامل�ساركة يف 

تنفيذها يف الأو�ساط املدر�سية واجلامعية واملهنية.

�س - الإعالم بحقوق الإن�سان وباجلهود املبذولة ملكافحة جميع اأ�سكال التمييز، ل �سيما التمييز 

العن�سري، عن طريق زيادة الوعي العام، وخا�سة عن طريق الإعالم والتعليم وبا�ستخدام جميع 

اأجهزة ال�سحافة.

الت�ضكيل و�ضمانات ال�ضتقالل والتعددية

1 - ينبغي اأن يكون ت�سكيل املوؤ�س�سة الوطنية وتعيني اأع�سائها، �سواء بالنتخابات اأو بغري انتخاب، 

وفقًا لإجراءات تنطوي على جميع ال�سمانات الالزمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الجتماعية 

)يف املجتمع املدين( املعنية بحماية حقوق الإن�سان وتعزيزها، ل �سيما ب�سلطات ت�سمح باإقامة 

تعاون فعال مع اجلهات التالية، اأو بح�سور ممثلني لها :

اأ - املنظمات غري احلكومية املعنية بحقوق الإن�سان باجلهود ملكافحة التمييز العن�سري، 

والنقابات، والهيئات الجتماعية واملهنية املعنية، مثل رابطات احلقوقيني، والأطباء 

وال�سحفيني وال�سخ�سيات العلمية.

ب - التيارات يف الفكر الفل�سفي والديني.

ج - اجلامعات واخلرباء واملوؤهلني.
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د - الربملان.

هـ-  الإدارات احلكومية )يف حالة ح�سور ممثلني لها، فاإنهم ل ي�سرتكون يف املناق�سات 

اإل ب�سفة ا�ست�سارية(.

اأن�سطتها، وب�سفة  اأن متلك املوؤ�س�سة الوطنية الهياكل الأ�سا�سية املنا�سبة حل�سن �سري  2 - ينبغي 

خا�سة الأموال الكافية لذلك، وينبغي اأن يكون الغر�س من هذه الأموال هو تزويدها مبوظفني 

على  توؤثر  قد  مالية  ملراقبة  خ�سوعها  وعدم  احلكومة  عن  م�ستقلة  لتكون  بها  خا�سة  ومقار 

ا�ستقاللها.

3 - ينبغي لكفالة ا�ستقرار ولية اأع�ساء املوؤ�س�سة، التي لن تكون املوؤ�س�سة م�ستقلة حقا بغريه، اأن 

تكون ت�سميتهم بوثيقة ر�سمية حتدد، لفرتة معينة مدة وليتهم، وتكون الولية قابلة للتجديد 

�سريطة كفالة ا�ستمرار التعددية يف ع�سوية املوؤ�س�سة.

طرائق العمل

ينبغي للموؤ�س�سة الوطنية، يف اإطار عملها :

1 - اأن تبحث بحرية جميع امل�سائل التي تدخل يف اخت�سا�سها، �سواء كانت مقدمة من احلكومة اأو 

قررت تناولها دون اإحالتها اإليها من �سلطة اأعلى بناء على اقرتاح مقدم من اأع�سائها اأو من 

اأي جهة طالبة اأخرى.

2 - اأن ت�ستمع اإىل اأي �سخ�س وان حت�سل على اأية معلومات واأية وثائق لزمة لتقييم احلالت التي 

تدخل يف نطاق اخت�سا�سها.

3 - اأن تخاطب الراأي العام مبا�سرة اأو من خالل اأي جهاز �سحايف، ل �سيما لن�سر اآرائها وتو�سياتها 

على الكافة.

4 - اأن تعقد اجتماعات ب�سفة منتظمة، وعند القت�ساء، وبح�سور جميع اأع�سائها الذين يدعون 

اإىل احل�سور طبقًا لالأ�سول املقررة.

5 -  اأن ت�سكل اأفرقة عاملة من بني اأع�سائها، ح�سب القت�ساء وان تن�سئ فروعًا حملية اأو اإقليمية 

مل�ساعدتها على ال�سطالع بوظائفها.

اأو غري الق�سائية، املكلفة بتعزيز حقوق  اأن جتري م�ساورات مع الهيئات الأخرى، الق�سائية   - 6

الإن�سان وحمايتها )ل �سيما اأمناء املظامل، وو�سطاء التوفيق، واملوؤ�س�سات املماثلة(.

عمل  نطاق  تو�سيع  يف  احلكومية  غري  املنظمات  توؤديه  الذي  الأ�سا�سي  للدور  نظرًا  تعمد  اأن    -  7
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املوؤ�س�سات الوطنية، اإىل عالقات مع املنظمات غري احلكومية التي تكر�س نف�سها لتعزيز حقوق 

الإن�سان وحمايتها وللتنمية القت�سادية والجتماعية، ومكافحة العن�سرية، وحماية املجموعات 

ال�سعيفة ب�سفة خا�سة 0ل �سيما الأطفال، والعمال املهاجرين، والالجئني، واملعوقني ج�سديًا 

وعقليًا(، اأو ملجالت متخ�س�سة.

مبادئ تكميلية تتعلق مبركز اللجان التي متلك اخت�ضا�ضات

ذات طابع �ضبة ق�ضائي

قد تخول املوؤ�س�سة الوطنية �سلطة تلقي وبحث ال�سكاوي واللتما�سات املتعلقة بحالت فردية، 

ويكون اللجوء اإليها من جانب الأفراد، اأو ممثليهم، اأو الغري، اأو منظمات غري حكومية اأو جمعيات 

املتعلقة  اأعاله  باملبادئ  اإخالل  ودون  التمثيلية، ويف هذه احلالة  الهيئات  اأو غريها من  نقابات  اأو 

بالخت�سا�سات الأخرى للجان، يجوز اأن ت�ستند الإعمال التي تكلف بها اإىل املبادئ التالية :

1 - حماولة الت�سوية الودية عن طريق التوفيق اأو مع اللتزام باحلدود املقررة قانونًا، عن طريق 

قرارات ملزمة، اأو عند القت�ساء باللجوء اإىل ال�سرية.

2 - اإخطار مقدم اللتما�س بحقوقه، ل �سيما ب�سبل النت�ساف املتاحة له، وتي�سري و�سوله اإليها.

اأي �سلطة اأخرى خمت�سة مع اللتزام  اإحالتها اإىل  اأو  اأو التما�سات  اأية �سكاوى  3 - ال�ستماع اإىل 

باحلدود املقررة قانونًا.

واللوائح  القوانني  اإ�سالح  اأو  تعديالت  باقرتاح  �سيما  ل  املخت�سة،  لل�سلطات  تو�سيات  تقدمي   -  4

مقدمو  يواجهها  التي  ال�سعوبات  م�سدر  هي  تكون  عندما  وخا�سة  الإدارية،  واملمار�سات 

اللتما�سات لتاأكيد حقوقهم.
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مر�سوم بقانون رقم )38( ل�سنة 2002

باإن�ساء اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان

نحن حمد بن خليفة اآل ثاين                               اأمري دولة قطر،

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي املوؤقت املعدل، وبخا�سة على املواد )23(، )27(، )34( منه،

وعلى م�سروع القانون املقدم من جمل�س الوزراء،

قررنا القانون الآتي :

مادة )1(

تن�ساأ جلنة دائمة ت�سمى »اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان«. يكون لها �سخ�سية اعتبارية وموازنة 

م�ستقلة، ومقرها مدينة الدوحة .

مادة )2(

تهدف اللجنة اإىل حماية حقوق الإن�سان وحرياته، ولها يف �سبيل ذلك ممار�سة الخت�سا�سات 

التالية :

- العمل على حتقيق الأهداف الواردة بالتفاقيات واملواثيق الدولية املعنية بحقوق الإن�سان والتي 

اأ�سبحت الدولة طرفًا فيها .

- تقدمي امل�سورة للجهات املعنية يف الدولة يف امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان وحرياته .

- النظر يف التجاوزات على حقوق الإن�سان وحرياته، اإن وجدت، واقرتاح ال�سبل الكفيلة مبعاجلتها 

وتفادي وقوعها .

- ر�سد ما قد تثريه املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية من مالحظات يف جمال حقوق 

الإن�سان يف الدولة والتن�سيق مع اجلهات املعنية للرد عليها .

- امل�ساهمة يف اإعداد التقارير التي تعدها الدولة يف �ساأن حقوق الإن�سان وحرياته .

- التعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية املعنية بحماية حقوق الإن�سان وحرياته .

- تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإن�سان وحرياته .

مادة )3(

بني  من  يختارون  املدين،  املجتمع  ميثلون  اأع�ساء  خم�سة  عن  يقل  ل  عدد  من  اللجنة  ت�سكل 

املهتمني بحقوق الإن�سان، وممثل عن كل من اجلهات التالية :
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- وزارة اخلارجية .

- وزارة الداخلية .

- وزارة �سوؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان .

-  وزارة العدل .

- وزارة ال�سحة العامة .

- وزارة الرتبية والتعليم .

- وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية .

- املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة .

 وتر�سح كل جهة من هذه اجلهات من ميثلها يف ع�سوية اللجنة، وي�سدر بتعيني الأع�ساء قرار 

اأمريي .

مادة )4(

تكون مدة ع�سوية اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخر مماثلة .

مادة )5(

تختار اللجنة من بني اأع�سائها رئي�سًا ونائبًا للرئي�س، ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند 

غيابه اأو خلو من�سبه . وتعني اللجنة مقررًا لها .

مادة )6(

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها مرة كل �سهر، وكلما دعت ال�سرورة اإىل ذلك، ويكون اجتماعها 

�سحيحًا بح�سور اأغلبية اأع�سائها، وت�سدر تو�سياتها باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين، وعند 

الت�ساوي يف الأ�سوات، يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .

بنتائج  تقريرًا  ذلك،  منها  طلب  كلما  اأو  اأ�سهر،  ثالثة  كل  الوزراء  جمل�س  اإىل  اللجنة  وترفع 

اأعمالها م�سفوعًا باقرتاحاتها .

مادة )7(

اأن تدعو حل�سور اجتماعها من ترى �سرورة ح�سورهم من اخلرباء املخت�سني  للجنة  يجوز 

وغريهم لال�ستعانة براأيهم، وامل�ساركة يف مناق�سات اللجنة، دون اأن يكون لهم حق الت�سويت .

مادة )8(

اأو  فرعية  جلانًا  واملخت�سني  الفنيني  من  غريهم  من  اأو  اأع�سائها  بني  من  ت�سكل  اأن  للجنة 

جمموعات عمل لدرا�سة اأي من املو�سوعات املتعلقة باخت�سا�سات اللجنة .
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مادة )9(

يكون للجنة اأمانة عامة تتاألف من اأمني عام وعدد كاف من املوظفني، ي�سدر بتعيينهم وحتديد 

اخت�سا�ساتهم ومكافاآتهم قرار من رئي�س اللجنة ووفقًا لأحكام الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة )10(

تتكون موارد اللجنة من الإعانات والتربعات واملنح والهبات والو�سايا ووفقًا لأحكام الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون .

مادة )11(

لها  وتقدم  اللجنة  مع  العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  تتعاون 

املعلومات والبيانات الالزمة لأداء مهمتها .

مادة )12(

ت�سع اللجنة الالئحة التنفيذية لهذا القانون وت�سدر بقرار من جمل�س الوزراء .

مادة )13(

على جميع اجلهات املخت�سة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ ن�سره 

يف اجلريدة الر�سمية .

حمد بن خليفة اآل ثاين

اأمري دولة قطر

�سدر يف الديوان الأمريي بتاريخ : 1423/9/6هـ

املوافق : 2002/11/11م
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مر�سوم بقانون رقم )17( ل�سنة 2010 

بتنظيم اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان

نحن متيم بن حمد اآل ثاين نائب اأمري دولة قطر

بعد الطالع على الد�ستور، وعلى املر�سوم بقانون رقم )38( ل�سنة 2002 باإن�ساء اللجنة الوطنية 

حلقوق الإن�سان والقوانني املعدلة له، وعلى م�سروع القانون املقدم من جمل�س الوزراء.

مادة )1(

يكون للجنة الوطنية حلقوق الإن�سان، �سخ�سية معنوية، وموازنة م�ستقلة.

مادة )2(

اأخرى  مبناطق  ومكاتب  فروع  اإن�ساء  لها  ويجوز  الدوحة،  مدينة  للجنة  الرئي�سي  املقر  يكون 

بالدولة.

مادة )3(

ممار�سة  ذلك  �سبيل  يف  ولها  وحرياته،  الإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز  اإىل  اللجنة  تهدف 

الخت�سا�سات واملهام التالية :

1 - اقرتاح ال�سبل الالزمة لتعزيز ومتابعة حتقيق الأهداف الواردة بالتفاقيات واملواثيق الدولية 

املتعلقة بحقوق الإن�سان، التي اأ�سبحت الدولة طرفًا فيها، والتو�سية ب�ساأن ان�سمام الدولة اإىل 

غريها من التفاقيات واملواثيق.

2 - تقدمي امل�سورة والتو�سيات للجهات املعنية يف امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان.

3 - النظر يف اأي جتاوزات اأو انتهاكات حلقوق الإن�سان، والعمل على ت�سوية ما تتلقاه من بالغات اأو 

�سكاوى ب�ساأنها والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة لتخاذ الالزم ب�ساأنها، واقرتاح ال�سبل الكفيلة 

مبعاجلتها ومنع وقوعها.

4 - اإبداء املقرتحات الالزمة للجهات املعنية ب�ساأن الت�سريعات القائمة وم�سروعات القوانني، ومدى 

مالءمتها لأحكام التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان التي تكون الدولة طرفًا فيها.

5 - ر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان يف الدولة واإعداد التقارير املتعلقة بها ورفعها اإىل جمل�س الوزراء 

م�سفوعة مبرئياتها يف هذا ال�ساأن.

6 - ر�سد ما قد يثار عن اأو�ساع حقوق الإن�سان بالدولة والتن�سيق مع اجلهات املعنية للرد عليها.

7 - امل�ساهمة يف اإعداد التقارير الوطنية املقرر تقدميها من الدولة اإىل الهيئات واجلهات الدولية 
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املعنية بحقوق الإن�سان ب�سان التفاقيات التي اأ�سبحت الدولة طرفًا فيها.

8 - التعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية الوطنية املعنية بحقوق الإن�سان وحرياته وامل�ساركة يف 

املحافل الدولية املتعلقة بها.

9 - ن�سر الوعي التثقيف بحقوق الإن�سان وحرياته وتر�سيخ مبادئها على �سعيدي الفكر واملمار�سة.

والتجمعات  الحتجاز  واأماكن  والإ�سالحية  العقابية  للموؤ�س�سات  امليدانية  الزيارات  اإجراء   -10

واأع�ساء  رئي�س  من  بها  الإن�سان  حقوق  اأو�ساع  ور�سد  والتعليمية  ال�سحية  والدور  العمالية 

اللجنة.

11- التن�سيق والتعاون مع اجلهات املعنية بحقوق الإن�سان بالدولة يف جمال اخت�سا�سات ومهام 

كل منها.

12- عقد وتنظيم املوؤمترات والندوات والدورات وحلقات النقا�س يف املو�سوعات املتعلقة بحقوق 

الإن�سان وحرياته والتن�سيق مع اجلهات املعنية يف هذا ال�ساأن عند القت�ساء.

13- امل�ساهمة يف اإعداد الربامج املتعلقة بالتعليم والبحوث ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان وامل�ساركة 

يف تنفيذها.

مادة )4(

تتمتع اللجنة بال�ستقالل التام يف ممار�سة اأن�سطتها املتعلقة بحقوق الإن�سان.

مادة )5(

ت�سكل اللجنة من عدد من الأع�ساء ل يقل عن �سبعة ميثلون املجتمع املدين يختارون من ذوي 

اخلربة واملهتمني بحقوق الإن�سان وممثل عن كل من اجلهات التالية :

- وزارة اخلارجية.

- وزارة الداخلية.

- وزارة العمل.

- وزارة ال�سوؤون الجتماعية.

- املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة.

وتر�سح كل جهة من ميثلها يف ع�سوية اللجنة.

حق  لهم  يكون  ان  دون  اجتماعاتها  وح�سور  اللجنة  اأعمال  يف  اجلهات  هذه  ممثلو  وي�سارك 

الت�سويت.

وي�سدر بتعيني اأع�ساء اللجنة قرار اأمريي.
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مادة )6(

ي�سرتط فيمن يعني ع�سوا باللجنة ما يلي :

- اأن يكون قطري اجلن�سية.

- اأن ل يقل عمره عن اإحدى وع�سرين �سنة.

- اأن يكون حممود ال�سرية وح�سن ال�سمعة.

- اأن ل يكون قد �سدر �سده حكم نهائي باحلب�س يف جرمية خملة بال�سرف والأمانة.

- اأن يكون من ذوي اخلربة والخت�سا�س يف جمال حقوق الإن�سان.

مادة )7(

تكون مدة ع�سوية اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة.

مادة )8(

نائب  ويحل  للرئي�س  ونائبًا  رئي�سًا  املدين  للمجتمع  املمثلني  اأع�سائها  بني  من  اللجنة  تختار 

الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه اأو خلو من�سبه وتعني اللجنة مقررا لها ملتابعة اعمال اجتماعاتها 

دون اأن يكون له حق الت�سويت.

مادة )9(

اإذا خلت ع�سوية احد ممثلي املجتمع املدين تر�سح اللجنة بدًل عنه واإذا كان من خلت ع�سويته 

ممثال لإحدى اجلهات احلكومية تر�سح هذه اجلهة بدل عنه وي�سدر بالتعيني قرار اأمريي.

مادة )10(

تنتهي الع�سوية عند حتقق اأي من احلالت التالية :

- اإذا تعمد الع�سو خمالفة قانون اللجنة واللوائح التنظيمية لها.

- اإذا اتخذ الع�سو عمال يتعار�س مع اأهداف اللجنة اأو كان من �سانه تعطيل اأداء مهامها واخت�سا�ساتها.

- اإذا امتنع الع�سو عن ح�سور اجتماعات اللجنة ب�سفة متكررة دون عذر يقبله رئي�س اللجنة رغم 

اإنذاره كتابه.

- اإذا فقد الع�سو احد ال�سروط الواردة بالبنود اأرقام )1(، )2(، )3(، )4( من املادة )6( من 

هذا القانون.

- الوفاة اأو العجز الذي يحول دون اأداء مهام الع�سوية.

- ال�ستقالة.
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- وي�سدر بانتهاء الع�سوية قرار اأمريي بناء على اقرتاح اللجنة.

مادة )11(

ويكون  ذلك  اإىل  احلاجة  دعت  وكلما  اأ�سهر  ثالثة  كل  مرة  رئي�سها  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع 

اجتماعها �سحيحا بح�سور اأغلبية الأع�ساء وممثلي املجتمع املدين على اأن يكون من بينهم الرئي�س 

يرجح  الأ�سوات  الت�ساوي يف  وعند  منهم  اأ�سوات احلا�سرين  باأغلبية  تو�سياتها  وت�سدر  نائبة  اأو 

اجلانب الذي منه الرئي�س.

راأت موجبا  اأو  اأ�سهر وكلما طلب منها  �ستة  الوزراء تقريرا كل  اإىل من جمل�س  اللجنة  وترفع 

لذلك بنتائج اأعمالها واأن�سطتها م�سفوعًا باقرتاحاتها.

مادة )12(

يجوز للجنة اأن تدعو حل�سور اجتماعاتها من ترى �سرورة ح�سورهم من اخلرباء املخت�سني 

وغريهم لال�ستعانة براأيهم وامل�ساركة يف مناق�سات اللجنة دون ان يكون لهم حق الت�سويت.

مادة )13(

للجنة اأن ت�سكل من بني اأع�سائها اأو غريهم من الفنيني املتخ�س�سني جلانا فرعية متخ�س�سة 

اأو جمموعات عمل لدرا�سة اأي من املو�سوعات املتعلقة باخت�سا�سات اللجنة.

مادة )14(

ميثل الرئي�س اللجنة اأمام الق�ساء ويف عالقاتها مع الغري ويجوز اأن يفو�س غريه من الأع�ساء 

يف بع�س اخت�سا�ساته.

مادة )15(

يكون للجنة اأمانة عامة يراأ�سها اأمني عام ي�سدر بتعيينه قرار من رئي�س اللجنة يتوىل الإ�سراف 

التنظيمية  اللوائح  لأحكام  وفقًا  باللجنة  الإدارية  والتنظيمات  والوحدات  ال�سادرات  اأعمال  على 

والإدارية واملالية.

مادة )20(

اأداء  يف  اللجنة  مع  التعاون  العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  على 

مهامها واخت�سا�ساتها وتقدمي املعلومات والبيانات الالزمة يف هذا ال�ساأن وللجنة دعوة ممثل لأي 

من هذه اجلهات حل�سور اجتماعاتها دون اأن يكون هلل حق الت�سويت.

مادة )19(

تتكون املوارد املالية للجنة ما يلي :
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العتمادات التي تخ�س لها من الدولة.

الإعانات والتربعات واملنح والهبات والو�سايا التي تقدم لها من جهات وطنية.

مادة )18(

يكون للجنة مراقب ح�سابات ي�سدر بتعيينه قرار من رئي�س اللجنة ملراجعة ح�سابات اللجنة 

وتقدمي تقرير يف هذا ال�ساأن اإىل الرئي�س خالل مدو ل تتجاوز �سهرين من انتهاء ال�سنة املالية.

مادة )19(

تعد اللجنة موازنتها ال�سنوية التقديرية وح�سابها اخلتامي طبقا للقواعد التي حتددها لوائحها 

املالية.

مادة )20(

تن�سئ اللجنة الإدارات والوحدات والتنظيمات الإدارية الالزمة لتحقيق اأهدافها واأداء املهام 

والفنيني  املوظفني  من  كاف  بعدد  ال�ستعانة  ذلك  �سبيل  يف  ولها  اإليها  امل�سندة  والخت�سا�سات 

واملتخ�س�سني.

وي�سدر بتنظيم هذه الإدارات والوحدات والتنظيمات وحتديد اخت�سا�سات كل منها وتعيني 

وحتديد رواتب واأجور العاملني بها من رئي�س اللجنة.

مادة )21(

رئي�س  من  قرار  بها  ي�سدر  لها  واملالية  والإدارية  والتنظيمية  التنفيذية  اللوائح  اللجنة  ت�سع 

اللجنة.

مادة )22(

يلغى املر�سوم بقانون رقم )38( ل�سنة 2002 امل�سار اإليه.

مادة )23(

على جميع اجلهات املخت�سة كل فيما يخ�سه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ �سدوره 

وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

متيم بن حمد اآل ثاين

نائب اأمري دولة قطر

�سدر يف الديوان الأمريي بتاريخ 1431/9/9هـ

املوافق: 2010/8/19م
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رقم الإيداع بدار الكتب القطرية : 55 - 2010

الرقم الدويل )ردمك( : 9 - 2 - 299 - 99921


