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املبادئ الأ�شا�شية  حلقوق الإن�شان واآليات حمايتها يف القانون الدويل والت�شريع القطري 

�صدق الله العظيم

ب�صم الله الرحمن الرحيم

 ِّ اُهْم ِف اْلبرَ ْلنرَ مرَ حرَ مرَ ورَ ِني اآدرَ ا برَ ْمنرَ ررَّ ْد كرَ قرَ لرَ )ورَ

اُهْم  ْلنرَ ّ �صرَ فرَ اِت ورَ برَ ِيّ ّ نرَ الطرَ ْقنرَاُهم ِمّ زرَ ررَ ْحِر ورَ اْلبرَ ورَ

ياًل(  اال�رساء 70 ْف�صِ ا ترَ لرَْقنرَ ْن خرَ رَّ ِثرٍي ِمّ لرَى كرَ عرَ

اأُْمُرونرَ  يرَ رْيِ ورَ ْدُعونرَ اإِلرَ اْلرَ ٌة يرَ مرَّ
نُكْم اأُ ُكن ِمّ ْلترَ )ورَ

ـِئكرَ ُهُم  اأُْولرَ ِر ورَ نكرَ ِن اْلُ ْونرَ عرَ ْنهرَ يرَ ْعُروِف ورَ ِباْلرَ

( اآل عمران  104 ْفِلُحونرَ اْلُ
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تقدمي: 
     يف اإطار ما توليه  اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان  من اأهمية خا�شة لأداء مهامها 

اإن�شائها  اإليها قانون  اأ�شنده  ملا   نفاذا  الإن�شان  والتثقيف بحقوق  الوعي  بن�شر  املتعلقة 

،ونظرًا لأن حقوق الإن�شان قد اأ�شحت حماًل لتنظيم دويل يت�شمن العديد من املبادئ 

والأ�شا�شيات  ،وملا  �شهدته ال�شاحة الدولية من  العديد من  التطورات املتالحقة على 

�شعيد اإيالء املجتمع الدويل املزيد من الهتمام بحقوق الإن�شان واآليات حمايتها ،ف�شال 

عما طراأ من حتديات علي ال�شاحة الدولية متثل حتديًا عامليًا مل�شرية حقوق الإن�شان على 

اإيجابية واإجنازات   اأي�شا من تطورات  امل�شتوى الدويل ، وما �شهدته ال�شاحة الوطنية 

�شهدتها م�شرية حقوق الإن�شان بدولة قطر يف احلقب املا�شية علي طريق املزيد من 

اإىل  الن�شمام  م�شار  على  �شواء  واآليات حمايتها  الإن�شان  بحقوق  والهتمام  الرعاية  

مزيد من التفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان اأو على  �شعيد الت�شريع الوطني الداخلي  

اأو باإن�شاء املزيد من الآليات لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان  على امل�شتوى الداخلي و 

القليمى و الدويل .

      لذا ،فقد ارتاأت اللجنة اأهمية اإفراد هذا املوؤلف  الذي ياأتي يف ق�شمني رئي�شيني 

يت�شمن الأول  اإلقاء ال�شوء والتعريف بحقوق الإن�شان واملبادئ الأ�شا�شية  لها  واملنظومة 

الدولية حلقوق الإن�شان واآليات حمايتها مبا يف ذلك الآليات الدولية املوؤ�ش�شية والآليات 

ال�شوء  اإلقاء  الثاين   ويت�شمن   ، الإن�شان   الإقليمية  حلقوق  الآليات  التعاهدية  وكذا 

بيان  خالل  من  القطرى  بالت�شريع  الإن�شان  حلقوق  والقانوين  الد�شتوري  الإطار  على 

اأ�شحت  التي  الدولية  والتفاقيات  البالد  بد�شتور  الإن�شان  حلقوق  الأ�شا�شية  املبادئ 

الدولة طرفا فيها والت�شريعات املنظمة حلقوق الإن�شان بدولة قطر ،و املعايري الدولية 

حلقوق الإن�شان- املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية -وتطبيقاتها 

والذي   ، قطر  بدولة  الن�شان  حقوق  حلماية  الوطنية  ،والآليات   القطري  بالت�شريع 

اآثرت اللجنة  اأن ياتي �شاماًل لأكرب قدر ممكن من املعلومات الأ�شا�شية الهامة  حلقوق 

الإن�شان  �شواء على امل�شتوى  الدويل اأو  الوطني  ، ولي�شحى اإ�شهامًا ي�شريًا من اللجنة 
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وو�شع  وباأهميتها  بها  املجتمعي   الوعي  وتعميق  الإن�شان  حقوق  ثقافة  ن�شر   �شبيل  يف 

كافة امل�شتجدات علي ال�شاحتني الدولية والوطنية يف هذا امليدان بني يدي كافة فئات 

و�شرائح املجتمع  ول�شيما العاملون باجلهات املعنية بحقوق الإن�شان . 

        مرمي بنت عبد اهلل العطية                                     د.علي بن �شميخ املري 

    اأمني عام اللجنة الوطنيةحلقوق الإن�سان                    رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان                                                   
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  املبادئ االأ�شا�شية حلقوق االإن�شان واآليات حمايتها 

 يف القانون الدويل و الت�شريع القطري 

مـقــدمــة:

الفكر  بها  فكرة جاد  ما من  اأنه  ليجد  الب�شرى  للجن�س  الإن�شاين  الرتاث  متاأمل يف  كل  اإن 

الإن�شاين عرب تاريخه علي مدى الع�شور والأزمان  اأعظم  من حقوق الإن�شان، فقد كانت 

حقوق الإن�شان اأف�شل ما اهتدت اإليه قرائح واأفئدة بني الب�شر من اأفكار وروؤى ،واأرقى  ما 

واملبادئ  القيم  هذه   ، نبيلة  م�شاعر  من  قلوبهم  وحملته  و�شمائرهم  وجدانهم  يف  ا�شتقر 

الرفيعة ال�شامية  التي اأنتجتها   م�شرية  الإن�شانية  منذ اإن وجد الإن�شان و�شتبقى  خالدة يف 

ال�شمري الإن�شاين  ما بقى الإن�شان .

فحقوق الإن�شان تعبري يبعث يف نف�س كل اإن�شان �شكينة واطمئنانا ،ملا  يتذوقه فيها من رحيق 

قيم احلق واخلري واحلرية والعدالة وامل�شاواة وال�شالم والت�شامح والإخاء جلميع بني الب�شر 

،وي�شت�شعر بها ومعها الإن�شان اأمنًا واأمانا  فيم�شى بنف�س اآمنة مطمئنًا اإيل يومه وغده متحررًا 

من كل خوف  وحاجة ، ملا تهدف  اإليه  مثلها  النبيلة  من توفري احلياة الآمنة الكرمية لكل 

اإن�شان و�شون  كرامته الإن�شانية الكامنة يف اأعماق ذاته بح�شب ما فطر عليه الإن�شان  ،لذا 

فقد كانت حقوق الإن�شان هي عماد بناء احل�شارات الإن�شانية مبختلف �شورها عرب الع�شور 

منذ فجر التاريخ، و�شتبقى اأهم ركائز الدول وال�شعوب يف بلوغ غاياتها املن�شودة من الرقي  

والتطور احل�شاري  واأرفع القيم  �شاأنًا  واأبعدها اأثرًا يف امل�شي  بالإن�شانية  قدما  على طريق 

التقدم و الزدهار والرخاء . 

واإذا كان الإن�شان هو الغاية واملراد من وراء كل فكر وجهد و حمور الإهتمام الذي تدور حوله 

هذه الأفكار واجلهود، فما من �شك يف اأن حقوق الإن�شان هي اأ�شمى الغايات التي يجب اأن 

تن�شدها كافة الأفكار وتتجه اإليها الطاقات.

 لذا ،قد اجتهت جهود املجتمع الدويل  منذ  عدة عقود لإيـــــالء الهتمام بحقوق الإن�شان، 

واآدميته   بوجوده  الوثقى  ل�شلتها  اإن�شان  لكل  احلتمية  و�شرورتها  العظمى  لقيمتها  اإدراكا 

ال�شمري  ا�شتيقظ  اأن  اإثر  الثانية،  العاملية  احلرب  انتهاء  اأعقاب  الهتمام  هذا  ،وت�شاعد 

العاملي نتيجة  للح�شاد الهائل من الدمار والأهوال الناجت عنها والذي   بلغ حدًا بعيد املدى  

و�شفه  ميثاق الأمم املتحدة باأنه )يعجز عنه الو�شف( و�شقوط املاليني من ال�شحايا نتيجة 

ملا وقع اإبانها من انتهاكات ج�شيمة حلقوق الإن�شان.     
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مزيد  اإيالء  نحو  خطاه  وت�شارعت   الدويل   املجتمع  جهود  تالحقت  التاريخ   ذلك  ومنذ 

من الهتمام بحقوق الإن�شان  واأثمرت  جهوده عن العديد من التطورات املت�شاعدة التي 

�شهدتها م�شرية حقوق الإن�شان على امل�شتوى الدويل  والقليمى والوطني ؛ �شواء على �شعيد 

،اأو  الب�شر  بني  تر�شيخ وكفالة جممل هذه احلقوق واحلريات  جلميع  و  اإر�شاء  العمل على 

بال�شعي  اإىل اإن�شاء الآليات الالزمة حلماية حقوق الإن�شان على امل�شتوى الدويل و القليمي 

و الوطني. 

     و يك�شف ا�شتقراء الواقع املعا�شر  لدولة قطر عن  اإميانها وقناعتها الرا�شخة بالقيمة 

العظمى حلقوق الإن�شان و حر�شها على اإيالء  حقوق الإن�شان جل اهتمامها منطلقة يف ذلك 

من اللتزام مببادئ ال�شريعة الإ�شالمية ال�شمحاء التي كان احرتام وحماية حقوق الإن�شان 

من اأهم  مبادئها وثوابتها الرا�شخة ،  كما كان حر�شها على م�شايرة جهود املجتمع الدويل 

وم�شاعيه احلميدة لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان وم�شتظلة يف ذلك مبا تنعم به البالد من 

اأثمرت عن  والتي   ، لها  البالد خيارا  ارتاأتها  التي  الدميقراطية  اآمن يف ظل م�شرية  مناخ 

العديد من التطورات التي �شهدتها ال�شاحة الوطنية لتعزيز  واإثراء م�شرية حقوق الإن�شان 

بدولة قطر .     

    ونظرا لهذا الهتمام  وهذه التطورات  فقد اأ�شحت  حقوق الإن�شان حماًل لتنظيم قانوين 

دويل يت�شمن اإطارًا �شاماًل لها بدًء من توحد  مفهومها يف املنظور الدويل املعا�شر وتبلور 

العديد من املبادئ والقواعد الأ�شا�شية املنظمة لها يف القانون الدويل و ظهور العديد من 

اآليات احلماية اخلا�شة بها علي امل�شتوى الدويل والقليمى والوطني ، ف�شال عن العديد من 

التطورات التي �شهدتها حقوق الإن�شان خالل ال�شنوات املا�شية �شواء على امل�شتويات  الدولية 

والقليمية اأو على امل�شتوى الوطني .  

الدويل حلقوق  املرجعي  الإطار  على  املوؤلف   بهذا  ال�شوء  اإلقاء  اأهمية  راأينا  فقد  لذا       

الإن�شان وما �شهده من اأهم التطورات والإطار الوطني لها بدولة قطر ،وراأينا تق�شيم ذلك 

اإىل ق�شمني رئي�شيني:

الق�شم الأول: املبادئ الأ�شا�شية  حلقوق الإن�شان واآليات حمايتها على امل�شتوى الدويل.

الق�شم الثاين: املعايري الدولية  حلقوق الإن�شان وتطبيقاتها بالت�شريع القطري.

واهلل املوفق وامل�ستعان ..

                                                                                                                ) املــــــــوؤلـــــــــــف ( 
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57 التفاقية الدولية لالجئني لعام 1951 والربوتوكول  املكمل  لها  لعام 1966.

الف�سل الرابع:

اآليات حماية  حقوق الإن�سان  . 

60

60اأول: الآليات الدولية

60 الآليات الدولية املوؤ�س�سية 

61   اأجهزة الأمم املتحدة الرئي�شية  املعنية بحقوق الإن�شان :

61 اجلمعية العامة .

63 جمل�س الأمن.

66 املجل�س القت�شادي والجتماعي.

67 جمل�س حقوق الإن�شان .
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املبادئ الأ�شا�شية  حلقوق الإن�شان واآليات حمايتها يف القانون الدويل والت�شريع القطري 

�شفحـةالفـــهـــــــــــــــــر�س

:)UPR( 68 اآلية ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل

69 املبادئ والأهداف  املتعلقة باآلية ال�شتعرا�س.

71 املبادئ واملعايري الدولية  حمل العتبار باآلية ال�شتعرا�س. 

71 الوثائق املقرر تقدميها باآلية ال�شتعرا�س .

71 اجراءات ال�شتعرا�س.

72 نتائج ال�شتعرا�س .

73 اآلية املفو�س ال�شامي حلقوق الإن�شان.       

74  املفو�س ال�شامي لالجئني .

74الإجراءات اخلا�شة :

75 املقررون اخلا�شون املعنيون باملو�شوع .

77 املقررون اخلا�شون  املعنيون  بالدول .

77 البعثات اخلا�شة واأفرقة العمل .

78 الإجراء 1503

78 �شروط قبول ال�شكوى وفقًا لالإجراء 1503

78ب :الآليات الق�سائية الدولية :

78 حمكمة العدل الدولية :

79اخت�شا�شات املحكمة .

80 املحكمة اجلنائية الدولية :

81 نطاق اخت�شا�س املحكمة .

81املق�شود بجرائم  الإبادة اجلماعية .

82املق�شود باجلرائم �شد الإن�شانية .

82املق�شود بجرائم احلرب .

83القواعد القانونية التي تطبقها املحكمة اجلنائية الدولية .

83الآليات التعاهدية :

:)HRC( 83  اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان
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�شفحـةالفـــهـــــــــــــــــر�س

)CESCR( 84 جلنة احلقوق القت�شادية و الجتماعية والثقافية

)CEDAW( 84 جلنة الق�شاء على التمييز �شد املراأة

)CAT( 84 جلنة مناه�شة التعذيب

 )CERD( 84جلنة الق�شاء على التمييز العن�شري

)CRC( 84 جلنة حقوق الطفل

)CPP( 84جلنة حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة

)CMW(  85اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين

85جلنة مناه�شة الف�شل العن�شري يف الألعاب الريا�شية .

85كيفية ت�شكيل هذه اللجان ونظم العمل بها  .

85ت�شكيل واختيار اأع�شاء هذه اللجان .  

86مهام واخت�شا�شات هذه اللجان .

86كيفية درا�شة التقارير املقدمة من الدول .

86اإ�شدار القرارات املتعلقة بالتقارير .

87النظر يف �شكاوى الدول الأطراف وال�شكاوى الفردية .

87ثانيا: الآليات الإقليمية: 

87 املحكمة الأوربية حلقوق الإن�شان  .        

87  املحكمة الأمريكية حلقوق الإن�شان . 

88  اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�شان .   

88 اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�شان .

88  اللجنة العربية حلقوق الإن�شان .

الق�سم الثاين:

املعايري الدولية حلقوق الإن�سان وتطبيقاتها  بالت�سريع القطري 

92

92الإطار الد�شتوري والقانوين واملوؤ�ش�شي حلماية حقوق الإن�شان بدولة قطر.

 الف�سل الأول:

 احلماية الد�ستورية حلقوق الإن�سان بالد�ستور القطري 

93
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93 مدى اأهمية الن�س على مبادئ حقوق الإن�شان بالوثيقة الد�شتورية .

94 املبادئ الأ�شا�شية حلقوق الإن�شان بالد�شتور :

94 يف نطاق احلقوق املدنية وال�شيا�شية .

96يف نطاق احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية .

الف�سل الثاين:

التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان التي �سادقت عليها الدولة

100

100 اأهمية الن�شمام اإىل التفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان .

100 اتفاقيات الأمم املتحدة .

101 اتفاقيات منظمة العدل الدولية .

102 التفاقيات العربية .

 الأثر القانوين مل�شادقة الدولة على هذه التفاقيات علي امل�شتويني الوطني 

والدويل.  

102

الف�سل الثالث:

 الت�سريعات املنظمة حلقوق الإن�سان بدولة قطر 

104

104  اأوًل: الت�سريعات املنظمة للحقوق املدنية وال�سيا�سية 

104 الت�شريعات املنظمة للحق يف احلرية والأمان ال�شخ�شي

105الت�شريعات املنظمة للحق يف ال�شالمة اجل�شدية 

105الت�شريعات املنظمة للحق يف التقا�شي واملحاكمة املن�شفة 

105الت�شريعات املنظمة حلرية الراأي والتعبري

105الت�شريعات املنظمة للحق يف التجمع ال�شلمي 

105الت�شريعات املنظمة للحق يف اجلن�شية ووثائق ال�شفر والبطاقات 

105الت�شريعات املنظمة حلقوق الطفل 

106الت�شريعات املنظمة للحق يف امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية

106 ثانيا :الت�سريعات املنظمة للحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية 

106الت�شريعات املنظمة للحق يف العمل 
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�شفحـةالفـــهـــــــــــــــــر�س

106 الت�شريعات املنظمة للحق يف الرعاية ال�شحية :

107  الت�شريعات املنظمة للحق يف ال�شكن :

107 الت�شريعات املنظمة للحق  يف التعليم: 

107الت�شريعات املنظمة للحق يف العي�س الكرمي: 

الف�سل الرابع :

 احلماية القانونية حلقوق الإن�ضان بالت�سريع القطري يف �ضوء املعايري الدولية 

110

110التنظيم القانوين للحقوق املدنية وال�سيا�سية:

110 احلق يف احلياة. 

111 املعايري الدولية. 

112 التنظيم القانوين  للحق يف احلياة بالت�شريع القطري 

114احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�شي 

114 املعايري الدولية .

114 التنظيم القانوين  للحق يف احلرية والأمان ال�شخ�شي بالت�شريع القطري.

116حظر التعذيب واملعاملة القا�شية والالن�شانية واملهينة .

116 املعايري الدولية. 

117احلماية من التعذيب بالت�شريع القطري .

118تعريف التعذيب بقانون العقوبات القطري .

119 حظر الرق وجتارة الرقيق:

119  املعايري الدولية

120  التنظيم القانوين حلظر الرق بالت�شريع القطري .

122احلق يف التقا�شي ويف املحاكمة املن�شفة :

122 املعايري الدولية 

123ال�شمانات القانونية للحق يف املحاكمة املن�شفة يف الت�شريع القطري .

125تطبيق القانون الأ�شلح للمتهم .

126 حقوق ال�شجناء واملحتجزين :
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�شفحـةالفـــهـــــــــــــــــر�س

126 املعايري الدولية: 

127القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�شجناء. 

127املبادئ الأ�شا�شية ملعاملة ال�شجناء. 

128 املبادئ املتعلقة بحماية الأ�شخا�س املعر�شني لأ�شكال الحتجاز.

129 ال�شمانات القانونية حلقوق ال�شجناء واملحتجزين يف الت�شريع القطري.

130القانون رقم 3 ل�شنة 2009 بتنظيم املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية .

138 حرية الراأي والتعبري

138  املعايري الدولية .

139 حرية الراأي والتعبري بالت�شريع القطري .

140احلق يف حرمة واحرتام احلياة اخلا�شة :

140املعايري الدولية .

140احلماية القانونية للحق يف احرتام احلياة اخلا�شة بالت�شريع القطري .

140جترمي ن�شر الأخبار املتعلقة باحلياة اخلا�شة .

141جترمي ا�شرتاق ال�شمع وت�شجيل املحادثات والتقاط ال�شور وف�س الر�شائل .

141حرمة امل�شكن وجترمي دخول امل�شاكن يف الت�شريع القطري 

141حظر ا�شتخدام املوظف العام وظيفته يف دخول امل�شاكن 

142 �شمانات تفتي�س امل�شاكن 

143  احلق يف العمل

144 املعايري الدولية للحق يف احل�شول على العمل املالئم .

144تطبيقات هذا احلق  بالت�شريع القطري.

145 املعايري الدولية للحق يف اختيار نوع العمل .

146تطبيقات هذا احلق  بالت�شريع القطري. 

147املعايري الدولية للحق يف �شروط عمل عادلة ومن�شفة  .

147تطبيقات هذا احلق  بالت�شريع القطري .

149املعايري الدولية للحق يف الأجر املت�شاوي عن الأعمال ذاتها
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�شفحـةالفـــهـــــــــــــــــر�س

149 تطبيقات هذا احلق  بالت�شريع القطري .

 املعايري الدولية للحق يف احل�شول على الأجر العادل وتطبيقاته بالت�شريع 

القطري. 

149

 املعايري الدولية للحق يف اأوقات الراحة والجازات  وحتديد �شاعات العمل 

وتطبيقاتها بالت�شريع القطري .

151

 املعايري الدولية للحق يف ظروف عمل اآمنة و�شحية وتطبيقاتها بالت�شريع 

القطري. 

152

 الف�سل اخلام�س : 

اآلـــيـــــــــات حمــــــــــايـــــة حــقــــــــــوق الإنــ�ســـــــان بدولـــــــة قطـــــــــــر

154

154الق�شاء .

155النيابة العامة 

155اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان 

155- ن�شاأة فكرة املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان 

156 مبادئ باري�س 

.)I CC( 157اللجنة الدولية للتن�شيق

158 ت�شنيف  اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان بدولة قطر باللجنة الدولية للتن�شيق   

158 الأهداف والخت�شا�شات .          

163الأجهزة واملوؤ�ش�شات املعنية بحقوق الإن�شان بدولة قطر :

163اأوًل: على ال�سعيدين الإقليمي والدويل .

166ثانيا :على ال�سعيد املحلي :

166اأ: على امل�شتوى الر�شمي .

168ب :املوؤ�ش�شات املتعلقة بحماية حقوق بع�س الفئات .

171ج :املوؤ�ش�شات املتعلقة ببع�س املو�شوعات اخلا�شة .

172 اجلمعيات و املوؤ�ش�شات اخلا�شة العاملة يف ميدان حقوق الإن�شان بدولة قطر 

الف�سل الأخري :

املتغريات العاملية وتداعياتها على واقع وم�ستقبل حقوق الإن�ضان

176

176التحديات الراهنة حلقوق الإن�شان على امل�شتوى الدويل :
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�شفحـةالفـــهـــــــــــــــــر�س

176  العوملة وتداعياتها علي حقوق الإن�شان .

177  ب :الإرهاب وحقوق الإن�شان .

177حماية حقوق الإن�شان يف �شياق مكافحة الإرهاب .

180  تداعيات اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب على حقوق الإن�شان .

181  ج : املعايري  املزدوجة يف التعامل مع حقوق الإن�شان.

182 د: الأزمة املالية والقت�شادية العاملية وتداعياتها على حقوق الإن�شان .

183نق�س الغذاء العاملي .

188   ظاهرة تغري املناخ  وتداعياتها على حقوق الإن�شان .

  الثورات العربية ورياح التغيري والتوجه الدميقراطي  وتداعياتها على حقوق 

الإن�شان بالدول العربية. 

191

خـــــــــــــــاتـــــمـــــــــة : 

اآفـاق م�ستقبل حقوق الإن�ضان يف العــامل العــربي يف �ضوء املتغـريات الراهـنة

192
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القـ�صــــم الأول ــــ الف�صــــل الأول

الف�صــــل الأول 

ن�صاأة ومفهوم حقــــوق الإن�صـــان

 يف القـــــانون الدويل

الق�صم الأول  

 املبادئ الأ�صا�صية حلقوق الإن�صان يف 

القانون الدويل  
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املبادئ الأ�صا�صية  حلقوق الإن�صان واآليات حمايتها يف القانون الدويل والت�صريع القطري 

 الق�صــــم الأول

املبادئ الأ�صا�صية حلقوق الإن�صان

 واآليات حمايتها يف القانون الدويل

يتناول هذا الق�صم اإلقاء ال�صوء على املبادئ الأ�صا�صية حلقوق الإن�صان واآليات حمايتها 

يف القانون الدويل وذلك يف اأربعة ف�صول يت�صمن الأول منها اإلقاء ال�صوء على الن�صاأة 

التاريخية حلقوق الإن�صان ومفهوم حقوق الإن�صان يف الواقع الدويل املعا�صر ،ويتناول 

الثاين اإلقاء ال�صوء على اأهم مبادئ  القانون الدويل  حلقوق الإن�صان وبع�ض املفاهيم 

املنظومة   على  ال�صوء  اإلقاء  الثالث  الف�صل  ويت�صمن   ، الدويل  القانون  يف  الأ�صا�صية 

خالل  من  والدويل  املحلي  امل�صتويني  على  حمايتها  واآليات  الإن�صان  حلقوق  الدولية 

الإن�صان  حلقوق  الدولية  الإتفاقات  واأهم  الإن�صان  حلقوق  الدولية  بال�صرعة  التعريف 

الإقليمي  امل�صتوى  على  الإن�صان  حقوق  حماية  اآليات  بيان  الرابع  الف�صل  ويت�صمن   ،

التعاهدية  والأليات  املوؤ�ص�صية  الدولية  الآليات  على  ال�صوء  اإلقاء  خالل  من  والدويل 

والآليات الق�صائية الدولية واأخريا اإلقاء ال�صوء على بع�ض الآليات  الق�صائية الإقليمية 

حلقوق الإن�صان علي النحو الأتي : 
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القـ�صــــم الأول ــــ الف�صــــل الأول

الف�صل الأول 

ن�صــاأة ومفهوم حقوق الإن�صـــان يف القانون الدويل

نــ�ساأة  فكرة حــقوق الإنــ�سان:

متى ن�ساأت فكرة حقوق الإن�سان وما هي م�سادرها الأوىل   ؟

 من امل�صلم به اأن جذور فكرة حقوق الإن�صان متتد يف عمق تاريخ اجلن�ض الب�صرى على 

مدى   الأزمنة والع�صور، فهي قدمية قدم الب�صرية، حيث وجدت كفكرة يف كل الع�صور 

ً تعود يف اأ�صل  ن�صاأتها اإىل  ومل تخلو ثقافة اأو ح�صارة من مبادئها ،باعتبارها قيما

ما حتث عليه الأخالق الرفيعة وقواعد ال�صلوك القومي،  وتعززت هذه املبادئ والقيم 

وتبلورت قواعدها مبا اأتت به ال�صرائع ال�صماوية من مبادئ  واأحكام  حتث على التحلي 

بالف�صيلة ومكارم الأخالق  لنيل ر�صاء اخلالق عز وجل. 

وقد اأوىل الكثريين من الفال�صفة واملفكرين  �صواء يف الع�صور الو�صطى اأو  الع�صر 

احلديث الهتمام بق�صايا حقوق الإن�صان  وا�صتندت  اأرائهم واأفكارهم يف كثري منها 

اإىل الدين والعقيدة  وحاول  جانب اأخر منها ربطها باحلاجة اإيل  اإقرار قيم ومثل 

عليا لتنظيم العالقات بني بني الب�صر،  حيث جتد فكرة حقوق الإن�صان جذورا لها يف 

الع�صور القدمية لدى فال�صفة اليونان القدامى كاأفالطون و�صقراط  واأر�صطو، وفى  

الع�صور الو�صطى كدانتي موؤلف كتاب( الكومـــيديا الإلهية) ال�صهري  و القدي�ض توما�ض 

الكويني ، وجرو�صيو�ض �صاحب كتاب( قانون احلرب وال�صالم، ) اأو يف الع�صر احلديث 

كجون لوك الذي يعد من اأكرث فال�صفة الع�صر احلديث اإهتماما بحقوق الإن�صان ويف 

موؤلفه( احلكومة املدنية) نظر اإىل حقوق الإن�صان يف املجتمع باعتبارها حقوق م�صتمدة 

ً علي  ً عميقا من القانون الطبيعي  ،  وجان جاك رو�صـــــو والتي كانت لكتاباته تاأثريا

معتقدات واأراء معا�صــريه يف الفكر القانوين وال�صيا�صي ومازال موؤلفه ال�صهري( العقد 

   .( 
1

الإجتماعي)ميثل عالمة بارزة يف جمال درا�صة تاريخ الفكر القانوين( 

 فحقوق الإن�صان اإذاً لي�صت حديثة الن�صاأة فقد وجدت من حيث الفكرة مبختلف الع�صور 

منذ فجر التاريخ دون النظر اإيل امل�صمى اأو امل�صطلح ذاته. 

1    -حقوق الإن�صان يف القانون الدويل وال�صريعة الإ�صالمية .د.عبد الواحد الفار طبعة004 2 �ض 33.
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 الإ�سالم وحقوق الإن�سان:

جاء الإ�صالم كخامت لالأديان  مبنظومة متكاملة  حلماية حقوق الإن�صان  اأحاطت يف 

ً من التكرمي  الإلهي لالإن�صان   �صمول وعمق بكافة هذه احلقوق واحلريات، انطالقا

واملنزلة الرفيعة التي اأرادها اهلل له، والذي  �صاءت اإرادته عز وجل  اأن يجعله خليفة له 

ْر�ِض َخِليَفًة ) ، الآية 
َ
َك ِلْلَمالِئَكِة اإِيِنيّ َجاِعٌل يِف الأ يف الأر�ض لقوله تعاىل:( َواإِْذ َقاَل َرُبيّ

 30�صورة البقرة   . 

،وو�صل هذا التكرمي  اإيل درجة بالغة الرفعة   عندما اأمر اهلل مالئكته اأن ي�صجدوا لآدم 

مع ما يف ذلك من  �صرف عظيم وعزة كربى اأرادها اخلالق عز وجـــــــل لالإن�صــــان اإذ 

 اإِْبِلي�َض ) الأية 34 - �صورة 
قال عز وجل ( َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمالِئَكِة ا�ْصُجُدوا ِلآَدَم َف�َصَجُدوا اإَِليّ

البقرة  ،  وت�صخري اخلالق عز وجل  الأ�صياء جميعها لالإن�صان  وتف�صيله علي كثري ممن 

َن  ِميّ َوَرَزْقَناُهم  َواْلَبْحِر  يّ  اْلرَبِ يِف  َوَحَمْلَناُهْم  اآَدَم  َبِني  ْمَنا  َكَريّ خلق،لقوله تعاىل :( َوَلَقْد 

ياًل ) �صورة الإ�صراء – الآية70   . ْن َخَلْقَنا َتْف�صِ َيّ ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي مِميّ يّ َباِت َوَف�صَ ِييّ الَطيّ

 وقد و�صع القراآن الكرمي وال�صنة النبوية ال�صريفة  تنظيمًا لعالقة الإن�صان باخلالق 

عز وجل، وعالقته  بغريه من الب�صر ،تنظيماً يرتبط بالغاية الكربى لر�صالة الإ�صالم 

كعقيدة  و�صريعة  و حتقيق مق�صود الت�صريع  الإ�صالمي، وهي حتقيق عبودية اخللق 

للخالق التي توؤدي اإيل تطهري القلب وتزكية النف�ض وت�صكل بذلك لدي الإن�صان �صياجًا 

من القيم اخللقية والروحية التي ت�صمو بالنف�ض وتعد بذلك  مدخال اإىل تنظيم عالقة 

الإن�صان بغريه  والتي تتوخى  حتقيق املقا�صد الكلية  لل�صريعة الإ�صالمية  يف الوجود  

الإن�صاين  بحفظ  ال�صروريات اخلم�ض : الدين والنف�ض والعقل والعر�ض واملال ف�صال 

عن الدعوة اإىل مكارم الأخالق وهى القيم الأخالقية والف�صائل  التي تزخر بها  وحتث 

عليها الآيات القراآنية والأحاديث النبوية ال�صريفة.  

 وربط الإ�صـالم بني الأخالق وامل�صوؤولية الدينية والدنيـــوية، وتربية ال�صـمري لل�صمـو 

بالنف�ض ليكون هو الوازع الأخالقي والرقيب الذاتي  الذي يهذب القلب  ويهدى العقل  

رقابة مردها اخل�صية من اهلل وعقاب الآخرة قبل عقاب الدنيا ، ف�صال عن تقرير 

العقوبة الدنيوية ملن مل ينهاه اجلزاء املقرر  يف الآخرة عن فعله الآثم،  وو�صع الإ�صالم 

العقوبات الرادعة لالعتداء على احلقوق واحلريات والتي تتنوع اإىل عقوبات احلدود 
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والق�صا�ض والدية والعقوبات  التعزيرية( وهي العقوبات التي يرتك للقا�صي تقديرها 

وتوقيعها  وفقًا لظروف كل واقعة ومرتكبها) .    

وقد كفلت اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية كافة حقوق الإن�صان وحرياته  يف �صمول وعمق و 

توازن ل مثيل له بني احلقوق والواجبات ،وو�صعت اإطاراً �صاماًل حلماية حقوق الإن�صان   

حتى  قبل مولده وخالل  جميع مراحل حياته بل وبعد مماته. 

وت�صمنت اأحكامها العديد من ال�صمانات الالزمة حلماية جممل احلقوق املدنية 

ً حلق  ً وتقدي�صا ً و�صمانا وال�صيا�صية لكل اإن�صان، ف�صرع الق�صا�ض يف الإ�صالم حفظا

الإن�صان يف احلياة،  كما كفلت حق كل اإن�صان يف احلرية والأمان ال�صخ�صي ووردت 

العديد من الآيات القراآنية والأحاديث النبوية التي تنهي عن كل اعتداء علي احلريات 

والأعرا�ض والأموال. 

كما كفل حرية الراأي والتعبري وارتقي بها اإىل  م�صاف الواجب ال�صرعي وجعلها من 

امل�صائل اجلوهرية يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ، عمال بقوله تعاىل( َوْلَتُكْن 

امْلُْنَكِر ) اآل عمران: اآية  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
َوَياأ رْيِ  اخْلَ اإِىَل  َيْدُعوَن  ٌة  َميّ

ُ
اأ ِمْنُكْم 

 104   ، وقول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم  : (من راأى منكم  منكراً فليغريه بيده فاإن 

مل ي�صتطع فبل�صانه فاإن مل ي�صتطع فبقلبه وذلك اأ�صعف الإميان).

كما كفل الإ�صالم  حرية الفكر واعتربها من الف�صائل التي يجب اأن يتحلى بها الفرد  

ووردت العديد من الآيات القراآنية التي حتث علي التدبر والتاأمل واإعمال الفكر، ومنها 

ُروَن ) النحل  َل اإَِلْيِهْم َوَلَعَليُّهْم َيَتَفَكيّ ا�ِض َما ُنِزيّ َ ِللَنيّ ْكَر ِلُتَبنِييّ نَزْلَنا اإَِلْيَك الِذيّ
َ
قوله تعاىل (َواأ

ُروَن  ) ،البقرة اآية رقم   َلُكُم الآياِت َلَعَليُّكْم َتَتَفَكيّ
ُ يّ َ
ُ اهلل اآية 44 ،  وقـوله تعاىل ( َكَذِلَك ُيَبنِييّ

. 219

 كما كفل الإ�صالم  حرية العقيدة ووردت العديد من الآيات القراآنية التي توؤكد على 

حق كل اإن�صــــــان يف اأن يعتنـــق ما �صـــــاء من عقـــيدة ومنــها قوله تعـــــاىل( ل اإكـــراه يف 

ُكْم َفَمْن �َصاَء َفْلُيوؤِْمْن  ُقيّ ِمْن َرِبيّ الــــدين ) البقرة– الآية256  ، وقوله تعاىل: (َوُقِل احْلَ

ْر�ِض 
َ
َوَمْن �َصاَء َفْلَيْكُفْر) الكهف- الآية29  ،  وقوله تعاىل (َوَلْو �َصاء َرُبيَّك لآَمَن َمن يِف الأ

ا�َض َحَتيّى َيُكوُنوْا ُموؤِْمِننَي ) اآية رقم  99  �صورة يون�ض   ،   نَت ُتْكِرُه الَنيّ
َ
َفاأ

َ
ُكُليُّهْم َجِميعًا اأ

كما اأكد الإ�صالم على  مبادئ العدالة وامل�صاواة بني جميع بني الب�صر، والنهي عن اأي 
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نَثى 
ُ
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأ ا�ُض اإَِنيّ َها الَنيّ ُييّ

َ
من �صور التمييز العن�صري  لقوله تعاىل:  ( َيا اأ

ْتَقاُكْم ) �صـــورة احلجـــــــرات 
َ
اأ  ِ

يّ َ
ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلل

َ
اإَِنيّ اأ َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا 

الآية رقــــــم113  ، و منع الرق ومنع التعذيب، واأعلى من قدر املراأة ومكانتها معززًا 

�صائر  حقوقها. 

ويف جمال احلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية ، اأكد الإ�صالم على حق كل 

اإن�صان يف التعليم بل واحلث على ذلك وجعله فري�صة على كل م�صلم، كما حث الإ�صالم 

على العمل وارتقى به بجعله يف م�صاف العبادات، كما كفل الإ�صالم حق التملك ونهى  

عن كل اعتداء على اأموال الغري،كما اأكد على احلق  يف ال�صحة والنهي عن كل ما 

ي�صر بها، و�صرع الإ�صالم الزكاة وجعلها اأحد اأركانه حتقيقا للتوازن املايل بني اأفراد 

املجتمع و�صدا حلاجة الفقراء منهم، ف�صال عن  الدعوة  واحلث على الإنفاق يف �صبيل 

اهلل  والرب والإح�صان وال�صدقات اإىل الفقراء وامل�صاكني و التي متثل اأعظم ال�صمانات  

لتوفري احلق يف العي�ض الكرمي لكل اأفراد املجتمع. 

فا�صتعرا�ض حقوق الإن�صان يف الإ�صالم يك�صف عن مدى الأهمية البالغة التي اأحاط 

بها الإ�صالم حقوق الإن�صان وحرياته للنا�ض كافة باعتبارهم جميعا خلق اهلل، ف�صال 

عن اإيالء اأهمية ورعاية خا�صة حلقوق بع�ض الفئات الأكرث اإحتياجاً للرعاية واحلماية 

كحقوق املراأة وحقوق الطفل وحقوق اأهل الذمة  وحقوق املعاق وحقوق امل�صن وحقوق 

املري�ض وحقوق عابر ال�صبيل وحقوق الأيتام وحقوق الفقراء وامل�صاكني، اإذ قال عز 

 
ِ
ِ َواْلَيْوم

يّ َ
ْن ُتَوُليّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلَ�ْصِرِق َوامْلَْغِرِب َوَلِكَنيّ اْلرِبَيّ َمْن اآَمَن ِباهلل

َ
يّ اأ وجل :(لْي�َض اْلرِبَ

ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلَ�َصاِكنَي  ِبِييّنَي َواآَتى امْلَاَل َعَلى ُحِبيّ الآِخِر َوامْلَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالَنيّ

اإَِذا  َكاَة َوامْلُوُفوَن ِبَعْهِدِهْم  الَة َواآَتى الَزيّ َقاَم ال�صَيّ
َ
َواأ َقاِب  اِئِلنَي َويِف الِريّ ِبيِل َوال�َصيّ َواْبَن ال�َصيّ

ْوَلِئَك ُهُم 
ُ
َدُقوا َواأ ْوَلِئَك اَليِّذيَن �صَ

ُ
�ِض اأ

ْ
اِء َوِحنَي اْلَباأ َريّ يّ �َصاِء َوال�صَ

ْ
اِبِريَن يِف اْلَباأ َعاَهُدوا َوال�صَيّ

امْلَُتيُّقوَن)  البقرة -الآية177   .  

 القانون الدويل حلقوق الإن�سان :   

ما هو القانون الدويل حلقوق الإن�صان  ومتى  ن�صاأ  ؟

 ن�صاأ القانون الدويل بح�صب الأ�صل  بهدف تنظيم العالقات بني الدول ، ومل تكن حقوق 

الإن�صان حمال لهتمام القانون الدويل حتى عهد قريب ، اإذ مل  تكن قواعد القانون 
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الدويل تت�صمن تقرير حقوق معينة لالأفراد  اأو تفر�ض عليهم التزامات معينة ،  حيث  

كانت عالقة الأفراد بالدول التي ينتمون اإليها من امل�صائل الداخلية التي ل يجوز اإثارتها 

على امل�صتوى الدويل  باعتبار اأن ذلك كان ي�صكل م�صا�صا مببداأ ال�صيادة  الإقليمية  لكل 

دولة علي اأرا�صيها.   

 غري اأنه مل يكن من املنطقي اأن  تظل حقوق الإن�صان مهملة  يف النظام القانوين الدويل 

،لكون الإن�صان هو بح�صب الأ�صل حمور كل تنظيم وغايته ومراده  ، ومل توجد املجتمعات 

 . (
1

والدول واحلكومات واملنظمات اإل لتحقق لالإن�صان اأف�صل ال�صبل للحياة( 

،واإذا كان الأ�صل اأن حماية حقوق الإن�صان هو التزام يقع على عاتق كل دولة لإحرتام 

وحماية حقوق رعاياها ، غري اأن املجتمع الدويل قد اأدرك  اأن ما قد  يقع من اإنتهاكات 

حلقوق الإن�صان باأحدى الدول  قد  ل تقف اآثاره وتداعياته  عند حدود هذه الدولة بل 

ميكن اأن متتد هذه الآثار والتداعيات اإىل دول اأخرى ومن ثم ظهرت احلاجة  اإيل تقنني 

مبادئ حقوق الإن�صان  وو�صعها يف �صورة قواعد دولية ملزمة من خالل اإبرام اتفاقيات 

دولية توجب التزام الدول الأطراف فيها باحرتام وحماية احلقوق واحلريات الواردة 

بها ،  واأ�صحت هذه التفاقيات يف جمموعها ت�صكل امل�صادر الأ�صا�صية للقانون الدويل 

حلقوق الإن�صان ، ومع توايل ظهور هذه التفاقيات بداأت  ن�صاأة  القانون الدويل حلقوق 

الإن�صان اإىل اأن اأ�صحى ي�صكل فرعًا رئي�صيًا من فروع القانون الدويل يف النظام الدويل 

املعا�صر.  

 مفهوم م�سطلح  حقوق الإن�سان يف القانون الدويل : 

بدء اهتمام املجتمع الدويل بحقوق الإن�صان منذ عهد  ع�صبة الأمم التي مت اإن�صائها  

عام  1919  والتي حلت حملها الأمم املتحدة ، حيث و�صعت جملة من الإعالنات 

والتفاقيات الدولية حلقوق الإن�صان حتت مظلتها، اإل اأن م�صطلح ( حقوق الإن�صان 

وحرياته  الأ�صا�صية ) مل يخرج  اإىل النور اإل بعد اإن�صاء الأمم املتحدة منذ  اإبرام  

ميثاقها مبوؤمتر �صان فران�صي�صكو عام  1945 حيث جاء بديباجة امليثاق :( نحن �صعوب  

الأمم املتحدة قد األينا على اأنف�صنا اأن ننقذ الأجيال املقبلة من ويالت احلروب التي 

جلبت يف خالل جيل واحد على الإن�صانية مرتني اأحزانا  يعجز عنها الو�صف واأن نوؤكد 

1 - د.عبد الواحد الفار - حقوق الإن�صان يف القانون الدويل وال�صريعة الإ�صالمية طبعة.  2004 
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من جديد  اإمياننا باحلقوق الأ�صا�صية لالإن�صان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال 

والن�صاء  والأمم  �صغريها وكبريها من حقوق مت�صاوية) .    

 ووفقا لن�ض املادة الأوىل من امليثاق اأ�صحى العمل على (اإمناء العالقات الودية بني 

الدول و تعزيز اإحرتام حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية للنا�ض جميعا والت�صجيع 

على ذلك اإطالقا دون متييز ب�صبب اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين) اأحد املقا�صد الرئي�صية 

لالأمم املتحدة.

و منذ اإبرام ميثاق  الأمم املتحدة و�صدور العديد من الإعالنات واملواثيق  والعهود 

والتفاقيات الدولية حلقوق  الإن�صان اأ�صحى املنظور الدويل املعا�صر  ملفهوم حقوق 

الإن�صان ل يقف  عند جمرد كونها قيما رفيعة اأو مبادئ حتث عليها الأخالق اأو الأديان 

بل اأ�صبح هذا املفهوم يعني بحقوق الإن�صان تلك احلقوق الل�صيقة بكل  اإن�صان التي 

توؤكد عليها املواثيق الدولية حلقوق الإن�صان  والتي تثبت لكل اإن�صان دون متييز من اأي 

نوع كاللغة اأو الأ�صل اأو اجلن�ض اأو العرق اأوالدين ، و�صار هذا املفهوم يعني يف عبارة 

واحدة تلك احلقوق التي تثبت لكل اإن�صان بو�صفه اإن�صانا، وهو ما ورد التاأكيد عليه 

بديباجة الإعالن العاملي حلقوق  الإن�صان من اأن هذه احلقوق تثبت ملا جلميع اأع�صاء 

        (
1

الأ�صرة الب�صرية من كرامة اأ�صيلة فيهم . (

 وقد اأكد ميثاق الأمم املتحدة يف اأكرث من مو�صع منه علــى  اعتبار  العمل على تعزيز 

واحرتام حقوق الإن�صان  اأحد املقا�صد الرئي�صية لها ،مما كان له اأثره الوا�صح يف 

التزام جميع الدول باحرتام وحماية حقوق الإن�صان وحرياته الأ�صا�صية ، واأ�صحى ذلك 

من املبادئ الأ�صا�صية للقانون الدويل باعتبارها من الأمور املتعلقة بامل�صالح الدولية 

للمجتمع الدويل ،وهو الأمر الذي اأكدت عليه العديد من القرارات ال�صادرة عن الأمم 

املتحدة ،ومنها القرار رقم 191 / 59 ال�صادر عن اجلمعية العامة يف 20 كانون الأول 

 /دي�صمرب 2004 والذي قرر   “اإلتزام جميع الدول بحماية حقوق الإن�صان وحرياته 

الأ�صا�صية كافة دون متييز من اأي نوع ،“ والقرار رقم 251 / 60 ال�صادر عن اجلمعية 

العامة يف 15 اآذار / مار�ض عام2006  . 

وقد اجتهد العديد من املفكرين والباحثني يف ميدان حقوق الإن�صان يف  و�صع تعريفات 

1 - اأ.د حممد نور فرحات-  القانون الدويل حلقو ق الن�صان واحلقوق املرتابطة  الدليل العربي حلقوق الن�صان – �صبكة 

 http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch_1.htm )املعلومات الدولية
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عديدة حلقوق الإن�صان والتي باتت  تذخر بها اأدبيات حقوق الإن�صان و تتفق  هذه 

التعريفات  يف جمموعها يف كونها تدور حول التاأكيد على اأنها  حقوق عاملية تثبت جلميع  

ال�صامية حلقوق الإن�صان  بالأمم  املفو�صية  مكتب  ويعرفها    ، متييز  دون  الب�صر  بني 

املتحدة باأنها (  �صمانات قانونية عاملية ،تتعلق بجميع بني  الب�صر ،وحتمي الأفراد 

واملجموعات من الأفعال اأو المتناع عن الأفعال ممايوؤثر على كرامتهم الإن�صانية.)

عاملية  حقوق الإن�سان واخل�سو�سيات الثقافية للدول  :

للدول  الثقافية  واخل�صو�صيات  الإن�صان  حقوق  عاملية(  بني)  تعار�ض  هناك  هل 

واملجتمعات ؟

الب�صر دون  تثبت جلميع بني  الإن�صان حقوق عاملية  اأن حقوق  به  امل�صلم   اأ�صحى  من 

متييز يف ذلك من  اأي  نوع كاللغة اأو الأ�صل اأو العن�صر اأو اجلن�ض اأو الدين اأو املعتقد 

كما �صار احرتام وحماية  حقوق الإن�صان قيمة م�صتهدفة يف النظام القانوين الدويل 

و�صارت ذو �صاأن عاملي باعتبارها من الأمور التي تت�صل مب�صالح املجتمع الدويل.

ذلك  توافق  ملدى  التعر�ض  الإن�صان  حقوق  عاملية  عن  احلديث  يثري  ما  دائمًا  غرياأنه 

مع اخل�صو�صيات الثقافية لالأمم وال�صعوب، اإذ ل يعني التاأكيد على الطبيعة العاملية 

حلقوق الإن�صان و كونها حقوق مرتتبة على جمرد ال�صفة الإن�صانية،اإنكار وجود متايزات 

وخ�صو�صيات ثقافية لالأمم وال�صعوب تبدو مالحمها يف العديد من املجالت  كالقيم 

واملعتقدات والتقاليد والدين  والرتاث الفكري  ،التي متيز �صعوب العامل وت�صمها بطابع 

ثقايف وح�صاري خا�ض ،( 1 )    

ال�صمات  اأو  والتقاليد  القيم  هذه  عن  التخلي  الإن�صان  حقوق  عاملية  مبداأ  يعني  فهل 

احل�صارية والثقافية للدول اأو ال�صعوب ؟ومبعنى اأخر هل هناك ثمة تعار�ض بني عاملية 

حقوق الإن�صان واخل�صو�صية الثقافية للمجتمعات والدول؟  

من املبادئ امل�صتقرة يف القانون الدويل حلقوق الإن�صان اأن اخل�صو�صيات الثقافية ل 

تتعار�ض وعاملية حقوق الإن�صان  باعتبارها- وح�صبما اأ�صارت اإليه الأمم املتحدة بكثري 

اإىل  توؤدي  اأن  التي ترثى مبادئ حقوق الإن�صان ،ل  من قراراتها - رافدًا من الروافد 

1    -   اأ.د حممد نور فرحات-  املرجع ال�صابق – �صبكة املعلومات الدويل
   http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch_1.htm
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تقوي�ض املبادئ العاملية حلقوق الإن�صان التي ن�صاأت نتيجة تفاعل بني خمتلف احل�صارات  

واملذهبي  والديني  والجتماعي  الثقايف  التنوع  على  توؤكد  الثقافية  ،فاخل�صو�صيات 

وال�صيا�صي بني الدول وال�صعوب  ، واأنه يتعني النظر اإليها باعتبارها اإرثًا تاريخيًا اأنتجته 

اأي�صًا  الثقافة الإجتماعية يف ظروف تاريخية معينة ،ويوؤكد ذلك ما هو م�صتقر عليه 

بل  بذاتها  ح�صارة  اأو  ثقافة  نتاج  تكن   مل  الإن�صان  حلقوق  التاريخية  الن�صاأة  اأن  من 

هي نتاج الرتاث الإن�صانى  للجن�ض الب�صرى احلافل باحل�صارات والثقافات على مدى 

تاريخه ومن هذه احل�صارات والثقافات جمتمعة ونتيجة للتمازج والتفاعل بينها ن�صاأت 

مبادئ حقوق الإن�صان ،ومن ثم فان عاملية حقوق الإن�صان ل تتعار�ض وحق املجتمعات يف 

املحافظة على قيمها و هويتها واحرتام اخل�صو�صيات الثقافية لها مع اللتزام يف ذات 

الوقت باملبادئ واملعايري العاملية حلقوق الإن�صان ، اإذ يظل باإمكان كل الدول وال�صعوب 

اأن تلتزم بهذه املبادئ العاملية مع اإبراز ما تت�صم به من خ�صو�صيات يف ذات الوقت ، 

وهو ما اأكدت عليه الأمم املتحدة ذاتها بالعديد من القرارات ال�صادرة عنها يف هذا 

ال�صاأن.

فمما ل�صك فيه اأن هذه اخل�صو�صيات واإن كان ينبغي مراعاتها اإل اأنه يجب اأن ل تكون 

اخل�صو�صية   توؤكد  اإذ  الإن�صان   حلقوق  العامة  املبادئ  تقوي�ض  اإىل  يوؤدي  عائقا  اأبدًا 

على التنوع الجتماعي والثقايف والديني واملذهبي وال�صيا�صي بني �صعوب بلدان العامل 

وثقافاتها املختلفة،لكنه ل ينبغي اأن تكون عقبةاأو التذرع بها للتن�صل  من الإلتزامات 

الدولية التي تفر�صها القواعد الآمرة  وامللزمةيف القانون الدويل املعا�صر،ل�صيما  اأن 

وال�صمولية   العاملية  والتكييّف مع  والتوافق  التناغم  ت�صتع�صي  على  هذه اخل�صو�صيةل 

خ�صو�صياتها  مراعاة  وال�صعوب  الأمم  كافة  فبو�صع  الإن�صان  حقوق  ومبادئ  حلركة  

ذات  يف  الن�صان   حقوق  وحماية   لتعزيز  التطورالعاملي  ركب  مع  وتفاعلها  وتراثها 

الوقت.

وف�صال عن ما �صبق فقد ك�صف الواقع الدويل املعا�صر على التقارب الكبري يف نظرة 

املجتمع الدويل  ملفهوم م�صطلح حقوق الإن�صان ،  و�صاعد على ذلك ما فر�صته العوملة 

الهائلة  التكنولوجية  والثورة  والثقافات  العامل من تالقى بني احل�صارات  �صادت  التي 

يف �صتى املجالت ول�صيما يف جمال الت�صالت واملعلومات والتي اأتاحت انتقال الأفكار 
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وتبادل الآراء من دولة  لأخرى ومن جمتمع لأخر دون حدود اأو قيود مما اأدى اإيل تفاعل 

الروؤى حول مفهوم  الثقايف يف  التباين  تقل�ض  ،واإىل   الإن�صان  مبادئ حقوق  وت�صابك 

�صاأن  حملى  �صاأنا عامليًا ل  واأ�صبح   املفهوم �صمة عاملية  واكت�صب معه  الإن�صان  حقوق 

داخلي  . 

اأهمية حقوق الإن�سان وموقعها بني الق�سايا الدولية الراهنة :

يوؤكد ا�صتقراء الواقع الدويل املعا�صر على بروز مكانة حقوق الإن�صان وتزايد الهتمام 

العاملي بها حتى اأ�صحت يف الآونة الراهنة يف بوؤرة اهتمام املجتمع الدويل،  واتخذت  

حديث  و�صادت  الدولية   ال�صاحة  علي  بارزة  مكانة  املختلفة   ومو�صوعاتها  ق�صاياها  

و�صائل الإعالم املقروءة  وامل�صموعة واملرئية  علي امل�صتويات العاملية  والإقليمية  واملحلية 

، كما اأ�صحت اأحداأبرز واأهم  املحاور يف خمتلف اأوجه العالقات الدولية ومو�صعًا لنظر 

واهتمام كافة الدول حال عزمها على اإقامة اأية عالقات دوليةمع اأي من الدول ، لدللتها 

احل�صارية التي تعك�ض مدى التقدم والرقي الذي بلغته الدول على امل�صتوى الدويل، كما 

اأ�صحت الدول يف �صباق لالإعالن والتاأكيد على احرتامها  حلقوق الإن�صان  ،فلم يعد 

من املمكن لأية دولة مهما كان �صاأنها اأن جتهر بالإعالن اأو العرتاف بانتهاكها حلقوق 

الإن�صان .    

ومما ل�صك فيه اأن حلقوق الإن�صان اأهمية بالغة  تبدو وا�صحة  لكل من الفرد والدولة 

الآمنة  احلياة  حلياته  الالزمة  الأ�صا�صية  ال�صمانة  للفرد  متثل  فهي   ، �صواء  حد  على 

الكرمية التي حتفظ له كرامته الإن�صانية ،واإذا  كان الفرد هو حجر الأ�صا�ض يف بناء 

وطنه فاإنه ما من �صك يف اأن اإحرتام وحماية حقوقه من �صاأنه اأن ير�صخ لديه روح الولء 

والنتماء للوطن ومن ثم يتنامى وفاء الفرد ويزداد عطائه لوطنه ،حيث يوؤكد  ا�صتقراء 

التاريخ  علي  اأن البيئة  التي يتذوق فيها  الإن�صان حقوقه وحرياته لهي البيئة اخلالقة 

املنتجة التي تنطلق معها كل الطاقات والقدرات الإن�صانية اإيل العطاء والإنتاج  والإبداع  

ومن ثم كانت حقوق الإن�صان هي الركيزة الأ�صا�صية للدول يف طريقها للنهو�ض والنمو 

والتقدم  .

اأنه  اإل  ورغم ما حققته م�صرية حقوق الإن�صان  على امل�صتوى الدويل من تطور هائل  

لزال الفارق كبريا بني ما يجري تنفيذه باأر�ض الواقع وبني ما يجب اأن يكون ،وهو ما 
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يوؤكده ذلك الكم الهائل من الإعالنات واملواثيق والعهود والتفاقيات الدولية املتعلقة 

بحقوق الإن�صان والتي ميكن القول باأنها لو و�صعت مو�صع التنفيذ لكان  لالإن�صانية �صاأن 

اأخيه الإن�صان  ول�صادت قيم  العدل  والإن�صاف  اإن�صان لظلم من  اآخر وملا تعر�ض اأي 

واحلرية  وامل�صاواة �صتى بقاع العامل . 
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الف�صل الثاين 

املبادئ الأ�صا�صية حلقوق الإن�صان يف 

القانون الدويل 

الق�صم الأول  

 املبادئ الأ�صا�صية حلقوق الإن�صان يف 

القانون الدويل  
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الف�صل الثاين   

املبادئ الأ�صا�صية حلقوق الإن�صان 

يف القانون الدويل 

�سنعر�ض يف هذا الف�سل  الإلقاء ال�سوء على بيان املق�سود بالقانون الدويل حلقوق 

االإن�سان، واملق�سود بالقانون االإن�ساين الدويل، واأهم مبادئ القانون الدويل حلقوق 

االإن�سان مع اإلقاء ال�سوء على بع�ض املفاهيم االأ�سا�سية املتعلقة  بالقانون الدويل حلقوق 

االإن�سان وذلك على النحو االآتي:  

ما املق�سود بالقانون الدويل حلقوق الإن�سان ؟

يق�سد بالقانون الدويل حلقوق االإن�سان االأحكام واملبادئ الدولية الواردة باالإعالنات 

واملواثيق والعهود واالتفاقيات الدولية واالأعراف الدولية التي تواتر العمل بها واملتعلقة 

بتنظيم وحماية حقوق االإن�سان يف اأوقات ال�سلم. 

وما املق�سود بالقانون الإن�ساين الدويل : 

يق�سد بالقانون  االإن�ساين الدويل  املبادئ والقواعد الدولية التي توافق عليها املجتمع 

الدويل املنظمة حلماية �سحايا احلروب والنزاعات امل�سلحة من املدنيني واجلرحى 

وامل�سابني من املقاتلني وحماية االأموال واملمتلكات اأثناء احلروب والنزاعات امل�سلحة 

،والتي ت�سكل اتفاقيات جنيف االأربع حلماية املدنيني  وم�سابي احلروب وحماية 

املمتلكات واالأموال اأثناء احلروب امل�سادر الرئي�سية له يف الوقت الراهن.

مفاهيم اأ�سا�سية:

�سنورد فيما يلي بيان املق�سود ببع�ض املرادفات و امل�سطلحات واملفاهيم االأ�سا�سية 

املتعلقة بالقانون الدويل حلقوق االإن�سان التي راأينا اأهمية االإ�سارة اإليها على ا لنحو 

االآتي:

تعزيز حقوق الإن�سان وحماية حقوق الإن�سان :

لئن كان كل من التعزيز واحلماية اأمران مرتبطان ويكمل كل منها االأخر بحيث ياأتي 

التعزيز كخطوة اأوىل ثم تاأتي احلماية كخطوه ثانية اإال اأن لكل منهما مفهومه وداللته 
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وتعميق  ن�سر  يعني  ا�سطالح  ،فالتعزيز  لتحقيقه  خمتلفة  و�سائل  و  ومناهج  اخلا�سة 

اأو  الر�سمية  املوؤ�س�سات  اأو  االأفراد  لدى  �سواء  االإن�سان  حقوق  وقيم  مبفاهيم  الوعي 

توجد  قد  التي  النق�ض  اأوجه  ا�ستكمال  التعزيز يف  الغاية من  وتتمثل  املدين،  املجتمع 

ببع�ض احلقوق �سواء لعدم كفالة هذه احلقوق من حيث املبداأ اأو لكفالتها ب�سورة غري 

كاملة اأو لتف�سري بع�ض احلقوق تف�سريًا غري �سحيح، ودور التعزيز هو ا�ستدراك هذا 

النق�ض من خالل و�سائل متعددة كتوعية اجلمهور وتثقيفه مبعنى احلقوق واأركانها، 

النق�ض  هذا  ال�ستدراك  املخت�سة  ال�سلطات  وخماطبة  الالزمة  التو�سيات  باإعداد  اأو 

والتي ياأتي من بينها حث وت�سجيع الدولة على االن�سمام اإىل االتفاقيات الدولية املتعلقة 

بحقوق االإن�سان، ودرا�سة موائمة الت�سريعات الوطنية للمعايري الدولية حلقوق االإن�سان، 

اأن هناك حقوق قائمة ومعرتف بها ونافذة  اأما )احلماية (  فهي ا�سطالح يفرت�ض 

ومكفولة مبوجب الت�سريعات الوطنية ثم ياأتي دور احلماية الإعمال  االحرتام الواجب 

لهذه احلقوق .

 الإعــــــــالن:
وهو عبارة عن  جمموعة من  االأفكار والقيم  واملبادئ العامة التي يتم التوافق عليها 

،والتي حتظى بقيمة اأدبية ومعنوية ،واإن افتقدت اإىل ال�سفة االإلزامية القانونية لعدم 

وجود جزاء علي خمالفة اأحكامه  ف�سال عن عدم وجود اآلية معينة لتنفيذ اأحكامه 

،فااللتزام به هو التزام اأخالقي  يف املقام االأول.  

واإذا كان االأ�سل اأن االإعالن لي�ست له �سفة االإلزام القانوين  كتلك التي تتوافر للمعاهدات 

واالتفاقيات اإال اأنه كثريا ما ي�سكل االإعالن– وال�سيما االإعالنات ال�سادرة عن االأمم 

املتحدة- امل�سدر الرئي�سي للعرف الدويل   فت�سبح االأحكام الواردة باالإعالن عرفًا 

دولياً يتواتر العمل به ومن ثم يتوافر له االإلزام القانوين  عندئذ كقاعدة عرفية دولية  

كما �سريد الحقا.

 العهــــــد: 
وهو نوع من االتفاقيات الدولية التي يتوافق اأطرافها على ت�سميتها بذلك بغر�ض اإ�سافة 

�سيء من االلتزام االأدبي  واالأخالقي– ف�سال عن االلتزام القانوين - بتنفيذ اأحكامه 

ا�ستنادا ملبداأ الوفاء بالعهد، وذلك بالنظر الأهمية املو�سوعات التي يتناولها ، وهو بذلك 
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ومن حيث االأثر القانوين يعد مرادفا لالتفاقية ، وقد مت اإطالق م�سمى العهد على 

كل من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية والعهد الدويل للحقوق االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية لعام 1966 ملا ت�سمنه كل منهما من تنظيم جلملة من احلقوق 

واحلريات االأ�سا�سية الالزمة لكل اإن�سان.    

 الإتفــــــــاقيــــة:

ويق�سد بها االتفاق الذي يتم بني �سخ�سني اأو اأكرث من اأ�سخا�ض القانون الدويل – وهى 

الدول واملنظمات الدولية- اأى بني دولتني اأو جمموعة من الدول  اأو بني الدول واملنظمات 

الدولية، بهدف االتفاق علي  تنظيم بع�ض االأحكام املتعلقة باأي من املو�سوعات على 

نحو ملزم الأطرافها. 

واالتفاقية علي هذا النحو مبثابة عقد ملزم الأطرافه ب�ساأن كافة ما ورد بها من اأحكام 

،وهى امل�سدر الرئي�سي لقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق حال حدوث نزاع بني  

دولتني اأو اأكرث من الدول االأطراف ، و�سنورد الحقا ما تت�سم به االتفاقيات الدولية 

حلقوق االإن�سان من طبيعة خا�سة ب�ساأن قوتها االإلزامية للدولة الطرف حتى حال 

اإخالل دولة اأخرى باأحكام االتفاقية.

واالتفاقيات قد تكون )اإتفاقيات عقدية (  وقد تكون  )اإتفاقيات �سارعة ( و�سنعر�ض 

لكل منهما على النحو االآتي: 

 التفـــــاقيــــــة العقـــــديــــة:
ويطلق على االتفاقيات الثنائية التي يكون الغر�ض من اإبرامها و�سع تنظيم مل�ساألة معينة 

بني دولتني تتعلق بتحقيق م�سالح م�سرتكة لكل منهما و بهدف خلق التزام قانوين على 

كل منهما لتنفيذ اأحكامها كاالتفاقيات املتعلقة مبو�سوعات اقت�سادية.    

  التفـــــاقيــــة  ال�ســــــارعة :

ويق�سد بها االتفاقيات التي يتم اإبرامها بني اأطراف متعددة بغر�ض  و�سع  مبادئ و 

قواعد قانونية تت�سم بالعمومية والتجريد  لتنظيم م�سائل  معينة ولي�ض جمرد تنفيذ 

التزامات متبادلة بني دولتني ، وتعترب االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�سان من قبيل 

االتفاقيات ال�سارعة نظرا الأنها تهدف اإىل اإن�ساء و�سن قواعد دولية تتعلق مبو�سوعات 

وق�ســــايا حقوق االإن�ســان ، ومن اأمثــــلة ذلك اتفاقـــية جنـيف لعـــــام1969 واملعــروفـــــة 
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با�ســــم) قــانون املعــاهدات( نظرا العتبارها اتفاقية �سارعة تت�سمن القواعد املو�سوعية 

الدولية ب�ساأن اإبرام االتفاقيات واملعاهدات الدولية وااللتزامات املرتتبة عليها.    

  املـــعـــــاهــــــــــــدة:

وهى نوع من االتفاقيات الدولية التي يطلق عادة على االتفاقيات التي تنظم مو�سوعات 

ذات اأهمية خا�سة تت�سم بالطابع ال�سيا�سي يف الغالب كمعاهدات ال�سلح التي تربم 

بني الدول الإنهاء حاالت النزاعات  اأو احلروب، وهى ال تختلف يف  االأثر القانوين عن 

االتفاقية من حيث قوتها االإلزامية بحق اأطرافها.   

  امليـــــــــــثـــــــــــاق : 

ويطلق على االتفاقيات الدولية التي يراد اإ�سفاء �سيء من اجلالل لها بالنظر لكونها 

تعرب عن اإرادة جمموعة كبرية من  الدول كاالتفاقيات املن�سئة للمنظمات الدولية كما 

هو احلال ب�ساأن ميثاق االأمم املتحدة و ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة 

)ميثاق �سان  اليون�سكو ، وميثاق املنظمة االأمريكية حلقوق االإن�سان املعروف با�سم 

خو�سيه(  ، كما يطلق على بع�ض االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق االإن�سان متعددة 

االأطراف التي تتم يف اإطار اإقليمي كامليثاق العربي حلقوق االإن�سان وامليثاق االأفريقي 

حلقوق االإن�سان وال�سعوب. 

 الربوتـــــوكـــــــــول:
ويطلق على االتفاق الذي يلحق باتفاقية دولية لتنظيم م�ساألة تبعية  معينة تتعلق باأحد 

املو�سوعات الواردة باالتفاقية ، وهو  يعد اإجراء  تكميلي اللتزام الدول االأطراف يف 

هذه االتفاقية مب�ساألة تت�سل مبو�سوع االتفاقية ، ويعترب الربوتوكول على هذا النحو 

مبثابة اتفاقية ملزمة الأطرافها كما اأنه مير بذات االإجراءات الالزمة الإبرام ونفاذ 

اأحكام  االتفاقيات الدولية من حيث  التوقيع اأو االن�سمام اأو الت�سديق.

  الديـبــــــــاجـــــة :

وهي املقدمة اخلا�سة باملعاهدة اأو االتفاقية و تت�سمن يف الغالب  الظروف واالأ�سباب 

والدوافـــع التى دعــــت اإىل اإبرام املعاهدة اأو االتفـــاقية والقيــــم واملعـــتقدات 

امل�ســـــــــرتكة لدى  اأطرافها التي  بنيت عليها االتفـــــاقية واالأهـــداف واملقا�ســــد التى 

تهــــدف اإىل حتقيقها. 
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  و�سائل تعبري الدولة عن ر�سائها باأحكام التفاقيات الدولية :

 هناك عدة و�سائل ا�ستقر العرف الدويل على العمل بها يف تعبري الدولة عن ر�سائها 

باأحكام االتفاقية ومن ثم ت�سبح اأحد اأطرافها ويتعني عليها االلتزام عندئذ باأحكامها 

،ووفقا لن�ض املادة11 من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات تتمثل هذه الو�سائل يف التوقيع 

علي املعاهدة اأو االتفاقية ،اأو بقبولها، اأو بالت�سديق عليها ،اأو باالن�سمام  اأو بتبادل 

اإيداع وثائق الت�سديق و االن�سمام اأو باأية و�سيلة اأخرى  حتددها االتفاقية. 

و من امل�ستقر عليه اأن كل  معاهدة واتفاقية دولية تت�سمن الن�ض على الو�سيلة الالزمة  

لتعبري الدول الراغبة يف االلتزام باأحكامها  ، وتعد اأكرث الو�سائل �سيوعا التي ت�سمنت 

االتفاقيات الدولية الن�ض عليها وهي الت�سديق واالن�سمام واإيداع الوثائق اخلا�سة 

بذلك باجلهة التي حتددها االتفاقية لهذا االإيداع.      

 التوقـــيع: 
وهو االإجراء االأويل الذي يقوم به املندوبون املفو�سون عن الدول يف التعبري عن  ر�ساء 

الدول املمثلني لها  االن�سمام اإىل االتفاقية ، وقد يكون التوقيع على االتفاقية باالأحرف 

االأوىل وقد يكون ب�سرط الرجوع اإىل الدولة وقد يكون  نهائيا. 

 التوقــــيع بالأحــــرف الأوىل :
ويطلق على التوقيع الذي يقوم به املندوبون املفو�سون عن الدول وذلك ب�سفة مبدئية 

للتعبري عن املوافقة املبدئية علي بنود االتفاقية.

واالأ�سل اأن التوقيع باالأحرف االأوىل اليعد اإجراء نهائي ملزم للدولة اإال اأنه قد  يكون 

لهذا التوقيع اأثره كو�سيلة للتعبري عن ر�ساء الدولة باأحكام االتفاقية ومن ثم ت�سحى 

اأحد اأطرافها اإذا ت�سمنت االتفاقية الن�ض على اإعطاء التوقيع باالأحرف االأوىل هذا 

االأثر، وذلك وفقا ملا ن�ست عليه الفقرة 2 بند اأ من املادة 12 من  اتفاقية فينا لقانون 

املعاهدات. 

  التوقيع ب�سرط الرجـــوع اإيل الـحــكومة:

 وهو التوقيع الذي يقوم به املندوبون املفو�سون مع ا�سرتاطهم الرجوع اإىل دولهم 

الطالعها ب�سورة تف�سيلية على بنود االتفاقية ودرا�سة وحتديد موقفها النهائي من 
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املوافقة على االتفاقية من عدمه  ، وهو بذلك ال يعد ملزمًا للدولة ما مل تتم موافقتها 

النهائية على االتفاقية، وما مل تت�سمن االتفاقية ما يخالف ذلك وفقا ملا ت�سمنه ن�ض 

الفقرة 2 بند ب من املادة 12 من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات. 

 التوقيــــع النهــــائي:
وهو التوقيع الذي يتم بعد رجوع مندوبي الدول اإىل دولهم وتاأييد الدولة للموافقة 

املبدئية التي قام بها مندوبها ب�ساأن االتفاقية.    

الأ�سخا�ص املمثـلون للدول يف التوقيع علي املعاهدات والتفاقيات الدولية: 

وفقا ملا ا�ستقر عليه العرف الدويل وما تقرره املادة7 / 2من اتفاقية فينا لقانون 

املعاهدات يف هذا ال�ساأن، يجوز اأن تفو�ض الدولة اأي من رعاياها يف التوقيع على 

االتفاقية وذلك مبوجب وثيقة تفوي�ض خا�سة بذلك، كما  يعترب االأ�سخا�ض التالون 

ممثلون لدولهم دون حاجة الإبراز وثيقة التفوي�ض الكامل: 

 -روؤ�ساء الدول. 

-روؤ�ساء احلكومات. 

-وزراء اخلارجية. 

 -روؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية اإذا كانت االتفاقية بني دولهم والدول املعتمدين لديها. 

 -املمثلون املعتمدون من قبل الدولة لدى موؤمتر دويل اأو لدى منظمة دولية   هيئاتها من 

اأجل اعتماد املعاهدة اأو االتفاقية بذلك املوؤمتر اأو املنظمة.  

 الت�سديق:
وهو االإجراء النهائي الذي  تتخذه الدولة بعد توقيعها على االتفاقية وتقوم به ال�سلطات 

املخت�سة بذلك  بالدولة وفقا ملا يقرره د�ستور كل منها يف هذا ال�ساأن والذي يرتب 

التزامًا قانونيًا بحق الدولة ب�ساأن تنفيذ اأحكام االتفاقية.  

ووفقا للمادة68 من د�ستور دولة قطر يتوىل االأمري اإبرام املعاهدات واالتفاقيات 

مبر�سوم، ويبلغها اإىل جمل�ض ال�سورى وتكون لها قوة القانون بعد الت�سديق عليها 

ون�سرها باجلريدة الر�سمية. 

ويتم الت�سديق باإيداع الدولة  وثيقة ت�سديقها علي االتفاقية باجلهة التي حتددها 

االتفاقية ذاتها الإمتام هذا االإجراء، ولي�ض لهذا االإجراء اأجل معني اإذ يجوز الت�سديق 



36

املبادئ االأ�سا�سية  حلقوق االإن�سان واآليات حمايتها يف القانون الدويل والت�سريع القطري 

يف اأي وقت على االتفاقية ولو تراخى ذلك اإىل مدة طويلة من تاريخ التوقيع.  

   الإن�ســـمام:

وهو اإجراء تعرب به الدولة التي مل ت�سارك يف اإعداد م�سروع االتفاقية اأو املوافقة على 

االتفاقية وقت �سدور هذه االتفاقية  عن رغبتها يف االن�سمام اإىل هذه االتفاقية لت�سبح 

اأحد اأطرافها بعد اإيداعها وثيقة اأو �سك االن�سمام لدى اجلهة التي حتددها االتفاقية 

لذلك.  

 التحفـــــظ:
ويق�سد به اإعالن الدولة عن عدم قبولها �سريان ن�ض اأو بع�ض الن�سو�ض الواردة 

باالتفاقية يف مواجهتها، فهو مبثابة اإجراء ا�ستثنائي وقائي تلجاأ اإليه الدولة عندما 

ترى عدم اإمكانية تنفيذها االلتزام الوارد باأحد ن�سو�ض االتفاقية اأو بع�سها، وقد يكون 

ذلك الأ�سباب قانونية كتعار�ض الن�ض الوارد باالتفاقية مع اأحد مبادئ الد�ستور مما   

يعني اأن قبول الدولة لهذا الن�ض  رغم ذلك يقت�سي اإجراء تعديل للد�ستور وقد ترى 

الدولة اأن ذلك اأمر غري مالئم ، وقد يرجع ذلك لتعار�ض الن�ض الوارد باالتفاقية مع 

اخل�سو�سيات الثقافية  للدول اأو القيم واملعتقدات الدينية اخلا�سة بها.  

ويعد التحفظ اأحد االإجراءات التي ا�ستقر العمل بها بالقانون الدويل ، حيث  تن�ض 

املادة 19 من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات على اأنه  )للدولة لدى توقيع معاهدة ما اأو 

الت�سديق عليها  اأن تبدي حتفظا اإال اإذا : اأ :حظرت املعاهدة هذا التحفظ، ب:ن�ست 

املعاهدة على اأنه ال يجوز اأن تو�سع حتفظات معينة من بينها التحفظ املعني، ج: 

اأن يكون التحفــظ يف غـــري احلــاالت املن�ســو�ض علــيها بالفقـــرتني اأ، ب مــــنافــــيا 

ملو�ســــوع املعاهـــدة. ( 

 الأثـــر القانوين للتحفظ :
وفقا للمادة 21 من اتفاقية فينا امل�سار اإليها يرتتب على التحفظ عدم �سريان الن�ض 

مو�سوع التحفظ يف حق الدولة املتحفظة ، ويف هذه احلالة  ويف املقابل ال تلتزم الدول 

االأطراف االأخرى باأية التزامات  يفر�سها الن�ض مو�سوع التحفظ يف عالقتها بالدولة 

املتحفظة، فالدولة التي حتفظت على اأحد ن�سو�ض االتفاقية ال ت�ستطيع مطالبة الدول 

االأطراف االأخرى بااللتزام بهذا الن�ض  ، اأما العالقة بني الدول االأطراف االأخرى فال 
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يرتب  التحفظ اأثرا ب�ساأن التزامات هذه الدول  يف العالقة فيما بينهم. 

 �سحب التحفظ:
وفقاً لن�ض املادة 22 من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات يجوز للدولة املتحفظة �سحب 

التحفظ يف اأي وقت كان وال ي�سرتط لذلك قبول الدولة التي كانت قد قبلت بهذا 

التحفظ.

ً بالن�سبة لدولة متعاقدة اأخرى ما مل تتلقى الدولة  وال ي�سبح �سحب التحفظ �ساريا

اإخطاراً بذلك. 

ً لن�ض املادة 23 من ذات االتفاقية ،يجب اأن يبدي كل من التحفظ والقبول  ووفقا

ال�سريح به واالعرتا�ض عليه كتابة  واأن يوجه اإىل الدول املتعاقدة االأخرى ،كما يجب 

اأن يبدي �سحب التحفظ واالعرتا�ض عليه كتابة. 

 دخــول التفــاقية حــيز النفــاذ: 
ويق�سد به التاريخ الذي حتدده االتفاقية لبدء تنفيذ و�سريان اأحكامها، حيث تت�سمن 

الغالب االأعظم من االتفاقيات الدولية الن�ض على دخول االتفاقية حيز التنفيذ عقب 

ت�سديق عدد معني من الدول– حتدده االتفاقية – على اأحكام االتفاقية كما هو احلال 

ب�ساأن العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية وكذا العهد الدويل للحقوق االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية واللذان ت�سمنا الن�ض علي  دخول كل منهما حيز النفاذ بعد 

ثالثة اأ�سهر من اإيداع وثيقة الت�سديق)اخلام�سة والثالثني ( لدى االأمني العام لالأمم 

املتحدة)  املادة 49من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،27 من العهد الدويل 

التي  التعذيب  اتفاقية مناه�سة  ، وكذا  للحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية ( 

حددت مادتها 27دخولها حيز النفاذ يف اليوم الثالثني  بعد اإيداع �سك الت�سديق اأو 

االن�سمام) الع�سرين (لدى االأمني العام لالأمم املتحدة .

م�سادر  القــــانون الدويل لـحقــــوق الإن�سان

 مما يتكون القانون الدويل حلقوق الإن�سان ؟

يت�سم القانون الدويل بطبيعة خا�سة نظرًا لكونه ينظم العالقات بني الدول ، وهو لي�ض 

بالقانون املكتوب كما هو احلال ب�ساأن الت�سريعات الوطنية اخلا�سة بالدول ،اإذ تاأبى 

طبيعته ذلك بالطبع   ،فما هو امل�سدر الذي ت�ستقي منه اأحكام القانون الدويل حلقوق 
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اإليها  الدويل تطبيقها والرجوع  الق�ساء  يتعني علي  التي  االأحكام  االإن�سان ؟ وما هي  

للف�سل يف اأي نزاع دويل قد ين�ساأ بني دولة واأخري حول االدعاءات  بوجود انتهاكات 

حلقوق االإن�سان ؟

تن�ض املادة38 من النظام االأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية علي اأن :

وظيفة املحكمة اأن تف�سل يف املنازعات التي ترفع اإليها وفقا الأحكام القانون   - 1  

الدويل، وهي تطبق يف هذا ال�ساأن:  

اأ  :  االتفاقيات الدولية العامة اأو اخلا�سة التي ت�سع قواعد معرتف بها �سراحة من 

جانب الدول املتنازعة.

ب  :  العادات الدولية املرعية مبثابة قانون دل عليه تواتر اال�ستعمال. 

ج  :  مبادئ القانون العامة التي اأقرتها االأمم املتمدنة.

د  : اأحكام املحاكم ومذاهب كبار املوؤلفني يف القانون العام يف خمتلف االأمم ويعترب 

ذلك م�سدرًا احتياطيًا لقواعد القانون ومع مراعاة اأحكام املادة 59 0  

2 - وال يرتتب علي الن�ض املتقدم ذكره اأى اإخالل مبا للمحكمة من �سلطة الف�سل يف 

الق�سية وفقا ملبادئ العدل واالإن�ساف متى وافق اأطراف الدعوى على ذلك،   

كما ت�سمن النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية املن�ساأة وفقا لنظام روما 

االأ�سا�سي باملادتني  10  ،  21   الن�ض على ذات امل�سادر  حال خلو النظام االأ�سا�سي 

للمحكمة باعتباره القانون الواجب التطبيق يف املقام االأول. 

ومفاد ما تقدم اأن امل�سادر الرئي�سية للقانون الدويل ب�سفة عامة مبا يف ذلك القانون 

الدويل حلقوق االإن�سان تتمثل فيما يلي:

 1 - االتفاقيات الدولية التي اأ�سحت الدولة– اأحد اأطراف النزاع– طرفا فيها التي 

تت�سمن قواعد تتعلق مبو�سوع النزاع.

2 - العرف الدويل اأو العادات الدولية التي تواتر العمل علي مراعاتها.

3 -  املبادئ العامة للقانون التي اأقرتها االأمم املتمدنة ويق�سد بها االأحكام والقواعد 

القانونية التي ا�ستقر عليها العمل بالنظم القانونية للدول املتمدنة اأي االأكرث تطورًا 

وحت�سراَ يف املجال القانوين.

4 - اأحكام املحاكم الوطنية للدول.   
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5 -  مذاهب كبار املوؤلفني يف القانون العام يف خمتلف الدول. 

6 - مبادئ العدل واالإن�ساف.

ماهو العرف الدويل وما مـدى قوته الإلزامية يف مـجـال  حــقوق الإن�سان؟ 

يعد العرف اأحد م�سادر القاعدة القانونية للت�سريعات الوطنية  يف العديد من النظم 

القانونية للدول ، كما اأنه اأحد م�سادر القانون الدويل التي يتعني على الق�ساء الدويل 

اإعمالها على مو�سوع النزاع اإذا مل يكن هناك اتفاقية دولية ملزمة الأطرافها تت�سمن 

قواعد خا�سة مبو�سوع  النزاع  وفقا ملا ن�ض عليه النظام االأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية 

والنظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية على نحو ما �سلف،  ومن ثم فمتى وجد 

عرف دويل ب�ساأن مو�سوع  حمل  نزاع دويل وتوافرت لهذا العرف ال�سروط الالزمة من 

حيث تواتر العمل به على امل�ستوى الدويل على نحو يتوافر معه �سفة الثبات واال�ستقرار 

اأ�سحت له قوته االإلزامية يف مواجهة كافة الدول.

وقد ي�ستند م�سدر العرف الدويل من حيث ن�ساأته اإىل املواثيق واالإعالنات واالتفاقيات 

الدولية ذاتها ،فاإذا وجدت قاعدة تواتر الن�ض عليها بكافة املواثيق واالإعالنات 

واالإتفاقيات الدولية على نحو مطرد كان ذلك كافيا العتبارها عرفاً دولياً تواتر العمل 

عليه وتوافرت لها قوتها االإلزامية يف مواجهة كافة الدول  دون حاجة للنظر حول ما اإذا 

كانت  الدولة املتنازعة  اأحد اأطراف هذه املواثيق اأو االتفاقيات اأم مل تكن.   

ومن اأمثلة املو�سوعات التي اأ�سحت متثل عرفاً دولياً تواتر العمل به  مناه�سة التعذيب  

والتمييز العن�سري ، ومن ثم تتوافر القوة االإلزامية لهذا العرف يف مواجهة كافة الدول 

 ،فال ميكن الأية دولة جتيز ت�سريعاتها الداخلية ا�ستعمال التعذيب اأو التمييز العن�سري 

االعتماد على اأنها غري  طرف يف  اتفاقية مناه�سة التمييز العن�سري اأو اتفاقية 

مناه�سة التعذيب اإذ اأن منع التعذيب ومكافحة التمييز - من حيث املبداأ-  اأ�سحت 

قاعدة عرفية دولية ملزمة لكافة الدول، واإن ظلت التدابري واالجراءات الالزم اتخاذها 

واملن�سو�ض عليها بهذه االتفاقيات غري ملزمة اإال للدول االأطراف فقط. 

اأهم مبادئ القانون الدويل حلقوق الإن�سان :

هناك العديد من املبادئ والقواعد واالأحكام التي توافق عليها املجتمع الدويل  امل�ستقر 

العمل بها بالقانون الدويل حلقوق االإن�سان  �سن�سري الأهمها على النحو االآتي:  
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- اأول:مبداأ �سمو قواعد القانون الدويل:

وهو اأحد اأهم املبادئ التي باتت را�سخة يف القانون الدويل، والذي يعني �سمو قواعد 

القانون الدويل على الت�سريعات الوطنية الداخلية للدول، مبا مفاده عدم قبول  تذرع  

اأية  دولة بعدم اإمكانية تنفيذ التزاماتها الدولية ا�ستنادًا الأ�سباب تتعلق بت�سريعاتها 

الوطنية، كالتذرع مثال  بوجود ن�ض بد�ستور الدولة اأو وجود ت�سريع وطني  يعوق تنفيذ 

الدولة الأي من التزاماتها ، وهو مبداأ تواتر عليه العرف الدويل وا�ستقر العمل به منذ 

عدة عقود  ،واأكدت عليه العديد من القرارات ال�سادرة عن االأمم املتحدة، ف�سال 

عن اأنه ورد الن�ض على هذا املبداأ باتفاقية جنيف لعام1969 واملعروفة با�سم) قانون 

املعاهدات ( ، - حيث ن�ست املادة26 منهاعلى اأن) كل معاهدة نافذة ملزمة الأطرافها 

وعليهم تنفيذها بح�سن نية( كما ن�ست املادة 27 من ذات االتفاقية على اأنه  )ال 

يجوز لطرف يف معاهدة اأن يحتج بن�سو�ض قانونه الداخلي كمربر الإخفاقه يف تنفيذ 

املعاهدة(.

ومفاد ذلك اأنه يتعني علي جميع الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية �سواء الناجتة عن 

ان�سمامها اإىل معاهدة اأو اتفاقية دولية اأو املرتتبة على قاعدة تواتر العرف الدويل 

عليها واأ�سحت بذلك من قواعد القانون الدويل.

و ي�ستند هذا املبداأ اإىل  اأن املعاهدة اأو االتفاقية هي مبثابة العقد امللزم الأطرافه اإعمااًل 

لقاعدة العقد �سريعة املتعاقدين وهي اإحدى القواعد القانونية التي ا�ستقر عليها العمل 

بالنظم القانونية  الداخلية والقانون الدويل ف�سال عن مبداأ) الوفاء بالعهد( الذي يعد 

من املبادئ امل�ستقرة اأي�سا يف القانون الدويل. 

- ثانيًا: عاملية حقوق الإن�سان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة: 

من اأهم املبادئ  التي باتت را�سخة يف القانون الدويل حلقوق االإن�سان   ال�سفة العاملية 

حلقوق االإن�سان ،فهي حقوق كونية تثبت جلميع بني الب�سر دون متييز من اأي نوع كاالأ�سل 

اأو اللون  اأو اللغة اأو العن�سر اأو اجلن�ض اأو املعتقد اأو الدين اأو اأية �سورة من �سور التمييز 

،وهي تثبت  لكل اإن�سان بو�سفه فقط اإن�سانا، كما  اأ�سحى التاأكيد على ترابط وت�سابك 

حقوق االإن�سان وعدم قابليتها للتجزئة اأحد املبادئ االأ�سا�سية يف القانون الدويل حلقوق 

االإن�سان ، اإذ اأن حرمان الفرد من اأي من حقوقه وحرياته االأ�سا�سية يوؤثر بال�سرورة  
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على متتعه ب�سائر احلقوق واحلريات االأخرى. 

 وقد اأكدت االأمم املتحدة بالعديد  من قراراتها على هذه املبادئ، كما اأكد على ذلك 

اإعالن وبرنامج عمل فينا ال�سادر عن املوؤمتر العاملي حلقوق االإن�سان املنعقد بفينا 

يف عام 1993 والذي جاء به  ) اأن جميع حقوق االإن�سان عاملية وغري قابلة للتجزئة 

ومرتابطة على نحو �سامل وبطريقة من�سفة ومتكافئة وعلى  قدم امل�ساواة وبذات القدر 

من االهتمام(  ،  كما  اأكد على ذلك اأي�سا جمل�ض حقوق االإن�سان  بالعديد من القرارات 

ومنها قراره  ال�سادر   باجلل�سة الثالثــــة واالأربعـــون املنعــــقـــدة بــتاريخ/26  مـــار�ض 

 2009والذي جاء به : )اإن جمل�ض حقوق االإن�سان،... واإذ يوؤكد من جديد اأن جميع 

حقوق االإن�سان عاملية الطابع وال تتجزاأ ومرتابطة ومت�سابكة ،واأنه ال بد من تناولها 

على ال�سعيد العاملي على نحو عادل ومتكافئ ،وعلى قدم امل�ساواة وبنف�ض القدر من 

االهتمام.( 

- ثالـــــثًا :مـبداأ املعــاملة باملثــل والطــبيعة القانونية الـخا�سة لتفـاقيات 

حقوق الإنــ�سان يف هـذا ال�ســـاأن :

يعد مبداأ املعاملة باملثل اأحد املبادئ القانونية التي تواتر العمل بها يف القانون الدويل 

،ومفاد هذا املبداأ اأنه يف تنفيذ االلتزامات الناجتة عن االتفاقيات الدولية  ميكن لدولة  

طرف يف االتفاقية اأن متتنع عن تنفيذ اإلتزام وارد باالتفاقية اإذا ما اأخلت دولة اأخرى 

طرف يف هذه االتفاقية  بالتزاماتها الواردة باالتفاقية  ، اإال اأن االتفاقيات الدولية 

حلقوق االن�سان تت�سم بقيمة قانونية دولية خا�سة متيزها عن �سائر االتفاقيات الدولية 

االأخرى ،  نظرا ملا يرتتب على ان�سمام الدولة لهذه االتفاقيات من نتائج هامة تتمثل 

فيما يلي: 

 -اأن ان�سمام الدولة لالتفاقيات الدولية حلقوق االإن�سان يرتتب عليه التزامها اأمام 

املجتمع الدويل واأمام الدول االأطراف االأخرى يف هذه االتفاقيات واأمام رعاياها 

بتنفيذ اأحكام هذه االتفاقيات بنظمها الداخلية و�سمان ات�ساق ت�سريعاتها الوطنية مع 

اأحكامها.  

 -اأن موافقة الدولة على االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�سان تعني وجوب التزام الق�ساء 

الداخلي بتطبيق اأحكام هذه االتفاقية واعتبارها اآداة م�ساعدة يف تف�سري القانون 
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الوطني، واأن ي�سمن تف�سري القانون  الوطني وتطبيقه على نحو يتفق مع اأحكام هذه 

االتفاقية، ا�ستنادا ملا توجبه قواعد القانون الدويل من اأنه يجب على املحاكم الوطنية 

اأن تتجنب و�سع احلكومات يف موقف خمالف الأحكام اأي معاهدة دولية تكون قد 

�سادقت عليها كاأثر طبيعي ل�سمو قواعد القانون الدويل علي الت�سريع الوطني، وفقا 

ملا تق�سي به اتفاقية فينا لقانون املعاهدات من عدم جواز اال�ستناد الأحكام القانون 

الداخلي ك�سبب لعدم تنفيذ املعاهدات.   

 -اأن ان�سمام الدولة التفاقية دولية حلقوق االإن�سان يرتتب عليه التزام الدولة باأحكامها 

حتى يف حالة اإخالل اأي دولة اأخرى طرف  يف هذه االتفاقية بالتزاماتها النا�سئة عنها 

،اإذ ال يجوز التذرع مببداأ املعاملة باملثل– الذي يعد اأحد مبادئ القانون الدويل–  

ب�ساأن االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�سان نظرا للطبيعة اخلا�سة التي تت�سم بها هذه 

االتفاقيات لكون االلتزامات النا�سئة عنها لي�ست التزامات تبادلية بني الدول اإذ يظل 

التزام كل دولة طرف بتنفيذ اأحكامها قائما حتى حال اإخالل دولة اأو دول اأخرى 

 .  ) 
1

باأحكامها)

واإ�سافة اإيل ما �سبق ، فقد بداأت  بع�ض االآراء الفقهية يف القانون الدويل  تتجه اإىل 

التاأكيد علي اأن االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�سان تعد م�سدرا للقواعد القانونية 

الدولية العامة ومن ثم يتوافر لها �سفة االإلزام لكافة الدول وال تقف اآثارها على الدول 

االأطراف فيها ،وذلك ا�ستنادا لعدة اعتبارات اأهمها ما يلي: 

 -اأن القواعد التي تت�سمنها اتفاقيات حقوق االإن�سان متثل قواعد ا�ستقرت يف �سمري 

املجتمع الدويل باعتبارها قواعد قانونية واجبة التطبيق بحيث اأ�سبح تقاع�ض احلكومات 

يف تطبيقها اأو التنكر لها يثري موجة عالية من اال�ستهجان اأو اال�ستنكار.

-اأن مو�سوع هذه االتفاقيات مي�ض م�سالح املجتمع الدويل كله اإذ اأنه يف ظل الظروف 

الدولية املعا�سرة التي تتميز باالعتماد املتبادل بني الدول واالت�سال واملعرفة والعالنية 

بف�سل الو�سائل احلديثة يف التقدم العلمي والتكنولوجي مل تعد م�ساألة حقوق  االإن�سان 

ً للنظام القانوين  ً واأ�سا�سيا م�ساألة داخلية باملفهوم ال�سيق بل اأ�سبحت هدفاً جوهريا

الدويل. 

1      -  القانون الدويل العام –د.وائل عالم طبعة عام 2001 �ض 117 وما بعدها    
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 -اأن هناك ارتباط وثيق بني عاملية تطبيق هذه االتفاقيات وبني املحافظة علي االأمن 

وال�سلم الدوليني واأنه مل يعد هناك �سك يف اأن معاجلة م�ساكل ال�سلم واالأمن الدوليني ال 

ميكن اأن تتم مبعزل عن االلتزام العاملي باحرتام حقوق ال�سعوب وحرياته االأ�سا�سية.

وا�ستنادا لذلك تنتهي هذه االآراء اإىل اأن القوة االإلزامية التفاقيات حقوق االإن�سان متتد 

اإىل خمتلف الدول باعتبار اأن كافة الدول تعي�ض يف  ظل نظام قانوين دويل يقوم على 

معايري لل�سلوك وقيم عليا م�ستهدفة ترتبط بواقع املجتمع االإن�ساين وت�سايره يف درجة 

تطوره وعليها ا�ستنادا اإىل ن�ض املادة 56 من ميثاق االأمم املتحدة اأن تعمل على حتقيق 

  .)
1

هذه القيم التي من اأخ�سها) اإحرتام حقوق االإن�سان وحرياته االأ�سا�سية(   )  

 رابعًا : مبداأ التعاون الدويل يف جمال حقوق الإن�سان:

 اأ�سحى التعاون الدويل يف ميدان حقوق االإن�سان اأحد املبادئ االأ�سا�سية يف القانون 

الدويل ، وقد ورد التاأكيد على هذا املبداأ مبيثاق االأمم املتحدة ذاته ، حيث ت�سمنت 

املادة االأوىل  من امليثاق يف فقرتها الثالثة الن�ض على اأن مقا�سد االأمم املتحدة تتمثل يف 

)حتقيق التعاون الدويل عل حل امل�سائل الدولية ذات ال�سبغة االقت�سادية واالجتماعية 

والثقافية واالإن�سانية وعلى تعزيز احرتام حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية للنا�ض 

جميعا والت�سجيع على ذلك اإطالقا بال متييز ب�سبب  اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين وبال 

تفرقة بني  الرجال والن�ساء( كما ت�سمن ن�ض املادة 55 من امليثاق الن�ض على اأن  

االأمم املتحدة تعمل على اأن ي�سيع يف  العامل اإحرتام حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية 

للجميع بال متييز  ، وما ن�ست عليه املادة56 من امليثاق من اأنه ) يتعهد جميع  االأع�ساء 

باأن يقوموا منفردين اأو م�سرتكني مبا يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة الإدراك 

املقا�سد املن�سو�ض عليها باملادة 55 ( ،  ومن ثم بات  التعاون الدويل يف ميدان حقوق 

االن�سان هو التزام دويل قائم بذاته يقع على عاتق جميع الدول االع�ساء باالأمم 

املتحدة.

 وقد اأكدت علي هذا املبداأ العديد من القرارات ال�سادرة عن االأجهزة الرئي�سية  لالأمم 

املتحدة كاجلمعية العامة واملجل�ض االقت�سادي واالجتماعي وجمل�ض االأمن وجمل�ض 

حقوق االإن�سان، والتي توؤكد على اأن التعاون الدويل يف ميدان حقوق االإن�سان م�سوؤولية 

1      -د.عبد الواحد الفار  - حقوق االإن�سان يف القانون الدويل وال�سريعة االإ�سالمية .طبعة الثانية 004 2 �ض 112 ومابعدها.
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جميع الدول حيث اأكد جمل�ض حقوق االإن�سان بقراره رقم10/6ال�سادر عن جل�سته 

 42املنعقدة يف اآذار/ مار�ض 2009 على اأنه   )  اإن جمل�ض حقوق االإن�سان اإذ يوؤكد من 

جديد التزامه بتعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق االإن�سان على النحو املن�سو�ض 

عليه يف ميثاق االأمم املتحدة.....   واإذ ي�سلم باأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق 

االإن�سان الغنى عنه لتحقيق مقا�سد االأمم املتحدة على الوجه االأكمل مبا يف ذلك تعزيز 

جميع حقوق االإن�سان على نحو فعال، واإذ ي�سلم اأي�سا باأن تعزيز وحماية حقوق االإن�سان 

ينبغي  اأن ي�ستند اإىل مبداأ التعاون واحلوار ال�سادق واأن يهدف اإيل تعزيز قدرة الدول 

االأع�ساء على الوفاء بالتزاماتها يف ميدان حقوق االإن�سان ملا فيه م�سلحة الب�سرية 

جمعاء ... يوؤكد من جديد اأنه: 

من مقا�سد االأمم املتحدة ومن م�سوؤولية جميع الدول االأع�ساء تعزيز وحماية   -1

حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية والت�سجيع على احرتامها بطرق من بينها التعاون 

الدويل.  

ي�سلم باأن الدول يقع عليها باالإ�سافة اإيل م�سوؤوليتها امل�ستقلة جتاه جمتمعاتها   -2

م�سوؤولية جماعية تتمثل يف  اإعالء مبادئ كرامة الب�سر وامل�ساواة بينهم واإن�سافهم 

على ال�سعيد العاملي. 

3-  ، 4 - 000 ،  5 -  000  يوؤكد من جديد اأهمية توطيد التعاون الدويل من اأجل تعزيز 

وحماية حقوق االإن�سان  6- 000   يرى اأن التعاون الدويل يف ميدان حقوق االإن�سان  ينبغي 

اأن ي�سهم اإ�سهاما فعاالً وعملياً يف منع انتهاكات حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية.(

 - خام�سًا : مواءمة الدول لت�سريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية :

وهو اأحد املبادئ التي توؤكد عليها العديد من املواثيق واالتفاقيات الدولية، وذلك 

ً لقاعدة الوفاء بالعهد و�سمو قواعد القانون الدويل، والذي يتمثل يف التزام  ا�ستنادا

الدول بتوافق الت�سريعات الوطنية املمار�سات وال�سيا�سات الداخلية لها وموائمتها مع 

االلتزامات الدولية التي تن�ض عليها املعاهدات التي ان�سمت اإليها، وذلك بتدخل امل�سرع 

الوطني لتعديل هذه الت�سريعات  اأو ا�ستحداث قانون جديد   كلما كانت احلقوق التي 

تكفلها القوانني الوطنية ال تتفق  وتلك املقررة يف االتفاقيات الدولية ) 1 ( ،وذلك نفاذًا 

ملا تن�ض عليه  املادة 26 من اتفاقية فينا من اأن)العقد �سريعة املتعاقدين وكل معاهدة 
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نافذة ملزمة الأطرافها وعليهم تنفيذها بح�سن نية ( ،وما تن�ض عليه اأي�سا  املادة27  

من االتفاقية امل�سار اإليها من اأنه) ال يجوز لطرف يف معاهدة اأن يحتج بن�سو�ض قانونه 

 ) 
1

الداخلي كمربر الإخفاقه يف تنفيذ املعاهدة()

- �ساد�سًا :عدم جواز منح حق اللجوء ملرتكبي انتهاكات حقوق الإن�سان :

يق�سد بحق اللجوء حق كل �سخ�ض  يف اأن يلجاأ  اأو يطلب اللجوء اإيل دولة اأخري اإذا 

وقع   حتت وطاأة اال�سطهاد التع�سفي بالدولة التي ينتمي اإليها بجن�سيته ، وقد ورد 

التاأكيد على هذا احلق بالعديد من املواثيق الدولية حلقوق االإن�سان ذات ال�سلة  ويف 

مقدمتها ما اأكدت عليه املادة 14 من االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان بفقرتها االأوىل 

من اأنه) لكل فرد احلق يف اأن يلجــــاأ اإىل  بالد اأخرى  اأو يحاول  اللجوء اإليها هربا من 

اال�سطهاد(.

املق�سود بالالجئ :

 حددت املادة االأويل من االتفاقية الدولية بو�سع الالجئني لعام 1951والربوتوكول 

املكمل لها لعام 1967 املق�سود بالالجئ باأنه )كل من وجد وب�سبب خوف له ما يربره 

من التعر�ض لال�سطهاد ب�سبب عرقه اأو دينه اأو جن�سيته اأو انتمائه اإيل فئة اجتماعية 

معينة اأو ب�سبب اآرائه ال�سيا�سية خارج البالد التي يحمل جن�سيتها وال ي�ستطيع اأو ال 

يرغب يف حماية ذلك البلد ب�سبب هذا اخلوف، وكل من ال جن�سية له وهو خارج بلد 

اإقامته ال�سابقة وال ي�ستطيع اأو ال يرغب ب�سبب ذلك اخلوف يف العودة اإيل ذلك البلد( 

ويتم اللجوء باأحد طريقني رئي�سيني هما:

 اللجوء الإقليمي: والذي متنحه الدولة ل�سخ�ض دخل اإقليمها وتوافرت بحقه حالة 
من احلاالت امل�سار اإليها بتعريف الالجئ.

واللجوء الدبلوما�سي :وهو الذي متنحه �سفارة دولة ما  ل�سخ�ض توافرت ب�ساأنه 

اأي من احلاالت ال�سابق االإ�سارة اإليها فاإذا اعرتفت به دولة املقر اأو كانت الدولة التي 

ينتمي اإليها هذا ال�سخ�ض بجن�سيته قد اأبرمت اتفاقية دولية يف هذا ال�ساأن كان ذلك 

�سببا كافيا ملنح حق اللجوء له .  

1  - اأ د.احمد اأبو الوفا –احلماية الدولية حلقوق االإن�سان يف اإطار منظمة االأمم املتحدة والوكاالت الدولية املتخ�س�سة طبعة عام 2000�ض 107  



46

املبادئ االأ�سا�سية  حلقوق االإن�سان واآليات حمايتها يف القانون الدويل والت�سريع القطري 

ذات  الدولية  املواثيق  عليها  توؤكد  التي  االأ�سا�سية  اأحد احلقوق   واإذا كان حق اللجوء 

ال�سلة واأهمها  االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان ،اإال اأنه من املبادئ امل�ستقرة اأي�سا يف 

القانون الدويل حلقوق االإن�سان اأنه ال يجوز منح حق اللجوء ملرتكبي انتهاكات حقوق 

االإن�سان ، وهو ما ت�سمنت الفقرة  الثانية من املادة14 من االإعالن العاملي التاأكيد عليه 

بقوله : اأنه ال ينتفع بحق اللجوء من قدم للمحاكمة يف جرائم غري  �سيا�سية اأو الأعمال 

تناق�ض اأغرا�ض االأمم املتحدة ومبادئها. 
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الف�صل الثالث 

املنظومة الدولية 

حلقوق الإن�صان

الق�صم الأول  

 املبادئ الأ�صا�صية حلقوق الإن�صان يف 

القانون الدويل  
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الف�صل الثالث 

املنظومــة الدوليــة حلقــــوق الإنـ�صـــان 

مع تزايد اهتمام املجتمع الدويل بحقوق االإن�سان اأ�سحت  املنظومة الدولية حلقوق  

االإن�سان تتاألف يف وقتنا الراهن من العديد من املواثيق واالإعالنات والعهود  واالتفاقيات 

الدولية �سواء املربمة حتت مظلة االأمم املتحدة اأو املربمة يف اإطار املنظمات الدولية 

املتخ�س�سة كمنظمة العمل الدولية واليون�سكو وكذا االتفاقيات واملواثيق الدولية املربمة 

يف  اإطار املنظمات االإقليمية. 

ً بحقوق االإن�سان وحرياته  ً كبريا فقد اأولت االأمم املتحدة منذ  اإن�سائها اهتماما

االأ�سا�سية ، واأبرم  حتت مظلتها العديد من االإعالنات والعهود واملواثيق واالتفاقيات 

الدولية املتعلقة بحقوق االإن�سان والتي كان يف مقدمتها االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان  

لعام 1948 والذي ي�سكل مع العهدين الدوليني للحقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق 

االقت�سادية واالجتماعية والثقافية لعام  1966 ما يعرف با�سم ال�سرعة الدولية حلقوق 

االإن�سان. 

ف�سال عن العديد من االتفاقيات الدولية التي مت اإبرامها يف اإطار املنظمات الدولية 

املتخ�س�سة كمنظمة العمل الدولية والتي اأبرم حتت مظلتها ما يجاوز 182 اتفاقية 

دولية تتعلق بالعديد من املو�سوعات والق�سايا اخلا�سة باحلق يف العمل واحلقوق 

املتفرعة عنه، وكذا االتفاقيات التي مت اإبرامها يف اإطار منظمة االأمم املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة (اليون�سكو،) ومنظمة ال�سحة العاملية.   

و اإ�سافة اإىل ما �سبق هناك العديد من املواثيق و االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�سان  

التي مت اإبرامها على امل�ستوى االقليمى والتي كان يف مقدمتها االتفاقية  االأوربية حلقوق 

االإن�سان لعام 1950 واالتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�سان لعام1969 وامليثاق  االأفريقي  

حلقوق االإن�سان وال�سعوب لعام 1981 وامليثاق العربي حلقوق االإن�سان لعام2004 .

ونظرًا الأنه ي�ستع�سى على اأي موؤلف مهما ات�سع حجمه  اأن يت�سمن تناول اأحكام جميع 

هذه االتفاقيات، فقد اآثرنا اإلقاء ال�سوء علي اأهمها وهي االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان 
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والعهدين الدوليني للحقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق االقت�سادية واالجتماعية 

والثقافية والتي ت�سكل ن�سو�سها ما يعرف با�سم ال�سرعة الدولية حلقوق االإن�سان 

ا�سافة ملوجز الأهم اأحكام االتفاقيات الدولية االأ�سا�سيةوذلك على النحو االآتي:   

ال�سرعة الدولية حلقوق الإن�سان:

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان  

�سادقت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف دورتها املنعقدة بباري�س يف 10 دي�سمرب1948  

على االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان ، ومل ت�سوت �سده اأية دولة من الدول االأع�ساء 

يف االأمم املتحدة  عند الت�سويت، وقد  ج�سد االإعالن اآنذاك وقفة تاريخية وانطالقة 

ح�سارية عظمى لالإن�سانية لل�سمو بالكرامة االإن�سانية وا�ست�سرف معه العامل اآفاق 

جديدة مل�ستقبل ت�سوده قيم ال�سالم واحلرية والعدالة وامل�ساواة جلميع بني الب�سر.

و ت�سمنت ديباجة االإعالن اأنــه  (ملا كان االعرتاف بالكرامة املتاأ�سلة يف جميع اأع�ساء 

االأ�سرة الب�سرية وبحقوقهم املت�ساوية هو اأ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم يف العامل 

،وملا كان تنا�سي حقوق االإن�سان وازدراءها قد اأف�سيا اإىل اأعمال همجية اآذت ال�سمري 

االإن�ساين وكان غاية ما يرنو اإليه عامة الب�سر انبثاق عامل يتمتع فيه الفرد بحرية القول 

والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة... وملا كانت  �سعوب االأمم املتحدة  قد اأكدت 

يف امليثاق من جديد اإميانها بحقوق االإن�سان االأ�سا�سية وبكرامة الفرد ومبا للرجال 

والن�ساء من حقوق مت�ساوية وحزمت اأمرها على اأن تدفع بالرقي االجتماعي قدما 

واأن ترفع م�ستوى املعي�سة يف جو من احلرية اأف�سح... فان اجلمعية العامة تنادي بهذا 

االإعالن على اأنه امل�ستوى امل�سرتك الذي ينبغي اأن ت�ستهدفه كافة ال�سعوب واالأمم حتى 

ي�سعى كل فرد وهيئة يف املجتمع وا�سعني علي الدوام ن�سب اأعينهم اإيل توطيد احرتام 

هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم والرتبية واتخاذ اإجراءات م�سطردة قومية 

وعاملية ل�سمان االإعرتاف بها ومراعاتها ب�سورة فعالة.)....

القيمة القانونية والأدبية لالإعالن العاملي حلقوق الن�سان  :

حظي االإعالن منذ مولده بقيمة اأدبية  و�سيا�سية عظمى لدى خمتلف اأفراد املجتمع 

الدويل ملا ت�سمنته ن�سو�سه من مبادئ متثل القا�سم امل�سرتك للقيم العليا لالأمم 

مبختلف ح�ساراتها وعقائدها وثقافاتها وبو�سفه املثل االأعلى الذي ينبغي اأن يتحقق 
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لدى كافة االأمم وال�سعوب ، واأ�سحى االإعالن نتيجة لذلك مبثابة د�ستور عاملي ت�ستلهم 

منه كافة الدول املبادئ االأ�سا�سية حلقوق االإن�سان واإدماجها بد�ساتريها الوطنية 

،و�سكلت مواده الثالثني  مرجعية دولية لكافة املواثيق واالإعالنات والعهود واالتفاقيات 

الدولية واالإقليمية املربمة عقب �سدوره. 

 ولئن كان االإعالن ال يعد اتفاقية دولية ملزمة ،اإال اأن ما حظي به من قيمة اأدبية منذ 

�سدوره اأدت اإيل  تواتر العمل باأحكامه علي امل�ستوي الدويل ،  اإذ ال ميكن لدولة اأن تعلن  

عن عدم التزامها باأحكامه وهو ما ميكن اأن ي�سكل عرفاً دولياً ا�ستقر العمل به والذى 

يعد بذاته  اأحد م�سادر القانون الدويل امللزمة ومن ثم فقد اأ�سحى لالإعالن قيمته 

القانونية الدولية التي ميكن االحتجاج بها يف مواجهة كافة الدول ب�ساأن ما ت�سمنه من 

مبادئ  اإ�سافة اإيل قيمته االأدبية لدي كافة الدول.    

احلقوق واحلريات الواردة بالإعالن:

وردت ن�سو�س االإعالن يف ثالثني مادة ت�سمنت الن�س على العديد من احلقوق 

واحلريات االأ�سا�سية، حيث ت�سمنت ن�سو�س املواد من (2) اإيل( 22 )الن�س على 

جملة من  احلقوق املدنية وال�سيا�سية كاحلق يف احلرية، وامل�ساواة ،واحلق يف احلياة 

ويف االأمان ال�سخ�سي، ومنع التعذيب واملعاملة القا�سية وغري االإن�سانية اأو احلاطة 

بالكرامة ،واحلق يف اللجوء اإيل الق�ساء، وافرتا�س براءة االإن�سان اإىل اأن تثبت اإدانته 

،وحرمة احلياة اخلا�سة، وحرية الراأي والتعبري، وحرية التنقل واحلق يف اجلن�سية،  

واحلق يف اإدارة ال�سوؤون العامة، ويف تقلد الوظائف ،واحلق يف  تكوين اجلمعيات. 

كما تناولت املواد من 23 اإىل 27 الن�س على جملة من احلقوق االقت�سادية واالجتماعية 

والثقافية كاحلق يف ال�سمان االجتماعي واحلق يف العمل واحلق يف الراحة واأوقات 

الفراغ واحلق يف التعليم ويف امل�ساركة يف احلياة الثقافية للمجتمع.

العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية :

اأبرم العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية يف 16 دي�سمرب 1966 حتت مظلة االأمم 

املتحدة ، ودخل حيز النفاذ يف 23 مار�س1976 بعد اإيداع وثيق االن�سمام رقم 35 طبقا 

لن�س املادة 49 من العهد. 

ويتكون العهد من ديباجة وثالثة وخم�سني مادة وت�سمنت مواده  الن�س علي العديد من 
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احلقوق املدنية وال�سيا�سية ومنها احلق يف احلياة ويف احلرية واالأمان ال�سخ�سي   ومنع 

التعذيب واملعاملة القا�سية  والالإن�سانية واملهينة ، وحظر الرق واال�سرتقاق واالإجتار 

بالرقيق، واحلق يف  امل�ساواة ويف ال�سالمة ال�سخ�سية وحرية  التنقل وحظر القب�س اأو 

االعتقال التع�سفي، ومعاملة املحبو�سني معاملة اإن�سانية وحق من كان �سحية القب�س غري 

قانوين يف التعوي�س ، وقواعد تنفيذ العقوبات املقيدة للحرية، واحلق يف امل�ساواة اأمام 

الق�ساء واحلق يف املحاكمة العادلة العلنية اأمام حمكمة  خمت�سة وحيادية، واعتبار كل 

متهم برئ اإىل اأن تثبت اإدانته طبقا للقانون وال�سمانات  املتعلقة باملحاكمات اجلنائية 

،وحرمة احلياة اخلا�سة وحرية الفكر واالعتقاد والدين وحرية الراأي والتعبري، واحلق 

يف التجمع ال�سلمي ويف تكوين اجلمعيات، وحق الزواج وتاأ�سي�س االأ�سرة، وحق كل طفل 

يف اكت�ساب جن�سية، وحق كل مواطن يف امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة ويف  االنتخاب 

والرت�سح.    

ووفقا للمادة 40 من العهد تلتزم الدول االأطراف بتقدمي تقارير اأولية خالل عام من 

تاريخ نفاذ العهد يف مواجهتها ثم تقارير دورية كل اأربع �سنوات اإيل اللجنة امل�سكلة 

ملراقبة تنفيذه  ب�ساأن ما اتخذته الدولة  من تدابري لتنفيذ اأحكام العهد. 

العهد الدويل للحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية :

مت اإبرامه يف دي�سمرب عام 1966 حتت مظلة االأمم املتحدة ودخل حيز النفاذ بتاريخ3  

يناير 1976 بعد اإيداع وثيقة االن�سمام رقم 35 وفقا لن�س املادة 27 من العهد. 

ويتكون العهد من ديباجة وواحد وثالثني  مادة ت�سمنت التاأكيد علي التزام الدول 

االأطراف بكفالة جملة من احلقوق اجلماعية و االقت�سادية واالجتماعية والثقافية 

ومنها حق ال�سعوب يف تقرير م�سريها، ويف التنمية االقت�سادية واالجتماعية ويف 

اال�ستغالل االأمثل ملواردها الطبيعية ، وحق كل اإن�سان  يف العمل ، ويف احل�سول على 

االأجر العادل، ويف اأوقات للراحة واإجازات دورية وحتديد معقول ل�ساعات العمل، واحلق 

يف التمتع باأعلى م�ستوى  ممكن من ال�سحة البدنية والعقلية ويف الوقاية من االأمرا�س 

املعدية، واحلق يف التعليم وجمانية واإلزامية التعليم االبتدائي، واحلق يف امل�ساركة يف 

احلياة الثقافية ويف التمتع مبنافع التقدم العلمي ،وحماية امل�سالح االأدبية واملادية 

لالإنتاج العلمي واالأدبي والفني. 
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واأوجبت املادة16 من العهد على الدول االأطراف تقدمي تقارير اأولية للجنة امل�سكلة 

ملراقبة تنفيذه خالل عام من نفاذ العهد يف مواجهتها ثم تقارير دورية كل اأربع �سنوات 

عن التدابري التي اتخذتها لتنفيذ اأحكام العهد.

واإ�سافة اإىل ال�سرعة الدولية حلقوق االإن�سان اأ�سحت املنظومة الدولية حلقوق االإن�سان 

تتاألف من ح�سد هائل من املواثيق واالإعالنات واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق 

االإن�سان التي اأبرمت حتت مظلة االأمم املتحدة �سواء املتعلقة مبو�سوعات معينة ذو 

اأهمية خا�سة، اأو االتفاقيات املتعلقة بحماية حقوق فئات معينة كاتفاقية حقوق الطفل 

واتفاقية الق�ساء علي جميع  اأ�سكال التمييز  �سد املراأة ،  واتفاقية احلقوق ال�سيا�سية 

للمراأة، واتفاقية حماية حقوق العمال املهاجرين واأفراد اأ�سرهم واالتفاقية اخلا�سة 

بو�سع الالجئني و�سن�سري فيما يلي  اإيل موجز الأهم   االتفاقيات  الدولية  حلقوق 

االإن�سان و التي يطلق عليها االتفاقيات الدولية االأ�سا�سية  على النحو االأتي: 

التفاقيات الدولية الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان :

الإتفاقية  الدولية  ملنع الرق وجتارة الرقيق: 

 والتي مت ابرامها عام 1926 ودخلت  حيز النفاذ  يف مار�س  1927  و مت تعديلها 

بالربوتوكول ال�سادر عام 1953 ،  وتت�سمن ن�سو�سها  التاأكيد علي �سرورة �سمان 

الق�ساء الكامل على الرق بجميع �سوره واالجتار بالرقيق يف الرب ويف البحر ،  وعرفت 

املادة االأوىل منها الرق باأنه : (حالة اأو و�سع اأي �سخ�س متار�س عليه ال�سلطات الناجمة 

عن حق امللكية كلها اأو بع�سها)  ، كما تعرف املق�سود بتجارة الرقيق باأنها “ت�سمل 

جميع االأفعال التي ينطوي عليها اأ�سر �سخ�س ما اأو احتيازه اأو التخلي عنه للغري على 

ق�سد حتويله اإيل رقيق ،وجميع االأفعال التي ينطوي عليها  احتياز رقيق ما بغية بيعه 

اأو مبادلته وجميع اأفعال التخلي ،بيعا اأو مبادلة عن رقيق مت احتيازه على ق�سد بيعه اأو 

مبادلته ،وكذلك اأي اجتار باالأرقاء اأو نقل لهم”. 

التــفــــــاقــية  التكميـــلية لإبطـــال الـــرق وجتــــــارة الرقيـــق والأعـــراف 

واملمار�سات ال�سبيــهة بالرق  لعام 1956:

والتي تلزم املادة االأوىل منها الدول جترمي بع�س ال�سور ال�سبيهة  بالرق و بع�س 

االأعراف واملمار�سات ال�سبيهة به وهي: 

( اأ )اإ�سار الدين ،:ويراد بذلك احلال اأو الو�سع الناجم عن ارتهان مدين بتقدمي 
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خدماته ال�سخ�سية اأو خدمات �سخ�س تابع له �سمانا لدين عليه ،اإذ كانت القيمة 

املن�سفة لهذه اخلدمات ال ت�ستخدم لت�سفية هذا الدين اأو مل تكن مدة هذه اخلدمات 

اأو طبيعتها حمددة،

(ب )القنانة ،ويراد بذلك حال اأو و�سع اأي �سخ�س ملزم ،بالعرف اأو القانون اأو عن 

طريق االتفاق ،باأن يعي�س ويعمل على اأر�س �سخ�س اآخر واأن يقدم خدمات معينة لهذا 

ال�سخ�س ،بعو�س اأو بال عو�س ،ودون اأن ميلك حرية تغيري و�سعه. 

( ج )اأي من االأعراف اأو املمار�سات التي تتيح  اأي من ال�سور االآتية:  

 - الوعد بتزويج امراأة ،اأو تزويجها فعال ،دون اأن متلك حق الرف�س ،ولقاء بدل مايل 

اأو عيني يدفع الأبويها اأو للو�سي عليها اأو الأ�سرتها اأو الأي �سخ�س اآخر. 

 -منح الزوج اأو اأ�سرته اأو قبيلته حق التنازل عن زوجته ل�سخ�س اآخر لقاء ثمن اأو 

عو�س اآخر.                                            

 -اإمكان جعل املراأة ،لدى وفاة زوجها اإرثاً ينتقل اإيل �سخ�س اآخر.

(د )اأي من االأعراف اأو املمار�سات التي ت�سمح الأحد االأبوين اأو كليهما ،اأو للو�سي، 

بت�سليم طفل اأو مراهق دون الثامنة ع�سرة اإيل �سخ�س اآخر ،لقاء عو�س اأو بال عو�س، 

علي ق�سد ا�ستغالل الطفل اأو املراهق اأو ا�ستغالل عمله.

واأوجبت االتفاقية  اأن تتخذ كل من الدول االأطراف يف هذه االتفاقية جميع التدابري 

الت�سريعية وغري الت�سريعية القابلة للتنفيذ العملي وال�سرورية للو�سول تدريجيا 

وبال�سرعة املمكنة اإىل جترمي و اإبطال االأعراف واملمار�سات امل�سار اليها و هجرها، 

 التفاقـــية الدوليــة للق�سـاء علي جميـــــع اأ�سكــــــال التميــيز العنــ�سري  

لعـــام 1965:

 والتي اأكدت على حظر التفرقة العن�سرية بجميع اأ�سكالها ا�ستنادا الأي نوع من اأنواع 

التمييز �سواء كان على اأ�سا�س العن�سر اأو االأ�سل اأو اللون اأو اللغة اأو الدين، وعرفت 

املادة االأوىل منها التمييز العن�سري باأنه يق�سد به : اأي متييز اأو ا�ستثناء اأو تقييد اأو 

تف�سيل يقوم علي اأ�سا�س العرق اأو اللون اأو الن�سب اأو االأ�سل القومي اأو االثني وي�ستهدف 

اأو ي�ستتبع تعطيل اأو عرقلة االعرتاف بحقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية اأو التمتع بها 

اأو ممار�ستها ،علي قدم امل�ساواة ،يف امليدان ال�سيا�سي اأو االقت�سادي اأو االجتماعي اأو 
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الثقايف اأو يف اأي ميدان اآخر من ميادين احلياة العامة.   

لعام   عليها  واملعاقبة  العن�سري  الف�سل  جرمية  لقمع  الدولية  التفاقية 

: 1973

 والتي دخلت  حيز النفاذ:يف 18 متوز/يوليه 1976 وفقا الأحكام املادة 15 والتي 

اعتربت الف�سل العن�سري جرمية �سد االإن�سانية وتلزم الدول بتجرميها  واملعاقبة 

عليها بت�سريعاتها العقابية   دون االإخالل بتطبيق امل�سوؤولية اجلنائية الدولية على 

مرتكبي هذه اجلرائم. 

اإتفاقية الق�ساء علي جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة لعام 1979:

وتنطلق االتفاقية - والتي �سادقت عليها دولة قطر باملر�سوم رقم 28 ل�سنة2009  

-وح�سبما اأ�سارت اإليه ديباجتها من االإميان اأن التمييز �سد املراأة ي�سكل انتهاكاً ملبداأ 

امل�ساواة واحرتام كرامة االإن�سان ،وي�سكل عقبة اأمام م�ساركة املراأة جتاه وطنها يف 

امليادين ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية ،وجاءت ن�سو�سها يف ثالثني 

مادة ،مت�سمنةً تعريف املق�سود بالتمييز  �سد املراأة واالأحكام املتعلقة  بالتزام الدول 

االأطراف  ب�سجب وحظر جميع اأ�سكال التمييز ، وجت�سيد مبداأ امل�ساواة بد�ساتريها 

وت�سريعاتها ،واتخاذ التدابري الت�سريعية الالزمة لتوفري احلماية القانونية حلقوق املراأة 

على قدم امل�ساواة مع الرجل وخا�سة يف ميادين العمل والتعليم واجلن�سية واالأهلية 

القانونية املماثلة اأمام الق�ساء ،ويف العقود مبا يف ذلك عقد الزواج والوالية والقوامة 

والو�ساية على االأطفال ،واتخاذ التدابري املنا�سبة لتعديل واإلغاء القوانني واالأنظمة 

واالأعراف واملمار�سات القائمة التي قد ت�سكل متييزاً �سد املراأة.

وتلتزم الدول االأطراف- وفقاً لن�س املادتني 17 ،18 من االتفاقية-  بتقدمي تقرير اأوىل 

خالل �سنة من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية يف مواجهتها ثم تقرير دوري كل اأربع �سنوات 

اإىل “جلنة الق�ساء على التمييز �سد املراأة” املن�ساأة ملراقبة تنفيذها وذلك ب�ساأن ما 

اتخذته الدول من تدابري لتنفيذ اأحكام االتفاقية.

اإتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 

اأو الـالاإن�سانية اأو املهينة  لعام 1984:

 و تعد اأحد اأبرز االتفاقيات  الدولية حلقوق االن�سان بالنظر  اإىل خطورة واأهمية  ما 
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تتناوله من  ق�سايا ومو�سوعات تتعلق مبناه�سة التعذيب ، ودخلت  االتفاقية حيز النفاذ 

يف 26  حزيران/يونيه 1987 و�سادقت عليها دولة قطر باملر�سوم رقم 27 ل�سنة2001   

وجاءت ن�سو�س االتفاقية يف 33  مادة  وت�سمنت  و�سع تعريف حمدد للتعذيب  ي�سمل 

كافة �سور االإيذاء البدين والنف�سي التي ميكن التعر�س لها،  حيث عرفته املادة االأوىل 

منها باأنه “: اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد ،ج�سديا كان اأم عقليا ،يلحق عمدا 

ب�سخ�س ما بق�سد احل�سول من هذا ال�سخ�س ،اأو من �سخ�س ثالث ،على معلومات اأو 

على اعرتاف ،اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه ،هو اأو �سخ�س ثالث 

اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي �سخ�س ثالث - اأو عندما يلحق مثل هذا االأمل اأو العذاب 

الأي �سبب من االأ�سباب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه ،اأو يحر�س عليه اأو يوافق عليه 

اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي اأو اأي �سخ�س اآخر يت�سرف ب�سفته الر�سمية ،وال يت�سمن 

ذلك االأمل اأو العذاب النا�سئ فقط عن عقوبات قانونية اأو املالزم لهذه العقوبات اأو 

الذي يكون نتيجة عر�سية لها”.

و تلزم االتفاقية  الدول االأطراف  باتخاذ التدابري الت�سريعية والتنفيذية واالإدارية 

والق�سائية ملنع اأي عمل من اأعمال التعذيب وجترميها واملعاقبة عليها مبوجب قوانني 

العقوبات، كما ت�سمنت الن�س على ان�ساء(جلنة مناه�سة التعذيب) كاآلية تتوىل 

مراقبة تطبيق االلتزامات النا�سئة عنها والنظر يف التقارير التي اأوجبت تقدمي الدول 

االأطراف لها للجنة عما اتخذته من تدابري لتنفيذ اأحكام االتفاقية.

 اإتفـــاقية حقــوق الطفـــــل لعام 1989 :

 دخلت  االتفاقية حيز النفاذ يف �سبتمرب عام، 1990 و تعد من اأكرث االتفاقيات الدولية  

من حيث عدد الدول التي ان�سمت اإليها ، و�سادقت عليها دولة قطر باملر�سوم رقم   

54ل�سنة  1995 وت�سع االتفاقية تنظيماً �سامالً لكافة  حقوق الطفل ، وتنطلق االتفاقية 

من التاأكيد -وح�سبما جاء بديباجتها– على  اأنه ... (ينبغي اإعداد الطفل اإعدادًا  كاماًل 

ليحيا حياة فردية يف املجتمع وتربيته بروح املثل العليا املعلنة يف ميثاق االأمم املتحدة، 

وخ�سو�سا بروح ال�سلم والكرامة والت�سامح واحلرية وامل�ساواة واالإخاء )..، وتعرف 

املادة االأوىل من االتفاقية الطفل باأنه   كل اإن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�سرة من العمر  

ما مل يبلغ �سن الر�سد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه ،و توؤكد االتفاقية على 
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تعهد الدول االأطراف باأن ت�سمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهه ،مراعية 

حقوق وواجبات والديه اأو اأو�سيائه اأو غريهم من االأفراد امل�سوؤولني قانونا عنه ،وتتخذ 

حتقيقا لهذا الغر�س كل التدابري الت�سريعية واالإدارية وغريها من التدابري املالئمة 

الإعمال احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية ،وجاءت ن�سو�س االتفاقية  يف عدد 

 54مادة  ت�سمنت التاأكيد على التزام الدول االأطراف  بكفالة  كافة  احلقوق املدنية 

وال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية للطفل الواردة باالتفاقية ومنها حق 

الطفل يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية ويف الهوية واجلن�سية ويف حرية الراأي والتعبري 

ويف حرية الفكر والوجدان والدين وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع ال�سلمي ويف التمتع 

باأعلى م�ستوى ميكن بلوغه من الرعاية ال�سحية ، مبا يف ذلك كفالة الرعاية ال�سحية 

لالأمهات قبل الوالدة،  وفيما يتعلق باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية ،تتخذ 

الدول االأطراف هذه التدابري اإىل اأق�سى حدود مواردها املتاحة وحيثما يلزم يف اإطار 

التعاون الدويل. 

اإتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة:

 والتي تبنتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة  بقرارها رقم61 / 611املوؤرخ 13  كانون 

االأول/دي�سمرب 2006 و�سادقت عليها دولة قطر بتاريخ  28/ 4 /2008   .

و تناولت االتفاقية  و�سع تنظيم �سامل حلقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة   واأو�سحت 

املادة االأوىل  منها   اأن الغر�س من هذه االتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة متتع 

ً على قدم امل�ساواة مع االآخرين بجميع  ً كامال جميع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة متتعا

حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية ،وتعزيز احرتام كرامتهم املتاأ�سلة، واأو�سحت 

االتفاقية املق�سود مب�سطلح“ االأ�سخا�س ذوي االإعاقة ”باأنه ي�سمل  كل من يعانون 

من عاهات طويلة االأجل بدنية اأو عقلية اأو ذهنية اأو ح�سية ،قد متنعهم لدى التعامل 

مع خمتلف احلواجز من امل�ساركة ب�سورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة 

مع االآخرين ،كما ت�ســــمنت الن�س باملادة 34 منها  على اإن�ســـاء اآلية ملراقبــة تنفيذ 

اأحكــامه وهي اللجنة املعنية بحقوق االأ�سخا�س ذوي االعاقة، وتوجب االتفاقية على 

الــــدول االأطـــــراف تقــــدمي تقـــارير دورية كل اأربع �ســــنوات عما اتخــذته من تدابــري 

لتنـــفيذ اأحكام االتفاقـــية. 
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التفاقية الدولية حلمــــاية حقــوق العمــال املهاجرين واأفراد اأ�ســــــرهم 

لعــــــام 1990 :

  والتي و�سعت تنظيمًا �ساماًل   لكافة  حقوق العمال املهاجرين  املدنية وال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية وحقوق اأفراد ا�سرهم ، وجاءت ن�سو�س االتفاقية 

يف 93 مادة وت�سمن  ن�سو�سها تعريف  املق�سود(بالعامل املهاجر)باأنه كل �سخ�س 

يزاول اأو �سيزاول عمالً ببلد لي�س من رعاياه، كما عرفت املق�سود باأفراد اأ�سرة العامل  

 ،وت�سمنت املادة 72 من االتفاقية الن�س على  اإن�ساء جلنة كاآلية لتنفيذ اأحكام االتفاقية 

ت�سمى اللجنة املعنية بحقوق العمال املهاجرين واأفراد اأ�سرهم واأكدت االتفاقية على 

�سرورة كفالة الدول االأطراف للحقوق الواردة بها دون متييز من اأي نوع. 

الإتفاقية الدولية لالجئني لعام 1951 والربوتوكول املكمل لهالعام 1966م:

 والتي و�سعت تعريفاً لالجئ  باملادة االأوىل  منها بند رقم2  باأنه   “كل �سخ�س يوجد، 

وب�سبب خوف له ما يربره من التعر�س لال�سطهاد ب�سبب عرقه اأو دينه اأو جن�سيته اأو 

انتمائه اإيل فئة اجتماعية معينة اأو اآرائه ال�سيا�سية ،خارج بلد جن�سيته ،وال ي�ستطيع، 

اأو ال يريد ب�سبب ذلك اخلوف ،اأن ي�ستظل بحماية ذلك البلد ،اأو كل �سخ�س ال ميلك 

جن�سية ويوجد خارج بلد اإقامته املعتادة ال�سابق نتيجة مثل تلك االأحداث وال ي�ستطيع، 

اأو ال يريد ب�سبب ذلك اخلوف ،اأن يعود اإيل ذلك البلد ، فاإذا كان ال�سخ�س يحمل اأكرث 

من جن�سية ،تعني عبارة  “بلد جن�سيته”  كل من البلدان التي يحمل جن�سيتها ،وال 

يعترب حمروما من حماية بلد جن�سيته اإذا كان دون اأي �سبب مقبول ي�ستند اإيل خوف له 

ما يربره و مل يطلب اال�ستظالل بحماية واحد من البلدان التي يحمل جن�سيتها”.

وت�سمنت اأحكام االتفاقية والربوتوكول املكمل لها  التزام الدول االأطراف مبنح حق 

اللجوء لكل من ينطبق عليه تعريف الالجئ الوارد بها،  وكذا تنظيم جممل حقوق 

الالجئني حال تواجدهم ببلد امللجاأ، كما اأوجبت على الدول االأطراف التعاون مع 

مفو�سية االأمم املتحدة لالجئني ب�ساأن الق�سايا اخلا�سة بالالجئني. 
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الف�صل الرابع 

اآليات حماية حقوق الإن�صان 

  اتخذت احلركة العاملية املعا�شرة لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان  مالمح و�شورًا عديدة، 

اإىل تقنني و التاأكيد وتر�شيخ  مبادئ حقوق الن�شان  يف  بداأت ب�شعي املجتمع الدويل 

�شورة مبادئ ون�شو�ص قانونية  و اأثمر ذلك  عن �شدور  العديد من العالنات والعهود 

والتفاقيات الدولية  ، ومع توايل ظهور هذه  املواثيق والتفاقيات  اأدرك  املجتمع الدويل 

احلاجة اإىل وجود اآليات تقوم على حماية وتعزيز حقوق الن�شان وت�شمن وفاء الدول 

الإن�شان    حقوق  واأ�شحت   ، التفاقيات  هذه  اإىل  ان�شمامها  عن  الناجتة  باللتزامات 

حمال لتنظيم دويل تقوم على حمايته اآليات متعددة تتنوع وفقا لنطاقها اجلغرايف اإىل 

اآليات دولية واإقليمية ووطنية.

 اأول :الآليــات الدوليــــة:

تتمثل الآليات الدولية يف الأجهزة والهيئات الدولية املعنية بحماية حقوق الإن�شان على 

–وهي  :اآليات دولية موؤ�ش�شية  امل�شتوى الدويل ،وهي تنق�شم اإىل نوعني رئي�شيني هما 

الآليات املن�شاأة وفقًا مليثاق الأمم املتحدة اأو مبوجب قرار من اأحد اأجهزتها ،  واآليات  

للتزاماتها  الأطراف   الدول  تنفيذ  ملراقبة  املن�شاأة  الآليات  وهي  اتفاقية  اأو  تعاهدية 

التفاقيات   هذه  عليه  تن�ص  ملا  وفقا  التفاقيات  بع�ص   اإىل  ان�شمامها  عن  الناجتة 

،و�شنتــــناول  فيما يلي اإلقاء ال�شوء على كل من هذه الآليات  على النحو الآتي :

 اأ(  الآلــيات الدولــــية امل�ؤ�ســــ�ســـية:

  ت�شمل منظومة الأمم املتحدة حلماية حقوق الإن�شان العديد من الآليات  املن�شاأة  وفقا 

مليثاق الأمم املتحدة اأو بقرار �شادر عن  اأحد اأجهزتها الرئي�شية ،وت�شم  هذه الآليات 

يف الوقت الراهن الهيئات الرئي�شية  بالأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�شان كاجلمعية 

 ، الدولية   العدل  وحمكمة  والجتماعي  القت�شادي  واملجل�ص  الأمن  وجمل�ص   العامة 

الإن�شان   حقوق   وحماية  لتعزيز  الفرعية  واللجنة  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  اإيل  اإ�شافة 

واملفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان  ومفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني . 
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واإ�شافة اإىل ذلك فهناك بع�ص النظم والإجراءات  اخلا�شة التي جرى عليها العمل 

العمل  واأفرقة   اخلا�شون   واملقررون  املبعوثون  كاآلية  املتحدة  الأمم  ملمار�شات  وفقا 

املعنية بالدول واأفرقه العمل املعنية ببع�ص املو�شوعات . 

بتعزيز وحماية حقوق  املتعلقة  الآليات  واخت�شا�شات  هذه  ملهام  اإيجاز  �شن�شري يف  و 

الإن�شان   على النحو الأتي :

 اأجهـــزة الأمــم املتحــدة املــعنية بحقوق الإنـ�سان :

1 -الـجمعــية العــامة :

واإقرار  وو�شع  مناق�شة  بها  املنوط  املتحدة  الأمم  مبنظمة  الرئي�شية  الهيئة  وهي 

ال�شيا�شات العامة للمنظمة وتوزيع واإعتماد املوارد املخ�ش�شة على الأن�شطة الالزمة 

لتنفيذ هذه ال�شيا�شات ومناق�شة اأية م�شاألة اأو اأمر يدخل يف نطاق امليثاق مبا يف ذلك 

امل�شائل املتعلقة بحفظ الأمن وال�شلم الدويل ما مل تكن هذه امل�شائل حمل نظر اأمام 

جمل�ص الأمن وذلك طبقا لن�شو�ص املواد 10و11و12 من امليثاق ، ووفقا للمادة 11 بند 

3 من امليثاق  للجمعية العامة اأن ت�شرتعي نظر جمل�ص الأمن اإىل الأحوال التي يحتمل 

�ص فيها ال�شلم والأمن الدويل للخطر. اأن يتعرِّ

 وتتاألف اجلمعية العامة من جميع الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة ولكل دولة منها  

يف  جتتمع  كما  عام  كل  من  �شبتمرب  يف  عادية  دورة  يف  �شنويًا  وجتتمع  واحد،  �شوت 

دورات خا�شة اأو اإ�شتثنائية بناء على طلب اأغلبية اأع�شائها اأو بناء على طلب جمل�ص 

الأمن ،وت�شدر اجلمعية قراراتها يف امل�شائل الهامة باأغلبية ثلثي الأع�شاء احلا�شرين 

امل�شاركني يف الت�شويت وت�شمل هذه امل�شائل :التو�شيات اخلا�شة بحفظ الأمن وال�شلم 

املجل�ص  اأع�شاء  واإنتخاب  الدائمني  غري  الأمن  جمل�ص  اأع�شاء  ،واإنتخاب  الدويل 

القت�شادي والجتماعي وقبول الأع�شاء اجلدد اأو وقف الأع�شاء عن مبا�شرة حقوق 

الع�شوية وف�شل الأع�شاء . 

ويتبع اجلمعية العامة �شت جلان رئي�شية هى  : اللجنة ال�شيا�شية واللجنة القت�شادية و 

جلنة ال�شوؤون الجتماعية والثقافية والإن�شانية  وجلنة الو�شايا وجلنة الإدارة والتمييز 

واللجنة القانونية .

ووفقا لن�ص املادة 13 من  امليثاق  يعترب العمل على تعزيز وحماية حقوق الإن�شان من 
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الخت�شا�شات الرئي�شية للجمعية العامة حيث  تق�شي الفقرة ) ب (من املادة امل�شار 

التعاون  اإمناء  بق�شد  تو�شيات  واإ�شدار  بدرا�شات  العامة  اجلمعية  تقوم  باأن   ، اإليها 

والعمل  وال�شحية  والتعليمية  والثقافية  والإجتماعية  القت�شادية  امليادين  يف  الدويل 

علي اإحرتام وحماية حقوق الإن�شان للنا�ص كافة .

الإن�شان  بحقوق  كبريًا  اإهتمامًا  املتحدة  الأمم  اإن�شاء  منذ  العامة  اجلمعية  اأولت  وقد 

وكانت من اأكرث اآليات الأمم املتحدة تبنيًا  للمواثيق الدولية حلقوق الإن�شان �شواء يف 

الإعالن  تبنت  التي  ،فهى  دولية  اتفاقيات  اأو  اإعالنات  اأو  تو�شيات  اأو  قرارات  �شورة 

العاملي حلقوق الإن�شان بقرارها رقم 217/اأ يف 10 دي�شمرب عام 1948 وكذا العهدين 

الدوليني للحقوق املدنية وال�شيا�شية واحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية لعام 

1966 بقرارها رقم 2200 املوؤرخ 16 دي�شمرب 1966 .

كما اأ�شدرت اجلمعية العامة العديد من القرارات والتو�شيات يف �شاأن كثري من الق�شايا 

املتعلقة بحقوق الإن�شان ومنها الق�شايا املتعلقة مبنع التمييز وحقوق الأقليات وحقوق 

املراأة ويف جمال الرق واملمار�شات ال�شبيهة به ويف جمال حقوق الأ�شخا�ص اخلا�شعني 

وحق  العدل  اإقامة  جمال  ويف  التعذيب  من  احلماية  جمال  ويف  ال�شجن  اأو  لالإحتجاز 

)
1

تقرير امل�شري وجرائم احلرب واجلرائم �شد الإن�شانية والإبادة اجلماعية .)

الإن�شان يف  اإنتهاكات حقوق  الناجتة عن  الأو�شاع  لدرا�شة  العامة  وتت�شدى اجلمعية 

املت�شمنة مطالبة احلكومات  والقرارات  التو�شيات  ب�شاأنها  الدول وت�شدر  الكثري من 

بالتوقف عن هذه املمار�شات ومالحقة امل�شوؤلني عنها جنائيا .

والأ�شل اأن التو�شيات ال�شادرة من اجلمعية العامة تت�شم ب�شلطة اأدبية بو�شفها تعرب 

عن راأي املجتمع الدويل يف الق�شايا الدولية الرئي�شية  ومن ثم فاإن عدم اإمتثال الدول 

�شيكون  بال�شرورة  اأنه  اإل  قبلها  ثمة جزاء  توقيع  عليه  واأن مل يرتتب  التو�شيات  لهذه 

باملجتمع  الدول  هذه  عالقة  يف  ال�شيئة  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الآثار  من  العديد  له 

الدويل.

وف�شاًل عن ذلك هناك اإ�شتثناء هامًا على هذه  القاعدة يتعلق بالقرارات ال�شادرة عن 

اجلمعية العامة يف احلالت التي ترى فيها اأن هناك تهديدًا لالأمن وال�شلم الدوليني 

1           -  راجع يف تف�صيل ذلك :اآليات احلماية الدولية حلقوق الن�صان .د نبيل م�صطفى خليل طبعة 2005 �ص 542 وما بعدها .
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و مل يتخذ جمل�ص الأمن اأي اإجراء  ب�شددها  اأو النظر  يف  هذه امل�شائل كان للجمعية 

العامة اأن تنظر يف هذه امل�شائل على الفور وتتخذ تدابري جماعية لإعادة الأمن وال�شلم 

 1950 ت�شرين /نوفمرب عام  التاريخي ال�شادر يف  بالتطبيق لقرارها  الدوليني وذلك 

الذي يحمل عنوان ) متحدون من اأجل ال�شالم (.

وننوه يف ذات  ال�شياق  اإىل اأن اجلمعية العامة هي التي تبنت القرار الذي مبوجبه مت 

اإحالة النزاع اخلا�ص  باجلدار العازل ال�شرائيلي بالأرا�شي الفل�شطينية  اإىل حمكمة 

العدل الدولية لإبداء الراأي القانوين والإفتاء لقناعتها باأنه ميكن اأن ي�شكل اإنتهاكًا حلق 

تقرير امل�شري ومنع التمييز ويتعار�ص مع مبادئ الأمم املتحدة اخلا�شة مبنع واإزالة 

اإ�شدار قرار يف هذا  الأمن يف  العن�شري، وذلك لإخفاق جمل�ص  التمييز  كافة �شور  

ال�شاأن  ،واأ�شدرت حمكمة العدل الدولية اإفتاًء يف هذا ال�شاأن بعدم م�شروعية اجلدار 

العازل الإ�شرائيلي لكونه يعد خرقاً للقانون الدويل .

2 ـــ جمــلـ�س الأمـــن : 

يعترب جمل�ص الأمن  اجلهاز الرئي�شي املخت�ص مب�شوؤولية حفظ الأمن وال�شلم الدوليني 

وفقا لن�ص املادة 24 من امليثاق ،وهو ما يدفع املجل�ص للت�شدي بال�شرورة يف كثري من 

احلالت اإىل بع�ص م�شائل وق�شايا حقوق الإن�شان متى ما كانت ت�شكل حتديًا اأو تهديدًا 

لالأمن وال�شلم الدوليني .

ووفقا لن�ص املادة 27 من امليثاق يتكون جمل�ص الأمن من 15 ع�شو من الدول الأع�شاء 

بالأمم املتحدة ،وتنتخب اجلمعية العامة ع�شرة اأع�شاء منهم ب�شفة دورية ملدة �شنتني 

مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل ،اإ�شافة اإيل الدول اخلم�ص الدائمة الع�شوية ،وهي 

كل من فرن�شا  ورو�شيا وال�شني ال�شعبية واململكة املتحدة)بريطانيا ( والوليات املتحدة 

الأمريكية  ، وت�شدر القرارات عن جمل�ص الأمن مبوافقة ت�شعة من اأع�شائه وب�شرط 

عدم اإعرتا�ص اأى من الدول الأع�شاء اخلم�ص الدائمني فاإذا اعرت�ص  اأحد الأع�شاء 

اإ�شدار   الفيتو  فال ميكن  اأو  النقد  باإ�شتعمال حق  اخلم�شة  على القرار وهو مايعرف 

القرار يف هذه احلالة . 

اإذا كان قد وقع تهديدًا  امليثاق بتقرير ما  39 من  املادة  ويخت�ص املجل�ص وفقًا لن�ص 

لل�شلم اأو اإخالل به ويقرر ما يجب اتخاذه من التدابري املن�شو�ص عليها باملادتني 41و 
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42من امليثاق .

التي ل تتطلب  التدابري  امليثاق كافة  41 من  التدابري املن�شو�ص عليها باملادة  وت�شمل 

اإ�شتخدام القوة امل�شلحة ومنها قطع العالقات الدبلوما�شية اأو وقف ال�شالت القت�شادية 

والال�شلكية  والربيدية  واحلديدية  والبحرية  املوا�شالت اجلوية  و�شائل  اأو قطع جميع 

التدابري  ت�شمل  كما   ، كليًا  اأو  جزئيًا  وقفا  وقفهما  اأو  الإت�شال  و�شائل  من  وغريها 

املن�شو�ص عليها باملادة 42 من امليثاق ا�شتعمال القوة اجلوية والبحرية والربية لتخاذ 

ما يلزم حلفظ الأمن وال�شلم الدوليني اإذا راأى املجل�ص عدم كفاية التدابري املن�شو�ص  

عليها باملادة 41 من امليثاق .

ويف احلالت التي ميكن اأن توؤدي اإنتهاكات حقوق الإن�شان يف اإحدى الدول اإىل تهديد 

لالأمن وال�شلم الدوليني يجوز ملجل�ص الأمن التدخل باإ�شتعمال اأيا من التدابري التي ل 

تتطلب اإ�شتخدام القوة امل�شلحة املن�شو�ص عليها باملادة 41  اأو تلك التي تتطلب ذلك 

املن�شو�ص عليها باملادة 42 من امليثاق .    

الإن�شان  انتهاكات حلقوق  الأمن يف حالت حدوث  تدخل جمل�ص  تطبيقات  اأهم  ومن 

هو تدخله اإزاء �شيا�شة ا لف�شل العن�شري يف جنوب اأفريقيا باعتبارها متثل انتهاكًا 

ال�شاأن  هذا  املجل�ص يف  اأ�شدر  ،وقد  الإن�شان  الدولية  حلقوق  املواثيق  �شارخًا جلميع 

فر�ص  1977الذي  لعام   418 رقم  القرار  بينها  من  كان  والتي  القرارات  من  العديد 

مقاطعة دولية علي توريد الأ�شلحة اإيل جنوب اأفريقيا م�شتندا يف ذلك اإيل  املادة 41 

من امليثاق والقرار 765ل�شنة 1992 والذي طالب فيه املجل�ص الدول الأع�شاء باإتخاذ 

اإجراءات اقت�شادية ودبلوما�شية �شد جنوب اأفريقيا .

ومن هذه التطبيقات اأي�شًا قرار جمل�ص الأمن رقم 827  ل�شنة 1992 بت�شكيل حمكمة 

املذابح  ارتكاب  بعد  ال�شابقة  يوغ�شالفيا  يف  احلرب  جمرمي  ملحاكمة  دولية  جنائية 

الأ�شخا�ص يف   األف  اإبادة  اإىل  اأدت  والتي  والهر�شك  البو�شنة  م�شلمي  �شد  اجلماعية 

مقابر جماعية وكذا القرار رقم 955 لعام 1984  بت�شكيل حمكمة جنائية دولية ملحاكمة 

تدخله  ،وكذا  اجلماعية  الإبادة  لرتكابهم جرائم  رواندا  مرتكبو جرائم  احلرب يف 

بالعديد من القرارات يف �شاأن اأزمة اإقليم دارفور بال�شودان ومنها القرار رقم 1591 

ل�شنة    2005 والذي قرر فيه املجل�ص ت�شكيل جلنة توؤلف من جميع اأع�شائه وفريق من 
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لال�شتقرار  تهديدًا  ي�شكلون  ومن  الإن�شان  انتهاكات حقوق  مرتكبي  لتحديد   اخلرباء 

والأمن باإقليم دارفور واألزم القرار جميع الدول مبنع الأ�شخا�ص الذين  يحددهم فريق 

اخلرباء من دخول اأو عبور اأرا�شيها ف�شال عن جتميد جميع الأموال والأ�شول املالية 

اململوكة لهم التي قد توجد باأرا�شيها .

ل�شنة      1970 رقم   الأمن  قرار جمل�ص  ال�شاأن  اأي�شًا يف هذا  التطبيقات احلديثة  ومن 

2011 ب�شاأن  حالت القمع والعنف  التي �شهدتها اجلماهريية  العربية الليبية يف الآونة 

اأن ت�شكله من جرائم �شد الن�شانية  والذي قرر فيه املجل�ص اإحالة  الأخرية ملا ميكن 

هذه الأحداث اإىل املحكمة اجلنائية الدولية بالهاي ف�شال عن حظر توريد الأ�شلحة 

للجماهريية الليبية ، وكذا قرار املجل�ص رقم  1973  ل�شنة 2011 والذي اأجاز  اتخاذ 

ذلك   الإعتداء مبا يف  اأعمال  من  الليبيني   املدنيني  الالزمة حلماية  الجراءات  كافة 

اإقامة منطقة حظر جوي على الطريان فوق الأرا�شي الليبية مبا ي�شمن حماية املدنيني 

واللتزام بحظر توريد الأ�شلحة وجتميد الأر�شدة والأ�شول املمــلوكة للرئيـــ�ص القـــذايف 

واأفــــراد اأ�شــــرتـــه .

واإذا كان الأ�شل اأن جمل�ص الأمن بو�شفه الآلية الفعالة التي ميكنها اإتخاذ القرارات 

امللزمة والتدابري التي اإىل حد ا�شتعمال القوة ب�شاأن كل ما يهدد الأمن وال�شلم الدوليني 

عن  ك�شف  قد  املعا�شر  الدويل  الواقع  اأن  اإل   ، الإن�شان  حقوق  اإنتهاكات  ذلك  يف  مبا 

اأعمال املجل�ص ووجود  طغيان الإعتبارات وامل�شالح ال�شيا�شية يف بع�ص احلالت على 

اإزدواجية واإنتفاء املو�شوعية يف بع�ص احلالت يف التعامل مع  اإنتهاكات حقوق الإن�شان، 

حيث ي�شهد الواقع الدويل -  يف بع�ص احلالت – اأنه تثار م�شائلة الدولة مرتكبة هذه 

النتهاكات اإذا كانت ل تتمتع بنفوذ �شيا�شي اأو اإقت�شادي على امل�شتوى الدويل ول تثار 

حينما يتم ذلك من دول اأخرى  تتمتع بهذا النفوذ ،اأو غ�ص النظر –يف حالت اأخرى - 

عن هذه النتهاكات  من بع�ص الدول لوجود عالقات وم�شالح اقت�شادية ، كما ك�شف 

الإن�شان  حلقوق  اإنتهاكات  بوجود  احلالت  بع�ص  يف  التذرع  عن  اأي�شا  الدويل  الواقع 

واتخاذها و�شيلة و�شببًا للتدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول ، وهو الأمر الذي اأ�شارت 

ومنـهـــا  قــراراتـــها  من  كثيـر  يف  ذاتهـــا  املتحــــدة  لالأمـــم  العـــامة  اجلمعـــية  اإلــــيه 

القـــرار رقم 60 /251 ال�شادر يف مار�ص 2006 من �شرورة التزام جميع الدول  عند 
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اأ�شلوب  على  والق�شاء  واملو�شوعية  العاملية  مببادئ  الإن�شان  حقوق  ق�شايا  يف  النظر 

املعايري املزدوجة والت�شيي�ص .   

3ــ املجل�س القت�سادي والجتماعي :

مبا�شرة،  العامة  اجلمعية  ،ويتبع  املتحدة  بالأمم  ال�شت  الرئي�شية  الأجهزة  اأحد  هو 

ويتاألف اأع�شائه من 54 دولة يتم انتخابهم من قبل اجلمعية العامة ملدة ثالث �شنوات 

،ويقدم  العامل   املختلفة على م�شتوى  املناطق اجلغرافية  انتخابهم متثيل  ويراعى يف 

املجل�ص تقريرًا �شنويًا عن اأعماله اإيل اجلمعية العامة ،واأ�شند امليثاق باملادتني 61و62  

للمجل�ص عدة اخت�شا�شات تتعلق بحقوق الإن�شان  اأهمها ما يلي :

- تقدمي التو�شيات فيما يتعلق باإ�شاعة اإحرتام حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية لدى 

جميع الدول . 

-اإعداد الدرا�شات املتعلقة باأمور الإقت�شاد والإجتماع والثقافة والتعليم وال�شحة وما 

يت�شل بها واإعداد التقارير ب�شاأنها وتقدميها للجمعية والدول الع�شاء وكذا الوكالت 

املتخ�ش�شة .

- اإعداد م�شروعات التفاقيات الدولية يف امل�شائل التي تقع بنطاق اإخت�شا�شه وعر�شها 

علي اجلمعية العامة. 

وقد لعب املجل�ص منذ اإن�شائه دورًا هامًا يف تعزيز  وحماية حقوق الإن�شان  واأ�شدر العديد 

 1503 رقم  القرار  اأبرزها  ومن  الإن�شان  بحماية حقوق  املتعلقة  الهامة  القرارات  من 

لعام 1970 واخلا�ص  بتلقي ونظر ال�شكاوى املقدمة من الأفراد واجلماعات واملتعلقة 

والذي  الإن�شان  حقوق  لإنتهاكات  ثابت  منط  عن  تك�شف  التي  اجل�شيمة  بالنتهاكات 

اأ�شبح ي�شمى بالجراء 1503 ن�شبة للقرار امل�شار اإليه ،كما  اأن�شاأ املجل�ص  جمموعة من 

الآليات الهامة لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان وذلك وفقًا للمادة 68 من امليثاق ،والتي  

كان من اأهمها )جلنة حقوق الإن�شان( التي مت اإن�شائها مبوجب قرار من املجل�ص عام 

تعزيز  على  بالعمل  املعنية   املتحدة  بالأمم  الرئي�شية  الآلية  هي  كانت  ،والتي    1946

اأن  وحماية حقوق الإن�شان ور�شم ال�شيا�شات العامة املتعلقة بها بالأمم املتحدة   اإىل 

حل حملها جمل�ص حقوق الإن�شان ،وجلنة مركز املراأة التي اأن�شاأها املجل�ص القت�شادي 
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)
1

الجتماعي عام 1946 . ) 

4ــ جمــلــ�س حــقــوق الإنـ�ســـــان :

بتاريخ 15مار�ص  2006 اأ�شدرت اجلمعية العامة  لالأمم املتحدة  قرارها رقم60 /251  

الذي ق�شى  باإن�شاء جمل�ص حلقوق الإن�شان ليحل حمل جلنة حقوق الإن�شان التي كانت 

هى الآلية  الرئي�شية املعنية بحماية حقوق الإن�شان  بالأمم املتحدة ،وجاء ذلك يف اإطار  

حماولت اإ�شالح وتطوير الأمم املتحدة  واعرتافًا من جانب الدول باأهمية  تكليف هيئة 

رفيعة امل�شتوى بجهود تعزيز وحماية حقوق الإن�شان على امل�شتوى الدويل. 

      وكان تقرير الأمني العام  ال�شابق لالأمم املتحدة املقدم اإىل اجلمعية العامة يف اأبريل 

عام 2005 قد اأ�شار اإىل اأنه :  ) نظرًا لالأهمية املتزايدة التي حتظى بها حقوق الإن�شان 

ولالأولوية التي مينحها امليثاق لها وبالرغم من مواطن القوة التي تتمتع بها جلنة حقوق 

اآداء مهامها قد جتاوزتها الحتياجات اجلديدة ،واقرتح  اأن قدرتها على  اإل  الإن�شان 

ال�شتعا�شة عنها مبجل�ص دائم حلقوق الإن�شان يتم اإنتخاب اأع�شائه من قبل اجلمعية 

العامة يكون قادرًا على الإنعقاد يف اأي وقت للت�شدي لالأزمات املحدقة ولإتاحة النظر 

الدفاع  بق�شية  املتحدة  الأمم  تنه�ص  الإن�شان ب�شورة منتظمة حتى  يف ق�شايا حقوق 

من  ،واأن  والتنمية  الأمن  جمال  يف  بها  تعمل  التي  اجلدية  بنف�ص  الإن�شان  حقوق  عن 

�شاأن اإن�شاء هذا املجل�ص اأن يعطي حقوق الإن�شان منزلة رفيعة تتنا�شب والأولوية التي 

يخ�شها بها امليثاق (،وتبنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة القرار رقم 60 /251 لعام 

2006 باإن�شاء جمل�ص دائم حلقوق الإن�شان .

        وت�شمن قرار اإن�شاء املجل�ص  اأن يحل جمل�ص حقوق الإن�شان حمل جلنة حقوق 

عمله  يف  املجل�ص  ي�شرت�شد  ،واأن  وواجباتها  مهامها  كافة  وتوىل  كامل  ب�شكل  الإن�شان 

مببادئ العاملية واحلياد واملو�شوعية والالإنتقائية، واأهمية اأن يتمتع املجل�ص ب�شالحيات 

واملنهجية  اجل�شيمة  لالنتهاكات  ،والت�شدي  الإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  وا�شعة 

،والقيام بدور املنتدى ملناق�شة ق�شايا ومو�شوعات حقوق الإن�شان وت�شجيع الدول على 

اأن تنفذ بالكامل اإلتزاماتها يف جمال حقوق الإن�شان وتقدمي تو�شيات للجمعية العامة 

1     راجع يف تف�صيل ذلك اأ.د.احمد ابو الوفا –احلماية الدولية حلقوق الإن�صان يف اطار منظمة الأمم املتحدة والوكالت الدولية 
املتخ�ص�صة طبعة 2000 القاهرة �ص 42 وما بعدها. 



68

املبادئ الأ�شا�شية  حلقوق الإن�شان واآليات حمايتها يف القانون الدويل والت�شريع القطري 

لأجل مزيد من التطوير بقانون حقوق الإن�شان الدويل ومراجعة حقائب عمل الإجراءات 

اخلا�شة التابعة للجنة حقوق الإن�شان اإ�شافة اإىل )اآلية  ال�شتعرا�ص الدوري  ال�شامل(

والتي تعد اأهم ال�شالحيات اجلديدة للمجل�ص. 

اإنتخابهم  يتم  دولة   47 عدد  من  ويتكون  ب�شوي�شرا  جنيف  مبدينة  املجل�ص  مقر  ويقع 

ح�شب التوزيع اجلغرايف العادل ،ويتحلى الأع�شاء  املنتخبون يف املجل�ص  باأعلى املعايري 

يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان. 

ووفقا  للمادة 8 من قرار اإن�شاء املجل�ص يتعني توافر جملة من ال�شروط والواجبات فيمن 

يتم اختيارهم للع�شوية  باملجل�ص  هي :  اأن يكون  لديهم اإ�شهامات وا�شحة يف تعزيز 

والتعاون  الإن�شان،  حقوق  تعزيز  جتاه  بالتزاماتهم  والوفاء   ، الإن�شان  حقوق  وحماية 

مع الإجراءات اخلا�شة بحقوق الإن�شان ،والتعاون مع املجل�ص تعاونًا كامال ،و قبولهم 

ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل خالل فرتة ع�شويتهم . 

 وقد اأكدت املادة )8( كذلك على حق اجلمعية العامة » اأن تقرر باأغلبية ثلثي الأع�شاء 

احلا�شرين  الذين لهم حق الت�شويت تعليق حقوق ع�شوية املجل�ص التي يتمتع بها اأي من 

اأع�شائه اإذا ما ارتكب انتهاكات ج�شيمة ومنهجية حلقوق الإن�شان .«، وهو الأمر الذي 

اأ�شدرت  اإذ  ليبيا مبجل�ص حقوق الن�شان   اإزاء ع�شوية  العامة  اإتبعته حديثًا اجلمعية 

اجلمعية العامة بجل�شتها غري العادية  املنعقدة بتاريخ امار�ص  2011  -والتي و�شفت 

192 ع�شوا قرارًا بتعليق ع�شوية  بالتاريخية- حيث اأ�شدرت اجلمعية العامة باإجماع 

ليبيا مبجل�ص حقوق الإن�شان  ا�شتنادًا اإىل تو�شية جمل�ص حقوق الإن�شان  بذلك نتيجة 

لإتهام ال�شلطات الليبية باإرتكاب »انتهاكات ج�شيمة ومنظمة حلقوق الإن�شان«.

ويجوز  الأقل  على  العام  خالل  جل�شات  ثالث  بواقع  باإنتظام  جل�شاته  املجل�ص  ويعقد 

للمجل�ص عقد جل�شات عند ال�شرورة بناء على طلب اأحد اأع�شاء املجل�ص وموافقة ثلث 

اأع�شائه على ذلك .

:)UPR( اآلية ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل

اإىل  اإ�شتعرا�ص دوري �شامل ي�شتند  اإجراء  60 /251  الن�ص على  ت�شمن القرار رقم 

بالتزاماتها وتعهداتها يف جمال  معلومات مو�شوعية وموثوق بها، ملدى وفاء كل دولة 

حقوق الإن�شان على نحو يكفل �شمولية التطبيق وامل�شاواة يف املعاملة بني جميع الدول؛ 
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البلد  فيه  ي�شرتك  تفاعلي  اإىل حوار  ت�شتند  تعاون  اآلية  �شكل  ال�شتعرا�ص  ويتخذ هذا 

هذه  وتكمل  القدرات؛  بناء  جمال  يف  احتياجاته  مراعاة  مع  كاماًل،  ا�شرتاكًا  املعني 

الآلية عمل الهيـــئات املن�شــــاأة مبــــوجـــب مـعاهــــدات )جلـــان التفاقيات( ول تكـــرر 

عمـلـهـــــا. فقرة 5- هـ.

واأهم  الإن�شان  -بل  اآليات جمل�ص حقوق  اأهم  ال�شامل  الدوري  الإ�شتعرا�ص  اآلية  وتعد 

اآليات الأمم املتحدة -  ملراقبة مدى الحرتام واحلماية التي توليها جميع الدول حلقوق 

الإن�شان والذي مبوجبه تخ�شع جميع الدول  الأع�شاء بالأمم املتحدة  -192دولة -ودون  

اإ�شتثناء وب�شفة دورية لهذه املراجعة لبيان مدى وفائها بالتزاماتها وتعهداتها يف جمال 

حقوق الإن�شان، مما يعد اأحد اخلطوات الفاعلة لالأمم املتحدة على طريق اإعمال مبداأ 

ال�شمولية واملو�شوعية وامل�شاواة يف التعامل مع حقوق الإن�شان .

وورد الن�ص على اإتباع املجل�ص هذه الآلية بقرار اجلمعية العامة  رقم 251/60  اخلا�ص 

باإن�شاء املجل�ص ، وكذا بقرار جمل�ص حقوق الن�شان رقم 1/5 .

 ويعد ال�شتعرا�ص الدوري اآلية تعاونية تقوم على حوار تفاعلي بني الدولة التي تخ�شع 

لال�شتعرا�ص والدول الأع�شاء الأخرى  واملراقبة يف املجل�ص لي�شكل بذلك  دورًا اأ�شا�شيًا 

مكماًل لأعمال  الآليات التعاهدية ، يتم ا�شتعرا�ص الدولة مرة كل اأربع �شنوات.

وتتيح  اآلية الإ�شتعرا�ص فر�شًا متعددة مل�شاركة املنظمات احلكومية الدولية و املنظمات 

الإقليمية واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان ومنظمات املجتمع املدين يف ا�شتعرا�ص 

اأو�شاع حقوق الإن�شان بالدول واإبداء املالحظات والتعليقات .

املبادئ والأهداف  املتعلقة باآلية ال�ستعرا�س:

  حدد القرار 5 /1 ال�شادر عن جمل�ص حقوق الن�شان  املبادئ  املتعلقة باآلية ال�شتعرا�ص 

على النحو التي :

ينبغي لال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل :  

للتجزئة  قابليتها  وعدم  وترابطها  الإن�شان  حقوق  جميع  عاملية  ُيعزز  اأن  )اأ( 

وت�شابكها؛

حوار  وعلى  وموثوقة  مو�شوعية  معلومات  على  قائمة  تعاونية  اآلية  يكون  اأن  )ب( 

تفاعلي؛
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اأن يكفل التغطية العاملية واملعاملة املت�شاوية للدول كافة؛ )ج( 

يكون  واأن  املتحدة  الأمم  يف  الأع�شاء  يدفعها  دولية  حكومية  عملية  يكون  اأن  )د( 

موجهًا نحو العمل .

اأن ُي�شرك فيه ب�شورة كاملة البلد مو�شع ال�شتعرا�ص؛ )ه ( 

ل اآليات حقوق الإن�شان الأخرى ول ي�شكل تكرارًا لها، وبذلك ي�شكل قيمة  اأن ُيكمِّ )و( 

م�شافة .

ت�شادمية  وغري  وبناءة  اإنتقائية  وغري  و�شفافة  مو�شوعية  بطريقة  ُيجرى  اأن  )ز( 

وغري ُم�شيَّ�شة .

مما  اأكرث  املجل�ص  اأعمال  جدول  اأو  املعنية  الدولة  كاهل  يثقل  عبئًا  ي�شكل  األ  )ح( 

ينبغي .

األ يكون طوياًل اأكرث مما يلزم؛ وينبغي اأن يكون واقعيًا واأل ي�شتحوذ على قدر  )ط( 

غري متنا�شب من الوقت ومن املوارد الب�شرية واملالية .

بحقوق  املتعلقة  العاجلة  لالأو�شاع  ال�شتجابة  على  املجل�ص  قدرة  ينال من  األ  )ي( 

الإن�شان .

اأن يراعي املنظور اجلن�شاين كامل املراعاة . )ك( 

اأن يراعي م�شتوى تنمية البلدان وخ�شو�شياتها، مع عدم الإخالل باللتزامات  )ل( 

الواردة يف العنا�شر املن�شو�ص عليها يف اأ�شا�ص ال�شتعرا�ص .

اأن يكفل ا�شرتاك جميع اأ�شحاب امل�شلحة ذوي ال�شلة، مبا يف ذلك املنظمات  )م( 

غري احلكومية واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، وفقًا  لقرار اجلمعية العامة 251/60 

املوؤرخ 15 اآذار/مار�ص 2006 وقرار املجل�ص القت�شادي والجتماعي 31/1996 املوؤرخ 

25 متوز/يوليه 1996، ف�شاًل عما قد يتخذه املجل�ص من مقررات يف هذا ال�شاأن.

كما حدد القرار اأهداف ال�شتعرا�ص على النحو الآتي :

)اأ(حت�شني حالة حقوق الإن�شان على اأر�ص الواقع؛

التطورات  وتقييم  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  وتعهداتها  الدولة  باإلتزامات  )ب(الوفاء 

الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة .

)ج(النهو�ص بقدرة الدولة وبامل�شاعدة الفنية املقدمة اإليها، بالت�شاور مع الدولة املعنية 
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ومبوافقتها .

)د(تبادل اأف�شل املمار�شات فيما بني الدول واأ�شحاب امل�شلحة الآخرين .

)ه (دعم التعاون يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�شان .

)و(ت�شجيع التعاون والنخراط الكاملني مع املجل�ص وغريه من هيئات حقوق الإن�شان . 

ومع مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان .

املبادئ واملعايري الدولية حمل العتبار باآلية الإ�ستعرا�س :

 اأ�صـا�ص ال�صتعـرا�ص :مـــاهـــي املواثـــيــق الدولــــــيــــة التـي يــتـــم النــظــــــــر اإليـــهـــــا باآليــــة 

ال�صتعــــــــــــرا�ص ؟

  وفقا ملا ت�شمنه القرار 5 /1  تتمثل هذه املبادئ واملعايري يف الأحكام الواردة مبيثاق 

الأمم املتحدة،والإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، والإتفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان  

التي تكون الدولة طرفا فيها ، والتعهدات واللتزامات الطوعية من جانب الدول، مبا 

يف  لالنتخاب  تر�شيحها  تقدمي  عند  بها  تعهدت  التي  تلك  الإقت�شاء(  )عند  ذلك  يف 

جمل�ص حقوق الإن�شان.

الوثائق املقرر تقدميها باآلية ال�ستعرا�س:

الإ�شتعرا�ص  حمل  الدولة  وتقدمه   تعده  الذي  الوطني  التقرير  الوثائق  هذه  ت�شمل    

اإعداده مكتب مفو�شية الأمم  20 �شفحة، وملخ�ص يتوىل  األ يتجاوز  ،والذي يتعني   

املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان والذي يجب اأن يت�شمن التو�شيات ال�شادرة عن اآليات 

حقوق الإن�شان الدولية حول اأو�شاع حقوق الإن�شان  بالدولة حمل ال�شتعرا�ص  والتي 

يجب األ يتجاوز بدوره عدد 10 �شفحات، ملخ�ص ب�شاأن التقارير املقدمة من ) اأ�شحاب 

امل�شلحة( تعده املفو�شية وي�شمل كل من  منظمات املجتمع املدين ،واملوؤ�ش�شات  الوطنية 

حلقوق الإن�شان  واجلمعيات الأهلية ويتعني اأن  ل يزيد عن 10 �شفحات.

اإجـراءات الإ�سـتعــرا�س :

يتم اإجراء ال�شتعرا�ص مبعرفة  فريق عامل يتاألف من الدول ال�شبع والأربعني الأع�شاء  

باملجل�ص وبرئا�شة رئي�ص جمل�ص حقوق الإن�شان ، ويقوم فريق ثالثي ي�شمى )بالرتويكا(

اأو)الفريق الثالثي (بت�شهيل واإدارة اإ�شتعرا�ص كل دولة  وميثل كل منهم دولة من اقليم 

جغرايف خمتلف  ويتوىل هذا الفريق  اإ�شافة اإىل تي�شري عملية الإ�شتعرا�ص اإعداد تقرير 
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فريق العمل ،ووفقا للقرار 5 /1  يتم النظر  يف ثالث وثائق هي التقرير الوطني املقدم 

من الدولة  والذي يجب اأن يتناول فرتة زمنية حمددة وهي الأربع �شنوات  ال�شابقة فقط 

واأن ل يتجاوز ع�شرين �شفحة واأن يتم اإعداده  وفقا ملبادئ توجيهية عامة اأعدها جمل�ص 

حقوق الإن�شان يف هذا ال�شاأن ، وتتمثل الوثيقة الثانية يف ملخ�ص ملكتب مفو�شية الأمم 

املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان ب�شاأن التو�شيات واملالحظات ال�شادرة عن الآليات  

الثالثة  ،والوثيقة  التعاهدية  غري  اأو  التعاهدية  الآليات  �شواء  الإن�شان  حلقوق  الدولية 

تتمثل يف  ملخ�ص تقرير اأ�شحاب امل�شلحة ومنها على �شبيل املثال منظمات املجتمع 

ال�شامية  املتحدة  الأمم  وتقوم مفو�شية  الإن�شان  الوطنية  حلقوق  واملوؤ�ش�شات  املدين  

لتوجيهات  ووفقا  امل�شلحة  اأ�شحاب  من  واملعلومات  التقارير  بجمع  الن�شان  حلقوق 

يتجاوز  ل  املعلومات  لهذه  موجز  باإعداد  املفو�شية  تبا�شر  ثم  الغر�ص،  لهذا  اأعدتها 

الع�شرة �شفحات اأي�شًا. 

ب�شاأن  تو�شيات  واإقرتاح  اأ�شئلة  توجيه  املجل�ص   يف  واملراقبة  الأع�شاء  للدول  وميكن  

اأو�شاع حقوق الإن�شان  بالدولة حمل ال�شتعرا�ص، ويجوز  للدولة مو�شع ال�شتعرا�ص 

احلوار  قبل  م�شبقًا  الدول  تقدمها  التي  والتو�شيات  ومالحظات   ت�شاوؤلت  على  الرد 

التفاعلي واأثناءه، وتقدمي تعليقات ختامية يف نهاية الإ�شتعرا�ص.

نتائج ال�ستعرا�س:

يتوىل الفريق الثالثي اأو الرتويكا اإعداد  تقرير بنتيجة ال�شتعرا�ص  مب�شاركة  الدولة 

مو�شع الإ�شتعرا�ص، ثم يتوىل الفريق العامل املعني بالإ�شتعرا�ص النظر يف التقرير املعد  

الإ�شتعرا�ص  بالدولة حمل  التقرير اخلا�ص  �شاعة،ثم يحال   48 واعتماده خالل فرتة 

بعد اعتماده  اإىل جمل�ص حقوق الإن�شان وينظر املجل�ص يف هذه الوثائق ويعتمدها يف 

دورته العادية التالية ، ويجوز للدولة املعنية والدول الأع�شاء يف املجل�ص، وكذلك الدول 

جل�شة  يف  ب�شاأنها  اإجراء  اإتخاذ  قبل  ال�شتعرا�ص  نتائج  ب�شاأن  الراأي   اإبداء  املراقبة  

عامة.

الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شات  فيها  الآخرين مبا  ال�شلة  امل�شلحة ذوي  لأ�شحاب  ويجوز 

الإن�شان واملنظمات غري احلكومية التي تتمتع ب�شفة اإ�شت�شاريه لدى املجل�ص القت�شادي 
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) 
1

والإجتماعي اإبداء تعليقات عامة قبل اعتماد النتائج يف جل�شة عامة .) 

5 ــ اآلية املفو�س ال�سامي حلقوق الن�سان :

  مت  اإ�شتحداث   اآلية املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان مبوجب قرار اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة عام 1993 بناء على  تو�شيات املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�شان املنعقد يف 

ذات العام  بفينا .

وقد كانت الفكرة الأ�شا�شية يف اإن�شاء وظيفة املفو�ص ال�شامي هو اإن�شاء اآلية �شريعة يف 

الأحوال التي قد حتتاج اإىل عمل تنفيذي �شريع  نظرًا للوقت التي قد حتتاجه الآليات 

ال�شتعجال  اأحوال  يف  الإجراءات   هذه  مثل  لإتخاذ   تكوينها   طريقة  بحكم  الأخرى 

،ف�شال عن منحه �شلطة املباداأة واملبادرة باإتخاذ ما يراه منا�شبًا لتعزيز وحماية حقوق 

الإن�شان اأو ملنع النتهاكات اأو ال�شتمرار فيها .

ويعترب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان هو م�شوؤول الأمم املتحدة الذي يتوىل امل�شوؤولية 

الرئي�شية اخلا�شة باأن�شطة الأمم املتحدة يف ميدان حقوق الإن�شان ، وهو بدرجة اأمني 

م�شاعد ويتم تعيينه ملدة اأربعة �شنوات من الأمني العام ويعتمد قرار تعيينه من اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة .

ويراأ�ص املفو�ص ال�شامي مفو�شية الأمم املتحدة العليا حلقوق الإن�شان والتي تعد اأحد 

ولها  ب�شوي�شرا  ويقع مقرها مبدينة جنيف  العامة  لالأمانة  التابعة  الرئي�شية  الإدارات 

عدة مكاتب اإقليمية بعدة دول ف�شال عن مكتبها الهام  املعني بالتن�شيق الكائن مقره 

بنيويورك .

وت�شمل ولية املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان العمل علي تعزيز وحماية حقوق الإن�شان 

واإجراء الدرا�شات والبحوث الالزمة للو�شول اإىل التمتع الفعلي لكافة حقوق الإن�شان 

الواردة باملواثيق الدولية حلقوق الإن�شان  واحليلولة دون وقوع اإنتهاكات لها ،اإ�شافة اإىل 

التن�شيق بني اأن�شطة اأجهزة الأمم املتحدة الأخرى يف جمال حقوق  الإن�شان والتفاو�ص 

مع جميع احلكومات بهدف كفالة اإحرتام وحماية حقوق الإن�شان واإزالة ما قد يقع  من 

اإنتهاكات ،ف�شال عما قد يعهد اإليه من اأعمال من قبل اأجهزة الأمم املتحدة يف جمال 

               
 1   :ملزيد من الطالع راجع موقع املفو�صية ال�صامية حلقوق الن�صان بالأمم املتحدة  ب�صبكة النرتنت على املوقع التي

http://www2.ohchr.org/arabic/bodies/hrcouncil/
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حقوق الإن�شان ،واإعداد تقرير �شنوي ب�شاأن هذه الأعمال يتم عر�شه على جمل�ص حقوق 

الإن�شان .

6 ــ املفو�س ال�سامي لالجئني :

اأولت الأمم املتحدة اإهتمــامًا كبـريًا مب�شاكل الالجئني اإعماًل حلق اللجوء  كاأحد حقوق 

الإن�شان التي اأكد عليها الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان  باملادة 14 منه بقولها: )لكل 

فرد احلق يف التما�ص اللجوء اإىل دولة اأخرى هربا من ال�شطهاد ( ، ومت اإن�شاء وظيفة 

املندوب ال�شامي لالجئني مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 428ل�شنة 1950 ،والذي 

اخلا�شة  امل�شاكل  حل  يف  لالجئني  ال�شامي  املندوب  مع  التعاون  اإىل  احلكومات  دعا 

احتياجًا  الأ�شد  الفئات  وخا�شة  اأرا�شيها  اإىل  الالجئني  بدخول  وال�شماح  بالالجئني 

وكذا دعوة الدول اإىل ا�شتيعاب خمتلف فئات الالجئني وتزويدهم بوثائق ال�شفر عن 

طريق �شلطاتهم الوطنية ،وينتخب املفو�ص ال�شامي لالجئني من قبل اجلمعية العامة 

ملدة ثالث �شنوات وي�شمل اإخت�شا�شه عدة اأمور اأهمها التن�شيق مع احلكومات املعنية 

ب�شاأن ت�شهيل عودة الالجئني اإىل اأوطانهم اأو ا�شتيعابهم داخل جمتمعات وطنية جديدة 

مبوافقة هذه احلكومات و كفالة احلقوق الأ�شا�شية لهم وتوفري احلماية الالزمة لهم 

من خالل اإتفاقيات خا�شة مع هذه احلكومات .

جنيف  مبدينة  مقرها  يقع  والتي  لالجئني  العليا  املفو�شية  ال�شامي  املفو�ص  ويراأ�ص 

ب�شوي�شرا والتي يتبعها بع�ص املكاتب و املمثلون واملرا�شلون بالعديد من الدول .

 ووفقا للنظام الأ�شا�شي للمفو�شية العليا لالجئني يق�شد بالالجئ اأي �شخ�ص يوجد 

خارج وطنه ول ميكنه العودة اأو ل يرغب يف ذلك ملخاوف لديه لها مايربرها من التعر�ص 

لالإ�شــطـهـــاد ب�شبب العرق اأو الدين اأو  اجلن�ص اأو الآراء ال�شيا�شية ،كما اأ�شحى مفهوم 

احلد  لتوفري  ال�شيئة  املعي�شية  الظروف  العون يف حالت  تقدمي  لي�شمل  يت�شع  الالجئ 

لالجئني  لأي خروج  املبا�شرة  الأعقاب  الطبية يف  والرعاية  واملاأكل  املاأوى  من  الأدنى 

نتيجة لأي ظروف اأخرى كحالت احلروب والنزاعات امل�شلحة والكوارث الطبيعية .

7 ـــ الإجـــــراءات الـــخـــا�ســــــــة :

هناك بع�ص النظم والجراءات  اخلا�شة التي جرى عليها العمل وفقا ملمار�شات الأمم 

التي   الآليات  و هو ا�شطالح يطلق على  »الإجراءات اخلا�شة«  ت�شمى    والتي  املتحدة 
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بها جمل�ص حقوق  ي�شطلع  و  عليها  اأبقى  والتي  باإن�شائها  الإن�شان   قامت جلنة حقوق 

الإن�شان ملعاجلة مو�شوعات معينة ذات اأهمية خا�شة  يف كافة اأرجاء العامل والتي ت�شمى 

29 ولية متعلقة مبو�شوعات  بالأجراء ح�شب املو�شوع ويوجد منها يف الوقت الراهن 

 9 الراهن  الوقت  يوجد يف  و  معينة   بدول  الن�شان  اأو�شاع حقوق  ملعاجلة  اأو   ، معينة 

وليات منها لت�شعة دول و�شن�شري فيما يلي لكل منها على النحو الأتي :

 املقــــررون الـخـا�ســون  املعنــيـون باملو�ســوع :

 وهي اإحدى الآليات التي  مت اعتمادها مبوجب قرار املجل�ص القت�شادي والجتماعي 

رقم 1235 ال�شادر عام 1967 ، وا�شتنادًا لذلك مت اإن�شاء العديد من جمموعات العمل 

واملقررون اخلا�شون  بالأمم املتحدة ، وهم جمموعة من اخلرباء الذين يتم تعيينهم 

 29 لدرا�شة حقوق معينة ويطلق عليها )الإجراء ح�شب املو�شوع ( حيث يوجد حاليا 

مقرر خا�ص يخت�ص كل منهم باأحد املو�شوعات ودرا�شة النتهاكات املتعلقة به اأينما 

يتمثل   1/ 5 الن�شان رقم  لقرار جمل�ص حقوق  ،ووفقا  العامل  اأي من دول  و يف  وقعت 

هوؤلء املقررون يف الوقت الراهن فيما يلي :

1- املقرر اخلا�ص املعني بال�شكن الالئق كعن�شر من عنا�شر احلق يف م�شتوى معي�شي 

منا�شب .

وكره  العن�شري  والتمييز  للعن�شرية  املعا�شرة  بالأ�شكال  املعني  اخلا�ص  2-املقرر 

الأجانب وما يت�شل بذلك من تع�شب.

اأو  موجزة  باإجراءات  اأو  الق�شاء  خارج  الإعدام  بحالت  املعني  اخلا�ص  3-املقرر 

تع�شفًا.

4- املقرر اخلا�ص املعني بحرية الدين اأو املعتقد.

ال�شمية  والنفايات  املنتجات  واإلقاء  لنقل  ال�شارة  بالآثار  املعني  اخلا�ص  املقرر   -5

واخلطرة ب�شورة غري م�شروعة على التمتع بحقوق الإن�شان.

6-املقرر اخلا�ص املعني بجوانب حقوق الإن�شان ل�شحايا الجتار بالأ�شخا�ص، ل �شيما 

الن�شاء والأطفال.

7-املقرر اخلا�ص املعني بحقوق الإن�شان للمهاجرين .

8-املقرر اخلا�ص املعني باإ�شتقالل الق�شاة واملحامني.
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9-املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية يف �شياق 

مكافحة الإرهاب. 

10-املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الراأي والتعبري .

11-املقرر اخلا�ص املعني بحق كل اإن�شان يف التمتع باأعلى م�شتوى ممكن من ال�شحة 

البدنية والعقلية.

12- املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف التعليم.

12-املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف الغذاء.

املواد  يف  الأطفال  وا�شتغالل  الأطفال  وبغاء  الأطفال  ببيع  املعني  اخلا�ص  14-املقرر 

الإباحية.

لل�شكان  الأ�شا�شية  واحلريات  الإن�شان  حقوق  بحالة  املعني  اخلا�ص  15-املقرر 

الأ�شليني. 

16-املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو 

الالاإن�شانية اأو املهينة.

17-املقرر اخلا�ص املعني بالعنف �شد املراأة واأ�شبابه وعواقبه.

18-املمثل اخلا�ص لالأمني العام املعني مب�شاألة حقوق الإن�شان وال�شركات عرب الوطنية 

وغريها من موؤ�ش�شات الأعمال.

19-املمثل اخلا�ص لالأمني العام املعني بحقوق الإن�شان يف كمبوديا.

20-املمثل اخلا�ص لالأمني العام املعنية بحالة املدافعني عن حقوق الإن�شان.

21-ممثل الأمني العام املعني بحقوق الإن�شان للم�شردين داخليًا.

22-فريق اخلرباء العامل املعني باملنحدرين من اأ�شل اأفريقي.

23-الفريق العامل املعني بالإحتجاز التع�شفي.

24-الفريق العامل املعني بحالت الختفاء الق�شري اأو غري الطوعي.

25 – الفريق العامل املعني مب�شاألة ا�شتخدام املرتزقة كو�شيلة لإنتهاك حقوق الإن�شان 

واإعاقة ممار�شة حق ال�شعوب يف تقرير امل�شري   .

26-اخلبري امل�شتقل املعني بحقوق الإن�شان والت�شامن الدويل.

27-اخلبري امل�شتقل املعني بق�شايا الأقليات.



77

الف�شــــل الرابـــــــــــع  ـــ  الق�شـــــــــم الول

28-اخلبري امل�شتقل املعني باآثار �شيا�شات التكيف الهيكلي والديون اخلارجية على التمتع 

الكامل بجميع حقوق الإن�شان، وخا�شة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية .

29- اخلبري امل�شتقل املعني مب�شاألة حقوق الإن�شان والفقر املدقع.

 املقــررون الـخــا�سـون املعنـيون بالــدول:

ــ املقرر اخلا�ص املعني بحالة حقوق الإن�شان يف ال�شودان.

ــ املقرر اخلا�ص املعني بحالة حقوق الإن�شان يف ميامنار.

ــ املقرر اخلا�ص املعني بحالة حقوق الإن�شان يف جمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية.

ــ املقرر اخلا�ص املعني بحالة حقوق الإن�شان يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة منذ 1967 

)تقرر اأن ت�شتــمر هذه الولية حتى اإنتــهــاء الإحـتالل(.

ــ اخلبري امل�شتقل املعني من قبل الأمني العام واملعني بحالة حقوق الإن�شان يف هايتي 

يف  الإن�شان  حقوق  بحالة  واملعني  العام  الأمني  قبل  من  املعني  امل�شتقل  اخلبري  ــ 

ال�شومال.

ــ اخلبري امل�شتقل املعني بحالة حقوق الإن�شان يف بوروندي.

ــ اخلبري امل�شتقل املعني بالتعاون التقني واخلدمات ال�شت�شارية يف ليبرييا.

ــ اخلبري امل�شتقل املعني بحالة حقوق الإن�شان يف جمهورية الكونغو الدميقراطية.

ويتوىل املقررون اخلا�شون درا�شة املو�شوعات املعني كل منهم بها واإعداد تقارير يتم 

) 
1

عر�شها علي جمل�ص حقوق الإن�شان . )

 البعــثات الـخــا�ســة واأفــرقــة العمــل:

 وهى جمموعات من  اخلرباء  الذين يتم تعيينهم  لدرا�شة اأو�شاع حقوق الإن�شان بدول 

ومناطق معينة ويطلق عليها )الوليات القطرية ( حيث يوجد يف الآونة  الراهنة منها 

ما يجاوز 14 ولية قطرية يخت�ص كل منها بدرا�شة اأو�شاع حقوق الإن�شان بدولة معينة 

ومنها الأرا�شي الفل�شطينية واأفغان�شتان والكونغو وال�شودان  .

1   -   ملزيد من املعلومات راجع موقع املفو�صية ال�صامية حلقوق الن�صان بالأمم املتحدة – الجراءات  اخلا�صة التي يطلع بها جمل�ص 
www2.ohchr.org/arabic/bodies/chr/special/index.htm//: : حقوق الن�صان ب�صبكةالتي
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 اآلية تلقي ال�سكاوى وفقا لالإجراء 1503: 

يعد هذا الإجراء اأحد الإجراءات الهامة مبنظومة الأمم املتحدة حلماية حقوق الإن�شان 

،ومت ت�شميته بهذا ال�شم اإ�شارة اإىل قرار املجل�ص القت�شادي والجتماعي الذي يحمل 

تلقي  الإن�شان  للجنة حقوق  اأجاز  والذي   1970 مايو   27 بتاريخ  وال�شادر  الرقم  ذات 

اأو املنظمات  الأفراد واجلماعات  ال�شكاوى والر�شائل والبالغات املقدمة من  ودرا�شة 

التي تك�شف عن  وجود منط  غري احلكومية املتعلقة بالإنتهاكات اجل�شيمة واملنهجية 

ثابت من النتهاكات حلقوق الإن�شان لدى اأية دولة من الدول ،ومن ثم فبموجب هذا 

ال�شكاوى  تقدمي هذه  اإليها  امل�شار  اأو اجلهات  الأفراد  اأي من  باإمكان  اأ�شحى  القرار  

ب�شاأن هذه النتهاكات وفق ال�شوابط و ال�شروط اخلا�شة بذلك .

  �سـروط قبول ال�سكــوى وفـقـا لالإجــراء 1503:

�شيا�شية  لأغرا�ص  ال�شكوى  تقدمي  من  الدافع  يكون  ل  اأن  ال�شكوى  لقبول  ي�شرتط 

اأما  ثابت  تك�شف عن منط  التي  واملنهجية  بالإنتهاكات اجل�شيمة  ال�شكوى  تتعلق  ،واأن 

الإنتهاكات الفردية فال يتم قبولها وفقا لهذا الإجراء ،واأن ل تكون ال�شكوى موؤ�ش�شة 

على التقارير ال�شحفية واأن تكون موؤ�ش�شة على اأ�شباب معقولة تبعث على العتقاد يف 

وجود منط ثابت من الإنتهاكات اجل�شيمة واملنهجية ،واأن يكون قد مت اإ�شتنفاد طرق 

الإنت�شاف املحلية  اإل اإذا كان اللجوء اإليها غري فعال اأو ي�شتغرق مدة طويلة على نحو 

غري معقول .

وميكن تقدمي ال�شكاوى املتعلقة بهذا الإجراء اإىل مكتب الأمم املتحدة بجنيف اأو اإىل 

الأمانة العامة لالأمم املتحدة مبا�شرة اأو اإىل مكتب املفو�شية ال�شامية حلقوق  الإن�شان 

، ومتر درا�شــــة هذه ال�شكاوى بعدة مراحل  حيث تتخذ الإجراءات اخلا�شة بفح�ص 

ودرا�شة هذه ال�شكاوى وتتم يف �شرية كاملة ،قبل نظرها اأمام جمل�ص  حقوق الإن�شان .

ب ـ الآلـيــات الــقــ�ســائيـــة الــــدوليــــــة :

1-  حمكمة العدل الدولية:

 92 املادة  لن�ص  وفقا  املن�شاأة  املتحدة  لالأمم  الرئي�شية  الق�شائية  الأداة  املحكمة  تعد 

من  امليثاق ،ووفقا لن�ص املادة 34 من النظام الأ�شا�شي للمحكمة فللدول وحدها اأهلية 

التقا�شي اأمام املحكمة ول ي�شمح لالأفراد اللجوء اإليها ،ويجوز اللجوء للمحكمة �شواء 
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من الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة اأو الأع�شاء يف النظام الأ�شا�شي لها .

 اإخــت�ســـــا�ســـــات املــحـــكــــمـــة :

للمحكمة اإخت�شا�شني اأ�شا�شيني :

الأول : اإخت�شا�ص ق�شائي :

اإذ تخت�ص املحكمة بالف�شل يف املنازعات التي ترفع اإليها من الأطراف املتنازعة بناء 

على رغبة هوؤلء اأو يف حالة وجود اتفاقية دولية مربمة بينهم تقرر الولية الإجبارية 

اأمام  املنازعة  ،وي�شرتط يف  التفاقية من منازعات  ينتج عن هذه  ب�شاأن ما  للمحكمة 

املحكمة –وفقًا لن�ص املادة 2/36 من النظام الأ�شا�شي - اأن تتعلق املنازعة باأمر من 

الأمور الآتية :

،طلب  لإلتزام دويل  اإنتهاك  ثبوتها  ت�شكل حال  واقعة  وجود   ، دولية  معاهدة  -تف�شري 

التعوي�ص عن اإنتهاك اإلتزام دويل ، اأية م�شاألة من م�شائل القانون الدويل .

الثاين : اإخت�شــــا�ص اإفــــتــــائـي :

اأو  العامة  اجلمعية  من  اإليها  حتال  التي  امل�شائل  يف  القانوين  الراأي  اإبداء  يف  ويتمثل 

جمل�ص الأمن اأو اأحد اأجهزة الأمم املتحدة الأخرى اأو الوكالت املتخ�ش�شة بناء على 

اإذن خا�ص بذلك �شادر من اجلمعية العامة .  

تعر�شها  اإمكانية  اإىل  اإليها  امل�شار  الق�شايا  يف  بالنظر  املحكمة  اإخت�شا�ص  وي�شمح 

للمنازعات املتعلقة بحقوق الإن�شان �شواء يف اإطار دورها الق�شائي اأو الإفتائي و�شبق اأن 

تعر�شت املحكمة بالفعل لكثري من الق�شايا املتعلقة  بحقوق الإن�شان   كاحلق يف تقرير 

امل�شري  ومنع التمييز العن�شري . 

ويقع مقر املحكمة بالهاي بهولندا وتتكون من خم�شة ع�شر قا�شيا يتم اإنتخابهم من 

اجلمعية العامة وجمل�ص الأمن كل على حدا ويتم اإختيارهم من احلا�شلني على اأغلبية 

بتنفيذ   الأع�شاء  الدول  يلتزم   امليثاق  من   94 املادة  لن�ص  ،ووفقا  الأ�شوات  جمموع 

الأحكام ال�شادرة عن املحكمة فاإذا اإمتنعت الدولة ال�شادر �شدها احلكم عن تنفيذه 

يجوز للطرف الآخر اللجوء اإىل جمل�ص الأمن  والذي له اأن يقدم تو�شياته اأو اتخاذ ما 

)
1

يراه من تدابري لتنفيذ هذا احلكم . )

1       -    ملزيد من املعلومات راجع اليات احلماية الدولية حلقوق الإن�صان د.نبيل م�صطفى خليل طبعة 2005 �ص 326 وما بعدها .
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2-  املحكمة اجلنائية الدولية :

جاء  اإن�شاء املحكمة اجلنائية الدولية اأعقاب  العديد من جتارب املجتمع الدويل وتتويجا 

جلهوده  يف هذا ال�شاأن ، حيث ظهرت فكرة اإن�شاء ق�شاء جنائي دويل منذ  عام 1919 

اأعقاب اإنتهاء احلرب العاملية الأوىل ملحاكمة  جمرمي احلرب  من الأملان لنتهاكهم 

مبادئ الأخالق الدولية وقد�شية املعاهدات ،ويف عام 1945 مت اإن�شاء حمكمة  نورمربج  

كمحكمة ع�شكرية دولية ملحاكمة جمرمي احلرب من الأملان عما اقرتفوه من جرائم 

 1946 عام  طوكيو  حمكمة  ت�شكيل  مت  ،كما  الثانية  العاملية  احلرب  اأعمال  اإبان  دولية 

) 
1

ملحاكمة جمرمي احلرب يف ال�شرق الأق�شى ، ) 

    كما مت اإن�شاء حمكمة دولية ملحاكمة جمرمي احلرب يف  يوغ�شالفيا ال�شابقة عام 

1993مبوجب قرار جمل�ص المن  باإن�شاء هذه املحكمة ملحاكمة الأ�شخا�ص امل�شوؤولني 

عن النتهاكات اجل�شيمة للقانون الدويل الن�شاين التي ارتكبت بيوغ�شالفيا ال�شابقة 

منذ عام  1991 ، كما مت  اإن�شاء حمكمة جنائية دولية ملحاكمة جمرمي احلرب يف رواندا 

عام 1994 مبوجب قرار من جمل�ص الأمن ملحاكمة جمرمي احلرب اإبان اأعمال احلرب 

الأهلية يف رواندا وما نتج عنها من انتهاكات ج�شيمة للقانون الدويل الن�شاين. 

الثانية   العاملية  اإن�شائها منذ احلرب  التي مت  الدولية      ولعل تعدد املحاكم اجلنائية 

اأبرز مدى حاجة املجتمع الدويل اإىل اإن�شاء حمكمة جنائية دولية دائمة تخت�ص بالنظر 

يف اجلرائم اجلنائية الدولية الأ�شد خطورة كجرائم احلرب واجلرائم �شد الإن�شانية 

والإبادة اجلماعية ،

املحكمة اجلنائية   اإن�شاء  ال�شاأن عن   الدويل يف هذا  املجتمع   اأثمرت جهود  وقد       

الدولية  وذلك مبوجب اتفاقية دولية اأبرمت بروما يف يوليو 1998 ودخلت حيز النفاذ 

اإعتبارا من يوليو 2002 بعد ت�شديق 60 دولة على النظام الأ�شا�شي لها .

معاهدة  على  قائمة  دولية  ق�شائية  هيئة  هي  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اأن  والأ�شل 

واملحاكمة  التحقيق  اإجراءات  اتخاذ  بغر�ص  فيها  الأطراف  للدول  فقط  ملزمة  دولية 

جرائم  ،وهي  الدويل  الهتمام  مو�شع  خطورة  الأ�شد  اجلرائم  مرتكبي  لالأ�شخا�ص 

الإبادة اجلماعية واجلرائم �شد الإن�شانية وجرائم احلرب وهي على هذا النحو لي�شت 

1   -اجلرائم الدولية درا�شة تاأ�شيلية للجرائم �شد الن�شانية وال�شالم وجرائم احلرب د حممد عبد املنعم عبد اخلالق �ص389وما بعدها .
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يحيل  اأن  الأمن  ملجل�ص  يجيز  لها  الأ�شا�شي  النظام  اأن  اإل  املتحدة  الأمم  اأجهزة  من 

ت�شكل جرمية  من هذه اجلرائم  اأنها  املجل�ص  يرى  التي  للمحكمة حالة من احلالت 

وذلك ا�شتنادا لل�شلطة املخولة له مبوجب ميثاق الأمم املتحدة يف الف�شل ال�شابع منه 

اإذا كان هناك تهديد لالأمن وال�شلم الدوليني قد وقع واتخاذ ما يراه  وهي تقرير ما 

من التدابري الالزمة حلفظ الأمن وال�شلم الدوليني وفقا للمادتني 41و42 من امليثاق 

،وف�شال عن ذلك يجيز النظام الأ�شا�شي ملجل�ص الأمن اأن يطلب وقف الإجراءات اأمام 

املحكمة ملدة اثني ع�شر �شهرًا وله اأن يطلب جتديدها ملدة اأخرى .

نطاق اخت�سا�س املحكمة: 

املحكمة  اإخت�شا�ص  يعد  ل  للمحكمة  الأ�شا�شي  النظام  من   17 املادة  لن�ص  وفقًا      

اأو  تكميلي  اإخت�شا�ص  بل  الوطني  الق�شاء  لخت�شا�ص  بديال   اخت�شا�شًا  الأ�شل  يف 

اأو غري  اأنه غري قادر  اإذا تبني  اإل  اإحتياطي ،فيظل اخت�شا�ص الق�شاء الوطني قائما 

راغب يف مبا�شرة هذا الخت�شا�ص ،وهو ما يظهر يف حالة امتناع الدولة عن تقدمي 

اأية تدابري تهدف اإىل حماية  اأو اتخاذها  مرتكبي هذه اجلرائم اإىل ق�شائها الوطني 

اأ�شخا�ص مرتكبي هذه اجلرائم اأو كان هناك تاأخري يف �شري اإجراءات املحاكمة لي�ص 

له ما يربره مبا يك�شف عن نية عدم مثول املتهمني اأمام العدالة اأو مل تتوافر لإجراءات 

)
1

املحاكمة ال�شتقالل واحليدة .)

تكون  اأن  لها  الأ�شا�شي  النظام  5 من  املادة  وي�شرتط لخت�شا�ص املحكمة وفقًا لن�ص 

جرائم  اأو  الإن�شانية  �شد  اجلرائم  اأو  اجلماعية  الإبادة  جرائم  اإحدى  هي  اجلرمية 

احلرب .

املق�سود بجرائم الإبادة اجلماعية :

باأنها كل فعل من  6 من النظام الأ�شا�شي جرمية الإبادة اجلماعية       عرفت املادة 

الأفعال اخلم�ص املن�شو�ص عليها بها يتم اإرتكابه بق�شد اإهالك جماعة قومية اأو اثنيه 

اأو دينية اأو عرقية اإهالكا كليا اأو جزئيا ،  وهذه الأفعال هي: قتل اأفراد اجلماعة ،واإحلاق 

�شرر ج�شدي و عقلي باأفراد اجلماعة واإخ�شاع اجلماعة عمدًا  لأحوال معي�شية بق�شد 

اأخرى وفر�ص تدابري  اأطفال اجلماعة عنوة اإىل جماعة  اأو جزئيًا ونقل  اإهالكها كليًا 

ت�شتهدف منع الإجناب داخل اجلماعة .

1      -   ملزيد من املعلومات اأنظر املحكمة اجلنائية الدولية اأ. د  حممود �صريف ب�صيوين طبعة 2001 القاهرة �ص144 وما بعدها 
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املق�سود باجلرائم �سد الإن�سانية :

عرفت املادة 7 من النظام الأ�شا�شي اجلرائم �شد الإن�شانية باأنها كل فعل من الأفعال 

اأو منهجي  النطاق  وا�شع  اإطار هجوم  ارتكابه يف  اإذا مت  املادة  املن�شو�ص عليها بهذه 

اأية جمموعة من ال�شكان املدنيني ون�شت املادة  على �شتة ع�شر فعل من  موجه  �شد 

هذه الأفعال ومنها : القتل العمد وال�شرتقاق اأي و�شع ال�شخ�ص يف حالة متار�ص عليه 

فيها ال�شلطات الناجتة عن حق امللكية والنقل الق�شري لل�شكان ،والإغت�شاب ،والعنف 

اجلن�شي بكافة �شوره والف�شل العن�شري وي�شرتط اأن يتم اإرتكاب هذه الأفعال يف اإطار 

اإرتكاب هذه  تكرار  يتطلب  ما  وهو  منظمة غري حكومية  اأو  دولة  �شيا�شة  �شياق  اأو يف 

الأفعال .

املق�سود بجرائم احلرب :

عرفتها املادة الثامنة من النظام الأ�شا�شي للمحكمة باأنها تعني النتهاكات اجل�شيمة 

بحماية  املتعلقة   وهي  احلرب  بجرائم  اخلا�شة   1949 لعام  الأربع  جنيف  لإتفاقيات 

اأ�شرى احلرب و حماية ال�شكان املدنيني اأثناء احلرب وحماية اجلرحى واملر�شى من 

اأفراد القوات امل�شلحة اأثناء عمليات القتال،ومن ذلك جرائم تعذيب الأ�شرى اأو قتلهم 

اأو اإحلاق الأذى اجل�شيم بهم اأو تدمري وا�شع النطاق للممتلكات دون �شرورة ع�شكرية 

اأو جعل ال�شكان املدنيني هدفا للهجوم وتدمري املباين املخ�ش�شة لالأغرا�ص الدينية اأو 

) 
1

التعليمية ..)

وتخت�ص املحكمة بالنظر يف اأي من هذه اجلرائم اإما بناء على طلب يقدم من الدولة 

الطرف يف التفاقية  اإذا مت اإرتكاب اجلرمية باإقليمها اأو كان اجلاين اأحد رعاياها اأو 

بناء على طلب من املدعي العام للمحكمة من تلقاء نف�شه اأو بناء على طلب من جمل�ص 

الأمن ، ومن اأمثلة الق�شايا التي مت اإحالتها اإيل املحكمة بناء على طلب جمل�ص الأمن 

اأفعال ميكن  اإبانها  اإقليم دارفور بال�شودان التي ارتكب  اأحداث  العنف التي �شهدها  

اأن ترقى اإىل و�شف اجلرائم �شد الإن�شانية ، وحديثًا اأ�شدر جمل�ص الأمن قراره اأي�شا 

باحالة الأحداث الراهنة اجلارية- وقت اعداد هذه ال�شطور - باجلماهريية الليبية ملا 

ميكن اأن ت�شكله من جرائم �شد الإن�شانية .

1     - ملزيد من املعلومات راجع يف تف�صيل ذلك :اجلرائم الدولية – درا�صة تا�صيلية للجرائم �صد الن�صانية واجلرائم �صد ال�صالم 
وجرائم احلرب د حممد عبد املنعم عبد اخلالق طبعة 1987 القاهرة
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قبل  من  اختيارهم  يتم  قا�ص  ع�شر  ثمانية  من  وتتاألف  بالهـــــاي  املحكمة  مقر  ويقع 

وي�شرتط يف كل منهم  �شنوات  ت�شع  الأ�شا�شي ملدة  النظام  الأطراف يف  الدول  جمعية 

ف�شال عن احليدة والنزاهة توافر ال�شروط املوؤهلة لتعيينه يف اأرفع املنا�شب الق�شائية 

يف الدولة التي ينتمي اإليها .

القواعد القانونية التي تطبقها املحكمة :

للمحكمة  الأ�شا�شي  النظام  يعترب  الأ�شا�شي  النظام  من  و21   10 املادتني  لن�ص  وفقا 

العامة  الدولية  املعاهدات  ن�شو�ص  ثم  الأول  املقام  يف  التطبيق  الواجب  القانون  هو 

اأو اخلا�شة ثم العرف الدويل ثم القواعد العامة للقانون املعرتف بها من قبل الأمم 

املتح�شرة ثم الأحكام الق�شائية الواردة باأكرث املوؤلفات  قبوًل لدى الأمم املتح�شرة .

الأ�شا�شي  النظام  من   70 للمادة  وفقًا  توقيعها  للمحكمة  يجوز  التي  العقوبات  وت�شمل 

اإ�شافة  عاما   30 عن  مدته  تزيد  ل  الذي  الذي  واحلب�ص  احلياة  مدى  احلب�ص  عقوبة 

اإىل الغرامات املالية التي اأجاز النظام الأ�شا�شي للمحكمة توقيعها ف�شاًل عن عقوبة 

امل�شادرة لالأ�شول واملمتلكات اخلا�شة مبرتكب اجلرمية .

ج ـ الآليات التعاهدية اأو) التفاقية  (:

اإن�شائها  على  الن�ص  الدولية  التفاقيات  بع�ص  ت�شمنت   التي  والهيئات  اللجان  وهي 

ملراقبة تطبيق اأحكام  هذه التفاقيات ومدى وفاء الدول الأطراف باإلتزاماتها النا�شئة 

عنها ، وتتمثل هذه اللجان فيما يلي:

:)HRC( اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان  -

وهي الآلية  املن�شاأة ملراقبة تنفيذ العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية لعام 1966 

وفقًا ملا ن�شت عليه املادة 28 من العهد من اإن�شاء جلنة ت�شمى )جلنة حقوق الإن�شان( 

تتوىل متابعة تنفيذ اأحكامه، وجتتمع اللجنة بجنيف اأو نيويورك وتعقد اعتياديًا ثالث 

الواردة  الأحكام  مل�شمون  التف�شريات   اإ�شدار  اأي�شا  اللجنة  وتتوىل  ال�شنة،  دورات يف 

العامة   بالتعليقات  يعرف  ما  اإ�شدار  و   ، وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  بالعهد 

واملبادئ التوجيهية  ب�شاأن اإعداد الدول الأطراف للتقارير الأولية و الدورية حول تنفيذ 

الإلتزامات التي تفر�شها اأحكام العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية .
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:)CESCR( لـجــنة الـحقـوق الإقت�سادية و الإجتماعية والثقافـية  -

وهي الآلية التي مت اإن�شائها ملراقبة تطبيق العهد الدويل للحقوق الإقت�شادية والإجتماعية 

والثقافية لعام 1966 ، حيث اأناطت ن�شو�شه باملجل�ص الإقت�شادي والإجتماعي بالأمم 

احلقوق  بلجنة  �شميت  جلنة  باإن�شاء  املجل�ص  قام  ثم  اأحكامه  تنفيذ  متابعة  املتحدة 

القت�شادية والجتماعية والثقافية ملراقبة تنفيذ اأحكامه وذلك بقراره رقم 17 ل�شنة 

1985 ال�شادر بتاريخ 28 مايو 1985 .

:)CEDAW( لـجــــنة الق�ساء على التمييز �سد املراأة  -

و املن�شاأة ملراقبة تنفيذ اإتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة وفقا ملا 

على  الق�شاء  )جلنة  ت�شمى  جلنة  اإن�شاء  من  الإتفاقية  من   17 املادة  ن�ص  اإليه  اأ�شار 

التمييز �شد املراأة( ملراقبة تنفيذ الدول الطراف للتزاماتها الواردة بالتفاقية .

:)CAT( لـجــــنة مناه�سة التعذيب  -

واملن�شاأة ملراقبة تنفيذ الدول الأطراف يف التفاقية الدولية  ملناه�شة التعذيب وفقا ملا 

ن�شت عليه املادة 17 من التفاقية، وجتتمع اللجنة يف جنيف وتعقد اإعتياديًا دورتني 

من كل عام .

 : )CERD( ــ   لـجــــنة الق�ساء على التمييز العن�سري 

واملن�شاأة ملراقبة تطبيق التفاقية الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز العن�شري، 

حيث ت�شمنت املادة 8 من التفاقية الن�ص على اإن�شــاء هذه اللجنة ملتابعة تنفيذ الدول 

الأوىل   التعاهدية  الآلية  هي  اللجنة  وتعد  بالإتفاقية،  الواردة  للتزاماتها  الأطراف 

للوفاء  الدول  تتخذها  التي  التدابري  واإ�شتعرا�ص  ملراقبة  املتحدة  الأمم  اأن�شاأتها  التي 

بالتزاماتها الواردة باإتفاقيات  حقوق الإن�شان التي اأ�شحت طرفًا فيها . 

:)CRC( لـجــــنة حـقـــوق الطـــفــل-

املادة  لأحكام   نفاذًا  الطفل  حلقوق  الدولية  التفاقية  اأحكام  تنفيذ  ملراقبة  واملن�شاأة 

34 من هذه التفاقية ، وجتتمع اللجنة يف جنيف وتعقد اإعتياديًا ثالث دورات من  كل 

عام.

:)CPP( ــ  لـجـــنة حقـوق الأ�سخـــا�س ذوي الإعـــاقة 

و التي ت�شمنت اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة –التي دخلت حيز النفاذ اعتبارًا 
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من مايو 2008 -الن�ص علي اإن�شائها ملراقبة تطبيق اأحكام الإتفاقية وفقًا لن�ص املادة 

34 من الإتفاقية. 

:)CMW(  اللجنة املعـنية بحــقوق العمال املهاجـرين -

املهاجرين   العمال  حلقوق  الدولية  الإتفاقية  اأحكام  تنفيذ  ملراقبة  اإن�شائها  مت  والتي 

واأفراد اأ�شرهم نفاذا لأحكام املادة 72 من الإتفاقية  يف هذا ال�شاأن  .

ـ لـجنة مناهـ�سة الف�سـل العنـ�سري يف الألعـاب الريا�سـية :

واملن�شاأة  ملراقبة تنفيذ اأحكام  اإتفاقية مناه�شة الف�شل العن�شري يف الألعاب الريا�شية 

وفقا لن�ص املادة 8 من التفاقية . 

- كيفـيـة ت�سكـيل هذه اللجــان ونظـم العمـل بها :

ت�شمنت ن�شو�ص كل من هذه التفاقيات الن�ص علي كيفية ت�شكيل هذه اللجان وعدد 

والإخت�شا�شات  واملهام  الع�شوية  ومدة  الأع�شاء  واإختيار  تر�شيح  وطرق  اأع�شائها 

اخلا�شة بكل منها .

وباإ�شتقراء ن�شو�ص اأحكام هذه الإتفاقيات يت�شح وجود بع�ص ال�شمات امل�شرتكة  لطرق 

ت�شكيل هذه اللجان وكيفية تر�شيح الأع�شاء ومدد ع�شويتهم والإخت�شا�شات امل�شندة 

على  لذلك  ،و�شنعر�ص  منها  كل  بها  تتميز  التي  اخلا�شة  املهام  بع�ص  ووجود   ، اإليها 

النحو الآتي :

 - ت�سكــيل واخــتيار اأعـ�ساء هذه اللـجــان:  

يتم  اللجان من خرباء م�شتقلني  تتاألف هذه  اأن  الن�ص على  التفاقيات  ت�شمنت هذه 

تر�شيحهم من قبل الدول الأطراف من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية 

يف ميدان حقوق الإن�شان ، وذلك للعمل ب�شفة �شخ�شية م�شتقلة دون متثيل لدولـــهم 

اإختيار الأع�شاء بطريق النتخاب حيث تتويل الدول الأطراف  . ويتم  ال�شاأن  يف هذا 

انتخاب العدد املقرر ل�شغل الع�شوية من بني املر�شحني.

تتاألف  التعذيب  مناه�شة  جلنة  عدا  خبري   18 عدد  من  اللجان  هذه  معظم  وتتاألف 

من ع�شرة اأع�شاء وجلنة الق�شاء علي التمييز �شد املراأة تتاألف من 23 خبري وجلنة 

مناه�شة الف�شل العن�شري يف الألعاب الريا�شية تتاألف من 15 خبري،و املدة اخلا�شة 

بع�شوية هذه اللجان هي اأربعة �شنوات يف الغالب الأعظم منها .
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مهام واخت�سا�سات هذه اللجان:  

من املهام الرئي�شة امل�شرتكة لهذه اللجان درا�شة التقارير الأولية والدورية التي توجب 

اأو  التعليقات  واإ�شدار  دورية،  ب�شفة  تقدميها  الأطراف  الدول  علي  الإتفاقيات  هذه 

التو�شيحات املتعلقة بتف�شري ن�شو�ص التفاقية، واملبادئ التوجيهية اخلا�شة مبحتوى 

وطرق اإعداد التقارير.

 وتنظر هذه اللجان التقارير املقرر تقدميها من الدول خالل مدد تختلف من اتفاقية 

اتفاقية  تق�شي  حيث   ، �شنوات   خم�ص  اإيل  �شنتني  بني  ترتاوح  كانت   وان  اأخرى  اإىل 

الق�شاء علي التمييز العن�شري بتقدمي هذه التقارير كل مدة �شنتني ، وكل مدة اأربعة 

�شنوات ب�شاأن اتفاقية مناه�شة التعذيب والق�شاء على اأ�شكال التمييز �شد املراأة ، وكل 

خم�ص �شنوات ب�شاأن العهدين الدوليني للحقوق املدنية وال�شيا�شية واحلقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية واإتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حماية حقوق العمال املهاجرين 

واأفراد اأ�شرهم .

كيفية درا�سة التقارير املقدمة من الدول :

يتم درا�شة ومناق�شة تقارير الدول الأطراف اأمام هذه اللجان يف جل�شات علنية بح�شور 

ممثل الدولة  والذي يقوم بعر�ص تقرير الدولة التي ميثلها والرد على ا�شتف�شارات اأو 

اأية معلومات يف هذا  اللجنة من  اأو تقدمي ما قد تطلبه  اللجنة  اأع�شاء  ا�شتي�شاحات 

ال�شاأن ،وميكن للجنة احل�شول علي اأية معلومات متعلقة بالدولة الطرف من اأي من 

�شبيل  يف  احلكومية  غري  املنظمات  اأو  املتخ�ش�شة  الوكالت  اأو  املتحدة  الأمم  هيئات 

التحقق من مدى وفاء الدول بالتزاماتها الواردة بالتفاقية .

اإ�سدار القرارات املتعلقة بالتقارير :

تتوىل هذه اللجان بعد مناق�شة ودرا�شة التقارير -يف جل�شات مغلقة- اإعداد تو�شياتها  

وبيان  بالتفاقية  الواردة  باللتزامات  الدولة  وفاء  مدى  حول  اخلتامية  ومالحظاتها 

ال�شعوبات اأو املعيقات ودواعي القلق  ب�شاأنها وتو�شياتها يف هذا ال�شاأن ، ويتم اإخطار 

الدول الأطراف بها كما يتم اإخطار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عن طريق املجل�ص 

الإقت�شادي والإجتماعي بقرارات هذه اللجان ب�شاأن هذه التقارير .
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النظر يف �سكاوى الدول الأطراف وال�سكاوي الفردية :

 ي�شمل اإخت�شا�ص بع�ص من هذه اللجان التحقيق وتق�شى احلقائق فيما يقدم اإليها من 

بالغات �شواء من احلكومات اأو  الأفراد تتعلق بالإدعاءات  بعدم تنفيذ اأية دولة لأحكام 

هذه التفاقيات وهذه اللجان هي : جلنة حقوق الإن�شان،وجلنة الق�شاء علي التمييز  

العن�شري ،وجلنة مناه�شة التعذيب  ،وجلنة الق�شاء على التمييز �شد املراأة  ، اإل اأنه  

ي�شرتط قبول الدولة الطرف لخت�شا�ص اللجنة بذلك .  

ثانيـــــــــــــا: الآليــــات الإقلــيمــــية :

الإن�شان   الإقليمية حلقوق  التفاقيات  املن�شاأة  ملراقبة تطبيق  والهيئات  الأجهزة  وهي 

اأمثلتها   ،ومن  م�شرتكة  ثقافية  اأو   جغرافية  بروابط  ترتبط  التي  الدول   بني  املربمة 

املحكمة الأوربية حلقوق الإن�شان ،واملحكمة الأمريكية حلقوق الإن�شان ون�شري فيما يلي 

ب�شورة موجزة اإىل مهام واخت�شا�شات هذه الآليات على النحو الآتي :

املحكمة الأوربيـــة لـحــقوق الإنـ�ســــان :

و هي الآلية املن�شـــاأة ملراقـــبة تنفيذ الدول الأوربية الأطراف يف التفـــاقية الأوربيـــة 

حلقوق الإن�شان املربمة  يف اطار  الدول الأوربية عام 1950  ، والتي تعد اأول اتفاقية 

اإقليمية عامة حلقوق الإن�شان كما تعد املحكمة الأوربية حلقوق الإن�شان هي  النموذج 

الأكرث فعالية لآليات حماية حقوق الإن�شان على امل�شتوى العاملي نظرا ملا يتيحه نظامها 

من حق اأي فرد يف اللجوء اإليها اإذا ما مت انتهاك دولة من الدول الأطراف يف التفاقية 

وزراء  من  م�شكلة  امل�شتوى  رفيعة  جلنة  اأحكامها  تنفيذ  وتتوىل   ، بها  الواردة  للحقوق 

اخلارجية بالدول الأع�شاء يف جمل�ص اأوربا ،  و يقع مقر املحكمة مبدينة �شرتا�شبورغ 

بفرن�شا وتتاألف املحكمة من 40 قا�شيًا يتم اختيارهم من الدول الأطراف  لأداء مهامهم 

ب�شفة م�شتقلة .

 املحكمة الأمريكية حلقوق الإن�سان :                             

 1969 لعام  الإن�شان  حلقوق  الأمريكية  التفاقية  تنفيذ  ملراقبة  املن�شاأة  الآلية  وهي 

اأي�شا )مبيثاق �شان خو�شيه(  اإطار منظمة الدول الأمريكية والتي ت�شمى  واملربمة يف 

وفقا لن�شو�ص هذه التفاقية ،و اأن�شئت املحكمة عام 1979  ويقع مقرها ب�شان خو�شيه 

الأوربية  التفاقية  يف  احلال  هو  –كما  لالأفراد  مينح  ل  نظامها  اأن  اإل   ، بكو�شتاريكا 



88

املبادئ الأ�شا�شية  حلقوق الإن�شان واآليات حمايتها يف القانون الدويل والت�شريع القطري 

– حق ال�شكوى اأمام املحكمة اإذ يتعني على الأفراد تقدمي �شكاواهم اإىل جلنة ت�شمى 
تتوىل  والتي  التفاقية   لن�شو�ص  وفقا  اإن�شائها  مت  الإن�شان  حلقوق  الأمريكية  اللجنة 

اإىل هذه  ال�شكوى   اإحالة  ، وللجنة   الودية لها  الت�شوية  اإىل  ال�شعي  و  ال�شكوى   درا�شة 

املحكمة لدى ثبوتها و ف�شلها يف الت�شوية الودية لها .  

اللجنة الأفريقية  حلقوق الإن�سان:

لعام  وال�شعوب   الإن�شان  حلقوق  الأفريقى  امليثاق  تطبيق  ملراقبة  املن�شاأة  الآلية  وهي 

الإن�شان  حقوق  تعزيز  على  بالعمل  اللجنة  تخت�ص  امليثاق  لن�شو�ص  ووفقا    ،1981

باإجراء الدرا�شات والبحوث وتنظيم الندوات واحللقات الدرا�شية ورفع التو�شيات اإىل 

الدول  اأي من  بانتهاك  املتعلقة  ال�شكاوى  بتلقي  اإىل الخت�شا�ص  اإ�شافة   ، احلكومات 

الأطراف اأي من احلقوق الواردة بالتفاقية،وتنظر اللجنة يف هذه ال�شكاوى وت�شعى اإىل 

اإجراء الت�شوية الودية لها ولدى تعذر ذلك تتوىل اللجنة اإعداد تقرير يحال اإىل الدول  

املعنية ويتم رفعه اإىل موؤمتر روؤ�شاء الدول واحلكومات الأفريقية. 

اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�سان :

باإن�شاء   1968 2443 يف دي�شمرب  القرار رقم  العربية  الدول  �شدر عن جمل�ص جامعة 

جلنة عربية دائمة حلقوق الإن�شان تخت�ص ب�شياغة م�شروعات التفاقيات ذات ال�شلة 

املتعلقة  واملو�شوعات  الق�شايا  ودرا�شة  اجلامعة  جمل�ص  اإىل  ورفعها  الإن�شان  بحقوق 

بحقوق الإن�شان التي حتال اإليها من جمل�ص اجلامعة اأو من الأمني العام اأو من الدول 

الأع�شاء .

اللجنة العربية حلقوق الإن�سان :

،والذي   2004 لعام  الإن�شان  العربي حلقوق  امليثاق  املن�شاأة ملراقبة تطبيق  الآلية  وهي 

تتكون  العربية«  الإن�شان  ت�شمى »جلنة حقوق  اإن�شاء جلنة  الن�ص على   45 قرر مبادته 

من �شبعة اأع�شاء تنتخبهم الدول الأطراف يف هذا امليثاق بالقرتاع ال�شري ،و توؤلف 

اللجنة من مواطني الدول الأطراف يف  امليثاق وي�شرتط يف املر�شحني لع�شوية اللجنة 

اأن يكونوا من ذوي اخلربة والكفاية العالية يف جمال عملها على اأن يعمل اأع�شاء اللجنة 

ب�شفتهم ال�شخ�شية وبكل جترد ونزاهة وينتخب اأع�شاء اللجنة ملدة اأربع �شنوات.

املقرر  التقارير  يف  بالنظر   – امليثاق  من   48 املادة  لن�ص  –وفقا  اللجنة  وتخت�ص   
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تقدميها من  الدول الأطراف  ب�شاأن التدابري التي اتخذتها لإعمال احلقوق واحلريات 

املن�شو�ص عليها يف امليثاق وبيان التقدم املحرز للتمتع بها.

وتتوىل  اللجنة درا�شة  التقارير التي تقدمها الدول الأطراف  بح�شور من ميثل الدولة 

املعنية ملناق�شة التقرير ،و تناق�ص اللجنة التقرير وتبدي مالحظاتها وتقدم التو�شيات 

يت�شمن  �شنويا  تقريرا  اللجنة  حتيل  امليثاق،ثم   لأهداف  طبقا  اتخاذها  الواجب 

مالحظاتها وتو�شياتها اإىل جمل�ص اجلامعة عن طريق الأمني العام .
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الف�صل الأول 

 

 احلماية الد�صتورية حلقوق الإن�صان 

بالد�صتور القطري 

الق�صم الثاين 

املعايري الدولية حلقوق الإن�صان 

وتطبيقاتها بالت�صريع القطري
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 الق�صــــم الثـانـي 

   املعايري الدولية حلقوق الإن�صان 

وتطبيقاتها بالت�صريع القطري

الإن�ســــان  حقـوق  لــحمـــاية  واملوؤ�سـ�سي  والقــانوين  الد�ســتوري  الإطـــار 

بدولـــة قطــــر:

بعد هذه الإطاللة على الإطار الدويل حلقوق الإن�شان واآليات حمايتها على امل�شتوى 

الدويل �شنعر�ض يف هذا الق�شم للمعايري الدولية حلقوق الن�شان ح�شبما وردت باملواثيق 

الدولية حلقوق الن�شان وتطبيقاتها بالت�شريع القطري ،وذلك من خالل القاء ال�شوء 

على املالمح الرئي�شة حلقوق الإن�شان بدولة قطر ، ويف ا�شتعرا�شنا مل�شرية حقوق 

الإن�شان  بدولة  قطر ن�شتطيع اأن نقف على  العديد من العالمات امل�شيئة التي  تك�شف 

ً بحقوق الإن�شان يف خمتلف امليادين ال�شيا�شية واملدنية  عن اإيالء الدولة اهتمامها

والقت�شادية والجتماعية والثقافية والتي جاءت يف  ركاب م�شرية الدميقراطية التي 

اأر�شى  دعائمها ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد املفدى حفظه اهلل  وويل عهده الأمني 

واأثمرت عن عدة اجنازات �شهدها الواقع �شواء على امل�شتوى الت�شريعي اأو التنفيذي 

واملوؤ�ش�شي ، من خالل اإلقاء ال�شوء على املبادئ الأ�شا�شية حلقوق الإن�شان بالد�شتور 

القطري والتفاقيات الدولية التي �شادقت عليها الدولة واأهم الت�شريعات  ذات ال�شلة 

بحقوق الن�شان بدولة قطر ثم بيان املعايري الدولية حلقوق الن�شان وتطبيقاتها 

بالت�شريع القطري ، واأخريا اإلقاء ال�شوء على اأهم املوؤ�ش�شات الوطنية املعنية بحقوق 

الإن�شان بدولة قطر. 
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الف�صـــــــــل الأول 

 احلماية الد�صتورية حلقوق الإن�صان 

بالد�صتور القطري 

 

مدى اأهمية ورود مبادئ حقوق الإن�سان بالوثيقة الد�ستورية :

من الأ�شول املقررة اأن الد�شتور يف كل دولة هو القانون الأ�شمى فيها باعتباره الوثيقة 

املنظـــمة واملــلزمة لكافــة ال�شلطـات بالـدولة ،ومن ثم فورود اأحد الأحكـــام بالوثيـــقة 

الد�شتورية مقت�شاه اإك�شاب هذه الأحكام �شمواً د�شتورياً يعلو بها على كافة الت�شريعات 

والنظم القائمة بالدولة،وي�شكل �شمانة اأ�شــا�شية وحماية د�شتورية  تتقيد بها كافة 

�شلطات الدولة ول�شيما ال�شلطة الت�شريعية عند اإ�شدار الت�شريعات التي تنظم الأو�شاع 

املقررة ملبا�شرة هذه احلقوق.

وقد انتهج الد�شتور الدائم للبالد -  والذي  يج�شد دون �شك  اأحد اأهم احللقات امل�شيئة  

لدولة قطر يف التاريخ احلديث– نهجاً ح�شارياً حميدا ً مبا اأر�شاه من مبادئ تف�شح 

عن اإيالء الدولة قد�شية خا�شة حلقوق الإن�شان ومبا اأكد عليه من انتهاج الدولة النظام 

الدميقراطى واأن املجتمع القطري عماده العدل والإح�شان واحلرية ومكارم الأخالق 

،واأن  �شيادة القانون اأ�شا�ض احلكم يف الدولة ، ويبدو  ذلك وا�شحاً فيما اأر�شاه من 

مبادئ واأحكام تف�شح عن املالمح الرئي�شية لل�شيا�شات العامة للدولة يف ميدان حقوق 

الإن�شان �شواء  على ال�شعيد  اخلارجي اأو الداخلي �شنعر�ض لها  على النحو الآتي:

فعلى ال�سعيد الدويل:

-اأكد الد�شتور باملادة ال�شابعة منه على اأن ال�شيا�شة اخلارجية لدولة قطر تقوم على 

مبداأ توطيد ال�شلم والأمن الدوليني ودعم حقوق ال�شعوب يف تقرير م�شريها ،والتعاون 

مع الأمم املحبة لل�شالم.

-كما اأكد الد�شتور مبادته ال�شاد�شة على احرتام الدولة للمواثيق والعهود الدولية 

والعمل على تنفيذ كافة التفاقيات واملواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.
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وعلى ال�سعيد الداخلي:

اأر�شى الد�شتور بالبابـــني الثاين والثالث منه العديد من املبادئ التي تكفل كافة حقوق 

وحريات الإن�شان املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية ،وتاأكيده 

على كفالة الدولة حتقيق الأمن وال�شتقرار وتكافوؤ الفر�ض بني املواطنني وتوطيد روح 

الت�شامن والإخاء، واإفراده للحقوق واحلريات بابا كامال،و�شنعر�ض فيما يلي لأهم 

املبادئ الد�شتورية حلماية حقوق الإن�شان بالد�شتور القطرى، وبيان احلقوق حمل 

احلماية.  

املبادئ الأ�سا�سية حلماية حقوق الإن�سان بالد�ستور :

اأول:يف نطــــاق الـحـقـــوق املـدنــيــة وال�ســــيا�ســــية:

الـحــق يف امل�ســاواة:

 -اأكد الد�شتور باملادة الثامنة ع�شر منه على اأن املجتمع القطري يقوم على دعامات 

العدل والإح�شان واحلرية وامل�شاواة ومكارم الأخالق.

 -كما اأكد باملادة الرابعة والثالثني منه على اأن املواطنني مت�شاوون يف احلقوق 

والواجبات العامة،

 -واأعاد الد�شتور التاأكيد باملادة اخلام�شة والثالثني منه على اأن النا�ض مت�شاوون اأمام 

القانون ل متييز بينهم يف ذلك ب�شبب اجلن�ض اأو الأ�شل اأو اللغة اأو الدين.

الــحق يف الـحرية والأمان ال�ســخ�سي:

-اإ�شافة لعتبار الد�شتور" احلرية "اأحد الدعامات الرئي�شية التي يقوم عليها املجتمع 

القطري ،فقد اأكد  كذلك باملادة 36 منه على اأن احلرية ال�شخ�شية مكفولة ،ول يجوز 

القب�ض على اأي اإن�شان اأو حب�شه اأو تفتي�شه اأو حتديد اإقامته اأو تقييد حريته يف الإقامة 

اأو التنقل اإل وفق اأحكام القانون.

-اأكد الد�شتور باملادة 52 منه على حق كل �شخ�ض مقيم يف الدولة اإقامة م�شروعة 

بحماية ل�شخ�شه وماله وفقاً للقانون.

الـحـق يف ال�سالمة الـج�سدية:

اأكد الد�شتور بالفقرة الثانية من املادة 36 منه على عدم جواز تعري�ض اأي اإن�شان 
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للتعذيب اأو للمعاملة احلاطة بالكرامة واعتبار التعذيب جرمية يعاقب عليها القانون.

احلق يف احرتام احلياة اخلا�سة:

ً على اأن خل�شو�شية الإن�شان حرمتها ول يجوز  كفله الد�شتور باملادة 37 منه موؤكدا

تعري�ض اأي �شخ�ض لأي تدخل يف خ�شو�شياته اأو �شئون اأ�شرته اأو م�شكنه اأو مرا�شالته 

ً لأحكام القانون وبالكيفية املن�شو�ض  اأو اأية تدخالت مت�ض �شرفه اأو �شمعته اإل وفقا

عليها فيه.

حرية الراأي والتعبري:

اأكد الد�شتور باملادة 47 منه على اأن حرية الراأي والبحث العلمي مكفولة وفقاً لل�شروط 

والأحوال التي يحددها القانون.

احلق يف التقا�سي ويف املحاكمة العادلة واملن�سفة:

-اأكد الد�شتور مبادته 135 على اأن التقا�شي حق م�شون ومكفول للنا�ض كافة ويبني 

القانون اإجراءات واأو�شاع ممار�شة هذا احلق.

-كما اأكد الد�شتور باملادة 39 منه على اأن املتهم برئ حتى تثبت اإدانته اأمام الق�شاء يف 

حماكمة توفر له فيها ال�شمانات ال�شرورية حلق الدفاع.

-كما اأكد باملادة 40 منه على اأنه ل جرمية ول عقوبة اإل بقانون ،ول عقاب اإل على 

الأفعال الالحقة للعمل به ،ول ت�شري اأحكام القوانني اإل على ما يقع من تاريخ العمل 

بها.

احلق يف اإدارة ال�سئون العامة وامل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية:

-كفل الد�شتور باملادة 42 منه حق النتخاب والرت�شيح للمواطنني وفقاً للقانون.

حرية ال�سحافة:

اأكد الد�شتور باملادة 48 منه على اأن حرية  ال�شحافة والطباعة والن�شر مكفولة وفقًا 

للقانون.

حرية العبادة واملعتقد والدين :

ً للقانون  اأكد الد�شتور باملادة 50 منه  على اأن حرية العبادة مكفولة للجميع وفقا

ومقت�شيات حماية النظام العام والآداب العامة.

احلق يف التجمع ال�سلمي ويف تكوين اجلمعيات:
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-اأكد الد�شتور باملادة 44 منه على اأن حق املواطنني يف التجمع مكفول وفقاً لأحكام 

القانون.

ً لالأو�شاع التي يبينها  -كفل الد�شتور باملادة 45 منه حرية تكوين اجلمعيات وفقا

القانون.

حق امللكية:

-اأكد الد�شتور باملادة 27 منه على اأن امللكية اخلا�شة م�شونة ،وعدم جواز التعر�ض لها 

اإل للمنفعة العامة ويف الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ين�ض عليها وب�شرط 

تعوي�شه عنها تعوي�شاً عادل. ً 

ثانيا:يف اإطار احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية:

احلق يف ال�سحة :

-اأكد الد�شتور على كفالة الدولة ورعايتها لل�شحة العامة وتوفري و�شائل الوقاية والعالج 

من الأمرا�ض والأوبئة وفقاً للقانون" .مادة 23 من الد�شتور."

احلق يف التعليم :

اأكد الد�شتور على اأن التعليم دعامة اأ�شا�شية من دعائم تقدم املجتمع تكفله الدولة 

وترعاه وت�شعى لن�شره وتعميمه" املادة 25 من الد�شتور."

احلق يف العمل :

-كما كفل الد�شتور احلق يف العمل واحلق يف العي�ض الكرمي مبا اأكد عليه باملادة28  

منه من كفالة الدولة حتقيق الرخاء للمواطنني وتوفري فر�ض العمل لهم وفقاً لأحكام 

القانون.

-اأكد الد�شتور على اأن العالقة بني العمال واأرباب العمل اأ�شا�شها العدالة الجتماعية 

وينظمها القانون" مادة 30 من الد�شتور."

احلق يف العي�ش الكرمي :

كفله الد�شتور باملادة28 منه مقررًا كفالة الدولة حرية الن�شاط القت�شادي على اأ�شا�ض 

العدالة الجتماعية.. لتحقيق التنمية القت�شادية والجتماعية ورفع م�شتوى املعي�شة 

للمواطنني. 

 حقوق الطفل واملراأة :
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 -اأكد الد�شتور  باملادة 21 منه على كفالة احلقوق املتعلقة بالأ�شرة وحماية الطفولة 

والأمومة ،مبا قرره باملادة 21 منه من اأن الأ�شرة اأ�شا�ض املجتمع ،وينظم القانون الو�شائل 

الكفيلة بحمايتها وتقوية اأوا�شرها واحلفاظ على الأمومة والطفولة وال�شيخوخة يف 

ظلها.

 -اأكد الد�شتور باملادة 22 منه  على رعاية الدولة للن�ضء و�شونه من اأ�شباب الف�شاد 

وحمايته من ال�شتغالل ووقايته من الإهمال البدين والعقلي والروحي ،وتوفر له 

الظروف املالئمة لتنمية ملكاته على هدى من الرتبية ال�شليمة.

حماية د�ستورية اإ�سافية للحقوق واحلريات:

اأحاط الد�شتور احلقوق واحلريات الواردة به ب�شمانة د�شتورية اإ�شافية بتاأكيده باملادة 

 146منه على اأن الأحكام اخلا�شة باحلقوق واحلريات ل يجوز طلب تعديلها اإل يف 

احلدود التي يكون الغر�ض منها منح املزيد من احلقوق وال�شمانات ل�شالح املواطن، 

ومن ثم  فاأي تعديل من �شاأنه اأن  يوؤدي اإىل انتقا�ض اأو تقييد لأي من احلقوق واحلريات 

الواردة بالد�شتور ليجوز طلبه اأو طرحه اإبتداًء.  
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الف�صل الثاين 

 

  االتفاقيات الدولية  

التي �صادقت عليها دولة قطر  

الق�صم الثاين 

املعايري الدولية حلقوق االإن�صان 

وتطبيقاتها بالت�صريع القطري
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الف�صل الثاين 

االإتفاقيات الدولية التي �صادقت عليهـا دولـة قـطر

اأهمية االن�سمام اىل االتفاقيات الدولية حلقوق االن�سان:  

مما ل�شك فيه اأن الن�شمام اإىل التفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان  ي�شكل خطوة 

ذو اأبعاد ايجابية متعددة  من �شاأنها اأن تثمر عن حتقيق العديد من امل�شالح الوطنية 

على امل�شتويني املحلي والدويل ،اإذ يج�شد ذلك  تعزيزاً واإثراءً كبرياً حلقوق الإن�شان 

على امل�شتوى الداخلي، ملا يعنيه ان�شمام الدولة لهذه التفاقيات من اإعالن التزامها 

اأمام املجتمع الدويل واأمام مواطنيها بكفالة واحرتام وحماية احلقوق واحلريات 

الواردة بهذه التفاقيات، وعلى امل�شتوى الدويل اأ�شحى الن�شمام اإىل هذه التفاقيات 

من الأمور الأولية التي يتم النظر اليها من املجتمع الدويل  لدى الرغبة يف الوقوف 

على اأو�شاع حقو ق الإن�شان باإحدى الدول ، ف�شاًل عن اأن ذلك قد  بات اأي�شاً ميثل  

اأهم واأرقى جمالت التعاون الدويل والذي ميهد كافة ال�شبل للدول اأمام خمتلف اأوجه 

العالقات الدولية مبا يوؤتى بدوره بثماره الطيبة على خمتلف امليادين ،ويك�شب الدولة 

مكانة اأكرث �شمواً ورفعًة على امل�شتوى الدويل.

ً بالن�شمام اإىل جملة من التفاقيات  ً حميدا ً ح�شاريا وقد انتهجت دولة قطر نهجا

الدولية حلقوق الإن�شان �شواء التفاقيات املربمة يف اإطار الأمم املتحدة اأو اتفاقيات 

منظمة العدل الدولية اأوالتفاقيات العربية، و�شن�شري فيما يلي لهذه التفاقيات على 

النحو الآتي:   

 اإتفاقيات االأمم املتحدة :

ان�شمت دولة قطر اإىل جملة من التفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�شان هي 

التفاقيات   الدولية الآتية: 

-اإتفاقية الق�شاء على جميع  اأ�شكال التمييز العن�شري لعام 1965 وذلك  بتاريخ 

  . 1976/7/22

 -الإتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جرمية الف�شل العن�شري لعام 1973 وذلك بتاريخ 

  . 1976/3/19
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-الإتفاقية الدولية حلقوق الطفل لعام 1989 وذلك باملر�شوم  رقم54 ل�شنة.1995 

-الربوتوكول الإختياري الأول امللحق باتفاقية حقوق الطفل اخلا�ص مبنع اإ�شتغالل 

الأطفال يف البغاء واملواد الإباحية لعام 2000وذلك باملر�شوم رقم  15  ل�شنة  2003  .

 - الربوتوكول الختياري الثاين امللحق باتفاقية حقوق الطفل اخلا�ص مبنع  اإ�شراك 

الأطفال يف النزاعات امل�شلحة لعام2000 بوثيقة الت�شديق املوؤرخة25 /2002/7 .

الإتفاقية الدولية ملناه�شة التعذيب لعام ، 1984 و�شادقت عليها باملر�شوم رقم27  

ل�شنة2001  . 

-اإتفـاقيــــة الأمم املتحدة ملكافحــــة الف�شـــاد لعام 2003 وذلك باملر�شــــــوم رقــــم17   

ل�شنة2007  .

 -الإتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوى الإعاقة لعام 2006 وذلك باملر�شوم رقم 

 28ل�شنة2008  .

-الإتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وذلك باملر�شوم رقم10   

ل�شنة2009  .     

 -بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالب�شر وبخا�شة الن�شاء والأطفال امللحق 

باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية وذلك بوثيقة ت�شديق يف عام 

2008 .

-الإتفاقية الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال  التمييز �شد املراأة(�شيداو)باملر�شوم28   

ل�شنة2009  .  

-اإتفاقية  حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي وذلك باملر�شوم21 ل�شنة.1985 

اإتفاقيات منظمة العمل الدولية :

 ان�سمت الدولة اإىل بع�ض اإتفاقيات منظمة العمل الدولية هي :

  1- الإتفاقية الدولية  رقم 111  للق�شاء علي التمييز يف جمال ال�شتخدام واملهنة 

وذلك بتاريخ6 /6/ 1976 .  

  2- الإتفاقية الدولية اخلا�شة بال�شخرة لعام 1930 وذلك باملر�شوم 26 ل�شنة2003  .

 3- اإتفــاقـية جتــرمي ال�شخـرة والعمـل الإجــباري رقـــــم105 ل�شــــنة1957   

     باملر�شوم 14ل�شنة2000   . 
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 4- الإتفاقية رقم (182) املتعلقة باأ�شواأ اأ�شكال ت�شغيل الأطفال(2000)  . 

 5- الإتفاقية رقم (138) ب�شاأن احلد الأدنى ل�شن ال�شتخدام(2006)  .        

االإتفاقيات العربية:

 ان�شمت الدولة اإىل بع�ص التفاقيات العربية املتعلقة بحقوق الإن�شان هي: 

-الإتفاقية العربية حلماية حقوق املوؤلف لعام 1981 باملر�شوم رقم50 ل�شنة1986  . 

 -امليثاق العربي حلقوق الإن�شان لعام 2004 بوثيقة ت�شديق بتاريخ17 /2008/11  . 

وتدر�ص الدولة يف الوقت الراهن الن�شمام اإىل العهدين الدوليني للحقوق املدنية 

وال�شيا�شية واحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية وناأمل  اأن يتم الإعالن عن 

هذا الن�شمام يف وقت قريب.   

االأثر القانوين مل�سادقة الدولة على هذه االإتفاقيات :

اأكد د�شتور البالد الدائم باملادة 67 منه على اأن " تكون للمعاهدة اأو التفاقية قوة 

القانون بعد الت�شديق عليها ون�شرها يف اجلريدة الر�شمية" ومن ثم فاإن ت�شديق 

الدولة على التفاقية الدولية ترتتب عليه اأن ت�شبح اأحكامها جزًء من النظام القانوين 

الداخلي للدولة و يف ذات منزلة القانون  وت�شبح اأحكامها ملزمة وواجبة الحرتام 

من كافة �شلطات الدولة، ويجوز للكافة التم�شك بها ويتعني اإعمال هذه الأحكام اأمام 

املحاكم الوطنية للدولة كالقوانني القائمة بالدولة.
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الف�صل الثالث 

 

الت�صريعات املنظمة 

حلقوق الإن�صان بدولة قطر

الق�صم الثاين 

املعايري الدولية حلقوق الإن�صان 

وتطبيقاتها بالت�صريع القطري
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 الف�صل الثالث 

الت�صـريعات املنظمـة حلقوق الإن�صـان بدولة قطــر

من الأ�سول امل�ستقرة اأن القانون ميثل ال�سمانة الأ�سا�سية الأوىل الالزمة حلماية حقوق 

الإن�سان على نحو ما ت�سمنته ديباجه الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.

 فالت�سريعات هي التي تنظم احلقوق واحلريات وهي التي تكفل من حيث املبداأ اأو ل 

تكفل هذه احلقوق ،وهي التي ت�سع ال�سوابط والقيود املنظمة ملمار�سة بع�ض احلقوق . 

وقد�سهدت حقوق الإن�سان تطورًا على امل�ستوى الدويل واأ�سحت تت�سم بال�سعة وال�سمول 

الذي ميكن اأن ي�سمل كافة مناحي احلياة يف املجالت املدنية وال�سيا�سية والتي تعرف 

“باجليل الأول من احلقوق” واملجالت القت�سادية والجتماعية والثقافية والتي تعرف 
“باجليل الثالث من  “باجليل الثاين من احلقوق” و احلقوق اجلماعية والتي تعرف 
احلقوق” اإ�سافة اإىل ما تت�سم به حقوق الن�سان بطبيعتها من تطور وجتدد وفقا لتطور 

اأوجه احلياة يف املجالت املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، وهو 

ما يقت�سي مواكبة الت�سريعات لكل ما يطراأ من  تطورات تلبيًة لحتياجات املجتمع.

وقد ورد تنظيم حقوق الإن�سان بالعديد من الت�سريعات القطرية  �سن�سري فيما يلي لأهم 

الت�سريعات املنظمة لكل منها على النحو الآتي :

اأواًل: الت�سريعات املنظمة للحقوق املدنية وال�سيا�سية : 

 1-الت�سريعات املنظمة للحق يف احلرية واالأمان ال�سخ�سي:

ورد تنظيم هذا احلق بعدة ت�سريعات اأهمها ما يلي: 

-قانون العقوبات رقم11 ل�سنة2004  .    

-قانون الإجراءات اجلنائية رقم 23 ل�سنة2004  . 

-القانون رقم 4 ل�سنة 2009 بتنظيم دخول وخروج واإقامة الوافدين وكفالتهم. 

-القانون 17 ل�سنة 2002 ب�ساأن حماية املجتمع. 

-القانون21 ل�سنة 1989 ب�ساأن تنظيم الزواج من الأجانب.   

-القانون3 ل�سنة 2009 ب�ساأن املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية. 
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-القانون3 ل�سنة 2004 ب�ساأن الإرهاب. 

2-الت�سريعات املنظمة للحق يف ال�سالمة اجل�سدية :

-قانون العقوبات رقم11 ل�سنة2004 .  

 -قانون الإجراءات اجلنائية رقم23 ل�سنة2004 . 

-قانون رقم3 ل�سنة 2009 ب�ساأن املوؤ�س�سات العقابية وال�سالحية. 

3-الت�سريعات املنظمة للحق يف التقا�سي واملحاكمة املن�سفة :

-قانون الإجراءات اجلنائية رقم 23 ل�سنة2004 .   

 -قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم 13 ل�سنة1990.  

-قانون رقم 12 ل�سنة 2005 ب�ساأن حالت الطعن بالتمييز يف غري املواد اجلنائية . 

-قانون رقم 10 ل�سنة 2003 ب�ساأن ال�سلطة الق�سائية. 

-قانون رقم 7 ل�سنة 2007 ب�ساأن الف�سل يف املنازعات الإدارية. 

 -القانون رقم 12 ل�سنة 2008 باإن�ساء املحكمة الد�ستورية العليا. 

 -القانون رقم 10 ل�سنة 2002 ب�ساأن النيابة العامة. 

 -القانون رقم 1 ل�سنة 1994 ب�ساأن الأحداث. 

4-الت�سريعات املنظمة حلرية الراأي التعبري :

-قانون العقوبات رقم11 ل�سنة2004.   

-القانون رقم 8 ل�سنة 1979 ب�ساأن املطبوعات والن�سر. 

5-الت�سريعات املنظمة للحق يف التجمع ال�سلمي :

 -القانون 18 ل�سنة 2004 ب�ساأن الجتماعات العامة وامل�سريات.

6 ــ الت�سريعات املنظمة للحق يف اجلن�سية ووثائق ال�سفر والبطاقات :

 -القانون رقم 38 ل�سنة 2005 ب�ساأن اجلن�سية القطرية. 

-املر�سوم بقانون رقم5 ل�سنة 1965 ب�ساأن البطاقات ال�سخ�سية .

7-الت�سريعات املنظمة حلقوق الطفل :

-القانون رقم 1 ل�سنة 1994 ب�ساأن الأحداث. 

-قانون العقوبات رقم 11 ل�سنة2004. 

-القانون رقم 40 ل�سنة 2004 ب�ساأن الولية على اأموال القا�سرين. 
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-قانون رقم 22 ل�سنة 2005 بحظر جلب وت�سغيل وتدريب واإ�سراك الأطفال يف �سباق 

الهجن. 

8-الت�سريعات املنظمة للحق يف امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية:

القانون رقم15 ل�سنة 2006   ب�ساأن حكم الدولة ووراثته. 

 -القانون رقم 6 ل�سنة 1979ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى. 

 -القانون رقم 12 ل�سنة 1998 بتنظيم املجل�ض البلدي املركزي.  

-املر�سوم 17 ل�سنة1998 بنظام انتخاب اأع�ساء املجل�ض البلدي املركزي. 

ثانيا :احلماية القانونية للحقوق االإقت�سادية واالجتماعية والثقافية 

بالت�سريع القطري :

الت�سريعات املنظمة للحق يف العمل :

 -القانون  رقم 14 ل�سنة 2004 باإ�سدار قانون العمل. 

 -القانون  رقم 8 ل�سنة 2009 باإ�سدار قانون املوارد الب�سرية. 

-قرار جمل�ض الوزراء بتحديد اأنواع وقيمـــة و�سوابط ال�ســـلف التي ت�ســرف ملوظـــفي 

الدولة )31 ل�سنة 2009(   . 

-القانون رقم 23ل�سنة 2006بتنظيم مهنة املحاماة. 

-القانون رقم 19ل�سنة 2005 بتنظيم مزاولة املهن الهند�سية. 

الت�سريعات املنظمة للحق يف الرعايةال�سحية: 

-القانون رقم 7ل�سنة 1996 ب�ساأن تنظيم العالج الطبي واخلدمات ال�سحية يف الداخل 

-املر�سوم بقانون  رقم 17 ل�سنة1990 ب�ساأن الوقاية من الأمرا�ض املعدية. 

-القانون رقم 5  ل�سنة 1982 ب�ساأن تنظيم قيد املواليد والوفيات. 

 -القانون رقم 21 ل�سنة 1997 ب�ساأن تنظيم نقل وزراعة الأع�ساء الب�سرية.  

 - القانون رقم 8 ل�سنة 1995  ب�ساأن مزاولة مهنة الطب البيطري . 

 -القانون رقم 19 ل�سنة 1993ب�ساأن تنظيم تداول املواد ذات التاأثري النف�سي. 

-القانون  رقم 9 ل�سنة1987 يف �ساأن مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية اخلطرة 

وتنظيم ا�ستعمـالها والإجتــار فيـها.  
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 الت�سريعات املنظمة للحق يف ال�سكن :

-القانون رقم 2 ل�سنة  2007 بنظام الإ�سكان 

-القانون رقم 4 ل�سنة 2008 ب�ساأن اإيجار العقارات.  

- القانون رقم 2 ل�سنة 2002 ب�ساأن تنظيم متلك العقــار ملواطني دول جمــل�ض التعاون 

    لدول اخلليــــج العربيـــــة. 

-القانون رقم 17 ل�سنة 2004 ب�ساأن تنظيم ومتلك وانتفاع غري القطريني بالعقارات 

والوحدات ال�سكنية. 

-القانون رقم 29ل�سنة 2006 ب�ساأن مراقبة املباين.  

الت�سريعات املنظمة للحق  يف التعليم: 

-القانون  رقم9 ل�سنة1976 بتنظيم البعثات الدرا�سية.  

 -القانون 25 ل�سنة 2001 ب�ساأن التعليم الإلزامي.  

-املر�سوم بقانون رقم 7ل�سنة 1980 ب�ساأن تنظيم املدار�ض اخلا�سة. 

-املر�سوم بقانون 12 ل�سنة 1996 ب�ساأن حت�سيل ثمن الكتب الدرا�سية واأجور املوا�سالت       

من الطلبة غري القطريني. 

-القانون رقم 11 ل�سنة 2006 ب�ساأن املدار�ض امل�ستقلة.

-املر�سوم بقانون 34 ل�سنة 2004 بتنظيم جامعة قطر. 

-املر�سوم بقانون رقم 20ل�سنة 2001 بتنظيم البعثات الدرا�سية الع�سكرية. 

الت�سريعات املنظمة للحق يف العي�ش الكرمي:

 -القانون رقم 38 ل�سنة 1995 ب�ساأن ال�سمان الجتماعي. 

 -القانون رقم 24 ل�سنة 2002 ب�ساأن التقاعد واملعا�سات. 

-قانون رقم 13 ل�سنة 2006 ب�ساأن تقاعد ومعا�سات الع�سكريني.  

 -القانون 8 ل�سنة 1992 ب�ساأن �سندوق الزكاة. 
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الف�صل الرابع

 

احلماية القانونية حلقوق الإن�صان بالت�صريع 

القطري يف �صوء املبادئ واملعايري الدولية

الق�صم الثاين 

املعايري الدولية حلقوق الإن�صان 

وتطبيقاتها بالت�صريع القطري
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الف�صل الرابع

احلماية القـانونية حلــقـوق الإنـ�صـان 

بالت�صـريع القطري يف �صوء املبادئ واملعايري الدولية 

مما ل�شك فيه اأن  ا�شتقراء الواقع القانوين يف دولة قطر  ليك�شف عن  كفالة الت�شريعات 

القائمة ملجمل حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية وفقاً للمبادئ واملعايري الدولية ذات 

ال�شلة وما اأر�شاه الد�شتور من مبادئ يف هذا ال�شاأن ،حيث   تت�شمن منظومة الت�شريعات 

القائمة  العديد من املبادئ والأحكام التي تكفل جممل حقوق وحريات الإن�شان وت�شع 

ال�شمانات القانونية الالزمة حلمايتها يف �شوء املبادئ واملعايري الدولية ذات ال�شلة 

ومبادئ د�شتور البالد الدائم ،و�شنعر�ض فيما يلي للتنظيم القانوين جلملة من احلقوق 

واحلريات يف الت�شريع القطري يف �شوء املبادئ واملعايري الدولية لها ثم  ن�شري  اإىل 

بيان الت�شريعات املنظمة للحقوق املدنية وال�شيا�شية واحلقوق القت�شادية والجتماعية 

والثقافية بدولة قطر وذلك على النحو الآتي: 

التنظيم القــانوين لـحقوق الإن�شان بالت�شريع القطــري :

 مما ل�شك فيه اأن حقوق الن�شان ت�شم �شورا عديدة من احلقوق واحلريات �شواء 

احلقوق املدنية وال�شيا�شية اأو احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية اإ�شافة 

للحقوق اجلماعية، و التي ل ميكن لأي موؤلف اأن  يت�شع  للحديث عن كل منها و�شنعر�ض 

فيما يلي لبع�ض من هذه احلقوق وذلك باإلقاء ال�شوء على املعايري الدولية لهذه احلقوق 

ح�شب ورودها باملواثيق الدولية ومدى احلماية الد�شتورية والقانونية لها يف الت�شريع 

القطري.

الـحـــق يف الـحـــــياة:   

ياأتي يف مقدمة احلقوق املدنية الـحق يف احلــياة والذي يعتــرب اأقـــد�ض احلقــوق 

واأعظمها وبغريه يفنى احلديث عن �شائر احلقوق ،وهـــو حق كفـــلته ال�شرائع ال�شمـــاوية 

جميعها ،ويف مقـــدمتها الإ�شـــــالم الذي جعـــل قتـــل النفـــ�ض بغري حــق كقـــتل النـــا�ض 

جمــــيعا ً،و�شـــرع الق�شـــــا�ض يف الإ�شالم اإجالًل وتقدي�شاً حلـــق الإن�شان يف احلــــياة 
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الآية  البقرة  َتَتُّقوَن (  َلَعَلُّكْم  الأْلَباِب  ويِل 
ُ
اأ َيا  َحَياٌة  ا�ِض  اْلِق�شَ يِف  لقوله تعــــاىل:(َوَلُكْم 

ُه َمْن َقَتَل َنْف�شًا ِبَغرْيِ َنْف�ٍض  َنّ
َ
ْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني اإِ�ْشَراِئيَل اأ

َ
179 -  وقوله تعاىل (ِمْن اأ

ْحــَيا الَنــّا�َض 
َ

ا اأ َ َنّ
َ
ْحــَياَها َفكــَاأ

َ
ــَا َقتــََل الَنــــّا�َض َجِمــيعـًا َوَمْن اأ َنّ

َ
ْر�ِض َفكــَاأ

َ
ْو َف�شــَاٍد يِف الأ

َ
اأ

َجِميــعًا( املائدة  الآية 32  .

املعـــاييـــر الــدولـيـــة:

اأكدت املواثيق الدولية حلقوق الإن�شان على حق كل اإن�شان يف احلياة ،ويف مقدمة ذلك 

فرد  “لكل  اأنه  من  الإن�شان  العاملي حلقوق  الإعالن  من  الثالثة  ما تن�ض عليه  املادة 

احلق يف احلياة واحلرية و�شالمة �شخ�شه”، وما تن�ض عليه املادة ال�شاد�شة من العهد 

الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية لعام 1966 من اأنه “احلق يف احلياة حق مالزم لكل 

اأحد من حياته تع�شفًا”  اأن يحمي هذا احلق ول يجوز حرمان  القانون  اإن�شان، وعلى 

ويق�شد باحلرمان التع�شفي من احلياة حالت القتل اأو الإعدام الذي يتم خارج 

نطاق القانون من قبل ال�شلطات بالدولة دون حماكمة ق�شائية ،كما تعترب حالت 

الإعدام التي ي�شدر ب�شاأنها اأحكاماً ق�شائية ل حترتم فيها �شمانات املحاكمة املن�شفة 

املن�شو�ض عليها بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية باملادتني 15،14 من قبيل 

الإعدام التع�شفي وفقاً ملبادئ الأمم املتحدة ملنع وتق�شي حالت الإعدام التع�شفي التي 

تبنتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بقرارها رقم44 / 162املوؤرخ دي�شمرب/كانون 

الأول عام1989   .

ول تعد حالت القتل التي يتم ارتكابها نتيجة اإ�شتخدام م�شروع للقوة من قبل ال�شلطات 

وفقا للقانون من بني حالت الإعدام التع�شفي وفقا ملبادئ وممار�شات الأمم املتحدة اإذا 

التزم مرتكب الواقعة باملبادئ واملعايري الدولية الواردة مبدونة الأمم املتحدة لقواعد 

�شلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني التي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

بقرارها رقم34 / 169يف دي�شمرب 1979 واأخ�شها  عدم اللجوء ل�شتعمال القوة اإل يف 

حالت ال�شرورة الق�شوى ويف احلدود الالزمة لأداء الواجب ،وعدم ا�شتعمال الأ�شلحة 

النارية ،اإل عندما يبدي ال�شخ�ض امل�شتبه فيه مقاومة م�شلحة اأو يعر�ض حياة الآخرين 

للخطر وكان ا�شتعمال الأ�شلحة النارية هو ال�شبيل الوحيد لإلقاء القب�ض عليه ،وهو ما 

توؤكد عليه اأي�شا مبادئ الأمم املتحدة ب�شاأن ا�شتعمال القوة والأ�شلحة النارية يف هذا 
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ال�شاأن.

ومن املعايري الدولية اأي�شاً ذات ال�شلة باحلق يف احلياة ما توؤكد عليه املادة 6 من العهد 

الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية من اأنه ل يجوز توقيع عقوبة الإعدام- يف الأقطار 

التي مل تلغى فيها هذه العقوبة-اإل لأ�شد اجلرائم خطورة وطبقاً للقانون املعمول به من 

وقت ارتكاب اجلرمية ، وعدم جواز توقيع عقوبة الإعدام على من مل يبلغ من العمر 

ثمانية ع�شر عاما ً،وحق املحكوم عليه بعقوبة الإعدام يف طلب العفو اأو تخفي�ض احلكم 

وجواز منح العفو اأو تخفي�ض احلكم يف جميع الأحوال ، وعدم جواز تنفيذ حكم الإعدام 

على املراأة اأثناء فرتة احلمل.

التنــظــيــم القــــانــوين للحـق يف الـحــيــاة يف الت�شـــريــع القطـــري:

جرم امل�شرع بقانون العقوبات القطري رقم 11 ل�شنة 2004 كل م�شا�ض باحلق يف احلياة 

ور�شد جلرمية القتل العمد عقوبات م�شددة ت�شل اإىل عقوبة الإعدام يف احلالت 

املن�شو�ض عليها باملادة  300   من قانون العقوبات  وهي:

القتل العمد مع �شبق الإ�شرار اأو الرت�شد ،اأو با�شتعمال مادة �شامة اأو متفجرة ،اأو اإذا 

وقع القتل على اأحد اأ�شول اجلاين ،اأو وقع على موظف عام اأثناء اأو ب�شبب تاأدية وظيفته 

اأو عمله ،اأو كان القتل مقرتناً اأو مرتبط بجناية اأو جنحة اأخرى.

كما يجوز توقيع عقوبة الإعدام اأو احلب�ض املوؤبد ب�شاأن جرمية القتل العمد ولو مل تتوافر 

فيها ال�شروط امل�شددة امل�شار اإليها اأي يف �شورتها الب�شيطة اإذا قدرت املحكمة ذلك 

«املادة 302 من قانون العقوبات» 

وبا�شتقراء ن�شو�ض قانون العقوبات القطري يت�شح اأن امل�شرع القطري قد التزم املعايري 

الدولية ال�شابقة الإ�شارة اإليها ب�شاأن توقيع عقوبة الإعدام ،حيث اأن هذه العقوبة مقررة 

لأ�شد اجلرائم خطورة يف القانون القطري وهي اإ�شافة اإىل جرائم القتل العمد املنوه 

عنها اجلرائم الآتية:

-اجلرائم املوجهة �شد اأمن الدولة اخلارجي املن�شو�ض عليها باملواد من 98 اإىل 

 103من قانون العقوبات ،كجرائم :حمل ال�شالح �شد الدولة اأو ال�شروع يف ذلك اأو 

التحري�ض عليه ،اللتحاق بالقوات امل�شلحة لدولة يف حالة حرب مع دولة قطر ،ال�شعي 

لدى دولة اأجنبية اأو التخابر معها للقيام باأعمال عدائية �شد دولة قطر ،اأو نقل الأخبار 
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اأو التخابر مع دولة اأجنبية معادية.

-اجلرائم املوجهة �شد اأمن الدولة الداخلي املن�شو�ض عليها باملواد من 103 اإىل134  

من قانون العقوبات كجرائم :قلب نظام احلكم القائم بالبالد ،العتداء على حياة 

الأمري اأو �شالمته اأو حريته اأو ويل العهد ،اأو العتداء على ال�شلطات التي يتولها الأمري، 

العتداء داخل اإقليم الدولة على �شالمة رئي�ض دولة اأجنبية اأو تعري�ض حياة للخطر.

-جرمية ال�شهادة الزور اإذا ترتب على هذه ال�شهادة احلكم بالإعدام ونفذ هذا احلكم.  

" مادة 173 عقوبات ".
-احلريق العمد اإذا ترتب عليه موت �شخ�ض " مادة 235 عقوبات" 

-جرمية ن�شر مر�ض معد اأو وباء وترتب على ذلك موت �شخ�ض "مادة 250 عقوبات"

 -مواقعة الأنثى بغري ر�شاها "  مادة 279 عقوبات"

 -مواقعة ذكر بغري ر�شاه اإذا كان اجلاين من اأ�شول املجني عليه اأو من املتولني تربيته اأو  

ممن له �شلطة عليه اأو كان خادماً لديه اأو لدى من تقدم ذكرهم مادة 283 عقوبات. 

 -جرمية تعذيب متهم حلمله على العرتاف اإذا ترتب عليها وفاته " مادة159  

عقوبات"

ال�شمانات القانونية اخلا�شة باحلكم بالإعدام:

و�شع قانون العقوبات وقانون الإجراءات اجلنائية القطري بع�ض ال�شمانات الأ�شا�شية 

اخلا�شة باحلكم ال�شادر بالإعدام وتنفيذ هذا احلكم على النحو الآتي:

 -عدم جواز احلكم بالإعدام على من مل يبلغ “18” وقت ارتكاب اجلرمية “مادة20  

فقرة 2 من قانون العقوبات” 

-عدم جواز احلكم بالإعدام اإل باإجماع الآراء .مادة 240 اإجراءات جنائية.

-عر�ض احلكم ال�شـادر بالإعـدام علـى حمكـمـة ال�شتئناف خـالل 30 يوماً وعلى حمكمة 

التمييز مبعرفة النيابة العامة خالل �شتني يوماً من تاريخ �شدوره ،ولو مل يطعن عليه من 

املحكوم عليه ويوقف تنفيذه حلني الف�شل يف الطعن" .مادة 302 اإجراءات.

-متى �شار احلكم بالإعدام باتاً تعني على النائب العام رفع اأوراق الدعوى اإىل الأمري 

للت�شديق عليه ول يجوز تنفيذه قبل ذلك .مادة 340 اإجراءات.

-عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام على املراأة احلامل واإرجاء التنفيذ اإىل اأن ت�شع 
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مولودها فاإذا و�شعته حياً يوؤجل تنفيذ احلكم ملدة �شنتني ،ويجوز اأن ي�شتبدل احلكم 

بعقوبة احلب�ض املوؤبد اإذا ق�شى بالإعدام كعقوبة تعزيرية  “مادة 345 اإجراءات” .

-اإيقاف تنفيذ حكم الإعدام حتى يف�شل يف الأ�شكال يف التنفيذ املقدم من املحكوم 

عليه “مادة 334 اإجراءات جنائية”  .

-عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام يف اأيام الأعياد الر�شمية اأو الأعياد اخلا�شة بديانة 

املحكوم عليه".مادة344 اإجراءات جنائية."

احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�شي:

املعايري الدولية:

توؤكد املادتني الثالثة والتا�شعة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان على حق الفرد يف 

احلرية ويف الأمان على �شخ�شه ،وعدم جواز اإعتقال اأي اإن�شان اأو حجزه اأو نفيه تع�شفاً، 

كما توؤكد على ذات املبداأ املادة 9 / 1 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية من 

اأنه “ ل يجوز حرمان اأحد من حريته اإل لأ�شباب ين�ض عليها القانون وطبقًا لالإجراء 

املقرر فيه”.

ويت�شمن هذا احلق حماية ال�شخ�ض من الحتجاز التع�شفي اأو الختفاء الق�شري، 

ويق�شد بالحتجاز التع�شفي حرمان ال�شخ�ض من حريته بتوقيفه واحتجازه دون �شند 

م�شروع واإيداعه باأحد اأماكن الحتجاز اأو و�شعه حتت الإقامة اجلربية.

ويق�شد بالختفاء الق�شري القب�ض على ال�شخ�ض اأو احتجازه وحرمانه من حريته 

مبعرفة ال�شلطات ثم رف�ض الك�شف عن م�شريه اأو مكان احتجازه. 

وقد تبنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الإعالن اخلا�ض بحماية بجميع الأ�شخا�ض 

، والذي يت�شمن  من الختفاء الق�شري بقرارها رقم 133 / 47 يف دي�شمرب1992  

اأنه يتعني على الدول اتخاذ التدابري حمددة وفعالة ملنع اختفاء الأفراد واحلماية من 

حالت الختفاء الق�شري.

احلماية القانونـية للحق يف الـحرية والأمان ال�شخ�شي يف الت�شريع الـقطري:

يوؤكد د�شتور البالد الدائم يف املادة 18 منه على اأن املجتمع القطري يقوم على دعامات 

العدل والإح�شان واحلرية وامل�شاواة ومكارم الأخالق.

كما اأكد الد�شتور املادة 36 / 1 على كفالة احلرية ال�شخ�شية وعدم جواز القب�ض على 
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اأي اإن�شان اأو حب�شه اأو تفتي�شه اأو حتديد اإقامته اأو تقييد حريته يف الإقامة اأو التنقل اإل 

وفق اأحكام القانون ، وقد ورد تنظيم هذا احلق بجملة من الت�شريعات �شنعر�ض لأهمها 

على النحو الآتي: 

-ت�شمن قانون الإجراءات اجلنائية العديد من الأحكام وال�شمانات املتعلقة بتنظيم 

وحماية حق كل اإن�شان يف احلرية ويف الأمان ال�شخ�شي من خالل و�شع  ال�شوابط 

اخلا�شة بالقب�ض علي الأ�شخا�ض ، وتفتي�شهم واحتجازهم واحلب�ض الحتياطي وحتديد 

الإجراءات التي يجوز اتخاذها لإعمال حق املجتمع يف العقاب عند ارتكاب جرمية حتي 

ياأتي الو�شول اإيل احلقيقة  بناء علي اأدلة م�شروعة وعرب حماكمة تتاح فيها �شمانات 

حق الدفاع مبا يف ذلك احرتام  كرامة الإن�شان ، حيث ن�شت املادة 1 /40 منه على 

اأن  “ل يجوز القب�ض على اأي �شخ�ض اأو حب�شه اإل باأمر من ال�شلطات املخت�شة بذلك، 

ويف الأحوال املقررة قانوناً كما جتب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة الإن�شان ول يجوز 

اإيذائه بدنياً اأو معنويا” .   

  كما حدد القانون احلالت التي يجوز فيها القب�ض على املتهم مبعرفة ماأمور ال�شبط 

الق�شائي يق�شرها على احلالت الآتية:

-اإذا وجدت دلئل كافية يف غري حالت التلب�ض على اإتهام �شخ�ض بارتكاب جناية اأو 

�شروع فيها اأو جنحة �شرقة اأو احتيال اأو مقاومة لرجال ال�شلطة العامة بالقوة اأو العنف 

جاز ملاأمور ال�شبط الق�شائي اأن يتخذ الإجراءات التحفظية املنا�شبة واأن يطلب من 

النيابة العامة اأن ت�شدر اأمرا بالقب�ض عليه   “املادة 42 اإجراءات جنائية”  .

-التلب�ض باجلنايات واجلنح التي يــعــاقـب عليها القانون باحلب�ض مدة ل تزيد على �شتة 

اأ�شهر(مادة 41 اإجراءات جنائية(   .

-واإذا مل يح�شر املتهم بعد تكليفه باحل�شور دون عذر مقبول اأو اإذا خيف هربه اأو مل 

يكن له حمل اإقامة معروف يف قطر ،يجوز لع�شو النيابة العامة اأن ي�شدر اأمرًا بالقب�ض 

عليه ،110 مادة 105 اإجراءات جنائية."

-كما حدد القانون على �شبيل احل�شر احلالت التي يجوز فيها احلب�ض الحتياطي 

وهي احلالت املن�شو�ض عليها باملادة 110 اإجراءات جنائية وهي:

-اإذا وجدت دلئل كافية على ارتكاب املتهم جناية ،اأو جنحة معاقب عليها باحلب�ض 
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ملدة �شتة اأ�شهر.

-اإذا مل يكن للمتهم حمل اإقامة ثابت ومعروف يف قطر وكانت اجلرمية جنحة معاقب 

عليها باحلب�ض.

 -وقد اأ�شبغ قانون العقوبات القطري  رقم11 ل�شنة 2004 احلماية اجلنائية الالزمة 

لهذا احلق مبا ن�ض عليه باملادة 163 منه على اأنه  “يعاقب باحلب�ض مدة ل جتاوز �شبع 

�شنوات كل موظف عام قب�ض على �شخ�ض اأو حب�شه اأو حجزه يف غري الأحوال املبنية يف 

القانون اأو اأمر بعقاب حمكوم عليه بعقوبة اأ�شد من املحكوم بها عليه قانوناً اأو بعقوبة 

مل يحكم بها عليه”  .

 -كما ت�شمن القانون رقم 4  ل�شنة 2009 بتنظيم دخول وخروج واإقامة  الوافدين 

وكفالتهم   العديد من الأحكام ذات ال�شلة بهذا احلق املتعلقة بحرية الإقامة والتنقل 

،حيث نظم  القانون الأحكام املتعلقة بكيفية دخول  الوافدين اإىل دولة قطر ووثائق 

ال�شفر التي يجب حملها و �شمات الدخول املقررة يف هذا  ال�شاأن  والأحكام املتعلقة 

مبراجعة اجلهات املخت�شة عقب الو�شول اإىل دولة قطر وذلك مبواد الباب الثاين منه 

 «املواد من 2 : اإىل 8 من القانون».    

 -كما ت�شمن  القانون بالباب الثالث منه ( باملواد من 9 اإىل  17    منه  ( تنظيم  

الأحكام املتعلقة باإقامة الوافدين وال�شروط املقررة ملنح تراخي�ض القامة  وفئات 

امل�شتفيدين من تراخي�ض القامة. 

 -كما ت�شمن القانون باملواد18 و19و20و21و 26الأحكام املتعلقة مباأذونيات اخلروج 

الالزمة ملغادرة البالد وال�شروط اخلا�شة بالكفيل و اأحكام كفالة اأ�شرة الوافد اإىل دولة 

قطر. 

- كما ت�شمن القانون باملواد من 37 اىل 42 منه الأحكام اخلا�شة بالأمر بالرتحيل 

ومغادرة البالد ملقت�شيات ال�شالح العام. 

حظر التعذيب اأو املعاملة القا�شية اأو اللإن�شانية اأو املهينة:

املعايري الدولية:

توؤكد املواثيق الدولية حلقوق الإن�شان على حظر التعذيب باعتباره من اأخطر انتهاكات 

حقوق الإن�شان ،حيث تن�ض املادة اخلام�شة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان على اأنه 
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"ل يعر�ض اأي اإن�شان للتعذيب ول للعقوبات اأو املعامالت القا�شية اأو الوح�شية اأو احلاطة 
كما ت�شمنت ذات احلكم اأي�شا املادة ال�شابعة من العهد الدويل للحقوق   " بالكرامة 

( ل يجوز اإخ�شاع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة  املدنية وال�شيا�شية بقولهــــــــا 

القا�شية اأو الالإن�شانية اأو احلاطة بالكرامة وعلى وجه اخل�شو�ض ل يجوز اإجراء اأي 

جتربة طبية اأو علمية على اأحد دون ر�شاه احلر(   .  

 وقد عرفت املادة الأوىل من اتفاقية مناه�شة التعذيب لعام 1984 املق�شود بالتعذيب 

باأنه  " اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �شديد ج�شدياً كان اأم عقلياً يلحق عمداً ب�شخ�ض 

ما بق�شد احل�شول من هذا ال�شخ�ض اأو من �شخ�ض ثالث على معلومات اأو اعرتاف 

اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�شتبه يف اأنه ارتكبه هو اأو �شخ�ض ثالث اأو تخويفه اأو 

اإرغامه هو اأو �شخ�ض ثالث اأو عند ما يلحق مثل هذا الأمل اأو العذاب لأي �شبب من 

الأ�شباب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه اأو يحر�ض عليه اأو يوافق عليه اأو ي�شكت  عنه 

موظف ر�شمي اأو اأي �شخ�ض اأخر يت�شرف ب�شفته الر�شمية ول يت�شمن ذلك الأمل اأو 

العذاب النا�شئ فقط عن عقوبات قانونية اأو املالزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة 

تعر�شه لها."  

احلماية من التعذيب يف الت�شريع القطري:

-�شادقت الدولة على اتفاقية مناه�شة التعذيب لعام 1984 باملر�شوم  رقم 27 ال�شادر 

بتاريخ  2  / 7 / 2001   و يوؤكد الد�شتور  باملادة 36 منه على اأن ل يعر�ض اأي اإن�شان 

للتعذيب اأو املعاملة احلاطة بالكرامة ويعترب التعذيب جرمية يعاقب عليها القانون.

-كما جترم املادة 161 من قانون العقوبات ا�شتعمال املوظف العام الق�شوة مع اأي 

“يعاقب باحلب�ض مدة ل جتاوز ثالث �شنوات وبالغرامة التي ل تزيد  �شخ�ض بقولها 

على ع�شرة اآلف ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل موظف عام ا�شتعمل الق�شوة مع 

اأي �شخ�ض اأثناء تاأدية وظيفته اأو اأوجب عليه عمالً يف غري احلالت التي يجيز فيها 

القانون ذلك”   .

 -كما �شددت املادة159 من قانون العقوبات املعدلة بالقانون  رقم8  ل�شنة2010   

العقوبة( من5 �شنوات ايل7 �شنوات (على ا�شتعمال القوة حلمل املتهم علي العرتاف 

اأو اإكراه ال�شاهد والتي تن�ض على(يعاقب باحلب�ض مدة ل تتجاوز خم�ض �شنوات كل 
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موظف عام ا�شتعمل القوة اأو التهديد مع متهم اأو �شاهد اأو خبري اأو اأمر بذلك حلمله 

على العرتاف بجرمية اأو على الإدلء باأقوال اأو معلومات ب�شاأنها اأو لكتمان اأمر من 

هذه الأمور.واإذا ترتبت على فعل املوظف اإ�شابة املجني عليه بعاهة م�شتدمية عوقب 

اجلاين باحلب�ض مدة ل تتجاوز ع�شر �شنوات واإذا ترتبت على هذا الفعل وفاة املجني 

عليه عوقب اجلاين بالإعدام اأو احلب�ض املوؤبد( .

 تعريف التعذيب بقانون العقوبات :

 و�شع القانون  تعريفا للتعذيب  ورد الن�ض عليه باملادة 159 مكرر 1/من قانون العقوبات 

امل�شافة بالقانون امل�شار اإليه والتي  تن�ض على اأنه:   

“يعاقب باحلب�ض مدة ل تتجاوز خم�ض �شنوات كل موظف عام اأو اأي �شخ�ض اآخر 
يت�شرف ب�شفته الر�شمية ا�شتعمل التعذيب اأو حر�ض اأو وافق عليه اأو �شكت عنه مع 

�شخ�ض ما ،واإذا ترتبت على التعذيب اإ�شابة املجني عليه بعاهة م�شتدمية عوقب 

اجلاين باحلب�ض مدة ل تتجاوز ع�شر �شنوات ،وتكون العقوبة الإعدام اأو احلب�ض املوؤبد 

اإذا ترتبت على التعذيب وفاة املجني عليه  ،ويعد تعذيبا اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو معاناة 

�شديدين ج�شديا كان اأم معنويا يلحق عمدا ب�شخ�ض ما لأغرا�ض احل�شول منه اأو من 

غريه على معلومات اأو على اعرتاف اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�شتبه يف اأنه قد 

ارتكبه هو اأو �شخ�ض اآخر اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي �شخ�ض اآخر ،اأو عندما يلحق 

مثل هذا الأمل اأو العذاب ل�شبب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه ول ي�شمل ذلك الأمل 

اأو املعاناة النا�شئة فقط عن عقوبات قانونية اأو املالزمة لهذه العقوبات اأو الذي تكون 

نتيجة عر�شية لها”

 -كما جترم املادة 161 من قانون العقوبات ا�شتعمال املوظف العام الق�شوة مع اأي 

«يعاقب باحلب�ض مدة ل جتاوز ثالث �شنوات وبالغرامة التي ل تزيد  �شخ�ض بقولها 

على ع�شرة اآلف ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل موظف عام ا�شتعمل الق�شوة مع 

اأي �شخ�ض اأثناء تاأدية وظيفته اأو اأوجب عليه عمالً يف غري احلالت التي يجيز فيها 

القانون ذلك»

 -توجب املادة 40 من قانون الإجراءات اجلنائية القطري معاملة املقبو�ض عليه مبا 

يحفظ علية كرامة الإن�شان وعدم جواز اإيذائه بدنياً اأو معنوياً.
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- حظــــر الــرق والجتــــار بالرقيــق بجمـــــيع �شورهـــما:

املعايـري الدولـية:

تن�ض املادة الرابعة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان على اأنه« ل يجوز ا�شرتقاق اأحد 

اأو ا�شتعباده ويحظر الرق والجتار بالرقيق بجميع �شورهما»

وتوؤكد على ذات املبداأ املادتني 8 / 1، 2  من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، 

مبا تقرره من اأنه ل يجوز ا�شرتقاق اأحد ،ويحظر  ال�شرتقاق والجتار بالرقيق يف كافة 

اأ�شكالهما.

وتعرف املادة الأوىل من التفاقية الدولية اخلا�شة بالرق لعام 1926 الرق باأنه حالة 

اأو و�شع ال�شخ�ض يف احلالة التي متار�ض عليه فيها ال�شلطات الناجمة عن حق امللكية 

كلها اأو بع�شها.

كما تعرف التفاقية الجتار بالرقيق باأنه ي�شمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها اأمر 

�شخ�ض ما اأو احتيازه اأو التخلي عنه للغري بق�شد حتويله اإىل رقيق، �شواء كان ذلك 

بالبيع اأو املبادلة.

كما اأو�شحت التفاقية التكميلية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�شات 

ال�شبيهة بالرق لعام 1956 املق�شود باملمار�شات ال�شبيهة بالرق باأنه ي�شمل عدة �شور 

منها

اإ�شــــــار الـــديــن : ويراد به احلال اأو الو�شع الناجم عن ارتهان مدين بتقدمي خدماته 

املن�شفة  القيمة  كانت  اإذا  عليه  لدين  �شمانًا  له  تابع  �شخ�ض  خدمات  اأو  ال�شخ�شية 

لهذه اخلدمات ل ت�شتخدم لت�شفية هذا الدين ومل تكن مدة هذه اخلدمات اأو طبيعتها 

حمددة.

القــنــــانـــة:  ويراد بها حال اأو و�شع اأي �شخ�ض يلزم بالعرف اأو بالقانون عن طريق 

التفاق باأن يعي�ض ويعمل على اأر�ض �شخ�ض اآخر واأن يقدم خدمات معينة لهذا ال�شخ�ض 

بعو�ض اأو بال عو�ض دون اأن ميلك حرية تغيري و�شعه.

-الوعد بتزويج امراأة اأو تزويجها فعالً دون اأن متلك حق الرف�ض ،ولقاء بدل مايل اأو 

عيني يدفع لأبويها اأو الو�شي عليها اأو لأ�شرتها اأو لأي �شخ�ض اأخر.

كما اأو�شح الربوتوكول اخلا�ض مبنع ومعاقبة الجتار بالب�شر لعام 2000 املكمل لتفاقية 
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الأمم املتحدة ب�شاأن مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،اأن املق�شود بالجتار 

بالأ�شخا�ض“جتنيد الأ�شخا�ض اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإيوائهم اأو ا�شتقبالهم بوا�شطة 

التهديد بالقوة اأو ا�شتعمالها اأو غري ذلك من اأ�شكال الق�شر اأو الختطاف اأو اخلداع اأو 

اإ�شتغالل حالة ال�شت�شعاف اأو باإعطاء اأو تلقي مزايا لنيل موافقة �شخ�ض له �شيطرة 

على �شخ�ض اأخر بغر�ض ال�شتغالل وي�شمل ال�شتغالل كحد اأدنى ا�شتغالل دعارة الغري 

اأو الإ�شتغالل اجلن�شى اأو ال�شخرة اأو اخلدمة ق�شراً اأو ال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة 

بالرق اأو ال�شتعباد اأو نزع الأع�شاء”  .

التنظيم القانوين حلظر الرق والجتار بالرقيق والجتار بالأ�شخا�ص يف 

الت�شريع القطري:

-يوؤكد الد�شتور القطري باملادة 30 منه على اأن العالقة بني العمال واأرباب العمل 

اأ�شا�شها العدالة الجتماعية وينظمها القانون .

-كما اأ�شبغ قانون العقوبات القطري احلماية اجلنائية الالزمة ملنع وحظر الرق وجتارة 

الرقيق وعمل ال�شخرة فيما ن�ض عليه باملادة 321 من اأنه  “يعاقب باحلب�ض مدة ل 

جتاوز �شبع �شنوات كل من اأدخل يف دولة قطر اأو اأخرج منها اإن�شانا بق�شد الت�شرف 

فيه كرقيق ،وكل من ا�شرتى اأو باع اأو عر�ض للبيع اأو اأهدى اإن�شانا اأو الت�شرف فيه على 

اأي وجه على اعتبار انه رقيق” .

-كما تن�ض املادة  322 /1 من ذات القانون على اأن  (  يعاقب باحلب�ض مدة ل جتاوز 

�شتة اأ�شهر وبالغرامة التي ل تزيد على ثالثة األف ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل 

من �شخر اأو اأكره اإن�شانا على العمل �شواء باأجر اأو بغري اأجر (كما �شدد القانون العقوبة 

اإذا كان املجني عليه مل يبلغ ال�شاد�شة ع�شر من عمره ،اإىل احلب�ض مدة ل جتاوز ثالث 

�شنوات والغرامة التي ل تزيد على ع�شرة األف ريال  “مادة 322 / 2 عقوبات”

-كما تناول قانون العقوبات جترمي وعقاب  كافة �شور جرائم” العتداء على العر�ض 

وال�شتغالل اجلن�شي والتحري�ض على الف�شق والفجور والبغاء ،ور�شد لذلك عقوبات 

م�شددة حتى يف حالة ارتكابها دون اإكراه اأو تهديد اأو حيلة ،ومن اأمثلة ذلك ما ن�ض 

عليه باملادة 296 من اأنه  “يعاقب باحلب�ض مدة ل تقل عن �شنة ول جتاوز خم�ض �شنوات 

كل من: 
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 -قاد اأنثى ملمار�شة البغاء”.

 -حر�ض اأنثى اأو ا�شتدرجها اأو اأغواها اأو اأغراها باأي و�شيلة على ارتكاب البغاء اأو 

الإقامة اأو الرتدد على بيت للبغاء بق�شد ممار�شة البغاء فيه �شواء داخل البالد اأو 

خارجها.

 -قاد اأو حر�ض اأو اأغرى باأي و�شيلة ذكراً لرتكاب فعل اللواط اأو الفجور.

 -حر�ض اأو اأغوى   اأنثى لإتيان اأفعال منافية لالآداب.

 -جلب اأو عر�ض اأو �شلم اأو قبل ذكراً اأو اأنثى اأو بغر�ض ال�شتغالل اجلن�شي.

-كما تعاقب املادة 298 من ذات القانون كل من اتخذ من ممار�شة البغاء واللواط 

حرفة اأو و�شيلة للتعي�ض باحلب�ض ملدة ل جتاوز ع�شر �شنوات ،ويعاقب بذات العقوبة كل 

من ا�شتغل باأي و�شيلة بغاء �شخ�ض اأخر.

ّ اأن عقد  -كما نظم قانون العمل القطري رقم 14 ل�شنة 2004 عالقات العمل موؤكدا

العمل عقد ر�شائي اأ�شا�شه التفاق بني العامل و�شاحب العمل " مادة 1 من القانون"     

ً �شامالً حلقوق وواجبات كل من العامل ورب العمل ،و اأو�شح  وو�شع القانون تنظيما

باملادة الرابعة اأن احلقوق املقررة به متثل احلد الأدنى حلقوق العمال.

-كما ت�شمنت املادة 43 من القانون حكماً يق�شي ببطالن كل �شرط يرد يف عقد العمل 

ً بان يعمل العامل مدى حياته عند �شاحب العمل اأو اأن يكف مدى  اإذا ت�شمن تعهدا

حياته عن مزاولة مهنة اأو حرفة معينة ميكن مزاولتها بعد تركه العمل.

-كما ت�شمنت املادة 45 من القانون باأنه ل يجوز ل�شاحب العمل اأن يكلف العامل باأداء 

عمل غري العمل املتفق عليه ،اإل اإذا كان ذلك منعاً لوقوع حادث اأو اإ�شالح ما ن�شاأ عنه 

اأو يف حالة ا لقوة القاهرة. 

 تـجــــريـــــم الــــــرق : اأ�شبغ قانون العقوبات القطري احلماية اجلنائية الالزمة ملنع 

وحظر الرق وجتارة الرقيق فيما ن�ض عليه باملادة 321 من اأنه “يعاقب باحلب�ض مدة 

ل جتاوز �شبع �شنوات كل من اأدخل يف دولة قطر اأو اأخرج منها اإن�شانا بق�شد الت�شرف 

فيه كرقيق، وكل من ا�شرتى اأو باع اأو عر�ض للبيع اأو اأهدى اإن�شانا اأو الت�شرف فيه على 

اأي وجه على اعتبار انه رقيق”..
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جتـــرمي ال�شخــرة والعمــل الإجـبــاري :

-كما تن�ض املادة 322 / 1 من ذات القانون على اأن   " يعاقب باحلب�ض مدة ل جتاوز 

�شتة اأ�شهر وبالغرامة التي ل تزيد على ثالثة األف ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل 

من �شخر اأو اأكره اإن�شانا على العمل �شواء باأجر اأو بغري اأجر "  كما �شدد القانون العقوبة 

اإذا كان املجني عليه مل يبلغ ال�شاد�شة ع�شر من عمره ،اإىل احلب�ض مدة ل جتاوز ثالث 

�شنوات والغرامة التي ل تزيد على ع�شرة األف ريال  " مادة 322 / 2 عقوبات."

احلق يف التقا�شي واملحاكمة املن�شفــة:

املعايري الدولية:

يعد احلق يف املحاكمة العادلة واملن�شفة من اأهم احلقوق واأجلها لرتباطه مببادئ 

اإر�شاء واإقامة العدل بني النا�ض و�شيادة القانون.

ويعني هذا احلق ،حق كل اإن�شان يف اللجوء اإىل الق�شاء الوطني للدفاع عن حقوقه التي 

يحميها القانون ،ويف اأن تنظر ق�شيته اأمام حمكمة م�شتقلة وحمايدة باإجراءات يتاح 

له فيها �شمانات الدفاع عن نف�شه واحرتام كرامته الإن�شانية وافرتا�ض براءته حتى 

تثبت اإدانته.

وتوؤكد املواثيق الدولية حلقوق الإن�شان على حق كل اإن�شان يف املحاكمة املن�شفة ويف 

(لكل  اأن   على  الثامنة  مادته  مقدمتها الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان الذي ن�شت 

�شخ�ض احلق يف اأن يلجاأ اإىل املحاكم الوطنية لإن�شافه من اأعمال فيها اعتداء على 

احلقوق الأ�شا�شية التي مينحها القانون له( كمـــا تن�ض املادة العــا�شرة منــه على اأن 

(لكل اإن�شان احلق على قدم امل�شاواة التامة يف اأن تنظر ق�شيته اأمام حمكمة م�شتقلة 

نزيهة نظرا عادل علنياً للف�شل يف حقوقه والتزاماته واأية تهمة جنائية توجه اإليه(.

كما توؤكد املادة 11 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان على قرينة براءة املتهم اإىل اأن 

تثبت اإدانته قانوناً يف حماكمة علنية توؤمن له فيها ال�شمانات ال�شرورية للدفاع عنه، 

وعدم اإدانته اأي �شخ�ض من جراء عمل اأو المتناع عن اأداء عمل اإل اإذا كان ذلك يعد 

جرماً وفقاً للقانون الوطني اأو الدويل وقت ارتكاب اجلرمية.

ال�شادر عن املوؤمتر العاملي ل�شتقالل  الق�شاء  ل�شتقالل  العاملي  الإعالن  اأكد  كما 

الق�شاء الذي عقد مبونرتيال بكندا عام 1983 على حق كل اإن�شان يف اأن تتم مقا�شاته 
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دون اإبطاء من قبل املحاكم العادية ،ويف اأن تخ�شع اأحكامها لإعادة النظر من قبل 

املحاكم العليا.

وتوؤكد املبادئ الأ�شا�شية ل�شتقالل ال�شلطة الق�شائية ال�شادرة عن الأمم املتحدة لعام 

 1985على ذات املبادئ.

ً للمعايري الدولية الواردة باملواثيق  وتتمثل �شمانات و�شوابط املحاكمة املن�شفة وفقا

الدولية ذات ال�شلة ول�شيما الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان واملواد 9 ،14 ،15 من 

العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية فيما يلي:

-تي�شري حق النفاذ اأو اللجوء اإىل الق�شاء واإزالة اأية عوائق يف هذا ال�شاأن.

امل�شاواة التامة بني النا�ض اأمام الق�شاء.

-عالنية جل�شات املحاكمة مع جواز �شريتها اإذا اقت�شت العدالة ذلك اأو ملقت�شيات 

احلفاظ على الآداب العامة اأو النظام العام  اأو حرمة احلياة اخلا�شة بني اأطراف 

الدعوى.

-ا�شتقالل املحكمة وحيدتها.

-افرتا�ض براءة املتهم اإىل اأن تثبت اإدانته.

-اإحاطة املتهم يف الق�شايا اجلنائية بالتهم املن�شوبة اإليه ،ومتكينه ،من اإبداء دفاعه 

وال�شتعانة مبحام ،واأن يحاكم دون تاأخري ل مربر له ،واأن يناق�ض �شهود الإثبات بنف�شه 

اأو عن طريق حماميه ،وحقه يف ا�شتدعاء �شهود النفى ،ويف ال�شتعانة مبرتجم اإذا مل 

يكن يتحدث لغة املحكمة.

-متكني ال�شخ�ض من الطعن على احلكم ال�شادر �شده اأمام حمكمة اأعلى.

-عدم اإدانته اإل عن فعل ي�شكل وقت ارتكابه جرمية وفقاً للقانون.

-تطبيق القانون الأ�شلح للمتهم ،اإذا �شدر بعد الفعل قانون يلغي جترمي الفعل اأو يخفف 

من العقوبة املقررة له.

ال�شمانات القانونية للحق يف املحاكمة املن�شفة يف الت�شريع القطري:

" املادة 135 من  اأكد الد�شتور على اأن التقا�شي حق م�شون ومكفول للنا�ض كافة  

الد�شتور."

كما اأكد الد�شتور على مبداأ امل�شاواة مبا ن�ض عليه باملادة 35 منه  "  اأن النا�ض مت�شاوون 
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اأمام القانون ل متييز بينهم يف ذلك ب�شبب اجلن�ض اأو الأ�شل اأو اللغة اأو الدين

)كما اأكد على قرينة براءة املتهم اإىل اأن تثبت اإدانته مبا ن�ض عليه املادة 39 منه على 

اأن” املتهم برئ حتى تثبت اإدانته اأمام الق�شاء يف حماكمة توفر له فيها ال�شمانات 

ال�شرورية ملمار�شة حق الدفاع( .

كما ن�ض باملادة 40 منه على اأنه  (ل جرمية ول عقوبة اإل بقانون ،ول عقاب اإل على 

الأفعال الالحقة للعمل به ،ول ت�شري اأحكام القوانني اإل على ما يقع من تاريخ العمل 

بها ول يرتتب عليها اثر فيما وقع قبلها( .

كما اأكد الد�شتور على مبداأ ا�شتقالل الق�شاء مبا قرره باملادتني 131 ،130 منه اأن 

ال�شلطة الق�شائية م�شتقلة تتولها املحاكم ،واأن الق�شاة م�شتقلون ل �شلطان عليهم 

لغري القانون ،ول يجوز لأية جهة التدخل يف الق�شايا اأو يف �شري العدالة. 

كما اأ�شار الد�شتور مبادته 133 اإىل وجوب اأن تكون جل�شات املحاكم علنية اإل اإذا قررت 

املحكمة �شريتها مراعاة للنظام العام اأو الآداب العامة ويف جميع الأحوال يكون النطق 

باحلكم يف جل�شة علنية.

وعلى امل�شتوى الت�شريعي ،وب�شاأن �شمان اعمال احلق يف امل�شاواة اأمام الق�شاء فقد 

حر�ض امل�شرع القطري على �شمان اعمال هذا احلق مبا ن�ض عليه باملادة 40 من قانون 

ال�شلطة الق�شائية رقم 10 ل�شنة 2003 من اإلزام القا�شي قبل مبا�شرة مهام من�شبه 

باأداء اليمني باأن يحكم بني النا�ض بالعدل ،ولن ياأتي ذلك بغري امل�شاواة بينهم.

ومن ال�شمانات الت�شريعية اأي�شا لهذا احلق، ما ت�شمنه قانون العقوبات القطري باملادة 

302 منه من جترمي ومعاقبة كل من حاول ب�شوء ق�شد عن طريق الأمر اأو الطلب اأو 

التهديد اأو الرجاء اأو التو�شية حمل موظف ذي اخت�شا�ض ق�شائي على اتخاذ اإجراءات 

خمالفة للقانون اأو على المتناع عن اتخاذ اإجراءات يوجب القانون اتخاذها، 

وفيما يتعلق بحق املتهم يف الق�شايا اجلنائية يف الإحاطة بالتهمة املن�شوبة اإليه ومتكينه 

من اإبداء دفاعه ،فقد حر�ض امل�شرع على التاأكيد على ذلك مبا ت�شمنه قانون الإجراءات 

اجلنائية من اأحكام �شماناً لعمال هذا احلق على النحو الآتي:

 -حق املتهم يف التزام ال�شمت ويف الت�شال مبن يرى  "مادة 2 / 40 اإجراءات جنائية 

 -ما توؤكد عليه املادة 100 من قانون الإجراءات اجلنائية من اأنه يجب على ع�شو 



125

الف�شــل الرابـــــع ـــ  الق�شـــم الثـاين

النيابة العامة عند ح�شور املتهم لأول مرة يف التحقيق اأن يعلمه باأن النيابة العامة هي 

التي تبا�شر معه التحقيق واأن يحيطه علماً بالتهمة املن�شوبة اإليه. 

 -ما ت�شمنته املادة 113 من ذات القانون من اإبالغ كل من يقب�ض عليه اأو يحب�ض 

احتياطياً فوراً باأ�شباب القب�ض عليه اأو حب�شه والتهمة املوجهة اإليه وبحقه يف الت�شال  

مبن يرى وال�شتعانة مبحام.

151 ، 176  من ذات القانون عند اإحالة  -كما ن�شت على ذات احلق اأي�شا املادتني 

املتهم للمحكمة املخت�شة.

-كما اأجاز القانون  للمتهم مناق�شة �شهود الإثبات وكذا �شهود النفي املادتني ، 191  

192   من القانون. 

-توجب املادة 221 من ذات القانون لكل متهم يف جناية ح�شور حمام للدفاع عنه واإذا 

مل يوكل املتهم حمامياً وجب على املحكمة اأن تندب حمامياً للدفاع عنه.

-كما توجب املادة 222 اإجراءات جنائية على املحامي املنتدب اأو املوكل اأن يدافع عن 

املتهم واإل تعر�ض للحكم عليه بالغرامة التي ل تزيد على األف ريال. 

تطبيـــق القــانـــون الأ�شــــلـــح للمـتـــهـم :

 من الأ�شول القانونية  املقررة  اأن القانون  ي�شري  على الوقائع التي تقع بعد العمل 

باأحكامه وهو ما يعرف  مببداأ عدم رجعية القوانني،  ويعني هذا املبداأ عدم ان�شحاب 

اأثر القوانني اإىل ما مت  من وقائع  اأو مراكز قانونية قبل �شدورها ،واأن الوقائع واملراكز 

القانونية التي متت يف ظل قانون تبقي اآثارها خا�شعة لهذا القانون ولو �شدر بعد متامها 

قانون  جديد ي�شع  اأحكاماً مغايرة لها، وذلك عدا بع�ض ال�شتثناءات على هذا املبداأ 

واأهمها اأنه يجوز اأن يت�شمن القانون– يف غري القوانني اجلنائية – الن�ض علي �شريانه 

ً من تاريخ �شابق علي �شدوره، وما هو مقرر  يف نطاق القوانني  باأثر رجعي اعتبا را

اجلنائية من وجوب تطبيق القانون باأثر رجعي اإذا كان هو الأ�شلح للمتهم. 

ونظرا لت�شال هاذين املبداأين مبقت�شيات العدالة فقد ورد التاأكيد عليهما  باملواثيق 

الدولية حلقوق الإن�شان ذات ال�شلة ـــ وخا�شة فيما يتعلق بالقوانني اجلنائية ــــ املادتني 

 11من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان و 15 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية 

لعام1966  -كما ورد التاأكيد عليهما باملادة 40 من د�شتور البالد الدائم بفقرتها الثانية 
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والتي  تن�ض على اأنه:  ول ت�شرى اأحكام القوانني اإل على ما يقع من تاريخ العمل بها ول 

يرتتب عليها اأثر فيما وقع قبلها ،ويجوز يف غري املواد اجلنائية وباأغلبية ثلثي جمل�ض 

ال�شورى الن�ض على خالف ذلك. 

واعمال للمبادئ امل�شار اليها   فقد ت�شمنت املادة 9 من قانون العقوبات القطري  الن�ض 

على املبداأ العام يف �شريان القانون على اجلرائم التي ترتكب بعد العمل به  وا�شتثناء 

وجوب تطبيق القانون اجلديد ال�شادر بعد ارتكاب الواقعة اإذا كان هو الأ�شلح للمتهم  

على اأنه  " ي�شري على اجلرمية القانون املعمول به وقت ارتكابها ،ومع ذلك اإذا �شدر 

بعد ارتكاب اجلرمية وقبل الف�شل فيها بحكم بات قانون اأ�شلح للمتهم طبق هذا 

القانون دون غريه ،واإذا اأ�شبح احلكم باتا و�شدر قانون يجعل الفعل اأو المتناع عن 

الفعل غري معاقب عليه يوقف تنفيذ احلكم وتنتهي اآثاره اجلنائية ،واإذا كان القانون 

ً فللمحكمة التي اأ�شدرت احلكم بناء  اجلديد يخفف العقوبة فقط و�شار احلكم باتا

على طلب النيابة العامة اأو املحكوم عليه اإعادة النظر يف العقوبة وفقاً لأحكام القانون 

اجلديد. 

حــقــــوق ال�شجـــــــناء وغـــريهـم من املحــتجــزيــن : 

املعــاييــــر الدولـــيــة :

نالت حقوق  ال�شجناء واملودعني اأماكن الحتجاز اهتمام املجتمع الدويل ، وت�شمنت 

العديد من املواثيق الدولية حلقوق الإن�شان ذات ال�شلة  التاأكيد على حقوق  هذه الفئات 

ويف مقدمة ذلك الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان الذي اأكدت املادة 5 منه على اأن :   )ل 

يعر�ض اأي اإن�شان للتعذيب ول للعقوبات اأو املعامالت القا�شية اأو الوح�شية اأو احلاطة 

بالكرامة. (

وهو ما اأكد عليه اأي�شا العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية  لعام1966 باملادة10   

منه بن�شها علي  اأنه:

1- يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة اإن�شانية ،حترتم فيها الكرامة الإن�شانية 

الأ�شيلة فيهم. 

2-  ) اأ ( يف�شـــــل الأ�شـــخــا�ض املتهـــمـــيـن عـن الأ�شــخــــــــا�ض املــــــدانـني،اإل يف 

 ظروف ا�شتثنائية ،ويعاملون   مبا  يتفق مع كونهم اأ�شخا�شا غري مدانني،
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(ب (يف�شل املتهمني الأحداث عن البالغني ويحالون بال�شرعة املمكنة اإىل الق�شاء 

للف�شل يف ق�شاياهم.

-ويف�شل املذنبني الأحداث عن البالغني ويعاملون معاملة تتفق مع �شنهم ومركزهم 

القانوين. 

3 - يجب اأن يراعى نظام ال�شجون معاملة امل�شجونني معاملة يكون هدفها الأ�شا�شي 

اإ�شالحهم واإعادة تاأهيلهم الجتماعي.  

كما اأولت الأمم املتحدة اهتمامًا كبريًا بحقوق هوؤلء و�شدر عنها العديد من املبادئ 

املتعلقة بحقوق ال�شجناء والتي كان من اأهمها القواعد النموذجبة الدنيا ملعاملة 

ال�شجناء واملبادئ الأ�شا�شية ملعاملة ال�شجناء و�شنعر�ض يف �شورة موجزة لكل منها 

على النحو الأتي:  

  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�شجناء:

وهي جمموعة من املبادئ  التي تبناها املجل�ض القت�شادي والجتماعي بالأمم املتحدة 

بقراره ال�شادر عام1977  ، والتي و�شعت جمموعة من املبادئ التف�شيلية  الأ�شا�شية 

املتعلقة مبعاملة ال�شجناء وبال�شرتاطات التي يتعني توافرها باأماكن الحتجاز  والتي 

تعتربها الأمم املتحدة– ووفقا ملا ورد بالبند 1 منها احلد الأدين حلقوق ال�شجناء، 

والتي ف�شلتها هذه املبادئ  يف( 95(  بند تتعلق بال�شجالت الواجب توافرها بكل �شجن 

،وال�شرتاطات ال�شحية الالزم توافرها به وبالغرف اخلا�شة بال�شجناء،  والقواعد 

اخلا�شة بت�شنيف ال�شجناء اإىل فئات، وال�شرتاطات اخلا�شة بالنظافة ال�شخ�شية 

لل�شجناء ،وحقوق ال�شجناء املتعلقة باملعتقد والدين وبالتعليم والتثقيف وممار�شة 

الريا�شة اليومية واخلدمات الطبية وقواعد الن�شباط داخل املوؤ�ش�شة والقواعد 

اخلا�شة مبنع ا�شتخدام اأدوات  تقييد احلرية كال�شال�شل و القيود احلديدية اإل يف 

حالت ال�شرورة وخ�شية الهرب، وحقهم يف ال�شكوى ويف الت�شال بالعامل اخلارجي.  

    املبادئ الأ�شا�شية ملعاملة ال�شجناء:

 والتي اعتمدتها اجلمعية العامة اأي�شا بقرارها ال�شادر عام،1990 والتي  جاءت 

اأحكامها يف ( 11 ( مبداأ تتعلق بحماية الكرامة الإن�شانية لل�شجني وعدم التمييز، وحق 

ال�شجناء يف امل�شاركة يف احلياة الثقافية وحقهم يف العمل واحل�شول علي اأجر، والعمل 
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على اإعادة اإدماجهم يف املجتمع ، و اأكد البند 1 منها  علي �شرورة معاملة ال�شجناء 

مبا يلزم من الحرتام لكرامتهم املتاأ�شلة وقيمتهم كب�شر ، كما اأكدت على ذلك اأي�شا 

املبادئ املتعلقة بحماية الأ�شخا�ض املعر�شون لأ�شكال الحتجاز.  

  املبادئ املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املعر�شون لأ�شكال الحتجاز: 

والتي تبنتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بقرارها ال�شادر عام1988 ، وتت�شمن هذه 

املبادئ الن�ض على جملة من احلقوق الأ�شا�شية للمحتجز وامل�شجون اأهمها-:

-معاملة ال�شجناء واملحتجزين معاملة اإن�شانية واحرتام الكرامة الإن�شانية لهم ،وعدم 

خ�شوعهم للتعذيب اأو املعاملة القا�شية اأو الالإن�شانية اأو املهنية.

-الف�شل بني املحتجزين الذين ي�شدر اأحكاما ق�شائية باإدانتهم عن ال�شجناء 

ومعاملتهم باإعتبارهم غري مدانني.

 -متكني املحتجز وال�شجني من الت�شال بالعامل اخلارجي وخا�شة اأ�شرته وحماميه. 

 -حق املحتجزين وال�شجني يف اإخطار اأ�شرته اأو مبن يرى باحتجازه وباملكان الذي يتم 

احتجازه به.

 -حق املحتجز وال�شجني اإذا كان اأجنبياً يف الت�شال بالبعثة الدبلوما�شية لدولته اأو 

اأحد املراكز القن�شلية ،واإذا كان ال�شخ�ض املحتجز اأو ال�شجني حدثاً تولت اإدارة مكان 

الحتجاز من تلقاء ذاتها القيام بهذا الإخطار.

 -تقدمي الت�شهيالت الكافية للمحتجز وال�شجني يف الت�شال والت�شاور مع حماميه ،ول 

يجوز اأن تكون مقابالته مع حماميه على م�شمع من موظف اإنفاذ القانون.  

 -حق ال�شجني اأو املحتجز يف اأن يزوره اأفراد اأ�شرته ويف اأن يرتا�شل معهم.

 -توفري الرعاية الطبية الالزمة للمحتجز اأو ال�شجني واإجراء الفح�ض الطبي له عقب 

اإدخاله مكان الحتجاز اأو ال�شجن.

 -احلق يف احل�شول على املواد التعليمية والثقافية والإعالمية. 

 -حقه يف التقدم ب�شكوى اإىل ال�شلطات املخت�شة ب�شاأن معاملته. 

 -كما ت�شمنت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة لل�شجناء و�شع العديد من املعايري 

التي يتعني توافرها باأماكن الحتجاز من اأهمها:-

 -وجوب تخ�شي�ض �شجل يثبت به البيانات اخلا�شة بكل �شجني واأ�شباب �شجنه ويوم 
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و�شاعة دخوله.

 -ت�شنيف ال�شجناء اإىل فئات مع مراعاة اأعمار كل منهم و�شجل �شوابقهم 

 -ف�شل املحبو�شني احتياطياً عن املحكوم عليهم.

 -مراعاة توافر املتطلبات ال�شحية يف جميع الغرف باأماكن الحتجاز. 

 -توفري كافة الو�شائل الالزمة للنظافة ال�شخ�شية لل�شجناء.

 -توفري الوجبات الغذائية ذات القيمة الكافية للمحافظة على �شحة ال�شجني.

 -توفري اخلدمات الطبية الالزمة مبا يف ذلك الطب النف�شي ،حظر ا�شتخدام اأدوات 

تقييد احلرية كالأغالل اأو ال�شال�شل.

 -توفري مكتبة خا�شة بكل �شجن ملختلف فئات ال�شجناء ت�شمن قدراً كافياً من الكتب 

الرتفيهية والتثقيفية.   

 -متكني ال�شجناء من اإقامة ال�شعائر الدينية اخلا�شة بهم.

ال�شمانات القانونية حلقوق ال�شجناء واملحتجزين يف الت�شريع القطري:-

با�شتقراء الت�شريعات القطرية ذات ال�شلة بحقوق ال�شجناء ميكننا التاأكيد على اأن 

امل�شرع القطرى  التزم يف الغالب الأعظم من احلالت باملبادئ واملعايري الدولية  

يف حماية حقوق ال�شجناء واملحتجزين، وو�شع  د�شتور البالد باملادة 36 منه املبداأ 

الأ�شا�شي لكفالة احلرية ال�شخ�شية وعدم جواز القب�ض على اأى اإن�شان اأو حب�شه اأو 

تفتي�شه اأو حتديد اإقامته اأو تقييد حريته يف الإقامة اأو التنقل اإل وفق اأحكام القانون 

وعدم جواز تعري�ض اأي اإن�شان للتعذيب اأو للمعاملة احلاطة بالكرامة واعتبار التعذيب 

جرمية معاقب عليها قانونا. 

ف�شال عن اإر�شاء الد�شتور املبادئ املتعلقة ب�شمانات العدالة فاأكد باملادة39 منه على 

اأن املتهم برئ حتى تثبت اإدانته يف حماكمة تتاح له فيها ال�شمانات ال�شرورية حلق  

الدفاع   وما اأكده باملادة 40 من اأنه ل جرمية ول عقوبة اإل بقانون، وكفالته احلق يف 

خماطبة ال�شلطات العامة لكل فرد اأيا كانت حالته اأو مركزه القانوين. 

 -جترم املادة 161 من قانون العقوبات القطري ا�شتعمال املوظف العام الق�شوة مع 

اأي �شخ�ض اأثناء تاأدية وظيفته ،اأو  اأوجب عليه عمالً يف غري احلالت التي يجيزها 

القانون ،حيث تعاقب على ذلك باحلب�ض مدة ل جتاوز ثالث �شنوات والغرامة التي 
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لتزيد على ع�شرة اآلف ريال اأو اإحدى هاتني العقوبتني. 

 -كما تق�شى املادة 354 من قانون الإجراءات اجلنائية باأنه اإذا كان املحكوم عليه 

م�شاباً مبر�ض يعر�ض بذاته اأو ب�شبب التنفيذ حياته للخطر يوؤجل تنفيذ العقوبة حتى 

يزول �شبب التاأجيل.

كما تق�شى املادة 355 من ذات القانون باأنه اإذا اأ�شيب املحكوم عليه بعقوبة مقيدة 

للحرية بعاهة يف العقل وجب تاأجيل تنفيذ العقوبة حتى يرباأ ويودع يف ماأوى عالجي 

وتخ�شم املدة التي يق�شيها من مدة العقوبة املق�شي بها.

-كما اأخ�شع قانون الإجراءات اجلنائية الأماكن املخ�ش�شة للحب�ض لإ�شراف اأع�شاء 

النيابة العامة واأجاز لهم دخول هذه الأماكن للتاأكد من عدم وجود حمبو�ض ب�شفة 

غري قانونية ،والطالع على ال�شجالت اخلا�شة بهذه الأماكن والت�شال باأي حمبو�ض 

و�شماع �شكواه يف هذا ال�شاأن     “املادة 395 اإجراءات جنائية”

كما اأجازت املادة 396 لكل حمبو�ض اأن يقدم �شكوى كتابية اأو �شفهية لإدارة ال�شجن 

والتي يتعني اإبالغها فوراً اإىل النيابة العامة. 

القانون 3 ل�شنة 2009 بتنظيم املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شلحية  :

 جاء القانون 3 ل�شنة 2009 بتنظيم املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية  ال�شادر بتاريخ     

2009/3/29والذي حل حمل القانون 3 ل�شنة 1995 بتنظيم ال�شجون بالعديد من 

ال�شمانات التي تكفل حماية حقوق ال�شجناء ،حيث اأعاد القانون  تنظيم كافة الأحكام 

املتعلقة باملوؤ�ش�شات العقابية  والإ�شالحية وجاءت اأحكامه يف 79  مادة مق�شمة علي 

ثالثة ع�شر ف�شل ، تناول فيها الأحكام املتعلقة باأهداف العقوبة وتق�شيم املوؤ�ش�شات 

العقابية والإ�شالحية ، والقواعد املتعلقة باإدارة املوؤ�ش�شات العقابية ،وال�شمانات 

املقررة حلماية حقوق املحبو�شني والقواعد اخلا�شة بقبول اإيداعهم و ت�شغيل املحبو�شني 

ق�شائيا، والأحكام اخلا�شة بالتعليم والتثقيف للمحبو�شني، وتوفري الرعاية ال�شحية 

والجتماعية والزيارات واملرا�شلة، وتاأديب املحبو�شني والإفراج النهائي والإفراج حتت 

�شرط والإفراج ال�شحي.  

ويك�شف ا�شتقرا ء ن�شو�ض القانون عن تبنى امل�شرع القطري فل�شفة جديدة يف هذا 

القانون  ب�شاأن  اأهداف  العقوبة ، وانعك�ض ذلك على معظم اأحكام القانون ابتداء من 
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م�شمى القانون ذاته ، و�شنحاول اإلقاء ال�شوء علي اأهم ما ت�شمنه القانون من اأحكام 

ب�شاأن تنظيم املوؤ�ش�شات العقابية وما و�شعه من �شمانات حلماية حقوق ال�شجناء وذلك 

يف �شوء املبادئ واملعايري الدولية املقررة يف هذا ال�شاأن: 

ً متثل يف الأخذ بالنظريات احلديثة لعلم  ً حديثا تبنى امل�شرع يف هذا القانون فكرا

العقاب التي حتدد  الغر�ض من العقوبة  يف اإعادة الإ�شالح والتاأهيل والتقومي ،وانعك�ض 

هذا الفكر احلديث على اأحكام القانون ابتداء من م�شمى القانون ذاته ،حيث مت تغيري 

“قانون تنظيم ال�شجون” اإىل م�شمى “قانون تنظيم املوؤ�ش�شات  م�شمى القانون من 

العقابية والإ�شالحية”

ويت�شح  مالمح هذا الفكر احلديث  فيما ا�شتحدثه القانون من الن�ض  باملادة الثالثة 

"اإ�شالح وتاأهيل املحبو�شني من خالل  منه من  اأن الهدف من املوؤ�ش�شة العقابية هو  

ا�شتخدام كافة الو�شائل واملوؤثرات الرتبوية والتعليمية والطبية والتدريب املهني واخلدمة 

الجتماعية والأن�شطة الريا�شية والثقافية والرتفيهية خللق الرغبة لدى املحبو�شني نحو 

احلياة ال�شريفة واملواطنة ال�شاحلة."

وهو اجتاه حممود يج�شد م�شايرة امل�شرع القطري  للنظم العقابية احلديثة ،ويتفق 

واملبادئ واملعايري الدولية الواردة باملواثيق الدولية حلقوق الإن�شان واملتعلقة مبعاملة 

ال�شجناء ول �شيما املبادئ اخلا�شة مبقا�شد العقوبة واأهدافها املتمثلة يف الإ�شالح 

والتاأهيل ، والتي توؤكد عليها العديد من املواثيق الدولية ويف مقدمتها ما ت�شمنته املادة 

العا�شرة من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية من وجوب ا�شتهداف النظام 

العقابي  معاملة تهدف اأ�شا�شاً لالإ�شالح واإعادة التاأهيل الجتماعي.

 الإ�شراف علي اأماكن احلب�ص : 

  ــــات�شاقًا مع اأحكام قانون الإجراءات ــــ وخا�شة املادة 395 اأج ، خول  القانون لأع�شاء 

النيابة العامة  حق دخول املوؤ�ش�شات العقابية يف دوائر اخت�شا�شاتهم للتاأكد من عدم 

وجود حمبو�ض ب�شفة غري قانونية والطالع علي ال�شجالت وعلي اأوامر القب�ض واحلب�ض 

واأن يت�شلوا باأي حمبو�ض و�شماع اأي �شكوى يريد اإبدائها لهم واأوجب القانون  تقدمي  كل 

م�شاعدة لهم  للح�شول على املعلومات التي يطلبونها، م 23 من القانون. 
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-عزل املحبــو�شــني دون الثامــنة ع�شــر عــاما عن البالغــني ً:

ت�شمن  القانون  الن�ض باملادة 5 منه  علي عزل املحبو�شني ممن مل تتجاوز اأعمارهم 

الثامنة ع�شر عاماً عن غريهم ،وجاء ذلك اتفاقا مع املعايري الدولية ذات ال�شلة ول 

�شيما ما تق�شى به التفاقية الدولية حلقوق الطفل - امل�شادق عليها من دولة قطر-  

باملادة 37 منها من ف�شل كل طفل حمروم من حريته عن البالغني ،وهو ذات الأمر 

الذي اأكدت عليه املادة 10  من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية ،و كذا مبادئ 

الأمم املتحدة ب�شاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم التي تبنتها اجلمعية العامة 

بقرارها  رقم113 / 45 لعام1990  . 

-عزل املحــبو�شني لأول مرة عن ذوي ال�شــوابق:

اأوجب القانون باملادة5  / 2منه اأي�شا عزل املحبو�شني لأول مرة عن ذوي ال�شوابق 

،وتت�شح اأهمية الن�ض على تخ�شي�ض اأماكن للمحبو�شني لأول مرة يف معزل عن ذوي 

ال�شوابق ،يف  تاأمني هوؤلء ووقايتهم مما يرتبه اختالطهم بذوي ال�شوابق من انتقال 

اخلطورة الإجرامية وتاأ�شل الفكر الإجرامي لديهم ،ويتفق  ذلك بدوره  مع املعايري 

الدولية يف هذا ال�شاأن ،ول �شيما  البند / 8 اأ من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 

ال�شجناء والذي يق�شي (ب�شرورة الف�شل بني فئات املحبو�شني وت�شنيفهم وفقا ملتو�شط 

اأعمارهم واخلطورة الإجرامية لكل منهم( ،  وكذا املبادئ املتعلقة بحماية جميع 

الأ�شخا�ض املعر�شني لأي �شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن التي تبنتها اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة بقرارها ال�شادر عام 1988 .   

- عزل املحبو�شني احتياطيًا عن غريهم من املحكوم عليهم:

ت�شمن القانون باملادة6 منه الن�ض على اإعداد اأماكن خا�شة باملوؤ�ش�شات العقابية 

لإيداع املحبو�شني احتياطيا ً،وهو توجه حممود بدوره ملا لذلك من اأهمية بالغة تت�شل 

مبقت�شيات العدالة ،لختالف املركز القانوين لهوؤلء عن غريهم من املحكوم باإدانتهم، 

اإذ يفرت�ض الرباءة يف هوؤلء اإىل اأن تثبت اإدانتهم بحكم ق�شائي ،وفقاً ملا اأكد عليه 

الد�شتور باملادة 39 منه ،واملبادئ واملعايري الدولية ذات ال�شلة وامل�شار اإليها باملادة 

العا�شرة من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية من وجوب ف�شل الأ�شخا�ض 

املتهمني عن املحكوم باإدانتهم ،وكذا مبادئ الأمم املتحدة ب�شاأن حماية جميع الأ�شخا�ض 
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املعر�شني لالحتجاز  “املادة الثامنة منها”  وكذاالبند /8 ب من القواعد النموذجية 

الدنيا ملعاملة ال�شجناء والذي يق�شي بوجوب ف�شل املحبو�شني احتياطيا عن املحكوم 

عليهم.   

- ت�شنـــيف املحــبو�شـــني اإيل فـــئـات وفــقــًا للحـــالـة العمــرية والـخطــــورة 

الإجــــــرامــية:

ت�شمن القانون باملادة 24 منه الن�ض علي ت�شنيف املحبو�شني ق�شائيا اإيل فئات وتق�شيم 

كل فئة اإىل درجات ح�شب اأعمارهم ونوع اجلرائم املحكوم عليهم من اأجلها وخطورتها 

ومدة العقوبة املق�شي بها وغري ذلك من الأ�ش�ض التي تي�شر طريقة معاملتهم وتقوميهم 

وقابليتهم لالإ�شالح وتخ�ش�ض اأماكن باملوؤ�ش�شة لكل فئة ،  وهو اأمر  يتفق اأي�شا مع 

املبادئ واملعايري الدولية امل�شار اإليها ول�شيما البند 8 من القواعد النموذجية الدنيا 

ملعاملة ال�شجناء. 

-عـــدم قــبول اأى حمبو�ص بغري اأمر كـتابي من الـجهة املخـــت�شة :

وهو اأمر توؤكد عليه املواثيق الدولية حيث ت�شمن البند 7 من القواعد النموذجية الدنيا 

ملعاملة ال�شجناء الن�ض علي �شرورة عدم قبول اأي حمبو�ض دون اأمر كتابي  م�شروع 

بحب�شه ، واتفاقا مع ذلك ت�شمن القانون باملادة 15 منه الن�ض على اأنه ل يجوز اإيداع 

اأي �شخ�ض باملوؤ�ش�شة العقابية بغري اأمر كتابي �شادر من النيابة العامة اأو اجلهة 

املخت�شة بالإيداع وعلى النموذج املعد لذلك وعدم جواز اإبقاء املحبو�ض بعد انق�شاء 

املدة املحددة بهذا الأمر ، وي�شكل ذلك �شمانة حتول دون اإيداع اأي �شخ�ض باملوؤ�ش�شة 

العقابية بغري اأمر من ال�شلطة املخت�شة. 

- تنبيه املحبو�ص لدى اإيداعه بقواعد ال�شلوك املقررة:

اأوجب  القانون باملادة13 /1منه  على  �شابط املوؤ�ش�شة تنبيه كل حمبو�ض لدى دخوله 

املوؤ�ش�شة العقابية  بالقواعد املقررة ل�شلوك ومعاملة املحبو�ض، والعقوبات املقررة حال 

الهرب ،وهو اأمر يتفق ومقت�شيات العدالة ليحاط املحبو�ض علما بهذه القواعد  حتى 

ل يقع حتت طائلة اجلزاءات التاأديبية املقررة لدى خمالفتها وهو ما اأكدت عليه املادة 

 2/27من القواعد النموذجية الدنيا اإذ ن�شت علي اأن: ل يعاقب اأي �شجني اإل بعد 

اإعالمه باملخالفة واإعطائه فر�شة فعلية لعر�ض دفاعه ،وعلى ال�شلطة املخت�شة اأن تقوم 
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بدار�شة م�شتفي�شة للحالة.  

- حــق املحـبــو�ص يف الإت�شــال بالعـــالـم الــخـــارجــي :

كفل القانون باملادة13 منه لكل حمبو�ض احلق يف الت�شال بالعامل اخلارجي ، واأوجب 

على ال�شابط امل�شوؤول باملوؤ�ش�شة العقابية  (اإحاطة املحبو�ض غري القطري فور دخوله 

املوؤ�ش�شة بحقه يف الت�شال بالبعثة الدبلوما�شية اأو القن�شلية التي متثله(  .  

-كفل القانون للمحبو�ض احلق يف ا�شتقبال زائريه من الأ�شخا�ض اأو الهيئات وكذا حقه 

يف ا�شتالم ما يرد اإليه من ر�شائل مع جواز منع ت�شليمه اإذا راأى ال�شابط املخت�ض دلئل 

قوية على ما يثري �شبهة الإخالل بالأمن “م  47من القانون”. 

-متكني املحبو�ض من مقابلة حماميه على انفراد بعد احل�شول على اإذن كتابي بذلك 

من النيابة العامة م 49 من القانون. 

-اأجاز القانون للنائب العام اأو ملدير املوؤ�ش�شة العقابية اأو من ينيبه اأن ياأذن لذوي 

املحبو�ض بزيارته يف غري املواعيد  املقررة للزيارة العادية اإذا دعت ال�شرورة اإىل ذلك 

م 50 من القانون. 

الرعاية الـخـا�شــة لـحــقـوق املـراأة املحــبو�شــة :

ف�شال عما يجيزه قانون الإجراءات اجلنائية من جواز تاأجيل العقوبة للمراأة احلامل 

اإىل ما بعد ولدتها مبدة عامني ،  فقد اأوجبت املادة 40 من قانون املوؤ�ش�شات العقابية 

والإ�شالحية معاملة املراأة احلامل ابتداء من ظهور اأعرا�ض احلمل معاملة طبية خا�شة 

من حيث نوع الغذاء والنوم والأعمال التي ت�شند اإليها، وحقها يف نقلها اإيل امل�شت�شفى 

عند اقرتاب الو�شع.  

 -اأوجب القانون تعيني  م�شرفة خا�شة باملوؤ�ش�شة العقابية اخلا�شة بالن�شاء مع مراعاة 

اأن يكون موظفو هذه املوؤ�ش�شة و من يتولون احلرا�شة و جميع اأعمال اخلدمة بها من 

الن�شاء  م 14 من القانون. 

 -كما اأوجب القانون عدم الإ�شارة ب�شهادة امليالد اإىل ميالد الطفل باملوؤ�ش�شة العقابية 

اأو واقعة حب�ض والدته. م 41 من القانون. 

 -كفل القانون للمراأة املحبو�شة حقها يف احتفاظها بح�شانة اأطفالها حتى مدة �شنتني   

كما كفل القانون لها تي�شري روؤيتها لأطفالها يف اأوقات دورية متقاربة حال انتقال 



135

الف�شــل الرابـــــع ـــ  الق�شـــم الثـاين

ال�شغري اإيل ح�شانة والده اأو اإيداعه اإحدى دور رعاية الأطفال  م 42 من القانون. 

-حق املحــبو�ص يف التعـــليــــم :

- كفل القانون للمحبو�ض احلق يف التعليم متى رغب يف ذلك ، واأوجب علي اإدارة 

املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية اأن ت�شع وبالتفاق مع اجلهات املخت�شة بالتعليم  

ً وذلك مع مراعاة اأعمارهم  مناهج التعليم والتدريب اخلا�شة باملحبو�شني ق�شائيا 

ومدى ا�شتعدادهم ومدة العقوبة املحكوم بها “م 28 من القانون”.  

- اأوجب القانون اإمداد املحبو�ض  بالكتب الالزمة التي يحتاجها وتي�شري عملية ا�شتذكاره 

وال�شماح له باأداء المتحانات املقررة م 29 من القانون. 

-منــح املحــبو�ص اأجـــرًا لقــاء ت�شــــغــيلــــه:

 -.اأوجب القانون باملادة27 منه منح املحبو�ض اأجرًا لقاء عمله داخل ال�شجن ، ومنحه  

تعوي�شاً عن الإ�شابة التي حتدث له اأثناء العمل. 

وا�شتحدث القانون باملادة 26 منه حكماً موؤداه اإعفاء املحبو�ض ق�شائياً من العمل اإذا 

بلغ من العمر �شتني عاماً اإل اإذا اأبدى رغبته كتابة فيه وثبت بتقرير من طبيب املوؤ�ش�شة 

قدرته على اأدائه ،اإ�شافة اإىل منح املحبو�ض ق�شائياً اأجراً مقابل عمله وتعوي�شاً عن 

الإ�شابة التي حتدث له ب�شبب العمل اأو اأمرا�ض املهنة وفقاً لالئحة التنفيذية للقانون.

وي�شكل ما ا�شتحدثه القانون من اأحكام يف هذا ال�شاأن تعزيزاً حلقوق ال�شجناء ول�شيما 

فيما يتعلق باحلق يف احل�شول على الأجر العادل ،اإذ مما ل�شك فيه اأن مفهوم 

“الأجر” الوارد بالقانون ،يختلف عن مفهوم  “املكافاأة”  التي كان القانون ال�شابق 
يقرر ا�شتحقاقها ملن يتم ت�شغيلهم من املحبو�شني.

- الرعـــاية ال�شحـــية والجــتماعــية:

اإن�شاء وحدة �شحية بكل موؤ�ش�شة عقابية تتوىل الإ�شراف على �شحة  -اأوجب القانون 

وعالج وغذاء املحبو�شني  م 34 من القانون .

-كفل القانون للمحبو�ض احلق يف الرعاية ال�شحية املجانية. 

وحالتهم  املحبو�شني  لأعمار  وفقا  املنا�شبة   الغذائية  الوجبات  توفري  القانون  اأوجب   

ال�شحية م�شرتطًا اأن تكون جيدة النوعية وح�شنة الإعداد والتقدمي واأجاز للمحبو�ض 

اإحتياطيا احل�شول على طعام علي نفقته اخلا�شة .
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 -منح  القانون املحبو�ض مدة �شاعة يوميًا ملمار�شة الريا�شة البدنية م 39 من القانون 

-اأوجب القانون توفري املالب�ض والأغطية املالئمة لال�شتعمال ال�شخ�شي ، و تي�شري 

ال�شتحمام “املواد36 و37و 38من القانون” . وهو الأمر الذي يتفق وما اأكدت عليه 

املادتني20 و21من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�شجناء يف هذا ال�شاأن. 

-الــتــثـــــقــــيف والرتفــــيه:

- اأوجب القانون  علي اإدارة املوؤ�ش�شة متكني املحبو�ض من ال�شتفادة بو�شائل الإعالم 

املختلفة، وو�شع واإعداد   الربامج اخلا�شة بالندوات واملحا�شرات التثقيفية وغريها 

من الربامج الرتفيهية م 30من القانون. 

 -اأوجب القانون منح املحبو�ض مكافاأة مالية ت�شجيعية اإذا متكن من حفظ القراآن 

الكرمي ،اأو حال تقدميه بحثاً اأو عمالً فنياً متميزاً اأو اإجادته يف حرفة معينة ،اأو ح�شوله 

على اإحدى ال�شهادات العامة اأو اجلامعية اأو العليا .املواد من 30  اإيل 32  من القانون 

 -اأوجب القانون  اإن�شاء مكتبة بكل موؤ�ش�شة عقابية  ت�شم الكتب واملطبوعات اجلائز 

تداولها والتي تهدف اإيل تثقيف وتهذيب املحبو�شني مع جواز ح�شول املحبو�ض على 

نفقته اخلا�شة على الكتب وال�شحف واملجالت م31 من القانون. 

-احــتــرام املعــتــقــدات الدينــية لل�شــجــني :

 -اأوجب القانون احرتام املعتقدات وال�شعائر الدينية لبع�ض الطوائف من غري امل�شلمني 

م 38 من القانون، وهو ما يتفق مع البند 6 من القواعد النموذجية الدنيا الذي يوؤكد 

على  �شرورة احرتام املعتقدات الدينية واملبادئ الأخالقية للفئة التي ينتمي اإليها 

ال�شجني .  

- الإفراج حتــت �شــرط : 

 -اأجاز  القانون الإفراج عن املحبو�ض حتت �شرط اإذا كان قد اأم�شى يف املوؤ�ش�شة 

ثالثة اأرباع املدة وتبني اأن �شلوكه اأثناء وجوده باملوؤ�ش�شة يدعو اإىل الثقة يف تقومي نف�شه 

وذلك  ما مل يكن يف الإفراج عنه خطر علي الأمن العام ، ول يجوز اأن تقل املدة التي  

يتم ق�شائها بال�شجن عن ت�شعة اأ�شهر، واإذا كانت العقوبة هي احلب�ض املوؤبد فال يجوز 

الإفراج قبل انق�شاء ع�شرين �شنة علي الأقل. م 67 من القانون. 

 -اأوجب القانون يف الأحوال التي تزيد فيها مدة العقوبة عن ثالث �شنوات اأن مير 
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املحبو�ض قبل الإفراج بفرتة انتقالية  حتددها الالئحة التنفيذية بهدف تي�شري اإعادة 

اإدماجه يف املجتمع . م 61 من القانون. 

كما ا�شتحدث القانون بع�ض الأحكام الهامة املتعلقة بالإفراج حتت �شرط وهي    

عدم الن�ض على اخت�شا�ض وزير الداخلية باإ�شدار قرار الإفراج ال�شرطي والذي 

كان يقرره القانون ال�شابق مبادته رقم 95 وهو توجه حممود بدوره من امل�شرع لإزالة 

التناق�ض الذي كان قائماً اأي�شاً بني الن�ض الأخري وما يقرره ن�ض املادة 360 من قانون 

الإجراءات اجلنائية من �شدور قرار الإفراج حتت �شرط باأمر من النائب العام ،ومن 

ثم اأ�شحى قرار الإفراج حتت �شرط - مبقت�شى هذا القانون - معقود للنائب العام دون 

غريه عمالً بن�ض قانون الإجراءات اجلنائية امل�شار اإليه.

-كما اأجاز القانون يف حالة اإلغاء الإفراج حتت �شرط واإعادة تنفيذ احلكم املق�شي به 

على املحكوم عليه اأن يعاد الإفراج عنه حتت �شرط مرة اأخرى متى توافرت �شروطه، 

وهو حكم م�شتحدث بدوره مل يت�شمنه القانون ال�شابق م72 من القانون. 

- يجوز اإلغاء الإفراج ال�شرطي اإذا خالف املفرج عنه ال�شروط اأو مل يقم بالواجبات 

التي حتدده الالئحة التنفيذية للقانون اأو ارتكب جناية ،اأو جنحة عمدية معاقب عليها 

باحلب�ض  م 70 من القانون. 

وي�شبح الإفراج نهائيا اإذا مل يلغى حتى التاريخ الذي كان مقررا لنتهاء مدة العقوبة   

اأو م�شي خم�ض �شنوات على الإفراج  اإذا كانت العقوبة هي احلب�ض املوؤبد م71 من 

القانون. 

- الإفـــــراج ال�شــحـــــي :

 -اأوجب القانون يف احلالة التي  يتبني فيها اأن املحكوم عليه م�شاب مبر�ض يهدد حياته 

اأو من �شاأنه اأن يعجزه كلياً اأو يهدد حياة الآخرين اأن  يعر�ض علي الطبيب لفح�شه 

والتو�شية بعالجه اأو الإفراج عنه موؤقتا،ً ويف احلالة الأخرية يعر�ض على اللجنة الطبية 

لعتماد التو�شية  م65 من القانون. 

ويعاد املحبو�ض ل�شتكمال تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام بناء على  تقرير معتمد 

من اللجنة الطبية بعد زوال الأ�شباب ال�شحية التي دعت اإيل الإفراج. 

  وي�شدر قرار الإفراج ال�شحي من النائب العام اأو من ينيبه بعد اعتمـاد اللجنة 
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الطبية لتو�شية الطبيب املخت�ض بالإفراج عن املحبو�ض وهو اأمر حممود  ملا ت�شمنه 

ً بني ما يقرره ن�ض املادة 357 من قانون  ذلك من اإزالة التناق�ض الذي كان قائما

الإجراءات اجلنائية من اخت�شا�ض النيابة العامة بتاأجيل تنفيذ العقوبة اإذا كان 

املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية م�شاباً مبر�ض يعر�ض بذاته اأو ب�شبب التنفيذ عليه 

حياته للخطر ،وما كان يقرره قانون تنظيم ال�شجون رقم 3 ل�شنة 1995 باملادة59  

منه من اخت�شا�ض وزير الداخلية باإ�شدار قرار الإفراج ال�شحي عن املحكوم عليه يف 

احلالت امل�شار اإليها. 

  حــرية الــراأي والتعبـــيـر:-

املعاييــر الدوليــة :

تعنى حرية الراأي والتعبري حق ال�شخ�ض يف اعتناق الآراء دون تدخل وحقه يف التعبري 

عن الراأي باأية و�شيلة. 

وقد ن�شت املادة 19 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان على اأن  )لكل �شخ�ض حق 

التمتع بحرية الراأي والتعبري وي�شمل هذا احلق حريته يف اعتناق الآراء دون م�شايقة 

ويف التما�ض الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل الآخرين باأي و�شيلة ودونا اعتبار 

للحدود ( .

كما ن�شت املادة 19 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية على هذا احلق اأي�شًا 

بقولها  “لكل اإن�شان احلق يف التعبري عن الآراء دون م�شايقة ويف حرية التعبري وي�شمل 

هذا احلق حريته يف التما�ض خمتلف �شروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل 

الآخرين دون اعتبار للحدود و�شواء على �شكل مكتوب اأو مطبوع اأو يف قالب فني وي�شتتبع 

ممار�شة هذا احلق واجبات وم�شئوليات خا�شة ،وعلى ذلك يجوز اإخ�شاعها لبع�ض 

القيود �شريطة اأن تكون بن�ض القانون واأن تكون �شرورية لحرتام حقوق الآخرين 

اأو �شمعتهم ،اأو حلماية الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�شحة العامة اأو الآداب 

العامة”. 

ً بحرية الفكر وحرية العتقاد وحرية  وترتبط حرية الراأي والتعبري ارتباطا وثيقا

ال�شحافة ،وهي حقوق يوؤكد عليها الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان باملادة 18 منه والتي 

تن�ض على اأن  “لكل �شخ�ض احلق يف حرية التفكري وال�شمري والدين وي�شمل هذا 
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احلق حرية تغيري ديانته اأو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم واملمار�شة واإقامة 

ال�شعائر ومراعاتها �شواء كان ذلك �شراً اأم جهراً منفرداً اأم مع جماعة”   كما اأكدت 

عليها اأي�شاً املادة 18 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية. 

حرية الراأي والتعبري يف الت�شريع القطري:-

كفل الد�شتور حرية الراأي مبا ن�شت عليه املادة 47 منه على اأن  “حرية الراأي والبحث 

العلمي مكفولة وفقاً لل�شروط والأحوال التي يحددها القانون” كما كفل حرية ال�شحافة 

والن�شر مبا اأكدت عليه املادة 48 منه من اأن  ( حرية ال�شحافة والطباعة والن�شر 

مكفولة وفقاً للقانون(

وعلى امل�شتوى الت�شريعي ت�شمن القانون رقم 8 ل�شنة 1979 ب�شاأن املطبوعات والن�شر 

تنظيماً ي�شمل الأحكام اخلا�شة بكيفية ممار�شة حرية الراأي والتعبري عن طريق الن�شــر، 

وكذا حرية ال�شحافة واملطبوعات والن�شر ،حيث تناول القانون بيان الإجراءات الالزمة 

لإ�شت�شدار الرتاخي�ض اخلا�شة باملطبوعات ال�شحفية بدولة قطر وال�شروط الالزمة 

لذلك ،وكذا ال�شروط الالزمة لال�شتغال مبهنة ال�شحافة ،وال�شروط اخلا�شة باإ�شدار 

الرتاخي�ض اخلا�شة بدور الطباعة ودور الن�شر، 

كما ت�شمن القانون و�شع بع�ض القيود على ما يتم ن�شره بال�شحف من اأخبار اأو مقالت 

تتعلق بع�شها مبقت�شيات ال�شالح العام وحماية اأمن الدولة الداخلي واخلارجي 

وحماية الآداب العامة ،وحماية كرامة الأ�شخا�ض وحرياتهم ال�شخ�شية ،ف�شالً عما 

اأجازه القانون بالفقرة الأخرية من املادة 47 منه لوزير الثقافة من اإبالغ رئي�ض حترير 

املطبوعة ال�شحفية مبنع ن�شر اأي خرب اأو مقال اأو نباأ يرى عدم ن�شره.

غري اأنه مما يالحظ على هذا القانون هو التو�شع يف بع�ض القيود املفرو�شة على حرية 

الن�شر دون مقت�شى يف بع�ض احلالت ،ول�شيما ما ورد بالفقرة الأخرية من املادة 

امل�شار اإليها من اإطالق �شلطة وزير الثقافة يف منع ن�شر اأي خرب اأو نباأ اأو مقال دون و�شع 

�شوابط اأو حتديد حالت معينه لذلك ،ف�شالً عما ت�شمنه ن�شو�ض القانون من حت�شني 

القرارات ال�شادرة من اإدارة املطبوعات والن�شر مبنع تداول املطبوعة ال�شحفية من 

رقابة الق�شاء  “مادة 58 من القانون”   وهو ما يقت�شي اإعادة النظر يف بع�ض اأحكام 
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هذا القانون يف �شوء املعايري الدولية يف هذا ال�شاأن.

الـحــق يف احـرتام الـحيـــاة الـخـا�شــة:-

املعـــايـري الدولـيــــة :

يعنى هذا احلق ،حق كل اإن�شان يف احرتام وحماية حياته اخلا�شة واحلماية مما مي�ض 

�شمعته و�شمعة اأ�شرته وحرمة م�شكنه ومرا�شالته من اأي اإطالع لالآخرين عليها ،وهو 

حق م�شون كفلته ال�شرائع ال�شماوية جميعها ويف مقدمتها الإ�شالم لقول اهلل تعاىل}َوَل 

ُكم َبْع�شًا {احلجرات الية 12   . ْع�شُ �ُشوا َوَل َيْغَتب َبّ �َشّ جَتَ

(ل يعر�ض اأحد  وقد اأكد الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان باملادة 12 منه بقولها 

لتدخل تع�شفي يف حياته اخلا�شة اأو اأ�شرته اأو م�شكنه اأو مرا�شالته اأو حلمالت على 

�شرفه و�شمعته ولكل �شخ�ض احلق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل اأو تلك 

احلمالت(.

كما اأكدت على ذات احلق اأي�شاً املادة 17  من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية 

مبا ن�شت عليه  “ل يجوز التدخل ب�شكل تع�شفي اأو غري قانوين بخ�شو�شيات اأحد اأو 

بعائلته اأو بيته اأو مرا�شالته كما ل يجوز التعر�ض ب�شكل غري قانوين ل�شرفه و�شمعته، 

ولكل �شخ�ض احلق يف حماية القانون �شد هذا التدخل اأو التعر�ض”.

الـحماية القــانونية للحق يف اإحرتام احلـياة الـخا�شـة يف الت�شـريع القطـري :

اأكد الد�شتور باملادة 37 منه على اأنه “خل�شو�شية الإن�شان حرمتها فال يجوز تعر�ض 

اأي �شخ�ض لأي تدخل يف خ�شو�شياته اأو �شئون اأ�شرته اأو م�شكنه اأو مرا�شالته اأو اأية 

ً لأحكام القانون وبالكيفية املن�شو�ض عليها  تدخالت مت�ض �شرفه اأو �شمعته اإل وفقا

فيه”.

وقد اأ�شبغ امل�شرع القطري احلماية اجلنائية للحق يف حماية احلياة اخلا�شة بتجرميه 

لكل اعتداء على حرمة احلياة اخلا�شة لالأفراد ،اأو ن�شر اأية اأخبار تتعلق باحلياة 

اخلا�شة بهم. 

جترمي ن�شر الأخبار املتعلقة باحلياة اخلا�شة :

حيث تن�ض املادة 231 من قانون العقوبات على اأن  “يعاقب باحلب�ض مدة ل جتاوز 

�شنه وبالغرامة التي ل تزيد على خم�شة اآلف ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من 
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ن�شر باإحدى طرق العالنية اأخباراً اأو �شوراً اأو تعليقات تت�شل باأ�شرار احلياة اخلا�شة 

اأو العائلية لالأفراد ولو كانت �شحيحة”. 

جترمي ا�شرتاق ال�شمع وت�شجيل املحادثات والتقاط ال�شور وف�ص الر�شائل:

  تن�ض املادة 333 من ذات القانون على اأنه ( يعاقب باحلب�ض مدة ل جتاوز �شنه 

وبالغرامة التي ل تزيد على خم�شة اآلف ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اعتدى 

على حرمة احلياة اخلا�شة لالأفراد بغري ر�شائهم يف غري الأحوال امل�شرح بها قانوناً( 

وذلك بارتكاب اأحد الأفعال الآتيـــــة:

ـــ  ف�ض ر�شالة اأو برقية خا�شة موجهة لغرية من الأفراد.

ـــ  ا�شرتق ال�شمع يف مكاملة هاتفية   .

ـــ  �شجل اأو نقل حمادثات جرت يف مكان خا�ض عن طريق جهاز اأياً كان نوعه.

ـــ  اإلتقط اأو نقل �شوراً لفرد اأو اأفراد يف مكان خا�ض عن طريق جهاز اأياً كان نوعه. 

وجدير بالذكر اأن قانون العقوبات قد حدد باملادة اخلام�شة منه املق�شود باملكان العام 

باأنه املكان الذي ي�شمع بالدخول اأو الوجود فيه دون متييز.

حرمة امل�شكن وجترمي دخول امل�شاكن  يف الت�شريع القطري : 

 كفل قانون العقوبات حرمة امل�شكن فن�ض باملادة 323 منه على معاقبة كل من دخل 

مكاناً م�شكوناً اأو معد لل�شكن اأو اأحد ملحقاته اأو حمالً معداً حلفظ املال ،وكان ذلك 

بدون ر�شاء حائزه ويف غري الأحوال امل�شرح بها قانونا ً،مع ت�شديد العقوبة اإذا كان 

الق�شد من الدخول العتداء على احليازة بالقوة اأو بق�شد اإرتكاب جرمية ،اأو وقعت 

اجلرمية ليالً بوا�شطة الك�شر اأو الت�شور ،اأو مع حمل ال�شالح اأو اإرتكبت اجلرمية من 

�شخ�شني فاأكرث اأو من �شخ�ض انتحل �شفه عامة كاذبة اأو ادعى قيامة بخدمة عامة.

حظرا�شتغلل املوظف العام وظيفته يف دخول امل�شاكن:

كما حظر قانون العقوبات ا�شتغالل املوظف العام وظيفته يف دخول م�شكن مملوك للغري 

يف غري الأحوال امل�شرح بها قانونا ً،فن�ض املادة 162 منه على اأن  “يعاقب باحلب�ض 

مدة ل جتاوز ثالث �شنوات وبالغرامة التي ل تزيد على ع�شرة اآلف ريال اأو باإحدى 

ً على وظيفته منزل اأحد الأ�شخا�ض اأو  هاتني العقوبتني كل موظف عام دخل اعتمادا 

ملحقاته بغري ر�شا �شاحب ال�شاأن اأو حمل غريه على الدخول وذلك يف غري الأحوال 
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املبينة يف القانون ،ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام اأجرى تفتي�ض �شخ�ض اأو 

منزل اأو حمل بغري ر�شا �شــاحب ال�شـاأن اأو حـمل غــريه على التفــتي�ض يف غـري الأحــوال 

املبيــنة يف القـانون”

�شمــانــات تفــتيـ�ص امل�شاكــن :

تناول قانون الإجراءات اجلنائية و�شع ال�شوابط والأحكام اخلا�شة بتفتي�ض امل�شاكن، 

و�شبط املرا�شالت اأو الربقيات ومراقبة املحادثات ال�شلكية والال�شلكية. 

حيث حظر القانون ابتداء ً باملادة 49 منه -على رجال ال�شلطة العامة الدخول يف اأي 

حمل م�شكون اإل يف الأحوال املبينة يف القانون ،ويعد من قبيل ال�شرورة دخول امل�شاكن 

بق�شد تعقب �شخ�ض �شدر اأمراً بالقب�ض عليه اأو تفتي�شه من ال�شلطة املخت�شة. 

كما ت�شمنت املادة 75 من قانون الإجراءات اأن تفتي�ض املنازل عمل من اأعمال التحقيق 

ل يجوز اإل باإذن كتابي من النيابة العامة بناء على حتريات تك�شف اأن حائز امل�شكن اأو 

املقيم فيه ارتكب جناية اأو جنحة اأو اإ�شرتك يف اإرتكابها ،اأو وجدت قرائن تدل على اأنه 

حائز لأ�شياء تتعلق باجلرمية.

كما و�شع القانون باملواد  56،55 ،76 من القانون ال�شوابط اخلا�شة باإجراء وكيفية 

تفتي�ض املنازل والتي تتمثل فيما يلي:

-اإذا كان يف املنزل ن�شاء ،تعني على  ماأمور ال�شبط الق�شائي مراعاة التقاليد املتبعة يف 

معاملتهن ومتكينهن من الحتجاب ،مامل يكن الغر�ض من التفتي�ض �شبطهن  “مادتي 

5 ، 15  الإجراءات جنائية”. 

-عدم جواز التفتي�ض اإل للبحث عن الأ�شياء اخلا�شة باجلرمية اجلاري جمع 

ال�شتدللت اأو ح�شول التفتي�ض ب�شاأنها ،ما مل يظهر عر�شاً اأثناء التفتي�ض اأ�شياء تعد 

حيازتها جرمية فيجوز �شبطها    “مادة 56 اجراءات جنائية”.   

-تفتي�ض اأجزاء امل�شكن املخ�ش�شة للن�شاء مبعرفة اأنثى ،يتم ندبها مبعرفة ماأمور 

ال�شبط الق�شائي اأو ع�شو النيابة العامة بعد حتليفها اليمني باآداء عملها بالأمانة 

وال�شدق"  مادتني 48 ،76 اإجراءات جنائية. "

-وفيما يتعلق ب�شبط املرا�شالت ومراقبة املحادثات ال�شلكية والال�شلكية ،فقد اأو�شحت 

املادة 77 اإجراءات اأن الأ�شل األ يتم ذلك اإل باأمر من اأحد ق�شاة املحاكم البتدائية، 
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ويجوز ا�شتثناء ومبوجب اأمر كتابي من النائب العام الأمر ب�شبط هذه الر�شائل اأو 

مراقبة املحادثات يف اجلرائم الآتية-:

 -اجلنايات املوجهة �شد اأمن الدولة الداخلي واخلارجي. 

-اجلنايات املن�شو�ض عليها يف قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية. 

-اجلنايات املن�شو�ض عليها يف قانون الأ�شلحة والذخائر.

الـحــــــق يف العــمــل :

 لئن كان من املبادئ الأ�شا�شية يف القانون الدويل حلقوق الإن�شان  اأن حلقوق الإن�شان 

يف جمموعها ذات القدر من الهتمام باعتبارها ت�شكل جميعها وحدة ل تقبل التجزئة 

اإل اأن اأهمية احلق يف العمل تبدو وا�شحة يف اعتباره الو�شيلة واملدخل الرئي�شي لو�شول 

الإن�شان اإىل العديد من احلقوق واحلريات وخا�شة احلقوق القت�شادية والجتماعية  

 ،اإذ ي�شكل الأجر اأو الراتب الذي يتقا�شاه الإن�شان عما اأنتجته  قريحته  اأو �شنعته 

يداه ال�شمانة  الأ�شا�شية حلقه يف العي�ض الكرمي و الذي مي�شي معه الإن�شان  مطمئنا 

اإىل يومه وغده بح�شاد ما تك�شبه عن عمله؛اإ�شافة ملا ميثله العمل من رافد رئي�شي 

من روافد ت�شكيل وبناء  ال�شخ�شية الإن�شانية املتكاملة القادرة علي اإطالق الطاقات 

والقدرات التي جت�شد اأهم ركائز الدول يف م�شريتها على طريق التنمية والنه�شة 

والرخاء والتقدم و�شنعر�ض ب�شئ من التف�شيل للمعايري الدولية للحق يف العمل 

واحلقوق املتفرعة عنه وتطبيقاتها بالت�شريع القطري على النحو الآتي:  

املعــايــري الدوليـة للحــق يف العمـل وتطـبيقـاتها بالت�شـريـع القطـــري : 

ً لالأهمية  الكربى  للحق يف العمل  كقيمة جوهرية يف حياة كل اإن�شان فقد   نظرا

حظي  باهتمام العديد من املواثيق الدولية ذات ال�شلة ويف مقدمتها الإعالن العاملي 

حلقوق الإن�شان والعهد الدويل للحقوق  القت�شادية  والجتماعية والثقافية لعام 

1966وو�شعت ب�شاأنه العديد من املعايري الدولية التي ينبغي اأن  يت�شمنها كل تنظيم 

لهذا احلق واحلقوق املتفرعة عنه  والتي تكفل يف جمموعها توفري املناخ املالئم لبيئة 

العمل ليكون العمل يف اإطارها من�شفًا  واإن�شانيًا  وحتى ياأتي خالقًا م�شهمًا يف تطوير 

املجتمعات والدول وامل�شي بها يف اجتاه التقدم.

و�شنعر�ض فيما يلي لأهم هذه املعايري وكيفية تنظيم و تطبيق القانون  لكل منها  على 
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النحو الآتي: 

1-املعايري الدولية للحق يف الـح�شول علي العمل امللئـم:

وموؤداه حق كل اإن�شان راغب وقادر على العمل يف اإيجاد فر�شة العمل التي تتفق وقدراته 

وخرباته وموؤهالته العلمية  والعملية. 

وورد التاأكيد علي هذا احلق بالإعالن العاملي حلقوق الإن�شان الذي ت�شمنت املادة 

21منه -بالبند2 منها -الن�ض على اأن لكل �شخ�ض احلق يف تقلد الوظائف العامة 

يف البالد كما ن�شت مادته- 23 بالبند1 منها-على اأن لكل اإن�شان احلق يف العمل. 

كما اأكد على ذلك اأي�شا العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية– املادة6  

–والتي ت�شمنت فقرتها الأوىل الن�ض  على   ( حق كل اإن�شان يف العمل الذي يت�شمن 
حقه يف توفري فر�شة ك�شب معي�شته عن طريق العمل( ؛ كما  اأوجب  ن�ض هذه املادة 

علي الدول  الأطراف اأن  تتخذ التدابري الالزمة  للو�شول  اإىل حتقيق كامل لهذا 

احلق بو�شع برامج و�شيا�شات وو�شائل لالإر�شاد والتدريب الفني واملهني لتحقيق 

نو اقت�شادي واجتماعي وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل �شروط توؤمن للفرد  حرياته 

املدنية  وال�شيا�شية.

وقد اأولت منظمة العمل الدولية  اهتمامًا كبريًا باحلق يف العمل واحلقوق املتفرعة 

عنه  واأبرم  حتت مظلتها ما يجاوز  182  اتفاقية تتعلق بالعديد من املو�شوعات 

والق�شايا اخلا�شة باحلق يف العمل و�شادقت دولة قطر على خم�ض اتفاقيات منهاعلى 

النحو ال�شابق ال�شارة اإليه.

 تطبيقات هذا احلق  بالت�شريع القطري:

-ت�شمن  قانون املــــوارد الب�شـــرية رقم 8 ل�شنة 2009 باملادة  10 منه النــ�ض  علــى اأن  

(يكون الختيار ل�شغل الوظائف بالتعيني على اأ�شا�ض اجلدارة وعن طريق الإعالن(، 

وميثل التعيني على اأ�شا�ض اجلدارة  وعن طريق الإعالن �شمانة  لتوفري فر�ض العمل 

املالئم من خالل �شمان حتقيق وتي�شري العلم للراغبني والباحثني عن العمل يف 

الوظائف ال�شاغرة و�شمانة لتحقيق اأولوية يف فر�ض العمل ملن تتوافر لديهم الكفاءة 

واجلدارة.

ـ ت�شغل الوظائف بالتعيني  ـ  -كما ت�شمن القانون امل�شار اليه  باملادة 9 منه الن�ض على اأنـ 
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اأو الرتقية اأو الندب اأو الإعارة مع مراعاة توافر �شروط �شغل الوظائف   ـــــوما ن�ض عليه 

باملادة 14 بند3 من اأنه( ي�شرتط فيمن  يعني يف اإحدى الوظائف اأن تتوافر لديه املوؤهالت 

وال�شروط املطلوبة ل�شغل الوظيفة (مبا يوؤدى اإليه ذلك من اإف�شاح املجال لتوفري واإتاحة 

كافة فر�ض العمل املالئم ملن تتوافر لديهم �شروط �شغلها ،و�شمانة  لعدم  مزاحمة من 

ل تتوافر بحقهم  هذه  ال�شروط يف �شغل هذه الوظائف.

 -كما ت�شمن القانون امل�شار اإليه  باملادتني  6،5 منه ما يوجب على اجلهات اخلا�شعة 

له اإعداد م�شروع املوازنة ال�شنوية للموارد الب�شرية م�شتملة على عدد الوظائف املطلوبة 

واأنواعها والتواريخ املتوقعة ل�شغل الوظائف ،ومقرتحاتها ب�شاأن ا�شتحداث الوظائف 

الأخرى التي ترى حاجة العمل اإليها وموافاة الإدارة العامة للموارد الب�شرية بالأمانة 

العامة ملجل�ض الوزراء بذلك مبا من �شاأنه الإ�شهام يف التعرف على فر�ض العمل 

املتاحة.

 -ت�شمن قانون العمل 14 ل�شنة 2004 بالف�شل الثالث منه باملوادمن 17 اىل 38 واخلا�ض 

بتنظيم ا�شتخدام العمال  العديد من املبادئ التي تهدف اىل اعمال هذا احلق ومنها 

منح القطريني اأولوية يف فر�ض التوظيف ال�شاغرة، واإلزام �شاحب العمل بالخطار عن 

الوظائف ال�شاغرة لديه، واإلزام �شاحب العمل الذي ي�شتخدم خرباء غري قطريني اأن 

يقوم بتدريب عدد منا�شب من العمال القطريني.  

2-املعــايــيــر الدوليـــة للحـــق يف اخــتيـار نـــوع العمــل:

موؤدى هذا احلق هو  حق كل اإن�شان يف الختيار احلر  لنوع العمل باأن ل يفر�ض عليه 

نوع العمل عنوة اأو ق�شرا باعتبار اأن عالقة العمل عالقة ر�شائية قائمة علي الختيار 

احلر. 

وورد التاأكيد على ذلك باملادة 23  من اإلعالن العاملي  والتي ن�شت فقرتها الأوىل على 

اأن لكل �شخ�ض احلق يف العمل وله حرية اختياره  ؛ كما اأكدت علي ذلك اأي�شا املادة  

 6من العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية يف فقرتها الأوىل التي 

ن�شت على حق كل فرد يف اأن تكون اأمامه فر�شة ك�شب معي�شته عن طريق العمل الذي 

يختاره ويقبله بحرية. 

وقد عرفت التفاقية اخلا�شة بال�شخرة رقم 29 ل�شنة-  1930 التي �شادقت عليها 
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دولة قطر- املق�شود بال�شخرة والعمل الق�شري باأنه جميع الأعمال  اأو  اخلدمات التي 

تفر�ض عنوة على اأي �شخ�ض حتت التهديد باأي  عقاب والتي ل يكون ال�شخ�ض قد تطوع 

باأدائها مبح�ض اختياره، كما اأوجبت التفاقية على الدول الأطراف جترمي ا�شتخدام 

عمل ال�شخرة  اأو العمل الق�شري بكافة �شوره – مادة 1 من التفاقية.  

-كما ت�شمنت اتفاقية جترمي ال�شخرة والعمل الإلزامي رقم 105- ل�شنة1957 التي 

�شادقت عليها اأي�شا دولة قطر تعهد الدول الأطراف بحظر اأي �شكل من  اأ�شكال عمل 

ال�شخرة وبعدم اللجوء اإليه : 

   كو�شيلة  لالإكراه  اأو التوجيه ال�شيا�شي اأو  كعقاب علي اعتناق اأراء �شيا�شية اأو اأراء   

       تتعار�ض مذهبيا مع النظام  القت�شادي  والجتماعي  القائم بالدولة.  

  اأو كاأ�شلوب حل�شد اليد العاملة وا�شتخدامها لأغرا�ض التنمية القت�شادية 

  اأو كو�شيلة لفر�ض الن�شباط على العمال.

  اأو كعقاب على امل�شاركة يف الإ�شراب.

  اأو كو�شيلة للتمييز العن�شري اأو الجتماعي اأو القومي اأو الديني.

تطبــيــقـــات هــذا الـحــــق  بالتـ�شـــريـع القـطــــري :

-جرم قانون العقوبات القطري عمل ال�شخرة والكراه على العمل وال�شرتقاق واملعاقبة 

عليها بالعقوبات املن�شو�ض عليها باملادتني 321 و 322من قانون العقوبات. 

 -ت�شمن قانون املوارد الب�شرية   بع�ض الأحكام والقواعد التي تكفل حتقيق الر�شائية 

يف عالقة العمل وحظر العمل الق�شري ويف مقدمتها الأحكام املتعلقة بطرق �شغل 

الوظائف واملتمثلة يف التعيني اأو الرتقية اأو الندب اأو الإعارة ،وحتديد اآداة التعيني 

يف التعيني مبوجب قرار اأمريي اأو مبر�شوم اأو قرار من ال�شلطة املخت�شة بالتعيني، 

اأو مبوجب عقود توظيف  “املادتني”  9، 11 وجميعها اأحكام تفرت�ض توافر العالقة 

الر�شائية بني املوظف وجهة العمل.

 -ت�شمن قانون املوارد الب�شرية مبادتيه 8 ، 7 اإلزام اجلهات اخلا�شعة له باإعداد و�شف 

وت�شنيف وترتيب للوظائف ،واأوجب اأن يت�شمن و�شف الوظائف و�شفاً عاماً حتليليًا 

لواجبات وم�شوؤوليات الوظيفة ،وهو ما ي�شكل �شمانة حتول دون فر�ض اأعمال ل تتعلق 

بواجبات وم�شوؤوليات الوظيفة ،على املوظف.
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 -اأجاز قانون املوارد الب�شرية  للموظف اإنهاء عالقة العمل بال�شتقالة من وظيفته 

بطلب كتابي واأوجب البت فيه خالل ثالثني يوماً واإل اعتربت مقبولة بحكم القانون 

«مادة 161 من القانون«  .    

 -ا�شرتط قانون املوارد الب�شرية  باملادة 84 منه « موافقة املوظف »لإمتام اإعارته للعمل 

لدى اأي من اجلهات احلكومية الأخرى.

 -اأجاز القانون امل�شار اإليه  للموظف اأن ينهي اإعارته قبل انتهاء مدتها مع اإخطار 

اجلهة املعار اإليها قبل �شهر من اإنهائها «مادة 88 من القانون«  .    

 -كما ت�شمن قانون العمل 14 ل�شنة 2004 باأحكامه العديد من املبادئ التي توؤكد على  

اأن قوام عقد العمل هو الرتا�شي والتفاق بني �شاحب العمل والعامل على اأداء عمل لقاء 

اأجر وحدد القانون حقوق وواجبات كل من العامل ورب العمل موؤكدا على اأن احلقوق 

الواردة به متثل احلد الأدنى حلقوق العمال وبطالن كل �شرط يخالف اأحكامه يف هذا 

ال�شاأن( املواد1 و2و4و 45من القانون(. 

3-املعايري الدولية للحق يف �شروط عمل عادلة ومن�شفة :

ويعني هذا احلق اأن  تكون �شروط وظروف العمل عادلة ومن�شفة تكفل حرية العامل 

وكرامته  واأن  ل تفر�ض عليه �شروط تنال من  اأدميته وكرامته الإن�شانية. 

وورد الن�ض علي هذا احلق  بالإعالن العاملي حلقوق الإن�شان-   باملادة23 منه والتي 

ت�شمن ن�شها التاأكيد  على حق كل �شخ�ض يف ظروف عمل عادلة مر�شية  وكذا املادة  

  -7-من العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية مبا قررته من حق كل فرد يف 

املجتمع يف �شروط عمل �شاحلة وعادلة. 

تطبيقات  احلق يف �شروط العمل العادلة :

 -ت�شمن قانون املوارد الب�شرية-  باملادة الثانية منه  -الن�ض على وجوب  اأن ت�شتهدف 

اجلهات اخلا�شعة توفري بيئة عمل اآمنه وعادلة وحمفزة على العطاء املتميز والإبداع 

والتعاون ، وي�شكل ذلك �شمانة  اأ�شا�شية  مبقت�شاها  تلتزم  اجلهات اخلا�شعة له بتوخى 

العدالة الوظيفية يف جممل العالقة الوظيفية بني املوظف وجهة عمله.  

 -ا�شرتط القانون امل�شار اإليه  لتعيني املوظف باأي من الوظائف ثبوت لياقته طبياً لآداء 

اأعباء الوظيفة املر�شح لها مبوجب �شهادة من اجلهة الطبية املخت�شة« املادة14 / 7من 
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القانون »مبا ي�شكل �شمانة لتوافر القدرة لدى املوظف لأداء مهام الوظيفة.

 -حظرالقانون على املوظف ا�شتغالل نفوذه  والتاأثري على مروؤو�شيه، «مادة123 / 8من 

القانون امل�شار اإليه ،  ويف ذلك �شمانة حتول دون تكليف املوظف باأعمال اأو اأعباء ل 

تتعلق بواجبات وم�شوؤوليات وظيفته، اأو �شروط  اأو اأعمال  تنال من كرامة املوظف . 

-ت�شمن قانون العمل 14ل�شنة 2004 مبواد الف�شل الرابع منه – املواد من 38 اىل 57 

اخلا�ض بعالقات العمل الفردية -  العديد من املبادئ التى تهدف اإىل �شمان توافر 

�شروط العمل العادلة ومن ذلك ما يلي :

 مات�شمنه ن�ض املادة 43 من القانون من بطالن  كل �شرط يرد يف عقد العمل ، ولو 

كان العقد �شابقًا على تاريخ العمل بهذا القانون، اإذا ت�شمن تعهدا من العامل باأن يعمل 

مدى حياته عند �شاحب العمل، اأو اأن يكف مدى حياته عن مزاولة اأية حرفة اأو مهنة 

ميكن مزاولتها بعد تركه العمل،واإذا كانت طبيعة العمل ت�شمح للعامل مبعرفة عمالء 

اأ�شرار عمل املن�شاأة، جاز ل�شاحب العمل اأن ي�شرتط  اأو بالطالع على  �شاحب العمل 

على العامل األ يقوم بعد انتهاء العقد مبناف�شته اأو بال�شرتاك يف اأي م�شروع مناف�ض 

له، ويجب ل�شحة هذا ال�شرط اأن يكون مق�شورا من حيث مدته ومكان ونوع العمل على 

القدر ال�شروري حلماية م�شالح �شاحب العمل امل�شروعة ، واأل تزيد مدة هذا اللتزام 

على �شنتني. 

العمل  اأداء  العامل من  العمل بتمكني  التزام �شاحب  44 من  املادة  مات�شمنه ن�ض   

وكان  العمل،  مكان  اإىل  العامل  واإذا ح�شر  لذلك،  الالزمة  امل�شتلزمات  وتوفري جميع 

م�شتعدًا لأداء العمل، اإل اأنه مل يتمكن من ذلك، لأ�شباب ل دخل له فيها، اأعترب كاأنه قد 

اأدى العمل فعاًل وا�شتحق املزايا املرتتبة على ذلك.

 مات�شمنه ن�ض املادة 45 من اأنه ل يجوز ل�شاحب العمل اأن يكلف العامل باأداء عمل 

غري العمل املتفق عليه، اإل اإذا كان ذلك منعًا لوقوع حادث اأو لإ�شالح ما ن�شاأ عنه، اأو 

يف حالة القوة القاهرة مع اإعطاء العامل احلقوق املرتتبة على ذلك، اإل اإذا كان ذلك 

على �شبيل ال�شتثناء وب�شورة موؤقتة، اأو اإذا كان هذا العمل ل يختلف عن العمل الأ�شلي 

اختالفًا جوهريًا، ول ينطوي التكليف به على اإ�شاءة اإىل العامل، وب�شرط عدم تخفي�ض 

اأجر العامل.
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4-املعايري الدولية للحق يف الأجر املت�شاوي عن الأعمال ذاتها :

يعني هذا احلق  كفالة امل�شاواة يف الأجر عن الأعمال املتماثلة اأيا كان القائمون بها 

واأن  يكون لكل �شخ�ض احلق يف  اقت�شاء  ذات الأجر الذي يتقا�شاه من يوؤدي ذات 

العمل دون متييز من اأي نوع  واأن  يكون التفاوت يف الأجر على اأ�شـــ�ض  مو�شوعيًة وفقًا 

ملقت�شيات العمل. 

 وورد الن�ض على ذلك بالإعالن العاملي حلقوق الإن�شان  باملادة 23 يف فقرتها الثانية  

والتي اأكدت على اأن لكل فرد دون متييز احلق يف  اأجر  مت�شاوي عن العمل، كما  اأكدت 

املادة 7 من العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية  اأي�شا  احلق  هذا  على 

والثقافية مبا تق�شي به  من حق كل  فرد يف املجتمع يف احل�شول علي   اأجر عادل  

ومكافاآت مت�شاوية  عن الأعمال  مت�شاوية القيمة دون متييز وعلى وجه اخل�شو�ض 

كفالة  امل�شاواة بني الرجال  والن�شاء يف �شروط العمل عن الأعمال املت�شاوية.

تطبيــقــات هـذا الـحـق بالقـــانون  القطــري :

ت�شمن قانون املوارد الب�شرية  تنظيم  احلقوق الوظيفية لكل من املراأة والرجل على 

قدم امل�شاواة– يف الغالب الأعظم من اأحكامه- وجاءت ن�شو�شه املتعلقة با�شتحقاق 

الرواتب والعالوات والبدلت والإجازات يف �شورة عامة تفيد ا�شتحقاق كل منها وفق 

�شروط مو�شوعية دون متييز يف ذلك ب�شبب اجلن�ض، وان كان القانون قد ت�شمن بع�ض 

الأحكام القليلة التى كان يجدر امل�شاواة ب�شاأنها بني كل من املوظف القطري وغري 

القطري حتقيقا لالإعمال الكامل لهذا احلق وفقا للمعايري الدولية له  .

ً لأجر  ً م�شاويا -ت�شمن قانون العمل مبادته93 الن�ض على منح املراأة العاملة اأجرا

الرجل عند قيامها بذات العمل ،وتتاح لها ذات فر�ض التدريب والرتقي. 

5-املعــاييـر الدوليـة للحـق يف الـح�شـول على الأجــر العــادل:

وتعنى عدالة الأجر اأن يتنا�شب الأجر مع الأعمال التي يوؤديها العامل كماً ونوعاً ومراعاة 

طبيعة هذه الأعمال ومدى �شعوبتها واأهميتها وزمن اجنازها ،واأن يكون �شابط تقدير 

هذه العنا�شر موحداً واأن ل يقل الأجر يف جميع الأحوال عن احلد الأدنى الالزم لتاأمني 

العي�ض الكرمي للعامل.

 ون�شت على هذا احلق الفقرة “3” من املادة 23 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان 
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بقولها  “لكل فرد يقوم بعمل احلق يف اأجر عادل مر�شى يكفل له ولأ�شرته معي�شة لئقة 

بكرامة الإن�شان” ... كما اأكدت علي هذا احلق اأي�شا املادة-7– من العهد الدويل 

للحقوق القت�شادية والجتماعية مبا ت�شمنته من حق كل فرد يف �شروط عمل عادلة 

توؤمن له احل�شول علي اأجر عادل يكفل معي�شة �شريفة له وعائلته. 

احلق يف احل�شول على الأجر العادل بالقانون  القطري :

 ت�شمن قانون املوارد الب�شرية  بع�ض الأحكام وال�شمانات التي ت�شتهدف حتقيق عدالة 

الأجر وفقاً ملفهومها الوارد باملعايري الدولية ومنها ما يلي:

-ت�شمن القانون امل�شار اإليه  باملادة 17 منه الن�ض على ا�شتحقاق املوظف عند التعيني 

بداية الراتب املقرر للدرجة املعني عليها ،واأجاز تعيني املوظف براتب اأعلى من بداية 

الراتب املقرر لهذه الدرجة ومبا ل يجاوز متو�شط مربوطها اإذا كانت موؤهالته وخرباته 

تزيد على احلد الأدنى ملتطلبات �شغل الوظيفة اأو لديه خربات معينه حتتاجها اجلهة 

احلكومية ،اإ�شافة  ل�شتحقاق  املوظف الراتب من تاريخ  مبا�شرته العمل  مبا  يعني 

ا�شتحقاقه الراتب من هذا التاريخ  ولو تراخى اإمتام اإجراءات تعيينه،وميثل ذلك 

�شمانة للموظف يف ا�شتحقاقه الراتب املقرر  بالقانون وعلي النحو الوارد به .  

 -و�شع القانون امل�شار اإليه  بالف�شل الرابع منه باملواد من 20 اإىل 52 منه  العديد من 

الأحكام وال�شمانات التي ت�شتهدف تنا�شب الراتب اأو الأجر مع طبيعة الأعمال التي 

يوؤديها املوظف من حيث كمها ونوعها وزمن اجنازها فقرر ا�شتحقاق املوظف بدل 

تنقل �شهري ،وا�شتحقاق بدل وظيفة اإ�شرافية ملن ميثلون هذه الوظائف ،وبدل متثيل 

اإذا اأوفد يف مهمة ر�شمية خارج الدولة ،وبدل عمل اإ�شايف عن �شاعات العمل الإ�شافية 

التي يكلف بها ،اإ�شافة اإىل الأحكام التي تهدف اإىل �شمان اأن ل يقل  الأجر عن احلد 

الأدنى الالزم لتاأمني العي�ض الكرمي للموظف فن�ض على ا�شتحقاق املوظف بدل �شكن 

لكل من املوظف املتزوج والأعزب ،ومكافاأة �شنوية ملن ي�شل راتبه اإىل نهاية مربوط 

الدرجة الوظيفية التي ي�شغلها بذات ن�شب العالوة الدورية.

 -ت�شمن القانون امل�شار اإليه  باملادة 20 منه  الن�ض على ت�شنيف اجلهات وفقاً لطبيعة 

الخت�شا�ض واملهام  امل�شندة اإليها اإىل :جهات ا�شت�شارية واإ�شرافية والتي تخت�ض 

باإعداد ال�شيا�شيات العامة والإ�شراف على تنفيذها ،وجهات حكومية ت�شغيلية تخت�ض 
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بتنفيذ ال�شيا�شات اأو اإدارة وت�شغيل املرافق وتقدمي اخلدمات العامة ،وو�شع القانون 

ً للدرجات الوظيفية راعى فيها القانون طبيعة  جدولً للرواتب املقررة لكل جهة وفقا

الأعمال واملهام امل�شندة لهذه اجلهات. 

-كما ت�شمن قانون العمل 14 ل�شنة 2004 الن�ض على جملة من املبادئ التي تهدف 

ل�شمان عدالة الأجر  ومنها ما ت�شمنته املادة65 من القانون من ا�شتحقاق العامل 

الأجر املحدد يف عقد العمل ،فاإذا مل يحدد الأجر يف العقد ا�شتحق العامل الأجر وفقا 

ملا تق�شي به لئحة تنظيم العمل،واإذا مل يحدد الأجر وفقا ملا ورد يف الفقرة ال�شابقة، 

ي�شتحق العامل اأجرًا  ُيعادل الأجر املقدر لعمل من النوع ذاته يف املن�شاأة ،واإل يقدر 

طبقا لعرف املهنة يف اجلهة التي يوؤدي فيه ا العمل ،فاإذا مل يوجد توىل القا�شي تقدير 

الأجر وفقا ملقت�شيات العدالة،اإ�شافة  ملا ت�شمنته املواد من65 اىل 72 من القانون 

الن�ض على جملة من ال�شمانات املتعلقة باقت�شاء الأجر. 

اأوقات الراحة والإجازات  وحتديد �شاعات  6-املعايري الدولية للحق يف 

العمل:

وي�شمل هذا احلق:

 -احلق يف حتديد معقول ل�شاعات العمل.

 -واحلق يف اأوقات للراحة والفراغ خالل �شاعات العمل.

 -واحلق يف اإجازة دورية مدفوعة الأجر .

وقد اأكدت علي هذا احلق املادة24 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان بن�شها على 

«:لكل �شخ�ض احلق يف الراحة ويف اأوقات الفراغ ول �شيما يف حتديد معقول ل�شاعات 

العمل ويف عطالت دورية باأجر» كما اأكدت علي ذلك اأي�شا املادة ال�شابعة من العهد 

الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية يف فقرتها د بن�شها على اأن“لكل 

�شخ�ض احلق يف الراحة ويف اأوقات للفراغ ول �شيما يف حتديد معقول ل�شاعات العمل 

ويف عطالت دورية مدفوعة وكذلك مكافاآت عن اأيام العطالت العامة” .

تطبيقات هذا احلق بالقانون القطري :

 -ت�شمن قانون املوارد الب�شرية  باملادة 90 منه الن�ض على اأن  “حتدد بقرار من 

جمل�ض الوزراء اأيام العمل يف الأ�شبوع ومواقيته واأيام العطالت الر�شمية وتنظيم العمل 
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فيها وفقاً ملقت�شيات امل�شلحة العامة”. 

 -و�شع القانون امل�شار اإليه  تنظيم �شامل لالإجازات تناولها الف�شل التا�شع باملواد من 

90  اإىل 121 منه مت�شمناً الن�ض على �شتة ع�شر نوع من الإجازات والأحكام وال�شوابط 

اخلا�شة با�شتحقاق كل منها.

 -كما ت�شمن قانون العمل مبواد الف�شل ال�شابع منه اخلا�ض بتنظيم وقت العمل الن�ض 

على جملة من القواعد املتعلقة بتحديد �شاعات العمل اليومي واأوقات الراحة التي يتعني 

منحها خالل �شاعات العمل، وما ميكن اأن يكلف به العامل من �شاعات عمل اإ�شافية 

وحدود و�شوابط ذلك وذلك باملواد من 73 اىل 75 من القانون ، كما و�شع القانون  

العديد من القواعد التي تنظم  الراحات والإجازات التي اأوجب ح�شول العامل عليها 

باملواد من78 اىل85 من القانون.

7-الــحـــق يف ظـروف عـمــل اآمـنــة و�شحــيـــة :

 وموؤداه حق كل اإن�شان يف اأن يعمل يف بيئة عمل �شحية واآمنة يراعي فيها توافر 

ال�شرتاطات الالزمة للوقاية من الإ�شابات والأمرا�ض اأو الأوبئة والوقاية من املخاطر 

اخلا�شة بالعمل التي ميكن  التعر�ض لها اأثناء اأداء العمل. 

وورد الن�ض علي هذا احلق باملادة-7- من العهد الدويل للحقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية  بالفقرة ب منها مبا ت�شمنته من حق كل فرد يف ظروف عمل 

ماأمونة �شحية. 

تطبيقات هذا احلق بالقانون القطري  :

 -اأوجب  قانون املوارد الب�شرية  على اجلهة احلكومية اتخاذ الحتياطات والتدابري 

الالزمة لتحقيق ال�شالمة وال�شحة املهنية يف اأماكن العمل مبا يكفل حماية املوظفني 

من الأخطار التي قد يتعر�شون لها اأثناء تاأدية العمل ،املادة 156 من القانون.

  -اأوجب القانون امل�شار اإليه  باملادة 158 منه على اجلهة احلكومية بتوفري الرعاية 

الطبية ملوظفيها واأفراد عائالتهم وفقاً ل�شيا�شة التاأمني ال�شحي املتبعة يف الدولة.

-ت�شمن قانون العمل الن�ض على العديد من القواعد املتعلقة ب�شمان توافر و�شائل 

ال�شالمة وال�شحة املهنية والرعاية الجتماعية والوقاية من خماطر العمل وذلك 

باملواد من 99 اىل107 من القانون. 
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الف�صل اخلام�س 

 

اآليات حماية حقوق الإن�صان 

بدولة قطر

الق�صم الثاين 

املعايري الدولية حلقوق الإن�صان 

وتطبيقاتها بالت�صريع القطري
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الف�صل اخلام�س 

  اآليات حماية حقوق الإن�صـان بدولة قطر

تتاألف منظومة الآليات الوطنية حلقوق الإن�سان بدولة قطر من العديد من الأجهزة 

واملوؤ�س�سات املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان �سواء على امل�ستوى الر�سمي اأو 

امل�ستوى الأهلي ،ونظراً لكون املقام ل يت�سع للحديث عن �سائر هذه الأجهزة واملوؤ�س�سات 

�سنحاول اإلقاء ال�سوء على اأهمها وذلك على النحو الآتي:

القــ�ضـــــــاء :

مما ل �سك فيه اأن الق�ساء يف كل دولة ياأتي يف طليعة الآليات الوطنية حلماية حقوق 

الإن�سان واأهمها ،باعتبار اأن جوهر ر�سالة الق�ساء هو اإقامة العدل بني النا�س وقمع 

الظلم ون�سفة املظلوم واأداء احلقوق مل�ستحقيها ،ومن ثم كان هو احلار�س الطبيعي 

ال�ساهر على حماية احلقوق واحلريات.

وقد اأحاط الد�ستور القطري ال�سلطة الق�سائية بدولة قطر بالعديد من ال�سمانات 

الالزمة لأداء الق�ساء ر�سالته اجلليلة ، واأفرد للمبادئ والأحكام املتعلقة بتنظيم 

ال�سلطة الق�سائية ف�سال هو الف�سل اخلام�س من الباب الرابع من الد�ستور ، موؤكدًا 

على اأن �سيادة القانون اأ�سا�س احلكم يف الدولة واأن �سرف الق�ساء ونزاهة الق�ساة 

وعدلهم �سمان للحقوق واحلريات " م 129 من الد�ستور"

كما اأكد الد�ستور على ال�ستقالل التام للق�ساء يف اأداء ر�سالته ،مبا قرره باملادة130  

منه من اأن ال�سلطة الق�سائية م�ستقلة وتتولها املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها، 

واأن الق�ساة م�ستقلون ل �سلطان عليهم يف ق�سائهم لغري القانون ول يجوز لأية جهة 

التدخل يف الق�سايا اأو يف �سري العدالة " مادة 131 من الد�ستور"

كما اأكد الد�ستور مبادته 124 على اأن الق�ساة غري قابلني للعزل اإل يف احلالت التي 

يحددها القانون.

وقد و�سع القانون رقم 10 ل�سنة 2003 باإ�سدار قانون ال�سلطة الق�سائية تنظيماً �ساماًل 

لل�سلطة الق�سائية يف دولة قطر مبيناً تنظيم املحاكم وترتيبها اإىل : حمكمة التمييز 

وحمكمة ال�ستئناف واملحكمة البتدائية كما ت�سمن القانون الأحكام املتعلقة بكافة 
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�سئون الق�ساء �سواء قيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم ، وندبهم واإعارتهم ، واإجازاتهم،  

والأحوال املتعلقة بامل�سائلة التاأدييه لهم ، واإنتهاء وليتهم. 

وقد انعك�ست هذه ال�سمانات الد�ستورية والقانونية لل�سلطة الق�سائية بدولة قطر على 

اأداء الق�ساء القطري ،فاأف�سحت له املجال لإعمال ر�سالته يف اإقامة العدل يف جترد 

واإ�ستقالل وحيدة.

النيـــــابة العــامـــــة:

تعد النيابة العامة اأحد اأهم  الآليات الوطنية الفاعلة يف حماية حقوق الإن�سان بدولة 

قطر ، ملا اأناط بها الد�ستور من تويل ومبا�سرة الدعوى العمومية باإ�سم املجتمع 

والإ�سراف على �سئون ال�سبط الق�سائي وال�سهر على تطبيق القوانني اجلنائية" مادة 

 136من الد�ستور" 

وقد و�سع القانون رقم 10 ل�سنة 2002 ب�ساأن النيابة العامة تنظيماً �سامالً لالأحكام 

املتعلقة بالخت�سا�سات املنوطة بها ب�ساأن �سلطة التحقيق وكذا الأحكام املتعلقة بكافة 

�سئون اأع�ساء النيابة العامة ، ومت�سمناً باأحكامه ما يكفل لأع�ساء النيابة العامة اأداء 

ر�سالتهم اجلليلة يف ا�ستقالل وحيدة.

اللجنـــة الوطــنية لـحــقـــــوق االن�ضــــان :

- ن�ضـــاأة فكـــرة املوؤ�ضــ�ضـــات الوطــنية لـحقـــوق االإنــ�ضــــان :

اتخذت احلركة العاملية املعا�سرة لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان مالمح   و�سورا عديدة 

كان من اأهمها العمل على ا�ستحداث العديد من الآليات الدولية والإقليمية و الوطنية 

لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان.

بداأت  فكرة اإن�ساء املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان باأروقة  الأمم  املتحدة،  وقد 

حيث يعود ذلك حتديدًا  اإىل عام 1946 عندما دعى املجل�س القت�سادي والجتماعي 

–اأحد اأجهزة الأمم املتحدة الرئي�سية – اإيل  اإن�ساء  الدول لهذه املوؤ�س�سات، واأولت  
جلنة حقوق الإن�سان  بالأمم املتحدة قبل اإلغاءها اهتمامًا كبريًا  بذلك. 

فالفكرة الأ�سا�سية  لإن�ساء هذه املوؤ�س�سات تتعلق باأهمية خلق كيانات وطنية تتخذ موقعًا 

و�سيطًا بني الدولة بوزاراتها واأجهزتها وموؤ�س�ساتها الر�سمية وبني موؤ�س�سات املجتمع 

املدين  كاجلمعيات والنقابات و الرابطات وغريها.   
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مــــبــــــــادئ بـــــاريـــــــ�س :

يف عام1991  دعت جلنة حقوق الن�سان قبل الغائها اإىل عقد وتنظيم ور�سة عمل 

بباري�س لو�سع وحتديد الدور املنوط بهذه املوؤ�س�سات وكيفية ت�سكيلها وطرائق ونظم 

عمل هذه املوؤ�س�سات ، ملا ميكن اأن توؤديه من دور فاعل يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان  

من خالل موقعها كو�سيط و�سريك فعال بني الدولة وموؤ�س�ساتها الر�سمية و املجتمع 

املدين مبوؤ�س�ساته املختلفة و ما متلكه من اإمكانيات التفاو�س واحلوار  ف�سال عن 

دورها يف التعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان ، وو�سعت  

ب�ساأنها جملة من املبادئ واملعايري الدولية املعروفة مببادئ  باري�س ومت اعتمادها من 

جلنة حقوق الإن�سان ثم تبنتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بقرارها  رقم134 /48 

ال�سادر  بتاريخ 20 كانون الأول / دي�سمرب، 1993 و باتت هذه املبادئ  ت�سكل مرجعية 

دولية  لنظم عمل هذه املوؤ�س�سات.   

وت�سمنت هذه املبادئ و�سع عدة معايري ينبغي توافرها  ب�ساأن هذه املوؤ�س�سات تتعلق 

بكيفية ن�ساأتها والولية التي يجب اأن متنح لها والخت�سا�سات التي يجب اإ�سنادها  

اإليها  وكيفية ت�سكيل هذه املوؤ�س�سات و�سمانات ال�ستقالل والتعددية التي يجب توافرها 

لها واأ�ساليب وطرق العمل اخلا�سة بها، حيث اأكدت هذه املبادئ على وجوب اأن  تهدف 

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان واأن تتوىل تقدمي فتاوى وتو�سيات  هذه املوؤ�س�سات اإىل 

ومقرتحات على اأ�سا�س ا�ست�ساري اإىل احلكومة والربملان اأو اأية اأجهزة معنية اأخرى  

وان تتوىل درا�سة الت�سريعات واللوائح الإدارية وم�سروعات القوانني وتقدمي التو�سيات 

الالزمة ل�سمان ات�ساقها مع املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان،واأن تخت�س بدرا�سة 

والنظر يف اأية حالة تتعلق بانتهاكات حلقوق الإن�سان  وتوجيه انتباه احلكومة اإىل 

ذلك، وتعزيز و�سمان املوائمة بني الت�سريعات والنظم واملمار�سات الوطنية وال�سكوك 

الدولية حلقوق الإن�سان، وت�سجيع الدول على الن�سمام اإليها وامل�ساهمة يف اإعداد 

التقارير  التي يجب تقدمي الدول لها اإيل هيئات وجلان الأمم املتحدة، والتعاون مع 

الأمم املتحدة واملوؤ�س�سات الإقليمية والوطنية بالدول الأخرى يف جمالت تعزيز وحماية 

حقوق الإن�سان. 

كما اأكدت هذه املبادئ علي وجوب اأن يراعى يف ت�سكيل هذه املوؤ�س�سات اأن تتوافر 



157

الف�ســل اخلـــامـــ�س  ـــ  الق�ســـم الثـاين

ال�سمانات الالزمة لكفالة التمثيل  التعددى  لقوى املجتمع املدين واأن يكون هذا الت�سكيل 

علي نحو ي�سمح باإقامة تعاون فعال مع بع�س اجلهات هي: املنظمات غري احلكومية 

املعنية بحقوق الإن�سان وتيارات الفكر الفل�سفي والديني  واجلامعات واخلرباء املوؤهلون  

والربملان  والإدارات احلكومية دون اأن يكون لهم حق الت�سويت.  

 واإ�سافة اإيل ما تقدم اأكدت هذه املبادئ علي وجوب توافر الأموال الكافية لت�سيري 

اأن�سطة هذه املوؤ�س�سات وا�ستقاللها عن اأية مراقبة مالية من احلكومة،ووجوب اأن تنظر 

يف جميع امل�سائل التي تقع يف نطاق اخت�سا�سها بحرية، 

   و قد اأ�سحت املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان اأحد اأهم   واأبرز الآليات الوطنية 

لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان بعد اأن لقت اهتماما وا�سعا من املجتمع الدويل ويف 

مقدمته الأمم املتحدة،  وقد اأكدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بكثري من قراراتها  

علي اأهمية دور املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ومنها قرارها  رقم56 /158 

منها  واقتناعا  العامة  اجلمعية  ال�سادر يف 19 دي�سمرب 2001 والذي جاء به : )اأن 

الإن�سان  حقوق  تعزيز  يف  به  تقوم  و�ستظل  الوطنية  املوؤ�س�سات  به  تقوم  الذي  بالدور 

.... واحلريات  احلقوق  بتلك  العام  الوعي  تنمية  ويف  وحمايتها  الأ�سا�سية  واحلريات 

لتعزيز  اأهمية تطوير موؤ�س�سات وطنية فعالة وم�ستقلة وتعددية  لتوؤكد من جديد علي 

املوؤ�س�سات  املتعلقة مبركز  باري�س  يتفق مع مبادئ  نحو  الإن�سان وحمايتها علي  حقوق 

باأنه  وت�سلم   134/48 العامة  قرار اجلمعية   الواردة مبرفق  الإن�سان  الوطنية حلقوق 

وفقا لإعالن وبرنامج عمل فينا اأن لكل دولة احلق يف اأن تختار اإطار املوؤ�س�سات الوطنية 

حلقوق  الدولية  للمعايري  طبقا  الوطني  ال�سعيد  على  اخلا�سة  لحتياجاتها  الأ�سلح 

الإن�سان (..  .

: ICC  اللجــــــــــــنة الدولــــية للتــن�ضـــــيق

تطور الهتمام بدور املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان منذ اأن و�سعت هذه املبادئ، 

نتيجة ملا اأ�سفر عنه الواقع من الدور الفاعل الذي ميكن اأن توؤديه هذه املوؤ�س�سات يف 

جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان من خالل موقع هذه املوؤ�س�سات كو�سيط و�سريك 

فعال بني الدولة وموؤ�س�ساتها الر�سمية واملجتمع املدين مبوؤ�س�ساته املختلفة ،وما متلكه 

من اإمكانيات التفاو�س واحلوار ،ف�سالً عن دورها يف التعاون مع املنظمات الدولية 
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ً من  والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان ،وهو ما اأدى اإىل  اإيالء الأمم املتحدة مزيدا

الهتمام بها حيث تبنت جلنة حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة بقرارها رقم 45 ل�سنة 

 1994اإن�ساء" اللجنة الدولية للتن�سيق بني املوؤ�س�سات الوطنية “ ICC " والتي متار�س 

دورها يف اعتماد وتاأ�سي�س املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان التي تتفق ومبادئ باري�س 

والتن�سيق بني هذه املوؤ�س�سات وم�ساعدة الدول يف اإن�ساء هذه املوؤ�س�سات يف �سوء مبادئ 

باري�س.

:)ICC( ت�ضنيف اللجنة لدى جلنة التن�ضيق الدولية

ملا كانت اللجنة هي املوؤ�س�سة الوطنية املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان بدولة قطر، 

ومن ثم تندرج اللجنة بني املوؤ�س�سات الوطنية التي تخ�سع للمبادئ واملعايري الدولية 

اخلا�سة  بهذه املوؤ�س�سات " مبادئ باري�س ،" ونتيجة حلر�س اللجنة منذ اإن�سائها على 

اللتزام يف اأداء مهامها بامل�سداقية واملو�سوعية والفاعلية وما حتظى به من دعم 

كرمي من الدولة فقد ح�سلت اللجنة على الع�سوية الكاملة لدى جلنة التن�سيق الدولية 

 ICCوتقدم ت�سنيفها لديها يف هذا ال�ساأن من الفئة B اإىل الفئة A وهي اأعلى 
درجة ت�سنيفية ميكن ح�سول  املوؤ�س�سة الوطنية عليها لدى هذه اللجنة. 

االأهداف واالختـ�ضا�ضــــات :

وفقا لن�س املادة الثالثة من   املر�سوم بقانون 17 ل�سنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية 

حلقوق الن�سان تتمثل اأهداف اللجنة يف تعزيز وحماية حقوق الن�سان ، واأ�سند القانون 

لها يف �سبيل ذلك الخت�سا�سات الآتية :  

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

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

ان�سمام الدولة اإىل غريها من التفاقيات واملواثيق.

-تقدمي امل�سورة والتو�سيات للجهات املعنية يف امل�سائل املتعلقة بحقوق الن�سان.

-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.

 -اإبداء املقرتحات الالزمة للجهات املعنية ب�ساأن الت�سريعات القائمة وم�سروعات 
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القوانني ،ومدى مالءمتها لأحكام التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان التي تكون الدولة 

طرفاً فيها. 

-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.  

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

عليها.

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

الدولية املعنية بحقوق الإن�سان ،ب�ساأن التفاقيات التي اأ�سبحت الدولة طرفاً فيها.

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

وامل�ساركة يف املحافل الدولية املتعلقة بها. 

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

واملمار�سة.

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

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

رئي�س واأع�ساء اللجنة.

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

ومهام كل منها.

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

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

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

وامل�ساركة يف تنفيذها.

ومنح القانون للجنة يف �سبيل ذلك ال�سخ�سية املعنوية واملوازنة امل�ستقلة، ف�سال عن 

الن�س على متتع اللجنة بال�ستقالل التام يف اآداء مهامها واأن�سطتها املتعلقة بحقوق 

الن�سان واأجاز لها اإن�ساء فروع  مبناطق اأخرى بالدولة، املواد1 و2و  4من املر�سوم 

بقانون امل�سار اإليه ، واأوجب القانون باملادة 16 منه على الوزارات والأجهزة احلكومية 

والهيئات واملوؤ�س�سات العامة التعاون مع اللجنة يف اأداء مهامها واخت�سا�ساتها،وتقدمي 
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املعلومات والبيانات الالزمة يف هذا ال�ساأن  ،واأجاز للجنة دعوة ممثل لأي من هذه 

اجلهات حل�سوراجتماعاتها ،دون اأن يكون له حق الت�سويت.

ا�ضرتاتيجية عمل اللجنة : 

حر�ست اللجنة  منذ ان�سائها اأن تاأتي ا�سرتاتيجية عملها  انطالقا من اإميانها  باأن  

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان غاية �سامية عظمى تقت�سي ت�سافر جهود  كافة  اأجهزة 

الدولة وموؤ�س�ساتها، ف�سال عن قناعتها باأن هذه الغاية  هي  ما ترمي  اإليه جهود كافة 

اأجهزة وموؤ�س�سات الدولة ، والذى جاء كثمرة للنهج الدميقراطى الذي ارتاأته الدولة 

خيارا لها  ،  وحر�ست اللجنة على ال�سعي اىل اإقامة ج�سور التعاون وال�سراكة والتن�سيق 

الدائم مع كافة املوؤ�س�سات  والأجهزة  م�ستظلة يف ذلك  باأجواء املناخ الأمن الذى تنعم 

به البالد وذلك  و�سول اإيل طرح وتبادل الأفكار والروؤى الرامية اإىل تعزيز وحماية 

حقوق الن�سان  وال�سعي اإيل توظيف الطاقات واجلهود وتوجيهها اإىل امل�سارات التي 

تكفل جت�سيد هذه الأفكار والروؤى النرية باأر�س الواقع واختيار اأف�سل ال�سبل املالئمة 

واملمكنة لتحقيق ذلك.  

كما حر�ست اللجنة منذ اإن�سائها اإيل ال�سعي لأداء كافة املهام التي يقت�سيها مبا�سرة 

جممل الخت�سا�سات امل�سندة اإليها بقانون اإن�سائها حتقيقا لأهدافها يف تعزيز وحماية 

حقوق الن�سان، ونفاذاً لذلك تتوىل اللجنة مايلي:    

 -ت�سعى اللجنة   ل�سمان  حتقيق الأهداف الواردة بالتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق 

ً فيها ،  واقرتاح ال�سبل الالزمة لتعزيز و�سمان  الإن�سان التي اأ�سبحت الدولة طرفا

حتقيق هذه الأهداف �سواء  على امل�ستوى الت�سريعي اأو التنفيذي  اأو املوؤ�س�سي ، واحلث 

على ان�سمام الدولة لغريها من التفاقيات واملواثيق الدولية والقليمية حلقوق الن�سان  

�سواء من خالل درا�سة الت�سريعات القائمة وم�سروعات القوانني واللوائح  الدارية  

ونظم العمل املتبعة ل�سمان ات�ساقها مع اأحكام  هذه التفاقيات، وذلك نفاذا للبند رقم 

) 1)من املادة 3 من قانون اللجنة. 

  -تتوىل اللجنة تقدمي امل�سورة والتو�سيات اإىل الأجهزة واملوؤ�س�سات احلكومية  ب�ساأن 

كافة الق�سايا املتعلقة بحقوق الإن�سان �سواء بناء على طلب من هذه اجلهات اأو  كلما راأت 

اللجنة حاجة اأو موجبا لذلك،وذلك من خالل تقارير  اأو مكاتبات  تعدها اللجنة  ب�ساأن 
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اأي من هذه الق�سايا  واإر�سالها لأى من الوزارات اأو الأجهزة اأو املوؤ�س�سات احلكومية 

م�سفوعة بروؤى اللجنة ومقرتحاتها  ب�ساأنها ،وذلك نفاذاً ملا يق�سى به البند رقم 3 من 

املادة 3 من قانون  اللجنة يف هذا ال�ساأن.   

-تنظر اللجنة يف اأية جتاوزات تتعلق  باأي  من حقوق الن�سان وحرياته يت�سل بها 

علم اللجنة  باأية و�سيلة �سواء من خالل تلقي البالغات اأو ال�سكاوى اأو اللتما�سات 

من الأفراد  اأو اجلهات اأو اجلماعات و�سواء من خالل ا�ستقبال مقدميها باللجنة اأو 

تلقيها عرب خطوط الهاتف اخلا�سة باللجنة   اأو باأي و�سيلة من و�سائل الر�سد الأخرى 

كاإجراء الزيارات امليدانية  اأو  من خالل متابعة ما يتم ن�سره بو�سائل العالم املختلفة 

امل�سموعة واملقروءة اأو املرئية،وتتوىل اللجنة توثيق حالت هذه التجاوزات ودرا�ستها 

وتق�سى احلقائق  ب�ساأنها والتن�سيق مع اجلهات املعنية بالدولة للعمل على تداركها حال 

ثبوتها ومنع وقوعها، وذلك نفاذا للبند رقم 3 من املادة 3 من القانون امل�سار اإليه. 

 -ت�سعى اللجنة  اإىل  تعزيز و�سمان املوائمة بني الت�سريعات واللوائح القائمة وم�سروعات 

القوانني مع املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الن�سان وب�سفة خا�سة �سمان ات�ساقها مع  اأحكام 

التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان التي اأ�سحت الدولة طرفا فيها ، واإبداء الراأي 

يف م�سروعات القوانني ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان، وابداء التو�سيات و املقرتحات 

الالزمة للجهات املعنية يف هذا ال�ساأن ،نفاذا للبند رقم 4 من املادة امل�سار اليها.  

 -تتوىل اللجنة  ر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان بالدولة  مبختلف و�سائل الر�سد  �سواء 

من خالل ما تتلقاه من بالغات والتما�سات و�سكاوى و متابعتها ملا يتم ن�سره بو�سائل 

العالم املختلفة وما تقوم  اللجنة  باإجرائه من زيارات ، والوقوف على  احلالة الواقعية 

لأو�ساع حقوق الن�سان ب�سقيها اليجابي وال�سلبي  ومرئيات اللجنة وتو�سياتها ب�ساأن ما 

قد يوجد  من حتديات واإعداد التقارير املتعلقة بها  كل �ستة اأ�سهر ورفعها اإىل جمل�س 

الوزراء م�سفوعة مبرئياتها يف هذا ال�ساأن ،نفاذا للبند رقم 5 من املادة امل�سار اإليها.  

-تر�سد اللجنة ما تثريه املنظمات واجلهات الدولية واملنظمات غري احلكومية عن 

اأو�ساع  حقوق الإن�سان بدولة قطر من خالل متابعة ما يتم ن�سره باأي من و�سائل 

العالم املختلفة وعلي ) �سبكة النرتنت) وتدر�س م�سمون ما يتم ن�سره يف هذا ال�ساأن  

وتتوىل التن�سيق مع اجلهات املعنية بالدولة للرد عليها وذلك  من خالل تقارير تعدها 
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اللجنة م�سفوعة مبرئياتها ومقرتحاتها  ب�ساأنها، وذلك نفاذاً ملا يق�سى به البند رقم4 

من املادة امل�سار  اإليها. 

- ت�سارك اللجنة يف  اإعداد  التقارير الوطنية املقرر تقدميها من دولة قطر للهيئات 

واللجان الدولية التعاهدية وغري التعاهدية حول التفاقيات الدولية التي ان�سمت اليها 

الدولة اأو اأي من ق�سايا حقوق الن�سان بالدولة، وذلك من خالل تقارير تعدها اللجنة 

م�سفوعة مبرئياتها ومقرتحاتها يف هذا ال�ساأن وار�سالها لالأجهزة احلكومية املعنية 

بالدولة ومنها مكتب حقوق الن�سان بوزارة اخلارجية، وذلك نفاذاً ملا يق�سى به البند 

رقم 5 من املادة امل�سار اإليها.  

-تتعاون اللجنة مع كافة املنظمات الدولية والقليمية والوطنية املعنية بحقوق الن�سان 

ول�سيما اأجهزة الأمم املتحدة املعنية بحقوق الن�سان، من خالل اأوجه التعاون املختلفة 

ول�سيما عقد وتنظيم املوؤمترات والندوات وور�س العمل املتعلقة بالعديد من ق�سايا 

ومو�سوعات حقوق الن�سان، وذلك نفاذا للبند رقم 8 من املادة امل�سار اليها.

 -تويل اللجنة  اأهمية  خا�سة لن�سر وتعميق  والرتقاء بالوعى الوطني العام بحقوق 

الن�سان وحرياته بالأو�ساط والأجهزة واملوؤ�س�سات احلكومية يف �سوء املبادئ التي 

اأر�ساها د�ستور البالد الدائم ومبادئ ال�سريعة ال�سالمية ال�سمحاء واملبادئ واملعايري 

الدولية يف هذا ال�ساأن، وذلك من خالل حر�س اللجنة علي عقد وتنظيم الدورات 

التدريبية والتثقيفية والندوات وور�س العمل ملختلف الفئات ذات ال�سلة بالأجهزة 

واملوؤ�س�سات احلكومية ول �سيما م�سوؤويل انفاذ القوانني والعاملون يف ميدان  التعليم 

وطلبة وطالبات املدار�س مبختلف الدور التعليمية ، و العاملون يف ميدان ال�سحافة 

والإعالم، و ال�ستعانة بو�سائل الإعالم املختلفة للقيام بحمالت اإعالمية وذلك  للتعريف 

باحلقوق واحلريات الواردة باملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان والأحكام املنظمة لها 

بالت�سريعات الوطنية ،وذلك اعمال للبند رقم 9 من املادة  امل�سار اليها.  

-حتر�س اللجنة على اإجراء الزيارات امليدانية للموؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية 

واأماكن الحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�سحية والتعليمية املختلفة والوقوف 

على اأو�ساع حقوق الن�سان بها، وذلك نفاذا للبند رقم 10 من املادة  امل�سار اليها. 
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 -حتر�س اللجنة على اإقامة ج�سور التعاون و التن�سيق مع اجلهات واملوؤ�س�سات  املعنية 

بحقوق الن�سان الر�سمية منها وغري الر�سمية وذلك ب�ساأن ما يقع بنطاق اخت�سا�س 

كل منها من مو�سوعات وق�سايا حقوق الن�سان، وذلك نفاذا للبند رقم 11 من املادة  

امل�سار اإليها. 

 -تتويل اللجنة  عقد وتنظيم العديد من املوؤمترات والندوات وور�س العمل التي تدور 

حول العديد من ق�سايا ومو�سوعات حقوق الإن�سان،. نفاذا للبند رقم 12 من املادة  

امل�سار اإليها. 

 -تويل اللجنة  اأهمية خا�سة للتن�سيق مع وزارة التعليم والتعليم العايل واملجل�س الأعلى 

للتعليم لل�سعي اإىل اإدماج مبادئ حقوق الن�سان باملناهج الدرا�سية املختلفة وم�ساركة 

اللجنة يف اإعداد الربامج املتعلقة بالتعليم، نفاذا للبند رقم 13 من املادة 3 من املادة  

امل�سار اإليها.  

االأجهزة واملوؤ�ض�ضات االأخرى املعنية  بحماية حقوق االإن�ضان: 

ت�سمل منظومة الآليات الوطنية حلماية حقوق الإن�سان بدولة قطر العديد من الأجهزة 

واملوؤ�س�سات الوطنية العاملة يف العديد من املجالت يف خمتلف ميادين  حقوق الإن�سان 

�سواءعلى ال�سعيد املحلي اأو على امل�ستوى القليمي والدويل، �سواء  الأجهزة والدارات  

التي مت ان�سائهاببع�س الوزارات اأو املوؤ�س�سات املن�ساأة  على امل�ستوى الر�سمي اأو املوؤ�س�سات 

واجلمعيات املن�ساأة على امل�ستوى الأهلي ،و�سواء على ال�سعيد املحلي اأو على ال�سعيد 

القليمي والدويل، و�سنعر�س فيما يلي لأهمها على النحو الآتي: 

 اأواًل :على ال�ضعيدين االإقليمي والدويل:

انطالقا مما اأكد عليه الد�ستور من اأن ال�سيا�سة اخلارجية للدولة تقوم على مبداأ 

توطيد ال�سلم والأمن الدوليني والتعاون مع الأمم املحبة لل�سالم ،فقد �سعت الدولة اإىل 

تعزيز اأطر التعاون مع املجتمع الدويل يف ميدان حقوق الإن�سان على امل�ستويني الإقليمي 

والدويل و�سنعر�س فيما يلي لبع�س املوؤ�س�سات التي مت ان�سائها بدولة قطر والتي تهدف 

اإىل تعزيز وحماية حقوق الن�سان على امل�ستويني القليمي  والدويل وذلك على النحو 

الآتي: 
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املوؤ�ضـــ�ضــة العــربيــــة للدميقـــراطـــية:

 مت اإن�ساء " املوؤ�س�سة العربية للدميقراطية  " مببادرة من دولة قطر اأعقاب ا�ست�سافتها  

“امللتقى الثاين للدميقراطية والإ�سالح ال�سيا�سي يف الوطن العربي ،"يف مايو2007   
والذي متخ�س عنه اإن�ساء املوؤ�س�سة  كموؤ�س�سة  تتخذ من دولة قطر مقرا لها وبدعم 

منها والتي تعد الأوىل من نوعها يف العامل العربي، و تهدف اإىل دعم وتطوير وتعزيز 

مبادئ الدميقراطية ون�سر ثقافتها باملنطقة العربية، وقد با�سرت املوؤ�س�سة مهامها 

منذ ان�سائها وقامت بعقد وتنظيم العديد من املوؤمترات والندوات والفعاليات- والتي 

�ساركت اللجنة الوطنية حلقوق الن�سان يف جانب منها يف اأعمالها – حول العديد 

من الق�سايا واملو�سوعات الرامية اإىل حتقيق املوؤ�س�سة اأهدافها املن�سودة ، واأ�سدرت 

.( 
1

املوؤ�س�سة تقريرها الأول عام 2008 عن حالة الدميقراطية بالدول العربية)

موؤ�ضـــــ�ضة �ضــلتــــك:

مت اإن�ساء موؤ�س�سة " �سلتك " بالقرار الأمريي رقم 3 ل�سنة 2008 كموؤ�س�سة خا�سة ذات 

نفع عام  يف اإطار اجلهود  الرامية لدعم وت�سجيع الربامج العلمية املقدمة لل�سباب 

ب�سكل فّعال، وخا�سة يف املجال القت�سادي والتي ت�ستهدف تطوير الأو�ساع القت�سادية 

والجتماعية لل�سباب من خالل تهيئة فر�س العمل املالئم وت�سجيع امل�ساريع ذات 

اجلدوى القت�سادية املتطورة واملتنامية يف العامل العربي ،وتعزيز �سلة ال�سباب ب�سوق 

العمل وذلك مببادرة كرمية من �سمو ال�سيخة موزا بنت نا�سر حرم ح�سرة �ساحب 

ال�سمو اأمري البالد املفدى " حفظه اهلل " ور�سد لها مبلغ مائة مليون دولر تربعًا 

كوقفية لدعم هذه املبادرة. 

موؤ�ضــ�ضة اأيادي الـخــري نحـــو اآ�ضـــــيا  )روتا (:

وهي منظمة غري حكومية مت اإن�سائها يف دي�سمرب عام 2005 وتهدف اإىل توفري التعليم 

للجميع يف كافة اأنحاء اآ�سيا وال�سرق الأو�سط ،وتوفري تعليم عايل اجلودة اإىل الدول 

الأقل حظاً يف اأنحاء اآ�سيا وت�سجيع العالقات الإن�سانية بني املجتمعات ، وخلق البيئة 

الآمنة للتعليم ، وتوفري فر�س تعليمية مت�ساوية ، وتوفري الإغاثة التعليمية للمناطق 

املت�سررة من الكوارث ، وبالتايل حتقيق بع�س الأهداف الإمنائية لالألفية واأهداف 

»www.adf.org.qa   1         - ملزيد من املعلومات



165

الف�ســل اخلـــامـــ�س  ـــ  الق�ســـم الثـاين

التعليم للجميع التي و�سعتها الأمم املتحدة ومنظمة اليون�سكو،  

مركز الدوحة لـحرية االإعالم :

مت تاأ�سي�س مركز الدوحة حلرية الإعالم  بالقرار المريي رقم 86 ل�سنة 2007 بتاريخ  

2007/9/12  كموؤ�س�سة خا�سة ذات نفع عام والذي يهدف لدعم ون�سر ثقافة حرية 

الإعالم وال�سحافة ،والدفاع عن ال�سحفيني والإعالميني حول العامل فيما يتعلق 

بن�ساطهم املهني ،ودعم وتعزيز وحماية حرية التعبري وتنمية ثقافة احلوار وامل�ساركة 

الفعالة.

املركز االقليمي لالأمــم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جال حقوق االن�ضان  

مت اختيار دولة قطر كمقر  اإقليمي ملركز الأمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق 

الإن�سان جلنوب غرب اآ�سيا واملنطقة العربية والذي يهدف اإىل التعاون مع احلكومات 

التدريب والإعالم والتوثيق  ب�ساأن تطوير �سيا�سات ومبادئ حقوق الإن�سان من خالل 

وتبادل اخلربات ،وتعزيز قدرات املوؤ�س�سات احلكومية والأجهزة املعنية باإدارة العدالة 

بهدف ترقية وحماية حقوق الإن�سان ودعم املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ،ومت 

التوقيع على اتفاقية املقر اخلا�س به ومن املنتظر افتتاح اأعماله خالل العام اجلاري.

مركز الدوحة الدويل حلوار االأديان:

مت اإن�ساء مركز الدوحة الدويل حلوار الأديان كثمرة لتو�سيات موؤمتر الدوحة اخلام�س 

حلوار الأديان املنعقد بالدوحة يف مايو، 2007 حيث مت افتتاح املركز  بتاريخ14  

مايو 2008 ويعترب الدور الرئي�سي للمركز ن�سر ثقافة احلوار وقبول الآخر والتعاي�س 

ال�سلمي،وي�سعى املركز حلوار بناء بني اأتباع الأديان من اأجل فهم اأف�سل للمبادئ 

ً من الحرتام املتبادل  والتعاليم الدينية لت�سخريها خلدمة الإن�سانية ،انطالقا

والعرتاف بالختالفات ،وذلك بالتعاون مع الأفراد واملوؤ�س�سات ذات ال�سلة ،واأن يكون 

املركز منوذجاً رائداً يف حتقيق التعاي�س ال�سلمي بني اأتباع الأديان ومرجعية عاملية يف 

جمال حوار الأديان.

وتتج�سد اأهدافه فيما يلي.: 

1  -  اأن يكون منتدى لتعزيز ثقافة التعاي�س ال�سلمي وقبول الآخر. 

2  - تفعيل القيم الدينية ملعاجلة الق�سايا وامل�سكالت التي تهم الب�سرية.
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3  - تو�سيع م�سمون احلوار لي�سمل اجلوانب احلياتية املتفاعلة مع الدين  .

4 - تو�سيع دائرة احلوار لت�سمل الباحثني والأكادمييني واملهتمني بالعالقة بني القيم 

الدينية والق�سايا احلياتية.

5 - اأن يكون املركز بيت خربة يوفر معلومات علمية وتعليمية وتدريبية يف جماله.

ثـــانـيـــــا :على ال�ضعـــــيـــد املـحـــــــــلي :

مت اإن�ساء العديد من املوؤ�س�سات  والإدارات والأجهزة واجلمعيات العاملة يف العديد من 

املجالت يف ميدان حقوق الإن�سان �سواء علي امل�ستوى الر�سمي اأو املوؤ�س�سات اخلا�سة 

ذات النفع العام اأو املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية والتي توؤدي كل منها  دوراً فاعالً يف 

هذا امليدان و�سن�سري فيما يلي لكل من هذه املوؤ�س�سات على النحو الأتي: 

اأ:على امل�ضـــــتوى الر�ضمي: 

 اإدارة حقــوق االن�ضــان بـوزارة الداخـليــة :

مت اإن�ساء اإدارة حقوق الإن�سان بوزارة الداخلية للنظر يف كافة الق�سايا واملو�سوعات 

املتعلقة بحقوق الإن�سان التي تقع يف نطاق اخت�سا�سات وزارة الداخلية.

مـكـتـب حقــوق االن�ضــان بوزارة الـخــارجـية :

 واأ�سند اإليه املهام والخت�سا�سات املتعلقة بحقوق  الإن�سان التي تقع يف نطاق وزارة 

اخلارجية ،كاإبداء الراأي يف م�سروعات التفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان 

التي ترغب الدولة يف الن�سمام اإليها ،ومتابعة الق�سايا املتعلقة بحقوق الإن�سان حمليًا 

ودوليا ً،واإعداد الردود اخلا�سة بتقارير املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية 

عن اأو�ساع حقوق الإن�سان بالدولة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.

املجـــلــ�س االأعـــلى ل�ضــــوؤون اال�ضـــــرة: 

مت اإن�ساء املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة بالقرار الأمريي رقم 53 ل�سنة 1998 كهيئة 

وطنية عليا تعنى ب�سوؤون الأ�سرةومتطلباتها وتطلعاتها ، وتعزيزاً لهذا التوجه �سدر القرار 

الأمريي رقم )15) ل�سنه 2009 اخلا�س بتنظيم املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة  ات�ساقًا 

مع  الروؤية ال�ساملة للتنمية " روؤية قطر الوطنية "2030 والذي ت�سمن الن�س  على تبعية  

املجل�س ل�سمو اأمري البالد مبا�سرة ،ويهدف املجل�س و بو�سفه اجلهة العليا املخت�سة 

بكل ما يتعلق ب�سوؤون الأ�سرة اإىل تعزيز مكانة الأ�سرة ودورها يف املجتمع والنهو�س 
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بها وباأفرادها ،واملحافظة على اأ�سرة قوية متما�سكة ترعى اأبناءها وتلتزم بالقيم 

الأخالقية والدينية واملثل العليا ،و يخت�س  يف �سبيل ذلك  بجملة من  الخت�سا�سات 

الالزمة   لأداء مهامه ومنها :و�سع ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والربامج التي ت�ساهم 

يف الرتقاء بنوعية حياة الأ�سرة واأفرادها ،و�سمان اأمنهم الجتماعي وا�ستقرارهم، 

والعمل على حتقيق الأهداف التي ن�ست عليها املواثيق الدولية التي تعنى ب�سوؤون 

الأ�سرة ،ومتابعة كافة اجلهود الرامية اإىل تنفيذ املواثيق الدولية املعنية ب�سوؤون الأ�سرة 

وحقوق الطفل واملراأة والأ�سخا�س ذوي الإعاقة التي اأ�سبحت الدولة طرفاً فيها ،واإبداء 

الراأي يف م�سروعات التفاقيات التي تربم يف جمال حماية الأ�سرة واأفرادها، والعمل 

على تعزيز قدرات املراأة ،ومتكينها من امل�ساركة القت�سادية وال�سيا�سية ،وخا�سة تلك 

املتعلقة ب�سنع القرار ،وزيادة فر�س العمل اأمام املراأة القطرية ودعمها مهنيا ً،واقرتاح 

م�سروعات الأدوات الت�سريعية ذات ال�سلة بالأ�سرة واأفرادها ،و التعاون مع الهيئات 

واملنظمات الدولية والإقليمية املعنية ب�سوؤون الأ�سرة واأفرادها ،ومتثيل الدولة يف 

املوؤمترات واللجان الإقليمية والدولية املعنية ب�سوؤون الأ�سرة والطفل واملراأة والأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة اإ�سافة اإىل عقد املوؤمترات والندوات وحلقات النقا�س ،واإجراء البحوث 

(
1

والدرا�سات  املتعلقة بالأ�سرة .  ) 

اللجــــــــنة الوطنـــــية للنزاهــــــة وال�ضـفـافـية:

مت اإن�ساء اللجنة الوطنية للنزاهة وال�سفافية بالقرار الأمريي رقم )84)ل�سنة2007  

وذلك يف اطار م�سادقة الدولة على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف 

عام 2007وتخت�س اللجنة بالعمل على تنفيذ اللتزامات املرتتبة على الدولة الناجتة 

عن ت�سديقها على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وو�سع اإ�سرتاتيجية وطنية 

لتعزيز النزاهة وال�سفافية واقرتاح الت�سريعات الالزمة ملنع ومكافحة الف�ساد وفقا 

للمعايري  التي ت�سمنتها التفاقية ،اإ�سافة لو�سع الربامج التثقيفية والتدريبية لتوعية 

موظفي الدولة وخا�سة موظفي املوؤ�س�سات املالية على ا�ستخدام الأ�ساليب املتطورة 

عن  ديوان املحا�سبة وع�سوية  ممثال  لك�سف الف�ساد   ،و مت ت�سكيل اللجنة برئا�سة 

1      -    ملزيد من املعلومات  راجع موقع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير دولة قطر الية ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل على املوقع الآتي : 

http://qatarupr.mofa.gov.qa/AR/Pages/nationalcommittee.aspx
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ممثلون لكل من وزارة اخلارجية ،وزارة الداخلية ،وزارة القت�ساد والتجارة ،م�سرف 

قطر املركزي ،النيابة العامة ،وقطر للبرتول ،وترفع اللجنة اإىل �سمو ويل العهد تقريرا 

�سنوياً مت�سمناً ن�ساطها واإجنازاتها والتو�سيات التي تراها منا�سبة لتحقيق اأهدافها. 

مــركـــز اال�ضتــ�ضارات العــائــلية: 

وهو موؤ�س�سة قطرية خا�سة ذات نفع عام  مت ان�سائه  بقرار من رئي�س املجل�س الأعلى 

ل�سوؤون الأ�سرة  ،بتاريخ13 نوفمرب2002 م ، و يعترب املركز الأول من نوعه يف دولة 

قطر حيث يوؤدي ر�سالته الجتماعية من خالل جمموعة موؤهلة من ال�ست�ساريني 

املتخ�س�سني،  ويهدف اإىل العمل على اإزالة اأ�سباب اخلالفات الأ�سرية وو�سع احللول 

املالئمة لها واإيجاد اأ�سرة واعية تلتزم بالقيم العربية والإ�سالمية ،والعمل على احلفاظ 

على الأ�سر من التفكك والنهيار ،اإىل جانب تقدمي اخلدمات الإر�سادية حلل امل�سكالت 

املتعلقة باحلياة الزوجية قبل تفاقمها ،ف�سالً عن م�ساهمة املركز يف اإطار عمله يف 

التوفيق بني الأزواج والزوجات عرب اآلية عمل حمددة قائمة على اأ�س�س وا�سحة تت�سمن 

الإر�ساد والتوعية والتوجيه لكيفية خلق حياة زوجية م�ستقرة واحلفاظ عليها وحمايتها 

(
1

من اأية خالفات قد تع�سف بها.  ) 

ب : ـــ املوؤ�ض�ضات املتعلقة بحماية حقوق بع�س الفئات :

املوؤ�ض�ضة القطرية حلماية الطفل واملراأة :

مت اإن�ساء املوؤ�س�سة القطرية حلماية الطفل واملراأة كموؤ�س�سة خا�سة  وفقا لأحكام 

القانون رقم )8) ل�سنة 1998 ب�ساأن اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلا�سة ،ثم حتولت اإىل 

موؤ�س�سة خا�سة ذات نفع عام مبوجب قرار رئي�س املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة رقم 

 )4)ل�سنة2007 م ، و تتمثل اأهدافها يف  حماية الفئات امل�ستهدفة من العنف يف الأ�سرة 

واملجتمع ومعاجلتها  وتهدف ب�سفة خا�سة اإىل:امل�ساعدة يف توفري اأماكن لإيواء الفئات 

امل�ستهدفة وتقدمي الرعاية املتكاملة لهم، والتوعية الجتماعية والقانونية للفئات 

امل�ستهدفة والأ�سرة واملجتمع حول حقوق الإن�سان، وامل�ساعدة الق�سائية لغري القادرين 

من الفئات امل�ستهدفة،وم�ساعدة وتاأهيل �سحايا العنف من الفئات امل�ستهدفة واإعادة 

http://www.fcc.gov.qa/ar/page.php?50 : ملزيد من املعلومات انظر موقع املركز علي �سبكة النرتنت  1
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اإدماجهم يف املجتمع.

و تتوىل املوؤ�س�سة تقدمي  خدمات اجتماعية وتوفري الربامج الندماجية والتاأهيلية 

ل�سحايا الإ�ساءة والعنف ،واخلدمات القانونية كامل�ساعدة الق�سائية وخدمات ال�سحة 

النف�سية، كما اأن�ساأت  املوؤ�س�سة دار الأمان القطرية لإيواء الأطفال والن�ساء الذين 

تعر�سوا لالإ�ساءة والعنف ممن لي�س لديهم ماأوى لفرتة معينة حلني ترتيب اأو�ساعهم، 

(
1

والعمل على اإعادة تاأهيل احلالت نف�سيا ً واجتماعيا ً  ) 

املوؤ�ضــ�ضة القطــرية لرعــاية االأيـتام )دريــمة(:

وتهدف  املوؤ�س�سة اإىل تقدمي الرعاية الكاملة  لالأيتام وتوفري اخلدمات الالزمة  التي 

تكفل  حياة كرمية لهم ، وتتوىل رعاية  من مل يتي�سر له العي�س داخل اأ�سرة  ،وت�سعى 

�سر مت�سدعة لأ�سباب خمتلفة قد تنجم 
ُ
لإيجاد بيئة بديلة لالأطفال الذين يعي�سون يف اأ

عن الوفاة اأو الطالق اأو العجز اأو ال�سجن ومتابعة و�سعهم يف الأ�سرة اخلا�سعة البديلة 

املوؤ�ض�ضة القطرية لرعاية امل�ضنني:

 وهي موؤ�س�سة مت ان�سائها عام2003  تقوم على رعاية امل�سنني واحلفاظ علي حقوقهم 

املجتمعية واملعنوية  ،وتقوم املوؤ�س�سة باإيواء امل�سنني الذين تعجز اأ�سرهم عن رعايتهم، 

اأو الذين لي�س لهم اأ�سر ترعاهم ،وتوفر خدمات الرعاية ال�سحية والجتماعية 

والنف�سية الالزمة واملنا�سبة لهم يف م�ساكنهم وبني ذويهم، اإىل جانب اأن املوؤ�س�سة ُيناط 

بها كذلك تنظيم حمالت توعية لالأ�سر لحت�سان امل�سنني وتوجيههم لأف�سل اأ�ساليب 

العناية بهم ،و تعمل يف الوقت نف�سه على تاأهيل امل�سنني ملواجهة امل�سكالت الناجتة عن 

.( 
2

كرب ال�سن وحماولة اإدماجهم يف املجتمع) 

مركز ال�ضفّلــح لذوي االحتياجات اخلا�ضة :

مت تاأ�سي�س مركز ال�سفّلح لذوي الحتياجات اخلا�سة كمركز غري ربحي يقوم على تقدمي  

العديد من اخلدمات لهذ الفئة �سواء  يف جمالت الت�سخي�س والتقييم اأوالتدريب 

والتاأهيل لالإعاقات ذات الأولوية اخلا�سة ،ويقدم املركز خدماته لالأطفال من �سن 

http://www.qfcw.org.qa“  : ملزيد من املعلومات راجع املوؤ�س�سة القطرية  حلماية الطفل واملراأة على املوقع التي  1

ملزيد من  املعلومات انظر  2
http://arabinfomall.bibalex.org/Ar/OrgData.aspx?orgid=699&sectionid=3 
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الولدة وحتى الثامنة ع�سرة ،وي�سعى املركز اإىل توفري اخلدمات الرتبوية والتاأهيلية 

والجتماعية والرتويجية واملهنية لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة ويقدم خدمات 

الدعم والإر�ساد الأ�سري لأ�سر هذه ال�سريحة مبا يف ذلك الإر�ساد الفردي واجلماعي 

وامل�ساهمة يف التوعية املجتمعية. 

اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�ضة:

ومت تاأ�سي�سها عام1992 م وت�سم فروع ثالثة هي  املركز الثقايف الجتماعي لذوي 

الحتياجات اخلا�سة واملركز التعليمي ومركز تثقيف الأمهات ،وت�سعى اجلمعية اإىل 

ً لرعايتهم واإعدادهم اإعدادًا  اإن�ساء وتوفري ماأوى لذوي الحتياجات اخلا�سة متهيدا

تربوياً ومهنيا ً،كما تعمل على اإنتاج وت�سنيع وا�سترياد كافة الأجهزة والو�سائل التعليمية 

املختلفة والأطراف ال�سطناعية الالزمة ملنت�سبيها.

معهد النور للمكفوفني:

ويعمل املعهد على تقدمي خدماته التعليمية والتاأهيلية لفئة ذوي العاقة الب�سرًية 

لإعـــانتــهم على تخــطي  العـــــــــاقة وتاأهـــــــــيل هـــوؤلء لي�ســحــــوا من الفئـــات املنتـــــجة 

اجتـــــــــماعيا ً.ويقدم املعهد خدمـــــاته لالأفـــراد من �سن ثالث �ســـنوات وحـــتى واحــــــــد 

وع�ســــــــرين �ســــــــنة. 

املركز الثقايف للطفولة:

يهدف  املركز اإىل ن�سرالوعي بطرق الرتبية ال�سحية لالأطفال يف خمتلف مراحل النمو 

 ،واإعداد برامج خا�سة لالأمهات لتوعيتهم مبا يحيط بهن يف البيئة من عوامل ثقافية 

واجتماعية ومادية توؤثر يف �سري حياة الأطفال ومنوهم ،ف�سالً عن العمل على اإك�ساب 

الأمهات مهارات وتقنيات تربوية بطرق �سليمة،والتعرف على امل�سكالت النف�سية 

والرتبوية والجتماعية التي يتعر�س لها الأطفال و البحث عن احللول املالئمة لكل منها  

لتفادي اآثارها ال�سلبية ،  ف�سال عن تنمية مهارات الأطفال اللغوية واليدوية والعقلية 

املوهوبني  باأ�ساليب علمية وتربوية متطورة ، اإ�سافة اإىل العمل على رعاية الأطفال 

 .( 
1

وتنمية قدراتهم بطرق حديثة)

/http://ccc.org.qa    1  للمزيد من املعلومات انظر موقع املركز ب�سبكة النرتنت
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ج : ـــ املوؤ�ض�ضات املتعلقة ببع�س املو�ضوعات اخلا�ضة :

املوؤ�ض�ضة القطرية ملكافحة االإجتار بالب�ضر :

والذي  ) املكتب الوطني ملكافحة الجتار بالب�سر)   وقد كانت املوؤ�س�سة حتمل ا�سم  

مت ان�سائه مبوجب قرار رئي�س املجل�س الأعلى ل�سوؤون ال�سرة  رقم ) 8 ) ل�سنة2005   

  ،ووفقا للقرار  رقم ) 1 ) ل�سنة2008 م ال�سادر عن  رئي�س املجل�س الأعلى ل�سوؤون 

الأ�سرة مت حتويل املكتب الوطني ملكافحة الجتار بالب�سر اإىل  )املوؤ�س�سة القطرية 

ملكافحة الجتار بالب�سر ) كموؤ�س�سة خا�سة ذات نفع عام وترتكز ر�سالتها على حتقيق 

           .( 
1

وقاية املجتمع وحمايته من الجتار بالب�سر وتوفري الرعاية ال�ساملة ل�سحاياه)

و تهدف  املوؤ�س�سة اإىل العمل على خلو الدولة من اأية حالة من حالت الجتار بالب�سر 

والت�سدي ملا قد يوجد من هذه احلالت ،اإقــرتاح وو�سع ال�سيا�سات وخطط العمل 

الوطنية وتفعيل القوانني املتعلقة مبكافحة الجتار بالب�سر ،ون�سر وتعميق الوعي 

املجتمعي مبفاهيم الجتار بالب�سر وخماطره  وكيفية التعرف على �سحاياه وتوفري 

احلماية الالزمة لهم ، اإ�سافة اإىل الإ�سراف على" الدار القطرية لالإيواء والرعاية 

الإن�سانية "التي اأن�سئت يف عام 2003 بقرار من جمل�س الوزراء املوقر بهدف تقدمي 

امل�ساعدة واحلماية املطلوبة ل�سحايا الجتار والعمل على اإعادة تاأهيلهم واإعادة 

اإدماجهم يف املجتمع.

دار االإمناء االإجتماعي:

وهي منظمة اإجتماعية تنموية  تتبع موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع مت 

ان�سائها عام  1995 وتهدف لتطوير قدرات الأ�سر واملجتمع يف دولة قطر عن طريق تعزيز 

دور الأ�سرة يف املجتمع ،واملحافظة على متا�سكها وا�ستقرارها الجتماعي والقت�سادي 

 .وتعمل الدار على ر�سد الظواهر الجتماعية املختلفة ،واإجراء الدرا�سات املتعلقة بها 

 ،وتقدمي املقرتحات ب�ساأنها ،وحماولة اإ�سراك �سانعي القرار يف معاجلتها. 

 اجلمعية القطرية لرعاية مر�ضى ال�ضكري:

وهي موؤ�س�سة خا�سة غري ربحية مت تاأ�سي�سها عام 1995 وتهدف اىل حت�سني م�ستوى 

1  ملزيد من املعلومات  راجع موقع املوؤ�س�سة على �سبكة املعلومات الدولية: 
  “http://www.qfcht.org/services-2.aspx“ http://www.qfcht.org/services-2.aspx
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الرعاية واخلدمات اخلا�سة  ملر�سى ال�سكري وعائالتهم ون�سر الوعى املجتمعي مبر�س 

ال�سكري من خالل و�سائل الإعالم كما تقدم اجلمعية الن�سح وامل�سورة والتوجيه ملر�سى 

ال�سكري الذين يلجئون اإليها.

د : ـــ اجلمعية القطرية ملكافحة ال�ضرطان:

وتاأ�س�ست عام1997 م وتهدف اإىل تقدمي امل�سروعات اخلا�سة بال�سيا�سة ال�سحية وتوفر 

برناجما وطنيا ملكافحة ال�سرطان وحتديد حجم امل�سكلة وتقدمي اخلطط الالزمة 

ملكافحة املر�س ،واإعداد البحوث والدرا�سات والت�سال باجلمعيات املماثلة يف الدول 

الأخرى لال�ستفادة من خرباتها يف هذا املجال.

املوؤ�ض�ضات واجلمعيات  اخلريية:

جمعيـة الهالل االأحمر القطـري:

ً يف عام1981 م وهي ع�سو  ومت تاأ�سي�سها  عام 1978 كما مت العرتاف بها دوليا

بالحتاد الدويل جلمعيات الهالل الأحمر وال�سليب الأحمر،وتهدف اجلمعية اإىل ن�سر 

ر�سالة حركة الهالل الأحمر يف املجتمع وتوجيه الن�سح والإر�ساد لالأ�سرة ون�سر الوعي 

وتنمية القدرات الب�سرية يف املجالت ال�سحية والجتماعية والعامة ودرا�سة الظواهر 

الجتماعية وامل�ساكل التي تهم الأ�سرة واملجتمع وامل�ساهمة يف معاجلتها، وتتكون 

اجلمعية من ثالث اإدارات هي :اإدارة التنمية الجتماعية واإدارة ال�سئون الإدارية 

   ( 
1

واملالية واإدارة ال�سباب والإغاثة)

جمعية قطر اخلريية:

ومت تاأ�سي�سها   عام 1980 وتهدف اإىل مد يد العون وامل�ساعدة اإىل املحتاجني وتعمل 

على اإن�ساء املدار�س وامل�ساجد ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي وكفالة الأيتام والأ�سر 

املحتاجة وجمع ال�سدقات والزكوات والأ�ساحي وتوزيعها على املحتاجني يف الداخل 

واخلارج.

موؤ�ض�ضة ال�ضيخ عيد بن حممد اخلريية: 

وهي موؤ�س�سة تهدف اإىل تقدمي اخلدمات الإن�سانية واخلريية والإغاثة للمحتاجني 

1  -  للمزيد من املعلومات انظر موقع اجلمعية ب�سبكة النرتنت : 
http://www.qrcs.org.qa/Arabic/About_Us/Foundation_n_Speciality/Pages/default.aspx
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واملت�سررين من الكوارث وتقدمي اخلدمات التعليمية والرتبوية والدعوية وامل�ساهمة يف 

بناء املدار�س وامل�ست�سفيات وامل�ساجد ومراكز حتفيظ القراآن يف املجتمعات الإ�سالمية 

وت�ساهم يف حتقيق التكافل الجتماعي يف الدولة. 

موؤ�ض�ضة ال�ضيخ جا�ضم بن جرب اخلريية: 

اأن�سئت املوؤ�س�سة يف عام 2001 بهدف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية لالأ�سر 

املحتاجة واملر�سى وذوي الحتياجات اخلا�سة وكفالة طالب العلم املتميزين والأيتام 

وتقدمي امل�ساعدات املادية والعينية مل�ستحقيها.
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 الف�صــل الأخـــري 

  املتغريات العاملية وتداعياتها 

على واقع وم�صتقبل  حقوق الإن�صان

الق�صم الثاين 

املعايري الدولية حلقوق الإن�صان 

وتطبيقاتها بالت�صريع القطري
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الف�صل الأخري 

  املتغريات العاملية وتداعياتها 

على واقع وم�صتقبل  حقوق الإن�صان

   

طراأت العديد من امل�شتجدات واملتغريات العاملية على ال�شاحة الدولية والتي كانت 

لها العديد من التداعيات اليجابية  منها وال�شلبية علي حقوق الإن�شان  ، فقد �شهد 

العامل  منذ الثمانينات من القرن املا�شي كثري من املتغريات ال�شيا�شية والقت�شادية 

والجتماعية والثقافية والتكنولوجية، ول�شيما اإثر �شقوط النظام الدويل القائم على 

القطبية الثنائية و�شيادة نظام القطب الأوحد  عقب انهيار الحتاد ال�شوفيتي ال�شابق  

وانتهاء ما كان ي�شمي باحلرب الباردة، اإ�شافة  لتداعيات العوملة باأبعادها ال�شيا�شية 

والقت�شادية  والجتماعية والثقافية علي حقوق الإن�شان، وتداعيات اأحداث احلادي 

ع�شر من �شبتمرب لعام 2001 و التي و�شفت اآنذاك  باأنها مبثابة تقومي جديد للعامل 

ف�شال عن الأزمة املالية العاملية التي �شهدها املجتمع الدويل منذ نهاية عام2008  

واآثارها على حقوق الإن�شان ، وما تثريه ظاهرة تغري املناخ العاملي من خماوف يف العديد 

من الأو�شاط على امل�شتوى الدويل واآثارها الفادحة على حقوق الإن�شان ، و�شن�شري فيما 

يلي لأهم تداعيات كل منها على حقوق الإن�شان على  امل�شتوى الدويل: 

التحديات الراهنة حلقوق الإن�سان علي امل�ستوى الدويل :

اأ:العــــوملــة وتداعــيـــاتهـــا علي حقـــوق الإن�ســــان :

مما ل�شك فيه اأن ظاهرة العوملة التي ميوج بها العامل منذ عدة عقود كانت لها  بع�ض 

الآثار اليجابية و الأخرى  ال�شلبية على حقوق الإن�شان على امل�شتوى الدويل، فقد  

�شاهمت العوملة - يف تداعياتها اليجابية - اإيل حد كبري يف التوحد العاملي ملفهوم 

ً بع�ض ال�شيء حول  حقوق الإن�شان وتقل�ض التباين الثقايف يف الروؤى الذي كان قائما 

هذا املفهوم وذلك نتيجة للتالقي بني احل�شارات والثقافات والتمازج بينها مما اأدى 

اإىل تداخل وت�شابك وتفاعل مبادئ حقوق  الإن�شان  واإىل توحد املنظور الدويل املعا�شر 

لهذا  املفهوم ، و�شاعد على ذلك الثورة التكنولوجية الهائلة يف �شتي املجالت ول�شيما 

يف جمال الت�شالت واملعلومات التي جعلت من العامل قرية �شغرية ل�شرعة و�شهولة 
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انتقال الآراء وتبادل  الأفكار  واملعلومات من دولة لآخرى ومن جمتمع لأخر بغري حدود 

اأو قيود. 

ومن ناحية اأخرى ، كان  للعوملة بع�ض التداعيات ال�شلبية التي �شهدها الواقع الدويل 

متثلت يف  ت�شهيل التمكني  ملحاولت الربط بني حقوق الإن�شان  وبع�ض القيم والثقافات 

والزعم باأنها وليدة ح�شارة بعينها  بق�شد الرتويج لهذه الثقافات اأو الرتويج  حل�شارة   

بذاتها بهدف  اإك�شابها طابعًا عامليًا ، رغم اأن الثابت تاريخيًا وعلي نحو ما اأكدت عليه 

الأمم املتحدة بكثري من قراراتها   اأن حقوق الإن�شان لي�شت نتاج ثقافة اأو ح�شارة 

بذاتها بل نتاج الرتاث الإن�شاين للجن�ض  الب�شري احلافل بالقيم واملعتقدات التي 

اأنتجتها  احل�شارات والثقافات املختلفة عرب الع�شور املختلفة.  

ب: الإرهاب وحقوق الإن�سان : 

مما ل�شك فيه اأن الإرهاب يعد من اأخطر التحديات التي ميكن اأن  تواجه م�شرية 

حقوق الإن�شان على امل�شتويات الدولية واملحلية   لآثاره البغي�شة املتعددة التي  يرتتب 

عليها  انتهاك خطري  ملجمل حقوق الإن�شان  ويف مقدمتها  حقه يف احلياة ويف ال�شالمة 

البدنية واحلق يف  الأمن  ف�شال عن تاأثريه البالغ ال�شوء علي �شائر احلقوق واحلريات 

املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية ، ملا يف�شي اإليه من  قتل ع�شوائي 

وتدمري  واإ�شاعة الرعب واخلوف.  

ً على جملة من حقوق الإن�شان  ياأتي يف  ً مبا�شرا فالإرهاب وجرائمه ميثالن اعتداء

مقدمتها احلق يف احلياة ،واحلق يف �شالمة اجل�شد   ملا ينطوي عليه الإرهاب من 

قتل ع�شوائي وما ي�شفر عنه من حدوث الإ�شابات البالغة بج�شد الإن�شان ، وكذا  حرية 

الراأي والتعبري  مبا ينطوي عليه الإرهاب من اإ�شاعة اخلوف والرعب يف مواجهة اجلهر 

بالراأي ، اإ�شافة ملجمل احلقوق واحلريات الأخرى التي يكت�شحها الإرهاب كاحلق يف 

التملك والتنقل وال�شكن والثقافة والتعليم وغريها من احلقوق املدنية وال�شيا�شية  

والقت�شادية والثقافية والجتماعية.   

حماية حقوق الإن�سان يف �سياق مكافحة الإرهاب :

رغم ما ي�شكله الإرهاب من حتد خطري ذو تداعيات بالغة على حقوق الإن�شان اإل 

اأنه  يبقي دائما  التاأكيد علي ما يقت�شيه منطق مواجهة الإرهاب من �شرورة التقيد 
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بال�شرعية القانونية  واملبادئ الدولية حلقوق الإن�شان ،  فال يعني كون  الإرهاب  عمل 

يفتقد اإىل ال�شرعية  والأخالقية  اأن تكون مواجهته  بذات ال�شورة ، فخرق القانون ل 

يربر خرق مماثل  واأثار اجلرمية  مهما كانت  ل تربر جرمية مماثلة ،  وهو الأمر الذي 

اأكدت عليه الأمم املتحدة بالعديد من القرارات ال�شادرة عنها يف هذا ال�شاأن، ومن 

ذلك قرار جمل�ض حقوق الإن�شان  ال�شادر باجلل�شة الثالثة والأربعون بتاريخ26 اآذار/

مار�ض 2009 والذي اأكد فيه على اأنه : اإن جمل�ض حقوق الإن�شان: 

1  ـــ  يهيب بجميع الدول اأن تكفل اأن يكون اأي تدبري ُيتخذ ملكافحة الإرهاب متوافقًا 

مع القانون الدويل ،ول �شيما القانون الدويل حلقوق الإن�شان وقانون الالجئني والقانون 

الإن�شاين الدويل؛

2  ـــ  يعرب عن بالغ قلقه اإزاء انتهاكات حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية ف�شالً عن 

قانون الالجئني والقانون الإن�شاين الدويل ،يف �شياق مكافحة الإرهاب؛

يعرب عن ا�شتيائه ال�شديد للمعاناة التي ي�شببها الإرهاب ل�شحاياه ولأ�شرهم  ـــ     3

ويبدي ت�شامنه ال�شديد معهم وي�شدد على اأهمية توفري امل�شاعدة املالئمة لهم؛

يوؤكد من جديد اإدانته القاطعة جلميع اأفعال الإرهاب واأ�شاليبه وممار�شاته،  ـــ     4

بكل اأ�شكاله  ظاهره ،وحيثما اأرُتكب واأياً كان مرتكبوه ،ب�شرف النظر عن دوافعهم، 

بو�شفها اأفعالً اإجرامية ل مربر لها ،ويجّدد التزامه بتعزيز التعاون الدويل ملنع الإرهاب 

ومكافحته ويدعو ،يف هذا ال�شاأن ،الدول واجلهات الفاعلة الأخرى ذات ال�شلة اإىل اأن 

تقوم ،بح�شب القت�شاء ،مبوا�شلة تنفيذ ا�شرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة 

الإرهاب ،التي توؤكد من جديد اأموراً عدة منها احرتام حقوق الإن�شان للجميع و�شيادة 

القانون بو�شفها الركيزة الأ�شا�شية ملكافحة الإرهاب؛  

5  ـــ  يهيب بالدول ،يف �شياق مكافحتها لالإرهاب ،�شمان ح�شول اأي �شخ�ض تعر�ض 

لنتهاك حقوقه الإن�شانية وحرياته الأ�شا�شية على �شبيل انت�شاف فعال و�شمان ح�شول 

ال�شحايا على اأ�شكال جرب منا�شبة وفعالة وعاجلة ،بح�شب القت�شاء ،مبا يف ذلك تقدمي 

امل�شوؤولني عن تلك النتهاكات اإىل العدالة؛

6  ـــ  يحث الدول يف �شياق مكافحتها لالإرهاب ،على حماية جميع حقوق الإن�شان ،مبا 

فيها احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية ،وعلى اأن ت�شع يف اعتبارها اأن بع�ض 
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تدابري مكافحة الإرهاب ميكن اأن توؤثر على التمتع بهذه احلقوق، 

7  ـــ  يحث اأي�شاً الدول ،يف �شياق مكافحتها لالإرهاب ،على احرتام احلق يف امل�شاواة 

اأمام املحاكم والهيئات الق�شائية واحلق يف حماكمة عادلة وفق ما ين�ض عليه القانون 

الدويل ،مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق الإن�شان ،كاملادة 14 من العهد الدويل 

اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شية ،وح�شب النطباق ،القانون الإن�شاين الدويل 

وقانون الالجئني؛

8  ـــ  يدعو الدول اإىل درا�شة قائمة املبادئ التي و�شعها موؤخراً الفريق العامل املعني 

بالحتجاز التع�شفي ب�شاأن احلرمان من احلرية يف �شياق تدابري مكافحة الإرهاب يف 

�شوء املادتني 9 و 10من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان واملادتني 9 و 14من العهد 

الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شية؛

ـــ  يقر باأن اآلية ال�شتعرا�ض الدوري ال�شامل ميكن اأن تفيد كاأداة لتعزيز وحماية    9

حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية يف �شياق مكافحة الإرهاب ويحث جميع اأ�شحاب 

امل�شلحة على موا�شلة تكثيف جهودهم يف هذا ال�شاأن؛

10  ......  ، 11 - يطلب اإىل جميع الدول التعاون ب�شكل كامل مع املقرر اخلا�ض يف اأداء 

املهام والواجبات املوكلة اإليه يف اإطار وليته ،مبا يف ذلك �شرعة ال�شتجابة للنداءات 

ً اإىل الدول النظر بجدية يف قبول  العاجلة وتقدمي املعلومات املطلوبة ،ويطلب اأي�شا

طلبات املقرر اخلا�ض اإجراء زيارات لبلدانها؛ 

12  ـــ  يطلب اإىل املقرر اخلا�ض ،عمالً بوليته ،اأن يعد بالت�شاور مع الدول واأ�شحاب 

امل�شلحة ذوي ال�شلة الآخرين جتميعاً للممار�شات اجليدة املتعلقة بالأطر والتدابري 

القانونية واملوؤ�ش�شية التي ت�شمن احرتام وكالت ال�شتخبارات حلقوق الإن�شان يف 

�شياق مكافحة الإرهاب ،مبا يف ذلك املمار�شات املتعلقة بالرقابة على تلك الوكالت، 

واأن يعر�ض التجميع يف تقرير يقدمه اإىل املجل�ض يف دورته الثالثة ع�شرة؛

13   ـــ  ينوه بتقرير مفو�شة الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان ب�شاأن حماية حقوق 

الإنـ�شـــان واحلــريات الأ�شــا�شية يف �شياق مكافحة الإرهــــاب املقدم اإىل املجل�ض 

ف�شـــالً عن العمــــل على تنفــــيذ الولية التي اأ�شـندتـها اإليها جلــــــنة حقــوق الإن�شـــان 

يف قرارها  2005/80  واجلمعية العامة  يف قرارها60 / 158فيما يخ�ض حماية حقوق 
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الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية يف �شياق مكافحة الإرهاب ،ويطلب اإىل املفو�شة ال�شامية 

موا�شلة جهودها يف هذا ال�شاأن؛

ــ      يطلب اإىل املفو�شة ال�شامية واملقرر اخلا�ض موا�شلة امل�شاهمة ح�شب القت�شاء  14 ـ 

يف النقا�ض اجلاري ب�شاأن اجلهود التي تبذلها الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة لتوفري 

�شمانات كافية حلقوق الإن�شان تكفل و�شع اإجراءات عادلة ووا�شحة ،ل �شيما فيما 

يتعلق بو�شع اأفراد اأو كيانات يف قوائم العقوبات ذات ال�شلة بالإرهاب وا�شتبعادهم 

منها؛

ـــ  ي�شدد على اأهمية قيام الهيئات والكيانات التابعة  لالأمم  املتحدة واملنظمات    15

الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ،وبخا�شة امل�شاركة منها يف فرقة العمل املعنية 

بالتنفيذ يف جمال مكافحة الإرهاب ،التي توفر امل�شاعدة التقنية فيما يتعلق مبنع 

الإرهاب وقمعه للدول التي توافق على ذلك ،على النحو املنا�شب ومبا يتفق مع ولياتها، 

باإدراج احرتام القانون الدويل حلقوق الإن�شان ،وح�شب النطباق القانون الإن�شاين 

الدويل وقانون الالجئني ،ف�شالً عن �شيادة القانون ،بو�شف ذلك من العنا�شر املهمة 

يف امل�شاعدة التقنية التي تقدمها للدول يف �شياق مكافحة الإرهاب ،وذلك بو�شائل 

من بينها ال�شتفادة من امل�شورة التي تقدمها الإجراءات اخلا�شة للمجل�ض ،كل �شمن 

حدود وليته ،واملفو�شية ال�شامية واأ�شحاب امل�شلحة ذوو ال�شلة ،اأو �شمان توا�شل 

احلوار معها؛

16  ـــ   يطلب اإىل املفو�شة ال�شامية واإىل املقرر اخلا�ض اأن يقدما تقريريهما ،مع و�شع 

م�شمون هذا القرار يف العتبار ،اإىل املجل�ض يف دورته الثالثة ع�شرة يف اإطار البند3  

من جدول الأعمال ،وفقاً لربنامج عمله ال�شنوي.

تداعيات اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب علي حقوق الإن�سان :

 مما ل �شك فيه اأن اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب  التي �شهدها املجتمع الدويل 

عام 2001 والتي تعر�شت فيه الوليات املتحدة الأمريكية لهجمات اإرهابية منظمة 

اأحلقت العديد من اخل�شائر بالأرواح والأموال واملمتلكات ، كانت لها بع�ض التداعيات 

اليجابية وال�شلبية  الهامة علي حقوق الإن�شان، ومتثلت   اآثارها  اليجابية  يف التوحد 

العاملي ملكافحة الإرهاب ، و�شدرت العديد من القرارات عن الأمم املتحدة واأجهزتها 
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الرئي�شية ل�شرورة اتخاذ جميع الدول التدابري الالزمة ملكافحة الإرهاب، كالقرار 

رقم 1373 ال�شادر عن جملــ�ض الأمن والذي و�شـفه البعـــ�ض اآنذاك باأنه “�شناعة 

للتاريخ“ حيث توخى هذا القرار بناء حتالف دويل �شد الإرهاب واأوجب علي الدول 

اتخاذ العديد من الإجراءات القت�شادية والجتماعية والأمنية والت�شريعية والق�شائية 

وال�شيا�شية ملكافحة ظاهرة الإرهاب علي امل�شتوي العاملي.  

غري اأنه بقدر ما كان لذلك من اآثار ايجابية يف الت�شدي لظاهرة الإرهاب علي امل�شتوى 

الدويل واحلد من اآثاره البغي�شة علي جممل حقوق الإن�شان بقدر  ما اأ�شفر عنه الواقع  

العملي من  حماولت زائفة من  البع�ض للربط بني الإرهاب وبع�ض الثقافات اأو الأديان 

ول �شيما الدين الإ�شالمي احلنيف وذلك  خالفا للحقيقة ،  اإذ  جعل الإ�شالم  جزاء 

قتل النف�ض بغري حق كقتل النا�ض جميعا اإذ  يقول عز وجل}  َمْن َقَتَل َنْف�شًا ِبَغرْيِ َنْف�ٍض 

ا�َض َجِميعًا {  ْحَيا الَنّ
َ

ا اأ َ َنّ
َ
ْحَياَها َفَكاأ

َ
ا�َض َجِميعًا َوَمْن اأ ا َقَتَل الَنّ َ َنّ

َ
ْر�ِض َفَكاأ

َ
ْو َف�َشاٍد يِف الأ

َ
اأ

  } ِقّ  اإَِلّ ِباحْلَ
ُ ّ َ
َم الل ْف�َض اَلِتي َحَرّ �شورة املائدة الآية   22 كما قال تعاىل { َوَل َتْقُتُلوا الَنّ

�شورة الأنعام الآية 151.

 اإ�شافة اإىل ما �شبق كان لهذه الأحداث تداعيات �شلبية مبا اأف�شت اإليه من   تعر�ض  

حقوق الإن�شان ببع�ض الدول ل�شور عديدة من النتهاكات   بذريعة مكافحة الإرهاب 

،وهو ما كان حمل اهتمام من الأمم املتحدة  حيث �شدرت عنها العديد من القرارات 

التي تلزم الدول ب�شرورة احرتام وحماية حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية يف �شياق 

مكافحة ظاهرة الإرهاب  و�شرورة تقيد ما تتخذه الدول من تدابري يف هذا ال�شياق  

بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�شان  والقانون الإن�شاين الدويل  كالقرار 

رقم59 /191ال�شادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف دي�شمرب 20004 والقرار 

1624ل�شنة 2005 ال�شادر عن جمل�ض الأمن يف �شبتمرب 2005  .   

ج: املعايري املزدوجة يف التعامل  مع   حقوق الإن�سان :

 مما ل�شك فيه اأن املجتمع الدويل قد �شهد  منذ  نهاية القرن املن�شرم بع�ض  حماولت 

للتوظيف ال�شيا�شي  لق�شية حقوق الإن�شان  من قبل بع�ض الدول يف بع�ض احلالت،والبعد 

عن ر�شالتها الأخالقية ال�شامية ، �شواء كان ذلك با�شتخدامها كو�شيلة للتدخل  يف 

ال�شوؤون الداخلية للدول بزعم وادعاء بوجود  انتهاكات حلقوق الإن�شان،  وازدواجية  
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معايري التعامل مع ق�شية حقوق الإن�شان من بع�ض الدول بحيث ميكن اإثارتها لدى 

وجود انتهاكات ببع�ض الدول التي ل تتمتع بنفوذ �شيا�شي اأو اقت�شادي على امل�شتوى 

الدويل وعدم  اإثارتها اإذا وجدت هذه النتهاكات بدول يتوافر لها هذا النفوذ ، الأمر 

الذي كان مو�شع نظر واهتمام من الأمم املتحدة ذاتها و�شدر عنها بع�ض القرارات 

الهامة يف هذا ال�شاأن  ومنها القرار رقم60 / 251ال�شادر عن اجلمعية العامة يف 

مار�ض– 2006 واخلا�ض باإن�شاء جمل�ض حقوق الإن�شان – والذي ت�شمن«  �شرورة 

اللتزام عند النظر يف ق�شايا حقوق الإن�شان  مببادئ العاملية واملو�شوعية والق�شاء 

علي املعايري املزدوجة والت�شيي�ض.» 

د -الأزمــة املاليــة العالــميـة ومــدى تداعــياتهـــا على حقوق الإن�ســان :

  �شهد العامل منذ نهاية  عام  2008  اأزمة مالية عاملية  اجتاحت العديد من الدول 

،واألقت هذه الأزمة  بظاللها وتداعياتها ال�شلبية  على العديد من الدول حتى و�شفت 

باأنها اأخطر الأزمات القت�شادية واملالية التي �شهدها العامل   منذ خم�ض و�شبعني 

عاماً.

وتبدو مالمح العالقة الوثيقة بني الأزمة املالية والقت�شادية  العاملية  وحقوق الإن�شان 

فيما متثله هذه الأزمة من حتد وتهديد خطري ملجمل حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية 

ول�شيما احلقوق القت�شادية والجتماعية ،نتيجة ملا ميكن اأن توؤدي اإليه من ركود 

اقت�شادي عاملي ،وتباطوؤ معدلت النمو ،وارتفاع م�شتوى البطالة وزيادة معدلت 

الفقر وتدين م�شتوى املعي�شة ،وهو ما ي�شكل تهديداً خطرياً مي�ض احلقوق القت�شادية 

والجتماعية ب�شفة مبا�شرة ويف مقدمة ذلك احلق يف العي�ض الكرمي واحلق يف ال�شحة 

واحلق يف ال�شكن واحلق يف التعليم ،ف�شالً عن انعكا�ض اآثار ذلك على كافة احلقوق 

املدنية وال�شيا�شية والجتماعية والثقافية.

وقد جاءت هذه الأزمة  يف الوقت الذي  ل يزال الفقر ي�شكل فيه اأخطر التحديات 

التي تواجه  م�شرية حقوق الإن�شان علي امل�شتوى الدويل، وباعتباره اأحد اأ�شواأ اأ�شكال 

انتهاك حقوق الإن�شان ح�شبما و�شفته جلنة حقوق الإن�شان بالأمم املتحدة ،وبح�شب 

ما  اأ�شار اإليه تقرير الأمم املتحدة لالأهداف الإنائية ال�شادر عام 2008 ل يزال اأكرث 

من مليار �شخ�ض يف ظروف الفقر املدقع واأكرث من 3 مليار �شخ�ض ل ميلكون فر�ض  
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حت�شني ظروفهم واخلال�ض من براثن الفقر ،وت�شاءلت فر�ض حتقيق الأهداف العاملية 

الطموحة املعلن عنها باإعالن الألفية لعام 2000 بحلول عام 2015 وذلك يف ظل مواجهة 

التباطوؤ الإقت�شادي العاملي والأزمة الغذائية العاملية وعدم كفاية الإجراءات الالزمة 

للتنفيذ الفعال لالأهداف الإنائية يف البلدان الغنية والفقرية على حد �شواء. 

 لذا كانت هذه الأزمة حمل نظر واهتمام كبري من املجتمع الدويل ويف مقدمته الأمم 

املتحدة و اأجهزتها الرئي�شية املعنية بحقوق الإن�شان ول �شيما  جمل�ض حقوق الإن�شان 

بالأمم املتحدة والذي حث الدول علي اتخاذ التدابري الالزمة للحد من تداعيات هذه 

الأزمة علي حقوق الإن�شان وذلك  بقراره ال�شادر  بجل�شته العا�شرة  املنعقدة بفرباير 

عام 2009/ والذي دعى  فيه اإىل اأن الأزمة الراهنة ل يجب اأن تقلل من م�شوؤوليات الدول 

واحلكومات جتاه جممل حقوق الإن�شان املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 

والثقافية واإيالء اأهمية خا�شة مل�شاعدة الفئات الأكرث احتياجاً و�شعفا ً،واحلفاظ على 

�شبكات ال�شمان الجتماعي حلماية ال�شعفاء ،واأن جهود املجتمع الدويل ملعاجلة هذه 

الأزمة لن يكتب لها النجاح بغري تعزيز حقوق الإن�شان.

نقـــ�ص الغـــــذاء العـــاملـي :

ً حلقوق الإن�شان على ال�شعيد  ً هاما وهي اأحد الق�شايا التي اأ�شحت  ت�شكل حتديا

العاملي،  ملا ي�شكله نق�ض الغذاء من تهديد خطري ملجمل حقوق وحريات الإن�شان  ، وقد 

�شارت اأزمة الغذاء   من ال�شواغل  الأ�شا�شية التي حتظى يف الآونة الراهنة  باهتمام 

املجتمع الدويل ويف مقدمته الأمم املتحدة باأجهزتها املعنية بحقوق الإن�شان، ول�شيما 

جمل�ض حقوق الإن�شان والذي اأ�شار بكثري من قراراته اإىل �شرورة  اإيــالء الهتمـام 

الكايف لالأزمـة الغـذائية العـاملية والأمن الغذائي والق�شاء على الفقر، ومن ذلك قراره 

ال�شادر بتاريخ 26 مار�ض 2009 والذي جاء به: 

( اإن جمل�ض حقوق الإن�شان  ،اإذ ي�شري اإىل جميع الـقرارات ال�شابقـة للجمعيـة العامة 

ً اإىل عقد دورته  وجمل�ض حقوق الإن�شان ب�شاأن احلق يف الغذاء، واإذ ي�شري اأي�شا

ال�شتثنائية ال�شابعة التي تناولت بالتحليل التاأثري ال�شلبي لتفاقم اأزمة الغذاء العاملية 

على اإعمال احلق يف الغذاء للجميع ،واإىل اأن متابعة هذه امل�شاألة م�شتمرة ،واإذ ي�شري 

كذلك اإىل الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان ،الذي ين�ض على اأن لكل �شخ�ض احلق يف 
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التمتع مب�شتوى معي�شي مالئم ل�شمان �شحته ورفاهه ،مبا يف ذلك الغذاء ،والإعالن 

العاملي للق�شاء على اجلوع و�شوء التغذية ،واإعالن الأمم املتحدة لالألفية ،واإذ ي�شري 

كذلك اإىل اأحكام العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، 

الذي يعرتف باحلق الأ�شا�شي لكل �شخ�ض يف العي�ض يف ماأمن من اجلوع   ،

واإذ يوؤكد من جديد اأي�شاً اأن تهيئة بيئة �شيا�شية واجتماعية واقت�شادية مواتية   

ي�شودها ال�شالم وال�شتقرار ،على ال�شعيدين الوطني والدويل على حد �شواء ،هي 

الركيزة الأ�شا�شية التي �شتمكن الدول من اإيالء اأولوية كافية لالأمن الغذائي وللق�شاء 

على الفقر،

واإذ يكرر تاأكيد ما ورد يف اإعالن روما ب�شاأن الأمن الغذائي العاملي واإعالن   

موؤمتر القمة العاملي لالأغذية :خم�ض �شنوات بعد النعقاد ،اأنه ل ينبغي ا�شتخدام 

الغذاء كاأداة لل�شغط ال�شيا�شي اأو القت�شادي ،واإذ يوؤكد من جديد يف هذا اخل�شو�ض 

اأهمية التعاون والت�شامن الدوليني ،وكذلك �شرورة المتناع عن اتخاذ تدابري انفرادية 

ل تتفق مع القانون الدويل وميثاق الأمم املتحدة وتعر�ض الأمن الغذائي للخطر،

ً منه بوجوب اأن تعتمد كل دولة ا�شرتاتيجية تتنا�شب مع مواردها  واقتناعا  

وقدراتها لتحقيق الأهداف اخلا�شة بها يف �شياق تنفيذ التو�شيات الواردة يف اإعالن 

روما ب�شاأن الأمن الغذائي العاملي وخطة عمل موؤمتر القمة العاملي لالأغذية ،واأن تتعاون 

ً ودوليا ً،بهدف اإيجاد حلول جماعية مل�شائل الأمن الغذائي  يف الوقت نف�شه ،اإقليميا

العاملية يف عامل يزداد فيه الرتابط بني املوؤ�ش�شات واملجتمعات والقت�شادات وُيعّد فيه 

تن�شيق اجلهود وتقا�شم امل�شوؤوليات اأمراً اأ�شا�شياً،

        واإذ ي�شلم باأن مل�شكلتي اجلوع وانعدام الأمن الغذائي اأبعاداً عاملية ،وباأن التقدم 

احلا�شل يف جمال احلد من اجلوع غري كاف ،واأن هذه امل�شكلة قد تتفاقم على نحو 

خطري يف بع�ض املناطق اإذا مل تتخذ اإجراءات عاجلة وحا�شمة ومت�شافرة ،وذلك 

بالنظر اإىل الزيادة املتوقعة يف عدد �شكان العامل وال�شغط على املوارد الطبيعية،

       واإذ يالحظ اأن تدهور البيئة والت�شحر وتغري املناخ العاملي عوامل ت�شاهم يف 

البوؤ�ض ووطاأة الياأ�ض ،مما يوؤثر �شلباً على اإعمال احلق يف الغذاء ،وبخا�شة يف البلدان 

النامية،
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واإذ يعرب عن بالغ قلقه اإزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمرا�ض   

والآفات واآثارها املتزايدة يف ال�شنوات الأخرية ،مما اأدى اإىل تكبد خ�شائر ج�شيمة يف 

الأرواح والأرزاق وعّر�ض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر ،وبخا�شة يف البلدان 

النامية،

واإذ يوؤكد اأهمية عك�ض م�شار النخفا�ض امل�شتمر يف امل�شاعدة الإنائية الر�شمية   

املخ�ش�شة للزراعة ،بالأرقام احلقيقية وكن�شبة من جمموع امل�شاعدة الإنائية الر�شمية 

على ال�شواء،

واإذ يرحب بالإعالن حديثاً عن تعهدات بزيادة امل�شاعدة الإنائية الر�شمية   

املخ�ش�شة للزراعة ،ويذكر باأن اإعمال احلق يف الغذاء ل ي�شتلزم رفع الإنتاجية فح�شب 

بل يتطلب اأي�شاً نهجاً �شامالً يركز على �شغار املالكني واملزارعني التقليديني والفئات 

الأكرث �شعفاً وعلى ال�شيا�شات الوطنية والدولية املواتية لإعمال هذا احلق:

1  -   يوؤكد من جديد اأن اجلوع ي�شكل اإهانة وانتهاكاً لكرامة الإن�شان ويتطلب بالتايل 

اتخاذ تدابري عاجلة على كل من ال�شعيد الوطني والإقليمي والدويل من اأجل الق�شاء 

عليه؛

يوؤكد من جديد اأي�شاً حق كل اإن�شان يف احل�شول على طعام ماأمون ومغذ ،مبا   -  2

يتفق مع احلق يف احل�شول على غذاء كاف واحلق الأ�شا�شي لكل اإن�شان يف اأن يكون يف 

ماأمن من اجلوع ،لكي يتمكن من النمو على نحو كامل واحلفاظ على قدراته البدنية 

والعقلية؛

3  - يرى اأنه من غري املقبول اأن اأكرث من 6 ماليني طفل ما زالوا يلقون حتفهم كل �شنة 

قبل بلوغ �شن اخلام�شة نتيجة لأمرا�ض مت�شلة باجلوع ،واأن يكون يف العامل نحو963  

مليون �شخ�ض يعانون نق�شاً يف التغذية ،واأنه بينما تقل�شت درجة انت�شار اجلوع ،فاإن 

العدد املطلق لالأ�شخا�ض الذين يعانون نق�شاً يف التغذية قد ازداد يف ال�شنوات الأخرية، 

يف حني تفيـد درا�شـة ملنظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة باأن كوكب الأر�ض ميكنه 

اأن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام 12 مليار ن�شمة ،اأي �شعف �شكان العامل حاليًا؛

4  - يعرب عن قلقه اإزاء تعر�ض املراأة والفتاة ب�شكل غري متنا�شب للجوع وانعدام الأمن 

الغذائي والفقـر ،مما يعزى يف جانب منه اإىل انعدام امل�شاواة بني اجلن�شني والتمييـز 
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بينهما ،ومن اأن احتمالت وفاة الفتيات يف العديد من البلدان من جراء �شوء التغذية 

والإ�شابة باأمرا�ض الطفولة التي ميكن الوقاية منها تبلغ �شعف احتمالت وفاة البنني، 

ومن اأن التقديرات ت�شري اإىل اأن ن�شبة الن�شاء الالتي يعانني �شوء التغذية تناهز �شعف 

ن�شبة الرجال؛

ي�شجع الدول ،وفقاً للتزاماتها ذات ال�شلة مبوجب اتفاقية الق�شاء على جميع   -  5

اأ�شكال التمييز �شد املراأة ،على اتخاذ اإجراءات للت�شدي لنعدام امل�شاواة بني اجلن�شني 

والتمييز �شد املراأة ،وبخا�شة حيثما كان ذلك ي�شهم يف تعر�ض املراأة والفتاة ل�شوء 

التغذية ،مبا ي�شمل اتخاذ تدابري تكفل اإعمال احلق يف الغذاء اإعمالً كامالً وعلى قدم 

امل�شاواة ،مع كفالة تكافوؤ فر�ض ح�شول املراأة على املوارد ،مبا فيها الدخل والأر�ض 

واملياه ،متكيناً لها من اإطعام نف�شها واأ�شرتها؛

6  - يوؤكد على �شرورة �شمان ح�شول �شغار املالكني واملزارعني التقليديني ومنظماتهم 

على احلقوق املتعلقة بالأرا�شي على نحو عادل وغري متييزي ،مبا ي�شمل ب�شفة خا�شة 

الن�شاء الريفيات والفئات ال�شعيفة؛

7  - ي�شجع املقرر اخلا�ض املعني باحلق يف الغذاء على اأن يوا�شل العمل على تعميم 

مراعاة املنظور اجلن�شاين فيما ي�شطلع به من اأن�شطة يف اإطار وليته ،وي�شجع منظمة 

الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة وجميع هيئات واآليات الأمم املتحدة الأخرى املعنية 

مب�شاألة احلق يف الغذاء والأمن الغذائي على اإدماج بعد جن�شاين وبعد حلقوق الإن�شان 

يف �شيا�شاتها وبراجمها واأن�شطتها ذات ال�شلة مب�شاألة الو�شول اإىل الغذاء وعلى اإعمال 

هذين البعدين بفعالية؛

8  - يوؤكد من جديد �شرورة �شمان اأن ت�ْشَمل برامج تقدمي الأغذية املاأمونة واملغّذية 

الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة واأن ُيي�ّضر و�شولهم اإليها؛

9  - ي�شجع جميع الدول على اتخاذ خطوات توؤدي تدريجياً اإىل الإعمال الكامل للحق يف 

الغذاء ،مبا يف ذلك اتخاذ خطوات للنهو�ض بالأو�شاع التي متكن كل فرد من العي�ض يف 

ماأمن من اجلوع والتي تكفل يف اأ�شرع وقت ممكن التمتع الكامل باحلق يف الغذاء ،وعلى 

اعتماد ا�شرتاتيجيات وطنية ،عند القت�شاء ،لإعمال احلق يف الغذاء الكايف ،والنظر 

يف و�شع اآليات موؤ�ش�شية منا�شبة من اأجل ما يلي: 
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العمل يف اأقـرب وقـت ممـكن على حتديد التهديدات النا�شئة التي تعيق التمتع  (اأ) 

باحلق يف الغذاء الكايف بهدف مواجهتها؛

تعزيز النظام الوطني حلماية حقوق الإن�شان ب�شفة عامة بهدف الإ�شهام يف  (ب) 

اإعمال احلق يف الغذاء؛

حت�شني التن�شيق بني خمتلف الوزارات ذات ال�شلة وبني امل�شتويات الوطنية  (ج) 

ودون الوطنية للحكومة؛

حت�شني امل�شاءلة ،واإ�شناد م�شوؤوليات وا�شحة ،وحتديد اأطر زمنية دقيقة  (د) 

لإعمال اأبعاد احلق يف الغذاء التي تتطلب تنفيذاً تدريجيًا؛

�شمان م�شاركة كافية ت�شمل ب�شفة خا�شة �شرائح ال�شكان الأكرث تعر�شًا  (ه) 

لنعدام الأمن الغذائي؛

اإيالء اهتمام خا�ض ل�شرورة حت�شني و�شع �شرائح املجتمع الأكرث تاأثرًا؛ (و) 

10  - يهب بالدول الأطراف يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�شادية والجتماعية 

والثقافية اأن تفي بالتزاماتها مبوجب الفقرة 1 من املادة 2 والفقرة 2 من املادة 11 من 

العهد ،ول �شيما فيما يتعلق باحلق يف الغذاء الكايف؛

11 - يوؤكد اأن حت�شني الو�شول اإىل املوارد الإنتاجية وال�شتثمار العام يف جمال التنمية 

الريفية اأمر �شروري للق�شاء على الفقر واجلوع ،ول �شيما يف البلدان النامية ،مبا يف 

ذلك من خالل ت�شجيع ال�شتثمارات يف التكنولوجيات املنا�شبة يف جمال الري واإدارة 

املياه يف امل�شاريع ال�شغرية احلجم من اأجل احلد من �شرعة التاأثر مبوجات اجلفاف؛

12  - يقر باأن ن�شبة 80 يف املائة ممن يعانون من اجلوع يعي�شون يف املناطق الريفية، 

واأن 50 يف املائة منهم من �شغار املالكني واملزارعني التقليديني ،واأن هوؤلء الأ�شخا�ض 

ً اإىل تزايد تكلفة �شتى  معر�شون ب�شكل خا�ض خلطر انعدام الأمن الغذائي ،نظرا

املدخالت ،وانخفا�ض الإيرادات الزراعية؛ وباأن احل�شول على الأرا�شي واملياه والبذور 

ً يواجهه املنتجون الفقراء؛ وباأن  ً متزايدا وغري ذلك من املوارد الطبيعية يعد حتديا

الدعم املقدم من الدول اإىل �شغار املزارعني وجمتمعات ال�شيادين واإىل امل�شاريع 

املحلية عن�شر اأ�شا�شي لتحقيق الأمن الغذائي وتوفري احلق يف الغذاء“ .

وقد  اأف�شحت هذه الأزمة ح�شبما  بدا على ال�شاحة الدولية عن حاجة املجتمع الدويل 
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ملزيد من اجلهود  ل�شمان حتقيق الأهداف الإنائية لالألفية التي ت�شمنها اإعالن الألفية 

ال�شادر عن الأمم املتحدة عام2000 ، واعتبار   هذه الأهداف حقوقاً لالإن�شان ملزمة 

ً للبلدان الفقرية والغنية واجلهات الفاعلة يف املجتمع الدويل على حد �شواء،    قانونا

وو�شع ا�شرتاتيجيات  تقوم علي �شرورة اللتزام باحرتام وحماية حقوق الإن�شان للحد و 

الوقاية من الفقر وو�شع معايري حمددة حلقوق الإن�شان ذات الأهمية اخلا�شة يف �شياق 

احلد من الفقر كاحلق يف العمل ويف الغذاء ويف ال�شكن املالئم ويف ال�شحة ويف التعليم 

والأمن ال�شخ�شي وامل�شاواة والو�شول اإىل العدالة واحلقوق واحلريات ال�شيا�شية، 

و�شمان حقوق الفقراء املتعلقة بالعدالة و�شيادة القانون ،والرتكيز على الوقاية من 

الفقر با�شتخدام جميع املوارد الوطنية املتاحة ،وحما�شبة من قد يت�شببون يف اإحداث 

الفقر، ف�شال عن �شرورة معاجلة ق�شايا القت�شاد العاملي ذات الآثار ال�شلبية يف �شياق 

احلد من الفقر يف ظل العوملة التي ت�شود العامل ، وذلك  من خالل اإدماج املبادئ 

العاملية حلقوق الإن�شان يف التجارة الدولية والإتفاقيات وال�شيا�شات املالية الدولية 

ً يف ال�شيا�شات املتعلقة بالهجرة  للتخفيف من اآثار الفقر ،واإدماج هذه املبادئ اأي�شا

و�شمان اإلتزام هذه ال�شيا�شات على نحو خا�ض مببادئ عدم التمييز. 

واملرتقــبة  الراهــنة  تداعـــياتها  ومـدي  العـاملـي  املنـــاخ  تغــري  ظــاهــرة 

على حقــوق الإن�ســـان :

ي�شكل تغري املناخ العاملي والحتبا�ض احلراري نتيجة لرتفاع درجة حرارة الأر�ض اأبرز 

امل�شتجدات و اأخطر التحديات التي تواجهها الب�شرية يف القرن الواحد والع�شرين، 

لالآثار الفادحة املتوقع حدوثها ح�شبما ت�شري اإىل ذلك التقارير والأبحاث اخلا�شة به 

–وازدياد خطر الكوارث الطبيعية كالفي�شانات واجلفاف والأعا�شري ،والنعكا�شات 
اخلطرية لذلك على جممل حقوق الإن�شان ول�شيما احلق يف والغذاء واملاء ويف املاأوى، 

وخا�شة يف املناطق اجلغرافية و الدول الأكرث عر�شة للتعر�ض لآثاره.

  وتثري  ظاهرة تغري املناخ نتيجة الحتبا�ض احلراري العديد من املخـــــاوف حــــول جملة 

من التحــــديــــات البالـــــغــــة اخلطـــــورة املتعـــلـــــقــــــة مبجــــمـــل احلــــقــــــــوق املدنــيــــة 

وال�شـــــيـا�شـــــية والقت�شادية والجتماعية والثقافية  ف�شال عما تثريه  من الخالل 

مببادئ امل�شاواة والعدالة الجتماعية  الدولية، اإذ بينما البلدان الغنية ال�شناعية 
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هي امل�شئولة اأ�شا�شاً عن تغري املناخ باعتبارها الأكرث ا�شتهالكا للطاقة يف الأغرا�ض 

ال�شناعية التي توؤدى اإيل انبعـــــاث الغازات املوؤدية  لرتفاع درجة حرارة الأر�ض،  

فاإن املجتمعات والبـلدان الفقرية هي الأكـــــرث معاناة من اآثاره والأقل قدرة علي 

مواجـــهـــــتــهـــا ، وهـــــو مــــا يقتــــ�شي   من املجـتــــمع الدولـــي التعجــــيـــــــل باتخــــاذ 

التدابيــــــر الوقــــائية الفعالة ملواجهة هذا التحــــد اخلطـــري واإتبــاع نهج يقوم على 

�شــــرورة  اللتـــزام  مببادئ حقوق الإن�شان يف هذا ال�شياق ،ودعم الدول الأكرث عر�شة 

ملخاطره والأقل قدرة على حماية رعاياها من اآثاره ال�شارة. 

وقد اأ�شحي مو�شوع تغري املناخ من املو�شوعات الأكرث ح�شوراً علي ال�شاحة الدولية يف 

الآونة الراهنة ونال اهتمام الأمم املتحدة واأجهزتها الرئي�شية املعنية بحقوق الإن�شان 

ويف مقدمتها جمل�ض حقوق الإن�شان ، حيث اأ�شار جمل�ض حقوق الن�شان  بقراره رقم 

اأنه  : ) اإن جمل�ض  2009 اإيل  املنعقدة يف مار�ض عام   41 10/4 ال�شادر عن جل�شته 

حقوق الإن�شان ،اإذ ي�شرت�شد مبيثاق الأمم املتحدة ،ويوؤكد من جديد الإعالن العاملي 

حلقوق الإن�شان ،والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، 

والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شية ،واإعالن وبرنامج عمل فيينا، 

واإذ يوؤكد من جديد اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ واأهداف ومبادئ 

هذه التفاقية   واإذ يرحب مبقررات موؤمتر الأمم املتحدة املعني بتغري املناخ الذي عقد 

يف بايل ،باإندوني�شيا ،يف كانون الأول/دي�شمرب ،2007 وبخا�شة اعتماد خطة عمل000     

   ،واإذ ي�شّلم باأن الب�شر هم حمور الهتمام يف التنمية امل�شتدامة وباأنه يجب اإعمال 

احلق يف التنمية حتى يت�شنى الوفاء ب�شكل عادل بالحتياجات الإنائية والبيئية لأجيال 

احلا�شر وامل�شتقبل،

    واإذ يوؤكد من جديد كذلك على اأن جميع حقوق الإن�شان عاملية وغري قابلة للتجزئة 

ومرتابطة ومت�شابكة واأنه يجب معاملتها معاملة من�شفة ومتكافئة ،على قدم امل�شاواة 

وبنف�ض القدر من الهــــــتمام ،.... واإذ يالحظ اأن لالآثار املت�شلة بتغري املناخ جمموعة 

من النعكا�شات املبا�شرة وغري املبا�شرة على التمتع الفعلي بحقوق الإن�شان التي ت�شمل 

فيما ت�شمل احلق يف احلياة ،واحلق يف الغذاء الكايف ،واحلق يف التمتع باأعلى م�شتوى 

ممكن من ال�شحة ،واحلق يف ال�شكن الالئق ،واحلق يف تقرير امل�شري والتزامات 



190

املبادئ الأ�شا�شية  حلقوق الإن�شان واآليات حمايتها يف القانون الدويل والت�شريع القطري 

حقوق الإن�شان املت�شلة باحل�شول على مياه ال�شرب املاأمونة وخدمات الإ�شحاح واإذ 

ي�شري اإىل اأنه ل يجوز باأي حال حرمان �شعب من و�شائل عي�شه، 

واإذ ي�شّلم باأنه على الرغم من تاأثري هذه النعكا�شات على الأفراد واملجتمعات يف جميع 

اأنحاء العامل ،فاإن اآثار تغري املناخ تكون اأكرث حدة بالن�شبة ل�شرائح ال�شكان التي تعاين 

فعالً حالة �شعف نتيجة لعوامل مثل اجلغرافيا والفقر ونوع اجلن�ض وال�شن والنتماء 

اإىل ال�شعوب الأ�شلية اأو الأقليات والإعاقة،

واإذ ي�شلم اأي�شاً باأن تغري املناخ م�شكلة عاملية تتطلب حالً عامليا ً،واأن التعاون الدويل 

الفعال لإتاحة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ تنفيذاً تاماً وفعاًل 

ومتوا�شالً وفقاً لأحكام ومبادئ التفاقية ل غنى عنه يف دعم اجلهود الوطنية املبذولة 

لإعمال حقوق الإن�شان التي ت�شملها الآثار املت�شلة بتغري املناخ،

واإذ يوؤكد اأن واجبات والتزامات حقوق الإن�شان ميكن اأن ت�شكل م�شدر اإلهام ودعم 

يف و�شع ال�شيا�شات الدولية والوطنية يف جمال تغري املناخ واأن تعزز ات�شاق ال�شيا�شات 

وال�شرعية والنتائج امل�شتدامة،

1  - يقرر عقد حلقة نقا�ض ب�شاأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق الإن�شان يف دورته 

احلادية ع�شرة بغية الإ�شهام يف حتقيق الأهداف املحددة يف خطة عمل بايل ودعوة 

جميع اأ�شحاب امل�شلحة ذوي ال�شلة اإىل امل�شاركة يف هذه الندوة؛

2  - يطلب اإىل مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان اأن تعد موجزاً حللقة 

النقا�ض ويقرر اإتاحة املوجز ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن 

تغري املناخ للنظر فيه؛

3  - يرحب بقرار املقرر اخلا�ض املعني بال�شكن الالئق كعن�شر من عنا�شر احلق يف 

م�شتوى معي�شي منا�شب اإعداد وتقدمي تقرير موا�شيعي عن التاأثري املحتمل لتغري املناخ 

على احلق يف ال�شكن الالئق ،وي�شجع اأ�شحاب وليات الإجراءات اخلا�شة املعنيني 

الآخرين على النظر يف م�شاألة تغري املناخ ،كل منهم يف اإطار وليته؛

4  - يرحب باخلطوات التي قامت بها املفو�شية ال�شامية واأمانة اتفاقية الأمم املتحدة 

الإطارية ب�شاأن تغري املناخ لتي�شري تبادل املعلومات يف ميدان حقوق الإن�شان وتغري 

املناخ؛
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ي�شجع  املفو�شية ال�شامية على امل�شاركة على م�شتوى رفيع ،يف اأثناء الجتماع   -   5

الرفيع امل�شتوى املعني بتغري املناخ واملقرر عقده قبل املناق�شة العامة للجمعية العامة يف 

دورتها الرابعة وال�شتني ،ويف الدورة اخلام�شة ع�شرة ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم 

املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ. 

التوجه الدميقراطي والثورات العربية وتداعياتها على حقوق الن�سان 

بالدول العربية :

  مما ل�شك فيه اأن رياح التغيري التي ي�شهدها العامل العربي منذ مطلع العام اجلاري 

والتي متثلت يف انطالق  الثورات والنتفا�شات ال�شعبية بالعديد من الدول العربية 

للمطالبة بالتغيري وال�شالح  نحو مزيد من الدميقراطية  و التوجه الدميقراطي 

و�شيادة القانون واإحرتام حقوق الن�شان  و التداول ال�شلمي لل�شلطة ، لتمثل تطورًا 

ايجابياً هاما  ً ينذر  بنمو  كبري للوعي املجتمعي العربي العام بحقوق الن�شان وتطور 

كبري يف فكر وثقافة املواطن العربي والجتاه نحو امل�شاركة الإيجابية الفاعلة يف ال�شوؤون 

العامة،بعد عزوف عن الهتمام بال�شاأن العام منذ زمن لي�ض بقريب  ، وادراك ال�شعوب 

واإميانها بتم�شكها ب�شرورةاحرتام وحماية الدول لهذه احلقوق واحلريات،  كما يعك�ض  

حر�ض ال�شعوب على ممار�شة حقها يف حرية الراأي والتعبري ويف التجمع والتظاهر 

ال�شلمي  ويف امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية ، بح�شبها حقوق اأ�شا�شية توؤكد عليها كافة 

املواثيق الدولية حلقوق الن�شان ذات ال�شلة. 

واإذا كانت غاية هذه الثـــورات ومقا�شـــدها  النــبيلة  جت�شــدت يف حمـــــاية وتعـــزيز 

وتفعـــيـل  املزيد من احلقـــــوق واحلــــريات والدميقراطــية والتــداول ال�شلــمي لل�شلــطة  

فما من �شك فيما �شيثمـر عنه ذلك من  العــديد من التداعيات اليجــابية املـرتقبة  

الهـــامة على م�شرية حقوق الن�شان بالعامل العربي لي�ض فقـــط بالدول التي اكتمـــلت 

فيها الثــــورات ال�شعبية–حتى كتــابة هذه ال�شطور – كتونــــ�ض وم�شر  بل اإن اآثارها 

اليجــابية املرتقــبة لتتجـــاوز حـــدود هذه الدول لت�شــمل �شـائر الدول العــربيـة نتيــــجة 

التقارب الكبري يف اأو�شاع وظروف العديد من البلدان العربية، كما اأنه من املرتقب اأن 

ت�شمل هذه التداعيات اليجابية جممل احلقوق املدنية وال�شيا�شية و احلقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية، واحلقوق اجلماعية.  
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خـــــــاتـــمـــــة: 

اآفاق م�ستقبل حقوق الن�سان يف العامل العربي يف �سوء املتغريات الراهنة 

مما ل �شك فيه اأن  حقوق الإن�شان قد  �شغلت حيزاً كبرياً يف الفكر الإن�شاين منذ اأمد 

بعيد ،بو�شفها نب�ض حياة الإن�شان وقوامها التي تهيمن عليها بكل اأقطارها ،وباعتبارها 

قيمة را�شخة  كامنة يف اأعماق ذاته الإن�شانية تدعو اإليها الفطرة التي خلق عليها 

،و�شتبقى  م�شاألة حيوية وقيمة جوهرية عظمى  بالغة الأهمية  حتر�ض  عليها وتتم�شك 

بها وتتطلع اإليها وتن�شدها كافة الأمم وال�شعوب  .   

 وقد اأكدت املتغريات التي �شهدها العامل العربي منذ مطلع عام 2011 والتي لزالت 

جتري  يف الآونة الراهنة على هذه احلقائق وعلى الأهمية البالغة حلقوق الن�شان 

ومت�شك ال�شعوب العربية بها  .    

 وقد متثلت   اأوىل واأهم مكا�شب  هذه الثورات واحلراك العربي  يف  تنامي الوعي 

العربي العام بحقوق الن�شان وباأهميتها، ف�شال عما اأف�شح عنه  هذا احلراك لل�شعوب 

العربية من التاأكيد على  القدرة اليجابية اخلالقة لهوية املواطن العربي  و مدى قدرته 

على احداث ال�شالح والتغيري اليجابي نحو التوجه الدميقراطي ،   وب�شورة ح�شارية  

كانت حمل تقدير واعجاب  عاملي ول�شيما املجتمعات الغربية  .  

وما من �شك يف اأن العالقة بني الدميقراطية وحقوق الن�شان والتنمية عالقة وثيقة ل 

تنف�شم بح�شب ما توؤكد عليه كافة املواثيق الدولية والقليمية حلقوق الن�شان ذات ال�شلة 

وما اأكدت عليه الأمم املتحدة بكثري من القرارات  ال�شادرة عن اأجهزتها الرئي�شية 

ومنها قرار اجلمعية العامة  رقم  55/ 66 ال�شادر يف 4 دي�شمرب عام  2000واملعنون 

(تعزيز الدميقراطية وتوطيدها )والذي اأكد على اأهمية  تعزيز واإ�شاعة الدميقراطية 

يف جميع الدول  واحرتام اإرادة ال�شعوب املعرب  عنها بحرية  يف تقرير نظمها ال�شيا�شية 

والقت�شادية والجتماعية والثقافية ،وعلى م�شاركتها الكاملة يف جميع مناحي احلياة 

،وتعزيز التعددية ،وحماية جميع حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية ،واإ�شراك الأفراد 

اإىل اأق�شى حد يف عملية �شنع القرارات ويف اإقامة موؤ�ش�شات عامة وفعالة ،ونظام 
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انتخابي يكفل اإجراء انتخابات دورية وحرة ونزيهة،....  وتعزيز وحماية واحرتام 

جميع حقوق الإن�شان ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية ،واحلريات الأ�شا�شية.

         واإذا كان الإن�شان هو الرثوة احلقيقية الرئي�شية يف تاريخ الأمم وال�شعوب، وهو 

املحور الذي تدور حوله كل الأ�شياء ،فمما ل�شك فيه اأن الإن�شان الذي يعلم ويعي حقوقه 

وواجباته  ويعلم  كيف ميار�ض حقه يف حرية الراأي والتعبري ويف التجمع والتظاهر 

ال�شلمي بالو�شائل ال�شلمية وبهذه ال�شور احل�شارية  لهو الإن�شان القادر  على �شنع 

التنمية وامل�شي قدما على طريق التقدم والرخاء ، الأمر الذي يدعو اإىل العتقاد باأن  

هذه  الثورات قد اأ�شحت دون �شك  حلقات  م�شيئة  يف تاريخ الن�شال الن�شاين، و 

عالمات فارقة يف تاريخ ال�شعوب العربية �شتكون لها تداعياتها اليجابية  املرتقبة 

املتعددة الأبعاد يف �شتى املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية والتي  

ميكننا اأن ن�شت�شرف يف �شوئها اآفاقا  م�شتقبلية رحبة ف�شيحة  لعامل عربي  ت�شوده 

املزيد من قيم الدميقراطية وحقوق الن�شان ومزيد من التقدم والرخاء. 

  مت بحمد اهلل وتوفيقه.
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