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لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  تتــوج  أن  مصادفــًة  ليســت 
اإلنســان إرث عرشيــن عامــاً بحــدث عاملــي وإنجــاز تاريخــي 
ــه  ــد الل ــت عب ــم بن ــيدة مري ــعادة الس ــاب س ــل يف انتخ متث
ــاً  ــان؛ رئيس ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــس اللجن ــة رئي العطي
للتحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
)GANHRI(، وملــدة ثــالث ســنوات بــدأت مــن مــارس ٢٠٢٢م. 
ونشــري إىل أن هــذا التحالــف تأســس عــام ١٩٩٣، ويضــم ١٢٧ 

ــامل. ــول الع ــة ح ــة وطني مؤسس

إن اختيــار الســيدة مريــم لهــذا املنصــب العاملــي يعــد 
إنجــازاً كبــرياً للجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف دولــة 
للعمــل  تتويــج  وهــو   ،٢٠٠٢ عــام  أُسســت  التــي  قطــر 
اللجنــة  بهــا  تتمتــع  التــي  الرفيعــة  والســمعة  الــدؤوب 
الــدويل  املســتويني  عــى  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
واإلقليمــي منــذ تأسيســها قبــل عرشيــن عامــاً، إىل جانــب 
األدوار الكبــرية التــي تضطلــع بهــا اللجنــة بــكل شــفافية 

الدوليــة. األرسة  ثقــة  أكســبتها  ومصداقيــة 

هــذا اإلرث الحقوقــي للجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
جميــع  صنعــه  يف  شــارك  تراكمــي  جهــد  حصيلــة  هــو 
ــم  ــابقني منه ــا، الس ــا وموظفيه ــة وأعضائه ــاء اللجن رؤس
ــن  ــة م ــة الكرمي ــة واملتابع ــي بالرعاي ــم حظ ــني. ك والحالي
حــرة صاحــب الســمو األمــري املفــدى، فضــالً عــن كافــة 
التــزام  يؤكــد  مبــا  الحكوميــة،  واملؤسســات  الــوزارات 
دولــة قطــر بحميــة حقــوق اإلنســان وصــون كرامــة جميــع 

فيهــا.   واملقيمــني  مواطنيهــا 

ــتحق  ــب املس ــذا املنص ــى ه ــم ع ــيدة مري ــول الس إن حص
هــو تكريــم للمــرأة العربيــة حيــث أنهــا أول امــرأة يف قــارة 
آســيا واملنطقــة العربيــة تتقلــد منصــب رئاســة التحالــف 

ــان.  ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــي للمؤسس العامل

ــا  ــالل قيادته ــن خ ــتعمل م ــم س ــيدة مري ــأّن الس ــة ب ــا ثق وكلن
لهــذا التحالــف العاملــي عــى عكــس قيمنــا اإلنســانية وتعزيز 
ــة  ــتويات الوطني ــة املس ــى كاف ــان ع ــوق اإلنس ــة حق وحمي
واإلقليميــة والدوليــة، كــم ســتعمل عــى تعزيــز املكانــة 
املرموقــة لدولــة قطــر عــى كافــة املســتويات، وتأكيد جــدارة 
مواطنيها يف قيــادة وإدارة املؤسســات اإلقليمية والدولية. 

مريم العطية...

إنجاز تاريخي... ومنصب عاملي... وإرث عرشين عاماً من العمل الحقوقي

وتُشــيد هيئــة التحريــر بالبدايــة القويــة للســيدة مريــم 
يف منصبهــا الجديــد؛ إذ أنهــا التزمــت بــأن تعمــل بشــفافية 
لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات  وبدعــم  ومصداقيــة 
ــات، والتزمــت باســتمرار العمــل  اإلنســان التــي تواجــه تحدي
وابتــكار األســاليب للحــد مــن خطــاب العنرصيــة والتمييــز، 
أعضــاء  بــني  التقــارب  مــن  مزيــد  عــى  العمــل  وكذلــك 
التحالــف، باإلضافــة اللتزامهــا بالعمــل عــى تطويــر التحالــف 
دور  تعزيــز  عــى  تعمــل  أنهــا  إىل  وأشــارت  العاملــي. 
املؤسســات الوطنيــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة ومع 
ــات  ــاعدة الحكوم ــرى، ومس ــة األخ ــوكاالت الدولي ــدول وال ال
باالســتقاللية  تتمتــع  وطنيــة  مؤسســات  تأســيس  يف 

واملصداقيــة.

ونغتنــم هــذه الفرصــة للتعبــري عــن تقديــر اللجنــة الوطنيــة 
لحقــوق اإلنســان وتثمينهــا لجهــود قيــادة الدولة الرشــيدة 
ودعمهــا املســتمر لهــا يف أداء مهامهــا عى املســتوى 
الوطنــي، وتعزيــز مســريتها عــى الصعيديــن اإلقليمــي 
والــدويل والــذي أدى لتحقيقهــا مكانــًة متفــردة ومتميــزة 
ــى  ــان ع ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــادة املؤسس يف قي
املســتويني اإلقليمــي والــدويل. ونُشــري إىل أن اللجنــة 
ــم  ــن الدع ــد م ــاج إىل املزي ــان تحت ــوق اإلنس ــة لحق الوطني
املســتوى  عــى  إنجازاتهــا  عــى  للمحافظــة  والتعــاون 

ــزة. ــا املتمي ــدويل ومكانته ال

ويف الختــام يطيــب ألرسة وهيئــة تحريــر مجلــة الصحيفة أن 
تبعــث بأحــّر وصــادق التهــاين والتربيــكات لســعادة الســيدة 
الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  العطيــة  اللــه  عبــد  بنــت  مريــم 
لحقــوق اإلنســان يف دولــة قطــر مبناســبة انتخابهــا رئيســاً 
للتحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان؛ 
ــز يف  ــاح ودوام التمي ــق والنج ــا دوام التوفي ــى له وتتمن
القيــام مبهامهــا، وتنفيــذ وتحقيــق أهــداف واســرتاتيجية 
التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة، وهــي أهــل لهــا 

بــإذن اللــه.

رئيـــس التحــريــر    

سلطان بن حسن الجاّميل
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ملدة ثالث سنوات .. 

تنصيب مريم العطية رئيسـة للتحالف العاملي للمؤسسـات 

الوطنية لحقوق اإلنسان

للتحالــف  العامــة  الجمعيــة  نّصبــت 

الوطنيــة  للمؤسســات  العاملــي 

ســعادة  رســميا  اإلنســان  لحقــوق 

ــة  ــه العطي ــت عبدالل ــم بن ــيدة مري الس

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيســة 

للتحالــف  رئيســًة  نّصبتهــا  اإلنســان، 

الوطنيــة  للمؤسســات  العاملــي 

الثــالث  للســنوات  اإلنســان  لحقــوق 

القادمــة وذلــك خلفــا للرئيــس الســابق 

ســعادة الدكتــور كارلــوس ألفونســو 

. يــت نيجر

توجهــت  التنصيــب  اجتــمع  ويف 

العطيــة  مريــم  الســيدة  ســعادة 

أولتهــا  التــي  للمؤسســات  بالشــكر 

ــدة يف  ــف؛ مؤك ــة التحال ــا لرئاس ثقته

ــا  ــام بدوره ــى القي ــه ع ــت نفس الوق

وأكــدت  ومصداقيــة.  شــفافية  بــكل 

ــات  ــم املؤسس ــا بدع ــة التزامه العطي

التــي  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

مــن  وتعــاين  تحديــات  تواجــه 

اإلنســانية  األزمــات  بســبب  صعوبــات 

بالتفــرغ  تعهــدت  كــم  والحــروب، 

اســرتاتيجية  تنفيــذ  عــى  للعمــل 

مــع  أهدافــه،  وتحقيــق  التحالــف 

اقــرتاب احتفاليــة مــرور ٣٠ عامــاً عــى 

أمتنــى  وقالــت:  التحالــف،  تأســيس 

أن أكــون عامــال مســاهم يف دعــم 

النجاحــات التــي حققهــا التحالــف، وأن 

أكــون أمينــة وعنــد حســن الظــن يف 

خدمــة املؤسســات الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان، ودعــت املؤسســات الوطنيــة 

األعضــاء للعمــل معــاً يــداً بيــد ألجــل 

ــات  ــادل وجه ــارب وتب ــن التق ــد م املزي

النظــر حــول تطويــر التحالــف العاملــي 

لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات 

اإلنســان لخدمة أهــداف املؤسســات 

اإلنســان. لحقــوق  الوطنيــة 

اجتـمع  أول  خـالل  كلمتهـا  ويف 

برئاسـتها  العاملـي  للتحالـف  سـنوي 

الوطنيـة  )املؤسسـات  عنـوان  تحـت 

لحقـوق اإلنسـان يف العـرص الرقمـي( 

قالـت سـعادة السـيدة مريـم بنـت عبد 
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اليـوم  العـامل  يشـهد  العطيـة:  اللـه 

النظـام  عـى  باالعتـمد  جذريـا  تحـوال 

الحيـاة.  جوانـب  كافـة  يف  الرقمـي، 

الرقميـة  التكنولوجيـا  أصبحـت  وقـد 

واألهـم،  األوىل  التواصـل  أداة 

هـذا  أن  إىل  الفتـة  تأثـريا،  واألكـر 

عاتـق  عـى  كبـرية  مسـؤوليات  يضـع 

املؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسان، 

ويخلـق فرصـا عظيمـه لحميـة وتعزيـز 

أن  العطيـة  اإلنسـان. وأكدت  حقـوق 

املؤسسـات الوطنيـة لحقوق اإلنسـان 

جـزء من منظومـة التكنولوجيا الرقمية 

ومؤثـر. فاعـل  كمسـتخدم 

أزمــة  إثــر  شــهدنا  لقــد  وقالــت: 

ــل  ــا يف تفعي ــورا رسيع ــد-١٩ تط كوفي

أنظمــة تلقــي الشــكاوى وتســجيلها 

ــني  ــذا يتع ــي. وبه ــام الرقم ــرب النظ ع

ســهولة  ضــمن  املؤسســات  عــى 

الرقميــة  خدماتهــا  إىل  الوصــول 

لكافــة  اســتخدامها  وســهولة 

بالرعايــة  األوىل  املجتمــع  فئــات 

واألطفــال  اإلعاقــة  ذوي  كاألشــخاص 

األميــني  خاصــة  واملســنني والعمل 

ــات  ــل املؤسس ــب أن تعم ــم. ويج منه

وأال  ســهالً  إليهــا  الوصــول  ليكــون 

خلفهــا. أحــد  يــرتك 

التحالــف  رئيســة  ســعادة  وأكــدت 

الوطنيــة  للمؤسســات  العاملــي 

أهميــة  عــى  اإلنســان  لحقــوق 

التقليديــة  الوصــول  بطــرق  العنايــة 

جنبــا اىل جنــب مــع النظــم الرقميــة، 

حقــوق  انتهــاكات  أن  إىل  ونوهــت 

عــى  املــرء  قــدرة  تُضعــف  اإلنســان 

ــذا يجــب املثابــرة  ــت: ل الوصــول. وقال

عــى تطويــر طــرق الوصــول للفئــات 

توقــع  أو  االنتظــار  دون  املتــررة 

عــى  قــادرا  ســيكون  الجميــع  أن 

الرقمــي. النظــام  اســتخدام 

العطية: سنقوم بدورنا 
ومهامنا تجاه املؤسسات 

الوطنية األعضاء بكل 
مصداقية

العطيــة  أشــارت  الســياق  ذات  يف 

املؤسســات  عــى  يتعــني  أنــه  إىل 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان أن  توجــه 

وتؤثــر يف نســق األنظمــة الرقميــة 

بإدخــال مبــادئ حقــوق اإلنســان اىل 

هــذه األنظمــة يف اإلدارات الحكوميــة 

والــرشكات التجاريــة وأن تؤكــد ضمــن 

حقــوق  تكــون  أن  عــى  توصياتهــا 

وأن  املحتــوى،  مــن  جــزءاً  اإلنســان 

ســهولة  الرقمــي  النظــام  يضمــن 

ووجــود  الفئــات  لجميــع  الوصــول 

ال  ملــن  املســاعدة  وســبل  البدائــل 

التكنولوجيــا  اســتخدام  يســتطيع 

كالفقــراء واألميــني وغريهــم. وقالــت: 

إىل جانــب ذلــك يجب عى املؤسســات 

تضــع  أن  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

اســرتاتيجياتها  ضمــن  الهــدف  هــذا 

وخططهــا التشــغيلية.  كم يجــب علينــا 

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــات وطني كمؤسس

مســتوى  مســتمر  بشــكل  نراقــب  أن 

التمييــز  ومفــردات  تعابــري  وحجــم 

العنــرصي والتحيــز وخطــاب الكراهيــة، 

التــي تُســتخدم يف الفضــاء الرقمــي، 

تقــع  التــي  التهديــدات  نراقــب  وان 

عــى املدافعــني عن حقــوق اإلنســان. 

اإلشــكاليات  تلــك  العطيــة:  وأضافــت 

الســياقات  ضمــن  واضحــة  باتــت 

واالقتصاديــة  واملدنيــة  السياســية 

واالجتمعيــة والبيئيــة، حيــث يتوجــب 

ــاليب  ــن أس ــث ع ــتمرار العمل والبح اس

خطاب العنرصيــة  مــن  للحــد  مبتكــرة 

والتمييــز والكراهيــة، والعمــل عــى 

تقويــة دور املدافعــني عــن حقــوق 

ــان يف فضــاء النظــام الرقمــي. اإلنس

يجب أن تكون مبادئ 
حقوق اإلنسان جزء من 

املحتوى الرقمي اإلدارات 
الحكومية والرشكات 

التجارية

ــم  ــيدة مري ــعادة الس ــار إىل أن س يش

بنــت عبداللــه العطيــة رئيــس اللجنــة 

ــرب أول  ــان تعت ــوق اإلنس ــة لحق الوطني

واملنطقــة  آســيا  قــارة  يف  امــرأة 

العربيــة تتقلــد منصــب رئاســة التحالــف 

الوطنيــة  للمؤسســات  العاملــي 

ــت  ــم تح ــذي يض ــان، وال ــوق اإلنس لحق

حــول  وطنيــة  مؤسســة   ١٢٧ مظلتــه 

العــامل.

العاملــي  التحالــف  أن  ويذكــر 

لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات 

ــت  ــام ١٩٩٣ تح ــس يف ع ــان تأس اإلنس

الدوليــة  التنســيق  لجنــة  مســمى 

ــوق  ــز حق ــة لتعزي ــات الوطني للمؤسس

اإلنســان وحميتهــا، ثــم تحــول اســمها 

للمؤسســات  العاملــي  التحالــف  إىل 

اإلنســان. لحقــوق  الوطنيــة 

وكان منتــدى آســيا واملحيــط الهــادئ 

ديســمرب  منتصــف  يف  انتخــب  قــد 

مريــم  الســيدة  ســعادة  املــايض 

بنــت عبداللــه العطيــة رئيــس اللجنــة 

رئيســا  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة 

للمؤسســات  العاملــي  للتحالــف 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف دورتــه 

تبــدأ  ســنوات  ثــالث  ملــدة  الحاليــة 

جانــب  إىل   ،٢٠٢٢ مــارس  شــهر  مــن 

اختيارهــا أمينــا عامــا للتحالــف لفــرتة 

تكميليــة حتــى شــهر مــارس مــن نفــس 

العــام.



7

أخبار اللجنة

العدد الرابع والثالثون - يونيو ٢٠٢٢ 7الصحيفة

وأضـاف الجـّميل إن النظـام األورويب 
لحقـوق اإلنسـان يعد من أكـر األنظمة 
الحميـة  مجـال  يف  تطـوراً  اإلقليميـة 
أوىل  فقـد  األساسـية؛  والحريـات 
النظـام األورويب اهتممـاً بالغـاً بهـذا 
الشـأن منـذ أكـر مـن سـبعة عقـود من 
الزمـان، حيـث تـم إنشـاء مجلـس أوروبا 
يف سـنة ١٩٤٩ لتشـجيع التعـاون بـني 
التقـدم  لتحقيـق  األعضـاء،  الـدول 
والرخـاء يف ظـل مجتمـع دميقراطـي 

يقـوم عـى حريـة التعبـري.

لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  أن  وأكـد 
يف  وضعـت  قطـر  بدولـة  اإلنسـان 

بـن  سـلطان  السـيد  سـعادة  وقـال 
للجنـة  العـام  األمـني  الجـّميل  حسـن 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان يف كلمتـه 
مـن  الرئيـي  الهـدف  إّن  االفتتاحيـة: 
املشـاركني  إعطـاء  التدريبيـة  الورشـة 
واآلليـات  املواثيـق  عـن  خلفيـة 
تُعنـى  التـي  األوروبيـة  واملؤسسـات 
بحقوق اإلنسـان، وعى رأسـها االتحاد 
والربملـان  أوروبـا  ومجلـس  األورويب 
األورويب، إىل جانـب التعريـف مبيثـاق 
األورويب  لالتحـاد  األساسـية  الحقـوق 
واملحكمـة  األورويب  االتحـاد  ووكاالت 
األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان، الفتـاً إىل 

حقـوق  لحميـة  األورويب  النظـام  إن 
املرتكـزات  مـن  العديـد  لديـه  اإلنسـان 
ومسـائل  مبوضوعـات  االختصـاص  ذات 
مقدمـة  يف  وقـال:  اإلنسـان،  حقـوق 
الـذي  أوروبـا  مجلـس  الهيئـات،  هـذه 
حقـوق  حميـة  نظـم  بأكـر  يتمتـع 
اإلنسـان مـن حيـث األهميـة والفاعليـة 
عى الصعيديـن اإلقليمـي والعاملي.

الجّميل: الورشة تعد مرجعية 

لكل ما يتعلق بالنظام األورويب 

لحقوق اإلنسان.

األساسيات والرؤى والتوقعات...

اللجنة الوطنيـة والربملـان األورويب ينظمـان دورة: 

نظمــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ورشــة تدريبيــة عامــة 

تحــت عنــوان »االتحــاد األورويب وحقــوق اإلنســان: األساســيات 

ــة  ــة الفرعي ــع اللجن ــاون م ــك بالتع ــات« وذل ــرؤى والتوقع وال

ــان األوريب. ــان بالربمل ــوق اإلنس لحق

ــراف  ــة األط ــع كاف ــر م ــاون املثم ــار التع ــة يف إط ــت الورش وأت

الفاعلــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، كــام تهــدف الورشــة إىل 

التعــرف عــى النظــام األورويب لحقــوق اإلنســان، وتعزيــز 

الحاليــة  التحديــات  ومناقشــة  اإلنســان،  حقــوق  وحاميــة 

واملســتقبلية.

»االتحاد األورويب وحقوق اإلنسان« 
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ملشـاركة  الشـكر  الجـّميل  ووجـه 
األورويب  الربملـان  مسـؤويل  كبـار 
واملسـتمر  الوثيـق  التعـاون  عـى 
واملثمـر مـع اللجنـة الوطنيـة لحقـوق 
اإلنسـان يف إقامـة الورشـة التدريبية 
العامـة. كـم عـرّب عن أملـه يف أن يصل 
املشـاركون لالسـتفادة القصـوى يف 
مجـال حميـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان، 
املمرسـات  أفضـل  عـى  والتعـرف 
تعـد  الورشـة  أن  مؤكـًدا  والتجـارب، 
بالنظـام  يتعلـق  مـا  لـكل  مرجعيـة 

اإلنسـان. لحقـوق  األورويب 

مـن جانبـه مثّـن الدكتـور نيكولـو فيغـا 
»ال  ملنظمـة  العـام  األمـني  تاالمانـكا 
التـي  الجهـود  عدالـة«  بـدون  سـالم 
لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  تبذلهـا 
الورشـة،  هـذه  وتنظيـم  اإلنسـان، 

تشـبيك  أهميـة  اسـرتاتيجيتها  جوهـر 
أصحـاب  مـع  والـرشاكات  العالقـات 
الـدويل  املسـتويني  عـى  املصلحـة 
واإلقليمـي، وذلـك ملزيـد مـن االرتقاء 
وتعزيـز  حميـة  يف  الوطنـي  بدورهـا 
أمثـر  الـذي  األمـر  اإلنسـان.  حقـوق 
الربملـان  مـع  املتينـة  الرشاكـة  عـن 
لجانـه املتخصصـة،  األورويب مبختلـف 
لحقـوق  الفرعيـة  اللجنـة  السـيم 
اإلنسـان. فقد تـم تتويج هـذه الرشاكة 
مبذكـرة  ٢٠١٨م  عـام  مـن  أبريـل  يف 
الخـربات  لتبـادل  تشـاورية  تفاهـم 
الوطنيـة  اللجنـة  بـني  واالستشـارات، 
الفرعيـة،  واللجنـة  اإلنسـان  لحقـوق 
مـن  األوىل  املذكـرة  هـذه  وتعتـرب 
األورويب  للربملـان  بالنسـبة  نوعهـا 
مـع مؤسسـة وطنيـة لحقوق اإلنسـان 

وعربيـاً. خليجيـاً 

الرشاكـة  أن  إىل  الجـّميل  ولفـت 
يعكـس  مـم  الطرفـني،  بـني  قامئـة 
املصداقيـة واإلرادة الحقيقـة للتعاون 
مـن  العديـد  يف  بينهـم  الوثيـق 

الربامـج املشـرتكة يف مجـاالت حقوق 
اإلنسـان املختلفـة، مضيًفـا أن للربملان 
حضـوراً  مسـؤوليه  وكبـار  األورويب 
األنشـطة  العديـد  يف  ومميـزاً  كبـرياً 
الكـربى التـي نظمتها اللجنـة الوطنية 
لحقـوق اإلنسـان، مـن مؤمتـرات دولية 
الربملـان  اسـتضاف  كـم  بالدوحـة، 
األورويب العديد من جلسـات االسـتمع 
الخاصـة  واملعـارض  واالجتمعـات 
باللجنـة الوطنيـة يف مقره بربوكسـل، 
لهـذا  امتـداداً  الورشـة  هـذه  وتـأيت 

الجانبـني. بـني  الراسـخ  التعـاون 

العمـل  أملـه يف  الجـّميل عـن  وعـرّب 
التعـاون  ترسـيخ  مـن  املزيـد  عـى 
املشـرتك مـع اللجنـة الفرعيـة لحقوق 
ووضـع  األوريب،  باالتحـاد  اإلنسـان 
يف  الـواردة  االسـرتاتيجية  وتفعيـل 
مذكـرة التفاهم التشـاورية بني اللجنة 
واللجنـة  اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة 
مشـرتكة  فعاليـات  وإقامـة  الفرعيـة، 
تعـزز العالقـة ومتـي بهـا إىل آفـاق 

أوسـع.

د. نيكولو ينّوه باستقاللية 
اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان
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بالقـوة  كثـريًا  بإعجـايب  أعـرتف  وقـال: 
واالسـتقاللية التـي تتمتـع بهـا اللجنـة 

اإلنسـان. لحقـوق  الوطنيـة 

وأكـد خـالل كلمتـه االفتتاحيـة للورشـة 
ملنظمـة  عـام  كأمـنٍي  مشـاركته  أن 
كمنظمـة   – عدالـة«  بـدون  سـالم  »ال 
 - اإلنسـان  حقـوق  عـن  مدافعـة 
والتعـاون مـع اللجنة الوطنيـة لحقوق 
لحقـوق  الفرعيـة  واللجنـة  اإلنسـان 
يعـد  األورويب،  بالربملـان  اإلنسـان 

. رشفًـا

ولفـت إىل أن الورشـة تناولـت حقـوق 
ومؤسسـاتها،  أوروبـا  يف  اإلنسـان 
بإيضـاح  التعقيـدات  فـك  ومحاولـة 

منهـا. كل  وصالحيـات  تخصصـات 

استعــرضــــت  الورشــــــة  أن  وبيّــــن 
لحقـوق  األساسـية  الديناميكيـات 
كسياسـة،  اإلنسـان  وحقـوق  اإلنسـان، 
ليسـت  اإلنسـان  حقـوق  أن  مضيًفـا 
األمـور  مـن  جـزء  هـي  نعـم  سياسـة، 
ترتـب  أن  عليهـا  أن  إال  السياسـية 
واملجموعـات  األفـراد  بـني  العالقـة 
هـي  فالسياسـة  واملؤسسـات، 
العالقات بـني هذه الكيانـات املختلفة.

وأضـاف أن الورشـة ناقشـت التحديـات 
الخاصـة  السياسـات  تواجههـا  التـي 

وكيـف  أوروبـا،  يف  اإلنسـان  بحقـوق 
تؤثـر حقوق اإلنسـان عـى املواطنني، 
يف  األعضـاء  الـدول  واقـع  وعـى 
االتحـاد  وعـى  األورويب  اإلتحـاد 
بشـكل كامـل وكذلـك عـى السياسـات 

ألوروبـا. الخارجيـة 

لحقـوق  يُنظـر  أحيانـاً  أنـه  وأوضـح 
خارجيـة،  سياسـة  وكأنهـا  اإلنسـان 
أو  األوروبيـون،  يحتاجهـا  ال  وبالتـايل 
يحتاجـون القليـل فقـط، مؤكـًدا أن هـذا 

دقيـق. غـري  وصـف 

عـى  تضمنـت  الورشـة  أن  إىل  وأشـار 
مـدار أربعـة أيام ملحـة حـول العالقات 
يف  الـدول  مـن  وغريهـا  أوروبـا  بـني 
إىل  وتنظـر  اإلنسـان،  حقـوق  مجـال 
حقـوق  نحوهـا  تدفـع  التـي  الجوانـب 
اإلنسـان، ومـا هـي األمـور التـي تعمل 
بالنسـبة  اإلنسـان  تراجـع حقـوق  عـى 

األورويب. لالتحـاد 

قـال  التدريبيـة  الورشـة  ختـام  ويف 
مديـر  الهاجـري  سـامل  حمـد  السـيد 
باللجنـة  والتثقيـف  الربامـج  إدارة 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان: إن الورشـة 
مـن  للعديـد  أعـمل  باكـورة  تعتـرب 
التـي  املتنوعـة  التدريبيـة  الـورش 
لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  سـتقدمها 
املقبلـة،  الفـرتة  خـالل  اإلنسـان 
بالتعـاون مـع منظـمت حقوقيـة، تتـم 
ومنظـمت  الحكوميـة  الجهـات  لصالـح 

قطـر. يف  املـدين  املجتمـع 

إطـار  يف  جـاءت  الورشـة  إن  وأضـاف: 
األطـراف  كافـة  مـع  املثمـر  التعـاون 
اإلنسـان  حقـوق  مجـال  يف  الفاعلـة 
التعـرف  إىل  الورشـة  تهـدف  كـم 
لحقـوق  األورويب  النظـام  عـى 
حقـوق  وحميـة  وتعزيـز  اإلنسـان، 
اإلنسـان، ومناقشـة التحديـات الحاليـة 

. ملسـتقبلية ا و

والتثقيـف  الربامـج  إدارة  مديـر  وأشـاد 
يف اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان 
التـي  والنقاشـات  الحضـور،  بتعـاون 
تضمنتهـا الورشـة، مؤكـدا أن التدريـب 
مـن  الكثـري  املشـاركني  أكسـبت 
املعـارف، املتعلقة بالنظام األورويب 

اإلنسـان. لحقـوق 

بينم كرّم السـيد حمد سـامل الهاجري 
الورشـة  يف  شـاركوا  متدربًـا   6٠
التدريبيـة التـي اسـتمرت ألربعـة أيـام.

التدريبيـة  الورشـة  أن  إىل  ويشـار 
مـن  للعـدد  متنوًعـا  حضـوًرا  شـهدت 
وزارة  مـن:  كل  يف  متثلـت  الجهـات 
اإلنسـان،  حقـوق  وإدارات  العمـل، 
التعـاون الـدويل واملنظـمت الدوليـة 
حقـوق  إدارات  الخارجيـة،  بـوزارة 
اإلنسـان، والتعاون الدويل، والشـؤون 
إدارة  الداخليـة،  بـوزارة  القانونيـة 
بـوزارة  الـدويل  والتعـاون  االتفاقيـات 
العـدل، قسـم التعاون الـدويل بوزارة 
الثقافـة، املؤسسـة القطريـة لإلعالم، 
معهـد الدوحـة للدراسـات العليـا، مركز 
بـوزارة  الـدويل  التعـاون  إدارة  مـدى، 
الصحـة العامـة، مركـز قطـر التطوعي، 
الهـالل األحمـر القطـري، وزارة البيئـة 
الدوحـة  معهـد  املناخـي،  والتغـري 
القطريـة  الجمعيـة  لـأرسة،  الـدويل 
الخاصـة،  االحتياجـات  ذوي  لتأهيـل 
الثقـايف  للحـي  العامـة  املؤسسـة 
جمعيـة  قطـر،  تلفزيـون  »كتـارا«، 
واملؤسسـة  القطريـة،  املحامـني 

االجتمعـي. للعمـل  القطريـة 
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العاملــــــي  التحالـــــــف  فريــــق  زار 
للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان 
القصـرية  اإلقامـة  مقـر   ،)GANHRI(
الدوحـة  يف  األفغـان  للمواطنـني 
وذلـك برئاسـة سـعادة السـيدة مريـم 
بنـت عبـد اللـه العطيـة رئيـس التحالـف 
الوطنيـــة  للمؤسســــــات  العاملــــي 

اإلنسـان. لحقـوق 

السـيدة  سـعادة  الفريـق  وضـم 
التحالـف  عـام  أمـني  عيـاش  بـو  أمينـة 
وسـعادة السـيدة كاثرينـا روزا ممثلـة 
العاملـي  للتحالـف  التنفيـذي  املكتـب 
لحقـوق  الوطنيـة  للمؤسسـات 
اإلنسـان، باإلضافـة إىل عـدد من أعضاء 

التحالـف. عمـل  فريـق 

جولـــــة  خـــالل   - الفريـــــق  وتفّقـد 
اإليـواء  مراكـز  مرافـق   - واسـعة 
العائـالت  مـن  املئـات  تسـتضيف  التـي 
األفغانيـة واألجنبية التـي تم إجالؤهـا 
ظــــــروف  أفغانســـــتان  فــــي  مــن 
مـن  عـدد  وإســكانها يف  اسـتثنائية 
املخصصة لبطولـة كأس  املجمعـات 
وزارة  تــــرشف  ٢٠٢٢، حيـــث  العالـــم 
الخارجــية وجهــــات حكوميـــــة، عـى 

خدمـات. لها مـن  يلـزم  مـا  تقديـم 

رشح  إىل  التحالف  فريق  واستمع   
واف من قبل املسؤولني حول تسهيل 
عملية إجالء ونقل اآلالف من العاصمة 
مع  كابول، بالتنسيق  األفغانية 
رشح  إىل  باإلضافة  املعنية،  األطراف 
حول مراكز عمليات اإلجالء واالستقبال، 
التي تقــدَّم  املتنوعـــة  واملساعدات 
ومنهـــــا املستشفــــــى  لالجئـــــــني، 
امليداين، وحضانة األطفال، إىل جانب 

توفري املتطوعني ملساعدتهم.

طبيعـة  عـى  الفريـق  تعـرّف  كـم 
يتـــم  التـــي  املتكامــلة  الخدمــات 
الحاجـات  تتضمـن  والتـي  تقدميهـا 
واملسـاعدات  كالغـذاء  الروريـة 
لتأمـني  اللوجسـتية  والحاجـات  الطبيـة 
إقامتهـم املؤقتـة قبـل االنتقـال إىل 

ستسـتقبلهم. التـي  البلـدان 

العاملـــي  التحـــالف  فريــــق  ومثّــن 
للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
مـن  املبذولـة  اإلنسـانية  الجهـود 
األفغـاين  الشـعب  إلغاثـة  قطـر  دولـة 
للمدنيـني،  الحركـة  وتأمـني  وتسـهيل 
وذلـك بعـد أن نجحـت دولـة قطـر يف 
وإجـالء  اإلنسـاين  الوضـع  اسـتيعاب 
عـرشات اآلالف منهـم وتوفـري العبـور 

اآلمـن لهـم، وتخصيـص أماكـن مؤقتـة 
لإلقامـة القصـرية تتوفـر فيهـا الرعاية 

الكاملـة.

وأشـاد الفريـق بتوفـري كافـة معينـات 
مثل املـأوى  الكرميـة  الحيـاة 
عـن  فضـال  لالجئـني،  والعـالج  والغـذاء 
وتعليميـة  ترفيهيـة  توفري فعاليـات 
لأطفـال، كـم أشـاد بالـدور املحـوري 
عمليـة  يف  قطـر  دولـة  تلعبـه  الـذي 
املفاوضـات، وأكـد عـى أن دولـة قطر 
هـذه  يف  مهـم  العـب  أنهـا  أثبتـت 

اإلنسـانية.  األزمـة 

العاملـي  التحالـف  عمـل  فريـق  وكان 
للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان 
بالدوحـة  تشـاورياً  اجتمعـاً  عقـد  قـد 
رئيـس  سـعادة  مـن  بدعـوة  وذلـك 
حـوار  منصـة  توفـري  بهـدف  التحالـف، 
االسـرتاتيجية  الخطـة  حـول  أوليـة 
للمؤسسـات  العاملـي  للتحالـف 
املزمـع  اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة 
والتـي   ،٢٠٢٣ مـارس  يف  إقرارهـا 
سـتحدد جـدول أعمل التحالـف وبرنامج 

قادمـة. سـنوات  ثـالث  ملـدة  عملـه 

فريـق التحالـف العاملـي للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق 

اإلنسـان يـزور مراكـز إيـواء املواطنـني األفغان
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اجتمعــت ســعادة الســيدة مريــم بنــت عبداللــه العطيــة 

رئيــس التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنية للمؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف قطــر مــع ســعادة ليودميــال 

دينيســوفا املفوضــة الربملانيــة لحقــوق اإلنســان األوكرانية، 

وذلــك يف إطــار آخــر املســتجدات بشــأن حالــة الطــوارئ يف 

أوكرانيــا، وُعقــد االجتــمع رفيــع املســتوى، الــذي حــره 

ــا املنظمتــني واملكتــب الرئيــي  ــار املســؤولني يف كلت كب

للمؤسســات  الوطنيــة  للمؤسســات  العاملــي  للتحالــف 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وســط أزمــة حقــوق اإلنســان 

واألزمــة اإلنســانية رسيعــة التطــور يف أوكرانيــا.

وناقشــت العطيــة مــع دينيســوفا دور املفوضــة الربملانيــة 

يف تزويــد الهيئــات الدوليــة باملعلومــات القامئــة عــى 

األدلــة بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان. ويشــمل ذلــك لجنــة 

التحقيــق الدوليــة املســتقلة، التــي أنشــأها مجلــس حقــوق 

اإلنســان مبوجــب القــرار ١/٤٩، املعتمــد يف ٤ مــارس املايض.

وقالــت املفوضــة الربملانيــة دينيســوفا خــالل االجتــمع: 

مــن  تلقينــاه  الــذي  الثابــت  للدعــم  للغايــة  ممتّنــة  »أنــا 

مؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنيــة النظــرية يف املنطقــة 

ــم يف  ــن ه ــانية مل ــاعدة اإلنس ــيق املس ــري وتنس يف توف

ــالل  ــوفا خ ــة دينيس ــادت املفوض ــا”. وأف ــة إليه ــس الحاج أم

املؤسســة  تلقتهــا  التــي  التقاريــر  معظــم  أن  االجتــمع 

تتعلــق باملســاعدات اإلنســانية وســالمة املمــرات اإلنســانية 

واملفقوديــن والحقــوق االقتصاديــة مبا يف ذلــك الحق يف 

الصحــة والحــق يف الســكن والــرصف الصحــي والحــق يف 

ــذاء. الغ

وتشــري تقديــرات املفوضيــة إىل أن أكــر مــن ٣.5 مليــون 

ــد  ــر، وتتزاي ــذ ٢٤ فرباي ــاورة من ــدان املج ــروا إىل البل ــئ ف الج

أعدادهــم. ومتاشــياً مــع واليتهــا كمؤسســة وطنيــة لحقــوق 

اإلنســان يف أوكرانيــا، تعمــل املفوضــة الربملانيــة األوكرانيــة 

لحقــوق اإلنســان دينيســوفا وفريقهــا مــع الســلطات ومكتب 

األمــم  ووكاالت  املتحــدة  لأمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق 

ــة  ــن حال ــالغ ع ــرشكاء لإلب ــني وال ــات النازح ــدة ومجموع املتح

حقــوق اإلنســان والتنســيق بخصــوص املســاعدة اإلنســانية 

ــة. املطلوب

بتوثيــق  املفوضــة  تقــوم  األزمــة،  بدايــة  ومنــذ 

يف  الحــق  ذلــك  يف  مبــا  عنهــا،  واإلبــالغ  االنتهــاكات 

األشــخاص  تقاريــر  يف  والتحقيــق  واألمــن،  الحيــاة 

 املفقوديــن، ومراقبــة وضــع أرسى الحــرب رهــن االحتجــاز.

وكانــت املفوضــة الربملانيــة أنشــأت خطــاً ســاخناً، يعمل عى 

ــاس يف  ــن الن ــات م ــدد االحتياج ــى ويح ــاعة، يتلق ــدار الس م

أوكرانيــا.

ويف ذات الســياق أفــاد مكتــب حقــوق اإلنســان التابــع لأمــم 

ــوف  ــائر يف صف ــول الخس ــه ح ــث ل ــر تحدي ــدة، يف آخ املتح

املدنيــني، أن معظــم الخســائر املدنيــة املســجلة نتجــت عــن 

اســتخدام أســلحة متفجــرة ذات تأثــري واســع النطــاق، مبا يف 

ذلــك القصــف باملدفعيــة الثقيلــة وأنظمــة إطــالق الصواريــخ 

املتعــددة، والربــات الجويــة.

وكان التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة ألقــى أمــام 

املناقشــة العاجلــة بشــأن أوكرانيــا ملجلــس حقــوق اإلنســان 

يف دورتــه ٤٩ ألقــى بيانــاً أعــرب فيــه التحالــف العاملــي 

عــن قلقــه البالــغ إزاء حالــة الطــوارئ يف أوكرانيــا. ودعــا 

اإلنســان  حقــوق  واحــرتام  العدائيــة  األعــمل  إنهــاء  إىل 

الدوليــة والقانــون اإلنســاين الــدويل، وحّضــت عــى وصــول 

ــق إىل  ــة ودون عوائ ــة واآلمن ــانية الفوري ــاعدات اإلنس املس

ــني. ــع املحتاج جمي

بوصفها رئيسة التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان..

مريم العطية تجتمع مع مفوضة حقوق اإلنسان األوكرانية
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وقــدم ســعادة الدكتــــــور/ محمــــــد بن 

ســيف الكــواري خــالل االجتــمع رشحــاً 

وافيــاً عن عمــل اللجنــة الوطنية لحقوق 

اإلنســان وأهدافهــا واختصاصاتهــا، وعن 

دور اللجنــة يف التعــاون مــع مؤسســات 

الدولــة ومنظــمت املجتمــع املــدين 

مــن أجــل تعزيز وحميــة حقوق اإلنســان، 

هــذا إىل جانــب دورهــا االستشــاري يف 

تشــجيع الدولــة لالنضــمم لالتفاقيــات 

واملواثيــق الدوليــة بشــأن ممرســات 

حقــوق اإلنســان.

د. الكـواري يجتمـع مع رئيـس اللجنـة الوطنيـة املوريتانية 

اإلنسـان لحقوق 

د. الكواري/ تقارير اللجنة 

السنوية ترصد واقع حقوق 

اإلنسان يف قطر بكل 

شفافية

اســتقبلت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ســعادة الدكتــور أحمــد ســامل 

بوحبينــي رئيــس اللجنــة الوطنيــة املوريتانيــة لحقــوق اإلنســان والوفــد املرافــق 

لــه، حيــث أجتمــع بالوفــد ســعادة الدكتــور محمــد بــن ســيف الكــواري نائــب رئيــس 

ــم  ــيق لتنظي ــاون والتنس ــبل التع ــان س ــش الجانب ــع ناق ــاء موس ــة. ويف لق اللجن

ــة  ــال حامي ــات يف مج ــل املامرس ــربات وأفض ــادل الخ ــركة لتب ــة مش دورات تدريبي

ــا. ــة به ــة املتعلق ــق الدولي ــم واملواثي ــرش املفاهي ــان ون ــوق اإلنس ــز حق وتعزي
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إىل  مبــارشة  امللتمــس  بحضــور  أو 

مقــر اللجنــة – والطــرق التــي تنتهجهــا 

الشــكاوى  حــل  يف  القانونيــة  اإلدارة 

والتواصــل مــع الجهــات املعنيــة اذا لــزم 

األمــر. كــم شــملت الجولــة إدارة التعاون 

الــدويل والتعــرف عــى كيفيــة العمــل 

يف مجــال العالقــات الخارجيــة وطــرق 

تشــبيك اللجنــة مــع املنظــمت الدوليــة 

وأســاليبها يف عقــد اتفاقيــات التعــاون 

ــة. ــمت املعني ــع املنظ م

واختتــم الوفــد الحقوقــي املوريتــاين 

جولتــه بزيــارة ملكاتــب الجاليــات التــي 

واســتمع  اللجنــة،  مقــر  يســتضيفها 

ملمثــي املكاتــب الذيــن قدمــوا رشحــاً 

حــول كيفيــة التعامــل مــع منتســبيهم 

ونقــل التمســاتهم إىل إدارة الشــؤون 

القانونيــة باللجنــة بوصفهــا متثــل قنــاة 

وســيطة بني امللتمــس وإدارة الشــؤون 

القانونيــة، وذلــك ألن بعــض امللتمســني 

ال يتحدثــون إال بلغــات بالدهــم، وبالتــايل 

فــإن وجــود هــذه املكاتــب يف مقــر 

اتفاق لتنظيم برامج 

تدريبية مشرتكة لتبادل 

الخربات وأفضل املمرسات

اللجنة ســاهم بشــكل كبري يف تســهيل 

وصــول هــذه الفئــات للجنــة الوطنيــة 

ــان. ــوق اإلنس لحق

الدكتــور  ســعادة  مثّــن  جهتــه  ومــن 

أحمــد ســامل بوحبينــي رئيــس اللجنــة 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان املوريتانيــة، 

جهــود اللجنــة الوطنية لحقوق اإلنســان 

يف قطــر، وتجربتهــا يف مجــال نــرش 

وتعزيزوحميــة حقوق اإلنســان وترجمة 

تلــك املبــادئ عــى أرض الواقــع. وأشــار 

إىل أنــه ومــن خــالل هــذه الزيــارة طــرأت 

ســيعمل  التــي  األفــكار  مــن  حزمــة 

عــى تنفيذهــا بشــأن الهيــكل اإلداري 

املوريتانيــة،  اإلنســان  حقــوق  للجنــة 

رصــد  يف  األســاليب  مــن  واالســتفادة 

واقــع حقــوق اإلنســان يف قطر. وأشــاد 

الوفــد بتجربــة مكاتــب الجاليــات التــي 

ــالً  ــك دلي ــرب ذل ــة، وأعت ــتضيفها اللجن تس

الوطنيــة  اللجنــة  رؤيــة  عــى  صادقــاً 

لحقــوق اإلنســان.

د. بوحبيني: سنعمل 

لالستفادة من تجربة قطر 

وآلياتها يف رصد الشكاوى 

وااللتمسات

اللجنــة  دور  إىل  ســعادته  وأشــار 

اإلنســان  حقــوق  أوضــاع  رصــد  يف 

ضمــن  ذلــك  وتوثيــق  شــفافية،  بــكل 

تقاريرهــا الســنوية التــي تُرفــع للجهــات 

الــذي  األمــر  ـ  الدولــة  يف  املعنيــة 

التطــورات  يف  كبــري  بشــكل  ســاهم 

الترشيعيــة واإلصالحــات اإليجابيــة التــي 

انعكســت بشــكل واضــح عــى املجتمــع، 

إصالحــات  الخصــوص  وجــه  وعــى 

وتنظيــم  القطــري،  العمــل  قانــويَن 

دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم، 

وإلغــاء مأذونيــة الخــروج وغريهــا مــن 

ــاً  ــاً إيجابي ــت تقدم ــي أحدث ــات الت اإلصالح

 يف مســرية حقــوق اإلنســان يف قطــر.

وقــام وفــد اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 

يضــم  الــذي  املوريتانيــة  اإلنســان 

ــيد  ــي؛ الس ــو حبين ــها ب ــب رئيس إىل جان

أحمــد التقــي عضــو اللجنــة، والســيد 

أحمــد أحبيــب مستشــار اللجنــة الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان يف موريتانيــا، بجولــة 

للتعــرف عــى إدارات اللجنــة الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان وآليــات ونظــم العمــل 

فيهــا. وشــملت الجولــة كالً مــن إدارة 

عــى  واالطــالع  والتثقيــف،  الربامــج 

مكتبــة اللجنــة الوطنية لحقوق اإلنســان 

ومقتنياتهــا مــن كتــب ومصــادر ذات صلة 

بتعزيــز وحميــة حقــوق اإلنســان، إىل 

جانــب االطــالع عــى إصــدارات اللجنــة مــن 

مطويــات تعريفيــة ودراســات وتقاريــر 

ســنوية ومجلة الصحيفــة الفصلية التي 

ــة. ــا اللجن تصدره

اختصاصــات  عــى  الوفــد  اطّلــع  كــم 

وأســاليب عمــل إدارة الشــؤون القانونية 

ــكاوى  ــي الش ــتقبال وتلق ــث اس ــن حي م

ــا،  ــل معه ــة التعام ــات وكيفي وااللتمس

واآلليــات املختلفــة لتقديــم الشــكاوى 

ــاخن،  ــط الس ــرب الخ ــك ع ــواء كان ذل – س

أو مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين للجنة، 
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عقدت سـعادة السـيدة مريم  بنت عبد 
اللـه العطيـة رئيـس التحالـف العاملي 
للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان 
الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  )GANHRI(؛ 
تشـاورياً  اجتمعـاً  اإلنسـان،  لحقـوق 
التحالـف  عمـل  فريـق  مـع  بالدوحـة 
السـيدة  سـعادة  وبحضـور  العاملـي 
التحالـف  عـام  أمـني  عيـاش  بـو  أمينـة 
وسـعادة السـيدة كاثرينـا روزا ممثلـة 
العاملـي  للتحالـف  التنفيـذي  املكتـب 
لحقـوق  الوطنيـة  للمؤسسـات 
منصـة  توفـري  بهـدف  وذلـك  اإلنسـان، 
حـوار أوليـة حـول الخطـة االسـرتاتيجية 
للمؤسسـات  العاملـي  للتحالـف 
املزمـع  اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة 
والتـي   ،٢٠٢٣ مـارس  يف  إقرارهـا 
سـتحدد جـدول أعمل التحالـف وبرنامج 

قادمـة.  سـنوات  ثـالث  ملـدة  عملـه 

االجتـمع  هـذا  إن  العطيـة:  وقالـت 
األفـكار  لتشـارك  فرصـة  سـيوفر 
ومناقشـة  والتوقعـات،  والـرؤى 
ومعوقـات  التقـدم  وفـرص  اإلنجـازات 
العمـل التـي تواجه التحالـف العاملي، 
العمـل  أولويـات  عـى  واالتفـاق 
التـي  القادمـة  الفـرتة  خـالل  وآلياتهـا 
أهدافـه  تحقيـق  مـن  التحالـف  متّكـن 
فاعـال  صوتـا  يجعلـه  ومبـا  الرئيسـية، 
النظـام  يف  الوطنيـة  للمؤسسـات 

اإلنسـان.  لحقـوق  الـدويل 

مساهمة التحالف العاملي 
يف إنشاء املؤسسات 

الوطنية وتعزيزها

الخطـة  إن  العطيـة:  وأضافـت 
أن  ينبغـي  القادمـة  االسـرتاتيجية 
تشـكل تراكـم عـى إنجـازات مـا تحقق، 
أهـداف  خمسـة  لتحقيـق  وتسـعى 
رئيسـية، أولهـا هو مسـاهمة التحالف 
املؤسسـات  إنشـاء  يف  العاملـي 
الوطنيـة وتعزيزهـا واعتمدها وتنمية 
وكذلـك  مسـتمر،  بشـكل  قدراتهـا 
للتھدیـد؛  تتعـرض  عندمـا  حمیتظـا 
اإلقليميـة  الشـبكات  مـع  بالتعـاون 

املتحـدة.      األمـم  يف  والـرشكاء 

هـو  الثـاين  الهـدف  أن  إىل  ولفتـت 
ترسـيخ  العاملـي  التحالـف  مواصلـة 
للمؤسسـات  عاملـي  كتحالـف  نفسـه 
وبحیـث  اإلنسـان،  لحقـوق  الوطنیـة 
يكـون قـادرا عـى جمـع أعضائـه عـى 
صـالت  ويزيـد  العاملـي،  املسـتوى 
التعـاون والتفاعـل مـع بعضھـم بعضا، 
ويكـون قـادرا عـى تطويـر قدراتهـم 
واملعرفـة  املشـرتك  والتعلـم 
املسـتندة إىل الخربة التي تھدف إىل 
إثـراء النقـاش حول السیاسـة العاملیة 
املسـتوى  عـى  الفعـال  والعمـل 
الوطنـي، وذلـك فيـم يتعلـق بتعزيـز 

اإلنسـان.   حقـوق  وحميـة 

نقل صوت املؤسسات 
الوطنية األعضاء إىل 

محافل األمم املتحدة
وقالـت: أمـا الهـدف الثالـث فهـو نقـل 
التحالـف العاملـي صـوت املؤسسـات 
األمـم  محافـل  إىل  األعضـاء  الوطنيـة 
املتحـدة ذات الصلـة، وبالتايل توسـیع 
املؤسسـات  بتفاعـل  الخـاص  الفضـاء 
آلیـات  يف  واملسـاھمة  الوطنیـة 
وعملیـات األمـم املتحـدة ذات الصلـة، 
توسـيع  عـى  ينطبـق  ذاتـه  والحـال 
وعمليـات  اآلليـات  مـع  التفاعـل  فضـاء 
املنظمــــــات الدوليــــــة اإلقليميــــة، 
الـدول  ومنظمـة  األفريقـي  كاالتحـاد 
ومجلـس  األوريب  واالتحـاد  األمريكيـة 

وغريهـا.  أوروبـا 

توثيق التعاون مع النظام 
العاملي لحقوق اإلنسان

الرابـع  الهـدف  أن  إىل  ونوهـت 
النظـام  مـع  التعـاون  توثيـق  هـو 
والتأثـري  اإلنسـان  لحقـوق  العاملـي 
الحقوقيـة  والقضايـا  االنشـغاالت  يف 
املسـتجدة  تلـك  سـيم  وال  العامليـة، 
منهـا بفعـل زيـادة الرتابـط االقتصادي 
العلمــــي  والتطـــــور  العاملــــــــي، 

 . لتكنولوجـي وا

جلعله صوتًا فاعاًل للمؤسسات الوطنية 
يف النظام الدولي .. مرمي العطية: 

لخطــة  أوليَّــة  حــوار  منصــة 

التحالــف العاملـــي للمؤسســات 

اإلنســــان لحقـــوق  الوطنيـــة 



15

أخبار اللجنة

العدد الرابع والثالثون - يونيو ٢٠٢٢ الصحيفة

بناء قدرات التحالف العاملي 
للعمل عىل أفضل املمرسات 

الدولية

ويتمحـور الهـدف الخامـس حـول بنـاء 
قـدرات التحالـف العاملـي للعمل عى 
بصفتـه  الدوليـة،  املمرسـات  أفضـل 
إدارة  وذات  وفعالـة،  مھنیـة  منظمـة 
إضافـة  ومسـتدامة،  وكفـاءة  جیـدة 
اإلقليميـة  الشـبكات  دور  تفعيـل  اىل 
وتقاسـم  الوطنيـة  للمؤسسـات 

واألدوار. املسـؤوليات 

للسـيدة  الشـكر  العطيـة  ووجهـت 
مـن  بيلـو  إليانـا  والسـيدة  روز  كاثرينـا 
عـى  للتحالـف  التنفيـذي  املكتـب 
الفـرتة  خـالل  القيّمـة  جهودهـم 
املاضيـة ودورهـم البنـاء يف تحقيـق 
املكتـب  سـعادتها  ودعـت  أهدافـه. 
والبنـاء  الجهـد  ملواصلـة  التنفيـذي 
عـى مـا تحقـق خـالل الفـرتة املاضية.

التحالـف  رؤيـة  سـعادتها  واسـتعرضت 
ينبغـي  أنهـا  مؤكـدًة  العاملـي 
باريـس  مبـادئ  مـن  تنطلـق  أن 
املنشـئة  الدوليـة  الوثيقـة  بصفتهـا 
إّن  وقالـت  الوطنيـة.  للمؤسسـات 
هدفنـا األول يف الخطـة االسـرتاتيجية 
الـدويل  الزخـم  نغتنـم  أن  القادمـة 
خاصـة  الوطنيـة  للمؤسسـات  الداعـم 
مـع صـدور القـرارات األمميـة الداعمـة 
وتعزيـز  املؤسسـات  هـذه  إلنشـاء 
اسـتكمل  يف  وفعاليتهـا،  دورهـا 
إنشـاء  عـى  الـدول  تشـجيع  جهـود 
نصـل  حتـى  الوطنيـة  املؤسسـات 
إىل مرحلـة يصبـح فيهـا يف كل دول 

وطنيـة.   مؤسسـة 

وعـرّبت عـن تطلعهـا اىل مواصلـة بنـاء 
وتبـادل  الوطنيـة  املؤسسـات  قـدرات 
املمرسـات  أفضـل  بشـأن  الخـربات 
باســـــتقاللية  بواليتهـــــا  للقيـــــام 
التحديـات  ظـل  يف  سـيم  وفعاليـة 
جائحـة  آخرهـا  وليـس  املسـتجدة، 
كـم  والحـروب.  الرصاعـات  أو  كورونـا 
األهـداف  أهـم  سـعادتها  اسـتعرضت 
االسـرتاتيجية  الخطـط  حققتهـا  التـي 

واجهتهـا،  التـي  والتحديـات  املاضيـة 
عمـل  برامـج  تنفيـذ  لبـدء  واملقرتحـات 
وتجـاوز  وأولوياتهـا  الجديـد  الخطـة 
قالـت  الشـأن  هـذا  ويف  تحدياتهـا. 
عـى  سـيعمل  التحالـف  إن  العطيـة 
الخطـة  إعـداد  عـى   ٢٠٢٢ عـام  خـالل 
)املحدثـة(،  الجديـدة  االسـرتاتيجية 
قبـل  مـن  اعتمدهـا  سـيتعني  والتـي 
 ،٢٠٢٣ مـارس  يف  العامـة  الجمعيـة 
للمؤمتـر  التحضـري  إىل  باإلضافـة 
النصـف  يف  سـيعقد  الـذي  الـدويل 
وتسـتضيفه   ،٢٠٢٣ عـام  مـن  الثـاين 
إحـدى املؤسسـات األوروبيـة لحقوق 
اإلنسـان. وسـوف يتزامن هـذا املؤمتر 
مـع الذكـرى الثالثني للتحالـف العاملي 

باريـس.  ومبـادئ 

تفعيل دور الشبكات اإلقليمية 
للمؤسسات الوطنية وتقاسم 

املسؤوليات واألدوار

عمليـة  يف  االسـتمرار  سـبيل  ويف 
تعزيز قـدرة املكتب الرئيـي للتحالف 
االسـرتاتيجية،  تنفيـذ  عـى  العاملـي 
إيجـاد  يجـب  إنـه  سـعادتها  قالـت 
ومسـتدامة،  جديـدة  متويـل  فـرص 
مـع  العالقـات  بتعزيـز  واالسـتمرار 

الحاليـني.  املانحـني 

الزخـم  اسـتخدام  أهميـة  وأوضحـت 
الناتـج عن أحـدث قرار للجمعيـة العامة 
املؤسسـات  بشـأن  املتحـدة  لأمـم 
وذلـك  اإلنسـان،  لحقـوق  الوطنيـة 
مشـاركة  حقـوق  تعزيـز  لزيـادة 
والتحالـف  الوطنيـة  املؤسسـات 
ال  املتحـدة  األمـم  يف  العاملـي 
االقتصـادي  املجلـس  هيئـات  سـيم 
واالجتمعـي، وذلـك من خـالل مواصلة 
لتعزيـز  الطـرق  أفضـل  عـن  البحـث 

املشـاركة. هـذه  مثـل  وتفعيـل 

الرتكيـز  رضورة  عـى  العطيـة  وأكـدت 
عى بنـاء رشاكة أقـوى وطويلة األمد 
الحكوميـة،  اإلقليميـة  املنظـمت  مـع 
بـني  التعـاون  يـؤدي اىل تعزيـز  ومبـا 
املنظـمت  وهـذه  العاملـي  التحالـف 
اإلقليميـة فيم بتعلـق بتعزيز وحمية 

حقـوق اإلنسـان.

رشاكات  بنـاء  رضورة  إىل  لفتـت  كـم 

أقـوى وطويلـة األمـد مـع املنظـمت 

يـؤدي  مبـا  الحكوميـة،  غـري  العامليـة 

العمـل املشـرتك  اىل تعزيـز وتقويـة 

يف قضايـا حقـوق اإلنسـان العامليـة 

واملمرســـــــات  الخــــــربات  وتبـــادل 

الفضـى.

تعزيـز  اسـتمرار  رضورة  عـى  وأكـدت 

السـامية  املفوضيـة  مـع  التعـاون 

سـكرتارية  بصفتهـا  اإلنسـان  لحقـوق 

التحالـف، ومبـا يعـزز كفـاءة وفعاليـة 

اللجنـة الفرعيـة لالعتـمد بشـكل خاص، 

وآليـات  قضايـا  يف  التحالـف  ودور 

عـام. بشـكل  اإلنسـان  حقـوق 

الصكـوك  وضـع  سـعادتها  واقرتحـت 

الدولية لحقوق اإلنسـان واملسـاهمة 

اسـتحداث  أو  تفسـريها  تطويـر  يف 

اإلنسـان  لحقـوق  العامليـة  املعايـري 

بالتعـاون مـع كافـة أصحـاب املصلحـة، 

املسـتجدة،  القضايـا  يف  سـيم 

وتعزيـز التعاون مع الهيئـات القضائية 

حقـوق  بحميـة  املعنيـة  الدوليـة 

بنـاء  برامـج  وبخاصـة  عامـة،  اإلنسـان 

تطبيـق  يف  الوطنـي  القضـاء  قـدرات 

لحقـوق  الدوليـة  االتفاقيـات  أحـكام 

اإلنسـان.

دور  تقويـة  عـى  العمـل  إىل  ولفتـت 

للمؤسسـات  اإلقليميـة  الشـبكات 

وتقاسـم  اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة 

مـع  واملسـؤوليات  األدوار  بعـض 

رؤسـائها وإحالة بعـض املهام إليهم 

تعزيـزا  التحالـف؛  رئيـس  عـن  نيابـة 

الحقوقـي  العمـل  يف  لالّمركزيـة 

تطويـر  خـالل  مـن  وذلـك  الـدويل، 

للعمـل. توجيهيـة  مبـادئ 
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اجتمعت مع املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ميشل باشليت ..

مريم العطية تُجري سلسـلة مـن االجتامعات مبقر مفوضية 

األمم املتحدة بقرص ويسـلون يف جنيف

ــت  ــم بن ــيدة مري ــعادة الس ــت س دع

اللجنــة  رئيــس  العطيــة  عبداللــه 

إىل  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

رضورة توســيع العمــل املشــرك مــع 

ــامية  ــدة الس ــم املتح ــة األم مفوضي

لحقــوق اإلنســان واالرتقــاء مبزيــد 

مــن الثقافــة الحقوقيــة واســتثامر 

ــي  ــة الت ــة العاملي ــل الرياضي املحاف

للرويــج  قطــر  دولــة  تســتضيفها 

رائــدة  كتجربــة  اإلنســان  لحقــوق 

ــان  ــوق اإلنس ــم حق ــا تدع ــن نوعه م

والرياضــة. وأكــدت العطيــة ســعي 

اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

بــني  الشــأن  هــذا  يف  للتنســيق 

الدولــة  يف  املختصــة  الجهــات 

واملفوضيــة.

توسيع العمل املشرتك بني 
»اللجنة الوطنية« ومفوضية 

األمم املتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان

جــاء ذلك خالل اجتمع ســعادة الســيدة 
ــيدة  ــعادة الس ــع س ــة م ــم العطي مري
ــامية  ــة الس ــليت املفوض ــيل باش ميش
املفوضيــة  مبقــر  اإلنســان  لحقــوق 
بقــرص ويلســون بجنيــف وذلــك بحضــور 
رئيــس  ســاالزار  كرســتيان  الســيد 
قســم العمليــات امليدانيــة والتعــاون 
ــة  ــرّبت العطي ــة. وع ــي باملفوضي التقن
اللجنــة  تطلــع  عــن  اللقــاء  خــالل 
لتفعيــل  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
املفوضيــة  مــع  الراســخة  رشاكتهــا 
الســامية لحقــوق اإلنســان. وكشــفت 

عــن مؤمتــر دويل تنظمــه اللجنــة خالل 

»التطــورات  حــول  القادمــة  األشــهر 

املناخيــة وحقــوق اإلنســان«، ودعــت 

ــر  ــتباقاً للمؤمت ــان اس ــل الجانب ألن يعم

ميــدان  يف  القــدرات  بنــاء  يف 

ال وميــدان  املنــاخ  مــؤازرة  أنشــطة 

اإلنســان  وحقــوق  التجاريــة  Hعــمل 

مشــرتكة  تدريبيــة  برامــج  وإعــداد 

العطيــة  ودعــت  الجانــب،  هــذا  يف 

العاصمــة  لزيــارة  باشــليت  الســيدة 

عــى  للوقــوف  الدوحــة  القطريــة 

أهــم التطــورات الترشيعيــة وتقييــم 

التقــدم املحــرز يف مجــاالت حقــوق 

اإلنســان املختلفــة وإبــداء املالحظــات 

ملزيــد مــن اإلنجــاز الحقوقــي بالدولــة.

مؤمتــر دويل حــول »تطــورات 
املنــاخ وحقــوق اإلنســان« خالل 

األشــهر املقبلــة بالدوحــة

ويف الوقــت ذاتــه أشــادت العطيــة 
الســامية  املفوضيــة  مبشــاركة 
ــر  ــم مؤمت ــان يف تنظي ــوق اإلنس لحق
انطلقــت  والــذي  الــدويل  التضامــن 
املرصيــة  بالعاصمــة  اليــوم  أعملــه 
القاهــرة بتنظيــم مــن اللجنــة الوطنيــة 
العربيــة  والشــبكة  اإلنســان  لحقــوق 
للمؤسســات بالتعــاون مــع املجلــس 
القومــي لحقــوق اإلنســان بجمهوريــة 
العامــة  واألمانــة  العربيــة  مــرص 
وبرنامــج  العربيــة  الــدول  لجامعــة 
ونوهــت  اإلمنــايئ.  املتحــدة  األمــم 
القويــة  املشــاركات  إىل  العطيــة 
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للمفوضيــة  البــارزة  واإلســهامات 
يف  الوطنيــة  اللجنــة  مــع  الســامية 
املؤمتــرات  مــن  العديــد  تنظيــم 
املاضيــة  الســنوات  خــالل  الدوليــة 
والتــي كان آخرهــا املؤمتــر الــدويل 
االجتمعــي  التواصــل  حــول »وســائل 
ــطاء« يف  ــة النش ــم وحمي ــبل دع وس
فربايــر ٢٠٢٠م. وقالــت العطيــة »نتطلع 
إىل االســتمرار يف تنظيــم املزيــد مــن 
اإلقليميــة والدوليــة مــن  الفعاليــات 
أجــل تعزيــز وحميــة حقــوق اإلنســان.«

 ، م لعــا ا ألمــني  ا صفهـــــــــا  بو و
العاملــي  التحالــف  رئيــس  نائــب 
لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات 
الســيدة  ســعادة  أكــدت  اإلنســان، 
عــن  العطيــة  عبداللــه  بنــت  مريــم 
دفــع  ســبيل  الحقيقــة  يف  اإلرادة 
واملفوضيــة  التحالــف  بــني  الرشاكــة 
مشــرتكة  وإقامة أنشــطة  الســامية 
املؤسســات  لفائــدة  الجانبــني  بــني 
ــة  ــكيل لجن ــامل، وتش ــة يف الع الوطني
تنســيقية بــني املفوضيــة والتحالــف 
ودعــت  الغــرض.  لهــذا  خطــة  لبلــورة 
ــم  ــنوي دائ ــمع س ــد الجت ــة لعق العطي
مــع  العاملــي  التحالــف  رئيــس  بــني 
الســامية  املتحــدة  األمــم  مفوضيــة 
الثنــايئ  بهــدف  اإلنســان  لحقــوق 
الدائــم لتحديــد أجنــدة دعــم قــدرات 

األعضــاء  الوطنيــة  املؤسســات 
مؤسســات  وتشــجيع  بالتحالــف 
ــس  ــادئ باري ــى مب ــة ع ــة قامئ وطني
تؤهلهــا  التــي  الدوليــة  واملعايــري 
ــل. ــه األكم ــى الوج ــا ع ــام بدوره للقي

»اللجنة الوطنية« تتجاوب مع 
كل ما يرد إليها من تقارير 

واستبيانات حول أوضاع حقوق 
اإلنسان يف قطر

ويف ذات الســياق اجتمعــت ســعادة 
بســعادة  العطيــة  مريــم  الســيدة 

رئيســة  بالبــني  بياتريــس  الســيدة 
مبفوضيــة  الخاصــة  اإلجــراءات  فــرع 
اإلنســان،  لحقــوق  املتحــدة  األمــم 
ــم  ــمع دع ــالل االجت ــة خ ــدت العطي وأك
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة 
ــة  ــات الدولي ــع اآللي ــام م ــا الت وتعاونه
ــة  ــز وحمي ــة بتعزي ــة املعني واإلقليمي
ــا  ــن أهمه ــي م ــان، والت ــوق اإلنس حق
آليــات اإلجــراءات الخاصــة واملقــررون 
الخــواص. وقالــت العطيــة إن اللجنــة 
املقرريــن  مــع  تتعــاون  الوطنيــة 
وتتجــاوب  مبــارش،  بشــكل  الخــواص 
تقاريــر  مــن  إليهــا  يــرد  مــا  كل  مــع 
حقــوق  أوضــاع  حــول  واســتبيانات 
اإلنســان يف قطــر. ونوهــت العطيــة 
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  مبشــاركة 
تقاريــر  مــع  وتفاعلهــا  اإلنســان 
وخطابــات املقرريــن الخــواص.  وقالــت: 
االستشــاري  دورهــا  إطــار  ويف 
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  تقــوم 
دولــة  حكومــة  بتشــجيع  اإلنســان 
مــن  للمزيــد  دعــوات  لتوجيــه  قطــر 
املقرريــن الخــواص. وأشــادت العطيــة 
ــح أبوابهــا لكافــة  ــة وفت بتجــاوب الدول
املقرريــن الخــواص والفــرق العاملــة 
لزيارتهــا دون أي تحفظــات والوقــوف 
ــان  ــوق اإلنس ــاع حق ــى أوض ــاً ع ميداني
التــي تقــع ضمــن اختصاصهم. وأشــارت 
يف ذات الســياق إىل دور اللجنــة يف 
إعــداد تقاريــر موازيــة )تقاريــر ظــل( 

إىل لجــان املعاهــدات تعكــس فيهــا 
وجهــات نظــر مســتقلة عــن تلــك التــي 
ــا  ــر يف تقاريره ــة قط ــا حكوم تقدمه

الوطنيــة.

املفوضيــة  ملقــر  زيارتهــا  وخــالل 
بجنيــف  اإلنســان  لحقــوق  الســامية 
أجــرت العطيــة اجتمعــني منفصلــني  
عــي  محمــد  الســيد  مــن  كل  مــع 
النســور رئيــس قســم الــرشق األوســط 
املفوضيــة  يف  إفريقيــا  وشــمل 
ــيدة  ــان والس ــوق اإلنس ــامية لحق الس
قســم  رئيســة  ماروتــا  فرانشيســكا 
والتدريــب  والتعليــم  املنهجيــة 
لحقــوق  الســامية  املفوضيــة  يف 
اإلنســان، وناقشــت خــالل االجتمعــني 
ســبل تعزيــز التعــاون وتنظيم الــدورات 
التدريبيــة املشــرتكة مــن خــالل تعــاون 
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة 
مــع مكتــب األمــم املتحــدة للتدريــب 
والتوثيــق – مقــره الدوحــة. وأشــارت 
إىل العديــد مــن الفعاليــات الثنائيــة 
التــي نظمهــا الجانبــان خــالل الســنوات 
الــذي  الفعــال  والتنســيق  املاضيــة 
ينصــب لفائــدة املؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق اإلنســان ورفــع قــدرات كادرها 
الوظيفــي وأســاليب ووســائل عملهــا 
بالحميــة ونــرش  وآلياتهــا املتعلقــة 
ثقافــة حقــوق اإلنســان بــني األفــراد 

اختصاصاتهــا. نطــاق  يف 
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مريـم العطيـة تجري سلسـة مـن اجتامعات مكثفـة مع كبار 

املسـؤولني بالربملان واالتحاد األوربيني يف بروكسـل

وخـالل اجتمعاتهـا مـع أعضـاء الربملان 

األورويب التقـت العطيـة مـع سـعادة 

رئيـس  نائـب  كايـي  إيفـا  السـيدة 

الربملـان األورويب، وسـعادة السـيدة 

مـاري أرينـا رئيـس وفـد العالقـات مـع 

شـبه الجزيرة العربية، وسـعادة السيد 

مجموعـة  رئيـس  نائـب  ابيـال  تـار  مـارك 

اجتمعـت  بينـم  الرياضيـة؛  الشـؤون 

يف مقـر االتحـاد األوريب مـع  سـعادة 

السـيد إميـون جيلمـور املمثـل الخـاص 

اإلنسـان. لحقـوق  لالتحـاد 

تسخري الطفرة الرقمية 
يف مجال عمل املؤسسات 

الحقوقية

ويف لقائهـا مـع نائـب رئيـس الربملـان 

األورويب أكدت سـعادة السـيدة مريم 

العطية عـى رضورة النهـوض بأنظمة 

الوطنيـة  املؤسسـات  يف  العمـل 

قدراتهـا  ورفـع  اإلنسـان  لحقـوق 

اسـتقبال  وأسـاليب  آليـات  بتطويـر 

الشـكاوى وسـبل حلها، خاصة يف ظل 

الطفـرة الرقميـة يف العـامل. وقالـت: 

اإلنسـان  لحقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  إن 

قـد اسـتفادت بشـكل كبري مـن األنظمة 

وظلـت  كورنـا  جائحـة  خـالل  الرقميـة 

التوعيـة  عمليـة  يف  بدورهـا  تقـوم 

واسـتقبال الشـكاوى إلكرتونيـاً، الفتـة 

إىل أن تلـك التجربـة أكـدت مبـا ال يـدع 

التعامـل  أهميـة  عـى  للشـك  مجـاالً 

مـع األنظمـة الرقميـة مـن حيـث رسعة 

االسـتجابة والنجاعـة اإلداريـة. يذكـر أن 

الثـورة  رواد  مـن  تعتـرب  إيفـا  السـيدة 

أجــرت ســعادة الســيدة مريــم بنــت عبداللــه العطيــة سلســلة مــن االجتامعــات الهامــة مــع نــواب الربملــان 

ــوق  ــز حق ــة وتعزي ــق بحامي ــام يتعل ــة في ــاور الهام ــن املح ــة م ــا حزم ــت خالله ــني وناقش ــاد األوربي واالتح

اإلنســان وتفعيــل الرشاكــة بينهــام واللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
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»الجائـزة  عـى  حصلـت  وقـد  الرقميـة 

األجنـدة  يف  لعملهـا  األوروبيـة« 

ألوروبـا. الرقميـة 

تفعيل مذكرة التفاهم بني 
»اللجنة الوطنية« واللجنة 

الفرعية لحقوق اإلنسان 
بالربملان األورويب

ويف اجتمعهـا مـع سـعادة السـيدة 

الفرعيـة  اللجنـة  رئيسـة  أرينـا  مـاري 

األورويب  بالربملـان  اإلنسـان  لحقـوق 

أكـدت العطيـة عـى الرشاكـة الكبـرية 

بـني اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان 

والربملـان األورويب مـن خـالل مذكـرة 

التفاهـم املوقعـة بـني جانبـي اللجنة 

منوهـة  الفرعيـة،  واللجنـة  الوطنيـة 

إىل أن اللجنـة الوطنيـة عقـدت العديـد 

واالجتمعـات  االسـتمع  جلسـات  مـن 

مبقـر الربملـان يف إطار تلـك الرشاكة. 

وتنـاول االجتـمع رضورة إعـادة التأكيـد 

املوقعـة  املذكـرة  صالحيـة  عـى 

اإلنسـان  الفرعيـة لحقـوق  اللجنـة  مـع 

)DROI(  يف  األورويب  بالربملـان 

أهميتهـا  عـى  والتأكيـد   ٢٠١٨ أبريـل 

حميـة  مجـال  يف  تطـور  تحقيـق  يف 

وتأطـري  اإلنسـان،  حقـوق  وتعزيـز 

التعـاون بـني الجانبـني. وأكـدت العطية 

حـرص اللجنـة الوطنية لحقوق اإلنسـان 

بـأن تظـل دولة قطـر منوذجا جيـداً يف 

املنطقـة ملـا يتعلـق باحـرتام وتعزيـز 

عـام،  بشـكل  العـمل  حقـوق 

اإلصالحات الترشيعية التدريجية 
هي االسرتاتيجية األنجح للتغلب 

عىل التحديات يف السياق 
التاريخي للمجتمع القطري

يعــرتف  أن  املهــم  مــن  وقالــت: 

األوروبيّــان  واالتحــــــــــاد  الربملـــــــان 

اإلصــالح  عمليــة  أن  ومؤسســاتهم 

ــح  ــرتاتيجية األنج ــي االس ــي ه التدريج

للتغلــب عــى التحديــات مــع الوضــع 

التاريخــي  الســياق  االعتبــار  يف 

للمجتمــع القطــري. وأكــدت العطيــة 

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  اســتعداد 

اإلنســان للمشــاركة بشــكل أكــرب مــع 

خــالل  مــن  الفرعيــة  اللجنــة  لجنــة 

مجــاالت  يف  املشــرتكة  املبــادرات 

والنــدوات  والدراســات  األبحــاث 

والــدورات التدريبيــة مــن أجــل تحســني 

العمــل واملهــارات.  واقرتحــت العطيــة 

مشــرتكة  تدريبيــة  دورة  تنظيــم 

بالدوحــة  الوطنيــة  اللجنــة  مقــر  يف 

وبعــض  الوطنيــة  اللجنــة  ملوظفــي 

ــل  ــول عم ــة، ح ــزة الدول ــي أجه موظف

وسياســات  األوروبيــة  املؤسســات 

حقوق اإلنســان يف االتحــاد األورويب. 

توجيه الدعوة لرئيسة اللجنة 
الفرعية لزيارة الدوحة خالل 

األسابيع املقبلة



20

أخبار اللجنة

العدد الرابع والثالثون - يونيو ٢٠٢٢ الصحيفة

ــة  ــة اللجن ــوة لرئيس ــت الدع ــم وجه ك

الفرعيــة بالربملــان األورويب للقيــام 

األســابيع  يف  الدوحــة  إىل  بزيــارة 

ميدانيــة  زيــارات  وإجــراء  املقبلــة 

ــة  ــورات الترشيعي ــى التط ــوف ع للوق

ومــا ترتــب عليهــا يف ســبيل حميــة 

اإلنســان. حقــوق  وصــون 

ويف ذات الســياق اجتمعــت ســعادة 

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيســة 

اإلنســان مــع ســعادة الســيد مــارك تــار 

ــؤون  ــة الش ــس مجموع ــب رئي ــال نائ ابي

للزيــارة  االجتــمع  وتطــرق  الرياضيــة؛ 

األخــرية التــي قــام بهــا مــارك والوفــد 

املرافــق لــه إىل الدوحــة يف ســبتمرب 

٢٠٢١حيــث أشــاد خاللهــا مبــا تقــوم بــه 

دولــة قطــر مــن جهــود الســالم ودعــم 

املواطنــني  وحميــة  الدميقراطيــة 

األفغــان، إىل جانــب الخطــوات الكبــرية 

التــي خطتها الدولــة يف مجال حقوق 

األمــن والســالمة  مــن حيــث  العــمل 

وحميــة حقوقهــم. وكان مــارك قــد 

أشــار إىل أن اإلصالحــات التــي قامــت 

بهــا دولــة قطــر أصبحــت مبثابــة مثــال 

مــا  وأن  املنطقــة  يف  بــه  يحتــذى 

ــر  ــة قط ــل يف دول ــه العام ــل علي يحص

ــا.  يضاهــي مــا يحصــل عليــه يف أوروب

إقامة معرض حقوق اإلنسان 
والرياضة بالربملان األورويب 

خالل األشهر املقبلة

بينــم اقرتحــت ســعادة الســيدة مريــم 

»حقــوق  معــرض  إقامــة  العطيــة 

اإلنســان والرياضــة« يف مقــر الربملــان 

القادمــة  األشــهر  خــالل  األورويب 

»حقــوق  معــرض  غــرار  عــى  وذلــك 

اإلســالمية«  الثقافــة  يف  اإلنســان 

يف  الوطنيــة  اللجنــة  نظمتــه  الــذي 

الربملــان  مبقــر  املاضيــة  الســنوات 

والقــى إقبــاالً كبــرياً ومشــاركة واســعة 

واالتحــاد  الربملــان  أعضــاء  قبــل  مــن 

مــن  العديــد  جانــب  إىل  األوربيــني 

مثــي املنظــمت الدوليــة والبعثــات 

بروكســل. يف  الدبلوماســية 

ويف اجتمعهــا مــع ســعادة الســيد 

الخــاص  املمثــل  جيلمــور  إميــون 

أكــدت  اإلنســان،  لحقــوق  لالتحــاد 

ــني  ــة ب ــة املتين ــى الرشاك ــة ع العطي

األورويب.  واالتحــاد  اللجنــة  جانبــي 

وتنــاول االجتــمع التطــورات الترشيعية 

مــن  القطــري  العمــل  قانــون  يف 

ــة  ــة ومأذوني ــام الكفال ــاء نظ ــث إلغ حي

الخــروج، وتطويــر نظــم حميــة األجــور 

لدعــم  صنــدوق  وإنشــاء  وحميتهــا، 

االنتصــاف  ســبل  وتطويــر  العــمل، 

والوصــول للعدالــة مــن خــالل إنشــاء 

إىل  إضافــة  النزاعــات،  فــض  لجنــة 

املنــازل،  يف  املســتخدمني  قانــون 

ــد  ــل يف العدي ــروف العم ــني ظ وتحس

العطيــة:  وقالــت  املجــاالت.  مــن 

ــزال  ــا ي ــورات م ــذه التط ــن ه ــم م بالرغ

هنالــك الكثــري مــن العمــل ملزيــد مــن 

االرتقــاء يف هــذا امليــدان. وتطــرق 

ــري  ــة التعب ــني لحري ــني الجانب ــمع ب االجت

يف الدولــة وناقشــا مــرشوع قانــون 

متــت  الــذي  اإلعالميــة  األنشــطة 

ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــه م ــة علي املوافق

ــذا  ــة أن ه ــت العطي ــام ٢٠١٩، وأوضح ع

القانــون يعــرب عــن جهــود دولــة قطــر 

لحميــة حريــة الــرأي والتعبــري وتنظيم 

واإلعالميــة  الصحفيــة  األنشــطة 

ــعادة  ــت س ــة. وأوضح ــطة الفني واألنش

ــة  ــه العطي ــت عبدالل ــم بن ــيدة مري الس

خــالل االجتــمع دور اللجنــة الوطنيــة  

يف رفــع التوصيــات للحكومــة لتعديــل 

الترشيعــات واملمرســات مبــا يتفــق 

نحــن  وقالــت:  اإلنســان،  حقــوق  مــع 

أمــر  الحديثــة  التغيــريات  أن  نــرى 

رصــد  هــو  ودورنــا  للغايــة،  إيجــايب 

تطبيــق التعديــالت الترشيعيــة عــى 

الواقــع. أرض 
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اجتمعــت ســعادة الســيدة مريــم بنــت عبداللــه العطيــة رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، اليوم، مع ســعادة 

الســيد/ بيــكا هافيســتو وزيــر خارجيــة جمهوريــة فنلنــدا والوفــد املرافــق لــه. جــرى خــالل االجتــمع مناقشــة أوجــه 

التعــاون املشــرتك يف كافــة مجــاالت حقــوق اإلنســان.

و تلتقـي وزيــر خارجية فنلندا

العطيـــة  مريـــم 

تجتمــع مـع وفــد 

اإليطايل الربملان 

اجتمعــت ســعادة الســيدة مريــم بنــت عبداللــه العطيــة رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مبقــر اللجنــة مــع 

وفــد الربملــان اإليطــايل، ورحبــت ســعادتها بالوفــد وقدمــت خــالل االجتــمع نبــذة تعريفيــة عــن دور اللجنــة الوطنيــة 

يف حميــة و تعزيــز حقــوق اإلنســان لــكل مــن يخضــع للواليــة القانونيــة يف دولــة قطــر مــن مواطنــني ومقيمــني. 

ورشحــت العطيــة العديــد مــن إنجــازات اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والتــي منهــا ترؤســها للتحالــف العاملــي 

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واعتــمد اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان عــى درجــة التصنيــف )أ( للمــرة 

الثالثــة عــى التــوايل. كــم تنــاول االجتــمع أهــم التحديــات التــي واجهتهــا اللجنــة خــالل الســنوات املاضيــة وكيــف 

تــم تخطيهــا، إىل جانــب مناقشــة التطــورات الترشيعيــة يف قوانــني قطــاع العمــل.
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اتفاقيـة تعاون إطارية بـني الهالل األحمر القطـري واللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسـان

وقـّـع الهــالل األحمــر القطــري واللجنــة 
اتفاقيــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
ــز  ــم وتعزي ــدف دع ــة به ــاون إطاري تع
مــن  باالســتفادة  بينهــم  الرشاكــة 
املتوفــرة  واإلمكانيــات  الخــربات 
لديهــم وتوظيفهــا لتحقيــق اســتجابة 
ــطة  ــع األنش ــة لجمي ــتدامة وفعال مس
إطــار  يف  والحقوقيــة  اإلنســانية 
تهــدف  كــم  الطرفــني.  اختصاصــات 
االتفاقيــة إىل تكثيــف التعــاون حــول 
ــل  ــط العم ــرتاتيجيات وخط ــر االس تطوي
لــكل طــرف.  وقّــع االتفاقيــة مــن جانــب 
الهــالل األحمــر القطــري أمينــه العــام 
حســن  بــن  عــي  الســفري  ســعادة 
الحــمدي، فيــم وقّعهــا مــن جانــب 
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة 
أمينهــا العــام ســعادة الســيد ســلطان 

يل. بــن حســن الجــمَّ

اللجنــة  بجهــود  الحــمدي  وأشــاد 
يف  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة 
ظــل تشــابه املهــام واألهــداف بــني 
الخــريي  الصعيــد  عــى  الجانبــني 
ــدد إىل  ــذا الص ــريا به ــاين، مش واإلنس
وخصوصــاً  بينهــم  الســابق  التعــاون 
مــا  وهــو  /كوفيــد-١٩/  جائحــة  أثنــاء 
إىل  الجديــدة  االتفاقيــة  تســعى 
تعزيــزه مــن خــالل التنســيق املســتمر 
وتنظيــم العالقــة بصــورة أكــرب، ســواء 

الفعاليــات  بتشــارك  يتعلــق  فيــم 

واألنشــطة القامئــة أو إطالق مشــاريع 

وفعاليــات جديــدة، عــرب خطــة ســنوية 
دور  لتفعيــل  عليهــا  االتفــاق  يتــم 
حقــوق اإلنســان يف خدمــة املجتمــع 

فئاتــه. بجميــع  القطــري 

أن  يل  الجــمَّ أوضــح  جانبــه،  مــن 
هــي  اإلطاريــة  االتفاقيــة  توقيــع 
خطــوة مهمــة لدفــع عجلــة العمــل 
القطــري  األحمــر  الهــالل  بــني 
واللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، 
مؤســي  إطــار  وضــع  خــالل  مــن 
لتنظيــم التعــاون املشــرتك، مــا يؤكــد 
الوعــي  نــرش  عــى  الطرفــني  حــرص 
والتثقيــف، وتنفيــذ املرشوعــات يف 
مجــال تعزيــز وحميــة حقــوق اإلنســان 

قطــر. دولــة  يف 

ــة  ــة نقط يل أن االتفاقي ــمَّ ــرب الج واعت
انطــالق ملرحلــة جديــدة مــن التعــاون، 
وتشــجع إنجــاز املزيــد مــن املرشوعات 

إىل  الفتــاً  املشــرتك،  االهتــمم  ذات 
واملرشوعــات  األنشــطة  مــن  الكثــري 
يف  تنفيذهــا  تــم  التــي  املشــرتكة 

ــابق. ــت س وق

ميتــد  التــي  االتفاقيــة،  أن  يذكــر 
تنــص  أعــوام،   ٣ ملــدة  بهــا  العمــل 
مجــاالت  يف  الطرفــني  تعــاون  عــى 
الــدويل  والقانــون  اإلنســان  حقــوق 
اإلنســاين، وزيــادة الوعــي والتثقيــف 
ترســيخ  عــى  والعمــل  حولهــم، 
الخــريي  والعمــل  التطــوع  ثقافــة 
األوســاط  يف  واإلغــايث  واإلنســاين 
القــدرات  بنــاء  ودعــم  الجامعيــة، 
وتبــادل الخــربات فيــم يتعلــق بحقــوق 
اإلنســان والعمــل اإلنســاين، وتقديــم 
يف  لتعزيزهــا  املتبادلــة  املســاعدة 

الطرفــني. صالحيــات  حــدود 

ــن  ــني م ــاون الجانب ــى تع ــص ع ــم تن ك
واملشــاريع  الربامــج  تنســيق  خــالل 
التعليــم  مجــاالت  يف  املشــرتكة 
وعقــد  والعــمل،  والطفــل  واألرسة 
املؤمتــرات والنــدوات وورش العمــل 
العالقــة  ذات  املشــرتكة  التخصصيــة 
والحقوقــي،  اإلنســاين  بالعمــل 
ــي  ــث العلم ــال البح ــاون يف مج والتع
والدراســات اإلنســانية وغــري ذلــك مــن 

الطرفــني. تهــم  التــي  األمــور 
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مريـم العطيـة تغـرس الشـجرة رقـم ٧50 ألفـاً يف مبـادرة 

»زراعـة مليـون شـجرة«

استباقًا لليوم العربي حلقوق اإلنسان 

ــت  ــم بن ــيدة/ مري ــعادة الس ــتبقت س اس

عبــد اللــه العطيــة رئيــس اللجنــة الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان احتفــاالت اللجنــة باليوم 

العــريب لحقــوق اإلنســان بغــرس الشــجرة 

»اللجنــة  اســم  تحــت  ألــًف(،   ٧50( رقــم 

ــق  ــزاً للح ــان« رم ــوق اإلنس ــة لحق الوطني

وزارة  مبــادرة  ضمــن  وذلــك  البيئــة  يف 

ــجرة.«  ــون ش ــة ملي ــة »زراع البلدي

وتتزامــن مشــاركة اللجنــة الوطنيــة مــع 

ــا  ــي أطلقته ــة الت ــادرة املجتمعي املب

االســتدامة  جهــود  لتعزيــز  اللجنــة 

يف  شــجرة   )٢٠٠٠( مــن  أكــر  بزراعــة 

ــاركة  ــع للمش ــراد املجتم ــث أف ــار ح إط

يف زراعــة عــدد مــن األشــجار وذلــك 

البيئــة  وحميــة  ترســيخ  بهــدف 

الرقعــة  توســيع  يف  واملســاهمة 

الدولــة  جهــود  مــع  تكامــالً  الخــراء 

والتغيــري  البيئــي  التلــوث  ملكافحــة 

املناخــي، والتفاعــل مــن أجــل صحــة 

البيئــة القطريــة وحميتهــا مــن جميــع 

ــك  ــأيت ذل ــر. وي أشــكال االنتهــاك الجائ

ــطة  ــة واألنش ــالت التثقيفي ــن الحم ضم

والفعاليــات املصاحبــة لدراســة الحــق 

يف البيئــة )حقــوق وجــودة الهــواء 

بصــدد  اللجنــة  تعمــل  التــي  واملــاء( 

الوعــي  نــرش  عــى  وتركــز  إعدادهــا 

البيئــة  عــى  املحافظــة  بأهميــة 

الســلوكيات  مــن  والحــد  الطبيعيــة 

الفرديــة واملؤسســية التــي تــؤدي 

تتزامــن  كــم  البيئــي،  التدهــور  اىل 

مــع احتفــاالت اليــوم العــريب لحقــوق 

العــام  هــذا  يــأيت  الــذي  اإلنســان 

تحــت شــعار »الحــق يف بيئــة صحيــة 

ســليمة ومســتدامة«. وحــر الفعاليــة 

التــي أقيمــت بحديقــة املطــار ســعادة 

الســيدة مريــم بنــت عبــد اللــه العطيــة 

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس 

اإلنســان، وســعادة الدكتــور محمــد بــن 

ســيف الكــواري نائــب رئيــس اللجنــة 

اإلنســان، والســيد  الوطنيــة لحقــوق 

إدارة  مديــر  الخــوري  عــي  محمــد 

البلديــة  بــوزارة  العامــة  الحدائــق 

األمــني العــام إلكســبو قطــر ٢٠٢٣م 

باللجنــة  اإلدارات  مــدراء  مــن  وعــدد 

ورؤســاء وممثــي الجاليــات املقيمــة 

أفــراد  مــن  ولفيــف  الدولــة  يف 
املجتمــع.

عبــد  بنــت  مريــم  الســيدة  وأكــدت 

هــذه  أهميــة  عــى  العطيــة  اللــه 

دعــم  يف  تســاهم  التــي  املبــادرة 

جهــود الدولــة الراميــة اىل توســيع 

املســاحات الخــراء والتــي تنعكــس 

أفــراد  حيــاة  عــى  إيجــايب  بشــكل 

التــوازن  عــى  وتحافــظ  املجتمــع 

البيئــي والصحــة، وأشــارت اىل التــزام 

الدوليــة  بالتعهــدات  قطــر  دولــة 
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واتفــاق باريــس بشــأن خفــض نســبة 

ــا  ــز مبادراته ــون، وتعزي ــات الكرب انبعاث

يف مجــال الحــد مــن آثــار تغــري املنــاخ 

البيئيــة. االســتدامة  وجهــود 

أهميــة  عــى  العطيــة  وشــددت 

األشــجار يف النظــام البيئــي وعــى 

فــإن  وبالتــايل  اإلنســان،  صحــة 

بشــكل  تســهم  اللجنــة  مشــاركة 

مفاهيــم  ترســيخ  يف  مبــارش 

وانعكاســاتها  بالبيئــة  االهتــمم 

صحيــة  حيــاة  لخلــق  اإليجابيــة 

ومجتمــع معــاىف، ولفتــت اىل رضورة 

للتوعيــة  القامئــة  الجهــود  اســتمرار 

الجهــود  وتكاتــف  البيئــي  والتثقيــف 

مــع الجهــات املعنيــة لرفــع الوعــي 

خــراء. قطــر  أجــل  مــن   املجتمعــي 

الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  ونوهــت 

اللجنــة  بإصــدار  اإلنســان  لحقــوق 

 – املتحــدة  األمــم  يف  األمميــة 

اإلنســان  حقــوق  بتعزيــز  املعنيــة 

العــامل-  أنحــاء  وحميتــه يف جميــع 

قــراراً يعــرتف بــأن التمتــع ببيئــة صحيــة 

ودعــوة  عاملــي،  حــق  ومســتدامة 

ــل  ــاً لجع ــل مع ــدول إىل العم ــع ال جمي

هــذا اإلنجــاز حقيقــة واقعــة. وأوضحــت 

أن االعــرتاف بالحــق يف بيئــة صحيــة 

عــى املســتوى العاملــي ســيدعم 

ــات  ــة األزم ــة ملعالج ــود املبذول الجه

تنســيقا  أكــر  بطريقــة  البيئيــة 

تحقيــق  يف  ويســاعد  وفعاليــة، 

أهــداف التنميــة املســتدامة، وتوفــري 

للحقــوق واألشــخاص  أقــوى  حميــة 

الذيــن يدافعــون عــن البيئــة، ويســاعد 

يف إنشــاء عــامل ميّكــن مــن االنســجام 

الطبيعــة. مــع 

الدكتــور  ســعادة  قــال  جانبــه  ومــن 

نائــب  الكــواري  ســيف  بــن  محمــد 

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس 

اللجنــة  اســم  إطــالق  تــم  اإلنســان: 

عــى  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

اليــوم،  غرســها  تــم  التــي  الشــجرة 

الفتــاً إىل أن اللجنــة الوطنيــة ســتويل 

بوصفهــا  الشــجرة  لهــذه  رعايتهــا 

مؤكــداً  البيئــة،  يف  للحــق  رمزيــة 

يف الوقــت نفســه عــى أن تنظيــم 

يف  يــأيت  املبــادرة  لهــذه  اللجنــة 

بالبيئــة  الدولــة  اهتــمم  صميــم 

مواردهــا  عــى  املحافظــة  ورضورة 

ــراء  ــة الخ ــيع الرقع ــة وتوس الطبيعي

مســؤوليتها  منطلــق  مــن  وذلــك 

ــي  ــع الوع ــة لرف ــا املجتمعي ورشاكته

البيئــي والصحــي. وأوضــح أن البيئــة 

بحيــاة  يتصــل  الــذي  الوســط  هــي 

اإلنســان وصحتــه يف املجتمــع ســواء 

ــع  ــن صن ــة أم م ــق الطبيع ــن خل كان م

اإلنســان، مشــرياً إىل أن كافــة الوثائــق 

والنصــوص الدوليــة والوطنيــة اعتــربت 

مشــرتكاً،  تراثــاً  ومواردهــا  البيئــة 

ــراد  ــة واألف ــق الدول ــى عات ــي ع ويلق

الــرتاث وتنميتــه  واجــب حميــة هــذا 

ــدويل.  ــي وال ــتوى الوطن ــى املس ع

ونــّوه الكــواري بالتــزام دولــة قطــر 

ــة  ــى كاف ــا ع ــة ومصادقته ــاه البيئ تج

االتفاقــات الدوليــة ومــن ثــم تنفيذهــا 

البيئــة  عــن  ســنوي  تقريــر  وتقديــم 

وأضــاف  املتحــدة،  لأمــم  واملنــاخ 

أن اللجنــة ســتعمل عــى غــرس أكــر 

ــع  ــى جمي ــة ع ــجرة موزع ــن ٢٠٠٠ ش م

أنحــاء الدولــة، منّوهــاً بــأن الفعاليــة 

بــروة.  قريــة  يف  ســتكون  القادمــة 

يف  األشــجار  أهميــة  عــى  وشــدد 

امتصــاص الغــازات الســامة مــن الهــواء 

وإطــالق األكســجني يف الجــو، مؤكــداً 

عــى رضورة منــارصة الجهــود القامئــة 

الهــواء. جــودة  لتعزيــز 
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 ويــأيت تنظيــم هــذه النــدوة ضمــن 

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  احتفاليــة 

اإلنســان ومعهــد الدوحــة للدراســات 

لحقــوق  العــريب  باليــوم  العليــا 

اإلنســان، وإىل ســعي الجانبــني لتنفيذ 

بينهــم،  املربمــة  التفاهــم  مذكــرة 

ــطة  ــم األنش ــى تنظي ــدت ع ــي أكّ والت

الوعــي  زيــادة  شــأنها  مــن  التــي 

حميــة  تعزيــز  مجــال  يف  والتثقيــف 

ثقافتهــا،  وبنــاء  اإلنســان  حقــوق 

وخاصــة عنــد الطلبــة يف مختلــف فروع 

العلــم التــي يدرســونها، وتشــجيعهم 

عــى البحــث يف هــذا املجــال.

ــل  ــة، متثّ ــة املفاهيمي ــب الورق وبحس

النــدوة مبــادرة أوليــة ضمــن احتفــاالت 

اإلنســان،  لحقــوق  العــريب  اليــوم 

الفعاليــات  مــن  سلســلة  يعقبهــا 

ــليط  ــدف إىل تس ــي ته ــطة الت واألنش

الحــق  حميــة  مــدى  عــى  الضــوء 

والصحيــة  الســليمة  البيئــة  يف 

قطــر،  دولــة  يف  واملســتدامة 

ــة  ــود الوطني ــم الجه ــة إىل تقيي إضاف

يف هــذا املجــال بغيــة تحديــد أبــرز 

التحديــات وأفضــل املمرســات التــي 

لهــذا  التــام  اإلعــمل  شــأنها  مــن 

جــزء  قطــر  دولــة  وأنَّ  ســيّم  الحــق، 

ــى  ــا ع ــامل، وأدَّت دوًرا محوريً ــن الع م

واإلقليميــة  الوطنيــة  املســتويات 

الحــق  حميــة  تعزيــز  يف  والدوليــة 

يف البيئــة الســليمة خــالل الســنوات 

املاضيــة.

ويف كلمتــه االفتتاحيــة أشــار الدكتــور 

محمــد بــن ســيف الكــواري نائــب رئيــس 

اللجنــة الوطنيــة لحقوق اإلنســان، إىل 

أن نــدوة اليــوم هــي إحــدى مثــرات 

التعــاون بــني اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان ومعهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا، وأنهــا تــأيت ضمــن االحتفــال 

اإلنســان  لحقــوق  العــريب  باليــوم 

وتأكيــًدا عــى أن حقــوق اإلنســان تعــد 

مــن جوهــر الثقافــة العربية اإلســالمية 

التــي نعتــز بهــا، وأنــه ليــس مفهوًمــا 

غريبًــا أو مســتورًدا عــى مجتمعاتنــا، 

مشــريًا إىل أن حقــوق اإلنســان تشــكل 

ــي  ــية الت ــل الرئيس ــن املداخ ــاًل م مدخ

مُتّكــن اإلنســان العــريب مــن االرتقــاء 

ملــا  وفًقــا  األفضــل  نحــو  بواقعــه 

ــة. ــانية النبيل ــم اإلنس ــه القي تقتضي

اللجنــة  يف  »إننــا  الكــواري  وأضــاف 

نثّمــن  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

وندعــم أي توجــه دويل مــن شــأنه 

بيئــة  يف  الحــق  وحميــة  احــرتام 

ومســتدامة،  وســليمة  صحيــة 

ــك  ــة تل ــا خاص ــا وفعليً ــه واقعيً وإعمل

اتفاقيــة  بإقــرار  املتعلقــة  الجهــود 

ــق  ــي الح ــرتم وتحم ــة تح ــة ملزم دولي

ــرباء  ــة خ ــا آلي ــع تضمينه ــة م يف البيئ

مســتقلني لفحــص تقاريــر الــدول حــول 

مــدى امتثــال ترشيعاتهــا وسياســاتها 

وممرســاتها ألحــكام هــذه االتفاقيــة، 

ندوة حول الحق يف بيئة صحية وسليمة ومستدامة يف دولة قطــر

ــة  ــد الدوح ــان ومعه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــدت اللجن عق

للدراســات العليــا نــدوة بعنــوان: »الحــق يف بيئــة صحيــة 

وســليمة ومســتدامة يف دولــة قطــر: 

»أفضل املامرسات – أبرز التحّديات«.
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تلقــي  مــن  متكينهــا  إىل  إضافــة 

الشــكاوى والبالغــات كحــال معاهــدات 

األخــرى«. الدوليــة  اإلنســان  حقــوق 

مــن جانبــه، مثـّـن الدكتــور عبــد الوّهــاب 

الدوحــة  معهــد  رئيــس  األفنــدي، 

ــرتك  ــاون املش ــا، التع ــات العلي للدراس

واللجنــة  الدوحــة  معهــد  بــني 

واصًفــا  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة 

إيّــاه بالتعــاون املثمــر الــذي يعــد مــن 

ضمــن األولويــات العلميــة والفكريــة 

للمعهد، مشــريًا إىل أنــه ال يوجد مكان 

بحقــوق  االهتــمم  إىل  حاجــة  أكــر 

اإلنســان مــن املنطقــة العربيــة، حيــث 

هنــاك رضورة ملّحــة لهــذا املجــال، وأن 

ــون  ــب أال يك ــان يج ــوق اإلنس ــر حق تذكّ

احتفاليًــا فقــط وإمنــا يجــب أن يأخــذ 

العمــي. التطبيــق  يف  حيــزه 

وأضــاف األفنــدي أن البيئــة السياســية 

ــة قطــر -بشــكل عــام- تشــجع  يف دول

عــى االهتــمم بحقــوق اإلنســان مــن 

ــو  ــرى وه ــة أخ ــن جه ــة م ــة والبيئ جه

اهتــمم قديــم ولــه جــذور راســخة، 

مشــدًدا عــى أن الرتكيــز عــى حقــوق 

ــل  ــون مح ــب أن يك ــة يج ــان البيئي اإلنس

ــع. ــمم الجمي اهت

التــي  األوىل  الجلســة  وخــالل  هــذا، 

كليــة  عميــد  عــي،  حامــد  أدارهــا 

االقتصــاد واإلدارة والسياســات العامة، 

قــّدم الدكتــور أمــري كــمل الديــن، خبــري 

قانــوين يف إدارة الشــؤون القانونيــة 

اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة  باللجنــة 

ــة بحثيــة حــول الحــق يف البيئــة  ورق

ــه  ــان وتطورات ــوق اإلنس ــه بحق وعالقت

ــتعرض  ــم اس ــة. في ــة واإلقليمي الدولي

الدكتــور لورانــت المــربت أســتاذ مســاعد 

يف  العامــة  السياســات  برنامــج  يف 

والسياســات  واإلدارة  االقتصــاد  كليــة 

للدراســات  الدوحــة  مبعهــد  العامــة 

التحديــات  بشــأن  ورقــة  العليــا، 

ــق  ــمل الح ــه إع ــي تواج ــة الت العاملي

يف البيئــة الســليمة وتقييــم مــدى 

مواجهتهــا  يف  الــدويل  النجــاح 

العامليــة  املمرســات  واســتعراض 

ــال. ــذا املج ــى يف ه ــة والفض الناجح

عبــد  الســيد  ورقــة  ســلّطت  فيــم 

إدارة  مديــر  املــري،  نــارص  الهــادي 

التغــري املناخــي بــوزارة البيئــة والتغري 

ــق  ــة الح ــى حمي ــوء ع ــي، الض املناخ

يف البيئــة الســليمة وإبــراز عوامــل 

وتنــاول  التحديــات.  وأهــم  النجــاح 

ــث  ــن حي ــي م ــري املناخ ــار التغ ــم آث أه

حــرارة  درجــة  متوســط  يف  الزيــادة 

وفقــدان  والتصحــر  الجــوي  الغــالف 

التنــوع البيولوجــي وتدهــور األرايض 

والغابــات إىل جانــب ذوبــان جليــدي 

وزيــادة حموضــة املحيطــات وارتفــاع 

مســتوى ســطح البحــر وزيــادة ملوحــة 

التأثــري  عــن  فضــالً  الزراعيــة  الرتبــة 

ــر  ــذايئ وتأث ــن الغ ــى األم ــلبي ع الس

التاريخيــة.  واملناطــق  الســياحة 

النمــو  بــني  للرتابــط  وتطــرق املــّري 

وقــال:  املنــاخ  وحميــة  االقتصــادي 

ميكــن لدولــة قطــر أن تلعــب دوًرا رائــًدا 

يف املســتقبل يف جميــع القطاعــات 

الصناعيــة، حيــث تجمــع بــني تحديــات 

اقتصــاد  وقــوة  املحــي  املنــاخ 

ــا  ــي قدمه ــة الت ــالل الورق ــوم. وخ الي

ــن  ــي ضم ــري املناخ ــاول التغ ــري تن امل

رؤيــة دولــة قطــر ٢٠٣٠ منوهــاً إىل 

واملتعلقــة  املســتهدفة  الغايــات 

ــات  ــاء مؤسس ــن بن ــري املناخي م بالتغ

والقيــام  ومتطــورة  فعالــة  بيئيــة 

بــدور إقليمــي مبــادر وبــارز يف مجــال 

تقييــم وتخفيــف اآلثــار الســلبية لتغــري 

ــة  ــدان منطق ــى بل ــيم ع ــاخ، ال س املن

الجهــود  دعــم  جانــب  إىل  الخليــج، 

الدوليــة للتخفيــف مــن اآلثــار الضــارة 

املناخــي. للتغــري 

واختتمــت النــدوة التــي جــاءت بتنظيــم 

ــارات  ــب واالستش ــاز للتدري ــز االمتي مرك

ــا  يف معهــد الدوحــة للدراســات العلي

باســتعراض جهــود الجهــات الحكوميــة 

والوطنيــة وغــري الحكوميــة والــرشكات 

حميــة  مجــال  يف  قطــر  دولــة  يف 

وإبــراز  الســليمة  البيئــة  يف  الحــق 

التــي  والتحديــات  النجاحــات  أهــم 

تواجــه حميتــه.
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تكريم مدارس الجاليات والطالب الفائزين يف حملة املدارس

ــريب  ــوم الع ــاالت بالي ــار االحتف ويف إط
لحقــوق اإلنســان نظمت اللجنــة الوطنية 
يف ٢١ مــارس ٢٠٢٢ احتفاليــة لتكريــم 
الفائزيــن  والطــالب  الجاليــات  مــدارس 
يف مســابقة حملــة التعليــم التوعويــة 
ــة يف  ــا اللجن ــي طرحته ــة الت والتثقيفي
ــة  ــات بدول ــدارس الجالي ــرب ٢٠٢١ مل نوفم
واملقــال  الرســم  مجــاالت  يف  قطــر 
والبحــث العلمــي، وذلــك إميانــاً بأهميــة 
التنميــة  يســتهدف  الــذي  التعليــم 
وتعزيــز  اإلنســان  لشــخصية  الكاملــة 
اإلنســان  حقــوق  ومبــادئ  احــرتام 
املناهــج  يف  األساســية  والحريــات 
واألنشــطة التعليميــة وبرامــج الرتبيــة 
والتدريــب املختلفــة وفقــاً للمواثيــق 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان. وجــاء االحتفال 
بحضــور  بفنــدق »رشق«  أقيــم  الــذي 
ــاء  ــدارس وأولي ــفارات وامل ــي الس ممث

أمــور الطــالب الفائزيــن.

وأعــرب ســعادة الدكتــور محمــد ســيف 
ــة  ــة الوطني ــس اللجن ــب رئي ــواري نائ الك
ــذه  ــه به ــة ل ــان- يف كلم ــوق اإلنس لحق
املناســبة - عــن ســعادته بهــذا االحتفــال 
اليــوم  فعاليــات  مــع  يتزامــن  الــذي 
وتقــدم  اإلنســان،  لحقــوق  العــريب 
للطــالب  والتربيــكات  التهــاين  بخالــص 
ــدارة  ــتحقاقهم بج ــداً اس ــن، مؤك الفائزي

ــود  ــن جه ــوه م ــا قدم ــم مل ــذا التكري ه
املختلفــة،  املســابقة  مجــاالت  يف 
وعــى وجــه التحديــد يف مجــال البحــث 
العلمــي ملــا لهــذا املجــال مــن أهميــة 
بالغــة يف مســرية الطــالب التعليميــة 
ــذ  ــالب من ــب الط ــم تدري ــذي يحت ــر ال األم
املراحــل التعليمية املبكــرة عى كيفية 
إعــداد البحــوث العلمية - بدايــة من اختيار 
املوضــوع وجمــع املصــادر واملعلومات 
وتوظيفهــا بشــكل ســليم يتناســب مــع 

ــة . ــث املعروف معايــري البح

هــذه  مثــل  أن  الكــواري  د:  وأكــد 
رفــع  يف  ستســاهم  املســابقات 
مســتوى الفكــر لــدى الطــالب وتحفزهم 
روح  وخلــق  والبحــث،  االطــالع  عــى 
ــتمرار  ــى االس ــجيع ع ــية والتش التنافس
يف عمليــة البحث واملالحقــة املعرفية 
واإلدراك وكســب املزيد مــن املعلومات.

وأشــار اىل أن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان تثمــن وتدعــم جهــود املــدارس 
مــن أجــل تدريــب الطــالب وتثقيفهــم 
املعرفيــة  املهــارات  ومتليكهــم 
ــن دور  ــم تثم ــام، ك ــكل ع ــة بش املختلف
وتهيئــة  الطــالب  مســاعدة  يف  األرس 
األجــواء الســليمة التــي تســاعد عــى 
ــأن  ــوه ب ــي، ون ــز العلم ــل والتمي التحصي

اللجنة ســتظل تواصل الجهــود التوعوية 
للتعريف املســتمر باملبــادئ الحقوقية 
عــى شــكل جرعــات يتــم تحديدهــا بنــاء 

عــى املراحــل الدراســية والعمريــة.

الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  نائــب  وشــدد 
لحقــوق اإلنســان عــى أهميــة اإلميــان 
الراســخ بــأن املعرفــة الحقوقيــة رضورة 
هــذا  ومــن  والكبــار،  للصغــار  ملحــة 
املنطلــق فــإن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان لــن تألــو جهــداً يف اســتمرارية 
وتطويرهــا،  ودعمهــا  الجهــود  هــذه 
وأشــاد هنا مبشــاركة بقية الطــالب الذين 
مل يحالفهــم الحــظ، مؤكداً أن املشــاركة 
يف حــد ذاتها تعترب انتصــاراً الن املحاولة 
ــدف.  ــول لله ــى الوص ــدرة ع ــي الق تعن
وتابــع قائــالً: نأمل أن يكونــوا يف مقدمة 
ــة،  ــرات القادم ــزة يف امل ــمء الفائ األس
داعيــاً املــدارس للمزيــد مــن التعــاون 
ــة  ــة التثقيفي ــج اللجن ــع برام ــل م والتفاع
لضــمن مشــاركة أكــرب عــدد مــن الطــالب، 
مــن  املســابقات  لهــذه  ملــا  وذلــك 
أهميــة يف تحفيــز الطلبــة عــى االطــالع 
والتعلــم والبحــث والدراســة، وإشــعال 
بــني صفــوف  ليــس  فتيــل املنافســة 

الطــالب فحســب، بــل بــني املعلمــني أيضاً 

واملجتمعــات املدرســية ككل.



29

الفعاليات

العدد الرابع والثالثون-يونيو ٢٠٢٢ 29الصحيفة

جــاء ذلــك تزامنــاً مــع احتفــاالت اللجنــة 

باليــوم  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

العــريب لحقــوق اإلنســان الــذي يــأيت 

هــذا العــام تحــت شــعار »الحــق يف 

ومســتدامة«  وســليمة  صحيــة  بيئــة 

بحضــور ســعادة الدكتــور محمــد بــن 

ســيف الكــواري نائــب رئيــس اللجنــة 

ــعادة  ــان، وس ــوق اإلنس ــة لحق الوطني

الســيد ســلطان بــن حســن الجــّميل 

األمــني العــام للجنــة الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان، ومبشــاركة ممثلني عــن إدارة 

الشــواطئ  قســم  العامــة  النظافــة 

مــن  وعــدد  البلديــة  بــوزارة  والجــزر 

ــة  ــة الوطني ــي اللجن ــات وموظف الجالي

لحقــوق اإلنســان.

ــيف  ــد س ــور محم ــعادة الدكت ــال س وق

الكــواري نائــب رئيــس اللجنــة الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان، أن هــذه الفعاليــة 

حملــة  يف  الثانيــة  املبــادرة  تعتــرب 

البيئــة  »نظافــة  اإلنســان  حقــوق 

حــق وواجــب« التــي تــأيت يف إطــار 

جهــود اللجنــة الراميــة للتفاعــل مــع 

ــوق  ــق بحق ــي تتعل ــا الت ــة القضاي كاف

اهتممهــا  منطلــق  ومــن  اإلنســان، 

ــالل  ــن خ ــة م ــة البيئ ــل بالتوعي املتواص

العمــل بشــكل مســتمر عــى توعيــة 

حميــة  بأهميــة  املجتمــع  أفــراد 

عــى  والرتكيــز   ، الطبيعيــة  الحيــاة 

مفاهيــم  لغــرس  النــشء  توعيــة 

املحافظــة عــى البيئــة كحــق إنســاين 

لــكل فــرد، وترجمــة للقوانــني  أصيــل 

واملواثيــق  املحليــة  والترشيعــات 

يف  التــي  الدوليــة  واملعاهــدات 

مجملهــا تركــز عــى أهميــة إصحــاح 

ــام  ــاين يف املق ــب إنس ــة كمطل البيئ

 األول وحــق مــرشوع للفــرد واملجتمــع.

تصـــريحات  يف  د:الكـــواري  وأكــد 

صحفيــة أن هــذه املبــادرات تســاهم 

التغيــري  إحــداث  يف  كبــري  بشــكٍل 

بيئــة  اىل  الوصــول  نحــو  اإليجــايب 

ــة  ــاً بأهمي ــتدامة، منّوه ــليمة ومس س

لتحقيــق  املجتمعــي  الوعــي 

أهــداف هــذه  األهــداف، والفتــاً اىل 

تعزيــز  يف  تتمثــل  التــي  الحملــة 

ونــرش الوعــي البيئــي بأهميــة العمــل 

التطوعــي يف خدمــة البيئــة، ونــرش 

وتعزيــز الوعــي واملســؤولية البيئيــة 

بــني أفــراد املجتمــع، وأهميــة الحفــاظ 

عــى بيئــة طبيعيــة ونظيفــة، وتعزيــز 

ــع  ــدى جمي ــة ل ــة البيئي ــلوك النظاف س

العمــل  ولتشــجيع  املجتمــع،  فئــات 

الفئــات. كل  بــني  وغرســه  البيئــي 

ختــام  ويف  أنــه  ســعادته  وأوضــح 

التأكيــد  مــن  البــد  الفعاليــة  هــذه 

أن  يف  تتمثــل  هامــة  رســالة  عــى 

تنظيـم حملـة تنظيـف شواطـئ الوكـرة

ــة  ــت اللجن ــان نظم ــوق اإلنس ــريب لحق ــوم الع ــاالت الي ــع احتف ــاً م وتزامن

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف 23 مــارس 2022 حملــة لتنظيــف شــواطئ 

الوكــرة تحــت عنــوان »نظافــة البيئــة حق وواجــب« بهــدف تعزيــز املفاهيم 

البيئــة وترســيخ مامرســتها يف الحيــاة اليوميــة واســتمراراً للجهــود 

ــتدام.  ــاة املس ــلوب الحي ــة وأس ــة البيئ ــالة حامي ــرش رس ــة إىل ن الرامي
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مــن حــق املجتمــع أفــراداً وجمعــات 

الشــاطئ  بهــذا  االســتمتاع  وعائــالت 

ــرب  ــذي يعت ــرة ال ــة الوك ــل مبدين الجمي

الوقــت  ذات  ويف  للجميــع،  ملــك 

فــأن حميــة البيئــة تعتــرب مســؤولية 

ــي  ــا أزعجن ــالً: إن م ــع قائ ــع، وتاب للجمي

كثــرياً خــالل حملــة تنظيــف الشــاطئ 

العبــوات  مــن  هائــل  كــم  وجــود 

البالســتيكية  واملــواد  واألغطيــة 

الرمــال،  يف  مدفــون  وبعضهــا 

ــتيكية  ــواد البالس ــذه امل ــاً أن ه موضح

عــن  إمــا  للبحــر  ســتنتقل  شــك  بــال 

طريــق الريــاح أو األمــواج، يف الوقــت 

ــارات  ــمء باالختب ــه العل ــت في ــذي أثب ال

مــن  كثــريا  أن  العلميــة  والتجــارب 

األســمك تتغــذى عــى هــذه املــواد 

التــي تــم تحليلهــا عــى أنهــا مــواد 

ــة  ــى صح ــارة ع ــة ض ــة وكيميائي برتولي

تســممً  تحــدث  ثــم  ومــن  األســمك 

صحــة  الــرر  ليشــمل  لحومهــا  يف 

اإلنســان. ونــّوه بــأن مــن أهــم املــواد 

التــي تــم اكتشــافها يف أمريــكا مــادة 

ــامة  ــادة س ــي م ــينات« وه »الديوكس

بعــض  دم  يف  وجــدت  ومرسطنــة 

األشــخاص الذيــن كانــوا يتغــذون عــى 

 هــذه النوعيــة مــن األســمك الســامة.

و ينصــح الدكتــور الكــواري جميــع أفراد 

البيئــة  بجــمل  لالســتمتاع  املجتمــع 

مــن  عليهــا  ويحافظــوا  وطبيعتهــا 

تنعكــس  أن  ميكــن  التــي  االنتهــاكات 

ــى  ــارشة ع ــري مب ــارشة وغ ــورة مب بص

أن  اإلنســان، الفتــاً اىل  صحــة وحيــاة 

ــام  ــدث ه ــى ح ــة ع ــر مقبل ــة قط دول

العــامل  كأس  بطولــة  يف  يتمثــل 

قطــر  زوار  يشــهد  أن  البــد  وبالتــايل 

جــمل الطبيعــة ونظافتهــا بحيــث تكون 

وعــادات.  وســلوكا  شــعارا  النظافــة 

التوعويــة  الجهــود  ســعادته  ومثّــن 

تقــوم  التــي  الكبــرية  والتثقيفيــة 

ــي،  ــري املناخ ــة والتغي ــا وزارة البيئ به

مشــرياً إىل االســتجابة الفعالــة مــن 

ــداً  ــام، ومؤك ــكل ع ــع بش ــل املجتم قب

املبــارش  املؤثــر  هــي  البيئــة  أن 

دولــة  بــأن  ونــّوه  الفــرد.  حيــاة  يف 

ــق  ــن الحدائ ــل م ــم هائ ــر بك ــر تذخ قط

والشــواطئ الغنيــة والجاذبــة التــي 

للراحــة  مــالذاً  الجمهــور  فيهــا  يجــد 

ــذه  ــة ه ــإن نظاف ــايل ف ــزه، وبالت والتن

املمتلــكات العامــة تعتــرب مســؤولية 

اســتمرار  ألهميــة  داعيــاً  مجتمعيــة، 

التوعيــة  لنــرش  الجهــود  وتكاتــف 

البيئيــة. وتوّجــه نائــب رئيــس اللجنــة 

بالشــكر  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

الذيــن  املشــاركني  لكافــة  والتقديــر 

الحملــة. هــذه  إعــداد  يف  ســاهموا 
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ثــم  بــدأت  التــي  الحملــة  وكانــت 

املــايض  ينايــر  مطلــع  يف  توقفــت 

التزامــاً باإلجــراءات االحرتازيــة املتبعــة، 

يف ظــل تزايــد حــاالت اإلصابــة بفــريوس 
حينهــا. “كوفيــد-١٩”  كورونــا 

العمــل  أصحــاب  الحملــة  وتســتهدف 

والعملــة املقيمــة يف دولــة قطــر 

ــم  ــم بحقوقه ــني لتوعيته ــن الجنس م

التــي كفلهــا لهــم الدســتور القطــري 

وتــم  العمــل،  قانــون  عليهــا  وأكــد 

تعزيزهــا باالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 

اإلنســان التــي صادقــت عليهــا الدولــة 

الســيم يف ظــل التعديــالت القانونيــة 

والتــي  القطريــة  الترشيعــات  يف 

جــاءت مؤكــدة عــى حميــة حقــوق 

ــاء  ــور وإلغ ــد األدىن لأج ــمل كالح الع

تســوية  وطــرق  الخــروج  مأذونيــة 

العمليــة. النزاعــات 

القوانــني القطريــة واالتفاقيات 
الدوليــة ضمنــة حقــوق أصحــاب 

ــل والعمل العم

ستســتمر  التــي  الحملــة  وتهــدف 

بــدور  التوعيــة  إىل  شــهر  ملــدة 

حقــوق  وتعزيــز  حميــة  يف  اللجنــة 

العمــل  أصحــاب  ومتكــني  اإلنســان، 

حقوقهــم  معرفــة  مــن  والعــمل 

للتطــورات  وفقــاً  بهــا  والتمتــع 

الترشيعيــة بالدولــة، وتحســني الوضــع 

للعــمل  واالجتمعــي  االقتصــادي 

وأصحــاب العمــل، كــم تهــدف ملعرفــة 

العوائــق القانونيــة والفعليــة التــي 

تقــف عائقــاً دون متتــع أصحــاب العمــل 

تأييــد  والعــمل بحقوقهــم، وكســب 

تعزيــز  لجهــود  القطــري  املجتمــع 

حقــوق العملــة وحميتهــا، فضــالً عــن 

تعزيــز دور الــرشكات يف حــل املشــاكل 

العــمل  ممرســة  دون  تحــول  التــي 

فعــي. بشــكل  لحقوقهــم 

وأكــد الســيد عبــد اللــه عــي املحمــود 

مديــر إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم 

اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة  باللجنــة 

عــى أهميــة هــذه الحملــة باعتبارهــا 

يف  هامــة  رشيحــة  تســتهدف 

املجتمــع وتقــوم بــدور كبــري يف دفــع 

عمليــة التنميــة بالبــالد، وأضــاف أنــه 

اللجنــة  تُــويل  املنطلــق  هــذا  ومــن 

بالــغ  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان تستأنـف حمـلة 

 »معــاً نعمـــل«

املحمود: نستهدف تحسني الوضع 

االقتصادي واالجتامعي للعامل 

وأصحاب العمل

اســتأنفت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، حملــة »معــاً نعمــل« )لــك حــق 

وعليــك واجــب( وذلــك يف إطــار تنفيــذ اســراتيجية عمــل اللجنــة الراميــة إىل 

تعزيــز التوعيــة عــى املســتوى الوطنــي ورضورة التعــاون لرســيخ املعرفــة 

بحقــوق وواجبــات العــامل ونــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان بصــورة عامــة.
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وأصحــاب  العــمل  لقضايــا  األهميــة 

العمــل عــى حــد ســواء بهــدف ترســيخ 

وترجمتهــا  اإلنســان  حقــوق  مبــادئ 

عــى أرض الواقــع يف مجــاالت العمــل 

تذليــل  يف  واإلســهام  املختلفــة 

دون  تحــول  التــي  املعوقــات  كافــة 

ــة  ــوق كامل ــراف بحق ــع األط ــع جمي متت

غــري منقوصــة.

ترصيحــات  يف  املحمــود  وأشــار 

ــل«  ــاً نعم ــة »مع ــة اىل أن حمل صحافي

ركــزت  واجــب(  وعليــك  حــق  )لــك 

جميــع  شــملت  هامــة  محــاور  عــى 

الجوانــب التــي تتعلــق بأصحــاب العمــل 

التعريــف  ســيتم  والتــي  والعــمل، 

بهــا وبحثهــا ومناقشــتها مــن قبــل 

يــأيت  ذلــك  أن  وأضــاف  املختصــني. 

التوعويــة  الحمــالت  سلســلة  ضمــن 

الوطنيــة  اللجنــة  تطلقهــا  التــي 

فيهــا  مســتهدفة  اإلنســان  لحقــوق 

للتعريــف  فئــات املجتمــع املختلفــة 

حقــوق  حميــة  يف  اللجنــة  بــدور 

مــن  الكثــري  اىل  الفتــاً  اإلنســان، 

ــي  ــات الت ــم والترشيع ــط والنظ الضواب

العمــل  ورب  العامــل  عــى  يتوجــب 

بــأن  املحمــود  ونــّوه  بهــا.  االلتــزام 

ــع  ــل جمي ــري كف ــل القط ــون العم قان

واالجتمعيــة  املهنيــة  الحقــوق 

أصحــاب  حقــوق  كفــل  كــم  للعــمل 

بــني  تعاقديــة  عالقــة  وفــق  العمــل 

ــم  ــى تدعي ــداً ع ــاء مؤك ــني، وج الطرف

وتوفــري  العــمل،  حقــوق  وتأكيــد 

ــائل  ــل، ووس ــبة للعم ــروف املناس الظ

الوقايــة مــن أخطــار العمــل وأرضاره 

، وضــمن الظــروف الصحيــة للعــمل، 

وأشــار اىل أن الترشيعــات القطريــة – 

التــي جــاءت متوامئــة مــع االتفاقيــات 

واملعاهــدات الدوليــة – تؤكــد عــى أّن 

العالقــة بــني العــمل وأصحــاب العمــل 

االجتمعيــة. العدالــة  أساســها 

والســالمة  والســكن  الصحــة 
ــة ــاور الحمل ــرز مح ــة أب املهني

ــي:  ــاور ه ــة مح ــة أربع ــاول الحمل وتتن

وأوقــات  العمــل  وســاعات  الصحــة، 

والســالمة  الالئــق،  الســكن  الراحــة، 

املهنيــة. وبدورهــا ســتقوم اللجنــة 

ــاس  ــم وقي ــة بالتقيي ــام الحمل يف خت

األهــداف  تحقيــق  ومــدى  األثــر 

املرجــوة مــن خــالل مــؤرشات رقميــة.

ــاً  ــة »مع ــتنفذ حمل ــة س ــب الخط وبحس

واجــب(  وعليــك  حــق  )لــك  نعمــل« 

فيــم  وتثقيفيــة  توعويــة  محــارضات 

وأصحــاب  العــمل  بحقــوق  يتعلــق 

كــم  تواجدهــم،  أماكــن  يف  العمــل 

ــة  ــواد إعالمي ــع م ــدار وتوزي ــيتم إص س

تتضمــن مطبوعــات متنوعــة، وأفالمــا 

توعويــة، ورســائل هاتفيــة ومقــاالت 

وتقاريــر وبرامــج تلفزيونيــة، باإلضافــة 

اىل تنظيــم أنشــطة توعويــة يف عــدد 

مــن املصانــع يف مناطــق راس لفــان، 

ومســيعيد، ودخــان.

كــم ســتنظم اللجنــة وبالتعــاون مــع 

تثقيفيــة  فعاليــات  األحمــر  الهــالل 

وتوعويــة باملراكــز الصحيــة للعــمل 

الهــالل األحمــر. التــي يديرهــا 
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توعويًــا  ركًنــا  الفعاليــة  وتتضمــن 

ــا يهــدف لتوعيــة العــمل مــن  وتثقيفيً

حيــث  الصحــي،  باملركــز  املراجعــني 

يتــم اســتقبال املراجعــني مــن العــمل 

واإلجابــة عــن تســاؤالتهم القانونيــة 

والحقوقيــة، وتعريفهــم بــدور اللجنــة 

ــات تعريفيــة  ــع مطوي ــب توزي إىل جان

ــن  ــالً ع ــمل فض ــات الع ــوق وواجب بحق

هدايــا وتصاميــم لفيديوهــات تحمــل 

مضامــني ورســائل الحملــة.

»معــاً  حملــة  إطــار  يف  ذلــك  يــأيت 

واجــب(  وعليــك  حــق  )لــك  نعمــل« 

املســتوى  عــى  التوعيــة  لتعزيــز 

لرتســيخ  التعــاون  ورضورة  الوطنــي 

املعرفــة بحقــوق وواجبــات العــمل 

ونــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان بصــورة 

عامــة.

ويســتقبل الركــن التوعــوي املراجعــني 

اليــوم  مــدار  عــى  العــمل  مــن 

العمــل  قانــون  مبالمــح  لتعريفهــم 

بحــق  والتعريــف  العامــل،  وحقــوق 

العمــل.

 »معــاً نعمـــل«

 يف املراكز الصحية العاملية

ــق  ــك ح ــل – ل ــاً نعم ــة )مع ــات حمل ــان، أوىل فعالي ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــذت اللجن نف

ــزي  ــري، مبرك ــر القط ــالل األحم ــع اله ــاون م ــة بالتع ــامل الصحي ــز الع ــب( مبراك ــك واج وعلي

فريــج عبــد العزيــز ومســيمري الصحيــني. وتتواصــل حملــة املراكــز الصحيــة عــى مدار أســبوع 

بــكل مركــز حتــى 2٤ مــارس 2022 لتشــمل مركــز صحــي الحميلــة خــالل األســبوع الجــاري
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املحمود ينوه بإقبال العمل 

عىل الركن التوعوي والتثقيفي

وأكــد الســيد عبــد اللــه عــي املحمــود 

مديــر إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم 

اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة  باللجنــة 

التثقيفيــة  الفعاليــات  تنظيــم  أن 

الصحيــة  املراكــز  يف  والتوعويــة 

للعــمل بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر، 

رشيحــة  ألكــرب  الوصــول  تســتهدف 

ممكنــة مــن العــمل باعتبارهــم رشكاء 

التنميــة. عمليــة  يف 

مــع  الجهــود  تنســيق  أن  وأضــاف 

الهــالل األحمــر القطــري أمثــر خطــة 

للعــمل  الصحيــة  املراكــز  لتغطيــة 

التــي يديرهــا الهــالل األحمــر القطــري 

عــى مــدار ثالثــة أســابيع متتاليــة مــن 

الحملــة.

ونــوه املحمــود باإلقبــال الكبــري مــن 

ــوي  ــن التوع ــى الرك ــمل ع ــب الع جان

مبركــز فريــج بــن عبــد العزيــز الصحــي، 

مــن  قانونيــني  وجــود  إىل  مشــريًا 

للعــمل  للتحــدث  مختلفــة  جاليــات 

توزيــع  إىل  باإلضافــة  األم،  بلغتهــم 

منشــور توعــوي بعــدة لغــات تتناســب 

مــع معظــم رواد املركــز الصحــي.

الوطنيــة  اللجنــة  أن  املحمــود  وأكــد 

لحقــوق اإلنســان تــويل بالــغ األهميــة 

لقضايــا العــمل بهــدف ترســيخ مبــادئ 

عــى  وترجمتهــا  اإلنســان  حقــوق 

العمــل  مجــاالت  يف  الواقــع  أرض 

تذليــل  يف  واإلســهام  املختلفــة 

دون  تحــول  التــي  املعوقــات  كافــة 

ــة  ــوق كامل ــراف بحق ــع األط ــع جمي متت

منقوصــة. غــري 

الكواري: آالف العمل تلقوا 
إضاءات توعوية مبراكز )فريج 

عبد العزيز ومسيمري والحميلة(

عــادل  أوضح الســيد  جانبــه  ومــن 

جاســم الكواري مديــر اإلمــداد بقطــاع 

األحمــر  بالهــالل  الطبيــة  الشــؤون 

التعــاون  إطــار  ويف  أنــه  القطــري 

بــني الهــالل األحمــر القطــري واللجنــة 

خصصنــا  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة 

صحيــة  مراكــز  بثالثــة  توعويــا  ركنــا 

ــث  ــري حي ــر القط ــالل األحم ــة لله تابع

ــمل  ــة للع ــة الصحي ــدم فيها الرعاي تُق

الذكــور، وأضــاف أنــه تــم اختيــار املراكز 

الصحيــة ألنهــا تخــدم رشيحــة كبــرية 

دولــة  يف  الوافــدة  العملــة  مــن 

قطــر مــن مختلــف الجنســيات، وهــو 

أمــر جيــد أن نعمــل عــى توعيتهــم 

انتظارهــم  فــرتات  أثنــاء  وتثقيفهــم 

ــالة  ــيم وأن رس ــة، الس ــز الصحي باملراك

حملــة »مًعــا نعمــل« )لــك حــق وعليــك 

ــن  ــمل م ــتصل إىل آالف الع ــب( س واج

أن  إىل  الكــواري  ولفــت  املراجعــني. 

املراكــز الصحيــة األربعــة التــي يديرهــا 

ــة  ــت مظل ــري تح ــر القط ــالل األحم اله

ــة  ــة الصحي ــرت الرعاي ــة وف وزارة الصح

ــام  ــع الع ــون مراج ــارب ١.٢ ملي ــا يق مل

بأهميــة  الكــواري  ونــوه  املــايض، 

التوعويــة  الحمــالت  هــذه  مثــل 

كــم  العــمل،  الســيم  للمجتمــع 

جانــب  مــن  اإليجــايب  بالتفاعــل  نــوه 

يف  التوعــوي  الركــن  مــع  العــمل 

املراكــز الصحيــة، وتطلعهــم ملعرفــة 

إىل  وأشــار  وواجباتهــم.  حقوقهــم 

التوعــوي  الركــن  يف  القانونيــني  أن 

التابعــني اىل لجنــة حقــوق اإلنســان 

تلقــوا العديــد مــن التســاؤالت حــول 

ومتّــت  للعمــل،  املنِظمــة  القوانــني 

اإلجابــة عــن جميــع التســاؤالت بعــدة 

مختلفــة. لغــات 

الفعاليات
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محارضتان لتوعيـة أصحـاب العمـل بثالث مـدن صناعيـة

ويف ســياق حملــة »معــاً نعمــل – لــك حــق وعليك واجــب« نظمــت اللجنــة الوطنية 

لحقــوق اإلنســان محارضتــني عــرب تقنيــة التواصــل املــريئ، لفائــدة أصحــاب العمــل 

مــن املــدراء، ورؤســاء األقســام، للــرشكات واملصانــع الواقعــة يف مدينــة راس 

لفــان الصناعيــة، ومدنيــة مســيعيد الصناعيــة، ومنطقــة دخــان.

وقــال الســيد حمــد ســامل الهاجــري 

والتثقيــف  الربامــج  إدارة  مديــر 

ــان إن  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني باللجن

املحارضتــني تأتيــان للتوعيــة بحقــوق 

العمــل  أصحــاب  ومتكــني  اإلنســان، 

حقوقهــم  معرفــة  مــن  والعــمل 

للتطــورات  وفقــاً  بهــا  والتمتــع 

بالدولــة. الترشيعيــة 

وأكــد الهاجــري بــأن الحملــة تهــدف 

أيًضــا إىل تعزيــز دور الــرشكات يف حــل 

املشــاكل التــي تحــول دون ممرســة 

فعــي،  بشــكل  لحقوقهــم  العــمل 

والوقــوف عــى أيــة عوائــق ميكــن أن 

تقــف عائقــاً دون متتــع أصحــاب العمــل 

والعــمل بحقوقهــم.

املحــارضة  أن  إىل  الهاجــري  وأشــار 

ــدراء  ــن م ــور ١٠٠ م ــهدت حض األوىل ش

ميثلــون أكــر مــن ١٠ رشكات يف مدينــة 

راس لفــان الصناعيــة، وأن املحــارضة 

مــن   ١٤٠ حضــور  شــهدت  الثانيــة 

ــع  ــن املصان ــدًدا م ــون ع ــدراء ميثل امل

و  الصناعيــة،  مســيعيد  مدينــة  يف 

دخــان. امتيــاز  مبنطقــة  محطــات   ١٠ 

ونــوه مديــر إدارة الربامــج والتثقيــف 

اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  باللجنــة 

بالتفاعــل الكبــري القائــم عــى األســئلة 

والنقاشــات التــي أعقبــت املحارضتــني، 

مؤكــًدا أن ذلــك أســفر عــن اكتســاب 

أصحــاب العمــل مــن املــدراء، ورؤســاء 

واملصانــع،  للــرشكات  األقســام، 

والتــي  الالزمــة  والخــربات  املعــارف 

ميكــن أن تؤهلهــم لحــل أيــة نزاعــات 

عمليــة، أو تحــول دون تصاعــد هــذه 

النزاعــات.
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مــن  الحضــور  أن  الهاجــري  وأوضــح 

الصناعيــة  املناطــق  يف  املــدراء 

املعــارف  بنقــل  ســيقومون  الثــالث 

التــي اكتســبوها، ملــرشيف العــمل 

بدورهــم  ليقومــوا  املبارشيــن، 

بنقلهــا للعــمل، باإلضافــة إىل توزيــع 

ــة  ــه اللجن ــذي أصدرت ــة ال ــدار الحمل إص

بعــدة لغــات للتعريــف بحقــوق العــمل 

العمــل. وأصحــاب 

املحارضتــني  إن  الهاجــري  وقــال 

تضمنتــا التوعيــة بقانــون العمــل رقــم 

١٤ لســنة ٢٠٠٤، واألحــكام العامــة التــي 

يجــب عــى صاحــب العمــل أن يكــون 

ملــًم بهــا. وأضــاف مديــر إدارة الربامــج 

ــى  ــا ع ــني ركزت ــف أن املحارضت والتثقي

يف  كالحــق  العمــل  أصحــاب  حقــوق 

العامــل  انتقــال  حــال  يف  االعــرتاض 

بــأي  واملطالبــة  منافســة،  لرشكــة 

رســوم يف موضــوع تدريــب أو تأهيــل 

ــل  ــب العم ــا صاح ــب به ــل، ويطال العام

البنــد  هــذا  يكــون  أن  عــى  الجديــد، 

متضمنــاً يف عقــد العمــل لضــمن حــق 

صاحــب العمــل.

فرتة اإلخطار

أن  رضورة  إىل  املحارضتــان  وأشــارت 

ــب  ــار لطل ــرتة اإلخط ــل ف ــي العام يراع

العقــد  مــدة  كانــت  فــإذا  االنتقــال، 

فــوق العامــني تكــون فــرتة اإلخطــار 

مــن  أقــل  العقــد  كان  وإذا  شــهرين، 

واحــًدا. شــهرًا  فيكــون   العامــني 

لبنــود  العامــل  مخالفــة  حــال  ويف 

عقــد العمــل أو ألحــكام القانــون يغــادر 

بعــد  إال  الرجــوع  لــه  يحــق  وال  البــالد 

مــرور ســنة مــن مغادرتــه. ويجــب عــى 

مــدة  خــالل  البــالد  مغــادرة  الوافــد 

ــرض  ــاء الغ ــن انته ــاً م ــا ٩٠ يوم أقصاه

الــذي اســتقدم ألجلــه، أو مــن تاريــخ 

انتهــاء اإلقامــة، أو مــن تاريــخ إلغــاء 

اإلقامــة ألي ســبب.

وتناولــت املحارضتــان طــرق ووســائل 

إدارة  عــرب  العمليــة،  النزاعــات  حــل 

النزاعــات  فــض  ولجنــة  العمــل، 

. ليــة لعم ا

أحكام عامة

التــي  العامــة  األحــكام  بــني  ومــن 

تناولتهــا املحارضتــان أال يجــوز لصاحــب 

ســفر  بوثيقــة  االحتفــاظ  العمــل 

العامــل، وال يجــوز العمــل دون عقــد 

مــن  عليــه  وموقــع  مكتــوب  عمــل 

ــل،  ــن إدارة العم ــدق م ــني ومص الطرف

وأن يحصــل العامــل عــى نســخته مــن 

العقــد. ويف حالــة عــدم وجــود عقــد، 

ــة  ــا بكاف ــن إثباته ــل ميك ــة العم فعالق

اإلثبــات. وســائل 

ــم  ــل اس ــد العم ــن عق ــب أن يتضم ويج

صاحــب العمــل، ومــكان العمــل، واســم 

ــه،  ــيته، وعنوان ــل، وجنس ــة العم ومهن

وتاريــخ  الشــخصية،  بطاقتــه  وصــورة 

وجــد،  إن  العقــد-  ومــدة  العقــد، 

الدفــع،  وطريقــة  ووقــت  والراتــب، 

والســكن والتنقــل وأيــة بــدالت، ويجــب 

أن تكــون كلهــا متضمنــة يف العقــد.

التعريــف  تــم  املحارضتــني  وخــالل 

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  مبهــام 

اإلنســان كالعمــل لتحقيــق األهــداف 

املتعلقــة  الدوليــة  االتفاقيــات  يف 

صادقــت  التــي  اإلنســان،  بحقــوق 

عليهــا الدولــة، إىل جانــب إبــداء رأيهــا 

ومــدى  الوطنيــة،  الترشيعــات  يف 

الدوليــة  املعايــري  مــع  انســجامها 

لحقــوق اإلنســان، ورصــد أوضــاع حقوق 

اإلنســان، مــن خــالل الزيــارات وتلقــي 

ونــرش  وااللتمســات،  الشــكاوى 

الوعــي والتثقيــف بحقــوق اإلنســان.
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األمني العام يفتتح معرض

»حقوق اإلنسان وكرة القدم«

مبقر األمم املتحدة بجنيف ..

ــد  ــع الوف ــاون م ــدة وبالتع ــم املتح ــر األم ــان مبق ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــت اللجن نظم

ــف،  ــرى بجني ــة األخ ــامت الدولي ــدة واملنظ ــم املتح ــب األم ــدى مكت ــر ل ــة قط ــم لدول الدائ

معــرض لوحــات »حقــوق اإلنســان وكــرة القــدم« وذلــك عــى هامــش أعامل الــدورة التاســعة 

ــية  ــات الدبلوماس ــي البعث ــن ممث ــف م ــور لفي ــان، بحض ــوق اإلنس ــس حق ــني ملجل واألربع

والســفراء وممثــي املنظــامت الدوليــة وممثــي الــدول مــن املشــاركني يف أعــامل دورة 

مجلــس حقــوق اإلنســان. ويتضمــن املعــرض لوحــات تعــرب عــن مفاهيــم حقــوق اإلنســان يف 

ــامل 2022. ــال كأس الع ــب موندي ــامت ملالع ــب مجس ــدم إىل جان ــرة الق ك
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بــن  ســلطان  الســيد  ســعادة  وقــال 

ــة  ــام للجن ــني الع ــّميل األم ــن الج حس

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف كلمتــه 

ــار  ــد كان اختي ــرض:  لق ــة للمع االفتتاحي

دولــة قطــر الســتضافة مونديــال كأس 

للنظــر  العــامل ٢٠٢٢، مناســبة طيبــة 

حقــوق  مفاهيــم  دمــج  عمليــة  يف 

الفعاليــات  كربيــات  يف  اإلنســان 

جــاءت  اإلطــار  هــذا  ويف  الرياضيــة، 

فكــرة معــرض »حقــوق اإلنســان وكــرة 

لوحاتــه  رســم  تــم  الــذي  القــدم« 

أحمــد  القطــري  الفنــان  بريشــة 

ــرض  ــذا املع ــاف: إّن ه ــد. وأض املعاضي

ليــس مجــرد لوحــات وأبعــاد جمليــة 

فحســب؛ بــل إنــه عبــارة عــن معايــري 

لصــون وحميــة حقــوق اإلنســان فيــم 

تــم ترجمتهــا إىل  يتعلــق بالرياضــة، 

مبختلــف  اإلنســانية  تخاطــب  لوحــات 

يف  مؤكــداً  وثقافاتهــا،  لغاتهــا 

الوطنيــة  اللجنــة  أّن  نفســه  الوقــت 

للرياضــة  تنظــر  اإلنســان  لحقــوق 

باعتبارهــا متثــل أهدافــاً شــاملة بغــض 

الخســارة.  أو  املكســب  عــن  النظــر 

ــل  ــاٍل لجع ــدر ع ــم بق ــن نهت ــال: نح وق

أساســيات  مــن  واحــدة  الرياضــة 

تعزيــز تنميــة اإلنســان وســالمته مبــا 

يتوافــق مــع الهــدف ٣ مــن أهــداف 

التنميــة املســتدامة، وهــو »ضــمن 

متتــع الجميــع بأمنــاط عيــش صحيــة، 

األعــمر«.   جميــع  يف  وبالســالمة 

الرياضــة  أن  إىل  الجــّميل  وأشــار 

ــان  ــوق اإلنس ــادئ حق ــع مب ــرتك م تش

والقيــم  األهــداف  مــن  العديــد  يف 

امليثــاق  أن  إىل  الفتــاً  األساســية، 

يهــدف  فكــره  أن  أوضــح  األوملبــي 

للتطــور  وســيلة  الرياضة  جعــل  إىل 

إيجاد مجتمع  بغية  لإلنسان  املتناسق 

بالحفاظ  ويُعنى  يسوده  السـالم 

وقــال  اإلنسانيــة«.   الكرامــة  عى 

مكتــب  إّن  العــام:  األمــني  ســعادة 

بتســخري  املعنــي  املتحــدة  األمــم 

ــالم،  ــة والس ــل التنمي ــن أج ــة م الرياض

الرياضيــة  »األنشــطة  أّن  عــى  أكــد 

املنظمــة  بشــكل جيــد والتــي تظهــر 

ــاط  ــة يف االنضب ــم الرياضي ــل القي أفض

ــة  ــروح الرياضي ــادل وال ــرتام املتب واالح

أن  كلهــا  ميكــن  والعمــل  الجمعــي، 

تســهم يف دمــج الفئــات املجتمعيــة 

وتســاعد عــى توعيــة األفــراد بالقيــم 

االجتمعــي«. للســالم  الالزمــة 

ــه  ــك في ــم ال ش ــه م ــّميل أن ــد الج وأك

هــو قــدرة الرياضة عى تعزيــز التنمية 

عــن  التصــورات  بتغيــري  االجتمعيــة 

ذوي اإلعاقــة وإتاحــة الفرصــة ألولئــك 

الرياضــة  يف  للمشــاركة  األشــخاص 

وإدماجهــم يف مجتمعاتهــم.  وقــال: 

اللجنــة  قامــت  الســياق  هــذا  يف 

بتنظيــم  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

ــات  ــن لوح ــذي يتضم ــرض ال ــذا املع ه

فنيــة تعكــس معــاين حقــوق اإلنســان 

يف كــرة القــدم وهــي لوحــات تجســد 

األساســية  املبــادئ  مــن  العديــد 

االتفاقيــات واملواثيــق  الــواردة يف 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان، مشــرياً إىل 

أّن اللوحــات تعــرّب عــن مناهضــة العنــف 

التمييــز  ومناهضــة  املالعــب  يف 

ــي  ــة الت ــارات العنرصي ــرصي والعب العن

ــد  ــجعني ض ــض املش ــن بع ــدر م ــد تص ق

الالعبــني، وقــال: هــذه الظاهــرة بــرزت 

يف الســنوات األخــرية بشــكل واســع 

وأضــاف:  املالعــب؛  مــن  العديــد  يف 

كذلــك فــإن لوحــات معــرض »حقــوق 

الجّمــالــي: 

املفاهيــم  لدمــج  مناســبة   ٢٠٢٢ مونديــال  اســتضافة   *

القــدم. كــرة  رياضــة  يف  الحقوقيــة 

* لوحــات املعــرض تخاطــب اإلنســانية مبختلــف لغاتهــا وثقافاتهــا 

الحــرام حقــوق اإلنســان .

* نهتــم بقــدر عــاٍل لجعــل الرياضــة واحــدة مــن أساســيات تعزيــز تنميــة 

اإلنســان وســامته.
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ــن دور  ــرّب ع ــدم« تع ــرة الق ــان وك اإلنس

األمــن يف املالعــب، إىل جانــب إظهــار 

ــة يف  ــات الخاص ــوق ذوي االحتياج حق

ــني  ــم ب ــن له ــص أماك ــب وتخصي املالع

مختلــف  يف  املشــجعني  مدرجــات 

الرياضيــة،  واألحــداث  الفعاليــات 

وأهميــة متكينهــم للمشــاركة بعدالــة 

الرتفيهيــة  األنشــطة  يف  وإنصــاف 

جــانــب تخــصيــــص  إلـــى  والرياضيــة، 

إىل  العوائــق،  مــن  خاليــة  مســارات 

جانــب العديــد مــن املعــاين اإلنســانية 

االعتبــار  يف  وضعهــا  ينبغــي  التــي 

وإقامــة  الرياضــة  ممرســة  عنــد 

واإلقليميــة  العامليــة  البطــوالت 

الرياضــة. أنــواع  واملحليــة مبختلــف 

للحضــور؛  بالشــكر  الجــّميل  وتوجــه 

وقــال: إّن هــذه املشــاركة الطيبــة مــن 

جانبكــم، إمنــا هــي داللــة عــى مــدى 

حرصكــم وتضامنكــم مــع كل مــا يدعــم 

املســرية العامليــة يف حميــة وتعزيز 

ــه.؛ إىل  ــون كرامت ــان وص ــوق اإلنس حق

الفريــد  بالحــدث  اهتممكــم  جانــب 

أال  قطــر،  دولــة  ستســتضيفه  الــذي 

 .٢٠٢٢ العــامل  كأس  مونديــال  وهــو 

ــا  ــد أوصلن ــون ق ــى أن نك ــاف: أمتن وأض

مــن خــالل هــذا املعــرض هــدف اللجنــة 

بدولــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

حقــوق  وإرســاء  نــرش  يف  قطــر، 

الــذي  الفــن  خــالل  مــن  اإلنســان 

يعــد مــن أرسع الوســائل يف ونقــل 

الرســائل. وتوصيــل 

مــن ناحيتهــا لفتــت ســعادة الســيدة 

جوهــرة بنــت عبــد العزيــز الســويدي 

لدولــة  باإلنابــة  باألعــمل  القائــم 

املتحــدة  األمــم  مكتــب  لــدى  قطــر 

وطيــدة  عالقــة  وجــود  إىل  بجنيــف، 

اإلنســان.  القــدم وحقــوق  كــرة  بــني 

اللوحــات  هــذه  تهــدف  وقالــت: 

ــول  ــية ح ــائل رئيس ــم رس ــرش لتقدي الع

املبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان 

القــدم،  بكــرة  ارتباطهــا  حيــث  مــن 

ــرتام  ــل اح ــة مث ــم الرياضي ــزز القي وتع

نأمــل  وأضافــت:  والتســامح.  التنــوع 

املتعلقــة  الرســائل  هــذه  تنتــرش  أن 

القــدم  كــرة  بــني  الرتابــط  بأوجــه 

ــاق  ــع نط ــى أوس ــان ع ــوق اإلنس وحق

نحتفــل  نحــن  بينــم  وقالــت:  ممكــن. 

بالعــد التنــازيل الفتتــاح بطولــة كأس 

العــامل ٢٠٢٢ يــزداد حمســنا وترقبنــا 

ملشــاهدة هــذا الحــدث الخــاص الــذي 

العربيــة  املنطقــة  ستســتضيفه 

ثقــة  عــى  فنحــن  األوىل؛  للمــرة 

بطولــة  سيشــهد  التاريــخ  بــأن  تامــة 

عــى  البطــوالت  أفضــل  ضمــن  مــن 

اإلطــالق وســتوفر لحظــات لــن ينســاها 

املشــاركون.

جوهرة السويدي:

كرة القدم وحقوق 

اإلنسان تعززان قيم التنوع 

والتسامح.
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جوفــاين  قــال  الســياق  ذات  ويف 
ملكتــب  الخــاص  املستشــار  ديكــوال 
ــل  ــة العم ــام ملنظم ــر الع ــب املدي نائ
تقدمــاً  أحــرزت  الدوليــة: دولــة قطــر 
باإلصالحــات  يتعلــق  فيــم  كبــرياً 
ــون  ــوال أن تك ــتبعد ديك ــة، واس العملي
اســتطاعت  التــي  هــي  القــدم  كــرة 
إّن  وقــال:  اإلصالحــات،  هــذه  تحريــك 
حكومــة قطــر قــد بذلــت جهــوداً للتأكــد 
تتــمىش  العمــل  ترشيعــات  أن  مــن 
ــا  ــب علين ــة ويج ــات الدولي ــع االتفاقي م
ــازم  ــل الح ــذا التعام ــى ه ــا ع تهنئته
بشــكل خــاص يف كل األوقــات. وأضاف: 
أنــه طــوال الوقــت يف الدوحــة كان 
العــمل  منظــمت  مــع  عمــل  هنــاك 
قضايــا  أن  مــن  للتأكــد  والحكومــة 
ظهورهــا،  وقــت  يف  تعالــج  العمــل 
مــن  قطــر  يف  يحــدث  مــا  أن  وأكــد 
ــدث  ــات ال يح ــال اإلصالح ــدم يف مج تق
ــدان. وفيــم يتعلــق  يف كثــري مــن البل
ديكــوال:  قــال  العــامل  كأس  ببطولــة 

بالعدالــة  قطــر  حكومــة  التــزام  إّن 
االجتمعيــة ســيظل قامئــاً وهــو ليــس 
أمــراً ســينتهي بانتهــاء بطولــة كأس 
مــا  إىل  سيســتمر  ولكنــه  العــامل، 
ــكر  ــه بالش ــك. وتوج ــن ذل ــد م ــو أبع ه
العمــل عــى  لحكومــة قطــر ووزيــر 
بالشــكر  توجــه  كــم  الجهــود،  هــذه 
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  للجنــة 
اإلنســان  حقــوق  معــرض  لتنظيمهــا 
يف كــرة القــدم واعتــربه فرصــة لعرض 
ــداع. ــن إب ــر م ــو قط ــه فنان ــوم ب ــا يق م

الســيد  ســعادة  قــال  جهتــه  مــن 
فرانشيســكو موتّــا رئيــس فــرع آســيا 
ــط  ــرشق األوس ــادئ وال ــط اله واملحي
وشــمل أفريقيــا يف مفوضيــة األمــم 
ــان؛  ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس املتح
إّن البطــوالت الكــربى مثــل مونديــال 
كأس العــامل ليســت مجــرد احتفــاالت 
الهيبــة  تجلــب  فحســب؛ وإمنــا هــي 
للــدول التــي تســتضيفها كــم تجلــب 
التدقيــق ال ســيم  مــن  معهــا نوعــاً 
بحقــوق  تتعلــق  التــي  القضايــا  يف 

اإلنســان، منوهــاً إىل أن حكومــة قطــر 
قدمــت مثــاالً ايجابيــاً يف هــذا الشــأن، 
وقــال: لقــد شــاركت دولــة قطــر بشــكل 
هــادف فيــم يتعلــق باســتضافة كأس 
العــامل يف تحســني حقــوق العــمل 
مــن خــالل ترشيعــات أقــوى وتعزيــز 
التعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة 
ــوق  ــرتام حق ــذي أدى إىل اح ــر ال األم
وأضــاف:  قطــر.  يف  العــمل  جميــع 
قطــر  دولــة  بــأن  يقــني  عــى  نحــن 
هــذا  يف  أجمــع  بالعــامل  ســرتحب 
ــوق  ــور حق ــن منظ ــام، فم ــدث اله الح
البطولــة  إقامــة  ينبغــي  اإلنســان 
بطريقــة آمنــة تدعــم حقــوق اإلنســان 

وتعززهــا.

وأشــار إىل أن أهميــة الرياضــة بــرزت 
بشــكل واســع مــن خــالل اإلقبــال الكبــري 
أثنــاء وبــاء كوفيــد-١٩ وتســليط الضــوء 
عــى مــدى أهميــة الرياضــة للســالمة 
الجســدية والســالمة والصحة النفســية 
الفتــاً إىل أن منظمــة الصحــة العامليــة 
أكــدت أن انعــدام النشــاط البــدين يعــد 
مــن أحــد األمــراض األربعــة الرئيســية 
مثــل  مختلفــة  بأمــراض  ترتبــط  التــي 
وقــال:  والرسطــان،  الســكر  أمــراض 
تعــد الرياضــة والنشــاط البــدين مفتــاح 
الفتــاً  األمــراض  هــذه  مــن  الوقايــة 
أّن  الربامــج  إىل  نفســه  الوقــت  يف 
لتشــجيع  املوضوعــة  الحكوميــة 
الرياضــة  ملمرســة  النــاس  ودعــم 
هــي أداة مهمــة لتحقيــق الحــق يف 
الصحــة الــذي يعــزز التمتــع بالكثــري مــن 
حقــوق اإلنســان األخــرى . وقــال موتـّـا: 
إّن تعزيــز النشــاط البــدين والرياضــة 
والبدنيــة  النفســية  صحتنــا  يفيــد  ال 
فحســب وإمنــا يخلــق شــعوراً باالنتــمء 
بــني  الجســور  وإرســاء  للمجتمــع 
ــة  ــم املنافس ــز قي ــات وتعزي املجتمع
الصحيــة والقيــم العادلــة واملشــاركة 

وااللتــزام بالقواعــد والصداقــة، ونــوه 

إىل أن كــرة القــدم تعــد مثــاالً جيــداً 

لذلــك، حيــث تــرشك جميــع النــاس مــن 

ــراء  ــاء وفق ــب أغني ــاء الكوك ــع أنح جمي

واألجنــاس  الخلفيــات  جميــع  ومــن 

العمل الدولية:

ما يحدث يف قطر من تقدم 

يف مجال اإلصاحات ال يحدث 

يف كثري من البلدان.

املفوضية السامية لحقوق 

اإلنسان:

نحن عىل يقني أن دولة قطر 

سرحب بالعامل أجمع 
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اإلثنيــة  واملجتمعــات  والقــدرات 
التنــوع  احــرتام  ظــل  يف  والدينيــة 
والقيــم والقواعــد التــي تســتند عليها 

ــدم. ــرة الق ك

اإلنســان  حقــوق  معــرض  ختــام  ويف 
يف كــرة القــدم، توجــه ســعادة الســيد 
األمــني  الجــّميل  حســن  بــن  ســلطان 
العــام للجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
يف كلمتــه الختامية، بالشــكر لجميع من 
اهتمــوا بزيــارة معــرض حقــوق اإلنســان 
وكــرة القــدم واملشــاركة يف تنظيمــه؛ 
وعــى وجــه الخصــوص الوفــد الدائــم 
لدولــة قطــر لــدى مكتــب األمــم املتحدة 
واملنظــمت األخــرى بجنيــف، ومفوضية 
لحقــوق  الســامية  املتحــدة  األمــم 
اإلنســان، ومنظمــة العمــل الدوليــة. كــم 
توجــه بالشــكر للفنــان القطــري أحمــد 
املعاضيــد الــذي رســم بريشــته لوحــات 
زائــري املعــرض  املعــرض، إىل جانــب 
مــن مؤسســات وأفراد وممثــي البعثات 
الدبلوماســية املختلفة باألمم املتحدة. 
وقــال الجــّميل: لقــد كانــت تجربــة هــذا 
ــربى  ــات الك ــن التحدي ــدا م ــرض واح املع
اإلنســان مــع  لربــط مفاهيــم حقــوق 
ممرســة كــرة القــدم بجميــع مجاالتهــا 
ــاً  ــاً أو تدريب ــجيعاً أو لعب ــت تش ــواء أكان س
أو حتــى  إقامــة منشــآتها ومــا يرتتــب 
عــى ذلــك مــن واجبــات تتعلــق باحــرتام 
حقــوق اإلنســان أثنــاء الســلوك الريــايض 
ــاح  ــاً إىل أن نج ــدم، الفت ــرة الق ــاص بك الخ
شــجع  قــد  بجنيــف  املعــرض  تنظيــم 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان عــى 
العــامل  عواصــم  بقيــة  يف  تنظيمــه 
يف املســتقبل القريــب وذلــك لنــرش 

ــة  ــى كاف ــه ع ــه وأهداف ــائله وقيم رس
املجتمعــات، خاصــة يف ظــل االهتــمم 
ــة  ــني كاف ــدم ب ــرة الق ــة ك ــد للعب املتزاي
األفــراد واملجتمعات مبختلف ثقافاتهم 
وقــال  وأعراقهــم.  ومعتقداتهــم 
الجــّميل: بالرغــم مــن هــذه االختالفــات 
بــني النــاس إال أن هــذه اللعبــة الشــعبية 
الســواد  بــني  وحــدت مشــاعر املحبــة 
األعظــم مــن البــرش عــى الكــرة األرضيــة، 
ــد  ــذا التوح ــام ه ــاً إىل رضورة اغتن منوه
لتحقيــق الهــدف األســمى وهــو االتحــاد 
العامليــة  املســرية  حــول  وااللتفــاف 
حقــوق  مواثيــق  اتفاقيــات  الحــرتام 
اإلنســان، والعمــل عــى جعــل مــا ورد 
ــاً يف  ــلوكاً واقعي ــادئ س ــن مب ــا م فيه

ــة. ــان اليومي ــاة اإلنس حي

وقــال الجــّميل: إن تنظيم هــذا املعرض 
يف هــذه املنصــة العامليــة – األمــم 
املتحــدة – هــو إيــذاٌن بانطالقــة واســعة 
للرتويــج  العــامل  أرجــاء  كافــة  يف 
ــم  ــيخ مفاهي ــأنها ترس ــن ش ــادئ م ملب
أفــراد  كافــة  لــدى  اإلنســان  حقــوق 
مجتمعاتنا. وقال: ســتكون اســرتاتيجياتنا 
القادمــة قامئــة عــى قــوة الريشــة 
ملــا  وذلــك  جنــب،  إىل  جنبــاً  والكلمــة 
وجدنــاه مــن إقبــال عــى معــاين لوحــات 
ــدم،  ــرة الق ــان وك ــوق اإلنس ــرض حق مع
واالســتجابة الكربى من جمهــري الزائرين 
للمعــرض مثلم حــدث ومــا زال يحدث يف 
ــة  ــه اللجن ــذي تنظم ــي ال ــرض الفن املع
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف جانــب 
الخــط العــريب حــول »حقــوق اإلنســان 
يف الثقافــة اإلســالمية« والــذي طافــت 
بــه اللجنــة معظــم العواصــم األوروبيــة 
لــذات  تنظيمهــا  جانــب  إىل  والعربيــة 
املتحــدة  األمــم  مقــر  يف  املعــرض 
ــه  ــن تنظيم ــالً ع ــف فض ــورك وجني بنيوي
ــل. ــان األورويب بربوكس ــر الربمل يف مق

ــة  ــرص اللجن ــه ح ــت نفس ــد يف الوق وأك
أن  عــى  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
يجســد العــامل الريــايض حرصــه عــى أن 
تــرتك البطــوالت الدوليــة أثــراً اجتمعيــاً 
وإنســانياً قيّــمً، يعــود بالنفــع الكبــري 
عــى األجيــال القادمــة، منوهــاً إىل أن 

اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تغتنم 
فرصة تنظيــم مونديال كأس العــام ٢٠٢٢ 
يف قطــر ليكــون دافعــاً حقيقيــاً إلحــداث 
ــال  ــة يف مج ــة ملموس ــريات إيجابي تغي
تأصيــل حقوق اإلنســان وتحقيــق العدالة 
نحــن  الجــّميل:  وقــال  االجتمعيــة. 
ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني يف اللجن
ومتاشــياً مع اختصاصاتنا؛ دوماً ما نشــجع 
الدولــة للمزيــد مــن االنجــازات يف مجــال 
حقــوق اإلنســان، وقــال: »لطاملــا عملــت 
اللجنــة دون كلــل لحميــة حقــوق العمل 
ــوق  ــة حق ــب حمي ــام إىل جان ــكل ع بش
عــمل مشــاريع املونديــال واملحافظــة 
عــى صحتهــم وســالمتهم«. وأضــاف: 
ونحــن خــالل مســرية نحــو عرشيــن عامــاً 
مــن إنشــاء اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان، نعتز مبا اســتطعنا تحقيقه يف 
هــذا الصدد. وقال ســعادة األمــني العام: 
أنا عــى يقني تام بــأن مبادراتنا ونجاحاتنا 
قــد أســهمت يف وضــع معايــري جديــدة 
يف مجــال حميــة حقــوق العــمل ليــس 
يف قطــر فحســب، بــل يف املنطقــة 
يف  ســعادته،  أجمع.  ونــوه  والعــامل 
للمونديــال،  قطــر  اســتضافة  ســياق 
جانبــا  وقعهــا  التــي  االتفاقيــة  إىل 
لجنــة حقــوق اإلنســان واللجنــة العليــا 
للمشــاريع واإلرث، وقال: ستُســهم هذه 
ــك يف  ــاالً للش ــدع مج ــا ال ي ــة مب االتفاقي
تعزيــز التزامنــا بحميــة حقــوق اإلنســان، 
مــع  يتناغــم  مضمونهــا  وأن  خاصــة 
أهدافنــا وغاياتنــا الراميــة إىل أن يســاعد 
تحقيــق  يف  العــامل  كأس  مونديــال 
األهــداف الشــاملة يف مجــال حميــة 
حقــوق اإلنســان ورعاية العــمل. وأضاف: 
انطالقــاً  االتفاقيــة  هــذه  جــاءت  لقــد 
مــن مهامنــا واختصاصاتنــا يف العمــل 
ــان،  ــوق اإلنس ــز حق ــرتام وتعزي ــى اح ع
وقــد عملنــا خــالل الســنوات املاضيــة 
عــى نــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان يف 
املجتمع، وتقديم الدراســات والتوصيات 
التــي هدفت لتطويــر الترشيعــات، خاصة 
تلك املتعلقة بالعمــل الالئق واملنصف، 
ــا  ــول: إّن م ــع بالق ــق للعدالة. وتاب وتحقي
نــراه اليــوم مــن نظــم جديــدة للعمــل 
ــة  ــر بكاف ــة قط ــي لدول ــاز تاريخ ــو إنج ه

ـالـي: الجمَّ

حريصون بأن ترك البطوالت 

الدولية أثراً اجتامعياً 

وإنسانياً قيّامً  يعود بالنفع 

الكبري عىل األجيال القادمة
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مؤسســاتها، وهــو دافــع ومحفز للمزيد 
مــن العمــل عــى تعزيــز واحــرتام حقوق 
ــة  ــّميل إىل أن كاف ــار الج ــان. وأش اإلنس
التــي  الدوليــة  والبعثــات  املنظــمت 
زارت دولــة قطــر ووقفــت عــى أوضــاع 
العملــة ميدانيــاً قــد شــهدت بــأن قطــر 
أصبحــت   ٢٠٢٢ مونديــال  باســتضافتها 
منوذجــاً يحتــذى بــه يف تخطيــط وتنفيذ 
كافــة جوانــب الحميــة لصــون حقــوق 
العــمل، وقــال: تــأيت تلــك الشــهادات 
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  يف  ونحــن 
االرتقــاء  مــن  ملزيــد  نتطلــع  اإلنســان 
بحقــوق اإلنســان بوصــف عــام وحقــوق 
العــمل عــى وجــه الخصــوص وصــوالً 
كأس  الســتضافة  املثــايل  للمشــهد 

ــده. ــا بع ــامل وم الع

ويف مقابلة صحفية عرّب ســعادة السيد 
فرانشيســكو موتّــا رئيــس فــرع آســيا 
األوســط  والــرشق  الهــادئ  واملحيــط 
ــم  ــة األم ــا يف مفوضي ــمل أفريقي وش
اإلنســان،  لحقــوق  الســامية  املتحــدة 
عــن ســعادته باملشــاركة يف معــرض 
حقــوق اإلنســان وكــرة القــدم والــذي 
وصفه باملناســبة الهامــة التي تنظمها 
ــان يف  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني اللجن
قطــر تحــت عنــوان حقــوق اإلنســان وكــرة 
ــا: عــرّب هــذا املعــرض  القــدم. وقــال موتّ
عــن قيــم ســامية وهــي احــرتام اآلخريــن 
مــن خــالل ممرســة كــرة القــدم واحــرتام 
قوانــني ومواثيــق حقــوق اإلنســان األمــر 
الــذي مــن شــأنه دعــم حقــوق اإلنســان 
إىل جانــب دعــم اللعب النظيف وتشــجيع 
ــى  ــدم ع ــرة الق ــون ك ــن ميارس كل الذي
احــرتام اآلخريــن واحرتام حقوق اإلنســان. 
ــي  ــة الت ــذه الفعالي ــب ه ــاف: تكتس وأض

ــف  ــدة بجني ــم املتح ــرص األم ــت بق أقيم
أهميتهــا، يف عمليــة بنــاء الجــرس بــني 
حقــوق اإلنســان وكــرة القدم ومســاعدة 
الحقــوق  معرفــة  يف  الرياضيــني 
باإلعــالن  يتعلــق  مــا  بــكل  والواجبــات 
العاملــي لحقــوق اإلنســان، مؤكــداً يف 
ذات الســياق أّن القيــم املوجــودة يف 
معــرض حقــوق اإلنســان وكــرة القــدم 
حالياً؛ ســتثمر نتائجهــا من خــالل مونديال 
كأس العــامل ٢٠٢٢ الــذي ســيقام يف 

ــر. ــة قط دول

ويف ذات الســياق قــال ســعادة الســيد 
الخــاص  املستشــار  ديكــوال  جوفــاين 
ملكتــب نائــب املديــر العــام ملنظمــة 
العمــل الدوليــة: هــذا املعــرض يعــرّب عــن 
رســائل وقيــم عليا تهــدف إىل ممرســة 
كــرة القــدم وفــق معايــري ومقاييــس 
ــت إىل  ــاً يف الوق ــان، الفت ــوق اإلنس حق
أن ممرســة حقــوق اإلنســان ال تنحــرص 
فقــط عــى التزامــات الــدول. وقــال: نحــن 
عى املســتوى الشــعبي أيضاً نستطيع 
ممرســة حقــوق اإلنســان وتطبيقهــا 
وفــق املواثيــق الدوليــة التــي تدعــو 
إليهــا منظــمت األمــم املتحــدة، موضحاً 
أّن دولــة قطــر قــد أوفــت بالتزاماتهــا 
الدوليــة تجــاه قضيــة العملــة وقــال: 
ــد  ــة ق ــل الدولي ــة العم ــن يف منظم نح
ملســنا تحســناً كبــرياً يف هــذا امللــف 
املاضيــة  الفــرتات  يف  شــهد  الــذي 
تقدمــاً كبــرياً وتطــوراً أرتقــى إىل معايــري 
ومقاييــس املنظمــة. وقال ديكــوال: نحن 
يف منظمــة العمــل الدوليــة نســعى 
العــمل  حقــوق  وتعزيــز  ترقيــة  إىل 
وفقــاً للمواثيــق وهــذا مــا شــهدناه يف 
التعــاون مؤخــراً مــع دولــة قطر ومــا أكده 
لنــا وزيــر العمــل القطــري حيــث تطرقنــا 
معــه كثرياً لهذا األمر وتناقشــنا بخصوص 

أوضــاع العملــة والعمل يف قطــر. وتابع 
ديكــوال: لقد أصبح لدينا طأمنينة حقيقية 
لتحســن رشوط العمل بالنسبة للوافدين 
التحتيــة  البنيــة  يف  يعملــون  الذيــن 
تحســنت  حيــث  العــامل  كأس  ملنشــآت 
ــت إىل  ــت أو وصل ــد اقرتب ــم وق ظروفه
ــة  ــا منظم ــعى إليه ــي تس ــري الت املعاي
العمــل الدوليــة. وقــد شــهد معــرض 
حقــوق اإلنســان وكــرة القدم خــالل أيامه 
الخمــس توافــد املشــاركني يف الــدورة 
ــب  ــان إىل جان ــوق اإلنس ــس حق ٤٩ ملجل
العديــد من ممثــي املنظــمت الدولية، 
كــم زار املعــرض الطــالب القطريــون مــن 
مركــز أجيــال الرتبــوي وتعرفــوا عــى 
لوحــات املعــرض ومعانيهــا ورســائلها 
ومفاهيمهــا، بينــم كرّم ســعادة الســيد 
ســلطاّن بــن حســن الجــّميل مســؤول 
املركــز، وقــد ســبق ذلــك بتكريــم كل مــن 
ســعادة الســيدة جوهرة بنت عبــد العزيز 
باإلنابــة  باألعــمل  القائــم  الســويدي 
لدولــة قطــر لــدى مكتــب األمــم املتحدة 
بجنيف وســعادة الســيد جوفــاين ديكوال 
املستشــار الخــاص ملكتــب نائــب املديــر 
العــام ملنظمة العمل الدولية وســعادة 
ــرع  ــس ف ــا رئي ــكو موتّ ــيد فرانشيس الس
والــرشق  الهــادئ  واملحيــط  آســيا 
األوســط وشــمل أفريقيــا يف مفوضيــة 
لحقــوق  الســامية  املتحــدة  األمــم 
اإلنســان، وســعادة الســفري د. عبدالعزيــز 
العربيــة  مندوب اململكــة  الواصــل 
الســعودية لدى االمــم املتحدة بجنيف، 
وســعادة الســفري إدريــس عبدالرحمــن 
ــدى  ــمن ل ــلطنة ُع ــدوب س ــري من الحنج
األمــم املتحــدة بجنيــف إىل جانــب نائــب 
ســفري الجمهورية الجزائريــة لدى مكتب 
األمــم املتحدة بجنيــف. ومن املنتظــر أن 
تنتقــل اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
ــوق  ــرض حق ــة مبع ــام القادم ــالل األي خ
اإلنســان وكــرة القــدم للمشــاركة يف 
إكســبو ديب ٢٠٢٢ لنقــل القيــم التــي 
يتضمنهــا املعــرض للجمهــري بشــكل 
عــام والجمهــري العربيــة عــى وجــه 

الخصــوص.

املفوضية السامية لحقوق 

اإلنسان:

املعرض عّب عن قيم سامية 

الحرام اآلخرين من خال 

مامرسة كرة القدم

العمل الدولية:

عامل قطر اقربوا أو وصلوا 

إىل املعايري التي تسعى 

إليها املنظمة.
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فعاليــات  يف  تشــارك  اإلنســان(  )حقــوق 

اليــوم الريــايض للدولــة

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  شــاركت 

اليــوم  فعاليــات  يف  اإلنســان 

أســباير  بحدائــق  للدولــة  الريــايض 

زون بحضــور ســعادة الســيدة مريــم 

بنــت عبــد اللــه العطيــة رئيســة اللجنــة 

وســعادة الســيد ســلطان بــن حســن 

جانــب  إىل  العــام  األمــني  الجــّميل 

واملوظفــني  املســؤولني  مــن  عــدد 

عــى أن  تأكيــداً  باللجنــة،  والعاملــني 

اإلنســان  حقــوق  مــن  حــق  الرياضــة 

ــادة  ــارات القي ــاء مه ــى بن ــاعد ع وتس

واكتســاب القــدرة عــى تحقيــق هــدف 

ــن،  ــع اآلخري ــاوين م ــكل تع ــمى بش أس

ــام  ــذا الع ــعار ه ــت ش ــك تح ــأيت ذل وي

عــى  ليؤكــد  حيــاة«،   .. »الرياضــة 

الــذي خصصتــه  اليــوم  أهميــة هــذا 

لتشــجيع  رســمية  كعطلــة  الدولــة 

األنشــطة  ممرســة  عــى  الجميــع 

الرياضيــة مــع أفــراد العائلــة وزمــالء 

مجتمــع  لضــمن  واألصدقــاء  العمــل 

ــس  ــذي ينعك ــر ال ــوي األم ــي وحي صح

البــالد. ورقــّي  تقــدم  عــى 

مريم العطية: الرياضة تعزز 

حقوق اإلنسان وترسخ القيم 

اإليجابية

وأكــدت ســعادة الســيدة مريــم بنــت 

شــعار  أن  عــى  العطيــة  اللــه  عبــد 

ــام  ــذا الع ــة ه ــايض للدول ــوم الري الي

ــة  ــة الوطني ــعار اللجن ــاً لش ــاء مطابق ج

موســم  أول  يف  اإلنســان  لحقــوق 

ــث  ــام ٢٠١٢ حي ــايض يف ع ــوم الري للي

جــاء تحــت عنــوان »الحــق يف الرياضــة 

يســاوي الحــق يف الحيــاة« ومثّنــت 

بالتنميــة  الدولــة  اهتــمم  العطيــة 

البرشيــة وبصحــة اإلنســان التــي تعتــرب 

مــن املقاصــد اإلســالمية واإلنســانية 

الســامية ، وقالــت يف ترصيــح صحفــي 

: إن اليــوم الريــايض هــذا العــام يــأيت 

عــام  باعتبــاره  وحمســاً  متيــزاً  أكــر 

ــامل  ــكأس الع ــر ل ــة قط ــتضافة دول اس

للقامئــني  التوفيــق  متمنيــة   ،٢٠٢٢

الحــدث  هــذا  اســتضافة  أمــر  عــى 

التاريخــي ليتــم عــى أكمــل وجــه.

ملتزمون مبعايري البوتوكول 

الصحي الخاص بتنظيم الفعاليات 

الرياضية

التــزام  عــى  ســعادتها  وشــددت 

اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة 

الصحــي  الربوتوكــول  مبعايــري 

الخــاص بتنظيــم الفعاليــات الرياضيــة 

العامــة،  الصحــة  وزارة  أقرتــه  الــذي 

ــباير  ــق أس ــار حدائ ــم اختي ــا ت وكعادته
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باليــوم  اللجنــة  احتفــال  إلقامــة  زون 

الريــايض والــذي يصنــف مــن أفضــل 

تتطابــق  التــي  املفتوحــة  األماكــن 

مــع االشــرتاطات الصحيــة املطلوبــة، 

املــي  مســارات  جميــع  وتوفــر 

الرياضيــة. واملالعــب  والجــري 

الوطنيــة  للجنــة  رئيســة  وأضافــت 
قطــر  دولــة  أن  اإلنســان  لحقــوق 
ــة  ــدة يف عملي ــدول الرائ ــن ال ــرب م تعت
تخصيــص يــوم ريــايض كعطلة رســمية 
ــات  ــة إىل أن الجه ــريي، الفت ــرار أم بق
ــدف  ــة به ــوداً حثيث ــذل جه ــة تب املعني
الســنوي  االحتفــال  هــذا  ظهــور 
التــي  املرشفــة  الحضاريــة  بالصــورة 
تتناســب مــن الوجــه املــرشق لدولــة 

ــايض  ــوم الري ــار إىل أن الي ــر، وأش قط

أســهم بشــكل كبــري يف رفــع الوعــي 

األفــراد  حيــاة  يف  الرياضــة  بأهميــة 

ــة  ــرورة الرياض ــًة ب ــع، منوه واملجتم

يف تعزيــز حقــوق اإلنســان وإدمــاج 

أن  للرياضــة  ميكــن  حيــث  الجميــع 

القيــم  مــن  العديــد  بســهولة  تنقــل 

اإليجابيــة، وترســخ تلــك القيــم التــي 

الجنســية  أو  الجنــس  مــع  تتقاطــع 

البدنيــة.  الحالــة  حتــى  أو  العمــر  أو 

الوقــت  يف  أنــه  العطيــة  وأوضحــت 

جســور  بنــاء  باإلمــكان  أصبــح  الحــارض 

أقــوى للدفــاع عــن الرياضــة كحــق مــن 

ــث  ــا، حي ــج له ــان والرتوي ــوق اإلنس حق

ــا وثيًقــا بتعريــف  ترتبــط الرياضــة ارتباطً

العديــد مــن حقــوق اإلنســان.

ــة  ــة الوطني ــال اللجن ــارك يف احتف وش

مــن  كبــري  عــدد  اإلنســان  لحقــوق 

واملوظفــني  باللجنــة  املســؤولني 
ويف  وذويهــم  أرسهــم  بصحبــة 

أجــواء تســودها روح املحبــة واملــودة 

حققــت الهدف املنشــود املتمثل يف 

كســلوك  الرياضــة  بأهميــة  التوعيــة 

العالقــات  لتوطيــد  وفرصــة  يومــي 

وبدايــة  املوظفــني،  بــني  اإلنســانية 

حيــاة  منــط  إتبــاع  أجــل  مــن  للتغيــري 

فريــق  حــدد  وقــد  وصحــي.  ريــايض 

تنظيــم احتفــال اليــوم الريــايض للجنــة 

حزمــة متنوعــة مــن الفقــرات الرياضيــة 

املــي  مقدمتهــا  ويف  املتنوعــة 

وكــرة القــدم وغريهــا مــن املمرســات 

اإلنســان. لصحــة  املعــِززة  الرياضيــة 
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مــن  اإلنســان  لحقــوق  العامنيــة  اللجنــة  تعتــرب 

مــن  )ب(  الدرجــة  عــى  املصنفــة  املؤسســات 

العاملــي للمؤسســات الوطنيــة  التحالــف  قبــل 

ــي  ــازات الت ــم اإلنج ــي أه ــا ه ــان، م ــوق اإلنس لحق

حققتموهــا منــذ أن تــم اعتامدكــم عــى هــذا 

التصنيــف؟ 

مبــا  اإلنســان  لحقــوق  العمنيــة  اللجنــة  تأســيس  جــاء 

يتوافــق مــع مبــادئ باريــس - املبــادئ املتعلقــة مبركــز 

يف  اإلنســان املتمثلــة  لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات 

اعرتفــت  وقــد  والتعدديــة،  والتخصيصيــة،  االســتقاللية، 

املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان باللجنــة العمنيــة 

لحقــوق اإلنســان كمؤسســة وطنيــة حاصلــة عــى تصنيــف 

)ب( يف عــام ٢٠١٣م. ومنــذ اعتــمد تصنيــف اللجنــة قامــت 

ــا: ــدداً منه ــر ع ــا، نذك ــن اختصاصاته ــد م ــذ العدي بتنفي

ملؤسسات 	  العاملي  التحالف  اجتمعات  اللجنة  حضور 

حقوق اإلنسان.

ــا 	  ــالل عضويته ــن خ ــا م ــة إقليمي ــاركة اللجن ــز مش تعزي

يف منتــدى آســيا واملحيــط الهــادئ، وعضويتهــا يف 

الشــبكة العربيــة ملؤسســات حقــوق اإلنســان وكذلــك 

اللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق اإلنســان.

مشـاركة اللجنـة يف تقديـم تقارير الظل أمـام مجلس 	 

التابعـة  التعاقديـة  اللجـان  وأمـام  اإلنسـان  حقـوق 

لالتفاقيـات الدوليـة التـي انضمـت إليهـا سـلطنة ُعـمن.

رئيس اللجنة العامنية لحقوق 

اإلنسان يف حوار مع الـ )صحيفة( : 

نسعى إىل رفع تصنيفها 

لدرجة االعتامد ) أ ( 

حمــل مشــعل حاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان بســلطنة عــامن مــن خــالل تســلمه لرئاســة اللجنــة 

ــة  ــة يف قامئ ــة العامني ــع اللجن ــدي ووض ــدر التح ــى ق ــكان ع ــان، ف ــوق اإلنس ــة لحق العامني

املؤسســات الرائــدة يف املنطقــة العربيــة. أســس رشاكات دوليــة واســعة أكســبت اللجنــة 

العامنيــة ثقلهــا الــدويل واإلقليمــي، وشــهدت لــه املؤسســات واملنظــامت الحقوقيــة ببعــد 

النظــر وبالغــة العبــارة وقوتهــا؛ كيــف ال، وهــو يتمتــع حاليــاً بعضويــة مجلــس الدولــة العــامين 

ــل وزارة  ــب وكي ــغل منص ــه ش ــام أن ــس؟! ك ــياحة باملجل ــالم والس ــة واإلع ــة الثقاف ــة لجن وعضوي

اإلعــالم العامنيــة مــام مكنــه مــن زمــام الكلمــة وناصيتهــا بكامــل االحرافيــة..  الشــيخ عبــد اللــه 

ــوار: ــط الح ــإىل مضاب ــة( ف ــة )الصحيف ــات مجل ــى صفح ــاً ع ــني   كان ضيف ــوين الحوس ــن ش ب
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بالتجمــع 	  املعنــي  الخــاص  املقــرر  زيــارة  دعــم 

٢٠١٤م  عــام  يف  ُعــمن  ســلطنة  زار  الــذي  الســلمي 

يعقدهــا 	  التــي  التدريبيــة  الــورش  يف  املشــاركة 

لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات  العاملــي  التحالــف 

الهــادئ  واملحيــط  آســيا  منتــدى  وكذلــك  اإلنســان 

باللجنــة. الوظيفــي  الــكادر  إمكانيــات  لتطويــر  وذلــك 

تقــوم اللجنــة بتعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان عــرب 	 

ــدوات، وورش  ــارضات، والن ــن املح ــة م ــة مجموع إقام

ــات  ــف فئ ــا مختل ــن خالله ــتهدفت م ــي اس ــل الت العم

ورشائــح املجتمــع.

تنفذ »اللجنة الُعامنية لحقوق اإلنسان« 

مجموعة من الربامج واملبادرات من بينها 

برنامج زيارات ملراكز التوقيف والسجون 

يف مختلف محافظات سلطنة ُعامن، 

ــتم  ــام وناقش ــذا الع ــم األول له ــم اجتامعك عقدت

خطــة اللجنــة الســنوية املزمــع تنفيذهــا هــذا 

ــداف  ــة واأله ــاور الجوهري ــي املح ــا ه ــام؛ م الع

ــد  ــة بع ــج املتوقع ــة والنتائ ــذه الخط ــية له الرئيس

تنفيذهــا؟ 

اإلنســان  بحقــوق  التوعيــة  مجــال  يف  اللجنــة  خطــة 

ــى  ــنوياً ع ــة س ــرص اللجن ــي تح ــات الت ــن األولوي ــرب م تعت

االهتــمم بهــا وباملوضوعــات التــي تتضمنهــا مبــا يف 

ذلــك املحــارضات وحلقــات العمــل والزيــارات واملطبوعــات 

واملــواد املرئيــة واملســموعة، كــم تحــرص اللجنــة عــى 

ــاون  ــاب التع ــح ب ــات وفت ــا للمؤسس ــن زياراته ــف م أن تكث

حقــوق  وتعزيــز  حميــة  يخــدم  مــا  كل  يف  والرشاكــة 

اإلنســان. 

لحقــوق  الُعمنيــة  »اللجنــة  تنفــذ  العــام  هــذا  وخــالل 

ــا  ــن بينه ــادرات م ــج واملب ــن الربام ــة م ــان« مجموع اإلنس

ــف  ــجون يف مختل ــف والس ــز التوقي ــارات ملراك ــج زي برنام

محافظــات ســلطنة ُعــمن، وتنفــذ برنامجــاً مشــرتكاً مــع 

عــدد مــن املؤسســات الحكوميــة والخاصــة تقــوم اللجنــة 

ــوق  ــن حق ــارضات ع ــن املح ــة م ــم مجموع ــه بتقدي مبوجب

تقــدم  كــم  املجــال.  هــذا  يف  اللجنــة  ودور  اإلنســان 

موضــوع  حــول  التوعويــة  املحــارضات  مــن  مجموعــة 

حميــة الطفــل مــن اإلســاءة واإلهــمل تســتهدف بهــا 

إطــار  يف  وذلــك  ُعــمن  ســلطنة  محافظــات  مختلــف 

االهتــمم املتواصــل بحميــة الطفــل، ورعايــة حقوقــه. 

يف  اإلنســان  لحقــوق  الُعمنيــة  اللجنــة  لــدور  وتأكيــًدا 

ــة  ــات املعني ــع الجه ــيق م ــاون والتنس ــب بالتع ــذا الجان ه

املشــرتكة  واملســؤوليات  األهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن 

اللجنــة هــذا  يف مجــال حقــوق اإلنســان. كذلــك تنفــذ 

العــام مجموعــة مــن املحــارضات التوعويــة لعــدد مــن 

املــدارس الدوليــة التابعــة للجاليــات األجنبيــة املقيمــة 

داخــل ســلطنة ُعــمن، وغريهــا مــن الربامــج التوعويــة 

والتثقيفيــة التــي ستســتمر طــوال العــام.

ما هي أهم أولوياتكم يف الوقت الحايل؟

تتجــه اللجنــة العمنيــة لحقــوق اإلنســان ضمــن أولوياتهــا 

ــرب  ــي ع ــدويل واإلقليم ــا ال ــاطها وحراكه ــادة نش إىل زي

تفعيــل وجودهــا يف التحالفــات املعنية بحقوق اإلنســان، 

كــم تســعى اللجنــة إىل رفــع تصنيفهــا للمســتوى )أ(، 

باإلضافــة إىل تعزيــز برامجهــا وأنشــطتها يف مختلــف 

ــان. ــوق اإلنس ــاالت حق مج

نقوم سنوياً بإعداد خطة لنرش وتعزيز 

ثقافة حقوق اإلنسان 

ــوق  ــراد بالحق ــة األف ــة يف توعي ــو دور اللجن ــا ه م

األساســية املكفولــة لهــم مبوجــب املواثيــق 

ــة؟ ــني الوطني ــان والقوان ــوق اإلنس ــة لحق الدولي

العمنيــة  للجنــة  أصيــالً  اختصاصــان  والتثقيــف  التوعيــة 

لحقــوق اإلنســان وذلــك وفــق مــا نصــت عليــه املــادة )٧( 

يف البنــد )5( مــن ملحــق أحــكام لجنــة حقــوق اإلنســان 

وتحديــد اختصاصاتهــا، حيــث تقــوم اللجنــة ســنوياً بإعــداد 

خطــة لنــرش وتعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان. وتشــتمل 

ــائل  ــن الوس ــة م ــى مجموع ــف ع ــة والتثقي ــة التوعي خط

املختلفــة التــي مــن شــأنها أن تســهم يف نــرش الوعــي 

لــدى جميــع فئــات املجتمــع وذلــك مــن خــالل إقامــة 

الفعاليــات والنــدوات واملحــارضات والجلســات الحواريــة 

فــإن  ذلــك  إىل  باإلضافــة  التدريبيــة.  العمــل  وحلقــات 

ــات املتعلقــة  ــة تقــوم بإصــدار مجموعــة مــن الكتيب اللجن

بحقــوق اإلنســان متضمنــة الحقــوق األساســية املكفولــة 

الوطنيــة  للدولــة والترشيعــات  النظــام األســايس  يف 

واملواثيــق الدوليــة.            
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سلطنة ُعامن من الدول ذات الصدارة 

يف االنضامم إىل االتفاقيات التي تكفل 

حقوق اإلنسان وحرياته األساسية 

ــامم  ــة لالنض ــث الحكوم ــة يف ح ــو دور اللجن ــا ه م

لالتفاقيــات الدوليــة ومواثيــق حقــوق اإلنســان، 

وماهــي أهــم القوانــني الوطنيــة التــي ســاهمت 

ــا؟      ــة إلصداره ــة يف التوصي اللجن

بتقديــم  اإلنســان  لحقــوق  العمنيــة  اللجنــة  تقــوم 

يف املســائل املتعلقــة  للجهــات املختصــة  املشــورة 

ــث  ــم تح ــية، ك ــه األساس ــان وحريات ــوق اإلنس ــة حق بحمي

الدوليــة  وتقاريرهــا  الســنوي  تقريرهــا  ضمــن  اللجنــة 

)تقاريــر الظــل( الحكومــة عــى االنضــمم إىل االتفاقيــات 

الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان والتــي مل تنضــم أو 

تصــادق عليهــا ســلطنة ُعــمن حتــى اآلن، علــم أن ســلطنة 

ــل  ــي تكف ــات الت ــن االتفاقي ــد م ــت إىل العدي ــمن انضم ُع

حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية وهــي مــن الــدول 

ذات الصــدارة يف ذلــك.

املقدمــة  الشــكاوى  مــع  التعامــل  يتــم  كيــف 

ومــا  واملقيمــني  املواطنــني  قبــل  مــن  للجنــة 

ــل  ــبيل ح ــة يف س ــات املختص ــاون الجه ــدى تع م

الشــكاوى؟                                         تلــك 

أيــة  برصــد  اإلنســان  لحقــوق  العمنيــة  اللجنــة  تختــص 

مخالفــات أو تجــاوزات متعلقــة بحقــوق اإلنســان. ومبوجــب 

هــذا االختصــاص فــإن اللجنــة تتلقــى الشــكاوى املتعلقــة 

بحقــوق اإلنســان مــن خــالل عــدة طــرق، منهــا الحضــور 

الخــط  عــى  االتصــال  طريــق  عــن  أو  اللجنــة  مقــر  إىل 

ــص  ــاب( املخص ــم )الواتس ــى رق ــل ع ــاخن، أو التواص الس

موقــع  يف  البالغــات  صفحــة  طريــق  عــن  أو  للبالغــات، 

اللجنــة اإللكــرتوين، أو مــن خــالل الربيــد اإللكــرتوين، أو 

حســابات اللجنــة عــى برامــج التواصــل االجتمعــي. وكذلــك 

تقــوم بالرصــد مــن خــالل متابعــة وســائل اإلعــالم ووســائل 

امليدانيــة  بالزيــارات  وتقــوم  االجتمعــي،  التواصــل 

للحــاالت التــي تســتدعي ذلــك.

الــذي  املوضــوع  عــن  تفصيــي  تقريــر  إعــداد  ويتــم 

تــم رصــده أو تلقيــه مــع التكييــف القانــوين ومــن ثــم 

أو  بالشــكوى  العالقــة  ذات  الجهــات  مبخاطبــة  تقــوم 

ــة  ــند للجن ــا أس ــاً مل ــويته وفق ــا لتس ــدم إليه ــالغ املق الب

ــاً  ــة تعاون ــهد اللجن ــب. وتش ــذا الجان ــاص يف ه ــن اختص م

ــك أن  ــا، ذل ــل معه ــي تتواص ــات الت ــع الجه ــل جمي ــن قب م

الجهــات التنفيذيــة يف ســلطنة ُعــمن تعمــل عــى خدمــة 

اإلنســان بشــكل أســايس وتضــع نصــب عينيهــا تســهيل كل 

اإلجــراءات املتعلقــة مبهــام عملهــا.

نسعى دامئًا لتعزيز تعاوننا مع األشقاء 

يف اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

بدولة قطر

الوطنيــة  اللجنــة  مــع  وطيــدة  عالقــة  لديكــم 

لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر، مــا هــي أهــم 

وكيــف  بهــا،  قمتــم  التــي  املشــركة  االعــامل 

تنظــرون ملســتقبل هــذه العالقــة مــن أجــل تعزيــز 

حاميــة حقــوق اإلنســان يف املنطقــة؟                                                                     

يف إطــار تعزيــز التعــاون املشــرتك بــني اللجنــة الوطنيــة 

اللجنــة  و  الشــقيقة  قطــر  بدولــة  اإلنســان  لحقــوق 

العمنيــة لحقــوق اإلنســان فــإن هــذا التعــاون يتضــح مــن 

خــالل العديــد مــن األعــمل املشــرتكة بــني اللجنتــني بعقــد 

االجتمعــات وتنظيــم املؤمتــرات وورش العمــل، أو مــن 

خــالل الزيــارات املتبادلــة مــن أجــل تعزيــز وحميــة حقــوق 

اإلنســان، ونقــل وتبــادل الخــربات؛ حيــث يربطنــا تعــاون 

ــا مــع األشــقاء يف  ــا لتعزيــز تعاونن وثيــق، ونســعى دامئً

اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر، مــن أجــل 

ــربات. ــادل الخ ــل وتب ــان، ونق ــوق اإلنس ــة حق ــز وحمي تعزي

ما تقوم به الشبكة العربية للمؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان يؤدي إىل رفع كفاءة 

وتأهيل كوارد املؤسسات األعضاء والعاملني 

للمؤسسات  العربية  الشبكة  يف  عضواً  بوصفكم 

مع  كبري  تفاعل  ولديكم  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

ما تنظمه الشبكة من دورات تدريبية ومؤمترات، ما 

العربية  الشبكة  به  تقوم  الذي  للدور  تقييكم  هو 

يف سبيل رفع قدرات املؤسسات الوطنية األعضاء 

والعاملني يف تلك املؤسسات؟                                                                            

للشــبكة  اإلنســان  لحقــوق  العمنيــة  اللجنــة  انضمــت 

اإلنســان عــام  الوطنيــة لحقــوق  العربيــة للمؤسســات 
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٢٠١٤م بعضويــة كاملــة، وتقلّــدت اللجنــة رئاســة الشــبكة 

اللجنــة  يف  عضــو  اللجنــة  أن  كــم  ٢٠١6-٢٠١٧م،  عــام 

)٢٠١6-٢٠٢٠م(. مــن  الفــرتة  خــالل  التنفيذيــة 

ســنوياً  اإلنســان  لحقــوق  العمنيــة  اللجنــة  تقــوم 

باملشــاركة يف اجتــمع الجمعيــة العامــة للشــبكة حيــث 

يتــم فيــه إقــرار التقريــر الســنوي، والتقريــر املــايل وخطــة 

العمــل للعــام التــايل، واالطــالع عــى إنجــازات خطــة عمــل 

ــات.  ــن توصي ــذه م ــم تنفي ــا ت ــرصم، وم ــام املن ــبكة للع الش

ــة  ــات الوطني ــة للمؤسس ــبكة العربي ــه الش ــوم ب ــا تق إن م

ــوارد  ــل ك ــاءة وتأهي ــع كف ــؤدي إىل رف ــان ي ــوق اإلنس لحق

املؤسســات األعضــاء والعاملــني فيهــا مــن خــالل تنظيمهــا 

ــث  ــة، حي ــرات الدولي ــة واملؤمت ــدورات التدريبي ــورش وال لل

اإلنســان  لحقــوق  العمنيــة  للجنــة  مشــاركة  آخــر  كانــت 

للتنميــة  ٢٠٣٠م  العــام  وخطــة  الــدويل  املؤمتــر  يف 

والعــدل  »الســالم   ١6 الهــدف  )محوريــة  املســتدامة 

واملؤسســات القويــة( الــذي عقــد يف فربايــر مــن العــام 

الحــايل يف جمهوريــة مــرص العربيــة.  وبــال شــك أن هــذه 

ــات  ــك املؤسس ــتوى تل ــع مس ــؤدي إىل رف ــاركات ت املش

والعاملــني بهــا، وهــذا الــدور ملمــوس مــن خــالل التفاعــل 

ــبكة  ــة والش ــات الوطني ــني املؤسس ــاركات ب ــري واملش الكب

ويف  اإلنســان.  لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات  العربيــة 

كافــة  إىل  والتقديــر  بالشــكر  نتوجــه  الفرصــة  هــذه 

املســؤولني والعاملــني يف )الشــبكة العربيــة( مؤكديــن 

دعمنــا التــام لهــا وألهدافهــا ومقدريــن مــا تقــوم بــه مــن 

جهــود لدعــم عمــل جميــع األعضــاء يف الشــبكة وبالتــايل 

خدمــة حقــوق اإلنســان.

رشاكات اللجنة العامنية عى املستوى 

الدويل لها أثر عى الصعيدين الوطني 

والدويل ونفتح آفاقاً جديدة لتعزيز 

التعاون الوطني والدويل

لحقــوق  العامنيــة  اللجنــة  رشاكات  عــن  حّدثنــا 

مــدى  ومــا  الــدويل  املســتوى  عــى  اإلنســان 

ــى  ــة ع ــه اللجن ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــا يف ال تأثريه

والــدويل؟  الوطنــي  املســتويني 

مــن  بعــدد  اإلنســان  لحقــوق  العمنيــة  اللجنــة  ترتبــط 

ارتباطهــا  إىل  إضافــة  والدوليــة  اإلقليميــة  املنظــمت 

بنظرائهــا مــن اللجــان الوطنيــة مــن داخــل الوطــن العــريب 

أحــد  اللجنــة  تعــد  الــدويل  املســتوى  فعــى  وخارجــه. 

ــوق  ــة لحق ــات الوطني ــي للمؤسس ــف العامل ــاء التحال أعض

اإلنســان  لحقــوق  الســامية  للمفوضيــة  التابــع  اإلنســان 

يف األمــم املتحــدة، وعــى املســتوى اإلقليمــي فــإن 

ــم  ــادئ. ك ــط اله ــيا واملحي ــدى آس ــو يف منت ــة عض اللجن

ــة  ــبكة العربي ــني يف الش ــاء الفاعل ــن األعض ــة م ــد اللجن تع

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي تضــم يف 

عضويتهــا املؤسســات الوطنيــة املعتمــدة يف الــدول 

العربيــة  اللجنــة  يف  عضويتهــا  إىل  باإلضافــة  العربيــة، 

الدامئــة لحقــوق اإلنســان التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة 

بصفــة مراقــب.

ــة عــى املســتوى الــدويل لهــا  ــد أن رشاكات اللجن بالتأكي

ــا  ــح له ــث يفت ــدويل حي ــي وال ــن الوطن ــى الصعيدي ــر ع أث

ذلــك آفاقــاً جديــدة لتعزيــز التعــاون الوطنــي والــدويل 

وذلــك بعقــد املزيــد مــن هــذه الــرشاكات مــن أجــل تعزيــز 

ــية. ــه األساس ــان وحريات ــوق اإلنس ــة حق وحمي

ــة  ــر مجل ــكر ألرسة تحري ــه بالش ــود أن نتوج ــام ن ... يف الخت

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  عــن  تصــدر  التــي  الصحيفــة 

اإلنســان بدولــة قطــر الشــقيقة عــى هــذه االســتضافة 

الكرميــة، ونأمــل أن نكــون قــد قمنــا بإثــراء هــذا الحــوار 

الصــورة  توضيــح  شــأنها  مــن  التــي  املناســبة  بالــردود 

الكاملــة ملــا نقــوم بــه مــن عمــل يف ســبيل تعزيــز وحميــة 

حقــوق اإلنســان بشــكل عــام.

نؤكد دعمنا التام للشبكة العربية  

وألهدافها ومقدرين ما تقوم به 

من جهود 
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ــي  ــاب ه ــذا الكت ــة له ــة املضاف القيم
والقانونيــة  الفلســفية  الرؤيــة  يف 
ة لإلعــالن العاملــي لحقــوق  املســتجدَّ
تقريــر  األصــل  يف  وهــو  اإلنســان، 
لأمــم  العــام  األمــني  إىل  قُــّدم 
املتحــدة الســيد »بــان يك مــون« عــام 
٢٠١6 مــن املعهــد العاملــي للدراســات 
ــورك،  ــة نيوي ــع لجامع ــة التاب املتقدم
وكان أول الثمــرات العلميــة الصــادرة 
ســنوات  خمــس  بعــد  املعهــد  عــن 
ــي  ــل البحث ــم العم ــه؛ لدع ــن تأسيس م
املبتكــر واملتعــدد التخصصــات عــى 

الــدويل. النطــاق 

أرشف عــى إعــداد التقريــر وتحريــره 
رئيــس  بــراون«  »غــوردن  الســيد 
ومبعــوث  املتحــدة  اململكــة  وزراء 
بالتعليــم  الخــاص  املتحــدة  األمــم 
يف  املبــادر  هــو  وكان  العاملــي، 
عــرض مقــرتح دراســة اإلعــالن العاملــي 
ــادي  ــرن الح ــان يف الق ــوق اإلنس لحق
والعرشيــن ومســاهمته يف تطويــر 
أخــالق عامليــة عــام ٢٠١٢، فاســتجاب 
املعهــد وشــّكل لجنــة مــن )٤5( عالِــمً 
الفلســفة  مجــاالت  يف  وفقيهــاً 
وحقــوق  والقانــون  والسياســة 
اإلنســان لهــذه الغايــة. والتقريــر نقلــه 
»أحمــد  الســيد  العربيــة  اللغــة  إىل 
ــى  ــدره ع ــوىس«، وأص ــر م ــد بك محم
للبحــوث  منــاء  مركــز  كتــاب  شــكل 
 ،٢٠٢٠ عــام  بــريوت  يف  والدراســات 

صفحــة.  )٢٤٠( يف  وجــاء 

الفكــرة املركزيــة للتقريــر تقــوم عــى 
جملــة فرضيــات مفادهــا: إنَّ اإلعــالن 
ميثــل تجســيداً خالــداً يف زمننــا لفكــرة 

ننتمــي  جميعــاً  أنَّنــا  هــي  قدميــة؛ 
إىل مجتمــع عاملــي واحــد، وأنَّ لــكل 
إنســان روابــط ومســؤوليات أخالقيــة 
تجــاه اآلخريــن. كــم أنَّ لإلعــالن قــوة 
مســبوقة  غــري  وتربويــة  ثقافيــة 
ــرة  ــة بفك ــى دراي ــرش ع ــت كل الب جعل
ــوالً  ــاً مقب م نص ــدَّ ــان، وق ــوق اإلنس حق
للحقــوق عــى نطــاق واســع، وركَّــز 
عــى أنَّ انتهــاك حقــوق اإلنســان يف 
أي مــكان هــو مبثابــة تهديــد للعدالــة 

يف كل مــكان. 

اختــرب التقريــر هــذه الفرضيــات، وأوضح 
أنَّ اإلعــالن بحاجــة إىل تجديــد االهتمم 
واالنشــغاالت  القضايــا  وتنــاول 
يف  وبخاصــة  واملســتجدة،  الراهنــة 
الحــادي  القــرن  شــهده  مــا  ضــوء 
أصابــت  تطــورات  مــن  والعرشيــن 
واالقتصاديــة  التكنولوجيــة  البيئــة 
ــة  ــية والقانوني ــة والسياس واالجتمعي
ــر  ــتدعي تطوي ــا يس ــام ١٩٤٨، م ــذ ع من

اإلنســان  لحقــوق  املعــارص  الفهــم 
وتحديــد الحقــوق التــي مل يعالجهــا 

اإلعــالن آنــذاك.

»الكرامــة  مفهــوم  أنَّ  التقريــر  أكَّــد 
الزاويــة  حجــر  هــو  اإلنســانية« 
بالكرامــة  االعــرتاف  وأنَّ  لإلعــالن، 
املتســاوية  والحقــوق  املتأّصلــة 
ــاء  ــع أعض ــرصف لجمي ــة للت ــري القابل وغ
ــة  ــاس الحري ــو أس ــة، ه األرسة البرشي
والعدالــة والســالم يف العــامل. ولكــن 
التقريــر الحــظ أنَّ هــذا االعــرتاف ال يــزال 
بعيــداً عــن الواقــع بالنســبة ملاليــني 
البــرش، وهــو مــا يعنــي الحاجــة إىل 
أهميــة  يف  النظــر  إعــادة  مواصلــة 
نهــا اإلعــالن،  تلــك املعايــري التــي تضمَّ
الطــرق  أفضــل  ايجــاد  ومواصلــة 
لتحقيــق هــدف البرشيــة املتمثـّـل يف 

اإلنســانية«. »الكرامــة 

م التقريــر تقييــم واســعا لحيــاة  قــدَّ

قراءة يف كتاب... 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف القرن الحادي 

والعرشين: وثيقة حيَّة يف عامل متغري

إعداد: قسم الدراسات واألبحاث
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اإلعــالن حتــى الوقــت الراهــن: مبادئــه 
األساســية، وتأثــريه العميــق، وإرثــه. 
كــم أفــرد بالفحــص ســبعة مواضيــع 
املتطــور  الفهــم  وهــي:  رئيســية، 
واالســتثناءات،  والقيــود  للحقــوق، 
والحقــوق االجتمعيــة واالقتصاديــة، 
اإلنســان،  حقــوق  عــن  واملســؤولية 
وتطبيــق حقــوق اإلنســان، واالقرتاحات 
حقــوق  وأخــرياً  التطبيــق،  بشــأن 

العامليــة. واألخــالق  اإلنســان 

ت  غريَّ العوملة  أنَّ  التقرير  أوضح 
العاملية  الحياة  يف  التفاعل  رشوط 
يف  ترد  مل  جديدة  حقوقاً  واظهرت 
األفراد  حقوق  مثل:  اإلعالن،  وثيقة 
املناخ،  تغريَّ  من  املتررة  والجمعات 
الهجرة  بقضايا  املرتبطة  والحقوق 
من  الخصوصية  وحمية  والفساد، 
الدول  جانب  من  اإللكرتونية  املراقبة 
اإلنرتنت  إىل  والوصول  الرشكات،  أو 
نطاق  عى  اإللكرتونية  واالتصاالت 
والنظيفة  اآلمنة  والبيئة  عاملي، 
والصحية واملستدامة، والفقر املدقع 
جملة  التقرير  اقرتح  كم  والالمساواة. 
من  املحور  هذا  يف  التوصيات  من 
جديدة  دولية  اتفاقية  إقرار  شاكلة 
الالجئني، وإنشاء محكمة  بشأن حمية 

دولية لحمية األطفال.

دعــا التقريــر عــى مســتوى القيــود 
معايــري  وضــع  إىل  واالســتثناءات 
تحكــم تقييــد حقــوق اإلنســان طويلــة 
الوطنــي  املســتوى  عــى  األجــل 
لضــمن عــدم إســاءة االســتعمل لهــا، 
الــدويل  العهــد  صياغــة  أنَّ  خاصــة 
والسياســية  املدنيــة  للحقــوق 
عالجــت حالــة الطــوارئ قصــرية األجــل 
يتزايــد  بينــم  بوضــوح،  واملحــددة 
املعــارص  العــامل  يف  االعتــمد 
ــل  ــة األج ــوارئ طويل ــاالت الط ــى ح ع
واملســتمرة لتربيــر تقييــد الحقــوق. 
ــام  ــى رضورة قي ــر ع ــد التقري ــم أكَّ ك
املجتمــع العاملــي بتطويــر معايــري 
تحكــم اســتخدام القــوة والــرد عــى 
اإلرهــاب الــدويل يف ظــل التدخــالت 
العســكرية التــي تتنــاىف مــع حظــر 
الســتخدام  املتحــدة  األمــم  ميثــاق 

يف  شــامل  بنهــج  وطالــب  القــوة، 
تدابــري مكافحــة اإلرهــاب يقــوم عــى 
للتطــرف  الجذريــة  األســباب  معالجــة 
ــة  ــرص االجتمعي ــري الف ــف، وتوف العني
التهميــش  ومنــع  واالقتصاديــة، 
والتمييــز وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، 
وتســوية  القانــون  ســيادة  وتعزيــز 

وغريهــا.   املمتــدة  الرصاعــات 

االقتصاديـة  الحقـوق  موضـوع  ويف 
واالجتمعيـة أكَّـد التقريـر أنَّ مفهـوم 
مقياسـاً  يوفـر  اإلنسـانية«  »الكرامـة 
لتدابـري الحـد األدىن للحقـوق، ورفـض 
صحـة املقوالت التي تسـوغ االسـتبداد 
إلخـراج  الوحيـدة  الطريقـة  بوصفـه 
إياهـا  معتـرباً  الفاقـة؛  مـن  النـاس 
مقايضـة غـري مـربرة اخالقيـاً. كـم أكَّـد 
العاملـي  املجتمـع  مسـؤوليات  عـى 
والـرشكات  الدوليـة  واملنظـمت 
لـكل  الحقـوق  ضـمن  يف  واألفـراد 
إنسـان مـع االحتفـاظ بإحسـاس منفتـح 
املسـؤوليات؛  يتحمـل  ملـن  ومتطـور 
تتغـري  بالحقـوق  الوفـاء  بيئـة  ألنَّ 

الراهـن. الوقـت  يف  باسـتمرار 

حقــوق  بتطبيــق  ـق  يتعلَـّ وفيــم 
أنَّ  إىل  التقريــر  خلُــص  اإلنســان، 
يف  مســتمرة  تــزال  ال  االنتهــاكات 
مــن  بالرغــم  العــامل  انحــاء  جميــع 
التقــدم املحــرز يف القانــون الــدويل 
آليــات  وتطويــر  اإلنســان  لحقــوق 
تطويــر  يتطلــب  مــا  وهــو  تطبيقــه، 
آليــات متداخلــة ومتعــددة ومنســقة 
عــى املســتويني الوطنــي والــدويل 
معــاً. كــم أوىص التقريــر بإثــارة قضايــا 
ــن  ــس األم ــام مجل ــان أم ــوق اإلنس حق
ــامي  ــوض الس ــك املف ــح بذل ــم نص كل
لحقــوق اإلنســان أو اإلجــراءات الخاصــة 
ملجلــس حقــوق اإلنســان أو رؤســاء 
بعثــات  يف  اإلنســان  حقــوق  عنــارص 
وطالــب  للســالم،  املتحــدة  األمــم 
ــن  ــس األم ــني يف مجل ــاء الدامئ األعض
يف  لحقهــم  الطوعــي  بالتعليــق 
تشــتمل  النــي  الحــاالت  يف  النقــض 
عــى فظائــع جمعيــة. هــذا وقــد أفــرد 
والقضــاء  الوطنــي  للقضــاء  التقريــر 
ــه،  ــن توصيات ــاً م ــزءاً هام ــي ج اإلقليم

دوليــة  محكمــة  إنشــاء  إىل  داعيــاً 
اإلنســان.  لحقــوق 

وأخــرياً، يــرى التقريــر أنَّ اإلعــالن أحــدث 
ملكانتهــم  البــرش  نظــرة  يف  تغــرياً 
بدولهــم  وعالقتهــم  العــامل  يف 
ـه  وعالقــة كل منهــم باآلخــر، كــم أنَـّ
م »الضمري املشــرتك« لإلنســانية«،  قدَّ
ــوق يف  ــاك الحق ــإنَّ انته ــمَّ ف ــن ث وم
ــه اآلن  ــعر ب ــامل يش ــن الع ــكان م أي م
املجتمــع  وأنَّ  العــامل،  أفــراد  جميــع 
العاملــي يواصــل البنــاء عــى ذلــك، 
ـه ينبغــي اعتبــار اإلعــالن مبثابــة  وأنَـّ
أحــد أعمــدة األخــالق العامليــة البازغــة 
لعاملنــا املعــارص واملتزايــد الرتابــط 

املتبــادل.  واالعتــمد 

م التقريــر مســاهمة قيّمــة  لقــد قــدَّ
ــز  ــول تعزي ــارصة ح ــوارات املع يف الح
ــا  ــان يف عاملن ــوق اإلنس ــة حق وحمي
أنَّ هــذه الحــوارات  الراهــن، خصوصــاً 
واســعة  انتهــاكات  ظــل  يف  تــأيت 
املواثيــق  أقرَّتهــا  التــي  للحقــوق 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان يف مناطــق 
وبأشــكال  العــامل  مــن  مختلفــة 
متنوعــة، عــالوة عــى ظهــور تحّديــات 
املتعاقبــة،  األجيــال  تواجــه  جديــدة 
الداعيــة  يتطلــب املبــادرة  مــا  وهــو 
لوجــود عــامل أفضــل وتحقيــق املزيــد 
مــن املكتســبات الحقوقيــة؛ باعتبــار أنَّ 
مقيــاس تقــّدم اإلنســانية أصبــح مــدى 

متتــع اإلنســان بحقوقــه وحرياتــه.

بــد مــن التنويــه بأهميــة  وختامــاً، ال 
التقريــر وميّزاتــه، فهــو ميثّــل  هــذا 
حقــوق  لتطويــر  نوعيــة  إضافــة 
أنَّنــا  اإلنســان وأدوات حميتهــا، كــم 
إىل  التقريــر  هــذا  نقــل  أّن  نعتقــد 
اللســان العــريب هــو اختيــار صائــب، 
أن  يف  املرتجــم  إرادة  عــن  ويعــرّب 
وكل  العربيــة  الثقافــة  إىل  ينقــل 
يف  والعاملــني  املصلحــة  أصحــاب 
هــذا  كّل  اإلنســان،  حقــوق  مجــال 
الجــدل واملشــاغل املتعلّقــة بحقــوق 
يكــون  أن  بغــرض  وذلــك  اإلنســان؛ 
لهــم رأي وتفكــري مضــاف يف عــامل 

 . ملســتقبل ا
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مقاربة حقوق اإلنسان يف سرية ومسرية 

الشيـخ جاسـم بـن محمـد بـن ثانـي 

.الشــيخ جاســم حمــل يف جعبتــه عــدة ألقــاب، فهــو 

و»القــايض«  و»الفقيــه«  و»العــامل«  »املعلــم« 

الجمعــة  »خطيــب  وهــو  و»األديــب«،  و»الشــاعر« 

ــائد العســـــكري«.  ــياد« و»إمــام الصــــالة« و»القـــ واألعـ

ملــا  وفقــاً  و»الســيايس«  »الحاكـــــــم«  ـه  أنَـّ كمــــــا 

ــه.  ــوا ب ــن التق ــة الذي ــة التاريخي ــك الحقب ــو تل ــره مؤرخ ذك

ــس«  ــت »املؤس ــمه كان ــا اس ــط به ــة ارتب ــر صف ــن أك ولك

القطريــة  الشــخصية  بلــور  القطريــة؛ لكونــه  للوطنيــة 

ــزع اســتقالل قطــر مــن القــوى الدوليــة  املســتقلة، وانت

واإلقليميــة، وشــارك يف صنــع تاريــخ منطقــة الخليــج 

ــني:  ــد املؤرخ ــه أح ــال عن ــد ق ــا. ولق ــا وتوجيهه وأحداثه

»ليــس جاســم بــن محمــد مؤســس دولــة قطــر الحديثــة 

بالبطــوالت«. فحســب، ولكنــه فصــل مــرشق مــيء 

الشيخ  فيه  تسلم  الذي  اليوم  القطري  الشعب  يعترب 

اليوم  مبثابة   ،١٨٧٨ ديسمرب   ١٨ الحكم،  مقاليد  جاسم 

الذي  املؤسس«  »للشيخ  تكرمياً  قطر،  لدولة  الوطني 

»وْحن كعبة املضيوم إلى ما وزابنا...
                             جنيره وال نرضى بغير رضاه«

بهــذا البيــت مــن الشــعر النبطــي ميكــن اختصــار ســرية ومســرية 

ــاين  ــن ث ــد ب ــن محم ــم ب ــيخ جاس ــر: الش ــة قط ــس دول مؤس

»كعبــة  قصيدتــه  مــن  املُقتبــس  البيــت   .)1٩13-182٧(

الفكريــة  جاســم  الشــيخ  رؤيــة  ـد  ال يخلِـّ املضيــوم« 

آنــذاك  أحــداث عــرصه  التفاعــل مــع  والثقافيــة يف 

الحيــاة  يف  اإلنســان  حــق  مقدمتهــا  ويف  فقــط، 

ــا مُيثــل اإلرث الثقــايف  والتــامس امللجــأ اآلمــن، وإنَّ

يف   - وشــعباً  قيــادًة   - قطــر  لدولــة  واإلنســاين 

التعامــل مــع األحــداث وقضايــا العــرص؛ بداللــة النهج 

القائــم عــى رفــض الظلــم وإجــارة املظلومــني 

كافــة،  املعمــورة  أرجــاء  يف  واملســتضعفني 

ــة  ــانية بكاف ــاعدة اإلنس ــاء واملس ــد البيض ــد الي وم

أشــكالها لجميــع املترضريــن مــن الكــوارث الطبيعيــة 

واإلنســانية، وجهــود بنــاء الســالم وتســوية الرصاعــات 

وجمــع أطــراف النزاعــات والوســاطة بينهــم

لوحة شخصية للشيخ جاسم بن محمد آل ثاين

هاسينت شابوي ) 18٩٩م(

إعداد: قسم الدراسات واألبحاث



53

شخصيات حقوقية

العدد الرابع والثالثون-يونيو ٢٠٢٢ الصحيفة

انتزاع  أجل  من  وناضل  القطرية،  الوطنية  الهوية  د  جسَّ

والربيطانية  العثمنية  االمرباطوريتني  عن  قطر  استقالل 

املسيطرتني عى منطقة الخليج آنذاك.

ــمل  ــرط« بالش ــام ١٨٢٧ يف »فوي ــم ع ــيخ جاس ــد الش ول

الطــوق،  عــن  شــبَّ  وفيهــا  قطــر  لدولــة  الرشقــي 

وتعلــم القــرآن الكريــم وعلــوم الفقــه والرشيعــة وآداب 

الفروســية ومهــارات الصيــد والقنــص، وقــد أكســبه ذلــك 

منــذ  البــالد  شــؤون  بــإدارة  واإلملــام  والخــربة  العلــم 

حداثــة ســّنه ســيم وأنــه كان مرافقــاً لوالــده حاكــم قطــر. 

ويف عــام ١٨٧6 تــوىلَّ إدارة الحكــم يف قطــر إىل جانــب 

ــف  ــام ١٨٧٨ خل ــن، ويف ع ــه الس ــت ب ــذي تقدم ــده ال وال

ــري.  ــعب القط ــد الش ــم بتأيي ــده يف الحك وال

ــت  ــم انصبّ ــيخ جاس ــم الش ــن حك ــنوات األوىل م يف الس

وتعميــق  القطريــة  القبائــل  توحيــد  عــى  جهــوده 

هــذا  تحقيــق  ســبيل  يف  واتّبــع  الوطنــي،  انتمئهــا 

ــاركة  ــة واملش ــدل والحكم ــة الع ــف سياس ــم والتآل التالح

يف بنــاء الدولــة، مــا رســخ كينونــة البــالد الوطنيــة وجــوداً 

وحــدوداً.

مؤرخــو تلــك املرحلــة مــن القدامــى واملعارصيــن ذكــروا 

حياتــه  مجريــات  كل  تناولــت  جاســم  الشــيخ  قصائــد  أنَّ 

وتفاعلــه مــع املشــكالت والتحديــات التــي واجههــا، ورأوا 

أنَّ تعاملــه كان مــن منظــوره الديني بالنظــر إىل أنَّ ثقافة 

ولغــة مثقفــي ذلــك الزمــن كانــت تقــوم عــى املصــادر 

ــه  ــوه بأنَّ ــم وصف ــايس. ك ــكل أس ــة بش ــة الديني املعرفي

كان متمســكاً باإلســالم وملتزمــاً بقيمــه الســمحة، مــا 

ــع  ــه م ــة وتفاعل ــه الفكري ــخصيته ورؤيت ــى ش ــس ع انعك

ــة. ــياقاتها املختلف ــداث وس األح

العــرشة  جاســم  الشــيخ  لقصائــد  القــارئ  يســتطيع 

بلغتنــا  اإلنســان«  »حقــوق  وُمثــل  قيــم  يســتقرئ  أن 

ــها  ــي عاش ــة الت ــرتة الزمني ــم يف الف ــارصة؛ فالعالَ املع

الشــيخ جاســم مــن القــرن التاســع عــرش، مل يكــن يعــرف 

حقــوق اإلنســان مبفهومهــا املتعــارف عليــه يف عاملنــا 

املعــارص منــذ تأســيس هيئــة األمــم املتحــدة عــام ١٩٤5 

ــان.  ــوق اإلنس ــة لحق ــوك دولي ــن صك ــا م ــق عنه ــا انبث وم

العــريب  الحضــاري  املنظــور  ذا  جاســم  الشــيخ  ولكــنَّ 

واإلســالمي، وبصفتــه العــامل والفقيــه والحاكــم، كان 

ــم  ــوا ملفاهي ل ــن أصَّ ــه الذي ــة يف زمان ــة القليل ــن القل م

مبفهومهــا  والجمعيــة  الفرديــة  اإلنســان  حقــوق 

ــذا  ــة يف ه ــن تطبيقــات عملي ــه م ــام ب ــا ق ــارص، وم املع

ــه. ــهد ل ــدد تش الص

قصائــد الشــيخ جاســم وممرســاته يف بنــاء دولــة قطــر، 

أكَّــدت وعيــه بحق اإلنســان يف الحيــاة والســالمة البدنية، 

الــرق  ومنــع  الشــخيص،  واألمــان  الحريــة  يف  والحــق 

واالتجــار بالبــرش، والحــق يف املحاكمــة العادلــة، والحــق 

يف العمــل، والحــق يف التعليــم، وغريهــا مــن الحقــوق 

التــي ينبغــي أن تكفلهــا الدولــة لأفــراد مواطنــني كانــوا 

أم مقيمــني فيهــا. كــم أكَّــدت عــى الحقــوق الجمعيــة 

ومواردهــا،  قطــر  أرض  عــى  الســيادة  يف  لشــعبه 

وحــق القطريــني والشــعوب األخــرى يف تقريــر املصــري 

اللَذيــن  واالجتمعــي  االقتصــادي  النظامــني  واختيــار 

يناســبان ثقافتهــا بحريــة دون تدخــل مــن أحــد، فضــالً عــن 

رفضــه ومقاومتــه االحتــالل األجنبــي لقطــر والتدخــل يف 

شــؤونها الداخليــة ســواء مــن الربيطانيــني أو العثمنيــني 

مهــم كانــت املســوغات، مؤمنــاً بحــق الشــعب القطــري 

ــد،  ــن أح ــداء م ــع دون اعت ــع الجمي ــالم م ــش بس يف العي

وأن تكــون العالقــات قامئــة عــى حســن الجــوار واالحرتام 

ــادل.  املتب

املراجــع التاريخيــة التــي تناولــت شــخصية الشــيخ جاســم 

وســريته بالبحــث والدراســة أجمعــت عــى أنَّ منظــوره 

الفكــري كانــت نتائجــه تحقيــق األمــن والعــدل والرخــاء 

وتحســن ظــروف املعيشــة وتوســع أعــمل البــالد، كــم أنَّ 

ــؤ نشــطت يف قطــر حتــى أصبحــت مــن أكــرب  تجــارة اللؤل

ــاء  ــر مين ــار لقط ــج، وص ــة الخلي ــؤ يف منطق ــادر اللؤل مص

الهنــد وســواحل  البضائــع إىل  لتصديــر  تجــاري  بحــري 

ــاد  ــل وازدي ــرص العم ــر ف ــا توف ــة، تبعه ــا الرشقي أفريقي

ــران. ــع العم ــكان وتوس ــدد الس ع

جاســم  الشــيخ  أنَّ  إىل  املرحلــة  تلــك  مؤرخــو  يشــري 

أدرك أن التعليــم هــو الخطــوة األوىل لبنــاء دولــة قطــر 

ومرشوعهــا النهضــوي؛ فعمــل عــى نــرش التعليــم، 

العلــم  مجالــس  وأقــام  واملــدارس  الكتاتيــب  وأنشــأ 

والعلــمء ونــرش املعــارف وطبــع الكتــب ووزعهــا يف 

ــراق.  ــج والع ــة الخلي ــاورة يف منطق ــدن املج ــر وامل قط

وأنفــق عــى األوقــاف العلميــة التــي تتكفــل بالــرصف 

ــا يف  ــني عليه ــم والقامئ ــم ودور العل ــة العل ــى طلب ع
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العديــد مــن بــالد املســلمني، والتــي ال تــزال قامئــة حتــى 

وقتنــا الحــايل. 

ويســتذكر القطريــون املــدارس التــي أنشــأها الشــيخ 

كمدرســة  وعلومــه،  الكريــم  القــران  لتدريــس  جاســم 

الشــيخني الرحبــاين وحمــدان اللذيــن قدمــا مــن نجــد، 

ــد  ــيخ حام ــة الش ــر ومدرس ــد الجاب ــيخ محم ــة الش ومدرس

األنصــاري، وهــم من أهــايل قطر، واملدرســة الرشــيدية 

ــة يف  ــة املتبع ــى الطريق ــة ع ــم الطلب ــت تعل ــي كان الت

ــاء  ــدارس أبن ــذه امل ــذب ه ــة. ومل تجت ــدارس العثمني امل

قطــر فقــط، بــل اجتذبــت الكثــري مــن أبنــاء املــدن الخليجيــة 

لــكل  املجــاورة، كــم كان الحضــور يف الكتاتيــب عامــاً 

األطفــال مــن الجنســني حتــى ســن العــارشة دون تفرقــة. 

طباعتــه  جاســم  للشــيخ  اإلســالمي  العالَــم  ويســجل 

العديــد مــن الكتــب عــى نفقته يف الهنــد، ككتاب الشــيخ 

ــاج  ــة منه ــان تتم ــح املنَّ ــويس »فت ــكري اآلل ــود ش محم

التَّأســيس رد صلــح اإلخــوان« عــام ١٨٩٢، وكتــاب »اإلميــان« 

الخالــص«  تيميــة، و»الديــن  بــن  لشــيخ اإلســالم أحمــد 

لصديــق حســن خــان، و»جامــع البيــان يف تفســري القــرآن« 

للســيوطي واملعجــم الصغــري للطــرباين ومقدمــة فتــح 

ــري. ــا الكث ــاري، وغريه ــح البخ ــاري يف رشح صحي الب

مــن املفيــد القــول: أن نــرش التعليــم كان يتفــق مــع 

شــخصية الشــيخ جاســم بصفتــه فقيهــاً وقاضيــاً وخطيبــاً 

ثُــمَّ فهــو كان  كــم أشــارت املراجــع التاريخيــة، ومــن 

معلــمً للنــاس ومحفــزاً لهــم عــى التعليــم بالرغــم مــن 

أنَّــه مل يــرتك مؤلفــات، ولكنــه ســاهم يف بنــاء العلــمء 

الذيــن قامــوا بالتأليــف. تجــدر اإلشــارة يف هــذا الســياق 

إىل دور قطــر يف تبنــي املبــادرات التعليميــة داخــل 

الدولــة أو خارجهــا، وخاصــة يف مناطــق النزاعــات، إضافة 

إىل ابتعــاث الطــالب وطباعــة الكتــب واملؤلفــات، وهــي 

ــيخ  ــر »الش ــن فك ــتلهمتها م ــي اس ــة الت ــد العلمي التقالي

ــه. ــى نهج ــري ع ــزال تس ــا ت ــس« وم املؤس

عــى صعيــد آخــر، تشــري الوثائــق التاريخيــة إىل أنَّ الشــيخ 

جاســم كان حريصــاً عــى حميــة حيــاة التجــار املقيمــني 

ــوا  ــا التزم ــم طامل ــدل له ــن والع ــري األم ــالده وتوف يف ب

بالقانــون الــذي كفــل لهم نفــس معاملة أهــل البالد ومل 

يعتــدوا عــى مواطنيــه، ســيم وأنَّهــم كانــوا ينافســون 

أهــل البــالد يف تجــارة اللؤلــؤ ويحاولــون التمتــع مبيــزات 

إضافيــة يف مقدمتهــا إعفاؤهــم مــن دفــع الرائــب عــن 

تجارتهــم؛ لكونهــم مــن رعايــا اإلمرباطوريــة الربيطانيــة، 

كانــت  التــي   ١٨6٨ معاهــدة  إىل  ذلــك  يف  مســتندين 

ــج،  ــق الخلي ــي مناط ــوة بباق ــب أس ــن الرائ ــم م تعفيه

األمــر الــذي كان يرفضــه الشــيخ جاســم وخــاض رصاعــات 

ــون  ــيادة القان ــاواة وس ــدأ املس ــد مب ــا لتأكي ــع بريطاني م

بلغتنــا املعــارصة. 

وكان »املؤســس« داعيــاً للعــدل بــني النــاس دون النظــر 

ألي اعتبــارات، فــكان يــردد قولــه:

»فيــا ويــل قاضــي األرض مــن قاضــي الســماء إن عــاد ميزانــه 
ــكه بإحقــاق الحــق يف الدنيا  عــن احلــق مايــل«  مؤكــداً متسُّ
ــني  ــم ب ــذي يحك ــه ال ــاب الل ــاًء لعق ــدل اتق ــار للع واالنتص

ــن أو  ــال اآلخري ــى م ــداء ع ــاً االعت ــم كان رافض ــاده. ك عب

ســلبه حربــاً أو ســلمً تحــت مســوغات الرائــب والرشــوة 

والفســاد، وكان يــويص أبنــاءه الذيــن كان يوليّهــم أحيانــاً 

املســؤولية بالعــدل بــني النــاس، والشــواهد كثــرية كــم 

ــع الربيطانيــني  ــم م ــيخ جاس ــاض الش ــرواة. وخ ــا ال رواه

الجزيــة  دفــع  رفضــه  بســبب  رصاعــات  والعثمنيــني 

والرائــب، وفضــح الفاســدين مــن اإلداريــني العثمنيــني 

يف خطــاب اســتقالته للســلطان العثــمين عندمــا قــال:  

هــم  َّــه يعتــز بكرامتــه وال يســعه التعامــل مــع إداريــن جعلــوا همَّ »أن
جمع املال السحت خدمة ملصاحلهم بداًل من العمل في خدمة 

الدولــة العلّيــة كمــا تقتضــي مناصبهــم«. 

ــن  ــاعدة اآلخري ــه ملس ــذل مال ــل، كان يب ــه، وباملقاب ولكن

عــن طيــب خاطــر، وخاصــة يف أوجــه الخــري كتحريــر العبيــد 

وعتــق الرقــاب التــي حــرر منهــا املئــات مــن األنفــس 

التاريخيــة،  الوثائــق  تقــول  كــم  اللــه  لوجــه  البرشيــة 

ســيم وأنَّ تجــارة الــرق آنــذاك كانــت غــري محرمــة يف 

ــة  ــا املوقع ــر واتفاقياته ــد البح ــاً لقواع ــة وفق املنطق

مــع بريطانيــا، وكان دومــاً يصــف مالــه بأنَّــه مــال زيك )أي 

ــمرك  ــن ج ــحت أو م ــن س ــه م ــه( ومل يجمع ــوع زكات مدف

ــي. ويف  ــرتاض رشع ــا اع ــوس عليه ــر إىل أنَّ املك بالنظ

ــة  ــربم أيَّ ــه مل ي ــم أنَّ ــيخ جاس ــجَّل للش ــال، يس ــذا املج ه

العثمنيــني وال مــع  أو غريهــا ال مــع  اتفاقيــة حميــة 

الربيطانيــني.

كان  املؤســس«  »الشــيخ  أنَّ  التاريخيــة  الوثائــق  تذكــر 

نــارصاً للمظلــوم حاميــا للمســتجري، وســاعياً لفــك أرس 
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ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــرف بلغ ــا يع ــو م ــه، وه ــأ إلي ــن يلج م

»حــق اللجــوء« وبلغــة األعــراف القبليــة »الدخالــة«. وظــل 

الشــيخ قاســم حريصــاً عــى إجــارة كل قبيلــة أو عشــرية 

أو فــرد لحــق بــه ضيــم مــن ســلطة واســتجار بــه، ومل يكــن 

ــن اســتجار بــه ردَّ الجزاء.  يســأله عــن الجريــرة وال يطلــب ممَّ

يصفــه الشــيخ عــي البــرصي بقولــه »وطــود منيــع ال 

يــرام وجــاره عزيــز ومــا الجــئ إليــه بنــادم«. ومــن أهــم 

الشــخصيات التــي طلبــت دخالــة الشــيخ جاســم وصنعــت 

األحــداث التاريخيــة الحقــاً يف بالدهــا اإلمــام عبدالرحمــن 

ــة أرستــه عــام  بــن فيصــل وابنــه األمــري عبــد العزيــز وبقيَّ

١٨٩٢ الذيــن اســتضافهم الشــيخ جاســم نحــو شــهرين 

قبــل نزولهــم يف الكويــت، عقــب ســيطرة محمــد بــن 

رشــيد أمــري حائــل عــى نجــد. وشــفع الشــيخ جاســم 

يف أرسة آل بســام مــن أهــل نجــد بعــد ســيطرة اإلمــام 

عبدالعزيــز عــى قبيلــة عنيــزة عــام ١٩٠٣ ووضعــه ثالثــة 

ــام يف اإلقامــة الجربيــة  عــرش وجيهــاً مــن عشــرية آل بسَّ

ونزلــوا يف قطــر قبــل أن يتوجهــوا إىل البــرصة. وشــفع 

أيضــاً يف أحــد عــرش رجــالً مــن الهزازنــة عــام ١٩١٠ الذيــن 

قطــر  واســتضافتهم  الريــاض  يف  األرس  يف  ُوضعــوا 

ملــدة ســنتني. وتذكــر املصــادر التاريخيــة أســمء الكثــري 

ــن  ــاورة الذي ــق املج ــان املناط ــل وأعي ــيوخ القبائ ــن ش م

طلبــوا حــق اللجــوء بلغــة حقــوق اإلنســان املعــارصة 

ــر. ــة قط ــوا يف ضياف ونزل

يقول »الشيخ املؤسس« رافضاً طرد ضيوفه

 »...فهم ضيوف عندي مكّرمون ومعاملتي للضيف أحمله 

نــزل مــن رأســي فعلــى أكتافــي إلــى أن حتــن  علــى رأســي وإن 
الفرصة ملغادرته رغبة منه، فحينئذ هو حر بنفسه ولن أجد 
مســوغًا لــه... ومعــاذ اللــه أن تقــول العــرب عــن قاســم بــن ثانــي 

َّــه طــرد ضيفــه وضيوفــه«. أن

ويف قومه يقول الشيخ جاسم شعراً:

لنا هضيبة يا من بها من جنيره
على رغم من ضده ومن عاداه

أجرنا بها احلبن من ضيم حقهم
وتوسع لهم عقب املضيق قضاه

على نصر مظلوم وعلى قمع ظالم
 ومقام حق في رضى اإلله 

وربعي إال ما جاء من الدهر نايبة
إال قلت قول ما يرون سواه

ــه  ــم ومنح ــيخ جاس ــارة الش ــة إج ــات التاريخي ــزو الكتاب تع

التــي  األرس  مــن  الشــخصية  تجربتــه  إىل  اللجــوء  حــق 

أُخــذ فيهــا عــى حــني ِغــرَّة رغــم حصولــه عــى عهــد 

مــع  الشــيخ متســامحاً كرميــاً  األمــان، ومــع ذلــك كان 

كافــة املتعاملــني معــه، عافيــاً عنــد املقــدرة خاصــة إذا 

ــف  ــام ومل تخل ــرور األي ــخص مب ــك الش ــرة ذل ــت جري انته

ــتعيص  ــا يس ــه؛ مب ــدود الل ــاوز ح ــع يتج ــراً يف املجتم أث

ــه  ــن معالجت ــذي ال ميك ــرر ال ــاق ال ــو أو الح ــه العف مع

ــاوز  ــد تج ــام. فق ــق ع ــاذ ح ــه إلنف ــا مياثل ــتحداث م إال باس

ــن  ــد ب ــيخ محم ــه الش ــه مع ــا فعل ــس« م ــيخ املؤس »الش

خليفــة حاكــم البحريــن عندمــا أرسه الربيطانيــون، وطلــب 

ــذاك، أن  ــن آن ــم البحري ــا حك ــن تولَّي ــه اللذي ــي أخي ــن ابن م

تقديــم  عليهــم  وعــرض  األرس،  مــن  عّمهــم  يخلّصــوا 

مالــه يف ســبيل ذلــك إرضــاء للــه تعــاىل وملــا فيــه مــن 

ــول:  ــدد يق ــذا الص ــم. ويف ه ــة رح صل

اذ اتى مع بيت املكارم محمد
حريب الردى يشكي على احلال 

شكا لي وشكوانا الى الله راجعه
يفك من عوق النجيب اغالل 

فيا عيال العم فكوا محمد
من احلبس ال ترضون له باذالل 

فاما تفكونه رجا أو مخافة
من الله وال تطلبون حالل

فان كان تبون املال فاملال عندنا
جمعناه حق املكرمات ازمال

وال جنمعه اال في رجاء خروجه 
مبواجيب واال في بطون اسحال 

فعندي لكم من اخليل تسعن سابق  
والف من الهجن النجاب اجالل 

َعَلي مين الله اني اسوقها
لعل عثرات الكرمي تقال 
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وسالمي على من عانني في فكاكه   
وعساه من جزل الثواب ينال 

ــا عــى املســتوى الخارجي، فتشــري الوثائــق التاريخية  أمَّ

ــر  ــتقالل قط ــى اس ــاً ع ــم كان حريص ــيخ جاس إىل أنَّ الش

ــا  ــى أراضيه ــيادتها ع ــا وس ــر مصريه ــا يف تقري وحقَّه

ومواردهــا، ومبــا يتســق مــع منظومــة حقــوق اإلنســان 

يف عرصنــا الراهــن، وهــو يقــول ناقــداً التبعيــة للخــارج  

بالــذل ســوم عــذاب«. وعــى الرغــم  يســومونها  »واذعنــت 
للخالفــة  قويــاً  نصــرياً  كان  جاســم  الشــيخ  أنَّ  مــن 

العثمنيــة رغــم كل الضغــوط العســكرية واالقتصاديــة 

التــي واجهتــه مــن بريطانيــا التــي دخلــت يف رصاع شــبه 

دائــم معــه بســبب هــذه العالقــة، لكنَّــه يف الوقــت ذاتــه 

كان مينــع العثمنيــني مــن التدخــل املبــارش يف الشــؤون 

ــص  ــا، وباألخ ــح أهله ــاس مبصال ــر أو املس ــة لقط الداخلي

تعيــني مســؤولني عثمنيــني إلدارة املــدن القطريــة أو 

العثمنيــة  حاميتهــم  تعزيــز  أو  فيهــا  جــمرك  إنشــاء 

يف الدوحــة، وهــو مــا أدى يف نهايــة املطــاف إىل 

يف  القطريــني  بانتصــار  انتهــت  عســكرية  مواجهــة 

معركــة الوجبــة عــام ١٨٩٣، مــا ترتَّــب عــى تلــك الهزميــة 

ــى  ــة العســكرية ع ــذي قــاد الحمل ــرصة ال ــزل وايل الب ع

ــر. قط

العـدوان  أو  للحـرب  سـاعياً  جاسـم  الشـيخ  يكـن  مل 

كـم  حياضهـا  خـوض  عليـه  أصبـح  إذا  إال  جريانـه،  عـى 

مـع  يتجنبهـا  كان  فقـد  الريحـاين،  أمـني  املـؤرخ  يقـول 

يف  بهـا  املحيطـة  والقبائـل  والربيطانيـني  العثمنيـني 

املنطقـة. ويُسـجل التاريخ الرؤية الريادية للشـيخ جاسـم 

القـوة  اسـتخدام  وحظـر  الهجوميـة  الحـرب  تحريـم  يف 

املسـلحة إال إذا كانـت دفاعـاً عـن النفـس ورداً للعـدوان 

وتأكيـداً ملقاومـة االحتـالل وتكريسـاً لحـق تقريـر املصري، 

ه ميثاق األمم املتحدة والدسـتور  وهـو املبدأ الـذي أكدَّ

القطـري يف تحريـم الحـرب الهجوميـة. ويُعـرّب »الشـيخ 

املؤسـس« عـن شـخصيته التـي متجـد الحـق يف السـلم 

وتلتـزم بالحـوار لحل املشـكالت رشيطـة أال يعد ذلـك جبناً 

وال وهنـاً يف قولـه: 

فجنحت أنا للسلم ال من مذلة
وال اني بوهن للحروب هياب

وعاملت انا بالصدق والنصح والنقاء  
وترى الله عالم بكل كتاب

وينبغـي اإلشـارة إىل أنَّ قطر كانت هـي اإلمارة الوحيدة 

يف منطقـة الخليـج التـي دافعـت الدولـة العثمنيـة عـن 

االتفاقيـة  يف  واسـتقاللها  مصريهـا  تقريـر  يف  حقهـا 

اإلنجليزية-العثمنيـة التـي عقـدت يف لنـدن عـام ١٩١٣، 

رغـم  العثـمين  اإلرصار  هـذا  لقبـول  اإلنجليـز  واضطـر 

معارضتهـم الشـديدة؛ العتقـاد الطرفـني بـأنَّ قطـر لديها 

الحـق يف االسـتقالل نتيجـة الرؤيـة الفكريـة الحقوقيـة 

مرتكـزات  عـى  دوليـة  عالقـات  بنـاء  يف  جاسـم  للشـيخ 

يف  حقهـا  واحـرتام  الشـعوب  بـني  والتعـاون  السـالم 

اختيـار شـكل الحكـم الـذي يناسـبها، وهـي األفـكار التي 

إليهـا  واسـتندت  املتحـدة  األمـم  ميثـاق  فيهـا  نـادى 

الصكـوك الدوليـة لحقـوق اإلنسـان الحقـاً. 

الحقوقيـة  رؤيتـه  تطبيقـات  يف  جاسـم  الشـيخ  كان 

القـوى  احتـالل  ورافضـاً  اإلسـالمية  أمتـه  لقضايـا  داعـمً 

األوربيـة لبـالد املسـلمني، إذ قـدَّم عـى سـبيل املثـال 

اإلعانـات املاليـة للشـعب الليبي أثنـاء مقاومتـه لالحتالل 

»الشـيخ  رؤيـة  إىل  اإلشـارة  املفيـد  ومـن  اإليطـايل. 

املؤسـس« عـن وحـدة األمـة اإلسـالمية، والتـي تتشـارك 

يف مرتكزاتهـا مـع التنظـري السـيايس املعـارص للتكامـل 

يف العالقـات الدوليـة، ومثالـه االتحاد األوريب. فالشـيخ 

جامعـة  إسـالمية  رابطـة  قيـام  رضورة  إىل  دعـا  جاسـم 

بـالد املسـلمني رشيطـة أن يحكـم أهـل كل إقليـم  يف 

معرفتهـم  بحكـم  أهلـه،  مـن  نفـر  الرابطـة  هـذه  تحـت 

ودرايتهـم بشـؤونه وحاجاتـه، ومـن ثـم يتحقـق الرتابـط 

والتعاضـد بـني األقاليـم اإلسـالمية مبـا يراعـي خصوصيـة 

كل إقليـم ويأخـذ يف الحسـبان اختـالف األعـراق وتبايـن 

سـرية  دارسـو  ص  ويخلُـّ والتقاليـد.  والعـادات  الثقافـات 

»الشـيخ املؤسـس« إىل أنَّ رؤيتـه كانت واقعيـة مل تنكر 

عـى  وتقـوم  اإلسـالمية،  األقاليـم  وخصوصيـات  التنـوع 

مبـدأ التعـاون ال مبدأ القوة والهيمنة يف فرض سـيطرة 

إقليـم عـى آخـر أضعـف قـوة ومصـادر.

ــر  ــة قط ــس« يف أنَّ دول ــيخ املؤس ــج »الش ــاالً بنه واتص

هــي

ــر  ــت قط ــب »الدخالــة« ,كان ــن يطل ــكل م »كعبــة املضيــوم« ل
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اللجــوء  قانــون  تصــدر  وخليجيــة  عربيــة  دولــة  أول 

ــرت  ــبم ذك ــة« حس ــة العربي ــدوة للمنطق ــل »ق ــذي مث ال

املنظــمت الحقوقيــة الدوليــة، وقــد تضمــن القانــون 

رقــم )١١( لســنة ٢٠١٨ بتنظيــم اللجــوء الســيايس تعريفــاً 

ــي  ــه الت ــارج دولت ــخص خ ــه »كل ش ــيايس بأنَّ ــئ الس لالج

ينتمــي إليهــا بجنســيته، أو الدولــة التــي يقــع فيهــا 

وال  الجنســية،  عديــم  كان  إذا  املعتــادة  إقامتــه  محــل 

يســتطيع أو ال يرغــب بالعــودة إليهــا بســبب خــوف لــه 

ــدام أو  ــه باإلع ــم علي ــر الحك ــرض لخط ــن التع ــربره م ــا ي م

ــية أو  ــة الوحش ــب، أو املعامل ــة، أو التعذي ــة بدني بعقوب

املهينــة، أو لالضطهــاد، بســبب عرقــه أو دينــه أو انتمئــه 

إىل طائفــة اجتمعيــة معينــة أو آرائــه السياســية«. علــمً 

ــد عــى مراعــاة أحــكام االتفاقيــات  ــأنَّ هــذا القانــون أكَّ ب

ــح حــق اللجــوء  ــد من ــة طرفــاً فيهــا عن التــي تكــون الدول

الســيايس، ومنــح الالجــئ جملــة مــن الحقــوق والحريــات 

ــان،  ــوق اإلنس ــل حق ــع بكام ــاناً يتمت ــه إنس ــا بصفت واملزاي

كــم حــدد الحــاالت التــي ال يجــوز فيهــا منــح صفــة اللجــوء 

ــرب  ــم ح ــب جرائ ــذي ارتك ــخص ال ــا الش ــيايس، ومنه الس

أو جرائــم ضــد اإلنســانية باملعنــى املســتخدم لهــذه 

أفعــاالً  ارتكــب  أو  الدوليــة  االتفاقيــات  يف  الجرائــم 

ــم أنَّ  ــدة. ك ــم املتح ــادئ األم ــداف ومب ــع أه ــارض م تتع

هــذا القانــون حظــر إعــادة الالجــئ الســيايس أو تســليمه 

إىل دولتــه، أو إىل أي دولــة أخــرى يُخــى مــن تعرضــه 

ــاد. ــر أو لالضطه ــا للخط فيه

»الشــيخ  رحيــل  عــى  أعــوام   ١٠٩ متــي  وختامــاً، 

املؤســس« وال يــزال الرجــل حــارضاً يف ذاكــرة القطريــني 

بآثــاره وأقوالــه ونهجــه وإرثــه  خاصــة والعــرب عامــة 

كــم  وســّناً  جاهــاً  األمــراء«  »شــيخ  حقــاً  كان  ورؤيتــه. 

وصفــه املــؤرخ أمــني الريحــاين، وكان روايــة قطريــة 

التاريــخ. رسديــة  يف  وإنســانية  وعربيــة 

ــريي، 	  ــوان األم ــاين | الدي ــن ث ــد ب ــن محم ــم ب ــيخ جاس الش

ــط ــن الراب ــال ع نق
https://www.diwan.gov.qa/about-qatar/qatars-rul-
ers/sheikh-jassim-bin-mohammed-bin-thani?sc_
lang=ar-QA

ــة 	  ــر، مكتب ــخ قط ــاين، تاري ــن ث ــد ب ــن محم ــم ب ــيخ جاس الش

ــط ــن الراب ــال ع ــر، نق ــة قط جامع
h t t p s : / / l i b g u i d e s . q u . e d u . q a / c .
p h p ? g = 2 8 1 5 5 4 & p = 1 8 7 5 7 2 0

التاريخية 	  الندوة  أبحاث  ثاين:  آل  محمد  بن  جاسم  الشيخ 

املصاحبة الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر ٢٠٠٨، ١6 -١٧ 

ديسمرب ٢٠٠٨ )الدوحة: املكتبة الوطنية، ٢٠٠٨(.

الشــيخ جاســم بــن محمــد آل ثــاين )الكويــت - املجلــس 	 

.)٢٠٠٤ واآلداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي 

راشــد بــن محمــد بــن عســاكر، األعــمل الخرييــة واألوقــاف 	 

الرشعيــة يف نجــد للشــيخ قاســم بــن محمــد آل ثــاين: 

ــاض: دار درر  ــاض )الري ــد الري ــب يف بل ــن والكت ــف األماك وق

ــع، ٢٠١١(.  ــرش والتوزي ــاج للن الت

عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، الشيخ قاسم بن محمد آل 	 

ثاين: السرية الشخصية، الجزء األول )بريوت: دار الساقي، 

 .)٢٠١٧

عبــد العزيــز عبــد الغنــي إبراهيــم، الشــيخ قاســم بــن محمــد 	 

آل ثــاين: العالقــة مــع البحريــن، الجــزء الثــاين )بــريوت: دار 

الســاقي، ٢٠١٧(. 

عمــر معــن العجــي، داهيــة العــرب: الشــيخ جاســم بــن 	 

والدارســات  للوثائــق  نهاونــد  )الدوحــة:  ثــاين  آل  محمــد 

.)١٩5٣ التاريخيــة، 

عيىس عبد الله، املؤسس: الشيخ جاسم بن محمد بن ثاين 	 

) دار روزا للنرش، ٢٠١٩(.

قاســم بــن محمــد آل ثــاين، ديــوان الشــيخ قاســم بــن 	 

ــع  ــة: مطاب ــة )الدوح ــرى نبطي ــد أخ ــاين وقصائ ــد آل ث محم

  .)١٩6٩ الوطنيــة،  قطــر 

الســيايس 	  قطــر  تطــور  الــرصاف،  حســن  محمــود 

واالجتمعــي يف عهــد الشــيخ قاســم بــن محمــد آل ثــاين 

.)١٩٨٠ نــارش،  )دون 

مصطفــى بــدر، تاريــخ قطــر مــن قاســم بــن محمــد آل ثــاين 	 

إىل حمــد بــن خليفــة آل ثــاين )مركــز الرايــة للنــرش واإلعــالم، 

.)٢٠١١

ــريوت: 	  ــا )ب ــا وحارضه ــر: ماضيه ــاغ، قط ــراد الدب ــى م مصطف

ــرش، ١٩6١( ــة والن ــة للطباع ــورات دار الطليع منش

املراجع
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وممثلــو  خــرباء  باملؤمتــر  وشــارك 

ــوق  ــة لحق ــات الوطني ــع املؤسس جمي

اإلنســان األعضــاء يف الشــبكة العربيــة 

البالــغ عددهــا ١5 مؤسســة وطنيــة، 

العاملــي  التحالــف  عــن  وممثلــون 

لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات 

اإلنســان ومكتبــه التنفيــذي وأمانــات 

الشــبكات اإلقليميــة األربــع املعتمــدة 

للمؤسســات  العاملــي  بالتحالــف 

إىل  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة 

امليثــاق  لجنــة  عــن  ممثلــني  جانــب 

ــان،  ــوق اإلنس ــريب لحق ــد الع واملعه

ــة  ــة والدول ــة العربي ــي الجامع وممث

ومؤسســات  مــرص،  املســتضيفة، 

وبرملانيــني اإلحصــاء  ومنظــمت 

مسرية عاملية ومسؤولية 

جامعية

وأكــدت ســعادة الســيدة مريــم بنــت 

الشــبكة  رئيســة  العطيــة  اللــه  عبــد 

الوطنيــة  للمؤسســات  العربيــة 

اللجنــة  رئيســة  اإلنســان،  لحقــوق 

ــر،  ــان يف قط ــوق اإلنس ــة لحق الوطني

حقــوق  وحميــة  تعزيــز  مســرية  أن 

عامليــة  مســرية  هــي  اإلنســان 

واملســؤولية فيهــا جمعيــة، مشــرية 

إىل أهميــة تعزيــز قــدرة املؤسســات 

تنفيــذ  ومتابعــة  لتنفيــذ  الوطنيــة 

املســتدامة. التنميــة  أهــداف 

انطلقــت بالعاصمــة املرصيــة القاهــرة، أعــامل املؤمتــر الــدويل الــذي 

ــة  ــبكة العربي ــر والش ــة قط ــان بدول ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــه اللجن تنظم

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، حــول التضامــن الــدويل وخطــة 

العــام 2030 للتنميــة املســتدامة – محوريــة الهــدف 1٦ “الســالم والعــدل 

ــان  ــوق اإلنس ــي لحق ــس القوم ــع املجل ــاون م ــة”، بالتع ــات القوي واملؤسس

ــج  ــان وبرنام ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس ــم املتح ــة األم ــرص ومفوضي يف م

ــة. ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــايئ واألمان ــدة اإلن ــم املتح األم

انطالق املؤمتر الدويل للجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان حول التنمية املستدامة بالقاهرة
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وأعربــت – خــالل كلمتهــا باملؤمتــر – 

املؤمتــر  يشــكل  أن  يف  أملهــا  عــن 

املســتمر  الجمعــي  للعمــل  نــواة 

ولــرشاكات تســهم يف تعزيــز قــدرة 

القيــام  الوطنيــة عــى  املؤسســات 

تنفيــذ  ومتابعــة  بتنفيــذ  بدورهــا 

عــن  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف 

طريــق الربــط بــني أصحــاب املصلحــة 

يف عمليــات التنفيــذ والرصــد الوطنيــة 

بطريقــة شــفافة وتشــاركية وشــاملة.

تلعــب  أن  أملهــا  عــن  أعربــت  كــم 

املؤسســات دوراً هامــاً بإطــار تشــجيع 

التوصيــات  عــى  بالعمــل  حكوماتهــا 

مبؤمتــرات  الخصــوص  بهــذا  الــواردة 

التجــارة  كمؤمتــر  املتحــدة  األمــم 

بأبريــل  بالدوحــة  املنعقــد  والتنميــة 

٢٠١٢، ومــا أكــد بــه مــن ترحيــب النضمم 

الــدول الناميــة واألقــل منــواً ملنظمــة 

أهميــة  ومــدى  العامليــة،  التجــارة 

متابعــة تنفيــذ برنامــج عمــل اســطنبول 

ألقــل البلــدان منــواً.

لهــذا  املنظمــة  الجهــات  إن  وقالــت 

الــدويل  التضامــن  اختــارت  املؤمتــر 

ذا  كونــه   ،٢٠٣٠ خطــة  تنفيــذ  يف 

للتعــاون  وأساســاً  جوهريــة  أهميــة 

لدعــم  الناجحــة  الــدويل والــرشاكات 

ــق  ــدان ولتحقي ــة للبل ــود اإلمنائي الجه

ــة  ــتدامة، فخط ــة املس ــداف التنمي أه

ميكــن  ال  عامليــة  خطــة  هــي   ٢٠٣٠

تنفيذهــا دون تضامــن وتعــاون دويل 

جمعــي. وعمــل 

 ١6 الهــدف  اختيــار  تــم  أنــه  وتابعــت 

ومفتاحــاً  محوريــاً  هدفــاً  باعتبــاره 

لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 

ــه  ــن خالل ــتطيع م ــذي نس ــرى، وال األخ

ــاركة  ــدين واملش ــاء امل ــيع الفض توس

السياســية لجميــع الفئــات االجتمعيــة، 

واالســتقطاب  الفســاد  ومناهضــة 

املســاواة. وعــدم  والتمييــز 

اإلرادة  وجــود  رضورة  وأكــدت 

لوجــود  الحقيقيــة  السياســية 

ومحوكمــة  فاعلــة  حكوميــة  إدارات 

لهــذه  الجذريــة  األســباب  ملعالجــة 

املــدين؛  الفضــاء  وفتــح  التحديــات 

ــال إىل  ــكالن رضورة لالنتق ــن يش واللذي

مجتمعــات عادلــة ومســاملة وشــاملة، 

إىل  الوصــول  إمكانيــة  يعــززه  مــم 

مؤسســات  وبنــاء  للجميــع  العدالــة 

ــاملة  ــاءلة وش ــة للمس ــة وخاضع فعال

وقــادرة  املســتويات  جميــع  عــى 

ــع  ــق جمي ــم لتحقي ــم الدع ــى تقدي ع

أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة 

عــرش.

مــن  التقليــل  لنــا  “ليــس  وتابعــت: 

التنميــة  أهــداف  مــن  أٍي  أهميــة 

تتجــزأ  ال  فالتنميــة  املســتدامة، 

ميكــن  ال  بحيــث  مرتابطــة  واألهــداف 

تحقيــق أحدهــا دون اآلخــر، ولتحقيــق 

ــن  ــف ع ــد يتخل ــرك أح ــدم ت ــة وع التنمي

الركــب )ال تــرتك هــدف ورائــك(، وأولهــا 

ــدف  ــاة واله ــه رس الحي ــدف ١6؛ ألن اله

أهــداف  لتحقيــق  يؤســس  الــذي 

األخــرى. املســتدامة  التنميــة 

الوطنيــة  اللجنــة  رئيســة  وأضافــت 

ــان  ــد ح ــت ق ــان أن الوق ــوق اإلنس لحق

رشيــكاً  الحكومــي  القطــاع  ليكــون 

بالنضــال لتحقيــق الحقــوق ومتكامــل 

مــع باقــي أصحــاب املصلحــة؛ فهــذا 

العمــل يتطلــب رشاكات بــني الحكومــات 

ــدين  ــع امل ــاص واملجتم ــاع الخ والقط

لحقــوق  الوطنيــة  واملؤسســات 

املصلحــة.  أصحــاب  وجميــع  اإلنســان 

أن  يجــب  الشــاملة  الــرشاكات  هــذه 

ورؤيــة  وقيــم  قواعــد  عــى  تبنــى 

ــق  ــرتكة لتحقي ــداف مش ــرتكة وأه مش

ناجعــة. مســتدامة  تنميــة 

يضــع  أن  يف  أملهــا  عــن  وأعربــت 

عمــل  وخطــة  توصيــات  املؤمتــر 

أن  إىل  داعيــة  تنفيذهــا،  ملتابعــة 

هــو  “كإنســان”  املواطــن  يكــون 

البوصلــة التــي يهتــدي بهــا املؤمتــر، 

فليــس املهــم ارتفــاع الدخــل الوطنــي 

للبلــد، بــل املهــم أن ينعكــس ذلــك 

للمواطــن  الخدمــات املقدمــة  عــى 

حصتــه  وعــى  وتعليــم  صحــة  مــن 

الكافيــة مــن الدخــل دون متييــز، مبــا 

بلــده  يف  اإلنســانية  كرامتــه  يحفــظ 

أجمــع. العــامل  ويف 

الدميقراطية والحكم الرشيد

الســيد  ســعادة  دعــا  جانبــه،  مــن 

يل األمــني  ســلطان بــن حســن الجــمَّ

ــات  ــة للمؤسس ــبكة العربي ــام للش الع

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، إىل تعزيــز 

الدميقراطيــة كإحــدى وســائل تحقيــق 

للحكــم  للوصــول  السياســية  اإلرادة 
الرشــيد.

ــه  ــه – إن ــالل كلمت ــميل – خ ــال الج وق

ــة  ــداف التنمي ــن أن أه ــم م ــى الرغ ع

املســتدامة ال تتضمــن رصاحة منظومة 

املســائل  أن  غــري  اإلنســان،  حقــوق 

التــي تغطيهــا تعكــس اإلطــار الــدويل 

لحقــوق اإلنســان وتشــمل: الحقــوق 

املدنيــة والسياســية، وكذلــك الحقوق 

االقتصاديــة واالجتمعيــة والثقافيــة، 

بعــداً  األهــداف  هــذه  تضمنــت  فقــد 

وتعزيــز  بحميــة  يتعلــق  أساســياً 

إىل  باســتنادها  اإلنســان،  حقــوق 

واإلعــالن  املتحــدة  األمــم  ميثــاق 

اإلنســان  لحقــوق  العاملــي 

الدوليــة  واملعاهــدات  واالتفاقيــات 

اإلنســان. بحقــوق  املتعلقــة 

وأضــاف أن الشــبكة العربيــة وضعــت 

عــى  العمــل  خططهــا؛  ضمــن  مــن 

التوعيــة والتثقيــف بأهــداف التنميــة 

بنــاء  عــى  والعمــل  املســتدامة 

بهــذا  الوطنيــة  املؤسســات  قــدرات 

املؤسســات  لتعريــف  املجــال، 
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ــاب  ــة اإلره ــال مكافح ــريب يف مج الع

أحــد  أضحــى  املنظمــة  والجرميــة 

املفاتيــح الناجعــة يف ســبيل إجهــاض 

ســالمة  ميــس  إجرامــي  مخطــط  كل 

مجتمعاتنــا ووحــدة واســتقرار أرايض 

بلداننــا العربيــة”.

األمــن  عــن  الحديــث  أن  إىل  ونــوه 

والعــدل والســالم يحيلنــا إىل قضيــة 

اليوميــة  املعانــاة  وهــي  محوريــة 

ســعيه  يف  الفلســطيني  للشــعب 

األساســية  حقوقــه  تأمــني  إىل 

ــن  ــا م ــم انتهاكه ــي يت ــة الت املرشوع

عــن  ناهيــك  االحتــالل،  ســلطات  قبــل 

واالجتمعيــة  االقتصاديــة  الصعوبــات 

الفصــل  جــدار  عــى  املرتتبــة 

سياســة  يف  واالســتمرار  العنــرصي، 

املســتوطنات  إنشــاء  يف  التوســع 

املحتلــة.  الفلســطينية  األرض  عــى 

واألكيــد أن اســتقرار وتنميــة املنطقــة 

مســار  فــرص  اســتعادة  يتطلــب  ككل 

القضيــة  بتســوية  يســمح  ســيايس 

. لفلســطينية ا

لفتــت ســعادة  ويف ســياق متصــل، 

رئيســة  خطــاب،  مشــرية  الســفرية 

املجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان 

الزيــادة  مشــكلة  أن  إىل  مــرص،  يف 

عــى  كبــريًا  عبئًــا  أضحــت  الســكانية 

وأحــد  الناميــة،  الــدول  اقتصاديــات 

اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  أشــكال 

األطفــال  حقــوق  ومنهــا  الصارخــة، 

املــرأة. وحقــوق  والشــباب 

بخصــوص  دورهــا  بطبيعــة  الوطنيــة 

التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  متابعــة 

ولتبــادل  بلدانهــا،  يف  املســتدامة 

عــى  واالطــالع  املمرســات  أفضــل 

ــف  ــك للتعري ــا، وكذل ــارب وتقييمه التج

ومناقشــة  وتحليــل  األهــداف  بهــذه 

املؤسســات  تواجــه  التــي  التحديــات 

الصــدد. بهــذا  الوطنيــة 

ــاتية  ــة املؤسس ــار إىل أن الثقاف وأش

رشط أســايس للشــفافية واملحاسبة، 

ومكافحــة  الشــفافية  تعتــرب  لذلــك 

الحكــم  أدوات  واملســاءلة  الفســاد 

عينيــه  نصــب  ســيضع  الــذي  الرشــيد 

احتياجاتــه  وتأمــني  املواطــن  خدمــة 

عنــد وضــع الخطــط وتوزيــع امليزانيــة.

ــة  ــبكة العربي ــتمرار الش ــت إىل اس ولف

باألمــم  رشكائهــا  مــع  تعاونهــا  يف 

العربيــة  الــدول  وجامعــة  املتحــدة 

واملجتمــع املــدين وأصحــاب املصلحة 

ــادل  ــدرات وتب ــاء الق ــني يف بن املختص

الخــربات، والحــث عــى وضــع الخطــط 

العمليــة التــي ميكــن أن تقــوم بهــا 

اتبــاع  يف  لإلســهام  املؤسســات 

اإلنســان  حقــوق  عــى  قائــم  نهــج 

الوطنيــة  املؤسســات  ســيمكن  ملــا 

ومضطلعــة  مجديــة  تكــون  أن  مــن 

تنفيــذ  يف  ومدمجــة  مبســؤولياتها 

املســتدامة. للتنميــة   ٢٠٣٠ خطــة 

مــن جهتــه، قــال مديــر إدارة حقــوق 

اإلنســان بجامعــة الــدول العربيــة منــري 

الفــايس إن حقــوق اإلنســان والتنميــة 

ال  متالزمــان  صنــوان  املســتدامة 

اآلخــر،  يدعــم  منهــم  كل  يفرتقــان، 

فالحــق يف التنميــة هــو مــن حقــوق 

عــى  أكــد  كــم  األساســية  اإلنســان 

ــدة  ــم املتح ــالن األم ــن “إع ــك كل م ذل

وامليثــاق  التنميــة”  يف  للحــق 

إن  بــل  اإلنســان”،  لحقــوق  العــريب 

تعميــق الفهــم بخطــة األمــم املتحدة 

للتنميــة املســتدامة لعــام ٢٠٣٠ مــا 

هــو إال تعزيــز للوعــي بثقافــة حقــوق 

الشــامل. منظورهــا  يف  اإلنســان 

اإلنســان  حقــوق  احــرتام  أن  وأضــاف 

وتفعيــل ســيادة القانــون ومكافحــة 

أجــل  مــن  أساســية  عوامــل  الفســاد 

لتحقيــق  مالمئــة  أرضيــة  توفــري 

ــة  ــالل إتاح ــن خ ــتدامة م ــة املس التنمي

فحــق  القضــاء،  إىل  االحتــكام  ســبل 

التقــايض بدرجاتــه مكفــول للجميــع، 

ــز أو تهميــش قــد  وأي إقصــاء أو متيي

يشــكل ذريعــة الســتياء أو عــداوة أو 

عنــف.

مــن  حــال  بــأي  ميكــن  ال  أنــه  وأكــد 

ــن  ــل م ــر أي فع ــول أو تربي ــوال قب األح

أيــا  بــه،  التهديــد  أو  العنــف،  أعــمل 

وأغراضــه. بواعثــه  كانــت 

وشــدد عــى رضورة تعزيــز التضامــن 

ودوليــا  إقليميــا  الجهــود  وتضافــر 

ــة  ــول جذري ــاد حل ــالم وإيج ــالل الس إلح

مبتكــرة ومســتدامة لأزمــات اإلقليمية 

والعامليــة املتفاقمــة، عــالوة عــى 

واســرتاتيجيات  تنمويــة  خطــط  تبنــى 

يف  التمتــع  حــق  حميــة  تكفــل 

معيــي  ومســتوى  ســليمة  بيئــة 

مالئــم، مــع إرشاك املــرأة والشــباب، 

منظومــة  تطويــر  جهــود  ومواصلــة 

التعليــم، ومعالجــة أســباب التطــرف، 

ــر. ــول اآلخ ــوار وقب ــة الح ــز ثقاف وتعزي

وقــال: “لعــل تضافــر الجهــود لتفعيــل 

ــايئ  ــوين والقض ــاون القان ــبكة التع ش
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وأضافــت أن االضطرابــات األمنيــة التــي 

تعــاين منهــا بعــض البلــدان العربيــة 

مســلحة  نزاعــات  مــن  تالهــا  ومــا 

كبــرية،  أمنيــة  خروقــات  يف  تســببت 

أثــرت بالقطــع عــى حيــاة مواطنــي 

تلــك البلــدان وحرمانهــم مــن أبســط 

اإلنســانية. الحقــوق 

وشــددت عــى رضورة تعظيــم الجهود 

إلحــالل الســالم يف املنطقــة، حفاظــا 

وحقــوق  الوطنيــة  الدولــة  عــي 

شــعبها، خاصــة يف تلــك الفــرتة التــي 

أصبحــت فيهــا األوبئــة عاملــا موازيــا 

يتطلــب مواجهتــه.

هــذه  مواجهــة  رضورة  إىل  ودعــت 

التحديــات الجســام التــي تفــرض عــى 

التضامــن  وتدعيــم  التكاتــف  الجميــع 

الســلم  تعريــف  وإعــادة  الــدويل 

الدوليــني مبــا يضــع مجلــس  واالمــن 

مســؤولياته. امــام  االمــن 

مــن ناحيتــه، قــال رئيــس قســم الــرشق 

األوســط وشــمل أفريقيــا باملفوضيــة 

لحقــوق  املتحــدة  لأمــم  الســامية 

إن  النســور،  محمــد  الســيد  اإلنســان 

ــالل  ــة خ ــة العربي ــهدته املنطق ــا ش م

الدراســة،  يتطلــب  األخــرية  الســنوات 

املرشوعــة  املطالبــات  ضــوء  يف 

الخدمــات،  وتوفــري  الكريــم  بالعيــش 

مشــريا إىل أنــه ال تنميــة بــدون تحقيق 

الخــوف  وانعــدام  اإلنســاين،  األمــن 

الكرامــة  عــى  والحفــاظ  والعــوز، 

اإلنســانية.

وأضــاف رئيــس قســم الــرشق األوســط 

باملفوضيــة  أفريقيــا  وشــمل 

لحقــوق  املتحــدة  لأمــم  الســامية 

باملؤمتــر  كلمتــه  خــالل   – اإلنســان 

–  أن املجتمعــات اآلمنــة هــي التــي 

ــة دون  ــد التنمي ــا بفوائ ــع أفراده يتمت

أنــه  إىل  الفتــا  حقــوق،  ألي  إقصــاء 

مــن املســتبعد جــذب االســتثمر يف 

بيئــة يســترشي فيهــا الفســاد، متابعــا 

ــو  ــدالت النم ــق مع ــة لتحقي ــه ال قيم أن

ــع  ــمن التمت ــراد بض ــة األف دون مصاحب

واالقتصاديــة  السياســية  بالحقــوق 

صناعــة  يف  الفاعلــة  ومشــاركتهم 

القــرار.

املتحــدة  األمــم  إميــان  وأكــد 

الكامــل بالــدور املهــم الــذي تلعبــه 

لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات 

التنميــة  أجنــدة  دعــم  يف  اإلنســان، 

دعــم  عــى  مشــددا  املســتدامة، 

املنظمــة األمميــة لكافــة املبــادرات 

املؤسســات. لتلــك  الوطنيــة 

الرحمــن  عبــد  عــادل  الســيد  أمــا 

العســومي، رئيــس الربملــان العــريب، 

ــف  ــة لتكات ــة ماس ــاك حاج ــال إن هن فق

الجهــود لتحقيــق التنميــة املســتدامة 

املنشــودة، مضيفــا أن الصلــة مرتابطة 

بــني تحقيــق حقــوق اإلنســان والتنميــة 

املســتدامة، وأن توفــري فــرص العمــل 

تنمويــة  أبعــاد  تحقــق  وترشيعــات 

ــان. فهــي تفيــد حقــوق اإلنس

كلمــة  خــالل  العســومي،  وأضــاف 

باملؤمتــر – أن تســليط الضــوء عــى 

التنميــة  ضمــن  والعــدل  الســالم 

ــة  ــة التكاملي ــد العالق ــتدامة يؤك املس

وحقــوق  املســتدامة  التنميــة  بــني 

االنســان فهــم وجهــان لعملــة واحدة، 

مشــريا إىل أن الربملانيــني يحققــون 

ــن  ــات م ــرب الترشيع ــة ع ــذه املعادل ه

وذلــك  والعدالــة  املواطنــة  خــالل 

متكاملــة  تنمويــة  رؤيــة  رشيطــة 

للتنميــة  العــادل  التوزيــع  يتيــح  ومــا 

الحــارضة  االجيــال  حقــوق  ولضــمن 

والقادمــة.

بــني  مرتابطــة  الصلــة  أن  وأكــد 

والتنميــة  اإلنســان  حقــوق  تحقيــق 

العمــل  فــرص  فتوفــري  املســتدامة، 

أبعــادا  تحقــق  ترشيعــات  ووضــع 

حقــوق  تفيــد  أمــور  هــي  تنمويــة 

. ن إلنســا ا

التمتع بثامر التنمية

الدكتــورة  قالــت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

رانيــا املشــاط وزيــرة التعــاون الــدويل 

ــة  ــداف التنمي ــق أه ــة إن تحقي املرصي

 ،٢٠٣٠ لعــام   ١٧ الـــ  املســتدامة 

دول  لكافــة  الشــاغل  الشــغل  هــو 

ومختلــف  املتحــدة  واألمــم  العــامل، 

واإلقليميــة،  الدوليــة  املؤسســات 

 ٢٠١5 عــام  يف  العــامل  اتفــق  حيــث 

أن يحقــق هــذه األهــداف، مــن خــالل 

ســعيًا  املشــرتك،  والعمــل  التضامــن 

للوصــول ملســتقبل أكــر إرشاقـًـا يتمتع 

واملســاواة  بالعــدل  الجميــع  فيــه 

التنميــة. ومثــار 

كلمــة  يف   – املشــاط  وأضافــت 

أهــداف  أن   – باملؤمتــر  مســجلة 

التنميــة املســتدامة تــأيت عــى قــدم 

املســاواة مــن حيــث األهميــة والتأثــري 

عــى شــعوب العــامل، إال أن الهــدف 

بالعــدل  املتعلــق  عــرش  الســادس 

القويــة،  واملؤسســات  واملســاواة 
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نظــرًا  محوريــة  أهميــة  يكتســب 

لخصوصيتــه الشــديدة وارتباطــه بشــكل 

أو بآخــر بكافــة األهــداف األخــرى، حيــث 

ال يتصــور أن تتحقــق تنميــة يف العــامل 

وحصــول  واســتقرار  ســالم  بــدون 

اإلنســان عــى حقوقــه القامئــة عــى 

ــدل  ــم الع ــالء قي ــون وإع ــيادة القان س

واملســاواة.

ثوابت األمة العربية 

االفتتاحيــة  الجلســة  هامــش  وعــى 

للمؤمتــر، جــرى توقيــع مذكــرة تفاهم 

للمؤسســات  العربيــة  الشــبكة  بــني 

األمانــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، حيــث 

وقعهــا عــن الشــبكة العربيــة ســعادة 

الســيد ســلطان بــن حســن الجــّميل، 

وعــن الجامعــة العربية ســعادة الســيد 

معــايل  عــن  نيابــة  الفــايس،  منــري 

األمــني  غزالــة  أبــو  هيفــاء  الســيدة 

العــام املســاعد بالجامعــة العربيــة.

وأوضحــت أن جائحــة كورونــا التي أملت 

بالعــامل بدايــة عــام ٢٠٢٠، رغــم آثارهــا 

التنميــة  عــى  املتعــددة  الســلبية 

مكتســباتنا  تراجــع  يف  وتســببها 

مــدار  الجهــود املبذولــة عــى  مــن 

لفتــت  أنهــا  إال  املاضيــة،  األعــوام 

أنظــار العــامل أجمــع إىل أهميــة بــذل 

املزيــد مــن الجهــد لتحقيــق التضامــن 

وإعــالء  املشــرتك،  العمــل  وتعزيــز 

وحقــوق  واملســاواة  العــدل  قيمــة 

قدًمــا  املــي  ســبيل  يف  اإلنســان 

وتنحيــة  التحديــات  عــل  التغلــب  نحــو 

االنقســامات واالختالفــات جانبًا لنســتمر 

يف جهــود التنمية املســتدامة ســعيًا 

ــول  ــع حل ــل م ــتقبل أفض ــول ملس للوص

.٢٠٣٠

وتــأيت مذكــرة التفاهــم اتســاقا مــع 

أهــداف االســرتاتيجية العربيــة لحقــوق 

ــاون  ــز التع ــة إىل تعزي ــان الرامي اإلنس

لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات  مــع 

اإلنســان، وتركــز باألســاس عــى تعزيــز 

جهــود بنــاء القــدرات يف مجــال تعزيــز 

وحميــة حقــوق اإلنســان مبــا يتفــق 

واألولويــات والشــواغل العربيــة.

ــة  ــم إىل تنمي ــرة التفاه ــدف مذك وته

العربيــة  األمــة  بثوابــت  االعتــزاز 

وقيمهــا وهويتهــا مــن خــالل تنســيق 

حقــوق  قضايــا  لوضــع  املواقــف 

عنــد  الصحيــح  اإلطــار  يف  اإلنســان 

اإلقليميــة  املحافــل  يف  طرحهــا 

والدوليــة.

التفاهــم املوقعــة  وتنخــرط مذكــرة 

جهــود  إطــار  يف  الجانبــني  بــني 

تعزيــز التواصــل بــني آليــات منظومــة 

ــة  ــت مظل ــة تح ــان القامئ ــوق اإلنس حق

ــات  ــة واملؤسس ــدول العربي ــة ال جامع

األعضــاء  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

للمؤسســات  العربيــة  الشــبكة  يف 

اإلنســان. لحقــوق  الوطنيــة 
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إجتامعات مصاحبة للمؤمتر 

أجــرت  االفتتاحيــة  الجلســة  وعقــب 

ســعادة الســيدة مريــم بنــت عبــد اللــه 

االجتمعــات  مــن  سلســلة  العطيــة 

املؤسســات  وممثــي  رؤســاء  مــع 

ــاركة  ــان املش ــوق اإلنس ــة لحق الوطني

يف املؤمتــر إىل جانــب اجتمعاتهــا 

املصلحــة  وأصحــاب  الــرشكاء  مــع 

الســيد  ســعادة  اللقــاءات  وشــملت 

الربملــان  رئيــس  العســومي  عــادل 

منــري  الســيد  ســعادة  و  العــريب 

ــان  ــوق اإلنس ــر إدارة حق ــايس مدي الف

وســعادة  العربيــة  الــدول  بجامعــة 

املنســق  بانوفــا  إلينــا  الســيدة 

مــرص  يف  املتحــدة  لأمــم  املقيــم 

وســعادة الســيد عبــد اللــه العجمــي 

مديــر إدارة حقــوق اإلنســان مبجلــس 

والشــيخ  الخليــج  لــدول  التعــاون 

الدكتــور هــالل بــن ســعيد الشــيذاين 

والعالقــات  املنظــمت  لجنــة  رئيــس 

لحقــوق  العمنيــة  باللجنــة  الدوليــة 

اإلنســان هــالل وســعادة الســيد لويــس 

مارتنيــز مستشــار الربنامــج االنتخــايب 

األمــم  وبرنامــج  العربيــة  الــدول  يف 

ــود  ــور مقص ــايئ والدكت ــدة اإلمن املتح

كــروز رئيــس الهيئــة الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان باإلمــارات. وبحثــت اللقــاءات 

ذات  القضايــا  يف  التعــاون  أوجــه 

آليــات  وتفعيــل  املشــرتك  االهتــمم 

نقــل التجــارب والخــربات وتبــادل أفضــل 

حميــة  عمليــة  يف  املمرســات 

عــن  فضــالً  اإلنســان  حقــوق  وتعزيــز 

لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات  دور 

اإلنســان يف تنفيــذ ومتابعــة تنفيــذ 

أهــداف التنميــة املســتدامة وآليــات 

ــر  ــات املؤمت ــق توصي ــيق لتحقي التنس

الواقــع. أرض  عــى 

فيــم اختتمــت ســعادة الســيدة مريــم 

بنــت عبــد اللــه العطيــة رئيــس الشــبكة 

العربيــة للمؤسســات الوطنية لحقوق 

الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  اإلنســان؛ 

لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر؛ أعــمل 

التضامــن  حــول  الــدويل  املؤمتــر 

للتنميــة   ٢٠٣٠ عــام  وخطــة  الــدويل 

 ١6 الهــدف  محوريــة   - املســتدامة 

واملؤسســات  والعــدل  »الســالم 

القويــة«، وقالــت العطيــة: إن املؤمتر 

عمــل  وخطــة  توصيــات  وضــع  قــد 

ملتابعــة تنفيذهــا، مشــرية يف هــذا 

الســياق إىل أن املواطــن »كإنســان« 

هــو ركيــزة أساســية لتحقيــق التنميــة 

املســتدامة مــن خــالل توفــري ســبيل 

البوصلــة  كان  لــذا  الكرميــة،  الحيــاة 

التــي اهتــدى بهــا املؤمتــر لتنعكــس 

املقدمــة  الخدمــات  عــى  مخرجاتــه 

ــة  ــم وحص ــة وتعلي ــن صح ــن م للمواط

مــع  متييــز  دون  الدخــل  مــن  كافيــة 

التأكيــد عــى حصولــه عــى حقوقــه 

الكاملــة مبــا يحفــظ كرامتــه االنســانية 

أجمــع. العــامل  بلــده ويف  يف 

الجهــات  إن  ســعادتها  وقالــت 

املنظمــة للمؤمتــر اختــارت التضامــن 

الــدويل يف تنفيــذ خطــة ٢٠٣٠، كونــه 

تعزيز التعاون القضايئ العريب ملواجهة اإلرهاب
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ذا أهميــة جوهريــة وأساســاً للتعــاون 

لدعــم  الناجحــة  الــدويل والــرشاكات 

ــق  ــدان ولتحقي ــة للبل ــود اإلمنائي الجه

ــة  ــتدامة، فخط ــة املس ــداف التنمي أه

ميكــن  ال  عامليــة  خطــة  هــي   ٢٠٣٠

تنفيذهــا دون تضامــن وتعــاون دويل 

جمعــي. وعمــل 

قــدرة  تعزيــز  أهميــة  إىل  وأشــارت 

املؤسســات الوطنيــة لتنفيــذ ومتابعة 

تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة. 

نــواة  يعتــرب  املؤمتــر  أن  إىل  الفتــة 

ــي  ــل الجمع ــدويل والعم ــن ال للتضام

املســتمر وتأسيســا لــرشاكات متنوعــة 

تســهم يف خالصتهــا يف تعزيــز قدرة 

القيــام  الوطنيــة عــى  املؤسســات 

بدورهــا املنــوط بهــا بتنفيــذ ومتابعــة 

تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة، 

ــاب  ــني أصح ــط ب ــق الرب ــن طري ــك ع وذل

التنفيــذ  عمليــات  يف  املصلحــة 

شــفافة  بطريقــة  الوطنيــة  والرصــد 

وشــاملة. وتشــاركية 

بينــم أكــد املشــاركون يف املؤمتــر 

الــدويل عــى رضورة تضافــر الجهــود 

النزاعــات  ملعالجــة جــذور ومســببات 

العــريب  القضــايئ  التعــاون  وتعزيــز 

الناجعــة يف ســبيل  كأحــد املفاتيــح 

مواجهــة جرميــة اإلرهــاب.

يكــون  بــأن  املشــاركون  وطالــب 

املواطــن “كإنســان” هــدف الحكومــات 

التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  عنــد 

لتحقيــق  قيمــة  فــال  املســتدامة، 

معــدالت منــو اقتصــادي مرتفعــة إذ 

مل يصاحــب هــذا النمــو متكــني األفــراد 

التمتــع بالحقــوق  اقتصاديــاً وضــمن 

ومتكينهــم  والسياســية  املدنيــة 

بحريــة  آرائهــم  عــن  التعبــري  مــن 

صنــع  يف  الفاعلــة  ومشــاركتهم 

القــرار.

وأن  تتجــزأ  ال  التنميــة  أن  وأكــدوا 

أهــداف التنميــة املســتدامة مرتابطــة 

دون  أحدهــا  تحقيــق  ميكــن  ال  بحيــث 

مبحوريــة  إدراكاً  هنــاك  أن  إال  اآلخــر، 

مركزيــاً  هدفــاً  باعتبــاره   ١6 الهــدف 

يؤســس لتحقيــق األهــداف األخــرى، 

دون  تتحقــق  ال  التنميــة  أن  وباعتبــار 

ــن  ــيايس واألم ــتقرار الس ــق االس تحقي

الدميقراطيــة  وإرســاء  والســالم، 

السياســية  األنظمــة  وارتبــاط 

النزاعــات  ومعالجــة  مبجتمعاتهــا، 

. ملســلحة ا

هــي   ٢٠٣٠ أجنــدة  أن  إىل  وأشــاروا 

وأنهــا  بامتيــاز  حقوقيــة  أجنــدة 

تســتخدم يف الغالــب نفــس األدوات 

التـــي  الحــقـوقيـــة  واملنهجـيـــات 

حقــوق  مؤسســات  تســتخدمها 

اإلنســان يف عمليــات الرصــد واإلبــالغ 

التقاريــر. ورفــع  والقيــاس 

انخــراط  بأهميــة  املشــاركون  ونــوه 

لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات 

اإلنســان يف عمليــات رصــد وقيــاس 

وتقديــم التقاريــر حــول أجنــدة ٢٠٣٠ 

وضمنــات  روافــع  مــن  ذلــك  باعتبــار 

تحقــق األجنــدة عــى مســتوى الــدول، 

كأحــد  الوطنيــة  املؤسســات  ودور 

تحديــد  يف  املبكــر  اإلنــذار  آليــات 

األســباب األساســية النتهــاكات حقــوق 

يف  االفــراد  ولتهميــش  اإلنســان 

. تهــم مجتمعا

وأوضحــوا أن خدمــة املواطــن وتأمــني 

التــي  البوصلــة  هــي  احتياجاتــه 

عنــد  الرشــيد  الحكــم  بهــا  يهتــدي 

امليزانيــة،  وتوزيــع  الخطــط  وضــع 

عــى  ذلــك  ينعكــس  أن  املهــم  بــل 

مــن  للمواطــن  املقدمــة  الخدمــات 

ــة  ــه الكافي ــى حصت ــم وع ــة وتعلي صح

وتحقيــق  متييــز،  دون  الدخــل  مــن 

املســاواة والعدالــة االجتمعيــة مبــا 

يحفــظ كرامتــه اإلنســانية، وأن يكــون 

بالنضــال  رشيــكاً  الحكومــي  القطــاع 

مــع  ومتكامــل  الحقــوق  لتحقيــق 

املصلحــة. أصحــاب  باقــي 

عــى  باملؤمتــر  املشــاركون  وشــدد 

ككل  املنطقــة  وتنميــة  اســتقرار  أن 

يتطلــب فــرض مســار ســيايس يســمح 

مــن  الفلســطينية  القضيــة  بتســوية 

خــالل إنهــاء االحتــالل ونظــام الفصــل 

“األبارتايــد”  اإلرسائيــي  العنــرصي 

املــمرس بحــق الفلســطينيني بجميــع 

الشــعب  ومتكــني  تواجدهــم،  أماكــن 

الفلســطيني مــن تقريــر مصــريه عــى 

الطبيعيــة  أرضــه واســتغالل مــوارده 

وتطويــر اقتصــاده الوطنــي وإحــداث 

ــام  ــق إال بقي ــن يتحق ــذا ل ــة. وه التنمي

املجتمــع الــدويل بتحمــل مســئولياته 

والتدخــل  واألخالقيــة  القانونيــة 

الحصــار  ورفــع  إلنهــاء  الفاعــل؛ 

املفــروض عــى قطــاع غــزة، والضغــط 

عــى ســلطات االحتــالل إلجبارهــا عــى 

الــدويل  القانــون  مبــادئ  احــرتام 

لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل 

أدوات  تفعيــل  وأهميــة  اإلنســاين. 

الدوليــة. واملســاءلة  املحاســبة 

ولفتــوا إىل أن اســتمرار وجــود نزاعــات 

مســلحة وبــؤر للتوتــر وتفــي آفــة 

مدعــاة  العنيــف  والتطــرف  اإلرهــاب 

عجلــة  دوران  أمــام  وعائــق  للقلــق 

التنميــة، ومســاس بالحــق يف التنمية 

والحــق يف الحيــاة، مــا يســتلزم تضافر 

ومســببات  جــذور  ملعالجــة  الجهــود 

النزاعــات وتعزيــز التعــاون القضــايئ 

ــة يف  ــح الناجع ــد املفاتي ــريب كأح الع

تسوية القضية الفلسطينية وإنهاء االحتال
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اإلرهــاب،  جرميــة  مواجهــة  ســبيل 

املشــرتك  العمــل  الوقــت  ذات  ويف 

إلنهــاء النزاعــات املســلحة املســتمرة 

املنطقــة. يف 

مــن  بــد  ال  أنــه  املشــاركون  وأكــد 

العمــل عــى جميــع غايــات الهــدف 

وتعزيــز  والتعذيــب  العنــف  ملنــع   ،١6

الفــرص  وتكافــؤ  القانــون  ســيادة 

للوصــول للعدالــة، ومكافحــة جميــع 

ــار  ــك االتج ــا يف ذل ــة مب ــواع الجرمي أن

والحــد  والرشــوة  والفســاد  بالبــرش 

وضــمن  املمنوعــات،  تدفقــات  مــن 

حميــة الحقــوق والحريــات، وإرســاء 

مؤسســات قويــة وفعالــة وشــفافة 

ــول  ــة وص ــاءلة، وكفال ــة للمس وخاضع

وفقــاً  املعلومــات،  إىل  الجمهــور 

واالتفـــــاقات  الوطنيــــة  للترشيعـــات 

الدوليــة.

والكلــمت  املؤمتــر  أوراق  وتضمنــت 

التوصيــات  مــن  العديــد  االفتتاحيــة 

توصيــات  تنفيــذ  اســتمرار  أبرزهــا، 

املنعقــد  العربيــة  الشــبكة  مؤمتــر 

 ٢٠١٩ يونيــو   ٢-٢٧6 الشــيخ  رشم  يف 

حــول دور املؤسســات الوطنيــة يف 

تنفيــذ ومتابعــة تنفيــذ أهــداف التنمية 

مــن  جــزء  واعتبارهــا  املســتدامة، 

توصيــات هــذا املؤمتــر، ووضعهــا يف 

الحســبان بخطــط عمــل تنفيــذ توصيــات 

املؤمتــر. هــذا 

تشــجيع  إىل  املشــاركون  ودعــا 

لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات 

ــى  ــل ع ــب دور فاع ــى لع ــان ع اإلنس

تحقيــق  يف  الوطنــي  املســتوى 

ــدف ١6،  ــيم اله ــة، ال س ــداف التنمي أه

ــاب  ــع أصح ــالل رشاكات م ــن خ ــك م وذل

واملجتمــع  واملنظــمت  املصلحــة 

العربيــة  املنطقــة  يف  املــدين 

واملتابعــة،  التنفيــذ  عمليــات  يف 

مختلــف  يف  الفعالــة  واملســاهمة 

اللجــان الفنيــة والقطاعيــة مــن أجــل 

التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  عــى  الحــث 

. مة ا ملســتد ا

وأكــدوا أن تدمــج أهــداف التنمية ضمن 

الوطنيــة  املؤسســات  اســرتاتيجيات 

لحقــوق اإلنســان وتقاريرهــا الســنوية، 

وأن تعمــل املؤسســات الوطنيــة عــى 

ربــط قاعــدة بيانــات الشــكاوى التــي 

تتلقاهــا مــع مــؤرشات أهــداف التنميــة 

املســتدامة.

أصحــاب  تعــاون  رضورة  أكــدوا  كــم 

السياســية  اإلرادة  لخلــق  املصلحــة 

حكوميــة  إدارات  لوجــود  الحقيقيــة 

ــباب  ــة األس ــة ملعالج ــة ومحوكم فاعل

الجذريــة للتحديــات التي تعيــق تحقيق 

ــز  ــتدامة، وتعزي ــة املس ــداف التنمي أه

املســاحة املتاحــة للمجتمــع املــدين 

عادلــة  مجتمعــات  إىل  لالنتقــال 

ومســاملة وشــاملة، وحــث الحكومــات 

الدميقراطيــة  الحالــة  تعزيــز  عــى 

ومناهضــة  والتعبــري  الــرأي  وحريــة 

منــه. والوقايــة  التعذيــب 

أهميــة  عــى  املشــاركون  وشــدد 

تعزيــز جهــود املؤسســات الوطنيــة 

رفــع  مجــال  يف  اإلنســان  لحقــوق 

التنميــة  أهــداف  بشــأن  الوعــي 

املســتدامة وذلــك مــن تعزيــز التعــاون 

بــني املؤسســات الوطنيــة والجهــات 

الرســمية واألهليــة لتنفيــذ مضامــني 

والتثقيــف  للرتبيــة  العربيــة  الخطــة 

التــي  اإلنســان  حقــوق  مجــال  يف 

العربيــة  الــدول  جامعــة  اعتمدتهــا 

.٢٠٢6-٢٠٢٢ للســنوات 

تســعى  بــأن  املشــاركون  وطالــب 

ــر، كل  ــاركة يف املؤمت ــات املش الجه

والتفويــض  اختصاصــه  مجــال  ضمــن 

عــى  العمــل  إىل  لــه،  املمنــوح 

الفنــي  والدعــم  املشــورة  تقديــم 

وتنفيــذ  إعــداد  أجــل  مــن  للحكومــات 

باالعتبــار  تؤخــذ  وطنيــة  عمــل  خطــط 

القضايــا الناشــئة يف مجــال حقــوق 

ــريات  ــق بالتغ ــا يتعل ــة م ــان خاص اإلنس

املناخيــة والتطــرف العنيــف والــذكاء 
االصطناعــي.

ــه  ــم التوج ــة دع ــى أهمي ــددوا ع وش

الجنائيــة  للمحكمــة  الفلســطيني 

املحاســبة  مبــدأ  إلعــمل  الدوليــة 

يف  املغيبــة  العدالــة  نحــو  وســعياً 

لجنــة  وإســناد  ودعــم  فلســطني، 

التحقيــق التــي شــكلها مجلــس حقوق 

اإلنســان التابــع لأمــم املتحــدة بعــد 

عــدوان مايــو املــايض عــى قطــاع 

االحتــالل  دولــة  قــرار  ورفــض  غــزة، 

مجتمــع  مؤسســات  ســت  بوســم 

مــدين وحقــوق إنســان فلســطينيني 

باإلرهــاب، وتقديــم كل دعــم ممكــن 

للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان 

يف فلســطني ومؤسســات املجتمــع 

الفلســطيني. املــدين 

تســتمر  أن  إىل  املشــاركون  ودعــا 

الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنية 

مــع  بالرشاكــة  االنســان،  لحقــوق 

املؤسســات الدوليــة واإلقليميــة ذات 

املؤسســات  قــدرات  ببنــاء  العالقــة، 

تنفيــذ  مجــال  يف  العربيــة  الوطنيــة 

وقيــاس أجنــدة التنميــة املســتدامة 

لعــام ٢٠٣٠ ورصــد التقــدم املحــرز يف 

معالجة تحديات التنمية املستدامة
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تحديث الترشيعات اإلحصائية

الخــربات  تبــادل  وتســهيل  تنفيذهــا، 

فيــم بينهــا يف هــذا املجــال.

املؤسســات  تقــوم  أن  عــى  وحثــوا 

بدورهــا  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  لدعــم 

مراجعــة  طريــق  عــن  املســتدامة 

مــع  لتتوائــم  الترشيعــي  اإلطــار 

اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة  املعايــري 

التنميــة  ألهــداف  يســتجيب  مبــا 

يف  يســهم  مبــا  املســتدامة، 

وتحليــل  العامــة  السياســات  رســم 

التنميــة  ألهــداف  اســتجابتها  مــدى 

املســتدامة، ومراقبــة مــدى وجــود 

أدائهــا  مؤسســات فاعلــة، وطبيعــة 

وبنــاء  الحقوقيــة  الرؤيــة  وتقديــم 

مــؤرشات  ضمــن  الوطنيــة  التقاريــر 

الواقــع. تقييــم  عــى  قــادرة 

تشــجيع  أهميــة  إىل  وأشــاروا 

املؤسســات الوطنيــة عــى التعــاون 

يف  املركزيــة  اإلحصــاء  أجهــزة  مــع 

تفاهــم  مذكــرات  وعمــل  بلدانهــا 

ذات  اإلحصائيــة  البيانــات  لتوفــري 

ملــؤرشات  واملســتجيبة  الجــودة 

ال   ،٢٠٣٠ املســتدامة  التنميــة  أجنــدة 

ســيم البيانــات حــول الفئــات الضعيفــة 

لخطــر  واملعرضــة  املحرومــة  أو 

الركــب. عــن  التخلــف 

أهميــة  إىل  املشــاركون  ولفــت 
ــل  ــى العم ــة ع ــدول العربي ــجيع ال تش
عــى تحديــث الترشيعــات اإلحصائيــة 
مبــا يتوافــر مــع املتغــريات والتطــورات 
ــال  ــة يف مج ــئة، خاص ــا الناش والقضاي
ــة  ــات املهمش ــة والفئ ــداف التنمي أه

وحقــوق االنســان.

ــزة  ــجيع أجه ــة تش ــوا إىل أهمي ونوه
اإلحصــاء املركزيــة يف الــدول العربيــة 
عــى االنفتــاح عــى القطــاع الخــاص 
واملؤسســات  املــدين  واملجتمــع 
وكافــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
الــرشكاء يف عمليــة توفــري البيانــات 
املتعلقــة بأجنــدة التنمية املســتدامة 
وســد الفجــوات اإلحصائيــة يف هــذا 

الشــأن.

تشــجيع  أهميــة  كذلــك  وأكــدوا 
لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات 
“شــبكة  لتفعيــل  دولهــا  اإلنســان 
والقضــايئ  القانــوين  التعــاون 
ــاب  ــة اإلره ــال مكافح ــريب يف مج الع
والجرميــة املنظمــة” كأحــدى اآلليــات 
تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة.

رضورة  عــى  املشــاركون  وشــدد 
الدوليــة  املنظــمت  تشــجيع 
املؤمتــر  يف  الرشيكــة  واإلقليميــة 
قــدرات  بنــاء  عــى  العمــل  عــى 
مجــال  يف  القضائيــة  الســلطات 
التوظيــف األمثــل للتكنولوجيــا الحديثــة 
يف مجــال القضــاء وتســهيل وصــول 

العدالــة. إىل  املتقاضــني 

ــع  ــى وض ــدول ع ــاركون ال ــث املش وح
مجلــس  قــرار  لتنفيــذ  وطنيــة  خطــط 
ــن  ــرأة واألم ــي بامل ــن ١٣٢5 املعن األم
والســالم، وقــرارات مجلــس األمــن ذات 
الصلــة املتعلقــة باملــرأة والشــباب، 
ــك  ــذ تل ــة لتنفي ــوارد الالزم ــري امل وتوف

ــط. الخط

وأكــدوا أهميــة تشــجيع املؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق االنســان باالنخــراط 
املصالحــة  وترتيبــات  آليــات  يف 
الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة متــى مــا 

اقتــى األمــر ذلــك.

وشــددوا عــى رضورة رفــع التوعيــة 
ــان  ــوق اإلنس ــات حق ــول دور مؤسس ح
االنتخابــات والحقــوق املتعلقــة  يف 
إىل  والســعي  والحــث  باالنتخابــات 
انتخابــات أكــر شــمولية واســتمرارية 
ككل  العمليــة  رصــد  عــى  والعمــل 

املنهجــي. الدليــل  وتفعيــل 

ــف  ــدي للعن ــى رضورة التص ــدوا ع وأك
وتشــجيع  واألقليــات  املــرأة  ضــد 
للوصــول  والشــباب  املــرأة  مشــاركة 

القياديــة. املناصــب  إىل 

وجــه  املؤمتــر،  نهايــة  ويف 
املنظمــون واملشــاركون جزيــل الشــكر 
لجمهوريــة مــرص العربيــة، عــى حســن 
وتســهيل  واســتضافة  االســتقبال 

املؤمتــر. هــذا  أعــمل 

وجــاء تنظيــم هــذا املؤمتــر بهــدف 
العربيــة  املنطقــة  دول  تشــجيع 
التقــدم  مــن  مزيــد  لتحقيــق 
للتنميــة   ٢٠٣٠ خطــة  تنفيــذ  باتجــاه 
املســتدامة، مــن خــالل توفــري املــوارد 
بالرشاكــة  الخطــط وتنفيذهــا  ووضــع 
مــع القطاعــات التنمويــة املختلفــة؛ 
ــة  ــر الدولي ــض التقاري ــرت بع ــث أظه حي
ــدم  ــم التق ــة، ورغ ــة العربي أن املنطق
ــا  ــاالت، إال انه ــض املج ــرز يف بع املح
العمــل  مــن  مزيــداً  تحتــاج  زالــت  مــا 
لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 

.٢٠٣٠ عــام  بحلــول 

الثــاين  اليــوم  فعاليــات  وشــملت 
“محوريــة  حــول  جلســة  للمؤمتــر 
يتعلــق  فيــم   ”١6 الهــدف 
بالدميقراطيــة والحوكمــة والشــفافية 
ومناهضــة الفســاد، ترأســتها الســيدة 
نهــاد أبــو القمصــان، عضــو املجلــس 
ــان،  ــوق اإلنس ــرصي لحق ــي امل القوم
وقــدم – خاللهــا – الوزيــر املفــوض 
إدارة  مديــر  الفــايس  منــري  الســيد 
الــدول  بجامعــة  اإلنســان  حقــوق 
ــود  ــوان جه ــل بعن ــة عم ــة، ورق العربي
منظومــة العمــل العــريب املشــرتك 
عــى  والتثقيــف  الرتبيــة  تعزيــز  يف 
والدميقراطيــة،  اإلنســان  حقــوق 
تيتــوس  مــارك  الســيد  قــدم  بينــم 
مــؤرشات  وحــدة  مــن  ســيربيروس، 
قســم  اإلنســان،  حقــوق  وبيانــات 
منهجيــة التعليــم والتدريــب التابعــة 
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ملفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية 
عمــل  ورقــة  اإلنســان  لحقــوق 
ــوق  ــال حق ــف يف مج ــوان “التثقي بعن
نحــو  رئيســية  كاســرتاتيجية  اإلنســان 
ــاملة:  ــلمية وش ــة وس ــات عادل مجتمع
لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات  دور 

اإلنســان”.

عــالء  األســتاذ  املستشــار  وقــدم 
ــز  ــام للمرك ــوض الع ــي املف العرموط
الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف األردن، 
 ،١6 الهــدف  “محوريــة  حــول  ورقــة 
فيــم يتعلــق بالحوكمــة والشــفافية 
ومناهضــة الفســاد ودور املؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، فضــال عــن 
ورقــة عمــل أخــرى للســيدة مالينــي 
برايــا  مجموعــة  منســقة  أليــاس، 

الحوكمــة. بإحصــاءات  املعنيــة 

ــر  ــا، مدي ــد رض ــتاذ أحم ــدم األس ــم ق ك
اإلدارة القانونيــة باملنظمــة العربيــة 
عمــل  ورقــة  اإلنســان،  لحقــوق 
بعنــوان )دور املجتمــع املــدين يف 
»محوريــة الهــدف ١6« فيــم يتعلــق 
بالدميقراطيــة والحوكمــة والشــفافية 

الفســاد”. ومناهضــة 

جلســة  املؤمتــر  فعاليــات  وشــملت 
ومــؤرشات  اإلحصــاء  حــول”  ثانيــة 
ــدف  ــاس اله ــتدامة )قي ــة املس التنمي
١6( وأهميــة التعــاون والتفاعــل بــني 
واملجتمــع  الوطنيــة  املؤسســات 
املــدين وإدارات اإلحصــاء”، ترأســتها 
ــس  ــو املجل ــر، عض ــى بك ــورة نه الدكت
القومــي املــرصي لحقــوق اإلنســان 
عمــل  ورقــة  تقديــم  خاللهــا  تــم   ،
لأســتاذة نفــني عــوض رئيــس وحــدة 
التنميــة املســتدامة بالجهــاز املركزي 
للتعبئــة واإلحصــاء يف مــرص كــم قــدم 
املديــر  الســعيدي  الهــادي  الســيد 
للتدريــب  العــريب  للمعهــد  العــام 
والبحــوث اإلحصائيــة، ورقــة عمــل حــول 
والتحديــات  واملــؤرشات  “الغايــات 

لقياســها”. اإلحصائيــة 

تيتــوس  مــارك  الســيد  قــدم  كــم 
ســيربيروس ، وحــدة مــؤرشات حقــوق 
تعليــم  قســم  والبيانــات،  اإلنســان 
مبفوضيــة  والتدريــب  املنهجيــة 
حقــوق اإلنســان، ورقــة عمــل بعنــوان 
“نهــج حقوق اإلنســان تجــاه املؤرشات 
أوثــق  تعــاون  متكــني  والبيانــات: 
لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات  بــني 
اإلحصائيــة”.  واملكاتــب  اإلنســان 
ــر  ــك، املدي ــمر دوي ــور ع ــدم الدكت وق
لحقــوق  املســتقلة  للهيئــة  العــام 
ورقــة  فلســطني،  يف  اإلنســان 
وقيــاس  “متابعــة  بعنــوان  عمــل 
التنميــة  أهــداف  مــؤرشات  وتوطــني 
ــة؛ دور  ــدول العربي ــتدامة يف ال املس
الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان 
الفلســطيني  الوطنــي  والفريــق 
ــتدامة ١6«إىل  ــة املس ــداف التنمي أله
هبــة  للســيدة  عمــل  ورقــة  جانــب 
فريــد مســئولة املتابعــة والتقييــم، 
للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان 
دور  “تعزيــز  بعنــوان  فلســطني،  يف 
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  الهيئــات 
يف تقديــم املشــورة للدولــة وتوفــري 
البيانــات املتعلقــة بأجنــدة ٢٠٢٣؛ ربــط 
قاعــدة بيانــات الشــكاوى يف الهيئــة 
مــع  اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة 

املســتدامة”. التنميــة  مــؤرشات 

الخاصــة  الفعاليــات  شــملت  كــم 
“ال  عنــوان  حملــت  جلســة  باملؤمتــر، 
أو  اإلرسائيــي  االحتــالل  تحــت  تنميــة 
يف ظــل اإلرهــاب “، ترأســها الســيد 
محمــد النســور، رئيــس قســم الــرشق 
األوســط وشــمل إفريقيــا باملفوضيــة 
لحقــوق  املتحــدة  لأمــم  الســامية 

. اإلنســان 
مقــرر  لينــك،  مايــكل  الســيد  وقــدم 
األمــم املتحــدة املعنــي بحالــة حقوق 
الفلســطينية  األرايض  يف  اإلنســان 
خــالل   –  ١٩6٧ عــام  منــذ  املحتلــة 
الجلســة – ورقــة عمــل مصــورة تناولــت 
لحقــوق  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات 

التعســفية  واملمرســات  اإلنســان 
الفلســطينيني. تجــاه  املمنهجــة 

األســتاذ  املستشــار  قــدم  كــم 
محمــد الحلــو، مــن قطــاع فلســطني 
بجامعــة  العربيــة املحتلــة  واألرايض 
ــوان  ــل بعن ــة عم ــة، ورق ــدول العربي ال
“انعكاســات االحتــالل اإلرسائيــي عــى 
التنميــة واألحــوال املعيشــية للشــعب 

الفلســطيني”.

عصــام  األســتاذ  كذلــك  وقــدم 
للهيئــة  العــام  املفــوض  عــاروري، 
يف  اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة 
فلســطني، الهيئــة املســتقلة لحقــوق 
اإلنســان يف فلســطني ورقــة عمــل 
ــطني يف  ــة يف فلس ــوان ” التنمي بعن
ــب  ــي”، إىل جان ــالل اإلرسائي ــل االحت ظ
ورقــة عمــل مــن الســيد عصــام يونــس، 
ــان  ــوق اإلنس ــزان لحق ــز املي ــر مرك مدي
“االحتــالل  بعنــوان  فلســطني،  يف 
غــزة  قطــاع   – املســتحيلة  والتنميــة 

منوذجــا”.

خــرباء  حــره  املؤمتــر  أن  يذكــر 
املؤسســات  جميــع  وممثلــو 
األعضــاء  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
يبلــغ  والتــي  العربيــة  الشــبكة  يف 
عددهــا ١5 مؤسســة وطنيــة، وعــدد 
الوطنيــة  املؤسســات  ممثــي  مــن 
بالتحالــف  األعضــاء  اإلنســان  لحقــوق 
الوطنيــة  للمؤسســات  العاملــي 
لحقــوق اإلنســان، والشــبكة اإلفريقيــة 
لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات 
عــن  ممثلــني  جانــب  إىل  اإلنســان، 
العــريب  واملعهــد  امليثــاق  لجنــة 
ــة  ــي الجامع ــان، وممث ــوق اإلنس لحق
العربيــة والدولــة املســتضيفة – مــرص 
اإلحصــاء  ومنظــمت  ومؤسســات    –
حقــوق  ومعاهــد  والربملانيــني، 
اإلنســان ومنظــمت دوليــة ووطنيــة، 
املــدين،  املجتمــع  ومنظــمت 
ورشكاء  األكادمييــة،  واملؤسســات 

. لتنميــة ا
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الــدويل  التضامــن  مؤمتــر  وجــاء 

مــن  األهــداف  مــن  حزمــة  لتحقيــق 

املؤسســات  فــرص  تحديــد  أهمهــا 

للتعــاون  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

عــى املســتويني الوطنــي والــدويل 

أهــداف  وتنفيــذ  متابعــة  يف 

التنميــة املســتدامة. وتبــادل أفضــل 

ــق  ــوض بتحقي ــأن النه ــات بش املمرس

ــة  ــداف التنمي ــن أه ــم ١6 م ــدف رق اله

التضامــن  وتعزيــز  املســتدامة، 

الــدويل، والحوكمــة، والُنهــج القامئــة 

وتعزيــز  اإلنســان،  حقــوق  عــى 

لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات  دور 

اإلنســان ومنظــمت املجتمــع املــدين 

مــع توســيع نطــاق تعاونهــا. عــالوة 

ووضــع  بتوصيــات  الخــروج  عــى 

عــى  للتغلــب  عمــل  وخطــة  رؤيــة 

 ١6 الهــدف  تحقيــق  يف  التحديــات 

املســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مــن 

وبنــاء قــدرات املؤسســات الوطنيــة 

املنطقــة،  يف  اإلنســان  لحقــوق 

املصلحــة  أصحــاب  مــع  والتعــاون 

املســتدامة  التنميــة  خطــة  لتنفيــذ 

لعــام ٢٠٣٠. إىل جانــب إنشــاء فريــق 

الوطنيــة  املؤسســات  مــن  عمــل 

الشــبكة  باألعضــاء  اإلنســان  لحقــوق 

الســامية  واملفوضيــة  العربيــة 

األمــم  وبرنامــج  اإلنســان  لحقــوق 

املتحــدة اإلمنــايئ والجامعــة العربيــة 

ــة  ــة خط ــة ملتابع ــمت املختص واملنظ

املؤمتــر. وتوصيــات  العمــل 

ووفقــاً للورقــة املفاهيميــة للمؤمتر؛ 

ــى  ــت ع ــة ليس ــة العربي ــإن املنطق ف

التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  اســتعداد 

ــتدامة بحلــول عــام ٢٠٣٠،   كــم  املس

هــو مبــني يف موجــز األمــني العــام 

 ١٩-COVID لأمــم املتحــدة حــول تأثــري

عــى املنطقــة العربيــة، عــى الرغــم 

مــن وجــود بعــض التقــدم قبــل الوبــاء، 

عــى  العربيــة  املنطقــة  تكــن  مل 

أهــداف  لتحقيــق   الصحيــح  املســار 

وبالتــايل  املســتدامة،  التنميــة 

جديــًدا  نهًجــا  التعــايف  ســيتطلب 

للمجتمــع  واســرتاتيجية  للتنميــة 

بــأرسه تسرتشــد بااللتــزام الجمعــي 

بالســالم واالســتقرار وخطــة التنميــة 

واتفاقيــة   ٢٠٣٠ لعــام  املســتدامة 

أبابــا  أديــس  عمــل  وخطــة  باريــس 

أُكــد عليــه يف  وإطــار ســنداي،  مــا 

موجــز األمــني العــام لأمــم املتحــدة، 

مــن أجــل املــي قدًمــا بشــكل أفضــل 

حيــث   ،١٩-COVID لجائحــة  للتصــدي 

تحتــاج املنطقــة العربيــة إىل  إعــادة 

وســيادة  اإلنســان  حقــوق  ترتيــب 

عامــة  مؤسســات  وإنشــاء  القانــون 

ومســاءلة  واســتجابة  فاعليــة  أكــر 

املواطــن،  ثقــة  زيــادة  شــأنها  مــن 

مبــا يتــمىش مــع خطــة عــام ٢٠٣٠ 

اإلنســان،    بحقــوق  الــدول  والتزامــات 

املجتمــع  يشــمل  نهًجــا  يتطلــب  مــا 

املشــاركة  ذلــك  يف  مبــا  بــأرسه، 

الهادفــة وإدمــاج املجتمــع املــدين 

ووســائل اإلعــالم الحــرة واملؤسســات 

اإلنســان. لحقــوق  الوطنيــة 

ويؤكــد الهــدف ١6 مــن أهــداف التنميــة 

املؤسســات  دور  عــى  املســتدامة، 

القــرارات رسيعــة االســتجابة  واتخــاذ 

وشــاملة وتشــاركية ومتثيليــة عــى 

الوصــول  يف  املســتويات  جميــع 

املســتدامة.  التنميــة  أهــداف  إىل 

أهــداف  ١6 مــن  الهــدف  ويستكشــف 

التنميــة املســتدامة أيًضــا العالقــة بني 

السياســة واملؤسســات وديناميكيــات 

القــوة التــي تســهل أو تعرقــل التنمية 

ــن  ــياق، يتضم ــذا الس ــاملة. يف ه الش

التنميــة  أهــداف  مــن   ١6 الهــدف 

املســتدامة أهدافًــا محــددة ملعالجــة 

التمييزيــة،  والسياســات  القوانــني 

فضــالً عــن تعزيــز املؤسســات الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان مبــا يتــمىش مــع 

مبــادئ باريــس، مــن بــني قضايــا أخرى. 

 ١6 الهــدف  يحــدد  أســايس،  وبشــكل 

املســتدامة؛  التنميــة  أهــداف  مــن 

االلتزامــات الخاصــة بالحوكمــة الفعالــة 

بطريقــة  املؤسســات  تعمــل  بحيــث 

يف  املســاهمة  مــن  النــاس  متكــن 

ملجتمعهــم  املشــرتكة  الــروة 

الــذي  املجتمــع  رؤيــة  وتشــكيل 

يعيشــون فيــه.

تحديد فرص املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان للتعاون
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