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كلمة العدد

ّ
الشبكة العربية ...آفاق أوسع إقليميًا
ودوليًا بمجال رفع وبناء القدرات
بعــد دراســة كافــة التطــورات و آفــاق التعاون
الجديــدة المفتوحــة أمــام ّ
الشــبكة العربيــة
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان علــى
الصعيــد اإلقليمــي و الدولــي و بحــث جميــع
الســلبيات التــي واجهــت ّ
الشــبكة فــي أثنــاء
تنفيذهــا للخطــة الســابقة و مــع األخــذ
باإليجابيــات التــي ظهــرت ،وإدراك التحديــات
الجديــدة ،تــم إجــراء تحليــل ألنشــطة
ّ
الشــبكة و الوقــوف قــدر اإلمــكان علــى واقع
كل مؤسســة عضــو وتحديــد احتياجاتهــا
وفهــم التحديــات التــي تواجههــا بشــكل
أفضــل و رأت ّ
الشــبكة أنــه ال بــد مــن تفعيــل
التعــاون و العمــل المشــترك بين المؤسســات
األعضــاء مــن جهــة ،و اإلنفتــاح علــى العمــل
الفــردى مــن خــال عمــل ّ
الشــبكة مــع
المنظمــات والبرامــج و األشــخاص الذيــن
يســعون لتحقيق نفــس أهداف المؤسســات
الوطنيــة ،و باألخــص المفوضيــة الســامية
لحقــوق اإلنســان ووكاالت و هيئــات أو برامــج
الـــ  ، UNممــا سيســاعد علــى متابعــة و تذليــل
العقبــات الناجمــة عــن التحديــات الجديــدة
فــي مجــال حقــوق اإلنســان.
لقــد جــاءت الرؤيــة اإلســتراتيجية لعمــل
ّ
الشــبكة فــي هــذه المرحلــة ،اســتجابة
الحتياجــات المؤسســات ،ووفــق اآلفــق
ّ
الشــبكة مــن تجــاوب
المفتوحــة أمــام
للحكومــات العربيــة و دعــم و تفاعــل
الجامعــة العربيــة و مجالســها و لجانهــا،
باإلضافــة للتفاعــل المبشــر للمنظمــات
اإلقليميــة و الدوليــة.
ففــي فبرايــر الماضــي وقعــت ّ
الشــبكة

مذكــرة تفاهــم للتعــاون المشــترك مــع
المفوضيــة الســامية لحقوق اإلنســان باألمم
المتحــدة اســتنادا علــى الرؤيــة المشــتركة
بيــن الجانبيــن حــول ضــرورة توحيــد الجهــود
والخبــرات فــي مجــال حقــوق االنســان
فــي المنطقــة العربيــة وأكــدت المذكــرة
علــى إيمــان طرفيهــا بضــرورة تعزيــز أواصــر
التعــاون مــا بيــن ّ
الشــبكة والمفوضيــة مــن
خــال العمــل علــى بنــاء قــدرات المؤسســات
األعضــاء ،وحيــث اتفقــا علــى توفيــر الدعــم
المشــترك فــي تنفيــذ برامــج فنيــة ومهنيــة
لتحقيــق األهــداف المشــتركة فــي مجــال
حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان فــي
المنطقــة العربيــة .وال شــك أنّ هــذه المذكرة
تســهل عمــل ّ
الشــبكة علــى المســتوى
الدولــي واإلقليمــي ومنصــة لتحــرك واســع
للشــبكة فــي تحقيــق أهدافهــا القائمــة
علــى رفــع قــدرات المؤسســات الوطنيــة
األعضــاء.
بينمــا أكــدت الجمعيــة العامــة ( )13للشــبكة
العربيــة المنعقــد بســلطنة عمــان فــي
 10أكتوبــر 2016م ،علــى ضــرورة توســيع
عمــل ّ
الشــبكة والتشــبيك مــع أصحــاب
المصلحــة الذيــن تتقاطــع أهدافهــم
مــع أهــداف ّ
الشــبكة ،وخصوصــً آليــات
الجامعــة العربيــة واألمــم المتحــدة،
وكذلــك االنفتــاح والتعــاون مــع الشــبكات
اإلقليميــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ،ورئاســة وســكرتارية التحالــف
العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ،ويظهــر حجــم انفتــاح ّ
الشــبكة
علــى الشــركاء وجميــع أصحــاب المصلحــة،

مــن خــال التعاونــات باألنشــطة والفئــة
المســتهدفة بهــا والجهــات التــي تعاونــت
بتنفيذهــا وتنظيمهــا بمــا يــدل علــى مــدى
ديناميكيــة وفعاليــة ّ
الشــبكة وتطــور أدائهــا،
حيــث عملــت خــال عــام  2016علــى جميــع
أهــداف ّ
الشــبكة االســتراتيجية والغالبيــة
العظمــى مــن أهدافهــا الفرعيــة ،وتتطلــع
الســتكمال المســيرة بالســنوات القادمــة مع
الشــركاء وتعزيــز مقــدرات ّ
الشــبكة بمزيــد
مــن المشــاركات والتعاضــد مــع منظمــات
حقــوق اإلنســان.
إن التفاعــل اإليجابــي لــإدارة العامــة
للشــبكة مــع المؤسســات األعضــاء وأجهــزة
الشــبكة ،ومــع شــركاء ّ
ّ
الشــبكة الخارجييــن.
فعــال للشــبكة علــى
أدى لوجــود حضــور َّ
الصعيديــن اإلقليمــي و الدولــي ،و فتـ َ
ـح آفاقــً
جديــدة للتعــاون مــع المنظمــات و الهيئــات
و اللجــان و البرامــج الدوليــة و اإلقليميــة التــي
أبــدت اهتمامــً و رغبــة بالتعــاون و التواصــل
و التنســيق مــع ّ
الشــبكة ،ممــا سيســهم
بدعــم عمــل المؤسســات الوطنيــة األعضــاء،
فــي إطــار التعــاون اإلقليمــي و الدولــي مــن
جهــة و رفــع و بنــاء القــدرات و تبــادل الخبــرات
و أفضــل الممارســات مــن جهــة ثانيــة،
ممــا يســهل إنشــاء المؤسســات الوطنيــة
وتعزيزهــا وفقــً لمبــادئ باريــس.
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نائبة المفوض السامي تؤكد دعم
المفوضية الكامل للشبكة
أكــدت ســعادة الســيدة كيــت
جيلمــور نائبــة المفــوض الســامي
لحقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة
دعــم المفوضيــة الكامــل للشــبكة
العربيــة للمؤسســات الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان فــي برامجهــا
الهــادف لرفــع قــدرات المؤسســات
ّ
بالشــبكة .وقالــت جليمــور:
األعضــاء
إن مســيرة حقــوق اإلنســان مســيرة
عالميــة وتتطلــب العمــل الجماعــي
لــكل المنظمــات والمؤسســات
الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة
العاملــة فــي مجــال حقــوق
اإلنســان.
جــاء ذلــك خــال الحــدث الجانبــي
ّ
الشــبكة بفنــدق
الــذي نظمــت
شــيراتون الدوحة،علــى هامــش
اجتمــاع أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة
للشــبكة بحضــور ســعادة الســيد/
آلــن فولــر ممثــل رئيــس التحالــف
العالمــي للمؤسســات الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان وســعادة الســيد/
كارن فيتــر المديــر التنفيــذي لمنتــدى
آســيا والمحيــط الهــادي.

أفضــل حيــث التكامــل ال التنافــس.
وأشــارت إلــى أن الفائــز الوحيــد فــي
حالــة التنافــس ســيكون أولئــك
الذيــن يكرهــون حقــوق اإلنســان.
وأضافــت :نحــن فخــورون بالشــراكة
مــع المؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان.
وكانــت جيلمــور قــد اســتمعت خالل
االجتمــاع للتحديــات التــي تواجــه
المؤسســات الوطنيــة واحتياجاتهــا
لمواجهــة تلــك العقبــات والــدور
الــذي يمكــن أن تلعبــه المفوضيــة
فــي هــذا الشــأن.

تحديــث برامــج عمــل ّ
الشــبكة لســنة
2017م إلــى جانــب تفعيــل التعــاون
مــع المفوضيــة الســامية لحقــوق
اإلنســان مــن خــال مذكــرة التفاهم
المبرمــة بيــن الجانبيــن .كمــا تنــاول
االجتمــاع التعديــات المقترحــة
علــى النظــام األساســي للتحالــف
العالمــي للمؤسســات الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان وقواعــد وإجــراءات
اللجنــة الفرعيــة لالعتمــاد حيــث
توافقــت اللجنــة علــى المقترحــات
المقدمــة مــن المؤسســات األعضــاء.

وأوضحــت جيلمــور بــأن المفوضيــة
ســتضع مســألة دعــم المؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ضمــن
قمــة أولوياتهــا .داعيــة إلــى ضــرورة
توحيــد اســتراتيجيات المؤسســات
مــع برامــج المفوضيــة والمجلــس
الدولــي لحقــوق اإلنســان .وقالــت:
إن توحيــد االســتراتيجيات ســيمكننا
مــن مواجهــة التحديــات بشــكل

إلــى ذلــك انعقــد اجتمــاع اللجنــة
العربيــة
للشــبكة
التنفيذيــة
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان برئاســة ســعادة الســيد/
يوســف بــن عبــد اهلل العبيبــي ممثــل
رئيــس ّ
الشــبكة ،نائــب رئيــس اللجنــة
العمانيــة لحقــوق اإلنســان ،وبحضور
كامــل أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة.
حيــث ناقــش االجتمــاع .عمليــة

كمــا تنــاول اجتمــاع اللجنــة
التنفيذيــة مقتــرح ّ
الشــبكة األوربيــة
للمؤسســات لعقــد نــدوة مشــتركة
حــول قضايــا الهجــرة واللجــوء حيث
تــم االتفــاق علــى عقــد اجتمــاع
ّ
الشــبكة األوربيــة
تنســيقي مــع
لبحــث إمكانيــة التعــاون ومناقشــة
المحــاور التــي يمكــن أن تتضمنهــا
الفعاليــة.
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مذكرة تفاهم بين ّ
الشبكة
والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان
أبرمــت ّ
الشــبكة العربيــة للمؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مــع
المفوضية الســامية لحقوق االنســان
باألمــم المتحــدة ،مــن خــال مركــز
األمــم المتحــدة للتدريــب و التوثيــق
بالدوحــة ،مذكــرة تفاهــم للعمــل
المشــترك اســتنادا علــى الرؤيــة
المشــتركة بيــن الجانبيــن حــول
ضــرورة توحيــد الجهــود والخبــرات
فــي مجــال حقــوق االنســان فــي
المنطقــة العربيــة  ،وقــد وقــع عــن
ّ
الشــبكة مديرهــا التنفيــذي ســعادة
الســيد /ســلطان بــن حســن الجمالــي
فيمــا وقعــت عــن المفوضيــة
ســعادة الســيدة /كيــت جيلمــور
نائبــة المفــوض الســامي وجــورج أبــو
الزلــف مديــر مركــز األمــم المتحــدة
للتدريــب والتوثيــق بالدوحــة.

وأكــدت المذكــرة علــى إيمــان مجــاالت التعــاون الجوانــب ذات
طرفيهــا بضــرورة تعزيــز أواصــر االهتمــام المشــترك  ،والتقاطعــات
ّ
التعــاون مــا بيــن الشــبكة والمفوضية بيــن األهــداف االســتراتيجية لــكال
مــن خــال جهــود بنــاء قــدرات
الطرفيــن  ،وذلــك بالتوعيــة بثقافــة
المؤسســات األعضــاء ،وحيــث اتفقــا
حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة
علــى توفيــر الدعــم المشــترك فــي
تنفيــذ برامــج فنيــة ومهنيــة لتحقيــق العربيــة والعمــل علــى نشــرها
األهــداف المشــتركة فــي مجــال وترســيخها علــى الصعيــد الرســمي
حمايــة وتعزيــز حقــوق االنســان فــي والمجتمعــي .إلــى جانــب تنظيــم
المنطقــة العربيــة.
الــدورات التدريبيــة وورش العمــل
والمؤتمــرات بمــا يســاهم فــي

وتهــدف هــذه المذكــرة إلــى تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان.و
العمــل علــى وضــع آليــة للتعــاون
تبــادل االستشــارات وإجــراء الدراســات
المشــترك بيــن الطرفيــن علــى
والبحــوث لمناقشــة ودراســة
نحــو يعــزز دور كل منهمــا ،ويوطــد
التنســيق بينهمــا  ،ويســاهم فــي اإلشــكاليات والتحديــات ذات الصلــة
تبــادل الخبــرات وفقــً ألهدافهمــا والبحــث عــن آليــات وســبل التعامــل
ومجــاالت اختصاصاتهمــا  ،وتشــمل معهــا .
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ّ
الشبكة تشارك في مشاورات
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
ّ
العربيــة
الشــبكة
شــاركت
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ممثلــة بمديرهــا التنفيــذي
الســيد /ســلطان بــن حســن الجمالي
فــي مشــاورات المفوضيــة الســامية
لحقــوق اإلنســان مــع أصحــاب
المصلحــة اإلقليمييــن المنعقــدة
اليــوم ببيــروت لتحديــد التوجــه
االســتراتيجي للمفوضيــة الســامية
فــي الفتــرة مــن  2018وحتــى 2021م.
ودعــا الســيد /ســلطان بــن حســن
الجمالــي ألن تتضمــن االســتراتيجية
توجــه للعمــل مــع الشــركاء
وجميــع أصحــاب المصلحــة ،لحــث
الحكومــات علــى دعــم سياســات
حقــوق اإلنســان ،وذلــك مــن خــال
دمــج رؤيــة حقــوق اإلنســان بمختلف
القطاعــات ( التربيــة والتعليــم “
تحديــث المناهــج” بحــذف أي نــوع
مــن أنــواع خطــاب الكراهيــة و إدمــاج
مفاهيــم حقــوق اإلنســان بالمناهــج
الدراســية ،تمكيــن المــرأة ،تحديــث
القوانيــن بمــا يتالئــم مــع مبــادئ
حقــوق اإلنســان ،ومتابعــة مــدى
تنفيــذ هــذه القوانيــن ،وتقييــم
مــدى احتــرام وقناعــة العامليــن
علــى تنفيذهــا للحقــوق التــي تنــص
عليهــا ،والعمــل علــى تثقيفهــم
بهــا).
إلــى جانــب العمــل مــع الشــركاء
القتــراح مشــاريع القوانيــن التــي

6

تصــب بخانــة حمايــة وتعزيــز حقــوق
اإلنســان ،بمــا يخــص الفئــات األكثــر
ضعفــً ،ومنهــا الفئــة المعنيــة
بالهجــرة المتعــددة عبــر القــارات
( كقوانين تنظيم اللجوء).
كمــا أكــد علــى ضــرورة العمــل
علــى نشــر الثقافــة الشــعبية
والتثقيــف
اإلنســان،
لحقــوق
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،والتربيــة علــى حقــوق
اإلنســان ،والتوســع نحــو فئــات
جديــدة ،لتشــمل مختلــف الفئــات
االجتماعيــة .عــاوة علــى عمليــات
رفــع قــدرات المؤسســات الوطنيــة
بمجــال نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان
علــى المســتوى الشــعبي ،وعلــى
رصــد خطــاب الكراهيــة .ورفــع
قــدرات المؤسســات الوطنيــة
بمجــال العمــل علــى أهــداف
التنميــة المســتدامة  ،ومســاعدتهم
بصياغــة المؤشــرات المناســبة
وفــق معطيــات وطبيعــة كل

بلــد ،وعقــد ورش عمــل لتحقيــق
ذلــك تمهيــدًا لدمــج العمــل علــى
تنفيــذ األهــداف ومراقبــة تنفيذهــا
ضمــن اســتراتيجية المؤسســات
الوطنيــة للخمــس ســنوات القادمــة.
إلــى جانــب الســعي لتوحيــد
اســتراتيجيات جميــع الجهــات
العاملــة بمجــال حقــوق اإلنســان.
وقــال الجمالــي( :البــد مــن تأميــن
المــوارد البشــرية والمادية المناســبة،
لتتمكــن المفوضيــة مــن العمــل
بالشــكل المطلــوب علــى أهدافهــا
االســتراتيجية للســنوات القادمــة).
يذكــر أن هــذه المشــاورات جــاءت
للخــروج برؤيــة حــول المســتقبل،
العالميــة
االتجاهــات
تتنــاول
واإلقليميــة والمحليــة الرئيســية التي
تؤثــر علــى حقــوق اإلنســان باإلضافــة
إلــى تحديــد التحديــات والفــرص
التــي قــد تفرضهــا هــذه االتجاهــات
بصــورة إيجابيــة والستكشــاف
خارطــة أولويــات مختلــف أصحــاب
ا لمصلحــة .

أخبـــــــار

ّ
الشبكة تشارك بصفة مراقب  ،في اجتماعات التحالف
العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
بصفــة مراقــب؛ شــاركت ّ
الشــبكة
العربيــة للمؤسســات الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان ،ممثلــة بمديرهــا
التنفيــذي ســعادة الســيد /ســلطان
بــن حســن الجمالــي ،فــي اجتماعــات
التحالــف العالمــي للمؤسســات
اإلنســان،
لحقــوق
الوطنيــة
والمنظمــة بمقــر األمــم المتحــدة
بجنيــف .االجتماعــات التــي ناقشــت
التعديــات المقترحــة علــى النظــام
األساســي للتحالــف العالمــي
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان وقواعــد اإلجــراءات الخاصــة
باللجنــة الفرعيــة لالعتمــاد.
ّ
الشــبكة
وأوضــح الجمالــي أن
العربيــة؛ قــد شــكلت فــي وقــت
ســابق فريــق عمــل أعــد دراســة،
كانــت األســاس الــذي اســتندت
عليــه موائــد الحــوار التــي نظمــت
ّ
بالشــبكة
بيــن المؤسســات األعضــاء
بخصــوص هــذا الموضــوع ،والتــي
تمخضــت عــن مالحظــات وتوصيــات
ّ
بالشــبكة
المؤسســات األعضــاء
بخصــوص هــذه التعديــات والتــي
تبنتهــا المؤسســات الوطنيــة
العربيــة األعضــاء بالمكتــب التنفيــذي
للتحالــف العالمــي ،خــال اجتماعــه
هــذا.
ّ
الشــبكة عقــدت
وأشــار إلــى أن
االجتمــاع الثانــي للجنــة التنفيذيــة
لعــام  ،2017والــذي عقــد اليــوم فــي
مقــر األمــم المتحــدة بجنيــف عقــب

اجتمــاع المكتــب التنفيــذي للتحالف
العالمــي .حيــث ناقشــت تنفيذيــة
ّ
الشــبكة مخرجات ونتائــج اجتماعات
المكتــب التنفيــذي للتحالــف ،وذلــك
بإطــار تنســيق األدوار وتوحيــد الــرؤى
حــول هــذه المخرجــات مــن قبــل
جميــع أعضــاء ّ
الشــبكة .كمــا ناقــش
اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة محــاور
وموضوعــات االجتمــاع المقــرر
عقــده علــى هامــش اجتماعــات
ّ
الشــبكة العربيــة
التحالــف بيــن
ّ
والشــبكة االوربيــة للمؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،بمقــر
األمــم المتحــدة بجنيــف ،والــذي
يناقــش مــدى إمكانيــة تنظيــم
فعاليــة بالتعــاون بيــن الشــبكتين
تتنــاول الهجــرة المتعــددة عبــر
القــارات وقوانيــن اللجــوء بــدول
االتحــاد األوربــي وحقــوق الالجئيــن
ودور المؤسســات الوطنيــة بحمايــة

حقــوق الالجئيــن .وتنــاول المحــور
الثالــث لتنفيذيــة ّ
الشــبكة توزيــع
األدوار والموضوعــات التــي ســتطرح
فــي النــدوة التــي ســتنظمها
ّ
الشــبكة اليــوم بقصــر األمــم
المتحــدة بجنيــف ،علــى هامــش
االجتمــاع العــام للتحالــف العالمــي،
ّ
بالشــبكة ودورهــا
بهــدف التعريــف
فــي حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان
فــي المنطقــة العربيــة ،والتــي
سيشــارك بهــا ممثــل عــن المفوضية
الســامية لحقــوق اإلنســان ،ليقــدم
عــرض عــن تعــاون ّ
الشــبكة العربيــة
والمفوضيــة الســامية فــي هــذا
اإلطــار ،والتكلــم عــن دور المفوضيــة
الســامية بدعــم المؤسســات
الوطنيــة العربيــة لحقــوق اإلنســان
بهــدف تمكينهــا مــن االضطــاع
بمهامهــا المنوطــة بهــا.
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ندوة تعريفية بالتعاون مع
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
بمقر باألمم المتحدة -جنيف

نظمت ّ
الشبكة العربية
للمؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان ندوة تعريفية بالتعاون
مع المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان باألمم المتحدة وذلك
بمقر األمم المتحدة بجنيف.
وذلك للتعريف بدورها في
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
في المنطقة العربية ،ودور
المفوضية السامية مع ّ
الشبكة
في دعم المؤسسات العربية
ودورها في تعزيز وحماية حقوق
اإلنسان بالمنطقة العربية.
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وقــال ســعادة الدكتــور علــى بــن
صميــخ المــري عضــو اللجنــة التنفيذية
للشــبكة ،رئيــس اللجنــة الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر خــال
النــدوة :لقــد أقــرت ّ
الشــبكة نظامهــا
األساســي بصورتــه النهائيــة ،فــي
الجمعيــة العامــة للشــبكة العربيــة
المنعقــدة بالدوحــة عام 2012م وأشــار
إلــى أن إعالن إنشــاء ّ
الشــبكة واعتبر أن
احتــرام حقــوق اإلنســان هــي القضيــة
الجوهريــة لعمــل ّ
الشــبكة التــي تأخــذ
مرجعيتهــا مــن القيــم والمبــادئ
األساســية المنصــوص عليهــا فــي
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان

واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة
لحقــوق اإلنســان.
ّ
وأضــاف المــري :تعمــل الشــبكة
بأجهزتهــا المختلفــة علــى تحقيــق
أهدافهــا مــن خــال توليهــا عــدة
مهــام ،منهــا تشــجيع إنشــاء
المؤسســات الوطنيــة وتعزيزهــا وفقًا
لمبــادئ باريــس ومدهــا بالمشــورة
والخبــرة  ،وتوفيــر الدعم للمؤسســات
الوطنيــة ذات المصــادر المحــدودة
والتــي تعانــي مــن مشــاكل فــي
تحقيــق مهامهــا .عــاوة علــى توطيــد
التعــاون والتنســيق بيــن المؤسســات
الوطنيــة و التحالــف العالمــي
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للمؤسســات الوطنيــة والمنظمــات
الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة.
وتشــجيع الحضــور والمشــاركة
الفاعلــة للمؤسســات الوطنيــة
فــي المحافــل الدوليــة واإلقليميــة
واجتماعــات التحالــف العالمــي
وأكــد المــري علــى ضــرورة التنويــه
لــدور ّ
الشــبكة ببنــاء و رفــع قــدرات
المؤسســات األعضــاء بهــا ،و ذلــك بكل
مجــاالت حقــوق اإلنســان عــن طريــق
الــدورات التدريبيــة وورش العمــل و
موائــد الحــوار  ،بهــدف تمكينهــم مــن
االضطــاع بمهامهــم  ،و لتســهيل
حصولهــم علــى درجــة التصنيــف A
لــدى التحالــف العالمــي.

مكانــً للكيانــات الصغيــرة.

وفــي ذات الســياق أشــار ســعادة
الدكتــور /موســى البريــزات عضــو
اللجنــة التنفيذيــة للشــبكة ،المفــوض
العــام للمركــز األردنــي لحقــوق
اإلنســان إلــى أن ّ
الشــبكة تقــوم بتعزيز
العالقــات بيــن المؤسســات الوطنيــة
العربيــة ونقــل التجــارب والخبــرات
والثقافــات اإلنســانيةالمختلفة بيــن
هــذه المؤسســات وقــال  :كمــا تقــوم
ّ
الشــبكة بتنســيق أعمــال المؤسســات
األعضــاء فــي المحافــل الدوليــة ســواء
أكانــت فــي المجلــس الدولــي لحقوق
اإلنســان أو الجمعيــة العامــة أو فــي
إطــار التحالــف العالمــي للمؤسســات
مــن جانبــه قــال ســعادة /محمــد الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
فائــق عضــو اللجنــة التنفيذيــة
للشــبكة ،رئيــس المجلــس القومــي وأشــار ســعادة الســيد /عبــد الوهــاب
لحقــوق اإلنســان بجمهوريــة مصــر مرجانــة عضــو اللجنــة التنفيذيــة
العربيــة :إن فكــرة ّ
الشــبكة العربيــة للشــبكة األميــن العــام للجنــة
بــدأت قديمــة مــع بدايــات تأســيس االستشــارية لحقــوق اإلنســان بالجزائــر
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق إلــى أن ّ
الشــبكة بجانــب مهامهــا
اإلنســان فــي الوطــن العربــي الفتــً المؤسســية فــي تعزيــز قــدرات
إلــى الــدور الكبيــر لســعادة الدكتــور منتســبي المؤسســات األعضــاء فهــي
علــى بــن صميــخ المــري فــي عمليــة تقــوم بتـــأسيس هــذه المؤسســات
مأسســة ّ
الشــبكة  ،وأشــار فائــق إلــى لتكــون قائمــة علــى مبــادئ باريــس
أنــه مــع وجــود مؤسســات عربيــة فــي التــي تتضمــن الشــروط األساســية
قارتــي آســيا وأفريقيــة كان ال بــد مــن إلنشــاء تلــك المؤسســات.
وجــود وســيلة لتنســيق عمــل هــذه
المؤسســات وكانــت هــذه الوســيلة فيمــا أكــد ســعادة الســيد /ســلطان
ّ
الشــبكة العربيــة بعملهــا بــن حســن الجمالــي المديــر التنفيــذي
هــي
ّ
المؤسســي ذو الطابــع األخــوي أن الشــبكة عملــت مــع شــركائها
وقــال :نتمنــى أن ينتقــل هــذا الطابــع لتحقيــق أهدافهــا ،حيــث كان لهــا
األخــوى لكافــة مؤسســاتنا العربيــة تعاونــات مثمــرة مــع المفوضيــة
ألننــا اليــوم فــي عالــم لــم يعــد فيــه الســامية لحقــوق اإلنســان  ،و برنامــج

األمــم المتحــدة اإلنمائــي الـــ ، UNDP
وشــبكات حقــوق اإلنســان المعتمــدة
لــدى التحالــف العالمــي .وقــال :لقــد
وقعــت ّ
الشــبكة منــذ إنشــائها عــددًا
مــن مذكــرات التفاهــم فــي ســياق
تأطيــر التعــاون وتفعيلــه بالشــكل
األمثــل ،وفــي إطــار مهامهــا لبنــاء
ّ
الشــبكة
ورفــع القــدرات نظمــت
العشــرات مــن ورش العمــل و الــدورات
التدريبيــة ،وشــاركت فــي تنظيــم
العديــد مــن الحــوارات و المؤتمــرات
المهمــة.
يذكــر أن النــدوة التــي نظمتهــا
ّ
الشــبكة العربيــة للتعريــف بمهامهــا
فــي مقــر األمــم المتحــدة بجنيــف ،
تهــدف إلــى تعريــف واطــاع أصحــاب
المصلحــة علــى تاريــخ إنشــاء ّ
الشــبكة
ودورهــا ومهامهــا وأهدافهــا
وأنشــطتها والمجــاالت التــي تعاونــت
بهــا مــع شــركائها ،ومــا أنجزتــه حتــى
اآلن ،ومــا تتطلــع النجــازه مســتقب ً
ال.
واطالعهــم علــى دور المفوضيــة
الســامية لحقــوق اإلنســان كشــريك
أساســي للشــبكة العربيــة ،فــي
عمليــة دعــم المؤسســات الوطنيــة
العربيــة لحقــوق اإلنســان ،وفــي إطــار
تمكينهــا مــن القيــام بدورهــا المنــوط
بهــا ،وكذلــك التســهيالت والدعــم
اللوجســتي الــذي تقدمــه المفوضيــة
لتمكيــن هــذه المؤسســات مــن
المشــاركة بالمحافــل الدوليــة،
وتســهيل اعتمادهــا لــدى لجنــة
االعتمــاد الفرعيــة التابعــة للتحالــف
العالمــي.
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ّ
الشبكة تشارك في المائدة المستديرة
لمنتدى آسيا والمحيط الهادي
ّ
الشــبكة فــي المائــدة
شــاركت
المســتديرة رفيعــة المســتوى لمنتــدى
آســيا والمحيــط الهــادي التــي نظمهــا
المكتــب اإلقليمــي للمنتــدى ومقــره
الدوحــة  ،بالتعــاون مــع اللجنــة
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان إجتمــاع
حــول التعديــات المقترحــة علــى
النظــام األساســي للتحالــف العالمــي
للمؤسســات الوطنيــة وقواعــد وإجراءات
اللجنــة الفرعيــة لالعتمــاد .وذلــك علــى
هامــش المؤتمــر الدولــى الــذي نظمتــه
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان حــول
(مقاربــات حقــوق اإلنســان فــي مواجهــة
حــاالت الصــراع بالمنطقــة العربيــة).
وحضــر االجتمــاع أعضــاء الـــ ( )APFمن رؤســاء المؤسســات
ا عــن حضــور ّ
الوطنيــة األعضــاء فضــ ً
الشــبكة العربيــة
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بصفــة مراقــب.
وقــال ســعادة الدكتــور /علــي بــن صميــخ المــري رئيــس
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان :ناقــش االجتمــاع
العديــد مــن النقــاط الهامــة والمتعلقــة بتعديــل النظــام
األساســي للتحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان إلــى جانــب القواعــد واالجــراءات للنظــام
الداخلــي للجنــة االعتمــاد الدولــي التابعــة للتحالــف.
مشــيرًا إلــى أن المقترحــات والتوصيــات التــي خــرج بهــا
االجتمــاع ســيتم رفعهــا لالجتمــاع الــذي ســيعقده
التحالــف العالمــي فــي مــارس المقبــل بجنيــف ليتخــذ
قــراره فــي شــأنها ،وتوجــه د .المــري بالشــكر بالشــكر
لمنتــدى آســيا والمحيــط الهــادي والمكتــب االقليمــي
للمنتــدى بالدوحــة علــى التنســيق لهــذا االجتمــاع وعلــى
الــدور الكبيــر الــذي يقومــون بــه فــي عمليــات رفــع قــدرات
منتســبي المؤسســات الوطنيــة األعضــاء بالمنتــدى.
مــن جهتــه قــال الســيد /آلــن ميلــر الممثــل الخــاص لرئيــس
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التحالــف العالمــي :إن اجتمــاع اليــوم كان بمثابــة فرصــة
ممتــازة لتقويــة العالقــات مــع المؤسســات الممثلــة
للعديــد مــن دول القــارة اآلســيوية والمنضويــة تحــت لــواء
منتــدى آســيا والمحيــط الهــادي.
وأضــاف :نحــن نحتــرم ونقــدر الجهــود التــي يقــوم بهــا
المنتــدى لتقويــة هــذه العالقــات وخيــر دليــل علــى ذلــك
هــذا االجتمــاع الــذي نظمــه المكتــب اإلقليمــي للمنتــدى
بالدوحــة.

أخبـــــــار
وفــي ذات الســياق أعتبــر د .كارن فيتــر المديــر التنفيــذي
لمنتــدى آســيا والمحيــط الهــادي أن هــذا اجتمــاع الطاولــة
المســتديرة بالدوحــة أكبــر دليــل علــى أن هنالــك الكثيــر من
النوايــا الحســنة مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان أعضــاء بمنتــدى الـــ  APFوأن لديهــم القــدرة علــى
تبــادل اآلراء واألفــكار وإبــداء المقترحــات الجيــدة للتحالــف
العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان .مثمنــً
فــي الوقــت نفســه المبــادرات والجهــود التــي يقــوم بهــا
المكتــب اإلقليمــي للمنتــدى بالدوحــة فــي هــذا الشــأن.

إجتماع مشترك بين ّ
الشبكة
العربية واألوروبية
عقــدت اللجنــة التنفيذيــة للشــبكة
العربيــة

للمؤسســات

الوطنيــة

لحقــوق اإلنســان إجتمــاع مشــترك
مــع نظيرتهــا األوروبيــة وذلــك بمقــر
األمــم المتحــدة بجنيــف  ،وذلــك
للتنســيق لتنظيــم فعاليــة حــول
حقــوق االجئيــن وقوانيــن اللجــوء
باالتحــاد األوربــي تتنــاول المهاجريــن
وحقوقهــم والقوانيــن المنظمــة
للهجــرة ودور المؤسســات الوطنيــة
فــي هــذا الشــأن  ،وأكــد الطرفــان
علــى إمكانيــة تنظيــم فعاليــة علــى
الموضوعــات المقترحــة  ،واقتــراح
جــدول األعمــال والمــكان  ،وتحديــد
مســؤوليات كل مــن الشــبكتين.

اإلجتماع مع ّ
الشبكة األوروبية
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دورة تدريبية حول آليات حقوق
اإلنسان للشبكة

نظمت ّ
الشبكة العربية
للمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان والمفوضية
السامية لحقوق االنسان
باألمم المتحدة دورة
تدريبية حول آليات حقوق
اإلنسان للشبكة) وذلك
بقصر ويلسون بجنيف.
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وأكــد الســيد /ســلطان بــن حســن
الجمالــي المديــر التنفيــذي للشــبكة
خــال كلمتــه االفتتاحيــة علــى
ضــرورة توحيــد االســتراتيجيات بيــن
المؤسســات الوطنيــة و التحالــف
العالمــي ومجلــس حقــوق اإلنســان
والمفوضيــة الســامية وهيئــات
األمــم المتحــدة وجميــع أصحــاب
المصلحــة ،وقــال :نحــن فــي هــذا
الشــأن نكــرس لمــا قالتــه نائبــة
المفــوض الســامي فــي اجتماعهــا
األخيــر مــع أمانــات وأعضــاء شــبكات
حقــوق اإلنســان للمؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان “أن
أســاس التعــاون بيــن جميــع أصحــاب

المصلحــة بمجــال حقــوق اإلنســان
هــو التكامــل وليــس التنافــس” .
ُ
حدثه
ســ ُت
وقــال الجمالــي :إن مــا َ
هــذه الجهــود المتراكمــة بعــد مــدة
مــن قفــزة نوعيــة ،أقــل مــا فيهــا
تغ ّيــر أمزجــة الشــعوب واألمــم
باتجــاه وجــود رغبــة وإرادة حقيقيــة
الحتــرام حقــوق اإلنســان ،حيــث
ســنرى وســترى األجيــال القادمــة
انتشــارًا لثقافــة حقــوق اإلنســان،
لتشــكل ضميــر األمــم والشــعوب،
لتكــون منهجــً ومنــارًا تقتــدي
بــه الشــعوب ،للعيــش المشــترك
والمحبــة والســام وتحقيــق رفاهية
المواطنيــن والمقيميــن.
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وأضــاف :لقــد توجــت أوجــه التعــاون
ّ
الشــبكة والمفوضيــة فــي
بيــن
الشــهر الماضــي بتوقيــع مذكــرة
تفاهــم بيــن الطرفيــن علــى هامــش
أعمــال المؤتمــر الدولــي حــول
مقاربــات حقــوق اإلنســان فــي
حــاالت الصــراع والمنظــم بالدوحــة
20-21فبرايــر  ، 2017وذلــك بهــدفتأطيــر وتفعيــل هــذا التعــاون عــن
طريــق تقديــم الدعــم المتبــادل
فــي كافــة مجــاالت حقــوق اإلنســان
بمــا فــي ذلــك تبــادل الخبــرات
وأفضــل الممارســات ،ورفــع قــدرات
المؤسســات الوطنيــة العربيــة فــي
جميــع مجــاالت حقــوق اإلنســان.
وذلــك فــي ســياق ســعيهما لتعزيــز
حقــوق اإلنســان وتنميتهــا وحمايتها
واحترامهــا وإعمالهــا الفعلــي فــي
الــدول العربيــة .ولفــت إلــى أن هــذه
الــدورة التدريبيــة ،تأتــي كثانــي نشــاط
بعــد توقيــع هــذه المذكــرة ،بهــدف
رفــع قــدرات المؤسســات العربيــة،
عــن طريــق صقــل مهاراتكــم
وقدراتكــم بموضــوع الــدورة ،كأحــد
مجــاالت حقــوق اإلنســان.
وتنــاول المديــر التنفيــذي للشــبكة
جانبــا مــن االتفاقيــات الدوليــة
لحقــوق اإلنســان ذات الصلــة بمحــاور
الــدورة ،أحــد المرجعيــات ،والتــي
منهــا (اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان لســنة 1948م.واتفاقيــة
مناهضــة جريمــة اإلبــادة لســنة
1948م .والعهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنية والسياســية لســنة
1966م.والعهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة لســنة 1966م .واتفاقيــة
مناهضــة التمييــز العنصــري لســنة

1965م .واتفاقيــة حقــوق المــرأة
لســنة 1979م ).مشــيرًا إلــى أن هــذه
االتفاقيــات تتمتــع بآليــات تعطــي
ضمانــات قانونيــة عالميــة لحمايــة
األفــراد والجماعــات مــن إجــراءات
الحكومــات ،ممــا يــؤدي لحمايــة
الحريــات األساســية والكرامــة
اإلنســانية ،كمــا توفــر عــدة حقــوق
سياســية ومدنيــة واقتصاديــة
واجتماعيــة وثقافيــة .وقــال :لقــد
اع َت َبــر إعــان إنشــاء ّ
الشــبكة العربيــة،
أن تعزيــز حقــوق اإلنســان وتنميتهــا
وحمايتهــا واحترامهــا وإعمالهــا
الفعلــي فــي الــدول العربيــة ،هــي
القضيــة الجوهريــة ،وتشــكل القيــم
والمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان
واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة
لحقــوق اإلنســان ،مرجعيــة ّ
الشــبكة
فــي أعمالهــا.

وأوضــح أنــه بعــد اإلشــارة للهــدف
مــن االتفاقيــات الدوليــة وآلياتهــا
وتعــاون هيئــات األمــم المتحــدة
معهــا لتمكينهــا مــن االضطــاع
بمهامهــا ،يأتــي دور باقــي أصحــاب

المصلحــة ،وقــال :إن مــن أهــم
أصحــاب المصلحــة هي المؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،لمــا لهــا
مــن موقــع متميــز بصفتهــا صلــة
الوصــل بيــن المجتمــع المدنــي
والحكومــات ،حيــث تعتبرالجســر
المتيــن الــذي يتــم مــن خاللــه توحيد
الــرؤى وتنســيق الجهــود وتفعيــل
التعــاون ،لذلــك ،ولمــا لهــا مــن
مصداقيــة لــدى الهيئــات واآلليــات
الدوليــة وكذلــك لثقــة حكوماتهــا
بهــا .ودعــا الجمالــي المؤسســات
الوطنيــة إلــى ضــرورة القيــام بدورهــا
المنــوط بهــا ،بحمايــة وتعزيــز حقــوق
اإلنســان ببلدانهــا ،والــذي يتمثــل
كأحــد صــور التعــاون مــع لجــان
المعاهــدات ،مــن خــال تقديــم
التقاريــر الموازيــة أمامهــا ،ومتابعــة
تنفيــذ توصياتهــا.
مــن جهتــه أكــد الســيد /محمــد
علــي النســور رئيــس قســم
شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط
بالمفوضيــة الســامية ،علــى ضــرورة
دعــم ّ
الشــبكة وابــراز ودورهــا علــى
المســتوى الدولــي ودعم انشــطتها.
وتنــاول التعــاون مــع ّ
الشــبكة فــي
تنظيــم المؤتمــرات الدوليــة .كمــا
تطرق النســور إلى دور قســم شــمال
أفريقيــا والشــرق األوســط وواليتــه
الجغرافية واســاليب عملــه ومهامه
فــي إعــداد التقاريــر الخاصــة بالــدول
التــي تقــع ضمــن واليتــه .إلــى جانــب
انشــطة االدارة مــع الحكومــات
ومنظمــات المجتمــع المدنــي
والمنظمــات االقليميــة .كمــا تنــاول
خــال حديثــه لمنصــب المفــوض
الســامي وصالحياتــه ومهامــه.
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ّ
الشبكة العربية ووكاالت األمم المتحدة
تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة
لعام  2017بالدوحة

من أولويات
حماية أي
حق هو رصد
انتهاكاته
وكشفها
واإلعالن عنها
وتنظيم تقارير
بها

14

نظــم كل مــن ّ
الشــبكة العربيــة
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
االنســان ومنظمة األمــم المتحــدة
للتر بية و ا لعلم و ا لثقا فــة
(اليونســكو) فــي الدوحــة ،ومركــز
األمــم المتحــدة للتدريــب والتوثيــق
لجنــوب غــرب آســيا والمنطقــة
العربيــة التابــع للمفوضيــة الســامية
لحقــوق اإلنســان بمقــر ّ
الشــبكة
أمس ندوة حول “دور وســائل اإلعالم
فــي تعزيــز المجتمعــات الســلمية
ا لعا د لة ا لشا ملة ” بمنا ســبة
االحتفــال باليــوم العالمــي لحريــة
الصحافــة فــي  15مايــو  .2017بحضــور
 45مشــارك مــن العامليــن فــي
مجــال اإلعــام ،والمدافعيــن عــن
حقــوق اإلنســان ،ووكاالت األمــم
المتحدة ،واألكاديمييــن.

تضمنــت النــدوة ثــاث حلقــات
نقاشــية عــن الــدور المركــزي لحريــة
التعبيــر والحــق فــي الوصــول إلــى
المعلومــات لتحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة ،وال ســيما
الهــدف  16مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة الــذي يركــز علــى بنــاء
مجتمعــات ســلمية وشــاملة مــن
أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة،
وتوفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى
وتحقيــق العدالــة للجميــع ،وبنــاء
مؤسســات فعالــة وخاضعــة
للمســاءلة علــى جميــع المســتويات.
فيمــا أكــد الســيد /ســلطان بــن
حســن الجمالــي المديــر التنفيــذي
للشــبكة فــي كلمتــه االفتتاحيــة
علــى الــدور البنــاء الــذي تلعبــه
الصحافــة فــي بنــاء المجتمعــات

أخبـــــــار
داعيــا ألن تواصــل دورهــا الحيــوي
الــذي يناهــض خطــاب الكراهيــة
واالنتهــاكات والفســاد ،باتجــاه
تحقيــق مجتمعــات يســودها
الســام والمحبــة واإلخــاء .ونــوه
الجمالــي بجهــود ّ
الشــبكة العربيــة
المتمثلــة بأعضائها من المؤسســات
الوطنيــة خــال الفتــرة المنصرمــة،
فــي إطــار العمــل علــى تعزيــز حريــة
الــرأي والتعبيــر ومناهضــة خطــاب
الكراهيــة ،األمــر الــذي يصــب فــي
تدعيــم موقــع الصحافــة الحــرة،
وقــال :لقــد عملــت ّ
الشــبكة العربيــة
عــن طريــق أعضائهــا علــى تعزيــز
وحمايــة حقــوق اإلنســان بكافــة
المجــاالت ،ومنهــا الحــق فــي حريــة
الــرأي والتعبيــر كأحــد الحقــوق
األساســية ،وذلــك عــن طريــق
تمكيــن هــذه المؤسســات مــن
الناحيــة الفنيــة بالمســاهمة بصــورة
أكثــر فعاليــة فــي عمليــة حمايــة
و تعزيــز حقــوق اإلنســان فــي
بلدانهــم كرفــع قدراتهــم بآليــة
الرصــد وإعــداد تقاريــر الرصــد وتوثيــق
االنتهــاكات التــي تطــال الحقــوق
المدنيــة والسياســية ،مؤكــدًا أن
مــن أولويــات حمايــة أي حــق هــو
رصــد انتهاكاتــه وكشــفها واإلعــان
عنهــا وتنظيــم تقاريــر بهــا لتمكيــن
القائميــن علــى حمايــة هــذا الحــق
مــن التصــدي لتلــك االنتهــاكات.
مــن ناحيتهــا قالــت الســيدة آنــا
باولينــي ممثلــة منظمــة األمــم
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة
(اليونســكو) لــدى الــدول العربيــة
فــي الخليــج واليمــن“ :فــي الوقــت
الــذي نحتفــل فيــه باليــوم العالمــي
لحريــة الصحافــة ،علينــا أن نتطلــع
إلــى أنفســنا كعوامــل للتغييــر :كل
منــا لــه دور يؤديــه ،ألن كل واحــد

منــا لديــه حصــة فــي الحصــول علــى ذلــك فــي قيــام وســائل اإلعــام
المعلومــات .فالصحافــة الجيــدة بدورهــا كمحــرك للحــوار والســام
والحــق فــي المعلومــات أمــران فــي جميــع المجتمعــات”.
محوريــان لتحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة ،حيــث تشــكالن معــا كمــا ناقــش المشــاركون فــي
شــرطا مســبقا لمكافحــة التفاوتات الحلقــة النقاشــية الثالثة دور وســائل
االقتصاديــة الجســيمة ،وتغيــر التواصــل االجتماعــي وأهميــة
المنــاخ ،وتعزيــز حقــوق المــرأة ،ممــا اإلعــام ومحــو األميــة اإلعالميــة في
يعكــس درجــة الشــفافية داخــل تعليــم وتوعيــة الشــباب بالحاجــة
إلــى اســتخدام وســائل اإلعــام
المجتمــع “.
وفهمهــا وتحليلهــا وخاصــة وســائل
يذكــر أن النــدوة ناقشــت دور وســائل التواصــل االجتماعــي بطريقــة
اإلعــام ومحــو األميــة اإلعالميــة مســؤولة وواضحــة .كمــا تناولــت
والمعلوماتيــة فــي تعزيــز الحــوار .الحلقــة ايضــا المبــادرات التــي تــم
وقــد أحــدث العصــر الرقمــي تنفيذهــا لتعزيــز الــدور اإليجابــي
تحــوال كبيــرا فــي عمليــات االتصــال لوســائل اإلعــام بيــن الشــباب.
والمعلومــات وقــدم وســائل عديــدة وتحدثــت فــي هــذا المحــور كل مــن
للجمهــور ليصبــح منتجــا للمحتــوى .الســيدة /خديجــة حســين العبــد
وتعــد وســائل اإلعــام ومحــو اهلل مشــرفة موقــع قنــا الطفــل
األميــة المعلوماتيــة وســيلة فعالــة بوكالــة األنبــاء القطريــة والســيدة
لمكافحــة المعلومــات المضللــة تهانــي الهاجــري ،مؤلفــة وكاتبــة
عبــر اإلنترنــت مــن خــال تمكيــن حيــث قالــت الهاجــري“ :إن تشــجيع
مســتخدمي وســائل اإلعــام مــن الشــباب علــى اســتخدام وســائل
الحصــول علــى المعرفة واســتخدام اإلعــام كمنصــة للحــوار أمــرا مهمــا
األدوات المناســبة لتصفــح اإلنترنــت للغايــة ،يمكنهــم مــن التعبيــر عــن
وتفســير المعلومــات بشــكل واضــح .أفكارهــم دون إيــذاء أي شــخص،
وفــي هــذا الجانــب قــال الســيد /حيــث تشــكل منصــات التواصــل
أحمــد المهنــدي ،مــدرب وخبيــر االجتماعــي الفضــاء الوحيــد الــذي
فــي مجــال محــو األميــة اإلعالميــة يعطــي الجميــع فرصــة لتبــادل
والمعلوماتيــة وكاتــب صحفــي :آرائهــم ،لذلــك ينبغــي علــى
“يجــب أن نــدرك مختلــف الرســائل الجميــع عــدم محاولــة الســيطرة
التــي نواجههــا فــي حياتنــا اليوميــة علــى مــا يكتبــه أو يقولــه اآلخــرون
بأشــكال مختلفــة ،وأن نميــز بيــن إذا كان ال يتطابــق مــع أفكارهــم
حريــة التعبيــر علــى أســاس االحتــرام ومعتقداتهــم .مــن الطبيعــي أن
المتبــادل وخطــاب الكراهيــة تكــون اآلراء مختلفــة وفريــدة مــن
المتعمــد .إذا توفــرت لدينــا حريــة نوعهــا ،إلكمــال بعضهــا البعــض
التعبيــر عــن أنفســنا مــن خــال النقــد وعــدم الوقــوف االفــراد ضــد بعــض”.
البنــاء والحــوار الهــادف فــي وســائل الــى جانــب حزمــة مــن الموضوعــات
اإلعــام ،فإننــا يمكننــا حــل الكثيــر المتعلقــة بحريــة الصحافــة.
مــن المشــكالت ،كمــا سيســهم
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ّ
الشبكة تشارك في تنظيم المؤتمر
الدولي حول مقاربات حقوق اإلنسان
في مواجهة الصراع
ّ
الشــبكة فــي تنظيــم
شــاركت
المؤتمــر الدولــي “حــول مقاربــات
حقــوق اإلنســان فــي مواجهــة
حــاالت الصــراع بالمنطقــة العربيــة”
مــع اللجنــة الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان بدولــة قطــر والمفوضيــة
الســامية لحقــوق اإلنســان باألمــم
المتحــدة واألمانــة العامــة لمجلــس
وزراء الداخليــة العــرب .والــذي
افتتحــه معالــي الشــيخ عبــداهلل
بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثانــي رئيــس
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مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة الــذي تضطلــع بــه دولــة قطــر
بحضــور عــدد مــن أصحــاب الســعادة فــي مجــال تعزيــز حقــوق اإلنســان
الــوزراء ،بفنــدق شــيراتون الدوحــة،
وفــض النزاعــات بمــا يســهم فــي
وبمشــاركة أكثــر مــن  500مــن
ممثلــي منظمــات إقليميــة ودوليــة اســتتباب الســلم واألمــن الدولييــن.
معنيــة بحقــوق اإلنســان وأيضــً كمــا يؤكــد علــى دور المؤسســات
ممثلــي منظمــات حكوميــة وغيــر الوطنيــة فــي هــذا الصــدد مــن
حكوميــة وبعثــات تحقيــق وطنيــة
حيــث نشــر وتعزيــز ثقافــة حقــوق
وإقليميــة وأمميــة معنيــة بحفــظ
اإلنســان ال ســيما فــي أوقــات الصــراع
الســام وفــض النزاعــات.
وأكــد المؤتمــر علــى الــدور الرائــد واألزمــات.

المؤتمـــــرات

قضايا حيوية في ظل أزمات العالم والمنطقة
الكيومي :اللحظة الراهنة تح ّتم علينا بذل جهود مضنية لحماية اإلنسان
خاصة في مناطق النزاعات.
حماية اإلنسان في مناطق النزاعات

وأكــد الدكتــور عيســى بــن ســعيد
الكيومــي رئيــس ّ
الشــبكة العربيــة
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان فــي كلمتــه االفتتاحيــة
التــي القاهــا نيابــة عنــه الســيد/
يوســف بــن عبــداهلل العفيفــي ،نائــب
رئيــس ّ
الشــبكة؛ أكــد أن اللحظــة

الراهنــة تحتــم علينــا بــذل جهــود
مضنيــة لحمايــة اإلنســان خاصــة
فــي مناطــق النزاعــات.
الفتــً إلــى الجهــود المبذولــة علــى
ّ
الشــبكة واألدوار
مســتوى عمــل
التــي تضطلــع بهــا ،كمــا أثنــى علــى
دور قطــر وجهــود اللجنــة الوطنيــة

لحقــوق اإلنســان فــي تنظيــم
هــذا المؤتمــر المهــم فــي ظــل مــا
تواجهــه المنطقــة العربيــة مــن
تحديــات علــى مســتوى حقــوق
اإلنســان ،ومــا تســعى لتحقيقــه مــن
تكريــس للقانــون اإلنســاني وحمايــة
المدنييــن ،وتعزيــز دور المؤسســات
الوطنيــة.

معالجة التطرف

د .المــري :ال وجــود ألمــن حقيقــي دون
إحتــرام حقــوق اإلنســان .مــن جانبــه
نــوه ســعادة الدكتــور علــي بــن صميــخ
المــري إلــى أن االعتمــاد علــى القــوة
المســلحة فقــط لمعالجــة التطــرف
العنيــف ،والقضــاء علــى ظاهــرة
اإلرهــاب لــن يكــون مجديــً ،مبينــً أن
هــذا التطــرف واإلرهــاب لــم يكــن لهمــا
أن يوجــدا مــن األســاس لــو اح ُت ِرمــت
الحقــوق والحريــات ،وتمــت مراعــاة

االجتماعيــة ،اللتــان يســبب غيابهمــا
اندلعــت االحتجاجــات واالنتفاضــات
الشــعبية ،ومــا يعقبهــا مــن الصراعــات
المســلحة المتداخلــة .وأكــد أنــه ال
وجــود لألمــن الحقيقــي بــدون احتــرام
حقــوق اإلنســان وأن مكافحــة اإلرهــاب
العالمــي ال ينبغــي أن يكــون علــى
حســاب حقــوق اإلنســان وحرياتــه
األساســية أو أن يتــم اتخاذهــا كذريعــة
الكرامــة اإلنســانية وتحقيــق العدالــة لالنتقــاص مــن تلــك الحقــوق والحريات.
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جيلمور :المؤتمر تناول قضايا حيوية
وهامة في ظل األزمات التي تمر بها
الكثير من مناطق العالم
وأوضحــت الســيدة كيــت جيلمــور
نائــب المفــوض الســامي لحقــوق
اإلنســان ،أن المؤتمــر تنــاول
قضايــا حيويــة وهامــة فــي ظــل
الصراعــات واألزمــات التــي تمــر
بهــا الكثيــر مــن مناطــق العالــم
ومنهــا المنطقــة العربيــة.
وأضافــت جيلمور،علــى هامــش
أعمــال المؤتمــر ،أن “اإللحــاح
للحديــث حــول حالــة حقــوق
اإلنســان يــزداد دومــا مــع ازديــاد
الفظائــع واالنتهــاكات بشــأن
هــذه الحقــوق” .وشــددت نائــب

المفــوض الســامي لحقــوق
اإلنســان علــى أن جرائــم الحــرب
وانتهــاكات القانــون الدولــي
اإلنســاني ال يمكــن ربطهــا
بمنطقــة جغرافيــة معينــة..
مشــيرة فــي هــذا الســياق إلــى أن
بعــض الــدول األوروبيــة ارتكبــت
العديــد مــن الفظائــع إبــان
الحــرب العالميــة الثانيــة ،فيمــا
تــم انتهــاك هــذه الحقــوق أيضــا
فــي بعــض الــدول اإلفريقيــة
ألســباب قــد يكــون لهــا عالقــة
با ال ســتعما ر .

معالجة العنف واإلرهاب
بالقوانين العادلة
وقــال الدكتــور الطيــب البكــوش
األميــن العــام التحــاد المغــرب
العربــي إن المؤتمــر يأتــي فــي
ظــروف صعبــة تمــر بهــا المنطقــة
العربيــة ،مؤكــدًا ضــرورة محاســبة
كل مــن حمــل الســاح لترويــع
وقتــل النــاس بالقوانيــن العادلــة.
وعــن تأثيــر الظــروف التــي تمـ ّـر بهــا
المنطقــة العربيــة علــى حقــوق
اإلنســان ،أوضــح أن التأثيــرات
متنوعــة ،وهنــاك فــرق بيــن
صراعــات مســلحة ،وصراعــات غيــر
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مســلحة  ،والفــارق يحــدد المقاربــة
التــي يمكــن توخيهــا فــي مجابهــة
هــذه الصراعــات ،وإيجــاد الحلــول
لهــا.
وأشــار إلــى أن العنــف واإلرهــاب
هــو الشــكل األقصــى للصراعــات
ويعالــج بالقوانيــن العادلــة ،فيجــب
أن يكــون القانــون فــوق كل اعتبــار
وفــوق الجميــع ،وال بــد أن يطبــق
القانــون علــى مــن حمــل الســاح
وقتــل النــاس بــا وجــه حــق.

المؤتمـــــرات

تحسين بيئة حقوق اإلنسان
في العالم العربي
وثمــن ســعادة الســيد /عــادل عبــد
الرحمــن العســومي نائــب رئيــس
البرلمــان العربــي عقــد اللجنــة
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان للمؤتمــر
الدولــي حــول مقاربــات حقــوق
اإلنســان فــي مواجهــة حــاالت

الصــراع ،الفتــا إلــى أن توقيــع مذكــرة
تفاهــم بيــن البرلمــان العربــي
واللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان
يعــزز الشــراكة بيــن الجانبيــن لتأخــذ
مســارًا أكثــر فاعليــة فــي دعــم
حقــوق اإلنســان.

تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان لدى
األجهزة األمنية
قــال ســعادة الدكتــور محمــد بــن
علــي كومــان األميــن العــام لألمانــة
العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة
العــرب إن هــذا المؤتمــر يكتســي
أهميــة بالغــة ألنــه يأتــي فــي وقــت
تعانــي فيــه المنطقــة العربيــة مــن
بــؤر صــراع وتوتــر تشــكل أرضــً خصبــة
لــكل انتهــاكات حقــوق اإلنســان
مشــددًا علــى أهميــة تعزيــز ثقافــة
حقــوق اإلنســان لــدى األجهــزة
األمنيــة.

ونــوه بــدور اللجنــة الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان فــي بنــاء الثقــة وتعزيــز
التعــاون بيــن األجهــزة األمنيــة
والمنظمــات المعنيــة بحقــوق
اإلنســان مــن خــال المؤتمــر الدولــي
حــول تحديــات األمــن وحقــوق
اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة
بالدوحــة  2014الــذي يعتبــر عالمــة
فارقــة فــي تاريــخ العالقــة بيــن أجهزة
األمــن والمدافعيــن عــن حقــوق
اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة.

اإلسالم أرسى مبادئ حماية المدنيين
أكــد ســعادة الســيد حمــد بــن راشــد
المــري األميــن العــام المســاعد
للشــؤون القانونيــة بمجلــس التعــاون
الخليجــي علــى دور القانــون الدولــي
اإلنســاني كإطــار قانونــي أساســي
لتنظيــم النزاعــات المســلحة فــي
ظــل التشــريعات الدوليــة المعاصــرة،
وقــد ســبقها بذلــك ديننــا اإلســامي
الــذي أرســى المبــادئ األساســية
لتنظيــم القتــال وحمايــة المدنييــن
خــال النزاعــات المســلحة.

وتابــع :لعــل أهميــة مقاربــة حقــوق
اإلنســان التــي يناقشــها المؤتمــر
تتخطــى بكثيــر مجــرد ســد الثغــرات
أو تكملــة لمنظومــة الحمايــة التــي
يوفرهــا القانــون الدولــي اإلنســاني
للمدنييــن خــال النزاعــات ،بــل تــؤدي
كذلــك أدوارًا هامــة أخــرى فــي
مرحلــة مــا قبــل النزاعــات كوســيلة
لمنــع نشــوبها و كذلــك فــي مرحلــة
مــا بعــد انتهائهــا عبــر آليــات العدالــة
االنتقاليــة.
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المؤتمـــــرات

توصيات المؤتمر
فــي
المشــاركون
شــدد
المؤتمــر علــى ضــرورة أن
تقــوم كل الجهــات الفاعلــة
بتمكيــن األفــراد الذيــن ينتمــون
إلــى الجماعــات األكثــر عرضــة
لخطــر التهميــش ،والمطالبــة
بحقوقهــم مــن أجــل تجــاوز
التحديــات التــي تترافــق مــع
ا لتمييــز .
وحــث المؤتمــر فــي ختــام أعمالــه،
فيمــا يعنــى بمحــور احتــرام حقــوق
اإلنســان كمقاربــة وقائيــة ،الــدول
األعضــاء والمؤسســات الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان والمجتمــع المدنــي
علــى دعــم وتســهيل المشــاركة
الشــاملة لــكل فئــات المجتمــع فــي
الحيــاة العامــة ،وإعطــاء األولويــة
للجهــود الهادفــة لمنــع انتهــاكات
حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي
اإلنســاني ،بمــا فــي ذلــك دعــم
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أنظمــة اإلنــذار المبكــر ،كمــا حــث حقــوق اإلنســان وبنــاء المعرفــة.
المؤتمــر فــي توصياتــه األنظمــة
االقليميــة علــى تأســيس مركــز وفيمــا يتعلــق بالنهــج القائــم علــى
اقليمــي لإلنــذار المبكــر يعتمــد علــى حقــوق االنســان فــي االســتجابة
مقاربــات حقــوق االنســان للوقايــة لحــاالت الصــراع ،دعــا المؤتمــر كافــة
ومنــع النزاعــات ونشــر ثقافــة حقــوق أطــراف الصراعــات المســلحة أن تلتزم
اإلنســان وبنــاء القدرات.وأهــاب بــكل بالقانــون الدولــي االنســاني والقانــون
الجهــات الفاعلــة ،دعــم األنشــطة الدولــي لحقــوق اإلنســان والمبــادئ
و ا لسيا سا ت و ا ال ســتر ا تيجيا ت اإلنســانية.
الهادفــة لنشــر ثقافــة حقــوق
اإلنســان والتوعيــة بهــا ،داعيــا علــى وحــث الــدول األعضــاء علــى ممارســة
صعيــد متصــل الــدول األعضــاء إلــى نفوذهــا علــى كافــة الجهــات
مراجعــة المناهــج التعليميــة وإصــاح المتورطــة فــي النزاعــات المســلحة،
السياســات واألنظمــة التعليميــة لاللتــزام بقواعــد القانــون الدولــي
إلدخــال برامــج تهــدف إلــى دعــم االنســاني ومبــادئ حقــوق االنســان
ثقافــة حقــوق اإلنســان وتشــجيع مــع إعطــاء األولويــة لالســتجابة
االحتــرام والتســامح دون تمييــز .وحــث لالحتياجــات االنســانية للضحايــا.
كذلــك هيئــات األمــم المتحــدة كمــا دعــا المجتمــع الدولــي لتحمــل
علــى توفيــر الدعــم لتعزيــز قــدرات مســؤولياته بموجــب القانــون الدولــي
المجتمــع المدنــي والمؤسســات لوضــع حــد لالنتهــاكات الجســيمة
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ومختلــف لحقــوق االنســان الناتجــة عــن
الهيئــات الحكوميــة لتعزيــز ثقافــة النزاعــات المســلحة أو االحتــال.

المؤتمـــــرات
المفوضيــة الســامية لحقوق اإلنســان
علــى االســتمرار فــي عملهــا ضمــن
الواليــة المخصصــة لهــا فــي حــاالت
الصــراع بمــا يضمــن التزامــات الــدول
بالمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة ،ودعــم
المجتمــع المدنــي والمؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي تحمل
مســؤولياتها فــي هــذا المجــال.

وحــث المؤتمــر ،الــدول األعضــاء علــى
ضمــان حمايــة المدنييــن وباألخــص
الفئــات التــي تعانــي مــن االقصــاء
والتهميش ،ال ســيما النســاء واألطفال
والمســنين واألشــخاص المشــردين
واألشــخاص مــن ذوي االعاقة.وطالــب
المؤتمــر الــدول األعضاء والمؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والمجتمــع
المدنــي ،ببــذل المزيــد مــن الجهــود
وفيمــا يتعلــق بموضــوع إيصــال
لضمــان احتــرام حقــوق األطفــال ،بمــا
فــي ذلــك مكافحــة عمالــة األطفــال المســاعدات اإلنســانية ،شــددت
واســتغاللهم ألهــداف عســكرية ،التوصيــات علــى أن تتيــح وتســهل
وكذلــك منــع كافــة أشــكال العنــف كل جهــات الصــراع الوصــول إلــى
وأن تحقــق فيهــا وتعاقــب عليهــا ،المســاعدات اإلنســانية ،بمــا فــي
ال ســيما العنــف ضــد النســاء الــذي ذلــك المــرور الســريع ومــن دون
ترتكبــه أطــراف حكوميــة وجماعــات عوائــق لشــحنات اإلغاثــة والتجهيــزات
مســلحة غيــر حكوميــة  ،وأن تط ّبــق والموظفيــن والرعايــة الطبيــة وغيرها
سياســة عــدم التســامح إطالقا.كمــا مــن أشــكال الدعــم للضحايــا ،وحــث
حــث الــدول األعضــاء والمؤسســات المؤتمــر فــي هــذا الســياق الــدول
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان علــى األعضــاء أن تضمــن حمايــة العامليــن
تخصيــص المــوارد المناســبة واتخــاذ والمنشــآت فــي المجــال اإلنســاني
اإلجــراءات الفاعلــة كــي تضمــن أن مــن الهجمــات وأن ُتخضــع للمســاءلة
ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،مرتكبــي الهجمــات علــى العامليــن
الســيما الناجيــن مــن العنــف فــي المجــال اإلنســاني بمــا يتوافــق
الجنســي والعنــف القائــم علــى مــع المعاييــر الدوليــة ،كــي تضمــن
النــوع االجتماعــي ،يحصلــون علــى حصــول الضحايــا علــى التعويــض
الدعــم المناســب مــن دون تمييــز ،بمــا المناســب .وفــي مجــال التعليــم
فــي ذلــك العالجــات الطبيــة الشــاملة تحــت وطــأة الهجمــات ،حــث المؤتمــر
والرعايــة الصحيــة العقليــة والدعــم الــدول األعضــاء والمؤسســات
النفســي والقانونــي بمــا يضمــن الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والمجتمــع
المدنــي علــى دعــم وحمايــة الحــق
االنصــاف والعدالــة.
فــي التعليــم ،ال ســيما لــدى الفئــات
وطالــب المؤتمــر فــي توصياتــه ،الضعيفــة ،بمــا فــي ذلــك األقليــات
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق والمشــردين داخليــً والفتيــات،
المدنــي الذيــن قــد تكــون حقوقهــم عرضــة
والمجتمــع
اإلنســان
بمواصلــة تقديــم المشــورة مــن أجــل للخطــر بشــكل خــاص فــي الصراعــات
ضمــان تأميــن حمايــة أكبــر لألطفــال المســلحة واســتخدام أهداف التنمية
وتثقيــف كل الجهــات بشــأن المســتدامة لتوجيــه العمــل فــي
الصراعــات ،بمــا فــي ذلــك الجهــات ضمــان التعليــم للجميع.وشــدد علــى
المســلحة غيــر الحكوميــة ،وحــث ضــرورة إدخــال التشــريعات واألنظمــة

التــي تمنــع الهجمــات علــى المــدارس
واحتاللهــا مــن قبــل أي جهــة واتخــاذ
اإلجــراءات لمقاضــاة األشــخاص
المســؤولين عــن انتهــاك هــذه
اإلجــراءات أمــام العدالــة  ،فضــا عــن
مصادقــة هــذه الــدول علــى إعــان
ـم
المــدارس اآلمنــة وتنفيــذه ،والــذي تـ َّ
إقــراره فــي أوســلو فــي مايــو . 2015

بن حلي ..توصيات المؤتمر في
قمة أوليات الجامعة

بــدوره قــال ســعادة الســيد أحمــد بــن
حلــي نائــب األميــن العــام لجامعــة
الــدول العربيــة “ :إن المجتمــع الدولــي
وفــي المقدمــة مجلــس األمــن كان
فــي صــدارة العاجزيــن عــن وقــف
الصراعــات ووضــع حــد لألزمــات فــي
منطقــة الشــرق األوســط”.
وأشــار إلــى أن التوصيــات التــي صــدرت
فــي ختــام المؤتمــر مــن شــأنها فــي
حــال تنفيذهــا أن تخفــف مــن وطــأة
األزمــات والكــوارث التــي يتعــرض لهــا
مالييــن الســكان فــي المنطقــة.
وعبــر عــن دعــم الجامعــة العربيــة
للتوصيــات الصــادرة عــن المؤتمــر
وتعاونهــا الكامــل مــع الجهــات
المعنيــة والمهتمــة بحقــوق اإلنســان.
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زيارة المفوض السامي للسلطنة

تلبيــة لدعــوة اللجنــة
العمانيــة لحقــوق اإلنســان ،زار األميــر
زيــد بــن رعــد الحســين المفــوض
الســامي لحقــوق اإلنســان لــدى
األمــم المتحــدة الســلطنة خــال
الفتــرة مــن  4-6فبرايــر .2017
والتقــى ســموه خــال الزيــارة بعــدد
مــن كبــار المســؤولين ،كان علــى
رأســهم ســمو الســيد أســعد بــن
طــارق آل ســعيد ممثــا عــن صاحــب
الجاللــة الســلطان قابــوس حفظــه
اهلل .كمــا التقــى ســمو المفــوض
الســامي بمعالــي الدكتــور يحيــى
بــن محفــوظ المنــذري رئيــس
مجلــس الدولــة ،ومعالــي الســيد
حمــود بــن فيصــل البوســعيدي
وزيــر الداخليــة ،ومعالــي الدكتــور
عبــداهلل بــن محمــد الســعيدي وزيــر
الشــؤون القانونيــة ،وســعادة خالــد

بــن هــال المعولــي رئيــس مجلــس
الشــورى .وقــام المفــوض الســامي
والوفــد المرافــق لــه بزيــارة خاصــة
للجنــة العمانيــة لحقــوق اإلنســان
التقــى فيــه برئيــس وأعضــاء اللجنــة
كمــا اســتمع إلــى شــرح مفصــل عــن
الرصــد والبالغــات.
وأشــاد المفــوض الســامي بحكمــة
جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد
المعظــم – حفظــه اهلل ورعــاه -
والــدور اإليجابــي الــذي يضطلــع بــه

فــي تعزيــز لغــة الحــوار والتســامح
والســام فــي الداخــل والخــارج،
ودوره اإلنســاني فــي إطــاق ســراح
المحتجزيــن فــي بعــض مناطــق
الصــراع ،وإنشــاء لجنة وطنيــة لحماية
وتعزيــز حقــوق اإلنســان ،كمــا عبــر
عــن ســعادته بزيــارة اللجنــة ،مثمنــً
الجهــود التــي بذلتهــا والتســهيالت
ـه الرســمية
التــي قدمتهــا لنجــاح زيارتـ ِ
للســلطنة ،ومتطلعــً إلــى مزيــد مــن
التعــاون خــال المرحلــة القادمــة.

محاضرات عن حقوق اإلنسان لمؤسسات
التعليم العالي
دشــنت اللجنــة العمانيــة لحقوق
اإلنســان فــي الثلــث األول مــن
العــام الجــاري برنامــج التوعيــة
والتثقيــف الخــاص بمؤسســات
التعليــم العالــي فــي الســلطنة.
ويهــدف البرنامــج إلــى التعريــف
باللجنــة ،واختصاصاتهــا وتعزيــز
ثقافــة حقــوق اإلنســان وآليــات
حمايتهــا الوطنيــة والدوليــة،
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وآليــة تلقــي البالغــات والشــكاوى
مــن قبــل اللجنــة .وتقــدم
هــذه المحاضــرات للجامعــات
والكليــات فــي الســلطنة ،وتــم
حتــى اآلن تنفيــذ  3محاضــرات
ألســاتذة وطــاب وموظفــي
جامعــة الشــرقية ،وجامعــة
صحــار ،والجامعــة العربيــة
ُ
المفتوحــة.
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حلقة عمل حول تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة من منظور حقوق اإلنسان
نفــذت اللجنــة العمانيــة لحقــوق
اإلنســان بالتعــاون مــع المكتــب
اإلقليمــي للمفوضيــة الســامية
لحقــوق االنســان ببيــروت خــال
الفتــرة مــن  10-12أبريــل  ،2017حلقــة
عمــل بعنــوان “تنفيــذ أهــداف التنمية
المســتدامة مــن منظــور حقــوق
االنســان” تطرقــت محــاور الحلقــة
إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة،
لحقــوق
الدولــي
والنظــام
اإلنســان ،وعالقــة النظــام الدولــي
لحقــوق اإلنســان بأهــداف التنميــة
المســتدامة ،ومؤشــرا قيــاس هــذه
األهــداف ،وآليــة إعــداد 3 / 3وكتابــة
التقاريــر المتعلقــة بحقــوق اإلنســان

وأهــداف التنميــة المســتدامة
للمنظمــات الدوليــة  ،وشــارك فــي
هــذه الحلقــة أكثــر مــن  30متــدرب
يمثلــون  22جهــة فــي الســلطنة.
وهدفــت الحلقــة إلــى تعزيــز فهــم
موظفــي المؤسســات الحكوميــة

ومؤسســات المجتمــع المدنــي
والعامليــن فــي اللجنــة العمانيــة
لحقــوق اإلنســان بعالقــة التنميــة
المســتدامة بحقــوق اإلنســان
وتعزيــز قــدرة المشــاركين فــي
تقييــم مؤسســاتهم فــي مجــال
التنميــة المســتدامة علــى ضــوء
االلتزامــات الدوليــة بحقــوق اإلنســان
وخطــة  2030وتبــادل الخبــرات بيــن
المؤسســات حــول آليــة تنفيــذ
ٌ
كل
أهــداف التنميــة المســتدامة
فــي مجــال عملــه ،والســعي إلــى
وضــع مؤشــرات وطنيــة لقيــاس
أهــداف التنميــة المســتدامة ،وآليــة
كتابــة التقاريــر الخاصــة بذلــك.

اللجنة العمانية تشارك في معرض مسقط
الدولي للكتاب وتنظم ندوة عن حرية التعبير
شــاركت اللجنــة العمانيــة لحقــوق
إصداراتهــا
بعــرض
اإلنســان
فــي الــدورة الثانيــة والعشــرين
لمعــرض مســقط الدولــي للكتــاب.
وتضمنــت هــذه اإلصــدارات عناويــن
عــن اآلليــات الوطنيــة للحــد مــن
العمانــي،
اإلســاءة إلــى الطفــل
ُ
والحقــوق اإلنســانية محــور القوانيــن
العمانيــة ،ومســتوى الوعــي بحقــوق
ُ
اإلنســان لــدى معلمــي الدراســات
االجتماعيــة ،وعــي اآلبــاء واألمهــات
بقضايــا العنــف األســري والضمانــات
المتوفــرة لحمايــة األطفــال ،إضافــة
إلــى تقاريــر اللجنــة الســنوية عــن

أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي
الســلطنة وغيرهــا مــن المطبوعــات.
وتعتبــر سلســلة إصــدارات اللجنــة
بعنــوان حقــي طفولتــي مــن أكثرها

رواجــا لــدوى مرتــادي المعــرض،
والتــي تعالــج حقــوق الطفــل فــي

رســوم كرتونيــة جميلــة.
وضمــن فعاليــات المعــرض ،نظمــت
اللجنــة نــدوة عــن حريــة الــرأي
والتعبيــر بيــن الحــق والمســؤولية
شــملت محــاور متعــددة مــن
بينهــا أهميــة حريــة التعبيــر عــن
الــرأي وحــدود حريــة التعبيــر فــي
الشــريعة اإلســامية ،واألســاس
القانونــي لحريــة التعبيــر ،والقيــود
الجنائيــة الــواردة عــن حريــة التعبيــر،
وإشــكالية الفهــم لحريــة التعبيــر،
والتواصــل الرقمــي واإلعــام الجديــد
ومــا يترتــب عليــه مــن تحديــات فــي
التعبيــر عــن الــرأي.
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اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة
قطر تعقد ندوة بالبرلمان األوروبي

وســط حضــور دولــي وإقليمــي
كبيــر مــن البعثــات الديبلوماســية
العربيــة واألوربيــة والبرلمانييــن
األوروبييــن وكبــار مســؤولي ملفــات
حقــوق اإلنســان وملفــات الخارجيــة
األوربيــة فــي اإلتحــاد والبرلمــان
األوربييــن ،ولفيــف مــن المنظمــات
الدوليــة؛ أقامــت اللجنــة الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان بمقــر اإلتحــاد
األوروبــي ببروكســل نــدوة تعريفيــة
بمهــام وإنجــازات اللجنــة بالتعــاون
مــع جمعيــة الصداقــة األوروبيــة
– القطريــة فــي البرلمــان األوروبــي
والبعثــة الدائمــة لدولــة قطــر فــي
اإلتحــاد األوروبــي .قــدم مــن خاللهــا
ســعادة الدكتــور /علــي بــن صميــخ
المــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة
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ورقــة عمــل حــول (دور المؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي
تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان
– قطــر نموذجــً) .وتأتــي هــذه
النــدوة فــي إطــار جولــة أوروبيــة
تقــوم بهــا اللجنــة وتشــمل كل مــن
مقــر اإلتحــاد األوروبــي بالعاصمــة
البلجيكيــة بروكســل والعاصمــة
األلمانيــة برليــن.
وتنــاول ســعادة الدكتــور /المــري
فــي مداخلتــه التطــورات التشــريعية
والمؤسســاتية بهــدف تعزيــز
مســيرة حقــوق اإلنســان فــي
مجــاالت عديــدة بدولــة قطــر .وفــي
مجــال حقــوق األشــخاص ذوي
االعاقــة قــال المــري :حيــث تقــوم
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اإلنســان .بينمــا تأتــي المرحلــة الرابعة
للتقييــم مــن خــال نــدوة تجمــع
كافــة األطــراف المعنيــة بشــأن
حقــوق االشــخاص ذوي اإلعاقــة
وقيــاس مــدى تحقيــق الخطــة
لهدفهــا الرئيســي فــي تحقيــق
رصــد مســتقل لتنفيــذ االتفاقيــة،
واألهــداف الفرعيــة المعلــن عنهــا
فــي الخطــة.،

بينمــا قــال الســيد /فالفيــو متوســيو
عضــو البرلمــان األوروبــي و عضــو
جمعيــة الصداقــة :لقــد اعتمــدت
دولــة قطــر سياســة الــا تســامح مع
اإلرهابييــن و هــي فــي التحالــف ضــد
اإلرهــاب وأشــادو بالــدور القطــري
حــول وســاطات الســام و دعــم
جهــود الحــوار .كمــا أشــاد بحقــوق
العمــال فــي قطــر و ذكــر شــهادة
العديــد مــن المســؤولين األوربييــن
فــي ذلــك مثمنــً فــي الوقــت نفســه
بالقانــون الجديــد للعمــال و اآلليــات
القويــة.

الجهــة المختصــة فــي الدولــة
بجهــود إلعــداد قاعــدة بيانــات
مركزيــة فــي الوقــت الحالــي تحــت
عنــوان برنامــج “التســجيل الوطنــي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واعتمــاد
معاييــر األبنيــة والطــرق لالشــخاص
ذوي اإلعاقــة .الفتــً إلــى أن اللجنــة
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تقــوم
حاليــا بمتابعــة تنفيــذ اتفاقيــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال
ثــاث مراحــل ،تعتمــد فيهــا المرحلــة وتنــاول المــري جملــة مــن المحــاور
األولــى علــى اجتماعــات اللجنــة مــع المتعلقــة بقضايــا حقــوق المــرأة
االشــخاص ذوي اإلعاقــة أنفســهم الــى جانــب مهــام اللجنــة فــي
وأفــراد اســرهم  ،واجتماعــات حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان
أخــرى مــع الجهــات الحكوميــة بدولــة قطــر
وفــي ذات الســياق قــال :الســيد
وغيــر الحكوميــة المعنيــة بتطبيــق بينمــا نوهــت جمعيــة الصداقــة
أمجــد بشــير عضــو لجنــة حقــوق
اتفاقيــة حقــوق االشــخاص ذوي األوروبيــة – القطريــة فــي البرلمــان
اإلنســان بالبرلمــان األوروبــي :إن
القويــة
بالعالقــات
اإلعاقــة ،واجتماعــات ثنائيــة بيــن األوروبــي
قطــر تســتحق الثنــاء والتقديــر علــى
اللجنــة و الجهــة الحكوميــة صاحبــة والســمعة التــي تتمتــع بهــا دولــة
إنجــازات حقــوق اإلنســان موضحــً أن
االختصــاص لدراســة موضوعــات قطــر عالميــً فــي مجــال حقــوق
مؤشــر التنميــة فــي قطــر يجعلهــا
محــددة .أمــا المرحلــة الثانية فتقوم اإلنســان والعمــل اإلنســاني.
مــن الــدول المتصــدرة حتــى علــى
علــى وضــع مبــادىء توجيهيــة
بعــض الــدول األوروبيــة و قــد أكــدت
إلنشــاء فــرق عمــل رباعيــة شــبه حيــث قالــت ســعادة الســيدة/
تطوعيــه  ،اليزيــد عددهــا عــن ســته رامونــا مانيســكو رئيســة جمعيــة العديــد مــن المراكــز الدوليــة علــى
 ،ويضــم كل فريــق عمــل ممثليــن الصداقــة االوروبيــة القطريــة أحتــرام حقــوق اإلنســان فــي قطــر
عــن اللجنــة والجهــة الحكوميــة بالبرلمــان االوروبــي :نحــن شــهدنا وحرصهــا علــى ربــط االقتصــاد و
المختصــة ،و ممثليــن عــن ذوي مــدى اإلنفتــاح واإلرادة فــي دولــة التجــارة و االنفتــاح علــى األســواق
اإلعاقــة أنفســهم وأفــراد أســرهم ،قطــر لحــل التحديــات األصعــب التــي بمســألة حقــوق االنســان .وأضــاف
وممثــل أو أكثــر عــن منظمــات تواجــه حقــوق العمــال .وأضافــت :أن االنتقــادات اذا كانــت محايــدة
المجتمــع المدنــي .أمــا فــي المرحلــة هنالــك عزيمــة حقيقيــة لتنميــة مقبولــة لكــن جــل هــذه االنتقــادات
الثالثــة مــن الخطــة فتعمــل اللجنــة حقــوق اإلنســان التــي تمثــل تحديــا ال أســاس لهــا مــن الصحــة  ،فقــد
علــى تفعيــل دور وســائل اإلعــام لــكل دول العالــم .وتوجهــت زرت المدينــة العماليــة فــي قطــر و
فــي التوعيــة والتثقيــف بقضايــا بالشــكر للجنــة الوطنيــة لحقــوق هــي نمــوذج رائــد وهنالــك العديــد
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبــث اإلنســان علــى الــدور الكبيــر الــذي مــن اإلنجــازات فــي حقــوق العمــال
حلقــات حــول حقــوق األشــخاص تقــوم بــه والمصداقيــة التــي تتمتــع فــي قطــر لــم تــرق لهــا دول أخــرى
حتــى بعــض الــدول االوروبيــة.
ذوي اإلعاقــة مــن منظــور حقــوق بهــا.
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مفـوضيــــة حقـــوق اإلنســــــان
السودانـــية تسـتضـيف ورشـــة
للشبكة حول دور المؤسسـات
الوطنية في مراقبة اإلنتخابات
إستضافت مفوضية حقوق
اإلنسان السودانية ورشة العمل
ّ
الشبكة حول
التي نظمتها
االنتخابات ودور المؤسسات
الوطنية في مراقبة االنتخابات
وافتتح الورشة سعادة اللواء ركن/
عبد الرحمن الصادق المهدي
مساعد رئيس جمهورية السودان
وذلك بالعاصمة السودانية
الخرطوم في الفترة من  21إلى 22
مايو الماضي بحضور سفراء وخبراء
من الدول العربية وخبراء من
برنامج االمم المتحدة اإلنمائي في
مجال مراقبة االنتخابات.
وهدفــت الورشــة إلــى تعزيــز دور
المؤسســات الوطنيــة كمراقبيــن
لالنتخابــات وتبــادل الخبــرات وأفضــل
الممارســات للمؤسســات الوطنيــة
والمنظمــات األخــرى فــي مراقبــة
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ورصــد االنتخابــات فــي المنطقــة
وخارجهــا .باإلضافــة إلــى تعزيــز
قــدرات المؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان فــي مراقبــة االنتخابــات.و رفــع
مســتوى الوعــي حــول االختــاف بيــن
مراقبــة االنتخابــات ورصدهــا واإلشــراف
عليهــا .و تعزيــز الكفــاءة المهنيــة
بيــن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان فــي مراقبــة االنتخابــات
وبعثــات المراقبــة .عــاوة علــى تبــادل
الخبــرات وأفضــل الممارســات فــي
مجــال مراقبــة االنتخابــات ورصدهــا.
و اإلســهام فــي تطويــر منهجيــة
مراقبــة المؤسســات الوطنيــة
لالنتخابــات فــي الــدول العربيــة.
ّ
الشــبكة فــي الورقــة
وتشــير
المفاهيميــة للورشــة أن ممارســة حــق
التصويــت تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن
حقــوق اإلنســان األساســية األخــرى،
خاصــة الحقــوق المدنيــة والسياســية،

االقتصاديــة
الحقــوق
وأيضــا
واالجتماعيــة والثقافيــة .وبنــاء عليــه،
أصبحــت المشــاركة فــي العمليــات
االنتخابيــة ممارســة دوليــة لهيئــات
حقــوق اإلنســان ،ومحاولــة منهــا
لتعزيــز احتــرام الحــق فــي التصويــت،
والحقــوق األخــرى األوســع نطاقــً،
التــي يجــب احترامهــا فــي أثنــاء
العمليــات االنتخابيــة.
بينمــا شــارك فــي الورشــة عــددًا مــن
أعضــاء ّ
الشــبكة العربيــة للمؤسســات
الوطنيــة ( ، )ANNHRIsوجامعــة
الــدول العربيــة ومجموعــات رصــد
ومراقبــة االنتخابــات الوطنيــة والدوليــة
 .وبرنامــج االمــم المتحــدة االنمائــي
فضــ ً
ا عــن المؤسســات الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان مــن الــدول العربيــة
لتبــادل المعرفــة ورفــع مســتوى
الوعــي حــول مراقبــة االنتخابــات،

أنشطة وفعاليــــات
المشــاركون
الطــاع
وكذلــك
علــى تجــارب المؤسســات الوطنيــة
ومجموعــات رصــد ومراقبــة االنتخابــات
مــن مناطــق أخــرى .وأفــردت الورشــة
مســاحة للمقارنــة والمناقشــة ،وتعزيــز
الوعــي وفهــم االختالفــات بيــن
المراقبــة والرصــد مــن جهــة واإلشــراف
علــى االنتخابــات .إلــى جانــب الجمــع
بيــن الخبــرة الدوليــة وطــرح أمثلــة
للمقارنــة مــن جميــع أنحــاء العالــم.
وتــم خــال أيــام إنعقــاد الورشــة
حزمــة مــن اوراق العمــل والمناقشــات
المتعلقــة بمراقبــة االنتخابــات
حيــث تناولــت لمحــة عامــة حــول
الديمقراطيــة ،ومراقبــة ورصــد
واإلشــراف علــى االنتخابــات وآليــة الرصد
كأداة لتعزيــز الديمقراطيــة وحقــوق
اإلنســان والحكــم الرشــيد .باإلضافــة
إلــى مناقشــة المعاييــر واالختالفــات
بيــن مراقبــة ورصــد واإلشــراف علــى
االنتخابــات والمبــادئ الدوليــة لمراقبــة
االنتخابــات ( .)LASكمــا تناولت الورشــة
مراقبــة االنتخابــات ودور المؤسســات
الوطنيــة فــي تعزيــز حقــوق اإلنســان
فــي االنتخابــات إلــى جانــب االلتزامــات
فــي االنتخابــات ،والــدورة االنتخابيــة
ودور المؤسســات الوطنيــة وآليات رفع
التقاريــر عــن قضايــا حقــوق اإلنســان
المتعلقــة باالنتخابــات فــي اآلليــات
الدوليــة بمــا فــي ذلــك االســتعراض
الــدوري الشــامل عــاوة علــى أثــر
مراقبــة االنتخابــات علــى الحقــوق
فــي االنتخابــات (المعهــد األمريكــي
لحقــوق اإلنســان  )IDDHومراقبــة
االنتخابــات علــى أرض الواقــع ومراقبــة
االنتخابــات مــن منظــور حقــوق
اإلنســان :مرحلــة مــا قبــل االنتخابــات.
وأســتعرضت الورشــة عــروض تقديميــة
حــول حقــوق اإلنســان ذات الصلــة

ومــا يجــب البحــث عنــه خــال مرحلــة
مــا قبــل االنتخابــات باإلضافــة إلــى
المراقبــة فــي مرحلــة مــا قبــل
االنتخابــات :الخبــرة الميدانيــة.
وفي نشــاط جماعــي خالل الورشــة تم
تقســيم المشــاركين إلــى مجموعــات
لمناقشــة مجــاالت التقييــم خــال

مــن خــال الــدورة االنتخابيــة وتقديــم
المشــورة

والتوصيــات مــن خــال

تقاريــر الرصــد .وضــرورة تحفيــز التعــاون
مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي و
تبــادل المعرفــة حســب الحاجــة  ،و
بشــكل خــاص مــن خــال نشــاطات

مرحلــة مــا قبــل االنتخابــات ،والخــروج التثقيــف المدنــي وتثقيــف الناخبيــن.
بقائمــة مــن القضايــا والمؤشــرات التــي إلــى جانــب العمــل علــى زيــادة الوعــي
ينبغــي أن تنظــر فيهــا المؤسســات بحقــوق اإلنســان فــي االنتخابــات فــي
الوطنيــة خــال القيــام بمهمــة مراقبــة
المجتمعــات العربيــة .و العمــل علــى
االنتخابــات.
وخرجــت الورشــة بحزمــة مــن تطويــر منهجيــة لرصــد االنتخابــات مــن
التوصيــات ذات الصلــة بالعمليــة خــال المؤسســات الوطنيــة لحقــوق
االنتخابيــة .حيــث أوصــت فيمــا يتعلــق اإلنســان ،و التــي يجــب أن تطــور
بالــدورة االنتخاييــة وخصوصــً فــي وتعــد بطريقــة تعتمــد علــى التجــارب
األمــور االســتراتجية بأهميــة مراجعــة الدوليــة فــي العالــم العربــي ،حتــى
القوانيــن و التشــريعات وســجل
يتــم توحيــد ومقاربــة منهجيتهــا
الناخبيــن وترســيم الدوائــر االنتخابيــة.
وســرية االقتــراع و حمايــة الناخــب والتغلــب علــى الصعوبــات التــي
والتصويــت المســاعد .إلــى جانــب تجابههــا المؤسســات بشــكل فــردي .
ضــرورة كتابــة التقاريــر بطريقــة وضــرورة تطويــر إعــان مبــادئ موحــدة
تؤثــر بهــا علــى سياســات تعديــل و مدونــة ســلوك لرصــد حقــوق
القوانيــن والتشــريعات .وأن تكــون اإلنســان فــي االنتخابــات .والتشــجيع
العالقــة مــع اإلدارات االنتخابيــة عالقــة
وبقــوة علــى االســتمرار بعقــد ورشــات
تعاونيــة وتنســيقية وتكامليــة مــن
أجــل تحقيــق الغايــة المرجــوة مــن عمــل إقليميــة مشــابهة؛ لمؤسســات
العمليــة االنتخابيــة ،وتتمثــل فــي تعزيــز الوطنيــة لحقــوق االنســان بشــكل
وحمايــة حــق المشــاركة السياســية ســنوي وبدعــم مــن األمــم المتحــدة.
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حقوق اإلنسان بجزر القمر تنظم
لقاءات مع أئمة المساجد والقضاة
وأساتذة الجامعات
فرصــة لمعالجــة بعــض الظواهــر
التــي يمكــن أن تشــكل خطــرا فــي
المســتقبل القريــب أو البعيــد علــى
األمــن القومــي لجــزر القمــر .خاصــة
وأن جــزر القمــر لــم يزعزع اســتقرارها
باإلرهــاب ،بــل األوضــاع مســتقرة.
ولكــن نظــرا للتطــورات المختلفــة
فــي العالــم فــإن اإلرهــاب ليــس لــه
حــدود وأن اإلرهــاب ليــس مســتبعدًا
ويبقــى الخطــر قائمــا ،ويعــود
باألســاس إلــى احتمــال تأثــر بعــض
الــدول ذات الصراعــات المذهبيــة
والذيــن يمكــن أن ينقلــوا الخالفــات
الطائفيــة والمذهبيــة علــى جــزر
القمــر.

الوطنيــة
اللجنــة
نظمــت
لحقــوق اإلنســان بجــزر القمــر
والحريــات بطلــب مــن الهيئــة
اإلنســان
لحقــوق
العليــا
والحريــات العامــة فــي دولــة
جــزر القمــر فــي الفتــرة مــن 8
الــى  17ديســمبر  .2016سلســلة
مــن اللقــاءات والحــوارات مــع
أئمــة مســاجد وقضــاة وأســاتذة
فــي
مختصيــن
جامعــات
الدراســات اإلســامية ،وذلــك
بهــدف تعميــق الوعــي بمخاطــر
التطــرف الدينــي العنيــف الــذي
يمكــن أن ينتقــل إلــى البــاد بعــد
أن انتشــر فــي كثيــر مــن الــدول
وأصبــح يشــكل خطــرا علــى
األمــن واالســتقرار فــي العالــم .بنــاء عليــه ،تمثــل البرنامــج فــي
تنظيــم ثــاث ورشــات فــي كل مــن
وقــد تــم هــذا البرنامــج فــي إطــار أنجــوان وموهيلــي وختمــت فــي
التوصيــات الناجمــة علــى الورشــة العاصمــة مورونــي .وكان مســتوى
الدوليــة حــول الســلم واألمــن تجــاه المشــاركين فــي هــذه الورشــات
حقــوق اإلنســان والمنعقــد فــي جيــد فــي العمــوم ،وأعطــى
الدوحــة خــال شــهر نوفمبــر  .2016فكــرة واضحــة عــن وجــود نخبــة
ويعتبــر البرنامــج الــذي أعدتــه لجنــة مدركــة لخطــورة التطــرف الدينــي
حقــوق اإلنســان والحريــات مبــادرة وتداعياتهــا المحتملــة علــى الوحــدة
ضروريــة ،إلثــارة النقــاش حــول الوطنيــة وعلــى الســلم األهلــي.
مســألة التطــرف العنيــف  .الهــدف تميزت هذه الورشات بما يلي :
منهــا هــو دفــع الجميــع ،ســواء أوال :
العلمــاء أو القضــاة ورجال السياســية جمعــت ممثليــن عــن مختلــف
فــي جــزر القمــر إلــى الحــذر واالنتبــاه األطــراف المهتمــة بالشــأن الدينــي
والتفكيــر فــي المســتقبل ،وهــو فــي البــاد ،وهــي دار االفتــاء،
مــا مــن شــأنه أن يدفــع نحــو توفيــر وأئمــة وخطبــاء مســاجد ،وأســاتذة
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بالجامعــات مــن أهــل االختصــاص
فــي الدراســات اإلســامية وبعــض
الطلبــة مــن العلــوم الشــرعية ،كمــا
حضــر ممثــل عــن رئاســة الجمهوريــة
خــال الورشــة األخيــرة ،إلــى جانــب
ممثــل عــن وزارة التعليــم وكذلــك
أحــد أعضــاء مجلــس الحكمــاء
ودلــت
مورونــي.
بالعاصمــة
النقاشــات التــي تمــت على اســتعداد
الجميــع علــى التعــاون لمواجهــة أي
خطــر مــن شــأنه أن يهــدد الوحــدة
الوطنيــة.
ثانيا :
توجــد فــي جــزر القمــر ثقــة بيــن
األوســاط الدينيــة وبيــن الهيئــة العليــا
لحقــوق اإلنســان والحريــات .وتعتبــر
هــذه المســألة هامــة جــدا  ،ويمكــن
أن تشــكل نقطــة قــوة لتنفيــذ أي
خطــة وطنيــة لمواجهــة التطــرف
الدينــي العنيــف .إذ فــي بلــدان أخــرى
عربيــة أو إســامية غالبــا مــا تكــون
العالقــة بيــن الحقوقييــن وأئمــة
المســاجد أو ممثلــي المؤسســات
الدينيــة ضعيفــة أو متأزمــة.
ثالثا :
يالحــظ أيضــا أن معــدل أعمــار الذيــن
شــاركوا فــي هــذه الورشــات كان
يتــراوح بيــن الثالثيــن والخمســين
عامــا ،وهــو عامــل مهــم فــي
المســاعدة علــى تعميــق النقــاش
وبنــاء خطــاب إســامي ســهل
ومعتــدل وقــادر علــى إقنــاع شــرائح
واســعة مــن الشــباب .إذ لــم يالحــظ
وجــود قطيعــة بيــن األجيــال ،رغــم
أن العينــة مــن المشــاركين ليســت
كافيــة إلصــدار أحــكام عامــة فــي
بلــد يطغــى عليــه العنصــر الشــبابي.
وقــد أوصــت الورشــة بضــرورة
االســتمرار فــي تنفيــذ هــذا البرنامــج
الــذي يتعلــق بمواجهــة مخاطــر

التطــرف العنيــف .فمــا تــم إنجــازه
خــال الفتــرة الماضيــة يعتبــر خطــوة
أولــى هامــة ،لكــن آثارهــا اإليجابيــة
يمكــن أن تتالشــى إذا لــم تحصــل
خطــوات أخــرى.

حقوق اإلنسان
ال تتعارض مع
اإلسالم وأنها
شرط أساسي من
شروط تعميق
الوحدة الوطنية
وتحقيق المساواة
والكرامة لجميع
المواطنين
ويقــع وضــع برنامــج طويــل المــدى
يتعــاون الجميــع علــى تنفيــذه.
وأهميــة تشــكيل هيئــة تنســيق
تجمــع ممثليــن عــن األطــراف التــي
شــاركت فــي هــذه الورشــات،
وتجمــع بالخصــوص هيئــة حقــوق
اإلنســان والحريــات ودار االفتــاء
وبعــض األئمــة مــن الجــزر الثــاث
وممثليــن عــن الجامعــات المختصــة
فــي الدراســات اإلســامية ،إلــى
جانــب رئاســة الجمهوريــة ووزارات
الشــؤون اإلســامية والتعليــم
والشــباب وكذلــك مــن يثمــل
هيئــة الحكمــاء .وأن يكــون مــن
أهــداف هــذه الهيئــة وضــع برنامــج
للتوعيــة الدينيــة فــي المســاجد
وفــي صفــوف طلبــة الجامعــات،

وعبــر وســائل اإلعــام لمواجهــة كل
أشــكال التطــرف .إلــى جانــب العمــل
علــى وضــع برنامــج تدريــب ألئمــة
المســاجد بهــدف التحســين فــي
مضاميــن خطبــة الجمعــة ودروس
الوعــظ ،ســواء مــن حيــث المحتــوى
أو مــن حيــث أســاليب الخطــاب
والتأثيــر والتوجيــه .وإدراج مفاهيــم
حقــوق اإلنســان فــي برامــج التعليم،
ليــدرك الشــباب أن حقــوق اإلنســان
ال تتعــارض مــع اإلســام وأنهــا
شــرط أساســي مــن شــروط تعميــق
الوحــدة الوطنيــة وتحقيق المســاواة
والكرامــة لجميــع المواطنيــن.
عــاوة علــى االهتمــام بالعنصــر
النســائي ،وتنميــة قدراتهــن العلميــة
والفكريــة ،ألن للمــرأة دور هــام فــي
محاربــة التطــرف الدينــي ،ولكونهــا
عرضــة الســتغاللها مــن قبــل
التيــارات العنيفــة .ووضــع آليــة تهدف
إلــى إجــراء سلســة مــن الحــوارات
مــع جميــع الطلبــة القمرييــن الــذي
واصلــوا تعليمهــم خــارج البلــد فــي
مجــال الدراســات اإلســامية ،وذلــك
لتشــجيعهم علــى حمايــة الوحــدة
الوطنيــة ،وتجنــب كل مــا مــن شــأنه
أن يحــدث االنقســام الدينــي فــي
المجتمــع ،ومطالبتهــم بــأن يجعلوا
مــن اختــاف مصــادر تكوينهــم
فــي جامعــات الــدول األخــرى عامــا
داعمــا للثقافــة القمريــة وليــس
عامــا مهــددا لهــا.
واســتبعاد ممارســة العنــف أو
اللجــوء إلــى القضــاء لحــل أي خــاف
دينــي ،ألن ذلــك مــن شــأنه أن يثيــر
الــرأي العــام الداخلــي والدولــي،
ويمكــن أن يفتــح المجــال للتدخــل
الخارجــي فــي شــؤون جــزر القمــر.

29

أنشطة وفعاليــــات
المؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان بالبحرين تشارك في
تدشين برنامج «حقوقي» الخاص
بموظفي القطاع العام

تحــت رعايــة معالــي الشــيخ خالــد
بــن علــى آل خليفــة وزيــر العــدل
والشــؤون اإلســامية واألوقــاف،
دشــن معهــد الدراســات القضائيــة
والقانونيــة بالشــراكة مــع معهــد
السياســية
للتنميــة
البحريــن
والمؤسســة الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ،برنامــج “حقوقــي” الخــاص
بموظفــي القطــاع العــام ،وذلــك
بمقــر معهــد الدراســات القضائيــة
والقانونيــة.
وجــري تدشــين البرنامــج بحضــور
كل مــن ســعادة الســيد وائــل
بوعــاي وكيــل وزارة العــدل
والشــؤون اإلســامية واألوقــاف،
وســعادة الدكتــورة مــي العتيبــي
نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء معهــد
البحريــن للتنميــة السياســية،
وســعادة الســيدة جميلــة ســلمان
رئيــس لجنــة الحقــوق المدنيــة
والسياســية وعضــو مجلــس
المفوضيــن بالمؤسســة الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان ،وعــدد مــن ممثلــي
المؤسســات الحكوميــة ووســائل
اإلعــام فــي مملكــة البحريــن.

30

وخــال كلمتهــا ،أكــدت ســعادة
الســيدة جميلــة ســلمان أن
المؤسســة الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان تعمــل وفــق اســتراتيجيتها
لألعــوام  2015-2018علــى نشــر
ثقافــة حقــوق اإلنســان بيــن الفئــات
المختلفــة وفــق المعاييــر الوطنيــة
والدوليــة مــن خــال برامــج التدريــب
والتثقيــف والــدورات المتخصصــة
لتحويــل المعرفــة بحقــوق اإلنســان
إلــى ثقافــة مجتمعيــة ،وممارســة
عمليــة وســلوك يومــي تمارســه
جميــع الفئــات ،ســعيا إليجــاد
أفضــل الســبل لممارســة الحقــوق
األساســية ،وضمــان حمايتهــا مــن أي
انتهــاك قــد تتعــرض لــه.
وأضافــت أن اهتمــام المؤسســة
باســتهداف هــذه الفئــة مــن
الموظفيــن ببرنامــج حقوقــي
متخصــص ،ينطلــق مــن أهميــة
مــا يشــكله موظفــو القطــاع
العــام فــي الدولــة فــي مختلــف
المؤسســات والهيئــات الحكوميــة
والرســمية مــن شــريحة كبيــرة
فــي المجتمــع ،تؤثــر وتتأثــر فــي
الثقافــة الحقوقيــة باعتبارهــم

مواطنيــن أو ًلا وأخيــ ًرا ،الفتــه إلــى
خصوصــا
أن البرنامــج ســينصب
ً
الموظفيــن المعنييــن بصياغــة
التشــريعات أو بوضــع وتنفيــذ
السياســات الحقوقيــة ،باإلضافــة
إلــى الموظفيــن المســؤولين عــن
صياغــة وإعــداد التقاريــر إلــى هيئــات
المعاهــدات الدوليــة لحقــوق
اإلنســان وحضــور مناقشــة هــذه
التقاريــر.
كمــا وأكــدت أن أهميــة برنامــج
“حقوقــي” تنبــع مــن أهدافــه فــي
تنميــة وتعزيــز مهــارات العامليــن
فــي القطــاع العــام ،وتعزيــز
مهاراتهــم بقضايــا وموضوعــات
حقــوق اإلنســان ،المكفولــة فــي
االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعيات
الوطنيــة وضوابــط ممارســتها ،لمــا
ســيكون لــه مــن أثــر مباشــر علــى
نوعيــة وجــودة اداء عملهــم فــي
الوظيفــة وخصوصــا فــي مجــال
اعــداد التقاريــر الحقوقيــة الملتزمــة
مملكــة البحريــن بتقديمهــا للهيئات
الدوليــة واإلقليميــة التعاهديــة وغيــر
التعاهديــة ،إضافــة إلــى إعــداد

أنشطة وفعاليــــات
األبحــاث العلميــة واآلراء االستشــارية
فــي مجــال حقــوق اإلنســان.
يشــار إلــى أن برنامــج “حقوقــي”
لموظفــي القطــاع العام هــو برنامج
تدريبــي توعــوي فــي المجــاالت
الدســتورية والقانونيــة والحقوقيــة
بشــكل عــام ،وحقــوق وواجبــات
الموظــف العــام بشــكل خــاص،

ويســتهدف البرنامــج العامليــن فــي
المؤسســات والهيئــات الحكوميــة
والرســمية بمختلــف مســتوياتهم
اإلداريــة ،بغــرض تعزيــز واحتــرام
حقــوق اإلنســان ،وتنميــة المعرفــة
الدســتورية والحقوقيــة والقانونيــة
للعامليــن فــي الوظيفــة العامــة،
لضمــان تمتــع الجميــع بحقوقهــم
والتزامهــم بواجباتهــم التــي

تشــكل فــي ذات الوقــت حقوقــً
لآلخريــن مــن أبنــاء الوطــن،
باإلضافــة لنشــر ثقافــة المســئولية
والمواطنــة الحقوقيــة فــي مجــال
الوظيفــة العامــة ،وإيجــاد جيــل مــن
العامليــن فــي الوظيفــة العامــة
يتمتــع بكفــاءة ومعرفــة دســتورية
وحقوقيــة وقانونيــة.

المؤسسة الوطنية
بالبحرين تحتفل
بيوم حقوق اإلنسان
أقامــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان حفــل اســتقبال بمناســبة يــوم
حقــوق اإلنســان والــذي يحتفــل بــه
العالــم ســنويا فــي  10ديســمبر ،تخليــدا
لليــوم الــذي اعتمــدت فيــه الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة اإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي عــام
 ،1948حيــث يعتبــر الوثيقــة الدوليــة
األولــى التــي تميــزت بتأكيدهــا علــى
ضمــان احتــرام وحمايــة حقــوق اإلنســان
وحرياتــه األساســية ،ممــا جعلــه مصــدر
إلهــام عنــد صياغــة الدســاتير والقوانيــن.
وخــال االحتفــال ألقــى ســعادة الســيد
فريــد غــازي عضــو مجلــس المفوضيــن
كلمــة المؤسســة قــال فيهــا“ :يســر
المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان
أن تشــارك العالــم بجميــع منظماتــه
وهيئاتــه الحقوقيــة فــي االحتفــال بهذه
المناســبة إيمانــا منهــا بــأن اإلنســان هــو
محــور البنــاء والتقــدم الحقيقــي فــي
هــذا الكــون ،ونفتخــر إذ تعتبــر مملكــة

البحريــن واحــدة مــن الــدول التــي تلتــزم
بهــذا اإلعــان إيمانــا منهــا قيـ ً
ـادة وشــع ًبا
بــأن مــا نــص عليــه اإلعــان مــن مبــادئ
حقــوق اإلنســان هــو إنجــاز مشــترك
لكافــة الشــعوب واألمــم” ،وأضــاف
قائــا“ :نعــد بمواصلــة العمــل علــى تعزيز
وتنميــة وحمايــة حقــوق اإلنســان فــي
المملكــة من خــال األدوات والصالحيات
التــي أعطيــت للمؤسســة ،وعلــى رأســها
الثقــة الملكيــة الســامية ،وبالتعــاون مــع
جميــع الشــركاء ســواء مــن الجهــات
الرســمية أم المنظمــات الحقوقيــة
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة”.
وتغتنــم المؤسســة الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان هــذه المناســبة لتجــدد الشــكر
لصاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى
علــى إصــدار المرســوم بقانــون بشــأن
تعديــل بعــض أحــكام قانــون إنشــاء
المؤسســة الوطنيــة ليتوافق مــع مبادئ
باريــس المتعلقــة بمركــز المؤسســات

الوطنيــة ،حيــث يعتبــر القانــون الحالــي
قانونــا نموذجيــا وعالمــة بــارزة تؤكــد
علــى مكانــة حقــوق اإلنســان فــي
مملكــة البحريــن ،ويدعــم ســعي
المؤسســة لتعزيــز وحمايــة حقــوق
اإلنســان بالتعــاون مــع جميــع الشــركاء
والجهــات المعنيــة محليــا ودوليــا.
وقــد شــارك فــي الحفــل ســعادة
الدكتــور عبدالعزيــز أبــل رئيــس مجلــس
المفوضيــن وعــدد مــن أعضــاء المجلس،
وســعادة الســيد عبــداهلل بــن فيصــل
الدوســري مســاعد وزيــر الخارجيــة،
وعــدد مــن أصحــاب الســعادة النــواب،
وأعضــاء مجلــس الشــورى ،وعــدد مــن
ممثلــي الجهــات والهيئــات الرســمية،
وعــدد مــن الســفراء والدبلوماســيين
المعتمديــن لــدى المملكــة إضافــة
إلــى المســؤولين باألمانــة العامــة فــي
المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
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ملخص كتاب

(أعضاء اللجان الوطنية
لحقوق االنسان)
كيفية االختيار – الحصانات
والمزايا – االختصاصات
تأليف:رانيا فؤاد جاداهلل
لقــد تب ّنــت األمــم المتحــدة عــدة معاهــدات دوليــة
بهــدف تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه
األساســية وقامــت بإنشــاء وتطويــر آليــات عــدة مــن أجــل
تطبيــق وأعمــال تلــك المعاهــدات  ،ومــن ضمــن تلــك
اآلليــات نجــد آليــة ذات أهميــة كبيــرة وهــي المؤسســات
أو اللجــان الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والتــي تهــدف إلــي
تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية.
وفــي ظــل القيــادة الرشــيدة للدولــة قطــر صــدر
المرســوم بقانــون رقــم  38لســنة 2002م بإنشــاء
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وقــد تضمــن العديــد
مــن العناصــر اإليجابيــة وأوجــب علــى كافــة الجهــات
الحكوميــة فــى الدولــة التعــاون مــع اللجنــة.
وعلــي ذلــك فاللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لجنــة
وطنيــة رســمية وليســت دوليــة أو إقليميــة ،مســتقلة
عــن مؤسســات الدولــة مــن الناحيــة الماليــة واإلداريــة ،
ودائمــة وتتمتــع بشــخصية معنويــة عامــة ولهــا طبيعــة
خاصــة تتمثــل فــي كونهــا لجنــة رســمية وليســت
منظمــة غيــر حكوميــة ومقرهــا مدينــة الدوحــة
وتهــدف إلــى تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه
األساســية  .وتنــدرج ضمــن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان التــي تخضــع لمبــادئ وقواعــد مؤتمــر جنيــف
1978م ومبــادئ باريــس 1991م .
ونظــرا ألهميــة دور اعضــاء المؤسســات أو اللجــان
الوطنيــة لحقــوق االنســان فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق
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االنســان كان مــن االهميــة بمــكان اعــداد كتــاب يتنــاول
دورهــم والمهــام التــي يقومــون بهــا وال ســيما وقــد
خلــت التشــريعات الوطنيــة والمرجعيــات الدوليــة
والمؤلفــات ذات الصلــة مــن بيــان مهامهــم .

ملخص كتاب
تناولنــا فــي هــذا الكتــاب المركــز
القانونــي ألعضــاء اللجنــة الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان فــي دولــة قطــر
وذلــك مــن خــال خمســة مباحــث
المبحث األول :
اختصاصــات المؤسســات الوطنيــة
لحقــوق االنســان وفقــا لمبــادئ
باريــس.
المبحث الثانـي :
اختصاصــات اللجنــة الوطنيــة
لحقــوق االنســان قطــر .
المبحث الثالـث :
أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لحقــوق
االنســان ( كيفيــة االختيــار – مــدة
العضويــة – انهــاء العضويــة ).
المبحث الرابع :
الحصانــة التــي يتمتــع بهــا أعضــاء
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان
والحــق فــي التصويــت.
المبحث الخامس :
المهــام واالختصاصــات المنــوط بهــا
أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لحقــوق
االنســان .
حيــث خصصنــا المبحــث األول لبيــان
اختصاصــات المؤسســات الوطنيــة
لحقــوق االنســان وفقــا لمبــادئ
باريــس التــي تمــت المصادقــة عليهــا
باإلجمــاع ســنة  1992مــن قبــل لجنــة
حقــوق االنســان التابعــة لألمــم

 • 5رصــد أوضــاع حقوق اإلنســان في
الدولــة وإعــداد التقاريــر المتعلقــة
بهــا ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء .

المتحــدة الصــادرة بقــرار الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة رقــم
 48/234بتاريــخ  20ديســمبر . 1993
وأوضحنــا أن هــذه المبــادئ
هــي اإلطــار العــام الــذي حــدد  • 6رصــد مــا قــد يثــار عــن أوضــاع
اختصاصــات اللجــان الوطنيــة حقــوق اإلنســان بالدولــة والتنســيق
لحقــوق اإلنســان ويجــب علــى مــع الجهــات المعنيــة للــرد عليهــا.
الــدول مراعــاة هــذه االختصاصــات
عنــد انشــاء المؤسســات الوطنيــة  • 7المســاهمة فــي إعــداد التقاريــر
الوطنيــة المقــرر تقديمهــا مــن
لحقــوق االنســان.
وفــي المبحــث الثانــي عرضنــا الدولــة إلــى الهيئــات والجهــات
الختصاصــات اللجنــة الوطنيــة الدوليــة المعنيــة .
لحقــوق اإلنســان فــي دولــة قطــر
والتعديــات التــي طــرأت عليهــا منــذ  •8التعــاون مــع المنظمــات
انشــاء اللجنــة عــام  2002حتــى آخــر الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة
تعديــل عــام 2015م وهــي بإيجــاز :المعنيــة بحقــوق اإلنســان وحرياتــه
والمشــاركة فــي المحافــل الدوليــة
 •1اقتــراح الســبل الالزمــة لتعزيــز المتعلقــة بهــا.
ومتابعــة تحقيــق األهــداف الــواردة
باالتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة  • 9نشــر الوعــي والتثقيــف بحقــوق
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،التــي اإلنســان وحرياتــه وترســيخ مبادئهــا
علــى صعيــدي الفكــر والممارســة.
أصبحــت الدولــة طرفــً فيهــا.
 •٢تقديــم المشــورة والتوصيــات  • 10إجراء الزيارات الميدانية .
للجهــات المعنيــة فــي المســائل
 • 11التنســيق والتعــاون مــع الجهــات
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان.
المعنيــة بحقــوق اإلنســان بالدولــة
 •3النظــر فــي أي تجــاوزات أو فــي مجــال اختصاصــات ومهــام
انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ،والعمل كل منهــا.
علــى تســوية مــا تتلقــاه مــن بالغــات
أو شــكاوى بشــأنها والتنســيق مــع  •12عقــد وتنظيــم المؤتمــرات
والنــدوات والــدورات وحلقــات
الجهــات المختصــة .
النقــاش فــي الموضوعــات المتعلقة
 •4إبــداء المقترحــات الالزمــة بحقــوق اإلنســان وحرياتــه.
للجهــات المعنيــة بشــأن التشــريعات
القائمــة ومشــروعات القوانيــن •13 ،المســاهمة فــي إعــداد البرامــج
ألحــكام المتعلقــة بالتعليــم والبحــوث ذات
مالءمتهــا
ومــدى
االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان الصلــة بحقــوق اإلنســان والمشــاركة
التــي تكــون الدولــة طرفــً فيهــا .فــي تنفيذهــا.
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وفــي المبحــث الثالــث تمــت معالجة
عضويــة اللجنــة الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان فــي دولــة قطــر وفقــا
للتشــريعات القطريــة ومبــادئ
باريــس مــن خــال بيــان كيفيــة اختيار
االعضــاء ومــدة العضويــة وكيفيــة
انهاؤهــا.
واســتعرضنا أن المشــرع القطــري
راعــي التمثيــل التعــددي لفئــات
المجتمــع القطــري بشــأن عضويــة
اللجنــة حيــث تــم تمثيــل الجامعــة
ومؤسســات المجتمــع المدنــي
والناشــطين فــي مجــال حقــوق
اإلنســان والتمثيــل الحكومــي لبعض
الجهــات وبعــد عــدة تعديــات علــي
قانــون انشــاء اللجنــة اصبــح ممثلــي
المجتمــع المدنــي ســبعة أعضــاء
علــي األقــل باإلضافــة إلــى خمســة
أعضــاء مــن الجهــاز الحكومــي.
طريقة التعيين :
يصــدر بتعييــن األعضــاء قــرار أميــري
 ،وتختــار اللجنــة مــن بيــن أعضائهــا
رئيســً ونائبــً للرئيــس.
معيار التعيين :
أن يكــون العضــو مــن ذوي الخبــرة
والمهتميــن بحقــوق اإلنســان.
الشــروط الواجــب توافرهــا لشــغل
عضويــة اللجنــة :
• أن يكون قطري الجنسية.
• أن ال يقــل عمــره عــن إحــدى
وعشــرين ســنة.
• أن يكــون محمــود الســيرة وحســن
الســمعة.
• أن ال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم
نهائــي بالحبــس فــي جريمــة مخلــة
بالشــرف واألمانــة.
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•أن يكــون مــن ذوي الخبــرة
واالختصــاص فــي مجــال حقــوق
ا إل نســا ن .
مدة التعيين :
ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدة
أو مــدد أخــرى مماثلــة
السلطة المختصة بإنهاء
العضوية وأسبابها :
«تنتهــي العضويــة عنــد تحقــق أي
مــن الحــاالت التاليــة :
 • 1إذا تعمــد العضــو مخالفــة قانــون
اللجنــة واللوائــح التنظيميــة لهــا.
 • 2إذا اتخــذ العضــو عمــ ً
ا يتعــارض
مــع أهــداف اللجنــة أو كان مــن
شــأنه تعطيــل أداء مهامهــا
و ا ختصا صا تهــا .
 • 3إذا امتنــع العضــو عــن حضــور
اجتماعــات اللجنــة بصفــة متكــررة،
دون عــذر يقبلــه رئيــس اللجنــة ،رغــم
إنــذاره كتابــة.
 • 4إذا فقــد العضــو أحــد الشــروط
الــواردة بالبنــود أرقــام ()4( ، )3( ، )1
مــن المــادة ( )6مــن هــذا القانــون.
 • 5الوفــاة  ،أو العجــز الــذي يحــول
دون أداء مهــام العضويــة.
 •٦االســتقالة ويصــدر بانتهــاء
بنــاء علــي
العضويــة قــرار أميــري
ً
اقتــراح اللجنــة.
كيفية ملء الفراغ في العضوية :
«إذا خلــت عضويــة أحــد ممثلــي

المجتمــع المدنــي ترشــح اللجنــة
بــد ً
ال عنــه وإذا كان مــن خلــت
عضويتــه ممثــا إلحــدى الجهــات
الحكوميــة ترشــح هــذه الجهــة بــدال
عنــه ويصــدر بالتعييــن قــرار أميــري».
وعرضنــا فــي المبحــث الرابــع
للحصانــات التــي يتمتــع بهــا أعضــاء
اللجنــة وانتهينــا إلــى أن الحصانــة
التــي يتمتــع بهــا عضــو اللجنــة
تشــمل الحصانــة ضــد المســئولية
والحصانــة ضــد اإلجــراءات الجنائية أو
التأديبيــة والشــك أن هــذه الحصانــة
ليســت فــي حقيقــة األمــر امتيــازًا
شــخصيًا لعضــو اللجنــة وإنمــا هــي
مقــررة فــي جميــع األحــوال لصالــح
اللجنــة كمؤسســة وطنيــة ضمانــً
الســتقالل العضــو فــي أداء مهامــه
التــي كفلهــا لــه القانــون بــكل حريــة
وشــفافية .
والحصانــة ليــس لهــا عالقــة بالفعــل
أو العمــل المقتــرف وإنمــا فقــط
بالمســئولية واإلجــراءات الجنائيــة
أو التأديبيــة الواجــب اتخاذهــا فــي
مثــل هــذه الحالــة  ،فالحصانــة التــي
نحــن بصددهــا ال تخــرج الفعــل عــن
دائــرة التجريــم فــكل مــا فــي األمــر
أنهــا تعمــل علــى عــدم امكانيــة
مســائلة العضــو أو اتخــاذ أي اجــراء
جنائــي ضــده و يشــمل ذلــك أعمــال
االســتدالل والتحقيــق والمحاكمــة
الجنائيــة أو المدنيــة .
و هــذه الحصانــة لــم تقــرر لمصلحــة
العضــو الشــخصية وإنمــا لصفتــه
الوظيفيــة وعلــى ذلــك يمكــن
القــول أن هــذه الحصانــة مــا هــي إال
امتيــاز قانونــي يمنــح لعضــو اللجنــة
كــي يباشــر مهــام عضويتــه علــى
أكمــل وجــه أو أنهــا ســبب قانونــي
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خــاص قــرره القانــون لمنــع عقــاب
هــذا العضــو عمــا يبديــه مــن قــول
أو رأي طالمــا أن ذلــك يتــم فــي
إطــار وحــدود مهــام عضويتــه فــي
اللجنــة .
وكذلــك تــم بيــان الحصانــة المقــررة
لمقــر اللجنــة بأنــه فــي غيــر حــاالت
التلبــس ال يجــوز تفتيــش مقــر
اللجنــة وفروعهــا ومكاتبهــا إال بنــاء
علــى أمــر مــن القاضــي المختــص
وبحضــور محامــي عــام علــى األقــل.
وأخيــرًا تناولنــا في المبحــث الخامس
بيــان المهــام واالختصاصــات المنوط
بهــا أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان فــي دولــة قطــر وهي .
او ً
ال:
المشــاركة فــي تفعيــل كافــة
اختصاصــات اللجنــة يمثــل أعضــاء
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان
الداعــم الرئيســي بالنســبة لعملهــا
ويتســع دور األعضــاء ليشــمل
المشــاركة فــي جميــع االختصاصات
المنوطــة بهــا بشــكل عــام مــن
خــال .
 •١نشــر ثقافــة حقــوق االنســان
وتعزيزهــا وحمايتهــا مــن خــال
المعلومــات
بنشــر
القيــام
والمعرفــة حــول حقــوق االنســان
الــى عامــة الجمهــور والمشــاركة
فــي المؤتمــرات و النــدوات
المســاهمة فــي التدريــب المهنــي
واقتــراح أو المســاهمة فــي إعــداد
المنشــورات المتعلقــة بنشــر ثقافــة
حقــوق اإلنســان والمشــاركة فــي
المبــادرات المجتمعيــة المشــاركة
وضــع السياســات العامــة للجنــة

التقاريــر التــي تقدمهــا الدولــة إلــى
المنظمــات الدوليــة.

والمســاهمة ودعــم دور اللجنــة في
ادمــاج مبــادئ ومفاهيــم حقــوق
االنســان فــي التعليــم بكافــة
المشــاركة فــي تقديــم
•٦
مراحلــه .
التوصيــات و المشــورة للجهــات
 •٢اعتمــاد الخطــة االســتراتيجية الحكوميــة فــي مجــال حقــوق
ا إل نســا ن .
لعمــل اللجنــة.
وتقــوم اللجنــة الوطنيــة لحقــوق
وكذلــك اعــداد خطــة العمــل اإلنســان فــي قطــر بالتنســيق
الخطــة مــع المجلــس األعلــى للقضــاء
لتفعيــل
التنفيذيــة
االســتراتيجية وتفعيــل اتفاقيــات والنيابــة العامــة ومجلــس الشــورى
التعــاون والشــراكات بيــن اللجنــة و ومنظمــات المجتمــع المدنــي
الجهــات الداخليــة والخارجيــة .بشــأن قضايــا حقــوق اإلنســان وابــداء
 •٣المشــاركة فــي لجــان الرصــد المالحظــات والتوصيــات مــن خــال
اقتــراح تعديــل تشــريعي أو المطالبة
والزيــارات.
رصــد أي تجــاوزات أو انتهــاكات بســن تشــريع جديــد لتتــاءم
ألي حــق مــن حقــوق اإلنســان القوانيــن الوطنيــة مــع الصكــوك
وتقديــم ذلــك الــى اللجنــة لبحــث الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي
الموضــوع واعــداد تقريــر عنــه وبحــث صدقــت عليهــا الدولــة أو انضمــت
كيفيــة الحــل أو مخاطبــة الجهــات اليهــا وكذلــك تقتــرح اللجنــة وســائل
جديــدة للنهــوض وتطويــر نظــم
ا لمختصــة .
المســائلة االداريــة واقامــة العــدل
 •٤بحــث الشــكاوي وتقديــم وفقــا لمعاييــر حقــوق اإلنســان
وفضــا عــن توفيــر ســبل انتصــاف
المقترحــات بشــأنها .
يتــم بحــث الشــكاوي مــن (باحثيــن فعالــة وخصوصــا لألقليــات وللفئات
وخبــراء قانونيــن) ووفقــً لمــا المســتضعفة أو الفئــات األولــى
يجــرى عليــه العمــل فــإن االعضــاء بالرعايــة فــي المجتمــع.
ال يتصــل علمهــم بالشــكاوي إال إذا
كانــت الشــكوى تدخــل فــي مجــال ثانيًا:
اختصــاص العضــو أو تحتــاج القيــام تولــي رئاســة اللجــان الفرعيــة أو
المشــاركة فــي عضويتهــا وتقــوم
بزيــارة لموقــع الحــدث.
هــذه اللجــان بــأدوار أكثــر تركيــز
 •٥المشــاركة فــي اعــداد التقاريــر أو وفاعليــة مــن الــدور العــام ألعضــاء
اللجنــة ،يتولــى رئاســة هــذه اللجــان
اعتمادهــا.
تقــوم اللجنــة بإعــداد تقاريــر دوريــة أحــد أعضــاء اللجنــة أو يشــاركوا فــي
يتــم رفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء عضويتهــا مثــل لجنــة اعــداد التقاريــر
أو اعــداد التقاريــر الموازيــة التــي ومراجعــة التشــريعات ولجنــة
تقدمهــا إلــى المنظمــات الدوليــة ،الزيــارات والرصــد ولجنــة البحــوث
كمــا تســاهم أيضــً فــي اعــداد والدراســات.
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مؤسسات وطنية

المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق
المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان
تعمــل كمؤسســة وطنيــة فــي العراق،
وهــي مؤسســة رســمية مســتقلة
ُأنشــأت اســتناد ّا إلــى المــادة  ١٠٢مــن
الدســتور العراقــي لعــام  ٢٠٠٥وتعمــل
وفــق قانونهــا رقــم  ٥٣لســنة . ٢٠٠٨
وعمليــة التأســيس هــذه مــرت بمراحــل
إبتــداءًا مــن تشــكيل لجنــة الخبــراء
بموجــب قانونهــا ،اعقبــه اعــان
وطنــي وتــم تقديــم اكثــر مــن 3000
طلــب لشــغل منصــب عضــو مجلــس
المفوضييــن ،وبعــد تصفيــة الطلبــات
واســتبعاد مــن ال تنطبــق عليه الشــروط
العامــة وتوجيــه قائمــة مــن االســئلة
االستكشــافية؛ تــم اجــراء المقابــات
واعــان المقبوليــن.
المفوضية ومبادئ باريس

تعمــل المفوضيــة وفــق) مبــادئ
باريــس) مــن حيــث ان لهــا اســتقاللية
مكفولــة فــي الدســتور والقانــون،
ولهــا واليــة واســعة تغطــي جميــع
انــواع الحقــوق المدنيــة والسياســية
واالقتصادية واالجتماعيــة والثقافيــة،
تهــدف بموجــب قانونهــا إلــى ضمــان
حمايــة وتعزيــز احتــرام حقــوق
اإلنســان فــي العــراق ،وحمايــة الحقوق
والحريــات المنصــوص عليهــا فــي
الدســتور وفــي القوانيــن والمعاهــدات
واالتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا
مــن قبــل العــراق ،وترســيخ وتنميــة
وتطويــر قيــم وثقافــة حقــوق
اإلنســان .وتتجــاوز واليتهــا الحــدود
اإلقليميــة إذ يشــمل ذلــك مؤسســات
الدولــة العراقيــة فــي الخــارج مثــل
الســفارات والقنصليــات.
وللمفوضيــة مجموعــة مــن الوســائل
فــي ســبيل ممارســة تلــك الواليــة،
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حيــث تتولــى مجموعــة مــن المهــام
بموجــب المــادة ( )4مــن قانونهــا:
أو ً
ال -التنســيق مــع الجهــات ذات
العالقــة فــي أعــداد اســتراتيجيات
وآليــات عمــل مشــتركة لضمــان
تحقيــق أهدافهــا الــواردة فــي المــادة
( )3مــن قانونهــا.
ثانيــً -إعــداد الدراســات والبحــوث
وتقديــم التوصيــات وإبــداء الــرأي فــي
المســائل المتعلقــة بتعزيــز وتنميــة
حقــوق اإلنســان.
ثالثــً -دراســة وتقييــم التشــريعات
النافــذة ومــدى مطابقتهــا للدســتور
وتقديــم توصياتهــا لمجلــس النــواب.
رابعــً -تقديــم المقترحــات والتوصيات
النضمــام العــراق إلــى المعاهــدات
واالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة
بحقــوق اإلنســان.
خامســً -التعــاون والتنســيق مــع
مؤسســات المجتمــع المدنــي
العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان
فــي العــراق والتواصــل مــع مؤسســات
حقــوق اإلنســان الدوليــة المســتقلة
وغيــر الحكوميــة بالشــكل الــذي

يحقــق أهــداف المفوضيــة.
سادســً -العمــل علــى نشــر ثقافــة
حقــوق اإلنســان مــن خــال الوســائل
اآلتيــة-:
أ -تضميــن ثقافــة حقــوق اإلنســان
فــي المناهــج التعليميــة والتربويــة.
ب -عقــد المؤتمــرات والنــدوات
والفعاليــات الفنيــة واالجتماعيــة
وإصــدار النشــرات والمطبوعــات وإعــداد
البرامــج اإلعالميــة للموضوعــات
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان.
التوصيــات
تقديــم
ســابعًا-
والمقترحــات إلــى اللجــان المكلفــة
بإعــداد التقاريــر التــي تلتــزم الدولــة
بتقديمهــا إلــى منظمــة األمــم
ا لمتحــد ة .
ثامنــً -تقديــم تقريــر ســنوي إلــى
مجلــس النــواب متضمنــً تقييمــً عامــا
عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي العــراق
ويتــم نشــره فــي وســائل اإلعــام
المختلفــة.
كمــا ان الموضيــة تقــوم وفقــً للمــادة
 5مــن قانونهــا بــ:
أو ً
ال -تلقــي الشــكاوى مــن األفــراد
والجماعــات ومنظمــات المجتمــع
المدنــي عــن االنتهــاكات الســابقة
والالحقــة لنفــاذ هــذا القانــون مــع
الحفــاظ علــى الســرية التامــة ألســماء
مقد ميهــا .
ثانيــً -القيــام بالتحقيقــات األوليــة عــن
انتهــاكات حقــوق اإلنســان المبنيــة
علــى المعلومــات.
ثالثــً -التأكــد مــن صحــة الشــكاوى
الــواردة إلــى المفوضيــة وإجــراء
التحقيقــات األوليــة إذا اقتضــى األمــر.
رابعــً -تحريــك الدعــاوى المتعلقــة
بانتهــاكات حقــوق اإلنســان وإحالتهــا

مؤسسات وطنية
إلــى االدعــاء العــام التخــاذ اإلجــراءات
القانونيــة وإشــعار المفوضيــة بالنتائــج.
خامســً -القيــام بزيــارات للســجون
االجتماعــي
اإلصــاح
ومراكــز
والمواقــف وجميــع األماكــن األخــرى
دون الحاجــة إلــى إذن مســبق مــن
الجهــات المذكــورة واللقــاء مــع
المحكوميــن والموقوفيــن وتثبيــت
حــاالت خــرق حقــوق اإلنســان وإبــاغ
الجهــات المختصــة التخــاذ اإلجــراءات
القانونيــة المناســبة.
كمــا ان المفوضيــة تشــكلت بنــاءأ علــى
مبــدأ التعدديــة التــي ضمنهــا قانونهــا
رقــم  53لســنة  ، 2008حيــث نصــت
المــادة الســابعة منــه علــى ( ُيشــكل
مجلــس النــواب لجنــة مــن الخبــراء
ال يزيــد عددهــم عــن خمســة عشــر
عضــوًا تضــم ممثليــن عــن مجلــس
النــواب ومجلــس الــوزراء ومجلــس
القضــاء األعلــى ومنظمــات المجتمــع
المدنــي ومكتــب األمــم المتحــدة
لحقــوق اإلنســان فــي العــراق يتولــى
اختيــار المرشــحين بإعــان وطنــي).
ومــن جهــة ثانيــة فــإن إشــتراط القانــون
نســبة ثابتــة للنســاء وأخــرى لألقليــات
مــا يعــزز مبــدأ التعدديــة حيــث نصــت
المــادة الثامنــة /رابعــً علــى (تكــون
نســبة تمثيــل النســاء فــي المجلــس
بمــا ال يقــل عــن ثلــث عــدد أعضائــه ...
سادســً -تكــون نســبة تمثيــل األقليات
فــي المجلــس بمــا ال يقــل عــن عضــو
أصلــي واحــد وأخــر احتيــاط).
وللمفوضيــة اختصاصــات شــبه
قضائيــة ،مــن حيــث انهــا تقــوم بتلقــي
الشــكاوى مــن األفــراد والجماعــات
ومنظمــات المجتمــع المدنــي عــن
االنتهــاكات الســابقة والالحقــة،
والقيــام بالتحقيقــات األوليــة عــن
انتهــاكات حقــوق اإلنســان المبنيــة
علــى المعلومــات ،والتأكــد مــن صحــة

الشــكاوى الــواردة إلــى المفوضيــة المــرأة ،وملــف االشــخاص ذوي اإلعاقــة
وإجــراء التحقيقــات األوليــة إذا واالحتياجــات الخاصــة ،وملــف التربيــة
اقتضــى األمــر .كمــا ان المفوضيــة والتعليــم).
تقــوم بتحريــك الدعــاوى المتعلقــة
بانتهــاكات حقــوق اإلنســان وإحالتهــا دور المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان
إلــى االدعــاء العــام التخــاذ اإلجــراءات فــي حمايــة المدنييــن اثنــاء مكافحــة
القانونيــة وإشــعار المفوضيــة بالنتائــج .االرهــاب:
وقــد حصلــت المفوضيــة العليــا تقــوم المفوضيــة بمجموعــة مــن
لحقــوق اإلنســان علــى عضويــة االنشــطة الخاصــة بحمايــة المدنييــن
مراقــب فــي لجنــة التنســيق الدوليــة وغيرهــم مــن االشــخاص فــي اثنــاء
للمؤسســات الوطنيــة لحقوق اإلنســان مكافحــة االرهــاب أو غيــره مــن
بتصنيــف )ب) فــي عــام . 2015
حــاالت العنــف؛ خاصــة االشــخاص
والمجموعــات المعرضــة للخطــر
أقسام المفوضية:
تتكــون المفوضيــة العليــا لحقــوق بعينهــا مثــل االطفــال والنســاء وكبــار
اإلنســان مــن األقســام الرئيســية الســن والمعوقيــن والنازحيــن؛ بهــدف
التاليــة( :الشــكاوى ،والرصــد ،والتقاريــر ،ضمــان االحتــرام الكامــل للحقــوق
والقانونيــة ،واإلعــام ،والعالقــات التــي يتمتــع بهــا الفــرد بموجــب
العامــة والدوليــة ،والمــوارد البشــرية نصــوص االتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن
(االداريــة) ،والهندســية ،وتكنولوجيا الوطنيــة ،ومنــع االنتهــاكات والحــد
المعلومــات والحســابات ،والتدقيــق( مــن تأثيراتهــا عنــد حدوثهــا .وتعمــل
كمــا ان للمفوضيــة مكتــب وطنــي المفوضيــة علــى ضمــان احتــرام
فــي بغــداد واربعــة عشــر مكتبــً فــي مبــادئ القانــون اإلنســاني الدولــي
المحافظــات العراقيــة مــا عــدا اقليــم التعاهــدي والعرفــي مــن قبــل جميــع
االطــراف.
كوردســتان.
وللمفوضيــة عــدة طــرق فــي اســتقبال
االنتهــاكات التــي تعمــل المفوضيــة الشــكاوى ،امــا عــن طريــق حضــور
المشــتكي أو المشــتكين إلــى مقــر
علــى رصدهــا:
تقــوم المفوضيــة العليــا لحقــوق المفوضيــة أو مــن ينــوب عنهــم قانونًا،
اإلنسان بالرصد وإســتالم والشــكاوى ومــن منظمــات المجتمــع المدنــي أو
المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان الجمعيــات أو النقابــات ،اوعــن طريــق
المختلفــة ،وهنــاك اثنــا عشــر ملفــً الزيــارات الميدانيــة وفــرق الرصــد
تعمــل عليهــا المفوضيــة هــي (ملــف ومكاتــب المحافظــات للمفوضيــة،
العدالــة الجنائيــة ،وملــف االختفــاء او عــن طريــق موقــع المفوضيــة
الجماعيــة ،االلكترونــي ( ،)/http://ihchr.iqأو عــن
والمقابــر
القســري
وملــف الحريــات العامــة ،وملــف طريــق بوابــة الحكومــة االلكترونيــة
ضحايــا اإلرهــاب ،وملــف األقليــات (.)/http://www.ca.iq
والســلم االجتماعــي ،وملــف الهجــرة المفوضيــة العليــا لحقــوق االنســان
والمهجريــن ،وملــف الصحــة والبيئــة ،فــي العــراق.
وملــف العمــل والضمــان اإلجتماعــي،
وملــف الطفــل واألســرة ،وملــف كانون األول 2016
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حالة حقوق اإلنسان في فلسطين
للعام 2016

قراءة وإعداد مجيد صوالحة
مدير العالقات العامة واإلعالم
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان -فلسطين

أصــدرت الهيئــة المســتقلة لحقــوق
اإلنســان «ديــوان المظالــم» فــي
فلســطين التقريــر الســنوي الثانــي
والعشــرين للعــام 2016م ،وقــد ارتأينــا
ّ
(الشــبكة
مشــاركتنا فــي مجلــة
العربيــة) بأبــرز مــا تناولــه هــذا التقريــر.
ويشــتمل التقريــر الــذي يقــع فــي
 164صفحــة مــن القطــع الكبيــر
ثالثــة أبــواب رئيســة ،أمــا البــاب األول
فقــد جــاء تحــت عنــوان المتغيــرات
السياســية والقانونيــة الد ّالــة وضــع
حقــوق اإلنســان خــال العــام ،2016
فيمــا جــاء البــاب الثانــي تحــت عنــوان
اإلطــار الخــاص بالحقــوق ،بينمــا حمل
البــاب الثالــث عنــوان تقييــم تعامــل
المؤسســات الرســمية مــع الهيئــة
فيمــا يتعلــق بالشــكاوى.

العســكري اإلســرائيلي لــأرض
الفلســطينية ،وممارســاته التعسفية
بحــق المواطــن الفلســطيني تحديــً
أمــام قطــاع الحكــم فــي الســلطة
الفلســطينية فــي ضمــان الخدمــات
والحقــوق للمواطــن الفلســطيني.
كمــا ســاهمت ممارســات دولــة
االحتــال فــي إعاقــة قطــاع التنميــة
المرجــوة فــي مناطــق
االقتصاديــة
ّ
الســلطة الفلســطينية ،وارتفــاع
معــدالت البطالــة نظــرًا للقيــود
المفروضــة علــى الحركــة والتنقــل
ومصــادرة األراضــي الزراعيــة ألغــراض
توســعية ،إضافــة الــى إغــاق ســوق
العمــل اإلســرائيلي جزئيــً أمــام
العمالــة الفلســطينية واالنتهــاكات
بحــق العمــال الفلســطينيين.

ّ
شــكل اســتمرار االحتــال
وقــد

عــد الوصــول إلــى المنطقــة
و ُي ّ
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المصنفــة «ج» مــن أهــم المعيقــات
والتحديــات التــي تواجــه نمــو
ّ
وتشــكل
االقتصــاد الفلســطيني،
المناطــق المســماة “ج”  61٪مــن
عــد
مســاحة الضفــة الغربيــة ،و ُت ّ
أراضيهــا األغنــى واألخصــب زراعيــً،
حيــث تحتــوي علــى  90%مــن
المقــدرات والثــروات الطبيعيــة
الفلســطينية ،ويضــع االحتــال
العراقيــل أمــام الوصــول إليهــا
واالســتفادة مــن المــوارد المتاحــة
فيهــا .كمــا أعاقــت ســلطات االحتالل
إنشــاء العديــد مــن المشــاريع
والمنشــآت الخاصــة بالبنيــة التحتيــة
بحجــة إقامتهــا فــي المناطــق
المصنفــة «ج» ،مثــال ذلــك مكــب
نفايــات محافظــة رام اهلل والبيــرة،
ومحطــات معالجــة ميــاه المجــاري
فــي محافظــة الخليــل.

تقـــارير
كمــا تــم رفــض وتأخيــر التنســيق
لحركــة الدوريــات للقيــام بواجباتهــا
خصوصــً فــي المناطــق المصنفــة
(ب،ج) مــا أثــر ســلبًا علــى الســلم
واألمــن األهلــي ،وأســهم فــي عرقلــة
عمــل قــوى األمــن فــي مالحقــة
وتجــار
وضبــط المطلوبيــن للعدالــة ّ
المخــدرات والمــواد الممنوعــة
ومروجيهــا ،باإلضافــة إلــى الحــد
مــن قــدرة الجهــات التنفيذيــة علــى
تنفيــذ األوامــر القضائيــة ،ورفــض
وإعاقــة بنــاء مراكــز جديــدة للشــرطة
والدفــاع المدنــي خصوصــا فــي
المناطــق المصنفــة (ب،ج) .عــدا
تعطيــل إجــراءات القضــاء العســكري
ســواء مــن خــال اعتقــال مطلوبيــن
لــه أو عبــر الحواجــز المنتشــرة بيــن
المحافظــات ،واســتمرار الســيطرة
الكاملــة علــى المعابــر كافــة ،مــا
ســاعد علــى التهريــب والتهــ ّرب
الجمركــي ،وتســهيل إدخــال بضائــع
المســتوطنات إلــى المحافظــات
الفلســطينية وحمايتهــا ،تحديــدًا
المناطــق الخاضعــة للســيطرة
األمنيــة الفلســطينية.
وتر ّتــب علــى ماســبق ذكــره أعبــاء
ماديــة كبيــرة تتكبدهــا خزينــة
الســلطة الفلســطينية للوفــاء
بالتزاماتهــا تجــاه األســرى وعائالتهم؛
لدفــع مســتحقاتهم ورواتبهــم
الشــهرية ،حيــث تقــوم وزارة شــؤون
األســرى والمحرريــن بضمــان رواتــب
المعتقليــن فــي ســجون االحتــال،
وأتعــاب المحامــاة وغرامــات اإلفــراج
وزيــارة مراكــز التوقيــف وم َنــح
األســرى المحرريــن ،ودفــع مصاريــف
التعليــم الجامعــي للمحرريــن
والرعايــة االجتماعيــة والماديــة لهــم
ولعائالتهــم ،ومــا تقــوم بــه مــن

برامــج تأهيــل األســرى فــي مجــاالت
التدريــب المهنــي ومشــاريع القــروض
الصغيــرة والتأميــن الصحــي وغيرهــا
ورصــد ما يقدر بـــ ( )519.818.961شــيك ً
ال
كموازنــة عامــة لألســرى.

فيمــا ســجلت ( )548حالــة تعذيــب
وتهديــد أثنــاء التوقيــف داخــل
مراكــز االحتجــاز ،بواقــع ( )209فــي
الضفــة الغربيــة ،و( )339فــي قطــاع
غــزة ،و( )152حالــة معاملــة قاســية
والإنســانية وحاطــة بالكرامــة ،بواقــع
( )53فــي الضفــة الغربيــة ،و( )99فــي
قطــاع غــزة.
أمــا بخصــوص الحــق فــي حر ّيــة
الــرأي والتعبيــر.
تعــ ّرض الحــق فــي حريــة الــرأي
والتعبيــر للعديــد مــن االنتهــاكات
مــن قبــل االجهــزة األمنيــة حيــث
تلقــت الهيئــة ( )48شــكوى ()30
شــكوى منهــا فــي الضفــة الغربيــة،
توزعــت علــى ( )12شــكوى تتعلــق
بحريــة العامليــن فــي المجــال

االعالمــي ،وحريــة النشــر والبــث ،و()17
شــكوى حــول اســتخدام مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،وشــكوى
واحــدة حــول الحــق فــي الحصــول
علــى المعلومــات .فــي حيــن تلقــت
الهيئــة ( )18شــكوى فــي قطــاع غــزة،
منهــا ( )3شــكاوى حــول التعــرض
لحريــة العامليــن فــي المجــال
اإلعالمــي ،شــكوى واحــدة تتعلــق
بحريــة العامليــن وحريــة النشــر
والبــث ،و( )13شــكوى علــى خلفيــة
الــرأي والتعبيــر علــى مواقــع التوصــل
االجتماعــي “الفيســبوك” ،وشــكوى
واحــدة حــول الحــق فــي الحصــول
علــى المعلومــات ،توزعــت جغرافيــً
حســب المحافظــات :محافظــة غــزة
( )9ومحافظــة رفــح ( )4ومحافظــة
شــمال غــزة ( ، )3ومحافظــة
خــان يونــس ( .)2اشــتملت أنمــاط
ادعــاء بانتهــاك
الشــكاوى علــى (ّ )12
تتعلــق بحريــة العامليــن فــي المجــال
االعالمــي وحريــة النشــر والبــث ،و()17
ادعــاء بانتهــاك حــول اســتخدام
مواقــع التواصــل االجتماعــي
وشــكوى واحــدة حــول الحــق فــي
الحصــول علــى المعلومــات ،إضافــة
إلــى ( )3شــكاوى متعلقــة بالتعــرض
لحريــة العامليــن فــي المجــال
اإلعالمــي ،شــكوى واحــدة تتعلــق
بحريــة العامليــن وحريــة النشــر
والبــث ،و( )13شــكوى علــى خلفيــة
الــرأي والتعبيــر علــى مواقــع التوصــل.
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وفيمــا يتعلــق بالحــق فــي العمــل؛
بلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل
حســب تعريــف منظمــة العمــل
الدوليــة ( ) 384,900شــخص ،بواقــع
( ) 218,000فــي قطــاع غــزة و()166,900
فــي الضفــة الغربيــة ،ومــا يــزال
التفــاوت كبيــرًا فــي معــدل البطالــة
بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
حيــث بلــغ فــي قطــاع غــزة ،43.2%
مقابــل  19.6%فــي الضفــة الغربيــة،
وتجــاوز عــدد العاطليــن عــن العمــل
مــا يزيــد علــى (  ) 218ألــف شــخص فــي
قطــاع غــزة.
الحق في الضمان االجتماعي
تلقــت الهيئــة ( )19شــكوى يدعــى
فيهــا مواطنــون مــن فئــات (األســرى،
الجرحــى ،الشــهداء) بحرمانهــم مــن
الحصــول علــى المخصصــات الماليــة
المقــرة لهــم وفقــا للقانــون بشــكل
تعســفي ،ودون اتبــاع المعاييــر
القانونيــة .وقــد تو ّزعــت الشــكاوى
كاآلتــي )9( :شــكاوى تتعلــق باألســرى
فــي الضفــة الغربيــة ،و( )6شــكاوى
تتعلــق بالجرحــى بواقــع ( )5منهــا
فــي الضفــة الغربيــة ،وواحــدة فــي
قطــاع غــزة ،و( )4شــكاوى تتعلــق
بالشــهداء بواقــع ( )2فــي الضفــة
الغربيــة و( )2فــي قطــاع غــزة.
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وفــي جانــب انتهــاك حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛
يالحــظ أن القــرار بقانــون رقــم ()19
لســنة  2016اقتصــر علــى توفيــر مظلــة
الحمايــة االجتماعيــة لفئــة العامليــن
 ،ولــم يشــمل فئــة العاطليــن عــن
العمــل بشــكل عــام ،وفــي هــذا
الســياق اقتصــر االنتفــاع مــن خدمــات
الضمــان االجتماعــي لألشــخاص ذوي
االعاقــة علــى فئــة العامليــن منهــم،
ولــم يشــمل الغالبيــة العظمــى
الذيــن تبلــغ نســبة البطالــة بينهــم
 87%مــن مجمــوع االشــخاص ذوي
االعاقــة مــا يخرجهــم مــن دائــرة
الضمــان والحمايــة االقتصاديــة
ويجعلهــم عرضــة لمزيــدا مــن
الفقــر والتهميــش فــي ظــل عــدم
فعاليــة نظــام المســاعدات النقديــة
الــذي تديــره وزارة التنميــة االجتماعيــة
خاصــة وان نفقــات الحيــاة الشــخصية
لألشــخاص ذوي االعاقــة تزيــد عــن
نفقــات اقرانهــم نتيجــة احتياجهــم
الــى الخدمــات الصحيــة والتأهيــل
والتعليــم واالدوات المســاعدة ال
تقدمهــا الدولــة فــي غالبيــة االحــوال.
أمــا علــى صعيــد االنتهــاكات التــي
رصدتهــا الهيئــة ،فقــد تلقــت الهيئــة
( )25شــكوى تتعلــق بانتهــاك حقــوق

االشــخاص ذوي االعاقــة ،فــي الضمــان
االجتماعــي ،يدعــي فيهــا المواطنــون
بحرمانهــم مــن الحمايــة االجتماعيــة
التــي تقدمهــا وزارة التنميــة
االجتماعيــة للفئــات التــي تقــع تحــت
خــط الفقــر الشــديد ،خاصــة وأنهــم
مــن األشــخاص ذوي االعاقــة .وقــد
توزعــت الشــكاوى بواقــع ( )20شــكوى
فــي الضفــة الغربيــة ( )4شــكاوى
منهــا خاصــة بالنســاء ،و( )5شــكاوى
فــي قطــاع غــزة ( )3شــكاوى منهــا
خاصــة بالنســاء،
وحول الحق في التعليم
تلقــت الهيئــة ( )72شــكوى بشــأن
الحــق فــي الصحــة .توزعــت انتهــاكات
العــام  2016علــى ( )9شــكوى حــول
مــدى توفــر التطعيمــات واالدويــة
مقارنــة بـــ ( )9شــكاوى ايضــا حــول
أدويــة االمــراض المزمنــة فــي العــام
 ،2015و( )21شــكوى عــن عــدم توفــر
الخدمــات الصحيــة المناســبة
والمطالبــة بخدمــات طبيــة اضافيــة
لمنطقــة مــا مقارنــة بـــ ( )50شــكوى
فــي العــام  ،2015و( )17شــكوى حــول
تحويــات طبيــة ،و( )23شــكوى حــول
المســؤولية عــن اإلهمــال الطبــي
مقارنــة بـــ ( )13شــكوى فــي العــام
 .2015كمــا توزعــت هــذه الشــكاوى من
حيــث الجنــس علــى(  ) 26شــكوى
خاصــة بإنــاث و( ) 46شــكوى خاصــة
بذكــور ،ومــن حيــث الســن ( )11شــكوى
خاصــة بأطفــال و ( ) 61شــكوى خاصــة
ببالغيــن.
وباقــي الشــكاوى التــي وصلــت إلــى
الهيئــة كانــت تتعلــق بمطالبــة وزارة
التربيــة والتعليــم إمــا باســتحقاقات
ماليــة وإداريــة ،أو اعتراضــات علــى
قــرارات إداريــة بحقهــم ،وغيرهــا.
الحــق فــي الســكن “ إعــادة إعمــار
قطــاع غــزة “

تقـــارير
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالجزائر

فعاليات المؤتمر الوطني حول:
اإلصالحات في السجون
« التمكين من االمتثال للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان »

ضمــن مشــاريعه التــي نفذهــا
لحقــوق
الوطنــي
المجلــس
اإلنســان بالجزائــر و المنظمــة
الدوليــة لإلصــاح الجنائــي مكتــب
شــرق األوســط و شــمال إفريقيــا ،و
مــن أجــل التمكيــن مــن مواكبــة
المعاييــر الدوليــة ومبــادئ العدالــة
الفعالــة  ،وتنفيــذا ألنشــطة
مشــروع اإلصالحــات فــي الســجون
« :التمكيــن مــن االمتثــال للمعاييــر
الدوليــة لحقــوق اإلنســان » نظمتــان
مؤتمــر و ورشــة تدريبيــة حــول «
اإلطــار القانونــي الدولــي والوطنــي
والممارســات العمليــة لحمايــة
حقــوق األشــخاص المحروميــن مــن
حريتهــم ومســتجدات حقــوق

اإلنســان وحقــوق الســجناء »
المتمثلــة فــي قواعــد نيلســون
مانديــا وقواعــد بانكــوك والقواعــد
المكملــة لهمــا الخاصــة باألطفــال
فــي نظــام العدالــة لفائــدة أســاك
الشــرطة والــدرك الوطنــي.
يهــدف هــذا المؤتمــر و الورشــة
التدريبيــة بشــكل عــام إلــى تطويــر
معــارف ومهــارات واتجاهــات
المشــاركين فــي مجــال حمايــة
حقــوق األشــخاص المحتجزيــن
الموقوفيــن للنظــر مــن حريتهــم
فــي المؤسســات العقابيــة لــدى
أجهــزة تنفيــذ القانــون وتحســين
الخدمــات الحمائيــة فــي أماكــن

احتجــاز وتجريــد األشــخاص مــن
حريتهــم و اإلطــار القانونــي الدولــي
والمحلــي لحمايــة تلــك الحقــوق.
افتتحــت أشــغال المؤتمــر الــذي
حظــى بحضــور عــدد كبيــر مــن
ســفراء وممثلــي ســفارات عــدة
دول وممثلــي وزارات والهيئــات
الرســمية فــي الجزائــر وناشــطي
المجتمــع المدنــي الجزائــري ،بــدأت
وقائعهــا بكلمــة الســيد مصطفــى
فــاروق قســنطيني رئيــس المجلــس
الوطنــي لحقــوق اإلنســان بالجزائــر،
أعقبهــا كلمــة الســيدة تغريــد
جبــر المديــرة االقليميــة للمنظمــة
الدوليــة لإلصــاح الجنائــي لمنطقــة
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تقـــارير
الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا ،
ثــم كلمــة القاضــي مختــار فليــون
المديــر العــام إلدارة الســجون
وإعــادة االدمــاج فــي الجزائــر ،و
بعدهــا أعلــن عــن البــدء فــي اشــغال
الورشــة التدريبيــة.
فــي الجلســة االفتتاحيــة للورشــة
التدريبيــة تــم تقديــم مجموعــة
أوراق عمــل متخصصــة حــول
مواضيــع متعلقــة بحقــوق االنســان :
• قــدم الســيد عبــد الوهــاب مرجانــه
األميــن العــام للمجلــس الوطنــي
لحقــوق االنســان كلمــة حــول
دور المجلــس فــي تعزيــز حقــوق
االنســان فــي الجزائــر؛
• عــرض ورقــة عمــل حــول قواعــد
نيلســون مانديــا .
• ورقــة عمــل حــول المعاييــر الدولية
المســتجيبة لحقــوق االطفــال ونهــج
العدالــة التصالحية 0
• ورقــة عمــل حــول قانــون حقــوق
الطفــل فــي الجزائــر.
• قــدم ســعادة الســيد انــدرو نوبــل
ســفير المملكــة البريطانيــة بالجزائــر
كلمــة حــول دعــم الســفارة ألعمــال
الورشــة وتعزيــز أهدافهــا فــي نشــر
ثقافــة حقــوق االنســان لــدى جهــات
تنفيــذ القانــون .
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منهجية الورشة

أهداف الورشة التدريبية

تــم تنفيــذ التدريــب فــي الورشــة
بإتبــاع منهــج التعلــم النشــط
والتفاعلــي ،القائــم علــى المزواجــة
بيــن الخبــرات المهنيــة للمشــاركين
فيهــا والمعــارف والمهــارات
واالتجاهــات المتراكمــة لديهــم مــن
الممارســة العمليــة لوظائفهــم
المتخصصــة فــي مجــاالت التحقيــق
والمتابعــه والمحاكمــة وخاصــة
لــدى ضبــاط الشــرطة القضائيــة ،
التــي تعكســها االدبيــات العلميــة
والمواثيــق الدوليــة والتشــريعات
الوطنيــة ،حــول آليــات التحقيــق مــع
االشــخاص المتهميــن بمخالفــة
القانــون ومــدد التوقيــف للنظــر
المســموح بهــا وظــروف حيــاة
الموقوفيــن ومراقبــة أوضــاع
مــن
المجرديــن
االشــخاص
حريتهــم ،ودور األجهــزة المعنيــة
بتنفيــذ القانــون فــي ضــوء تلــك
الدوليــة
والمعاييــر
االدبيــات
والتشــريعات الوطنيــة والممارســات
المهنيــة المتخصصــة  ،وكانــت تلــك
المزواجــة تجــرى بطــرق عديــدة،
مثــل :مجموعــات العمــل  ،أو القيــام
بتحليــل وضــع معيــن ،والعصــف
الذهنــي ،والمحاضــرة المصحوبــة
بالنقــاش .

هدفــت الورشــة الــى تحقيــق
مجموعــة مــن األهــداف التــي تصــب
فــي حمايــة األشــخاص الموقوفيــن
للنظــر  ،تمثلــت تلــك االهــداف فــي :
•أن يتعــرف المشــاركين علــى
المعاييــر الدوليــة لحمايــة األشــخاص
المجرديــن مــن حريتهــم:
• تعزيــز دور أجهــزة تنفيــذ القانــون
فــي حمايــة حقــوق االشــخاص
المجرديــن مــن حريتهــم ؛
•ربــط اجهــزة تنفيــذ القانــون بمعايير
حقــوق االنســان أثنــاء تأديتهــم
لمهامهــم ؛
• الخــروج بتوصيــات لتعزيــز الســلطة
التقديريــة الممنوحــة ألجهــزة تنفيذ
القانــون الســتخدام بدائــل االحتجــاز؛
•التأكيــد علــى أهميــة حصــول
األشــخاص المتهميــن بمخالفــة
القانــون علــى المســاعدة القانونيــة
الالزمــة .
• اقتــراح بدائــل لتقليــل مــدد احتجــاز
األشــخاص أثنــاء التوقيــف للنظــر
ومــا قبــل المحاكمــة .
•أن يتعامــل موظفــي تنفيــذ
القانــون مــع االشــخاص المحتجزيــن
وفــق مدونــه ســلوك متوائمــة مــع
حقــوق االنســان وفعاليــة برامــج
العدالــة .
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Rehabilitation Services, Mr.
Mokhtar Felioune, then the
activities of the workshop were
launched.
At the opening session of
the workshop, a collection of
specialized work papers were
presented at various topics on
human rights. Mr. Abdulwahab
Murjanh, Secretary General of
the commission, gave a speech
on the role of the national
commission in enhancing
human rights in Algeria.
The papers presented at the
workshop included:
•A paper on Nelson Mandela
Rules.
•A paper on the international
standards on the rights of
children and reconciliation
justice.
•A paper of the law of the
children’s rights in Algeria
The Ambassador of UK to Algeri,
Mr. Andrew Nobloe talked about
the support of his country’s
embassy to the workshop and
its aims in promoting human
rights and spreading its culture
at the law enforcement entities.
Methodology
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Training at the workshop
followed the interactive
education approach based
on the exchange of the
professional expertise of the
participants and their expertise
and knowledge based on
investigations, follow up
and courts fields, especially
judicial police, which is reflect
at the scientific literature and
international and national
legislations on the mechanism
of conducting investigations with
the people accused of breaking
the law. This also covers the
permissible detention periods,
and the living conditions of
the detainees, in addition
to observing the situation of
the persons deprived of their
freedom. Further, the workshop
reviewed the role of the law
enforcement authorities in the
light of such literature and the
related issues.
The workshop included work
groups, conducting a case
analysis and study, questions
and answers, and lectures
accompanied by discussion.
objectives The workshop
aimed at achieving a number
of objectives with regard to
protection of the detained

persons including:
•Covering international
standards for the protection of
the persons deprived of their
freedom.
•Enhancing the role of law
enforcement departments in
protecting the persons deprived
of their freedom.
•Linking law enforcement
departments to the human rights
standards when undertaking
their tasks.
•Issuing recommendations
to enhance the evaluation
authority of the law enforcement
departments to use alternatives
to detention.
•Making sure that the persons
accused of breaking the law get
the necessary legal assistance.
•Suggestions of alternatives
to decrease the detention time
of the persons detained for
investigations and awaiting
trial.
•Law enforcement officers
should treat the detained
persons in accordance with a
conduct code compliant with
human rights and effective
justice.

Reports
National Human Rights Commission of Algeria

Proceedings of the national conference on the reforms
at prions
“Enabling the compliance with the international human
rights standards”

National Human Rights
Commission of Algeria,
and the Penal Reform
International (PRI) Middle
East and North Africa Office
to enable the compliance with
the international standards
and effective justice and to
implement reform projects at the
prions “Enabling the compliance
with the international human
rights standards”, they
organized a conference and a
workshop on “The legal national
and international framework
and the best practices for
the protection of the rights of
the people deprived of their
freedom, and the updates of
human rights and prisoners’

rights.”
These include Nelson Mandela
Rules and the complementary
rules regarding children at the
justice system for the benefit
of police and National Guard
personnel. This conference
and workshop aims generally
at developing the skills and
knowledge of the participants,
and their inclinations in the
field of protecting the detained
persons. Those are deprived
of their freedom at the punitive
institutions and the law
enforcement departments,
in addition to improving the
protection services at the
detention places in accordance
with the international and local

laws to protect the rights of
those people.
The conference enjoyed a wide
participation of ambassadors of
various countries to Algeria, in
addition to the representatives
of official authorities and
ministries in Algeria and the
civil society organizations and
activists there.
The conference was opened
by .Mr Mustapha Farouk
Ksentini, chairman of National
Human Rights Commission of
Algeria, followed by a speech
by Ms. Taghreed Jaber, regional
Director of PRI Middle East
and North Africa Office, and
a speech by Judge Director
General of the Prison and
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Labour Organization, amounted
to 384,900 persons with 218,000
in Gaza Strip, and 166,900 at
the West Bank. The difference
in unemployment rate at Gaza
Strip and the West Bank is still
significant. It amounted to 43.2%
at Gaza Strip and 19.6% at the
West Bank.
The right to social security:
The commission received
19 complaints of citizen from
among the prisoners, injured
and martyrs’ families claiming
that they were deprived of their
financial allocations, stipulated
at the law, in an arbitrary way
and without following the legal
standards. These complaints
included 9 regarding prisoners
at the West Bank, 6 the injured
with 5 at the West Bank and one
Gaza Strip, and 4 complaints
regarding martyrs with 2 at the
West Bank and 2 Gaza Strip.
Regarding the violations of
the rights of persons with
disabilities
decree law no 19 for 216
limited the social security
protection for the category of
workers and has not covered
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the unemployed in general.
Accordingly, the benefit from the
services of the social security
for the persons with disabilities
was limited to the employed
ones only, and did not cover
the majority of the unemployed
amounting to 87% of the total
number of the people with
disabilities. This makes them
out of the coverage of the social
security and economic protection
and make them liable to more
poverty and marginalization.
This due to the incompetence
of the system of financial aids,
managed by the Ministry of
Social Development, in particular
the expenditures of the persons
with disability exceeds those
of their normal counterparts
due to their needs of heath,
rehabilitation, education, and
assistive tools, which are not
mostly offered by the state.
As for the violations reported by
the commission, it received 25
complaints regarding violations
of the rights of the persons with
disabilities at the social security.
The applicants claim that they
were deprived of the social
security given by the Ministry of

Social Development to the under
the line of poverty categories,
especially that they are disabled.
These complaints included 20
at the West Bank with four by
women and five at Gaza Strip
with three by women.
Regarding the right to health
services
The Commission received 72
complaints regarding the right
to health services, including
9 regarding vaccines and
medicines unavailability in
2016, compared 9 regarding
the drugs for chronic diseases
unavailability in 2015. Other
complaints include 21 regarding
the unavailability of adequate
health services and demands
for additional health services
in 2016, compared to 50
complaints in 2015. Others
include 17 complaints regarding
medical referrals and 23 on
the accountability for medical
errors in 2016, compared to 13
complaints in 2015.
as per gender, 26 were
submitted by females, and 46
by males. as per age, 11 were
submitted by children and 61
adults.
The remaining number of
complaints received by the
commission were regarding
demand of financial and
administrative aids from
the Ministry of Education
or objection on various
administrative decisions and
others.
Other complaints were regarding
the right to accommodation and
the rebuilding of Gaza

Reports
Governorate, and the water
treatment stations at al-Khalil
Governorate.
Similarly, the coordination
of patrol movements to
undertake their duties at the
areas classified as B and C
was rejected and delayed,
which negatively influences the
people’s peace and security. It
also participated in hurdling the
work of the security forces in
prosecuting and arresting the
outlaws and drugs dealers.
It limited the ability of the
executive entities to enforce
judicial orders. The occupation
further rejected and hampered
the building of new police
and civil defense stations, in
particular at the areas classified
B and C, in addition to restricting
the procedures of the military
courts, whether through
arresting those wanted or the
barricades spread along the
governorates. It imposed a full
control on all the crossing points,
which helped customs evasions
and smuggling. It also eased the
entry of the colonial goods to the
Palestinian governorates and
protected them, specifically at
the areas under the Palestinian
security.
This all caused great financial
burden for the Palestinian
Authority to pay their obligations
towards the prisoners and
their families; their monthly
salaries and dues. The Ministry
of Prisoners' Affairs and Exprisoners guarantee the payment
of the salaries of the detainees
at the occupation prisons, in
addition to the lawyers’ fees,

release bails, visits of the
detention center, grants for
the released prisoners, the
university education fees of the
released prisoners, and takes
financial and social care of them
and their families. The Ministry

also conducts qualification
programmes in the fields of
occupational training, small
loans projects, health insurance
and others. It has allocated a
general budget for the prisoners
estimated at 519,818,961
Shekels.
In the meantime, 548 cases of
torture and threatening during
the arrest at the detention
centers were registered, with
209 cases at the West Bank,
339 Gaza Strip, in addition to
152 cases of harsh, non-human
and degrading treatment with
53 at The West Bank and 99 at
Gaza Strip.
Regarding the right to freedom
of expression and opinion:
The right to freedom of

expression and opinion was
subject to various violations by
the security authorities, and
the commission received 48
complaints with 30 at the West
Bank including 12 complaints
regarding the freedom of media
workers, and the freedom of
publishing and broadcasting,
17 regarding the use of the
means of social media, and one
complaint regarding the right
to get information. The other
18 complaint came from Gaza
Strip, including three complaints
regarding the freedom of media
workers, and the freedom of
publishing and broadcasting,
13 regarding the use of the
means of social media, and one
complaint regarding the right to
get information.
These are geographically
distributed according to
the governorate as: Gaza
Governorate 9, Rafah 4, North
Gaza 3, and Khan Younis 2. The
types of the complaints claims
of violations of the freedom of
media workers, and the freedom
of publishing and broadcasting,
the use of the means of social
media, and complaints regarding
the right to get information.
Regarding the right to work
The number of unemployed,
according to the International
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Human rights situation in Palestine
for 2016

by Mr. Majid Sawaliha
Director of Public Relations and Media
Independent Commission for Human Rights
(ICHR) – Palestine

The Independent Commission
for Human Rights (ICHR)
(Grievances Committee) in
Palestine issued the 22nd
annual report for 2016.
The report, which included
164 pages , and three main
chapters. The first chapter
adopted the topic “Political
and Legal changes variables
indicating the human rights
status during 2016”, the
second chapter “The rights
framework”, and the third
chapter “Assessment of the
communication of the official
entities with the Commission
regarding complaints”.
The continued Israeli military
occupation of the Palestinian
Territories and its arbitrary
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practices against the
Palestinians constitutes a
challenge for the Palestinian
Authority government
section in securing services
for Palestinians and their
rights. Besides, the state of
occupation has hampered the
desired economic development
at the jurisdiction areas of
the Palestinian Authority,
and caused the rise of
unemployment rates due to
the restrictions imposed on
movement and travel, and
the confiscation of agriculture
land for expansion purposes.
In addition, the Israeli Labour
market has been partially closed
for the Palestinian workers,
besides the violations of their

rights.
Reaching the area classifieds
as “C” is considered among
the major restrictions and
challenges facing the growth of
the Palestinian economy. Areas
C represents 61% of the area
of the West Bank, and have
the most fertile and rich soil,
as it contains around 90% of
the Palestinian natural wealth
and resources. The occupation
lays hurdles for accessing this
area and benefiting from its
available resources. In addition,
the occupation hindered the
creation of various infrastructure
projects on the pretext that being
located at the Area classified
C. For instance the dumbing
ground of Ramallah and al-Bireh

National institutions
investigation when needed.
Fourth: File the cases related to
human rights violations and refer
them to the public prosecution
to take the necessary legal
procedures and notify the
commission on the outcome.
Fifth: Conduct field visits to prisons
and social correction centers,
detention centers, and other related
places without prior permission
and meet the detainees to check
whether there are any violation of
human rights, and report on these
to the concerned entities to take
the adequate legal procedure.
The High Commission for Human
Rights was formed based on the
principle of diversity guaranteed
by law no 53 for 2008. Article no
7 of this law stipulate that the
parliament forms a committee
of experts of not more than
15 members, representing the
parliament, the cabinet, the
Supreme Judiciary Council, and
civil society organizations. The
United Nation Human Rights Office
in Iraq would select the candidates
through a national declaration.
On the other hand, the law
stipulated the selection of a fixed
percentage of women members
and another for the minorities
to promote the principle of
diversity. Article 8/4 stipulated
that the percentage of women
representation at the council
should not be less than the third
of the overall number of the
members.
Sixth: The percentage of
representation of the minorities at
the commission is not less than
a working member and a reserve
member for each minority.
The commission has semi-judicial

mandate, as it receives complaints
from individuals, groups, and
civil society organizations on any
human rights violations, conduct
preliminary investigations, confirm
the authenticity of the complaints
and make investigations when
necessary. The commission also
files the cases related to human
rights violations and refer them
to the public prosecution to take
the necessary legal procedures
and notify the commission on the
outcome.
The High Commission for Human
Rights got an observer status
membership at the international
coordination committee for national
human rights organizations class b
in 2015.
The divisions of the commission
The High Commission for Human
Rights in Iraq includes the following
divisions:
Complaints, observation, reports,
legal affairs, media, public and
international relations, human
resources (administrative affairs),
engineering, information and
Information technology, and
accounting and Auditing.
It has a national office in Baghdad
and 14 other offices at the
different Iraqi governorates except
Kurdistan Region.
The violation, which the
commission is working to spot:
The High Commission for Human
Rights investigates and receives
complaints regarding the various
human rights violations. It works
on twelve files: criminal justice,
involuntary disappearance ,
public freedoms, terrorism victims,
minorities and social peace,

migration and migrants, health
and environment, work and social
security, family and child, women,
people with special needs and
the people with disabilities, and
education.
The role of the High Commission
for Human Rights in fighting
terrorism:
The commission conducts a
number of activities to protect
civilians and other persons
during the fight against terrorism
or any such cases of violence,
especially the persons and
groups most vulnerable such as
women, children, the elderly, the
handicapped and refugees. The
aim is guarantee the full respect
of the human rights of individuals,
according to the international
conventions and national laws, and
to prohibit violations and mitigate
their consequences when taking
place.
The commission works to
guarantee the respect of the
principles of the international
human rights law and the customs
by all the involved parties.
It has a number of means to
receive complaints. The applicants
or their legal representatives can
approach its headquarters in
person. Also it receives complaints
from civil society organisations,
societies or syndicates. Other
methods include field visits,
observatory teams, the commission
offices at the governorates or
through the website at http://ichr.iq
or the e-government gate at www.
ca.qa
The High Commission for
Human Rights in Iraq
December 2016
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The High Commission for Human Rights in Iraq
The High Commission for Human
Rights is a national Iraqi official
independent institution, .
It was established in accordance
with article no 102 of the Iraqi
constitution for 2005, its functions
have been put according to law
no 53 for 2008. The foundation
process of the commission passed
through a number of stages,
starting from the formation of an
experts committee according to
its law, followed by a national
declaration, and more than
3,000 applications for the post”
member of commission council”,
and ultimately the approved
applications were announced after
shortlisting the applications that
meet the terms and conditions
of the post and conducting a
questionnaire and interviews with
the nominated applicants.
The Commission and Paris
Principles
The Commission works according
to Paris principles regarding its
independence, which is guaranteed
by the law and constitution. It has
a broad jurisdiction covering all the
types of civil, political, economic,
social and culture rights, which
aims at guaranteeing the protection
and promotion of fundamental
human rights and freedoms .
in addition to the international
conventions and agreements
approved by Iraq. The commission
further aims at deepening, and
developing the values and culture
of human rights in Iraq. The
jurisdiction of the commission
extends outside Iraq, covering
all its embassies and consulates
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abroad.
The commission has number of
tools to practice its jurisdiction,
as it has a number of functions
according to law article no 4,
including:
First: Coordination with the
concerned entities in preparing the
strategies and mechanisms of joint
work to guarantee the achievement
of the desired objectives in article
no 3 of its law.
Second: Preparation of studies
and researches and offering
recommendations and opinions at
the issue related to promotion and
advancement of human rights.
Third: Studying and evaluation
of the applicable laws and
their compliance with the
constitution, submitting the
relevant recommendations to the
parliament.
Fourth: Offering recommendations
and suggestions on Iraq joining
international human rights
agreements and conventions.
Fifth: Coordination and cooperation
with the civil societies working in
the field of human rights in Iraq,
and communicate with the nongovernmental and independent

international human rights
organizations in the way that
achieves the objectives of the
commission.
Sixth: Spreading the human rights
culture through the following
means:
•Including the culture of human
rights at the education curriculum
•Organizing forums, conferences
and social and artistic activities,
in addition to the publications,
bulletins and media programmes
related to human rights.
Seventh: Offering
recommendations and suggestions
to the committees assigned to
prepare the reports that the country
is committed to submit to the
United Nations.
Eights: Submitting an annual report
to the parliament that includes
a general assessment of the
human rights situation in Iraq to be
published at the various means of
media.
In addition the commission
undertakes the following functions
in accordance with article no 5 of
its law:
First: Receive complaints of
individuals, groups, and civil
society regarding any violations
of human rights while maintaining
complete confidentiality of the
involved names listed in the
complaints.
Second: Conduct preliminary
investigations on human rights
violations according to the given
information.
Third: Confirm the authenticity
of the received complaints and
conduct the necessary preliminary

Book Review
NHRC members are the main
supporter of its work and their
role include taking part at all
its tasks and duties in general
through:
•Spreading the culture of
human rights, promoting
and protecting human rights
through spreading related
information and knowledge to
the public, and taking part in
related conferences, forums
and trainings. contributing
to preparing the related
publications and the social
initiatives. developing the
general strategies of NHRC and
integrating its concepts in the
various stages of education.
•Approval of the strategic work
plan of NHRC.
In addition to preparing the
executive plan to implement
NHRC joint agreements with
other local and international
entities.
•Taking part at the monitoring
process and field visits
to report any violations of
human rights and submitting
them to NHRC to prepare

a written report, and trying
to resolve the issue with the
concerned entity.
•Review the complaints and
offering suggestions accordingly
by researchers and legal
experts. According to the work
mechanism, members are not
concerned with complaints
unless the complaint is part of
the specialization of the member
or requires a field visit.
•Taking part at report writings
and approval.
NHRC prepares periodical
reports and submit them to
the cabinet or prepare similar
reports and present them to the
international organizations. It
also participates in the reports
submitted by the state to the
international organizations.
•Taking part in offering advice
and recommendations to the
government entities on human
rights .
NHRC in coordination with the
Supreme Judiciary Council,
the Public Prosecution, the
Advisory Council and the
civil society organizations

offers recommendations
on human rights and related
issues, such as suggesting
the amendment of a law or
proposing the issuance of a
new law in compliance with
the international human rights
conventions, which were
approved by the state.
The committee also suggested
ways of improving justice
mechanism to maintain more
effective measures for the
vulnerable categories and
minorities in the society.

Second:
Heading sub-committees or
taking part in their membership.
These sub-committees play
more focused and effective roles
than the general role of NHRC.
They are headed by an NHRC
member with the participation
of other members. These are
concerned with issue such as
preparing reports, reviewing
legislations, conducting filed
visits, studies and researches
and monitoring committee.
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Paris Principles through pointing
out the selection process,
and term and termination of
membership .
The Qatari legislator considered
the multi=representation
of all the categories of the
Qatari society regarding the
membership of NHRC.
According Qatar university, and
all the civil society organizations
are represented, in addition to
the human rights advocates,
and some government entities.
After a number of amendments
on the law of creating NHRC,
the number of civil society
organizations members became
a minimum of seven in addition
to five members from the
government.

Selection process
Members are selected by an
Emiri Decree and members in
turn select the chairperson and
deputy chairperson .
Qualifications
members should have
experience in human rights and
should be interested in the field.
Conditions for membership
•Should be Qatari national
•Not less than 21 years old
•Enjoy good reputation and
conduct
•Never has been convicted of
a crime involving a breach or
violation of honour or public
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trust.Should be experienced and
specialized in human rights field
term of membership
Three years, renewable to
similar period or periods.
The Concerned authority that
can terminate membership and
the reasons for this

Term of membership shall expire
in any of the following cases:
1 – If the member intentionally
violates the NHRC law and its
organizational regulations.
2 – If the member has
performed an act contrary to the
objectives of the NHRC or that
would disrupt the performance
of its duties and terms of
reference.
3 – If the member has frequently
refused to attend the NHRC’s
meetings with no excuse that
can be accepted by the NHRC
Chairman, despite being warned
in written form.
4 – If the member has lost one
of the conditions stipulated by
items (1), (3), (4) of Article (6) of
this same Law.
5 – In case of death or disability
which may prevents the member
from performing the duties of his
membership.
6 – Resignation.

An Emiri decree shall be issued
to terminate membership upon a
proposal of the NHRC.
If the membership of civil society
representatives is vacant, the
NHRC shall instead nominate
a replacement, and if the
vacant membership involves
a representative of any of the
said government authorities,
the concerned authority shall
nominate a replacement.
Appointment of members shall
be effected by an Emiri decree.
Chapter four covers the
immunities of NHRC members,
which include immunity
against liabilities and criminal
procedures.
These are not personal
privileges to the members
but part of the privileges
granted to memebrs of NHRC
as a national institutions that
guarantee the independence of
its members in performing their
duties, guaranteed by the law
transparently.
Besides, the headquarters of
NHRC , its branches and offices
are immune as it cannot be
searched without a prior order
from the concerned judge in the
presence of a member of the
prosecution at least.
Finally, chapter five covers the
tasks and terms of reference of
NHRC in Qatar, which include:
First:

Book Review

prepare a book that reviews
their role and their functions
especially that the related
national legislations and
international references and
books have not covered these
issues .
This book covers also the
legal situation of NHRC
members in Qatar through
five chapters:
Chapter 1:
Terms of reference of NHRIs
according to the Paris
Principles.
Chapter 2:
Terms of reference of Qatar
NHRC.
Chapter 3
NHRC members
Selection- term of membershiptermination of membership .
Chapter 4
Members immunity and voting
rights.
Chapter 5
Functions and specialties of
NHRC members
The first chapter covers terms
of reference of NHRIs according
to the Paris Principles approved
in 1992 by the UN Human
Rights Committee issued by
the decision of the UN General
Assembly no 234/48 on
December 20, 1993.

These principles form the
general framework of the
terms of reference of NHRIs,
which should be considered by
countries when creating such
organizations.
In chapter 2, we reviewed the
terms of reference of NHRC in
Qatar and their development
its inception in 2002 until
2015, including:

related reports to the Council of
Ministers.
6- Monitor what might be raised
about the human rights situation
and coordinate with concerned
bodies to address them.

1- Put forward proposals for
stakeholders on the existing
legislation and draft laws, and
their relevance to the provisions
of international conventions on
human rights to which Qatar is a
party.

8- Cooperation with the national,
regional, and international
organizations concerned with
human rights and freedoms,
and take part at the related
international events.

2-Offering advice and
recommendations to the entities
concerned with human rights
issues.
3- Reporting any violations or
abuse of human rights and
work to resolve of the related
petitions and complaints
received and coordination with
the concerned entities.
4- Offering the necessary
suggestions to the concerned
entities regarding the present
legislations and draft laws,
indicating their compliance with
the international human rights
conventions, to which the state
is party .
5- Monitor the human rights
situation, prepare and submit

7- Take part at preparing the
national reports to be submitted
to the concerned international
organizations and entities.

9- Raise awareness and
enriches education on human
rights and freedoms.
10- Conduct field studies.
11- Coordinate and cooperate
with the entities concerned with
human rights in the state in their
scope and tasks.
12- Organize conferences,
forums, training courses and
workshops on the topics related
to human rights.
13- Contribute to the preparation
and research programs related
to human rights and participate
in its implementation.
Chapter three deals with Qatar
NHRC membership according
to the Qatari legislations and
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Members of NHRIs
Selection, powers, immunities,
and functions
By: Ms. Rania Fouad Jadallah
Legal expert, Qatar National
Human Rights Committee
The United Nations has adopted a number of
international conventions aiming at enhancing
and protecting human rights, and the fundamental
freedoms. It also created and developed various
mechanisms to implement and enforce these
conventions, including national organizations or
committees for human rights, which are of utmost
importance in this respect.
The wise leadership of Qatar issued law no 38 for
2002 regarding the establishment of the National
Human Rights Committee (NHRC), which
includes a number of positive elements in which
it is mandatory for all government entities in the
state to cooperate with it.
Accordingly, NHRC is a national official
committee, not regional or international. It is
independent from the state entities financially and
administratively, and permanently enjoys a public
ethical personality. It has a special nature, as it is
neither a government organization nor a private
one, its headquarters in Doha. Its mandate is the
protection and promotion of human rights and the
basic freedom. It is one of the national human
rights institutions that fall under the principle and
protocols of Geneva conference of 1978 and the
Paris Principles 1991.
Due to the importance of the role of the members
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of the national human rights committees or
institutions in the field of the promotion and
protection of human rights , it was important to

Activities and Events
it would help them in preparing
the scientific researches and
consultative opinions in the field
of human rights.
“My right” programme for the
public sector’s employees is an
awareness training programme
in the constitutional, legal,
and rights fields in general,
in addition to the rights of the

employee in general. It targets
the government officials
and departments at different
administrative levels, aiming at
the promotion of the respect for
human rights, and developing
their constitutional, legal and
rights knowledge. Accordingly,
each one would guarantee
enjoying his rights and abide

by his obligations and duties,
which represent the rights of
other citizens. Other objectives
include spreading the culture of
reasonability and the rights of
citizenship at the public service,
and the creation of a generation
of public workers enjoying
efficiency and adequate
constitutional, legal, and rights.

Bahrain National
Institute for Human
Rights celebrated the
Human Rights Day
The National Institute for Human
Rights held a reception on the
occasion of the Human Rights Day,
which is marked around the world on
December 10 each year , in memory
of the day when the United Nations
General Assembly proclaimed the
universal declaration of human
rights in 1948.
It is considered the first international
document that stressed the
guarantee the respect and protection
of human rights and his basic
liberties, making it an inspiration
when making laws and constitutions.
At the reception, Mr. Farid Ghazi,
board member of the Institute,
gave a speech and said: “it is a
pleasure of The National Institute
for Human Rights to mark this day
alongside all the concerned entities
and organizations in the world, out
of its belief that man is the real
pivot of building and development

in the world. We are proud that
the Kingdom of Bahrain is one of
the world countries that abide by
this declaration, as its government
and people believe in its principles
of human rights, which is an
achievement for all countries and
people.”
He added: “We promise to continue
work to enhance, develop and protect
human rights in Bahrain through
the jurisdiction and tools given to
the Institute with His Majesty’ the
Kings trust atop of this. All this would
be done in cooperation with the
concerned partners, whether official
entities, or the local and international
rights organizations.”
He said that the Institute would like
to thank His Majesty the King of
Bahrain Hamad bin Isa Al-Khalifa
for issuing the decree regarding the
amendment of some stipulations
of the law to create the National

Institute for Human Rights to comply
with Paris Principles regarding the
status of national institutions. The
current law is considered ideal and
landmark stressing the status of
human rights in Bahrain. It also
supports the work of the Institute to
enhance and protects human rights
in cooperation with all the concerned
parties locally and globally.
The reception was attended by
Dr. Abdulaziz Abel, chairman of
the board of commissioners and
a number of board members,
alongside Mr. Abdulla bin Faisal AlDosari, Assistant Foreign Minister;
a number of the MPs and Shura
council members, representatives of
the official entities and departments,
a number of the ambassadors and
envoys to Bahrain, and the officials
of the General Secretariat of the
Institute.
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NHRI of Bahrain
participated in launching
“My rights” program for
employees in the public sector

Under the patronage of HE
Sheikh Khalid bin Ali Al-Khalifa,
Minister of Justice, Islamic
Affairs and Endowments, the
Judicial and Legal Studies
Institute (JLSI) in partnership
with Bahrain Institute for Political
Development and the National
Institute for Human Rights has
launched “My rights” for the
public sector employees at JLSI
headquarters.
The programme was launched
in the presence of Mr. Wael
Bualai, Undersecretary of the
Ministry of Justice, Islamic
Affairs and Endowment; Dr. Mai
Al-Otaibi, Deputy Chairperson
of the Board of Trustees of
Bahrain Institute for Political
Development; Ms. Jamilah
Sulaiman, Chairperson of the
Civil and Political Committee,
and board member at the
National Institute for Human
Rights; and a number of
the government and media
representatives in Bahrain.
In her speech, Dr. Jamilah
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Sulaiman stressed that the
National Institute for Human
Rights has been working to
spread the culture of human
rights among the various
categories of the society
according to its 2015-2018
strategy and in accordance
with the international and
national standards through
the educational and training
programmes and specialized
courses. The aim is to transfer
the knowledge of human rights
to a community culture, a
practical conduct, and a daily
practice for all to seek the best
ways for practicing the basic
rights, and guarantee their
protection against any violation.
She added that the Institute
targeting this category of
employees with a specialized
rights programme . They are
influenced by the rights culture
and have their influence on it as
citizens above all.
She pointed out that the
programme particularly targets
the employees concerned

with making legislations, or
putting and implementing rights
strategies, in addition to the
employees responsible for
writing and preparing the reports
addressed to the entities of
the international human rights
conventions and authorized to
discuss such reports.
She further stressed that the
importance of “My rights”
Programme comes from its
aims targeting the development
of the skills of the public sector
workers, and strengthen their
capabilities at the issues
and topics of human rights,
guaranteed at the international
conventions and national
legislations and the regulation of
implementing them. This would
reflect directly on the type and
quality of their performance
at work, in particular when
preparing rights reports, which
Bahrain is committed to submit
to the regional and international
entities with which it has
agreement or not. In addition,

Activities and Events
in facing any risks threatening
national unity.
Second: There is mutual
confidence in Comoros between
religious circles and the Higher
Authority of Human Rights,
which is very important, and
can represent a point of power
to implement a national plan to
face violent religious extremism.
In some other Arab and Muslim
countries the relationship among
human rights activists, and
Imams or religion institutions'
representatives may be weak or
troubled.
Third: The ages of the
participants at these workshop
ranges between thirties and
fifties, which is an important
factor in helping deepening
discussion and building simple
and balanced Islamic address
and able to convince wide
segments of young people. No
gap among the generations
was observed, though it is hard
to generalize in a country of a
majority of young people.
The workshops recommended
that it is important to continue
organising such programmes,
regarding facing the risks of
violent extremism. What had
been achieved so far could
be considered a positive
development but the positive
impacts could dispel if not
followed by other necessary
steps with a long run
programme to be implemented
by all.
The workshops stressed that
it is also important to form

a coordinating body of the
representatives of all the
participating parties in the
workshops. In particular, it
should include the Higher
Authority of Human Rights
and freedoms, Fatwa House,
some Imams from the three
islands, representatives of
the universities specialized in
Islamic studies, the Presidency

Human rights
don’t contradict
Islam; they
are A main
condition for
promoting
national unity
and achieving
equality and
dignity for all
citizens.

of the Republic, the Ministry
of Education, the Ministry of
Islamic Affairs, and the Elders
Council.
The mandate of this body
should include developing an
awareness programme at the
mosques, and for university
students, in addition to the
means of media to face the

various forms of extremism. It
should also work to organize a
training programme for Imams
to improve the content and
message of Friday Sermons
and the other religious lessons,
whether regarding the content
or the way of address and
guidance.
Besides, the concepts of human
rights should be included at
the educational programmes to
make young people aware that
human rights do not contradict
with Islam, as they are an
integral condition for strengthen
national unity and achieving
equality and dignity for all
citizens.
Further, women should be
taken care of to develop their
educational and intellectual
skills, because they play
an important role in fighting
religious extremism. Also,
women are vulnerable for
exploitation by the violent
movements.
Measures should be taken
as well to conduct a series of
interviews with all Comorian
students who had studied
abroad in the field of Islamic
studies to encourage them to
protect the national unity and
avoid any thing that may cause
religious divisions within the
society. They should be asked
to make their different views a
factor of enriching the Comorian
Culture and supportive to it
rather than threatening its
existence.
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NHRI of Comoros organized a number of
meetings with preachers, judges, and university
professors
The National Human
Rights committee
of Comoros Islands
organized a serious of
meetings and interviews
during the period from
8- 17 December, 2016
with the Imams of
mosques, judges and
university professors,
specialized in Islamic
studies. The events
were commissioned by
the Higher Authority
of Human Rights and
Liberties at Comoros,
aiming at deepening
awareness about the
dangers of violent
religious extremism,
which pose serious
risks on world safety
and security.
28
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the programme conducted
three workshops with each at
Anjouan, Mohéli and the Capital
Moroni, with a good turnout of
participants, which indicated the
presence of an elite category of
the society aware of the risks
of religious extremism and its
potential consequences on the
national unity and the people's
peace.
These workshops were
distinguished with:
First: It brought together
representatives of the various
parties interested in the
religious issues in the country,
including the Fatwa house,
Imams and preachers of
mosques, university professors
specialized in Islamic studies
and some students of Islamic
religious studies. In addition, a
representative of the Presidency
of the Republic attended the
final workshop, besides a
representative of the Ministry of
Education and a member of the
elders' council at Moroni. The
discussions at the workshop
indicated the willingness of all
the participants to cooperate

Activities and Events
A number of the members of
The Arab Network for National
Human Rights Institutions
(ANNHRI), alongside the
Arab League, the national
and international election
monitoring groups, UNDP,
and the national human rights

rights and good governance,
The workshop dealt with various
related topics such as the role
of NHRIs in the promotion of
human rights during elections
in addition to their other roles,
including mechanisms on the
related issues in accordance

including the importance
of reviewing the related
legislations and laws, the voters'
lists and the determining of
constituencies. , the protection
of voters, the voting process
those conducting the process

organizations at the Arab
countries.
The workshop discussed the
related issue in an attempt to
promote a true understanding
of the proper practices of each
process, including election
observation, monitoring and
supervision, with examples
from around the world, as the
participant exchanged their
related expertise and views.
A number of work papers were
presented and discussed
throughout the workshop
tacking a variety of topics such
as: democracy, and election
observation, monitoring
and supervision and their
mechanism as tools to
enhance democracy, human

with the international practices
and the monitoring of the
process from a human rights
prespective.
Pre-election stage: A number
of presentations were featured
during the workshop on the
related human rights and
monitoring of such stage, in
addition to the necessary field
experience .
In a group work, participants
were divided into a number of
discussion groups to assess
each stage of the elections and
identify a list of key issues and
topics that should be the focus
during monitoring the election
process.
The workshop produced a
number of recommendations

of voting, writing reports in
a way that could impact the
policies of laws and legislation
amendments,the relationship
among the various competent
authorities that should be
cooperative, coordinative and
complementary to achieve the
ultimate target of the process.
The workshop stressed the
necessity of encouraging
cooperation with the civil society
organisations and the exchange
of knowledge in particular
through the popular education
and awareness activities for
voters. More efforts should be
exerted to promote human rights
at the Arab societies during
election time.

Arab Network

27

Activities and Events

Sudan National Human Rights
Commission (SNHRC) hosted the
workshop of the Arab network on
The role of NHRIs in monitoring
elections
Sudan National Human
Rights Commission
(SNHRC) hosted a
workshop of the the
Arab network on the role
on national organization
in monitoring election.
The workshop was inaugurated
by the Assistant President
Mr. Abdulrahman Al Sadeq Al
Mahdi at Al Khartoum during
May 21-22, in the presence of
a number of ambassadors and
experts from Arab countries, and
experts from the United Nations
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Development Programme
(UNDP) in the field of election
monitoring.
The workshop aimed at
enhancing the role of national
institutions as inspectors of
elections and the exchange of
experience on the best practices
of the national organizations and
others in the field of monitoring
election and observing it within
and outside the area. Other
objectives of the workshop
include raising awareness
regarding the difference
between election observation,
monitoring and supervision
in addition to developing
the necessary approach for

this at the Arab countries’
organizations.
The paper of the Arab network
at the workshop pointed out
that voting is an integral part of
the other basic human rights, in
particular the civil and political
rights, besides the economic,
social and cultural rights.
Accordingly, the participation
at the election processes
has become a practice of the
international human rights
entities. It is an effort of them to
promote the respect of voting
rights, and the other related
broad rights, which should
be respected throughout the
election processes.
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countries have exerted great
efforts to prepare a central
database, titled “ National
registration of the people with
disabilities and the approved
standards of buildings and
roads for eeth people with
disabilities”, pointing out that
NHRC is currently following
up on the implementation of
the People with Disabilities
convention in the framework of
a plan composed three phases.
The first phase [ is based on
NHRC meetings the people with
disabilities themselves and their
families, and other meetings
with governmental and nongovernmental entities concerned
with the implementation of
this convention, in addition to
bilateral meetings between
NHRC and the competent
authorities to study specific
topics. The second phase
is based on putting guiding
principles to create semivoluntary working groups,
each one of maximum of
six members. , including two
representatives of NHRC, two
from the competent authorities,
two of the people with
disabilities and their families,
and a representative or more
from civil society organisations.
The third phase of the plan
focuses on engaging the media
in the awareness and education
efforts about the concerns of
the people with disability, and
broadcasting topics on the

rights of those people from a
humanitarian perspective.
The fourth phase involves an
assessment through a seminar
gathering all the concerned
parties to assess the success
of the plan in achieving its main
objectives in maintaining an
independent implementation
and its announced sub-goals.
Further, Dr. Al-Marri talked
about a number of the issues
related to the rights of women,
in addition to the functions
of NHRC in the field of the
promotion and protecting human
rights in Qatar.
Qatar-European Friendship
Association at the European
Parliament praised the
strong relations and the
good reputation of Qatar
internationally in the human
rights and humanitarian fields.
Dr. Ramona Mănescu,
Chairperson of Qatar-European
Friendship Association, said:
“we have seen to the efforts of
Qatar to resolve challenges
to workers' rights,” adding that
there is a real determination to
develop human rights, which
represent a challenge to the
whole world countries.
She also thanked NHRC for its
major role and it transparency.
Mr. Fulvio Martusciello, member
of the EU Parliament and
Qatar-European Friendship
Association, said that “Qatar has
adopted A zero tolerance policy
with terrorists and it is one of the

members of the coalition against
terrorism.” He also praised the
Qatari role in peace mediations
and supporting dialogue . He
further appreciated the situation
if the rights of workers in the
state, while mentioning several
statements of many EU officials
in this respect. In addition, he
praised the new labour law and
its powerful regulations.
Mr. Amjad Bashir, Member of
the Human Rights Committee
at the EU Parliament, said:
“ Qatar deserves praise
and appreciation for its
achievements in the field of
human rights,” pointing out that
Qatar development indicator
makes it ahead of some
European countries.
Many international entities
have affirmed the respect of
human rights in Qatar, and its
keenness on linking the issues
of business, with human rights.
He added that “unprejudiced
criticism can be acceptable, but
the majority of such criticism is
baseless. I have visited the labor
city in Qatar myself and I believe
it is a pioneer model. Besides,
there are many achievements in
the field of the rights of workers
in Qatar, which no country has
reached so far including some
European countries.”
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NHRI of Qatar held a panel discussion at the
European Parliament

Qatar National Human Rights
Committee has held a panel
discussion at the European
Parliament in Brussels
to introduce its work and
achievements. The panel which
was organized
in cooperation with the
Qatari-European Friendship
Association at the European
Parliament and the Permanent
Mission of Qatar at the EU, had
a wide international and regional
attendance of the Arab and
European diplomatic missions,
and European parliamentarians,
in addition to senior officials of
human rights in EU external
affairs at both the EU and the
European Parliament, besides
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a number of international
organisations.
Dr. l Marri, president of QNHRC
presented a working paper at
the panel on “the role of NHRIs
in promoting and protecting
human rights.” The panel was
part of Ali bin Samikh A
NHRC European tour, covering
the headquarters of EU at
Brussels, Belgium and Berlin,
Germany.
Dr. Al-Marri talked about the
institutional and legislative
developments in boosting
the progress of human rights
in various fields in Qatar.
Regarding the rights of the
people with disabilities, he said
the concerned entities in the

Activities and Events

Workshop on the implementation of sustainable
development goals from a human rights perspective
Oman Human Rights
Commission (OHRC) in
cooperation with Beirut
Regional Office of The United
Nations High Commissioner
for human rights–, during the
period from 10 to 12 April ,
organized a workshop on «The
implementation of sustainable
development goals from a
human rights perspective».
The workshop dealt with
the goals of the sustainable
development, the international
system for human rights,
and its relation with the
sustainable development goals
, the indicators for measuring
these goals, the mechanism

of elaborating and preparing
related reports, and the goals
of sustainable development of
international organization. More
than 30 participants attended
the workshop, representing 22
entities in Oman, .
The workshop aimed at
enhancing the understanding
of government organisations
employees, the civil society
organisations and the staff of

OHRC about the relationship of
human rights with sustainable
development. In addition, the
workshop aims at strengthening
the capabilities of the participants
in assessing their organisations
at the field of sustainable
development in the light of
the international obligations of
human rights and 2030 plan.
Among the other goals: the
exchange of experiences on
the mechanism of implementing
sustainable development goals in
different fields, working to adopt
national indicators to assess the
implementation of these goals
and the mechanism of related
reporting.

OHRC participated at Muscat International Book Fair
and organized a forum on the freedom of expression
Oman Human Rights
Commission (OHRC) took
part at the 22nd of Muscat
International Book Fair and
displayed its publications there.
These publications were on the
national strategy to limit abuse
to Omani children, human rights
in Omani laws, awareness
level of human rights for social
studies teachers, and parents'
awareness on family violence
issues and the available
guarantees for the protection of
children, in addition to OHRC
annual report on the situation of
human rights in Oman and other

publications.
The series of OHRC issues
titled « My Childhood, My
Right» was among the most
popular among its publications

at the fair. It covers the rights of
children through cartoons.
As part of the activities of the

fair, OHRC conducted a seminar
on the freedom of expression
and opinion between the right
and responsibility. It covered a
number of topics such as the
importance of the freedom of
expression, its regulations in
the Islamic Sharia Law, the
criminal code regarding the
freedom of expression, the
proper understanding of the
freedom of speech, digital
communication and the new
media and the consequent
challenges to the freedom of
opinion and expression.
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The high commissioner visit to the Sultanate of Oman
In response to
the invitation of
the Omani Human
Rights Committee, Prince Zaid
bin Ra’ad Al-Hussein, the United
Nations High Commissioner
for Human Rights visited the
Sultanate of Oman during the
period from February 4-6, 2017.
Throughout the visit, Bin Ra’ad
met a number of senior officials
, including Mr. Asaad bin Tariq
Al Said, representative of His
Majesty Qaboos bin Said AlSaid, Dr.Yahya bin Mahfouz
Al-Munziri, Chairman of the
State Council in Oman; the
Minister of Interior, Mr. Hamoud
bin Faisal Al-Busaidi, Minister
of Legal Affairs, Dr. Abdullah
bin Mohammed bin Said AlSa'eedi, and Chairman of
Majlis Al-Shura, Mr. Khalid bin
Hilal Al-Mawa. Alongside the
accompanying delegation, Bin
Ra’ad visited the Oman Human
Rights Commission (OHRC),

where he met the chairman
and members, and listened
to a detailed presentation on
observation and reporting.
The High Commissioner praised
the wisdom of His Majesty
Sultan Qaboos bin Said and his
positive role in promoting the
language of dialogue, tolerance,
and peace locally and abroad,
in addition to his humanitarian
role in releasing the detainees
in some areas of conflicts, the

establishment of a national
human rights commission
concerned with the promotion
enhancing human rights. He
further expressed his happiness
over visiting OHRC, and
appreciated its efforts and the
facilitations made to make his
official visit to Oman a success,
in whichhe looks forward to
more fruitful cooperation in the
upcoming period.

Lectures on human rights for higher education institutes
The Oman Human Rights Commission (OHRC) launched,
at the first third of this year, the awareness and education
programme for the higher education institutes in Oman. The
programme aims at introducing OHRC, and its functions,
including promoting the human rights culture, introducing
the national mechanism of protecting them, and the way of
receiving reports and complaints by OHRC.
These lectures are given at the universities and colleges at the
Sultanate of Oman. Until the current period, three lectures has
been given for the teachers, students and staff of A'Sharqiyah
University, Sohar University, and the Arab Open University.
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work in situations of conflict, to
ensure State’s compliance with
international standards, and to
support civil society and national
human rights institutions in
documenting violations in such
contexts.
- All parties to conflict allow and
facilitate access to humanitarian
assistance, including rapid and
unimpeded passage of relief
consignments, equipment,
personnel, medical care, and other
support to victims.
- States to ensure humanitarian
workers and facilities are protected
from attack.
- States to hold accountable
the perpetrators of attacks on
humanitarian workers in line with
international standards, and ensure
that victims are afforded the right to
remedy.
- States, national human rights
institutions, and civil society to
promote and protect the right to
education, in particular of vulnerable
groups including minorities, the
internally displaced and girls, whose
rights may be particularly at risk
during armed conflict.
- States national human rights
institutions, and civil society to
utilize the Sustainable Development
Goals, in particular SDG 4 to guide
action in ensuring education for all.
- States to introduce and implement
legislation and regulations that
prohibit attacks and occupation
of schools by any party and take
measures to bring those responsible
for violating such measures to
justice.
- States to endorse and implement
the Safe Schools Declaration
adopted in Oslo in May 2015.
- States to take effective measures
to deter the use of schools by
parties to conflicts, including

by bringing the Guidelines for
Protecting Schools and Universities
from Military Use during Armed
Conflict into military policy and
operational frameworks.
- All actors to support international
and regional cooperation in the field
of human rights, education, and
conflict resolution with the aim of
establishing a culture of peace.
26. All actors to ensure that women
and civil society organizations
focused on women’s issues and
representatives of civil society
are included equally in all
peace negotiations and conflict
management efforts.
- All actors to apply human rights
based approach when considering
the formulation and implementation
of public policy as a tool for the
legal and institutional reform.
- United Nations entities to
strengthen the capacity of decisionmakers in government agencies,
parliaments and consultative
councils and civil society with
respect to conflict management
through dialogue, negotiation, and
peaceful solutions.
- All actors to support the inclusion
of commitments to accountability
and to uphold the protection of
human rights in peace processes.
- All actors to involve children and
youth in post transition and post
conflict efforts to address the legacy
of conflict and to engage with them
directly on the subject of their
human rights.
- All actors to ensure the centrality
of victims in the design and
implementation of transitional
justice and reconciliation processes
and mechanisms.
- All actors to ensure transitional
justice processes and mechanisms
take account of the root causes of
conflict and repressive rule, and

address violations of all rights
- All actors to ensure that
transitional justice processes
are designed and implemented
in a comprehensive, inclusive,
and gender-sensitive manner, in
line with international norms and
standards.
- Arab States to establish a regional
specialized institution on transitional
justice to document and share good
practices.

Ben Helli .. Recommendations
of the international Conference
come at the top priorities of the
Arab league
Ambassador Ahmed bin Helli,
Deputy Secretary-General of
the League of Arab States, said:
“The international community
and the Security Council have
been come on the top of entities
that are unable to stop conflicts
and put an end to crises in the
Middle East”, pointing out that
the recommendations issued
at the end of the conference
would, if implemented properly,
alleviate the impact of crises
and disasters affecting
millions of people in the
region. He expressed the
Arab League’s support for
the recommendations issued
by the conference and its
full cooperation with parties
concerned with human rights.
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Recommendations of the International Conference on the
Human Rights approach in conflict situation in the Arab region
Participants in the end of the
conference called on:
- All actors to empower
individuals belonging to
groups most at risk of
marginalization to claim their
rights and overcome the
challenges associated with
discrimination.

- Arab States, national human rights
institutions, and civil society to
promote and facilitate the inclusive
participation of all sections of
society in public life and to eliminate
all forms of discrimination in society.
- Arab States to give priority
to efforts aiming at preventing
violations of international human
rights and humanitarian law.
- All actors to consider the
establishment of a regional early
warning center based on human
rights and the prevention of conflict.
- All actors to support activities,
policies, and strategies aimed at
promoting human rights education
and human rights awareness.
- Arab States revise school curricula
and reform educational policies
and systems to introduce programs
aimed at supporting human rights
education, and promoting equality,
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respect and tolerance for all
persons.
- United Nations entities to provide
support to increase the capacity of
state institutions, national human
rights institutions, and civil society
to deliver human rights education
and awareness building.
- All parties to conflict to abide by
international human rights and
humanitarian rules and principle.
- Arab States to exercise their
influence over all parties to
armed conflict to respect rules of
international humanitarian law and
human rights principles, and to
give priority to humanitarian aid to
victims.
- International community to support
people under occupation to realize
their right to self-determination, and
to take responsibility in accordance
with international law to put an end
to human rights and humanitarian
law violations during armed conflict
and occupation.
- Arab States to ensure the
protection of civilians, and pay
special attention to the protection
of human rights of persons in
vulnerable situations, in particular
women, children, older persons,
human rights defenders, internally

displaced persons, marginalized
communities, minorities, and
persons with disabilities.
- Arab States, national human
rights institutions, and civil society
to promote and protect the rights
of children, including by combating
recruitment and the use of children
for military purposes.
- Arab States to prevent, investigate
and punish all forms of genderbased violence, in particular sexual
violence perpetrated by State and
non-State actors; and implement a
policy of zero tolerance.
- Arab States and national human
rights institutions to allocate
adequate resources and adopt
effective measures to ensure
that victims of human rights
violations, particularly survivors
of sexual and gender-based
violence, have access to adequate
support without discrimination,
including comprehensive medical
treatment, mental health care and
psychosocial support.
- National human rights institutions
and civil society to continue
advocacy towards ensuring a
greater protection of children and
education by all parties to conflicts.
- OHCHR to continue its mandated

Conferences

Improving the human rights
environment in the Arab world

Deputy Speaker of the Arab
Parliament Mr. Adel Abdulrahman
Mohamed Ahmed Al-Assoumi
praised the organization of the
conference by Qatar National
Human Rights Committee,
pointing out that signing a

memorandum of understanding
between the Arab Parliament and
Qatar National Human Rights
Committee strengthens the
effective partnership between
the two sides in the field of the
promotion of human rights.

Promoting the culture of human rights in
security institutions
Dr. Mohammed bin Ali Koman,
Secretary-General of the General
Secretariat of the Council of
Arab Ministers of the Interior,
said that this conference is of
great importance because it
comes at a time when the Arab
region experiences conflicts and
disputes, which constitutes fertile
ground for all violations of human
rights. He also praised the role
of Qatar National Human Rights
Committee in building confidence

and enhancing cooperation
between security institutions
and human rights organizations
through the International
Conference on the Challenges
to Security and Human Rights
in the Arab Region of 2014,
which is considered a milestone
in the history of the relationship
between the security services
and human rights advocates in
the Arab region.

Islam laid down the principles of protecting civilians
The Secretary-General of
the Legal Affairs of the Gulf
Cooperation Council (GCC),
Mr. Hamad bin Rashid AlMarri, stressed the role of
international humanitarian law
as a basic legal framework for
the regulation of armed conflicts
under contemporary international
legislation, which was preceded
by Islam, which laid down the
basic principles of conflicts and
protection civilians of civilians in

armed conflict.
“Perhaps the importance of the
human rights approach discussed
by the conference goes far beyond
filling gaps or complementing the
protection system provided by
international humanitarian law
to civilians in conflict situations,
it plays other important roles
in the pre-conflict phase as a
means of prevention and also in
the post- conflict phase through
mechanisms of transitional justice.
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Gilmore: The conference dealt with vital and
important issues in light of the crises in many
regions of the world
Ms. Kate Gilmore, Deputy
High Commissioner for
Human Rights said on the
sidelines of the conference:
«The importance of talking
about the human rights
situation is always increasing
with the increasing atrocities
and violations of these
rights”; she stressed that
war crimes and violations of

international humanitarian
law cannot be linked to a
particular geographical area,
Pointing out in this context
that some European countries
committed many atrocities
during World War II, while
these rights have also been
violated in some African
countries for reasons that
may be related to investment.

Addressing violence and
terrorism with fair laws
Dr. Tayeb Bakoush, secretarygeneral of the Arab Maghreb
Union, said that the conference
comes in critical circumstances
in the Arab region, stressing
the need to hold accountable
all those who terrorize and
kill people using with fair
laws. On the impact of the
conditions in the Arab region
on human rights, he explained
that the effects varied, where
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there is a difference between
armed conflicts and unarmed
conflicts, the difference
determines the approach
that can be envisaged in
confronting these conflicts
and finding solutions to them,
pointing out that violence and
terrorism are the ultimate forms
of conflicts. The law must be
above all considerations.

Conferences

Vital issues in the context of the international and
regional crises
Al Kiyomi: In the current period, we should make strenuous efforts to protect
human rights, especially in conflict zones.
Human Rights in Conflict Areas
Mr. Yousuf bin Abdullah Al-Afifi,
ANNHRI Vice President said
on behalf of Dr. Issa Bin Said Al
Kiyoumi, in his opening speech,
that In the current period, we

Addressing extremism
Dr. Al-Marri said that “there
can only be true security and
stability without respect for
human rights”; Al Marri stressed
that reliance on armed force
only to tackle violent extremism
and eliminate terrorism would
not be feasible, extremism and
terrorism would not have been
found if the rights, freedoms,
human dignity and social justice

should make strenuous efforts to
protect human rights, especially
in conflict zones. Al Kiyomi also
praised the efforts exerted by
the network and its roles; he
also praised the role of Qatar
and the efforts of the National

Human Rights Committee
to organize this important
conference in light of the human
rights challenges facing the Arab
region.

are respected. The absence
of theses core values resulted
in protests, popular uprisings,
and armed conflicts. Al Marri
stressed that the fight against
global terrorism should not be
at the expense of human rights
and fundamental freedoms or
should be taken as an excuse to
derogate from those rights and
freedoms.
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ANNHRI participated in the organization
of the International Conference on Human
Rights Approach to Conflict Situations in the
Arab Region
The ANNHRI participated in
organizing the International
Conference on Human Rights
Approaches to Conflict
Situations in the Arab Region
in cooperation with the National
Human Rights Committee of
Qatar, the United Nations High
Commissioner for Human Rights
and the General Secretariat of
the Council of Arab Ministers of
the Interior. The conference was
inaugurated by His Excellency
Sheikh Abdullah bin Nasser
bin Khalifa Al Thani, Prime

16

Arab Network

Minister and Minister of Interior,
in the presence of a number of
Ministers at the Sheraton Doha
Hotel. The conference was
attended by 200 participants
from government officials,
United Nations (including
peace-keeping missions,
UNICEF, and UNHCR),
international organizations,
regional inter-governmental
and non-governmental
organizations, national human
rights institutions, and policy
researchers.

The Conference emphasized
the pioneering role played
by the State of Qatar in the
promotion of human rights
and conflict resolution, thus
contributing to the maintenance
of international peace and
security. It also underlines the
role of national institutions in this
regard in terms of disseminating
and promoting a culture of
human rights, particularly in
situations of conflict.

NEWS
to justice for all, and building
Effective and accountable
institutions at all levels.
In his opening speech,
Mr. Sultan bin Hassan AlJamali, Executive Director
of the Network, stressed the
constructive role played by the
press in building communities,
calling on all media to continue
its vital role in combating
hate speech, violations and
corruption, to build societies
enjoying peace, coexistence and
brotherhood. Al-Jamali noted
the efforts of the Arab Network
represented by its member
national institutions over the
past period, in the framework of
promoting freedom of opinion
and expression and against
hate speech, which strengthens
the position of the free press,
through technically enabling
these institutions to contribute
effectively to the process of
protecting and promoting human
rights in their countries, such
as enhancing their capacity to
monitor and prepare monitoring
reports and report violations
of the Civil and political rights,
stressing that a priority to
protect any right is to monitor
and report its violations and to
enable those who protect this
right to address those violations.
In her opening remarks,
Ms. Anna Paolini, UNESCO
Representative to the GCC and
Yemen said: “As we celebrate
World Press Freedom Day,
we must look to ourselves as
agents of change: each of us

has a role to play, because each
of us has a stake in access to
information. Quality journalism
and the right to information are
central to achieving the SDGs.
They serve as a prerequisite
for combating gross economic
inequalities, reversing climate
change, and promoting women’s
rights and reflect the degree of
transparency within a society”.
The seminar focused on the
role of the media and media
and information literacy in
promoting dialogue. The digital
age has vastly transformed
communication and information
processes and provided the
means to the public to become
content producers. Media and
Information Literacy (MIL)
serves as an effective way
of countering misinformation
online by empowering media
consumers with the appropriate
knowledge and tools to navigate
the Internet wisely, and to
interpret information critically.
“We should recognize the
different messages we face
in our daily lives in different
ways, and distinguish between
freedom of expression on the
basis of mutual respect and a
deliberate speech of hatred,”
said Mr. Ahmed Al Mohannadi,
Media and Information
Literacy trainer and expert
who also writes column in local
newspapers. Al Mohannadi
added “If we have the freedom
to express ourselves through
constructive criticism and
meaningful dialogue, we can

solve many problems, which
will contribute to performing
the role of media properly as a
means of dialogue and peace in
all societies”. The participants
also discussed the role of social
media and the importance of
media and information literacy
to educate and raise awareness
among youth in Qatar about
the need to use, understand
and analyze the media, and
particularly online media, in a
responsible and critical manner.
The panel also presented
initiatives that were conducted
to foster the positive role of the
media among young people in
the country, including QNA Kids.
The participants also discussed
best practices and approaches
to combatting hate speech in the
media and measures that can
be put in place by media outlets,
legislative bodies, civil society
organizations and other relevant
institutions to ensure that the
media remains a platform for
dialogue and understanding.
“Encouraging young
people to use the means of
communication as a platform
for dialogue is very important,
enabling them to express their
ideas without harm,” said Tahani
Al Hajri, an author, writer and
social media influencer. Al
Hajri added: “social networking
platforms are the only space that
gives everyone an opportunity to
share their views, so everyone
should not try to control what
others write or say if it does not
match their ideas and beliefs”.

Arab Network

15

NEWS

ANNHRI and UN agencies celebrated
World Press Freedom Day of 2017, in
Doha, Qatar

To protect any
human right
is to monitor,
detect, publicize
and report its
violations.
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ANNHRI, United Nations
Educational, Scientific
and Cultural Organization
(UNESCO) in Doha and the
UN Center for Training and
Documentation for Southwest
Asia and the Arab Region
organized a seminar on media’s
role in advancing peaceful,
just and inclusive societies,
on the occasion of World
Press Freedom Day on May
15, 2017, in the presence

of 45 media professionals,
human rights advocates, UN
agencies, and academics. The
seminar included three panel
discussions on the central role
of freedom of expression and
the right to access information
to achieve sustainable
development goals, in particular
Goal 16, which focuses on
building peaceful and inclusive
societies for sustainable
development, providing access

NEWS
the International Conference on
approaches to human rights in
conflict situations organized in
Doha during the period from 20
to 21 February 2017, based on
providing mutual support in all
fields including the exchange
of experiences and best
practices, and strengthening
the capacities of Arab national
institutions in all areas of human
rights, in the context of their
mandates on the promotion,
consolidation, protection,
respect and effective realization
of human rights in the Arab
States. Al Jamali pointed out
that this training session is the
second activity after the signing
of this MoU, with the aim to
strengthening capacities of Arab
NHRIs.
The Executive Director of the
Network addressed a number
of international human rights
conventions related to the
themes of the session, including
Universal Declaration of Human
Rights of 1948, Convention on
the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide1948,
International Covenant on Civil
and Political Rights of 1966,
International Covenant on
Economic, Social and Cultural
Rights of 1966, Convention
against Racial Discrimination
of 1965, Convention on the
Rights of Women of 1979. Al
Jamali pointed out that these
conventions have mechanisms
that are considered as
universal legal guarantees to
protect individuals and groups,
which lead to the protection

of fundamental freedoms,
rights and human dignity,
including various political, civil,
economic, social and cultural
rights. Al Jamali added that the
declaration on the establishment
of The Arab Network
considers that the promotion,
consolidation, protection,
respect and effective realization
of human rights in Arab States
is the core issue; our reference
comes from the values and
principles enshrined in the
Universal Declaration of Human
Rights and the international
and regional human rights
conventionsFollowing the
reference to the objective of
international conventions and
their mechanisms and the
cooperation with the United
Nations bodies, the role of
the other stakeholders is

highlighted. Al Jamali said that
NHRIs are one of the most
important stakeholders, due
to their position between civil
society and governments, in
which they act as a link through

which the consolidation of
visions, coordination of efforts
and activating cooperation
can be achieved; furthermore,
NHRIs enjoy a considerable
degree of credibility and
legitimacy in the system of
international bodies and
mechanisms as well as their
governments. Al Jamali called
on national institutions to fulfill
their role of protecting and
promoting human rights in their
countries, which is considered
one of the forms of cooperation
with the treaty committees
through the submission of
parallel reports and follow-up
of the implementation of their
recommendations.
Mr. Mohamed Ali Al Nosour,
head of the North Africa and
Middle East Division of the High
Commission, stressed the need
to support the network, highlight
its role at the international
level and support its activities
including participation with the
Network in the organization of
international conferences. Al
Nosour also discussed the role
of North Africa and the Middle
East division, its geographical
mandate, its working methods in
preparing reports for countries
according to its mandate, as
well as the division’s activities
with Governments, civil society
organizations and regional
organizations. Al Nosour also
addressed the post of High
Commissioner and its powers
and functions.
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Training course on human rights
mechanisms for the network

The Arab Network
for National Human
Rights Institutions and
the United Nations
High Commissioner
for Human Rights
organized a training
course on human rights
mechanisms at the Palais
Wilson in Geneva.
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In his opening speech, Mr.
Sultan bin Hassan Al-Jamali,
Executive Director of the
Network stressed the need to
unify strategies between NHRIs,
GANHRI, HRC, OHCHR,
United Nations bodies and
all stakeholders. We reaffirm
what has been emphasized
by the Deputy- Commissioner
in her last meeting with the
secretariats and members of
the human rights networks
of national human rights
institutions that: “the basis
for cooperation among all
stakeholders in the field of
human rights is complementary,
rather than competing “.
Al-Jamali added that these

efforts will help achieve a
qualitative leap, including at
least changing the moods of
peoples and nations towards
a genuine desire and will to
respect human rights. We and
the future generations shall
witness the dissemination of
the human rights culture that
shall forms the conscience of
nations and peoples who can
live together in peace that will
achieve the welfare of citizens
and residents.
Al Jamali added that the
cooperation between ANNHRI
and OHCHR has been reflected
in the signing a memorandum
of understanding between the
two sides on the sidelines of

NEWS
convening this meeting, which was organized by
the Regional Office of the Forum in Doha”.
In this context, Mr. Kieren Fitzpatric, Executive
Director of the Asia-Pacific Forum, said that this
roundtable in Doha is the biggest evidence that
there is a lot of goodwill of APF member NHRIs
to share ideas and make proposals for the Global
Alliance, while appraising the initiatives and
efforts of the Regional Office of the Forum in
Doha in this regard.

Joint meeting between the Arab and
European Networks
The Executive Committee of
the Arab Network for National
Human Rights Institutions
held a joint meeting with its
European counterpart at the
United Nations Headquarters
in Geneva to coordinate the
organization of a joint activity
on refugees’ rights and asylum,
laws on migrants and the role
of national institutions in this
regard. Both parties expressed
their agreement on the
proposed topics, agenda and
venue, and the responsibilities
of the two networks.
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ANNHRI participated in the Asia-Pacific
Forum Roundtable
The Network participated in the AsiaPacific Forum’s high-level round table
organized by the Doha-based Regional
APF Office in cooperation with the
National Human Rights Committee on the
proposed amendments on the Statute of
the Global Alliance of NHRIs and the rules
and procedures of the Subcommittee
on Accreditation, on the sidelines of the
international conference organized by
the National Human Rights Committee on
“Human Rights Approaches to Conflicts
situation in the Arab Region. The meeting
was attended by APF member national
institutions, as well as The Arab Network
for National Human Rights Institutions as
observers.

Dr. Ali Bin Samih Al Marri, president of Qatar
National Human Rights Committee, said: “The
meeting discussed several important points
related to amending the statute of the Global
Alliance of National Human Rights Institutions
along with the rules and procedures of the
International Accreditation Committee of the
Alliance, pointing out that the proposals and
recommendations that came out of the meeting
have been submitted at the meeting of the Global
Alliance in March in Geneva to make a decision in
this regard.
Dr. Al-Marri extended thanks to the Asia-Pacific
Forum and its Regional Office in Doha for
coordinating this meeting and for the great role
they play in strengthening the capacities of the
member national institutions that are members of
the Forum.
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Mr. Allan Miller, Special Representative of
the President of the Global Alliance, said:
“Today’s meeting was an excellent opportunity
to strengthen relations with the institutions
representing many Asian countries that are part
of the Asia-Pacific Forum”, and added: “We
respect and appreciate the efforts of the Forum to
strengthen these relations that are reflected in the

NEWS

international and regional
organizations, encouraging
the effective participation of
NHRIs in international and
regional forums and global
alliance meetings. Al-Marri
stressed the importance of the
network’s role in building and
enhancing the capabilities of
its member institutions, in all
areas of human rights through
training courses, workshops and
roundtables, to enable them to
carry out their mandates and
facilitate their accreditation by
GANHRI. Dr. Mohamed Fayeq,
member of the Executive
Committee of the Network
and President of the National
Council for Human Rights in
the Arab Republic of Egypt,
said: “The basic idea behind the
establishment of the network is
the presence of some Arabs in
Africa and others in Asia. This
is useful for communication
between us, but it was important
to find a means for coordination
between Arabs to transfer
experiences due to the fact that
despite of any differences, our
situations are similar in terms of
cultural and intellectual aspects”;
he added “We hope that this
spirit of brotherhood will prevail
among national institutions, as
we are in a world where there
is no place for small entities
and whenever we can unite
and act as one entity, we can
deal with the whole world”. In

this context, Dr. Musa Burayzat,
member of the Executive
Committee of the Network and
Commissioner-General of the
National Center for Human
Rights in Jordan, pointed out
that the network promotes
relations between Arab NHRIs
and transfer of expertise and
experiences among these
institutions whether at the level
of the International Human
Rights Council, the General
Assembly or the Global Alliance
of National Human Rights
Institutions.
Mr. Abdul Wahab Mirjana,
secretary-general of the
National Consultative
Commission for the Promotion
and protection of human rights
in Algeria, and member of the
Executive Committee of the
Network, Secretary-General
of the Consultative Committee
on Human Rights in Algeria,
pointed out that the network,
together with its institutional
functions in enhancing the
capacities of members
of member institutions, is
establishing these institutions
to be based on the Paris
Principles. Mr. Sultan bin
Hassan Al Jamali, ANNHRI
Executive Director, said that the
network works with its partners
to achieve its objectives; it
had fruitful cooperation with
the High Commissioner for
Human Rights, the United

Nations Development Program
(UNDP), and the Global Alliance
of NHRIs. Al Jamali added:
Since the establishment of the
network, the network has signed
a number of memoranda of
understanding in the framework
of activating the cooperation
in an optimal manner. In the
framework of its objective to
build and strengthen capacities,
the network organized dozens
of workshops and training
courses and participated in
the organization of many
important dialogue forums and
conferences.
It is worth mentioning that the
seminar, organized by the Arab
Network at the United Nations
headquarters in Geneva, aims at
introducing the establishment of
the network, its role, functions,
objectives, activities and areas
of cooperation with its partners,
what it has achieved so far and
what it seeks to achieve in the
future, the role of the Office
of the High Commissioner
for Human Rights as a key
partner to the Arab Network in
supporting the Arab national
human rights institutions and
in enabling them to carry out
their mandates as well as
the facilitations and logistical
support provided by OHCHR
to enable them to participate in
international forums Subsidiary
of the Global Alliance.
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Seminar in cooperation with the Office of the
High Commissioner for Human Rights at the
United Nations - Geneva

The Arab Network for National
Human Rights Institutions
organized an introductory
seminar in cooperation with
the United Nations High
Commissioner for Human
Rights at the United Nations
Headquarters in Geneva, with
the aim to introduce its role in
the promotion and protection
of human rights in the Arab
region and the role of ANNHRI
and OHCHR in supporting
Arab NHRIs and their role in
the promotion and protection of
human rights in the Arab region.
Dr. Ali bin Samikh Al Marri,
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member of the Executive
Committee of the Network and
Chairman of Qatar National
Human Rights Committee,
stated that the network has
approved its statute at the
General Assembly of the Arab
Network held in Doha in 2012;
while considering that the
respect for Human rights is
the core issue of the Network,
which takes its reference
from the fundamental values
and principles enshrined in
the Universal Declaration of
Human Rights and international
and regional human rights

conventions. Al-Marri added
that the network and its various
bodies works to achieve its
objectives through undertaking
several objectives, including
encouraging the establishment
and strengthening of national
institutions in accordance with
the Paris Principles, providing
advice and expertise, and
supporting national institutions
with limited resources in
achieving their mandates,
in addition to strengthening
cooperation and coordination
between national institutions
and GANHRI and relevant
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ANNHRI participated as an observer, at
meetings of the Global Alliance of National
Human Rights Institutions
As an observer, The Arab
Network for National Human
Rights Institutions, represented
by its Executive Director, Mr.
Sultan bin Hassan Al-Jamali,
participated at the meetings of
the Global Alliance of National
Human Rights Institutions at the
United Nations Headquarters
in Geneva. Meetings discussed
the proposed amendments
to the Statute of the Global
Alliance of National Human
Rights Institutions and the
Rules of Procedure for the SubCommittee on Accreditation.
Al-Jamali explained that the
Arab Network had previously
formed a working group that
prepared a study, which was
the basis for the roundtables
organized among the member
institutions on the matter, which
resulted in the observations and
recommendations submitted by
member NHRIs of the Bureau of
the Global Alliance.
Al Jamali noted that the Network
had held the second meeting
of the Executive Committee
in 2017 at United Nations
Headquarters in Geneva
following the meeting of the
Bureau of the Global Alliance;

the meeting discussed the
outcomes and results of the
meetings of the GANHRI
bureau, in the framework of
coordinating roles and unifying
the visions of all members of the
network, as well as the topics
and themes of the meeting
to be held on the sidelines of
the meetings of the alliance
between ANNHRI and the
European Network of National
Human Rights Institutions at the
United Nations Headquarters
in Geneva, to discuss the
possibility of organizing an
activity in cooperation between
the two networks on migration,
the potential role of national
institutions in the protection

of refugee rights, and the
distribution of the roles and
topics that will be discussed
at the seminar organized by
the Network at the UN Palace
in Geneva, on the sidelines
of the General Meeting of the
Global Alliance, with the aim
to introduce the role of the
network in the protection and
promotion of human rights in the
Arab region. The seminar will
be attended by a representative
of the OHCHR who will give a
presentation on the cooperation
between ANNHRI and OHCHR
in this context, and the role
of OHCHR to support the
Arab NHRIs to carry out their
mandates.
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ANNHRI participated in the
consultations of the Office of the High
Commissioner for Human Rights

The Arab Network for National
Human Rights Institutions
represented by its Executive
Director, Mr. Sultan Bin Hassan
Al-Jamali, participated in the
consultations of the High
Commissioner for Human Rights
with the regional stakeholders
held in Beirut to define the
strategic direction of the Office
of the High Commissioner
for the period from 2018 to
2021. Mr. Sultan bin Hassan
Al-Jamali called for including a
strategy to work with partners
and all stakeholders to urge
governments to support human
rights policies by integrating
the human rights vision and
concepts in various sectors
(education and curriculum
modernization), as well as
issues empowering women,
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harmonizing laws in line
with human rights principles,
monitoring the implementation
of these laws, assessing the
extent of respect and conviction
of law enforcement officials
of rights and educating them
about them, as well as working
with partners to propose
draft legislation to protect
and promote human rights of
the most vulnerable groups,
including migrants such as
the laws governing asylum. Al
Jamali also stressed the need
to disseminate the culture
of human rights, educate
Social and cultural rights,
strengthen the capacity of
national institutions, monitor the
discourse of hatred, achieve
sustainable development goals,
formulate appropriate indicators

according to the data and the
nature of each country, organize
workshops on this matter and
integrating them in the national
institutions strategy for the next
five years, besides seeking to
unify the strategies of all actors
in the field of human rights.
Al-Jamali said: “Human
and financial resources
should be provided so that
the Commission can work
properly to achieve its strategic
objectives for the coming
years.” These consultations are
intended to provide a vision of
the future that addresses major
global, regional and local trends
affecting human rights, as well
as the opportunities that these
trends may pose in a positive
way and to explore the priorities
of the various stakeholders.
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Memorandum of Understanding between
ANNHRI and OHCHR
Memorandum of Understanding
between ANNHRI and OHCHR
The Arab Network for National
Human Rights Institutions
(ANNHRI) and the United
Nations High Commissioner
for Human Rights (OHCHR),
through the United Nations
Center for Training and
Documentation in Doha,
have signed a memorandum
of understanding on joint
cooperation based on the joint
vision of the need to unify
efforts and exchange expertise
in the field of human rights in
the Arab region. The MoU was
signed by Mr. Sultan Al Jamali,
Executive Director of ANNHRI,
Mrs. Kate Gilmore, Deputy High
Commissioner and Mr. George
Abu Al Zulf, Director General of

the United Nations Center for
Training and Documentation in
Doha.
The memorandum stressed
the the need to strengthen
cooperation between the
Network and the Commission
through efforts to build the
capacity of the member
institutions and provide joint
support in the implementation
of technical and professional
programs with the aim to
achieve the common objectives
in the field of protection and
promotion of human rights in the
Arab region. The memorandum
aims to establish a mechanism
for mutual cooperation between
the two parties in a way that
promote their respective roles,

strengthens coordination and
contributes to the exchange
experiences according to their
objectives and mandates. Areas
of cooperation include areas of
mutual interest and common
objectives and strategic goals
of both parties, including the
dissemination and consolidation
of the culture of Human rights
in the Arab region at the official
and community levels, as well
as organizing training courses,
workshops and conferences
to contribute to the promotion
and protection of human rights,
exchange of consultations,
studies and research to discuss
and studying the related
concerns and challenges and
finding mechanisms and means
to deal with them.
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Deputy High Commissioner reaffirms the
OHCHR’s full support for ANNHRI
Ms. Kate Gilmore, Deputy High
Commissioner for Human Rights
of the United Nations, reaffirms
the full support of OHCHR for
The Arab Network for national
human rights institutions in its
programs aimed at enhancing
the capacity of member
institutions, “The march of
human rights is a global process
and requires the collective
action of all international,
regional and local organizations
and institutions working in the
field of human rights”.
The came in the framework
of the event organized by
the network at the Sheraton
Doha Hotel on the sidelines of
the meeting of the Executive
Committee of the Network, in
the presence of Mr. Allen Miller,
Representative of the Global
Alliance of National Human
Rights Institutions and Mr.
Kieren Fitzpatrick, Executive
Director of the Asia-Pacific
Forum. Gilmore stated that
the OHCHR has placed the
issue of supporting NHRIs
as a top priority, calling for
the need to unify institutional
strategies with the programs of
OHCHR and the Human Rights
Council, “Unifying strategies
will enable us to better meet
the challenges, our approach
is complementary, rather than
competing… We are proud to
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partner with national human
rights institutions”, she said.
During the meeting, the
challenges facing national
institutions and their needs
to address those obstacles
and the role that could play by
OHCHR in that regard were
discussed.
The meeting of the Executive
Committee of The Arab Network
for National Human Rights
Institutions was held under the
chairmanship of Mr. Yusuf bin
Abdullah bin Nasser Al Afifi,
Representative of the Network’s
President and Deputy-Chairman
of the Omani Human Rights
Committee, in the presence of
all members of the Executive
Committee. The meeting
discussed the process of
updating the work programs of
the network for the year 2017 as
well as activating cooperation
with the Office of the High

Commissioner for Human Rights
through the Memorandum of
Understanding signed between
the two sides. The meeting
also addressed the proposed
amendments on the Statute of
the Global Alliance of National
Human Rights Institutions and
the Rules and Procedures
of the Sub-Committee on
Accreditation, where the
Executive Committee agreed
on the proposals submitted by
member institutions.
The meeting of the Executive
Committee also discussed
the proposal of the European
Network of NHRIs to hold a
joint seminar on migration and
asylum, where it was agreed
to hold a coordination meeting
with the European Network
to discuss the possibility of
cooperation and the proposed
themes of the event.
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The high commissioner visit to the Sultanate of Oman

NHRI of Comoros organized a number
of meetings with preachers, judges and
university professors
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NHRI of Qatar organized a panel in the European
parliament

NHRI of Bahrain participated in
launching “My rights” program for
employees in the public sector
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ANNHRI and United Nations agencies celebrated
World Press Freedom Day 2017 in Doha

ANNHRI participated in the
Asia-Pacific Forum Roundtable
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ANNHRI as an observer, at meetings of GANHRI

Editorial
ANNHRI … New broad regional and
international prospects in the field of Capacity
Building and Strengthening
With reference to all the recent
developments and new prospects
of cooperation opened up to the
Arab network at the regional and
international levels as well as
the challenges encountered by
the network in the course of the
implementation of the previous
strategic plan, while taking into
account the positive aspects and
understanding the new challenges,
activity analysis has been conducted
based on the reality of each
member institution, its needs and
the challenges it faces. The network
considers it necessary to activate
the cooperation and joint work
between member institutions on the
one hand and develop the network’s
work with other organizations,
programs individuals seeking the
same objectives of NHRIs, including
the Office of the United Nations
High Commissioner for Human
Rights and United Nations agencies,
bodies or programs, which will help
to overcome obstacles arising from
new challenges in the field of human
rights.
The strategic vision of the network
comes in the framework of assessing
the needs of member institutions,
and in accordance with the response
of Arab governments and support
and interaction of the Arab League,
its boards and committees, as
well as regional and international
organizations.

In February, the network signed a
memorandum of understanding on
joint cooperation with the United
Nations High Commissioner for
Human Rights based on the joint
vision of the two sides on the need to
unite efforts and exchange expertise
in the field of human rights in the
Arab region. The memorandum
stressed the belief of both parties
to strengthen cooperation between
the network and OHCHR through
building the capacity of member
institutions and provide joint support
in the implementation of technical
and professional programs to
achieve common objectives in the
field of the protection and promotion
of human rights in the Arab region.
With no doubt, This MoU shall
facilitate the work of the Network
at the international and regional
levels and serves as a platform for
broad achievement of the network’s
objectives of enhancing the capacity
of member NHRIs. The 13th General
Assembly of the Arab Network held in
Oman on October 10th, 2016 stressed
the need to expand the scope of work
with stakeholders whose objectives
intersect with the objectives of the
network, particularly the mechanisms
of the Arab League and the United
Nations, as well as openness and
cooperation with regional networks
of NHRIs, and presidency and
secretariat of the Global Alliance of
National Human Rights Institutions.

The network’s openness to partners
and stakeholders is reflected on
the cooperation in the conducting
activities, the target group and bodies
that cooperated in its implementation
and organization, and the evolution
of its performance. During 2016,
the ANNHRI worked on all strategic
objectives and sub-goals, and looks
forward to complete the march in the
coming years with its partners with
the aim to enhance the capabilities
of the network through cooperation
and collaboration with human rights
organizations.
The interaction of the public
administration of the network with
the member institutions and network
bodies, and with other network
partners has led to an effective
presence of the network at the
regional and international levels
and has opened new prospects
for cooperation with international
and regional organizations, bodies,
committees and programs that have
expressed interest to cooperate and
coordinate with the network, this
shall contributes to the promotion
of the regional and international
cooperation, capacity building and
exchange of experiences and best
practices, as well as strengthening
and facilitation of the establishment
and of national institutions in
accordance with the Paris Principles.

Sultan Al Jamali
Editor-in-chief
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