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مذكرة لرئيس الجمهورية من مركز القاهرة حول الدستور والقانون وتحرير املجتمع املدىن

أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يوم 26 أغسطس 2014  مذكرة 
لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السييس، أعرب فيها عن قلقه إزاء  التوجهات 
السلبية املتوالية  لوزارة التضامن االجتامعي، واملناقضة لروح ونص الدستور، 

واملعادية للمجتمع املدين.
منظامت  استنفذت  أن  بعد  الجمهورية  لرئيس  املوجهة  املذكرة  هذه  تأيت 
املجتمع املدىن كل السبل املتاحة. فقد شاركت ىف مفاوضات ألكرث من ستة 
أشهر مع وزارة التضامن االجتامعى، برعاية وزيرها السابق د.أحمد الربعى، 
الذى سلم ىف نهايتها إىل مجلس الوزراء يف فرباير املايض مرشوعاً توافقياً لقانون 
انتخابه.  بعد  النواب  لتقدميه إىل مجلس  األهلية، متهيداً  للمنظامت  جديد 
ولكن وزيرة التضامن االجتامعي الحالية، قررت شطب جهد الوزير السابق 
ومنظامت املجتمع املدىن، وأعلنت عن مرشوع قانون جديد بشكل مفاجىء 
ىف 26 يونيو، يتناقض بشكل سافر مع روح ونص الدستور، ويستهدف تأميم 
نحو 40 ألف منظمة مدنية وتحويلها اىل كيانات شبه حكومية، وهو األقرب 
أثناء فرتة حكم اإلخوان  الذي تم تقدميه  الجمعيات األهلية  ملرشوع قانون 
املسلمني. ثم عادت الوزيرة بعد ثالثة أسابيع لتوجه ىف 18 يوليو انذارا بحل 

ما أسمته بالكيانات التى تعمل ىف مجال العمل األهىل خالل 45 يوما.  
يذكر أنه يف 24 يوليو استقبل رئيس مجلس الوزراء املهندس ابراهيم محلب 
مدير مركز القاهرة  لدراسات حقوق اإلنسان  بهي الدين حسن، الذي قدم 
بسحب  تطالب  حقوقية  منظمة   23 من  موقعة  مذكرة  االجتامع  خالل 
مرشوع القانون املقرتح من وزيرة التضامن االجتامعى ىف 26 يونيو واالنذار 
املنشور يف 18 يوليو.  وقد  وعد محلب بعقد اجتامع مع املنظامت املوقعة 
عىل املذكرة خالل عرشة أيام، ملناقشة مطالبها، لكنه مل يف به رغم مرور أكرث 
من شهر. وقد تبنت املذكرة املوجهة للسيد رئيس الجمهورية ذات املطالب 

التى تضمنتها املذكرة التى قُدمت لرئيس مجلس الوزراء.
مركز القاهرة يشكر املتضامنني مع املجتمع املدين، ويدعو وزيرة التضامن 

االجتامعى ملنع الكارثة ال تأجيلها
ويف بداية شهر سبتمرب أصدر مركز القاهرة بياناً أعرب خالله عن تقديره لكل 
األطراف الوطنية والدولية التى تضامنت مع منظامت املجتمع املدىن ىف مرص 
ىف محنتها الحالية، والتى مل تنته بعد. وخص بالذكر مجموعة الـ18 األعضاء 
وقيادات ىف  اإلنسان،  لحقوق  القومى  واملجلس  لجنة وضع دستور 2014،  ىف 

وعرشات  واإلعالميني،  والصحفيني  الكتاب  من  وعدد  سياسية،  أحزاب  عدة 
واألمريكية  واألوروبية  والالتينية  واألسيوية  األفريقية  الحقوقية  املنظامت 
الحكومة  خاطبوا  الذين  الدوليني  املسئولني  من  وعدد  والعربية،  والدولية 
وزيرة  السيدة  لقرار  تقديره  عن  املركز  أعرب  كام  الخصوص.  بهذا  املرصية 
من  هائل  عدد  بإغالق  الوزارة  إنذار  تنفيذ  مهلة  مبد  االجتامعى  التضامن 
 10 اىل  املحاماة  ومكاتب  والحقوقية  والثقافية  واألكادميية  التنموية  املراكز 
الوزارة  إنذار  تنفيذ  أن قرار مد مهلة  أشار إىل  نوفمرب 2014، ولكنه –املركز- 
اكتفى بتأجيل الكارثة، وال يسعى جاًدا لتجنب آثارها املدمرة عىل الصعيدين 
الوطنى والدوىل. ودعى املركز السيدة الوزيرة ألن تبادر بإطالق حوار خالق 
مع منظامت املجتمع املدين، يرتكز عىل األرضية التى انتهى إليها الحوار مع 
أيًضا بتجميد  الربعى، ووطالبها  السابق د. أحمد  التضامن االجتامعى  وزير 
األهلية  للمنظامت  قانون  التقدم مبرشوع  وبهدف  اإلنذار،  تأجيل–  –وليس 
اىل مجلس النواب املنتخب، يتسق مع الدستور الجديد، ومع التزامات مرص 
الدولية. وخاصة مع االلتزامات التى ستسائل عنها الشهر القادم أمام األمم 

املتحدة، ىف إطار املراجعة الدورية الشاملة ملدى احرتامها لحقوق االنسان.

صباح  اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  أطلق 
اليوم الخميس 25 سبتمرب، من كلية الدراسات الرشقية 
البحثي األكادميي  واإلفريقية بجامعة لندن، برنامجه 
الذي  اإلنسان،  السيايس وحقوق  اإلسالم  الجديد حول 
األحزاب  ومامرسات  فكر  وتحليل  رصد  يستهدف 
الرشيعة  تعاطي  ومتابعة  اإلسالمية،  السياسية 
يف  والترشيعية  الدستورية  األنظمة  مع  اإلسالمية 
البلدان العربية. يسعى الربنامج لالشتباك النقدي مع 
قضايا اإلسالم والدميقراطية وحقوق اإلنسان، والتأكيد 
تقييم  ضوء  يف  وذلك  اإلنسان،  حقوق  عاملية  عىل 
تجربة صعود أحزاب اإلسالم السيايس لسدة الحكم يف 
املنطقة العربية يف أعقاب ثورات الربيع العريب، وكذا 
األحزاب يف ضوء  برامج ومامرسات هذه  وتقييم  فهم 

معايري حقوق اإلنسان العاملية.
يركز الربنامج عىل الدول العربية التي تشهد تحوالت 
وسوريا  وليبيا  ومرص  تونس  وهي  جذرية،  سياسية 
واليمن. كام يركز أيًضا عىل عدد آخر من البلدان التي 
ا بارزًا  تلعب فيها جامعات اإلسالم السيايس دورًا سياسيً
البلدان  وكذا  والجزائر،  واملغرب  واألردن  العراق  مثل 
السلطة  إيل  اإلسالمية  الحركات  فيها  وصلت  التي 
كام  السودان.  ومنها  العربية  الثورات  قبل  ما  منذ 
يتطرق الربنامج إىل الدراسة املقارنة مع بلدان إسالمية 
إندونيسيا  تركيا،  إيران،  مثل  العريب  العامل  خارج  من 
الربنامج  يسعى  السياق  هذا  يف  ونيجرييا.  وباكستان 
الدويل  التشبيك  إىل  سنوات،  لثالث  ميتد  أن  املقرر 

واإلقليمي بني املهتمني بقضايا اإلصالح الديني يف تلك 
البلدان، إذ يتعاون مركز القاهرة يف إطار هذا الربنامج 
الجامعات  كربى  يف  واألكادمييني  الباحثني  مع  البحثي 
العربية والدولية، و كذلك املراكز واملنظامت الحقوقية 

اإلقليمية والدولية.
يتضمن الربنامج إعداد اللقاءات التشاورية والنقاشية، 
وأوراق بحثية وأكادميية والدراسات العلمية والفقهية 
والبحوث  األدبيات  ألهم  والعروض  الرتجمة  وأعامل 
اإلنسان  حقوق  ثقافة  تأصيل  مجال  يف  األجنبية 
ومامرسات  جهة،  من  اإلسالمية  بالرشيعة  وعالقاتها 

تيارات اإلسالم السيايس من جهة أخرى.
القاهرة  مركز  ينظم  الربنامج،  انطالق  مع  ا  تزامًن
مع  بالتعاون  مستديرة  مائدة  الخميس،  اليوم  صباح 
بكلية  األوسط  الرشق  وقوانني  اإلسالمي  الفقه  مركز 
تحت  لندن  بجامعة  واإلفريقية  الرشقية  الدراسات 
السيايس  اإلسالم  أحزاب  ومامرسة  فكر  “تطور  عنوان 
بعد الربيع العريب وعالقاتها بالقانون الدويل لحقوق 
فعاليات  كأوىل  املستديرة  املائدة  هذه  تأيت  اإلنسان”، 
قراءة  تقديم  تستهدف  إذ  الجديد،  البحثي  الربنامج 
يف  اإلسالمية  األحزاب  وسياسات  مامرسات  يف  مبدئية 
عدد من الدول التي شهدت صعوًدا لهذه األحزاب يف 
أعقاب ثورات الربيع العريب، مثل مرص وتونس وليبيا.

تتضمن املائدة املستديرة املنعقدة مبقر جامعة لندن، 
السياسية  التحوالت  عىل  األوىل  تركز  جلسات،  ثالث 
املجتمعات  يف  اإلنسان  حقوق  خطابات  وتطورات 

بني  العالقة  والثالثة عىل  الثانية  تركز  بينام  العربية. 
وعىل  اإلنسان،  وحقوق  والقانون  اإلسالمية  الرشيعة 
الدروس املستفادة من تجربتي إيران وباكستان. وكذا 
العالقة وتداعياتها  لهذه  املستقبلية  التطورات  بحث 

عىل أرض الواقع، السيام يف أعقاب الربيع العريب.
الباحثني  من  عدد  املستديرة  املائدة  تستضيف 
سان  وجامعة  بنسلفانيا،  جامعة  من  واألكادمييني 
انجلوس.  بلوس  أوكسيدنتال  وجامعة  فرانسيسكو 
وجامعة لندن و الجامعة اإلسالمية الدولية يف باكستان 
واملعهد الدامنريك لحقوق اإلنسان. ويشارك يف الحلقة 
يف  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  من  عدد  النقاشية 
مرص وسوريا وليبيا. يفتتح ويدير الجلسات النقاشية 
الثالث كل من بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة 
األستاذة  ويلشامن  ولني  اإلنسان،  حقوق  لدراسات 
لندن،  بجامعة  واإلفريقية  الرشقية  الدراسات  بكلية 
القاهرة  مركز  إدارة  مجلس  عضو  الفجريي  ومعتز 
واملرشف العام عىل برنامجه البحثي اإلسالم السيايس 

وحقوق اإلنسان.
املجلس  يجتمع  أن  املقرر  من  أنه  بالذكر  جدير 
لبحث  سبتمرب،   26 يف  البحثي  للربنامج  االستشاري 
خطة عمل الربنامج وأبرز األعامل والفعاليات القادمة، 
والباحثني  األكادمييني  من  عدد  حضور  يف  وذلك 

والحقوقيني.

من جامعة لندن

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يطلق برنامًجا بحثيًا جديًدا حول 

اإلسالم السيايس وحقوق اإلنسان

دعوة مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان للمشاركة يف أعامل القمة األفريقية – األمريكية

تلقى بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، دعوة 
من وزير الخارجية األمرييك جون كريي للمشاركة يف املنتدى املدين املوازي 
للقمة األفريقية األمريكية، والتي من املقرر أن تنعقد يف واشنطن يف الفرتة 

من 4 إىل 6 أغسطس الجاري.
التحضري للقمة مل يكن يتضمن عقد منتدى مدين للمنظامت غري الحكومية، 
املنتدى  عقد  تقرر  وقد  اإلنسان.  حقوق  وخاصًة  املشرتكة  الهموم  يتناول 
لدراسات  القاهرة  مركز  وبينها  الحكومية  غري  املنظامت  ملطالب  استجابًة 

ا مع ثالث شبكات إقليمية أفريقية  حقوق اإلنسان، الذي شكل وفًدا مشرتكً
أخرى، وقد ضم الوفد: حون فويل من مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان 
يف الرشق والقرن األفريقي، أرنولد تسونجا من شبكة املدافعني عن حقوق 
عن  املدافعني  شبكة  من  نجومبي  ماكسملني  أفريقيا،  جنوب  يف  اإلنسان 
اإلنسان.  عن حقوق  مدافع  بابليج  وإمام  أفريقيا،  اإلنسان يف وسط  حقوق 

وزياد عبد التواب نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.
أفريقيا،  شامل  يف  البارزين  الحقوقيني  من  عدًدا  اللقاءات  إىل  انضم  كام 

نارصة  املغربية،  لجمعية “عدالة  السابق  الرئيس  نوييض  العزيز  هم:  عبد 
داتور املتحدثة الرسمية ورئيسة ائتالف عائالت املفقودين يف الجزائر، كامل 
لعبيدي الحقوقي التونيس واملتخصص يف قضايا حرية اإلعالم، إلهام سعودي 

مدير مؤسسة محامون من أجل العدالة يف ليبيا.
العاصمة  يف  ولقاءات  اجتامعات  عدة  املشرتك  األفريقي  الوفد  عقد  وقد 

األمريكية خالل النصف الثاين من يونيو املايض.
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هذا املجلس “مستقل” عن الدستور
مقال- منى نادر

يوليو،   3 بيان   أركان  أحد  كان  اإلعالم  تنظيم   
الدستور، والذي جاء مبجموعة  لتعديل   ومحور هام 
هيئات  ثالث  تشكيل  أهمها  اإلعالمية  املكاسب  من 
منظمة للعمل اإلعالمي هي »املجلس األعىل لإلعالم« 
الوطنية  و»الهيئة  للصحافة«  الوطنية  و»الهيئة 
لإلعالم« )املواد211،212،213(، وحظر بأي وجه فرض أي 
رقابة عىل الصحف أو مصادرتها أو وقفها أو إغالقها 

)املادة 71(.
القوانني  تخضع  أن  يفرتض  الثالث  الجهات  هذه 
متهيدا  واسع،  ومجتمعي  إعالمي  لحوار  لها  املنظمة 
إلصدارها من قبل مجلس النواب القادم. ويف هذا اإلطار 
مقرتحة  ملشاريع  مناذج  اإلعالم  وسائل  بعض  طرحت 
لإلعالم“،  الوطني  “املجلس  عليه  أطلقوا  ما  لتنظيم 
ذلك املجلس الذي ال نعرف ألي من الجهات الدستورية 
بني  وخلط  أسامئها،  بني  جمع  فقد  ينتمي،  الثالثة 

اختصاصاتها.
مشاريع  من  منوذجني  أحدث  عىل  رسيعة  نظرة 
لك  تثبت  املجلس،  ذلك  لتنظيم  املقرتحة  القوانني 
عابرة عىل  نظرة  يلقوا  مل  مقرتحيها  أن  القاطع  بالدليل 
–رمبا  دستوري  بعوار  مشاريعهام  فجاءت  الدستور، 
متعمد– يجدد املخاوف حول دأب أهم القوانني التي تم 
والجمعيات  التظاهر  )قانون  مؤخرًا  أو صدرت  اقرتاحها 
ومامرسات  ترشيعية  سياسة  انتهجت  والتي  األهلية(، 
تحتقر الدستور، وكأنه كان مجرد أداة للتجمل الخارجي، 

ا، فهو عديم القيمة! أما محليً
نائب  الوهاب  عبد  مصطفى  قدمه  األول  املقرتح 
يف  الوطن  صحيفة  ونرشته  اإلقليمية،  القنوات  رئيس 

عيىس  صالح  الصحفي  عنه  وكتب  الجاري،  أغسطس   5
أحد أعضاء لجنة الخمسني يف صحيفة املرصي اليوم، إنه 
مرشوع لتقييد اإلعالم وليس لتحريره، مفنًدا ما فيه من 

عوار دستوري وعوار إعالمي أيًضا.
والخاص،  القومي  اإلعالم  مع  تعامل  املرشوع  هذا 
القومي  اإلعالم  تفاوت  منطقية  رغم  واحدة،  كوحدة 
واإلعالم الخاص من حيث االلتزامات، سواء عىل املستوى 
إذ  اإلعالمية.  الرسالة  مستوى  عىل  أو  واملايل  اإلداري 
يبقى اإلعالم القومي ملتزم بالتعبري عن مصالح دافعي 
الرضائب دون محاباة أو انحياز، بعيدا عن سوق املنافسة 
وقوانني رأس املال واملصالح السياسية واالقتصادية ملالك 
اإلعالم الخاص، وهو ما يربر الفصل الذي اتبعه الدستور 
يف هذا الصدد، مخصًصا الهيئات الوطنية لتنظيم اإلعالم 
القومي، واملجلس األعىل لإلعالم لتنظيم اإلعالم الخاص.

املريئ  اإلعالم  بني  املقرتح  جمع  عن  أيًضا  ناهيك 
فوارق  من  بينهام  ما  رغم  واحد،  سياق  يف  واملقروء 
تستوجب اختالف كيل يف عملية التنظيم واملتابعة. هذا 
لكل  يضاف  صار  الذي  االلكرتوين،  اإلعالم  إىل  باإلضافة 
نص جديد حول تنظيم اإلعالم دون أدىن وعي باستحالة 
إخضاعه للمعايري والضوابط التي متتلئ بها تلك القوانني.

حسب املقرتح يضع املجلس املعايري الخاصة بالرسالة 
أي  املقرتح من سيضعها وعىل  لنا  يحدد  اإلعالمية –ومل 
أساس– وهو من يتابع تنفيذها والتزام الوسائل اإلعالمية 
بها –ومل يحدد إن كان ذلك وفقا لنظام للشكاوى أم أن 
االنتهاكات–  لتوثيق  املجلس  يتبع  سوف  دائم  مرصد 
العقوبات للمخالفني  وبناًء عليه يتوىل املجلس تحديد 
تناسبها مع  العقوبة ومدى  إشارة ملعايري تحديد  –دون 
أو  الطعن  أو  لالعرتاض  كله ال منفذ  الخطأ– وبعد هذا 
الدفاع عن النفس، إذ مل يذكر القانون أي جهة للوسيلة 
املجلس غري  أمامها من عقوبات  التظلم  اإلعالمية حق 
الدستورية، التي ترتاوح ما بني الغرامة املالية املتدرجة –

مل يحدد القانون حدها األقىص أو األدىن– أو وقف الربنامج 
إذا تكررت  الترصيح  أو  الرخصة  القناة وعدم تجديد  أو 

املخالفات، باملخالفة للامدة 71 من الدستور.
بجامعة  اإلعالم  أستاذ  من  واملقدم  الثاين  املرشوع 
 9 يف  اليوم  املرصي  جريدة  نرشته  عيل،  حسن  املنيا 
أغسطس، ومل يقدم جديًدا عىل سابقه، سواء يف فلسفة 
الهيمنة والعقاب أو يف نطاق العمل الذي يضم كل أنواع 
اإلعالم وأمناط ملكيته. اختالفات طفيفة بني املرشوعني 

وتفاصيل  اختيارهم،  وطريقة  األعضاء  بعدد  تتعلق 
التابعة  واللجان  القطاعات  عدد  يف  بريوقراطية  أكرث 
رشح  دون  للزيادة(  قابلة  ولجنة  قطاع   15( للمجلس 
لكيفية الفصل بني اختصاصاتهم، شديدة التداخل، هذا 
مبا  املجلس،  اختصاصات  يف  مريب  توسيع  إىل  باإلضافة 
يصادر اختصاصات النقابات املهنية ومؤسسات التدريب 
إدارة  اختصاصات  يف  ويتدخل  بل  املهني،  واإلعداد 
املؤسسات اإلعالمية نفسها، األمر الذي يستحيل تصوره 

إذا ما تعلق األمر مبؤسسة إعالمية خاصة.
وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل الحالتني اللتني اتفقا 
تجميد  للمجلس  مبوجبهام  ويحق  املرشوعان،  عليهام 
باملخالفة  الوسيلة  وقف  أو  اإلعالمية  الوسيلة  رخصة 
للدستور. الحالة األوىل عدم دفع الغرامات )التي حددها 
املقرتح الثاين بأن ال تقل عن 100 ألف وال تزيد عن 300 
ألف( والثانية امتناع املرخص له عن متكني املجلس من 
ومل  ضده!!  تقدميها  تم  التي  الشكاوى  إحدى  يف  البت 

ا من املرشوعني رشًحا لتلك العبارة الغامضة. يقدم أيً
حق  من  املرشوعان  عليه  نص  ملا  باإلضافة  هذا 
وسائل  لجميع  والتصاريح  الرتاخيص  إصدار  يف  املجلس 
والتي  الدستور،  من   70 املادة  يف  جاء  ما  رغم  اإلعالم، 
ينظم  بينام  اإلخطار،  مبجرد  الصحف  بإصدار  تقيض 
القانون فقط إنشاء ومتلك محطات البث اإلذاعي واملريئ 

والصحف اإللكرتونية.
نظامي  بني  املجلس  تشكيل  يف  جمعوا  املرشوعان 
االنتخاب والتعيني، إال أنهام مل يوضحا طريقة االنتخاب 
وال األطراف التي يحق لها الرتشح وكذا األطراف التي من 
حقها املشاركة يف االقرتاع، وكذلك التعيني )أو التمثيل( مل 

يضعا له أية أسس أو معايري!
أخريًا، أكدا املرشوعان يف الجمل األوىل عىل استقاللية 
املجلس، رغم أن رئيسه يعينه رئيس الجمهورية، ويوافق 
عىل تعيني أعضائه ويحدد مكافئاتهم ومدة عضويتهم 
قرار من رئيس الوزراء، ويتوىل إدارة شئونه مجلس إدارة 
يضم يف عضويته ممثل عن الداخلية، وممثل عن األمن 
القومي وأحد نواب رئيس مجلس الدولة. ويف قواًل أخر 
رئيسه منتخب بطريقة ال نعرفها، ولكنه ال يعتمد وحده 
القرارات، ولكن قرارات املجلس يعتمدها رئيس الوزراء، 
مجلس  القانون–  افتتاحية  –يف  املجلس  يتبع  بينام 

النواب!! ونصف أعضائه من خارج الحقل اإلعالمي!!

مدير الوحدة األعالمية مبركز القاهرة لدراسات حقوق األنسان

تطوير وإصالح اإلعالم يف عدد جديد من مجلة رواق عريب
عدداً  اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  أصدر 
وإصالح  تطوير  حول  عريب  رواق  دورية  من  جديداً 
اإلعالم. العدد الذي حمل رقم 62/61 جاء تحت عنوان 
الخربات  من  االستفادة  العربية  للدول  ميكن  “هل 
مناذج  مستعرًضا  اإلعالم؟”  وإصالح  تطوير  يف  األوربية 
زًا عىل  أوروبية مختلفة يف تطوير اإلعالم يف أوروبا، ُمركِّ

النموذجني الربيطاين والفرنيس.
يف  الدوليني  الخرباء  من  ا ملجموعة  أوراقً العدد  يتضمن 
تطوير اإلعالم، هم أندرياس جرن والد، مارك ثومبسون، 
وتريي  وود  ديفييد  دراجومري،  ماريوس  ريليك،  دوزان 

فيديل.
عدًدا  أيًضا  ضم  عريب  رواق  مجلة  من  الجديد  العدد 

إذ  العدد،  مبوضوع  الصلة  وثيقة  الهامة  الوثائق  من 
الوثائق بعض املواد واألحكام والتوصيات  تضمن ملف 
املتعلقة مبعايري مجلس أوروبا يف مجال تنظيم اإلعالم. 
إذ قدم امللف توصيات وتوجيهات املجلس فيام يتعلق 
واستقاللية  اإلعالمية،  الرسالة  استقاللية  مبعايري ضامن 
استقالل  ضامن  معايري  وخاصًة  اإلعالم،  وسائل  هياكل 
إعداد  من  وثيقة  إىل  باإلضافة  العامة،  الخدمة  بث 
وسائل  تعكس  أن  ميكن  “كيف  عنوان  تحمل  املجلس 
اإلعالم تعددية املجتمع وتنوعه” وأهم املبادئ املتعلقة 

بقطاعات البث املختلفة يف هذا الصدد.
عرًضا  يونس  محمد  الكاتب  قدم  أيًضا  العدد  هذا  يف 
لكتاب من تحرير  الخبريين الدوليني إيلني لوتز وكيتلني 

رايجر  وعدد من املتخصصني يف القانون الدويل وتجارب 
محاكمة  إىل  السبيل  “كيف  بعنوان  االنتقالية  العدالة 
رؤساء الدول والحكومات عن مسئولياتهم عن انتهاكات 
حقوق اإلنسان”. يُعد هذا الكتاب مبثابة محاولة جادة 
ملتابعة الطفرة التي شهدها العامل يف محاكامت رؤساء 
الدول والحكومات السابقني عن الجرائم التي ارتكبوها، 
سواء فيام يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان أو الجرائم 
ضد اإلنسانية أو جرائم الفساد املايل والسيايس. وما هي 
تواجه  التي  واإلجرائية  القانونية  واملشاكل  التحديات 
السياسية  والتأثريات  املالبسات  وكذا  املحاكامت  تلك 

لتلك املحاكامت.

إعالن وظيفة: مراقبون إعالميون
 يعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عن حاجته 
لتوظيف مراقبني/ مراقبات إعالميني/ إعالميات ملتابعة 
الربملانية  لالنتخابات  اإلعالمية  التغطية  وتقييم  ورصد 
وتدريب  إعداد  بعمليات  التزامه  عىل  ويؤكد  املرصية، 
اإلعالم  وسائل  رصد  كيفية  عىل  املتقدمني  املراقبني 
وتقييمها  واملسموعة(  واملكتوبة  )املرئية  املختلفة 

وإعداد التقارير الكمية والكيفية حول أداءها.
املتطلبات الوظيفية

األحزاب  وخريطة  املرصي  السيايس  بالوضع  اإلملام 
والقوى السياسية املرصية، واالهتامم بالشأن العام.

العامة،  والحريات  اإلنسان  حقوق  مبجال  االهتامم 
واهتامم خاص بحرية ومهنية اإلعالم، التفرغ الكامل، 

تحت  العمل  عىل  والقدرة  العمل  ساعات  يف  واملرونة 
الرسمية. يفضل  ضغط والعمل يف األجازات والعطالت 
والعلوم  االقتصاد  كلية  أو  اإلعالم  كلية  خريجي 
ويفضل  اإلعالمي.  بالعمل  خربة  له  من  أو  السياسية 
من له خربة سابقة يف عمليات الرصد اإلعالمي، البحث، 
وكتابة التقارير.إجادة تامة للغة العربية الفصحىو عدم 
ضمن  العمل  عىل  والقدرة  سيايس  حزب  ألي  االنتامء 

فريق كبري من الراصدين مختلفي التوجهات.
كيفية التقديم

يف حال وجدتم لديكم املتطلبات السابقة، برجاء إرسال 
Ahamdy@ :السرية الذاتية عىل الربيد اإللكرتوين التايل

املوضوع   خانة  يف  الوظيفة  كود  كتابة  مع   cihrs.org

)MM.10.14( يف عنوان الرسالة، مع مالحظة أنه لن يتم 
إلرسال  فرصة  أخر  بذلك.  تلتزم  ال  رسالة  ألي  االلتفات 

السرية الذاتية االثنني 6 أكتوبر 2014.
التي  الذاتية  السري  الضخم من  للعدد  ملحوظة:  نظرًا 
يتم  من  مع  فقط  بالتواصل  سنقوم  املركز،  يتلقاها 

اختيارهم.
مببدأ  يؤمن  اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز 
للوظيفة  املتقدمني  الفرص بني جميع  املساواة وتكافؤ 
رجاالً ونساًء، ولذلك نرجوكم عند إرسال السرية الذاتية، 
 – االجتامعية  الحالة   – )الدين  إىل  اإلشارة  عدم  برجاء 

السن – املنشأ(.
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سوريا – يجب اإلفراج عن الحقوقيني البارزين

أصدرت 79 منظمة –من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان- يف 5 
سبتمرب 2014 بيان مشرتك طالبت فيه الحكومة السورية باإلفراج فورًا ودون 
ا مازن درويش،  قيد أو رشط عن املدافع عن حقوق اإلنسان املُحتجز تعسفيً
محكمة  تُصدر  أن  املُتوقع  ومن  غرير.  وحسني  الزيتاين  هاين  وزميليه  هو 
قضايا اإلرهاب السورية حكمها يف 24 سبتمرب 2014 يف محاكمتهم بتهمة 

“الرتويج لألعامل اإلرهابية”.
يشغل درويش منصب مدير املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري. وكانت 
املخابرات الجوية قد ألقت القبض عىل الرجال الثالثة وزمالء آخرين لهم 
خالل مداهمة ملكتب املنظمة يف مدينة دمشق يوم 16 فرباير. وتتم ُمحاكمة 
الرجال الثالثة أمام محكمة قضايا اإلرهاب عىل خلفية اتهامات بـ”الرتويج 
السوري  اإلرهاب  مكافحة  قانون  من   8 املادة  مبوجب  إرهابية”،  ألعامل 
الصادر عام 2012. وتأيت هذه االتهامات عىل خلفية أنشطتهم السلمية التي 

تتضمن رصد ونرش معلومات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا.
وزمالئه  درويش  مازن  ُمحاكمة  تعدو  “ال  املنظامت:  باسم  املُتحدث  وقال 
مجرد كونها ُمحاكمة صورية، وإجهاًضا صارًخا للعدالة. ويجب إطالق رساح 

هؤالء املدافعني عن حقوق اإلنسان فورًا”.
توفري  يف  األمن  قوات  إلخفاق  مرات  عدة  املُحاكمة  بتأجيل  قام  القايض 

أنها علمت  التي طلبتها املحكمة. ومع ذلك، ذكرت املنظامت  املعلومات 
من مصادر موثوقة أن من املُتوقع أن يصدر القايض حكمه يف القضية عند 

استئنافها يف سبتمرب.
الرجال من قبل، إن قوات  وقد قال معتقلون سابقون، تم احتجازهم مع 
التعذيب، وغريه من رضوب سوء  األمن عرَّضت مازن درويش وزمالئه إىل 
يتم إجراء تحقيق يف هذه  املوثوقة، مل  التقارير  املعاملة. وعىل رغم هذه 

االنتهاكات حتى اآلن.
ا بالعفو عن  ويف 15 مايو، تضمن قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة طلبً
الرجال الثالثة. ويف يناير، وجدت مجموعة العمل األممية املعنية باالحتجاز 
الثالثة ُحرموا تعسًفا من حريتهم جراء أنشطتهم يف مجال  التعسفي أن 
األمن  مجلس  طالب  كام  فورًا.  بإطالق رساحهم  وطالبت  اإلنسان،  حقوق 
ا يف  املُحتجزين تعسفيً املتحدة بإطالق رساح كافة األشخاص  التابع لألمم 

سوريا يف قراره رقم 2139، والذي تم تبنيه يف 22 فرباير 2014.
إىل  املوجهة  االتهامات  يشمل  عفو،  عن  الحكومة  أعلنت  يونيو،   9 ويف 

درويش واآلخرين. ورغم ذلك، مل يتم إطالق رساحهم حتى اآلن.
تنفيذ  عملية  برصد  وقام  السياسيني،  املحتجزين  عن  يُدافع  محاٍم  وقال 
العفو، إنه يف حالة بعض املُحتجزين الذين ينبغي أن يستفيدوا من العفو، 

أعاد القضاة ملفات قضاياهم إىل النائب العام مرة أخرى، مرفقة بطلب من 
أجل إبدال االتهامات املوجهة إليهم بأخرى ال يشملها العفو.

ُمحاكمة  عىل  املرُشف  اإلرهاب  قضايا  محكمة  قايض  طالبت  املنظامت 
الرجال الثالثة أن يلتزم بالعفو، وأن ميتنع عن إرسال قضيتهم إىل النائب 
العام ليوجه إليهم اتهامات جديدة. مشددة عىل إطالق رساح الثالثة فورًا، 

كام طالبت مجموعة العمل األممية املعنية باالحتجاز التعسفي.
وقال املتحدث باسم املنظامت: “تأمل عائالت أعضاء املركز السوري لإلعالم 
السلطات  أن  إال  العفو،  مبوجب  أقاربهم  رساح  إطالق  يف  التعبري  وحرية 
السورية أثبتت مرة أخرى أنها غري قادرة عىل االلتزام بالعفو الذي أعلنته 
القضبان، ومل  السلميون خلف  النشطاء  ا. إن كل يوم يقضيه  بنفسها علًن
يكن ينبغي حبسهم من األساس، هو يوم جديد من الظلم لهم ولعائالتهم”.

باإلفراج  املطالبة  املوقعة   79 الــ  املنظامت  جددت  بيانها،  نهاية  ويف 
الفوري وغري املرشوط عن مازن درويش وزمالئه، وكذلك عن كافة النشطاء 
املحتجزين عىل نحو تعسفي؛ ال ليشء سوى مامرسة نشاط سيايس سلمي 

والعمل الحقوقي، واإلنساين، واإلعالمي.

17 منظمة حقوقية إقليمية ودولية تحث وزراء الخارجية العرب عىل رفض مرشوع 

املحكمة العربية وتعديله
ا مشرتكاً  أرسلت 17 منظمة حقوقية إقليمية ودولية يوم 31 أغسطس خطابً
إىل وزراء الخارجية العرب، يحثونهم فيه عىل تأجيل تبني مرشوع النظام 
العربية لحقوق اإلنسان، واملقرر –بحسب ترصيحات  األسايس للمحكمة 
األمني العام لجامعة الدول العربية– اتخاذ قرار حول تبني املرشوع خالل 
اجتامع املجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، واملقرر عقده خالل الفرتة 

من 3 إىل 8 سبتمرب 2014.
وقالت املنظامت أن املرشوع يف نسخته املقدمة ال يخدم الهدف املرجو من 
إنشاء هذه املحكمة وهو توفري العدالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، 
آلية  توفري  هو  العربية  املحكمة  إنشاء  من  األسايس  “الهدف  إن  مضيفًة 
والذي  اإلنسان،  لحقوق  العريب  امليثاق  انتهاكات  فعالة يف حاالت  انصاف 
يجب أن يُعدل بشكل يضمن موامئته مع املعايري العاملية لحقوق اإلنسان، 
مبا يف ذلك الحق يف الحياة وحظر عقوبة اإلعدام، وحظر املعاملة القاسية أو 

املهينة أوالحاطة بالكرامة أو غري اإلنسانية، واملساواة بني الرجال والنساء، 
والحق يف حرية الفكر والعقيدة”.

والية  تحرص  والتي  املحكمة  مرشوع  من   19 املادة  املنظامت  وانتقدت 
حقوقه  إحدى  أن  رعاياها  أحد  يزعم  طرف  دولة  ”أية  عىل   املحكمة 
اإلنسانية قد انتهكت” باإلضافة إىل أنه مينح الدول –حسب تقديرها– خيار 
السامح للمنظامت غري الحكومية بتقديم قضايا بالنيابة عن األفراد. حيث 
اعتربت املنظامت أن من شأن تلك املادة أن تفرغ املحكمة من أي فعالية، 
حيث أنه من غري املرجح ومن غري املتوقع أن يسمح املسئولون يف الدول 
للمنظامت ذاتها التي تسعى إىل مساءلة هذه الدول بالدخول إىل املحكمة 

العربية.
هي   اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  ملركز  باإلضافة  املوقعة  املنظامت 
مؤسسة  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الفدرالية  للحقوقيني،  الدولية  اللجنة 

املجتمع املنفتح – املكتب اإلقليمي العريب، الحق، هيومن رايتس ووتش، 
جمعية  الدولية،  العفو  منظمة  الشخصية،  للحقوق  املرصية  املبادرة 
لحقوق  والتأهيل  املعلومات  مركز  القانونية،  املفكرة  التونسيني،  القضاة 
لحقوق  البحرينية  الجمعية  اإلنسان،  لحقوق  الخليج  مركز  اإلنسان، 
للدفاع  اليمنية  املنظمة  اإلنسان،  لحقوق  الفلسطينية  املنظمة  اإلنسان، 
حقوق  لدراسات  عامن  مركز  الدميقراطية،  والحريات  اإلنسان  حقوق  عن 

اإلنسان، و مؤسسة عامل الدولية – بريوت.
يذكر أن 27 منظمة وطنية ودولية لحقوق اإلنسان أصدرت بياناً مشرتكاً يف 
يونيو السابق عرضت فيه جملة توصيات لتطوير مسودة النظام األسايس، 
يك تصبح محكمة عربية قوية ومستقلة توفر اإلنصاف والجرب الفعالني يف 

حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان الواقعة عىل األعضاء. 

رئيس »تقيص الحقائق األممية«: سوريا أخطر الدول يف العامل بالنسبة للحقوقيني والصحفيني

التابعة لألمم املتحدة حول سوريا باولو  أكد رئيس لجنة تقيص الحقائق 
بينريو صباح أمس أن التقرير القادم للجنة سوف يركز عىل نحو أكرب عىل 
املخاطر التي يتكبدها املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيني يف سوريا 
جراء عملهم عىل توثيق الجرائم الدولية املرتكبة من قبل جميع األطراف، 
السيام يف ظل استمرار الحكومة السورية إعاقة دخول لجنة تقيص الحقائق 

إىل أراضيها.
القاهرة  مركز  قدمها  ملداخلة  اللجنة،  من  مقدرة  استجابة  يف  ذلك  جاء 
لحقوق  األورومتوسطية  الشبكة  مع  بالتعاون  اإلنسان  حقوق  لدراسات 
األمم  مجلس  أمام  سبتمرب   16 اليوم  صباح  السوريني،  ورشكاؤهم  اإلنسان 
املتحدة لحقوق اإلنسان بجنيف، أوضحوا فيها معاناة املدافعني عن حقوق 
اإلنسان يف سوريا، وعمليات االستهداف واالنتقام التي يتعرضون لها؛ جراء 
الذي  الثمن  يدرك  بأن  املجلس  مطالبني  اإلنسان،  التزامهم مبعايري حقوق 
يدفعه هؤالء الشجعان من أجل توثيق الجرائم متهيًدا ملحاسبة مرتكبيها.

باملجلس  التفاعيل  الحوار  إطار جلسة  التي قدمت يف  املداخلة  أشارت  إذ 
الحقوقيني  حبس  إىل  بسوريا،  األممية  الحقائق  تقيص  لجنة  تقرير  حول 
السوريني ومحاكمتهم يف محاكم ال تراعي أبسط مبادئ املحاكمة العادلة، 
سجون  يف  التعسفي  االعتقال  قيد  السلميني  النشطاء  آالف  إىل  باإلضافة 
عن  أسفر  مام  روتيني  بشكل  للتعذيب  وتعرضهم  السورية،  الحكومة 
موت اآلالف، وكذا تعرض نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيني بشكل متزايد 
سيطرتها  تفرض  متطرفة  حكومية  غري  جهات  من  ومخاطر  لتهديدات 

بشكل “إرهايب” عىل مناطق عدة.
ا من  يف هذا اإلطار رصح رئيس اللجنة يف ختام اليوم بأن “سوريا تعد حاليً
أخطر الدول يف العامل بالنسبة للمدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني، 
التي  املخاطر  الستعراض  القادم  تقريرها  اللجنة  تخصص  سوف  لذا 

يتكبدونها واالعتداءات املستمرة بحقهم”.
الجائرة  للمحاكمة  أيًضا  تطرقت  قد  ورشكائه،  للمركز  الشفهية  املداخلة 

للصحفي السوري مازن درويش وزمالئه يف املركز السوري لإلعالم وحرية 
توثيق  مركز  ورئيسة  السورية  املحامية  اختفاء  استمرار  وكذا  التعبري، 
يد  عىل  زمالئها  من  وثالثة  اختطفت  التي  زيتونة،  رازان  االنتهاكات 

مجموعات معارضة مسلحة منذ أكرث من 9 أشهر.
الدفاع عن  بتحمل مسئولياته يف  املجلس  املنظامت  طالبت  جانبها  ومن 
مصالح الضحايا يف سوريا من خالل مناشدة مجلس األمن –بوضوح وقوة– 
بإحالة امللف السوري للمحكمة الجنائية الدولية، بعدما أوشك السوريون 
عىل فقدان الثقة يف قدرة آليات عمل مجلس حقوق اإلنسان عىل معالجة 

مشكلة اإلفالت من العقاب املتأصلة يف بالدهم.
والعرشون  السابعة  الدورة  فعاليات  ضمن  جاءت  الجلسة  هذه  أن  يُذكر 
ملجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة والتي بدأت أوىل فعاليتها يف جنيف 

يف 8 من سبتمرب الجاري ومن املقرر أن متتد حتى 26 من الشهر نفسه.

الحقوقي مازن درويش الحقوقي حسني غرير
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استمرار سياسات التمييز ضد املرأة يف السعودية، وإسقاط الجنسية وسيلة االنتقام من النشطاء يف الكويت

نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان مساء يف 9 سبتمرب، بالتعاون مع 
مركز الخليج لدراسات حقوق اإلنسان، اللجنة الوطنية لرصد االنتهاكات – 
 ،)CIVICUS( والتحالف الدويل من أجل مشاركة املواطنني ،)NCV(الكويت
السياسية واملدنية )حسم(، وحملة متكني املرأة السعودية  جمعية الحقوق 
من القيادة، ندوة حول حالة حقوق اإلنسان يف دول الخليج العريب بالرتكيز 
عىل دولتي الكويت واململكة العربية السعودية. اللقاء الذي جاء عىل هامش 
فعاليات الجلسة السابعة والعرشين لجلسات مجلس األمم املتحدة لحقوق 
الحقوقيني  النشطاء  من  عدد  حرضه  جنيف،  يف  ا  حاليً واملنعقدة  اإلنسان، 
وكذا  وهولندا  وفود سويرسا  من  وأعضاء  األورويب  االتحاد  ممثيل  من  وعدد 
ممثيل مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بالرشق األوسط، فضاًل عن 

وسائل اإلعالم.
شارك يف الندوة كل من: خالد إبراهيم املدير املشارك ملركز الخليج لحقوق 
اإلنسان، والحقوقية السعودية هالة الدورسي من حملة حق املرأة السعودية 
بالكويت.  االنتهاكات  الوطنية لرصد  اللجنة  الهندال من  القيادة، ونواف  يف 
اإلنسان.  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  من  سميث  جريمي  النقاش  وأدار 
هذا  املتحدثات يف  إحدى  كانت  الخواجة  مريم  الحقوقية  أن  بالذكر  جدير 

اللقاء، إال أن السلطات البحرينية كانت قد اعتقلتها قبل أيام.
حقوق  عن  املدافعون  له  يتعرض  ملا  باإلشارة  اللقاء  سميث  جريمي  افتتح 
اإلنسان يف منطقة الخليج من عمليات تهديد وانتقام مستمرة، جراء عملهم 
التحية  مقدًما  املتحدة،  األمم  فعاليات  يف  ومشاركتهم  تعاونهم  وبسبب 

ا الجميع بتوخي الحذر. للمشاركني، ومطالبً
استعرض خالد إبراهيم خالل اللقاء أحدث تقارير مركز الخليج: “مفوضية 

اإلجراءات  تحليل  الخليج:  ودول  اإلنسان  حقوق  مجلس  اإلنسان،  حقوق 
التقرير  يقدم  اللقاء.  هذا  مع  تزامًنا  صدر  والذي   ،“2011 عام  منذ  املتخذة 
تحلياًل ألهم اإلجراءات املتخذة من قبل األمم املتحدة وآلياتها املختلفة منذ 
عام 2011 فيام يتعلق بالوضع يف اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، الكويت، 
عامن، اململكة العربية السعودية وقطر. ويعترب التقرير أن إجراءات قوية قد 
اتُخذت فيام يتعلق بالبحرين إال أن غريها من دول الخليج، خاصًة سلطنة 
عامن، وقطر، والكويت، مل تحصل عىل الكثري من االهتامم كام يقتضيه الوضع 
بأهم  التقرير سجاًل  يستعرض  إذ  البلدان،  اإلنسان يف هذه  لحقوق  الخطري 
مستخلصات  وأهم  القطرية،  الزيارات  وتقارير  الحكومات،  بني  االتصاالت 
تقارير هيئات املعاهدات، وكذا أبرز اإلجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس 

حقوق اإلنسان أو التي تم اتخذها بناًء عىل جهوده يف تلك الدول.
يف  للسيارات  النساء  قيادة  ملشكلة  مفصاًل  عرًضا  الدورسي  هالة  قدمت 
هذا  ويف  القيادة.  يف  حقهم  من  النساء  متكني  لحملة  وتعريًفا  السعودية 
ضد  التمييز  يف  السعودية  السلطات  استمرار  عىل  الدورسي  أكدت  السياق 
التزامها  بشأن  الحكومة  تطرحها  ومتناقضة  مختلطة  رسائل  وأن  املرأة، 
فرض  السلطات  تواصل  كام  النساء.  وحقوق  اإلنسان  حقوق  مبعاهدات 
السياسات واإلجراءات التي تنتهك القانون األسايس للحكم يف اململكة العربية 

السعودية، والتي تنص عىل املساواة بني جميع املواطنني.
يف  للسيارة  املرأة  قيادة  عىل  حظر  هناك  يكن  مل  أنه  الدورسي  وأضافت 
السعودية، إال أنه يف 1990 صدر حظر رسمي عىل قيادة النساء للسيارات من 
قبل وزارة الداخلية بعد قيام مجموعة من 47 امرأة سعودية بقيادة السيارات 
يف قافلة بالرياض، تعبريًا عن رفضهن للحظر غري القانوين املفروض عىل قيادة 

املرأة عمل رشير،  النساء للسيارات، وبعدها صدرت فتوى دينية بأن قيادة 
لالنحالل  املحتملة  التهديدات  يزيد من  الجنسني و  االختالط بني  يعزز من 
األخالقي، كام تم اعتقال النساء املشاركات يف القافلة واستجوابهن لساعات، 
وطُلب منهن التوقيع عىل تعهدات مع أولياء أمورهن بعدم قيامهن بالفعل 
نفسه مرة أخرى، وفصلهن من العمل، ومنعهن من السفر ملدة عامني، هذا 

باإلضافة للهجوم اإلعالمي الرشس عليهن.
من جانبه ركز نواف الهندال عىل حالة حرية التعبري والتجمع وقضايا البدون 
يف الكويت، وذلك يف ضوء استعداد الكويت للخضوع آللية االستعراض الدوري 
الشامل مللفها الحقوقي أمام األمم املتحدة. ويف هذا السياق أشار الهندال إىل 
األمر  الكويت،  يف  جنسية  أوراق  بال  يعيشون  ألف شخص   100 من  أكرث  أن 
أية أوراق رسمية )شهادات امليالد  الذي يرتتب عليه حرمانهم من استخراج 
وشهادات الزواج،..الخ( ويحرمهم من جميع حقوقهم االقتصادية واالجتامعية 
من  بحقوقهم  املطالبة  عليهم  يحظر  كام  العالج..الخ(  التعليم،  )العمل، 
خالل الوسائل السلمية مبا يف ذلك وسائل اإلعالم ومواقع التوصل االجتامعي 
واملظاهرات السلمية، وإال واجهوا عقوبات بالسجن ترتاوح بني 5 – 10 سنوات 

تحت دعاوى “قوانني األمن الوطني”.
الحكومات  تعطي  والتي  الخليجية،  األمنية  االتفاقية  الهندال  انتقد  وأخريًا 
الخليجية الحق يف تبادل املعلومات الخاصة عن جميع املواطنني واملقيمني، 
كام تسمح باالعتقال يف جميع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك املنع 

من السفر يف جميع أنحاء دول املجلس.

 يف إطار استعراض ملفها الحقوقي أمام األمم املتحدة

قطر تتقاعس عن التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان، وترفض معظم توصيات مجلس حقوق اإلنسان

الخليج  مركز  مع  بالتعاون  اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  قدم 
مجلس  أمام  شفهية  مداخلة  سبتمرب   18 الخميس  أمس  يف  اإلنسان  لحقوق 
السابعة والعرشون،  إطار دورته  اإلنسان يف جنيف، يف  املتحدة لحقوق  األمم 
حول تعاطي الحكومة القطرية مع توصيات األمم املتحدة يف إطار االستعراض 

الدوري الشامل مللفها الحقوقي.
ويف هذا السياق انتقدت املداخلة بشدة رفض قطر ملعظم التوصيات الخاصة 
بتحسني حالة حقوق اإلنسان بشكل عام يف البالد، والسيام التوصيات املتعلقة 
وتكوين  السلمي  التجمع  وحرية  والتعبري  الرأي  حرية  يف  الحق  بكفالة 
بتحسني  املتعلقة  التوصيات  ببعض  قطر  قبول  عىل  اثنت  بينام  الجمعيات. 

أوضاع العاملة املهاجرة.
اختفى  حيث  قطر،  يف  األوضاع  لتدهور  إلىان  املركز  أشار  السياق  هذا  ويف 
السجون  يف  يقبع  بينام  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  يوثقون  الذين  الصحفيني 
شعراء متهمون بإهانة األمري، ويتعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان للمضايقة 
جرائم  قانون  مترير  إيل   باإلضافة  هذا  منتظم.  بشكل  والسجن  والتهديد 
اإلنرتنت، الذي يفرض غرامات باهظة وعقوبات بالسجن ملدد طويلة، لكل من  

”يهدد” سالمة الدولة ونظامها العام، وسالمها املحيل أو الدويل “من خالل نرش 
أية أنباء كاذبة من خالل أي وسيلة.”

التوصيات  قطر  لرفض  استنكارهام  الخليج  ومركز  القاهرة  مركز  أبدى  كام 
املتعلقة باالنضامم بالتوقيع أو التصديق عىل عدد من االتفاقيات واملعاهدات 
الدولية التي تضمن حامية حقوق اإلنسان، واعتربا عدم رغبة قطر يف الرشوع يف 
التصدي لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وتعمدها عدم االلتزام باملعايري 
الدولية لحقوق اإلنسان، يلقي ظالال من الشك حول صالحية قطر لتكون عضوا 

يف مجلس حقوق اإلنسان، بعدما انتهت عضويتها يف يونيو املايض.
استعراض  تتضمن  أممية  آلية  الشامل هي  الدوري  االستعراض  آلية  أن  يذكر 
حالة حقوق اإلنسان لكل دولة أمام باقي الدول األعضاء يف األمم املتحدة، مرة 
حقوق  حالة  تحسني  بشأن  لها  توصيات  وتقديم  ونصف،  سنوات  أربعة  كل 
النهاية االلتزام بعدد منها.  وتشهد  الدولة محل االستعراض يف  اإلنسان، تقر 
جنيف،  يف  حاليا  املنعقدة  املتحدة  األمم  ملجلس  والعرشون  السابعة  الدورة 
اآللية،  لهذه  الجاري، خضوع دولة قطر  الشهر  أن متتد حتى 26 من  واملقرر 

وإعالنها للتوصيات التي من املقرر أن تلتزم بها خالل السنوات القادمة.


