
ة على التمتع ة العالمي  نتدى الدوحة: جلسة خاصة حول تداعيات األزمة االقتصادي  ات م  ضمن فعالي  

 بحقوق اإلنسان
   
   

  

 

 

  ماٌو /قنا/ 12الدوحة فً 

ٌ  أكد الدكتور علً بن صمٌخ المر   ٌ  ة لحقوق اإلي، رئٌس اللجنة الوطن ة نسان، أن األزمة المال
  ٌ ر بشكل خطٌر لتصٌب أغلب مجتمعات العالم كونها تؤتر بالسلب على فرص ة تتطو  واالقتصاد

  ٌ ٌ  الحصول على العمل والقدرة على تحمل تكالٌف الغذاء والمسكن وخدمات الرعاٌة الصح ة ة األساس
ٌ  سب  وفرص التعلٌم، إلى جانب ما ت العنصري وارتفاع  ة الخطٌرة كالتمٌٌزبه من انتشار لآلفات االجتماع

 ل الجرٌمة مما ٌؤثر على األمن واالستقرار المحلً واإلقلٌمً والدولً.عد  م  

ي فً الكلمة التً افتتح بها الجلسة الخاصة التً نظمتها اللجنة بالتعاون مع وزارة وأشار الدكتور المر  
  ٌ ٌ   ة مساء الٌومالخارج بفندق الرٌتز كارلتون، إلى أن دولة  نعقد حالٌا  نتدى الدوحة الم  ات م  ضمن فعال

  ٌ فبراٌر  12ة العاشرة لمجلس حقوق اإلنسان بتارٌخ قطر قد دعت فً بٌانها أمام الجلسة االستثنائ
ٌات ي للتحد  م، إلى تضافر جمٌع الجهود مع كل ما ٌقتضٌه ذلك من تنسٌق وتعاون دولً للتصد  1002

  ٌ ٌ  التً تفرضها األزمة االقتصاد ٌ  ة والمال  ة الراهنة على التمتع الكامل بحقوق اإلنسان خصوصا  ة العالم
  ٌ ٌ  الحقوق االقتصاد ة، باإلضافة إلى الحق فً التنمٌة، مع األخذ فً االعتبار األبعاد المتعلقة ة واالجتماع

  ٌ ٌ  بحقوق اإلنسان عند وضع وتنفٌذ السٌاسات االقتصاد  عالجة آثار األزمة.ة لم  ة والمال

ٌ  وأضاف الدكتور المر   ٌ  ي فً هذه الجلسة التً عقدت تحت عنوان "تداعٌات األزمة االقتصاد ة ة والمال
  ٌ ٌ  نسان" أن مجلس حقوق اإلنسان قد تبن  ة على التمتع بحقوق اإلالعالم ة األخٌرة، ى فً جلسته االستثنائ

عالجة األوضاع الراهنة وأكد قاربات حقوق اإلنسان فً م  جملة من التوصٌات والرؤى حول األخذ بم  
 على ضرورة حماٌة وتعزٌز حقوق اإلنسان أكثر من ذي قبل.

  ٌ ة وقال إنه من منطلق أن حقوق اإلنسان كل ال ٌتجزأ "ٌتوجب علٌنا العمل على تحقٌق أهداف األلف
  ٌ ٌ  ة االجتمام والقم  2222ة وعلى تنفٌذ توصٌات مؤتمر فٌٌنا اإلنمائ ة فً كوبنهاجن خاصة فً الجانب ع

 االقتصادي واالجتماعً".

ٌ  ونب   ٌ  ه رئٌس اللجنة الوطنٌة لحقوق اإلنسان فً كلمته إلى أنه ال ٌمكن أخذ األزمة المال ة ة واالقتصاد



ٌ  ل منها مما ٌلقً على الدول والم  التنص   ذرٌعة لتعطٌل بعض الحقوق أو ة والوكاالت نظمات الدول
ٌ  ولٌة األخذ بعٌن االعتبار م  ؤصة مستخص  الم   ة قاربات حقوق اإلنسان فً معالجة األزمة االقتصاد

  ٌ ٌ  والمال ٌ   ة لئلنسان كعنصرة وأن تعطى العناٌة واألولو  ة.محوري فً مشارٌع وبرامج التنمٌة الدول

ٌ  د الدكتور المر  وشد   تعزٌز وحماٌة ة ي على أن اللجنة الوطنٌة لحقوق اإلنسان ومن منطلق قناعتها بأهم
  ٌ ٌ  الحقوق االقتصاد ٌ  ة واالجتماع ٌ  ة ترى أن األزمة االقتصاد على هذه  ة ال تمثل فقط خطرا  ة الحال

  ٌ ٌ  الحقوق وغٌرها وإنما هً فرصة للنظر فً السٌاسات االجتماع  ة بما ٌخدم الفئات المحرومة.ة الدول

برؤى تفٌد النقاش الدولً الحاصل  واعتبر هذا اللقاء فرصة سانحة لتباحث هذه اإلشكاالت والخروج
  ٌ ٌ  وتساعد على إٌجاد حلول للخروج من هذه األزمة بما ٌضمن إعمال الحقوق االقتصاد ة ة واالجتماع

 وحماٌتها.

غٌة الخروج بجملة من األفكار ي فً ختام كلمته بعض األسئلة للنقاش ب  وقد طرح الدكتور المر  
ٌ  ة مواضٌع هً تأثٌراقترحات بشأن عد  والم   ٌ  ت األزمة المال ٌ  ة على تحقٌق أهداف األلف ة ة اإلنمائ

  ٌ ٌ  والتعرٌف بأهداف األلف رات الحاصلة فً هذا المجال وما إذا كانت ة وأسباب اعتمادها والتطو  ة اإلنمائ
 م.1024الدول قد نجحت فً تحقٌق هذه األهداف خاصة عند نهاٌة 

  ٌ ؟.. أي حٌن 1024ة لحقوق اإلنسان "ماذا بعد ومن بٌن التساؤالت التً طرحها رئٌس اللجنة الوطن
ٌ  خص  ة الم  تنتهً المد   ٌ  صة لتحقٌق أهداف األلف ال عن تساؤل حول حماٌة حقوق العم   ة"، فضبل  ة اإلنمائ

ٌ   هاجرٌن فً ظل  الم   ال المهاجرٌن صة للعم  خص  ة الراهنة وكذا نوعٌة الحماٌة الم  األزمة االقتصاد
ٌ  حقوق العم   ؟ ونظرة لجنة حماٌةوآلٌاتها ٌ  ال المهاجرٌن لتأثٌرات األزمة المال ة هؤالء ة على وضع

 ال.العم  
ٌ   كما طرح للنقاش سؤاال   ٌ  تخص  ة الم  عن الوكاالت الدول ة، منظمة صة فً مواجهة األزمة االقتصاد

ٌ  العمل الدولٌة نموذجا   ٌ  ، ودور منظمة العمل الدول ٌ  ة فً دعم الحقوق االقتصاد مواجهة ة فً ة واالجتماع
ي الحاصل على مستوى الحق فً العمل والتهدٌدات التً تحوم حوله، وما إذا كان ٌوجد تنسٌق الترد  

  ٌ  الموضوع. اة واألمم المتحدة حول هذبٌن المنظمة والوكاالت الدول

  ٌ واحد عن  ة لحقوق اإلنسان فً الجلسة أٌضا  ومن بٌن أسئلة النقاش التً طرحها رئٌس اللجنة الوطن
  ٌ ة السٌاسات العامة واإلجراءات الخاصة لضمان الحق فً العمل وسؤال آخر عن المنظمة العالم

قاربات لحقوق اإلنسان فً تعاملها مع للتجارة ومسألة حقوق اإلنسان وما إذا كان لدى المنظمة رؤٌة وم  
  ٌ الراهنة وتأثٌراتها على حقوق  ة والدول األعضاء، والمرجو منها لمعالجة األزمةملفات التجارة العالم

 اإلنسان.
ٌ  وقد تطر   ٌ ة للقطاع الخاص فً قت هذه الجلسة إلى العدٌد من المحاور األساس ٌ ة االجتماع ة مثل المسؤول

ٌ ة الراهنة والوكاالت  ال المهاجرٌن فً ظل  األزمة االقتصاد مجال حقوق اإلنسان وحماٌة حقوق العم 
ٌ ة الم تخص صة فً مواجهة ٌ ة نموذجا .  الدول ٌ ة، منظمة العمل الدول  األزمة االقتصاد

ي لحقوق اإلنسان الخاصة التطر   كما تم   ٌ ة التحد  ق إلى المكسٌك بوصفها "جسر الهجرة، ثنائ
ٌ ة  بالمهاجرٌن" فضبل   ٌ ة والمنظمة العالم ٌ ة اإلنمائ ٌ ة على تحقٌق أهداف األلف عن تأثٌرات األزمة المال

اإلنسان وآلٌات تفعٌل ثقافة الوعً بقوانٌن حقوق العمالة الوافدة فً الببلد  للتجارة ومسألة حقوق
ٌ ة.  العرب

واستمعت الجلسة لمداخبلت نخبة بارزة من الخبراء الدولٌٌن وهم السٌد بٌتر ماورٌر، رئٌس اللجنة 
  ٌ ٌ  ة للصلٌب األحمر، وهً أكبر وأقدم م  الدول ة وفً ٌ  ة تعمل فً مجال النزاعات العسكرنظمة إنسان

نسق المقٌم لؤلمم المتحدة، والممثل تطوٌر القانون الدولً اإلنسانً وحماٌته، والسٌد باولو لٌمبو، الم  
ٌ ة  " فً أبوUNDPقٌم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً "الم   ٌ ة الجامع ظبً ومٌشال فوتً، رئٌس الكل

ٌ ة والتعاون الدولً"، والبروفٌسور زٌدان زٌراوي، عمٌد كرسً أ  "هنري دونان" بفرنسا بحاث "اإلقلٌم



" بالمكسٌك والدكتور محمد بن غانم العلً المعاضٌد، رئٌس الهبلل األحمر القطري،  ITESMمركز "
  ٌ ات الصلٌب األحمر والهبلل األحمر والدكتور خالد القاضً، رئٌس نائب رئٌس االتحاد الدولً لجمع

 بالقاهرة. مجلس األمناء، المركز العربً للوعً بالقانون 

ٌ  وقد تحد   ة للصلٌب األحمر، عن عولمة العمل ث فً الجلسة السٌد بٌتر ماورٌر، رئٌس اللجنة الدول
  ٌ ٌ  اإلنسانً وآثارها اإلٌجاب  ستعرضا  ة فً العمل اإلنسانً، م  ة، وطالب بالحٌاد وعدم االنحٌاز واالستقبلل
 العالم على هذا الصعٌد.نظمات الصلٌب والهبلل األحمر فً فً سٌاق ذي صلة دور م  

ٌة احترام كرامة اإلنسان وتطبٌق أحكام القانون اإلنسانً والدولً عند تقدٌم المساعدات وأكد أهم  
ٌات التً تواجه العاملٌن فً هذه المجاالت. ودعا إلى تعاون وحوار ق للتحد  للمحتاجٌن لها، كما تطر  

قتصاد ومستوٌات النمو لتفادي العنف والمشاكل دولً لتفادي أي انتهاكات لحقوق اإلنسان وبتحسٌن اال
 التً تتولد عن ذلك وتؤثر على حقوق اإلنسان.

أما الدكتور محمد بن غانم العلً المعاضٌد، رئٌس الهبلل األحمر القطري، نائب رئٌس االتحاد الدولً 
به الهبلل  هم الذي ٌضطلعث عن الدور الحٌوي والم  لجمعٌات الصلٌب األحمر والهبلل األحمر فتحد  

  ٌ ٌ  األحمر القطري فً مجال العمل اإلنسانً، والذي تبلغ مٌزان  مائة ملٌون دوالر. ا  ته سنو

  ٌ ومنظمة  اتحادا   211 ة تضم  وقال الدكتور المعاضٌد إن الهبلل األحمر القطري جزء من شراكة دول
  ٌ  .ألف فرع حول العالم 40إلى  30ة بالعمل اإلنسانً ولها ما ٌتراوح بٌن معن

ٌ  ه إلى أهم  ونب   ساعدات، كما دعا إلى سٌاسة وبرامج ة عند تقدٌم اإلغاثة والم  ٌة احترام الكرامة اإلنسان
  ٌ ٌ  وخطط وقائ ٌ  ة من حٌث بناء عمل ٌ  ة تنمو  ة تخفف من مخاطر الحاجة للعمل اإلنسانً.ة وتطوٌر

ٌ  وتطر   ٌ  ق لؤلوضاع االقتصاد عد االجتماعً واالقتصادي الب  ة على ة فً العالم وتأثٌرات األزمة المال
ٌ   لئلنسان، داعٌا   ة تعنى بالعمل اإلنسانً تشارك فٌها كل الجهات ذات العبلقة بما فٌها إلى استراتٌج

 اإلعبلم. 
ٌ  كما تطر   ولجوء وما  حة وما أفرزته من عملٌة نزوق إلى األحداث الجارٌة فً بعض الدول العرب

ٌ  صاحب ذلك من مشاكل، م  ٌ   من  شٌرا  توطٌن هؤالء األشخاص فً بلدانهم بعد هذه األحداث، م   ٌةأهم   نا  ب
  ٌ ٌ  ناحٌة أخرى إلى الضغوط االقتصاد ضحاٌا  صبحوا الحقا  ة التً تدفع الناس حول العالم إلى الهجرة ل
أهمٌة الفهم والوعً بكل هذه  ونزاعات بٌن الدول، مؤكدا   لها والتً قد تولد بدورها حروبا  

    التداعٌات.
ٌ   دا  جد  د الدكتور المعاضٌد م  وشد   ٌ  على الهو ة فً مجال العمل اإلنسانً وضرورة ة والكرامة اإلنسان

 ساعدة له.ه بأي كلمة تقلل من قٌمته كإنسان عند تقدٌم العون والم  احترام اإلنسان وعدم التفو  

تحدة قٌم لبرنامج األمم الم  الم  تحدة، والممثل قٌم لؤلمم الم  نسق الم  من ناحٌته، ركز السٌد باولو لٌمبو، الم  
" فً أبو ظبً عند حدٌثه خبلل الجلسة على ثبلثة مجاالت تتعلق بالترابط الوثٌق بٌن UNDPاإلنمائً "

  ٌ ٌ  التنمٌة وحقوق اإلنسان وتأثٌرات األزمة المال ة على هذه الحقوق وطرح بعض األفكار ة العالم
  ٌ ٌ  الشخص  فً العالم. ة على الفئات األكثر ضعفا  ٌ  ة تخفٌف آثار األزمة المالة بشأن كٌف

  ٌ تحدة تأخذ فً االعتبار المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان، وقال إن األزمة ات األمم الم  وأكد أن استراتٌج
  ٌ ٌ  المال ات ة زادت من الفجوة بٌن األغنٌاء والفقراء فً العالم وسمحت لمجموعة قلٌلة بالتحكم فً اقتصاد

 حقوق الشعوب.العالم مما أثر على 

ٌ ة "هنري دونان" بفرنسا عن ضرورة توفٌر الكرامة وتحد   ٌ ة الجامع ث السٌد مٌشال فوتً، رئٌس الكل
ٌ   هاجرٌن فً ظل  لبلجئٌن والم   ٌ  الظروف االقتصاد ٌ  ة الحال ٌ  ة، وفق قواعد وآلٌات قانونٌة محل ة، ة ودول

ٌة التعاون بٌن القطاعٌن العام على أهم   ث عن تأثٌرات العولمة على حقوق اإلنسان وركز أٌضا  كما تحد  



 عالجة آثار هذه األزمة.والخاص لم  

ٌ ة والتعاون الدولً"، مركز " "  ITESMأما البروفٌسورزٌدان زٌراوي، عمٌد كرسً أبحاث "اإلقلٌم
ٌ  بالمكسٌك، فتحد   ٌ  ث عن قضاٌا الهجرة خاصة غٌر الشرع ة ة من ببلده وبعض دول أمرٌكا البلتٌن

ٌ  الم   للوالٌات ٌ  تحدة األمرٌك هاجرون من مخاطر حتى بعد وصولهم ألمرٌكا ومن ذلك واجهه الم  ة وما 
 خطر الترحٌل.

  ٌ ٌ  ودعا إلى تحسٌن النظم التعلٌم حاربة االتجار بالبشر وكذا ة وإصبلح االقتصاد وم  ة والسٌاسات التنمو
ٌ  خد  حاربة الم  م   ٌ  رات وتقنٌن الهجرة وفق أطر قانون  دة.حد  ة م  ة دول

ث الدكتور خالد القاضً، رئٌس مجلس األمناء، المركز العربً للوعً حول الموضوع نفسه، تحد  
  ٌ ة والجهود بالقانون بالقاهرة، عن آلٌات تفعٌل ثقافة الوعً بقوانٌن حقوق العمالة الوافدة فً الببلد العرب

  ٌ ٌ  هاجرٌن، وركز فً هذا الصدد على االال الم  ة لحماٌة حقوق العم  الدول ٌ  تفاق ة لحماٌة حقوق ة الدول
ٌ  ال الم  جمٌع العم   ٌ  هاجرٌن والتً تسعى إلى إنشاء معاٌٌر لحماٌة الحقوق المدن ٌ  ة والسٌاس ة ة واالقتصاد
  ٌ ٌ  واالجتماع هاجرٌن وأفراد أسرهم وتشجٌج الدول على جعل قوانٌنها فً ال الم  ة لجمٌع العم  ة والثقاف

  ٌ ٌ  ة اتساق وثٌق مع المعاٌٌر العالم  ة.المنصوص علٌها فً االتفاق

هاجرٌن اآلسٌوٌٌن فً العالم العربً. ال الم  ه بنتائج المؤتمر اإلقلٌمً األول بالدوحة حول العم  كما نو   
 .1002اقة فً عقد المؤتمر الهام عام وقال إنه ٌحمد لقطر أنها كانت سب  

 


