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الرئيس ماسيسي يصل الدوحة اليوم

صاحب السمو 
ورئيس بوتسوانا 

يبحثان العالقات غدا
• الـــدوحـــة - قـــنـــا: يــصــل فــخــامــة الــرئــيــس الــدكــتــور 
موغويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا، 
إلـــى الــدوحــة مــســاء الــيــوم األحــــد، فــي زيــــارة رسمية 

للبالد.
الــشــيــخ تميم  الــســمــو   وسيستقبل حــضــرة صــاحــب 
املــفــدى، فخامة رئيس  بن حمد آل ثاني أمير البالد 
بــوتــســوانــا، غـــدا االثــنــني بــالــديــوان األمـــيـــري، لبحث 
الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن وســـبـــل تنميتها 

¶ خالل تسلم أوراق االعتمادوتطويرها.

الرئيس الفرنسي يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا
• باريس - قنا: تسّلم فخامة الرئيس إيمانويل 
ــاكــــرون رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، أوراق  مــ
اعــتــمــاد ســعــادة الــشــيــخ عــلــي بــن جــاســم آل ثــانــي، 
ــة قـــطـــر لـــدى  ــدولــ ــادة مـــفـــوضـــًا لــ ــ ــعـ ــ ســـفـــيـــرًا فـــــوق الـ
ــقـــل ســــعــــادة الــســفــيــر  الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ونـ
تــحــيــات حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى إلى فخامة رئيس 
الجمهورية الفرنسية، وتمنيات سموه لفخامته 
بــمــوفــور الــصــحــة والـــســـعـــادة، ولــحــكــومــة وشــعــب 
الجمهورية الفرنسية دوام التقدم واالزدهــار.  من 
جــانــبــه، حــّمــل فــخــامــة الــرئــيــس الــفــرنــســي ســعــادة 
إلــى حضرة صاحب السمو أمير  السفير تحياته 
الـــبـــالد املـــفـــدى، مــتــمــنــيــًا لــســمــوه مـــوفـــور الــصــحــة 
والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية 
لــســعــادة السفير التوفيق  واالزدهـــــار.  كما تمنى 
والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا له تقديم كل الدعم 
لـــالرتـــقـــاء بــالــعــالقــات الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن إلــى 

تعاون أوثق في مختلف املجاالت.

جامعة قطر تنظم مؤتمر 
الهوية الوطنية األربعاء

تــنــظــم جــامــعــة قــطــر مــمــثــلــة فـــي مــعــهــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية املسحية؛ مؤتمر الهوية الوطنية 2019، وذلك يوم 
األربعاء املقبل. ويهدف املؤتمر إلى تحليل واقع الهوية الوطنية 
في قطر من خالل تحديد مفهوم الهوية الوطنية بطريقة علمية 
وأبعادها املختلفة والتعرف على محدداتها وسبل تعزيزها. 
وسيشارك في املؤتمر حوالي 20 باحثا وخبيرا من جامعة قطر، 
باإلضافة إلى مشاركني من عدة جهات بالدولة.  ويأتي تنظيم 
هـــذا املــؤتــمــركــاحــد مــخــرجــات مـــشـــروع مــســح الــهــويــة الــوطــنــيــة 
لسنة 2018 والتي قام معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 
بجامعة قطر بتنفيذه وتأتي أهمية الهوية الوطنية في الوقت 
الذي يمر فيه املجتمع القطري بتحوالت كبيرة في ظل تحديات 
العوملة والــتــطــور االقــتــصــادي والتكنولوجي، وهــذا يمثل أحد 
املــذكــورة في وثيقة رؤيــة قطر الوطنية 2030 بشأن  التحديات 
املــحــافــظــة على  الــتــحــديــث والــتــطــور مــع  كيفية مــواكــبــة عملية 
تقاليد املجتمع. ُيتوقع ملخرجات املؤتمر أن تساهم في توفير 
املعلومات الالزمة لرفع الوعي بشأن موضوع الهوية الوطنية 
واملساهمة في تصميم سياسات مبنية على حقائق تهدف إلى 

كيفية املحافظة على الهوية الوطنية وسبل تعزيزها.

الدوحة - الشرق

تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان تحت رعاية رئيس الوزراء

انطالق املؤتمر الدولي حول مكافحة اإلفالت من العقاب اليوم
• الــدوحــة - قــنــا: تــحــت رعــايــة مــعــالــي الشيخ 
الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس  عبد 
ــر الــداخــلــيــة، تــبــدأ الــيــوم  مــجــلــس الــــــوزراء وزيــ
فعاليات املؤتمر الدولي حول" اآلليات الوطنية 
واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ملــكــافــحــة اإلفــــــالت من 
لــة بــمــوجــب الــقــانــون  الــعــقــاب وضـــمـــان املــســاء
الدولي " والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق 
ــبـــرملـــان األوروبــــــي  اإلنــــســــان، بـــالـــشـــراكـــة مـــع الـ
واملفوضية السامية لحقوق اإلنــســان باألمم 
املــــتــــحــــدة والـــتـــحـــالـــف الــــعــــاملــــي لــلــمــؤســســات 
ــقـــوق اإلنــــــســــــان.  ويـــعـــتـــبـــر هـــذا  ــيـــة لـــحـ ــنـ الـــوطـ
ــــذي يــعــقــد بـــفـــنـــدق الــريــتــز  الــــحــــدث الـــعـــاملـــي الــ
كارلتون، أكبر مؤتمر دولي يعنى بقضية منع 
اإلفـــالت مــن الــعــقــاب بمنطقة الــشــرق األوســـط، 
وســيــشــهــد عــلــى مــــدار يــومــني مــنــاقــشــات ثرية 
خالل 4 جلسات رئيسية، و3 مجموعات عمل، 
ــة عـــمـــل.  وتــتــضــمــن  ــ تــنــاقــش أكـــثـــر مـــن 20 ورقـ
الجلسة االفــتــتــاحــيــة للمؤتمر خــمــس كلمات 
رئــــيــــســــيــــة، لــــكــــل مــن 
سعادة الدكتور علي 
ــيــــخ املــــــــري،  بــــــن صــــمــ
رئــــــــــيــــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
ــة لـــحـــقـــوق  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــادة  ــعــ اإلنــــــســــــان، وســ
ــيــــو  ــد أنــــطــــونــ ــ ــ ــّي ــ ــســ ــ الــ
بنزيري رئيس لجنة 
حـــــــــقـــــــــوق اإلنـــــــــســـــــــان 
بــالــبــرملــان األوروبــــي، 
ــدة  ــيــ وســــــــعــــــــادة الــــســ
ــه  ــيــ ــلــ ــاشــ ــل بــ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ مـ
املـــــــفـــــــوض الــــســــامــــي 
لـــــــــألمـــــــــم املـــــــتـــــــحـــــــدة، 
وســــــــــعــــــــــادة الــــســــيــــد 
ــــوس الــفــونــســو  ــارلـ ــ كـ
نـــيـــغـــريـــت مــوســكــيــرا 
رئـــــــيـــــــس الــــتــــحــــالــــف 
الــعــاملــي للمؤسسات 
ــة لـــحـــقـــوق  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــادة  ــعــ اإلنــــــســــــان، وســ
الــــــــســــــــّيــــــــد كــــــاثــــــريــــــن 
مـــــــارشـــــــي -أوهـــــــيـــــــل، 
رئيس اآللية الدولية 
واملستقلة للمساعدة 
عــــــــلــــــــى الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق 
واملــالحــقــة القضائية 
لــــــــــــــــــألشــــــــــــــــــخــــــــــــــــــاص 
ــن  ــ املــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــني عـ
الـــــــــجـــــــــرائـــــــــم األشـــــــــــد 
ــة  ــبــ ــكــ ــرتــ خـــــــطـــــــورة املــ
ــا.  وتــلــي  ــ ــوريــ ــ فــــي ســ
الــجــلــســة االفتتاحية 
جـــلـــســـتـــان يــديــرهــمــا 
ــيـــهـــمـــا  ويــــــتــــــحــــــدث فـ
ــراء  ــبـ مـــســـؤولـــون وخـ
ــمــــات أمـــمـــيـــة  ــنــــظــ ــمــ بــ

ودولــيــة، حيث تتناول الجلسة األولـــى قضية 
لــة عــن االنــتــهــاكــات الجسيمة لحقوق  املــســاء  "
ــــي فــي  ــدولـ ــ ــانــــي الـ ــانــــون اإلنــــســ ـــقــ ــان والـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
محورين أساسيني، هما التحقيق واملحاكمة، 
ــــك وفــق  وحــــق الــضــحــايــا فـــي االنـــتـــصـــاف، وذلـ
املــــبــــادئ األســـاســـيـــة والـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لــلــقــانــون 
الــدولــي.  ويــتــرأس هــذه الجلسة السيد محمد 
الــنــســور، رئــيــس قسم شــمــال إفريقيا والــشــرق 
األوسط باملفوضية السامية لحقوق اإلنسان، 
ــو، بــاملــفــوضــيــة  ــولــ ــاتــ ــا كــ ــ ــرر الــــســــيــــدة آنــ ــ ـــقـ واملــ

السامية لحقوق اإلنسان، جنيف، سويسرا.
 وتــنــاقــش الــجــلــســة الــثــانــيــة "حــمــايــة وتــعــزيــز 
ــان مــــن خـــــالل الـــعـــمـــل مــــن أجـــل  ــ ــــسـ حـــقـــوق اإلنـ
ــك عــبــر 3  ــ ــقـــاب"، وذلـ ــعـ ــــالت مـــن الـ مــكــافــحــة اإلفــ
محاور رئيسية هي "الحق في املعرفة والحق 
فـــي الـــعـــدالـــة والـــحـــق فـــي الــتــعــويــض وتــوفــيــر 
ــتـــكـــرار"، ويــتــرأســهــا الــســيــد  ضــمــانــات لــعــدم الـ
املــحــكــمــة االفــريــقــيــة  أوري ســـيـــلـــفـــان، رئـــيـــس 

لحقوق اإلنسان والشعوب.
ــر لــلــمــؤتــمــر تعقد  ــيـ وفـــي الـــيـــوم الــثــانــي واألخـ
ثالث جلسات ملجموعات عمل في وقت واحد 
تتناول املمارسات الجيدة والدروس املستقاة 
ــتـــرحـــات الــعــمــلــيــة ملــكــافــحــة اإلفـــــــالت مــن  ــقـ واملـ

العقاب.
ــمـــل األولــــــــى مــســألــة  ــعـ ــبـــحـــث مـــجـــمـــوعـــة الـ  وتـ
ــى الـــعـــدالـــة.. املــــبــــادئ األســاســيــة  ــول إلــ "الــــوصــ
واملـــــبـــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة"، ويـــتـــرأســـهـــا الــســيــد 
نــيــكــولــو فــيــجــا تــلــمــنــكــا، أمـــني عـــام مــنــظــمــة "ال 
سالم بال عدالة" في إيطاليا، في حني تناقش 
مجموعة الــعــمــل الــثــانــيــة مــســألــة جــبــر الــضــرر 
ويــتــرأســهــا الــســيــدة كــاريــن ســمــيــث، املستشار 
الــخــاص لــألمــني الــعــام لــألمــم املــتــحــدة املعني 
بمسؤولية الحماية، بينما تناقش مجموعة 
الــوصــول إلى   " الثالثة مــحــور بــعــنــوان  العمل 
ــلـــومـــات املــتــعــلــقــة بـــاالنـــتـــهـــاكـــات وآلـــيـــات  املـــعـ
التعويض "، ويترأسها السيد فوستو بوكار، 
رئــيــس معهد الــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي، في 
إيــطــالــيــا.  تــهــدف مناقشات املــؤتــمــر مــن خالل 
أوراق العمل البحثية املقدمة وجلساته العامة 
وورش وفــــرق الــعــمــل املــصــاحــبــة، إلــــى بــلــورة 
ــاور  ــحـ مــقــتــرحــات عــمــلــيــة حــــول الــقــضــايــا واملـ
الـــتـــي يــتــنــاولــهــا، بـــاعـــتـــبـــاره مــنــصــة حـــواريـــة 
هــامــة لــلــتــداول حـــول تقييم وتــطــويــر اآللــيــات 
الوطنية واإلقليمية والدولية ملكافحة اإلفالت 
من العقاب وضمان املساءلة بموجب القانون 
الدولي.  وتقدم أوراق العمل شخصيات مهمة 

ومــخــتــصــة بــقــضــيــة عـــدم اإلفـــــالت مـــن الــعــقــاب 
لـــة واملـــحـــاكـــمـــة، مـــن خـــبـــراء ومــحــاكــم  واملـــســـاء
ومنظمات دولية حول العالم، من بينهم رئيس 
املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 
واملدعي العالم للمحكمة الدولية لسيراليون 
إلـــى جــانــب شــخــصــيــات مــن الــتــحــالــف الــدولــي 
للمحكمة الجنائية الدولية ونواب برملانيون، 
ورئـــيـــس لــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق األمــمــيــة في 
ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق األممية في 
سوريا، وقضاة في املحكمة الجنائية الدولية، 
ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق 
ــعـــدل فـــي بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة،  ــان والـ االنـــسـ
وكــبــار املسؤولني فــي األمــم املتحدة والبرملان 
األوروبي مثل رئيس لجنة حقوق اإلنسان في 

البرملان األوروبي. 
 ويشارك في املؤتمر أكثر من 250 من ممثلي 
ــزة الــحــكــومــيــة، واملــنــظــمــات الــحــكــومــيــة  ــهـ األجـ
وغــيــر الحكومية، إلــى جــانــب رؤســـاء وخــبــراء 
ــة مـــن كـــبـــار مــوظــفــي  ــيـ لـــجـــان الــتــحــقــيــق الـــدولـ
املفوضية السامية لحقوق اإلنــســان وممثلي 
الــلــجــان التعاقدّية وغــيــر التعاقدية فــي األمــم 
ــاة املـــحـــاكـــم الــدولــيــة  ــبــــراء وقـــضـ املـــتـــحـــدة، وخــ
املــتــخــصــصــة، واملــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
باإلضافة إلى الخبراء واملحامني الذين تقدموا 
ــام املــحــاكــــــــم الــوطــنــيــة الــتــي تعمل  بــقــضــايــا أمــ

باالختصاص العاملي. 
 كــــمــــا تــــــشــــــارك بــــعــــض الــــــــوكــــــــاالت الــــدولــــيــــة 
املـــتـــخـــصـــصـــة، واآللـــــيـــــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لــحــقــوق 
ــبــــرملــــان  اإلنـــــــســـــــان، ورؤســــــــــــاء الــــلــــجــــان فـــــي الــ
األوروبـــــــــــي، واملــــؤســــســــات الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
اإلنــســان، ومنظمة األمــن والتعاون األوروبـــي، 
ــز الـــبـــحـــوث وأهـــــم مـــراكـــز الــتــفــكــيــر في  ــراكــ ومــ
أوروبــــــــا، وغـــيـــرهـــم مـــن الــهــيــئــات واملــنــظــمــات 
ــكـــات اإلقــلــيــمــيــة  ــبـ ــلـــى الـــشـ ــيـــة، عـــــــالوة عـ ــنـ املـــعـ
ــان  ــ ــسـ ــ ــقــــوق اإلنـ ــة لــــحــ ــيــ ــنــ لــــلــــمــــؤســــســــات الــــوطــ
نــقــابــات الصحفيني وممثلي  وعـــدد كبير مــن 

الجامعات العربية.
 ويــحــضــر املــؤتــمــر كــذلــك مــا يــفــوق عــن 50 من 
ــة فـــي عــواصــم  ــيـ كـــبـــريـــات املـــؤســـســـات اإلعـــالمـ
الــرأي  عاملية، بينهم نحو 20 مــن أشهر كتاب 
في الصحف العاملية، األمر الذي يعكس أهمية 
قضية "منع اإلفالت من العقاب" التي يتناولها 
املؤتمر، باعتبارها واحــدة من القضايا التي 
تــشــغــل الــــرأي الــعــام الــعــاملــي لــتــطــويــر وتقييم 
فعالية املنظومة الدولية واإلقليمية والوطنية 
ملـــكـــافـــحـــة اإلفــــــــــالت مـــــن الــــعــــقــــاب فـــــي حـــــاالت 
االنتهاكات الجسيمة لقانون حقوق اإلنسان 
ــانـــي عــلــى مــســتــوى  والـــقـــانـــون الــــدولــــي اإلنـــسـ

اآلليات واألجهزة والتشريعات. 
 ومن املنتظر أن يخرج املؤتمر الدولي ملكافحة 
اإلفــــالت مــن الــعــقــاب بــتــوصــيــات مهمة تحقق 
قــفــزة فــي مــجــال تطوير وفعالية تلك اآللــيــات 
خاصة في ظل التجارب امليدانية التي تتمتع 
بها املنظمات املشاركة في املؤتمر، وتأثيرها 

في تحريك الرأي العام الدولي.

مناقشة 20 ورقة 
عمل بحثية خالل
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