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عقـــد الدكتور بندر بـــن محمد 
حمزة حجار رئيس اجلمعية الوطنية 
مؤمتـــرًا صحفيًا  اإلنســـان  حلقوق 
حتدث فيه عن الدراســـة التي قامت 
بها اجلمعية حول إلغاء نظام الكفالة 
و ترتيب العالقة بني أصحاب العمل 
و العاملني مـــن الوافدين، وذلك يوم 
األحـــد 1429/6/25هــــ املوافق 
2008م، مبقـــر اجلمعيـــة  /6 /29

الرئيس مبدينة الرياض.

حقوقجدة ـ حقوقجدة ـ حقوق:
اســـتقبل صاحـــب الســـمو امللكـــي 
األمير خالـــد الفيصل أميـــر منطقة مكة 
املكرمـــة ظهر أمس مبكتب ســـموه بجدة 
أعضاء اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســـان 
مبنطقـــة مكـــة املكرمـــة برئاســـة رئيس 
اجلمعية الدكتور بندر محمد حمزة حجار 
حيث رحب ســـموه باألعضـــاء مثمنا دور 
اجلمعيـــة وما تقوم به من دور فعال داخل 
املجتمع. بعد ذلك أطلـــع رئيس وأعضاء 
اجلمعية ســـمو أمير املنطقة على أهداف 
واختصاصـــات وجلـــان اجلمعيـــة وعدد 
القضايـــا التي تلقاها فـــرع املنطقة منذ 
إنشـــائه عام 1425 هـ حتى شهر ربيع 
اآلخر املاضـــي حيث بلغت 5339 قضية 
تنوعـــت بـــني القضايا اإلداريـــة والعنف 
األسري واألحوال الشـــخصية والعمالية 
واألحـــوال املدنيـــة والقضائيـــة وأوضح 
رئيس اجلمعية د. احلجار أن وفد أعضاء 
اجلمعيـــة املكـــون من 12 عضـــوًا أطلع 
ســـمو أمير املنطقة على ما رصده الفرع 

من قضايا تدخل في اختصاصات األمارة 
مع إحاطة سموه بقضايا أخرى ذات عالقة 
بالسياق العام، وقال :إن من القضايا التي 
أطلع الوفد سمو املنطقة عليها واقع تكدس 
الســـجون باملنطقة وتباعد جلسات الدعوى 
لبعض السجناء وتأخر اإلفراج عن البعض 
وصعوبة متكني احملامني من زيارة موكليهم 
إضافة إلى وضـــع مراكز االحتجاز في كل 
من اجلوازات ومراكز الشرط واملرور وعدم 
توفر األماكن املخصصة للنســـاء واألطفال 
وغيـــاب العنصر النســـائي العامل مبراكز 
الشـــرط إضافة إلى تأخـــر تنفيذ األحكام 
القضائيـــة وقضايـــا التعديات والشـــؤون 
اخلدمية باملنطقـــة وعدم وجود دور للحماية 
بالعاصمة املقدســـة وقســـم للمدمنات في 
مستشـــفى األمل بجدة وموضـــوع اجلالية 
البرماويـــة واألفريقية وعدد من املوضوعات 

األخرى املتعلقة باملرأة والطفل.
يثمن  الوفد  أن  إلى  احلجار  د.  ولفت 
ودعمه  للجمعية  دعمه  املنطقة  أمير  لسمو 
فكرة تعيني منسق باألمارة ملتابعة القضايا 

ـــي تـــرد  ـــت ال
اجلمعية  من 
الدور  لتعزيز 
اإليـــجـــابـــي 
اجلهتني  بني 
لقد   : وقـــال 
لسمو  أعربنا 
املنطقة  أمير 
ــــــاون  ــــــع ت
األمــــارة مع 
فرع اجلمعية 
وجتـــاوبـــهـــا 

السريع للقضايا التي يرفها الفرع لألمارة 
من شكاوى وتظلمات من املواطنني واملقيمني 
تخصيص  سموه  من  الطلب  إلى  .إضافة 

قطعة أرض للجمعية مبكة املكرمة .
وبني أن وفد اجلمعية الذي ترأسه 
في الزيـــارة ضم اجلوهـــرة العنقري 
نائب رئيس اجلمعية لشـــؤون األسرة 
والدكتور حســـني الشـــريف املشرف 
العام على فـــرع اجلمعية مبنطقة مكة 

املكرمـــة والدكتور عمـــر زهير حافظ 
والدكتـــورة بهيجـــة بهاء عـــزي وعبد 
الله أبو الســـمح وإســـماعيل سجيني 
واملهندس عمر قاضي ومعتوق عبدالله 
الشـــريف وطـــالل قســـتي و احملامي 
أحمد مظهر واحملامـــي ماجد قاروب 
وتوفيـــق جوهرجي إضافـــة إلى املدير 
التنفيذي للفرع صفاء هوساوي ومدير 

القضايا بالفرع حسام مالكي.

حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
وقع رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنســــان الدكتور بندر بن محمد حمزة 
حجار و النائــــب األول التنفيذي لرئيس 
شــــركة عبــــد اللطيف جميــــل احملدودة 
الدكتور ســــعد الغامدي يوم األحد 27
6/ 6/ 6 /2008م،  1هـ املوافق 1هـ املوافق 1 1429/ 5/
اتفاقيــــة مع برنامــــج عبداللطيف جميل 
لتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي 
من اجلنسني، وتهدف هذه االتفاقية إلى 
حصول الشــــباب السعودي على فرصة 
العمــــل والتدريب واإلرشــــاد والتأهيل، 
وفــــي تعليقــــه على هــــذه االتفاقية، قال 
احلجار إن متكني املواطن للحصول على 
فرص عمل هي في املقام األول واألخير 
مســــؤولية الدولــــة مــــن خالل تســــهيل 
اإلجــــراءات وتهيئــــة البيئــــة النظاميــــة 
املناسبة والقوانني واألنظمة التي تساعد 

lL��*« W�b) qOL� nODK�« b�� Z�U�d� l� ÊËUF� WO�UH�« l�u� WOFL'«
القطاع اخلاص على التدريب والتوظيف، 
وفي املقام الثاني هي مســــؤولية القطاع 
اخلاص الذي يجب أن يشجع املواطنني 
علــــى العمل ويقدم لهــــم احلوافز املادية 
واملعنوية بدًال من االستعانة بالعمالة غير 
علــــى العمل ويقدم لهــــم احلوافز املادية 
واملعنوية بدًال من االستعانة بالعمالة غير 
علــــى العمل ويقدم لهــــم احلوافز املادية 

السعودية في إحالل الوظائف.
وأكد رئيس اجلمعية بأن مسألة عدم 
حصـــول الشـــخص على وظيفة تشـــعره 
بإحساس عميق بفقدان الكرامة اإلنسانية، 
وأن التعريـــف باحلقـــوق والواجبات هي 
اخلطوة األساســـية للمطالبة باحلقوق وال 
ميكن لشـــخص أن يطالـــب بحقه وهو ال 

يعرف حقه وال واجباته.
و قال الدكتور بندر احلجار إن اجلمعية 
من  البد  وأنه  مبفردها  العمل  تستطيع  ال 
إقامة شراكات مختلفة مع اجلهات احلكومية 
والقطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني 
في  على حقه  املواطن من احلصول  لتمّكن 
والقطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني 
في  على حقه  املواطن من احلصول  لتمّكن 
والقطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني 

تعقد اجلمعيـــة الوطنية حلقوق 
اإلنسان اجتماع املجلس التنفيذي  
الثالـــث للجمعية فـــي دورته الثانية 
يـــوم األحـــد 17 /7 /1429هــــ 
املوافـــق 20 /7 /2008م عنـــد 
الســـاعة السادســـة مســـاًء باملقر 
الرئيس للجمعيـــة مبدينة الرياض، 
حيث سيتم مناقشـــة جدول أعمال 

املجلس.

وأشار  العمل، 
إلى أن برنامج 
اللطيف  عــبــد 
خلدمة  جميل 
املـــجـــتـــمـــع 
الربحي  غــيــر 
ـــي  ـــط ـــع ـــي س
لــلــجــمــعــيــة 
أكبر  مساحة 
طالبي  إلرشاد 

العمل.
وعــــن عدد الطلبــــات الوظيفية التي 
تلقتها اجلمعية من قبل املواطنني أجاب 
الدكتــــور مفلح القحطانــــي نائب رئيس 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســــان بأنه 
ال يوجــــد هناك إحصائيــــة دقيقة إال أن 
اجلمعية تلقت عددًا مــــن القضايا التي 
يعود ســــببها لعــــدم توفــــر العمل لرب 

العائلــــة، وأنــــه من خالل تاريــــخ توقيع 
هذه االتفاقيــــة هناك 5حاالت ممكن أن 
حتال لبرنامج عبد اللطيف جميل خلدمة 

املجتمع.
حضر توقيع االتفاقية بجانب رئيس 
بــــن ربيعان  اجلمعيــــة الدكتــــور مفلح 
القحطانــــي نائــــب رئيــــس اجلمعيــــة و 
األستاذ خالد بن عبد الرحمن الفاخري 
املشرف على الشؤون املالية و اإلدارية.
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حقوقالرياض ـحقوقالرياض ـحقوق:
الســـيدة  قامـــت 
أريكا باتريك مساعدة 
اخلارجيـــة  وزيـــر 
لشـــؤون  األمريكـــي 
اإلنســـان  حقـــوق 
واملرأة بزيارة للجمعية 
حلقـــوق  الوطنيـــة 
اإلنســـان يوم السبت 

7هــــ املوافق 7هــــ املوافق 7 /6 /2008م وكان في اســـتقبالها الدكتور  1429 /1429 /1429 6/ 3
مفلح بن ربيعان القحطاني نائب رئيس اجلمعية وفي مســـتهل اللقاء رحب 
ســـعادته بالضيف الزائر بعد ذلك  دار احلوار حول العديد من املوضوعات 
خاصة تلك املتعلقة بالتغييرات التي حدثت على صعيد املجتمع الســـعودي 
في مجال حقوق اإلنسان، وفي هذا اللقاء مت التطرق لعدد من املوضوعات 
التي تهم الطرفني ومن ضمنها أوضاع املعتقلني السعوديني في غوانتانامو. 
وعن املعتقل الذي شـــهد انتقادات حادًة  من كافة األصعدة أبانت الســـيد 
التي تهم الطرفني ومن ضمنها أوضاع املعتقلني السعوديني في غوانتانامو. 
وعن املعتقل الذي شـــهد انتقادات حادًة  من كافة األصعدة أبانت الســـيد 
التي تهم الطرفني ومن ضمنها أوضاع املعتقلني السعوديني في غوانتانامو. 

باتريك بأن اجلهود مبذولة من أجل إغالق هذا املعتقل في القريب العاجل، 
هذا إلى جانب بعض املواضيع األخرى.

حضـــر اللقـــاء بجانب الدكتـــور مفلـــح القحطاني األســـتاذ خالد بن 
عبدالرحمن الفاخري املشرف على الشؤون املالية واإلدارية.

حقوقجدة ـ حقوقجدة ـ حقوق:
ألقـــى الدكتور حســـني بن ناصر 
الشـــريف املشـــرف العـــام على فرع 
اجلمعيـــة الوطنيـــة حلقوق اإلنســـان 
مبنطقة مكـــة املكرمـــة محاضرة عن 
حقوق اإلنســـان مبنزل  عبدالله فدعق 
عضو مركز الدراســـات اإلسالمية في 
لندن ورئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
27أصدقـــاء الزهامير يوم األحد 27أصدقـــاء الزهامير يوم األحد 27/ 5
/1429هـ املوافق 1/ 6 /2008م، 
في إطار اجلهود التي تبذلها اجلمعية 
لنشـــر ثقافة حقوق اإلنسان. ومن ثم 
تطرق الشريف إلى التعريف باجلمعية 
القضايـــا  وأبـــرز  واختصاصاتهـــا 
التـــي عاجلتها وأهـــم اإلجنازات في 
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حقوقجدة ـ حقوقجدة ـ حقوق:
200بحضور أكثر من 200بحضور أكثر من 200 سيدة من األكادمييات 
وصاحبات األعمال والطالبات أقام مركز الســـيدة 
خديجـــة بنت خويلد بغرفة جـــدة لقاء حتدثت فيه 
األســـتاذة اجلوهرة العنقري نائب رئيس اجلمعية 
لشؤون األســـرة ودعت العنقري ألهمية النظر في 
حقـــوق املرأة فـــي اململكة وإخراجها من ســـبات 
لشؤون األســـرة ودعت العنقري ألهمية النظر في 
حقـــوق املرأة فـــي اململكة وإخراجها من ســـبات 
لشؤون األســـرة ودعت العنقري ألهمية النظر في 

اجلهل بحقوقها واالســـتكانة لدور الضحية الذي 
ســـلبها اإلرادة واحلق في املطالبة بحقها وذكرت 
أن املجتمع يتجاهل حق املرأة وال يريد أن يعترف 
ســـلبها اإلرادة واحلق في املطالبة بحقها وذكرت 
أن املجتمع يتجاهل حق املرأة وال يريد أن يعترف 
ســـلبها اإلرادة واحلق في املطالبة بحقها وذكرت 

بقضاياهـــا كما دعت لتوطني الوظائف بالنســـبة 
للمـــرأة وتفعيـــل القوانـــني التي تخـــدم حقوقها 
وإشـــراكها في االنتخابات ودعـــت ألهمية فرض 
للمـــرأة وتفعيـــل القوانـــني التي تخـــدم حقوقها 
وإشـــراكها في االنتخابات ودعـــت ألهمية فرض 
للمـــرأة وتفعيـــل القوانـــني التي تخـــدم حقوقها 

احلكومـــة القرارات التي تخدم املرأة دون الرجوع 
وإشـــراكها في االنتخابات ودعـــت ألهمية فرض 
احلكومـــة القرارات التي تخدم املرأة دون الرجوع 
وإشـــراكها في االنتخابات ودعـــت ألهمية فرض 

لرأي املجتمع ألن املجتمع يتمســـك بفكر العادات 
احلكومـــة القرارات التي تخدم املرأة دون الرجوع 
لرأي املجتمع ألن املجتمع يتمســـك بفكر العادات 
احلكومـــة القرارات التي تخدم املرأة دون الرجوع 

والتقاليـــد وليس برأي الدين والشـــرع في حقوق 
لرأي املجتمع ألن املجتمع يتمســـك بفكر العادات 
والتقاليـــد وليس برأي الدين والشـــرع في حقوق 
لرأي املجتمع ألن املجتمع يتمســـك بفكر العادات 

املرأة فعلى سبيل املثال قضية البطاقة الشخصية 
والتقاليـــد وليس برأي الدين والشـــرع في حقوق 
املرأة فعلى سبيل املثال قضية البطاقة الشخصية 
والتقاليـــد وليس برأي الدين والشـــرع في حقوق 

التي حصلت عليها أغلب السيدات دون االستفادة 
احلقيقية منها وذلك لوجود عثرة موافقة ولي األمر 
التي حصلت عليها أغلب السيدات دون االستفادة 
احلقيقية منها وذلك لوجود عثرة موافقة ولي األمر 
التي حصلت عليها أغلب السيدات دون االستفادة 

فـــي كل أمر تريـــد فعله مع أن الدين اإلســـالمي 
احلقيقية منها وذلك لوجود عثرة موافقة ولي األمر 
فـــي كل أمر تريـــد فعله مع أن الدين اإلســـالمي 
احلقيقية منها وذلك لوجود عثرة موافقة ولي األمر 

لـــم يعط الرجل احلق في واليـــة أمر املرأة إال في 
فـــي كل أمر تريـــد فعله مع أن الدين اإلســـالمي 
لـــم يعط الرجل احلق في واليـــة أمر املرأة إال في 
فـــي كل أمر تريـــد فعله مع أن الدين اإلســـالمي 

موضوع الزواج فقط. 
وشـــددت على أهميـــة توعيـــة وتثقيف دور 
القطاع اخلاص في حقوق املرأة ابتداًء من املنزل 
واألم في تربيـــة أبنائها وتثقيفهـــم بحقوق املرأة 
القطاع اخلاص في حقوق املرأة ابتداًء من املنزل 
واألم في تربيـــة أبنائها وتثقيفهـــم بحقوق املرأة 
القطاع اخلاص في حقوق املرأة ابتداًء من املنزل 

والفتاة وعلـــى الرجل احترامهـــا والعطف عليها 
واألم في تربيـــة أبنائها وتثقيفهـــم بحقوق املرأة 
والفتاة وعلـــى الرجل احترامهـــا والعطف عليها 
واألم في تربيـــة أبنائها وتثقيفهـــم بحقوق املرأة 

بتفعيل تفاصيل عدل القرآن والســـنة لقوله صلى 
الله عليه وســـلم «خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم 
ألهلي» وتطبيق ذلك بالشـــرح املفصل في املناهج 
الدراســـية وتطبيقها في املدارس وليس االكتفاء 
ألهلي» وتطبيق ذلك بالشـــرح املفصل في املناهج 
الدراســـية وتطبيقها في املدارس وليس االكتفاء 
ألهلي» وتطبيق ذلك بالشـــرح املفصل في املناهج 

بحفظها فقط دون فهم مضمونها، أن على اإلعالم 
الدراســـية وتطبيقها في املدارس وليس االكتفاء 
بحفظها فقط دون فهم مضمونها، أن على اإلعالم 
الدراســـية وتطبيقها في املدارس وليس االكتفاء 

أن يلعب دوره في ذلك وقيام مراكز األحياء بزيادة 
الوعي بحقوق الزوجـــات والفتيات صغارًا وكبارًا 
أن يلعب دوره في ذلك وقيام مراكز األحياء بزيادة 
الوعي بحقوق الزوجـــات والفتيات صغارًا وكبارًا 
أن يلعب دوره في ذلك وقيام مراكز األحياء بزيادة 

وفق تعاليم الدين احلنيـــف البعيد عن تطبيق تلك 
الوعي بحقوق الزوجـــات والفتيات صغارًا وكبارًا 
وفق تعاليم الدين احلنيـــف البعيد عن تطبيق تلك 
الوعي بحقوق الزوجـــات والفتيات صغارًا وكبارًا 

العـــادات والتقاليد التي أضـــرت باملرأة وحرمتها 
من أبســـط احلقوق. ونحن نطالب باملساواة التي 
العـــادات والتقاليد التي أضـــرت باملرأة وحرمتها 
من أبســـط احلقوق. ونحن نطالب باملساواة التي 
العـــادات والتقاليد التي أضـــرت باملرأة وحرمتها 

تعدل بني الرجل واملرأة في احلقوق والواجبات ألن 
من أبســـط احلقوق. ونحن نطالب باملساواة التي 
تعدل بني الرجل واملرأة في احلقوق والواجبات ألن 
من أبســـط احلقوق. ونحن نطالب باملساواة التي 

اللـــه كرم بني آدم وقال فـــي محكم التنزيل (ولقد 
تعدل بني الرجل واملرأة في احلقوق والواجبات ألن 
اللـــه كرم بني آدم وقال فـــي محكم التنزيل (ولقد 
تعدل بني الرجل واملرأة في احلقوق والواجبات ألن 

كرمنـــا بني آدم).. ومشـــاركة الرجـــل في الوعي 
اللـــه كرم بني آدم وقال فـــي محكم التنزيل (ولقد 
كرمنـــا بني آدم).. ومشـــاركة الرجـــل في الوعي 
اللـــه كرم بني آدم وقال فـــي محكم التنزيل (ولقد 

بأهمية حق املـــرأة فيما لها ومـــا عليها أمر مهم 
كرمنـــا بني آدم).. ومشـــاركة الرجـــل في الوعي 
بأهمية حق املـــرأة فيما لها ومـــا عليها أمر مهم 
كرمنـــا بني آدم).. ومشـــاركة الرجـــل في الوعي 

ويزيد من وعي املجتمع وحتضره بصورة إسالمية 
عادلة ترضي الطرفني. كما تدعو العنقري ألهمية 
ويزيد من وعي املجتمع وحتضره بصورة إسالمية 
عادلة ترضي الطرفني. كما تدعو العنقري ألهمية 
ويزيد من وعي املجتمع وحتضره بصورة إسالمية 

إصـــالح القوانني فيمـــا يخص املـــرأة في كيفية 
عادلة ترضي الطرفني. كما تدعو العنقري ألهمية 
إصـــالح القوانني فيمـــا يخص املـــرأة في كيفية 
عادلة ترضي الطرفني. كما تدعو العنقري ألهمية 

اســـتثمار أموالها فاألموال املجمدة للسيدات في 
إصـــالح القوانني فيمـــا يخص املـــرأة في كيفية 
اســـتثمار أموالها فاألموال املجمدة للسيدات في 
إصـــالح القوانني فيمـــا يخص املـــرأة في كيفية 

15مليـــار ريال وذلك 
اســـتثمار أموالها فاألموال املجمدة للسيدات في 

15
اســـتثمار أموالها فاألموال املجمدة للسيدات في 

البنوك قـــد بلغت ما يقارب 
لوجود علة الوكيل في تولي أمورها املالية مما أدى 
لعزوف الكثيرات منهن عن االستثمار خارج نطاق 
لوجود علة الوكيل في تولي أمورها املالية مما أدى 
لعزوف الكثيرات منهن عن االستثمار خارج نطاق 
لوجود علة الوكيل في تولي أمورها املالية مما أدى 

البنوك فحصر حتركها االستثماري والتجاري في 
السوق، وذكرت العنقري أن امللك عبدالله - حفظه 
البنوك فحصر حتركها االستثماري والتجاري في 
السوق، وذكرت العنقري أن امللك عبدالله - حفظه 
البنوك فحصر حتركها االستثماري والتجاري في 

اللـــه - منذ توليه القيـــادة وهو يقدم قرارات تدعم 
املرأة وأبرزها وجود محكمة األســـرة التي تخدم 
قضايا األســـرة واملرأة املطلقة وحقوق احلضانة 
املرأة وأبرزها وجود محكمة األســـرة التي تخدم 
قضايا األســـرة واملرأة املطلقة وحقوق احلضانة 
املرأة وأبرزها وجود محكمة األســـرة التي تخدم 

إال أننا نطالب بتفعيل دورها أكثر ورفع ســـن حق 
احلضانة للخامسة عشـــرة وإصالح قانون اخللع 
الـــذي يجبر املرأة على تقـــدمي مبالغ مادية مقابل 
شـــرط خلعها وإيجـــاد جلنة تدرس بيئـــة العائلة 
والبحث عن األصلح في حـــق احلضانة. وطالبت 
العنقـــري واحلاضرات وزير الصحة بأهمية إقامة 
والبحث عن األصلح في حـــق احلضانة. وطالبت 
العنقـــري واحلاضرات وزير الصحة بأهمية إقامة 
والبحث عن األصلح في حـــق احلضانة. وطالبت 

مركـــز متخصص حلاالت اإلدمان من الســـيدات 
والســـماح بإيجـــاد قســـم للتنومي خـــاص بهن 
خصوصا وأن هناك حـــاالت حرجة حتتاج لذلك، 
فيكفي أن أول من دعا حملاربة اإلدمان في اململكة 
كان بصوت سيدة، وعدم تهميش املرأة في صدور 
فيكفي أن أول من دعا حملاربة اإلدمان في اململكة 
كان بصوت سيدة، وعدم تهميش املرأة في صدور 
فيكفي أن أول من دعا حملاربة اإلدمان في اململكة 

أي قـــرار كتهميش أهمية ربطها حزام األمان في 
كان بصوت سيدة، وعدم تهميش املرأة في صدور 
أي قـــرار كتهميش أهمية ربطها حزام األمان في 
كان بصوت سيدة، وعدم تهميش املرأة في صدور 

ركوبها السيارة فاملرأة نصف املجتمع.
أي قـــرار كتهميش أهمية ربطها حزام األمان في 

ركوبها السيارة فاملرأة نصف املجتمع.
أي قـــرار كتهميش أهمية ربطها حزام األمان في 
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هـــذا اإلطـــار،  وقد تفاعـــل احلضور 
مع احملاضـــرة من خـــالل العديد من 
املداخـــالت واألســـئلة االستفســـارية 
املتعلقـــة بحقـــوق اإلنســـان، هذا وقد 
حضر هذه احملاضرة لفيف من أعيان 

منطقة جدة.
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ملاذا تتدخل اجلمعيــــة الوطنية حلقوق 
اإلنسان في قضايا الفقر والبطالة والتعليم 
والصحــــة والســــجناء والنفقــــة واحلضانة 
واألســــهم واملســــاهمات العقارية والبيئية 
والتوزيــــع غير العادل ملشــــاريع التنمية ... 
هذه القضايا من اختصاص جهات أخرى.
هــــذا الرأي ورد على لســــان أكثر من 
مســــؤول فــــي الدولــــة وردده بعدهم بعض 
الصحفيــــني وكّتــــاب األعمــــدة فــــي بعض 
مســــؤول فــــي الدولــــة وردده بعدهم بعض 
الصحفيــــني وكّتــــاب األعمــــدة فــــي بعض 
مســــؤول فــــي الدولــــة وردده بعدهم بعض 

الصحف، ولتوضيــــح املوضوع فإن حقوق 
اإلنســــان تتألف من حقوق مدنية وسياسية 
وحقوق اجتماعية وثقافية واقتصادية وهي 
حقــــوق مترابطة ومتشــــابكة وغيــــر قابلة 
للتجزئــــة فكل حق من هــــذه احلقوق مرتبط 

بغيره.
فانتهاك أحد احلقــــوق يؤثر على قدرة 
اإلنســــان على ممارســــة احلقوق األخرى 
فاحلــــق فــــي احلياة مثــــًال يتطلــــب متكني 
اإلنســــان على ممارســــة احلقوق األخرى 
فاحلــــق فــــي احلياة مثــــًال يتطلــــب متكني 
اإلنســــان على ممارســــة احلقوق األخرى 

اإلنســــان من حقه في احلصول على الغذاء 
واملاء الصالح للشــــرب. واحلــــق في العمل 
يتطلب متكني اإلنســــان من حقه في التعليم 
وتوفير جميع الســــبل الكفيلة مبمارسة هذا 
احلق. واحلق في املشاركة في الشأن العام 
يتطلب متكني اإلنســــان مــــن حرية التعبير 
وتكويــــن اجلمعيات فاجلمعية ال تســــتطيع 
احلديــــث عــــن حق االنســــان فــــي التعليم 
وتتجاهل وجود فئات تســــكن في بيوت من 
الصفيــــح ال يصلها املــــاء وال الكهرباء وال 
اخلدمات الصحية وهكذا، وقد أكد املجتمع 
الدولي على هذا املفهوم للحقوق في املؤمتر 
العاملي حلقوق اإلنســــان الذي ُعقد في فينا 
الدولي على هذا املفهوم للحقوق في املؤمتر 
العاملي حلقوق اإلنســــان الذي ُعقد في فينا 
الدولي على هذا املفهوم للحقوق في املؤمتر 

1993م «جميع حقوق االنسان عاملية 
العاملي حلقوق اإلنســــان الذي ُعقد في فينا 

1993
العاملي حلقوق اإلنســــان الذي ُعقد في فينا 

عام 
وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشــــابكة، 
ويجب على املجتمع الدولي أن يعامل حقوق 
اإلنســــان على نحو شامل وبطريقة منصفة 
ومتكافئة وعلى قدم املساواة، وبنفس القدر 

من التركيز ...».
وفــــي هذا الســــياق ينبغي اإلشــــارة 
إلى أن الدول األخــــرى وخاصة في أوروبا 
وفــــي هذا الســــياق ينبغي اإلشــــارة 
إلى أن الدول األخــــرى وخاصة في أوروبا 
وفــــي هذا الســــياق ينبغي اإلشــــارة 

والواليات املتحدة األمريكية يوجد تنوع كّمي 
إلى أن الدول األخــــرى وخاصة في أوروبا 
والواليات املتحدة األمريكية يوجد تنوع كّمي 
إلى أن الدول األخــــرى وخاصة في أوروبا 

ونوعي في جمعيــــات املجتمع املدني فنجد 
أن هناك جمعيات حلقوق اإلنســــان بشكل 
ونوعي في جمعيــــات املجتمع املدني فنجد 
أن هناك جمعيات حلقوق اإلنســــان بشكل 
ونوعي في جمعيــــات املجتمع املدني فنجد 

عام وجمعيات حلقوق املرأة وأخرى حلقوق 
الطفل وجمعيــــات حلقوق العمالة وجمعيات 
حلقوق املهاجرين وجمعيات للدراســــات في 
مجال حقوق اإلنســــان وهكذا، فهذا التنوع 
مّكــــن اجلمعيات من التركيــــز على قضايا 
مجال حقوق اإلنســــان وهكذا، فهذا التنوع 
مّكــــن اجلمعيات من التركيــــز على قضايا 
مجال حقوق اإلنســــان وهكذا، فهذا التنوع 

محددة أما في اململكة فال يوجد إال اجلمعية 
الوطنية حلقوق اإلنســــان فهي املالذ األخير 
محددة أما في اململكة فال يوجد إال اجلمعية 
الوطنية حلقوق اإلنســــان فهي املالذ األخير 
محددة أما في اململكة فال يوجد إال اجلمعية 

أمــــام املظلومــــني الذين اســــتنفدوا جميع 
الوطنية حلقوق اإلنســــان فهي املالذ األخير 
أمــــام املظلومــــني الذين اســــتنفدوا جميع 
الوطنية حلقوق اإلنســــان فهي املالذ األخير 

الُســــبل النظامية للحصول علــــى حقوقهم 
أمــــام املظلومــــني الذين اســــتنفدوا جميع 
الُســــبل النظامية للحصول علــــى حقوقهم 
أمــــام املظلومــــني الذين اســــتنفدوا جميع 

ووصلــــوا إلى طريــــق مســــدود. فاجلمعية 
تُرحــــب بهم وتســــاعدهم إن كانت حقوقهم 
ووصلــــوا إلى طريــــق مســــدود. فاجلمعية 
تُرحــــب بهم وتســــاعدهم إن كانت حقوقهم 
ووصلــــوا إلى طريــــق مســــدود. فاجلمعية 

منتهكــــة مهمــــا كانت طبيعة هــــذه احلقوق 
فجميــــع احلقــــوق ُتعامل بنفس املســــتوى 
منتهكــــة مهمــــا كانت طبيعة هــــذه احلقوق 
فجميــــع احلقــــوق ُتعامل بنفس املســــتوى 
منتهكــــة مهمــــا كانت طبيعة هــــذه احلقوق 

والدرجــــة من حيث األولويــــة واألهمية ألن 
جميــــع احلقوق مترابطة فكل حق يســــتتبع 

حقوق أخرى ويتوقف عليها.

حقوقجدة ـ حقوقجدة ـ حقوق:
عقد فرع اجلمعيـــة الوطنية حلقوق 
اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة اجتماعه 
الدوري الثاني بحضور الدكتور حسني 
الشـــريف املشـــرف العام على الفرع 
وجميع منســـوبي الفـــرع من املوظفني 
واملوظفـــات. وذلـــك فـــي يـــوم األحد 
املوافـــق 20 /5 /1429هـ الســـاعة 
التاسعة صباحا، وبدأ االجتماع بكلمة 
الدكتور الشريف حتدث فيها عن أهمية 
لالرتقاء مبستوى  الدورية  االجتماعات 
وتالفي  اإليجابيـــات  وتطوير  الفـــرع، 
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الســـلبيات التي حتما قـــد تظهر، كما 
ركز على أهمية تعلـــم ثقافة االجتماع 
كاحترام املوعد احملدد، بعد ذلك  طالب 
املوظفني بذكر أي ســـلبيات للمشـــرف 

العام إن وجدت.
ثم فتح باب احلـــوار لتقدمي اآلراء 
واملقترحـــات أهمهـــا ضرورة إنشـــاء 
مركز معلومات، ضرورة تقسيم األدوار 
في كل مناســـبة بني جميع منســـوبي 
اجلمعية، اجتمـــاع كل يوم خميس في 
نهاية كل شهر ملوظفي وموظفات الفرع 

وإقامة دورات تدريبية.
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تواجهنـــا في حياتنـــا اليومية 
الكثيـــر من املواقـــف التي تتطلب 
منا اتخاذ القرار فيها، في بعضها 
نحتاج إلى براءة طفل لنتخذ القرار  
والبعـــض اآلخر نحتـــاج فيه إلى 
حكمة الشيخ الكبير، وفي البعض 
منهـــا نحتـــاج إلى العـــني الثاقبة 
لننظر لألشـــياء من خالل السنني، 
وفي الكثير من هذه املواقف تكون 
قراراتنـــا مبنيـــة على ما نعيشـــه 
فـــي احلاضر، ولكـــن عندما يكون 
القرار متعلقًا باإلنسان فهنا يجب 
فـــي احلاضر، ولكـــن عندما يكون 
القرار متعلقًا باإلنسان فهنا يجب 
فـــي احلاضر، ولكـــن عندما يكون 

أن يكـــون القـــرار يتخـــذ بحكمة 
وموضوعية بعيـــدًا عن االعتبارات 
أن يكـــون القـــرار يتخـــذ بحكمة 
وموضوعية بعيـــدًا عن االعتبارات 
أن يكـــون القـــرار يتخـــذ بحكمة 

الشخصية.
تأخذنا أفكارنا في الكثير من 
األوقات إلى أماكـــن تبعدنا آالف 
األميال لم نذهب إليها ســـابقًا. أن 
األوقات إلى أماكـــن تبعدنا آالف 
األميال لم نذهب إليها ســـابقًا. أن 
األوقات إلى أماكـــن تبعدنا آالف 

تغيـــب مع أفكارك فـــي العديد من 
األمـــور والكثير مـــن األماكن، قد 
تكون لـــه فوائد علـــى النفس مما 
قـــد يضع لـــك صـــورًا جميلة في 
تكون لـــه فوائد علـــى النفس مما 
قـــد يضع لـــك صـــورًا جميلة في 
تكون لـــه فوائد علـــى النفس مما 

حياتنا اليومية التي متتلئ بالهموم 
واملشاكل اإلنسانية وغيرها.

الشيء الوحيد الذي مييزنا عن 
غيرنا من خلـــق الرحمن هو وجود 
العقـــل والذي يكون هـــو صومعة 
الفكـــر واملســـؤول األول واألخير 
عن تطور اإلنسان وعمارة األرض 
وما توصلت له البشـــرية من تقدم 
وعلم وازدهار في شـــتى املجاالت، 
لذلك فـــإن الفكر والتفكير شـــيء 
ضـــروري وهام حلياة البشـــر من 
أجل تطورها والتأقلم مع متغيرات 

احلياة اليومية.
يجب أن يكون هناك استخالص 
لألفكار خصوصًا لألشخاص الذين 
يجب أن يكون هناك استخالص 
لألفكار خصوصًا لألشخاص الذين 
يجب أن يكون هناك استخالص 

ميكن االســـتفادة من أفكارهم في 
تطور اإلنســـان حيث يوجد الكثير 
من األشخاص الذين ميكن اإلفادة 
من أفكارهم وآرائهم، حيث إذا مت 
األخذ بهذه اآلراء واألفكار ســـوف 
يستطيع الذين يأتون بعدهم البدء 

من حيث انتهوا.

حقوقجدة ـ حقوقجدة ـ حقوق:
احتفــــت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســــان 
مبقر فرعها مبنطقة مكة املكرمة (جدة) مســــاء 
الثالثــــاء 29/5/1429هـــــ بعضــــو اجلمعية 
معتوق الشــــريف على متيــــزه وتفوقه بني أقرانه 
الشباب العرب املشاركني في البرنامج الدراسي 
احلقوقــــي األول في الوطن العربي (شــــباب من 
الشباب العرب املشاركني في البرنامج الدراسي 
احلقوقــــي األول في الوطن العربي (شــــباب من 
الشباب العرب املشاركني في البرنامج الدراسي 

اجل حقوق اإلنســــان) واختياره أحد املتميزين 
احلقوقــــي األول في الوطن العربي (شــــباب من 
اجل حقوق اإلنســــان) واختياره أحد املتميزين 
احلقوقــــي األول في الوطن العربي (شــــباب من 

واملتفوقــــني العــــرب في مجال حقوق اإلنســــان 
وكذلك اختياره أحد أعضاء جلنة الشباب العربي 
واملتفوقــــني العــــرب في مجال حقوق اإلنســــان 
وكذلك اختياره أحد أعضاء جلنة الشباب العربي 
واملتفوقــــني العــــرب في مجال حقوق اإلنســــان 

املهتم بحقوق اإلنسان من قبل املنظمات املشرفة 
علــــى البرنامج الذي اســــتمر عامني (2006 - 
2008) وهــــي  رابطة حقوق اإلنســــان واملعهد 

علــــى البرنامج الذي اســــتمر عامني (
2008

علــــى البرنامج الذي اســــتمر عامني (

العربي حلقوق اإلنســــان ومركز القاهرة حلقوق 
اإلنسان والتي سجل فيها اسمه كأول سعودي 

دارس حلقوق اإلنسان .
حضر االحتفال الدكتور بندر احلجار رئيس 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وعدد من أعضاء 
اجلمعية وحضرها عدد من اإلعالميني واملهتمني 
بقضايا حقوق اإلنســــان، وبدأت بإلقاء الضوء 
على البرنامج الدراسي من قبل العضو الشريف 
 مراحل، األولى 
على البرنامج الدراسي من قبل العضو الشريف 
 مراحل، األولى 
على البرنامج الدراسي من قبل العضو الشريف 

4
على البرنامج الدراسي من قبل العضو الشريف 

4
على البرنامج الدراسي من قبل العضو الشريف 

حيث قال : إّن البرنامج مر بـ 
على البرنامج الدراسي من قبل العضو الشريف 

حيث قال : إّن البرنامج مر بـ 
على البرنامج الدراسي من قبل العضو الشريف 

الدراسة ثم ورشة عمل عن(املناصرة والتمكني) 
عقدت بتونــــس ثم مرحلة املشــــاريع البحثية ثم 
مرحلــــة الدراســــة. اجلــــزء الثاني والــــذي كان 
دراســــة عن (مراقبة حقوق اإلنسان) ثم مرحلة 
مرحلــــة الدراســــة. اجلــــزء الثاني والــــذي كان 
دراســــة عن (مراقبة حقوق اإلنسان) ثم مرحلة 
مرحلــــة الدراســــة. اجلــــزء الثاني والــــذي كان 

مشــــاريع التخرج ثم ورشة القاهرة، س مهمتي 
كانت صعبة في البرنامج السيما وان املشاركني 
من الشباب العربي وأيضا فريق التأطير العلمي 
كانت صعبة في البرنامج السيما وان املشاركني 
من الشباب العربي وأيضا فريق التأطير العلمي 
كانت صعبة في البرنامج السيما وان املشاركني 

للبرنامــــج كانوا يجهلون الكثير عن مجال حقوق 
اإلنســــان باململكة وقد حاولت توضيح هذا األمر 
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جمعية  مبســــاعد  للجميــــع 
وهيئة حقوق اإلنسان.

معتــــــوق  وأضـــــــاف 
الشــــريف بقوله كنت سعيد 
وأنا أواصل هــــذا البرنامج 
بدعــــم من رئيــــس اجلمعية 
احلجــــار  بنــــدر  الدكتــــور 

واألعضاء.
مــــن جهته قــــال رئيس 
حلقوق  الوطنيــــة  اجلمعيــــة 
اإلنسان الدكتور بندر حمزة 
حجار إّن معتوق الشــــريف 
ميثــــل منوذجــــًا حيــــًا جليل 
حجار إّن معتوق الشــــريف 
ميثــــل منوذجــــًا حيــــًا جليل 
حجار إّن معتوق الشــــريف 

اليــــوم من املهتمــــني بقضايا 
حقوق اإلنسان، وأن الدعم الذي قدمته اجلمعية 
واجب عليها جتاه أي شاب ميلك روح االهتمام 
حقوق اإلنسان، وأن الدعم الذي قدمته اجلمعية 
واجب عليها جتاه أي شاب ميلك روح االهتمام 
حقوق اإلنسان، وأن الدعم الذي قدمته اجلمعية 

بقضايا حقــــوق اإلنســــان ويبــــادر بترجمتها 
من خالل البحث والدراســــة في هــــذا املجال، 
وأضــــاف: ان ما قدمه الزميــــل معتوق من جد 
من خالل البحث والدراســــة في هــــذا املجال، 
وأضــــاف: ان ما قدمه الزميــــل معتوق من جد 
من خالل البحث والدراســــة في هــــذا املجال، 

واجتهاد في املجال اإلعالمي واحلقوقي معًا هو 
وأضــــاف: ان ما قدمه الزميــــل معتوق من جد 
واجتهاد في املجال اإلعالمي واحلقوقي معًا هو 
وأضــــاف: ان ما قدمه الزميــــل معتوق من جد 

إجناز فريد من نوعه عجز عنه اآلخرون.
واجتهاد في املجال اإلعالمي واحلقوقي معًا هو 

إجناز فريد من نوعه عجز عنه اآلخرون.
واجتهاد في املجال اإلعالمي واحلقوقي معًا هو 

أما املشـــرف على فـــرع اجلمعية مبنطقة 
مكة املكرمة الدكتور حســـني الشريف فقال إن 
مثل هذه اإلجنازات واملبادرات تعكس مبادرات 
معتـــوق الدائمـــة لتعزيز ثقافة حقوق اإلنســـان 
بشـــكل علمي ومدروس بعد ان قدم جهدًا مميزًا 
معتـــوق الدائمـــة لتعزيز ثقافة حقوق اإلنســـان 
بشـــكل علمي ومدروس بعد ان قدم جهدًا مميزًا 
معتـــوق الدائمـــة لتعزيز ثقافة حقوق اإلنســـان 

في مجـــال عمله كإعالمي على مدى الســـنوات 
اخلمس املاضية كأول إعالمي ســـعودي يتبنى 
قضايا حقوق اإلنسان إعالميًا: فيما أشاد عضو 
اخلمس املاضية كأول إعالمي ســـعودي يتبنى 
قضايا حقوق اإلنسان إعالميًا: فيما أشاد عضو 
اخلمس املاضية كأول إعالمي ســـعودي يتبنى 

اجلمعية ســـليمان الزايـــدي باجتهادات العضو 

الشـــريف وطالب بفتح مجـــاالت التدريب أمام 
الشـــباب بالتعاون مع صندوق املوارد البشرية، 
فيما علق عضو اجلمعية طالل قستي على إجناز 
الشـــريف قائال: عرفته مجتهدًا مستمرًا وشعلة 
فيما علق عضو اجلمعية طالل قستي على إجناز 
الشـــريف قائال: عرفته مجتهدًا مستمرًا وشعلة 
فيما علق عضو اجلمعية طالل قستي على إجناز 

من نشاط نتمنى ان تستثمر طاقاته بشكل فعال 
في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان.

بعــــد ذلك أجاب رئيس اجلمعية وأعضاؤها 
في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان.

بعــــد ذلك أجاب رئيس اجلمعية وأعضاؤها 
في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان.

واحملتفى به على أســــئلة احلضور عقبها تكرمي 
األشخاص الداعمني للزميل الشريف وهم والده 
الشــــيخ عبدالله بن حمود الشريف تسلمها عنه 
جنلــــه عبدالله، رئيــــس اجلمعيــــة الدكتور بندر 
احلجــــار، رئيس حترير صحيفــــة عكاظ املكلف 
الدكتور عثمان عبده هاشــــم، الدكتور حســــني 
بن ناصر الشــــريف، عبدالله بــــن احمد الثقفي 
مديــــر عــــام التربيــــة والتعليــــم مبحافظة جدة، 
عايض الشــــهراني مدير مدرســــة عبد الرحمن 

الداخل الثانوية.

حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
الهولندي  البرملان  من  وفــد  قــام 
بزيارة للجمعية الوطنية حلقوق االنسان 
يوم السبت 3 /6 /1429هـ املوافق 
7/ 6 / 2008م برئاسة السيد هنك 
بيتس  نيكوالس  السيد  يرافقه  جان 
باإلضافة  اململكة  لدى  هولندا  سفير 
 ، الهولنديني  البرملانيني  من  عدد  إلى 
وكان في استقبالهم الدكتور مفلح بن 
ربيعان القحطاني نائب رئيس اجلمعية 
وعدد من األعضاء، وفي مستهل اللقاء 
الزائر  للوفد  القحطاني  الدكتور  قدم 
نبذة تعريفية عن اجلمعية ونشاطاتها 
حقوق  مجال  فــي  إجنــازاتــهــا  ــم  وأه
بها  تستقبل  التي  واآللية  االنسان، 
اجلمعية القضايا التي ترد إليها، كما 
دار النقاش حول العديد من القضايا 

املتعلقة بحقوق االنسان 
ــا  ـــخـــاصـــة قــضــاي وب
اململكة،  في  األقليات 
بعض  جانب  إلى  هذا 
املـــواضـــيـــع األخــــرى 
العبادة.  املتعلقة بحرية 
ــث  كــمــا جـــرى احلــدي
ــاداة  ــع ــاهــرة م ــن ظ ع
ظهرت  التي  اإلســـالم 
الهولندي  املجتمع  في 
إلى  واالستماع  مؤخرا 

وجهة نظر الوفد الزائر حيالها . 
حضــــر اللقــــاء كل مــــن الدكتــــور 
عبداجلليــــل الســــيف عضــــو اجلمعية 
املشــــرف على فرع اجلمعيــــة باملنطقة 
الشرقية، الدكتور صالح بن عبد الرحمن 
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الشريدة عضو اجلمعية، الفريق املتقاعد 
عبدالعزيــــز هنيــــدي عضــــو اجلمعيــــة، 
واألستاذ خالد بن عبد الرحمن الفاخري 

املشرف على الشؤون املالية واإلدارية.

حقوقجدة ـ حقوقجدة ـ حقوق:
اســــتقبلت األســــتاذة اجلوهرة بنت 
محمــــد العنقري نائب رئيــــس اجلمعية 
لشؤون األســــرة مبقر الفرع بجدة يوم 
االثنــــني 12 /6/ 1429هـ مســــئولة 
شــــؤون الدميوقراطية وحقوق اإلنسان 
فــــي اخلارجية األمريكيــــة برفقة امللحق 
السياســــي االقتصادي آن سالك،وذلك 
فــــي إطــــار التعريــــف باجلمعيــــة ومد 
جســــور التواصل والتعاون.وقد حتدثت 
األســــتاذة اجلوهرة عن نشاط اجلمعية 
وأهدافهــــا وأهــــم اجنازاتهــــا وقضايا 
املرأة بصفة عامة كحقها في التصويت 
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وأشارت إلى أن املرأة املسلمة أول امرأة 
في التاريخ مارســــت حقها السياســــي. 
كما حتدثت عــــن قضية العنف وضرورة 
إصدار قانــــون عقوبة ملن ميارس العنف 
على أي من أفراد األسرة. وأهمية تبليغ 
األقارب واجليران عند وجود حالة عنف 
وأشــــارت ســــعادتها إلى حملــــة العنف 
التي تعتزم اجلمعية إطالقها بداية العام 
الهجري للحد مــــن العنف ضد األطفال 
ولزيــــادة الوعــــي بالتأثيــــرات النفســــية 
واالجتماعية السلبية على الطفل املعنف. 
كما حتدثت عن آلية اســــتقبال الشكاوي 
وكيفية التعامل معها، كما بحث اجلانبان 

ســــبل تعزيز التعاون فيمــــا يخص حملة 
العنــــف، وقــــد ناقــــش الطرفــــان مجمل 
القضايا املتعلقة بالســــجون واملسجونني 
األجانــــب وأشــــارت األســــتاذة اجلوهرة 
إلى زياراتها للســــجون والتغير اإليجابي 
امللمــــوس في ســــجن برميــــان حيث إن 
الوضع اآلن أفضل من السابق على سبيل 
املثال في الوجبــــات الغذائية املقدمة كما 
أشــــارت إلى ان ارتفاع عدد الســــجينات 
الوافدات ووجودهن بهــــذه الكثافة يكلف 
الدولة الكثير وضرورة ترحيل هذه الفئة، 
وأكــــدت على عدم وجــــود أي قضية عنف 

داخل السجون.
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حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
قـــال الدكتـــور عبـــد اجلليل الســـيف 
املشرف على فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان باملنطقة الشرقية إن املرحلة املقبلة 
تستدعي تطوير الكفاءات النسائية الوطنية 
املؤَهلة وإكســـابهن املهـــارات األمنية من 
خالل اقتراح إنشـــاء معهد لتخريج ضباط 
صف نســـائي وكلية أمنية نســـائية تخّرج 
ضابطـــات، وضابطات صف وجنديات من 
النســـاء، تخدم وتغـــذي القطاعات األمنية 
النســـائية املختلفة، ومنها قطـــاع املرور، 
فاملواجهات والتحديات املستجدة كل حلظة 
بحاجـــة إلى كفاءات نســـائية أمنية مؤهلة 
ومدربة ومنظمـــة تنظيًما يحفـــظ احلقوق 
ويحفز على العطـــاء ويحقق ما نصبو إليه 
جميًعـــا خصوًصا أن ثمـــة حتديات تواجه 
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املرحلة  ملتطلبـــات  تســـتجيب  املجتمـــع 
املقبلة.

وأكد على توفير اخلدمات املساندة 
علـــى الطريـــق، من خالل إســـناد رفع 
احلـــوادث املرورية وأعطال الســـيارات 
لشـــركات خاصـــة، مؤكـــدا أن هـــذه 
التجربة تطبِّقها الدول املتقدمة وأحرزت 
جناحات غير مسبوقة، وتشمل خدمات 
هذه الشركات مباشـــرة كافة احلوادث 
نة، من خالل غرفة عمليات  املرورية املؤمَّ
ورصـــد، مرتبطة بغرفـــة عمليات املرور 
ملباشـــرة البالغات في حـــال تلقيها من 
اجلمهور بفتـــرة زمنية ال تتجاوز خمس 
دقائـــق، إضافة إلى وجود فرق ميدانية، 
تعمل على مدار الســـاعة ملباشـــرة أي 
بـــالغ يردها، شـــريطة أن تكون جميع 
السيارات، محل املشكلة مغطاة تأمينًيا، 

وأن تكون مفحوصـــة بصفة دورية حيث 
تعطي هذه الشركات املتخصصة لقائدي 
الســـيارات معاجلـــات فاعلـــة عند وقوع 
احلوادث على مدار الساعة، وأضاف إن: 
هـــذا النظام مت تطبيقـــه كبداية جتريبية 
فـــي مدينـــة اخلبـــر باملنطقة الشـــرقية، 
ويتـــم مبوجبه تفعيل النظـــام املقترح من 
الشـــراكة القائمـــة بني مؤسســـة النقد 
العربي السعودي، واإلدارة العامة للمرور 
م هذه املعاجلات  وشـــركات التأمني، يقدِّ
للحـــوادث ونتائجهـــا وإجراءاتها الفنية 
واملاليـــة والقضائيـــة واإلدارية من خالل 
شـــركة (جنم) التي مت إنشاؤها، وأنتهز 
هـــذه الفرصـــة، وأدعو أن يتســـع هذا 
النظـــام التأميني لتغطيـــة املركبة خارج 
النطـــاق احمللي وفًقا ملنظومـــة االتفاقية 
النظـــام التأميني لتغطيـــة املركبة خارج 
النطـــاق احمللي وفًقا ملنظومـــة االتفاقية 
النظـــام التأميني لتغطيـــة املركبة خارج 

اخلليجية املوحدة للتأمني على الســـيارة، 

حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
قام وفـــد من نادي مدريـــد املعني 
وحقوق  السياســـية  املشـــاركة  بتعزيز 
اإلنسان وحكم القانون في العالم بزيارة  
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســـان يوم 
األربعـــاء 30 /5/ 1429هــــ املوافق 
6/ 6/ 6/ 2008م ضـــم كًال مـــن دولـــة  4
الســـيد ليونيل جوســـبان رئيس وزراء 
فرنسا األســـبق، ودولة السيد فيم كوك 
رئيـــس وزراء هولندا األســـبق، ودولة 
الســـيد زالتكو الغومجيـــا رئيس وزراء 
البوســـنة والهرسك األســـبق باإلضافة 
إلى عدد من الباحثني في النادي، وكان 
في استقبالهم الدكتور مفلح بن ربيعان 
القحطاني نائب رئيـــس اجلمعية وعدد 
من األعضاء، وفي مســـتهل اللقاء قدم 
الدكتـــور مفلح القحطانـــي للوفد الزائر 
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نبـــذة تعريفية عـــن اجلمعية 
إجنازاتها  وأهم  ونشاطاتها 
في مجال حقوق اإلنســـان، 
حـــول    النقـــاش  دار  كمـــا 
وتعزيز  اإلصـــالح  قضايـــا 
احلوار فـــي املجتمع وتطور 
التعليـــم ومشـــاركة املـــرأة 
باإلضافة  التعبيـــر  وحريـــة 
إلى بعض املواضيع األخرى 

املتعلقـــة بحقوق االنســـان، وقد  أكد 
أعضـــاء الوفد الزائر علـــى أهمية دور 
اململكة على املستويني اإلقليمي والدولي 
وما يقوم به  خادم احلرمني الشـــريفني 
من جهود في هذا املجال، مشيرين إلي 
أن  التطورات الداخلية لها انعكاسات 

على هذا الدور خارجيا.
حضر اللقاء كل من الدكتور صالح 

بـــن محمد اخلثالن رئيس جلنة الرصد 
واملتابعـــة والدكتـــور إبراهيـــم القعيد 
رئيس جلنة الشؤون املالية واالستثمار، 
والدكتـــور عبد الرحمـــن العناد عضو 
اجلمعية، والفريق م عبد العزيز الهنيدي 
عضو اجلمعية، واألســـتاذة ثريا عابد 
شـــيخ عضو اجلمعية، واألستاذ خالد 
بن عبد الرحمن الفاخري املشرف على 

الشؤون املالية واإلدارية.
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حقوق:الرياض: حقوق:الرياض: حقوق:
زار وفـــد مـــن اجلامعـــة األمريكية 
ضم كًال من الدكتور كريســـتوفر بوكيك 
والســـيدة جولي سوير اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنســـان يـــوم الثالثاء 22/ 5
27هــــ املوافق 27هــــ املوافق 27/ 5/ 2008م  1429/
وكان في استقبالهم الدكتور عبد اخلالق 
آل عبد احلي  نائب رئيس جلنة الرصد 
واملتابعة عضو اجلمعية. والدكتورة نورة 
اجلميـــح عضو اجلمعية وفي مســـتهل 
اللقـــاء قدم الدكتور عبـــد اخلالق للوفد 
الزائر نبذة عن اجلمعية اشـــتملت على 
التعريف باجلمعية ونشـــأتها واألنشطة 
التي تقوم بها في مجال حقوق اإلنسان 
متطرقا في الوقت نفسه لبعض القضايا 
اخلاصة بحقوق اإلنسان وآلية التعامل 
معها من قبل اجلمعية. وفي ذاته السياق 
بّني عبد اخلالق للوفد الزائر مدى تعاون 
اجلهات املسئولة مع أطروحات اجلمعية 
في مجـــال حقوق اإلنســـان واملعوقات 
التي تواجه اجلمعية في أداء رســـالتها، 
كما اســـتمع الوفد إلى شرح عن تقنني 
القضاء الســـعودي وعـــن وضع املرأة 
ومـــدى التطـــور الذي حتقـــق في هذا 
اجلانب، كما اســـتمع الوفد أيضا إلى 
موقف اجلمعية مـــن األعمال اإلرهابية 
التي حتدث حـــول العالـــم، إلى جانب 
مناقشـــة العديد مـــن املوضوعات ذات 

الصلة بحقوق اإلنسان.
وفي ختام الزيارة أشاد أعضاء الوفد 
باجلهود التي تبذلها اجلمعية، متطلعني 

إلى حتقيق املزيد من اإلجنازات. 
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حقوقالليث ـ حقوقالليث ـ حقوق: 

بحضـــور محافظ الليث عبد الرحمن بن نوار احلربي ومديري إدارتي 
التربيـــة والتعليم للبنني والبنات مرعي بن محمـــد البركاتي وعبد العزيز 
املهداوي وعدد من مديري ورؤساء الدوائر احلكومية باحملافظة وعدد من 
املواطنني ألقى املشـــرف العام على اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة الدكتور 
حسني بن ناصر الشريف مساء األحد 18 /6 /1429هـ محاضرة عن 
(ثقافة حقوق اإلنسان) على مسرح إدارة التربية والتعليم (بنني) حيث بدأ 
محاضرته بالتعريف باجلمعية وأهدافها واختصاصاتها ورؤيتها التطلعية 
مؤكدا أن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســـان بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
تدرس موضوع منح املرأة الســـعودية جنســـيتها ألبنائها من زوجها غير 

الســـعودي. كما لفت إلى أن اجلمعية طالبت من خالل دراســـة أعدتها أن يســـند لهيئة التحقيق واالدعاء العام اختصاص 
إصدار قرار بالتنســـيق مع الشـــئون االجتماعية لتحديد من هو األولى باالحتفاظ بالطفل الذي يكون في وضع  نزاع  بني 
والديه إلى حني البت في القضية من خالل القضاء. مشيرا إلى أن اجلمعية قدمت للجهات املختصة نظامًا للكفالة بديًال عن 
إصدار قرار بالتنســـيق مع الشـــئون االجتماعية لتحديد من هو األولى باالحتفاظ بالطفل الذي يكون في وضع  نزاع  بني 
والديه إلى حني البت في القضية من خالل القضاء. مشيرا إلى أن اجلمعية قدمت للجهات املختصة نظامًا للكفالة بديًال عن 
إصدار قرار بالتنســـيق مع الشـــئون االجتماعية لتحديد من هو األولى باالحتفاظ بالطفل الذي يكون في وضع  نزاع  بني 

احلالي لضمان حقوق أصحاب العمل وحقوق العامل الوافد.
احملاضرة التي نظمها نادي الليث الرياضي شـــهدت قراءة مســـاندة حول حقوق اإلنســـان محليا وعربيا قدمها عضو 
اجلمعية معتوق بن عبد الله الشـــريف .وقد اختتمت األمســـية بتكرمي عضوي اجلمعية من قبل محافظ الليث بعد أن أجابا 

على أسئلة احلضور واستفساراتهم  .

واالتفاقية بني الدول العربية التي ٌتعرف 
بـــــ (ORANGE)، وأشـــار إلى أن 
هـــذا النظـــام املطّبق حالًيـــا في اخلبر، 
ميكن تعميمه في أنحـــاء اململكة، وبذلك 
ميكن معاجلة كل اإلشكاالت الناجمة عن 
األعطال واحلوادث املرورية على الطريق، 

على مدار الساعة.
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حقوق بغداد ـ عكاظ ـ حقوق بغداد ـ عكاظ ـ حقوق:
أســــفرت جهود اجلهات املختصة 
فــــي اململكة عــــن اســــتعادة مجموعة 
من املعتقلني الســــعوديني في سجون 
القــــوات األمريكية فــــي العراق يرجح 
أن عددهم ثالثة عشر معتقًال كانوا قد 
القــــوات األمريكية فــــي العراق يرجح 
أن عددهم ثالثة عشر معتقًال كانوا قد 
القــــوات األمريكية فــــي العراق يرجح 

تسللوا لألراضي العراقية خالل فترات 
متفاوتة، ويأتي تســــليم الدفعة األولى 
من املعتقلني الســــعوديني لدى القوات 
األمريكية في العــــراق في أعقاب لقاء 
لســــمو وزير الداخلية األمير نايف بن 

حقوقواس ـ الرياض ـ حقوقواس ـ الرياض ـ حقوق:
نّوه صاحب الســـمو امللكي األمير 
ســـلطان بن ســـلمان بن عبـــد العزيز 
رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية األطفال 
املعوقـــني رئيس مجلـــس أمناء جمعية 
األمير ســـلمان ألبحاث اإلعاقة بقرار 
مجلـــس الوزراء املوافقـــة على اتفاقية 
حقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة وعلى 
برتوكولهـــا االختيـــاري وذلـــك خالل 
اجللســـة التي عقدها املجلس برئاسة 
خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبدالله 
ــز آل ســـعود «حفظه  بن عبـــد العـزـي

الله».
مجلس  موافقــــة  ســــموه  ووصف 
لالتفاقية  علــــى االنضمــــام  الــــوزراء 
الدولية حلقوق ذوي اإلعاقة التي أقرت 
في األمم املتحــــدة عام 2006م بأنها 
جتســــد واقع تعاطي اململكة مع قضية 
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اإلعاقــــة وحرصها على توفير أفضل 
رعاية ممكنة لفئــــة املعوقني وتفاعلها 
الدائم مع كل ما يصب في خدمة هذه 
الفئة املهمة.وقال ســــموه: إن اململكة 
كانت ســــباقة في إقرار نظام رعاية 
املعوقني عام 1421هـ وهو ما يعده 
املهتمون بقضيــــة اإلعاقة وراء النقلة 
التاريخية التــــي حتققت في مجاالت 
رعايــــة املعوقــــني وتأهيلهم وعالجهم 
واقع  وتعليمهم وتوظيفهــــم وصياغة 
جديــــد للمعوقني يتيح لهم اإلســــهام 
في مســــيرة التنمية وخدمة أنفسهم 
غير مسبوق.وأكد  بشكل  ومجتمعهم 
ســــموه أن انضمام اململكة لالتفاقية 
الدولية حلقوق ذوي اإلعاقة سيسهم 
في إقامة جســــور مــــن التعاون مع 
العديد مــــن الدول ذات الســــبق في 
مجــــال رعاية املعوقني واالســــتفادة 

من اخلبــــرات املتميزة في هذا املجال 
الذي سيشهد تطورًا ملحوظًا وبصورة 
من اخلبــــرات املتميزة في هذا املجال 
الذي سيشهد تطورًا ملحوظًا وبصورة 
من اخلبــــرات املتميزة في هذا املجال 

مطردة خاصــــة فيما يتعلــــق ببرامج 
العــــالج والتأهيــــل والدمج، مشــــيدًا 
مطردة خاصــــة فيما يتعلــــق ببرامج 
العــــالج والتأهيــــل والدمج، مشــــيدًا 
مطردة خاصــــة فيما يتعلــــق ببرامج 

بالدور الذي قامت به وزارة الشــــئون 
االجتماعية في رعاية املعوقني وتطوير 
اخلدمات املقدمة لهم ومشــــاركتها في 

اإلعداد لهذه االتفاقية.

عبدالعزيز مع سفير الواليات املتحدة 
األمريكية لدى بغداد، ويزعم كثير من 
املعتقلني في سجون القوات األمريكية 
بانتمائهــــم  العراقيــــة  الســــجون  أو 
للجنسية الســــعودية غير أنه سرعان 
ما تنكشــــف حقيقتهم عنــــد وصولهم 
للمملكــــة مثل ما حــــدث ملعتقلني كان 
مستشــــار األمن القومي العراقي قد 
اصطحبهم معه خالل زيارته للرياض 
إذ اتضــــح أن اثنــــني أو ثالثــــة منهم 
ليسوا سعوديني وإمنا ينتمون جلنسية 

بلدين عربيني.
األمنيــــة  الســــلطات  وتعمــــل 
املختصة في اململكــــة على التحقق 
مــــن هويــــات املعتقلــــني العائدين 
بوســــائل مختلفة وكيفيــــة دخولهم 
وارتباطاتهم سواء  العراق  أراضي 
بالقاعدة أو غيرهــــا من اجلماعات 
التكفيرية ونحو ذلك، كما سيخضع 
العائــــدون إلى سلســــلة من برامج 
املناصحة التابعــــة لوزارة الداخلية 

بهدف تصحيح أفكارهم.
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حقوقالرياض ـ الوطن ـ حقوقالرياض ـ الوطن ـ حقوق: 
أكدت السفارة السعودية في األردن 
متابعتها للسجناء السعوديني هناك وفقا 

للتوجيهات في هذا الشأن.
وأشــــارت السفارة في خطاب تلقته 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســــان ردًا 
وأشــــارت السفارة في خطاب تلقته 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســــان ردًا 
وأشــــارت السفارة في خطاب تلقته 

على خطاب األخيرة حول رصد اجلمعية 
ما تناقلته وسائل اإلعالم عن وجود عدد 
من الســــجناء الســــعوديني في سجني 
”ســــواقة واملوقــــر“ بــــاألردن وعددهم 
ونوعيــــة قضاياهم ومــــدد محكومياتهم 
وطلب اجلمعية تقدمي املســــاعدة لهم من 

قبل السفارة. 
وأوضحــــت الســــفارة أنهــــا تقوم 
مبتابعــــة الســــجناء الســــعوديني وفقًا 
وأوضحــــت الســــفارة أنهــــا تقوم 
مبتابعــــة الســــجناء الســــعوديني وفقًا 
وأوضحــــت الســــفارة أنهــــا تقوم 

للتوجيهــــات الكرمية في هذا الشــــأن، 
مؤكدة في خطابهــــا أن هذا األمر يأتي 

في أولويات عمل السفارة. 
وأكدت أنها تتابع قضاياهم والدفاع 
عنهم، وعدد السجناء ونوعية قضاياهم 
ومدد محكومياتهم لدى وزارة اخلارجية 

في الرياض. 
يأتـــي ذلك بعـــد أن خاطبت اجلمعية 
الســـفارة الســـعودية في عمـــان ملعرفة 
حقيقـــة ما تناقلته بعض وســـائل اإلعالم 
احمللية حول بعض املعتقلني الســـعوديني 
في السجون األردنية بعد أن نقلت بعض 
 ســـجينًا 
في السجون األردنية بعد أن نقلت بعض 
 ســـجينًا 
في السجون األردنية بعد أن نقلت بعض 

وســـائل اإلعالم إضـــراب 25
سعوديًا في سجن سواقة (جنوب العاصمة 
 ســـجينًا 
سعوديًا في سجن سواقة (جنوب العاصمة 
وســـائل اإلعالم إضـــراب  ســـجينًا 
سعوديًا في سجن سواقة (جنوب العاصمة 

وســـائل اإلعالم إضـــراب 

األردنية) عن الطعام وعن مقابلة أســـرهم 
 ســـجينًا سعوديًا آخرين 
األردنية) عن الطعام وعن مقابلة أســـرهم 
 ســـجينًا سعوديًا آخرين 
األردنية) عن الطعام وعن مقابلة أســـرهم 

تضامنًا مع 25
األردنية) عن الطعام وعن مقابلة أســـرهم 

تضامنًا مع 
األردنية) عن الطعام وعن مقابلة أســـرهم 

بعـــد أن مت نقلهـــم إلى ســـجن ”املوقر“ 
واملشـــهود له أنه للتأديب واحملكوم عليهم 

بأكثر من عشر سنوات.

حقوق جدة ـ عكاظ ـ حقوق جدة ـ عكاظ ـ حقوق
أعاد مكتب العمل موظفًا ســـعوديًا 
لعمله في مستشـــفى األمـــل بجدة مع 
صرف جميع رواتبـــه خالل فترة فصله 
والبالغة أكثر من 45 ألف ريال واعتبار 
خدمتـــه متصلـــة بعد أن أقـــرت اللجنة 
االبتدائيـــة عدم شـــرعية فصله ملخالفته 

لبنود أنظمة العمل.
واســـتلم املوظـــف أمـــني الصحفي 
نســـخة من قرار إعادته لعمله الذي كان 
فصـــل منه قبل أكثر من ثمانية أشـــهر 

tKB� …b� ‰ö� t��«Ë— ·d� l�
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بينما طالبـــت اللجنـــة االبتدائية إدارة 
املستشـــفى االعتراض على القرار أمام 
اللجنة العليا بالريـــاض في حال رغبت 

في ذلك.
وكان الصحفـــي تظلـــم مـــن قرار 
فصله الـــذي وصفه بالتعســـفي وأيدته 
في ذلك إدارة املتابعة بالشؤون الصحية 
مبحافظة جدة مشيرًا إلى أنه كان يعمل 
مبوجب  في وظيفة“ناسخ تقارير طبية“ 
عقد ســـنوي يجدد تلقائيًا في نهاية كل 
ســـنة تعاقديـــة ويتقاضى راتبـــًا قدره 

4800 ريال واســـتمر فـــي العمل ملدة 
خمس ســـنوات إلى أن مت فصله نتيجة 
لرفضـــه تكليفًا ”غير نظامـــي“ بالعمل 
بقسم السنترال لفترة غير محددة وبدون 
موافقته. ويطالب بإنصافه وإعادته لعمله 
مؤكـــدًا أن فصله يتعارض مع مضمون 
املـــادة ”60“ من نظـــام العمل كما أن 
املادة ”75“ من النظام تشـــير إلى أنه 
إذا كان العقـــد غيـــر محـــدد املدة جاز 
ألي مـــن طرفيه إنهاؤه بناء على ســـبب 
مشروع يجب بيانه مبوجب إشعار يوجه 

إلى الطـــرف اآلخر كتابة قبـــل اإلنهاء 
مبـــدة ال تقل عن 30 يومًا إذا كان أجر 
العامـــل يدفع شـــهريًا وال يقل عن 15

يومًا بالنسبة إلى غيره.
ويقول الصحفي إن اللجنة االبتدائية 
أغفلـــت طلبه فـــي املطالبـــة بالتعويض 
املـــادي واملعنوي بســـبب الضرر الذي 
حلق به رغـــم قرار اللجنـــة الذي أعاده 

لعمله.
ويطالب بإلغاء قرارات احلسم لوجود 

أعذار مرضية.
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حقوقبي بي سي ـ حقوقبي بي سي ـ حقوق:
أصدرت احملكمة العليا في كندا حكما 
قضائيا يتهـــم احلكومة الكنديـــة بانتهاك 
نصوص الدستور بتسليمها نتائج مقابالت 
اســـتجوابية مع معتقلني كنديني في معتقل 

جوانتانامو. 
والقضية محل احلكم القضائي متعلقة 
باســـتجواب أجرته الســـلطات الكندية مع 
عمر قادر، الكندي اجلنســـية واملعتقل في 
جوانتانامـــو، حيث قالـــت احملكمة إن حق 
قادر احلصول على معلومات اســـتخبارية 
سرية تســـاعده في التحضير لدفاعه أمام 

محكمة أمريكية حيث يواجه تهما بالقتل. 
وجاء في حيثيـــات احلكم الصادر عن 
احملكمة الكندية ما يفيد بأن بعض جوانب 
عمليـــة االعتقال فـــي معتقـــل جوانتانامو 
تتعارض مع القوانـــني األمريكية الداخلية، 

وتتناقض مع القوانني الدولية. 

u�U�U��«u� V�?�� 5?�«uI�« „U?N��U� WLN�� W?�bMJ�« W?�uJ(«
وقـــد وبخت احملكمـــة الكنديـــة العليا 
احلكومـــة الكنديـــة لتســـليمها محاضـــر 
اســـتجواب ملواطنني كنديـــني معتقلني إلى 

السلطات في الواليات املتحدة. 
”املســـؤولني 

السلطات في الواليات املتحدة. 
”
السلطات في الواليات املتحدة. 
وقـــال منطوق احلكم إن 

الكنديـــني ملزمون بالقوانـــني الدولية طاملا 
متاشـــت هذه القوانني مع املعايير الدولية 
حلقوق اإلنســـان، لكنهم غيـــر ملزمني بها 
عندما تنتهك االلتزامـــات الكندية للقوانني 

الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان“. 
يشـــار إلى أن قـــادر، البالغ اآلن 21
عاما، كان قد اعتقـــل في يوليو/ متوز من 
عـــام 2002 ووجهت له تهـــم القتل بزعم 
أنه ألقى قنبلة يدويـــة قتلت جنديا أمريكيا 
من القـــوات اخلاصـــة خـــالل معركة في 

أفغانستان. 
إال أن قادر كان في اخلامســـة عشرة 
من العمر آنذاك، وهو عمر يصنفه على أنه 

‚uI� r�U�

حقوقاألمم املتحدة ـ حقوقاألمم املتحدة ـ حقوق:
ناشدت منظمة األمم املتحدة للطفولة 
(اليونيســــيف) العالــــم من أجــــل توفير 
مــــوارد إضافية ملســــاعدة آالف األطفال 
األثيوبيني الذين يشكون من سوء التغذية 

بشكل حاد. 
وقالت املنظمــــة الدولية إن أكثر من 
126 ألف طفل ميكــــن أن يتعرضوا إلى 

حاالت حادة من سوء التغذية. 
وقــــال برنامــــج األغذيــــة العاملي إن 
نحو 3 ماليني أثيوبي ســــيحتاجون إلى 
مساعدات غذائية عاجلة خالل هذه السنة 
بســــبب تأخر هطول األمطــــار والتكلفة 

s?O?O�uO�ù« ‰U?H�_« …b?�U?�� r?�UF?�« b?�UM� n?O?�O�uO�«
العالية للمواد الغذائية. العالية للمواد الغذائية. 

وتقول مراسلة بي بي سي، إليزابيث وتقول مراسلة بي بي سي، إليزابيث 
بلنــــت، التي تزور مركــــز تغذية إنها رأت بلنــــت، التي تزور مركــــز تغذية إنها رأت 
طفال بذراع نحيف إلى درجة تبدو وكأنها طفال بذراع نحيف إلى درجة تبدو وكأنها 

أصبع إنسان بالغ. 
وتقــــول بعــــض وكاالت اإلغاثة التي وتقــــول بعــــض وكاالت اإلغاثة التي 
تديــــر وحدات أغذية وطبيــــة في إثيوبيا تديــــر وحدات أغذية وطبيــــة في إثيوبيا 
إنهــــا تلقت طلبات مســــاعدة كثيرة إلى إنهــــا تلقت طلبات مســــاعدة كثيرة إلى 
درجــــة أنها لم تعد قــــادرة على التعامل درجــــة أنها لم تعد قــــادرة على التعامل 

معها. 
وقالت اليونيســــيف إن توالي مواسم وقالت اليونيســــيف إن توالي مواسم 
اجلفاف وارتفاع أســــعار املواد الغذائية اجلفاف وارتفاع أســــعار املواد الغذائية 
وقلــــة املوارد الكفيلة بتوفيــــر الوقاية من وقلــــة املوارد الكفيلة بتوفيــــر الوقاية من 

طفل. 
وقـــد ظـــل قادر رهـــن االعتقـــال منذ 
2002أكتوبر/ تشـــرين األول من عام 2002أكتوبر/ تشـــرين األول من عام 2002 في 
جوانتانامو، حيث يحتجز نحو 275 معتقال 
بزعـــم صالتهـــم بتنظيم القاعـــدة وحركة 

طالبان األفغانية. 
وكان وكالء الدفـــاع عـــن قـــادر قـــد 
دافعوا أمام احملكمة بالقول إن مســـؤولي 
االســـتخبارات الكنديـــني انتهكـــوا ميثاق 
احلقوق املدنيـــة الكندي عندما أقدموا على 
اســـتجوابه في تلك القاعـــدة األمريكية في 

عام 2003. 
ومـــن املتوقع أن يكون قادر واحدا من 
أوائل معتقلي جوانتانامو ممن سيواجهون 
تهما بجرائم حرب أمام القضاء األمريكي. 
وفي حال حتققت ستكون أول تهم من 
نوعها أمام القضـــاء األمريكي منذ انتهاء 

احلرب العاملية الثانية. 

وقـــد يجد قـــادر نفســـه أمـــام حكم 
باإلعـــدام في حال أديـــن بتلك التهم، وهي 

القتل والتآمر بدعم اإلرهاب. 
وتقول املؤسسة العســـكرية األمريكية 
أنها تعتزم توجيه تهم لنحو 80 معتقال في 
جوانتانامو، حيث يعتبر قادر الوحيد احلامل 

جلنسية غربية من بني جميع املعتقلني. 
يشـــار إلـــى أن أحـــد أشـــقاء قادر، 
إبراهيم، كان قد اعترف بأن أباه املصري 
املولد احمد ســـيد قادر، وبعـــض إخوانه، 

قاتلوا بني صفوف القاعدة. 
وقـــد قتـــل األب فـــي باكســـتان عام 
2003 عندما قصفت هليوكوبتر عســـكرية 
باكســـتانية منزال كان يحتمي فيه مع عدد 

من مسؤولي القاعدة. 
كما أن أحد أشـــقاء قادر، عبدالله، معتقل 
حاليا فـــي الســـجون الكندية مبوجـــب مذكرة 
اعتقال أمريكية تتهمه بإمداد القاعدة بالسالح.

حقوقبي بي سي ـ واشنطن ـ حقوقبي بي سي ـ واشنطن ـ حقوق:
أقرت الواليـــات املتحدة بأن جيشـــها اعتقل 2500

بي بي سي ـ واشنطن ـ 
أقرت الواليـــات املتحدة بأن جيشـــها اعتقل 

بي بي سي ـ واشنطن ـ 

قاصر خالل الســـنوات الست املاضية، وأن 500 منهم ما 
ــوا موقوفني لديهـــا في مراكز اعتقال فـــي العراق وفي  زاـل
مقاتلـــني أعداء غير 
ــوا موقوفني لديهـــا في مراكز اعتقال فـــي العراق وفي  زاـل
مقاتلـــني أعداء غير 
ــوا موقوفني لديهـــا في مراكز اعتقال فـــي العراق وفي  زاـل

”
ــوا موقوفني لديهـــا في مراكز اعتقال فـــي العراق وفي  زاـل

”
ــوا موقوفني لديهـــا في مراكز اعتقال فـــي العراق وفي  زاـل

قاعـــدة باجرام بأفغانســـتان، كونهم 
ــوا موقوفني لديهـــا في مراكز اعتقال فـــي العراق وفي  زاـل

قاعـــدة باجرام بأفغانســـتان، كونهم 
ــوا موقوفني لديهـــا في مراكز اعتقال فـــي العراق وفي  زاـل

”قاعـــدة باجرام بأفغانســـتان، كونهم ”
ــوا موقوفني لديهـــا في مراكز اعتقال فـــي العراق وفي  زاـل

”
ــوا موقوفني لديهـــا في مراكز اعتقال فـــي العراق وفي  زاـل

قاعـــدة باجرام بأفغانســـتان، كونهم 
ــوا موقوفني لديهـــا في مراكز اعتقال فـــي العراق وفي  زاـل

”
ــوا موقوفني لديهـــا في مراكز اعتقال فـــي العراق وفي  زاـل

 .“
قاعـــدة باجرام بأفغانســـتان، كونهم 

“
قاعـــدة باجرام بأفغانســـتان، كونهم 

قانونيني
ففي تقريرها الـــدوري إلى جلنة حقوق الطفل التابعة 
لألم املتحـــدة، اعترفت الواليات املتحدة بأن جيشـــها قام 
ففي تقريرها الـــدوري إلى جلنة حقوق الطفل التابعة 
لألم املتحـــدة، اعترفت الواليات املتحدة بأن جيشـــها قام 
ففي تقريرها الـــدوري إلى جلنة حقوق الطفل التابعة 

بتوقيـــف بعض األطفال لفترات وصلت إلى ســـنة أو أكثر، 
وذلك في إطار احلملة التي أطلقها الرئيس األمريكي جورج 

 .2002
وذلك في إطار احلملة التي أطلقها الرئيس األمريكي جورج 

2002
وذلك في إطار احلملة التي أطلقها الرئيس األمريكي جورج 

دبليو بوش ملكافحة اإلرهاب عام 
وذكر التقرير أن جميـــع األطفال الـ 2500، ما عدا 
 منهـــم، ُألقي القبض عليهم في العـــراق، بينما جرى 
، ما عدا 
 منهـــم، ُألقي القبض عليهم في العـــراق، بينما جرى 
2500، ما عدا 
 منهـــم، ُألقي القبض عليهم في العـــراق، بينما جرى 

وذكر التقرير أن جميـــع األطفال الـ 2500
 منهـــم، ُألقي القبض عليهم في العـــراق، بينما جرى 

وذكر التقرير أن جميـــع األطفال الـ 
100

اعتقال الغالبية الباقية في أفغانستان. 
 منهـــم، ُألقي القبض عليهم في العـــراق، بينما جرى 

اعتقال الغالبية الباقية في أفغانستان. 
 منهـــم، ُألقي القبض عليهم في العـــراق، بينما جرى 

وأضاف أن ثمانية أحداث كانوا قد سجنوا في معتقل 
اعتقال الغالبية الباقية في أفغانستان. 

وأضاف أن ثمانية أحداث كانوا قد سجنوا في معتقل 
اعتقال الغالبية الباقية في أفغانستان. 

جوانتانامو األمريكي في كوبا، لكن ُأطلق ســـراحهم جميعا 
وأضاف أن ثمانية أحداث كانوا قد سجنوا في معتقل 
جوانتانامو األمريكي في كوبا، لكن ُأطلق ســـراحهم جميعا 
وأضاف أن ثمانية أحداث كانوا قد سجنوا في معتقل 

  .2006
جوانتانامو األمريكي في كوبا، لكن ُأطلق ســـراحهم جميعا 

2006
جوانتانامو األمريكي في كوبا، لكن ُأطلق ســـراحهم جميعا 

2006 و2006 و 2004
جوانتانامو األمريكي في كوبا، لكن ُأطلق ســـراحهم جميعا 

2004
جوانتانامو األمريكي في كوبا، لكن ُأطلق ســـراحهم جميعا 

بني عامي 
جوانتانامو األمريكي في كوبا، لكن ُأطلق ســـراحهم جميعا 

بني عامي 
جوانتانامو األمريكي في كوبا، لكن ُأطلق ســـراحهم جميعا 

”وقـــال التقريـــر: ”وقـــال التقريـــر: ”يظل من غير املؤكـــد ما هي أعمار 
هـــؤالء األحداث بالضبط، إذ إن معظمهم ال يعرفون تواريخ 
يظل من غير املؤكـــد ما هي أعمار 
هـــؤالء األحداث بالضبط، إذ إن معظمهم ال يعرفون تواريخ 
يظل من غير املؤكـــد ما هي أعمار 

 “
هـــؤالء األحداث بالضبط، إذ إن معظمهم ال يعرفون تواريخ 

 “
هـــؤالء األحداث بالضبط، إذ إن معظمهم ال يعرفون تواريخ 

ميالدهم أو حتى السنة التي ُولدوا فيها.
هـــؤالء األحداث بالضبط، إذ إن معظمهم ال يعرفون تواريخ 

ميالدهم أو حتى السنة التي ُولدوا فيها.
هـــؤالء األحداث بالضبط، إذ إن معظمهم ال يعرفون تواريخ 

 يجب معاملة األحدث واجلنود السابقني أوال وأخيرا 
ميالدهم أو حتى السنة التي ُولدوا فيها.

 يجب معاملة األحدث واجلنود السابقني أوال وأخيرا 
ميالدهم أو حتى السنة التي ُولدوا فيها.

كأشخاص مرشـــحني إلعادة التأهيل والدمج في املجتمع، 
وليـــس باملزيد من اإلمعان بتحويلهم إلـــى ضحايا يعانون 
كأشخاص مرشـــحني إلعادة التأهيل والدمج في املجتمع، 
وليـــس باملزيد من اإلمعان بتحويلهم إلـــى ضحايا يعانون 
كأشخاص مرشـــحني إلعادة التأهيل والدمج في املجتمع، 

أكثر وأكثر. 
إال أن التقرير نقل عن األطباء العسكريني األمريكيني 
الذين أجروا فحوصات وكشوف طبية على املعتقلني عبروا 
عـــن اعتقادهـــم بأن أولئـــك األحداث الذين ُســـجنوا (في 

جوانتانامو) كانوا دون سن السادسة عشرة من العمر. 
عـــن اعتقادهـــم بأن أولئـــك األحداث الذين ُســـجنوا (في 

جوانتانامو) كانوا دون سن السادسة عشرة من العمر. 
عـــن اعتقادهـــم بأن أولئـــك األحداث الذين ُســـجنوا (في 

”فإن 
جوانتانامو) كانوا دون سن السادسة عشرة من العمر. 
”

جوانتانامو) كانوا دون سن السادسة عشرة من العمر. 
أما في أفغانســـتان، يقول التقريـــر األمريكي، 

 أحداث موقوفني في معتقل مسرح قاعدة 
أما في أفغانســـتان، يقول التقريـــر األمريكي، 

 أحداث موقوفني في معتقل مسرح قاعدة 
أما في أفغانســـتان، يقول التقريـــر األمريكي، 

10
أما في أفغانســـتان، يقول التقريـــر األمريكي، 

10
أما في أفغانســـتان، يقول التقريـــر األمريكي، 

هنالك حوالي 
 .“

 أحداث موقوفني في معتقل مسرح قاعدة 
“

 أحداث موقوفني في معتقل مسرح قاعدة 
مقاتلني أعداء غير قانونيني

 أحداث موقوفني في معتقل مسرح قاعدة 
مقاتلني أعداء غير قانونيني

 أحداث موقوفني في معتقل مسرح قاعدة 
باجرام، كونهم ”

وقال املـــالزم األول البحري ريتشـــارد كـــي أولش، 
إنه في جميع األوقات 
وقال املـــالزم األول البحري ريتشـــارد كـــي أولش، 
إنه في جميع األوقات 
وقال املـــالزم األول البحري ريتشـــارد كـــي أولش، 

”
وقال املـــالزم األول البحري ريتشـــارد كـــي أولش، 

”
وقال املـــالزم األول البحري ريتشـــارد كـــي أولش، 

املتحدث باســـم اجليش األمريكي، 
وقال املـــالزم األول البحري ريتشـــارد كـــي أولش، 

املتحدث باســـم اجليش األمريكي، 
وقال املـــالزم األول البحري ريتشـــارد كـــي أولش، 

االســــتجابة  آليات  ومحدودية  االســــتجابة األمراض  آليات  ومحدودية  األمراض 
للحاالت الطارئة ســــاهمت في اتســــاع للحاالت الطارئة ســــاهمت في اتســــاع 

رقعة املناطق املعرضة للجفاف. رقعة املناطق املعرضة للجفاف. 
وأضافت املنظمــــة الدولية أن الوضع وأضافت املنظمــــة الدولية أن الوضع 
الذي تواجهه إثيوبيا هو األسوأ منذ األزمة الذي تواجهه إثيوبيا هو األسوأ منذ األزمة 
اإلنســــانية الكبرى التي ضربت البلد عام اإلنســــانية الكبرى التي ضربت البلد عام 

2003، وأنه يزداد سوءا. 
وتقول اليونيســــيف إنهــــا في حاجة وتقول اليونيســــيف إنهــــا في حاجة 
إلى مبلغ 50 مليون دوالر أمريكي بشكل  مليون دوالر أمريكي بشكل 
عاجل لتوفيــــر العنايــــة الصحية واملواد عاجل لتوفيــــر العنايــــة الصحية واملواد 

الغذائية واملاء والصرف الصحي. الغذائية واملاء والصرف الصحي. 
وتقول مراسلة بي بي سي إن موسم وتقول مراسلة بي بي سي إن موسم 
احلصــــاد احلالي في إثيوبيــــا لم يحقق احلصــــاد احلالي في إثيوبيــــا لم يحقق 

بعد املســــتوى الذي يتيح توفير احلاجات 
العاديــــة للجوعــــى احلاليــــني علمــــا أن 
موســــم احلصاد املقبل سيكون في شهر 
أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول املقبلني. 
وأضافت املراســــلة أن عدد األطفال 
احملتاجني إلى املساعدة قبل حلول موعد 
احلصاد املقبل قد يكون كبيرا جدا، مما 
سيستنزف قدرة إثيوبيا على التعامل مع 

الوضع. 
وتابعــــت أن التعامــــل مــــع الوضع 
ســــيعتمد على سخاء املتبرعني في توفير 
املواد الغذائية التي يحتاج إليها األطفال 

الذين يشكون من سوء التغذية.
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يتواجـــد حوالـــي 625 معتقال في معتقل مســـرح قاعدة 

 “
يتواجـــد حوالـــي 

 “
يتواجـــد حوالـــي 

باجرام.
وأضـــاف املتحدث قائال: ”ال يوجـــد معتقلون لدينا 
حتت ســـن السادسة عشـــرة من العمر. وبدون أن ندخل 
في التفاصيـــل، نظرا للتغير الدائم وعدم اســـتقرار عدد 
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 
في التفاصيـــل، نظرا للتغير الدائم وعدم اســـتقرار عدد 
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 
في التفاصيـــل، نظرا للتغير الدائم وعدم اســـتقرار عدد 

 “
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 

 “
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 

 عاما.
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 

 عاما.
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 

18
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 

18
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 

 معتقلني ممن هم دون سن الـ 
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 

 معتقلني ممن هم دون سن الـ 
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 

10
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 

10
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 

أقل من 
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 

أقل من 
املعتقلني لدينا، فيمكننا القول إنه يوجد في الوقت الراهن 

 معرفـــة أن احلكومة األمريكية لم جتد طريقة إلبقاء 
األطفال بعيدين عن سجون الكبار يسبب لي الصدمة. هذا 

شيء شائن وال ُيطاق وال يجعلنا نشعر باألمان أكثر. 
األطفال بعيدين عن سجون الكبار يسبب لي الصدمة. هذا 

شيء شائن وال ُيطاق وال يجعلنا نشعر باألمان أكثر. 
األطفال بعيدين عن سجون الكبار يسبب لي الصدمة. هذا 

وقالـــت الواليات املتحدة فـــي تقريرها، الذي توضح 
فيه للمنظمة الدولية مـــدى التزامها بتطبيق ميثاق حقوق 
وقالـــت الواليات املتحدة فـــي تقريرها، الذي توضح 
فيه للمنظمة الدولية مـــدى التزامها بتطبيق ميثاق حقوق 
وقالـــت الواليات املتحدة فـــي تقريرها، الذي توضح 

الطفل، إنها ”حتتفظ بحوالي 500 من املعتقلني األحداث 
في العراق. 

وجاء في التقرير األمريكي: ”لقد مت أســـر األحداث 
في العراق. 

وجاء في التقرير األمريكي: 
في العراق. 

الذيـــن تعتقلهم الواليـــات املتحدة بســـبب انخراطهم في 
وجاء في التقرير األمريكي: 

الذيـــن تعتقلهم الواليـــات املتحدة بســـبب انخراطهم في 
وجاء في التقرير األمريكي: 

أنشطة معادية لقوات التحالف، مثل زرع املتفجرات والعمل 
الذيـــن تعتقلهم الواليـــات املتحدة بســـبب انخراطهم في 
أنشطة معادية لقوات التحالف، مثل زرع املتفجرات والعمل 
الذيـــن تعتقلهم الواليـــات املتحدة بســـبب انخراطهم في 

كحراس ومراقبني لصالح املسلحني أو االنخراط النشيط 
 “

كحراس ومراقبني لصالح املسلحني أو االنخراط النشيط 
 “

كحراس ومراقبني لصالح املسلحني أو االنخراط النشيط 
في القتال ضد الواليات املتحدة وقوات التحالف.

وأضاف التقرير أن معظم املعتقلني من األحداث هم 
في القتال ضد الواليات املتحدة وقوات التحالف.

وأضاف التقرير أن معظم املعتقلني من األحداث هم 
في القتال ضد الواليات املتحدة وقوات التحالف.

في سن تتراوح بني السادسة والسابعة عشرة من العمر.  
مـــن جهتها، أدانـــت مجموعـــات ومنظمات احلقوق 
في سن تتراوح بني السادسة والسابعة عشرة من العمر.  
مـــن جهتها، أدانـــت مجموعـــات ومنظمات احلقوق 
في سن تتراوح بني السادسة والسابعة عشرة من العمر.  

املدنيـــة، مثل شـــبكة العدالة الدولية واالحتـــاد األمريكي 
للحريات املدنية (أكلـــو)، اعتقال اجليش األمريكي لهؤالء 
املدنيـــة، مثل شـــبكة العدالة الدولية واالحتـــاد األمريكي 
للحريات املدنية (أكلـــو)، اعتقال اجليش األمريكي لهؤالء 
املدنيـــة، مثل شـــبكة العدالة الدولية واالحتـــاد األمريكي 

يدعو لالشـــمئزاز، باإلضافة إلى 
للحريات املدنية (أكلـــو)، اعتقال اجليش األمريكي لهؤالء 
يدعو لالشـــمئزاز، باإلضافة إلى 
للحريات املدنية (أكلـــو)، اعتقال اجليش األمريكي لهؤالء 

”
للحريات املدنية (أكلـــو)، اعتقال اجليش األمريكي لهؤالء 

”
للحريات املدنية (أكلـــو)، اعتقال اجليش األمريكي لهؤالء 

األحداث ووصفته بأنه 
للحريات املدنية (أكلـــو)، اعتقال اجليش األمريكي لهؤالء 

األحداث ووصفته بأنه 
للحريات املدنية (أكلـــو)، اعتقال اجليش األمريكي لهؤالء 

كونه منافيا حلقوق اإلنسان وخرقا لاللتزامات التي تنص 
 “

كونه منافيا حلقوق اإلنسان وخرقا لاللتزامات التي تنص 
 “

كونه منافيا حلقوق اإلنسان وخرقا لاللتزامات التي تنص 
عليها املعاهدة األمريكية حلقوق الطفل.

كونه منافيا حلقوق اإلنسان وخرقا لاللتزامات التي تنص 
عليها املعاهدة األمريكية حلقوق الطفل.

كونه منافيا حلقوق اإلنسان وخرقا لاللتزامات التي تنص 

 لقد مت أسر األحداث الذين تعتقلهم الواليات املتحدة 
بســـبب انخراطهم في أنشـــطة معادية لقوات التحالف، 
مثـــل زرع املتفجرات والعمل كحـــراس ومراقبني لصالح 
بســـبب انخراطهم في أنشـــطة معادية لقوات التحالف، 
مثـــل زرع املتفجرات والعمل كحـــراس ومراقبني لصالح 
بســـبب انخراطهم في أنشـــطة معادية لقوات التحالف، 

املسلحني.
وقالت تينا إم فوستر، املدير التنفيذي لشبكة العدالة 
إن معرفة حقيقة أن احلكومة األمريكية لم جتد 
وقالت تينا إم فوستر، املدير التنفيذي لشبكة العدالة 
إن معرفة حقيقة أن احلكومة األمريكية لم جتد 
وقالت تينا إم فوستر، املدير التنفيذي لشبكة العدالة 

”
وقالت تينا إم فوستر، املدير التنفيذي لشبكة العدالة 

”
وقالت تينا إم فوستر، املدير التنفيذي لشبكة العدالة 

الدوليـــة: 

طريقة إلبقاء األطفال بعيدين عن ســـجون الكبار يسبب لي 
الصدمة. هذا شـــيء شـــائن وال ُيطاق وال يجعلنا نشـــعر 
طريقة إلبقاء األطفال بعيدين عن ســـجون الكبار يسبب لي 
الصدمة. هذا شـــيء شـــائن وال ُيطاق وال يجعلنا نشـــعر 
طريقة إلبقاء األطفال بعيدين عن ســـجون الكبار يسبب لي 

باألمان أكثر. وأستطيع أن أقول ذلك عن أفغانستان بحكم 
الصدمة. هذا شـــيء شـــائن وال ُيطاق وال يجعلنا نشـــعر 
باألمان أكثر. وأستطيع أن أقول ذلك عن أفغانستان بحكم 
الصدمة. هذا شـــيء شـــائن وال ُيطاق وال يجعلنا نشـــعر 

  “
باألمان أكثر. وأستطيع أن أقول ذلك عن أفغانستان بحكم 

  “
باألمان أكثر. وأستطيع أن أقول ذلك عن أفغانستان بحكم 

جتربتي الشخصية.
وأضافت فوســـتر: ”لو ُضبط األشخاص متلبسني في 

جتربتي الشخصية.
وأضافت فوســـتر: 

جتربتي الشخصية.
”وأضافت فوســـتر: ”

ميـــدان املعركة وهم يقومون بزرع القنابل، لكان يتعني على 
لو ُضبط األشخاص متلبسني في 
ميـــدان املعركة وهم يقومون بزرع القنابل، لكان يتعني على 
لو ُضبط األشخاص متلبسني في 

 “
ميـــدان املعركة وهم يقومون بزرع القنابل، لكان يتعني على 

 “
ميـــدان املعركة وهم يقومون بزرع القنابل، لكان يتعني على 

الواليات املتحدة أن تتقدم مبثل تلك املعلومات.
وقالـــت إن اجليـــش األمريكي لم يقم بالكشـــف عن 
أســـماء األحداث الذين يعتقلهم في ســـجن قاعدة باجرام، 
وقالـــت إن اجليـــش األمريكي لم يقم بالكشـــف عن 
أســـماء األحداث الذين يعتقلهم في ســـجن قاعدة باجرام، 
وقالـــت إن اجليـــش األمريكي لم يقم بالكشـــف عن 

ولذلك فإن منظمتها تســـعى ملعرفة ذلـــك من خالل أقاربهم 
أســـماء األحداث الذين يعتقلهم في ســـجن قاعدة باجرام، 
ولذلك فإن منظمتها تســـعى ملعرفة ذلـــك من خالل أقاربهم 
أســـماء األحداث الذين يعتقلهم في ســـجن قاعدة باجرام، 

في أفغانستان. 
وكانت شبكة العدالة الدولية قد أقامت في عام 2006

في أفغانستان. 
وكانت شبكة العدالة الدولية قد أقامت في عام 

في أفغانستان. 
2006وكانت شبكة العدالة الدولية قد أقامت في عام 2006
دعاوى ضد اجليش األمريكي باســـم معتقلـــي جوانتانامو 

وكانت شبكة العدالة الدولية قد أقامت في عام 
دعاوى ضد اجليش األمريكي باســـم معتقلـــي جوانتانامو 

وكانت شبكة العدالة الدولية قد أقامت في عام 

وباجرام من األحداث. 
دعاوى ضد اجليش األمريكي باســـم معتقلـــي جوانتانامو 

وباجرام من األحداث. 
دعاوى ضد اجليش األمريكي باســـم معتقلـــي جوانتانامو 

أما جميـــل دكوار، مدير برنامج حقوق اإلنســـان في 
إنه ملن دواعي 
أما جميـــل دكوار، مدير برنامج حقوق اإلنســـان في 
إنه ملن دواعي 
أما جميـــل دكوار، مدير برنامج حقوق اإلنســـان في 

”
أما جميـــل دكوار، مدير برنامج حقوق اإلنســـان في 

”
أما جميـــل دكوار، مدير برنامج حقوق اإلنســـان في 

االحتاد األمريكي للحريات املدنيـــة، فقال: 
أما جميـــل دكوار، مدير برنامج حقوق اإلنســـان في 

االحتاد األمريكي للحريات املدنيـــة، فقال: 
أما جميـــل دكوار، مدير برنامج حقوق اإلنســـان في 

الصدمـــة أن يعلم املـــرء أن الواليات املتحـــدة تعتقل مئات 
إنه ملن دواعي 
الصدمـــة أن يعلم املـــرء أن الواليات املتحـــدة تعتقل مئات 
إنه ملن دواعي  االحتاد األمريكي للحريات املدنيـــة، فقال: 
الصدمـــة أن يعلم املـــرء أن الواليات املتحـــدة تعتقل مئات 

االحتاد األمريكي للحريات املدنيـــة، فقال: 

األحداث في العراق وأفغانســـتان. واألمر املزعج أكثر من 
ذلك هو عدم وجود سياســـة شـــاملة حتمـــي حقوق هؤالء 

 “
ذلك هو عدم وجود سياســـة شـــاملة حتمـــي حقوق هؤالء 

 “
ذلك هو عدم وجود سياســـة شـــاملة حتمـــي حقوق هؤالء 

املعتقلني كأطفال.
ذلك هو عدم وجود سياســـة شـــاملة حتمـــي حقوق هؤالء 

املعتقلني كأطفال.
ذلك هو عدم وجود سياســـة شـــاملة حتمـــي حقوق هؤالء 

 أمريكا وحقوق األطفال 
- عـــام 1995: الرئيس األمريكي، بيل كلينتون، يوقع 

على ميثاق األمم املتحدة حلقوق الطفل. 
: الرئيس األمريكي، بيل كلينتون، يوقع 

على ميثاق األمم املتحدة حلقوق الطفل. 
: الرئيس األمريكي، بيل كلينتون، يوقع 

2002: أمريـــكا تصـــدق علـــى البروتوكول 
على ميثاق األمم املتحدة حلقوق الطفل. 

2002
على ميثاق األمم املتحدة حلقوق الطفل. 

- عـــام 
االختيـــاري املتعلـــق بتوريـــط األطفـــال فـــي الصراعات 

املسلحة. 
االختيـــاري املتعلـــق بتوريـــط األطفـــال فـــي الصراعات 

املسلحة. 
االختيـــاري املتعلـــق بتوريـــط األطفـــال فـــي الصراعات 

2006- عـــام 2006- عـــام 2006: شـــبكة العدالة الدوليـــة تقيم دعاوى 
باسم معتقلي جوانتانامو وباجرام من األحداث. 

: الواليـــات املتحدة تقر بأن جيشـــها 
باسم معتقلي جوانتانامو وباجرام من األحداث. 

: الواليـــات املتحدة تقر بأن جيشـــها 
باسم معتقلي جوانتانامو وباجرام من األحداث. 

2008
باسم معتقلي جوانتانامو وباجرام من األحداث. 

2008
باسم معتقلي جوانتانامو وباجرام من األحداث. 

- عـــام 
2500 طفل حتت سن الثامنة عشرة من العمر خالل 

- عـــام 
2500
- عـــام 

اعتقل 
السنوات الست املاضية .

- مجموعـــات ومنظمات احلقوق املدنية، مثل شـــبكة 
العدالـــة الدولية واالحتاد األمريكـــي للحريات املدنية، تدين 

اعتقال اجليش األمريكي آلالف األحداث.
- توقعـــات بصـــدور تشـــكيك بالتزام واشـــنطن 

اعتقال اجليش األمريكي آلالف األحداث.
- توقعـــات بصـــدور تشـــكيك بالتزام واشـــنطن 

اعتقال اجليش األمريكي آلالف األحداث.

بحقوق األطفال من قبل املشاركني في مؤمتر جلنة األمم 
املتحـــدة حلقوق الطفل. وأضاف دكوار في بيان أصدره: 
بحقوق األطفال من قبل املشاركني في مؤمتر جلنة األمم 
املتحـــدة حلقوق الطفل. وأضاف دكوار في بيان أصدره: 
بحقوق األطفال من قبل املشاركني في مؤمتر جلنة األمم 

يجب معاملـــة األحدث واجلنود الســـابقني أوال وأخيرا 
املتحـــدة حلقوق الطفل. وأضاف دكوار في بيان أصدره: 
يجب معاملـــة األحدث واجلنود الســـابقني أوال وأخيرا 
املتحـــدة حلقوق الطفل. وأضاف دكوار في بيان أصدره: 

”
املتحـــدة حلقوق الطفل. وأضاف دكوار في بيان أصدره: 

”
املتحـــدة حلقوق الطفل. وأضاف دكوار في بيان أصدره: 

كأشخاص مرشحني إلعادة التأهيل والدمج في املجتمع، 
وليس باملزيد مـــن اإلمعان بتحويلهم إلى ضحايا يعانون 
كأشخاص مرشحني إلعادة التأهيل والدمج في املجتمع، 
وليس باملزيد مـــن اإلمعان بتحويلهم إلى ضحايا يعانون 
كأشخاص مرشحني إلعادة التأهيل والدمج في املجتمع، 

 “
وليس باملزيد مـــن اإلمعان بتحويلهم إلى ضحايا يعانون 

 “
وليس باملزيد مـــن اإلمعان بتحويلهم إلى ضحايا يعانون 

أكثر وأكثر.
ويرى االحتاد األمريكـــي للحريات املدنية أن غياب 
الرعاية واالهتمام وعدم األخـــذ باالعتبار حالة املعتقلني 
ويرى االحتاد األمريكـــي للحريات املدنية أن غياب 
الرعاية واالهتمام وعدم األخـــذ باالعتبار حالة املعتقلني 
ويرى االحتاد األمريكـــي للحريات املدنية أن غياب 

لكونهـــم أحداثا ُيعد خرقا اللتزامـــات وتعهدات الواليات 
الرعاية واالهتمام وعدم األخـــذ باالعتبار حالة املعتقلني 
لكونهـــم أحداثا ُيعد خرقا اللتزامـــات وتعهدات الواليات 
الرعاية واالهتمام وعدم األخـــذ باالعتبار حالة املعتقلني 

املتحدة التي نص عليها البروتوكـــول االختياري املتعلق 
بتوريط األطفال في الصراعات املســـلحة، والذي صدقت 
املتحدة التي نص عليها البروتوكـــول االختياري املتعلق 
بتوريط األطفال في الصراعات املســـلحة، والذي صدقت 
املتحدة التي نص عليها البروتوكـــول االختياري املتعلق 

، ومت القبول به كعرف دولي. 
بتوريط األطفال في الصراعات املســـلحة، والذي صدقت 
، ومت القبول به كعرف دولي. 

بتوريط األطفال في الصراعات املســـلحة، والذي صدقت 
2002

بتوريط األطفال في الصراعات املســـلحة، والذي صدقت 
2002

بتوريط األطفال في الصراعات املســـلحة، والذي صدقت 
عليه واشنطن عام 

بتوريط األطفال في الصراعات املســـلحة، والذي صدقت 
عليه واشنطن عام 

بتوريط األطفال في الصراعات املســـلحة، والذي صدقت 

ومن املفتـــرض أن تبدي جلنة األمم املتحدة حلقوق 
، ومت القبول به كعرف دولي. 

ومن املفتـــرض أن تبدي جلنة األمم املتحدة حلقوق 
، ومت القبول به كعرف دولي. 

الطفل خالل مؤمترها املزمع عقده في الثاني والعشـــرين 
من الشهر اجلاري في جنيف بسويسرا تشكيكا بالتزام 
الطفل خالل مؤمترها املزمع عقده في الثاني والعشـــرين 
من الشهر اجلاري في جنيف بسويسرا تشكيكا بالتزام 
الطفل خالل مؤمترها املزمع عقده في الثاني والعشـــرين 

وفد احلكومة األمريكية بشـــأن تنفيـــذ التزامات إدارتهم 
من الشهر اجلاري في جنيف بسويسرا تشكيكا بالتزام 
وفد احلكومة األمريكية بشـــأن تنفيـــذ التزامات إدارتهم 
من الشهر اجلاري في جنيف بسويسرا تشكيكا بالتزام 

بحقوق األطفال.  
ُيذكر أن ميثاق األمم املتحـــدة حلقوق الطفل كان قد 
 ،1989
ُيذكر أن ميثاق األمم املتحـــدة حلقوق الطفل كان قد 

1989
ُيذكر أن ميثاق األمم املتحـــدة حلقوق الطفل كان قد 

اعُتمد من قبل اجلمعيـــة العامة لألمم املتحدة عام 
ُيذكر أن ميثاق األمم املتحـــدة حلقوق الطفل كان قد 

اعُتمد من قبل اجلمعيـــة العامة لألمم املتحدة عام 
ُيذكر أن ميثاق األمم املتحـــدة حلقوق الطفل كان قد 

1995 بدعم من إدارة 
اعُتمد من قبل اجلمعيـــة العامة لألمم املتحدة عام 

1995
اعُتمد من قبل اجلمعيـــة العامة لألمم املتحدة عام 

ووقعت عليه الواليات املتحـــدة عام 
الرئيس األمريكي حينذاك، بيل كلينتون، ومبساندة قوية من 
زوجته هيالري التي تنافس حاليا مع السناتور باراك أوباما 
الرئيس األمريكي حينذاك، بيل كلينتون، ومبساندة قوية من 
زوجته هيالري التي تنافس حاليا مع السناتور باراك أوباما 
الرئيس األمريكي حينذاك، بيل كلينتون، ومبساندة قوية من 

النتزاع ورقة ترشيح احلزب الدميقراطي خلوض انتخابات 
زوجته هيالري التي تنافس حاليا مع السناتور باراك أوباما 
النتزاع ورقة ترشيح احلزب الدميقراطي خلوض انتخابات 
زوجته هيالري التي تنافس حاليا مع السناتور باراك أوباما 

الرئاسة املقبلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني املقبل. 
النتزاع ورقة ترشيح احلزب الدميقراطي خلوض انتخابات 

الرئاسة املقبلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني املقبل. 
النتزاع ورقة ترشيح احلزب الدميقراطي خلوض انتخابات 

تأتي هذه التطورات في أعقاب حتذير منظمة األمم 
الرئاسة املقبلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني املقبل. 

تأتي هذه التطورات في أعقاب حتذير منظمة األمم 
الرئاسة املقبلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني املقبل. 

املتحدة للطفولة (اليونيسيف) بأن أطفال العراق باتوا في 
تأتي هذه التطورات في أعقاب حتذير منظمة األمم 
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) بأن أطفال العراق باتوا في 
تأتي هذه التطورات في أعقاب حتذير منظمة األمم 

قلب مأساة إنسانية مع استمرار دوامة العنف في البالد 
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) بأن أطفال العراق باتوا في 
قلب مأساة إنسانية مع استمرار دوامة العنف في البالد 
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) بأن أطفال العراق باتوا في 

 .2003
قلب مأساة إنسانية مع استمرار دوامة العنف في البالد 

2003
قلب مأساة إنسانية مع استمرار دوامة العنف في البالد 

بعد غزو الواليات املتحدة للعراق عام 
وكشفت املنظمة أن نصف عدد املاليني األربعة من 
العراقيني الذين نزحوا عـــن ديارهم منذ غزو العراق هم 

من األطفال.
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نستقبل أسئلتكم على البريد اإللكتروني
k_ss11@yahoo.com
نستقبل أسئلتكم على البريد اإللكتروني
k_ss11@yahoo.com
نستقبل أسئلتكم على البريد اإللكتروني

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
املشرف على الشؤون اإلدارية واملالية

‚uI� r�U�

حقوقبي بي سي ـ حقوقبي بي سي ـ حقوق:
قالت وزارة العدل األمريكية إن اللجان 
العســــكرية التي تتولــــى محاكمة املعتقلني 
بتهم إرهابية في معسكر خليج غوانتانامو 
ســــوف تواصل عملهــــا بالرغم مــــن قرار 
احملكمة األمريكية العليا مبنح املعتقلني حق 
اســــتئناف قرارات اعتقالهم أمام احملاكم 

املدنية األمريكية. 
وصرح املتحدث باســــم الــــوزارة بيتر 
كار بــــأن قرار حكم احملكمــــة العليا يتعلق 
بوضعية املعتقلني الذين اعتقلوا في أوقات 
”كمقاتلني  واملصنفني  العسكرية  العمليات 
أعداء“، ولم يتطرق لدســــتورية احملاكمات 

التي تقوم بها اللجان العسكرية. 
وأضــــاف املتحدث ”هــــؤالء املقاتلون 
األعداء الذين وجهت إليهم اتهامات بارتكاب 
جرائم حرب من قبل جلان عســــكرية لديهم 
العديد مــــن الضمانات اإلضافية أثناء تلك 
احملاكمات ومن ثم فإن اللجان العســــكرية 

ستواصل عملها“.  
وكان الرئيــــس األمريكي جورج بوش 
قد أعرب عــــن التزامه بقرار احملكمة الذي 
نص علــــى حــــق معتقلــــي غوانتانامو في 
الطعن قضائيا فــــي قانونية اعتقالهم أمام 
احملاكم املدنية األمريكية مبوجب الدستور 

األمريكي. 
وصرح بوش للصحفيني في العاصمة 
اإليطالية روما ”ســــنلتزم بقــــرار احملكمة 
وهذا ال يعني أننا نوافق عليه، وســــندرس 
هذا القــــرار ونقرر فيمــــا إذا كانت هناك 
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الشعب األمريكي“.
وكانــــت احملكمة العليــــا األمريكية قد 
أصــــدرت قرارا قالت فيــــه إن للمحتجزين 
األجانب في معســــكر غوانتانامو احلق في 

الطعن في مدى قانونية احتجازهم. 
القانــــون  نقــــض  احملكمــــة  وقــــررت 
الــــذي صدر في عــــام 2006 والذي حرم 

احملتجزين من هذا احلق. 
وجاء قرار احملكمــــة بأغلبية 5 قضاة 
من أصل التســــعة الذين يشكلون احملكمة 
العليــــا. وهو يعتبر ثالــــث ضربة من نوعها 
توجههــــا احملكمــــة إلدارة الرئيس جورج 
بوش بشــــأن معاملتها لسجناء غوانتانامو 

الذين لم توجه إليهم أية تهم رسمية. 
وكانت احملكمة العليا قد رفضت العام 
املاضي النظر في حق ســــجناء غوانتانامو 
فــــي الطعن في احتجازهــــم أمام احملاكم 

املدنية. 
يذكــــر أن زهاء 270 محتجزا يقبعون 
في سجن جوانتانامو للشبهة في ضلوعهم 
بنشــــاطات إرهابية أو في عالقتهم بتنظيم 

القاعدة أو حركة طالبان. 
إن  فــــي حكمهــــا  وقالــــت احملكمــــة 
احملتجزيــــن لهم حق يكفله لهم الدســــتور 
األمريكي بالطعن في مشروعية احتجازهم 

أمام احملاكم املدنية. 
وقــــال القاضي انطونــــي كنيدي أحد 
قضــــاة احملكمــــة العليــــا: ”إن القوانــــني 
والدســــتور مصممــــة ألن تســــتمر نافذة 

املفعول في األوقات االستثنائية.“ 
فقــــد ســــبق للمحكمــــة أن أصــــدرت 
قرارين في الســــابق أقرت مبوجبهما بحق 
احملتجزين في اللجوء للمحاكم املدنية من 
أجل إجبار احلكومة على تبرير اســــتمرار 

احتجازهم. 
ولكــــن إدارة بوش والكوجنرس (الذي 
كان يسيطر عليه اجلمهوريون) متكنوا في 
كل مرة من تغيير القانون من أجل حرمان 

احملتجزين من ممارسة حقهم.
على صعيــــد آخر، رحبــــت جماعات 
للحقــــوق املدنية داخل الواليــــات املتحدة 
وخارجها بقــــرار احملكمة العليا األمريكية 
الذي مينح معتقلي جوانتانامو حق الطعن 
في قرارات اعتقالهم أمام محاكم مدنية. 

وقالــــت منظمــــة العفو الدوليــــة التي 
طاملا ســــعت إلى حتقيــــق ذلك إن من حق 
كل شخص االستئناف ضد قرار اعتقاله، 
بينمــــا قال االحتــــاد األمريكــــي للحريات 
املدنيــــة إن قرار احملكمــــة العليا رد على 
عدم قانونية سياسة الرئيس بوش اخلاصة 

مبعتقل جوانتانامو. 
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اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأوضحنا 
تطرقنا فــــي العدد املاضي لســــمات 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأوضحنا 
تطرقنا فــــي العدد املاضي لســــمات 

أن اإلعــــالن يتميز بعامليته وشــــموله ، وإنه 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأوضحنا 
أن اإلعــــالن يتميز بعامليته وشــــموله ، وإنه 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأوضحنا 

نتيجــــة جهد دولي مشــــترك ممــــا جعل له 
أثــــرًا بالغا على املعاهــــدات الدولية ، حيث 
نتيجــــة جهد دولي مشــــترك ممــــا جعل له 
أثــــرًا بالغا على املعاهــــدات الدولية ، حيث 
نتيجــــة جهد دولي مشــــترك ممــــا جعل له 

حتولت الكثير من نصوصه التفاقيات دولية 
باإلضافة إلــــى أن محكمة العــــدل الدولية 
غالبًا ما تشــــير في قراراتهــــا إلى مبادئ 
باإلضافة إلــــى أن محكمة العــــدل الدولية 
غالبًا ما تشــــير في قراراتهــــا إلى مبادئ 
باإلضافة إلــــى أن محكمة العــــدل الدولية 

اإلعالن ، وســــوف نتطرق فــــي هذا العدد 
للحديث عن القيمة القانونية لإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان ومدى إلزاميته حيث أنه من 
للحديث عن القيمة القانونية لإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان ومدى إلزاميته حيث أنه من 
للحديث عن القيمة القانونية لإلعالن العاملي 

املتفق عليه أن اإلعالن قد صدر على شكل 
توصية من اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، 
ولم يصدر في صورة معاهدة ملزمة للدول 
التي تصادق عليها . ولذلك جند جانبا من 
الفقه يجــــرده من أية قيمة قانونية باعتباره 
التي تصادق عليها . ولذلك جند جانبا من 
الفقه يجــــرده من أية قيمة قانونية باعتباره 
التي تصادق عليها . ولذلك جند جانبا من 

مجموعة من املبــــادئ العامة التي صدرت 
على شــــكل توصية من عدد كبير من الدول 
فــــي حني ذهب فريق آخــــر إلى أن اإلعالن 
يتضمن تفسيرَا رسميا أو حتديدًا ملضمون 
فــــي حني ذهب فريق آخــــر إلى أن اإلعالن 
يتضمن تفسيرَا رسميا أو حتديدًا ملضمون 
فــــي حني ذهب فريق آخــــر إلى أن اإلعالن 

حقوق اإلنسان  واحلريات التي أشارت إليها 
نصوص ميثاق األمم املتحدة ، فيما يذهب 
حقوق اإلنسان  واحلريات التي أشارت إليها 
نصوص ميثاق األمم املتحدة ، فيما يذهب 
حقوق اإلنسان  واحلريات التي أشارت إليها 

فريق ثالث إلى القول بأن نصوص اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنســــان أصبح ينظر إليها 
كجــــزء ال يتجزأ من القانون الدولي العرفي 
العاملي حلقوق اإلنســــان أصبح ينظر إليها 
كجــــزء ال يتجزأ من القانون الدولي العرفي 
العاملي حلقوق اإلنســــان أصبح ينظر إليها 

، فاضطــــرار اعتماد الدول علــــى القواعد 
الواردة فيه ، جعله جزء من القانون الدولي 
العرفي، وبالتالي فهي قواعد ملزمة ، وهذا 

ما أخذ به الفقه احلديث. 
العرفي، وبالتالي فهي قواعد ملزمة ، وهذا 

ما أخذ به الفقه احلديث. 
العرفي، وبالتالي فهي قواعد ملزمة ، وهذا 

- كما أننا جنــــد أن محكمة النقض 
الفرنسية قد استندت في عام 1982 إلى 
اإلعــــالن العاملي حلقوق اإلنســــان ، وذلك 
على اعتبــــار أن املبادئ التي تضمنها قد 
اإلعــــالن العاملي حلقوق اإلنســــان ، وذلك 
على اعتبــــار أن املبادئ التي تضمنها قد 
اإلعــــالن العاملي حلقوق اإلنســــان ، وذلك 

حتولت مع الزمن إلى قواعد عرفية.
وأخيرًا فإننــــا جند أن جلنة التحكيم 

حتولت مع الزمن إلى قواعد عرفية.
وأخيرًا فإننــــا جند أن جلنة التحكيم 

حتولت مع الزمن إلى قواعد عرفية.

في قضية اجلماهيرية العربية الليبية ضد 
إحدى الشــــركات قد أكدت على أنه ميكن 
في قضية اجلماهيرية العربية الليبية ضد 
إحدى الشــــركات قد أكدت على أنه ميكن 
في قضية اجلماهيرية العربية الليبية ضد 

االعتراف بقيمة قانونية لتوصيات اجلمعية 
العامة ولكن ضمن شرطني :

ـ الشــــرط األول : كيــــف مت تبنــــي 
التوصية ، فإذا صوتــــت عليها أغلب دول 
ـ الشــــرط األول : كيــــف مت تبنــــي 
التوصية ، فإذا صوتــــت عليها أغلب دول 
ـ الشــــرط األول : كيــــف مت تبنــــي 

العالم الثالث ، والــــدول الغربية ، والدول 
االشــــتراكية عندها يصبح الســــبب أقوى 
لالعتراف بالقيمة القانونية لهذه التوصية.  
ـ الشــــرط الثاني : يتعلــــق باملبادئ 
املنصوص عليها في التوصية ، فإذا كرست 
التوصية مبادئ معمول بها في ممارسات 
الدول فــــإن ذلك يؤدي إلى توضيحها، أما 
التوصية مبادئ معمول بها في ممارسات 
الدول فــــإن ذلك يؤدي إلى توضيحها، أما 
التوصية مبادئ معمول بها في ممارسات 

املبادئ التي تتبناها التوصيات والتي تعبر 
عن وجهة نظر بعض الدول ومرفوضة من 
قبل دول أخرى ، فإنها تعبر عن وجهة نظر 
الدول التي تبنتها والتي حتبذ حتويل هذه 
املبادئ إلى قواعد قانونية ، أما الدول التي 
الدول التي تبنتها والتي حتبذ حتويل هذه 
املبادئ إلى قواعد قانونية ، أما الدول التي 
الدول التي تبنتها والتي حتبذ حتويل هذه 

ترفض هذه املبادئ فليس لهذه التوصيات 
أية قيمة قانونية.
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حقوق أنقرة ـ وكاالت ـ حقوق أنقرة ـ وكاالت ـ حقوق: 
قالت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 
(هيومان رايتس ووتش) إن احلكم الذي 
أصدرته أعلى محكمة في تركيا بإبطال 
إصالح اقترحتـــه احلكومة برفع حظر 
ارتـــداء احلجاب فـــي اجلامعات ضربة 
للحرية الدينية وحلقوق أخرى أساسية.
وكانـــت احملكمـــة الدســـتورية في 
تركيـــا قضـــت بإبطال إصـــالح كان 
سيســـمح للطالبات بارتـــداء احلجاب 
في اجلامعات، وقال محللون إن احلكم 
زاد من احتمـــاالت أن تصدر احملكمة 
نفسها في قضية منفصلة حكما بإغالق 
حزب العدالة والتنمية بســـبب اتهامات 

بأنشطة مشبوهة.
وقالـــت هولي كارتنر مديرة قســـم 
أوروبا وآســـيا الوســـطى فـــي منظمة 
مراقبة حقوق اإلنســـان في بيان (هذا 
احلكـــم يعني أن النســـاء الالتي قررن 
ارتداء احلجاب في تركيا ستجبرن على 

االختيار بني الدين والتعليم).
ومضت تقـــول (هذا حكـــم مخيب 

لآلمال حقًا وال يبشـــر بخير بالنســـبة 
لعملية اإلصالح).

كما انتقدت املنظمة التي تتخذ من 
الواليات املتحدة مقرًا لها حزب العدالة 
كما انتقدت املنظمة التي تتخذ من 
الواليات املتحدة مقرًا لها حزب العدالة 
كما انتقدت املنظمة التي تتخذ من 

والتنميـــة احلاكم لتقاعســـه عن إعادة 
صياغة الدســـتور التركي بشكل كامل 
والذي قالت إنه فشل في حماية حقوق 
اإلنسان بالرغم من إطالق خطة إلعادة 
صياغة الدستور بعد إعادة انتخابه. من 
جهة أخرى اتهم حزب العدالة والتنمية 
احلاكـــم في تركيـــا أكبـــر محكمة في 
البالد بانتهاك الدســـتور بإبطال تعديل 
دســـتوري إصالحي طرحتـــه احلكومة 
لرفـــع احلظر على ارتـــداء احلجاب في 

اجلامعات.
وبعد اجتماع طارئ لكبار أعضاء 
احلزب استمر ســـت ساعات قال نائب 
رئيس احلـــزب دجنير مير محمد فرات 
للصحفيني إن (قرار احملكمة الدستورية 
تدخل مباشـــر في الســـلطة التشريعية 
للبرملـــان وهـــذا انتهاك صريـــح ملبدأ 

الفصل بني السلطات).

وتشـــتبه املؤسســـة العلمانية التي 
والقضاة  اجليـــش  جنـــراالت  تضـــم 
في أن حـــزب العدالـــة والتنمية يتبنى 
جدول أعمال إســـالميًا ســـريًا، وتلقى 
في أن حـــزب العدالـــة والتنمية يتبنى 
جدول أعمال إســـالميًا ســـريًا، وتلقى 
في أن حـــزب العدالـــة والتنمية يتبنى 

هـــذه االتهامـــات رفضًا مـــن احلزب 
جدول أعمال إســـالميًا ســـريًا، وتلقى 
هـــذه االتهامـــات رفضًا مـــن احلزب 
جدول أعمال إســـالميًا ســـريًا، وتلقى 

الذي يضم قوميـــني وليبراليني مؤيدين 
القتصاد الســـوق وسياسيني من ميني 
الوسط باإلضافة إلى محافظني دينيني، 
وكتب مصطفى اونـــال وهو من كتاب 
األعمـــدة بصحيفة الزمان اليومية ذات 
االجتـــاه الدينـــي يقول (هـــذا احلكم 
ســـيؤثر على قضية اإلغالق بالسلب)، 
ويتوقع أن تصدر احملكمة الدســـتورية 
التي ال ميكن استئناف قراراتها حكما   
في قضية إغالق احلـــزب التي أقامها 
رئيس االدعاء في محكمة االســـتئناف 
ــوا إن احلـــزب قد  لكـــن محللـــني قاـل
يقوم بتحرك اســـتباقي إذا شـــعر أنه 
محاصـــر، ورفض فرات الكشـــف عن 
اخلطوة التاليـــة للحزب واكتفى بالقول 
إن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان 

سيصرح في هذا األمر.
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عبر جولة (حقوق) االســـتطالعية التقينا 
معالي األســـتاذ تركي الســـديري رئيس هيئة 
حقوق اإلنســـان حيـــث ابتدر حديثه بســـرد 
تاريخي شـــمل نشأة اجلمعية قائال : ” تدخل 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان السنة الرابعة 
1425مـــن عمرها منذ إنشـــائها في عام 1425مـــن عمرها منذ إنشـــائها في عام 1425هـ، 
واســـتطرد  قائال أن اجلمعيـــة غير حكومية 
هدفها األســـمى حماية حقوق اإلنســـان على 
ارض اململكة العربية السعودية وفق ما تنص 
عليه الشـــريعة الغراء واملواثيـــق واملعاهدات 
املتعـــارف عليها بني األمم منذ صدور اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان املصادق عليه من قبل 
هيئة األمم املتحدة في 10 ديســـمبر من عام 

1948م . 
وفـــي ذات الســـياق أوضـــح معاليه أن 
اجلمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان 
بني أفراد املجتمع مبختلف الوسائل اإلعالمية 
وعن طريق النـــدوات واللقـــاءات العلمية بني 

املهتمني في هذا احلقل . 
وذكر معاليه  أن اجلمعية حالفها التوفيق 
منذ بداياتها األولى في كســـب طواقم بشرية 
من الرجال والنساء ممن يقدمون أجّل اخلدمات 
منذ بداياتها األولى في كســـب طواقم بشرية 
من الرجال والنساء ممن يقدمون أجّل اخلدمات 
منذ بداياتها األولى في كســـب طواقم بشرية 

مبهنيـــة عالية لكل من يحتاج عونهم من رجال 
أو نســـاء أو اسر ســـواء مواطنني أو غيرهم، 
وفي معاجلة كل ما ينغص حياتهم أو يحرمهم 
مـــن حقوقهم التـــي كفلتها لهـــم تعاليم ديننا 
احلنيـــف، والنظام األساســـي للحكم، وكذلك 
املبادئ املنصـــوص عليها في املواثيق الدولية 
حلقوق اإلنسان وخاصة ما هو مصادق عليها 

من حكومة خادم احلرمني الشريفني . 
وعاد معاليه وذكر أن إنشـــاء هيئة حقوق 
اإلنســـان احلكومية منذ سنة ونيف يعتبر في 
نظري رافدا مهمًا ألعمال اجلمعية ونشاطاتها 
اإلنســـان احلكومية منذ سنة ونيف يعتبر في 
نظري رافدا مهمًا ألعمال اجلمعية ونشاطاتها 
اإلنســـان احلكومية منذ سنة ونيف يعتبر في 

الحتاد الهدف العام واملشترك بني اجلهتني . 
موضحـــا انه قد تبلور هـــذا التناغم بني 
اجلمعيـــة الوطنية والهيئـــة احلكومية في لقاء 
مت مؤخرا أمام املســـؤولني فـــي كال اجلهتني 
بعـــد الكلمة التي ألقاهـــا الدكتور بندر حجار 
رئيـــس اجلمعيـــة أمام أعضـــاء مجلس هيئة 
حقـــوق اإلنســـان متخض عنـــه االتفاق على 
تشكيل فريق عمل ُمتثل فيه اجلهتان للتنسيق 
حقـــوق اإلنســـان متخض عنـــه االتفاق على 
تشكيل فريق عمل ُمتثل فيه اجلهتان للتنسيق 
حقـــوق اإلنســـان متخض عنـــه االتفاق على 

بني أعمالها والتعاون في كل ما يخدم مبادئ 
وقيم حقوق اإلنسان والنهوض بها في مختلف 

أرجاء هذا الوطن الكبير.  
وفي ذات املنحى استطلعت (حقوق) رأى 
السيد هيروشي اوكا القائم باألعمال بالوكالة 
والوزير املفوض بســـفارة اليابـــان بالرياض 

حيـــث أبان انـــه عمل فـــي اململكـــة العربية 
الســـعودية قبل عشـــرين عاما، وان هذه هي 
املرة الثانيـــة حاليا التي يعمل بها في اململكة 
مبينـــا انه قد حدثت تطـــورات باهرة وكبيرة 
في اململكة في جميع مجـــاالت احلياة ومنها 
التطور في حركة حقوق اإلنســـان حيث وجد 
حركة كبيرة لتبادل اآلراء في الصحف احمللية 
دون حتفـــظ في جميع املجـــاالت وكذلك بروز 
دور اكبر للنســـاء في املجتمع وذلك من خالل 
عمل النســـاء فـــي جهاز التلفزيـــون هذا إلى 
جانب أن الصحف غطت الكثير من املواضيع 
حول حقوق اإلنســـان مما زاد من الوعي لدى 

الناس فيما يخص حقوق اإلنسان .  
مشـــيرًا إلى انه أصبـــح هناك املزيد من 

الناس فيما يخص حقوق اإلنسان .  
مشـــيرًا إلى انه أصبـــح هناك املزيد من 

الناس فيما يخص حقوق اإلنسان .  

حرية وسائل اإلعالم ولعبت املرأة  دورًا أكبر،  
مشـــيرًا إلى انه أصبـــح هناك املزيد من 
حرية وسائل اإلعالم ولعبت املرأة  دورًا أكبر،  
مشـــيرًا إلى انه أصبـــح هناك املزيد من 

هـــذا إلى جانـــب ازدياد وعـــي املواطن حول 
حقوق اإلنسان مثمَنًا دور اململكة في السماح 
هـــذا إلى جانـــب ازدياد وعـــي املواطن حول 
حقوق اإلنسان مثمَنًا دور اململكة في السماح 
هـــذا إلى جانـــب ازدياد وعـــي املواطن حول 

للعديـــد من وفـــود منظمات حقوق اإلنســـان 
العامليـــة بزيـــارة اململكة واالطـــالع عن كثب 
على حقوق اإلنســـان. مسترسًال في احلديث 
العامليـــة بزيـــارة اململكة واالطـــالع عن كثب 
على حقوق اإلنســـان. مسترسًال في احلديث 
العامليـــة بزيـــارة اململكة واالطـــالع عن كثب 

قائـــًال إن اململكة لم تكتِف بذلك بل ســـمحت 
على حقوق اإلنســـان. مسترسًال في احلديث 
قائـــًال إن اململكة لم تكتِف بذلك بل ســـمحت 
على حقوق اإلنســـان. مسترسًال في احلديث 

لهذه املنظمات الدوليـــة بالوصول إلى  داخل 
الســـجون مؤكدا أن هذه املظاهـــر تدل على 
وعي الناس وزيادة تفهمهم حلقوق اإلنسان . 
وفي ذات اإلطار أوضح الســـيد اوكا أن 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســـان تلعب دورا 
طليعيـــا في زيـــادة وعي النـــاس فيما يتعلق 
بحقوق اإلنســـان مما نتج عن ذلك أن الكثير 
من املؤسسات الرسمية والوزارات في اململكة 
أصبحت تأخذ في احلسبان دور هيئات حقوق 

اإلنسان في اململكة العربية السعودية حلماية 
حقوق اإلنسان؛ ســـواء كان مواطنا أو وافدا 
ومؤازرته، موضحـــا أن الفضل في ذلك يعود 
إلى نشـــاطات اجلمعية فيما يختص بقضايا 
العمـــال والقضايـــا االقتصاديـــة وقضايـــا 
األحوال الشخصية والتوسط في حل القضايا 

التي تورط بها بعض األشخاص . 
وعلـــى صعيد آخـــر وفـــي ذات اإلطار 
كان لـ  (حقوق) وقفة مع األســـتاذ محمد بن 
عائض الزهراني األمـــني العام للجنة الوطنية 
لرعاية الســـجناء واملفرج عنهم وأسرهم وقد 
ابتدر حديثه قائال :“ مبناسبة الذكرى الثالثة 
النطالقـــة اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســـان 
يســـرني أن أهنئ نفســـي ووطني ومن يقيم 
علـــى أرضه (مواطنًا أم وافـــدًا) على نضوج 
يســـرني أن أهنئ نفســـي ووطني ومن يقيم 
علـــى أرضه (مواطنًا أم وافـــدًا) على نضوج 
يســـرني أن أهنئ نفســـي ووطني ومن يقيم 

هذه الغرســـة املباركة، كما أهنـــئ القائمني 
عليها وأحيي جهودهم اخليرة وهم يســـابقون 
الزمـــن ويدمجـــون مرحلة التأســـيس والبناء 
مبرحلة العمـــل امليداني اجلـــاد لتظهر نتائج 
جهودهم في زمن قياســـي نال احترام وتقدير 
جميـــع املهتمـــني واملتابعني، ولقد تشـــرفت 
مبعرفـــة عدد مـــن أعضاء هـــذه اجلمعية عن 
قرب وفي مقدمتهم ســـعادة رئيسها الدكتور 
بندر بن محمد احلجار وسعادة نائبه الدكتور 
مفلح بن ربيعـــان القحطاني فوجدت اجلميع 
أهال لهذه املســـئولية ملا يتمتعون به من حس 
وطني وإنســـاني ســـاعد في جناح مساعيهم 
وجهودهم. واسترسل في احلديث قائال: إنني 
وسواي من املواطنني نتابع بإعجاب نشاطات 
اجلمعية ليس فقط وهم يفتحون صدورهم قبل 
مكاتبهم لتلقي شكاوى املواطنني واملقيمني فيما 
يتعلق بحدوث انتهاكات حلقوقهم التي كفلتها 
الشريعة اإلسالمية وأنظمة البالد فحسب، بل 
بتعقبهـــم ملثل تلك احلاالت في مواقعها أو من 
خالل ما ينشر عبر وســـائل اإلعالم املختلفة 
والعمل علـــى معاجلتها، إضافة إلى التواصل 
مع الهيئات واجلمعيات املماثلة خارج اململكة 
واستقبال املبعوثني من تلك اجلهات واطالعهم 
علـــى جتربة اململكـــة الفتية والثريـــة في هذا 
اجلانب. ولم يخِف ســـروره باهتمام اجلمعية 
بشـــريحة هامة من شرائح هذا املجتمع ممن 
ميكن تصنيفهم بذوي الظروف اخلاصة وهم 
الســـجناء وأســـرهم، موضحا أن من مظاهر 
ذلك االهتمام ما يحـــال للجنة الوطنية لرعاية 
الســـجناء واملفرج عنهم وأسرهم من حاالت 
لسجناء أو أسر (ســـعوديني ووافدين) بطلب 
مســـاعدتهم مشـــيرا في الســـياق نفسه إلى 
عقد ندوة خاصة ببدائل الســـجون تزامًنا مع 
مســـاعدتهم مشـــيرا في الســـياق نفسه إلى 
عقد ندوة خاصة ببدائل الســـجون تزامًنا مع 
مســـاعدتهم مشـــيرا في الســـياق نفسه إلى 

االحتفال باليوم العاملي حلقوق اإلنسان، وما 

تركته تلك الندوة مـــن صدى ايجابي انعكس 
من خالل كتابات وتعليقات املفكرين واملهتمني 
وكّتـــاب األعمدة والزوايـــا في صحف اململكة 
وجتاوب عدد من أصحـــاب الفضيلة القضاة 
مـــع توصيات الندوة بإصدارهم أحكاما بديلة 
لعقوبة الســـجن كخدمة املجتمـــع وااللتحاق 

ببرامج توجيهية أو عالجية . 
ومن ضمن من مت  استطالعهم األستاذة 
ميســـم متيم منســـقة برامج في برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي والتي ذكرت في بداية حديثها 
أن وجود اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان فيه 
الكثير من الدالالت. وأوضحت األستاذة متيم 
أن حكومة اململكـــة تريد أن حتدث تطورا في 
مجال حقوق اإلنســـان وهذا الشـــيء في حد 
ذاته مدعـــاة للفخر واالعتـــزاز. وتواصال مع 
حديثهـــا قالت: عندما كنـــت أحتدث في ندوة 
االيدز التي قامت اجلمعيـــة بتنظيمها تزامنا 
مع اليوم العاملي حلقوق اإلنســـان أحسست 
أن الشـــفافية التي سادت روح الندوة لم تكن 
معهـــودة مـــن ذي قبل وهذا العمل يحســـب 
للجمعية وللمملكة بصفة خاصة، واسترسلت 
قائلة: وكون أن اجلمعية تزيل الغطاء من على 
وجه هذا املرض وتتنـــاول الندوة وبكل علمية 
ومهنية وإنســـانية حقوق مرضى االيدز فهذه 
تعتبـــر نقلة نوعية في مجال حقوق اإلنســـان 
فـــي اململكة، واجلمعية بذلـــك تخطو خطوات 
ثابتة لترســـيخ حقوق اإلنســـان في املجتمع 
وأنا أحتدث من منظور ندوة االيدز، واجلمعية 
بالتأكيد نظمت العديد من الندوات واملؤمترات 
في مجاالت أخـــرى تصب جميعها في مجال 

حقوق اإلنسان. 
وفـــي ذات املضمـــون ذكرت األســـتاذة 
ميســـم أن اجلمعية تضم في عضويتها عددًا 
وفـــي ذات املضمـــون ذكرت األســـتاذة 
ميســـم أن اجلمعية تضم في عضويتها عددًا 
وفـــي ذات املضمـــون ذكرت األســـتاذة 

من النســـاء وفي هذا رد مباشر وغير مباشر 
ملن يتهمون اإلســـالم بأنه يهضم حقوق املرأة 
وها هي اجلمعية تنفي ذلك عمليًا في كل وقت 
ملن يتهمون اإلســـالم بأنه يهضم حقوق املرأة 
وها هي اجلمعية تنفي ذلك عمليًا في كل وقت 
ملن يتهمون اإلســـالم بأنه يهضم حقوق املرأة 

االفتراءات التي تنسب لإلسالم .   
عقـــب ذلك اجتهت (حقوق)  صوب مكتب 
منظمـــة اليونيســـيف بالرياض وفيـــه التقت 
باألســـتاذ إســـماعيل األزهري إبراهيم حيث 
قال: تعتبر اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســـان 
مســـار إعجاب بالنسبة لي وقد ملست ذلك من 
خالل عملي باململكة فـــي مكتب منظمة األمم 
املتحـــدة للطفولـــة  (اليونيســـيف) مبينًا أن 
خالل عملي باململكة فـــي مكتب منظمة األمم 
املتحـــدة للطفولـــة  (اليونيســـيف) مبينًا أن 
خالل عملي باململكة فـــي مكتب منظمة األمم 

اجلمعية تعتبر ظاهرة حضارية بكل ما حتمله 
هذه الكلمة من معنى وذلك لعدة أســـباب ذكر 
منها أن اجلمعية في فترة إنشـــائها البسيطة 
استطاعت مد جسور من التواصل بينها وبني 
املجتمع السعودي وبينها وبني العالم من حولها 
وذلك عبر العديد من اآلليات والقنوات املتاحة، 
مضيفا ومنذ ذلك الوقت واجلمعية تتصدى لكل 
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ما من شانه تشويه صورة اإلسالم واملسلمني 
كالتهـــم التي ألصقت جورًا وظلمًا على حقوق 
ما من شانه تشويه صورة اإلسالم واملسلمني 
كالتهـــم التي ألصقت جورًا وظلمًا على حقوق 
ما من شانه تشويه صورة اإلسالم واملسلمني 

املرأة في اإلســـالم. وأضاف: واجلمعية حني 
اســـتقبالها للوفود األجنبية  العديدة واملعنية 
ــزور اململكـــة تبّني  بحقـــوق اإلنســـان التي ـت
اجلمعيـــة وتوضح وتصحح كثيرا من املفاهيم 
اخلاطئة عن حقوق اإلنســـان فاململكة العربية 
الســـعودية عامة واجلمعية خاصة خطت في 
هذا االجتاه خطوات كبيرة يشهد لهما بذلك. 
واسترســـل قائال: اجلمعية حينما تنحى هذا 
املنحى في مجال حقوق اإلنسان بهذه الكيفية 
وبتلـــك املجهودات املتعاظمـــة فهذا يعتبر في 
حد ذاته ظاهرة حضارية يجب الوقوف عندها 
ودعمهـــا من اجلهـــات املعنية بكل الوســـائل 
املمكنة واملتاحة وما أثـــار انتباهي أيضا ما 
تقدمه اجلمعية من نشـــر لثقافة حقوق  الطفل 
وهـــذا واضح من خالل سلســـلة حقوق، ومن 
خالل تلك املعطيات التي ذكرتها أود أن أقول 
أن مكتـــب منظمة اليونيســـيف بصدد تفعيل 
برتوكـــول تعاون في مجـــال حقوق الطفل مع 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان .  
وفي وزارة الداخلية وبالتحديد في إدارة 
حقوق اإلنســـان كان لنشـــرة (حقـــوق) هذه 
الوقفة مع األســـتاذ احمد بن سعيد الغامدي 
املدير املكلف في إدارة حقوق اإلنسان بوزارة 
الداخلية مبتدأ  حديثه قائال: بينما كان العالم 
في غمـــرة من اجلهل والظلـــم والظالم وكان 
منطق القوة وسياسة الغاب مسيطرة عليه ولم 
يكـــن للحق والعدالة فيه وجود جاء اإلســـالم  
لعمـــارة األرض لينظم أمور اإلنســـان ويبني 
عالقته بربه ونفســـه ويقـــرر املبادئ اخلاصة 
بحقوقه  السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والثقافية واملدنية، فقرر لإلنسان حقوقا لم تبلغ 
إليها القوانني احلديثة لصون كرامته وحقوقه، 
ولو متت املوازنة بني ما جاء به اإلســـالم وبني 
ما اهتـــدى إليـــه العقل البشـــري أو أتت به 
القوانني البشـــرية مبختلف أنواعها ألدرك أن 
املبادئ اإلســـالمية اخلاصة بحقوق اإلنسان 
أحـــق وأعدل وأنها أثبتت لإلنســـان حقوقا ال 
توجـــد في غيرها من القوانني وصانت كرامته 

وشخصيته . 
واســـتطرد في حديثه قائـــال: إن اململكة 
تأخـــذ باملفهوم اإلســـالمي حلقوق اإلنســـان 
وطبقته في قوانينها وأنظمتها، واســـتجابة ملا 
يتطلبه الوضع احلالي ومتشـــيا مع التطورات 
املتعلقة بحقوق اإلنسان وتأكيدا على احترام 
اململكة لكافة اإلعالنات واالتفاقيات وللتعامل 
معها بكل شـــفافية وحياد فقد أنشأت اململكة 
هيئة حقوق اإلنسان واجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنســـان والتـــي تقومان على بـــذل اجلهود 
اجلبارة على جميع املستويات من اجل حتقيق 
الهدف املنشود حلماية ورعاية حقوق اإلنسان 
فقد قامت اجلمعية منذ تأسيســـها بترســـيخ 
مفهوم حقوق اإلنســـان من خالل العديد من 

اآلليات الفاعلة والتي ذكر منها : 
تنظيم اجلمعيـــة للعديد من الندوات التي 
اشـــتملت على كافـــة املجـــاالت ذات العالقة 
بحقوق اإلنســـان وأبان من هـــذه الندوات  أ 
ـ ندوة االيدز التـــي نظمتها اجلمعية تضامنا 
مع اليوم العاملي حلقوق اإلنســـان . ب ـ ندوة 
بدائل الســـجن، أيضا اجلمعيـــة تقوم بزيارة 
الســـجون إلى جانب زياراتهـــا لعدد من دور 
اإليـــواء، أيضـــا اجلمعيـــة تســـتقبل الوفود 
ــزور اململكة والتي من خاللها  األجنبية التي ـت
يتـــم تصحيح املفاهيم اخلاطئة عن اإلســـالم 
وحقوق اإلنســـان وبخاصة حقوق املرأة، كما 
تعمل اجلمعية جاهدة على نشـــر ثقافة حقوق 
اإلنسان عبر العديد من القنوات ومن ضمنها 
أشار الغامدي إلى نشـــرة حقوق  الشهرية. 
وعلى ذات الصعيد أبان الغامدي أن اجلمعية 

تســـعى إلى حمايـــة حقوق اإلنســـان وفقا 
لألنظمة والتعاليم املســـتمدة من الشـــريعة 
اإلســـالمية وكذلـــك املشـــاركة الفاعلـــة في 
الندوات واملؤمترات املتعلقة بحقوق اإلنسان 
في الداخل واخلـــارج. وتطبيقا لذلك أوضح 
الغامـــدي أن اجلمعيـــة قامت وتقـــوم بتلقي 
الشكاوى ومن ثم متابعتها مع اجلهات املعنية 
والســـعي للعمل على تثقيـــف مبادئ حقوق 
اإلنســـان وترســـيخها لدى املجتمع ومتابعة 
ما ينشـــر من وقائع في وسائل اإلعالم متس 

اإلنسان وتنال من كرامته . 
كمـــا التقت نشـــرة (حقوق) األســـتاذ 
الدكتور عبـــد الله بن عبد العزيز اليوســـف 
أســـتاذ علم االجتماع بجامعة اإلمام محمد 
بن ســـعود اإلســـالمية حيث قـــال: أرى أن 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســـان متثل إرثاء 
مهمًا لتفعيل مؤسســـات املجتمع املدني في 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســـان متثل إرثاء 
مهمًا لتفعيل مؤسســـات املجتمع املدني في 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســـان متثل إرثاء 

اململكـــة العربية الســـعودية. واحلقيقة وبكل 
فخر واعتزاز أرى أن اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنســـان فـــي اململكة لم تكن شـــعارًا يردد 
فخر واعتزاز أرى أن اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنســـان فـــي اململكة لم تكن شـــعارًا يردد 
فخر واعتزاز أرى أن اجلمعية الوطنية حلقوق 

وال إجـــراءات إدارية تذكـــر وإمنا كانت في 
أعوامها الثالثة متارس دورًا اعترافيًا ومهمًا 
وال إجـــراءات إدارية تذكـــر وإمنا كانت في 
أعوامها الثالثة متارس دورًا اعترافيًا ومهمًا 
وال إجـــراءات إدارية تذكـــر وإمنا كانت في 

من خالل زيارة الســـجون. واستقبال بعض 
احلاالت املتعلقة بحقوق اإلنسان في املجتمع 
السعودي واملمارسات املدنية حلقوق اإلنسان 
في اململكة العربية الســـعودية ال تأخذ شكل 
الشـــعارات املفرغة من املعاني وإمنا تتحول 
لبرامج عمل تهتم به الدولة لرفاهية الشعب . 
واسترسل الدكتور اليوسف في احلديث 
قائال: إن اهتمام احلكومة  السعودية  بحقوق 
اإلنســـان الســـعودي ليس بجديد فقد نصت 
املـــادة (26) من النظام األساســـي للحكم 
1992فـــي اململكة والصادر عـــام 1992فـــي اململكة والصادر عـــام 1992م على أن 
حتمي الدولة حقوق اإلنســـان وفق الشريعة 
اإلســـالمية. إضافة إلى ذلك أقامت احلكومة 
الســـعودية مؤسســـات وأقرت أنظمة لتفعيل 
هذه املادة فقد أنشأت هيئة التحقيق واالدعاء 
العام وأقرت نظام احملاماة ونظام اإلجراءات 
اجلزائيـــة وغيرها من النظـــم واللوائح التي 
تساهم في حماية حقوق اإلنسان السعودي 
باإلضافـــة إلى ذلـــك حتظى مســـالة حقوق 
اإلنســـان باململكـــة باهتمـــام ورعاية أجهزة 
حكومية هامـــة منها وزارة العـــدل، ووزارة 
الداخليـــة، ووزارة اخلارجيـــة، وغيرهـــا من 
ــوزارات، ولعـــل كل ذلك ينبـــع من حرص  اـل
القيادة على رفاهية املواطن فخادم احلرمني 
الشريفني حفظه الله بعد توليه مقاليد احلكم 
أكد مبا ال يدع مجاًال للشك أن يضع املواطن 
الشريفني حفظه الله بعد توليه مقاليد احلكم 
أكد مبا ال يدع مجاًال للشك أن يضع املواطن 
الشريفني حفظه الله بعد توليه مقاليد احلكم 

وراحتـــه ورفاهيتـــه نصب عينيـــه حيث قال 
جاللته (من نحن بدون املواطن الســـعودي) 
وأعتقد أن هذه املقولة متثل ممارســـة راقية 
حلقوق اإلنســـان واهتمام القيـــادة باملواطن 
الســـعودي في أرقى وأعظم مجاالت حقوق 
اإلنسان فحمدًا لله على هذه القيادة واحلمد 
الســـعودي في أرقى وأعظم مجاالت حقوق 
اإلنسان فحمدًا لله على هذه القيادة واحلمد 
الســـعودي في أرقى وأعظم مجاالت حقوق 

للـــه على هذا البلد الـــذي متارس فيه حقوق 
اإلنسان بالفطرة اإلســـالمية السليمة وليس 

شعارات تطلق في الهواء .
وفـــي محطة أخـــرى لنشـــرة (حقوق) 
التقت مع الشـــيخ الدكتور حجاب بن عايض 

الذيابي القاضي بديوان املظالم بالرياض وعن 
استطالعنا له عن اجلمعية أوضح أن اإلسالم 
سباق إلى اإلقرار لإلنسان بحقوقه والى احلث 
على صون هذه احلقوق وحفظها. وأضاف أن 
اإلســـالم اعتبر التفريط في حـــق من حقوق 
اإلنســـان تفريطا في جنب اللـــه وتعديا على 
حدوده وخروجا على سنة الله في خلقه. وعاد 
وذكر أن اإلسالم سبق كافة األنظمة والقوانني 
التي تناولت موضوع حقوق اإلنســـان بآالف 
السنني ومتيز عليها بإحاطة اإلنسان وشموله 
بالعنايـــة والرعايـــة من قبل وجـــوده في هذه 
احلياة إلى ما بعد وفاتـــه وانتقاله إلى العالم 

اآلخر . 
وأوضـــح الشـــيخ الذيابـــي أن املقصود 
بحقوق اإلنسان هي احلقوق الواجبة له بوصفه 
إنســـانا وتلزم له حياته لزومًا معتادًا ليعيش 
بحقوق اإلنسان هي احلقوق الواجبة له بوصفه 
إنســـانا وتلزم له حياته لزومًا معتادًا ليعيش 
بحقوق اإلنسان هي احلقوق الواجبة له بوصفه 

في مجتمع حر مســـتقل بعيدًا عن االستبداد 
إنســـانا وتلزم له حياته لزومًا معتادًا ليعيش 
في مجتمع حر مســـتقل بعيدًا عن االستبداد 
إنســـانا وتلزم له حياته لزومًا معتادًا ليعيش 

والظلم والتدخل في الشؤون الفردية اخلاصة 
إال فيما كان وراء ذلك مصلحة عامة للمجتمع 

أو خاصة بالفرد ذاته . 
وعن نظرة اإلســـالم لإلنســـان وحقوقه 
قال إنهـــا تتنـــاول كل اإلنســـان ال فرق بني 
العربي واألعجمي وال بني األبيض واألســـود 
فليس في اإلســـالم متييز بني اجلنس واللون 
والعرق كما أن حقوق اإلنســـان في اإلسالم 
لها صفة االلتزام بالنســـبة للمســـلمني ألنها 
من مفـــردات الدين وألنهـــا تتضمن جزاءات 
دينيـــه ودنيويه على من يخالفها، واســـتطرد 
في احلديث قائال إن اململكة العربية السعودية 
دولة مســـلمة وتســـتمد أحكامها من الكتاب 
والســـنة فقد أكـــدت على هـــذه احلقوق التي 
جـــاء بها اإلســـالم في أنظمتهـــا، فقد نصت 
املادة (26) من النظام األساســـي للحكم في 
اململكة على أن حتمي الدولة حقوق اإلنســـان 
وفق الشريعة اإلسالمية، ونصت املادة (27) 
من النظام نفســـه على أن تكفـــل الدولة حق 
املواطن وأســـرته في حالة الطوارئ واملرض 
والعجز والشـــيخوخة وتدعـــم نظام الضمان 
االجتماعـــي، ونصـــت املـــادة (29) على أن 
يحظر ما يسيء إلى كرامة اإلنسان وحقوقه، 
ونصت املادة (36) على أن توفر الدولة األمن 
جلميـــع مواطنيها واملقيمني علـــى إقليمها وال 
يجوز تقييد تصرفات احد أو توقيفه أو حبسه 
إال مبوجـــب أحـــكام النظام، ونصـــت املادة 
(37) علـــى أن للمســـاكن حرمتها وال يجوز 
دخولهـــا إال بإذن صاحبها وال تفتيشـــها إال 
في احلاالت التي بينهـــا النظام، موضحا في 
ذات السياق أن نظام اإلجراءات اجلزائية في 
اململكـــة جاء في املادة الثانية منه يحظر إيذاء 
املقبوض عليه جســـديا أو معنويا كما يحظر 
تعريضه للتعذيـــب أو املعاملة املهينة لكرامته 
ــواردة في أنظمة  وغيـــر ذلك من النصوص اـل
القضاء واحملاماة ونظام املرافعات الشـــرعية 

وغيرها . 
وعاد وذكر أن التزام اململكة بهذه احلقوق 
والنص عليها في أنظمتها وممارســـتها  على 
ارض الواقـــع وإظهار ذلك في احملافل الدولية 
أمـــر يدعو للفخر واالعتـــزاز، وأبان أن حركة 
النمـــو والتطـــور احلديث تطلبت إبـــراز هذه 

احلقوق فأنشئت هيئات وجمعيات حلماية هذه 
احلقوق، فلقد أنشـــئت اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنســـان حديثًا وكان لها رغم حداثة نشأتها 
احلقوق، فلقد أنشـــئت اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنســـان حديثًا وكان لها رغم حداثة نشأتها 
احلقوق، فلقد أنشـــئت اجلمعية الوطنية حلقوق 

دور بارز فـــي االهتمام بحقوق اإلنســـان في 
الداخل كما أن لها دورًا ملموســـًا خاصة من 
دور بارز فـــي االهتمام بحقوق اإلنســـان في 
الداخل كما أن لها دورًا ملموســـًا خاصة من 
دور بارز فـــي االهتمام بحقوق اإلنســـان في 

خـــالل القضايـــا التي ترد إليهـــا والتي تتعلق 
باإلنسان الســـعودي في اخلارج والدفاع عن 
حقوقـــه. وفي ختام حديثه ســـأل الله للجمعية 
املزيـــد مـــن التوفيـــق والنجاح في ممارســـة 
عملهـــا وللبالد أن يحفظ اللـــه أمنها وقيادتها 

وعقيدتها.  
 كما حتدثنا مع األســـتاذ املستشار سعد 
بن حمدان الوهيبي املركز االستشاري للدورات 
القانونيـــة حيث ابتدأ حديثه قائـــًال: منذ فترة 
بن حمدان الوهيبي املركز االستشاري للدورات 
القانونيـــة حيث ابتدأ حديثه قائـــًال: منذ فترة 
بن حمدان الوهيبي املركز االستشاري للدورات 

قصيرة ولدت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
باململكة وقد الحظ اجلميع اإلقبال الكبير عليها 
من قبل أصحاب احلوائج، مفندًا أســـباب هذا 
باململكة وقد الحظ اجلميع اإلقبال الكبير عليها 
من قبل أصحاب احلوائج، مفندًا أســـباب هذا 
باململكة وقد الحظ اجلميع اإلقبال الكبير عليها 

اإلقبـــال إلى عدم معرفة املهـــام التي تقوم بها 
اجلمعية علـــى وجه التحديد وضرب مثاًال لذلك 
اإلقبـــال إلى عدم معرفة املهـــام التي تقوم بها 
اجلمعية علـــى وجه التحديد وضرب مثاًال لذلك 
اإلقبـــال إلى عدم معرفة املهـــام التي تقوم بها 

باألشـــخاص الذين يقدمون ضـــد مديرهم في 
العمـــل بادعاء أن مديره يعامله معاملة ســـيئة 
واآلخر يتقدم بأنه يطالب شـــخصًا مببلغ مالي 
العمـــل بادعاء أن مديره يعامله معاملة ســـيئة 
واآلخر يتقدم بأنه يطالب شـــخصًا مببلغ مالي 
العمـــل بادعاء أن مديره يعامله معاملة ســـيئة 

إال أنه مياطـــل وكل هذا يحدث جراء عدم فهم 
النظام. 

ثم عرج بعد ذلـــك إلى التعريف مبصطلح 
حقوق اإلنسان موضحًا أنه حملة االحتياجات 
ثم عرج بعد ذلـــك إلى التعريف مبصطلح 
حقوق اإلنسان موضحًا أنه حملة االحتياجات 
ثم عرج بعد ذلـــك إلى التعريف مبصطلح 

التـــي يلزم وجودها لعموم الناس دون أن متيز 
بني جنس أو نوع أو لون أو أي اعتبارات أخرى 
من هذا النوع مبينًا في ذات اإلطار أن مفهوم 
بني جنس أو نوع أو لون أو أي اعتبارات أخرى 
من هذا النوع مبينًا في ذات اإلطار أن مفهوم 
بني جنس أو نوع أو لون أو أي اعتبارات أخرى 

حقوق اإلنسان مر مبراحل عدة منذ القدم حتى 
وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم.

وعاد وذكـــر أن اململكة قـــد عرفت حقوق 
اإلنســـان قبل أن يتم إنشاؤها في كنف األمم 
املتحدة عام 1948م حيث أن الدين اإلسالمي 
الـــذي هو برســـالة من عند الله عـــز وجل إلى 
الناس جميعـــًا قد حرص على حقوق البشـــر 
الـــذي هو برســـالة من عند الله عـــز وجل إلى 
الناس جميعـــًا قد حرص على حقوق البشـــر 
الـــذي هو برســـالة من عند الله عـــز وجل إلى 

دون تفريـــق في اللون واجلنـــس وحتى الديانة 
وبخاصـــة الضعيف منهم وقد جعل املســـاواة 
هي الركيزة التي يجب أن يحتكم إليها اجلميع 
، عليه فإن الدين اإلســـالمي احلنيف إذا طبق 
بشـــكله الصحيـــح كما أنزل ســـوف يكون هو 
دســـتور لكافة حقوق البشـــر وليس مكمًال لها 
بشـــكله الصحيـــح كما أنزل ســـوف يكون هو 
دســـتور لكافة حقوق البشـــر وليس مكمًال لها 
بشـــكله الصحيـــح كما أنزل ســـوف يكون هو 

كما يظن بعض املفكريـــن الغربيني. وفي ذات 
اإلطـــار قال: قـــد أراد الله عزوجـــل أن يجعل 
من اإلســـالم من يتمســـك مببادئه وآدابه من 
املسلمني وغير املسلمني، والدليل هو أن ميثاق 
حقوق اإلنســـان لدى األمم املتحدة يرتكز على 
”والثانية ”والثانية ”املســـاواة“  والثانية “ والثانية “  ”قاعدتني األولى ”قاعدتني األولى ”احلرية
وهذه الركائز سبق للدين اإلسالمي احلنيف أن 
وضعها قبل ألف وأربعمائة وثمانية وعشـــرين 
عامًا وليس عـــام 1948م كما جاء في ميثاق 
وضعها قبل ألف وأربعمائة وثمانية وعشـــرين 

عامًا وليس عـــام 
وضعها قبل ألف وأربعمائة وثمانية وعشـــرين 

األمم املتحـــدة مما يدل على أن كل ما فيه خير 
للبشرية حتى إن كانوا من غير املسلمني هو من 
القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة وهذا ما 
يجعلنا حريصني على متسكنا بعقيدتنا وديننا 

احلنيف.
وعـــن عمـــل اجلمعيـــة الوطنيـــة حلقوق 
اإلنســـان قال إنه مما الشك فيه هو عمل هام 
للغاية ومنها قيام اجلمعية بنبذ كل ما من شأنه 
إهانة اإلنسان وإهدار كرامته التي حثنا عليها 
ديننا اإلســـالمي حيث كرامة بني أدم هي من 
أهـــم املعايير التـــي يجب مراعاتهـــا وبالتالي 
فـــإن عمل اجلمعية ال يتعـــارض مع دين وقيم 
مجتمعنا ووصف من ينكر املجهود الذي قامت 
به اجلمعية منـــذ إنشـــائها باجلاهل حيث إن 
ما قامت به اجلمعية كان ملحوظًا ســـواء على  
به اجلمعية منـــذ إنشـــائها باجلاهل حيث إن 
ما قامت به اجلمعية كان ملحوظًا ســـواء على  
به اجلمعية منـــذ إنشـــائها باجلاهل حيث إن 

الصعيد األســـري أو حتى على الصعيد العام 
في تطبيق بعض األنظمة الداخلية.
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10

Êu��R*« ¡UC�_«

 ¡UC�ú�  œuN'«Ë   «“U$ù«  r�√Ë  WO�«c�«  dO��«  dAM�  W�Ë«e�«  Ác�  vMF�
ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL�K� 5��R*«

 ULEM�Ë  U�O�

 U???�uM�  ?�1429 V�— ≠ Â2008  uO�u� ≠ Êu�ö��«Ë b�«u�« œbF�« ≠ W��U��« WM��«

 ø ÊuJ� Ê√ V�� nO�Ë ø wMF� «–U� Íu�d��« Õö�ù«

املؤلــــــف/  اســــم 
أحمــــد  عبداللــــه  د. 

الذيفاني 
اإلصــــدار/  تاريــــخ 

سبتمبر 2002م 
عدد الصفحات/ 114 صفحة . 

نبذة عن الكتاب/ يتناول هذا الكتاب 
واقع التعليم باليمن ويشمل الفصل 
الفلســــفية  األول املفهــــوم واحللقة 
في  القصور  ومالمح  والتشــــريعية 

النظام التعليمي إضافة إلى املخاطر املترتبة على هذا الواقع. فيما 
يتناول الفصل الثاني اجتاهات اإلصالح والتطوير. ويشمل القسم 
الثاني التعليم العالي باليمن، والتحديات التي تواجه التعليم العالي 
وقــــراءة في واقع التعليم العالي في اليمن ومالمح التجربة. إضافة 

إلى الرؤية املستقبلية واجتاهات اإلصالح والتطوير .

∫WOB�A�«  U�uKF*«
االسم الرباعي: حجاب بن يحيى بن موسى احلازمي.

تاريخ  امليالد: 1364هـ .
احلالة االجتماعية: متزوج.

∫WOLKF�«  ö�R*«
ـ ليسانس اللغة العربية .

ـ دبلوم إدارة مدرسية جامعة اإلمام محمد بن سعود وجامعة أم القرى.
∫WOKLF�«  «d�)«

ـ دبلوم إدارة مدرسية جامعة اإلمام محمد بن سعود وجامعة أم القرى.
∫WOKLF�«  «d�)«

ـ دبلوم إدارة مدرسية جامعة اإلمام محمد بن سعود وجامعة أم القرى.

ـ مدرس-جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 1389 - 1391هـ.
ـ مدرس (مدير مدرسة ثانوية)-وزارة املعارف- إدارة تعليم جازان 1392 - 1417هـ.

ـ مدرس-جامعة اإلمام- معهد ضمد العلمي 1418 - 1424هـ ثم تقاعد. 
ـ رئيس نادي جازان األدبي-الرئاســـة العامة لرعاية الشـــباب/ ثم وزارة الثقافة واإلعالم- 1413هـ- 

حتى اآلن.
∫ UOFL'«Ë f�U�*« W�uC�

ـ رئيس نادي جازان األدبي.
ـ رئيس نادي الوطن الرياضي بضمد (حتت التأسيس).

ـ رئيس اللجنة الثقافية مبنطقة جازان لالحتفاء مبئوية التأسيس 1419هـ.
ـ عضو بعدد من اللجان الثقافية.

ـ عضو استشاري سابق ثقافي بالهيئة العليا للسياحة.
ـ عضو مجلس األمناء مبؤسسة الشيخ حمد اجلاسر الثقافية.

ـ عضو جلنة اجلنادرية مبنطقة جازان.
ـ عضوية عدد من اللجان احمللية واالجتماعية والثقافية.

ـ  عضو مجلس إدارة جائزة سمو أمير منطقة جازان األمير محمد بن ناصر للتفوق العلمي واإلبداع.
∫ «d9R*«Ë  «ËbM�«

ـ شارك حضورًا وبورقات عمل في معظم مؤمترات األندية األدبية ورأس بعضها.
∫ «d9R*«Ë  «ËbM�«

ـ شارك حضورًا وبورقات عمل في معظم مؤمترات األندية األدبية ورأس بعضها.
∫ «d9R*«Ë  «ËbM�«

ـ شارك حضورًا وبورقات عمل في معظم ندوات املهرجان الوطني للتراث والثقافة وأدار إحدى ندواته.
ـ شارك حضورًا وبورقات عمل في معظم مؤمترات األندية األدبية ورأس بعضها.

ـ شارك حضورًا وبورقات عمل في معظم ندوات املهرجان الوطني للتراث والثقافة وأدار إحدى ندواته.
ـ شارك حضورًا وبورقات عمل في معظم مؤمترات األندية األدبية ورأس بعضها.

ـ شـــارك في حضور ندوة العالقات الســـعودية املصرية في عهد خادم احلرمني الشريفني بالقاهرة التي 
نظمتها دارة امللك عبد العزيز بالتعاون مع مؤسسة األهرام الصحفية بالقاهرة 1422هـ- 2002م.

∫w����« ‰U�*«
ـ دراسات أدبية ولغوية.

wKIF�« nK��K� WOM�d���« WOFL'«

تأسســـت اجلمعية البحرينية للتخلف العقلي عـــام  1992م على أيدي 
مجموعـــة من املهتمني بهذا املجال ، وكان أهـــم أهداف اجلمعية تقدمي 
اخلدمـــات التأهيلية والتعليميـــة و التدريبية والترفيهيـــة لهذه الفئة من 
األطفـــال من ذوي االحتياجـــات اخلاصة والعمل على توفير اإلرشـــاد 

األسري ألهالي هؤالء األطفال والتخفيف من معاناتهم اليومية .
1994وفي سبتمبر عام 1994وفي سبتمبر عام 1994 م متكنت اجلمعية بعون الله تعالى و مبساعدات 
أهـــل اخلير من افتتاح مركز الوفاء في الفترة املســـائية لألطفال الذين 
يعانون من ضعف في القـــدرات العقلية والذين على قوائم االنتظار في 
1997املراكز املتشـــابهة . وفي فبراير عام 1997املراكز املتشـــابهة . وفي فبراير عام 1997م افتتح املركز وحدة التوحد 
في الفتـــرة الصباحية بهدف تقدمي اخلدمات لألطفال املصابني بالتوحد 
6للفئة العمرية من 6للفئة العمرية من 6 إلى 12 ســـنة ثم بعد ذلك بسنة واحدة تقريبا افتتح 
وحـــدة التدخل املبكـــر للفئة العمرية من 3 - 6 ســـنوات .و في فبراير 
2000 متكنـــت اجلمعية من افتتاح مركز آخر هو مركز الرشـــاد للتوحد 
للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة و يهدف إلى تقدمي خدمات تأهيلية و 
مهنية للبالغني من التوحديني و يعمل على تزويدهم باملهارات الالزمة في 
الزراعة و النجارة و اخلزف و غيره من األنشطة. و مع نهاية هذا العام 
2005 تأمـــل إدارة اجلمعيـــة أن يتم االنتقال إلى املبنـــى اجلديد ملركز 

الوفاء  الذي سيتسع لعدد أكبر من األطفال.

 wMLO�« WOz«e'«  «¡«d�ù« Êu�U� w� ÊöD��«

اسم املؤلف/ د. الهام العاقل 
تاريخ اإلصدار/ 2006م 

عدد الصفحات/ 200 صفحة.
نبـــذة عـــن الكتاب/ يهـــدف هذا 
الكتـــاب إلـــى دراســـة وحتليـــل 
نصوص القانـــون اليمني التي لم 
ينلها حـــظ البحث والتحليل ، ألن 
باملقارنة  نســـبيًا  حديث  معظمها 
كالتشريع  األخرى  بالتشـــريعات 
املصري. وبشكل رئيسي فإن هذا 
الكتاب يهدف إلى شـــرح القانون 

اليمنـــي وبحث خباياه التي لم تبحث بعد، ومقارنة القانون بالتشـــريع 
واألحكام القضائية املصرية ، وإرشـــاد املشـــرع اليمني إلى مواطن 
اخللل إن وجدت في القانون لكي يستفيد منها عند تعديله لهذا القانون. 

ويتكون الكتاب من بابني تضمنا عددًا من الفصول .
اخللل إن وجدت في القانون لكي يستفيد منها عند تعديله لهذا القانون. 

ويتكون الكتاب من بابني تضمنا عددًا من الفصول .
اخللل إن وجدت في القانون لكي يستفيد منها عند تعديله لهذا القانون. 
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اجلمعية العامــــة إذ تضع في اعتبارها 
أن ميثــــاق األمم املتحــــدة يعرب عن تصميم 
شعوب األمم املتحدة على أن تؤكد من جديد 
إميانها باحلقوق املتساوية للرجال والنساء، 
وأن متارس التســــامح، وأن تعيش معًا في 
سلم وحســــن جوار،وإذ تضع في اعتبارها 
أيضــــًا أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــان 
سلم وحســــن جوار،وإذ تضع في اعتبارها 
أيضــــًا أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــان 
سلم وحســــن جوار،وإذ تضع في اعتبارها 

يعلــــن أن االعتــــراف بالكرامــــة األصيلــــة 
واحلقوق املتســــاوية وغيــــر القابلة للتصرف 
جلميع أعضاء األسرة اإلنسانية على أساس 
احلرية، والعدل والسلم في العالم،وإذ تضع 
فــــي اعتبارهــــا كذلك أن العهديــــن الدوليني 
حلقوق اإلنســــان ينصان علــــى حق الرجال 
والنســــاء فــــي التمتع، على قدم املســــاواة، 
بجميع احلقــــوق االقتصاديــــة واالجتماعية 
والثقافية واملدنية والسياســــية،وإذ تؤكد من 
جديــــد أهــــداف عقد األمم املتحــــدة للمرأة: 
املســــاواة والتنميــــة والســــلم،وإذ تأخذ في 
اعتبارها القرارات، واإلعالنات، واالتفاقيات، 
والبرامج، والتوصيــــات التي اتخذتها األمم 
واملؤمترات  املتخصصة  والــــوكاالت  املتحدة 
الدولية، التي تســــتهدف القضاء على جميع 
أشــــكال التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة 
في احلقوق بــــني الرجل واملرأة،وإذ تشــــير 
إلى إعالن املكســــيك بشأن مســــاواة املرأة 
ومساهمتها في التنمية والسلم، الصادر عام 
، قد أكــــد أن للمرأة دورًا حيويا تقوم 
ومساهمتها في التنمية والسلم، الصادر عام 
، قد أكــــد أن للمرأة دورًا حيويا تقوم 
ومساهمتها في التنمية والسلم، الصادر عام 

1975
به في تعزيز السلم في جميع نواحي احلياة: 

في األسرة، واملجتمع، والدولة، والعالم.
وإذ تذكر بأن اتفاقية القضاء على جميع 
أشــــكال التمييز ضد املرأة تعلن أن التمييز 
ضد املرأة يشــــكل انتهاكًا ملبدأي املســــاواة  
في احلقوق واحترام كرامة اإلنســــان، وعقبة 
أمام مشــــاركة املــــرأة، على قدم املســــاواة 
مــــع الرجل، فــــي حيــــاة بلدها السياســــية 
ويزيد  والثقافية  واالقتصاديــــة  واالجتماعية 
من صعوبة التنميــــة الكاملة إلمكانات املرأة 
في خدمة بلدها والبشــــرية،وإذ تشير أيضًا 
إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشــــكال 
التمييز ضــــد املرأة تؤكد أن تعزيز الســــلم 
واألمــــن الدوليــــني، وتخفيــــف حــــدة التوتر 
الدولــــي، والتعاون املتبــــادل فيما بني جميع 
الــــدول بغض النظر عــــن نظمها االجتماعية 
واالقتصادية، ونزع الســــالح العام والكامل 
وال ســــيما نــــزع الســــالح النــــووي في ظل 
رقابة دولية صارمــــة وفعالة، وتوكيد مبادئ 
العــــدل واملســــاواة واملنفعــــة املتبادلــــة في 
العالقــــات فيما بــــني البلــــدان، وإعمال حق 
الشــــعوب الواقعة حتت الســــيطرة األجنبية 
واالســــتعمارية واالحتــــالل األجنبــــي - في 
تقريــــر املصير واالســــتقالل، وكذلك احترام 
السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية، تنهض 
جميعها بالتقدم االجتماعي والتنمية، وتسهم 

بالتالي، فــــي حتقيق املســــاواة الكاملة بني 
الرجــــل واملرأة،وإذ تدرك أن اتفاقية القضاء 
على جميع أشــــكال التمييز ضد املرأة  تلزم 
الــــدول األطراف بــــأن تتخــــذ كل التدابير 
املناســــبة للقضاء على جميع أشكال التمييز 
ضــــد املرأة في كل ميدان من ميادين العمل 
اإلنســــاني، مبا في ذلك السياسة واألنشطة 
االقتصادية، والقانــــون، والعمالة، والتعليم، 
والرعاية الصحية، والعالقات األســــرية، وإذ 
تالحظ أنه بالرغم ممــــا أحرز من تقدم نحو 
حتقيق املســــاواة بني الرجل واملرأة، ال يزال 
هنــــاك قدر كبير من التمييز ضد املرأة، مما 
يعــــوق مشــــاركة املرأة على نحــــو فعال في 
تعزيز الســــلم والتعاون الدوليني،وإذ ترحب 
مبا أســــهمت به املرأة بالرغــــم من ذلك في 
ســــبيل تعزيز السلم والتعاون الدوليني، وفي 
الكفاح ضد االستعمار والفصل العنصري، 
والتمييــــز  العنصريــــة  أشــــكال  وجميــــع 
العنصري، والعــــدوان واالحتالل األجنبيني، 
وجميع أشــــكال الســــيطرة األجنبية، وفي 
العمل على التمتع بحقوق اإلنسان واحلريات 
األساســــية دون قيود وبشــــكل فعــــال،وإذ 
ترحب أيضًا بإســــهام املرأة من أجل إعادة 
تشكيل العالقات االقتصادية الدولية بشكل 
عــــادل وحتقيق نظام اقتصادي دولي جديد، 
واقتناعًا منها بأن املرأة تســــتطيع أن تلعب 
عــــادل وحتقيق نظام اقتصادي دولي جديد، 
واقتناعًا منها بأن املرأة تســــتطيع أن تلعب 
عــــادل وحتقيق نظام اقتصادي دولي جديد، 

دورًا هامًا ومتزايدًا في هذه املجاالت،تصدر 
رســــميًا اإلعالن بشأن مشــــاركة املرأة في 
دورًا هامًا ومتزايدًا في هذه املجاالت،تصدر 
رســــميًا اإلعالن بشأن مشــــاركة املرأة في 
دورًا هامًا ومتزايدًا في هذه املجاالت،تصدر 

تعزيز الســــلم والتعاون الدوليني الوارد في 
مرفق هذا القرار.

90 W�UF�« W�K'«
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o�d*«
إعالن بشأن مشــــاركة املرأة في تعزيز 

السلم والتعاون الدوليني
‰Ë_« ¡e'«

1…œU*«
للرجل واملرأة مصلحة متساوية وحيوية 
في اإلسهام في الســــلم والتعاون الدوليني. 
وحتقيقــــًا لهــــذه الغاية، يجــــب متكني املرأة 
في اإلسهام في الســــلم والتعاون الدوليني. 
وحتقيقــــًا لهــــذه الغاية، يجــــب متكني املرأة 
في اإلسهام في الســــلم والتعاون الدوليني. 

من ممارســــة حقها في املشــــاركة على قدم 
املساواة مع الرجل في الشئون االقتصادية، 
واالجتماعية، والثقافية، واملدنية، والسياسية 

للمجتمع.
2 …œU*«

املشــــاركة الكاملة للمرأة في الشــــئون 
والثقافيــــة،  واالجتماعيــــة،  االقتصاديــــة، 
واملدنية، والسياسية للمجتمع، وفي السعي 
من أجل تعزيز الســــلم والتعــــاون الدوليني 
تتوقــــف علــــى التوزيع املتــــوازن واملنصف 
لألدوار بني املرأة والرجل في األســــرة وفي 

املجتمع بكامله.

3 …œU*«
املشــــاركة املتزايدة للمرأة في الشئون 
والثقافيــــة،  واالجتماعيــــة،  االقتصاديــــة، 
واملدنية، والسياســــية للمجتمع تســــهم في 

إقرار السلم والتعاون الدوليني.
4 …œU*«

إن متتــــع املــــرأة والرجل متتعــــًا تامًا 
بحقوقهما، ومشــــاركة املرأة مشاركة كاملة 
في تعزيز السلم والتعاون الدوليني يسهمان 
في القضاء على الفصل العنصري، وجميع 
العنصري،  والتمييــــز  العنصرية،  أشــــكال 
واالستعمار، واالستعمار اجلديد، والعدوان، 
والتدخل  األجنبيني  والســــيطرة  واالحتالل، 

في الشئون الداخلية للدول.
5 …œU*«

من الضــــروري اتخــــاذ تدابير خاصة 
علــــى الصعيدين الوطنــــي والدولي من أجل 
زيادة مســــتوى مشــــاركة املــــرأة في مجال 
العالقات الدولية كيما يتسنى لها أن تسهم، 
على أساس املساواة مع الرجل في اجلهود 
الوطنيــــة والدوليــــة املبذولة لضمان الســــلم 
واالجتماعي  االقتصــــادي  والتقدم  العاملي، 

ولتعزيز التعاون الدولي.
اجلزء الثاني

6 …œU*«
تتخذ جميع التدابير املناســــبة لتكثيف 
اجلهــــود الوطنيــــة والدوليــــة فيمــــا يتعلق 
مبشــــاركة املرأة في تعزيز السلم والتعاون 
الدوليني، عن طريق ضمان مشــــاركة املرأة 
مشــــاركة متساوية في الشئون االقتصادية، 
واالجتماعية، والثقافية، واملدنية، والسياسية 
للمجتمع من خالل التوزيع املتوازن واملنصف 
لألدوار بني الرجل واملرأة في املجال األسري 
وفي املجتمع بكامله، وكذلك عن طريق توفير 
فرصة متســــاوية للمرأة للمشاركة في عملية 

صنع القرارات.
7 …œU*«

تتخــــذ جميع التدابير املناســــبة لتعزيز 
تبــــادل اخلبــــرة علــــى الصعيديــــن الوطني 
والدولــــي لغرض زيادة مشــــاركة املرأة في 
تعزيز الســــلم والتعــــاون الدوليني وفي حل 

املشاكل الوطنية والدولية احليوية األخرى.
8 …œU*«

تتخــــذ جميــــع التدابير املناســــبة على 
الصعيدين الوطني والدولي لإلعالن بشــــكل 
فعال عن مسئولية املرأة ومشاركتها الفعالة 
في تعزيز السلم والتعاون الدوليني وفي حل 

املشاكل الوطنية والدولية احليوية األخرى.
9 …œU*«

تتخــــذ جميع التدابير املناســــبة لتقدمي 
التضامــــن والدعم للنســــاء الالئي يكن من 
ضحايــــا االنتهاكات اجلماعيــــة والصارخة 
حلقوق اإلنســــان مثل الفصــــل العنصري، 

والتمييــــز  العنصريــــة  أشــــكال  وجميــــع 
واالســــتعمار  واالســــتعمار،  العنصــــري، 
اجلديــــد، والعدوان، واالحتالل والســــيطرة 
األجنبيــــني، وســــائر االنتهــــاكات حلقــــوق 

اإلنسان.
10 …œU*«

تتخذ جميع التدابير املناسبة لإلشادة 
مبشــــاركة املرأة في تعزيز السلم والتعاون 

الدوليني.
11 …œU*«

تتخذ جميع التدابير املناســـبة لتشجيع 
املـــرأة على املشـــاركة في املنظمـــات غير 
احلكوميـــة واملنظمـــات احلكوميـــة الدولية 
املعنيـــة بتعزيز الســـلم واألمـــن الدوليني، 
وتطويـــر العالقات الودية فيمـــا بني الدول، 
ــز التعاون فيما بـــني الدول، ولتحقيق  وتعزـي
تلك الغايـــة تتضمن على نحـــو فعال حرية 
الفكر، والضميـــر، والتعبيـــر، واالجتماع، 
وتكوين املجتمعات، واالتصال، والتنقل بدون 
متييز بسبب العرق، أو العقيدة السياسية أو 

الدينية، أو اللغة، أو األصل اإلثني.
12 …œU*«

تتخذ جميع التدابير املناســــبة لتوفير 
الفــــرص العملية لتحقيق املشــــاركة الفعالة 
للمرأة في تعزيز الســــلم والتعاون الدوليني، 
والتنميــــة االقتصادية، والتقدم اإلجتماعى، 
مبا فــــي ذلك التدابير التاليــــة، لتحقيق تلك 

الغاية:
1 - تعزيــــز التمثيل املنصف للمرأة في 

الوظائف احلكومية وغير احلكومية.
2 - تعزيز حتقيق املساواة في الفرص 

أمام املرأة لاللتحاق باخلدمة الدبلوماسية.
3 - تعيني النســــاء، أو ترشيحهم، على 
أســــاس متســــاو مع الرجال، كأعضاء في 
الوفود إلى االجتماعات الوطنية أو اإلقليمية 

أو الدولية.
4 - دعــــم زيادة اســــتخدام املرأة على 
جميع املســــتويات في أمانات األمم املتحدة 
ووكاالتها املتخصصــــة، وفقًا للمادة 101
جميع املســــتويات في أمانات األمم املتحدة 

ووكاالتها املتخصصــــة، وفقًا للمادة 
جميع املســــتويات في أمانات األمم املتحدة 

من ميثاق األمم املتحدة.
13 …œU*«

تتخــــذ جميع التدابير املناســــبة إلقرار 
احلمايــــة القانونيــــة الكافية حلقــــوق املرأة 
على أساس املســــاواة مع الرجل مبا يكفل 
املشاركة الفعالة للمرأة في األنشطة املشار 

إليها أعاله.
14 …œU*«

أن جميــــع احلكومــــات واملنظمات غير 
احلكومية واملنظمات الدولية، مبا فيها األمم 
املتحدة والــــوكاالت املتخصصــــة واألفراد 
أيضًا، مطالبون ببذل جميع ما في وسعهم 
لتشــــجيع تنفيذ املبــــادئ املبينــــة في هذا 

اإلعالن.
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حقوقواشنطن - أ ف ب ـ حقوقواشنطن - أ ف ب ـ حقوق: 
أعلنـــت منظمة (هيومن رايتس ووتش) 
للدفاع عـــن حقوق اإلنســـان، أن الواليات 
املتحدة هي أكبر ســـّجان في العالم، حيث 
تعتقـــل اليـــوم وراء القضبـــان 2.3 مليون 
شخٍص، أي أكثر من أي بلد آخر في العالم، 

وأكثر من أي وقت مضى في تاريخها.
شخٍص، أي أكثر من أي بلد آخر في العالم، 

وأكثر من أي وقت مضى في تاريخها.
شخٍص، أي أكثر من أي بلد آخر في العالم، 

وقالـــت املنظمة في بيـــان حول األرقام 
التي نشـــرتها وزارة العـــدل األميركية، إن 
 سجينًا 
التي نشـــرتها وزارة العـــدل األميركية، إن 
 سجينًا 
التي نشـــرتها وزارة العـــدل األميركية، إن 

عدد السجناء ميثل ما نسبته 762
 سجينًا 
 سجينًا 
 سجينًا 
 سجينًا 

لكل مئة ألف نسمة، مقارنة بـ152
لكل مئة ألف نسمة في بريطانيا و108 في 

كندا و91 في فرنسا.

iO�√ 5�� q� q�UI� œu� 6Ë ÆÆÊU�CI�«  ¡«—Ë ÊuOK� 2.3
r�UF�« w� ÊU Ò�� d��√ UJ�d�√ ∫g�ËË f��«— s�uO�

وقال مدير املنظمة في الواليات املتحدة 
ديفيد فاهتي، إن (األعداد اجلديدة للسجناء، 
تؤكد أن الواليات املتحدة هي أكبر ســـّجان 
في العالم.) وأضـــاف (على األميركيني أن 
يســـألوا ملاذا حتتجز الواليات املتحدة هذا 
العدد األكبر بكثيـــر من العدد احملتجز في 

كندا وبريطانيا ودميقراطيات أخرى.
وتظهر األعداد اجلديـــدة املعلنة تفاوتًا 

كندا وبريطانيا ودميقراطيات أخرى.
وتظهر األعداد اجلديـــدة املعلنة تفاوتًا 

كندا وبريطانيا ودميقراطيات أخرى.

كبيرًا بني أعداد الســـجناء البيض والسود 
وتظهر األعداد اجلديـــدة املعلنة تفاوتًا 
كبيرًا بني أعداد الســـجناء البيض والسود 
وتظهر األعداد اجلديـــدة املعلنة تفاوتًا 

في الواليات املتحدة، حيث هناك ستة سجناء 
سود مقابل كل سجني أبيض واحد.

وبحســـب أرقام وزارة العدل فإن نحو 
11% من الرجال الســـود في أمريكا الذين 

حقوقبي بي سي ـ حقوقبي بي سي ـ حقوق:
قالــــت منظمــــة ”احمــــوا األطفــــال“ 
البريطانية إن أطفــــاال صغارًا بعضهم لم 

احمــــوا األطفــــال
البريطانية إن أطفــــاال صغارًا بعضهم لم 

احمــــوا األطفــــال

يتجاوز السادســــة من العمــــر يتعرضون 
النتهــــاكات جنســــية من قبــــل جنود حفظ 
السالم وعاملني في منظمات إغاثة دولية. 

وقالــــت املنظمة إن األطفال في مناطق 
النزاعــــات يتعرضون لالنتهــــاكات من قبل 
نفــــس األشــــخاص الذيــــن يعملــــون على 

حمايتهم. 
وأضافت املنظمة أنه بعد إجراء أبحاث 
في ساحل العاج وجنوب السودان وهايتي 
فإنه ينبغي إنشاء هيئة رقابة دولية للتعامل 

مع هذه املشكلة. 
وقالــــت األمم املتحدة إنها ترحب بهذا 
التقريــــر لكنها ستدرســــه جيــــدًا. وتقول 
وقالــــت األمم املتحدة إنها ترحب بهذا 
التقريــــر لكنها ستدرســــه جيــــدًا. وتقول 
وقالــــت األمم املتحدة إنها ترحب بهذا 

املنظمة البريطانية إن أكثر اجلوانب صدمة 

…√d*« W�U�
اإلحصائيــــة  الدراســــات  جتمــــع 
التــــي تقوم بها اجلمعيــــات اخليرية في 
مجتمعنا السعودي أن احلاجة وضعف 
احلــــال يعروان  املــــرأة أكثر من الرجل 
وأن النســــاء األيامى واللواتي ال عائل 
لهــــن واملســــنات يقعــــن حتــــت ضغط 
احلاجــــة ورمبا يقبعن حتــــت خط الفقر 
سنني متطاولة دون أن يعلم بهن أحد ..   
وليس هذا فحسب بل إن املرأة التي لها 
عائــــل قد تقع حتت عائل منصرف عنها 
وعن بنيها ألي سبب من األسباب ورمبا 
تضطر للسؤال لسد تلك األفواه اجلائعة 
وحتقيق حد أدنى مــــن الكفاف .. ومن 
جهة أخــــرى هناك األعداد املتزايدة من 
العوانس اللواتي لم يتزوجن ويحاصرهن 
هم ممض وشعور متكرر أنهن عالة على 
أهليهن وكذلك املطلقات اللواتي ال يكاد 
يلتفــــت إليهن أحد ..كل هؤالء النســــاء 
وغيرهن من الفقيرات وضعيفات احلال 
مناذج متكررة مشهودة الينكر وجودها 
أحــــد .. وكل الناس يعلمــــون يقينا بأن 
هذا الذي ذكر يكاد يشكل ظاهرة بارزة 
فــــي مجتمعنا  ..وحاجة املرأة ليســــت 
كحاجة غيرهــــا فالريب أن حاجتها لها 
امتدادات  اجتماعيــــة وتربويةوأخالقية 
وال خير في مجتمع تشــــتكي فيه املرأة 
العفيفة وال جتــــد لها معينا ..ولهذا كله 
البــــد من النظر في هــــذه القضية  على 
جميع املستويات والمفر من فرض إعانة 
شهرية مجزية لكل امرأة التعمل وليس 
لها عائل سوي  ولكل مطلقة أو أمي مات 
عنها زوجها ولكل عانس جازت الثالثني 
ولــــم تتزوج  حتى لــــو كان لها عائل .. 
وال يقولن قائل إن هذا ســــيكون عرضة 
للتالعــــب واالحتيال فما مــــن نظام إال 
ويتحايــــل عليه بعــــض ضعاف النفوس 
.. لكــــن مع الضبــــط واملتابعــــة وغلبة 
املصالح ســــيجني املجتمــــع ثمار هذه 
اخلطوة ويحمى من أي تقصير أو خلل 
في واجباته املجتمعية .. إن هذا الزمن 
بــــكل تبدالته وأنانيته وصخبه ينبغي أال 
يصرف أذهاننــــا عن أهم مهماتنا التي 
تتمثل في رعاية نســــائنا وفق مايأمرنا 
به الله عزوجل بعيدا عن أدعياء الدفاع 
عنهــــن وهــــم أبعد الناس عــــن الصدق 
ومعرفة احلقــــوق .. نحن مقصرون مع 
نسائنا .. وهذا االقتراح أو مايشبهه قد 

يرفع عنا بعض التبعات إلى حني ..

…√d*« W�U�
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34 و34 و34 عامًا هم  تتـــراوح أعمارهم بـــني 30
اليوم داخل السجن، وتقول (هيومن رايتس 
ووتش) إن احتمال إرسال متهم أسود بقضية 
متعلقة باملخدرات إلى الســـجن في الواليات 
املتحدة، يفوق بنسبة 12مرة احتمال لو كان 
املتهـــم في القضية عينها أبيض، على الرغم 
من أن نســـبة تعاطي املخدرات بني البيض 
والسود متساوية تقريبًا. وقالت املنظمة إنه 
من أن نســـبة تعاطي املخدرات بني البيض 
والسود متساوية تقريبًا. وقالت املنظمة إنه 
من أن نســـبة تعاطي املخدرات بني البيض 

(على الرغم من أن البيض وهم األكثر عددًا، 
والسود متساوية تقريبًا. وقالت املنظمة إنه 
(على الرغم من أن البيض وهم األكثر عددًا، 
والسود متساوية تقريبًا. وقالت املنظمة إنه 

يشكلون املجموعة األكبر ملتعاطي املخدرات، 
54%فإن الســـود يشـــكلون 54%فإن الســـود يشـــكلون 54% مـــن إجمالي 
عدد األشـــخاص الذين يدخلون الســـجون 

األميركية في قضايا مخدرات جديدة. 

في االنتهاكات اجلنسية بحق األطفال هي 
التي ال يتم اإلبالغ عنها والتي ال يتم عقاب 
من ارتكبها، وذلك بسبب خوف األطفال من 

التحدث عنها. 
ووصفت طفلة في عمر الثالثة عشــــرة 
مــــن العمر كيف قام عشــــرة جنود من قوة 
حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة باغتصابها 
فــــي حقل بالقــــرب من منزلها في ســــاحل 
العــــاج وتركوها تنزف وترتعش وتتقيأ على 
األرض. ولم يتــــم اتخاذ أي إجراءات بحق 

اجلنود. 
وقال تقريــــر منظمة ”احموا األطفال“ 
إن عاملــــني فــــي منظمات إغاثــــة انتهكوا 
جنسيًا أوالدًا صغارًا وفتيات، وبعد البحث 
إن عاملــــني فــــي منظمات إغاثــــة انتهكوا 
جنسيًا أوالدًا صغارًا وفتيات، وبعد البحث 
إن عاملــــني فــــي منظمات إغاثــــة انتهكوا 

الذي قامــــت به املنظمة وضــــم املئات من 
أطفــــال ســــاحل العاج وجنوب الســــودان 

وهايتــــي، قالت املنظمــــة إن من الضروري 
إيجاد آليات لإلبالغ عــــن حاالت االنتهاك 
بحق األطفال. وقالت املنظمة أيضا إن من 
الضروري بــــذل جهود لتقوية أنظمة حماية 

األطفال في العالم. 
وقالت هيذر كير، وهــــي مديرة برامج 
املنظمة في ساحل العاج، إن القليل مت فعله 

ملساعدة الضحايا. 
وتقــــول املنظمــــة إن املجتمــــع الدولي 
تعهد بعدم التسامح مع انتهاكات األطفال 
اجلنســــية، لكن هــــذا ال يتــــم تطبيقه على 
األرض، وقال املتحدث باسم األمم املتحدة 
نــــك بيرنباك إنه من املســــتحيل أن تضمن 
”املنظمة الدولية عدم ”املنظمة الدولية عدم ”ارتكاب أي انتهاكات“ 
داخلها وهي التــــي يعمل لديها مائتي ألف 

جندي في مناطق النزاعات حول العالم. 


