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حقوق: ـ الرياض
واإلعالم، الثقافـــة وزير قام معالـــي
مدني، بزيارة أمني إياد بن األســـتاذ
حلقـــوق الوطنيـــة جلنـــاح اجلمعيـــة
معرض فـــي أقيم الـــذي اإلنســـان،
حيـــث للكتـــاب، الريـــاض الدولـــي
جناح يحتويه على مـــا معاليه اطلـــع
واالتفاقيات من اإلصدارات اجلمعية

»U�JK� w�Ëb�« ÷U�d�« ÷dF� w� WOFL'« ÕUM� —Ëe� Âö�ù«Ë W�UI��« d�“Ë
بحقوق اخلاصـــة الدولية واملعاهـــدات
في شـــاهده ما على وأثنى اإلنســـان،
والنجاح التوفيق ومتنى اجلمعية، جناح
بأن يذكر رســـالتها. إكمال للجمعية في
للجمعية في األولى تعد املشـــاركة هذه
للكتاب، وقد الدولـــي الرياض معـــرض
منقطع النظير من إقباًال اجلناح شـــهد

املعرض. زوار قبل

حقوق: ـ الرياض
حلقوق الوطنية اجلمعية وفد مـــن زار
بن بندر الدكتور برئاســـة اإلنســـان
اجلمعية رئيس حجـــار حمزة محمـــد
ربيعان بـــن مفلح يرافقـــه الدكتـــور
اجلمعية رئيـــس نائـــب القحطانـــي
جلنة رئيس اخلثالن صالح والدكتـــور
والدكتـــور صالح الرصـــد واملتابعـــة
اجلمعية واألســـتاذ عضو الشـــريدة
الفاخري عبـــد الرحمـــن خالـــد بـــن
واإلدارية املالية الشؤون على املشرف
باملعروف األمر هيئة رئاسة باجلمعية،
 3 / 15 األحد املنكر، يوم عن والنهي
املوافق 23 / 2 / 2008م،  1429هـ /
فضيلة معالي استقبالهم في كان وقد
الله الغيث عبد بن الشـــيخ/ إبراهيم
باملعروف األمر لهيئـــة العام الرئيـــس
الرئيس عـــن املنكر ووكيـــل والنهـــي
من الهوميل وعدد إبراهيم الدكتـــور/
رحب حيث الهيئـــة، فـــي املســـؤولني
الزائر، بالوفـــد الهيئة رئيس فضيلـــة
به الهيئة، تقوم الذي لهم الدور وشرح
حقوق قد حمى اإلســـالمي الدين وأن
حلق ذلك حلمايته جتاوز بل اإلنســـان
به ما تقوم تقدر الهيئة احليـــوان، وأن
هذا الشـــأن. في من جهود اجلمعيـــة
بندر الدكتور ســـعادة قدم عقـــب ذلك
ملعالي شكره حجار، رئيس اجلمعية،
على حسن الهيئة ومنســـوبيها رئيس
موجزًا شرحًا لهم وقدم االســـتقبال،
ونشـــاطاتها اجلمعية عـــن أهـــداف
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إليها التي ترد والشـــكاوى وإجنازاتها
12.000 ألف  من أكثر جتاوزت والتي
الشكاوي. هذه مع التعامل وآلية قضية،
قبل اجلرمية منـــع أهمية إلـــى وتطرق
من كثير في والوعظ واإلرشـــاد وقوعها
السمة بأنه الهيئة أكدت والذي القضايا،
كما تباشرها. القضايا التي في الغالبة
منســـوبي تدريب أهمية احلديث تضمن
العاملني اخلصوص وجه الهيئـــة، وعلى
األنظمة ملعرفة وحاجتهـــم امليدان، في
عملهم، بطبيعة العالقـــة ذات واللوائـــح
احلاالت ملســـاعدتهم في التعامل مـــع
أشاد وقد عملهم. أثناء تصادفهم التي
الســـنتني في الهيئة بتوجه اجلمعية وفد
منسوبيها، تدريب تكثيف إلى األخيرتني
التي الكيدية الدعاوى احلديث تناول كما
األجهزة، بعض ضد للجمعية تصل قـــد
اجلمعية مسؤولو الهيئة، وقد بني ومنها
أو الدعاوى مثـــل هذه مع التعامل آلية
على القبض وبحـــث آليـــة الشـــكاوى،

اجلواالت، وتفتيش النساء، واملطاردة
ال بأنهم الهيئـــة مســـؤولو حيـــث بني
وأن املجال، هذا في جتاوز أي يقرون
تقضي صادرة وتعاميم تعليمات هناك
لم ما اجلوالت وتفتيش املطاردة مبنع
وإذا اجلرمية، محـــل هو اجلوال يكن
تعود فهي التجاوزات بعض هناك كان
منســـوبي بعض من فردية الجتهادات
جتاوزه، يثبت من محاسبة يتم الهيئة
تقوم أن على حريصـــة دائمًا والهيئـــة
عليه بواجبهـــا كمـــا هـــو منصـــوص
أهمية على الطرفان أكـــد وقد نظامًا.
الالئحة التنفيذية إصدار في اإلسراع
ملا لذلك اجلزائيـــة، لنظـــام اإلجراءات
اتفق وقد الضبـــط. من أهمية لرجال
ضابط أو منســـق تعيني الطرفان على
التواصل لضمان اجلهتني، اتصال بني
التي القضايا فـــي والفعال الســـريع
اختصاصات في وتدخل للجمعية ترد

الهيئة.
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حقوق: ـ الرياض
الوطنية اجلمعية رئيس نائب اســـتقبل
بن مفلح الدكتـــور حلقوق اإلنســـان،
يوم السبت القحطاني، مبكتبه ربيعان
املـوافق 2008/2/8م، /1429هـ 2/ 30
رايتس ووتش هيومن منظمة وفدًا من
كالريسا بنكومو السيدة من: كًال ضم
كريستوف والسيد فاريا نيشا والسيدة
والسيدة ســـتورك جو ويلكي والســـيد
أحوال اجلانبان وبحـــث دايف، فريدة
العربية اململكـــة في حقـــوق اإلنســـان
التي القضايا خـــالل من الســـعودية،
ومناقشـــة الشـــأن، هذا ُطرحـــت في
املتصلة األخرى املوضوعـــات من عدد
اجلانبان وتطـــرق اإلنســـان، بحقوق
والطفل املرأة بحقوق املتعلقة للتقاريـــر
رايتس هيومن منظمـــة تصدرها التي

ووتش.
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ÿu�K� dOOG�
فيها أزور التـــي الثانية املـــرة هذه هي
خلف يقع بجدة، الـــذي برميان ســـجن
آالف نزيل، تســـعة أكثر مـــن أســـواره
وكم  الســـعوديني. غير من %70 منهـــم
توقيع إلى اململكة أن تبـــادر أمتنى كنت
كبير عدد يعمل التي الدول، مع اتفاقيات
مبقتضى اململكـــة، يتم في رعاياها مـــن
الذين الســـماح للسجناء االتفاقيات تلك
من اجلـــزء األكبر قضـــاء في يرغبـــون
دولهم، ســـجون في مـــدة محكوميتهـــم
السعوديني للسجناء يســـمح املقابل وفي
الســـجون في محكوميتهم مدة بقضـــاء
وقد ذلـــك، في رغبـــوا إذا الســـعودية؛
النوع هذا مـــن اتفاقيات اململكة وقعـــت
يقل وبذلك مـــع بعض الدول اخلليجيـــة،
املســـؤولون في ويتمكن عدد الســـجناء،
السجون من القيام بدورهم في اإلصالح
املفهوم مـــن انطالقًا التأهيل، وإعـــادة
إصالحية. كمؤسسات للسجون احلديث
النزالء ليكونوا وتأهيل إصالح عملية إن
بناء في ويشـــاركوا أســـوياء وصاحلني
املناسبة، تتطلب توفر البيئة مجتمعاتهم،
االســـتيعابية الطاقة مقدمتها في ويأتي
وتوفير السجناء بعدد مقارنة للســـجن،
من واملدربة املؤهلـــة الكـــوادر الكافيـــة
النفســـانيني واألخصائيـــني األطبـــاء
واألفـــراد؛ والضبـــاط  واالجتماعيـــني
اإلعداد تشـــمل: عملية التأهيل فإعادة
والصحـــي، واالجتماعـــي، النفســـي،
هذه غياب ظل وفي والتعليمي، واملهني،
إدارة يتمكن املسؤولون عن لن املتطلبات
من القيام بالدور اإلصالحي، الســـجن

فقط. السجن مؤسسة عقابية وسيظل
لسجن خالل زيارتي الثانية ملســــت لقد
من أكثر في ملحوظــــًا برميــــان؛ تطورًا
جديدة، إنشــــاء عنابــــر جانــــب، منها:
أخرى مباٍن إنشــــاء على جار والعمــــل
تعاون وكذلــــك املســــاندة، للخدمــــات 
اجلمعية؛ أعضــــاء مــــع إدارة الســــجن
على لنا فرصــــة االطالع فقــــد أتاحــــوا
وزيارة طلبناهــــا، التي كل املعلومــــات
والتحدث السجناء ولقاء العنابر، جميع
واستمعنا شكاواهم، واستقبال معهم،
الســــجن إدارة إليضاحات  -أيضــــًا-
وبحضور السجناء، شكاوى بعض عن
أن أود املناســــبة، وبهذه الصحفيــــني.
الســــمو لصاحب الشــــكر أقدم خالص
عبدالعزيز، نايف بــــن امللكــــي األميــــر
الداخلية وزارة لقطاعات الكرمي لتوجيهه
ملســــناه ما وهذا اجلمعية، مع بالتعاون
والشــــكر برميان، لســــجن في زيارتنا
الســــجون عام مدير موصول لســــعادة
مدير ولســــعادة احلارثي، اللواء علــــي
أحمد الزهراني، برميان اللواء ســــجن
عسكريني من السجن، منسوبي وجلميع

يبذلونها. التي اجلهود ومدنيني، على

t�UL��« bIF� WOFL�K� ÍcOHM��« fK�*«
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حقوق: ـ الرياض
دورته في األول اجتماعه اإلنســـان حلقوق الوطنية للجمعية التنفيذي املجلس عقد
للجمعية الرئيس باملقر 2008م، /3 /9 املوافق 1429هـ /3 /1 األحد يوم الثانية
وبحضور رئيس اجلمعية، حجار حمزة محمد بن بندر برئاســـة الدكتور بالرياض،
صالح اجلمعية والدكتور رئيس نائب القحطاني ربيعان بن مفلح الدكتور كل مـــن:
زين سهيلة واألســـتاذة حافظ عمر والدكتور الشـــريف حســـني اخلثالن والدكتور
وباملنضمني احلاضرين باألعضـــاء رئيس اجلمعية رحـــب حيث حماد، العابديـــن
جدول على املوضوعـــات املدرجة الثانية، واســـتعرض دورته املجلس في لعضوية

األعمال.
في والنظر الدائمة، اجلمعيـــة جلان تشـــكيل اعتماد موضوع املجتمعون وناقـــش
آلية ووضع اجلمعيـــة، املتعاونني مع األعضـــاء لتفعيـــل دور املقترحـــات املقدمة

التبرعات. الستقبال

WOFL'« fOz— VzU�
åWM�«u*«ò s� Àb���
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حقوق: ـ الرياض
ربيعان بـــن مفلـــح حتـــدث الدكتـــور
اجلمعية الوطنية رئيس نائب القحطاني
النقاش التي حلقة في اإلنسان حلقوق
األنظمة بكليـــة القانون نـــادي أقامها
امللـــك بجامعـــة والعلـــوم السياســـية
/1428هـ 3/ 9 االثنني يوم ســـعود،
«حقوق عن /2008م، 3/ 17 املوافق
من عدد بحضـــور وذلـــك املواطنـــة»،

األساتذة والطلبة.

الدكتور القحطاني

حقوق: ـ الليث
مبنطقة حقوق اإلنســـان جمعية أحالت
أهالي من شـــكوى تلقتها املكرمة مكة
إمارة إلى الليـــث جمة مبحافظة قريـــة
أوضح جانبه من فيهـــا، للنظر املنطقة
على املشرف الشريف حســـني الدكتور
ســـيتابعون أنهم اجلمعية باملنطقة فرع
احتياجات ومجلس املنطقة األمارة مع
اجلدم. مبركز الواقعة القرية أهالي هذه
بجمعية القانونية الباحثة أشـــارت فيما
الصابري، إلى آمـــال حقوق اإلنســـان
املنطقة، أمير لســـمو خطاب رفع مت أنه

åWL�ò w�U�√ WOC� l�U�� WJ� WIDM0 WOFL'« Ÿd�

من «جمة» شـــكوى مواطنـــي متضمنًا
والتعليمية الصحية اخلدمات توفر عدم
بقريتهم. والهاتفية والبلدية والكهربائية

د.الشريف

ådA� U�√ò WKL�� bOA� W�eO�U*« åö�√ò WHO��
حقوق: ـ الرياض

باللغة الناطقة املاليزية «أهًال» أشـــادت صحيفة
 3/ 16 السبت يوم عددها الصادر في العربية،
اجلمعية تبنتها بشر»، التي «أنا بحملة /2008م،
إلى احلملة تهدف حيث اإلنسان، حلقوق الوطنية
من التشـــهير بأعراض النساء، من خالل احلد
ومواقع البلوتوث مثل املعلومات، تقنية وســـائل
باحلياة املســـاس شـــأنه من وكل ما اإلنترنـــت
وإحلاق الضرر باآلخريـــن والتشـــهير اخلاصة
أو إنشـــاء موقع على شبكة املعلوماتية مثل بهم،
نشره لالجتار في أو احلاسب اآللي، أجهزة أحد

به. التعامل تسهيل أو البشري اجلنس
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حقوق: ـ جدة
الشـــريف، حســـني الدكتور اســـتقبل
في منطقة اجلمعية فرع على املشـــرف
األزهري إسماعيل األستاذ املكرمة، مكة
واخلليج العربية الـــدول برنامج مديـــر
للطفولـــة املتحـــدة األمم فـــي منظمـــة
/3/ 8 األحد يوم وذلك (اليونيسيف)،
/2008م، 3/ 16 1429هـ املوافـــق
إمكانية مناقشة حيث مت اجلمعية، بفرع
”غصون“ لدعم حملة تعاون اليونيسيف
بداية مع إطالقها اجلمعية تعتزم والتي
العنف من للحد القادم الدراسي الفصل

األطفال. ضد
تعاونه، من األزهري األستاذ أبدى وقد
لوضع متخصص خبيـــر توفير خـــالل

احلملة. لهذه استراتيجية خطة املاليزية للصحيفة ضوئية صورة

Ÿd� —Ëe� WO�dA�U� WOFL'« Ÿd� s� b�Ë
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حقوق: ـ الدمام
حلقوق الوطنية اجلمعية من وفد قام
يوم اإلنســــان باملنطقــــة الشــــرقية
املوافق /1429هـ 4/3 األربعــــاء
الدكتور 2008م  برئاســــة /12/3
فرع على املشرف السيف اجلليل عبد
فرع إلى بزيــــارة اجلمعيــــة باملنطقة
باملنطقة، حيث اإلنسان حقوق هيئة
رئيس الفرع اســــتقبالهم كان فــــي

رحب وقد القطري، منصور األستاذ
وقدم لهم الزائر بالوفد رئيــــس الفرع
الهيئة، وبحث عمل عن شرحًا موجزًا
املوضوعات، مــــن الطرفــــان عــــددًا
وقام الطرفني، بني وتبادل اخلبــــرات
عدد إلى تفقدية بزيارة وفــــد اجلمعية
اإلنســــان حقوق هيئة فرع من مباني

باملنطقة.
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القحطاني غازي
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Èd�√ …d�
الدمناركية الصحـــف تتـــوان لم 
بكل التهجم فـــي الســـبع عشـــرة
محمد، صلى ســـيدنا على سفور
منها اعتبـــارا وســـلم، اللـــه عليه
حرية من ال يتجزأ هذا جـــزء بأن
املســـؤولني أن حتى الصحافـــة،
رســـام أن يثنوا لـــم يســـتطيعوا
قام ما عن لالعتـــذار الكاريكاتير
موضوعنا؛ بل هـــو هذا بـــه. ليس
أن أود التي من املواقف عدد هناك

بها. أشارككم
وهل مـــا هي احلرية؟ في البداية:
تنتهي حـــدود؟ وأين احلريات لكل
اآلخر: احلريـــات؟ أما املوقف تلك
عربية بإصدار أي جهـــة فلـــم تقم
الذي املشني، الفعل بهذا يندد بيان
بها التي نادت احلريات كل يتجاوز

العاملية. اإلنسان حقوق
على التعدي تعنـــي هـــل احلريات
على والتطـــاول اآلخرين حريـــات
التحذيرات الدينية؟ فرغم رموزهم
في املســـلمني بعض بها التي قام
إال هنـــاك الدمنـــارك للمســـئولني
الســـبع تثِن لم التحذيرات أن تلك
وإعادة التهكم من صحيفة عشرة
األنبياء خلامت املسيئة الصور نشر
دقيقة شـــعرة هناك واملرســـلني.
وبداية الشـــخص حرية بني نهاية
يتم التعرف على لـــم اآلخر، حرية
حقوق حتفظ حتـــى تلك الشـــعرة

الشرق. من الغرب إلى البشرية
التحدث أريد الذي املوقف األخير
مستغرب، أمر احلقيقة هو في عنه،
بتلك الفاتيـــكان بابـــا حيـــث ندد
تلك قامـــت بها التي التصرفـــات
الرسومات هذه نشر من الصحف
الله صلى الرســـول، عن املســـيئة
يعـــزى هذا عليـــه وســـلم، فهـــل
بني الدين التقارب إلـــى التصرف
هناك أم أن واملسيحية؟ اإلسالمي

أخرى؟. مصالح
املواطن أصبـــح علـــى العمـــوم،
من همـــوم أبعد بكثير العربي في
حيث مثل هذه احلوادث، في النظر
من كثيرًا العربي الشـــارع يشهد
في التي تأثر الداخليـــة التحوالت
خارج وتبقيه اليومية، حياته مسار

حقوق: ـ الرياض
والنشــــر اجتماعها الثقافة جلنة عقدت
14 /3 /1429هـ الســــبت مســــاء يوم
مبقر اجلمعية املوافق 22 /3 /2008م،
الدكتور وبحضــــور بالرياض، الرئيــــس
عبدالرحمن العناد رئيس اللجنة والدكتور
اللجنة محمــــد الفاضــــل نائب رئيــــس
والدكتور أحمد تركســــتاني والدكتــــور
املاجد حمد والدكتــــور املطيري حبيــــب
املجتمعون ناقش اللجنة. وقــــد أعضاء
تنشــــيطها وســــبل اللجنة جدول أعمال
االجتماع ومت خــــالل بهــــا. والنهوض
رئيســــًا الفاضل محمد الدكتور اختيار
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نائبًا املطيري حبيــــب والدكتور للجنة،
العناد عبدالرحمن الدكتور وترشيح له،
شبكة على اجلمعية موقع على مشــــرفًا
املطيري حبيــــب والدكتــــور اإلنترنــــت،

اعتبارًا «حقوق» لتحرير نشــــرة رئيسًا
2008م، وســــتضع مايــــو من شــــهر
خطة جديدة القادم اجتماعها اللجنة في

املقبلة. املرحلة في لنشاطاتها

املطيري حبيب الدكتور

حقوق: ـ عمان
الســـيف، عبد اجلليل الدكتور شـــارك
الوطنية اجلمعيـــة فـــرع على املشـــرف
في الشرقية، باملنطقة اإلنســـان حلقوق
عقدت والتي املتخصصة الدولية الندوة
عمان األردنية العاصمـــة أعمالهـــا في
اإلدارية للتنمية العربية ونظمتها املنظمة
9 - 13 /3 /2008م، من الفتـــرة خالل
التشـــريعات «دور بعنوان بورقة عمـــل
باململكة املرور نظام في واملســـتجدات
االقتصادية وآثارها الســـعودية العربية
واحلد اإلنســـان حماية في واالجتماعية
تطرق الدكتور املرور»، وقد حوادث من
هي: محاور، أربعة إلى ورقته في السيف
االجتماعي التطـــور عن األول: احملـــور
فقد الثاني؛ احملـــور أما واالقتصادي،
خلفيات العمل املـــروري في كان عـــن
التي والتشـــريعات واألنظمـــة اململكـــة
املرور، تأســـيس بدايـــة صـــدرت منذ
واملرجعيات املصـــادر الثالث، واحملور
اجلديد، أما النظام عليها تأســـس التي
إلى دعوات عن كان فقد احملـــاور؛ آخر
األنظمة هذه إيجابيات من االســـتفادة
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السيف الدكتور

على مشـــاركة واحلرص وســـلبياتها،
وفـــي العالقـــة ذات جميـــع اجلهـــات
والقضائية. التنفيذية اجلهات مقدمتها
أكـــد الدكتور مشـــاركته، وفـــي ختام
أخذ اجلديد النظـــام أن على الســـيف
متكامًال نظامًا وأخرج األسباب، بجميع
وأشـــار واملضمون، حيث احملتوى من
الواجب توفرها املتطلبات من عدد إلى
واختتم الســـيف لنجاح هـــذا النظام.
مكملة وتوصيـــات بنتائج محاضرتـــه

لهذا النظام. املتوخاة لألهداف
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حقوق: ـ جدة
حلقوق الوطنيــــة اجلمعيــــة عقد فــــرع
اجتماعه املكرمة مكة مبنطقة اإلنســــان
الهيكلة إعــــادة فــــي الــــدوري للبحــــث
على املشــــرف بحضور للفرع، اجلديد
الفرع، وموظفات موظفي وجميع الفرع
الشــــريف حســــني حيث رحب الدكتور
عن معهم وحتــــدث باملوظفــــني اجلــــدد
لالرتقاء الدوريــــة االجتماعات أهميــــة
االجتماع الفرع. وقد تضمن مبستوى
ســــير خطوات نظــــام عرضًا يجســــد
موظف. بكل واألعمال اخلاصة القضية

الفاضل محمد الدكتور

حقوق: ـ جدة
اإلنسان حلقوق الوطنية طالبت اجلمعية
كل بتزويد للســـجون، العامـــة اإلدارة
مكتوبة مبعلومات السجن، يدخل نزيل
قواعد عليه، وعن املطبقة األنظمـــة عن
تقدمي وطريقة الســـجن االنضباط في
من متكينه شأنه من ما وكل الشكاوى،
وقال رئيس وواجباتـــه. حقوقه معرفة
خالل احلجار، بندر الدكتـــور اجلمعية
محافظة لســـجون وفد اجلمعية زيارة
موضوعات هناك الحظنا أن إننا جدة:
املســـؤولة احلكومية اجلهات نود مـــن
وبشكل واهتمام، بعناية أن تدرســـها

q�UJ�� vHA��0 V�UD� Ë ÊU1d� s�� —Ëe� WOFL'« s� b�Ë
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ورد الســـوابق في الئحة تتمثل عاجل،
خروجه بعد يواجه النزيل االعتبار، ألن
حيث ال العمل، مشـــكلة من الســـجن
اإلميان خالل من إال األمر هذا يتحقق
ويصيب، يخطئ بشـــر بأن اإلنســـان
كل اجلهـــات بإعطاء هذه نطالب لذلك
مرور سنة بعد سوابق خلو نزيل شهادة
5 ســـنوات،  تتعدى أو أكثـــر، بحيث ال
على للحصـــول حســـب نـــوع العقوبة،
القطاع أو احلكومية العمل في اجلهات
إن احلجـــار: د. وأضـــاف اخلـــاص.
يبقى الســـجن من خروجه بعد النزيـــل
لـــه مصدر وليس عاطـــال عـــن العمل،

االجتماعي، بالضمان يحظى وال دخل،
اجلرمية يعـــود إلى يجعله األمر وهذا

املخدرات. خاصة أخرى؛ مرة
ســـجن اجلمعية: إن رئيس وأضـــاف
متكامل مستشـــفى إلى يحتاج برميان
طول ظـــل في ملتابعـــة حالـــة النـــزالء
إلجراء فهد امللك مبستشـــفى االنتظار
دخول عند الشاملة الطبية الفحوصات
نوع انتقال أي السجن، ملنع إلى النزالء
الوباء عن املبكر والكشف األمراض، من
ومن وااليدز، والدرن، (ب.ج)، الكبدي
املساهمة في األعمال رجال نطالب هنا

إليه. املشار املستشفى بناء
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حقوق: ـ واس – الرياض
الدكتور العـــدل وزير معالي مبوافقـــة
الشيخ آل إبراهيم بن محمد بن عبدالله
عمل حول حلقـــة بوزارة العدل عقـــدت
في والتنفيذ احلجز دوائر عمل (تفعيـــل
وكيل فضيلة برئاســـة العامة) احملاكم
بن محمد عبدالله العدل الشـــيخ وزارة
بالوزارة املختصني ومبشاركة اليحيى 
التنفيذ قضـــاة وأصحـــاب الفضيلـــة
العامة بالرياض احملاكـــم في املعينني

وجدة. والدمام املكرمة ومكة
حلقة الوزارة وكيل فضيلة استهل وقد
لألحكام التنفيذ أهميـــة العمل ببيـــان
وما القطعية للصفة املكتسبة القضائية
يتطلب تنفيذه ممـــا النظام نص عليـــه
باحلضانة املتعلقة كاألحـــكام  معجًال؛
وضـــرورة العمـــل وأجـــرة  والنفقـــة 
الصادرة األنظمة وضع في االستعجال
التنفيـــذ، موضـــع بهـــذا اخلصـــوص
وبحث املعوقـــات جميع واســـتعراض
على فضيلته ســـبل حلّها. كمـــا أكـــد
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اإلمكانات الوزارة بتوفير كافة اهتمام
مع والتنسيق املدربة، والبشرية املادية
هذا العمل في للبدء املختصة اجلهات
ورشـــة تناولت العامة. ثم احملاكم في

: التالية العمل أوراق مناقشة العمل
من فضيلة املقدمة ورقة العمـــل أوًال:
بن يوســـف املفتش القضائي الشـــيخ
الفـــراج حـــول (إجراءات ــز عبدالعزـي
ضوء في القضائية والتنفيـــذ احلجـــز
ولوائحه الشـــرعية نظـــام املرافعـــات

للتنفيذ). التنفيذية والنظام املقترح
مدير من العمل املقدمـــة ثانيـــًا: ورقة
أحمد بن والتخطيـــط عـــام امليزانيـــة
التي (اإلجراءات حول الزهرانـــي علي
إلحداث للترتيب ــوزارة اـل قامت بهـــا
إدارية ووظائف التنفيذ لقضاة وظائف

مساعدة).
مدير من العمل املقدمـــة ثالثـــًا: ورقة
عبدالعزيز بن اإلداري التطويـــر عـــام
حول (اإلجراءات احلسن الرحمن عبد
األدلة إلصدار الوزارة بها قامت التي

دوائر فـــي العمل ومنـــاذج اإلجرائية
حول واملقترحـــات احلجـــز والتنفيـــذ
ومهامها وهيكلتها  التنظيمي  ارتباطها 

الالزمة لها). البشرية والقوى
مدير من املقدمة العمـــل رابعـــًا: ورقة
العامـــة بـــاإلدارة التطبيقـــات إدارة 
عبد الكرمي بن محمد اآللي للحاســـب
اآللي النظام عمل (آلية حـــول العبيدي
والترتيب والتنفيذ احلجـــز يخص فيما
ضمن والتنفيذ احلجـــز ــر دواـئ إلدراج
العامة للمحاكـــم الهيـــكل التنظيمـــي
يعمل الذي الشـــامل اآللي في النظام
ومكة الرياض في العامـــة احملاكم في
والدمام وجدة املنورة واملدينـــة املكرمة
اجلـــاري الترتيب العامـــة واحملاكـــم

اآللي بها). النظام إلدخال
من العمـــل املقدمـــة أوراق خامســـًا:
التنفيـــذ قضـــاة أصحـــاب الفضيلـــة
والدمام املكرمـــة ومكة فـــي الريـــاض
التي تواجههم (املعوقـــات حول وجـــدة

ومقترحاتهم حول سبل تذليلها).

إلى العمـــل بالتوصل واختتمـــت حلقة
وقد والتوصيات. من املقترحـــات عدد
وتقديرهم شـــكرهم رفع املشـــاركون
عبدالله الدكتـــور ملعالي وزيـــر العدل
على الشـــيخ آل إبراهيم بن ابن محمد
يخدم ما كل فـــي واهتمامه متابعتـــه

واملراجعني. العمل مصلحة

العدل وزير
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معالي الشــــيخ يقوم مــــن املتوقــــع أن
املظالم، ديوان األمني، رئيــــس محمد
اململكة، مناطــــق بعض بجولة تشــــمل
أمراء السمو أصحاب لقاء إلى تهدف
مقار إيجاد لبحــــث املعنية، املناطــــق
على تســــهيال بها، اإلدارية للمحاكــــم
السامية تنفيذا للتوجيهات املراجعني،
احلرمني مقــــام خــــادم من الكرميــــة
عبدالعزيز بن عبدالله امللك الشــــريفني
الله، األمني أيدهما عهده وســــمو ولي
فــــي الديوان املســــؤولني وحرصا من
وخدمة السامية التوجيهات تنفيذ على
للجميع، العدالــــة وحتقيق املواطنــــني
أحد. وكان معالي أي مشقة على دون
محمد الشــــيخ املظالم رئيس ديــــوان
فروع الديوان فتح عزم قد أعلن األمني
حتت مناطــــق اململكة، مختلف لــــه في

إدارية». «محاكم مسمى

حقوق: ـ اجلزيرة – جدة
الغامدي قاسم بن أحمد الشـــيخ طالب
عن والنهي باملعروف األمر هيئة رئيس
بســـن املكرمة مكة منطقة فـــي املنكـــر
على أعراض يعتدون مـــن جترم قوانني
ذلك اإللكترونية، ومن املواقع في الناس
وكشف بهم، ونشر صورهم، التشـــهير
شـــرعية مخالفة يعـــد ما أســـرارهم،
الغامدي الشـــيخ جتاه غيرهـــم. وأكد
بجميع الناس بأعـــراض أن التشـــهير
سواء الذنوب؛ كبائر من يعتبر وســـائله
مجرد كان أم صحيحا كان التشـــهير
باخلزي الله ووعدهم بالباطل، تشـــهير
الوقوع من وحذر في الدنيا واآلخـــرة،
الغامدي، وقـــال اآلثام. تلـــك في مثل
اإلنترنت مواقع في التشهير بخصوص
يجب عليها: والقضاء معاجلتها وكيفية
والنصح وتوعيتهـــم تتبـــع أصحابهـــا
يكون أرى أن وأضاف: واإلرشاد لهم.
الذين لألشـــخاص قانونية قاعدة هناك
من فالبد يســـتجيبون، ينصاعون وال ال
تلك املواقع، حملاولـــة حجب مقاضاتهم
كونها التحكم بها بعضها يصعب لكون
رمبا يريدون أشـــخاص من مستأجرة
فالواجب املســـلمني، لعورات اإلســـاءة
والتوجيه بقدر التوعية وســـيلة تكثيف
األمر وشـــكر رئيس هيئـــة اإلمـــكان.
مبنطقة املنكر باملعـــروف والنهي عـــن
قبل بدأت التـــي احلملة مكة املكرمـــة،
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شـــعار حتمل والتي فترة،
أنصح وقال: بشـــر)، (أنا
احلملة هذه علـــى القائمني
الله، عند األجر باحتســـاب
أمر عظيم. ما يقومون به ألن
الوطنية اجلمعيـــة أن يذكر
تبنت حملة اإلنسان حلقوق
من بشـــر“ ”أنـــا بعنـــوان
هدفت عبيد، أبو فكـــرة رمي
التشـــهير ضد إلى الوقوف
وتنص النـــاس، بأعـــراض
اجلمعية، تدعـــم أن علـــى

(أنا بشر) حملة األسرة، في جلنة ممثلة
العمل ورش بإقامة يتعلق فيمـــا ماليًا،
واملطبوعات واحملاضـــرات والنـــدوات
ميكن التي القصيرة، التوعويه واألفالم
الفضائيات، شاشـــات أن تبث علـــى
لدراســـة الطرفني بني التعاون مت كما
على ظاهرة التشهير، والعمل أســـباب
توعية في واملســـاعدة لها، حلول إيجاد
«الوقاية منطلق من والنســـاء، الفتيات
تقعن في ال حتـــى العـــالج» خيـــر من
إلى بهن ــؤدي ـت براثن عالقـــة محرمة
الوازع وتقوية للتشـــهير، أن يتعـــرض
لهم رادعًا ليكون األفـــراد الديني لدى
غيرهم، بأعراض بالتشهير التفكير عن
ذنب فداحة مبدى الشباب توعية وأيضا
بعدم والنساء الفتيات وتوعية التشهير،
واإلسراع والتهديد، لالبتزاز الرضوخ

حال في بتهديدهن يقوم عمن باإلبالغ
ذلك، إضافة إلى توعية األســـرة حدوث
التـــي تتعرض للفتاة بتقـــدمي الدعـــم
بدًال معنويًا احتوائها وكيفية للتشـــهير
النفسي، العقاب من ملزيد تعريضها من
توعية مع النحرافهـــا، يؤدي قد الـــذي
ضحية وقعت من رفض بعدم املجتمـــع
تقدمي االتفاقية على ونصت التشهير..
واالجتماعي القانوني الدعـــم اجلمعية
للفتيات والنساء واملســـاندة والنفسي،
مواقع وتطهيـــر ضحايـــا التشـــهير،
على حتتوي التي من املـــواد اإلنترنت
التشـــهير شـــأنها من أي موضوعات
خالل اإلجراءات من وذلك باألعراض؛
جرائم نظام مـــع يتفق النظاميـــة ومبا
أولى والتي تعتبر املعلوماتية السعودي،

باململكة. املناصرة حمالت
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حقوق: ـ ـ الوطن الرياض
األمان لبرنامج التنفيذي أوضحت املدير
أن منيف مها الدكتورة الوطني األسري
سجل الوطني األمان األســـري برنامج
اململكة  فـــي لألطفال إيـــذاء 60 حالـــة
لـ«الوطن» منيـــف وقالت خـــالل عـــام،
للتعامل مع متخصصة دورة بعد ختام
األطفال التي وإهمال اإلســـاءة حاالت
«جاءت فـــي الرياض: البرنامج نظمها
مؤسسات حلاجة استجابة الدورة هذه
من والعامة اخلاصـــة املدني املجتمـــع
اجتماعيني وأخصائيني وممرضني أطباء
الذين وقضـــاة، ومحققـــني ونفســـيني
الرجال من 125مشاركا عددهم جتاوز
مختلفة مناطق من حضروا والسيدات،
من واالستفادة للمشـــاركة اململكة من
محليـــني وإقليميني خبراء عمـــل أوراق
احلديثـــة الطـــرق ودوليـــني لتدريـــس
ضد الطفـــل واألذى للعنف للتصـــدي
الذي والبدنـــي واجلســـدي النفســـي
من املجتمع، الطفل فـــي يتعـــرض لـــه
األساليب إلى تستند عمل ورقات خالل
للتعامـــل مع حـــاالت اإليذاء احلديثـــة
التعامل وكيفية األطفال، لفئة النفســـي
ومتابعتها األوليـــة، اإلبالغ حاالت مع

اخلاصة. اجلهات مع
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األمان األســـري برنامج أن وأضافـــت
ســـعودي ريال مليوني رصد الوطنـــي
واالحتياجات للوعـــي مســـح لدراســـة
املجاالت في املتبعة واإلجراءات التدريبية
العنف واإليذاء بظاهرة املرتبطة املختلفة
برئاســـة أســـتاذ اململكة في األســـري
ســـعود امللك بجامعة علـــم االجتمـــاع
وفريق متكامل الدامغ ســـامي الدكتور
حجم على للوقـــوف األخصائيني، مـــن
األخصائيني ومدى احتـــراف الظاهرة
يتم التي العنف حاالت مع التعامل فـــي

عنها. أو اإلبالغ اكتشافها
حوالي البرنامج «ســـجل منيف: وقالت
بني  تفاوتت أطفـــال 60 حالـــة إيـــذاء
والنفســـي اجلنســـي اإليذاء  حـــاالت
ومت التعامل والبدني، الصحي واإلهمال
ومساعدتها على املطلوب بالشكل معها
إلى للوصول السليمة اإلجراءات اتباع

النهائية. احللول
عضو الشيخ آل حصة الدكتورة وثمنت
األســـري األمان برنامج في مؤســـس
الدور البرنامج، إدارة مجلـــس وعضو
برنامـــج لرئيســـة الريـــادي والفاعـــل
صيتة األميرة الوطني األمان األســـري
ونائبـــة ســـعود، ــز آل بنـــت عبدالعزـي
بن عبدالله األميرة عادلة بنت الرئيســـة

على ســـعود، وحرصهما آل عبدالعزيز
انطالقته منذ البرنامج مشاريع متابعة

األولى.
قدمهما اللتـــان وحصلـــت الورقتـــان
هيئة من الشـــهراني ناصر الدكتـــور
مركز البحوث العام، واالدعاء التحقيق
«حقوق بعنوان: األولى والدراســـات،
اإلســـالمية»، الشـــريعة الطفـــل فـــي
في اجلزائيـــة «اإلجـــراءات والثانيـــة:
األطفال» وإهمال معاملة إساءة قضايا
املشـــاركني في وتفاعل على اهتمـــام

الدورة.
الشريعة نصوص إن الشهراني: وقال
وهو الطفل بني حقوق اإلسالمية توازن
في الوالدين جتـــاه وواجباته صغيـــر
متكامل بناء ذات الشريعة لكون الكبر،
إلى اهتمام وأشـــار للحقوق. ومتوازن
حتمي ولوائح قوانـــني بوضع اململكـــة
وتوضيح النظام لتحديد واملرأة الطفل
ســـير يحكم الذي اإلطـــار القانونـــي
لألطفال اإلساءة قضايا في اإلجراءات
قوانني طفرة مصطلح عليها أطلق التي

واملرأة. الطفل حقوق حتمي
لرجل والثقافية األكادميية اخللفية وعن
التحقيق على املشرف اجلنائي الضبط
املعتدى األطفـــال حـــاالت مع األولي

قال وجنســـيًا، وبدنيًا، عليهم نفســـيًا،
اجلنائي الضبـــط «رجال الشـــهراني:
املعتدى األطفـــال مع يحققون الذيـــن
لديهم خبرة شـــرطة هم ضباط عليهـــم
خاصة احلاالت وطرق مع التعامل فـــي
األولية املعلومـــات وجمع لالســـتدالل 
إلى وصوال التحقيق ملرحلـــة للتحضير

احملاكمة».
واالدعاء التحقيق هيئـــة إن وأضـــاف:
احلاالت مع التعامل على العام حترص
أجل الوصول من بحرفية املعتدى عليها
جديدة طـــرق باتبـــاع إلـــى احلقيقـــة
ونفســـيا اجتماعيا احلالـــة ملســـاعدة
في حقًا للمجتمع أن مؤكـــدا وقانونيا،

حلماية األطفال القصر. التدخل
على بونر باربـــرا وركـــزت الدكتـــورة
للضحية وضرورة اخلصائص النفسية
املدنـــي املجتمـــع التـــزام مؤسســـات
ذات وجمعيات ومستشفيات كمدارس،
للتصدي اجلماعي بالعمل العـــام النفع
املجتمعات، فـــي القصر للعنف ضـــد
التصدي قوانـــني أن إلـــى وأشـــارت
كثير في واإلهمـــال اإلســـاءة حلاالت
عمل حتتاج إلى تكوين فرق الدول مـــن
في املسؤول الوعي لنشـــر متخصصة

املدنية. املجتمعات

حقوق: ـ الرياض
ورشـــة عمل مؤخرا العدل وزارة نظمت
وكيل الوزارة برئاسة مدينة الرياض في
اليحيى محمـــد الشـــيخ عبداللـــه بـــن
ملشروع الرئيسة أبرز احملاور ملناقشـــة
مرفـــق القضـــاء تطويـــر إســـتراتيجية
خادم التوثيق في ظل مشـــروع وأجهزة
مرفق القضاء لتطوير الشريفني احلرمني
من أصحاب اخلبراء من عدد وبحضور
وكتاب احملاكم وقضاة الفضيلة رؤســـاء
واملستشـــارين احملامني من وعدد العدل
أساتذة فاعلة من ومبشـــاركة القانونيني
من عدد في والدراســـات البحوث مراكز
امللك جامعة وهـــي: اململكـــة، جامعـــات
وجامعة ســـعود امللك عبدالعزيز وجامعة
للبترول فهد فيصل وجامعـــة امللك امللك
العامة اإلدارة معهد من وخبراء واملعادن
في علم املستشارين من اخلبراء وبعض

اخلاص. االستراتيجيات من القطاع
النقاش حلقة الوزارة وكيل وقد اســـتهل
وزير معالي باســـم باحلضور بالترحيب
بن محمد الشيخ الدكتور عبدالله بن العدل
املكلف الفريق وباسم الشيخ آل إبراهيم
مراحل اإلشـــراف على في مـــن الوزارة
التي تعمل االســـتراتيجية اخلطة إعداد
في اخلبرة، بيوت مع بالتعاون ــوزارة، اـل
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إعدادهـــا لتطوير مرفق القضاء وأجهزة
اإلدارية واإلجرائية املجاالت التوثيق في
في العدلية البيئة وتطوير والتقنية والفنية
اليحيى وأوضح والتثقيف. اإلعالم مجال
الورشة هي هذه أن االفتتاحية كلمته في
التي العمل ورش من عدد ضمن األولى
االستماع لهدف الوزارة تعقدها ســـوف
من واملقترحات األفكار ألهم واملناقشـــة
الذهني حول بالنطـــق يســـمى خالل ما
في االستراتيجية تشملها التي احملاور
والذي القضاء، ملرفق الشامل التطور ظل
- الشـــريفني احلرمني خادم مقام يرعاه
امللك خالل مشـــروع من - الله حفظـــه
مرفق لتطوير ــز عبدالعزـي بـــن عبداللـــه
دعم من القضاء به يحظى وما القضـــاء
األمر، والة كبير مـــن واهتمام ســـخي
وشـــكر كافة املشـــاركني الله. حفظهم
حضورهم لهم مثمنا الورشـــة، في هذه
حتسني الوصول إلى سبيل وتفاعلهم في
يحقق مبا وتطوير اإلجراءات العمل بيئة

األعمال. إجناز
القضائية للشؤون الوزارة وكيل ألقى ثم
بـــن صالح عبداللـــه الشـــيخ الدكتـــور
هذه بأهمية فيهـــا نوه كلمـــة احلديثـــي
جمع مراحل وأنها مرحلة من الورشـــة،
شـــاملة خطة لوضع ــرؤى واـل األفـــكار

القضاء. مرفق لتطوير
العمل املقدمة أوراق طرح ذلك جرى عقب
في واخلبراء واحملامـــني من القضـــاة
عدد طرح مت كما النقاش، احملاور محل
املناســـبة لآللية والرؤى املقترحات من

ومتطلباتها. االستراتيجية إلعداد
كما وهي محاور، ســـتة احللقة وتناولت

يلي:
وكتابات  (احملاكم العدليـــة اإلدارة - 1

الوزارة). وديوان العدل
والتوثيقية  القضائيـــة 2 - اإلجـــراءات
والتوثيـــق التقاضـــي (إجـــراءات

والنماذج). والسجالت والضبط
االختيار  خالل من البشرية، املوارد - 3

واحلوافز. والتأهيل
من  والتوثيقية، القضائيـــة 4 - البيئـــة

والتجهيزات. املباني
األنظمة  مـــن التقنيـــة، 5 - اجلوانـــب
مع االتصـــال والبرامـــج وقنـــوات

التقنية. والنوازل املستفيدين
(قضائية  واإلعالم العدلية الثقافـــة - 6

وتوثيقية).
تصريح في اليحيى عبدالله الشيخ وعبر
ملعالي والتقدير الشكر عن املناسبة بهذه
بن عبدالله الدكتور الشـــيخ العدل وزير
على رعايته آل الشيخ، بن إبراهيم محمد

إلجناز وتوجيهاته ودعمه الورشة لهذه
فضيلته وشـــكر هذه االســـتراتيجية،
مراكز البحوث في املختصـــة األجهزة
اجلامعات املشـــاركة فـــي واملعاهـــد
اســـتجابوا واحملامني الذين واخلبراء
احللقة، في الوزارة للمشـــاركة لدعوة
أفكار ورؤى من طرحوه ما مثنيا على
واالستفادة دراستها ستتم واقتراحات

الله. شاء إن منها
في الورشـــة تأتي هذه فضيلته: وقال
يخدم املستمر ملا الوزارة سعي إطار
مرفق تطويـــر في القضـــاء ويســـهم
يحقق مبا التوثيق وأجهـــزة القضـــاء
خادم بقيـــادة األمـــر والة تطلعـــات
يكون القضاء الشريفني - بأن احلرمني
العدالة حتقيـــق في يحتذى منوذجـــا
مثمنا ألصحابها،  احلقـــوق وإيصال
الشريفني احلرمني خادم ملقام فضيلته
ملرفق السخي الدعم العهد ولي وسمو
ســـائال الدائمة، والرعايـــة القضـــاء
على اجلميع يعـــني تعالى أن املولـــى
وأن املســـؤولية، وأداء باألمانة القيام
أمنها الطاهرة البالد هذه على يحفظ
يحبه ملا األمر والة وإميانها، ويوفـــق
صالح فيه ملا بأيديهم ويرضاه، ويأخذ

والبالد. العباد
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حقوق: ـ بي سي بي بغداد ـ
املطالبني بحق مـــن العراقيون ســـاهم
العودة في السنة املاضية خالل اللجوء
البلدان إلـــى اللجوء بأرقـــام طلبـــات
خمس االرتفـــاع بعـــد الغربيـــة إلـــى

من االنخفاض. سنوات
األمم املتحدة عن صادر تقرير في وجاء
مجموعة أكبـــر شـــكلوا أن العراقيني
الدول إلى اللجـــوء بحق املطالبني من
خالل عامني متتاليني. وذلك املصنعة،

بطلب  عراقي 45 ألف من أكثر وتقـــدم
وكان عددهم ،2007 سنة أثناء اللجوء
عام 2006، في 23 ألفا عـــن ال يزيد
لالجئني. العليا املفوضية أرقام حسب
نسبة سوى يســـاوي ال هذا العدد لكن
العراقيني  املهجريـــن من املائة 1 فـــي
 4,5 بحوالي عددهـــم والذيـــن يقـــدر

نسمة. ماليني
مليونان املهجريـــن هـــؤالء ومن بـــني
العراق. داخل املليون نازحني ونصف
مجاورة بلدان فلجأوا إلى أما الباقـــي

واألردن. كسوريا
d��√ œuN�

البلدان بإمـــكان إن املفوضية وتقـــول
أن تقوم األوروبـــي االحتـــاد أعضاء
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على املســـاعدة أجـــل باملزيـــد مـــن
وحماية العراقيني،  الالجئني استقبال

بلدان اجلوار. حقوقهم في
صدارة في روسيا تأتي العراق، وبعد
بـ18  اللجوء حق طالبي مصدر الدول
بــــ17 ألفا  و800، ثـــم الصني ألفـــًا
و400  بـ15 ألفـــا و100 فصربيـــا

و300. ألفا بـ14 وباكستان
صدارة املتحـــدة الواليـــات وحتتـــل
طالبو اللجوء إليها يتطلع البلدان التي
قدر بـ49  مبا جميع اجلنســـيات من
يناهز نســـبة  أي ما و200 طلب، ألفا
الطلبات،  مجمـــوع من املائة 15 فـــي
يعني ال الرقـــم لكـــن ارتفـــاع هـــذا
إلى حق اللجوء معـــدل طالبي ارتفاع
االحتاد مع دول فمقارنـــة البلد. هذا
بـ2,6 طلب  توصلـــت التي األوروبـــي
تتوصل ألف من ســـكانها، لم عن كل
واحد بـطلب ســـوى املتحدة الواليات

كل ألف نسمة. عن
بـ32  الثانية املرتبة في السويد وتأتي
نسبتها قدرت بزيادة طلب، ومائتي ألف
سنة 2006، مع مقارنة في املائة بـ50
من بأكثر الثالثة املرتبة ثم فرنســـا في

فبريطانيا. كندا تليها ألفا، 29

حقوق: ـ سي بي بي ـ القاهرة
اجلامعات مـــن عدد في قرر أســـاتذة
إلقاء عن االمتناع املصريـــة احلكومية
وذلك معاملهم، دخول أو محاضراتهم
في مـــن نوعه األول هو فـــي إضـــراب
احتجاجا املصرية، اجلامعـــات تاريخ
والعاملني في التعليـــم على أوضـــاع

اجلامعي. احلقل
قد تنســـيقية لإلضراب جلنـــة وكانت
أخفقت بعدما أعلنـــت تنظيم اإلضراب
في احلكومة مـــع أجرتها مفاوضـــات
األســـاتذة، هؤالء حقوق على احلصول

باللجنة. أعضاء قول وفق
أعلنت فيه الذي الوقـــت في ذلك يأتي
رواتب أساتذة زيادة في احلكومة عن
للدولة اجلديدة املوازنة اجلامعات فـــي
من املـــوارد لقطاع املزيد وتخصيص

اجلامعي. التعليم
å…c�U�_« d�� ⁄d�ò

خلص األســـاتذة»، هكذا صبر «فـــرغ
اإلضراب ســـجاًال جلنة أعضاء أحـــد
أحد يظن لم طال لســـنوات بني طبقـــة
يوما العمل عن وتضرب ستغضب أنها
وزارة وبني اجلامعة، وهم أســـاتذة ما،
املصري. الوزراء ومجلس بل التعليم؛

مصطفي األستاذ اجلليل عبد الدكتور
يفســـر جامعة القاهرة، الطب، بكليـــة
التعليم حال إن بقوله: اإلضراب دوافع
الئقا غير صار أساتذة اجلامعني وحال

النادرة. بالكفاءات ميتلئ بلد في
املصري رئيس مجلـــس الوزراء وكان
مبندوبني مؤخرا التقى قد نظيف أحمد
اجلامعيـــة التدريـــس هيئـــات عـــن 
وجرى مطالب الغاضبني، الستعراض
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احلوافز بعض على اتفاق إلى التوصـــل
لألســـاتذة خاصة واملعنويـــة؛ املاليـــة
رواتب زيادة عن أعلـــن كما املتفرغني،
بيد للدولة، في املوازنة القادمة األساتذة
هؤالء بعض قبـــول يلق أن العـــرض لم
سيتم التي األسس إن قائلني األساتذة،
أبناء بني التفرقة ستثير عليها االختيار

اجلامعي. السلك
العديد مصر توجد فـــي أنه إلى يشـــار
واخلاصة احلكوميـــة مـــن اجلامعـــات

اخلارج. من واجلامعات املمولة
من واإلســـكندرية القاهرة جامعتا وتعد
إال اإلفريقية والعربية، أقدم اجلامعـــات
على مصرية جامعـــة أي تظهر أنه لـــم
األفضل اخلمسمائة اجلامعات تصنيف
املاضية. القليلة السنوات في العالم في
جامعة رئيـــس اعتـــرف مـــن جانبـــه،
محمد الدكتور الســـابق اإلســـكندرية
في االحتجاج األســـاتذة بحق عبدالله،
واألصول للقواعـــد خـــرق ولكـــن دون

بها. املعترف اجلامعية
نظام خلل في بوجود يقر عبد الله ولكن
منذ حرصت الدولة أن ويؤكـــد التعليم،
تعليمية مؤسسة بناء على عديدة سنوات
املتاحة. اإلمكانـــات حدود في معقولـــة
اإلســـكندرية جامعة رئيـــس ويطالـــب
ملســـاعدة جديدة مـــوارد باستكشـــاف

هذا االجتاه. الدولة في
يكون اجلامعـــات أســـاتذة وبإضـــراب
انضم إلى مصر قـــد فـــي قطـــاع آخر
التي تشـــهدها املتوالية االحتجاجـــات
املعيشية األزمة بسبب مختلفة قطاعات
املصري الشعب أغلبية منها يعاني التي

األيام. هذه

حقوق: ـ سي ـ بي بي دارفور
صادرا تقريرا السوداني انتقد اجليش
عن املتحدة يتهمه باملســـؤولية عن األمم
وفتيـــات ونهب بلدات اغتصاب نســـاء

دارفور. غربي في هجماته خالل
الغارات التي إن املتحـــدة وقالت األمم
باستخدام القوات الســـوداينة شـــنتها
على البرية والقوات احلربيـــة الطائرات
فبراير/شـــباط شـــهر في ثالث بلدات
األقل.  على شخص 115 مقتل خلفت
الســـوداني اجليش باســـم لكن ناطقا
حماية في مهمتـــه يؤدي كان قال إنـــه
على املتمردين إرغام خالل من املدنيني

املغادرة.
 200 من أكثر املتحدة إن وتقول األمم
دارفور منذ أن في ألف شـــخص قتلوا
القوات وجه في املتمردون السالح حمل

.2003 عام السودانية احلكومية
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مليوني شخص نزحوا وُيشـــار إلى أن
في اآلن عـــن مســـاكنهم ويعيشـــون

لالجئني. مخيمات
األغبش عثمـــان محمد العميد وحمـــل
مســـؤولية دارفـــور فـــي املتمرديـــن 
فـــي املنطقة علـــى املدنيني الهجمـــات

ممتلكاتهم. ونهب
W�UL�

 200 من أكثر إن األمم املتحدة تقـــول
النزاع الدائر في ألف شـــخص قتلوا

دارفور. في
«سونا» السودانية األنباء وكالة ونقلت
إطار قولـــه: «في األغبش عـــن العميد
بواجباته... الســـوداني اجليش قيـــام
أرواح وحماية نشر األمن يخص فيما
وقطاع املتمردين يتعقب فإنه املدنيني،

البلد». أرجاء كل في الطرق
مفوضية حقوق مكتب تقريـــر وأضاف

وبعثة املتحدة لألمم التابعة اإلنســـان
في األفريقي واالحتـــاد املتحدة األمم
30 ألف شخص  من أكثر أن دارفور،
ســـيربا مـــن قرى اضطـــروا للفـــرار
الهجمات خالل ســـروج وأبو وصليعة

لها. تعرضت التي
واســـع دمارا إن قائال التقرير ومضى
أحلقت التي األضرار أن يعني النطاق
من كجزء متعمـــدة كانت باملمتلـــكات

عسكرية. استراتيجية

UOAOKO�
قالوا شـــهود روايات وأورد التقريـــر
مدعومون ميليشـــيا، رجـــال فيها إن
اجلمال ميتطون وكانـــوا احلكومة من
املنازل في النيران أضرموا واخليـــول،
على السكان أسلحتهم وأطلقوا نيران

نهب. بأعمال وقاموا

الشـــهود رأوا أن وأضـــاف التقريـــر
السودانية املسلحة القوات في أعضاء
واغتصاب الهجمـــات في يشـــاركون

املمتلكات. ونهب الفتيات
«احلملة العســـكرية التقرير ووصـــف
احلكومة قبل مـــن كمحاولة الكبيـــرة»
على الســـيطرة الستعادة الســـودانية
وإرغام دارفور لغربي الشـــمالي املمر
على واملســـاواة العدل مقاتلـــي حركة

املنطقة. من اخلروج
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اإللكتروني البريد على أسئلتكم نستقبل
k_ss11@yahoo.com
الرحمن الفاخري بن عبد خالد
واملالية اإلدارية الشؤون املشرف على

 «—œU�*« —«dL��«Ë WOFL'«

حلقوق لوطنية ا اجلمعية استمرت
من ومدروسة حكيمة وبقيادة اإلنسان،
في حجار، بن محمد الدكتور بندر رئيسها
اإلنسان حقوق ثقافة لنشر الرامية مبادراتها
اجلمعية مقر في  عقد حيث املجتمع؛  في
لورشة اجتماع حتضيري املاضي  الشهر
حقوق تعليم عن إقامتها اجلمعية تعتزم عمل
التعليم مؤسسات في عليها والتربية اإلنسان
ال يتجزأ جزء مجال احلقوق فتعليم العام،
الـمصـدر يـعد وهو التعليم، في احلق من
احلقوق ثقافة لنشر الفاعلة واألداة األساسي
الــدراسية الـمناهج وتعد األجيال. بني
املصاحبة واألنشطة موضوعاتها  مبختلف
الـوسائـل قدوة، من املعلم وما ميثله لها،
املنشودة. األهداف لتحقيق املناسبة والفاعلة
حقوق ثقافة بني يذكر فرق ثمة وليس 
فالثقافة اإلنسان حقوق وتعليم اإلنسان، 
هنا؛ ومن األداة، هو والتعليم هي احملتوى،
أو حقوق اإلنسان، ثقافة القول: إن ميكن
العمل التي خطة يعني حقوق اإلنسان، تعليم
تطوير عبر  املجتمع مجاالت كل تستهدف
واالجتاهات واملعارف والفهم الوعي وتنمية
الضرورية اخلبرات توفير والسلوك، وكذلك
حقوق واحترام وتعزيز املدافعة أجل من
حقوق بقضية تدريس االهتمام إن اإلنسان.
وقد منذ القدم، اإلسالم في عرف اإلنسان
األمم منظمة إلنشاء التالية األيام منذ بدأ
اإلعالن العاملي صدور بعد خاصة املتحدة
ذلك بعد األمر تطور ثم اإلنسان، حلقوق
أول هولندا- -في اليونسكو نظمت حتى
حقوق اإلنسان، لتدريس عمل دولية ورشة
واملؤمترات اللقاءات من عدد ذلك تلى ثم
الدولي أهمها: املؤمتر الشأن؛ لعل هذا في
واملؤمتر 1986م، عام اإلنسان حلقوق
في اإلنسان حقوق  تدريس حول  الدولي
الثمانينيات شهدت كما 1978م. عام فيينا
حول آخرين دوليني لقاءين والتسعينيات
اجتماع هو: األول اإلنسان، تدريس حقوق
حقوق مؤمتر والثاني: 1987م، عام مالطا
عام مونتريال مبدينة والدميقراطية اإلنسان
أن على: 1993م، الذي أقرَّ خطة عمل تؤكد
هما والدميقراطية اإلنسان حقوق تعليم
اإلنسان. حقوق من حقان ذاتهما حد في
حلقوق الدولي املؤمتر هذا: إلى يضاف
ونشير 1993م. عام فيينا في اإلنسان،
واجتماع 1978م، فيينا مؤمتر أن إلى هنا
في مهمة معالم ميثالن 1987م؛ عام مالطا
نتائجها اإلنسان، وتعتبر حقوق تعليم مجال
األساس الزاوية حجر مبثابة وتوصياتها
السنوات في متت التي األنشطة معظم في

. اآلن وحتى لهما التالية

 ôUI�

املـــرأة مواطنـــة مثلها مثـــل الرجل
احلقوق تتمتع بكامل ولها أن متامًا،
الرجل، كما بها شـــقيقها يتمتع التي
نفســـها الواجبات الوطن جتاه عليها
وهنا نضع ـ ولكن الرجل، التـــي على
املواطنة ـ عـــدة خطـــوط حتـــت لكن
سعودي غير من املتزوجة السعودية
يتمتع التي نفسها باحلقوق تتمتع ال
غير من املتزوج الرجل شـــقيقها بها
منها وأوالده األجنبية فزوجه سعودية،
اجلنســـية السعودية، على يحصلون
خارج يولـــدون الذين أوالده حتـــى
السعودي زوجة حتصل اململكة،كما
بجنســـيتها احملتفظـــة األجنبيـــة
معاش على احلصول األصلية بحـــق
املرأة حني جند في وفاته، بعد زوجها
سعودي غير من املتزوجة السعودية
احلقوق، هذه من حـــق بأي ال تتمتع
منح جنســـيتها حـــق متلك فهـــي ال
فالذكور منـــه، أوالده أّمـــا لزوجها،
يحصلون اجلنسية لنظام طبقًا منهم
بلوغهم اجلنسية السعودية عند على
يحصلون ال (18) ســـنة، ولكن سن
ســـن بلغ جميعهم، فهناك من عليها
اجلنســـية على يحصل ولم األربعني،
عليها يحصلون والذين الســـعودية،
األنفس، بشق عليها إّال يحصلون ال
ابتزاز األمهات، من يحاولون وهناك
مقابل مبالـــغ كبيرة منهن ويطلبـــون
على أوالدهن حلصـــول مســـاعدتهن
يحصلن فال اإلنـــاث ا أمَّ اجلنســـية،
إذا إالَّ علـــى اجلنســـية الســـعودية
أوالدًا وأجننب ســـعوديني من تزوجن
غير الســـعودية من وبنـــات ذكورًا،
من بطاقة أنهن يحملن رغم سعودي،
أحقيتهن على تنص الداخليـــة وزارة
من قرار مبوجب والعمل في الدراسة

،6834 6/خ/ رقـــم املقام الســـامي
أنهن إالَّ 26 /3 /1398هــــ وتاريـــخ
إالَّ املـــدارس احلكومية فـــي ال ُيقبلـــن
فاألولوية خالية، فيها مقاعـــد كان إذا
اجلامعات من تخرجن وإن للسعوديني،
إقاماتهن ألنَّـــه مكتوب فـــي ال يعملن
بالعمل»، لهـــا غيـــر مصرَّح عبـــارة «
ســـن وابنتها الســـعودية ابن وإن بلغ
دفتر في يلحقـــان ال العشـــرين عامًا
اسم حتت سجلتهما إذا إالَّ األم، أحوال
ا أمَّ لألنثى، منزلية وعاملة سائق للذكر،
أعمالهم من فيفصلون واألوالد ــزوج اـل
من القرار الصادر مع وجود للسعودة
13313/م رقم الوزراء مجلس ديوان
24 /12 /1426هـ بتاريـــخ الصادر
الســـعودية غير زوج فصل مينع الذي
إن السعودة بسبب عمله من السعودي
منها،وكذا أوالد له أو ذمته، فـــي كانت
السعوديني، غير ألوالدها بالنسبة احلال
غير من املتزوجة الســـعودية ولدت وإن
حتى حكومي، مستشفى في ســـعودي
في تعمل ووالدة نســـاء طبيبة لو كانت
بدفع ملزمة فإنها املستشـــفى نفســـه؛
من ألوالدها أنَّ مع والدتها، مصاريف
حني العالج، في أهلية سعودي أب غير
ُتلزم الســـعودي األجنبية ال زوجة جند
توفيت وإن والدتهـــا، مصاريف بدفـــع
ال غير سعودي من املتزوجة السعودية
لها، بل عقار في ميراثها ألوالدها يحق

أمهم. معاش حتى لهم يصرف ال
وأخواتنا بناتنا من األلوف معاناة هذه
املتزوجات األخـــوات بعض لي روتهـــا
في بهن التقيُت عندما سعودي غير من
الوطنية حلقوق للجمعية الرئيـــس املقر

طلبهن. على بناًء اإلنسان

عنصر أو ال يفرق بني جنس إنَّ اإلسالم
والرسول، اجلنسية، يعرف لون، وال أو
أتاكم (من قال: وسلم، عليه الله صلى
وإالَّ دينه وخلقه فزوجوه، ترضون مـــن
يقل من ولم كبير)، وفســـاد تكن فتنة
الصحابي جنسيته، وقد زوَّج ترضون
أخته عوف بـــن الرحمن عبد اجلليـــل
عنه. الله رضي احلبشي، بالل لسيدنا
في ظهر حديـــث مصطلح فاجلنســـية
بعد سقوط عشر التاسع أواخر القرن
الدول وجتزئـــة اإلســـالمية، اخلالفـــة
دول صغيرة، إلى واإلســـالمية العربية
طبقًا لرعاياها جنســـية دولة كل ومنح

الدولة. القطر أو ملسمى
غير  من الرجـــل املتـــزوج  إنَّ متييـــز
غير من املتزوجة املرأة ضد ســـعودية
للمواطنة كبرى معاناة يشكل سعودي
لها جل شأنه الله شاء السعودية، التي
هو ســـعودي، فهذا من غير أن تتزوج
تزوجته نصيبهـــا، وقد وهذا قدرهـــا،
األهل، ومبوافقـــة الدولـــة، مبوافقـــة
جهة أقاربها من ومعظمهـــم يكونـــون
نظام في النظر إعـــادة من والبد األم
غير زوج الســـعودية اجلنســـية بشأن
املرأة منه،مبنح وأوالدها الســـعودي،
لزوجها منح جنسيتها حق الســـعودية
الرجـــل بشـــقيقها وأوالدهـــا أســـوة
اجلزائرية، باملرأة وأســـوة السعودي،
مآس عن الســـتار نســـدل وبالتالـــي
عن املعاناة ونرفـــع األســـر، من لكثير
غير من املتزوجـــات بناتنـــا وأخواتنا
والســـرور البهجة وندخل ســـعوديني،
للمواطنة ونعيد العائـــالت، ألوف إلى
مـــن حقوقها، ما انتقص الســـعودية

مواطنتها. ومن

suhaila_hammad@hotmail.com

°WM�« ÓuÔ*« WB�U� s �«u� dO� s� W�Ëe�*« WM �«u*«
اد العابدين حمَّ زين سهيلة بقلم /
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nO� p�√d� ¨UN�uI�Ë …√d?*« 5� 5��
lL��� w�  U�uF*« Ác� q�� q� r�O�

øk�U�� w�ö�≈
أن فعلينا إســـالميًا، مجتمعًا - مادمنا
تعارض وإن اإلسالم، به جاء مبا نلتزم
تعليم أي مع تقليد أو عـــادة، أو عرف،
نرفضه، أن فعلينا اإلسالم، تعاليم من
أنَّ واحملزن ولكن املؤســـف ونلفظـــه،
وتقاليد وأعراف عادات مزج من هناك
اإلســـالم تشـــريعات مع متعارضـــة
يتجزأ جـــزءًا ال وجعلهـــا وأحكامـــه،
بأنَّك عنك طالبت بنبذها قيل وإن منـــه،

وليبرالي. علماني
ø«–U� q��*

أهليتها مـــن املـــرأة ـ مثـــل حرمـــان
أنَّها معهـــا على والتعامل القانونيـــة،
حالة قاصر علـــى الدوام ما عـــدا في
والعقوبات والقصاص احلـــدود تطبيق
مجرد في هذه فالسجينة وحتى عليها،
أهليتها منها تسلب محكوميتها انتهاء
إالَّ الســـجن من تخرج فال القانونيـــة،
أنَّ اإلســـالم أمرها، مع ولي بحضـــور
للمرأة أعطى الوحيد الـــذي هـــو الدين
مثـــل الرجل، مثلها الكاملـــة األهليـــة
الدائم، ولكن القصر تهمة عنهـــا وأزال
املرأة مع التعامل على مصٌر مجتمعنـــا
وإن طالبت فاقـــدي األهليـــة، معاملـــة
في الكاملة األهلية املرأة حـــق بإعطاء
ليبرالي علماني عنـــك قيل كل األحوال
أمرها، ولي على املرأة مترد إلـــى تدعو
لهن... يحلو كمـــا البنات وأن يخـــرج

إلخ.

∫å‚uI�ò ?� œUL� s�b�UF�« s�“ WKON� …–U��_«

·d� ÷—UF� Ê≈Ë Âö�ù« t� ¡U� U0 Âe�K� Ê√ UMOKF� ÎUO�ö�≈ ÎUFL��� UM�œU�
tEHK�Ë tC�d� Ê√ UMOKF� tF�

في املرأة حرمان وهو آخر، مثًال أعطيك
الشرعي حقها من اململكة مناطق بعض
فهي ال قبلية، ألعراف طبقًا امليراث في
غريب، إلى رجل إخـــراج أموالها تريد
على ويعشن املاليني، ميلكن وكثيرات
وصدقات اخليرية، اجلمعيات  إعانات
الرجل جند أخاها حني في احملسنني،
تكون زوجته وقد زوجته، يتزوج، وترثه

أجنبية.
الطـــالق لعدم ثالثـــًا: مثاًال أعطيـــك
على واإلصرار النســـب، في الكفـــاءة
بل نفســـها، القبيلة من البنات تزويج
من تزويـــج بناته على البعض يصـــر
ظللن بدون ــو ـل عمومتهن حتى أبنـــاء
يجيزه وهـــذا ال العمـــر، زواج طـــول
عليه اللـــه -صلى الديـــن، فالرســـول
ترضون من أتاكم «من قال: وســـلم-
فتنة تكن وإالَّ وخلقه فزوجـــوه، دينـــه
الدين وفســـاد كبيـــر»، فالكفاءة فـــي
ألنَّ النســـب، فـــي وليـــس واُخللـــق،
التقوى هو الله عند األفضلية مقيـــاس

أتقاكم). الله عند أكرمكم (إنَّ
øq(« U�* 

العادات بني الفصـــل في يكمن احلل
به جاء ما وبـــني والتقاليد واألعـــراف
مع فنأخـــذ منها مـــا يتفق اإلســـالم،
وهذه يخالفه، ما منها وننبذ اإلسالم،
العدل علماء الدين ووزارة مســـؤولية
يســـكتون كيف إذ في املقـــام األول،
وحرمان الله، حدود على التعدي على
جند كما امليراث، في حقهن النساء من
يحرمون وقضاة وقوانني أنظمة هناك
ويتعاملون القانونية، أهليتها من املرأة
تطبيق باســـتثناء القصر معاملة معها
عليها؟ والعقوبات والقصاص احلدود
امرأة بتطليق يقضي القضـــاة وكيف
الكفاءة عدم بدعوى أســـرة وتشـــريد

إســـالمية دولة فدولتنا فـــي النســـب،
ُعرفية دولة ولســـنا الله، تطبق شـــرع
ال هذا ولكن على الشـــرع، العرف تقدم
االجتماعيني واملصلحني املثقفني يعفي
كما ال التوعيـــة، من املســـؤولية فـــي
التوعية، مســـؤولية اجلمعية من يعفـــي
تبني فداحة التـــي الدراســـات وإعداد
املجتمع، وكما على نســـاء الواقع الظلم
أعراض حلماية بشـــر» «أنا حملة تبنت
هذه نطاق توسع ال فلَم وبناتنا، نسائنا
األســـري األمان حتقيق لتضم احلملة
بصك تفاجأ أن للمرأة، وحمايتهـــا من
بينها وبني بالتفريق احملكمة من صادر
كفاءته عدم بدعوى علمها بدون زوجها
وبني بينه خالف النســـب ملجرد في لها
عمومتها، أو أحد أبناء أو أحد إخوتها،
شـــخص من تزويجها في اإلخوة لرغبة
معـــه، فيطلقونها من مصالح آخـــر لهم
تضم حملة ال ولَم منه، ليزوجوها زوجها
القانونية، أهليتها املرأة منح بشر» «أنا
كل كاملـــي األهلية في معاملة فتعامل
ُتعامـــل معاملة أن بدًال مـــن األحـــوال
األطفال مثـــل مثلها األهليـــة ناقصـــي
إنســـانة وهي  واملجانني، واملعتوهـــني
مخترعة، عاملة تكون وقد رشيدة، بالغة
أو جامعية، أستاذة أو عاملية، أو طبيبة
ولَم أديبة،أو..إلخ؟ أو مفكرة، أو فقيهة،
منح املرأة بشـــر» «أنا حملـــة ال تضم
التي املناطق امليـــراث فـــي حقهـــا في

ألعراف قبلية؟ طبقًا منه حترمها
 ¡U?A�≈ vK� Â«u�√ WF�—√ wC� b?F� * 
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øÂö�ù« w� tOK�
مضى على انبثاق فجر اإلســـالم ـ لقد
عصرنا في املسلمة 1442سنة، واملرأة
في حقوقها كامل على لم حتصل الراهن

حلقوق الوطنية فهل اجلمعية اإلســـالم،
اإلنســـان بحقوق تعنى التي اإلنســـان
متلك خاصة املرأة بحقوق وليس عامة،
املجتمعات في لتحويل ســـحرية عصا
املصلحون يستطع لم ما ســـنوات أربع
مئات عبر عملـــه فـــي مختلف العصور

السنني.
 WOFL'« lOD�?�� Íc�« U� ¨p�√— w� *
t�bI� Ê√ ÊU?��ù« ‚u?I( W?OM�u�«

ø…√dLK�
الكثير. تقدم أن تستطيع ـ

ø«–U� q��*
املفاهيم تصحيح مشـــروع تتبني ـ أن
القرآنيـــة اآليـــات  لبعـــض اخلاطئـــة 
باملرأة املتعلقـــة النبويـــة واألحاديـــث
العـــادات بـــني وحقوقهـــا، والفصـــل
التشـــريع وبني والتقاليـــد واألعـــراف
يتعارض ما ونبذ وتعاليمه، اإلســـالمي
أحكام مع وتقاليد وعادات من أعـــراف
للمفاهيم طبقًا وتشـــريعاته اإلســـالم
تشـــكل التي الصحيحـــة لهـــا وهـــي
مجتمعنا في ليس املرأة، قضيـــة جذور
جميع فـــي ولكـــن الســـعودي فقـــط،
تصححت فإذا اإلســـالمية، مجتمعاتنا
ونالت املرأة، تصحح وضع املفاهيم هذه
لن وعندئذ اإلســـالم، كامل حقوقها في

للمرأة. ومشاكل قضايا هناك تكون
األنظمة مشـــروع تعديـــل ـ أن تتبنـــى
املرأة، ضد متييز فيها والقوانني التـــي

حولها. كاملة دراسة ولدي
في املرأة صـــورة تصحيح ـ أن تتبنـــى

الدراسية. املناهج
حملة «أوقفوا إلـــى النســـاء ـ أن تضم
األطفال» لتكـــون «أوقفوا ضد العنـــف

واألطفال». النساء ضد العنف
حقـــوق  مشـــروع تعليـــم ـ  أن تتبنـــى
على يركز الذي اجلامعات في اإلنسان

WM�K�« w�  ÊuJ� œUJ� Ë√ ¨ UM�K�« r�√ b�√ lL��� Í√ w�  …√d*« bF�
s�e�« —Ëd� l� ¨WO�b*«  UFL��*« pK� UNOK� ÂuI� w��« ¨tO� …bO�u�«
pK� `�B�  rK� ¨…√d*« qL� UNF� —uD�Ë  UFL��*« pK�  —uD�
X���√ q� ¨V�d� s�“ v�� W�ËdF*« UN�—u� w� W�bOKI��« …√d*«
‰U�d�«  f�UM� X���√ YO� ªU�—uD�Ë  UFL��*«  ¡UM� w� WLN�
«c� l�Ë ¨q�d�« vK� Î«dJ� X�U� w��« qLF�«  ôU�� nK��� w�
h� w��« UN�uI� W�UL�  w� ·œ«d�  —uD� œu�Ë VKD� —uD��«
…√d*« t�«u� w��«  U�uF*« v�≈ ‚dD�M� —«u(« «c� w� ÆŸdA*« UNOK�
UMOI��« W�œuF��« …√d*« ÂuL� ‰u� ÆUNK� q��Ë ÍœuF��« lL��*« w�
¡UB�ù«Ë  U�uKF*« e�d� W�Oz— œUL� s�b�UF�« s�“ WKON� …–U��_«
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وتصحيح اإلســـالم، في املرأة حقـــوق
طلبة اجلامعات اخلاطئة، ألنَّ املفاهيم
وأمهات املســـتقبل، هم آباء وطالباتها
وواضعو القرار صنَّاع سيكون ومنهم
فإذا والقوانني في املســـتقبل، األنظمة
املرأة حقـــوق بفهم إعدادهم أحســـنا
اإلســـالم، به جاء كما صحيحًا فهمـــًا
وســـار تطبيق، أمثل األنام خير وطبقه
األربعة خلفـــاؤه ونهجـــه على هديـــه
الظلم عليهم، فُســـيرفع الله رضـــوان
في التـــوازن ويتحقق عـــن النســـاء،
الصفوف مقدمة وســـيحتل مجتمعنا،
نساء سيطالب وعندئذ املجتمعات، بني

املرأة السعودية. مثل يكن أن العالم
 s� WO{U*« l�—_«  «uM��« ‰ö� s� * 
‰U�� w� W�Ëc�*« œuN'«Ë WOFL'« dL Ô�
s� UMO�b% Ê√  œu�Ë  ¨ÊU?��ù« ‚uI�
t��b�√ Íc�« d�_« s�Ë ¨W?O�uM�« WKIM�«
ÍœuF?��« lL��*«  U�� vK� WOFL'«

øW�U�
حلقوق  الوطنية اجلمعية اســـتطاعت  ـ
في توقظ أن بوجودها فقط اإلنســـان
له بأنَّ الســـعودي اإلحساس اإلنسان
ويطالب أن يحافظ عليها، عليه حقوقـــًا
ومبا أنَّه منـــه، اآلخرون ســـلبه بالذي
أدرك املقابل ففي حقوقًا، له بأنَّ أدرك
أن له يحق ال وأنَّـــه واجبات، أنَّ عليـــه
عليه ما ــؤد ـي وهو لم بحقوقه، ُيطالـــب
متَّ الذي اإلحســـاس واجبات، هذا من
اجلمعية ما بذلته اه ومنَّ كـــه حرَّ إيقاظه
ســـنوات أربع طوال مضنية من جهود
وعيًا فأثمرت االجتاهات، مختلف على
مختلف على أفراد املجتمع لدى حقوقيًا
أيام قبل أنَّه أتعلم وثقافاتهـــم، فئاتهم
من ســـعودية مسنة امرأة بي اتصلت
متزوجـــة من مينـــي متوفى، الباديـــة
على أوالدها يحصـــل تســـألني كيف
ال يحملون وهم الســـعودية، اجلنسية
أبيهم، جنســـية حتـــى وال جنســـية،
فأجابتني ذلـــك، حدث كيف فســـألتها
هذه نعرف نكـــن لم البادية نحن فـــي
جنسية. لنا تكون أن وأنَّه البد األمور،

 ¨oO�u��«Ë ¡UB�ù«Ë  U�uKF*« e�d� *
s� ‰¡U?��� ¨t�d� WL� v?K�  r��√Ë
œu�Ë ¨oO�u��« WOKL� UN� r�� w��« WOHOJ�«
t�U?��√ “d�√ vK� ¡uC�« ¡U?I�≈ ÎUC�√
v�≈ W�U{≈ ¨t?O� W�b��?�*«  UGK�«Ë

øUNIO�u� V�«u�«  U�uKF*« WO�u�
أمرين  التوثيق على قســـم في ـ  نركـــز
املخطوطات وهمـــا: توثيـــق هامـــني،
بحقوق القدميـــة املتعلقـــة اإلســـالمية
مصطلح أنَّ لنـــا تبنيِّ فهي اإلنســـان،
من جاءنا ليس حديثًا اإلنســـان حقوق
العصور منذ هو معروف ا وإمنَّ الغرب،
لإلســـالم، مثل رســـالة احلقوق األولى
بن احلسني، علي العابدين لإلمام زين
حقوقية رسالة وهذه عنهما، الله رضي
هذا القسم توثيق شـــاملة. ونسعى في
نوع بتوضيح احلقوقيـــة املخطوطـــات
أو مؤلفهـــا، تاريخهـــا، املخطوطـــة، 

تصنيفها وجودهـــا، مـــكان صاحبها،
إن بهـــا، محققها املوجودة املكتبة فـــي
وذلك حتقيق، حتتاج إلـــى أو ـــت، ُحِققَّ

للباحثني. تيسيرًا
باجلمعية يتعلق ما كل توثيق الثاني: األمر
وما أنشطة، من حلقوق اإلنسان الوطنية
ودراسات وأبحاث بيانات من أصدرته
وفعاليات وتقارير ومطويات، ونشـــرات
ومذكرات اجتماعات، ومحاضر ثقافية،
إلى وفود، إضافة من وما يزورها تفاهم،
أحد فيها شارك التي التلفازية البرامج
تتطلب أعضاء اجلمعية. وطريقة التوثيق
اجلمعية وفروع الرئيس املقر ميدنـــا أن
األنشـــطة عن كل وافية ودقيقة بتقارير
اجلمعيـــة وأعضاؤها بهـــا التـــي تقوم
بالهجري وتاريخه ومكانه، احلدث بذكر
أعضاء مـــن حضره ومن وامليـــالدي،
من حضره ومـــن وموظفيها، اجلمعيـــة
بحثها، مت التي والنقاط اآلخر، الفريـــق
أو أو ندوة، مؤمترًا كان وإن والنتائـــج.
املنظمة اجلهة من ذكر البد عمل ورشـــة
املشـــاركة، واملنظمات والدول للمؤمتر،
وأوراق وتوصياتـــه، املؤمتر وأهـــداف
مع أمكن، إن فيـــه مت قدِّ العمـــل التي
تنظمها التي الثقافية الفعاليـــات توثيق
في ويوجد و«فيديو». بالصور، اجلمعية
والتوثيق واإلحصـــاء املعلومات مركـــز
ومع والبصريـــات، قســـم الســـمعيات
تقارير بإصدار بدأنـــا العام هذا بداية
كل أيضًا وســـنصدر توثيقية، شـــهرية

دورية، توثيقيـــة ثالثـــة أشـــهر تقارير
وأنشطتها اجلمعية إجنازات كل تضم
تقرير جانب إلـــى أشـــهر، خالل ثالثة
أهم عن ـــا أمَّ اإلجنـــازات الســـنوي.
قســـم جانب إلى فهو املركز، أقســـام
الذي قســـم اإلحصاء يضم التوثيـــق،
اجلمعية إحصائيـــات إعداد  يشـــمل
ومن اإلحصائية، وتقاريرهـــا وكتبها 
إصدار فـــي 1429هــــ بدأنـــا عـــام
وسنصدر شـــهرية، إحصائية تقارير
كل دورية أيضـــًا تقاريـــر إحصائيـــة
إحصاءات جميع تشـــمل أشهر ثالثة
مقـــر اجلمعية إلى ــواردة اـل القضايا
الثالثة، خالل األشهر الرئيس وفروعها
املعنية للجهـــات اجلمعية ومراســـالت
إلى إليها، ــواردة اـل بشـــأنها، والردود
اإلحصائي الســـنوي. الكتاب جانـــب
اإلحصاء إحصاءات قسم يشمل كما
عشر سبعة من أكثر وتشـــمل اململكة،
اخلليجية، الـــدول وإحصاءات ملفـــًا،
واإلســـالمية، وباقي العربية والـــدول

العالم. دول
تقارير املركز: في املهمة األقسام ومن
ومواثيق ودساتير وإصدارتها، اجلمعية
وأنظمة وقوانني ودســـاتير إســـالمية
الدولية واالتفاقيـــات واملواثيق الـــدول
واحمللية والتقارير الدوليـــة واإلقليمية
والكتب احلقوقية اجلامعية والرســـائل
ومصطلحـــات ومعاجـــم احلقوقيـــة،
يضم ســـير الذي والدليـــل حقوقيـــة،

وقانونيني ديـــن وعلماء قادة وزعمـــاء
حقوق مجـــال في ومدربـــني وخبـــراء
وبرملانيني وناشطني حقوقيني اإلنسان،
واملجاالت، مختلف العلوم في وباحثني
أعضـــاء اجلمعية، ســـير كما يشـــمل
ويعد احلقوقية. واملنظمات واملؤسسات
وهو األقسام، أهم من األســـرة قســـم
من األسرة يتعلق بأفراد ما كل يشـــمل
وقانونية وشـــرعية وحقوقية دينية أمور
وتعليمية واجتماعية ونفســـية وصحية
من مجتمع كل فـــي وإبداعية وتربويـــة

املجتمعات.
فأنا أطمح فيه، اللغات املســـتخدمة ا أمَّ
اللغة هي والبداية لغات، عشر تكون أن

الفرنسية. ثم اإلجنليزية، ثم العربية،
 ULO� W�U� WOK�I��*« rJDD� “d�√ U�*

ø U�uKF*« e�d� d�uD�� oKF��
أنا، بي اخلاصة ـ خططي املســـتقبلية
تصحيح علـــى تتلخص فـــي: التركيز
اآليـــات لبعـــض اخلاطئـــة املفاهيـــم
املتعلقة النبويـــة  واألحاديث القرآنيـــة
العادات واألعراف والفصل بني باملرأة،
وتشـــريعات أحكام وبـــني والتقاليـــد،
يقوم التي األسس من فهذا اإلســـالم،
مفتاح مجتمعنـــا، ألنَّ صـــالح عليهـــا
وهذه املـــرأة، هو صـــالح املجتمعـــات
أكثر منذ عليهـــا أعمل التي رســـالتي
مؤلفاتي إعـــداد قرن، أيضًا: من ربـــع
لم مؤلفًا أكثر من ثمانني فلدي للنشـــر،
لذلك، الوقت وأمتنى أن أجد بعد، تنشر
وقتي كل اســـتحوذت على اجلمعية ألّن

وجهدي.
عدة  فلدي اجلمعيــــة، نطــــاق ــــا على  أمَّ
أن أمتنى تدريبية وحقائب بحثية مشاريع
للجنة كاملة اجلمعية، ولدي خطة تتبناها
عضوة أنا التي الدراسات واالستشارات
املعلومات مركــــز تطوير خطة ــــا بها. أمَّ
نتمكن أن فأطمح والتوثيــــق، واإلحصاء
غير الدول وأنظمــــة من ترجمة دســــاتير
يكون وأن وبالعكس، العربية، إلى العربية
العالم دول مختلف من مراســــلون لدينا
ثقافية، وفعاليات وتقارير بأخبار ميدوننا
مختلف اإلنســــان في وانتهاكات حقوق
حصرية املركز فتكون مواد دول العالــــم،
لها، وأن املصدر هو ويكــــون به، خاصة
يســــتطيع حتى اإلحصاء يتطور قســــم
ليس دراسات وتقارير إحصائية إصدار
يقدم واململكة فقــــط، وإمنا اجلمعية عن
اململكة بني إحصائية مقارنــــة دراســــات
واإلســــالمية والعربية اخلليجية والــــدول
يتطور أطمح أن كما دول العالم، وسائر
اإلمكانيات لديــــه وتكون قســــم التوثيق،
عن مخطوطات العالم في مكتبات للبحث
على والعمل وإبرازها، إسالمية، حقوقية
يحتاج وهذا منهــــا، احملقق غير حتقيق
إمكانات يفــــوق ضخمــــة إلــــى ميزانية
هذا ُميوِّل من جند أن اجلمعيــــة، وأمتنى

املشروع الكبير.

 ÊU��ù« w� k�u� Ê√ WOFL'« X�UD��«
Ê√ tOK� ÎU�uI� t� ]ÊQ� ”U��ù« ÍœuF��«

UNOK� k�U��
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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 d�ü« lO�— ≠ Â2008 q�d�« ≠ÊËdAF�«Ë s�U��« œbF�« ≠ W��U��« WM��«

ÊU��ù« ‚uI( WO�Ëb�« W�UL(« w�  UL�d�
امليداني محمد أمني / د. املؤلف اسم

2000م / اإلصدار تاريخ
صفحة 121 / الصفحات عدد

الكتاب هذا  يحوي  / الكتاب عن  نبذة
التي العاملية الدراسات أبرز من مجموعة
نخبة كتبها وقد اإلنسان، حلقوق الدولية حول احلماية كتبت

محمد األستاذ الدكتور / وترجمتها بإعدادها وقام العاملية، األسماء من أبرز
بحقوق ومهتمني ونشطاء باحثني للجميع،  مهمًا مرجعًا  ليعد  امليداني، أمني
تعريفه املساواة: مفهوم للعمل، الدولية للقواعد العاملي التطبيق في اإلنسان،
فردية حقوق قانونية، نظر وجهة الصحة، في للحق األساسية املفاهيم وتطبيقه،
العالم. في التعذيب الكفاح ضد التنمية، في احلق منظور من جماعية وحقوق

∫WOB�A�«  U�uKF*«
االسم: أحمد بن يحيى بن محمد البهكلي. ـ

عريش أبو 1373هـ امليالد: ومحل  تاريخ  ـ
جازان. –

متزوج. االجتماعية: احلالة ـ
∫WOLKF�«  ö�R*«

إنديانا بالواليات جامعة اللغة، ماجستير علم ـ
األميركية. املتحدة

∫WOKLF�«  «d�)«
1397 - 1401هـ. العلمي الرياض معلم مبعهد ـ

1401 - 1406هـ. سعود امللك بجامعة معيد ـ
1407 - 1412هـ. بالرياض املعلمني بكلية محاضر ـ

1413 - 1424هـ. املعلمني بجازان كلية وعميد محاضر ـ
مدير تعليم منطقة جيزان. ـ

∫ UOFL'«Ë f�U�*« W�uC�
1416هـ. املعلمني إلعداد الوطنية عضو األسرة ـ

1413هـ. من جازان في األدبي النادي إدارة مجلس عضو ـ
1424هـ. الوطني في اللقاء الثاني للحوار مشارك عضو ـ

والنفسية. التربوية للعلوم السعودية العربية اجلمعية عضو ـ
1413 - 1424هـ. املعلمني كليات مجلس عضو ـ

∫ «ËbM�«Ë  «d9R*«
اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة في اجلهاد مؤمتر ـ

1411هـ.
القرى. السعوديني بجامعة أم لألدباء الثاني املؤمتر ـ

القرى. املؤمتر الثاني للمعلم بجامعة أم ـ
بيروت. والتعليم في للتربية امللتقى العربي ـ

الثقافي. أبها ملتقى ـ
(اجلنادرية). والثقافة للتراث الوطني املهرجان ـ

1424هـ. الوطني للحوار الثاني اللقاء ـ
∫ÀU��_«Ë  UH�R*«
1398هـ. (مجموعة شعرية) واحلب األرض ـ

1400هـ. (مجموعة شعرية) الصفر نقطة طيفان على ـ
النقد النفسي في التراث العربي. ـ

1412هـ. شعرية) (مجموعة الغيث أول ـ
1417هـ. والعامية) الفصحى اللغوية (دراسة عن االزدواجية -

∫w����« ‰U�*«
ولغوية. أدبية دراسات

ÊU��ù« ‚uI( w�dF�« ‚U�O*« Y�b% u��

سعيد أحمد الدين عز وتقدمي حترير
2004م / اإلصدار تاريخ

الصفحات/252 صفحة  عدد
أعمال الندوة على الكتاب هذا يحتوي عن الكتاب/ نبذة
اإلنسان، حلقوق العربي امليثاق بتحديث اخلاصة العربية
 2002 ديسمبر   22  -  21 الفترة خالل عقدت والتي

كافة الكتاب ويتضمن اإلنسان، حلقوق والتأهيل املعلومات من مركز بتنظيم
الندوة. جلسات

sJ��« ‚uI( ÍdB*« e�d*«
تختص هي منظمة غيـــر حكومية
في احلق عن والدفاع بـ باملطالبـــة
األكثر للفئات خاصة مناسب؛ سكن
باعتباره أحد املجتمع فـــي ضعفا
للحفاظ الالزمة األساسية احلقوق
اإلنسان. وأمن وسالمة كرامة  على
في الســـكن فمنذ ظهور مشـــكلة

حلها، مما املتعاقبة في احلكومات فشـــلت عاما، ثالثني من أكثر منذ مصر
مثل: من السكن، مختلفة أخرى وأمناط العشوائيات ظاهرة تضخم إلى أدى
بعيدة وكلها أمناط واجلراجات والدكاكني، واملراكب والعشش املقابر سكن
اإلنسانية، للكرامة وتشكل إهدارا املناسب، السكن مواصفات عن البعد كل

مناسب. سكن في احلق لتعريف الدولية املواثيق ورد في طبقا ملا
العامة، اخلدمات في مجال الدولة دور للخصخصة، وتضاؤل االجتاه ومـــع
ظل في وخاصة عليهـــا؛ واملضاربة ألســـعار الشـــقق واالرتفـــاع اجلنوني
شريعة «العقد بني املالك واملستأجر العالقة أطلقت التي اجلديدة التشريعات
على املجتمع في الفقيرة الفئات حصول تعذر إلى أدى ذلك كل املتعاقدين»،

وتفاقمها. السكن مشكلة وتعاظم مسكن

øe�d*« b�Ë «–U*
مركز وجود وعـــدم املجتمع املصري يعيشـــه الواقع الذي لهذا اســـتجابة
بشـــكل عليها للعمل األساســـية الســـكن قضيتـــه متخصـــص يتخذ من
لوجود مركز ملحـــة ضرورة هنـــاك كانت مبنطـــق احلالة، مســـتمر وليس
حقا باعتبـــاره ليـــس حقوقي.. مـــن منطلـــق يتبنـــى احلـــق في الســـكن
به. يجـــب املطالبة أصيال حقا باعتبـــاره فقط؛ ولكن عنـــه  ينبغـــى الدفاع
من املالئمة بالدرجة «التمتع السكن في للحق التالي التعريف املركز ويتبنى
واإلنارة والتهوية الكافية، الكافي، واألمان الكافية، واملساحة اخلصوصية،
واملرافق العمل ألمكنة بالنســـبة املالئم واملوقع املالئم، والهيكل األساســـي

معقولة». ذلك بتكلفة األساسية،وكل
مناسب مسكن ولكنهو جدران، أربعة ليسمجرد السكن التعريفيكون وبهذا
 تتوافرفيهكل الشروطواملواصفات السابقة، والتىحتفظكرامةاإلنسانوآدميته.
الكرامة احلق فـــي مثل: احلقـــوق، من الســـكن بغيره في ويرتبـــط احلـــق
واحلق مناسب، معيشة مستوى في واحلق التمييز، عدم ومبدأ اإلنســـانية،
اجلمعيات وإنشـــاء التعبير حريـــة في واحلق اإلقامة، محـــل فـــي اختيار
احمللي)، املجتمع املرتكزة علـــى اجلماعـــات وغيرهـــم من (للمســـتأجرين
التعســـفي امللكية القســـري أو نزع حالة (فـــي الفرد واحلـــق في ســـالمة
عـــدم اخلضـــوع للتدخل في واحلق املضايقـــة)، أشـــكال أو غيـــره مـــن
مراســـالته. أو منزله أو أســـرته أو الشـــخص خصوصيات  التعســـفي في
منه انطالقا تتحقـــق ميكن أن أســـاس هو الســـكن في احلق كذلـــك؛ فإن
املناسبة املعيشة وشروط السكن أن ذلك، على وكمثال أخرى، قانونية حقوق
وباحلق بيئية، نظافة في باحلق التمتع بدرجة وثيقا للشخص مرتبطة ارتباطا

والبدنية. العقلية الصحة من ممكن مستوى أعلى في
حق حق لكل فرد، ولكنه حقا جماعيا فقط؛ ليس مناســـب ســـكن (احلق في

أى مكان). في ورجل طفل وامرأة كل
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 «b�UF�
oO�«u�Ë

‰u�u�Ëd��««c�w�·«d�_«‰Ëb�«
∫wK� U� vK� XIH�« b�

1 …œU*«
هذا  فــــي 1 - تعتــــرف الدولــــة الطــــرف
باختصاص الطرف“ ”الدولة البروتوكول
اإلعاقة ذوي األشــــخاص جلنــــة حقــــوق
أو األفراد من بتلقي البالغــــات ”اللجنــــة“
أو األفراد باســــم أو األفــــراد مجموعات
باختصاصها املشمولني مجموعات األفراد
دولة ضحايا انتهاك أنهــــم يدعون والذين
تلك في والنظر ألحكام االتفاقيــــة، طــــرف

البالغات.
يتعلق  أي بالغ تســــلم للجنة يجوز 2 - ال
طرفا تكون االتفاقية ال في بأي دولة طرف

البروتوكول. هذا في
2 …œU*«

مقبول: غير البالغ تعتبر اللجنة
مجهوال؛ البالغ كان متى (أ)

للحق استعمال إساءة البالغ شكل أو (ب)
منافيا كان أو البالغــــات تلــــك في تقدمي

االتفاقية؛ ألحكام
ســــبق نفســــها قد (ج) أو كانت املســــألة
ما أو كانــــت، اللجنة أو أن نظــــرت فيهــــا
آخر إجراء مبقتضى دراســــة محل زالت،
التســــوية أو الدولي التحقيق من إجراءات

الدولية؛
االنتصاف وسائل كافة تستنفد لم أو (د)
كان إذا القاعدة هذه تسري وال الداخلية.
طال أمده قــــد االنتصاف إعمال وســــائل
املرجح غير من كان أو معقولة غير بصورة

فعال؛ انتصاف إلى يفضي أن
كان غير واضح أو أساس بال أو كان (هـ)

كافية؛ ببراهني مدعم
موضوع البالغ الوقائع كانت متــــى (و) أو
هــــذا البروتوكول بدء نفاذ قبل قــــد حدثت
إذا املعنيــــة، إال الطرف للدولــــة بالنســــبة

النفاذ. تاريخ بعد الوقائع تلك استمرت
3 …œU*«

البروتوكول،  هذا 2 من املادة بأحكام رهنا
بالغ أي عرض في السرية اللجنة تتوخى
وتقدم الطــــرف. الدولة علــــى يقــــدم إليها
غضون في اللجنــــة، إلى الدولــــة املتلقيــــة
مكتوبة بيانات تفســــيرات أو ستة أشهر،
إجراءات أي املسألة وتوضح فيها توضح

اتخذتها. الدولة قد تكون تلك انتصاف
4 …œU*«

تســــلم  بعد في أي وقت للجنة، 1 - يجوز
بشــــأن قرار إلى التوصل وقبل بالغ مــــا
الطرف الدولة إلــــى حتيل أن موضوعــــه،
طلبا االستعجال، سبيل على للنظر، املعنية
تدابير من ما يلزم الدولة الطرف تتخذ بأن
ميكن رفعه ال ضرر إحلاق لتفــــادي مؤقتة

ضحاياه. أو املزعوم االنتهاك بضحية

W�U�ù« ÍË– ’U��_« ‚uI� WO�UH�ô Í—UO��ô« ‰u�u�Ëd��«
ÂULC�ô«Ë o�bB��«Ë lO�u�K� `��Ë ú*« vK� dA�Ë bL��«
¨611Ø61 r�— …b��*« 3ú� W�UF�« WOFL'« —«d� V�u0

2006 d�L��œØ‰Ë_« Êu�U� 13w� Œ—R*«
ســــلطتها  اللجنــــة 2 - عندمــــا متــــارس
هذه املادة،  من 1 للفقــــرة وفقا التقديرية
بشأن اتخاذ قرار ضمنا ال يعني ذلك فإن

موضوعه. أو مقبولية البالغ
5 …œU*«

بحثها لدى مغلقــــة جلســــات تعقد اللجنة
البروتوكول. إطــــار هــــذا البالغــــات في
بإحالة البالغ، دراســــة بعد اللجنة، وتقوم
إلى إن وجدت، وتوصياتهــــا، اقتراحاتها

امللتمس. املعنية وإلى الدولة الطرف
6 …œU*«

موثوقا  معلومــــات 1 - إذا تلقــــت اللجنة
جســــيمة أو انتهاكات وقوع بها تدل على
للحقوق طــــرف دولة جانب منتظمة مــــن
تدعو االتفاقيــــة، فــــي املنصــــوص عليها
في التعاون إلى الطرف الدولة تلك اللجنة
بشأن مالحظات وتقدمي املعلومات فحص

الغرض. لهذا املعنية املعلومات
أكثر  أو تعني عضوا أن للجنــــة 2 - يجوز
تقرير وتقدمي حتــــر إلجراء أعضائها من
آخذة في اللجنة، إلى وجه االستعجال على
الدولة إليها تقدمها مالحظات أي اعتبارها
موثوق أخرى معلومات وأي الطرف املعنية
التحري يتضمن أن ويجوز لها. متاحة بها
متى الطرف، الدولة إلقليــــم بزيارة القيام

ومبوافقتها. ذلك األمر استلزم
ذلك  نتائج دراســــة بعد اللجنة، 3 - تقوم
إلى الدولة النتائــــج تلك بإحالة التحــــري،
تعليقات بــــأي مشــــفوعة الطــــرف املعنية

وتوصيات.
غضون  في املعنية، الطرف تقوم الدولة - 4
النتائج والتعليقات من تلقي ستة أشــــهر
بتقدمي التــــي أحالتها اللجنة، والتوصيات

اللجنة. إلى مالحظاتها
ســــرية،  بصفة التحري ذلك 5 - يجــــري
في الطرف الدولــــة تلك ويلتمس تعــــاون

اإلجراءات. مراحل جميع
7 …œU*«

الطرف  تدعو الدولة للجنــــة أن 1 - يجوز
املقدم فــــي تقريرها تدرج أن إلى املعنيــــة
تفاصيل  االتفاقية من 35 املــــادة مبوجب
أجري لتحر اســــتجابة أي تدابير متخذة

البروتوكول. هذا من 6 املادة مبوجب
بعد  االقتضــــاء، عند 2 - يجــــوز للجنــــة،
املشار إليها الســــتة األشهر فترة انتهاء
الدولة تدعو أن املادة 6، من 4 الفقرة في
بالتدابير إبالغهــــا إلــــى الطــــرف املعنية

لذلك التحري. املتخذة استجابة
8 …œU*«

توقيع هذا الطرف، وقــــت يجــــوز للدولــــة
االنضمام أو عليه التصديق أو البروتوكول
تعترف باختصاص ال تعلن أنها أن إليه،
 6 املادتني املنصــــوص عليه فــــي اللجنــــة

و7.

9 …œU*«
وديع هذا املتحدة لألمم العام يكون األمني

البروتوكول.
10 …œU*«

البروتوكول هــــذا على التوقيع يفتــــح باب
املوقعة اإلقليمي التكامل ومنظمات للدول
املتحدة األمم مقر وذلك في االتفاقية على
30 آذار/مارس  من اعتبارا نيويورك في

.2007
11 …œU*«

الدول لتصديق البروتوكــــول يخضع هذا
صدقت التي البروتوكول هذا على املوقعة
ويخضع انضمت إليها. االتفاقية أو علــــى
جانــــب منظمات مــــن لإلقرار الرســــمي
هذا علــــى املوقعــــة التكامــــل اإلقليمــــي
االتفاقية رســــميا أقرت والتي البروتوكول
إلى االنضمام ويكون إليهــــا. أو انضمت
دولة أو ألي مفتوحــــا هــــذا البروتوكــــول
على صدقت اإلقليمــــي للتكامــــل منظمة 
انضمت أقرتها رســــميا أو أو االتفاقيــــة

البروتوكول. توقع ولم إليها
12 …œU*«

التكامل بـتعبيــــر ”منظمــــة 1 - يقصــــد
ذات الــــدول منظمة تشــــكلها اإلقليمي“
الدول إليها وتنقل ما منطقة في الســــيادة
يتعلق فيما االختصــــاص فيها األعضــــاء
وهذا االتفاقية هذه التي حتكمها باملسائل
في املنظمات، تلــــك وتعلن البروتوكــــول.
انضمامها، أو الرســــمي صكوك إقرارها
باملســــائل فيما يتعلق اختصاصها نطاق
وهــــذا االتفاقيــــة التــــي حتكمهــــا هــــذه
بأي بعد فيما الوديع وتبلــــغ البروتوكول.

اختصاصها. في نطاق جوهري تعديل
البروتوكول  هذا في اإلشارات تنطبق - 2
املنظمات تلك على األطراف’’ ‘‘الدول إلى

اختصاصها. حدود في
الفقــــرة 1 مــــن املــــادة  3 - ألغــــراض
هذا  13 والفقــــرة 2 مــــن املــــادة 15 من
تودعه صــــك بأي ال يعتــــد البروتوكــــول،

اإلقليمي. للتكامل منظمة
اإلقليمي،  التكامل منظمــــات 4 - متارس
نطاق ضمــــن تندرج التــــي فــــي األمــــور
في التصويت فــــي حقها اختصاصهــــا،
من األطــــراف، بعــــدد اجتمــــاع الــــدول
لعدد دولهــــا األعضاء األصوات مســــاو
وال البروتوكول. هذا في أطراف هي التي
التصويت في حقها املنظمات تلك متارس
األعضاء الدول من دولة أي إذا مارســــت
والعكس التصويــــت، فــــي فيهــــا حقهــــا

صحيح.
13 …œU*«

نفاذ  يبدأ االتفاقية، نفــــاذ ببدء 1 - رهنا
إيداع من الثالثني اليوم في البروتوكول هذا

االنضمام. أو للتصديق العاشر الصك

البروتوكول، بالنســــبة  نفاذ هذا 2 - يبدأ
للتكامــــل اإلقليمي منظمة أو لــــكل دولــــة
تقره تصــــدق على هــــذا البروتوكــــول أو
إيداع الصك بعد إليه تنضم رســــميا أو
تلــــك الصكوك، فــــي اليوم العاشــــر من

صكها. إيداع تاريخ من الثالثني
14 …œU*«

منافيا  يكون إبداء أي حتفظ يجوز ال - 1
البروتوكول وغرضه. ملوضوع هذا

أي  في التحفظــــات 2 - يجــــوز ســــحب
وقت.

15 …œU*«
تقترح  أن طــــرف دولــــة 1 - يجــــوز ألي
تقدمــــه وأن البروتوكــــول تعديــــال لهــــذا
ويقوم املتحدة. العام لــــألمم األمني إلــــى
بأي األطراف الدول بإبالغ العام األمــــني
إشــــعاره إليها طالبا مقترحة، تعديــــالت
للدول اجتماع حتبذ عقــــد كانت مبا إذا
والبت املقترحات تلك في للنظر األطراف
الدول عقد االجتماع ثلث حبذ فيها. فإذا
أربعة األقل، فــــي غضون على األطراف
العام فإن األمني اإلبالغ، ذلك من أشهر
املتحدة. األمم رعاية حتت يعقد االجتماع
األمني العام أي تعديل يعتمده ثلثا ويقدم
في واملصوتة احلاضرة األطــــراف الدول
لألمم العامة اجلمعيــــة إلــــى االجتمــــاع
الدول إلى كافــــة ثــــم املتحــــدة إلقــــراره

األطراف لقبوله.
ويقر  يعتمد الذي التعديل نفــــاذ 2 - يبدأ
اليوم  في املادة 1 من هــــذه للفقرة وفقــــا
القبول الثالثني مــــن بلوغ عدد صكــــوك
في األطراف الــــدول عدد املودعة ثلثــــي
يبــــدأ نفاذ ثم التعديل. تاريــــخ اعتمــــاد
اليوم في طــــرف دولة أي جتاه التعديــــل
يكون قبولها. وال صك إيداع الثالثني من
التي األطراف للــــدول إال التعديل ملزما

قبلته.
16 …œU*«

تنقض هذا أن يجــــوز ألي دولــــة طــــرف
إلى خطــــي توجهه بإشــــعار البروتوكول
هذا ويصبح لألمم املتحدة. العام األمــــني
تاريخ من ســــنة واحدة بعد نافذا النقض

اإلشعار. ذلك العام األمني تسلم
17 …œU*«

أشــــكال في البروتوكول هذا يتــــاح نص
عليها. يسهل االطالع

18 …œU*«
احلجية النصوص اإلسبانية في تتساوى
والعربية والصينية والروسية واالنكليزية

البروتوكول. لهذا والفرنسية
املفوضــــون املوقعون قام لذلك، وإثباتــــًا
من األصول حســــب أدنــــاه، املخولــــون
على هذا بالتوقيــــع جانــــب حكوماتهــــم،

البروتوكول.
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حقوق: ـ بي سي بي صنعاء ـ
وصفا املقتري، صالــــح خالد قدم اليمني
في أعوام ثالثــــة ملدة اعتقالــــه لتفاصيــــل
االستخبارات لوكالة تابعة ســــرية سجون
ما أو إيه)، آي (ســــي األمريكية املركزيــــة
السوداء» عبر «املواقع تســــمية عليه أطلق
املتحدة مبمارسة الواليات اتهم كما العالم،

السجناء. بحق التعذيب
أنه الدولية العفــــو منظمة املقتري وأخبــــر
 28 من انفرادية ألكثر زنزانــــة في اعتقل
اإلتاحة أو تهم إليه توجيه أي بدون شهرا

القانوني. التمثيل حق له
å`�A�« qI�F*«ò

األولى ذلك إنه أصبح للمرة املقتري وقــــال
سجن في األمريكيني لدى الشبح» «املعتقل
أعقاب اعتقاله العراق فــــي في أبــــو غريب

.2004 عام
قط بأنها لم تعترف املتحدة الواليات أن إال

للتعذيب. املقتري أو عرضته اعتقلت
جــــورج دبليو األمريكي الرئيس كمــــا أن

å¡«œu��« l�«u*«ò w� WOJ�d�_« V�cF��« ‚d� nB� qI�F�
«املواقع بوجود يعترف لم بوش
عــــام الســــوداء» أو املظلمــــة 

.2006
إن تلك الســــجون وقــــال بوش
«احلرب في حيوية وسيلة كانت
اإلرهــــاب»، علــــى  األمريكيــــة
إيه) (ســــي آي أن وأصر على
إنساني بشكل عاملت املعتقلني
ضدهم. التعذيب تستخدم ولم

åW�c�ò WK�UF�
 ،2007 يوليو/متوز عـــام ففي شـــهر
يقضي تنفيذيـــا أمـــرا أصـــدر بوش
اإلنسانية املذلة وغير «املعاملة بحظر
املتهمني الســـجناء بحق والقاســـية»
والذيـــن بارتـــكاب أعمـــال إرهابيـــة

إيه. آي سي تعتقلهم
التي العمليات يشـــمل لم األمر أن إال
في األمريكية االســـتخبارات تقوم بها
رفضت التي السرية للسجون إدارتها
تزال ما إذا كانت مـــا القول الوكالـــة

ال. أم تستخدمها
في حتدث املقتري، الذي إلى وبالعودة
منذ وســـائل اإلعالم له مع مقابلة أول
نرى سراحه، اليمنية الســـلطات إطالق
يصف السابق اليمني السجني كيف أن
التي السيئة واملعاملة التعذيب عمليات
عناصر تلقاهـــا على أيـــدي قـــال إنه
عندما إيه) اجليش األمريكي و(سي آي

لديهم. السري في االعتقال كان

W�U�B�« Ë WOFL'«
الســــعودية، الصحافة تطــــورت
الســــنوات فــــي بشــــكل كبيــــر،
متابعاتها كثافة حيث من األخيرة،
ألخبار املجتمع ونوعيتها امليدانية
نشر ذلك: ويشــــمل وشفافيتها،
واملخالفــــات اجلرميــــة أخبــــار 
التي اإلنســــانية؛ واالنتهــــاكات
الســــابق، في كانــــت الصحف،
نشــــرها ألســــباب تتحفظ  على
بعض حتفــــظ مختلفــــة؛ منهــــا:

نشرها. على الرسمية األجهزة
واملخالفات أخباراجلرمية إننشر
حيث من يختلف، ال واالنتهاكات،
عن احملتملة، وإيجابياته سلبياته
اإلعالم وســــائل مضامني بقيــــة
التأثير عمومــــا، التــــي حتتمــــل
لكن اإليجابي، والتأثير الســــلبي
جدال األخبار يثير من هذا النوع
بــــني املختصني غيره، من أكثــــر
السلبيات ترجيح نتيجة وغيرهم،
اإليجابيــــات علــــى الظاهــــرة 
مثل لنشر الظاهرة، غير الكبيرة،

األخبار. هذه
عــــن احلديــــث ولســــت بصــــدد
فهي نشر تلك األخبار؛ إيجابيات
إن أقول: أن أريد ولكني، كثيرة،
املتابعات تلك من تستفيد اجلمعية
حيث كبيــــرة، اجليدة اســــتفادة
وكتاب الصحفيــــون يســــاعدها
مناطق كل في والزوايا، األعمدة
في األطراف، املترامية مملكتنــــا
املشــــكالت من كبير عدد رصد
في حتدث التــــي واالنتهــــاكات 
ولم يكن اإلنســــان، حقوق مجال
كبير عدد عن تعلــــم أن للجمعية
لو حتدث، من املخالفــــات، التي
تلك األحداث لم تنشــــر تفاصيل
ولهذا؛ الصحف. في واملشكالت
وظيفة تــــؤدي فــــإن الصحافــــة
فــــي مجال مهمــــة، ليــــس فقط
واالجتماعية احلقوقيــــة التوعية
في -أيضًا- وإمنــــا واألمنيــــة؛
وليس واملراقبة، الرصــــد مجال

ذلك. أن نشكرها على إال لنا

الرئيــــس بالرياض اجلمعية عقد مبقــــر
عمل لورشة اجتماعًا حتضيريًا لإلعداد
عليها والتربية حقوق اإلنسان تعليم حول
بهدف وذلك التعليم العام، مؤسسات في
الورشــــة لهذه عرض التصــــور املبدئي
األساســــية وأهدافها عنوانها وحتديــــد
من االجتماع حضــــر وقد وبرنامجهــــا،
د. اجلمعــيــة رئيــــس اجلمعية: جانــــب

رئيس حجــــار، ونائــــب بنــــدر محمد
ورئيس القحطاني، د. مفلــــح اجلمعية
صالــــح د. واملتابعــــة جلنــــة الرصــــد
املتعاون اجلمعيــــة  وعضــــو اخلثالن،
حضره كما الزايدي. سليمان األستاذ
العالقة، ذات اجلهــــات ممثلو بعــــض
والتعليم التربيــــة وزارة منهم: ممثــــل
الوزارة، وكيــــل الشــــدي، د. إبراهيم

العربي لدعم اخلليــــج لبرنامج وممثــــل
وممثل االمنائية، املتحدة األمم منظمات
كما اخلليج العربية. لدول التربية ملكتب
عضو مجلس العواد خالــــد د. حضره:
الصبيحي. عبدالرحمن ود. الشــــورى،
وقت سابق في عقدت قد اجلمعية وكانت
اإلنسان حول تعليم حقوق عمل ورشــــة

العالي. التعليم مؤسسات في
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