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:حقوقياض ـ الر
عقد اجمللس التنفيـذي

طنـيـة حلـقـوقللجـمـعـيـة الـو
اإلنسان اجتماعه العـاشـر

/16/10م األحد مساء يو
/28افـــق هــــ املـــو1428

م، مبـــــــــقــــــــــر10/2007
يـاض،اجلمعية مبـديـنـة الـر

أس االجتماع الدكتورقد رو
بندر بن محمد حجار، بحضور أعضاء

في اللجان، حيث اطلـعمشـراجمللس و
هاتيوض السيناراجملتمعون على عرو

Íc??O?H?M??�« f?K?:«

d?�U?F?�« t‡�UL�« b‡I‡F


ية إلعالنات اجلمعية،عوالتو
الـتـي تـعـمـل عـلـى إنـتـاجـهـا

طنية، كماكاالت الوإحدى الو
اطــــلــــع األعــــضــــاء عــــلــــى
التصاميم الهندسية ملشروع

الـتــي متمـبـنـى اجلـمـعـيـة، و
املـقـدمـةاخـتـيـار أحــدهــا، و

للمجلـس مـن أحـد املـكـاتـب
ًاالـهـنــدســيــة لــيــكــون مــقــر

ياض، كما نـاقـشللجمعية مبديـنـة الـر
جةد املدرأعضاء اجمللس التنفيذي البنو

في جدول األعمال.

:حقوقياض ـ الر
بيـعـانالـتـقـى الـدكـتـور مـفـلـح بـن ر

ئيس اجلمعية مبكتبـهالقحطاني نائـب ر
م الثالثـــاءياض يـوئيسي بـالـرباملقر الـر

م30/10/2007افق هـ املو18/10/1428
يــتــودميـيـه دي بــرنــانــدو وبـالـســيــد فــر
ئـيـس الـبـعـثـةنائـب رمـسـتـشـار و

ياض.تغالية بالرماسية البرالدبلو
فـي مـســتــهــل الــلــقــاء قــدمو

يتوالدكتور القحطاني للسـيـد بـر
انبحا ضافيا شمل كافة اجلوشر

املتعلقة باجلمعيـة إلـى جـانـب مـا
دات فيتقدمه اجلمعية من مجهو

مجال حقوق اإلنسان، كما ناقش
اصلالتواجلانبان سبل التعاون و

في مجال حقوق اإلنسان باإلضافة لعدد
من القضايا ذات الصلة.

يريتو بالتقر من جانبه أشاد السيد بر
ال حقوق اإلنسان الذياملتضمن أحواألول و
قت مثمنا فـي الـوًاخرته اجلمعيـة مـؤأصدر

دات التي تبذلها اجلمعية فـينفسه اجملهـو
يز حقوق اإلنسان باململكة.تعز
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:حقوقياض ـ الر
بحضور الدكـتـور
بندر بن محمد حجار

نائبهئيس اجلمعيـة ور
الــدكــتــور مــفــلــح بـــن

بـيـعـان الـقــحــطــانــير
كــنيعـدد مـن املـشـارو
قـشالـصـحـفـيـني، نـوو
/15/10م السبت يو

افــــقهـــــ املـــــو1428
م27/10/2007

شة العـمـل الـتـي أقـيـمـت مبـقـرخـالل ور
ضىدة نظام مرّياض مسواجلمعية بالر

اداإليدز املقترح، حيـث مت مـنـاقـشـة مـو
) مادة تنـص16النظام الذي تـضـمـن (
ض نقص املناعةعلى حقوق املصاب مبر

املكتسب (اإليدز).
كما مت خالل حلقة النقاش التـطـرق
إلى حق املصاب بالعمل إذا كان يـعـمـل

مية أو أهلية، حيث إذا ثبتلدى جهة حكو

 أنه غير قادر على العمل فيحال إلىًطبيا
ف له عـنالتقاعد على أال يـقـل مـا يـصـر

مفي حالة كان املصاب يقواتبه، وثلثي ر
هى إلى غيربعمل يخشى معه انتقال العدو

ايا املاليةب عمل آخر باملزفيحال إلى أقر
نفسها، كما أنـه ال يـجـوز مـنـع املـصـاب

ض اإليدز من متابعة تعليمه أو فصلهمبر
ضه إال إذا ثبتد ملرمن عمله ألسباب تعو

ه.ضه إلى غيرتعمده نقل مر

لقطة من ورشة العمل
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:حقوقياض ـ الر
جــتقـامــت الــســيــدة بــيــر

ملـانئـيـس الـبـرسـيـلـني نـائـبـة ر
افق لـهـافـد املـرالـويدي والـسـو

طنية حلقوقة للجمعية الوياربز
/25/10م الثالثاء اإلنسان يو

/6/11افـــق هــــ املــــو1428
كان في استقبالهمم، و2007

بيعان القحطاني نائبالدكتور مفلح بن ر
ئيس اجلمعية نيابة عن الدكـتـور بـنـدرر

عددئيس اجلمـعـيـة وبن محمد حـجـار ر
من أعضاء اجلمعية، في بداية اللقاء قدم

ائر نبذة عنفد الزالدكتور القحطاني للو
أنشطتـهـا خـاللة إنشاء اجلمعـيـة وفكـر

عـهـافـرواتـهـا وإجنـازة املـاضـيـة والـفـتـر
د فيما قامت به من جهواتها وإصدارو

نشر ثقافة حقوق اإلنسان.
ائــر بـــعـــضفــد الـــزقــد طــرح الـــوو

أة فـيضـع املـرالت املـتـعـلـقـة بـوالـتـسـاؤ
كـتــهــا فــياملـمـلــكــة، مــن حــيــث مــشــار

قها.كفالة حقواالنتخابات و

قــفكــمــا تــطــرق احلــديــث عــن مـــو
قيةاملنظمات احلقـوبية وملانات األوروالبر

ض لـهــاحـول االنـتـهـاكــات الــتــي يــتــعــر
ا. حضرانتانامواملعتقلون في معتقل غـو

ئيس اجلمعية كل مناللقاء بجانب نائب ر
ئيس جلنـةحمن العناد رالدكتور عبد الـر

الدكتور عـبـد اجلـلـيـلالنـشـر، والثقـافـة و
ف عـلـى فـرع اجلـمـعــيــةالـسـيـف املــشــر

يناألستاذة سهيلة زقية، وباملنطقة الشر
اإلحصاءمات وكز املعلوئيس مرالعابدين ر

يا عابد شيخ عضواألستاذة ثرثيق، والتوو
في املشراألستاذ خالد الفاخراجلمعية، و

ية.اإلدارعلى الشؤون املالية و

لقطة من الزيارة

د. بندر احلجار
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 بندر بن محمد احلجار.د
رئيس اجلمعية
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حقوقياض ـ الر
استقبل الدكتور بندر بن محمد حجار

طنية حلقوق اإلنسانئيس اجلمعية الـور
افــقهـــ املــو9/10/1428م األحـد يــو

ئــيــســيم بــاملــقــر الــر21/10/2007
للجمعية السـفـيـر الـكـنـدي لـدى املـمـلـكـة

افقفد املـرالونالد ديفدسـون والسيد/رو
ئيس اجلمعيةحب رله، في بداية اللقاء ر

قدم لهم نبذةافق له وفد املرالوبالسفير و
عددة إنشاء اجلمعية وة عن فكرمختصر

سسني لها، كذلك أطلعـهـمأعضائها املـؤ
ة فـي بـعــضعـهـا املـنـتـشـرعـن عـدد فـرو

 عدد القضايا التيًأيضامناطق اململكة و
تـطـرقعـهـا، وفـرودت إلـى اجلـمـعـيـة وور

الدكتور احلجار
فدفي حديثه للو
اتعن اإلصـدار

التي قامـت بـهـا
مـااجلـمــعــيــة، و

م بــهف تـقــوسـو
اسات فيمن در

املستقبل. حضر
الـلـقـاء بــجــانــب

ئيس اجلـمـعـيـةر
الدكتور مفلح بن

بـــــــــيـــــــــعـــــــــانر
طنيةئيس اجلمعية الوالقحطاني نائب ر

األسـتـاذ خــالــد بــنحلـقـوق اإلنــســان و

t� o�«d*« b�u�«Ë ÍbMJ�« dOH��« q�I
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:حقوقجدة ـ 
س شــرق جــدة الــطــابــورألــغــت مــدار

ائحايد الروس، بعد تزالصباحي لطالب املدار
مـىاألدخنة التـي تـنـبـعـث مـن مـريـهـة والكـر

ًفايب من األحياء السكنية خـوالنفايات القر
ية.اض الصدرعلى سالمة الطالب من األمر

ًقفت جمعية حقوق اإلنسان ميدانياوو
اقع شـرق اخلـطمى النفـايـات الـوعلى مـر

الذي يهدد سالمة نحو ثمانـيـةيـع، والسر
ةاطن بسبب انبـعـاثـاتـه اخلـطـيـرآالف مـو

سات العمالة السائـبـة،الناجمة عـن ممـار
اجاستخرالتي حترق النفايات بعد نبشها و

اد إلعادة بيعها.بعض املو
ايــدة اجلـمـعـيـة بـعـد تــزتـأتـي خـطــوو

ى الـتـي قـدمـهـا سـكـان املـنـاطـقالـشـكـاو
مى النفـايـات إلـى اجلـمـعـيـة،ة ملـراجملـاور

يعةاءات سرا من خاللها باتخاذ إجرطالبو
ضهم ملشكالت صحيةث الذي عرملنع التلو

تفع حدة اخملاطر على صحةترة، وخطير
بو الذين يقيـمـون فـي مـنـاطـقضى الـرمر
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قع.ار املويع بجوشرق اخلط السر
فيف املشرأكد الدكتور حسني الشرو

العام على فرع اجلمعية في مـنـطـقـة مـكـة
خالد نحاس املدير التنفيذي للفرعمة واملكر

عبد الله أبو السمح عـضـو اجلـمـعـيـة أنو
نظـام اجلـمـعـيـة األسـاسـي ميـنـحـهـم حـق

ف على القضـيـة لـلـتـأكـد مـن صـحـةقوالـو
املتعـلـقـة بـحـقـوقدة لـهـا وارى الـوالشـكـاو

اإلنسان لضمان العيش في بيئة صـحـيـة
اض.خالية من األمر

مى بدائييف إن املرقال الدكتور الشرو
هل بالنسبة حملافـظـة بـحـجـمغير مـؤ وًجدا

مات الصحة العامةافر فيه مقوال تتوجدة، و
احلـديـثـة لـلـتـعـامـل مـع الـكــم الــهــائــل مــن

اجد عدد من املتخلفنيكما ثبت توالنفايات، و
مون بنبش النفايات فـيقة الذين يقواألفار

في األمان.مى أمام مشرهذا املر
ميف أن اجلمعـيـة سـتـقـوأكد الـشـرو

ة، حيثياراقع الزير مفصل بوبإعداد تقر
عة التـدخـلتشمل مطـالـبـة اجلـمـعـيـة سـر

فع الضـررإيجاد حل عـاجـل لـريع والسـر
يع خاصـةاطنني شرق خط الـسـرعن املـو

ذلك من خالل مناشدةسكان جدة عامة، وو
اجبها نحو إيـجـاد بـيـئـةاألمانة للقـيـام بـو

يدتزونظيفة في األماكن السكنية وصحية و
ير إليصالة من التقرة املنطقة بصورإمار

اطنني التي كان مـن ضـمـنـهـامعانـاة املـو
مضايقات من قبلقة وضهم حلاالت سرتعر

يـدقـة، كـمـا سـيـتـم تــزواملـتـخـلـفـني األفــار
ةحماية البيئة بـصـورمصلحة األرصـاد و

ير اجلمـعـيـة املـشـار إلـيـه لـلـقـيـاممـن تـقـر
اجبها نحو احملافظة على البيئة.بو

فد اجلمعية ببعضلة التقى وخالل اجلوو
ا استياءهم الشديدسكان احلي الذين أبدو
مى النفـايـات،ب مرمن السماح بالـبـنـاء قـر

الذي اتضح للجمعية أن مكانه في منـطـقـة
نصـف مـن حـيتفعة تـبـعـد نـحـو كـيـلـو ومـر

ارض السكان ألضراد، تسبب في تعراألجو
ائحد روجومهم في ونهم ميضون يوبالغة كو

يهة، إضافة لتصاعد األدخنة.كر
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جد فرق شاسع بني احلـق فـييو
ية التعبير،احلق في حرية االعتقاد وحر

االتفاقياتية وائع السماوفجميع الشر
اه أيليـة ال جتـيـز إكـراف الدواألعـرو

فف من الظـروشخص حتت أي ظـر
على اعـتـنـاق أو اتـبـاع ديـن مـعـني أو

لكـنالتخلي عن دينه أو مـعـتـقـداتـه، و
غب الشخصاملشكلة تظهر عندما يـر

في التعبير عن معتقداته بشكل علني
الشـعـائـرس ومن خالل إقامـة الـطـقـو

ده أو مـع جـمـاعـة فــيالـديـنـيـة مبــفــر
إظهار تلك املعتقداتاألماكن العامة و

القـالئـدموز الديـنـيـة؛ كـاملـالبـس وبالـر
يـعتوزها، أو من خالل إصـدار وغيرو

في هذا اإلطـارات الدينـيـة، واملنشـور
لة،ال التالي: هل يجوز للدويبرز السؤ

 على أشخاصًدالة، أن تضع قيوأي دو
سةجبها من ممارمعينني متنعهم مبـو

لة فـيف الدويكون تصرمعتقداتهم، و
هذه احلالة غير مخـالـف لـالتـفـاقـيـات

لية؟ اإلجابة: نعم، يجوزك الدوالصكوو
لكنسة هذا احلق؛ ولة تقييد ممارللدو

ط نصت عـلـيـهـا املـادة الـثـامـنـةبشـرو
لـي اخلــاصة مـن الــعــهــد الــدوعـشــر

الذي لمالسياسية، وباحلقوق املدنية و
تنضم إليه اململكة حتى اآلن.

األصل، أن لكل إنسان احلق في
ه،ية اعتناق أي دين أو معتقد يختارحر
له احلق في إظهار دينه أو مـعـتـقـدهو

سـةاملمـارإقامـة الـشـعـائـر وبالتـعـبـد و
أمامده أو مع جماعـة والتعليم مبـفـرو

د على هذالكن يراملأل أو على حدة، و
لة احلق فياألصل استثناء يعطي الدو

ط،سـة هـذا احلـق بـشـروتـقـيـيـد ممـار
دلة على تلك القيومنها: أن تنص الدو

اتأن تكون هناك مبررانينها، وفي قو
د، كأن يكون السماحضع تلك القيولو

سة تلك املعتقدات بشكل عـلـنـيمبمار
ض فــئــات اجملــتــمــعدي إلـى تــعــريــؤ

هو مـاة، والعـداوالعـنـف واهيـة وللـكـر
 بحماية السالمة18ت عنه املادة عبر

العـامـة أو الـنـظـام الـعـام أو الـصـحـة
العامة أو األخالق العامة أو احلـقـوق

ين، فهـذهيات األساسيـة لـآلخـراحلرو
ات يسمح بها لـتـقـيـدأسباب أو مـبـرر

ية إظهار الدين أو املعتقد.حر
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:حقوقياض ـ الر
يناطحقلا ناعيبر نب حلفم روتكدلا ىقلأ

تارضاحملا نم ًاددع ةيعـمجلا سيئر بئان
لالخ ضايرلاب ماعلا نمألا بيردتلا ةنيدمب
/28/10 ـىـتح 22/10/1428 ةـرتـفلا

اـهميـقت يـتلا ةرودلا ـةيادب ـيفو ،ـه1428
روتكدلا طلس ثيح ،ماعلا نمألا بيردت ةنيدم
ىلع ءوضلا ىلوألا ةرضاحملا يف يناطحقلا
ـفيراـعتلا ـكلذكو ،ـةيـعمجلـاب ةـيفيـرعت ةـذبن

ـىلإ قـرطت ـاـمك ،ـاهل ـةـيحالصإلاو ـةيـوغـللا
يناثلا مويلا يفو،بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا

تاـبجاولا ـنع ةيـعمجلا سـيئر بئـان ثدحت
ةـنـمضـتملا يئـانجلا ـطـبضلا ـلجرل ـةيداـعلا
،اـهفلـاخي ام وأ ـاهيف نـاسنإلا قح ةـاعارم
تاطلسلاو تابجاولا ـنع ًاضيأ ثدحت امك
اهتقالعو يئانجلا طبضلا لجرل ةيئانثتسالا
ماقف ثلاثلا مويلا يف امأ ،ناسنإلا قوقحب

WOFL'« —Ëe 5OH�BK� ÍbM�uN�« œU%ô« fOz— W�zU�

دويقو طورش حرشب يناطحقلا حلفم روتكدلا
قوقحل ًـافلاخم ـربتعي ـامو تاطلـسلا ةلوازم
رـوتكـدلا قرطت ـعبارلا موـيلا يفو ،نـاسنإلا
ـةـعيـرشلا ـيف نـاـسنإلا قـوـقحل ـيناـطـحـقلا
ـبئان ثـدحت رـيخألا موـيلا يفو ،ـةيمـالسإلا
قـوقحل يملـاعلا نالعإلا ـنع ةـيعمجلا ـسيئر
زييمتلا عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتاو ناسنإلا

.لفطلا قوقح ةيقافتاو ةأرملا دض

:حقوقياض ـ الر

انكدت نيـورت اجلمعية السيدة جـوارز
لندي للصحـفـيـنيئيس االحتاد الـهـونائبـة ر

هــ،15/10/1428م الـسـبــت صـبـاح يـو
تها لـعـدد مـن اجلـهـاتيـارذلك فـي إطـار زو

تعمل السيدةاألهلية باململكـة، وميـة واحلكو
سـطة لـشـؤون الـشـرق األوانـك مـحـررنـيـور

لهامية واو اليويقيا في صحيفة ترشمال أفرو
عدد من النشاطات، فهي إلى جانب شغلها

لندي للصحـفـيـنيئيس االحتاد الـهـونائـب ر

الكتابأس جمعية الصحفيني وتر
هي نائبلندا، وين في هواملهاجر

ئـيـس مـنـظـمـة الـصـحـافــة اآلنر
ة في البلقان)،(نحو صحافة حر

ئيسة ريارقد التقى بها خالل الزو
النـشـر الـدكـتـورجلنـة الـثـقـافـة و

حمن العناد الذي قدم لهاعبدالر
حـا عــن أهــداف اجلــمــعــيــةشــر

مـا حـقـقـتـه خـاللنـشـاطـاتـهـا وو
ماات، وات الثالث املاضية من إجنازالسنو

اجلمعية بشكلالنشر وم به جلنة الثقافة وتقو
نشر ثقـافـةعية العامـة وعام في سبيـل الـتـو

حقوق اإلنسان باململكة.

ف عـلــىي املـشــرحـمـن الـفــاخــرعـبـدالــر
ية باجلمعية.اإلدارالشؤون املالية و
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اعـيهـل نـحـن بــحــاجــة ملــن يــر
 فيًقنا كبشر؟ أم أن هناك خلالحقو

تــطــبــيــق املــفـــاهـــيـــم اإلســـالمـــيـــة،
لـتية التي أنـزيعات السـمـاوفالتـشـر
األنبياء جاءت لتكفل كلسل وعلى الر

ما من شأنه احلفاظ على حقوق تلك
ب مبا يتناسب مع تلك احلقب،الشعو

ةضة مع الفطـر متعـارًمالم تكن يـوو
لـكــن املــتــابــعيـة، ويـة الــســوالـبــشــر

املمالك التي سادتام ولقصص األقو
ات، يالحـظ بـأن خـلـلفي تلـك الـفـتـر

يةالتطبيق صادر من النفس البـشـر
لت على الكثيرالتي ما فتئت بأن تطاو

ية التي كانيعات السمـاومن التشـر
اعـــاةمــرمــن شــأنــهـــا االهـــتـــمـــام و

مصاحلهم كبشر.
د بـنـا احلـديـث عـن الـديــنيـعـوو

هو الدين األخير املنزلاإلسالمي، و
جل على نـبـيـه سـيـدنـامن الـلـه عـز و

سلم)، الدينمحمد (صلى الله عليه و
العلم، مع العقل وًافقاالذي جاء متو

ية. مع متطلبات احلياة العصرًنامرو
كثير من األمم في العالم تبحث
عن اخلالص من ما أصابهم من ذل

قهم البسيطة فيضياع حلقومهانة وو
ات الــقــتــالــيــةظـل تــصــاعــد الــنــعــر

يادة العنف،االنقالبات وزالطائفية، وو
هضـم حـقـوق األقـلـيـات فـي بـعـضو

اجملتمعات التي تدعي املناداة بحقوق
اسـتـغـالل األطـفــال فــياإلنـســان، و
ضــيــاع حـــقـــوقالـــرق، والــعــمـــل، و

بيـةاحملجبات في اجملتـمـعـات األورو
ًاأخـيــر مـنـتـجــني، وًاداا أفــرنـولـيـكــو
خات النساء في بعض اجملتمعاتصر
تعطيهاأة وبية التي لم تنصف املرالعر

اطنة.حقوق املو
م بأن املسلمنيأستطيع أن أجز

ا بتطـبـيـقفي أنحاء العـالـم لـو قـامـو
يعة اإلسالمية كـمـا جـاءت مـنالشـر

اعيا إلى من يرشرع، لن يحتاجوُامل
قهم.حقو

∫tLJ�

البشر متسـاوون فـي كـل شـيء
ت..!... عند املو

غازي القحطاني
مدير التحرير
GM_4004@YAHOO.COM
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:حقوقياض ـ الر
ارّالتقى الدكتور بندر بن محمد حج

طنية حلقوق اإلنسانئيس اجلمعية الور
/10/10م االثنني ياض يومبكتبه بالر

م22/10/2007افـق هــ املـو1428
جيـةبالسيد بير سالند السفيـر بـاخلـار

املسـئـول عـن دول مـجـلـسيديـة والـسـو
عـات األمـنضومـوالتعاون اخلـلـيـجـي و

شمالسط وة الشرق األواإلقليمي بإدار
افـقـه الـسـيـد فــاروق رزقيـقـيـا، يــرإفـر

في بدايةيد. وة السـواملستشار بسفـار
ًضيحافد توئيس اجلمعية للواللقاء قدم ر

انب املتعلقة باجلمـعـيـةشمل كافة اجلـو

داتم به من مجهوما تقوو
في مجال حقوق اإلنسان.

قد تطرق اجلانبـان إلـىو
عــــدد مــــن الــــقــــضــــايــــا

قية ذات االهـتـمـاماحلـقـو
ك .املشتر
فدمن جانبه، ثمن الوو

م بهادات التي تقـواجملهـو
اجلمعية في مجال حـقـوق
اإلنـسـان، مـشــيــديــن فــي

تهير األول الذي أصدرقت نفسه بالتقرالو
ال حـقــوقاملـتــضــمــن أحــواجلـمــعــيــة و

اإلنسان.

ئيس اجلمعيةحضر اللقاء بجانب ر
بيعان القحطاني نائبالدكتور مفلح بن ر

ئيس اجلمعية.ر
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:حقوقياض ـ الر
طنيةأقر اجمللس التنفيذي للجمعية الو

حلـقـوق اإلنـسـان فـي اجـتـمـاعـه الـعـاشـر
/16/10م األحــد املـنـعــقــد مــســاء يــوو

م28/10/2007افـــق هــــ املــــو1428
بيعـاناختيار سعادة الدكتور مفلـح بـن ر

ًئيس اجلمعية متـحـدثـاالقحطاني نـائـب ر
تناول االجتمـاع باسم اجلمعيـة. وًسميار

ار التصور املبدئي ملبنى اجلمعية مبدينةإقر
س بعض األمورياض، باإلضافة لتدارالر

ى املـتـعـلـقـة بـنـشـاطـات اجلــمــعــيــةاألخـر
املستقبلية. د. مفلح القحطاني
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:حقوقمة ـ مكة املكر
ة في مكتببلغ عدد القضايا املنجز

طـنــيــة حلــقــوق اإلنــســاناجلــمــعــيــة الــو
 قضية مـن أصل483بالعاصمة املقدسة 

 قضية منذ افتتاح املكـتـــــب فـــــي579
هـ، فيما بلغت القضايا التي24/2/1428

102مضـان تلقاها املكـتـب فـي شـهـر ر
 قضية. مدير مكتب76قضايا، أجنز منها 

ضـح أنياش أواجلمعـيـة مـنـصـور أبـو ر
ة استشار322املكتب استطاع أن يقدم 

يق الهاتف منذ افتتـاحـه،نية عن طـرقانو
مضانة خالل ر استشـار51بينما قـدم 

اجعـةيق مرفقط. أما التي جاءت عن طر
122املكتب بدون فتح ملف لها فبلـغـت 

لفت قضية، و23مضان في رة، واستشار
ية.ة كانت إدارإلى أن أكثر القضايا املنجز

 إلى أن مثل هذه الـقـضـايـاًامشـيـر
مضان، للمكتب في رًة أيضادت بكثرور

 قضية، حفظ منها13حيث بلغ عددها 
حولاجعة الشاكني. و قضية لعدم مر12

دتية التي ورأكثر القضايا االسـتـشـار
ضح أبو، أوًهاتفيا وًياإلى املكتب حضور

ال الشخـصـيـةياش أن قـضـايـا األحـور
لى، حيث بـلـغ عـددتبة األوتأتي فـي املـر
ات الــتــي قــدمــهــا املــكــتــباالســتــشــار
24ة، منهـا  استـشـار136للمتـصـلـني 

ك.مضان املبارة في راستشار
37ً ياأما التي قدمت للمكتب حضور

32ية بـها القضايا اإلدارة تتلواستشار
ة.استشار
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د. عبد اجلليل السيف

:حقوقالدمام ـ 
ي لفـرعير الـدورا التقـرخـرصدر مـؤ

طنية حلقوق اإلنسان باملنطقةاجلمعية الو
الذي متت مناقشته في اجتماعقية، والشر

ئاسـةاجلمعية نهاية األسبوع املاضي بـر
ف العام على فرع اجلمعية باملنطقةاملشر
كانقية الدكتور عبد اجلليل السيف، والشر

ير أن إجمالـيمن أبرز ما جاء في التقـر
القضايا التي مت استقبالها بالفرع مائـة

ثالثون قضية، سبع قضايا منهاسبع وو
ة قضية مدنية، بينـمـابع عشـرأرية وأسر

خمسنيية ستا وبلغ عدد القضايا اإلدار
السجون عـشـرون قـضـيـة، أمـاقضـيـة، و

ةالقضايا العمالية فقد بلغـت سـت عـشـر

الاألحواحدة، واجلنائية قضية وقضية، و
قد بلـغ عـددالشخصية تسـع قـضـايـا، و
القضايا القضائية قضيتني.
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:حقوق الدمام ـ 
ف العـام عـلـى جـمـعـيـة حـقـوقأصدر املـشـر

قية الدكتور عبد اجلـلـيـلاإلنسان باملنطقـة الـشـر
يسرا بتعيني جمعة بن عبدالله الدوارالسيف قر

ي شغـلسرا لفرع اجلمعية باملـنـطـقـة. الـدومديـر

 عـامـا أمـضـاهـا فــي40عـدة مـنـاصــب خــالل 
ة إلدارًاهـا مـديـرمي، كـان آخـرالـقـطـاع احلـكـو

ير بالشؤون الصحية باملنطقـةالتطـوالتخطيط و
قية.الشر
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:حقوقبي بي سي ـ 
يكيان بينهـمـايان أمـراجه عسكـريو

قائد كتيبة، احملاكمة على خلفيـة مـقـتـل
اقيا في بلدة حـديـثـة عـام مدنيـا عـر24

2005.
ينيل جـيـفـرلـويتهم اليـتـيـنـانـت كـوو

تشيساني بعدم التبليغ عن عمليات القتل
عدم التحقيق فيها.و

مأما الليتينات كابنت ستيـفـني تـاتـو
اإلهمالاجه تهمة القتل غير العمد وفيو
ت.دي إلى املواملؤ

يان هما أول املتهمنيهذان العسكرو
ية فيالذين يحالون على محكمة عسكر

أكبر حالة جنائية تسببت مبقتل مدنيني
اق.في العر

يـــقـــول املـــدعــــون الــــعــــامــــون إنو
يني قاما بإطالق النار على مدنينيالعسكر
ضي أدىدا على انفـجـار لـغـم أرعزل ر

فاقهم.إلى مقتل أحد ر
w*U
 VC�

نــيــللـوبـعـتـبـر الـلــيــفــتــيــنــانــت كــوو
يـةتبة عسكـرتشيساني صاحب أعـلـى ر

كهية بسبب سلويقدم إلى محكمة عسكر
ب فيتنام.كة منذ حرفي ميدان املعر

ا تهمااجهود قد وكان ثمانية جنوو
تبطة بالقتل في حديثة، مما أثار غضبامر

قد أسقطت التهـم عـن أحـدهـمعامليـا، و
فرات بسبب عدم تواسمه جاستيم شارو

األدلة الكافية.
مكـمـا أسـقـطـت الــتــهــم عــن املــالز

يـل/سـانـيـاك ديـال كـروز فـي شـهـر أبـر
نيسان املاضي مقابل إدالئه بالشهادة،

انكم فركذلك أسقطت تهم القتل عن املالز
جهتة، وويخ املتهم بقـيـادة اجملـزرتروو

دي إلى القـتـل»إليه تهمة «اإلهـمـال املـؤ
بدال من ذلك .

�UCUM�

اقيا بينهم ثالث مدنيا عر24كان و
العديد من املسننيسبعة أطفال ونساء و
فمبـر/ نو19ا في احلديثـة فـي قد قتلـو

.2005ين ثاني عام تشر
يكية قـدلية األمرير األوكانت التقـارو
ا نتيجة انفجار لغمت أن املدنني قتلوذكر

دلكن شهوأو نتيجة اشتباك مع مسلحني، و
يكيـنيدا أمرا أن جنواقيني أكـدوعيان عر

جال غيـرا النار على خـمـسـة رقد أطلـقـو
ا إلـىهم قتلى حني وصلودوأرمسلحـني و

ة.ة أجرمكان االنفجار في سيار
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:حقوقبي بي سي ـ 
ير صادر عن األمم املتحدةأشار تقر

ار بتدمير الطبيعة ينعكس سلباأن االستمر
عية حياة الناس حول العالم.نوعلى صحة و

ير أن غالبية العاداتأضاف التقرو
الشعبية املتبعة في مجال البيئة سيئـة،

تقلـصيظهر ذلك في نسب التصحـر وو
ديادازالغـابـات واعيـة واملسـاحـات الـزر

ب.النقص في مياه الشرث والتلو
نامجير الصادر عن برجاء في التقرو

البيئة في األمم املتحدة أن «هناك حاجة
ملحة جدا لتغيير هذه العادات».

نامج اشيم شتايـنـرقال مدير البـرو
معقـدة جـدا ال ملـحـة وًاأن هناك «أمـور

ى مهمة ال أخرًاأمورال بدون حلول وتز
م».حتظى حتى على االنتباه الالز

أضـاف أنـه «بـيـنـمـا تـبـقـى بــعــضو
املـشـاكـل بـدون حـلـول، تـظـهـر مـشـاكـل

اضدي ذلك إلى انتشار أمريؤى، وأخر
يقةة أو بطرتبطة مباشرجديدة مرقدمية و

ة بتدهور البيئة».غير مباشر
ير أيضا، أن «صحةجاء في التقرو

ماليني الناس في الدول النامية بخطـر؛
ة على معاجلة املشاكلبسبب عدم القدر

البيئية، بينما تتم معاجلة مشاكل كهـذه
في الدول التي تعتبر مجتمعاتها غنية».

ةيــر أن حــجــم الــثــروذكــر الــتــقــرو
السمكية في العالم يتضاءل بشكل مقلق،

اضي بـخـاصـة فـيأن الكـثـيـر مـن األرو
يـقـيـة بـاتــت غــيــر صــاحلــةة اإلفـرالـقــار

ان عـدد الـنـاس الـذيــن اللـالسـتـثـمــار و
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تشيساني صاحب أعلى رتبة عسكرية يواجه
احملاكمة العسكرية

19يكيون بقتل د األمرثم اتهم اجلنو
ة فـييـن فـي مـنـازل مـجــاورمـدنـيـا آخـر

الساعات التي تلت.
غم من ذلـك، لـم يـجـر حتـقـيـقبـالـرو

سمي حتى شهر يناير من عاميكي رأمر
 حني كشف النقاب عن لـقـطـات2006

هـا أحـد نـشــطــاء حــقــوقفـيــديــو صــور
اإلنسان احملليني.

يـكـي تـهـمـاجـه اجلـيـش األمـرقـد وو
ينز في شـهـريني من املـاربعة عسـكـرألر

ديسمبر/كانون األول بالقتل غير املتعمد،
ين بعدم اإلبالغ عنبعة آخركما اتهم أر

احلادث.
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:حقوق عمان ـ 
طني حلقوق االنسانكز الوطالب املر

ة تــعــديــل قـــانـــوندن بــضـــرورفــي األر
األحداث لينسجم مـع اتـفـاقـيـة الـطـفـل،

ابع،ي الره الـدوريركز في تقـرذكر املرو
الذي سلمه إلى اجلهات املعنية، أن تعديل

يعيالقانون يسهم في خلق أساس تشر
نة في مجال استخـدام بـدائـلأكثر مـرو

يرلية لتـطـواالحتجاز ضمن خطـة شـمـو
 إلىًآليات التعامل مع األحداث، داعـيـا

اســــتــــخــــدام مــــصــــطـــــلـــــح األحـــــداث
«اخملـــالـــفـــني»بـــدال مـــن «اجلـــانـــحــــني»

 من «االعتقال»ًضع» بدالو«اإليداع أو الو
اقتـرحبـة»، وو«التدبير» بدال من «الـعـقـو

يــبــيــةات تــدركــز عــقــد دوريــر املــرتــقــر
آليـاتمتخـصـصـة عـن حـقـوق الـطـفـل و
طـرقالتعامل مع األحـداث اجلـانـحـني و

مية، بحسـب املـعـايـيـرقايـة مـن اجلـرالـو
لية.الدو
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:حقوقبي بي سي ـ 
عةمة اإليطالية مجمـواتخذت احلكو

اءات تعطي للسلطات احمللـيـةمن اإلجر
اطـنـيد مــوفـي إيـطـالـيـا احلـق فــي طــر

بي الذين يشكلون تهديدااالحتاد األورو
لألمن العام.

اء اإليطاليئيس الوزرمة رتسعى حكوو
ة في الـبـحـث عـندي منذ فـتـرمانـو بـرورو

ائم، خاصة التي تتسماجهة اجلرسبل مو
اطنون أجانب.تكبها مويربالعنف، و
مـةتـهـا احلـكــواءات الـتـي أقـراإلجـر

اطنيد لتشمل موامر الطرسع نطاق أوتو
تكاببي املتهمني باردول االحتاد األورو

تعطي السلطات احملليةائم بسيطة، وجر
تعتبر تلكد، وار الطراحلق في اتخاذ قر

اءات نافذة على الفور.اإلجر

ار اإليطالي فـي أعـقـابيأتي الـقـرو
تكبها مهاجرون؛ائم ارسلسلة من اجلر
مانيا.خصوصا من رو

ضـتائم، تعـرفي أحدث تلـك اجلـرو
بالـضـرأة إيـطـالـيـة لـالغــتــصــاب وامـر

كت شبه ميتة،ترألقيت من فوق جسر وو
ماني فيألقي القبض على شخص روو

احلادث.
تقول السلطات اإليطالية إنـه مـنـذو

بي، يأتـيمانيا االحتـاد األورودخول رو
ماني إلى إيطـالـيـانحو ألف مـهـاجـر رو

يا.شهر
»u� q� s� ÊËd�UN�

ين إلىاج املهاجرغالبا ما تأتي أفوو
يق البحر، خاصة من دولإيطاليا عن طر

لون دخـوليقيا، الذيـن يـحـاوشمـال أفـر

عية.با بطرق غير شرأورو
املهاجرون إلى إيطاليـا

منبا ويأتون من خارج أورو
بــــــــيدول االحتــــــــاد األورو
سيعاجلديدة، إال أنه منذ تو

بي أصبـحـتاالحتاد األورو
هـا مـن دولغـيـرإيـطـالـيـا، و

بـي الـقــدمي،االحتــاد األورو
ين منمقصدا آلالف املهاجر

داخلها.با وخارج أورو
حبمـة إنـه يـرئـيـس احلـكـويـقـول رو

يفيدونين الذين يأتون للعمـل وباملهاجر
ف هو ممناالقتصاد اإليطالي، لكن اخلو

لـونيتحوارع وا في الشـويأتون ليعيشـو
مية.للجر

ف بــعـــد مـــاذاحــتــى اآلن ال يــعـــرو

اءاتكسيـل عـلـى اإلجـرد بـروسيـكـون ر
انـنيمـدى اتـسـاقـهـا مـع قـواإليـطـالـيـة و

بي.االحتاد األورو
حيدة التيإال أن إيطاليا ليست الو

سيـعة إليـهـا بـعـد تـوتشـكـو مـن الـهـجـر
ســـطبــي لــيــضـــم دول واالحتــاد األورو

با.شرق أوروو

عدد من املهاجرين

أنداد وب النظيفة يزتصلهم مياه الشر
دي إلى االحتباسات التي تؤانبعاث الغاز

ةتـيـرداد، أيضـا، كـمـا أن وي يـزاراحلـر
ي تتسارع.فقدان التنوع احليو

WO�U��≈ �«d�R�

كتب األمني العام لألمم املتحدة بانو
ير، قال فيـهـا: إنطئة للـتـقـركي مون تـو
م على البـيـئـة يـهـدد كـل مـا«هذا الهـجـو

حققه اجملتمع اإلنساني من تقدم خالل
ات السنني».عشر
ديـاد املـشـاكـلأضـاف بـأن إن «ازو

يهددالبيئية يجعل مكافحة الفقر أصعب و
األمن العامليني».حتى السلم و

 صــفــحــة،572يــر بـــجــاء الــتــقــرو
ات اإليجابية مثل:شرتضمن بعض املؤو

ى تـصـحـر الـغــابــاتانـخـفـاض مــســتــو

باء في غرعية الهوحتسن نونية، واألمازو
ى تدهور طبقةانخفاض مستوبا، وأورو

لــيــةاألوزون بــفــضــل املــعــاهــدات الــدو
دة.املعقو

ات اإليجابية تعتبرشرإال أن هذه املؤ
نة بالتدهور العـام فـيضئيلة جدا مـقـار
مـاتام احلكـوعدم الـتـزاجملال البـيـئـي و

قـف هــذابـسـيـاسـات بـيـئـيـة تـسـمــح بــو
التدهور.

التصحر
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:حقوقبي بي سي ـ 
ي النكا بالتحقيقعدت سرو

بادعاءات بانتهاكات جنسية قام
اتـهــااد قــو مـن أفــر108بـهــا 

ات حفـظالعاملني في إطـار قـو
السالم التابعة لألمم املتحدة في

احتمال كـون بـعـضهاييـتـي، و
الفـتـيـات املـنـتـهـكـات دون سـن

ني.النضج القانو
قـد متـت إعـادة املـتـهـمـنيو

لون إن القانونيقول املسؤوإلى بالدهم، و
اه فور وصول املتهمني إلىسيأخذ مجر

ا إلـى أنلـكـنـهـم أشــاروي النـكـا، وسـر
ا عليها قليلة.األدلة التي حصلو

ات تابعة لألمم املتحدة قدكانت قوو
اتهمت بانتهاكات جنسية في املاضـي،

آخر احلاالت كانت في ساحـل الـعـاجو
هذه السنة.

بعة ضباطي النكا أرسلت سرقد أرو
تبة عميدأة برفيعة بينهم امرتب ري رذو

إلى هاييتي للتحقيق في االتهامات.
ي النكا باليثاجية سرير خارقال وزو
نا إن االتهامات تعتبر وصمة فـيكاهو

ي النكا في مجال مهام حفظسجل سر
ائع».الذي وصفه بأنه «رالسالم و

أضـاف: إن تـقـدمي املـتـهـمـني إلـىو
احملاكمة قد يكون صعبا بسبـب حـجـم

ياضع الذي حصلت عليه سراألدلة املتو
النكا من األمم املتحدة.

قد طالبت بعثة األمم املتحـدة فـيو

ي من قـبـل هـيـئـةهاييتـي بـتـحـقـيـق فـور
يـذكـر أن األممقـابـة الـتـابـعـة لـهــا، والـر

اداملتحدة ال تبدي أي تساهل بتعامل أفر
مسات بغضات حفظ السالم مع املوقو

انني احمللية.النظر عن القو
قالت املتحدثة باسم األمم املتحدةو

نتاس «تأسف األمم املتـحـدةميشيل مـو
ي النـكـيـة بــشــدة أليمـة الـســراحلـكــوو

قعت. لقـدانتهاكات جنسيـة قـد تـكـون و
اجهةد املتهمون إلى بالدهم ملوأعيد اجلنو

يقد أكدت سـرنـيـة، واءات القانـواإلجـر
اجهون احملاكمة».النكا أنهم سيو

ات حـفـظاد قـو من أفـر700كـان و
اضـوالسالم في ساحـل الـعـاج قـد تـعـر

ة،ات األخيرلتجميد مهامهم في الـسـنـو
ات حـفــظاد قـوكـذلـك اتـهـم بــعــض أفــر
اطيةقرنغو الدميوالسالم في كل من الكو

تكاب انتهاكات جنسية.يا بارليبيرو
يذكر أن الدول األعضـاء فـي األمم

د ملهام ألف فر100م بتأمني املتحدة تقو
حفظ السالم في العالم.

:حقوقياض ـ الر
يـصــادف الــتــاســع

فمبر في كلعشر من نو
م العاملي حلمايةعام اليو

الطفـل مـن االسـتـغـالل،
م يــهـــدف إلـــىهــو يـــوو

ةالـــتـــصـــدي لــــظــــاهــــر
استغالل األطفال، حيث

اكيــتـــم كـــل عـــام إشـــر
الي مليـون طـفـل فـيحو

 عن حاالتًميانسمع يوة اجلنس، وجتار
يكون التصـدي لـهـذهإساءة لألطـفـال، و

يــادةة مــن خــالل زة اخلــطــيــرالــظــاهــر
فعات، ورتنمية املهاراءات احلماية وإجر
تـشـجـيــعاد اجملـتـمـع، وعـي بـني أفــرالـو

ض لها الطفل.اإلبالغ عن أية إساءة يتعر
ميةم العديد من املنظمات غير احلكوتقوو

م في مختلفبتنظيم فعاليات في هذا اليو
أنحاء العالم تهدف إلى لفت االنتباه إلى

 علـىًهذه املشكلة التـي تـنـعـكـس سـلـبـا
الء األطفال هـماجملتمع حني يصبح هـؤ

سون اإلساءة عندما يكبرون.من ميار
إن عدم التصدي لإلساءة لألطـفـال
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،ً على اجملتمع مـسـتـقـبـالًينعكس سـلـبـاعدد من أفراد قوات حفظ السالم
تظهر اإلحصائيات ذلك:و

اضو٪ من املستغلني لألطفال تعر95- 
هم أطفال.لشكل من أشكال اإلساءة و

ارع كــانــت٪ مــن أطــفــال الــشــو80- 
دهم.اإلساءة سبب في تشر

اضوة تعر٪ من العاملني في الدعار95- 
هم أطفال.لالستغالل اجلنسي و

ا لالستغاللضو٪ من السجناء تعر78- 
هم أطفال.و
اضـــويــن تـــعـــر٪ مــن املـــنـــتـــحـــر50- 

هم أطفال.لالستغالل اجلنسي و

عدد من األطفال يعملون في أحد مصانع النسيج
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:حقوقبي بي سي ـ 
ة دبي إنـهقالت السلطـات فـي إمـار

جبـهأمكن التوصل إلى حل انـتـهـى مبـو
اب اآلالف من عمال البناء.إضر
كان العمل في بناء أطول برج فيو

قف بعد أنالعالم في مدينة دبي قـد تـو
ك الـعــامــلــون فــي بــنــاء الــبــرج،اشــتــر

اب.د، في اإلضرمعظمهم من الهنوو
نف العمل في بناء البرج بعداستؤو

ة الــعــمــلارلـون مــن وزأن قــام مــســئــو
تهميـارالقنصلية الهـنـديـة بـزطة والشـرو
التحدث إليهم.و

جةدهر بدريعتمد اقتصاد دبي املزو
افدة.ة على العمالة الوكبير

—u�ú� v�œ√ b�� W��UD�

كذلك تشكيلاب عن العمل واإلضر
ناة قانونقابات عمالية من األمور احملظور

غم ذلك شهد الشهر املاضيفي دبي، ور
ساط عمالابات في أوسلسلة من اإلضر

اقع.البناء في عدد من املو
 حتــول2006س/ آذار فــي مـــارو

قع عامل يعملون في مو2500احتجاج 
تشييد برج دبي إلى أعمال شغب، مما

قوات الشغب في مخيمات العمالة

تش إلـىايتس وومـان ردفع منظمة هيـو
سات االنتهاكيةاملطالبة بـ «إنهاء املمـار

للعمال».
على إثر ذلك أمر حاكم دبي الشيخو

م بـعـدد مـناشـد آل مـكـتـومـحـمـد بـن ر
ف العمال.اءات لتحسني ظرواإلجر
اب األخير تعهدبعد انتهاء اإلضرو

طـة دبـي بـتـقــدمي أصــحــابئـيــس شــرر
األعمال الذين ال يتقيدون بـالـضـمـانـات

األمنية للمحاكمة.الصحية و
يعمل في قطاع البناء في دبي مـاو

ي. آالف عامل آسيو7ب من يقر
اخرة دبي بدأت تعاني مؤإال أن إمار

مـن عـجـز فـي هـذه الـعـمـالـة بـسـبـب مـا
دهار،يشهده االقتصاد الـهـنـدي مـن از

فر فرصا بديلة للعمل.مما يجعله يو
يطالب الـعـمـال األجـانـب فـي دبـيو

حتسني املـسـاكـن الـتـيهم وفع أجـوربـر
فر لهم أثناء عملهم في بناء مبان فخمةتتو

كبرج دبي املصمم ليـكـون أعـلـى مـبـنـى
في العالم.

قت قـد حـانيقول محـلـلـون إن الـوو
ضع حـدس السلطـات هـنـاك ولكي تـدر

أدنى لألجور.

أةمتر «املردن فعاليات مؤبدأت في األر
بية األول» الذي ينظمه في عمان منتدىالعر

بية.. آفاقأة العران «املربي بعنـوالفكر العر
كون في اجللسةقد ناقش املشاراملستقبل». و

متر ثالثة محاور، األول «نحواالفتتاحية للمؤ
يعـالـجبـي»، وطن الـعـرأة في الـوض املـرنهـو

ير التـنـمـيـةالنتائج الـتـي تـوصـل إلـيـهـا تـقـر
»، حيـث مت2005بية لعـام «اإلنسانية العـر

إلقاءميها، وتقواض أهم هذه النتائج واستعر
بط املطلوتقصي الشروة نقدية عليها، ونظر

ها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها،افرتو
يـات اخلـاصـةلـوضـع جـدول لـألولـة ومـحـاوو

بية، التي يتعني أن حتظىأة العربقضايا املر
حلة القادمة، خاصة عـلـىباالهتمام في املـر

ي، أما احملور الثاني، الـذيالصعيد الفـكـر
الت العاملية عـلـىان «تأثير التحـويحمل عنـو

التبية»، فيعالج أثر التحـوأة العـرضع املرو
االجتماعيـة الـتـياالقتصاديـة والسياسـيـة و

د القليلةأت على النظام العاملي في العقوطر
أة فـي األقـطــارضـاع املـراملـاضـيـة عـلــى أو

بية اخملتـلـفـة، سـلـبـا أو إيـجـابـا، حـيـثالـعـر
ض في هذا احملور أن يحاول رصد تلكيفتر

أن يحـاولتشخيصها مـن نـاحـيـة، واآلثار و
التى، اإلجابة عـن الـتـسـاؤمن نـاحـيـة أخـر

منطيا؟حدا واآلتية، هل كان هذا التأثير مو

ى؟،بـيـة ألخــرلـة عــرأم أنـه اخـتــلــف مــن دو
جد»، ما هـيأسباب هذا االخـتـالف «إن وو

حة لتعظيم اإليجابياتاتيجيات املقتراالستر
تقليل السلبيات إلى أقصى حد ممكن، التيو

منظمـاتمـات ويتعني تبنيها من قبـل احلـكـو
اناقش احملور الثالث أموراجملتمع املدني؟. و

ـ «املر بية»، حيثيعات العرأة في التشرتتعلق ب
أةضاع املـرسيحاول هذا احملـور، رصـد أو

يعات السائدة في مختلفسمها التشركما تر
نتها بعضها ببعـض،مقاربيـة، والبلدان العر

اننيالقـويعـات وبحث ما إذا كـانـت الـتـشـرو
ةبة مطبقة بالفعل، أم أن هنالـك فـجـواملكتـو

ةأسباب هذه الفجوالتطبيق، ويع وبني التشر
ةكون مائدة مستديرعقد املشارجدت». و«إن و
بي»، هدفـتأة في اإلعالم العـران «املربعنـو

ية اخملتلفة مـن طـرحس الفكـرلتمكني املـدار
ة.ها حول مختلف القضايا املثارجهات نظرو
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ي الكتاب على عدد من الفصوليحتو
التي ناقشت جميع التفاصيل املـتـعـلـقـة

اقبة االنتخابات البلدية في اململـكـة،مبر
ففي البداية يتحدث الكتاب عن اإلعداد

افقـةالذي يبرز أنه بعـد مـوكة، وللمشـار
اطننيكة املوسعة مشارمة على تواحلكو

يـقة الـشـؤون احملـلـيـة عـن طــرفـي إدار
طـنـيـةاالنتخابـات تـقـدمـت اجلـمـعـيـة الـو

حلقوق اإلنسان بطلب إلى اللجنة العامة
ية أبـدتالقـروة الشؤون البـلـديـة واربـوز

اقبة االنتخابات البلديةغبتها في مرفيه ر
سساتمحايدة مـن مـؤكجهة مستقـلـة و

لهـا عـلـىبـعـد حـصـواجملتـمـع املـدنـي، و
افـقـة مت تـشـكـيـل جلـنـة مـن أعـضـاءاملـو

نامج عمل،برضع خطة عامة واجلمعية لو
نامج األمم املتحدةتبع ذلك االتصال ببرو

ياض لطلـب املـسـاعـدةاإلمنائي فـي الـر
اء متخصصني فـيالفنية من خالل خبر

بهـــذا اجملـــال لـــالطـــالع عـــلـــى جتـــار
 من اجلمعيةًسسات املماثلة، حرصااملؤ

لية في عمـلـيـةعلى تطبيق املعـايـيـر الـدو
ليني فياء دومت االجتماع بخبراقبة، واملر

قشت معهم مـنـهـجـيـةنـومقر اجلمـعـيـة و
لية. للمعايير الدوًاقبة طبقااملر

 من الصفحاتًد الكتاب عدداكما أفر
لـلـدخــول فــي مــا يــســمــى: الــعــنــاصــر

ضح هـذااقبة، حـيـث يـواخلاضعـة لـلـمـر
ير العـنـاصـر الـتـي قـامء من التـقـراجلـز
تسجيل مالحظاتهماقبتها واقبون مبراملر

عدت لهـذاُات التـي أعنها في االستـمـار
اعحـلـتـي االقـتــرذلـك فـي مـرض؛ والـغـر

شبـون فـي ورقد أعـطـى املـدرالفـرز، وو
العمل، التي نظمها اجمللس، عناية فائقة
مبهذا اجلانب للتأكد من أن كل من يقو

اقـبـةبعـمـلـيـة املـر
جـهف علـى ويعـر

الــتـــحـــديـــد: مـــا
اقـــبـــه،الـــذي يـــر

ملاذا.كيف، وو
كـمـا تــطــرق
الكتاب في ثناياه

اقــــبــــيإلـــى مــــر
االنـــتـــخــــابــــات،
حيـث أشـار إلـى
تكـلـيـف اجملـلـس
كــل عــضـــو مـــن
أعضائه املنتمني
إلـــى مـــخـــتـــلـــف

ســــــســـــــاتمـــــــؤ
اجملـتـمـع املـدنـي
بـــــــاالتـــــــصـــــــال
بأعضاء جمعيته
الســــتــــقـــــطـــــاب

من ثم أعداقبة االنتخابات، وعني ملرمتطو
عني مناقبني املتطـوائم باملـراجمللس قـو
املنظمات األعضاء في اجمللسالهيئات و

يبهممت تدراقبة االنتخابات، وطني ملرالو
ليـة،فق املعايـيـر الـدويب الكـافـي والتـدر
ابطبالضـوقابـي وهم الـرهم بـدوريـرلتنـو

ذلـك مـنض، وضعـت لـهـذا الـغـرالـتـي و
ش العمل العديدة التي أقيـمـتخالل ور

في عدد من مدن اململكة اخملتلفة حسب
كـذلـك مـن خـاللحـلـة االنـتـخـابـيـة، واملـر

ًاأعضاء اجمللس املمثلني جلمعياتهم، نظر
فة مبا هومعر وًإلى أنهم األكثر اطالعا

قابية.ب في العملية الرمطلو
املنسقني فياقبني وقد بلغ عدد املرو

يـة عـلـى مــدىمـخـتـلـف املـنــاطــق اإلدار
ًمنسقا وًاقبا)مر1450احل الثالث (املر
فا علـى مـدار الـسـاعـة فـي غـراجـدوتـو

عمليات تلك املناطق.
د الـكـتـاب اآللـيـات املـتـبـعـةقـد أفـرو

كزاملرللتنسيق بني املنسقني احملـلـيـني و
اقبة االنتخابات بـاملـنـطـقـة،اإلقليمـي ملـر

سطةالذي كان يقام في إحدى املدن املتو
ي فيها االنتخابات.بني املناطق التي جتر

احلاقبـون خـالل املـرقد أظهـر املـرو
عي، لهذا العمل التطوًا كبيرًالثالث حماسا
عة مـن منهم سجـل مـجـمـوًكما أن عـددا

كذلكاقبة؛ وير عملية املـرحات لتطواملقتر
العملية االنتخابية بشكل عام.

اقبـةكما حتدث الكتاب عن آلية املر
احلالتي انقسمت إلى عدة مريل، والتموو

احـل فـي مـنـطــقــةلـى تـلـك املــركـانــت أو
اكـــزيـــع املـــريــاض، حـــيـــث مت تـــوزالـــر

ثالثني جلنة تغطيبع واالنتخابية على أر
67ياض، و داخل مدينة الـرًاكز مر73
هـذه فـي مـحـافـظـات املـنـطـقـة، وًاكـزمـر

نـة مـن ممـثـلــي مــخــتــلــفالـلـجـان مــكــو
كة فـيسسات اجملتمع املدني املشـارمؤ

اقبـنيقد بلـغ عـدد املـراقبـة، وعملـيـة املـر
عني على اللجان املشكلة، موزًاقبامر240

اكز االنتخـابـيـة فـي مـنـطـقـةاقبـة املـرملـر
فـة عـمـلـيـاتكانـت هـنـاك غـريـاض، والـر

كـز الـبــابــطــني مبــديــنــةاحــدة فــي مــرو
ياض.الر

احــلحـلـة الــثــانــيــة مــن مــرأمـا املــر
ت في كل من: املنطقةاالنتخابات، فقد جر

ان،منطقة جنرمنطقة عسير، وقية، والشر
قد قرران، ومنطقة جازمنطقة الباحة، وو

اقباناجمللس أن يكون هناك على األقل مر
كز انتخابي، فتمت االستعانـةفي كل مر
لى، إضافةحلة األواقبني من املرببعض املر

اقبني من املناطق نفـسـهـاإلى بعض املـر
التي متت فيها االنتخابات؛ إذ بلـغ عـدد

ًاقبـا مر533حلـة اقبني فـي هـذه املـراملر
ً. انتخابياًاكز مر216في 

احل االنتخابية،حلة الثالثة من املراملر
مة،انطلقت في كل من: منطقة مكة املكر

w?zU?NM�« d�dI��« »U�� w� …¡«d

W?J?K?L*« w� W�bK��« �U�U���ö�

® W�UC(« w� o(«2≠3©

حتـدثـنـا فـي الـعـدد املـاضـي عــن
حلةبدأنا احلديث عن املـراحلضانـة، و

حــقلـى الـتـي ميـر بــهــا الــطــفــل واألو
فسـوحـلــة، واحلـضـانـة فـي هـذه املــر

حلةنتحدث عن املرنستكمل ما بدأناه و
هي ما يطلقالثانية من عمر الطفل، و

عليها: سن التمييز، أي بـلـوغ الـطـفـل
 من العمر يستقل فيه بخدمة نفسهًحدا

حدهذلك بأن يأكل وبعض االستقالل، و
قدر بعض الفقهاء ذلكحده. ويلبس وو

غه السابعـة مـن الـعـمـر بـالـنـسـبـةببـلـو
للذكر، أما الـبـنـت فـتـبـدأ عـنـدهـا سـن

هي تسعغها مبلغ النساء، والتمييز ببلو
اية عـنـد اإلمـام أحـمـد .سـنـني فـي رو

لد في سن التمييز، حسبحضانة الوو
ه بنيى عليه العمل، هو تخييرالذي جر

قـد قـضـى بـذلــك بــعــضاألم، واألب و
علـياشدين أمـثـال عـمـر واخللـفـاء الـر

يــحكـذلــك شــرضـي الـلــه عــنــهــمــا، ور
أة إلىقد ثبت أنه جاءت امرالقاضي، و

سلم فقالـتسول صلى الله عـلـيـه والر
يد أن يذهب بابـنـي:جي يـرله: «إن زو

قـدقـد سـقـانـي مـن بـئـر أبـي عـنـيــة وو
نفعني، فقال له النبي صلى الله عـلـيـه

هذه أمك فخـذ بـيـدك وسلم: هذا أبـوو
أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فـانـطـلـقـت

قـد أجـمـع الـصـحـابـة عـلــى هــذابـه» و
نيمي: «خيرقد قال عمار اجلراحلكم، و

كنت ابن سبع أوأمي وعلي بني عمي و
ة فقـهـامن املبـادئ املـسـتـقـرثـمـان». و

ي في التخييرقضاء في الهدي النبوو
أنه ال يكون إال إذا حصلت به مصلحة
الطفل فإذا كان األب أصون من األم

ال التفات إلىأخير منها قدم عليها، وو
اخـتـيـار الـطـفـل، فـي هـذه احلـال ألنـه

اللعب، فإذاثر البطالة وضعيف العقل يؤ
اختار من ميكنه من ذلـك فـال الـتـفـات

كان عند من هو أنفع له،ه وإلى اختيار
ثراقع حال الصبي أنـه يـؤفإذا كـان و

األمء وان الـسـوة أقـرمـعـاشـرالـلـعـب و
المتـكـنـه مــن ذلــك، فــاألب أحــق بــه و

التخيير للصبيالعكس كذلك. وتخيير، و
ىفي هذه السن ال يثبت إال إذا استو

االســتــقــامـــةان فــي الــصـــالح واألبــو
ليسلد، واحملافظة على مصلـحـة الـوو

ف نستكملسوالتخيير قاعدة مطلقة.. و
بقية حق احلضانة في العدد القادم.
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منطقة القصيم،ة، ومنطقة املدينة املنورو
منطـقـةك، ومنطقـة تـبـومنطقـة حـائـل، وو

قـدد الشماليـة، ومنطقة احلـدوف، واجلو
اقبني فيضع اجمللس، على األقـل، مـرو

جه؛ إالغم من ذلك التوعلى الركز وكل مر
اكز لم يتمكن اجمللسأنه بقي عدد من املر

اقبني، كـمـافر املـراقبتها لعـدم تـومن مـر
كقد شارحلة الثانية، وهي احلال في املر

258 في ًاقبا مر676حلة الثالثة في املر
.ً انتخابياًاكزمر

يل، حيثقد تطرق الكتاب إلى التموو
قابـي على اسـتـقـاللـيـة الـدور الـرًحرصـاو

اقـبـة االنـتـخـابــاتطـنـي ملــرلـلـمـجـلـس الــو
طنية حلقـوقت اجلمعية الوبحيادية، بـادر

اإلنسان إلى حتمل جميع النفقات املاليـة
هـا مـن دورًاقبة االنتـخـابـات، انـطـالقـاملـر
ائـد فـي الـعـمـل عـلـى حــمــايــة حــقــوقالـر

اجمللسلم تستبعد اجلمـعـيـة واإلنسان، و
ىطنية الكبركات الوكة الشرإمكانية مشار

شحـني فـي دعـم هـذهتبـطـة بـاملـرغـيـر املـر
لـذلـك خـاطـب اجملـلـس بـعـضالـعـمـلـيـة، و

ىسـسـات املـالـيـة الـكــبــراملـؤكــات والـشـر
لكن لم تقدميل النفقات، وللمساهمة في متو

طنيـةعات، مما جعل اجلمـعـيـة الـوأية تبـر
حدها كل النفقاتحلقوق اإلنسان تتحمل و

اقبة االنتخابات.املالية ألعمال مر
ش العمل التيحتدث الكتاب عن ورو

لضماناقبني. وعقدها اجمللس إلعداد املر
جه األكملاقبني مبهامهم على الوقيام املر

شة العمل التيتهم حلضور ورمتت دعو
يعقدها اجمللس في األسبوع الذي يسبق

يتم خاللها شرح أهـدافاالنتخابـات، و
بياناقبة االنتخابات،وطني ملراجمللس الو

اءاتهـا، كـمـا يـتـمإجـراقبـة وأهـداف املـر
اعتــي االقــتــردات اسـتــمــارشـرح مــفــر

اقـبــنييـد املــركـذلـك يــتــم تــزوالـفــرز، وو
قدمة ألداء مهامهـم، وشادات الالزباإلر

اقـبـةطـنـي ملــرقـام أعـضـاء اجملـلـس الــو
شـةة وراالنتخابات بتنفيذ خمـس عـشـر

اقبني، شملت كـال مـن:يب املرعمل لتـدر
انجنرأبها والدمام األحساء وياض والر
مـةمـكـة املـكـرجـدة والـبـاحــة وان وجـازو
حائليـدة وبرة واملدينة املنـورالطائف وو
ف.اجلوك وتبوو

 من الصفـحـاتًد الكتاب عـدداأفرو
اقبة االنتخـابـات، حـيـثألبرز نتـائـج مـر

كزحتدث في البداية عن البيئة خارج مر
اقـبـةتـبـني مـن نـتــائــج مــريـت، والـتـصــو

بيةاالنتخابات البلدية في املـمـلـكـة الـعـر
دية: أن البيئة التنظيـمـيـة ملـعـظـمالسعـو

لها كانت جيدة،ما حواكز االنتخابية واملر
 عندما يـكـونًإال أن األمر يختلف قلـيـال

اكز االنتخابية الـتـي متاحلديث عن املـر

ةس املستأجـرضعها في مبانـي املـدارو
ىاحات البلديات، فقد كان مستوأو استر

مبا أن هناكالتنظيم فيها أقل من جيد، و
ة فياملدن الصغيرى و للقرًا كبيرًاانتشار

دجوأنه قد يكون من الصعب واململكة، و
تمية، فإن املشكلة قـد ظـهـرمبان حـكـو

حظقد لـوفي مختلف مناطق املمـلـكـة، و
ب من بعضجال األمن بالقرد رجوعدم و

كذلكهم في احلضور، واكز أو تأخراملر
جالعي التام لدى بعض رد الوجوعدم و

ب منهم في مـحـيـطاألمن بالدور املطـلـو
د حمالت دعائيةجوحظ وكز، كما لواملر

اتيـع مـنـشــورتـوزشـحـني ولـبـعـض املــر
اكز االنتخابية، من بعض املرًيبادعائية قر

دةجــدت بــعــض احلــاالت احملــدوقــد وو
شحني في الناخـبـنيالت تأثير املـرحملاو

من املالحظـات فـي هـذااكـز. وأمام املـر
شادات التي تدل علىاجلانب: غياب اإلر

ياض؛ فقديت عدا مدينة الراكز التصومر
ة بشكل استثنائي.فركانت متو

اءاتكـمـا حتـدث الـكـتـاب عـن إجــر
اجعة بطاقـاتبني أنه مت مـريت والتصـو

ياتهم في مختلفتسجيل هـوالناخبني و
مناطق اململكة كما هو املـتـبـع، كـمـا أن

ت للناخبني بشكلفربة قد توية املطلوالسر
كانت هناك مـالحـظـات بـسـيـطـةجيـد، و

يت.اءات التصوبشأن إجر
ى الكتـاب عـلـى عـدد مـنقد احـتـوو

كياتالنقاط التي مت رصدها، منها: سلو
كذلكظفني في اللجان االنتخابـيـة، واملو
كيـاتسلـواع ومات االقتـرمستـلـزاد ومو

الناخبني.
ي الــكــتـــاب فـــي إحـــدىكــمـــا يـــرو

منالصفحات عن الـتـوصـيـات، حـيـث و
ير ميكن أن نتوصل في النهايةخالل التقر

هي:مهمة، وإلى نتيجة نهائية حاسمة و
بيـةسمية في اململكة العرأن السلطة الر

دية لم تتدخل بشـكـل مـبـاشـر أوالسعـو
غير مباشر في العملية االنتخابيـة، مبـا

شــفــافــيــة وصــحـــةاهــة وثــر فــي نـــزيــؤ
اقبو اجمللـسلم يالحظ مـراالنتخابـات و

طـنـي لـالنـتـخـابـات، أي تـدخـل غــيــرالـو
نظامي في سير العملية االنتخابية ميكن

سمية.أن ينسب إلى السلطة الر
ىمـن أهـم الـتـوصــيــات الــتــي تــرو

ةطنية حلقوق اإلنسان ضروراجلمعية الو
التنبيه إليها لكي تتم العملية االنتخابية

جه، ما يلي:القادمة على أكمل و
عية اإلعالمية للناخـبـني- تكثيف الـتـو1

يـاتشحني على جمـيـع املـسـتـواملرو
ذلك منالطرق، وسائل وبجميع الوو

عي الـعـام بـالـعـمـلـيـةفع الـوشـأنـه ر

يتآلية التصواالنتخابية بشكل عام و
بشكل خاص.

اكز- االهتمام بشكل أكبر ببيـئـة املـر2
هـاجتهـيـزتصميـمـهـا واالنتخـابـيـة و

تـنـظـيـمـاهــا لــتــنــاســب الــعــمــلــيــةو
اتيادة عدد املـسـاراالنتخـابـيـة، وز

الـسـتـائــر،يـت ووصـنـاديـق الـتـصــو
جتـهـيـزة التـكـيـيـف وفـيـر أجـهـزتـوو

املعاقني،أماكن خاصة لكبار السن و
ات الناخبـني،اقف لسيـارفير مـوتوو
دة،املياه الباريات وفير الكافيتـرتوو
ذلك لكي تسهل العملية االنتخابيةو
يع.تسير بشكل سرو

ميت ألكثر من يوة التصو- متديد فتر3
إلعـطــاء الــنــاخــبــني فــرصــة أكــبــر

قت املناسب لـكـليت في الـوللتـصـو
دحام.منهم دون اندفاع أو از

ات الـتـيالـنــدو- تـكـثـيـف الـلـقــاءات و4
تــنــاقــش دور اجملــالــس الــبـــلـــديـــة

ًخصوصاأهميتها في املستقـب؛ وو
ية، ممـافي مجال التـنـمـيـة احلـضـر

يديزيشجع الناخبني على التسجيل و
مـن اإلقـبـال عـلـى االنـتـخــابــات؛ إذ
عـكـسـت االنـتـخـابـات الـبـلــديــة فــي

 فـيً عـامـاًب ضـعـفـامـنـاطـق اجلـنـو
أعداد املسجلني.

اخلـاصمي وجيه اإلعـالم احلـكـو- تـو5
ة االهتـمـام بـدور اجملـالـسبـضـرور

النتائجاقبة االنتخابات وطنية ملرالو
التي يتوصل إليها، ملا في ذلك مـن

املهـتـمـني بـأناطـنـني وتطـمـني لـلـمـو
اهـةالعملية االنـتـخـابـيـة تـسـيـر بـنـز

 من احلياديةًعدل، انطالقاشفافية وو
التي يتمتع بها اجمللس.

باء كبار السنجيه بالسماح ألقر- التو6
األمــيــني أو مــن يـــثـــقـــون فـــيـــهـــمو

ةمبساعدتهـم عـلـى تـعـبـئـة اسـتـمـار
اع.االقتر

لي اللجان االنتخابيةجيه ملسئو- التو7
ضع آلية لتنظيم النـاخـبـني، تـبـدأبو

كز إلى داخله، لتسهيلمن خارج املر
احلدخروج الناخبني، وعملية دخول و

كز.ة االنتظار داخل املرمن فتر
- التأكيد على جلان االنتخـابـات بـأن8

بطاقة الناخب هـي بـطـاقـة اإلثـبـات
ليسيت وئيس في أحقية التصـوالر

ميــكــنال املـدنــيــة، وبـطــاقــة األحــو
هااالستثناء من ذلك في حاالت يقدر

كز.ئيس املرر
اع كافيـةاق اقتـرفيـر أوراعاة تـو- مر9

اكز، حتى يتم تفـاديفي جميع املر
ةأي نـقـص قـد يــحــدث خــالل فــتــر

اع.االقتر
ســاء الــلــجــان- الـتــأكــيــد عــلــى رؤ10

ة مـنـع احلـمـالت اإلعـالنـيـةبـضـرور
جهخـاركـز وشحـني داخـل املـرلـلـمـر

التأكيد علىم االنتخابات،وخالل يو
سـةشحـني بـعـدم ممـاربي املـرمـنـدو

إيـجـادالـضـغـط عـلـى الـنـاخــبــني، و
م بذلك.اءات مالئمة ملن يقوجز

كني فيعي جميـع املـشـتـريادة و- ز11
ا مناء كانوالعملية االنتخابية؛ سو

بني،اقبني أم املـنـدوظفني أم املـراملو
احـلهـم اخملـتـلـفـة خـالل املـراربـأدو

اخملتلفة للعملية االنتخابية.
أخذ التعهدشحني و- التأكيد على املر12

فة ما هـو مـسـمـوح أوعليـهـم مبـعـر
ســات املــمـــارًممــنــوع، خــصــوصــا

م االنتخابات.الدعائية في يو
يبية مكثفة جلميعة تدر- إعطاء دور13

مـــيـــني الـــذيـــنظـــفـــني احلـــكــــواملـــو
كون في العملية االنتخابية،سيشار

عيهم بأهمية التعاملير وذلك لتطوو
هم، داخلغيراملناسب مع الناخبني و

اكز االنتخابية.املر
اكـزظفـني فـي املـريـادة عـدد املـو- ز14

ذات الكثافة العالية من الـنـاخـبـني؛
اقبني أن سبب ماى بعض املرإذ ير

اكـزباك في بـعـض املـرحدث مـن إر
احــمتــزظــفــني وهــو قــلــة عــدد املـــو

الناخبني.
- تخصيص جلنة أو جلان مستقـلـة15

لى عملية الفرزاع لتتوعن جلنة االقتر
هــاقالـعـد لـتــفــادي مــشــكــلــة اإلرو
ظفني نتيجةالتعب، التي أصابت املوو

اف علـىلـيـة اإلشـرحتمـلـهـم مـسـؤو
ًكذلك منعاالعد، واع ثم الفرز واالقتر

مبا اخلطأ الذي ينتج عنللتأخير ور
التعب.اإلجهاد و

يتاع في التحول إلى التصو- اإلسر16
يز سالمةالعد اآللي لتعزني واإللكترو

تقصير مدتها.العملية االنتخابية و
موز لهمشحني أو رضع صور املر- و17

يت ليتسنى للناخباق التصوفي أور
الـتـأكـد مـن أنفـتـهــم، واألمـي مـعـر

يد.ته يذهب إلى من يرصو

U?O?F?L'« Ê√ d�c�U� db'«

∫w	 ̈ 
U�U���ô« W��«d� w� W�—UA*«

¨ÊU?�?�ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL'«

WOFL�Ë ̈ …—«œû� WœuF��« WOFL'«Ë

W?O?F?L'«Ë ̈ WœuF��« œUB��ô«

W?O?F?L'«Ë ̈ WœuF��« WO�«dG'«

WOFL�Ë ̈ ‰UB�ô«Ë Âö�û� WœuF��«

W?�?O?	Ë ¨5œuF��« 5��U;«

Æ5œuF��« 5OH�B�«



8

�«—«u�  WO�U��« WM��«-ÊËdAF�«Ë l�«d�« œbF�« - d�L�u� 2007 …bFI�« Ë– ≠ Â1428‡	

ض اللهار: محمد علي عوحو

w?�U?
c�« »U�� —u�b�« b�√

t?�√ ̈ ÷U
d�U� r�UE*« Ê«u
b� w{UI�«

W?�u?I?� oO�D� s� b(« s� b�ô

…b�HLK� «¡—œ ¨ÊUJ�ù« —bI� s���«

lL�0 ◊ö�ô« s� ZM� b� w�«

q?�œ 5?�u��*« iF�� ̈ s���«

Ë√ …d?O?�
 W1d� V��� s���«

¨U?N?��«u� V��
 r� d
dG� W�O�

w?� 5�d:« s� ·UM�Q� jK�U�

KF�Ë s���«Òr� w�« rz«d'« s� rNM� r

¨s?�?��« t�u�œ q�� UN�dF
 sJ


U� ÊU�d� s���« s� Ãd�
 ULMO�Ë

UNLKF� w�« rz«d'« Ác	 oO�D� ‰ËU�


w?� ·U{√Ë ̈ s
b�H*« WD�U�� s�

W?�U�ù« ÊQ� ©‚uI�® …dAM� t�
b�

w?� WI�D� WO�d� W�uI� W
d�'«

w?� U?NIO�D� q�� WO�ö�ù« ‰Ëb�«

h?� w?K?
 ULO�Ë ¨WO�dG�« ‰Ëb�«

ÆÆÆ—«u(«

v?K?� .dJ�« Ê¬dI�« w� ¡U� ¿

∫‰U?� t?�√ Âö��« tOK� n�u
 ÊU��

wM�u�b
 U2 w�≈ V�√ s���« »—®

s?�?��« Ê√ vK� qO�œ «c	Ë ¨©tO�≈

‰u�d�«Ë ̈ ÂbI�« cM� œu�u� W�uIF�

Âu?N?H*U� c�√ rK�Ë tOK� tK�« vK�

rB)« W�“ö� u	Ë ¨s��K� l�«u�«

d?{U(« ÂuNH0 s���«Ë ¨t1dG�

s� dL� 5M�R*« dO�√ bN� w� ·d�

l?zU�u�« Ác	 ‰ö� s� ÆÆÆ »UD)«

Êu���« q	 ∫‰¡U�� —u�b�« …œUF�

Íc�« ÷dG�« ÍœR� d{U(« UNF{u�

ø tK�√ s� X�A�√

 ـ ال بد أن يفهم جيدا بأننا حينمـا
مبة السجن إننا ال نقونبحث بدائل لعقو

بـإلـغـاء الـسـجـن، فـالـسـجـن ال بـد مـنـه،
عيـة ال أحـدبة شـربة السـجـن عـقـوعقـوو

مـنيال يـنـفـع مـع عـتـاة اجملـرهـا، ويـنـكـر
ى حبسهـمام سوسني في اإلجـراملتمـرو
كف أذاهم عن الناس .و

بـةلكن نحن نقـول: إن بـدائـل عـقـوو
مناسبة تطبيقها يكون في بعضالسجن و

عــلـــى بـــعـــضائــم دون بــعـــض، واجلـــر
تـكـبــونمـني دون بـعـض، ممــن يــراجملـر

ها، أو حتى في بعضنحوة وائم يسيرجر
أى القـاضـية إذا مـا رائم الـكـبـيـراجلـر

م ميكن أنأن اجملرمناسبة تطبيقـهـا، و
عيـةبات الـشـربة من الـعـقـوتدع بعـقـويـر

ى غير السـجـن، فـإذا كـان األمـراألخـر

عية عن السجـنالء النوكذلك فالبعد بهؤ
لى من الزج بهم معيض أومجتمعه املرو

ةهذا اجملتمع، ألن للسجن سلبيات كثير
إن كـانـتنـني، وعلى كـثـيـر مـن املـسـجـو

ديةبية السعـوالسجون في اململكـة الـعـر
سـائـل اخلـيـرللـه احلـمـد) فـيـهـا مـن و(و
ان مـاحتفيظ الـقـرة والدعـواإلصـالح وو

ى، بلتتميز به عن جمـيـع الـدول األخـر
آننني حافظا لـلـقـرخرج بعض املـسـجـو

استقام منهجه.قد تهذب حاله و، وًكامال
إال أننا مع ذلك نقول: إنه البـد مـن

بة السـجـن بـقـدراحلد من تـطـبـيـق عـقـو
ءا للمفسدة التي قد تنتج مناإلمكان در

االخـتـالط مبـجـتـمـع الـسـجـن، فــبــعــض
ميـةنني دخل السجن بسبب جـراملسجـو

اقبها،ير لم يحسب عوة أو نتيجة تغريسير
مـني فــيفـاخـتـلـط بـأصـنــاف مــن اجملــر

ائـم من اجلرًاعاتعلم منهم أنـوالسجن و
له السجن،فها قبل دخوالتي لم يكن يعر

عان ماحينما يخرج مـن الـسـجـن سـرو
ائم التي تعلمهايحاول تطبيق هذه اجلر

د للسـجـنمن مخالطة املفسديـن، فـيـعـو
لو كنا عاقبناه من البدايـةى، وة أخرمر

ا أبعدناه عن تعلمّبة غير السجن لكنبعقو
ائم اجلديدة .هذه اجلر

w� Êu���« s� ‰Q�� ULMO�Ë ¿

Íc�« ÷dG�« �œ√ q	Ë ̈ d{U(« UM�Ë

øtK�√ s� X�A�√

يقول الـدكـتـور الـذيـابـي: الـسـجـون
ذلك بكـف أذى بـعـضضـهـا، ودي غرتـؤ

حبسهم عن الناس، فالسجونمني واجملر
مني من اجملرًاال بد منها، حيث إن كثير

ى السجن، لكن أحياناال ينفع معهم سو
ديم ال يؤبة السجن على اجملرقيع عقوتو

ض منض مـن الـعـقـاب، ألن الـغـرالـغـر
حمايةه وجرالعقاب هو إصالح املتهم وز

تكابه عن اردع غيره وراجلماعة من شر
مية، فمعاقبة بعض فئـاتمثل هذه اجلر

بـخــاصــةة وائـم يـســيــراملـتـهــمــني بــجــر
ديبات غير السـجـن، تـؤاألحداث بعـقـو

ميكـن أن يـكـونبة، وض من الـعـقـوالغـر
لـى مـنهـم أوجـر غـيـربهـا صـالحـهـم وز

معاقبتهم بالـسـجـن، فـالـسـجـون مـلـيـئـة
مـخـتـلـفمبجتـمـع مـخـتـلـف األخـطـار، و

هذا اجملتمعائم، ومختلف اجلرالثقافات و
ثر على بعضه بحكم االختالط بينهم .يؤ

تضاعها احلالية أفرزالسجون بأو
جملة من اآلثار السلبية عـلـى الـسـجـني

لة...الدواجملتمع وته وأسرو
w�« “d�_« —U!ü« w	 U� p
√d� ¿

øÊu���« UNHK�

اقع إن الـسـجـن البـد مـنـهـ فـي الـو
لكن أيضا لـهة، وإن له إيجابيات كثيـرو

سلبيات أكثر .
صفُمن أبرز هذه السلبيات: (أ) و و

م خطير يجبمن يدخل السجن بأنه مجر
قد يكونعدم التعامل معه، واالبتعاد عنه و

قعنا عليها، فلو أوا يسيرسبب سجنه أمر
ى غير السجن يـتـحـقـق بـهـابة أخـرعقـو
ا حفظنـاه مـنّبة، لكـنض من العقـوالغـر

مه مدى حياتههذا الوصف الذي سيالز
قدمستقبله، وته وأسرثر على نفسيته ويؤو

جها بسـبـب أنـه أدخـلجـة زوك الـزوتتـر
جع إليه بسبب أنه أصبحال ترالسجن و

ةبالتالي تتفـكـك األسـريج سجـون، وخر
جع السجـنيقد يردها الضيـاع، ويسوو

ى .ة أخرإلى السجن مر
ةينة العامة، ألن كثرهاق اخلز(ب) إر

انيةهق ميزبة احلبس يراف في عقواإلسر
ف على السـجـون مـنلة، فمـا يـصـرالدو

ف عــلــىمــا يــصــرات وجتـهــيــزمــبــان و
غيرلباس وعـالج ونني من أكل واملسجو

ا ببيت املال .ارذلك يسبب إضر
ة السيئة، حيث إن(ج) التأثر بالقدو

لقى في مجتمع املذنبـني،ُم عليه ياحملكو
ضـع هـذا الـشـخـص مـبـتــدئفـإذا مـا و

دام فــي هــذا اجلــو الـــذي يـــســـواإلجــر
ف يكون لذلك تأثير عـلـىالسجون فسـو

مصداق ذلك قول النبيه، وتفكيركه وسلو
سلـم «مـثـل اجلـلـيـسصلـى الـلـه عـلـيـه و

ء كحامل املسـكاجلليس السوالصالح و
نافخ الكير فحامل املسك، إما أن يحذيكو
نافخ الكيريحا طيبة، وإما أن جتد منه رو

إما أن جتـد مـنـهإما أن يحرق ثـيـابـك و
يحا خبيثة».ر

مــنة الـســجــني، و(د) تـفــكــك أســر
ة السـجـنيسلبيات السجـن تـفـكـك أسـر

هم عنهم، فعنـدمـالي أمربسبب غيـاب و
م عليه الـسـجـن فـإن هـذايدخـل احملـكـو

الغياب عن البيت سينعكس سلـبـا عـلـى
يذهبجة الطالق وقد تطلب الزوته، وأسر
هكـذاء، وناء الـسـوالد ملصـاحـبـة قـراألو

همة السجني بسبب افـتـقـارتتفرق أسـر
بية .مصدر الترملصدر الرزق و

Êü« X?���√ W
d�'« W�U�ù« ¿

s���« qz«b� s� …b�«Ë »dG�« w�

Èd� ô√ ÆÆÆ U� b� v�≈ d�_« «c	 ̀ $Ë

v�Ë_« s� ÊU� t�√ —u�b�« …œUF� wF�

o?O?�D� WO�ö�ù« �UFL:« vK�

XKA� Íc�« X�u�« w� s���« qz«b�

W?��U��« UN�öE� X�—Ë Êu���« tO�

ø �UN'« s� b
bF�« vK�

∫w�U
c�« —u�b�« ÆÆ ©‚uI�® …dA� l� —«u� w�

«¡—œ ÊUJ�ù« —bI� s���« W�uI� oO�D� s� b(« s� b�ôÎ

s���« lL�0 ◊ö�ô« s� ZM� b� w�« …b�HLK�

الدكتور الذيابي يتحدث للزميل احملرر
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ية يقول دكتـورعن اإلقامة اجلبـرـ و
عية مطبقة فـيبة شـرالذيابي: إنها عقـو

الدول اإلسالمية قبل تطبيقها في الدول
قد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيميةبية، والغر
حمه الله ) أن احلـاكـم إذا لـم ميـكـنـه(ر

حبس اجلناة في السجن، فإنـه يـحـبـس
مينعه من اخلروج منها،ه واجلاني في دار

قد ذكر بعض العلماء أن الشخص الذيو
ذي الناس بعينه ( العائن ) يحبس فييؤ

ليية أو احلبس املنزله، فاإلقامة اجلبرمنز
هو مـنله أصل في الفـقـه اإلسـالمـي، و

بة السجن؛ خـاصـة مـعأنفع بدائل عـقـو
األحداث الصغار، ففيه حماية لـهـم مـن

لـوام وسني فـي اإلجـراالختالط بـاملـتـمـر
لى فسادم أن أومن املعلوا أحداثا، وكانو

قد أمرالصبيان بعضـهـم مـن بـعـض، و
يق بنيالسالم بالتفرالنبي عليه الصالة و

اقوفرله: «... وان في املضجع بقواإلخو
بينهم في املضاجـع»، فـاحلـال فـي غـيـر

آكد .ان أشد واإلخو
W?�dF
 œu� ¨—u��b�« …œUF ¿

…d?J� Õd� ¡«—Ë WOIOI(« »U�_«

WO�dF�« WJKL*« w� UO�U� s���« qz«b�

øW�œuF��«

ة البدائل،ـ لعل أكبر سبب لطرح فكر
اءهو: أن املهتمني بشؤون السجناء؛ سو

سمية أو من البـاحـثـني،من اجلهات الـر
جدنني، وال املسجـواء ألحوعند استقرو

خـاصـة األحـداث، الا منـهـم؛ وأن كـثـيـر
ينتفعون من السـجـن ألن الـتـأثـر داخـل

 منًاالسجن قليل، فلما اتضح أن كثير
نني ال ينتفعون من السجـن، بـلاملسجـو

جون من السجن أشدجرون فيخرال ينزو
دونلهم السجن فيعـوحاال من قبل دخو

ى، فلمـاة أخرإلى السـجـن مـرام وللحـر
كان األمر كذلك، اهتمت بعض اجلهات

التما زاسة هذه املشكلة، وسمية بدرالر
شاسات ووري الدركثير من الدول جتر

العمل لبحث بدائل للسجن .
—u��b�« …œUF o�U��« ‰«R��« ¿

w?�?�« �«uD)« W�dF
 v�≈ U�œuI�

qz«b� …dJ� oO�D�� Êü« v�� �c��«

øWJKL*« w� s���«

ل حتىّـ تطبيق بدائل السجن لم يفع
ما يحـصـل مـنجـو، واآلن بالشـكـل املـر

دية من بـعـضتطبيق هو اجتـهـادات فـر
اسة آلية متكاملة لهذاينبغي درالقضاة، و

تـفـعـيـلـه مـن قــبــل اجلــهــاتضــوع واملـو
اخملتصة.

 ¿Ê√ w�U�c�« —u��b�« …œUF p� ô

U?N?�u% s���« qz«b� …dJ� oO�D�

ÊËœ ‰u?% w��« �U�uF*« s
 dO�J�«

Ác	 W�dF
 rJM
 œu� UM	 s
 ÆÆÆ U	cOHM�

w?�?�« WO�ü« w	 U
 r� s
Ë ø�U�uF*«

ø�U�IF�« Ác	 q�
 qO�c�� W�UM
 UN�Ëd�

ي-قـات -فـي نـظـرـ إن أكبـر املـعـو
د بعض األنظمة املقننـة،تكمن في جمـو

ية في اختيارحيث لم جتعل للقاضي حر

عيةبات الشـرالبديل املناسب من العـقـو
االختالس،ير والتزوة وشوائم مثل الرجلر

ها، حيثنحوظيفي وذ الواستغالل النفوو
ـر الـقـاضـي بــنيّإن تـلـك األنـظـمـة تــخــي

أى القاضيلو رامة فقط، والغرالسجن و
هما ملا جاز لهى مناسبة غيربة أخرعقو

بة اجللدقيع عقوإيقاعها، فليس بإمكانه تو
بة احلبسائم، أو عقومثال في تلك اجلـر

هما .لي، أو نحواملنز
، يقول الدكتورًقات أيضامن املعوو

د آلية معينة لتطبـيـقجوالذيابي: عـدم و
يدبات البديلة، فالقاضي حينما يرالعقو

لي مثال فليسبة احلبس املنزأن يطبق عقو
لة عن متابعة تـطـبـيـقهناك جهة مـسـئـو

هذا البديل .
UN�Ëd� w��« WO�ü« w	 U
 p�√d� ¿

ø�U�IF�« Ác	 q�
 qO�c�� W�UM


ـ أهم اآلليات املناسبة لتذلـيـل هـذه
، إعطـاءًالي، هـي: أوالعقـبـات فـي نـظـر

يـةالقـاضـي حـر
أكـــــــبـــــــر فــــــــي
األنـظـمـة الــتــي
حتـــدد بــــعــــض

بـات عـلـىالعـقـو
ائم،بعض اجلـر

فـيـضــاف بــعــد
بــةذكــر الــعــقـــو

الـــتــــي يــــنــــص
عـلـيـهـا الـنـظــام

هاة (أو غيرعبار
بــاتمـن الـعــقــو

ىحـســبــمــا يــر
ناظر القضية )،

بةك اجملال للقاضي الختيار العـقـوتـرُفي
ين جلـنـة: تـكـوًاملناسـبـة لـلـمـتـهـم، ثـانـيـا

مختصة من اجلهات اخملتصة لـتـحـديـد
سائلإيجاد الوآلية لتطبيق هذه البدائل و

الـتـي تـعـني عـلـى تـطــبــيــق بــعــض هــذه
بة احلبس: عقوًبات البديلة، فمـثـالالعقو
سائل التيلي حتتاج إلى إيجاد الواملنز

نية،ة اإللكتروتعني على تطبيقها؛ كاألسور
م عليـه فـية يلبسهـا احملـكـوهي أسـورو

ته للمنـزليده تشبه الساعة عنـد مـغـادر
م عليه مـنة بخروج احملكوتعطي إشـار

اسطة جهاز لدى اجلهـةذلك بواملنزل، و
املتابعة .

u?	 W�uIF�« cOHM� n�Ë qE� ¿

‰Ëb?�« iF� t� c�Q� w��« rEM�« b�√

b?�√ …dO�J�« s���« �UO�K�� U�œUH�

«c?	 Ê√ ULK� ̈ s���« W�uIF� qz«b��«

r?�UE*« Ê«u�œ w� t� qL� »uK_«

øW�uIF�« cOHM� WIOI� U
 ÆÆÆ WJKL*U�

n�Ë UNO� r�� w��« rz«d'« Ÿu� u	 U
Ë

øW�uIF�« Ác	 cOHM�

اد به تعلـيـقبة يـرقف تنفيذ الـعـقـوـ و
ط مدة معينة يحددهابة على شرتنفيذ العقو

النظام، فالقاضي بعد ما يحكم على املتهم
بة السجن، فكأنقف تنفيذ عقووُبالسجن ي

W�d�'« W
U�ù«

WO�d� W�uI�

‰Ëb�« w� WI�D


q�� WO
öù«

‰Ëb�« w� UNIO�D�

WO�dG�«

القاضي يقول للمتهم أنت تـسـتـحـق هـذه
ابة التي حكمنا بها عليك لكـن نـظـرالعقـو
ك أو لكبر عـمـرًافك العائلية أو نـظـرلظـرو

بةقف تنفيذ العـقـوه نحن نحكـم بـولصغـر
هـا مـنمية أو لـغـيـرفإذا عـدت لـتـلـك اجلـر

لم يستقم حالك، فإننا سنـطـبـقائم واجلر
قف تنـفـيـذهـابة الـتـي أوعليك هـذه الـعـقـو

مية اجلديدة.بة اجلرنطبق عليك تنفيذ عقوو
طم على شربة يقوقف تنفيذ العقوفنظام و
بة التهديدام -أشبه بعقودة لإلجرعدم العو

حمهم الـلـه ـالتي نص عليها الـفـقـهـاء- ر
لكن يختلف هذا التنظيم من ناحـيـة أنـهو

بة التهديد.ة أكثر من عقوّيأخذ اجلدي
ائم التي يطبـق فـيـهـاأما نوع اجلـر

ائمبة، فهو مطبق في جرقف تنفيذ العقوو
االخـتــالسيـر وائـم الــتــزوجـرة وشــوالـر

إسـاءة اسـتـعـمــالذ واسـتـغـالل الـنــفــوو
افعـاتاعـد املـرالسلطـة، فـقـد نـصـت قـو

ان املظالم على أناءات أمام ديواإلجرو
أت مـنة إذا رلـلـدائـر

م عليـهأخالق احملـكـو
فهأو ماضيـه أو ظـرو
قـفمـا يـبـعـث عـلـى و

بــة أنتـنـفــيــذ الــعــقــو
بة .قف تنفيذ العقوتو

ائمفجـمـيـع اجلـر
ها فـيالتي يتـم نـظـر

ائية فـيائر اجلـزالـدو
أىان املظالم إذا رديو

قفالقاضي مناسبة و
التنفيذ ألسباب معينة
جــاز لـــه أن يـــحـــكـــم

قف التنفيذ.بو
ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL'« ¿

Êu?�?��« s
 b�bF�« …—U�e� X
U�

s?� d
_« «c	 WF�U�Ë ·UI�ù« —ËœË

X?L?E?� —U�ù« �«– w�Ë ̈ V��

p�√d� ÆÆÆ s���« qz«b� …Ëb� WOFL'«

�«—U�e�« Ác	 d�√ u	 U
 —u��b�« œUF

øbOF��«Ë V�dI�« Èb*« vK�

طنـيـة حلـقـوقة اجلمـعـيـة الـويـار- ز
قــيـــفدور الــتــواإلنــســان لــلــســجـــون و

اقبة حقوقها جهة مختصة مبـرباعتبـار
اإلنسان لها أثر في نقل التصور الكامل

دورلني ملا يدور داخل السجون وللمسئو
الء،ما يـعـانـيـه مـجـتـمـع الـنـزقيـف والـتـو

ة الكامـلـة لـهـذهبالتالي إعـطـاء الـصـورو
املشكلة ادعى إليجاد احللول املناسـبـة،
ه،ألن احلكم على الشيء فرع عن تصور

اقعهـمفـة ومعرفتصور حال السـجـنـاء و
ص على بحث احللولجيدا قد يدعو للحر

بـاتيشجع على تطبيق العقـواملناسبـة و
البديلة.

rJ�√d� ¨w�U�c�« —u��b�« …œUF ¿

¨s���« qz«b� …dJ� oO�D� ‰U� w�

w?� c?�R� w��« dO�UF*« w	 U


øWOzUCI�« ÂUJ�_« —«b�ù ÊU��(«

باتـ القاضي عند تطبيق تلك العقو

ه،عمرابق املتهم، ويأخذ في االعتبار سو
حالهاملعيشـيـة، وفه االجتماعـيـة، وظروو

مدى ندمه عـلـىمية، وتكاب اجلـربعـد ار
ميـة الـتــينـوع اجلـرفـعـلـه مـن عــدمــه، و

ها في اجملتـمـعمدى انتـشـارتكبهـا، وار
هلتكابها، والباعث علـى ارمن عدمه، و

امية للـمـتـهـم أوعة إجـرهو نـاجت عـن نـز
اقـبفـة بـعـوعدم مـعـريـر ونـاجت عـن تـغـر

ف مخفضةاألمور... كل هذه األمور ظرو
بـةبـة، جتـعـل الـعـقـومشـددة فـي الـعـقـوو

هذه أمـور التة من متـهـم آلخـر، ومتفـاو
ميكن للقاضي أن يغفلـهـا عـنـد تـطـبـيـق

بة.العقو
باته أن هذه العقومما يجدر ذكرو

يعة اإلسالميةالبديلة تدل على سعة الشر
مكان، فالقاضيمان ووصالحيتها لكل ز

بة اجللد تناسـبى أن تطبيق عقـوقد ير
ى أنقـد يـرقعـهـا عـلـيـه، وشـخـصـا فـيـو

امة املـالـيـةشخـصـا آخـر تـنـاسـبـه الـغـر
ى أنشخص آخـر يـرقعـهـا عـلـيـه، وفيـو

للمـجـتـمـعله أصلـح لـه وحبسـه فـي مـنـز
ى أنابع يـرشخـص رفيعـاقـبـه بـذلـك، و

بة السجن بحقهقف تنفيذ عقوتهديده وو
شخصاقبة حاله أفضل من سجنه، ومرو

اء منامه بحفظ أجزى أن إلزخامس ير
مي أنفع له في صالح حـالـهآن الكرالقـر

ىشـخـص سـادس يــرمـه بـذلــك، وفـيـلــز
امـه بـأداء عـمـل يـنـفــعالـقـاضـي أن إلــز

اجملتمع أفضل من سجنه فيكلفه بذلك،
بـاتبة له، فـعـقـوهذا في احلقـيـقـة عـقـوو

ضه،لي األمر أو من يفوكة لوير متروالتعاز
البـة وض من العقودي منها الغـرفما يؤ

معية التي تقـويخرج عن األصول الشـر
بةعليها في الفقه اإلسالمي، فـهـي عـقـو

عية كما يقولبات الشرعة، فالعقومشرو
حمه الـلـه-شيخ اإلسالم ابن تيـمـيـة -ر

حمة من الله بعباده، فينبغيعت رإمنا شر
ب أن يقصدملن يعاقب الناس على الذنو

حمة بهم، كماالربذلك اإلحسان إليهم و
كما يقصـدلده، والد تأديـب ويقصد الـو

يض.الطبيب معاجلة املر

الدكتور حجاب الذيابي
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Êu��R*« ¡UC�_«

¡U?C?�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�  WO
U��« WM��«-ÊËdAF�«Ë l�«d�« œbF�« - d�L�u
 2007 …bFI�« Ë– ≠ Â1428‡�

∫WOB�A�« �U�uKF*«

اهيمباعي: عثمان بن ياسني بن إبراالسم الر
اف.الرو

ـ - 1/7/1366يخ امليالد: تار /21/5ه
م.1947

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

ك-م السياسية جامعة ديواه العلـوـ دكتور
كا.أمير

∫WOKLF�« �«d�)«

م).1997هـ (3/3/1418ى منذ ـ عضو مجلس الشور
-1992هـ (1412ـ 1409د اسات اخلليج جامعة امللك سعوكز درـ مدير مر

م).1988
-1408د ية- جامعة امللك سعـوم اإلدارث، كلية العـلـوكز البحوـ مدير مـر

م) .1988- 1992هـ( 1412
هــ1407- 1403د م السياسية، جامـعـة املـلـك سـعـوئيس قسم الـعـلـوـ ر

م).1983- 1987(
∫�UOFL'«Ë f�U:« W	uC�

ارحـواسات األنـدلـس وكـز درأمني الـصـنـدوق ملـرـ األمني العـام املـسـاعـد و
ات.احلضار

كا الشمالية ( امليسا).سط ألميراسات الشرق األوـ جمعية در
م السياسية ( ايبسا).ـ اجلمعية العاملية للعلو

ما).سط ( البرزاسات الشرق األويطانية لدرـ اجلمعية البر
∫�«ËbM�«Ë �«d9R*«

مـا،ات التي نظمتهـا: ( املـيـسـا، الـبـرزمتـرعة من املـؤكة في مـجـمـوـ املشـار
ايبسا).
م).2003ت بي (بيرومتر الفكر العرـ مؤ
م.2003يس بي بارب - معهد العالم العرالغرار اإلسالم ومتر حوـ مؤ
 سبتمبر، جـامـعـة11حتديات ما بـعـد دية وبية السعـومتر اململكـة الـعـرـ مؤ
م.2003اكستر 

م).2000- 1990لية (الدوبية والعردية وات السعومترعة من املؤـ مجمو
م2002يطاني لية اجلديدة - املعهد امللكي البرات الدوالتطورمتر اململكة وـ مؤ

∫ÀU��_«Ë �UH�R*«

كة في تأليف كتاب (مقدمة للسياسة).ـ املشار
ية .يفية باللغة اإلجنليزالرـ كتاب عن التنمية اإلقليمية و

ية.اإلجنليزبية واملقاالت باللغتني العرث وعة من البحوـ مجمو
دية.ـ كتابة مقاالت محلية في الصحف السعو

اف .بي - تأليف خليل الرويخنا العرية في تارير كتاب صفحات مطوـ حتر
∫w����« ‰U:«

م السياسية.اسات في العلودرث وبحو

ÍdB*« l	dA��« w� WOUO��«Ë WO
b*« ‚uI�K� …bOI*« 5
«uI�«

�NW ≈�b«—Á∫ «*MELW «*Bd	W (Iu‚ «ù
�UÊ

«*u{uŸ∫ «�J�U» ��?U—… �s œ—«W �U
u
OW _Ë{UŸ «(Iu?‚

«*b
OW Ë«��OU?OW �KLu«�M5 «_�d«œ �w «��A?d	l «*BdÍ¨

��Q�n «�b—«W �s �W �Bu‰¨ 	�MUË‰ «�HB?q «_Ë‰ «(o �w

«(OU… Ë«_�UÊ «�A�Bw Ë«(d	W Ë�d�W «(OU… «)U�W ̈Ë�d	W

«��MIq �w «��Ad	l «*BdÍ Ë«_�JUÂ «�u«—œ… �w «�FNb «�bË�w

�K�Iu‚ «*b
OW Ë«��OUOWÆ √�U «�H?Bq «��U
w¨ �O�MUË‰ «�IOuœ

«�u«—œ… �Kv �d?	W «�d√Í Ë«��F�Od Ë«ô��?IUœ �w «��Ad	l

«*BdÍÆ 	Fd÷ «�HBq «��U�Y (o «��?�Ll «��KLw Ë�Ju	s

«'LFOU� Ë«(d	U� «�MIU�O?W¨ Ë«�HBq «�d«�l¨ �o «�Hdœ �w

«*AU—�W �w ≈œ«—… «�A�uÊ «�FU�W ̈�OMLU 	�MUË‰ «�HBq «)U�f¨ �Iu‚ «ù
�UÊ �w ��U‰ ≈�U�W

«�Fb‰ Ë«(o �w ��U�LW �MBHW Ë«_�JUÂ «�u«—œ… �w «�FNb «�bË�w «)U’ �U?(Iu‚ «*b
OW

Ë«��OUOWÆ Ë	���r «��U�Y œ—«�t �w «�HBq «��Uœ” ��MUË�t �Ad	l «_d… Ë�Iu‚ «*d√…Æ

«�b—«W �s ≈�b«œ∫ «��U�Y «�IU
u
w ��b «�Kt �KOqÆ

ض للدفاع عن قضاياكز األرأنشئ مر
ي من منظور حقوقيف املصرالرالفالحني و

كز خلـوسسي املراإلنسان، بعد أن تبني ملـؤ
ساحة العمل األهلي في مصر من املنظمات

من بني القضاياالتي تعمل في هذا اجملال، و
االحتياجات احلقيقية التي دفعت في اجتاهو

كز:إنشاء املر
ازن في االهتمام بحقوق- معاجلة عدم التو

اعي، في مصـر،القطـاع الـزرالفالحـني و
ضــاعتـصــحــيــح املــســار فــي ظــل األوو

ضيـر سـوق األراجلديدة املتعـلـقـة بـتـحـر
نـتـائـج هـذهاسـة أثـر واألسـعـار، مـع درو

االقتصادالسياسات على حياة الفالحني و
اعي.الزر

ضاعيعية تـنـظـم أود بنيـة تـشـرجو- عـدم و
اعـي،الـعـامـلـني فــي هــذا الــقــطــاع الــزر

ضهم النتهاكات عديدة شبهبالتالي تعرو
قــهــماء عـلــى صــعــيــد حــقــومــيــة ســويــو

االجتماعية أو على صعـيـداالقتصاديـة و
السياسية.احلقوق املدنية و

احلضر فـييـف وة بني الـر- اتساع الـفـجـو
مصر، خاصة على صعيد اخلدمات، مما

يف من سكان الـرًيضـا عرًيجعل قطـاعـا
ديضة النتهاكات مضاعفة بسبب تـرعر

االجتماعية.ضاع االقتصادية واألو
يف- تفاقم مشكلة عمـالـة األطـفـال فـي الـر

ه مـــناعــي أو غـــيـــرفــي الــقـــطـــاع الـــزر
بالتسريادة معدالت األمية والقطاعات، وز

س بينهم.من املدار
يفية،أة الرض لها املر- االنتهاكات التي تتعر

الـعـمــل، أوة واء عـلـى صـعـيـد األسـرسـو
ضاع االجتماعية العامة.بسبب األو

e�d*« qL� �ôU��

اعيـنيالعمال الـزر- الدفاع عن الـفـالحـني و
اعية الدائمـةضاع العمالة الـزربسبـب أو

قـتـة الـنـاجـمـة عـن غـيـاب الـتــنــظــيــماملـؤو
د العملخاصة فيما يتعلق بعقوني، والقانو

قهمائح التي تنظـم حـقـواللـوات واإلجازو
اجباتهم.وو

تشجيع دور التنـظـيـمـات الـنـقـابـيـة- دعـم و
ابط الفالحية.الرواجلمعيات ونية والتعاوو
ة عمالة األطفال، من حيـثاجهة ظاهر- مو

ها من منـظـورآثارها ومظاهـرأسبابهـا و
حقوق الطفل.

خاصـةيفيـة وأة الر- العمل على متكـني املـر
اجـهـةاعـة، ملـوالـعـامـالت فـي قـطـاع الـزر

ض لـهـا بـسـبـباالنـتـهـاكـات الـتـي تـتـعــر
االجتماعي.عي وضعها النوو

بيئة اجملتمـعاعيـة و- الدفاع عن البيئـة الـزر
عـيــةتـوث، ويـفـي ضـد مـخــاطــر الــتــلــوالـر

ث البيئي.الفالحني بقضايا التلو
الـتـأمـيــنــاتالـصـحـة املـهـنـيــة و- الـسـالمــة و

االجتماعية للفالحني.
e�d*« ·«b�√

ضاع االقتصادية- املساهمة في حتسني األو
يف مصر.االجتماعية للفالحني في رو

- رصد انتهاكات حقوق اإلنسان التي حتدث
خاصة املـتـعـلـقـةيـة ويـة املـصـرداخل الـقـر

االجتماعية.باحلقوق االقتصادية و
اطنني بنشر ثـقـافـة حـقـوقعي املـو- تنمـيـة و

التنسيقك وتشجيع العمل املشتراإلنسان و
دعـمسـســات اجملــتــمــع املــدنــي وبــني مــؤ

حقوقاطية ويز قيم الدميقرتعزاستقاللها و
اإلنسان.

نـامـج اإلصـالح- املسـاهـمـة فـي صـيـاغـة بـر
اعي في مصر، بحيث يكفلاالقتصادي الزر
اعـةمـنـهـم فـي زريـؤقـهـم ولـلـفـالحـني حـقــو

اضيهم.أر
احـتـيـاجــات الــفــئــاتى و- الـكـشــف عــن رؤ

اكهم فيإشرة في مصر والفقيراملهشمة و
امج التي تطبقار وصياغة البرصناعة القر

عليهم .
e�d*« qL� �UO�¬

نيـة لـلـفـالحـني فـي- تقـدمي املـسـاعـدة الـقـانـو
قهم االقتصاديةالقضايا ذات الصلة بحقو

السياسية.االجتماعية أو املدنية وو
الـبـيـانـاتاسـات والـدريــر و- إصـدار الـتـقـار

ض لـهـالـكـشـف االنـتـهـاكـات الـتـي يـتــعــر
ي.يف املصرالرالفالحون و
ياتإصدار املـطـويبيـة وات تـدر- تنظـيـم دور

يةاطنني في القـرعي املـومن أجل تنمـيـة و
باحلقوق املتعلقة بقضاياهم .

املـهـتـمـنيعـني ويـن شـبـكـة مـن املـتـطــو- تـكـو
عيالتطـوالنشطاء لدفع العمـل األهـلـي وو

في مجال حقوق اإلنسان .
ش العمل ملناقشـةعقد ورات و- تنظيم النـدو

ييف املصرضاع الرالقضايا املتعلقة بأو
البيئية.الثقافية واالجتماعية والسياسية و

سساتطيدة مع املؤ- السعي إلقامة عالقات و
لية املهتمة بالعمل في مـجـالالدواحمللية و

حقوق اإلنسان للـمـسـاهـمـة فـيالتنـمـيـة و
كز.حتقيق أهداف املر

يتلقى كافةني مجانا وكز يقدم الدعم القانواملر
كل ماى املتعلقة بحقوق الفالحني والشكاو

كـذلـك كـافـةاعـيـة، ويتـعـلـق بـالـعـمـالـة الـزر
األطفالأة واالنتهاكات التي تقع ضد املر

ي.يف املصرفي الر
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 …œU*«1
ى احملايدة.اضي القومة أرال تنتهك حر

 …œU*«2
ضبة من عبور أراف املتحارمتنع األطر

افلهـا احملـمـلـةاتهـا أو قـولة محـايـدة بـقـودو
بية.ة أو اإلمدادات احلربالذخير

 …œU*«3
 من:ًبة أيضااف املتحارمتنع األطر

(أ) إنشاء محطة السلكـيـة أو أي جـهـاز
ية.ية أو بحربة برات متحارآخر لالتصال مع قو

(ب) استخدام أية محطة من هذا النوع
بات قد أنشأتها قـبـل احلـرتكون هذه القـو

يـةاض عسكرلة محايـدة ألغـرض دوعلى أر
اسالت العامة.ليس من أجل املربحتة و

 …œU*«4
ال تفتح مكاتبال تشكل هيئات مقاتلني و

لة محايدة ملساعـدةض دوظيفهم على أرلتو
بني.املتحار

 …œU*«5
لـة احملـايـدة بـاألعــمــالال تـسـمـح الــدو

 فـوق4 إلى 2اد مـن املشار إليـهـا فـي املـو
اضيها.أر

بات ضدال تكون مطالبة بإصدار عقوو
ى حليادها سوًتكبي هذه األعمال خالفامر

اضيها.تكبت فوق أرإذا ار
 …œU*«6

لـة عـنلة احملايـدة مـسـئـوال تكـون الـدو
ضاد لعرد على انفرا احلدوأشخاص عبرو

بة.اف املتحارخدماتهم على أحد األطر
 …œU*«7

مة مبـنـعلة احملـايـدة مـلـزال تكـون الـدو
بـيـةة حـرتصديـر أو نـقـل أسـلـحـة أو ذخـيـر

بة أو أي شئاف املتحارلصالح أحد األطر
آخر قد يصلح جليش أو أسطول.

 …œU*«8
لة احملايدة مطالبة مبنع أوال تكون الدو

احلـد مـن اسـتـخـدام الـبـرق أو الـهـاتــف أو
ادكات أو أفـرالالسلكي التابع لهـا أو لـشـر

بة.اف املتحارلصالح األطر

 …œU*«9
بنيفني املتحارتطبق على كال من الطر

اءات الـتـقـيـيـد أو احلـظـر الـتـيجـمـيـع إجـر
تكبي األعماللة احملايدة ضد مرتتخذها الدو

 دون متييز.8 و7املشار إليها في املادتني 
املة احملايدة أن تضمن احترعلى الدوو

كـات أواعد ذاتهـا مـن قـبـل الـشـرهذه الـقـو
افية أوة التلغراألشخاص أصحاب األجهز

الهاتفية أو الالسلكية.
 …œU*«10

م بـه كل عمل تـقـوً عدائـيـاًال يعد عـمـال
الت النـيـل مـنلة احملايـدة لـصـد مـحـاوالـدو

ة.لو كان ذلك بالقوحيادها، حتى و

Êu	—U��*« ∫w�U��« qBH�«
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 …œU*«11
لة احملايدة التي تستقبل علىعلى الدو

ش مـقـاتـلـة أنات تابـعـة جلـيـواضيـهـا قـوأر
ات تبعد، قدر اإلمكان،تعتقلهم في معسكر

مسافة عن مسرح العمليات.
اتلها أن حتتفظ بهم داخل معـسـكـرو

اكـزأو أن تـعـتـقـلـهـم داخــل قــلــعــات أو مــر
تقرر ما إذا كانض، ومخصصة لذلك الغر

اج عن الضباط مقابل تعهدهمباإلمكان اإلفر
خيص.ض احملايدة دون ترة األربعدم مغادر

 …œU*«12
لةد الدوفي غياب اتفاقية خاصـة تـزوو

يـن لـديــهــااحملـايـدة األشـخــاص احملــتــجــز
جبهااملساعدة التي تستواأللبسة وباألغذية و

اعد اإلنسانية.قو
دة الـسـلـم تـخـصـم الـنـفـقــاتبـعـد عـوو
تبة عن االحتجاز.املتر

 …œU*«13
ىلة احملايدة التي تستقبل أسرعلى الدو

حتدديتهم، وبني أن متنحهم حرب الهاراحلر
خصت لهم بالبقاء يقيمون فيه إذا رًَلهم مكانا

ضها.على أر
ىتنطبق القـاعـدة نـفـسـهـا عـلـى أسـرو
ات جلأت إلـىب الذيـن جـاءت بـهـم قـواحلـر

لة محايدة.ض دوأر
 …œU*«14

ضـىلـة احملــايــدة لــلــمــرخـص الــدوتــر
ضها،ش املقاتلة بعبور أرحى من اجليواجلرو

ات الـتـي تـنـقـلـهــمط أال حتـمـل الـقـطــارشـر
في هذه احلالـةبية، ومقاتلني أو معدات حـر

مـة بـاتـخـاذ كـللـة احملـايـدة مـلـزتـكـون الـدو
مة.اقبة الالزاملراءات األمن وإجر

ضــى أولـة احملــايــدة املــرس الـدوحتــر
فحى، الذين جاء بهم في هذه الـظـرواجلر

ض محايدةبة إلى أراف املتحـارأحد األطر
كونالذين ينتمون إلى العدو، حتى ال يشارو

م هذهتقوبية من جديد، وفي العمليات احلر
حـى أواجب نـفـسـه حـيـال اجلـرلـة بـالـوالـدو
ضى من اجليش اآلخر الذين قـد يـعـهـداملر

بهم إليها.
 …œU*«15

ي أحـكـام اتـفـاقـيـة جـنـيـف عــلــىتـسـر

ضين عـلـى أرحى احملـتـجـزاجلـرضى واملـر
محايدة.

ÊËbU;« ’U��_« ∫Y�U��« qBH�«

 …œU*«16
ك فيلة التي ال تشاراطنو الدويعتبر مو

ب محايدين.احلر
 …œU*«17

ال يجوز للشخص احملايد أن يحـتـمـي
بحياده:

 عدائية ضد أحدًتكب أعماال(أ) إذا ار
بة؛اف املتحاراألطر

(ب) إذا قــام بــأعــمــال لــصــالــح أحــد
ًبـة، كـأن يــتــطــوع مــثــالاف املـتــحــاراألطــر

ات املسلـحـة ألحـدف الـقـولاللتحـاق بـصـفـو
بة.اف املتحاراألطر
ففـي هـذه احلـالــة ال يــعــامــل الــطــرو

ب الشـخـص احملـايـد الـذي خـالـفاملـتـحـار
اطنة التي يعامل بها مواحلياد ضده بالقسو

تكب العمل نفسه.ى يربة أخرلة متحاردو
 …œU*«18

تكبت ارًال تعتبر األعمال التالية أعماال
مبـة مبـفـهـواف املـتـحـارلـصـالـح أحـد األطـر

:17ة (ب) من املادة الفقر
بـةاف املـتــحــاريـد أحــد األطــر(أ) تــزو

ط أال يكون الشخصض شربإمدادات أو قرو
 الًض مقيـمـاالذي قدم اإلمدادات أو القـرو

ضليس على األرف اآلخر وض الطرعلى أر
أن تكون اإلمدادات قد جاءتالتي يحتلها و

ى غير هذه. أخرٍاضمن أر
(ب) تقدم خدمات في ما يخص شئون

ة املدنية.طة أو اإلدارالشر

Wbb(« pJ��« �«bF� ∫l	«d�« qBH�«

 …œU*«19
ب أن يصادر أوف املتحارال يجوز للطر

يستخدم معدات السكك احلديدية الـقـادمـة
اء كانـت هـذهاضي دول محايـدة سـومن أر

كـات أو لهـذه الـدول أو لـشـرًاملعـدات مـلـكـا
ى،ة القصواص، ماعدا في حالة الضرورخو
تعاد هذه املعدات إلى بلدها األصـلـي فـيو

قت ممكن.أسرع و
لة احملايدة أن حتتفـظكذلك يجوز للـدو

ٍاضة مبـعـدات قـادمـة مـن أرعـنـد الـضــرور
جة نفسها.أن تستخدمها بالدرمحايدة و

 يتناسـبًيضا تعـوًفان معايدفع الطـرو
ة استعمالها.فتراملعدات املستعملة وو

WO�U�� ÂUJ�√ ∫f�U)« qBH�«

 …œU*«20
ال تطبق أحكام هذه االتفـاقـيـة إال بـني
الدول املـتـعـاقـدة، مـاعـدا إذا كـانـت جـمـيـع

 فيها.ًافابة أطراف املتحاراألطر
 …œU*«21

يتم التصديق على هـذه االتـفـاقـيـة فـي
قت ممكن.أسرع و
دع التصديقات في الهاي.تو

يـسـجـل أول إيـداع لـلـتـصـديـقــات فــي
تهقع عليه ممثلو الدول التي حضرمحضر يو

لندا.جية هوير شئون خارووز
اسـطـةى بـودع الـتـصـديـقـات األخـرتـو

لندا معمة هوجه إلى حكوات خطية تومذكر
ثيقة التصديق.و

ة عـبـرلنـدا مـبـاشـرمـة هـوتبـعـث حـكـوو
ة إلىماسية إلى الدول املدعوات الدبلوالقنو

الدول املنضمة إلـىمتر السالم الثـانـي ومؤ
ثقة من احملضر املتعلقاالتفاقية بنسخة مو

ات املشاراإلشعاربأول تصديق مت إيداعه و
ثائقنسخة مـن وة السابقة وإليها في الفقر

ةدة في الفقرارفي احلاالت الـوالتصديق. و
ة أنمة املذكـورالسابقة يتـعـني عـلـى احلـكـو

يـخقت نفسه بالـتـارتبلغ هذه الـدول فـي الـو
الذي تلقت فيه اإلشعار.

 …œU*«22
قـعـة عـلـى هــذهيـجـوز لـلـدول غـيــر املــو

االتفاقية أن تنضم إليها.
اغبة في االنضمـام أنلة الـرعلى الدوو

أنلندا ومة هوتعلن عن نيتها كتابة إلى حكو
دع فيثيقة االنضمام التي توتبعث إليها بو

ة.مة املذكورظات احلكومحفو
مة على الفور إلى جميـعسل احلكوترو

اتثقة من اإلشعارى نسخة موالدول األخر
ثـيـقـة االنـضـمــام مــعكـذلـك نـسـخــة مــن وو

يخ الذي تلقت فيه اإلشعار.ة إلى التاراإلشار
 …œU*«23

ية املفـعـولتصبح هذه االتـفـاقـيـة سـار
كـة فـي أول إيـداعبـالـنـسـبـة لـلـدول املـشــار
يخ من تارًا اعتبارًماللتصديقات بعد ستني يو

بالنسبة للدولضع محضر هذا اإليداع، وو
قت الحق، بعدالتي تصادق أو تنضم في و

لندامة هـوعد تلقي حـكـو من مـوًماستني يـو
ها باملصادقة أو االنضمام.إلشعار

 …œU*«24
لة متعاقدة في نقضغبة دوفي حالة رو

لندا بـذلـكمـة هـوهذه االتفاقيـة، تـبـلـغ حـكـو
مة على الفور نسخةسل هذه احلكوتركتابة، و

انني إلى جميعثقة من النقض حسب القومو
يخقت ذاته بتارتبلغها في الوى، والدول األخر

تلقي اإلشعار.
ال ينسحب نـقـض االتـفـاقـيـة إال عـلـىو

بعد سنـة بشأنه وًالة التي تقدم إشعـارالدو
لندا.مة هوفقط من وصول اإلشعار إلى حكو

 …œU*«25
لنـداجية هـوة شئـون خـارارحتتـفـظ وز

يـخ إيـداع الـتـصـديـقــاتبـسـجـل يـضـم تــار
21 مـن املـادة 4 و3تـني مبـقـتـضـى الـفـقـر

ات باالنضماميخ استالم اإلشعاركذلك تارو
يخ نقـض) أو تـار22 من املـادة 2ة (الفقـر

).24 من املادة 1ة االتفاقية (الفقر
ضون على هـذهقع املفـو لذلـك: وًإثباتـا
االتفاقية.

 w?� ÍU�ô w� ∫—d�18s?dA� 
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:حقوقبي بي سي ـ 
يـردانية تقـارمة السوفضت احلكـور
غام مـئـاتاتهـا بـإرًّث عن قيـام قـوًّتتـحـد

فور علىمات بدارًّالالجئني في أحد اخملي
ا.دة إلى حيث أتوالعوم وًّة اخمليمغادر
د،ًّد عبد احلليم محمقال عبد احملموو

 مثلًّدان لدى األمم املتحدة، إنسفير السو
عاءات باطلة.ِّاداعم ود مزًّير مجرتلك التقار

w�Ëœ d�c%

لي األممملز، كبير مسؤوكان جون هوو
ـةًّاملتـحـدة لـشـؤون املـسـاعـدات اإلنـسـانـي

قت سـابـق مـنر في وًّجئني، قـد حـذًّالـالو
غام بـعـضة بـإرًّدانـيـوُّمة الـسقيام احلـكـو

فور.بي دارم جنوًّك مخياألشخاص على تر
حـيـل أي أعـمـال تــرًّملـز إنقـال هـوو

ي إلى اندالعِّدم قد تؤًّلالجئني في اخملي
امـن مـعيد مـن أعـمـال الـعـنـف لـلـتـزاملـز

ا في مدينةًّمحادثات السالم املنعقدة حالي
اع في إقلـيـمـرِّت بليبيـا بـشـأن الـصسر
داني.وُّفور السدار

rO�«d�Ë "«Ë«d�

اعـــميــر عــن مـــزثــت الــتـــقـــارًّحتــدو
ــةًّمــيات األمــن احلــكــوًّبــاســتــخــدام قــو

غـاماطيم املـطـاطـيـة إلراخلـرات واوللـهـر
ةتاش على املغادرالقادمني اجلدد إلى أو

ا.من حيث أتو
اقـع فـي نـيـاال،م الـوًّ اخملـيًّـذكـر أنُي

ُّفور، يضـمبي إقليـم دارالذي يقع جنـوو
لـهـما منـاز ألف الجـئ فـقـدو60الي حـو

اع الذي يشهده اإلقليمخالل الصر
ام.بعة أعوالي أرمنذ حو

ايدت أعداد الـالجـئـنيقـد تـزو
ايداء تزًّتاش من جرين إلى أوِّالفار

م كاملا، الذيًّة العنف في مخيتيرو
 األكبر في اإلقليم.ُّعدُي

اتقالت األمم املتحدة إن قوو
تاش فيت مخيم أومية حاصرحكو
فور.دار

ضفترُه كان من املًّملز إنقال هوو
حيلدانية بترمة السوم احلكوأن تقو

مـات فـقـط فـي حـالًّاألشخـاص عـن اخملـي
اتاوا هم بذلك، إذ إن تهديدهم بالهرغبور
ـة يـتـنـاقـض مــع كــلًّـاطــيًّاطـيـم املــطاخلـرو

االتفاقات.
5#�ö�« …d�U��

لون في األمم املتحـدةيقول مسـئـوو
10ا شاهـدوا في املكان واجدوإنهم تـو

O$� „d� vK� 5#�ô ÂU!—≈ wHM� Âu�d)«ÒÎ—u�—«b� r
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يبة من«أبيش» هي املدينة القـر
الـتـيدان، ود تـشـاد مـع الـســوحـدو

فمبر احلالي احتفاالشهدت مطلع نو
م العاملي لـلـطـفـل الـذيا بالـيـومبـكـر

كانين من الشهر، ويصادف العشر
يبلة  تهـرة عن محاواالحتفال عبار

أكثر من مائـة طـفـل، حـيـث اتـهـمـت
ش دوسـسـة «أرمـة تـشـاد مــؤحـكــو

لـةنسـيـة مبـحـاويـة الـفـريه» اخلـيـرزو
كالة اإلغاثةتقول وخطف األطفال، و

تك زو» التي استأجـرنسية «أرالفر
ة التي كانت ستقل املتـهـمـنيالطائـر

مع األطفال؛ إنها تعتقد أن األطفال
دان،فور في السومن يتامى إقليم دار

عايـةلني في مـنـظـمـة رإال أن مسـؤو
نيسيف» التابعة لـألمملة «اليوالطفو

ا من األطفالا إن كثيـراملتحدة قالو
قتذاك في ملجأالذين مت ايداعهـم و

لأليتام في أبيش، يبكون فـي الـلـيـل
لونيقوبسبب ابتعادهم عن أهلهم، و

ى في تشاد.إنهم من قر
حتى تتضح تفاصيـل احلـادثـةو

يقة التي «حتفـظيفصح عنها بالطرو
اف» - كما عبرجه جميع األطرماء و

ي - فإن االحتفالكـوزعن ذلك سار
م العاملي للطفل في هذا الـعـامباليـو

فا؛ ألنه يـثـيـر مـخـاوسيـكـون ممـيـز
ة حول أعمـال بـعـض الـهـيـئـاتكثـيـر

تلـكيـة، وليـة اخلـيـرسسات الـدواملـؤو
ي،التي تـعـمـل حتـت الـغـطـاء اخلـيـر

تهم العاملي للطفل الذي قرركان اليوو
 يطلب أن1954األمم املتحدة عام 

 للطفلً عاملياًماتقيم جميع البلدان يو
مـا لـلـتـآخــييـحـتـفـل بـه بـوصـفــه يــو

التفاهم علـى الـنـطـاق الـعـاملـي بـنيو
فاهيز رللعمل من أجل تعزاألطفال و

األطفال في الـعـالـم، ثـم جـاء إعـالن
فمبر نو20حقوق الطفل الصادر في 

م، فذكر في ديباجته «أن1959عام 
على اإلنسانية أن متنح الطفل خيـر

أن متكنه من التـمـتـعما لديـهـا ... و
خيره ولة سعيدة ينعم فيها، خليربطفو

ةيات املقرراحلراجملتمع، باحلقوق و
بالتأكيد فـإنفي هذا اإلعـالن» ... و

خطف األطفال ال ميكن أن يكون خير
مالدينـا لـتـقـدميـه لـألطـفـال احـتـفـاال

م.2007مهم العاملي في بيو

ّشدة بـرًّبـات مـزوعـر هــيـاشـات ثـقـيـلـة وً
حتاصر الالجـئـني، بـيـنـمـا كـانـت هـنـاك

لت بأمتـعـتـهـمُِّمقـد حثماني شـاحـنـات و
حيلهم عن املكان.حاجياتهم بانتظار ترو

مــةمــن جــهــتــهــا، أعــلــنـــت احلـــكـــو
ار في اإلقليمًّقفا إلطالق النة وًّدانيوُّالس

ّمع انطالق مـحـادثـات الـس ةالم املـذكـورً
الـتــيخـالل عـطـلــة نــهــايــة األســبــوع، و

د بحجةمرًّقاطعتها ثالثة من فصائل الت
ىس مع فصائل أخريدون اجللوهم ال يرًّأن
دانية.مة السواالة للحكونها باملوهموًّيت

ر بنحوًّقدُ ما يًّون إنُّلياء دويقول خبرو
جبر أكثر منُأا وتلوُ ألف شخص ق200
همار من ديـارين على الفـرنني آخرمليـو

خالل القتال.
سائل وًّدانية إنوُّمة الستقول احلكوو

 عددًّإنمة وة تبالغ في األزًّبياإلعالم الغر
القتلى ال يتجاوز تسعة آالف شخص.

أحد اخمليمات في دارفور
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