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:حقوقف ـ اجلو
طنية حلقوقئيس اجلمعية الوافتتح ر

اإلنسان الدكتور بندر بن محمد حجار
مف يـوفرع اجلـمـعـيـة مبـنـطـقـة اجلـو

افـقهــ املــو22/8/1428الـثـالثـاء 

·u?'« W?IDM0 WOFL'« Ÿd� ̀ ���« —U�(«Æœ

لـقــد حــضــر حــفــلم،و4/9/2007
االفتتاح أعضاء اجملـلـس الـتـنـفـيـذي

فـومشـرساء اللـجـان وباجلمـعـيـة ورؤ
ذلك بعد صالة العصر، كماالفروع، و

ة عندألقى الدكتور احلجار محاضـر
النصف من مساءالساعة اخلامسة و

م نـفـسـه عـن أهـداف اجلـمـعــيــةالـيــو
ات بـدارنشاطاتها بقاعـة احملـاضـرو

م.ف للعلواجلو
ًيجـايأتي افـتـتـاح هـذا الـفـرع تـتـوو

ألعـمـال اجلـمـعـيـة الـتـي تـسـعــى إلــى
إيـصـال خـدمـاتــهــا ملــعــظــم مــنــاطــق

ابع حيثيعد هذا الفرع هو الراململكة.و
 ثالثـة فـروع، هـي: فـرعًجد حـالـيـايـو

د. احلجار أثناء إلقاء احملاضرة

أعضاء اجلمعية الذين حضروا االفتتاح

مة، و فرعاجلمعية في منطقة مكة املكر
قية،فرع  املنطقة الشران، ومنطقة جاز

ئيـسـي مبـديـنـةإضافة إلـى املـقـر  الـر
مكتب في العاصمة املقدسة.ياض والر

( جدة)حقوق 
حـقــوقة (اإلعــالم وأكـدت مــحــاضــر

طنيةاإلنسان) التي نظمتها اجلمعية الو
لي احملامـيحلقوق اإلنسان للخبير الدو

سائل اإلعالم تتحملد قنديل إن ومحمو
يزتعـزنشـر وة في دعـم ولية كبـيـرمسـؤو

حقوق اإلنسان داخل اجملتمعات عندما
ائل بالشفافية في نقلتضطلع هذه السو

تبرزار، وقي إلى صناع القراقع احلقوالو
قي بهذهد التي تقدم في سبيل الراجلهو

قـيـة داعــيــةاملـفــاهــيــم احلــقــواملـبــادئ و
اعــاةاإلعـالمـيـات إلـى مــراإلعـالمـيــون و

قيـة عـنـداملصطـلـحـات احلـقـواملفـاهـيـم و
سالـةإعداد اخلبر الصحفي لتـوصـيـل ر

إعالمية صادقة.
د قنديـل الـذياخلبير احملـامـي مـحـمـو

طنيةة مبقر فرع اجلمعية الوألقى احملاضر
ممة يـوحلقوق اإلنسان مبنطقة مكة املـكـر

هـ، أشار إلى1428مضان  ر21بعاء األر
قـي مـتـخـصـص يـخــدمأن اإلعـالم احلـقـو

قـضـايـا بـعـيـنـهـا، فـهـو يـتـبـنـى الـقـضـايــا
هو بهذا يهدف إلىقية. واالنتهاكات احلقوو

عـيـة الــثــقــافــيــةى الـتــوتـقــاء مبــســتــواالر
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االجتماعية في
مجال احلقوق

تـــــعـــــمـــــيــــــقو
أهـــــــــــــــــــــداف

عية بها منالتو
عــهـــاأجـــل زر

كفــــي ســــلـــــو
عـامـة الـنـاس،
الســيــمــا فـــي

لة أو تلك على اتفاقياتقيع هذه الدوظل تو
حقوق اإلنسان األممية كاتفاقية مناهضة

ها منغيـرأة والتمييز ضد املـرالتعذيـب و
ى.االتفاقيات األخر

لفت قنديل العضـو فـي الـعـديـد مـنو
ليـةقية الـدواملنظمات احلـقـواجلمعيـات و

إلى أن أهمية اإلعالم  تكمـن فـي نـشـر
ثـقـافـة حـقـوق اإلنـسـان مـن خـالل نـقــل

تـفـسـيـر احلـقــائــق، شــرحمــات واملـعـلــو
ة بنيقية، جتسير الفـجـواملفاهيم احلقـو

مبادئ حقوق اإلنساناألنظمة الداخلية  و
ه فـي الـتـنـمــيــةاطـن بــدوريـف املـوتـعــرو
فـعانـني، رالـقـوفق األنـظـمـة وقـه وحـقـوو

حمل الـدول ومني،للمظلـوية الروح املعنـو

قيع علىعلى التو
كافة املـعـاهـدات

االتـــفـــاقــــيــــاتو
املتعلقـة بـحـقـوق
االنسان ملا لذلك
من مصلحـة فـي

يـزتعـزالتـنـمـيـة و
اطــنـــة لـــدىاملـــو

قـــــالد، والــــفـــــر
قنديل العضو فـي الـعـديـد مـن املـنـظـمـات

لية: إن حـقـوققيـة الـدواجلمعيـات احلـقـوو
طني فقط.ليست هم ولي واالنسان هم دو

حـقــوقة (االعـالم ودعـت مـحـاضــرو
االنسان) التي قدمها الدكـتـور حـسـني

طنيةف فرع ااجلمعية الويف مشرالشر
مـة،حلقوق االنسان مبنطقة مـكـة املـكـر

هــا نــخــبـــة مـــن اإلعـــالمـــيـــنيحــضـــرو
نـيــةيـوات الـتـلــفــزالـقـنــواإلعـالمـيــات وو

دي، قناة عني، قـنـاةيون السـعـو(التلفـز
امنامج الثاني) إلى احترأ، إذاعة البرإقـر

اإلعالميات حلقوق االنساناإلعالميني و
عدم اظهـاراالجتماعـيـة، والشخصيـة و

جنايةة املتهمني في قضايا أمنية وصور

قــهة، فـي ذلـك انـتــهــاكــا حلــقــومـعـتــبــر
ف عـلــىكـذلــك الــتــعــرالـشــخــصــيــة، و
قــيــةاملـفـاهــيــم احلــقــواملـصـطــلــحــات و

قيع على االتفاقية، التصديق علىكـ(التو
كذلك معنى التحفظات علىاالتفاقية)، و

عني إلى أن هناك نوًد االتفاقيات الفتابنو
استبعادي)ي، ومن التحفظات (تفسير

سالة اإلعـالمـيـة عدم حتمـيـل الـرًمالمـؤ
قـيـةمـصـطـلـحـات غـيـر حـقــومـفـاهـيـم و
قـــال احملـــاضـــر: إن عـــلـــىصـــادقـــة و
االعالميـة املـهـتـمـني مبـجـالاإلعالمـي و

مة منحقوق االنسان البحث عن املعلو
اصـل مــعالـتــوهـا احلـقــيــقــة ومـصــادر

املنظمات املهـتـمـة بـحـقـوقاجلمعـيـات و
متابعة قضايا حقوقاالنسان  لنشـر و
 أن هـنـاك نـقـص فـيًااإلنـسـان مـشـيـر

نية املتعلقة بحقوق اإلنسانالثقافة القانو
اطهـملدى اإلعالميني بسبب قـلـة انـخـر

هلهـميبية   التـي تـؤات  التدرفي الـدور
للـتـعـامـل مـع قـضـايـا حـقـوق اإلنـسـان

احي الـثـقـافـيـةد إلـى الـنـوألسبـاب تـعـو
ثر ذلك علىدية، مما يؤالفراالجتماعية وو

آلية العمل الصحفي.

د. الشريف مع احملاضر
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:حقوقياض ـ الر
ئيس اجلمعية الدكتور مفلحالتقى نائب ر

بـيـعـان الـقـحـطـانـي مبـكـتـبـه بـاملـقـربـن ر
/20/8م األحـد ئيسي للجـمـعـيـة يـوالـر

م بالسيد2/9/2007افق هـ املو1428
نالد ـ فيتالـي املـسـئـولالكسانـدر مـاكـدو

املـتـحـدث بـاسـمالسـيـاسـي واإلعـالمـي و
في بدايةياض، ويطانية بالرة البرالسفار

ًحاائر شراللقاء قدم الدكتور القحطاني للز
قت نفسه إلىقا في الوعن اجلمعية، متطر

املتضمنته اجلمعية وير الذي أصدرالتقر
على ذاتال حقوق اإلنسان باململكة. وأحو

ئـيـس اجلـمـعـيـةالـسـيـاق وصـف نـائــب ر
جد أصداء ايجابية على كافةير بأنه والتقر

اجع للـشـفـافـيـة الـتـيهـذا راألصـعـدة، و
ير، كـمـا قـدماء التـقـرسادت جمـيـع أجـز

 عن   اآللـيـةًحـاالدكتور القـحـطـانـي شـر
التي تتبعها اجلمعية في متابعتها للقضايا

 إلى الكتيب الذيًاسائل حلها، مشيـروو
ي على كل مااحملتوه اجلمعية وستصدر

ير عبر الصحافة احملليـة،كتب عن التقـر

يركما تطرق الدكتور القحطاني إلى التقر
الاملتضمن أحوه اجلمعية والذي ستصدر

ديـني فــي مــعــتــقــلاملــعــتــقــلــني الــســعــو
انـتـانـامـو، كـمـا أشـاد خــالل الــلــقــاءغـو

بط اجلـمـعـيـةثـيـقـة الـتـي تـربالـعـالقـة الـو
لية املماثـلـة،املنظمات الـدوباجلمعـيـات و

يـرئيس اجلمعيـة الـتـقـارووصف نـائـب ر
يكية التيتها املنظمات األمرالتي أصدر

 بأنها غيـر حـيـاديـةًاخرت اململكـة مـؤارز
دال تدفع باجلهوغير بناءه وغير صادقة وو

لة في مجال حـقـوق اإلنـسـان إلـىاملبـذو
قد تطرق اجلانبان إلى العـديـداألمام. و

من القضايا في مجال حقوق اإلنسان.
نالدة أشاد السيد ماكدويارفي ختام الزو

تــه اجلــمــعــيــةيــر الــذي أصــدربــالــتــقــر
ال حقوق اإلنسان، مثمنااملتضمن أحوو

قت نفسه ما تبذله اجلمـعـيـة مـنفي الـو
م حقـوقسيخ مفـهـود في مجـال تـرجهـو

اإلنسان في اململكة.
بيعـانكما استقبل الدكتور مـفـلـح بـن ر

ئيس اجلمعية السـيـدالقحطاني نـائـب ر
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:حقوقف ـ اجلو
طنـيـةفد من أعضاء اجلمـعـيـة الـوقـام و

ئاسة الدكتور مفـلـححلقوق اإلنسان بـر
ئـيــسبـيـعـان الـقـحـطـانــي نــائــب ربـن ر

افقه كل من الدكتور أحـمـداجلمعيـة يـر
ف علـى فـرعبن يحيي البـهـكـلـي املـشـر
الـدكـتـوران، واجلـمـعـيـة، مبـنـطـقـة جــاز

ئيس جلنةد العناد رحمن بن حموعبدالر
الدكتور عبدالنشر باجلمعية، والثقافة و

ف عـلـى فــرعاجلـلـيـل الــســيــف املــشــر
الدكـتـورقيـة، واجلمعية باملـنـطـقـة الـشـر

اهيم بن حمد القعيد عضو اجمللـسإبر

:حقوقياض ـ الر
طنية حلقوق اإلنسـانحبت اجلمعية الور

دة دفــعــة جــديــدة مــن املــعــتــقــلـــنيبــعــو
ثمنتانتانامو، وديني في معتقل غوالسعو
مـة خـادمم بـهـا حـكـود الـتـي تـقــواجلـهـو
يفني في سبيل اسـتـعـادةمني الـشـراحلر
الء املعتقلني من ذلك املعتقل اخملالفهؤ

أشادت اجلمعيةملبادئ حقوق اإلنسان،و
ة الداخليـةارنامج املعد من قبـل وزبالبـر

اء فيماللتعامل مع املعتقلني العائدين؛ سو
احي الصحية أو االجتماعيةيتعلق بالنو

يـرجيهات سمو وزفق توأو اإلنسانيـة، و
الداخلية صاحب السمو املـلـكـي األمـيـر

جتدد اجلمـعـيـةيز، ونايف بن عـبـد الـعـز
طـنـيـة حلـقـوق اإلنـسـان مـطــالــبــتــهــاالـو

اع في إعادةيكية باإلسرللسلطات األمر

ةات املستشار الثاني بالسفارأالن جيبر
ًحاقدم الدكتور القحطاني شرنسية، والفر

م به في مجالما تقوعن أعمال اجلمعية و
فان احلديثتبادل الطرحقوق اإلنسان، و

عــن مــجــمــل الــقــضــايــا ذات الــطـــابـــع
اإلنساني.

ة قدم املستشار الثانييارفي نهاية الزو
ئيـسه لنائب رنسية شـكـرة الفربالسفـار

دات التي تبذلـهـاكذلك اجملهـواجلمعيـة و
اجلمعية في سبيل حقوق اإلنسان.
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الدكتور صالـح بـن مـحـمـدالتنـفـيـذي، و
املتابعـة،ئيس جلنة الـرصـد واخلثـالن ر

ي عضو اجلمعيةش الشمرالدكتور طارو
ف على فرع اجلـمـعـيـةاملشـراملتـعـاون و

ف، باإلضافة لألستاذ خالدمبنطقة اجلو
ف علىي املشـرحمن الفاخـربن عبدالـر

يـة بـاجلـمـعـيــة،اإلدارالـشـؤون املـالـيــة و
فة منطقـة اجلـوكيـل أمـارة إلى ويـاربز

م الثـالثـاءاملساعد للـشـؤون األمـنـيـة يـو
/4/9افـــــق هــــــ املـــــو22/8/1428

ة قدم نائبيارفي مستهل الز و,م2007
ة مـنـطـقـةكـيـل أمـارئـيـس اجلـمـعـيـة لـور
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بـقـيـة املـعـتـقـلـني لـبـالدهـم و إغـالق هـذا
ًخـا صـارًاملعتقل الـذي يـشـكـل انـتـهـاكـا

ًحاف املساعد للشؤون األمنية شـراجلو
داتم به من مجهوما تقـوعن اجلمعية و

ما حتقق منفي مجال حقوق اإلنسان و
ات في هذا اجملال.إجناز
ة املـسـاعـدكـيـل األمـارقـد أشـاد وهـذا و

ات التي ظـلـتللشؤون األمنيـة بـاإلجنـاز
تقدمها اجلمعية في هذا اجملال، مثـمـنـا

دات التي تبذلهـاقت نفسه اجملهوفي الو
م حقوقسيخ مفهـوامية لترالـراجلمعية و

اتاإلنسان من خالل العـديـد مـن الـقـنـو
يد مـناإلعالمية، متمـنـيـا لـلـجـمـعـيـة املـز

ات في هذا اإلطار.اإلجناز

لية املتعلقةاثيق و املعاهدات الدولكافة املو
بحقوق اإلنسان.
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ًفقـاهل يكفي أن نقول إن األسـعـار تـتـحـدد و
أن اقتصاد املـمـلـكـةالطلـب، وض وى العـرلقـو

أنلة. وال ينبغي أن تتدخل الدواقتصاد حر و
جــةتـفـاع احلـاصـل فـي األسـعــار هــو مــواالر

اجتاحت جميع دول الـعـالـم، فـإذا كـان األمـر
ماذالة: ونا نسأل أصحاب هذه املقوكذلك، فدعو

ياطن الذي ال يتجاوز دخله الشـهـريعمل املو
فمن هذا الدخل يصريال، وخمسمائة ر وًألفا

املــلــبـــسب والــشـــراألكـــل وعــلــى الــســـكـــن و
املـــاءبـــاء والـــكـــهـــرالـــعـــالج واصـــالت واملـــوو
س ألبنائه؟مات املدارمستلزو

امة مـسـتـحـقـوكيف يـعـيـش بـكـرماذا يـعـمـل و
يـةاجلـمـعـيـات اخلـيــرالـضـمـان االجـتـمـاعــي و

مبـاهم من الـفـئـات الـتـي رغـيـراملتـقـاعـدون وو
دي؟يشكلون أكثر من نصف اجملتمع السعو

ى التي لم تتدخل في الـسـوقإن الدول األخر
بشكل مباشر أو غير مباشر لديها شبكة أمان

 جمعيـاتًلديهـا أيـضـا، وًية جـدااجتماعـي قـو
اننيلديها قوة، وحرية نشيطة ومجتمع مدني قو

من يتعاملونحتمي من يتعاملون في السوق و
جه، فهل لدينا كل هذه الـضـمـانـات الـتـيخار

تبرر لنا عدم التدخل؟
اإلجابة: ال؟ فشبكة األمان االجتماعي ضعيفة

د في تلك الـدول،جونت مبا هو مـوإذا ما قـور
سقابية حتتاج إلى دعم كي متارة الراألجهزو

ية حتتـاجالبيئة التـجـارها بشكل فـعـال، ودور
نتيجة لذلك؛دة. وجويعات املوإلى تفعيل التشر
ضع الضعيف للقطاع الثالث،فقد أدى هذا الو

يةلة في إصالح سلبيات احلرلعدم تدخل الدوو
االقتصادية غـيـر املـنـضـبـطـة؛ إلـى انـخـفـاض

اأصبحـواطنني وى املعيشي ملعظـم املـواملستو
ين على احلصول علـى احلـد األدنـىغير قـادر

ى أنقت الذي نرمن متطلبات املعيشة في الو
فر لـهلـة أن تـواطـن عـلـى الـدومن حـق كـل مـو

جميع االجتياجات التي تكفل له احلد األدنـى
من املعيشة، فـهـي حـقـوق، فـحـقـوق اإلنـسـان

له عليها ال ميكنالتي بدون حصواألساسية و
فر احلد األدنى منامة، فعدم توأن يعيش بكر

 حلـقـوقًمـتـطـلـبـات املـعـيـشـة يـعـتـبـر انـتـهـاكــا
قـد كـفـل اإلسـالم هـذا احلـق فــياإلنـســان، و

اللة األموينة الدوجد في خزقات التي ال تواألو
قات التيالكافية لتلبية ذلك، فما بالكم في األو

ال،انة بفائض كبير من األموتتمتع فيها اخلز
ال حـقفـقـد نـص احلـديـث عـلـى أن فـي األمـو

اجب اجلمعية أن تدافع فمن وًكاة. إذاى الزسو
عن الذين ال يستطيعون احلصـول عـلـى احلـد

امة بسـبـباألدنى من متطـلـبـات الـعـيـش بـكـر
تفاع األسعار.ار
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مضان، شهر اخليـر علينا شهـر رّلَه
ات، حيث يشهد هذا الشهرفعل اخليرو

الـكـثـيـر مـن أعــمــال اخلــيــرالـكـثـيــر و
التعاطف فيما بـني الـنـاسالتكافـل وو

ظة غير بقية شهور العام.ة ملحوبصور
العطش تعطيانقد تكون حالة اجلوع و

ال منهممثل هذا الشعور بالتفكر بأحو
بحاجة ماسة إلى املساعدة، أو يكون

ةكثرحاني في هذا الشهر وضع الروالو
ة.األجر سبب خلف هذه األفعال اخلير

قفـك فـي هـذافي احلقـيـقـة، قـد تـسـتـو
اقـفالشهر الفضيـل الـكـثـيـر مـن املـو

س الــتــي تــثــبــت بــأن الـــديـــنالــدروو
اإلسالمي هو احلق من عـنـد الـلـه عـز

ية التيهو آخر األديان السماوجل وو
أكبر دليلجل، ولت من عند الله عز وأنز

على ما يتسبب فيه الشـهـر الـفـضـيـل
التعاون على صنع اخليرمن التكافل و

التسابق عـلـيـهـا؛ هـو انـتـشـار خـيـامو
التنـافـس فـي تـنـوعإفطـار الـصـائـم و

بـات الــتــي تــقــدماملـشــروالت واملــأكــو
دةجوللصائمني من أبناء اجلاليات املو

هذا دليل على أن شـهـرفي اململكـة، و
مضان أكثر شهور العام إنسانية.ر
بيال العالم الغـرنا إلى أحولو نظرو
ما يعانيه الكثير مـن األقـلـيـات مـنو

دة على تـشـرقهـا، عـالوضياع حلـقـو
الكثير منهم و باإلضافة لـكـثـيـر مـن
أبناء تلك الدول ال جتد لهم ما يسـد

اكهم بأنغم إدرعهم أو عطشهم رجو
لتهم التيهذا يدخل في صلب عمل دو

فر الطعامتوى ويجب عليها إيجاد مأو
ى،لكن دون جـدوالء، واب لهؤالشـرو

فحـيـث يـعـيـش بـعـضـهـم فــي ظــرو
بــعــيــدة كــل الــبـــعـــد عـــنقــاســيـــة و
اإلنسانية.

ميقد يكون من أهداف هذا الشهر الكر
د أونا مبا يشعـر بـه املـشـرهو شعـور

الفقير أو املسكني حتى نعلم مبا يعاني
هو و من يعول.

مضان يظل أفضـل الـشـهـورشهـر ر
الــتــي متــر عــلــى األمــة اإلســالمــيــة

بية، حيث تـشـاهـد الـكـثـيـر مـنالعـرو
ميمظاهر االحتفال بهذا الشهر الكر

بــيـــةفــي الــعــديــد مــن الـــدول الـــعـــر
اإلسالمية، بعض أبـنـاء تـلـك الـدولو

يـج الـديـنـيــةديـد األهـازمـون بـتــريـقـو
البعضمي واخلاصة بهذا الشهر الكر

بعضهمم بإطعام املساكني واآلخر يقو
ب و تذكرينشغل بالتجمع مع األقار

هـا مــنغـيــرأفـضـال هـذا الــشــهــر و
التقاليد الـتـي تـتـمـتـع بـهـاالعـادات و
اإلسالمية.بية والدول العر

:حقوقاخلبرـ 
طنية حلقوق اإلنسانخاطبت اجلمعية الو

200ة التعليم العالي حول عدم قبول اروز
ية العامةيجي الثانوطالبة من خرطالب و

تـفـعــة فــيمـن أصـحــاب املــعــدالت املــرو
الكلـيـات مبـخـتـلـف مـنـاطـقاجلـامـعـات و

طـنـيـةقال عـضـو اجلـمـعـيـة الـواملـمـلـكـة.و
عها فيف على فراملشرحلقوق االنسان و

قية د.عبد اجلليل السيف إناملنطقة الشر
ة التعليـم الـعـالـياراجلمعية خـاطـبـت وز
يجني الذينالء اخلـربشأن عدم قبول هـؤ

طن ال يجب أن تهـدر أوة للوميثلون ثـرو
ان تهمل، لذلك قامت اجلمعية باالتصال

ة التعليم العالي للنظرارلني في وزباملسئو
يـحـه: إنقـال فـي تـصــرفـي قـضـيـتـهــم.و

ال املتقدمنياجلمعية حتققت من صحة أقو
إنهـم مـنيـة، ومن حيث الشـهـادة الـثـانـو

 إلى90اوح ما بني أصحاب معدالت تتر
ا إلـى الــعــديــد مــنإنـهــم تــقــدمــو، و99

منها تخصصـاتالكليـات، واجلامعـات و

:حقوقياض ـ الر
لــسبــويــاكــوقــام الــســيــد/ جــورج كــيــر

نـانـيــةة الـيـوتـيـر األول بـالـسـفــارالـسـكــر
ئيسي للجمعيةة للمقر الريارياض بزبالر
ـ املو20/8/1428م األحد يو /2افق ه
م، استقبله الدكتـور/ صـالـح9/2007

ئيس جلـنـة الـرصـدبن محمـد اخلـثـالن ر
ة إنشاء عن فكرًحااملتابعة، الذي قدم شرو

دات فـيم به من مجهـوما تقـواجلمعيـة و
فان سبلقد الطرمجال حقوق اإلنسان، و

قيةاجلمعيات احلقوالتعاون بني اجلمعية و
ير العالقات بينهما.نان و تطوفي اليو

 5� U� rN�ôbF�90 v�≈ •99•

w?�U?F�« r‡OKF��« V‡�U�� WOFL'«

 ‰u?�?� Âb?� s‡�200V?�U?� 

مكليـة الـعـلـومهمة؛ مثـل: كـلـيـة الـطـب و
يضالتمـركلية طب األسـنـان والطبيـة و

ها من التخصصات ذاتغيرالهندسة وو
ةارلني في وزأضاف: إن املسؤواألهمية.و

التعليم العالي كان لهم تفاعل مشـكـور
ةارأن الوزيجني، والء اخلرمع قضية هؤ

اتخيـارتنظر في كيفية إيجـاد حـلـول و
اسية.تهم السنة الدرلهم كي ال تفو

د. عبد اجلليل السيف
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د. اخلثالن

:حقوقان ـ جاز
ف العامكشف الدكتور احمد البهكلي املشر

طنية حلقوق االنسانعلى فرع اجلمعية الو
د جلنة تنسـيـقـيـةجوان عـن ومبنطقـة جـاز

التعليم تـعـدبية وة التـراربني اجلمعيـة ووز
عات بهدف نشر ثقافة حقوق اإلنسانمطبو

سـسـاتاملعلـمـني داخـل املـؤبني الـطـالب و
جالات لرية، إضافة إلى إقامـة دوربوالتر

يـزمية لتـعـزائر احلـكـوي الدومديـراألمـن و
ثقافة احلقوق.

تهضح خالل محاضـرالدكتور البهكلـي أو
حمناألديب عبد الرفي صالون الشاعر و

ميآن الـكــركـلـي أن املـتـأمـل فــي الــقــراملـو
جل للمالئكة أنف عند أمر الله عز وقوالوو

تسجد آلدم علـيـه الـسـالم يـجـد أن هـنـاك
ة حلــقــوقهــذا يــعــد أول بـــذر، وًميـــاتــكــر

االنسان.
آنية التيإضافة إلى العديد من اآليات القر

حتمل مضامني سامية في حقوق اإلنسان
ية،ين، كذلك في السنة النبوحقوق اآلخرو

داع مضامنيحيث حملت خطبة حجة الـو
ة عن حقوق اإلنسان.كثير

ضيأضاف: إن كلمة عمر بن اخلطاب رو
ة «متى استعبدمت النـاسالله عنه الشهيـر

ًا» تعتبر مستنداارلدتهم أمهاتهم أحرقد وو
ب عند عدد من علماء الغرًجعامرأساسيا و
ا أسـاسـيـا حلـفــظمـصـدرســو وكـجـاك رو

حقوق االنسان.
اجههـا فـيلفت إلى أن املشكلـة الـتـي نـوو

اجملتمع هي عدم التطبيق.
قال: إن اململكـة حتـفـظـت عـلـى عـدد مـنو

لية اخلاصةد في مجال املعاهدات الدوالبنو
ية تغيير الديـنبحقوق اإلنسان؛ كبند حـر

ًاب مبكـرقد انضـم الـعـرية األديـان، وحرو
ا معـاهـداتإلى هذه االتفـاقـيـات وصـاغـو

إسالمية إال أن املشـكـلـةبية واثيـق عـرموو
سة.هي التخلف في املمار

ف على فرع اجلمعية مبـنـطـقـةتطرق املشـرو
هيئـة حـقـوقان للحديـث عـن اجلـمـعـيـة وجـاز

ات إجنازًمعددا الفرق بينهما وًاإلنسان، مبينا
ً:ة املاضية، قائالاجلمعية خالل الفتر
يفني للجمعيةمني الشرإن دعم خادم احلر

يعد مصدر فخر لنا كأعضاء، حيث أصدر
اتاإلدارات وارحفظه الله تعميما لكافة الوز

ةمية يدعو فيه إلى ضـروراجلهات احلكوو
هذا يعتبر جناحابهم مع اجلمعية، وجتاو

أكبر داعم لنشاطاتها.يحسب للجمعية و
سائلة وته بدعواختتم د. البهكلي محاضرو

كــشــفعــيــة واإلعـالم إلــى تــكــثــيــف الــتــو
:إن العمل احلاليًقية قائالاالنتهاكات احلقو

نتمنى أن يكونقهم، وان يفهم الناس حقو
طرح أعالمي مكثف حلقـوقهناك تثقيـف و

قه.مقيم حقواطن واإلنسان لكي يفهم كل مو

5� WOIO�M� WM'
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د. الشريف

:حقوقجدة ـ 
بــــــــاحبــــــــلــــــــغــــــــت أر

ات اجلمـعـيـةاستـثـمـار
طـــنـــيــــة حلــــقــــوقالــــو

٪، هـذا مــا7اإلنـسـان
كــشــفــت عــنـــه جلـــنـــة
الــــشــــؤون املـــــالـــــيـــــة

االســــتــــثــــمــــار فـــــيو
اجلمعـيـة الـتـي عـقـدت
اجتماعها مساء أمس

األول في مقر فرع اجلمعية مبنطقة
ضح عـقـبأومة (جـدة)، ومكـة املـكـر

االجتماع أن أعضاء اللجـنـة الـذيـن
هم: الدكـتـورا االجـتـمـاع، وحضـرو

فيف املشرحسني بن ناصر الـشـر
العام على فرع اجلمعية مبنطقة مكة

WOFL'« w� —UL���ô«Ë WO�U*« ÊËRA�« WM' ŸUL��«

عبد الله أبومة واملكر
السمح، إضافة إلى
أمـني الـلـجـنـة خـالــد

اســونــحــاس، تـــدار
فات اجلمعيـةمصرو

 أشـهــر8خـالل الـــ 
املاضية، حـيـث أكـد

اماألعـــضـــاء الــــتــــز
ة اجلــــمــــعـــــيـــــةإدار
ية،انية التقديـربامليز

ا تـكـالـيـفكمـا أقـرو
25إنشاء برج للجمعية مكـون مـن 

حمه اللهيق امللك فهد ير على طرًادور
قيع عقـد مـعياض بعـدمـا مت تـوبالـر

ي لعمل التـصـامـيـممكتب اسـتـشـار
غازي القحطانيالهندسية لهذا املشروع.
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:حقوقبي بي سي- 
تـشايـتـس وومــان ردعـت مـنـظـمـة هـيــو

دان فيمالية ضد السوبات دوض عقولفر
اصل ما أسمته هجماته «االعتباطية»لو و

ب.فور املضطرضد املدنيني في إقليم دار
ت املنظمةًّ صفحة، حث76ير من ففي تقر

اقبة حقوق اإلنسان في العالم،املعنية مبر
يكية، علىاليات املتحدة األمرها الومقرو

ليةات حفظ السالم الدويع لقوالنشر السر
جــة الــعــنـــفيــقــيــة ملــعــاجلــة مـــواألفــرو

فور.املتصاعدة في دار
طـلـق أمـامُقالت املـنـظـمـة إن الـعـنـان أو

عمالئهـادانيـة ومية الـسـوات احلكـوالقـو
دين لشن الهجمات على املدنيـنياملتمرو
ظفي اإلغاثة اإلنسانية.موو
مـةفـض مـتــحــدث بــاســم احلــكــوقــد رو

ما جاء فيه، على حدير ودانية التقرالسو
قـال إنادعاءات واعـم وه، من مـزتعـبـيـر

مية ضداحلديث عن شن هجمات حـكـو
اء».املدنيني هو «محض هر

5O�b*« ·«bN��«

تش: إنه حتىايتس وومـان رقالت هيوو
اتقـولـيــة وات الــدومـع اسـتـعـداد الــقــو

فوريقي لالنتشـار فـي داراالحتاد األفـر
ة حفظ سالم في العالمفي إطار أكبر قو
ال حتـالـف مـيــلــيــشــيــاحـتــى اآلن، ال ز

ديـناملـتـمــرديـن واملـتــمــريـد» و«اجلـنـجــو
ظفـيمـوالسابقني يـسـتـهـدف املـدنـيـني و

اإلغاثة في املنطقة.
ًلّضع قد تبـدأضافت املنظـمـة: إن الـوو

لةالدودين وح بني املتمرًّاع مسلمن صر

داراملود تدافع على السلـطـة وإلى مجـر
في املنطقة.

ا منوُّير إن املدنيني الذين فرقال التقرو
ا اآلن داخـــللــهــم قـــد حـــوصـــرومــنـــاز

ضـهـمفـون بـتـعـرهـم يـجـازاخملـيـمـات، و
النهـبادث االغتصـاب وحلوللهجـمـات و

ا تلك اخمليمات.ب فيما لو غادروالضرو
ات حول الـعـالـما مسـيـرخـرانطلـقـت مـؤ

كم عـنا أنظـارفـوحتت شعـار «ال تـصـر
فور اآلن».دار

ا عـلـىأضاف: إن دخـالء قـد سـيـطـروو
حني، األمر الذي سيـمـنـعاضي النـازأر
ص إحاللض فرِّيقوتهم ودتهم إلى بيوعو

سالم دائم في اإلقليم.
ÊU��≈ ‚uI

لــييـر مـجـلـس األمــن الــدودعـا الـتــقــرو
لـياجملـتـمــع الــدويـقـي واالحتـاد األفــرو

مـةبـات هـادفـة ضـد احلـكـوض عـقـولـفـر
يةى املنضـواب األخراألحزدانيـة والسو

ذلك في حال إخـفـاقـهـماع، وفي الـصـر
ضاعمل منهم لتحسني أوُؤفي تلبية ما ي

فور.حقوق اإلنسان في دار
تشايتـس وومـان رير هيـوقد جاء تـقـرو

اتبعد أيام قليلة فقط من انطالق مسير
 حـول الـعــالــمً بـلــدا30فـي أكــثــر مــن 

فور» بهدف الضـغـطم دارمبناسبـة «يـو
لي إلحالل السالم فيعلى اجملتمع الدو

اإلقليم.
ابات إلى مـقـتـلقد أدت هذه االضـطـرو

يد أكثرتشر ألف شخص و200أكثر من 
نني إلى خارج اإلقليم.من مليو

:حقوق بي بي سي ـ 
لهم إلىاقي من منازني عرنزح نحو مليو
اق مـنـذ الـغــزوى فـي الـعـرمـنـاطـق أخـر

ير لـلـهـالليكي للبـالد، حـسـب تـقـراألمـر
اقي.األحمر العر

دالتشـرير حالة الـنـزوح وووصف التـقـر
قة».بأنها «مأساة إنسانية غير مسبو

فبـنـهـايـة شـهـر أغـسـطـس/آب املـاضـي
ًا مساكنهم بـحـثـاوصل عدد مـن غـادرو

عـن األمـان فـي مـكـان آخــر، مــنــذ عــام
تسعمائة ألف، أكثر من مليون و2003
نسمة.

دين من النساءاملشـرحني ومعظم النازو
ابوباب األسر إما هراألطفال، إذ إن «أرو

ا بـجـمــاعــاتخـارج الـبـالد أو الــتــحــقــو

ض األمن في بغداد.يكية لفرالعمليات األمر
كالـة الـالجـئـنيفي تـعـداد آخـر تـقـول وو

التابعـة لـألمم املـتـحـدة أن نـحـو مـلـيـون
ياا إلى سورحواقي نزنصف املليون عرو
دن، في أكبر عـمـلـيـة نـزوح خلـارجاألرو

الـبـالد مـنـذ نـزوح الـفـلـسـطـيـنـيــني عــام
م.1948

حني إلىير الهالل األحمر النازيقسم تقرو
منبهم وا إلى أقارخمس فئات: من جلأو

امن بـنـومـيـة ويعيشـون فـي مـبـان حـكـو
امن جلأولة وض غير مأهومالجئ على أر

للعيش في املساجد.
ىير إلى أن البحث عن مأويشير التقرو

ال يسـتـنـد إلـى الـتـقـسـيـمـات الـطـائـفـيـة
قـيـة، فـكـثـيـر مـن األسـر الـسـنــيــةالـعـرو

÷dH� u�b� g�ËË f��«— ÊU�uO
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ير املنظمة اإلنسانيةمسلحة» حسب تقر
التي تعد من بني عدد قليل من املنظمات

اق.الباقية في العر
تفعحني ارير إلى أن عدد النازيشير التقر

 في املـئـة الـشـهـر املـاضـي،71بنـسـبـة 
معظم النزوح كان في العاصمة بغداد.و
د اآلن،جد في بغداد نحو مليون مشريوو

اوح عددهم مامن بني سكانها الذين يتر
خمسة ماليني.بعة وبني أر

يـادةا لتـلـك الـزيـر تـفـسـيـرال يقـدم الـتـقـرو
يـادة فـيامـن مــع زة، لـكـنـهـا تـتــزالـكـبـيــر

الشيعية جتد املالذ في مناطق مختلطة.و
لــونى، يـقــول املــســؤومـن نـاحــيــة أخــر

1700يكيون إنهم سيـسـتـقـبـلـون األمر
ي،اقي بـنـهـايـة الـشـهـر اجلـارالجـئ عـر

يااقي شهـرأنهم سيستقبلـون ألـف عـرو
ين األول.بر/تشربدءا من منتصف أكتو

طنـية األمـن الـوارقال املـسـؤول فـي وزو
م العامفيغ: «سنقونزيكية، بـول روزاألمر

اقي مـن بـني ألف عـر12طـني املقبـل بـتـو
تبدأدين في العالم». وجوالسبعني ألف املو
يكية مطلع الشهر املقبل.السنة املالية األمر

:حقوق بي بي سي ـ 
عة من الالجئنييل مجمـوازتستقبل البر

ا منا قد فـروالفلسطينيني الـذيـن كـانـو
يكيدن إثر الغزو األمـراق إلى األرالعر
.2003عام 

 سبتمبر أيلول20م اخلميس تغادر يوو
 الجئ100لى من بني نحو عة األواجملمو

اقع فييشـد، الـوفلسطيني مـخـيـم الـرو
دنية، متجـهـني إلـى سـاواء األرالصـحـر

يل.ازلو في البرباو

كــــان مــــخـــــيـــــمو
هـــويــشـــد، والــرو

احـــد مــــن عــــدةو
مخيـمـات أقـيـمـت
اءفـــي الـــصـــحــــر

يدنـــيـــة، يـــأواألر
نحو ألف شخص

اقا مـن الـعـرفـرو
في أعقاب الغزو.

لت على مدىكانت األمم املتحدة قد حاوو
دهالكن جهوات إغالق اخمليم، وثالث سنو

q?�“«d?�?�«
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إحدى األسر العراقية النازحة

دجوبة ومنيت بالكثير من الفشل لصعو
دول تقبل دخول الالجئني.
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:حقوق بي بي سي ـ 
ليـة فـيقالت منـظـمـة الـعـفـو الـدو

لي لمير لها إن اجملتمـع الـدوتقـر
مة الالجئنييعط اهتماما كافيا ألز

دناألريـة وكا سوراقيني، تـارالعر
تتحمالن أغلب أعباء املشكلة.

ان «مـاليـنيير عـنـويحـمـل الـتـقـرو
مــــة الــــالجــــئـــــنييــــن: أزالــــفـــــار

اقيني».العر
ليـة، الـتـيووصفت املـنـظـمـة الـدو

ايدةا لها، األعداد املتزتتخذ من لندن مقر
ماتاقيني بأنهـا أسـرع أزلالجئني العـر

الالجئني تصاعدا في العالم.
4.2ات املنظمة فإن هناك حسب تقديرو

2.2اقي، مـن بـيـنـهـم مـلـيـون نـازح عـر
ا لــلــنــزوح مـــند اضــطـــرومــلــيــون فـــر

ى داخــلمـسـاكـنـهـم إلــى أمــاكــن أخــر
اقا العراق، أما الباقون فقد غادروالعر

دن في األغلب.األرية وإلى سور
كةضع بأنه أكبر حرووصفت املنظمة الو

سـط مـنـذ إقـامـةنـزوح فـي الـشـرق األو
م.1948ائيل عام إسر
حنيضع اإلنساني الـبـائـس لـلـنـاز  الـو
حون داخـلاقيني، مبن فيـهـم الـنـازالعـر
اسع.اق، جتاهله العالم على نطاق والعر

نامج شمالت مدير برلم سمارقال مالكوو
سط في املنظمة «إنالشرق األويقيا وأفر
حـنيضـع اإلنـسـانـي الـبـائـس لـلـنــازالـو

حون داخـلاقيني، مبـا فـيـهـم الـنـازالعـر
اق، جتـاهـلـه الـعـالـم عــلــى نــطــاقالـعــر

اسع».و

Êœ—_«Ë W�—u�

لية فان عـددحسب منظمة العفـو الـدوو

2000تفع بنحـو اقيني يرالالجئني العر
ً.مياد يوفر
لي «بتحملت اجملتمع الدوطالب سمارو

لية عن حمايـةنصيبه العادل من املسؤو
قيني».مساعدة الالجئني العرو

اقي مليون الجئ عـر1.4يشار إلى أن 
ية، بيـنـمـا اجتـه نـحـوا إلى سـوراجتـهـو

قت الذيدن، في الونصف مليون إلى األر
ليـةلتان مـسـاعـدات دولم تتلق فـيـه الـدو

دض قيوة، األمر الذي دفعهما لفـرثرمؤ
اضيها.اقيني أرعلى دخول العر

ضتهاد التي فرت «إن القيويقول سمارو
اتدن على منح تأشيراألرية وكل من سور

مهم من احلماية التي هماقيني حترللعر
في حاجة إليها».

ت البلدين على اإلبقاء علـىحث سمـارو
فاحة أمام من يفرون خودهما مفتوحدو

قت نفسهعلى حياتهم. إال أنه شدد في الو
ة تقدمي املسـاعـدات املـالـيـةعلـى ضـرور

لتني.الفنية لهاتني الدوو
لية من قيام بـعـضت املنظمة الـدوحذرو

ـ «اخلطو ات السلبية»الدول مبا وصفته ب
اقينيمة الالجئني العرفي التعامل مع أز

ةاقيني على مغـادربإجبار الالجئني العر
قطع املساعدات عن طالبـياضيها، وأر

ء السياسي.اللجو

:حقوقبي بي سي ـ 
لــــــونقـــــال مـــــســـــئــــــو

الياتيكيون إن الـوأمر
قع أن تقبلاملتحدة تتو

 الجـــــئ1700هـــــاء ز
اقـي بـحـلـول نـهـايــةعـر

أني، والـشـهــر اجلــار
اقـي عـر1000طـن تـو

يــا ابـــتـــداء مـــنشــهـــر
برمنتصف شهر أكـتـو

القادم.
ةارقـال مـسـتـشـار وزو

نـشـفــايــج إناألمـن الـداخــلــي بــول روز
يكـيـة اخملـتـصـة بـشـؤونكاالت األمـرالـو

اسة طلباتاكز لدرالالجئني قد فتحت مر
اقـيــني فــي عــدد مــن الــدولء الــعــرجلــو

اكز تعملأن هذه املراق، وة للعراجملاور
ى مما يسمح بإجنازاآلن بطاقتها القصو

يا.الي ألف معاملة شهرحو
ة األمن الداخلي إنارقال مستشار وزو

 ألف12طني اليات املتحدة تخطط لتوالو
اقي في العام املالي املقبل (الذي يبدأعر

ين األول)بر تشرفي األول من شهر أكتو
 ألــف70الـي مـن مـجـمـوع يـقــدر بــحــو

عني في أنحاء العالم.موز
أعمال العنـفاع الطائفـي ويذكر أن الصـر

اقيكي للعـرت عقب الغـزو األمـرالتي تفجـر
 ماليني4ت أكثر من  قد أجبـر2003عام 

الياقي على النزوح عن مساكنهم، جلأ حوعر
دن.األرية و مليون منهم إلى سور2,2

األمنيـةاطيـة وقركانت العقبـات الـبـيـروو
طني الالجئـنيقلت تـويكية التـي عـراألمر
اليـات املـتــحــدة قــداقـيــني فــي الــوالـعــر
ضـت النـتـقـادات مـن جـانـب بـعـضتـعـر

يكيني.ماسيني األمرالدبلوالسياسيني و
عـتطني قد «تـسـاراءات التـوإال أن إجر
ة،اماتيكي» في األشهر األخيربشكل در

طنيلة التواش مسؤوي رحسب قول تير
ةالهجـرالالجئـني وفي مكتب الـسـكـان و

يكية.جية األمرة اخلارارالتابع لوز
اقينياش إن عدد الالجئني العرقالت رو

، بعد1135 بلغ ًطينهم فعالالذين مت تو

ليو متوز املاضـيان كان نهاية شهر يو
 فقط.190

اش بالالئمـة لـلـتـأخـر فـي إجنـازألـقـت رو
اقينيطني الالجئني العرتومعامالت قبول و

جب بذله إلقامة نظامعلى اجلهد الذي تو
عـلـىء، ومتني للتعامـل مـع طـلـبـات الـلـجـو

اتية منـح تـأشـيـرمة الـسـورفض احلـكـور
يـكـيـني الـذيـنلـني األمـرالـدخـول لـلـمـسـئــو

ء في دمشق.يجرون مقابالت لطالبي اللجو
ضية العليا لالجئني التابعـةكانت املفـوو

اليلألمم املتحدة قد أحالت طلـبـات حـو
هم ممن يقيمونأسراقي و آالف عر10

لبنانكيا وترمصر ويا وسوردن وفي األر
طينهم.ض تواليات املتحدة لغرإلى الو

ة األمـــنارنــشــفــايـــج إن وزيــقــول روزو
 من4309الداخلي قد قابلـت بـالـفـعـل 

يتـــنـــو آالف، و10بـــاب األســـر الــــ أر
 بحلول نهاية4500االنتهاء من مقابلة 

ي.الشهر اجلار
ـ 753فض طلبات قد مت رو 4309 من ال

اع أمنية، كأن يكون لهما لدوبلوالذين قو
ثائق التيامي، أو ان تكون الوماض إجر

ما شاكل ذلك.ة ونها مزوريحملو
جمنيا متراقيني الذين عملويذكر ان العر

اقيـكــيــة فــي الــعــرات األمــرلــدى الــقــو
سيعاملون بشكل منفصل عن الالجئني،

ـ  ارجب قر منهم مبو500حيث سيسمح ل
س صـدر فـي الـعـام املـاضــيجنـرلـلـكــو
اليات املتحدة كل سنة.طن في الوبالتو
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هماقيني ينتظرون دور عدد من العر

ية يتلقى العالجلي الهوأحد مجهو

:حقوقبي بي سي ـ 
جــه اآلالف مــن نــاشــطـــي احلـــقـــوقتــو

اليـةيكيني إلـى مـديـنـة جـيـنـا فـي واألمـر
هبية للتظاهر ضد ما أسمويانا اجلنويزلو

الية.ة» في الوية املستمر«العنصر
 شبان6ة تضامنا مع قد نظمت املسيرو

لة القتل بعد اعتدائهما مبحاود اتهموسو
يكـي أبـيـض مـن فـصـلـهـم فـيعـلـى أمـر

سة في ديسمبر كانون األول.املدر
قد خفضت التـهـم ضـد خـمـسـة مـنـهـمو

مـنـذئــذ مــن الــشــروع فــي الــقــتــل إلــى
احدا منكان ذلك االعتداء واالعتداء. و

يةية في ثانوسلسلة من األحداث العنصر
جينا.

ايكية صـورية األمرات التلفزبثت القنـوو
اتا بالقطارد الذين أتوين السوللمتظاهر

كـة فـياحلافـالت لـلـمـشـارات والـسـيـارو
ة التية السلمية في املدينة الصغيراملسير

ال يتجاوز تعداد سكانها الثالثمائة ألف.

تهاة إلى التظاهر قد نشـركانت الدعـوو
يكا بعدمامنظمات للحقوق املدنية في أمر

جهت التهم القاسية إلى الشباب الستة.و
كانت الهيئة القضائية قد أدانت مايكلو

ب عـامـا بـتـهـمـة الـضـر17ه عـمـربـيـل و
 عاما سجنا،22حكم عليه بـاالعتداء، وو

لـكـن مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف ألـغـت احلـكــم
ت مبحاكمة الفتىأمراألسبوع املاضي و

ا.بصفته قاصر

لقطة للمتظاهرين
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ئيسأكد الدكتور بندر بن محمد حجار ر
طنية حلقـوق اإلنـسـان بـأناجلمعـيـة الـو

ته اجلمعية كانير األول الذي أصدرالتقر
يني احملليد فعل جيد على املستودوله مر

ذكـر الـدكـتـور احلــجــار فــيلــي، والـدوو
سطض حديثه لصحيفة الشرق األومعر

يراح في التقربأن اجلمعية كان لديها اقتر
احنااقتربإعادة النظر في نظام الهيئة و

فـي ذلـك عـلـى أسـاس أن هــيــئــة األمــر
الـنـهـي عـن املــنــكــر جــهــازف وبـاملـعــرو

مــي.. جــاء ذلــك فــي لــقـــاء مـــعـــهحــكـــو
فيمـاسط، وته صحيفة الـشـرق األونشر

ار:يلي مقتطفات من احلو
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ى احمللي، كـانـتـ بالنسبة عـلـى املـسـتـو
د فعل إيجابية للغايـة، فـقـد متدوهنـاك ر

ت في مقاال نشـر26ير عبر تناول التقـر
كل من كتب عنه وصفهالصحف احمللية، و

املنهجية العملية،احليادية وعية وضوباملو
باعتبار أنه تطرق لقضايا بشكل لم تتطرق

لية التـي كـانـتير املنظـمـات الـدوله تقـار
ير عن اململكة، كمنظمة العـفـوتكتب تقار

تش، أو تلـكايتـس وومن رهيـوليـة، والدو
كية.جية األميرة اخلارارالتي تكتبها وز
ني أكثـرارلي، فقد زى الدوأما على املستو

ضوعا إلى موقوتطرلة أجنبية، ومن سفير دو
احـةا مـعـجـبـني جـدا بـصـركانـويـر، والـتـقـر

أة اجلمعية فـي طـرح هـذه الـقـضـايـا،جـرو
ا خاللكانوعية التي عوجلت بها. وضواملوو

ديةمة السعـوهذه اللقاءات يشكرون احلكو
يفني امللك عبد الله بنمني الشرخادم احلرو

يـز شـخـصـيـا بـإتـاحـة الـفـرصــةعـبـد الـعــز
يـةلـلـجـمـعـيـة كـي تـعـمـل فـي جـو مـن احلــر

ير بهذااج تقرتياح الذي مكنها من إخراالرو
الشكل. كما تـلـقـيـت اتـصـاالت مـن بـعـض

يـر،ا فيه بالـتـقـرليـة، أشـادواملنظـمـات الـدو
إتاحة الفرصة للجمعية بأنبدور اململكة، وو

أن تصدر مـثـلاستقاللـيـة ويـة وتعمل بـحـر
ير دون تـدخـل أي مـسـؤول فـيهـذا الـتـقـر

لي، له عدد منلة. كل هذا التفاعل الدوالدو
اإليجابيات، باعتـبـار أنـه سـيـنـعـكـس عـلـى

سينعكسمة، ولية كحكواقف اململكة الدومو
قف اململكة كعضو في جلنـةأيضا على مـو

يةهذه العضوحقوق اإلنسان في جنيف، و
ضـاعا من اململكة في تقييـم أوتتطلـب دور

حـقـوق اإلنـسـان فـي جـمـيـع دول الــعــالــم.
ير، لـنأتصور أنه بـعـد صـدور هـذا الـتـقـر

اجفد اململكة في هذه اللجنة أي إحريجد و
نه في السابق، حـيـث إنـهاجهـوا يوملا كانـو

دي يـلـقـىفد الـسـعـوفي املـاضـي، كـان الـو
دجـواحتجاجا من أعضاء الـلـجـنـة بـعـدم و

جـمـعـيـات حـقـوق اإلنـسـان فــي املــمــلــكــة،
ها.غيرو
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يـر إلـى جــمــيــعسـل الــتــقــرـ اآلن سـنــر
إلـى جـمـيــع مــن لــه عــالقــةات، وارالــوز

ير متاح للجميع أن التقرًير. علمابالتقر
ني للجمعية. لـكـنـنـاقع االلكتـروعلى املـو

عني القادمني إلىسله خالل األسبوسنر
ات.اركل الوز
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دنا أي خطاب أو أيـ حتى اآلن، لم ير
مية،سسة حكوة أو مؤارمكاملة من أي وز

ض على ما جاءير، أو تعترتشيد بالتقر
فيه.
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النهـي عـنف ود هيئـة األمـر بـاملـعـروـ ر
املنكر، رصدناه من خالل مـا كـتـب فـي

نـحـن كـان لـديـنـاالـصـحـافـة احملـلـيــة، و
ير بإعادة النظر في نظاماح في التقراقتر

احنا في ذلك عـلـى أسـاساقتـرالهيـئـة و
النهي عن املنكرف وان هيئة األمر باملعرو

نحن كجمعية لدينا عدةمي، وجهاز حكو
ات إلعادة النظر في األنظمة.قنو
دية من قبل االنضمـام إلـىال: السعـوأو

ة العاملية حتى اآلن، أعادتمنظمة التجار
 نظاما، مت تعديلها40النظر في أكثر من 
ى، فضال عن صـدورفي مجلس الشـور

دة باألصل،جوأنظمة جديدة لم تكن مو
ةالسبب كان مـطـالـب مـنـظـمـة الـتـجـارو

العـاملـيـة، بـأنـه ال بـد مـن تـعـديـل بـعـض
ادت اململكة االنضمام إلىاألنظمة إذا أر

املنظمة العاملية. فـقـضـيـة إعـادة الـنـظـر
باألنظمة، شيء طبيعي تتـطـلـبـه عـمـلـيـة

افقـةتبط مبـوهو مرالتغيـيـر، وير والتطـو
أتاجلهات العليا. نحن نـقـتـرح، فـإذا ر

اح مناسب تغيراجلهات العليا أن االقتر
أت عكس ذلك فهو أمـرإذا راألنظمـة، و
عائد لها.
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إلأنه ال يخدم املصلحة العامة.ـ أنا ال أقو
التغيير فيير وأنا أعتقد أن عملية التطو

جميع مناحي احلياة، تتطلب إعادة النظر
ف،ليس فقط في نظام هيئة األمر باملعرو

ً.البل في جميع األنظمة، هذا أو
ة،اسة منـشـور، اجلمعية لـديـهـا درًثانيـا

ال عن مدى انسجام األنظمةتطرح تساؤ
ديـة مــعبـيـة الــســعــوفـي املـمـلــكــة الــعــر

لية التي انضمت إلـيـهـااالتفاقيـات الـدو
يـعــةض الـشــرالـتــي ال تــعــاراملـمـلــكــة و

اإلسالمية.
ات إلـىاسة، هـنـاك إشـارفـي هـذه الـدر

جـد عـدم االنـسـجـام بـني بـعــضأيـن يـو
األنـظـمـة مبـا فـيـهـا نـظـام هـيــئــة األمــر

االتفاقياتالنهي عن املنكر، وف وباملعرو
قعتها املمـلـكـة.ئيسية الـتـي ولية الـرالدو

فنحن حينما نطالب بتغيير األنـظـمـة أو
تعديلها ننطلق من مبدأين. األول: طبيعة

اكبة األنظمةالتغيير تتطلب موير والتطو
جـبمـنـا مبـو: نحـن الـتـزًلـيـة. ثـانـيـاالـدو

لية على مبادئ معيـنـة، فـالاتفاقيـات دو
بد أن تنعكس هذه املبادئ على أنظمتنا.

ضات مـنـظـمـةهذا مـا حـدث فـي مـفـاوو
فعـتاسة رهذه الـدرة العاملـيـة. والتجـار

يز، كماإلى امللك عبد الله بن عبـد الـعـز
ى، ألنهـا هـيفعت إلى مجـلـس الـشـورر

من هذااجلهة املعنية بتغيير األنظمـة، و
ضوع.املنطلق نحن نتابع هذا املو
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ضقع أي اتفاقية تتعارال: اململكة ال توـ أو
أي اتفاقية فيهايعة اإلسالمية. ومع الشر

يعة، تتحفظ عليهض مع الشرنص يتعار
بـالـتـالـيم بـتـطـبـيـقـه. وال تلـتـزاملـمـلـكـة و

عندما تطالبفاجلمعية مع هذا النهج، و
بالتغيير، فإنها تعني التغيير الذي يتطابق

يعة اإلسالمية. أمـا أيمع أحكام الشـر
يعة، فإنتغيير ال يتطابق مع أحكام الشر

حينما ندعو إلى تغييرفضه. واجلمعية تر
األنـظـمـة كـي تـنـسـجـم مـع االتـفـاقـيــات

لية، فنحن نتحدث عن اتـفـاقـيـات الالدو
يعة اإلسالمية.ض مع الشرتتعار
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ميـة لـيـسـتة احلكـواألجهـزات وارـ الـوز
بب. هناك جتاواحدة في مسألة التجاوو

لكن نسبةب بطئ، وهناك جتاوممتاز، و
قت، يبدو أنداد مع الوب بدأت تزالتجاو
ا بتفهمة بدأولني في هذه األجهزاملسؤو

. نحن خاطبنا جميعًدور اجلمعية جيدا
ان املـظــالــم،مـيــة: ديــواجلـهــات احلــكــو
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بيةام بتـرف الفقهاء احلضانة بأنها التزعر
إصالح شأنـه فـيالقيام بحفـظـه والطفـل و

املدة التي ال يستغني فـيـهـا عـن الـنـسـاء ،
بذا تدخـلعـا ، وبيتـه شـرممن لهن حـق تـر

عايـة ، والـراحلفـظ وبيـة والية الـتـرضمـن و
حلةاحل : املرالدته مير بعدة مرالطفل منذ و

هو الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز،لى واألو
حلة التمييز حـتـىحلة الالحقة هـي مـراملرو

شد ، إذن الطفل إما مميـزغه سن الـربلــو
أحكـاماشـد، وإما بالـغ رإما غيـر ممـيـز وو

باعتباراحل واحلضانة تختلف تبعا لهذه املر
ا فـياجهـنـا كـثـيـرأن مسـألـة احلـضـانـة تـو

ة من األسرًاحياتنا العملية، حيث إن كثير
قتايجهلون أحكامها مما يجعلهم يقضون و

عية للحصولدهات احملاكم الشريال في رطو
أيت أنه منداتها، لذا رعلى أحكام في مفر

بلغة بسيطة،املناسب تبيان املسألة بإيجاز و
احلحلة احلضانة متر بعدة مرحيث إن مر
غـه سـنحـتـى بـلـوالدة الـطـفـل وتـبـدأ مـن و
في هذا السن يقول الفـقـهـاء إنالتمييـز، و

احلضانة للنساء مطلقـا، حـيـث إن الـطـفـل
حلة من العمر فـي حـاجـة إلـىفي هذه املـر
عاية ال يقدر عليها إال النساء ،نوع من الر

ها من النساء في هذهاألم مقدمة على غيرو
حنانهاحلة التي يحتاج فيها إلى عطفها واملر

ض من األسباب الـتـيإال إذا قام بها عـار
لت عن حضانتهاتسقط حضانتها، أو تناز

م بهـا مـنادتها ملـن يـقـوللطـفـل مبـحـض إر
حق األم في حضانة الطـفـل فـيالنسـاء، و

جد مـناجب عـلـيـهـا إال إذا وهذه الـسـن و
اجب  حيثلها عن هذا الويصلح له صح تناز

هــاإن احلــضــانــة فــي هــذه الــســـن مـــدار
الصالحية فـتـسـقـط حـضـانـة األصـل عـنـد

تتنقل إلى من يليها من الـنـسـاء ،فساده و
ض األم، أويـدخـل فـي فـسـاد األصـل مـرو

اجها ، أو عدم أمنهـا عـلـىها ، أو زوعجـز
طعند سقوء منبت أو خلـق، والصغير لسو

حضانة األم في هـذه الـسـن ألي سـبـب ال
إمنا للنساءتنتقل حضانة الطفل إلى األب و

هذا ال مينعب، وب فاألقرمن جهة األم األقر
لي الطفل عـلـىمن اتفاق بني احلاضـنـة وو

ف نتـحـدث فـيسـونـة إلـيـه، ونقـل احملـضـو
حلة الثانية الـتـي ميـرالعدد القادم عن املـر

هي ما يطلق عليها سن التمييزبها الطفل و
حق احلضانة فيها.و
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جية، املالـيـة،ات (الداخليـة، اخلـارارووز
التعلـيـم،بية والشؤون االجتماعيـة، الـتـر

الصحة، العدل، العمل، اخلدمة املدنيـة،
اإلعالم)، فضال عن مخاطبتنا:الثقافة و

قابـةاالدعاء العـام، الـرهيئة التـحـقـيـق و
ط،ف، الشرالتحقيق، هيئة األمر باملعروو

ية اخلالفات العمالية،اللجنة العليا لتسو
ات املناطق، بعـضسسة النقـد، إمـارمؤ

اتاخلاصة، إدارمية واملستشفيات احلكو
بعـضديـة، وط السعـوافدين، اخلـطـوالـو

يرنحن في صدد إصدار تقرس. واملدار
عـن مـخـاطـبـات اجلــمــعــيــة عــلــى مــدى

 املاضية، مضمنـا أيـضـا3ات الـالسنـو
دت إلى اجلمعية.جميع القضايا التي ور
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ير، ال نأخذ فيـ نحن حينما كتبنا التقر
ب القطاعـاتاالعتبار مسألة عـدم جتـاو

مع مخاطباتـنـا. أنـت تـعـلـم أن قـطـاعـي
الصحة مـن أكـثـر الـقـطـاعـاتالتعـلـيـم و

اطن. لكن مـا رصـدتباطا بحـيـاة املـوار
هاالتعليم كان مصدرعن قطاع الصحة و

دى التي ترالشكاوات امليدانيـة، ويارالز
سـائــلمـا نـرصــده فــي ومـن الـنــاس، و

اإلعـالم. فـحـيـنـمـا نـتـحـدث عـن ضـعـف
اكز الصـحـيـةاخلدمات املقـدمـة فـي املـر
، فـهـذا األمـرًاملـلـحـقـة بـالـسـجـون مـثــال

مسألةنا السجون. والحظناه حينمـا زر
ث األخطاء الطبية في بـعـضة حدوكثـر

املستشفيات من دون محاسـبـة دقـيـقـة،
ئ فـيارعـدم االهـتـمـام بـأقـسـام الـطـوو

د.جـوبعض املستشفيات، فهـذا كـلـه مـو
د في قطاع الصحةجوفهذا القصور املو
الحظته اجلمعية.
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نـحـن فـي إحـدىأن قـيـل لـنـا وـ سـبـق و
مكة، أن هناكاتنا للسجون في جدة ويارز

خطة إلنـشـاء مـبـان إضـافـيـة لـتـخـفـيـف
جدنـاة وبعدها بفـتـرد، وجوالتكدس املـو

قعذلك صحـيـحـا حـيـنـمـا عـدنـا إلـى مـو
يكفي أن نتتبع ما هوالسجن في مكة. و

اقع. فإذا كان هناكض الود على أرجومو
قصور فنحن نشير إليه.
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ـ مسألة التجنيس هي مسألة سـيـاديـة.
لة احلق فـي أن تـضـع الـنـظـامفلـكـل دو

أ تعديـلقد طرالذي يخدم مصلحتهـا. و
نحن ليـسيب على نظام اجلنـسـيـة. وقر

لدينا انتقاد على نظام اجلنسـيـة. نـعـم،
ضوع.ى في مثل هذا املودتنا شكـاوور
ادالتي تتعلق بأفرنا بعضا منها ولقد أثرو

لميلة، وة طويعيشون في اململكة منذ فتر
قدا على اجلنسية حتـى اآلن، ويحصلـو

ب يـحـمـلـون اجلـنـسـيـة،يـكـون لـهـم أقـار
البعض اآلخر لم يحصل عـلـيـهـا بـعـد.و

اد سحبـتى تتعلق بـأفـردتنا شـكـاووور
ت انتمائـهـمجنسياتهم بسبـب عـدم ثـبـو

الدوى تتعـلـق مبـن وأخر. وًالقبلـي مـثـال
ا على جنـسـيـةلم يحـصـلـوفي املمـلـكـة و

الءهـؤألسـبـاب تـتـعـلـق بــاألب أو األم، و
5يـحـمـلـون بـطـاقــة يـسـمـون احلـلـفــاء و

غما اجلنسية بعد، بالرلم مينحوات، وسنو
د أمــر ســام صــدر فـــي عـــامجـــومــن و

هـ، يقضي بأن من يحمل بطاقة1422
ـ  ينتمي إلحدى القبائل ذاتات و سنو5ال

تــهأسـردي ميـنـح هــو واملـنـشـأ الــســعــو
 من9جب املادة دية، مبواجلنسية السعو
نظام اجلنسية.

لةمن حق الدوفي النهاية، هناك نظام، و
اهـا ملــنــحط الـتــي تــرأن تـضــع الــشــرو

دتناى التـي ورهذه الشـكـاواجلنسيـة. و
ةارة املـعـنـيـة بــوزخـاطـبـنـا بـهـا األجـهــز
ب،دنا فيهـا جتـاوالداخلية. بـعـضـهـا ور

البعض اآلخر حتى اآلن لم يصلنا تعليقو
عليها.
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د جاءت مختلفة، فقالت عن بعضدوـ الر
اسة اآلن، خصوصاالفئات إنها قيد الدر

يلة في الـبـالد، مـثـلة طوالذين لهـم فـتـر
يني الذين يعيشون فيماوالبرقة واألفار
مكة.
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ـ هناك عدد من الصحف احمللية تعاطت
ته علىنشريـر، ويقة جيدة مع التقـربطر

لى. وصـحـيـح أنصدر صفـحـاتـهـا األو
ير ألسبـابهناك صحفا لم تنشر التـقـر

أجهلها.
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كــاء.اإلعـالم شـرمـن بـأنــنــا وـ نـحـن نــؤ
ان أسـاســان بــعــالقــتــهاإلعــالم لــه دور

سيلة لنشر ثقافةبحقوق اإلنسان. فهو و
هــو أداة لــفــضـــححــقــوق اإلنـــســـان. و

انتهاكات حقوق اإلنسان. ثم يأتي دور
املثقفني، حينما ينشـر اإلعـالمالكتـاب و

ظف هذاقية، فيوبعض االنتهاكات احلقو
سيلة ضغـط عـلـىاألمر، بحيـث يـكـون و

ى التي تنتهك هذه احلقوق.اجلهات األخر
لـكـن إذا كـان هـنـاك بـعـض الـصـحــفو

ير، فهذا أمـرامتنعت عن نـشـر أي تـقـر
عائد لهم. ماذا نعمل لهم، نحن نـأسـف

لهذا األمر فقط.
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غبتنا فية الداخلية رارـ نحن كتبنا لوز
د حتىلم يأتنا رة سجون املباحث، ويارز

ى فقد قمنااآلن. بالنسبة للسجون األخر
 سـجـنـا فـي الــبــالد،30ابــة ة قـريــاربـز

سلبيات.ورصدنا ما فيها من إيجابيات و
ةيارد بالسماح لنا في زنحن ننتظر الرو

تلك السجون.
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ـ هناك تطور جيد بالنسبة لتطبيق نظام
كـــتقــد شـــارائـــيـــة. واءات اجلــزاإلجـــر

جـاليـبـيــة لــرات تــدراجلـمـعـيــة فــي دور
ية األمن العام في مكةطة مع مديرالشر

يــف بــحــقــوقيـاض، لـلــتــعــرالــرجــدة وو
ائـيـة.اءات اجلـزنـظـام اإلجــراإلنـسـان و

ب في املـاضـي،مبا كان عدم الـتـجـاوور
اإلملـامفـة الـتـامــة ونـابـع مـن عـدم املـعــر

الكامل باألنظمة، خاصة هذا النظام.
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بـط املـنـع مـن الـسـفــرـ نـحـن طـالـبـنــا ر
لـيـس اجلـهــاتبـاجلـهـات الـقـضـائــيــة، و

أنأن تكون املدة محـددة، والتنفيذيـة، و
يكون لدى الشخص املمنوع من السفر

تى إذا جتاوزحق التظلم ألي جهة أخر
حتديدلم يسمح له بالسفر، وهذه املدة و

اجلهات التي لها احلق املنع من السفر.
قــام عــن أعــدادال أســتــطــيــع ذكـــر أرو

عني.املمنو
أةم للمرد محرجواط و٭ هل ترون باشتر

ها، جتاوز على االتفاقيات التيعند سفر
ية التنقل أمدية بصدد حرقعتها السعوو

ـ قضية و م في السفر، أمرد احملرجوال؟ 
ض فيعي، فنحن ال نستطـيـع اخلـوشر

ضلية تتعـارأي اتفاقيـة دوهذا األمر، و
عية اإلسالمية، اململـكـةمع أحكام الشـر

إذا كان الشـرعمة بتطبيقهـا. وغير ملـز
ها،أة في سفرم مع املرد محرجوأمر بو

فنحن مع ذلك.
يةيربات التعزب للعقو٭ غياب نظام مكتو

في البالد، هل من املمكن أن يسبب ذلك
باتظلم ضمنيا في مسألة إيقاع العقـو

ـ نحن و الكثير من اجلهاتعلى املتهمني؟ 
ية.يرتطالب بعملية تقنني األحكام التعـز

شـد الـقـاضـي بـهــا.ة أن يـسـتـرضـرورو
بة.أعلى للـعـقـويكون هناك حـد أدنـى وو

ألن ذلـك سـيـعـطـي الـقـاضــي مــســاحــة
نـهـا أن تـكـونلـكـن كـوك فـيـهـا، ولـلـتـحـر

حة هي أدعى حلصول نوع من الظلممفتو
مثل هذه األمور.و

iF� W�d� s� rJH�u� u
 U� ¿

ø�UL�U;«

 ـ نحن في هذا األمر، نطالـب بـتـطـبـيـق
ائية يقولاءات اجلزاألنظمة، نظام اإلجر

إن احملاكمات علنية، إال في حاالت ثالث.
لـكـن إذا كـانـت احلـاالت الــثــالث غــيــرو

ة، فينبغي أن تكون احملاكمة علنية.حاضر
ÂU�√ w{UI��« …b� W�U�≈ s� r��b%¿

qO�u�� 5LN�*« 5J9 Âb�Ë ̈ ¡UCI�«

u?
 U� rJ�√d� ̈ rNM� ŸU�bK� 5�U��

øœbB�« «c
 w� Á–U��« V�«u�«

اجع ألسبابـ إطالة النظر في القضايا ر
ها: قلـة عـدد الـقـضـاة.ة، من أبـرزكثـيـر

ئيسنحن حتدثنا في هذا الشأن مع رو
ير الـعـدل،مجلـس الـقـضـاء األعـلـى ووز

يــادة عــدد الــقــضـــاة،ة زى ضـــرورنــرو
يـد عـدد احملــاكــمخـصـوصــا أنــه ســتــز

نحن طـالـبـنـااملتخصـصـة فـي الـبـالد. و
ة التعامـل مـعضمن التوصـيـات ضـرور

ضوع.هذا املو
كيل احملامني،فض توأما فيما يتعلق بر

هي مناسبةفهذا أمر مخالف لألنظمة. و
ة الـعـدل لـتـكـثــيــفارة لـوزجـيـه دعــولـتـو

يبية للقضاة في األنظـمـةات التـدرالدور
إطالعهما، وت أخيـرالعدلية التـي صـدر
قعت عليهالية التي وعلى االتفاقيات الدو

مبا هذا األمراململكة في هذا الشأن، فر
ً.يكون مفيدا

W�—UA*« w� s�«u*« o� Ÿu{u� w� ¿

øj�C�U� Êu�b� «–U� v�≈ ¨WO�UO��«

كة السياسـيـة، نـحـنـ طبعا فـي املـشـار
ا في هذا اجلانب.ارنالحظ أن هناك قر

االنتخاباتطني وار الوفلدينا اآلن احلو
يـةف الـتـجـارانتـخـابـات الـغـرالـبـلـديـة، و

ها. فكل هذا تطور إيجابي في هذاغيرو
د: إتـاحـة الــفــرصــةاملـقـصــواجلـانــب. و

ةاطن بأن يكون له دور أكبر في إدارللمو
سيلة املثلى لذلك هيالوبلده. ومجتمعه و

هما.غيرار واحلواالنتخابات و
ørJ�OFL� q�I��� vK� ÊuIK� r��√ q
 ¿

دـ ال أبدا، نحن لسنا قلقني، السبب يعو
لييز ووألن امللك عبد الله بن عبـد الـعـز

مــونمـة كــكــل، مــلــتــزاحلــكــوالــعــهــد، و
امهذا االلتزضوع حقوق اإلنسان، ومبو

ديةيجعلنا متفائلني جدا. حتى أن السعو
مة بـأن يـكـون لـهـا دور حـتـى عـلـىملـتـز

لــي فــي مــجــال حــقــوقى الــدواملــســتــو
اإلنسان.

s?�LD� p�√ p��b� s� rN�√ q
 ¿

¨U�œU� WOFL�K� W�uJ(« r�œ WO�UJ�ù

øWO�U� W�“√ Í_ X{dF� ‰U� w�

ـ أنا ال أقصد الدعم املادي، بل أقـصـد
د بيئة مناسبةجوي، مبعنى والدعم املعنو

س اجلمعية عملها بكل استقالليةألن متار
ليـس لـديـنـا أيعيـة، وضـومـوحيـاديـة وو

قات مادية.معو
øW�U��« w� ¡«b�√ rJ�b� q
 ¿

ـ ال ليس لنا أعداء. هدفنا هو أن كل ذي
حـق يـأخـذ حـقــه بــالــطــرق الــنــظــامــيــة

د اجملتمعأن يسونية، والقانوعية والشرو
ام حــقـــوقاحــتــراة واملــســاوالــعــدالـــة و

هـو هـدفاإلنسـان. هـذا هـو الـهـدف، و
اجلميع.

W�ö��« »UO! r�d�dI� w� -bI��« ¿

vK� sKIM�� w�«uK�« �ULKFLK� W��M�U�

Íc�« qLF�« U� ¨WF�d��« W�d��« ‚dD�«

¨d?�_« «c
 ‰u� t� ÂUOI�« Êu�e�F�

d?�¬ «—U?O� „UM
 ÊQ� bI�F� q
Ë

f�—b�K� Ê—dDC� w�«uK�« �ULKFLK�

ø…bOF� s�U�√ w�

ةارسـه وزـ هـذا اخلـيــار يــجــب أن تــدر
اجلهات ذات العالقـة.التعليـم وبيـة والتر

قـائـمـة. فـاجلـهــاتدة وجـوفـاملـشـكـلـة مـو
ضـوع يـجـب أنلـة عـن هـذا املــواملـسـؤو

ارتبحث عن بدائل مختلفة، أما االستمر
ً.في مثل هذا األمر ليس منطقيا
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ض اللهار: محمد علي عوحو

Íd�b��« w�d� –U�_« w�UF� b�√

ÊQ?� ÊU��ù« ‚uI� W�O
 fOz—

w?� …√d?*« „«d�≈ œbB� W�ON�«

ÕU?���« ‰ö� s� p�–Ë ¨UN�UL�√

q?� w� W�u�� V�UJ� W�ö�>s� 

r?C?�Ë ÂU�b�«Ë …b�Ë ÷U�d�«

`{Ë√ UL�¨WO�UF�« �«¡UHJ�« �«Ë–

©‚uI�® …dAM� t��b� w� tO�UF�

W?O?M?�u�« WOFL'«Ë W�ON�« ÊQ�

W?�U?— ÊöL% ÊU��ù« ‚uI(

W?�UL�Ë e�eF�® ∫w
Ë ª…b�«Ë

W�ON�« qL� ÊQ�Ë ©ÊU��ù« ‚uI�

W?O�«Ëœ“« tO� b�u� ô WOFL'«Ë

∫—«u(« h� wK� ULO�Ë ÆÆÆ

ÂU?� …d?O�� rJO�UF� rOI� nO� ¿

‚u?I?� W�O
 fOQ� vK� vC�

ø ÊU��ù«

ـ سيكــون عمـــر الهيئــة سـنـتـــــان فـي
ـ تار8/8/1428 ار مجلسيخ صدور قره

اء بإنشائها، إال إن عملها لم يبـدأالوزر
هـ6/10/1426اقع األمـر إال فـي في و

مضانعندما بدأت، مع نهاية عطلة شهر ر
دةك آنذاك مت استقبال أعداد محدواملبار

ساجعني، كما أن مجلسها لم ميارمن املر
هـ .1/1/1428 ى فيمهامه سو

ة التيقد قامت الهيئة خالل تلك الفـتـرو
سبقت إنشاء مجلسها ببعـض األعـمـال

النشاطات في خدمة من تقدم لها مـنو
ى اإلنتاجيةال شك أن مستواجعني ، واملر

 ألن الهيئة لم تشكل آنذاكًكان ضعيفا
اةى نوي سـوها اإلدارمن ناحيـة جـهـاز

يدون عن ثمانية أشخـاصة ال يزصغير
جلهم ممن سـبـق أن كـان لـهـم خـدمـات

اتي اخلـبـرمـن ذولــة وسـابـقـة فـي الـدو
حيـدة لكون ذلك هو السبـيـل الـواملتمـيـز

بـاتتـذلـيـل الـصـعـوقــت والخـتـصـار الـو
اجـهـنـاهـا أثـنـاء عـمـلـيـةالـبـالـغـة الـتـي و

م أن تكونالتأسيس التي كان من احملتو
يق عمـلأكبر بكثير لو بدأنا العمـل بـفـر

اتي اخلــبـــرمــن الـــشـــبـــاب أو مـــن ذو
لة.أنشطة الدودة في أعمال واحملدو

ات الهيئة في تلكمن ضمن أهم إجنازو
حــلــة صــدور الــتــعــمــيــم الــســامـــياملــر

هـ3/5/1427يخ تار/م ب) و3507قم(ر
ب مـعلة بـالـتـجـاوة الدوإلى كـافـة أجـهـز

يدة ال تزمخاطبات الهيئة لها خالل فتر
عن ثالثة أسابيـعـكـمـا صـدر مـن املـقـام

يبة بنـاءة قرافقتان منذ فـتـرالسامي مـو
هما فيفعته الهيئة، وعلى ما سبق أن ر

أعـمـالـهـاغاية األهـمـيـة ملـسـار الـهـيـئـة و
لنشاطات حقوق اإلنسان فيالقادمة، و
قت لم يحنجه عام، إال أن الواململكة بو

قتأبعادهما في الـوبعد للتطرق لهـمـا و
احلاضـر ، إذ إن مـا يـتـصـل بـهـمـا مـن

اسةال قيد الدرالناحية التطبيقيـة ال يـز
ما بني الهيئة و مجلسها.

 s� WOK�I��� jD� W�ON�« Èb� ¿

‰U?�� w� qLF�U� ÷uNM�« q�«

rJO�UF� s� œu� ÆÆÆ ÊU��ù« ‚uI�

`?�ö?� “d�√ vK� ¡uC�« ¡UI�≈

øWK�I*« WK�d*«

امـجالـبـرهـنـاك الـكـثـيـر مـن الـقـضـايـا و
ضـة أمـام مـجـلـس الـهـيـئـة و مـناملـعـرو
أهمها:

حة بالتعـاونـ تبني خطة إعالمـيـة طـمـو
لةة الدوأجهزإن شاء الله مع اجلمعية و

الـشـؤوناإلعـالم واملـعـنـيـة؛ كـالـتـعـلـيـم و
االجتماعية، تهدف إلى نشر ثقافة حقوق

فق تـعـالـيـم الـديـن احلـنـيـف،اإلنـسـان و
لية التي انـضـمـت لـهـااملعـاهـدات الـدوو

يفني.مني الشرمة خادم احلرحكو
الـبـطـالـةى اخلـدمــات وـ ضـعـف مـسـتـو

ى املعيشة في بعض املناطقتدني مستوو

اساتاء الـدرة إجـرضـرورمن الـبـالد، و
ةامليدانية بشأنـهـا بـالـتـعـاون مـع أجـهـز

لة املعنية.الدو
يالعنف األسرلة والطفوأة وـ قضايا املر

الـشــؤونة الـعــدل واربـالـتـعــاون مــع وز
االجتماعية.

ض علينا حاالتالتي عرـ قضايا األيتام و
ذلك بالتعـاون مـعملـة، وتعتبر منـاذج مـؤ

ة الشـؤونارلة املعنـيـة؛ كـوزة الـدوأجهـز

االجتماعية التي تبذل الكثير في مضمار
يةكذلك اجلمعيات اخلـيـرلياتهـا، ومسؤو

اها.سوو
لة املعنيةة الدوـ السعي بالتعاون مع أجهز

ة اخلدمةارة، ووزاإلداركلجنة التنظيم و
ةارة العامة ، ووزمعهد اإلداراملدنية ، و

ى الـتـعـامـلالـداخـلـيـة لـتـحـسـني مـسـتــو
فيرالسعي لتواطنـني واإلنساني مع املو

اجعات في مكاتبكل ما يجنبهم عناء املر
هـا اخملـتــلــفــة فــي املــدنائــردولـة والــدو

ياف.األرو
ى عديدة،امج أخـربريع وهناك مشـار و
الهـيـئـةدنا فـي اجملـلـس وسنـبـذل جـهـوو

لتحقيقها إن شاء الله.

rJO�UF� s� œu� W�Ë«e�« Ác
 w� ¿

W?KFH*« W�ON�« ÊU' vK� ·u�u�«

w� WM' qJ� ◊uM*« —Ëb�«Ë UO�U�

øV�U'« «c


يعكون مجلس الهيئة ست جلان مت توز
هي:األعمال املتطلبة منه عليها، و

نية.القانوعية وـ جلنة الشؤون الشر
لي.التعاون الدوـ جلنة املنظمات و

االقتصاديةـ جلنة احلقوق االجتماعية و
ية.األسرو

السياسية.ـ جلنة احلقوق املدنية و
الــشــؤونـ جلـنــة احلــقــوق الــثــقــافــيــة و

اإلعالمية، النشر.
ـ جلنة إصالح ذات البني.

ضح مـاأعتقد بأن مسمى كل جلنـة يـوو
هو مناط بها.

—Ëb?� œu�Ë ô t�√ k�ö*« s� ¿

w� œu� ÆÆÆ W�ON�« …dO�� w� …√d*«

“d?�√ v?K� ·u�u�« V�U'« «c


øp�– »U�√

بات عدة، منهاجدنا صعولى وحلة أوكمر
يــةأة فــي عــضــواك املــرإمـكــانــيــة إشــر

اجملـلـس، فـاملـقـر مـسـتــأجــر وصــغــيــر،
افق فيه غير مهيأة لذلك، إال أننا فياملرو

سبيل فتح ثالثة مكاتب مستقلة في كـل
يـاض ـ جـدة ـ الـدمـام) لـتـضـممـن (الـر
ات الكـفـاءاتبات لـلـهـيـئـة مـن ذومـنـسـو

بةالعالية لتأدية األعمال امليدانية املطلـو
ةأة و األسرمنها في كل ما يخـص املـر

لة.الطفوو

U�UCI�« s� b�bF�« W�ON�« �e$√ ¿

œu� ‚UO��« «c
 w� ÆÆÆUNO�≈ œd� w��«

U?L� ·u�u�«ÎÁc?
 WO�u� vK� 

v?�� UNM� e�M*« W���Ë U�UCI�«

s� rJO�≈ œd� U�UC� s� q
Ë ¨Êü«

ø5LOI*«

l?�U?��« d�dI��« w� �UD�UG� b�u�

d?A��U� —U&ô« ‰u� …b��*« �U�ôuK�

∫©‚uI�® …dA� l� Á—«u� w�

® W�ON�« �e$√ ∫Íd�b��«1450WO�«Ëœ“« b�u� ôË WOC� ©

ÊU��ù« ‚uI� WOFL�Ë UMMO�

معالي األستاذ السديري يتحدث للمحرر
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تسعة أشـهـرة السنـة ومتكنا خالل فـتـر
)6440املاضية من استقبال أكثر من (

ناقضية محددة ، أجنزاجعة واجع و مرمر
البقية إما لم)، و1450منها أكثر من (

ال حتتحتقق نتائج تذكر أو أنها ال تز
ة املعنية؛ خاصة بعضاء مع األجهزاإلجر

القضايا بالغة التعـقـيـد، كـمـا أن هـنـاك
نسبة من القضايا، إما أنها ال عالقة لها
بـحـقـوق اإلنـسـان، أو كـان دور الـهـيـئـة

شاد أو الـنـصـح مبـا فـي اإلرًامحـصـور
يعني صاحب أو صـاحـبـة الـقـضـيـة فـي
حتقيق مطلـبـه أو مـطـلـبـهـا لـدى جـهـات

ى.مية أخرحكو

U�UCI� W�U� W�ON�« œdH� q
 ¿

ÊuKUF�� w��« WO�ü« w
 UË ø …√d*«

ULK� ¨U
U�UC� l UN�Îœu�Ë ô t�√ 

V�U'« «c
 w� WKUF�« …√d*« —Ëb�

ørJ�b�

العنفة ود للهيئة قضايا تخص األسرتر
ى، أمنا ليست بهذهقضايا أخري واألسر
ت السبعـنيمبا أنها جتـاوزة، إذ رالكثـر

قد أمكننا معاجلة معظمها عنقضية، و
يـق الـشـؤون االجـتـمـاعـيــة أو جلــنــةطـر

إصـالح ذات الـبـني مبـجــلــس الــهــيــئــة،
تتشكل من بعض أعضاء مجلس الهيئةو

فني.من املشايخ املعرو
 جتاهًأما بالنسبة لدور الهيئة مستقـبـال

ًة لها مسبقاأة فقد مت اإلشارقضايا املر
يـةمـلـني أن تـكـون لـلـمـكـاتـب الــنــســومـؤ
تبطة بالهيئـة دور فـعـال فـي تـفـعـيـلاملـر

أة في بالدنا.قضايا املر

b{ W�ON�« v�≈ œd� w��« U�UCI�« ¿

¨W?O?uJ� Í√ ¨WOL�— …eN�√

rJ�√ rKF�« l UNF ÊuKUF�� nO�

Ác?
 q� q
Ë ø WOuJ� WN�

�U?�u?F Èb�≈ d��F� U�UCI�«

ø rJ�b� qLF�«

قات؛ بل هناكجد معوعلى العكس ال تو
مية،ة احلكوبناء من األجهزتعاون مثمر و

دبالنسبة بالتعامل مع القضايا التي ترو
مية يتم مخاطبةة حكوللهيئة ضد أجهز

معاجلـةاجلهة املعنية للتأكـد مـن ذلـك، و
فـق مـا تـقـتـضـيـه املـصـلـحـةضـوع واملـو

 هناك تعـمـيـمًكما قلت سـابـقـاالعامـة، و
لةة الدومن املقام السامي لكـافـة أجـهـز

ةب مع مخاطبات الهيئة خالل فتربالتجاو
يد عن ثالثة أسابيع.ال تز

vK�Ë W�ON�« Ê√ wF ÊuIH�� ô√ ¿

W?O?B�A� l�L�� UN�√ s r�d�«

Ê√ ô≈ U?N?�O�öI��« UN�Ë W�—U���«

U?N?O�≈ œd� WOuJ� WN� UN�u�

W�Ëb�« WO�«eO s WO�U*« UN�«œUL��«

U?N�O�öI��«Ë v�UM�� b� p�– Ê√

v?K� rJO�UF œd� nO� ̈ …œuAM*«

ø p�–

مية فهذا شيءبالنسبة كون الهيئة حكو
 من اجلدية فـيًيداإيجابي، يعطيـهـا مـز

هيتتمتع باستقاللية مطلقة، والتعامل، و
اء،ئيس مجلس الـوزرة بـرتبط مباشـرتر

 في أداء مهامها.ًامما يسهل كثير

w?«d*«Ë ·«b
_« w� oLF�*« ¿

W?O?FL'«Ë W�ON�« U
bAM� w��«

WO�«Ëœ“« „UM
 Ê√ k�K� WOM�u�«

r?J?�UOzd w
 U ÆÆÆ rJMO� ULO�

ø �U�œ«d�*« Ác
 s ÃËd�K�

جمـعـيـة حـقـوقهيـئـة حـقـوق اإلنـسـان و
احـدة هــيســالــة واإلنـسـان حتــمــالن ر

نشرحماية حقوق اإلنسان) ، ويز و(تعز
مهـمـاقي في اجملـتـمـع ، وعي احلـقـوالـو

اختلفت آلية العمل فهي حتمل املضمون
آليتنا نحن في الهيئة مستقـاةنفسه ، و

لـيـة حلـقـوقاثـيـق الـدواملــود ومـن الـعـهـو
قعت عليها اململكـة، أمـااإلنسان التـي و
اجية في عـمـل الـهـيـئـةدومن ناحـيـة االز

جد أي شيء مـن هـذااجلمعـيـة فـال يـوو
اجلمعية اتفـقـنـا أثـنـاءنحـن والقبـيـل ، و

اجتماعنا بهم في مقر الهيئة على إنشاء
كـة مـن اجلـهـتـني لـتـفــعــيــلجلـنـة مـشـتــر

بتالفي ما قد يحدث من تضارالتعاون، و
..ًاجية مستقبالدوأو از

W?OFL'«Ë rJMO� - Íc�« ¡UIK�« ¿

«d?�R? WOM�u�«Îs� i�9 

Ê√ œu?� ÆÆÆ W�d�A WM' qOJA�

 WM�K�« Ác
 ÂUN “d�√ vK� nI�,
d�U��Ë UNKOFH� - WM�K�« Ác
 q
Ë

ø l�«u�« ÷—√ vK� UNUN

مالءة الزيارهذه اللجنة مت تشكيلها بعد ز
مالء األعضاء،الزنائبه وئيس اجلمعية ور

مناحيث مت في االجتماع مناقشة هـمـو
الذي أكد احلاجـةكة، وقية املشـتـراحلقو

إلى أهمية التنسيق املستـمـر مـن خـالل
ية ملناقشةكة تلتقي بصفة دورجلنة مشتر
املقيم في مجال حقوقاطن وما يهم املو

افقلي األمر حينما واإلنسان، حيث إن و
طنـيـة حلـقـوقعلـى إنـشـاء اجلـمـعـيـة الـو

أمر بتشكـيـل الـهـيـئـة ، كـاناإلنسـان، و
قيةص على معاجلة القضايا احلقـويحر

نشر ثقـافـةقت، واإلنسانية و بـأسـرع و
الـذي لــن يــكــون إالحـقــوق اإلنــســان و

اجلمعية.ك بني الهيئة وبالتعاون املشتر

U? WOJ�d_« …b��*« �U�ôu�« ¿

U? W?OCI� WJKL*« r�UN� �Q��

«c?
 o�Ë ̈ dA��U� —U&ôU� ·dF�

Ác?
 v?K� r�œ— u
 U —uEM*«

ULK� ̈ U
dO�Ë WLN��«ÎUN� UJ�d√ ÊQ� 

«c?
 w� UN�u��Ë UN��U� b
«u�

ø V�U'«

بـالـنـسـبـة لـقـضـيــة االجتــار بــالــبــشــر
االتهامات املسـاقـة فـي هـذا اجلـانـبو

اليات املتحـدة فـيضد اململكة مـن الـو
ها السابع فهناك ثمة مغـالـطـاتيـرتقر

فـي هـذا اجلـانـب دفـعـتـنـا لـلـتـأكـد مـن
اقع للوًاتضح لنا طبقااجلهات املعنية، و

حاتاهن لدينا أنه اشتمل على أطروالر
ةمـفـاهــيــم لــيــســت بــالــضــروراء وآرو

يعـةصحيحة، فاململكة بتطبيقها لـلـشـر
امةمة باحلفاظ علـى كـراإلسالمية ملـز
عـلــى حتــقــيــق الــتــعــامــلاإلنــســان، و
هي باملقابل حتـتـمفيع، واإلنساني الـر

قدالعقاب على كل من يخالف ذلك ، و
 علىًداورً مفصال ًت الهيئة بياناأصدر

اعم في حينه.تلك املز

d?O� WOz«e'« �«¡«d�ù« ÂUE� ¿

iF� bM� w�UJ�« qJA�U� o�D

o?O?I?���« …eN�√Ë …UCI�«

…e?N�_«Ë Y�U�*«Ë W�dA�«Ë

p�c� ÊU� U2 W�öF�« �«– W�—«œù«

‚u?I� W�UL� vK� w�K��« Ád�√

ÆÆÆ UNOK� ÂUEM�« h� w��« ÊU��ù«

r?�—Ëœ u?
 U oKDM*« «c
 s

WOz«e'« �«¡«d�ù« ÂUE� qOFH��

«c?N� WOMF WN� r�—U���« vK�

ø d_«

ائية سبق إحالتهاءات اجلزضوع اإلجرمو
من مجـلـس الـهـيـئـة إلـى جلـنـة الـشـؤون

إبـداءاسـتــه ونـيـة لــدرعـيـة الـقـانــوالـشــر
ضهاعـرالنتائج حيـال ذلـك، وئيـات واملر

اه بهذاعلى مجلس الهيئة التخاذ ما ير

متابعةضوع محل اهتمام واملوالشأن، و
من قبل املعنيني بذلك.

‚ö?�S?� ÍœUM� tKL�Q� r�UF�« ¿

W?!U?�Ë u?U�U��«u� wKI�F

�U?�?O
Ë �ULEMË �UOFL�

WOLOK�ù«Ë WOK;« ÊU��ù« ‚uI�

«¡e� U
—U���U�Ë W�ON�« ÆÆÆ WO�Ëb�«ËÎ

W?O?�U��ù« WuEM*« w� qO!√

w?�?�« �«uD)« w
 U ̈ WJKL*U�

ø V�U'« «c
 w� U
u9c��«

يفنيمني الشرمة خادم احلرلقد بذلت حكو
ًدالـة جـهــولـة فـي الــدوة املـسـؤواألجـهــز

ت تلكأسفـرظة في هذا الشـأن، وملحـو
د عن إطالق العديد من املعتقلني ،اجلهو

ة إلطالق املتبقيد مستمرالت اجلهوال ز
ب عن سعادتنانحن في الهيئة نعرمنهم، و

متنالهذا الدوررر الكبير الذي بذلته حكو
دة أبنائنا السجناءشيدة من أجل عوالر
سالذي كان له األثـر الـكـبـيـر فـي نـفـوو

ًأن الهيئة بذلت جهدا وًاجلميع، خصوصا
د، إذ قام بعض أعضاء لهذه اجلهوًمكمال

دقة بجهوات متفرمجلس الهيئة خالل فتر
مت االلتقاء مـعمكثفة ملتابعة القـضـيـة، و

املهتمني في هـذاقيني والكثير من احلقو
ايتسمن رفد(هيوقش مع واجملال، كما نو

دفــوار الـهـيــئــة مــع الــوتـش) الــذي زوو
نا بتـفـهـمقد شـعـرى، ويكيـة األخـراألمـر

ة العائدينيارللقضية، كما قامت الهيئة بز
امـج الـتـياالطمئـنـان عـلـى الـبـرمـنـهـم و

ىة أخـرضعـت مـن أجـل تـأهـيـلـهـم مـرو
اط في اجملتمع بشـكـل طـبـيـعـي،لالنخـر

ة الداخلية علىارلهذا نسجل الشكر لوزو
د اإلنسانية التي قدمتها من أجلاجلهو

الء املعتقلني.هؤ

معالي األستاذ تركي السديري
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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 Y�U��« œbF�« - d�u��« 2007  ‰«u� ≠ Â1428‡�

∫WOB�A�« �U�uKF*«

ـ االسم: صالح بن محمد اخلثالن.
هـ.1382ياض محل امليالد: الريخ وـ تار

∫WOLKF�« �ö�R*«

هـ.1404د م سياسية جامعة امللك سعوس علويوـ بكالور
هـ.1408يكية اليات املتحدة األمرنس) الوم سياسية جامعة كانساس (لورـ ماجستير علو

هـ.1413يكية اليات املتحدة األمرنس) الوم سياسية جامعة كانساس (لوراه علوـ دكتور
احلياة العملية:

هـ1405هـ ـ 1404د م السياسية جامعة امللك سعوـ معيد في قسم العلو
هـ.1421هـ ـ 1413د م السياسية جامعة امللك سعوـ أستاذ مساعد في قسم العلو

هـ.1421ك ـ أستاذ مشار
اجلمعيات:ية اجملالس وعضو

املتابعة).ئيس جلنة الرصد وطنية حلقوق اإلنسان (رـ عضو اجلمعية الو
اقبة االنتخابات.ـ أمني اجمللس التنسيقي ملر

ث اإلسالمية).البحواسات وكز امللك فيصل للدرة (مرـ عضو مجلس اإلدار
طني.ار الويز للحوكز امللك عبد العزـ عضو اللجنة العلمية ـ مر

اشنطن).لية (واسات الدوبي للدرسس املعهد العرـ عضو مؤ
سطى.اسات آسيا الوـ عضو جمعية در

م السياسية.يكية للعلوـ عضو اجلمعية األمر
يزمات عن العالم اإلسالمي ( مكتبة امللك عبد الـعـزة مصادر املعلـوـ عضو اللجنة العلمية لنـدو

هـ).1420العامة 
يز العامـةات (مكتبة امللك عبـد الـعـزار احلضارحـوة اإلسالم وية لنـدوـ عضو اللجنة التحـضـيـر

هـ).1424
∫�«ËbM�«Ë �«d9R*«

م).1996م ـ 1992فيتية (اسات السويكية للدرمتر اجلمعية األمرـ مؤ
م).1998سط (اسات الشرق األوـ جمعية در

م).1994ة (بيةـ القاهرلث الدول املستقلة ـ اجلامعة العربي و كمنوطن العرة الوـ ندو
م).1993ة (بي ـ جامعة القاهرطن العرسطى و الوة آسيا الوـ ندو
ـ املعهد الدبلواجلمهوربي وطن العرة العالقات بني الوـ ندو ـ وزيات اإلسالمية  جيةة اخلارارماسي 
م).1995ياض (الر

م).1996دبست لي ـ (بواف الدومتر االستشرـ مؤ
م).1998حة بي ـ (الدوة أمن اخلليج العرـ ندو
م).1998م طوبي ـ (اخلرماسي العرير العمل الدبلوة تطوـ ندو
م).2000ص م)، (قبر1998ب آسيا ـ (اسطنبول ة األمن في غرـ ندو
م).2002ة (قطرة احلرالتجاراطية وقرة الدميوـ ندو

م).2003سيا (سبتمبرلي العهد لروة سمو ويارـ النشاط الثقافي املصاحب لز
م).2006لي العهد للهند(ة سمو ويارفد اجملتمع املدني املصاحب لزكة في وـ املشار

م).2006حة (ة الدوة احلرالتجارالتنمية واطية وقرة الدميوـ ندو
جيةة اخلـارارماسي ـ وزحلقات النقاش في املعهد الدبلـوش العمل وكة في عدد مـن ورـ املشار
دية.السعو

∫ÀU��_«Ë �UH�R*«

م.1995ة ية ـ جامعة القاهراسات اآلسيوكز الدرسطى ـ مرالت السياسية في آسيا الوـ التحو
اساتث و الـدركز البحولث ـ مـرمنودول الكـوبية وـ البعد الثقافي في العالقات بني الـدول الـعـر

م.1993بية بية ـ اجلامعة العرالعر
م.2000اسات اإلسالمية الدرث وكز امللك فيصل للبحوين ـ مراع على بحر قزوـ الصر

م.2000د اع أم التعاون ـ جامعة امللك سعوانهم: سبب الصرجيرب وـ املياه بني العر
يـتم االجتماعية ـ الكـويات اإلسالمية ـ مجلة العـلـويكية عن اجلمهـورمات األمرـ مصادر املعلـو

م.2000
ـ ندوسط أورودية بدول وـ العالقات السعو ـ البوة العالقات السعوبا  ـ الردية  م.2002ياض لندية 

م.2003ياض اطية ـ الرقرسي أمام التحديات الدميوـ النظام السياسي الرو
م).2006ى (ـ بني السياسة و األكادمييا : قضايا ورؤ

اسات الشرق األدنى.اشنطن لدراليات املتحدة: دور معهد وة اململكة في الوـ صور
م.2004ياض دية الراالتصال السعوـ منتدى جمعية اإلعالم و

اطية و احلكمقرالدميوى وة الشوربي نـدوطن العرلي لإلصالح السياسي في الـوـ السياق الدو
م.2006ياض اسات اإلسالمية ـ الرالدرث وكز امللك فيصل للبحوشيد ـ مرالر

W	—Ëd{ WN�«u� ÆÆ V	cF��«

W	—Ëd{ WN�«u� ÆÆ V	cF��« ∫»U�J�« r«

 ∫�U�HB�« œb�59ju�*« lDI�« s� W�H� 

‚u?I( WO
u
UI�« …b�U�*« WOFL� ∫Á—«b�≈ WN�

ÊU�
ù«

‰ËU?M�	 YO� ̈  V	cF��« WC�UM* w*UF�« ÂuO�« W�UM0 VO�J�« —«b�≈ w�Q	 ∫ Ÿu{u*«

ôË√ ̈ VO�J�«Î∫UO
U� Æ5M�«u*« s� œb� V	cF� U	UC� w� �—b� w��« WOzUM'« ÂUJ�_« ∫ 

VO�J�« r���	Ë ̈ 5M�«u*« l� q�UF��« ÊQA� ÂUF�« VzUM�«Ë ‰bF�« …—«“u�  5�«d��« .bI�

«—u� ÊUMLC�	 5I�K0Î∫w
U��«Ë ¨rN�ôU� WOFL'« XK�I�« s	c�« V	cF��« U	U�C� 

ÆV	cF��« WN�«u* WO�Ëb�« uHF�« WLEM� t�M�� Z�U
d�� ÷d�

Æd�U� ‚—U� ¨ ‰UF�« b�� ‚—U� 5O
u
UI�« 5��U��« ∫ œ«b�≈ VO�J�«

اطية علـىتستند الدميقـر
ممتطلبات أساسية ال تقو

دهـا،جوال تتحقق إال بـوو
م إال عــــــلـــــــىال تــــــقـــــــوو

عيخاصة الوأساسها، و
ية، لذا فإن البـحـثاحلرو

 عنًاطية بعيداعن الدميقر
ية إمنا يبحثاحلرعي والو

عن شيء لن يجده ألنه لم
جد.لن يوجد ويو

لذلك تـأسـسـت اجلـمـعـيـة
اطـيــةطـنـيـة لـلــدميــقــرالـو
بحية تهدف إلىهي جمعية غير رالقانون وو

عـينشـر الـواطيـة وسيخ مـبـادئ الـدميـقـرتـر
العمل علـىاطي بني أبناء شعبـنـا، والدميقـر

حتسـنييـر وتطـوام سيـادة الـقـانـون، واحتـر
اد الــشــعــبالـتــفــكــيــر اإلبــداعــي لــدى أفــر

عةامج املتنوذلك من خالل البرالفلسطيني و
التي من خاللهاالتي تعتمد عليها اجلمعية، و

اهر داخل اجملتمعتساهم في بناء مستقبل ز
الفلسطيني.
م على اإلمياناطية هي نظام يقوفإن الدميقر

يحتاج إلى القيم املنظمة، لذا يهونالعلم وو
التضحيـات.اجلهـد وقت وفي سبيل ذلك الـو

يحاول كل مـن يـنـتـمـي إلـى هـذه اجلـمـعـيـةو
سيخ تلك املبادئ السامية التي اقتنع بهاتر

سخت في أذهانهم.ترادها وأفر
لماقع مؤألننا شعب فلسطيني يعيـش فـي و

التي تتمثل ما بني الهجمـةف صعبـة وظروو
ائـيـلـي،سة مـن قـبـل االحـتـالل! اإلسـرالـشـر

انية.الشعور بالعدوو
فقد نتج عن ذلك بني أبناء الشعب الفلسطيني

فـقـدان اآلمــالمـان واحلـرشـعـور بـالـظــلــم و
ضياع احلقوق، لذلك كانت مهمتنا في هذهو

يقنا شاقة.طراجلمعية صعبة و
اطيـةطنية للدميقـركما تستعني اجلمعـيـة الـو

يـةمـنـني بـقـضـايــا احلــرالـقـانـون بـكــل املــؤو
اطية ال ييأتييز الدميقراطية، ألن تعزالدميقرو

ضيـةالتمني، فال بد مـن إيـجـاد أرغبة وبالـر
ذلك مناطيـة وأسس دميقرخصبة ملفاهيم و

اتالدورخالل القيام بالعديد من األنشطة و
سيخ تلـكش عمل لترية وورلقاءات جماهيرو

املفاهيم التي غابت عن كثير في مجـتـمـعـنـا
الفلسطيني.

طنية:-أهداف اجلمعية الو
اطـنــني-الـعـمـل عـلـى حـمـايــة حــقــوق املــو1
كذلـكسيادة القانـون وام مبدأ حكـم واحترو
استقاللاطية، ويز مبادئ الدميقرتعزعاية ور

القضاء في فلسطني.
قــهاطـن بـحـقــوعـيـة املـو- الـعـمـل عـلــى تــو2
ليات امللقاة على عاتقه مناملسئواجباته ووو

ش العملات وورالدورات وخالل الندو
ثيق أهم األحداث التي تتعلق بانتهاك- تو3

حقوق اإلنسان.سيادة القانون و

- الـدفـاع عـن حــقــوق4
فـق الـقــانــوناإلنـســان و

يعات املعمول بهاالتشرو
اضــي الــســلــطـــةفــي أر

فــقالــفــلــســطــيــنــيــة، وو
لية.اثيق الدواملواملعايير و

يـــز كـــلتــعـــز- دعـــم و5
لة من أجلد املبذواجلهو

متــــــكــــــني الــــــشــــــعـــــــب
سةالفلسطيني من ممـار

ير املـصـيـرحقه فـي تـقـر
االستقالل.و

اطية بنيالثقافة الدميـقـرعي و- نشر الـو6
أبناء شعبنا الفلسطيني.

أةير مكانة املـرتطـو- العمل على تنميـة و7
ها في اجملتمع الفلسطيني.تفعيل دورو
- الدفاع عن حقوق الطفل الفلـسـطـيـنـي8
اطية منذ الصغر.بية مدنية دميقربيته ترترو
نـيـة بـني اجلـمـعـيــة- خـلـق عـالقـات تـعــاو9
أجنبية فيمابية وعراكز محلية ومرجمعيات وو

طنية.يتفق مع أهداف اجلمعية الو
اطيـة الـفـاعـلـة فـيكة الـدميـقـر- املشـار10

لية.الدوالشعبية وسمية واحملافل الر
حدات عملتتكون اجلمعية من عدة جلان وو

هي كالتالي:لتحقيق أهدافها، و
جلنة العالقات العامة :

التـنـسـيـق مـعيـر الـعـالقـات وتـطـويـة ولـتـقـو
ى..سسات األخراملؤ

اللجنة اإلعالمية :
تقدميها لألعضاءمية وات اليولتتبع التطور

يقة ممتـعـةلي بطـرالـدوللمجتمـع احملـلـي وو
غير تقليدية، باإلضافة إلى إصدار اجملالتو
ير اخلاصة باجلمعية.التقارات والنشرو
ي:االتصال اجلماهيريب وحدة التدرو

ش الـعــمــلات وورمتــراملــؤات وعـقـد الــنــدو
التثقيفالقانون واطنني واملتعلقة بحقوق املو

نـي،عي القانـوكة في نشـر الـواملشاربهـا، و
سائل الـدفـاعقه وواطن بحـقـويف املـوتعـرو

عنها.
فةاطن تبدأ مبعرحيث إن حماية حقوق املو

العمل على حمايـتـهـاقهـم، واطنني حلقـواملو
حدة في منهجهـامن أي انتهاك. تعتمد الو

التثقيـف عـلـى الـقـانـونعـيـة واملتعلـق بـالـتـو
حقوقلي اإلنسانـي والقانون الـدولـي والدو

اثيقموما يتعلق بهم من معايير واإلنسان و
لية كاإلعـالن الـعـاملـي حلـقـوق اإلنـسـان،دو

ليان اخلاصان باحلقوق املدنيةالعهدان الدو
كـذلـك اخلــاص بــاحلــقــوقالـسـيــاســيــة، وو

الـثـقــافــيــة ،االقـتـصــاديــة واالجـتـمـاعــيــة و
اتفاقيات كل من حقوقاتفاقيات جنيـف وو

ها.غيرالطفل و
جلنة التنسيق:-

ذلك لتنفـيـذللتنسيق بني جـمـيـع الـلـجـان، و
بأهــداف اجلــمــعــيــة بــأســلــونــشــاطــات و

منظم.ي وحضار
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 …œU*« ÂUJ�_ UI�Ë27
كول احملرر فيتوعدلت هذه االتفاقية بالبر

7ك، فـي يـورمـقـر األمم املـتـحـدة فـي نـيـو
بدأ نفاذ. و1953كانون األول/ديسمبر 

،1955ليه  متوز/يو7م االتفاقية املعدلة يو
م الذي بدأ فيه نفـاذ الـتـعـديـالتهو اليـوو

 كانون األول/7كول توفق بردة في مرارالو
، طبقا للمادة الثالثـة مـن1953ديسمبر 

كول.توالبرو
كسلمتر بروقعو الصك العام ملؤملا كان مو

ا أنهم قد أعلنو1890-1889د في املعقو
ضـع خـامتـةم عـلــى وطـدو الـعـزجـمـيـعـا مـو

قعوملا كان مويقيني، وقاء األفرلالجتار باألر
مـان - إن - الي« عـاماتـفـاقـيـة »سـان جـر

ها تنقيحا للصك العامضعو، التي و1919
الصك العام و1885لني عام قع في بـراملو

كــســل عــاميـن فــي بــرواإلعــالن الــصــادرو
مـهـم عــلــى ضــمــانا عــز، قـد أكــدو1890

علىة والقضاء الكامل على الرق بجميع صور
علىفي البحر، وقيق في البر واالجتار بالر

قتة التي عـيـنـهـاير جلنة الـرق املـؤء تقـرضو
12مــجــلــس عــصــبــة األمم املــتــحــدة فــي 

غبة في استكمالم، ور1924نيه ان/يويرحز
سيع الصنيع الذي مت حتقيقه بفضل صكتوو

سيلة للـتـنـفـيـذفي العثـور عـلـى وكسـل وبـرو
غبـاتالعملي في مختلف أنحـاء الـعـالـم لـلـر

مانقعو اتفاقية «سان جرالتي أعلن عنها مو
قــــيــــقة الــــر- إن - الي» بــــصــــدد جتـــــار

يافا بأن مـن الـضـروراعتـرقـاق، واالستـرو
تيبـاتأن يتفق، طلبا لهذه الـغـايـة، عـلـى تـر

أكثر تفصيال من تلك التي اشتملت عـلـيـهـا
ا، باإلضافة إلـى ذلـك،نظـرتلك االتفاقـيـة، و

ة إلـىة منع حتول عمل الـسـخـرإلى ضـرور
ت «الـدولف الـرق، قـررف متاثـل ظـروظـرو
عينت ممثـلـنيقعة أدناه» عقد اتـفـاقـيـة واملو

ض (األسماءمطلقي الصالحية لها لهذا الغر
فة) ...محذو
ا على األحكام التالية:اتفقو

 …œU*«1
من املتفق عليه أن يستخدم في هذه االتفاقية

يفان التاليان:التعر
ضع أي شخص» «الرق» هو حالـة أو و1«

س عليه الـسـلـطـات الـنـاجـمـة عـن حـقمتـار
امللكية، كلها أو بعضها،

قيق» تشمل جميـع األفـعـالة الر» «جتار2«
ي عـلـيـهـا أسـر شـخـص مــا أوالـتـي يـنـطـو

ه أو التخلي عنه لـلـغـيـر عـلـى قـصـداحتـيـاز
جـمـيـع األفـعـال الـتـيقـيـق، ويـلـه إلـى رحتـو
قيق ما بغية بيعه أوي عليها احتياز رينطو

جميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلةمبادلته و
ه على قـصـد بـيـعـه أوقيـق مت احـتـيـازعـن ر

قاءما، أي اجتار باألركذلك، عمومبادلته، و
أو نقل لهم.

 …œU*«2
اف الساميون املتعاقدون، كـليتعهد األطـر

عة حتتضومنهم في ما يخص األقاليم املو

اليته أو حمايته أو سلطـانـه أوسيادته أو و
نه لم يتخذ بعد التدابيربقدر كـووصايته، و

ية لذلك:الضرور
املعاقبة عليه.قيق و(أ) مبنع االجتار بالر

عة املمكنة، علىبالسريجيا و(ب) بالعمل، تدر
ه.القضاء كليا على الرق بجميع صور

 …œU*«3
اف الساميني املتعاقدينيتعهد كل من األطر

باتخاذ جميع التدابير املناسبة من أجل منع
نقلهم في مياههالهم وإنزقاء وقمع شحن األرو

فع علمه.على جميع السفن التي تراإلقليمية و
اف الساميون املتعاقدون بأنيتعهد األطرو

قت ممكن على اتفاقيةا في أسرع وضويتفاو
قـيـق متـنـحـهـم مــنة الـرعـامـة بـشـأن جتــار

اجـبـات مـاض عليـهـم مـن الـوتـفـراحلقـوق و
مياثل بطبيعة تلك التي نصت عليها اتفاقية

ة املتعلقة بالتجار1925نيه ان/يوير حز17
 و21 و 20 و 12اد لية باألسلحة (املوالدو
 من5 و 4 و 3ات الفقر و24 و 23 و 22

فق الثاني) بعد تكييفهاالفرع الثاني من املر
م، علما بأن من املـتـفـاهـمعلى النـحـو الـالز

عليه أن هذه االتفاقية العامة لن جتعل سفن
اف الساميني املتعاقدين (حتىأي من األطر

ضع يختلـفلة منهـا) فـي وة احلموالصغيـر
اف الــســـامـــيـــنيضــع ســفـــن األطـــرعـــن و

ين.املتعاقدين اآلخر
افمـن املـتـفـاهـم عــلــيــه أيــضــا أن األطــرو

الساميون املتعاقدون يظلون، قبل بدء نفاذ
ة أو بعده، مطلـقـياالتفاقية العامة املـذكـور

ا من االتفاقات اخلاصةية في أن يعقدواحلر
هنا بعدم اخلروج على املبادئفيما بينهم، ر

ة السابقة، ما قدص عليها في الفقراملنصو
يـبـدو لـهـم أن مـن شـأنـه، بـسـبـب حـالـتــهــم

قت ممكناخلاصة، تيسير الوصول بأسرع و
قيق.ة الرإلى القضاء النهائي على جتار

 …œU*«4
اف الساميون املتعاقـدون كـليتبادل األطـر

مساعدة ممكنة للوصول إلى هدف القضاء
قيق.ة الرجتارعلى الرق و

 …œU*«5
اف الساميون املتعاقدون بأنف األطريعتر

ةي أو عمل السخرء إلى العمل القسراللجو
ة،ميـكـن أن يـفـضــي إلــى نــتــائــج خــطــيــر

يتعهدون، كل منهم في ما يخص األقاليمو
اليته أو حمايتهعة حتت سيادته أو وضواملو

أو سـلـطـانـه أو وصـايـتـه، بـاتـخـاذ جـمـيــع
ية للحؤول دون حتول العملالتدابير الضرور

ف متاثلة إلى ظروي أو عمل السخرالقسر
ف الرق.ظرو

قد اتفق على ما يلي:و
ص عليهاهنا باألحكام االنتقالية املنصو. ر1

ض العمل) أدناه، ال يجوز فر2ة (في الفقر
ة إال مـن أجــلي أو عـمـل الــســخــرالـقــســر

اض عامة.أغر

يال العمل القسر. في األقاليم التي ال يز2
اضة باقيا فيها لغير األغـرأو عمل السخر

اف الساميون املتعاقدونالعامة، يعمل األطر
يـجـيــاسـة تـدرضـع حـد لـهـذه املـمــارعـلـى و

ء إلى نظـامبعدم اللجـوعة املمكنـة، وبالسرو
ي، ما ظل قائمـا،ة أو العمل القسـرالسخـر

ال،إال على أساس استثنائي في جميع األحو
دون إجبار العمالدائما لقاء أجر مناسب وو

حيل عن مكان إقامتهم املعتاد.على الر
يـةكـز. تظل سلـطـات اإلقـلـيـم املـعـنـي املـر3

لةال، هي املسؤواخملتصة، في جميع األحو
ي أو عـمـلء إلـى الـعـمـل الـقـسـرعـن الـلـجـو

ة.السخر

 …œU*«6
نودقاعتملا نويماسلا فارطألا كئلوأ دهعتي
فاو ريغ نآلا ىتح مهعيرشت لازي ال نيذلا
ـنيناوقلا ـيفلاـخمب باـقعلا لازنإ ضاـرغأب
ـدصاقم ذاـفنإ لجأ نم ةنـونسملا ةـمظنألاو
نيكمتلل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب ةيقافتالا هذه
ــكــلت ــىــلع ةـــديــدش تــابــوـــقع ضــرف ــنم
.تافلاخملا

 …œU*«7
اف الساميون املتعاقـدون بـأنيتعهد األطـر

انـني أو أنـظـمــةص أيـة قــوا نـصــويـتـبـادلــو
نـهـا مـن أجـل تـطـبـيــق أحــكــام هــذهيـسـنــو

ةص املذكورا النصوسلوبأن يـراالتفاقية، و
إلى األمني العام لعصبة األمم.

 …œU*«8
اف الساميون املتعـاقـدون عـلـىيتفق األطـر

ليأن حتال إلى احملكمة الدائمة للعدل الدو
اعات قد تنشأ بينهم حول تفسـيـر أوأية نز

تـطـبـيـق هـذه االتــفــاقــيــة إذا لــم يــكــن فــي
ة.ضات املباشريتها باملـفـاواملستطاع تسـو

اع،في النزلتني طـرفإذا لم تكن إحدى الدو
 كانون16كول توفا في بروأو كلتاهما، طر

 املتعلـق بـاحملـكـمـة1920األول/ديسـمـبـر 
اع،لــي يــحــال الــنــزالــدائــمــة لــلــعــدل الــدو

ية لدىاعد الدستـورفقا للقـوهما ووباختيـار
كل منهما، إما إلى احملكمة الدائمة لـلـعـدل

ًفقـالي أو إلى هيئة حتكيـمـيـة تـشـكـل والدو
1907بر ين األول/أكتو تشـر18التفاقية 

لية،عات الدوية السلمية للمنازاملعنية بالتسو
ى.أو إلى أية هيئة حتكيمية أخر

 …œU*«9
اف الساميني املتعاقدين، حنيألي من األطر

قع هذه االتفاقية أو يصـدقـهـا أو يـنـضـميو
له لهذه االتفـاقـيـة الإليها، أن يعلـن أن قـبـو

عة حتتضوم بعض أو جميع األقاليم املويلز
اليته أو حمايته أو سلطـانـه أوسيادته أو و

وصايته بتطبيق أحكام هذه االتفاقية كلهـا
قـتيكون له أن يـنـضـم فـي وأو بعـضـهـا، و
احد منة منفصلة، باسم أي والحق، بصور

تلك األقاليم أو بصدد أي حكم ال يكون أي
 فيه.ًفاة طراحد من األقاليم املذكورو

 …œU*«10
اف السامينيم أحد األطرإذا حدث أن اعتز

املتعاقدين االنسحـاب مـن هـذه االتـفـاقـيـة،
جب إبالغ هذا االنسحاب بإشعار خـطـيو

مإلى األمني العام لعصبة األمم، الذي يـقـو
ة مصدقة طبـق األصـلسال صـورا بـإرفور

افمـن هــذا اإلشــعــار إلــى جــمــيــع األطــر
ين، مع إعالمهمالساميني املتعاقدين اآلخر

يخ الذي مت استالمه فيه.بالتار
اءي مفعول هذا االنـسـحـاب إال إزال يسـرو

إال بـعـدلـة الـتـي قـامـت بـاإلشـعـار بـه والـدو
انقضاء سنة على وصول اإلشعار إلى األمني

العام لعصبة األمم.
ةلة أن تنسحب أيضا بصورسع الدوفي وو

ضـوع حتـتمنفصـلـة بـصـدد أي إقـلـيـم مـو
اليتها أو حمايتها أو سلطانهاسيادتها أو و
أو وصايتها.

 …œU*«11
يخ هذاتظل هذه االتفاقية، التي ستحمل تار

ى في احلجيـة نـصـاهـاالتي يـتـسـاوم واليـو
قيع الدولضة لتوي، معرواإلنكليزنسي والفر

ماألعضاء في عصبة األمم عليهـا حـتـى يـو
.1927يل أول نيسان/أبر

عي األمني العام لعصبةعلى أثر ذلك يسترو
األمم إلى هذه االتفاقية نظر الدول التي لم

قعها، مبا في ذلك الدول غير األعضاء فيتو
ها إلى االنضمام إليها.يدعوعصبة األمم، و

غب في االنضمـام إلـىعلى الدول التي تـرو
االتفاقية أن تشعر األمني العام لعصبة األمم

سـل إلــيــه صــكأن تــرغـبــتــهــا خــطــيــا وبــر
ظــاتدع فـي مـحــفــواالنـضــمــام، الــذي يــو

العصبة.
ةسـال صــورا بـإرم األمـني الـعـام فــوريـقـوو

من صكمصدقة طبق األصل من اإلشعار و
اف الساميني املتعاقديناالنضمام إلى األطر

يخ الـذي متيـن، مـع إعـالمـهـم بـالـتـاراآلخـر
استالمهما فيه.

 …œU*«12
دعتـوهذه االتفاقية خـاضـعـة لـلـتـصـديـق، و

ك التصديق في مـكـتـب األمـني الـعـامصكـو
م بـإعـالم جـمـيـعلـعـصـبـة األمم، الـذي يـقــو

اف الساميني املتعاقدين بهذا اإليداع.األطر
اء كليان مفعول هذه االتفاقـيـة إزيبدأ سـر

يخ إيداعها صك تصديـقـهـا أولة من تـاردو
انضمامها.

إثباتا لذلك، ذيل املمثلون املطلقو الصالحيةو
اقيعهم.هذه االتفاقية بتو

م اخلــامــسحــرر فــي جــنــيــف فــي الــيــو
ين من أيلول/سبـتـمـبـر عـام ألـفالعشـرو
حيدين، على أصل وعشرستة وتسعمائة وو
سلترظات عصبة األمم. ودع في محفويو

نسخة مصدقـة مـن هـذا األصـل إلـى كـل
قعة.لة مودو
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:حقوق بي بي سي ـ 
600 إلى 500ير جديد أن ما بني كشف تقر

هم فـييا أثناء احتجـازتون سنـوشخص ميـو
يلز.ا ووإجنلتر

فاة أثناء االحـتـجـازقد أعد منتـدى مـنـع الـوو
ير الذي اطلع الـبـي بـي سـي عـلـىهذا التـقـر

قت الحق.ه في ونسخة منه قبل نشر
فاة التي حتدث فـييشمل العدد حـاالت الـوو

املـسـتـشـفـيـاتطة ويـن الـشـرنـازالـسـجـون وز
ى، كما يتضمن حاالتسسات أخرمؤمنة واملؤ
القتل.االنتحار وفاة الطبيعية والو
كان املنتدى قد تكون للعمل على خفض عددو

فيات التي حتدث أثنـاء االحـتـجـاز، إال أنالو
ى يفتقـرين يرون أنه كيـان عـدمي اجلـدوكثيـر

د.ارإلى املو
مات أفضـلفير مـعـلـويهدف املنتـدى إلـى تـوو

فاة أثناء االحتجاز.قوع الوتكون كفيلة مبنع و
rOI� ÊUO�

اب» التي تعمل علىإال أن جماعة «االستجـو
لفـت األنـظـار إلـى مـا يـحـدث أثـنـاء احـتـجـاز

ى أن املــنــتـــدىاألشــخـــاص، تـــر
ه للـسـلـطـة«عقيم» بـسـبـب افـتـقـار

د املالية.اراملوو
كـان املـنـتـدى قـد تـكـون بـعـد أنو

كة حلـقـوقطالبت الـلـجـنـة املـشـتـر
الصحةتي الداخلية واراإلنسان وز

اقبةبتشكيل كيان متعدد األفرع ملر
فاة أثناء االحتجاز في أي شكلالو

من األشـكـال مبـا فـي ذلـك داخـل
اض العقلية.مستشفيات األمر

ئيسأس املنتدى جون فادام، الريرو
حقوق اإلنسان التياة وني للجنة املساوالقانو

، الذي كان فـي املـاضـيًيبـاستبدأ عمـلـهـا قـر
ى ضدئيس جلنة التحقيق في الشكاونائبا لر

طة.جال الشرر
د مالية مستـقـلـة إال أنـهارليس للمـنـتـدى مـوو

سسات التييتطلع للقيام بدور فعال ضمن املؤ
اقبة تطبيق العدالة.تعمل في مجال مر

هفيت ابنتها سارلني كامبل التي توحت بوقد صرو
دها في احلجز للبي بي سي، بأن منجوأثناء و
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ة التي تالحظها اجلمعيةحة الكبيرالفر
عهابني أهالي املناطق عند افتتاح فرو

لـيـات املـلـقــاة عــلــىيـد مـن املــســؤوتـز
قعات لدىى التوفع مستوترعاتقها، و

املقيمني في تلك املـنـاطـق،اطنـني واملو
احيبا شعبيا كبيرحة تعكس ترهي فرو

بهذا القادم «املنقذ»، الذي سيحل كل
يعيـدينهي كل املظـالـم، واملشكـالت، و

بة إلى أصحابـهـا.كل احلقوق املسـلـو
ص القائمني على اجلمعية علىمع حرو

ى هـــذهتــقــاء ملــســـتـــواالرالــنـــجـــاح و
حـدهـا الالتـطـلـعـات، فـإن اجلـمـعـيـة و

ميـكـن أن حتـقـق شـيـئــا دون تــعــاون
ىاألهلـيـة األخـرمـيـة واجلهـات احلـكـو

ظـيـفـتــهــا،هــا وودون تـفـهـمـهــا لــدورو
ىستبذل اجلمعية من جانبها قصارو

جـهـدهـا كـي تـكـون عـنـد حــســن ظــن
اصدئيس كرم بعملها الراجلميع لتقو

سيط خير» بني «الشاكني»اقب و «ومرو
مني»و«املشتكى عليهـم»، بـني «املـظـلـو

و«الـــظـــاملـــني»، بـــني «الــــضــــحــــايــــا»
و«اجلالدين».

فابع باجلوعها الربافتتاح اجلمعية فرو
اخر شعبان املاضي، تكـون قـدفي أو

ئيـسـةاستكمـلـت تـغـطـيـة األقـالـيـم الـر
مةجد فرع مكة املكرباململكة؛ حيث يو

باإلضافة ملكتب العاصمة املقدسة في
فرع الدمام في اإلقليمبي، واإلقليم الغر

ان فـي اإلقـلـيــمفـرع جـازقــي، والـشـر
ياض فيئيس بالرها الرمقربي، واجلنو

سائـلافـر وغم تـوسط. وراإلقلـيـم األو
االتصال احلديثة التي ميكن من خاللها
االتصال باجلمعيـة مـن أي بـقـعـة فـي

لي هذه الفروعاململكة، فإن اجلمعية تو
اهتمامها ليس فقط من أجل تسهـيـل

لـكـنـهـاالوصـول الـشـخـصـي إلـيـهـا، و
تهدف أيضـا مـن خـالل هـذه الـفـروع
إلى معـاجلـة املـشـكـالت الـعـامـة الـتـي
يخـتـص بـهـا كـل إقـلـيـم، كـمـا تـسـهـل

املـتـابـعــةاصـل والـفـروع عـمـلـيـة الــتــو
مـيـةة احلـكــوالـتـنـسـيـق مــع األجــهــزو

بالتالياخملتصة في املناطق نفسها، و
ىالشكاويتم حل كثير من املشكالت و

مـحـلـيـا دون حـاجـة لـالتـصـال بـاملـقـر
املشكالتاقه بالقضايا وإغرئيس والر
دة من مختلف منـاطـق املـمـلـكـة،ارالـو
ظيف الفعاليـاتمن مهامها أيضا توو
عية اجملتمعات فيسائل احمللية لتوالوو

نشر ثقـافـة حـقـوقاملناطق الـبـعـيـدة و
افاإلنسان فيها، باإلضافة إلى اإلشر

عـلـى املـكـاتـب احملـلـيــة الــتــي ســيــتــم
ئيسة.افتتاحها في مدن اململكة الر
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ير نظام العمل في هذا اجملال.ي تطوالضرور
اعدحم بكل أنوتقول «أعتقد أن السجون تزو

هي تستخدم كسالل قمامة اجتماعيةالبشر و
اتمـدمـنــي اخملــدري اخملـتـلـني عـقـلــيــا وحتـو

ما إلى ذلك».ى وعدميي املأوليات والكحوو
إذا ما أخذنا في االعتـبـارتضيف قائـلـة: «وو

ة من السجناء الذين يعانونأن لدينا نسبة كبير
ابات النفسية، فمن احملتم أن تقعمن االضطر

اءاتية ما لم تتخذ إجـرفيات املأسـاوهذه الو
عها».قوملنع و

قت احلاضر علىتعمل اجلمعية في الو
إنـتـاج  عـدد مـن األفـالم اإلعــالنــيــة

عية العامةنيية التي تهدف للتويوالتلفز
يــفالـــتـــعـــرفــي مــجـــال احلـــقـــوق و

باجلمعية.
كاالت اإلنتاج احملليةم إحدى وتقوو

بـإضـفـاء الـلـمـسـات الـنـهـائـيـة عــلــى
ثالثـة فـالشـات (تـكـسـت)إعالنـيـني و

ضها في عدد مـنيعة، سيتـم عـرسر
ة القادمة.ات الفضائية في الفترالقنو

تهدف اجلمعية مـن خـالل بـث هـذهو
يحةاإلعالنات الوصول إلى أكبر شر

ممكنه من اجلمهور.


