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ًيبـامن املقرر أن تنظم اجلـمـعـيـة قـر
قــابــةتــني لــكــل مــن هــيــئــة الــريــارز
اقبة الـعـامـة،ان املـرديـوالتحـقـيـق وو
األعضاءئيس اجلمعيـة وسيلتقـي رو

ئيسيتني برياركون خالل الـزاملشار
ين معالي الدكتور صالح العلياجلهاز

ذلكمعالي األستاذ أسامة فقـيـه، وو
التنسيقيف باجلمعيـة وبهدف التعر

كة.بحث االهتمامات املشترو

اج من اإلفـرًاخـرمتكنت اجلمـعـيـة مـؤ
ي أتهم من قبل صاحبعن مقيم مصر

العمل بعملية اختالس، حيث تقـدمـت
ي إلى مقر اجلمعيةجة املقيم املصرزو

جها ملـدة اثـنـيقيـف زوبعـد أن مت تـو
ط في في أحد أقسام الشرًماعشر يو

قد قامت اجلمـعـيـةيـاض، ومدينـة الـر
ها باالتصال على اجلهات املعنيةبدور
ًامتكنت أخيرى ود الشكوقت ورومن و

ي بكفالة.اج عن املقيم املصرمن اإلفر

حقوق:ياض ـ الر
ضاع مـعـتـقـلـيعـقـدت جلـنـة مـتـابـعـة أو
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ياض اجتماعها الثالثمبقر اجلمعية بالر
ضفي بداية االجتمـاع اسـتـعـرعشـر. و

بيعان القـحـطـانـيالدكتور/ مفـلـح بـن ر
ةفرئيس اجلمعية املستجدات املتونائب ر

ماانتانامو وال املعتقلني في غـوعن أحو
احملادثات التي حصلت معمت بشأنهم و

ت اجلمـعـيـةاريكـيـة الـتـي زد األمـرفوالـو
اصل مع أهاليكذلك تفعيل التو وًاخرمؤ
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لقطة من االجتماع

قداملعتقلني للـدفـع بـقـضـيـتـهـم لـلـحـل، و
توصل أعضاء اللجنة في نهاية االجتماع

افق عليهاإلى عدد من التوصيات التي و
أعضاء الـلـجـنـة. حـضـر االجـتـمـاع مـن

ئيس اجلـمـعـيـةاجلمعية بـجـانـب نـائـب ر
ي مـحـمـد عـبـد الـهـادياألسـتـاذ / غـاز

من جانبالنشر وتير جلنة الثقافة وسكر
اللجنة حـضر كل من األســتـاذ/ طـالل

األستـاذ / عبد الله القحطانياني وهرالز
األستاذ/األستاذ / عبد الله اجلعيد وو

األستاذ / محمـدسى وهاب املوعبد الو
بيش.يز الراألستاذ/ عبد العزشن والعو

حقوق:ة ـ املدينة املنور
طنـيـةفد من أعضاء اجلـمـعـيـة الـوقـام و

ة ملستشفى املـلـكيارحلقوق اإلنسان بـز
قد استمع أعضاءة، وفهد باملدينة املنور

افقيـهـممرضـى وى املرفد إلى شـكـاوالو
اهـمكان مـن أبـرز شـكـاوية تـامـة وبـحـر

جـلـب املـاءاالنـقـطـاع املـتـكـرر لـلـمـيــاه و
ار املستشفـىالني من خارج أسـوباجلو

ضىخروج املركذلك ضعف التكييف، وو
ثةاء ملو بأجوًاف العمليات مـرورمن غر

بة إثر أعمالاألتربسبب تطاير الغبار و
كذلكالصيانة التي يشهدها املستشفى، و

ضـىفر املرية، حيث يـوفيـر األدوعدم تو
يـتـهـم مـن الـصـيـدلــيــات مــن خــارجأدو

املستشفى على حسابهم اخلاص.
ائر للمستشفىفد اجلمعية الزلقد ضم وو

الدكتورفي و من الدكتور محمد العوًكال
الدكتـور حـسـنييز األحـمـدي وعبـدالـعـز

ف علـى فـرع اجلـمـعـيـةيف املـشـرالـشـر
نياملستشار القانومة ومبنطقة مكة املكر

ة الباحث.حمز
كان من األطباء وًفد عدداالتقى كذلك الو
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يطـانـي حتـدث عـنمن بينـهـم طـبـيـب بـر
اطـنــني الــذي اتــهــممـشــكــلــة أحــد املــو

الدتهاج واملستشفى بأنه يطلب منه إخر
: إنًعاية الطبيـة قـائـالغم حاجتهـا لـلـرر

اض مـنيضة عـنـدهـا عـدة أمـرهذه املـر
هي بحاجة لبقاءي وها الفشل الكلوأبرز
الغذاء،املعدة للتنفس وة وبي احلنجرأنبو

عـايـة طـبـيـة أويـجـب أن تـكـون حتـت رو
 أن بقاءهاًلية مشددة، مضيفامتابعة منز

بات.ضها للميكروفي املستشفى قد يعر
ائر مبديـرفد اجلمعيـة الـزكما اجتـمـع و

ذلك خالل بدايـةاملستشفى في مكتـبـه و
فد.لة التي قام بها الواجلو

يــزمـن جـانـبـه قـال الـدكـتـور عـبـدالــعــزو
األحمدي (عضو اجلمعية املتـعـاون) إن

ى بـعـضلـة كـانـت بـســبــب شــكــاواجلـو
ى اخلدمـاتاطنني من تـدنـي مـسـتـواملـو

ء املعاملة.سوو

فير في توًالة قصورقد الحظنا بعد اجلوو
انقطاع املياه املتكررضى والعالج للمر

كـذلــك ضــعــففـي بــعــض األقــســام، و
هناك أشياءحاجته للصيانة والتكييف و

مبا يعذرون فيها ألن املسـتـشـفـى فـير
ضعه احلالي ال نستطيع احلكـم عـلـيـهو

ميم لم تكتملالت أعمال التر فما زًنهائيا
تنا القادمة سيتضح لـنـايارفـي زبعد، و

كل شيء بجالء.
ائرة للدويارمون بـزأضاف أنهم سيقوو

اطناخلدمية التي ال تقدم اخلدمة للـمـو
ستشملضى، وبالشكل الصحيح أو املر

سعة مختلف القطاعات ذاتاتهم املويارز
منها السجناطن وة باملوالعالقة املباشر

حيل.سجن الترالعام و
عد مدير املستشفى الدكتورمن جانبه و

ضـى بـأن مـشـكـلــةكـل حـجـاج املــرمـتـو
 ماًكدا مؤًيعـاانقطاع املياه ستحل سـر

هم بأن املاء يجلبافقومرضى وه املرذكر
 ذلـك بــأعــمــالًالـني مــعــلــاللـهــم بــاجلــو

الصيانة.

لقطة من زيارة وفد اجلمعية للمستشفى
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:حقوقة ـ املدينة املنور
مى النـفـايـاتة ملريارفد من اجلمـعـيـة بـزقام و

ة حيثاء األسد باملدينة املنوراقع في صحرالو
ًضع باخلـطـيـر جـدافد الـووصف أعـضـاء الـو

ضتكدين أنه من أهم القـضـايـا الـتـي عـرمـؤ
ثم بتبني ملف التلوأنها ستقوعلى اجلمعية و

فعه للجهات العليا.باملنطقة ور
اطنـنيفد اجلمعيـة بـعـدد مـن املـوقد التـقـى وو

ة له.ين باألحياء اجملاوراملتضرر
فد املكون من الدكتور محمـد شـديـدكان الوو

ف علىيف املشرالدكتور حسني الشرفي والعو
الدكتـورمة وفرع اجلمعية مبنطقـة مـكـة املـكـر

ان فهمـيالدكتور مـرويز األحمـدي وعبد العـز
لتهة الباحث قد بدأ جوني حمزالباحث القانوو

مى كما استمعلي املربعقد اجتماع مع مسئو
ف الصناعييغ مخلفات الصـرإلى آليات تفـر

يناطنني املتضـرراستمع كذلك محـامـي املـوو
ارضح األضرد احليلي الذي أواحملامي سعو

ات التياء التجـاوزاطنني جـرالتي حلقت باملـو
طانية التي حلقتاإلصابات السرمى. وتتم باملر

امليـاهاعة والزرية، واألجنة البشـراطنـني وباملو
اء بـاحلـي الــذي جتــاوز عــدد ســكــانــهالــهــوو

الستمائة نسمة.
اضفد إلـى األحـوانتقل بعد ذلـك أعـضـاء الـو

ف الصناعي، إذالتي تلقى بها مخلفات الصر
ًمالد سموتوضا ويتجاوز عددها السبعني حو

ض منبية في باطن األرسوى رأخرة ومتبخر
ائحى سامة ورواد أخرمونيخ) وها (الزرأخطر

ات.مترات الكيلويهة تصل إلى عشركر
مى الذي الفد احلي اجملاور للمرار بعدها الوز

احد، حيث الـتـقـىيبعد أكثر مـن كـيـلـو مـتـر و

يذوفـد بـعـدد مـن سـكـان احلـي وأعـضـاء الـو
بائهما أن العديد من أقرين الذين أكدواملتضرر
طان (اجلهازبالذات سـرطان وا بالسرأصيبـو

تفاع نسبةير طبية تثبت ارهناك تقارالهضمي) و
اطنوكذلك أكد مواإلصابة بهذا احلي بالذات و
يةه باألجنة البشراحلي أن هناك إصابات تشو

فيةث املياه اجلوانية.. باإلضافة إلى تلواحليوو
ارع احمليطة باألحياء.ث املزتلواضح للعيان والو

ضح الدكتـور حـسـنيفد أولة الـوفي نهايـة جـو
ف على فرع اجلمعية مبنـطـقـةيف املشـرالشـر

لةأينا خالل هذه اجلوله: لقد رمة بقومكة املكر
مى النفايات أن طرق التعامل مع النفاياتفي مر

يب من املنطـقـةهو قر وًالصناعية بـدائـي جـدا
ص على مخاطبة كل اجلهاتسنحرالسكانية. و

ث الناجت.ذات العالقة للتأكد مـن حـجـم الـتـلـو
الك اجلمعية من خالل شقني: أوكدا أن حترمؤ

سلـيـميع وايجاد البديل املـنـاسـب بـشـكـل سـر
اطن أصابه الضرر من هذا دعم كل موًثانياو

له عـلـىحصـونـيـة وث من الناحيـة الـقـانـوالتـلـو
يضات املناسبة من املتـسـبـبـني مـن هـذاالتعـو

اطن أن يعيش في بيـئـةالضرر. فمن حق املـو
هو الفاهية وغم أن البعض يعد ذلك رسليمة ر

اطن  العيش في بيئة خاليةيعلم أن من حق املو
م.من السمو

فيمن جانبه قال الدكتور محـمـد شـديـد الـعـو
طنية حلقوق اإلنسان: أعتقدعضو اجلمعية الو

لـيـة بـنياجب أن ال تـضـيـع املـسـؤوأنه مـن الـو
أكثر من جهة حـيـال هـذا األمـر الـذي يـتـعـلـق

اء الذيالهوغذائهم وبحياة الناس وصحتهم، و
األمر خطيرنه، وبواملاء الذي يشرنه ويستنشقو

قفة جيدة مـن كـل اجلـهـاتيحتـاج إلـى و وًجدا
قد علمنا اهتمام صاحب السمو امللكياملعنية.. و

يز بن ماجد أمير منطقة املدينةاألمير عبد العز
اسة هـذاجيهه بـتـشـكـيـل جلـنـة لـدرتـوة واملنـور

ضوع اخلطر.املو
اسة ملف هذه الـقـضـيـةم بـدراجلمعية سـتـقـوو
ت اخلطأفي حال ثبوستقدمه للجهات املعنية، وو

مـيقيامـهـا مبـخـالـفـة آلـيـات رعلـى املـصـانـع و
اطننيار باملواإلضراخمللفات الصناعية السائلة و

د آلـيـة مـعـاجلـة سـلـيـمـة لـلـنــفــايــاتجـوعـدم وو
اءات القضائية تهتم بهذاالصناعية. فإن اإلجر

دة لديها األنظمةجوية مواجلهات اإلداراألمر و
احملافظة على صحتهاطن والتي تكفل حق املو

كذلك يكفل النظام محاسـبـة املـقـصـرالبيئـة وو
ف املقصر في هذه القضية.ينبغي أن يعرو
يف: أعتقد أن اخملاطـبـاتقال الدكتور الـشـرو

اسةضع ال يحتمل درالويعة ويجب أن تكون سر
دادقت الذي يزات مبخاطبة جهات في الوارقر

لـكـن اجلـمـعـيـة لـيـسـت جــهــةحـجـم الـضــرر، و
لكننا نأمـلال قضائيـة وال تنفيذيـة ويعيـة وتشر

يدنا بكـلأن كل اجلهات تتعاون معنـا فـي تـزو
إذا ما ثبت صحةمات فور مطالبتنا بها واملعلو

م بإيصال هذه القضيةف نقومات فسوهذه املعلو
يات.إلى أعلى املستو

ماتكد أن التكتم على أي معلوأضاف: أننا نؤو
ث البيئي في املـديـنـة تـعـدتتعلق بقضـيـة الـتـلـو

اطن ألن احلـق حـقاملـوطـن وميـة بـحـق الـوجـر
انتهاك حق اإلنسـان عـبـراحلق في احليـاة، وو

ًة جـدايـث بـيـئـتـه وصـحـتـه قـضـيـة خــطــيــرتـلـو
مية.ت عنها جرالسكوو
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حقوق:ياض ـ الر
م بـهـاد التي تـقـوثمنت اجلمـعـيـة اجلـهـو

يفـني فـيمـني الـشـرمـة خـادم احلـرحـكـو
ديني فيسبيل استعادة املعتقلني السعو

حبت كذلك بإعادةا ورانتانامومعتقل غو
ديني فيدفعة جديدة من املعتقلني السعو

ذلـك املـعـتـقـل اخملـالـف ملــبــادئ حــقــوق
اإلنسان.

كما جددت اجلمعية مطالبتها للسلطات
اع فـي إعـادة بـقـيــةيـكـيـة بــاإلســراألمـر

إغالق هذا املعـتـقـلاملعتقلـني لـبـالدهـم و
اثيق لكل املوًخا صارًالذي يشكل انتهاكا
ليـة املـتـعـلـقـة بـحـقـوقو املعـاهـدات الـدو

اإلنسان.
ةارضـح املــتــحــدث األمــنــي بــوزقــد أوو

دينييح له أن السعـوالداخلية في تـصـر
فني فيقوالذين متت استعادتهم من املو

ا إلـىالذيـن وصـلـوانتانـامـو وخلـيـج جـو

افـــــــــقم االثنني املـواململكة صباح يـو
ً،) معتقال16عددهم (هـ و2/7/1428
ة الداخليةارأشار املتحدث األمني بوزو

لهم كـمـايهم بوصـوإلى أنه مت إبـالغ ذو
هـمفـيـر كـل الـتـسـهـيـالت ألسـرى تـوجـر

 إمكانية استفسارًضحالاللتقاء بهم، مو
اطنني الذين متتمن له عالقة صلة باملو

ة الشئوناستعادتهم باالتصال على إدار
قمة الداخلية على الهاتف رارالعامة بوز

 /014034375.
ة الداخلية فياره املتحدث األمني بوزنوو

يحه بالنتائج اإليجابيـة الـتـيختام تصـر
يقة التي قام بها فريارمت حتقيقها من الز

ة الداخليةارديني بوزمن اخملتصني السعو
انتانامو لالطمئـنـان عـلـىإلى معتقـل غـو

قـد متديـني، وفني الـسـعـوقـوضـاع املـوأو
لـني للـمـسـئـوٍاف وًحـاخاللـهـا تـقـدمي شـر
امج املعمـول بـهـا فـيباملعـتـقـل عـن الـبـر

عايتهم .فني ورقواململكة ملناصحة املو
)77بني أن اململكة استعادت حتى اآلن( و

انتاناموفني في خليج غوقو من املوًاطنامو
دها الستعادة من تبقـىبأنها تبذل جـهـوو

ض) إلـى أر53عددهم (ديني ومن السعـو
ب فرصة إلخضاعهم لألنظمةطن في أقرالو

املعمول بها في اململكة.
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اانتانامومعتقلو غو
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ئيس اجلمعية لشؤوني نائب رة العنقرهرقامت األستاذة/ اجلو
طنية حلقوقفد من القسم النسائي بفرع اجلمعية الوة وواألسر

عايـةة مفاجـئـة لـدار الـريـارمة بـزاإلنسان مبنـطـقـة مـكـة املـكـر
-19افق بعاء املوم األرم يـواالجتماعية للمسنات مبكـة املـكـر

ئيس اجلمعيـةة بلقاء نـائـب ريارهـ، حيث بدأت الـز6-1428
افق لهافد املرالوي وة العنقرهرة األستاذة اجلولشئون األسر

فة على العامالت، حيثة الدار و املشرة املكلفة بإدارمع املدير
اقبةي بأن هدف اجلمعية في املرة العنقرهرأكدت األستاذة اجلو

م من املقام السامي و يخول اجلمعيةاملتابعة مدعوالتبليغ وو
أن الهدف العامير وإعداد التقارات املفاجئة ويارملثل هذه الز

للجميع هو خدمة اجملتمع.
ى نظافـة الـدار وة التحقق مـن مـسـتـويـارلقد مت خـالل الـزو

ى النظافة ممتاز كمايالت حيث اتضح بأن مستوكذلك النز
يالتفات مع املقيـمـات مـن الـنـزمت التأكد من تعـامـل املـشـر

ةات الدار تعد ممتازأما عن جتهيزى اجليد وحيث كان باملستو
يالت حولعن انطباع النزعي فيها احتياجات املسنات. وورو

ً.اخلدمات التي يقدمها دار املسنات فقد كان جيدا
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حقوقياض - الر
بــيــةيـون املـمــلــكــة الــعــرى تـلــفــز  أجــر
 معًال مطوًاارلى حودية القناة األوالسعو

ة احلجارالدكتور بندر بن محمـد حـمـز
طنية حلقوق اإلنسانئيس اجلمعية الور

نـامـج (بـال حتـفـظ) الـذي يـقـدمـهفـي بـر
ارفي بداية احلواألستاذ طلعت حافظ. و

حا مفصال عنقدم الدكتور احلجار شر
انب املتعلقةاجلمعية اشتمل على كل اجلو

باجلمعية، دلـف بـعـد ذلـك إلـى احلـديـث
ات التي ظلت اجلمعية تقدمهاعن اإلجناز

على صعيدفي مجال حقوق اإلنسـان و
متصل أبان الدكتور احلجار أن اجلمعية

بو عـلـىاستقبلـت مـنـذ إنـشـائـهـا مـا يـر
ت منه اجلمعية مـا قضية أجنـز8750

فـي اإلطـار ذاتـه أبــان٪. و80نـسـبـتــه 
ات تعتبر نـقـلـةاحلجار أن هذه االجنـاز

عية لنشاط اجلمعية. من جانـب آخـرنو
ير األولتطرق احلجار باحلديث عن التقر

الاملتضمن أحوته اجلمعية والذي أصدر
 أنًحقوق اإلنسـان فـي املـمـلـكـة مـبـيـنـا

إذ قال:ة وة كبيرير استقبل بحفاوالتقر
د األفعالدواضح من خـالل رإن هذا و

ًكداالشعبي مؤسمي وعلى الصعيدين الر
حلة قادمة منير أسس ملرأن هذا التقر

سسات خدمة اجملتمع املدنيأنشطة مؤ
ئيس اجلمعيةقد استقبل ربشكل علمي. و

ئيـسمداخلة من األستاذ خالد املالـك ر
 عنًاة مستفسـريرير صحيفة اجلـزحتر

نامجها القصيرعن برمستقبل اجلمعية و
قت نفسه: في الوًيل األمد متسائالالطوو

ملاذا ال يتم االنتقال بنشاط اجلمعية إلى
سات اجملتمعية؟شكل جديد من املمار

حلة القادمةئيس اجلمعية أن املركما أكد ر
تكز على عنصر يرً مهنياًسعاستشهد تو

سع في نشر ثقافـة حـقـوق اإلنـسـانالتـو
لـهـاذلـك مـن خـالل عـدد مـن احملــاور أوو

احملور الثانيي والفكرالنشاط اإلعالمي و
تكز في العمل على إدخال ثقافة حقوقير

اإلنسان ضـمـن املـنـاهـج الـتـعـلـيـمـيـة فـي
اجلامعي.يني العام واملستو
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:حقوقياض ـ الر
ية الذيارنامج ساحات حواستضاف بر

نامج الثانييبث عبر أثير إذاعة جدة البر
 منًعية كالفي سلسلة من حلقاته األسبو

ئيـسالدكتور بندر بن محـمـد احلـجـار ر
بـيـعـانالـدكـتـور مـفـلـح بــن راجلـمـعـيــة و

األستاذةئيس اجلمعية والقحطاني نائب ر
ئيس اجلمعيـةي نائـب رة العنقـرهـراجلو

يفالدكتور حسني الشرة  ولشؤون األسر
ف على فرع اجلمعية مبنطقة مكـةاملشر
حمـن الـعـنـادالدكتـور عـبـد الـرمـة واملكـر

النشر بـاجلـمـعـيـةئيس جلنـة الـثـقـافـة ور
ئيسالدكتور صالح بن محمد اخلثالن رو

املتابعة.جلنة الرصد و
ير األول حلقوقار على التقرحيث دار احلو

ًاخرته اجلمعية مـؤاإلنسان الذي أصـدر
نامج كـل مـنف البـرلقد كان من ضـيـوو

الدكتور عبداللهفيق السيف والدكتور تو
ئـيـساألستـاذ سـامـي خـمـيـس رمـنـاع و

يـدةالكاتـب فـي جـرير مجـلـة جـدة وحتـر
ئـيـسهـيـر آل طـه راملـهـنـدس زاملـديـنـة و

كـة ســابــكالـلـجـان الــعــمــالــيــة فــي شــر
ة بنتدية، إضافة إلى األستاذة نورالسعو

افعبدالله آل الشيـخ مـديـر عـام االشـر
مة.االجتماعية مبنطقة مكة املكر

قع اجلمعية على الشبكة العامليةتلقى مو
/25/1ة مـن نـت) خـالل الـفـتــر(االنـتـر
هـــــ22/6/1428حـــتــــى هــــ و1428
ي قضية ما بني قضايا عنف أسر171

سجنـاءية وإدارعماليـة وال مدنيـة وأحوو
يـةلقد شكلت الـقـضـايـا اإلدارها، وغيـرو

نصيب األسد، إذ كانت نسبة تلك القضايا
تبة الـثـانـيـةجاءت فـي املـر٪) و33.40(

٪)23ال املدنية بنسـبـة (قضايا األحـو
تبةي جاءت في املرقضايا العنف األسرو

فيما يلي جدول٪)، و11الثالثة بنسبة (
النسبةضح القضايا من حيث عددها ويو

ة:ية خالل هذه الفتراملئو
قع اجلمعية على الـشـبـكـةيذكر بـأن مـو

نت) هو:العاملية (االنتر
WWW.NSHRSA.ORG
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يرزق األســــــــتــــــــاذ/ غـــــــــاز
ةير نشرالقحطاني مدير حتر

تير جلنة الثقافـةسكرحقوق و
دة اتفقلوالنشر باجلمعية مبوو

مـه عـلـى تـســمــيــتــهــامـع حــر
اليد(فجر). جعلها الله من مو

أقــر بــهـــا أعـــنيالــســـعـــادة و
كالديها. ألف مبارو
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جدة ـ حقوق
جـه الــدكــتــور حــســني بــن نــاصــرو

ف على فرع اجلمعيةيف املشرالشر
مة خطاب  شـكـرمبنطقة مـكـة املـكـر

تقدير لألستاذة اعتدال بنت مقبولو
بي االخصائية االجتماعية بفرعاحلر

ذلكمـة واجلمعية مبنطقة مـكـة املـكـر
دها للمساهمة في السعينظير جهو

احلثيث نحو حتقيق أهداف اجلمعية
د التي بذلتها في اتباعكذلك اجلهوو

دةارمتابعة القضايا الواءات واإلجر
كلة إليها.القضايا املوو

 غازي القحطاني

 بندر بن محمد احلجار.د
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حقوق:بي بي سي ـ 
انيةضية العليا لالجئني امليزضاعفت املفو

اق مـن أجـلية اخملـصـصـة لـلـعـرالـسـنـو
ااقيني الذين أجبرومساعدة ماليني العر

لهم.ار من منازعلى الفر
اقي يغادرونضية إن ألفي عرقالت املفوو

العنـفب و من احلـرًبا هرًميـابالدهم يـو
اقـيـني فـيكـمـا أن عـدد الـالجـئـني الـعــر

نـي شـخـص،اخلارج أصبـح نـحـو مـلـيـو
دنعون بشـكـل أسـاسـي عـلـى األريـتـوز

ية.سورو
حني منضية أن عدد النـازأفادت املفوو

ى داخل البالد وصلاقية ألخرمناطق عر
ني شخص. إلى مليوًأيضا

ضاع الالجئنيضية أن «أوت املفواعتبرو
انية أكبر تخصصض ميزاقيني تفرالعر

ا مـن دفــعلـهـم مــن أجــل أن يــتــمــكــنــو
الـطــبــابــةالـغــذاء وى ويــف املــأومـصــار

س».املدارو
ضية العليا لالجئني أنهاكما كشفت املفو

«تتعامل مع أكبر حالة نزوح جماعي منذ
ضـهـم بـعـدنزوح الفـلـسـطـيـنـيـني عـن أر

».1948ائيل عام لة إسرإعالن دو
”—«b
 ö� ‰UH�√

يـة اخملـصـصـةانيـة الـسـنـوكـانـت املـيـزو
اقيني العام املاضـي أكـثـرلالجئني الـعـر

أصبحتيكي، والر أمر مليون دو60من 
الر. مليون دو123م اليو

انية طلبتباإلضافة إلى مضاعفة امليزو
ضية العليا املانحني باملساهمة فياملفو

اقينيتأمني هذا املبلغ الن «حاجـة الـعـر
متصاعدة مع مرور األيام». وًضخمة جدا

ضيـة فـيت املفـواعتبـرو
ته علىالبيان الذي نشر

ني أنقعها اإللـكـتـرومـو
اقـيـني بـهــذهنـزوح الـعـر

ة إلى بالداألعداد الكبير
ة أثر كذلك عـلـىمجـاور

الـبـلـدان املـضـيـفـة مـثـل
يا.سوردن واألر

كما قال البيان إن نحو
 بــاملــائــة مــن اســـر10

حني تعيلـهـا نـسـاءالنـاز
ا من التعذيبحني عانـوأن «آالف النازو
اءاإلصــابــة جـــرالــعــنــف اجلــنـــســـي وو

الء كلهم بحاجـة إلـىان هؤات والتفجيـر
عناية طبية».

كــشــفــت األمم املــتــحــدة أن غــالــبــيــةو

U—u�Ë Êœ—_« vK� Êu�“u�

w?�«d?� T?�ô w?�u?O?K?
 …b?�U�* UN�O�«eO
 n�UC� 5��ö�« WO{uH


اقـيـني مــن األطــفــال الالـالجـئـني الــعــر
كـان إحـصـاءسـة، ويـذهـبـون إلـى املـدر

76 قد أفاد بأن ًاخري مـؤي أجرسور
فـي املـائــة مــن األطــفــال الــالجــئــني ال

سة.يذهبون إلى املدر

دنيةاقيون في احد مقاهي العاصمة األرالجئون عر

حقوق:بي بي سي ـ 
كةنسا شر حثت النقابات العمالية في فر

انـس» عـلـىطـنـيـة «ايـر فــران الـوالـطـيـر
اتـهـا فـيقـف عـن اسـتـخـدام طـائــرالـتـو

عيني.ين غير الشرحيل املهاجرتر
ة حلامـلـيجهت النقـابـات هـذه الـدعـووو

نـسـيـة خـاللط الـفـراألسهـم فـي اخلـطـو
يس.ي العام في باراجتماعهم السنو

تـقـول الـنـقـابـات إن بـعــض أعــضــائــهــاو
يقةا طرا آلالم نفسية عندما شاهدوضوتعر

ء الذيـنطة مع طالبي اللـجـوتعامل الـشـر
 إلىًاحيلهم قسرفضت طلباتهم خالل ترر

انس.ات اير فرلهم على منت طائردو
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يـسنـســي بــرة الـفـريـر الـهــجــرقـال وزو
حلت ستة آالفتيفو إن السلطات رهور

ة ما بني يناير/كانـونشخص في الفتر
2200مايو/أيار، من بـيـنـهـم الثانـي و

طة.اسة الشرا حتت حرحلوشخص ر
 فقط من4.6ير إن ما نسبته قال الوزو

حيلهم.ا مشاكل خالل ترالء سببوهؤ
نسية حلـقـوقابطـة الـفـرئيس الـرقـال رو

انسا إن اير فربواإلنسان جان بيير دو
اتهاحيل أكثر من نظيرنفذت عمليات تر

ضع بوًطة أحيانام الشرتقوبيات. واألورو
كتهمتقييد حرحلني ود في أيدي املرالقيو

حيلهم.خالل تر
ات من النقابات العماليةتأتي هذه الدعوو

ئـيــسم فـيـه الــرقـت الـذي يـعــتــزفـي الــو
مي التعامل بحزكوزال سارنسي نيكوالفر

:حقوقبي بي سي ـ 
 حتقق األمم املتحدة في ادعاءات بقيام

ة حفظ السالم في سـاحـلد من قوجنـو
اسعةالعاج بعمليات استغالل جنسي و

ضح األمم املتحدة جنسيةلم توالنطاق، و
د الذين حتقق معهم.اجلنو

أعلنت األمم املتحـدة أن كـتـيـبـة تـابـعـةو
ات حفـظ الـسـالم تـعـمـل فـي مـديـنـةلـقـو
اكيه شمال ساحل العاج متت إعادتهابو

للقاعدة.
قال بيان صادر عن األمم املتحدة: «إنو

ضحته املنظمـة) أو (أجرً داخلياًحتقيقـا
قـوع انـتـهـاكــات،أن هـنـاك ادعـاءات بــو

يلـهـا يــجــرهـنـاك حتـقـيـق شـامــل حــوو
».ًحاليا

ةأضــاف الــبـــيـــان «بـــســـبـــب خـــطـــورو
قف كلت األمم املتحدة واالدعاءات، قرر

لهـا هـذهأنشطة الكتيـبـة الـتـي تـثـار حـو
إعادتها لقاعدتها».االدعاءات، و

ضح البيـان طـبـيـعـة االنـتـهـاكـاتلم يـوو

ت أنهاير ذكراجلنسية، إال أن هناك تقار
تـتـضـمـن عـالقـات جـنـسـيـة مـع فـتــيــات

ات.قاصر
ات حفـظ الـسـالم فـييشـار إلـى أن عـدد قـو

ضتعمل على فر آالف جندي، و9نغو يبلغ الكو
مـةات احلكواع بني قـوالنظام في ظل الـصـر

ة على البالد.دين حول السيطراملتمرو
قع األمم املتحدة على الشبكةحسب موو

ات حـفـظنـت)، فـان قــوالـعـاملـيـة (االنـتـر
اكيه» جاءتالسالم العاملة في مدينة «بو

باكستان.بنجالديش وغانا وب ومن املغر
كانت اتهامات بالقيام بانتهاكات جنسيةو
ات تابعة لألمم املتحدة فيجهت إلى قوو

عدة دول، األمر الذي دفع األمني العـام
في عنان إلـىالسابق لألمم املتـحـدة كـو

إعـالن أنـه «ال تـسـامـح» مـع مــثــل هــذه
االنتهاكات.

ضح عنان في ديسمبر/كانون األولأوو
دائم قام بها جنو أن «هناك جر2006

تـابــعــون لــألمم املــتــحــدة، مــن بــيــنــهــا

االستغالل اجلنسي لألطفالاالغتصاب و
انه ستتم معاقـبـة كـليب البشـر، وتهـرو

ط في هذه االنتهاكات».من يتور
افق مجلس األمـن هـذا األسـبـوع عـلـىوو
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عية في بالده.ة غير الشرمع الهجر
25د أكثر من ي إلى طركوزيسعى سارو

فضتء هذا العام ممن رألف طالب جلو
طلباتهم.

ة حفظ السالم في ساحـلمتديد مهمة قـو
العاج حـتـى شـهـر يـنـايـر/كـانـون الـثـانـي

ضاع بهدف املساعدة في تهيئة األو2008
ات.لعقد انتخابات بعد تأجيلها عدة مر
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حقوقياض ـ الر
طنية حلقوق اإلنـسـانتبنت اجلمعيـة الـو

ة العمـل عـلـى إصـدار نـظـام خـاصفكـر
مة العوز املناعي املكتسـبض متـالزمبر

لية لـلـنـظـامدة أوأعدت مـسـو(األيـدز)، و
ضها على املـهـتـمـني مـن اخملـتـصـنيلعـر

فـيالـعـامـلـني فـي الـقـطـاع الـصــحــي وو
ىاإلنسانية األخراجملاالت االجتماعية و

أخذلهـا وأي حوذات العالقة، إلبـداء الـر
ذلك باالعتبار عـنـد الـصـيـاغـة الـنـهـائـيـة

فـعـه لـلــجــهــاتملـشـروع الـنـظــام قــبــل ر
تبنيه.استه واخملتصة لدر

دة النظام الطالعننشر فيما يلي مسـوو
ادهام علـى مـواء الكـراملهتـمـني مـن الـقـر

ائهم باحلذفإبداء آر ملساهمتهم وًاانتظار
أو اإلضافة أو التعديل.
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مة العوز املناعي املكتسبض متالزيعد مر
مع عدمية واض السار(اإليدز) من األمر

قائيةاالحتياطات الـواإلخالل بالتدابير و
لة املهن الصحـيـةاودة في نظام مـزارالو

التدابير املبينة في هذااءات ويعمل باإلجر
ض اإليدز.قاية من مرالنظام للو
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مية كل فـيـمـايجب علـى اجلـهـات احلـكـو
ضعية بأهمية مـكـافـحـة مـريخصه الـتـو

احلث علىسائل انتقالـه وبيان واإليدز و
جتنبها.

ةارطـنـي أو مـكـتـب بـوزكـز و-يـنـشـأ مـر
يـةاض السـارقاية مـن األمـرالصحـة لـلـو

يناط به أو باجلهة التي يحددها التثـبـت
عالجس اإليدز وض اإلصابة بفيرومن مر

علىقاية منه والوضى املصابني بـه واملر
سسات الصحـيـةجميع األطبـاء فـي املـؤ

يــلالـقـطــاع اخلــاص حتــومــيــة واحلـكــو
األشخاص املشتبه بهم أو املصابني بهذا

س إلى  اجلهة التي يحددها هـذاالفيرو
بجوكز أو املكتب على أال يخل ذلك بواملر

يـةالفـورمـة وتقدمي العنايـة الـطـبـيـة الـالز
ضى.الء املرلهؤ
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-ال يجوز ألي طبيب فحص أي شخص
إفشاءس اإليدز وه من فيروللتأكد من خلو

ض إال لألشخاصسر إصابته بهذا املر
يض أو للجهة الطبيةالذين يحددهم املر

ينبغي احلصولمية اخملتصة، وأو احلكو
 عـلـى هـذاًيـض خـطـيـاافقـة املـرعـلـى مـو

فضه يعد مـحـضـرفي حالـة رالفحـص و
فع للجهة التي حتددها الالئـحـةبذلك يـر

التنفيذية.
ميةال يجوز للجهة احلكو-في كل األحو

اء الفحص على أيالطبية اخملتصة إجر

جــــحشـــخــــص تــــر
دالئــــل إصــــابــــتــــه

غمس اإليدز ربفيرو
ضته للفـحـصمعار

ذلك بقصد التأكدو
ه مـــــنمــــن خـــــلـــــو

س اإليـــــدزفـــــيـــــرو
عـــايـــةتــقـــدمي الـــرو

ضمـانالطبيـة لـه و
ضـهعدم انتقال مـر

ه.إلى غير
-ال يـــــــجــــــــوز ألي

طبيب أو جهة طبية أو إسعافية االمتناع
مـة أليعن تقدمي العـنـايـة الـطـبـيـة الـالز

عليه أو عـلـيـهـاض اإليـدز ومصـاب مبـر
ب جهة طبية مختصة إذا لمإحالته ألقر

يستطع أو تستطع تقدمي العناية بنفسها.
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اءاتة الصحة بـاتـخـاذ اإلجـرارم وزتقـو
مة:الالز

قيع الفحص الطبي على القادمنيأ-  لتو
إلى البالد من اجلهات التي يثبت تفشي

ذلك للتثبت من خلوض اإليدز فيها ومر
س اإليدز.الء األشخاص من فيروهؤ

ب_فحص القادمني إلى البالد بـقـصـد
ذلـك لـلـتــأكــد مــن عــدماإلقـامـة فــيــهــا و
س اإليدز.إصابتهم بفيرو

اءاتحتـدد الـالئـحـة الـتـنـفـيـذيـة اإلجــرو
ضاع الـتـي تـتـبـع عـنـداألوابط والـضـوو

تبة عليه.اآلثار املتراء هذا الفحص وإجر
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ًس اإليدز بناءيجوز عزل املصاب بفيرو
على توصية  من جلـنـة طـبـيـة مـخـتـصـة

حتديد اختصاصـهـايصدر بتشكيلـهـا و
ض عالجـه،ير الصحـة بـغـرار من وزقـر
 مـن عـزلًللجنـة الـطـبـيـة أن تـقـرر بـدالو

س اإليدز متابعة حالته عناملصاب بفيرو
اءاتفق اإلجـراقبة الصحيـة ويق املرطر

مبا يضمنة الصحة وارالتي حتددها وز
ه.ض إلى غيرعدم نقله املر

يـر الـصــحــة أمــكــنــه الــعــزليـحــدد وزو
يجـوزها وافـراجب تـواطات الـواالشتـرو

يض بعضة الداخلية لتفوارااللتجاء لوز
اقبة الصحيةجال األمن في تنفيذ املـرر

أو العزل إذا اقتضى األمر ذلك على أال
ضى اإليدز.يخل ذلك بحقوق مر
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اعاة أحكام املادة الثالثة من هذا  مع مر
النظام يجب على جـمـيـع الـعـامـلـني فـي
مجال اخلـدمـات الـصـحـيـة فـي املـمـلـكـة

مات اخلاصةية املعلواحملافظة على سر
ال يـجـوزس اإليـدز، وباملـصـابـني بـفـيـرو

إفـــــشــــــاء هــــــذه
مـــات إالاملـــعـــلـــو

لــلــجــهــات الــتــي
حتددها الالئـحـة

التنفيذية.
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حيل أو يجوز تر
إعـادة املـصـابـني

س اإليـدزبـفـيــرو
مـــــــــن غـــــــــيــــــــــر

ديـني إلـىالـسـعـو
بلدانهم أو أي بلد

لهم علىنه مع ضمان حصوآخر يختارو
اضيتهـم األرم حتى مغادرالعالج الالز

دية.السعو
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ض اإليدزي املصاب مبـريجب عـلـى ذو
ضه ألخذإخطار اجلهات التعليميـة مبـر

ية لـضـمـان عـدماالحتياطـيـات الـضـرور
عايةتقدمي الـره وضه إلى غيرانتقال مـر

مة له إذا اقتضى األمر ذلك.الطبية الالز
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سجني بفيـروإذا ثبت إصابـة أحـد الـزو
اإليدز، فعـلـى اجلـهـة الـطـبـيـة اخملـتـصـة

.ًا بذلك فورًإبالغ الزوج اآلخر شخصيا
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س اإليدزعلى الشخص املصاب بفـيـرو
ة الصحةارأن يخطر اجلهة اخملتصة بوز

معليه أن يلـتـزبحالته حال علمـه بـذلـك و
قائيـة الـتـيشادات الـواإلراءات وباإلجـر

عليه أنها اجلهات الطبية املعنية وتقرر
ين.ضه إلى اآلخرى مرقى نقل عدويتو
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استثناء من حاالت املنع من السفر املقرر
س اإليدز ال مينع املصاب بفيـروًنظامـا

عليهمن السفر للخارج بقصد العـالج و
دته للبالد تقدمي نفسه لـلـجـهـاتحال عو

متابعة حالته.الطبية اخملتصة لفحصه و
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ًيضافى كان مراج جثة متوال يجوز إخر
فاته بعد دفنها فـيض اإليدز عنـد ومبر

 إالًال التي يجوز فيها ذلك نظامااألحو
بحضور طبيب مختص من اجلهة الطبية

الـتـدابـيــراءات  واملـعـنـيـة التـخـاذ اإلجـر
ض.قائية من هذا املرالو
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ض اإليدز من ال يجوز منع املصاب مبر
متابعة تعليمه أو فصله من عمله ألسباب

ضهضه إال إذا ثبت تعمده نقل مرد ملرتعو
ه.إلى غير

س اإليدز يعملإذا كان املصاب بفيروو
ًثبت طبيـامية أو أهلـيـة ولدى جهة حكـو

أنه غير قـادر عـلـى الـعـمـل فـيـحـال إلـى
ف له عـنالتقاعد على أال يقل مـا يـصـر

اتبه.ثلثي ر
م بعمل يخشىفي حالة كان املصاب يقوو

ه فيحال إلىى إلى غيرمعه انتقال العدو
ايا املالية نفسها.ب عمل أخر املزأقر
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بة أشد يكونمع عدم اإلخالل بأي عقـو
ى عليها فـي األنـظـمـة األخـرًمنصـوصـا

6و3اد يعاقب كل من يخالف أحكام املو
 مـــن هـــذا الـــنــــظــــام13و10 و9 و8و

يد على سـتـة أشـهـرباحلبـس مـدة ال تـز
يال أوامة ال تتجاوز خمسة آالف ربغرو

بتني.بإحدى هاتني العقو
ـ إذا لم تتو طافر شرو- يعاقب باحلبس 

ـ مدة ال تتجاوز خمسإيقاع عقو بة أعلى 
سات كل من علم أنه مصاب بفيروسنو

ء قـصـد فـي نــقــلتـسـبـب بــســواإليـدز و
ى إلى شخص آخر.العدو

ض اإليدز- ال يجوز حبس املصاب مبر
ه مــن الــســجـــنـــاء دون أخـــذمــع غـــيـــر

مة لضمان عدم نقـلـهاالحتياطيات الـالز
دون تقـدميض إلى بقية الـسـجـنـاء واملر

مة حلالته.العناية الطبية الالز
ضحيل السجني املصاب مبـرـ يجب تر

إذا كاندي إلى بلده واإليدز غير السعو
لـم يـسـتـطــع بـحـقـوق خـاصـة وًمـطـالـبــا

سدادها الدعائه اإلعسار، فيجب النظر
ة ال تتجاوز ثالثةه خالل فتـرفي إعسار

أشهر.
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ير الصحة  الالئحة التنفيـذيـةيصدر وز
لهذا النظام بعد التنـسـيـق مـع اجلـهـات

ى التي تقدم خدمات طبيةمية األخراحلكو
في اململكة.
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يعمل بهذا النظام بعد مضي سـتـني
يـدةه في اجلـريـخ نـشـر من تـارًمـايـو
سمية.الر
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م عـلـيـه عــدمالـنـظـام يـضـمـن لـلـمـحــكــو
االنفصام عن بيئته الطبيعية، فهو يضمن

تهمتابعة أسراسة وار في الدرله االستمر
غم منعلى الرمتابعة نشاطه املهني. وو

اجه العديد منايا فإن تطبيقه يوتلك املز
 أنًبات، حيث من املتعذر غـالـبـاالصعـو

ًية عماليجد املستفيد من نظام شبه احلر
 لفقد الثقة القائمة بشـأنـهًا نظرًمناسبـا

 عـن أنًباب األعمال. فـضـالمن قـبـل أر
جيم عليه بالعالـم اخلـاراتصال احملكـو

دة من الـعـمـل بعـد الـعـوًاختـالطـه لـيـالو
سسة العقابية سيساعـدانه في املؤبأقر

عـة داخــلعـلـى دخـول األشـيــاء املــمــنــو
اجهة ذلك إال بفصلال ميكن موالسجن، و

ية عـناملستفيدين من نـظـام شـبـة احلـر
سسة العقابية.الء داخل املؤبقية النز

بات كـانـت بـعـض لتلـك الـصـعـوًتفـاديـاو
ًية، آخذةت نظام شبة احلرالدول قد طور

ف بــنـــظـــام «حـــبـــس نـــهـــايـــةمــا يـــعـــر
Arrاألسبوع» t de fine de semaine،

ًبـهـذا أخـذ املـشـرع الـبـلـجـيـكـي طـبـقــاو
يخة العدل بتارارللمنشور الصادر عن وز

يتمثل هذا النظام. و1963اير  فبر15
م عليه السجن بعد ظهرفي إيداع احملكو

حتى السادسة من صبـاحم السبت ويو
يـد حـبــس نــهــايــةاالثـنـني، عــلــى أال يــز

عـلــى أنة، واألسـبـوع عـلـى ثــالثــني مــر
مني حبس. مبـعـنـىة بيـوحتسب كـل مـر
ي تنفيـذهـا عـلـىبة يجـرآخر فإن الـعـقـو

م عليـهاء، كل أسبوع ينـفـذ احملـكـوأجـز
 إليها أيامًمني من أيام احلبس مضافايو

يستمر هذا النظام إلـى حـنيالعطالت و
ً.بة كاملةانقضاء العقو

 - العمل للصالح العام6
بـاتب الـعـقـوك عـيــو     مـن أجـل تـدار

ة املـدة ، أخـذيـة قـصـيــرالـسـالـبـة لـلـحـر
باتنسي - في قانون العقواملشرع الفر

نسي اجلديد - بنظام العمل للصالحالفر
Le travail dالعـام  int r t g n ral

يتقرر هذا النظامبات). و عقو8-131(م
ادم عليهم في مـوبشأن املتهمني احملكو

 كانت مـدتـه.ًبة احلبـس أيـااجلنح بـعـقـو
كذلك يستفيد من هذا النظام املتهمونو

 باإلدانـةًت ضدهم أحكـامـاالذين صـدر
ات الـسـابـقـة عـلــىخـالل اخلـمـس سـنــو

مية. مبعنى أن املشرع ال يأخـــــــذاجلر
امي للمـتـهـمه املاضي اإلجـرفي اعتـبـار

Le pass  p nal du pr venuما ،
ية أكبر للقـاضـي،يعطي مساحة تـقـديـر

الذي ميكن لـه بـالـتـالـي أن يـقـرر نـظـام
العمل للصالح العام في حاالت ال ميكن

األخذ فيها بنظام إيقاف التنفيذ.
علـىيطبق هذا النظام على البـالـغـني وو

ة سنةهم ست عشراألحداث البالغ عمر
نسي مدةكذلك جعل املشرع الفرفأكثر. و
في شأناحدة في شأن البالغني والعمل و

240األحداث، بحيث تصل لكالهما إلى 
ال يتقرر العملساعة عمل كحد أقصى. و

ًاللصالح العام إال إذا كان املتهم حاضر

ض عليه من جانبقبله حني عرباجللسة و
في حالة قبول املـتـهـمئيس احملكـمـة. ور

لهذا البديل عن احلبس حتدد احملـكـمـة
املدة التي يتعني أداء العمل خاللها، مبا

، كما حتددًاال يجاوز ثمانية عشر شهر
هيم بهـا ، ومدة ساعات العمل احملكـو

 سـاعـة240 ساعـة و 24اوح بـني تـتـر
هذااألحداث. واء بالنسبة للبالغني وسو

العمل ال يتقرر مع احلبس إذ إنه بـديـل
Travailمنه. كما أنه يتقرر دون مقابل 

non R mun rملا للعمل للصالح 
اء اجلنائي.العام من معنى اجلز

ي تنفيذ العمل للصالح العام حتتيجرو
بات الذي يقعاف قاضي تنفيذ العقوإشر

م علـيـه.ته محـل إقـامـة احملـكـوفـي دائـر
ديتقيد العمل للصالح العام بكل القيـوو

ص عليهـاالالئحية املنـصـويعيـة والتشـر
قات، كتلك املتعلقة بأوًمابشأن العمل عمو

عمـلانب األمن الصنـاعـي وجـوالعمـل و
-131العمل الليلـي...إلـخ (م النسـاء و

ميستفيد احملكونسي). وبات فر عقو23
عليه أثناء القيام بالعمل للصالـح الـعـام
من كل أحكام قانون الضمان االجتماعي

اضاألمرادث العمـل وفيما يتعـلـق بـحـو
إذا ما سبب العمل للصالح العاماملهنية. و

ة القانونلة حتل بقو لآلخر فإن الدوًاضرر
لهافي حقوق اجملني عليه أو املتضرر، و

جوعى الردعولية وى املسئوأن تقيم دعو
).24-131م عــلــيـــه (م قــبــل احملــكـــو

ى حتديد األعمال التي ميكن القياميجرو
اتيق مشـاوربها للصالح العام عن طـر

األهـلـيــــــــــةبـني الـتـجـمــعــات الــعــامــة و
أعضـــــاءبات وقاضــــي تطبيق العقوو

امقاية من اإلجراجملـــلس اإلقليمي لـلـو
Le conseil d partemental du
pr vention de la d linquance.

عادة ما تتصل هذه األعمال بتحـسـنيو
س الغابـاتالبيئة الطبيعية، كإعـادة غـر

ةإنارميمها وتريخية وإصالح اآلثار التارو
أعــمــالاطــئ ونــظــافــة الــشــوالــطــرق و

املعاقني.ضى ومساعدة املرالتضامن و
م عليـه بـالـعـمـلميكن إخضـاع احملـكـوو

قابةللصالح العام لعدد مـن تـدابـيـر الـر
نا إليها فيأشراملساعدة التي سلف وو

ض حديثنا عن نظام إيقاف التنفيذمعر
ضع حتت االختبار.مع الو

مإذا ما مت تنفيذ العمل احملدد للمحكوو
عليه، فإن جهة العمل؛ أي اجلـهـة الـتـي
مت العمل لصاحلها تخطر قاضي تنفيذ

تسلمبات أو مأمور االختبار بهذا والعقو
م عليه شهادة تفيد بتنفيذ العمل.احملكو

كولم عليه بالعمل املوأما إذا أخل احملكو
اماتإليه تنفـيـذه، أو أخـل بـأحـد االلـتـز

املصاحبة للعمل أمكن عقابه عن جنحة
امات الناشئة عن العملاعاة االلتزعدم مر

ص عليها بـاملـادةللصالح العام املنـصـو

التـي يـتـقـرر لـهـابات، و عـقـو434-42
امة مائتي ألفغربة احلبس سنتني وعقو
نك.فر

بات- نظام تقسيط العقو7
نسي بنظام تقسيط     أخذ املشرع الفر

Fractionnement des peinesبـات الـعـقـو
بات اجلديـد فـي املـادةفي قانـون الـعـقـو

 التي تقرر أنه «يجوز للمحكمة132-27
لألسباب جدية طبية أواد اجلنح وفي مو

عائلية أو مهنية أو اجتماعية ، أن ينفـذ
م به ملدة سنة على األكثراحلبس احملكو

ة ال تتجـاوز ثـالثبالتقسيط، خـالل فـتـر
ال تـقـل مـدة كـل تـقـسـيـط عـنات وسـنـو

يظهر من هذه املادة أن نظاممني». ويو
ي إال بشـأنبات ال يـسـرتقسـيـط الـعـقـو

ار بهيصدر القراجلنح دون اجلنايات، و
ليس من قاضيعن احملكمة اخملتصة و

نلحظ أن هذا النظامبات. وتطبيق العقو
عه من النظام البلجيكيب في مجمويقتر

ف باسم «حبس نهاية األسـبـوع»املعرو
ة إليه.سالف اإلشار

نيةاقبة اإللكتروضع حتت املر- الو8
نسي قانون في     أصدر املشرع الفر

 من أجل استحداث1997 ديسمبر 19
 في قانون723/12 إلى 723/7اد املو

نسي بغية ابتداعاءات اجلنائية الفراإلجر
بات السالبـةبديل آخر من بدائل الـعـقـو

هـو نـظــامة املـدة، أال ويـة قـصـيــرلـلـحــر
نيةاقبـــــــة اإللكتروضـــــع حتت املرالو

Le placement sous surveillance
lectroniqueبتهذلك بعد جناح جتر، و
اليـات املـتــحــدة ،ى، كـالـوفـي دول أخــر

كندا.لندا ، وهويطانيا ، وبريد ، والسوو
م عليهك احملكوم هذا النظام على تريقوو

 فيًة املدة طلـيـقـابة سالبة قـصـيـربعـقـو
سـط احلـر مـع إخـضـاعـه لـعــدد مــنالـو

ًنيااقبته في تنفيذها الكترومرامات وااللتز
بة هذا النـظـامقد بـدأت جتـرعن بعـد. و
سـســاتبـع مــؤ فــي أر2000فـي عــام 

بـرعـقـابـيـة، ثـم فـي تـسـع فـي أول أكـتـو
م مـحـكـو393اسـتـفـاد مـنــه ، و2002

جيـهعليه. ثم أصـدر املـشـرع قـانـون تـو
loi dتنظيـمـهـا العدالـة و orientation

de programmation pour la justice
 بهدف تعميم هذا2002 سبتمبر 9في 

ات، بحيث على ثالث سنوًيجياالنظام تدر
م عليه في البداية محكو400يستفيد منه 

يضاف مئة مستفيد كل شهر للوصولو
م عـيـه نـهــايــة عــاملـثـالثـة آالف مـحــكــو

2006.
ط لالستفادة من هذا النظـام أاليشتـرو

ب تنفيذهـا أوبة املطلـوتكون مدة العـقـو
املتبقية أكثر من عام.

م السياسية - جامعةالعلوكلية األنظمة و* 
د - قسم القانون اجلنائيامللك سعو
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ئـيـس هـيـئـة حـقــوقإذا حتـدثـت إلـى ر
ي،كـي الـسـديــراإلنـسـان األسـتـاذ تــر

بة بـأنـهارك مـن دون مـوف يخـبـرفـسـو
الت الناس عن دور الهيئـةيتفهم تساؤ

تها على تلبيـةكهم في قـدرمبا شكـوور
كد أن مثل هذااملؤة. وقعاتهم الكثيرتو

د لدى شقيقتها األهليـةجـوالشعور مو
طنية حلقـوق اإلنـسـان).(اجلمعـيـة الـو

احلــق أن اإلنــســان لــيــشــفــق عـــلـــىو
بة املـهـمـة الـتـيسستـني مـن صـعـواملـؤ
متا بحملها نيابة عـن اجملـتـمـع أوالتـز

بة فـيلة. تكمن الـصـعـونيابة عـن الـدو
ًم حقوق اإلنسان يعد جديـداأن مفهـو

عـلـى الـثـقـافــة الــعــامــة فــي اجملــتــمــع
 من الـنـاس الًالعل كـثـيـردي. والسـعـو

كد أناملؤاه أو احلاجة إليه. ويفهم مغز
ف ينظـر إلـيـه بـعـنيبعض الـنـاس سـو

مبا يتذكر بعـضتياب أو العداء. راالر
ات سابقةاء ما كان يقال في سنوالقر

جمعيـاتـهـامن أن «حقوق اإلنـسـان» و
ي أوات لـلـغـزو الـفـكــرد أدوهـي مـجــر

 أن بعضًالتدخل األجنبي. نفهم أيضا
اتـبالسيما فـي املـراطـيـني، وقرالبـيـرو

القطاعمية وة احلكوسطى من اإلدارالو
قابة منة الراخلاص، ال يستسيغ فكر

داديزسسته، وي ملؤخارج النظام اإلدار
ءا إذا وصل إلى نقد أدائـهاألمر؛ سـو

الـشـخـصـي، فـي تـطـبـيـق الـقـانــون أو
التعامل مع اآلخر.

 للقائمنيًابات عذرقد متثل هذه الصعو
سستني. لـكـن الـقـصـور مـثـلعلـى املـؤ

غبالتقصير ليس من النتائج التي يـر
اإلنسـان فـي االتـصـاف بـهـا عـلـى أي

 في هذا القـطـاعًال أظن أحـداحال. و
فقوغب في الوأو في أي قطاع آخر ير

همم يخبرأمام الناس أو الصحافة يو
ده، حتى لـوعوفاء بـوبأنه عجز عن الـو

أعذار. الفشـل هـوات وكان لديه مبـرر
ه.يرالفشل، مهما كان تبر
اجهانسستني توإذا صح القول إن املؤ
م «حـقـوقبة مفـهـومشكـلـة سـبـبـهـا غـر

اإلنسان» عن الثقافة العامـة احملـلـيـة،
نامـجضع برجب عليـهـمـا وف يتوفسـو

ي هوضـه احملـورعـمـل «تـثـقـيـفـي» غـر
يق أمام عملهما. يستهدفمتهيد الطر

ة حقوق اإلنساننامج إيصال فكرالبر
افعها إلى جميع األطرضوشرح موو

اقــــتــــرح حتــــديـــــدذات الــــعــــالقـــــة. و
االستهدافات على النحو اآلتي:

أ- عـلـى املـدى الــقــصــيــر: الــهــيــئــات
اخلاصـة الـتـي لـهـا عـالقـةميـة واحلـكـو

ات أواراطـنـني، مــن وزة بـاملـومـبـاشــر

كزكات أهلية، يترسسات عامة أو شرمؤ
ضالعمل في هذا اإلطار علـى الـتـفـاو

قـيـاداتـهـاسـاء تـلـك الـهـيــئــات ومـع رؤ
م حقوق اإلنسانسطى، لشرح مفهوالو
قـات احملــتــمــلــةاخلـروعــاتــه وضـومــوو
ةاءات التأديبية أو العقابية املقرراإلجرو

أو الـتـي ميـكـن أن تـتــقــرر فــي املــدى
ئيس من هذا العملاملنظور. الهدف الر

ات بأن سلطاتهمساء اإلدارهو إفهام رؤ
مهما عظمت ال تسمح لهم بخرق حقوق

 أوً عـاديـاًاطـنــااء كـان مـوالـغـيـر؛ سـو
ً، أجنبيـاًافدا ذا مصلحـة أو وًاجعـامر

ضـعة بـو إلـى إقـنـاع كـل دائــرًالوصـو
امها احتراءات تنفيذية محورالئحة إجر

ميكن أن تنفذ خطـةحقوق اإلنسان. و
الـعـمـل فـي هــذا اجلــانــب عــلــى مــدى

سنتني.
جـيــهسـط: الــتــوب- عـلـى املـدى املــتــو

اإلعـــالمـــي مـــن خـــالل الـــصــــحــــافــــة
العامةاملنتديات اخلاصة ويون والتلفزو
سيلةاالتصال املباشر باجلمهور بكل وو

محور هذا العمـل هـو تـبـيـئـةممكـنـة. و
تـطـبـيـقـاتــهم حـقـوق اإلنـســان ومـفـهــو

مـتـصـلـةجعـلـهـا ألـيـفـة عـنـد الـنـاس وو
ائــدهــاإقــنــاعــهــم بــفــوبــثــقــافــتــهــم، و
ضهمجتمعـهـم. أمـا غـرألشخاصـهـم و

ئيس فهو إيجاد عالقة تفاعلـيـة بـنيالر
بــنيســســات حـــقـــوق اإلنـــســـان ومـــؤ

كـشــف اجملــاالتاجلــمــهــور الــعــام، و
د أن يسهمالسبل التي ميكن لكل فرو

طنيمن خاللها في دعم اجلهد الوفيها و
الهادف إلى حماية حقوق اإلنسان.

م حقوقج- على املدى البعيد: دمج مفهو
امج التـعـلـيـم الـعـاماإلنسـان ضـمـن بـر

ال سـيـمـا فـياألنـشـطـة الـالصـفـيــة، وو
محور هذا العملاحل قبل اجلامعية. واملر

دم «حـــق الـــفــــريـــل مـــفـــهــــوهـــو حتــــو
ء اعـتـيـادي فـيلـيـاتـه» إلـى جـزمـسـؤوو

ئيس هـوضه الـرغرسيـة. وبية املدرالتـر
إنتاج قاعـدة ثـقـافـيـة حلـقـوق اإلنـسـان

ادفـة فـي اإلطــارإيـجـاد مـفـاهــيــم مــرو
د بنفسهيف الفراحمللي، فضال عن تعر
متساو مع الغير،كانسان حر، مستقل، و

لياته في هذاام مسؤويده على احترتعوو
نامج يحتاجء من البراإلطار. هذا اجلز

ات.مني ال يقل عن عشر سنوإلى مدى ز
سيخ مبادئ حقوقخالصة القول إن تر

، يحتاج إلـىًيـاإدارنيـا واإلنسان قانـو
يةاوطينه. من هذه الزتوم وتبيئة املفهو

اسع النـطـاق وً تثقـيـفـيـاًنامـجـافإن بـر
يةسيلـة ضـرورحه ميـثـل وكالذي نقـتـر

بة اجتماعيـة لـهـذاملعاجلة ما أظنـه غـر
سساته.مؤالنشاط و

talsaif@yahoo.com

الثانيةلى وبني العاملية األوبعد انقضاء احلر
بني من إبادات  جماعيةما خلفته تلك احلرو

اته، إالطمس لكثير من حضارلبني البشر و
 بينة مبعنى أن العدو فيـهـاًباأنها كانت حـر

األهداف فـياملـالمـح واضح املعـالـم وكـان و
لكن ما هو أخطر من ذلك هيب، وتلك احلرو

مـي إلـىارب وحلة التـي تـلـت تـلـك احلـرواملـر
دة فتلك هي األخـطـر عـلـىب البـارذلك احلـر
ةخـــاصـــة احلـــضـــارات عـــامــــة واحلـــضـــار
اإلسالمية.

ة اإلسـالمـيـة هـيب تيـقـن بـأن احلـضـارالـغـر
ب يجـهـل أوإن كان الـغـرة الباقـيـة واحلضـار

ة، كماة كنه هذه احلضار كثيرًيتجاهل أحيانا
ب التي شنها عـلـىجد في احلروب وأن الغـر

بى منها لذا شرع الغرة ال جدوتلك احلضار
بب من نوع آخر أسماها باحلرفي شن حر

ة اإلسالميةكان احلضـارلتدميـر أردة، والبار
ها األساس املتني في بناءأة باعتباراختار املر

من أجل ذلكاصها وترمتاسكها واجملتمعات و
يةفع شعار خفي جند له كل إمكاناته الفكرر
غانيةه: (كأس وكان شعاراإلعالمية واملادية وو

يفعالن باجملتمع املسلم ما ال تفعله ألف دبابة)
االتفاقيات اخلاصةاح يصوغ املعاهدات وور

استغـل فـيهـا، وغيـرالطفـل وأة وبحقـوق املـر
اجلهل الذياف واألعرالتقاليد وذلك العادات و

ساد في اجملتمعات اإلسالمية بعد العـصـور
ال هـــذهإلنـــزالــتــي تـــلـــت صـــدر اإلســـالم. و

باقع استغل الـغـرض الواالتفاقيات عـلـى أر
سضعاف النـفـواملتأسـلـمـني وقني واملستـشـر

لألسف أن بعض الدول اإلسالمية صادقـتو
عـلــى هــذه االتــفــاقــيــات كــمــا جــاءتــهــم مــن

تناسىا في تطبيقها وبدؤوبية ونية الغرالصهيو
متعالـى هـو مـن كـرالء أن الله سـبـحـانـه وهـؤ
قها كاملة غير منـقـوصـةأعطاها حـقـوأة واملر

مي الذيآن الكر في القرًنابعة عشر قرقبل أر
يتلى إلى األبد حيث ال يأتيه الباطل من خلفه

ال من بني يديه.و
ضألجـل إيـصـال هـذه االتـفـاقـيـات إلـى أرو

ب كل إمكاناته اإلعـالمـيـةاقع حشد الـغـرالو
مه في الكيانات اإلسالمية، فحدثلبث سمو

بدل أن تكونف باالستالب الثقافي، وما يعر
ض امليدانب مع اإلسالم على أركة الغرمعر
لها إلى داخل كل بيـت مـسـلـم مـن خـاللحو

ات الـفـضــائــيــة الــتــي حتــمــل الــغــثالـقــنــو
نت)جاءت الشبكة العاملية (اإلنترخيص، والرو

 منًعاجدت نوهذه أولتجهز على ما تبقى، و
أة فياملـرجـل وعة في العـالقـة بـني الـرعزالـز

ت عنههي ما عبربية وبعض اجملتمعات العر
ية فياما املصربخاصة الدربية واما العرالدر
ب،مى إليه الغرهذا ما رة (سي السيد) وعبار

قينيحتى ال ينخدع حملة هذا الفكر من الشرو
سط هذه اجملتمعات نقولسني ومن املدسوو

هـا لدورًاعية متـامـاأة املسلـمـة ولهـم إن املـر
ب هيأة التي ينادي بها الغران حقوق املرو

حتليل اإلجهاضاإلباحية والتبرج و(السفور و
جـة عـن نــطــاقالـعـالقـات اجلـنـسـيــة اخلــارو

يات التي تصطـكها من احلـرغيـرجيـة والزو
املتأمل حلـقـوقمنها األذان عند سماعـهـا) و

يات التي ينـادي بـهـاأة حتت مظلـة احلـراملر
يديدافع عنها يتيقن أنها كلمة حق أرب والغر

آنأة مصانة في القرأن حقوق املربها باطل و
أةية املرأن حرايدات  وغير قابلة للمزمي والكر

ب فشـلـت حـتـى فـيالتي يـتـشـدق بـهـا الـغـر
أدت إلى تفككهـا مـنبيـة ومجتمعاتـهـم الـغـر
اعها، فكان مهرمية بكل أنوخالل تفشي اجلر

اضب انـتـشـار األمـرأة فـي الـغــريـة املـرحـر
اكتظاظ دولاصة وة املترغياب األسرالفتاكة و

ضعهق هذا الوارع؛ ما أرب بأطفال الشوالغر
 لذلكًاقتصاديات كثير من الدول فانفلت تبعا

بيةة الغرأمن اجملتمعات فأصبحت احلضار
ط.انها آيلة للسقوبكل عنفو

بقي على اجملتمعات اإلسالمية حتى تقف في
التتتصدى لكل هذه احملاوجه هذه احلمالت وو

ائبالفاشلة اليائسة أن تنقي اإلسالم من الشو
ف بـالـعــاداتهـي مـا تــعــرالـتـي حلـقــت بــه؛ و

س بذلك كل األلسـناف لتخراألعرالتقاليـد وو
ب لـلـنــيــل مــنالت الـغــرتـدحـض  كـل مــحــاوو

ًليداب واإلسالم،  فكان املد اإلسالمي في الغر
ب باإلسالم  يقف خلف كل لتهكم الغرًعياشر

اد بها النيل من اإلسالم، فدخل فيلة يرمحاو
ًكان ذلك نتاجابيني واإلسالم كثيرون من الغر

ب، للمد اإلسالمي املتنـامـي فـي الـغـرًطبيعـيـا
ب عـنــد هــذا احلــد؟ القـف الــغــرلـكــن هــل وو

هيبع األول وجع إلى املرقد راه وبالطبع... فنر
لكنيكية، وة بقيادة الصهيو أمرب املباشراحلر

هاب أوة حتت غطاء القضاء على اإلرهذه املر
ابة القضاء على أسلحة الدمار الشاملمن بو

حـقـوقاطـيــة وأو حتـت اسـم سـيـادة الـدميـقـر
هاب باملسلـمـنيإللصاق تهمـة اإلراإلنسـان. و

ميـةيـكــيــة جلــرنـيــة األمــرخـطـطــت الــصــهــيــو
اشنطن في العامقعت في وات التي والتفجير
عيذلك ألخذ غطـاء شـرم للمسلـمـني و2001

الدليل على ذلك ما أعلنهب على اإلسالم، وللحر
مش بعد ساعات من الهجويكي بوئيس األمرالر
يحهتلـوة العاملية  وجي التجـارم على بـرعواملز

اضح في هـذا األمـر أنالوب صليـبـيـة، وبحـر
 لهـا،ًمخطـطـاب كانت  معدة مـن قـبـل  واحلر

اطيةاعية للدميقريكيا التي نصبت نفسها رأمرو
لـة فـي الـعـالـمحـقـوق اإلنـسـان هـي أكـبـر دوو

يـاتـهة حرمـصـادر حلقـوق اإلنـسـان وًانتـهـاكـا
اليات املتحـدةجد داخل الواألقليات التـي تـوو

بة من أبسط احلقـوقمسلـواآلن  مضطهـدة و
السجونيب وأبو غرانتانامو وما غواإلنسانية و

قية إال وصمة عار فيبا الشرية في أوروالسر
النفعينياملدافعني عنها ويكية وامرجبني الصهيو

هي بذلك تكون قد كشفت الغطاء من عليـهـاو
جهها املعادي لإلسالم .أبانت وو

ابقي أن نقول إن على املسلمني أن يـنـتـبـهـو
في النورإلى ما يحاك ضدهم في الـظـالم و

ا بـسـمـاحـة اإلســالم فــي كــلان يـجــاهــروو
يـق أمــاما الـطــرلـيـة لـيـقــطــعــواحملـافـل الــدو

اءالله من وراملسلمني.. وبصني باإلسالم واملتر
القصد .

ض اللهمحمد علي عو

w?K?;« —U?
ù« w?� ÊU��ù« ‚uI�

فيق السيفالدكتور/ تو

U?F?L�:« bO�UI�Ë  ÆÆÆ …√d*« ‚uI� UO�UH�«

bMohammed12005@hotmial.com
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»öD�« Í√—

    البداية كانت مع طالـب املـاجـسـتـيـر
ًفافض ذكر اسمه خواملعلم س.م (الذي ر

العلمي)، الذيظيفـي وعلى مستقبله الـو
قال: نعاني فـي جـامـعـتـنـا احلـبـيـبـة مـن

في بعض األحيـانمة، وط الصـارالشرو
اط للتفرغ، أو أداءية، من اشترالتعجيز

تفع، مع العلـم أنفل، أو املعدل املـرالتـو
عـدم الـتـفـرغ ال ميـنـع مـن أداء الـطـالـب

ىانخفاض مستوجه، وملهامه على أكمل و
ىية على مستوالطالب في اللغة اإلجنليز

ذلك ألسباب تعليمية بحتة، كمااململكة، و
 في كثيـرًطاتفع ليس شـرأن املعدل املـر

يج باحثتخرمن اجلامعات في العالم، و
ًاقادر على اإلنتاج العلمي ليس مقصور

تفعة.على أصحاب املعدالت املر
هــا س.م:مــن املــصــاعــب الــتـــي ذكـــرو
اءات تــقــدمياطـيــة فــي إجــرقــرالـبــيــروو

انسائل العلمية، ابتداء من حتديد عنوالر
 مبـنـاقـشـتـهـا، حــيــثًانـتـهــاءسـالــة والـر

ًجـهـدا وًيـال طـوًقـتـايـسـتـغـرق كـل ذلـك و
ميكن حل ذلك بحلول مـتـاحـة، وًمضنيـا

اجلهد.قت وفر على الباحث الوتو
اجهها الباحثكما ذكر املعاناة التي يو

اإلحصاءات منمة وفي الوصول للمعلو
اجلـهـات ذات الـعـالقـة، حـيـث يـصـطـدم

ي، ماتـني اإلدارالـروائق األنـظـمـة وبعـو
ها.خر إجنازاسته أو يؤيعيق در

افر كثـيـر مـن الـبـيـانـات عدم تـوًأيـضـاو
مات من خالل الشـبـكـة الـعـاملـيـةاملعـلـوو

د كـثـيـر مــننـت)، حـيـث لـم تــزو(اإلنـتــر
ماتنية باملعلواقعها اإللكترواجلهات مو

ة لديها، ما يضطر الباحث للذهابافراملتو
للجهة اخملتصة للحصول عليها.

كما يعاني الباحث في بعض املـكـتـبـات
افر الكتب حديثـة اإلصـدار،من عدم تـو

ة، كما أنعدم إتاحة الفرصة لالستعارو
احد فقط،ام وبعض املكتبات تعمل بـدو

ة من املـكـتـبـة ال يـعـمـل إال فـتـرًءاأو جـز
سـائــلاحـدة، كـاجلـنـاح اخلــاص بــالــرو

د.العلمية في جامعة امللك سعو
د جتـمـع طـالبـي أو جـمـعــيــةجـوعـدم وو

اسات العليا لتقف علىطالبية لطلبة الدر
تتيح لـهـمحتل مشكـالتـهـم، ونهـم وشـؤو

ً.االستفادة من بعضهم بعضا
أمـا طـالـب املـاجـسـتـيـر األســتــاذ فــهــد

كنا هذا التحقيق عـنالسهلي، فقد شار
ههو في قمة تأثرحقوق الطالب اجلامعي و

ب ضياع فرصته في إكمالنه على قرحزو
ط التيجة املاجستير بسبب الـضـغـودر

ض لها من بعض األساتذة، فـقـال:تعـر
مة، الظلمحقوق الطالب اجلامعي مهضو

لكنني أحب أن أشـيـرد كل شـيء، وّسي
هي: مناملعاناة، وإلى عدد من احلقوق و

ف جميـعحق الطالب اجلامعـي أن يـعـر
اسيالتسجيل في الفصل الدراألنظمة و

ذلك بتخصيص كتيب أواسته، وقبل در
اسات العليا،شد أكادميي بالنسبة للدرمر

اسات الـعـلـيـافبـعـض الـطـالب فـي الـدر
يـجـهـلـون أن ال يـكـون املـعــدل أقــل مــن

)، فــيــظــنــون أنـــه مـــثـــل5 مــن 3.75(
يـفـاجـؤون بـاإلنـذار ثـمس ويـوالـبـكـالــور

الفصل من اجلامعة.
من حق الطالب أن يسأل عن كل شيء
يـــخـــص املـــادة، فـــبـــعـــض األســــاتــــذة

سيب الطالـب الـذيم بتراجلامعيني يـقـو
يكثر من األسئلة.

من حق الطالب على األستاذ اجلامـعـي
أن ال يـأتـي بـأسـئـلـة مــن غــيــر املــنــهــج

ب.املطلو

من حق الطالب على األستاذ اجلامـعـي
أن اليـة، وأن ال يشرح باللغـة اإلجنـلـيـز
ية إذا كانتيأتي بأسئلة باللغة اإلجنليز

بية.س باللغة العراملادة تدر
أن يكون هناك نظام معاقـبـة لـألسـاتـذة

ا الطالب بشتمه أواجلامعيني إذا أهانو
سيبه في الفصل بغير حق.تر
ى أن مـن حـق الـطــالــب إذا: أرًاأخـيـرو

ادس موتخصص في مجال معني أال يدر
ًخصوصاى ليست من التخصص؛ وأخر

اسات العليا.في الدر
ي،كما التقينا الطالب محمد عامر الشهر

ة على اجلامعة،الذي قال: لنا حقوق كثير
القائمون على اجلامعة لـمبون وفاملنسـو

جه األكمل،نا على الواجبهم نحوا بومويقو
استغـاللا مع اجلامعة بأنانيـة وتعاملوو
مـن هـذه احلـقـوق عـدمعدم حـيـاديـة، وو

السماح لنا مبناقشة األستاذ اجلامعي
أو املعيد في أي مسألة تخصنا، فهناك

قـنـا فـيهـضـم حلـقـواضـح واسـتـبـداد و
املناقشة.

فق منظورجات وكذلك عدم منحنا الدرو
 ملـاًفقاكذلك عدم تقدمي املـادة وعلمي، و

يستطيعه الطالب.يحتاجه و
ي أن السبب في تعديى الشهركما ير
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ةاألساتذة على حقوق الطالب، هو إدار
اجلـامـعـة الـتـي أعـطـت - كــمــا يــقــول-

ء األخضر في عملاملعيد الضواألستاذ و
إلغـاءما يشاءان بالطالـب، مـن: ظـلـم، و

ىدون النظر في شكوشتم، وامتحانات، و
التحقيق في ذلك.الطالب و

ي أن هذه األمـور مـن أهـمعد الـشـهـرو
أضاف: هناكحقوق الطالب اجلامعية. و

التطـورة العلميـة وى، فالقفزحقوق أخـر
عي في مجـالاالنتقال النوي، واحلضار

من أهمها الشبكةاإلبداع، وجيا ولوالتكنو
جد لهـانت)، البـد أن تـوالعامليـة (اإلنـتـر

 من األهمية، حيـثًا كبيرًااجلامعة حيـز
فيـر مـكـتـبـاتى أن علـى اجلـامـعـة تـونـر

ة في كل كلية، يـتـم فـيـهـا تـبـادلصغـيـر
إيــــجــــاداء وطــــرح اآلرمـــات واملــــعــــلــــو

فـقفـق تـخـصـصــه وواسـيـب كــل واحلـو
احلاصل في جامعتناالكلية التابع لها، و

لـةة» عـنـد مـحــاومـة كـبـيــرأن هـنــاك «أز
االطـــالع عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة الـــعـــاملـــيـــة

نت) من خالل مكتبة األمير سلمان(اإلنتر
يـن، فـكـيــفائـريـة املـكـتـظـة بــالــزكــزاملـر

ًأن هنـاك طـالبـاال سيـمـا وبالـطـالب؟! و
الهنـدسـة فـي أمـسفي كـلـيـات الـطـب و

احلاجة للشبكة.
كما التقينا الطالب ناصر املناع، الـذي

هية نطالب بـهـا وقال: لنا حقوق كـثـيـر
دجوها عدم ومن أبرزة لنا، وفرغير متو

ات حلمايتهااقف السيـارمظالت في مو
فتــأخــر صــرة الــشــمــس، وارمــن حــر

منعنااملكافآت ملدة ثالثة أشهر فأكثر، و
دي املعتادي السعومن دخول الكلية بالز

 عدم السماح لنـا بـدخـولًاأخيـرعليـه، و
احدةة عند التأخر ملدة دقيقة واحملاضر

فقط بحجة التأخير.
أي املناع،اني رد الطالب ناصر الشهرّأيو

مة،قنا فـي اجلـامـعـة مـهـضـوفقـال حـقـو
حمـةى طالب ضعفاء حتت رلسنا سـوو

نـنـااملعـيـد، يـظـلـمـواألستـاذ اجلـامـعـي و
كيفما يشاءان، حتى إن املعيد يكون أشد

هذا الظلم من األستـاذ، وًظلماة وقساو
في األيدي - سببنحن مكتـون - وّالبي

اإلحبـاط، من اآلثار النفسية وًالنا كثيـر
غب فيي كثير، كنا نرغيرجة أنني، ولدر
لكننا مـسـتـمـرون حتـتك اجلامعـة، وتـر
غبة األهل.ر
مة فـي اجلـامـعـة:قنـا املـهـضـومن حـقـوو

اسعـة،ف غيـر والسكن النظيف، فـالـغـر
اسة، كما نعاني منغير مهيأة جلو الدرو

نا لطـلـباألكل غير النظيف مـا يـضـطـر
هـاقإرجية وجباتنا من املطـاعـم اخلـارو

انيتنا الضعيفة، كما نعاني من تسلطميز
األمن اجلامعي،جال السالمـة وبعض ر

كأننا ال قيـمـةمعاملتهم السـيـئـة لـنـا، وو
لـنـا، مـع أن مـعــظــمــهــم مــن أصــحــاب

الشهادات التعليمية االبتدائية.
قنا كذلك:اني: من حقـوأضاف الشهـرو

اتنا، فـبـعـداقف كافيـة لـسـيـارتأمـني مـو

ة،نا عن احملاضردي إلى تأخراقف يؤاملو
شددلـهـا، ومان مـن دخـوبالتـالـي احلـرو

ام الطالبة احتـراني على ضرورالشهر
إعداده اإلعداد األمثل لسوقاجلامعي و
اتـفـق مـع مـن يـنـادي بـتـأمــنيالـعـمـل، و

قـةنت) فـي أروالشبكـة الـعـاملـيـة (اإلنـتـر
اجلامعة ملساعدة الطالب في التحصيل

لة.العلمي بسهو
حتدث لنا الطالب حسن العصيص عنو

مة، فقال:حقوق الطالب اجلامعي املهضو
من أبرز حقوق الطالب اجلامـعـي الـتـي

امه من قبل األسـاتـذةنطالب بهـا احـتـر
انـتـقـاص حـقـهعدم ظـلـمـه وبـإنـصـافـه و

فـيـر كـل مـا يـسـاعـده عـلـى حتـقــيــقتـوو
حه.طمو

التقينا مع الطالـب (م.ن)؛ إذ قـال: إنو
مة منهاقنا املهضـو من حقوًاهناك كثير

اسـاتفر املـصـادر لـطـالب الـدرعـدم تـو
احياعاة الطالب في النوعدم مرالعليا، و

مانكذلك حراالقتصادية، واالجتماعية و
أي.ية الرالطالب من حر

اسات الـعـلـيـاعدم تشـجـيـع طـالـب الـدر
 عن ذلكًضاعومساعدته بعد التخرج وو

الـذلف واخلـويـتـم تـعـبـئـتـه بـاإلحـبــاط و
كه على سلوًاإلهانة، مما ينعكس سلباو

عدمكه مـع أهـلـه، وسلـوبعد الـتـخـرج، و
اقـبـةعـدم مـرفـيـهـيــة ود خـدمـات تـرجـوو

اتاألستاذ اجلامعي في نتائج االختبار

ام الطالـبعدم احتـرضعهـا، ويقـة وطرو
اجلامعي.

اهيم الغامدي الذيالتقينا الطالب إبـرو
قنا على اجلامعة تتلخصى أن حقوقال أر

يـدد بـرجـوفي عدة نـقـاط مـن أهـمـهـا: و

يل من قسمالتحوني لكل طالب، وإلكترو
عدم دخولط نفسهـا وإلى قسم بالشرو

إنـشـاء جلـنــةاسـطـة، والـوبـيــة واحملـسـو
إنشـاءتسمى «جلنة حـقـوق الـطـالـب»، و

اختيار املعيدين.جلنة لتقييم األساتذة و
يةد العنصرجوكما أشار الغامدي إلى و

املعيدين.عند بعض األساتذة و
مـالئــه فــياتـفـق الـطـالــب (أ.ب) مــع زو

ام الطالب، فهو إنسان لـهة احترضرور
حقوق؛ إذ قال: من أبرز حقوق الطالب

فـي أي كــان وًامـه، أيـااجلـامـعـي احـتــر
ائمهتثبيط عزه وعدم احتقارتخصص، و

ى (أ.ب) أن عــلــىأو شــتــمــه. كــمــا يــر
فــيــر الــشــبــكــة الــعــاملــيـــةاجلــامــعــة تــو

ها على كليـةعدم اقتصـارنـت)، و(اإلنتر
ذلك حلاجة الطالبمعينة أو في املكتب، و

ار.مـات بـاسـتـمـراملـعـلــوإلـى األبـحـاث و
قت مناسـبطالب (أ.ب) بتخصيـص وو

كـالئـهـا السـتـقـبــاللـعـمـداء الـكـلـيـات وو
د علـىالـرفة مشكـالتـهـم ومعـرالطـالب و
اتهم.استفسار

ي، فقد حتـدثأما الطالب مسلط الشلو
: إنًعـن مـعـانـاتـه فـي اجلــامــعــة قــائــال
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نـظـام،قانـون واسطة فوق كـل حـق والـو
يل مندت التحو عندما أرًأنا شخصياو

قسم إلى قسم آخر في اجلامعة، انطبقت
ط ألن أدخل القسم الذي أحبهعلي الشرو

تقدم معي كثير لم تنطبق عليهمغبه، وأرو
ات،ا احملاضرلم يحضروط، بل والشرو

الء الذيـن لـم هـؤَـلِـبُلكن فـي الـنـهـايـة قو
اسطةط ألن لديهم وتنطبق عليهم الشرو

فـضـت أنـا، مـا سـبـب لــي اإلحــبــاط،ور
ك اجلامعة. في ترًبالتالي التفكير ملياو
ي) الـذيالتقينا الطالب (س.ج الـعـمـرو

لن تلبـى، حـيـث إنة وقنا كثـيـرقال حقـو
املعيد علىاجلامعة ال حتاسب األستاذ و

شـتــممـا يـفـعـالنـه بـالـطـالـب مـن ظـلــم و
عـدم تـصـحـيــحيــة، وعـنـصـريــة وسـخـرو

، كما أنًجات ظلماتقدير الدراق واألور
املعيدين بحاجةى بعض األساتذة ومستو

لـني،إلـى إعـادة نـظـر مـن قــبــل املــســؤو
أخصى املادة، وفاألستاذ أقل من مستو

اد العلمية التي حتتاج إلى عدل فـياملو
جات.عدل في إعطاء الدرالشرح و

5O1œU�_« Í√—

ار أستاذّكي العـيلقد التقينا الدكتور تر
د الذي ذكرالصحافة بجامعة امللك سعو

قـال تـتـمـثـل حـقـوق مـن احلـقـوق وًعـددا
الطالب اجلامعيني في اآلتـي: الـتـعـامـل

هماعتبارام، واحترتقدير ومعهم بحب و
يقعدم تفـرالعدالة في التعـامـل وأبناء و

طــالــب عــن طــالــب إال حــســب اجلــهـــد
اســي املــبــذول، كــذلــك اإلنـــصـــاتالــدر
العمل على تذليلمشكالتهم، واهم ولشكو

تهمقل مسيرتعرضهم والعقبات التي تعتر
يـح تأمني السـكـن املـرًأيضـااسيـة والدر

جبات الغذائية املناسبة لتسـاعـدهـمالوو
اجعتأمني املراسي وعلى التحصيل الدر

جعلها فـي مـتـنـاولاسـيـة والكتـب الـدرو
 تـأمـنيًأيضـايـة ومـزالـطـالب بـأسـعـار ر

ســيــلــةات كــافــيــة، أو واقــف ســيــارمــو
قف عـاماصالت تنقل الطالب من مـومو

فـيـر املـنـشــآتتـوبـعـيـد إلـى كـلـيـاتــهــم و
لة النشـاطاوياضية احلديـثـة لـهـم ملـزالر
استغـاللاياتهـم وتنميـة هـوياضـي، والر
د عليهم بـالـنـفـعاغهم مبا يـعـوقات فـرأو
ائهـم فـيأخـذ آراكـهـم وإشـرالـفـائـدة وو

تبطة بهم قبل تـنـفـيـذهـاعات املـراملشـرو
عـدمقـتــهــا وف مـكـافـآتــهــم فــي ووصــر
يادة اخملصصاتيلة وزة طوها لفترتأخير

ة لألنـشـطـة الـطـالبـيـة فـياملالـيـة املـقـرر
املساعدةكذلك تقدمي العـون والكليـات و

اسات العـلـيـاالتسـهـيـالت لـطـالب الـدرو
ية لهم في الصحفيادة مساحة احلروز

قضاياهم.مهم واجلامعية للتعبير عن همو
ض حديثهار في معرّشدد الدكتور العيو

امة (حـقـوق) عـلـى أهـمـيـة احــتــرلـنـشــر
،ًامهم شخصيااحترالطالب اجلامعي، و

عدم التعامل معـهـم بـجـفـاء، فـالـطـالـبو
هتـقـديــرامـه واجلـامـعـي بـشـر لــه احــتــر

إنسانيته.و
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- االسم: علي بن عباس بن عثمان احلكمي
انة ـ جازهرهـ مز1361محل امليالد: يخ و- تار

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

ىأصول) جامعة أم القريعة إسالمية (فقه واه شر- دكتور
-احلياة العملية:

ىك في جامعة أم القرـ معيد ثم محاضر ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشار
هـ ـ حتى اآلن.1389

ى (سنتني)يعة جامعة أم القركيل عميد كلية الشرـ و
هـ.1405هـ ـ 1402ى من يعة جامعة أم القرـ عميد كلية الشر
ات متعددة).ى (لفتريعة جامعة أم القراسات العليا بكلية الشرـ عميد قسم الدر

∫f�U:« W	uC� ¿

هـ فما بعدها.1402ات من ى لعدة فترية مجلس جامعة أم القرـ عضو
هـ فما1402ات من ى لعدة فتريعة جامعة أم القرية مجلس كلية الشرـ عضو
بعدها.
ات منى لعدة فتريعة بجامعة أم القراسات العليا الشرية مجلس الدرـ عضو
هـ فما بعدها.1402
ان.ية ـ جازية اجلمعية اخليرـ عضو

∫�«ËbM�«Ë �«d9R*« ¿

هـ.1403ة عام متر الدعاة املنعقد باملدينة املنورك في مؤـ شار
يفني اإلسالمي الثقافي ـ أسكـتـلـنـده ـمني الشـرك في ملتقى خـادم احلـرشار
ك فيه ببحث عن فقه األقليات اإلسالمية.هـ شار1419ة عام أدنبر
هـ1420كا الالتينية عام لي الثالث عشر ملسلمي أميرمتر الدوك في املؤـ شار

ك فيه ببحث عن «خصائص الدين اإلسالمي».شارو
ك فيها ببحثشارياض وقف اإلسالمي» عقدت بالرة عن «الوك في ندوـ شار

اقفني».ط الوعن «أحكام شرو
∫ÀU��_«Ë �UH�R*« ¿

سالة ماجستير).يع اإلسالمي (رـ االجتهاد في التشر
اه).سالة دكتوره في األحكام الفقهية (رأثرـ تخصيص العلم و

ى).ها في األحكام (بحث منشور في مجلة جامعة أم القرأثرـ دالالت النهي و
ـ التعليل باحلكمة عند علمـاء األصـول (بـحـث مـنـشـور فـي مـجـلـة جـامـعـة أم

ى).القر
عية في بالد غير املسلمني (كتيب منشور).تطبيق األحكام الشرى وـ أصول الفتو

حتقيقات علمية.ى وة أخرث كثيرـ بحو

d‡L‡�« œUB(«

قـــضـــايـــامــشـــاكـــل و
الفالحني في النصـف
األخـــــيـــــر مـــــن عـــــام

م.2004
كزه / مرجهة إصدار

يفيةاسات الرالدر
يـرعه: الـكـتـاب: تـقـرضـومـو

ضاع «حق التعليم»يتناول أو
ضـاع احلـقأومـشـكـالتـه وو

احلق و,عاية الصحية في الر
فـي الـسـكـن ورصـد مـشـكــالت الــطــرق

يرد التقـريفراالتصـاالت واصالت واملوو
اعة البحتة فيرصدفصلني ملشكالت الزر

اعيف الـزرالصري ومشكالت ميـاه الـر
املبيداتاألسمـدة وي ومشكالت التقـاوو
مشكالت الفالحني مع بعض الـهـيـئـاتو

الدينـيـةالتي تقدم اخلدمات الشـبـابـيـة و
بـنـك الـتـنـمــيــةالـثـقـافـيــة ويـنـيـة والـتـمــوو
ض حـاالتاعـي كـمـا عـراالئتـمـان الـزرو

ى التي تعـانـي مـشـكـالت مـتـعـددة،القـر
ير مشكالت الشباب يرصد التقرًاأخيرو

يـر نـتـائــجض الـتـقــريـجـني ثـم يـعــراخلـر
توصيات.و
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تبـة عـلـى انـعـداماسة عـن اآلثـار املـتـردر
نـــيـــةاحلـــمـــايـــة الـــقـــانـــو
اعــةلـلـعــامــالت فــي الــزر

البحتة.
كـــزه/ مــرجــهــة إصـــدار

ية.أة املصرقضايا املر
اسةعه: الكتاب درضومو

ى ميدانية.أخرية ونظر
انني املنظمةية تتناول القواسة النظرالدر

اعة البحتةلعمل النساء العامالت في الزر
في مصر.

ضاعاسة امليدانية فتتـنـاول األوأما الدر
كيفـيـة تـعـامـلـهـاأة واملعـيـشـيـة لـهـذه املـر

معاملتها في مجتمعها.و
أةة املر لصورًضاكما تقدم - الكاتبة - عر

قضاياها في اإلعالم مبخـتـلـفيفيـة والر
أشكاله.
ة - برج احلجاز - شارع املهندسالقاهر

ً)نة سـابـقـااضـي (اجملـنـوعبـد الـهـادي ر
اء.ض اللوأر

مةاألمولة ومي للطـفـويعد اجمللس القـو
الطفل لتنفيذطنية املعنية باألم واآللية الو

الثاني.مبادئ عقدي الطفل األول و
ياته حـمـايـةلوكما يضع فـي مـقـدمـة أو

ضةإعادة تأهيل الـفـئـات املـعـردمـج وو
ارع -مة (أطفال الشـواحملروللخطـر و

ةاألطـفـال الـعـامـلــني فــى مــهــن خــطــر
متكني الفتاةاألطفال املعاقني - إلخ) وو

ســاتمـن خـالل الـقـضـاء عـلــى املــمــار
اجالزومان من التعليم، وة: احلرالضار

لـةتنمية الـطـفـوختان اإلنـاث، واملبكـر و
حماية الطفل مـنيجها، وتـروة، واملبكر

فعة، ورسات الضارمن املمـارالعنف و
اهقني،املرعي الصحي لدى األمهات والو
تــنــمــيــة احلــس االجــتـــمـــاعـــي وروحو

التطوع.كة واملشار
ةيعمل اجمللس من أجل متـكـني األسـر

ذلكها، واراستقرفاهيتها وية وراملصر
مــن خــالل حــمــايــة حــقـــوق األطـــفـــال

تنشئتهم فيعايتهم ويني لضمان راملصر
دي إلى التنشئة الصـحـيـةبيئة آمنة تـؤ

االجـتـمــاعــيــةالـنـفــســيــة وحـيــة والــروو
عايةالسليمة. كما يسعى إلى ضمان الر

يدحتقيق املزمة، والكاملة حلقوق األمو
مــن املــكــاســب فــي مــجــاالت الــعــمــل

تقاءكتهن في احلياة العامة لالرمشارو
تنميته.باجملتمع و

ياته تطبيقلوكما يضع اجمللس ضمن أو
لية حلقوق الـطـفـل الـتـياالتفاقـيـة الـدو

ائل الدولصدقت عليها مصر ضمن أو
ضيح االتفاقيةفي العالم حيث ميكن تو
من خالل النقاط اآلتية:
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اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحـدة
لـيـة حلـقـوق الـطـفـل فـياالتـفـاقـيـة الـدو

قـد حـظـيــت االتــفــاقــيــةم و1989عــام
تفـربإجـمـاع عـاملـي غـيـر مـسـبـوق. وو

م إلنفاذ حقوق الطفل تلتزً عاملياًمنهاجا
به الدول املصدقة عليها.

لية حلقوق الطفل تنتهـجاالتفاقية الدوو
ة متكاملة حلقوق الطفل السياسيةنظر

الثقافـيـة،االجتمـاعـيـة واالقتصـاديـة وو
احدة ال ميكنحدة وى أنها تشكل وترو

ئةعدم قابلية احلقوق للـتـجـزئتهـا وجتز
قد قـامـتثيقـة، وعنصر مهـم لـفـهـم الـو

ها التمهيدي إلى جلنةيرمصر بتقدمي تقر
قــدمــت و1992حـقــوق الــطــفــل عــام 

م،1998ي األول عـام يـر الـدورالـتـقـر
م،2001متـت مـنـاقـشـتـه فـي يـنـايـر و
يير الـدور للتقـرًي اإلعداد حاليـايجرو

الـذي سـيـتــم دمــجــه،الـثـانــي ملــصــر و

احد بنـاءير وير الثالث في تقـرالتقـرو
لقد كانت مصرعلى توصية اللجنة، و

مالـي،إحدى الدول الـسـت: (كـنـدا، و
يــد،الـســوبـاكـســتــان، واملـكــســيــك،وو
ة النـعـقـادمصر) الـتـي قـادت الـدعـوو

ًانـعـكـاسـالة. والقـمـة الـعـاملـيـة لـلـطـفـو
كلة في مصـر، شـارلالهتمام بالطـفـو
جاليـني وراء املـصـركثـيـر مـن اخلـبـر

القانون إلى جانب القيادات في صياغة
كانتيجها. وترواتفاقية حقوق الطفل و

لى التيين األومصر من الدول العشر
صدقت علـى اتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفـل

بعةلتضفي االتفاقية مكانة خاصة ألر
)2مــبــادئ عــدم الــتــمــيــيـــز (املـــادة 

)3املصلحة الفضلى للطفل (املـادة و
ه (املادةمنـاؤحمايتـه وبقاء الطـفـل وو
ائـهام آراحتـركة الـطـفـل ومـشـار) و6
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منظمات غيرمات وممثلون عن احلكو
نشـطـاء فـي مـجـال حـقـوقميـة وحـكـو

اء فيجال قضاء - خبراإلنسان - ر
االجتمـاعالتعليـم ومجاالت الصحـة و

جالاء في مجال التـنـمـيـة - ر- خبـر
قددين من مختلف أنحاء العـالـم - و

كائـد، حـيــث شــاركـان ملــصــر دور ر
جاليـني وراء املـصـركثـيـر مـن اخلـبـر

القانون إلى جانب القيادات في صياغة
يجها.ترواالتفاقية و
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ىعي على مستوفع الونشر اتفاقية ر
لةاسع النطاق داخل أقاليم الدوو
ير عن تـنـفـيـذ لـالتـفـاقـيـةتقـدمي تـقـارو
قــدات الـتـي مت اتـخــاذهــا، واخلـطــوو
جيهية تتعلقضعت اللجنة مبادئ توو

نهامضـمـوير املبدئـيـة وبشكل الـتـقـار
يـة الـتــي يــتــعــني عــلــى الــدولالــدورو

اف تقدميها. علـى أن تـتـضـمـناألطر
د اآلتية:ير البنوالتقار

يفلتدابير العامة إلنفاذ االتفاقية :تعرا
الـطـفـل- املـبـادئ الـعـامــة- احلــقــوق

يـةيـات- الـبـيـئـة األســراحلـراملـدنـيـة و
عاية البديلة- الصحة األسـاسـيـةالرو
األنشطة الثقافيةفاهية- التعليم والرو
فيهية- تدابير احلماية اخلاصة.الترو
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استغاللهم فـي الـبـغـاءبيع األطـفـال و
اط األطفالانخراد اإلباحية، وفي املوو

اعات املسلحة.في النز
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هاإن اجلمعية العامة، إذ تضع في اعتبـار
امأن ميثاق األمم املتحدة يشجع على االحتر

ياتاحلرالفعال حلقوق اإلنسـان والعاملي و
األساسية جلميع البشر، دون متييز بسبب

إذوالعرق أو اجلنـس أو الـلـغـة أو الـديـن، 
ها أن اإلعالن العـاملـيتضع في اعتـبـار

حلقوق اإلنسان ينادي بأن جميع البشر
امـةين في الكـرمتـسـاو وًاارلدون أحـريو
د أن يتمتـع بـكـلأن لكـل فـراحلقـوق، وو

يات املبينة في ذلك اإلعالن،احلراحلقوق و
بخاصة التمييزعه، و كان نوًدون متييز أيا

بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة
أيأي السياسي أو أي رأو الدين أو الر

مي أو االجتماعي،آخر، أو األصل القو
ضع آخـر،لـد أو أي وأو امللكيـة، أو املـو

هـا أن اإلعـالنكـمـا تـضـع فـي اعــتــبــار
العاملي حلقوق اإلنسان ينادي كذلك بأن

افجد، احلق في االعترد أينما ولكل فر
أن اجلـمـيــعنـيــة، وبـشـخـصـيـتـه الـقــانــو

لهم احلق فـيمتساوون أمام القانون، و
التمتع بحماية متكافئة من القانون دون

 احلـق فـيًأن لهـم جـمـيـعـاأي متـيـيـز، و
ية ضد أي متـيـيـز ميـثـلحمـايـة مـتـسـاو

يضضد أي حتر لذلك اإلعالن وًانتهاكا
اكا منها أن الدولإدرعلى متييز كهذا، و

ليني اخلاصنياف في العهدين الدواألطر
سةبحقوق اإلنسان، تتعهد بضمان ممار

دة في هذين العهدين دوناراحلقوق الو
أي متـيـيـز بـسـبـب الـعــرق أو الــلــون أو

أياجلـنـس أو الــلــغــة أو الــديــن أو الــر
أي آخر، أو األصـلالسيـاسـي أو أي ر

لدمي أو االجتماعي، أو امللكية، أو املوالقو
ك أنه بتحسنإذ تدرضع آخر، وأو أي و

تنميـة الـعـالقـات الـسـلـمـيـةاالتصـاالت و
ايد عـدددية فيما بني الـبـلـدان، يـتـزالـوو

ااد الذين يقيمون في بلدان هم ليسواألفر
اطنيها.من مو
مبادئ ميثاقكد من جديد مقاصد وكما تؤ

تسلم بأنه ينبغي كـذلـكاألمم املتحـدة، و
ياتاحلرتأمني حماية حقـوق اإلنـسـان و

كص عليها في الصكواألساسية املنصو
ا مناد الذين ليسولية بالنسبة لألفرالدو
اطني البلد الذي يعيشون فيه.مو

تصدر هذا اإلعالن:

 …œU*«1
اض هذا اإلعالن، ينطبق مصطلـحألغر

اجـبــةاعـاة الــو«أجـنـبـي» مــع إيــالء املــر
اد الالحقة، علىدة في املوارط الوللشرو
لـة ال يــكــون مــنجــد فــي دود يـوأي فــر

عاياها.ر

 …œU*«2
- ليس في هذا اإلعالن ما يفسر على1

عية عـلـى دخـولأنه يضفي صـفـة الـشـر
ةلة ما بـصـورد أي أجنبـي فـي دوجـووو

ال يفسر أي حكم من أحكامنية، وغير قانو
لةهذا اإلعالن على أنه يقيد حق أيـة دو

أنظمة تتعلق بدخولانني وفي إصدار قو
ط إقامتـهـم، أوشـروأحكـام واألجانـب و

األجانـب.عايا وضع فروق بـني الـرفي و
األنظمة يجـب أالانني وبيد أن هذه القو

نيةامات القانوتكون غير متفقة مع االلتز
اماتهالة، مبا في ذلك التزلية لتلك الدوالدو

في مجال حقوق اإلنسان.
- ال ميس هذا اإلعالن التمتع باحلقوق2

باحلقوقالتي مينحها القانون احملـلـي و
لـي للقانون الـدوًفقالة مـا وم دوالتي تلـز

لـو كـان هـذامبـنـحـهـا لـألجـانـب حـتـى و
فف بتلك احلقوق أو يعتراإلعالن ال يعتر

جة أقل.بها بدر

 …œU*«3
يعاتها أو أنظـمـتـهـالة تشـرتعلـن كـل دو

ثر على األجانب.طنية التي تؤالو

 …œU*«4
لةانني النافذة في الدواعي األجانب القوير

مونيحترجدون فيها والتي يقيمون أو يو
لة.تقاليد شعب هذه الدوعادات و

 …œU*«5
جب الـقـانـون- يتـمـتـع األجـانـب، مبـو1

ليةامات الدواعاة االلتز مبرًهنااحمللي ور
جدون فيهـا،لة التي يـوذات الصلة لـلـدو

ص:جه اخلصوباحلقوق التالية على و
األمن الشخصي،(أ) احلق في احلياة و

ض أي أجـنـبـي لـالعــتــقــال أوال يـتـعــرو
مال يحـراالحتجاز على نحو تعـسـفـي، و

يـتـه إال بـنــاء عــلــىأي أجـنـبــي مــن حــر
ًفـقــااألسـبـاب احملـددة فـي الـقــانــون وو

دة فيه.اراءات الولإلجر
(ب) احلـق فـي احلـمــايــة مــن الــتــدخــل

نــي فـــيالــتــعــســفــي أو غـــيـــر الـــقـــانـــو
اخلصوصيات أو العائلة أو الـسـكـن أو

اسالت.املر
اة أمـام احملـاكــم(ج) احلـق فـي املـسـاو

السلطاتأمام سائر الهيئات واعها وبأنو
احلـق، عـنـداخملـتـصـة بـإقـامـة الـعـدل، و

جم مبترًة، في االستعانة مجاناالضرور
اءات الــقـــضـــائـــيـــةي فــي اإلجـــرشــفـــو

ى التي ينـص عـلـيـهـااءات األخراإلجـرو
القانون.

اج،في الزو(د) احلق في اختيار زوج، و
ة.في تأمني أسرو

أيالـريــة الــفــكــر و(هــ) احلــق فــي حــر
ال يخضع احلق فيالديـن، والضمير وو

داجلهر بدينهم أو معتقداتهـم إال لـلـقـيـو
يةتكون ضرورالتي ينص عليها القانون و

حلماية األمن العام أو النظام أو الصحة
الـعـامـة أو األخـالق أو حــمــايــة حــقــوق

ياتهم األساسية.حرين واآلخر
ثقافتهم(و) احلق في االحتفاظ بلغتهم و

تقاليدهم.و
اتاملدخريل املكاسب و(ز) احلق في حتو

ها من األصول النقدية الشخصيةأو غير
اعاة أنظـمـة الـنـقـدإلي اخلـارج، مـع مـر

احمللية.
د التي ينص عليهااعاة القيو مبرًهنا- ر2

يـة فـي اجملــتــمــعهـي ضــرورالـقـانــون و
مي، أواطي حلمايـة األمـن الـقـوالدميقـر

السالمـة الـعـامـة، أو الـنـظـام الـعـام، أو
الصحة العامـة، أو األخـالق، أو حـقـوق

ياتهم التي تتفق مع احلقوقحرين واآلخر
ليةك الدوف بها في الصكوى املعتراألخر

دة فـي هـذااراحلقـوق الـوذات الـصـلـة و
اإلعالن، يتمتع األجانب باحلقوق اآلتية:

ة البلد،(أ) احلق في مغادر
ية التعبير،(ب) احلق في حر

(ج) احلق في االجتماع السلمي،
الاد مبلكـيـة األمـو(د) احلق فـي االنـفـر

اعاةهنا مبراك مع الغير، ركذلك باالشترو
القانون احمللي.

اعاة األحكام املشار إليهاهنا مبر- ر3
، يتمتع األجانب املقيـمـون2ة في الفقـر

لة ما باحلقنية في إقليم دوة قانوبصور
ية اختـيـار مـحـلحـرية الـتـنـقـل وفي حـر

لة.د الدوإقامتهم داخل حدو
- يسمح بدخول زوج األجنبي املقـيـم4

الدهأولة ما ونية في إقليم دوة قانوبصور
االلتحـاقالقصر أو املعالني ملصاحبته و

يعاعاة التشر مبرًهنااإلقامة معه، ربه و
اجب.احلصول على اإلذن الوطني والو

 …œU*«6
ه منض األجنبي للتعذيب أو لغيرال يعر
بة القاسـيـة أوب املعاملة أو العـقـوضرو

جـهعــلــى والـالإنـسـانـيــة أو املــهــيــنــة، و
ض األجـنــبــي دونص، ال يـعــراخلـصــو

ب الطبية أو العلمية.ة للتجارافقته احلرمو

 …œU*«7
ةد بصورجـود األجنبي املـوال يجوز طـر

لة ما من ذلك اإلقليمنية في إقليم دوقانو
فقاار يتم التوصل إليـه وجب قـرإال مبو

يـسـمـح لـه، إال إذا اقـتـضـتلـلـقـانـون، و
طـنـيية تتـعـلـق بـاألمـن الـوأسبـاب جـبـر

خالف ذلك، أن يتقدم باألسباب املناهضة
أن تنظر في قضيتـه الـسـلـطـةده، ولطـر

اخملتصة أو شخص أو أشخاص تعينهم
أن ميثـل السلطة اخملتصـة، وًخصيصـا
ض أمام السلطة اخملتصـة أولهذا الغر

دي أود الفـريـحـظـر الـطـرمـن تـعـيـنـه. و

ديـن بــهــذهجـواجلـمـاعـي لـألجــانــب املــو
م على أساس الـعـرقة الذي يقوالصـور

أو اللون أو الدين أو الثقافة أو األصـل
مي أو اإلثني.أو املنشأ القو

 …œU*«8
يـقـة- لـألجـانـب الـذيـن يـقـيـمـون بـطــر1

الة ما أن يتـمـتـعـونية فـي إقـلـيـم دوقانـو
طنية، باحلقـوقانني الو للقوًفقـا، وًأيضا

امات التـيفاء بااللـتـز بالـوًهناالتالـيـة، ر
جب أحكام املادةتطبق على األجانب مبو

4:
نــةف عــمــل مـــأمـــو(أ) احلــق فــي ظـــرو

أجر متساوفي أجور عادلة ووصحية، و
ي القيمة دون أي متييز،لقاء عمل متساو

أة احلصول علىبخاصة أن يكفل للمرو
جل،ف عمل ال تقل عما يتمتع به الرظرو

 لقاء العمـلٍ متساوٍاحلصول على أجـرو
ي.املتساو

(ب) احلق في االنضمام إلي النـقـابـات
ها من املنظمات أو اجلمعيات التيغيرو

الاك في أنشطتها. واالشترنها، ويختارو
سة هذا احلقد على ممارض أية قيوتفر

هـا الــقــانــوند الـتــي يــقــررغـيــر الــقــيــو
ة، فـي مـجــتــمــعتـقـتـضــيــهــا الــضــرورو

مـي أواطي، لصـيـانـة األمـن الـقـودميقـر
النظام الـعـام أو حلـمـايـة حـقـوق الـغـيـر

ياتهم.حرو
عايةالرعاية الصحية، و(ج) احلق في الر

اخلدماتالضمان االجتماعي، والطبية، و
يح،الترواحة والرالتعليم، واالجتماعية، و

ط اسـتـيـفـائـهـم املـتـطـلـبــات الــتــيبـشــر
تقتضيها األنظمة ذات الصلة فيما يتعلق

دارض مـوبـحـيـث ال تـتـعــراك وبـاالشـتـر
هقة.لة ألعباء مرالدو

لوناو- حلماية حقوق األجانب الذين يز2
عة بأجر في الـبـلـد الـذيأنشطـة مـشـرو

ماتيجوز أن حتدد احلكوجدون فيه، ويو
املعنية تلك احلقوق في اتفاقية مـتـعـددة

ثنائية.اف واألطر

 …œU*«9
م األجنبي على نحو تعسفي مماال يحر

نية.يقة قانوال بطراكتسبه من أمو

 …œU*«10
 فــيًاقـت حـريـكـون األجـنـبــي فــي أي و

ماسيةاالتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلو
عاياها أو في حالةلة التي هو أحد رللدو

دهما، بالقـنـصـلـيـة أو الـبـعـثـةجـوعـدم و
ى يعهد إليهالة أخرماسية ألي دوالدبلو

لـة الـتـي هـو أحــدعـايـة مـصـالـح الـدوبـر
لة التي يقيم فيها.عاياها في الدور

œ«dú� ÊU��ù« ‚uI�� oKF�*« Êö�ù«
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يــر    لـم يـكــن مــا تــضــمــنــه تــقــر
يكيـة األخـيـر حـولجيـة األمـراخلـار

اء ما؛ سـوًاالجتار بالبـشـر جـديـدا
ها مـنتعلق منه باملـمـلـكـة او بـغـيـر

الياتى، باستثنـاء الـوالدول األخـر
هة من كل عيب.املتحدة نفسها املنز

 كماًهي عندما تتهمني شخصـيـاو
ديني باالجتار بالبشرتتهم كل السعو

ات العمالةازألننا فقط نحتفظ بجو
السائقني، فهي تـعـلـم أنـهليـة واملنـز

غم من ذلك فإن سـائـقـيـنـاعلـى الـر
ا مبـحــضعـامـالتـنـا الـذيـن جــاؤوو
دا علـى عـقـوقعـوادتهم بـعـد أن وإر

مـا عـلـيــهــم،عـمـل حتـدد مـا لــهــم و
ال نستـطـيـع الـتـأكـد ممـابون ويـهـر

بــهــم؛ هــليــحــدث لــهــم بــعــد هــرو
ين أم يتماطنني اآلخريستغلون املو

اطـنـني أو مــناسـتـغـاللـهـم مـن مــو
ين من بني جلدتهم؟مقيمني آخر

م هـذهيقة قـدوكد هـو أن طـر   املؤ
اءاتإجرافدة للمملـكـة والعمالة الـو

فق األنظمة املتفقالتعاقد معها تتم و
ديـةعـلـيـهـا بـني الـسـلـطـات الـسـعــو

ة للعمـالـة،سلطات الـدول املـصـدرو
ينهي بالتأكيد تختلف عن املهاجرو

األطفالعيني من النساء وغير الشر
ة بـهـمالعمـال الـذيـن تـتـم املـتـاجـرو
بيةاستغاللهم في كل الدول األوروو
يكا نفـسـهـا. الـعـجـيـب أنفي أمـرو

ير يتجاهل كل ما يحدث داخلالتقر
يكيـة،اليات املتحدة األمـرد الـوحدو

سـفـنـا هـو أن بـاب الـنـجــارمـا يـؤو
يكيةاكز املدن األمرمخلوع، ففي مر

سس أجنــلـــولــوك ويـــورمــثــل نــيـــو
فـي سـاعــات الــلــيــلشـيــكــاغــو، وو

 كل صورً بياناً تظهر عياناًحتديدا
االســتـــغـــاللاإلجتــار بــالـــبـــشـــر و
فــي مــصــانــعاجلـنــســي املــهــني، و

بها في غـرغيـرد واجللـواملالبـس و
  حـيـث اجلـالـيــةًمـديـنـة دنـفـر مـثـال

يناملهاجرة من «التشيكانو» والكبير
غير النظاميني من املكسيك تستغل

أ استغالل، فـسـاعـاتالعمالـة أسـو
األجـور مـتــدنــيــةهـقــة والـعـمــل مــر

هذا يحدثف املعيشة سيئة، وظروو
باجلـنــوب وفـي أغـلــب مــدن الــغــر

يكيةيكي، لكن السلطات  األمراألمر
تنيتتعامى فال تهتم بهاتني الظاهر

اهر االجتار بالبشرهما من ظوغيرو
ة؛ ألنها تهتم فقط مبا يحدثالكثير

ين!عند اآلخر

حقوقياض - الر
ي،كي السـديـرأشاد معالي األسـتـاذ تـر

ير األولئيس هيئة حقوق اإلنسان بالتقرر
ال حقوق اإلنسان في اململكة الذيألحو

، إذ قـال فـيًاخـرتـه اجلـمـعـيـة مـؤأصـدر
اقعية التـيالويح له إن الشفافـيـة وتصر

ير في تشخيصه حلالةأتسم بها هذا التقر
بـيـةحـقـوق اإلنـسـان فـي املـمـلــكــة الــعــر

التقدير،دية عمل يستحق الثنـاء والسعو
 مـنًيــر عــدداحـيـث تــنــاول هــذا الــتــقــر

املالحظات املهمة التي يجب معاجلتـهـا،
ير يصـب فـي مـصـلـحـةكان هذا الـتـقـرو

قي في اململكة، وصدور مثلالعمل احلقو
ضوح دليلالوير بهذه الشفافية وهذا التقر

قـياضح على استقاللية الـعـمـل احلـقـوو
اءات التي قد تصـدردحض لكل االفتـرو

عـن بـعـضـهـم حـول االدعـاء بــأن هــنــاك
 على هذه اجلهات.ًطاضغو

يحهئيس في تصرضح معالي الركما أو
اجلمعية قائمبأن التعاون ما بني الهيئة و

قد نتج من ذلك إنشاء جلنـةمستمـر، وو
كه تعمل على التشاور في جمـيـعمشتـر

قد أتى إنـشـاء هـذهفـني، وما يهـم الـطـر

ة التي قامـتة األخيـرياراللجنة بعـد الـز
بها اجلمعية للهيئة.

نـامـج (بـالمـن جـانـب آخـر اسـتـضـاف بـر
ديةحتفظ) الذي يبـث عـبـر الـقـنـاة الـسـعـو

ايـدي عـضـولى األسـتـاذ سـلـيـمـان الـزاألو
مـكـتـب ف عـلـىاجلمعـيـة املـتـعـاون (املـشـر

ىعضو مجلس الشورالعاصمة املقدسة) و
ان األستاذ بجامعةالدكتور عبد الله الفوزو

يكي السديرد  معالي األستاذ ترامللك سعو
في هذه احللقةئيس هيئة حقوق اإلنسان. ور

يفية عن الهيئة اشتملتقدم معاليه نبذة تعر
أهدافهـانامجهـا وبرعلى تأسيس الهيـئـة و

كما تطرق معاليه إلى أنشطة الهيـئـة مـنـذ
قت نفسه خطة الهيئةتأسيسها مبينا في الو

املستقبلية، كما حتدث مـعـالـيـه عـن عـالقـة
 علـى أنًكـداطنيـة مـؤالهيئة باجلـمـعـيـة الـو

 باحلديث عن اللجنةًقااحدة متطرأهدافنا و
 من أجلًاخركة التي مت تشكيلها مؤاملشتر

التكامل فيما بيننا،التعاون واصل ودعم التو
ينحه من قبـل احلـاضـرال مت طرفي سـؤو

اك العنـصـر الـنـسـائـي فـيعـن مـدى إشـر
ئيس الهيئةاجمللس التنفيذي للهيئة أبان ر

ًمناَ مؤًخذ في االعتبار مستقبالأن ذلك سيؤ
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حقوقياض ـ الر
طنية حلقوق اإلنسان ال تفرقاجلمعية الو

املقـيـمـني بـهـذهاطـنـني وبني قـضـايـا املـو
الكلمات بدأ العامل الهندي هيلنك حديثه

نية، إذ قاللد» اإللكتروجمللة «ديجي وور
اجـهــت لـلـمـجــلــة وًض حـديــثــافـي مـعــر

كة التي كنـت أعـمـلمشكالت مـع الـشـر
بها كذلك نقل كفالتي.

 في مـديـنـةًأشار هيلـنـك املـقـيـم حـالـيـاو
منغلور الهندية في سياق حديثه للمجلة

ة إلى فرع اجلمعيـةجهت مبـاشـربأن تو
طنـيـة حلـقـوق اإلنـسـان فـي املـنـطـقـةالـو

كـةلقد قام مبـخـاطـبـة الـشـرقـيـة، والشـر
يضة املنصور مـديـر الـفـرعاألستاذ عـو

بعي في أقرضوعدني بإنهاء موحيث و
احدلقد تسلمت خالل شـهـر وفرصـة، و

ى جميع مستحقاتيبعد تقدميي الشكو
كة.املالية من الشر
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تركي السديري

أةأن املــــــــــــر
ســـــتـــــكـــــون

 فــيًاعــضـــو
مـــــجــــــلــــــس

ة حتىاإلدار
يــــتــــســــنـــــى
لــــلــــهــــيــــئـــــة
مـــــعــــــاجلــــــة

أةقضايا املر
الـــــطـــــفــــــلو
الـــــعـــــنــــــفو

د الـهـيـئــةالـه عـن جـهــوفـي سـؤي. واألسـر
لتأسيس فكر مجتمعي حلقوق اإلنسان أبان
ًمعاليه أن الهيئة أنهت مـشـروع مـتـكـامـال

فـعـه إلـى املــقــاممت رضـوع وعـن هـذا املــو
من ثمافقة عليه ومن املنتظر املوالسامي و

اتستشرع الـهـيـئـة فـي تـنـفـيـذه عـبـر قـنـو
ئيس الهيئةقد أكد راالتصال اخملتلفة، هذا و

ًاأن األيام القليلة القادمة ستكشـف كـثـيـر
امية إلى حمايةخططها الرعاتها ومن مشرو
ض اململكةاملقيمني على أراطنني وحقوق املو

ضون له.من أي انتهاك يتعر


