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حقوق:جدة ـ 
ي أستاذة الهبريز قامت السيدة عز

ليامـزالقانون بكلية القانون تي سـي و
اليات املتـحـدةند بـالـويشـمـوبجامـعـة ر

ة لفرع اجلمعية مبنطقةياريكية بزاألمر
/5/5م الثالثـاء ذلك يومة ومكة املكـر

م5/2007 /22افـق هــ املــو1428
، حيـثًعنـد الـسـاعـة اخلـامـسـة مـسـاء

د التيتها على اجلهوياراطلعت خالل ز
م بها اجلـمـعـيـة فـي مـجـال حـقـوقتـقـو

اإلنسان.

حقوق:ياض ـ الر
ير األول عن اجلمعية التقرًاخرصدر مؤ

قد  تضمنحلقوق اإلنسان في اململكة، و
ستة فصول تعنى بحقوق اإلنسان. أمـا
القـضـايـا الـتـي  قـامـت اجلـمـعـيـة خـالل

ات املاضية بتلقيـهـا فـكـانـتالثالث سنـو
ى، شكلت قضايا شكو8570يد عن تز

٪ من مجمل القضايا التي18السجناء 
ام الثـالثـةتلقـتـهـا اجلـمـعـيـة خـالل األعـو

ال الشخصيةاملاضية،  أما قضايا  األحو
شكلت قضايا٪، و7فقد كانت نسبتها  

يةالقضـايـا اإلدار٪ و8ي العنـف األسـر
٪، في حني13القضايا العماليـة ٪، و22

ى ذات الصلة بالقـضـــاءبلغت الشـكـــاو
مـا٪، و7ال املدنيـة قضايـا األحـو٪، و6

قة.ى متفر٪ لقضايا أخر19نسبته  
قد تطرق الفصل األول عن اإلطارو

ني حلقوق اإلنسان في املمـلـكـة،القانـو
امـات املـمـلـكــة بــحــقــوقبـني أن الــتــزو

اإلنسان تستند إلى ما اشتملـت عـلـيـه
يعة اإلسالمية من كفـالـة شـامـلـةالشـر

إلــىلـلـحـقـوق األسـاســيــة لــإلنــســان و
لية التي انضمت إليهـااالتفاقيات الـدو

ناتتتعدد مكوإلى األنظمة الداخلية. وو
ني حلقوق اإلنـسـان فـياإلطار الـقـانـو
 لـذلـك، لـتـشـمـل حــقــوقًاملـمـلـكـة تـبــعــا

هـــا اإلســـالم واإلنـــســـان الـــتـــي أقــــر
لـيـة املـعـنـيـة بـحــقــوقاالتـفـاقـيـات الــدو

اإلنسان التي انضمت إليـهـا املـمـلـكـة،
انـني)دية (القـو األنظمة السـعـوًاأخيـرو

ذات العالقة.
ير في فصله األولقد تضمن التقرو
نــي حلــقــوقضــوع اإلطــار الــقــانــومــو

اإلنسان في اململكة، حيث خصص بابه
حـقـوق اإلنـســان.األول عـن اإلسـالم و

ير إن اإلسـالم ديـن شـامـلقال التـقـرو
قدانبها. وينظم حياة اإلنسان بكافة جو

لــى مـــن الـــنـــظـــامت املـــادة األوأشـــار
qO�UH�5 ’ األساسي للحكم في اململكة أن: «اململكة

بية إسالميةلة عردية دوبية السعـوالعر
ذات ســيــادة تــامــة ديـــنـــهـــا اإلســـالم

له»، كماسوسنة رها كتاب الله ودستورو
نصت املادة السابعة من النظام نفسه
على أنه: «يستمـد احلـكـم فـي املـمـلـكـة

دية سلطته من كتاب اللهبية السعوالعر
بالتـالـي فـإن دسـتـورلـه»، وسـوسنـة رو

الـسـنــة، أي أنآن واملـمـلـكـة هــو الــقــر
ية بحيث المبادئهما ذات قيمة دستور

 كانًى أيانية أخرميكن ألية قاعدة قانو
آند في القرها أن تخالف ما ورمصدر

السنة من مبادئ.و

حقوق:ياض ـ الر
/3/5م األحد ئيس اجلمعية يـواستقبل الدكتور بندر بن محمد احلـجـار ر

انيسناني لدى اململكة السيد أيوم السفير اليو20/5/2007افق هـ املو1428
ائر القضايا ذات االهتمـامناقش الدكتور احلجار مع الضيـف الـزمـو، ونوأكو

مناني على ما تقوئيس اجلمعية السفير اليولقد أطلع رفني، وك بني الطراملشتر
به اجلمعية في مجال حقوق اإلنسان.
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ناني الدكتور احلجار خالل استقباله للسفير اليو

حقوق:ياض - الر
اجـتـمـعـت جلــنــة مــتــابــعــة مــعــتــقــلــي

انتانامو التي تعمل حتت مظلة اجلمعيةغو
مطـنـيـة حلـقـوق اإلنـسـان مـســاء يـــــوالـو

افــقهــ املـو1428 / 4 / 28الـثـالثـاء 
م في مقـر اجلـمـعـيـة2007 / 5 / 15
ئيس اجلمعـيـةئاسة نـائـب رياض بـربالـر

بيعان القحـطـانـيالدكتور / مفـلـح بـن ر
ما استجدضاع املعتقلني وذلك ملتابعة أوو

قش فينوة املاضية. وبشأنهم خالل الفتر
احات التي مـناالجتماع عدد من االقتـر

شأنها الدفع بقضية املعتقلني إلى األمام،
فد منقد حضر جانب من االجتماع  وو
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تـش شـمـلايـتـس وومـن رمـنـظـمـة الـهـيـو
سـطة التنفيذية لقسـم الـشـرق األواملديـر

افيسـتـوالسيـد / كـريقـيـا وشمـال أفـرو
افقهما املهندس/ عمـاد جـمـيـلللكن يـرو

فدقد تطرق احلديث مع الـواحلجيالن، و
جهأوانتانامو وائر لقضية معتقلي غـوالز

طنيـة حلـقـوقالتعاون بـني  اجلـمـعـيـة الـو
جـهـاتمت تبـادل واإلنسان و املـنـظـمـة، و

النظر حول ما يجب عمله جتـاه انـتـهـاك
يكية حلقوق املعتقلني فـيالسلطات األمر

انتانامو.معتقل غو
منفد منظمة الهيوجدير بالذكر أن و

ائر قد استـمـع مـنتش الـزايتـس وور
ئـيـس اجلـمــعــيــة لــشــرح عــننـائــب ر

سبل التعاون بـنينشاطات اجلمعية و
املنظمة فيما يتعلق بحـقـوقاجلمعية و
اإلنسان.
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حقوق:ياض - الر
تعمل اجلمعية على خطة لالتصـال

لةة دوبعدد من اجلهات مثل سفـار
بعض منظـمـاتيا باململـكـة ونيجيـر

هاغيريا وحقوق اإلنسان في نيجير
من الدول إليجاد حلول عملية ملشكلة
األطفال الذين يستقدمون للمملـكـة

يتم استغاللهم في التسول.و

تشايتس وومن رفد منظمة هيوالدكتور مفلح القحطاني مع و
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 بندر بن محمد احلجار.د
رئيس اجلمعية
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ياض انعقادطنية بالـرمت مبقر اجلمعية الـو

م األحداجمللس التنفيذي في نسخته الثانية يو
م29/4/2007افـق هــ املـو12/4/1428

ةبحضور كل من الدكتور بندر بن محمد حمز
نائبه الدكتور مفلح بنئيس اجلمعية وحجار ر

اهيم بن حمدالدكتور إبربيعان القحطاني، ور
الدكتـور أحـمـد بـن يـحـيـى الـبـهـكـلـيالقـعـيـد و

ين العابدين حماد .األستاذة سهيلة زو
اضفـي مـسـتـهـل االجـتــمــاع مت اســتــعــرو
التيجة على جدول األعمال وعات املدرضواملو

جاءت كالتالي:
ة محضر االجتماع السـابـق، بـجـانـبإجاز

نني ، هذا إلـىمناقشة توصيات جلـنـة املـتـعـاو
جــانــب الــنــظـــر فـــيـــمـــا مت بـــشـــأن اخلـــطـــط

اضاتيجية للجـمـعـيـة، كـمـا مت اسـتـعـراالستـر
على صعيدير اخلاص بأنشطة اجلمعية. والتقر

ابطمتصل مت في هذا االجتماع مناقشة الضو
في ذاتجية. وكة األعضاء اخلاراخلاصة مبشار

سـاءات رؤالسـيـاق نـاقـش اجملـتـمـعـون إجنـاز
ة السابقة،ب عنهم خالل الفترمن ينواللجان و

ضاء أركما تطرق اجملتمعون إلى مناقشة شر
قد مت في هذاقية، هذا وللجمعية باملنطقة الشر

ي عضوش الشمراالجتماع تكليف الدكتور طار
فا على فرع اجلمـعـيـةاجلمعية املتـعـاون مـشـر

ف ، كـمـا مت مـنـاقـشـة اخلــطــةمبـنـطـقــة اجلــو
املقـدمة وحة للجنة األسـراتيجية املقـتـراالستـر

قد مت تأجيل مناقشةي، وة بهيجة عزمن الدكتور
ظةشفة القضايا احملفـوضوع اخلاص بـأراملو

إلى اجتماع اجمللس القادم .
عــقــب فــاصــل مــن الــنــقــاش حـــول هـــذهو
عـات خـلـص االجــتــمــاع إلــى اتــخــاذضـواملــو

ات التالية:ارالقرالتوصيات و
ئيساءته من قبل رة احملضر بعد قرمتت إجاز
عن مناقشة توصيات جلنة التعـاوناجلمعيـة، و

اء حول العديد من التـوصـيـاتفقد تعـددت اآلر
قـدعة من جانب اللجـنـتـني، وفوحات املـراملقتـرو

اتخذت في هذا اجلانب عدد من التدابـيـر ذات
افق اجملتمعوناألهمية مبكان، من جانب آخر و

شيحه مـندني يتم تـرعلى االستعانة بخبـيـر أر
ذلك لدعـمياض وقبل مكتب األمم املتحـدة بـالـر

اتيجية للجمعية، على أن يتم البدءاخلطة االستر
هــ ـ1429في تنفيذ اخلطة فـي مـطـلـع الـعـام 

يـر اخلــاصفـيـمـا يـتــعــلــق بــالــتــقــرم، و2008
أعضاءئيس اجلمعية وبنشاطات اجلمعية ثمن ر

لة في هـذا اجلـانـب،دات املـبـذواجمللس اجملـهـو
فافق اجملتمعون على صرعلى ذات الصعيد وو

نصف قيمـة االنـتـداب فـي حـالـة حتـمـل اجلـهـة
كاتة ألعضاء اجلمعية في املشـارمقدمة الدعو

سـاءجيـة. أمـا فـيـمـا يـخـص مـنـاقـشـة رؤاخلـار
ة املاضية فقد طلبابهم خالل الفترنواللجان و

اجملتمـعـون مـنـاقـشـتـهـا فـي االجـتـمـاع الـقـادم
للمجلس، كما طلب األعضـاء تـأجـيـل مـنـاقـشـة

قية،ض للجمعية باملنطقة الشراء أرضوع شرمو
افق اجملتمعون على تـكـلـيـفمن جانب آخـر وو

ي عضو اجلمعية املتعاونش الشمرالدكتور طار
فف على فرع اجلـمـعـيـة مبـنـطـقـة اجلـوكمـشـر

عن اخلطةهـ، و1/2/1428يخ ابتداء من تار
ة فقد متت إحالة هذااتيجية للجنة األسراالستر

اتيجية ملناقشـتـهاألمر إلى جلنة اخلطة االسـتـر
له.أي حوإبداء الرو
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حقوق:ياض ـ الر
يدة اجتمـاعحمن الشـرأس الدكتور صالح بن عـبـد الـرر

/10م األحد ابعة مساء يوجلنة التعاون في نسختها الر
ذلــك مبـــقـــرم، و27/5/2007افـــق هـــ املـــو5/1428

قش فـيلقـد نـوب، وياض بعـد صـالة املـغـراجلمعـيـة بـالـر
جة على جدول أعمالعات املدرضواالجتماع عدد من املو

اللجنة.

حقوق:ان ـ جاز
فد من طالب كلية املعلمني مبنطقةقام و
مة لفرع اجلمعية باملنطقة يوياران بزجاز

هـ، حيث كان في4/5/1428االثنني 
استقـبـالـهـم الـدكـتـور أحـمـد بـن يـحـيـى

ف علـى فـرع اجلـمـعـيـةالبـهـكـلـي املـشـر
اهيـم بـن عـمـرباملـنـطـقـة و األسـتـاذ إبـر

عدد منصعابي املدير التنفيذي بالفرع و
قد ألقى الدكتور البهكليظفي الفرع، ومو

همشكـرائر وفد الزحب فيها بالـوكلمة ر

ف على حقيقة عملقوعلى اهتمامهم بالو
يفيـةاجلمعية، كما قام بتقدمي نبـذة تـعـر

أهدافهاعن اجلمعية من حيث إنشائها و
اض بعضاستعرسسني ويفهم باملؤتعرو

أهماألنشطة التي قامت بها اجلمعـيـة و
اخلطط املستقبلية في عملهااتها وإجناز

اإلنـسـانـي لـلـوصـول إلـى خـدمـة  أكـبــر
أجابيحة ممكنة من اجملتمع، هذا وشر

اتالدكتور البهكلي عن جميع استفسار
الطالب.
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حقوق:اس ـ ياض ـ والر
مـــــنيأصـــــدر خـــــادم احلـــــر

يفني امللك عبد اللـه بـنالشـر
ميةه الكـرامـريز أوعبد الـعـز

فني فـيقوبالتسديـد عـن املـو
احلقوق اخلاصة ممن عليهم

حتـــــقـــــقديــــون أو ديـــــات و
لـم يـكـن املــديــنهــم، وعـجــز

ال بأمـوًال متالعـبـا وًمماطـال
تـب عـلــيــهلــم تــتــرالـنــاس، و

تكبهامية ارالديون نتيجة جر
نة ملـنـطـقـةته املـيـمـويـارذلك مبـنـاسـبـة زو

فمـنـطـقــتــي اجلــود الـشـمـالــيــة واحلـدو
جه - حفظه الله - بالـعـفـوك.كما وتبـوو

فــنيقــوعــن ســجــنــاء احلــق الــعـــام املـــو
مني في جمـيـع سـجـون مـنـاطـقاحملكـوو

 عـلـىًااململـكـة الـذيـن ال يـشـكـلـون خـطـر
ائمال تندرج قضاياهم في اجلراألمن، و
عـي،ال يعاقب عنهـا بـحـد شـرة، والكبـيـر

المية حق خـاص، وتب على اجلـرال يترو
اء قبل احلكمب سويشمل هذا العفو املتهر

عاه الله- بإعفاء املطالبنيأكد- رأو بعده.و
يـاليد عن خمسمائـة ألـف ربديون ال تـز

عند (التسديد عنهم) بعد التأكد من بعض
كذلك التـسـديـد عـن الـنـسـاءط، والـشـرو
ض اخللع بإعادة عوًعام عليهن شراحملكو

نحـو ذلـكأو الطـالق أو فـسـخ الـنـكـاح و
أكـد صـاحـب الـسـمـواع إنـسـانـيــة.ولـدو

يريز وزامللكي األمير نايف بن عبد العـز
يح صحفي بـأن هـذهالداخلية في تـصـر

منياللفتة اإلنسانية من لدن خادم احلـر

مية منه ألبنائهعاية الكر للرًتأتي امتدادا
فكض اململكة واملقيمني على أراطنني واملو

ين.ضائقة املعسر
ضح الدكتور بندر احلجارمن جانبه أوو
طنية حلقوق اإلنسانئيس اجلمعية الور

يفني امللكمني الشرمة خادم احلرأن مكر
يز «ملك اإلنسانية»عبد الله  بن عبد العز

فنيقوبالعفو عن سجناء احلق العام املو
مني في جميـع سـجـون مـنـاطـقاحملكـوو

ا علـىاململكـة الـذيـن ال يـشـكـلـون خـطـر
ائمال تندرج قضاياهم ضمن اجلراألمن و
العي وال يعاقب عليها بحد شرة والكبير

تب عليها حق خاص هو مصدر لتالحميتر
يدل على تلمـساطنـني واملوبني القـادة و

فيرشيدة لكل ما من شأنه توالقيادة الر
مساعدة مـناطنني ومي للموالعيش الكـر
جوع.اب للريق الصوحاد عن طر

مةبني الدكتـور احلـجـار أن هـذه املـكـرو
بـات اآلالف مـنستـسـهـم فـي إنـهـاء كـر

تعيدهمتنهي معاناتهم واألسر واد واألفر
مجتمعهم.إلى حياتهم و

5M�«u*«Ë …œUOI�« 5 r�ö��« vK� qO�œ .dJ�« d�_« ∫—U�(« —u��b�«

W�U)« ‚uI(« w� 5�u�u*« Êu�œ œ«b� d�Q� pOK*«

ÂUF�« o(« ¡UM�� s� uHF�«Ë

يدةد. صالح الشر

WOFL'« WO�«bB�Ë d�dI��«

ال حـقـوقيـر األول عـن أحـوصـدر الـتـقـر
 جمادى4م االثنني اإلنسان في اململكة يو

 مــايـــو21افــق هـــ، املـــو1428لـــى األو
تـلـقــاهم فـاحـتـفـت بـه اجلـمـعـيــة و2007

تفاعلت معه معظمتياح كبير واجملتمع بار
لىت على صفحاتها األوالصحف، فنشر

دت له مساحاتأفرير وين من التقـرعناو
لته العديد منمناسبة في الداخل، ثم تناو

ضاجلــادة بــالــعــراألقــالم الــرصــيــنـــة و
يراتفقت جميعها على أن التقرالتحليل وو

خصائـص جـعـلـتـه مـحـلمتيز بـسـمـات و
إعجابهم.هم وتقدير

عيضومومن تلك السمات : أنه شفاف و
ء عـلـى قـضــايــاسـلـط الـضــويــح، ووصـر
ير التي تصدرلها التقارية لم تتناومحور

كتب بلغة منضبـطـةمن خارج اململـكـة، و
ضاتبع منهجية علمية في عرلة، ومسئوو

أناسـتـخــالص الــنــتــائــج واملـضــامــني و
عية فقد ناقش كل حق مـنمنطلقاته شـر

جعيـة احلـق فـي من مـرًاحلقوق انـطـالقـا
النظام األسـاسـييعة اإلسـالمـيـة والشـر

االتـفـاقـيـاتللحـكـم و األنـظـمـة احملـلـيـة و
التي اللية التي انضمت لها اململكة والدو

يعة اإلسالمية.تخالف الشر
حب بعضلي، فقد رى الدوأما على املستو

اء األجانب العامـلـني فـي املـمـلـكـةالسـفـر
قـف اجلـمـعـيـة مـنيـر مـثـمـنـني مـوبـالـتـقـر

قت نفسهفي الوالقضايا التي تضمنها، و
مةالتقدير حلكوام ومن االحترًاا كثيرأبدو

دية التـي أتـاحـتبية الـسـعـواململكـة الـعـر
هام بدورللجمعية املناخ املناسب لكي تقو

يـز حـقـوق اإلنـسـان فـيالـفـعـال فـي تـعـز
ير بـهـذها صـدور الـتـقـراعتـبـرواملمـلـكـة و

امالـشـفـافـيـة يـعـكـس احــتــراحـة والـصـر
كانمة لقضايا حقوق اإلنـسـان، واحلكـو

اقف مماثلة.لية موقية الدوللجمعيات احلقو
لية أدت إلـىالدواقف الشعبـيـة وهذه املو

فيسياساتـهـا، ومة ويادة الثقة باحلـكـوز
جة املصداقيـة فـيفعت درقت نفسـه رالو

بذلك تتمكن اجلمعية من حتقيقاجلمعية و
منيية ملك اإلنسانية خادم احلريتها ورؤرؤ

يفني و املتمثلة في حتقيـق مـجـتـمـعالشـر
سـيــادةالـتـسـامـح واة واملـســاوالـعـدالـة و

يعة اإلسالمية لتعاليم الشرًالقانون طبقا
ف.التطرالتي تدعو إلى نبذ الظلم و

جهها للعاملنيفي اخلتام، كلمة عتاب أوو
املدينـةة ويرياض و اجلزفي صحيفـة الـر

غم مـنير علـى الـرلتجاهلهم التـام لـلـتـقـر
يـني احملـلـيأهـمـيـة احلـدث عـلـى املـسـتــو

يقت نفسه أقدم شـكـرفي الـولي، والدوو
دية.اخلاص لبقية الصحف السعو

السجناء املفرج عنهم
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ض اللهياض: محمد علي عوالر
قيةفد من اجلمعية باملنطقة الشرقام و

اضة ميدانية إلى مستشفى األمرياربز
بعـاءم األرالنفسية (األمل) بالـدمـام يـو

/2/5افـــــق هـــــ املـــــو15/4/1428
ائر الدكـتـورفد الـزأس الوم، ور2007

عبد اجلـلـيـل
بــــن عـــــلـــــي
الـــــســـــيـــــف

ف علىاملشر
فــــــــــــــــــــــــرع
اجلـــمـــعـــيــــة
بــاملــنـــطـــقـــة

فدقف الـووو
خاللها  على

ةيارتأتي هذه الزعدد من املالحظات. و
 منًانطالقاات امليدانية ويار للزًاستكماال

أهـداف اجلـمـعـيـة فـياخـتـصـاصــات و
حماية حقوق اإلنسان.رصد و

21حيث أنشيء مستشفى األمل قبل 
 لعالج حاالت اإلدمان فقط، إال أنهًعاما

م أضيـف إلـيـه  قـسـم2002في الـعـام 
اض النفسية دون التهيـئـةخاص باألمـر

اد من أعباء املستشفىالكافية لذلك مما ز
لد نتيـجـة لـذلـك ضـغـط عـلـى الـكـادرتـوو

ءالفنـي ممـا نـتـج عـن ذلـك سـوالـطـبـي و
الصحية.اخلدمات الطبية و

ائرفد الزقد كان في استقبال الوو
هي نائبالدكتور عبد الله عمر اجلو

عــدد مــناجملـمــع و ف عــلــىاملـشــر
يفية التيبعد النبذة التعرلني. واملسئو

هـي ألعـضـاءقدمـهـا الـدكـتـور اجلـو
فــد مــنجــه أعــضــاء الـــوفــد تــوالــو

الـسـيـدات إلـى األقـسـام اخلـاصــة
بالنساء.

لة امليدانية التي قام بهـاخالل اجلوو
فـد مت رصـد عـدد مـن املـالحـظــات،الـو

مـنـهـا: أن الـقــســم اخلــاص مبــعــاجلــة
ين، أحدهـمـااإلدمان يتكـون مـن عـنـبـر

ائد ملحقاتهاف ز) غر6يضم (للعالج و
العنبر الثاني خاص بالتأهيلاخلدمية، و

ف، أمــا قــســـم) غـــر5يــتــكــون مـــن (و
اض النفسية فـيـتـكـون مـن عـنـبـراألمـر

كذلكفتني وصالة. واحد فقط يضم غرو
انب السلبية،مت رصد العديد من اجلـو

ها: الطاقة االستيعابية للمجمعمن أبرزو
أن عددير و) سر300التي ال تتجاوز (و

دين يفـوق بـكـثـيـر هـذاجـوضى املـواملـر
من املـالحـظـات أيـضـا قـائـمـةالـعـدد، و

جني في الئحة االنـتـظـارضى املـدراملـر
، كماًيضـا) مر420الـي (عددهم حـوو

ى بعضفد إلى شكاواستمع أعضاء الو
حظ بأن اجملـمـع عـنـدضى. كمـا لـواملـر

 كان مـن أجـلً عـامـا21إنـشـائـه مـنـذ 
معاجلة اإلدمان فقط؛ إال أنه في العام

اضم أضيف إلـيـه قـسـم األمـر2002
ديمنا تهيئة كاملة حتى يـؤالنفسية دو

فد أنه ليسالحظ الومهامه كما ينبغي، و
ضـى مـن حـيــثهـنـاك فـصــل بــني املــر

األعمار السنية لهم، كماض واحل املرمر
ضىفد بأن القسم اخلاص باملرالحظ الو

م،فتني فقط للنوالنفسيني يتكون من غر
احـدة تـسـتــخــدمإضـافـة إلـى صــالــة و

اض عديدة.ألغر
فـي االجـتـمـاع اآلخــر الــذي جــمــعو

فدة اجملمع طرح الوفد بإدارأعضاء الو

ى التـيالـشـكـاو من املـالحـظـات وًعـددا
مـن تـلــكتـنـدرج حتـت صـالحـيـاتــهــم، و

ى عـلـى سـبـيـل املــثــال: تــأخــرالـشـكــاو
تهم املستشفـى بـعـدضى عن مـغـادراملر

ءاحل العالج ، إضافة إلى سواكتمال مر
ضى، إلىمعاملة بعض األخصائيني للمر

يـةد إحـصـائــيــات دورجـوجـانـب عــدم و
يـن، مـعضـى الـقـادمـني أو املـغـادرلـلـمـر

نامج متابـعـة مـاد بـرجومالحظـة عـدم و
ةفد مـن إدارقد طلـب الـوبعد الـعـالج، و

اجملمع تالفي تلك املالحظات.
فدة التي قام بها الويارعقب هذه الزو

لـلـمــســتــشــفــى مت تــســجــيــل عــدد مــن
فـدأى الومـن ضـمـنـهـا: رالتـوصـيـات، و

ير الصـحـةة لقاء أو مخـاطـبـة وزضرور
ضــىبــشــأن األقــســام اخلــاصــة بــاملــر

ةاراملطالبة بتـفـعـيـل دور وزالنفـسـيـني و
ةة مبـاشـرضـرورالصحـة بـتـلـك الـفـئـة و

الذي يفتقرتأهيل املكان اخملصص لهم و
ضـع اإلنـسـانــي مــن حــيــث املــكــانلـلــو

ية، كمـا طـالـباإلدارادر الفـنـيـة والـكـوو
مةفد بدعم اجملمع باإلمكانيات الـالزالو
يادة الطاقة االستيعابية.لز

 من الدكتورًائر كالفد الزلقد ضم الوو
ف العامعبد اجلليل بن علي السيف املشر

قيـة وعلى فرع اجلمعية باملنطـقـة الـشـر
يضه املنصور مدير الفرع واألستاذ عو

نياكان الباحث القانواألستاذ خالد آل ر
ي العضـويرحمـن حـرالدكتور عبـد الـرو

يسـربـاب الــدواملـتـعـاون و األسـتــاذة ر
الباحثة االجتماعـيـة و األسـتـاذة بـثـيـنـه

يداألستاذة عاليه آل فـرأحمد الباحثة و
العضو املتعاون.
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حقوق:ياض ـ  الر
ئيس صرح الدكتور بنـدر احلـجـار ر

طنـيـة حلـقـوق اإلنـسـان أناجلمـعـيـة الـو
ة عن آثـارم تـنـظـيـم نـدواجلمـعـيـة تـعـتـز

اج املعدنية للهاتفاسع لألبراالنتشار الو
ي داخل األحياء السكنية في املدناخللو

ئيسية في اململكة على صحة اإلنسان،الر
ذلك انطالقا من أن مـن حـق اإلنـسـانو

احلياة فـي بـيـئـة سـلـيـمـة، فـقـد الحـظـت
اج فوق أسطحاجلمعية انتشار تلك األبر

منـهـا حـياملنازل في بـعـض األحـيـاء؛ و
قال الدكتور احلجـار:احملمدية بجـدة. و

مع تقدير اجلمعية حلاجـة الـنـاس لـهـذه
قتص في الواخلدمة إال أن اجلمعية حتر

غب في التأكـدترنفسه على صحتـهـم، و
ة علىاج ال تشكل خطورمن أن تلك األبر

ت بـعــضصـحـة اإلنـســان، فــقــد أشــار
ة بسبباسات إلى أن هناك خطـورالدر

مغناطيسيـةددات الكهروالتـرالذبذبات و
أن هناكاج، والتي تنبعث من تلك األبـر

بني بـعـضد عالقة بينـهـا وجـواحتمـال و
كات الشرِاعة إذا لم تراض اخلطيراألمر

اصفات العاملية الـتـي حتـقـقاملنفذة املـو
تفاعارقع واألمان البيئي، من حيث املو

اصفات الفنية.ها من املـوغيري والسار
م اجلمعيـةف تقوفي هذا السياق، سـوو

م ببناءكة التي تقوام الشرببحث مدى التز
اج على أسطـح املـنـازل بـاملـعـايـيـراألبـر

؛ كمنظمة الصحة العاملية،ًليااملعتمدة دو
مياملعهد القولية لإلشعاع، وكالة الدوالوو

يكي للمـعـايـيـر. كـمـا أن اجلـمـعـيـةاألمـر
حمايةة مصلحة األرصاد وم بدعوستقو

البيئة للقيام برصد اإلشعاعات املنبعثة
نـتـهـا بـاملـسـوحمـقــاراج ومـن تـلـك األبـر

لية. كما أشار احلجار إلى أن النظامالدو
م امللكي فيسوالعام للبيئة الصادر باملر

هـــ لـــم يـــشـــر إلـــى1422 / 7 / 28
ث اإلشـــعــــاعــــي أوضـــوع الــــتــــلــــومــــو

ماجلمعيـة سـتـقـومغناطـيـسـي ،والكـهـرو
ائـحبعض الـلـواسة مكثفة لـلـنـظـام وبـدر

فة فيما إذا كانت هنـاكالتعليمات ملعـرو
ات نظامية تتطلب إعادة النـظـر فـيثغر

بعض تلك األنظـمـة أو إذا كـانـت هـنـاك

ائح جديـدة،حاجة إلصدار أنظمـة أو لـو
مسوكما أن نظام االتصاالت الصادر مبر

هـ لم يتطرق1422 / 3 / 22ملكي في 
اطات الفنية اخلاصة بإنشاءإلى االشتر

أن الـالئــحــةي، واج الـهـاتـف اخلــلــوأبــر
ت فيالتنفيذية لنظام االتـصـاالت أشـار

 أنه يجوز لهيئة االتصاالت أن89املادة 
مـعــداتة وتـضـع مـعـايـيـر فـنـيــة ألجــهــز

لكنها لم حتدد هذهها ونشراالتصاالت و
اج،املعايير؛ خاصة فيمـا يـتـعـلـق بـاألبـر

هنـا نـتـسـاءل: مـن هـي اجلـهـة املـعـنـيـةو
بحماية صحة اإلنسان من آثار ذبذبات

اج، هل هي مصلحة األرصادهذه األبر
ة الشؤون البلديةارحماية البيئة؟ أم وزو
ية؟ أم هي هيئة االتصاالت؟القروو

اجلمعية تتطلع إلقامة تعـاون بـيـنـهـاو
لة عن حماية البيئة،ة املسؤوبني األجهزو
حمايـةفي مقدمتها مصلحة األرصاد وو

تقع أن تكون قد أجنزالبيئة التي من املتو
مسـوح مـيـدانـيـة عـلـى بـعـضاسـات ودر

املشاكل البيئية التي يعاني منها اإلنسان.
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حقوق:ياض ـ  الر
نسـيـةاستضافت الـعـاصـمـة الـتـو

لىبية األوشة العمل العرنس) ور(تو
حلقوق اإلنسان الـتـي عـقـدت خـالل

م2007 / 4 / 27-23ة من الفتر
التـمـكـني)ة وان (املنـاصـرحتت عـنـو

نامجالتي تأتي ضمن مقرر منهج البر
بيني العراسي اجملاني اإللكتروالدر

األول (شـــبـــاب مـــن أجـــل حـــقــــوق
شة العمـلك في ورشاراإلنسان)، و

كـة ميــثــلــونمــشــار وًكـا مــشــار40
جمعيات معـنـيـة بـحـقـوقمنظـمـات و

بية.لة عر دو14اإلنسان في 
شـة الـعــمــلك فــي ورحـيــث شــار

األسـتــاذ/ مــعــتــوق بــن عــبــد الــلــه
يـف مـحـرر صـفـحـة اجملـتـمــعالـشـر

قة عمـلاملدني بصحيـفـة عـكـاظ بـور
طنية حلقوق اإلنسان،عن اجلمعية الو

كني و القائمني علىحيث أطلع املشار
نـامـج عـلـى أهـداف اجلــمــعــيــةالـبــر

يهـــيـــكـــلـــهــــا اإلدارنـــظـــامـــهــــا وو
كاتها الـداخـلـيـةمشـارنشاطاتـهـا وو
آلية رصدها لالنتهاكات،جية واخلارو
اسةالـدرات التي أقامـتـهـا، والـدورو

ان (مـدىالـتـي أعـدتـهــا حتــت عــنــو
ديـة مـعانـسـجـام األنـظـمـة الــســعــو
ئيسية)،اتفاقيات حقوق اإلنسان الر

يفنيمني الشرجيهات خادم احلرتوو
يز (حفظهامللك عبد الله بن عبد العز
مـيــة حــيــالالـلـه) لـلــجــهــات احلــكــو

ات حـقـوقب مـع اسـتـفـسـارالـتـجـاو
 مـا قـامـت بـه مـنًأيضـااإلنـسـان، و

اطننيي املومتابعة لشكاوة ومناصر
سـعـهـا فـي افـتـتــاحتـواملـقـيـمــني، وو

لهـامكاتب مسانـدة لـلـفـروع كـان أو
افتتاحها ملكتب العاصـمـة املـقـدسـة

مها على تدشني حملة لنشر ثقافةعزو
حـقـوق اإلنـسـان مـن خــالل إيــجــاد

كذلك حتدثة حلقوق اإلنسان، وجائز
عيةامج تهدف إلى التوعن إنتاج بر

إيـجـاد خـط سـاخـن لـإلجـابـة عـلـىو
ًأيـضــاات املـتـصــلــني، واسـتـفــســار

حتـدث عـن افـتــتــاح أكــبــر مــكــتــبــة
مــتــخــصــصــة فــي مــجـــال حـــقـــوق

فتح اجملال لنشطاء حقوقاإلنسان، و
اإلنسان للتعاون معها.

حقوق:ياض ـ الر
اء الدكتور/ عليت اجلمعية اللوشكر

ثي مدير عام السجـونبن حسني احلـار
يد طلب فيه تزوًجه خطاباذلك بعد أن وو

ية العامة للسجون بعدد من نسـخاملدير
ًاخرته اجلمعـيـة مـؤالكتاب الـذي أصـدر

حقوق:ياض ـ الر
اءبعث عدد من أصحاب السمو األمر

خطابات شكر للجمعية بعد اطالعهم على
اسة التي قامت بها اجلمعـيـة حـولالدر

ديـة مـعمدى انسجـام األنـظـمـة الـسـعـو
ئـيـسـيـة،اتفـاقـيـات حـقـوق اإلنـسـان الـر

منهـم صـاحـب الـسـمـو املـلـكـي األمـيـرو
يز أمـيـر مـنـطـقـةسـلـمـان بـن عـبـد الـعـز

ياض وصاحب السمو امللكي األميـرالر
يز أمير منطقـةعبد اجمليد بن عبد العـز

حمه الله) وصاحب السمومة (رمكة املكر
يــرد الـفـيـصــل وزاملـلـكـي األمـيـر ســعــو

جية وصاحب السمو امللكي األميراخلار
كزة مرئيس مجلس إداركي الفيصل رتر

اسـاتث و الــدراملـلـك فـيــصــل لــلــبــحــو
اإلسالمية وصاحب السمو امللكي األمير

اند أمير منـطـقـة جنـرمشعل بـن سـعـو
وصاحب السمو امللكي األمير فيصل بن
بندر أميـر مـنـطـقـة الـقـصـيـم وصـاحـب
السمو امللكي األمير محمد بن فهد أمير

قية وصاحب السمو األميراملنطقة الشر
د الكبيركي بن محمد بن سعوالدكتور تر

جية املساعد للشؤونة اخلاراركيل وزو
ة الــعــامـــةئــيــس اإلدارالــســيــاســـيـــة ر
لية، كما بعث خـطـابـاتللمنظمـات الـدو
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حقوق:ان ـ جاز
نظم القسم النسائي بفرع اجلـمـعـيـة

 /4 / 27م االثنني ان يومبنطقة جـاز
ة ملـسـتـشـفــى الــصــحــةيــارهــ ز1428

ذلكان (القسم النسائي)؛ والنفسية بجاز
بـهـدف االطــالع عــلــى مــبــنــى الــقــســم

التـفـقـد أحـوالـنـسـائـي بـاملـسـتـشـفــى و
ضـى و االسـتـمـاع إلـى املـالحـظـاتاملـر

الكادر الطبي.ضى وي املرشكاوو
نـامـجة ضـمـن بــريـارتـأتـي هـذه الــزو

ات نظمها فرع اجلـمـعـيـة مبـنـطـقـةيـارز
ان لـعـدد مـن اجلــهــات الــصــحــيــةجــاز

فد اجلمعـيـةلقـد ضـم واالجتماعـيـة ، وو
ة عبده الـصـائـغة نـور من: الدكـتـورًكـال

ة القسم النسائي بفرع اجلمعية ومدير
ةتيري سكراهيم قادرنده إبراألستاذة/ ر

القسم النسائي بالفرع.
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مع إقامتهااملزة وعن العنف داخل األسر
قد تناقش اجلانبان فيكز، ومن قبل املر

بحثا مـعـا آلـيـات سـبـلضـوع وهذا املـو
في ذات اإلطار اتفق اجلانبانالتنفيذ. و

ضعذلك لـوكة وعلى تشكيل جلنة مشتـر
شة .تصور كامل إلجناح الور

بيعانحضر اللقاء الدكتور مفلح بن ر
ئـيــس اجلــمــعــيــةالــقــحــطــانــي نــائــب ر

ين العابديـن حـمـاداألستاذة سهـيـلـه زو
مات.كز املعلوئيس مرعضو اجلمعية ور
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ض الله:ياض: محمد عو الر
 التقى الدكتور بندر بن محمد حجار

طنية حلقوق اإلنسانئيس اجلمعية الور
هــ19/4/1428م األحـد مبـكـتـبـه يــو

م بـــاألســـتــــاذة6/5/2007افـــق املـــو
لــة اإلعـــالمي مــســئـــواعــتــدال اجملـــبـــر

يببية للتـدرأة العركز املراالتصال مبرو
ذلـك لـبــحــث أطــرثــر»، وث «كـوالـبــحــوو

كـز؛املرك بني اجلمعيـة والتعاون املشـتـر
شة عمـلخاصة فيما يتـعـلـق بـإقـامـة ور

يفمعتوق الشر

حقوق:ياض ـ  الر
يف منصور أبوانظم األستاذ/ الشر

ية جلنة الشؤون املاليـةياش إلى عضور
، حيث تتكون اللجنـةًاالستثمار حديثـاو

األسـاسـيـة مـن الـدكـتـور/ عـمـر حـافــظ

ًايف عضوالدكتور/ حسني الشر وًئيسار
ية بنت محمد العنقرهراألستاذة/ اجلوو

األسـتـاذ/ عـبـد الـلـه بـن عــبــدة وعـضــو
ً.االظاهر أبو السمح عضو
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حقوق:ياض ـ الر
املقيـمـني عـناطنـني وعبر عـدد مـن املـو

ذلك عقبامتنانهم للجمعيـة وهم وشكر
سالهاا بإرمتابعة قضاياهم التي قامو

نت،قع اجلمعية على شبكة اإلنترعبر مو
قع العديد من القضاياحيث يستقبل املو

املقيمني.اطنني واجه املوالتي تو

 من معالي الدكتور صالح بنُمماثلة كل
ىئيس مجلس الشورعبد الله بن حميد ر

يري القصيبـي وزو معالي الدكتور غاز
معالي الدكتور عبد الله العـبـيـدالعمل و

معالي الدكـتـورالتعليـم وبيـة وير التـروز
معالي األستاذير الصحة وحمد املانع وز

يـر الـشـؤونعـبـد احملـسـن الـعـكـاس وز
اء الدكتور عليسعادة اللواالجتماعية و

ثي مدير عام السجـونبن حسني احلار
سعادة األستاذ جميل احلجيالن األمنيو

الـعـام الـسـابـق جملـلــس دول الــتــعــاون
اخلليجي.

Êu���« ÂU� d�b� dJA� WOFL'«

بة السجن)، حيث جاءان (بدائل عقوبعنو
م به اجلمعيـةفي اخلطاب: نقدر ما تـقـو

ة في هذا اجملال الهامد مشكورمن جهو
ه اإليجـابـيـة عـلـىالذي ستـنـعـكـس آثـار

الـسـجـنـاء أنـفـسـهـم و لـلـتــخــفــيــف مــن
دحام الكبير في السجون.االز
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حقوق:ياض ـ الر
ير عن اجلمـعـيـة الـتـقـرًاخـرصدر مـؤ

قداألول حلقوق اإلنسان في اململكـة، و
تـضـمـن سـتـة فـصـول تـعـنــى بــحــقــوق
اإلنـسـان. أمـا الـقـضـايـا الـتـي  قـامـت

ات املاضيةاجلمعية خالل الثالث سـنـو
ى، شكو8570يد عن بتلقيها فكانت تز

٪ من مجمل18شكلت قضايا السجناء 
القضايا التي تـلـقـتـهـا اجلـمـعـيـة خـالل

ام الثالثة املاضيـة،  أمـا قـضـايـااألعـو
ال الشخصية فقد كانت نسبتـهـااألحو

٪8ي شكلت قضايا العنف األسر٪، و7
الـقـضـايــا٪، و22يـة الـقـضـايـا اإلدارو

ى٪، في حني بلغت الشكـاو13العماليـة 
قـضـايـا٪، و6ذات الـصـلـة بـالـقـضـــاء 

٪19ما نسبته  ٪، و7ال املدنية األحو
قة.ى متفرلقضايا أخر

لقد تطرق الفصل األول عـن اإلطـارو
ني حلقوق اإلنسـان فـي املـمـلـكـة،القـانـو

امات اململكة بحقوق اإلنسانتستند التزو
يعة اإلسالميةإلى ما اشتملت عليه الشر

مـن كـفـالـة شـامـلـة لـلـحـقـوق األسـاسـيـة
لية الـتـيإلى االتفاقـيـات الـدولإلنسـان و

إلى األنظمة الداخـلـيـة.انضمت إلـيـهـا و
ني حلقوقنات اإلطار القانوتتعدد مكـوو

 لذلك لتشـمـلًاإلنسان في اململـكـة تـبـعـا
ها اإلسـالم وحقوق اإلنـسـان الـتـي أقـر

لية املعنية بحقوق اإلنساناالتفاقيات الدو
ًاأخـيـرالـتـي انـضـمـت إلـيـهـا املـمـلـكــة، و

انــني) ذاتديـة (الــقــواألنـظــمــة الــســعــو
العالقة.

يـر جـاءأما الفصل الثـانـي مـن الـتـقـر
ان: حقوق اإلنسان األسـاسـيـة فـيبعنـو

مير املفهواململكة، حيث يتبنى هذا التقر
يقتضـي ذلـكاسع حلقوق اإلنسـان، والو

ض لكل حق من هذه احلقوق علـىالتعر
ني حلمايته فيحدة لبيان األساس القانو

ضع هذا احلـق،  مـنتقييـم واململـكـة،  و
يشملتابعته. وخالل ما رصدته اجلمعية و

قااسع حلقوق اإلنسان، حقـوم الواملفهو
قـاحـقــوقـا مـدنـيــة،  وحـقــوأسـاسـيــة،  و
نبدأ فـيقا اجتماعية. وحقـوسياسية،  و

هــذا الــفــصــل احلــديـــث عـــن احلـــقـــوق
األساسية التي تتضمن ثالثة حقوق هي:
اةاحلـق فـي احلـيـاة و احلـق فـي املـسـاو

ية.احلق في احلرو
ير كان عـنالفصل الثالث من الـتـقـرو

التيحقوق اإلنسان املدنية في اململكة و
ية االعتقـاد،تشمل احلقوق املـدنـيـة، حـر

احلق فياحلق في التمتع بجنسية ما، وو
في احلصول علـى مـحـاكـمـةالتقـاضـي و

يعة.سرعادلة و
ابـع عـن حــقــوقحتـدث الـفـصــل الــرو

اإلنسـان الـسـيـاسـيـة فـي املـمـلـكـة الـتـي
تشتمل احلقوق السياسيـة، عـدة حـقـوق

كة السيـاسـيـةأهمها: احلـق فـي املـشـار
االنضمامين اجلمعيات واحلق في تكوو

أييـة الـر احلـق فـي حـرًاأخـيــرإلـيـهـا، و
التعبير.و

يرد الفصل اخلامس من التقرلقد أفرو
ًاألول حلقوق اإلنسان في اململكة حـقـال

الثقافيـةعنحقوق اإلنسان االجتماعيـة و
الـتــي تــشــمــل احلــقــوقفــي املــمــلــكــة و

عة منالثقافية، طائفة متنواالجتماعية و
حقوق اإلنسان التي ال حتـظـى أحـيـانـا
بقدر كبير من اهتمامات منظمات حقوق

فيهي:  احلق في األمـن، واإلنسـان، و
من ذلكضية، ومرط عادلة والعمل بشرو

الـصـحـةف عمـل تـكـفـل الـسـالمـة وظـرو
اتاإلجازقيـة وص التري في فرالتساوو

احلـــق فـــي األجـــرعــة األجـــر، واملـــدفـــو
ين الـنـقـابـاتاحلـق فـي تـكـواملنـصـف، و

حقاب، وحق اإلضراك فيهـا، واالشترو
احلقاملساعـدة، وة في احلمـايـة واألسر

ىاملـســتــوفـي الـضـمـان االجـتــمــاعــي و
احلق في التحرر مناملعيشي الكافي، و

احلق فـي الـصـحـة اجلـسـمـيـةاجلـوع، و
التعلـيـم،بيـة واحلق في الـتـرالعقـلـيـة، وو
كة في احلياة الثقافية،احلق في املشارو
احلق في بيئة سليمة.و

أما الفصل السادس فكان عن حقوق
بعض الفئات االجـتـمـاعـيـة فـي املـمـلـكـة

عايـة خـاصـة فـي(الفئات املـسـتـحـقـة لـر
جهة نظر حقوق اإلنسـاناململكة) مـن و

العمالةأة و الطفل و السجناء وهي املرو
األجانب ذوواألجنبية و عدميو اجلنسية و

يلقي هذا الفصلنية، واإلقامة غير القانو
د للجهوًاضاعهم نظرء على أهم أوالضو

ة الـتــيالـكـبـيـر
ينبغي أن تبذل
بـشـأنـهـم عـلـى

جه التحديد.و
أوصــــــــــــىو

يـر بـعـددالـتـقـر
من التوصيات

منها:
- إنــشــاء1

مـــحـــكــــمــــة أو
مجلس أو هيئة
عـلـيـا تـخـتــص
بـالـفــصــل فــي
ىدعــــــــــــــــــــــــاو

مــــخــــالــــفـــــات
الـنـظـام األسـاسـيعـيـة واعد الـشـرالـقـو

لية املنضمة إليهااالتفاقيات الدوللحكم و
ها أو حلكمها حجيةاريكون لقراململكة، و

في محو آثار تلك اخملالفـات؛ إذ إن مـا
لـه الـنــظــام األســاســي لــلــحــكــميــتــنــاو

ضماناتلية من حقوق واالتفاقيات الدوو
د هذه اجلهـة الـتـيجـولن يتحـقـق إال بـو

غيابعايته، ويقتصر اختصاصها على ر
فر آلية يعتمد عليها فيهذه اجلهة ال يو

دة في هذهارتطبيق احلقوق األساسية الو
االتفاقيات التي انضمت إليهااألنظمة و

اململكة.
ى، باإلضافةة مجلس الشور- مبادر2

إلى الهيئات ذات العالقة، إلى االهتمام
طنية فييعات الوبسد النقص في التشر

اءمةموانب املتعلقة بحقوق اإلنسان واجلو
األنظمة القائـمـة مـع مـا صـادقـت عـلـيـه

لية في هذا الشأناململكة من اتفاقيات دو
ص تنتقصالة ما قد تشمله من نصوإزو

أو تتجاوز أي حق من حقوق اإلنسان.
حمايـةيز استقالل القضـاء و- تعـز3

محاسبـةالتأثيـر والقضاة من التدخـل و
يـن مـنــهــم، مــع اتــخــاذ كــافــةاملــقــصــر

املقيماطن واءات التي تطمئن املـواإلجر
ير القضاءار في تطواالستمرإلى ذلك و

يـادةاع في إعادة هيكـلـتـه مـع زاإلسـرو
ة الـتأخيـرأعداد القضاة ملعاجلة ظـاهـر

تفعيل تطـبـيـقفي البت في القـضـايـا، و
يـر الـتـفــتــيــشتـطـواألنـظـمـة الـعــدلــيــة و

القضائي.
يز  مبـدأ املـسـاءلـة فـي كـافـة- تعـز4

خـاصـة املـعــنــيــةمـيــة وة احلـكــواألجـهــز
ض منع  إساءة استخدامبالضبط،  لغر

ذ.النفوالسلطة و
سسـات اجملـتـمـع- تفـعـيـل دور مـؤ5

اراحلـوكـة فـي الـعـمـل واملـدنـي لـلـمـشـار
الــدفــاع عـــنأي ويــة الـــرام حــراحــتـــرو

احلقوق.
- إعـداد مـقـرر «جـامـعـي» يـسـمـى6

«حقوق اإلنسان في
املــمــلــكــة» يــصـــبـــح

 علىًاميايسه إلزتدر
كـل طـالب جـامـعـات
املــمــلــكــة. عــلـــى أن

س هذا املقرر معدرُي
الـــتـــعـــمـــق لـــطـــالب
يةالكلـيـات الـعـسـكـر

لــطـــالباألمــنــيـــة وو
املـــعـــهـــد الــــعــــالــــي

للقضاء.
ات- عـــقـــد دور7
يبية منتظمة حولتدر
ضـــوع حــــقــــوقمــــو

ةاإلنـــســـان ألجـــهـــز
لـــة املــــعــــنــــيــــةالــــدو

ضوع حقوق اإلنسان.مبو
ىة إلـى مـعــاجلــة شــكــاو- املـبــادر8

اطنني املنـتـسـبـني لـبـعـضتظلـمـات املـوو
يةاء كانـت إداراملذاهب في البـالد؛ سـو

قهمأو ثقافية تتعلق بتمتعهم بكامل حقو
طنية.الو

طنية للحماية مننة و- إصدار مدو9

تـأســيــسميــه وجتــري والـعــنــف األســر
حفظاآلليات الكفيلة بحماية ضحايـاه و

قهم.حقو
نسق حلقـوق اإلنـسـانُ- تعيـني م10

ة الوصلمية يكون همزة احلكوفي األجهز
اجلهاز الـذي يـعـمـل بـه.بني اجلـمـعـيـة و

ةنوصي بأن يتم البدء في ذلك باألجهزو
ةارة الداخلـيـة ووزاراألساسيـة مـثـل وز

ات املناطق.إمارالعدل و
ص عـــــلـــــى تـــــنـــــفـــــيــــــذ- احلـــــر11

اتيجية اخلاصة مبعاجلة قـضـيـةاالستـر
حماية العاطلني عن العمل منالبطالة و

ىخالل اإلعانات املالية أو أي حلول أخر
ة.جوحتقق األهداف املر

امجار فـي طـرح الـبـر- االستـمـر12
االجتماعـيـة الـهـادفـة إلـىاالقتصـاديـة و
ياطنـني ذوى معيشة املوحتسني مستـو

الدخول املتدنية.
اء- النظر في قضية البدون سـو13

حة أومن أبناء البادية أو القبائـل الـنـاز
ةاملدينة  املنورمة واملقيمني في مكة املكر

تصحيحيات ويلة دون هوات طومنذ سنو
يحـولقهم وضاعهم مبا يضـمـن حـقـوأو

ضـعــهــم غــيــردون اآلثـار الـسـلــبــيــة لــو
ني.القانو
يـن- تـفـعـيـل مـحـاسـبـة املــقــصــر14

ين لألنظمة.املتجاوزو
- إلغاء نظام الكفالة الذي تسبب15

في كثير من االنتهاكات حلقوق العمالـة
عــدم االكــتــفــاء بــتــغــيـــيـــراألجــنــبــيـــة و

اءير بإجـريوصي الـتـقـراملصطلـحـات، و
به.اسة إليجاد بدائل له تتالفى عيودر

سيع انـضـمـام املـمـلـكـة إلـى- تـو16
لـيـة اخلـاصـة بـحــقــوقاالتـفـاقـيـات الــدو

ة اتخاذاإلنسان، باإلضافة إلى ضـرور
اءات املـنـاسـبـة إلنـفـاذ مــضــمــوناإلجـر

االتفاقيات التي انضمت إليهـا املـمـلـكـة
إن اقتضـى ذلـكفي اجملال الـداخـلـي، و

ص األنظمة الداخليةتعديل بعض نصو
حـتـى ال تـظـهـر املـمـلـكـة مبـظـهـر اخملــل

لية.اماته الدوبالتز
اءاتيـف بـنـظـام  اإلجــر- الـتـعــر17
ةبي كافة األجهزيب منسوتدرائية واجلز

ةارة وزاملـعـنـيـة عـلـى تـطـبـيـقـه، كـأجـهــز
جـهـات الـضـبـطالـقـضــاة، والـداخـلـيـة و

كذلك محاسبة كل من يخالفى  واألخر
ابـطما نص عليه هـذا الـنـظـام مـن ضـو

اد، فقد أدىاء من اجلهات أو األفـرسو
عدم تطبيق ما جاء في هذا النظام فـي
بعـض األحـيـان إلـى إضـعـاف احلـمـايـة

ة لكثير من حقوق اإلنسان.املقرر
- إنشاء أكادميية أو معهد إلعداد18

.ً سليماًتأهيلهم تأهيال مهنيااحملامني و
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جع بدايات هذا النـظـام إلـى عـامتـر
نسيةمة الفر عندما قدمت احلكو1952

مشروع قانون يهدف إلى األخذ بنظام
 بإيقـافًناضع حتت االختبار مـقـتـرالو

ار هذا القانون منقد مت إقـرالتنفيذ. و
مت و1957طنية عـام قبل اجلمعيـة الـو

اءات اجلنائيـةإدماجه في قانون اإلجـر
ما بعدها ، و738اد نسي في املوالفر

الــتــي أعــيــد األخــذ بــهــا فــي قــانــونو
ليو يو22نسي اجلديد في بات الفرالعقو

-132 إلى 40-132اد  (املو1992
اء بـعــض الــتــعــديــالت) بــعــد إجــر53

الطفيفة .
قـفيـخـتـلـف نـظــام اجلــمــع بــني و و

ضـع حتـت االخـتــبــارالـتـنـفـيـذ مــع الــو
ضــع حتــتنـســي عــن نــظــام الــوالــفــر

 فيًف خصوصااالختبار العادي املعرو
يكي. ففي نظام اجلمعأمرالنظام األجنلو

ض أن يقـرر الـقـاضـينسـي يـفـتـرالـفـر
بة مـع إيـقـاف تـنـفـيـذهـاالعـقـواإلدانـة و

دم عليه لعدد من القيوإخضاع احملكوو
بة.امات خالل مدة إيقاف العقـوااللتزو

ضع حتـت االخـتـبـارأما فـي نـظـام الـو
يكي فيقتصر دور الـقـاضـي عـلـىاألمر
بة احلكم بالعقوًكاير اإلدانة فقط تارتقر

م عليهحلة تالية عند إخالل احملكوفي مر
ضة عليه خـالل مـدةامات املفـروبااللتـز

ضع حتت االختبار.الو
تأجيل النطقبة و- اإلعفاء من العقو4
بها:

يعات للحد منجاهدت بعض التشـر
ةية قصيربات السالبة للحرمثالب العقو

سـائـل املـعـامـلــةاملـدة بـاتـبـاع بـعــض و
بةالعقابية التي تتمثل في العفو عن العقو

Laأو فـــي تـــأجـــيـــل الـــنـــطــــق بــــهــــا 
dispense de peine et de

l’ajournementإلـــــى هـــــذيــــــن. و
نسي فـيالنظامني ذهـب املـشـرع الـفـر

نسي اجلديد. فقـدبات الفرقانون العقو
 حملكمة اجلنح59-132ت املادة أجاز

بات إذا تبنيأن تعفي املتهم من العـقـو
أن الضررأن تأهيل املتهم قد حتقق ، و

أنض ، وميـة قـد عــوالـنـاجت عــن اجلــر
ميـة قـداب الذي أحدثـتـه اجلـراالضطـر

نـسـيقـف. كـمـا أجـاز املـشـرع الـفـرتـو
لهذا التأجيلبة ، وتأجيل النطق بالعقو

صور ثالث :
ًفإما أن يكون هذا التأجيل بسيطا¿ 

Ajournement simpleإذا ظهر 
أنأن املتهم في سبيله إلـى الـتـأهـيـل و

مية في سبيلـهالضرر الناجم عن اجلـر
اب الذي أحدثتهأن االضطرلإلصالح و

ط فييشترقف. وشك التومية على واجلر
ال حضور الشخص بنفسهجميع األحو

ًأمام احملكمة أو ممثله إذا كان شخصا
).60-132 (م ًيامعنو

ضع- كما قد يكون التأجيل مع الو
Ajournementحتـــت االخـــتـــبـــار 

avec mise à l’épreuveفيجوز .
اجهة املتهـم احلـاضـرللمحكـمـة فـي مـو

بة جتاههجل النطق بالعقوللجلسة أن تؤ
اماتااللتزد ومع إخضاعه لعدة من القيو

ضع ملا هو معمول به في نظام الوًفقاو
 إلـى43-132اد حتت االختبـار (املـو

تكونبات). و من قانون العقو132-46
ضع حتت االختبـار سـنـة عـلـىمدة الـو

يجوز للمحكمة أثناء تلك املدةاألكثر. و
 أو أنًبة نهائياأن تعفي املتهم من العقو

ى.جل النطق بها ملدة أخرتنطق بها أو تؤ
بةعلى أنه يجب الفصل في أمر الـعـقـو

خالل سنة من أول تأجيل.
: هناك نظام التأجـيـل مـعًاأخيـرو¿ 

Ajournement avecاألمـــــــــــــر .
injonctionيـتـعـلـق هــذا الــنــظــام و

ائحلوانني وجد فيها قوال التي توباألحو
بات معيـنـة نـتـيـجـةض عقـوخاصـة تـفـر

ام معني. في تلـك احلـالـةاإلخالل بالـتـز
جل النطقيجوز للقاضي اجلنائي أن يؤ

انـنيضة فـي تـلـك الـقـوبة املـفـروبالـعـقـو
م عليه بتنفيذام احملكـوائح مع إلزاللوو

د فــي الــقــانــون أو فــيارام الــوااللــتــز
ض على احملكمـة أنهذا يفـرالالئحـة.و

امــاتحتـدد فـي األمـر طـبــيــعــة االلــتــز
التعلـيـمـات الـتـي يـجـب االمـتـثـال لـهـاو
ض عليهاكذلك يفرالقيام بتنفيذها ، وو

 للتنفـيـذ يـخـتـلـف عـنًأن حتدد ميـعـادا
ال). و66-132مــيــعــاد الــتــأجــيــل (م

يصدر احلكم بالتأجيل مع األمر إال في
الاخملالفـات دون اجلـنـايـات، واجلنـح و

ط فـيـه حـضـور املـتـهـم أو ممـثـليـشـتـر
يجوز للمحكمة أني. والشخص املعنو

امة بغرًناتصدر التأجيل مع األمر مقرو
تهديدية إذا كان القانون أو الالئحة الذي

ميتنع تنفيـذمتت مخالفته يقـرر ذلـك. و
م عـلـيــهامـة إذا نـفـذ احملـكــوهـذه الـغــر

ة في القانـون أو فـيامات املـقـررااللتـز
اعكبقية أنو). و67-132الالئحـة (م 

التأجيل فإن التأجيل مـع األمـر يـتـقـرر
ملدة سنة على األكثر. غير أن هذه املدة

ى مــناع األخـــر- عــلــى خــالف األنـــو
التأجيل - ال متتد إذا مت حتديدها من

). فـإذا مت68-132قـبـل احملـكـمـة (م
دة بـاألمـر فـيارتنـفـيـذ الـتـعـلـيـمـات الـو

امليعاد احملدد فإن للمحكمـة احلـق فـي
ة فيبة املقـررأن تعفي املتهم من العقو
ة ثانيةجل مـرالقانون أو الالئحة أو تـؤ

النطق بـهـا. أمـا إذا حـدث تـأخـيـر فـي
التنـفـيـذ فـإن لـلـمـحـكـمـة أن تـعـفـي مـن

باتامة التهديدية مع تطبيق العقـوالغر
دة بالقانـون أو الـالئـحـة. فـإذا لـمارالـو

 فإن للمحكمة أن تعفيًيتم التنفيذ نهائيا
امة التهديدية إذا كان لذلك محلمن الغر

لهـا أنة ، وبات املـقـررتقضي بـالـعـقـوو
متأمر مبتابعة التنفيذ على نفقة احملكو

).68-132عليه (م 

ية:- نظام شبه احلر5
Régimeية يقصد بنظام شبه احلر

de semi-libertéم إحلـاق احملــكــو
ة املدة بعمـل خـارجبة قصـيـرعليه بعـقـو

قابةسسة العقابية دون إخضاعه لـراملؤ
دة إلـىامـه بـالـعــوة، مـع إلـزجـهـة اإلدار

ةقضائه فترسسة العقابية كل مساء واملؤ
بة.العطالت فيها، كل ذلك طيلة مدة العقو

ًبــاعـادة مـا يـكـون هـذا الـنـظـام أســلــوو
م عليهم يلجأ إليه بشأن احملكوًيجياتدر

اج عنهم ، أو منعد اإلفرب موالذين قر
م عليهم من متـابـعـةأجل متكني احملـكـو

اسة معينة أو مهنة معينة ، أو اخلضوعدر
كـة فـي حـيــاتــهلـعـالج مـعـني أو املــشــار

نسي)بات فر عقو26-132ية (م األسر
نسي  ،بهذا النظام أخذ املشرع الفر. و

ية علـىإذ أجاز تطبيق نظام شبـه احلـر
م عليهم الـذيـن بـقـي عـلـى إمتـاماحملكـو

-132بد على سنة (مبتهم مدة ال تزعقو
م عليـه فـي هـذايخـضـع احملـكـو). و25

ضاع التي يعمل فيهـاالنظام لـذات األو
بالتاليم عليه. وأي عامل حر غير محكو

ملظلـةفهو يخضع لعقـد عـمـل حـقـيـقـي و
التأمني االجتماعي. غير أن اخلاضع لهذا

ب العمله من رالنظام ال يتقاضى أجـر
إمنـا يـتـقـاضــاه مــن مــديــرة، ومـبــاشــر

السجن. على أن يستقطع من هذا األجر
م عليه بعد انتهاء يخصص للمحكوًمبلغا
يضيخصص لتـعـوية، وة شبه احلـرفتـر

مية (املـدعـي بـاحلـقاملـتـضـرر مـن اجلـر
٪.10املدني) فيما ال يجاوز نسبة 

ام اخلاضع لنظامباإلضافة إلى التزو
سـســةدة إلـى املـؤيـة بـالــعــوشـبـه احلــر

ة الـعـمــلالـعـقـابـيـة عـقـب انــتــهــاء فــتــر
 آخـر مــنًبـاخلـارج، فــإن هــنــاك عــددا

ض عـلـيـه مـن قـبــلامـات قـد تـفـرااللـتـز
بات ، ال تخرج فيقاضي تطبيق العقو

أنامات التي سبق وعها عن االلتزمجمو
قفنا لها عند احلديث عن نظـام وأشر

ضع حتـت االخـتـبـار ،التـنـفـيـذ مـع الـو
باستثناء ما يتفق مع طبيعة هذا النظام.

اعاةم عليه مبـرام احملكومثال ذلك إلزو
هادة التي يقـررالعـوساعات اخلـروج و

ابـط احملـددةاعـاة الـضـومـرالـقـاضـي و
ة العدل بشأن حسن الهيئةارفة وزمبعر

االنتظاماملسلك الشخصي والهندام وو
عدم التخلف عنه بدون عذر.في العمل و

يةمما ال شك فيه أن نظام شبه احلرو
ايـايـضـمـن حتـقـيـق الـعــديــد مــن املــز

م عليه. فهذا النـظـامبالنسبة للمـحـكـو
م عليه االختالط بالسجناءيجنب احملكو

بالتالية النهار، و لتغيبه طيلة فترًانظر
مية ممن هـمى اجلـرفإنه يتجـنـب عـدو
ة.أشد منه خطور

 كلية األنظمة والعلوم السياسية --
جامعـة املـلـك سـعـود - قـسـم الـقـانـون

اجلنائي.
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ب العملحدد نظام العمل العالقة بني ر
اف هذه العالقةالعامل في جميع أطرو

 بحقـوقًامرور من عقد العـمـل وًابتـداء
 بـنـهـايـةًانـتـهـاءاجبـاتـهـم وفـني ووالـطـر

ف نتطرق فـيسـوالعالقة التعاقـديـة. و
باجبات العامـل جتـاه رهذا العـدد لـو

عمله، حيـث جـاء فـي املـادة اخلـامـسـة
الستني من نظام العمل أنه يجب علىو

ب عمله مايلي :العامل جتاه ر
فق ألصول املهنة ووًفقا- إجناز العمل و

تعليمات صاحـب الـعـمـل، إذا لـم يـكـن
في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو

لم يكن فيالنظام أو اآلداب العامة، و
ضه للخطر.تنفيذها ما يعر

اتاألدو- االعتناء عناية كافية باآلالت و
كة لصـاحـباخلامات اململـواملهمـات وو

 أو التي,فهعة حتت تصرضوالعمل املو
أن يعيد إلى صاحبتكون في عهدته، و

اد غير املستهلكة.العمل املو
األخـالقك وام بحسـن الـسـلـو- االلـتـز

أثناء العمل.
مـسـاعـدة دون أن- تـقـدمي كـل عـون و

 في حاالتً إضافياًاط لذلك أجـريشتر
األخطار التي تهـدد سـالمـةث وارالكـو

مكان العمل أو األشخاص العاملني فيه.
 لطلـب صـاحـبًفقـا-  أن يخضـع - و

غبص الطبية التي يـرالعمل - للفـحـو
ائها عليه قبل االلتحاق بالعملفي إجر

اضه من األمرأو أثنائه، للتحقق من خلو
ية.املهنية أو السار
يـةالـتـجـارار الـفـنـيــة و-  حـفـظ األسـر

اد التي ينتجها، أو التيالصناعية للموو
ة أوة مباشرأسهم في إنتاجها بصور

ار املهنيـةجميع األسـرة، وغير مبـاشـر
املتعلقة بالعمل أو املنشأة التي من شأن

ار مبصلحـة صـاحـبإفشائـهـا اإلضـر
ام بـتـنـفــيــذلـضـمــان االلــتــزالـعــمــل، و

التعليمات أعطى النظام صاحب العمل
اءات تأديبية بـحـققيع جزاحلق في تـو

التي تشمل:العامل اخملالف لتعليماته و
- اإلنذار.

امة.-  الغر
ة أو تأجيلها ملدةمان من العالو- احلر

ة منيد على سنة متى كانت مقررال تز
صاحب العمل.
يد على سنةقية مدة ال تز-  تأجيل التر

ة من صاحب العمل.متى كانت مقرر
مان من-  اإليقاف عن العمل مع احلر

األجر .
ة- الفصل من العمل في احلاالت املقرر

في النظام .
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ض اللهار : محمد علي عوحو

يف الالجـئ حـسـب مـا- ما هـو تـعـر
تنص عليه االتفاقيات املعنية بهذا األمر؟

 اخلاصـة1951ف اتفاقيـة عـام تعـر
ضـع الـالجـئ بـأنـه «الـشـخـص الـذيبـو
ه مــنف لـه مـا يـبـررجـد، نـتـيـجـة خــويـو

قه أو دينهض لالضطهاد بسبب عرالتعر
أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية

ائه السيـاسـيـة، خـارجمعيـنـة أو إلـى آر
غبال يرال يستطيـع ، أوبلد جنسيـتـه، و
ف، أن يستظل بحمايـةبسبب ذلك اخلو

 التـي1951اتفاقيـة عـام ذلك البلـد». و
ضية األممالية مفوي لود الفقرتعتبر العمو

املتحدة لشؤون الالجئني هي التي كلفت
لي، مبهامضية من قبل اجملتمع الدواملفو

االستجابـة ملـتـطـلـبـات حـمـايـة اإلنـسـان
ء.ض حلالة اللجومساعدته عندما يتعرو
ضعبالتالي جاءت االتفاقية اخلاصة بوو

ليو/ يـو28الالجئني التي اعتمـدت فـي 
ابـعـة كي تطبـق املـادة الـر1951متـوز 
ة مــن اإلعــالن الــعــاملــي حلــقـــوقعــشــر

ته اجلمعية العامة لألمماإلنسان الذي أقر
 ديسمبر/كـانـون األول10املتحدة فـي 

د الـذي نـص عـلـى أن «لـكـل فــر1948
ىاحلق في التماس ملجأ في بلدان أخر

 من االضطهاد».ًالتمتع به خالصاو
ضعت االتفاقية معايير محددةكما وو
 حقوقًيف الالجئ فإنها حددت أيضالتعر

جدلة التي يواجباته جتاه الدوالالجئ وو
 من ناحية تقيدهًضها خصوصاعلى أر

أنظمتها .انينها وبقو
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ضية األمم املتحدة لـشـؤونفر مفـوتو
عـايـة لـالجـئــنيالـرالـالجـئـني احلـمــايــة و

حــنيى كـبــعــض الــنــازالـفــئــات األخــرو
العائديـنعدميي اجلنسيـة والداخليـني و

هم في أنحاء العالمغيرء وطالبي اللجوو

 مليون شخص.21الذين يناهز عددهم و
ها منظمة إنسانية غير سياسيةباعتبارو

فير احلمايـةلية تـوفهي تضطلع مبـسـؤو
املية لالجئني من خالل ضمان احترالدو

قــهــم األســاســـيـــة مبـــا فـــي ذلـــكحــقـــو
ضمان عدمء ومساعدتهم في طلب اللجو

ضون فيه إلى بلد قد يتعرًاإعادتهم قسر
الـسـعـي إليـجـادلالضـطـهـاد أو األذى و

يـقعـيـة لـهـم عـن طــرطـوحـلـول دائـمــة و
طانهم إذا مادة ألومساعدتهم على العو

ف تسمح بذلك أو مساعدتهمكانت الظرو
ئهم أو إعادةعلى االندماج في بلدان جلو

فـي إطـارطيـنـهـم فـي بـلـدان ثـالـثـة. وتـو
ضية لهم فيفر املفوعايتها لالجئني تور

ئة تشملمحنتهم مساعدات إنسانية طار
العناية الصـحـيـةاملـاء والغـذاء وى واملأو

ها مـنغـيـراالجـتـمـاعـيـة والتـعـلـيـمـيـة وو
املتطلبات احلياتية األساسية.
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ضـيــة األممد مـفـوار تـعـتـمـد جـل مــو
جة أساسيةاملتحدة لشؤون الالجئني بدر

عيـةاملساهمـات الـطـوعلى املسـاعـدات و
مات الدول ثم من جهاتاملقدمة من حكو

مــيــةى كـاملــنــظــمــات غــيــر احلــكــوأخــر
اد مـن جـمـيـع أنـحـاءاألفـركـات والـشـرو

ضية التيانية املفوال حتصل ميزالعالم. و
الر بـلـيـون دو1.4الــي وصـلـت إلـى حـو

 على دعم مباشر2006يكي في عام أمر
انية األمم املتحدة العامة إال علىمن ميز

حتى٪ فقط. و2نسبة ضئيلة التتجـاوز 
ال دول قليـلـة تـشـكـل الـداعـماآلن، التـز

ضـيـة اإلنـسـانـيـةيـع املـفـواألكـبـر ملـشـار
كيـةاليات املتـحـدة األمـيـرها الـوتتـصـدر

ضـيــةاملـفـوبـيــة والـدول األورالـيـابــان وو
ً نشطـاًاهذه الدول تلعب دوربية. واألور

اقبة أدائـهـامـرضيـة والت املفـوفي مـداو
يتها فيمي أعمالها من خالل عضـوتقوو

يةاللجنة التنفيذية التي تعمل كهيئة إدار
لعله من املناسـب اإلشـادةضية. وللمفـو

الهـامـة الـتـيهنا بالـنـتـائـج اإليـجـابـيـة و
ض السـامـية املـفـويـارت عنـهـا زأسـفـر

ضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيملفو
لى ملنطقـةيس األوتيرنيو غـوالسيد انطو

اير ابتداء باململـكـةاخلليج في شهر فبـر
فه بلقـاء خـادمتشـردية وبية السـعـوالعـر
يـرلي العـهـد ووزيفـني وومني الـشـراحلـر

جيةير اخلارمعالي وزان والطيرالدفاع و
ئـيـس جـمـعـيـة الـهـالل األحـمــرسـمـو رو

اكةسخت دعائم الشردي، حيث رالسعو
ضية مبااملفواتيجية بني اململكة واالستر

يادي للمملكة في اجملاليعكس الدور الر
أهـمـيـة هـذا الــدورلـي واإلنـسـانـي الــدو

بــييـني الــعــر عـلــى املــســتــوًخـصــوصــا

ضية فيات املفواإلسالمي في دعم قدرو
لياتـهـا جتـاه الـالجـئـنيالتـصـدي ملـسـؤو

ء مبـا فـي ذلـك أهــمــيــةقـضـيـة الــلــجــوو
كة في أعمال اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـةاملشـار
ضية.للمفو
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ىالفئات األخـر  إن عدد الالجـئـني و
لـيــاتة مــســؤوالـتـي تــقــع ضــمــن دائــر

21 ًضيـة يـتـجـاوز عـددهـم حـالـيـااملـفـو
هـو عـدد ضـخـم بـكـلمـلـيـون شـخـص و

قممما الشك فيه بأن هذا الراملقاييس. و
ليـسات ولو كان يحسب بالعشـرحتى و

ً إنسانيا مقـلـقـاًباملاليني يعتبر هـاجـسـا
ضـيـة األمم املـتـحـدة لـشــؤونلـيـس ملـفـو

لـكـن لـكـل اجلـهـاتالـالجـئـني فـحـسـب و
مية املعنية بالشأنغير احلكومية واحلكو

 هذه املأساةًخصوصالي واإلنساني الدو
ىمن هنا تكمن األهمية القصوى. والكبر

دة تكاتف اجلهوي عليها ضرورالتي تنطو
عبر آلية تقاسم األعباء التي تـروج لـهـا

ضع حـدضيـة بـال كـلـل مـن أجـل واملفـو
ة، بل املأساة اإلنسانية التيلهذه الظاهر

يشهدها عاملنا. إن حـجـم هـذه املـأسـاة
كـاالت أممـيــة وًض عـلـيـنـا جـمـيــعــاتـفــر

ليـةمـنـظـمـات دوضيـة الـالجـئـني وكـمـفـو
قيـةجمـعـيـات حـقـوية وسسـات خـيـرمـؤو

طـنـيـة حلـقـوقإنـسـانـيـة كـاجلـمـعـيــة الــو
أن نتعـاوندنا وحد جهـواإلنسان أن نـو

فعال ملسـاعـدة الـالجـئـنيثيـق وبشـكـل و
املـسـتـدامـةإيـجـاد احلـلـول املـنـاسـبـة وو

مبا تـكـونهـنـا أقـول إنـه رملشـاكـلـهـم. و
ضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيمفو

سسات القليلة في هذا العالم التيمن املؤ
دها من خاللجوتسعى جاهدة إلنهاء و

ء.حتقيق هدف إنهاء مأساة اللجو
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ملة هي أن الـغـالـبـيـة إن احلقيـقـة املـؤ
العظمى من الالجئني في العالم هم من

ًيبـاكبار السـن (تـقـرالنسـاء واألطفـال و
هــم كــذلــك يــشــكــلــون أغــلـــب٪)، و75

ضيةيع مفومشارامج واملستفيدين من بر
األمم املتحدة لشؤون الالجئني. كما يعد

الالتيفير احلماية للنساء الالجئات وتو
ليـاتة يتحـمـلـن مـسـؤوفي أحيـان كـثـيـر

عـايــةالــرجـسـام فـي تـأمــني احلــمــايــة و
ففي ظرواجهن وألطفالهن في غياب أزو

كذلك األطفال الالجئنيبة، وبالغة الصعو
حـون حتـت تـبـعــات حــســيــةالـذيـن يــرز

ةضون خملاطر كبيـريتعرنفسية ثقيلة وو
مبــا فــي ذلــك أشـــكـــال مـــتـــعـــددة مـــن

العـمـل فـي سـناالسـتـغـالل اجلـنـسـي و
ي إلخ..، هم منالتجنيد العسكرة ومبكر

مـنضية الـالجـئـني ويات عـمـل مـفـولـوأو
اقع عملهـانشاطاتها األساسيـة فـي مـو

باإلضـافـة إلـىاخملتلـفـة حـول الـعـالـم. و
املـعـاهـدات الـتـيلـيــة واالتـفـاقـيـات الـدو

الطفل؛ فإنأة وضعت حلماية حقوق املرو
ضية األمم املتحدةمفولي واجملتمع الدو

ا منضعت عددا كبيرلشؤون الالجئني و
جيهيةاملبادئ التوالسياسات واملعايير و

عاية النـسـاءامية لتحسني حـمـايـة ورالر
اللكن الزاألطفال الالجئني والالجئات و

ةم لسد الثغرهناك الكثير من العمل الالز
د املاليـةارفي التطبيق بـسـبـب شـح املـو

يـاتلوت األوتفـاوية من نـاحـيـة والبشـرو
مات. مناحلكوسسات وى املؤعلى مستو

مات الدعـمفير مـقـوهنا تأتي أهـمـيـة تـو
جهة ملساعـدةامج املوم لتنفيذ الـبـرالالز

تــلــبــيــةهــذه الــفــئــات املــســتــضــعــفــة و
كذامتطلباتهـا اخلـاصـة واحتياجاتـهـا و

اف الـعـمـلاط أكبـر ألطـرة انـخـرضـرور
جيه أدق الهتماماتها نحوتواإلنساني و

كذلك الالجئني املسننياألطفال والنساء و
٪ من مجـمـوع8.5الذين ميثلـون نـحـو 

ضية.عاهم املفومن تر
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طنية حلـقـوقمنذ إنشاء اجلمـعـيـة الـو
ديةبية السـعـواإلنسان في اململكـة الـعـر

ضية ممثلة مبكتبها اإلقليمي لـدىاملفوو
يـاض تـتـابــعمـجـلـس الـتـعــاون فــي الــر

ين مـسـار عـمـلتقـديـر كـبـيـربـاهـتـمـام و
ايد فـيهـا املـتـزة تـأثـيـردائـراجلـمـعـيـة و
اجلـمـعـيــةضـيـة وكـون املـفـواجملـتـمــع. و

ة العـمـل اإلنـسـانـي مـنيـنـتـمـيـان ألسـر
اهتمامالطبيعي أن تنشأ عالقات تعاون و

قت مبكر، حيث عقدتمتبادل بدأت منذ و
فياء. واآلرمات واجتماعات لتبادل املعلو

يد منهذا السياق نحن نتطلع إلـى املـز
 املـنـهـجــيًأشـكـال الـتـعـاون خـصـوصــا

ى كمـاالفئات األخـرلصالح الـالجـئـني و
اإلنسانيةية وهو احلال مع اجلهات اخلير

فمشري وم بدور حيودية التي تقوالسعو
جها.خارداخل اململكة و
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ىالفئات األخـريصل عدد الالجئني و
ها حسب آخرضية بأمرالتي تعنى املفو
ً،نا مليو21الي ضية حوإحصائيات املفو

حـنيالـنـازهذا يشـمـل الـالجـئـني وو
عدمييء وطالبي اللجوالعائدين وو

اجلنسية.
يــــه إلـــــىيــــجــــدر الــــتـــــنـــــوو

مية للـمـمـلـكـةاالستضـافـة الـكـر
35,000ألكــــثــــر مــــن 

الجــــــئ

بفحاء في أعقاب حراقي في مخيم رعر
تقدمي كل أشكال احلماية و1991عام 

د املعاييرعاية التي فاقت بكثير حدوالرو
ضية عـلـى مـدارسهلـت لـلـمـفـوليـة والـدو
فير احللول الدائمةمة توام املنصراألعو

 آالف7الي الء الالجئني حيث عاد حولهؤ
25اختار نحو طنهم وعا إلى ومنهم طو

طـني فـي بـلـدان ثـالـثــة،ألـفـا إعـادة الـتـو
 أغلق مخيم2006بحلول منتصف عام و
ى نحو حيث لم يتبق سـوًسميـافحاء رر

افقة خرج معظمهم من اخمليم مبو245
اأصبـحـومـة املـمـلـكـة وميـة مـن حـكـوكـر

لـقـدالجـئـني يـعـيـشـون خـارج اخملـيـم. و
ضية فياملفوجسد التعاون بني اململكة و

قــــــــضـــــــــيـــــــــة
الــــــالجــــــئــــــني

اقــــيــــنيالــــعــــر
فحـاءمبخـيـم ر

ًياديا رًذجامنو
يحتذى بـه فـي
الــــــــعـــــــــمـــــــــل
اإلنـــــســـــانـــــي

لــي عـــبـــرالــدو
بجالء عن عمق
العالقات التـي

بـــــط بــــــنيتـــــر
فـــــــنيالــــــطـــــــر

خصوصـا مـن

امنــاحــيــة االلـــتـــز
الــــــعــــــمــــــلــــــي

ديالــــســــعـــــو
مبــتــطـــلـــبـــات

ء.قانون اللجو
Êu¾łö�« ≠
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ض الالجئون بالفعل للكثير من يتعر
ضيـةالتي يتعـني عـلـى املـفـواملصـاعـب و

املاديةية والتصدي لها باإلمكانات البشر
ة لديها. فـكـمـا سـبـقـتفردة املتـواحملـدو
ضية تشمل العالمالية املفوة فإن واإلشار

 من األشخاصً هائالًتغطي عددابأكمله و
هذااملساعدة. والذين يحتاجون للحماية و

معقد يتطلب تكاتف اجملتمعأمر صعب و
مــاتنـاتـه مـن حـكـولـي بـكـافـة مـكــوالـدو

يةسسات تنمومؤمية ومنظمات غير حكوو
كاتشـرإنـسـانـيـة ويـة وجمـعـيـات خـيـرو

حــتـــىخــاصــة و
اد. نــحــتــاجأفــر

دعـمإلـى جـهـد و
اجلـــــــــمـــــــــيــــــــــع
لـلـمـسـاعــدة فــي
الـتـخــفــيــف مــن
معاناة الالجئـني

 إلى إنهاءًالوصو
اءمأساتـهـم سـو

مـــــــــــن خـــــــــــالل
انــــــــضــــــــمـــــــــام

مـات إلـىاحلـكــو
مـــعـــاهـــدة عــــام

تطبيـق و1951
فيـردها أو توبنو

الـــدعــــم املــــادي
الــعــيــنــي و/أوو

التعاون في العمليات امليدانيةالتنسيق و
قهمامج حماية حقواط في برو/أو االنخر

ها.غيرو
فـي مـنـطـقـة اخلـلـيـج يـعـمـل مــكــتــبو
ضية اإلقليمي في هذا اإلطار، حيثاملفو

منظمات اجملتمعمات ويتعاون مع احلكو
اد من أجلاألفرالقطاع اخلاص واملدني و

فير أشكال الـدعـم املـشـار إلـيـهـا فـيتـو
افـيـةء في املـنـطـقـة اجلـغـراقع الـلـجـومـو

املــتــاخــمــة لـــدول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون
مالالصولبنان واق والعركأفغانستان و

أيضا فـيها وغيراليمـن ودان والسوو
سع.افية األوقعات اجلغرالر

بـتـقـديـريـه وميـكـن الـتـنـوو
كبير في هذا الصدد إلى

اصلاملتوالدور الداعم و
ًشعبامة وللمملكة حكو

سسات للكثير منمؤو
علىهذه احلاالت، و

ســبــيــل املـــثـــال ال
احلصر املساعدات

مــةة حلـكــواألخــيــر
امـــجاملـــمـــلـــكـــة لـــبــــر

ضية في أفغانـسـتـاناملفـو
جـمـعــيــة الــهــالل األحــمــرو

مــالدي فـي الــصــوالـســعــو
ديةاحلملة الشعبية السعـوو

ملساعدة الشعب اللبناني.
ÂU?I?*« w?� u?¼ Tłö�« ≠ 
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كما سلف القول فإن حقـوق الـالجـئ
أ من حقـوق اإلنـسـان.ء اليتـجـزهي جـز

ة تستضيفبية كثير عرًالاقع أن دوالوو
 مـخـتــلــفــة مــنًاضـيـهــا أعــداداعـلــى أر

ميكن القولى. والفئات األخرالالجئني و
لله احلمد تتمتـعضية وتياح أن املفـوبار

مـاتتـفـاهـم مـع حـكـوبعـالقـات تـعـاون و
ضــاعص أوبــيــة بــخــصـــوالــدول الــعـــر
بـالـطـبــع فــإنمـشـاكـلـهــم. والـالجـئــني و

ة فيضية من خالل مكاتبها املنتشراملفو
بية كما مكتبها اإلقليمي لدىالدول العر

يـاضه الـرمـقـردول مـجـلـس الـتـعــاون و
عـيـني الـتـابـعـني لـهـا فـياملـكـتـبـني الـفـرو

بية املتحدة،ات العرلة اإلماردويت والكو
ليـاتـهـا بـالـتـنـسـيـقم بتـنـفـيـذ مـسـؤوتـقـو

مات الدول املـضـيـفـةالتعاون مـع حـكـوو
حسب ما تقتضيه االتفاقـات الـثـنـائـيـةو

طنيةيعات الوالتشرضية ومة مع املفواملبر
متطلبات الفئاتنوع وعدد وذات الصلة و

من األمثـلـةضيـة. والتي تهتم بـهـا املـفـو
الناصعة على هذا التعاون هو ما أتينـا

ه بالنسبة الستضـافـة املـمـلـكـةعلى ذكـر
استضـافـة الـيـمـناقيـني ولالجـئـني الـعـر
مالينية من الالجئني الصـوألعداد كبيـر

ًاخردن مؤاألريا واستضافة كل من سورو
اقيـني.ة من الالجـئـني الـعـرألعداد كبـيـر

باحلقيقة أن هذا األمر ليس مبستغـرو
بية اإلسالميةة العـرألن أسس احلضار

فـادةم عـلـى مـبـدأ حـسـن الـوذاتـهـا تـقـو
ب اجلذوراث ضارهو ترمساعدة الغير وو

بنيتها االجـتـمـاعـيـةيخ املنطـقـة وفي تـار
الدينية.الثقافية وو

U?N?³?łu?0 r²¹ w²�« dO¹UF*« w¼ U� ≠ 
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فيرلة عن تومات املضيفة مسئو احلكو
تقدمي املساعدةاألمان لالجئني واألمن و

تعتمدالنظام بينهم، وار القانون وإقرلهم و
فرتولي، و على اجملتمع الدوًفي ذلك غالبا

ًاملساعدة لالجئني بناءضية احلماية واملفو
اقـــع أنالــومــات. وعــلــى طــلــب احلــكـــو

د استيفـاء مبجـرًالشخص يعتبر الجـئـا
1951املعايير التي حددتها اتفاقية عام 

ىطـنـيـة األخـرالـولـيـة وانني الـدوأو الـقـو
مات هياحلكواملتعلقة بحقوق اإلنسان. و

ني ألحدضع القانولة عن حتديد الواملسئو
.ًاألشخاص، أي إذا كان بالفعل الجئـا

م بهذا الـدور إذاضية تقـوغير أن املـفـو
طلب منها ذلك أو إن كانت الدول املضيفة

لية خاصة في أي معاهدة دوًفاليست طر
تبطـةليست لديها اآلليـة املـربالالجئـني و

بذلك.
X?−?²?½ ¡u?'  ôU?Š r?J?¹b?� q¼ ≠

øwK³� œUND{« Ë√ ÍdÝ√ nMŽ ¡«dł

اف بصفةاالعترء وتنحصر حاالت اللجو
ضف من التعرت اخلوء في حال ثبواللجو

الضـطـهـاد حـسـب احلـاالت احملـددة فـي
.ًدناها آنفايف الالجئ التي أورتعر
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ضـيـة األمم املــتــحــدة لــشــؤون مــفــو
الالجئني التقر هذه األفـعـال، بـل ميـكـن

ةقوع من يسلكها في دائردي إلى وأن تؤ
هيء وأحكام االستبعاد من صفة اللجو

مية ضد السالما جرتكبوتشمل الذين ار
مية ضد اإلنسانيةب أو جراء حرأو جر
اتكبومية غير سياسية جسيمة أو ارأو جر

أفعاال مناقضـة ألهـداف األمم املـتـحـدة
ضيـة ميـكـن أنمبادئها. غـيـر أن املـفـوو

ني حلاالتضع القانوتنظر الحقا في الو
ضاع آنـفـةعهـا فـي األوثبـت عـدم ضـلـو

باتة تنفيذها للعقوالذكر أو إن أنهت فتر
مبا يجدر التأكيدهنا رة بحقها. والصادر

هابة اإلريق بني ظاهرة التفرعلى ضرور
كون الالجئني هم في احلقيقةالالجئني وو

ة.ضحايا لهذه الظاهر
‰U?:« «c?¼ w?� r?J?K?L?Ž l?	«Ë s� ≠ 
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ء فـي املـنـطـقـة مـعـظـم حـاالت الـلـجـو
بية أو إلـيـهـا هـي نـاجـمـة عـن عـدمالـعـر

اع األهـلــيالــنــزالـعـنــف وار واالسـتــقــر
مـالالـصـواق وب؛ كحـاالت الـعـراحلـروو
دان.السوو

…d?¼U?þ  “d?Ð …d?Oš_« W½Ëü« w� ≠ 
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مت إليه يدخل في الغالب حتتما أشر
غمهي رة االقتصادية» ومسمى «الهجر

ء فـي األســبــاباخـتـالفـهــا عــن الــلــجــو
يـقة التـفـرضـروراألهـداف وافـع والـدوو

 يقع عـنـدًبينهما أال أن هـنـاك الـتـبـاسـا
ة في التعـاطـيالبعض في أحيان كـثـيـر

 لـالخـتـالط الـذيًاتـني نـظــرمـع الـظـاهـر
الالجئـنيين ويحصل عادة بني املـهـاجـر

كهم في بعض األماكن للمنافذعند سلو
سائـلاستخدامـهـم لـوالطرق نفـسـهـا وو

عــهـــم ضـــحـــايـــاقـــوالــنـــقـــل ذاتـــهـــا وو
من أجـلين بالبشر. واملتاجربـني وللمهر
يف بهذه اإلشكالـيـة الـقـائـمـة بـنيالتـعـر
ى التعـاونفع مستـوة ورالهجـرء واللجـو

غيرلية والدومية واف احلكوبني كافة األطر
ضيـةمية ذات الصلة تعكف املـفـواحلكـو
بية بالتعاون مع جامعة نايف العرًحاليا
م األمنية على التحضير لعقد حلقةللعلو

اسعة فيلية ودوبية وكة عرعلمية مبشار
ليو/متوز الـقـادم،نس مطلع شـهـر يـوتو

بيب العرم أن دول املغرحيث من املعلو
ئيسيةلية الراليمن تعتبر من املعابر الدوو

كات السكانية اخملتلطـة مـنلهذه التحـر
ى إلىاء الكبرب الصحريقيا جنودول أفر

يقي إلى اليـمـنمن القـرن اإلفـربا وأورو
الي.على التو

vKŽ ¡uC�« jOK�ð rJðœUFÝ s� œu½ ≠
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ضـيـة األمم املـتـحــدة جـاء إنـشـاء مــفــو

1951لـشــؤون الــالجــئــني فــي الــعــام 
 من أجـل املـسـاعـدة فـي إعـادةًأسـاسـا

بـيطني أكـثـر مـن مـلـيـون الجـئ أوروتـو
ب العاملية الثانية.ى نتيجة للحرا املأوفقدو

ة في فترًب خصوصاايد احلروغير أن تز
التحرر من االستعمار في الـسـتـيـنـيـات

السبعينيات من القرن امليالدي املاضيو
ماتتفاقمت أزيد من الالجئني، ولد املزو

التسعينيـاتالالجئني في الثمانينـيـات و
اعـات تـأخـذ شـكـلعـنـدمـا بـدأت الـصــر

اب األهلـياالضطراعات الداخليـة والنز
تفاع حدةارار واالستقرفقدان األمن وو

االضطهاد.أشكال التمييز و
ULOI� Â√ ÊU� UMÞ«u� U�uLŽ ÊU�½ù« ≠ 
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 اخلـاصــة1951 تـبـني اتـفــاقــيــة عــام 
مهي بالعموبالالجئني حقوق الالجئني، و
مناطنـون، ونفسها التي يتمتع بها املـو

يةحرية التدين وحرأهمها: عدم التمييز و
احلق في العملالتقاضي أمام احملاكم و

الـتـنـقــلالـطـبـابـة والـتـعـلـيـم والـسـكـن وو
احلـمـايـة مـناحلـصـول عـلـى اإلغـاثـة وو

اضي التي يكونية إلى األردة القسرالعو
ب منها.الالجئ قد هر
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 وصل مجـمـوع2006 في بـدايـة عـام 
ضية إلىاألشخاص الذين تهتم بهم املفو

شمل ذلك مليون شخـص. و21الي حو
 مليون6.6٪) و40 مليون الجئ (8.4

 من عـدميـيًنـا مليـو2.4نازح داخـلـي و
الي مليون من األشخاصحواجلنسية، و

ين.اآلخر
تفع إجمالـي األشـخـاص الـذيـنلقـد ارو

2006ضية فـي الـعـام تعنى بهـم املـفـو
يادةنة بالعام الذي سبقه نتيجة للزمقار

حـــنيأت عــلــى أعــداد الـــنـــازالــتــي طـــر
مـاتحتـسـن جـمـيـع املـعـلـوالـداخـلـيـني و

ص أعداد عدميي اجلنسية.بخصو
اجد أكبر عـددة نفسهـا تـوخالل الفـتـرو

ضيـةلألشخاص الذين تـعـنـى بـهـم مـفـو
يقيا٪ ثم أفر41الالجئني في آسيا بنسبة 

٪18بـا بــنــســبــة أورو٪ و12بــنــســبــة 
كا٪ ثم أمير12كا الالتينية بنسبة أميرو

في العام٪. و3الشمالية بنسبة تصل إلى 
ا بلغ عدد األشخاص الذي تقدمو2005

الـيء في أنحاء العـالـم حـوبطلـبـات جلـو
 شــخــص مــعــظــمــهــم مــن668,400
بيا، فـي حـنيمال وصـرالصـوميـامنـار و

كية قائمةاليات املتحدة األميرت الوتصدر
طــني بــنــصــيـــب بـــلـــغدول إعــادة الــتـــو

الـــيــــا شـــخـــص ثـــم اســــتــــر53,813
10,400 شخص ثم كندا بـ11,654

شخص أما الدول املضيفة لالجئني فقد
أس الـقـائــمــةبـقـيـت بـاكـســتــان عــلــى ر

انإير الجئ و1,085,000باستضافة 
700,000أملانيا  الجئ و716,000

 الجـــئ549,000انــيـــا تــنـــزالجـــئ، و
380,000كية اليات املتحدة األميرالوو

 فإن املنطقةًيه سابقاكما مت التنوالجئ، و
نزوحء وجة جلو مـوًبية تشهد حاليـاالعر

اق هي األكبـرضاع في العـرنتيجة لـألو
ائيل عاملة إسريخها منذ قيام دوفي تار
أدت إلــى مــأســاة الــالجـــئـــني و1948

الت قائمـة حـتـىالفلسطيـنـيـني الـتـي الز
قتنا هذا .و
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ضية فـي كـلكما هو حال مكـاتـب املـفـو
ضـيـةلة تـعـمـل بـهـا فـإن مـكـتـب املـفـودو

تبطاإلقليمي لدى دول مجلس التعاون ير
اتبعالقة تعاون مقننة مـن خـالل مـذكـر

ة مع الدول املضيفة كاململكةتفاهم مباشر
يت أو بشكللة الكودودية وبية السعوالعر

مـةغير مباشر من خالل اتفـاقـيـات مـبـر
نامج األممبني منظمة أممية شقيقة كبر

يندول كمملكة البحراملتحدة اإلمنائي و
بية املتحدة.ات العراإلمارو
ضية فإن مكتـب املـفـوًكما ذكر سابـقـاو

اإلقـلـيـمـي فـي مـنـطـقـة اخلـلـيـج يـتـمــتــع
اتيـجـيـةاكة اسـتـرشـربعـالقـات تـعـاون و

مات دول املنطقة كـافـةاسخة مع حكـور
بيـةمة املـمـلـكـة الـعـرأسهـا حـكـوعـلـى رو

دية.السعو
r?O?×?ł s?� s?¹—U?H?�« vKŽ oKD¹ q¼ ≠ 
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ب تنطبقين من جحيم احلرو إن الفار
يعـدون وًمـاء عمـوعليـهـم صـفـة الـلـجـو

نـات تـدفــقــات مـن أكـبــر مــكــوًحـالــيــا
لئك الذين يفرون منالالجئني. أمـا أو

الزلث الطبيـعـيـة كـالـزارمنـاطـق الـكـو
الفيضانات، إلخ.. فإنهم اليـعـتـبـرونو

إمنـالي والجئني حسـب الـقـانـون الـدو
بني الذين يتعني تقدمي العونمن املنكو

املساعدة لهـم، حـيـث تـتـصـدى لـهـذهو
املهمة في األساس منظمات إنسانـيـة

ليية كالصليب األحمر الدوخيرلية ودوو
طـنـيــةجـمـعـيـات الـهـالل األحـمــر الــوو
غم أن نطاقهيئات إغاثة مختلفة. ورو

ضية الالجئني اليشملالية مفوعمل وو
ث الـطـبـيـعـيـة فـإنــهــاارضـحـايـا الـكــو

انى عن تقدمي املساعدات اإلغاثيةالتتو
اجدها في املناطقالعاجلة في حال تو

يبة منها، حيث إنها كانتبة أو قراملنكو
أس من هـبعلى سبيل املـثـال عـلـى ر

املـسـاعـدة لـضـحـايــالـتـقـدمي الـعــون و
املـدان وإيــرالزل فـي بـاكـســتــان والــز

بنامـي) فـي دول جـنـوي (تسـوالبـحـر
ى مـن الــعــالــم،مـنــاطــق أخــرآسـيــا و

امجها اإلغـاثـيـة فـي هـذهحصلـت بـرو
ماتاحلاالت على دعم سخي من حكو

يـتالـكـودية وبيـة الـسـعـواملمـلـكـة الـعـر
منظمات العمل اإلغاثي في معظم دولو

بية.اخلليج العر
«c¼ w� ’UB²š«  «– WNł rJH�uÐ ≠
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 إضافة لدور املكتب اإلقليمي لدى دول
يخي في التعـاونمجلس التعاون التـار

مة اململكة في مساعدة الالجئنيمع حكو
ضعهم،إيجاد حلول دائمة لواقيني والعر

ةفير املشورئيسية توتشتمل مهامه الر
بنـاءضيـة والية املفـونية ضـمـن والقانـو
ميةسسات احلكويب للمؤالتدرات والقدر

مـيـة فـي مـجــاالت نــظــامغـيـر احلــكــوو
لــيالــقــانــون الــدولــي واحلــمــايــة الــدو

ئارة عـمـلـيـات الــطــوإداراإلنـسـانــي و
عـيـة بـقـضـايــاالـتـوالـعـمـل املـيـدانــي وو

امجفير الدعم املـادي لـبـرتوالالجئـني و
ضية اإلنسانية في أنحاءيع املفومشارو

قد استطاع املكتب اإلقليـمـيالعالـم. و
يـاض فـي عــاممـنـذ افـتـتـاحــه فــي الــر

 أن يــنــســج عــالقـــات تـــعـــاون1987
مات دولاسخة مع حكـواتيجية راستر

منيمة خادم احلر حكوًاملنطقة خصوصا
ميـةمع منظمات غير حكـويفـني، والشر

مةئيسية ضمن منظوإنسانية رية وخيرو
ك.إطار التعاون املشتر

م الالجئنحن على أعتاب حلول يو   و
العاملي الذي أعلنتـه اجلـمـعـيـة الـعـامـة

ين من شهـرلألمم املتحدة في الـعـشـر
ان من كل عام تتخذ مـنـهيـرنيو/حـزيو

ضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيمفو
مات الدولمناسبة جليلة لتذكيـر حـكـو

سـسـاتاملـؤاجملـتـمـعــات وب والـشـعـوو
املدنية كافة بـهـذه املـأسـاة اإلنـسـانـيـة

ةأغتنم هذه الفرصة للدعواصلة، واملتو
كةد املشتـرة تكثيف اجلـهـوإلى ضرور

احلـمـايـةفـيـر املـسـاعــدة ومـن أجـل تـو
خصوصـالالجئني في إنحـاء الـعـالـم و

اإلسالمية، فذاكبية وفي منطقتنا العر
اجـبهـو أيـضــا وهـو حـقـهـم عـلـيـنــا و

ديني.أخالقي وإنساني و
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باعي: أحمد بن سيف الدين االسم الر
كستانيبن أحمد تر

هـ بني مالك1373يخ و محل امليالد: تار
- عسير

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

اه في اإلعالم من جـامـعـة اإلمـامدكتـور
اهالدكـتـورد اإلسـالمـيـة ومحـمـد بـن سـعـو

يكية.اليات املتحدة األمرحة من جامعة إنديانا بالوممنو
∫WOKLF�« …UO(« 

ـ 1395بية بجامعة اإلمام - معيد بكلية اللغة العر ـ  هـ.1396ه
هـ.1418هـ - 1408- أستاذ مساعد بجامعة اإلمام 

هـ - إلى اآلن.1418ك بجامعة اإلمام - أستاذ مشار
هـــ -1412آة اجلـامـعـة بـجـامـعـة اإلمـام يـر مــرئـيـس حتـر- ر

هـ.1418هـ - 1415
هـ.1409كيل قسم اإلعالم بجامعة اإلمام - و
هـ -1415هـ - 1412ئيس قسم اإلعالم بجامعة اإلمام - ر

هـ.1418
ـ -1421يكا بية في أمرالعرم اإلسالمية و- مدير معهد العلو ه

هـ.1424
∫f�U:« W	uC�  

اإلعالم.م االتصال ودية لعلو- عضو في اجلمعية السعو
اإلعالم بجامعة اإلمام.ة و- عضو مجلس كلية الدعو

∫wLKF�« ÃU�
ù«

ة (اآلخر) في القرن اجلديد قدمـت فـي جـامـعـة- (بحث) صـور
اشنطن.جورج تاون بو
هالته و آدابه.عيته و مؤار مع اآلخر: مشرو-  (بحث) احلو

دي فـياء التلفاز السـعـومي آر- (بحث) التلفاز في احلـج و تـقـو
احلج.

ŸU?�b�« e�d�
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كز الدفـاع  مـر
عن حقوق األطفال

اق،فــــــي الـــــــعـــــــر
سسة إنسـانـيـةمـؤ

تقدمية تدعوية وغير سياسية، حترر
ديــة،لــلــدفــاع عــن احلـــقـــوق الـــفـــر

املدنية لألطفال. شكلـتاإلنسانية و
عـة مــناملـنـظـمـة مــن قــبــل مــجــمــو

يني املدافعني عنالتحررالتقدميني و
/5/3يــخ حـقــوق األطــفــال، بــتــار

في جو حضي باستقـبـال و1999
بحضور أكثرتصفيق كبيـر وحار و
 شــخــصــا مــن مـــديـــنـــة150مــن 

اي دوشنبيرؤِالسليمانية في قاعة (ر
كزذ) ثقافة املستقبل، أسس املروِر

كز الدفاع عن حقـوقحتت اسم مر
دستان.األطفال في كور

كز الدفاع عن حقوق األطفالمر
فيناضل من أجل حتـسـني الـظـرو

املعيشية، االقتصادية، االجتماعيـة
كذلك احلفاظ على املكانةلألطفال، و

املـنـاسـبــةقــة ومـواالجـتـمـاعـيــة املــر
لألطفال.

حـيـث إن املـكـانــة االجــتــمــاعــيــة
تلبية حاجاتهملألطفال في اجملتمع و

االهتمام بهم، هي مقياس التطورو
التقدم اإلنساني في ذلك اجملتمع.و
كذلك كيفيـة وصـيـغـة مـعـامـلـة أيـةو

بيانمجتمع مع األطفال مـقـيـاس و
ية ذلـك اجملـتـمـع.حتـررإلنـسـانـيـة و

ية قبـللولهم األو وًالاألطفال هـم أو

يــــجــــدركـــل شــــيء و
االهتمام بهم.

كـز الـدفـاع عـنمـر
حـقـوق األطــفــال فــي

أء اليتجـزاق، جزالعر
من منظمة (األطـفـال

Internationalً)الأو

Campaign For

Children’s Rights Children First

العاملي للدفاع عن حقوق األطفال،
التي لها فعاليات في عدد من دولو

يطانيا،ان، أملانيا، برالعالم، مثل إير
كزها. مرغيرفنلند ويد وكندا، السو

الـدفـاع عـن حــقــوق األطــفــال فــي
ةدسـتـانـي لـهـا نـشـرقـسـمـهـا الـكـر

ية باسم (دنياي مناآلن)، أي:شهر
التي صدر منها حلدعالم األطفال، و

.ً عددا20اآلن 
 حـيـث لـم تـنـحــصــر نــشــاطــات

دستـانكز في الـكـورفعاليـات املـرو
بـدأ بـالـعـمـل فـي الــعــامفـقـط بــل و

 بــبــغــداد و بـــعـــض املـــدن2003
كـذلــك فــياق، وى فـي الــعــراألخــر

/15يـخ خارج القطر أيضا، بـتـأر
من أجل الدفاع عن و2002/ 11

تضامنااق. وحقوق األطفال في العر
كز في الداخـل مت تـشـكـيـلمع املـر

فـيبعدهـا ويد. واملنظمة فـي الـسـو
كز مت تشكيل فرع للمر2004العام 

 فرع2005كذلك عام في إيطاليا و
ا.يسرجنيف في سو

كـز الـدفـاع عـن حـقـوقاآلن ملـرو
األطـفـال ثـالثـة مـكـاتـب فـي داخــل

اق، فـــي مـــديـــنـــة بـــغــــداد والـــعـــر
ك.كوكرالسليمانية و

سسةالناشـر: املـؤ
اساتاجلامعـيـة لـلـدر

يـع،الــتــوزالــنــشــر وو
تبـلـغ عـددلف علي مـحـمـد جـعـفـر واملـؤ

 صفحة. يتضمن440صفحات الكتاب 
اف عند األحداثة االنحراسة ظاهردر
تب عليها مـنما يتره وضهم خلطرتعرو

ةسالمـة األسـرآثار سلبيـة عـلـى أمـن و
ة اخلـلـلاجملتمـع، فـهـي تـعـكـس صـورو

االجتماعيالقائم في التنظيم الثقافي و
السياسي السائد فيه.االقتصادي وو

نيةة متثل مشكلة قانـوهذه الظاهـرو
مإنسانية، األمر الذي يستلزقضائية وو

البحثاجهتها واءات خاصة ملوتبني إجر
قاية منـهـادية إليها لـلـوامل املـؤعن العـو

ها.اراحلد من أضرو
ةـلـنـا أسـبـاب هـذه الـظـاهـرّقـد فـصو

التدابير اخملتلفة فياءات وأحكام اإلجرو
اء جلهـةاملقارن سـويع اللبنـانـي والتشـر

سائل اإلصالحيةاملعاملة العقابية أو الو
مي إلى إعادة تكيـفالتأهيلية التـي تـرو

احلـدث اخملـالـف لـلـقـانـون فـي مـحـيـطـه
هو ما تهدف إليه السـيـاسـةالطبيـعـي و

ائية احلديثة على صعـيـد مـكـافـحـةاجلز
جه عام.مية بواجلر

لـيـة،ان الـكـتـاب: املـنـظـمـات الـدوعـنـو
بيالناشر: دار الفكر العر

تبلغي ولف: سهيل حسني الفتالواملؤ
 صفحة368عدد الصفحات:  

لي املعاصر باتسـاعمتيز النظام الـدو
تداخل املصالحها وتطورلية والعالقات الدو

كـانة. وجة كبيـركة بني الـدول لـدراملشتـر
ممن نتيجة التطور الهائل في مختلف العلو

اصـالتسـائـل املــوخـاصـة فـي مـجــال وو
ضت على اجملتمعلية، فراالتصاالت الدوو

سائل الكفيلة في تنظيملي أن يضع الوالدو
عاتمنع ظهور املنازالعالقات بني الدول و

هذاخيمـة، واقـب ودي إلى عوالتي قـد تـؤ
سائل ميكنما تطلب أن تبحث الدول عن و

بساطتها أن تنظم عالقاتها مع بعضهاو

يق إنشـاءض مصاحلها عـن طـرعدم تعـارو
تـنـسـيـقلـى تـنـظـيــم ولـيـة تـتـوسـسـات دومـؤ

لية بني الـدول بـشـكـل يـحـقـقاملصـالـح الـدو
املنافع املتبادلة.

لـيكان أفضل ما توصل اجملتـمـع الـدوو
إلى حتقيقه هو إنشاء األمم املـتـحـدة الـتـي

لـي أنازن الـدواستـطـاعـت خـالل مـدة الـتـو
خاصة فـيـمـاات وحتقق العديـد مـن املـنـجـز

بمنح الشعوب العاملية، ويتعلق مبنع احلرو
نيلهاها وير مصيراملضطهدة حقها في تقر

ار مبادئ حقوق اإلنـسـانإقـراستقاللـهـا، و
اتـفـاقـيـات جـنـيــف اخلــاصــة و1948عـام 

العديد، و1949ب عام بحماية ضحايا احلر
نية التي تنظم الـعـالقـاتاعد القانـومن القـو

ب.احلرقتي السلم وبني الدول في و

WO�Ëb�« �ULEM*« Êu
UIK� 5H�U<« À«b�_« W	UL�  

·«d�
ô« dD) 5{dF*«Ë



11

�«b�UF�

oO�«u�Ë

�U‡‡�uM� WO�U��« WM��«-dA	 l
U��« œbF�« -uO�u� 2007v�Ë_« ÈœUL ≠ Â1428‡�

ليـة،متر العام ملنظمة الـعـمـل الـدوإن املؤ
لية مكتب العمل الدوقد دعاه مجلس إدارو

انعقد فيـهـا فـيإلى االنعقاد فـي جـنـيـف، و
نيهان/يوير حز7م الستني يوابعة وته الردور

ه أحكام اتفاقيةإذ يضع في اعتبار،و1978
حماية حق التنظيم النقابيية النقابية واحلر
اتفاقية حق التنظيم النقابي، و1948لعام 

االتفاقية، و1949ضة اجلماعية لعام املفاوو
التوصية اخلاصتني مبمثلي الـعـمـال لـعـامو

ة أن اتفاقـيـةإذ يعيد إلى الـذاكـر، و1971
ضة اجلماعـيـةاملفـاوحق التنظيم النـقـابـي و

ظفني ال تشمل بعض فئات املو1949لعام 
الــتــوصــيــةأن االتـفــاقــيــة ومــيــني، والـعــمــو

1971اخلاصـتـني مبـمـثـلـي الـعـمـال لـعـام 
سسة،تنطبق على ممثلي العمال في املؤ

سع الكـبـيـر فـي أنـشـطـةإذ يلـحـظ الـتـوو
احلاجـةة، واخلدمة العامة فـي بـلـدان كـثـيـر

إلى قيام عالقات عمل سليمة بني السلطات
انظرميني، وظفني العمومنظمات املوالعامة و

االجـتـمـاعـيـةلـتـنـوع األنـظـمـة الـسـيـاسـيـة و
ا في الدول األعضاءعا كبيراالقتصادية تنوو
سة (فـي مـاالختالفها علـى صـعـيـد املـمـارو

احلكمي وكزظائف احلكم املريتصل، مثال، بو
ظـائـف الـسـلـطــات االحتــاديــةبـواحملـلــي، و

السلـطـات اإلقـلـيـمـيـة،اليـات وسلـطـات الـوو
مختلف أصنافلة وكة للدوسسات اململوباملؤو

شبه املسـتـقـلـة،ة العامة املسـتـقـلـة واألجهـز
كذلك لطبيعة عالقات االستخدام)،و

ه املشاكل اخلاصـةإذ يضع في اعتبـارو
لياجه على صعيد نطاق أي صك دوالتي تو

خـذ بـهـايـف الـتـي يــؤعـلـى صـعـيـد الـتـعـارو
ارقاض مثل هذا الصك، بـسـبـب الـفـوألغر

العامـة،بني أساليب االستخـدام اخلـاصـة و
كذلك بسبب مصاعب التفسير التي نشأتو

بصدد تطبيق املناسب من أحكام اتـفـاقـيـة
ضة اجلماعـيـةاملفـاوحق التنظيم النـقـابـي و

ظفي اخلدمة الـعـامـة، على مـو1949لعـام 
ةكما يضع في حسـبـانـه مـا أبـدتـه األجـهـز

لي في مناسباتقابية في مكتب العمل الدوالر
عديدة من مالحظات تشـيـر إلـى أن بـعـض

يقـةمات قد طبقت تلك األحـكـام بـطـراحلكـو
مينيظفني العمواسعة من املوتستبعد فئات و

ة،من نطاق تطبيق االتفاقية املذكور
حاتأيه على اعتمـاد مـقـتـرقد استقـر رو

يـة الـنــقــابــيــةضـوع احلــرمـعـيـنــة حــول مــو
ط االسـتـخـدام فــياءات حتـديـد شـروإجـرو

ضوع البند اخلامسهو مواخلدمة العامة، و
ة.في جدول أعمال الدور

حاتملا كان قد قرر أن تتخذ هذه املقترو
ملية، يعتمد، في هـذا الـيـوشكل اتفاقيـة دو

نيهان/يويرين من شهر حـزالعشرالسابع و
سـبـعــني،ثـمـانــيــة وتـسـعـمـائــة وعـام ألــف و

االتفاقـيـة الـتـالـيـة الـتـي سـتـدعـي «اتـفـاقـيـة
عالقات العمـل (فـي اخلـدمـة الـعـامـة) لـعـام

1978:«
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1املادة 
- تنطبـق هـذه االتـفـاقـيـة عـلـى جـمـيـع1

األشخاص الذين تستخدمهم سلطات عامة،

إلى املدى الذي ال تنطبق فيه عليهم أحكام
ها من اتفاقيات العمـلاتاة في غيرأكثر مو

لية.الدو
طنية مدىائح الوانني أو اللو- حتدد القو2

ص عليها في هذهانطباق الضمانات املنصو
يات العلياي املستواالتفاقية على العاملني ذو

ظائفظائفهم في العادة من والذين تعتبر و
جيهية، أو علىة التواإلدارسم السياسات ور

العاملني الذين تكون مهامـهـم ذات طـبـيـعـة
ية.بالغة السر

طنية مدىائح الوانني أو اللو- حتدد القو3
ص عليها في هذهانطباق الضمانات املنصو

طة.الشرات املسلحة واالتفاقية على القو
2 املادة 

اد مبصطلـحاض هذه االتفاقيـة، يـرألغر
مـي» أي شـخـص تـشـمـلــهظـف الـعـمــو«املـو

 منها.1االتفاقية طبقا للمادة 
3 املادة 

اد مبصطلـحاض هذه االتفاقية، ير ألغر
ميني» أية منظمة، أيـاظفني عمو«منظمة مـو

يز مصالحضها تعزكان تشكيلها، يكون غر
الدفاع عنها.ميني وظفني العمواملو
 r?OEM��« o� W�UL� ∫w�U��« »U��«
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4املادة 
ميني حـمـايـةظفني العـمـوفر للـمـو- تـو1 

ية على صـعـيـدكافية من أية أعـمـال متـيـيـز
يتهـماستخدامهم تسـتـهـدف املـسـاس بـحـر

النقابية.
جهيجب أن تنطبق هذه احلماية بو- و2

اء األعمال التي يقصد منها:أخص إز
مـيظف الـعـمـو(أ) جـعـل اسـتـخـدام املـو

ط أال ينضم إلى نقابة أو يتخلىنا بشرهومر
يته النقابية.عن عضو

ميظف العمو(ب) التوصل إلى فصل املو
ى بسبـبسيلـة أخـرأو اإلجحاف بـه بـأيـة و

ميـني أوظفني عـمـويته في منـظـمـة مـوعضـو
اكه في األنشـطـة املـعـتـادة ملـثـل هـذهاشـتـر

املنظمة.
5 املادة 

ميـنيظفني العمـوفر ملنظمـات املـو- تو1 
االستقالل الكلي عن السلطات العامة.

ميـنيظفني الـعـمـوفر ملنظـمـات املـو- تو2
حماية كافية من أي تدخل من سلطة عامة

تها.ب عملها أو إدارينها أو أسلوما في تكو
ص، تعـتـبـر مـنجـه اخلـصـوعـلـى و- و3

د في هـذهأعمال التدخـل بـاملـعـنـى املـقـصـو
املادة أية تدابير يقصد بها الدفع إلى إنشاء

ميني تخضع لهيـمـنـةظفني عمـومنظمات مـو
ظفـنيسلطة عامة ما، أو دعم منظمـات املـو

سائل علىه من الوميني باملال أو بغيرالعمو
قصد إخضاع هذه املنظمات لهيمنة سلطة

عامة.
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6املادة 
ظـفـني- ميـنـح ممـثـلـو مـنـظــمــات املــو1 

ف بها من التسهـيـالت مـاميني املعتـرالعمـو
يكون مناسبا لتمكيـنـهـم مـن أداء مـهـامـهـم

فعالة، خالل ساعات العمليعة وة سربصور
اء.جها على السوخارو

. ال ينبغي أن يكون في منح التسهيالت2
ةهن من فعالية سير العمل في اإلدارما يو

فق املعني.املعنية أو املر
نطاقها. حتدد طبيعة هذه التسهيالت و3

 من7ائق املشار إليها في املادة طبقا للطر
ى مناسبة.سائل أخرهذه االتفاقية أو بو

 b?�b?% �«¡«d≈ ∫l�«d�« »U��«
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7املادة 
ة إلى ذلك، تتـخـذ حيثما دعـت الـضـرور

طنية علـى هـدفف الـوافق الظـروتدابير تـو
االستخدام الكلينيير وتيسير التطوتشجيع و

طشــروض عـلــى أحــكــام وآللــيــات الــتــفــاو
االستخدام بني الـسـلـطـات الـعـامـة املـعـنـيـة

ائقميني، أو ألية طرظفني العمومنظمات املوو
ظفنيي من هذا القبيل تتيح ملمثلي املوأخر

ا في البت فـي هـذهكـوميني أن يـشـارالعمـو
الشؤون.

 �U	“UM*« W�u�� ∫f�U)« »U��«

8املادة 
عات الناجمة بصددية املناز تلتمس تسو

فقـاط االستخـدام، وشروالبت في أحكـام و
طـنـيـة، مـن خــاللف الـوملـا يـنـاسـب الـظــرو

اف أو مـن خـالل آلـيـةض بني األطـرالـتـفـاو
فيـقالتوساطـة ومحايدة، مثـل الـومستقلـة و

ها على نحو يكفل لهاالتحكيم، يتم إنشاؤو
فيني املعنيني.ثقة الطر

 W?O?�b*« ‚uI(« ∫”œU��« »U��«
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9املادة 
ميني، شأنهم شأنظفني العموفر للمو تو

السياسيةهم من العمال، احلقوق املدنية وغير
ية النقابيةستهم احلرالتي ال غنى عنها ملمار

نـاهوسة اعتياديـة، دون جـعـل ذلـك مـرممار
طبيعةهم وكزامات الناشئة عن مرإال بااللتز

ظائفهم.و
 WO�U�� ÂUJ�√ ∫l�U��« »U��«

10املادة 
سمية لـهـذهك التصديـق الـرجه صكـو تو

لي،االتفاقية إلى املدير العام ملكتب العمل الدو
م بتسجيلها.الذي يقو

11 املادة 
م هذه االتفـاقـيـة إال أعـضـاء- ال تـلـز1 

ليـة الـذيـن مت تـسـجـيـلمنـظـمـة الـعـمـل الـدو
ك تصديقهم لها لدى املدير العام.صكو
ايبدأ نفاذها بعد اثني عشر شـهـر- و2

يخ الذي يكون قد مت فيه تسـجـيـلمن التـار
ين.املدير العام لصكي تصديق عضو

بعد ذلك يبدأ نـفـاذ هـذه االتـفـاقـيـة- و3
ا مـناء كل عضو بعـد اثـنـي عـشـر شـهـرإز

يخ الذي يكون قد مت فيه تسجيل صكالتار
تصديقه.

12 املادة 
- ألي عضو صدق هذه االتفاقيـة أن1 

اتينسحب منها لدى انـقـضـاء عـشـر سـنـو
جهثيقة توذلك بوضع النفاذ، وضعها موعلى و

لي، الذيإلى املدير العام ملكتب العمل الدو
ي مفـعـول هـذاال يـسـرم بتسـجـيـلـهـا. ويـقـو

يخ تسجيله.االنسحاب إال بعد سنة من تار
لم- كل عضو صدق هذه االتـفـاقـيـة و2
ةس، خالل السنة التي تلي انقضاء فترميار

ة السابقة،ة في الفقرات العشر املذكورالسنو
حق االنسحاب الذي تنص عليه هذه املادة،

ي،ات أخرة عشر سنوتبطا بها لفتريظل مر
بـعـد ذلـك يـجـوز لـه االنـســحــاب مــن هــذهو

اتة عشر سنواالتفاقية لدى انقضاء كل فتر
ص عليها في هذه املادة.ط املنصوبالشرو

13 املادة 
ليم املدير العام ملكتب العمل الدو- يقو1 

ليةبإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدو
ثائق االنسحابك التصديق ووبجميع صكو

جهها إليه أعضاء املنظمة.التي يو
م بإشعار- على املدير العام، حني يقو2

أعضاء املنظمة بتـسـجـيـل صـك الـتـصـديـق
عي نظر أعضاءجه إليه، أن يسترالثاني املو

يخ الذي سيبدأ فيه نـفـاذاملنظمة إلى الـتـار
هذه االتفاقية.

14 املادة 
ليم املدير العام ملـكـتـب الـعـمـل الـدو يقـو

بإيداع األمني العـام لـألمم املـتـحـدة بـيـانـات
ثائـقك التصـديـق ووكاملة عن جمـيـع صـكـو

ادفقا للمـواالنسحاب التي قام بتسجيلـهـا و
فقام هذا األخير بتسجيلها والسابقة، كما يقو

 من ميثاق األمم املتحدة.102ألحكام املادة 
15 املادة 

لي،ة مكتب العمل الدوم مجلس إدار يقو
ير إلىيا، بتقدمي تـقـرأي ذلك ضروركلمـا ر

متر العام حول سير تطبيق هذه االتفاقية،املؤ
ةة أو عدم ضرورس مسألة ضـروركما يدر

متـر حـولاج بند فـي جـدول أعـمـال املـؤإدر
ئيا.تنقيحها كليا أو جز

16 املادة 
متر اتفاقية- إذا حدث أن اعتمد املؤ1 

ئـي،ي على تنقيـح كـلـي أو جـزجديدة تنـطـو
ما لم تنص االتفاقية اجلديدة على خـالفو

ذلك:
(أ) يستتبع تصديق أي عضو لالتفاقـيـة

د قيامية على التنقيح، مبجراجلديدة املنطو
ف النظر عن أحكـامبصـرهذا التصديـق، و

ي من هذه أعاله، انسحابه الفور12املادة 
متى، أصبـحـت االتـفـاقـيـةاالتفـاقـيـة، إذا، و

ية على التنقيح نافذة املفعول،اجلديدة املنطو
ا من(ب) تصبح هذه االتفاقـيـة، اعـتـبـار

ية عـلـىبدء نفاذ االتفاقـيـة اجلـديـدة املـنـطـو
التنـقـيـح، غـيـر مـتـاحـة لـلـتـصـديـق مـن قـبـل

األعضاء.
- تظل هذه االتفـاقـيـة عـلـى أيـة حـال،2

اهنني، نافذة املفعولنها الرمضموبشكلها و
لكـنـهـم لـمهـا واء األعضاء الـذيـن صـدقـوإز

ية على التنقيح.ا االتفاقية املنطويصدقو
17 املادة 

نسيالفري و يكون النصان اإلنكليز
يني في احلجية.لهذه االتفاقية متساو
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نا!! لسنايرقد ضمناه تقرف هذا ونعر
مجتمعا مالئكيا!! لدينا أخطاء كما أن

نـعــمــل عــلــىيـن أخــطــاء ولـدى اآلخــر
إطــالععـالجـهــا مــن خــالل الــنــشــر و

مناقشتهم!!! هذه املشكلـةلني واملسؤو
ير جمعية حـقـوقدت في تقـرقدميـة ور

نعمل على تالفيها! نحناإلنسان األول و
هنا في اململكة نطرح املشـكـالت بـكـل
شفافية!! اجلمعية هيئة أهلية مستقلة

مة!!!عن احلكو
دنا مستـقـبـالدو هذه مناذج لبـعـض ر

قينيناشطني حقولني ومسؤواطنني ومو
جالعلى ناشطـي حـقـوق اإلنـسـان ور

اإلعالم األجانب عندما يثيرون بـعـض
ض لهـاقية التـي تـعـراملشكالت احلـقـو

يرعية تقرضوموبكل شفافية وبإسهاب و
ال حــقـــوقاجلــمــعــيــة األول عــن أحـــو

اإلنسان في اململكة.
عية التي متيـز بـهـاضواملـوأة وإن اجلر

ير في تناول كثـيـر مـن الـقـضـايـاالتـقـر
احلساسـة فـي مـجـتـمـعـنـا ال ميـكـن أن

إمنا حتسبحدها، وحتسب للجمعية و
دجوطن الذي سمح بوللولة وأيضا للدو

ا منا كبيرفر لها قـدرال وواجلمعية  أو
كــشــفاملــتــابــعــة ويــة لــلــرصــد واحلــر

الضع الذي ال يزاخملالفات . هـذا الـو
كثير من األجانب يشككون في صدقيته
هو الذي أتاح لـلـجـمـعـيـة فـرصـة نـشـر

ير بهذانشر التقرضوح، وير بكل والتقر
د عليهم.ى أبلغ ربهذا املستوى واحملتو

لـيــةلـيـس هـذا فـحـسـب، بـل أن شــمــو
ير خملتلف القضايا و «االتهامات»التقر

تهالون إثاريحاوا يتغنون بها والتي كانو
اكـلـمـا قـابـلــوا لـلـمـمـلـكـة وفــدوكـلـمـا و
اطنيها في اخلـارج لـممـوليهـا ومسـؤو

سيلهثـونلم تعد جديدة، وتعد مهمـة و
هكذا، فإن أحدها. وفي البحث عن غير

اقير إحرأهم إيجابيات شفافية التقـر
اتالباحثني عن الهفوبصني واق املترأور

قوعبون أكثر عندما ننكر والذين يطر
اخملالفات ألنـهـم يـعـلـمـون أنـنـا نـكـذب

يـرتقـرنكذب عـلـى أنـفـسـنـا، وعلـيـهـم و
ف،ضع النقاط علـى احلـرواجلمعـيـة و

ي مـا الــذيال أدراقـهـم، وفـأحــرق أور
اثق أنهمسيأتون به مستقبال ، لكنني و

ددونير سيترا على التقربعد أن اطلعو
لناهاعات «قدمية» تناوضوة موفي إثار
نا األول.يرقناها» في تقرو «أحر

:حقوقسطن ـ   بو
الـطـالبات األسـاتــذة و أدار عـشـر

هماق ظهورب على العرضني للحراملعار
اليـزندوكية كـوجية األميـرة اخلاريـرلوز

ايس بينما كانت تلقي خـطـاب خـتـامر
لدج».سطن كوالعام اجلامعي في «بو

ايس للـحـفـل الـذي أقـيـم فـيدعيـت رو
جهـاتسـطـن ذات الـتـومدرج جـامـعـة بـو

 ألف شـخـص20احتشـد ليكـيـة والكـاثـو
كـة فـي احـتـفـال الـتـخـرج حـيــثلـلـمـشـار

اجهها مئة متظاهر باحتجاجات صامتة.و
 طــالــب100 إلــى 50الــي أدار حــوو

ايـس عـنـدمـا كـانـتهـم لـرأسـتـاذ ظـهـورو
احملوف من اجلامعة وتتسلم شهادة شر

ة كتب عليـهـاالفتة قماشية بيـضـاء كـبـيـر

بعد ذلك بقليل علقت الفتة«ليس باسمي»، و
ى لبضع دقائق كتب عليهـا «جـامـعـةأخر
التعذيب» قبـل أنم الكـذب وسطن تكـربو
ايس حلقتقبل وصول رطي، ويلها شريز

ات فوق امللعبة ثالث مرة صغيرطائر
بكم معيبة»، كمـاعلق عليها الفتة «حـر

 شـخــص خــارج100الـي جتـمـع حــو
امللعب حول الفتات كتـب عـلـيـهـا «عـار

نديأيضا «كـوسطن» وعلى جامعة بـو
ب».ايس صانعة حرر

ايس فيكة رمنذ اإلعالن عن مشارو
ية الهامة بالنسـبـةهذه املناسبة السنـو

سطنللحياة اجلامعية تعيش جامعة بو
يـضـةجـمـعـت عـرحـالـة مـن الـغـلـيـان، و

ايس في حفل التخرجكة رض مشارتعار
1000 أسـتـاذ مــن أصــل 200قـيــع تـو

قـعـون عـلـىذكـر املــويـحـاضـرون فـيـهـا. و
اق مخالـفـةب في العـريضـة أن احلـرالعـر

ليكية.للقيم الكاثو

:حقوقابيك ـ يكا إن أر بنسلفانيا ـ أمر
جهت منظمة إسـالمـيـة الـشـكـر ألحـد و

 للصالةٍفير مكانضه تودية لعراملعابد اليهو
يق في إتالفللمسلمني بعد أن تسبب حـر

اليـةمـسـجـد مـحـلــي فــي إحــدى املــدن بــو
يكية.بنسلفانيا األمر

ابيك عنيكـا إن أركالة أنباء أمـرنقلت وو
يكيـةفرع مجلس العالقات اإلسالميـة األمـر

هيبكز معبد أوله إن مر«كير» في فيالدلفيا قو
ب من مدينةتسفيل بالقريديك في مدينة بوز

لـصـالة ٍمـكـانفيـر ض تـوفـيـالدلـفـيـا قـد عـر
اجلماعة للجمعـيـة اإلسـالمـيـة فـي مـقـاطـعـة

ض املسجد في املنطقةيكيل، بعد أن تعرشو
ض،يـق عـارار، بعد أن شـب فـيـه حـرألضـر

فير مكان لـلـصـالةض آخر بتـوكما جاء عـر
ائق.كة ميكانيكس فيل إلطفاء احلرمن شر

ئيس فرع منظمةقال افتخار حسني، رو

كير في فيالدلفيا:«هذا النوع من التعـاون
 على الدعمًساهانا ملموبني األديان ميثل بر

ائفب الطواملتبادل الذي يحدث عندما تتقار
مة».قات األزيكية في أواألمر
قـال حـسـني إن اجلـالـيـة املـسـلـمـة فــيو

ت في النهاية أن تعقد الصالةاملنطقة اختار
ب إلىائق؛ ألنها أقرفي محطة إطفاء احلر

أكثر مالئمة للمصلني.املسجد و
ضي  في مسجد اجلمعيةيق عرقع حروو

جنم عنهيكيل، واإلسالمية في مقاطعة شو
الر، ألـف دو150ار بـلـغـت قـيـمـتـهـا أضـر

الية.طة الوبحسب محقق تابع لشر
طــةكـز شــرنـز، مـن مــرقـال جـون بــيــرو
الينياكفيل، إنه عمل مع العمالء الفـيـدرفر
ائق في حتديد سببلي إطفاء احلرمسئوو

بيق الذي نشأ من منطقة اخملزن بالقراحلر
نز: «نحـنقال بيـرمن املطبخ في املبـنـى. و

يد أن نـحـددنحن اآلن نـرنعلـم أيـن بـدأ، و
كيف حدث بالضبط».

از منصور، إمام املسجد،قد أشار شيرو
كةشريديك وهيـب زأيضا إلى أن معبـد أو

لني عـنضا على املسئـوائق عرإطفاء احلـر
 عـنًااملسجد إقامة الصالة لديهما، مـعـبـر

ات.امتنانه لهذه الدعو
طة بـكـلـبمن جانبـهـا اسـتـعـانـت الـشـر

سيلة ساعـدت فـيب للبـحـث عـن أي ومدر
يق، لـكـن الـكـلـب لـم يـجـد أيإشعـال احلـر

اد سـاعــدت فــيد مــوجــوات عـلــى وإشــار
يق.اع باحلراإلسر

يقشار إلى أن املبنى الذي حدث به احلرُي
لم يكن مسجدا دائما، حيث يبلغ عمر املسجد

ا عـام؛ حـيـث كــان فــي الــســابــق دار100
.ًسة، ثم أصبح مسجداللمناسبات، ثم مدر
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