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حقوق:ياض - الر
طنية حلقوق اإلنسانعقدت اجلمعية الو

مية السابـع فـياجتماع اجلمعية الـعـمـو
اثي للـتـرد البابـطـني اخلـيـركز سـعـومـر
/17/3م اخلميس ياض يوالثقافة بالرو

م5/4/2007افــــــق هـــــــ املــــــو1428
ئيس اجلمعية الدكتور بندر بنئاسة ربر

قد بدأ االجتماع بكلمةمحمد احلجار. و
حيبية من الدكتور احلجار باألعـضـاءتر
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الدكتور بندر احلجار أثناء ترأسه اجتماع اجلمعية العمومية

حقوق:ياض-الر
يـلـقـي كـل مــن الــدكــتــور صــالــح بــن

ئيس جلنة التعاونيدة رحمن الشرعبدالر
الدكـتـور حـسـني بـن نـاصـرباجلـمـعـيـة و

ف علـى فـرع اجلـمـعـيـةيـف املـشـرالـشـر
ات عن حقوقمة محاضرمبنطقة مكة املكر

يبية التي ستعقدة التدراإلنسان في الدور
يب األمن العام مبنطقة مكةفي مدينة تدر

/6-2ة ملدة أسبوع من الفتـرمـة واملكر
جهـهـاة وذلك تلبيـة لـدعـوهـ و5/1428

العقيد مرزوق بن ماطـر اخلـمـاش قـائـد
يب األمن العام مبنطـقـة مـكـةمدينـة تـدر

مة.املكر

:حقوقجدة - 
ك األسـتـاذ إسـمـاعـيــل بــنشـار

اهيم سجيني عضو اجلمعية فيإبر
ابـع ملـنـظـمـاتبـي الــراملـلـتـقـى الـعـر

قـيـةها فـي تـردوراجملتمـع املـدنـي و
بيطن العرالشفافية في الواهة والنز

بية للتنميةالذي نظمته املنظمة العر
دنية عمـانية بالعـاصـمـة األراإلدار

2يل إلـى  أبر29ة مـن خالل الفتـر
م.2007مايو 

حقوقياض- الر
ضاع معتقلـيعقدت جلنة متابـعـة أو

/1/4بعاء م األرانتانامو مـسـاء يـوغو
هــــــــــــــــــ1428

/18افـــق املـــو
4/2 0 0 م7

مبقـر اجلـمـعـيـة
يــــــاضبــــــالـــــــر

اجـــتـــمـــاعــــهــــا
فــيالـعـاشــر، و

بداية االجتماع
جـــه ســـعــــادةو

الدكتور/ مفلـح
بـــيــــعــــانبــــن ر

ئيس اجلمعية كلمة عنالقحطاني نائب ر
ما متانتانامـو وال املعتقلني في غـوأحو

لقد توصل أعضاء اللجنة لعددبشأنهم، و

bIF� u�U�U��«u� wKI�F� WF	U�� WM'
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أكد الدكتور عبد
اجلـلــيــل بــن عــلــي

فالـسـيــف املــشــر
على فرع اجلمعـيـة

قيـةباملنطـقـة الـشـر
بأن إنشاء اجلمعية
جاء لتـكـون إحـدى

سسات املـدنـيـةاملؤ
كـيــز األهــدافلـتــر

األساسـيـة حلـقـوق
لـتـعـمــلاإلنـســان و

اجلـمـعـيــات إلـى جـنـب مـع الـلــجــان وًجـنـبــا
الهيئات.و

ض اجملـتـمـعـونيـن ثـم اسـتـعـراحلـاضـر
جـة عــلــى جــدول أعــمــالاألعـمــال املــدر

مـيـة، حـيـث مت اعـتـمـاداجلـمـعـيـة الـعـمــو
انية اجلمعيـة لـلـعـام املـالـي املـنـتـهـيميـز

م.2006
بيـشض مـكـتـب الـربعـد ذلـك اسـتـعـر

يـر اخلــاصجـي الـتــقــراحملـاسـب اخلــار
انية اجلمعية للـعـام املـالـي املـنـتـهـيمبيـز

اتاإلجـابـة عـلـى اسـتــفــســارم و2006

كز املـالـياملـرانيـة واألعضـاء حـول املـيـز
ى، تلى ذلكبعض األمور األخرللجمعية و
األعــضـــاءئــيــس اجلــمـــعـــيـــة واطــالع ر

عات التيضواحلاضرون على بعض املو
منها: افتتاح اجلمعية مكتباستجدت، و

ته ألعمالهمباشرلها بالعاصمة املقدسة و
الذي تبرع بإنشائه عدد مـن األعـضـاءو

نني، كما اطلع احلاضرون على آخراملتعاو
ات فيما يتعلق بإنشاء مبنى.التطور

كما أحيط األعضاء احلاضرون بنتيجة
ة التي قـام بـهـا عـدد مـن أعـضـاءيارالـز

اجلمعية لهيئة حقوق اإلنسان و اللـجـنـة
الهيئة للتنسيق فيمااملشكلة بني اجلمعية و

يتعلق بحقوق اإلنسان، كما مت االطالع
عـلـى آخـر االسـتـعـدادات الـتـي تـتــعــلــق

بافتتاح مكتبة حقوق اإلنسان.

عدد من األعضاء أثناء االجتماع

ات التي من شأنها دفع قضيةارمن القر
لـقـدانتانـامـو إلـى األمـام، ومعـتـقـلـي غـو

حضـر االجـتـمـاع مـن جـانـب اجلـمـعـيـة
بــاإلضــافــة إلــى

ئــيــسنــائــب الــر
األســتـــــــــــــــاذ/

ي مـــحـــمـــدغـــاز
منعبدالهادي، و

جـانــب الــلــجــنــة
األســتــاذ طـــالل

انــــــي،هـــــــرالــــــز
األستاذ عبدا لله
الـــقـــحـــطـــانــــي،

شــن، األســتــاذاألسـتــاذ مــحــمــد الــعــو
بيش، األستاذ عـبـدا لـلـهيـز الـرعبدالـعـز

يز السبيل.اجلعيد، األستاذ عبدالعز
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ض اللهار-محمد علي عوحو

د. عبداجلليل السيف خالل اللقاء لقطة من اجتماع اللجنة

ض حديثهأشار الدكتور السيف في معرو
) أنحــــــقـــــــوقلــــــــ(

األنــــظــــمــــة الــــتــــي
ت فـــي هــــذاصــــدر

الـشـأن تـســتــهــدف
 التأكيد علـىًجميعا
يـاتام بـاحلــرااللـتـز

األسـاسـيـة حلــقــوق
اإلنسان.

حول ما يـتـعـلـقو
بإجناز اجلمعية لعام
كــامــل فــقــد جــاءت

)1111قم (إحصائية القـضـايـا حتـمـل الـر
قضية.
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رئيس اجلمعية
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اسع احمليط الذيمها الوتعني البيئة مبفهو
ناته الثالثة األساسيةيعيش فيه اإلنسان مبكو

من هـذابـة، وض أو التـراألراء واملاء و الـهـو
مات حياتهاحمليط يحصل اإلنسان على مقو

اء، فإذا حافظالهواب والشرئيسية الغذاء والر
اإلنسان على سالمة البيئة فإنه يتمـكـن مـن

اءهـوماء عذب واحلصول على غذاء سلـيـم و
هـاتدميـريث البيـئـة وعليل، أما إذا قام بـتـلـو

 عليه فيًالعبث بها فإن ذلك ينعكس سلـبـاو
طانمنة منها السرمزة واض خطيرشكل أمر

هــا مــنغـيــرالــكــبــدي وي والـفـشــل الــكــلــوو
لةفاته غير املسؤواض، فاإلنسان بتصراألمر

ىحياة الكائنات األخـريقضي على حياتـه و
انات.احليوكالنباتات و

ض لهالعل من أهم املشاكل التي تتعرو
ثقت احلاضر مشكـلـة الـتـلـوالبيـئـة فـي الـو

اعه، فمن حق اإلنسـانأنوبجميع أشكالـه و
لةاجب الدومن وأن يعيش في بيئة سليمة و

اننيفر له هذه البيئة من خالل سن القوأن تو
سسات التي يقع على عاتقها إنفاذإقامة املؤو

معاقبة كل من يسئ إلى الـبـيـئـة،انني والقـو
ف جميعتعترعية اجملتمع. وباإلضافة إلى تو

كدتؤالدول العالم بحقوق اإلنسان البيئيـة و
من هذالية، وعليها من خالل االتفاقيات الدو

طنية حلقوق اإلنساناملنطلق فإن اجلمعية الو
ة املعنية بحمـايـة الـبـيـئـة مـنتطالب األجـهـز

ائحاللـوانـني والتدمير بتطبـيـق الـقـوالعبـث و
التأكد مـنار واجعتها باستمـرمردة وجواملو

لية في هذا اجملال،انسجامها مع املعايير الدو
تـأتـي فـي مـقـدمـة تـلـك اجلـهـات مـصـلــحــةو

حماية البيئـة. كـمـا أن اجلـمـعـيـةاألرصاد و
م مبتـابـعـةطنية حلـقـوق اإلنـسـان سـتـقـوالـو

سـسـات الـتـي تـنـتـهــك حــقــوقاملــؤاد واألفـر
كهـمضح لهم بـأن سـلـواإلنسان البيئيـة لـتـو

إشعارأن عملهم معاد للبيئة وني وغير قانو
انني بذلـكلة عن إنفـاذ الـقـواجلهات املـسـئـو

اجلمعيةها في هذا اجملال، وها بدورتذكيرو
حمايةحب بالتعاون مع مصلحة األرصاد وتر

ة.ها من األجهزغيرالبيئة و
د فـي هـذا الـســيــاق أن أشــكــر أخــيأو

األستاذ طالل قستي عضو اجلمعية الهتمامه
تقدميه بعض األفكار العلميةضوع وبهذا املو

اجضوع انتشار األبرالعملية للتعامل مع موو
ي داخـل األحـيــاءاملـعـدنـيـة لـلـهـاتـف اخلــلــو

تأثير ذلك عـلـى صـحـة اإلنـسـانالسكـنـيـة و
كات املنفذة لتلكيطالب األستاذ طالل الشرو

اصفـات الـعـاملـيـة الـتـياعاة املـواج مـراألبـر
ة مـنحتقق األمن البيئـي ألن هـنـاك خـطـور

مغناطيسية التيددات الكهروالترالذبذبات و
اج على صحة اإلنسانتنبعث من تلك األبر

اسات العلميـةت إليها بعض الـدركما أشار
فية، ويت في بعض الدول اجملاورالتي أجر

ة تدعوم اجلمعية تنظيم ندوهذا اإلطار تعتز
كات ذات العالقةالشرلها أهل االختصاص و

كات الينتهـكك تلك الشرللتأكد من أن سلـو
حقوق اإلنسان البيئية.

حقوق:الدمام-
عقد فرع اجلمعية باملنـطـقـة

/1/4بعـاء م األرقيـة يـوالشـر
يهـ اجـتـمـاعـه الـسـنـو1428

ابع بحضور كـل مـن مـديـرالـر
يـضــه املــنــصــور والــفــرع عــو

اكانني خالد آل رالباحث القانو
يســربــاب الــدوو الــبــاحــثــة ر

كمـاالبـاحـثـة بـثـيـنـة أحـمـد. وو
حـضــر االجــتــمــاع األعــضــاء
املنتسـبـني لـلـجـمـعـيـة الـدكـتـور

جعـفـري ويرحمـن احلـرعبـدالـر
يد.عاليه فرالشايب و

يرلقد مت خالل االجتماع مناقشة تقرو
/1/1ة من نشاط اجلمعية خالل الفتر

هـ.29/3/1428هـ إلى 1428
أكد الدكتور عبد اجلليل السيف فيو

اتير تضمن منـجـزيحه بأن التـقـرتصـر
اتيارالزاجلمعية من حيث عدد القضايا و

خطة الفرعالنشاط الثقافي وامليدانية و
ة القادمة.للفتر
يرأشار الدكتور السيف بـأن الـتـقـرو

دة للفرع،ارتطرق إلى مجمل القضايا الو
83قضية منها 148حيث وصلت إلى 

حقوق:ان-جاز
نظـم الـقـسـم الـنـسـائـي بـفـرع

مان يــواجلـمـعـيـة مبـنــطــقــة جــاز
ةيارهـ ز15/3/1428الثالثاء 

للـمـسـتـشـفـى الـعـام فـي مـنـطـقـة
ذلك بهدف االطالع علىان وجاز

ضىال املرتفقد أحواملستشفى و
االستـمـاعيع الهدايـا لـهـم وتـوزو

ي الكـادرشكـاوإلى مالحـظـات و
ضى.املرالطبي و

نـامــجة ضـمــن بــريـارتـأتـي هــذه الــزو
م بها فرع اجلمعية لعـدد مـنات يقويارز

اجلهات، منها: مستشفى الصحة النفسية
يق النسائـينسق الفـرالسجن العـام. وو

باجلمعية مع األخصائيات باملـسـتـشـفـى

ك الـدكـتـور حـســني بــن نــاصــرشــار
ف علـى فـرع اجلـمـعـيـةيف املـشـرالـشـر

ةمة في أعمال الـنـدومبنطقة مـكـة املـكـر
بـيبي األوروسعة ضمن اللقـاء الـعـراملو

طنيةسسات حقوق اإلنسان الواألول ملؤ
دنــيـــةالــذي عــقــد فــي الــعــاصـــمـــة األر

/19/4-18ة (عــمــان)خــالل الـــفـــتـــر
م.2007

انكــان شــعــار الــلــقــاء حتــت عــنـــوو
حقوق اإلنسان»، حيثلي وهاب الدو«اإلر

ك في هـذا الـلـقـاء عـدد كـبـيـر مـنيـشـار

 قضية متت65 و ًقضية أسست كتابيا
اتيق إعطاء االستشارمعاجلتها عن طر

نية من خالل الهاتف. هذه القضاياالقانو
 قضية67عددها ية وشملت قضايا أسر
٪ من مجموع46.35مثلت ما نسبتها 

11 سجناء، 18قية،  حقو24القضايا (
ال شخصية، أحو9 عمالية، 10ية، إدار

 طــلــب مــنـــح2 مــســاعــدات مــالــيــة، 3
 قضائية).3 أحول مدنية، 1اجلنسية، 

ف فرع اجلمعية باملنطقةأضاف مشرو
اتيـارير شـمـل الـزقيـة بـأن الـتـقـرالـشـر

اتاملــيــدانــيــة لــعــدد مــن اإلدار
القضائية و العماليـةالتنفيذيـة و

كــز الــدورمــرو الــتــعــلــيــمـــيـــة و
قداكز الصحية واملراالجتماعية و

مت مناقشتهم في بعـض األمـور
املتعلقة بالقضايا.

أما ما يتعلق بالنشاط الثقافي،
فقـد أشـار الـدكـتـور الـسـيـف بـأن

يـةعـوضمن خطـتـهـا الـتـواللـجـنـة و
سال عددبحقوق اإلنسان قامت بإر

األنظمـةقية وعات احلقومن املطبـو
من بنيإلى اجلهات ذات العالقة، و

ائية، نظاماءات اجلزهذه األنظمة نظام اإلجر
نظـامنظـام الـعـمـل وعـيـة وافعـات الـشـراملـر

ال، كمانظام مكافحة غسيل األمواحملاماة و
قات التياملعوناقشت اللجنة خطتها القادمة و

خلص االجتماع إلىسبل حلها. واجهها وتو
عدد من التـوصـيـات أهـمـهـا الـتـأكـيـد عـلـى

اسة إمكانية امتالك مقردرمتابعة القضايا و
سع بنشـاطـاتضع خطـة لـلـتـوللجمـعـيـة وو

ضعتها اجلمعيةفق األسس التي واجلمعية و
اعـتـمـاد اخلـطــةكـأسـاس لـفـتـح املـكــاتــب و

ات امليدانية.يارنامج الزبرعية والتوالثقافية و

l	«d�« ÍuM��« t�UL��« bIF� WO�dA�« WIDM*U	 WOFL'« Ÿd�

Ê«“U�	 WOFL'« ŸdH	 wzU�M�« r�I�«

q�UA�« qO�Q��« e�d�Ë ÂUF�« vHA��*« bIH��

ة دينية طبية. إللقاء محاضرًعدامو
فد اجلمعية إلى املستشفىقد ضم وو
ة عـبـده الـصـائـغة نور مـن الـدكـتـورًكـال

ة القسم النسائي بفرع اجلمعية ومدير
ةتيري سكراهيم قادرنده إبراألستاذة ر

أحد املنازل التراثية التي تشتهر بها جازان

القسم النسائي بفرع اجلمعية.
كما نظم القسم النسائي بفرع

مان يـواجلـمـعـيـة مبـنـطــقــة جــاز
ةيارهـ ز14/3/1428االثنني 

كز التأهيل الشامل في املنطقةملر
كزذلك بهدف االطالع على املرو
تأتي هذهالء، وال النزتفقد أحوو

اتيـارنـامـج زة ضـمـن بــريـارالـز
م بها القسم النسائي بالفرعيقو

لــعــدد مــن اجلــهــات الــصــحــيــة
فد اجلمعية إلىقد ضم واالجتماعية. وو

ه عبده الصائغة نور من الدكتورًكز كالاملر
ة القسم النسائـي بـفـرع اجلـمـعـيـةمديـر

ةتيري سكراهيم قادرنده إبراألستاذة رو
القسم النسائي بفرع اجلمعية.

ÊULF	 ‰Ë_« w	Ë—Ë_« w	dF�« ¡UIK�« w� „—UA� n�dA�« Æœ

قد افتتـح الـلـقـاءفني. واملتحدثـني املـعـرو
طني حلقوقكز الوئيس مجلس أمناء املرر

لة األستاذ أحـمـد عـبـيـدات،اإلنسـان دو
م املديرتن كجيـروكما ألقى السيـد مـور

كية حلقـوقسسة الـدمنـارالتنفيذي للـمـؤ
كذلك قاماإلنسان كلمة في هذا اللقاء، و

ئـيـسس غـالـي رمـعـالـي الـدكـتـور بــطــر
مي حلقوق اإلنسان بإلـقـاءاجمللس القـو

كلمة في اللقاء.
 مـنًا كبيـرًالقد شهد اللقـاء حـضـورو

قـبـل املـهـتـمـني و الـبـاحـثـني فـي حــقــوق

بيةاإلنسان من جميع أنحاء الدول العـر
بية.كذلك بعض الدول األوروو

الدكتور حسني بن ناصر الشريف

 لقطة من االجتماع
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«d?�R� r�UF�« qH��«ÎÂu?O	 

Íc?�« w?*UF�« W�UB�« W�d�

Ø u?�U� dN� s� Y�U��« ·œU�

ÂUF�« ‰ö� r�UF�« bN� bI�Ë ¨—U�√

U�«b�√ w{U*«ÎU?N� ÷dF� WLO�√ 

5?O?H??B�« s� b�bF�«

5?O?�ö?�ù«Ë �UOHB�«Ë

U?�uB� ª�UO�ö�ù«ËÎp��Ë√ 

qO�� w� rN�UO	 ÊuC� s�c�«

¡«u� o���« VB� vK� ‰uB(«

UN	 qLF� w��« …UMI�« Ë√ t�HOB�

q?�?� W?O�U� ·Ëd� X%

W�dJ�F�« �U	öI�ô«Ë »Ëd(«

U�dO�Ë WOHzUD�« �«dFM�« p�c�Ë

œb?N?� b?� w��« VzUB*« s�

ÆrN�UO�

 ÂUF�« —bB� bI�Ë2006√u�√ Â

5?O?H?B�« vK� d1 ÂU�

¨r?�UF�« —UD�√ w� �UOHB�«Ë

d?O�� q�� ÂUF�« «c� bN� YO�

r?N�ODG� ¡UM�√ 5OHB�« s�

w?� X�b� w��« »d(« lzU�Ë

rNM� œb� ÷dF� p�c�Ë ‚«dF�«

Íb?�√ v?K� ·UD��« �UOKLF�

ÂËU?�� w��« �U�UL'« s� œb�

ÆrN�«d� ‚ö�≈ vK�

¡w� v�≈ Y�b(« U�œuI� UM�Ë

«b� rN�Îw��« ©WO�«bB*«® u�Ë 

�U?O?� 5	 wHB�« UNKL�

q?IM� ̈ t�«—œ√ n�—√ Ë t�«—Ë√

�UL��« r�√ s� w� UL� ozUI(«

s� `�UM�« wHB�« eO9 w��«

v?K� ‰Ë_« bL�F� YO� q�UH�«

�U�öF�« Ë �ôUB�ô« qzU�Ë q�

w?� ÁdAMO� t�b� v�≈ ‰u�uK�

Ë U?N�� w��« t�HO� ‚«—Ë√

�√ ¨t?�—«u� qJ	 UNM� l�«b�ÒU

p?�– u?N� q�UH�« wHB�«

ÁdO� vK� bL�F� Íc�« h!A�«

q?JA	 bL�F�Ë t�UL�√ ¡«œ√ w�

�U�U�ù« v�≈ ŸUL��ô« vK� ÂU�

ÊËœ UNM� W	U�J�U	 ÂuI�Ë W��U)«

U?N?�?� Èb� s� oI��«

V?���� ô p�c	Ë ̈ UN�O�«bB�Ë

“ËU"�� q	 t�O�«bB� ŸUO{ w�

ÆUN�«– WHOB�« WO�«bB� d�_«

wHB�« t�«u� U� q� r�—Ë

‚U?A?�Ë ‰«u?�√ s� ̀ �UM�«

s� Y�� tLK� ‰«e�U� V�U��Ë

w?� d?L��� ·u�Ë ̈ WIOI(«

ÆtLK� Z�Ë XH!� v�� Y��«

5?�ËUF�*« —UO��« f�√ g�UM�Ë w�U��« UN�UL��« bIF� ÊËUF��« WM'

حقوق:ياض-الر
أس الــــدكـــــتـــــور صـــــالـــــح بـــــنر

ئيـس جلـنـةيـدة رحمـن الـشـرعـبـدالـر
م األحدالتعاون باجلمعية مـسـاء يـو

 /1افق هـ املـو1428 / 3 / 13
م االجتماع الثاني للجنة2007 / 4

بحضور كل من األستاذ الدكتور علي
بن عباس احلكمي و الدكتـور حـمـد

قش فيـوُلقد نبن عبداللـه املـاجـد، و
األســسضــع األطــر واالجــتــمــاع و

تفعيـلنني والختيار األعضاء املتعـاو
كتهم في أعمال اجلمعية، كمامشار

افـييـع اجلــغــر الـتـوزًقـش أيــضــاـوُن
 لقطة من اجتماع اللجنةنني.الختيار األعضاء املتعاو

حقوق:ياض-الر
طنية حلقوق اإلنسانتنظم اجلمعية الو

ش اجلنسيية ضد التحرعوشة عمل توور
ةتنفذها عضو اجلمعية الدكتورباألطفال و

شةتهـدف ورد طيـبـة، وفاء بنت مـحـمـوو
ات عـلـىبـات قــادرالـعـمـل إلعـداد مـتــدر
كيفية التعامل معها،كشف تلك احلاالت و

دضيح بنوشة العمل إلى توكما تهدف ور
اتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفـل املـتـعـلـقـة بـهــذا

يف باإليذاء اجلـنـسـيالتعـرضـوع، واملو
سائل حمايتهم، كما تتضمنلألطفال وو

افشة احلديث عن العادات و األعرالور

w�M'« ‘d��« b{ W�u�u� qL� W�—Ë

WOFL'« UNLEM� ‰UH�_U	

شـة الـعـمـل الـشـابــاتتـسـتـهـدف ورو
املعلمات الالتي لهن تـعـامـلاألمهـات وو

 سنة.13-3مع صغار األطفال فئة 
شة العـمـلسيكون مكان انـعـقـاد ورو
اثي للتـرد البابطـني اخلـيـركز سعـومبر

قدياض، والثقافة بحي الصحافة بـالـرو
-12شة العمل من يخ انعقاد ورحدد تار

 إلى29/4افـق هـ املـو14/4/1428
م.1/5/2007

شة العمـل مـنقت ورحيث سيـكـون و
حتى السـاعـة وًالساعة اخلامسة مـسـاء

ً.الثامنة مساء

»uNKA�« qO�eK� „Ëd��

يز بن صالـحميل عبـد الـعـزاحتفل الـز
ب مـسـئـول الـعــالقــات الــعــامــةالـشـلــهــو

مية األستاذ/انه على كرباجلمعية بعقد قر
بيخالد بن محـمـد احلـسـن أحـد مـنـسـو

لقد أقيمية، والقروة الشؤون البلدية واروز
هـ،،،16/3/1428يخ احلفل بتار

ي.عقبال البكارك وألف مبرو

ميل سعـيـد بـن نـاصـر آلاحتـفـل الـز
ني باجلمعية بعقدمستور الباحث القانو

مية إحدى األسر مبـديـنـةانه علـى كـرقر
يـخان في تارلقد أقيم حفل الـقـرأبهـا، و

هـ.4/3/1428
ي.عقبال البكارك و ألف مبرو

جها من جامعةميلة نهى العيسى مبناسبة تخرة الزاحتفلت أسر
لةالتهنئة موصوة العامة، وية بقسم اإلدارم اإلدارد كلية العلوامللك سعو

ظفات اجلمعية.موظفي ومن مو
اتب العليا.عقبال املرك وألف مبرو

خصائص وصفاتثه والتي تسهل حدو
خصائص املعتديالطفل املعتدى عليه و

كيـفـيـةو آثـار االعـتـداء عـلـى األطـفـال و
قاية. الوًاأخيرقف، والتعامل مع املو

Ÿœu� —u��� ‰¬

WO	ËeF�«

عبدالعزيز الشلهوب

سعيد آل مستور

v�OF�« vN� WKO�eK� „Ëd��

�U‡O�UL��«
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 ÂUF�«2006UHM� �«uM��« d�√ Î

å5OH�B�« W�ö�ò Ê«uMF	 w*UF�« W�U�B�« W�d� ÂuO	 qH��� r�UF�«

UM	U��≈ ÊuI���� UN	 ‚u�u�Ë WKI��� �U�uKF� dO�u�� rN�UO�	 Êu�“U�� s�c�« ∫«—u��U� 

حقوق:األمم املتحدة-
م الثالث من أياراحتفل العالم في اليو

يــةاحلـالـي، بـاملــبــادئ األســاســيــة حلــر
جةذلك من أجل تـقـيـيـم درالصحـافـة، و

الدفاع عنية الصحافة في العالم، وحر
اإلعالم من التـعـدي عـلـى اسـتـقـاللـيـتـه،

اتقدمي الثناء للصـحـفـيـني الـذيـن فـقـدوو
ستهم لعملهم.حياتهم أثناء ممار

م الثالثقد مت اإلعالن عن اعتبار يوو
ية الصحافة منم عاملي حلرمن أيار كيو

قبل اجلمعية العامـة لـألمم املـتـحـدة فـي
ذلك عقب تبنـي تـوصـيـة و1993العـام 

مترين للمؤالعشرة السادسة وفي الدور
.1991نسكو في العام العام ملنظمة اليو

 إلى تشجيعًم أيضايهدف هذا اليوو
ية الصحافة،ات لصالح حرير املبادرتطوو
ية الصحافة في كافةضعية حرلتقييم وو
جاء العالم.أر

م إلى إلى ذلك، يهدف هذا اليوًإضافة
اممـات بـاحلـاجــة الحــتــرتـذكـيـر احلــكــو

ية الصحافة، كما أنهاماتها جتاه حرالتز
م يعـكـس لـدى اإلعـالمـيـني الـقـضـايـايـو

أخالقـيـاتية الـصـحـافـة واملتعـلـقـة بـحـر
املهنة.

مبنفس القدر من األهمية، يعد اليـوو
 لتقدمي الدعمًماية الصحافة يوالعاملي حلر

 لتقييدًالتي تكون هدفاسائل اإلعالم ولو
م إلحياءية الصحافة. كما أنه يومنع حرو

الئك الـصـحـفـيـني الـذيـن فـقـدوى أوذكـر
ستهم لعملهم.حياتهم أثناء ممار

يـشـيــرومـن جـانـبـه قــال الــســيــد كــو
نسكـوا املدير العام ملنظمة الـيـوماتسور

ية الصحافـةم العاملي حلـرمبناسبة اليـو
ية الصحافة فرصةم العاملي حلربأن اليو

يـةلـتـذكـيـر الـعـالـم بـأهـمـيـة حـمـايــة حــر
19الصحافة التي تنص عـلـيـهـا املـادة 

مـن اإلعـالن الـعـاملـي حلـقــوق اإلنــســان
 مـن حــقــوق اإلنــســانًبـوصــفــهــا حــقــا

األساسية.
س ضد مهنيي ألن العنف املمارًانظرو

م مـن أكـبـرسائل اإلعـالم أصـبـح الـيـوو
ية التعبير، فـقـدهدد حرُاألخطار التـي ت

يـةم الـعـاملـي حلـرس الـيــوت أن أكـرقـرر
ضوع سالمـة ملو2007الصحافة لعام 

الصحفيني.
لقد شهدنا على مدى العقـد املـاضـي

ة الـعـنــف ضــدتـيــر لـوً هـائــالًتـصــاعــدا
سـائـل اإلعــالممـهـنـيــي والـصـحـفـيــني و

تبطني بهم.العاملني املرو
ضجاء الـعـالـم، يـتـعـرففـي جـمـيـع أر

سـائـل اإلعـالم لـلـمـضــايــقــاتمـهـنــيــو و
قتلهم.يتم اعتقالهم بـل واالعتداءات، وو

 لبعض املنظمات املهنية، كانت سنةًفقاوو
تـلُ، حيث قًات عنفا أكثر السنـو2006

سائل من مهنيي وً مهنيا150أكثر من 
اإلعالم، كما مت اعتقال املئات منـهـم أو
تهديدهم أو االعتداء عليهم بسبب طبيعة

نه.سوالعمل الذي ميار
قتفلم تكن مهنة الصحفي فـي أي و

فة باخملاطر على النحو الذيمضى محفو
هي عليه اآلن.

ف أن املناطق الـتـي تـشـهـدإننـا نـعـر
حـلـة مـا بـعـد - أو التـي متـر مبـرًاعـانـز

ة للغـايـةشكل بيـئـات خـطـيـرُاع - تالنـز
ضح مثال علـىأوبالنسبة للصحفيـني. و

ـتـل فـيـه تـسـعـةُاق الـذي قذلـك هـو الـعـر
سائل اإلعالم من مهنيي وًستون مهنياو

تـلُبلـغ عـدد مـن قفي الـعـام املـاضـي، و

اع فيمنهم في هذا البلد منذ بـدء الـنـز
170 أكـثـر مـن 2003يل نيـسـان/أبـر

سائل اإلعالم، جلـهـم في مجـال وًمهنيـا
من الصحفيني احملليني.

يخ املدون قط مثل هذاف التارلم يعرو
لني.العدد الكبير من الصحفيني املقتو
فـــونإن األشــخـــاص الـــذيـــن يـــجـــاز

ثوقمومات مستقلة وفير معلوبحياتهم لتو
امـنـااحـتــربـهـا يـسـتـحـقـون إعـجـابــنــا و

دعمنا.و
فهم يفهمون أحسن مـن أي شـخـص

ساهم بـشـكـلُسائل اإلعـالم تآخـر أن و
إعادة البناءس في عمليات املساءلة وملمو

املصاحلة.و
ايد الـعـنـف ضـداقـع فـإن تـزفـي الـوو

إن كانت مفجـعـة،الصحفيني شـهـادة، و
سـائـل اإلعـالم بـالـنـسـبــةعـلـى أهـمـيــة و

اطيات احلديثة.للدميقر
إن سالمة الصحفيني قـضـيـة تـهـمـنـا

، فكل اعتداء عـلـى صـحـفـي هـوًجمـيـعـا
ياتنا األساسية.اعتداء على حر

ية الـصـحـافـةال ميكـن الـتـمـتـع بـحـرو
افر قدر أساسيية التعبير بدون توحرو

من األمن.
يةم العاملي حلرلذلك علينا في هذا اليوو

دنـايز جـهـوالصحافـة، أن نـتـعـهـد بـتـعـز
لضمان سالمة الصحفيني.

ماتجه خاص جميع احلكوأناشد بوو
 لثقافةًالسلطات العامة أن تضـع حـداو

اإلفالت من العـقـاب الـسـائـدة فـي بـيـئـة
العنف ضد الصحفيني.

مـــات أن تـــضـــطـــلـــععـــلـــى احلـــكـــوو

يـاتاء التحـرلياتها لضمـان إجـرمبسـؤو
تكبائم التي ترمالحقة املذنبني في اجلرو

سائل اإلعالم.ضد مهنيي و
ار مـنـاسـبـة لــإلقــرًم هـو أيـضــاالـيـوو

يـةبالتقدم احملرز في مجال حـمـايـة حـر
حـبفـي هــذا الــصــدد تــرالـصــحــافــة و

 عنًاخرار الذي صدر مؤنسكو بالقراليو
الذي يـديـن االعـتـداءاتاألمم املتـحـدة و

اع.ضاع النزعلى الصحفيني في أو
 للحملة التيًاار انتصارميثل هذا القرو

تــخــاض ضــد اإلفــالت مــن الـــعـــقـــاب،
مة بحماية استقالل مهنييللجهات امللتزو
قهم.حقوسائل اإلعالم وو

خم لبناءعلينا إذن أن نستغل هذا الز
سائل اإلعالم.ثقافة السالمة في إطار و

منحن نحـتـفـل بـالـيـونا نـتـأمـل، ودعـو
ية الـصـحـافـة، فـي الـسـبـلالـعـاملـي حلـر

م الدورالكفيلة بنشر القـيـم الـتـي حتـتـر
سائل اإلعالم فـيديه وي الذي تؤاحليـو

التنـمـيـةاطـيـة والدميـقـريز الـسـالم وتعـز
بشكل مستدام.
سائل اإلعـالمى مهنيـي وفلنحي ذكـر

نالنعبر عن تـقـديـرا حتفهـم، والذين لقـو
غـممات رننا باملـعـلـودوّلئك الذيـن يـزوألو

نها.فات التي يعيشواجملازاألخطار و
ذاك أال ننسى بـأنيجب فوق هـذا وو

تباط بضمانياتنا شديد االرالتمتع بحر
تنا علىسالمة الصحفيني، ذلك أن قـدر

اعني في هذا العالـماطنـني والعمل كمـو
سائل اإلعالم على العملة ونة بقدرهومر

أمان.ية وبحر

 من حاالت قتل للصحفينيًالعراق شهدت عددا

السيد كويشيرو ماتسورا
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حقوق:األمم املتحدة-
يحتفل العالم خالل األيـام الـقـادمـة فـي

ةم األسراخلامس عشر من أيار/مايو بيو
ة يفهمه كل شخصم األسرمفهوالعاملي. و

مجتمعه الذيدينه وتقاليده وحسب عاداته و
بى فيه.تر

يـفـهـاة تـعــرلـكـل حـضــارلـكـل شـعــب وو
دها في بناء الفردورة واخلاص ملعنى األسر

اجملتمع.و
ة ما بني األسرًاضحـا وًنلحظ اختالفـاو
تهبية، فلكل منهما نظرة الغراألسربية والعر

لألطفال.اج وللزوة واخلاصة لألسر
ة مجتمع كل منهما يتفق على أن األسر

دةاملـود فيه احملـبـة وصغير يجـب أن تـسـو
ا من بناء مجتمع كامل.ام ليتمكنواالحترو

يـقــةلـكـن تـظـهـر االخـتــالفــات فــي طــرو
يـة،سة كل منهما لهـذه احلـيـاة األسـرممار

تهمـا لـلـحـيـاةفي نـظـرفي عـدد األطـفـال وو
ليات.تب عليها من مسؤوما يترجية والزو
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دياد معداتت إحصائيات حديثة ازأظهر
بـا لــتــصــل إلــى نــصــفالـطــالق فــي أورو

الـيـد خـارجداد عدد املـويجـات، كـمـا ازالـز
دادبي فيزجية. أما في العالم العرعالقة الزو

أة.في املقابل عدد األسر التي تعيلها املر
ية التـشـيـكـيـةتتـقـدم كـل مـن اجلـمـهـورو

بي مبعدالتانيا على دول االحتاد األورولتوو
3.2الطالق، حيث تصل نسبة الطالق إلى 

لنداايرلكل ألف شخص. بينما في مالطا و
ايطاليـا تـنـخـفـض نـسـبـة الـطـالق لـتـأثـيـرو

ليكية على احلياة هناك. حيثالكنيسة الكاثو
في و0.7لنـدا تصل نسبة الطالق فـي ايـر

 لكل ألـف شـخـص. أمـا فـي0.8ايطـالـيـا 
جد حاالت طـالق بـالـبـتـة ألنمالطـا فـال يـو

ة البـحـريـرالطالق غيـر مـسـوح بـه فـي جـز
غم من تأثير الدين في احلياةبالرسط. واملتو

منعه للطالق. إالبيني والعامة للناس األورو
نـةأن معدالت اإلجناب تبقى متـدنـيـة مـقـار

أعلى نسبة إجناب كانتى. وبالدول األخر
لندا حيث كانتحسب اإلحصائيات في اير

من ثم لكل ألف شـخـص. و15.2النسبـة 

يطانيايليها كل من بر و12.7نسا بنسبة فر
 لكل ألف21كسمبورغ بنسبة لوك والدمنارو

شخص في كل منها.
ي للـكـنـيـسـةغـم مـن الـتـأثـيـر الـقـوبـالـرو

لـنـدا إال أنبـولـيـكـيـة فـي ايـطـالـيـا والـكـاثـو
معدالت اإلجناب منخفضة جدا فيها حيث

لندا. في بو9.3 في ايطاليا و9.7تصل إلى 
تبة من حيـثأما أملانيا فتأتي في آخـر مـر

معدالت اإلجناب، حيث تصل النسبة فيها
.8.6إلى 

WO�dA�« dO� �U�öF�«

عيـنيتعد أقل نسبة لألطفال غير الشـرو
ةيرجد في جزبي توبني دول االحتاد األورو

ص حيث تشير أحدث اإلحصائيات أنقبر

لدُ مليون طفل و4.8الطفل الثالث من بني 
لد خارج إطارُبي وفي دول االحتاد األورو

ةهذه الظاهـرعية. وجية الـشـرالعالقة الـزو
تنتشر غالبا في منطقة الشمال في الـدول

دول جزر البلطيق. فتـصـلاالسكندنافيـة و
يدفي السونيا، و في استو57.8النسبة إلى 

ك، في الدمنار45.4، بينما تـصـل 55.4
.45.2نسا في فر، و45.3يليها التفيا 

ة بشكل كبير فيال تنتشر هذه الظاهرو
ص تصل النسبةبا، ففي قبرب أورودول جنو

،4.9نـان إلـى تصـل فـي الـيـو، و3.3إلـى 
ةص جائزقد نالت قبر. و14.9في ايطاليا و

10ة، حيـث ذج حلجـم األسـرألفضل أمنـو
باملائة من العـائـالت هـنـاك يـنـجـبـون ثـالث

 باملائة4نة مبا نسبته أطفال أو أكثر، مقار
ى. أمـا مبـابـي األخـرلـدول االحتـاد األورو

ية، فـيـذهـب مـايـف األسـريتـعـلـق بـاملـصـار
ة إلىانية األسـر باملائة من ميز21نسبتـه 

املاء.باء والكهرية كالغاز ولية ضرورأمور منز
تغالالبرمالطا وانيا ولتوص وفقط في قبرو

بي ينفقونمن بني كل دول االحتـاد األورو
التـنـقـل أكـثـر ممـاالـسـفـر وعلـى الـطـعـام و

يطانـيـاينفقون علـى املـنـزل. بـيـنـمـا فـي بـر
النمسا ينفق الناس هذه األيام املال بشكلو

النشـاطـاتفيـهـيـة وكبير عـلـى األمـور الـتـر
الثقافية.
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اةبي نـوطن الـعـرة فـي الـوتعتـبـر األسـر
يادة معـدالت اإلجنـابتتميـز بـزاجملتمـع، و

ة منذ أن دخلتقد تغير حال األسرفيها. و
أةك احلياة العملية. فـنـجـد املـرأة معتـراملر

عـىتـرفـض أن تـبـقـى بـالـبـيـت واملـثـقـفـة تـر
لية فقط،اجباتها املنزم بتأدية وتقوأطفالها و

جل بالعملكة الربل أصبحت تطالب مبشار
قت الذي تقضيهخارج املنزل، مما قلل الو

سبب لـهـا الـعـديـد مـناألم مع أطفـالـهـا. و
لكن هناك الكثـيـر مـنجيـة. واملشاكل الـزو
تهن علىاتي أثبنت قدربيات اللوالنساء العر

ثر أياخارج البيت دون أن يؤالعمل داخل و
في هذا السياق تقولمنهما على اآلخـر. و

كز أهاليـنـاة مـرف مديـرالسيدة إميـان عـو
طنية:« في الـوة املصرتنمية األسـرلدعم و

جه التحديد تعتبرفي مصر على وبي والعر
ة، فبعد أن كانئيس لألسرأة املكون الراملر

االهتمامعاية األطفال ويقتصر عملها على ر
بـشـؤون بـيـتـهـا أصـبـحـت أيـضـا تـســاهــم

في مصـر هـنـاكة. واقتصـاديـا فـي األسـر
لكنأة. والكثير من العائالت التي تعيلها املر

ض لها في عملهاف الصعبة التي تتعرالظرو
أطفالهاجها وعا ما بحق زوجعلها تقصر نو

فبظروميا و ساعات يو7بيتها. فهي تعمل و
ما أنا قليال. وتتلقى أجرعمل غير جيدة و

ةغير قادرجع إلى بيتها حتى تكون متعبة وتر
الدها».أوجها وعلى حتمل طلبات زو

اإلسالم أحل الزواج الشرعي لتكوين األسرة

األسر األوروبية تتميز بقلة عدد أفرادها

حقوق:مصر - 
تـش إن تـعـيــنيايـتـس وومـن رقـالـت هـيــو

عة من القاضياتية أول مجمومة املصراحلكو
ر بالسير نـحـو إنـهـاءّ تبـشٌةفي البالد خـطـو
أة في ميدان القضاء.التمييز بحق املر

قبل قيام مجلس القضاء األعلى بتعينيو
س/آذار، كانـت مـار14م  قاضيـة يـو31

تهـانـي اجلـبـالـي هـي الـقـاضـيـة اجلـالـسـة
التي مت تعييـنـهـا فـيحيدة في مـصـر والو

 من2003ية العليا عام احملكمة الدستور
ئاسي.م رسوخالل مر

قع أن يتم تعيـني الـقـاضـيـاتمن املتـوو
اجلديدات في احملاكم نهاية الشهر احلالي.

ال ينص القانونو
ي عـــــلـــــىاملـــــصـــــر

أة مناستبـعـاد املـر
القضاء، لكن مجلس

هوالقضاء األعلى، و
مــيــةاجلــهــة احلــكــو

املــكــلــفــة بــتـــعـــيـــني
فضالقضاة، قام بر

جميع طلبات النساء
املـــتـــقـــدمــــات إلــــى

هوائي في النيـابـة الـعـامـة، والقسـم اجلـز
ي اختيار معظم القضاةالقسم الذي يجر

فياملبتدئـني مـنـه. و
ـرّال عببعض األحـو

ضوح عناجمللس بو
أن جنـس املـتـقـدمـة
هـــو الـــســـبـــب فــــي

فضها.ر
يــــدةقـــالـــت فــــرو

ضيف، باحثة حقوق
أة فــي الــشــرقاملــر
منسط في هيـواألو

تش: «إن تعيني القاضيـات فـيايتـس وور
يـة حـول إدخـالسـالـة قــومـصـر يـبـعـث بـر

ت النسائي في العملية القضائـيـة».الصو
ار أثر فعلي،حتى يكون لهذا القرمضيفة: «و

مة اآلن متابعة ما قامـتيتعني على احلكو
اجـز أمـامالـة بـقـيــة احلــوبـه مـن خــالل إز

يـاتأة عـلـى جـمـيـع مــســتــوكـة املـرمـشــار
القضاء».

م تقوٍ حلملةًيأتي تعيني القاضيات نتيجةو
اسعة من منظمات وٌمن بعيد جملةبها منذ ز

كان بعض كباراجملتمع املدني في مصر. و
القضاة يدافعون عن استبعاد النساء من

 من أنه سيتعني عـلـيـهـنًالقضاء انـطـالقـا
اد.جال على انفر مع الرٍقتقضاء و
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فيقي في ظهر في الفقه اجلنائي اجتاه تو
ةخاصة قصيرية، وبات السالبة للحرشأن العقو

امالـتـي تـتـصـل بـحـاالت اإلجــراملـدة مـنـهـا، و
ة، فال يتجاوز إلى حد املناداةسط اخلطورمتو

 لها فيقبلها بحالهـاًاال يبقي أسيربإلغائهـا، و
منا تعديل. فهو اجتاه يعمل عـلـى الـتـقـلـيـلدو

بـةئ هـذه الــعــقــوبـقـدر اإلمــكــان مــن مــســاو
ة. لذا يدعو هذاها الضارالتخفيف من آثـارو

االجتـاه إلـى اسـتـعـمـال الـعـديـد مـن الـبـدائـل
يةبة السالبة للحرالعقابية التي حتل محل العقو

ميــةف اجلـرة املـدة مـتـى كــانــت ظــروقـصــيــر
أت احملكمةجب هذا. فإن رم توشخصية اجملرو

اجـهـة حـالـةأن هذا الـبـديـل ال يـجـدي فـي مـو
بةامية معينة كان لها أن تقـضـي بـالـعـقـوإجر

غم قصر مدتها.ية رالسالبة للحر
فهذه البدائل من قبيل نظم املعاملة العقابية

 لتكـون بـني يـديًيعـيـاة تـشـريدية املـقـررالتـفـر
فالقاضي، إن شاء أعملها إذا استدعت ظرو

بة السالبةإن شاء قضى بالعقومية ذلك، واجلر
في احلقيقة فإن هذه كانت مدتها. وًية أياللحر

ف نــعــطــي بــعــضســوعــة، والــبــدائــل مــتــنــو
التفصيالت عـن تـلـك األنـظـمـة الـتـي تـعـاقـبـت

بية منها خاصة، علـىالغريعات كافة، والتشر
األخذ بها.

- إيقاف التنفيذ (تعليق تنفـيـذ األحـكـام1
Le sursisط): يعد إيقاف التنفيذ علي شر

يعاتمن أقدم البدائل التي جلأت إليها التشر
بة السالبـةللتخفيف من اآلثار السلبية لـلـعـقـو

يقصد بهذا البديل السماح للقاضيية. وللحر
بة مع تضمـني هـذابأن يصدر حكمـه بـالـعـقـو

ذلك بتعليق تنفيذها ملدة معيـنـة، وًااحلكم أمر
ف مـعـيـنـة مـن حـيـث نــوعت ظــروافـرحـال تـو

بـةمدة الـعـقـوم، وشـخـصـيـة اجملـرميـة، واجلـر
امة بالغرًام بها. فإذا كان احلكم صادراحملكو

بة سالبة بعقوًاإذا كان صادرها، وامتنع أداؤ
. فإذاًاك حرترم عليه وية أفرج عن احملكوللحر

ف تنفيذ احلكم خاللهاقوما انقضت املدة املو
دون أن يلغـي إيـقـاف الـتـنـفـيـذ سـقـط احلـكـم

بةإال نفذت العقواعتبر كأن لم يكن، وبة وبالعقو
بة اجلديدة. فـكـأنف تنفيذها مع العـقـوقـواملو

م بهابة احملكوإيقاف التنفيذ هو تعليق العقـو
اقف خالل مدة معـيـنـة يـحـددهـاط وعلـى شـر

مط أعفي احملكوالقانون، فإذا لم يتحقق الشر
طعليه من تنفيذها نهائيا، أما إذا حتقق الشر

مبة احملكـونفذت العقـوألغي إيقاف التنفيـذ، و
بها.
ضوح فياحلكمة من هذا النظام تظهر بوو

طام بالصدفة الناشئ عن ضغوحاالت اإلجر
ف االجتمـاعـيـة عـلـى الـشـخـصبعـض الـظـرو

مية. فهذا النوع مـنتكاب اجلرفتدفعه إلـى ار
تكبـه،ام غير املتأصل فـي نـفـس مـن يـراإلجـر

ادةجة في العادة عن إرف خارد إلى ظرويعو
من ثم فإن السياسة العقابية احلديثةاجلاني. و

يةبة سالبة للحرم عليه بعقوجب منع احملكوتو
فميـة حـدثـت لـظــروة املـدة - عـن جـرقـصـيـر

ألسبابادة اجلاني وجة عن إراجتماعية خـار
ام بداخلهاإلجرامل الشر وجع لتأصل عوال تر

ام فـيه مـن عـتـاة اإلجـر- مـن مـخـالـطـة غـيـر
ة إيقاف التنفيذ.السجن، فكان األخذ بفكر

با،قد ظهر هذا النظام أول ما ظهر في أوروو
،1888بالتحديد في القانون البلجيكي عام و

نسي بالقانون الـصـادرثم تبناه املشرع الـفـر
جنـيـه (قـانـون بـر1891س عام  مـار26فـي 

Bérengerمنه - حتت تأثـيـر االنـتـمـاء)، و
يعنية - انتقل إلى التـشـرلذات العائلة القـانـو

بات الصادر في من قانون العقوًي بدءاملصر
يع عـقـابـيجد تـشـريكـاد ال يـو. و1904عـام 

خصة للقاضي، إفادةمعاصر ال يسمح بتلك الر
عـدميــيسـطــي ومـني مــتــولـصـنـف مــن اجملــر

امية.ة اإلجراخلطور
ضـع حتـت االخــتــبــار (االخــتــبــار- الــو2

القضائي):
La miseضع حتت االختبار  يقصد بالو

à L 'épreuveعـدم احلـكـم عـلـى املـتــهــم  
ضعه مدة معينة حتـتير وبة ما، مع تقـربعقو
ت تلكقابة جهات معيـنـة. فـإذا مـراف ورإشر

ضةامات املفروم عليه بااللتزفى احملكواملدة وو
عليه فإن احلكم الصادر باإلدانة يعتبر كأن لم

امم عليه بهذا االلتزيكن. أما إذا أخل احملكو
اءاتخـالل املـدة فـإنـه يـتـعـني اسـتـئـنـاف إجـر

بة. فكـأناحلكم على املتهم بالـعـقـواحملاكمـة و
ضـع حتــتنـظـام االخـتـبـار الـقـضـائـي أو الـو

اءات إلجـرًقـتـا مـؤًاالخـتـبـار يـتـضـمـن إيـقـافــا
جاء النطق باحلكمإراحملاكمة عند حد معني و

ة الحقة، مع إخضاع املتهم خالل تلكإلى فتر
امات التي ميكن أنة إلى عدد من االلتزالفتر
يته. فهوتب على اإلخالل بها أن تسلب حريتر

يـقنظام يحقق الـدفـاع عـن اجملـتـمـع عـن طـر
مني املنتقني بتجـنـيـبـهـمحماية نـوع مـن اجملـر

تقدمي املساعدة اإليجابية لهمدخول السجن و
قابة.الراف واإلشرجيه وحتت التو

 في الـدول ذاتًاللقد نشأ هذا الـنـظـام أوو
ا عاميكي. فطبق في إجنلترأمرالنظام األجنلو

 بهدف إنقـاذ األحـداث اجلـانـحـني مـن1820
كان يجوز لقاضيسسات العقابية. ودخول املؤ
م مـن أن يــلــزJudge of Peaceالـصــلــح 

مية ما تخل باألمن العام أن يكتـبتكب جـرار
ًكاأن يسلك سلوام األمن وم فيه باحتر يلتزًتعهدا
احه. فإن خالف ذلـك مقابل إطالق سـرًحسنـا

بة عليه أو إبدالها مببلـغ مـنقيع عقـوأمكن تـو
اءاتاملال. ثم استبدل بهذا التعهد فيما بعد إجر

طة للتحقق مـنافية من قبل الشـرإشرقابية ور
كانت هذه هي بداية ظهور نظامك املتهم، وسلو
ضع حتت االختبار مبعناه الدقيق.الو

ةيكية بفكراليات األمرقد أخذت بعض الوو
،The Probationضع حتت االخـتـبـارالـو

، إلى1841شتس عـام الية ماسـاشـومنهـا و
الي هذا النظام بصفـةأن أقر القانون الفيـدر

من دول القانون العام. و1925عامة في عام 
بية انتقل هذا النظـام فـأخـذإلى الدول األورو

نـسـيالفـر و1953يع األملانـي عـام به التـشـر
.1957عام 
ضع حتت االختبار بـفـئـةيتعلق نـظـام الـوو

مني الذين يقتضي إصالحـهـم إبـعـادهـماجملر
سسات العقابـيـة. أي فـئـة مـنعن محـيـط املـؤ

فـحـصفهـم ومني يعتـقـد مـن خـالل ظـرواجملـر
دةعدم العوشخصيتهم أنهم قابلون لإلصالح و

بة سالبـةمية دون اخلضوع لعـقـولسبيل اجلـر
ميـةعلى هذا فال يـنـظـر لـنـوع اجلـريـة. وللـحـر
اقعة بقدر ما ينظر إلىتكبة أو جلسامة الواملر

مدى إمكانية تأهيلهم عليه، وشخصية احملكو
مدىسط احلر - أي خارج السجن - وفي الو

ضة عليه،امات املفـرواستعداده لتنفيذ االلـتـز
بة سالبـةحتى يكون في مأمن من تنفيـذ عـقـو

امات.ية عليه إذا ما أخل بتلك االلتزللحر
ض عــلــىامـات الـتــي تــفــرتـتـنــوع االلــتــزو

اخلاضع لالختبار بني تدابير مساعدة تستهدف
د التي يبذلها اخلاضع لالختبارمساندة اجلهو

قد تأخذ تدابير. وًفي سبيل تأهيله اجتماعيـا
امه بـحـضـورية، كـإلـزة معـنـواملسـاعـدة صـور

ةقد تأخذ صورعلمية معينة، وجلسات دينية و
مادية كإعانته مببلغ نقدي أو مده بعمل مهني

قابـيقد تكون التـدابـيـر ذات طـابـع رمعـني. و
ام اخلاضـع لـالخـتـبـارتستهـدف كـفـالـة احـتـر

متكينه من االندمـاج فـية وامات املقـررلاللتـز
امه باإلقامةمثال ذلك إلـزالبيئة االجتماعية. و

امه بتقدمي مسـتـنـداتفي مكان معـني، أو إلـز
Agent deمـعـيـنـة إلـى مـأمــور االخــتــبــار 

probationقابتهأو إلى الشخص القائم بر
عـلــىقــه ود رزارف مـنـهـا عـلــى مــوكـي يـتــعــر

نه.األشخاص الذين يخالطو
ى سلبية أخرًاامات صوركما قد تأخذ االلتز

تيـاد بـعـض أمـاكـن الـلـهـو،كـاالمـتـنـاع عـن ار
اك في بعض املسابقاتاالمتناع عن االشترو
ياضية، أو االمتناع عنالراألنشطة الفنيـة وو

يجوزسائل النقـل. وسائل معينة من وقيادة و
باتللقاضي (قاضي تنفيذ أو تـطـبـيـق الـعـقـو

Juge d’exécution ou d’application
(des peinesأو ملأمور االختبار أن يضيف 
امات كلمـا دعـت احلـاجـة إلـىإلى هذه االلـتـز

ضة لـمامات املفـروكلما ثبـت أن االلـتـزذلك، و
م عـلـيـهتـعـد كـافـيـة لـتـحـقـيـق تـأهـيــل احملــكــو

إصالحه أو لم تعد تتالءم مع شخصية هـذاو
األخير.

قابة من قبل أشخاص ميـثـلـوني الـرجترو
ني الـقـضـاء (ضـبـاط االخـتـبـارفئـة مـن مـعـاو

(Agents de probationفلقد ثـبـت أن 
اخلاضع لالختبار ال ميكنه من حتقيق التأهيل

نة في حاجة إلى معـاوًلنفسه، إمنا هو دائـمـا
ًبني علـمـيـامـدرهلـني ومن قبل أخـصـائـيـني مـؤ

شاد للخاضعاإلر على تقدمي النصح وًمهنياو
ين على إقـنـاعـه بـأهـمـيـة هـذاقادرلالخـتـبـار و

ى عمليجـرالتأهيـل. والنظام فـي اإلصـالح و
قابة القضاء (قاضـيضباط االختبار حتـت ر
بات) حتى نضمن عدمتنفيذ أو تطبيق العـقـو

اد أو التعسفحقوق األفـريات واملساس بحر
في تقيدها بدون مبرر أو مقتضى.

ضع حتـتقف التنـفـيـذ املـقـتـرن بـالـو- و3
االختبار:
Leقف التنفيذ البسيط  عن نظام وًفضال

sursis simpleنسييع الفرف التشر، يعر
ضع حتتالونظام اجلمع بني إيقاف التنفيذ و

Le sursis avec la mise àاالخــتــبــار
l’épreuve747 إلــى 738اد مـــن   املـــو

فق هذا النـظـامنسـي. وواءات جنائـيـة فـرإجر
بة اجلنائية معيجوز للقاضي أن يحكم بالعقو

إيقاف تنفيذها مدة معينة في خاللها يخضع
دبة قبله لعدد مـن الـقـيـوف تنفيذ الـعـقـوقـواملو

امات.االلتزو
يد به تفـادي مـااقع أن هذا اجلـمـع أرالوو

قيل في شأن نظام إيقاف التنفيذ البسيط من
نه يقتصر على القيام بدور سلبي مـحـض،كو

مبة في احملكود التهديد بتنفيذ العقـوهو مجر
عليه إذا صدر عنه ما يجعله غير جدير بإيقافها،

بة لنـوعفة ضده العـقـوقـودون أن يخضع املـو
م عليهقابة. فاحملكومن تدابير املساعدة أو الر

شأنهك وفي حالة إيقاف التنفيذ الـعـادي يـتـر
املمة العـومساعدته علـى مـقـاودون إعانتـه و

امية الكامنة داخله أو احمليطة به.اإلجر
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ةيقصد بحـقـوق اإلنـسـان فـي عـبـار
ة تلك احلقوق التي يتمتع بـهـامختصـر

هـذه وًنـه انــســانــاد كــواإلنـســان جملــر
فف بها لإلنـسـان بـصـراحلقوق يـعـتـر

النظر عن جنسيته أو ديانته أو أصـلـه
ضــعــه االجــتــمــاعـــي أوقــي أو والــعـــر

هي حقوق طبيعية ميلكهااالقتصادي و
من السـمـات الـعـامـة لـهـذهاإلنـسـان، و

الاحلقوق أنها ال ميكن العدول عنـهـا و
ال التنازل عنها إالد واعها من الفرانتز

أن هذه احلقوق يتعني النظر إليها فـي
إطار اجملتمع الذي يعيش فيه اإلنسان
فإذا كانت هذه احلقوق عاملية إال أنه ال

ى جتاهل خصوصيةميكن من جهة أخر
الـتـي تـأتــي مــنيــة والـطـبـيـعـة الــبــشــر

ف الــســيــاســيـــةخــصــوصــيــة الــظـــرو
االجتماعية لكل مجتمع،االقتصادية وو
ي تتأثرلذلك فإن طبيعة اخمللوق البشرو

ميتحدد بناء عليها مفهوف وبهذه الظرو
شكل حقوق اإلنسان في كل مجـتـمـعو

ف، لذا فإن نظامء هذه الظروعلى ضو
لة يتكفل بتحديد حقوقاحلكم في كل دو

كـيـفـيـةياتـه األسـاسـيـة وحـراإلنـسـان و
دداقع األمر فإن ما يترفي وستها، وممار
أفكار حول حـقـوقم من مفاهـيـم واليـو

لدت معياته، يعد حقيقة وحراإلنسان و
فلسـفـياإلنسان عبر تطور سـيـاسـي و

جـع االهـتـمــاميـريـل، واجـتـمـاعـي طــوو
بحقوق اإلنسان إلى أنها من أغلى القيم

يـسـعـىد، وص عـلـيـهـا الـفــرالـتـي يـحـر
د عنها، ألنها متثلالذو حلمايتها وًجاهدا
اتيـة خـالل سـنــوة كـفـاح الـبــشــرثـمــر
األساس احلقيقي للمجتمعاتيخها وتار

لي أنك اجملتمـع الـدوقد أدراملثالـيـة، و
أناالهـتـمـام بـحـقـوق اإلنـسـان ال بـد و

القضائيةنية ويعالج من الناحيتني القانو
اعد حقـوقين قـوفبدأ التفكـيـر فـي تـدو

يعـياغها في قـالـب تـشـرإفراإلنسـان و
اثيـقف العالم عدة موهكذا عـرلي، ودو
اضيع حقوقد عاجلت مختلف موعهوو

أصـبـح مـن املــســلــم بــه أناإلنـســان و
 فيً فعاالًالي يشكل عنصراجملتمع الدو

قد جاءتنمية حقوق اإلنسان، وير وتطو
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسـان الـذي

ته اجلمعية العامة لألمم املتحـدةأصدر
 م1948في العاشر من ديسمبر عام 

ام الدول األعضاءة التزكد على ضرورليؤ
هكذا لم يعدام حقوق اإلنسان، وباحتر

 فقطًاضوع حقوق اإلنسان منحصرمو
إمناطنية ونية الوفي نطاق النظم القانو

 يدخل في نطاقً عاملياًعاضوأصبح مو
القيـم األسـاسـيـة الـتـي يـتـشـوق إلـيـهـا

لي.اجملتمع الدو
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عيد. أحمد لطفي السيد مر

 كلية االنظمة والعلوم السياسية*
جامعة امللك سعود- قسم القانون اجلنائي
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حبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في ر
 بإعالن57/249 و 57/249قمها رارقر

لي الذي قدمهمبادئ التعاون الثقافـي الـدو
،2001فــمــبــر نـسـكــو فــي شــهــر نــوالــيــو

ئيسية خلطة العمل مـن أجـلط الرباخلطـوو
ما عاملـيـا مايو يـو21م أعلنـت يـوتنفـيـذه، و

ة منالتنمية، الفكرار وللتنوع الثقافي للحو
ة إلي أهميـة الـتـنـوعم هو اإلشـارهذا الـيـو
أن التعامل مع الثقافات اخملتلـفـةالثقافي و

كذلكقنا عن بعضنا البعض، وفنا مبا يفريعر
بالتالي تصبح شخصياتنا أكثرما يجمعنا و

م عاداتنا التـينحترغنى ألننا نقـدر واء وثر
ك أنقت ندرفي نفس الونا، ونا عن غيرمتيز
حيدة فنستفيد مـنتنا للعالم ليسـت الـونظر
ب آخر.من أسلوى وة أخرنظر

م يحثنا على التعايش مع بعضناهذا اليو
بشكل أفضل.
عي حوليادة الويج لزنسكو بالتروتستمر اليو

ية بني الثقافـةالضرورطبيعة العالقة املاسـة و
أهمية الدور الذي يـجـب أن تـلـعـبـهالتنمـيـة وو

االتصـاالت فـي هـذهمـات وجيـا املـعـلـولـوتكـنـو
مد املتعلقة بالـيـوالعالقة، إليكم ببعض اجلـهـو
التيالتنمية وار والعاملي للتنوع الثقافي للحـو

ابط بناءة عبر الـثـقـافـاتيـة روتعمل علـى تـقـو
قـع األمم املـتـحـدة: الـكـتـابة فـي مـواملـذكـورو

اتار بني احلضاراألبيض إليسيسكو عن احلو
http://www.isesco.org.ma/pub/

Eng/dlg/Menu.htm
عة منيتضمن هذا الكتاب األبيض مجمـو

ات مثـلار بني احلضـارثائق تتعـلـق بـاحلـوالـو
ائيةامج إجربرات والدعوالتوصيات وات وارالقر

ليـةثيقـة دودة وذات صلة باإلضافة إلى مـسـو
مشروع منظـمـةات وار بني احلضـارعن احلـو

ية إيسيسكوار ورؤمتر اإلسالمي عن احلواملؤ
ات التي تصف معانـيـهـاار بني احلضـارللحـو

األهداف اإلنسانية.املفاهيم الشاملة والعميقة و
اريخي للحـوهذا الكتاب مصمم كسجـل تـارو

ي على مساهمات العالمات يحتوبني احلضار
ار بنيلية للحواإلسالمي لالحتفال بالسنة الدو

ات.احلضار
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 http://www3.unesco.org/
iycp/uk/uk_sum_cp.htm
أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتـحـدة أن

لي هي العقد الدو2010-2001ة من الفتر
الالعنف بالنـسـبـة ألطـفـاللثقافـة الـسـالم و

يف ثقـافـةقد قامت اجلمعيـة بـتـعـرالعالـم. و
فــاتالـتــصــرالـسـالم عـلـى أنــهــا «الــقــيــم و

تلهـم الـتـفـاعـلكيات الـتـي تـعـكـس والسـلـوو
كة على أساس مـبـادئاملشـاراالجتماعـي و

جميع حقوقاطية والدميقرالعدالة وية واحلر
فضالتضامن الذي يرالتسامح واإلنسان و
اعات مـن خـالليحاول منـع الـصـرالعنـف و

حل املشكالت عبرية ومعاجلة أسبابها اجلذر
سة الكاملةتضمن املمارض والتفاوار واحلو

كة بشكـلسائل للمشـارالوجلميع احلقـوق و
ة التنمية جملتمعهم».كامل في مسير

�«—UC(« 5	 —«u(«

 http://www.un.org/Dialogue
ة السيد خامتـي، عـضـوبناء علـى مـبـادر

ى، أعلنت اجلمـعـيـةفيعة املسـتـوعة راجملمـو
 أنه عام2001العامة لألمم املـتـحـدة عـام 

عـةكت مجـمـوأشرات وار بني احلـضـاراحلو
ين للتقدم فيعة من األشخاص البـارزمتنو

اجلهد مبا في ذلك سلسلة من االجتماعات
ميــقــوات، وإصــدار الــنـــشـــرات ومتـــراملــؤو

ة حال قيامهااسة نتائج املبادرالتحالف بدر
خطة العمل اخلاصني بها.ير التحليل وبتطو

fK�� w*UF�« ÍœUB��ô« Èb�M*«
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http://www.weforum.org/en/
initiatives/c100/index.htm

الـعـالـم اإلســالمــيب وار بـني الـغــراحلـو
املنـبـثـق عـن املـنـتـدى االقـتـصـادي الـعـاملـي

) هو جتمع يشجع التفاهم100(مجلس الـ

البلدان ذاتبيـة والتعاون بني البلدان الغرو
يا كبار قادةهو يجمع سوالغالبية املسلمة. و

أيالراإلعـالم واألعمال والدين والسياسة و
العملسعيا لفهم اختالفاتهم بشكل أفضل و
كة.على ما يجمع بينهم من سمات مشتر

WO*UF�« bzUIF�« d�uD� —«u�

http://www.wfdd.org.uk
ير العقـائـد الـعـاملـيـة فـيار تطـوأقيـم حـو

لفنسـونة من جيمس د. وو كمبـادر1998
الذي كاني ود كاراللورلي وئيس البنك الدور

هي تهدفي. وبرئيس أساقفة كانترآنذاك ر
التنمية بني أنـاسار عن الفقر ولتيسير حـو

سسـاتبني مـؤبينـهـم ومن أديان مختـلـفـة و
لية.التنمية الدو

Âö��« W�UI W��R�

http://www.fund-
culturadepaz.org

سسة ثقافـة الـسـالم عـاممت تأسيـس مـؤ
حـيـدتوكة فـي بـنـاء و بهـدف املـشـار2000

التعليمالبحث وثقافة السالم من خالل الفكر و
سسة مبتابعـةقامت املؤية. واألفعال الفـورو

نامج العـمـلبرتنفيذ إعالن األمم املـتـحـدة و
لي.األنشطة التي متت أثناء العقد الدوو

÷—_« WIOË

http://www.earthcharter.org/
files/charter/Charterinarab.pdf

عة من القيمض هي مجمـوثيقة األرإن و
ك فـيـهـا عـددحـات يـشـتـرالـطـمـواملـبـادئ وو

ض.ايد من الناس في جميع أقطار األرمتز
اتض تعكس استشارثيقة األرإن مبادئ و

اتلية مكثفة مت عـقـدهـا عـلـى مـدى سـنـودو
 علىًعديدة. تلك املبادئ مت تأسيسها أيضا

ةبـصـيـرلـي والقـانـون الـدوالـعـلـم احلـديـث و
دة ميـثـاقيع مـسـوالدين. مت تـوزالفلـسـفـة و

ض حول العالم للحصول على تعليقـاتاألر

ميةمناقشتها في منظمات غير حكوعليها و
جمعيات مهنيةعات من اجملتمعات ومجموو
ليني في مجاالت عديدة.اء دوخبرو
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http://www.islamonline.net/
english/index.shtml

ائدةإسالم أون الين هو أحد املنتديات الر
جهات النظر اخملتلفة فياء ووفي تبادل اآلر

ثر في اجملتمعات اإلسالميةاملسائل التي تؤ
هي تتعامل أيضافي جميع أنحاء العالم. و

سـاتاملـمــارمـع كـيـفـيـة تـفـسـيــر اإلســالم و
قع منتديات متباينةفر هذا املويوة. واملعاصر

ائهـم فـيلشباب املسـلـمـني لـلـتـعـبـيـر عـن آر
ار مع بعضهم البعض.احلواملسائل العامة و

w�ö�ù« d9R*« WLEM�

http://www.oic-oci.org
متر اإلسالمي هي منظمةإن منظمة املؤ

لـةخمسـني دو وًمات جتمع سبعـابني احلكـو
دهاارت تلك الدول أن تساهم مبوحيث قرر

احدت ودها لكي تتحدث بصوأن جتمع جهوو
ضمـانبهـم ومن أجل حماية مصالـح شـعـو

باقي املسلمنيب وفاهية تلك الشعوتقدم ور
في جميع أنحاء العالم.

w� W�dA��« WOLM��« d�—UI� WK�K�
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http://www.rbas.undp.org
ية فـيير للتنمية الـبـشـرمت نشر أول تقـر

قد كـان و2002بية فـي عـام البلـدان الـعـر
ميـثـاق مـنا نقديـا فـي املـقـام األول ويـرتقـر

ىأجل عمليات التطور التي تتعـلـق مبـسـتـو
ير التنميـةى اإلقليمي. إن تقراملستـوالبلد و
الذي تطور إلىبية وية في البلدان العرالبشر

بيةير تقدم للمنطقة الـعـرسلسلة من التـقـار
هيكلة النقـاشار و لبدء احلوًمنتدى محايدا

هوضع جدول أعمال اإلصالح من داخله ولو
اتب ليقدم أدوة العربصيرفة وفق معريبني و

العجز فيماات لقياس التقدم وشرمؤجديدة و
اء االحتياجات األساسية، كما أنه يجلبور

التي تهدف إلىالثابتة والتحليالت املستقلة و
حشـدب وتكز على الشـعـوير الذي يـرالتطـو

بيد في العالـم الـعـرارأغلى املـوأحد أهـم و
ية.ة البشرهي: الثروو
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http://www.icyf.com
مترة تأسيس منتدى شـبـاب املـؤإن فكـر

ار بــدأت فـــياحلــواإلســالمــي لــلــتــعـــاون و
مي ملـنـظـمـات الـشـبـاب فـياالجـتـمـاع الـقـو

ميةهي منظمة غير حكوبيجان، وية أذرجمهور
ي خـاص مـعضـع اسـتـشــارشـامـلـة لـهــا و

االجـتـمـاعــي لــألمماجملـلـس االقـتـصــادي و
لــيــةسـســة اإلمنــائــيــة الــدواملـتــحــدة و املــؤ

نـامــج) ضـمـن بــرEIDAيـة (أسـيــواألورو
ة الشـبـاب.متر اإلسالمـي ملـبـادراسمـه املـؤ

ة هو تأسيسالهدف األساسي لهذه املبادرو
كةهيئة منسقة - أي منصة شـبـاب مـشـتـر

متر اإلسالمي  تعمل علىملنطقة منظمة املؤ
أسـاس دائـم بـهـدف مـنــاقــشــة الــقــضــايــا

تدافع عن القضايا  الهامة للشبابكة واملشتر
التـنـسـيـقإيجـاد طـرق لـلـتـعـاون واملـسـلـم و

ف في املستقبل.التعارو

halla.angawi@gmail.com*

اهقة» هذهأبي في سن املر  «أنا و
ة ما هي إال كـلـمـات مـن أبـنـاءالعـبـار

ئمجتمع خجول أخطه لك أخي القار
يـشـة ذلــكبـربـالـدم األحـمـر الـقـانــي و

ين الذي فقد األمر الختالطالطائر احلز
يح، بقلـب جـرًاملفاهيم عاش مبتـسـمـا

ً،ة ساطعايق احليـرى في عينيـه بـرتر
ًيحـانه صرقست عليه الليـالـي مـع كـو

األسى فـي أحـشـائـهات ويبـذل اخلـيـر
 لكن هذا ما أماله عليه القدرًجعامتو

فإليك ما أملت يداه.
كـاب قـطـارقـد يـخـطـئ طـفـل مـن ر

مل فيلة حني يضع حفنة مـن الـرالطفو
ة حب التملك فـييزما ذلك إال لغـرفمه و

فه، فيكون عقابه كلمة (كخ) من أمـهجو
ب ثوًتديايكون ذلك العقاب مرأو أبيه، و

يضة تنسـيـهه ابتسامـة عـراحلنان تغمـر
قـد يـخـطـئ شــابعـة ذلـك الـعـقـاب، ورو

اندفاعـاتات الشبـاب وتعصف به تـيـار
مان، فيكـون الـعـقـابفنت الـزاحلمـاس و

بـحـكـمــةعـادة مبـقـدار مـا جـنــت يــداه و
ليه على أن يصيغ ذلك العقابيقتضيها و

بهديس احلياة فيتعلم، و من دروًسادر
لكـنيق الـسـلـيـم، ود إلـى الـطـراللـه يـعـو

انحلت معاييرفت الدفة واملصيبة إذا انحر
ازن فمن أيـن الـسـداد؟ أقـصـد فـيالتـو

ف املعلم األول وصاحبذلك عندما ينحر
ة من أبب األسرهو رلى، أال واللبنة األو

هم من جيلأم، فما هو حال من خلفـوو
قع من هـذاك املتـوجديد؟ ما هو الـسـلـو

! لن أقولًاجليل إذا كان املعلم شيطانا
، ألنًبـاب البيت بـالـدف ضـارإذا كان ر

 بالدف،ًبانها ضرالقضية أعظم من كـو
إنه مستقبل جليل جديد له احلق في أن

بية سليمة تعينه عـلـى احلـفـاظبى تريتـر

املساهمة في بنـاء اجملـتـمـععلى ديـنـه و
من حق كل فتاة أن تكـون لـهـا مـعـلـمـة،

ًيباة قرالقدويكون ذلك املعلم أو املعلمة وو
ًتلك الفتاة ممتثالمن نفس ذلك الشاب و

 بها حـق اإلميـان،ًمنـالتلك التـعـالـيـم مـؤ
 كان أم أنثى - ما هو إالًافاملتلقي ذكر

ًنامشاعر مكوأفكار وكتلة من أحاسيس و
ىعـنـدمـا يـرارح، وجـوقلـب ومـن عـقـل و
 له، فهذا يعني أنه لن يعطي،ًاملعلم فاقدا

إذا كـانألن فـاقـد الـشـيء ال يـعـطـيـه، و
اب فمـا ذنـبيـق الـصـو لطـرًاألب فـاقـدا

ا.فوأبنائه إذا انحر
ًباإن قضية هذه الكلمات ليست ضر

ها لبالغة أنشرًاضاال استعرمن اخليال و
على ورق بل هي انعكاس حلاالت كثيـر
تعيش في مجتمعنا، فكثير من الصغار

الـدهاج الـتـدخـني مـن عـشــق وف مـزعـر
كـثـيـر مـن الـفـتـيـات اتــخــذنلـلـدخــان، و

بسـرن عــلــى درو وًهــااق مـتــنــزاألســو
ًكلمة احلق أحق أن تقال بعيداأمهاتهن. و

م، خلف صروح عن اللوًبعيداعن احلرج و
ة ملك لكن إذا أهملالقيم العميقة فاألبو
سـة لـكـنمة مـدراألمـواألب فهـو جـان، و

احلقيقةإذا أهملت األم فهي شيطان، و
عندما يجني صاحب امللك أو عندما يكون

 فاجليل القادم ضحية.ًمتن شيطانااملؤ

UM‡� o‡�

مشاري عبدالله العتيبي

W?O?L?M?�?�«Ë —«u�K� w�UI��« ŸuM�K� w*UF�« ÂuO�«

هال فؤاد عنقاوي٭
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طنية أنشئت من أجل أهداف- اجلمعية الو
سامية تتلخص في حمـايـة حـقـوق اإلنـسـان

فق النظام األساسي للحكم باملمـلـكـةذلك وو
ســـنـــةه كـــتـــاب الـــلــــه والـــذي هـــو مـــصـــدر

من أهدافسلـم)، وله(صلى الله عليـه وسور
التعسف،العنف واجلمعية كذلك منع الظلم و

هـذا مـا تـسـعـى اجلـمـعـيـة لـتـحـقـيــقــه، أمــاو
قيةاجهت فرع املنطقة الشربات التي والصعو

ء منها يتمثل في التنوع الثقافيبالدمام، جز
يعي الفكرى الوإلى مستواطني املنطقة وملو
اطن، هذا باإلضافة إلى تـأثـرالثقافي للمـوو

ار مما نتج عن ذلكاملنطقة بثقافات دول اجلو
هذا ناجتقعات والتوتفاع سقف املطالبات وار

دبـطـهـا حـدوقـيـة تـرمن كـون املـنـطـقـة الـشـر
لـة، هـذا مـا يـتـعـلــقافـيـة بـأكـثـر مـن دوجـغـر

قـيــة، إال أنبـخـصــوصــيــة املــنــطــقــة الــشــر
ىبات تكاد تكون متماثلة على مستـوالصعو

ميكن أن يكون سببهاعها وفروأداء اجلمعية و
قية لـدىئيسي هو ضعف الثـقـافـة احلـقـوالر

اجعـي اجلـمـعـيـة مـنة مـن مـريحـة كـبـيـرشـر
مقيمني، هذا باإلضافـة إلـى عـدماطنـني ومو

فهمهم لدور اجلمعية الذي ينحصر في إيصال
مساعدتهم فيى إلى اجلهات املعنية والشكو

اتإيـجـاد احلـلـول املـنـاسـبــة، إال أن اخلــبــر
30ة اكمية التي اكتسبتها خالل مسـيـرالتر

عاما هي عمر اشتغالي بالعديد من املناصب
يتي جمللسعضوة الداخلية وارالقيادية في وز

سـاتـي الـعـمـلـيـة مـع مـعـظــمممـارى والـشـور
لة كـانـت مبـثـابـة عـون لـي فـيقطـاعـات الـدو

ظيفهامن ثم توبات والتغلب على هذه الصعو
املـتـعـامـلـني مـعـهـا مــنملـصـلـحـة اجلـمـعـيــة و

املقيمني.اطنني واملو
rJF� nI� Ê√ b�d� W�Ë«e�« Ác� w� ¿

cM� U�b— - w��« U�UCI�« Ÿ«u�√ “d	√ vK�

 ÂUF�« w� ŸdH�« fO�Q�1427Æ‡�

لكن أكثر- مت رصد عدد من القضايا، و
كانتها اجلمعية وهذه القضايا أهمية باشر

مجتمعي كبير جدا هيلها اهتمام إعالمي و
قـضـيـة الـطـالق لـعـدم تـكـافـؤ الـنـسـب، هـذه
القضية شغلت اهتـمـام اجملـتـمـع ألكـثـر مـن

كها نتائج االستفتاء التي شارآخرعامني، و
 شـخـص حــول هــذه1050الــي فـيــهــا حــو
٪ كانت إجابتهـم90أن أكثر من القضية، و

فا من أن تتحولذلك تخوار وفض هذا القرر
ة اجتماعية.دية إلى ظاهرمن قضية فر

U�b�Ëe� rJ�œUF� s� œu� ̈ ÂU�—_« WGK	 ¿
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ÆÊü« v�� UNM� Á“U$≈ - U�Ë

- قال الدكتور السيف إن اجلمعية أنشأت
هـــــ لــــتــــكــــون إحــــدى18/1/1425فــــي 

كيز األهداف األساسيةسسات املدنية لتراملؤ
 إلى جنب مـعًلتعمل جنبـاحلقوق اإلنسـان و

األنظمة التـيالهيئات واجلمعيـات واللجان و
ًت في هذا الشأن التي تستهدف جميعاصدر

يات األساسـيـةام باحلـرالتأكيـد عـلـى االلـتـز
اطـن لـلـمـوًناأن تـكـون عـوحلقـوق اإلنـسـان و

املقيم بالتعاون مع اجلهات املعـنـيـة بـاألمـرو
القضائية.في مقدمتها اجلهات التنفيذيـة وو
طنيــة حلقــوق اإلنســــانفرع اجلمعية الـوو

الذي مت افتتاحـه فـيقيـة وفي املنطقة الـشـر

ـ املو28/2/1427 م28/3/2006افق ه
أن مجمل مامة وء مكمل لهذه املنظـوهو جز

تلقاه الفرع مـن قـضـايـا مـنـذ افـتـتـاحـه بـلـغ
ات التي) قضية مبا فيها االستشار1199(

٪)، أما ما يتعلق بإجناز75متثل ما نسبته (
اجلمعية لعام كامل فكانت إحصائية القضايا

على النحو التالي:
تصنيفها على) و1111إجمالي القضايا (

النحو اآلتي:
ال مدنيةأحوية و) قضية أسر24- عدد (

ي، اخلالف عـلـىتتمـثـل فـي (الـعـنـف األسـر
اج بـسـبـبات مـن الــزواث، مـنـع األخـواملـيـر
اقطلـب األورش اجلنـسـي، والتحـراث وامليـر
تية ).الثبو

تتمثـل فـي) قضايا عمالـيـة و45- عدد (
ة(طلب املسـتـحـقـات، نـقـل الـكـفـالـة، تـأشـيـر

تأخر الهيئة العليا العمالية في نظراخلروج، و
االستئناف).
تتمـثـل فـي) قضية قـضـائـيـة و1- عـدد (

مت القضاة، صدور أحكام غير مسببـة،(تز
اإلجحاف في األحكام).التعسف وو

) قـضـايـا مـسـاعـدات مـالـيـة12- عـدد (
تـتـمـثـل فـي (طـلـب املـسـاعـدة املـالـيـة، دفـعو

يفات، احلصول على مسكن، مصاراإليجار
املساعدة في دفع الديات).العالج، و

تتمثل فـي) قضايا سجنـاء و32- عدد (
(عــدد اإلحــالــة إلــى احملــاكــم، عــدد إطــالق

مية، طلب اإلعفاءاح بعد انتهاء احملكوالسر
مية).من احملكو
تتمـثـل فـيية و) قضـايـا إدار38- عدد (

اضي، التظلم من(اعتداء البلديات على األر
الفصل التعسفي).ية وات اإلدارارالقر

تتمثل فيقية و) قضايا حقـو32- عدد (
قهم لدى الغير، عدم(املساعدة في إعادة حقو

ة لصاحلهم).قية الصادرتنفيذ األحكام احلقو
ال شـخـصـيـة) قـضـايـا أحــو55- عـدد (

تتمثل في (طلب احلضانة، الطالق، اخللـع،و
تية).اق الثبواج على األوراستيالء األزوالنفقة و

) قضايا طلب مـنـح اجلـنـسـيـة3- عـدد (
ضاع(طلب منح اجلنسـيـة، طـلـب تـعـديـل أو

اجلنسية).ية والهو
عة غير) قضية متنو869هذا إلى جانب (

ار أوة من الـزومقيدة قد مت تلقـيـهـا مـبـاشـر
نـيأي القانـوباالتصاالت الهاتفية لطـلـب الـر

سائل اإلعالم، حيث مت تقدميأو بالرصد من و
ااكتفومة ألصحابها وة الالزاملشورالنصح و

غبتهم في قيدها.بذلك لعدم ر
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ً سجنا24ت ار- اجلمعية كما تعلم قد ز
التـي هـي ضـمـن سـجـنـا و38من مـجـمـوع 

ًعددا، وًتها الحقايارذلك الستكمال زخطتها و
اء، فأقـول إناإليـوقيف و من دور الـتـوًاكبيـر
ات مع سـنـوًات امليدانـيـة تـلـك قـيـاسـايارالـز

اجلمعـيـة الـثـالث، هـذا فـي حـد ذاتـه يـعـتـبـر
ات أحـب أنيارمن خـالل هـذه الـز، وًاإجنـاز

ضح اآلتي: إن اجلمعية وصلت من خـاللأو
فني فيقوات إلى عمق مشاكل املويارهذه الز

ذلك من خالل الفرصة التي أتيحتالسجون و
التحدث معألعضاء اجلمعية بدخول العنابر و

ات قدمـتيـارهـذه الـزاد، والء علـى انـفـرالنـز
يرمات إلعداد التقاريد من املعلوللجمعية املز

ضع احللولمة للجهات املعنية مطالبة بوالالز
قـاتقات مـعـومن بني هـذه املـعـواملنـاسـبـة، و

ء كبيرقد مت حل جـزداخل نطاق السجـن، و
هـنــاكة الـســجــون. ومـنــهــا مــن خــالل إدار

قات التي حتتاج إلى معاجلات من جهاتاملعو
القـضـاءة العـامـة لـلـسـجـون وى كاإلدارأخـر

اجلهات ذات العالقة.و
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ائح اجملتمع يتم عبـراصل مع شـر- التو
ئـيـســيــني؛ األول مــنــهــم احملــوريــن رمـحــور

ى مــنهـو اسـتـقــبــال الــشــكــاوسـمــي، والــر
سائل االتصالـيـة املـتـاحـةاطنني عبـر الـواملـو

يق التسلـيـمكالفاكس أو التلفون أو عـن طـر
يق األعضاء، أما في مجالة أو عن طرمباشر

فة بثقافة حـقـوق اإلنـسـان فـإنـنـانشـر املـعـر
يع بتـوزًنسعى في هذا األمر سـعـيـا حـثـيـثـا

دنا مـنقية التـي تـرعات احلقـوجميع املـطـبـو
ياض بشـكـل مـسـتـمـرئاسة اجلـمـعـيـة بـالـرر
سإيـصـالـهـا إلـى كـل الـتـجـمـعـات كــاملــدارو
إلـىاملسـتـشـفـيـات والفـنـادق واجلـامـعـات وو

املهتمني بحقوق اإلنسان، هذامعظم املعنيني و
قع لـلـجـمـعـيـة عـلـىد مـوجـوباإلضـافـة إلـى و

الذي وwww.nshrsa.orgهونت واإلنتر
اطـنـنياصـل مـسـتـمـر مــع املــوبـات عـلـى تــو

اء، أما احملور الثانياملقيمني على حد سـوو
من خالل حفل افتتاح الـفـرعمنذ البدايـة وو

نا لهذا احلدث جميع فعاليات اجملتمعفقد دعو
العامـلـة فـيقية الـفـاعـلـة وفي املنطـقـة الـشـر
اخلاص حلضوريني العام واملنطقة على املستو

مت من خـالل ذلـك إلـقـاء عـدد مـناالفتـتـاح و
علىات من جانب أعضاء اجلمعية واحملاضر

ئيس اجلمعية الدكتور بندر بن محمدأسهم رر
 في الدعـمًة حجار حيث لـم يـأل جـهـداحمـز
في هـذهاصل لكافـة فـروع اجلـمـعـيـة، واملتـو

عـاتيع عدد كبير من املطبـواملناسبة مت تـوز
جع الـصـدى فـي هـذاكانت االسـتـجـابـة ورو

فـي ذات كـبـيـر. وٍاجلانـب إيـجـابـيـة إلـى حـد
السياق أضاف الدكتور السيف: إننا أيضا

اصل مع اجملـتـمـع مـن خـالل املـنـتـديـاتنـتـو
من اجلديرات الثقافية املتاحة، وجميع القنوو
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قية قامبالذكر أن فرع اجلمعية باملنطقة الشر
في العام املاضي بعدد من النشاطات الثقافية

ة دعي لها جـمـيـع فـعـالـيـاتمن بـيـنـهـا نـدوو
م العاملي حلقوقذلك مبناسبة اليـواجملتمع و
التي أقيمت مبقر الـنـادي األدبـياإلنسـان و

قية.باملنطقة الشر
Âu� ŸUL�« bIF	 r�L� —u��b�« …œUF� ¿

1Ø4Ø1428«c?� w?� - «–U?� ÆÆÆ‡�

W?OK�I��� jD� rJ�b� q�Ë ŸUL�ô«

ø jD)« Ác� “d	√ U�Ë UN�A�UM� X9

طنية-  االجتماع الذي عقدته اجلمعية الو
مهـا بـالـدمـام يــوحلـقـوق اإلنـسـان فـي مــقــر

هو امتدادهـ و1/4/1428افق بعاء املواألر
كل ثالثةعني ومجة كل أسبولالجتماعات املبر

اسة كل ما يتعلق بنشاط الفرعذلك لدرأشهر و
ير املتضمن نـشـاطفيه متت مناقشة الـتـقـرو

هــ1/1/1428ة من اجلمعية خـالل الـفـتـر
هـــ حـــيـــث مت فـــي هـــذا1/4/1428إلـــى 

مناالجتماع مناقشة خطة العمل القادمـة و
مـع الـقـيــام بــهــا إلــىة املـزيــارضـمـنـهــا الــز

اض النفسيـة. أيـضـامستشفى األمل لـألمـر
ات املقترح إقامتهانامج النـدومت مناقشة بر

ة القادمة في محافظة اإلحساء، كمافي الفتر
ةضوع الندومت في االجتماع التطرق إلى مو

ييل اجلاراملقترح تنظيمها في نهاية شهر ابر
دية، هـذا إلـىامكـو الـسـعـوكة ارعايـة شـربـر

ى تتعلق مبقر الفرع.عات أخرضوجانب مو
�U?N?'«Ë r?JMO	 ÊËUF� s� q� ¿

UN�Q� s� w��«Ë WO�dA�« WIDM*U	 WOL�d�«

ø rJ�DA�√ r�œ

تعاون كـبـيـر بـنياصل و- نعـم، هـنـاك تـو
بني جميع القيادات التنفيذيةطنية واجلمعية الو

اضح من خالل حفل افتتاحهذا والقضائية وو
ةيارهـ حيث متت ز28/3/1427الفرع في 

سساتمؤلة ولني في قطاعات الدوجميع املسئو
جيهقية كما مت تواجملتمع املدني باملنطقة الشر

سـمـيـة مــنة إلـى جـمـيـع اجلـهـات الــرالـدعــو
سسات األهلية، حيث مت شرحاملؤات وارالوز

األهميـة الـبـالـغـةمفصل ألهـداف اجلـمـعـيـة و
ذلك للعملير التنسيق بني تلك اجلهات ولتطو

بهذه املناسبةعلى حتقيق أهداف اجلمعية. و
ئيس اجلمعيةئاسة رف أعضاء اجلمعية برتشر

ةيارة حجار بـزالدكتور بندر بن محمد حـمـز
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن فـهـد

ة حيـثقية مبكتبه باألمـارأمير املنطقة الـشـر
مساندة وًا كبيرًة اهتمامايارملسنا من تلك الز

جيه اجلـهـاته بتـوقد قام سـمـوه، ومن سـمـو
مد يد الـعـونذات االختصاص بالـتـنـسـيـق و

ضلـلـجـمـعـيـة فـي كـل مـا مـن شــأنــه الــنــهــو
اجلمعيـةاملساعدة على حتقـيـق األهـداف، وو

املساندة.اصل وجتني هذا التو

©‚uI�® t�d√ Íc�« ŸöD��ô« w� ¿
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- فـي اعـتـقـادي أن أي جـهـد يــبــذل فــي
مة لإلنسان هو جهد ناجح بكلإيصال معلو
آمل في هذا اجلانب أن تـعـطـىاملقايـيـس، و
ات غيرنة الكافية في عقد الندوالفروع املرو

ات التي تنظم فيأال نكتفي بالندوسمية والر
املناسبات العاملية اخلاصة بحقوق اإلنسان،

ئاسة اجلمعية هو إعطاءما أمتناه من قبل رو
في الفروع بالقيام بعقدنة ملشريد من املرواملز

ف لذلكاللقاءات كلما سمحت الظروات والندو
ساطخاصة في أوجدت البيئة املناسبة؛ ووو

بذلكس مثال، وسمية كاملدارالتجمعات غير الر
فة بثقافة حقوق اإلنسان فيقعة املعرتتسع ر

أيي أن هـذهفـي رائح اجملتـمـع، وجميـع شـر
سائل األجنح لـطـرحسيلة تعـتـبـر مـن الـوالو

قية في فضاءات شاسعة، هذاالثقافة احلقو
اءاصل سوإضافة إلى التكثيف اإلعالمي املتو

ئيـة أوة اإلعالميـة املـركان ذلك عبـر األجـهـز
اجلمـعـيـة فـي هـذاءة، وعـة أو املـقـرواملـسـمـو

لـكـنات ال بـأس بـهـا واالجتـاه خـطـت خـطـو
يد حتى يتسنى للجميع االطالعب املزاملطلو

م به اجلمعية من دور فاعلعن كثب عما تقو
من ثم اكتسـابفي مجال حقوق اإلنـسـان و

الذي نأملاسعة بحقوق اإلنـسـان وفة ومعـر
عية التعامل مع اجلمعيـةأن ينعكس على نـو

أدائها.و
WOH�K� W�ƒ— s� q� ÆÆnO��« —u��b�« ¿

ÊËœu?� W?OK�I��� qL� WO�O�«d��« Ë√

U0 ÷uNM�« w� rN��� UN�√ ÊËd� UN�d�

øÊU��ù« ‚uI� ‰U�� w� WOFL'« t�bI�

أقـول إنال مـهـم لـلـغـايــة، و- هـذا الـســؤ
ها حقيقة يجب أنازات التي مت إحراإلجناز

عيةإمنا بنوعدد القضايا وال تقاس بحجم و

من هذا املنطلقيقة معاجلتها، وطرالقضايا و
أيي هو الوصولكان الهم األكبر للجمعية في ر

املقيمني علىاطنني ويحة من املوإلى أكبر شر
جه إليه لتكونهذا ما يجب التوض، وهذه األر

د إليها مـنة على حل القضايا التـي تـرقادر
تهااجلمعية خالل مسيراملقيمني، واطنني واملو

دية للقضايايجب أال تقف عن املعاجلات الفر
جهـات لـتـلـكلكن يـجـب أن تـنـظـر إلـى الـتـوو

اهر مستقبالالقضايا التي ميكن أن تشكل ظو
إيجاد احللول املناسبةاستها وتعمل على درو

لها.
من هذا املنطلق، فإن اجلمعية قد تقدمتو

اسةة بأن يتم درمبشروع إلى مجلس اإلدار
فقذلك وإمكانية تخصيص قضايا محدده و

املـكـانـيــة. آمــل أن هــذامـنـيــة واألهـمـيـة الــز
مـن ثـماستـه واملشـروع يـنـال االهـتـمـام بـدر

ار في شأنه.الوصول إلى قر
X?M?�?� —u��b�« …œUF� WOFL'« ¿

w� �—U��« b�Ë ÊËUF�*« uCF�« ŸËdA�
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- أقـول فـي هـذا اجلـانــب إن اجلــمــعــيــة
ننية األعضاء املتعـاوأحسنت في تبني فـكـر

ي االخـتـصـاصــاتتـهـا مـن ذولـدعـم مـسـيــر
فقت فياجلمعيـة وقية، واالهتمامات احلقـوو

 في العام املاضيًنا متعاوًا عضو35اختيار 
اءاتهناك إجرالكفاءة وة ود لهم باخلبراملشهو

ماتتخذ هذا العام الختيـار دفـعـة جـديـدة، و
ابطفق الضوأمتناه هو أن يستمر االختيار و

التي تبنـتـهـا الـلـجـنـة املـتـخـصـصـة الخـتـيـار
التأهيل، كما أمتنىنني من حيث العدد واملتعاو

ابط بإعطاء الـفـرصـة لـهـمتفعيل تـلـك الـضـو
سسنيكة الفاعلة مع بقية األعضاء املؤللمشار

منفي مجال تخصصـه وته وكل حسب قـدر
ا منخالل اللجان املتخصصة، حتى يتمكنو

ة اجلمعية،ذلك لدفع مسيـرتقدمي ما لديهم و
قيـةبة الفرع باملنـطـقـة الـشـرمن خالل جتـرو

انني قدمو من األعضاء املتعاوًفإن هناك عددا
هم محتاجونا يقدمون الكثير والوال زالكثير و

يد مـناملساندة لـتـقـدمي املـزإلى التشـجـيـع و
العطاءات.

v�≈ U�UC� ‰u�Ë s� UMLK� v�≈ v/ ¿

œu� ÆÆÆ…b���*« U�UCI�« s� d��F� WOFL'«
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ة- نعم هناك قضايا استجدت في الفتـر
ة على اجلمعية بطلب معاجلتها، منهااألخير

 سائـق800ية حـيـث تـقـدم القضـايـا املـرور
ة فـي مـنـطـقـة جـده يـطـلـبـون مـســاعــدةأجـر

اجلمعية بعد أن فشلت مطالبهم بالدمج فـي
الذينين املطار واحد مع سائقي ليموزمسار و

 فـي ظـلً سـائـقـا80يـد أعـدادهـم عــن ال يـز
مـنـافـسـة غـيـر عـادلـة، إضـافـة إلـى سـائـقـي

يطالبونمقيمني واطنني واخلصوصي من مو
ىمن ثم هناك قضية أخـرتدخل اجلمعيـة، و

تعتبـر فـي عـداد الـقـضـايـا املـسـتـجـدة عـلـى
ى التي تقـدم بـهـاهي تلك الشـكـواجلمعـيـة و

شاب إلى اجلمعـيـة لـتـمـكـيـنـه مـن اسـتـبـدال
التـي اكـتـشـف بـهـا خـلـلته احلـديـثـة وسـيـار

فضتكة ثـم رمته الـشـرقد سـاوميكانيـكـي و
طلب من اجلمعية املساعدةام بالعقد وااللتز

في هذا األمر.
ضعت ضمن اهتماماتهـا جـمـيـعاجلمعيـة وو

املـقـيــم،اطـن واع الـقـضـايـا الـتـي تــهــم املــوأنـو
قيف املـرور مـا هـو إالاكز تـواتها إلـى مـريـاروز

جتسيد الهتمام اجلمـعـيـة بـهـذا اجلـانـب. نـحـن
هـاغيـرة وية كثـيـرنعتقد أن هناك قـضـايـا مـرور
يقةاطنني في طركثير مثل التظلم من بعض املو

يقة املعاجلة للمـخـالـفـاتطـرادث واملعاجلة للـحـو
املطالبةية وقيف املرورف املكانية لدور التوالظروو

ية متخـصـصـةالدائمة في إيجاد مـحـاكـم مـرور
ى لتفصـلة العدل أو ألي جهة أخـرارتابعة لـوز
عـات  مـا هـو إال دلـيـل عـلــى أن هــذهفـي املـنـاز

نيةحتتاج إلى معاجلات قانوالقضايا بدأت تكبر و
تنظيمية.و

Íc�«Ë WOK�_« �UOFL'«Ë �U��R*« ÂUE� ¿

U��d� —bBO�Îq?OFH� t�«b�√ “d	√ s� vI�� 
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ÆÆÆÈd?�_« WO�uI(« �UOFL'« l� ·«b�_«

vK� ·dF��« rJ�œUF� s� œu� W�Ë«e�« Ác� s�

w?� ÊU��ù« ‚uI�	 WOMF*« Èd�_« �UN'«

ø qLF�« w� WO«Ëœ“« s� q�Ë ÆWJKL*«

طنية حلقوق اإلنسان ليست- اجلمعية الو
حيدة التي تهتم بهذا الشأن، فهناكاجلهة الو

قيـة تـعـمـل مـع اجلـمـعـيـةى حقـوجـهـات أخـر
جميعها تتفق من حيث األهداف على حمايةو

انني اخلاصة حلقوقفق القوحقوق اإلنسان و
مترمنظمة املؤبية واإلنسان عن اجلامعة العر

األمم املتحدة وجلانها، إلى جانباإلسالمي و
قية اإلقـلـيـمـيـةالتعاون مع املـنـظـمـات احلـقـو

د جاء تأسيسا لهذه اجلهـويزتعزلية. والدوو
هيهـ و1426هيئة حقوق اإلنسان في العام 

اءئاسة مجـلـس الـوزرمية تتبـع لـرهيئة حـكـو
سات عـلـىتعنى مبـتـابـعـة ورصـد أي ممـارو

مةير الالزفع التقارلة ورة الدوى أجهزمستو
متـابـعـة تـنـفـيـذ جـمـيـع االتـفـاقـيـاتلـهـا وحـو

لة في هذاقعت عليها الدوامات التي وااللتزو
اهتمـامالشأن، هذا باإلضافة إلى متابـعـة و

ى حيث أدرج حقوق اإلنسانمجلس الشور
ة ضــمـــن اخـــتـــصـــاصـــاتحــقـــوق األســـرو
ذلك مـن خـالل الـلـجـنـةاهـتـمـامـات جلـانـه وو

الصحية.اللجنة االجتماعية واإلسالمية و
طـنـيـةد قـائـال: إن اجلـمـعـيـة الـواسـتـطـرو

ى تستـمـدقيـة األخـراللجان احلـقـوالهيـئـة وو
اإلقليمـيـةيعات احمللـيـة وأهدافها من التـشـر

لّّيـكـملية اخلاصـة بـحـقـوق اإلنـسـان والـدوو
بعضهما بعضا من حيث حتقيق تلك األهداف

جـم ذلـك مـن خـاللــرُقـد تآلـيـات عـمـلـهــا، وو
االجتماع التنسيقي الذي عقـد بـني أعـضـاء

مت طرح عدد من األهدافالهيئة واجلمعية و
 بتشكيل جلنـة تـنـسـيـقـيـةًآليات عمـل بـدايـةو

حيد آليات العمل،تواجية ودوكة منعا لالزمشتر
مامن هنا جند أن هذه اجلمعيات جميعها وو

سسـات مـدنـيـةمـؤسيـصـدر مـن جـمـعـيـات و
قـي مـعستـعـمـل عـلـى تـكـامـل الـعـمـل احلـقـو

طنية حلـقـوق اإلنـسـان فـي ظـلاجلمعـيـة الـو
ائح التي تنظم هذه اجلمعيـاتاللـواألنظمة و

سسات لتحقيق أهدافها اإلنسانية.املؤو
œu�u�« s� b�bF�« XK�I��« WOM�u�« WOFL'« ¿

s� ÆÆÆ�«d9R*«Ë �«ËbM�« s� b�bF�« XLE� UL�

v?K� nI� Ê√ œu� —u��b�« …œUF� W�Ë«e�« Ác�

øV�U'« «c� w� �«uCF�« W�—UA�

- في احلقيقة أن اجلمعية استقبلت خالل
40 م أكثـر مـن 2006 م - 2005العـام 

ة ندو25، كما نظمت أكثر مـن ً أجنبياًفداو
ت أكثر مـناريبية وزة تدردورشة عمـل ووور
قية.منظمة حقو جمعية و20
أضـاف الـدكـتـور الـســيــف بــأن نــســبــةو

ماات في أنشطة اجلمعيـة وكة العضومشار
ات بلغت أكثر منيارات وزقامت به من دور

ات اجلمعية البالغ إلى أن عضوًكدا٪، مؤ90
كن في كثيـر مـنات شار عضـو10عددهـن 

متحـدثـات فـيد وفـوئيـسـات واملناسـبـات كـر
اتمتـركـات فـي املـؤمشـارلـيـة واحملافـل الـدو

أكد أنتوصـيـات، واق عمل وصـيـاغـة وبـأور
ئيس اجلمعية الـدكـتـورهذا الدعم من قبـل ر

بندر بن محمد احلجار محـل تـقـديـر جـمـيـع
كل لـعـدد مـنـهـنات ال سـيـمـا أنـه أوالـعـضـو

مناصب قيادية في اجلمعية.

U�UC� hOB�� ŸËdA� W�«—b� vF�� WOFL'«

UI�Ë …œb��ÎWO�U�e�«Ë WO�UJ*« WOL�ú� 

b�e*« WOFL'« ŸËd� ¡UD�≈ V�� ∫nO��« Æœ

WO�UI��« UN�DA�√ W�—UL* W�Ëd*« s�

W�U� l� q�«u�� ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL'« ¿

ÆlL�:« �UO�UF�

q?�«u�� r�b	 ÊuE�� WOFL'« ŸËd� u�dA� ¿

ÆWOFL'« W�Uz— q�� s�
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Êu��R*« ¡UC�_«

¡U?C?�ú� œuN'«Ë �«“U$ù« r�√Ë WO�«c�« dO��« dAM� W	Ë«e�« Ác� vMF�

ÊU�
ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL�K� 5�R*«

�ULEM�Ë �U�O�

�U‡‡‡�uM�  WO
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∫WOB�A�« �U�uKF*« ¿

بكر باقادر.بكر أحمد أبواالسم: أبو
مة.هـ مكة املكر1369مكان امليالد: يخ وتار

له خمسة أطفال.احلالة االجتماعية: متزوج و
∫WOLKF�« �ö�R*« ¿

سكنسن).اه في علم االجتماع من جامعة (و- دكتور
∫WOKLF�« …UO(« ¿

يز بجدة- أ.د. في قسم علم االجتماع بكلية اآلداب بجامعة امللك عبد العز
هـ.1399منذ العام 

هـ.1422الديه منذ العام سسة األمير عبد الله لو- مستشار متفرغ في مؤ
هـ.1419ة احلج منذ العام ار- مستشار في وز

∫�UOFL'« Ë f�U:« W	uC� ¿

م االجتماعية.بي للعلو- عضو في اجمللس العر
لية.الدوبية و- عضو في العديد من اجلمعيات العر

∫�«ËbM�«Ë �«d9R*« ¿

بي.متر الفكر العرك في مؤ- شار
هاغيربيت احلكمة، وبية لعلم االجتماع وات اجلمعية العرمترك في مؤ- شار

كثير.
∫Àu���«Ë �UH�R*« ¿

ة في دول مجلساج و األسرقضايا الزوان (مشكالت و- ألف كتاب بعنو
التعاون).

اءات في علم اجتماع األدب / علم اجتماع اللغة).ان (قر- ألف كتاب بعنو
بية و من املقاالت بالـعـرًا كبيرًكتب عـددا وًين كتابـا- ألف أكثر من عـشـر

ية.االجنليز

بي للمـصـادركز العـريسعـى املـر
أةمات حول العنف ضد املـراملعلـوو

د«أمان» إلى املساهـمـة فـي اجلـهـو
امية إلى القضاء على العنف ضدالر

الفتـيـات كـهـدف عـام مـنالـنـسـاء و
عـيــةخـالل حتـقـيــق األهــداف الــفــر

التالية:
عـة مـتـكـامـلــة مــنفـيـر مـجــمــوتـو

اجــعاد، املــرمـات حــول املــواملـعــلــو
فية املتخصصة فـياملصادر املعـرو

أة، مثل الكتب،مجال العنف ضد املر
طة الفيديواألبحاث، أشراسات والدر

يــة،ســائـــل اإلخـــبـــاراألفــالم، الـــرو
اد اإلعالميةاملوشيف الصحفي واألر

اخملتلفة.
جــعــيـــةص املــرفــيــر الــنــصـــوتــو

بـيـة،نـيـة كـالـدسـاتــيــر الــعــرالـقـانــو
االتـفـاقــيــاتاثـيــق وانــني، املــوالـقــو

ليـة ذاتالـدوبـيـة واإلعـالنـات الـعـرو
العالقة.

امجالبرص اخلطط وفير نصـوتو
لـيــة ذاتالــدوبـيـة وطـنـيــة، الــعــرالـو

العالقة.
اتمـات حـول اخلـبـرفيـر مـعـلـوتـو
فـي مـخـتـلـفبـيـة فـي اجملـال والـعـر

التخصصات.
مات حـول اخلـدمـاتفير مـعـلـوتـو

املتاحة لضحايا العنف من النساء.
مات حـول الـهـيـئـاتفيـر مـعـلـوتـو

األهـلــيــةسـمـيــة وسـســات الــراملــؤو
لية املعـنـيـةالـدوبيـة وطنيـة، الـعـرالـو

معاجلة العنف ضد النساءمبجابهة و
الفتيات.و

مات حول الفعاليـات،فير معلـوتو
امــج، احلـــمـــالتاألنــشــطـــة، الـــبـــر

د اخملتلفة ذات العالقة.اجلهوو
يـز صـالت الــتــنــســيــق بــنيتــعــز

الهـيـئـاتاألشـخـاص واخملتـصـني و
األهلية.سمية واملعنية، الر

التـعـاون بـنيتشجيـع الـتـكـامـل و
اجلـهـات اخملـتـلـفـة بـهـدف تــعــمــيــم

تــفــاديحتـســني األداء وائــد والـفــو
تها مبا يقلـصبعثرد وار اجلهـوتكر

يةد البشراراملومن هدر اإلمكانيات و
املادية املتاحة في اجملال.و

يـة مـنيب دورامـج تـدرفـيـر بـرتـو
ات العاملنييز مهارقع لتعزخالل املو

العامالت في مجال مجابهة العنفو
فـي مـجـال مـعـاجلـةضـد الـنـســاء و

تأهيل الضحايا.و

ار عن بعد بنيفير ملتقى للحـوتو
بيةاملعنيني من مختلف البلدان العر

اءإثرفة واملعرات ويز تبادل اخلبرلتعز
املساهمةفي واملعري والنقاش الفكر

ضوع العنف ضدعي مبوفي نشر الو
أة.املر

عة منشادية متنوفير خدمات إرتو
نيةات القانوقع كاالستشارخالل املو

النفسية.االجتماعية و
اقــعمــات عــن املــوفـيــر مــعــلــوتــو

ىلية األخرالدوبية ونية العراإللكترو
ذات العالقة.

مـات حـول آلــيــاتفـيـر املــعــلــوتــو
الفتياتمجابهة العنف ضد النساء و

 مبا فيه اآللياتًليادو وًبيا، عرًطنياو
التأثير علـىالقضائيـة، ونية والقانـو

السياسات من خالل أنشطة الدفاع
أنشطة الضـغـطاحلمالت العامـة وو
آلــيــات االنــتــصــافضــة، واملــفــاوو
ي،التظلم من خالل تقدمي الشكـاوو

الثقافة املناهضةعي وآليات نشر الو
العنف من خـالل اإلعـالم،للتميـيـز و

ةيــة كــاألســـربــوســســات الـــتـــراملــؤ
ســاط األكــادميـــيـــةســـة، األواملــدرو

ثاكــز الــبـــحـــومـــركــاجلــامـــعـــات و
ائــر اإلحــصـــاء،دواالجــتــمــاعــيـــة و

ار إضافـةملانيني وصانعي الـقـرالبر
إلى آليـات الـتـعـامـل مـع الـضـحـايـا

ً، دينياً، نفسياًتكبي العنف طبيامرو
تأهـيـلاجتماعيا بـهـدف مـعـاجلـة وو
تكـبـيمـرإعادة إدماج الضـحـايـا وو

العنف.
ثيـقتوبيـة ويز العالقـات الـعـرتعـز

اجلهاتصالت التعاون بني الهيئات و
اءاخلبراد واألفراألهلية وسمية والر

العاملني في مجال مجابهة الـعـنـف
الفتيات أو في مجاالتضد النساء و
اتتسهيل تبادل اخلـبـرذات صلـة و

مات بينهم.املعلوو
ى اسـتـجـابــةامـج أخـرتـنـفـيـذ بــر

لـلـحـاجـات الـتـي تـظـهــر مــن خــالل
قع.املو

�U�uKF*«Ë —œUBLK� w�dF�« e�d*«

…√d*« b{ nMF�« ‰u� 

X�K� �«u�√

r�UF�«

ان الــــكــــتـــــاب:عــــنــــو
ات قلبت العالمأصو

كــــةالــــنــــاشــــر: شـــــر
يـععـات لـلـتــوزاملـطـبــو

النشرو
ي كنديلف: كيراملؤ

انجـــم: أنـــطـــواملــتـــر
عيتراد زباسيل و فؤ

تبلغ عدد صـفـحـاتو
 صفحة255الكتاب: 

يف الكتاب:تعر
ات قلبت العالم:أصو

مدافعـون عـن حـقـوق
ًاإلنسان يطالبون بالعـدالـة يـقـدم طـيـفـا

 من األبـطـال املـلـهـمـني، احلـالـيـنيًنامـلـو
من وً بلدا35املستقبليني، من أكثر من و

ات. ففي املقابالت امللـتـهـبـةجميع الـقـار
تها النشطـةة للحماسة التي أجـراملثيرو

ي كندي،في مجال حقوق اإلنسان كيـر
طت، مع الذيـن يـقـفـون فـي اخلـطـوأثـيـر

األمامية، قضايا حقـوق اإلنـسـان حـول
ية التعبيـر إلـى األطـفـالالعالم: مـن حـر

من النشاط البيئي إلى حقب، وفي احلر
من حقوق األقليات إلىاالختيار الديني، و

دية اجلنسية.العبو
ية من صورافق هذه املقابالت سلسلة قوترو

هذه الشـخـصـيـات اخلـمـسـني غـيـر الـعـاديـة
ةبـعـدسـة املـصــور أدي ادامــز ذي الــشــهــر

ة جـائــز500احلـائـز أكـثـر مــن الـعـاملــيــة، و
ليتزر.ة بوافي مبا فيها جائزغرتوير الفوللتصو

كـزالـنـاشـر: مــر
حدةاسات الودر

بيةالعر
عةلف: مجمواملؤ
لفنيمؤ
تــــبــــلـــــغ عـــــددو

 صفحة400صفحات الكتاب: 
يف بالكتاب:تعر

كـز عن مـرًهذا الكـتـاب صـدر حـديـثـا
بية كتاب «حقوقحدة العراسات الودر

اإلسالمـيـةى العاملـيـة واإلنسان: الـرؤ
بية» ضمن سلسلة كتب املستقبلالعرو

).41بي (العر
كـةيــر حــر لــتــطــوُيـســتــدعــي الــعــمــل

حـقـوق اإلنـسـان فــياطـيــة والـدميـقــر
كةاقع حرهما في الوبي-وطن العرالو
ئيسـيـة، مشاكلهـا الـرَاجهةاحدة-مـوو
 إليجاد احللول العمليـة لـهـا.َالسعـيو
ق بالعمل علـىَّها يتعـلُإذا كان بعـضو

ّيل، فـإنبالنفس الـطـويل واملدى الطـو
ةالت مباشرّض تدخها اآلخر يفترَبعض

يقـتـضـي هـذايـعـة. وسـرضـعـيـة ومـوو
اإلحبـاط روح اليأس وَبـةالعمل محـار

د،ّالتمرف وّاقف التطرد إلى موالتي تقو
نـةاملر روح املعاجلة العقـالنـيـة وَوزرع

ً.اجلمهور معامكانها، لدى النخبة و

WO*UF�« Èƒd�« ∫ÊU�
ù« ‚uI�

WO�dF�«Ë WO�öù«Ë
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لية،متر العام ملنظمة العمل الدوإن املؤ
ةقد دعاه إلى االنعقاد مجـلـس إدارو

تهانعقد فـي دورلي، ومكتب العمـل الـدو
نيـهان/يـوير حز6الثالثـني فـي ابعـة والر

1951،
ار بشـأن اعـتـمـادقد انتـهـي إلـى قـرو

اةحات معينة بـصـدد مـبـدأ مـسـاومقـتـر
يالعامالت في األجر لدى تساوالعمال و

قيمة العمل، الذي يشكل البند الـسـابـع
ملا كـان قـدة، وفـي جـدول أعـمـال الـدور
حات في شكلقرر أن تصاغ هذه املقتر

م،ليـة، يـعـتـمـد فـي هـذا الـيـواتفـاقـيـة دو
ان/يـرين من شهـر حـزالعشـرالتاسـع و

، االتفاقية التالية،1951نيه من العام يو
اةالتي يطلق عليها اسم اتفاقية املسـاو

:1951في األجور لعام 

 …œU*«1
في مصطلح هذه االتفاقية:

اتب(أ) تشمل كلمة «أجر» األجر أو الر
جمـيـعالعادي، األسـاسـي أو األدنـى، و

ى، الـتـي يـدفــعــهــايـضـات األخــرالـتـعــو
ةة مباشرصاحب العمل للعامـل بـصـور

ة، نـقـدا أو عـيـنـا، لـقــاءأو غـيـر مـبـاشــر
استخدامه له.

اة الـعـمـالة «مـسـاو(ب) تشـيـر عـبـار
ي قيمـةالعامالت في األجر لدى تسـاوو

العمل» إلى معدالت األجور احملددة دون
متييز بسبب اختالف اجلنس.

 …œU*«2
سائل. على كل عضو أن يعمل، بو1

ائق املعمول بها لديه في حتديدائم الطرتو
معدالت األجور، على جعل تطبيق مبدأ

العامالت في األجر لدىاة العمال ومساو
ي قيمة العمل يعم جميع العاملني،تساو

د عـدمأن يكفل هذا التطبيـق فـي حـدوو
ائق.ضه مع تلك الطرتعار
. ميكن تطبيـق هـذا املـبـدأ بـإحـدى2
سائل التالية:الو

طنية، أوانني أو األنظمة الو(أ) القو
ه(ب) أي نظام لتحديد األجـور يـقـرر

ه، أوالقانون أو يقر
(ج) االتفاقات اجلماعية بني أصحاب

العمل أو العمال، أو
سائل.يج من هذه الو(د) أي مز

 …œU*«3
مي. تتـخـذ تـدابـيـر لـتـشـجـيـع الـتـقـو1
ظـائـف عـلـى أسـاس مـاعـي لـلـوضـواملـو

مه من عمل، حني يكون من شـأنتستلز
ة تيسيـر تـطـبـيـق هـذهالتدابـيـر املـذكـور

االتفاقية.
. ميكن أن يتم حتديد األساليب التي2

ات تتخذهاارمي إما بقرتتبع في هذا التقو
السـلـطـات اخملـتـصـة بـتـحـديـد مـعـدالت

ات تـتـفــق عــلــيــهــاارإمـا بـقــراألجــور، و

اف املـتـعـاقـدة حــني يــتــم حتــديــداألطـر
معدالت األجور باتفاقات جماعية.

اة. ال يعـتـبـر مـخـالـفـة ملـبـدأ مـسـاو3
يالعامالت في األجر لدى تساوالعمال و

جد فروق بني معدالتقيمة العمل أن تو
منا اعتـبـار لـلـجـنـس،األجور تـقـابـل، دو

ه ناجمةاجب إجنـازقا في العمل الوفرو
عي املشار إليه.ضومي املوعن التقو

 …œU*«4
يقـةعلى كل عضو أن يتعاون، بالـطـر

املناسبة، مع منظمات أصحـاب الـعـمـل
ضع أحـكـامالعمال املعنـيـة مـن أجـل وو

ضع التنفيذ.هذه االتفاقية مو

 …œU*«5
سمية لهذهك التصديق الرسل صكوتر

االتفاقية إلى املدير العام ملكتب الـعـمـل
م بتسجيلها.لي الذي يقوالدو

 …œU*«6
م هذه االتفاقية إال أعضـاء. ال تلـز1

لية الذين مت تسجـيـلمنظمة العمل الـدو
صك تصديقهم لها لدى املدير العام.

. يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد اثني2
ا من تسـجـيـل املـديـر الـعـامعشـر شـهـر

ين.صكي تصديق عضو
بعد ذلك يبدأ نفاذ هذه االتفاقية. و3

ا مناء كل عضو بعد اثني عشر شهرإز
يخ تسجيل املدير العام صك تصديقهتار
لها.

 …œU*«7
جهة. يجب أن حتدد اإلعالنات املو1

لي عمالإلى املدير العام ملكتب العمل الدو
 مـن دسـتـور35 مـن املـادة 2ة بـالـفـقـر

لية:منظمة العمل الدو
(أ) األقاليم التي يتعهد العضو املعني
بأن يتم تطبيق أحكام االتفاقية فيها دون

تغيير،
(ب) األقـالـيـم الـتـي يـتـعـهـد بـأن يـتـم

ات،تطبيق أحكام االتفاقية فيها مع تغيير
ات،مع إيضاح تفاصيل هذه التغيير

(ج) األقاليم الـتـي ال تـنـطـبـق عـلـيـهـا
االتفاقية، مع بيان أسباب عدم االنطباق

في هذه احلاالت.
ار(د) األقاليم التي يتحفظ باتخاذ قر

ها.يثما يستكمل النظر في أمربشأنها ر
. تعتبر التعهدات املشار إليهـا فـي2
ةعيتني (أ) و (ب) من الفقرتني الفرالفقر

أ مــنءا ال يـتـجــز مـن هـذه املـادة جــز1
ه.يكون لها مثل آثارالتصديق و

. لكل عضو، في أي حـني، بـإعـالن3
ئـيــا أيــةالحـق، أن يـلـغــي كــلــيــا أو جــز

يحه األصلـيدها في تصـرحتفظات أور
عيـة (ب) أوات الفـراستنادا إلـى الـفـقـر
 من هذه املادة.1ة (ج) أو (د) من الفقر

ة يجـوز. لكل عضو، خالل أية فـتـر4

فقاخاللها االنسحاب من هذه االتفاقية و
جه إلـى املـديـر، أن يـو9ألحـكـام املـادة 

اتالعام إعالنا جديدا يدخل أية تغـيـيـر
جديدة على مضامـني أي إعـالن سـابـق

اهـن فـي أيـة أقـالـيــمقـف الـريـذكـر املـوو
يحددها.

 …œU*«8
جهة. يجب أن تذكر اإلعالنات املـو1

لي عمالإلى املدير العام ملكتب العمل الدو
 مــن35 مـن املــادة 5 و 4تـني بـالـفــقــر

لية هل ستطبقدستور منظمة العمل الدو
أحكام االتفاقية في اإلقليم املعنـي دون

ات عليهـا،هنا بإدخال تغيـيـرتغييـر أم ر
فإذا ذكر اإلعالن أن أحـكـام االتـفـاقـيـة

ات عليـهـاهنا بإدخـال تـغـيـيـرستطـبـق ر
ات.فيجب أن حتدد تفاصيل هذه التغيير

. للعضـو أو األعـضـاء أو الـسـلـطـة2
ا املديرلية املعنيني باألمر أن يبلـغـوالدو

العام في أي حني، بإعالن الحق، التخلي
ء إلـى أيئيا أو كليا عـن حـق الـلـجـوجز

تغيير أشير إليه في إعالن سابق.
. للعضـو أو األعـضـاء أو الـسـلـطـة3
ةلية املعنيني باألمـر، خـالل أيـة فـتـرالدو

يــجــوز خــاللــهــا االنــســحــاب مــن هــذه
، أن9فـقـا ألحـكــام املــادة االتـفـاقــيــة و

ا إلى املدير العام إعالنـا جـديـداجهـويو
ات جديدة على مضامنييدخل أية تغيير

اهنقف الريحدد املـوأي إعالن سابق و
بشأن تطبيق هذه االتفاقية.

 …œU*«9
. لكل عضو صدق هذه االتفاقية أن1

اتينسحب منها لدى انقضاء عشر سنو
سل إلىثيقة ترذلك بوعلى بدء نفاذها، و

لي، الذياملدير العام ملكتب العمـل الـدو
ي مفعول هذاال يسرم بتسجيلهـا، ويقو

يــخاالنـسـحـاب إال بــعــد ســنــة مــن تــار
تسجيله.

لم. كل عضو صدق هذه االتفاقية و2
ةس، خالل سنـة مـن انـقـضـاء فـتـرميـار

ةة فـي الـفـقـرات العـشـر املـذكـورالـسـنـو
السابقة، حق االنسحاب الذي تنص عليه

ة عشرتبطا بها لفترهذه املادة، يظل مر
بـعــد ذلــك يــجــوز لــهى، وات أخــرســنــو

االنسحاب من هذه االتفاقية لدى انقضاء
طات بــالــشـــروة عــشــر ســنـــوكــل فــتـــر

ص عليها في هذه املادة.املنصو

 …œU*«10
م املدير الـعـام ملـكـتـب الـعـمـل. يـقـو1
لي بإشعار جميـع أعـضـاء مـنـظـمـةالـدو

ك التصديـقلية بجميع صكـوالعمل الدو
ثـائـق االنـســحــاب الــتــياإلعـالنــات ووو
جهها إليه أعضاء املنظمة.يو

م بإشعار. على املدير العام حني يقو2
أعضاء املنظمة بتسجيل التصديق الثاني

عي نظـر أعـضـاءجه إليه، أن يـسـتـراملـو
يخ الذي سيبدأ فيه نفاذاملنظمة إلى التار

هذه االتفاقية.
 …œU*«11

ليم املدير العام ملكتب العمل الدويقو
بإيداع األمني العام لألمم املتحدة بيانات

ك الـتـصــديــقكـامـلـة عـن جـمـيـع صــكــو
ثائق االنسحاب التي قـاماإلعالنات ووو

ماد السابقة، كما يقوفقا للموبتسجيلها و
فقا ألحكام املادةهذا األخير بتسجيلها و

 من ميثاق األمم املتحدة.102

 …œU*«12
ة مـكـتـب الــعــمــلم مـجـلــس إداريـقــو

يا، بتقدميأى ذلك ضرورلي، كلما رالدو
متر العام حول سير تطبيقير إلى املؤتقر

ةس مسألة ضرورهذه االتفاقية، كما يدر
اج بـنـد فـي جــدولة إدرأو عـدم ضـرور

متر حول تـنـقـيـحـهـا كـلـيـا أوأعمـال املـؤ
ئيا.جز

 …œU*«13
متر اتفاقية. إذا حدث أن اعتمد املؤ1

ئيي على تنقيح كلي أو جزجديدة تنطو
ما لم تنص االتفـاقـيـةلهذه االتفـاقـيـة، و

اجلديدة على خالف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق العضو لالتفاقية

دية على التنقيـح، مبـجـراجلديدة املنـطـو
ف النظر عنبصرقيام هذا التصديق، و

ي أعاله، انسحابه الفور9أحكام املادة 
متى أصبحـتمن هذه االتفاقيـة، إذا، و
ية على التنقيحاالتفاقية اجلديدة املنطـو

نافذة املفعول.
ا من(ب) تصبح هذه االتفاقية، اعتبار

ية علىبدء نفاذ االتفاقية اجلديدة املنطو
التنقيح، غير متاحة للتصـديـق مـن قـبـل

األعضاء.
. تظل هذه االتفاقية على أية حال،2

اهنـني، نـافـذةنهـا الـرمضـمـوبشـكـلـهـا و
هااء األعضاء الذيـن صـدقـواملفـعـول إز

ية علىا االتفاقية املنطولكنهم لم يصدقوو
التنقيح.

 …œU*«14
نسـيالفـري ويكون النصان اإلنكـلـيـز

يني في احلجية.لهذه االتفاقية متساو
سميد أعاله هو النص الرارالنص الو

متر العـاملالتفاقية الـتـي اعـتـمـدهـا املـؤ
فقا لألصول فـيلية وملنظمة العمـل الـدو

الـثـالثـني املـنـعـقـدة فــيابـعـة وتـه الـردور
مالتي أعلن اختتامها في الـيـوجنيف، و
ان/يـرين من شهـر حـزالعشـرالتاسـع و

.1951نيه يو
اقيعنا فـي هـذاإثباتا لذلك، ذيلنـاه بـتـوو
.1951م، الثاني من آب/أغسطس اليو
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 عبدالرحمن العناد.د
رئيس جلنة الثقافة والنشر
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w�UD�I�« Í“U"
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ض اللهياض - محمد عوالر
ةالتقى الدكتور بندر بن محمـد حـمـز

ئيس اجلمعية في مكـتـبـه مبـقـرحجـار ر
/7/4م الثـالثـاء ياض يواجلمعيـة بـالـر

م24/4/2007افــــق هــــ املــــو1428
لة كندايك ل. بل سفيـر دودربالسيـد رو

النـد املـســتــشــارال هــوسـوالـســيــدة أرو
ة كنـدااالقتصـادي بـسـفـارالسيـاسـي و

ياض.بالر
ئيس اجلمعيةفي بداية اللقاء قدم رو

ًافيا وًحاافق له شرفد املرالوللسيد بل و
اتاإلجنـازة إنشاء اجلمـعـيـة وعن فـكـر

قدالتي حتققت في هذا اجلانب، هذا و
مئيس اجلمعية سفير كندا على ما تعتزر

ه في املستقبل، هذا إلىاجلمعية إجناز
جانب إمكانية تسهيل سبل التعاون بني

اجلمعيات املماثلـة فـي كـنـدااجلمعيـة و
مبا يخدم اجلانبني في مجاالت حـقـوق

اإلنسان.
يك ل. بل سفيردرقد ثمن السيد روو

م بهـاة التي تقودات الكبيـركندا اجملهـو
ه في هذا اجلانبما مت إجنازاجلمعية و

ة من عمر اجلمعية،جيزة الوخالل الفتر
في ختام اللقاء قدم الدكتور بندر حجارو

 بـهـذهًيـا تـذكــارًعـاإلـى سـفـيـر كـنــدا در
املناسبة.

÷U?�d?�U?� «b?M?� d?OH# wI�K� WOFL'« fOz—

الدكتور احلجار يتبادل احلديث مع السفير الكندي

السفير الكندي في لقطة تذكارية مع د. بندر احلجار

WF�«d�« WDK��« Âu�   

ي   يصادف الثالث من مايو اجلـار
هـوية الصحافة العـاملـي»، وم حـر«يو
م الذي يحتفل العالم فيه باملبادئاليو

ية الصحافـة لـتـقـيـيـماألساسـيـة حلـر
الدفاع عن استقالليةيتها، وجة حردر

تقدمي الـثـنـاء لـلـصـحـفـيـنياإلعـالم، و
ستهما حياتهم أثناء ممارالذين فقدو

لعملهم.
ًمــاالـصــحــافــة أو اإلعــالم عــمــو   و
ظيفة مهمة في اجملتـمـعـاتس وميار

سـسـاتقـابـة عـلـى أداء املـؤهـي الـرو
مـيــة أواء كـانـت حـكـوة ســواألجـهـزو

ظيفةفت هذه الولهذا فقد عرأهلية، و
ابـعــة لــتــضــاف إلــىبـالــســلــطــة الــر

السلطات التقليدية الثالث في الدول
يعية، القضائية، التنـفـيـذيـة)،(التشـر

يـــات االتـــصـــالكـــمـــا حتـــدد نـــظــــر
اقبة اجملتمـعظيفة «مـري واجلماهيـر

بعظائف األراحدة من الوأو البيئة» كو
ًاألساسية لإلعالم التي تشمل أيضا

الـتـثـقــيــف أواإلعـالم أو اإلخــبــار، و
فيه.الترالتعليم، و

قــيــب عــلـــىســة دور الــر   إن ممــار
ائحـهعلى اجملتمع بـشـرسسـات واملؤ

فئاته ال ميكن أن تتم بشكل سـلـيـمو
فر قدر كافمفيد للمجتمـع دون تـوو

سائلحمايـة وية الصحـافـة ومن حـر
اإليقافمي والتغراقبة والنشر من املر

اإلغالق، إضافة حلماية الصحفينيو
اإليـقـافأنفـسـهـم مـن املـضـايـقـات و

حتى القتل.االعتقال وو
د حلمايةكما يجب أن تتجه اجلهو   و

مـن املـهـمالصحـفـيـني، والصـحـافـة و
 التأكيد على حـمـايـة اجملـتـمـعًأيضـا

ية الصحافـةم حرلذا فإن يومنهـم، و
 إلى الـتـذكـيـرًالعـاملـيـة يـهـدف أيـضـا

بأخالقيات املهنة.
ية التي تتمتع بها   إن مساحة احلر

الصحافـة ال تـعـنـيسائـل اإلعـالم وو
د تسمحإتاحة فرصة كاملة دون قيو

أخالقياتهااثيق املهنة وملن ال يتقيد مبو
الكتاب بـاإلسـاءاتمن الصحـفـيـني و

ية على األشـخـاصالتعديات املعـنـوو
إمنا تعنـيالهيئات، وسسات وأو املؤ

أي معية كاملة لـلـتـعـبـيـر عـن الـرحـر
اثيقهـاموام بأخالقيات املهـنـة وااللتز

ابت اجملتمعات التي تعمل فيها.ثوو

ئيس اجلمعيةأحاط ر
طــنــيـــة الـــســـيـــدالـــو

قـــفالــســـفـــيـــر مبـــو
اجلـمـعـيـة مـن بـعـض

شـمــلــتالـقــضــايــا و
قضية املعـتـقـلـني فـي

انـتـانـامــو، حــيــثغــو
اطـلـع الـسـفـيـر عـلـى

قـــف اجلـــمـــعـــيـــةمـــو
املتمثل فياضح والو

ة إغـــــــــالقضــــــــــرور
تقدمي املعتقلني إلـى مـحـاكـمـةاملعتقـل و
من تثبت إدانته يعـاقـب حـسـبعادلـة و

من تثبتلية، والدويكيـة وانني األمرالقو
اءتـــه يـــطــــلــــقبــــر

احـــــــــه دونســــــــر
ط، كما مت فيشرو

الـلـقــاء مــنــاقــشــة
قـضـيـة الــتــعــلــيــم

يزأهميته في تعزو
حــقــوق اإلنــســان

كذلك نشر الثقافةو
مــنقــيــة، واحلــقــو

جانب آخـر اطـلـع
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