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مة - خالد نحاس:مكة املكر
ئيس اجلمعية الدكتور بند احلجاردشن ر

بحضور نائبه الدكتور مفلح القحطـانـيو
عـهـاف عـلـى فـرعـضـو اجلـمـعـيـة املـشــرو

مة الدكتور حسـني بـنمبنطقة مكـة املـكـر
عدد من األعـضـاء أوليف وناصر الـشـر

مكتب للجمعية بالعاصمة املقدسة.
ئيس اجلمعية خالل تدشينه املكتبأكد رو

افـقهــ املـو24/2/1428بعـاء م األريـو
م اجلمعية الفـتـتـاحم عـز14/3/2007
ة القادمة إضـافـة مكتبا خالل الـفـتـر12

 منًابع، مبينا أن عدداإلى افتتاح فرع ر
ا إلى اجلـمـعـيـة لـلـتـبـرععـواألهـالـي سـار

محافظاتهم التيبإيجاد مكاتب ملناطقهم و
 الدورًجد بها فروع للجمعية، مثمناال يو

كةاطنون في مجال املشارديه املوالذي يؤ
االجتماعية مع اجلمعية.

سائل اإلعالم اخملتلفةحفل التدشني وحضر 
ئيس اجلمعـيـة لرًا صحفـيـامترتضمـن مـؤو
ا من خالله علـىعدد من األعضاء أجـابـوو

ء على دورأسئلة اإلعالميني، مسلطني الضو
ات الـتـياإلجنــازنـشـاطـاتـهــا واجلـمـعـيــة و

ة املاضية.حققتها خالل الفتر
ض إجــابــتــه عـــلـــى أســـئـــلـــةفــي مـــعـــرو

الصحفيني، أكد د. احلجار أن اجلمـعـيـة
ان فـيطنـيـة حلـقـوق اإلنـسـان لـم تـتـوالـو

افق النسـبمتابعة قضية طليقي عـدم تـو
فعت للجـهـاتمنصور)، حيـث ر(فاطمـة و

هياخملتصة خطابات في هذا الشـأن، و
ةارة السـجـون ووز تتـابـع مـع إدارًأيضـا

هما حيـال هـذهالشؤون االجتمـاعـيـة دور
القضية.

ضح الـدكـتـور حـسـني بـنمـن جـانـبـه، أو
ف العام على فـرعيف املشرناصر الشـر

مة أن فاطمةاجلمعية في منطقة مكة املكر
ض أال تـبـقـىمن املفـتـرليسـت سـجـيـنـة و

داخل السجن.
أعلن الدكتور بندر احلجار، أن اجلمعيةو

حتاو قضيـة ر6500تسلمت أكثـر مـن 
يـةإدارقضائيـة وما بني قضايا عمـالـيـة و

تاركدا أن اجلمعيـة زمالية، مؤية وأسرو
أنـهـا سجـنـا مـن سـجـون املـمـلـكـة، و21
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ات.يارير عن تلك الزبصدد إعداد تقار
اســةلــفــت احلــجــار إلــى أن هـــنـــاك درو

ىمجلس الشـوربالتنسيق بني اجلمعيـة و

افد املسجون في أي قضيةحول متكني الو
ميته في بلـده بـدالة محكـومن قضاء فتـر

دية.من قضائها في السعو
نّحول تأخر البت في بعض القضايا، بيو

يراحلجار أن اجلمعـيـة اجـتـمـعـت مـع وز
ا إلـىالعدل حلل هذه اإلشكالـيـة، مـشـيـر

ة املالية اعـتـمـدت أكـثـر مـن ألـفارأن وز
لكن هذا األمر سيـأخـذظيفة للـقـضـاء وو
قتا لتنفيذه.و

ئيس اجلمـعـيـةمن جانبـه، طـالـب نـائـب ر
الدكتور مفلح القحطاني بتأهيل القضاة

تفعيل دورفير البيئة املناسبة لعملهم وتوو
التفتيش القضائي.

يقةال بطرعن قضية املتهمني بجمع األمـوو

منع احملامني من لقاءغير نظامية في جدة و
ضح الدكتور احلجار أن اجلمعيةكليهم، أومو

سيـحـالة الداخلية بشـأنـهـم وارخاطبـت وز

ضحناقال احلجار: «أواملتهمون للقضاء. و
للجهات اخملتصة أن منع أحد احملامني من

اءاتكله مخالـف لـنـظـام اإلجـرااللتقـاء مبـو
 أن القضايا األمنية لهاًائية». مضيفـااجلز

لى.هلة األوخلفيات قد ال تتضح منذ الو
اجهت عـمـلحول أبرز العـقـبـات الـتـي وو

ة املاضية، قال الدكتوراجلمعية خالل الفتر
ب بعضاحلجار إنها تتمثل في عدم جتاو

عدمات اجلمعية، وة مع استفساراألجهز
بي بعض القطاعات باألنظمة.فة منسومعر

 مـنًبـاجدت جتـاو أن اجلمعـيـة وًمضـيـفـا
منيجيه خادم احلربعض اجلهات بعد تو

يعد السرات بالرارالوزيفني للجهات والشر
لكنات حقوق اإلنسـان، وعلى استفسـار

ب املأمول.لم يكن بالتجاو
ئـيـس اجلـمـعــيــة إلــى أن هــنــاكأشـار رو

اسة بعض قامت به اجلمعية لدرًعامشرو
قعتاالتفاقيات الـتـي واألنظمة احلاليـة و

فع للمقام السامي العتمادعليها اململكة ر
افق مع هذه االتفاقيات.أنظمة جديدة تتو

ف فرع اجلمـعـيـة مبـنـطـقـة مـكـةأمـا مـشـر
يف فقد ثمـنمة الدكتور حسني الشـراملكر
نة القضـاء،ة العدل مدواره إنشـاء وزبدور

ضعان املظالم بوقت نفسه ديو في الوًمطالبا
ًاي التي طالت، مشيـرحد لقضية االجهور

ٍكيل مـحـامي مـن تـوإلى أن منـع االجـهـور
نقل اجللسات من مدينة التـحـاكـم ملـديـنـةو

األنظمة.اءات وى أمر مخالف لإلجرأخر
ة إنشاء مكتـب لـلـجـمـعـيـة بـالـعـاصـمـةفـكـر

ايد عـدد الـقـضـايـااملقـدسـة جـاءت بـعـد تـز
٪30التي متثل ما نسبته دة من هناك وارالو

دة لفرع اجلمعية في جدة.ارمن القضايا الو
اجلدير بالذكر أن عضو اجلمعية املتعاون

ياش قد تبرع بدفعيف منصور أبو رالشر
ات، كماكامل إيجار املكتب ملدة ثالث سنو

تبرع بتجهيز املكتب ببعض األثـاث، أمـا
جلأثاث املكتب األساسي فقد تبرع به ر

ف علىقد أشرايدي، واألعمال مشعل الز
جتهـيـز  املـكـتـب األسـتـاذ خـالـدتـأثـيـت و

نحاس املدير التنفيذي لفرع اجلمعية في
سيكون املكتب حتتمة، ومنطقة مكة املكر

ف العام عـلـىاف مباشر مـن املـشـرإشر
مة الدكتورفرع اجلمعية مبنطقة مكة املكر

 بأن املكتب يقع فيًيف، علماحسني الشر
ـ بالعزية التجاركز القمرمر بيةية اجلنويزي 

يق الطائف ـ الدور األول.ـ طر
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افد إعالمي كبيـر،- شهد مقر املكتب تـو
ديةنامج الثاني السعـوكما أن إذاعة البر

نـامـجـهـا مـن بــرًا كـبـيـرًءاخـصـصـت جــز
(مساءات جدة) ملتابعة املناسبة.

ً- املكتب استقبل مع حفل االفتتاح عددا
قية.ى احلقومن الشكاو

- عضو اجلمعية املتعاون املهندس عمـر
ية مأدبةيزه بحي العزقاضي أقام في دار

 باملناسبة.ًعشاء احتفاء

 - رئيس وأعضاء اجلمعية خالل املؤمتر الصحفي

د. احلجار يدشن مكتب العاصمة املقدسة
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:حقوقياض- الر
ئيس اجلمعية الدكتور بنـدرالتقى سعادة ر

نائبه الدكتور مفلح بـنبن محمد احلجـار و
ياضبيعان القحطاني مبقر اجلمعية في الرر
/4افق  هـ املو14/2/1428م األحـد يو
م سعادة األستاذ عز الدين سعيد3/2007

التأهيلمات وكز املعلواألصبحي مدير عام مر
افقـهية اليـمـن يـرحلقوق اإلنسـان بـجـمـهـور

جالل مستشار املنـظـمـةالدكتور بطاهـر بـو
الصليب األحمر.بية للهالل والعر

ئيـس اجلـمـعـيـةفي بدايـة الـلـقـاء قـدم رو
 عـنًاجز مـوًحـالألستاذ األصـبـحـي شـر

ماجلمعية شمل كافة األنشطة التي تقو
آلـيـةبـهـا فـي مـجـال حـقـوق اإلنــســان و

اخلططعملها، كما حتدث عن األنشطة و
املستقبلية للجمعية.

 من جانبه، ثمن األستاذ عز الدين سـعـيـد
م به اجلمعية من أنشـطـةاألصبحي ما تقـو

ضاسـتـعــرفـي مـجـال حـقــوق اإلنــســان، و

ماألنشطة الـتـي يـقـو
مـاتكز املعلـوبها مـر

التأهيل في اليـمـن،و
كزمبديا استعداد املر

للتعاون مع اجلمعيـة
خــاصــة فــي مــجــال

يبية.ات التدرالدور
األسـتـاذة سـهــيــلــه

ادّين العابدين حمز
عــضــو اجلــمـــعـــيـــة

اإلحــصــاءمــات وكـز املــعــلــوئـيــس مــرور
ًا إضافيايرثيق قدمت خالل اللقاء تنوالتوو

ماأقسامه اخملتلفة ومات وكز املعلوعن مر
مات قيمة تخـدم جـمـيـعيه من مـعـلـويحـو
فة.الباحثني عن املعرائح اجملتمع وشر

ى، استقبل الدكتور مفلـحمن جهة أخـر
ئـيــسبـيـعـان الـقـحـطــانــي نــائــب ربـن ر

/27م السبت  يوًيديا سوًفدااجلمعية و
م17/3/2007افق هـ املو2/1428
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نـدابس كـالو من السـيـدة إلـيـازًضم كـال
لي قسميا لي من مسئوالسيدة فيكتورو

يـديـةجـيـة الـسـوحـقـوق اإلنـسـان بـاخلـار
كذلك السيد سعيد فاروق رزق املستشارو

ياض.يدية بالرة السواألول بالسفار
ًحاائر شـرفد الزقدم الدكتور مفلح للو و

ات التياإلجنازة إنشاء اجلمعية وعن فكر
فد حولحققتها، كما أجاب على أسئلة الو

عدد من القضايا.

 جدة - خالد نحاس:
ف العام عـلـى فـرع اجلـمـعـيـةألقـى املـشـر

مة الدكتـور حـسـني بـنمبنطقة مـكـة املـكـر
التعليمبية وة التريف مبقر إدارناصر الشر

 صفر24بعاء م األربالعاصمة املقدسة يو
قة عمل عن العـنـف، سـلـط مـن خـاللـهـاور

م بهالدور الذي تقوء على اجلمعية والضو
يسة تدرفي هذا اجملال، داعيا إلى ضرور

حقوق اإلنسان من خالل خطة علمية تعتمد
تبسيط املضامـني،سيخ املفاهيـم وعلى تـر
كيز على حقوق الطفل.مع التر

قته التي قدمها ضمنيف في ورطالب الشرو
بيةة التريبية التي نظمتها إدارة التدرالدور

ان:التعليم بالعاصمة املقدسة حتـت عـنـوو
يـة نـحـو الـعـنـف) بـتـفـعـيـل دوربـوى تـر(رؤ

سيخ ثقافة حقـوقسي في تـراملسرح املدر
اك الطالب في إقامةاإلنسان من خالل إشر

حـيـات تـدور حـول حـقـوق اإلنـســان،مـسـر
 إلى أنه ال مانع من االعتماد عـلـىًامشيـر

اقعية منحي يستند إلى حالة ونص مسر
حاالت انتهاك حقوق الطفل.

سة في اكتشاف العنف، قالعن دور املدرو
ًاسة دوريف: «ال شك أن للمدرالدكتور الشر

ف املبكـر عـلـى في الـتـعـرًأساسـيـا وًاكبـيـر
ي عـلــىاملـعـنــوحـاالت الـعـنـف اجلــســدي و
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حها،فق آلية نقترذلك والطفل، و
يـرهي قابلـة بـالـتـأكـيـد لـلـتـطـوو
التعديل من قبل القائمني علىو

مـن خـاللي وبـواف الـتـراإلشـر
األخصائيات االجتماعيات فـي

ب إلى األقرّس، حيث هناملدار
التصدي لهفة ذلك العنف ومعر

ذلكنـظـامـي، وي وبـوبشـكـل تـر
اقبة اجليدةعلى النحو اآلتي: املر

ين أيتدولألطفال بشكل عام و
لة أوالعزاء وكية مثل االنطومالحظات سلو

ف،جة عن املألوالعنف أو حتى األلفاظ اخلار
الـتـشـديـد عـلـى اكـتــشــاف آثــار الــعــنــفو

ب أو احلـروق أواجلسدي مثل آثار الـضـر
ما شابه».دد والترف وهاق أو اخلواإلر

ى، ألـقـى الـدكـتـور حـســنيمـن جـهـة أخــر
قة عمل صفر ور29م االثنني يف يوالشر

اإلدمـان) ضــمــنعـن (حـقـوق اإلنــســان و
ارعية بأضرض السادس للتوفعاليات املعر

بـيات الذي ينظمه األسـطـول الـغـراخملدر
ية بجدة.بقاعدة امللك فيصل البحر

 عــن دورًافـيـا وًحـا قـدم مـن خـاللـهــا شــر
طنية حلقوق اإلنسان في هـذااجلمعية الـو

كيفية تعاملها مع قضايا اإلدمان.اجلانب، و

ام حقوق املـدمـنيف إلى احـتـردعا الشـرو
التأهيليةعاية الصحية وفير الرتوامته وكرو

كا في تنميةا نافعا مشارد عضوله حتى يعو
 إلى أن النظام األساسيًااجملتمع. مشير

عاية الصحية لكلفير الرللحكم نص على تو
اطن، لذلك من حق املدمن أن يتمتع بحقهمو

فير هذه اخلدمة له.توفي العالج و
ة الصحة بافتتاحاريف وزناشد الدكتور الشرو

يد من املشافـي املـتـخـصـصـة لـتـخـلـيـصاملـز
ات يتعدى أن اخملدرًم، مبينااملدمن من السمو

قالاجملتمع، وة ود إلى األسرها من الفـرأثر
عية القضايـانوأنه من خالل عمل اجلمعيـة و

ات من أهمن أن اخملدرّالتي تتعامل معها تبي
ها.انهيارة وامل تفكك األسرعو

:حقوقياض- الر
حمن العنادك كل من الدكتور عبدالرشار

الدكـتـورالنـشـر وئيس جلنـة الـثـقـافـة ور
ئـيـس جلـنــة الــرصــدصـالـح اخلــثــالن ر

املتابعة في حلقة النقاش التي نظـمـهـاو
ثالبحـواسات وكز امللك فيصـل لـلـدرمر

أسـهـا صـاحـب الـسـمــوتـراإلسـالمـيــة و
كي الـفـيـصـل احـتـفـاءامللـكـي األمـيـر تـر

لندا في دول مجلس التعاوناء هوبسفر
لــيبـعـض مــســؤوالـيــمــن واخلـلـيــجــي و

لندية الذين يزورون اململكة.جية الهواخلار
 صفر24بعاء ة بعد ظهر األرعقدت الندو

متيــاض وكـز بـالــرهــ مبـقــر املــر1428
خـاللـهـا مـنـاقــشــة عــدد مــن الــقــضــايــا

ك، منعات ذات االهتمام املشترضواملوو
هـا قـضـايـا اإلصـالح فـي املـمـلــكــةأبـرز

املسلمني فـيب وة الذهنية للـعـرالصـورو
بية.سائل اإلعالم الغرو
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يب البشر من القضاياتهراالجتار بالبشر و
الـتـي حتـظـى بـاهـتـمــام كــبــيــر مــن بــعــض

قية في العـالـم،املنظمات احلقـومـات واحلكو
مما دفع األمم املتحدة علـى تـبـنـي اتـفـاقـيـة

طنيةد الومية املنظمة عبر احلدوملكافحة اجلر
اخلمسني املنعقدة فيتها اخلامسة وفي دور
تـبـع تــلــك االتــفــاقــيــةهـــ، و19/8/1421
يبكول مكافحة تهرتولني؛ األول: بروكوتوبرو

اجلـو؛البـحـر ويق الـبـر وين عـن طـراملهـاجـر
معاقبة االجتارقمع وكول منع وتوالثاني: بروو

األطفال.بخاصة النساء وباألشخاص؛ و
صادقت اململكة على تلـك االتـفـاقـيـة وصـدر

هــ،24/3/1425م ملكـي فـي سـوبهـا مـر
لنيكـوتويقها لالنـضـمـام لـلـبـروهي فـي طـرو

قبل احلديث عن أهميةاملشار إليهما أعاله. و
لني؛ فإنه منكوتوانضمام اململكة لهذين البرو

ضيح الفرق بـني االجتـار بـالـبـشـراملفيـد تـو
يب البشر، فاالجتار بالبشر يعني: نقلتهرو

اه أواألشخاص من مكان إلى آخـر بـاإلكـر
لة أو عـبـر داخل إقـلـيـم الـدوًاءاخلداع؛ سـو

سةهـم عـلـى ممـارإجبـارمـيـة، ود القـواحلـدو
ةستها؛ كالدعـارغبون في ممـارأعمال ال يـر

ة همأن أكثر ضحايا هذه التجارالبغاء، وو
يب البشر فهو:النساء. أما تهرمن األطفال و

يقةد بطرمساعدة الشخص لكي يعبر احلدو
هذا العملغير نظامية مقابل مبلغ مـالـي، و

ب بالبشر، ألن الشخص املهرًا اجتارُّعدُال ي
ير صدر عـنقد أشار تقـرادته. وافق بـإرمو

ًيباات تقريكية قبل ثالث سنومة األمراحلكو
ة بهماد الذين يتم املتاجرإلى أن عدد األفر

اوح مـا بــنياض جـنـسـيـة يـتــر ألغـرًيــاسـنـو
 ألـف، مـعـظـمـهـم مـن الـنــســاء800-900

ينية للمتاجرادات السنوأن اإليراألطفال، وو
الر ملـيـار دو9.5بالبـشـر تـصـل إلـى نـحـو 

الغسيل األموات ويب اخملدرتستخدم في تهر
هاب.اإلرو
ضوع من اجلانب اإلنساني؛نا للموإذا نظرو

ضون لإليـذاءالء الضحايا يتـعـرجند أن هـؤ
منةاض مزيصابون بأمرالنفسي واجلسدي و

من العيش في بيـئـةمون من التعلـيـم ويحرو
عائلية آمنة.

انـضـمـام املـمـلـكـة لـهـذيـنأمـا عـن أهـمـيـة و
لني، فيتضح في اآلتي :كوتوالبرو

التييعة اإلسالمية السمحة و: أن الشرًالأو
انني اململكة الة األساسية لكل قوكيز الرُّعدُت

ض لـهال ما يتعـرجتيز بأي حال مـن األحـو
يب، حيث ينتهك حقهمالتهرضحايا االجتار و

حــقــهــم فــي احلــيــاة بـــأمـــانيــة وفــي احلــر
قـعـهــاأن املـمـلـكـة بــحــكــم مــوار، واسـتـقــرو

قـد متيب، وضة للتهـرالديني عرافـي واجلغر
ة كـالـيـمــنيـب أطـفـال مـن دول مــجــاورتـهـر

ضيا بـغـرنيجـيـرأفغانـسـتـان ومـال والصـوو
اعـات املـسـلـحـةالـنـزأن الـفـقــر والـتـسـول، و

السياسية التي تعانيمات االقتصادية واألزو
يـبمنها هذه الـدول هـي الـتـي تـشـجـع تـهـر

األطفال للمملكة.
من الدوللة شاسـعـة و: أن اململـكـة دوًثانيـا

أن مكافحةعة، وة غير املشرواملستهدفة للهجر
 منًليا دوًنـايب يتطلب تعـاوالتهـرة واملتاجـر

خـالل الـدخـول فـي مـثـل تــلــك االتــفــاقــيــات
دها ال تستطيعالت، فاململكة مبفركوتوالبروو

ائم.مكافحة هذه اجلر
اجلمعية تطالب اجلهات اخملتصة بإصدار قانونو

م هذهيبهـم يـجـرتهـرملكافحـة االجتـار بـالـبـشـر و
تكبيها.مة على مربات صارتب عقويراألفعال و

الوفد اليمني خالل زيارة ملقر اجلمعية في الرياض
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طنية حلـقـوقاحتفلت اجلمـعـيـة الـو
ابـــعبــعـــاء الـــرم األراإلنــســـان يـــو

ين من شهر صفر املاضيالعشرو
بافتتاح أول مكتب لها في العاصمة
املقدسة ليـسـهـم إلـى جـانـب املـقـر

الفروع الثالثة (املـنـطـقـةئيـس والر
مة، منطقةقية، منطقة مكة املكرالشر
يـز حـقــوقتـعــزان) فـي دعــم وجـاز

بــيــةاإلنـســان فــي املــمــلــكــة الــعــر
اطـنالوصول لكـل مـودية، والسعـو

ا.مقيم أينما كانوو
سع في افتـتـاح الـفـروعة التـوفكـر

ضحنا في عدداملكاتب - كمـا أوو
اغ، بل جاءت من فرِسابق - لم تأت

د حاجة ملحة تتطلب تغـطـيـةجـولو
اميةاملترمساحة اململكة الشاسعة و

اف، كما أن افتتاح أي فرعاألطر
اساتللجمـعـيـة ال يـتـم إال بـعـد در

ضح حاجة هذه املدينةمستفيضة تو
أو تلك ملكتب أو فرع للجمعية، إما

ب مكتب لها أو بسبب عددلبعد أقر
سكانها أو ألي سبب آخر. فافتتاح
مكتب العاصمة املقدسة جـاء بـعـد

ضحت اإلحصائيات أن أكثرأن أو
دة لفرعار٪ من القضايا الو30من 

مةاجلمعية في مـنـطـقـة مـكـة املـكـر
الكائن مبحافـظـة جـدة تـأتـي مـنو

مة، مماالعاصمة املقدسة مكة املكر
يعني حاجة سكانها ملكتب يتم من
ىخـــاللـــه اســـتـــقـــبـــال الـــشـــكــــاو

التظلمات بدال من حتمـلـهـم عـنـاءو
اجعة فرع اجلمعية في جدة.مر

مكتب العاصمة املقدسة جهز بكامل
يـةاإلمكانيات الـبـشـرات والتجهـيـز

نيونعني له باحثون قانواملكتبية، وو
مأخصائيـات اجـتـمـاعـيـات، لـيـقـوو

جه.اجب املناط به على أكمل وبالو
هذه اإلمكانيـاتات وهذه التجهـيـز

طــنتــكــفــل بــهــا أبـــنـــاء هـــذا الـــو
اخملـلـصـون، حـيـث تــكــفــل عــضــو

يف منصوراجلمعية املتعاون الشر
ياش بدفع كامل إيجار املكتبأبو ر

ات، إضافة لبعـضملدة ثالث سـنـو
ات، أما أثاث املكتب فـقـدالتجهـيـز

جـل األعـمـال األســتــاذتـبـرع بــه ر
ايدي.مشعل الز
التقـديـر لـكـل مـن سـاهـمالتـحـيـة و

حتيةطن، ويساهم خلدمة هذا الوو
تقـديـر جلـمـيـع مـطـالـبـات األهـالـي

ا إلى اجلمعية للتبرععوالذين سار
بــإيـــجـــاد مـــكـــاتـــب ملـــنـــاطـــقـــهـــم

جـد بـهـامحـافـظـاتـهـم الـتـي ال يـوو
فروع للجمعية.

يشار هنا إلى أن اجلمعية بـصـدد
 في مختلف مناطقًعا فر12افتتاح 

اململكة، باإلضافة لفرع للجمعية في
ف.مدينة اجلو

:حقوقياض - الر
النشر باجلـمـعـيـةبحثت جلنـة الـثـقـافـة و

طنية حلقوق اإلنسان في اجتمـاعـهـاالو
هـــ28/2/1428م األحــد ابــع يــوالــر
ساءم مخاطبة رؤ18/3/2007افق املو

الصحف احمللية الختيار أحد الصحفيني
ال عن أخبار اجلمعيةلديهم ليكون مسئو

متابعة أنشطتها.و
ضت اللجنة في اجتماعها الذياستعرو

ئــاســة الـــدكـــتـــوريــاض بـــرعــقــد بـــالـــر
ئيس جلنة الثقـافـةحمن العـنـاد رعبدالـر

التيانية وجة في امليزد املدرالنشر البنوو
ئيس اجلمعية، كمافعها لسعادة رسبق ر
التيحات و من املقـتـرًضت عددااستعـر

ةضع نـشـراع بـوكان من بـيـنـهـا اإلسـر
ني اخلاصقع اإللكترو(حقوق) ضمن املو

باجلمعيـة، إلـى جـانـب مـنـاقـشـة مـنـافـذ
ة.يل النشرلتمو

اع فيأكد اجملتمعون على أهمية اإلسرو
علـىثائقي عن اجلمعـيـة، وإنتاج فيـلـم و
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يةإعطاء العضـواالهتمام بالصحفيـني و
ا على املقترحين منهم. كما اطلعوللمختار

املقدم من فروع اجلمعـيـة حـول تـنـظـيـم
شات وورالـنـدوات وعـدد مـن احملـاضـر

العمل، فـيـمـا نـاقـشـت الـلـجـنـة املـقـتـرح
املطروح من قبل احملامي عدنان الصالح

ني يعنىيونامج تلفـزاخلاص بتقدمي برو
في هذا اإلطارني، وعي القانويادة الوبز

اطلعت اللجنة على املـقـتـرح املـقـدم مـن
سسة أصيل لإلنتاج اإلعـالمـي حـولمؤ

اننـي حتـت عـنـويـونـامـج تـلـفـزإنـتـاج بـر
أت اللجنة دعم املشروععليه ر(إنسان)، و

املساهمة في اختيار املتحدثني.يا ومعنو
حضر اجتماع اللجنة كل مـن الـدكـتـور

ئـيـس الـلـجـنـة،مـحـمـد الـفـاضـل نـائـب ر
حمن البـابـطـني عـضـواألستاذ عـبـد الـر

اجلـمـعـيـة املـتـعـاون، األسـتـاذ سـلـيـمـان
ايـدي عـضــو اجلــمــعــيــة املــتــعــاون،الــز

تيـري القحطـانـي الـسـكـراألستـاذ غـازو
التنفيذي للجنة.

:حقوقياض - الر
حمـنأس الدكتور صالح بـن عـبـد الـرتر

يدة االجتماع األول للجنة األعضاءالشر
/21م األحد ياض يونني في الراملتعاو
م11/3/2007افق هـ املو2/1428
األسسقد ناقش اجملـتـمـعـون األطـر وو

التي من خاللها يـتـم اخـتـيـار األعـضـاء
كتهم مباكيفية تفعيل مشارنني، واملتعاو

يخدم أهداف اجلمعية.
قد خرج اجملتمعون بعدد من التوصياتو

ابـط الـتـيالـضـوالـبـنـاءة حـول األسـس و
ميـكـن مـن خــاللــهــا اخــتــيــار األعــضــاء

سل هـذه األسـسنني عـلـى أن تـراملتـعـاو
ئيس اللجنة للنظربعد ذلك مجتمعة إلى ر

ة لعقد االجتماع القادم.من ثم الدعوفيها و
حضر االجتماع كل من: األستاذ الدكتور
علي بن عباس حكمي، الدكتور عبد الله بن
حمد اللحيدان، الدكتور حمد بن عبد اللـه

ي.الدكتور حبيب بن معـــال املطيراملاجد، و
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:حقوقجدة - 
قـف الـدكــتــور حــســنيو

ف العـاميف املشـرالشر
عــلــى فــرع اجلـــمـــعـــيـــة

مة علىمبنطقة مكة املكر
اطن مطـر بـنمنـزل املـو

يةشيد العتيبي في (قرر
كزالي) التـابـعـة ملـرالعـو

احملاني الذي هدم أثناء
اج أطـفـالــهإخـرغـيـابـه و

اءبناته في العرجته ووزو
ة - كــمــا يــقـــولبــالــقـــو

اه للجمعية.العتيبي في شكو
فـه عـلــىقـويـف بـعــد وضـح د. الـشـرأوو

الياقعة التي تبعد عـن الـطـائـف حـوالو
: «إنناًياض قائاليق الر كلم على طر300

هو مـسـكـونالحظنـا بـأن املـنـزل هـدم و
شم فـرجد داخـل املـنـزل املـهـدوحـيـث و

اض شخصية، إضافـةأغريح) وارطر(و
أضاف: «إننااد غذائية». وموإلى مؤن و

عشةة تسكن في خيمة وشاهدنا األسر
قد استمعنا إلىم، وّلهم املهدار منزبجو
د احلادثـة الـذيـنشهـوال الشـاكـي وأقـو

جـت مـن املــنــزلة أخـرا أن األســرأكـدو
هـذا إن صـحى هدمه بـالـشـيـول، وجـرو

آدميته».فإنه انتهاك حلقوق اإلنسان و
فيف أن اجلمعية أيضا سوأكد الشر و

د مكتب الشؤون االجتماعية بالطائفتزو
ة للقيامجه لإلماربنسخة من اخلطاب املو

تأمـنية واجبها نحو مـسـاعـدة األسـربـو
أنهم يجلسون فياحتياجاتهم ال سيما و

اء،مال الصحرسط رعشش وخيام بالية و
ه.غيربو و كالرًاضامما قد يسبب لهم أمر
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 منهاًحرصا من دور اجلمعية وًانطالقاو
اإليجابي مع مثليع وعلى التفاعل السر

اقعةف على الوقوبعد الوهذه القضايا و
هـ، عـقـد18/2/1428م اخلمـيـس يـو

ئيس اجلمـعـيـة الـدكـتـور بـنـدرسـعـادة ر
يــفالـدكـتــور حــســني الــشــراحلــجــار و

ف العام على فرع اجلمعية مبنطقةاملشر
ة منطقةكيل إمار بوًمة اجتماعامكة املكر
ممة األستاذ عبدالله الفائز يـومكة املكر
هــ، حـيـث أكـد20/2/1428الـسـبـت 

ةاألجـهـزتـهــا وأجـهـزة ولـهـمـا أن اإلمـار
ف تعمل علـىمية في املنطقـة سـواحلكو

التعاون مع اجلمعية.
د تفاصيل القضية إلى تلقي اجلمعيةتعوو

ى مـنطـنـيـة حلـقـوق اإلنـسـان شـكــوالـو
شيد العتيبي تفيد بأناطن مطر بن راملو
كزالي التابعة ملرية العوله الكائن بقرمنز

ضكلم عن الطائف) تعر300احملاني (
للهدم من قبل جلنة التعديات مبحافـظـة

بناتهجتـه واج أطفاله وزوإخرالطائـف و
ة.اء بالقوفي العر

د. الشريف أثناء تفقد املنزل
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:حقوقياض - الر
ضـاع املـعـتـقـلــنيأكـدت جلـنـة مـتـابـعــة أو

انتانامو في اجتماعهـاديني في غوالسعو
 /3 /2بـعــاء م األرالـعـاشــر مــســاء يــو

ـ ضرور1428 اصل معار التوة استمره
قية املعنيةاملنظمات احلقوأسر املعتقلني و

د اخملتلفةتفعيل اجلهـوبحقوق اإلنسان و
للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم القضية.

ض أعضاء اللجنة في اجتماعهماستعرو
ئاسـة الـدكـتـور مـفـلـح بـنالـذي عـقـد بـر

ئيس اجلمعيةبيعان القحطاني نائـب رر
ال املعتقلنية عن أحوفراملستجدات املتو

اتوصلوما مت بشأنهم، وانتانامو وفي غو
فــي نــهــايــة االجــتــمــاع إلــى عـــدد مـــن
الـتـوصـيـات الـتــي مــن شــأنــهــا الــدفــع

بالقضية إلى األمام.
حـضـر االجـتـمـاع مـن جـانـب اجلـمــعــيــة

يي، األستاذ غـازاألستاذ خالد الـفـاخـر
من جانب اللجنة األستاذ عبداللهمحمد، و

هابحسن القحطـانـي، األسـتـاذ عـبـدالـو
شن،سى، األستاذ محمد سـعـد الـعـواملو

بيـش،يـز سـلـيـمـان الـراألستـاذ عـبـدالـعـز
يض اجلعيد.األستاذ عبدالله عوو

صالح الشريدة.د
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ك - أ ف ب:يورنيو
أة في الثامن منم العاملي للمرشهد اليو

اتمـظـاهــرات وس املـاضـي مـسـيــرمـار
جهالعنف املوللمطالبة مبكافحة التمييز و

أة.ضد املر
ك دعا األمـني الـعـام لـألمميـورفـفـي نـيـو

كات عمليةاملتحدة بان كي مون إلى حتر
كدا أن «العنففي جميع أنحاء العالم، مؤ

هيبةه الرك آثارالفتيات يترضد النساء و
الثقافات». كماالبلدان وات وفي كل القار
يز هيئات األمم املتحدة التيدعا إلى تعز

اقترحأة، وتعمل في قضايا متعلقة باملر
 األعضـاء192أن تخصص الـدول الــ 

في اجلمعية العامة لألمم املتحدة كل سنة
ستبطا بالعنف الذي ميـارعا مـرضومو

أة.ضد املر
يد، أطلق منـتـدى يـضـم نـسـاءفي مـدرو

عية تهدفيقيات حملة توإفرأسبانيات و
مبتكر فيإلى املساهمة بشكل شامـل و

أة.اع العنف ضد املرالقضاء على كل أنو
كت في املنتدى عدة نـسـاء بـيـنـهـمشارو
ليف،نسون سيريا ايلني جوئيسة ليبيرر

ئاسةلى منصب الرحيدة التي تتوأة الواملر
داء.ة السوفي القار

اطـيـةقرنغـو الـدميـوية الـكـوفي جـمـهـورو
ماة فـي غـوقامت آالف النـسـاء مبـسـيـر

تكبي أعـمـالقف إفالت مـرللمطالبـة «بـو
العنف اجلنسية من العقاب» فـي إقـلـيـم
كيفو الشمالي، حيث حتصي املنظمـات

ميــةة آالف جــرمـيــة عــشــرغـيــر احلــكــو
يا.اغتصاب سنو

يقيا البلد الذي يشهد أعلىب أفرفي جنوو

ائـممعدالت جلـر
االغـتـصـاب فـي
الـعـالـم أطـلـقــت

طــنــيــةحــمــلــة و
للحد من العنف
العائلي تقـضـي
خــــــصــــــوصــــــا

يـــل دوربـــتـــمــــو
اء الــنــســاءإليــو

اتــــــــيالـــــــــلـــــــــو
ضـــــنيـــــتـــــعــــــر

حمـلـةب وللـضـر
تـبــنــيعــيــة وتــو

قــــانــــون حـــــول
ائـــــــــــــماجلــــــــــــر
اجلنسية.

أة العاملي مناسبة لـتـحـيـةم املركان يـوو
ائـدات، فـفـي الهـاي أشـاد مــنــتــدىالـر

ليةعن في احملاكم الدواتي بربالنساء اللو
نتي مدعيةال ديل بومن بينهم كارلى واألو

بور التييز ارلولية، واء الدومحكمة اجلز
ئيـستشغل حالـيـا مـنـصـب رسبقـتـهـا و

ضية العليا لـألمم املـتـحـدة حلـقـوقاملفـو
الني هـيـغـيـنـزاإلنسـان، إلـى جـانـب روز

لية أعلى هيئةئيسة محكمة العدل الدور
قضائية تابعة لألمم املتحدة.

نتي في منتـدى فـيال ديل بـوقالت كـارو
ك «عـلـيـنـا إعـادة تـقـيـيـم عـمـلـنــايـورنـيـو

د لـتـكــونالـتـقـلـيـدي املـتـعـلـق بــالــشــهــو
اتية على النساء اللواءات أقل قسواإلجر

يدلني بشهادات».
انـيـاتان أفرج عن غـالـبـيـة اإليـرفـي إيـرو

املــدافـــعـــات عـــن
أةحـــــقـــــوق املــــــر

اتـي اعـتـقـلـنالـلـو
ا ألنـــهـــنخــــرمـــؤ

عبرن عن دعمهن
لـــــنــــــاشــــــطــــــات

فــــييـــات. وأخــــر
ائـــــر قـــــرراجلـــــز

يزئيس عبدالعزالر
تفلـيـقـة خـفـضبـو

بـات الـنـسـاءعـقـو
تاتـي صــدرالـلــو

بـحـقـهــن أحــكــام
ًا شهر12نهائية 

اءفـــــــــــي إجــــــــــــر
استثنائي.

تفليقة النساء إلىمن جهة ثانية، دعا بو
ء إلىاالستثمار في عالم األعمال باللجو

أةقال إن «دمج املرة. وض الصغيرالقرو
في عالم األعمال يجب ال يكتفي بالنتائج

ظيفةة التي مت التوصل إليها في الواملميز
العامة».

الى خـمـسـنيت حـوب تـظـاهـرفي املـغـرو
باط للمـطـالـبـةناشطة أمام مـحـكـمـة الـر

ش جنسي.بإحقاق العدل في قضية حتر
ات أن «الثامن من آذار/قالت متظاهرو

ملـــيـــس يـــوم نـــضـــال وس هـــو يـــومـــار
احتفاالت».

نس، طالبت ناشطات مـدافـعـاتفي تـوو
فعنسية برمة التوأة احلكوعن حقوق املر

امضها على إبـركل التحفظات التي تفر
لية إللغاء كل أشكال التمييزاملعاهدة الدو

مأة. كما أكدت ليلى بن علي حرضد املر
ين العابدين بن علينسي زئيس التوالر

أةهـن مبــنــح املــرفــاه رالــرأن الـســلــم و
يتها.حرقها وحقو

أة في أفغانستانم العاملي للمرشهد اليوو
بات التيا لألمم املتحدة من الصعوحتذير

اجهها النـسـاء فـي قـطـاعـي الـصـحـةتـو
لة صنـدوق األممقالت مسؤوالتعليـم. وو

يا دليـلنيسيـف) ثـرلة (يواملتحدة للطـفـو
ضاتممرفض طبيبات و«هناك مناطق تر

قامت احلاكمة العامة لكنداالعمل فيها». و
ة خاصة إلى أفغانستـان فـي هـذهياربز

املناسبة.
أة بينهن عدد امر92قفت كيا، أوفي ترو

اطيقرب اجملتمع الدميومن أعضاء حز
ةدية خـالل تـظـاهـراب الـكـرأكـبـر األحـز
ددنأة ألنهن رم العاملي للمرمبناسبة اليو

عيمخصوصا للزاد ويدة لألكرهتافات مؤ
جالن.دي املسجون عبد الله أوالكر

سل إلى النسـاء بـاقـاتسيـا، أرفـي روو
حتى السجينات حظنييات، وحلود وورو

لـنتنـاواءات ونة فـي اإلجـرببعـض الـلـيـو
جبات طعام خاصة. أما في املكسيك،و

قعت السلطات الثـالث فـي الـبـالدفقـد و
أةاع العنف ضد املرالة كل أنواتفاقا إلز

مبا فـي ذلـك الـسـجـن مـدى احلـيـاة ملـن
يـطـانـيـا أفــادتفـي بـرأة. ويـخـطـف امـر

اتي يشغلـناسة أن عدد النساء الـلـودر
بعني باملئةاجع بنسبة أرمناصب عليا تر

تفـاعا الرة، نظـرسسات الكـبـيـرفي املـؤ
كلفة دور احلضانات لألطفال.
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:حقوقك- يور  نيو
ضـة الــســامــيــة حلــقــوققــالــت املــفــو

ابعةة الربور، أمام الدوريز آراإلنسان، لو
جمللس حقوق اإلنسـان إن جـمـيـع الـدول
لديها مشاكل تتعلق بحقوق اإلنسان، لذا
فإن جميعها ميكن أن تستفيد من التعاون

دة مثل مكـتـبجولية املـومع اآلليـات الـدو
ه من اآلليات.غيراألمم املتحدة و

احةبور «إنني أعتقد بأن الصرقالت آرو
مات ميكن أن يجلباالقبول من قبل احلكوو

اجهة حتديات حقوقيد من الفائدة ملواملز
اإلنسان».

ضـة الـسـامـيـة إلـى أنت املـفـوأشـارو
احلكم على اجمللس بأنه أفضل من جلنة
حقوق اإلنسان السابقة، سيكون من خالل

هوي الشامـل، واض الدورعمل االستعـر
جبهـا كـل الـدولآلية جديدة تـخـضـع مبـو

إلى فحص سجلها في حقوق اإلنسان.
يرضة الـسـامـيـة تـقـاركما نـاقـشـت املـفـو

مبيالوكوحقوق اإلنسان في أفغانستان و
غمعلى الـرديا. ففي أفغانـسـتـان وكمبـوو

لة البالد اجلادة لتحسني أدائهامن محاو
في العديد من القضايا، مبا فيهـا األمـن

اعات مجـددا مـعالعدل، فإن بـروز الـنـزو

طالبان قد غطى على هذا التحسن.
دياد العنف يعيقبور «إن ازقالت آرو

ية إلى السكـانوصول املساعدات التنمو
يد من الفقر الذي يعيش فيه معظممما يز

األفغان».
ضـة الـسـامـيـة بـعــمــلأشـادت املـفــوو
ضية أفغانـسـتـان املـسـتـقـلـة حلـقـوقمـفـو

غم مـن اخملـاطـر الـتـياإلنسـان عـلـى الـر
ضع األمني.يسببها الو

يد منبور مبزديا طالبت آرفي كمبوو
اننيضع قوالهيئات القضائية املستقلة وو

ديا بحـقـوقامات كمـبـوتتماشى مـع الـتـز
اإلنسان.

اعار الـنــزبـور إن اسـتـمــرو قـالـت آر
ائـمها مـن اجلـرغـيـرات ويب اخملـدرتـهـرو

املنظمة جعل من الصعب حمـايـة حـقـوق
اإلنسان في البالد.

ت إلى أن املدافعني عن حقوقأشارو
النساءالصحفيني ودين واملشراإلنسان و

ضــااألطـفــال مــن أكــثــر الــفــئــات تــعــرو
مبيا.لوالنتهاكات حقوق اإلنسان في كو

بور، مقتليز آرى، أدانت لومن جهة أخر
ئـيـس مـنـظـمــةعـيـسـى عـبـدي عـيـســى، ر

الـذي قـتـلكـاسـيـمـا حلـقـوق اإلنـســان، و

ه أحد املنتدياتبالرصاص أثناء حضـور
في العاصمة مقديشو.

بور «يجب السماح للمدافعنيقالت آرو
عن حقوق اإلنسان بالقيام بعـمـلـهـم دون

مـةحـثـت احلــكــوف مـن االنـتــقــام»، وخــو
اء حتقـيـق مـسـتـقـلاالنـتـقـالـيـة عـلـى إجـر

ها من قضاياغيرعاجل في هذه القضية وو
حقوق اإلنسان.

من ناحيته، أدان املقرر اخلاص املعني
مـال، غــامنبـحـقـوق اإلنـسـان فــي الــصــو

النجار، مقـتـل عـيـسـى، قـائـال: «إنـه كـان
ما بحقوق اإلنسـانمدافعا ملتـزصديقا و

ين».طاملا خاطر بحياته من أجل اآلخرو
با عـننه ملقتله معرب النجار عن حـزأعرو

أصدقائه.مالئه وة لعائلته وزيه احلارتعاز
قال: «إنني أدين جميع االعتداءات علىو

املــدافــعـــني عـــن حـــقـــوق اإلنـــســـان فـــي
الء األشخاصمال، يجب السماح لهؤالصو

ف».دون خوية وبالقيام مبهامهم بحر
أضاف الـنـجـار: «أن مـقـتـل عـيـسـىو

ضح غياب آليات حماية حقوق اإلنسانيو
عن بقية املدنينيبالنسبة للمدافعني عنها و

مناخ اإلفالت من العـقـاب الـذي يـعـيـشو
ماليون».فيه الصو
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:حقوقان - ّعم
اسات حقوق اإلنسانان لدرّكز عمبدأ مر

يات األكادمييةبتنفيذ مشروع حول احلر
في اجلامعات ملدة ستة أشهر يتـضـمـن

يات األكادميـيـةاسة عـن احلـرإعـداد در
دنيـة بـاإلضـافـة إلـىفي اجلـامـعـات األر

ضوعني خاص مبوقع إلكتـروإنشاء مو
دن.يات األكادميية في األراحلر

م الصندوق الكندي بدعم تنـفـيـذسيقـوو
 ديـنــار13050هـذا املـشـروع مبـبــلــغ 

قيع اتفاقية التعاونقد مت تودني، هذا وأر
ةمنى دروزينو وبحضور السيد فيليب كوز

كز. إلى طاقم املرًإضافة
كز عمان قد سبق له أنمما يذكر أن مرو

يات األكادميية في حول احلرًامترنظم مؤ
، كما2004بية نهاية عام اجلامعات العر

يـــات حـــول احلــــرًا آخـــرًامتـــرنـــظـــم مـــؤ
اقية في عاماألكادميية في اجلامعات العر

ًامتري أن ينظم هذا العام مؤينو، و2006
يات األكادميية في اجلامـعـاتحول احلر

دان.السومصر وبية في بالد الشام والعر
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:حقوقائر - اجلز
ائـرأعـلـن فـي اجلــز
اســـةعـــن نـــتـــائـــج در

ا تشـيـرخريت مـؤأجـر
إلى أن أكثر من نصف

يــاتائـرالـنـســاء اجلــز
ضن للعنف.يتعر
اسةقد شملت الدرو

كـزهـا املـرالـتـي أجنــز
طـنـي لـلـبــحــث فــيالـو

جــــيــــالـــوبــــواألنــــثــــرو
الثقافـيـةاالجتماعـيـة و

أة امر2043ان  هربو
ية من مـخـتـلـفائرجـز

املـنـاطــق.ائــح والـشــر
الية (محافظـة) و21حيث مثلت العيـنـة 

33جـات و منهن مـتـزو54 بلديـة. 28و
٪ منهـن فـي63بات. تقـطـن  منهـن عـاز

متثل العامالت منهنية. واملناطق احلضر
 ٪ منهن لم يسـبـق50، بينمـا 5 إلى 1

مـن أهــم مــاولهن العمل على اإلطالق.
ة خـاللاسـة املـنـجــزتـوصـلـت إلـيــه الــدر

2006يناير من العـام اير وي فبـرشهر
أن العنف الشفهي أو اللفظي يأتـي فـي

لى في قائمة أشكـال الـعـنـفتبـة األواملر
يـة بـنـسـبـةائـرأة اجلـزس علـى املـراملـمـار
ها٪،  يليه العنف النفسي بنسبة قدر25
 ٪، بينما يأتي  العنف اجلسدي في22
٪.16تبة الثالثة بنسبة املر

ية ألشكال عدةائرأة اجلزض املرتتعر و
في مختلـف األمـاكـن حـتـىمن العـنـف و

:حقوقة - القاهر
كــزصــدر عــن مــر

اسـاتة لدرالقاهـر
حــقــوق اإلنــســـان

 عنًا ختامياًيرتقر
خـالصـة نـقـاشـات

التمـــــــــــــــــــــــــــداوو
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع

ي الــذيالـتــشــاور
كز حتـتعقده املـر

ان «نحو إعالمعنو
اجههاالتحديات التي يوقات وجديد: املعو

13ة يقيا» في الفتراإلعالم في شمال إفر
.2007 يناير 14- 
التحـديـاتير املشكـالت وقد رصد التـقـرو

ذلكيقيا، والتي جتابه اإلعالم في شمال إفر
بخاصةضاع الصحافة ومن خالل تناول أو

لة على تنظيمار هيمنة الدوفي ظل استمر
يـةمة عـلـى حـرد الصـارالقـيـوالصـحـافـة و

ض إلىّمتلك الصحف، كما يتعرإصدار و
املسمـوع فـي ظـلئـي وضاع الـبـث املـرأو

يرص تطوفرلة لهذا اجملال، واحتكار الدو
قات التياملعولة وك للدوقطاع البث اململو

ضتتعرخارج البيت، و
لـــلـــعـــنــــف عــــلــــى يــــد

بـــاء الأشـــخـــاص غـــر
فــهــم فــي غــالـــبتــعـــر

ذلـــك فـــياألحـــيـــان، و
األمـاكـن الـعـامـة كـمــا

اسة.تشير الدر
تشير نتـائـج نـفـسو
أةاسة إلى أن املرالدر

يــة الــعــامــلـــةائــراجلــز
ض لـلـعـنــف فــيتـتـعــر

مكان عملهـا  عـلـى يـد
بائـنالـزمالء املـهـنـة وز

بـلــغــةاء. وعـلـى الــســو
قــام فــإن الــعــنـــفاألر

الـشـفـهـي املـسـلـط عـلـيـهـا يـبـلـغ نـســبــة
 ٪ ، بينما اجلسدي يصل إلـى12.10
ةتـبــة األخــيــريـأتــي  فــي املــر ٪، و2.5

 ٪.1.6ش اجلنسي بنسبة التحر
أةشؤون املرة وة األسـريرعلقـت وز و
ة جعـفـر خـاللاريـة الـسـيـدة نـوائـراجلـز
ة الصحفية التي كشفت خاللها عنالندو

ة العنف ضـداسة  أن ظاهـرنتائج الـدر
ائر لـيـسـت بـاحلـدة الـتـيالنـسـاء بـاجلـز

التيلية  وحتاول أن تبينها املنظمات الدو
ائر.ة باملتحاملة على اجلزيروصفتها الوز

دة في كلجوة موكدة على أن الظاهرمؤ
ةاسة املنجزبلدان العالم، لذلك فإن الدر
أةس ضد املرتبني أن نسبة العنف املمار

نـتيـة مـنـخــفــضــة إذا مــا قــورائـراجلــز
اإلسالمية.بية وبالبلدان العر

:حقوقي - ميبابوز
اءليـة بـإجـرطالـبـت مـنـظـمـة الـعـفـو الـدو

ي،ي في مقتل غيفت تانـدارحتقيق فـور
دي بالرصاصرُي أميبابـوهو ناشط زو

طـة مـكـافـحـة الـشـغـب فــيعـلـى يـد شـر
بتي. كما أعرارت في هيـرة جرمظاهر

عيماملنظمة عن قلقها البالغ عن سالمة ز
غـاناطـي مــوركـة الـتـغـيـيـر الـدميـقــرحـر

 في قـسـمًي، املعتـقـل حـالـيـاتسفـانـغـيـر
ا املعتقلتامبارثر موآرديل، وطة بوروشر

ضقد تـعـرنديـل. وطـة أفـوفي قسـم شـر
دهمـاجـوب املبرح أثنـاء وكالهما للـضـر
طة.في حجز الشر

من ضمنهـمعماء آخرون، وصيب زُكذلك أ
كة التغـيـيـرتنداي بيتـي األمـني الـعـام حلـر

ي؛عمها تسفـانـغـيـراطي التـي يـتـزالدميقـر
بينجي، نائبة األمني العام للحزيس كوغرو

ا،نلسون تشاميزلية؛ ولشؤون العالقات الدو
اطي،كة التغيير الدميقـرالناطق باسم حـر

دهم فـيجوا بجروح بليـغـة أثـنـاء وأصيبـو
يسد فقدت غربحسب ما ورطة. وحجز الشر

ب. من أذنها نتيجة الضرًءاينجي جزكو
اجلية إلى اإلفردعت منظمة العفو الدوو

اكوي عن جميع املعتقلني الذين شارالفور
في احتجاج غير عنيف.

نـامـجالنيـان مـديـر بـرلي أوالووقـال كـوو
لية «إننـايقيا في منظمة الـعـفـو الـدوأفر

اجي إلـى اإلفــرميـبـابــومـة زنـدعـو حـكــو
بض عـلـيـهـمُي عن جميـع الـذيـن قالفـور
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اجـــه الـــبــــثتــــو
اخلـــــــــــــــــــــــــاص

املستقل.و
يرناقش التقـر و

التحـديـات الـتـي
اجــه اإلعـــالمتــو

ني عبـراإللكتـرو
نتشبكـة اإلنـتـر

فـي دول شـمــال
بـحـثيقيـا، وأفـر

يـر قـطـاعدور اجملـتـمـع املـدنـي فـي تــطــو
بخاصة فيمايقيا، واإلعالم في شمال أفر

قيـةترات اإلعالمـيـني ويتصل بـدعـم مـهـار
تـقـيــيــم األداءاقـبــة ومــراألداء املـهــنــي، و

ءص في ضوجه اخلصوعلى واإلعالمي، و
اقـبـةب مـرات املتـحـصـلـة مـن جتـاراخلـبـر

األداء اإلعالمي خالل االنتخابات.
ير إلى قضايا احلمايةق التقرَّ، يتطرًاأخير و

دورالنقابية للمشتغلني في حقل اإلعـالم و
فياألطر النقابية في حماية اإلعالميني، و

تقاء بـاألداء املـهـنـي مـن خـالل تـفـعـيـلاالر
اإلعالمية.ف الصحفية واثيق الشرمو
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بسبب قيامهـم بـاحـتـجـاجـات سـلـمـيـة».
اء حتقيق في مقتلأضاف: «يجب إجرو

تقدمي اجلناةي على الفور وغيفت تاندار
مةإلى العدالة. كذلك يجـب عـلـى احلـكـو

ينلئك احملتجزأن تكفل سالمة جميع أو
ينبغي السماحفاقهم. وطة ورلدى الشر

جلـمـيـع املـعـتـقـلـني مبـقـابـلـة مـحـامـيــهــم
عاية الطبية».احلصول على الرو
ي خالل احتجاج ضدتل غيفت تاندارُقو

طـة عـلـى جــمــيــعضـتـه الــشــرحـظـر فــر
ات السلمية في ضاحية هايفيلداملظاهر

د.ي التي يقطنها ذوو الدخل احملدواربهر
ة من جانب حملة إنقاذظمت املظاهرُقد نو
ي.ميبابوز
ئيس اجلمعيـةكو، رفمور مدهوجد لويوو

هن االعتـقـال فـيطنيـة رية الـوالدسـتـور
ًض أيضاقد تعرطة مالبورو، وقسم شر

ه لـدىب املـبـرح أثـنـاء احــتــجــازلـلـضــر
د فهو مصـاببحسـب مـا ورطة. والشـر

أسه.بجروح في ربكسر في يده و
ا بجروحصيبـوُد أن عدة محتجـني أوور

ة منط للقـوفي أعقاب االستخدام املفـر
طة مكافحة الشغب التي كانتجانب شر

تـخـشــىيـن. ويـق املـتـظـاهــرحتـاول تـفـر
ضلية من إمكانية تعرمنظمة العفو الدو

طة لـلـتـعـذيـب أويـن لـدى الـشـراحملتـجـز
املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

طة.على يد الشر
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:حقوقيس - بار
تظاهر ناشطو منظمة

داسـلـون بـال حـدومـر
يــس فـي بــارًاخــرمــؤ
نـسـيــنيعـيـة الـفــرلـتـو

بــــشـــــأن مـــــصـــــيـــــر
اقالصحفيني في العر

 منهم135الذين لقي 
بععهم خالل أرمصر
ات.سنو

ةك في التظاهرشارو
اتدو ناشطـا ار153

داءاملالبس الســــــــو
افعـوههم بـقـنـاع أبـيـض ورجـوا وغطـوو

135اق: مقتل يافطة كتب عليها «العـر
ات. فمـاذا لـوبع سنـو خـالل أرًصحفـيـا

نسا؟».ى ذلك في فرجر
كون لبضعة دقائق بصمتحمل املشارو

د لصحفيني منيط أسوا عليها شرصور
نـسـيـة مـثـل مـقـدمسـائـل اإلعـالم الـفــرو

ئيسالرافـر ويك بوامج الشهير باتـرالبر

الــســابــق لـــصـــحـــيـــفـــة
اسـيـون» ســيــرج«لـيــبــر
ســـــــــــاملــــــــــي ورجـــــــــــو
يكاتور بالنتو.الكار

ئيسبير مينار رقال روو
اسـلـون بــالمـنـظـمـة مــر

ناد: عندما تـظـاهـرحـدو
بيناانس اومن أجل فلور

قـــات.امــــتــــألت الــــطــــر
 يـقـتــلًأضـاف: حـالـيــاو

اق كلصحفيون في العر
سط حالة عامةأسبوع و

كانتاقيون. ود أنهم عرمن الالمباالة جملر
بينا الصحفية السـابـقـة فـيا اوانسـوفر

ما يـو157اسيون» اختطفت ملـدة «ليبـر
نيـو يـو11أفرج عنهـا فـي اق وفي الـعـر

.2005عام 
قال مينار: التعبئة تدل أننا ال نقبل ماو

اء حتقيقات فعلـيـةنطالب بإجـري، ويجر
أن نساعد عائالتفي بعض احلاالت، و

محتاجة.
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∗مضانصادق الر

    حتدثنا في العدد املاضي عن طبيـعـة
هـا املـعــايــيــراعـتــبــارحـقـوق اإلنــســان، و

نـهـا أناألسـاسـيـة الـتـي ال ميـكـن مـن دو
بدأنا فـيامة كبـشـر، ويعيش النـاس بـكـر

يخيـةاضنا لبعض احملـطـات الـتـاراستعـر
فيما يليم حقوق اإلنسان، ولتطور مفهـو

استكماال ملا بدأناه:
م:1215ا - تا في اجنلتر- املاجنا كـار

ي جون األول استخدامأساء امللك اإلجنليز
كانائـب وض الضرالسلطة فبالغ فـي فـر

بط فـي حـروتـوريفـه و فـي مـصـارًبـاذخـا
م سلطة البابـا.. تـكـاتـفلم يحتـرفاشلـة و

ا عليه سلطةضوفرجال الدين والنبالء ور
يات»القانون من خالل «امليثاق العظيم للحر

تا».ف «باملاجنا كارأو ما عر
تا» ضمنت حقـوقغم أن «املاجنـا كـاربرو

ليس سائر الناس كما أننات فقط والبارو
ت في، إال إنها اعتبرًيعاامللك نقضها سر

على نطاق عاملي امللهم للكثير منحينها و
اثيق التي تلتها.املو

تا: حترر الكنيسةانني املاجنا كارمن بني قو
اراطنني األحرحق املومة، ومن تدخل احلكو

حمايتهم منث األمالك وارتوفي التملك و
اتـهــم أمــاممـســاوائـب اجملـحــفــة والـضــر

ي.ة و الفساد اإلدارشوحظر الرالقانون، و
انــنيالــقــو- ظـهــور فــالســفــة «احلــقــوق و

: قبل هذه1700 - 1600الطبيعيـة» - 
د على أسـاسة، كان ينظر إلى الـفـرالفتـر

جتاه الـنـاسلياته جتـاه مـجـتـمـعـه ومسـئـو
اضـحيـف ولـم يـكـن هـنـاك تـعــريـن واآلخـر
ةظهر في هذه الفـتـرقه الشخصيـة. وحلقو

كلوسو وبس وروهوس وتيوفالسفة مثل جرو
اننيالقوا فيما أطلق عليه «احلقوق وكتبوو

التي حتدثـت عـن حـقالطبيعيـة لـلـبـشـر» و
أمالكه.يته وحرحه واإلنسان في حماية رو

ى هـذه الـفـلـسـفـات أن هـذه احلـقــوقتـرو
ماتأن احلكومة حلمايتهـا، وحتتاج حلكو

اطنسس على عقد اجتماعي يكون املوَتؤ
مة عندمـاجبه مجبر على طاعة احلكـومبو
قه الطبيعية.مة بحماية حقوم احلكوتلتز
:1689ا - ثيقة احلقوق» في اجنلتر- «و

اعتقد امللك جيمس الثاني كما اعتقد كثير
يـحـةانني غيـر مـرك قبلـه أن الـقـومن املـلـو

ام بهـا.عادة ما أعفى نـفـسـه مـن االلـتـزو
ملانإصدار البرقاد ذلك إلى اإلطاحة به و

ثيقة امللكثيقة احلقوق». جعلت هذه الو«و
طالبتهاطن آخر وانني مثل أي موم بالقويلتز

ملان املنتخب وصالحيتـهة البـرام قوباحتر
أمالكـهـا،لـة وال الـدوفي التحـكـم فـي أمـو

اضـيـع املـتـعـلـقـة بــالــعــدالــةعـاجلـت املــوو
امــات املــبــالــغ فــيــهـــاالــغــرالــكــفــاالت وو
غـيـر االعـتـيــاديــةبـات الـعـنــيــفــة والـعـقــوو
استقاللاهة ونزاحملاكمات غير العادلة وو

ملان.ية التعبير في البرحرالقضاء و
- ظـهـور مـصــطــلــح «حــقــوق اإلنــســان»

: سقط التأييد ملصـطـلـح1700-1800
م عـاملـيـةلكـن مـفـهـواحلقوق الـطـبـيـعـيـة، و
مسع الفالسفة مفهواحلقوق جتذر، فقد و

ثمن البحوثهم. وحقوق اإلنسان في بحو
مس بني و(مقالةجل) لتواملهمة (حقوق الر

دت مل و(التمـرية) جلون ستيـورعن احلر
الذي كـاني ديفـيـد ثـورو، واملدني) لـهـنـر

أول من استخدم مصطلح حقوق اإلنسان.
ث أثر كبير على عدد منصار لهذه البحو

ثرتن لومارالنشطاء مثل مهامتا غاندي و
مــةهـمـا لـلـمـقــاوا أفـكـاريـن طـورَكـنـج الــذ

مية غـيـرفات احلكـوالسلمية ضـد الـتـصـر
اخللقية.

اليات املتحدة -- «إعالن االستقالل»، الو
ات: ثـار الـنـاس فــي املــســتــعــمــر1776

يطاني الذي أنكريكية ضد امللك البراألمر
بالـغم وعليهم التمثيل في مـجـلـس الـعـمـو

ه على أسسبوائب، فحارض الضرفي فر
نـتـج عـن هـذهمـبـادئ حـقـوق اإلنـسـان، و

يكيةاليات املتحدة األمرة تأسيس الوالثور
يـكـيعلـى أسـاس ممـثـلـيـة الـشـعـب األمـر

فت باسـمثيقة مـدنـيـة عـرا علـى وافقـوتـوو
«إعالن االستقالل».

نـسـا - - «إعـالن حـقـوق اإلنـسـان»، فــر
نسيون ضد حكم املـلـك: ثار الفـر1789

يس السادس عشر االستبدادي صاحبلو
لة أنا).الـدولة وة (أنا الدوة الشهيرالعبار

قيع «إعالن حقوقار امللك على توأجبر الثوو
اإلنسان» و الذي ضمن احلقوق األساسية

األمن.اة واملساوامللكية وية واملتعلقة باحلر
لي- اتفاقيات جنيف، الصليب األحمر الدو

كة في عام: حدثت معر1949، 1864- 
فتنسيني عرالفر بني اإليطاليني و1859
اح ضـحـيــتــهــايـنـو) و ركـة (سـلــفــرمبـعــر

علىيح. وجر شخص بني قتيل و40.000
ي جـنييـسـرهـا، نـشـر الـكـاتـب الـســوإثـر
الـذيينو). وى سلفـرنانت كتـابـه (ذكـرجو

حى. كـاند اجلروصف فيه معاناة اجلـنـو
نتج عنـه حـمـلـة إنـسـانـيـة وًاثرالكـتـاب مـؤ

تالهالي، وأسست الصليب األحـمـر الـدو
اعتـمـاد اتـفـاقـيـات جـنـيـف الـتـي اهـتـمـت

املدنينيى واألسرحى وبالتعامل مع اجلـر
كانت هذه االتفاقياتب. وقات احلروفي أو

لـيـة الـتـي حتـكــمانـني الـدولـى الـقـوهـي أو
امة اإلنـسـانحتمـي كـرفات الـدول وتصـر
ب.قات احلروفي أو

:1919لية - اتفاقيات منظمة العمل الدو
بلية بعد احلـرأسست منظمة العمل الدو

سايء من اتفاقيات فرلى كجزالعاملية األو
تهدف املنظمة إلىللسالم لعصبة األمم. و

يـز الـعـدالـةتـعــزف الـعـمـل وحتـسـني ظـرو
اقبة حـمـايـة االتـفـاقـيـاتمراالجتـمـاعـيـة و

قهم مبا فيحماية حقواخلاصة بالعمال و
1946في عام سالمتهم. وذلك صحتهم و

أصــبــحــت املــنــظــمــة إحــدى الــهـــيـــئـــات
املتخصصة في األمم املتحدة.

انسيسكو- تأسيس األمم املتحدة، سان فر
القتل: هال الناس كمية الدمار و1945- 

ب العاملية الـثـانـيـة،الذي حدث أثـنـاء احلـر

ية بحياةست النازليكودت مجازر الهوفقد أو
 أوًدانهـم يـهـوستة ماليني من الـبـشـر لـكـو

 أو ألنهمً أو عقلياً أو معاقني جسمياًاغجر
حشيةمت التعامل بوية. كما وضني للنازمعار

متتبا وأوروب في آسيا وى احلرمع أسر
الكثير من املذابح اجلماعية على املدنيـني.

ديتـايتان اللتان أوبت القنبلتان النـووضرو
تا مدنهم.  حل كلدمربحياة آالف البشر و

هذه الدمار بسبب انتماء اإلنسان لعرق أو
لة معينة.دين أو منطقة أو دو
ثي،ا لالنتـهـاك كـارضوكان عدد مـن تـعـر
لةبعني دوأرع خمسـة وّمما أدى إلى جتم

تأسيس األمم املتحدة التي تـعـهـدت فـيو
لي حلقـوقام الدويز «االحتـرميثاقها بتعـز
يــات اإلنـــســـانام حــراحـــتـــراإلنــســـان و
األساسية».

- اإلعـالن الـعـاملــي حلــقــوق اإلنــســان -
د املـتـعـلـقـة بـحـقـوق: كـانـت الـبـنـو1948

اإلنسان في ميثاق األمم املتحدة غامضة،
ضيح مقاصد هذهفتقرر تشكيل جلنة لتو

احلقوق.
شملت اللجنة ثمانية أشخاص من ثـمـان

منها لبنان (السيد / شارل مالك).دول و
عملت اللجنة لسنتني وصاغت إعالن عاملي

يــات األســاســيــةاحلـرم احلــقــوق واحــتــر
يـت عـلــى اإلعــالنلـإلنـســان. مت الــتــصــو

كان عدد أعـضـاء، و1948ه عام ارإقـرو
لـة، دو58يت األمم املتحـدة حـني الـتـصـو

 دول8امتنعت افقة ولة باملو دو48تت صو
ضلم تعترلتان وغابـت دويت وعن التصو

لة.أي دو
تـت لـصـالـحالـدول اإلسـالمـيـة الـتـي صــو
انإيرمصـر واإلعالن هي: أفغـانـسـتـان و

كياترية وسورباكستان ولبنان واق والعرو
يت.دية عن التصوامتنعت السعوو

ميـة -- تأسيس أول مـنـظـمـة غـيـر حـكـو
كم على طالبني جامـعـيـني مـنُ: ح1961

 نتيـجـةً عامـا20تغال بالسـجـن ملـدة البـر
ية) في حانة. تشكل علىفع نخب (للحرر

ـابّإثر هذه احلادثة جتمع عـدد مـن الـكـت
اأصدروهـم وغيراحملامني والصحفيني وو

نداء عفو. شمل النداء ستة سجناء ضمير
دينية مختلفة حولمن خلفيات سياسية و

ائهم بشـكـلا التعبيـر عـن آرلوالعالم حـاو
نتجقع وسلمي. منا النداء بشكل غير متو

لية». و بذلكين «منظمة العفو الدوعنه تكو
كـة حـقـوق اإلنــســان احلــديــثــةلـدت حــرو
مية.املنظمات غير احلكوو

متر العاملي حلقوق اإلنسان في فيينا- املؤ
متر أكـثـر مـن: حضر هـذا املـؤ1993- 

ام الـدولار الـتــزمت فـيـه إقــرلـة و دو170
عامليـةباإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسـان و

متئة، وعدم قابليتها للتـجـزهذه احلقـوق و
يز هذه احلقوق.نامج عمل لتعزاعتماد بر

مترت هذا املؤالدول اإلسالمية التي حضر
يـنالـبـحــرائــر واجلـزهـي: أفـغـانـســتــان و

انإيـرنيـسـيـا وانـدومـصـر وبـنـجـالدش وو
ليبـيـالبـنـان ويـت والكـودن واألراق والعـرو
قطرباكستان ومان وُعب واملغريا وماليزو
ياسوردان والسومال والصودية والسعوو
بية املتحدةات العـراإلماركيا وترنس وتوو
اخستان.كازاليمن وو

sadekyr@gmail.com*
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ة العدل األسبوع املاضيارصدر عن وز
نة لألحكام القضائية اشتملت علىمدو

األحــكــامات وارعــة مــن الـــقـــرمــجــمـــو
املكتسبة للقطعـيـةالقضائية النهـائـيـة و

ة عـن احملـاكـم الـتـابـعــة لــهــا،الـصــادر
9 وً حكـمـا39نـة تضمـنـت هـذه املـدوو

ة مـن مـجـلـس الـقـضــاءات صـادرارقـر
ًنة جتسيدااألعلى، حيث تعتبر هذه املدو

) مـن نــظــام89ملـا تـضـمـنــتــه املــادة (
التي نصت علـى أن تـشـكـلالقضـاة، و

لىث تتوة فنية للبحوة العدل إداراربوز
بعض املسائل منها: استخالص املبادئ

هها محكمة التمييز فيما تصدرالتي تقرر
هـامـن أحـكـام، أو املـبـادي الـتـي يـقـرر

يـبــهــاتــبــومـجـلـس الــقــضــاء األعــلــى و
جوع إليها،ستها بحيث يسهل الرفهرو

عات األحكامباإلضافة إلى إعداد مجمو
ة للنشر، مما يسهل االطالع علىاخملتار

نـةمـا يـصـدر مـن أحـكــام ضــمــن مــدو
التي ستنهيض، وخصصت لهذا الغر

إشكاالت قد تدور في ذهن بعض الناس
قـيــةجـة الـثـقـافــة احلــقــوفـع مــن درتـرو
اد اجملتمع.النظامية للكثير من أفرو

لـةنة فـي حـالـة سـهـو تعـتـبـر هـذه املـدو
ً جيـداًجعااحلصول عليها مراقتنائها و
املهتمني بـاجلـانـبالباحثـني وللقـضـاة و

الفقهي، لالستفادة مما صدر من أحكام
التي للقضاة املبتدئني وًخاصةسابقة، و

االطالع علىف وقد تساعدهم في التعر
االستئـنـاس مبـاابق القـضـائـيـة والسـو

ضةاعات املعروفيها من أحكام في النز
عليهم، مما سيكـون لـه بـالـغ األثـر فـي

يـعــةتـأصـيـل الـتـطـبـيـق الـسـلـيـم لـلـشــر
يب االجـتـهـاد فـياإلسالميـة بـغـيـة تـقـر

قائع املتماثلة، حيث يشكل ما يصدرالو
ة فقهية ينبـغـيمن أحكام قضائيـة ثـرو

يـنـهـا،العـمـل عـلـى تـدواالهـتـمـام بـهـا و
االستفادةجوع إليها ولتسهل عملية الر

مساهمـةاء ومنها، ملا في ذلك من  إثـر
اعـد الـفــقــه اإلســالمــي،فـي خـدمــة قــو

اء العمل القضـائـيباإلضافة إلـى  إثـر
إعانة العاملني فيهه ويرتطوفي اململكة و

اعدافقة لـلـقـوعلى تلـمـس األحـكـام املـو
ب األحكامالتقليل من تضارعية والشر

التي قد تسببفي كثير من األحيان، و
مفاسد متعددة، تبرز بشكـل أكـبـر فـي

التـيات، ويـرالتـعـزاملسائـل اجلـنـائـيـة و
 مـنًتعاني األحكام فيها أحيانا بعضـا

ت.التفاواالختالف و
ذي إلى كل ما هو مفـيـد وًنتطلع دائمـا

أثر بالغ في تطور عمل السلطة القضائية
قيها.في اململكة ور
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     لقد كفل الدين اإلسالمي احلنيـف بـكـامـل
تعاليمه حقوق كل كائـن حـي، فـإذايعاتـه وتشر

كان هذا الدين العـظـيـم قـد مـنـع إيـقـاع األذى
ان فكيف إذن هي احلقوق التياحليوبالنبات و

فهالكن هل عـركفلها لإلنسان؟! نعمة عظميـة و
ها؟!.. هل استجاب؟!..اإلنسان؟!.. هل استشعر

مـا عـلـيـه مـن حـقــوقحـفـظ مـا لــه وأطـاع؟!.. و
اقع يجيـب عـلـى هـذهاجبات؟!.. لـألسـف الـووو

لكـنقد تختلف النـسـب، والت بالنفـي، والتسـاؤ
فيد، وجوالتمييز موالعنف، والتعسف، والظلم، و

ده فيه.. لكن هلجوض عدم ومجتمع من املفتر
الشر؟!.هي طبيعة البشر؟!.. اخلير و
يخعلى مدى التـارلقد أنشأت الدول جميعهـا و

مـعـاقـبـةد احلـقــوق وسـسـات مـن شـأنـهــا رمـؤ
سسـات جنـحـتال شك أن هذه املـؤاملعـتـدي، و

غم من ذلكتنجح في حتقيق الهدف، لكن بالرو
ات قد تختلف نسبتها من مجتمعحتدث جتاوز

ألسباب عديدة لست في مجال حتليلها.آلخر، و
اضحة ألهمية إنـشـاءإذن: أصبحت احلاجـة و

 مـن رصـدًاقب حـفـظ احلـقـوق بـدءاهـيـئـات تـر
احاالقتراخلروج عنها إلى املطالبة بالتطبيـق و

ضـع األنـظـمـة الـتـي مـن شـأنـهــابـالـتـعـديـل وو
اءات ضمان احلقوق التي كـفـلـهـا الـديـنكإجـر

ية.يعاته السماوفي تشر
ىجمعيات حقوق اإلنسان على مستومنظمات و

ك في أهداف أسـاسـيـة كـجـهـاتالعالـم تـشـتـر
متابعة تعتمد على الشفافـيـةقابية تبليغيـة.. ور

ه منفي مجتمعنا مثله مثل غيـرفي التعامل. و
اهرالظـومجتمعات الدنيا تظهر فيه القضايا و

جب تأسيس جمعية حلقوقدية أو عامة استوفر
امهـذا مـا حتـقـق قـبـل ثـالثــة أعــواإلنـسـان.. و

طنية حلقوق اإلنـسـانخيص للجمعيـة الـوبالتـر
كأول جمعية تعنى بكل ما يتعلق باحلقوق على

بيـةالعام في املمـلـكـة الـعـرى اخلـاص واملسـتـو

كـة.. جـديـدة لـم يـكـنة مـبـارديـة. خـطـوالـسـعـو
اربة سابقـة. فـكـيـف كـان مـشـوللمجـتـمـع جتـر

ات ؟الثالث سنو
، فنحـنًا لم يكن عسـيـرًأيضا، وًلم يكن سـهـال

يقيمم نتحدث عن الثقة.. األداء.. اإلجناز.. واليو
قـعاء كان ذلك بطـلـب ممـن واجد سـوذلك الـتـو

ضهعليه الظلم أو حتى ممن رصدت اجلمعية تعر
جل،فيق الله عز وبعد توألي تعسف أو عنف. و

التفهم من القيادة العليا في تسهيلثم الدعم و
٪ من75مهمتنا متكنا بحمد الـلـه مـن إجنـاز 

لتها اجلمعية، كذلكإجمالي القضايا التي تناو
ظفون في اجلمعيـةد التي بذلها املـوفإن اجلهو

ً تنفيذياًادون دورأبدأ بهم - فهم بالفعل يؤ- و
ةد اخلبرجو، مع األخذ في االعتبار عدم وًامتميز

تقديرعي والسابقة في مثل هذا اجملال. كذلك و
اصلت معه اجلمعيةاجلهات ذات العالقة ممن تو

احملـاكـم،احملافـظـات وات املـنـاطـق ومثـل إمـار
االدعاء .. إلخ.هيئات التحقيق وو

ال همنامازات املاضية كان وخالل الثالث سنو
فتنا مبـا على مـعـرًفة ما نحتـاجـه بـنـاءهو معـر
امااللتزما ينقصنا ليكـون الـتـطـبـيـق ونعانيـه و

اجبات من منطلق ديننا اإلسالميالوباحلقوق و
لقد ال حظنا بـالـفـعـل مـن خـالل مـااحلنـيـف. و

املتابـعـةوصلنا من قضايا في جلـنـة الـرصـد و
انخفاضتفاع نسبة اجلهل وة، اروجلنة األسر

عي باحلقوق، فاملعنف يجدد في نشر الواجلهو
ته مناد أسـرسته العنف عـلـى أفـراملبرر ملمـار

أةمالك ألبيك»...جهل املرفهم خاطئ.. «أنـت و
مبا ضمنه لها الديـن مـن حـقـوق فـي مـخـتـلـف

اقف الطالق، اخللق، احلضانة، النفقة، إلخ.املو
 في تطبيق األحكام التـيًاكما الحظنا قـصـور

تصدر، فما الفائدة من احلـكـم إذا لـم يـنـفـذ؟!
لية التي مـنم نحدد احتياجاتـنـا األونحن اليـو
هي على سبيلجناح العالج، وقاية وشأنها الو

املثال ال احلصر:
ة تختصر مجمل احلقوقال األسرنة ألحو- مدو

حتىالدته وة منذ ود في األسراجبات لكل فرالوو
العمل بهافاته، بحيث يكون احلصول عليها وو

.ًياإجبار
- نظام متكامل للحـمـايـة مبـا فـي ذلـك كـيـفـيـة

ة اخملـتـلـفـة إلـى تـشـديـدالـتـعـامـل فـي األجـهــز
بة.. إلخ.العقو

ية.اع في تخصيص محاكم أسر- اإلسر
بة في التعاملية مدرطة أسـر- تخصيص شر

ي مع التشـديـد عـلـىمع حاالت العـنـف األسـر
التبليغ.

عـي بـاحلـقـوق فـي املــنــاهــجفـع نـسـبــة الــو- ر
اج،بالتأهيل قبل الزوسائل اإلعالم واسية ووالدر

ة نبينا محمد صلى الـلـهكيز على سيـرمع التـر
سلم مع أهل بيته.عليه و
ف النفقة باإلجبار، لضمان حقوق األبناء- صر

بالتاليلية وهم من املسئولي أمرعدم تنصل وو
ة.ضياع األسر
مات في كل منطقة لرصداكز معلو- إنشاء مر

الـقـضـايـا كـل حـسـب أسـبـابـهــا..ات واملـتـغـيـر
فة هي األفضل لتحديد العالج الصحيح.فاملعر

ي في كل مـديـنـةشـاد أسـراكز إر- إنشـاء مـر
ية.قرو

عية بالصحة النفسية مثلهـا مـثـل- أهمية التـو
التأكد من عدم استخداماثية، واض الدم الورأمر

اج.الدم قبل الزوات بالتحليل النفسي واخملدر
بقاية.. كـيـف نـدرعية بأهميـة مـبـدأ الـو- التـو

ب الناسأطفالنا حلماية أنفسهم حتى من أقر
م.نا احملاراإليذاء اجلسدي وزلهم ملنع العنف و

- املطالبة باحلق العام حتى لو تنازل األب أو
األم عن حقهـمـا فـي قـضـايـا الـعـنـف ضـد أي

الية متى ثبتنزع الومنهما أو ضد أطفالهما، و
م.نا احملارش اجلنسي أو زقوع التحرو
حات التياملقترغير هذا الكثير من املالحظات وو

خذ بعني االعتبار.نأمل أن تؤ
طنـيـة حلـقـوق اإلنـسـان ال متـلـك اجلـمـعـيـة الـو
د مخلصـةم بجهوية، لكنها تـقـوالعصا السحـر

اجملــلــساف األعــضــاء فــي الــلــجـــان وبــإشــر
اتما قدمته للمجتمع في ثالث سنوالتنفيذي. و

ددوجاء فـي ر وًفقط، كان محل تقـديـر مـحـلـيـا
د مـن خـارج املـمـلـكـة مـنفـوفـعـل مـخـتـلـف الـو

الناشطني في مجال حقوق اإلنسان.
ةنا في مسيـرارف أن مشولكن علينا أن نعـتـر

بنا، لكن ما نحمله في قلوًيالال طواحلقوق ماز
مـنـني قـبـل ذلـك بـالـلــهميـة مـؤعـزمـن إخـالص و

الشاهد املطلع العليم، سيمكننا بإذن الله مـن
جه،سالة التي تقبلنا حتملها على أكمل وأداء الر
ة تفتحة.. خطوة األلف ميل تبدأ بخطـوفمسير

بها نافذة أمام ذلك اإلنسـان الـذي تـضـيـق بـه
تتملكه مشاعر الغضبحابتها.. والدنيا على ر

تعسف عندما تقيـد يـداه فـالالقهر من ظلـم وو
يتمكن من تخليص نفسه، فمن له غير الله عز

جل.. يطلب منه الفرج؟!و
طنيةة فتحتها اجلمعية الوإن كانت صغيرنافذة و

جيه إسالمي في:حلقوق اإلنسان استجابة لتو
ص يشـدأن «املسلم للمسلم كالبنيـان املـرصـو

م مـن ظـلـمـة الـظـلـم يـوًفـاخـو» وًبعـضـه بـعـضـا
القيامة.

نعم النصيرلينا وهو والله املستعان و

٭ نائب رئيس اجلمعية لشؤون األسرة

ءبالطبـع جـزة هي األيام العاملـيـة، و     كثيـر
اء حـقـوقغيـر بـسـيـط مـتـعـلـق بـاحلـقـوق، سـو

اإلنسان أو البيئة أو الصحة أو الثقافة أو غير
مان عامليـانس، هناك يـوفي شهر مـارذلك. و

ان اهتمام النشطاء في حقوق اإلنـسـان،يثير
السالمأة وم األمم املتحدة حلقوق املرهما: يو

م العاملي للقضاء علـى الـتـمـيـيـزاليـوالعاملـي و
م األممي. تعنى هذه املقالة مبناقشة يوالعنصر

أة.املتحدة حلقوق املر
ة التـي أدت إلـىد البدايات غـيـر املـبـاشـرتعـو

1909م عامليا إلى عـام اف بهذا اليـواالعتـر
الياتأة في الـوطني لـلـمـرم الوفي شكـل الـيـو
يكية احتفاال بالنساء العـامـالتاملتحدة األمـر

ضـن عـلـىالالتـي اعـتـرفي مـجـال األقـمـشـة و
اتفي الـسـنـوف عملـهـن. ثـم بـعـد ذلـك وظـرو

فيسمية وم طابعا أكثر رالتالية، أخذ هذا اليو
بلدان مختلفة.

، احتفلت األمم املتحدة بعام1975في عام و
م الثـامـن مـنخصصـت الـيـوأة العاملـي، واملـر
أة. ثم بعدها بسنتني،م العاملي للمرس باليومار

، أعلنت اجلمعية العـامـة1977في ديسمبـر 
م األمم املتحدةس بيو مار8ها بتخصيص ارقر

أصبـح مـنالسـالم الـعـاملـي. وأة وحلقـوق املـر
أن يخصصاملعتاد أن يلقي األمني العام كلمة و

. هـذه الـسـنـة خــصــصًعـاضـولـكـل سـنـة مــو
سةبة ممارضع حد لإلفالت من عقوضوع «وملو

الفتيات».العنف ضد النساء و
م األمم املتحدة حلقوققع اخلاص بيويطرح املو

هـو:اء واال قد يـدور فـي أذهـان الـقـرأة سؤاملـر
اباجلوأة؟، وم عاملي للمرملاذا مت تخصيص يو

نة من ممـثـلـني مـنهو: أن األمم املتـحـدة املـكـو
ف بأن ضمان السالمجميع الدول األعضاء تعتر

التمتـع الـكـامـل بـحـقـوقالتقـدم االجـتـمـاعـي وو
كـةيات األساسية يتطلب مـشـاراحلراإلنسـان و

اف مبساهـمـةاالعتـرتنميتـهـا، وأة الفعـالـة واملر
لي. كما أنهااألمن الدويز السالم وأة في تعزاملر

د إلحداث تغيير.اراملود وحيد اجلهوفرصة لتو
هدفه. لكن ماأة وم املريخ يوهذا بالنسبة لتار

أة في العالم؟ إليكم بعـضضع املراقع وهو و
اإلحصاءات:احلقائق و

جال،- إجماال، عدد النساء أقل بقليل من الر
أة. إمر98.6جل  ر100فمقابل كل 

الذي يبـلـغاء، و- معظم سكان الـعـالـم الـفـقـر
 بليون نسمة، هم من النساء.1.3عددهم 

جال بنسبةاتب النساء أقل من الرسط رو- متو
٪ ألداء العمل ذاته.30-40

قع في تصاعد، فبينما كان العمر- العمر املتو
أة في للمر53.7 هو 1970قع في عام املتو

  في الدول الصناعيـة،74.2الدول الناميـة و
قع هـو أصبـح الـعـمـر املـتـو1992فـفـي عـام 
 في79.4أة في الدول الناميـة و  للمر62.9

الدول الصناعية.
أةيـبـا، تـعـيـش املـر- في جـمـيـع الـبـلـدان تـقـر

سطجل، فمتوات أكثر من الربع سنوسط أرمتو
هسط عمرجل فمتو أما الر67.8أة هو عمر املر

 .63.7هو 

 -يقدر عدد األطـفـال الـذيـن ال يـذهـبـون إلـى
ـ مدر ثلثا مليون طفل حول العالم، و130سة ب
الء من الفتيات.هؤ

أة -فـي مـعـظــم دول الــعــالــم يــحــق لــلــمــر
غم من ذلك،بالرأن تنتخب، لكن ويت والتصو

مية حولاكز احلكوفإن عدد النساء في املر
العالم ضئيل. فلنأخذ األمم املتحدة كمثـال

أة في املناصب العاليـة، فـمـن بـنيلدور املـر
اتب العالـيـةي املر مـن ذوًماسيـا دبلـو189

أة. امر11جند أن هناك فقط 
دية؟ هناك بعض التطورماذا بالنسبة للسعو- و

ات السابقة، فمجلسمن هذه الناحية في السنو
ى على سبيل املثال أصبح يضم النساءالشور

سفة اليود. نوري ومن بينهن د. بهيجة عـزو
طنـيـة حلـقـوقهـن مـن أعـضـاء اجلـمـعـيـة الـوو

اإلنسان. أما في اجلمعية، فعدد النـسـاء فـي
عدداجمللس التنفيذي ثالث من أصل تسع، و

احدسسات عـشـر مـن أصـل وات املؤالعـضـو
بعني.أرو

في احلقيقة، أنا لست من املناهضني حلـقـوق
د تذكرليس لي جهوي من النساء، وأة كغيراملر

يناضلب وفي هذا اجملال. فكل شخص يحار
أنا لم أختر هذهها، وب التي يختارفي احلرو

ضوع مهم، فالنساء هنب، لكن هذا املواحلر
القائمات على إنشاء جيلبيات واملراألمهات و

ال أقصد هنا تهميـش دورصالح بإذن الله (و

جل أو األب لكن في معظم األحيان، تقضيالر
قتا أطول مع أطفالها من األب). فكـمـااألم و

ني في املقاالت السابقة أسألكم: ماذاعهدمتو
م بدورميكننا أن نفعل؟ كل منا ميكن أن يقو

مكمل لآلخر، فـالـبـعـض ميـكـن أن يـكـتـب فـي
البعض اآلخر ميـكـنأة، وضوع حقوق املـرمو

أة عند الذين يعتقـدون أنم املرأن يغير مفهـو
الـغـســيــلأة يـقـتـصـر عـلـى الــطــبــخ ودور املـر

ى ميكن أن تستغـلعة أخـرمجموالتسـوق، وو
هذهأة. وضع املرمكانتها في اجملتمع إلصالح و

احـددية يجب أن تـكـون لـهـدف ود الفـراجلهـو
د، أذكر لكم ما قالتهبالتعاون مع جميع اجلهوو

اتساتش كاثلني بيرايتس ومان رة هيولي عضو
ة القسم النسائي في اجلمعيةيارحينما أتت لز

أينا فيطنية حلقوق اإلنسان. سألتنا عن رالو
دي فناقشناهاأة في اجملتمع السعوضع املرو

في بعض النقاط التي نتذمر منها. فسألتـنـا:
الاء ذلك؟». أعتقد أن السؤماذا تفعلون إز«و

فاجأني قليال.. ماذا فعلت؟ ال شيء. فـقـالـت:
د جماعية إلحـداث«يجب عليكن القيام بـجـهـو

ى عال، فإذا عملتـم بـشـكـلتغيير على مـسـتـو
حدت. أما إذا توًدكم سدادي ستضيع جهوفر
احدد لتحقيق هدف وحتالفت اجلهـوجهة والو
أة في اجملتمع، فسيكونضع املرهو حتسني وو

يدون». فإليستحققون ما ترقع وصدى، ولكم و
أة،املناهضني حلقوق املـرجميع املناهضـات و

ً.ا معااعملوجهتكم وا وحدوو

hangawi@gmail.com*

w?*U?F�« Âö��«Ë …√d*« ‚uI( …b��*« 3_« Âu�

هال فؤاد عنقاوي٭

“U?$ù« s?� �«u?M?� Àö?�Ë W?O?FL'«

أ/ اجلوهرة بنت محمد العنقري ٭
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WOFL'« fO�Q� vK� vC  ¿

W?�ö?� ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�«

Á“U$≈ - U ÊuLOI� nO� ¨Â«u�√

ø…d�H�« Ác
 ‰ö�

ات الثـالث املـاضـيـة- خـالل الـسـنـو
حققت اجلمعية ما ال ميكن حتقيقـه مـن

ى مشابهة تعمـلقبل أي جمعية أخر
في اجملال نفسه، فقد مت تأسيـس

معظم البنية الداخلية للجمعية
ات -مــن إيــجــاد مــقــر

ئيسياء للمقر الرسو
أو لـلـفـروع فـي كـل

بيةمن املنطقة الغر
قيةاملنطقة الـشـرو
انمـنـطـقـة جـازو
فـــــــــــــــــــــيو

يب سيكون هناك فـرع فـي مـنـطـقـةالقـر
عـمـلظـفـني واسـتـقـطـاب مـوف - واجلـو
ائح الداخلية.اللو

ة املــاضــيــةاجلـمـعــيــة خــالل الــفــتــر
أكــــثــــر مــــناستقـبـلـت

خاطبت - بعد التحقق قضية، و6500
منها - اجلهات املعنية بشأنها، كما قامت
بنشر ثقافة حـقـوق اإلنـسـان مـن خـالل

شات ووراحملاضرات والعديد من الندو
عملت علىات، والنشرالكتيبات والعمل و

ثيق عالقاتها مع العديد مـن اجلـهـاتتو
تـبـادلجـيــا وخـاراملـنـظـمـات داخـلـيــا وو

ات فـي مـجـال حـقـوق اإلنــســان،اخلـبــر
دار مالحظةسجنا و22الي ت حواروز

قيف.توو
dO�J�« WOFL'« q�I��� ¿

œu?�u?�«  s

Ê√ k?�ö*«Ë

Ác?
 rEF

œu?�u?�«

ÆÆÆW?O�M�√

¨UM
 ‰«R��«

„U?M
 fO�√

r?JMO� ÊËUF�

�ULEM*« 5�Ë

�U?�?O?N�«Ë

W?KUF�« WO�dF�«

øÁU&ô« �«– w�

—œ«u?� s? q
Ë

øq�I��*« w� ÊËUF�K�

حـب- اجلمعيـة تـر
بالتعاون مع اجلميع

هـــنــــاك تــــعــــاونو
اتيـارتبـادل زو

مــع بــعـــض
الهـيـئـات

املنظماتو
بـيـةالـعــر

املـعــنــيــة
بـحــقــوق
اإلنسان.
q
¿

r?��*

UO�U��≈ Èb�Îø�«—U�e�« ÁcN� 

اتيـار- كانت هناك العـديـد مـن الـز
لوناملسئواء والتي قام بها بعض السفر

ليةممثلي بعض الهيئات الـدواألجانب و
اإلقـلـيـمـيـة املـعـنـيـة بـحــقــوق اإلنــســانو

ئاسة اجلمعيةقد نقلت لهـم رللجمعية، و
م حقوق اإلنسـان فـيها مفـهـوأعضـاؤو

اجية املعاييردوناقشت معهم ازاإلسالم و
مات فـيالتي تستخدمهـا بـعـض احلـكـو

قد ملسنا صدىمجال حقوق اإلنسان، و
ات مـن خـالل مــايـار لـهـذه الـزًإيـجـابـيــا

لون عن اجلمعية عندالء املسؤويعكسه هؤ
دتهم إلى بالدهم.عو

XLO�√ w��« qLF�« W�—Ë w� ¿

 d�L��� w�2006‚uI� ‰u� Â

ÊU?�?� vK� ¡U� ¨“b�ù« v{d

—U�(« —bM� —u��b�« WOFL'« fOz—

W?�UO�Ë W�U�� œbB� WOFL'« Ê√

WJKL*« w� “b�ù« v{d* qHJ� ÂUE�

d�¬ vK� ·dF�� Ê√ œu� ¨rN�uI�

øŸu{u*« «c
 w� �«b���*«

 بشأن إعداد صياغتـهٍ- العمل جار
لية.األو

«d?�R? X?M�� WOFL'« ¿

ô√ ̈ ÊU��ù« ‚uI� …ezU� ŸËdA

¨t�«Ë_ o�U� ŸËdA*« «c
 Ê√ Èd�

ô ÊU��ù« ‚uI� W�UI� Ê√Ë W�U�

øUN�U�«b� w� X�«“

- ال، لـيـس مـثـل هـذا األمـر ســابــق
 إذا أخذنا في االعتبارًانه، خصوصاألو

قتا قـدضوع سيأخـذ وأن مثل هذا املـو
الذي نأملالتجهيز، ويطول في اإلعداد و

يـزفي حالة تنفيذه أن يـسـاهـم فـي تـعـز
نشر ثقافة حقوق اإلنسان.و

W?HO�B� ̀ �dB� w� �d�– ¿

 Âu� …—œUB�« …d�e'«12 Ø2 Ø2006
‰U?H�_« b{ nMF�« �ôU� Ê√ ® ∫Â

„U?M?
 q
 ©ÆÆœU�œ“ô« w� …c�¬

∫©‚uI�® ‡� —«u� w� WOFL'« fOz— VzU�

e?�d?�Ë ¨W?N?�U?A? W?N?� Í√ q�� s tIOI% sJ1 ô U UMII�

W?�U?�?*« q?zU?�u?�« d?�?� W?O?�uI(« W�UI��« dA� vK� UMKL� w�

s? d��√ Êü« v�� XIK� WOFL'« Ê√ v�≈ W��b� WOzUB�≈ dOA�

6500 »—UI� U UNM �e$√ ÈuJ� 70WO{U*« …d�H�« ‰ö�Ë ¨•

 W?OFL'« ¡UC�√ —«“22UM�� Î«u?b�Ë ̈ WE�öË nO�u� —«œË 

»U?��√ v�≈ …d�U� ŸUL��ô« bF� W�ËR�*« �UN�K� rN�UE�ö

ÆrN�U� vK� ·u�u�«Ë ÊQA�«

W?O�uI(« W�UI��« dAM� WOö�ù« œuN'« s U
dO�Ë œuN'« Ác


X?�U� U UNOK� ‰uB(« WOHO�Ë rN�uI�� lL�:« œ«d�√ WO�u�Ë

e?�eF�Ë r�b� WBK<« œuN'« d�UC�� r� ôË√ tK�« qC� ôu� w�Q��

ÆWO�UG�« U�œö� w� ÊU��ù« ‚uI�

VzU� w�UD�I�« ÊUFO�— s� `KH —u��b�« …œUF�� XI��« ©‚uI�®

…d?�H�« ‰ö� WOFL'« �«“U$≈ r
√ vK� ·u�uK� WOFL'« fOz—

∫—«u(« v�S� ÆÆ WOK�I��*« UNDD� vK� ·dF��«Ë ¨WO{U*«

حوار: محمد علي عوض الله
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l?� ÁUM�� Ê√ WOFL'« œu� ŸËdA�

Èb� w� dEMK� Èd�√ WOMF� �UN�

øW�UC(« w� s�u�_« b�√ WOI�√

ى- لدى اجلمعية العديد من الشكاو
فعنا مبقترحسبق أن رمن هذا النوع، و
منـأمـل أن تـقــوضـوع وبـشـأن هـذا املــو

لة بدور فعال فـيطنية للطـفـواللجنـة الـو
هذا الشأن.

ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL'« ¿

ÊUN�Ë UL
ö� ÊU��ù« ‚uI� W�O
Ë

L� ‰¡U�� ÆÆÆ…b�«Ë WKLF�ÒX�U� «–≈ U

U?LO� ÊËUF�Ë W�dA� œuN� „UM


�«– U?�U?C?I�« w� W�U� rJMO�

5?KIF*« WOCI� „dA*« ÂUL
ô«

øu�U�U�«u� w� 5�œuF��«

جهاتتبادل لـو- نعم هناك تعـاون و
النظر.

WOFL'« Ê√ ÁœUH� ÂUN�« „UM
 ¿

U�UCI�« iF� w� X��« w� W�OD�

·d?F�« UM
 œu� ÆÆÆUNO�≈ œd� w�«

ø¡j��« «c
 »U��√ vK�

ت معظم القـضـايـا- اجلمعيـة أجنـز
إذا كـان هـنـاك تـأخـيـرالـتـي تـلـقـتـهــا، و

بالنسبة لبعض القضايا فالسبـب لـيـس
إمنــا اجلــهــات الــتــي يــتـــماجلــمــعــيــة و
دالتي تتأخر أحيانا في الرمخاطبتها و

ات اجلمعية.على استفسار
U��d� sKFO� ¿ÎW�J� 5�b� s� 

v?�≈ «c
 ¨ÊU��ù« ‚uI�� W�U�

¨�U?�uKFLK� e�d� 5�b� V�U�

“d?�√ v?K� nI� Ê√ V�� UM
 s�

V�U'« «c
 w� WOK�I�*« rJDD�

t�bI� U0 ÷uNM�« UN�Q� s� w�«Ë

w?� WO�U��≈ WL
U�� s� WOFL'«

øÊU��ù« ‚uI� ‰U��

ئيس اجلمعيةجيهات من ر- هناك تو 
سائل التيكيز في املستقبل على الوبالتر

من شأنها نشر ثقـافـة حـقـوق اإلنـسـان
هنـاكمها فـي اجملـتـمـع وسيخ مفـهـوتـرو

النشر باجلمعية تعنى بهذاجلنة للثقافة و
ضوع.املو

q?� w?� WOFL'« XLN�√ ¿

ô U�UC� „UM
 Ê√ ô≈ ¨U�UCI�« rEF�

i?F� l� r�% r�Ë WI�U� X�«“

øp�– vK� rJIOKF� U� ̈ WOMF*« �UN'«

- نعمل على متابعة مثل هذه القضايا
مع اجلهات املعنية.

w� 5�œuF��« 5KIF*« U�UC� ¿

Êu���« WOC�Ë WOJ�d�_« Êu���«

Íd?�_« nMF�« U�UC�Ë WJKL*« w�

qJA� w�« WJzUA�« U�UCI�« s� d�F�

U�b%ÎvK� ·dF�« œu� ÆÆÆWOFL�K� 

UNO�≈ XK�u� w�« �«b��*« d�¬

øU�UCI�« Ác
 ‰UO� WOFL'«

- هـنـاك جلـنـة تـعـمــل حتــت مــظــلــة
ضـاع مـعــتــقــلــياجلـمـعــيــة ملــتــابــعــة أو

ضـوعاجلمـعـيـة تـثـيـر مـوانتـانـامـو، وغـو
يكيـنيلني األمـراعتقالهم مع كـل املـسـؤو

دتتابـع جـهـوالذيـن يـزورون اجلـمـعـيـة و
التيدية في هذا الشأن ومة السعواحلكو
ت حتـى اآلنأثمـر

احعن إطالق سـر
عـة مـنـهـم،مـجـمــو

أمـا فـيـمـا يـتـعـلـق
بـالــســجــون فــقــد

ت اجلــمـــعـــيـــةارز
اليحتى أالن حـو

دار سـجـنــا و22
هي فيمالحظـة و

طــور اســتــكــمــال
ة البقـيـة، أمـايارز

فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق
يبـالـعـنـف األسـر

فـــهــــنــــاك جلــــنــــة
ة باجلمعيـةلألسـر

تــــعــــنــــى بـــــهـــــذا
قد متضوع، واملو

استحداث منصب
ئــيـــسنــائــب لـــلـــر

ةلــشـــؤون األســـر
ألهــــمـــــيـــــة هـــــذا

ضوع.املو
WOFL'«   ¿

W?�ö� ÕU�U� X�U� UN�O�Q� cM�

j?D?� rJ�b� q
 ÆÆÆUN� ŸËd�

b?�e*« ÕU�« v�≈ w�d� WOK�I��

øŸËdH�« s�

- نعم، هناك خطط مستقبلية لتغطية
ية بفـروع أوكافة مناطق اململـكـة اإلدار

ف يفتتح فرع جديدسومكاتب للجمعية و
ًاخرف. يذكر أنه افتتح مؤيبا في اجلوقر

مـكـتـب فـي مـكـة
مة الستقبالاملكر

تظلماتقضايا و
املقيم.اطن واملو
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مبا يكون- ر
ذلـــك صـــحـــيــــح

لـكـن األمـر فـيو
نأمل أنبداياته و

تـتــحــقــق اآللــيــة
يـعاملناسبة لـتـوز

ة (حـقــوق)نـشــر
ى،ات اجلـمـعـيــة األخــربـعـض إصــدارو
الـتـي مـن شـأنـهـا نـشـر ثـقـافـة حـقــوقو

اسع.اإلنسان على نطاق و
ÂU?�√ q?�� WOFL'« XK�œ ¿

ÆÆÆl�«d�« UN�U�

“d??�√ U??�

w�« �«“U$ù«

øUNII�

- يكمن إيجـاز
ما حتقق للجمعـيـة
ةخـــــالل الـــــفـــــتـــــر
املاضية فيما يلي:
١- إجناز أغلب
الــقــضــايـــا الـــتـــي

دت لــلــجــمــعــيــةور
 عنًاءعها سوفروو

يــق مــخــاطــبــةطــر
اجلـــــــــهـــــــــات ذات
الــــــــعـــــــــالقـــــــــة أو
االجـتـمـاع بـهــا أو
التنسيـق مـعـهـا أو

متابعتها.
٢- االنتهاء من

يـــرإعـــداد الـــتـــقـــر
الـــشـــامــــل ملــــا مت

ته من السجونيارز
قيف فـيدور التـوو

اململكة.
٣- املـتـابـعـة املـيـدانـيـة لـلـعـديــد مــن

دت للجمعية.احلاالت التي ور
ات٤- تقدمي املـئـات مـن االسـتـشـار

اد.عية لألفرالشرنية والقانو
احـات٥- تـقـدمي الـعـديـد مـن االقـتـر

مية إليجاد حـلـوللبعض اجلهات احلكـو
لبعض القضايا.

٦- الـتـنـسـيـق مـع
ة الــــــــــــشــــــــــــؤوناروز

االجـتــمــاعــيــة ممــثــلــة
ة احلـــــمــــــايــــــةبــــــإدار

االجتماعية إليجاد آلية
مــنــاســبــة لـــلـــتـــعـــاون

الفعال.
٧- مــــتــــابــــعـــــة

ضـاع املـعـتــقــلــنيأو
ديـــني فــــيالـــســـعـــو
انتـانـامـو،سجـن غـو
من خالل:

- مــــخــــاطـــــبـــــة
يـكـيئـيـس األمــرالـر

ضاعهم.بشأن أو
- مخاطبة سفير

اليــات املــتــحـــدةالــو
يــكــيــة بــشــأناألمــر

الطلب منه التنسيق
مــــــةمــــــع احلــــــكــــــو

يكيـة لـلـسـمـاحاألمـر
ألعـضـاء اجلـمــعــيــة

ة املـعـتـقــلــنييــاربـز
ديني.السعو

- مـخـاطـبـة الـعـديـد مـن الـهـيـئـات
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لـيـة املـعـنـيـة بــحــقــوقاجلـمـعـيــات الــدوو
اإلنسان.

ضــاع- تـشـكـيـل جلـنــة ملــتــابــعــة أو
ديـني فــي مــعــتــقــلاملـعــتــقــلــني الــســعــو

انتانامو.غو
يكيةد األمرفوضوع مع الوة املو- إثار

ة للجمعية.ائرالز
سساتاصل مع العديد من املؤ- التو

قية للمساهمـة مـعـهـماجلمعيات احلـقـوو
باملطالبة بإغالق املعتقل.

ضــاع املــعــتــقـــلـــني٨- مــتــابــعـــة أو
ذلك مناق، وديني في سجن العرالسعو
خالل:

- مخاطبة الصليب األحمر بشأنهم.
اءات- الـقـيـام بـالـعــديــد مــن اإلجــر

متابعتها.ضاعهم وفة أوالكفيلة مبعر
ة حـقـوق اإلنـســانار- مـخـاطـبــة وز

ضاعهم.اقية ملتابعة أوالعر
دينيضاع املعتقلني السعو- متابعة أو

في سجون اليمن.
دياطن السعوضع املو٩- متابعة و
ائيل.املعتقل في إسر

دياطن السعوضع املو١٠- متابعة و
يكا.املعتقل في أمر

ص عـدد الـقـضــايــا الــتــيأمـا بــخــو
ضحت آخرتعاملت معها اجلمعية، فقد أو

إحـصـائـيــة أن اجلــمــعــيــة تــلــقــت مــنــذ
) قضيـة، مـا6500الي (تأسيسهـا حـو

ال مـدنـيـة،أحــوبـني قـضـايـا سـجـنــاء، و
ال شـخـصــيــة، إضــافــةأحــويــة، وإدارو

مالية.قية وحقولقضايا عمالية و
تت نسب هذه القضايا، حيثقد تفاوو

بلغت قضايا السـجـنـاء أعـلـى نـسـبـة بــ
٪، بينما لم تتجاوز القضايا املالـيـة26
٪، كما بلغت القضايا التي كانت خارج4

تشيـر اإلحـصـاءات٪. و4االختصـاص 
يـةكذلك إلى أن نسـبـة الـقـضـايـا األسـر

٪،6القضايا القضـائـيـة ٪، و23بلغـت 
٪.13كما أن القضايا العمالية بلغت 

من خالل عمـل اجلـمـعـيـة تـبـني لـهـاو
ة من املتظلمني للثقافةافتقار نسبة كبير

قية التي تساعدهم فـياحلقونيـة والقانو
حتقيق مطالبهم،قهم والوصول إلى حقو

م اجلمعية مباف تقوسوو
م للمـسـاعـدة فـييـلـز

نشر ثقافة حقوق
اإلنسان.
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اهيم سجيني.- االسم: إسماعيل إبر
مة.هـ، مكة املكر1366محل امليالد: يخ و- تار

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

يكية.اليات املتحدة األمرياضيات من الوس ريو- بكالور
∫WOKLF�« …UO(« ¿

ةة التخطيط خالل الفترارمدير عام املتابعة بوزمستشار أول التخطيـط و- باحث و
م.1969-1980

م.1983-1980ة التخطيط ارمات بوزاملعلوة املساعد للمتابعة واركيل الوز- و
اتدية خلدمـات الـسـيـاركة السـعـواملدير التنـفـيـذي لـلـشـرة و- عضو مـجـلـس اإلدار

م.1987-1983(ساسكو) 
م- حتى اآلن.1987ات االقتصادية كز السجيني لالستشارئيس مرسس ور- مؤ

*∫�UOFL'«Ë f�U:« W	uC� 

فة جدة.ية بغر) للجنة املكاتب االستشارًعضو (حاليا) وًئيس (سابقا- ر
دية للخدمات الصناعية (سيسكو).كة السعوة الشر- عضو مجلس إدار
ات (تصدير).دية لتنمية الصادركة السعوة الشر- عضو مجلس إدار
بية.في حجاج الدول العرسسة األهلية ملطوة املؤ- عضو مجلس إدار

دية.- عضو جمعية االقتصاد السعو
- عضو جمعية البر بجدة.

ة.- عضو مجلس االستثمار مبنطقة املدينة املنور
ين بالهيئة العليا للسياحة.- عضو هيئة املستشار

طنية حلقوق اإلنسان.سس باجلمعية الو- عضو مؤ
*∫�«ËbM�«Ë �«d9R*« 

دي.ية املستقبلية لالقتصاد السعوة الرؤ- ندو
مة.ة تنمية السياحة في منطقة مكة املكر- ندو
ة السياحة الداخلية آفاق مستقبلية.- ندو
يز).ة السياحة في محافظة جدة (جامعة امللك عبد العز- ندو
ات الصناعية).متر الصناعيني السابع (منظمة اخلليج لالستشار- مؤ
ين).كات األغذية في دول اخلليج (البحرمتر اللقاء الثالث لشر- مؤ

مة).ي ألبحاث احلج (مكة املكر- امللتقى العلمي السنو
*∫ÀU��_«Ë �UH�R*« 

القطاعات االقتصادية اخملتلفة.اسات اقتصادية في شتى اجملاالت و- له عدة در
ةدة- البطالة- املنشآت الصغيرطنية مثل (السعو- له أبحاث اقتصادية عن قضايا و

طني).ها في تنمية االقتصاد الودورو
دية.اجملالت السعوكات في معظم الصحف وعة من املشار- له مجمو

ـانّكز عمتأسس مـر
اســات حـــقـــوقلـــدر

اإلنسان مطلـع عـام
هــــــــــــــــــــو، و2000

سسة علميـة غـيـرمؤ
مـيـة مـسـتـقــلــةحـكــو

اســــــــــاتلــــــــــلــــــــــدر
األبحاث.و
اسـةدركـز إلـى بــحــث ويـهــدف املــرو

طنديناميكيات حقوق اإلنسان في الو
يةهـرالت اجلـوبي ورصد الـتـحـوالعـر

اءاسـتـقـرتـفـسـيــر وحتـلـيـل وفـيـهـا، و
 إلىًالالت وصواجتاهات هذه التحـو

إحـداث تـغـيـيـر فـي منـط الــتــنــشــئــة
نـشـر ثـقــافــة حــقــوقاالجـتـمــاعــيــة و

يزبالتالي دعم آليات تـعـزاإلنسان، و
لــيــةام حـقـوق اإلنــســان الــدواحـتــرو
ها.يراملساعدة على تطواإلقليمية وو
لية،امه باملعايير الـدومن خالل التـزو

لـي حلـقـوقاملـتـمـثـلـة بـالـقــانــون الــدو
كز إلى حتقـيـقاإلنسان، يسعـى املـر

أهدافه من خالل األنشـطـة الـعـلـمـيـة
التـيالثقافيـة اخملـتـلـفـة، وية والفـكـرو

يةاسات النظرالدرث وتتضمن: البحو
اتالندوات ومترعقد املؤالتطبيقية، وو

اسية،احللقات الدرشات العمل ووور
اخلدمات الفنيةات وتقدمي االستشارو
يبية،ات التدرعقد الدورماتية، واملعلوو
يـــرالـــتـــقــــارات وإصـــدار الـــنـــشــــرو
ها.غيريات، والدورو
كز إلـى يسعـى املـر,في سبـيـل ذلـكو

التكامل مع الهيئات العلميةالتعاون و
املنظمات املعنية بحقوقسسات واملؤو

طنياء على الصعيد الواإلنسان، سو
بـي أو اإلقـلـيـمــي أواحملـلـي أو الـعــر

تها فـياالستفادة من خبـرلـي، والدو
هذا اجملال.

e�d*« ·«b�√

فـيـر قـاعـدة بـيـانـات إحـصـائـيـة- تـو
مـاتـيـة عـلـمـيـة عـن اإلعــالنــاتمـعـلـوو
اإلقليميةلية واالتفاقيات الدود والعهوو
احمللية اخلاصة بحقوق اإلنسان.و

يزفير منبر حر يهـدف إلـى تـعـز- تو
دالتكامل بني جهوالتنسيق وار واحلو

ميـةغير احلكـوميـة واملنظمات احلـكـو
املعنية بحقوق اإلنسان.

- نــشــر ثــقــافـــة حـــقـــوق اإلنـــســـان
يف بها لكل املهتمني من مختلفالتعرو

سساتاملؤسسات اجملتمع املدني ومؤ
مية.احلكو

ميـة- مساعدة املنظمات غير احلـكـو
يب علـى رصـدميـة فـي الـتـدراحلكـوو
اقبة حالة حقوق اإلنسانمرثيق وتوو
هايزير عنها، بهدف تعزتقدمي التقارو
يعيةيات التشرها على املستويرتطوو
التطبيقية كافة.و

- إيالء اهـتـمـام خـاص
حلقوق اإلنسان للفـئـات

 كـاألطـفــالًاألقـل حـظــا
يذواملــــــــســـــــــنـــــــــني وو

االحتياجات اخلاصة.
ية في- املساهمة النظر

لـــة الـــقـــانــــونبـــنــــاء دو
اجملـتـمـعسـسـات واملـؤو

اإلنساني.اطي والدميقر
اجـعــة- املـسـاهـمـة فــي عــمــلــيــة مــر

التـعـلـيـمـاتانـني والـقـويعـات والـتـشـر
حـات عـلـمــيــةتـقـدمي مـقــتــراحملـلـيــة و

لية حلقـوقاءمتها مع املعاييـر الـدوملو
اإلنسان.

يز حقوق اإلنسان- اإلسهام في تعز
كة الفاعلةمتكينها من املشارأة وللمر

بـخـاصـة فـياجملتـمـع، ولـة وفـي الـدو
ار.احلياة العامة وصنع القر

تـفـعـيــل نــشــطــاء حــقــوقعــايــة و- ر
بخاصةاتهم، وير مهارتطواإلنسان و
ات داخليـة أوا في دوركوالذين شـار

جية متخصصة في مجال حقوقخار
اإلنسان.

يبتدربية على حقوق اإلنسان و- التر
املعنيني بقضايا حقوق اإلنسان، مع

بني.يب املدركيز على تدرالتر

UNF� ÊËUF�	 w��« �UN'«

e�d*«

ميةغير احلكومية و- املنظمات احلكو
ذات العالقة بحقوق اإلنسان.

طـلـبــة اجلــامــعــات- األكـادميــيــون و
س.املداراملعاهد وو

سسات اجملتمع املدني مبا فيها- مؤ
اب الــســيــاســيـــةاألحــزالــنــقــابـــات و

لةجمعيات الطفواملنظمات النسائية وو
الشباب.و

ة القضـائـيـة- العاملـون فـي األجـهـز
التنفيذية.يعية والتشرو

الصحفيون.- اإلعالميون و
لية ذاتسسات الدو- العاملون في املؤ

العالقة بحقوق اإلنسان.

e�d*« �«b�Ë

لي اإلنساني.حدة القانون الدو- و
يب.حدة التدر- و
اسات.الدرث وحدة البحو- و
أة.حدة املر- و
فل.ّحدة حقوق الط- و
الطلبة.حدة الشباب و- و
ةحدة مكافحة األسلحة الصـغـيـر- و

اخلفيفة.و
حدة التعليم العمالي. - و
حقوق اإلنسان.حدة االنتخابات و- و
لية.الدوحدة العالقات العامة و- و
اعات.حدة حل النز- و
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ان الـــكـــتــــاب:عـــنـــو
حـقـوق الـنـسـاء مــن
العمل احمللي إلى التغيير العاملـي -

يبي.دليل تدر
جهة اإلصدار: معهد القيادة العاملية

بية منهت النسخة العرللنساء، وصدر
اسـاتة لـدركز القـاهـريـق مـرعن طـر

حقوق اإلنسان.
ير: د. آمال عبد الهادي.حترإعداد و

بـيـة):يخ اإلصدار(النـسـخـة الـعـرتـار
م2005

ت العالم.جمة: د. شهرتر
 صفحة.286عدد الصفحات: 
مات حولا من املعلوّيجمع الكتاب كم

عـات األسـاسـيـة فـي مــجــالضـواملـو
يباتالتدراحلقوق اإلنسانية للنساء، و

الــتــي تــيــســر فــهــم هــذه احلــقـــوق،
اتيجيات التي ميكن اتخاذهااالسترو

اقع.لتطبيق هذه احلقوق في الو
النسـاءجـال ويستهدف الكـتـاب الـرو

اد أواء كأفرسو
عـــات،مـــجـــمــــو

املــــتــــعــــلــــمــــني
االذين حصلوو

على قدر ضئيل
مــن الــتــعــلــيـــم

ا عـلـيـه عـلــىسـمـي أو لـم يـحـصـلــوالـر
 عـلـىًاإلطالق، كـمـا يـسـتـهـدف أيـضـا

سبيل املثال ال احلصر:
ميةغير احلكـومية و- املنظمات احلكـو

يب العاملني فيها حـولالتي تهتم بتـدر
ثر على النساء بشكلالقضايا التي تؤ

خاص.
م بتنظيم- املنظمات اجملتمعية التي تقو

ش عمل للنشطاء في مجال احلقوقور
الفتيات.اإلنسانية للنساء و

املهنيني في- الباحثني االجتماعيني، و
العاملني مع الشباباجملال الصحي، و

املـهـتـمـني بـتـثـقـيـف اجملـتـمـعـات الــتــي
نها.يخدمو

س العليا فياملدار- طالب اجلامعات و
مالـعـلــويــة واسـات الـنـســومـجـال الــدر

االجـتـمـاعـيـة، أو حـقــوقالـسـيـاسـيــة و
اإلنسان.
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قدلية، ومتر العام ملنظمة العمل الدوإن املؤ
لي إلىة مكتب العمل الدودعاه مجلس إدار

ته الثالثةاالجتماع في جنيف، حيث عقد دور
،1937نيـه ان/يوير حز3ين فـي العشـرو
حات املتعلقـةإذ قرر اعتماد بعض املقـتـرو

ئية التفاقية احلد األدنى لسناجعة اجلزباملر
تشغيل األحداث في األعمال الصناعية التي

ضوعهي مـولى، وته األواعتمدها فـي دور
ةالبنـد الـسـادس فـي جـدول أعـمـال الـدور

حاتإذ قرر أن تأخذ هذه املقتراحلالية. و
ملية، يعتمد في هذا الـيـوشكل اتفاقيـة دو

نيه عـامان/يويرين من حـزالعشـرالثانـي و
ألف االتـفـاقـيـةتسعـمـائـة وثـالثـني وسبـع و

التالية التي ستسمى اتفاقية احلد األدنـى
:1937اجعة)، للسن (الصناعة) (مر

اجلزء األول: أحكام عامة

 …œU*«1
ةم هذه االتفاقية، تشمل عبار- في مفهو1

جه خاص:(املنشآت الصناعية) بو
ىاألشغال األخـراحملاجـر وأ - املنـاجـم و

اد معدنيـة مـناج موالتي تتصل باسـتـخـر
ض.باطن األر

ب - الـصـنـاعـات الـتـي يـتـم فـيـهــا صــنــع
يـلـهـا، أو تـنـظـيـفـهـا، أومـنـتـجـات، أو حتـو
فـتـهـا، أو صـقـلـهــا أوخــرإصـالحـهـا، أو ز

هـا،إعدادها للبيع، أو تـفـتـيـتـهـا أو تـدمـيـر
اد،يل املـوالصناعات التي يتم فيـهـا حتـوو

يلحتـوليـد وتـومبا في ذلك بـنـاء الـسـفـن و
كةى احملربائية أو القـونقل الطاقة الكهـرو

من كل نوع.
ج - بناء أو جتديد بناء أو صيانة أو إصالح
أو تعديل أو هدم أي مبـنـى أو خـط سـكـة

ام أو ميناء، أو رصيفحديدية أو خط تـر
ض أو قنـاة، أو ممـر مـائـيمـيـنـاء، أو حـو

يق أو نفق أو جسرللمالحة الداخلية، أو طر
في، أو مصرة، أو شبكة للمجارأو قنطر

قية أو هاتفية،كيبات برللمياه، أو بئر، أو تر
يع الغازكيبات لتوزبية، أو تركيبات كهرأو تر

غير ذلـك مـن أعـمـال اإلنـشـاء،أو امليـاه، و
فـضـال عـن حتـضـيـر مـثـل هـذه األشــغــال

بناء أساساتها.اإلنشاءات وو
يق البر أوكاب أو البضائع بطرد - نقل الر

السكك احلديدية أو بالطرق املائية الداخلية،
اضلة البضائع في األحومبا في ذلك مناو

اخملازن، بـاسـتـثـنـاءافـئ واملراألرصـفـة وو
ي.النقل اليدو

لـة- تعني السلطـة اخملـتـصـة فـي كـل دو2
احلد الفاصـل بـني الـصـنـاعـة مـن نـاحـيـة،

ى.اعة، من ناحية أخرالزرة والتجارو
 …œU*«2

- ال يجوز استخدام أو تشغيل األحداث1
ة فيالذين تقل سنهم عن اخلامسة عـشـر

اء كانت عامـة أوأي منشأة صناعية، سـو
عها.خاصة، أو في أي من فرو

ائـحانـني أو الـلـو- عـلـى أنـه يـجـوز لـلـقـو2
الءطـنـيـة أن تـســمــح بــاســتــخــدام هــؤالــو

األحداث في املنشآت التي ال يعمـل فـيـهـا
تستثنىة نفسهـا، واد من األسرى أفرسو

من ذلك األعمال التي متثل بحكم طبيعتها
اي فيها خطرف التي جترأو بحكم الظرو

على حياة أو صحة أو أخالق املستخدمني
فيها.

 …œU*«3
ال تنطبق أحكام هذه االتفاقية على العمل

س الفنيـة،ديه األحداث في املـدارالذي يـؤ
افق السلطة العامة على هذايطة أن توشر

ف عليه.تشرالعمل و
 …œU*«4

متسهيال إلنفاذ أحكام هذه االتفاقية، يـلـز
كل صاحب عمل في منشأة صناعيـة بـأن
ميسك سجال بجميع األشخاص العاملـني

ة، معلديه ممن تقل سنهم عن الثامنة عشر
يخ ميالدهم.بيان تار

 …œU*«5
- فيما يتعلق باألعمال التي متثل بحكم1

ي فيهاف التي جترطبيعتها أو بحكم الظرو
ا على حياة أو صحة أو أخالق العاملنيخطر

طنية:انني الوفيها، يتعني على القو
دا أعلى من خمسأ - أن تقرر حدا أو حدو

اهقنية سنة لسن قبول الشباب أو املرعشر
في هذه األعمال.

ير حدب - أو أن تخول سلطة مناسبة بتقر
ة سنة لسند أعلى من خمس عشرأو حدو

اهقني في هذه األعمال.قبول الشباب أو املر
ية التي يتعـنيير السنو- تتضمن التقـار2

 مـن دسـتـور22جـب املـادة تـقـدميـهـا مبـو
مات كاملة عـنلية معلـومنظمة العمـل الـدو

اننيتها القـود السن التي قـررحد أو حـدو
ةعية (أ) من الفقرة الفرطنية عمال بالفقرالو

اءات التي اتخذتهـاالسابقة، أو عن اإلجـر
السلطة املناسبة مبـقـتـضـى الـصـالحـيـات

عية (ب) مـنة الفرلة لها عمال بالفقـراخملو
ة السابقة، حسب احلالة.الفقر

اجلزء الثاني: أحكام خاصة لبعض البلدان
 …œU*«6

- تطبق في اليـابـان أحـكـام هـذه املـادة1
.5و2بدال من أحكام املادتني 

- ال يجوز استخدام أو تشغيل األحداث2
ة في أي منشأة صناعية،ابعة عشردون الر

اء كانت عامة أو خاصة، أو في أي منسو
ائحانني أو اللوعها، على أنه يجوز للقوفرو
الءطـنـيـة أن تـســمــح بــاســتــخــدام هــؤالــو

األحداث في املنشآت التي ال يعمـل فـيـهـا
ة نفسها.اد من األسرى أفرسو
- ال يجوز استخدام أو تشغيل األحداث3

ةة في األعمال اخلطردون السادسة عشر
يفهـا فـية بالصحـة حـسـب تـعـرأو الضـار

اء فـيطـنـيـة؛ سـوائـح الـوانـني أو الـلـوالـقـو
املناجم أو املصانع.

 …œU*«7
 علـى5و4و2اد - ال تنطبق أحـكـام املـو1

لكن تطبق األحكـام الـتـالـيـة عـلـىالهـنـد، و
جميع األقاليم التي يكون تطبيقهـا عـلـيـهـا

يعية الهندية.من اختصاص السلطة التشر
- ال يجوز استخدام أو تشغيل األحداث2

ة في املصانع التي تعملدون الثامنة عشر
ةتستخدم أكثر من عـشـركة وة احملربالقـو

أشخاص.
- ال يجوز استخدام أو تشغيل األحداث3

كـاب أوة فـي نـقـل الــردون الـثـالـثـة عــشــر
يد أو بالسكك احلديـديـة،البضائع أو البـر

انئلة البضائع على أرصفة املوأو في مناو
افئ.اض أو املرأو األحو

- ال يجوز استخدام أو تشغيل األحداث4

ة:دون اخلامسة عشر
غـيـر ذلـك مـناحملـاجـر وأ- فـي املـنـاجـم و

اج املعادن مـناألشغال املتصلة باسـتـخـر
ض.باطن األر

ب - في املهن التي تنطبق عليها هذه املادة
ةتصنفها السلطة اخملتصة بوصفها خطرو

ة بالصحة.أو ضار
- ال يجوز:5

اأ - السماح بعمل األحـداث الـذيـن بـلـغـو
لكنهم دون الـسـابـعـةة وسن الثانيـة عـشـر

ةة فـي املـصـانـع الـتـي تـعـمـل بـالـقــوعـشـر
ةتــســتــخــدم أكــثــر مــن عـــشـــركــة واحملــر

أشخاص.
اب - السماح بعمل األحداث الذين بلـغـو

لكنهم دون السابعةة وسن اخلامسة عشر
ة في املناجم، ما لم تثبت لياقتهم لهذاعشر

العمل بشهادة طبية.
 …œU*«8

- تطبق فـي الـصـني أحـكـام هـذه املـادة1
.5و4و2اد بدال من أحكام املو

- ال يجوز استخدام أو تشغيل األحداث2
ة في أي مصنع يستخدمدون الثانية عشر

يعمل فيه بانتظـامكات وآالت تعمل باحملـر
ثالثون شخصا أو أكثر.

- ال يجوز استخدام أو تشغيل األحداث3
ة:دون اخلامسة عشر

أ - في املناجم الـتـي تـسـتـخـدم بـانـتـظـام
خمسني شخصا أو أكثر.

ةة أو الــضــارب - فــي األعــمــال اخلــطـــر
انني أويفها فـي الـقـوبالصحة حـسـب تـعـر

ذلـك فـي أي مـصـنــعطـنـيــة، وائـح الـوالـلــو
يعمل فيهكات ويستخدم آالت تعمل باحملر

بانتظام ثالثون شخصا أو أكثر.
- على كل صاحب عمل في منشأة تنطبق4

عليها هذه املادة أن ميسك سجال بجميـع
ة، علىالعاملني لديه دون السادسـة عـشـر

أن يتضمن املستندات التي تـثـبـت سـنـهـم
ها السلطة اخملتصة.التي تقرر

 …œU*«9
ةلي، في أي دورمتر العمل الدو- يجوز ملؤ1

جا في جدولضوع مدريكون فيها هذا املو
أعمالها، أن يـعـتـمـد بـأغـلـبـيـة الـثـلـثـني أيـة

اداحدة أو أكثر من املويع تعديالت لومشار
ء الثاني من هذه االتفاقية.السابقة من اجلز

يـــع هـــذه- تــذكــر فـــي أي مـــن مـــشـــار2
لة العضو أو الدول األعضاءالتعديالت الدو

لة العضوض الدوتعرالتي تنطبق عليها، و
أو الدول األعضاء التعديالت التي تنطبـق

فاحد، أو في ظروة عام وعليها، خالل فتر
اة ثمانية عشر شـهـراستثنائية خـالل فـتـر
متر، على السلطةة املؤتبدأ من اختتام دور

ضـوع،أو الـسـلـطـات اخملـتـصـة بـهـذا املـو
اءيع أو بأي إجريق التشرإلنفاذها عن طر

آخر.
- تبلغ كل من هذه الدول األعضاء املدير3

لهـالي، بعد حصـوالعام ملكتب العمـل الـدو
افقة السلطة أو السلطات التي يكونعلى مو
ضوع من اختصاصها، بتصديقهاهذا املو

سميا لتسجيله.على التعديل ر
يع التعديـالت- يبدأ نفاذ أي من مـشـار4

لةكتعديل لهذه االتفاقية لدى تصديق الدو
العضـو أو الـدول األعـضـاء الـتـي يـنـطـبـق

عليها.

 …œU*«10
سـمـيـة عـلـى هـذهسـل الـتـصـديـقـات الـرتـر

االتفاقية إلـى املـديـر الـعـام ملـكـتـب الـعـمـل
لي لتسجيلها.الدو

 …œU*«11
ى الــدولم هـذه االتـفـاقـيـة ســو- ال تـلــز1

لية الـتـياألعضاء في منظمـة الـعـمـل الـدو
سجل املدير العام تصديقاتها.

يبدأ نفاذها بعد مـضـي اثـنـي عـشـر- و2
لتنييخ تسجيل تـصـديـق دوا من تـارشهـر
ين لها لدى املدير العام.عضو
بعد ذلك يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبـة- و3

الة عضو بعد مضي اثني عشر شهرألي دو
يخ تسجيل تصديقها.على تار

 …œU*«12
لي، فورم املدير العام ملكتب العمل الدويقو

ين في منظمةلتني عضوتسجيل تصديق دو
لية، بإخطار جميع الدول األعضاءالعمل الدو

هـا كـذلـكيخـطـرفي هـذه املـنـظـمـة بـذلـك، و
سلها إليه فيمابتسجيل التصديقات التي تر

ى في املنظمة.بعد دول أعضاء أخر
 …œU*«13

لة عضو صدقت على هذه- يجوز ألي دو1
االتفاقية أن تـنـقـضـهـا بـعـد مـضـي عـشـر

ثـيـقـةذلـك بـوات عـلـى بـدء نـفـاذهــا، وسـنـو
ليسلها إلى املدير العام ملكتب العمل الدوتر

ال يكون هذا النقض نافذا إاللتسجيلها. و
يخ تسجيله.بعد انقضاء عام على تار

لـة عـضــو صــدقــت عــلــى هــذه- كــل دو2
س حقهـا فـي الـنـقـضلم متـاراالتفاقـيـة، و

ص عليه في هذه املادة خالل السنةاملنصو
ةات املذكورة العشر سنوالتالية النقضاء فتر

ةمة بها لفترة السابقة، تكون ملتزفي الفقر
بعدئذ يجوز لها أنى، وات أخرعشر سنو

ةتنقض هذه االتفاقية بعد انقضاء كل فتر
ص عليهافقا لألحكام املنصوات وعشر سنو

في هذه املادة.
 …œU*«14

لي إلىة مكتب العمل الدويقدم مجلس إدار
ة عشرمتر العام، عند انقضاء كل فتـراملؤ

ايرات على بدء نفاذ هذه االتفاقية تقرسنو
ينظر فيما إذا كان هناك ماعن تطبيقها، و
اجعتها كليا أواج مسألة مريدعو إلى إدر

متر.ئيا في جدول أعمال املؤجز
 …œU*«15

متـر اتـفـاقـيــة جــديــدة- إذا اعـتـمـد املــؤ1
مائيا، واجعة لهذه االتفاقية كليا أو جزمر

لم تنص االتفاقية اجلديدة على خالف ذلك:
لـة عـضـو عـلــىأ - يـسـتـتـبـع تـصــديــق دو

بغضنا، واجعة، قانواالتفاقية اجلديدة املر
 أعاله، النقض13النظر عن أحكام املادة 

يطة بدء نفاذاملباشر لالتفاقية احلالية، شر
اجعة.االتفاقية اجلديدة املر

ب- يقفل باب تصديق الدول األعضاء على
يخ بدء نفاذا من تاراالتفاقية احلالية اعتبار
اجعة.االتفاقية اجلديدة املر

- تظل االتفاقية احلالية مـع ذلـك نـافـذة2
نها احلاليني بالنـسـبـةمضمـوفي شكلـهـا و

لم تصدقللدول األعضاء التي صدقتـهـا و
اجعة.على االتفاقية املر

 …œU*«16
نسي لهذه االتفاقيةالفري والنصان اإلجنليز

يان في احلجية.متساو
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 عبدالرحمن العناد.د
رئيس جلنة الثقافة والنشر

dA
�U� —U&ô«

s�d�UN*« V�dN�Ë

ا علىخرى مؤافق مجلس الشـورو
اءات املصادقة علىاستكمال إجـر

مـعـاقــبــةقـمــع وكـول مــنــع وتـوبــرو
بــخــاصــةاالجتـار بــاألشــخــاص و

كــولتــوبـرواألطــفــال ، والـنــســاء و
يقين عن طريب املهاجرمكافحة تهر

النكوتوهما برواجلو، والبحر والبر و
مـكـمـالن التـفـاقـيـة األمم املـتــحــدة

ميـة املـنـظـمـة عــبــرملـكـافـحــة اجلــر
افقطنية التي سبق أن ود الواحلدو

ى وصـدرعـلـيـهـا مـجــلــس الــشــور
افقة عليها عـامم ملكي بـاملـوسومر

هـ.1425
الن إلى القـضـاءكوتـويهدف البـر و

مية املنظمة فـي االجتـارعلى اجلـر
يــن،يــب املــهــاجــرتــهــربــالــبــشــر و

كول األول يسعى إلى منعتوفالبرو
مكافحة االجتار باألشخاص مـعو

إيــالء اهــتــمــام خــاص بــالــنــســـاء
حماية ضحايا االجتاراألطفال، وو
ام كـامــلمـسـاعـدتـهـم، مـع احـتــرو

يز التعاونتعزقهم اإلنسانية، وحقو
اف على حتقيق تلكبني الدول األطر

األهداف. أما الثاني، فيهدف إلـى
يـنيب املـهـاجـرمكافـحـة تـهـرمنـع و

افيز التعاون بني الدول األطرتعزو
حتقيقا لتلك الغاية، إضافة حلماية

بني.ين املهرحقوق املهاجر
افـقـتـهـا عـلـى هـذيــن املـمـلـكـة مبــو

لـني تـكـون قـد تـقــدمــتكــوتـوالـبــرو
يني مهمتني في سبيلتني أخرخطو
حمايتها علىيز حقوق اإلنسان وتعز

ذلكلي ، والدوالصعيدين احمللي و
املستمريعكس سعي اململكة اجلاد و

كــةمــشــاريــر والـتــطــولــإلصــالح و
لي اهتمـامـه بـحـقـوقاجملتمـع الـدو
م بذلـكهي اآلن ال تقـواإلنسـان، و

بوصفها فقط عضو فاعل باجملتمع
إمنا أيضا بصفتها عضولي والدو

أعـلـىأساسي مـنـتـخـب فـي أهـم و
لية في هذا اجملال: «مجلسهيئة دو

حقوق اإلنسان».

d�d���« dO�dJ#

w�UD�I�« Í“U$

gm_4004@yahoo.com

:حقوقان - ّعم
ك الدكـتـور مـحـمـد الـفـاضـل نـائـبشـار

النشر بـاجلـمـعـيـةئيس جلنة الـثـقـافـة ور
طنية حلقوق اإلنسان فـي االجـتـمـاعالو

طنية حلقـوقسسات الوي للمؤالتحضير
مثيالتها فيبي واإلنسان في العالم العر

الذي عقد في العاصمةبية والدول األورو
/27/2ة ـان خـالل الـفـتــرّدنـيـة عـماألر

ضــعم لـــو1/3/2007م إلـــى 2007
بـي -ار العـرمتر احلـوجدول أعـمـال مـؤ

ك حول حقوق اإلنسـانبي املشتراألورو
مع عقده الشهر احلالي.املزو
بدم خالل االجتمـاع الـعـديـد مـن جتـارُق

طنية العاملة في مجال حقوقسسات الواملؤ
بفد حصيلة التجارض كل وعراإلنسان، و
م بها هذهآلية العمل التي تقـوفي بالده و

ما يأملون التوصل إليه.سسات، واملؤ
ممثل هيئة حقوق اإلنسان فـي املـمـلـكـة

دية األستاذ علي بن حسنبية السعوالعر
املستنير قال في كلمته التي ألقاها أمام

بــةكـة: إن جتــرد املـشــارفـوأعـضــاء الــو
دية في مجال حقوقبية السعواململكة العر

اإلنسان في تطور مستـمـر، فـقـد بـدأت
يـز حــقــوقات حـثـيـثــة جتــاه تــعــزخـطــو

د اجلـمـعـيـةجو إلـى وًااإلنـسـان، مـشـيـر
طنية حلقوق اإلنسان كجمعية أهلـيـةالو

هي هيئةهيئة حقوق اإلنسان ومستقلة، و

ئيستبط برطنية ذات صفة استقاللية ترو
التأكدتختص مبتابعة واء، ومجلس الوزر

لة حلقوق اإلنسان.ة الدواعاة أجهزمن مر
 بأمرًاخرأشار املستنير إلى أنه أعلن مؤو

طنية حلمـايـةملكي عن تأسيس هـيـئـة و
ًمكافحة الفساد، لتعمل جـنـبـااهـة والنز

ى حلمايةسسات األخرإلى جنب مع املؤ
دي، كما أشار إلىحقوق اإلنسان السعو

 إصدارًس حالياى يدرأن مجلس الشور
سـسـات اجملـتـمـع املـدنــي فــينـظـام ملــؤ

دية.بية السعواململكة العر
طنية إلىسسات الوكون املؤدعا املشارو

طـنـيـة حلـقــوقتـشـجـيـع تـبـنــي خــطــط و
كة مـنـظـمـات اجملـتـمـعاإلنسـان مبـشـار

اصــل بــنيإقـامـة عــالقــات تــواملـدنــي. و
منظمات اجملـتـمـعطنيـة وسسات الـواملؤ

ضية السامـيـةاملدني بالتعاون مع املـفـو
يج حـقـوقتروحلقوق اإلنسان حلـمـايـة و

ÊU��ù« ‚uI	 %UOFL�Ë %ULEM* %U�UO� …b�U! œ«b�S� «u
�U� ÊuFL�:«
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فير املساعدة لهذه املنظماتتواإلنسان، و
ا إلىيز إمكانياتـهـا. كـمـا دعـوبهدف تـعـز

إعداد قاعدة بيانات حول منظمات اجملتمع
املدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان.

طـنـيـةسـسـات الـوطالـب اجملـتـمـعـون املـؤو
مةة بني احلكواقعها، لسد الهوظيف موبتو
يةأن تروج حلرمنظمات اجملتمع املدني. وو

تـشـكـيـل اجلـمـعـيــات مبــا يــتــمــاشــى مــع
يزلية، باإلضافـة إلـى تـعـزاملعاهـدات الـدو

سة هذا احلق.البيئة املناسبة ملمار
مةص حق احلصول على املعلوأما بخصو

عاتفقد أوصى اجملتمعون بإنشاء مجمو
مــات،عـمـل حـول احلـصــول عــلــى املــعــلــو

يات في هذا الشأن، وصياغةإصدار دورو
شادات علـىثيقة إقليمـيـة مـع إردة ومسـو

بيةين بيئة متكينية للمنطقة العركيفية تكو
اثيق حقوق اإلنسان.با، مع البدء مبوأوروو

يبية للقضـاة،ات تدرا إلى عقـد دوركما دعو
ية التعبيرهم فيما يخص حرغيرالصحفيني وو
مـات، إضـافــةحـق احلـصـول عـلــى املــعــلــوو

انني الصحافـة لـضـمـان حـمـايـةاجعـة قـوملـر
سساتإنشاء شبكة من املؤاإلعالم اخلاص. و

يـعـاتاء حـول الـتـشــرطـنـيـة لـتــقــدمي اآلرالـو
اتـيـجـيـات بـنيتـنـسـيـق االسـتــرحــة، واملـقـتـر

سـاتاقـبـة املـمــارمـرطـنـيـة وسـسـات الــواملـؤ
سسات فيما يخـصالفضلى لعمل هـذه املـؤ
مات.حق احلصول على املعلو

د. محمد الفاضل خالل إحدى اجللسات
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