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:حقوقياض- الر
طنية حلقـوقئيس اجلمعيـة الـوكشف ر

اإلنسان الدكتور بندر بن محمد احلجار
متر صحفـيم اجلمعية عقـد مـؤعن عـز

ياض، يتم من خالله اإلعالنمبدينة الر
اقـعهـا األول عــن ويـرعـن صـدور تـقــر

بـيــةحـقـوق اإلنـسـان بــاملــمــلــكــة الــعــر
دية.السعو

ير فيأكد الدكتور احلجـار أن الـتـقـرو
مترقع عقد املؤمن املتواحله النهائية. ومر

خالل األيام القليلة املقبلة.

:حقوقان - ّعم
ئيسك الدكتور محمد الفاضل نـائـب رشار

الــنــشــر فــي االجــتــمـــاعجلــنــة الــثــقــافـــة و
طنـيـة حلـقـوقسسـات الـوي للـمـؤالتـحـضـيـر

مثيالتـهـا فـيبـي واإلنسان في العـالـم الـعـر
الذي عقد فـي الـعـاصـمـةبيـة والـدول األورو
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ضع جـدوليذكر أن االجتماع يأتـي متـهـيـدا لـو
ساءه رؤف يحضرسع الذي سومتر املوأعمال املؤ

انّدنية عميعقد في العاصمة األرسسات وتلك املؤ
م.2007 نيسان 20 - 16ة من خالل الفتر

اس:ياض - والر
يـفـني املــلــكمـني الـشــرجـه خـادم احلــرو

يز نصائحة ألعضاءعبدالله بن عبدالعز
ميـةمجلس هيئة حقوق اإلنسـان احلـكـو

قال حفظه الله:الصدق، وي الدقة وبتحر
الصدق أهم شيء.. فنحني و«إن التحر

أت الكتاب قلت هذاتأتينا أشياء إذا قر
إذا بحثت عـنـه لـم جتـدم، وكد مظـلـومـؤ

ضا، أو أخذ، إما أن يكون أخذ أرًشيئا
أدعـو الـلـه سـبــحــانــه أنشـيـئــا آخــر، و

فقكم». جـاء ذلـك خـالل اسـتـقـبـالـه -يـو
ئيس مجلس هيئـةحفظه الله- ملعـالـي ر

كي بن خالـدحقوق اإلنسان األستاذ تر
انأعضاء الهيـئـة فـي الـديـوي والسـديـر

افقم األحد املوامللكي بقصر اليمامة يو
م املاضي.للثالثني من شهر محر

يفني ألعضاءمني الشرمتنى خادم احلرو
فيـقالتـوهيئة حقوق اإلنسان الـنـجـاح و

قال: «لكنها ليستفي مهمتهم الصعبة، و
ما من شكجال أمثالكم، وصعبة على الر

اجبالوأمانة، ودقيقة وأنها مهمة صعبة و
الدقة،ي وأنتم أعلم بذلك- التحرعليكم -و

اللـهنه وفـومن أنتـم تـعـرألننـا اآلن فـي ز

الـقـالمن كـثـر فـيـه الـقـيـل وأعـلـم بـه.. ز
ذ باللهأعوالكذب، واختلط فيه الصدق وو

جل».ادة الله عز ولكنها إرمن هذا و
من جهتهم، قال أعضاء مجلس الهـيـئـة
في كلمـة ألـقـاهـا نـيـابـة عـنـهـم األسـتـاذ

فاهيم الناصر، جاء فيها: «إنه لشرإبر
مالئي أعضاء مجلس هيئةلزعظيم لي و

حـقـوق اإلنـسـان أن نـقــف بــني يــديــكــم

نا للثقـةتقديـرنا وين عن بالغ شكـرمعبـر
كمسنا باختيارجتم بها رؤوالغالية التي تو

لنا أعضاء لهذا اجمللس اإلنساني املهم».
ةأضاف: «إن ذلك بقدر ما هـو مـفـخـرو

جـلثقـة مـن رشهـادة مـولنا نعـتـز بـهـا و
نـااإلنسانية، فإنها أيضا أمانة حملتمـو

ة نشعر بثـقـلـهـالية كـبـيـرمسـؤوإياهـا، و
أمتـنـاطـنـنـا وأهميـتـهـا جتـاه ديـنـنـا ووو

تعالىاإلسالمية، سائلني الله سبحانه و

حقوق:ياض - الر
طـنـيـة حلـقــوقاتـفـقـت اجلـمـعـيــة الــو

ميةهيئة حقوق اإلنسان احلكواإلنسان و
/6م السـبـت في اجتمـاعـهـمـا األول يـو

م24/2/2007افق هـ املو2/1428
ياض على تشكيل جلنةمبقر الهيئة بالر

مجاالت التعاونكة لتحديد أطـر ومشتر
سستني. كما اتفقتا على أهمـيـةبني املؤ

د خطة تعمل على إعالن إحصائياتجوو
اجلـمـعـيـةد لـلـهـيـئـة والـقـضـايـا الـتـي تـر

سائل اإلعالم.ضها لوعرو
أشار اجملتمعون إلى تباطؤ بـعـضو

اتد عـلـى اسـتــفــســاراجلـهـات فــي الــر
لهـم بـعـدالهيئة، مـبـديـن تـفـاؤاجلمعـيـة و

افـقـة املـقـام الـسـامـي بـإنـشـاء هـيـئـةمـو
ملكافحة الفساد.

طـنـيــةئـيـس اجلـمـعـيــة الــوضـح رأوو
حلقوق اإلنسان الدكتور بندر احلجار أن

 سجنا20ت منذ إنشائهـا اراجلمعية ز
ا إلىفي مختلف مناطق اململكة، مشيـر

أن اجلمعية خاطبت اجلهـات اخملـتـصـة

ÊU��ù« ‚uI� W�O	 ¡UC�√Ë fOzd� t�UI��« ‰ö�
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فقنا لتحقيـقيـوأن يعيننا على أدائهـا، و
ضاه،األهداف السامية التي ننال بها ر

سـمـنيجيهـاتـكـم، مـتـرشديـن بـتـومسـتـر
خطاكم في حماية حقوق اإلنسان التي

اجباتنا اإلسالمية، حتقيقا ملاهي من و
سنةتعالى وجاء في كتاب الله سبحانه و

سلم، املتمثلة فيله صلى الله عليه وسور
اقفكم اإلنسانيـة الـنـبـيـلـة فـي جـمـيـعمـو

ها، مما له أكبرها وصغيراجملاالت كبير
س الـعـالـم اإلسـالمـي بـلاألثـر فـي نـفـو

اإلنسانية جمعاء».
نههذا املنهج الذي تتبعوقال الناصر: «وو
تدعون إليه إمنا يصب في حماية حقوقو

اجبات اإلنسانية للنـاساإلنسان؛ بل الو
سنةجميعا حتقيقا ملا جاء في كتاب الله و

أضاف:سلـم». وله صلى الله عليه وسور
مي نعاهـد«نحن هنا من هذا املقـام الـكـر

اجـبالله ثم نعاهـدكـم عـلـى الـقـيـام بـالـو
اإلخـالص فــي الــعــمــل خلــدمــة ديــنــنــاو
أمـتـنـا اإلسـالمـيــةطـنـنـا ومـتـنــا ووحـكـوو
حماية حقوق اإلنسان في العالم أجمع،و

ئيس الهيئةة حكيمة من رإدارجيهات وبتو
فقه الله».و

ÊU?�?�ù« ‚u?I?� W?�?O?	Ë W?O?F?L'« 5� W�d�A� ÊËUF� WM'

أعضاء الهيئةئيس ويفني خالل استقباله لرمني الشرخادم احلر

ىالشكـاوبالسجون بشأن املالحظـات و
ة. كما أكـديـارالتي رصدتـهـا فـي كـل ز

كيز علىة الترالدكتور احلجار على ضرور
ادنشر ثقـافـة حـقـوق اإلنـسـان بـني أفـر

سة.اجملتمع بأساليب علمية مدرو
سستـنيأشار عدد من أعضـاء املـؤو

اجيةدوعدم االزة التنسـيـق وإلى ضرور
إلى أهمية تعـاون اجلـهـاتفي العمـل، و

دة.مية لتحقيق األهداف املنشواحلكو
حضر االجتماع من جانب اجلمعية كل

ئيس اجلمعيـة الـدكـتـور بـنـدر بـنمـن: ر
ئيس الدكـتـورنائب الـرمحمد احلـجـار و

األعضاء: الـدكـتـورمفلح الـقـحـطـانـي، و
صـالـح اخلـثـالن، الـدكـتـور عـبـداجلـلـيــل
السيف، الدكتور عبداخلالق آل عبداحلي،

يدة، الدكتور أحمدالدكتور صالح الشر
كستاني، الدكتور حمد املاجد، الدكتورتر

ف عـلــىاملـشــرحـمـن الـعــنــاد، وعـبـدالــر
املاليـة فـي اجلـمـعـيـةيـة والشـؤون اإلدار

ي.األستاذ خالد الفاخر  من أعضاء اجلمعيةًعددائيس وي خالل استقباله ركي السديرمعالي األستاذ تر
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من شأنه املساعدة فـي حـل الـقـضـيـة مـع
قيـةاصل مع املنظـمـات احلـقـوأهميـة الـتـو

تفعيل مثل هـذهاملعنية بحقوق اإلنـسـان و
د للوصول إلى نتائج إيجابية تخـدماجلهو

قضية املعتقلني.
حضر االجتماع من جانب اجلمعية: األستاذ

ض الله.األستاذ محمد عوي، وخالد الفاخر
من جانب اللجنة: عبدالله حسن القحطاني،و

سى، األستاذ محمدهاب املواألستاذ عبدالو
يـز الـسـبـيــل،شـن، األسـتـاذ عـبـدالــعــزالـعـو

اني.هراألستاذ طالل الزو
قد تقرر عقد االجتماع القادم للجنةهذا و

هـ.24/2/1428بعاء م األريو

ياضانتانامو في الر جانب من اجتماع جلنة غو

 أهالي املفرج عنهم في انتظار أبنائهم
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:حقوقياض - الر
طنية حلقوق اإلنسانبحثت اجلمعية الو

اك املستشارمع السيدة أيلني دو شانتير
اإلصالحمي واإلقليمي في الشأن احلكو

ـبـل الـتـعـاون مـعُفـي الـقـطـاع الـعــام س
نسية في ما يتعلق بحقوقية الفراجلمهور

يب في مجالي التدرًخصوصااإلنسان، و
ةياري، جاء ذلك خالل زاإلصالح اإلدارو

اك إلى مقـرقامت بها السـيـدة شـانـتـيـر
 /21بعاء م األرياض يواجلمعية في الر

م.2007/ 2
بيعان القحطانيأشار الدكتور مفلح بن رو

ائر إلى أنفد الزالذي كان في استقبال الو
اافق لها قدموفد املرالواك والسيدة شانتير
نسيـةة السجون الـفـريارة لزللجمعـيـة دعـو

نسية في هـذابة الفرلالستفادة من التـجـر
ـن أن االجـتـمـاع تــطــرق إلــىّبــياجملـال، و

ي،اجملاالت التـي تـعـنـى بـاإلصـالح اإلدار
د اجلمعـيـةإضافة إلى االطالع علـى جـهـو

ى الـتـياجملـاالت األخـرفـي هـذا اجملــال و
ائرفد الزتدخل ضمن اهتماماتها. ضم الو

ات املـسـتـشـار الـثـانــيالـسـيـد أالن جـيـبـر
حضر اللقاء من جانبنسة، وة الفربالسفار

ياجلمعية كل من: األستاذ خالـد الـفـاخـر
املـالـيـةيــة وف عـلـى الـشــؤون اإلداراملـشـر

تـيـري الـقـحـطـانـي الـســكــراألسـتـاذ غــازو
النشر.التنفيذي للجنة الثقافة و
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ياض - حقوق:الر
طنيـةشكل اجمللس التنفيذي للجـمـعـيـة الـو

ضــع خـــطـــةحلــقــوق اإلنـــســـان جلـــنـــة لـــو
ات القـادمـة،اتيجيـة لـلـخـمـس الـسـنـواستـر

نني معإعادة تشكيل جلنة األعضاء املتعاوو
ذلك بتشكيل جلنـتـني إحـداهـمـااجلمعيـة. و

جـالنـني مـن الـرتـعـنـى بـاألعـضـاء املـتـعــاو
نات من النساء.ات املتعـاوى بالعضوأخرو

 مبقرًاخرجاء ذلك خالل انعقاد اجمللس مؤ
ياض.اجلمعية في الر

ئيس الـدكـتـور مـفـلـح بـنضح نـائـب الـرأوو
ئيس اجلمعية الدكتوربيعان القحطاني أن رر

افـق عـلـى أسـمـاء أعـضـاءبـنـدر احلـجـار و
اللجنتني اجلديدتني. حيث شـمـلـت الـلـجـنـة

ًئيسـايـدة رجالية: الدكتور صالـح الـشـرالر
للجنة، الدكتور عبدالله اللحيدان، الدكـتـور

يـحـق، الـدكـتـور حـمـد املـاجــد،حـبـيـب الـلـو
الدكـتـور عـلـي بـن احلـكـمـي. أمـا الـلـجـنـةو

ةة نـورالنسائية فشملـت كـل مـن: الـدكـتـور
يافاء طيبة، األستاذة ثرة والعجالن، الدكتور

ة اجلميح.األستاذة نورشيخ، و
ئاسة اللجنتني إلىدعا اجمللس التنفيذي رو

نني خلدمة نشاطاتاستثمار طاقات املتعاو
حلـة الـقـادمـة،أهداف اجلمعـيـة خـالل املـرو

قعةاتساع ريادة نشاطاتها وخصوصا مع ز
يةتغطيتها. كما أقر االجتماع جتديد عضو

.نني السابقنياألعضاء املتعاو
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:حقوقياض - الر
اريكـي زس األمـرجنرفد من الـكـوأكـد و

 أن هنـاكًاخـرهيئة حـقـوق اإلنـسـان مـؤ
اج عنيكية لإلفرمة األمرنية لدى احلكو

انتانامو ممن لـمجميع املعتقلني فـي غـو
جه لهم أي تهمة. معلم توتثبت إدانته و

ً. أمنياًااإلبقاء على من يشكلون خطر
ئيس اجلمعـيـة الـدكـتـورضح نـائـب رأوو

مـفـلـح الـقـحـطـانـي ممـثـل اجلـمـعـيـة فـي
قت لم يتسـع لـلـتـطـرقاالجتمـاع أن الـو

غم أنها كانتكي رلقضية حميدان التـر
تها.لة إلثارمن ضمن القضايا اجملدو

يحات صحفيةقال القحطاني في تصرو
ات حقيقيةشرله «نأمل أن يكون هناك مؤ

».ًيباإغالق املعتقل قراج ولإلفر
ار مجلسيكي زفد األمريذكر بأن الو

كــــان فــــيدي وى الـــســــعــــوالــــشــــور
اســتــقــبــالـــهـــم األســـتـــاذ الـــدكـــتـــور

حـمـن الـعـنـاد عـضـو مـجــلــسعـبـدالـر
النشرئيس جلنة الثقافة وى ورالشور

طنية حلقوق اإلنسان.باجلمعية الو
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:حقوقياض - الر
ئيسأكد الدكتور بندر بن محمد احلجار ر

طـنـيـة حلـقـوق اإلنـســان بــأناجلـمـعـيــة الــو
دجوك أهميـة ودي بدأ يـدراجملتمع الـسـعـو

قهماطنني بحقـوجمعيات تعنى بتثقيـف املـو
املدنية، جاء ذلك خالل استـقـبـالـه ألعـضـاء

ية بـقـاعـةيـدي فـي اإلسـكـنـدراملـعـهـد الـسـو
مياض يـواالجتماعات مبقـر اجلـمـعـيـة بـالـر

م25/2/2007افق هـ املو7/2/1428األحد 
يديفد كل من السفير الـسـوحيث ضم الـو

السيـدة السيد ستـيـج الـفـمـار وفي القـاهـر
ًعددائيس البعث ويستر نيلسون نائـب ركر

من أعضاء املعهد.
ائرفد الـزئيس اجلمعية لـلـوقدم سعـادة رو

أهدافهـاة عن نشأة اجلمعـيـة وجزنبذه مـو
اتهااللجان العاملة بها، إضافة ألهم إجنازو

عية القضايا التي تتعاملنوآليات العمل وو
مـعـهـا. كـمـا تـطـرق الـلـقــاء إلــى عــدد مــن

عات ذات الصلة بحقـوق اإلنـسـانضـواملو
طيد العالقة بني املعهدسائل املتاحة لتوالوو
ة القسميارفد بزاجلمعية.عقب ذلك قام الوو

rN
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النسائي في اجلمعية.
ائر مـافد الزة ثمن الـويـارفي ختام الـز و

ما حتقق لهاد، وم به اجلمعية من جهوتقو
ات الـقـلـيــلــةات خـالل الـســنــومـن إجنــاز

املاضية.
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:حقوقجدة - 
ار املمثل الدائم لهيئة حـقـوق اإلنـسـانز

مبجلس حقوق اإلنسان بجنيف األستاذ
يز آل الشيخ خاللعبد الله بن عبد العز

طنية فرع اجلمعية الوًاخراجده بجدة مؤتو
مة،حلقوق اإلنسان مبـنـطـقـة مـكـة املـكـر

ف على الفرع الدكتورحيث التقى املشر
بيه.عدد من منسويف وحسني الشر

ائريف الضيف الزقد أطلع الدكتور الشرو
أهدافهاعلى النظام األساسي للجمعية و

آليـة تـلـقـياخـتـصـاصـاتـهـا وجلـانـهـا وو
مدىكيفية التعامل معـهـا وى، والشكـاو

مية معاجلهات احلكـوة وب األجهزجتاو
ات اجلمعية، كما اطلع سعادتهاستفسار
األنشطة الـتـي نـفـذتـهـاات ويـارعلـى الـز

أبرز املالحظات التي رصدتها،اجلمعية و
ير التي أعدتها.إضافة ألبرز التقار

اجلدير بالذكر أن األستـاذ عـبـد الـلـه بـن
ك في صياغةيز آل الشيخ قد شارعبد العز

بي حلقوق اإلنسان إضافة إلىامليثاق العر
فد في الـوًاعمله في األمم املتحدة عـضـو
 عنًالمسـئـوالدائم للمملكـة فـي جـنـيـف و

نزع السالح طيلةملفي حقوق اإلنسان و
 من قبل جلنةًاخرقد اختير مؤ سنة، و15

كة في جـلـسـاتحقوق اإلنسـان لـلـمـشـار
مجلس حقوق اإلنـسـان بـاألمم املـتـحـدة.

إعدادهو مسئول عن تفعيل العالقـات وو
ضيةاملفـوالتنسيق بني الهيئـة وير والتقار

اجمللس.السامية حلقوق اإلنسان و

:حقوقياض - الر
طـنـيـة حلــقــوقاتـفـقـت اجلـمـعــيــة الــو

اكز املتخصصة علىاإلنسان مع أحد املر
فعكة تستـهـدف رش عمل مشتـرعقـد ور

ني لدى كافة فئات اجملتمع،عي القانوالو
نيني منهم، علـى أن يـتـمبخاصة القـانـوو

 في اآللية التنفـيـذيـة الـتـيًالبحث الحـقـا
إجناح تـلـكتـنـسـيـق ومن شـأنـهـا دعـم و

ة األستـاذيـارد. جاء ذلـك خـالل زاجلهـو
هيبي املـديـر الـعـامسعد بن حـمـدان الـو

ي املتخصص في عقدكز االستشارللمر
ياضنية ملقر اجلمعية بالرات القانوالدور

افقهـ املـو12/1/1428بعـاء م األريو
م.31/1/2007
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هيبي خاللض األستاذ الوقد استعرو
م بهـااللقاء مجـمـل األنـشـطـة الـتـي يـقـو

 عن أمله في خلق جسر منًباكز، معراملر
اجلمعيـةكز واصل بني املرالتـوالتعاون و

نية.ات القانوالدورش العمل وفي مجال ور
ئيس اجلمعية الـدكـتـورقد ثمن نـائـب رو

ةبيعان القحطاني هذه اخلطومفلح بن ر
ها.يرتطوعد بدعمها ووو

ائـركان فـي اسـتـقـبـال الـضـيـف الـز
بيعان الـقـحـطـانـي،الدكتور مـفـلـح بـن ر

ك في اللقاء كل من:  الدكتور صالحشارو
ئيس جلنـة الـرصـدبن محمد اخلـثـالن ر

نائـبـه الـدكـتـور عـبـد اخلـالـقاملتـابـعـة وو
عبدالله آل عبد احلي.

ياضعدد من األعضاء في مقر اجلمعية بالرئيس وهيبي يتحدث لنائب الراألستاذ الو
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:حقوقجدة - 
طـنـيـة حلــقــوقمتـكـن فـرع اجلـمـعــيــة الــو
مة بالتعاون معاإلنسان مبنطقة مكة املكر

يـلقابة على الـسـجـون مـن حتـوة الـرإدار
طة (البحثقيف الشرأحد األحداث من تو

اجلنائي) إلى دار املالحظة.
يفقال الدكتور حسني بن ناصر الـشـرو

ف على الفـرع إن اجلـمـعـيـة تـلـقـتاملـشـر
س فـيى مـن أم الـشـاب الـذي يـدرشـكـو

ي تـفـيـد بـأن ابـنـهـاالـصـف الـثـانـي ثـانـو

قيف البحث اجلنـائـي مـنـذف في تـوقـومو
اتلم يتمكن من أداء االختبارما و يو26

مما جعله في حالة نفسية سيئة.
يـف: بـعـد تــلــقــي الــفــرعأضـاف الــشــرو

ى بادر بـاالتـصـال بـأحـد أعـضـاءالشـكـو
قابة على السجون بهيئة التحقيقة الردائر

بعد مضي أقل من ساعةاالدعاء العام،  وو
ى صحيح.د في الشكوأفاد بأن ما ور

قابة،يف ما قام به أعضاء الرثمن الشرو

هم بنقل (احلدث) إلىامرت أوحيث صدر
اء الفحص الطبي.إجردار املالحظة و

يـف إلـى أن املــمــلــكــة قــدأشـار الــشــر و
صادقت على اتفاقية مناهضـة الـتـعـذيـب

بـةب املـعـامـلـة أو الـعـقـوه مـن ضـروغـيـرو
التيالقاسية أو (الالإنسانية) أو املهينة و

تـشـدد عـلـى مـعـاقـبـة أي شـخـص يـثـبــت
تكابه معاملة قاسية أو تعذيبا أو معاملةار

امة.مهينة للكرال إنسانية و
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:حقوقالقدس - 
التقى مـحـامـو نـادي
األسـيـر الـفــلــســطــيــنــي

ى بعدد من األسرًاخرمؤ
ات القابعني فـياألسيرو

قيفاكز التومرالسجون و
ائيلـيـة،التحقـيـق اإلسـرو
قد رصد احملامون مـنو

ىتهـم لـألسـريـارخـالل ز
ف الصعبة التي يعيشـهـاات الظـرواألسيرو

قداملعتقـالت. وى في هذه السجـون واألسر
فى بشهادات عن ظروأدلى عدد من األسر
عن األساليب التي يتبعهااعتقالهم الصعبة و

ائيلية في التـحـقـيـقات اإلسـرجال اخملابـرر
معهم.
ىقد التقى احملامون بعـدد مـن األسـرو

هم:ى، واألسرالقابعني في التحقيق و
- عالء عبد الفتاح سلمان حامد: سكان

/29يخ ، معتقل منذ تـارً عاما26قلقيليـة، 
داألسير املذكور أفاد بأن اجلنو. و1/2007

أسه أثناء نقلـهب على را عليه بالـضـراعتدو
ة إلىاربعد نقله من حوة. وارإلى سجن حو

ًميااجللمة أفاد بأن التحقيق يستمر معه يو
ض خاللها للتهديـد ساعات، يتعر6-3بني 

يصـاحـبيلـة وين مدة طـونازبالبقـاء فـي الـز
قال إنة. وشتائم قذر وٍاخ عالالتحقيق صر

كانأسه بشدة وبه على رأحد احملققني ضر
 مما سببًشماال وًكه ميينايحرميسك بذقنه و

جلنيالرهو مقيد اليدين وكل ذلك وخة، وله دو
ض. كما أفاد األسيرسي الثابت باألربالكر

ه بانتهاء التحقـيـق مـعـههمـوأن احملققـني أو
مـن خـالل نـقـلـه إلـى سـجـن مــجــدو، حــيــث

ف العصافير أنه كان في غرًاكتشف الحقا
الما زجاعه بـعـد ذلـك إلـى اجلـلـمـة ومت إرو

م.يقبع هناك لغاية اليو
د أبو- عبد الناصر عبد اجلبار مـحـمـو

 سنة، معتقل منذ25سعيد: سكان نابلس، 
. أفاد بأنه اعتقل عند30/1/2007يخ تار

بعديا، ودته من سـورجسر اللنبي أثنـاء عـو
 ساعات على اجلسر نقل إلى سجن5قضاء 

ادية.انة انفرنزضع في زاجللمة وو
ا له تـهـمـةجهـوقد أفـاد أن احملـقـقـني وو

يبات لصالحاء تدرإجريا والذهاب إلى سور
يــننـازف الـزقـال إن ظـروكـة حـمــاس. وحـر

تفتقـرالتحقيق في اجللمة صعبـة لـلـغـايـة وو
انةنزط اإلنسانية، حيث إن الزألدنى الشرو

خشـنـةبة عـالـيـة وطـوبهـا ربدون شـبـابـيـك و
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ائــحــتــهــااملــلــمـــس ور
يهة للغاية.كر

- بـــالل مـــحــــمــــد
أحمد رزق: سكان بيت

يخاملعتقل منذ تارحلم و
. أفاد24/8/2006

ضــع الــســـجـــنبــأن و
قــال إن، وًســيء جــدا

القسم الـذي يـقـبـع بـه
ف التـيبحاجة لتجهيز الـغـر وًافتتح حديـثـا

ية.مات الضرورينقصها العديد من املستلز
عان: سكان نابلس،- هشام أحمد محمد جو

.1/1/2007يخ  سنة، معتقل منذ تار17
ى في القسم الذي يقـبـع بـهقال بأن األسـر

ة،يـعـيـشـون عـلـى األكـل املــقــدم مــن اإلدار
مـة املـالـيـة احلـادة الــتــياشـتـكـى مــن األزو
ى في السجن.اجهها األسريو

سى أبو ليل: سكان - طالل مصطفى مو
/19يخ  سنة، معتقل منـذ تـار33نابلـس، 
ات اخلاصةقد أفاد أن القو. و12/2006

5ـ ِأصيب بائيلية أطلقت النار عليه واإلسر
رصاصات في الظهر أمام مستشفى االحتاد

قال على إثر اإلصابة أغمي عليهبنابلس. و
جد نفسهبة وو أفاق من الغيبوًما يو20بعد و

جل فـياألرفي مسـتـشـفـى مـكـبـل األيـدي و
ملةبعد ذلك نقل إلى مستشفى الرير، والسر

بعـدهـا نـقـل إلـى. وًمـا يـو20أمضـى مـدة و
جدقال إنه ال يو، و10سجن الشارون قسم 

يـديــهجـلـيــه وأن رحتـسـن عـلـى صــحــتــه، و
يشعرم وبة في النـواجه صعـويوان وتتخـدر

ال الـلـيــل. كــمــا أفــاد أن إحــدىبـقـلــق طــو
ت في الظهر تسببالرصاصات التي استقر

ىجلـه الـيـسـرثـر عـلـى رتؤلـه آالم شـديـدة و
خة.يصاب أحيانا بدوازن وتسبب له عدم توو
قـيــةسـسـات احلـقــوقـد نـاشـد جـمــيــع املــؤو

ات اخلاصةفع قضيته ضد القومساعدته بر
ائيلية التي أطلقت النار عليه من مسافةاإلسر

ائيل. إلسرًباهو ليس مطلو وًيبة جداقر
ى، التـقـى مـحـامـو نـاديمـن جـهـة أخـر

ا منى الذين اشتكواألسير بعدد من األسر
انقطاعضع املالي داخل السجن وء الوسو

اتقـطــع الــقــنــواملـيـاه الـســاخــنــة عــنــهــم و
اغمة/ى هم: أنيس ضـراألسرالفضائيـة، و

ام، سامحاهنة/الرام الله، علي محمد شور
اغـمــة/بـاس، مـصـطــفــى درافـطـة/طــوصـو
دة/طمون.باس، جالل بني عوطو
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 صنعاء- حقوق:
ار األولمتر احلويعقد في العاصمة اليمنية صنعاء خالل شهر مايو املقبل مؤ

بيـةالـعـرليـة واملنظـمـات الـدوكة عدد من الـهـيـئـات وحلقوق اإلنـسـان مبـشـار
اإلسالمية العاملة في مجال حقوق اإلنسان.و
مترة حقوق اإلنسان في الـيـمـن إن املـؤيـرضحت خديجة الهـيـصـمـي وزأوو

املنطـقـةضاع حقوق اإلنسان فـي الـيـمـن واجعـة أومريهدف إلى منـاقـشـة و
باتف أمام الصعوقوكذلك الوات التي متت، واإلجنازات وتقييم اخلطوبية والعر

احاقترات قضايا حقوق اإلنسان وير مسارتطوقات التي حتد من منو واملعوو
احللول املناسبة التي من شأنها التغلب على كافة حتديات قضايااملعاجلات و

املنطقة بشكل عام.حقوق اإلنسان في اليمن و
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:حقوقبية - الضفة الغر
اقع مقرر جلـنـةكشف النائـب عـيـسـى قـر

يعي الفلسطينيى في اجمللس التشراألسر
ةمـن خــالل إدارائـيــل ومـة إســرأن حـكــو

ب طـبـيـة عـلــىت جتـارالـسـجـون قـد أجـر
ى الفلسطينيني داخل السجون.األسر

ضع الصحـيأشار إلى أن تدهـور الـوو
اتى بشكل غير مسبوق في السنولألسر
14الذي أدى إلى استشهـاد ة واألخير
ات السـابـقـة خالل الـسـبـع سـنـوًاأسـيـر

إصابـةضعهم الصحـي ودي وبسبب تـر
في أكثر مناملعتقلني بشكل جمـاعـي، و

خطيرتدهور حاد وسجن بحاالت تسمم و
ى.ضع الصحي لألسرفي الو

ة الكنيستحت عضواقع: لقد صرقال قرو
ملانيةم البرئيسة جلنة العلوائيلي وراإلسر
دجــو عــن و1997ائــيــلــيــة عــام اإلســر
ة حتــتيــة خــطــيـــربــة ألدو جتــر1000

ى عـلـى األسـرًيــاى سـنـواالخـتـبـار جتـر
عزز هذا القـولب. والعرالفلسطينـيـني و

ئيسة شعـبـةحته (آمي لفتـات) رما صـر
ائيـلـيـةة الصـحـة اإلسـرارية فـي وزاألدو

قتائيلي في ذلك الوأمام الكنيست اإلسر
٪ في15هـا ية قدريادة سنـوأن هناك ز

تهااريح التي متنـحـهـا وزحجم التـصـار
ية الطبيـةب األدويد من جتاراء املزإلجر

ى الفلسطينيني فـية على األسراخلطير
السجون كل عام.

الب ال تـزاقـع أن هـذه الـتـجـارأكـد قـرو
لم يثبتى دون علمهم وى على األسرجتر

قفت عن ذلك حتى اآلنائيل قد توأن إسر
عمـلة وائم خطيرتكاب جـرمما يعنـي ار

ائيلمة إسرم به حكوال إنساني فظيع تقو
ى الذين تكفل حمايتهـم كـلبحق األسـر

لية.املبادئ الدوائع والشر
اقع من ال مباالة جلان حقوقب قراستغرو

ف أمـام هـذهقـولـيـة فـي الــواإلنـسـان الـدو
ى وصحتهم،اإلعمال التي تهدد حياة األسر

خــاصــة أن نــســبــة اإلصـــابـــة بـــحـــاالتو
دادتاض اخلبيثـة قـد ازاألمـرطان والسـر

ة.ات األخيرى في السنوف األسرفي صفو
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اس:ة - والقاهر
بها من خالل مندوًاخريا مؤدعت سورأو

سف أحمدبية يوالدائم لدى اجلامعة العر
بـيثيقة تـصـديـقـهـا عـلـى املـيـثـاق الـعـرو

افقت عليه القمةحلقوق اإلنسان الذي و
م.2004نس عام بية في توالعر

نية باجلامـعـةة القانـوئيـس اإلدارقال رو
اء أنه بإيداعان بن خضرضوبيـة رالعر
ثائـق الـتـصـديـق عـلـى املـيـثـاقيـا وسـور

بية التي صادقتأصبح عدد الدول العر
يـاعـلـى املـيـثـاق خـمـس دول هـي: ســور

اليبيا، مشيرين والبحردن واألرائر واجلزو
بيةثيقة عـرإلى أن امليثاق الذي يعتبـر و

يز حقوق اإلنسان في الدولسمية لتعزر
يزبية في إطار خطط اجلامعة لتعـزالعر

ة اإلصالح في املـنـطـقـةير مـسـيـرتـطـوو
بية يدخل حيز التنفيذ بعد تصديـقالعر

سبع دول عليه.
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اس:ائر - و اجلز
ي لـلــتــشــغــيــلائـريــر اجلــزكـشــف الــوز

لـدطني األستاذ جـمـال والتضامـن الـوو
عـبـاس عـن إحـالــة األشــخــاص الــذيــن

الديهم املسنني إلى العدالة،يتخلون عن و
ادفقا ملـا تـنـص عـلـيـه إحـدى مـوذلـك وو

مشروع القانون اجلديد اخلاص بحماية
الذيحقـوق هـذه الـفـئـة االجـتـمـاعـيـة، و

ضيـبـا بـغــرملـان قـرسـيـحـال عـلـى الــبــر
ضـحأواملنـاقـشـة ثـم املـصـادقـة عـلـيـه. و

لد عـبـاس فـي حـديـث صـحـفـيجـمـال و
ية أن مشروع قانـونائربالعاصمة اجلز

بة علىحماية حقوق املسنني يشدد العقو
كل من يهمل هذه الفـئـة الـبـالـغ عـددهـا

نصـف املـلـيـونائر ثالثـة مـاليـني وباجلـز
مسن.

:حقوقجنيف- 
اســــةضـــعــــت درو

ة عن منظمةصادر
األمم املـــــتـــــحـــــدة

نيسف)لة (يوللطفو
يــدالـسـولـنــدا وهـو

الـي فــيفـنـلـنـدا عـلـى الــتــوك والـدمنــارو
ة قائمة الدول الصناعية التي تهتمصدار

فاهية أطفالها.بر
كـزهـا مــراسـة الـتـي أصـدرتـكـز الـدرتـرو

نيسيـف،شينتي لألبحاث التابع لـلـيـواينو
فاهية األطفالامل لقيـاس رعلى ستة عو

السالمةفي الدول الصناعية مثل الصحة و
الفقر.ية والعالقات األسرالتعليم وو

كــز،ة املــرقـالـت مــديــرو
س بيـس،تا سـانـتـومـار

«إن جميع الدول لديهـا
قـصـور جتـاه أطـفـالـهـا

عليها معاجلته».و
اســة أنضــح الـــدرتــوو

جميع الدول الصناعـيـة الـتـي شـمـلـتـهـا
اسة لديها نقاط ضعف بحاجة إلىالدر

لة متقدمـة فـيجد دوأنه ال تـوإصالح، و
اسة.امل التي حددتها الدرجميع العو

اسة إلـى مـعـاهـدة حـقـوقت الـدرأشـارو
الطفل التي تطالب الدول باالستثمار في

جة تسمـح بـهـاأطفالهـا إلـى أقـصـى در
دها.ارمو
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ض اللهار: محمد علي عوحو
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- نـعـم أصـبــت بــاإليــدز مــنــذ بــدايــة
يقكان ذلك عن طرالثمانينيات امليالدي و

يت لي عمليةث، بعد أن أجرحقني بدم ملو
نقل لـي الـدمها وفت علـى أثـراحيـة نـزجر

بعد مضي عـام عـلـىس، وث بالفيـروامللـو
يقد كان عمرض، واإلصابة اكتشفت املر

ات. سنو9قتها و
قتأما معاناتي فقد بدأت عنـدمـا طـر

اب املستشفيات للعالج في اململكة، ففيأبو
قت لم يكن بها مستشفيات ملعاجلةذلك الو

فير العـالجمن ثم تـوضـى وعاية املـرأو لر
بدأتلهم، ألن تكلفة العالج كانت باهظة، و

ات املسلحةحلة العالج في مستشفى القور
حلتي مع العالج إلـىت راستمـربالهدا، و

لكن املستشـفـى سنة، و14ب من ما يقـر
لم يستطع حتمل تكاليف العالج الباهظة

ية التي كانت باملستشفى كانتأغلب األدوو
لتنة مع التطور العاملي، فحوبدائية مقار

إلى مستشفى امللك فيصل الـتـخـصـصـي
قد استطاعم، و2000ياض في عام بالر

فير العالج لـياملستشفى التخصصي تـو
حتمل تكاليفه الباهظة.و

أغلـب املـسـتـشـفـيـات بـاملـمـلـكـة كـانـت
كانضـى اإليـدز، والتسـتـقـبـل حـاالت مـر

املصاب باإليدز إذا أفصـح عـن إصـابـتـه
أنا قد حصلت لـييتم منعه من العالج، و

لى كانـت عـنـدمـاتني، األوهذه القـصـة مـر
ء األمين منس معد في اجلزأصبت بفيرو

جهي فذهبت ملستشفى النور التخصصيو
ئاردخلت قسم الطومة ومبنطقة مكة املكر

ني أنه ليس هناك طـبـيـب جـلـديـةفأخـبـرو
هذا األمرعلي أن أذهب للعيادة اجللدية، وو

عدصعـب؛ خـاصـة إذا لـم يـكـن لـديـك مـو
ت الـطـبـيـب أنــيأخـبــرسـابـق، فـذهـبــت و

ميي، إال أنهطلبت منه تنومصاب باإليدز و
ضىفض ذلك بحجة أنه ال يستـقـبـل مـرر

عندما طلبت منه أنال يعاجلهم، واإليدز و

∫w�—U(« w�«— ¨÷d*« l� WM� sdA� s� d��√ vC�√
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ينقلني باإلسعاف ألي مستشفى آخر قال
ذهبت إلىجت وإنه ال يستطيع ذلك، فخر

مة،اء العام مبنطقة مكة املكرمستشفى حر
في بدايـةة الثانيـة، وكانت هذه هـي املـرو

ض اإليدزهم أني مصاب مبراألمر لم أخبر
إعطائي العالجميي باملستشفـى ومت تنوو
علىبعد مضي ثالثة أيام جاءني الطبيب وو
قـال لـي أنــتجـهـه عـالمــات الــغــضــب وو

يقمصاب باإليدز (ألنه علم بذلك عن طـر
لم لـمالتحليل)، فقلت له نـعـم، فـقـال لـي و

ني، فقلت خفت أال تستقبلني، فقـالتخبر
هــذهضــى اإليــدز ولـي أنــا ال أعــالــج مــر

كاإلسعاف ينتظرة الصحة، وارتعليمات وز
باخلارج لنقلـك ملـسـتـشـفـى املـلـك فـيـصـل

لَّحيد اخملومة، ألنه هو الومبنطقة مكة املكر
ضى اإليدز،عالج حاالت مرله استقبال و

جي من املستشفىعندما أصر على خروو
اتذهبـت إلـى مـسـتـشـفـى الـقـوجـت وخـر

ًعامكثت في الطائف أسبواملسلحة بالهدا و
 معافى.ًجت سليما فقط بعدها خرًاحداو
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- نـعـم اجملـتـمـع كـان بـحـاجـة مـاســة
ضلعملية التثقـيـف مـع بـدايـة ظـهـور املـر

لكن اآلنه، وات التي أعقبت ظهورالسنوو
ةالت الغشاوها زانتشارمة وفر املعلومع توو

مـــــن عـــــن هـــــذا
ض، أما فيمااملر

ســائـــليــخــص و
الــتــثــقــيـــف عـــن

ض فيمكن أناملر
 ماًعاأقول إنها نو

مناسبـة إال أنـهـا
ضال تفي بـالـغـر

ض أخــذألن املـر
فـــي االنـــتـــشـــار

ايـد، لــذلــكالـتــزو
البـــد أن تـــكــــون

ةكـزعـيـة مــرالـتــو
على الشباب من

خـاصـةالفئـتـني و
الشبان الذين هم

حـــــلــــــةفـــــي مـــــر
حلةاملرية والثانـو

ضة لإلصابةاجلامعية ألنهم أكثر الفئات عر
ض، فـال بـد أن نــذهــب إلــيــهــم فــيبـاملــر
هم من أن ننتظرًجامعاتهم بدالسهم ومدار

أقترح علـى اجلـهـاتحتى يأتـون إلـيـنـا، و
من ثم تقدميهاعية وامج تواملعنية تعميم بر

اجلـامـعـات، فـهـذا أفــضــلس وفـي املـدار
ضى اإليـدزفي ذلك حتميـس ملـربكثـيـر، و

من ثمتشجيعهم باحلديث عن معاناتهم وو
لها ألكبر عدد من الناس.وصو
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يضسالة ملرجيه ر- إذا طلب مني تو
قك،اإليدز سأقول له عليك أن تطالب بحقو

إلـىقه ولكن لألسف ممن سيطـلـب حـقـوو
يضجه إليهـا مـرمية يـتـوأي جمعية حـكـو

يضقه، مراإليدز إلنصافه إذا انتهكت حقو
جـه إذا أصـيــبف أيـن يـتـواإليـدز ال يـعـر

ما هي اجلمعيةقه، وف حقوال يعرض وباملر
أكبر مشكـلـةأهـم وها له، وفيـراملعنية بـتـو

يض اإليدز هي التكاليف الباهظةاجه مرتو
للعالج.
∗X?×?³?�√ W?O?Ðd?F?�«  U?F?L?²:« w� 

…—u??B??Ð œb??L??²??ð “b?¹ù« v?{d?� ‚u?I?Š

ô p?�– s?� r?žd?�« v?K?Ž s?J?�Ë W?OÐU−¹≈

U?� p?¹√d?Ð ÆÆ‰u�Q*« Èu²�*« ÊËœ X�«“

ø“b¹ù« v{d� ‚uIŠ w¼

- أول هذه احلقوق هو أن الشـخـص
ض اإليدز يجبإذا اكتشف أنه مصاب مبر

ضعلى اجلهة التي اكتشفت إصابته باملر
قت ممكـن إلـىبأسـرع و وًاله فـورأن حتو

ب مستشفى قادر على متابعـة حـالـتـهأقر
اءات فـي عـمـلـيــةمـن ثـم تـسـهـيـل اإلجــرو

يـــلـــه، األمــــرحتـــو
الـثـانـي يــجــب أن

يـــضيــعــامـــل مـــر
اإليــدز مــعـــامـــلـــة

مية منإنسانية كر
قـبـل املـسـتـشــفــى
املستـقـبـل حـالـتـه،

دتهفي حالة معاوو
لـلـمـسـتـشـفــى إذا

ضــةأملــت بــه عــار
ضيـة يـجـب أنمـر

أنيتم استقبالـه و
يـكـون هــذا األمــر

تـعـلـيــمــاتبـأمــر و
ةارة من وزمباشر

لـيـســتالـصـحــة و
تعاميم فضفاضـة
عائمة يستطيع أي

بالتالي يتنصل منمستشفى استغاللها، و
منا عقاب، األمر الثالث يجبلية دواملسئو

يض اإليدز من عمله إذا ماعدم فصل مر
ضه، هذاعلمت اجلهة التي يعمل بها مبر

من جانب، من جانب آخر ال يحق للجهـة
يض اإليدز أن يعمل بها أنيد مرالتي ير

ض اإليدزتطالبه بعمل حتاليل للدم؛ ألن مر
طرقض املعدي باالخـتـالط ولم يعد باملـر

فة.نقله معرو
هو في غاية األهمـيـةابع وثمة أمـر رو

يض اإليدز الذي ال يستطيع أن يباشرملر
فير دخل ثابتضه أن يتم توعمله بسبب مر

ة الشؤون االجتماعية يكفل لهارله من وز
هو التعجـيـلأمر خامـس ومية، وحياة كـر

ضى اإليدز حتىبإنشاء جمعية ملساعدة مر
فيرتوقهم وا من خاللها املطالبة بحقويتمكنو

هم فيالنفسية لهم وعاية االجتماعية والر
فيـرأمس احلاجة لها، هذا إلى جـانـب تـو

ضى اإليدز الذينية ألسر مرإعانات شهر

يكونض، وا مصادر دخلهم بسبب املرفقدو
د دخلهي يعويق مشروع خيرذلك عن طر

ضـىية لـلـمـرفـي شـكـل مـسـاعـدات شـهـر
عاية اجلمعية.يكون حتت رو
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ضىد مـر- حقيقة هذا االتـهـام يـطـار
ة، إالنعاني منه معاناة كـبـيـراإليدز، بـل و

ياء من هذه التـهـم،أن هناك مصابـني أبـر
أن هذا االعتقاد كان السبب فيه اإلعالمو

ةحيدة القادراجلهة الـوة، وة مباشربصور
ة هو اإلعالم نفسه،على تغيير هذه الصور

اتاخملـدرضـح أن اجلـنــس وأحـب أن أوو
ليست كلض، وهي من أسباب انتقال املر

ة علىى قادراألسباب، فهناك أسباب أخر
س من شخص مـصـاب آلخـرنقل الـفـيـرو

غير مصاب، كعملية نقل الدم من مصاب
ض منآلخر، كما أن الطفل ينتقل إليه املر

غير ذلكال في بطن أمه، وهو ال يزالدته وو
كيز علـىعلى اإلعالم التـرمن األسبـاب، و

ض عـنا بهذا املـرضى الذين أصـيـبـواملـر
لة إظهار معاناتهم،محاويق نقل الدم وطر
ضى اإليدز.ء من حقوق مرهذا جزو
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ضى اإليدز- ميكن القول إن حقوق مر
 ما جيدة لكنها غير كافيةًعاباململكة هي نو
انني أن تسن قـوَّب، فال بدبالشكل املطـلـو

باتد عقوجوالبد من وحتمي هذه احلقوق، و
ك األمر يترَّأالادعة ملن ينتهكها واضحة ورو

من حقلني الشخصية، وفات املسئولتصر
يةضى اإليدز أن تكون لديهم جمعية خيرمر

ديادازض وخاصة في ظل تنامي هذا املر
دها يساعد فيجوعدد املصابني به، ألن و

نفسـيـةاجتماعـيـة ونيـة وعاية قـانـوفيـر رتو
يض اإليدز.ية ملرمعنومادية وو
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ائحسالتي لكافة شرجه ر- أحب أن أو
خـاصـة الـشـبــاب مــنــهــم مــناجملـتــمــع و

م،ا عن كل ما هو محراجلنسني بأن يبتعدو
عية،سات اجلنسية غير الشرخاصة املمارو
أال يـعـتـقـد اإلنـسـان أنـه فـي مـنــأى مــنو

ض اإليـدز، فـال بـد مـن أخـذ احلـيـطــةمـر
أسأل الله أن يهدي اجلميع إلىاحلذر. وو

ةيـل لـنـشـرالشـكـر اجلـزاء السـبـيـل، وسـو
حقوق على هذا اللقاء اجلميل.
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حتدثنا في العدد املاضي عما تضمنه
عـيـة مـن طـرقافعـات الـشـرنـظـام املـر

اض على األحكام الـقـضـائـيـة،لالعـتـر
اضيقتني لالعترنا بأن هناك طرذكرو

التمـاسعلى  األحكام هي التـمـيـيـز و
ضنا خالل حديثنـاتعـرإعادة النظر، و
اضيق من طرق االعـتـرللتميـيـز كـطـر

هنا نكمل ماعلى األحكام القضائية، و
اض علـىنتـحـدث عـن االعـتـربدأنـاه و

األحكام بالتماس إعادة النظر، حيـث
عيـة أنافعات الشـرجاء في نظام املـر

ى احلــق فــياف الـدعــوألي مــن أطــر
التماس إعادة النظر فيـمـا صـدر مـن

لكن هذا احلقأحكام قضائية نهائية و
ليس على إطالقه حـيـث حـددت املـادة

ال التي يجوز) من النظام األحو192(
م أن يلتمس إعادةفيها ألي من اخلصو

هي:النظر في األحكام النهائية، و
اق(أ) إذا كان احلكم قد بني على أور

ها، أو بني علىيرظهر بعد احلكم تزو
شهادة قضي من اجلهة اخملتصة بعد

ة. (ب) إذا حـصـلاحلكم بأنـهـا مـزور
اق قاطعةامللتمس بعد احلكم على أور

هاازى كان قد تعذر عليه إبرفي الدعو
قع من اخلصـمقبل احلكم. (ج) إذا و

غش من شأنه التأثير في احلكم.
(د) إذا قضى احلكم بشيء لم يطلبـه

ه.م أو قضى بأكثر مما طـلـبـواخلصو
(هـ) إذا كان منطوق احلكـم يـنـاقـض

. (و) إذا كـان احلـكــمًبـعـضـه بـعـضــا
 . (ز) إذا صدر احلكم على منًغيابيا

 فـيً صـحـيـحـاً متـثـيـالًلـم يـكـن ممـثـال
ى.الدعو

أمـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـاملــدة الــنــظــامــيــة
اض عـلـى األحـكـام بـالـتـمــاسلـالعـتـر

)193إعادة النظر، فقد نظمت املادة (
هذه املسالة حيـث جـاء فـيـهـا أن مـدة

، تبدأًماالتماس إعادة النظر ثالثون يو
م الذي يثبت فيه علم امللتمسمن اليو

اق أو بالقضاء بأن الشهادةير األورتزو
اقت فـــــيــــــه األورة أو ظـــــهــــــرمـــــزور
ة (ب) منص عليها في الفـقـراملنصـو

) أو ظـهـر فـيـه الـغــش،192املـادة ( 
صيبدأ امليعاد في احلاالت املـنـصـوو

ـ ، و ، ز) منعليها في الفقر ات (د ، ه
قت إبالغ احلكم.نفس املادة من و

فع االلتماس بإعادة النظر بإيداعير و
صحيفة االلتمـاس حملـكـمـة الـتـمـيـيـز،

يجب أن تشتمل الصحيفة على بيانو
احلـكـم املـلـتـمـس إعـادة الــنــظــر فــيــه

عـلـى مـحـكــمــةأسـبـاب االلـتـمــاس. وو
ًاارالتمييز - متى اقتنعت - أن تعد قر

تبعثه للمحكمة اخملتصة للنظـربذلك و
ار الذي يصدر أن القـرًفي ذلك، علما

احلكم الذي يصدرفض االلتماس وبر
له ال يجوزى بعد قبوضوع الدعوفي مو
اض على أيهما بالتماس إعادةاالعتر
النظر.
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مجد الكثير من التعـقـيـدات ملـفـهـويو
ةتطبيقاته ناجتة عن كثرحقوق اإلنسان و

تعدد اجلهات الـتـيعامليتـهـا واثيـق واملو
مع بعضـهـا.اثيـق وتتفاعل مع هـذه املـو

يش لدىقد ينشأ عن هذا التعقيد تشـو
م.فة أبعاد هذا املفـهـواغبني في معـرالر

سنحاول هنا حلحلـة هـذا الـتـعـقـيـد مـن
خالل سلسلة من احللقات، تشمل:

محطـات- طبيعة حقـوق اإلنـسـان و
يخية لتطور هذه احلقوق.تار

مفاهيم أساسية متعـلـقـة- مبـادئ و
بحقوق اإلنسان.

ك حقوق اإلنسان.- صكو
يـز حـقــوق- اجلـهـات الـفـاعـلـة لـتـعـز

اإلنسان.
اثيق حقوق اإلنسان.مودية و- السعو

ÊU��ù« ‚uI
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يف «حقوق اإلنسان» علىميكن تعر
أنها املعايير األسـاسـيـة الـتـي ال ميـكـن

امةا بـكـرنها، أن يعـيـشـوللـنـاس مـن دو
كبشر، إن حقوق اإلنسـان هـي أسـاس

إن من شأنالسالم، والعدالة وية واحلر
ام حقوق اإلنسان أن يتيح إمـكـاناحتر

اجملتمع تنمية كاملة. هـذهد وتنمية الفر
جال واحلقوق هي جلميع البـشـر مـن ر

مـانهي صاحلة لـكـل زأطفال، ونسـاء و
مكان.و

 يستحق الـبـشـر هـذه احلـقـوق مـنـذ
كة، فهيالدتهم بحكم إنسانيتهم املشترو

ين أوليست منحة لهم من أشخاص آخر
امة اإلنـسـانمة. لـكـون كـرمن أي حـكـو

ي، فالهي قيمة أصيلة لكل كائـن بـشـر
يحق ألحد أن يتنازل عن هذا احلق كما

ه مـنــه.ال يـجـوز ألي أحـد أن يــصــادرو
ماتض «حقوق اإلنسان» على احلكوتفرو
املية احـتـراد مسـئـواألفرسسـات واملـؤو
ين.حماية حقوق اآلخرو
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حقوق اإلنسان في شكلهـا احلـالـي،
يـخلـيـدة حلـظـة مـعـيـنـة فـي تـارلـيـسـت و

احدة، إمنـاة وية أو نتاج حـضـارالبشـر
ي عـبـر آالفهي نتاج الـتـفـاعـل الـبـشـر

ي.ت على اجملتمع البشرالسنني التي مر
ي، و حقـوقيخ البشـرين التـارفمنذ تـدو

ية و لألديان الـسـمـاوًّاالبشر كـانـت هـم
ضعية.انني الواملبادئ و القوالفالسفة و

يخيةد بعض احملطات التارضح سرسيو
م حقوق اإلنسان و سيظهرتطور مفهـو

ير هذاي في تطواك اجملتمع البشراشتر
ته احلالية:م حتى وصل إلى صوراملفهو

 قبـل1750ابـي - يعة حـمـور٭ شر
 لبابـل، وًابي حاكمـاامليالد: كان حـمـور

هي منفت باسمه ويعة عرقد أصدر شر
نية في العالم. غطتثائق القانولى الوأو

ة مثـلانب عملية كثـيـريعة جوهذه الشـر
ةشئون األسرامللكية والعمل وة والتجار

بات من خـاللانني العـقـوقـودية والعـبـوو
يعةحمت هذه الشـر. و282ادها الـ مو
غـم بـدائــيــتــهــا الــنــاس مــن األحــكــامر

ائية.بات العشوالعقوو
اة) -دية العهد القدمي (التور٭ اليهو
د العديد قبل امليالد: لدى اليهـو1200

من الكتب املقدسة يطلق عليها مجتمعة
ي هـذه الـكــتــب«الـعـهــد الــقــدمي». حتــو

الوصايا العشر التي أعطاها الله لنبيـه
سى عليه السـالم عـلـى جـبـل سـيـنـاءمـو
ام احلياةائيل باحترت بني إسرالتي أمرو
اجلار من خالليب والغرامللك اخلاص وو

إعطاءاجبات مثل عـدم الـقـتـل وض وفر
اءة املتهماألمان ملن التجأ بالكنيس و بر

حتى تثبت إدانته.
 قـبـل563ذيـة فـي الـهـنــد - ٭ الـبـو

ي الكثيرذا بأن احلياة حتوامليالد: آمن بو
أنفاة، وحتى الوالدة ومن اآلالم منذ الو
فاة اإلنسان، حيث كاناآلالم ال تنتهي بو

ديت يؤبأن املواح ومن بتناسخ األرويؤ
عـة مـنآمن مبجـمـوإلى حيـاة جـديـدة. و
دي إلى كـبـت هـذهاألخالقيـات الـتـي تـؤ

عة مبادئ مثلعكسها في مجمواآلالم، و
ملـةيـن بـطـرق جتـدهـا مـؤلـم اآلخـر«ال تـؤ

لذاتك».
-551س في الـصـني -نفيـشـو٭ كـو
س فينفيشو قبل امليالد: عاش كو479

ًفاكان فيلسواب اجتماعي وقات اضطرأو
اإلصــالحمـــة وســالــة لـــلـــحـــكـــولــديـــه ر

ت فلسفته حول «جن»االجتماعي. متحور
بطه بثنائيات مثلالذي رأو فعل اخلير و
فعل لك»ُد أن يين ما ال تو«ال تفعل لآلخر
فعل لك». وُد أن يين ما توو «افعل لآلخر

اسومن بأن الناس يجب أن مياركان يؤ
أنمبادئ «جن» علـى مـن هـم حتـتـهـم و

مة يجب أن تتبع مبادئ «جن» بدلاحلكو
ة.استخدام القو

املــســيــحــيــة- الــعـــهـــد اجلـــديـــد٭  
(اإلجنـيـل): أتـي الـسـيـد املـسـيـح عـلـيــه

عة مبادئ إنسانية شملتالسالم مبجمو
عني».تخليص املقمـوير السجنـاء و«حتر

باءالغرتعامل السيد املسيح مع النساء وو
ّنامتهم، و بـياء بشكل يحفـظ كـرالفقـرو

ليات،أن الصالحيات تأتي معها املسئو
ا الـطـعــامفــرويـديـه بـأن يــوأوصـى مــرو

ايتسامحويانني وا العريكسوللجائعني و
مع األعداء.

 بعد امليالد: أتى644اإلسالم - ٭ 
عـلـى آلـهحمـة عـلـيـه ونـبـي الـراإلسـالم و
السالم بـالـكـثـيـر مـن املـبـادئالـصـالة و

التي يصعب اإلحاطة بها فياإلنسانية و

ف يــتــم االكــتــفــاءهـذه الــعــجــالــة. ســو
آناض بعض ما جـاء فـي الـقـرباستـعـر

يفة و سيرية الشـرمي و السنة النبوالكر
اشـديـن ممـا يـشـيـربـعـض اخلـلـفـاء الــر

ضوح إلى اهتمام اإلسـالم بـحـقـوقبـوو
امته:كراإلنسان و

يَِنا بَنْمَّرَ كَْدقَلَامة اإلنسان: ((وكر٭ 
ْمُاهَنْقَزَرَ وِرَْحبْالَ وِّرَبْي الِ فْمُاهَنَْلَمحَ وََمآد
ْنَِّم مٍيرَِثى كَلَ عُْمـاهَنْلَّضَفَ وِاتَبِّيَّ الطَِنم
.70اء )) اإلسرًيالِضْفَا تَْنقََلخ

َكِّبَ رِيلِبَ إلى سُْعية التعبير: (ادحر٭ 
ـمُْهِلـادَجَ وِةَـنَسَـحْ الِـةَِظعْـوَمْالَ وِـةَمْـكِحْـالِب
نَِم بُمَْلعَ أَُو هَكَّبَ رَّنِ إُنَْسحَ أَِيي هِتَّالِب

))َيـنِدَتُْهـمْالِ بُمَْلعَ أَـوُهَ وِهِيلِـبَن سَ عَّلَض
.125النحل 
ِينِّي الدِ فَاهَرِْك إَية االعتقاد: ((الحر٭ 

.256ة )) البقرِّيَْغ الَِن مُدْشُّ الرَنَّيَبَّد تَق
ِرْيَِغا بًسْفَ نََلتَن قَحق احلياة: ((م٭ 

َلَـتَا قَمََّنـأََك فِضْرَـي األِ فٍادَسَ أو فٍـسْفَن
اَْيحَا أَمََّنَأَكا فَاهَْيحَ أَْنمَا وًيعَِم جَاسَّالن
.32ا)) املائدة ًيعِمَ جَاسَّالن

َـنْـيَــم بُـتْـمَـكَحـق الـعـدالــة:((إذا ح٭ 
.58)) النساء ِلْدَْعالِ بْاُومُْكحَن تَ أِاسَّالن

َينِذَّ الَِن عُهَّ اللُمُاكَهَْنالتسامح: ((ال ي٭ 
نِّم مُكوُجِرْخُ يْمَلَ وِينِّي الدِ فْمُكُوِلاتَقُ يْمَل
َّنِ إْمِْهـيَِلا إوُطِـسْقُتَ وْـمُهوَُّربَن تَ أْـمُكِارَيِد

.8)) املمتحنة َِنيطِسْقُْم الُِّبحُ يَهَّالل
اوُسَّسَجَال تَحق اخلصوصية: ((و٭ 

اتا)) احلـجـرًضْـعَـم بُكُـضْـعَّـب بَتْـغَال يَو
12.

مي صلى اللهسول الكرال الر من أقو
آله و سلم:عليه و
األمان: «إن دماءكـمحق احليـاة و٭ 

مةام كحراضكم بينكم حرأعرالكم وأموو
كم هذا في بلـدكـممكم هذا فـي شـهـريو

هذا».
بي علىعدم التمييز: «ال فضل لعر٭ 

ال ألحمربي وال ألعجمي على عرأعجمي و
د عـلـى أحــمــر إالال ألسـود وعـلـى أســو

ى».بالتقو
ا األجيرحـقــوق العمــال: «أعطــو٭  

قه».ه قبل أن يجف عرأجر
كة في الشئون العامة:حق املشار٭ 

يع اخلليفة أبـو بـكـر الـصـديـقعندمـا بـو
ليتضي الله عنه قال: «أيها الناس قد ور

كـم إن أحـسـنــتلـسـت بـخــيــرعـلـيــكــم و
ني».موإن أسأت فقوني، وفأعينو
ـتـح بـيـتُيـة الـتـعـبـد: عـنـدمــا فحـر٭ 

املقدس، عاهد اخلليفة عمر بن اخلطاب
ية التـعـبـدضي الله عنه أهلـه عـلـى حـرر

اإلبقاء على الكنائس.بالدين املسيحي و
٭ حق احملاكمة العادلة: عن اإلمام علي

ضي الله عنه أنه قال:بن أبي طالب ر
د ال تـسـتـقـيـم إال عـلـى٭ «إن احلـدو

إحضار البينة».املقاضاة واحملاجة و

sadekyr@gmail.com*
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اقيئيس العرضعت قضية إعدام الر     و
اطـيــةالـسـابـق صـدام حــســني الــدميــقــر

بية أمـام مـأزق أخـالقـيالغـريكيـة واألمـر
اجـهــتــه،مــوه وطـاملـا سـعــت إلــى جتــاوز

السيما أنها تـتـشـدق لـيـل نـهـار بـشـعـار
(حقوق اإلنسان)، فاإلعدام السياسي يقع

يـعـدسات (الـالإنـسـانـيـة) وضمـن املـمـار
اثيقاملواف واألعرانتهاكا لهذه احلقوق و

لية.الدو
ة تنفيذ إعدام صدام لـم تـقـفإن خطـور

عند هذا األمـر فـحـسـب؛ بـل تـعـدت إلـى
ب فيالعراالستهانة مبشاعر املسلمني و

W?H?z«e?�« W?O?
«d?I?1b�«

بـيــة     هـاجـمـت بـعـض الـكـتـابــات الــغــر
التحـدياتهمته بأنه هـو الـعـدو واإلسالم و

مـهــااحلـقـيـقـي حلــقــوق اإلنــســان مبــفــهــو
هذه الكتابات لـم«العلماني» و«العاملـي»، و

ك اخـتـالف املـفـاهـيـم اإلسـالمــيــة عــنتـدر
تباطهاة نتيجة ارجعيتها املتميزمرها، وغير

مبـحـث أصـحـابـهـا عـن مـفـهــوبـالـشـرع، و
لفظـهبية وه الغر«حقوق اإلنسان» بعناصر

ا عن خصوصيةغفلوه، وي فلم يجدواللغو
ية اإلسالمية لإلنسانخصوصية الرؤاللغة و

عايته حقوققه، فاإلسالم قد بالغ في رحقوو
هاإلنسان إلى احلد الذي جعلهـا فـي نـظـر

 أدخــلــهــا فــي إطـــارَّــمَمـــن ثات، وضــرور
األمناملسكن وامللبس واجبات، فاملأكل والو
كةاملشارالتعبير واالعتقاد وية الفكر وحرو

محاسبةفي صياغة النظام العام للمجتمع و
لي األمر، كل هذه أمور نظر إليها اإلسالمأو

ا لإلنسان «ميكـن»ًقها فقط حقوال باعتبار
املطالبة بهـا، بـلالسعي للحصول عليـهـا و

احملافظـةاجبة لإلنسـان، وات وهي ضرور
دهجوات وعليها هي محافظة علـى ضـرور
 عن حفظًالتي هي مقاصد الشرع، فضال

ضــع أحــكــامد بــوجــوــات هــذا الــوَّحــاجــي
العالقات اإلنسانية في سـائـر املـعـامـالت،

د اإلنسانيجوا، حفظ حتسينيات الوًأخيرو
.)1(محاسن العاداتم األخالق ومن مكار

   إن منطلق حقوق اإلنسان في اخلطاب
تبط بذاتيـةبي هو احلق الطبيعـي املـرالغـر

اإلنسان من الناحيـة الـطـبـيـعـيـة - بـغـض
املنهـج - بـيـنـمـا احلـقالنظـر عـن الـفـكـر و

عي لإلنسان في اإلسالم يستند إلـىالشر
تبط مبـفـاهـيـم األمـانـةيـرمي اإللهـي والتـكـر

ض،ة األرعماردية لله والعبواالستخالف وو
تـبــاطــهال يـنـفـصــل عــن حــقــوق الــلــه الرو

هو ما يجعله غيـريعة التي تنظمه، وبالشر
اء،قـابـل لـإلسـقـاط بـعـقـد أو صـلـح أو إبـر

عية لـيـس مـن حـقفحقوق اإلنـسـان الـشـر
د أو اجلـمـاعـة الـتـنـازل عـنـهـا أو عــنالـفـر

جبات إنسانية توإمنا هي ضروربعضها، و
لـةيعة احلـفـاظ عـلـيـهـا مـن قـبـل الـدوالـشـر

جبلة وت الدورَّد، فإذا قصالفراجلماعة وو
جماعات حتملـهـا؛ لـذاا وًادعلى األمـة أفـر

يةعي» في الـرؤاجب الشركان مدخل «الـو
ةاإلسالمية هو املدخل األصح لـفـهـم نـظـر

قه، خاصةحقومكانته واإلسالم لإلنسان و
بطا للمنهج الذي يرًالسياسي منها، حتقيق

اسـة االجـتـمــاعــيــة الــســيــاســيــةبـني الــدر
يـةة رؤعيـة مـن أجـل بـلـوراملفـاهـيـم الـشـرو

.)2(ًإسالمية معا
عــيفــي ظــل غــيــاب أو- تـــغـــيـــب -الـــو و

تخلفنني املاضيـني واإلسالمي خالل القر
ة اإلسالمـيـة،تقهـقـر احلـضـاراملسـلـمـني، و

الغزوض الفكر األجنبي وفرو
دةانني املستورالقوالثقافي و

الـتـي جـاء بـهـا املـسـتـعــمــر،
ضــــع اإلنــــســــان،اخــــتــــل و

ت انتهاكـات احلـقـوق،ظهـرو
الــدعــاةتـنــادى الــعــلــمــاء وو
مي اللهاملصلحون لبيان تكرو

أن مـــقـــاصـــدلـــإلنـــســـان، و
ا هيًة أساسيعة املقررالشر

ئيـس إلنـسـانـيـةاملنـطـلـق الـر
ًالاإلنــســان، ممــا يــحــتــم أو

ة الدين، لينعم اإلنـسـاندة إلى حظيـرالعو
اًس عمـلـيميـارفـة، واريعة الـوبظـالل الـشـر

ليس دعاية وًيطبقها فعالحقوق اإلنسان و
.)3ً(اأو شعار

  إن مـنـهـاج اإلسـالم ميــتــاز بــالــتــكــامــل
نـةازالـشـمـول الـذي يـقـيـم املـعـادلـة املــتــوو
اجبـاتـه،احملكمة بـني حـقـوق اإلنـسـان ووو

كد علـىيـؤفمنهاج اإلسالم عنـدمـا يـقـرر و
لية عند اإلنسانتنمية روح املسـؤوس وغر

لية في النفستقي بقيمة هذه املسـؤوثم ير
يفالتشرة التكليف وية ليجعلها ثمرالبشر

باني لإلنسان، حيث يقول الـلـه تـعـالـى:الر
ض خـــلـــيــــفــــة)) فــــي األرٌ((إنـــي جـــاعــــل

» إمنـا يـضـع اإلنـسـان بـهــذا30ة:«الـبـقـر
لـيـة بــنياتـب املـسـؤوالـتـكـلـيـف بـأعـلــى مــر

م يستشعر اإلنسان عظم هذايواخلالئق، و
اجباته في احليـاةلياته وومسؤوالتكليـف و

سخ باملقابل في نفسه قيمة اآلخرتترتنمو و
 أوً كـان هـذا اآلخـر، إنـسـانـاًقـه أيـاحـقـوو

بطعلى هذا األسـاس ر، وً أو نباتـاًاناحيـو
دية لله (الاإلسالم بني حق إخالص العبـو

يقبني إماطة األذى عن الطرإله إال الله) و
)،ًانا أو حيوًالذي هو حق اآلخر (إنسـانـا

ليـةعلى أساس هذا اإلحـسـاس بـاملـسـؤوو
ضي اللـهاجب جتاه اآلخر قال عمـر رالوو

ال جتـلـجـل فـي أذنلتـه الـتـي ال تـزعنـه قـو
لدتهمقد ومان: «متى استعبدمت الناس والز

» ( صالح بن حميد. حقوقًاارأمهاتهم أحر
اجباته في اإلسالم).اإلنسان وو

لهذا، فإن من األهمية مبكـان بـحـث هـذاو
لذا البد منا وًيبوتر وًعياتأصيله شراألمر و

يــعــةيــر أن مــن أهــم أهــداف الـــشـــرتــقــر
فع شأنهير اإلنسان وراإلسالمية هو «حتر

امـةالـكـرف والشـرة وفير أسـبـاب الـعـزتـوو
بية اإلسالمية. كما أن من أهداف التر)4(له»

املتعلقة بـهـذا اجملـال «مـسـاعـدة اإلنـسـان
امة التـيأبعـاد الـكـرفهم معـنـى واملسـلـم و

تبصـيـر اإلنـسـانمي، وآن الكـرها الـقـرقـرر
ام احلقوق العامة التية احتراملسلم بضرور

ا علىًشرع حمايتها حفاظكفلها اإلسالم و
ار اجملتمع املسـلـما الستـقـرًحتقيـقاألمن و

النسلالنفـس وفي الديـن و
. كما أن)5(املـال»العقـل وو

اإلحسان في عالقةالعدل و
اإلنسان باإلنسان يحققان

بــيــةشــعــار فــلــســفــة الــتــر
اإلســالمــيــة «بــقــاء الــنــوع

قــد، و)6(قـيــه»ي ورالـبــشــر
بـيـة اإلسـالمــيــةلـت الــتــرأو

حتديـد باإلنسان وًاهتمامـا
غايته....ده وجوحقيقته، وو

منهجه الذي يجب أن يكونو
عليه في حياته لتحديد ما ينبغي أن تكون

كيةسلوفية وعليه تلك احلياة من «أمناط معر
.)7(السعادة»اجتماعية حتقق له اخلير وو
يـعـة اإلسـالمـيـة تـتـعـامـل مـع حـقــوقالـشـرو

ارالقرك والسلـوادة واإلنسان بإصـالح اإلر
اسعة من األحكام تفضيمة ومن خالل منظو

يةنقلها من النظرإلى تفعيل حقوق اإلنسان، و
مةتتألف هذه املنظوإلى التطبيق العملـي، و

ياتاحلري لنظام احلقوق ومن األساس الفكر
ما يبنىهو العقيدة اإلسالمية وفي اإلسالم، و

من، و)8(العباداتعليها من نظام األخالق و
ي اإلسالمـي،بوفي التـرمالمح اإلطار املـعـر

اضح لعالقة اإلنسان باإلنسـانالتحديد الو
العاملي علـىفي إطار اجملتمع اإلسالمـي، و

أساس شبكة الـعـالقـات االجـتـمـاعـيـة الـتـي
عـةالتي تضبطها مجمـوساها اإلسـالم، وأر

لها الدور الفاعل في حمايةالقيم اإلسالمية، و
حتقق مصاحلهمحياة الناس من املفاسد، و

العدلالتعاون والكلية على أساس من احملبة و
اجـبـاتض على اإلنـسـان وتفـراإلحسـان.وو

قه، فهـيديها قبل املطالبة بـحـقـوعليه أن يـؤ
اء،د على السـوالفرتصون حقوق اجلماعة و

االتـسـاق فـيبـحـيـث يـتـحـقـق االنــســجــام و
هذه القيم هـيدي، والفـرك اجلمعي والسلـو

كبية في تنميتها لسـلـوكة التـرالضابط حلـر
)9(اإلنسان.

لعلي فـي خـتـام هـذه املـقـالـة أبـرز بـعـضو
بية على حقوقكد أهمية الترالنقاط التي تؤ

اإلنسان:
بية في حياة األمة، إذ ألهمية التـرًا- نظر

فلسفتهايح عن عقيدتها وهي التعبير الصر
أهدافها مناتها وتنعكس من خاللها تصور

تعكف على حتقيق غايتها منه.اإلنسان و
االهتماملى اخملتصني باحلديـث و- إن أو

يون،بوتأصيلها هم التربحقوق اإلنسان، و
خامـتـهـابية صـنـعـة مـادتـهـا وذلك أن الـتـر

غايتها بنائه.لى اإلنسان واألو
ضـحي يوبـوجعـي تـرد إطار مـرجو- عـدم و
بية اإلسالميـةية للتراألسس النظراملبادئ و

يـجــلــي أهــدافــهــاعـلــى حــقــوق اإلنــســان و
ة لها.خصائصها املميزقها وطرها ومصادرو
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لت هذاية التي تناوبواسات الترة الدر- ندر

خمهانة بحجم القضية وزضوع - مقاراملو
اسات تنطلق من حقوقهذه الدرالعاملي- و

قد جاءت فـيبي، واإلنسان بتقنينهـا الـغـر
الت بـاهـتـة غـايـتـهـا نــقــلمـجـمـلـهـا مــحــاو

سـات وصـب األفـكــاراملـمـارالـتـطـبـيـقـات و
بية بعيدة عنالب غرقواإلسالمية في أطر و

ي اإلسالمي الذي يعـكـسبوالتأصيل التـر
ًمة القيمة اإلسالمية، متجاهلةهر املنظوجو

فـيـة بــنيتـبـايـن األنـسـاق املـعــراخـتــالف و
ذج اإلسالمي.النموبي وذج الغرالنمو

متر لتوصيـات مـنـظـمـة املـؤً- استجـابـة
ي في قمتهانامجها العشربراإلسالمي، و

االستثنائيـة الـثـالـثـة املـنـعـقـدة فـي مـكـة
 ذي القـعـدة6 - 5ة مة فـي الـفـتـراملكـر
ضع ميثاقة لواملتضمنة الدعوهـ و1426

يــستــدرإسـالمــي حلــقــوق اإلنــســان، و
ة اإلسالمـيـةاحلضـارالثقـافـة وبيـة والتـر

اسية تعزز قيم التسامحير مناهج درتطوو
حقوق اإلنسان.و
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ياكـر) حقوق اإلنسان فـي اإلسـالم، ز5( 

ة،ي، دار الـكـلـمـة الـطـيـبـة، الــقــاهــرالـبــدر
.7، ص 1997

بـيـة اإلسـالمـيـة. مـاجـد) فـلـسـفـة الـتـر6 (
،2 هـ.ط1423سان الكيالني .دار القلم.عر

.155ص 
ة. علـيية املعاصـربوفة الـتـر) نقد املعـر7(

يةبوية ترمتر نحو بناء نظرأبو العينني. مؤ
هـ.1411دن.ة.عمان. األرمعاصر

) منـيـر الـبـيـاتـي، حـقـوق اإلنـسـان بـني8(
 .88القانون ، كتاب األمة عدد يعة والشر

يةبوفة التر) علي أبو العينني. نقد املعر9(
جع سابق.ة. مراملعاصر

باحث وأكادميي∗

م فـيـه املـسـاسم حـريـو
سادهية وبالنفس البشر

نـبـذان والـدعـاء بـالـغـفـر
احملبـةاأللـفـة والعـنـف و

حقن للدماء.و
إن مخالفة بعض القادة

اقــيـــني لـــالتـــفـــاقالــعـــر
ماإلســــالمــــي فــــي يـــــو

اكتظت فيه جـبـال مـنـى
بــاحلــجــيــج مبــخــتــلـــف

بـيـة تــعــدانـتـمـاءاتــهــم احلــزائـفــهــم وطـو
ملـشـاعـراضـحـا لـإلســالم واسـتـهـدافــا و

املسلمني قاطبة.
ى الذيال: ما املغزيبقى السؤو

ما مدىة؟ وحتمله هذه اخلطو
اقية منهـا فـياالستفادة العـر

مـــــن االنـــــفـــــالت األمـــــنــــــيز
التصارع الطائفي الذي برزو

ة داخلحتى اللحظات األخير
فة إعدام صدام؟غر

اطية التي أدعتإن هذه الدميقر
التي تـروجاحلفاظ على حقوق اإلنـسـان و

بية كشفت للعـالـمسائل اإلعالم الغـرلها و

ات تـكـيــلائـفـة ال تـنـتـج إال شــعــارأنـهــا ز
ال يقصداملسلمني.ومبكيالني ضد اإلسالم و

جدتلة واق فقط؛ بل يقصد كل دوبذلك العر
قع املنفذ ال املشرع لسياساتنفسها في مو

اقفـهـاميـا مـوتتـضـح يـوبية اتـضـحـت وغـر
غير العادلة عبر استخدام حـقالعدائيـة و

الفيتو مقابل تأييدها إعدام صدام شنـقـا
ار ذلـك بـلإقــرم عـيـد املـسـلــمــني وفـي يــو

قيت.ار على التنفيذ في هذا التواإلصرو
 املشرف على صفحة اجملتمع املدني∗

بصحيفة عكاظ

∗يفمعتوق الشر

∗عبدالله محمد السهلي
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حيمدائد منصور أبوحتقيق: ر

في البداية حتدث إلينـا الـدكـتـور عـقـيـل
يس بجـامـعـةالعقيل عـضـو هـيـئـة الـتـدر

ًد اإلسالمية؛ مبديااإلمام محمد بن سعو
سات، فقال: «إناستياءه من هذه املمار

ما يندى له اجلبني ما نسمعه بني الفينة
بعضى من تسلط بعض اآلباء واألخرو

اءاج على حقوق النساء املالية سواألزو
ال شـك أن هــذا، وًجـة أو بـنـتـاكـانـت زو

عمل مشني ال ميكـن أن يـصـدر إال مـن
ءة، إن لم يـكـندنيء النفـس قـلـيـل املـرو

عدميها».
أةأكد الدكتور عقيل عـلـى أن مـال املـرو

هو حق لها، ال يجوز التعدي عليه - إذا
شيـدة - إال بـإذن مـنـهـا، فـالـلـهكـانـت ر

ُجال نصيـبتعالى يقول: «للـرسبحانـه و
 ممـاٌلـلـنـسـاء نــصــيــبا وممـا اكـتـســبــوٌ

سول - صلى الـلـهيقول الـراكتسـنب». و
ئ مسلم إالسلم: «ال يحل مال امرعليه و

عن طيب نفس منه».
يشير العقيل إلى أنه ال يجوز لألب أخذو

دون احلاجة إليه، عنها وًغمامال ابنته ر
 فيجب عليها أنًا أما إذا كان األب فقير

ال تدعه يتكفف الناساتبها وتعطيه من ر
هذا مـنة على سد حاجتـه، وهي قـادرو

الدها.اإلحسان بوباب البر و

W
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يضيف قائال: لقد أصبح هذا التطاولو
جةة سيئة تصل لدرهذا التعدي ظاهرو

اج بناتهخر زوأن بعض اآلباء أصبح يؤ
اقيل ليستمريخلق العرمياطل في ذلك وو

اتبها، حتى أن بعـضـهـنفي استثمـار ر
انس،أصبحن عـواج وفاتهن قطار الـزو

هن مند كل خاطب بحجج أوهن يرفأبو
جة أنه وصل احلالت، لدرخيط العنكبو

مببعضهن إلى أن أصبـحـن يـلـعـن الـيـو
يقلن ماذاظفات والذي أصبحن فيه مـو

تهكم من الشر جرظيفة؟ واستفدنا من الو
علينا؟.

فعيدعو الدكتور عقيل الزوج إلى أن يترو
هــوجـتـه، فـهـو حـق لـهــا، واتـب زوعـن ر

 إلىًا باإلنفاق عليها، مشيرًعااملكلف شر
الظلمضاها ظلم، وأن أخذه ملالها دون ر

م القـيـامـة، كـمـا أخـبـر بـذلـكظلـمـات يـو
سـلـم-.املصـطـفـى -صـلـى الـلـه عـلـيـه و

يضـيف: «ليعلم الـزوج املـتـسـلـط عـلـىو
اتباألب املتسلط على رجة، واتب الزور

أناالبنة، أن الله مـطـلـع عـلـى أفـعـالـه و
بة الله عاجلة ملن ظلم». «ما من ذنبعقو

بة منأجدر أن يعجل الله لصاحبه العقو
البغي هو الظلم.حم». وقطيعة الرالبغي و

فرموأة واتب املركم من متسلط على رو

اق األسهم فـسـلـط الـلـهملاله دخـل ألسـو
الـه الـتـي كـانذهبـت جـمـيـع أمـوعـلـيـه و

يلجع بالـويحافظ علـيـهـا، وريكدسـهـا و
الثبور. فاحلذر من الـظـلـم أيـهـا اآلبـاءو
اج».أيها األزوو
جهاجة إذا أعطت زوكد على أن الزويؤو

ًاعية تامة، خصوصاشيء من مالها بطو
فـه أو أن ظـروًاإذا كـان الـزوج مـعــســر

دخله ال يغطي احتياجاتاملادية صعبة و
عمل عظـيـمته، فهذا شيء جـمـيـل وأسر

هو من التعاون الذيأة عليه، وجر املرتؤ
دينـبـغـي أن يـسـو

جني.حياة الزو
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حــول األســبـــابو
ليالتي جتعل الـو

يتسلـط عـلـى مـال
ليته، يقول أستاذو

عــلــم االجــتـــمـــاع
بـكــلــيــة اآلداب -
دجامعة امللك سعو

الــدكــتــور حــســن
مــحــمــد حـــســـن:
«هناك بعض القيم

دة فـــــيجــــــواملـــــو
اجملتمع هي التي

الءتــــــخــــــول هــــــؤ
الـنـاس مـثـل هــذا

ك، عــلـــىالــســـلـــو
ية التي تعطـيسبيل املثال: قيم الـذكـور

املكانة االجتماعيةاملكانة األكبر للذكر و
سـةأحد أشـكـال ممـاراألدنى لـألنـثـى، و

ف فيّية التصراملكانة االجتماعية الذكور
ار منليس بـقـرار من الـذكـر واملال بقـر

لـو كـان هـذا املـال مـلـكاألنـثـى، حـتـى و
ةلألنثى، مبعنى لو أن األنثى عندها ثرو

ف بها، فهي ال تسـتـطـيـعيد التـصـرتـرو
هـذا الجهـا، وجوع لـزوذلك إال بـعـد الـر

يتفق مع القيم اإلسالمية التي تقرر أن
جة منفصلة عن الـذمـةالذمة املالية للـزو

املالية للزوج، مبعنى أن الزوج ال يستطيع
إال بإذنـهـا».ً ًجة مـاالأن يأخـذ مـن الـزو

فريضيف: النظام االجتماعي كذلك ال يوو
ىجة احلماية إذا ما جلأت بالشـكـوللزو

اعاتإلى اجلهات األمنية، باعتبار أن النز
ية من صميم الشـؤون الـعـائـلـيـة،األسـر

كة تترص على متاسك األسربدافع احلرو
ال جتد استجابة إال بعدهذه القضايا و

قت بطبيـعـة احلـالهذا الوقـت، ومرور و
ئـيـسالـسـبـب الــريـحـتـاج إلـى صـبــر. و

ت من قبل اجلهات األمنيةالعتماد السكو
هو أنهم ال يعتبرون مثل هذه القـضـايـا

قة.جناية أو سر

يشير الدكتور حسن إلى أن من أسبابو
أة على عدمد املرّة تعوتفشي هذه الظاهر

جها، ألنه يـعـتـبـر بـحـسـبد طلـبـات زور
ف األخالقي في اجملتـمـع نـوع مـنالعـر

نــوع مــنإنـكــار اجلــمــيــل، ود واجلــحــو
جية القائمـة عـلـىاإلخالل بالعالقـة الـزو

جال علىأساس التكافل، مما شجع الر
ال النساء.االستيالء على أمو

خذ من أي إنسانكد أن أي شيء يؤيؤو
 مـن الــشــعــورًعــالــد نــوضــاه يــودون ر

إذا كانالشعور بالظلم. وباالضطهاد و
ضاهاأة مالها دون رالزوج يأخذ من املر

لي عليه فهذا فيه نوع من القـهـريستـوو
لتهجوك يقلل من ربالتالي هذا السلولها، و

جل ينال مكانته بقدرها، ألن الرفي نظر
بقـدرلية في بيته، وما يتحمل من مسئـو

لـة أنجـومن الـرلـة، وجـوما يـبـدي مـن ر
لكنليس العكس، ويكفلها وأة ويعول املر

ًاإذا كان الزوج ذا حاجة كأن يكون فقير
ة احلالهي ميسورمة مالية وأو مير بأز

ّلحتمفيجب عليها أن تسعى ملساعدته و
ة.ء من التبعات املالية لألسرجز

ار االجتماعية التي تـنـجـمحول األضـرو
عــــن مــــثــــل هــــذه

فات، يـقـولالتصـر
الدكتور حسن: في
احلـقـيـقــة لــيــســت
هــــنــــاك نــــتــــائــــج
ةاجتماعية مباشر

مـحـددة حتـصــلو
مــــن مــــثــــل هــــذه

لكنهاسات واملمار
بالتأكـيـد سـتـكـون

 للكثير منًمنطلقا 
اةنـــواخلــالفـــات و

يــة:ملـشـاكــل أســر
عــدمكــالــتــفــكــك و

اراالســــــــتــــــــقــــــــر
ي.األسر
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مـن جــانــب آخــر،
ي أستاذيرحمن الطريقول الدكتور عبدالر

بية - جامعة امللكعلم النفس بكلية التر
املتمثلة فيد: إن الثقافة السائدة وسعو

جل قد يفـهـمـهـاامة لـلـرإعطاء حـق الـقـو
فون كما لـويتصرجال خطـأ وبعض الـر

هذا أمرامة تعني االستـغـالل، وأن القو
امــة تــعــنــي الــقــيــامخــاطــئ، ألن الــقــو

جتـاهجة وليات معينـة جتـاه الـزومبسئـو
كافـةبـنـات واملنزل مبـا فـيـه مـن أبـنـاء و

جية، مـنتبطة باحليـاة الـزواألشياء املـر
هـذا املـنـطـلـق اخلـاطـئ يـبــدأ اإلنــســان

ة التي تشكلـتفق هذه الفكرف ويتصـر
يكون مـصـدرحي من الثقـافـة، ولديه بـو

هذا الفهم اخلاطئ في الغالب اجملتـمـع
احمليط به. إذن هذا هو املـنـطـلـق األول

يقـةطريقة التفكـيـر والثقافة تصنـع طـرو
ف.التصرثر على التفكير والتفكير هذه تؤ

 مـنًًاجلانب الثاني الذي ينـطـلـق أيـضـا
جـل يـشـعـرامـة هـو أن الـرم الـقــومـفـهـو

لية يكون هناه باملسئولية، فشعورباملسئو
ة للقـيـامة أو عدم القـدرف بالـقـدرمحفـو

 عـنـدمـا نـأتـيًليـة، خـاصـةبـهـذه املـسـئـو
جـلانب املالية، فقد يكـون هـذا الـرللجـو
د املصادر املالية عندما تزوج هذهمحدو

د بـأنـه مـحــدوًهـي تـعـلـم أيـضـاأة، واملـر
اج منه، فعندمااملصادر عندما قبلت بالزو

جتاهجتـه واجبه جتاه زويد القيـام بـوير
ًابات للقيـام بـذلـك نـظـربيته يـجـد صـعـو

ه فيلجأ إلى األخذ مندية مصادرحملدو
 لكيًأيضاض هذا النقص وجته ليعوزو

لياتهجل القائم مبسئـويظهر مبظهر الـر
مالءأمام الزب وله أمام األقـارجتاه منز

أمام األصدقاء.و
ي: العـنـصـريـريضيـف الـدكـتـور الـطـرو

جلانب النفسية التي تدفع الرالثالث للجو
أة هو امليل الطبيعي الذيألخذ مال املر

ةيزغردعه الله فينا للتملك، فخاصية وأو
)، إلىًد بعض الناس (خطـأالتملك تـقـو
ة حتـىيزا هذه الغريشبعـوا وأن يحققـو

هذا يحصـليقة خاطئـة - ولو كان بطـر
لـئـك الـذيــنيـتـمـثـل بـأواضــح وبـشـكـل و

الـذيـن يـعـمــلــونقــات ومـون بـالـســريـقــو
ىشاوللحصول على املال من خالل الـر

سات اخلاطئة.أو من خالل بعض املمار
جال الذيـنالء الريضيف: «إن مثل هـؤو

ال نسائهم ينظرون على أنهيأخذون أمو
ب آمن على أقل تقدير، أي أنه ليسأسلو

تبطة بـالـنـظـامهناك مخاطـر مـعـيـنـة مـر
تـبـطـةمـرطـة، وتـبـطـة بـالـشـرمـرالـعـام، و

يقة احلصول عليهباحملاكم، فهو مال طر
جته لن تشتكيه أو تبلغ عنه،آمنة، ألن زو

ينظر لألمر من هذا املنطلق».و
ي إلى جانب مهم قد يدفعيريشير الطرو

هـو شــعــورأة؛ وجـل ألخـذ مــال املــرالــر
ف،اإلنسان بأنه (ميون) على هذا الطر

فهيبرر تصر هذه ابنتي وًكأن يقول مثال
سول- صلى الله عليهمن منطلق قول الر

كدما متلك ألبيك»، كما يؤسلم: «أنت وو
بـشـكـل خـاص األبجل وأن شـعـور الـر

جيهة على توأكثر قدر وًًبأنه أكثر حصافة
هاسـتـثـمــارجـيـه الـصـحـيــح واملـال الـتــو

استخدامه بالشكل الصحيح، قد يجعلهو
ة عليه.السيطرليته ويسلب مال و

أةي على أن املـريركد الدكتور الـطـريؤو
ف اآلخر على استغاللها،قد تشجع الطر

فقد يكون في شخصيتها من الـضـعـف
ب ما تكونالذي يجعلها تتحول إلى أقر

إلى غنيمة سهلة يستغلها هذا الزوج أو
يستغلها ذلك األب.

اراحلوي أهمية التفاهم ويرضح الطريوو
جةاء كانت زواف اخملتلفة؛ سوبني األطر
اجاحل إمتام الزواج، أو في مرأثناء الزو
 إلى أهمية ما يسمىًابة، مشيرفي اخلطو

من ضـمـني. وشـاد األسـرامج اإلربـبـر
العائلي التيي وشاد األسرمتطلبات اإلر
فف كل طراج هو أن يعـرتتم قبل الزو

ته احلقيقـيـة بـدونف اآلخر بصـورالطـر
يني للصور،بدون تلميع أو تزمجامالت و

ممـا ســيــســهــم فــي جتــاوز مــثــل هــذه
ةيجدر بنا اإلشاريضيف: «واملشاكل. و

جـل؛تبطة بـالـرهنا إلى نقـطـة مـهـمـة مـر
دجـوهو أن و، وًجـا أم زوًاء كان أبـاسو

ًًالطمـع الـتـي أحـيـانـاخاصيـة اجلـشـع و
جل جتعله يقدم على أخذتتشكل عند الر

أة الستـيـفـاء مـتـطـلـبـات املـنـزلمـال املـر
، فنـقـول أنًمتطلباته اخلـاصـة أحـيـانـاو

الصفات الشخصية لبعض الناس جتعله
سات».يقدم على مثل هذه املمار

يــشــيــر إلــى أن بــعــض الــنــاس لــديــهو
جية في العملشخصيتان، شخصية خار

شخصية داخلية في املنزلباء، ومع الغرو
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تـه، فـقـد يـكـون بـعـض الــنــاسمـع أسـر
متفهم خـارجبسيـط ومقبـول وب ومحبـو

ًشـديـدا وًاملـنـزل، بـيـنـمـا يـكـون عــنــيــفــا
الده .أوجته و مع زوًمتسلطاو
حـمــنيـقـول سـعـادة الـدكـتـور عــبــدالــرو

عةسات مجموي أن ملثل هذه املماريرالطر
من اآلثار السيئة، منها:

عــدميـبــة والــر- فـتــح اجملــال لــلــشــك و
ف مـن املـســتــقــبــل،اخلـواالطـمــئــنــان و

جني.تر العالقة بني الزوبالتالي توو
تر النفسي التي قد يعيشها- حالة التو

كـيـزة علـى الـتـرثرجان سـتـكـون مـؤالـزو
ديةمؤم والنوة على األكل وثرمؤالتفكير وو

ة عـلـى الـعـالقـة اجلـنـسـيــةثـرمـؤلـألرق و
د اجلـنـسـيحصول مـا يـسـمـى بـالـبـروو

بينهما، كل هذه اآلثار حتدث نتيجة هذا
االستغالل.

أة بـاسـتـقــاللــيــتــهــا- عـدم شـعــور املــر
 ينطبقًهذا أيضا تهميش شخصيتها. وو

جة ألنها داخل هذاعلى البنت غير املتزو
ض أن تبدأ بالتخطيطالكيان العائلي يفتر

ماف ما لها وض أن تعريفترملستقبلها، و
عليها.

WO�u�U
 W�¡U�� ôË r�≈ ô

نـي، يـقـول أسـتــاذعـن اجلـانـب الـقـانــوو
القانون املساعد الدكتور أحمد لطفي أن

األنظمة املستـمـدةيعة اإلسالميـة والشر
جة، كانت أم زوًأة - بنتا منها كفلت للمر

مةني داخل املنظوها القانوكز كان مرًأياو
كها مستقلة ال يشارًية - ذمة ماليةاألسر

جها الذية حتى زواد األسرفيها بقية أفر
أةمن ثم فللمراحدة، وكها معيشة ويشار

تتحمـلأن تكتسب من احلقوق املـالـيـة و
جل،امات شأنها في ذلك شأن الرااللتز

ف.مبعنى آخر: لها كل احلق في التصر
أة طاملا متمن ثم فإن مكتسب عمل املرو

ً خاصـاًًعي يكون ملـكـاه الشـرفي إطـار
ً كان أباًًجل أيـاكها فيه الـرلها ال يشـار

جل أنه ليسيضيف: فليعلم الر. وًجاأم زو
أة من عملهاله نصيب مما اكتسبته املر

هي إن شاءت أن حتبس عنـهاخلاص و
الال مساءلة، وهذا املال فال إثم عليها و

بالتالي فإن كلنية عليها. ولية قانومسئو
فعل من قبـل الـزوج أو األب يـسـتـهـدف

االسـتـثـمـار بـه دونغـصـب هـذا املـال و
أة)، فإنه يعـتـبـرصاحبه (التـي هـي املـر

جـبأخـذ حلـق الـغـيـر بـالـبـاطـل مبــا يــو
نية أمام القضاء حـسـباملساءلة القـانـو

يقة التي مت بها الغصب.الطر
اج حـقيقول الدكـتـور لـطـفـي إن لـألزوو

أة في حـالض مع املـرالتـفـاوالتفـاهـم و
غـبـتـهـم احلـصـول عــلــى املــال مــقــابــلر

التنازل عن بعضالسماح لها بالعمـل و
أة من خارجقها، أما مكتـسـب املـرحقـو

ثـتـه أو ورًإطار الـعـمـل كـأن يـكـون مـاال
ما إلىها، وة تديرأوصي لها به أو جتار

ذلك من الطرق التي اكتسبته بها بشكل
جة، فإنه فـياجباتها كـزوثر علـى وال يؤ

 لـهـا الًً خاصـاًًهذه احلـالـة يـكـون مـلـكـا

 على هذاٍكل تعدكها فيه إنسان، ويشار
املال من زوج أو أب أو من أي إنـسـان

جـب املـسـاءلــة يـوًيـبـا كـان أم غـرًيـبــاقـر
د هـذاأة حـق ريكـون لـلـمـرنـيـة، والـقـانـو
يـضـيــفى قـضـائــيــة. وان بـدعــوالـعــدو

الدكتور لطفي: لذا يجـب أن نـفـرق بـني
ال التي يكون حكم استعمالها داخلاألمو

ة،احدة مشاعا بني بقية األسرة الواألسر
ةاد األسربني املال املستأثر ألحـد أفـرو

ه.دون غير
يشير أستاذ الـقـانـون الـدكـتـور أحـمـدو

جية جعلها اللهلطفي إلى أن احلياة الزو
ئامد وودهـا وسكنا، لذا يجـب أن يـسـو

اء،الضراء وأن يعمها التعاون في السرو
اط بعضقت نفسه اشتـر في الوًمنتقـدا

اتب بناتهم فـياآلباء االستفـادة مـن رو
حـــال تــــقــــدم لــــهــــم
خــاطــب، بـــغـــيـــة أن
يــقــعــدهــا إلــى ســن

تهامتأخر حتـى تـفـو
اجص الــــــــــزوفـــــــــــر

اذبالتالي االستحـوو
هـنــاعـلـى مــالــهــا، و

يشير الدكتور لطفي،
إلى أن من حق البنت
فــــي هــــذه احلــــالـــــة

ء إلى القاضـياللجو
 لهـاًًليـاكي يـصـيـر و

اجـــــــــهـــــــــافـــــــــي زو
لي من ال«فالقاضي و

لي له».و
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فـــي جــــانــــب آخــــر،
ض لنا الباحث فيعر

نـيــةالـشـؤون الـقـانــو
يعية األستاذ أمني طاهر البـديـوالشرو

اقعية الـتـي حتـكـيبعض الـقـصـص الـو
أة في هذا اجملال، من معاناة املـرًءاجز

من ذلك مايلي:
سة)مدر- أب لديه ثالث بنات (طبيبتان و

جــيــهــن، لــالســتــفــادة مــنفــض تــزويــر
فعنبعد أن تقدم بهن العمر، راتبهن، ورو

ى قضائية في احملكمة ضده، وصدردعو
بالتاليالية إلى القاضي، واحلكم بنقل الو

يجهن.تزو
جتـه عـلـى دفـع إيـجـار- زوج يـجـبـر زو

يستـديـنة، واتبها بالـقـويأخـذ رالشقـة و
ك على حسـابـهـا، بـعـدهـا قـاممن الـبـنـو

بعدالدها، وكها مع أوتراج عليها وبالزو
متابعة قضيـتـهـا، حـكـمكيل املـكـتـب وتو

قها،حقولها وجاع جميع أموالشرع بإر
الزوج اآلن في السجن.و

ضة قام باستغاللجة ممر- زوج لديه زو
سسـاتاتبها بفـتـح عـدة مـؤظيفتـهـا ورو
ات بالتقـسـيـط حـتـى بـلـغـتأخذ سـيـارو

فع قضـيـةبعـد ريال، ونـي رالديون ملـيـو
جـاعضده في احملكمة، حكـم عـلـيـه بـإر

جة.ال الزوجميع أمو

ب- زوج عاطل عن العـمـل  كـان يـضـر
جته بشكـل مـسـتـمـر لـلـحـصـول عـلـىزو
اتبها.ر

جته العاملة بالطالق أو- زوج يهدد زو
باعالد منها إذا لم تعطه ثالثة أرأخذ األو

اتبها.ر
يفي ختام حديثه أشار األستاذ البديوو

يعات،التشرعة من التوصيات وإلى مجمو
منها:

انهاطت الفتاة عند عقد قر - إذا اشتر
ليس للزوج حقظيفتها، وأن تبقى على و

ط.جب تطبيق الشراتبها، وفي ر
اجها، فعلىأة بعـد زوظفت املر- إذا تو

ء مـنكــة فــي حتــمــل جــزأة املـشــاراملــر
متطلبات احلياة.
لديها أطفال،جة تعمل و- إذا كانت الزو

فعليها تأمني خادمة
لــلــمــنــزل، تــتــكـــفـــل

بجميع نفقاتها.
- إذا كــــــــان كــــــــال

جــني يــعـــمـــالنالــزو
اجـــب الـــتــــفــــاهــــمو
كة بينهما.املشارو

- لـــيـــس مــــن حــــق
الـــزوج إن يـــجــــبــــر

جته على العمل.زو
- لـــيـــس مــــن حــــق

جةالزوج إجبار الزو
ار فـــيبـــاالســـتـــمـــر

العمل ما دام لديـهـا
يـدأطفـال تـرة وأسـر

االهتـمـامبيـتـهـم وتـر
بهم.
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لـتـكــتــمــل حــلــقــاتو
أي عددالتحقيق استطـلـعـت (حـقـوق) ر

اطنني حول القضية، حيث قالـتمن املو
مي محمد الشايع املـسـاعـدةاألستـاذة ر

س اجملـدسـط مبــدارفـي الـقــســم املــتــو
عدله أن جعلم الله واألهلية: إن من كر

اجبات، كمـا أنعلـيـه وئ حق ولكل امـر
ديـنسـطـيـة وديـن اإلسـالم هـو ديـن الـو

أةفــع مــن شــأن املـــرامــة الــذي رالــكـــر
الفقير؛ بل جعل للفقيرالعبد والضعيف وو

 عـلـىًللعبـد حـقـا في مال الـغـنـي، وًحقـا
 أعطاها الله إياها،ًقاأة حقوللمرسيده، و

الـتـمــلــكقـهـا حـق املــلــكــيــة ومـن حــقــوو
يةالها باحلرأمونها وف في شؤوالتصرو

تـضـاهـا لـهـا اإلسـالمارالـتـي حـددهـا و
لهن مثل الذيله تعالى: «واملتمثلة في قو
جة»،جال عليهن درللرف وعليهن باملعرو

أة فـيامة، فاملرجة القـوجة هـي درالدرو
اإلسالم لها شأن كبير؛ بل جعلها مـثـل

اجـبـات الــتــيالـوجـل فـي احلــقــوق والـر
جال.جبها الله عليها إال فيما يخص الرأو
الـكـســب احلــالل،يـحـق لـهــا الــعــمــل وو
العقار بدون مخالفةبالتالي متلك املال وو

ى،اجـبـات األخـرالواحلـشـمـة وللـسـتـر و
بــيــتــهــا.الدهــا وأواجــبــات الـــزوج وكــو

قد أيد ذلك اإلسالم، بل كانتتضيف: وو
بعضهن كنالنساء الصحابيات يعملن و

منهن خديجةال وات وصاحبات أموتاجر
قدضي اللـه عـنـهـا - ويـلـد - ربنـت خـو
سـلـمسول - صلى الـلـه عـلـيـه وكان الـر

بعـدتها قبـل وجتـارالهـا وم على أمـويقـو
لم ينكر ذلـك صـلـى الـلـهاجه منـهـا، وزو

سلم.عليه و
مي إلـى أن الـنـسـاءتـشـيـر األسـتــاذة رو

قتنا احلاضر يـسـتـطـعـنأصبحـن فـي و
تهن،هن في بـيـوالهـن والقيام عـلـى أمـو

ف فــيأة حـق الـتــصــركـدة أن لـلــمــرمـؤ
غمها أحـدية من غير أن يرالها بحـرأمو

هـي أحــق أنعـلـى ذلـك، فـهــو مــالــهــا و
د كل ما هو حالل في حـدوًف به،تتصر

جهاليس ألبيهـا أو زواف، وبدون إسرو
فا أو يتصرأو أخيها أن يأخذه منها قهر

ضـاهـا، فـهـي مـن تـعـبــتبـه فـي غـيــر ر
كافحت من أجل احلصول عليه.و
أة العاملةطالبت األستاذة الشايع املرو

اءإعانته مبالـهـا سـوجهـا ومبساعـدة زو
ذلك مكافأة له علىكان محتاجا أم ال، و

ثرفته بأنه سيـؤغم معرافقته لعملها رمو
حتملهه وقه كزوج وصبرعلى بعض حقو

يفم مبصارلذلك، أو على األقل أن تقو
كذلك أن حتمل كافةنفقاتهم، وأبنائها و

ماتها اخلاصة.مستلزيفها ومصار
لها:ما هـيمي بقـوتتساءل األسـتـاذة ر و

الفائدة التي سيجنيهـا الـزوج مـن أخـذ
تقول: لن يجنـي إال عـدمجتـه؟، ومال زو

تـرتوالغضب على فعـلـه وضا منـهـا والر
ثر ذلك عـلـىالعالقة بينـهـمـا، كـمـا سـيـؤ

ار حياتهما. مضيفة: «فما أجملاستقر
مـاجني، والتضـامـن بـني الـزوالتـعـاون و

ضادها الـرأجمل احلياة إذا كـان يـسـو
يحصل هذا كله بإعطاء كلالسعادة، وو

هذا ما أتى به اإلسالم».ذي حق حقه و
ظف فياطن ناصر التميمـي املـوأما املـو

ك بنفـسـهحتلية امليـاه فـقـد أكـد أنـه شـار
ساطة في مثل هذه القضايا أكثر منللو
سات إلى أن مثل هذه املمارًاة، مشيرمر

ة على عينه من اجملتمع أوليست محصور
ى مادي معني أو ثقافة معينة.ي مستوذو
عـة مـنحدد األستاذ الـتـمـيـمـي مـجـمـوو

ها ما يتعلقأسباب تلك القضايا، من أبرز
ســني لــهــذابـنـفــس األشــخــاص املــمــار

كياتافر لديهم من سلوما يتواالنتهاك و
ًكداي، مؤان الفكرخلل في االتزسلبية و

مـكـتـمــلجـد شـخـص سـلــيــم وأنـه ال يـو
ضى على نـفـسـه أنالعقـل يـرلـة وجوالـر

ســات عــلـــىس مــثــل هــذه املــمـــارميــار
بـيـةتره حـيـاتـه واإلنسانة الـتـي تـشـاطـر

ال سيسقطأبنائه، ألنه في أبسط األحو
من عينها.

د.حسن محمد حسند. عقيل العقيل د. أحمد لطفيييرحمن الطرد. عبدالر
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اهيم القعيداهيم بن حمد بن إبراالسم: إبر
هـ1373ياض محل امليالد: الريخ وتار

 بنات3 أبناء و3لديه احلالة االجتماعية: متزوج و

*∫WOLKF�« �ö�R*« 

ية)يس اللغة اإلجنليـزطرق تدرالتعليم ( مناهج وبيـة واه في التر- دكتور
م.1983يكية من جامعة إنديانا األمر

يكية عامية من جامعة إنديانا األمـر- ماجستير في تعليم اللغة اإلجنليـز
م.1979

م.1975ياض عام د بالريخ من جامعة امللك سعوالتارية وس اآلداب - لغة إجنليزيو- بكالور

*∫WOKLF�« …UO(« 

هـ.1417فة منذ عام عة املعرة مجموئيس مجلس إدار- ر
هـ.1416- 1414دجمة بجامعة امللك سعوالتركيل كلية اللغات و- و

هـ.1417هـ- 1404د ك بجامعة امللك سعومشار- أستاذ مساعد و
سسات القطاع اخلاص.مؤمية و- مستشار للعديد من اجلهات احلكو

*∫�UOFL'«Ë f�U:« W	uC� 

هـ.1416ياض منذ عام عضو اجمللس البلدي بالر≠ 
Æهـ1425عضو اجمللس التنفيذي بها منذ عام طنية حلقوق اإلنسان، وسس باجلمعية الو - عضو مؤ

ة العاملية للشباب اإلسالمي.عضو مجلس أمناء الندو≠ 
ئيس.نائب الرميالء، وية في محافظة حرسس مبجلس اجلمعية اخلير- عضو مؤ
ات.قاية من اخملدرطنية للوسس للجمعية الو- عضو مؤ
قي.سس للجنة االجتماعية بحي النخيل الشر- عضو مؤ

∫Èd�√ �U�UA


دية.ية السعوف التجارات الغرندوات ومترات في مؤاحملاضراق العمل و- إلقاء العديد من أور
جية للدول اإلسالمية.اء اخلارات وزرمترعة من مؤ- حضور مجمو
ساء الدول اإلسالمية.ات القمة لرؤمترعة من مؤ- حضور مجمو

ة.دية لإلداراجلمعية السعوالنفسية وية وبوم التردية للعلولقاءات اجلمعية السعوات ومتر- حضور مؤ
مترة العاملية للشباب اإلسالمي (مـؤات العاملية التي نظمتها الـنـدومترعة من املـؤنامج مجمـوئيس بر- ر

هـ)1417ملة العومتر الشباب وهـ)، (مؤ1412حدة اإلسالمية متر الوهـ)، (مؤ1406األقليات اإلسالمية 
ى.ات العاملية األخرمترعضو في جلان املؤو

.ًأكثر من ثالثني بحثاة كتب و- ألف عشر
.ً عمال علميا120نشر أكثر من جمة وف على تر- أشر

ات الفاعلية الشخصية.دورية وات اإلدارعة من الدورطور مجمو- صمم و
عات.ضوات العامة في عدد من املوتنظيمي قدم العديد من احملاضري و- مستشار إدار

تـــأســـس املـــنـــتـــدى عـــام
حـــصـــل عــــلــــى و1998

قملة نشاطه راويح مزتصر
م مـن1999) لعـام 20(

ة الثـقـافـة كـأولارقـبـل وز
عـيـةمـنـظـمـة نـسـائـيـة طـو

مية ذات حيدة سياسيـةمستقلة غير حكـو
في اليمن تعنى بحقوق اإلنسـان (األنـثـى

اإلنسان بشكل عام).بشكل خاص و
ة تأسيس املنتدى لتلبية احلاجةجاءت فكرو
يعبرد منتدى يكسر حاجز الصمت وجولو

ت مـسـمـوع عـن قـضـايـا الـتــمــيــيــزبـصــو
معاناةمه وهموانتهاكات حقوق اإلنسان وو

يد للمنتدى أنقد أرأة بشكل خاص. واملر
احـة يـلـجـأ إلـيـهـا اجلـمـيـعيكـون مبـثـابـة و

يةالفكـرمبختلف انتماءاتهم الـسـيـاسـيـة و
الدفاع عنـهـمالتأييـد وة وا املناصـرليجـدو

ك الفعال معيق اجلهد املشترذلك عن طرو
اجلــهــاتســســات اجملــتــمــع املــدنــي ومــؤ
يـعـاتيـر الـتـشـرتـطـوسـمـيـة لـتـعـديــل والـر

ة التياقف املنحازتغيير املوالسياسات وو
اتــيــجــيــة أوال تــخــدم املــصــالــح االســتــر
االحتياجات الفعلية لإلنسان.

يعد املنتدى من أبرز املنظمات النـسـائـيـة
ًلّالنشطة في الساحة اليمنية، حـيـث شـك

اغ الكبيـرد املنتدى أهمية لـسـد الـفـرجوو
كة نسائيةاضح ألي حربسبب الغياب الو

ضـعـفة وفـي الـيـمـن بـاإلضـافـة إلـى نـدر
ســســات اجملــتــمــع املــدنــي الــنــاشـــئمــؤ

منظمات حقوق اإلنسان في اليمن، التيو
احدة،لم تتجاوز حينها عدد أصابع اليد الو

سسات اجملتمعليسهم بفاعلية في إطار مؤ
بالتحديد منظمات حقوق اإلنساناملدني و

يالتي بدأت تظهر في ساحة العمل التنموو
يـكهـا كـشــراف بـدوراالعـتــرقـي واحلـقــوو

أساسي في التنمية الشاملة.
Èb�M*« ·«b�√

النساء بشـكـل خـاص - متتع اإلنسـان و
املدنيةمة حقوق اإلنسان السياسية وبحز

الثقافية، كـمـااالجتماعية واالقتصاديـة وو
ليـة اخلـاصـةك الدونصت عـلـيـهـا الـصـكـو

بحقوق اإلنسان.
املعاييرالتثقيف على املبادئ وبية و- التر

جمتهاتراألساسية حلماية حقوق اإلنسان و
س من خالل اإلسهاماقع عملي ملموإلى و

نافذة،يعات منصفة وير تشرتطوفي سن و
كفؤ.يه ونزعادل ود قضاء مستقل وجووو

الـتـأيـيـد حلـقـوق اإلنـســان،ة و- املـنـاصـر
الـتـنـديـد النـتــهــاكــات حــقــوقمـة واملـقــاوو

اإلنسان.
اإلنصافاة واملساو- نشر مبادئ العدالة و

للجميع.
الفاعل معالتضامن الفعال واصل و- التو

اإلقليميةطنية وجمعيات حقوق اإلنسان الو
لية.الدوو

كة في اجلدل القائم حول القضايا- املشار
جهة نظر النساء فيهاالتعبير عن واحلية، و

معاجلتها.و
WDA
_«

إقامةالتأييد وة و- تنظيم حمالت املناصر
اتالـدوراللـقـاءات وات والـنـدوات ومتراملـؤ

يبية.التدر
يع التي تـهـدفاملشـارامـج و- تنفيـذ الـبـر

سيخ ثقافة حقـوق اإلنـسـانتـرإلى نشـر و
كة معأة بشكل خاص باملشارحقوق املرو

بـيـة/الـعـرطـنـيـة ومـخـتـلـف املـنـظـمـات الـو
لية النشطة في مجال حقوقالدواإلقليمية و
اإلنسان.

اســــــاتاء الـــــدر- إجــــــر
ث امليدانية اخملتلفةالبحوو
يـر ذات الـصــلــةالـتــقــارو

بحقوق اإلنسان.
عـــيــــةالـــتـــوشـــاد و- اإلر
تقـدمي الـعـوننـيـة والقـانـو

الــقــضــائــينــي والــقــانــو
للمحتاجني/ات.

نشريق إصدار وعية اإلعالمية عن طر- التو
يرالتقارات والنشرامللصقات ويات والدور

ث املنفذة.البحواسات والدرو
ضاملـعـارإقـامـة املـسـابـقـات و- تـنـظـيـم و

جانات ذات الصلة بحقوق اإلنسان.املهرو
سائل اإلعالمية اخملـتـلـفـة- استخدام الـو

نت في نشر أخبار املنـتـدىاقع االنتـرموو
أنشطته اخملتلفة.و

l	—UA*«Ë Z�«d��«

امج من البرً نفذ املنتدى منذ تأسيسه عددا
اتأقام العديد من الندونظم واألنشطة وو
ات في إطـارمتـراملؤيبـيـة وات التـدرالدورو

يع التالية:املشارامج والبر
- حماية السجينات.1
السالم: (حماية الالجئات من- النساء و2

العنف).
قابة- التمكني السياسي لـلـنـسـاء: (الـر3

م - دعم2003على االنتخابات النيابيـة 
احمللية).شحات لالنتخابات النيابية واملر
يب حلقوق اإلنسان.التدر- التأهيل و4
- إنـهــاء اإلفــالت مــن الــعــقــاب:( دعــم5

يبتدرلية - تثقيف واحملكمة اجلنائية الدو
بية).حول احملكمة في معظم الدول العر

نية.- احلماية القانو6
ية (الظل) حـولازير املـو- إعداد التقـار7

ليني للحقوقاتفاقية السيداو - العهدين الدو
االقــتــصـــاديـــةاملــدنــيـــة والــســيـــاســـيـــة و

الثقافية - اتفاقية مناهضةاالجتماعية وو
التعذيب - اتفاقية حقوق الطفل.

ائم- مناهضة العنف ضد النساء: (جر8
ف في اليمن).الشر
ية للشباب حولطنية السنو- املسابقة الو9

حقوق اإلنسان.
WL�«b�« �UN'«

 م دعم املنتدى العديد من2002منذ عام 
لية، منها:اجلهات الدواملنظمات و

).NEDاطية (نامج املنح الدميقر- بر
لندية.لي الهوة التعاون الدوار- وز

لي لدعم احملكمة اجلنائية- التحالف الدو
).CICCلية (الدو

لـيـة حلـقــوقنـيـة الــدوعـة الـقـانــو- اجملـمــو
)IHRLGاإلنسان ( احلقوق العاملية ) (

ث اإليطاليـــةالبحـــو- منظمة التعــاون و
)RC.(

ليـة حلقـــوق اإلنســـــانالية الدو- الفيدر
)FIDH.(

بي- ال سالم بدون عدالة - االحتاد األورو
)NPWJ-EU(

يــطـــانـــيـــاكـــســـفـــام/ بـــر- مـــنـــظـــمـــة أو
)OXFAM-GB.(

نــامــج اإلمنــائــي لــألمم املــتــحـــدة- الــبــر
)UNDP.(

).Freedom Houseية (- بيت احلر
يـــةيــســـرجــيــر الـــســـوســســة ســـور- مـــؤ
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ًلية قائماملا كان إنشاء منظمة العمل الدو
عــلــى االقــتــنــاع بــأن إقــامــة الـــعـــدالـــة
االجتماعية هي أمر أسـاسـي مـن أجـل

ف الكفيلة بتـحـقـيـق سـالمفير الـظـروتـو
عاملي دائم.

ا أساسياملا كان النمو االقتصادي أمرو
لكنه غيـر كـاف فـي حـد ذاتـه لـضـمـانو

اجـتـثـاثالتقـدم االجـتـمـاعـي والعـدالـة و
مكد احلاجة إلـى أن تـقـوالفقـر، ممـا يـؤ

يج لسياساتلية بالترومنظمة العمل الدو
يـز الـعــدالــةبـتــعــزطـيــدة واجـتـمـاعــيــة و

اطية.سسات الدميقراملؤو
ليةاجب منظمة العمل الدوملا كان من وو

قت مـضـىم اآلن أكثر مـن أي وأن تقـو
سائلهـا مـن الـنـشـاطظيـف جـمـيـع وبتـو

ث فـيالبحوالتعاون التقنـي وي واملعيـار
ال سيمـاسائر ميادين اختـصـاصـهـا، و

ف العمل،ظرويب املهني والتدرالعمالة و
بـغـيــة ضــمــان أن تــعــزز الــســيــاســات

ذلك من أجلاالجتماعية، واالقتصادية و
مستدامة.اسعة القاعدة وإقامة تنمية و

احلــقـــوقملــا كــان ضــمـــان املـــبـــادئ وو
األساسية في العمل يكتـسـب فـي إطـار

اكـبـة بـني الـتـقـدمالـسـعـي لـتـحـقـيـق املــو
النمو االقتصـادي، أهـمـيـةاالجتمـاعـي و

تني، إذ يضمـن لـلـمـعـنـيـنيداللة مـتـمـيـزو
علـىية وأنفسهم إمكانيـة املـطـالـبـة بـحـر

كةص مبشارأساس من التكافؤ في الفر
ا فـيات الـتـي أسـهـمـوعـادلـة فـي الـثــرو

حتقيقها، كما يضمن لهم حتقيق أقصى
ية كامنة .ما يتمتعون به من طاقات بشر

لـيـة هـيملا كـانـت مـنـظـمـة الـعـمـل الـدوو
هاجب دستورطة مبولية املنواملنظمة الدو

معاجلة هذهلية وضع معايير العمل الدوبو
هيالهيئـة اخملـتـصـة بـذلـك، واملعايـيـر و

ار عامليني فـي مـجـالإقـرتتمـتـع بـدعـم و
يـز احلـقـوق األسـاسـيـة فـي الـعـمــلتـعـز

 عن مبادئها األساسيـة.ًابصفتها تعبير
ملحة فـيملا كانت هناك حاجة ماسة وو
ايد فيه االعتماد االقـتـصـاديضع يتـزو

املتبادل إلى إعادة الـتـأكـيـد عـلـى ثـبـات
احلقوق املضمـنـة فـي دسـتـوراملبـادئ و
يز تطبيقها على الصعيدإلى تعزاملنظمة و
لي:متر العمل الدوفإن مؤالعاملي.

- يذكر:1
أ-  بأن الدول األعضاء في منظمة العمل

عها، بانضمامهالية قد قبلت مبجموالدو
ادتـهــا املــبــادئإلـى املــنــظــمــة مبــلء إر

فيدة في دستور املنظمة واراحلقوق الوو
أنها تعهدت بالـعـمـلإعالن فيالدلفـيـا، و

على حتقيق األهداف العامة للمنظمة بكل
مبا يتمشى معة لديها وفرسائل املتوالو

ف اخلاصة بكل منها.الظرو
جمتاحلقوق قد ترب- بأن هذه املبادئ و

امـاتالـتـزت عـلـى شـكـل حـقــوق وطـورو
محددة في عدد من االتفاقيات التي يقر

اء داخلبأنها اتفاقـيـات أسـاسـيـة، سـو
جها.لية أو خارمنظمة العمل الدو

إنعلن أن جميع الدول األعضاء، وُ- ي2
ضوعلم تكن صدقت على االتفاقيات مو

د انـتـمـائـهـا إلــىمـة مبـجـرالـبـحـث، مـلـز

املبـادئ املـتـعـلـقـةم املنـظـمـة، بـأن حتـتـر
ضوعباحلقوق األساسية التي تشكل مو

حتققها بنيةها وأن تعززهذه االتفاقيات و
 ملا ينص عليـه الـدسـتـور،ًفقـاحسـنـة وو

هي:و
ار الفعلي بحقاإلقرية النقابيـة وأ-احلر
ضة اجلماعية.املفاو

ب-القضاء على جمـيـع أشـكـال الـعـمـل
امي.ي أو اإللزاجلبر

ج- القضاء الفعلي على عمل األطفال.
 د- القضاء على التمييز في االستخدام

املهنة.و
تب على املنـظـمـةام املتر- يقر بااللـتـز3

مبساعدة الدول األعضاء فيها استجابة
ذلك من أجلاملعلنة، وملتطلباتها القائمة و

حتـــقـــيــــق هــــذه األهــــداف مــــن خــــالل
يةدها الدستـوراراالستخدام األمثـل ملـو

انية مبا فـي ذلـكد املـيـزارموالعمـلـيـة وو
جيالدعم اخلارجية ود اخلارارتعبئة املو

ليـةمن خالل تـشـجـيـع املـنـظـمـات الـدوو
ليةى التي تقيم منظمة العمل الدواألخر

 من12معها عالقات مبـقـتـضـى املـادة 
ذلك:د، وها على دعم هذه اجلهودستور

اخلـدمـاتأ- بتقدمي الـتـعـاون الـتـقـنـي و
يز التصديق علـىية بغية تعـزاالستشـار

تطبيقها.االتفاقيات األساسية و
ب- مساعـدة الـدول األعـضـاء الـتـي لـم

سعها حتى اآلن التصديق علىيكن في و
بعض هذه االتفاقيات أو على جميـعـهـا

امد التي تبذلها من أجل احترفي اجلهو
املبادئ املتعلقة باحلقوق األساسية التي

يزتعزضوع هذه االتفاقيـات وتشكل مو
حتقيقها.هذه املبادئ و

ج - مبــســاعــدة الــدول األعــضــاء فـــي
فير مناخ مالئمامية إلى تـودهم الرجهو

االجتماعية.للتنمية االقتصادية و
قةثويجية مو- يقرر إقامة أية متابعة ترو4
ً كامـالًفعالة لتنفيذ هذا اإلعالن تنفيذاو
فق الالحـقائق املبينة في املـر للطـرَفقاو

أ مـن هـذاءا ال يـتـجــزالـذي يـعـتـبــر جــز
اإلعالن.

- يشدد على أنه ال يـجـوز اسـتـخـدام5
أنه ليسية حمائية ومعايير لغايات جتار

ال في متابعته ماهناك في هذا اإلعالن و
ميكن االستشهاد به أو استخدامه ملثل

 عن ذلـك فـإنـه الًفضـالهذه الـغـايـات، و
ال التشكـيـكميكن بأي حـال مـن األحـو

ة النسبية ألي بلد مـن الـبـلـدانفي امليـز
متابعته.على أساس هذا اإلعالن و

Êö	ù« WF�U�    
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د وصفها- إن هدف املتابعة التي يـر1
د التي تبـذلـهـا هو تشجيـع اجلـهـوًتالـيـا

يز املبادئالدول األعضاء في املنظمة لتعز
سخة في دستوراحلقوق األساسية املرو

في إعالن فيالدلفيالية ومنظمة العمل الدو
كد عليها هذا اإلعالن من جديد.التي يؤو
 مع هذا الهدف الذي يتسمًمتشيا- و2

يجي بحت، متهد هذه املتابعةبطابع ترو
الـسـبـيـل أمـام حتـديـات اجملـاالت الـتـي
ميكن أن تكون مساعدة منظمـة الـعـمـل

لية للدول األعضاء فـيـهـا مـن خـاللالدو
أنشطتهـا فـي مـيـدان الـتـعـاون الـتـقـنـي

ذلك ملسـاعـدتـهـا عـلـىمجدية بـالـفـعـل. و
الاحلقوق األساسية، وتطبيق املبـادئ و

تـشـكـل هـذه املـتــابــعــة بــديــال لــآللــيــات
افية القائمة، كما أنها ال تعيق سيراإلشر

ضاع اخلاصـةبالتالي فإن األوعملها، و
التي تقع ضـمـن نـطـاق هـذه اآللـيـات ال
ميكن أن تفحص أو يعاد فحصـهـا فـي

إطار هذه املتابعة .
ًفني تاليا. إن شقي هذه املتابعة املوصو3

لن، وًاءات قائمة أصاليستندان إلى إجر
ية لالتفاقيات غيرتقتضي املتابعة السنو

ة عـلـىى تعـديـالت يـسـيـراملـصـدقـة سـو
ةدة في الفقرارائق التطبيق احلالية الوطر

 مـن19 (هــ) مــن املــادة 5عـيــة الـفــر
ير العـاملـيالدستور، في حـني أن الـتـقـر

سيستخدم للحصول على أفضل النتائج
 للدستور.ًفقااءات املنفذة ومن اإلجر

�UO�UH�ö� W�uM��« WF�U*« ∫UO�U�
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اء- الغاية: هي إتاحة الـفـرصـة إلجـر1
د الذي تبذلهـاي للجهواض سنـواستعر

الدول التي لم تصدق بـعـد عـلـى جـمـيـع
التي تتماشى معاالتفاقيات األساسية و

اءاتيق إجـرذلك عن طرهذا اإلعـالن، و
ىاض الذي يجرمبسطة حتل االستـعـر

هالذي أقرات وبع سنواحدة كل أرة ومر
.1995ة عام مجلس اإلدار

. ستغطي املـتـابـعـة فـي كـل سـنـة مـن2
احلقوقبع للمبادئ وات الفئات األرالسنو

األساسية احملددة في اإلعالن.

∫oz«dD�« ≠»

بةير املطلو- تستند املتابعة إلى التقار1
ةمـن الـدول األعـضـاء مبـقـتـضـى الـفـقـر

 مــن19 (هـــ) مــن املــادة 5عــيــة الــفــر
يـرضح منـاذج الـتـقـارسـتـوالـدسـتـور، و

ماتيقة تسمح باحلصول على معلوبطر
أتات ميكن أن تكون قد طرعن أية تغير

مات التيسات احلكوممارانني وعلى قو
لـم تـصـدق عـلـى اتـفـاقـيـة أو أكـثــر مــن
االتفاقيات األساسية، مع إبالء االعتبار

 مــن الــدســتـــور23اجــب لــلـــمـــادة الــو
سة القائمة.للممارو
اض هذهة باستعرم مجلس اإلدار- يقو2

 لتصنيف املكتب لها.ًفقاير والتقار
عة- ميكن للمكتب أن يطلب إلى مجمو3

ير املصنفة علىضع مقدمة للتقاراء وخبر
عاء األنظار إلىالنحو من شأنها استـر

اسـة أكـثـرانب قـد تـسـتـدعـي درأيـة جـو
ة تعـيـنيلـى مـجـلـس اإلداريـتـو، وًتعـمـقـا
ة بهذه الغاية.اء املذكورعة اخلبرمجمو
اء تعديالت على- ينبغي النظر في إجر4

اءات احلالية املتـبـعـة فـي مـجـلـساإلجـر
ة إلتـــاحــــة اجملــــال أمــــام الــــدولاإلدار

ةاألعضاء غير املمثلة في مجلس اإلدار
لتقدمي اإليضاحات التي قد يبـدو أثـنـاء

مـة أومنـاقـشـات هـذا اجملـلـس أنـهـا الز

دة فيارمات الومفيدة الستكمال املعـلـو
يقة األنسب.ها بالطريرتقار

U��U�Îw*UF�« d�dI�« ∫
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ير في أن يقدم- تتمثل غاية هذا التقر1
ديناميكية لكـل فـئـة مـنة شامـلـة وصور

احلقوق األساسيـة بـنـاءفئات املـبـادئ و
اتة السنوعلى ما متت مالحظته في فتر

أن يكون مبثابة أساسبع السابقة، واألر
حهالتقييم فعالية املسـاعـدة الـتـي تـقـتـر

ةيات بالنسبة للفترلوحتديد األواملنظمة، و
الالحقة على شكل خطط عمل للـتـعـاون

مى بشـكـل خـاص إلـىالتقـنـي الـذي يـر
مةجية الالزاخلارد الداخلية وارحشد املو
لتنفيذها.

احدة منير فئة و- سيغطي هذا التقر2
احلــقـــوقبــع لــلــمـــبـــادئ والــفــئـــات األر

األساسية كل سنة بالتعاقب.

∫oz«dD�« ≠»

يـر حتـتضع هـذا الـتـقـري و- سيـجـر1
باالستـنـاد إلـىلية املـديـر الـعـام ومسـئـو
مات التي يتمسمية أو املعلومات الراملعلو

اءات القائمة، لإلجرًفقاتقييمها وجمعها و
بالنسبة للبلـدان الـتـي لـم تـصـدق عـلـىو

االتفاقـيـات األسـاسـيـة، سـيـسـتـنـد هـذا
جه خاص إلى اسـتـنـتـاجـاتيـر بـوالتـقـر

، أماًية املشار إليها آنفـااملتابعة السـنـو
بـالـنـســبــة لــلــدول الــتــي صــدقــت عــلــى

ضوع البحث فسيستند هذااالتفاقيات مو
ير املعاجلةير بشكل خاص إلى التقارالتقر

من الدستور .22في إطار املادة 
متـريـر إلـى املـؤ- سـيـقـدم هـذا الـتـقـر2

ه بوصـفـهاء مناقشة ثالثـيـة يـصـدرإلجر
مترمبا يعالج املؤ للمدير العام، ورًايرتقر

بشكل منفصـلير على حـدة وهذا التقـر
ير التي تقدم مبقتضى املـادةعن التقـار

مبا يبحثه فيمن نظامه األساسي ور12
يقةسة له بكاملها، أو بأية طرجلسة مكر

ك جمللـسمـن ثـم يـتـرى، ومنـاسـبـة أخـر
ضع استـنـتـاجـاتـه بـشـأنة أمـر واإلدار

خطط العمل اخلاصة بالتعاونيات ولواألو
ةالتقني التي يتعني تنفيـذهـا خـالل فـتـر

ةذلك في دوربع القادمة، وات األرالسنو
اته القادمة.يبة من دورقر

UF�«—Î∫t�√ ÂuNH*« s�Ë ∫

حات بالتـعـديـالت- يجب تقدمي مـقـتـر1
التي يجب إدخالها على كل من النظـام

الــنـــظـــامة والــداخـــلـــي جملـــلـــس اإلدار
متـر مـن أجـل تـطـبــيــقاألسـاسـي لـلـمــؤ
األحكام السابقة.

ض سيرمتر أن يستعر- يتعني على املؤ2
قت املناسـبأعمال هذه املتابعة فـي الـو

م ماّة احملصلة، لكي يقيء اخلبرعلى ضو
فت الهدف العام املشارإذا كانت قد استو

ال على نحو مالئم.ء أوإليه في اجلز

ÊQA� WO�Ëb�« qLF�« WLEM� Êö	≈ åqLF�« w� WO�U�_« ‚uI(«Ë ∆œU�*« ò
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 عبدالرحمن العناد.د
رئيس جلنة الثقافة والنشر

:حقوقيا ض - الر
طنية حلقوق اإلنسانخاطبت اجلمعية الو

يير العمل الدكتور غاز معالي وزًاخرمؤ
القصيبي بشأن رصد اجلمعية لعدد من

كـاتى تفيـد قـيـام بـعـض الـشـرالشـكـاو
فاملشغلة للمستشفيات بالتأخر في صر

فض إعـطـائـهـمحقوق الـعـامـلـني بـهـا ور
ية.ات السنواإلجاز

ت اجلمعية في خطابها إلى نصأشارو

«œb� bIH�� WOFL'«Î#UN'« s� 
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:حقوقجدة - 
 من املالحظاتًمة عددارصد فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكر

ته التفقدية لعدد من اجلهات في محافظةيارى خالل زالشكاوو
القنفذة.

فديف بأن وف على الفرع الدكتور حسني الشرضح املشرأوو
طة احملافظة،قيف شر من اجلهات؛ منها: توًار عددااجلمعية ز

ة املستشفى الـعـام مبـحـافـظـةيـارقيف املرور، إضـافـة لـزتـوو
القنفذة.

يف إلى أن من أبرز املالحظـات الـتـي رصـدت:أشار الشـرو
يته الستيعاب احلاالتعدم جاهزصغر مستشفى احملافظة، و

ده.التي تر
فيف املشراجلدير بالذكر أن سعادة الدكتور حسـني الـشـر

ةمة ألقى محاضرالعام على فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكـر
آلية عملهانشاطاتها و باجلمعية وًيفافي احملافظة تضمنت تعر

قد ألقـيـتيز ثقافة حقـوق اإلنـسـان، وتعـزها في نـشـر ودورو
ة بكلية التقنية.احملاضر

d�uD� #UO�¬ Y�
� W�dJ*« WJ� Ÿd�

#U
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:حقوقجدة - 
طنية حلـقـوقظفي فرع اجلمعيـة الـوي ملوبحث االجتمـاع الـدور

أساليب تذليلير العمل ومة آليات تطواإلنسان مبنطقة مكة املكر
شات وورظفني في دوراك املوضوع إشرالعقبات، كما بحث مو

عمل تخصصية.
ف العام على الـفـرع جـمـيـعفي نهاية االجتـمـاع شـكـر املـشـرو

فيق. من التوًيدامتنى لهم مزداتهم، وظفني على مجهواملو
ف العام على الفرع الدكتـور حـسـني بـنأس االجتماع املـشـرر

كه املدير التنفيذي األستاذ خالد بن أحمدشاريف، وناصر الشر
بي الفرع.عدد من منسونحاس، و

ى، كلف سعادة الدكتور بندر بن محمـد احلـجـارمن جهة أخـر
األستاذ خالد نحاس املدير التنفيذي لفرع اجلمعية مبنطقة مكة

تقدمي قائمةمة واف على جتهيز مكتب مكة املكرمة باإلشراملكر
ية التي يحتاجها.ادر البشربالكو

يية التجـاركز القـمـرمة يقع فـي مـر يذكر أن مكتب مكـة املـكـر
يق الطائف.بية -طرية اجلنويزبالعز

q‡‡�U‡J��«

   التقى خالل األسـبـوع األخـيـر
اير عدد من أعضاءمن شهر فبر

ئيس هيئة حقوقاجلمعية مبعالي ر
أعضاء مجلس الهيئـة،اإلنسان و

هو األول بعد تشكيلكان اللقاء، وو
ً،يـحـا صـرًديـامـجـلـس الـهـيـئــة، و

عـاتضــوحـت خـاللـه أبـرز مـوطـر
املشكالتكـة واالهتمامات املشتر

اجـهـهـا كـل مـن الـهـيــئــةالـتـي تــو
اجلمعية، إضافة لسبل التنسيقو
اجية العمل الناجتدواحلد من ازو

يعن تقدم بعض أصحاب الشكاو
الهيئـة فـيالتظلمات للجـمـعـيـة وو

قت نفسه.الو
التعاون ألهمية التنسيق وًانظر   و

اجلمعيةد الهيئة وكي تتكامل جهو
نـشــريـز حـقـوق اإلنــســان ولـتـعــز

حمايتها في اململكة؛ فقدثقافتها و
مت االتفاق على تشكيل جلنة ثنائية

ضع توصيـاتضوع وولبحث املـو
عـمـلـيـة تـكـفـل حـسـن الـتــنــســيــق

التعاون بني اجلهتني.و
ة   الهيئة بحكـم صـلـتـهـا املـبـاشـر

مة وصالحياتها التي حددهاباحلكو
ى إذاتنظيمها ميكن أن تكـون أقـو

ما أحسـنـت اسـتـخـدام الـسـلـطـات
هي لذلك ميكـن أنحة لهـا، واملمنـو

 للجمعيـة فـيً مساعـداًاعاتكـون ذر
ييــــك» بــــعــــض الــــشــــكــــاو«حتــــر

فعها اجلـمـعـيـةالتظلمـات الـتـي تـرو
ال جتـــدمـــيـــة وة احلـــكـــولـــألجـــهـــز

اجلـمـعـيـة مـن نـاحـيــةاسـتـجـابــة، و
يةبحكم سلطـاتـهـا املـعـنـوى، وأخـر

نـة املــالــيــةاملــرواسـتـقــاللــيــتــهــا وو
ية التي تتمتع بها ميكـن أناإلدارو

تـسـنـد الـهـيـئـة فـي تـنــفــيــذ بــعــض
كـاتاملـشـاراألعـمـال والفـعـالـيـات و

،ً عاجالًيالار أو متوالتي تتطلب قر
اجلـهـاتأي الـعــام وة الـرفـي إثـارو

املعنية حول بعض القضايا املهـمـة
تـلـك الـتـي حتـيـطـهـا حـسـاسـيــاتو

خاصة.

UNO�uHJ� ‚uI	 vK� Íb�F� w��« #U�dA�« ÊQA� qLF�« d�“Ë  W
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يـختار و166قم اء رار مجلـس الـوزرقر
القاضي في مادتـههـ و12/7/1421

السادسة بالتأكيد على اجلهات اخملتصة
م مع كل صاحب عمل يتقاعس مباباحلز

افدةضاع العمالة الودي إلى تعليق أويؤ
املسجلة عليه، أو يعمل على تأخير سداد

ها أو مستحقاتها، أو أخذ مـبـالـغأجور
اءاتها، أو يستغلمالية مقابل إنهاء إجر

ط عليهـا،سة ضغـوعض األنظمة ملـمـارب
النظر فية عليه وبات املقررتطبيق العقوو

دة لــديــهجـوضـع الــعــمــالــة املــوإنـهــاء و
مانه من االستقدام.حرو
ير مخاطبةطلبت اجلمعية من معالي الوزو

فكات اخملالفة بالعمـل عـلـى صـرالشـر
ًحتقيقـا لألنظمة وًحقوق العمال تطبيـقـا

حتى ال تستغل هذه الـقـضـايـاللعدالـة و
لإلساءة حلقوق اإلنسان.

d�d���« dO�dJ%
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gm_4004@yahoo.com
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