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:حقوقياض - الر
مـيــة فــياعـتـمـدت اجلــمــعــيــة الــعــمــو

د البابطـنيكز سعـواجتماعها املنعـقـد مبـر
ميـاض يـوالـثـقـافـة بـالــراث وي لـلـتـراخلـيـر

11افق هـ املو21/12/1427اخلميس 
اقـب احلـسـابـاتيـر مـرم تـقـر2007يـنـايـر
انية اجلمعية للعام املاليجي عن ميزاخلار

م،2006-2005هــــ / 1425-1426
ية للعامانية التقديركما أقر اجملتمعون امليز

م، هذا إلى جانب تخصيص2007املالي 
اتب لتـغـطـيـةمبلغ إضـافـي عـلـى بـنـد الـرو

اتب األمني العام في حال تعيينـه.رو
افـق األعــضــاء اجملــتــمــعــون عــلــىوو
اقـبه مربيش باعتـبـارار مكتـب الـراستمـر

ا عـلـىافـقـوجـي، كـمـا واحلـسـابـات اخلــار
ائح الداخـلـيـة املـتـعـلـقـةتعـديـل بـعـض الـلـو

آليات عمل اللجان، إلى جانبباجتماعات و
اعد مكافآت االنتدابـات املـتـعـلـقـةار قـوإقر

جية لألعضاء.كات اخلارباملشار
حةة املقترلع اجملتمعون على املذكرّاطو

ئيـساملقدمة مـن رقاف اجلمـعـيـة وحول أو
قد طلباالستثمار، وجلنة الشئون املالية و

اسةقت لدر من الوًيدااألعضاء إعطاءهم مز
ئاسة اجلمعية.فعها إلى رمن ثم رة واملذكر
ئيس اجلمعية الدكتـور بـنـدراقترح رو

بن محمد احلجار في ختام االجتـمـاع أن
ي مفتوح لألعضاء،يكون هناك اجتماع دور

اضيعإلتاحة الفرصة أمام مناقشة كافة املو
افققـد واملتعلقة بأعمـال اجلـمـعـيـة، هـذا و
اح.األعضاء اجملتمعون على االقتـر

ضح الدكتور بنـدرمن جانب آخـر، أو
انيةيحات صحفية، أن امليزاحلجار في تصر

احي التثقـيـفـيـة،كز علـى الـنـواحلالية سـتـر
يب فـيتـدرش عـمـل وإضافـة إلـى عـقـد ور

 إلى أن هناكًامجال حقوق اإلنسان، مشير
 مع بعض اجلهات لـعـقـد مـثـل هـذهًناتعـاو
ات.الدور
عات املـعـتـمـدة فـيضوعـن أبـرز املـوو

اجملـلـسمـيـة واجـتـمـاعـي اجلـمـعـيـة الـعـمـو
ضح د. احلجار أن االجتماعنيالتنفيذي، أو

ات، من ذلك:ارمتخض عنهما عدد من القر
التي متنح في مجالة اجلمعية وار جائزإقر

كز في عامها األول علىترحقوق اإلنسان و

مـجـالـني أسـاسـيـني هـمـا اجملـال الـعـلـمــي
األبحاثاسات والثقافي الذي يتضمن الدر

الـكـتـب، أمـا اجملـال الـثـانـي فـهـو اجملـالو
اإلعالمي بأمناطه اخملتلفة.

ير اخلاصأشار احلجار إلى أن التقرو
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:حقوقياض - الر
ناعيبر نب حلفم روتكدلا ةدـاعس لبقتسا

قوقحل ةينطولا ةيعمجلا سيئر بئان يناطحقلا
ـقفاوملا ــه3/1/1428 نيـنثالا موي نـاسنإلا

ضايرلاب ـةيعمجلا ـرقم يف  م22/1/2007
وردنأ ديسلا مض ةيناطيربلا ةرافسلا نم ادفو
ةرازـوب ــيبــرـعلا ــجـيــلخلا ــزكـرم ــسـيئر يــريا
رـدنــاـســكلا ـدــيـسلاو ـةــينـاــطيـرــبلا ـةــيجرـاخلا
يسايسلاو يمالعإلا لوؤسملا يلاتيف دلانودكام
ديسلاو ةيناطيربلا ةرافسلاب يمسرلا ثدحتملاو

.ةرافسلاب يمالعإلا راشتسملا هط حالص
دفـولل يناـطحقلا ـحلفم رـوتكدلا مـدق دقو 

ـةـيــعـمجلا ةـأـشن ـنـمـضت ـاــيفاو ـاحـرش ـرئاـزلا
لاجم يف اهب تماق يتلا تازاجنإلاو اهفادهأو
تاطاشن ىلإ هتداعس قرطت امك ،ناسنإلا قوقح
نـاسنإلا قوقح ةفـاقث رشن لـاجم يف ةـيعمجلا
تارضاحملا نم ديدعلا لالخ نم عمتجملا لخاد
ـيف اـريـشم ،ةـيـعمجلا ـاـهتـمظن ـيـتلا تاودـنلاو
تماق ـيتلا ةيناديملا تارايزلا ىلإ ـهسفن تقولا
.ىرخألا تاهجلاو نوجسلا نم ددعل ةيعمجلا اهب

ـهتدـاـعس ـنع ورـدنا ـدـيسلا ـرـبع ـدقو اـذه 
يف ـهب موقت يذلا رودلاً انمثمو ،ةيعمجلا ءاشنإب
ةرـاـفـسلا ـةــبغر ًـايـدـبم ،نـاـسنإلا قــوـقح لـاـجم

ةيعمجلا عم نواعتلا يف ـةيناطيربلا
ـــةكــرــتـــشملا فاــدهألا ــقــقـــحي ــامب
نيلماـعلا بيردت لاجم ـيف ًاديدحتو
قوـقح لاجم ـيف ةينطـولا ةيعـمجلاب
ميــدــقت ـبنــاج ــىلإ اــذه ،نـاــسنإلا
مدـخت يتلا تاـربخلاو تاراـشتسالا
.كرتشملا لمعلا

ـــتـــقـــتلا ،ىـــرخأ ـــةـــهج ـــنم
ـنيـدبـاـعلا ـنيز ـةــلـيـهس ةذـاـتسألا

تــامــوــلـعملا ــزكــرم ــسـيئر دــاّــمح
/5 ءاثالثلا موي ةيعمجلاب قيثوتلاو ءاصحإلاو
سيئر بئان اكوا يشوريه ديسلاـ ه1428 /1
.ةينابايلا ةرافسلا يف ةيسامولبدلا ةثعبلا

ــاكوا ـدـيــسلا ـنـمث ءــاـقـللا ــلـهـتــسم ـيفو
نـاسنإلا قـوـقح لاـجم يف ـةـثيدحلا تارـوطـتلا
تمـدق ـكلذ بـقع ،ةيدـوـعسلا ـةـيبرـعلا ةـكـلمملـاب
ايليصفت احرش رئازلا فيضلل ةليهس ةذاتسألا
ءاشنإلا خيرات لمش ،سيسأتلا ذنم ةيعمجلا نع
ـاهعورفو ـةيعمجلا نـاجلو نيسسؤملا ءـاضعألاو
ةذاتسألا تقرطت امك ،اهب موقت يتلا ةطشنألاو

تاـبسانملا ـيف ةـيعمجلا تـاكراشم ـىلإ ةلـيهس
ـيف لعـاـفلا ةأرملا رود ـىلإ ةـريـشم ،ـةيجرـاخلا
.قايسلا اذه

ةفاقثلا ـةنجل رود نع ةليهس ةذـاتسألا تثدحتو
قـوـقح ـةفـاـقث  رـشن ـيف ـلعـافلا ـاـهمـاـهسإو رـشـنلاو
ـىلع ـهسـفن تقـولا ـيف ةدكـؤم ،عـمتجملا ـيف ناـسنإلا
قـوـقـحب ـةيـنـعملا تـاـهجلا ـةفـاك ـلعـاـفتو نوـاـعت ىـدم
.ةيعمجلا ـجماربو ةطشنأ عم ةكـلمملا يف ناسنإلا

اكوا يشوريه ديسلا نمث ءاقللا ماتخ يفو
ةفاك يف ةيعمجلا اهلذبت يتلا ةريبكلا تادوهجملا
.ناسنإلا قـوقحب ةقالعلا تاذ ةدعصألا

ذــاـــتسألا ــنم ـــلك عـــاــمـــتجالا ــرـــضح
ةماعلا تاقالعلا لـوئسم بوهلشلا زيـزعلادبع
رقمب يمالعإلا لوئسملا ضوع دمحم ذاتسألاو
.ضايرلا يف ةيعمجلا

جانب من االجتماع

اجعـة الـنـهـائـيـةحلـة املـرباجلـمـعـيـة فـي مـر
 إلعالنه.ًمتهيدا
اصل املستمر مع هيئة حقوقأكد التوو

مية من أجل تفعيل التعاوناإلنسان احلكو
آلية التعاون خلدمةحتديد أطر وك واملشتر

اطن.املوطن والو
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:قوقح - نازاج
ناسنإلا قوقحل ةـينطولا ةيعمجلا تبلاط

ـنجسب نيـنيجس ةافـول ةلجاع تـاقيقحت ـحتفب
.يدعملا نردلا ضرم ببسب ماعلا نازاج

ردنب روتكدلا ةيعمجلا سيئر ةداعس دكأو
ـجئـاتن ـرـشن ةرورض ـىلع رـاـجحلا دـمحم ـنب
ـةـبقـاـعمو ـةـيـلحملا فـحـصلا ـيف تـاـقـيـقـحـتلا
ـةـيعـمجلا نأ ـىلإ ًاـرـيـشم ،ةـرصـقملا تـاـهجلا

ماـعلا نازاج ـنجـسل ـةيناـديم ةرـايزب مـوقـتس
ًافوخ ءانجسلل يحصلا عضولا ىلع نانئمطالل
.ءانجسلا ةيقبل يدعملا ضرملا راشتنا نم

ــمـتــيس ــهنـأب رــاـجحلا رــوــتكـدلا ــحضوأو
ـنيلــوـئـسملاو ــةـحـصلا ــريزو ـيلـاــعم ـةـبطــاـخم
ةرادإلاو ـةـيـلخاـدلا ةرازـوب ـةـيـبـطلا تـامـدخلـاب
ةافو لوح ليصافتلا ةفاك ةفرعمل نوجسلل ةماعلا
ةعرس ةيمهأ هسفن تقولا يفً ادكؤم ،نينيجسلا
ضيرم نأ ةصاخ ،رصقم يأ ةبقاعمل قيقحتلا
ـةـيلاـمـتحا يـنـعي امم ،ةـأـجف تومي ال )نرـدلا(
.ةرتف ذنم امهجالع مدع

ةيعمجلا عرف ىلع فرشملا دكأ ،هبناج نم
دمحأ روتكدلا نازاجب ناسنإلا قوقحل ةينطولا
ةبقاـرمل اهرودب موـقتس ةـيعمجلا نـأب يلكـهبلا
نم ـةيضقلا هـذه يف ةمزاللا تاءاـرجإلا ةفاك
مـاـعلا نازاج ـنـجسل ـةـينادـيملا ةرـايزلا لـالخ
.نينيجسلا ةافو بابسأ ىلع فرعتلاو

ضايرلا يف ةيعمجلا رقمب يناطيربلا دفولا عم حلفم .د

:حقوقياض - الر
طنية حلقـوق اإلنـسـانم اجلمعيـة الـوتعتـز

يبة القادمة االحتفال مبرورة القرخالل الفتر
عىسيـرات على تـأسـيـسـهـا، وثالث سـنـو

احلفل صاحب السمو امللكي األمير سلمان
ياض.يز أمير منطقة الربن عبدالعز

سيتخلل املنـاسـبـة افـتـتـاح أولهذا و
مكتبة متخصـصـة فـي مـجـال حـقـوق

ديةبية السعواإلنسان في اململكة العر
الثقافة.اث ود البابطني للتركز سعومبر
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ئيس اجلمعـيـة الـدكـتـور بـنـدر احلـجـارجـه رو
ميةة إلى جميع أعضاء اجلمعية الـعـمـوالدعو

احهي الذي مت اقتـرحلضور االجتمـاع الـدور
ميـة املـاضـي،خالل اجتماع اجلـمـعـيـة الـعـمـو

اضيع التي تتعلقيهدف على مناقشة كافة املوو
من املقرر أن يعقد االجتماعبأعمال اجلمعية، و
لى التي جتتمعة األوهي املرفي مدينة جدة، و

ياضمية خارج مدينة الرفيها اجلمعية العمو
ئيس للجمعية.جد املقر الرحيث يو
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÷U?�d?�« w?	 s?�U?��« UN�UL�« bIF� u�U�U�«u� WM'

دي بإيـصـالمع الهالل األحـمـر الـسـعـو
إلى العائالت فـيسائل من ويع الـرتوزو

دها إلىأسفت اللجنة في ردية. والسعو
دية عن عدمجمعية حقوق اإلنسان السعو

اقيةات العرة سجون القويارمتكنها من ز
حتى اآلن.

ضح نائـبفي السياق نفسـه، أوو
بيعانئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن رر

القحطاني على أنه متت مخاطبة عدة
يـق الــقــائــماقــيــة عــن طــرجـهــات عــر

اقيـة فـية الـعـرباألعمـال فـي الـسـفـار
يـاض إال أنـه حـتــى اآلن لــم يــتــمالــر

كشف الدكتورالتوصل إلى نتيجة.  و
 ملفا ملعتقلني30د جوالقحطاني عن و

:حقوقياض - الر
ضاع معتقليعقدت جلنة متابعة أو

بعاءم األرانتانامو اجتماعها الثامن يوغو
 ينـايـر24افـق هـ املـو1428م  مـحـر5

ياض.م مبقر اجلمعية في الر2007
ضـتفي بدايـة االجـتـمـاع اسـتـعـرو

اللجنة ما انبثق عن اجتماعاتها السابقة
ه من تـقـدمازما مت إحـرمن تـوصـيـات و

قد ثمن اجملـتـمـعـونفي هـذا الـصـدد، و
ةارلون في وزد التي يبذلها املسئواجلهو

ادأفرالء املعتقـلـني والداخلية بـشـأن هـؤ
هم.أسر

بعد ذلك ناقـش الـدكـتـور مـفـلـح بـن
ئيس اجلمعيةبيعان القحطاني نائـب رر

 من التوصيـاتًمع أعضاء اللجنة عـددا
التي من شأنـهـاات املستجـدة واخلطـوو

انتانامو إلى األمام،دفع قضية معتقلي غو

أكــد أعــضــاءو
اللجـنـة أهـمـيـة
القيام بكـل مـا
مـــــن شــــــأنــــــه
املـسـاعـدة فــي
حـــل قـــضـــيــــة

الء املعتقلنيهؤ
مـــــــــن ذلـــــــــكو

اصـل مــعالـتــو
اجلــــــــــهـــــــــــات

سمية املعنيةالر
اصـل مـع املـنـظــمــاتالـتـوبـالـقـضــيــة، و

لية.قية الدوسسات احلقواملؤو
قد تقرر عقد االجتماع القادمهذا و
 هـ1428 /2 / 3بعاء م األرللجنة يو

م.2007اير/ / فبر21افق املو
حضر االجتماع من جانب اجلمعية

مـن جـانـبي، واألسـتـاذ خـالـد الـفـاخــر
يــزالـلـجـنـة كـل مـن األسـتـاذ عـبـد الــعــز

الـسـبـيــل، األســتــاذ عــبــد الــلــه حــســن
سى،هاب املوالقحطاني، األستاذ عبد الو

شن، األستاذ عـبـداألستاذ محمـد الـعـو
األستاذ عبدالله اجلعيد.بيش، ويز الرالعز

جانب من اجتماع اللجنة في الرياض

30WOFL'« Èb� ‚«dF�« w	 5�œuF� 5KIF* UHK� 
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:حقوقياض - الر
لية للصليب األحمرأكدت البعثة الدو

ة السجون اخلاضعةيارعدم متكنها من ز
اقية، جاء ذلك في خـطـابمة العرللحكـو

طنية حلقوق اإلنسـانتلقته اجلمعيـة الـو
 على خطاب سابقًدالية رمن اللجنة الدو

للجمعية.
ضحت اللجنة في خطابها أنـهـاأوو

ة املعتقلني كافـة مبـن فـيـهـميـارقامت بـز
ات التحالـفديون في سجون قـوالسعـو

النـفـسـيـةضـاع اجلـسـديـة ولتـقـيـيـم األو
اراء احلوإجـرالناجمة عن اعـتـقـالـهـم، و

ضاعهم.معهم بغية حتسني أو
قالت اللجنة إنها قامـت بـالـتـعـاونو

ديني عـلـى األقـل لـدى اجلـمـعـيـةسـعـو
اق.دهم في العرجوقع ويتو

اقال القحطانـي إن هـنـاك أسـرو
تقدمت للجمعية تناشدها التدخل في

قـعاملتوالبحث عن أبنائها اخملتفـني و
اق مما تبني للجمـعـيـةدهم بالـعـرجوو

أن بعضهم يقضيقعات وصحة التو
ت بحقهة في السجن ألحكام صدرفتر

ال مـعـتـقـال لـدىبعـضـهـم اآلخـر الزو
أشار القحطاني إلىات التحالف. وقو
د تـنـسـيـق مـع الـقـائــم بــأعــمــالجـوو

أهاليياض واقية في الرة العرالسفار
ص اجلمعية علىكدا حراملعتقلني، مؤ

دينياملطالبة باستعادة جميع السعـو
اق.في العر

 ملقر اجلمعية في الرياضًد. عبداخلالق آل عبداحلي مع مجموعة من طالب مدارس اململكة خالل زيارتهم مؤخرا
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تشير الكثير من ملفات القضايا
هئيات حـقـوقد جلمعـيـات والتي تـر

اإلنسان، أن أغلب من يقـع عـلـيـهـم
انتهاك احلقوق هم من قليليالظلم و

األنظمة املعمـولاية بالقـانـون والدر
بها داخل البلد، فاألب الـذي سـلـب
حق احلضانة من األم دون مسـوغ

جـةد بـالــدرنـي يـعـوعـي أو قـانـوشـر
لـى جلـهـل تـلـك األم بــاألنــظــمــةاألو

ظفكذلك املواخلاصة باحلضانة، و
ًاملفصول من عمله بغير حـق غـالـبـا

 بأنظمة العمل التيًما يكون جاهال
قه، كما أنمتكنه من املطالبة بحقو

بقاء السجني دون محاكمة أو قضاءه
ة يكـونمدة أطـول مـن املـدة املـقـرر

عـادة بـسـبـب عـدم إملـامـه بـالــطــرق
سائل للوصول إلى حقه.الوو

ًفانية لم يعد تراإلملام باألمور القانو
يــــات؛ة مــــن الــــضـــــروربــــل ضـــــرور

ةكـثـر مع تـعـقـد احلـيـاة وًخـصـوصـاو
مسبباتها،اعها واملشاكل مبختلف أنو

اجـبـات قـدالـوفة احلـقـوق ولـذا فـمـعـر
متكنه من املطالـبـةحتمي الشخـص و

اد.قه متى أربحقو
لـعـل جـهـل الـكـثــيــر بــاألنــظــمــة

عـدم إملـامـهــم بــاحلــداءات واإلجــرو
داجباتهم، يعوقهم وواألدنى من حقو

لى إلى عدم إقبالهم علىجة األوبالدر
االطـالع عــلــى األنــظــمــةاءة والــقــر

االتفاقيات، كما أن افتقار املناهجو
عـــاتضــواســيــة لــبــعــض املـــوالــدر

ًاخلاصة بهذا اجلانب يعتبـر سـبـبـا
قه في جهل البـعـض بـحـقـوًئيسـيـار

اجباته. من هذا املـنـطـلـق، يـجـبوو
لة اكتساب بعضعلى اجلميع محاو

نية للتعامل مع بعضاألسس القانو
انني البالداالطالع على قوالقضايا و
عدمقوع في األخطـاء، ولتجنـب الـو

قنا.ين بانتهاك حقوالسماح لآلخر
د هــذهميـكـن أن يـكـتـسـب الـفــر

االطالع علـيـهـا مـن خـاللالثقـافـة و
هاعات التي تصدرالكتب أو املطبو

فـيبـعـض اجلـهـات ذات الـعــالقــة و
هيئات حـقـوقمقدمتهـا جـمـعـيـات و

لية. كـمـا أنالدواإلنسان احملـلـيـة و
ليـة مـنما يصدر عن الهيـئـات الـدو

ًنامعاهدات قد يكون عـواتفاقيات و
د في هذا اجلانب.للفر

سف له في هذا اجلانب،مما يؤ
حتـفـظ بـعـض اجلـهـات فــي إتــاحــة

اطن العادي لـالطـالعالفرصة للـمـو
مان ذلكبالتالي حرعلى أنظمتها، و

عة من حقالشخص أو تلك اجملمـو
فـة الـتـي متـكـنـه مـن املـطـالـبـةاملـعـر
قه.بحقو
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حلماية حقوق اإلنسان.
ث، املدير التنفيذي لـقال كينيـث روو
الياتتش: «مبا أن الوايتس وومن رهيو

ذاتاملتحدة ال تستطيع لعب دور قيادي و
مصداقية، في مضمار حقوق اإلنسان،

با أن تضطلع باألمر».فإن على دول أورو
بي أقلمضيفا: «لكن فعل االحتاد األورو

نه بكثير».من وز
تش عـنايتـس وومـن ربت هـيـوأعـر و

ك بنيخيبة أملها لتدني القاسم املشـتـر
دول االحتاد حول حماية حقوق اإلنسان،

مـات الـتـي تـفــضــلحـيـث تـعـيـق احلـكــو
مات الساعية إلى معاجلةاجملاملة احلكو

ة حلقـوق لإلساءات اخلطـيـرًمـاأكثر حـز
اإلنسان.

ير العديـد مـن حتـديـاتيحدد الـتـقـرو
ًحقوق اإلنسان التي تستدعي اهتمـامـا

ً.عاجال
مـنير العـاملـي لـهـيـويتضـمـن الـتـقـرو

ًاضا استعر2007تش لعام ايتس وور

ات حقوقمات اخلاصة بتطورللمعلو
 في أكثر2006اإلنسان خالل عام 

 علـى املـقـالـةًةعـالو. وً بـلـدا75مـن 
االفـتـتـاحـيـة الـتـي تـتـنـاول االحتــاد

ٍير مقـاالتبي، يتضمن التـقـراألورو
ية التعبير منذ أحداثضع حرحول و

كذلك معانـاة سبتمبر/أيلـول، و11
أجندةين، وليني املهاجـراخلدم املنز

جهة إلى بان كيحقوق اإلنسان املو
مـون األمـني الــعــام اجلــديــد لــألمم

املتحدة.

:حقوقك - يونيو
تش أنايتس وومن رقالت منظمة هيو

اغبــي مــلء الــفـــرعــلــى االحتـــاد األورو
القيادي الذي جنم عن تدهور مصداقية

اليـات املـتـحـدة فـي مـضـمـار حـقــوقالـو
شة بــــوء إداراإلنـــســـان بـــفــــعــــل جلــــو

االحتجاز من غيـرالستخدام التعذيـب و
محاكمة.

قالت املنظمة مبناسـبـة اإلعـالن عـنو
: لقد2007ها العاملي لعام يرصدور تقر

ليش الفاضح عن توة بوثبت عجز إدار
القيادة في ميدان حقوق اإلنـسـان، فـي

الصني حكمسيا و من روٌّحني تتقبل كل
دارالطغاة في سياق سعيهما خلف املو

ذ.النفوو
تقول املقالة االفتتـاحـيـة فـي مـقـدمـةو

 صفحة، أن556اقع فـي الوير، والتقـر
 مـن اإلمـسـاكًبـدالبـي، واالحتـاد األورو

ائية يغلبد إجر بقيوٌبدفة القيادة، مكبل
بتناوية اإلجماع الداخـلـي ولوعليهـا أو

ذهالسلطة، ال متكنه من استـخـدام نـفـو

:حقوقان - ّعم
ت شبكة االنتخابات في العالمأصدر

الي منبي عددها اخلامس على التوالعر
اقب االنتخابـي)ية (املـرتها الشهـرنشـر

.2007لشهر يناير 
عة منيتضمن العدد اجلديد مجمـوو

يـر شـمـلـت احلـديــث عــن حــمــىالـتـقــار
ئـاسـة فـيشـحـي الــراملـنـافـسـة بـني مــر

يتانيا بعد انتهاء انتخابات اجمللسمور
فالنيابي اجلديد. كما أشار إلى اخملاو

عد االنتخابات النيابية فيمن تأجيل مو
يعدها الدسـتـوردن التي يحـني مـواألر

.2007منتصف العام احلالي 
ة قضية تصاعد اجلدلناقشت النشرو

2007حـول قـانـون يـنـظـم انـتـخـابــات 
اءات تعديلإجرب. ويعية في املغرالتشر

إلغاءتغيير النظام االنتخابي والدستور و
يـقــةتـعـديــل طــراف الـقـضــائــي واإلشـر

ئيس مبا يسـمـح مبـنـافـسـةانتـخـاب الـر
بية في مصر.حز
ى عــلــى عــدد مـــن األخـــبـــاراحــتـــوو

ئاسيةالرالنيابية واالنتخابية البلدية و
بي.في العالم العر

يذكر أن شبكة االنتخابات في العالم
بي أنشـئـت فـي متـوز مـن الـعـامالـعـر

كــزة مـن مـرمبـبـادر و2006احلـالـي 
تضماسات حقوق اإلنسان، وان لدرّعم

سسة مجتـمـع مـدنـيمؤ منظـمـة و45
تقد أقربية. ولة عر دو15بية مـن عر

هـا األول اعـتــمــاد االســممتــرفـي مــؤ
سمي لها ليصبح (شبكة االنتخاباتالر

هاخــتــصـــاربــي) وفــي الــعــالــم الــعـــر
ENARنــيقــعــهــا اإللــكــتـــرومــو، و

www.intekhabat.org. 
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األمني العام اجلديد لألمم املتحدة
يترز:ك - رويونيو

قال األمني العام اجلديد لألمم املتحدة بان
ي إغالق السـجـنكي مون أنه مـن الـضـرور

با.انتانامو بكويكي في خليج غواألمر
متر صحفي «مثل سلـفـيقال بان في مـؤو

انتاناموالسابق أعتقد أن هذا السجن في غو
كان األمني العام السابقينبغي أن يغلـق». و

 ديسمبر31م ك املنصب يوفي عنان الذي تركو
قد دعا أيضا إلى إغالق هذه املنشأة.

يكيئيس األمـرر بان الصحفيني بـأن الـرّذكو
ش قال هو نفسه أنه يفضل إغالق هذهجورج بو

يكي لم يفعل ذلك بعد.ئيس األمراملنشأة. لكن الر
/11/1م اخلـمــيــس يــذكــر أنــه فــي يــو

ى اخلـامـسـةم الـذي صـادف الـذكـر2007
اائل جونقل السجنـاء األوالفتتاح املعتقـل و

معتقلون سابقونقيون وإليه، نظم نشطاء حقو
م غضب عاملي للمطالبـةب املعتقلني يوأقارو

ة من العـالـمشهدت أنـحـاء كـثـيـربإغـالقـه. و
ات غاضـبـة خـاصـة فـيمـسـيـرات ومـظـاهـر

إيطالياأسبانيا ويطانيا وبراليات املتحدة والو
ها من الدول.غيراليابان وو
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:حقوقك - يورنيو
طالب املـقـرر اخلـاص املـعـنـي بـحـاالت

اءاتبــاإلجـــراإلعــدام خــارج الــقـــضـــاء و
ة أو التعسـفـيـة، فـيـلـيـب الـسـتـون،جـزاملـو

اقية بعدم املضي قـدمـا فـيمة العراحلكـو
ئيسني الرتنفيذ حكم اإلعدام على مـعـاو

إصالح النظـامالسابق، صدام حسـني، و
لية.افق مع املعايير الدوالقضائي مبا يتو

مةقال الستون «يجب أن تتخذ احلكوو
ا مبـاالعديد من التدابيـر األسـاسـيـة فـور

ةبة اإلعدام الصـادرفي ذلك تخفيف عـقـو
اد حمـدعواهيم احلسـن وان إبربحق بـرز
بة السجن مدى احلياةتطبيق عقوالبندر و

مة من تغيير القضاة ألي سببمنع احلكوو
ما بني إصدارة الثالثني يوتعديل فتركان، و

تنفيذ حكم اإلعدام لضماناحلكم النهائي و
حق االستئناف».

قـال الـسـتـون الــذي يــعــمــل أســتــاذاو
ك «إن احملاكمةيورللقانون في جامعة نيو

شابها الكثير من القصور حيث لم متنـح
ئيس صدام حسني حقه في الدفاع عنالر

مة في تنفيذ حكمنفسه، كما تعجلت احلكو
لم متنحط سياسية، واإلعدام بسبب ضغو

إغالقاملهلة الكافيـة السـتـئـنـاف احلـكـم و
بة.اجعة العـقـونية أمام مـرات القانوالقنـو

يقة التي نفذ بها احلكم كانتكما أن الطر
ضتنتهك حقوق اإلنسان، حيث تعرمهينة و

ية من قبل جالديه،ئيس السابق للسخرالر
نشر ذلك عبر شاشات التلفاز».و

ى، نددت منظـمـة الـعـفـومن جهـة أخـر

لـيـة بـإعـدام األخ غـيـر الـشــقــيــقالـدو
ئـيـس الــســابــقالــرلـصـدام حــســني و

اق بـوصـفـهة فـي الـعـرحملـكـمـة الـثــور
 لـلـحـق فـي احلـيــاةًحـشـيـا وًانـتـهـاكــا

ى كانت مـتـاحـةفرصة ضائـعـة أخـرو
اقيني للمساءلة الـصـحـيـحـةأمام العـر

ائـم الـتـيلني عـن اجلـرلـئـك املـسـؤوألو
كبت خالل حكم صدام حسني.ُتار

نامجت، مدير برم سمارقال مالكوو
يقـيـا فـيشمال أفـرسـط والشـرق األو

لية إن «صدام حسنيمنظمة العفو الدو
امساعـديـه كـان يـجـب أن يـخـضـعـوو

ائم الفظيعةللمساءلة بالتأكيد على اجلر
متـه ضـد حـقـوقتكبـتـهـا حـكـوالتـي ار

اإلنسان، لكن ذلك كان ينبغي أن يتم

بةء إلى عقـوبدون اللجـوعبر محاكمة عـادلـة و
كد األنبـاء الـتـي حتـدثـت عـن أنتـؤاإلعـدام. و

يتي قد انفصلت عناهيم التكران إبرأس برزر
بة التـيحشية هذه العقوجسده خالل شنقه و

اإلهانة».الالإنسانية وة و بالقسوًتتسم أصال
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:حقوقكندا - 
لـيــات فـي حــو2006قـد يـذكـر عــام 

يةيخ دموام التارالصحافة كأحد أكثر أعو
يربالنسبة لصحفيي العالم. فحسب تقار

اليـةتـهـا كـل مـن الـفـدرمنـفـصـلـة أصـدر
لية للصحفيني وصحفيون كنديون منالدو

يـة الـتــعــبــيــر وجلــنــة حــمــايــةأجــل حــر
د، فقد قتلاسلون بال حدومرالصحفيني و

من الصحفيني خالل العام املـاضـي مـا
قام القياسية.ب األريقار
لية للصحفينيالية الـدوسجلت الفدرو

،2006 على األقل في عام ً حادثا155
فــاةالــوحـت مـا بــني االغــتــيــاالت واوتــر

 منها في68قع قد ولة. وألسباب مجهو
اق. كمـااع الدائر فـي الـعـرإطار الصـر

فـييكا الالتـيـنـيـة، وحصد العـنـف بـأمـر
جـهيال علـى وفنـزومبيـا ولوكواملكسـيـك و

 من اإلعالميـني،37اح ص، أرواخلصو
بينما وصل عدد القتلى بآسيـا، بـسـبـب

34يالنكـا، إلـى سرهجمات الفـلـيـبـني و
شخصا.

قد سجلت جلنة حماية الصحفـيـني و
، أي2006 في عام ً صحفيا55مقتل 

اجعت إحصاءاتها مبعـدل شـخـصـنيتر
27. كما سجلت 2004بالنسبة لعـام 

قوع حادث القـتـلحالة لم يثبـت فـيـهـا و
ال تسجلألسباب تتعلق بعمل الضحية. و

اى الصـحـفـيـني الـذيـن لـقـوالـلـجـنـة سـو

1400 ÂU� ¡«b�« ÀœU�  2006
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عهم كانتقام مباشر بسبب عملهـممصر
أو في تبادل إلطالق النار أو خالل إجناز

ة.مهمة صحفية خطير
أفـغـانـسـتــاناق وقـد تـبـني أن الــعــرو

ا على حياةالفليبني هي أكثر البالد خطرو
الــصــحــفــيــني، حــســب جلــنــة حــمـــايـــة

32، قـتــل 2006الـصـحـفــيــني. فــفــي 
اق،صحفيا أثناء تأديتهم لعملهم في العر

ذلك أكبر عدد من الصحفـيـني الـقـتـلـىو
البلـدعه فـي الـعـام وقوتسجل الـلـجـنـة و

نفسه.
د»، التـياسلون بال حـدوأما عن «مـر

تسجـل مـثـل جلـنـة حـمـايـة الـصـحـفـيـني
ا ألسباب تتعلق بعملهماد الذين قتلواألفر

ة فحسب، فقـد سـجـلـتة مبـاشـربصـور
،2006 صحفيـا فـي عـام 81مصـرع 

22ام الـقم سجلته خالل األعوهو أكبر رو
 مـن32املـاضـيـة. كـمـا سـجـلـت مـقـتـل 

العاملني باإلعالم.
ادث القتلتفاع أعداد حـولم يكن ارو

تـه إحـصــائــيــاتفـحـســب هــو مــا أبــرز
د، فقد أحصت أيضااسلون بال حدومر

 اعتداء بدني أو تهديد1400أكثر من 
هـو، و2006ضد الصحفيـني فـي عـام 

امن العديدقد تزقما قياسيا. وما ميثل ر
قائع مع احلمالت االنتخابيةمن هذه الو

بعدد من البالد.
اسـلــون بــالة، أحـصـت مــرألول مــرو

د أيضا أعداد الصحفيني اخملتطفنيحدو
56ض قد اكتشفت تـعـرحول العالـم. و

الي على األقل لالختطاف في حوًصحفيا
كانت أكثر. و2006عشر دول خالل عام 

اق،ا في هذا اجملال العـراملناطق خـطـر
ة،قطاع غز منهم، و17حيث اختطف بها 

ض ستة صحفيون لالختطاف.حيث تعر
تغم قتامة هذه اإلحصائيات، ظهرور
تقة أمل فـي آخـر الـعـام، فـقـد صـوبـار

مـجـلـس األمـن الـتـابــع لــألمم املــتــحــدة
يد منار ينادي مبزباإلجماع لصالح قر

كات حلماية الصحفيني في مناطقالتحر
اع.الصر
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:حقوقك- يورنيو
لية للصليب األحـمـرحبت اللجنة الـدور

باعتماد األمم املتحدة اتفـاقـيـة ملـنـاهـضـة
ها أولي باإلجماع، باعتباراالختفاء القسر

يف االختفاء الـقـسـرّمعاهدة عاملـيـة تـعـر
ه.حتظرو

ةهي مستشارجي، وال درودوقالت كورو
نية في اللجنة، إن االتفاقية تنص علىقانو

اءة خبرنة من عشرلية مكوإنشاء جلنة دو
مستقلني يعملون على رصد مدى االمتثال

الءمن املـقـرر أن يـتـلـقـى هـؤلـالتـفـاقـيـة. و
يـر مـن الـدول بـشـأن رصـداء تـقـاراخلـبـر

االمـتـثـال لـهـا، كـمـا ميـكـن لـهــم اســتــالم
فـضـال عـن ذلـك تـأخــذديـة. وى فــرشـكـاو

اء األمـراالتـفــاقــيــة فــي احلــســبــان إجــر
يذوبـاء وبـاإلحـضـار الـذي يـعـطـي األقــر

الشأن الذين يعتقدون أن شخصا ما قد
جوع إلى الـلـجـنـة، حق الـرًااختفـى قـسـر

ثقة،ى موإذا كانت الشكوة. ولية مباشرالدو
لـة الـبـحــث عــنتـطـلـب الـلـجــنــة مــن الــدو

حتديد مكانه.الشخص اخملتفي و
لـيـة إن االخـتـفـاءة الـدوقـالـت اخلـبـيــرو

 اختـطـاف أوّي بـإيـجـاز؛ هـو: أيالـقـسـر
لةية تنفذه سلـطـات الـدومان من احلـرحر

فض تلك السلطـاتيتبعـه رعلى شخص و
د الـشـخـص أوجـوالـكـشـف عـن مـكــان و

ه.مصير
تكبـيم االتفاقية الدول بإحـالـة مـرلـزُتو
ي إلـى الـعـدالـة.مية االخـتـفـاء الـقـسـرجـر

يجب أن تشمل هذه التدابير األشخاصو
ي علـىسون اإلخـفـاء الـقـسـرالـذيـن ميـار

ماضيهم باإلضافة إلى حاالت بيان اجلرأر
في تلكى، واليات قضائية أخرد وفي حدو

مة مبحاكمة املتهماحلاالت، تكون الدول ملز
مية أو تسليمه، حتى ال يفلتتكاب اجلربار

أحد من حكم العدالة.
كـمـا تـنـص االتـفـاقـيــة عــلــى عــدد مــن

لة دون اختفاءائية للحيلوالضمانات اإلجر
ة اإلبقاء علىاألشخاص، من بينها ضرور

يته في مـكـانم من حـركل شخص محـرو
تسجيل كـلتقييده في سـجـل، وسمي، ور

األهم من ذلك أنها تنـص عـلـىتنقـالتـه. و
يته بأنم من حرم السماح لكل محـرولزو

أنجي، ويكون على صـلـة بـالـعـالـم اخلـار
همسـتـشـاريكون علـى اتـصـال بـعـائـلـتـه و

املستشـارني، كما يكون لـلـعـائـلـة والقانـو
مات عنني حق احلصول على معلوالقانو

انظرد الشخص. وجـومكان واالحتجاز و
يلة في مجاللية الطوة اللجنة الدوإلى خبر

كت عن كثب في صياغة هذهقاية، شارالو
الضمانات.

لى التي تقر بأنتعد هذه االتفاقية األوو
ي ال يقتصرم ضحايا االختفاء القسرمفهو

باءهمعلى اخملتفني فحسب؛ بل يشمل أقر
فةف بحق العائالت في معـرتعترأيضا. و

حق ضحايـا االخـتـفـاءبائـهـا ومصيـر أقـر
يض عن الضـرر الـذيي في التعـوالقسـر

 بهم.َّألم

:حقوقان - ّعم
دنية الصحفيني في األرحركز حماية وبدأ مر

اءاتت احلر اإلجرسسة الصـواكة مع مؤبشر
نامجه (االسـتـثـمـار فـية برالتنفـيـذيـة ملـبـاشـر

لى إلىحلته األواملستقبل)، الذي يهدف في مر
اتير املهـارب في تطـوبني عـرات مدربناء قـدر

الدفاع عنه.املهنية في اإلعالم و
نـامـج اإلعـالمـيـنييسـتـهـدف هـذا الـبـرو

دنبية هي األراحملامني في ست دول عرو
ين.البحراليمن وب واملغرلبنان ومصر وو

التي ستعقد فـيش العمل وتستمر ورو
ةب في الفتـراملغـرلبنـان ومصـر ودن واألر

فمبر مـنحتى شهـر نـوس ومن شهـر مـار
هذا العام.

يــةحــركــز حــمــايـــة وئــيــس مـــرحــث رو
الصحفـيـني نـضـال مـنـصـور، اإلعـالمـيـني

طب ممن تنطبق عليهم شرواحملامني العرو
ةة إلى تعـبـئـة االسـتـمـاركة املـبـادراملـشـار

سالهـاإرني وقع اإللكتـروة على املوفـراملتو
قت ممكن.بأسرع و

يبي للعامنامج التدرك في البرسيشارو
 مـنً مـحـامـيــا24 صـحـفـيـا و120األول 

ميكن قبول صحفينيبية الست، والدول العر
محامني من خارج هذه الدول الست ممنو

إقامتهم.هم ويستطيعون تغطية نفقات سفر
قال منصور إن الهدف األساسي هـوو

ب متخصصني يستطيعونبني عرخلق مدر
يـر احلــالــة املــهــنــيــةاملـســاعــدة فــي تــطــو

كذلك الـبـدء فـيللصحفيني فـي بـلـدانـهـم و
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ا أكثر تخصصايب محامني ليصبحـوتدر
في الدفاع عن قضايا اإلعالم.

سسـةكز يعـمـل مـع مـؤضح أن املـرأوو
ت احلـر عـلـى اسـتـكـمـال أنــشــطــةالـصــو

ات،الذي يستمر خلمس سنـونامـج، والبر
1200يب قع أن يساهم في تدرمن املتوو

إعالمي.
ية الصحفينيحركز حماية ويذكر أن مر

دنبحية تأسست باألرسسة مدنية غير رمؤ
اتتنمية القدرير وم بهدف تطو1999عام 

امـهـمالتـزاف اإلعـالمـيـني واحتـراملهـنـيـة و
خلق بيئةية اإلعالم ولية حلرباملعايير الدو

سيخ حقترالتعبير وية اإلعالم وتصون حر
فة.اجملتمع في املعر
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:حقوقائر - اجلز
اعثلية عن بـوت منظمة العفو الـدوعبر

قلقها عشية بدء محاكمة محامني حلقـوق
ائر العاصمةاإلنسان أمام محكمة في اجلز

دعت السلطـات،  و2007 ينايـر 17في 
اءاتية إلى ضمان أن تفي اإلجـرائراجلز

لـيـةالقضائيـة مبـقـتـضـيـات املـعـايـيـر الـدو
للمحاكمة العادلة.

ىلية أن الدعوتعتقد منظمة العفو الدوو
أمـنيداسـي ومـراملقـامـة ضـد حـسـيـبـة بـو

يفهمـالة لتخـوى محـاوسيدهم ليسـت سـو
سـة أنـشـطـة حــقــوقدعـهـمـا عــن ممــارور

اإلنسان.
أمنيداسي ومـرهمت حسيـبـة بـوُّقد اتو

اننيسيدهم في سبتمبر/أيلول بانتهاك القو
أمنها، بنـاءالتي حتكم تنظيم السـجـون و

اعم سلطات السجون القائلة إنهماعلى مز
كليهما من دون إذن.أدخال أشياء إلى مو

بات بالسجنحتمل التهم في طياتها عقوو
 للقانـونًفقاات. ووتصل إلى خمس سـنـو

الذي ينظم مهنة احملاماة، يجوز للسلطات
قـف احملـامـني الـذيــن وًأن تـطـلـب أيــضــا

م عنتكاب جريخضعون للتحقيق بشأن ار
سة مهنة القانون.ممار
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مي عـلـى لـســانآن الـكـر جـاء فـي الـقــر
َّـيَِل إُّـبََح أُْنـجِّ السِّبَسف أنـه قـال: «ريـو
هذا دليـل عـلـى أن«، وِهْـيَلِي إِـنَنوُْعـدَا يَّـمِم

قبلدة منذ القـدم، وجوبة موالسجن كعقو
سالة احملمدية، غير أنه لم يطبقنزول الر

بة في صدر اإلسالم األول،السجن كعقو
سلممي صلى الله عليـه ولنا الكرسوأن رو
أعلميخ اإلنسانية، و في تارٍبهو أعظم مرو

ِحاهم مبا يصلأدرإنسان بشؤون الناس و
دنياهم، غير أنه لم يتخذلهم أمور دينهم و

لم يجـعـل، وًلم يستخـدم سـجـانـا وًسجـنـا
تكبـهـاية ملعصيـة يـريـربة تعـزالسجن عـقـو

تكبها فيمية يـرد في حق الله أو جلرالفر
سلمجنده صلى الله عليـه وحق العبـاد، و

مةهو مالزاسع للسجن؛ وم الوأخذ باملفهو
هوم الضيق وميه، دون املفهواخلصم لغر

حبس الناس في مكان معني يخصص لهذا
اه أبوذلك كما هو ثابت فيما روض، والغر
ماس بن حبـيـبابن ماجة عن الهـرد وداو

عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله علـيـه
مه: ثم قال يامي لي فقال لي ألزسلم بغرو

ك؟يد أن تفعل بأسيرأخا بني متيم، ما تر
اية ابن ماجة: ثم مر بي آخر النهارفي روو

ك يا أخا بني متيم؟.فقال: ما فعل أسير
عي ليسذكر ابن القيم أن احلبس الشرو

يقإمنا هو تعوهو احلبس في مكان ضيق و
اءف بنفسه؛ سومنعه من التصرالشخص و

ذكر ابن القيـمكان في بيت أو مسجـد، و
سول اللهبأن ذلك هو احلبس على عهـد ر

ضي اللهأبي بكر رسلم وصلى الله عليه و
م ابن القيم أشبهأن السجن مبفهوعنه، و

قت احلاضر بـاإلقـامـةمبا يسمـى فـي الـو
ليستهي أفضل من السجن وية، واجلبر

لها آثار سلبية كـمـا هـو احلـال بـالـنـسـبـة
فمه احلاضر عرالسجن مبفهوللسجن، و

منني عمر بنفي اإلسالم في عهد أمير املؤ
ضي اللـه عـنـه، حـيـث جـاء فـياخلطـاب ر

ًجعلها سجنااء دار مبكة واألثر أنه قام بشر
تب عـلـى ذلـك اخـتـالفتريحـبـس فـيـهـا، و

ً.العلماء حول مسألة هل يتخذ اإلمام حبسا
د السجن يجبجوى أنه في حال وأرو

*فيصل محمد بشير

ينورتكلإلا ديربلا ىلع مكتلئسأ لبقتسن
k_ss11@yahoo.com

يرخافلا نمحرلا دبع نب دلاخ
ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلا ىلع فرشملا

يجهل كثير منا الطرق النظامية للطعن
ة بحقهم، حيث يعتقدفي األحكام الصادر
د صـدور حـكــم مــنالـبـعـض أنــه مبــجــر

اجلهـات الـقـضـائـيـة يـصـبـح هـذا احلـكـم
 دون أن يـكــون لــه حــقًنـافــذا وًنـهــائــيــا

هذا االعتقاداض على هذا احلكم، واالعتر
افعاتغير صحيح، حيث تضمن نظام املر

اض على األحكام،عية طرق االعتـرالشر
الـتـمـاس إعـادة الـنـظـر،هـي الـتـمـيـيـز وو
اضف نتحدث في البداية عن االعترسوو

ها، حيثذلك بطلب متييزعلى األحكام، و
ائحهلوعية وافعات الشرجاء في نظام املر

التنفيذية أن جميع األحكام تكـون قـابـلـة
ىللتمييز باستثنـاء األحـكـام فـي الـدعـاو

البسيطة التي يحددها مجـلـس الـقـضـاء
ًار يصدر من هيئته العامة بناءاألعلى بقر
ير العدل، على أنه إذااح من وزعلى اقتر

 أوًقف أو وصيام عليه ناظر وكان احملكو
 أو مأمور بـيـت مـال أو ممـثـل جـهـةًلـيـاو

ًم عليه غائباه أو كان احملكونحومية وحكو
فع احلكم إلى محكمةفعلى احملكمة أن تر

ضـوع،التمييـز لـتـدقـيـقـه مـهـمـا كـان املـو
يستثنى من ذلك:و

ار الصادر على بيت املـال مـن- القـر
 حلكـم نـهـائـيًالقـاضـي اخملـتـص مـنـفـذا

سابق.
دعـه أحـد- احلكم الـصـادر مبـبـلـغ أو

ثته،األشخاص لصالح شخص آخر أو ور
ضـةدع أو من ميثله معارما لم يكن للمو

في ذلك.
ةاضية إلـى إدارة االعتـرتقدم املذكـرو

ت احلكم مشتملة علىاحملكمة التي أصدر
يـخــهتـارض عـلـيــه وبـيـان احلـكـم املـعــتــر

اضاألسبـاب الـتـي بـنـي عـلـيـهـا االعـتـرو
يـداألسباب الـتـي تـؤض وطلبات املـعـتـرو

م القاضي الذي أصـدريقـواض. واالعتر
ةض عليه باالطالع على مذكراحلكم املعتر

يجوز له أن يعيد النـظـر فـياض واالعتر
ه التي بني عليهاجواحلكم من ناحية الو

كدعليه أن يؤافعة، واض من غير مراالعتر
حكمه أو يعدله حسبـمـا يـظـهـر لـه، فـإذا

ة ضبط القضيةفعه مع صورأكد حكمه فير
اق إلى محكمة التمييـز، أمـاكامل األورو

مإذا عدله فيبلغ احلـكـم املـعـدل لـلـخـصـو
اءاتي عليه في هذه احلالـة اإلجـرتسـرو

املعتادة.
البـد لـلـجـمـيــع الــتــنــبــه مــن أن مــدةو

 منًمااض بطلب التمييز ثالثون يواالعتر
صـدور احلـكـم، فـإذا لـم يـقــدم صــاحــب

 خالل هذه املـدة سـقـطًاضاالشأن اعـتـر
على احملكمة اتخاذحقه في طلب التمييز و

التهميشمحضر بذلك في ضبط القضية و
سجله بأن احلكم قد اكتسبعلى الصك و

القطعية .
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ةبة إال في حالة الضرورأن ال يطبق كعقو
بة بقدراله كعقـوأن نتجنب إنـزى والقصو

تقليلبة السجن وللحد من عقواإلمكان، و
تب عليه يجب أن جتففاخملاطر التي تتر

ذلك باحلداملنابع التي تصب في السجن، و
التقليل من األعـمـالمية وم اجلرمن مفهـو

مة بأن ال جنعل كل مخالفة لألنظمةاجملر
أنمية يعاقب عليها القانون بالسجن، وجر
يةجد البدائل املناسبة؛ كاإلقامة اجلـبـرنو

بةامة كعقـوبة الغـرل عقوّأن تفعباملنـزل، و
ذلك فيبة بديلة وأصلية ثم السجن كعقـو

ة فقط.ائم اخلطيراجلر
من األعمال التي ميكـن أن تـشـمـلـهـا و

مي على سـبـيـلسياسة التقلـيـل مـن الـتـجـر
غم مـنائم الشيكـات، فـعـلـى الـراملثـال جـر

ائـمتـب عـلـى جـرة اآلثـار الـتـي تـتــرخـطـور
الشيكات إال أنه ال ميكن القول بأن كل من

ضنفـتـرم و بدون رصيد مـجـرًحرر شيـكـا
اض النظـامأيي أن افتـرفـي رء نيتـه، وسو

ع، لذا يجـبّء النية تشديد من املـشـرلسـو
ء النـيـةسـوك مسألة حـسـن الـنـيـة وأن تتـر

ضوع ليستشفهـا ممـالقاضي محكمة املـو
مالبساتف وظروقائع وض أمامه من ويعر

الباحثـني فـينناشد املهـتـمـني والقضـيـة، و
عني فـياملشـربـات والعقـوائـم ومجال اجلـر
ا على تضييق ما متبية أن يعملوالدول العر

نناديمي األفعال بدون مبرر، وسيعه بتجرتو
ميةبة في جرمن هذا املنبر أن تكون العقو

يتم سحبها من حسابهامة، و(الشيك) الغر
ة إن كـان بـه رصـيـد، أو مـتـابــعــةمـبـاشــر

خصمها منـه مـتـىك وحساباته لدى البـنـو

أن ال يتم سجنـه ألجـل دفـعفر رصـيـد وتو
كةامة، مع قفل جميع احلسابات اململوالغر
كتكبـي هـذه األفـعـال فـي جـمـيـع الـبـنـوملـر

ة كـسـجـن أو أكـثــر،لـضـعـف املـدة املـقــرر
ستكون لهذهك، وتعميم احلكم على البنـوو

 في ظـلًادع؛ خصوصـاها الربة أثـرالعقـو
نـيـة، بـجـانـب سـحــبمـات اإللـكـتــرواحلـكـو

اإلعالن عنسسات وي للمؤالسجل التجار
هـذاية، وف التجـارتكب الفعل فـي الـغـرمر
دية.بية السعوضع معمول به باململكة العرالو
أن الم ومن األفعال التي يجب أن ال جترو

يحبس الشخص بسببها: فشل املستأجـر
 فـيًخصوصاية؛ وعن دفع القيمة اإليجـار

ين للمساكن، ألن عجز بعضحال املستأجر
أنء نيـة، و عن سوًاألشخاص ليس ناجتـا

بة األنسب هي تهديد املستأجر بإخالءالعقو
ة أيام إن لمة عشرة خالل فترجرالعني املؤ

 حلملٍهذا التهديد كافيتمكن من السداد، و
ين على السداد، ألن األصـل أناملستأجـر

أن اجملتمع ال يتضررمني، والء غير مجرهؤ
جهم فيمن أفعالهم بقدر ما يتضرر من ز

مني.السجون مع اجملر
أنه من األفعال التي يـجـب أن ال كمـا و
مية يعاقب عليها بالسجن: مخالفةتعتبر جر

 مـنًايـة، ألن كـثـيــرات املـرورقـطـع اإلشــار
بية تعاقب عليها بالسجن، فياألنظمة العر
غم منلى على الرامة أوبة الغرحني أن عقو

هـاقما يتسبب فيـه مـن إزة الفعـل وخطـور
ادعةبـة رامة تعتبر عقولكن الغـراح، واألرو

مية، أما اعتـبـار أن مـنفي مثل هـذه اجلـر
يـعـاقــبم ويـة مـجــرة املـروريـقـطــع اإلشــار

 للعدالـةٍمجافبالسجن أمر غير منطـقـي و
ال يخدم اجملتمع، في حني ميكن أن تطبقو

ةة ملدة ضعف املدة املقرربة حجز السيارعقو
ادع أكثربة أثر رسيكون لهذه العقو، وًسجنا
بةأن أثر العقوتكب اخملالفة، و على مرًاتأثير

ة لألفعال التياألمثال كثيرال ميتد للغير، و
ضعباتهـا وويجب أن يعاد النظر فـي عـقـو

بة السجـنبة بديلة للسجن ملا فـي عـقـوعقو
الله أسألنة، وّة بيخطور على الغير وٍمن تعد

اء السبيل.أن يهدينا إلى سو

٭ مستشار قانوني

*أمل اخلليفة
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غيرة وجتاههم؟ إن حقوق األطفال مهدر
بنيفة لدى بعض األمهات الالتي ترمعرو

اإلهانة، فهن يلجأن إلى ماعلى العنف و
بية أطفالهن منسخ في الذهن عند ترتر

اك أن هذا األمر يسبب املهـانـةغير إدر
مـن هـنــا اليـلـغــي آدمــيــتــه، ولـلـطــفــل و

قه.فن حقويستطعن أو ال يعر
ال أن نفهم كيفية التعامل مععلينا أو

كيفية التعاملى اإلعاقة، ومستوقني واملعو
تقديرفهم احتياجات كل طفل، ومعها، و

عدم الـتـسـاهـل فـي ذلـكالفـعـل اجلـيـد و
لـيـة أو غـيـرهم عـدميـي املـسـؤوبـاعـتـبـار

ين على حتملها قـبـل الـتـفـكـيـر فـيقـادر
جي.اجملتمع اخلارس ودمجهم في املدار

قني منا كمجتمع حتتاج حقوق املعـو
اجع معا مانر عندها وًإلى أن نقف مليا

بنقف عند املطلوتنص عليه األنظمة، و
سسات اجملتمع املـدنـيمـؤاد ومنا كأفـر

ضح أهمـيـة تـفـعـيـلسائل إعـالم، لـنـووو
انــنيكـد عـلـيـهـا الـقـواخلـدمـات الـتـي تــؤ

تلـكقني، ويعات اخلاصـة بـاملـعـوالتـشـرو
اتاخلدمـات الـتـي تـضـمـن إنـشـاء إدار

اخلدماتعاية وفير الراكز محلية لتومرو
التكييفاتتقدمي التسهيالت وقني، وللمعو

قنين املعوّالتنظيمية التي متكية واملعمار
افق العامة.تياد املراركة ومن احلر

لكن علينـا فـي املـقـابـل كـأسـر لـديـهـا
نحاسب أنفسناقني أن نقف وأطفال معو

نسألها: هل أدينا ما علينا من حـقـوقو

اجملتمع؛ة وألن األمر كذلك في األسرو
سـسـات تـنـشـئـةفإنـه يـجـب عـلـيـنـا كـمـؤ

ش عمل في األحيـاءمجتمع، إقـامـة ورو
ة في مالجئ األيتام و الـسـجـونالفقـيـر

ال يقتصـرقـني، واكز استقبـال املـعـومرو
يحة أو طبقةالتثقيف باحلقوق على شـر

اتيجيةضع استرمعينة، لذلك البد من و
يتها،اراستمرش وتضمن تفعيل هذه الور

مع دعمـهـا بـتـضـمـني هـذه احلـقـوق فـي
اسية... فكفانا حججا بقولاملناهج الدر

ة جهلنا.كفانا ظلما من كثرال نعلم، و
٭ باحثة في شؤون اإلعاقة، متخصصة في
علم النفس التربوي واملعرفي - مستشفى
امللك فيصل التخصصي بجدة
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السالمالصالة وب العاملني و احلمد لله ر
بعد:سلني، واملرعلى خامت األنبياء و

اصطفاه عـلـىم الله اإلنـسـان، وفقـد كـر
أمدهض، و في األرًجعله سيداسائر خلقه، و

َمَـي آدِنَـا بَنْمَّـرَ كْدََقلَي: ((وحي السـمـاوبالـو
َنِّـم مُاهَـنْقَزَرَ وِرْـحَـبْالَ وِّرَي الـبِ فْـمُاهَـنْلَـمَحَو

َاْنقَـلَ خْنَّمِّ مٍيرِـثَى كََل عُْمـاهَنْلَّضَفَ وِاتَـبِّيَّالط
)70اء.آية))  (اإلسرًيالِضَْفت

ى فياإلنسان يعتبر من القضايا الكبرو
حجرحاها وية، بل هو قطب ربوأي فلسفة تر

بية أداة التغيير،إذا كانت الترية فيها. واوالز
االنتقال باإلنسان إلى املـثـل الـعـلـيـا؛ فـإنو

ية، فاإلنسانبينه عالقة دائرالعالقة بينها و
قت نفـسـه.يتأثر بهـا فـي الـوبيـة وينتج الـتـر

ي تعكس غاية اجملتمعبية منط حضارالترو
من أبنائه، لذا فهي األداة االجتماعية احملققة

حنياد اجملتمع، وابط بني أفرالترلالنسجام و
ضوح،عـدم واب وبيـة بـاضـطـرتصـاب الـتـر

فـإنـهـا تـنـعـكـس عـلـى الـنـشء مـتـمــثــال فــي
استالبهضعف انتمائـه واب ثقافته واضطر

كـة الـبـنـاءثر سـلـبـا فـي حـرثقـافـيـا، ممـا يـؤ
).1ي(احلضار

ين احلديثقد تنامى في العقدين األخيرو
تبطت مبادئارعن قضية حقوق اإلنسان، و

الدفاع عنها فـي الـعـصـرحقوق اإلنـسـان و
جعا للحقوقب الذي أصبح مراحلديث بالغر
قد ساهم االستعمار في تأطيراإلنسانية، و

نة للحقـوقبية  للمفاهيـم املـكـوية الغرالنظـر
ملة امتدادات العواألساسية لإلنسان، ثم ظهر

عـيـتـهـالـالسـتـعـمـار الـثـقـافـي مــن خــالل أو
اإلعالمية النافذة إلى قلب العالم اإلسالمي

ب على النمطلبة الشعوالتي تسعى إلى قوو
يق حقوقسيلة املثلى لتسوبي، فكانت الوالغر

اإلنسان.
ة حقوق اإلنسانيخي لفكرإن التطور التار

بية،القيم الغـركد على حتقيق األهـداف ويؤ
يخـيـة لـسـيـاقة الـتـارتـبـط بـاخلـبـرالـتـي تـرو

ةالفعـلـي لـفـكـري معني، فـاالنـطـالق حضـار
نسـيـة،ة الفرحقوق اإلنسان جـاء مـع الـثـور

ك،هدف إلى التخلص مـن اسـتـبـداد املـلـوو
ي تيار اإلصـالحامن مع كتابـات مـفـكـرتزو

التي سعتبا، وتستانتي في أوروالديني البرو
ضعيني،كتابات الوالة سلطان الكنيسة وإلز
ة اجملتمع املدنـيهي التي أكدت على فكـرو
كون اإلنسان ذا حقوق طبيعـيـة ال إلـهـيـة،و

«فــالــطــبــيــعــي» يــحــل مــحــل «اإللــهـــي» أو
م حقـوق). مما يعني أن مـفـهـو2حـي«(«الو

املبادئ التي انتهىكيز للقيم واإلنسان هو تر
هأسمالي في تطورالربي وإليها الفكر األورو

ذج للمفاهيم التي)، كما أنه منو3يخي(التار
بض عامليتها على الشعـوب فـريحاول الغر

تهض سيطـرلته فـرى في إطار مـحـاواألخر
مية.مصاحله القوو

خالصـة مـا سـبـق، فـإن قـضـيـة حـقـوقو
ًتبطـةبية مـرجهة النظـر الـغـراإلنسان مـن و

بيةأسمالية الغـرية الر بالنظرًثيقـا وًتباطاار

بية حتاولإذا كانت بعض الكتابات الغرو
اساتم، فإن درتأكيد هذه «العاملية» للمفهو

جيا،لوبوى، خاصة في إطار علم األنثروأخر
ده الثقافية،حدوم وكد على نسبية املفـهـوتؤ
ىات أخرية حضاركدة أهمية النظر في رؤمؤ

ا من الفلسفة التـيًقه انطالقحقولإلنسان و
جية احلديـثـة،لـوبواسات األنـثـرود الدرتسـو

التعـدديـة فـيهي التأكـيـد عـلـى الـتـبـايـن وو
ية لـكـلاخلصوصـيـات احلـضـارالثـقـافـات و

).8منطقة (

g�«uN�«:
ة. د.علي خليلية املعاصربوفة التر) نقد املعر1(

متر نحو بنـاءث مؤ . بحـو7أبو العينـني. ص
دن.يـة إسـالمــيــة. عــمــان. األربــويـة تــرنـظــر

هـ.1411
ية إسالمـيـة.العمل السـيـاسـي. رؤأة و) املر2 (

ت. املـــعـــهـــد الـــعـــاملـــي لـــلـــفــــكــــرهـــبـــة عــــز
.84.ص 1995اإلسالمي.

ية السياسية اإلسـالمـيـة فـي حـقـوق) النـظـر3(
كيـل.الـونة د.مـفـتـي واسة مـقـاراإلنسـان. در
.41هـ. ص 1410كتاب األمة.

ار اجلمعية العـامـة لـألمم) استنادا عـلـى قـر4(
ليةتوصية اللجنة الدوم و1966املتحدة عام 

حلــــقــــوق اإلنــــســــان قــــامـــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة
اح يحـث الـدولم باقتـر1972عـامنسكـواليـو

يس مبـادئ حـقـوقاألعضاء عـلـى تـبـنـي تـدر
اسية. (حـقـوقاإلنسان ضمـن املـنـاهـج الـدر

قي -اهيم املرزواإلنسان في اإلسالم - إبر
بية علىثيقة التـرانظر (إعداد وم). و1997

لةشة عمل عقدت فـي دوحقوق اإلنسـان) ور
سع في تضـمـني مـبـادئأوصت بالـتـوقطـر و

بـيـة عـلـى حـقـوق اإلنـسـان فـيأهـداف الـتـرو
هـ).1426ال- - شو127فة -التعليم (املعر

متر القمةة االستثنائية الثالثة ملؤقع الدور) مو5 (
م2005 ديسمبر 8-7اإلسالمي 

   http://www.oic-oci.org/ex-
summit/arabic/ex-summit.htm

ضوع حقوق مبوًاضحاقد كان االهتمام وو .
يرتقرد في البيان اخلتامي واإلنسان، فقد ور

ي حتت مادةنامج العشرفي البراألمني العام و
ً:في ثـامـنـاسطـيـة، و: اإلسالم ديـن الـوًثالـثـا

في ديباجةشيد، واحلكم الرحقوق اإلنسان و
ساء الـدولك ورؤنا نحن مـلـونامج.. قـررالبـر

متـرمـاتـهـا فـي مـنـظـمـة املــؤحـكـواألعـضـاء و
نـامـج الـعـمــلاإلسـالمـي املـصـادقـة عـلـى بــر

امااللتز، وًاي التالي من أجل تنفيذه فورالعشر
.يةة العشراجعته في منتصف هذه الفترمبر

بيضع العر) إشكالية حقوق اإلنسان ضمن الو6(
اساتكز أمان للدراهن، حميد مجدي، مرالر
www.amanjordan.org 3دن صاألر

اليبـي أن جـانف الدو) يذكر الدكتـور مـعـرو7(
بي مسلم اسمـهسو كان له أستاذ عرجاك ر
لة عمر بن اخلطابسو أخذ مقوأن رويد، وأبو ز

لدتهم أمهاتهمقد و«متى استعبدمت النـاس و
انطلق يتكلم في حـقـوق اإلنـسـانا»، وارأحر

با اإلقطاع.أصدر عقده االجتماع في أوروو
س أبو صالح.اليبي. عبدالقدوات الدو(مذكر

هـ).1425العبيكان. 
ضـع) إشكـالـيـة حـقـوق اإلنـسـان ضـمـن الـو8(

جع سابقاهن، حميد مجدي، مـربي الرالعر
.5ص

٭باحث وأكادميي
sahlisa@hotmail.com

ث الــكـــنـــســـيبـــاإلرو
ًةتستانتي، متدثرالبرو

جـمـاتـيــةبـعـبـاءة الـبــر
بالـتـالـيائـعـيـة، والـذر

ة تعمـيـمـهـا أوخـطـور
االنخداع بها في ظل

اقع املعاشضغط الو
فــي بــعــض األقــطــار
اإلسالمية، األمر الذي

اع من الصرًعاينتج نو
يةغياب الهوالثقافي، و

ًلد أجياالاج املعايير، مما يودوازاإلسالمية، و
تها، مغيبة عنهة بعيدة عن مصدر عزمشو

ًيتها اإلسالمية. األمر الذي استحث عدداهو
الكتاب املسلمني للكتابـة فـيين ومن املفكـر
ضــوع حــقـــوقاز مـــوإبــرضــوع وهــذا املـــو

نـتـهـا بـالـفـكـرمـقـاراإلنـسـان فـي اإلسـالم و
بي، إال أن هذه الكتابات كانت في اجملالالغر

يــعالـتـشــرالـفـكـر الـسـيــاســي وقـي واحلـقــو
ضـعـي.نـتـه بـالـقـانـون الـومـقـاراإلسـالمـي و

بية في حياة األمة إذغم من أهمية التربالرو
فلسفتها،يح عن عقيدتها وهي التعبير الصر

أهدافها مناتها وتنعكس من خاللها تصور
تعكف على حتقيق غايـتـهـا مـنـه،اإلنسـان و

ضوع مناسة هذا املوغم من أهمية دربالرو
) ملسيس احلـاجـة إلـى4ي (بواجلانب الـتـر

ية التي يبنـىبواألسس التراعـد واز القوإبر
ضوع حقوق اإلنسان في اإلسالمعليها مو

يعة اإلسـالمـيـة،تباطهـا مبـقـاصـد الـشـرارو
التصورمباينتها للفكر وضيح اختالفها، وتوو

غم من هـذا كـلـه الضوع، بالـربي للـمـوالغـر
يةبواسات التر من الدرًاجند إال عددا يسير

هذا الـيـسـيـر مـنضـوع، ولت هـذا املـوتـنـاو
خمهانة بحجم القضية وزاسات - مقارالدر

العاملي- تنطلق من حقوق اإلنسان بتقنينها
التقد جاءت في مجمـلـهـا مـحـاوبـي، والغـر

باهتة غايتها صب األفـكـار اإلسـالمـيـة فـي
بـيـة بـعـيـدة عـن الـتـأصـيــلالـب غـرقـوأطـر و
هــري اإلسـالمـي الـذي يـعـكــس جــوبـوالـتــر

 اختالفًمة القيمية اإلسالمية متجاهلةاملنظو
بيذج الغرفية بني النموتباين األنساق املعرو
) ذلــك أن هـــذه5ذج اإلســـالمـــي(الــنـــمـــوو

تبطة ـ بوصفهـاالتطبيقـات مـرسات واملمـار
مة األفـكـار ـ مبـنـظـوًـا مـحـدداًيا فـكـرًنـظـام

املـنـاداةم عـلـيـهــا، ومـات الـتـي تـقــواملـفـهـوو
سات في بالداملماريق هذه التطبيقات وبتسو

ي الذيعاء الفكراملسلمني يعني تقبل هذا الو
يبوجعي ترم عليه. في ظل غياب إطار مرتقو
بيـةية لـلـتـراألسس الـنـظـرضح املـبـادئ ويـو

يـجـلــياإلسـالمـيـة عـلـى حـقـوق اإلنــســان و
خصائصهـاقها وطـرها ومصادرأهدافهـا و

ة لها.املميز
قد بنيت مضامني احلقوق املعتمدة حالياو

لهادة بأصوجعيات فلسفية ميكن العوعلى مر
بي الذي أعلى منإلى عصر النهضة األورو

ه غاية في حـداعتبـرد وشأن اإلنسان الـفـر
مع تناميأسمى الكائنات جميعها. وذاته، و

يـة،ازجـوالـطـبـقـة الـبـر
اجهتهافي خضم موو

نـــظـــاملــلــكــنـــيـــســـة و
كحقوق امللواإلقطاع و

يةت نظراإللهية، تبلور
«احلــق الــطــبــيــعـــي«،

الـــتـــي تـــعـــنـــي: «أنو
قـــالـــإلنـــســـان حـــقــــو

يــحــمــيــهــا الــقـــانـــون
لدت معه،الطبيـعـي، و

الهـي لـصـيــقــة بــه وو
تبهذا يترها، وميلك حتى اإلله بذاته أن يغير

يعتبـرضعية بهـا، وانني الوام القـوعليه التـز
الثامن عشرنني السابع عشر وفالسفة القر

اتهم) هي أصل احلقوقمساواد وية األفر(حر
جعيتهاهي حقوق جتد مرالطبيعية كلهـا. و

ليتها في القول بـ«حالةشموعامليتها والعقلية و
الطبيعة» لإلنسان، على اعتبار أن هذا األخير

يخضعأ من الطبيعـة و ال يتجزًءايشكل جز
قهماد على حقولكي يحافظ األفرانينها، ولقو

الطبيعية ضمـن االجـتـمـاع اإلنـسـانـي فـإن
ا مـا يـسـمـىبا احلـديـثـة أقـروفـالسـفـة أورو

هو ميثـاق يـتـنـازلبـ«العـقـد االجـتـمـاعـي» و
يـتـهــمحـراد عـن سـيـادتـهـم وجـبـه األفــرمبـو

األمـنلـلـحـاكـم، مـن أجـل حتـقـيـق الـسـلـم و
-1712سـو (بـيـنـهـم». أمـا جـان جــاك رو

بــا) الـذي يـعـد أكـثـر فـالسـفــة أورو1778
ضية العقد االجتمـاعـي،ا لفريراحلديثة تقـر

ى أن: اإلنسان بطبعه ال يستطيع أنفهو ير
ده، بل ال بد من اجتـمـاعـه مـعيعيـش مبـفـر

ادتـهـمملا كـانـت إره من بنـي جـنـسـه، وغـيـر
ب، فإن اجتماعهم ال يستقيمتتضارتختلف و

له حال إال إذا كان مبنيا على «تعاقد» فـي
احد منهم عنجبه كل وما بينهم، يتنازل مبو

التيقه كافة للجماعة التي ينتمي إليها، وحقو
ب عني ينولة كشخص اعتبارجتسمها الدو

بذلكقهم، وستهم حلقوالناس في تنظيم ممار
تتحول تلك «احلقوق الطبيعية» إلى «حقـوق

هراة هما جواملساوية وتبقى احلرمدنية»: و
).6هذه احلقوق» (
فلسـفـةية احلق الـطـبـيـعـي و إذن: فنـظـر

مضامينهاها والعقد االجتماعي كانت أفكار
ار «إعـالنئـيسـيـة إلقـراعي الـرمن بني الـدو

ةاطـن» خـالل الــثــوراملـوحـقـوق اإلنــســان و
. فهذا األخير نـص1789نسية لسنـة الفر

يـظـلـونا وارلـدون أحـر«عـلـى أن الـنـاس يـو
أاللى)، ونا (املادة األوين قانوا متساوارأحر
يات إال بـقـانـون (املـادةد احلـرض حدوتـفـر
أن السيادة لألمة (املادة الثانية)،ابعة)، والر
ادة العامةأن القانون هو التعبير عـن اإلرو

(املادة السادسة)» هذه املبادئ األساسية،
اتتعـثـرفته من حتلـيـالت واألفكار مبـا عـرو
جنـاحـات أو إخـفــاقــات عــلــىانـتـقــادات وو

جهإضافات، كانت املـوى التطبيـق، ومستـو
اضعواإلطار العام الذي اعتمده وواألساس 

1948«اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسـان» 
).7لية التي جاءت بعهده(االتفاقيات الدوو

*عبدالله محمد السهلي
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حتقيق: علي حسن الزهراني

اتحد إعاقة تظهر خـالل الـسـنـوالتـو
تسببلى من عمر الطـفـل، والثـالث األو

ثر على في النمو العصبـي يـؤًابااضطر
اتاملـــهـــاراصـــل والـــتـــطـــور فـــي الـــتـــو

التخيل.االجتماعية و
فـةحد غير معروال أسباب التـوال تزو

جـعإن كـانـت األبـحـاث تـرحـتـى اآلن، و
ثر على بـعـضامل اجلينية الـتـي تـؤالعـو

ات في املخ قـبـل أو خـالل أو بـعـدالقـدر
الدة.الو

 تشخيصًقد يكون من السهل نسبياو
ي األداءحـد لـدى احلـاالت مـن (ذوالـتـو

٪ من25ب يشكلون ما يقاراملنخفض و
حد تأخراحلاالت)، أي إذا صاحب التو

حدذلك ألن سمات الـتـوذهني شـديـد، و
أما بقـيـة لديـهـم، وًحـاضوتكـون أكـثـر و

احلاالت التي ال تعاني من تأخر ذهـنـي
شديد فيصعب تشخيصهم إال من قبـل
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الـكــفــاءةة وي اخلـبــراملـتـخـصــصــني ذو
العاليتني.

دجوتقييم احلاالت وم لتشخيص ويلزو
يق متعدد التخصصات يضم طـبـيـبفر

أخصائي نفسي إضافة لطبيبأعصاب و
أخـصـائـي فــي عــالج الــنــطــقأطـفــال و

هـم مـنغيـربية خـاصـة، وأخصـائـي تـرو
حد.عاية فئة التوي العالقة برذو

ب إمكانية إحداث تغييرأثبتت التجار و
حدك املصاحبة للتوإيجابي ألمناط السلو

إخـضـاعمتـى مـا مت الـتـدخـل املـبـكـر، و
مالئمة فيية مكثفة وبوامج تراحلالة لبر
يق مـند فرجهـواف وبإشرة وسن مبكـر

املتخصصني، حيث ميكن عالج املشاكل
ات االجتماعيـةتنمية املـهـاراصليـة والتو

كتعديل الـسـلـوعالج العنف احلـسـي وو
دي يصمم مبعاييري فربونامج ترفق برو

حاجة كل حالة.ات وتتناسب مع قدر
V�UD�Ë …U�UF�

حدف على معاناة أطفـال الـتـوللتعـرو
نة،ة الوزحتدث إلينا الدكتور طلعت حمز

الــتــأهــيـــلاض املــخ وي أمــراســتــشـــار
ة -الـعـصـبـي - عـضـو مــجــلــس اإلدار

حد،دية للتواألمني العام للجمعية السعو
الجـد اخلـدمـات الـكـافـيــة و: ال تــوًقـائـال

اخلـدمـاتحـد، واملـنـاسـبـة ألطـفـال الـتــو
احلــالــيــة املـــتـــاح

قى إلىمنها ال ير
هــــياملــــأمــــول، و

خدمـات ضـعـيـفـة
 لــضـــعـــفًانــظـــر

اإلمكانيات.
ـــــــــل د.ّحــــــــمو

ليـةطلـعـت مـسـؤو
ًهـذه الـفـئـة عـددا
مــــن اجلـــــهـــــات،

منها:
ة التعليمار-وز

العـالـي: حـيـث ال
جــــــــد فــــــــييــــــــو

اجلامعات مسـار
غم أن هذا التخصـص، رًحد نهائيـاللتـو

هلة؛ كأخصائي نطقادر مؤبحاجة إلى كو
أخـصـائـيأخصـائـي نـفـسـي، وكـالم، وو

أخصائـيك بأعداد كافـيـة، وتعديل سلـو
اصل).بية اخلاصة (توفي مجال التر

 إلىًاالتحقق من ذلك، مـشـيـري والتحـر
ىيف ليست سـواملصارأن تلك املبالغ و

هي ال تكفيعات تتلقاها اجلمعيـة، وتبر
حـد،ة من أطفال التولكفالة أعداد كبـيـر

ةاره لـوزتـقـديــره وكـمـا عـبـر عــن شــكــر
يالشؤون االجتماعية على دعمها املعنو

املادي للجمعية.و
افقة األمرطالب د. طلعت بإنفاذ موو

هـ بـإنـشـاء ثـالثـة1420الـسـامـي عـام 
ياضحد في كل من الرية للتواكز خيرمر
قية.الشرجدة وو

نـةعن معاناة األهـالـي، قـال د. الـوزو
ايـصـون عـلـى أن يـجـتــمــعــوبـأنـهــم حــر

إيـصـالبـاألهـالـي لـسـمـاع مـعـانـاتـهـم و
اموغبة بأن يقـولـني، راتهم للمسـؤوأصو

دهم فيجوبنشر معاناتهم بأنفسهم، فو
ملطالبهم.اجلمعية دعم لها و

يــقــول د. طـــلـــعـــت بـــأن أحـــد أهـــمو
اتـيـجـيـات خـدمـات األطــفــال هــواسـتــر

عية بشيء اسمه:التواالكتشاف املبكر و
يـجــباألمـهــات، وحـد، مـن اآلبـاء والـتــو

فاتة بأخذ الطفل صاحب التصراملبادر
غير الطبيعية إلـى األطـبـاء اخملـتـصـني،

الشعورالدين عدم امللل ويجب على الوو
عـدمب مـن املـنــزل، والـهـروبـاإلحـبــاط و

اجلمعـيـات،اكز ويل فقط عـلـى املـرالتعـو
ش الــــعــــمــــلات وورحــــضــــور الـــــدورو

لةم على الدوعدم إلقاء اللواملتخصصة، و
اجلمعية، ألن حتسن العديد من األطفالو

الديـن،عـي الـولـى لـوجـة األود بالـدريـعـو
ةد مختصني فـقـط فـي فـتـرجـوليـس لـوو
ة في الصباح.منية قصيرز

طنـيـةطالب د. طـلـعـت اجلـمـعـيـة الـوو
طرحعية األهالـي، وحلقوق اإلنسان بتو
حد، حـيـث إن طـرحمعاناة أطـفـال الـتـو

ار،معاناتهم حتى تصل إلى أصحاب القر
كــمــا أن اجلــانــب اإلعــالمــي فـــي هـــذا

ص ضعيف.اخلصو
منيأضاف: نناشد مقام خادم احلرو

فــعة (حـقـوق) بـريـفـني عـبـر نــشــرالـشـر
ذلكحد، واملعاناة عن أهالي أطفال التو

حد فيمية للتوعيادات حكواكز وبفتح مر
ئيسية.جميع املدن، على األقل الر

كما أشاد الدكتور طـلـعـت مبـا قـدمـه
يقدمه صاحـب الـسـمـو املـلـكـي األمـيـرو

ئيسيز - ركي بن ناصر بن عبدالعـزتر
يةدية اخليرة اجلمعية السعومجلس إدار

يمـعــنــوحــد - مــن دعــم مــادي ولــلــتــو
لـلـجـمـعـيـة، مـن خـالل تـسـخـيـر جــمــيــع

مي، فلقـد بـلـغ مـاه الكـرإمكانـيـات سـمـو
فــه مــن حــســـابـــه اخلـــاص خـــاللصـــر

يد عـنات العشر املاضـيـة مـا يـزالسـنـو
يال.ثالثني مليون ر

أشار إلى ما عبر عـنـه أهـالـي أسـرو
فان بهذا العـطـاءعـرحد من شكـر والتـو

مي.ه الكرالفائق من سمو
«)b�U� «�D�OW

)حـقـوقتـه (في اتـصـال هـاتـفـي أجـرو
بالدكتور صالح محمد الصاحلي - املدير

جدالتعليم: حيث ال يوبية وة الترار- وز
هـذا الـتـخـصـص فـي جـمـيـع الـكــلــيــات

ت علىة اقتصراراملعاهد، حيث إن الوزو
احد فقد في كلية املعلمنيإيجاد مسار و

تـخـرج فـي هـذا املـسـار دفــعــةبـجـدة، و
هي بالطبع ليست كافـيـةاحدة فقـط، وو

بيةحدي في اململكة العرلتسعني ألف تو
ةأكد علـى ضـرور). وًيبادية (تقـرالسعـو

إفساح اجملال لإلنـاث ألهـمـيـة الـتـدخـل
لى منات الثالث األواملبكر خالل السنو

ة ذهبيةالتي تعتبر أهم فترحياة الطفل، و
تقدميابات وميكن اكتشاف هذه االضطر

امج التدخل املبكر التي تعطي نتـائـجبر
هي تقدم من قبل اإلناث فـيإيجابيـة، و
ة.هذه الفتر

جــدة الــصــحــة: حــيـــث ال تـــوار- وز
اكتشافعيادات متخصصة لتشخيص و

بـــعـــةى فــي ثـــالثـــة أو أرحــد ســـوالــتـــو
أكد د. طلعـت بـأنمستشفـيـات فـقـط. و

ة الصحةاركيل وزذلك يتنافى مع تعميم و
جلـمـيـع املـسـتـشـفـيــات إليــجــاد عــيــادة

حـد، جتـهـز مبـقـايـيـسلـتـشـخـيـص الـتـو
يــبة تـدرضـرورات نـفـسـيــة، واخـتـبــارو
ية للقيام بذلك.ادر البشرتأهيل كوو

حد، قالاكز التي تعنى بالتوحول املرو
اكـز األهـلــيــةنـة بـأن املــرالـدكـتــور الــوز

دةمــــــــــــــــحــــــــــــــــدو
الاإلمــكــانــيـــات، و

تلبي احتـيـاج هـذا
العدد الـكـبـيـر مـن

حــد،أطــفــال الــتــو
كــمــا أن تــكـــلـــفـــة

اكزم هذه املرسور
الــبــاهــظــة حتـــول
دون الــــــتــــــحــــــاق
أطفال العديد مـن

ي الـــــــدخــــــــولذو
دة، حــيـــثاحملــدو

تبلغ كلـفـة الـطـفـل
 منًيااحد سنوالو
 ألف35 إلى 30

ة.هي بال شك مبالغ كبيردي، ويال سعور
أشار د. طلعت إلى أنهم في اجلمعيةو

حد يتبنـون كـفـالـة مـن الدية للـتـوالسعـو
يستطيعون دفع مثل تلـك املـبـالـغ، عـلـى

يتـمأن يثبت املتقدم عدم استـطـاعـتـه، و
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الطبي ملستشفى األطفال مبدينة امللك فهد
ك أطفـال،سلوي منو والطبية - استشار

سألناه فيه عن دور مدينة امللك فهد الطبية
حد، فقال: مدينة امللكعاية أطفال التوفي ر

املستشفيات الطبيةائل املدن وفهد من أو
ًاهتماماعاية وحد رلت أطفال التوالتي أو

نـامـجكـت فـي الـبــرخـاصـني، حـيـث شــار
حد الذي سيبدأعاية أطفال التوطني لرالو
عية فـييعد نقلـة نـو إن شاء اللـه، وًيبـاقر

ًاكز مر19ص.كما سيتم فتح هذا اخلصو
قة من املمـلـكـة.حد في مناطـق مـتـفـرللتـو

 علـىًبا متـدر19يب أضاف: قمنا بـتـدرو
ًيباحد تدرابات التوالعناية الطبية الضطر

ً.مكثفا
لياء األمور من ضعفى أوعن شكوو

اعيد، علق الدكتورتأخر املوالتشخيص و
اب: تشخـيـص اضـطـرًالصاحلـي قـائـال

له معاييرحد يحتاج إلى التخصص، والتو
في مدينة امللك فهد الطبية هناكعاملية، و

ير النهـائـي،يق متكامل يصـدر الـتـقـرفر
نحن نعاني من قلة اخملتصني، لذا يجبو

تـأهـيـليــب وعـلـى اجلـهـات املـعـنـيـة تــدر
ضع، ووًالتخطيط لذلك جديااخملتصني، و
فيماكة ملتابعة هذا األمـر. وجلان مشتر
اعيد، قال الصاحلي: نحن نعديخص املو

اض التي تستقبـلحد من بني األمـرالتو
اضاعيد مسبقة، مثلها مثل أمربدون مو
نتـعـاون مـعئة، واحلاالت الـطـارالقـلـب و

ية لنصل إلى كـلهيئات خيـرجمعيـات و
حدي في جميع مناطق اململـكـة، كـمـاتو

ليـاءنحـضـر أوات ميدانـيـة ويـارم بـزنقـو
اءات فتح امللفات،نسهل لهم إجراألمور و

تـخــطــيــط املــخ،يــة، ونـقــدم لــهــم األدوو
اتاالستـشـاراألشعـة املـغـنـاطـيـسـيـة وو

، حيث يصلنا في مديـنـةًى مجانـااألخر
 ما ال يقل عنًعياامللك فهد الطبية أسبو

يسر.لة ونتعامل معها بكل سهوحالتني، و
أضاف د.الصاحلي: نحن في مدينةو

امللك فهد الطبية نعي اجلانب اإلنساني
طـنـي فـي تـقـدمي اخلـدمـات ألطـفـالالـوو

لياء األمـورأدعـو أوأهاليـهـم، وحد والتـو
اعيدبات في املوالذين يعانون من صعو

ا إلىمتابعة حاالت أطفالهم أن يحضروو
 حلل كل ما يعيق ذلك.ًمكتبي شخصيا

طمأن د. الصاحلي اجلميع بالتعاونو
اصلالتوة الصحة وارمع مستشفيات وز

ذلكاخملتصني في العالـم، واء ومع اخلبر
ئيسلتقليل معاناة األهالي، فهم الدافع الر

حد.ابات التوانني اضطرفي سن قو

√��U¡ �Uœ�W

ئيس جلنة أهالي أطفالفي لقاء مع رو
عيةكز الدري مبربوف التراملشرحد والتو

ني، قالاألستاذ سعد بن عبداخلالق القر
احـل مـعـانـاة األسـر مـنـذفـيـه: تـبـدأ مـر

ف فيها أن لديهالى التي تعراللحظة األو
ضــعــفء و، حـيــث ســوًحــديــا تــوًطــفــال

منالتشخيص من مـشـفـى إلـى آخـر، و
ى، ثم بعد الـتـشـخـيـصعيادة إلـى أخـر

تبدأ املعاناة احلقيقية املثقلة على كاهل
هــي األعــبـــاء املـــاديـــة الـــتـــياألســـر، و

حدينها، حيث يستهلك الطفل التويتكبدو
يال مابني تـعـلـيـم ألف ر70 - 50مـن 

نظافة.عالج ويب وتدرو
نـي: أيـن الـعـالج؟ أيــنتـسـاءل الـقــرو

امجبية ليس لديها برة الترارالتعليم؟ فوز
ال تقبـل فـيـمـاة للتدخـل املـبـكـر، ومعتـبـر

خصصته لهذه الفئة من تـعـلـيـم إال مـن
ط يـصـعـببـشــروبـلـغ سـن الـسـادسـة و
امجهذه البرحد، وحتققها في طفل التو

فر في كل مكان.ال تتو
أضاف: األهل يتعلقون بكل قشة، فمنو

اكـز اخلــاصــة،يـحـمـيـهـم مـن جــشــع املــر
بعنياألرين واوح بني العشـرم تترسـوفالر
ى املأمـولاخلدمة ليـسـت بـاملـسـتـو، وًألفـا

ادر غـيـر مـتـخـصــصــةب، فـالـكــواملـطـلــوو
اف جـهــةإشـراألمـاكـن غـيـر مــالئــمــة، وو

مة.خيص معدوالتر
ةارألن وزو

الــــــــــــــشـــــــــــــــؤون
االجتماعية معنيـة
بـهــذه الــفــئــة فــي

لــــىجـــة األوالــــدر
تتجه أنظار األسر
إليها، فال جتد إال
إعـــانــــة أقــــل مــــا
تـوصـف بـه أنــهــا
(فتات)، فما تغني

يـــــــــــــــال ر3000
؟!ًياسنو
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اكــزحـول املــرو
التي تعنى بأطفال

حـد، حتـدثــتالـتـو
إلــيــنــا األســتــاذة

ةمديرحمن العتيق صاحبة وه عبدالرلولو
ةدتني فكراوحد، فقالت: رام للتوكز عزمر

كز بـعـد اجـتـمـاعـي بـأمـهـاتإنـشـاء املـر
معاناتي الشخصية مـعحد وأطفال التو

أيتكز به. فرام، الذي أسميت املرابني عز
كز متخصصأنه من املناسب إيجاد مر

ب.التجارات ويتم من خالله تبادل اخلبر
حـددت األسـتـاذة الـعـتـيـق مــطــالــبو

ئيسية، هي:األهالي في عدة نقاط ر
حديـنيية ألبنائهم التـواتب شهـر- رو

تعينهم على تلبية احتياجاتهم.
- بـطـاقـات خـاصـة لـلـمـسـتـشـفــيــات

الصيدليات.و
تأهيلاكز متخصصة لتعليم و- فتح مر

كهم.تعديل سلوأبنائهم و
مسائية لكـبـاراكز مهنـيـة و- فتح مـر

تعليمهمحديني لتأهيلهم والسن من التو
بعض املهن.

ادرإحضار كـويب املعـلـمـات، و- تدر
يبهن عـلـىمتخصصة من اخلـارج لـتـدر

حد.التعامل مع فئة التو

�FU�U… «_�U�w

في استطالعنا هذا التقينا املعنيـنيو
هــمف الـثـانــي فــي الــقــضــيــة، والـطــرو

أصـحـاب املـعــانــاة
لـيـاءاحلـقـيـقــيــة: أو

حـديــني،أمـور الـتــو
حــيــث حتــدث لــنـــا

يزاملهندس عبدالعز
ً:ي، قـائــالمـاواجلـر

يجب التعاطف مـع
حـديـني،أهالي الـتـو

حـديفالـطـفـل الـتـو
ً،ا كبيـرًأصبح همـا

ة،يفه كـبـيـرمصـارو
فـنـحـن نـعـانـي مــن
التكاليف الـبـاهـظـة
التي يصعب حلها،
كـــــمـــــا أن لـــــهـــــذه
ًاالــتــكــالــيــف آثـــار

ليـاءنفسيـة عـلـى أو
األمـــــور كــــــذلــــــك.

أضاف: كثير مـنو
املناطق ال تعي مثل

عيةضعف التوذلك لنقص وض، وهذا املر
خر عملية االكتـشـاف املـبـكـربه، مما يـؤ

من ثم العالج.و
ي جمـعـيـةمـاوطالـب املـهـنـدس اجلـرو

ام اجلهاتإلزحقوق اإلنسان بالتدخل و
اتارات اخملتـصـة بـتـنـفـيـذ الـقـرارالـوزو

عدم تعطيلها.حديني واخلاصة بالتو
ي، فتحدثأما األستاذ عبدالله املطير

حد ليسـتدية للتو: اجلمعية السعوًقائال
االهتمامحد وعاية أطفال التونشطة في ر

عات لهم،من ذلك جمع التبرقهم، وبحقو
كما أنها لم تتح لنا نحن القيام بذلك.

أضاف: عند مطالبتنا بحقوق أطفـالـنـاو
مـي الــعــبء عــلــىة تــرارجـدنــا أن كــل وزو

ة املالـيـةارات: وزاربـع وزهـي أرى، واألخـر
بيةة الترارالصحة ووزاخلدمة االجتماعية وو
التعليم، لذلك نطالب بتشكيل جلنة من هذهو

امهاإلزة وارلية كل وزات لتحديد مسؤوارالوز
تب عليها من حقوق ألطفالنـا.مبا يتر

ة مجاورًالي إلى أن هناك دوأشار املطيرو
ًا، أكثر منا تطـورًاقتصادا وًاأقل منا تطـور

حل مشاكلهم.حـد وفي خدمة أطفال التو
ســىاشــتــكــى األســتــاذ أحــمــد مــوو
اني من ضعف اخلدمات املـقـدمـةهـرالز

حد، كما عبر عن اسـتـيـائـهألطفال الـتـو
يادة أعداد الطالب فـي الـفـصـول،من ز

اعــيــد مــعاملــمــاطــلــة فــي حتــديــد املــوو
يي مدينة امللك فهد الطبية.استشار

ءحتدث األستاذ عادل املطوع عن سوو
التشخـيـص مـن مـكـان إلـى آخـر، فـكـل
طبيب له تشـخـيـص مـغـايـر عـن اآلخـر.

تـــســـاءل: ملـــاذا هـــذا الـــتـــخـــبـــط فــــيو
التشخيص؟ أين التخصص الدقيق لهذه
الفئة؟ أيـن الـعـيـادات املـتـخـصـصـة فـي

الء األطفال؟الكشف على هؤ
معاناته فيعبر املطوع عن استيائه وو
قـت نـفـسـه، حـيـث قـال: نـعــانــي فــيالـو

ف في آخر الـصـفقـوات من الـواملطـار
ة، ففـي الـغـالـب أند الـطـائـرعنـد صـعـو

ظف املطار ال يتفـهـم حـالـة أطـفـالـنـامـو
اقمعاناتنا معهم، كما نعاني في األسوو
اخلاصة من عدم تفهماألماكن العامة وو

نهمضع أطفالنا، فنجدهم يصفوالناس لو
هذا ناجم عنقلة األدب، وبية وء التربسو

عية بهذه اإلعاقة.ضعف التو
طنيةه للجمعية الـوقدم املطوع شكرو

تهاة (حقوق) إلثارنشرحلقوق اإلنسان و
طــالــب اجلـــمـــعـــيـــةهــذه الـــقـــضـــيـــة، و

ف معهم.قوالومبساعدتهم و
مي عنحتدثت لنا أم أحمد صالح العازو

د كـان فـيلـوقـت مبـومعـانـاتـهـا، فـقـالـت: رز
لكنه بعد سن الثالثة، وً طبيعياًالبداية طفال

عدم الكـالمأصبح لديه قـصـور فـي الـلـغـة و
مـن هـنـا بـدأتفـات غـيـر طـبـيـعـيـة، وتـصـرو

ء التشخيص،سومعاناتنا مع املستشفيات، و
ض طفـلـي،مما أدى إلى عدم اكتـشـاف مـر
حدي.الذي علمنا بعد ذلك أنه طفل تـو

أضافت أم أحمـد: نـعـانـي مـن عـدمو
اكز الباهظة، ناهيك عنم املرسوتأمني ر
الـدهاتب وى، حيـث رفات األخـراملصـرو
د ال يفي بكل هذا.احملدو

أهـلمـي اجملــتــمــع ونـاشـدت الــعــازو
حيمة بالنظر إلى هـذه الـفـئـةب الرالقلـو

مية حكوٍادنواكز وفتح مرحمة، وبعني الر
لتأهيلهم.

أ. عادل املطوعم. عبدالعزيز اجلرماويأ. عبدالله املطيريأ. سعد القرني د. صالح الصاحلي

أطفال التوحد يحتاجون لتعليم وتأهيل متخصصني، كما أنهم في حاجة جملتمع واع مبعاناتهم
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ديةبية السعو- مكان امليالد: الطائف - اململكة العر
∫WOLKF�« �ö�R*« ¿

س دار احلنان بجدة.يجة مدار- خر
/75ت يكيـة فـي بـيـرو من اجلامـعـة األمـرAnthropologyس علـم إنـسـان يو- بكـالـور

م.1976
∫w�uD��« w�UL��ô« qLF�« ‰U�� w	 �UL�U�*« ¿

مناطق اململكة.ية في مدن و- ساهمت في تأسيس عدد من اجلمعيات اخلير
طان بجدة.ضى السرعاية مرية لرئيس القطاع النسائي في جمعية اإلميان اخلير- ر

ة املسلمـةاألسرأة وة في الهيئة العاملية للمـرمجلـس اإلدار- عضو في مجلس األمنـاء و
ابطة العالم اإلسالمي.التابعة لر

ًمنسقااالقتصادية وية وية اإلداربية للتنمية البشرة في اجلمعية العر- عضو مجلس إدار
 للجمعية في اململكة.ًطنياو

نائبدية وبية السعوطنية حلقوق اإلنسان باململكة العـرسس في اجلمعية الو- عضو مؤ
ة.ئيس اجلمعية لشؤون األسرر

دية.- عضو في هيئة الصحفيني السعو
خارج اململكة.ات داخل ومتركت في العديد من املؤ- شار
لـىكت فـي أوى في اململكـة، كـمـا شـاركت في عدد من جلـسـات مـجـلـس الـشـور- شـار

طني.ار الوجلسات احلو
ا.األسكونيسيف وعدد منها بالتعاون مع اليوية وامج للجمعيات اخليرالبر- أعدت عدد من األبحاث و
عية اجملتمعية في عدد من القضايا.- تساهم في مجال التو

∫�«d{U;«Ë �UH�R*« ¿

د.ة بنت محمد آل سعوة نور- كتاب أبها بلد عسير بالتعاون مع األمير
عية بحقوق اإلنسان بالتعاون مع عدد منات في مجاالت التو- ألقت العديد من احملاضر

مناطق اململكة.اجلهات في مدن و
دية.الصحف السعوعي في عدد من اجملالت و- لها مقال أسبو

عية مجتمعية.امج تو- تعد حلقات إذاعية من بر
∫.dJ��«Ë ez«u'« ¿

مي؛ منها:ائز التكرحصلت على العديد من جو
ب النسائية بأبها.عية من جمعية اجلنوب لألعمال التطو- درع منطقة اجلنو

ى اململكة.ة األمير محمد بن فهد ألعمال البر على مستو- جائز
يفني امللك فهدمني الشرعاية خادم احلرمة برى في مكة املكرة من جامعة أم القر- جائز

حمه الله.يز - ربن عبدالعز
بي.ى اخلليج العرمنني للخدمات اجملتمعية على مستوة أم املؤ- جائز
لية في مدينة جدة.عاية الصحية املنزة الر- جائز
ة في اخلدمات اجملتمعية.ية الصناعية في مدينة جدة عن الشخصيات املتميزفة التجارة الغر- جائز

بل.ة نوأة للسالم في العالم - جائزة ألف امر- جائز
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أخالقياتنية للصحافيـني وان الكتاب: احلماية القانوعنو
يبيتدرني والعمل اإلعالمي.. دليل قانو

لف: عبد الله خليلاملؤ
ت بـحـقـهـم أحـكـام بـالـسـجــنصـحـفـيـون عـديـدون صــدر

اليس ألنهم أساءوا القانون، وامات.. ال ألنهم خالفوالغرو
فون كيـفا ال يعرية التعبير، بل ألنهم كانـواستخدام حر

سساتاءة، خصوصا في ظل غياب مؤا إلى البريدافعون عن أنفسهم ليصلو
نية لهم. لذا، جاء كتاب «احلمـايـةفر احلماية القانـوتوتعنى بالدفاع عنـهـم و

تثقـيـفيب وأخالقيات العمل اإلعالمـي«، بـهـدف تـدرنية للصحـفـيـني والقانـو
يعاتيفهم بالتشراء من خالل تعـرنية سوسائل احلماية القانـواإلعالميني بو

اني ليستطيعوعيهم القانوير وة، أو من خالل تطـوالتي متس عملهم مباشر
ضيـــســـتـــعــــرضهم أثناء أداء مهماتهم.التعامل مع املشاكل التي تعتر

ماؤمدى تـولية حلقـوق اإلنـسـان وعية الـدوالكتاب املبادئ األسـاسـيـة لـلـشـر
انني التي متس العملض القواإلعالم مع مبادئ حقوق اإلنسان. كما يستعر

احل اخملتلفة التي متر بها.املريعات، وكيفية سن التشراإلعالمي و
ت في تصنيف النظم اإلعالمية السائدةات التي استقرلف التطوريطرح املؤو
عيالنظام الشيوالي، والنظام الليبري، ويلخصها بالنظام الصحفي السلطوو

اكي.االشتر
يعاتكيف تضع التـشـرلف اإلجابة على التساؤل التالـي: أيـن ويحاول املؤو

التحقيقاتير وار في نشر التقاركيف ميكن االستمر على الصحفي.. وًداقيو
ادعة؟األطر الرانني واضيع الصحفية دون جتاوز القواملوو
، فإن أخالقيات العمل اإلعـالمـي الًنية مهمة جـداإذا كانت احلماية القانـوو

ب الصحفي ليظل يعملالبوصلة التي تنيـر دردات وّتقل أهمية، فهي احملـد
عي يسهم فيضو إلى إعالم موًاليل، وصو عن التهوًمن أجل احلقيقة بعيدا

تنميته.ير اجملتمع وتطو

مية مستقلةمنظمة إقليمية غير حكو
تعمل على حتليل و1994تأسست عام 

اجه تطبيقبات التي توتفسير الصعوو
نشرلي حلقوق اإلنسان، والقانون الدو

اماحتريز وتعزثقافة حقوق اإلنسان، و
اطيـةالدميقـرمبادئ حقوق اإلنـسـان و

كزم املربية. يلتزاملنطقة العرفي مصر و
دالــعــهــواثــيــق وفـي ذلــك بــكــافــة املــو

اإلعالنات الـعـاملـيـة حلـقـوق اإلنـسـانو
ة عن األمم املتحدة.الصادر

ي فيضع استشاركز بو يتمتع املر
االجـتـمــاعــياجملـلـس االقــتــصــادي و

اقـب بـالــلــجــنــةمــربـاألمم املـتــحــدة، و
بالشعـويقية حلـقـوق اإلنـسـان واألفر

سـطـيــةمـتـويـة الـشـبـكــة األوروعـضـوو
لـيـةالـشـبـكـة الـدوحلـقـوق اإلنـســان، و

ية التعبـيـرمات حول حـرلتبادل املعـلـو
(ايفيكس).
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ات اجملتـمـعـات فـييز قـدر- تـعـز1
بـي عـلــى الــتــحــول إلــىالـعـالــم الــعــر

اسـةذلك من خـالل دراطيـة، والدميقـر
ة االنـــتـــقـــال إلــــىإشـــكـــالـــيـــات إدار

كيز علـى قـضـايـاالتـراطيـة، والدميـقـر
يات املناسبـة،لواألواتيجيـات واالستـر

اإلعــالم،يـة الـتـنـظـيــم، وقـضـايـا حــرو
استقالل القضاء، االنتخابات، حقوقو

ات فـي مــجــالتـبـادل اخلــبــرأة، واملــر
اطـيـة مـع مـنـاطـقالت الـدميـقـرالـتـحـو

ى من العالم.أخر
نـشـر حــقــوقيـز تـعــلــيــم و- تـعــز2

اتأدويـر أسـالــيــب وتــطــواإلنـســان و
بيـة عـلـى الـقـيـم الـعـاملـيـة حلـقـوقلـلـتـر

اطية.الدميقراإلنسان و
- االهتمام بقضايا تطبيق القانون3
اعـاتحـل الـصـرلي اإلنـسـانـي، والـدو

حـقــوقهـاب وحـقـوق اإلنــســان، اإلرو
العدالة االنتقالية.اإلنسان، و

اسـة اإلشـكـالـيـات اخلـاصـة- در4
املبادئ العاملية حلقوقبية وبالثقافة العر
البحث عن مداخل ثقافـيـةاإلنسـان، و

خــالقــة حلــل هــذه اإلشــكــالــيــة، دون
التضحية بعاملية حقـوق اإلنـسـان، أو

يجالتروإنكار اخلصوصيات الثقافية، و
لهذه املداخل.
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اح الــســيــاســاتاقـتــريــر و- تــطــو
ية التـيالدستوريعية والبدائل التشـرو

ضـعـيــة حــقــوقدي إلـى حتـســني وتــؤ
العمـلبية، واإلنسان في املنطقة الـعـر

افسط مختلف األطريجها وعلى ترو
املعنية.

بنـاءات التعليـمـيـة و- تنظيـم الـدور
ات فياملهارف وتنمية املعارات والقدر

حقوق اإلنسان.اطية ومجال الدميقر
ىفع مسـتـومـات، ور- نشر املـعـلـو

اساتالدرير، وعي، من خالل التقارالو

اق التحليلية،األورامليدانية، وية والنظر
عـــاتاملـــطـــبـــويـــات وإصـــدار الـــدورو

املتخصصة في مجال حقوق اإلنسان.
ات مــع مــخــتـــلـــفارة احلــو- إدار

املـدنــيــنيالـفـاعـلـيــني الــســيــاســيــني و
قـيـني حـول قـضـايــا الــتــحــولاحلـقــوو

حقوق اإلنسان.اطي والدميقر
لية- استخدام مختلف األليات الدو

ة قضـايـاطـنـيـة إلثـارالـواإلقـلـيـمـيـة وو
بية.حقوق اإلنسان في املنطقة العر
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كز مـنـذ انـطـالقـه مـكـتـبـةأنشـأ املـر
متخصصة في مجال حقوق اإلنسان،

م على رصيد كبيري املكتبة اليوحتتوو
يـاتالــدوراســات والـدرمـن الــكــتــب و

املتخصصة في مجال حقوق اإلنسان،
ثــيــقــة الــصــلــة بــحــقـــوقاجملــاالت وو

اإلنسان.
يصل الرصيد احلالي للمكتبة إلىو

بــيـــة كــتــاب بــالــلــغــات الـــعـــر8000
ياتميكن تصنيف محتوية، واإلجنليزو

اجـعاملـرثـائــق واملـكـتـبـة كــاآلتــي: الــو
األساسية في مجال حقوق اإلنسان،

لية اخلاصةاالتفاقيات الدواملعاهدات و
يـعـات ذاتبـحـقـوق اإلنـسـان، الـتـشـر

الصـلـة بـحـقـوق اإلنـسـان فـي الـعـالـم
تـهـايـر الـتــي أصــدربـي، الـتـقــارالـعــر

يـر الــتــيلـيــة، الــتــقــارالـهـيــئــات الــدو
مـنـظـمـاتتها هـيـئـات بـحـثـيـة وأصـدر

بـي،حقوق اإلنـسـان فـي الـعـالـم الـعـر
األجنبية ذات الصلةبية ويات العرالدور

مبــجــال حــقــوق اإلنــســـان. إضـــافـــة
شيف صحفي يشتمل على أكثر منألر

اتثـق تـطــور يـوً صـحـفـيــاًمـلـفــا125
ضـاع حـقـوق اإلنـسـان فـي الـعـالـمأو

.1997بي بدءا منالعر
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ية تـعـنـىة شـهـراسيـة: نـشـر- سـو
قية في العالمكة احلقـوبتفاعالت احلر

بي.العر
ية فصليةية فكربي: دوراق عر- رو

تـعـنـى بـقـضـايـا حـقـوق اإلنـسـان فـي
العالم.

يـةة غيـر دورة: نـشـرى مغـايـر- رؤ
سـط مـنتـعـنـى بـشـؤون الــشــرق األو

ىتـقـدمــي، ورؤاطـي ومـنـظـور دميـقــر
ة.مغاير
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اسة التقدم احملرز في تنفيذ- من أجل در1

هذه االتفاقية، تنشأ جلنة للقضاء عـلـى
أة (يشار إليها فيما يليالتمييز ضد املر

باسـم الـلـجـنـة) تـتـألـف، عـنـد بـدء نـفـاذ
بعدا، واالتفاقية، من ثمانية عشر خبير

الثالثنيف اخلامسة ولة الطرتصديق الدو
عليـهـا أو انـضـمـامـهـا إلـيـهـا مـن ثـالثـة

ي املكانة اخللقيةا من ذوين خبيرعشرو
الكفاءة العالية في امليدان الذيفيعة والر

تنطبق عليه هذه االتفاقية، تنتخبهم الدول
يعـمـلـوناطنـيـهـا واف من بـني مـواألطـر

بصفتهم الشخصية، مع إيالء االعتبـار
لتمثيـلافي العادل ويع اجلغـرملبدأ التوز

كذلك النظمية ومختلف األشكال احلضار
ئيسية.نية الرالقانو

ياع السر- ينتخب أعضاء اللجنة باالقتر2
شـحـهـم الـدولمـن قـائـمـة أشـخـاص تـر

شـحف أن تـرلـة طـرلـكـل دواف، واألطـر
اطنيها.احدا من بني موشخصا و

ى االنتخاب األول بعد ستة أشهـر- يجر3
قبليخ بدء نفاذ هذه االتفاقية، ومن تار

يـخ كـلثالثة أشـهـر عـلـى األقـل مـن تـار
جه األمني العام لألمم املتحدةانتخاب، يو

ها فيهااف يدعوسالة إلى الدول األطرر
شـيـحـاتـهـا فــي غــضــونإلـى تـقــدمي تــر

يعد األمني العام قائمة ألفبائيةين. وشهر
شحني على هـذابجميع األشخاص املـر
ف الـتـيلـة الـطــرالـنـحـو، مـع ذكـر الــدو

يبلغـهـا إلـى الـدولشحت كال مـنـهـم، ور
اف.األطر

ى انتـخـابـات أعـضـاء الـلـجـنـة فـي- جتـر4
اف يدعو إليه األمنياجتماع للدول األطر

في ذلـكالعام في مقر األمم املتـحـدة. و
اك ثلـثـياالجتماع، الذي يـشـكـل اشـتـر

نيا لـه،اف فيه نصابا قـانـوالدول األطـر
يـةيكون األشخاص املـنـتـخـبـون لـعـضـو

شحون الذين يحـصـلـوناللجنة هـم املـر
يةعلى أكثرات وعلى أكبر عدد من األصو

افات ممثلي الدول األطرمطلقة من أصو
تني.املصوين واحلاضر

بعة مدتهـا أر- ينتخب أعضاء اللجنة لـفـتـر5
ة تسعة من األعضاءات. غير أن فترسنو

املنتخبني في االنتخاب األول تنقضي في
ئيس اللجـنـة،م ريقـوة سنتـني، ونهاية فـتـر

ا، باختيار أسماءبعد االنتخاب األول فور
عة.الء األعضاء التسعة بالقرهؤ

ى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيني- يجر6
 و3 و 2ات فقا ألحكام الفقراخلمسة و

 مـن هـذه املـادة بـعــد الــتــصــديــق أو4
تنتهـيالثـالثـني. واالنضمام اخلـامـس و

اليـة اثـنـني مـن األعـضـاء اإلضـافــيــنيو

ةاملنتخبني بهذه املناسبة في نهاية فـتـر
عةيتم اختيار اسميهما بالـقـرسنتـني. و
ئيس اللجنة.من قبل ر

لـةم الـدوئـة، تـقــواغـر الـطـار- ملـلء الـشــو7
ها عـن الـعـمـلف التي كـف خـبـيـرالـطـر

كعضو في اللجنة بتعيني خبير آخر من
افقة اللجنة.هنا مبواطنيها، ربني مو

افـقـة- يـتـلـقـى أعـضـاء الـلـجـنــة، مبــو8
داراجلمعية العامة، مكافآت تدفع من مو

ط التيالشـرواألمم املتحدة باألحكـام و
حتددهـا اجلـمـعـيـة، مـع إيـالء االعـتـبـار

طة باللجنة.ليات املنوألهمية املسؤو
فر األمني العام لألمم املتحدة ما- يو9

افــقمــرظــفــني وم الـلــجــنــة مــن مــويــلــز
ظـائـفة فعـالـة بـالـولـالضـطـالع بـصـور

جب هذه االتفاقية.طة بها مبواملنو
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اف بأن تـقـدم إلـى- تتعـهـد الـدول األطـر1
ا عمايراألمني العام لألمم املتحدة، تقـر

قضائـيـةيعيـة واتخذته من تدابـيـر تـشـر
ها من أجل إنـفـاذ أحـكـامغيـرية وإدارو

عن التقدم احملرز في هذاهذه االتفاقية و
الصـدد، كـيـمـا تـنـظـر الـلـجـنـة فـي هـذا

ذلك:ير والتقر
احدة من بدء النفـاذأ - في غضون سنـة و

لة املعنية.بالنسبة للدو
ات على األقل،بع سنوبعد ذلك كل أرب - و
-2كذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.و

الصعابامل وير العويجوز أن تبني التقار
اماتفاء بااللتزثر على مدى الـوالتي تؤ
ة في هذه االتفاقية.املقرر
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- تعتمد اللجنة النظام الداخلـي اخلـاص1

بها.
ة- تنتخب اللجنة أعـضـاء مـكـتـبـهـا لـفـتـر2

سنتني.
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يدة ال تز- جتتمع اللجنة، عادة، مدى فتر1
يريا للنظر في التقارعني سنوعلى أسبو
 مــن هــذه18فــقــا لــلــمـــادة املــقــدمــة و
االتفاقية.

- تعقد اجتماعات اللجنـة عـادة فـي مـقـر2
األمم املتحدة أو في أي مكان منـاسـب

آخر حتدده اللجنة.
 …œU*«21

يا عن أعمالهاا سنوير- تقدم اللجنة تقـر1
إلـى اجلـمـعـيـة الـعـامــة لــألمم املــتــحــدة

اســـطــــة اجملــــلــــس االقــــتــــصــــاديبــــو
حـاتلها أن تقـدم مـقـتـراالجتمـاعـي، وو
اسـةتـوصـيـات عـامـة مـبـنــيــة عــلــى درو

دة من الـدولارمات الـواملعلـويـر والتقـار
حـــاتتــدرج تــلـــك املـــقـــتـــراف. واألطـــر

ير اللـجـنـةالتوصيـات الـعـامـة فـي تـقـرو
اف، إنعة بتعليقات الـدول األطـرمشفو

جدت.و
ير اللجنـة إلـى- يحيل األمني العـام تـقـار2

ض إعالمها.أة، لغركز املرجلنة مر
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فد من ميثلهاكاالت املتخصصة أن تويحق للو
لدى النظر في تنفيذ ما يقع فـي نـطـاق

للجنةأعمالها من أحكام هذه االتفاقية. و
كاالت املتخصصة إلى تقدميأن تدعو الو

ير عن تنفيذ االتفاقية في اجملاالتتقار
التي تقع في نطاق أعمالها.

ء السادس   اجلز
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ليس في هذه االتفاقية ما ميس أية أحكـام
اة بنياتاة لتحقيق املساوتكون أكثر مو

دة:ارأة تكون واملرجل والر
ف ما.لة طريعات دوأ- في تشر

ب - أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق
لة.اء تلك الدولي نافذ إزدو
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ماف باتخاذ جميع ما يلزتتعهد الدول األطر

طني تستهدفمن تدابير على الصعيد الو
فحتقيق اإلعمال الكامل للحقوق املعتر

بها في هذه االتفاقية.
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قيع على هذه االتفاقية متاحا- يكون التو1
جلميع الدول.

ديعا- يسمى األمني العام لألمم املتحدة و2
لهذه االتفاقية.

دعتو- تخضع هذه االتفاقية للتصديق. و3
ك التصديق لدى األمني العام لألممصكو

املتحدة.
- يكون االنضمام إلى هذه االتفاقية متاحا4

يقع االنضمـام بـإيـداعجلميـع الـدول. و
صك انضمام لـدى األمـني الـعـام لـألمم

املتحدة.
 …œU*«26

قت، أن تطلبف، في أي ولة طر- ألية دو1
ذلك عنإعادة النظر في هذه االتفاقية، و

جه إلـى األمـنييق إشعـار خـطـي يـوطـر
العام لألمم املتحدة.

- تقـرر اجلـمـعـيـة الـعـامـة لـألمم املـتـحـدة2
اءم، إزات التي تتخذ، عند الـلـزواخلطو

مثل هذا الطلب.
 …œU*«27

م الثالثني- يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليو1
يخ إيداع صك التـصـديـقالذي يلي تـار

ين لدى األمني العامأو االنضمام العشر
لألمم املتحدة.

- أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو2
تنضم إليها بعد إيداع صك التصـديـق

يـن فـيـبـدأ نــفــاذأو االنـضـمـام الـعــشــر
م الثالثني الذياءها في اليواالتفاقية إز

لــة صــكيـخ إيــداع هــذه الــدويــلــي تــار
تصديقها أو انضمامها.

 …œU*«28
- يتلقى األمني العام لألمم املتحـدة نـص1

قـتالـتـحـفـظـات الـتـي تـبـديـهــا الــدول و
م بتعميمهايقوالتصديق أو االنضمام، و

على جميع الدول.
- ال يجوز إبداء أي حتفظ يكون مـنـافـيـا2

ضها.غرضوع هذه االتفاقية وملو
قـت- يجوز سحب الـتـحـفـظـات فـي أي و3

جيه إشعار بهذا املعنى إلـى األمـنيبتـو
م عندئـذالعام لألمم املتحدة، الـذي يـقـو

يصـبـح هـذابإبـالغ جـمـيـع الـدول بـه. و
يخا من تاراإلشعار نافذ املفعول اعتبار

تلقيه.
 …œU*«29

لتـنيض للتحكيم أي خـالف بـني دو- يعر1
اف حول تفسيرأو أكثر من الدول األطر

ى عنأو تطبيق هذه االتفـاقـيـة ال يـسـو
ذلك بناء على طلـبضات، ويق املفاوطر
احدة من هذه الدول. فإذا لـم يـتـمـكـنو

يـخاف، خالل ستة أشهـر مـن تـاراألطر
طلب التحكيم، من الوصول إلى اتـفـاق
على تنظيم أمر التحكيم، جـاز ألي مـن

اع إلى محكمةاف إحالة النزلئك األطرأو
فقا للنـظـاملية بطلب يـقـدم والعدل الـدو

األساسي للمحكمة.
قيع هذهف أن تعلن، لدى تولة طر- ألية دو2

االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها،
 من1ة مة بالفقرأنها ال تعتبر نفسها ملز

افال تــكــون الــدول األطــرهــذه املــادة. و
لةاء أية دوة إزمة بتلك الفـقـرى ملـزاألخر

ف أبدت حتفظا من هذا القبيل.طر
ةفقا للفقرف أبدت حتفظا ولة طر- ألية دو3

 من هذه املادة أن تسحب هذا التحفظ2
جهه إلى األمـنيمتي شاءت بإشعـار تـو

العام لألمم املتحدة.
 …œU*«30

ى فـيدع هـذه االتـفـاقـيـة، الـتـي تـتــســاوتـو
يةاإلنكليزاحلجية نصوصها باألسبانية و

نسيةالفربية والعرالصينية وسية والروو
لدى األمني العام لألمم املتحدة.

ضونقعون أدناه، املفوإثباتا لذلك، قام املوو
حسب األصول، بإمضاء هذه االتفاقية.
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 عبدالرحمن العناد.أ.د
رئيس جلنة الثقافة والنشر

د. عبدالله اجلاسر

اس:ياض - والر
اإلعالم للشؤونة الثقافة واركيل وزأكد و

ةاراإلعالمية الدكتور عبدالله اجلاسر أن الوز
حثـيـث فـيجـاد وم وبـشـكـل حـازة ومسـتـمـر

لفتطبيق النظام اجلديد حلماية حقوق املـؤ
هـ.1424م امللكي في عام سوالصادر باملر

بني اجلاسر في كلمة ألقاها خالل حـفـلو
انني امللكـيـةة الثانية لـقـوافتتاح أعمال الـنـدو

لفية أن النظام اجلديد حلماية حقوق املؤالفكر
ضات ملفـاوًطبقاليـة و للمعايير الـدوًفقـابني و

كت فيـهـاة العاملية الـتـي شـارمنظمة الـتـجـار
ة الثقافةاردية ممثلة بوزبية السعواململكة العر

ى.مية أخرجهات حكواإلعالم وو
ةارأشـار الـدكـتـور اجلـاسـر إلــى أن وزو

سيخ آليـاتاإلعالم تسعـى إلـى تـرالثقـافـة و
ةالـتـعـاون مـع جـمــيــع األجــهــزالـتـنـســيــق و

مية في اململكة من أجل التطبيق الكاملاحلكو
لية.ملتطلبات هذه االتفاقيات الدو

التكامل بنيالتعاون وأى أن التنسيق وور
األهلية في اململكةمية وكل القطاعات احلكو

يةدية في مجال امللكية الفكـربية السعوالعر
ب.مطلوأمر ملح و

عـيـةامج الـتـوار بـرأبرز أهـمـيـة اسـتـمـرو
انني امللكيةقوالتبصير بأنظمة ويف والتعرو

النتائج اإليجابيـة الـتـي ميـكـن أنية والفكـر
تتحقق من احلماية في جميع مجاالتها.

فـعلـة فــي رد املـبـذوض اجلـهــواسـتـعــرو
عي لدى العاملـني بـاملـصـنـفـاتى الومسـتـو
سسات اإلنتاجيةسيخ الثقة باملؤترية والفكر
تشجيع استقـطـابالفنيـة، وية منها والفكـر

االسـتـثـمـار داخـل املـمـلــكــة بــاالســتــعــانــة
املـهـنــيــنيعـة مـن املـتـخــصــصــني ومبـجـمــو

نيني منالقانو
أجـل تـهــيــئــة
مناخ مناسب

اتلالستثمار
احملــــــلــــــيـــــــة

األجــنـــبـــيـــةو
مـــــن أجــــــلو

صون حقـوق
املــــــــــبـــــــــــدع

اخملترع.و
اإلعـالم فـية الثـقـافـة واركيـل وزثـمـن وو

د التي بذلـت فـي إقـامـةختام كلمـتـه اجلـهـو
 عـنًاة في عامها الـثـانـي، مـعـبـرهذه الـنـدو

ة األهداف التي يسعىتطلعه بأن حتقق الندو
إليها اجلميع.
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اس:ان - وّعم
ضـيـة الـسـامـيـة لــشــؤونأعـلـنـت املـفــو

ضيةالالجئني التابعة لألمم املتحدة أن املفو
ضوع عقدمات املنطقة موس مع حكوتدر
ضاع اإلنسانيـةلي ملناقشـة األومتر دومؤ

اق.ة في العراملتدهور
ضاع أن األوًاخرجاء في بيان نشر مؤو

اق آخذة في التـدهـوراإلنسانية فـي الـعـر
م بـسـبـب الـتـدهـور األمـنــيمـا بـعـد يــويـو
ايدة حلقوق اإلنسان فياالنتهاكات املتزو

انــيـــةســات الــعـــدواء املــمــاراق جــرالــعـــر
للميليشيات الطائفية.

ضـاعأشار البـيـان إلـى أن تـدهـور األوو
دي إلـى نـزوح آآلفاق يـؤاألمـنـيـة فـي الـعـر

اق طلـبـايا إلى خـارج الـعـراقيـني شـهـرالعـر
أن أعــداداحلـمـايــة، وار واالسـتـقــرلـألمــن و

اق منذ احتاللهاا من العراقيني الذين فروالعر
اد عن ثالثة ماليني شخص.م ز2003عام 
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اس:ة - واملدينة املنور
يعو فعاليات األسبوع التوًاخراختتمت مؤ

عايـة الـسـجـنـاءالثالـث الـذي نـظـمـتـه جلـنـة ر
هم حتت شعار (أطفالهمأسراملفرج عنهم وو

ذلــك بــالــصــالــة الــثــقــافــيــةال ذنــب لــهــم)؛ و
ة.دي األملاني باملدينة املنورباملستشفى السعو

بـدأ احلـفـل اخلـطـابـي الـذي أقـيـم بـهــذه
مي، ثمآن الكرة آيات من القراملناسبة بتالو

ةة مـنـطـقـة املـديـنـة املـنــوركـيـل أمـارألـقـى و
املساعد لشؤون احلقوق الدكتـور سـنـد بـن

تقديرالفي الشاماني كلمة نقل فيها حتيات و
يز بنصاحب السمو امللكي األمير عبدالعز

يز، أمير منطـقـة املـديـنـةماجد بن عـبـدالـعـز
ي للجنة، مبا قدم خاللئيس الفخرة الراملنور

ما بذل من جهد إلجناحي وعواألسبوع التو
هذا األسبوع.

بني الدكتور الـشـامـانـي فـي كـلـمـتـه أنو
إصالحامجها إلى دعم واللجنة تهدف في بر

تهيئةية اخملتلفة وعوسائل التوالسجناء بالو
جهمعاية لهم بعد خـروتقدمي الرالسجنـاء و

فةمعرعاية أسر السجنـاء ومن السجن، ور
تذليل العقبات التي تقف فياحتياجاتهم، و

ية.املعنويق أبناء السجناء املادية وطر
بعد ذلـك ألـقـيـت كـلـمـة الـلـجـنـة املـنـظـمـة

كي احلجيلي أكد فيها أنلألسبوع ألقاها ز
ةي الثالـث ظـهـر بـالـصـورعـواألسبـوع الـتـو

فة بفضل الله ثم بجهد القائمني عـلـىاملشر
فق اجلميع ملـا الله أن يوًهذه اللجنة، داعيا

ضاه.يريحبه و
بعدها سلم الدكتور الشاماني الشهادات

ية بهذه املناسبـة لـلـجـهـاتالدروع التذكـارو
كة.املشار

W�U��#ô«Ë W
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مم السبت الثامن من شهر محرفي يو
ئيـس لرًيحـايدة عكاظ تصـرت جرنشـر

يـة الـعـامـةاجلـمـعـيـة طـالـب فـيـه املـديـر
ةارة اخلدمات الطبية بوزإدارللسجون و

اء حتقيقة الصحة بإجرارالداخلية ووز
ًاخران مؤيلني بسجن جازفاة نزحول و

م االثننيفي يوض الدرن. ومصابني مبر
طن أن جلـنـةيدة الـوت جرالتالـي نـشـر

جيهة الداخلية مت تشكيلها بتوارمن وز
ير الـداخـلـيـة لـلـشـئـونمـن مـسـاعـد وز

األمنية سمو األمير محمد بن نايف بن
ت عملها أول مـنيز قد باشـرعبد العـز

م السبت الذي نشـر فـيـهأمس، أي يـو
ئيـس اجلـمـعـيـة، فـي شـعـبـةيـح رتـصـر

ف عـلــىقــوان الـعــام لــلــوســجــن جــاز
ض الـدرن املـعــدي الــذيات مـرتـطــور

إصابة أكثر مندى بحياة سجينني وأو
قـتـهــام وأن الـلـجـنـة تــقــو حـالــة، و20

فة األسباب التيمعربتقصي احلقائق و
ض إلى عنابرأدت إلى دخول هذا املر

عدمه بني السجنـاء وانتشـارالسجـن و
ة عليه داخل السجن.السيطر

ئيس اجلمعيةيح رامن بني نشر تصرالتز
ة التحقيق يحتملبدء اللجنة في مباشرو

ين، أحـدهـمـا أن سـمـو األمـيـرتفـسـيـر
يحمحمد بن نايف قد اطلع على التصر

م نفسه بتشكيل اللـجـنـةفأمر في الـيـو
الثاني هـو أن األمـيـربدء التحقـيـق، وو

ة بعـدمحمد بن نايف قد بادر مـبـاشـر
علمه باحلادث بتشكيل اللجنة قـبـل أن

فييطلع على مطالبة اجلمعية بذلـك، و
ب سمو األمير مسـاعـداحلالتني يـضـر

لني في لبقية املسئوًير الداخلية مثالوز
فية الداخليـة وارة التابعـة لـوزاألجهـز

عة االهتماممية بسرة احلكوبقية األجهز
م ملعاجلة املشكالتار الالزاتخاذ القرو

ذات العالقة بحقوق اإلنسان باململكة.
هيضوع هو النتيجة، وما يهم في املو

ة التي تستحـق الـتـقـديـرعة املـبـادرسر
 هو أن يـتـمًما يهم أيـضـااإلشـادة، وو

مةعة الـالزاالنتهاء من التحقيق بالسـر
اتخـاذلني عمـا حـدث وحتديد املـسـئـوو

دية ليس إلى معاقـبـتـهـم،ات املؤارالقـر
غم أنه مطلب فهو ليـس األهـم،فهـذا ر

اردية إلى منع تكـرات املؤارإمنا القـرو
فــيمــا حــدث فــي الــســجــن نــفــســه و

ى فـيقـيـف األخـردور التـوالـسـجـون و
اململكة.
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