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سائل اإلعالم اخملتلفةله وتتداواملتابع ملا تبثه و
قضـايـاعـات وضويادة االهتـمـام مبـويالحـظ ز

حقـوق اإلنـسـان، بـل جنـد أن قـضـايـا حـقـوق
اتار مــن حــوًا كـبــيــرًااإلنـســان أخــذت حــيــز

نقاشات اجملالس الشعبية.و
دال جهوكيز ما كان ليأتي لوالترهذا االهتمام و

هيئات حقوق اإلنسان التي جعلـتجمعيـات و
املعاناة الشخصية قضايادية ومن القضايا الفر

ى عاملية.أخرمجتمعية و
قـضـايـاانـتـانـامـو، ولـعـل قـضـيـة سـجـنـاء غـوو

يكيـة،ديني في السجون األمـراملعتقلني السـعـو
ي التي نسمعهـاإضافة لقضايا العنف األسر

سائل اإلعالم، خير دليل علىنشاهدها عبر وو
تفاعل اجلـمـيـع مـع قـضـايـا حـقـوق اإلنـسـان،

استعدادهم لتقدمي ما ميكن للمساعدة.و
سائل اإلعالماملتابعة على وال يقتصر االهتمام و

ماتب، بل تعدى ذلك لتفاعل بعض احلكوالشعوو
سـاء الـدول، ممـا خـفـف انـتـهـاكـات حـقـوقورؤ

ى إلـىمـات األخــراإلنـسـان، كـمـا دفـع احلــكــو
عدم املساس بها.ام احلقوق وصيانتها واحتر

كي الذي حكم عليهقضية األستاذ حميدان التر
27يد عن  بالسجن ملدة تـزًاخريكا مـؤفي أمر

قعالصغير، بل أن مو، تفاعل معها الكبير وًعاما
نت جمـعكي على اإلنـتـرأصدقاء حميدان الـتـر

قيع من أجل الضغط على ألف تو20أكثر من 
اج عنه. كما حـظـيـتيكية لإلفـرمة األمـراحلكـو

الة األمر في بالدنا، فأصبحتالقضية باهتمام و
ديقضـيـة حـمـيـدان، قـضـيـة اجملـتـمـع الـسـعـو

بأكمله، ال قضيته هو فقط.
حرصها على حفظ من دور اجلمعية وًانطالقاو

ديني في اخلارج،متابعة قضايا السعواحلقوق و
سة فيما يتعلق بقضية األستاذد ملموقامت بجهو

كي، حيث عقدت عدة اجتماعات مـع جلـنـةالتـر
أصدقاء حميدان لبحث أفضل السبل ملساعدته،

ء معاملتهها لسواستنكارت عن شجبها وكما عبر
يكية،ة العدل األمرارجهته لوزمن خالل خطاب و

جيةة اخلاريرإضافة ملناقشة القضية مع نائبة وز
بالتالي تلقييكية لشؤون حقوق اإلنسان، واألمر

ضـاع حـمـيـدانادو حـول أواليـة كـلـورد مـن ور
اءات التي طـبـقـتتأكيدهـا بـأن اإلجـركي والتـر

عليه تطبق عادة على جميع السجناء.
 نشطاء فـي مـجـال حـقـوقًإذن: لنكن جـمـيـعـا

يناإلنسان من خالل تفاعلنا مع قضايا اآلخر
اجلورفع الظلم وتقدمي ما نستطيع تقدميه لرو

ة»،منون أخوعنهم. يقول الله تعالى: «إمنا املؤ
مننيسلم: «مثل املؤيقول النبي صلى الله عليه وو

تعاطفهم كمثل اجلسداحمهم وترادهم وفي تو
احد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرالو

السهر».اجلسد باحلمى و
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ًضيحـاطنية حلقوق اإلنسـان تـوتلقت اجلمعـيـة الـو

ادوالية كلورجهة نظر ويكية يبني وة األمرمن السفار
دي فيء معاملة السجني السعوحول ما أثير عن سو

دا علـىكي، جاء ذلك ريكا األستاذ حميـدان الـتـرأمر
جيةة اخلاريراستيضاح اجلمعية الذي قدمته لنائبة وز

يكاحقوق اإلنسان إيراطية ويكية لشؤون الدميقراألمر
تها ملقـر اجلـمـعـيـة فـييارقلـز، خـالل زكس- رج. بـار

ياض الشهر املاضي.الر
اءات التي اتبعت معالية أن اإلجرضح بالغ الوأوو

ي عادة على كل السجناء، حيثكي تسرحميدان التر
منها أن جمـيـعاءات األمنية، ويخضع اجلميع لـإلجـر

اة عندهم عـرالسجناء يخضعون للتفتيـش الـدقـيـق و
ء مـنأحيانـا يـتـم تـفـتـيـشـهـم كـجـزدخـول الـسـجـن، و

افق السجن.اءات تفتيش مرإجر
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افق للثامن مـنمضان املـوم األحد السادس عشر مـن رى يوناقش مجلس الشـور

الفتيات املقدم من جلنة الشؤوناءات املتعلقة بقضايا األحداث وبر اإلجرشهر أكتو
يثمااءات ريت على هذه اإلجرقد مت تأجيل التصوالشباب. وة واألسراالجتماعية و

تتـمـكـن الـلـجـنـة فـي جـلـسـة قـادمـة مـن اإلجـابـة عـلـى مـداخـالت أعـضـاء اجملـلـس
اتهم.استفسارو
أت أهمية تطبيقالشباب باجمللس قد رة واألسركانت جلنة الشؤون االجتماعية وو

يدال تز سنـة و12هم عن اءات املتعلقة بقضايا األحداث الذين ال تقل أعـمـاراإلجر
 سنة عند احلاجة إلى إيقافهم في أماكن ليس فيها دور للمالحظة االجتماعية18على 

ذلك على النحو التالي:عاية الفتيات، وسسات لرأو مؤ
ئيس اجلهـة- إنهاء قضية احلدث أو الفتاة داخل جهة الضبط اجلنائي من قـبـل ر

لي أمربحضـور و وًئيس اجلهة شخـصـيـالية رحتت مسـؤو أو من ينيـبـه وًشخصيـا
ة الشؤون االجتماعية،اراحلدث أو الفتاة أو أخصائي اجتماعي من أحد فروع وز

- إن كان لها فروع
ذلك إذا كانت القضية من القضايا التي الف، وب من هيئة األمر باملعرو- أو مندو

جب التحقيق.تستو
ئيس جهة الضبط اجلنائي- إذا لم يتيسر إنهاء القضية بحسب ما سبق فيسمع ر

بحضور وًئيس اجلهة شخصيالية رحتت مسؤوال احلدث أو الفتاة وأو من ينيبه أقو
لى عدمجل الضبط أن من األوأى احملقق أو رلي أمر احلدث أو الفتاة، إال إذا رو

ة الشؤون االجتماعية - إن كان لهااره فيحضر أخصائي اجتماعي من وزحضور
النهي عنف وب من هيئة األمر باملعروه فيحضر مندوفي حال عدم حضورفرع - و
يجب علىال، وين معه عند سماع األقوال يعزل احلدث أو الفتاة عن احلاضراملنكر و
جلاب إال بإذن احملقق أو رال أو االستجوا عند سماع األقوين أال يتدخلواحلاضر

ى على- إذا انتهى التحقيق إلى أن األدلة غير كافية إلقامة الدعوالضبط اجلنائي.
ال مينع إعادة فتح ملف وًيفرج عنه أو عنها حاالى واحلدث أو الفتاة فتحفظ الدعو

ية االتهامت أدلة جديدة من شأنها تقوى متى ظهرة أخرالتحقيق فيها مرالقضية و
قيعال يعتد بالتحقيق أو الضبط اجلنائي إذا لم يتضمن توضد احلدث أو الفتاة، و

ةإذا انتهى التحقيق إلى أن األدلة غير كافية إلقامة الدعوين، وين املذكوراحلاضر
ف أو أي بديل يقبلـهضد احلدث أو الفتاة يفرج عنهما بضمان محل إقامة مـعـرو

اق القضية إلى احملكمة.احملقق إلى حني إحالة أور
 إلىًاحيلهما فورجه القاضي أثناء احملاكمة بإيقاف احلدث أو الفتاة فيجب تر- إذا و

-حيل.فق تعليمات الترعاية الفتيات وسسة ردار املالحظة االجتماعية أو مؤ
سسـةحيل احلدث أو الفتاة فور القبض عليهمـا إلـى دار املـالحـظـة أو مـؤيجب تـر

قيف.جبة للتوة املوائم الكبيرعاية الفتيات في اجلرر
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تقصير شعر جميعجاء في البالغ أنه يتم حلق وو
يةللجميع حرى صحية، وأخرالء، ألسباب أمنية والنز

اءاتهم الدينية، إال عند إنـهـاء إجـرسة شعـائـرممار
همعند النقل، حيث يسمح لهم بالـصـالة والدخول و

الءالية على أن جلميع النـزد الـومقيدون. كما أكـد ر
ثقافاتهم، كما أنهجبات غذائية مناسبة لدياناتهم وو
جد طعام حالل للمسلمني، إضـافـة إلـى أن نـظـاميو

ميكنك، ومضان املباراعي شهر رادو يرسجن كلور
قاتتناول الطعام في األوجلميع املسلمني الصيام و

ادو مصادرالية كلورضيح واملناسبة. كما تضمن تو
نت حول اإلصالحـيـاتمات على شبـكـة اإلنـتـراملعلـو

فير الطعامالتعليمات بشأن توالية، وأنظمتها في الوو
سةية مماراعد تنظيم حرقواحلالل جلميع املسلمني، و

تعليماتالشعائر الدينية، ووصفا للخدمات الصحية، و
ات العائلية.يارالز

:حقوقياض - الر
ئيـساستقبل نائـب ر

اجلـمـعــيــة الــدكــتــور
بـيــعــانمــفــلــح بــن ر

مالـــقـــحـــطـــانـــي يــــو
9االثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــني 

ًفدام، و2006برأكتو
ةمــــــن الــــــســـــــفـــــــار

يكية في اململكة،األمر
ضم كال مـن الـسـيـد

جيةة اخلاراردية في وزبية السعوت جاشيم املسؤول عن ملف اململكة العربررو
االقتصادي في القنصليةلف امللحق السياسي واندوانس رالسيد لوريكية واألمر
األستاذة، ويننت امللحق السياسي بالسفارالسيد مايكل بويكية باخلبر، واألمر

ة.على األشوح أخصائي الشؤون السياسية بالسفار
هاعات، مـن أبـرزضواملـوائر عدد من القـضـايـا وفد الـزقد بحثت اجلمعـيـة مـع الـوو

بحث أفضل السبـل ملـعـاجلـةانتانامـو، وديني في معتـقـل غـوقضية املعتقلـني الـسـعـو
دي حميدانيكية كقضية املبتعث السعوديني في السجون األمرقضايا املعتقلني السعو

فد استعدادهأبدى الو. وً عاما27يد عن  بالسجن ملدة تزًاخركي التي حكم عليه مؤالتر
التام لتقدمي أي مساعدة في هذا اجملال.

ئيس كل من: الدكتورك في اللقاء من جانب اجلمعية إضافة لنائب الرشار
ف العام على الشؤوناملشراملتابعة، وئيس جلنة الرصد وصالح اخلثالن ر

ي.حمن الفاخرية األستاذ خالد بن عبدالراإلداراملالية و

ائرفد الزد. مفلح مع الو
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هاالتعليقات، كان من أبرزيذكر بأن اجللسة تخللها جملة من املداخالت و
طنية حلقـوق اإلنـسـان الـدكـتـورعضو اجلمعـيـة الـوتأكيد عـضـو اجملـلـس و

ليةاالتفاقيات الدوعبداجلليل بن علي السيف على أهمية األخذ بالتنظيمات و
 اللجنة إلى االهتمام باملـالحـظـاتًة شؤون األحداث، داعيـااخلاصة بـإدار

 ما جاء فيًخصوصـااتفاقيات األمم املتحدة واعد وء قوحة في ضواملطرو
م.1989اتفاقية حقوق الطفل عام م، و1985اتفاقية بكني عام 

طنى الوات اإلحصائية على مستوشرء على املؤألقى الدكتور السيف الضوو
عاية،جد بها دور رحول األحداث الذين مت التعامل معهم في مناطق ال يو

د إحصائية خاصة بالفتيات.جوأشار إلى عدم وو

:حقوقياض - الر
طنيـة حلـقـوق اإلنـسـاناعتمـدت اجلـمـعـيـة الـو

الـثـامــنيـع اإلصـدار الـســابــع وتـوزطـبـاعــة و
قـدالتاسع من سلسة (حقوق) التـثـقـيـفـيـة. وو

افعـاتات لنظـام املـرخصصت هـذه اإلصـدار
ائية في اململكة،اءات اجلزنظام اإلجرعية والشر

إضافة لعهد حقوق الطفل في اإلسالم.
ت ستةأن أصدريذكر بأن اجلمعية سبق و

ات مـن سـلـسـلـة (حـقــوق) بــهــدفإصـدار
املعاهداتتثقيف اجملتمع بأهم االتفاقيات و

اءاتاإلجرلية، إضافة ألبرز األنظمة والدو
دية.بية السعواملتبعة في اململكة العر

يعـقـد اجملـلـس الـتـنـفـيـذي لـلـجـمـعـيـة
م اخلميس الثامن يوً خاصاًاجتماعا

ي لبحـثال اجلارعشر من شهر شو
تـلـكعـات اخلـاصــة وضــوبـعـض املــو

املـتـعـلـقـة بــعــمــل الــلــجــان الــدائــمــة
ئيس اجلمـيـعـةقد دعـا رباجلمعـيـة، و

املتابعة، وجلنةساء جلنة الرصد ورؤ
اسـاتالنـشـر، وجلـنـة الـدرالـثـقـافـة و

ة حلضورات، وجلنة األسراالستشارو
.هذا االجتماع
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مياض يوحضر اللقاء الذي عقد مبقر اجلمعية في الر
ئيس الدكتور بندربر سعادة الـراألحد األول من أكتو
نائبة الدكتور مفلح القـحـطـانـي،ابن محمد احلـجـار و

املتابعة الدكتور صالح اخلثالن،ئيس جلنة الرصد وور
حمناألعضاء: الدكتور حمد املاجد، الدكتور عبدالرو

اف، الدكتور عبداجللـيـلالعناد، الدكتور عـثـمـان الـرو
األستاذالسيف، الدكتور عبداخلـالـق آل عـبـداحلـي، و

ايدي، كما مثل  جلنـة أصـدقـاء حـمـيـدانسليمـان الـز
كي كل من: الدكتور أحمد القصبي، األستاذ ساميالتر

األستاذ فهد النصار.احلصني و
ىئيس مجلس الشورى، التقى معالي رمن جهة أخر

الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في مكتبه مبقر
الياتياض جلنة أصدقاء املعتقل في الواجمللس بالر

كي .يكية حميدان التراملتحدة األمر
ص اجمللس على التفاعلأكد معاليه خالل اللقاء حرو

ملاني فيتها ضمن نطاق العمل البرإثارمع القضية و
اصل اللـجـنـة مـع بأهميـة تـوًهـاجميع احملـافـل، مـنـو

سائل اإلعالم.مختلف و
ىهم جمللس الشورتقديرهم وقدم أعضاء اللجنة شكرو

اضحوأو، وًاخرضوع أثناء مناقشاته مؤعلى تناول املو
ضع احلاليالوات القضية وجز آخر تطورفي شرح مو

كي.للمعتقل حميدان التر
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بعض أعضاء اجلمعية املشاركني في اللقاء
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:حقوقياض - الر
د اجلمـعـيـة جلهـوًااراستـمـر

طنية حلقوق اإلنسان فيالو
ضــاعاملـتـابـعـة الـدائـمــة ألو

ديـني فـياملـعـتـقـلـني الـسـعــو
مقد يـوُانتانامـو عمعتقل غـو

بعـاء الـثـامـن عـشـر مـناألر
افـــقمـــضـــان املـــوشـــهـــر ر

بـرللـحـادي عـشـر مـن أكـتـو
م، اجـتـمـاع لـلـجــنــة2006

قد استمـعالء املعتقلـني، وال هـؤاملعنية مبتابعـة أحـو
ئيس اجلمعـيـةاجملتمعون في البـدايـة ملـداخـلـة مـن ر

ارسعادة الدكتور بندر بن محمد احلجـار حول إقـر
نيضع القانويكي لقانون يتعلق بالوس األمرنغرالكو

يع من انـتـهـاكما يتضمنـه ذلـك الـتـشـرللمعتـقـلـني، و
قهم.حلقو

ئيس اجلمعية الدكتور مفلـح بنبعد ذلك أطلع نائب ر
بيعان القحطاني أعضاء الـلـجـنـة عـلـى مـا دار فـير

ياض مع السيداللقاء الذي عقد مبقر اجلمعية في الر
بيـةت جاشيم املسؤول عـن مـلـف املـمـلـكـة الـعـربـررو

ما تضمنهيكية، وجية األمرة اخلاراردية في وزالسعو
انتانامـو،اللقاء من مناقشات حول املعتقلـني فـي غـو

اسالت التي متت بني اجلمعيـةكما أطلعهم على املـر

D� åu�U�U��«u� WM'òÒb�R�Ë 5KI�F*« ÊQA �«b���*« d�¬ vK� lK
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لية بشأن املعتقلني.منظمه العفو الدوو
جهات النظر بني أعضاء اللجنة،قد تضمن االجتماع تبادل وو
حات التـي مـناملقتـرمن ثم اتخذت عدد من التـوصـيـات وو

الءضاع هـؤشأنها املساعدة في إيجاد حلول مـنـاسـبـة ألو
هم، كما أكد اجملتمعون على أهـمـيـةاد أسرأفـراملعتقلـني و

اصلة العمل لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن االجتـمـاعـاتمو
السابقة.

بعاءم األرقد تقرر عقد اجتماع اللجنة القادم يوهذا و
هـ.17/10/1427افق املو

ئيس اجلمعيـة كـــلحضر االجتماع باإلضافـة لـنـائـب ر
بيش،يز الري، األستاذ عبد العزمن: األستاذ خالد الفاخر

شن، األستاذ عـبد الله القحطانـي،األستاذ محمد العـو
سى.هاب املواألستاذ عبد الواألستاذ عبد الله اجلعيد، و

:حقوقالدمام - 
قيةد فرع اجلمعية في املنطقة الـشـر جلهـوًااراستمر

ايد أعداداستجابة لتزحتسني األداء وير العمل ولتطو
د للجمـعـيـة، عـقـد الـفـرعية التـي تـرالقـضـايـا األسـر

بعاء احلادي عشرم األره في الدمام يو مبقرًاجتماعا
يعمضان، بهدف إيجاد آليات من شأنها تـسـرمن ر
عـةب العمل مبا يـكـفـل سـرير أسلـوتطـواءات واإلجـر

قدية منـهـا. و األسرًخصـوصـاالبت في القـضـايـا، و
التوصـيـاتحـات وخرج االجتماع بـعـدد مـن املـقـتـرو

البناءة.
ف العام على الفرع الدكتور عبداجلليلضح املشرأوو

السيف بأن هناك قضايا ميكن البت فيها من خالل

هذه القضايا تشمل القضايـاات، وتقدمي االستشار
هناك معامالتائي، والتي ال حتتاج إلى تأسيس إجر

مستكملة ملتطلبات التأسيس، ميكن مـعـاجلـتـهـا مـن
النوع اآلخر منخالل اجلهات املعنية في املنطقـة، و

اتصـالاسة متخصـصـة واملعامالت  يحتـاج إلـى در
مستمر مع اجلهات املعنية، كما يحتاج إلى تنسـيـق

ياض للوصول إلى أفضلمع مكتب اجلمعية في الر
الطرق حلل القضية.

فأس االجتماع الدكتور عبداجلليل السيف املـشـرر
يضةه مدير الفرع األستاذ عوحضرالعام على الفرع، و

مـن الـقـسـمي، وسـراألسـتـاذ خـالـد الـدواملـنـصـور، و
ي.سرباب الدوالنسائي الباحثة االجتماعية األستاذة ر

قية رصـديذكر بأن فرع اجلمعية في املنطـقـة الـشـر
/1/6هـــ إلـــى 1/2/1427ة مـــن خــالل الـــفـــتـــر

العـة (أحــو قـضـيـة مـتــنــو65هــ أكـثــر مــن 1427
يـة -قية - سجـني - إدارية -حقـوشخصيـة - أسـر

هـا مـن حـيـثهي الـقـضـايـا الـتـي مت فـرزعـمـالـيـة) و
قيع عليهـا، يـضـافالتوتيـة واق الثبـواستكمـال األور

ةتقدمي املشـور قضية متت معاجلتـهـا و42إلى ذلك 
يق الهاتف.نية بخصوصها عن طرالقانو

ضح الدكـتـور عـبـداجلـلـيـل الـسـيـف أن الـقـضـايـاأوو
دةار٪ من مجموع القضايا الو33ابة ية مثلت قراألسر

ة .للفرع في تلك الفتر

جانب من اجتماع جلنة غوانتانامو الرابع املنعقد مبقر اجلمعية في الرياض

:حقوقياض-الر
م االثنني السـادسفد نسائي من اجلمعيـة يـوقام و

ةة لألخـت سـاريارهـ بـز1427مضـان عشـر مـن ر
كيجة املعتقل حميدان التران - زوبنت محمد اخلنيز

دتها إلىذلك لالطمئنان عليها بعد عويكا - وفي أمر
طن.ض الوأر
ف اعتقالهافد لشرح مفصل عن ظروقد استمع الوو
عـنعائلتهـا، وضت لها هي واالنتهاكات التي تـعـرو

جهاال يعاني منها زوقية التي ال يزاالنتهاكات احلقو
بعد صدور احلكم اجلائر عليه.

طنيةد اجلمعية الـويف بجهوة التعريارتضمنت الزو
حلـقـوق اإلنـسـان فـيـمـا يـخـص األسـتـاذ حـمــيــدان

مخاطبات اجلمعية فينتائج اجتماعات وكي، والتر
هذا الشأن.

دية التـي جـاءتد السعـوان باجلهـوأشادت اخلنـيـزو
لييفني وومني الشرمية من خادم احلرجيهات كربتو

يكايق من أكبر احملامني في أمرعهده األمني لتعيني فر
البحث في أفضل الـطـرق حلـلـهـا.ملتابعة القـضـيـة و

ثمنـتجهـا وف اجلمعية بـجـانـب زوقوت وكما شـكـر
اج عنه.اءات التي اتخذتها في سبيل اإلفراإلجر

دفاء محـمـوة وفد اجلمعيـة كـال مـن الـدكـتـورضـم و
يااألستاذة ثرة حمد اجلمـيـح وة نورطيبة، الدكتـور

ة جلنة صديقاتعابد شيخ، كما حضر اللقاء عضو
كي.ة بنت علي التركي األستاذة منيرأم تر

—Ëe� WOFL'« s� wzU�� b�Ë 
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طنية حلقوق اإلنسان عـنـايـةلي اجلمعيـة الـو   تو
ذلـك لـلـعـديــد مــنخـاصـة لـقـضـايـا الـســجــنــاء، و

بعة أن السجني يقبع بني أرًال:ات؛ منها: أواالعتبار
معاناتـه ملـنته وال يستطيع إسمـاع صـوان وجدر

جةاء السجني زو: أن ورًثانيا و.هم خارج السجن
هبقاؤحيد لهم بعد الـلـه، وهو العائل الـوأطفال وو

يلة بعد انتهاء املدة النظامية لسجنه يفاقمة طوفتر
االقتـصـاديـةاالجتـمـاعـيـة ومن اآلثـار الـنـفـسـيـة و

بة السجن: أن الهدف األساسي لعقوًثالثاته. وألسر
يل للمجـتـمـعإعادة النـزالتهـذيـب وهو اإلصـالح و

هذا لن يتحقق إال بتطبيق معايـيـر وً صاحلاًدافر
د أن أطرح األسئلة على ما تقدم أوًتأسيسامعينة. و

 بأن الذي يهمهًالتالية على من يهمه األمر، علمـا
الءاحدة. عندما تلفظ السجون النزاألمر ليس جهة و

يصبح عدد املساجني يفوق الطاقة االستيعابيـةو
تني أو حتى ثالث فما هـو احلـل؟ هـلللسجني مـر
 إضافية؟ هل نفكر في بدائل للسجن؟ًنانبني سجو

ى يقـضـيهل ندخل في اتـفـاقـيـات مـع دول أخـر
ميتهم في بلـدانـهـمجبها السجناء مدة مـحـكـومبو

د في السجون؛جودحام املوبالتالي نخفف من االزو
أن الغالبية العظمى من املساجني هم منخاصة و

ديني؟ ملاذا وصل عدد املساجـني إلـىغير السـعـو
هذا العدد؟ هل ألننا نسجن ألسباب ال تستدعي

اج عن السجني يحتاج إلىالسجن؟ أم ألن اإلفر
هذهاجعة أكثر من جهة وإلى مراءات معقدة وإجر

احد أو ألنه الدة حتت سقف وجواجلهات غير مو
جد من يتابع معاملة السجني؟ ملاذا يبقى بعضيو

غم من انتهاء مـدةاملساجني في السجن على الـر
فـنيقـوـقـدم بـعـض املــوُملــاذا ال يمـيـتـهـم؟ ومـحـكــو

غم من مضي أكثـر مـن سـتـةللمحاكـمـة عـلـى الـر
أشهر على بقائهم في السجن؟ هـل ألن احملـاكـم
ةبعيدة عن السجون؟ أم ألن عدد القضايا املنظور

عدد القضاة قليـل؟ مـا هـوة وأمام القضاء كـثـيـر
الـنـظـامـي مـن إنـشـاء احملـاكـمعـي واملـانـع الـشـر

 من أن تـكـونًيبة من الـسـجـون بـدالائيـة قـراجلـز
؟ًامتربني السجون نحو خمسني كيلواملسافة بينها و

الء دور املالحظة، فلماذاهناك محاكم خاصة لنز
الء السجـون؟ ملـاذاال يطبق املبدأ نفـسـه عـلـى نـز

نة بعدد السكان إلى هذهوصل عدد القضاة مقار
د جامعاتجوغم مـن والنسبة املنخفضة على الـر

د فيجوأقسام لألنظمة يفوق ما هو موإسالمية و
ال تعاني املشكلة نفسها؟ إن السجنيى ودول أخر

فـرميته في سجن ال تـتـوالذي يقضي مدة محـكـو
 للمجتمعًيا سوًسائل الكفيلة بإعادته إنسانافيه الو

املكاناالجتماعيني ومثل األخصائيني النفسانيني و
مة، فهذا السجنيالعناية الصحية الالزاملناسب و

جه من السجنام بعد خروسة اإلجرد ملمارسيعو
، فالسجنًاجتماعيـا وً نفسياًيضـاال مرألنه ال يز

لكنه مكان لإلصـالحية؛ و لسلب احلـرًليس مكانـا
التهذيب. إن بقاء السجني في السجن بعد انتهاءو

ة؛ خاصةميته سيساهم في تفكك األسرمدة محكو
الإذا كانت األم ال تعمل أو ضعيفة الشخصية و

د املالية غـيـراراملـوتستطيع الـقـيـام بـدور األب، و
ةة، في هذه احلالة سيخرج من هذه األسرفرمتو

دين في السجونجومون جدد يضافون للمـومجر
قاية خير مننكون نحن من ساهم في ذلك، فالوو

ة املستشفيات ال متنع من انـتـشـاركثرالعـالج، و
ة السجون ال متنع من انتشارباء، كما أن كثرالو

مية.اجلر
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نسية:نس - الفرتو
يما يسمى بالزة احلجاب ود على تنامي ظاهرفي ر

نسية حملة عـلـى مـااإلسالمي، تشن السلطـات الـتـو
لنيدعا عدد من املسؤودخيال. ويا متعصبا وه زتعتبر
فضيلة احلياءيس قيمة االحتشام ونس إلى تكرفي تو

ىه بــ «الـزفضهـم ملـا أسـمـوكديـن رفي الـلـبـاس، مـؤ
الطائفي الدخيل».

امنس املتمسكة على الدولون على أن توشدد املسؤوو
سطيةالوالتفتح وبإسالمها احلنيف، دين االعتدال و

يس قيمةيصة على تكرار البناء، حراحلوالتسامح وو
هي تعتبر تقاليدهـا فـيفضيلة احليـاء، واالحتشام و

ياف كفيلة بتحقيق ذلك.األرامللبس في املدن و
لنيمضانية حذر العديـد مـن املـسـؤوفي جتمعـات رو

ياء.نسيني من اخلطر الذي تشكله هذه األزالكبار التو
: إن احلجاب اإلسالمي شعارًهاجم أحدهم، قائالو

اء الديـنة تختفي ورعة صغيـرفعه مجمـوسياسي تـر
قال آخر بأن احلـجـاباض سياسيـة. ولتحقـيـق أغـر

أى في ذلكية على نفسها، ورمنزومميز لفئة عنيفة و
يء،اء الدين البـرانتماء سياسيا يختـفـي ورا وشعار

اقع االجتماعي إلى حقب بالية.يبحث عن إعادة الوو
اطي الهاديي الدميقركان أمني عام التجمع الدستورو

اب السياسيةاألحزلة واملهني دعا إلى تعبئة شاملة للدو
قال إن السماح للحجاب قد يتسبباجملتمع املدني. وو

النيل مـن أحـد أبـرز مـعـطـيـاتفي تقهـقـر حـقـيـقـي و
حصانة البالد.تقدم الشعب وار اجملتمع واستقر
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م يحظرسو على تطبيق مرًتشددت السلطات خصوصاو
يــةبـوالـتــرسـسـات الــعــامــة وتـداء احلـجـاب فــي املــؤار
في كافة األماكن العامة.اجلامعية وو
تـداء احلـجـاب مـنـذ مــطــلــع) ار108م سـويـحـظـر (املــرو

ب النهضة اإلسالمي الذي استفادالتسعينيات إثر حظر حز
بيع املاضي العديد من ناشطيه املعتقلني من عفو.الر
تقـول مـنـظـمـات حـقـوق اإلنـسـان إنـه غـالـبـا مـاو

يضطررنقيف وض النساء احملجبات إلى التوتتعر
قـدتداء النـقـاب و للتعهد كـتـابـيـا بـعـدم ارًأحيـانـا

قف عـنغمن عـلـى الـتـوظائفـهـن أو يـريخـسـرن و
استهن.در

طة الذينجال الشرد عيان إلى تدخل رأشار شهوو
الةي املدني السيـمـا فـي صـفـاقـس إلزتدون الـزيـر

ا أمام املأل.احلجاب قسر
منـظـمـات حـقـوق اإلنـسـان مـاضـون وأدان مـعـارو

كدين أنه خرق للحياة الشخصية، مؤًه انتهاكااعتبرو
نس بلد مسلم يضمنللدستور الذي ينص على أن تو

ية اللباس.حر
تداءقت نفسه الذي تندد فيه السلطات بارفي الوو

طني التقـلـيـديي الـواحلجاب حتث على تـبـنـي الـز
طنية السيمامثل املنديل الذين يعتبر من التقاليد الو

ياف.في األرلدى النساء املسنات و

:حقوقلم - كهواستو
نامج األغذية العاملي لألمم املتحدة من أنه الحذر بر

فقف في لبنان بأن يحجب الظرويجب السماح للمو
لدنوقال ارة. واملعيشية شديدة التدهور للسكان في غز

اضي الفلسطينيةنامج في األركن، مدير مكتب البرفير
ضع االقتـصـادي وصـل إلـى أدنـىاحملتـلـة، بـأن الـو

ض الصناعات إلى االختناق، نتيجةتتعرياته، ومستو
مخاطر فقدان إمكانات النمو.اهن وقف الرللمو

ة بسبـبجة كبيـرا بدرعني تضـرروارأضاف أن املزو
ةقف الدورة التي أدت إلى توعمليات اإلغالق املتكرر

لةعزيـة وقللت من إمدادات الغذاء احلـيـواعيـة، والزر
جية. فلم تصدر أيةة اخلارة عن التجارالسوق في غز

ليه، كما أدىة خالل شهر متوز/يوسلع من قطاع غز
اعيـة،اضي الزر هكتار مـن األر400الـي تدمير حـو

عـني عـناري إلى عـجـز املـزإضـافـة إلـى أنـابـيـب الـر
ض،اعة األراحلصول عـلـى أيـة مـسـاعـدة إلعـادة زر

عني.ارض للمزاعية عن تقدمي القروك الزرقفت البنوتوو
ة تعاني مـننامج أن البنية التحتية فـي غـزأكد البرو

ثر على حياة السكان البـالـغ عـددهـمالعجز، مبـا يـؤ
الال تـزمـي. و ملـيـون شـخـص عـلـى أسـاس يـو1.4

ال ميكن االعتمـاددة والطاقة محـدوإمدادات امليـاه و
ائية للسكان منة الشرقت تعاني فيه القوعليها في و

يحصل أقل من ثلث عـدد الـسـكـانتدهور مستـمـر و
على بعض العائد.

باملقابل مع لبنان، حيث متت االستجابة لالحتياجاتو
اءايدة من الفقراإلنسانية من الغذاء، فإن األعداد املتز

اعضون لصـريتعـرة يعيشون على الكـفـاف وفي غـز
يعانيمية من الطعام، ومي لتغطية احتياجاتهم اليويو
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ةتعتمد الغالبية الكبيرة من مشاكل غذائية، وسكان غز
منهم على مساعدات األمم املتحدة لتغطية احتياجاتهم

األساسية.
نامجكن قائال: «إن املساعدات الغذائية للبرحذر فيرو

يد من التدهورقف املزلة لوم بدور الضمادة في محاوتقو
ا. إن أيالتغذية بني السكان األكثر فـقـرفي احليـاة و

قف اإلنساني احلالي ميكن أن يتم فقطحتسن في املو
ية كبداية.ة على دفعة قوإذا ما حصل االقتصاد في غز

دة إلى عملياتالعوائم وتفاع معدل اجلرمع ذلك، فإن ارو
هذا يعوق االستثمارقف، وة املواخلطف تصور خطور

ظائف التي تشتد احلاجةعمليات إيجاد الواألجنبي و
إليها».

اجهنامج األغذية يوقف املتدهور، فإن برغم من املوبالرو
الذي أصبح يشكـل قـيـدايـل، وا في التـمـوا كبيـرعجـز

اضي الفلسطينية.على عمله في األر
نامج علىحصلت العملية اإلنسانية التي ينفذها البرو

،2005التي بدأت في أيلول/سبتمبر مدار عامني، و
م٪ من قيمة املبلغ الالز44الي عات متثل حوعلى تبر

الر. مليون دو103هو ه وفيرتو
فـيــركـانـت الـعــمــلــيــة تــهــدف فــي األســاس إلــى تــوو

نـة الـغـذائــيــة ألكــثــر مــن طـن مــن املــعــو154,000
344,000ة و فلسطيني فـي قـطـاع غـز135,000

يلقف التموبية. بيد أنه منذ توشخص في الضفة الغر
لي للسلطة الفلسطينية في كانون الثانـي/يـنـايـر،الدو

ايدا من الفلسطينيني يعـانـون اآلن مـنفإن عددا متـز
نامج لالحتياجات املتناميةقد استجاب البرشدة الفقر. و

480,000فع عدد املستفيدين من املسـاعـدة مـن بر
 شخص.600,000إلى 

يترز:با - روكو
لية للصليب األحمر أن ممثلني عنهاأكدت اللجنة الدو

عهم في شخصا يشتبه بضلو14لى ة األوا للمرقابلو
يةهاب بعد نقلهم الشهر املاضي من سجون سراإلر
ية إلى معتـقـل خـلـيـجكـزات املركالة اخملـابـرهـا وتديـر

انتانامو.غو
ايسرها جنيف بسومقرقالت جلنة الصليب األحمر وو

454ية ا بشكل إجـمـالـي مـن رؤأن ممثليـهـا متـكـنـو
اة قامويارلة خالل أحدث ز دو40ا ينتمون إلى محتجز

يكية فـيية أمـربها إلى املعتقل املقام بقاعـدة عـسـكـر
ت ثالثة أسابيع.التي استمربا وكو
سير املتحدث باسم الصليب األحمرقال فينسان لوو

14 معتقال بينـهـم 454ة شاهدنا يار«خالل هذه الـز
يكيةات األمراسطة اخملابرين من قبل بوا محتجزكانو

مت نقلهم حديثا».و
بعة عشر خالد شيخ محمد الذيمن بني املعتقلني األرو

 سبتمبـر أيـلـول11يعتقد أنه العقل املـدبـر لـهـجـمـات 
يمزان من قياديي تنظيم القاعـدة هـمـا راثنان آخـرو

بيدة.أبو زبن الشيبة و
بعة عشريكية املعتقلني األرة الدفاع األمرارووصفت وز

بعد أن كشفت عن السماح ملمثلي الـصـلـيـب األحـمـر
ا فيهم شـرأكثراد ومبقابلتهم بأنهم من أخطـر األفـر

ية فيا إلى محاكمات عسكريحتمل أن يقدموالعالم، و
ينتظرس وجنره الكوجب قانون أقراليات املتحدة مبوالو
ش عليه.يكي جورج بوئيس األمرقيع الرتو

سير: «الشيء األساسي هو أنـنـاقال فينسان لـوو
الء األشخاص ضمن نظامنا األمرقمنا بتسجيل هؤ

ام مبتابعتهم طاملا ظـلـوف نقوالذي يعنى أننا سـو
قيد االحتجاز».

ين الفرصـةأضاف أنه سيكون لدى كل احملتـجـزو
كانـتسائل إلى عائالتـهـم. وسـال را بإرموألن يقـو

جـمـاعـات الـدفـاع عـن حـقـوق اإلنـسـان قـد أدانـت
اتكالـة اخملـابـرهـا وية الـتـي تـديـرالسـجـون الـسـر

اشنطن باستخدامـهـا لـتـعـذيـباتهـمـت وية وكـزاملر
اليات املتحدةسات الواملشتبه بهم. كما أدانت ممار

انتانامو حيث يحتجز املعتقلون إلى أجل غيرفي غو
دعـت جلـانجيه اتهـامـات إلـيـهـم. ومسمـى دون تـو

حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة إلغالق املعتقل.
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نسية:بي - الفرنيرو
اء حتقـيـققية عاملـيـة إلـى إجـردعت منظـمـات حـقـو

فاة ثالثة أشخاصمات حتدثت عن ومستقل في معلو
بية حتت التعذيب خاللضة اإلثيويبني من املعارقر

طةأشار بيان لهذه املنظمات إلى أن الشراعتقالهم. و
 بعد أنًاقفت األشخاص الثالثة أخـيـربيـة أواإلثيو

ب التحـالـف مـنضة (حـزاب املعـارنشر أكبـر أحـز
كات مننامـج حتـراطية) بـرالدميـقـرحدة وأجل الـو

أجل عصيان مدني.
قيـف مـالـكى، حتدث البـيـان عـن تـومن جـهـة أخـر

ية يدعى اليمايهو فانتو منشبكة للمحالت التجـار
بر)ين األول (أكتوطة في اخلامس من تشرقبل الشر

الأنه مـا زب نفـسـه، واملاضي، علـى عـالقـة بـاحلـز
جهة إليه.فا من دون أن يبلغ بالتهم املوقومو
ضأكد البيان أن املنظمات قلقة ألن فانتو ميكن أن يتعرو

بية إلى العمـلمجددا للتعذيب، داعية السلطات اإلثيـو
احلصول على العنـايـةتـه وليتمكن من االتصـال بـأسـر

اء حتقيق مستقلا. كما دعا إلى إجرمة فورالطبية الالز
إلى إحالة املذنبني إلى القضاء.مات وفي هذه املعلو

يعيةبية منذ االنتخابات التشرمة اإلثيوتتهم احلكوو
ب التحالف حز2005ت في أيار (مايو) التي جر

اطية بتدبير أعمال عنـفالدميقرحدة ومن أجل الو
سميـات ركانت السلـطـات فـازاإلعداد النقـالب. وو

ضة أنها شهـدتفي االنتخابات التي أكدت املـعـار
ير.عمليات تزو

انيراع اندلعت أعمال عنف في حزبعد هذا االقترو
ت أسفـر2005فمبر) ين الثاني (نوتشـرنيو) و(يو

 قتيال على األقل في أديس أبابا.84ط عن سقو
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:حقوقالفلبني - 
كز احلقوق فـي الـفـلـبـني الـطـبـعـةت جامـعـة مـرنـشـر

احمليط الهادئ للقانونلية آسيا واالفتتاحية من (حو
لي اإلنساني)، التي تهدف إلى أن تصبح املصدرالدو
لـيمـات عـن الـقـانـون الــدوئـيـسـي ألحـدث املـعـلـوالـر

ه فييرتطوتعليمه وه وي اختباراإلنساني، كما يجر
احمليط الهادئ.منطقة آسيا و

لــيـــةيــر الــعـــدد األول مـــن احلـــوة حتــرلـــى إدارتــوو
ك، مدير جامعة املعهدي إل. روفيسور إتش. هارالبرو

يتناول هـذاليـة. ونية الـدواسات القانـوالفلبيني لـلـدر
ب ضدالعدد العالقات املعقدة بني ما يسمى بـاحلر

لــيالــقــانــون الـــدويــات املــدنــيــة، واحلــرهــاب، واإلر
يتضمن مقاالت عن آسيا بوصفها مهداإلنساني، و

احملكمة اخلاصة بـ«اخلميرلية، والعدالة اجلنائية الدو
دية في القانون الكمبواحلمر» بوصفها عالمة بارز

مسألة الـتـصـديـق عـلـى الـنـظـاملي، والقـانـون الـدوو
ليـة مـن مـنـظـوراألساسي للمـحـكـمـة اجلـنـائـيـة الـدو

جب القانونلية العليا مبـوم املسؤومفهـوتايالندي، و
املستجدات املتعلقةنيسيا، وطبق في إندوُلي كما يالدو

ياكوريا ولي اإلنساني في كل من ماليزبالقانون الدو
لي اإلنـسـانـييعد االمتـثـال لـلـقـانـون الـدووالفلبني.و

مسألة حاسمة في احلد بقدر املستطاع مـن اآلثـار
يتفق ذلك أيضا مع أهداف اجلماعةاعات. وملة للنزاملؤ

فقا للسـيـدب شرق آسيا، وابطة أمم جنـواألمنية لـر
لية اإلقليمي لدىب اللجنة الدوميش كدام» مندو«أو
الذي قدم الدعم التقني ملشروعائر األكادميية، والدو
نامج عمللية منذ استهالله، إذ يقول: «يشير براحلو

ابطة أمم الصادر عن جماعة ر2004فينتيان لعام 
منعتبادلها، وب شرق آسيا إلى صياغة املعايير وجنو
ات التـيبناء السالم فـي الـفـتـرحلهـا، واعـات، والنـز

لي اإلنساني بشكليساهم القانون الدواع. وتلي النز
مباشر في حتقيق هذه األهداف».

UN��cF� ÊUJ� —Ëe� wKO� W�Oz—

 s� d��√ q��30U�U� Î

يترز:سانتياجو - رو
ئيسة شيلي ميشيل باشليت إلى املكان الذيعادت ر

 عاما في ظـل30عذبت فيه منذ أكثـر مـن سجنـت و
م بها باشليتة تقويارهذه أول زي. واحلكم العسكر

يةاكز االعتقال السرهو أحد أشهر مرميالدي ولفيال جر
ئيسية التابعة للرطة السرالتي كانت تستخدمها الشر

حشي ضدشيه في حملة قمع وجيستو بينوالسابق او
يـني خـالل احلـكـم االسـتـبـداديضـني الـيـســاراملـعـار

.1990 و1973ي فيما بني عامي العسكر
ي الذي أقيم عـلـىه التذكـارتفقدت باشليـت املـتـنـزو

كزذج ملرأمعنت النظر في منوكز االعتقال وأنقاض مر
قفت عند جدار يحمل أسماءتواالعتقال قبل هدمه و

ذجدخلت أيضا إلى منوا. وقتلوا و خطفوً سجينا229
سل ما كان يرًطبق األصل للبرج الصغير الذي غالبا

إليه املعتقلون قبل قتلهم.
ه: «أنهاقالت خالل افتتاح مسرح جديد في املتنـزو

يـاتيات أليمة، إنها حلـظـات ذكـرساعات تثـيـر ذكـر
لكن فوق كلعب، ود فيه الرقت كان يسوأليمة في و
السالم».ية واحلرقت للتأكيد على احلياة وهذا إنه و

أةهي طبيبة أصـبـحـت أول امـراعتقلت بـاشـلـيـت وو
ئاسة في شيلي هذا العام مع أمهالى منصب الرتتو
ب من شيلي في عامكز قبل الهروعذبتا في ذلك املرو

قية.أملانيا الشراليا و إلى املنفى في استر1975
ية إثرات اجلواال في القوها الذي كان جنرفي أبوتوو

ض فيه للتعذيب.مة قلبية في معسكر اعتقال تعرأز
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مةة إنشاء فرع اجلمعية في منطقة مكة املكر- بداية فكر
الذي من النظام األساسي للجمعيـة وًكانت نابعة أساسا

يعطيها احلق في إنشاء فروع لها في كافة مناطق اململكة،
لتلبي حاجة أبناء تلك املناطق خلدمات اجلمعية.

 منًا كبيرًحظ مع بداية عمل اجلمعية أن هناك عدداقد لوو
قد كاني تصل إلى أعضاء اجلمعية مبدينة جدة، والشكاو

ئيسا لرفعوتهم، بعد ذلك راألعضاء يتعاملون معها من بيو
ًايراجلمعية - آنذاك - معالي الدكتور عبد الله العبيد تقر

لف الدكتورُبالفعل كعن حاجة املنطقة لتأسيس فرع بها، و
يالدكتور محمد القرالدكتور عمر حافـظ وبندر احلجار و

محدثكم بالبحث عن مقر مناسب يلبي احتياج املنـطـقـة،و
التقنيـةسائل املكتبية وتأثيثه بأحدث الواء املقر وبعد شرو

كلفتهـ، و1425ال  في الثامن من شهر شوًسمياافتتح ر
اف على القسم النسائيأسند اإلشراف العام عليه، وباإلشر

ي.ة العنقرهرلألستاذة اجلو
كلة إليه فهي ال تخـرجاألعمال املوأما ما يتعلق بأهدافه و

أهمها عملية استقبال عن األهداف العامة للجمعية وًأبدا
فعـهـاالعمـل عـلـى رالتحقـق مـنـهـا ورصـدهـا وي والشـكـاو

مة حـيـال أيير الـالزإعداد التـقـارللجهـات ذات الـعـالقـة و
ات متعلقة بحقوق اإلنسان في منطقـةانتهاكات أو جتاوز

مة.مكة املكر
*øÍËUJA�«Ë U¹UCI�« ‰U³I²Ý« w� rJ¹b� WF³²*« WO�ü« U� 

ي بـكـافـة علـى االجـتـمـاع بـشـكـل دورًمـا- نهـج الـفـرع دو
بيه إلعادة النظر فـيمنسو

اءات املــتــبــعــةاإلجــر
تـقـيـيــم أســسو

مــعــايــيــرو
استقبال
يالشكاو

 في الفرع الستقبـالًاآللية املتبعة حالياآليات رصدها، وو
من خالليق الهاتف بشكل مباشر، وي هي عن طرالشكاو

جيه املتصل باتباع الطرق النظامية للـحـصـولذلك يتم تـو
عندما يـكـونفع أي جتاوز قد يـحـدث لـه، وعلى حـقـه أو ر

املتصل قد استنفد كافة الطرق للحصـول عـلـى حـقـه يـتـم
اهسال شكوإرة الكتابة للفرع بشكل عاجل وإفادته بضرور

يدسالها بالبريق الفاكس أو احلضور للفـرع أو إرعن طر
يبعدها تسجل كافة الشكاوها، وسيلة التي يختارحسب الو

ًقماتعطى ربة التي تصل إلى الفرع باحلاسب اآللي واملكتو
ضع في ملف خاص بها يتم بعـدهـا إحـاطـة الـشـاكـيتوو

اجعة داخل الفرع.قمه للمربر
مي على املدير التنفيذي الذي يقوض الشكاوبعد ذلك تعر

هناكبي اجلمعية حسب نوع القضية، ويعها على منسوبتوز
جيه،ف الفرع ألخذ التوض على مشرقضايا يحتفظ بها للعر

أما القضايا التي تخرج عن اختصـاص اجلـمـعـيـة فـيـتـم
يق السليم فيـمـاجيهه للطريتم تـوإحاطة الشاكي بذلـك، و

اه.يتعلق بشكو
اسة القضية من قبل الباحـث احملـالـة إلـيـه، يـعـدبعـد درو

فض كامل امللف علـى مـشـرمن ثم يعـرأي، وة بالرمذكـر
بالتالي مخاطبة اجلهاتأي، واعتماد الرالفرع لالطالع و
ى مبا مت مع إفـادتـهإحاطة مقـدم الـشـكـوذات العـالقـة، و

 بأنًجه للجهة اخملتصـة، عـلـمـاقم خطاب اجلمعـيـة املـوبر
هناك قضايا يتم معاجلتها إما باالتصال الهاتفي أو باملقابلة

لني في تلك اجلهات.الشخصية مع املسؤو
مات أوقت أكبر لتجميع املعلوبعض القضايا حتتاج إلى و

يعبعضها يحتاج إلى التدخل السرتية، واق ثبوانتظار أور
بـعـضـهـا اآلخــر تــكــون خــارجاملـعـايــنــة، وأو االنـتــقــال و

ً.اختصاص اجلمعية كما أسلفت سابقا
ة منبعد مخاطبة اجلهات ذات العالقـة يـتـم إيـداع صـور

ظفني بالفرع ملتابعتهسل مبلف لدى أحد املواخلطاب املر
دإذا لم يصل رمع اجلهة اخملتصة خالل ثالثة أسابيع، و

ةى مباشرئيس اجلهة بشكوفع لرالرة رصد ذلك ويتم مباشر
ى أعلى، ألن األمر يتعلق بحقوق اإلنسانأو أي جهات أخر

لةكافة أنظمـة الـدويعة اإلسالمـيـة والتي جاءت بها الـشـر
بيـة أن اململكة العـرًالنظام األساسي للحكم، خـصـوصـاو

دية حتمل اآلن اسم مملكة اإلنسانية في عهد خادمالسعو
يز، لذا اليفني امللك عبد الله بـن عـبـد الـعـزمني الشـراحلر

مجال للتهاون أو التقصير في هذا األمر.
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- بالنسبة للقضايا التي ال تدخل ضمن اختصاص اجلمعية
ت إلى أن الفرع يخبر الشـاكـي بـذلـك،فقد سبـق أن أشـر

النظامية للحصول على حقه،نية وجهه إلى الطرق القانويوو
لة الـتـنـفـيـذيـة أوة الـدو عن أجـهـزًفاجلمـعـيـة لـيـسـت بـديـال

سسات اجملتـمـعسسة من مـؤإمنا هي مـؤالقضائـيـة و
الدفـاععاية حقـوق اإلنـسـان واملدني تهـدف إلـى ر

الضغط على كل اجلهات املعنية لتحقيـقعنها و
ذلك.

أما ما يدخل في اختصاص اجلمعية فهي
كافة القضايا التي تتعلق بسلب حق أو
ةانتهاكه أو جتاوز تلك احلقوق املقرر
في النظام األساسي للحكم أو أنظمة

ليةلة الداخلية أو االتفاقيات الدوالدو
ذلـكالتي صادقت اململكة عليهـا و

بعد استنفاد الشاكي لكافة الطرق
النظامية لـلـحـصـول عـلـىاملتـاحـة و

 حصـرًبالتالي ال ميـكـن أبـداحقـه، و
كز بشكل كبيرإن كنا نرتلك القضايا، و

التمييزاجلنسية وعلى قضايا السجناء و
الـطـفــل،أة واملــرالـقـضــاء وي والـعـنــصــر

يطة - كما سبق أن أسلفت - استنفادشر
اجب اتباعها.كافة الطرق النظامية الو
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- بالنسبة لفتح مكاتب في مدن اململكة األكثر حاجة خلدمات
ى أن منطقة مكـةنرب، ومطلوب وغواجلمعية فهذا أمر مر

 في املدنًخصوصامة في حاجة ماسة لفتح مكاتب واملكر
ان على سبيل املثال.جد بها فروع كنجرالتي ال تو

ديه، فيمكن استقبالفيما يتعلق بالدور الذي ميكن أن تؤو
مساعدةيد ويق الفاكس أو البرة أو عن طري مباشرالشكاو

التـأكـد مـناه ومن ال يسـتـطـيـع الـكـتـابـة أو شـرح شـكـو
فاقهـاإرى وبة في الشـكـواق املطلواستكمال كـامـل األور

ى خارج االختصاص،جيه الشاكي إذا كانت الشكوتوو
بعد استكمال امللف يتم إحالته إلى فـرع اجلـمـعـيـة فـيو

استكمال املتبقي.اسة وئيسي للدراملنطقة أو املقر الر
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 قضـيـة3900د إلى فرع اجلمعيـة مـنـذ تـأسـيـسـه - ور
 قضية كانـت900أكثر من  قضية و1600أجنز منهـا 

عية القضايا ما بني قضايانوخارج اختصاص اجلمعية، و
يـة)،ال شخصـيـة (أسـرأحـوعمـالـيـة، وتخص سـجـنـاء، و

مطالبات مالية.قضائية، وية، وإدارقية، وحقوو
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بية فيها تـنـوع- ال يخفى على اجلميع أن املنـطـقـة الـغـر
ة عناجتماعي يعطيها بعض اخلصوصية املتميزثقافي و

عية القضايا فهي مختلـفـة،سائر مناطق اململكة، أمـا نـو
 إن قضايا السجناء تأتي فيًإال أنه ميكن القول إجماال

باألخص قـضـايـاية ولى ثم القـضـايـا األسـرجة األوالـدر
يليها القضايا العمالية.احلضانة، وي والعنف األسر
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ئاسة معالي املهندس- فعال شكلت جلنة بهذا الشأن بـر
ية كل من: الدكتور عمر حافظ، الدكتورعضوعمر قاضي و
ايدي، األستاذ طاللم، األستاذ سليمان الزهشام جمجو

عقدت اللجـنـة عـدةة آل الشيـخ، واألستـاذة نـورقستـي، و

اجتماعات في الفرع، متخض عنها األطر العامة لـبـحـث
ضع اآللية املناسبة لالتصـال بـاجلـهـات ذاتالقضيـة، وو
جيهـاتمات أو تـوفة آخر ما لديهم من مـعـلـوالعالقة ملـعـر

ير شـامـلستعمل اللـجـنـة عـلـى إعـداد تـقـربخصـوصـه، و
أهم التوصيات الـتـيضاع هذه اجلاليـة ومفصل عـن أوو

نـيضـعـهـم بـشـكـل قـانـوميـكـن أن تـسـاعـد فـي تـنـظـيـم و
إنساني.و
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د اجلمعيةاته ال تخرج عن جهوإجنازد الفرع و جهوًال- أو
اعى الفرع من بداية تـأسـيـسـه مـبـدأقـد ربشكـل عـام، و

متابعتها، من أجـلدية وعة في إجناز القضايا الفرالسر
لى الفرع لقـضـايـاقد أوحتديد ملفات للتـعـامـل مـعـهـا، و

دورات السجون ويـاربدأ في زالسجون أهمية خاصة، و
ف عـلـىالـتـعـرالء وى الـنـزاالسـتـمـاع لـشـكـاوقـيـف والـتـو

صاته فـي هـذا اخلـصـومـن أهـم إجنـازمالحـظـاتـهـم.  و
اج عن عدد من املـسـاجـني بـالـتـعـاون مـع عـدد مـناإلفـر

مبتابـعـة مـن وًاخـرعني، حيـث صـدر مـؤاحملامـني املـتـطـو
اج عن عدد من املساجنيار باإلفرجة قراحملامي ياسر خو

كانت عليهم حقوقمياتهـم والفلبينيني ممن انتهت محكـو
افدينحيل لبعض الوات ترارخاصة، إضافة إلى إيقاف قر

كذلك املساعدة في نقلاءاتها النظامية، ولم تستكمل إجر
ًأيضاافدين نتيجة لتعنت كفالئهم، وعة من الوكفالة مجمو

فني.قوبعض املواج عن طفل من مكافحة التسول واإلفر
ليه الـكـثـيـر مـن قـضـايـا الـعـنـفات الفـرع تـومـن إجنـازو

يـق الـشـؤونفيـر املـلـجـأ اآلمـن عـن طـري، إما بـتـواألسـر
ى اجلنائية أمام احملكمة عنيك الدعواالجتماعية أو بتحر

أبرز مثال على ذلكاالدعاء العام، ويق هيئة التحقيق وطر
ات الفرع كذلك مساعـدةمن إجنازهف. وقضية الطفلة ر

املقيمني على تنفيذ الكثير من األحكامافدين والكثير من الو

ة مــن الــلــجــان ذاتات الــصـــادرارالــقــضــائــيــة أو الــقــر
ةذلك بالتعاون املباشر مع أمـاراالختصاص القضائي، و

قد اتخـذطة املنطقـة، وشرمحافظة مدينة جـدة واملنطقـة و
ة مع اجلهاتسائل اتصال مباشراتيجية فتح والفرع استر

ضع منسق من قـبـلاملعنية، حيث مت على سبيـل املـثـال و
د من الفـرعد على القضايا الـتـي تـرطة احملافظة لـلـرشر

مةة منطقة مكة املكر في أمارًأيضاات وازكذلك في اجلوو
جهمية، كما لدى الـفـرع تـوفي كثير من اجلـهـات احلـكـوو

ء،املقرواملسموع وئي واعه املرابه لإلعالم بكل أنولفتح أبو
من أجل املساهمة في تثقيف اجملتمع بحقوق اإلنسـان ،

ات عامـة مـن ضـمـنـهـاكـمـا قـام الـفـرع بـإعـداد مـحـاضـر
ى اإلعالن العاملي بحقوق اإلنسانة مبناسبة ذكرمحاضر

ى متعلقة بحقوق اإلنسان في مناهج التعليـم الـعـامأخرو
كي، كما شارالعنف األسرة فيما يتعلق بأبنائنا ومحاضرو

يفية بحقوق اإلنسـان لـضـبـاط األمـنة تعـرالفرع فـي دور
مة.العام في مكة املكر

 فيًات الفرع جيدة جـداإجنازد وكما تالحظ فإن جـهـوو
اتيد من اإلجنازإن كنا نتطلع ملـزة وة القصيرهذه الفتر
ير املتعلقةالتقاراسات و فيما يتعلق بإعداد الدرًخصوصا

مة.بحقوق اإلنسان في منطقة مكة املكر
ى في مستوًا كبيرًادنا التثقيفية الحظنا تطورمن خالل جهو

 فيما يتعلق باخـتـصـاصًخصوصـاعي لدى النـاس، والو
الدليل على ذلك انخفـاض عـددآليات عملهـا، واجلمعيـة و

جة عن االختصاص.دية اخلارالقضايا الفر
* «—U?¹e?�« s?� œb?F?Ð Ÿd?H?�« ÂU?O?� b?F?Ð rJðUŽU³D½« U� 
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اتهيارات الفرع زت إلى أن من أهم إجناز- سبق أن أشر
اتازاجلوقيف ودار التواملفاجئة لبعض اجلهات كالسجون و

ىتختلف انطباعاتنا من جهة إلـى أخـرقيف املـرور، وتوو
قد حققتاحدة، وضوع إلى آخر داخل اجلهة الومن موو

ياحلقيقي على الـشـكـاوف الفعلـي وقـوات الويارهذه الـز
ير مفصلة عـنـهـاإعداد تقـارالتأكد منـهـا ودة إلينـا وارالو
جعيةمن ثم مخاطبة مـرفع للمجلس التنفيذي بـهـا، والرو

ًأيضـاهذه اجلهات بالسـلـبـيـات الـتـي الحـظـهـا الـفـرع، و
ها.يرالسعي لتطوة إلى اإليجابيات واإلشار

ضاع داخلات إلى تغيير بعض األويارقد أسهمت هذه الزو
إناطنني، ود إلينا من بعض املوهذه اجلهات، حسب ما ور

 علىًف فعلياقوى للوة أخريارم القيام بزكان األمر يستلز
مدى التطور الذي حدث لتفادي تلك السلبيات.

يذكر بأن الفرع يجد التعامل اجليد من قبل تلك اجلهات،
اءات أمام أعضاءكما أن معظمها يعمل على تسهيل اإلجر

ات.يارالفرع أثناء تلك الز
جـهـةخطابات الـفـرع املـوات وأما فيما يتـعـلـق بـاالسـتـفـسـار

مـنى ومية فإنها تختـلـف مـن جـهـة إلـى أخـرللجهـات احلـكـو
لةإن كانت في مجملها مقبوضوع إلى آخر داخل اجلهة ومو

د علـىعـة الـرإلى حد ما، إال أننـا نـهـيـب بـهـذه اجلـهـات سـر
جهمي الذي يو لألمر السامي الكرًات الفرع تنفيـذااستفسار

 بأنًتسهيل مهمة اجلمعية، علمـاة التعاون واجلهات بضرور
هايـراجلمعية  تدون مالحظاتها عـلـى تـلـك اجلـهـات فـي تـقـر

ي.السنو
*øŸdH�« qLŽ ÷d²Fð  U³IŽ „UM¼ q¼ 

ئيس اجلمعيةئاسة ر- حقيقة لم يبخل اجمللس التنفيذي بر
التقنية لتسهيلاملادية وية وسائل البشربدعم الفرع بكافة الو

ةاجه الفرع هي طول الفترمن أهم العقبات التي توعمله، و
ديعود إلى الفرع، وي التي تـرمنية للتحقق من الشكـاوالز

د الفـرعى الـذي ال يـزوهذا األمـر إمـا إلـى مـقـدم الـشـكـو
د من بعض اجلهاتدواق، أو التأخر في تلقي الربكامل األور

التي تتم مخاطبتها، إضافة إلى اعتقاد البعض من مقدمي
امر تنفيـذيـةة في إصدار أوى أن الفرع لديه مقـدرالشكـو

يد من النشاط التثقيفيبالتالي نحتاج إلى مزحلل مشكلته، و
النشر.هو ما نأمله بكل تأكيد من جلنة الثقافة والعام و
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ئاسةدي براء السعـوافقة مجلس الـوزر  تعتبر مـو
يزيفني امللك عبدالله بن عبدالـعـزمني الشرخادم احلر

- حفظه الله -  على انضمام اململكة إلى عهد حقوق
متـرالـطـفـل فـي اإلسـالم الـصـادر عـن مـنــظــمــة املــؤ

اءالـثـالثـني لـوزراإلسـالمـي فـي االجـتـمـاع الـثــانــي و
23-21جية املنعقـد فـي صـنـعـاء خـالل املـدة اخلـار

افـقـةهـ، تعـتـبـر هـذه املـو1426لى لـعـامجمـادى األو
ليهـاعاية الفائقة التي توالر للمعاملة احلسنة وًتأكيدا

هي بفضل الـلـهكة للطفل السيـمـا وهذه البالد املـبـار
تنطلق من منطلقات أساسية في احملافظة على حقوق

ة.السنة املطهرمي وآن الكرهي القرالطفل و
إذا كان األطفال في كل مكان في العالم هم أكثرو

النـفـسـياإليذاء الـبـدنـي وض لالسـتـغـالل ومن يـتـعـر
جب له منأواجلنسي فقد اعتنى اإلسالم بالطـفـل وو

ضـهعرامتـه وكـرحياتـه واحلقوق ما يحـفـظ لـه ديـنـه و
جدنا أن من أهم أهداف عهـد حـقـوقلهذا ومالـه، وو

الطفل، مايلي:
تقدمي الدعميز إمكاناتهـا وتعزة وعاية األسر- ر1
م لها.الالز

q??H??D??�« ‚u??I??� W??�U??�—Ë Âö??�ù«

ضمان تنشـئـةآمنـة ويـة ولة سو- تأمني طـفـو2
بـهــممـنـون بــرأجـيـال مـن األطـفـال املـسـلــمــني يــؤ

يتمسكون بعقيدتهم.و
يالثانوامي و- تعميم التعليم األساسي اإللز3

باجملان جلميع األطفال بغض النظر عن اجلـنـس
لـد أو أيأو الـلـون أو اجلـنـسـيـة أو الـديـن أو املـو

تقـاءير التعـلـيـم مـن خـالل االرتطـواعتبـار آخـر، و
يب املهني.ص التدرإتاحة فراملعلمني وباملناهج و

ًداجوالشك أن االهتمام بحقوق الطفل كان مـوو
 الذي كان-سلممنذ عهد النبي - صلى الله عليه و

ته صلىأينا في سيرحم الناس باألطفال، حتى رأر
ه على األطفالحنوعطفه وسلم شفقته والله عليه و

لّسلم يقبالشيء الكثير، فقد كان صلى الله عليه و
آه األقرع بنعندما ريحملهم، ويشمهم واألطفال و

قالب ذلك وحابس يقبل احلسن أو احلسني استغر
سلم أتقبلون صبيانكم قالللنبي صلى الله عليه و

جل إنسلم نعم، فقال الرله النبي صلى الله عليه و
، فقال لـهًلد ما قبلت منهـم أحـداة من الولي عشـر

أملك أن نزع اللهسلم: «أوالنبي صلى الله عليـه و
كان و.حـم»ـرُحـم ال يـرَحمة مـن قـلـبـك، مـن ال يالـر

سلم يخفف الصالة إذا سمع بكاءصلى الله عليه و
صلى-الصبي مع عظم شأن الصالة عند الـنـبـي 

لكن كان يفعل ذلك حتى ال يشق، و-سلمالله عليه و
كب ير-ضي الله عنـهكان احلسن - رعلى أمته، و

 في الصالة-سلمصلى الله عليه و-على ظهر النبي 
بعدما سلم يقول للصحابةد وفيطيل النبي السجو

هت أنحتلني فكرضي الله عنهم إن ابني هذا ارر
-سلمكان إذا صلى - صلى الله علـيـه وأعجلـه، و

-ضي الله عنهنر-ينب يحمل معه إمامة بنت ابنته ز
إذا قام حملها، بل كان صلىإذا سجد يضعها وو

يخرج لسانه لهسلم يداعب الطفل الصغير والله عليه و
سلم-صلى الله عليه و-أى الصبي لسان النبـي فإذا ر

لذلك،  فإن االهتمام بـحـقـوق األطـفـال مـن و.ضحك لـه
نتعـاوناألمور املهمة التي يجب أن نعتني بها جميعـا و

يجباملنع من تضييعهـا. ولني على حفظهـا ومع املسئـو
ف أمام كل من يحـاول  االعـتـداءقـوعلى كل مسـلـم الـو

اع االعتداء أو الـظـلـم،على األطـفـال بـأي نـوع مـن أنـو
الء اليـتـيـم أن مـن بـني هـؤًنحن نـعـلـم جـمـيـعـاالسيـمـا و

فا كان أم أنثى، من طبيعته اخلوالطفل ذكرالضعيف، وو
ض له، كما أن الطفلقد ال يخبر مبا يتعرين ومن اآلخر

فها فال يستطيع احلصول عليهاإن عرقه وف حقوال يعر
قهإال إذا أعانه على ذلك شخص قادر على إعادة حقـو

إليه.
ات هذا الدين العظيم أنه قد اعتنى بالطفـلمن مميز

ًانية حفظام النكاح بالزالده بأمه فحراج وحتى قبل زو
اني ال ينكح إالله تعالى: «الزة، كما في قـولهذه األسر

كان أو مشـرانية ال ينكحهـا إال زالزكة وانية أو مشـرز
سولقد أكد ر و.ة النورمنني...» سورم ذلك على املؤحرو

جة على أهمية اختيار الزو-سلمالله - صلى الله عليه و
بع: ملالهاأة ألرالصاحلة صاحبة الدين فقال: «تنكح املر

بتلدينها فاظفر بـذات الـديـن تـرحلسبها وجلمـالـهـا وو
منـنياشد أميـر املـؤجل اخلليـفـة الـرقد سـأل ريداك». و

لد على عن حق الو-ضي الله عنهعمر بن اخلطاب - ر
ضي الله عنه (أن يحسن اختيار أمهالده فقال عمر رو
ن أهـلّقد بـيآن). ويعلمه الـقـريحسن اختيـار اسـمـه وو

 حتى أثناء احلمل به، فإذا أكملًقاالعلم أن للطفل حقو
نفخت فيه الروح فال يجوز إسقاطه،ما وين يوعشرمائة و

علىالعناية به وضاعه والدة بإر بعد الوًقاكما أن له حقو
الداتالوالده أن يتكفل بذلك، كما قال الله تعـالـى: «وو

*حمن العتيبيد. نهار بن عبدالر

اد أن يـتـملـني كـامـلـني ملــن أرالدهـن حــوضـعـن أويـر
فتهن باملعروكسوقهن ود له رزلوعلى املوضاعة والر

لته في طفـوًقـالد حقـوة، كما أن للـوة البـقـر...» سور
طالو فرلدهما مـن األذى، والدان بحفظ وفيتكفل الو

ه كـأنلد مكـروحصل لـلـوط أحدهـمـا وفي ذلك أو فـر
هي صيامة، والكفارط منهما الدية وم املفرت، لزميو

ين متتابعني.شهر
فر الطـعـاممن حقوق األطفـال عـلـى أبـيـهـم أن يـوو
مناللباس، وفير السكن وكذا عليه تواب لهم، والشرو

بية احلسنةبيتهم الترما بترالديهم أن يقوقهم على وحقو
يبيـنـون لـهـمنهم بـهـا ويـأمـرواجبـات ونهـم الـويعلـمـوو

ينهيانهم عنها لقول النبي صلى الله عليهاملعاصي و
عاه أحفـظاع عما استـرسلم: «إن الله سائـل كـل رو

سلم: «كلكمله صلى الله عليـه ولقوذلك أم ضيعه»، و
الدينعيته»، كما أن على الوكلكم مسئول عن راع ور

أن يبعدا أبناءهم عما قد يضر بهم أو يـتـسـبـب فـي
جب، كما أوً أو جنسيا أو نفسياًاإلساءة لهم جسديا

الهـم خاصة لأليتام فأمر بحـفـظ أمـوًقااإلسالم حقـو
لياء أو القاضي من يتكفل بحفظجعل هناك من األوو

شدهم،ا رص على تنميتها لهم حتى يبلغويحرالهم وأمو
ا إليهم فادفعـوًشداقال تعالى: «فإن آنستم مـنـهـم ر

الهم».أمو
همكروء وحفظ الله جميع أطفال املسلمني من كل سو

نساء على التعاون في حماية وًجاالأعاننا جميعا رو
األطفال  مما قـد يـضـر بـهـم، إنـه سـمـيـع مـجـيـب ..

آله وصحبه أجمعني.وصلى الله على نبينا محمد و

باحث إسالميداعية و
708ص ب 11911الدوادمي 

nhalotibi@uae.us

مة حقيقية بسبب عدميبدو أن العالم أمام أز
ام باالتفاقيات العاملية املتعلقة بحقوق اإلنسانااللتز

عني لهـااملشـرتفعيلها في ظل جتاهل املـنـاديـن وو
أ من ذلك هولعل األسوعدم إدانتهم ملنتهكيها، وو

اعتقاد البعض أن مصطلـحـات مـثـل الـدفـاع عـن
ّتاطية منافذ سنالدميقرهاب واجهة اإلرموالنفس و

ين مما يفتح اجملالعة عن اآلخرممنوحدهم ولهم و
املبادئ اإلنسانية.لها للتملص من هذه االتفاقيات و

من إالة من الزاء هذه احليل فترغم انطوبرلكن وو
ضيتهايف فأحلت مفوإن األمم املتحدة كشفت الز

حلقوق اإلنسان لتنشئ مجلسها اجلديد .

‰«u???�_« W???�“√Ë ÊU???�??�ù« ‚u??I??�

عـناج الفـلـكـيـة، ويتـحـدث كـثـيـر مـنـا عـن األبـر
عالقتهما مبا يدور في محيـطية، واكب السمـاوالكو

يخ ميالدهم. بتارًالبشر ابتداء
مي ملفـهـوًفـقـاسأحتدث هنا عـن تـلـك الـعـالقـة و

ي) -  كما قدي .. ال التبصيـرالتنظيـر(الفلسفـي و
ضوع أو التطرقد فهم أحدكم من طرح هكذا مويقو

تبتُلة إلسقاط بعض األمثلة التي ثإليه - ، في محاو
يتي لألشياء التي تـدورتي عن تلك العالقة، ورؤنظر

لنا. من حوٍبصمت
اكب الفلكية،الكواج وأقول: إن احلديث عن األبر

 -  في هذهًعالقتهما بحظ اإلنسان - الغيبي طبعاو
ي في الغـالـباحلياة هو حديـث قـدمي مـتـجـدد حـيـو

.ً دائماّشيقو
فلنأخذ على سبيل املثال العالقة بني القمر فـي

اجلزر في البحر!املد والسماء  و
ضها اجلاذبية، تلك التينعم هذه العالقة قد تفر

ى جتعل منامل أخرمبا هناك عوها العلـم، ورفسر
 فيً متناغماًنيا كوًب التبانة) نظاماة (درّهذه اجملر

..احدكأنه قالب و مع أشيائه، وًمتماسكاه، وعناصر
حتتاتها ضمن إطار معني، واة تتحد مع ذرأشبه بنو

حد فيما بني األشياء .طأة التوو
اجدة للمثال املطروح أقـول: إن عـالقـة األبـرعو

اليد)، هي كما عالقة القمـرالفلكية بأصحابها (املـو
 نعم نحن البشر (ذكر.السماء بالبحراجلزر.. وباملد و

.ً كما فينا اجلزر أيضاّأنثى) فينا املدو
اكب فيم ال يصل حد الـكـورُمبا أن القمر جنـم جو

ض، إذ لهكب األرمعناها العلمي، إال أنه ضمن كـو
اج الفلكيـة الـتـي تـسـبـح فـي «تـبـانـتـنـاعالقـة بـاألبـر

ض لالنتقادات منذمجلس حقوق اإلنسان الذي تعر
قية من قبل املنظمات احلقوًحيبا ترًاخرنشأته شهد مؤ

ب على لبـنـانقفه من احلـرنشطاء حقوق اإلنـسـان ملـوو
لكن في ظل املنـاداةائيليـة، وإدانته االنتهاكات اإلسـرو

ا بـنيء محتارحقوق اإلنسان يضـل املـراطية وبالدميقـر
االحتفاءعي) بني هذه اإلشادة باجمللس وعي و(الالوالو

هناك من قبـلاه من انتهاكات هـنـا وما يـرالعاملي بـه و
ضةدول تتشدق صباح مساء بحرصها ووصايتها املفرو

ارهي لم تتمكن من إقناع العالم باستمرعلى البشر، و
كذلك حيثيات احلكم اجلـائـر عـلـىانتانامـو ومعتقل جـو

كي .دي حميدان الترالشاب السعو

التـحـولبني اإلشادة مبجلس حـقـوق اإلنـسـان و
حتقيق اآلمالقي في القبة األمميـة وفي الفكر احلقو

ليد يظل التساؤل املطروح:ة من هذا الواملنتظر
سة املتشدقنيليد في ظل غطرما مصير هذا الو

آمالاملنتهكني ألبسط حقوق اإلنسـان، واملناشدين و
ما سيأتي به من جديـد ؟؟الناس في هذا اجمللـس و

قف.حتى تتضح اإلجابة يظل االنتظار سيد املوو

املشرف على صفحة اجملتمع املدني بصحيفة عكاظ*
*يفمعتوق الشر

مبعنى آخـر: (كـليـة» ، واجملر
عنصر أو مادة تـدور فـي هـذا
ةالكون له / لها عالقة مباشـر

افة مــع أطـــرغــيــر مــبــاشـــرو
مـانى، طاملـا يـجـمـعـهـم زأخـر

اء كــان دقـــائـــق أماحــد ســـوو
.ات) أم سنـوًساعات .. أيـامـا

بــطكـمــا أن هــنــاك عــالقــة تــر
ىعالقة أخرامد باألحياء، واجلو

انـات،بـط الـنـبـاتـات بـاحلـيــوتـر
اتكذلك احلال عالقة احلـشـرو

ها من العالقاتغيربالطيور، و
، كل.ائل بالبخار ...إلخكالسو

تـلــك الــعــالقــات هــي عــالقــات
تتسع تـلـك الـعـالقـاتثنائـيـة، و

املثال عـلـىباعيـة أو ... إلـخ، ولتصبح ثـالثـيـة أور
هكذا،امد بأحياء بنباتات، والعالقة الثالثية هي جو

منيةة زذلك كما قلت: طاملا أنهم يعيشون في فترو
احدة.و
هناك أمثلة على ذلك، منها:و

اء - سالممي العذرتها إليها مـرّ- النخلة التي هز
ميالسيـدة مـرنهما أي النـخـلـة والله عليـهـا-  لـكـو

ا .. هذه عالقة بـنياحد . الحظومان وبطهمـا زير
اإلنسان.النبات و
نس عليه السالم، هي عالقةت الذي ابتلع يو- احلو

ي مع إنسان.ان بحربني حيو

ةب الـعــز- الـكـبـش الـذي جـعــلــه ر
 لسيدنـــا إسماعيــــلًاجلاللة فداءو

نـا أبـوّ-عـلـيـه الـسـالم- عـنـدمـا هـم
اهيم -عليه السالم- بذبحاخلليل إبر

هذه نوع آخر من العالقاتلده . وو
ي مع إنسان.ان برهي بني حيوو

ى بـنيكـمـا أن هـنـاك عـالقـات أخـر
منها:امد باألحياء، واجلو

المــن كــان/ مــا يــز- األصــنــام و
يعبدها .. هذه عالقة بني جامد مع

إنسان.
ًداني بربها كو- النار التي قال لها ر

اهيم .. هذه عالقـة على إبرًسالماو
اتبني جامد يشتعل بفعل الغاز (ذر

ى) مع إنسان.أكسجني بأخر
بط اإلنسانات إلى عالقات ترد أعاله إشارمن كل ما ور
احد،مان وط أن يجمعهما زلكن! بشرى، وبعناصر أخر

 كي حتدث العالقةًي جدامن ) ضرورهذا املعيار ( الزو
من؛ما غاب معيار الزّفيما بني األشياء بعضها بعض، فكل

غابت العالقة فيما بني األشياء. مبعنى ال ميكن القول:
 من سنني بإنسانًضا منقرًبط نباتـاإن هناك عالقة تر

للتبسيط أكثر أقول:نا احلالي، وال يعش في عصرما يز
ة في عامعت في املدينة املنوررُجد عالقة بني نخلة زال تو

جلبني رضت من سنني مـضـت، وانقرلت وة فتوالهجـر
ذلكهـ)، و1427أة يعيش / تعيـش اآلن (عـام أو امر

من.نتيجة لغياب معيار الز

ً:ى، فمثالهناك عالقات أخر
بط عناصر الكون بعضهاكنت أنظر في العالقة التي تر

م في السمـاءجدت أن للمطر عالقة بالـغـيـوبعض فـو
ذلك بسبب املناخ. كما أن للمطرس قزح، والنتيجة قوو

مبـاة، ورخضرمناء والنتيجـة زرع وض وعالقة بـاألر
مط الغـيـوذلك عـنـدمـا تـفـردمار مثـل الـفـيـضـانـات، و

هكذا  .انسكابها للمطر .... وو
ىة أعاله باإلمكان قياس أشياء أخرمن األمثلة املذكور

ها عالقاتة من املمكن أن يكون فيما بني عنـاصـركثيـر
 ببعض كالعالقة بني القمرًبطها بعضا(ثنائية أو أكثر) تر

كة السحاب بالقطن األبيض ... إلخ.عالقة حرالبحر، وو
منظمة.تبة ورُمة مأي أن كل شيء ميضي في منظو

من هذا املنطلق، أقول: أنا ال أستـنـكـر أن يـكـون هـنـاو
 عن الـغـشًالبشـر، بـعـيـدااج الفـلـكـيـة وعالقـة بـني األبـر

ابةالدخول إليه من بوسة استغالل اآلخر وممارالدجل، وو
تباط األشياء بعضها بعض.فته بارالقصور في معر

ال الذي يطرح نفسه هو: كيف جلمعيات حقوقالسؤ
ها في احلفاظ عـلـى حـقـوقس دوراإلنسان أن متـار

ناالدجل الذي نشهده فـي عـصـرالناس من الغـش و
ةََرحَالـسالدجالون وهما املنجمـون ويلعـب دورهذا، و

افات على أناسسون قرع طبول اخلرلئك الذين ميارأو
دين) يتمسك بعـضـهـم بـقـشـة حـظ(ضعفـاء إميـان و

ب لهـم فـيمـكـتـوظ في الـلـوح، واقع مـحـفـولتـغـيـيـر و
قد سقطـتاج وضى أبـرصفحات القدر، فتجـد الـفـو

 بال مـاءٌمن السماء إلى السمـاء، إذ أحـالمـهـم خـبـز
 بال عطاء.ٌاقعهم جهدوو

كاتب وناقد وشاعر*
email: alwatanjg@hotmail.com
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*جهاد غريب
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:حقوقجدة -
أطـلـعــت اجلــمــعــيــة

طــنــيـــة حلـــقـــوقالــو
اإلنــســان مــنــظــمــة

لية عـلـىالعمـل الـدو
ضاع العمالة فـيأو

بــيــةاملــمــلــكــة الــعــر
قدمـتديـة، والسـعـو

ً مفصـالًحـالهـا شـر
عن طبيعة القضايـا

د للجمعية.التي تر
ضحت اجلمـعـيـةأوو

فد منة ويارخالل ز
لية ملقر اجلمعية في منـطـقـة مـكـةمنظمة العمـل الـدو

مة أن أغلب قضايا العمالة في اململـكـة تـتـعـلـقاملكـر
باملستحقات املالية أو اإليقاف عن العمل دون مبرر

ني.قانو
ف العام على فرع اجلمعـيـة فـي مـنـطـقـةأكد املشـرو

يف بأن اجلمعـيـةمة الدكتور حسـني الـشـرمكة املكـر
استهادرضاع العمالة و ملتابعة أوً خاصاًفتحت ملفا

فع بالتوصيـاتالرضع احللول املناسـبـة وبالتالـي وو
حات للجهات اخملتصة.املقترو
 عن طبيعةًاجز موًيفاائر تعرفد الزيف للوقدم الشرو

عية القضايا التي تتعـامـل مـعـهـا،نوعمل اجلمعـيـة و
ة تشكل النسبة األكبـر إلى أن قضايا األسرًامشير

يأتي بعـدهـادة للفـرع، وارمن مجموع القـضـايـا الـو
ظفي القطاعية التي تشمل تظلمات موالقضايا اإلدار

يف أنضح الشرأوالنساء، وجال ومي من الراحلكو
احاتتقدمي االقتراسة هذه القضية وم بدرالفرع يقو

من ثم مخاطـبـة جـهـاتى ومة لصاحـب الـشـكـوالالز
ي املتبع.االختصاص حسب التسلسل اإلدار

دية،أة السعوقد تطرق االجتماع كذلك إلى عمل املر و
ة في سوقجدت لها مكانة بارزأوالتي أثبتت نفسها و

ة في مجال عـمـلـهـا،حققت جناحـات ممـيـزالعـمـل، و
هاأفكـارتهـا وإيصال صـوأيها واستطاعـت إبـداء رو

إلى اجلميع.
ت األســــتــــاذةأشــــارو

ي نائبة العنقرهراجلو
ئيس اجلمعية لشؤونر

ة، إلـى حتــســناألســر
أة فـــــــيضـــــــع املـــــــرو

دي،اجملـتـمـع الــســعــو
كـمـا أنــهــا أصــبــحــت
حتتل مناصب قـيـاديـة
فــــي الـــــعـــــديـــــد مـــــن

سسـاتاملؤاملنظمـات و
اخلاصة.مية واحلكو

عن اآللية التي يـجـبو
ضحت السيدةقهـم، أواتباعها لتثقيف العمالة بحـقـو

ض إعطاء العمالي أنه من املفترمبيا هنرا دوباتركليو
مة في قـانـونمات الـالزفرصة احلصول عـلـى املـعـلـو

قهمعات اخلاصة بحقويدهم باملطبوتزولي والعمل الدو
يدهم باألنظمةتزوجنسهم، وأينما كان مجال عملهم و

اءات املتبعة.اإلجرو
مبيـاا دوباتـرك في اللقاء كل من: السـيـدة كـلـيـوشار
لية، السـيـدةة معايير الـعـمـل الـدوئيسـة إداري رهنـر
ة،املهاجرة للعمالة احمللية ولني منسقة اإلدارنا أوشو

ة معايير العـمـلهير خبيـر إداراملستشار عبد الـلـه ز
ني األستاذ أحمـد حـسـنيلية، املستـشـار الـقـانـوالدو
ةارلية بـوزة العامة للمنـظـمـات الـدوي من اإلدارالغـر

دية، كما حضر االجـتـمـاع مـن جـانـبالعمل الـسـعـو
ئيـسي نـائـب رة العـنـقـرهـراجلمعـيـة األسـتـاذة اجلـو
يفة، الدكتور حـسـني الـشـراجلمعية لـشـؤون األسـر

مة،ف العام على فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكراملشر
األستاذ عبد الله عبدالظاهر أبو السمح عضو اجلمعية،
األستاذ خالد نحاس املدير التنفيذي للفرع، األستاذة

األستاذة سمـرتير الـفـرع، وي سكـرساوصفاء الـهـو
بياألستاذة اعتدال احلرمختار األخصائية النفسية، و

األخصائية االجتماعية.
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ثيح ،ـةيعمجلا اهعم لماعـتت يتلا اياضقلا نم ةريـبك ةبسن ةيلامعلا ايـاضقلا لكشت
ةقالعلا تاذ تاهـجلل تايصوتلاو تاحرـتقملاب عفرلاو اهتسارد ـىلع لمعت

ياض - حقوق:الر
6300طنية حلقوق اإلنسان - حسب آخر إحصائية- أكثر مـن دة للجمعية الواربلغ عدد القضايا الو

قية - ماليـة)،ية - عمالية - سجناء - حقوال مدنية - إدارال شخصية - قضائية - أحوقضية ( أحو
ال الشخصيةتبة الثانية قضايا األحوجاء في املر٪، و26لى بنسبة تبة األواحتلت قضايا السجناء املر

٪.4ة القضايا املالية بنسبة تبة األخير٪، بينما كان في املر23بنسبة 
قية التـياحلقونيـة وة من املتظلمني للثقافـة الـقـانـومن خالل عمل اجلمعية تبني لها افتقار نـسـبـة كـبـيـرو

فعسة في سبيل رد ملموم اجلمعية بجهوحتقيق مطالبهم، لهذا تقوقهم وتساعدهم في الوصول إلى حقو
نشر ثقافة حقوق اإلنسان.قي وعي احلقوالو
نسبة كل نوع من مجموع القضايا:دة للجمعية وارعية القضايا الوضح نواجلدول التالي يوو
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يق مخاطبة اجلهـات ذات الـعـالقـة أواء عن طـردت للجمعـيـة سـو- إنهاء أغلب القـضـايـا الـتـي ور
االجتماع بها أو التنسيق معها أو متابعتها.

 املالحظاتًقيف في اململكة، متضمنادور التوات السجون ويارير الشامل اخلاص بز- إعداد التقر
سعادة مدير عـامير الداخليـة وفعها لسمـو وزات، وريارالسلبية التي رصدت أثناء الـزاإليجابيـة و

السجون.
قيف .دار تو وً سجنا18ة يار- ز

دت للجمعية.- املتابعة امليدانية للعديد من احلاالت التي ور
اد.عية لألفرالشرنية وات القانو- تقدمي املئات من االستشار

مية إليجاد حلول لبعض القضايا.احات لبعض اجلهات احلكو- تقدمي العديد من االقتر
ة احلماية االجتماعية إليجاد آلية منـاسـبـةة الشئون االجتماعية ممثـلـة بـإدارار- التنسيق مـع وز

للتعاون الفعال.
تشكيل جلنة لهذا الشأن.انتانامو. وديني في سجن غوضاع املعتقلني السعو- متابعة أو
اق.ديني في  سجون العرضاع املعتقلني السعو- متابعة أو
ديني في سجون اليمن.ضاع املعتقلني السعو- متابعة أو
ي).حمن العطوائيل (عبدالردي املعتقل في إسراطن السعوضع املو- متابعة و
كي).يكا (حميدان التردي املعتقل في أمراطن السعوضع املو- متابعة و

:حقوقك - يورنيو
تعدد أشكالهايد العنف وير لألمم املتحدة تزانتقد تقر

ا إلىضد األطفال في العديد من دول العالم، مشير
عـدميـات الـدخـل، وايـد فـي مـسـتـوت املـتـزأن الـتـفـاو

بـئـةانتـشـار األوة، والـهـجـرملـة واالستـفـادة مـن الـعـو
ثر على حقوق األطـفـالغياب األمـن تـؤاعات، والنـزو

الثقافية.االجتماعية ومبا فيها احلقوق االقتصادية و
عه مكتب اإلعالم التابع ملنظمةير الذي وزقال التقر  و

ة:األمم املتحدة بالقاهر
ة ال ميـكــن«إن الـعـنـف ضـد األطـفـال يـعـتـبـر ظـاهـر

ال ميكن ألي بلد أن يـتـجـاهـلـهـا، كـمـا الهـا، ويـرتبـر
.عم بأنه مبنأى عنها»ميكن ألي مجتمع أن يز

 مليون73 مليون فتاة و150ير إلى أن أشار التقرو
 لـكـافـة أشـكـال الـعـنـف2002ا عــام ضـوفـتـى تـعـر

140ب مـن اجلنسي، فـضـال عـن إخـضـاع مـا يـقـر

:حقوقجدة - 
طنية حلقوق اإلنسان مبنطقـةأنهى فرع اجلمعية الو

مة معاناة سجني مبحافظة الطائف بعد أنمكة املكر
قف دون سند نظامي ألكثر من ثالثة أشهر.أو
جة السجني لفرع اجلمعية في منطقـةقد تقدمت زوو

حت من خاللها مـعـانـاتـهـاى شرمة بشـكـومكة املـكـر
جها سـجـن دونة إلى أن زوجها، مشـيـرمعانـاة زوو

بعد مخاطبة الفرع للجهاتأي تهمة أو مخالفة تذكر، و
اجامر باإلفرت األومتابعتها للقضية صدراخملتصة و

ى. بعد التحقق من الشكوًااطن فورعن املو
اطن صدر ضده حكمـانكما أنهى الفرع معاناة مو

احدة، حيث نـشـأمن جهتني مختلفتـني فـي قـضـيـة و
كات املتخصصة في بيعبني إحدى الشرخالف بينه و

كة بأنها باسمة تدعي الشرص سيارات بخصوالسيار
ى ضدها باحملكمةفع دعوكة برقد قامت الشرجته، وزو

جة بدفعام الزوالعامة مبحافظة جدة تطلب فيها إلز
يال، فصدرستني ألف راملقدر بأكثر من ثالثة واملبلغ و

كيلهاجها ووجة بدفع املبلغ إال أن زوام الزواحلكم بإلز
اض لهيئة التمييز حيث أعـيـدا باعترعي تقدمـوالشر

اع بطلب إعادة النظر فيضوع النزملف القضية مو
 لعدم تقدم املدعـي مبـا يـثـبـتًااحلكم الصـادر، نـظـر

:حقوقجنيف - 
امترعقد منسق الشئون اإلنسانية، يان إيغالند، مـؤ

ض خاللهبي لألمم املتحدة استعرصحفيا باملقر األورو
ديـة فـي عـدد مـن مـنـاطـقضاع اإلنـسـانـيـة املـتـراألو

اع في العالم.الصر
فور، فأكدضاع في داربدأ إيغالند باحلديث عن األو

الا وال مستمرس الذي يعيشه اإلقليم ال يزأن الكابو
تابع قائال :«بالنسبةيب، وتبدو له نهاية في األفق القر

ظفي اإلغاثة اإلنسانية الـذيـن يـصـل عـددهـم إلـىملو
لي مـنمون بعمـل بـطـوالذين يقـوبعة عشـر ألـفـا، وأر

أجل احلفاظ على حياة ثالثة ماليني من البشر، فإنهم
ايد، كما أنشات بشكل مـتـزضة للتحرالون عـرال يز

 من مـقـرًة من املدعى علـيـهـا أصـالاستالم السـيـار
ةاركة، فما كان من املدعي إال أن تقدم لفرع وزالشر

عاتة مبحافظة جدة (مكتب الفصل في منازالتجار
ام املدعىار نهائي بإلزية) فصدر قراق التجاراألور

ىية نظر الدعوارغم من استمرعليها بسداد املبلغ بالر
كـةقد تقدمت الشـرة لدى احملكمة العامـة، واملنظـور

ارة احلقوق املدنية مبحافظة جدة لتنفيـذ الـقـرإلدار
ادضــحــت كــل مــن املــوحــيـــث أوجــة، وبــحــق الــزو

دما ورعية وافعات الشر) من نظام املر74.28.11(
)11لى من الالئحة التنفيذية للمادة (ة األوفي الفقر

، فقـد قـامـتًمن ذات الـنـظـام مـخـالـفـة ذلـك ضـمـنـا
عـهـاطنية حلقـوق اإلنـسـان ممـثـلـة بـفـراجلمـعـيـة الـو

فة من املشرمبتابعة مبـاشـرمة ومبنطقة مكة املكـر
يف - بعـدالعام على الفرع الدكـتـور حـسـني الـشـر

جته للجمعية - مبخـاطـبـة جـهـاتاطن وزوء املـوجلو
ار حلني االنتهاء مـنقف تنفيذ الـقـراالختصاص لـو

هـذاة باحملكمة العامة بـجـدة وى املنظورنظر الدعـو
يل الشكرجته جـزاطن وزوقد قدم املو، وًما مت فعال

طنية حلقوق اإلنسانخالص االمتنان للجمعية الـوو
م به في خدمةها الذي تقوثمن دورالقائمني عليها وو

ها لثقافة حقوق اإلنسان.يزتعزاجملتمع و
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عمل املاليني من األطفالأة للختان، وامرمليون فتاة و
د إذعان.جب عقومبوة وبالسخر

ير أن األطفال يتحملون العنف في صمتاعتبر التقرو
ف من العقـاب،اخلوي ويأس؛ بسبب الشعور باخلزو

سات تكون في كـثـيـر مـنا إلى أن هذه املـمـارمشيـر
ضحـا أنلة، مـواألحيان مسمـوح بـهـا مـن قـبـل الـدو

عـاتاجملمـوقني أو املنتمني لـألقـلـيـات واألطفال املـعـو
ضـاالون ميثلون الفـئـات األكـثـر تـعـراملهمـشـة مـا يـز

اجه العنفيع الذي يوير أن التشرذكر التقرللعنف.  و
ضد األطفال في كثير من الدول يقتصر على العنف

اجلنـسـي مـن دون أن ميـتـد إلـى الـعـنـفاجلـسـدي و
النفسي.

أضاف أن تدابير تأديبية في حق األطفال قد تصلو
مطبقة فينية واملهني تعتبر قانوإلى العقاب القاسي و

.لة دو77ائية في ما ال يقل عن سسات اجلزاملؤ
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قد فقدنا منلالختطاف، وقة وض للسراتهم تتعرسيار
مالئنا خالل هذا الصيف عددا يفوق عدد من فقدناهمز

.فور»مة دارمنذ بدء أز
اق قال إيغالند : لقد أدى العنف الطائـفـيحول العرو
خمسة عشريد ثالثمائة وية إلى تشرالعمليات العسكرو

قد كانت عملية تدميراقي خالل ثمانية أشهر، وألف عر
اير املاضي،اء في شباط/فبرار الشيعي في سامراملز

دين داخليا، فمنذجات املشرايد مونقطة حتول في تز
دين داخليا تـسـعـةسط عدد املـشـرم بلغ مـتـوذلك اليـو

ضح يان إيغالند أنآالف شخص كل أسبوع. كما أو
اق.م في العرأكثر من مائة شخص يقتلون كل يو
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الستفساراتكم القانونية يرجى التواصل على
                               البريد اإللكتروني:
K_ss11@yahoo.com

خالد بن عبدالرحمن الفاخري
املشرف العام على الشئون املالية واإلدارية
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حتدثنا في العدد املاضي عن جهات التقاضي في
م القضائينا بأن الهرذكردية، وبية السعواململكة العر

ئيسيتني هي احملاكمفي اململكة يتكون من جهتني ر
ان املظـالـم،قضاء ديـوعية (القـضـاء الـعـام) والشـر

د جهة ثالثة ذات طبيعة خاصـةجـوباإلضافة إلى و
يــة ذات االخــتــصــاصف بـــ (الــلــجــان اإلدارتــعــر

ضنا من خالل حديثا إلى احملاكمتعرالقضائي)، و
هناعها، واختصاصات كل فرع من فروعية والشر

نكمل احلديث عن بقية جهات التقاضي.
يختص بالفصل فيما يأتي:ان املظالم، و: ديوًثانيا

ة في نظم اخلدمةى املتعلقة باحلقوق املقرر- الدعاو
مةمـسـتـخـدمـي احلـكـوظـفـي والتـقـاعـد ملـواملـدنـيـة و

ية العامة املستقلةات الشخصية املعنوة ذواألجهزو
املستحقني عنهم.ثتهم وأو ور

ي الشأن بـالـطـعـن فـيى املقـدمـة مـن ذو- الـدعـاو
جـع الـطـعـن عـدميـة مـتـى كـان مــرات اإلدارارالـقـر

د عيب في الشكل أو مخالـفـةجواالختصـاص أو و
يلها أوائح أو اخلطأ في تطبيقها أو تأواللوالنظم و

اريعتبر في حكم القـرإساءة  استعمال السلطـة. و
ية أو امتـنـاعـهـا عـنفض السـلـطـة اإلداري راإلدار

ًاجب عليها اتخـاذه طـبـقـاار كان مـن الـواتخاذ قـر
ائح.اللولألنظمة و

ي الشأن إلـىجهـة مـن ذويض املـوى التعـو- دعـاو
ي الـشـخـصـيـة الـعــامــةاألشـخــاص ذومـة واحلـكــو

املستقلة بسبب أعمالها.
عاتي الشأن في املـنـازى املقدمة مـن ذو- الدعـاو

مـة أو أحــدد الـتـي تـكـون احلـكــواملـتـعـلـقـة بـالـعــقــو
 فيها.ًفاية طراألشخاص املعنو

قابـةفع من هيئـة الـرى التأديبيـة الـتـي تـر- الدعـاو
التحقيق.و

تكابجهة ضد املتهمني بارائية املوى اجلز- الدعاو
ائماجلر، وًامـاَص عليها نـظير املنـصـوائم التـزوجر

ائماجلرة، وشوام مكافحة الرَص عليها في نظاملنصو
يختار و43قم م امللكي رسوص عليها في املراملنصو
ص عليها فيائم املنصواجلرهـ و29/11/1377
م امللكيسوال العامة الصادر باملرة األموام مباشرَنظ
كـــذلـــكهــــ. و23/10/1395يـــخ تـــار و77قـــم ر

تكابجهة ضد املتـهـمـني بـارائية املـوى اجلزالدعـاو
ص عليها في األنـظـمـةاخملالفات املنصـوائـم واجلر

اناء إلى الديوئيس مجلس الوزرإذا صدر أمر من ر
ها.بنظر

- طلبات تنفيذ األحكام األجنبية.
جـبان مبوى التي من اخـتـصـاص الـديـو- الدعـاو

امية خاصة.َص نظنصو
- طلب احملاكم األجنبية إيقاع احلجـز الـتـحـفـظـي

ال داخل اململكة.على ممتلكات أو أمو
 يجوزًاماَة نظاعد االختصاص املقرراعاة قو- مع مر

قضايااضيع واه من مواء إحالة ما يرجمللس الوزر
ها.ان املظالم لنظرإلى ديو

هض قصران املظالم كان يفترمع أن اختصاص ديوو
 ينظر في القضاياًية إال أنه حالياعلى األمور اإلدار

ةشوائية كالـركذلك بعض القضايا اجلـزيـة والتجار
ير.التزوو

ية ذات االختصاص القضائي:: اللجان اإلدارًثالثا
مـيـة،ة احلكـوية تتـبـع أحـد األجـهـزهـي جلـان إدارو
 فــيًظــائــف قــضــائــيــة تـــدخـــل أصـــالتــبــاشـــر وو

استثنيت مناالختصاص الطبيعي للقضاء العام، و
هذه اللجان ذاتف معينة، وظروات واحملاكم العتبار

 للنظرًغالبااختصاصات محددة على سبيل احلصر و
في اخلالفات الناشئة عـن تـطـبـيـق نـظـام مـا، مـثـل

ية اخلالفات العمالية الناشئة عن تطبيقهيئات تسو
يـةاق التجارنظام العمل ، وجلان الفصل فـي األور

التي تكون مهمتها الفصل في اخلالفـات الـنـاشـئـة
ي ... إلخ .اق التجارعن تطبيق نظام األور

)14املادة (
ف أن تـعـلـن فـي أي حـني أنـهــالـة طــر-  أليـة دو1 

اسـةدرف بـاخـتـصـاص الـلـجـنـة فـي اسـتـالم وتـعـتـر
اداد أو من جماعات األفرسائل املقدمة من األفرالر

الذين يدعونف ولة الطرالية هذه الدوالداخلني في و
أنهم ضحايا أي انتـهـاك مـن جـانـبـهـا ألي حـق مـن

ال يجوز للجـنـةة في هذه االتفـاقـيـة، واحلقوق املقـرر
ف لملة طـرسالة تتـعـلـق بـأيـة دوقبول اسـتـالم أيـة ر

تصدر مثل هذا اإلعالن.
 عـلـى الــنــحــوًف تـصـدر إعــالنــالـة طــر-  أليــة دو2

)  من هذه املـادة أن1ة (ص عليه في الفـقـراملنصـو
ني في إطار نظـامـهـا الـقـانـوًاتنشئ أو تـعـني جـهـاز

نظر االلتـمـاسـات باستـالم وًمي يكون مخـتـصـاالقـو
اد الداخلـني فـيجماعات األفـراد واملقدمة مـن األفـر

الذين يدعون أنهم ضحايا انتهـاك ألي مـناليتها وو
انون قد استنفدويكوة في هذه االتفاقية واحلقوق املقرر

ى.ة األخرفرطرق التظلم احمللية املتو
ف املعنية بإيداع اإلعالن الصادرلة الطرم الدو-  تقو3
اسم اجلهاز املنشأ) من هذه املادة، و1ة ( للفقرًفقاو

) من هذه املادة، لدى األمني2ة ( للفقرًفقاأو املعني و
افسـال صـور عـنـهـمـا إلـى الـدول األطــرالـعـام بــإر

قـتيـجـوز سـحـب هـذا اإلعـالن فــي أي وى. واألخـر
لكن ال يكون لهذاسل إلى األمني العام، وبإشعار ير

سائل التي تكـون قـيـد نـظـرالسحب أي أثـر فـي الـر
اللجنة.
)2ة ( للفقرًفقا-  يحتفظ اجلهاز املنشأ أو املعني و4

ًيـام سنـويـقـومن هذه املادة بسـجـل لـاللـتـمـاسـات، و
ات املنـاسـبـة،بإيداع األمني العـام، مـن خـالل الـقـنـو

 مـصـدقـة لـهــذا الــســجــل، عــلــى أن ال تــذاعًاصــور
ياتها على اجلمهور.محتو
-  يكون للملتمس، إذا لم ينجح في احلصول على5

)2ة ( للفقرًفقاما طلبه من اجلهاز املنشأ أو املعني و
اه إلى اللجـنـةمن هذه املادة، احلق في إبـالغ شـكـو

في غضون ستة أشهر.
لةعاء نظر الـدو، باسترًام اللجنـة، سـر-  ( أ) تقو6

ف املدعى انتهاكها ألي حكـم مـن أحـكـام هـذهالطـر
ى أبلغت إليها، إال أنه ال يجوزاالتفاقية إلى أية شكو

اد املعنيةد املعني أو جماعات األفرية الفركشف هو
ال يجوز للجنةيحة. وافقتها الصرافقته أو موإال مبو

سائل مغفلة املصدر.أن تقبل استالم أية ر
لة املتلقية، في غـضـون ثـالثـة أشـهـرم الدو (ب) تقـو

افاة اللجنة باإليضاحات أو الـبـيـانـات الـكـتـابـيـةمبو
ة، عن االقتـضـاء،مة جلالء املسألـة، مـع اإلشـارالالز

ك األمر.إلى أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدار
ء جميـعسائل في ضو-  ( أ) تنظر اللجنة في الر7

منف املعنيـة ولة الطرة لها من الدوفرمات املـواملعلو
سالة منال يجوز للجنة أن تنظر في أية رامللتمس. و

نه قد استنفد جميعامللتمس إال بعد االستيثاق من كو
ال تنطبق هذه القاعدةجوع احمللية املتاحة.  وطرق الر

ًاء التظلم مددافي احلاالت التي يستغرق فيهـا إجـر
لة.د املعقوتتجاوز احلدو

ف املـعـنـيـةلة الـطـرافـاة الـدوم اللـجـنـة مبـو( ب) تـقـو
ىالتوصـيـات الـتـي قـد تـراحـات وامللتـمـس بـاالقـتـرو

إبداءها.
ًاجزي موها السنويـراعي اللجنة تضمني تقر-  تر8

 لإليضاحـاتًاجزعند االقتضاء، موسائـل، ولهذه الر
اف املـعـنــيــة،الـبـيـانـات املـقــدمــة مــن الــدول األطــرو
توصياتها هي.احاتها والقترو
ظائفة الو-  ال يبدأ اختصاص اللجنة في مباشر9

ص عليها في هذه املادة إال بعد قيـام عـشـراملنصـو
اف في هـذه االتـفـاقـيـة عـلـى األقـلمـن الـدول األطـر

) من هذه1ة ( للفقرًفقامة وبإصدار اإلعالنات الالز
املادة.

)15املادة (
اض إعالن منح االستقالل-  بانتظار حتقيق أغر1 

ار اجلمعيةدة في قرارة الوب املستعمرالشعوللبلدان و
 كـانــون14) املـؤرخ فــي 15 (د_1514الـعــامــة 

ض أحـكــام هــذه، ال تــفــر1960األول/ديــســمــبــر 
االتفاقية أي تقييد حلق تقدمي االلتماسات الذي منحته

ى أو األمملـيـة األخـرك الدوب الـصـكـولـهـذه الـشـعـو
كاالتها اخملتصة.املتحدة وو

)1ة (جب الفقر-  ( أ ) تتلقى اللجنة املنشأة مبو2
) من هذه االتفاقية، من هـيـئـات األمم8من املـادة (

ة مببادئ هذهاملتحدة املعنية باملسائل املتصلة مباشر
مبناسبة نظر هذه الهيئات فياضها، وأغراالتفاقية و

املقدمة إليها من سكانضة عليها وااللتماسات املعرو
غير املتمتـعـة بـاحلـكـملة بالوصـايـة واألقاليم املشـمـو

ي عليـهـاى التي يـسـرسائر األقالـيـم األخـرالذاتـي و
) ، صور تلك15 (د_1415ار اجلمعية العامة قر

توصياتها بشأنها.اءها وتنهي إليها آرااللتماسات، و
 ( ب ) تتلقى اللجنة من هيئات األمم املتحدة اخملتصة

يعيـة أوير املتعلقة بالتدابير الـتـشـر من التقارًنسخـا
ى، املتصلـةية أو التدابيـر األخـرالقضائيـة أو اإلدار

اضها التي تطبقهاأغرة مببادئ هذه االتفاقية ومباشر
ة في األقاليم املشار إليها فـيالدول القائمة بـاإلدار

تبدي اللجنة لهذه الهيئاتة، والبند (أ) من هذه الفقر
توصياتها.اءها وآر
ها إلى اجلمعية العـامـةير-  تدرج اللجنة في تـقـر3
ير التي تلقتها من هيئاتالتقار لاللتماسات وًاجزمو

توصياتها بشأن هذهاءها وكذلك آراألمم املتحدة، و
ير.التقارااللتماسات و

-  تلتمس اللجنة من األمني العـام لـألمم املـتـحـدة4
اض هذه االتفاقيةمات املتصلة بأغريدها بكل املعلوتزو

ةة لديه بشأن األقاليم املشار إليها في الفقرفراملتوو
(أ)) من هذه املادة.2(

)16املادة (
عات أو حسمية املنـاز تطبق األحكام املتعلقة بتـسـو

ص عليها في هذه االتفاقـيـة دوناملنصوى والشكـاو
يةى املتعلقة بتسواءات األخراإلخالل بأي من اإلجر

ى في ميـدان الـتـمـيـيـزعات أو حـسـم الـشـكـاواملـنـاز
ك التـأسـيـسـيـة لـألمم املـتـحـدةة فـي الـصـكـواملـقـررو

كاالتها املتخصصة أو في االتفاقيات املعتمدة منوو
ال حتول تلك األحكـام دونة ، وقبل الهيئات املذكـور

يـةى لتـسـواءات أخـراف إلـى إجـرء الدول األطـرجلـو
لية العامة أو اخلاصة لالتفاقات الـدوًفقاعات واملناز

النافذة فيما بينها .

Y�U��« qBH�«

)17املادة(
لة عضو فيقيع أية دو-  هذه االتفاقية متاحة لتو1 

كاالتـهـاكالـة مـن واألمم املتحدة أو عـضـو فـي أيـة و
ف في النظام األسـاسـيلة طرأيـة دواملتخصصـة، و

ى دعتها اجلمعيةلة أخرأية دولية، وحملكمة العدل الدو
 في هـذهًفـاالعامة لألمم املتحدة إلى أن تـصـبـح طـر

االتفاقية.
كدع صكـوتو- تخضع هذه االتفاقية للتصديق. و2

التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.

)18املادة (
لة من-  يتاح االنضمام إلى هذه االتفاقية ألية دو1

)17) من املادة (1ة (الدول املشار إليها في الفقـر
من االتفاقية.

-  يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمني2
العام لألمم املتحدة .

)19املادة (
م الثالثني التالي-  يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليو1 

ثيقة التصديق أو االنضمام السابعةيخ إيداع ولتار
ين لدى األمني العام لألمم املتحدة.العشرو
-  أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم2

ثيقة التصديـق أوإليها بعد أن يكون قد مت إيـداع و
ين فيبدأ نفاذ هذه االتفاقيةالعشراالنضمام السابعة و

يخ إيداعم الثالثني التالي لتاراء كل منها في اليوإز
صك تصديقها أو صك انضمامها.

)20املادة (
لى األمني العام لألمم املتحدة تلقي التحفظات-  يتو1

املبداة من الدول لدى تصديقها على هذه االتفـاقـيـة
تعميم هذه التحفظات على جميعأو انضمامها إليها و
 في هذه االتفاقية أو قد تصبحًفاالدول التي تكون طر

اض علىلة لديها أي اعترم كل دوتقو فيها. وًافاأطر
أي حتفظ بإبالغ األمني العام، في غضـون تـسـعـني

لها لـهـذايخ التعميم املذكور، بـعـدم قـبـو من تارًمـايو
التحفظ.

ضوع هذه ملوً-  ال يسمح بأي حتفظ يكون منافيا2
مقصدها، كما ال يسمح بأي حتفظ يكوناالتفاقية و

من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات املنـشـأة
ض إذا اعترً أو تعطيليـاًيعتبر التحفظ منافـيـابها. و

اف في هـذهعليه مـا ال يـقـل عـن ثـلـثـي الـدول األطـر
االتفاقية.

قت بإخـطـار-  يجوز سحب التحفـظـات فـي أي و3
يبدأ نفاذ هذا اإلخطار فيجه إلى األمني العام. ويو
يخ استالمه.تار

)21املادة (
ف نقض هذه االتفاقية بإشعار كتابيلة طر لكل دو

يبدأ نـفـاذسله إلى األمني العـام لـألمم املـتـحـدة. وتر
د اإلشعار إلى األمني العام.النقض بعد عام من ورو

)22املادة (
لتـني أو أكـثـر مـناع يـنـشـأ بـني دو في حـالـة أي نـز

تتعذرالدول بشأن تفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها و
ص علـيـهـااءات املنـصـوضة أو اإلجـرية بـاملـفـاوتسـو
اع، بنـاءاحة في هذه االتفاقية، يحـال هـذا الـنـزصر

افه، إلى محكمة الـعـدلف من أطرعلى طلب أي طـر
يقةعون على طرلية للفصل فيه، ما لم يتفق املتنازالدو
يته.ى لتسوأخر

)23املادة (
قت، أن تطلب إعـادةف في أي ولة طـر-  ألية دو1 

جهة إلىة كتابية موالنظر في هذه االتفاقية، مبذكـر
األمني العام لألمم املتحدة.

ات- تبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في اخلطو2
م اتخاذها في صدد هذا الطلب.التي قد يلز

)24املادة (
يبلغ األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول املشـار

) مـن هــذه17) مـن املــادة (1ة (إلـيـهـا فــي الــفــقــر
االتفاقية، مبا يلي:

االنضمامات الـتـيالتصديقـات وقيعـات و ( أ ) التـو
) .18) و (17تتم مبقتضى املادتني (

يخ بدء نفاذ هذه االتفاقية مبقتضى املادة ( ب ) تار
)19. (

دة مبقتضى املـادةاراإلعالنات الوسائل و ( ج ) الر
)21. (

دة مبقتـضـى املـادةارات النـقـض الـو  ( د ) إشعـار
)21. (

)25املادة (
ى في احلجيـةدع هذه االتفاقية، التي تتـسـاو-تو1 

الصينيةسية والروية واإلنكليزنصوصها باإلسبانية و
ظات األمم املتحدة.نسية، في محفوالفرو
سال صور مصدقة من هذهم األمني العام بإر-يقو2

االتفاقية إلى جميع الدول املنتمية إلى أي من الفئات
) مـن17) من املـادة (1ة (املشار إلـيـهـا فـي الـفـقـر

االتفاقية.
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:حقوقياض - الر
ير العدل الدكتور عبدالله بن محمدبحضور معالي وز

ابطة العالم اإلسالميمعالي األمني العام لرآل الشيخ و
ًاخرقشت مؤكي نوالدكتور عبدالله بن عبداحملسن التر

ياضم األمنية بالـربية للعـلـومبقر جامعة نايف الـعـر
اه املقدمة من الطالب ناصر بن محمدسالة الدكتورر

انها (حقوق اإلنسان املدنية في النظامعنوالبقمي و
دية ..بية الـسـعـواألساسي للحكم في املـمـلـكـة الـعـر

نة).اسة تأصيلية مقاردر
ها حقوقسالة ستة فصول، كان من أبرزلت الرتناو

اجلماعية في الـنـظـام األسـاسـيديـة واإلنسان الـفـر
ائية حلـقـوقاإلجـرعيـة وضـوالضمـانـات املـوللحـكـم و

اإلنـسـان املـدنـيـة فـي الـنــظــام األســاســي لــلــحــكــم
التطبيقات القضائية.و
يتها، باإلضافة إلىضمت جلنة املناقشة في عضـوو

ابطة العالممعالي األمني العام لرير العدل ومعالي وز
اإلسالمي، الدكتور علي بـن مـحـمـد حـسـنـني حـمـاد

ا.مقررفا ومشر
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اس:ة - والقاهر
امتري حلقوق اإلنسان مؤمي املصرينظم اجمللس القو

امليا حول دور اجملتمع املدني في ضمـان االلـتـزدو
حماية حقوق اإلنـسـانلي اإلنسانـي وبالقانـون الـدو

اعات املسلحة بالتطبيق علىقات النزاملدنيني في أوو
ة.قطاع غزحالتي لبنان و

17 و16مـي متـر الـذي يـعـقـد يــوك فـي املــؤيـشـارو
اجملالـسسـسـات وديسمبر املقـبـل ممـثـلـون عـن املـؤ

ملانية في الدولاللجان البرطنية حلقوق اإلنسان والو
سسات اجملتمعمؤمية واملنظمات غير احلكوبية والعر

اإلقليمية، إضافة إلـى ممـثـلـني عـنطنيـة واملدني الـو
اء في القانونخبرالصليب األحمـر واألمم املتحدة و

اء في مجال القانوننخبة من اخلبرلي واإلعالم الدوو
العام.لي اإلنساني والدو

اسة االنتهاكات املتعلقة بحقوقمتر درسيتناول املؤو
ض لها املدنيون في كل من لبناناإلنسان التي تعر

الـدور الـذي قـامـت بـه اجلـمــعــيــات األهــلــيــةة وغـزو
مـنـظـمـات اجملـتـمـع املــدنــي لــلــحــد مــن آثــار تــلــكو

ةيز قدراالنتهاكات، كما سيبحث الطرق العملية لتعز
تفعيلهذه املنظمات للتعامل مع مثل هذه االنتهاكات و

اإلعالمية، فضال عننية ولية القانوآليات العمل الدو
قهم خاللحماية حقوبحث إمكانات مساعدة املدنيني و

ائـم ضـدتـكـبـي اجلــرلـيـة ملـراملـتـابـعـة الــدوب واحلـرو
ب.ائم احلرجراإلنسانية و
دة تضـمية محـدوشة عمل حتضيـرمتر وريسبق املـؤ

العام فيلي اإلنساني واء القانون الدونخبة من خبر
العديد من دول العالم .
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نسية:دكا - الفر
ات األمـنت بـني قــوفـي أعـقـاب االشـتـبـاكــات الــتــي جــر

ير تاميل إيالم عند خـط الـدفـاعمنور حتريالنكيـة والسـر
ير تاميلة جافنا، طلبت منور حتريراألمامي في شبه جز

تشي» أنعية في «كيلينولية الفرإيالم من بعثة اللجنة الدو
يالنكية.ات األمن السر جثة إلى قو74تسلم 

نيا»عية في «فافولية الفراتصلت على الفور بعثة اللجنة الدوو
ير تاميليالنكية لتبلغها طلب منور حترات األمن السربقو

بة عن استعدادها لتقدمي خدماتها اإلنسـانـيـةإيالم، معر
يالنكية،ات األمن السرافقة قـوبعد موفي هذه العمليـة. و

ة من نوعسياربع شاحنات ولية أراستخدمت اللجنة الدو
(الندكروزر) من أجل القيام بعملية التسليم.

nO�u� —Ëe� åWOdG�« Ÿd�ò

lL���Ë �«“«u'U s�b�«u�«

¡ôeM�« �UE�ö*

:حقوقجدة - 
طنية حلـقـوق اإلنـسـان فـينظم فرع اجلـمـعـيـة الـو

اتازقـيـف اجلــوة لـتــويـارمــة زمـنـطـقـة مـكــة املــكــر
االستماعقيف وبالعاصمة املقدسة، بهدف تفقد التو

فني هناك.قوى املوشكاوملالحظات و
ىتياحه العام عن مستوفد اجلمعية عن ارقد عبر وو

عة من املالحظات التي تتعلقالعنابر، مع إبداء مجمو
فد إلى مالحظاتاءات، كما استمع الوببعض اإلجر

التي تبني أن أغلبها يدور حولفني وقوى املوشكاوو
اءات سيـر قـضـايـاهـمفني إلجـرقـوفـة املـوعدم مـعـر

هم.مصيرو
ف العاميف املشرفد الدكتور حسني الشرأس الور

كه كل مـن:شارمـة، وعلى فرع منطقة مكة املـكـر
ياش، األستـاذيف منـصـور أبـو راألستاذ الـشـر

األسـتـاذ خـالـد نـحــاس املــديــرطـالل قـســتــي، و
التنفيذي للفرع .

اس:ة - والقاهر
بيـةبط الدول الـعـربيـة إلـى ردعت جامعة الـدول الـعـر

لةطنية بقضايـا الـطـفـوخططها الـواتيجياتـهـا واستـر
يل،التموية في االستثمار ولوإعطاء هذه القضايا األوو

بقيـةية لأللفيـة الـسـادسـة ولتحقيق األهـداف الـتـنـمـو
بيةامات التي تعهدت بها الدول العرااللتزاألهداف و

التي ستحققات اخلمس املقبلة ولتنفيذها خالل السنو
بية.لة بالدول العرتطور الطفومناء و

أكدت األمانة العامة للجامعة في بيان لها أن نقطةو
بيةك أمتنا العرالدفع األساسية التي حتراالنطالق و

متطلـبـاتـهـا متـتـدلة وفاء باحتيـاجـات الـطـفـونحـو الـو
ياث احلضارها إلى الرصيد الضخم من الترجذور

ائعنـاحية السامية النابعة من أصول شـرالقيم الروو
بية التي تدعـو إلـىتقاليدنا العـرثقافتنـا وية والسمـاو

دة.املواحم والترالتآزر والتماسك و
بي هـذا الـعـامم الطفل الـعـرقالت إن االحتـفـال بـيـوو

لنا نستذكر فيه حجم املعاناة التيقت مازيأتي في و
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فياضي الفلسطينية احملتلة ويالقيها أطفالنا في األر
قهم فياء انتهاك حقويالت جرنه من وما يالقولبنان و

اعات املسلحة، األمر الذيالنزب واحلروظل االحتالل و
ليين منهم، مطالبة اجملتمع الدوبات يهدد حياة الكثير

قف اعتداءاتهـاائيل لوبأن يبادر بالضغط علـى إسـر
العمـللية ومـة دواستخدامها أسلحة مـحـرة واملتكـرر

ة ضد لبنان.ب األخيرائمه في احلرعلى إدانته على جر
د لتحقـيـق األهـدافدعا البيان إلـى تـكـاتـف اجلـهـوو

النبيلة التي جاءت في خطة(عـالـم جـديـر بـاألطـفـال)
ت في اجللسة اخلاصة باألمم املتحدة حولالتي أقر

بية السلميـةكذلك اخلطة العـر و2002لة عام الطفـو
فيعبي الثالث رمتر العرلة التي اعتمدت في املؤللطفو

مت و2004نـس عــام ى حلـقـوق الـطـفـل بـتــواملـسـتــو
بية في العام نفـسـه،التصديق عليها في القـمـة الـعـر

التخفيففع أسباب املعاناة والتي تهدف جميعا إلى رو
بيمن حجم املشـكـالت الـتـي يـعـانـيـهـا الـطـفـل الـعـر

تنميته.جهة لصاحله ود املوتكثيف اجلهوو
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األصدقاءب وة يسألني بعض األقارأكثر من مر
هم ممن أقابلهم في مناسبات عن كيـفـيـةغيرو

ى أو تظلـم،االتصال باجلمعية لتوصيـل شـكـو
يـفا عن أهـمـيـة تـعـريتـحـدث بـعـضـهـم كـثـيـرو

اانها لكي يتمكنوعنوقام اجلمعية واطنني بأراملو
فجاني أحدهم، بعد أن عرمن االتصال بها، ور

ضح له كيف ميكن لـهأني عضو فيهـا، كـي أو
ى للجمعية، فقلت : أعطني إياهاأن يوصل شكو

أنا أوصلها! قال: بس؟ قلت: بس!... أعطنيو
ى فـأنـا عـضـو بـاجلـمـعـيـة كـمـا تــعــلــمالـشـكــو

احت عن بالي، لكن قصديسأوصلها، فقال: رو
ف أحـد مــنال يـعـرفـك واحـد مـا يـعــرلـو فـيـه و

األعضاء كيف ميكن له أن يصل للجمعيـة؟ ..
قل» فيجد، يبحث في «القوًقلت: األمر سهل جدا

عهـافروين اجلمعيـة وفيه عنـاوقع اجلمعيـة ومو
ميكنهفاكساتها واتفها وهوأسماء أعضائها وو

سالها للجمعيةإرقع واه في املوأيضا كتابة شكو
في اللحظة. قال: بس؟ قلت: بـس! فـقـال لـكـن

فون حتى استـخـدامفيه ناس مساكـني ال يـعـر
نت فكيف يتمكنون من االتصال باجلمعية؟اإلنتر

. قال:905قلت: يسألون استعالمات الهاتف 
كة االتصاالتبس؟ قلت: بس!... قال: لكن شر

احةبتهم؟ قلـت: بـصـرنة!... جرما هي مضـمـو
في أقل من دقيقـة كـانب، وال، لكن دعنا جنـر

قمفـيـه ر قد أحالنا لـلـتـسـجـيـل و905ظف مـو
ئيسي للجمعية.هاتف املقر الر

اضيح هو ما سمعته كثـيـرما دعاني لهذا التـو
كيفيةاتفها وهوحول جهل الناس مبقر اجلمعية و

كيز على هذا اجلانبأهمية الترالوصول إليها، و
أيـي أنفي رد اإلعالمي للجمعـيـة، وفي اجملهـو
غما رليس مبـررف ليس صحيـحـا وهذا التخـو

ى عال مـنأني سمعته مـن أنـاس عـلـى مـسـتـو
جهة النظر هذه على سببـنيتستنـد والتعليم، و

لهما، هو أن صاحب احلاجة يبحثأساسيني: أو
ىالـدلـيـل عـلــى ذلــك آالف الــشــكــاويـصــل، وو
التظلمات التي تلقتها اجلـمـعـيـة مـن مـخـتـلـفو

سـائـل اتـصــالمـن خــالل ومـنـاطـق املـمـلــكــة و
يديـةبرفاكسـيـة وهاتفيـة ومتعددة، شخـصـيـة و

السبـب الـثـانـي: هـو أن اإلنـسـاننتـيـة. وانـتـرو
فيكفيه أن يعرمات، وي ال يحفظ املعلوالعصر

مهمـامضانها ليجدها عندما يـحـتـاج إلـيـهـا، و
بذل من جهد في هذا اجملال فلن يتحقق الهدف

غمالء، فلم ينجح الدفاع املدني رالذي يأمله هؤ
قم الدفاعسيخ رضخامة حمالته اإلعالمية في تر

القصير في أذهان الناس، حيثاملدني املميز و
ائها أنكت في إجراسة ميدانية شاركشفت در
فوناطنات ال يعراملواطنني وة من املونسبة كبير

بني بعـضيخلطون بيـنـه وقم الدفاع املـدنـي ور
حال اجلمعية كحالى. وىء األخرارقام الطوأر

فيان لتلبية النداء، والدفاع املدني، فهما جاهز
حني أن من يحتاج الدفاع املدني ال ميـلـك مـن

قتقت الكثير فإن من يحتاج اجلمعية لديه والو
.905ال أطول ميكنه على األقل من سؤ


