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ياض - حقوق:الر
طنية حلقوق اإلنـسـان إنـتـاجم اجلمعيـة الـوتعتـز

اضة ألغـرنية القـصـيـريوعدد من األفالم التـلـفـز
عية العامة بحقوق اإلنسان في اجملتمع.التو

60 - 45قد تقرر البدء بإنتاج خمسة أفالم (و
ســســاتاملــؤكـــات ويــق الــشـــرثــانــيــة) عــن طـــر

سالة عامة عن حقوقاملتخصصة، تشتمل على ر
املبادئ األساسـيـةيـن وام اآلخراحتـراإلنسـان و

ليـة.اثيق الـدواملـوالتي نصت عليـهـا اإلعـالنـات و
سالة حولي. إضافة لرسالة حول العنف األسرور

ىأخرلية. وبخاصة العمالة املنزمعاملة املقيمني و
سالة اخلامسةستخصص الرعن حقوق الطفل. و

طنية حلقوق اإلنسان.يف باجلمعية الوللتعر
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م االثـنـني الـثــامــنفـد مـن اجلـمـعــيــة يــوار وز
ة سعـادةين من شهـر جـمـادى اآلخـرالعشـرو

اء الدكـتـور عـلـي بـنمدير عام الـسـجـون الـلـو
ضاعذلك بهدف مناقشة أوثي، وحسني احلار
إطالع سـعـادتـه عـلـىالسـجـنـاء، والسـجـون و

بحثد للجمعية، واملالحظات التي ترى والشكاو
السبل املناسبة حللها.

ئيس اجلمعية الدكتور بندرفد سعادة رأس الور
كه كل من: سعادة نائبشاربن محمد احلجار، و

بيعان القحـطـانـي،ئيس الدكتور مـفـلـح بـن رالر
ف العام علىالدكتور عبداجلليل السيف املشرو

الدكتور أحمدقية، وفرع اجلمعية في املنطقة الشر
عضوان، وف العام على فرع جازالبهكلي املشر

هير حافظ.اجلمعية الدكتور عمر ز

كاالت - حقوق:ك، ويورياض، نيوالر
منظمات حقوق اإلنسانأدانت العديد من جمعيات و

ائيلي الهمجي عـلـىان اإلسرالعاملية العـدوبيـة والعر
تهجيرياء وما أسفر عنه من قتل لألبرلبنان، وفلسطني و
ىمسح كامل للـقـرتدمير البنية التـحـتـيـة وللسكـان و

األحياء السكنية.و
ليةطالبت منظمات حقوق اإلنسان املنظمات الدوو

ائيلسة كافة أشكال الضغط على إسراخملتصة مبمار
حشية على كل منقف اعتداءاتها الوها على وإجبارو

ائم ضد املدنينيم به من جراعتبار ما تقوة وغزلبنان و
نية حيال ذلك.اءات القانواتخاذ اإلجرب، وائم حرجر

طنية حلقوق اإلنسان في اململكةبت اجلمعية الوأعرو
ائيلـيان اإلسردية عن إدانتها »للعـدوبية السعـوالعر

ما أسفـراصل على لبـنـان« وي املتـوبـرالهمجي الـبـر
تدمير البنية التحتية.تهجير للسكان وعنه من قتل و

أكـدت اجلـمـعــيــة فــي بــيــان لــهــا إن الــهــجــمــاتو
ثةتسببت فـي كـارياء وائيلية التي طـالـت األبـراإلسر

هابكد من جديد نهج إرإنسانية حقيقية، جاءت لتؤ
اضـيائيل فـي األرسه إسـرلة املنظم الـذي متـارالدو

التدمير في قطاعها في القتل وارالفلسطينية باستمر
مبادئاعاة للقانون اإلنساني وادع أو مرة دون رغز

ب.الشعوحقوق اإلنسان واألمم املتحدة و
طــالــب اجلــمــعــيــة فــيو

سـسـاتبـيـانـهـا كـافـة املـؤ
فـياإلقـلـيـمـيــة ولـيـة والـدو

مـقـدمـتـهـا األمم املـتـحــدة
جامعةبي واالحتاد األوروو

كبـيـة بـالـتـحـرالـدول الـعـر
انقف هذا العدوالعاجل لو

ض لـهالظلـم الـذي يـتـعـرو
ياء، كما دعت جميـعاألبر
بيةسسات املدنية العراملؤ

لــيــة ملــد يــد الــعــونالــدوو
املساعدةعاية وتقدمي الرو

ين فـياملهجـربني وللمنـكـو
كالتحـرفلسطـني ولبنـان و

الـعـاجـل لــلــضــغــط عــلــى
قف مشـروعمات لواحلكو

اإلبـادة اجلـمـاعــيــة الــذي
ائيل.سه إسرمتار
كــانــت اجلــمــعــيـــة قـــدو

 مـع بـدايـةًت بـيـانـاأصـدر
ائيلي عـلـىم اإلسـرالهجـو

ت فيه اجتياحة استنكرغز
ائيليةات االحتالل اإلسرقو

مااضي الفلسطينية ولألر
يب للمنشـآتتخرلني وخطف للمسـؤوم من قتـل وتقو

 ملبادئًيحا صرًتدمير للجسور مما يشكل انتهـاكـاو
حقوق اإلنسان.

ليلية مجلس األمـن الـدودعت منظمة العـفـو الـدوو

Ê«ËbF�« «c� n�u� q	UF�« „d���U WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« �U��R*« V�UD� WOFL'«

5O�b*« W�UL( «u�œË ÊUM��Ë 5D�K� vK� wKOz«d�ù« Âu�N�« s�b� WO�uI� �UOFL	

الكبار حماية املدنيني على املصالح الـسـيـاسـيـة فـي
أدانت الهجمات على املدنـيـنياع، ومناقشاتهم للنـــز

اء.ب الله على السوحزائيل ومن قبل إسر
سطئيس قسم الشرق األوت، رم سمارقال مالكوو

مةلية، إن »األيام القليلة املنصرفي منظمة العفو الدو
 للهجمات ضـد املـدنـيـنيًعا مـروًقد شهدت تصـعـيـدا

مع ذلك فقد تقاعـس قـادةالبنية التحتيـة املـدنـيـة، وو
ى على نحو جلي عنالدول الصناعية الثماني الكبر

ني في التصدي ملثلالقانواجبهم األخالقي وام واحتر
لي،خة للقانون اإلنساني الـدوقات الصارهذه اخلرو

ائمتبـة جـرتقت في بعـض األحـيـان إلـى مـرالتـي ارو
ب«.احلر
جه التحديد، دعت املنـظـمـة مـجـلـس األمـنعلـى وو

يض بعثة لتقصي احلقائق في لبنـانلي إلى تفوالدو
ض التحقيق في الهجمـاتائيل على الفور بغـرإسرو

قاتغير ذلك من اخلرواألهداف املدنية وضد املدنيني و
لي. كما دعت اجملـلـس كـذلـكللقانـون اإلنـسـان الـدو

ية إلىقف جميع اإلمدادات العسـكـرإلى أن يأمر بو
ف التدابير املناسبـة لـضـمـان عـدمأن يتخذ كـل طـر

األهداف املدنية.مهاجمة املدنيني و
تش حلقوق اإلنسانايتس وومن رقالت منظمة هيوو

ا آمنـاائيل يجب أن تتيـح لـلـمـدنـيـني مـرور» إن إسر
ب اللبنـانـي.ك في اجلـنـوللخروج من مـنـاطـق املـعـار

ائيليةات الدفاع اإلسـرجهها قوات التي توالتحذيـرو
24ب اللبناني خالل للمدنيني بأن عليهم إخالء اجلنو

اجـب حتـاشـي شـنائـيـل مـن وساعـة ال تـعـفـي إسـر
غيرائية وهجمات عشو

متناسبة من شأنها أن
تــســبــب خــســائــر فـــي

اح املـدنـيـني«. كـمــاأرو
أكدت املنظمة علـى أنـه

ائيل أنيجب على إسـر
افل اإلغـاثـةتسمـح لـقـو

اإلنسانية بدخول لبنان
ك فيه على نحـوالتحـرو

آمــــن. فــــالــــبــــلــــديــــات
ديــة فــي لــبــنـــاناحلــدو

 فيًا خطيرًاجه نقصاتو
هي فياء، والدوالغذاء و

حــــاجــــة مــــاســــة إلــــى
اإلمدادات.

اتــهــمــت (الــلـــجـــنـــةو
لية لفقهاء القانون)الدو

ب الــلــهحـزائـيــل وإســر
بائـم حـرتـكـاب جـربـار

دى بحياةاع أوفي صر
ات من املدنيـني.العشـر

قالت اللجنة التي تضمو
مـحـامـيـا قـاضـيـا و60

ائيل »غيـرا في أنحاء العالم أن استخـدام إسـربارز
ية ضـدات جـوة في غارائي« للـقـوالعشـواملتنـاسـب و

هوقى إلى »عقاب جماعي« وأهداف مدنية لبنانية ير
نا.محظور قانو

3التفاصيل صفحة 

ة عاجلة من أجل تبني تدابـيـرإلى االجتماع بـصـور
بحــى احلــرحلـمـايـة املـدنــيــني الــذيــن تــطــحــنــهــم ر

ائيلية - اللبنانية املتفاقمة.اإلسر
ها لعدم تغليب الثمانيةبت املنظمة عن استنكارأعرو

احلرب اإلسرائيلية على فلسطني ولبنان لم تستثني األطفال والنساء والشيوخ
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d???³??J??�« ‰Ëb??�« Ê√ ‚b??�« Ê√r???²???N??²??Ý È

Ë ÊU?�½ùUÐu?IŠË b?I� °øt�‰Ëb?�« Ác?¼ XH�

Ëu?�« U?N?²�bI� w�d?�_« …b?×²*« 	U¹ôW?OJ¹

d?Ý≈ v?K?Ž Ãd?H?²ðË q?O?z«5?½b?*« q?²?I?ð w¼

dÐ_«Ë ‰UHÞ_« s� ¡U¹Ë ¡U�M�«e−F�«Ë ̈ …w¼

Ë ‰U?H?Þ_« V?O?K?Š l?½U?B� ÂbNðd?�b?ð w¼

R¼ wH²J¹ r� ÆÆWOMÐ_«u½U� s¹c�« —U³J�« ¡ô«

d?DÐ ÊUÝ w� 5FL²−�u¹ ⁄d³Ý¡U?Łö¦�« Â

18u¹ dH�UÐ uO�— rN½√ qÐ WłuC�—«b�≈ «

u� uŽb¹ ÊUOÐË —UM�« ‚öÞ≈ n�u×LÝ p�cÐ«

dÝùe?*« b?B?% ÊQÐ qOz«Ë—_« s?� b¹ÆÕ«

W?O?ÝU?Ý_« ‚u?I?(« s?� …U?O(« oŠ fO�√

t?MŽ Àb×²ð w²�« ÊU�½ù« fO�√ øÊU�½û�

Ë W?O?*UF�« 	U½öŽù«Ëb?�« 	U?O�UHðô«u?¼ WO�

Ë t?�?M?ł s?Ž d?EM�« iGÐ ÊU�½≈ Í√u?�t½

ËË t?²?O?�MłË t?²?½U¹œË W?K?�√Ê√ Â√ ¨t?K?B�

Ác?¼ t?O?K?Ž o?³?D?ð ô Y?�U?¦?�« r�UF�« ÊU�½≈

u?I?�« ‰Ëb?�« Ác¼ lCð r�√ ø	UO�UHðô«5½«

Ëd% w²�« 	UO�UHðô«dÐ_« q²� ÂË√ ¡U¹	U�

Ë r??K??�??�«d??(«Ëb???�« Êu??½U??I??�« s??¹√ ø»w??�

d?³?J?�« ‰Ëb?�« U?M?� q?Ið r�√ øw½U�½ù«Ê√ È

dÐ_« 5O½b*« q²�WOÝUOÝ ·«b¼√ oOI×²� ¡U¹

—≈ u¼ø»U¼

Ë W?K?¾?Ý_« Ác¼d?O?žW?I?O?I?Š f?J?F?ð U¼

ËË ÁbŠ«d³J�« ‰Ëb�« w� WI¦�« Â«bF½« w¼È

ËË rO� s� tO�≈ uŽbð U� qJÐWO�öš√ ∆œU³�

Ë‰Ëb�« Ác¼ Ê√ ”UM�« ‚bB¹ nO� ̈ WO½U�½≈

Ë ÊU?�?½ùU?Ð r?²?N?²Ýu?�« f?H?½ w?� w?¼X?�

“Ułù ©u²OH�«® iIM�« oŠ Âb�²�ðq²I�« …

ËdA²�«Ë b¹e*« lO−Að—ù« s� b¹Æ»U¼

l?L?Ý√ å ∫‰u?I?¹ ”U?M�« ‰UŠ ÊU�� Ê≈
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ديني فـيقد ناقش اجملتمعون قـضـيـة املـعـتـقـلـني الـسـعـوو
يكيةار احملكمة العليا األمرتداعياتها في ظل قرانتانامو وغو

يكية التيية األمرعية اللجان العسكرالقاضي بعدم مشرو
ا علىخريكية مؤافقة السلطات األمرموشكلت حملاكمتهم و

استفادة املعتقلني من أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة

ئيس الهيئةتسلم معالي روب.ى احلرأسر
ة جلعـلخطابا من اللجنة تـضـمـن الـدعـو

ديـني مبـعـتـقـلقـضـيـة املـعـتـقـلـني الـســعــو
جة ضمـنانتانامو أحد القضايـا املـدرغو

اللقاءات التيجدول أعمال االجتماعات و
خـارج املـمـلـكـة،تعـقـدهـا الـهـيـئـة داخـل و

بخاصة في مجلس حقوق اإلنسان التابعو
لـألمم املـتـحـدة، كـمـا تــضــمــن اخلــطــاب

بي الـهـيـئـةاحا بتكـلـيـف أحـد مـنـسـواقتـر
اصل مع اجلـهـاتالتـومبتابعة القـضـيـة و

جيا.خارذات العالقة داخليا و
ضـح سـعـادة الـدكـتـور مـفــلــح بــنأوو

ئيس اجلمعـيـة بـأن هـذهبيعان القـحـطـانـي نـائـب رر
اللقاءات كانت من ضمـن تـوصـيـات اجـتـمـاع جلـنـة

انتانامو الذي عـقـدضاع املعتقلني فـي غـومتابعـة أو
بعاء الثاني مـنم األرياض يـوفي مقر اجلمعية بـالـر

ة.جمادى اآلخر

يريدسلا يكرت

د. عبداجلليل السيف د. أحمد البهكليحسني الشريف.د

ياض - حقوق:الر
امحيد دوفو مكاتب اجلمعيـة عـلـى تـوأتفق مـشـر

بعاءئيس ليكون من السبت إلى األراملقر الرالفروع و
ًلى تبدأ من الساعة التاسعة صباحاتني، األوعلى فتر

ى تبدأ من الساعة السادسةاألخر، وًاحتى الثانية ظهر
فنيحتى التاسعة مساء. جاء ذلك في اجتماع املشر

م األحد اخلامس من شـهـر جـمـادىعلى الفـروع يـو
اءاتحيد عدد من اإلجرة، بهدف االتفاق على تواآلخر

ية.التنظيمات اإلدارو
ياضئيس في الرخرج االجتماع الذي عقد باملقر الرو

ات، منها: االتفاق على آلياتارالقربعدد من التوصيات و
اعتماد آليـاتفني على الفـروع، وات املشرتنظيم إجـاز

كة فـيظفات لـلـمـشـاراملوظـفـني وشيح املـوابط تـرضـوو
عدالـتـهـاص ويبية لضـمـان تـكـافـؤ الـفـرات التـدرالـدور

اءاتللجميع. كـمـا نـاقـش اجملـتـمـعـون عـدد مـن اإلجـر

W�—«œù« �ULOEM��«Ë �«¡«d	ù« s� œb� vK� ÊuIH�� ŸËdH�« u�dA�

ئيس.املقر الرلضمان التنسيق التام بني الفروع و
ئيس اجلمعية الدكـتـورأس االجتماع سـعـادة رر

ه كل من: سعادة نائبحضربندر بن محمد احلجار و
ئيس اجلمعية الدكتور مفلح الـقـحـطـانـي، الـدكـتـورر

قية،ف على فرع املنطقة الشرعبداجلليل السيف املشر
ف على فرع منطـقـةيف املشـرالدكتور حسني الـشـر

ف علـىمة، الدكتور أحمد البهـكـلـي املـشـرمكة املكـر
ف علـىي املشراألستاذ خالد الفاخـران، وفرع جاز

ياض.ئيس في الراملالية باملقر الرية والشؤون اإلدار

ياض - حقوق:الر
ديني فيضاع املعتقلني السعـوافقت جلنة متابعة أوو

ة بعضيارعة من األهالي بزانتانامو على قيام مجموغو
حثهم علـىضيح أهداف اللجنة ولني بهدف تواملسؤو

يكي املماثل للمساعدة فياصل مع اجلانب األمرالتو
ابط الصداقة بـني على روًإنها هذه القضية، حفـاظـا

يكي.األمردي والشعبني السعو
بعاء الثانيم األرت اللجنة في اجتماعها الثاني يوأقرو

ياض علـىة مبقر اجلمعية فـي الـرمن جمادى اآلخـر
طنيـةقع اجلمعـيـة الـوني على مـوابط إلكـتـروإنشـاء ر

إيجاد قاعدة بيانات للمعتقلنيحلقوق باسم اللجنة، و
املفرج عنهم.العائدين منهم للمملكة وانتانامو وفي غو

تضمنت توصيات اللجنةو
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيـــة

ســائــلاصــل مـــع والــتـــو
احملليةاإلعالم األجنبية و

الءلــشــرح مـــعـــانـــاة هـــؤ
تهمأسماع صواملعتقلني و

كــــمــــا عـــــقـــــدتللعالم.
ماللجنة اجتماعا أخر يـو

/23/6بـــــــــــعــــــــــــاء األر
19افـــق هــــ املـــو1427

اعة اإلسرأكد اجملتمعون على ضرورم، و2006ليو يو
بعاءم األرفي تنفيذ توصيات اجتماع اللجنة املنعقد يو

الــثــانــي مــن جــمــادى
ة، كــمــا كــلــفـــتاآلخــر

اللجنـة األسـتـاذ خـالـد
ي بالتنسيق معالفاخر

سـعـادة الـدكـتـور عـبــد
ئيـسحمن الـعـنـاد رالر

النـشـرجلنـة الـثـقـافـة و
عضو اللجنة األستاذو

شن إلنهـاءمحمد الـعـو
الــتــوصــيـــة اخلـــاصـــة

ني خاص باللجنـة عـلـى شـبـكـةابط إلكـتـروبإيجـاد ر
انتاناموإيجاد قاعدة بيانات للمعتقلني في غونت واإلنتر

املفرج عنهم.العائدين منهم للمملكة وو
ليةحت اللجنة متابعة ما تقيمه املنظمات الدواقترو

العمـلانتانامـو وات خاصة مبعتقلـي غـومترمن مـؤ
تـفـق عـلـى أن يـكــونُعـلـى الـتـوصـل مـعـهـا. كـمــا أ

هـ .15/7/1427بعاء م األراالجتماع القادم يو
انتانامو بدأتيذكر بأن جلنة أهالي املعتقلني في غو

يبا، حتت مظلة اجلمـعـيـةين تقـرأعمالها قبـل شـهـر
أسها سعادة الدكتـوريـرطنية حلقوق اإلنسـان والو

م بالعديد من األعمالتقوبندر بن محمد احلجار، و
اجيع عملية اإلفرالنشاطات التي من شأنها تسـرو

انتانامو.ديني في معتقل غوعن جميع املعتقلني السعو
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ديمح نب حلاص .د

ياض - حقوق:الر
تهقرر اجمللس التنفيذي في اجتماعه الثالث في دور

ليو يو23افق هـ املو27/6/1427م األحد الثانية يو
ة حقوقاسة مشروع جائزكيل جلنة لدرّم تش2006

ات املماثلةاخلبرب واالستفادة من التجاراإلنسان و
ض األعـضـاء اجملـتـمـعــونّقـد فـوفـي هـذا اجملـال، و

ّةئيس اجلمعية اختيار أعضاء اللجنة املعنيسعادة ر
ة.باجلائز

ياض علـىافق اجملتمعون مبقر اجلمـعـيـة فـي الـروو
لـىتني األوحة بشـأن الـفـقـربعض التـعـديـالت املـقـتـر

آليات عمل اللجان فيالثانية اخلاصة باجتماعات وو
الالئحـة الـتـنـفـيـذيـة، كـمـا بـحـث االجـتـمـاع عـدد مـن

جة على جدول أعماله، منها: بحـثعات املـدرضواملو
مناقشةية، واالختصاصات اإلداراءات وبعض اإلجر

آليات دعمها.ة (حقوق) وير نشرأفضل السبل لتطو
أس االجتماع سعادة الدكتور بندر بن محمد احلجار،ر
بيعان القحطــاني،ه كل من: الدكتور مفلح بن رحضرو

الدكتور أحمد بن يحي البهكـلـي، األسـتـاذة سـهـيـلـة
ة لبنى بنت عبـدالدكتور و,ادّين العابدين حمـــبنت ز

ي.حمن األنصارالر

Ê«“U	 ŸdH wzU�M�« r�I�«
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ان - حقوق:جاز
مان يونظم القسم النسائي بفرع اجلمعية في جـاز

هـ1427ة الثالثاء الثامن من شهر جمـادى اآلخـر
ذلك بـهـدفة للسجن النـسـائـي فـي املـنـطـقـة، ويـارز

ال الـسـجـيـنـاتتـفـقـد أحـواإلطـالع عـلـى الـسـجـن و
اهن.شكواالستماع إلى مالحظاتهن وو

م بهـاات يقـويارنامـج زة ضمـن بـريارتأتي هـذه الـز
الفرع لعدد من اجلهات ذات العالقة.

فد اجلمعية إلى سجن النساء العام كل مـن:ضم و
ي.ندة قادراألستاذة ري وة عزة نورالدكتور

ŸËdA� W�«—b� WM' qOJA� dI� ÍcOHM��« fK:«
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هـ23/6/1427جانب من اجتماع جلنة األهالي يوم األربعاء 
مبقر اجلمعية في الرياض
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ت - حقوق:بيرو
ائـيـلـي تـقـتـلب اإلسـرال آلـة احلـرال تـز

11تهجر املدنيني فـي لـبـنـان مـنـذ تهـدم وو
عدت يتوملرال أوماز، و2006ليو) متوز (يو

دعه أو يحاسبه، ألنهجد من يرال يويهدد وو
تهجـيـرأعطي الصالحيات الكـامـلـة لـقـتـل و

املدنيني في لبنان.
بيةسمي في املنظمة العركد الناطق الريؤو

دية احملامي محموحلقوق اإلنسان في سـور
انهاائيل، من عدوم به إسرعي، أن ما تقومر

بلة لبنان، بـأسـلـوالهمجي الغـاشـم عـلـى دو
ما خلفه من الضحايا (قتلـىب اإلبادة، وحر
افقاملرتدمير شامل للبنى التحتية، وحى) وجرو

ف، يتنافىي صربرامي، بـرالعامة، هو اعتداء إجر
القيم اإلنسانية.لية واف الدواألعراثيق وكل املوو

قيـةاجلمعيات احلقـوطالبت املنـظـمـات وهذا و
ً قيـاسـاًنـيثيـق ذلـك بـشـكـل قـانـويا، بـتـوفـي سـور

ةلي اإلنساني، محذرالقانون الدومبعاهدات فيينا و
ماان، وار العدواقب استمرقت ذاته، من عوفي الو

ميكن أن ينجم عنه.
قية، الهيـئـاتبية احلـقـونادت اجلمعيـات الـعـرو
 هـيـئـة األممًخـصـوصــالـيـة اخملـتـصـة كـافـة، والـدو

ها الطـبـيـعـي،املتحدة، مـن اجـل إعـادة إحـيـاء دور
عادل للقانونلياتها بتفعيل حقيـقـي وحتمل مسؤوو

سة أشكالطالبت مبماراالتفاقيات املعنية. ولي، والدو
قـفها علـى وإجبـارائيـل والضغط كافـة عـلـى إسـر

اعتبارة وغزحشية على كل من لبنان واعتداءاتها الو
ب،ائم حـرائم ضد املدنيـني جـرم به مـن جـرما تقـو

نية كافة املتعلقة بذلك.اءات القانواتخاذ اإلجرو
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ية فـيبية حلقوق اإلنسـان فـي سـورقالت املنظـمـة الـعـرو
من بينهم عائالتات القتلى وش عشرى بوبيان لها: »ألم ير
ات العالم أجمع، ألمكامير أمام أعني وًكاملة قتلت ظلما

يقتـلت املدنية فوق أصحابـهـا وى كيف تقصف الـبـيـوير
هوى الطفل الذي لم يبلغ التسعة أشهر ومن فيها، ألم ير

عية شعـار »مـنمقطوع إلى نصفني«، متسـائـلـة عـن شـر
شائيل الدفاع عن نـفـسـهـا« الـذي يـلـوح بـه بـوحق إسـر

لدعم انتهاك حقوق اإلنسان.
نسية للدفاع عـن حـقـوق اإلنـسـانابطة التـودعت الـرو

كمنظمات اجملتمع املدني إلى التحرنسي، وأي العام التوالر
اللبنانـي،للتعبير عن التضامن مع الشعبني الفلسطـيـنـي و

سائلالواستنفاد كل اإلمكانات وذلك من خالل التنسيق وو
نيةلة الصهـيـوسه الدواملتاحة، كما أدانت  بشـدة مـا متـار

ياءتقتيـل لـألبـرتدمير للبنى التحتـيـة لـلـبـنـان وهـاب ومن إر
أجانب،ضى بني لبنانيـني ومرأطفال واملدنيني من نساء وو
يقة اإلبادة اجلماعية،البلدات على طرى ومسح كامل للقرو

سائلاعتداء علـى ولة اللبنانيـة، وتقطيع ألوصال الـدوو
الصحافيني.اإلعالم و
أدنت بشدة اجلمـعـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة حلـقـوق و

م بهاامية التي تقواصد)، اإلعمال اإلجراإلنسان (ر
العائـالتيـاء وائيل في لبنان، من قـتـلـهـا لـألبـرإسر

دعـت األممها للبنية الـتـحـتـيـة. وتدمـيـراألطفـال، وو
لي باخلـروجاجملتمـع الـدومجلس األمـن واملتحـدة و

اليـات املـتـحــدةضـهـا الـوة الـتـي تـفــرعـن الـسـيـطــر
 إلـى شـعـب لـبـنـانًالنـظـر جـديـاكيـة عـلـيـه، واألمـيـر

اتفلسطني الذين يقتلون أمـام عـدسـات الـكـامـيـرو
ية.احلراطية وحتت أسم الدميقراإلعالمية و

طـالـبـت اجلـمـعـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة اجلـمـعـيــاتو
قية في العالم باإلعالن عن تضامناملنظمات احلقوو

الفلسطيني، مـشـددةعاملي مع الشعبني اللبنانـي و
لـياجملتمـع الـدوعلى أهمية إدانـة األمم املـتـحـدة و

من يشجعهاائيل وقية إلسراملنظمات احلقوو
فلسطني.ياء في لبنان وعلى قتل األبر

بية حلقوقطنية العرسسات الوأدانت املؤو
ائيلية حلقاإلنسان بشدة االنتهاكات اإلسر

اطنني في لبنانة للمواملستقراحلياة اآلمنة و
دعــت فــي بــيــان لـــهـــاوفلسطني.و

هيئاتـهـااألمم املتـحـدة ولي واجملتمـع الـدو
ضع حد لهذهي ووة التدخل الفـوربضرور

ض مـعة التـي تـتـعـاراالنتهـاكـات اخلـطـيـر
لية.االتفاقيات الدوميثاق األمم املتحدة و

ض هـوالتفـاوار وشددت علـى أن احلـو  و
حيـدة لـلـتـوصـل لـسـالم دائـمسـيـلـة الـوالـو

ب املنطـقـة األمـر الـذي يـسـهـم فـيشامـل لـشـعـوو
اطننييز حقوق املوتنميتها سعيا لتعزها واراستقر
فيها.

ية حلقوق اإلنـسـان انـه فـيقالت املنظـمـة املـصـرو
ائيل اعتدائهااصل إسري تولي مخزظل صمت دو

املنشئـاتالبنية التحتية وعلى املدنيني اللبنانيـني و
فاةاملدنية اللبنانية األمر الذي أدى إلى إصابة وو

دد أنـبـاء عــناملـئـات مـن املـدنـيـني خـاصـة مــع تــر
ليا.مة دوائيلي ألسلحة محراستخدام اجليش اإلسر

ائيلم بها إسرأكدت أن مثل هذه األعمال التي تقوو
كعقاب جماعي يستـهـدف املـدنـيـني يـعـد انـتـهـاكـا

أت املنظمةلي اإلنساني،  ورخا للقانون الدوصار
لةالبنية التحتية للدوأن استهداف املنشئات املدنية و

السكان املـدنـيـني يـعـد مـن اخملـالـفـاتاللـبـنـانـيـة و
قا جسيما التفاقيات جنيفاجلسيمة مما ميثل خر

ب.ائم حرمتثل جرو

 سندويشات بأحد املالجئ3 لبنانية هربت من القصف تناول أطفالها الـ آثار الدمار الذي خلفه االحتالل اإلسرائيلي ضمن عملية عسكرية واسعة

نسية:ت - الفربيرو
ائيـلاجليش اللـبـنـانـيـان إسـرئيـس واتهـم الـر

ليةها املعاهدات الدوباستخدام أسلحة حتظر
ة في لبنان منذية املستمرفي عمليتها العسكر

ليو) املنتهي. متوز (يو12
د، بحسـبئيس اللبناني أميـل حلـواعتبر الـرو

يح وزع على الصحافيني، أنما جاء في تصر
بقوى في منطقة العرائيل لقر»استهداف إسر

قة، يـشـكـل انـتـهـاكـايـة حـارسفـوربـقـنـابـل فـو

لية التـي متـنـعاالتفاقات الـدواثيـق وخا للـمـوصار
استعمال مثل هذه القنابل«.

لية »التـدخـلالهيئـات الـدوناشد األمم املتـحـدة وو
دعها عـنانها على لـبـنـان ورائيـل عـدوقف إسـرلو

استعمال مثل هذه األسلحة الفتاكة التي تتناقض
املبادئ الـتـي حـددهـاام حقـوق اإلنـسـان واحتـرو

ميثاق األمم املتحدة«.
انسكالة فري لبناني أفاد لوكان متحدث عسكرو

ائيلـي يـسـتـخـدم قـنـابـلان اإلسـرس أن الطـيـربـر

بية،ت اجلنوليا في قصفه لضاحية بيروة دومحظور
قال املصدر نقال عنب الله الشيعـي. ومعقل حـز

اء في اجليش اللبناني »يتم استخدام قنـابـلخبر
اغيـة، فـيذات شحنات خاصـة بـيـنـهـا قـنـابـل فـر

ائيلأضاف أن »إسـرالقصف على الضاحيـة«. و
يةسفوراسع قنابل فواستخدمت أيضا على نطاق و

ب لبـنـان«، مـن دون اسـتـبـعـادفي قـصـفـهـا جـنـو
ئها إلى هذا النوع من القنابـل عـلـىاحتمال جلـو
بية.ت اجلنوضاحية بيرو

UO�Ëœ …—uE�� qUM� Â«b���U qOz«d�≈ rN�� ÊUM��

يةس من رؤانس بركالة فرمتكن مصورو وو
ابقلفة من ثمانية طـومبان في الضاحية مـؤ

أو أكثر تخـتـفـي فـي غـضـون خـمـس دقـائـق
اءها سحابـة مـن الـغـبـار األبـيـضمخلـفـة ور

ه بضعة أمتار.كاما يبلغ علوور
ين مبنى على األقل ال سيمـاا إن عشرقالوو

بئر العبد اللذين يـشـكـالنيك وة حرفي حـار
ب اللـه فـي الـضـاحـيـة،بع األمـنـي) حلـز(املـر
يقة.ت بهذه الطردمر
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نسية:ابلس -الفرطر
الياتسسة القذافي للتنمية أن الوأعلن مسؤول في مؤ

 ليبيا11حيل ليبيني اثنني من أصل ت تراملتحدة قرر
با.كي في كوانتانامو األميرمعتقلني في معسكر غو

سسةقال صالح عبد السالم املدير التنفـيـذي لـلـمـؤو
كدة عـنمات مؤفر معلـوس »بعد تـوانس بركالة فـرلو
ين في معسكرد أحد عشر معتقال ليبيا محتجزجوو

كيةمة األميراسلة احلكوسسة مبرانتانامو، بدأت املؤغو
نيـةفير ضمانات قـانـواج عنهم أو تـوللمطالبة بـاإلفـر

ًات أخـيـراليات املـتـحـدة »قـررأضاف أن الـولـهـم«. و
اج على اثنني منهم«.اإلفر

جيةة اخلارارار الذي اتخذته وزضح أن »هذا القرأوو

حيلنيو) ، ينص على تران (يوير حز13كية في األمير
محمد عبد الله منصور إلىف عمر محمد وعبد الرؤو

دتهما إلى بلدهما«.ليبيا بعد ضمان سالمتهما عند عو
 سجينا450اهن نحو قت الراشنطن في الوتعتقل وو

هاب«،ب على اإلرانتانامو في إطار »احلرفي قاعدة غو
سمي.الء فقط اتهام رة من هؤجه إلى عشروو
ت أن احملاكم التيكية اعتبركانت احملكمة العليا األميرو

ص عليهاط املنصوكانت قائمة حتى اآلن مخالفة للشرو
القانون القضائيب وى احلرفي اتفاقية جنيف حول أسر

خصوصا على صعيد حقوق الدفاع.كي وي األميرالعسكر
د انه يوًاخـرش مؤكي جورج بـوئيس األميـرأعلن الـرو

أن يغلق املعتقل لكن ذلك غير ممكن.

UL�bK v�≈ u�U�U��«u� s�� w� 5KI�F� 5M�« 5O�O� qO�d�

نسية:عمان - الفر
اءئيس الـوزرقال أحد محامي الدفاع عـن نـائـب ر

ئايز إنه قدم طلبـا طـاراقي السابق طـارق عـزالعر
كـيـة حلـقـوق اإلنـسـان لــلــنــظــر فــيلـلـجـنـة األمــيــر

كله.ض لها مو»االنتهاكات« التي يتعر
فاني دي ستيفانو قدمأفاد بيان أن احملامي جيوو

كية حلقوق اإلنسانئا لدى اللجنة األميـرطلبا طار
الياتتكبها الوكاشفا عددا من االنتهاكات التي تر

تابـع الـبـيـان أن احملـامـيكـلـه. واملتـحـدة بـحـق مـو
افعـائاسة اللجنـة راءات لـدى راإليطالي »بدأ إجـر

ة«.إليها االنتهاكات املستمر

بيةكان دي ستيفانو أعلن قبل أيام أن احملكمة األوروو
كدايز مؤفضت النظر في قضية عزحلقوق اإلنسان ر

كية العليا.انه سيحيلها إلى احملكمة األمير
اسبورغيز إلى احملكمة التي تتخذ من سترجه عزتوو

فة باملادةئة املعرواءات الطارجب اإلجرا لها، مبومقر
 التي تسمح للمحكمة بالـنـظـر فـي عـدد مـن39قم ر

القضايا بشكل عاجل.
طكية اثر سقـوات األميريز سلم نفسه للـقـوكان عزو

ةة مستـمـره بصـورمحـامـوتطالب عـائـلـتـه وبغـداد. و
دية.احه بسبب حالته الصحية املتربإطالق سر

e�e� ‚—U! ‚uI� pN�M� sDM�«Ë
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حة - حقوق:الدو
ب إلى إنشاء هيئه أو مجلس ملنظماتاء عردعا خبر

بي، على أن تشـكـلطن العراجملتمع املدني فـي الـو
اختصاصات الهيئة أو اجمللساسة أهداف وجلنة لدر

حدا إلى إصدار دليل موي، كما دعوهيكلهما اإلدارو
املفاهيـم األسـاسـيـة الـتـي يـتـملكل املـصـطـلـحـات و

بـي.استخـدامـهـا فـي مـجـال اجملـتـمـع املـدنـي الـعـر
ادر الـعـامـلـة فـيتـأهـيـل الـكـويـب واالهـتـمـام بـتـدرو

تقاء بأدائـهـاسسات اجملتمع املـدنـي بـهـدف االرمؤ
ة التـيات املعاصـراكبة التـطـوراتها ملـوير قدرتطـوو

ات في ختاميشهدها هذا اجملال، جاءت هذه الدعو
امللتقى الثالث ملنظمات اجملتمع املـدنـي فـي الـعـالـم

يةها في التنمية املنعقد بالعاصمة القطردوربي والعر
.2006 مايو24-22ة من  حة خالل الفترالدو

اصلة قدمتاشتمل امللتقى على سبع جلسات متـو
فيةاملعـرية وانب النظرقة عمل غطت اجلو ور21فيها 

طنب الناجحة ملنظمات اجملتمع املدني في الوالتجارو
ك ميثلـون مشار200ك فيه أكثر مـن شاربي.  والعر

قدبية، و منظمة من مختلف الدول الـعـر90أكثر من 
طنية حلقوق اإلنسان في امللتقى سعادةل اجلمعية الوّمث

كاهيم سجيني، حيث شـاراألستاذ إسماعيل بن إبـر
في صياغة التوصيات.بدور فعال في جلسات امللتقى و

م املنظمـةكون في امللتقى بان تقـوطالب املشـارو
يـة الـتـابـعـة جلـامـعـة الـدولبيـة لـلـتـنـمـيـة اإلدارالـعـر
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يد منتنظيـم املـزار في عقد هذا امللتـقـى وباالستمـر
أداء منظمات اجملتمعب والفعاليات التي تطرح جتار

الضعف فية واطن القواستها، لتلمس مودراملدني و
اتهاية قـدرتقوهـا ويرأداء هذه املنظمات بهدف تـطـو
ص املتاحة لها.لالستغالل األمثل خملتلف الفر

سسـيـةية الكيـانـات املـؤكون بـتـقـوكما طالـب املـشـار
اتدعـم قـدرالتـعـاون والقائمـة املـعـنـيـة بـالـتـنـسـيـق و

بــيطـن الــعــرسـسـات اجملـتــمــع املــدنــي فــي الــومــؤ
با للتجاراستثمارد وار للموًشيداذلك تراإلسالمي وو

يةلـود، مع إعطـاء أوب اجلهو لتـضـارًمنعـاالسابقـة و
بية للمنظمات األهلية بالنظرخاصة لدعم الشبكة العر

شـاديكون إلى إعداد مشروع دلـيـل إردعا املشـارو
عمل منظمات اجملتمع املدني لالستـفـادةينظم إنشاء و

بيـةيعية في الـدول الـعـرة التـشـرف األجهـزمنه مـن طـر
انـنيالقـويـعـات واإلسالمية عند قـيـامـهـا بـسـن الـتـشـرو

سسات اجملتمع املدني بـهـا، عـلـى أناملنظمة لعمـل مـؤ
لة قطر،دوية وبية للتنمية اإلدارم بإعداده املنظمة العرتقو

اكة . كما دعواغبة باملشارمنظمات اجملتمع املدني الرو
سساتجعية لقياس أداء مؤمرحدة وضع معايير موإلى و

اعى فيها اخلـصـوصـيـات الـثـقـافـيـةاجملتمـع املـدنـي تـر
اإلسالمي مع االستـفـادةبـي واالجتماعية للعالـم الـعـرو

لية اخلاصة بهذا الشأن.من املعايير الدو
كةكون كل املنظمات املشارو في اخلتام ناشد املشار

ضـعضع التوصيات مـوفي امللتقى بالعـمـل اجلـاد لـو
فق إمكانياته.التنفيذ كل في مجال اختصاصه وو

بيـةيذكر بأن امللتقى الذي نظمـتـه املـنـظـمـة الـعـر
بية بالتعاونية التابعة جلامعة الدول العرللتنمية اإلدار

لة قطر، جاء بهدف مناقشةمع مجلس التخطيط بدو
سـسـات اجملـتـمـع املـدنــي،املـفـاهـيـم األسـاسـيـة ملـؤ

سساتاملتكاملة لهذه املؤار األساسية واسة األدودرو
ها في حتـقـيـقدورية الشامـلـة وفي التنمـيـة الـبـشـر

اقـعبية، إضـافـة ملـنـاقـشـة وحدة الـعـرالـوالتـكـامـل و
آفاقبية وسسات اجملتمع املدني في الدول الـعـرمؤ

بية الناجحة.العرب العاملية وض التجارعرها، ويرتطو

ها في مساندة منظمات اجملتمعدورسالتها وإلى ر
بية.املدني في الدول العر

تضمنت توصيات امللتقى العمل على عـقـد لـقـاءو
مـاتـيـة فــيلـي املـعـلــومـسـؤواء ولـلـتـشـاور بـني خــبــر

سـسـات اجملـتـمـع املـدنـي مـن أجـل بـنـاء شـبــكــةمـؤ
مـصـاحلـهـااصل بـيـنـهـا مبـا يـخـدم أهـدافـهـا ولـلـتـو

بناء قاعدة بيانات متجددة حول منظماتكة، واملشتر
بية تكون في متنـاولاجملتمع املدني في الدول العـر

ي ملنظـمـاتة إلى عقد لـقـاء تـشـاورالدعـواجلميـع. و
دضع آلية لتنـسـيـق اجلـهـواجملتمع املدنـي بـهـدف و

ث.اربية في حالة الكوالعر

ان - حقوق:ّعم
حقوقمتر (العدالة اجلنائـيـة وكون في مـؤأقر املشـار

بية لـلـعـدالـة اجلـنـائـيـةابـطـة عـراإلنسـان) تـأسـيـس ر
د الناشطني في مجال حقوق اإلنسانتستقطب جهو

العاملنيث اجلنائية واملشتغلني في البحواحملامني وو
ذلك بقصد تفعيل أداءفي هيئات العدالة اجلنائيـة، و

ائيـةاإلجريعـيـة وهذه الهيئات علـى األصـعـدة الـتـشـر
سيخ حكم القانون.ترعية ويز مبدأ املشروباجتاه تعز

انّدنية عممتر الذي عقد في العاصمة األرطالب املؤو
بحضـور  و2006نيـو  يو29-27ة مـن خالل الفتـر

األكادميـيـنيكة مـن الـبـاحـثـني ومشـار وًكـا مشـار90
اجعـةبية مبـرالناشطني في الـدول الـعـرقيـني واحلقـوو

طنية في إطار مالءمتهايعات اجلنائية الوشاملة للتشر
احل االتهاملية حلقوق اإلنسان عبر مـرللمعايير الدو

العمل عـلـىالتنفيذ العـقـابـي واحملاكمـة والتحقـيـق وو
اجب التطبيق فـيتعديلها، ليكون القانون القـائـم الـو

ه لضماناتفيرى تو على مستوًمتناول القضاء، سليما
احل.حقوق اإلنسان عبر هذه املر

تعيـنيمتر إلى االهتمام بـسـيـاسـات إعـداد ودعا املـؤو
االدعاء العام،أعضاء النيابة العامة واختيار القضاة وو
التأهيل في هـذاير معاهـد اإلعـداد والعمل على تطـوو

ًبة املماثلة املتقدمة إقليميااقع التجرء واجملال في ضو
يب مالئمـة. كما دعا إلى اعتماد سياسـات تـدرًليادوو

االدعاء العامأعضاء النيابة العامة وإلكساب القضاة و
مة في التعامـل مـعات الالزاملهـارات واخلبرف واملعـار
اهر اجلنائية اجلديدة.الظومية املستحدثة واهر اجلرالظو

األدلـةمـات وكون علـى عـدم االعـتـداد بـاملـعـلـوشدد املـشـارو
طأة التعذيب أو املعاملة القاسية أو أي شكلعة حتت واملنتز

اه أو التهديدمن أشكال اإلكـر
اف الفعلائن على اقتربه، كقر

ذلـــكاحملــظــور مــن املــتــهـــم، و
امةكرعية و ملبدأ املشروًحتقيقا

نهمف النظر عن كواد بصراألفر
مــذنـــبـــني أو غـــيـــر مـــذنـــبـــني،

اآلثار.ها باطلة النتائج واعتبارو
كـون أنــه مــنأى املــشــارور

ة إنـشــاءاملـالئـم طـرح فـكــر
بــيــة حلــقــوق(مـحــكــمــة عــر

اإلنسان) بوصفها آلية مهمة
ةامه، أسواحتربي ويز حقوق اإلنسان العرلضمان تعز

ى،عية املماثلة في النظم اإلقليمية األخرباحملاكم النو
سطلية في الونيـة دوالعمل على تأسيس ثقافة قانـوو

القضائي ذات صلة بالقانون اجلنائي الداخلي، حلل
نيني.لها ما بني القانوإشكاليات التنازع في حال حصو

اد املـنـاهــجمتـر تـضـمـني مـوجـاء فـي تـوصـيـات املــؤو
اتالتأهيل األمنية إشاراسية في معاهد اإلعداد والدر

ادعلى األخص في مواضحة إلى حقوق اإلنسان، وو
البحث اجلنائي، هذا إلى جانب تخصيص مقرر مستقل

ليةنية الدوجعيتها القانومريعنى بثقافة حقوق اإلنسان و
طنية. إضـافـة إلشـاعـة ثـقـافـة حـقـوقالواإلقلـيـمـيـة وو

ة األمنيـةف العامـلـني فـي األجـهـزاإلنسان فـي صـفـو
تنميةش العمل. ويبية وورامج التدرطية عبر البرالشرو

ى اإلنـسـانـياملـغـزطــة وعـي بـفـلـسـفـة عـمـل الـشــرالـو
التثقيـفي عليه، واألخالقي الذي تنطـواالجتماعي وو

اء تلك املتعلـقـةطية سوآداب املهنة الشـربأخالقيـات و
سةجل األمن نفسه أو تلك املتعلقة مبماراصفات رمبو

طـــي.الــعـــمـــل الـــشـــر
قـابـةإنـشـاء آلـيـة لـلـرو

ورصــد االنــتــهــاكــات
ســـــســـــةداخـــــل املـــــؤ

األمنية.
فـــــــــــي مــــــــــــجــــــــــــالو

اتـــيـــجــــيــــاتاالســـتــــر
املــنــاهــضــة لــلــعـــنـــف

أىي راألســــــــــــــــــــــــــــر
ةكــون ضـــروراملــشـــار

ًفقابيـة، ويعات العـريف (الطفل) في التشـرحتديد تعـر
ة على هذا الصعيد.افر من خبرما تولية وعية الدوللشر

بي فيما يخصالسعي لتعديل ميثاق حقوق الطفل العرو
18 سنة إلى 15لة من فع سن الطفويف الطفل ورتعر

لية ذات الصـلـة. إضـافـة لالتفـاقـيـات الـدوًسنة، طـبـقـا
العمـلالنـسـاء، ومي أفعال العنف ضـد األطـفـال ولتجـر

أةاملرلة وطنية خاصة حلماية الطفويعات وعلى سن تشر
اننيبية بصياغة قوقيام اجلامعة العربية، وفي الدول العر

اج هذا املقترح إلى حيـزذجية للمساعـدة فـي إخـرمنو
أةاف بحقوق املرمتر على االعترالتنفيذ. كما شدد املؤ

املعاهداتلية حلقوق اإلنسان وعية الدوتها الشرالتي أقر
لية ملنع التمييز ضدها، مع األخذ بعنياالتفاقيات الدوو

اعاةمرالدينية، ومية والقواالعتبار اخلصوصية الثقافية و
فضال الشخصـيـة. ورانني األحوذلك عند صيـاغـة قـو

لةالدوأة في اجملتمع وكل مظاهر االستهانة مبكانة املر
شتى األصعدة. كمـا طـالـبيات وعلى مختلف املـسـتـو

عاية اجتماعية حلمـايـةسسات ركون بإنشاء مـؤاملشار

عايـةذلك لتأمـني الـرضن للـعـنـف، واتي تعـرالنسـاء الـلـو
سساتمات لهذه املؤدعم احلكوالنفسية لهن، والصحية و

اجملتمع املدني.يلها مبساعدة القطاع اخلاص ومتوو
ساء ثقافة حقوقمتر االهتمام بإرتضمنت توصيات املؤو

على صعـيـدسمـيـة، وسسة الـراإلنسان في إطـار املـؤ
عيةيق زرع االجتاهات اإليجابية الطواجملتمع، عن طر

مينحو حقوق اإلنسان، بحيث يـتـحـول األداء احلـكـو
مية الفي عالقته مع اجلمهور إلى معاملة إنسانية يـو

 القيـمًإمنا أيـضـانية فحـسـب وحتكمها األطر الـقـانـو
مالتي حتترجدان والوة في الضمير والقناعات املستقرو

امة اإلنسانية املتأصلة في ذاتـه.جل الكـرُتاإلنسان و
ةاألجهزطنية حلقوق اإلنسـان وسسات الولى املؤتتوو

سسات اجملتمع املدنـيمؤسائل اإلعالم، وية ووبوالتر
ص.طنية شاملة بهذه اخلصوضع خطة وو
دعت التوصيات إلى تشكيل صندوق لدعم ضـحـايـاو

أكدتده من مصادر متعـددة،. وارمية، تكون مـواجلر
فلسطنياق وات االحتالل في العراعاة قوب مرجوعلى و

ليةحتميلها املسـؤولي اإلنساني واعد القانون الدولقو
تكب بحق السكانائم تراعد عن أية جرجب هذه القومبو

هـم مـن الـعـامـلـني فــيغـيـراملـدنـيـني أو الـصـحـفـيـني و
يث للبيئة أو تدمير البنيةأي تلواملنظمات اإلنسانية، و

تب على هـذهما يتـرالتحتية أو املمتلكات الـثـقـافـيـة، و
اجبة.يضات ولية من تعواملسؤو

اسات حقـوق اإلنـسـان هـوان لـدرّكز عـميذكـر أن مـر
مية تـأسـس عـامسسة علمـيـة مـسـتـقـلـة غـيـر حـكـومـؤ

أبـحـاث حـقــوقاســات و، مـتـخـصــص فــي در2000
بي.طن العراإلنسان في الو
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جانب من امللتقى
إسماعيل سجيني

مترجانب من املؤ

اس:ملبو - وكو
متر (التعايش السلـمـي فـيأكد البيان اخلتامـي ملـؤ
ابطة العالم اإلسالمي رًاخراإلسالم) الذي عقدته مؤ

ملبـو،كز الثقافي اإلسالمي فـي كـوبالتعاون مـع املـر
ب العدل بـنيجوت وساالت اإللهـيـة قـررعلى أن الـر
اعـدسـالـــــة اإلسـالم قـائـمـة عـلـى قـوأن رالـنـاس، و

عادلـة، لـم تـغـفـل حتـديـد احلـقـوقإنـسـانـيـة ثـابـتـة و
اجبات بني الناس.الوو
به لالطالع علىشعومنظماته ومتر العالم ودعا املؤو

التعايش بـنياعد للعـالقـات وما في اإلسالم من قـو
اعتمادها مبادئاالستفادة منها وب، والشعواألمم و

ية.حتقيق السالم للبشرللتعايش و
ة فصلتة املعاصركون إلى أن احلضارأشار املشارو

التطبيق، ممـا أسـقـط مـن الـنـاحـيـةات وبني الشـعـار
 من املبــادئ التي نـادت بإنقاذ اإلنسان،ًاالعملية كثير
ير املـصـيـرحـق تـقـرحقـوق اإلنـسـان ويـة ومثـل احلـر

ين إلى إنات، مشيرغير ذلك من الشعارب، وللشعو
ف األيدي أمام املعاناة القـاسـيـةف العالم مكـتـوقوو

اضطـهـادما أصـابـه مـن ظـلـم ولشعـب فـلـسـطـني، و
اتارائيـل الـتـي تـتـجـاهـل قـرحـصـار عـلـى يـد إسـرو

اضح على الفـصـلنداءاته مـثـال ولي واجملتمـع الـدو

التطبيق.بني الشعار و
ة احلمالت التي تسـعـى إلـىمتر إلى خطـورنبه املـؤو

اإلسالم،ة وة املعاصـريج للصدام بني احلضـارالترو
جات العداءب عن القلق البالغ جتاه تصاعد موأعرو
بية،املسلمني في بعض الدول الغراهية لإلسالم والكرو
سـائـل اإلعـالم الـعـاملـيــة بــعــضاسـتـغـالل بـعــض وو

األحداث؛ لشن حمالت إعالمية ظاملـة ضـد اإلسـالم
إلصاقضد عدد من الدول اإلسالمية، واملسلمني، وو

املسلمني.هاب باإلسالم وتهمة اإلر
جبة عاملية تستوهاب ظاهرمتر على أن اإلرأكد املؤو

التصدي لها بروح اجلـديـةائها ولية الحتـو دوًداجهو

لي متـفـقاإلنصاف، من خـالل عـمـل دوليـة واملسـؤوو
ًهاب حتديـدايحدد معـنـى اإلرعليه يعالج أسـبـابـه، و

يصـونة ويكفل القضاء على هـذه الـظـاهـر؛ وًسليـمـا
بللشعـويحفظ للدول سـيـادتـهـا، ويـــاء، وحياة األبـر

أمنه.للعالم سالمته وها، واراستقر
منظماته بإعطـاء األقـلـيـاتلـي وطالب اجملتمـع الـدوو

قها في اجملتمعـات الـتـي تـعـيـش فـيـهـااملسلمـة حـقـو
يــةكـة فـي املـهـام احلـضـارمـسـاعـدهـا عـلـى املـشــارو
اإلنسانية، كما دعا املسلمني للتضامن مع األقلياتو

تقدمي العون لها للمحافظة علـىاملسلمة في العالـم و
شخصيتها اإلسالمية.ثقافتها ودينها و
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 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان25تنص املادة 
 منٍى كـافعلى أن: » لكل شخص احلق فـي مـسـتـو

ته،ألسرفاهية له والراملعيشة للمحافظة على الصحة و
العناية الطبية.املسكن وامللبس ويتضمن ذلك التغذية وو
له احلق في تأمنيمة، وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزو

مـلالترالعجـز وض واملـرمعيشة في حاالت البـطـالـة و
سائل العيش نتيجةغير ذلك من فقدان وخة، والشيخوو

ادته«. كما تنص على أن: » لألمجة عن إرف خارلظرو
ينعم كلعاية خاصتني، والطفل احلق في مساعدة ورو

الدتهم أكانت وًاءاألطفال بنفس احلماية االجتماعية سو
عية«.يقة غير شرعي، أو بطرباط شرناجتة عن ر

عاية الصحية أو الطـبـيـة املـقـدمـةقد اختلفـت الـرو
ى ألسباب عدة، مـنـهـا عـلـىلة إلـى أخـرد مـن دوللـفـر

سبيل املثال:
ى التنمية اخملتلف في دول الشمال- مستو1

دة في دولجـوالغني أو العالم األول عن تـلـك املـو
ب أو العالم النامي.اجلنو
فـتـه بـحـقـوقمـعـر- مـدى ثـقـافـة اجملـتـمـع و2 

اإلنسان.
ية على معـظـمبي صناعـة األدوة لو- سيطـر3

يالتأثير السياسي القواقتصاديات الدول الغنية و
ار في الدولبيات على القادة وصانعي القرلهذه اللو

اء اإليدز فيكات دومثال ذلك حتكم شراملتقدمة. و
كاتمالحقتها القضائية للـشـرائيـة وكيبة الـدوالتر

تقدميه بـسـعـراء ود في صناعـة هـذا الـدوالتي تـو
جد فيهاالتي يوة، وانية بعض الدول الفقيرمناسب مليز

ض.أكبر نسبة من املصابني بهذا املر
ً بسيطاًضى اختالفا حقوق املرًقد تختلف أيضاو

جـع إلـىذلك يـرى، وأخرلـة ود بـني دوفي بعض الـبـنـو
فاملعتر و)1(حيميعية مثل القتل الرامل دينية أو تشرعو

فضه معظم دول العالم.ترلندا وبه في هو
بحكم تخصصي الـطـبـي، فـقـدمن هذا املنـطـلـق و

ضى، مثل:ة النتهاكات حقوق املراجهت أمثلة كثيرو
ار الذكور في العائلة (األب، الزوج، االبن،- إصر

ليست دينية، على الـتـدخـلات ثقافية والعتبـاراألخ) و
ار بالعالج الطبي لإلناث من نفس العائلة،في اتخاذ القر

بحضوريضة األنثى ومالئي للمرعند مطالبتي أنا وزو
بعد الشرح املفصل حسب األصولباء الذكور، واألقر

 أوًاحيـا أكان جرًاءالطبية املتبعـة خلـطـة الـعـالج سـو
افقة على تـلـقـيار املوقيع علـى إقـراحي بالتـوغير جـر

ة على الكتابة)،العالج (أو البصمة إذا كانت غير قادر
قيعفإن األب أو االبن أو الزوج أو األخ يصر على التو

هذا ماال يجوزفض العالج. ويضة، أو يرنيابة عن املر
ف بها منذ عهـدبحسب دساتير الطب املعـتـر وًناقانو

حتى اآلن.اط وأبو قر
املضاعفاتيض بخطة العالج، ويف املر- عدم تعر

التي قد يسببها هذا العالج.
مـات- إخفـاء بـعـض املـعـلـو

يض بحجة عدمجة عن املراحلر
يضه لصدمة نفسية، مع أنهتعر

يض أن يعلم مدىمن املهم للمر
إذا كـان هـذاضه، وة مـرخطـور

ه، حتىجى برؤض مما ال يراملر
عــيــةاءات الــشــريــتــخــذ اإلجـــر

بة منه في اإلسالم ككتابةاملطلو
سداد ما عليه من حقوقوصية، و
ثته.قه لوراستيفاء حقوللناس و
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يض عدة حقوق، منها:للمر
امـتـه - أن يعـالـج بـعـنـايـة، مـع االهـتـمـام بـكـر1

معتقداته الدينية.ام خصوصيته واحترو
ف اسم الطبيب املسـؤول األول عـن - أن يعـر2

أسماء مساعديه.عالجه و
اتـهلة الستفسـاراملعقـوية و - االستجابة الـفـور3

طلباته.و
مات كاملة وصـحـيـحـة عـن - أن يعطـى مـعـلـو4

اخملاطـرالـبـدائـل وائـق الـعـالج، وطـرالتـشـخـيـص، و
احتماالت الشفاء.و

باض التجارف إذا كان العالج ألغر - أن يعر5
له احلق، وًافق على ذلك العالج خطياأن يوالطبية، و

يـبـي بـدون إبـداءفي االنـسـحـاب مـن الـعـالج الـتـجـر
دةار انسحابه علـى جـوثر قـرأسباب، علـى أن ال يـؤ

اخلدمة الطبية املقدمة له.
فض العالج املقدم له، علـى أن يـكـون - أن ير6

ار.تبة على هذا القرفة اخملاطر املتر. مع معرًذلك كتابيا
قع بنفسه (خاصة األنثى) أو يـبـصـم - أن يو7

د شاهـديـنجوته على الكتـابـة، بـوفي حالة عـدم قـدر

اآلخـر مـنبـائـه وأحدهـمـا مـن أقـر
اراجلـــهـــاز الـــطـــبـــي، عـــلـــى إقـــر

قع نيابةال يواءات العالجية واإلجر
عــنــه أو عــنــهــا، أي كـــان إال فـــي

احلاالت التالية:
يض أو أ- من يصرح لهم املر

طبدون أية ضغواعية ويضة طواملر
عائلية أو ثقافية.

اع (في حالةب- أن يكون غير و
اض العقلية)، أواإلغماء، أو األمر

أن يكون حتت تأثير اخملدر.

ج -  القاصر.
ية،مات اخلاصة بعالجه سر - أن تكون كل املعلو8

ف إالف مـن الـظـروال يـطـلـع عـلـيـهـا حتــت أي ظــرو
ال يصرح الطبيـباألشخاص اخملول لهم بعالجـه، و

د شخص مصرح لهجومات إال في حالة وبهذه املعلو
د حكم قضائي صادر منجو، أو وًيض كتابيامن املر

ض التحقيق في قضية طبية أو جنائيـةاحملكمة لغـر
يض نفسه.تخص املر
دي إلىئ طبي قد يؤ -  أن يعالج من أي طار9

دي بحياته بغض النظر عن حالتهتدهور صحته أو يؤ
االقتصادية أو املادية.

اقعن من التعبيـر عـن الـظـلـم الـوّ -  أن ميك10
قه.عليه بسبب املساس بحقو

 عن حالته الطبيةً مفصالًاير -  أن يعطي تقر11
ضى، بغراد أن يقدمه إلى جهة طبية أخر إن أرًمجانا

سة الطبيةف في املمارأي اآلخر أو ما يعراألخذ بالر
.Second Optionبـ 

في - عند العالج في املستشفيات اخلاصة، و12
ة في النقطة التـاسـعـةئة املذكـورغير احلاالت الـطـار

 عن التكلفةًايرأعاله، يجب أن: يتلقى قبل العالج تقر

مـةمفهـويستلم نسـخـة مـفـصـلـة وقعة لـعـالجـه. واملتـو
تبة من عالجه.بالتكاليف املتر

ية، باألدوًدا - أن يخرج من املستشفى مـزو13
شادات املناسبة حلالته الصحية.اإلراعيد املتابعة وموو

�UO�u��«:
ديةبية السعو- لكل إنسان يعيش في اململكة العر

اتاحلق في التمتع باخلدمات الصحية بدون أي اعتبار
يجب أن تقدمقية أو دينية. ومالية أو سياسية أو عر

يقة غير نظامية حتىاخلدمات الصحية للمقيمني بطر
ا إلى بلدانهم.حلوير

دية للتخصصات الصحية- يجب على الهيئة السعو
ة التعليم العالي، إدخال مادة (حقوقاربالتعاون مع وزو

املعاهدات الكليات وامية إلى مقررضى) كمادة إلزاملر
ال يتخرج الطـالـبيض) والتمـرالصحية (الطـب و

ال، وً تاماً بها إملاماًأو الطالبة، إال إذا كان ملمـا
سة املهنة حتى يتم التأكديح مماريستخرج تصر

من ذلك بالطرق النظامية.
ب تفعـيـلجـوة العدل بـوار- التنـسـيـق مـع وز

أنير احملاكم املتخصصة باألخطاء الطبية، وتطوو
ي الكفاءةيكون األطباء اخملتصون فيـهـا مـن ذو

العملالسمعة احلسنة في مجال تخصصهم. وو
متكينهد هذه احملاكم، وجواطن بويف املوعلى تعر

من الوصول إليها بيسر.
- العـمـل عـلـى حـمـايـة الـعـامـلـني فـي اجملـال

ات املنشأة التي يعملـون مـن إدارًاءالصحي سو
ضـى.بـاء املـراجـعـني لـهـا مـن أقــرفـيـهـا، أو مـن املــر

لتهم العمـلإعطائهم اإلحساس باألمان عنـد مـحـاوو
يكون ذلك بالتعاون معضى، وعلى تطبيق حقوق املر
اجلهات القضائيةكة) وة، الشراجلهات األمنية (اإلمار

العمال).مكاتب العمل وة العدل وار(وز
يــونالـتـلـفــزاإلذاعـة و- اإلعـالن فـي الـصــحــف و

ضى.تثقيف اجملتمع بحقوق املريف ولتعر
سساتم جميع املؤ- العمل على إصدار قانون يلز

يع الئحـة حـقـوقاخلاصـة بـتـوزميـة والصحيـة احلـكـو
العمل عـلـىمني، وضى املنـوضى على جمـيـع املـراملر

إنيض أطلع على تلك الـالئـحـة. والتأكد مـن أن املـر
ال يكتفيأ له واءة، فيجب أن تقركان ال يستطيع القر

اتضى، أو العيادات أو في ممرف املربتعليقها في غر
سسات.تلك املؤ

اضكز األمير سلطان ملـعـاجلـة أمـر طبيب مبـر*
احة القلب، عضو متعاون باجلمعيةجرو
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*يد. فهد بن مصطفى النور

 ( مصطلح القتل الرحيم املراد منه هو حق املريض في)1(
إنهاء حياته عن طريق الطبيب عند معاناته من األلم الناجت عن

مرض ال شفاء منه)

من حق املريض أن يوقع بنفسه (خاصة األنثى) على إقرار اإلجراءات العالجية، كما أن من حقه
التعرف بدقة على تفاصيل مرضه وتكاليف عالجه

انتانامو خالل الشهـراتخذت قضية معتقلي غـو
فاة ثالثة معتقلني، متثل في وً جديداًااملاضي مسار
اآلخـر ميـنـي أدعـت الـسـلــطــاتديــان واثـنـان سـعــو

ام لعقـولا باالنتحار دون احتـريكية أنهم قامـواألمر
خـارج سـيـاق املـنـطـق الـذي يـدحـض هــذهالـنـاس و

اءاتإجرف االعتقال واء من خالل ظـرواية، سوالرو
اقبة اللصيقة التي تتبع بحق املعتقلني أو من خاللاملر

ة تدينهم الذيقولهم وميوفني وطبيعة شخصيات املتو
مينعهم من االنتحار.

لـيـة املـتـصـاعــدةغـم مـن االنـتـقـادات الــدوعـلـى الــرو
فار اعـتـقـال مـئـات األشـخــاص فــي ظــروالسـتـمــر

ضهم أمامجيه أية تهم لهم أو عـردون تـوية ومأساو

يكيةمحاكم عادلة فإن السلطات األمر
ض احلائط بكل ذلكب عرال تضرما تز

خةانتهاكاتها الصاراتها وتتابع جتاوزو
لي اإلنساني الذيملبادئ القانون الدو

يسعى حلمايتهم آدمية اإلنسان ويحتر
ً.ميتا وًحيا
فنيفي هذا السياق شكلت قضية املتو و

اليمنيمانع العتيبي واني، وهرياسر الز
ار خلرقانتانامو استمـرالثالث في غـو

اماتهايكية جلميع التـزالسلطات األمـر
فير احلماية لهم أواء بعدم تونية، سوالقانواألخالقية و

قتيالتعامل الومات وة األزة إداركي نخرج من دائر
د الـتـخـطـيـطــيــةنـة اجلـهـوازمـع احلـالـة البـد مــن مــو

ننا متقدمني في صياغةاء، لكوالتنفيذية على حد السوو
جمتها عـلـىين في تـرمتأخـرالفلسـفـات ويات والنظـر

 متسارعًاة االجتماعية تنمو منواقع. فالظاهرض الوأر
هي هدم عدة منتهية إلى ذات النقطة وًتتخذ أشكاالو

يـةاجبـات األسـرالـويف بـاحلـقـوق وإلى جانـب الـتـعـر
سـسـاتيف بـاخـتـصـاصـات املـؤالـتـعـرنيـة، والـقـانـوو

العالج.قاية وفير فرصة طيبة للوذلك لتواجملتمعية، و
اءنة بإجرامية مقرويبية إلزة تدرحه كدورمن ثم طرو

ةد إداراج للتحرر مـن قـيـوالفحص املبكـر قـبـل الـزو
خصةلنا للرالتقليص معلنني حصومة إلى الفاعلية واألز
لية لقيادة احلياة.الدو

 باحثة اجتماعية بفرع اجلمعية في املنطقة الشرقية*

ةفاتهم بصورمن خالل التسبب في و
جتاوز األمرة، وة أو غير مباشرمباشر

إلى قيام هذه السلطات باالعتداء على
اعفني حيث عمدت إلى انتزجثث املتو

فة تـهـدفهم في خطة مـكـشـوحناجـر
إلى إخفاء أي دليل مادي يشير إلـى

لنـاالتي مـا زفـاة وحقيقة أسـبـاب الـو
نا فييشاطر وًكد بأنها كانت قـتـالنؤ

قـيــةذلـك مـعــظــم املــنــظــمــات احلــقــو
يكية.األمرلية واإلنسانية الدوو

اع أعضاءانتزفني وأن االعتداء السافر على جثث املتو

فىمة املتوحرمة اجلسد ومنها يشكل اعتداء على حر
يـةائـع الـسـمــاوجـب الـشــرمـهـمـا كـانـت صـفـتــه مبــو

لية التي تـسـعـى حلـمـايـةاثيـق الـدواملـواالتفاقـيـات وو
اءاتمهما كانت فظاعة اإلجـر، وًميتا وًاإلنسان حيـا

يكيـة بـحـق مـعـتـقـلـيالتي تـتـخـذهـا الـسـلـطـات األمـر
اتتعالي األصولية وايد املطالبات الدوانتامنو فإن تزغو

تطالب بإغالق املـعـتـقـلاءات والتي تديـن هـذه اإلجـر
تنصاعستستمر حتى تنتهي هذه املعاناة اإلنسانية و

ت احلق.هذه السلطات إلى صو

محامي سعودي*
www.katebshammari.com
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*كاتب بن فهد الشمري
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ية.دية كانت أم أسرسسة اجتماعية فرمؤ
ي الذي يبـدوء على العنف املـعـنـو ألقي بذلك الـضـو

اضح يتسلل إلى الذات دون علم املعنف غير وًخفيا
 من أشكال الـعـنـفًس شكالأنه ميـار وًبأنه منتـهـكـا

داج، القيواملتمثل بالالمباالة، الطالق العاطفي لألزوو
النعت بأسماء غير الئقةجيه االنتقادات وتومة، والصار

د عضليجم تلك االنفعاالت جملـهـولى تترحلـة أوكمر
 للخروج عن قيمًاشرالتي تعتبر مؤمية، وتدعى اجلر

ال ميكن أن تستقـيـم فـيـهانينـه وقـونظمـه واجملتمـع و
ضى مـن شـأنـهـا أن تـقـضـي عـلـىاحليـاة، ألن الـفـو

اجملتمعات.
نامـجية هنا هـو صـيـاغـة بـرسسات التـنـمـو دور املـؤ

قية، يتضـمـناحلقـوجية وتأهيلي يشيع الثـقـافـة الـزو
كيفية العنـايـة بـالـصـحـةات االتـصـال، وتنميـة مـهـار
النفسية، إضافة لفهم العالم احمليط للذاتاجلسمية و

جيه للجنسني،لوقات السيكوالتأكيد على الفرواآلخر وو

*يسرباب الدور

كاتب الشمري
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ياض - حقوق:دنفر، الر
الشعبية للحكمسمية وة االنتقادات الرتيرادت وز

دياطن السعوكية، بحق املوالصادر من محكمة أمير
اكي، التي اكتسبت قضيته تعاطفا كبيرحميدان التر

.2004اخر عام منذ اعتقاله في أو
اباهو مبدينةكانت هيئة احمللفني في محكمـة أرو

ت أن الطالبيكية قد اعتبرادو األمرلورالية كودنفر بو
كي مذنب في جميـعدي املبتعث حميدان التـرالسعـو

جةهي: االختطاف من الدرجهت إليه، والتهم التي و
لى،جـة األوالتآمر على االختطاف مـن الـدرلى، واألو

ألقي القبضابعة. وجة الرش اجلنسي من الدرالتحرو
جهتوكي من قاعة احملكمة وبعد ذلك على حميدان التر

الية.به إلى سجن الو
ًعدا أغسطس القادم مو31م قد حدد القاضي يوو

قع أنالتي يتوللنطق باحلكم النهائي مبدة السجن، و
 سنة أو مدى احلياة.120تكون ملدة 

االحتجاج مـناب وقد سادت حالة من االضـطـرو
ار هيئة احمللفني. كمااحلضور داخل احملكمة على قر

هيئات حقوق اإلنسان مـعتفاعلت عدد من اجلهات و
ديةد الفعل الشعبية في السعودوالقضية إلى جانب ر

جه صاحب الـسـمـو املـلـكـي األمـيـرجها، فـقـد وخـارو
ئيس مجلسلي العهد نائب ريز وسلطان بن عبد العز

ةاملفتش العام سفاران والطيرير الدفاع واء وزالوزر
عة النظراشنطن بسريفني فـي ومني الشرخادم احلر

اطن حميداناه املبتعث املـوفي قضية طالب الدكتـور
اليات املـتـحـدة بـتـهـم فـي الـوًكي املـعـتـقـل حـالـيـاالـتـر

هأعطى سموالتآمر ضد خادمته السابقة، واالختطاف و
مني لدىجيهاته العاجلة لسفير خـادم احلـرمي توالكر

كي الفيصلاشنطن صاحب السمو امللكي األمير ترو
لبحث السبل الكفيلة بحل هذه القضية بشكل عاجل

اهتمامـهه تعاطفـه وأبدى سمـوه بذلك. وإفادة سمـوو
عة إيجاد احللولحرصه على سرالكبير بهذه القضية و

سمية.الطرق الرات وإلنهائها من خالل القنو
ياض) إلى أن صاحب السموت صحيفة (الرأشارو

جه حلظة لقائهيز وامللكي األمير سلطان بن عبد العز
 إلى سفيرً عاجالًكي خطاباب املعتقل حميدان الترأقار

ص بعد أناشنطن بهذا اخلصومني لدى وخادم احلر
 عن قضيـةًحامي شره الكرب حميدان لسمـوقدم أقار

ات،ما وصـلـت إلـيـه مـحـاكـمـتـه مـن تـطـورحـمـيـدان و
 بالسجن تتـحـددًاجه حكـمـاه انه يـوضحني لسـمـومو

ه النظرا من سموطلبـومدته نهاية أغسطس املقبـل و
مـنماسيـة وفي إيجاد حلول للقضية بالـطـرق الـدبـلـو

بب أقـارأعـراج عنـه. وات املـتـبـعـة لـإلفـرخالل الـقـنـو
ةاد األسرنيابة عن كافة أفركي باسمهم وحميدان التر

لي العهد - حفظهامتنانهم لسمو وهم وعن عظيم شكر
تفاعلهته وأسرالله - على اهتمامه الكبير بقضية ابنهم و

كدين أن هذا االهتمام، مؤًحاليا وًاملستمر معها سابقا
شيدةص القيادة الركد حرب يؤب غير املستغرالتجاوو

عايـة أبـنـائـهـاعـلـى ر
متابعةا، وأينما كانو

الـهـمأحــونـهـم وشـؤو
 املبتعـثـنيًخصـوصـا

اسـة فـيمـنـهـم لـلــدر
اخلارج سائلني الـلـه
أن يـجــعــل ذلــك فــي

يــن حــســنـــاتـــهازمــو
متـمـنـني مـن الـعـلـيو

الــقــديـــر أن يـــكـــلـــل
ك فيهـايبارد واجلهـو
اج عن حميدانباإلفر
 إن شاء الله.ًيباأبنائه قرته وأسرطن وض الود ألرليعو
طنية حلقوق اإلنسانئيس اجلمعية الوأكد نائب رو

التبيعان القحطاني أن اجلمعية مازالدكتور مفلح بن ر
ذلـككي بـاهـتـمـام بـالـغ وتتابـع قـضـيـة حـمـيـدان الـتـر

طالباشنطـن. ودية بـوة السعوبالتنسيق مع الـسـفـار
يكي بإنصاف حمـيـدانأي العام األمـرالقحطانـي الـر

إعطاء احلق في القضية.كي والتر
دي،ى السعوى، تعهد مجلس الشـورمن جهة أخر

أعتبر عدد من أعضائهكي، ومبتابعة قضية حميدان التر

نـقـلـت صـحـيــفــةو
م) عـن مـصــدر(الـيــو

ة التعليمارمسئول بوز
له بأن احلكمالعالي قو

عـــــلـــــى الــــــطــــــالــــــب
دي حـمـيــدانالـسـعــو

كي بالسجن مدىالتر
يكا قداحلياة في أمر
فاخلويخلق الذعـر و

لـــدى الـــعــــديــــد مــــن
الطالب املبتعثني إلـى

اليـــات املـــتـــحـــدةالـــو
ة التعلـيـم الـعـالـيارأيضا قد تـشـهـد وزيكيـة، واألمـر

جهون إلىانسحاب العديد من الطالب الذين سـيـتـو
حلة املقبلة.يكا خالل املرأمر

كي »جونمن جانب أخر، صرح محامي حميدان التر
انني العدالةض مع قوار اإلدانة يتعاراتشيلينو« بأن قرر
جها عن املسار احملدد لها.أن احملاكمة باطلة خلروو

دية بنوع من اإلحباطلت الصحف السعـوقد تناوو
يدةيكية، حيث كـتـبـت جـرار احملكمـة األمـراليأس قـرو

حية« محاكمةيكي ينهي »مسرياض:« القضاء األمرالر
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ة األخ ألخيه في ظهر الغيب«.نعم الهدية دعوو
 سنة - طالب36كي - يذكر بأن حميدان بن علي التر

دي املبتعث من جامعة اإلمام محمـداه السعوالدكتور
ية لتحضيرد اإلسالمية في قسم اللغة اإلجنليزبن سعو

لـىة األوتيات اعتقل لـلـمـراسات العليا فـي الـصـوالدر
م2004فمبر ان في نوة اخلنيـزجته السيدة سـاروزو

لم يكن االعتقالة والهجربتهمة مخالفة أنظمة اإلقامة و
ة فقط، بل كان معهم أعضـاءمن قبل سلطات الهـجـر

يقةكانت طر ، وF.B.Iالي من مكتب التحقيقات الفدر
ين،مني خطيرهابيني أو مجراالعتقال كما لو كانت إلر

 أشخاص من مكتب3نة من عة مكوحيث تقدمت مجمو
يقة تشير بأنا البيت بطراقتحموالية والتحقيقات الفدر

جيه السالحا بتوبادرو يهدد األمن، وًا كبيرًاثمة خطر
هم عن مكان سالحا منها أخبارطلبوجته وأس زوإلى ر

جها - مع علمهم بأنه ليس لديه أية أسلحة - .زو
25000هـا احهـم بـكـفـالـة قـدرقـد إطـالق سـرو

نيسيـة لـنـفـسالر، كما اعتقـلـت خـادمـتـهـم اإلنـدودو
ص تعامل العائلة معها،بت بخصواستجواملشكلة و

جة قالت للغاية لـدرًفأفادت بأن تعاملهم كان طـيـبـا
اصلتاحدة منهم، وومعها بأنها تشعر كما لو كانت و

سألتهاكية التحقيقات مع اخلادمة، والسلطات األمير
شات جـنـسـيـةضت ألي حتـرعن مـا إذا كـانـت تـعـر

الها لدىقد ثبتت كافة أقوفأفادت بالنفي القاطع، و
كيـةيكيـة، إال أن الـسـلـطـات األمـيـرالسلـطـات األمـر

حتفظت على اخلادمة.
جني م اعتقل الزو2005نيـو في الثاني من يوو

جهت إليهم تهمة إساءة التـعـامـل مـعى ووة أخـرمر
اقهـااحتجـاز أورلهم وها في منـزاحتجـازاخلادمـة و

ش جنسي،، في مناقضة لكلضها لتحرتعرتية والثبو
.ًافات التي أدلت بها مسبقااالعتر
قد يـكـونكي في بيان لـهـا: » وقالت عائلة الـتـرو
 التنبيه إلى بعض القضايا املتعلقـة بـاخلـادمـةًمهما

ىنيسية لكي يتضح للجمـيـع هـشـاشـة الـدعـواإلندو
كي، فاخلادمـة الاملقامة ضد األستاذ حميدان الـتـر

لذا فقط طلـبـت مـنال تكتبـهـا وية وتتحدث اإلجنلـيـز
اقهمتية مع أوراقها الثبوكي االحتفاظ بأورة الترأسر

فت كمـا لـو كـانـتقد تـصـرى، ومثل أي عـائـلـة أخـر
في هذا االجتاه طلبتهي كذلك، و في العائلة وًاعضو

اتبها ألنها ال حتتاج إليها حيث أنهـامنهم حفظ رو
اءة بشرم األسرتقوب معهم وتشرتأكل وتسكن معهم و
جميع ما حتتاجه، حالها في ذلك حالاملالبس لها و

دية حيثبية السعـوغالبية العائالت في اململكة العـر
يلـهـااتب خادماتهم حلني طلـبـهـا لـتـحـويحفـظـون رو

ها اخلادمات أو عند السفرقات تختارلبالدهم في أو
هو أن اخلادمةشيء آخر نشير إلـيـه والنهائـي... و
الثقافي من اجملتمعهاب االجتماعي وتعاني من الر

يكي مما جعلها ال تخرج إال بصحبة العائلة«.األمر

ياض- حقوق:الر
جال األعمالاملثقفني ورم عدد من األكادمييني ويعتز

ئيسسالة استنكار للرجيه رديني تواطنني السعواملوو
 عن احتجاجـهـم عـلـىًاش تعبـيـريكي جـورج بـواألمر

دييكية بـإدانـة الـطـالـب الـسـعـوار احملكـمـة األمـرقـر
كي.حميدان التر

كيقع حميدان الـتـره مـواعتبر اخلطاب الـذي نـشـرو
اهى لـطـالـب الـدكـتــورنـت مـا جـرعـلـى شـبـكـة اإلنـتــر

ًقـاكي خـريكا حـمـيـدان الـتـردي املبتـعـث ألمـرالسـعـو
فات تتقصد اإلساءةتصرايا ويكشف عن نوانني، وللقو

ديني.للطالب السعو
فكي بأنه تصـرض له الترقعون ما تـعـرووصف املو

يكيـة متـثـل فـي»غير الئق« من قبـل الـسـلـطـات األمـر
يقهما عن أطفالـهـمـا اخلـمـسـة،تفـرجتـه وسجـنـه وزو

منعتهديد من يزور األطفال أو يحاول مساعدتهم، وو
ها في احملكمة بلباسظهورجة من لبس احلجاب، والزو

السجن.
اج عن حميدانعة اإلفرة سرقعون بضرورطالب املوو

ته عن اإلسـاءةألسـراالعتذار لـه وجتـه، وكي وزوالتـر
التي حلقت بهم.

فيما يلي نص اخلطاب:و
يكية .. حتية طيبة،اليات املتحدة األمرئيس الوفخامة ر

بعد؛و

ئيسنحسب - فخامة الر
ية- أن اجملتمعات البشر

بحاجة ماسة هذه األيام
قت مضىأكثر من أي وو

سيخ مبادئ الـعـدالـةلتـر
تعميـق قـيـمالعقالنـيـة وو

إشاعـةار املتمـدن واحلو
دات الثقـة املـتـبـادلـةمفـر

ب مماالشعوبني الدول و
كـة املــثــاقــفــةيــعــزز حــر

ٍبلُيعينها على تلمس سو
التعـاونأكثر للتعاضد و

تـقـاء بـاحلــيــاةعـلــى االر
حتــقـــيـــقاإلنــســانـــيـــة و

الـطـمـأنـيــنــةالـسـعــادة و
السـالم فـيفاهـيـة والـرو

ظـل ثـقـافـة اجملـتـمــعــات
ي.ها احلضارإطارو
ساءنا للغايةئيـس - ونا - فخامة الرلقد عكر صفوو

ضاع بـعـضي عن أوما حتمله األخـبـار بـشـكـل دور
ما يعانـوناليات املتحـدة، واملسلمني فـي الـوب والعـر

من مـضـايـقـات مـتـعـددة مـن قـبـل بـعـض الـسـلـطـات
قد كنا قدديني، وبخاصة املبتعثني السعويكية، واألمر

 باحلـديـثًاتفاءلنـا خـيـر
دة بعثات الطالبعن عو
الياتديني إلى الوالسعو

تــــخــــلــــياملــــتــــحــــدة، و
كية عنالسلطات األمير

مضايـقـتـهـمعاجـهـم وإز
لهم، خاصة أنه لم يثبت

 من املبـتـعـثـنيًأن أحـدا
دينياألكادمييني السعو

ســبــق مـــنـــه أي عـــمـــل
يـد عـنهـابـي ملـدة تــزإر

نصـف قـرن مـنـذ بـدأت
ة االبــتــعــاث إلـــىفــكـــر

اليات املتحدة.الو
ًاخـرى مـؤلـكـن مـا جـرو

اهلـــطـــالـــب الــــدكــــتــــور
دي األســـتـــاذالـــســـعـــو

فأطفاله من تصرجته وكي وزوحميدان بن علي التر
ضدمية ضـده وغير الئق من قبل الـسـلـطـات احلـكـو

فاتتصرايا ود نوجوته؛ ليبعث على االستنتاج بوأسر
ديني ممثلني باألستاذتتقصد اإلساءة للطالب السعو

يقهم عـنتفـرجتـه وسجن زوكي، ثم إن سجـنـه والتـر
تهديد من يزور األطفال أو يحاولأطفالهم اخلمسة، و

هاظهورجة من لبس احلجاب، ومنع الزومساعدتهم، و
كد - شئنا أم أبينا،في احملكمة بلباس السجن؛ ليؤ

اهيةس ثقافة الكرد من يغرجوك- وكنا أم لم ندرأدر
هو مااملسلمـني وب وي ضد العـرالتمييز العـنـصـرو

نا مع احلاجات األساسية التي أشرًيتناقض متاما
تأكلنا الدهشة - فخامةإليها في مقدمة بياننا هذا، و

أينمن يتم ذلك؟ وَنحن نتساءل: ملصلحة ئيس - والر
اطيقريكي الدميواحلقوق التي يضمنها النظام األمر

يكاض أمرالذين تقلهم أركلنا آلدم- ولبني آدم - و
ها؟تظللهم سماؤو
عائلته ليستكي و أن األستاذ الترًنحن نعلم جيداو

كـه بسـلـوًهابية، كمـا نـثـق جـدالديهـم أيـة أعـمـال إر
ضيـاتمتدنه مما يعني استـبـعـاد الـفـرانضباطـه وو

ش اجلنـسـيالتـحـريلة املـتـعـلـقـة بـاالخـتـطـاف والهـز
كيد األستاذ التر كذلك جهوًنتذكر جيداباخلادمة، و

ار.س ثقافة احلوالطيبة في سبيل غر
عةئيس سرجو فخامة الر على ما سبق كله نرًبناء و

ةته عن اإلساءة الكبيرألسراالعتذار له واج عنه واإلفر
ة نثمنها كمثقفني يسعونهذه خطوالتي حلقت بهم. و

إبعاد كلالعقالنية وجاهدين لنشر مبادئ العدالة و
اءاآلرى وضـهــا أو يــنــاقــضــهــا مــن الــرؤمــا يــعــار

نقدر لكم فخامةفات في هذا اجلانب أو ذاك، والتصرو
اهتمامكم ،،،ئيس عنايتكم والر
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صورة ضوئية للخطاب كما جاء في موقع (حميدان التركي)
http://www.homaidanalturki.com

غير عادل«، فقد طالب عضو مجلـساحلكم »ظاملا و
ك لالنتصاريز الثنيان بالتحرى الدكتور عبد العزالشور

ضته للحكمبا عن معاركي، معرللطالب حميدان التر
فه في السيـاق ذاتـه، مـنالصادر بحقه، مبديـا تـخـو

ديني هناك، الذين فتحـت لـهـمض الطلبة السـعـوتعـر
ا، ملثل تـلـكدية باب االبتعـاث أخـيـرمة السـعـواحلكـو

األحداث التي ال يحمد عقباها، مما قد ينعكس سلبا
اشنطن.ياض ووعلى العالقات بني الر

يلـم،حمن الـسـوميله الدكتـور عـبـد الـرووصـف ز
كـياطـن حـمـيـدان الــتــراحلـكـم الـصـادر بـحــق املــو

بـ«اجلائر«، منتقدا سياسة الكيل مبكيالني.
ئيـس مـجـلـسد الدكتـور صـالـح بـن حـمـيـد، رور
دي، على مطالب أعضـاء اجملـلـس،ى السعـوالشـور

بتعهده مبتابعـة قـضـيـة الـطـالـب املـبـتـعـث حـمـيـدان
اإلنسانية.قية وكي، مع الهيئات احلقوالتر

اخم فقالت:« صريدة اليوكي باإلدانة !!»، أما جرالتر
كي مدى احلياةبكاء في قاعة احملكمة .. سجن الترو

انها » أبـنطن فكان عـنـويدة الويكا«، أما جـرفي أمـر
حميدان ينهار عند النطق باحلكم ..هيئة احمللفني تعتبر

قــــــــــــــدوكي »مذنبا« .دي حميدان التراملبتعث السعو
ار حملة تضامنيةساحات احلونت، واقع اإلنترشهدت مو

اتتعالـت أصـوعائلـتـه، وكي وعالية مع حمـيـدان الـتـر
دية بالتدخل العاجل إلنقاذمة السعوة تناشد احلكوكثير

قتيح. في الويكي الصركي من الظلم األمرحميدان التر
كي عنت فيه جمعية أصدقاء حميدان الـتـرالذي عبـر

يكية.ار محكمة دينفر األمرة من قرخيبة أملها الكبير
ان،ة اخلنيزكي سارجة حميدان الترقد طالبت زوو
سالتها إلى أنأ رنت جميع من يقرسالة عبر اإلنترفي ر
 بأن,ي القاهـراعة لله الناصر الـقـوفع أكف الضـر»ير

 فنعم سالح املضطر الدعاء,يحق احلقب ويفرج الكر
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الستفساراتكم القانونية يرجى التواصل على
                               البريد اإللكتروني:
K_ss11@yahoo.com

خالد بن عبدالرحمن الفاخري
أمني عام جلنة الرصد واملتابعة

ارع في اليمناسم الكتاب: أطفال الشو
هاب عليحمن عبد الوإعداد: عبد الر

أةجـهـة اإلصـدار: مــلــتــقــى املــر
يبالتدراسات وللدر
ضوع الكتاب:مو

ارع التي تعـدة أطفال الشـو يتناول الكتاب ظاهـر
اهر االجتماعـيـة الـتـي حـظـيـت بـاهـتـمـاممن الـظـو

الـعـامـلـني فـي احلـقــلاملـتـخـصـصـني والـبـاحـثــني و
 منً ساخنـاًعاضومتثل موالنفسـي، واالجتماعي و

عات الشائكة التي تعاني منها اجملتمعاتضوبني املو
اهـرالـغـنـيـة، حـتـى أصـبـحـت مـن الـظــوة والـفـقـيــر

املشكالت العاملية.و
جـهعـلـى ومـات االقـتـصـاديـة واألزب وتـعـد احلـروو

ص فــي الــبــلـــداناخلــصــو
الـنـامـيـة مـن أهــم أســبــاب
ة،تــفــشــي هـــذه الـــظـــاهـــر

 علـىًاجعلها تشكـل خـطـرو
مستقبل األمن االجتمـاعـي

حتليلهااستها وإذا لم يتم در
ضع املعاجلات الصحيحةوو

ها.للحد من انتشار
اسة ميدانية قـامة عن نتـاج درهذا الكتاب هو عبـار

يب فيالتـدراسات وأة للـدرتعهدها ملتـقـى املـربهـا و
ة أطفالت على ظاهركزمحافظات مختلفة في اليمن، ر

ارع الـتـي تـعـانـي مـنــهــا الــكــثــيــر مــن الــدولالـشــو
منها اليمن.اجملتمعات وو

‰uK(«Ë »U��_« ÆÆ Ÿ—«uA�« ‰UH!√

غالف  الكتاب

WOÐd²�« ∫…dAŽ W¹œU(« W¹œU*«

الـدان أوبية السليمة حق للطفل، يـتـحـمـل الـو- التـر1
تساعدهملية عنها، وال - املسؤوالوصي - حسب األحو

بـيــة- تـهـدف تــر2لة قدر إمكاناتها.سسات الدومؤ
الطفل إلى:

هشعوراألخالقيـة وقيمه الدينية وأ- تنمية شخصيته و
بث روحاإلنسـانـي، وبالتضـامـن اإلسـالمـي واطنـة وباملـو

ب.الصداقة بني الشعوالتسامح وار واحلوالتفاهم و
اجهات التي يـوالقدرات وب- تشجيع اكتسابـه املـهـار

يتخلص بها من التقاليد السلبية،اقف اجلديدة، وبها املو
عي.ضواملوينشأ بها على التفكير العلمي وو
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امــي- لـكـل طـفـل حـق فـي الـتـعـلـيــم اجملــانــي اإللــز1
بية اإلسالمية (الـعـقـيـدةاألساسي، بتعليمـه مـبـادئ الـتـر

مة لتنميةسائل الالزفير الوتوال) وحسب األحويعة، والشرو
البدنية مبا يسمح به باالنفتـاحالنفسية واته العقلية وقدر

- علـى2كة للثقافات اإلنسانية.على املعايير املشتر
فير:اف في هذا العهد توالدول األطر

 جلميع األطفالًامي مجانـاأ- التعليم األساسي اإللـز
اة.على قدم املساو

، بحيث يكون -ًيجياتدر وًي مجاناب - التعليم الثانو
ات - في متناول جميع األطفال.خالل عشر سنو

غبته،ات كل طفل وراعاة قدرج- التعليم العالي مع مر
لة.حسب نظام التعليم في كل دو

افق معتقداتـه مـعد- حق الطفل في اللبـاس الـذي يـو
ما ال يخدشاآلداب العامة ويعة اإلسالمية وام بالشرااللتز

احلياء.
قف عن التعليـمالتوهـ- معاجلة فعالة ملشكلة األمـيـة و

التخلف األساسي.و
احل التعليم.بني في جميع مرهواملوقني وعاية املتفوو- ر

إنشـاء مـكـتـبـات لـهـم،نشـر كـتـب األطـفـال و ز- إنـتـاج و
اد الثقافـيـةسائل اإلعالم في نشـر املـواالستفـادة مـن وو
تشجيع ثقافته.الفنية، اخلاصة بالطفل، واالجتماعية وو
ب للبلوغ في احلصول على الثقافة- حق الطفل املقار3 

ام.احلرة بني احلالل واجلنسية الصحيحة املميز
ةاملادة احلادية عشرض أحكام هذه املادة و- ال تتعار4

سساتية انتساب الطفل املسلم للمؤالسابقة لها، مع حر
يعـةامها ألحكام الـشـريطة احـتـرالتعليمـيـة اخلـاصـة شـر

اعدسسات للقـواعاة التعليم في تـلـك املـؤمراإلسالميـة، و
التي تضعها الدول.
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سة األلعاب،مماراحة، وقات الر- للطفل احلق في أو1
اغ.قت الفرعة املناسبة لسنه في واألنشطة املشروو
الفنيةكة في احلياة الثقافية و- للطفل احلق في املشار2 
االجتماعية.و

ً،نا أو قانوًعاالدين أو املسئول عن الطـفـل شـر- للو3
ًفقايدها وسة الطفل لألنشطة التي يراف على مماراإلشر

الـديـنــيــةيـة وبــوابـط الـتــرفـي إطـار الـضــولـهـذه املــادة، و
األخالقية.و

wŽUL²łô« wAOF*« Èu²�*« ∫…dAŽ WFÐ«d�« …œU*«

النفقة حق لكل طفل، حلفظ كيـانـه مـن- احلصانة و1
اإلنفاق عليها.ته على حفظ نفسه والهلكة، لعدم قدر

اف لكل طفل، باحلق في االنتفاعف الدول األطر- تعتر2 
طني.نها الو لقانوًفقامن الضمان االجتماعي، و

اف بالعمل على الـتـخـفـيـض -م الدول األطـر- تلتـز3
األجـوربقدر اإلمـكـان - لـلـطـفـل فـي أسـعـار اخلـدمـات و

ائب.الضرم وسواإلعفاء من الرو
هى معيشي مالئم لنمـو- لكل طفل احلق في مسـتـو4

االجتماعي.البدني والنفسي والعقلي و
اميةاف للطفل التدابـيـر اإللـز- تضمن الدول األطـر5

 اإلنفاقًنا أو قانوًعاالدين أو املسؤول عنه شرإلجبار الو
د استطاعتهم.عليه في حدو
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ً،نفسـيـا وًعاية الصحـيـة جـسـديـاللطفـل احلـق فـي الـر
يق:يتحقق ذلك عن طرو

ضاعة الطبيعيةالرعاية األم، منذ بدء احلمل و- كفالة ر1
ضاعها له.م مقامها، إذا تعذر إرمنها، أو ممن يقو

القضائيةعية و- حقه في تخفيف بعض األحكام الشر2 
بـاتتأجيل بعض الـعـقـو ملصلحتـه، وًعـاضعه شـرعمن تـر
ضعةتخفيف مهام العمل للمرة عليها ملصلحته، والصادر

-3 كذلك التخفيف من ساعات العمل.احلامل، وو
اليدفيات املـومة خلفض معـدالت وحقه في التدابير الـالز

األطفال.و
ص الطبية لـلـمـقـدمـني عـلـىاء الفـحـوة إجر- ضـرور4
اثيةاض ورد مسببات أمرجواج قصد التأكد من عدم والزو

ة على الطفل.أو معدية فيها خطور
- حق الطفل الذكر في اخلتان.5
 لتغيير لون أوًهما طبياالدين أو غير- عدم تدخل الو6

ةشكل أو صفات أو جنس اجلنني في بطن أمه، إال لضرور
طبية.
اض،مكافحة األمرقائية، وعاية الطبية الو- تقدمي الر7

مـة ألمـهعايـة الـصـحـيـة الـالزفـيـر الـرتـوء التـغـذيـة، وسـوو
ملصلحته.
ماتاجملتمع، في تقدمي املعلولة و- حق الطفل على الدو8

مساعدتهن علـىعيتهـن واخلدمات الطبية لألمهـات، لـتـوو
حتسني صحة أطفالهن.

ةاد اخملدرقايته مـن املـو- ضمان حق الطـفـل فـي و9
اض املعديةكذا األمرى، وة األخراد الضاراملوة واملسكرو
ية.السارو
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- للطفل املعوق أو ذي االحتياجات اخلاصة احلـق1 
قه كاملةعاية خاصة مبا يضمن حقوفي احلصول على ر

الديه أو املسؤول عنـهف وظرومبا يتناسب مع حـالـتـه وو
اإلمكانات املتاحة.و

عاية الطـفـل املـعـاق أو ذي االحـتـيـاجـات- تـهـدف ر2
سائلفير الـوتـويبه، وتـدرتأهيلـه واخلاصة، إلى تعلـيـمـه و

يةبوالتراالجتماعية والنفسية واملالئمة (اخلدمات الطبية و
كته لتمكيـنـه مـن االنـدمـاج فـيفيهـيـة) حلـرالتـراملهنـيـة وو

ينبغي أن تبذل لـه هـذه اخلـدمـات بـاجملـان أواجملتمـع، و
هيدة ما أمكن ذلك.م زسوبر

qHD�« W¹ULŠ ∫ …dAŽ WFÐU��« …œU*«

مة حلماية الطـفـلاف التدابيـر الـالزتتخذ الدول األطـر
من:
اتاملسكـرات و- االستخدام غير املشروع لـلـمـخـدر1

يجهـا أوترواملساهمة في إنتاجـيـتـهـا وة، واد الضـاراملوو
االجتار فيها.

- جميع أشكال التعذيب أو املعاملة غير اإلنسانـيـة2
يبـه أوال، أو تـهـراألحوف وأو املهنية، فـي جـمـيـع الـظـرو

خطفه أو االجتار به.
 االسـتـغـاللًاعـه خـصـوصــا- االسـتـغـالل بـكــل أنــو3

اجلنسي.
االتصاالتي،اإلعالمي وي والفكر- التأثير الثقافي و4

طنية للدول أو املصالح الـو,يعة اإلسالميـةاخملالف للشـر
اف.األطر
اعات املسلحةاكهم في النز- حماية األطفال بعدم إشر5

ب.احلروو

‰UHÞ_« qLŽ ∫…dAŽ WM�U¦�« …œU*«

ي على مخاطر أوس الطفل أي عمل ينطو- ال ميار1
بيته أو تعليمه أو يكون على حسـاب صـحـتـه أويعطل تـر

حي.ه البدني أو الرومنو
 أدنى لسنًلة، حداانني الداخلية لكل دو- تضع القو2

بات على اخملالفني.ض عقوتفرطه، وشروساعاته والعمل و

W�«bF�« ∫…dAŽ WFÝU²�« …œU*«

ةلفتر للقانون وًفقايته إال وم الطفل من حر- ال يحر1
محددة.منية مناسبة وز

معنىيته معاملة تتفق وم من حر- يعامل الطفل احملرو2
ياته األسـاسـيـة،حـرام حقوق اإلنـسـان، واحتـرامـة والكـر

اعاة احتياجات األشخاص الذين هم في سنه.مرو
اف:اعي الدول األطر- تر3

يته عن البالـغـني فـيم من حـرأ- فصل الطفـل احملـرو
أماكن خاصة باألطفال اجلانحني.

بة إليه،ة بالتهم املنسومباشر وًاب- إخطار الطفل فور
الديه أو املسؤولة وحني استدعائه أو القبض عليه، مع دعو

عنه أو محاميه للحضور معه.
اإلنسانية التي يحتاجهانية وج- تقدمي املساعدة القانو

ي إذاجم فورمبترالطفل، مبا في ذلك االستعانة مبحام و
م األمر.لز

عة البت في القضية من محكمة خاصة باألطفال،د- سر
إمكان الطعن في احلكم أمام محكمة أعلى، حال إدانته.و

ار مبا نسـب إلـيـه أو هـ- عدم إجبار الطـفـل عـلـى اإلقـر
اإلدالء بالشهادة.
عاية لتأهيل الطفلسيلة إصالح، وربة وو- اعتبار العقو

إعادة اندماجه في اجملتمع.و
 ح-نه.ز- حتديد سن أدنى، ال يحاكم الطفل دو

احلام احلياة اخلاصة للطفل أثناء جميـع مـرتأمني احتر
ى.الدعو
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الدين أو املسـؤول عـن الـطـفـل- تقع علـى عـاتـق الـو1
حسن تنشئته.بيته و، ترًنا أو قانوًعاشر
 أوًعـاالدين، أو املسؤول عـن الـطـفـل شـر- علـى الـو2
ساتاف، حماية الطفل، مـن املـمـارالدول األطر، وًناقانـو

ةثر، أو املؤً أو ثقافياً أو اجتماعياًة صحيااف الضاراألعرو
تبامته أو منائه، أو تلك التي يترفاهيته أو كر على رًسلبا

عليها متييز بني األطفال على أساس اجلنس أو غير ذلك
يعة اإلسالمية.ض مع الشرمبقتضى النظام مبا ال يتعار

Êu¾łö�« ‰UHÞ_« ∫ÊËdAF�«Ë W¹œU(« …œU*«

اف أن تكفل -بقدر اإلمكـان- متـتـععلى الدول األطـر
صاألطفال الالجئني أو من في حكمهم باحلقوق املنصو

طنية.يعاتها الوعليها في هذا العهد ضمن تشر

الـتـصــديــق أوقـيـع والـعـشـرون: الــتــواملـادة الـثـانـيــة و
االنضمام
قيع على هذا العهـد جلـمـيـع الـدول- يفتح باب الـتـو1

متر اإلسالمي.األعضاء في منظمة املؤ
االنضمام إلى هـذا الـعـهـد- يفتح باب الـتـصـديـق و2

جلميع الدول األعضاء.
ثائق التصديق لدى األمـني الـعـام ملـنـظـمـةدع و- تـو3
متر اإلسالمي.املؤ

bNF�« –UH½ ∫ ÊËdAF�«Ë W¦�U¦�« …œU*«

م الثالثني الذي يلي- يبدأ نفاذ هذا العهد في الـيـو1
ين لدى األمني العام ملنظمةثيقة التصديق العشرإيداع و

متر اإلسالمي.املؤ
لة املنضمة فـي- يبدأ نفاذ هذا العهد بالنسبة لـلـدو2
ثيقة انضمام تلـكيخ إيداع وم الثالثني الذي يلي تـاراليو
لة.الدو

bNF�« cOHMð WO�¬ ∫ÊËdAF�«Ë WFÐ«d�« …œU*«

اف في هذا العهد علـى إنـشـاء- تتفق الـدول األطـر1
تتألف اللجنة من ممثلياللجنة اإلسالمية حلقوق الطفل، و

تعقد اجتماعاتهااف في هذا العهد، وجميع الدول األطر
ة كـلمتر اإلسالمـي مـرمبقر األمانة الـعـامـة ملـنـظـمـة املـؤ

يخ دخول هذا العهد حيز النـفـاذا من تـارسنتني، اعتبـار
ه في تنفيذ هذا العهد.ازلبحث التطور الذي مت إحر

الت االجتماع، الـذي يـكـتـمـل نـصـابـه- تخـضـع مـداو2 
ائيةاعد اإلجراف في العهد، للقوبحضور ثلثي الدول األطر

متر اإلسالمي.املعمول بها في اجتماعات منظمة املؤ
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د هذا- يحق للدول األعضاء التحفظ على بعض بنو1
العهد أو سحب حتفظها بعد إشعار األمني العام ملنظمة

متر اإلسالمي بذلك.املؤ
لة عضو االنسحاب مـن الـعـهـد بـعـد- يحق لـكـل دو2

يصبحمتر اإلسالمي بذلك، وإخطار األمني العام ملنظمة املؤ
يخ استالمم الثالثني الذي يلي تار في اليوًيااالنسحاب سار

األمني العام لهذا اإلشعار.
ف أن تتقدم بطلب تعديل هـذالة طر- يجوز ألي دو3

متـرب لـألمـني الـعـام ملـنـظـمـة املــؤالـعـهـد بـإخـطـار مـكـتــو
افقة ثلـثـي إال مبوًيـاال يصبح التعـديـل سـاراإلسالمـي، و

متر اإلسالمي.الدول األعضاء مبنظمة املؤ
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نسية،الفرية واإلجنليزبية وحرر هذا العهد باللغات العر
ى جميعها في احلجية.التي تتساو

Èu�b�« ŸUL�� w�UJ*« ’UB��ô«

ئ (م ، ر) يـسـتـفـسـر عـنسـل ألـيـنـا الـقـار أر*
ىجـبـهـا إقـامـة الـدعـوال الـتـي ميـكـن مبـواألحـو

ليس في بلد املدعـىالقضائية في بلـد املـدعـي و
عليه؟

ًفقاعية وافعات الشرمي أن نظام املر- أخي الكر
ائحه التنفيذية قد حدد االختـصـاص احملـلـيللو

ابعة للمادة الرًفقاى القضائية وفي سماع الدعو
ىالتي نصت على أنه: » تقام الدعوالثالثون، وو

في احملكمة التي يقع فـي نـطـاق اخـتـصـاصـهـا
محل إقامة املدعى عليـه، فـإن لـم يـكـن لـه مـحـل
إقامة في اململكة فيكون االختصاص للمحـكـمـة
التي يقع في نطـاق اخـتـصـاصـهـا مـحـل إقـامـة

إذا تعدد املدعى عليهم كان االختصاصاملدعي، و
للـمـحـكـمـة الـتـي يـقـع قـي نـطـاقـهـا مـحـل إقـامـة

ي، يـكـون املـدعــيفـي حـال الـتـســاويـة، واألكـثـر
ى أمام أي محكمة يقـعباخليار في إقامة الدعو

في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم«.
ة فإن األصل فـي سـمـاع للـمـادة املـذكـورًفقـاوو

ى تكون في بلد املدعى عليه، إال أنه يجوزالدعو
ةة العاشر ملا جاء في الفقرًفقاال وفي بعض األحو
الثالثون مـن نـفـس الـنـظـامابـعـة ومن املـادة الـر
ى في غـيـر بـلـد املـدعـى عـلـيـه فـيسمـاع الـدعـو

ال اآلتية:األحو
احـة أو- إذا تنازل املدعى علـيـه عـن حـقـه صـر

ى املـدعـى بـعــد؛ كـأن يـجـيـب عـلـى دعــوًضـمـنــا
) من نفس النظام.71فق املادة (سماعها؛ و

اهما فياضا املتداعيان على إقامة دعو- إذا تر
) من نفس النظام.45، 28فق املادتني (بلد آخر و
ى،فني، سابق للـدعـوط بني الطرجد شـر- إذا و

ىمة فتقام الدعـوبأنه إذا حصلت بينهما خصـو
في بلد معني.

اض على حجة استحكام أثناء- إذا حصل اعتر
ةها، أو قبل اكتسابها القطعية، فيكون نظرنظر

في بلد العقار من قبل ناظر احلجة.
جية اخليار في إقامةجة في املسائل الزو- للزو

على القاضياها في بلدها أو بلد الـزوج، ودعو
جـة اسـتـخـالفى في بـلـد الـزوإذا سـمـع الـدعـو

اهـا، فـإذاقـاضـي بـلـد الـزوج لـإلجـابـة عـن دعـو
م الزوج باحلضور إلى محلى ألزجهت الدعوتو

،ًإقامتها للسير فيها، فإذا امتنع سمعت غيابيا
دهـا الـقــاضــي دونى رجـه الــدعــوإذا لـم تــتــوو

ه.إحضار
- إثبات اإلعسار يكون من قبل القاضي مثبـت

أس العمل في احملكمةالدين األول إن كان على ر
التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي اإلعسار

ه في محكمـة في بلد آخر فينظر إعسـارًسجينا
البلد الذي هو سجني فيه.

الثالثون استثناء من املادةجاءت املادة السابعة وو
الثالثني بحيث يكون للمدعي بالنفقة اخليار فيو

اه في احملكمـة الـتـي يـقـع فـي نـطـاقإقامـة دعـو
اختصاصها محل إقامة املدعى عليه أو املدعي،

ًاتشمل هذه املادة كون املستفيد من النفقة ذكرو
ي أحكام هذه املادة على املطالبةتسرأو أنثى، و

يادتها، أما املـطـالـبـة بـإلـغـائـهـا أوبالـنـفـقـة أو ز
)34فق ما جـاء فـي املـادة (إنقاصها فـتـكـون و

يتم تبليغ املدعى عليه في املطالبة بالـنـفـقـة، أوو
ى) متى ما أقيمت الدعو21فق املادة (يادتها وز

في بلد املدعي.
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يـظـن الـبـعـض أن مــن مــهــام اجلــمــعــيــة
لياتها مساعدة العاطلني فـي الـبـحـثمسـؤوو

مساعدة الطالب للحصولعن عمل مناسب، و
الـكـلـيـات الــتــيعـلـى قـبـول فـي اجلـامـعــات و

املعلمات للنقـلمساعد املعلمـني ونهـا، وغبوير
مساعـدةنها، ويـدوى التي يـرالقرإلى املـدن و

ضى للحصول على سرر في املستشفيات،املر
ارلم يظن أحدهم بل كـتـب فـي سـجـل الـزوو

قع اجلمعية يطلب مساعدة مالية! املشكلةمبو
قت إلىأن بعض الظنون تتحول مع مرور الو

اضح تطلعاتهي كما هو وتطلعات، وقعات وتو
عة لكنها ليست من اختصاصقعات مشروتوو

لـة عـناجلـمـعـيـة لـيـســت مــســؤواجلـمـعـيــة، و
ةحتقيقها، فاجلمعية ليست بديـال عـن أجـهـز

تفرلة وولة اخملتصة التي أنشأتهـا الـدوالدو
قعاتمة من أجل حتقيق تولها اإلمكانات الالز

تطلعاته، كما أنهااطن واملو
ها مـنهي كغيـريـة، وليست جمعـيـة خـيـر

سسات املعنية بـحـقـوق اإلنـسـان لـيـسـتاملـؤ
فير التعلـيـم أواملعنية مبشكلة البطـالـة أو تـو

اللجؤ إليهاالعالج أو الضمان االجتماعي، و
حلـل مـشـكـالت مـن هـذا الــنــوع يــشــغــلــهــا،

يـحيـرظيفـتـهـا األسـاسـيـة، وفهـا عـن ويـصـرو
ات املعنية.اربطبيعة احلال الوز

ىاملالحظ أن العدد الكبير مـن الـشـكـاوو
التي تتلقاها اجلمعية ال تتضمن انتـهـاكـات،
فجلها يتضمن مطالبات باحلقوق األساسيـة

في كثير من احلاالت لملة، والتي كفلتها الدو
الى أنفسهم للذهاب أويكلف أصحاب الشكاو

ةى عبارللجهة املعنية حتى عندما تكون الشكاو
مات أو مطالبات بني أشخاص ميكنعن خصو

القضائيـة،ة األمنية وأن تفصل فيها األجهـز
ليس أمام اجلمعية في مثل هذه احلاالت إالو

أن تلفت نظر اجلهة املعنية لتلك املـطـالـبـات،
نةإمكاناتها مقارية، وفسلطات اجلمعية معنو

هـاأعـضــاؤدة، ومـيـة مـحـدوة احلـكـوبـاألجـهـز
كــز فــياخــتــصــاصــهــا يــتـــرعـــون، ومــتــطــو

اء رصدتها اجلمعيةاالنتهاكات التي تقع سو
أىبـنـفـسـهـا أو جلـأ إلـيــهــا املــتــضــررون ور

نيون أن احلالة تتضمن فعـال انـتـهـاكـاالقانـو
للحقوق األساسية.

ى و(التظلمات)إن العدد الكبير من الشكاو
ميا يشـيـرالتي تستقبلها فـروع اجلـمـعـيـة يـو

ةيقة ما إلى تقصير في أداء بعض األجهزبطر
ار فـييـتـطـلـب مـنـهـا االسـتــمــرمـيـة، واحلـكـو

ة النظاميةاملشورتقدمي النصح واستقبالها و
يـر الـتـي تـرصـدإعـداد الـتـقـارلـلـمـشـتـكـني، و

لـية ملناقشتـهـا مـع مـسـؤوى املتكـررالشـكـاو
ة املعنية.األجهز
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اشنطن - حقوق:و
كي،ير الدفاع األميـرأمر نائـب وز

ةارظــفــي وزدن إنـغـالنــد، مــوغــور
اد املعتقـلـنيالدفاع مبعامـلـة األفـر

فـقـاهـاب وب عـلـى اإلرخـالل احلـر
جيـهـات الـتـي حـددتـهـا املـادةلـلـتـو

كـة مـن اتـفـاقـيـاتالـثـالـثـة املـشـتــر
جنيف.

تهاة أصدرطلب إنغالند في مذكرو
مة الـدفـاع (الـبـنــتــاغــون) يــواروز

ظفني القيامليو من املو يو7اجلمعة 
اجعة جمـيـع الـتـعـلـيـمـاتا مبرفـور

اءات التياإلجرسات واملمارالسياسـات واألنظمة وو
اليات املتحـدةنية للـوتقع حتت نطاق السيادة القـانـو
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افقها مع معـايـيـر املـادةلضمان تـو
كة الثالثة.املشتر

كة الثالثة على:تنص املادة املشترو
أنه يجب معاملة املعتقـلـني مـعـامـلـة

فر لهم نفس الضماناتتتوإنسانية و
الـقـضـائـيـة الـتـي تـعـتـبـر فـي نــظــر

قا ال غنـىة حقوب املتحضـرالشعـو
عنها.

كية قدكانت احملكمة العليا األميرو
نيو بأنان/يوير حـز29م قضت يو

ية اخملتصة مبحاكمةاللجان العسكر
يةانتانامو غـيـر دسـتـورمعتقلـي غـو

ألنها تنتهك هذه املادة من اتفاقيات جنيف.

جدة - حقوق:
متــرقـعـت األمـانـة الـعـامـة ملـنــظــمــة املــؤو

ضـيـة الـعــلــيــا حلــقــوقاملـفــواإلسـالمــي و
ةاإلنسـان الـتـابـعـة لـألمم املـتـحـدة مـذكـر
تفاهم حول التعاون الفني في مجال حقوق
اإلنسان، جاء ذلك على  هامش االجتماع

مـنـظـمـةالـتـنـسـيـقـي بـني األمم املـتـحـدة و
متر اإلسـالمـي، املـنـعـقـد بـالـعـاصـمـةاملـؤ

لـيــو يــو13 و11بـاط بــني بــيــة الــراملـغــر
 لبحث سبل التـعـاون فـيًذلكم، و2006

ية.التنموعدد من القضايا السياسية و
ة التفاهم، تعمل املنظمتان معا علىفقا لنص مذكروو

ياتاحلـرام حقوق اإلنـسـان وتشجيـع احـتـريـز وتعـز

اس:  جنيف - و
اء حقوق اإلنسان التابعني لألممحث خمسة من خبر

عديكية على حتديد مواليات املتحدة األمراملتحدة الو
انتانامو.كز اعتقال خليج غوإلغالق مر

اليات املتحدةاء في بيان »إننا نشجع الوقال اخلبرو
ير خطة مفصلـةلي بتـطـوبالتشاور مع اجملتمـع الـدو

انتانامو«.مني إلغالق معتقل خليج جوللعمل في إطار ز

ةقي مـقـررية ليـلـي زروائـراء اجلزيق اخلـبـريضـم فـر
يدو ديسبونـارجنتيني ليـواألراالعتقال التعسفـي، و

مقـرر األمم املـتـحـدةاملكـلـف بـاسـتـقـالل الـقـضـاة، و
فاك من النمسا،يد نواخلاص ملناهضة التعذيب مانفر

يات الدينية،ة احلرالباكستانية أسماء جهاجنير مقررو
عاية الصحية.يالندي بول هانت مقرر الرالنيوزو
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األسـاسـيـة لـلـجـمـيـع دون متـيـيـز عـلــى
أساس العـرق أو اجلـنـس أو الـلـغـة أو

الدين.
ة مـجـال الـتـعــاون فــيضـح املـذكــرتـوو

اتتبادل الدعومات وكة في املعلواملشار
الفعاليات ذات الصلةفي االجتماعات و

طنية العـتـمـادات إقليمـيـة ووبنـاء قـدرو
جيهية بشأن حقوقط توخطوسياسات و
تشجيع تصـديـق مـعـاهـداتاإلنسـان و

حقوق اإلنسان.
متـرة األمـني الـعـام املـسـاعـد ملـنـظـمـة املــؤقـع املـذكـرو

ضةكيل املفـواإلسالمي السفير على أكبر صاحلي وو
ليامس.العليا لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان ميهر خان و

أمني عام منظمة
املؤمتر اإلسالمي

غوردن إنغالند

ياض - حقوق:الر
بيعانئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن رضح نائب رأو

القحطاني أن اجلمعية حتتفظ باإلثباتات الشخصية
دي فيمات اخلاصة بـاملعتقل السعوبعض املستلزو

ي. بعدما عثرحمن العطوائيلية عبدالرالسجون اإلسر
ائيل،له أو تسلله إلى إسرعليها في مقر سكنه قبل دخو

ي الذي كلفته اجلمعيةاسطة احملامي الشمرذلك بوو
أكـد الـقـحـطـانـي بــأن اجلــمــعــيــةومبتابعة القضية.

يدهـاسسة (مانديال) في فلسطـني، لـتـزوخاطبت مـؤ
 بعد تنقلهًضع املعتقل، خصوصاير شامل عن وبتقر

ائيل.بني عدد من السجون في إسر
ي املكلف مبتابعة القضيةأشار احملامي كاتب الشمرو

 إلـى أحـد الـسـجــونًاي انـتـقـل أخـيـرإلـى أن الـعـطــو
نستطيعافر فيها اخلدمة الهاتفية، وائيلية التي تتواإلسر

ة، بحسـب إفـادةمن خالل ذلك التحدث مـعـه مـبـاشـر
يــــــــذكــــــــر بــــــــأنسسة مانديال.أحد احملامني في مؤ

ي اعتقل في اخلـامـس مـن شـهـرحمن العـطـوعبـدالـر
دس من العام املاضي أثناء عملية تسلل عبر احلدومار

فور اعتقاله أحيل إلى منطقة (إيرز) علـىية، واملصر
هناك حكم عليه بالسجن ملدة ثـالثـةة ود مع غزاحلدو

ائيلية.أشهر، بعد ذلك تنقل بني عدد من السجون اإلسر
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ياض - حقوق:الر
شيكي جورج بوئيس األمرسالة للرجهت اجلمعية رو

يكية املتـبـعـة ضـدتندد من خاللها بالـسـيـاسـة األمـر
انتانامو.معتقلي غو

ئيس اجلـمـعـيـة أنضح الدكـتـور بـنـدر احلـجـار رأوو
م العاملي إلغالق سجنامنت مع اليوسالة التي تزالر
م تضمنت املطالبة2006ليو  يو15افق انتانامو املوغو

إنهاء معاناة املعتقلني.بإغالق املعتقل و
م الـعـاملـي إلغـالق ســجــنة إلـى أن الـيــوجتـدر اإلشــار

لندنك ويورانتانامو شهد سلسلة احتجاجات في نيوغو
يأتيسنـة، والبويت والكويـن والبحراليمن واليـا واسترو

هوقع (سجنـاء األقـفـاص) وم بتنظـيـم مـن مـوهذا اليـو
انتانامـوقي إسالمي معني باملعتقلني فـي غـوقع حقومو

از قضية املعتقلنيم بهدف إبر2003بر أنشأ في أكتو
لية املعنيةاف الدواألعرانني وفق القواملطالبة مبعاملتهم وو

ي ألهالي املعتقلني.تقدمي الدعم املعنوبحقوق السجناء، و
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