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:حقوقياض - الر
دي مساء األحديد السعوسسة البراحتفلت مؤ

يل املاضي بتدشني الطابعالثالثني من شهر أبر
طنيـةيدي الذي يحمل شعار اجلـمـعـيـة الـوالبـر

يــرعـايـة مـعـالـي وزذلـك بـرحلـقـوق اإلنـســان، و
مات املهندس محمد بنتقنية املعلواالتصاالت و

جميل مال.
يــأتــي هــذا االحــتــفــال الــذي أقــيــم فــي فــنــدق

سسةص مؤكد حرياض ليـؤنتننتال بالركواالنتر
ثيـق األحـداثتـودي علـى رصـد ويد الـسـعـوالبـر
طنية، منالـواملناسبات اإلسالميـة ويخيـة والتار

يدية التي تصل جلمـيـع دولابع البـرخالل الطـو
العالم.

:حقوق -   جدة 
ئيس اجلمعية الدكتور   يلقي سعادة ر

م الثـالثـاءبندر بن محمـد احلـجـار يـو
ة التعليم بجدةهـ بإدار11/4/1427

ان (حقوق الطالب).ة بعنومحاضر
دة في إطار جهو   تأتي هذه احملاضر

اجلمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان
اد اجملتمع.يف بحقوق أفرالتعرو

:حقوقياض - الر
طنية حلقوق اإلنسان في السادسنظمت اجلمعية الو

شـة عـمـليـل املـاضــي وريـن مـن شـهـر أبــرالـعـشــرو
يف باجلمـعـيـةديني، بهدف الـتـعـرللصحفيـني الـسـعـو

يف بأهـمآليات عملهـا، إلـى جـانـب الـتـعـروجلانـهـا و
ات التي يجب أن يلم بها الصحفياملهارمات واملعلو

عات حقوق اإلنسان.ضوموعند  التعامل مع قضايا و
ئـيـسة ألقـاهـا نـائـب رشـة مبـحـاضـربـدأت أعـمـال الـور

ف منبيعان القحطاني، عراجلمعية الدكتور مفلح بن ر
آلية العملطنية حلقوق اإلنسـان، وخاللها باجلمعية الـو

بها، ثم تطرق إلى أساسيات صياغة اخلبر الـصـحـفـي
 بعد ذلك حتدث الدكتور.املتعلق بقضايا حقوق اإلنسان

ف العـام عـلـى فـرعيـف املـشـرحسـني بـن نـاصـر الـشـر
مة عن دور الصحافة كمصدراجلمعية مبنطقة مكة املكر

الدوراخملالفات اإلنسانية باجملتمع، ولرصد االنتهاكات و
نشاطاتها مبا يخدمد اجلمعية وقع منها لتغطية جهواملتو

 ثم ألقى الدكتور.املشكالت التي تتعامل معهاالقضايا و
النشرئيس جلنة الثقافة ود العناد رحمن بن حموعبد الر

سائل اإلعـالم فـيان: (دور وة بعـنـوباجلمعيـة مـحـاضـر
قد بني الدكتورنشر ثقافة حقوق اإلنسان في اجملتمع)، و

سائل اإلعالم في التأثيرالعناد الدور الفعال الذي تلعبه و
األساليب التي ميكـن مـن خـاللـهـا نـشـرفي اجملتـمـع، و

ض األستاذ معتوق بن بعد ذلك استعر.قيةالثقافة احلقو
بة صحيفة عكاظ حول تخصيصهايف جترعبدالله الشر
عـات حـقـوقضـومـومـيـة تـعـنـى بـقـضـايــا وصـفـحـات يـو

جالل املـسـتـشـاراختتم الدكـتـور بـطـاهـر بـو و.اإلنسـان
شة العملالهالل األحمر، ورني للصليب األحمر والقانو

لية للصحفيني.باحلديث عن احلماية الدو

كون شهادات احلضور،ة تسلم املشارفي نهاية الدورو
ثم تناول اجلميع حفل الغداء الذي أقامته اجلـمـعـيـة

بهذه املناسبة.
ئيس اجلمعية الدكتور بنـدر بـنمن جانبه، أكد سعـادة ر
يح لـ(حقوق)، عـلـى أن تـنـظـيـممحمد احلـجـار فـي تـصـر

ة يـأتـي مـن مـنـطـلـق إميـانـهـا بـدوراجلمـعـيـة لـهـذه الـدور
قناعتها بأهـمـيـةقيـة، والصحافة في نشر الثقـافـة احلـقـو

مة بقضايا حقوق اإلنسـانفة الالزاملعرمات وفر املعلـوتو
غب في املساهمة مع اجلمعية فيلدى الصحفي الذي ير

نشر هذه الثقافة.
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:حقوقياض - الر
طـنـيـة حلـقــوقدعـت اجلـمـعـيــة الــو

ة الشؤون اإلسالميةاراإلنسان وز
شـــــاداإلرة والــــدعـــــوقـــــاف واألوو

عـيـة اجملـتـمــعلـلـمـسـاهـمـة فــي تــو
ذلك عني؛ وبأخطار العنف األسر

اخلطباءيق حث أئمة املساجد وطر
ســات غـــيـــرعــلــى تــنـــاول املـــمـــار

ضيـحتـواإلنسانيـة فـي اجملـتـمـع و
يـعـةص الـشـرمـخـالـفـاتـهـا لـنـصــو
اعتدائها علىاإلسالمية السمحة و

بيان هديمي اإلنسان، ومبدأ تكـر
سلم في تعـامـلـه مـعالنبي محمد صلـى الـلـه عـلـيـه و

ضيح ما متثله هذه احلاالت منتواألطفال، والنساء و
يعة اإلسالمية فيانتهاك صارخ ملا نصت عليه الشر

لية من حمايةاثيق الدوما جاءت به املوحفظ احلقوق، و
األطفال.في مقدمتهم النساء واد ولألفر

ة الشؤونارجهته لوزضحت اجلمعية في خطاب وأوو
ياإلسالمية بهذا الشأن بأن قضايا الـعـنـف األسـر

دة من بني القضايا التي ترأصبحت متثل نسبة كبير

قـد بـلـغـت حــدةإلـى اجلـمـعـيــة، و
جـةالـعـنـف فـي بـعـضـهـا إلــى در

فاةاإلعاقة، بل إلى الـويه والتشـو
تفي بعض احلاالت، كـمـا أشـار

إلـى-إلـى أن الـقـضـايـا شـمــلــت 
-اإليذاء اجلسـديجانب العنف و

يـة أبـنـائــهــا،مـان األم مــن رؤحـر
إخفـاءاث، واالستيالء على املـيـرو

تية لألبناء فـي حـالاق الثبـواألور
بــالــتــالــياألم، واخــتــالف األب و

ممامان األبناء من التعلـيـم. وحر
الحظته اجلمعية في هذا اجلانب؛

سة العنف مـنتعدد أسباب ممار
اجلية العائلة من األزولى مسؤوقبل اآلباء أو من يتو

دعدم فهم حـدوعي واتضح أن غياب الواألشقاء، وو
الية من بني تلك األسباب.ليات الومسؤو

عيـةسة في تـود ملمـوم بجهـويذكر بأن اجلمعيـة تـقـو
اجملتمع، إلى جانب االتصال  املستمر باجلهات ذات

اتالعالقة ملعاقبة املعتدين، إضافة لتقدمي االستشار
االجتماعية لضحايا العنف.نية والقانو

من الـتـخـصـص،قال احلجار: «نـحـن نـعـيـش فـي زو
فإيجاد صحفيني مـتـخـصـصـني فـي قـضـايـا حـقـوق

فـيـة صـحـفـيـة لـهحـريـتـمـتـعـون مبـهـنـيــة واإلنـسـان و
حماية حقوق اإلنسان،يز وانعكاسات إيجابية على تعز

ية الصحفية».على اتساع مساحة احلرو
هيحه عن شكـرئيس اجلمعية في ختـام تـصـرعبر رو
امتنانه للصحف التي استـجـابـت لـطـلـب اجلـمـعـيـةو

قت في الوًة، داعياشحت صحفييها حلضور الدورور
، ألن هذهًب مستقـبـالنفسه جميع الصحف لـلـتـجـاو

اتة، بل ستتبعها دوراألخيرلى وة لن تكون األوالدور
عات متخصصة.ضوى في موأخر
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:حقوقياض - الر
ضاع املعتقلني في سجنعقدت اللجنة املكلفة مبتابعة أو

ئاسةهـ اجتماعا بر17/3/1427م السبت انتانامو يوغو
ئيس اجلمعية الدكتور بندر بن محمـد احلـجـار،سعادة ر

بيعـانئيس اجلمعية الدكتور مفـلـح بـن رحضور نائـب رو
القحطاني.

 منًياض عدداناقش اجملتمعون مبقر اجلمعـيـة فـي الـرو
الء املعتقلني،ضاع هؤمعاجلة أوالسبل الكفيلة بتصحيح و

ات التالية:ارا القراتخذوو
ا أهالي املعتقلـني فـيشيح بعض األشخاص ليمثـلـو- تر
جها.خاراالجتماعات داخل اململكة وات والندوات ومتراملؤ

سجنرسل ألعضاء الكو- إعداد خطابات بهذا الشأن تر
اليات املتحدةجمعيات حقوق اإلنسان في الويكي واألمر
يكية.األمر
دية عـنبية السـعـوة في اململكـة الـعـراسة إقامـة نـدو- در

يكيـوناء أمرك فيها خبـرانتانامو، يـشـاراملعتقلني فـي غـو
ها ممثلون عن أهالي املعتقلني.يحضرفي حقوق اإلنسان، و

ة.يسي لإلعداد لهذه الندوقد كلف الدكتور محمد اإلدرو
نني مع اجلمعية،حضر االجتماع عدد من احملامني املتعاو

يسي، الدكتور صالح السالـم،هم: الدكتور محمـد اإلدرو
األستاذ خالد السالم.ي، واألستاذ كاتب الشمر

وزير الشؤون اإلسالمية

 بطاهر بوجالل.جانب من ورشة العمل وفي اإلطار د
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د. عبداجلليل السيف

:حقوقجدة - 
هم الطـبـيـةيـرطالب عدد من األطبـاء بـتـفـعـيـل تـقـار

األخذ بها عند النظر في قضايا العنفامها واحترو
ي.األسر

أكد عدد من األطباء العـامـلـني مبـسـتـشـفـى املـلـكو
فيصل التخصصي بجدة في اجتماع مصغر عـقـد

ة إيجادمة على ضروربفرع اجلمعية مبنطقة مكة املكر
طنية حلقوقدها اجلمعية الولى بنوة تفاهم تتومذكر

اإلنسـان تـضـمـن حـمـايـة األطـبـاء مـن أي أذى قـد
دة فعل عـلـىسه ذوو األطفال على األطـبـاء كـرميار
ي التـيهم الطبية عن حاالت الـعـنـف األسـريرتقـار

قت نفسه على أهميةكدين في الود للمستشفى، مؤتر
ية العنف األسرعي لدى األسر حول خطوربث الو

اجملتمع بصفة عامة.النساء وه على األطفال وأثرو
اتمن جانبها، أكدت اجلمعية لألطباء بأن هناك مذكر

ات املعنية كفيلة بـحـمـايـة األطـبـاءبحثـت مـع اإلدار
ت اجلمعية إلىضهم ألي أذى، كما أشارعدم تعرو

سائلعية ضد العنف عبر وامج التوأهمية تكثيف بر
يبيةات تدراتفق اجملتمعون على عقد دوراإلعالم. و

يـرإعـداد الـتـقـارفـي مـجـال الـكـشـف عـن الـعـنـف و
بشأنها.

ية العنقـرهرى، أكدت األستاذة اجلـومن جهة أخر
ة، على أن هناكئيس اجلمعية لشؤون األسرنائب ر

ي الشؤون الـصـحـيـةاجتماعات مـتـعـددة مـع مـديـر
ضية املناسبة للتعاون حولاملستشفيات إليجاد األرو

مكافحة أشكال العنف.
فقحضر االجتماع من جانب األطباء: الدكتور مـو

العليان، الدكتـور مـحـمـد جـان، الـدكـتـور عـبـد الـلـه
ة سهيـرالدكتـورفان، وة نهال عـرالغامدي، الدكتـور

ه من جانب اجلمعية: األسـتـاذبلخي. بينمـا حـضـر
مة،خالد نحاس املدير التنفيذي لفرع منطقة مكة املكر

ثي األخصائية النفسية بالفرع.مي احلاراألستاذة رو

…b�	 WOFL'« dI� w bI� dGB� ŸUL��« ‰ö�

WO�D�« d�—UI��« Â«d��U	 Êu��UD� ¡U��_«

Íd�_« nMF�« U�UC� w UN	 c�_«Ë

خالد نحاس

:حقوقان - جاز
ان إقـامـة عـدد مــنم فـرع اجلـمـعـيـة مبـنـطـقـة جــازيـعـتـز

ات التثقيفية في مجال حقوق اإلنسان،الندوات واحملاضر
ات التي تشمل بعض اجلهاتيارعة من الزتنظيم مجموو

ةياران، وزطة منطقة جازة مدير شريارذات العالقة، مثل: ز
حيلة سجن التريارالسجن العام في املنطقة، إضافة لز

دار املالحظة االجتماعية.ات وازباجلو
فأسه الدكتور أحمد البهكلي املشرجاء في اجتماع رو

تنياح تنظيم محاضران اقترالعام على فرع منطقة جاز
ة بنتهرعن ثقافة حقوق اإلنسان تقدمها األستاذة اجلو

ة فيئيس اجلمعية لشؤون األسري نائـب رمحمد العنقر

عــلــى فــرع املـــنـــطـــقـــة
فــدقـيــة بــأن الــوالــشــر

ً مفـصـالًايـرسيعـد تـقـر
ضح فيـهة يويارعن الـز

أهــــم اإليــــجــــابـــــيـــــات
الـــســـلـــبـــيـــات الـــتــــيو

بـــالـــتـــالـــيرصـــدهـــا و
مــــخــــاطــــبــــة جــــهــــات
االختصاص بشأنها.

ةيـــارتـــأتـــي هــــذه الــــز
ات سابقة قامت بها اجلمـعـيـة لـعـددياراستكمـاال لـز

القطيف.من سجون املنطقة، شملت سجون اخلبر و

·uHN�« w ÂUF�« s���« bIH�� åWO�dA�« Ÿdò

عضو اجلمعية الدكتور علي عبـاسكلية البنات بصبيا، و
احلكمي في كلية املعلمني باملنطقة.

لى ستكونات، األوكما خرج االجتماع باعتماد ثالث ندو
ك فيها: الشيخسيشارحقوق اإلنسـان)، وعن (القضاء و

الدكتور عبدأحمد بشير معافا قاضي التمييز املتقاعد، و
ة أما النـدو.انئيس محاكم منطقـة جـازي رحمن الغـزالر

حقوق اإلنسان) لـلـشـيـخالثانية فستـكـون حـول (األمـن و
ئيـة فـيي قاضي احملـكـمـة اجلـزعلي بن شـيـبـان الـعـامـر

انة منطقة جازكيل إماري والدكتور حامد الشمران، وجاز
ئيس فرعاهيم بن يحيى عطيـف رالدكتور إبراملساعد، و

االدعاءهيئة التحقـيـق و
.انالعـام مبـنـطـقـة جـاز

ضـوعبينما سيكـون مـو
ة الثالثة عن (قطاعالندو

حــــــقــــــوقاألعــــــمــــــال و
سـيـتـحـدثاإلنـسـان)، و

فــيــهــا: الــدكــتــور عــبــد
كـيـلحـمـن نــاشــب والـر

انة مـنــطــقــة جــازإمــار
الــدكــتـــوراملــســـاعـــد، و

دية لالستقدام.ئيس اجلمعية السعوحمن باعشن رعبدالر
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د. أحمد البهكلي
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:(حقوق)نسية والقدس - الفر
قيـة تـتـابـع مـصـيـرال جمـعـيـات حـقـوال تـز

ائيلـيـةدي في السجون اإلسـراملعتقل السـعـو
غم تعنت الـسـلـطـاتي، رحمن الـعـطـوعبدالـر
دياحه متجاهلة ترائيلية في إطالق سراإلسر

افـضـة تـسـلــيــمــه إلــىحـالـتـه الـصــحــيــة، ور
ة.ديني مباشرالسعو

طنية حلقوق اإلنسـانطالبت اجلمعية الـوو
يـل) نـيـســان (إبــر15ديــة، فــي فـي الـســعــو

لية بالتـدخـلي، من منظمة الـعـفـو الـدواجلار
دي «مبـا يـضـمـنفي قضـيـة األسـيـر الـسـعـو

إعادته إلى بالده».احه وإطالق سر
بيعان القحطاني نائبضح الدكتور مفلح بن رأوو

ئيس جمعية حقوق اإلنسان، أن اجلمعية طلبت منر
ضع الصحي لـألسـيـراملنظمة العمـل عـلـى تـتـبـع الـو

أكدتقه الطبيعية، وسة حقودي لتمكينه من ممارالسعو
احه.على أهمية إطالق سر

أضاف أن اجلمعية على اتصال دائم مع عدد منو
لية،أسها منظمة العفو الـدواملنظمات املعنية، علـى ر

الون فيال يزلي، وبالتنسيق مع الصليب األحمر الدو
ة تقـدميشدد القحطاني عـلـى ضـرورد. وانتظـار الـر
ة املعتقلي من كافة فئات اجملتمع ألسرالدعم املعنو

حتى يفرج عنه.
ائيليةقالت الناطقة بلسان مصلحة السجون اإلسرو

عمـتا». وز شـهـر11ائيـل مـنـذ د فـي إسـرجوإنـه «مـو
ائيلية قائلة: «إن األمم املتـحـدة حتـاولالناطقـة اإلسـر

دية».ليس إعادته إلى السعولة تقبل باستيعابه وإيجاد دو

ائيلي،بي إسرات، مطالبة نائب عركانت آخر التطورو
ته في السجن، إذ أعلن النائبيارمن السلطات إذنا بز

سميا بهذا الصددأحمد الطيبي أنه قدم طلبا خطيا ر
ا.ائيلي جدعون عزرير األمن الداخلي اإلسرإلى وز

احه أو على األقـلقال الطيبي: «طلبت إطالق سـرو
ضـعـهمـات أن ود معـلـوته بـعـد ورويـارالسـمـاح لـي بـز

ب عن الطعام».هو مضرالصحي تدهور و
د الفيصلدي األمير سعوجية السعوير اخلاركان وزو

يل)، أن بالده تسعىابع من نيسان (إبـرأعلن في الر
يحمن العطـودي يدعى عبـدالـرالستعادة أسير سـعـو

دجوسمية إلى وة رائيل، في أول إشارمعتقل في إسر
ائيلية.دي في السجون اإلسرأسير سعو

 عاما يتحدر من منطقة36األسير البالغ من العمر و
ديـبـة مـن احلـدوديـة الـقـرب) السـعـوك (شـمـال غـرتـبـو

دية (طلبتأفادت مصادر سعودنية. ودية - األرالسعو
ائيليملة اإلسرعدم ذكر اسمها) أنه معتقل في سجن الر

ابا عن الطعام الشهـر املـاضـيبدأ إضـرو
ت املصادرذكرمطالبا بإعادته إلى بالده. و

أنه نقل إلى مستشفى السجن بعد تدهور
ا.أطعم قسرضعه الصحي وو

اسـتـبـعـد الـشـقـيـق األكـبـر لـلـمــعــتــقــلو
ائيلية أن يكوندي في السجون اإلسرالسعو

كدا أنه لم تظهرض نفسي، مؤمصابا مبر
عليه أية مالحظات تدل على مـعـانـاتـه مـن

أضاف أنه يـتـمـتـع بـخـلـق عـال فـي و.ذلـك
أنه لم يلحظ عليه أيةتعامله مع اجملتمع، و

دةي في عويأمل العطوجهات للجهاد. وتو
قت، مبينا أن جلنةب واج عنه في أقراإلفرشقيقه و

ضعه.الصليب األحمر تتابع و
ام) عـن أعـو9حـيـل (دية، ال تـكـف رفـي الـسـعـو

حمنائيل، عبدالرالدها املعتقل في إسرال عن والسؤ
بيتها مـنـذي، إال أن عمها الذي يتـكـفـل بـتـرالعطـو

الديها بالطالق، يصر على إخفاء احلقيقةانفصال و
تخشـىاسي. واها الـدرعنها حتى ال يتأثـر مـسـتـو

حيل الطالبة في الصف الثـالـث االبـتـدائـيعائلـة ر
ضعمن احتمال تدهور حالتها النفسية لو علمت بو

له فيسائل اإلعالم نبأ دخوالدها الذي تناقلـت وو
ً.اابه عن الطعام أخيربة عقب إضرغيبو
حمن، أصيبكان عمها، الشقيق األكبر لعبدالر و
ه إلى املستشفىتفاع في ضغط الدم نقل على إثربار

بة.عقب علمه بخبر دخول شقيقه األصغر في غيبو
ا بأنهحمن بعدما علمومت معاناة عائلة عبدالرتأزو

ائيلية.معتقل في السجون اإلسر
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رحيل العطوي عبدالرحمن العطوي

كاالت:اشنطن  - وو
لى أسماءة األوكية للمرة الدفاع األميراركشفت وز

ا معتقلـنيالوا أو ما ز شخصا كانو558جنسيات و
با في إطار ماكية في كوانتانامو األميرفي قاعدة غو

هاب).ب على اإلريسمى بـ (احلر
جنسياتيف وقام التعرأرتتضمن الالئحة أسماء وو
ضعية استثنائية و معتقال بحثت محكمة عسكر558

د فيكل منهم بصفتهم «مقاتلني أعداء»، حسبما ور
نت من دون أي تعليق.ضعت على اإلنترالالئحة التي و

الء املعتـقـلـني مـن هـؤًة أن عدداارضحـت الـوزأوو
لهم أمام احملكـمـةلهم األصلية بعد مـثـوا إلى دونقلـو

ا معتقلنيالو منهم ما ز490الي االستثنائية، لكن حو
با.ب شرق كوكية جنوية األميرفي القاعدة البحر

كية أن هذه الـالئـحـةة الدفـاع األمـيـراركد وزتـؤو
انتانامو لمليس هناك أي شخص آخر في غوكاملة و

ال تشمل الالئحـة أسـمـاءد اسمه علـى الـالئـحـة. وير
انتاناموال إلى قاعدة غوا أو شخصا نقلو140الي حو

ثـم أفـرج عـنـهــم قــبــل أن
ة الدفاع إلىارحتيلهم وز

احملاكم االستثنائية.
تــصــدر املــعــتــقــلــونو

ديون القائمة حيـثالسعو
 شخصا132بلغ عددهم 

عـددهــمتـالهـم األفـغــان و
عددهم ثم اليمنيون و125
فــــي أشـــخــــاص. و107

اجململ ينـتـمـي الـسـجـنـاء
بية.لة إضافة إلى الضفة الغر  دو40لنحو 
ةى لعشـرجه االتهـام سـوالء لم يـومن بني كل هـؤو

فقط لم تكتمل محاكمـة أي مـنـهـم فـي مـعـتـقـل خـلـيـج
ين فـياعتقل معظـم احملـتـجـزبا. وانتانامـو فـي كـوجو

اتهم البنتاجون الكثير منهم بالتعاون معأفغانستان و
كة طالبان.تنظيم القاعدة أو مع حر
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يترز:بنهاجن - روكو
مسوبعدما هدأت حدة االحتجاجات املناهضة للر

سلم في الدولاملسيئة للنبي محمد صلى الله عليه و
كاإلسالمية، احتدم النقاش من جديد في الدمنار

حول دور اإلسالم في اجملتمع، إذ أثار ظهور مذيعة
كييون الدمنـارتدي احلجاب على شاشة التلفـزتر
د فعل متباينة.دور
كية (الفلسـطـيـنـيـة األصـل)تقدم املذيعـة الـدمنـارو

ياارنامجـا حـو عاما) بـر24أسماء عبد احلمـيـد (
لم،كة مع املذيع أدم هومن ثماني حلقات باملشـار

) العامـة،2نامج في شبـكـة (دي ار ض البـريعـرو
مسـوتـهـا قـضـيـة الـربـعـة الـتـي أثــاريـتـنـاول الـزوو

التي أدت إلى خروج احتجاجاتة املسيئة، والساخر
غاضبة في أنحاء العالم اإلسالمي.

ًتدي حجاباهي تريون وأدى ظهور أسماء في التلفـزو
نية بغطاءيولى التي تظهر فيه مذيعة تلفزة األوهي املرو

د الفعلدوة عاصفة من رك، إلى إثارأس في الدمنارللر
اجلماعات املدافعة عن حقوقالعكسية من املشاهدين و

النساء.
ة في نفـسعن ذلك قالت أسماء: «أنا كـنـت مـتـصـورو

لكن لم أتصورة ود فعل كبيردوقت أنه سيكون هناك رالو
هـيـبـة».ة الرد الفـعـل بـهـذه الـصـوردوأبدا أن تـكـون ر

هي تهمةف وها اتهمها البعض بالتطـربسبب مظهـرو
تنفيها أسماء.

أة من خاللتقول أسماء إنه يجب أال يحكم على املرو
تديها، بل مـن خـالل اخلـدمـات الـتـياملالبس الـتـي تـر

ميكن أن تسديها إلى اجملتمع.
يـة)تعتبر املتحدثة باسم جمعية (نساء من أجـل احلـرو

احـدة مـن أكـبـرفـيـبـيـكـي مـانـيـش الـتـي تـعـتـبـر و
كاجلمعيات املدافعة عن حقوق النساء في الدمنار

تدائـهـاالرنامـج أسـمـاء ومن أشد املـنـتـقـديـن لـبـر
نامج.ض البرقد تقدمت بالتماس ملنع عراحلجاب. و

كية ايفاة الشؤون االجتماعية الدمناريركد وزتؤو
كجاير هانسن، أنه يجب أن يكون للناس احلـق

لكنهـا أضـافـت أن مـننه، ويـدوتداء ما يـرفـي ار
ائهايج آلرظيفتها للترواملهم أال تستغل أسماء و

جع إلى هيئة اإلذاعةقالت ايفا: «األمر يرالدينية. و
يدون تشغيلـهـم،ير األشخاص الذيـن يـرفي تقـر

ا عـلـى أال يـعـمـلكـدولـكـنـي أدعـو أيـضـا أن يـؤو
ين أثناء أداء عملهم».هم كمبشرظفومو
كميثل املسلمون نحو ثالثة في املئة من سكان الدمنارو

مما يجعل اإلسالم ثاني أكبر ديانة في البالد.
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نسية:ك - الفريورنيو
ار مشروع قرًاخريكية مؤاليات املتحدة األمرعت الووز

بـع شـخـصـيـاتبـات عـلـى أرض عـقــويـنـص عـلـى فـر
فورات التي حتصل في دارها في التجاوزدانية لدورسو

ال يذكر هذا املشـروع الـذي وزعام. ومنذ ثالثـة أعـو
مناصب الشـخـصـيـاتسائل اإلعالم أسـمـاء وعلـى و

ة إلى انتماءاتهم.بع املعنية، مكتفيا باإلشاراألر
ا فـي سـالح اجلــوار عـضــويـشـمـل مـشــروع الــقــرو

فورا من قبيلة جالول في شمال دارعضوداني والسو
فور، ينتميدة في دارعات املتمرين من اجملموعضوو

اآلخر إلـىدان وير السوكة جيش حتـراألول إلى حر
التنمية.طنية لإلصالح وكة الواحلر

لني عندية على بعض املسؤوبات الفريذكر أن العقو
قلة عملية السـالم فـيعرانتهاكات حقوق اإلنـسـان و

ار مجلس األمندة من حيث املبدأ في قرارفور ودار
،2005س)  آذار (مار29 الصادر في 1591قم ر
جتميد األرصدةتقضي مبنع السفر إلى اخلـارج وو

هي لم تطبق بعد.املالية. و

V��	 5BK� �«œUI��«

¡UM���« ¡UC�√ Â«b���«

يترز:لندن - رو
يـطـانــيــني الــصــنياء نـقــل أعــضــاء بــراتـهــم خــبــر

باستئصال أعضاء من سجناء ينفذ بحقهم حكم اإلعدام
افقة مسبقة منهم لبيعها.استخدامها من دون موو

يطانية أن هنـاكت جمعية نقل األعضاء البـرذكرو
م عليهمايدة تفيد أن أعضاء من سجناء محكوأدلة متز

اعة األعضاء مناغبي زرتباع لرباإلعدام تستأصل و
هم.افقة مسبقة من السجناء أو أسردون مو

غم مـن أن عـدد األعـضـاء الـتـي أخـذت مـنبـالـرو
م، إال أنسجناء حكم عـلـيـهـم بـاإلعـدام، غـيـر مـعـلـو

اجلمعية تقول إنـه قـد يـكـون بـاآلالف. كـمـا انـتـقـدت
جماعات حقوق اإلنسان استغالل أعضاء السجنـاء

لتاملستشفيات التي حتـوم عليهم بـاإلعـدام واحملكو
دها املالية.اريادة مواعتها لزة األعضاء وزرإلى جتار

في الشهر املاضي قالت الصني إنهـا سـتـحـظـرو
احاتاءات جرشددت إجرية وة األعضاء البشرجتار

بة مـنافقـة مـكـتـود موجـواط ونقل األعـضـاء بـاشـتـر
املتبرع. كما حددت عددا معيـنـا مـن املـسـتـشـفـيـات

اء هذه العمليات.مصرح لها بإجر
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نسية:ك - الفريورنيو
بة ضد احلريكية نظمن تظاهر جدة أمر18مثلت 

ك بتهمـةيوراق قبل عدة أيام، أمام محكمة نيوفي العر
اتيدافعت اجلدات اللويض على اإلخالل بالنظام. والتحر

اءتهن. عاما عن بر91 و50هن بني اوح أعمارتتر
 عاما) على درج قصر91نيون (ي روقالت مارو

العدل: «املثول أمام هذه احملكمة الساقطة ليس بشيء
اق».اجهه الناس في العرنة مع ما يومقار

اتي ينتمني إلى (كتـيـبـةكانت هذه النسـاء الـلـوو
بر)ين األول (أكتـواجلدات للسالم) تقدمن في تـشـر

لةير في محاويع في تاميز سكوكز التطو من مر2005
ة احتجاجذلك كبـادركية وات األميرللتطوع في القـو

اق.ب في العرعلى احلر
جهـت إلـيـهـن تـهـمـةطـة ووقد اعـتـقـلـتـهـن الـشـرو

فـضـنيض علـى اإلخـالل بـالـنـظـام) ألنـهـن ر(التـحـر
االبتعاد عـن بـابطة وجال الشـرامر راالنصيـاع ألو

من سيغيل املدافعكيلهن احملامي نورقال وكز. واملر
الءف عن احلقوق املدنية «يجـب أن نـهـنـئ هـؤاملعـرو

ليس مالحقتهن».اجلدات و
يـشـار إلـى أن أيـا مـن أحـفـادهـن ال يـقـاتـل فـي

 عاما) قالت إن األمر74يلي (ان ولكن جواق. والعر
أضافت: «نحـن هـنـا مـنال يتعلق بهـن شـخـصـيـا. و

الء الشبانسع. لقد حتطم قلبنا أمام هؤأجل هدف أو
ب».تون في هذه احلراقيني الذين ميوالعركيني واألمير

ين من «املـقـاتـلـنياعتبر الـبـنـتـاجـون احملـتـجـزو
بى احلــرمــهــم مـــن حـــقـــوق أســـرحــراألعـــداء» و

أدانليـة. وص عليهـا فـي االتـفـاقـيـات الـدواملنـصـو
ناشطون في مجال حقوق اإلنسان االحتجاز ألجل

ينمان احملتجزحرجيه تهم وغير مسمى من دون تو
دعا محـقـقـون مـن األممنيـة. وقهم الـقـانـومن حـقـو

املتحدة إلى إغالق املعتقل.
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:حقوقيت - الكو
أةمتر (حقوق اإلنسان: املركون في مؤدعا املشار

ةيت خالل الفتـراقع) الذي عقد في الـكـوحتدي الـوو
م، إلى إنشاء هيئة أو2006س  مار14 إلى 13من 
كزجهـم مـن مـرسسة تعنى بالـسـجـنـاء بـعـد خـرومـؤ

اك القطاع اخلـاص فـي املـسـاهـمـةإشـرقـيـف، والتـو
اسـاتاء الدربتشـغـيـل الـسـجـنـاء. إضـافـة إلـى إجـر

جمع اإلحصاءات املهـمـةأة وضع املـرامليدانية عـن و
ات وصنـعارشيد اتـخـاذ الـقـرالتي تـسـاعـد عـلـى تـر

ماتية عن املـصـادرإنشاء قاعدة معـلـويعات، والتشـر
جوعأة ليتسنى للباحثني الراجع التي تخص املراملرو

اسة.الدرإليها عند البحث و
ي، نائبة بنت محمد العنقرهرقالت األستاذة اجلوو

طنية حلقوق اإلنـسـان مـن خـاللئيس اجلمعـيـة الـور
أة فيمتر، إن التمـيـيـز ضـد املـركتهـا فـي املـؤمشـار

ار هو أحداكز اتخاذ القراكز القيادية أو مرلي املرتو
أضافـت أن عـدد الـسـيـداتصور العـنـف ضـدهـا. و

بيةمات العـراكز العليا في احلـكـوالالتي يشغلن املـر
اء فيأة سـوات املـرال يتنـاسـب مـع قـدر وًقلـيـل جـدا

اجلانب العلمي أو العملي.
حتديأة ومتر حـقـوق اإلنـسـان... املـرأنهـى (مـؤو
هي على النحو توصية، و21اقع) أعماله بإصدار الو

نية - حتميل الدول صياغة التدابير القانو1التالي:
أةالثقافية التي تعزز حماية املرية واإلدارالسياسية وو

من جميع أشكال العنف.
- أن تعمل الدول على ضمان تقدمي املـسـاعـدة2

عنـدضن للـعـنـف واملتخصصة للنـسـاء الـالتـي يـتـعـر

املساعدةاالقتضاء إلى أطفالهن، كإعادة التأهـيـل و
ة،املـشـورالـعـالج وإعالـتـهـم وعـايـة األطـفـال وعـلـى ر

االجتماعية.اخلدمات الصحية وو
انـنيط بهم تنـفـيـذ الـقـوظفني املـنـويب املـو- تـدر3

القضاة.طة وأة، كالشراخلاصة بالعنف ضد املر
جلالثقافية للرك االجتماعية و - تعديل أمناط السلو4
ساتالة كل املمارأة من خالل مناهج التعليم إلزاملرو

نية أي جنس.التقليدية املستندة إلى دو
يس القيـمتكرعي الديني الصحيح ويز الو- تعز5

اســيـــةاملــنــاهــج الـــدرســائــل اإلعــالم ومــن خـــالل و
سسات التعليمية في اجملتمع.املؤو

ات حقوق اإلنسـان فـي املـنـاهـج- تفعيـل مـقـرر6
اسية.الدر
ات احلــيــاتــيــة، مــثــل:م املــهــارس مــفــهــو- غــر7

اة،املساوالصداقة وين، وام اآلخـراحتر(التسامح، و
اف باخلطأ) فياالعتراالعتذار، وار اإليجابي، واحلوو

لى.اسة األواحل الدرالبنات خالل مرس األبناء ونفو
جمعأة وضع املراسات امليدانية عن واء الدر- إجر8

شيد اتخـاذاإلحصاءات املهمة التي تساعد عـلـى تـر
يعات.ات وصنع التشرارالقر
اجعاملرماتية عن املصادر و- إنشاء قاعدة معلو9

جوع إليهـاأة ليتسنى للبـاحـثـني الـرالتي تخـص املـر
اسة، فكلما كان الرصد دقيقا كانالدرعند البحث و

اإلصالح سليما.
عـايـةسـسـات الـتـابـعـة لـقـطـاع الــر- دعـم املـؤ10

أة أو الطفـل،اء تلك اخلـاصـة بـاملـراالجتماعـيـة؛ سـو
الصحية للفئـاتالنفسيـة وعاية الصحية وفير الـرتوو
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التفككة من املشاكل االجتماعية، كالطالق واملتضرر
نية حلقوقعية القانوي، إضافة إلى التوالعنف األسرو
الء هذه الدور.نز

لية حلقوق اإلنسان عامةاثيق الدوار املو- إقر11
جعيةأة خصوصا، كمراثيق املتعلقة بحقوق املراملوو

أةضاع حقوق املرالنظم التي تتناول أويعات وللتشر
بية غير املصدقة علىمات العرمطالبة احلكوبية، والعر

اثيق أو املتحفظة بالـشـروع فـي الـتـصـديـقهذه املـو
إسقاط حتفظاتها.عليها أو سحب و

ءبية احلالية على ضويعات العراجعة التشر- مر12
لية حلقوق اإلنسان املصادقاثيق الدواملواالتفاقيات و

دةارأة الوتعديلها مبا يتماشى مع حقوق املرعليها و
ال الشخصية،انني األحوجه خاص قـوعلى وفيها، و

انني اجلنائية.القوالعمل، واجلنسية، وو
اإلنـصـاف الـتـيضع سيـاسـات الـعـدالـة و- و13

كةمتكنها من املشارأة واة احلقيقية للمرحتقق املساو
االقــتــصــاديــةفـي مــجــاالت احلــيــاة الــســيــاســيــة و

ص الكاملـة فـيإتاحة الـفـرالثقافـيـة واالجتماعـيـة وو
كة السياسية.املشاريب والتدرمجاالت التعليم و

ال الشخصية في مقدمةانني األحوضع قو- و14
تعديلها مبا يحققاجعتها وجب مريعات التي يتوالتشر
أس جدولأة، على أن تكون في رحقوق املراة، واملساو

أعمال منظمات اجملتمع املدني.
أة- التأكيد على أهمية التحصيل العلمي للمر15

هلهالتحقيق ذاتها في اجملاالت العلمية املتعلقة مبا يؤ
االجتماعي.ظيفي واك الولعملية احلر

نامج شامـلسة إلعداد برضع خطة مـدرو- و16
ية يهدفارجلسات حوات ومحاضرات ويتضمن دور

ات احلياتـيـةة ككل بـاملـهـاراألسـرأة وعيـة املـرإلى تـو
تنمية الذات،ين ويقة االتصال الفعال مع اآلخـرطرو

اصل لهم.ص على الدعم املتومع احلر
- إعادة النظر بقانون إقامة األجانـب بـحـيـث17

ى لألبعاد حتى ال يساءمعايير أخرابط وضع ضوتو
استخدام السلطة دون مبرر إنساني.

سسة تعـنـى- العمل على إنشـاء هـيـئـة أو مـؤ18
اكإشرقيـف وكز التوجهم من مربالسجناء بعد خـرو

القطاع اخلاص في املساهمة بتشغيل املساجني.
د االعتبـار فـيص ر- النظـر فـي تـعـديـل نـصـو19 

د االعتبار حتـىيتي بحيث تعدل مـدة رالقانون الكـو
يتمكن الشخص اخلارج من السجـن مـن االنـدمـاج

ط في احلياة العمليةينخرفي مجتمعه كعضو صالح و
امي أي عقبة حتول دوندون أن يشكل ماضيه اإلجر
ف.احلصول على العمل املشر

- تـشـجـيـع الـعـامـلـني فــي قــطــاع الــســجــون20
ية.املعنوافز املادية واألحداث باحلوو

سائل اإلعالمأة في وة السلبية للمر- تغيير الصور21
فع نسبةالعمل على رئية منها، وخصوصا املراخملتلفة و

يب النساء في بعـضتدرالعامالت في مجال اإلعـالم و
كيزة، باإلضافة إلى الترالتخصصات اإلعالمية النادر

مةائح النسائية اخملتلفة التي قد تكون مهضوعلى الشر
هن.غيرالعامالت وفي الظهور؛ كاملعلمات و

:حقوقان - ّعم
نيوان في شهر يـوّدنية عـمحتتضن العاصـمـة األر

متر الثاني حول حقوق اإلنسان في العدالةاملقبل املؤ
ةان: ( الــتـــحـــديـــات املـــعـــاصـــراجلــنــائـــيـــة بـــعـــنـــو

كةبي) مبشاربة في العالم العراتيجيات املطلواالسترو
بية.عدد من الدول العر

ك اجلمعية ممثلة بالدكتور بندر بن محمدستشارو
ات العدلارمتر بجانب ممثلني عن وزاحلجار في املؤ

سـسـات حـقــوقمـؤاجلـامـعـات وب والـداخـلـيـة الـعــرو
اإلنسان .

ان حلقـوقّكـز عـممتر الذي ينـظـمـه مـريهـدف املـؤو
لية حلقوق اإلنساناسة املعايير الدواإلنسان إلى در
ائردوالقضاء اجلـنـائـي وطة وة الشـرفي عمل أجـهـز

مناقشة دور اجملتـمـععاية الالحـقـة، والـراإلصالح و

يزتعزاقبة واملدني في مر
حقوق اإلنسان في إطار

بحـثالعدالة اجلنائيـة، و
يةات التنمية البشرخيار

ائـماملسـتـدامـة فـي اجلـر
الــتــي تــخــص الــبـــيـــئـــة

ائمجرتقنيات االتصال وو
ملة االقتصادية. كماالعو

هيئات العدالةاسة دور القضاء ومتر إلى دريهدف املؤ
القضائيةنية ويز حقوق اإلنسان القانواجلنائية في تعز

لـيالـقـانـون الــدولـي اجلـنــائــي ودور الـقـضـاء الــدوو
بائم احلرتكبي جرمتابعة مراإلنساني في محاسبة و

إشكالية حقوق اإلنـسـانائم ضد اإلنسانيـة، واجلرو
بــني االخــتــصــاص اجلــنــائــي الــعـــاملـــي الـــشـــامـــل
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:حقوقة -  القاهر
يعأة املسلمة .. بني أصـالـة الـتـشـرمتر (املـرأدان مؤ

ىاء األديان بدعودرافدة) ازيق الثقافة الوبراإلسالمي و
بية حتـتإقدام بعض الصحـف الـغـرية التعـبـيـر وحر

م مسيئة لشخصسوهذا الغطاء على نشر صور ور
متر الذيناشد املؤسلم. وسول - صلى الله عليه والر

ة كافةهر بالقاهرا في جامعة األزخراختتم أعماله مؤ
لية بذل كل جهدالدواملنظمات اإلسالمية ومات واحلكو

املقدساتاء األديان ودرم ازلي يجرار دوالستصدار قر
بات املناسبةار العقوإقراإلساءة إلى األنبياء وموز والرو

ف مثل هذه األعمال. كما أوصى بإنشاءعلى من يقتر
لى تأصـيـلأة يتـواسات املـركز متخـصـص فـي درمر

اتهاأة من املنظور اإلسالمي ورصد مسيرمكانة املر
مساهماتهاها وبيان دورالبحثية، والعلمية ويخية والتار

ًفا مـشـرًذجاتقدميـهـا منـوة اإلسالميـة وفي احلـضـار
أة في العصر احلاضر.للمر

كون دول العالم اإلسالمي إلى التمسـكدعا املشارو
خاصة فـي مـسـائـليعـة اإلسـالمـيـة، وبأحكـام الـشـر

الشهادة،الطالق، واج ونظام الزوامة، والقواث، واملير
اةات الشاذة التي تعطي مساوعدم االستجابة للدعوو

شكـلـيـة فـي بـعـض األمـور دون الـتـعـمـق فـي عـلـلـهـا
أسبابها.و

ية منالعمل على حل املشكالت األسرعلى البطالة، و
منظور الدين اإلسالمي احلنيف.

مات اإلسالمية بالتمسك بالـتـحـفـظـاتطالب احلكـوو
ليـةقيع على االتفـاقـيـات الـدوضعت عنـد الـتـوالتـي و

عدميعة اإلسالمية، وض مع الشرلضمان عدم التعار
فع تلـك الـتـحـفـظـات،ليـة لـرط الـدوضوخ لـلـضـغـوالـر

ضاعها اخلاصة.ير أوب في تقرام حق الشعواحترو
أة في مختلفص عمل للمرمتر بإيجاد فرأوصى املؤو

أة املعيـلـة،القطاعات، مع إيـالء عـنـايـة خـاصـة لـلـمـر
أةات إليجاد صناعات عائلية ميكن للمرباتخاذ مبادرو

حيدبتواتها، وإشباع ضرورها ومن خاللها أداء دور
أة في مـجـالـي : الـقـانـوناملـرجـل واملـعـامـلـة بـني الـر

اننيفـي جـمـيـع الـقـوقانـون اجلـنـسـيـة، واجلـنـائـي، و
ى.احلقوق األخرو
متـرمتر في نهاية توصياتـه بـانـعـقـاد املـؤطالب املـؤو

ضوعبأن يكون مو في إحدى الدول اإلسالمية وًياسنو
ة اإلسالمية».أة في احلضارمتر القادم هو «دور املراملؤ
يف،هر الشرعاية شيخ األزمتر قد عقد حتت ركان املؤو
املنظمـة اإلسـالمـيـةهر، وبالتعاون بـني جـامـعـة األزو

ابطة اجلامعاتالثقافة (إيسيسكو)، ورم والعلوبية وللتر
ابـلـسة اإلسالمـيـة فـي طـركلـيـة الـدعـواإلسالمـيـة، و

ية الليبية.باجلماهير

لـياالخـتـصـاص الـدوو
اجلنـائـي، إضـافـة إلـى
مناقشة حقوق اإلنسان
ةفــــــي إطــــــار األســــــر

األنـظـمـة الـقـضــائــيــةو
اجلــنــائــيـــة ملـــعـــاجلـــةو

العنف العائلي.
متــــريـــــعـــــنـــــى املـــــؤو 

ضوع العدالة اجلنائية بشكلباستضافة املعنيني مبو
الـتـنـمـيـةالـعـدل وات الـداخـلـيــة وارـة وزّخـاصعـام، و

طة فيائر الشردوة القضائيـة واألجهزاالجتماعيـة و
هيئةبية ومنظمات جامعة الدول العربية، واألقطار العر

املـعـاهـداجلـامـعـات واألمم املـتـحـدة ذات الـعـالقـة، و
بـيـة،ث في األقطـار الـعـرالبـحـواسـات واكز الـدرمـرو

املهتمني بهذا اجملال.اء وإضافة إلى اخلبر
متر حول النقاط التالية:كات املؤمشارتدور محاور وو

حقوق اإلنـسـان بـني- هيئات الـعـدالـة اجلـنـائـيـة و
أخالقيات املهنة.القانون و

يز حقوق اإلنسان في إطارتعز- اجملتمع املدني و
العدالة اجلنائية.

حـقـوقملـة.. والـعـو-قـضـايـا الـتـنـمـيـة املـسـتـدامـة و
اإلنسان في إطار العدالة اجلنائية.

يز حقوق اإلنسان في إطارتعزى اإلصالح و- دعاو
العدالة االنتقالية.العدالة اجلنائية، و

لية.- حقوق اإلنسان في إطار العدالة اجلنائية الدو
الطفل... من منظور العدالة اجلنائية.أة و- حقوق املر

- حـقـوق اإلنـسـان فـي إطـار الـعــدالــة اجلــنــائــيــة..
بة.اتيجيات املطلواالستر

رمتؤملا راعش

متر إلىكما دعا املـؤ
إتــاحـــــة الـــفـــرصـــة

ات الــــــعــــــلـــــــملــــــذو
الكفـاءة من النسـاءو

كة في مجامعللمشار
الــفــقــه اإلســالمـــي،

ةأوصــى بـــضـــرورو
يــــــس (فــــــقــــــهتــــــدر

ســيــختـــرة) واألســر
ثـقـافـة (الـعـفـة) بــني
الشباب املسلم؛ مـن
أجـل حتـصـيـنـه فــي

اتاجــهــة الــدعــومــو
ة في هذا العصر. كما أوصى برصداإلباحية املنتشر

ى،كز عليهـا الـثـقـافـات األخـرأة التـي تـرقضايـا املـر
حتليلهامغالطـات ويه من شبهات وفحص ما حتتـوو
جمـةترد عليها من خالل فقهاء مـتـخـصـصـني، والرو

ها في الـعـالـم مـننشـرد إلى اللـغـات احلـيـة، ودوالـر
تنا اإلسالمية.حضارعية اآلخر بثقافتنا وأجل تو

كاتشرة اإلعالم ولني في أجهزمتر املسؤوناشد املؤو
عدمأة، وام كيان املراملسموع، احترئي واإلنتاج املر

يج للسلع فيسيلة تروة، أو وسيلة إثاريلها إلى وحتو

دعـااإلعالنات، و
ضع ميثاقإلى و

ف لإلعالناتشر
م املـبــادئيـحـتــر

القـيـم الـديـنـيـة،و
قت في الوًمطالبا

نفسه باستخدام
سـائــل اإلعــالمو

يــــــةالـــــعــــــصــــــر
خملــــــــاطـــــــــبـــــــــة
اجملــــتــــمـــــعـــــات

بية بلغاتـهـا؛الغر
ضيح حقائـقلتـو

بي مـند على ما يثار في اإلعـالم الـغـرالـراإلسالم و
أة املسلمة خاصة،املر اإلسالم وّيه ضدتشواءات وافتر

كما طالب بتنـقـيـة املـضـامـني اإلعـالمـيـة مـن كـل مـا
قيمه.ض مع مبادئ اإلسالم ويتعار

امج لتأهيلبريع ومشارسسات ودعا إلى إنشاء مؤو
إعادة تأهيلاج، والفتيات املقبلني على الزوالشباب و

اج،عية األسر، مع مساعـدة الـشـبـاب عـلـى الـزوتـوو
إمدادهاملساعدة املادية له، وفير املسكن املناسب، وبتو
ة للتغلبعات صغيرم إلقامة مشـروأس املال الالزبر

�R9d «*d√… «*�KLW �u�w 	�b—�f ®It «_�d…© Ë�d�Oa �IUW ®«�FHW©

مترجانب من املؤ



5

�ôUI�”œU��« œbF�«- u�U� 2006 w�U� lO�— ≠ Â1427‡	

نتظر من هذه املقالة أن تتحدث عن انتهاكـاتُقد ي
 مثل دعـمًأن تغطـي أحـداثـاب حلقوق اإلنسـان والغـر
غض النظر عن انتـهـاكـهـا حلـقـوقائيـل وب إلسرالغـر

تعذيب سجناءني والفلسطينيني، أو االحتجاز غير القانو
يب، أو انتهاك حقوق املدنيني فـيأبو غرانتانامـو وغو

أفغانستـان، أو تـسـيـيـس تـطـبـيـقـات حـقـوقاق والـعـر
 على األنظمة السياسيـةًطااإلنسان مبا يشكل ضغـو

ئية أو كلية علـيـهـا. فـهـذا مـاات جزاء تغيـيـرإما إلجـر
ب و حقوقيتفاعل في مخيلتنا عند احلديث عـن الـغـر

داإلنسان بسبب الطرح الثقافي في إعالمنا عبر عقو

كيزال. فقد دأب إعالمنا على الترمنية مضت و ال يزز
اثيق حقوقانب السلبية من التطبيـقـات ملـوعلى اجلـو

ب حتـى كـاد أناإلنسان في معظم حديـثـه عـن الـغـر
كأنهمـا الـشـيـطـانحقوق اإلنـسـان وب ويصـور الـغـر

شك أن يتخطفنا. أدى ذلك إلى بنـاءجيم الذي يوالر
ه حول مصطلح حقوق اإلنـسـانمشـوثقافي سلبـي و

تطبيقاته لدى مجتمعاتنا.و
ئة ساحتهب أو تبرنحن لسنا هنا بصدد تلميع الغر

ال في مجال احلقوقال زمن االنتهاكات التي قام بها و
اإلسالميـة أوبية واء في منطقتنـا الـعـراإلنسانيـة؛ سـو

فيلكن واضيه. ومناطق العالم اخملتلفة أو حتى على أر
قت نفسه، يجب أن نضع هذه االنتهاكات في حجمالو

اقعية مفيدة لنا. فتضخيمهاتستحقه لكي نتعامل معها بو
ف في طرح الشك في تطبيـقـات ثـقـافـة حـقـوقالتطـرو

ةامـرب ملؤة أقراإلنسان بشكل مطلق وصبغهـا بـصـور
بمنا من االستفادة من جتـارف يحربية علينا، سـوغر

سس لـهـذههو املـؤاته في هـذا اجملـال وإجنـازب والغـر
جهسيخلق هذا التـوالسباق لتطبيقها. كـمـا والثقافـة و

اسعـة مـناحلذر لـدى قـطـاعـات وجـل والكثـيـر مـن الـو
اجملتمع في التعاطي اإليجابي مع هذه الثقافة.

تطبيقات حقوق اإلنسان قد ساهمت بشكلثقافة و

ب لمبية. فالغرفاعل في تنمية اجملتمعات الغركبير و
اسعة في شتى اجملاالت من علميةاته الويتقدم بخطو

غير ذلـك إالتقنيـة وسياسيـة وثقافـيـة واقتصاديـة وو
اثيق حـقـوقمـواجلاد ملـبـادئ وبعد تبنيـه احلـقـيـقـي و

تطبيقها على جميع طبقات مجتمعه؛ ممـااإلنسان و
ية.ات البشرأطلق العنان للقدر

كما أن ثقافة حقوق اإلنسان كانت هـي املـنـطـلـق
ةبعض األجهـزمية وبية غير احلـكـوسسات الغـرللمـؤ

ة فيفضح االنتـهـاكـات املـذكـورمة وميـة ملـقـاواحلكـو
ًمة ضغطاقد شكلت هذه املقاومقدمة هذه املقالـة. و

محاكـمـةسات و أدى، إما إليقاف هـذه املـمـارًادعـار
سـةاج الدول املمـارتكبيها أو احلد منـهـا، أو إحـرمر

سة االنتهاك.مل معه احلد من ممارلها مبا يؤ
هناك الكثير مما ميكن احلديث عنه بـالـنـظـر إلـى

ات التي حتققت لدى األمم التي سبقـتـنـا فـياملنجـز
نشراسة وتطبيق ثقافة حقوق اإلنسـان. فـدرتبنـي و

ف يكون فيهب هذه األمم سوالنتاج اإليجابي لتجار
تتفاعلالكثير من العون في جعل مجتمعاتنا تتبنى و

اكماتتتخلص من ترمع هذه الثقافة بشكل إيجابي و
لية اإلعالمـيـة تـقـعجل منها. هـذه املـسـئـوالوالشـك و

سـسـاتاملـؤبشـكـل خـاص عـلـى عـاتـق اجلـمـعـيـات و
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ناضمرلا قداص

قي. فهلاد املهتمني بالتثقيف احلقـواألفـرقية واحلقو
ً؟هذا ما يتم حاليا
ها اجلمعيـةة التي تـصـدر، النشـرًلو أخذنا، مـثـال

املسـمـاةديـة وطنية حلـقـوق اإلنـسـان فـي الـسـعـوالـو
جدنـاتفحصناهـا؛ لـوفي عددها الثـالـث، و(حقـوق) و

كز على الـتـعـاطـيالتـي تـرة واضيع املـنـشـورأن املـو
بي السلبي حلقوق اإلنسان، هي:الغر

ب معنايكية لم تتجاوة األمر- د/ احلجار: السفار
انتانامو.ص املعتقلني في غوبخصو

يض حـقـوقد تـقـويكـا تـقـوايتـس: أمـرمـن ر- هيـو
اإلنسان في العالم.

فـض إسـاءة الـصـحــافــةد) تـرـاب بـال حــدوّ- (كـت
كية لسيدنا محمد.الدمنار
يطانيا بالعدالة.ب مضطهدون يطالبون بر- عر

لية؟اثيق الدوية التعبير في املو- ما معايير حر
 لإلنسان؟ًقالئك حقويد أو يؤً- هل حقا

لية تنشر شهادات جديدة ملعتقلني في- العفو الدو
انتانامو.غو

اضيع، إالام الكامل لكل ما جاء في هذه املومع االحتر
ًجهـاضوع يظهـر ود أي مـوجوة قد خلـت مـن وأن النشـر

اثيق حقوق اإلنسـان. هـذاب مع موب الغـر لتجـارًقامشـر
سيخ الثقافةة في ترالق النشرانزازن ويبني مدى عدم التو

تطبيقاتها.اثيق حقوق اإلنسان والسلبية السائدة حول مو

sadekyr@gawab.com

يعة كـامـلـةتعالى عليـنـا بـشـرأنعم الله سـبـحـانـه و
«يا حرصت على حفظ حقوق اإلنسان، قال تعـالـى:

امني بالقسط شهداء لـلـها قـونوا كوأيها الذين آمـنـو
ًبني إن يكن غنيااألقرالدين ولو على أنفسكم أو الوو

اى أن تعدلوا الهولى بهما فال تتبعو فالله أوًاأو فقير
».ًاا فإن الله كان مبا تعملون خبيرضوا أو تعرإن تلووو

يظهر سمو املبادئ اإلسالمية مـن خـالل خـطـبـةو
سلم:سول الله صلى الله عليه وداع عندما قال رالو

احد، كلكم آلدمأباكم واحد وبكم و«أيها الناس إن ر
ال ألعجميبي على أعجمي، وليس لعراب، وآدم من ترو

ال أبيـض عـلـىال أحمر عـلـى أبـيـض وبـي، وعلـى عـر
ى، أال هل بلغت؟ اللهم فـاشـهـد، أالأحمر إال بالتقـو

فليبلغ الشاهد منكم الغائب».
لم يكفل اإلسالم حق اإلنسان املسلـم فـقـط؛ بـلو

كفل حق غير املسلم، فالذمي املقيم في بالد املسلمني
أو بالد خاضعة للمسلمني له ما للمسلم مـن حـقـوق

عليه ما على املسلم.و

سول الله صلىيف عن ري الشرفي احلديث النبوو
 أو انتقص حقه أوً«من ظلم معاهدا سلم:الله عليه و

 بغير طيب نفـسًكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيـئـا
م القيامة».فأنا خصمه يو

ًابالدنا التي جعلت من العقيدة اإلسالمية دستورو
اد النظام األسـاسـيلها فقد نصـت مـادتـان مـن مـو

م احلكم فـيللحكم على مايلي: املـادة الـثـامـنـة: يـقـو
ىالشوردية على أساس العدل وبية السعواململكة العر

املادة السابعـةيعة اإلسالمية. وفق الشـراة واملساوو
اطننيي للموبعون: حق التقاضي مكفول بالتساواألرو
املقيمني في اململكة.و

لة على حقوق اإلنسـان صـدرص الدولتأكيد حـرو
هـ بإنشاء جمعيـة18/1/1425م ملكي في سومر
طنية حلقوق اإلنسان تعمل على الدفاع عن حقـوقو

اءجها سوخاردية وبية السعواإلنسان في اململكة العر
ً.اائر أم زً أم مقيماًاطناكان مو

د للفرًتثقيفا ألهمية حقوق اإلنسان، وًااستشعارو
طنية حلقـوقاجملتمع، أمتنى أن تتبنى اجلمعـيـة الـوو

يـسالتعليم تدربية وة التراراإلنسان بالتعاون مـع وز
حقوق اإلنسان ضمن املناهج التعليميـة، حـتـى يـعـي

امكذلك احترنا الطالب أهمية حقوق اإلنسان، وأبناؤ
الذيـنكـة وض املبـارجميع من يعـيـش عـلـى هـذه األر

اامة، فـهـم أتـوكريـة ولة لهم الـعـيـش بـحـركفـلـت الـدو
قهم كاملة.نا البناء، فيجب أن نعطيهم حقوكوليشار

ثارتلل يريخلا نيطبابلا دوعس زكرم ىلع ماعلا فرشملا *
ةيعمجلاب نواعتم وضع ،ةفاقثلاو
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قاتفضله على سائـر اخملـلـوم الله اإلنـسـان وكر
بانيه تنظماجبات تخضع ملعايير رقا ووجعل له حقوو

ني بحيث تبدو متسقة مـعاحلياة داخل اإلطار الكـو
ض معها إال مبـاال تتعارد وية لكل فـرة البشـرالفطر

يةهذا احلال يخضع ملعاييـر بـشـريقتضيـه احلـال. و
ض معها، كتفشيقد تتعارة وافق الفطربحتة قد تو

التـحـكـمغـيـاب الـعـدالـة، واالضطـهـاد، والـظـلـم و
جه حق، مما يـجـعـلاق العبـاد بـغـيـر وأرزمبصـيـر و

ًني املنظم لتصبح عاملاها الكواحلياة تخرج عن إطار
هة الظلم، إذالغضب النابع مـن فـو بالسخط وًمليئـا

كإن العدل أساس كل شيء في احلياة، فـهـو احملـر
ازع اخليـر فـي الـنـفـسئيـس لـتـجـلـي نـوالـدافـع الـرو

دي إلىاالضطهاد املـؤية، على عكس الظلـم والبشـر
ين احلياة الطبيعية.ازاختالل مو

سسات التياملؤنت اللجان ومن هذا املنطلق تكوو
اجباته كنهج تتبـعـه أغـلـبعنى بحقـوق اإلنـسـان ووُت

االقتصاديها األمني وارالدول لتحافظ على استقـر
تعـززان عجلة التـقـدم إلـى األمـام ولتسهـم فـي دورو

اكها أهمـيـةس أبنائـهـا، إلدراطنة احلقه فـي نـفـواملو
اجباته.قه ووي في حقواحد املتساوالكيان الو

اسسات تهتم باإلنسان باتت أمرإن احلاجة لقيام مؤ
تعقـيـداتـهـاة احليـاة وتـيـرايد وملحـا؛ خـاصـة مـع تـز

بي في جـلد العـرانعكاس ذلك علـى الـفـرالشائـكـة و
سباتنه احلياتية ، ألنه اآلن أصبح يعاني من ترشؤو

امتـهمات املتعاقبة الـتـي امـتـهـنـت كـرخلفتـهـا احلـكـو
جعلته يدور في حلقـةير املصيـر، وية تقرسلبته حـرو

غة بحثا عن ذاته احملبطة.مفر

ـوهو ؛ـرـيثـكلا ـهـنع ـبتك عـوضـوم مـامأ مـويلا ـنـحن
ـهيلع هللا ىـلص دمحم ميرـكلا انيبنل ةءـاسإلا عوضوم
ـفيكف رشبلا قوقح نع عفادن ًاـمئاد اننأ امبو ،ملسو
ـلحلا وه امو هرصنن فـيك ،رشبلا ديس ـقح مامأ انب
نع عافدلاب ملسم رايلم نم رثكأ رابتعا ةداعإل لثمألا
ـملاـعلابو مـهب ةمحر ـهللا هـلسرأ نمو ـمهل لوألا دئـاقلا
:تافقولا هذه لالخ نم عوضوملا لوانتأس ؟عمجأ

يف مـلسو هيلع هـللا ىلص دـمحم يبنلا ـةبحم نإ -
ـنع لك ـربع ـدقو ،ةأرما مأ نـاك ًالجر ـملـسم لك ـبلق
.ةينالعو ًارس هتقيرط ىلع هتبحم

سيفنتلا لواحت ةريقح ةمذرش هيلإ اوءاسأ نم نإ -
مهريقحتو نيملسملاب ساسملا لواحتو ةنيفد داقحأ نع
.ةيفحصلا ةيرحلا مساب

ـملسو هيـلع هللا ـىلص دمـحم انيـبن نم اولاـني نل -
.هولعف امع توكسلا ينعي ال اذه نكلو ،كلت مهتاموسرب

راوحلاب نيدانملا بذك ىدم كلت مهتلعف تنيب دقل -
اننيد لثمي دمحم انيبن نإ ذإ ،تاراضحلاو نايدألا نيب
.انتراضحو

ءارجإ يأ ذاختا مهلوخي ال مهروتسد نأب اوعدا -
راوحلاب ةيمالسإلا لودلا اوبلاطو ،ةفاحصلا ةيرح ةجحب
ـةيرح ـانيـدل نإ لوقن ـنحنو ،ـةيراجـتلا ةـعطاـقملا مدعو

اد املبـادئلقد بدأت دول العالم النامـي بـاسـتـيـر
األسس التي أعلت مـن شـأن حـقـوق اإلنـسـان فـيو

ها كيفيةاجملتمعات املتقدمة دون أن تضع في اعتبار
بام كثقافة تتطلب االطالع على جتارها بني العونشر

لم جتند لهـااجباتهـم، وقهم ووب لإلملام بحقـوالشعـو
التي تعتبر الـقـنـاةءة واملقروئيـة وسائل اإلعالم املـرو

يحة من اجملتمع.هلة للوصول ألكبر شراملؤ
اة حقيقيةسسات نواآلن بعد أن أصبحت لهذه املؤ

دي يعول عليها الكثير من أبناءفي مجتمعنا السعـو
سائلـههذا البلد، البد من استغالل اإلعـالم بـكـافـة و

القضايا التي ميكن أن تتدخليف بدور اجلمعية وللتعر
ساطاها بني أوملعاجلتها قبل أن يشاع عن عدم جدو

بالتالي تفقد اجلمعية بالتدرج ثقة النـاسالدهماء، و
تصبـحئيس لقيامـهـا وبهذا ينتفي السـبـب الـربهـا، و
 ال قيمة له في نظر اجملتمع.ًاسما

ةمجرتلاو تاغلل ةيدوعسلا ةيملعلا ةيعمجلا وضع *
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ةيمالسإلا انبوعش يف ريبعتلاو درلا
.لولحلا طسبأ ةعطاقملاو

روتكدلا هبتك امً اريثك ينبجعأ -
نطولا ةديرج يف ىسوملا دعس يلع
لوـدلا ـعـيـمج ذـاـختا ـىـلع هـدـيكـأتو
بجيو ثدح ام ءازإ فقوم ةيمالسإلا
ـةــيبـرـعلا ــةـكـلــمملا ـفقـومب ءاــدـتقالا
ـنيمـرحلا دـالـبل فـرـشملا ـةيدـوـعـسلا
دـقع بجاـولا نـاكو .يحـولا ـطبـهمو
ةيضقلا هذه ةشقانمل ئراط عامتجا

ذـاـختاو ،ماـرـكلا رورم ـرمت ال ـىـتح
لواطتلاب مازقألا ءالؤه لثم ركفي ال ىتح مراص فقوم
.ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس رشبلا رهطأ ىلع

قحب تناك تاموسرو ءاردزا نم لصح ام نأ ول -
ـايندلا ـتماقل يدـوهي ماخاح يأ وأ ـامور يف )ابـابلا(
تاراعش نم كلذ ىلإ امو ةيماسلا ةاداعم ةجحب دعقت ملو
ـدـيس ـنيبو مـهـنـيب ـعسـاشلا قرـاـفلا ـعم ًـاـعبط ،ـةنـانر
.نيلسرملا

هذه ـىقـبت نأب ـنيلئـاقلا ـعم يـننإ -
رذتعا ءاوس ةنكمم ةرتف لوطأ ةعطاقملا
مأ هتموكح مساب كرامندلا ءارزو سيئر
نأ امكف ،انينعي دعي مل اذهف ،رذتعي مل
انيـدل نحنف ـةفاحصلا ـيف ةيرح مـهيدل

ـوه ـام لـكل بـلطلاو ضـرعلا ـيف ةيـرح
عيطتست الو ،ملاعلا قاوسأ يف دوجوم
دـاحتالا وأ ـةـيملـاــعلا ةرـاـجـتلا ـةــمـظـنم
ءارش ىـلع ةلود يأ رـبجت نأ يبوروألا
.هيلإ جاتحت دعت مل جتنم نأ

ءارزو سيئرل حيرصتً اريثك ينبجعأ -
ينعت ال ةفاحصلا يف ةيرحلا« :هيف لاق يذلاو ديوسلا
.»ءيش يأ ةباتك

نم ـةـيمالسإلا ناـدـلبلا ـضعب ـيف ـلصح ـام نإ -
ملسملا لثمي ال تارهاظملا ءانثأ تاكلتمملل ريمدتو قرح
ــتـسـيلو ــوه ـهتـاــكـلــتمم بـرخ ـدق بــرخ ـنــمف ،ـقحلا

وأ ـةيموكح تايـانب قرحأ دقف قـرحأ نمو ،مهتاـكلتمم
ةهوشم ةروص كلذب اوطعأ دقو ،مهل بنذ ال صاخشأ

ام اذه سيلو ،نويوضوفو نوبرخم مهنأب نيملسملا نع
.ًاقلطم هيلإ حمطن

بولق يف تظقيأ اهنأ الإ ،موسرلا هذه ءوس ردقب -
ةيوهلا مهل تداعأو ،ةدحولا روص نم ةروص نيملسملا
ىلع ىقـبت نأ بجي يتلا ةيمالسإلا مهـتيوه ،ةعئاضلا
.رهدلا ىدم

ـهللا ىلص دمحم انيبن ةرـصنل ةديدع قرط كانه -
نيـدلـاب فـرعت ـيـتلا ـبتـكلا ـرـشنب ـكلذو ،ـمـلسو هـيـلع
دـمـحم اـنيـبن هب ءـاج يذلا ـنيدلا ـةقـيقـحبو يمـالسإلا

ةطولغملا ةروصلا حيضوت كلذكو ،ملسو هيلع هللا ىلص
نويباهرإ مهنأبً امومع نيملسملا نع برغلا اهاري يتلا
.رامدلاو ءامدلا رظنم نوبحيو

دييـأتب رـهشأ ةثالث ىـدم ىلع تـرشن تامـوسرلا -
تايلاجلا نم ةمدقملا ىواكشلا يف رظنلا نود يموكح
.؟اهب نوقدشتي يتلا ةيرحلا يه نيأف ،كانه ةيمالسإلا

مامإو نيـيبنلا متـاخ اي كـيلع مـلسأو يلصأ ًاـريخأو
ةلعفلا كلت باحصأ يف انيري نأ هللا وعدأو ،نيلسرملا
.هبضغ مهب لزني نأو هتردق بئاجع ةعينشلا

ضايرلا - يقفاغلا نمحرلادبع ةيوناث ليكو ٭

*يعبد الغني العمر



6

WOC� ”œU��« œbF�«-u�U�2006w�U� lO	— ≠ Â1427‡�

ـىشـخيو تاسوـرـيفلا بـاـهي عـمتجملا نـاك اذإ
ةياقول اعرسم  بهيو ،ةيدعملاو ةريطخلا ضارمألا
تادـاـضملاو تـاـحـيـقـلـتلـاب ـهتاذ ـنيـصحتو ـهـسـفن
وأ هب ـكـتـفيف ضـرملا ـهـيلإ يرـسي ال ـيك ـةيوـيحلا
مدختسي ال اذاملف ،هيلع يضقي وأ زجعلاب هبيصي
ضارمألا مقافت نم هسفن ةيامح يف اهتاذ ةناصحلا
ـاـهـلحل اـدهـاج ــىـعـسيو ـةـيعـاـمــتجالا ـلكـاـشملاو
هنايك يمحيو هسفن ظفحيف روذجلا نم اهثاثتجاو
؟فعضلاو رايهنالا نم

ةبـآـكلا نم ـةلـاح شـيعأ ـانأو لمـاك ـرهش ،ـمـكيـفخأ ال
نيثالث لالخ تالاح نم هتدهشو هترصاع امل ،جازملا ركعتو
:دهاوشلا مكيلإو ،طقف اموي

برضلل ضرعتت رمعلا نم سماخلا اهدقع يف ةديس *
اهدرطيف اهجوز نيبو اهنيب طيسب مهافت ءوس رثإ ديدشلا
ةبحصبو مونلا سبالمب يهو ليللا فصتنم يف لزنملا نم
اهلاحل ةارادم ،ةمامقلا قودنص فلخ تيبتل عيضرلا اهلفط
تيـبلل ةـيفختم دـوعت ىتح ـلمعلل ـاهجوز جورخ راـظتناو
ىلوألا ـاهنأ الإ ـاهل ـبنذ الو ،اهرمأ حـاضـتفا نم ـافوخ
.ةيناثلاب هجاوز لبق

يـنثداحتو ـيكـبت امـاع 22 اهـرمع زوـاجـتي ال ةاـتف *
ـيف بيـذعت ـنم هل ضرـعتت ـامل ملألا ـنم حوـحبم تـوصب
الإ اـهنكمت ال دويقلا نم ةعـومجمب ةطوبرم يهف ،ـاهلزنم
ببسلاو ،برشلاو لكألا يف اهتابلطتمو اهتجاح ءاضق نم
ــهترـاـتخا يـذلا ـاـهــمع ـنبا ـنم ـاـهجاوز ـاــهتـوخا ـضفر
اوقلح اهل اباقعو جورخلا نم اهوعنمو اهوديقف ،اهاضرب

ـيف ىــرخأ فاـرطأ ـنم تــالخـدت يأ اـوــعـنمو ،ـاهــرـعش
بحاصو ةيعامتجا ةهجاو اهمامعأ دحأ نأل كلذ ،اهتيضق
.ةلئاعلا مسا ىلع رثؤيس رمألا ةجلاعمو ،ةفورعم ةناكم

ـاهلاوج نم يـنثداحت ،رمـعلا نم نيرشـعلا يف ناميإ *
ةفرغ نم اهجورخ دعب ىفشتسملا ريرس ىلع يهو يلئاعلا
ةيجار ،ـاهل تضرعت ةداح وبر ةبون نم ـاهذاقنإل شاعنإلا
ـىـتح وأ ـاـهـلهأ ـنم يأ ـةفـرـعم نودب ـاـهل رـوـضحلا ـيـنم
ـيهو ـينـتنـضـتحا اـهل ةرذحلا ـيترـايز دـعبو ،ـمهـتفداـصم

ديرأال تم ينتيل اي« ةرابع الإ اهنم مهفأ ملو ،ةيكاب شهجت
ةئيرب ةحارصب تلاق اهعور نم تأده نأ دعبو ،»شيعأ نأ
،كلذ نم رثكأ لمحتأ نأ عيطتسأ الو تبعت دقل« :اهتءاربك
يرغص ذنمف ،اهنم تسئيو ةايحلا تهرك دقف ؟لعفأ اذام
ةلـكشم نيموي ـلك ،لكاشملا نم ـولخت ال يبأو ـيمأ ةايحو
يـكلو ،اـمهنـيب مئاـتشلاو باـبسلاو برـضلا لدابـتب يهـتنت
انأً ابرض انيلع لاهنت يدلاو نم اهترحو اهليلغ يمأ يفشت
نأ كلذ نم ّرمألاو ،ًانس يننورغصي نيذلا ةعبرألا يتوخإو
اهلهأ تيب ىلإ بهذتو لعزت ام ناعرسو ادج ةيبصع يمأ
ةفئاخ ىقبأ انأو ،رجفلا عم الإ دوعي الو تيبلا رجهي يبأو
يتوخإ دعأ ىتح ،ربصلا غرافب حابصلا رظتنأ ليللا لاوط
ـةلاحلا هـذه ىـلع مهو جاوز ـةنس 23 يرـوصت ،ـةسردـملل
.»مهعم يكبأ ةرمو مهئدهأ ةرم يتوخإ عم انأو

لظ تحت شيعت ،رمعلا نم عبارلا دقعلا يف ةفيرش *
مـامأ رهاـظتي ،ـةيلـاع ةـينهمو ـةيعـامـتجا ةنـاكم يذ جوز
ـشحو هنـكل ،ةـبيـطلا قالخألاو نـسحلا لمـاعـتلاب سـانلا
برضلل هتجوز ضرعتت ،لزنملا هلوخد دنع هباينأ نع رشكي
ـلب ؛اـهيلع ءاـدتعالـاب وه ـيفـتكي الو ،ـةتـسلا اـهئاـنبأ عم
دـعب الإ اـهنم ـهـليـلغ يـفشي الو ـاـهبرـضل هءاـنبأ ضرـحي

.ىفشتسملا ىلإ ةرشابم اهلقنو ةراهنم اهطوقس
هتوخإ عم ماع لبق هتكرت ،ةنس 12 اهلافطأ رغصأ رمع
نم بألا ةدوع رـوفو ،اهدلاو لـزنم ىلإ ـاهجوز نم ـابره
لفطلا ىلع ىتأ ىتح مهلك هئانبأ ىلع ابرض لاهنا هلمع
نيب ةـايحلا قراف نأ ىلإ رادجلـاب هسأر برضف رـيغصلا
ةـمـكحملا يف ـتعـنقأ ـهيلإ ةدـوعلا ـتـضفر نأ دـعبو ،هيـدي
ةمكحملا نم دهعتب همازلإو اهجوز نيبو اهنيب )ةيوستلا(ـب
ةرمللو ةرم نم رثكأ ةركلا دواع هنكل .اهبرض نع عانتمالاب
نأ دعب الإ اهروزت ال يتلا ىفشتسملا ىلإ لخدت نيرشعلا
لاصيإ ةرملا هذه تلواح ،ملألاو فزنلا نم ليكلا اهب حفطي

اهفنأ رسك نأ دعب ةيضقلا عفر ةدواعمل ةمكحملل اهتوص
دوجوب الإ ةيضقلا عفر تضفر ةمكحملا نكل ،اهنذأ خرشو
ىلإ تلصو دقو ىفشتسملا نم ينتثداح ،اهعم  )مرحم(
ةعونمم انأو ةمكحملل بهذأ نأ يل فيك ،رايهنالا نم ةلاح
.فتاهلا مادختسا نم ىتح جورخلا نم

روف ـاهنارق دـقعت عابـطلا ةئداه ةبدـؤم ةبلاط مـاهس *
اهيف تدعأ رهشأ ةتس يضم دعبو ،ةعماجلا يف اهجرخت
أجافي مايأ ةعضب الإ اهتلخد ىلع ىقبي ملو جاوزلل اهرومأ
تـامـدــكلاو ـاهـرـعش ــعـطق ـدق ةرـاـهــنم ـاـهـتيؤــرب ـاهـدلاو
ذنم اهبيطخ نأب فرتعت اهدعب ،اهدسج ألمت ضوضرلاو
اهتناهإو اهبرضل ضرعتي اهنارق دقعل لوألا رهشلا ةيادب
بـلطت ـملألا نم ترـاهنا نأ ـدعب مـويلاو ،ـرمـتسم ـلكـشب
.رفسلاب يرارق الولِ هتنت مل تالاحلا ......ووووو .قالطلا
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ـاي .ـمـظعأ ــيـفخ ـام نـأب حـرصأ ـلكـاـــشملا هـذه مـامأ

ةريغلا ـلهأاي ،ةيحلا رئـامضلاو ةـيعاولا لوقـعلا باحصأ
،راشتسا نم باخ امف ،نوعلا دي دمل مكدشانأ ينإ ،ةيمحلاو
؟ةوسنلا ءالؤه أجلت نيأ ىلإ هللاب مكلأسأ

لثمت تايدحت نم ةرسألا ههجاوت ام دحأ ىلع ىفخي ال
رثؤت يتلا ةيفاقـثلاو ةيسفنلاو ةيعامـتجالا تالكشملا مهأ
ـفـنعلا ةـرهـاظ ـاـهمهأو ،ـةـيسـاسألا عـمـتجملا ـةـينب ـىـلع
ةروطخ لكشي امم رخآ دعب اموي دادزت تذخأ يتلا يرسألا
ضرعتت ام نإ ثيح ،يعامتجالاو يرسألا رارقتسالا ىلع
ـاـهنم ـلـعجي يـدـسجو يـسـفن ءاـذيإو فـنع ـنم ةأرملا ـهل

.نامرحلاو ضرملاو عايضلاو ةاناعملل ةريسأو ةيحض
مادعناو ةأـرملا يمحت يتلا ـنيناوقلا حوضو مدـعل ارظنو

ىلإ نايحألا نم ريثك يف أجلت يهف ،كلذب ةليفكلا تايلآلا
،عمتجملا فارعأو نيدلا ميلاعت نع ةجراخ لبسو بيلاسأ
ةفاضإلاب اذه ،اهتالكشم لحل ةياهن عضي كلذ نأ ةدقتعم
ـمهقوقحف ،ءاـدتعاو برض نم لاـفطألا هل ضرعـتي ام ىلإ

ةرسألاو ،عمتجملا لبق نم ةكهتنم و ةرسألا طسو ةعاضم
ءاش امفيك نكلو بألا لبق نم عنمت وأ حنمت يتلا يه ةداع
ـهلهج لبـاقملاب وأ هروـنتو هتفاـقثو بألا جازمف ،ءاش ـىتمو
الف ،هلافطأ ةـايح مكحت يتلا يه ،ـةثوروملا هتئيبو ـهفلختو
مهضرعت لاح يف لافطألا ءالؤه يمحي يرسأ نوناق دجوي
ةيساسألا مهقوقح نم مهمرحيو مهيلع سرامي يذلا فنعلل
قوقحل يلودلا قاثيملا اهرقأو يمالسإلا عراشلا اهنابأ يتلا
نم ةءاسإلل نوضرعم لافطألاـف ،ناسنإلا قوقحو لفـطلا
يسفنلا فنعلا مهب لصي دقو ،عمتجملا نم وأ اهسفن ةرسألا
.ةقاعإلا وأ توملا دحل يدسجلاو
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ةمقافتملاو عمتجملا ىلع ةريطخلاو ةريبكلا لكاشملا هذه مامأ
نيحلصمو نيلوؤسمو نينطاومك انيلع يغبني ،ديازتم لكشب
لمعنو كرحتن نأ نيمتهمو لعفلاب نيصيرح انك اذإ نيفقثمو
ريثكلا اهشيعت يتلا رهاوظلا هذه لثم فاقيإ لايح نيداج
ذخألاو عارسإلل انوعـدت ةحلمو ةسام ةجـاحلاف ،رسألا نم
ىلع نكمي ةحيـحص ةيجالع تاخانم داجيإل ةردابملا مامزب
هذه ـنع ةـمجانلا رـاطخألـاب هتـيعوتو ـعمتجملا ميـوقت ـاهرثأ
ةليوط ططخ داجيإ ىـلع لمعلاو ،اهتجلاعم ـلبسو لكاشملا
تاوطخ كانه نأب ىرأو ،اهراركت عنمو اهل يدصتلل ىدملا
ةينعملاو ةلوؤسملا تاهجلا لالخ نم اهب لمعلا نكمي ةديدع
قلطنملا اذه نمو ،ةلصتملا اهتاقلحو اهتابعشت فلتخمب رمألاب
:نم لكل تاوطخلا نم ةعومجم مدقأ ينإف

ةرسألا نم اقالطنا اهرود ةيمهأو ةيوبرتلا تاسسؤملا -1
هنيصحتو ،ةميلسلا ةيبرتلاب ءشنلا دادعإو ليجلا ءانب يف
مارتحالا ميقو ئدابم هسفن يف ززعت يتلا ةيمالسإلا ةفاقثلاب
يتلا هقوقحب هتيعوتو ،ةيقالخألا لئاضفلاو لماعتلا نسحو

انئاسن ىلع ةجرف انافكو ،ةيناسنإلا هتماركو هتميق هل ظفحت
.فنعلل ةجيتن ةيبلس تاريثأت نم مهب طيحي امو انلافطأو

ةهجلا ربتعت يتلا ةرقوملا ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو -2
رارـقبف ،عوضوملا اـذهب مامـتهالل ىلوألا ةجرـدلاب ةيـنعملا
بتـاـكم سـيسأت ـىـلع لـمع يمـاسلا مـاـقملا نم ـةقفاـومو

ـنم اـمهـتياـمحو لـفطلاو ةأـرملا نوؤش ـةياعـرل ةـيعاـمتجا
ةقفوملا اهتاوطخ ىلع اهركشن ذإ نحنو ،فنعلل ضرعتلا
اهدشاننو اهبلاطن هسفن تقولا يف اننأ الإ ؛لاجملا اذه يف
ال تاب ـعضولاف ،ـاهطـطخ لامـكتسال ـلجاعلا عاـرسإلاب
.اعيرس اهلمع رشابتو اهماهم لصاوت نأو ،لمتحي

ةصاخ ةيئاسن تايعمج سيسأت ىلع لمعلاب حامسلا -3
ـةيرسألا ـةفاقـثلاب ـاهـتيعـوتو اهـفيـقثتو ةأـرملا نوؤـشب ىـنعت
نامألا ىلإ ـةجاحب ـانؤانبـأف ،اهتالـاجم ـفلتـخمب ةيوبـرتلاو
اذهو ،ةايحلا تايلوؤسم ةهجاومل سفنلاب ةقثلاو رارقتسالاو
تـاباـرـطضالاو ـلكاـشملـاب ـةـئـيلم ةـاـيح ـلظ ـيف ـققـحـتي ال
.ةيرسألا

ـةلقتسمو ةصاخ ـةيرسأ مكاحم داجيإ ىـلع لمعلا -4
لكشتت نأو ،ةيراجتلاو ةيصخشلاو ةيئانجلا اياضقلا نع
ملظلا نم ةأرملا فصنت ةيئاسن ةينوناق ةيراشتسا تائيه
ـةـيطارقوـرـيبلا ـمـلظ نمو ،ـاهـدض سرامي يـذلا ـفنـعلاو

نم ريـثكلا ليـطعت ىلإ يدؤت ـيتلا مكاحملا ـيف ةدوجوملا
يف ةأرملل برقأ وه ةأرملا دوجو كلذل ،اهريخأتو اياضقلا
.اهلكاشم ةشقانمو اهاياضق مهف

ىـلع لـمعلاو ةرسألـاب ةصاخلا تـاعيـرشتلا حـاضيإ -5
نأ عيطتست ثيحب .ةدقعم ريغو ةيلمعو ةنرم نيناوق داجيإ
ضـرعل ـاـهلالخ ـنم ـعفدـنتو ـةلوـهـسب ةأرملا ـاـهعم ـلمـاعـتت
ةرورض اميسال ،ددرت وأ فوخ نودب ةمكحملا يف اهاياضق
رفوتو ،ةأرملا يمحت ةقيثوك ةيصخشلا لاوحألا نوناق داجيإ

ةعيرشلا اهل اهتلفك يتلا اهقوقح ظفحتو ،اهتايحل تانامض
.ةيمالسإلا

؛ـةـيلودلا تاـدهاـعملاو تاقـافتالا ـقيـبطـتب مازـتلالا  -6
نـاسنإلا قـوقح قـيثاوم داـوم يف ءاج ـامب لمـعلا اـهنمو
26 خيراتب ةيدوعسلا اهيلع تقداص يتلا لفطلا قوقحو
ةبراحم ةيقافتا ىلع ةقداصملا 2000 ماعو ،م1/1996/
.ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ

رارق ردص يذلا ةيدوعسلا ناسنإلا قوقح ةيعمج -7
،اهطاـشن ترشاب م2004 ماعو ،م2003 ماع اهدوجو
عسوتل تاقاطلا رافنتساو دهجلا ةفعاضم ىلإ ةجاحب يهف
نواعتلل تاءافكلاو تاردقلا باطقتساو ،اهلمعو اهطاشن
اهلالخ نم لصتل تاونقو روسج دم ىلع لمعت نأو ،اهعم
ىرقلاو قطـانملا فلتخم يف ةرسأ لك ـىلإو تيب لك ىلإ
ـىلإ ةفـاضإلاب ،لكـاشملا هـذه لثم ـاهـيف فعاـضتت ـيتلا
اهفادهأ مدختو اهلثمت ةـلماكتم لمع قرفو ناجل ليكشت
اميسال ،ةلودلا تاعـاطق نم عاطق لك يف اهرود يدؤتو
تايفشتسملاو سرادملا يف ةيئاسنلا طاسوألاب كاكتحالا
لمعلل ةجاحب تلازال يهف ،ةيئاسنلا تاعمجتلاو زكارملاو
يف اهدعاست يك تاءاصحإو ثوحبو تاسارد ريفوت ىلع
.ةيفنعلا لكاشملا لح

،ةرسألا يف فنعلا ةسرامم عنمل ةعدار تابوقع داجيإ -8
يذلاو ـاـبيرـقت ـرهش ـلـبقو ارخـؤم ءاج يـذلا راـرقلا ـامو
ةأرملا نع ريجحتلا عفرـب ءاملعلا رابك ةئيه سلجم هردصأ
جاوزلا ىلع ةأرملا رابجإو ريجحتلا نأب ىوتفلا قيرط نع
ـنمم ـهب ـبغرت ـنمب جاوـزلا ـنم اـهـعـنمو هاضـرت ال ـنمب

ربتعاو لب ،زوجي ال رمأ اعرش ةربتعملا طورشلا ىفوتسا
يتفم ةحامس حضوأو ،روجلاو ملظلا عاونأ ربكأ نم كلذ
ثوـحبلا ةرادإو ءـاملـعلا رابك ـةئيه ـسيئرو ـةكلـمملا ماع
اهرهقو ىثنألا ريجحت ىلع رصي نم نأ ءاتفإلاو ةيملعلا
،هلوسرو هلل صاع هنإف اهاضر ريغب اهجيوزت ىلإ دمعلاو
اهلطبأ يتلا ةيلهاجلا ةداعلا هذه نع هتني مل نم دعوتو
ـدعب الإ هنع جاـرفإلا مدعو لب ،نـجسلا ةبوـقعب مالسإلا
دهـعتلاو ةيمـالسإلا ةعيـرشلل فلـاخملا هبلـطم نع هيـلخت
نم هتلافكو ،اهجوزتيس نمب وأ ةأرملا ىلع ءادتعالا مدعب
مدعو مازتلالاب اهيف ذوفنلا يوذ دحأ وأ هتليبق خيش لبق
ـصلـقل اـركاب ءـاج ـهنأ ـولو ً،ادـيج ًاراـرق نـاك .ءادـتعالا
ةليوط تارتفل ـعمتجملا اهاناع يتلا لكاـشملا نم ريثكلا
بوـلق ىوـتفلا هـذه تدـعسأ ام رـدقب ،ـمهملا .ـنمزلا ـنم
بجي ام ردقب نهرودص تجلثأو تايدوعسلا نم ريثكلا
هـقـيبـطت ةـعبـاتمو راـرـقلا اذـهب ـلمـعلا مـجح ـقفاوـتي نأ
لازالف ،ةماعلا مكاحملابً ءاهتناو رسألابً اءدب هب مازتلالاو
ضرع هب برضي لازال ضعبلاو ،رارقلا اذه لهجي ريثكلا
ةناهإلاب  ةأرملا ـىلع هتـطلسو هتياصو سرـاميو طئاحلا
حـبصأ يذلا ـفـنعلا عاـونأ ـعشبأ ـةسراممو ـحيـرجـتلاو
دهاوشلاو ،انقطانم فلتخم يف سرامت ةرشتنم ةرهاظ
.كلذ ىلع ليلد ريخ ةقباسلا

نأـشلاب ـمتهت ـةمظـنم تاـهج ليـكشت ىـلع لـمعلا -9
ـليـعفت وأ ،ـةيعـوطـتلا ةـيلهألا نـاجـللا قيـرط نع ،مـاعلا
ةيعامتجالا تاسسؤملا يف ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ناجللا
ةلهؤمو ةصصختم تاءافكب اهديوزتو ةيريخلا تايعمجلاو
ىلع ةرداق نوكت ىتح ًـايعامتجاو ًايسفنوً ايركفو ًايملع
ـثــحـبلاو ـدصـرلا رـومـأب ـمـتـهت نأو ،ـلكــاـشملا ـةجلـاـعم
تاهجلا نيبو اهنيب نواعتلا بجي امك ،ةعباتملاو فيرعتلاو
.تابقعلاو تابوعصلا ليلذتل ةيمسرلا

ةسسؤم لكل ةعبات ةيئاويإ زكارم وأ قحالم داجيإ -10
يأ وأ ئراط يأ ثودح ةلاح يف لفطلا وأ ةأرملا لاشتنال
. ةيرسألا تارجاشملاو فنعلا ةسرامم نم جتان دجتسم

لك ـيف ـةلـكـشملا ةـيلهألا نـاـجللا ـضعب رود رـدقأ -11
ىتح ةيمسر تازيزعتو تاناكمإ ىلإ ةجاحب اهنكلو ،ةقطنم
ـاهل ـنمؤتو ،ـمظـنمو عساو ـلكـشب اـهلـمع ءادأ نم ـاهـنكمت
تـايدحتلا ةهجاـوم ىلع ةردقلا اـهحنمتو ،ةبولـطملا ةيامحلا
.ةيلبقتسملا
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،فايطألا ةددعتم ةيوق ةلود ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا -
هفايطأ فلتخمب ددعتلا اذهو ،اهتوق رارسأ نم رس اذهو
يـذلا ـيعاـولا ءـاـضـقلا ـىلإ ـةجـاـحب ةعـوـنـتملا ـهـبهاـذمو
اهراكفأ مارتحال نيناوق دجويو ،تاددعتلا هذه بعوتسي
حنمب بلاطم وهو ،لقحلا اذه يف اهتارارقو اهتاداهتجاو

يدؤتل ةيئاضقلا مكاحملا فلتخم يف ةحوتفم تايحالص
ةيدودحملاو ءاـصقإلا نع اديعب بـولطملا لـكشلاب اـهلمع
.ةنيعم تارابتعال بصعتلاو زييمتلا وأ شيمهتلاو

ـلئاـسملا فـلتخمل قـيمـعلاو عساـولا يـهقـفلا ماملإلا - 
يتلا ةيئاضقلا ةيهقفلا كرادملا فلتخمب ةقلعتملا ةيهقفلا
.بهاذملا عيمجل ةيعامتجالا لكاشملا ةلحلح يف دعاست
يف ءاـرـبخلاو ةاـضـقلـاب ةنـاـعتسالاو ةدـاـفـتسالا نـكميو
.ةرواجملا لودلا نم نيناوقلا

مهرايتخاو ةاضقلا حيشرت يف ةفقثملا ةبخنلا ةيلوؤسم -
ارونتم يضاقلا نوكي نأو ،ةربخلاو ةءافكلا ساسأ ىلع
اياضقلا فلتخمب املمو ةماعلا مومهلل ارصاعم احتفنم
ئدابم خيسرت يف قحلا قاقحإ ىلع ًارداق ،ةيعامتجالا
ةينيدلا ةيلوؤسملا اهضرفت يتلا ةيعامتجالا ةلادعلا دعاوقو
تايبوسحم يأ نع اديعب يعامتجالاو يناسنإلا بجاولاو
.تازايتما وأ

ةقـثبنم ةديـدج ةيهـقف تاداهتجا دـاجيإ ىلع ـلمعلا -
حلاصل ةقفاوملا ،رصعلل ةبكاوملا ،ةدجتسملا تاريغتلا نم
داجيإو ،ةـرمـتسملا ةـيعامـتجالا تارـيغتملا ـقفو عـمتجملا
ـةظفـاحملا نمض ةأـرملا تاـبلطـتم عم ـقفاوتت تـاعيـرشت
.ةيقالخألاو ةينيدلا تباوثلا ىلع
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ضحنوالهـا، ومية على سـؤئة الكـر- نشكر القـار
أة العاملة من حيثضع املرأن نظام العمل نظم و

ة احلمل، حيث أكدتة أثناء فتراستحقاقها لإلجاز
أة) من نظام العمل على أنه «لـلـمـر151املادة (

ضـع ملـدة األسـابـيـعة والـعـامـلـة احلـق فـي إجـاز
ضع،يخ احملتمل لـلـوبعة السابقة عـلـى الـتـاراألر

يـخيحـدد الـتـاراألسابيـع الـسـتـة الـالحـقـة لـه، وو
جبساطة طبيب املنشأة، أو مبوضع بوجح للواملر

يحظـرشهادة طبية مصدقة من جهـة صـحـيـة. و
أة خـالل األسـابـيـع الـسـتـة الـتـالـيـةتـشـغـيـل املـر

ضع»، أما فيما يتعلق باملقابل املادي املستحقللو
ة االنقطاع عن العمـلة، أي فترخالل هذه الفتـر

)152ضع، فقد نظمت املادة (ة الوللتمتع بإجاز
من النظام نفسه هذه املسألة؛ حيث جاء فـيـهـا:

أة العاملة«على صاحب العمل أن يدفع إلى املـر
ضعة الوة انقطاعها عن عملها في إجازأثناء فتر

ها، إذا كان لها خدمة سنةما يعادل نصف أجر
ة كامـلـة إذااألجـرفأكثر لدى صـاحـب الـعـمـل، و
م بدءات فأكثر يـوبلغت مدة خدمتها ثـالث سـنـو

تهـاة أثنـاء إجـازال تدفع إلـيـهـا األجـرة، واإلجـاز
ية العادية إذا كانت قد استفادت في السنةالسنو

يدفع إليهاضع بأجر كامل، وة ونفسها من إجاز
ية، إذا كانتة السنـوها أثناء اإلجازنصف أجـر

ضعة وقد استفادت في السنة نفسها من إجـاز
بنصف أجر».
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ائيةاءات اجلز لنظام اإلجرًفقائ: وي القاريز- عز
قيفحتتسب املدة التي قضاها السجني في التو

من مدة احلكم الصادر ضده في القضية نفسها،
خذ مدة اإليقاف في االعتبار عند تنفيذبحيث تؤ
ادت مدة اإليقاف عن مدة احلكـمإذا زاحلكـم، و

يضالصادر يكون للسجني احلق في طلب التعو
)217قد نظمت املادة (عن ما أصابه من ضرر، و

ائية هذه املسألة حيـثاءات اجلزمن نظام اإلجر
بة السجنم عليه بعقوجاء فيها: «إذا كان احملكو

 بسبب القضية التي صدرًفاقوقد أمضى مدة مو
قيف من مدةجب احتساب مدة التواحلكم فيها و

لكل من أصابهم بها عند تنفيذها، والسجن احملكو
 أو نتيجـة إطـالـة مـدةًضرر نتيجة اتـهـامـه كـيـدا

ة احلق فيقيفه أكثر من املدة املقررسجنه أو تو
يض».طلب التعو

ðMu?¹t∫ية في العـدد املـاضـي حتـتاو جاءت الـز
د هو نظاماملقصوالعمال) وان (نظام العمل وعنو

يه.م التنوهو املسمى اجلديد للنظام، لذا لزالعمل، و

خالد بن عبدالرحمن الفاخري
أمني عام جلنة الرصد واملتابعة
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غالف الكتاب

ي:العنف األسرالكتاب: الثقافة و
اننييز التـغـيـر مـن خـالل قـوتعـز

حقوق اإلنسان
Culture and Family
Violence: Fostering
Change Through
Human Rights Law

.Roger J. Rجــر لــيــفــيــســكــو  لــف: رواملــؤ
Levesque

 صفحة277عدد الصفحات: 
م.2001 يناير 15لى، اإلصدار: الطبعة األو

)APAيكية (الناشر: جمعية علم النفس األمر
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ار العنف بشتـىيحاول هذا الكتاب سبـر أغـو
فة أسباب عنف بعض األسر دونمعرأشكاله، و

اسة األسـبـاب الـتـيلـة درها. إضـافـة حملـاوغيـر
يز العنف.ها اجملتمع لتعزفريو
ٍاته كمحـامجر تسخير كل خـبـريحـاول د. روو
عالم نفس في حتليـل هـذه الـقـضـيـة الـشـائـكـةو
ى أن فــشــلهـو يــراسـة كــافــة أبــعــادهــا. ودرو

عة حلماية األسر من العنـفضوالسياسات املـو
اد هذه األسر منناجت عن فشلها في حماية أفر

ة.شبح هذه الظاهر
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لـف أنيعـتـقـد املـؤ و
ةاد األســرإميــان أفــر

بـــحـــقــــوق اإلنــــســــان
مــافـة مــالــهــم ومـعــرو

عــلــيــهــم مــن حـــقـــوق
ةاجـبـات هـو الــبــذروو

ئــيــســـيـــةالـــرلــى واألو
ةللقـضـاء عـلـى ظـاهـر
العنف التي باتت تؤرق
الكثير من األسـر فـي

تت أسبابمبا تفاوجميع اجملتمعات دون استثناء. ور
اد هذاعي أفـرالعنف من مجتمـع آلخـر بـاخـتـالف و

فير أسبابة اجملتمع على توبقدرقهم واجملتمع بحقو
اد تلك األسر.املطالبة باحلقوق ألفر

ى العنـفحلة تغييـر مـسـتـولف الكتـاب أن رى مـؤيرو
انني حقـوقالذي تعاني منه األسر يبدأ مـن تـفـعـيـل قـو

ادمات الدول، بحيث يعي األفراإلنسان مبساندة حكـو
أن مخـالـفـةة وضـروراجب وأن تطبـيـق هـذه احلـقـوق و

املساءلة. فالطبيعة النـفـسـيـةبة وجب العـقـوتطبيقهـا يـو
جاتهملئك الذين يستبيحون العنف على أبنائهم وزوألو
لنبـة. ولهم هي من الفئة التـي تـخـشـى الـعـقـومن حـوو

انني التـيتدع إال في حالة آمنت بجدية تطبـيـق الـقـوتر
ته.اد أسرقه حتى من أفرحقوامته وتضمن لكل إنسان كر

ها من القضايا ذات البعد النفسي يحاولغيرهذه و
ضيح دور تطبيقلة جادة لتوحها في محاولف طراملؤ

ي الذي تشكوحقوق اإلنسان في تخفيف العنف األسر
منه جميع اجملتمعات.
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لة علىتعمل الدواطن، و - العمل حق طبيعي لكل مو
ص العمل قدر اإلمكان ألكبر عدد ممكن منفير فرتو

تكافؤية العمل وحراملقبلني عليه مع ضمان اإلنتاج و
اع التمييز على أساسدون أي نوع من أنوص والفر

أيالعرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو اللغة أو الر
طني أوالسياسي أو االنتماء النقابي أو األصل الـو

ضع آخر.األصل االجتماعي أو اإلعاقة أو أي و
ط عمل عـادلـة- لكل عامل احلق فـي الـتـمـتـع بـشـرو

من احلصول على أجر مناسب لـتـغـطـيـةضية تـؤمرو
تكفل حتديـدته وألسـرمطالب احلياة األساسيـة لـه و

عة األجـر،ات مـدفـواإلجازاحـة وّالرساعات الـعـمـل و
ساءّحماية النة، وّالمة املهنيّالسة وّاعد حفظ الصحقوو
ي اإلعاقات أثناء العمل.األشخاص ذواألطفال وو

اف بحق الطفل في حمايتـه مـنف الدول األطر- تعتر
جـح أنمن أداء أي عمـل يـراالستغـالل االقـتـصـادي و

ا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الـطـفـل، أو أنيكون خطـيـر
ه البدني، أو العقـلـي، أوا بصحته أو بنـمـويكون ضـار

ض،لهذا الـغـري، أو االجتمـاعـي. وحي، أو املعـنـوالرو
ى ذات الصلة،لية األخرك الدواعاة أحكام الصكومع مرو

) حتديد1جه خاص مبا يلي: (اف بوم الدول األطرتقو
ضع نظام مناسـب) و2سن أدنى لاللتحاق بالعمـل. (

اءاتبات أو جزض عقو) فر3فه. (ظرولساعات العمل و
ى مناسبة لضمان إنفاذ هذه األحكام بفعالية.أخر

أة في حق االستفادةاملرجل و- ال يجوز التمييز بني الر
حماية العملالتشغيل وين والتكويب والفعلية من التدر

عية العمل.نوي قيمة واألجور عند تساوو
يةف أن تضمن احلماية الضرورلة طر- على كل دو

يعات النافذة. للتشرًافدين عليها طبقاللعمال الو
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ين اجلمعيات أوية تكـو- لكل شخص احلق في حـر
سة العملية ممارحراالنضمام إليها والنقابات املهنية و

النقابي من أجل حماية مصاحله.
سة هـذهد على ممـارض أي من القـيـو- ال يجوز فـر

يعيات إال تلك التي ينص عليها التشراحلراحلقوق و
ميية لصيانة األمن القوتشكل تدابير ضرورالنافذ و

أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة
ينالعامة أو اآلداب العامة أو حـمـايـة حـقـوق اآلخـر

ياتهم.حرو
داب في احلدوف احلق في اإلضرلة طر- تكفل كل دو

يع النافذ.التي ينص عليها التشر
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اطن في الضماناف حق كل موتضمن الدول األطر
االجتماعي، مبا في ذلك التأمني االجتماعي.

® …œU*«37∫©

احلـق فـي الـتـنـمـيــة هــو حــق مــن حــقــوق اإلنــســان
على جميع الدول أن تضع السيـاسـاتاألساسية، و

عليهامة لضمان هذا احلق، والتدابير الالزاإلمنائية و
التعاون فيما بيـنـهـاالسعي لتفعيل قيم الـتـضـامـن و

حتقيـقلي للقضاء علـى الـفـقـر وى الدوعلى املسـتـوو
سيـاسـيـة،ثـقـافـيـة واجتـمـاعـيـة وتنمـيـة اقـتـصـاديـة و

اإلسهامكة واطن املشـارجب هذا احلق لكل مـومبوو
ها.ثماراياها والتمتع مبزفي حتقيق التنمية و
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ى مـعـيـشـي كـاف لـهلكـل شـخـص احلـق فـي مـسـتـو
كساءمي من غذاء والعيش الكرفاه وفر الرته يوألسرو
علـىله احلق في بيئة سـلـيـمـة. وخدمـات ومسكـن وو

 إلمكانياتهاًفقامة واف اتخاذ التدابير الالزالدول األطر
إلنفاذ هذه احلقوق.
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د في اجملتمع فياف بحق كل فر- تقر الدول األطر
العقليـةى من الصحة البدنـيـة والتمتع بأعلى مـسـتـو

اطن مجانا على خدماتفي حصول املوغه وميكن بلو
افـق عـالجعـلـى مــرعـايـة الـصـحـيـة األسـاســيــة والـر

اع التمييز.اض دون أي نوع من أنواألمر
افات التي تـتـخـذهـا الـدول األطـر- تشـمـل اخلـطـو
التدابير التالية:

ضمان مجـانـيـةلـيـة وعاية الصـحـيـة األوير الـر) تطـو1
اكز التي تقدم هذه اخلدماتلة الوصول إلى املرسهوو

ضع االقتصادي.افي أو الوقع اجلغربغض النظر عن املو
 مباًعالجيا وًقائيااض و) العمل على مكافحة األمر2

فيات.يكفل خفض الو
التثقيف الصحي.عي و) نشر الو3
د.ة بصحة الفرسات التقليدية الضار) مكافحة املمار4
ب النقية لكلمياه الشرفير الغذاء األساسي و) تو5
د.فر
يففير التصرتـوث البيئي وامل التلو) مكافحة عـو6

الصحي.
ات العقـلـيـةثراملـؤات واخملدر) مكافحـة الـتـدخـني و7
ة بالصحة.اد الضاراملوو
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يمية لذوفير احلياة الكراف بتوم الدول األطر- تلتز
امتهمالتي تكفل لهم كراجلسدية واإلعاقات النفسية و

كتهمتيسير مشاريز اعتمادهم على أنفسهم ومع تعز
الفعلية في اجملتمع.

اف اخلدمات االجتماعية مجانـافر الدول األطر- تو
فـر الــدعــم املــاديي اإلعــاقــات كــمــا تــوجلـمــيــع ذو

هم أو لألسر التيأسرالء األشخاص وللمحتاجني لهؤ
ائهم فـيم لتجنب إيـوم بكل ما يلـزعاهم، كما تـقـوتر
اعـىال تــرفـي جـمـيــع األحــوعـايـة، وسـســات الــرمـؤ

ضلى للشخص املعاق.ُاملصلحة الف
مة للحد مناف كل التدابير الالز- تتخذ الدول األطر

امـجاإلعاقات بكل السبـل املـمـكـنـة، مبـا فـي ذلـك بـر
التثقيف.عي ونشر الوقائية والصحة الو

اف كامل اخلدمات الـتـعـلـيـمـيـةفر الـدول األطـر- تـو
ي اإلعـاقـات، آخـذة بـعــنياملـنـاسـبـة لـألشـخــاص ذو

أهميـةاالعتبار أهمية الدمج في النظام التعليـمـي، و
سة العمل،اإلعداد ملمارالتأهيل املهني، ويب، والتدر

مـي أوفيـر الـعـمـل املـنـاسـب فـي الـقـطـاع احلـكـوتـوو
اخلاص.

اف كـامـل اخلـدمـات الـصـحـيـةفـر الـدول األطـر- تـو
ي اإلعاقات مبا في ذلك إعادةاملناسبة لألشخاص ذو

التأهيل لدمجهم في اجملتمع.
ياف بـتـمـكـني األشـخــاص ذوم الـدول األطــر- تـقـو

افق اخلدمة العامـةاإلعاقات من استخدام كـافـة مـر
اخلاصة.و
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لكل شخصلة واجب على الدوام و- محو األمية التز
احلق في التعليم.

اطنيها مجانية التعلـيـماف ملو- تضمن الدول األطـر
يكوناألساسية وحلتيه االبتدائية وعلى األقل في مر

احلـهمتاحا مبختلـف مـر وًاميـاالتعليم االبتـدائـي إلـز
اعه للجميع بدون متييز.أنوو

اف في جميع امليادين كل التدابير- تتخذ الدول األطر
أة قصـداملرجل واكة بني الـراملناسبة لتحقـيـق الـشـر

طنية.حتقيق أهداف التنمية الو
فير تعليم يستهدف التنميةاف تو- تضمن الدول األطر

ام حقـوقيز احـتـرتعـزالكاملة لشخـصـيـة اإلنـسـان و
يات األساسية.احلراإلنسان و

اف على إدماج مـبـادئ حـقـوق- تعمل الـدول األطـر
األنشطةيات األساسية ضمن املناهج واحلراإلنسان و
سميةيب الرالتدرين والتكوبية وامج التربرالتعليمية و

سمية.غير الرو
ضـع اآللـيـات الـكـفـيـلــةاف و- تـضـمـن الـدول األطـر

اطننيبتحقيق التعلم املستمر مدى احلـيـاة لـكـل املـو
طنية لتعليم الكبار.ضع خطة ووو
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فيكة في احلياة الثقافية و- لكل شخص حق املشار
تطبيقاته.ائد التقدم العلمي والتمتع بفو

ية البحث العلميام حراف باحتر- تتعهد الدول األطر
يةتكفل حمـايـة املـصـالـح املـعـنـوالنشـاط اخلـالق، وو
املادية الناجتة عن اإلنتاج العلمي أو األدبي أو الفني.و

يـزتـعـزك واف للعـمـل املـشـتـر- تسـعـى الـدول األطـر
كةمبشـارالتعاون فيما بينها علـى كـافـة األصـعـدة و

يرمنظماتهم من أجل تطواإلبداع وكاملة ألهل الثقافة و
تنفيذها.الفنية والثقافية وفيهية والترامج العلمية والبر
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يل هذا امليثاق على نحو ينتقص ال يجوز تفسير أو تأو
انني الداخليةيات التي حتميها القواحلرمن احلقوق و
اثيقص عليها في املواف أو تلك املنصوللدول األطر

اإلقليمية حلقوق اإلنسان التي صادقت عليهالية والدو
األشخاصالطفل وأة وتها مبا في ذلك حقوق املرأو أقر

املنتمني لألقليات.
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يعيةها التشراف إذا كانت تدابير تتعهد الدول األطر
 إعمال احلقوقًيعية القائمة ال تكفل فعالأو غير التشر

ص عليها في هذا امليثـاق بـأن تـتـخـذ طـبـقـااملنـصـو
ألحكام هذا امليثاق ما يكونية واءاتها الدستورإلجر

يعية أو غـيـر لهذا اإلعمال من تدابيـر تـشـرًيـاضرور
يعية.تشر

الستفساراتكم القانونية يرجى التواصل على
                               البريد اإللكتروني:
K_ss11@yahoo.com
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يأتي بعدطنية حلقوق اإلنسان، وقية هو الفرع الثالث من فروع اجلمعية الو- فرع املنطقة الشر
ياض.ئيس بالراملقر الربية وان في املنطقة اجلنوفرع جـازمة في جدة وفرع منطقة مكة املكر

ـ املو28/2/1427م الثالثاء - افتتح يو م في مدينة الدمام بحي الشاطئ.28/3/2006افق ه
ف على الفرع عضو اجلمعية سعادة الدكتور عبد اجلليل بن علي آل السيـف.- يشر

ىالشكاوم باستقبال القضايا ونية يقو بالشؤون القانـوً خاصاًه من الفروع قسما- يضم كغير
آخرية وتار للسكرً يضم مكتباً نسائياًاسة، كما يضم الفرع قسماإحالتها للدردة للجمعية وارالو

النفسانيـات.للباحثات االجتماعيات و
قضايا سجناءعمالية وية وإدارية و قضية، ما بني أسر47ب من - استقبل منذ افتتاحه ما يقر

اسة.ال بعضها اآلخر قيد الـدرمازقد بت في بعضها وقية، وقضايا حقوو
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:حقوقجدة - 
بي في التعامـل مـعاألورويكـي وقف األمـرغا املـوا بورنسـونسي فـرانتقد اخلبيـر الـفـر

دوج. إياه باملزًاصفاقضايا حقوق اإلنسان، و
ان: (اإلسالممة بعنوة ألقاها بفرع اجلمعية مبنطقة مكة املكرغا في محاضرأكد بورو
م عاملي يشمل جـمـيـع الـديـانـاتم حقوق اإلنسان مـفـهـوحقوق اإلنسان) بـأن مـفـهـوو
ك بني تلك الثـقـافـاتد قاسم مشـتـرجـوة وقت نفسـه ضـرور في الوًكـداالثقافـات، مـؤو

يز ثقافة حقوق اإلنسان.لتعز
نسي العلميطني الفركز الوغا مسؤول األبحاث في املرا بورانسويذكر بأن السيد فر

اساتمسؤول الدرنس وفواسات السياسية بجامعة إيكس أون بروئيس معهد الدرور
هو متخصص في علمنة، وم السياسية املقارة العلوسط في إداراملتعلقة بالشرق األو

اإلسالميبي واسات حول العالـم الـعـرالدرث ومدير أبحاث مبعهد الـبـحـوالسياسـة و
نسي للبحث العلمي.طني الفرالتابع للمعهد الو
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:حقوقياض - الر
افدةياض بشأن اثنني من العمالة الوافدين مبنطقة الرة الوخاطبت اجلمعية إدار

خص إقامتهم.فض كفيلهم جتديد رى تفيد رتقدما بشكو
/12/7 في 166قم اء رار مجلس الوزرت اجلمعية في خطابها إلى قرأشارو

م مع كلهـ الذي أكد في مادته السادسة على اجلهات اخملتصـة بـاحلـز1421
افدة املسجلة عليه،ضاع العمالة الودي إلى تعليق أوصاحب عمل يتقاعس مبا يؤ

ها أو مستحقاتها، أو أخذ مبالغ مالية مقـابـلأو يعمل على تأخير سـداد أجـور
اءاتها.إنهاء إجر

 لألنظمةًين تطبيقاضع املذكورعة إنهـاء وافدين بسرة الوأهابت اجلمعية بإدارو
ها مبا مت بخصوصهم.إشعار للعدالة، وًحتقيقاو

b�u�« …—U�“

فدا من     استقبلت اجلمعية الشهر املاضي و
هيلندا هلسنكي حلقـوق اإلنـسـان، وجلنة هـو

لي نظيرام دوجلنة أهلية مستقلة حتظى باحتر
اقفها نحو قضايا حقوقعية موضوموحياديتها و

فدافقة الوفت مبرقد تشراإلنسان في العالم. و
اتهماستفساراستمعت  إلى أسئلتهم وائر والز

خـالل الـلـقـاءات الـعـديـدة الـتـي نـظـمـتـهـا لـهـم
ئيسفد بكل من معالي رمنها لقاء الواجلمعية، و

اركز احلـوئيس مرمعالي رى، ومجلس الشـور
ئيس هيئة حقوق اإلنسان،معالـي رطني، والو
القضائـيـةئيس جلنة الـشـؤون اإلسـالمـيـة وور
ى، مع عـددحقوق اإلنسـان مبـجـلـس الـشـورو

ئيسمن أعضاء اللجنة، باإلضافة للقائـهـم بـر
بعض األعضاء. كما كان لهمنائبه واجلمعية و

ى شملت معالي أمني عام مجلـسلقاءات أخر
الت جمعيـةعدد من مسؤوالتعاون اخلليجـي و

ى في مديـنـةلقاءات أخـرالنهضة النسـائـيـة، و
كز ابـن خـلـدونمـرجدة، منـهـا: كـلـيـة عـفـت، و

مترمنظـمـة املـؤية الصناعـيـة وفة التـجـاربالغـر
ةاألسـرأة والهيئـة الـعـاملـيـة لـلـمـراإلسـالمـي، و

تاملناقشات التي جرات واركان للحواملسلمة.  و
خالل تلك اللقاءات أبلغ األثر في تغيير كـثـيـر
من االنطباعات  السلبية املسبقة التي جاء بها

هي انطباعات منطية تشكلـتفد؛ وأعضاء الو
أي العام فيلديهم، كما تشكلت انطباعات الر

هااعتمدت في مصـادرما وبية عمـوالدول الغر
على  التغطيات اإلعالمية اجملحفة للمجتمعات

دي بشكـلاجملتمع السـعـوما واإلسالمية عـمـو
خاص.

ة، فهية كبيريار     الفائدة من مثل هذه الـز
يـفـنـا نـحــنإلـى جـانـب أنـهـا تـسـهـم فــي تــعــر

يادة ثقافتناتعمل على زين وباهتمامات اآلخر
قضايا حقوق اإلنسان فيمسائل ومبفاهيم و

ى، فإنها  تسهمفي بلدان العالم األخربلدنا و
ة العـامـة لـإلسـالمأيضـا فـي حتـسـني الـصـور

املـمـلـكـةاجملتـمـعـات اإلسـالمـيـة واملسـلـمـني وو
ضاعبشكل خاص، كما تساعد في حتسني أو

دي إلى تقديـرتؤبيـة واملسلمني في الدول الغـر
قـهـم الـديـنـيــةحـمـايـة حـقــوثـقـافـة املـسـلـمــني و

خصوصا عـنـدمـااالجتماعـيـة، والسياسـيـة وو
يـن فــيثـرمـؤد نـافـذيـن وفـويـكـون أعـضـاء الــو

ةأسه عضولندي الذي تـرفد الهوبالدهم، فالـو
احة خالل أحدلندي قالت صرملان الهوفي البر

الـلـقـاءات أنـهـا تـبـحـث عـن إجـابـات لـألسـئـلــة
ملانحها بعض أعضاء البراالتهامات  التي يطرو

عـاضـواملسـلـمـون مـوعـنـدمـا يـكـون اإلسـالم و
ا من االنطباعـاتفت  أن كثيـراعتـرللنقـاش، و

بخاصة ما يتعلقمالئها، والتي كانت لديها وز
اجلـالـيـات األجـنـبـيـة فـيأة وضع املـرمـنـهـا بـو

أنها ستستفيد من كل مات، واململكة، قد تغير
قيةاستمعت إليه في  جلنتها احلـقـوشاهدته و

لندي.ملان الهوفي البرو
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