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م احلاليتنظم اجلمعية خالل شهر محر
نني باألعـضـاء املـتـعـاوً خاصـاًاجتـمـاعـا

ًاخـرافـقـة عـلـيـهـم مـؤت املـوالـذيـن صـدر
سيعقد، وًاثالثني عضوعددهم خمسة وو

اثكز الـبـابـطـني لـلـتـراالجتـمـاع فـي مـر
عد سيحدد فيما بعد. هذاالثقافة في موو
ئيـس اجلـمـعـيـةسيـحـضـر االجـتـمـاع رو
فذلك للتعـارساء اللجـان، وابها ورؤنوو
أساليبهاء حول أطر التعاون وتبادل اآلرو

سائله.وو

يامية اجتماعا سنوعقدت اجلمعية العمـو
م االثنني األخيـر مـنا مسـاء يـومثاليا مـثـمـر

شهر ذي احلجة، فـقـد كـان احلـضـور جـيـدا
ية اجتهات املتخذة قـوارالقرالتفاعل قيمـا وو

تنظيميا،يا وجلها الستكمال بناء اجلمعية إدار
ممتلكات،ا واتيجيات، استثماراسترأهدافا و

حدها أهم ما مـيـز هـذاات وارلم تكن الـقـرو
غـم مـن األهـمـيـةاالجتـمـاع، إذ إنـه عـلـى الـر

التـي طـالات الـتـي اتـخـذت وارالبالـغـة لـلـقـر
بعضها تعديل النظام األساسـي لـلـجـمـعـيـة،

النقاشئيس، فإن التفاعل واختيار نائبي الرو
الروح التي سادت لقبوليت وب التصوأسلوو

أي األغلبية عـكـسـت بـشـكـلأي اآلخر ورالـر
تقـتارقا من اجلمـعـيـة، وجميل جانـبـا مـشـر

قعات من أعضائها الذين ميثلونى التومبستو
طن، كمابنات هذا الوة من أبناء ونخبة مميز

التفاعل الذي حدثأثبتت الروح التي سادت و
ص اجلميع علـىات التي اتخـذت حـرارالقرو

قيها فوق كل اعتبار.سمو املصلحة العامة ور
هممالء أعضاء اجلمعية عن تقديرقد عبر الزو

ظفنياملواألعضاء العاملني وة اجلمعية وإلدار
ةد كبيـره من جهـووجلنة االستثمار ملـا بـذلـو

اءشرفتـح الـفـروع وئيـس ولتجهيـز املـقـر الـر
تنمية األصول املالية للجمعية.ات والعقار

ئمية كما يعلم القارأعضاء اجلمعية العمو
اسسون الذين اختارومي هم األعضاء املؤالكر

سسي اجلـمـعـيـة، كـمـاا ضـمـن مـؤنوأن يـكـو
عـا فـيتـطـوا احتـسـابـا وا أن يعـمـلـواخـتـارو

هـم لـذلـك يـضــحــوننـشـاطـات اجلـمــعــيــة، و
مبالهم اخلـاص أحـيـانـاقتـهـم وبـوبجهـدهـم و

تتمأهدافها النبيـلـة، وخدمة لهذه اجلمعـيـة و
كتهم في نشاطات اجلمعية اخملتلفة منمشار

القيـامميـة وخالل اجتماعات اجلمعية الـعـمـو
ديــة تــخــدم أهــدافات فــرمـبــادربــأعــمــال و

اجلمعية، إضافة للعـمـل فـي جلـان اجلـمـعـيـة
عهافرواتها وإدارمجلسها التنفيذي والدائمة و

ائعقتة. إنهم بحق مثال ردها وجلانها املؤفووو
ر الـذي يـخـدم الـديـنّعي اخلـيللـعـمـل الـتـطـو

طن.الواإلنسان وو

:حقوقياض - الر
مية الثامن تعديل النظامأقر اجتماع اجلمعية العمو

طنية حلقوق اإلنسان بـحـيـثاألساسي للجمعـيـة الـو
أةئيس أحدهما امـريسمح النظام بتعيني نائبني لـلـر

ة.ئيس لشؤون األسر للرًتكون نائبا
ةيعمجلا سيئر راجحلا دمحم نب ردنب روتكدلا لاقو

ثارتلل يريخلا نيطبابلا زكرمب دقع يذلا عامتجالا بقع
/23 قفاوملاـ ه23/12/1426 نينثالا موي ةفاقثلاو
حلفم .د رايتخا ىلع قفاو عامتجالا نأ م1/2006
دمح روتكدلل ًافلخ سيئرلل ابئان يناطحقلا ناعيبر نب
ًابئان يرقنـعلا دمحم تنب ةرهوجلا ةذاتسألاو ،دجاملا
.ةرسألا نوؤشل سيئرلل

ـب صاخ حيرصت يف راجحلا ردنب روتكدلا ددحو
،ةرسألا نوؤشل سيئرلا بئانل ةيسيئرلا ماهملا )قوقح(
:يلاتلا وحنلا ىلع يهو

- الــتــنــســيــق مـــع جلـــان
اجلمعية في كـل مـا لـه عـالقـة

متابعة تنفيذة، وبشؤون األسر
ة.امج جلنة األسربرخطط و

يعيةاح التدابير التشر- اقتر
ائية التي تعززاإلجرالتنفيذية وو

احة، إضـافـة القــتــردور األســر
ادف بحقوق أفرامج التي تعرالبر

يعةة كما جاءت في الشراألسر
النـظـام األسـاسـياإلسالمـيـة و

عية.األنظمة املرللحكم و
ة- التـنـسـيـق مـع األجـهـز

سسات القطـاعمؤمية واحلكو
سسات اجملـتـمـعمؤاخلـاص و

ة.املدني في كل ما له عالقة بشؤون األسر
متابعةش العمل وات وورالندوات ومتراح املؤ- اقتر
تساهـم فـية وف بحقـوق األسـرالتي تـعـرتنفيـذهـا و

لية التي انضمتاالتفاقيات الدوعي باألنظمة ونشر الو
اتالندوات ومترمتثيل اجلمعية في املؤإليها اململكة، و

ً.ليادو وًإقليميا وًش العمل محلياوور
يرء اخلاص من التقركة في إعداد اجلز- املشار

يركة في إعداد تقاراملشارة، وي املتعلق باألسرالسنو
لية.اململكة التي تقدم للجان الدو

اح آليات لتفعيل األحكام القضائية اخلاصة- اقتر
الطفل.أة وباملر
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:حقوقاشنطن - و
تش حلقوق اإلنسان،ايتس وومن راتهمت منظمة هيو

يض حقوق اإلنسان عبر الـعـالـم خـاللاشنطن بـتـقـوو
،2006ي لعام ها السنويركشفت في تقر، و2005عام 

 حمل أدلة جديدة على أن الـتـعـذيـب2005أن العـام 

اتيجيـةأ من استر ال يتجـزًءاإساءة املعاملة كانا جـزو
هاب، ما أسهم في إضعافاجهة اإلرش في موة بوإدار
كة الدفاع عن حقوق اإلنسان في العالم.حر

ـ هيوو تش كينيثايتس وومن رقال املدير التنفيذي ل
هاب أمر شديد األهمية بالنسبةبة اإلرث: «إن محاررو

نيةحلقوق اإلنسان، لكن استخدام أساليب غير قانو
عكسيهابيون أمر خاطئ وضد من يدعى بأنهـم إر

».ًالنتائج أيضا
اليات املتحدة، مثلكاء الوكما حملت املنظمة شر

 من هذاًءاكندا، جزيطانيا وبر
ضـــع الـــســـيء حلــــقــــوقالــــو

قفهااإلنسان، الفتة إلى أن مو
صــعــب بــعــد أن أصـــبـــحـــت
م«الـدول الـعـظـمـى» ال حتـتــر

ها أيال تعيرحقوق اإلنسان و
اهتمام.

)3للمزيد طالع صفحة (

أشار الدكتـور بـنـدر إلـى أن االجـتـمـاع اعـتـمـدو
االستثـمـاراستحداث جلنة دائمة لـلـشـؤون املـالـيـة و

اسة احلساباتدرات اجلمعية واف على استثمارلإلشر
يةض استثماراء أراخلاصة بها، إضافة العتماد شر

 للجمعية. كما جاءًايال لتكون مقر مليون ر12مببلغ 
ميةات التي اتخذتها اجلمعية العموارمن ضمن القر

اسـتـحـداث و2006انيـة اجلـمـعـيـة لـعـام ار مـيـزإقـر
يعنيئيس وحه الرمنصب جديد مبسمى أمني عام يقتر

قال الدكتـور بـنـدرافقة اجمللس التـنـفـيـذي. وبعد مـو
يح للصحفيني، إن اجلمعية خاطبتاحلجار في تصر

لكنانتنامو، ويكية بشأن املعتقلني في غوة األمرالسفار

أكد أن فـرعة مـعـهـا، وب السـفـارلألسف لـم تـتـجـاو
 في مدينة الدمام.ًيباقية سيبدأ عمله قراملنطقة الشر

ئيس اجلمعية إلى أنه سيتم عقد اجتماعأشار ر و
افقتنني الذين واير مع األعضاء املتعاومطلع شهر فبر

اجلمعية على انضمامهم لها، إلطالعهم على أعمـال
أهدافها.سياساتها واجلمعية و

قال إن اجلمعية ستـبـدأ فـي طـرح خـطـة لـنـشـرو
امـجقـيـة فـي اجملـتـمـع، مـن خـالل بــرالـثـقـافـة احلـقـو

مجالت متخصصـة فـيات وإصدار نشـرنية ويوتلفـز
مجال حقوق اإلنسان.

يـر أعـمـالة لتـطـود املـسـتـمـر في إطـار اجلـهـو
ى اخلـدمـات الـتـيتقـاء مبـسـتـواالراجلـمـعـيـة و

يفافق الدكتور حسني بن ناصر الشرتقدمها، و
ف العام على فرع اجلمعية مبنطقة مكـةاملشر
مـة عـلـى إضـافـة مـسـؤول عـالقـات عـامـةاملـكـر

ية للفرع.شيف ضمن الهيكلة اإلدارظف لألرموو
نيـنيكما اعتمد الفـرع تـعـيـني بـاحـثـني قـانـو

ســف مــن: األســتــاذ أميــن يـــوٍخلــالفــة كـــل
ك األولاألستاذ ماجد الفـيـصـل، حـيـث تـرو

ف خاصة بينما يغادرالعمل باجلمعية لظرو
اسة خارج اململكة.اصلة الدرالثاني ملو
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كة بني اجلمعـيـةا تشكيل جلنة مشـتـرخرتقرر مـؤ

ة احلماية االجتماعيةإدارطنية حلقوق اإلنسـان والو
ة الشؤون االجتماعيـة لـبـحـث قـضـايـا الـعـنـفاربـوز

الطفل.أة والقضايا التي تهم املري واألسر
ئيسبيعان القحطاني رضح الدكتور مفلح بن رأوو

املتابعة أن االجتماع الـذي عـقـد بـنيجلنة الـرصـد و
هـ في مكتب17/12/1426م الثالثاء اجلانبني يو

ة احلماية االجتماعية متخضاف النسائي بإداراإلشر
احات التي ستكوناالقترعة من التوصيات وعنه مجمو

بحث اجلانبني، كما تقرر إحالة جميعمحل اهتمام و
ة الشؤونارالقضايا التي تدخل ضمن اختصاص وز

ة،ارة احلماية االجتماعية بالـوزاالجتماعية إلى إدار
طنية من جانبها فيما يدخلعلى أن تنظر اجلمعية الو

ضمن اختصاصها.
أشار الدكتور القحطاني إلى أنه مت تشكيل جلنةو
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فنيعية بني الطـرفر
لــلــنــظــر فــي آلــيـــة
للتـنـسـيـق لـضـمـان

يد مـن الـتـعـاونمـز
التفاهـم لـلـوصـولو

حلــلــول مــنــاســـبـــة
لـــلـــقـــضــــايــــا ذات

ك.االهتمام املشتر
حضر االجتماع من جانب اجلمعية الدكتور مفلح

املتابعةتا جلنة الرصد وعضوبيعان القحطاني وبن ر
سف، فيما حضرة اليواألستاذة نوره العجالن ود. نور

ة الشؤون االجتماعية األستاذ محمدارمن جانب وز
بي مدير عام احلماية االجـتـمـاعـيـةبن عبدالـلـه احلـر

ةد مـديـرة بنت محـمـد بـن سـعـوة سارسمـو األمـيـرو
بات املكتب.بعض منسواف النسائي، ومكتب اإلشر

wÐd(« bL×�

ي:يرياض- عبداللطيف دغرالر
حمن بن عـبـد الـلـطـيـف صرح األستـاذ عـبـد الـر

د البابطـنيكز سعـوف العام على مـرالبابطني املـشـر
ًكز استحدث قسماالثقافة، بأن املراث وي للتراخلير

اجع املتخصصةاملرخاصا في املكتبة يضم الكتب و
في مجال حقوق اإلنسان.

حمن البابطني عن سعادتهعبر األستاذ عبد الرو
أكد بأنه سيكون حتـتد هذا القسم، وجوة بوالغامر

ً.افه شخصياإشر
لني فيد املسؤوا جلهوارة استمرتعد هذه املبادرو
دعمهم املستمر حلقوقي، وكز لدعم العمل اخليراملر

سسة متخصصـةكز احتضن أول مـؤاإلنسان، فاملر
دية.بية السعوحلقوق اإلنسان في اململكة العر
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ة بنت عبدالله العجالن عضوة نورأكدت الدكتور

ديةانني السعوطنية حلقوق اإلنسان إن القواجلمعية الو
استخدامهم،ا قاطعا استغالل األطفال وحتظر حظر

نظامم و1938العمال الصادر عام أن قانون العمل وو
م يتمـاشـى مـع2005العمل اجلـديـد الـصـادر عـام 

ت إلـى أنأشـارليـة فـي هـذا اجملـال، واملعـايـيـر الـدو
ة لألنظمة فيما يخصاجعة مستمرمر وًايرهناك تطو

لية.العمالة املنز
فدة العجالن خالل لقاء جمعها بـوقالت الدكتورو
ئاسة السفير جون ميلر برًاخرار اململكة مؤيكي زأمر

ةارمكافحة االجتار بالبشر في وزاقبة ومدير مكتب مر
ايسا رندليزي كوكبير مستشاريكية وجية األمراخلار

ديةبية السعوفي مجال االجتار بالبشر، أن اململكة العر

أوصــــــت جلــــــنــــــة
الـنـشـر فـيالـثـقـافــة و

اجـتـمـاعـهــا الــســابــع
نــــامــــجبـــإنــــتــــاج بــــر

ني يعـمـل عـلـىيـوتلـفـز
تــأســيــس مـــفـــاهـــيـــم
نـاضـجــة عــن حــقــوق

يـفالـتـعـراإلنـسـان، و
فـعـالــيــاتبـأنـشــطــة و
ائح اجملتمع.اصل إعالميا مع كافة شرالتواجلمعية، و

ناقش اجتماع اللجنة الذي عقد مبقر اجلمعية فـيو
افـقهــ املـو24/12/1426م الثـالثـاء يـاض يـوالـر
جة علىعات املدرضوم  عددا من املو24/1/2006
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:حقوقجدة - 
فاستقبل املشر

الــعـــام عـــلـــى فـــرع
مةمنطقة مكـة املـكـر

فــي مــقــر مــكـــتـــبـــه
 مـنًفداباجلـمـعـيـة و

جــــامـــــعـــــة جـــــورج
اليـاتمـيـسـون بـالــو

املتحدة، لبحث سبل
التعاون بني اجلمعية

اعاتحل النزكز حتليل ومرطنية حلقوق اإلنسان والو
لية في اجلامعة.الدو
اخرقد مت االتفاق من خالل اللقاء الذي عقد مؤو

كة حوليبية مشترش عمل تدرات وورعلى إقامة دور
يركتابة التقارمقابلة احلاالت واعات واعد حل النزقو

في مجال حقوق اإلنسان.
اتفد مبا تبذله اجلمعيـة مـن خـطـوو أشاد الـو

كذلكنة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان، ومتزبناءة و
طـرقالتـعـامـل مـعـهـا وي وآلية اسـتـقـبـال الـشـكـاو

آليةى التطور وعبر عن سعادته مبستواستها، ودر
م الثقافاتكز يحتركدين أن املرالعمل باجلمعية، مؤ

ك مع اجلهـاتاخملتلفة كمنـطـلـق لـلـتـعـاون املـشـتـر
اجلمعيات العاملة في مجال حقوق اإلنسان.و

حان،ب، د.نـدمي روة كوفد من د.سارتكون الـو
 كما حضر اللقاء.يكد.بيتر مينديفل، د.كيفني أفر

طنية حلقوق اإلنسان األستاذةمن جانب اجلمعية الو
ي و الدكتور أبو بكر باقادر.ة العنقرهراجلو

:حقوقياض - الر
معقد اجمللس التنفيذي اجتماعه احلادي عشر يو

افق االجـتـمـاع عـلـىهـ، وو22/12/1426األحـد 
ئيس اجلمعية فيما يـخـصحة مـن رالتعديالت املقتـر

الـداخـلـيـةالالئـحـة الـتـنـفـيـذيـة والـنـظـام األسـاسـي و
التي اعتمدت بعد ذلك من قبل اجلمـعـيـةللجمعـيـة، و

حسني الشريف.د

يبة مع اليمن للحد من مشكلة تهر كبيرًداتبذل جهو
م بحمالت أمنيـة ملـنـع دخـولاألطفال، كما أنهـا تـقـو

التنسيق مع اجلانب اليمني إلعادتهم.بني واملهر
ة العجالن إلى أن اجلمعـيـةت الدكتـوركما أشـار

ات في مجال حقوق اإلنسانتتابع أي جتاوزترصد و
امةتسعى للحفاظ عـلـى كـرافدة، ومنها العمالـة الـوو

ض اململكة.اإلنسان على أر
فـدة العجـالن الـتـقـت الـوة نـوريذكـر أن الـدكـتـور

ئيسيكي نيابة عن سعادة الدكتور بندر احلجار راألمر
م السبتدية يوجية السعوة اخلاراراجلمعية في مقر وز

يب األطفالم ملناقشة قضية تهر2006/ يناير 21
ضع العمالةض التسول، وواليمنيني إلى اململكة بغر

طنية في هذا اجملال.دور اجلمعية الولية، واملنز
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الـتـيجـدول أعـمـالــه و
كان مـن بـيـنـهـا بـحـث
طــبــاعــة الــكــتـــيـــبـــات

ية فيعوالتوالتثقيفية و
مجال حقوق اإلنسان.

أس االجتماع سعادةر
حمن بنالدكتور عبدالر

ئـيـسد الـعـنــاد رحـمـو
النشر،جلنة الثقـافـة و

ه كل من: الـدكـتـور أحـمـد بـن سـيـف الـديـنحـضـرو
في، الدكتوركستاني، الدكتور محمد بن سالم العوالتر

ة لبنى بنت عـبـدالدكتـورمحمد بن خالد الـفـاضـل، و
ي.حمن األنصارالر
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 أحمد التركستاني.د محمد الفاضل.د

هـ.23/12/1426م االثنني مية يوالعمو
حضر االجتماع الـذي عـقـد مبـقـر اجلـمـعـيـة فـي

ياض كل من: الدكتور أحمد بن يحيى الـبـهـكـلـيالر
ةان، الدكتورف العام على فرع اجلمعية في جيزاملشر

األستاذة سهيلةي، وحمن األنصارلبنى بنت عبدالـر
اد.ّين العابدين حمبنت ز
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مركز سعود البابطني اخليري للتراث والثقافة
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: هلًبـا، سألني مسـتـغـرًيفـا  محدثي جتاوز السـبـعـني خـر
صحيح يا دكتور أن عدد القضايا التي وصلت إلى جمعيتكم

يهل صحيح أن العنف األسرتفوق خمسة آالف قضية؟ و
إذا كان األمرة من إجمالي تلك القضايا؟ وميثل نسبة كبير

دي الذيكذلك فنحن نعيش في مجتمع غير اجملتمع السعو
.ًعهدناه قبل خمسني عاما

حلـةانتقل من مـرمي مجتمعنا تـغـيـر و  نعم يا شيخنا الـكـر
ىحلة أخـرسياسية إلى مراقتصاديـة وثقافية واجتماعيـة و

ملة بكلالعونت واإلنتراالتصاالت وحلة الفضائيات وهي مر
نتائجها.ها وآثارأبعادها و

انـيـنـنــاقـونـا ولـذلـك يـجـب عـلـيـنـا أن نـطـور طـرق تـفـكــيــر  و
اكبة معطـيـاتآليات عملنا حتى نسـتـطـيـع مـوسساتـنـا ومؤو

دنا لهذا التغير أن يتجهإذا أرمتطلبات املستقبل، واحلاضر و
ماتفير مقو فال بد من توًغب فيه جميعانحو املسار الذي نر

دينياطنني السعـوالتي من أهمها التسليم بـأن املـوالنجاح و
ة طـبـقاحد منهـم صـور، أي ليـس كـل وًاحدا وًا منطـاليـسـو

الطالح،الصالح واخلبيث واألصل من اآلخر، ففيهم الطيب و
قهم بغض النظريحافظ على حقوين وم اآلخرمنهم من يحتر

منهـم مـننه أو ثقافـتـه، وعن جنسية اآلخـر أو ديـانـتـه أو لـو
جةانني أدنى درالقوال يعير األنظمة وامة النـاس وميتهن كر
قعهي من موك غير السوس هذا السلوهو ميارام. ومن االحتر

جـة، كأم وزوًأة أيضاسه املرمتاركأب، ومي وكمسؤول حكـو
تتجسد نتيجـة كـل ذلـك فـي صـورسه األبنـاء.. وكذلك ميـارو

ة أمام احملاكـمتفاع نسبة القضايـا املـتـطـورشتى، منهـا: ار
لييستوية األبناء، وي الضعيف من النفقة ورؤم فيها القويحر

تية لألبناء حتى ال يتعلموناق الثبويخفي األوراث، وعلى املير
ش باألطفـال داخـلال يتطببون هـذا بـاإلضـافـة إلـى الـتـحـرو

السائقني.اإلساءة للخادمات وة واألسر
د لها في مجتمـعـنـاجوى أن هذه املشاكـل ال و  إن من يـر

.طةاكز الشرمراملستشفيات وفليذهب للمحاكم و
ى جهدهاطنية حلقوق اإلنسان قـصـارتبذل اجلمعيـة الـو و

ينفي التعامل مع ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان على احملور
ي.عوالتوقي واحلقو

 إليصال احلقوقًفقنا جميعالى العلي القدير أن يو املوً  سائال
اجعون.إنا إليه رإنا لله وألصحابها و

 بندر بن محمد احلجار.د
رئيس اجلمعية
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:حقوقان - ّعم
فدي وة بنت محمد العنقرهرأست األستاذة اجلوتر

ة من العنف)متر (حماية األسرك في مؤاجلمعية املشار
/15/11- 13ة دن خـالل الـفـتـرالـذي عـقـد فــي األر

هـ.1426
سبـلي وضوع العنف األسـرمتر مـوقد ناقش املـؤو

يعات في حمايةالتشرمعاجلته، كما تناول دور الدين و
فـة فـياملعـرات ومناقشة آليـات تـبـادل اخلـبـرة، واألسـر

هذا اجملال.
متري على أن املؤة العنقـرهرأكدت األستاذة اجلوو

ب بعض الدولب على جتـارف عن قرفتح اجملال للتعـر
عة، باإلضافةاملتنوض القيمة وكة من خالل العرواملشار

إلـى الـتـعـمـق فـي بـعـض اجملـاالت املـهـنـيـة لــلــعــامــلــني
الصحيني في الكشف عن حاالت اإلساءة.االجتماعيني و

طنية حلقوق اإلنسان فـيكة اجلمعية الـوكانت مشـارو
بيى العـريف  باجلمعية على املسـتـومتر، فرصة للتعـراملؤ

كني من مختلف الدولاجد عدد من املشارالعاملي، حيث توو
تبـادلالعامليـة. إضـافـة الكـتـسـاب واإلسالمـيـة وبـيـة والعـر

ي.ة العنف األسرمات حول ظاهراملعلوات واخلبر

 Y�U��« œbF�«-d�«d�� 2006Âd�� ≠ Â1427‡
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جون بولتون

:حقوقبغداد - 
اق عـنت بعثة األمم املتحدة فـي الـعـرـرّعب

اقاع املستمر في العرص الصرقلقها بخصو
ثر سلـبـاض القانون مـا يـؤضعف عملـيـة فـرو

سة حقوق اإلنسان في البالد.على عملية ممار
ضع حقوق اإلنسان فـيير عـن وففي تقـر

فمبر و ديسـمـبـري نـواق صدر عن شهـرالعـر
ت بعثة األمم املتحدة عن قلـقـهـا، عبر2005

القتـلمن جسامة عمليات القصـف املـتـكـرر و
أماكنجال الدين والذي يستهدف املدنيني، ور

يـر أنـه: «يـجـب عــلــى الــقــادةذكـر الـتــقــرالـعـبــادة. و
ساتاجهة مثل هذه املمارالسياسيني العمل على موو
حتسني العالقات داخل اجملتمع».و

ير إلى أن «العديد من األطفال يقتلونيشير التقرو
اء إطالقد أو من جرخالل عمليات التفجير غير املقصو

مون بعملياتنار غير مباشر»، مضيفا أن األطفال يقو
ات املتعددةالقوات األمن وم على قوية أو الهجوانتحار

اجلنسية.

ير بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـسـاعـدةأبدى تقـرو
ايدا بشأن اكتشاف املعتقلني فياق قلقا متزإلى العر

الذينة الداخلية، وارها وزاكز االحتجاز التي تديـرمر
اختتما للتعذيب بشكل منتظم أثناء االعتقال. وضوتعر

ة إلى «أن املشاكل املتعلقة بالسجـونير باإلشارالتقر
 بتقـدميّاق يجب أن حتلم العـرسمية في عمـوغير الـر
ائم أمام العدالة بغض النظـر عـنا اجلرتكبـوالذين ار

نها».لية التي يحتلواقع املسؤومو

WO�uI� !UUL� WDA�√ lLI� UO�Ë—

يترز:سكو - رومو
ة باجتاه قمع أنشطة خطوًاخرسيا مؤاتخذت رو

ية،اجلمعيات اخليرجماعات حقوق اإلنسان األجنبية و
ضملان مشروع قانون يساعد على فربعدما أيد البر

مية.لة على املنظمات غير احلكواف مشدد للدوإشر
مـا) فـيسـي (الـدواب الـروت مـجـلـس الـنــووصـو

18ضـة معـارتا و صو370لى بأغلـبـيـة اءة األوالقـر
لصالح مشروع قانون يقضي أن تعيد املنظمات غير

اجلمعيـاتمية من جماعات حلقوق اإلنـسـان واحلكو
ياضية تسجيل نفـسـهـاادي الرالنويـة والطبية اخليـر

لة عليها.اف الدوجة إشريادة درجب القانون مع زمبو
‚«dF�« w� ÊU��ù« ‚uI� !U�UN��« s�b� …b��*« 3_« W�F�

احلرب على العراق ضحايا األطفال هم أول
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يترز:لندن - رو
جالبعة ر اضطهدت سلطات اململكة املتحدة أر

عائالتهمطن له - وفلسطيني ال ويني وائر- ثالثة جز
عاياة رهم ضمن عشر. وًيباام تقربعة أعوال أرطو

2005 كانون األول (ديسمبر) 8ا في بحوأجانب ر
دات الذي يشكل أعلى أمام مجلس اللورًاستئنافا

الذي قضى باإلجماعسلطة قضائية في البـالد، و
يقمات التي يتم احلصول عليهـا عـن طـرأن املعلـو

التعذيب ال ميكن القبول بهـا «كـأدلـة» فـي مـحـاكـم
اململكة املتحدة.

داتاحلكم الصادر باإلجماع عن مجلس اللورو
عايـاة رفي عمليات االستئناف التي قـدمـهـا عـشـر

أجانب ضد نعتهم من جانب سلطات اململكة املتحدة
ليني املشتبه بهم» يعني أن هذههابيني الدوبـ «اإلر

اتارت القرالقضايا ستعاد إلى احملكمة التي أصدر
سيتعني على احملكمة إعادة النظـر فـياألصليـة. و

التأكد مـن أناتها، وار«األدلة» التي بنت عليها قـر
يق التعذيب. منها لم يتم احلصول عليه عن طرًأيا
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نسية:م - الفرطواخلر
ةاعث قلق خطيرلية عن بوبت منظمة العفو الدو أعر

بـشـأن سـالمـة املـدافـعـني عـن حـقـوق اإلنــســان فــي
كون فـيا يشـاربني كانودان، إثر اعتقال مـنـدوالسـو

م،طومية يعقد في اخلرملتقى للمنظمات غير احلـكـو
لية.مبن فيهم ممثل ملنظمة العفو الدو

ليةيقيا في منظمة العفـو الـدونامج أفرقال مدير بـرو
ًالنيان: إن هذا االجتماع كان اجتمـاعـالي أوالووكو

ة مـسـبـقـة لـدى الـسـلـطــات بـصـورًفـامـعـرو وًشـفـافـا
العدالة في اإلقليم،ألشخاص يعملون من أجل السلم و

 أن اعـتـقـال املـدافـعـني عـن حـقـوق اإلنــســانًكـدامـؤ
دانامـات الـسـواضـح اللـتــزمـضـايـقـتـهـم انـتـهـاك وو

اإلقليمية، مبا فيها القانونلية ومبقتضى املعايير الدو
يقي.ي لالحتاد األفرالدستور

ضتَّمة قـد قـواءات احلـكـوالنيان عـلـى أن إجـرأكـد أوو
م الدولقت تقوسلطته، في ويقي ومصداقية االحتاد األفر

دانية.األعضاء فيه بعقد اجتماع لها في العاصمة السو

:حقوقك - يورنيو
بــدأت اجلــمـــعـــيـــة
العامة لـألمم املـتـحـدة

مضات مكثفة يـومفـاو
م في2006 يناير 11

مسعى إلنشاء مجلس
حقوق اإلنسان ليـحـل
مــحــل جلــنـــة حـــقـــوق
اإلنسان احلالـيـة قـبـل
أن تـــبـــدأ الــــلــــجــــنــــة
س املقبل.مع عقدها في آذار/مارجلستها املنتظمة املز

في عنان قد اقترحكان األمني العام لألمم املتحدة كوو
ه الصادر في آذار /يرأصال استبدال اللجنة في تقر

الــذي أوصــى فــيــه بــإدخـــال و2005س عـــام مــار
سعة على األمم املتحدة.إصالحات مو

كي لدى منظمة األمم املتحدةقال السفير األميرو
لتون إن مجلس حقوق اإلنسان اجلديد التابعجون بو

 عن جلنةًناّ بيًلألمم املتحدة يجب أن يختلف اختالفا
إال فإنحقوق اإلنسان التي فـقـدت مـصـداقـيـتـهـا، و

لة لتحسني حماية حقوق اإلنساند احلالية املبذواجلهو
ى.ف تصاب بنكسة كبرسو

ضات املغلقة حولكني في املفاولتون املشارأبلغ بوو
ات في تصميم منظمة حقوقاجمللس اجلديد أن التغيير

ات سطحـيـة.د تغيـيـراإلنسان ال ميكن أن تـكـون مـجـر
قال إن إعادة استحداث جلنة حقوق اإلنـسـان بـاسـمو

بها، من شأنه أنب التي تشوار جميع العيوآخر مع تكر
ليس جميعنا معض الهدف الذي ينشده معظمنـا ويقو

حقوق اإلنـسـان.ية وهو دفع عجـلـة احلـراألسـف؛ أال و
كز على انـتـهـاكجه يـرمواء فعـال وطالب باتـخـاذ إجـرو

السياسية.احلقوق املدنية و

:حقوق اشنطن -و
اليات املتحدة املبنية عـلـىضت سياسة الـوقو

االنتهاكات حقوق اإلنسان عبر العالم خالل عام
تش فيايتس وومن رقالت منظمة هيوم، و2005

2005، أن العام 2006ي لعام ها السنويرتقر
إساءة املعاملةحمل أدلة جديدة على أن التعذيب و

شة بواتيجيـة إدارأ من استـر ال يتجزًءاكانا جـز
كةهاب، مما أسهم في إضعاف حراجهة اإلرفي مو

الدفاع عن حقوق اإلنسان في العالم.
كشفت األدلة أنه ال ميكـن اعـتـبـار أسـالـيـبو

ف من جانـبء تـصـرد سوذية مـجـرالتحقـيـق املـؤ
تب الدنيا، بل تعبر عن سياسةي الرد ذوعدد من اجلنو

اليات املتحدة.لي الواعية من قبل كبار مسؤوو
تش كينيثايتس وومن رقال املدير التنفيذي لـ هيوو

هاب أمر شديد األهمية بالنسبةبة اإلرث: «إن محاررو
نيةحلقوق اإلنسان، لكن استخدام أساليب غير قانو

عكسيهابيون أمر خاطـئ وضد من يدعى بأنهـم إر
نية إلى أن األساليب غير القانوً»، الفتاًالنتائج أيضا

هابيني على جتـنـيـد الـنـاسة اإلريادة قـدرأدت إلى ز
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هـاب،د مكافـحـة اإلرأضعفت الدعـم الـشـعـبـي جلـهـوو
ين الذين ال سبيل إلـىعة من احملتجـزجدت مجمـوأوو

الياتكاء الوير إلى أن شرأملح التقر. وًمالحقتهم قضائيا
غم عدم اضطالعـهـمكنـدا، ريطانيـا واملتحدة، مثـل بـر

الوبدور قيادي في ميدان حقوق اإلنسان، إال أنهم حاو
لية األساسية، إذ سـعـتإضعاف آليات احلمايـة الـدو

جح أن يرٍسال املشتبه بهـم إلـى دوليطانيـا إلـى إربر
هي تستند إلى تعهدات ال قيمـةتخضعهم للتعذيـب، و

أمـالها بأن تلك الدول ستحسـن مـعـامـلـتـهـم. و
كندا فتحاول تخفيـف أحـكـام مـعـاهـدة جـديـدة

ي.م حاالت االختفاء القسرجتر
 مـنًاتـش كـثـيــرايـتـس وومـن رثـقـت هـيــووو

ة التي ال ميكن تصـنـيـفـهـااالنتهاكات اخلـطـيـر
اشنطنكدة أن إساءة وهاب، مؤب على اإلرباحلر

ً سيـاسـيـاًاين، يـعـكـس خـيـارمعـامـلـة احملـتـجـز
 أنًضحـا تتبـنـاه الـقـيـادة الـعـلـيـا، مـوًسـامـدرو

ش استخدم الفيتو ضد قانون يناهضئيس بوالر
«املعاملة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة».

يتش السنوايتس وومـن رير هيويقدم تقرو
مات صفحة، مـعـلـو532لف مـن  املؤ2006لعـام 

2005ات حقوق اإلنسان في عام شاملة عن تطور
إضافة إلى املقالة االفتتاحية، وً بلدا70في أكثر من 

ير مقالتني هما:ي التقرالتي تتناول التعذيب. يحو
املصلحة العامة: ملـاذا يـجـبكات اخلاصة و(الشـر
اعد حقوق اإلنسان؟)، و(منعكات بقوحب الشرأن تر

.انتشار اإليدز: الدور األساسي حلقوق اإلنسان)

غالف التقريرجورج بوش

:حقوقك -يورنيو
د» اإلساءة التـيأدانت منظمة «كتـاب بـال حـدو

كية، بحـقسنت الدمنارالند بوتكبتها صحيفة يـوار
مي محمد(صلى اللهسول الكرنبي دين اإلسالم الر

قالت في بيان لها: «تابعـت (كـتـابسلم). وعليـه و
ة بشأند) بقلق بالغ اجلدل الدائر منذ فتربال حدو

سنتالند بـوتها صحـيـفـة يـومات التي نـشـرسـوالر
مي محمد صلى الله علـيـهسول الكركية للـرالدمنار

سمـا، ر12ه، من خالل يرى تصوسلم حيث جـرو
يحط من قيمة املسلمنيا مخال باألخـالق ويرتصو

فق عقلية تعميمية حتمل في طياتها الـكـثـيـر مـنو
ة السطحية لإلسالم لدى تلك الصحيفة».النظر

م املادةد) إذ نحتراب بال حدوّتُأضافت: «إننا في (كو
 من اإلعالن العـاملـي حلـقـوق اإلنـسـان مبـا تـنـص19

نعتبر من ضمن أهدافناالتعبير، وأي وية الرعليه من حر
قت ندينفي ذات الويات، إال أننا والدفاع عن تلك احلر

اقفية التعبير حني حتمـل مـواالستخدام السيء حلـر
ملامعتقده، وية حتط من قيمة اآلخر وعنصـرية ومتييز

ميكن أن يسببه هذا االستخدام السيء من شرخ في
) يعـتـنـقـون الـديـانـةًألفـا173اطـنـني (العـالقـة بـني مـو

م فيه األغلبية الساحقةهم في بلد حتترغيراإلسالمية و
التعبير».ية األديان وحر
يد من الـقـلـق مـنها مبـزلم تخف املنـظـمـة شـعـورو

جه اليمينـيكية، ذات التوار الصحيفة الدمنـاراستمر
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فضإمعانها في رب احلاكم، وبة من احلزاملقرو
اأوألكثر من مليار مسلم راء وتقدمي اعتذار للقر

استخفافا بديانتهم.مات انتهاكا وسوفي تلك الر
اقف تلـكسف أن تساهـم مـوقالت: من املـؤو

ها،ت في نشرالتعليقات التي استمرالصحيفة، و
اقف اليمنيعنة ملوتقدمي شرفي تأجيج املشاعر و

يـدهو مـا يـزف ضد األقلـيـة املـسـلـمـة، واملتـطـر
بية في ظـلالثقافة الغـرالشرخ بني املسلـمـني و

يــةات بـدال عـن نـظــرار احلـضـارات حلـوالـدعــو
من بها.ات» التي ال نؤاع احلضار«صر

ى إضافة إلى إدانتها لـهـذه اإلسـاءة الـتـيتـرو
التعبيـر،أي وية الـرعنتها حتت بنـد حـريتم شـر

يةأنه إساءة في احلقيقة للهـدف الـسـامـي حلـر
يةاقف متييـزيهها مبوي تشـوالتعبير التي يجـر

ية.عنصرو
الــكــاتــبدعـت فــي هــذا اجملــال املــثــقــف وو

سنت إلـىالند بوكي ملطالبة صحيـفـة يـوالدمنـار
سةقف عن ممارالتوام املهنية اإلعالميـة واحتر
ة من ضرره هذه اإلثارة ملا ميكن أن جتراإلثار

التعبيـرأي وية الرم حرعلى مفهوعلى الثقافـة و
ها من أهم أهدافنا.نعتبرمها والتي نحتر
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٭ سعادة الدكتور، هل من املمكن التعـريـف بـلـجـنـة
الرصد واملتابعة، والدور املناط بها؟

املتابعة هي إحدى جلان اجلـمـعـيـة- جلنة الرصـد و
12يتها تضم في عضـوطنية حلقوق اإلنـسـان، والو

مع ذلك فاللجنة تعتبر كل أعضاء اجلمعيـة، وًاعضو
يتها؛ خاصة عند القيام باألعمالين حتت عضومنضو

جية، كما أن اللجنة جتتمعات اخلاريارالزامليدانية و
ينتخبة كل شهر أو كلما دعت احلاجة إلى ذلك، ومر
نائبه كل سنة.ئيس اللجنة ور

٭ ما القضايا التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة؟
وكيف تتعامل اللجنة مع غيرها من القضايا؟

متابعة ما يتعلقاقبة ومر-  تختص اللجنة برصـد و
املتمثلة في حماية حـقـوقبتحقيق أهداف اجلمعيـة و

النظاميعة اإلسالمية وللشرًفــــقـــــااإلنــــســــان و
األنــظــمـــةلــلــحــكـــم واألسـاســي

د فــــــــــــيمــــــــــــا وروعيـةاملر
اإلعــــــــــــالنــــــــــــات

اثــــــــيــــــــقاملــــــــوو
اخلــــــــاصــــــــة
بــحـــقـــوق
اإلنسان

متـرمـنـظـمـة املــؤبـيـة وة عـن اجلـامـعـة الــعــرالـصـادر
كاالتها وجلانها اخملتصة،األمم املتحدة وواإلسالمي و

تعمل اللـجـنـةيعة اإلسالمـيـة. ومبا ال يخالف الـشـرو
التعذيبالعنف والتعسف وف ضد الظلم وقوعلى الو

عدم التسامح.و
تعمل على التحققي والشكاوفاللجنة تتلقى البالغات و

ات لألنظمة أو تقصيرتتابع أي جتاوزمن صحتها، و
في تطبيقها أو تنفيذها.

ي للجمعيـةد الفقرمن هنا، فإن اللجنة متثل العـمـوو
تنظر في كل القضايا التيطنية حلقوق اإلنسان، والو

فيها جتاوز أو انتهاك حلقوق اإلنسان.
٭ هل هناك متطلبات أو شروط البد أن تتوفـر لـدى

الشخص املتظلم حتى ينظر في قضيته؟
ها فيافرط يجب تـو- ليس هناك متطلبات أو شـرو

لكن ينبغيالشخص املتظلم حتى ينظر في قضيته، و
لم يحـصـلأن يكون قد سلك كل السبل النـظـامـيـة و

على حقه. فإن تقدم للجمعية قبل أن يتبع تلك الطرق
عيةنية أو الشرة القانوه املشورسائل فيتم إعطاؤأو الو
مة ملساعدته للحصول على حقه.الالز

٭ كـم عـدد الـقـضـايـا الـتـي تـلـقـتـهـا اجلـمـعـيــة مــنــذ
تأسيسها؟ وما نسبة املنجز منها؟

طنية حلقوق اإلنسـان مـنـذ- استقبلت اجلمـعـيـة الـو
 ) قضية مختلفة مابني4210يد عن (تأسيسها ما يز

ية، مطالبـاتية، سجناء، عمالية، قضائيـة، أسـرإدار
ال شـخـصـيـة، أجنـز مــنــهــاأحـوقـيــة، ومـالـيـة، حـقــو

ذلك من خالل مخاطـبـة اجلـهـات) قضيـة، و3750(
مةنية الالزات القانوذات العالقة أو تقدمي االستشار

دية.ألصحاب الشأن أو إيجاد حلول و

٭ ما أكثر القضايا تكرارا؟
القضاياالقضايا العمالية و- تعتبر قضايا السجناء و

ً.اارية أكثر القضايا تكراألسر
٭ هل لنا بإطالع القارئ على أهم إجنازات اللجنة؟

من إجنازات اللجنة، مايلي:
اء عندت للجنة سو- إجناز أغلب القضايا التي ور

يق مخاطبة اجلهات ذات العالقة أو االجتماع بهاطر
أو التنسيق معها أو متابعتها.

قيف في للتـوًادار وً سجنا13ة ياركة في ز- املشار
اململكة.

دت- املتابعة امليدانية للعديـد مـن احلـاالت الـتـي ور
للجمعية.

عيةالشرنية وات القانو- تقدمي العديد من االستشار
اد.لألفر

احـات لـبـعـض اجلـهـات- تـقـدمي الـعـديـد مـن االقـتـر
مية إليجاد حلول لبعض القضايا.احلكو

٭ ملاذا ال يصدر كتيب يشـرح فـيـه بـعـض احلـقـوق،
 ما يتعلق بالقضايا املتكررة؟ًوخصوصا

نحن على استعداد للمساعدة في- هذا أمر جيد، و
ضوع يدخل في اخـتـصـاصلكن هـذا املـوه، وإجناز

النشر.ى هي جلنة الثقافة وجلنة أخر
٭ كثير من الناس يجهل ما له وما عليه، فما الطرق

املثلى لتثقيف وتوعية اجملتمع بهذه احلقوق؟
- هناك العديد من الطرق الـتـي ميـكـن مـن خـاللـهـا

نشر ثقافة حقوق اإلنسان،قه وعية اجملتمع بحقـوتو
منها:

اد تعنى بحقوق اإلنسان في املناهج-  إدخال مو1
احل.اسية في جميع املرالدر
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ءةسائل اإلعالم املقرو- تخصيص حيز مناسب في و2
األنظمةيف بحقوق اإلنسان وعة للتعراملسموئية واملرو

االستفادة منها.امها وكيفية احترالسائدة في البلد و
ام حـقـوقيبية فـي كـيـفـيـة احـتـرات تـدر- عقـد دور3

قي أوتبط عمله بـاجملـال احلـقـواإلنسان لكـل مـن يـر
اد، أو الفصل في قضاياهم،عات األفرالنظر في مناز

أو التحقيق فيها، أو القيام على تنفيذ األحكام، ألن
 أوًعاام به شرا مبا يجب االلتزمـوالء لو التزمثل هؤ
قهم.اد ملن يدافع عن حقو لقلت حاجة األفرًنظاما

قية عـن- قيام األسر بتثقيف نفسـهـا ثـقـافـة حـقـو4
ال املتخصصني في هذا اجملـال،سؤاءة ويق القرطر
اء من احملـامـني أو مـن اجلـمـعـيـات أو الـهـيـئـاتسـو

قية.احلقو
٭ ما أغرب القضايا التي مرت بكم من خالل عملكم

باجلمعية، وكيف متت معاجلتها؟
فع قضية- حضور أحد األشخاص للجمعية يطلب ر

ني) بحجة تسببـه فـي تـأخـرعلى ( الكيان الـصـهـيـو
حلة االبتـدائـيـةى لطفل فـي املـرأخـربيـة، واألمة العـر

ةسته التي لم تعـطـه جـائـزيطالب بإنصافـه مـن مـدر
قه.غم تفومالئه رمثل ز

 من قبل اجلهات ذات الـعـالقـةً٭ هل جتدون تعـاونـا
في إجناز القضايا، وما الكلمة التي توجـهـهـا لـتـلـك

اجلهات؟
ب طيب من معظم اجلهات التيجتاو- هناك تعاون و
ٍب في أمر فيه تعدأي جهة ال تتجاويتم مخاطبتها، و

عها مع اجلهاتضوة موإثارأو تقصير يتم متابعتها و
نحن ندعو كل اجلهات للتعاون معنا، فهدفناالعليا، و

إذاهو خدمة حقـوق اإلنـسـان فـي بـلـدنـا، وك ومشـتـر
دة للجميع.لج فهذه هي الغاية املنشوعوجد التقصير وو

٭ ما خططكم املستقبلية سواء في مجال حل القضايا،
أو في مجال تثقيف وتوعية اجملتمع؟

اع في البت فيد تبذل من اجل اإلسـر- هناك جهو
د اجلهاتعه ران كان ذلك يعتمد على سرالقضايا، و

تثقيف اجملتـمـععية وذات العالقة، أما في مجـال تـو
دالنشر لها جهوفهذا أمر نسعى إليه وجلنة الثقافة و

ة (حقوق) تأتي فـي هـذالعل نشـرفي هذا اجملـال، و
اإلطار.

٭ ما املشاكل والعقبات التي قد تعترض سير العمل
في اجلمعية؟

- ليس هناك عقبات يصعب التعامل معها.
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طنية حلقوقحينما أعلن عن بدء نشاط اجلمعيـة الـو
اب فيهاقعي من اإلعراإلنسان ، سألني البعض عن مو

أيهمفـي رد «طبيبة» ضمن األعضاء. وجوعن أهمية وو
أنه من الطبيعي أن يكون ضمـن األعـضـاء مـن يـحـمـل

م السيـاسـيـة أوشهادة جامعيـة فـي الـقـانـون أو الـعـلـو
حـقــوقالـديـنـيـة، أمـا الـطـب: مـا الـعـالقـة بــني الــطــب و

الت كهذه هـييعة على تـسـاؤاإلجابة السـراإلنسان؟! و
ض أن ال ينحصر العلم في مجال حـقـوقأنه من املفتر

اإلنسان على فئة أو نخبة معينة من اجملـتـمـع، بـل مـن
اطنني علـىص املناسبة لعامـة املـواملالئم أن تتاح الـفـر

تنوع ثقافاتهم للعمـل فـي هـذااختالف تخصصاتـهـم و
مالهقه واجملال، خاصة فيما يتعلق بتعليم اإلنسان حقو

اد اجملتمع.عي بذلك بني أفرالونشر الثقافة وما عليه وو
التي قد تفاجئ البعض، حـتـىأما اإلجابة املتأنيـة و

ثيقةالعاملني في القطاع الصحي، هي أنه هناك عالقة و
هذه العالقة ملستها منحقوق اإلنسان. وبني الصحة و

أستاذة جامعيةة وية في طب األسرخالل عملي استشار
ضـوعبالتالي؛ فإن مـواحتكت باجملتمع بجمـيـع فـئـاتـه، و

ـا عـن تـخـصـصــيًا متـامً«حـقـوق اإلنـسـان» لـيـس بـعــيــد
ثيقة أيضا هي التي دفعـتـنـيهذه العالقة الـوبي. وجتارو

إلى كتابة هذه املقالـة
لــتــكــون افــتــتــاحـــيـــة
لسلسلـة مـن املـقـاالت

حقـوقحول الصحـة و
د بـإذناإلنسان سـتـر

الــــلــــه فـــــي األعـــــداد
القادمـة مـن «حـقـوق»

تهدف هذه املقالة إلىو
ء عــلــىإلــقــاء الــضـــو

الـصـلـة بـني الـصــحــة
حــــقــــوق اإلنــــســــانو
ضـيــح املــفــاهــيــمتــوو

اتباع نهج يستند إلى حقوقاملتعلقة باحلق في الصحة و
في التنمية الصحيةعاية الصحية وفير الراإلنسان في تو

بشكل عام.
ام حقوقاحترحمايتها ويز الصحة وإن العالقة بني تعز

حـمـايـتـهــااإلنـســان و
طـيـدة.يـة ووعـالقـة قـو

لهذه العالقة أشكـالو
مـــتـــعـــددة كـــمـــا فـــي

ال: النتهاكالشكل: أو
حقوق اإلنسان أو عدم

اقـباث بهـا عـواالكتـر
خــيـــمـــة (صـــحـــيـــة و

سات التقليديـةكاملمار
ة أو الــعــنــفالــضـــار
أةس ضــد املــراملـمــار

األطفال)؛ ثانيا: مـنو

® ÊU‡‡��ù« ‚u‡‡I�Ë W�‡B�«1©د. لبنى بنت عبدالرحمن األنصاري*

املرجع (للشكل املرفق): سلسلة منشورات الصحة وحقوق اإلنسان:
.م2002  منظمة الصحة العاملية، سويسرا يوليو 1العدد رقم 

أسـتـاذ مـشـارك بـكـلـيـة الـطـب- جـامـعـة املـلـك سـعـود،*
استشارية طب األسرة مبستشفى امللك خالد اجلامعـي،

.وعضو اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

امج الصحية أوالبردي تصميم السياسات واملمكن أن يؤ
يز حقوق اإلنسان أو انتهاكها ( كاالستقاللتطبيقها إلى تعز

مات)؛كة ، خصوصية املعلـوأي ، احلق في املشـارفي الر
ض باتخاذ ميكن التقليل من احتمال اإلصابة باملرًاأخيرو

حتقيقهاحمايتها وام حقوق اإلنسان وات جادة الحترخطو
التغذية السليمة ، التعليـم ،(كاحلق في الصحة، الغذاء و

ه).غيرالسكن و
اض التي لـفـتـتباء اإليدز العـاملـي هـو أول األمـرلعـل وو

حقوق اإلنسان، إال أن هناكالنظر إلى العالقة بني الصحة و
ا في هذا السياق،خركيز عليها مؤى مت التراضيع عدة أخرمو

الصحة النفسية أو (العقلـيـة)الصحة اإلجنابية وكالعنـف و
حقوقاألخطاء الطبية وب واحلق في احلصول على ماء الشرو

يد منلها مبزاضيع التي سنتنـاوغير ذلك من املوضى واملر
التفصيل في األعداد القادمة بإذن الله.
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ه يتبادر إلى األذهـانَّال الذي أعتقـد أن   هذا السؤ
يجيـةير اجمللـة الـنـروئيس  حتـريـر رأ تبـرعندما نـقـر

) التي أعادت  نشر االثنيMagazinetينت/ (ماغاز
كيـــةتها الصحيفة الدمنـار نشرًا ساخرًسماعشر ر

م)  يـوJyllands-Postenسـطــن /( جـيـالنـدز بــو
2005 سبتمبر 30هـ/ 1426 شعبان 26الثالثاء 

سلـم فـي أشـكـالسول صلى الـلـه عـلـيـه وتصـور الـر
 عمامة تشبهًتديام يظهر مرسوفي أحد الرمختلفة، و
ير اجمللةئيس حترأسه؛ إذ برر رفة حول رقنبلة ملفو

Vebjrnيـدعـى (فـيـبـيـورن سـيـلـبـك/ يـجـيـة، والـنـرو
Selbekkية التعبير، فيقول: ) نشر هذه الصور  بحر

سطن مـن شأني شأن جيالندز بـوًعا«لقد ضقـت ذر
يقول: «لقدية التعبير الذي يحدث خفـيـة» وتآكل حـر

أد هذهفعل العديدون بالفعـل الـكـثـيـر لـكـي ال يـتـم و
د أن نقدم مـسـاهـمـتـنـام نـوسـوبهـذه الـرالقـضـيـة، و

ة».الصغير
) مـن19دة فـي املـادة (اريـة الـتـعـبـيـر الــو حـرَّ  إن

التي تنص عـلـىاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان ،و
أييـة الـراآلتـي ( لـكـل شـخـص حـق الـتـمـتــع بــحــر

اءيته في اعتناق اآلريشمل هذا احلق حرالتعبير، وو
تلقيهااألفكار وفي التماس األنباء ودون مضايقة ،و

منا اعـتـبـاردوسيـلـة وين، بـأيـة ونقـلـهـا إلـى اآلخـرو
ماَّإنلم تطلقه، وية التعبير، ود) أعطت حق حرللحدو

هو «دون مضايقة».ط، وقيدته بشر
يجية ضايقتا أكثراجمللة النروكية والصحيفة الدمنار و

مسوها تلك الربع املليار من املسلمني بنشرمن مليار ور
يتها من نبي اإلسالم محمدسخرة، بتهكمها والساخر

هابي.سلم، ووصفه باإلرصلى الله عليه و
قعتا على اإلعالن العـاملـييج قد والنـروك والدمنار و

ام بجميعجب ذلك عليهما االلتزمبوحلقوق اإلنسان، و
اده.معاقبة من يخترق أية مادة من مواده، وموده وبنو

سطن)كية ( جيالندرز بو جند الصحيفة الدمنارً أيضا

تا ما جاء فيينت) قد جتاوزيجية(ماغازاجمللة النروو
د في فييـنـا خـاللنامج عمل فييـنـا املـعـقـوبـرإعالن و

م في1993نية ان/يوير حز25 إلى 14ة من  الفتر
ة (ب) فيما يتعلق بحقوق األقلياتالبند الثاني من فقر

تا اإلعالنية، كما جتاوزمية أو إثنية أو دينية، أو لغوقو
التمييزبشأن القضاء على جميع أشكال التعصب و

تهاملعتقـد الـذي نـشـرالقائمني عـلـى أسـاس الـديـن و
ين تشر25م اجلمعية العامة لألمم املتحدة على املأل يو

)،36/55ار م ( القـر1981فمبـر عـام الثانـي /نـو
تا إعالن حقوق األشخاص املنتـمـني إلـىكما جتـاوز
ية،لغـوإلى أقليات ديـنـيـة ومية أو إثنـيـة، وأقليـات قـو

ار من اجلمعية العامة لألمم املتحدةالذي اعتمد بقرو
 كانون األول / ديسمبر18 املؤرخ في 135/ 47

حـمـايـة حـقــوقيـز و تـعــزَّأت فـيـه أنقـد رم، و1992
مية أو إثنيـة ،أواألشخاص املنتمني إلى أقـلـيـات قـو

ارية يسهـمـان فـي االسـتـقـرلغـوإلى أقلـيـات ديـنـيـة و
االجتماعي للدول التي يعيشون فيها.السياسي و

بيةك فيه بعض الدول الغرقت الذي تتحرفي الو  هذا و
املنظماتيكية واليات املتحدة األمـرفي مقدمتها الوو

منظمات حقوقفي مقدمتها األمم املتحدة، ولية، والدو
اإلسالمـيـة،بيـة وبيـة ضـد الـدول الـعـراإلنسـان الـغـر

الداخلية بحجة حمايةنها السياسية وتتدخل في شؤوو
م الـصـمـت جتـاهحقوق األقلـيـات بـهـا، جنـدهـا تـلـتـز

يجـيـةاجملـلـة الـنـروكيـة واق الصحـيـفـة الـدمنـاراخـتـر
كلـلـحـقـوق الـديـنـيـة لـألقـلـيـات اإلسـالمـيـة بـالــدامنــر

كأن اتفاقـيـات حـمـايـة حـقـوق األقـلـيـاتيج، والـنـروو
األقلياتة فقط على األقليات غير اإلسالميـة وقاصر

ضعتها وَّاإلسالمية، بل كأنبية والدينية في البالد العر
اإلسالمية،بية ومن أجل التدخل في شؤون الدول العر

تفتيها على أسس ديـنـيـة أو مـذهـبـيـة أوئتـهـا وجتزو
هواق، وقية، كما هو جار اآلن تـنـفـيـذه فـي الـعـرعـر

قي، بينما مخططعرمخطط قسم على أساس مذهبي و

ئةمخطط جتزئة مصر قائم على أساس ديني، وجتز
هكذا...دية قائم على أساس مذهبي، والسعو

لياجملتمع الدويكية واليات املتحدة األمر  كما جند الو
ا الـقـانـون املـسـمـى بــ «مـعـاداةمنـظـمـاتـه قـد تـبـنـوو

السياسـةد، وم أي انتقاد لليهـوِّجـرُالسامية» الـذي ي
املنظماتساد وتكبها املوائم التي يراجلرائيلية، واإلسر
ها تـنـتـهـكّنية، مـع أنالصـهـيـونيـة واملاسـودية واليـهـو

خة حلقوق اإلنسان، بل جنديحة وصارانتهاكات صر
ائيل تطالبان بحذفإسريكية واليات املتحدة األمرالو

ًاخرقامت مـؤد، وآنية التي تصـف الـيـهـواآليات القـر
بية تطـالـبلة في بعض البالد الـعـرابنة تشيني بـجـو

د،آنية الـتـي تـصـف الـيـهـوفيهـا بـحـذف اآليـات الـقـر
باهية ضد الشعوها تبث الكرَّى أنتتحدث عنهم بدعوو

نبي اإلسالمم على اإلسالم و، في حني تسمح بالهجو
على سائر املسلمـنيسلـم، ومحمد صلى الله علـيـه و

ات التنصير، مثل:مترفي مؤ
الياتادو بالومتر التنصير الذي عقد في كلور- مؤ1

الذي أعلن فيه أنم ، و1978يكية عام املتحدة األمر
ة اإلسـالمـيـة يـنـبـغـياحلـضــارالـثـقـافـة اإلسـالمـيـة و
مسلم كلمتي مسجد وَّأنهما، واقتالعهما من جذور

هم.تستفز
يل) و (باتي فالوسة (جير-  ما صدر عن القساو2
ي فاينـز)اهام) و (جيرانكلني جـرتسون) و (فـربررو

كالم ساقط نحو دين اإلسالمضة وفومن إساءات مر
سلم.سول الله محمد صلى الله عليه ونحو رو
هـبـان لـنـشـرابـطـة الـر- مـا صـدر عـن مـنـظـمـة (ر3

ال هـائـلـة مـنمـة بـأمـوية املـدعـواإلجنـيـل) الـتـنـصـيـر
سسات الفاتيـكـانالفاتيكان، حيث تعد مـن أهـم مـؤ

د، يعملون لـيـلتضم نحو ملـيـون فـرما، وها رومقـرو
قف انتشار اإلسالمفي كل مكان، من أجل ونهار، و

ة النبييه صورعلى تشوعمهم، وة بزفي العالم بكل قو
سلم ووصفه بأبشع الصفات،محمد صلى الله عليه و

دة جلمعيةة محموة (حقوق) خطو  يعد صدور نشر
حـقـوق اإلنـسـان فـي مـجـال االتـصـال بـني اجلـمــعــيــة

كد أن اجملتمـع فـيمن املـؤاملستهدفني بخـدمـاتـهـا، وو
اجلمعيةسالتها، وها، وردوريفه باجلمعية وحاجة إلى تعر

من املهم أن يكون بـنيفي حاجة إلى دعم اجملتـمـع؛ و
طراضحة تؤكة ووقية مشتراجملتمع ثقافة حقواجلمعية و

اطـنجتعل املـوتقيم جسور الـتـعـاون، ولهذه العـالقـة و
سالة اجلمعية. رًعقله دائمايحمل في قلبه و

ير بـإبـداء هـذهئيـس الـتـحـرأستـأذن الـصـديـق رو
املالحظات على العدد األول:

فلى أن تعراألوة، ودة نكر- االسم: (حقوق) مفر
دهاباإلضافة مثل (حقوق اإلنسان) أما (حقوق) مبفر

سخ في الذهن،س الذي يرال اجلرفليس لها املعنى و
ب له املتلقي.. فأي حقوق هي..؟يطرو

هذا النوع من الورقشيه، و- الورق: من نوع كو
د ملعة بـه،جـوغير صحـي لـوالقيمـة، وثقيـل الـوزن، و

 ملغ100 أو 80قد يكون استبداله بورق من وزن و
غير مصقول هو املناسب.و

تة متـيــز- احلـجـم: كـنـت أمتـنـى لـو أن الــنــشــر

فهبشخصية مستقلة، فهذا احلجم عر
قتة،ات املؤاجملتمع من خالل النـشـر

ية التي تصـاحـب املـنـاسـبـاتالـدورو
النشاطات اخملتلفة ذات اإلمكاناتو

املادية الضعيفة.ية والفكر
- من املنطق أن يخصص الـعـدد

سـالــة مــن اجلــمــعــيــة إلــىاألول كــر
لىبالصفحة األوضح به واجملتمع، يو

ما هيسياسة اجلمعية من النشر، و
هلاألهداف التي تسعـى إلـيـهـا..؟ و

ة بداية لعمل إعالمي قادم يخدمالنشر
ئ لتعضيدب من القارما املطلوما هو؟ واجلمعية..؟ و
يته..؟تقوهذا العمل، و

أنه أبرز للعـدد األول وًأت نقداقـر- لقد سمعـت و
لى على قدر من األهمية،شخصيات في الصفحة األو

يـةيرإال أن هذه الشخصيات قدمت حتت مـادة حتـر
لـى أن تـقــدم هــذهاألوفـق وكــان األو، وًيـة جــداثـانــو

بشكل مهني.ة أفضل والشخصيات بصور
ائد حـقـوق اإلنـسـان فـيهـو رفالدكـتـور الـعـبـيـد و

دهاض جهولى استعراململكة، كان األو
يتفعيله للدور احليوين اجلمعية وفي تكو

لها، فقد بـذل الـكـثـيـر حـتـى أصـبـحـت
البصر، فهو ملء السمع وًاجلمعية كيانا

مستحق لهذه اإلشادة بحكم أنه غادر
مكانه القيادي في اجلمعية.. هذا مثال.

م األمر، فإن ما نشر بالصفحةبعموو
ف عليه،ى املتعارلى أقل من املستواألو

األهـماجـهـة وفـهـذه الـصـفـحـة هـي الـو
ة.األبرز في النشرو

ية فليست بحجمير-  أما املادة التحر
ىليست مبستوني للجمعية، والقانوى األدبي، واملستو

األعداد القادمة مطالبة بتبـنـية اجملتمع لهـا.. ونظر
ئ.أة لدى القاربجرة، وعكس هذه األهمية بقوو

ة بشخصية- عندما يعاد التفكير في تصميم النشر
يادة عددغير مقلد ميكن زاج مختلف وإخرمستقلة و

ض القضايـاعرار، وإتاحة اجملال للـحـوصفحاتهـا و
اتسع لـالسـتـشـارإعطـاء مـسـاحـة أوات، واإلجنـازو

املتعمقة املتخصصة.

ةي في خطة النشرد للعنصر النسوجو- لم يتضح و
ياك العنصر النسوالبد من إشرمن عددها األول و

الطفل.أة وض قضايا املرعرالكتابة، وير وفي التحر
- يسـتـحـسـن عـدم تـغـلـيـب األخـبـار الـشـخـصـيـة

ة اهتـمـامللعاملني باجلمعية.. فهـي لـيـسـت فـي دائـر
ات العاملـني،ئ، فهو يتطلع إلى متابـعـة إجنـازالقـار

علىاقع العمل واتهم ملويارامج زبرفة خططهم، ومعرو
جه خاص السجون، أما األخبار الشخصية فليستو

مهمة عنده.
يعة على العدد األول من (حقـوق)هذه إطاللة سر

، لتكون الـقـنـاةًدها جميـعـاّغبة أن نـعـضأسجلهـا بـر
بط املتلقي باجلمعية، لـكـي يـتـلـقـاهـااملثالية الـتـي تـر

مبا (نصف كلئ بشوق في بداية كل شهر، ورالقار
ً.شهر..) مستقبال

إن (حقوق) في شـكـلـهـا احلـالـي فـي حـاجـة دعـم
يحقق هدفها لتخدمسالتها.. وتقي برفني.. يرمالي و

د.األجواألمثل وة األفضل واجلمعية بالصور

٭ عضو مجلس الشورى، وعضو متعاون باجلمعية
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ا عليه: (مليون ضد محمد).من خالل مشروع أطلقو
طنية حلقوق اإلنسان على اجلمعية الوَّاه أنالذي أر  و

ة منظمـاتدية أن تتبنى دعـوبية السعـوباململكة العـر
ى قضائية ضد الصحيفـةفع دعوحقوق اإلنسان بـر

يجيةاجمللة النـروسطن) وكية ( جيالنـدرز بـوالدمنار
مضايقة مشاعـراء األديان ودرينت) بتهمة از(ماغاز

اق احلقوق الدينـيـةاختربع املليار مسـلـم، ومليـار ور
جوك.  كما أرالدامنريج ولألقليات اإلسالمية بالنـرو

طنية حلقوق اإلنسان أن تدعو منظماتمن اجلمعية الو
ليمتر دولية بعقد مؤاملنظمات الدوحقوق اإلنسان و
إلغاءدها، وحدوالتعبير، وأي وية الرلتحديد معايير حر

قت الـذيب، ففي الـوكل أشكال التمييز بني الـشـعـو
املسلمنينبي املسلمني وم على اإلسالم ويعتبر الهجو

ميةائيلية جرية تعبير؛ يعتبر انتقاد السياسة اإلسرحر
أمورة، وامات مالية كبيربغرعاقب عليها بالسجن، وُي

ديجاء جاروكلنا يعلم ما حصل للمفكر رى.. وأخر
الذي اتهم بهذه التهمة.

اإلسالمية قـطـعبيـة ومات العـرجو من احلـكـوكمـا أر
ك. كما أدعو الـتـجـارالدمناريـج وعالقاتها مع الـنـرو

بيـةفي الدول الـعـرديـة، وبية السـعـوفي اململـكـة الـعـر
كية،الدمناريجية واإلسالمية مقاطعة البضائع النروو
املسلمني مقاطعةب وعلى العرادها، وإيقاف استيرو

اق، فإن كان في األسوًدة حالياجوتلك البضائع املو
ش» قــد طـــالـــبيــكـــي «جـــورج بـــوئــيـــس األمـــرالـــر

بيةنات العريويكية مبقاطعة التلفزالشخصيات األمر
يكا، فمن بـابة أمره صورعمه تشوها على حـد زّألن
يجية لنيلهاالنروكية ولى أن نقاطع البضائع الدمنارأو

التسليم.من حبيبنا املصطفى عليه أفضل الصالة و

عضو جلنة الدراسات واالستشارات
ومركز املعلومات واإلحصاء والتوثيق
البريد اإلليكتروني
suhaila_hammad@yahoo.com
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كلما سنحت لـي الـفـرصـة لـالسـتـمـاع إلـى ديـبـاجـة حـقـوق
اإلنـسـان مــن قــبــل إحــدى الــدول الــعــظــمــى أو مــن بــعــض

جمعيات حقوق اإلنسانبة على منظمات والشخصيات احملسو
دد فيب حينما كان يرين العرلة ألحد أعتى املفكرت مقوتذكر

ة نفسها تبحثارهي في قرائيل تنادي بالسالم وكتبه بأن إسر
حتقيق مطامعهاب وعن ثقب للنفاذ من خالله إلى أتون احلر

ب لطبول احلرًدقا وًاخانا صرب أشبعوية فيما العراالستعمار
جون السالم.كن يراقعهم ينزوون في ربينما هم في و

ابط بينهما، لكن دعنا نفك طالسمئ الرب القارقد يستغر
 من الدولًا أن كثيرًيدني حنقايزني وهذا التشبيه، فما يثير
أتباعهم في منظمات حقوقلي وار الدوالعظمى وصناع القر
يلحون على الدول املستضعفة بتطبيقاإلنسان ينادون بل و

خـلـق مـنـاخ عـادل لـلـمـحـاكـمــات،مـبـادئ حـقـوق اإلنـسـان و
ة باسم حقوق اإلنساناقع جديد عليهم، تارض ولون فريحاوو
فيما تلبـي هـذه الـدوللكـن وى، وة أخـرباسم اإلصالح تـارو

تأتيك النداءاتحمة، إال وها الرغبات التي تبدو في ظاهرتلك الر

نها متـس شـخـصـيـاتبالتنازل عـن بـعـض هـذه املـبـادئ كـو
حليفة.عايا لدول صديقة وية أو راعتبار

دوليون من نداءات املنظمـات الـعـاملـيـة ولقد سئم املـصـر
مااحملاكمات العادلـة، وار العاملي بالشفافيـة وصناعة القـر

بنيا ذلك وصادف أن يكون الضحية أحد احملسـوأن طبقو
عاتية باستالمه تبرانني املصرالذي انتهك القوب وعلى الغر

ف يعاقب علـيـه الـقـانـون) حـتـىهو تـصـربيـة (ومن دول غـر
اجط من أجل اإلفرلت إلى ضغومن ثم حتوسالت وبدأت التو

حق اإلنسان في أن يعيش فيا قضايا العدالة وتناسوعنه و
اطن العاديكذلك املوالفقير، وى فيه الغني ومجتمع يتساو

ب!!!.هة مع الغره الذي ميلك عالقة مشبونظيرو
ى، فلم يصمـتلنا على ضفاف النهر الليبي حكايـة أخـرو

(العالم احلر) كما يحلو للبعض تسميته من النداءات اإلنسانية
فـتـح احملـاكـم لــلــعــامــةاطــيــة والـدميــقــريـة ومـن أجــل احلــر

ثة أقضت مضجعشاءت األقدار أن حتدث كارالصحفيني، وو
حشيم والتي متثلت في جرامة اإلنسانية وأهانت كرالليبيني و

ياتال ميلك أدنى مستوتكبه إال شخص منزوع اإلنسانية وال ير
 منً طبياًااهني على أن كادرالبرحمة، حيث أثبتت األدلة والر

ا خطـني حتـتضعـويني تسبب في النقـل املـتـعـمـد (والبلـغـار
ض اإليدز لعدد كبير من األطفال الليبيني.املتعمد) ملر

بي) حينهـا أنقع العالم (أو على األقل العالـم الـعـرتوو
م الالإنساني،دة فعل ساخطة على مثل هذا اجلرنشاهد ر
قعاتنا لم تأت في محلها حني ناشدت كثير مـنإال أن تو
غمهم رير على ليبيا من أجل حترًطاست ضغومارالدول و

التي لمالء ومة الليبية لهؤالت التي قدمتها احلكوكل التناز
طنه.تقدم حتى ألي متهم ليبي في و

سات، فلـقـدداء تختفي هذه املـمـارف حتـت أي رال أعر
جاءتعندما لبيت طلباتهم وا وضغطوا ومتنوالء وناشد هؤ

ناأعادوا، وبوغرا بنا وقواهم شرافق هوف بغير ما يوالظرو
إلى نقطة الصفر.

شاهدين حلقائق حتدثدناه ميثل نقطة في بحر وما أور
لـمب في العديد من األقطـار وسها الغـرمـارض وفي األر

باألخص دول العالم الثالث.تسلم منها الكثير من الدول؛ و
تعامـلحـدة واتيجـيـة مـوأال يحق لنا أن نطـالـب بـاسـتـر

فأسس ثابتة ال تتغير باختالف الظرينطلق من مبادئ و

املكان، أالمان والزو
يحق لنا أن نـطـالـب
باحلد مـن األسـبـاب

دي إلــــىالـــتــــي تــــؤ
االحتقان في العالـم

بي.العر
أال يــحــق لــنـــا أن

قف عننطالب بالتـو
تـــرف عــلـــى والــعـــز

حـــقــــوق اإلنــــســــان
اســـتـــغــــاللــــه فــــيو

بحتــــقـــــيـــــق املـــــآر
نـلـتــمــسى، واألخــر

يحفزمنهم املساهمة في خلق مناخ يساعد على اإلجناز و
دي إلىط التـي ال تـؤالعطـاء، بـدل الـضـغـوعلى الـتـقـدم و

االنتكاسات في شتى اجملاالت.اجع والتر
٭ إعالمي سعودي
عضو اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال
harbimm@gmail.com
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طـنـيـة حلـقـوق اإلنـسـان .. نـعـم حـقـوقاجلـمـعـيـة الـو
أت عنها..اإلنسان، لعلك سمعت بهذه الكلمة، أو قر

سنا الصحـفـيقت قاموفحقوق اإلنسان لفظـة اخـتـر
لةجة اإلصالح الداخلي الذي تبنته الدوبعنف، بعد مو

 مع جملة من املـصـطـلـحـاتًاخـرعاها اللـه - مـؤ- ر
ى: االنتخابات .. اجملالس البلدية..اإلصالحية األخر

دالالتهاار.. لكن حقوق اإلنسان، وطني للحومتر الواملؤ
سط املعمعة، في وًيادوالبعيدة، كانت األعلى جلجلة و

تساءل الكثيرون ملاذا جمعية حلقوق اإلنسان؟! منهمو
منهمفة بالغائـب، ومعر للفهم، وًمن تساءل استجـالء
 أنهـا نـسـخـةًهـمـاتـشـكـيـك مـتـومن تـسـاءل بـخـبـث و

ب.. فكلمة (حقوق) عنـد الـبـعـضدة من الغـرمستـور
جة بعيدة، ألن (حقوق) هذه ال تنطلقة لدرفزكلمة منر
ال تعني إال حقوقي، واالستالب احلضاريب وإال للتغر

ها..يرحترأة واملر
الدة هذه بوًالعقل هم األكثر ابتهاجالكن أهل العلم و

ديناجبات، والواجلمعية، ألن اإلسالم دين احلقوق و
اثيقاملوضعية وانني الواة، قد سبق القواملساوحمة والر

الـعـاملـيـة، فـي حـمـايـة حـقـوق اإلنـسـان، بـل هـي مـن
منا بنـيلقد كـراته األساسية؛ قال تـعـالـى: «وضرور
قناهم من الطيباتالبحر ورزحملناهم في البر وآدم و

فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال».و
اد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، من موًا إن كثير

م، لها أصـل1948الذي أعلنته األمم املتحـدة عـام 
اة،املساوالعدل وية وأساس في اإلسالم، كقيم احلرو
لىاءة املادة األوشائج بقرة هذه الوتتضح لنا صورو

لد جميع الناسمن اإلعالن العاملي، التي تقول: «يـو
اهبـوقد واحلقـوق، وامة وين في الـكـر متسـاوًاارأحر
 بروحًعليهم أن يعامل بعضهم بعضا، وًاضمير وًعقال

اإلخاء».
ًفـاطـنـيـة لـيـسـت تــرإن جـمـعـيـة حـقـوق اإلنـسـان الـو

عة انساقت إليها اململكة، بلد صر، أو مجرًياحضار
كن األساسـي فـي سـيـاسـةالـرليدة احلـاجـة، وهـي و

احلقوق التييات و للحرًاإلصالح (الداخلي)، ضمانا
احلاجة إليها ماسة، ميكنها الدين اإلسالمي. وأقر

دها في النقاط التالية:أن نسر

حيد للعدالـة،يق الـوعية ليست الطـر- احملاكم الشـر
ء) مـن عـدة طـرق إلقـامــة الــعــدالــة،إمنـا هـي (جــزو
سائل التي تعنييعة اإلسالمية لم حتص كل الوالشرو

كلت ذلك الجتهاد النـاسإمنا أوعلى إقامة العـدل، و
مادام العدل في نظر الشارع احلكيممان، وتطور الزو

غاية تقصد لذاتها، فكل ما يوصل إليه يجب العمـل
يذكر مالمحه، فما الإن لم يصرح به الشارع، وبه، و

اجب. إضافة إلى أن القضايااجب إال به فهو ويتم الو
اطية متعددة،قربيروية وة إدارفي احملاكم حتتاج لدور

يعة تدحر ظلم اإلنسانفكانت احلاجة ملحة جلهة سر
قهحـقـومتنعه من اسـتـالب إنـسـانـيـتـه، ولإلنـسـان، و

املدنية.
العية، و- ثمة قضايا ال تختص بها احملـاكـم الـشـر

أغلب هذهعالجها، ومتلك اآلليات الكفيلة مبتابعتها، و
التيإيذاء األطفـال، وة والقضايا هي قضايا األسـر

ة، حتت مظلة األسرًسامتمر، وًيكون الظلم فيها خفيا
ادها،ض فيها أن تكون احلضن الدافئ ألفرالتي يفتر

ة عن هذا الـدور، كـانفت األسـرلكن متـى مـا انـحـر
يها،إعادة املياه إلى مجار إيقاف استبدادها، وًاجباو
لة بـذلـك،جمعية حقـوق اإلنـسـان هـي الـقـنـاة اخملـوو

ة،ألسـبـاب مـنـهـا: امـتـالكـهـا جلـنـة خـاصــة بــاألســر
اسة مثلهلني لدرها خملتصني اجتماعيني مؤاؤاحتوو

توصيف العالجية، واألسرهذه احلاالت االجتماعية و
قد أثبتت اجلمعية جناحـهـا فـي هـذااملناسب لـهـا، و

ًاخرته الصحف مؤجديتها من خالل ما نشراجملال، و
هف» و«أحالم» التي تدخـلـتعن قضية الطفلـتـني «ر

، كانت له أصـداءً حثيثاًسعت سعيـافيها اجلمعيـة و
بـة،لة املسلـواسعة، أعادت البسمة إلى تـلـك الـطـفـوو
كفت تلك األيادي اآلثمة عن ظلمها..و

عية شـعـبـيـة، أكـثـرهي جـمـعـيـة تـطـوإن اجلمـعـيـة، و
 من طبقات اجملتمع اخملتلفة،ًباقر وًاانتشارديناميكية و

بة،احلقوق املـسـلـوتعمل على نـبـش مـلـفـات الـظـلـم و
هو دور ال تضطلع به احملاكمة.. واإلنسانية املهدرو

الافع، والتر ألنها جهات للتقاضي، وًاعية، نظرالشر
ال تبحث عنهاتنظر إال في القضايا املقدمة إليهـا، و

حيطانها املنيعة.ت وار البيوخلف أسو

5� ÆÆ ÊU��ù« ‚uI� WOFL�

…œôu�« W�U(«Ë
السالم علىالصالة واحلمد لله و

على آلهسول الله سيدنا محمد ور
من اهتدى بهداه، أمـاوصحبـه و

بعد:
استخلفهلقد خلق الله اإلنسان و

أسجـد لـه مـالئـكـتـهض وفـي األر
مـهكرسـخـر لـه مـا فـي الـكـون وو

سلـهبعـث إلـيـه رالعـلـم وبالعـقـل و
أنزل عليـه كـتـبـه لـتـحـقـيـق غـايـةو

حده دونهي عبادة الله وعظيمة و
مـا خـلـقـتاه، قال تـعـالـى: «وسـو

قداإلنس إال ليعـبـدون». واجلن و
هي أمانـةحتمل اإلنسان هذه األمانة الـعـظـيـمـة و

 كما قال تعالى: «إناًمنهيا وًاالتكليف فصار مأمور
اجلبـالض واألرات وضنا األمانة على الـسـمـاوعر

حملها اإلنسانأشفقن منهـا وفأبني أن يحملنها و
قد جعل الـلـه لـإلنـسـان». وًال جهـوًمـاإنه كان ظـلـو

اجبـات ووًقاجب عليه حـقـوأويعتـه و في شرًقاحقـو
قات.سائر اخمللونحو خالقه و

يعتهها الله في شرتتميز حقوق اإلنسان التي قررو
ثائقها البشر في الوعن حقوق اإلنسان التي قرر

ها:خصائص، من أبرزات وضعية مبميزالو
اضعها هو الله- إن هذه احلقوق إلهية املصدر فو

هو أعلم مبا يصلحه في دينهالذي خلق اإلنسان و
هو اللطيفدنياه، قال تعالى: «أال يعلم من خلق وو

التسلـيـمهذا يجعلها تلـتـقـي بـالـقـبـول واخلبيـر»، و
ضا.الرو

التبـديـليف و- إن هذه احلقوق غير قابـلـة لـلـتـحـر
ضعها الله لـصـالـح الـبـشـر كـلـهـم، أمـااإللغـاء، وو

مانضعها البشر فهي تتأثر بتغير األزاحلقوق التي و
تـنـازع املــصــالــحاخـتـالف املــنــاهــج واألمـكــنــة وو

االقتصادية.السياسية و
اع احلـقــوق،- إن هـذه احلـقـوق شـامـلـة لـكـل أنــو

اجملتمع.د وازن بني حقوق الفرالتوتتضمن العدل و

ةاقعية لـلـفـتـر- إن هذه احلقـوق و
تصلح جلميع البشر.اإلنسانية و

- إن هذه احلقوق تتصف بالثبات
نة مما يجعلها صاحلـة لـكـلاملروو
مكان.مان وز

د- إن هذه احلقـوق لـيـسـت مـجـر
اد ال ضمانموأحكام وتوصيات و

لتنفيذها، بل هي محمية بضمانات
يعةتنفيذية جاءت بها شريعية وتشر

اإلسالم.
اثيـق- إن هذه احلقوق سابقة ملـو

يـة بـعــدةحـقـوق اإلنـسـان الـبــشــر
قرون.

صاضحة في النصو- إن هذه احلقوق مفصلة وو
عية، بعكس حقوق اإلنسان التي ساقها البشرالشر

دة من التحديدفهي تعتمد على مبادئ عامة مـجـر
التفصيل.و

ية جمعـاء ال فـرق- إن هذه احلقوق جاءت للبـشـر
دأسوأبيض وفقير وغني وأعجمي وبي وفيها بني عر

فهي حقوق عاملية إلهية املصدر.
ديـةت اإلنـسـان مـن عـبـو- إن هـذه احلـقـوق حــرر

مه بهـاأحكام يـلـزاد وما يضعـه مـن مـواإلنسـان و
حـدهدية الله تعالـى ونقلته إلى عبـويخضعه لهـا وو

حيم بعباده الـعـالـم مبـا يـصـلـحـهـم فـي ديـنـهـمالـر
دنياهم.و

نسأله سبحانهفنحمد الله تعالى على نعمة اإلسالم و
االستقامة على دينه حـتـىأن مين علينا بالثبـات و

ما بطـنأن يجنبنا الفنت ما ظهر مـنـهـا واملمات، و
ال مضلني،أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالني وو
اإلخالص فـينسأله سبحانـه الـفـقـه فـي الـديـن وو

يب.العمل إنه سميع قرالقول و

٭ داعيـة إسـالمـي وإمـام مـسـجـد الـصـرامـي بـحـي
الشهداء - الرياض

اتفق كثير من الـعـلـمـاء عـلـى أن
حلـقـوق اإلنـسـان خــمــســة أصــول

هي: حق حفظ احلياة، حق امللكيةو
ة، حقين األسرالشخصية، حق تكو

حق احلفـاظاحلفاظ على الـعـقـل، و
نحن هنا بصدد احلقعلى الدين، و

هو حق اإلنسان في احلياة،األول و
ةفـلـقـد خـلـق الـلـه اإلنـسـان لـعـمــار

م قــتــل الــنــفـــسض كــمــا حـــراألر
ية التي خلقها إال باحلق.البشر

مية قـتـلكـد أن أول جـرمن املـؤو
كه فـيتـرحدثت كانت عندما قـتـل هـابـيـل قـابـيـل و

ءةي سواريه كيف يواب ليرسل الله الغراء فأرالعر
ائم القتلئيسي في جرجعنا للسبب الرلو رأخيه. و

س للناس لينشـرسوجدنا أنه الشيطان الذي يولو
آن:يهم، كما جاء في القريغوالدمار في بني آدم و

ينهم أجمعني إال عبادك منهم اخمللصني».«ألغو
اء عنلو عملنا إحصائية عن حاالت القتل سوو
جدنا أن بلدنا بفضليق اخلطأ أو القتل العمد لوطر

٭الشيخ حمود الدعجاني

يعة اإلسالميةالله ثم بتطبيق الشر
ائم القتل،من أقل البلدان في جر

ألن ديننا احلنيف دين التسامحو
 من حاالت العفو التيًاجند كثير

اجملالتتصادفنا بها الصحف و
اء املناطقالتي يتدخل فيها أمرو

املــال مـــنأو أصــحـــاب اجلـــاه و
قف مثـللكن متى تتـوالشيـوخ. و

مـا احلــل الــذيهـذه احلــاالت؟ و
يجعل اإلنسان يعيش نصيبه في
احليـاة بـدون مـنـغـصـات؟ .. إنـه

له:جل بقونا عز والتمسك بتعاليم اإلسالم، فقد أخبر
».ًمن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا«و

في اخلتام نقول إن من حق كل إنسان أن يحياو
ين،سعيدة دون املساس بحقوق اآلخرحياة هانئة و

...فاملسلم احلق يحب ألخيه ما يحب لنفسه

 مـنًايبسـتـر) كـثـيـرس (وت قضـيـة قـامـولقـد أثـار
ًاشغلت القضية كثيربية، وساط العرالتحفظ في األو

نـاقـشـهـا عـدد مــنسـائـل اإلعـالم اخملـتـلــفــة. ومـن و
يون الذينلكن قلة هم اللغونيني، والقانوالسياسيني و

ملخص هذه القضية أنالتحليل. وها بالبحث ولوتناو
Unabridged Collegiateيــبــســتـــر س وقــامـــو

Thesaurus Merriam Websterفـي طـبــعــتــه 
) العديد مـنArabحه ملـادة (الثالثة شمـل فـي شـر

مـنين. وجهة نظر كثيـريفات غير الالئقة مـن والتعـر
سائـل اإلعـالم:لته ويفات، حسـب مـا تـداوهذه التعـر

د، متسكـع..(منحط، همجي، عاهر، محتال، مـتـشـر
بفعت جمعية احملامني العرعلى إثر ذلك، رها). وغيرو

يبستر) تطالبها باالعتذار عن إلصاقى إلى (وشكو
ها.طالبت بتغييرب وهذه الصفات بالعر

سائل اإلعالم،ته ويبستر)، كما نشرالشاهد أن (وو
يفات في الطبعةعدت بتغيير هذه التعرت فعال وواعتذر

ها علـىلكنها لم تتعهـد بـتـغـيـيـر و,سابعة للـقـامـوالر
لةغم من سهـونت على الـرقعها على شبكـة اإلنـتـرمو

يفات مشتملة علـىال هذه التعـرال تزاء، وهذا اإلجر
يبستر على الشبكةقع و) في مو(Arabوصف مادة 

قت كتابة هذا املقال.حتى و
اقف عليه أن املعاجم حني تتناول األعرمن املتعارو

احيشرح النوادها تعمد إلى وصف وب في موالشعوو
بافية لـتـلـك الـشـعـواجلـغـريخـيـة والـتـارية واحلـضـار

كـي عـن الـوصـف الـسـلــوًتـبـتـعـد متــامــااق، واألعـرو
مخالفة للمنهجيةاألخالقي لهم، فذلك مدعاة للخالف وو

*عبدالغني العمري

ضع املعاجـم.ف عليها فـي واملتعـارالعلمية املتبـعـة و
بي احلصول عـلـىس العرمن حق مستخدم القـامـوو

اقتنائه للطبعة الثالثةعلمية املنهج، وعية وضومادة مو
Unabridged Collegiateس مـــــــــن قـــــــــامـــــــــو

Thesaurus Merriam Websterقائم على هذا 
فاءس عن الولذلك فإن عجز منهجية القامواألساس، و
سط األساسي يخول مـسـتـخـدم الـقـامـوبهذا الـشـر

داد ماله مهما كان ضئيـال أوبي املطالبة باسترالعر
س نفسه بـعـدابعة من القـامـواستبداله بالطبـعـة الـر
ية.قه الفكراما حلقويبستر) احترتعديله كما تعهدت (و

بي املطالبـةس العـركذلك من حق مستخدم الـقـامـوو
يبـسـتـر) عـلـىقـع (و) فـي مـوArabبتـعـديـل مـادة (

اء.لة تنفيذ هذا اإلجرنت لسهواإلنتر
، علينا أن نتعلم كيفية التعامل مع األمـورًختاماو
ب معفا في حرأال نعتبر أنفسنا طريقة علمية، وبطر
قنـاقت نفسه، علينا أال نهمـش حـقـوفي الوب. والغـر

بط هذه القضية بأمورهناك من رة. ومهما بدت صغير
عم أنها منهجية سياسية جديدة يتبعـهـاسياسية وز

ال أملك احلقبي، وة اإلنسان العريه صورب لتشوالغر
مبا كان األمـرفي دحض هذا االدعاء بـالـكـامـل، فـر

يـقـة الـعـلـمـيــةمـن يـقـيـنـا أن الـطـرلـكـنـنـي أؤكـذلـك، و
التعامل معها هي التيعية في طرح األمور وضواملوو

ة فياضع إال خطـوما هذا املقال املـتـولها الغلـبـة. و
يق.هذا الطر

٭ كلية اللغات والترجمة - جامعة امللك سعود
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® …œU?*«1∫©يـن فـي متـسـاوًاارلد جمـيـع الـنـاس أحـريو
عليهم أن وًاضمير وًا عقالهبـوقد واحلقوق، وامة والكر

 بروح اإلخاء.ًيعامل بعضهم بعضا
® …œU?*«2∫©لكل إنـسـان حـق الـتـمـتـع بـكـافـة احلـقـوق 

دة فـي هـذا اإلعـالن، دون أي متـيـيــز،اريـات الـواحلـرو
كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو

أي آخر، أو األصلأي السياسـي أو أي رالدين أو الر
ضعة أو امليالد أو أي وطني أو االجتماعي أو الثروالو

فضال عمـاالنساء. وجال وقة بني الـرآخر، دون أية تفر
ضع السياسيتقدم فلن يكون هناك أي متييز أساسه الو

لي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليهـاني أو الدوأو القانو
اء كان هذا البلد أو تلك البـقـعـة مـسـتـقـال أود سوالفـر

حتت الوصاية أو غير متمتع باحلكم الـذاتـي أو كـانـت
د.سيادته خاضعة ألي قيد من القيو

® …œU*«3∫©سالمةية واحلرد احلق في احلياة و لكل فر
شخصه.

® …œU*«4∫©قاق أو استعباد أي شخص، ال يجوز استر
ضاعهما.قيق بكافة أوة الرجتارقاق ويحظر االسترو

® …œU*«5∫©باتال للعقوض أي إنسان للتعذيب و ال يعر
امة.حشية أو احلاطة بالكرأو املعامالت القاسية أو الو

® …œU*«6 ∫©فجد احلق في أن يعترلكل إنسان أينما و
نية.بشخصيته القانو

® …œU*«7∫©لهم احلقاسية أمام القانون و كل الناس سو
قة، كما أنفي التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفـر

ية ضد أي متيز يخللهم جميعا احلق في حماية متساو
يض على متييز كهذا.ضد أي حتربهذا اإلعالن و

® …œU*«8∫©لكل شخص احلق في أن يلجأ إلى احملاكم 
طنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء عـلـى احلـقـوقالو

األساسية التي مينحها له القانون.
® …œU*«9 ∫©هال يجوز القبض على أي إنسان أو حجز

.ًأو نفيه تعسفا
® …œU*«10 ∫©اة التامةلكل إنسان احلق، على قدم املساو

ين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلةمع اآلخر
اماتـهالتـزقه و للفصل في حـقـوً علنيـاً عادالًايهة نـظـرنز
جه إليه.أية تهمة جنائية توو

® …œU*«11 ∫©ًيئـامية يعتبـر بـر كل شخص متهـم بـجـر
من له فيها مبحاكمة علنية تؤًناإلى أن تثبت إدانته قانو

ية للدفاع عنه.الضمانات الضرور
اء أداة عمل أو االمتناع- ال يدان أي شخص من جر

 للقانونًفقا وًماعن أداة عمل إال إذا كان ذلك يعتبر جر

قع عليـهتكاب، كذلـك ال تـوقـت االرلي وطنـي أو الـدوالو
تكابقت ارقيعها وبة أشد من تلك التي كان يجوز توعقو
مية.اجلر

® …œU*«12∫©ض أحد لتدخل تعسفي في حياته ال يعر
اسالته أو حلمـالتته أو مسكنه أو مـراخلاصة أو أسر

لكل شخـص احلـق فـي حـمـايـةسمعـتـه، وفـه وعلـى شـر
القانون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت.

® …œU*«13∫©اختيار محل إقامتهية التنقل ود حر لكل فر
لة.د كل دوداخل حدو

د أن يغادر أية بالد مبا في ذلك بلده كما- يحق لكل فر
دة إليه.يحق له العو

® …œU?*«14∫©د احلـق فـي أن يـلـجـأ إلـى بـالد لـكـل فـر
 من االضطهاد.ًباى أو يحاول االلتجاء إليها هرأخر

ائم غير- ال ينتفع بهذا احلق من قدم للمحاكمة في جر
اض األمم املـتـحـدةسـيـاسـيـة أو ألعـمـال تـنـاقـض أغــر

مبادئها.و
® …œU*«15∫©د حق التمتع بجنسية ما. لكل فر

 أو إنكارًمان شخص من جنسيته تعسفا- ال يجوز حر
ها.حقه في تغيير

® …œU*«16∫©اج حقأة متى بلغا سن الزواملرجل و للر
ة دون أي قيد بسبب اجلنـس أوتأسيس أسـرالتزوج و
أثناء قيامهاج وية عند الـزولهما حقوق متسـاوالدين، و

عند انحالله.و
اغبني فـيفني الرضا الطـراج إال برم عقد الـزو- ال يبر

اه فيه. ال إكرًضا كامالاج رالزو
لهاحدة الطبيعية األساسية للمجتمع وة هي الو- األسر

لة.الدوحق التمتع بحماية اجملتمع و
® …œU?*«17∫©ده أو لـكـل شـخـص حـق الـتـمــلــك مبــفــر
ه.اك مع غيرباالشتر

.ًيد أحد من ملكه تعسفا- ال يجوز جتر
® …œU?*«18∫©ية الـتـفـكـيـر لكـل شـخـص احلـق فـي حـر

ية تغيير ديانتهيشمل هذا احلق حرالدين، والضمير وو
سةاملمـاراب عنهما بالتعـلـيـم وية اإلعرحـرأو عقيدتـه، و

 أم معًااء أكان ذلك سراعاتها سومرإقامة الشعائر وو
اجلماعة.
® …œU??*«19∫©أييـة الــر لـكـل شـخــص احلــق فــي حــر

اء دونية اعتـنـاق اآلريشمل هذا احلـق حـرالتعبـيـر، وو
إذاعتهـاتلقيهـا واألفكار واستقاء األنـبـاء وأي تدخل، و

افية.د اجلغرسيلة كانت دون تقيد باحلدوبأية و
® …œU*«20∫©اكية االشتـر لكل شخـص احلـق فـي حـر

اجلماعات السلمية.في اجلمعيات و

غام أحد على االنضمام إلى جمعية ما.- ال يجوز إر
® …œU?*«21∫©ةاك فـي إدارد احلق في االشـتـر لكل فـر

اسطة ممثلنيإما بوة والشؤون العامة لبالده إما مباشر
.ًا حرًايختارون اختيار

ظائفه في تقلد الو- لكل شخص نفس احلق الذي لغير
العامة في البالد.

يعبرمة، وادة الشعب هي مصدر سلطة احلكو- إن إر
ي علـىيـة جتـريهـة دورادة بانـتـخـابـات نـزعن هـذه اإلر
اة بني اجلميععلى قدم املساوي واع السرأساس االقتر

يت.ية التصواء مماثل يضمن حرأو حسب أي إجر
® …œU*«22∫©في اجملتمـعًا لكل شخص بصفته عضو 

ساطةفي أن حتقق بواحلق في الضمانة االجتماعيـة و
نظم كـلمبا يتفـق ولي والتعاون الـدومي ود القـواجملهو

يةبوالتراالجتماعية ودها احلقوق االقتصادية وارمولة ودو
للنمو احلر لشخصيته.امته والتي ال غنى عنها لكر

® …œU*«23∫©يةله حـر لكل شخص احلق في العمـل، و
ضية، كما أن له حق احلمايةط عادلة مره بشرواختيار

من البطالة.
د دون أي متييز احلق في أجر متساو للعمل.- لكل فر
ض يكفلم بعمل احلق في أجر عادل مرد يقو- لكل فر

امة اإلنسان تضاف إلـيـه،ته عيشة الئقة بـكـرألسـرله و
ى للحماية االجتماعية.سائل أخرم، وعند اللزو

ينضم إلى نقابات- لكل شخص احلق في أن ينشئ و
حماية ملصلحته.

® …œU*«24∫©قاتفي أواحة، و لكل شخص احلق في الر
فيالسيما في حتديد معقول لساعات العمل واغ، والفر

ية بأجر.عطالت دور
® …œU*«25∫©ى من املعيشة لكل شخص احلق في مستو

تـه،ألسرفاهـيـة لـه والركاف للمحافـظـة عـلـى الـصـحـة و
العناية الطبيةاملسكن وامللبس ويتضمن ذلك التغذية وو
له احلق في تأمنيمة، وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزو

مـلالترالعـجـز وض واملرمعيشته في حـاالت الـبـطـالـة و
سائل العيش نتيجةغير ذلك من فقدان وخة والشيخوو

ادته.جة عن إرف خارلظرو
عاية خاصتني،لة احلق في مساعدة ورالطفومة و- لألمو

اء أكانتينعم كل األطفال بنفس احلماية االجتماعية سوو
عية.يقة غير شرعي أو بطرباط شرالدتهم ناجتة عن رو

® …œU*«26∫©يجـب أن لكل شخص احلق في الـتـعـلـم، و
األساسية علـى األقـللى واحلـه األويكون التعليـم فـي مـر

ينبغي أن يعمم وًاميالي إلزأن يكون التعليم األوباجملان، و
أن ييسر القبول للتعليم العـالـياملهنـي، والتعليم الفنـي و

على أساس الكفاءة.اة التامة للجميع وعلى قدم املساو
بية إلى إمناء شخصية اإلنسان- يجب أن تهدف التر

يـاتاحلرام اإلنـسـان ويز احـتـرإلى تـعـز، وًإمناء كـامـال
الصداقة بني جميعالتسامح وتنمية التفاهم واألساسية و

يادةإلى زية أو الدينيـة، واجلماعات العنصـرب والشعو
د األمم املتحدة حلفظ السالم.مجهو

الدهم.بية أو- لآلباء احلق األول في اختيار نوع تر
® …œU*«27∫©ًاكاك اشتـرد احلق في أن يشـتـر لكل فـر

في االستمتاع بالفنون في حياة اجملتمع الثقافي وًاحر
االستفادة من نتائجه.املساهمة في التقدم العلمي وو

املاديـةد احلق في حماية املـصـالـح األدبـيـة و- لكـل فـر
تبة على إنتاجه العلمي أو األدبي أو الفني.املتر

® …œU*«28∫©د احلق في التمتع بنظام اجتماعي لكل فر
صيات املنـصـواحلرلي تتحقق مبقـتـضـاه احلـقـوق ودو

 تاما.ًعليها في هذا اإلعالن حتققا
® …œU*«29∫©اجبات نحو اجملتمع الذيد و على كل فر

.ً كامالُا حرًاحده لشخصيته أن تنمو منويتاح فيه و
دياته لتلك القيوحرقه وسة حقود في ممار- يخضع الفر

اف بحقـوقها القانون فقط، لضـمـان االعـتـرالتي يقـرر
لتحقيق املقتضيات العادلـةامها واحترياتـه وحرالغير و

األخالق في مجـتـمـعاملصلحة الـعـامـة وللنظـام الـعـام و
اطي.دميقر

س هذه احلقـوقال أن متار- ال يصح بحال من األحـو
مبادئها.اض األمم املتحدة وسة تتناقض مع أغرممار

® …œU*«30∫©يله ليس في هذا اإلعالن نص يجوز تـأو
د أي حق في القياملة أو جماعة أو فرعلى أنه يخول لدو

ياتاحلربنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم احلقوق و
دة فيه.ارالو
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حلة التحقيق؟ ما حقوق املتهم في مر*
ائية الصـادر فـياءات اجلز  حدد نظام اإلجـر*

قم م/م امللكي رسودية باملربية السعواململكة العر
ـ حقوق املتهم أثناء28/7/1422يخ  تار و39 هـ

هي كالتالي:التحقيق، و
بة إليـه - حق املتهم في إبالغه بالتهـمـة املـنـسـو

ة في التحقيق.ه ألول مرعند حضور
بية فـيف اللغة الـعـر - حق املتهم الـذي ال يـعـر

اءجمني، سوذلك باالستعانة باملترجمة بلغته، والتر
قت التحقيق أو أثناء احملاكمة.و

 - حق املتهم في الدفاع عن نفسه أو االستعانة
ابحلة االستـجـواء فـي مـركيل أو محـام؛ سـوبـو
اءات التحقيق.في كافة إجرو

كيله أو محاميه في حضور جميع - حق املتهم وو
ة علـىاءات التحـقـيـق، مـا لـم تـدع الـضـرورإجـر

تغيبهم عنه إلظهار احلقيقة.
كيله أو محاميهله عن و - حق املتهم في عدم عز

أثناء التحقيق.
يد دون تأثير على - حق املتهم في اإلدالء مبا ير

الاله، فـال يـجـوز حتـلـيـفـه وادته فـي إبـداء أقـوإر
ال يــجــوزاه ضــده، وســائــل اإلكــراســتــعــمــال و

اب املتهم خارج مقر جـهـة الـتـحـقـيـق إالاستجـو
ها احملقق.ة يقدرلضرور

مكتاراسفتساو مكتلئسأ لبقتسن
ينورتكلإلا ديربلا ىلع

k_ss11@yahoo.com
يرخافلا نمحرلا دبع نب دلاخ
ةعباتملاو دصرلا ةنجل ماع نيمأ
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:حقوقياض - الر
دة ملكتـب اجلـمـعـيـة فـياربلـغ عـدد الـقـضـايـا الـو

هـ حتـى27/10/1426ة من ياض خالل الفتـرالر
) قضـايـا مـخـتـلـفـة مـابـني107هــ (2/12/1426

ية، مطالبـاتية، سجناء، عمالية، قضائيـة، أسـرإدار
مساعدات ماليـة،ال شخصية، وقية، أحومالية، حقـو

ذلك من خالل مـخـاطـبـة) قضـيـة، و51أجنز منـهـا (
نيةات القانواجلهات ذات العالقة أو تقدمي االستشار

مة ألصحاب الشأن.الالز
املتابـعـةير الصادر عن جلنـة الـرصـد وأشار التـقـرو

طنية حلقوق اإلنسان إلى أن عدد القضاياباجلمعية الو
جيه خطابات بشأنها للجهات ذات العالقة بلغالتي مت تو

ت) قضية، في حني بلغ عدد القضـايـا الـتـي أجنـز23(
اء باحلضورة ألصحاب الشأن سويق تقدمي املشورعن طر

) قضية.28يق الهاتف (ملقر اجلمعية أو عن طر
تضح الدكتور مفلح القحطاني أن اللجنة أجنزأوو

ة املشارالنشاطات خالل الفترعة من األعمال ومجمو
إليها، متثلت فيما يلي:

dAM� WO�Ëb�« uHF�«

…b�b� !«œUN�

u�U�U��«u� w� 5KI�F*

نسية:لندن - الفر
ام من نـقـل أول الـسـجـنـاء إلـى مـعـسـكـربـعـة أعـوبـعـد أر

لية شهادات جديـدةت منظمة العفو الـدوانتانامو نشـرغو
ةاإلهانات املتكـررء املعاملة وضهم لسوكد تعرملعتقلني تؤ

با.يكية في كوفي هذه القاعدة األمر
ب «اخلـطـف غـيـر إحدى الـشـهـادات أسـلـوًكـد أيـضـاتـؤو

يكية،ية األمركزات املركالة االستخبارعي» حلساب والشر
سالهحيث قال أحد املعتقلني إنه اختطف من مصر قبل إر

 إلـىًاأخيـربيجـان) ثـم إلـى أفـغـانـسـتـان وإلى بـاكـو (أذر
انتانامو.غو
الثالثني:ابعة وهو ميني في الرقال عبد السالم احللة، وو

يكيون بحـبـسـي فـي أفـغـانـسـتـان بـعـد أن مت«قام األمـــر
ة».ة عمل قصيرياردي في زجواعتقالي في مصر خالل و

م2002أكد عبد السالم الذي اعتقل في أيلول «سبتمبر» و
انتاناموأنه تنقل بني خمسة سجون مختلفة قبل نقله إلى غو

بض بانتظام للضرم، حيث تعر2004 سبتمبر 17في 
م من العالج الطبي.حرالسب وو
 جنسية مختلفة معتقلني35جل من نحو  ر500جد نحو يوو

م بعـد2002 ينايـر 11لهم في انتانامـو وصـل أوفي غو
اشنطن.ك وويوربعة أشهر على اعتداءات نيوأر
 إلى حـالـة سـامـي احلـاجًت منظـمـة الـعـفـو أيـضـاأشـارو

 سنـة) الـذي نـقـل إلـى35ة (يرالصحـفـي فـي قـنـاة اجلـز
م.2002نيو ان يوير حز13انتانامو في غو
ابات التيقال احلاج: «كان الهدف من معظم االستجـوو

غامي على القـولات إرخضعت لها ألكثر من ثـالث سـنـو
القاعدة».ة ويرد عالقة بني اجلزجوبو
ضكد سامي احلاج شأنه شأن عبد السالم أنـه تـعـريؤو

يةض لشتائم عنصريف بالكالب، كما تعرالتخوب وللضر
اديضع في احلـبـس االنـفـرمت دفعـه مـن أعـلـى درج ووو

ية التي ال غنى له عنهامنعت عنه األدولنحو ثمانية أشهر و
م.1998طان في احللق منذ عام بسبب إصابته بسر

سط فيما يـتـعـلـقجد حـل وليـة «ال يـوقالت املنظـمـة الـدوو
يفتح حتقيق فورانتانامو»، يجب إغالق هذا املعتقل وبغو

ة التي تشير إلى عمليات تعـذيـبمات الكثيربشأن املعلـو
م.2002ء معاملة منذ عام سوو

ة أسـم في العدد الثـانـي مـن الـنـشـرًاسقط سـهـو   
فاءة والدكـتـورة هناء بنـت مـحـمـد املـطـلـق والدكـتـور
سسني للجـمـعـيـةد طيبة ضمـن األعـضـاء املـؤمحـمـو

هـاحقوق) تقدم اعتـذارطنية حلقـوق اإلنـسـان. (والو
ميتني.لألستاذتني الكر

—«c�«Ë t�uM�

صاالدعاء العام بخصو- مخاطبة هيئة التحقيق و
اح بعضهم بعد تدخلعدد من سجناء مت إطالق سر

اجلمعية.
عات.ضوة الداخلية بشأن عدة موار- مخاطبة وز

ئيس اجلمعية مع ممثليكة في اجتماع ر- املشار
انتانامو.أسر املعتقلني في سجن غو
اتيارير الشامل عن الز- االنتهاء من إعداد التقر

التي متت لبعض سجون اململكة.
لـيـةى مـن مـنـظـمـة الـعــفــو الــدو- تـلـقـي شــكــاو

فني.قوص بعض املوبخصو
أشار القحطاني إلى أنه من خالل عمل اللجنـةو

ه من املتظلمني للـثـقـافـةتبني لها افتقار نسـبـة كـبـيـر
قية التي تساعدهم في الوصول إلىاحلقونية والقانو
حتقيق مطالبهم، لذلك تعمل اجلمعية ممثلةقهم وحقو

سميـةات الراملتابعة على بيان القـنـوبلجنة الرصـد و
يكون تدخل اجلمعيةللمتظلمني للوصول إلى حقهم، و

ات.بعد استنفاد املتظلمني جميع هذه القنو

WO�u�UI�« !«—UA��ô« .bI� Ë√ W�öF�« !«– !UN'« W��U�� ‰ö� s�

 e�M� ÷U�d�« V�J�48…œ—«u�« U�UCI�« s� •

øWOFL'« n�u� s�√

حمن العناد عبدالر/د.ير أئيس التحرسعادة ر    
حفظه الله    

بعد:كاته، وبرحمة الله والسالم عليكم ور
قف جمعية حقوقا لنا موضحوجو من سعادتكم أن تو    أر

ة، من إسـاءةقـرتكم املـونخص نـشـرديـة، واإلنسان السـعـو
مي صلى اللهلنا الكـرسـوكية إلى ربعض الصحف الـدمنـار

كية لهـذهمة الدمنـارقفكم من تأييد احلـكـومـوسلم، وعليـه و
كية منقف جمعية حقوق اإلنسان الدمنارما موالصحف؟ و

أ أحد استنكار أو استهجان لهاالتي لم يقرهذه اإلساءة؟ و

q�«u	

d‡O�_« –ö‡*«

     اسـتـقـبـلـت اجلـمـعـيـة مـنـذ إنـشـائـهـا آالف
التظلمات التي يعتقد أصحابهـا أنى والشكاو

كان هذا صحيحاقهم املدنية قد انتهكت، وحقو
ا ما ثبت بعد التحققفي بعض احلاالت، لكنه كثير

ى ليسـت ذاتة من تلك الشـكـاوأن نسبة كبـيـر
هي في الغالب تكـونة، وضية نظامية معتـبـرأر

قه أو نتيجة عدمء فهم املشتكي حلقونتيجة سو
ائح أو بسبب خلل في تطبيقاللوفهمه لألنظمة و
حلهاكه وائح كان ميكن استدراللوتلك األنظمة و

ى للجهة املعنية نفسها أو إلحدىبالتقدم بالشكو
ى. اجلمعيـةمية اخملتصـة األخـراجلهات احلكـو

ها من اجلمعياتطنية حلقوق اإلنسان، كغيرالو
املماثلة، ينبغي أن تكون املالذ األخير التي ميكن

املظالم، حيثى وأن يلجأ إليها أصحاب الشكاو
قع أن يستنفد الشخص املشتكي أو املتظلميتو

ى داخلالسبل املتـاحـة لـلـشـكـوكافة الـبـدائـل و
مـيــةسـسـات احلـكـوفـي املــؤاملـنـشـأة نـفـسـهــا و

ان املظالم،ديوفي احملاكم وى واخملتصة األخر
ء للجمعية.بعدها فقط ميكن اللجوو

هي     فاجلمعية ليست دائما اخليار األول، و
سـسـاتبـطـبـيـعـة احلـال لـيـسـت بـديـال عـن املــؤ

ائح،اللولة عن تطبيق األنظمة ومية املسئواحلكو
ليس لـديـهـاكما أنهـا لـيـسـت جـهـة قـضـائـيـة، و

مع األخذ باالعتبار كل ما تقدممة، وسلطات ملز
فإن ذلك ال يعني بـطـبـيـعـة احلـال أن اجلـمـعـيـة

التظلمات،ى والتهتم باألعداد الهائلة من الشكاو
ها ميكندورد إليها، ولة عن كل ما يرفهي مسئو

الـنــصــحأن يـقـتـصـر فــقــط عــلــى املــســاعــدة و
ميكن أن يتجاوز ذلك عندما يستدعيشاد، واإلرو

دية،األمر فتتدخل مع اجلهات املعنية بالطرق الو
اللقاءاتاالجتماعات وأو من خالل اخملاطبات و

لني.سمية باملسؤوالر
دة مما يرتستفيد اجلمعية استفادة كبيـر     و

تظلمات؛ ألنها تكشـف عـنى وإليها من شـكـاو
االنتـهـاكـات الـشـائـعـةمـكـامـن اخلـلـل الـعـامـة و

جهات عامة عنها، فتوشرتساعد في اخلروج مبؤو
النظامية بالتعاونائية واإلجرية وعودها التوجهو

دم مكامن اخللللة لرلة بالدومع اجلهات املسئو
هي بهذاص االنتهاكات املستقبلية. وتالفي فرو

قـائـي مـهـم يـسـاعـد فـي احلـد مـنم بـدور وتـقـو
ااملتابعة، لتلعب دوراخملالفات، فتتجاوز الرصد و

هذا ينقلهـا مـنا، ويا نشطا مبـادرإيجابيا حيـو
ةنه عبـارالدور اآلخر الذي تكتنفه السـلـبـيـة كـو

د فـعـل ملـا يـحـدث فـي بـيـئـة اجلــمــعــيــةدوعـن ر
مـيـةة اليـوف اإلداربيـنـمـا تـسـتـنـزمحـيـطـهـا. وو

د اجلمعـيـةارد الفعـل مـودود السلبـيـة ورللجـهـو
ةقتية، فإن اإلداردية وولها للقضايا فرتكون حلوو

جههـاتوة تستثمـر الـطـاقـات واإليجابية املـبـادر
اتيجية عامة.لتحقيق أهداف استر
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قـف جـمـعـيـة حـقـوقملاذا تـأخـر مـومـن هـذه اإلسـاءة؟ و
كم فيهل تأخـردية من هذه اإلساءة؟ واإلنسان السعـو

أيية الـرنـه مـن حـرد أو االستهجـان ألنـكـم تـعـتـبـروالـر
التي هي حق من حقوق اإلنسان؟التعبير وو

 عن قـيـامًاأت خبـرسالة ألني قـر    أكتب لكـم هـذه الـر
كة للدمنارياردية بزفد من جمعية حقوق اإلنسان السعوو
ت فيها اإلساءةقت الذي نشرفمبر، في الواخر شهر نوأو

كثير من املهتمنيسلم، وإلى سيدنا محمد صلى الله عليه و
بيهـاعلى منـسـوين علـيـهـا والغيـورة والنـشـرباجلمعـيـة و

ضوع؟ا عن هذا املوأويدون أن يقرير
لكم حتياتيو

محمود عبداملنعم حبشي



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b0131002000f6006e0063006500730069002000e70131006b0131015f006c006100720020006900e70069006e002000640061006800610020007900fc006b00730065006b0020006700f6007200fc006e007400fc002000e700f6007a00fc006e00fc0072006c00fc011f00fc006e0065002000730061006800690070002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020006f006c0075015f007400750072006d0061006b00200061006d0061006301310079006c006100200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e00720061007301310020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e002900200042007500200061007900610072006c0061007200200066006f006e00740020006b006100740131015f007401310072006d00610073013100200067006500720065006b00740069007200690072002e000d>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d405e405e705d505ea002005e705d305dd002005d305e405d505e1002005d105d005d905db05d505ea002005d205d105d505d405d4002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


