
’≤’∂ ’≥

WO�U���ô«

’∏

d�� d�¬

f�U)« œbF�«-q�d�√ 2006‰Ë√ lO�— ≠ Â1427‡	

W�œuF
�« WO�dF�« WJKL*« ≠ ÷U�d�«

bF� Àb�� r�

œ.WOFL'« ∫wUD�I�« 

U�UC� Í√ vIK�� r�

WOH��

Âu�d�« bI�M� e�—UA�

WO�—U/b�«

s� Âd�� q�U�

V�UD�Ë t��«—

°°W�U�ù« Âu�d�

UMO�� qIM� WOFL'«Î

t�d�√ s� »dI�U�

:حقوقياض - الر
ة لبنى بنتة الدكتور   تقرر تأجيل محاضر

ي التي كان من املقررحمن األنصارعبدالر
ينالعشـرعقدها مساء األحد الـسـادس و

طنيةان:«اجلمعيات الومن شهر صفر بعنو
ًحا مفتوًتتضمن نقاشاما عليها»، وما لها و
طنية حلقوق اإلنسانية اجلمعية الوحول هو

عدهـاسيحدد مـو هذا و.طنيـةسسة وكمـؤ
.ًاجلديد الحقا

ة ضمن الـنـشـاط   تأتي هـذه احملـاضـر
ص اجلمعية من خاللهالداخلي الذي حتر

اصل مع أعضائها.على التو

ئيس اجلمعية الدكتور بندر بندشن سعادة ر
ينالعشرم الثالثاء الثامن ومحمد احلجار مساء يو

طنـيـة حلـقـوقمن شهـر صـفـر فـرع اجلـمـعـيـة الـو
ف د.احلجارقد تشرقية، واإلنسان في املنطقة الشر

نامج االفتتاحعدد من أعضاء اجلمعية في بداية برو
ة صاحب السمو امللكي األمير محمد بن فهدياربز

قية فيد أمير املنطقة الشريز آل سعوبن عبد العز
تقـدميذلك للسالم عـلـيـه وة وه باألمارمكتب سـمـو

التقدير له على دعـمـه املـسـتـمـر ألعـمـالالشـكـر و
قد ثمن صاحب السمو امللكي األمـيـراجلمعيـة، و

د التي يبذلها األعضـاء فـيمحمد بن فهد اجلـهـو
يز حقوق اإلنسان، كما هنأهم بافتتاحتعزخدمة و

ه سموًفرع اجلمعية في مدينة الدمام، مبديا
ة التام ملساعدة اجلمـعـيـةاستعداد األمـار

متابعة قضايا حقوق اإلنساندها وفي جهو
.مع اجلهات ذات العالقة في املنطقة

احـةئيـس بـإزبعد ذلك قـام سـعـادة الـر
ية، ثـم جتـولحة التـذكـارالستـار عـن الـلـو

أعضاء اجلـمـعـيـة داخـل أقـسـام الـفـرع،و
اءاتا لشـرح مـفـصـل عـن إجـراسـتـمـعـوو

آلية استقبال القضايا.العمل بالفرع و
ًامترعقب ذلك عقد د. بندر احلجار مؤ

ة بهذه املناسـبـة، ثـم نـظـمـت نـدوًصحفـيـا
ان(اتون بعنوات بفندق الدمام شيـرمتربقاعة املؤ

ئيس اجلمعيةك فيها رالتطلعات) شارالتأسيس و
ها خاللتطورة اجلمعيـة والذي حتدث عن مسيـر

حمنالعامني املاضيني، فيما حتدث الدكتور عبدالر
دالنـشـر عـن جـهـوئيس جلـنـة الـثـقـافـة والـعـنـاد ر

تناولاجلمعية في مجال ثقافة حقوق اإلنسـان، و
املتابعةئيس جلنة الرصد والدكتور صالح اخلثالن ر

متابعة القضايا.بالنيابة آلية رصد و
ئيس اجلمعية خص بهيح لسعادة رفي تصرو

سساتمؤمية وة احلكو(حقوق) دعا جميع األجهز
القطاع اخلـاص إلـى الـتـعـاون مـع اجلـمـعـيـة فـي

اطـنـنيحتقيـق أهـدافـهـا املـتـمـثـلـة فـي متـكـني املـو
قهم التي نصتاملقيمني من احلصول على حـقـوو

النظام األساسي للحكميعة اإلسالمية وعليها الشر
لية التي انضمتاالتفاقيات الدواألنظمة احمللية وو

قيـة في نشر الثقافة احلـقـوًأيضـاإليها اململـكـة، و
ىفع مـسـتـوالتي ستـسـاهـم إن شـاء الـلـه فـي رو

لإلنسان الذي هو محورام الناس لألنظمة واحتر
نه أوهذه األنظمة بغض النظر عن جنسيته أو لو

مذهبه.
أكد احلجار على أن اجلمعية أنشئت خلدمـةو
ة عن األجهزًاملقيمني، لكنها ليست بديالاطنني واملو

ء إلـىمية، لذا متـنـى سـعـادتـه عـدم الـلـجـواحلـكـو
اءات النظاميةاجلمعية إال بعد استنفاد جميع اإلجر

د، فاجلمعية -يق مسدوالوصول إلى طرو
ليستله - هي املالذ األخيـر وعلى حد قـو
لى.احملطة األو

مـن جـانـبـه، قـدم الـدكـتـور عـبـد اجلـلـيــل
ف العام على فرع اجلـمـعـيـةالسيـف املـشـر
د التي يبذلهاه للجهوتقديره وباملنطقة شكر

الدكتور بندر حجار في خدمة أهداف اجلمعية
متابعته الدائمة الفتتاح فرععلى اهتمامه وو

ى،قية. من جهة أخراجلمعية في املنطقة الشر
يـضـة املـنـصـور املـديــرضـح األسـتـاذ عــوأو

قيـةالتنفيذي بالفرع أن فرع املنطـقـة الـشـر
ي منذ شـهـرالشـكـاوبدأ في استقـبـال الـقـضـايـا و

قد بلغ أجمالي عدد القضايا التي تلقاها، وًيباتقر
 قضية كان منـهـا22ة املاضيـة الفرع خالل الفتـر

يـة،) إدار1) سجناء، و(3ية، و() قضية أسـر13(
أشار إلى أنه أجنزقية، و) حقـو2) عمالية، و(3و(

اسة.بعضها اآلخر قيد الدربعضها و

:حقوقدبي - 
بية املتحدة عنات العرلة اإلمـارعلن في دوُ أ

تأسيس أول منظمة حلقوق اإلنسان تهدف إلـى
لية.انني الدويز حقوق اإلنسان طبقا للقوتعز

فير العدالة االجتـمـاعـيـةتعمل اجلمعية عـلـى تـوو
ادعي بني األفرنشر الوالسياسية، واالقتصادية وو
حقوقاجباتهم جتاه اجملتمع وقهم ووضيح حقوتوو

اجباتها جتاههم.لة ووالدو
أكدت اجلمـعـيـة، إنـهـا سـتـعـمـل كـذلـك عـلـىو

السجناء،املعتقلني وين وضاع احملتجزحتسني أو
مبادئ حـقـوقليـة واعد الـدوافق مع الـقـومبا يتـو

ستسعى إلى ضمان حسـن مـعـامـلـةاإلنسـان، و

د.عبداجلليل السيف
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د.بندر احلجار

�«—U?�ù« W?�Ëœ w?� ÊU?
?ù« ‚u?I( WLEM� ‰Ë√ s� Êö�ù«

نني ألي سبب أواألشخاص املعتقلني أو املسجو
احملامـاةام مهنة القـضـاء وحتقيق احتـرمبـرر، و

ضمان حق اجلميع في محاكمة عادلة.و
اطـيار الـدميـقــرتـدعـو اجلـمـعـيــة إلــى احلــوو

ساءالتعاون من أجل إرأي اآلخر، وام الراحترو
تعكيرالتعسف واعد العدالة بعيدا عن القسر وقو

كد أنها تنبذ كل أشكالتؤف، وإشاعة اخلواألمن و
ةء إلى استعمـال الـقـوالتعدي أو اللـجـوالعنـف و

عة.غير املشرو
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X�u�« dO�uð sLC¹ qJAÐ W�öF�«

ÆWHKJ²�« p�c�Ë bN'«Ë

W?Šu?L?Þ j?D?š UN¹b� WOFL'«

s?Þ«u?� q?J?� ‰u?�u?�«Ë l?Ýu?²K�

t?�?H?½ X?�u?�« w?� w?¼Ë ¨r?O?I?�Ë

W?O?�u?J?(«  U?N?'« l?O?Lł uŽbð

ÊËU?F²K� œ«d�_« p�c�Ë WOK¼_«Ë

U?L?� ¨tO�≈ u³Bð U� oOI×²� UNF�

 U?Š«d?²?�ô« l?O?L−Ð VŠdð UN½√

d¹uDð UN½Qý s� w²�«  UEŠö*«Ë

ÆÂUF�« `�UB�« oOI%Ë qLF�«

W�uL� jD�

قيةسمو أمير املنطقة الشر

:حقوقياض - الر
طنية حلقوق اإلنسان   حددت اجلمعية الـو

بيع األول احلاليين من شهر رالعشرالثانت و
لى للصحـفـيـنييبيـة األو للحلقة الـتـدرًعـدامو

ديني التي تنظمها اجلمعية بهدف نشرالسعو
الوصول إلى آلياتعي بحقوق اإلنسان، والو

للتعامل اإلعالمي مع تلك القضايا.
نع ـتنلعأ نأو قبس ةيـعمجلا نأ ركذي   
لمشت نييفحصلل لمع شروو تارود  ميظنت
قــوـقح لــاــجم ـيف ــةـيســاسألا ـمــيهـاــفملا
.ةقالعلا تاذ ةيلودلا تايقافتالاو ناسنإلا
لئاسو عيمج ىلإ ةحوتفم تاوعد تهجوو
.اهييفحص حيشرتل ةيدوعسلا مالعإلا
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:حقوقتي - جيبو
تي إسماعيل عمر حيـلـةية جيبـوئيس جمـهـور منح ر

س لألستاذجة فارتية من درية اجليبوسام اجلمهورو
ى، العضـوايدي، عضو مجـلـس الـشـورسليمـان الـز

ئيسطنية حلقوق اإلنسان، راملتعاون في اجلمعية الو
 خلدماته فـيًاى، تقديـربي أللعاب الـقـواالحتاد العـر
ات الشـبـابتنـمـيـة مـهـارالتعـلـيـم، وبـيـة ومجـال الـتـر

عمـلـهي، وبـوترجيهها من خالل مـنـظـور عـلـمـي وتـوو
ى.تشجيع ألعاب القوب في متابعة والدؤو

ايدي يعتبر ثاني شخصية قياديةيذكر أن األستاذ الز
سام بعدياضة متنح هذا الوالـرفي مجال الشباب و

يةسام اجلمهورايدي وتي يقلد األستاذ الزاء جيبوئيس وزررة القدم.لي لكرئيس االحتاد الدويف بالتر رالسيد جوز
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نسية:اشنطن - الفرو
انتانامو قصصهم فيى معتقلون سابقون في غورو

كينية املغلقة من لندن إلى أمـيـراجتماع عبر الـدائـر
اشنطن منظمة تدافع عن حقوق اإلنسانجمعتهم في و

في السجن املثير للجدل.
ية «نعتقد أنها اللـحـظـةكز احلقوق الدسـتـورقال مرو

اليات املتحدة»،متر من هذا النوع في الواملناسبة ملؤ
لى» التـي يـتـمـكـن فـيـهـاة األوا إلى أنـهـا «املـرمشـيـر

ئتهـم» مـن إسـمـاعمتت تبـرمعتقلـون «أفـرج عـنـهـم و
اليات املتحدة.تهم في الوصو

اشنطـنقال عميد كلية احلقوق فـي جـامـعـة جـورج وو
انتانامو»ات من غوان «أصومتر حتت عنوحيث عقد املؤ

ناشطني في الدفاع عن حقوق اإلنسانبحضور طالب وو
ملانيني وصحفيني إن «الهدف هو تسليطمساعدين برو

ضوع بحاجة إلى الكشف عنه حاليا».ء على موالضو
اصف إقبالغول ووطـارق درسول وحتدث شفيق رو

ا في القاعدةيطانيني اعتقلوبعة برهم أرحال أحمد، وور
ف اعتقالهم جالسني حولبا، عن ظروكية في كواألمير

لة في مكتب للمحاماة في لندن.طاو
تدون اللبـاسبعة امللتحون الذيـن يـرد الشبان األرور
اجقف كل منهم سنتني قبل اإلفرالذين أوياضي، والر

جه إليه أي تهمة، علـى األسـئـلـة،عنه من دون أن تـو
 عصيبةًقاتا: «كانت أوًسول قائالضح شفيق رحيث أو

أضاف: إن املعتقل كان أشبه «بحديقة علينا». وًجدا
 ساعة علـى24ضعنا في أقفاص انات، حيـث وحيو
 ساعة على24ننا اقبواس يركان احلر ساعة، و24
عت منه ألنه لـم يـعـدافات انـتـزتابع أن اعـتـر». و24

ا عــلــى احــتـــمـــالقــادر
قـالف االعتقـال. وظـرو

«كدت أصاب بـاجلـنـون
ال منذألنني كنت مـعـزو

ثالثة أشهر».
غــــــولأمــــــا طــــــارق در

يـطـانـي مـن أصــلالـبــر
بي، فقال: «لم يـكـنمغر

اب مبعنىهناك استجو
انتانامو».الكلمة في غو

أضـاف: «كــان هــنــاكو
عـة مـن الـصـبـيـةمـجـمـو

حون أسئلة سخيفةيطر
يـــبـــدون مـــالحــــظــــاتو

ذكـر مـثــاالأسـخــف». و
أشار إلىنك املفضـل؟». ومن هذه األسئلة «ما هو لـو

آن ثم أخذ يدليفتح القرما واس جلس يوأن أحد احلر
غول أن معتقلأكد درمبتسما بتعليقات على املصحف. و

ش».نتانامو «ليس كما يصفه بوغو
مابعة أن أحـدا لـم يـذكـر لـهـم يـوأكد املعـتـقـلـون األرو

سول «لمقال شفيق رانتانامو. ودهم في غوجوسبب و
ضيحات».ما أي تويعطنا أحد يو

شـفـيـقاصف إقـبـال وحـال احـمـد وولت قـصـة رحتـوو
يعيشون في تـبـنتهم من أصل باكستـانـي وسول، ور

يـق إلـىان: «الـطـرا)، إلـى فـيـلـم بـعـنــوسـط إنـكـلـتــر(و
مت الذيبوينتريطاني مايكل وانتانامو» للمخرج البرغو

لني السينمائي.جان برة الدب الفضي في مهرمنح جائز

 سجينا تشتبه490الي انتانامو حويضم معتقل غوو
كية بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدةمة األميراحلكو
أسر كثيرون منـهـمكة طالبـان. وتبطون بـحـرأو مر

عـدد كـبـيـر فـي أفـغـانـسـتــان و2001يـف فـي خـر
تنشرات من دون أي اتهام. ومحتجزون منذ سنو

لىة األوي للمرة الدفاع في بداية الشهر اجلاراروز
محاضر ميكن أن تسمح بكشف أسماء بعضهم.

دعا املقرر اخلاص لـقـضـايـا الـتـعـذيـب فـي األممو
فاك الـشـهـر املـاضـي االحتـادد نـواملـتـحـدة مـانـفـر

اشنطن «إلقـنـاعـهـا»بي إلى الضـغـط عـلـى واألورو
بإغالق املعتقل.
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يترز)يكا (روة ضد أمرانتانامو في مظاهرتدون كسجناء غوباكستانيون ير

يترز:ة - روالقاهر
تهيارلز خالل زيطانيا األمير تشـارلي عهد بـر قال و

م التي تسخر من النبيسو إلى مصر،  إن الرًاخرمؤ
امكية تنافي «احترتها صحيفة دمنارمحمد التي نشر

يز على الغير».ما هو عز
هر التـية ألقاها في جامـعـة األزقال في محـاضـر و

هيبةمة الرهنت األزية «براه الفخرجة الدكتورمنحته در
مما صاحب ذلك من انفجار الغضـب الـعـار وًاأخيـر

كية علـى مـدىية الدمنـاريكاتيـربسبب الصـور الـكـار
اخلطر الذي يتأتى من إخفاقنـا فـي االسـتـمـاع إلـى

مقدسيز على الغير وام ما هو عزفي احترين واآلخر
عنده».

أيية ألي مجتمع متحضر في رأضاف «السمة املميزو
امباء .. إكرالغرام لألقليات ويه من احترهي ما يجر
ي السبيل منعابرباء وحسن استقبال الغرالضيف و

ةاز به حقا في احلضارين عنصر يلقى االعتزمسافر
حيبا للتريطانيا بذلنا جهدا كبيرنحن في بربية. والعر

في متكينهم من احملافظـةى وبأتباع الديانات األخر
قت ذاته مـعتكيفـهـم فـي الـودية وياتهـم الـفـرعلى هـو

يطانية».الثقافة البر
هر إلى اتباعته باألزلز في محاضردعا األمير تشار و
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دية التي قـالاليهـواملسيحيـة والديانات اإلسالمـيـة و
اهيـم إلـىد إلى النـبـي إبـراحد يـعـوافـد وإنهـا مـن ر

أضـاف: «مـعـتـقـداتـنـاالـتـفـاهـم. وام وتـبـادل االحـتـر
من بها تدعو إلى إقامة السالماملثل التي نؤاملبادئ وو

نبذلدعا إلى «أن جنتهد واخلصام». وب وال إلى احلر
امـلاالجتهاد للقـضـاء عـلـى عـوسعـنـا وكل مـا فـي و

عدم الثقة».ء الظن وسو
د إلى إحـيـاء مـا متـتـع بـه الـعـالـمقال: «عـلـيـنـا أن نـعـوو

هفحس مـره الذهبية من عـمـق واإلسالمي في عـصـور
إجالل للحكمة».ام واحترية والرؤحابة صدر في التفكر وور

لزاألمير تشار

:ةيسنرفلا - سيراب
ايقيرفإ يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا عضو دهش
ـوغنـوكلا ـةيروـهمج ـيف 2005 ماعً اـريـبك ًاـمقاـفت
راشأ امك ،وغوتو نادوسلاو ايبويثإو ةيطارقوميدلا
ناـسنإلا قوـقحل يلودلا دـاحتالل يـونسلا ـريرـقتلا
.بيذعتلا ةحفاكمل ةيملاعلا ةمظنملاو
لامعأو ـةلماـعم ءوس تالاح« ـنع ريـرقتلا ـفشكو
داشتو اينازنتو نادوسلاو ادنغوأو رجينلا يف فنع
لـايتغالا ـدح ىلإ اناـيحأ بهذت يـوبابميزو ـوغوتو
.»نويلاريسو ةيطارقوميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف
»ةيفـسعت تالاقـتعاو ةيئاـضق تاقحالم« ـىلإ راشأو
ايرتيراو يتوبيجو نوريماكلا اـهنيب نم ادلب 11 يف
تاديدهتلا تمدختسا امك .رجينلاو ايناتيرومو اينيكو
نيعفادملا عدرل ىرخأ تاقياضمو رـيهشتلا تالمحو
لاغنسلا يف مهلمع ةلصاوم نع ناسنإلا قوقح نع
.ايريجينو جاعلا لحاسو ليفازارب وغنوكلاو لاموصلاو
ـةيرح تـلظ 2005 ماع يف« ـهنأ ريرقـتلا فاضأو
ةديقم ةيملسلا تاعمجتلاو تارهاظتلاو تاءاقللا دقع
يف ـاـميسالو ةرـاـقلا ءاـحنإ ـلك ـيف رـيـبك دح ـىلإ
وغنوكلا ةيروهمجو اينيكو جاعلا لحاسو نوريماكلا
يف نيرهاظتملا نم ديدعلا لتق ثيح ةيطارقوميدلا

.»يضاملا )وينوي( ناريزح
ـعــمـقل« تــايـرحلا هــذه ـتضــرـعت يــوبـاــبميز ـيفو
سيئر ةبئان ييابم اتاميتاف تراشأ ثيح ،»يجهنم
ـةبسـانملا نأ ـىلإ ناـسنإلا قوـقحل يلوـدلا داحتالا
عـوقوب تدـدنو .تازاـنجلا يه عـامـتجالل ةـديحـولا

اهتفصو ،ىطسولا ايقيرفأ يف باصتغا ةلاح 1300
.»برح مئارج« اهنأب
ناسنإلا قوقحل يلودلا داحتالا سيئر لاق ،هبناج نم

روفراد ةاسأم نإ« ريرقتلا هضرع ىدل اباك يقيدص
وغوت يفو .»ةقطنملا هذه يف طفنلا ةحئار اهنم حوفت
تاباختنالا رثإ تارهاظتلا عمقو فنعلا لامعأ تعقوأ
وحن 2005 ليربأ/ناـسين يف ترج يتلا ـةيسائرلا

.ةدحتملا ممألل اقفو ليتق 500
75 لـتق ثيح ،ايبوـيثأ ىلع اضيأ عضولا ـقبطنيو

ـجئــاــتن ــىـلع جــاــجــتحا تاـرهــاــظت ــيف ـاــصــخش
نيعفادملا نأ ىلإ داحتالا ريرقت راشأو .تاباختنالا
هـذـهب ـديدـنـتلا اولوـاح ـنيذلا« نـاـسنإلا قـوقح ـنع
.»ةريطخ ةيماقتنا لامعأل ةيحض اوناك تاكاهتنالا
نوـيفـحصلا ـمه تاكـاهـتنالا هذـهل اضـرعت ـرثكألاو
ـهيناسناي يراه ضرعت نويلاريس يفو .نويباقنلاو
ناسنإلا قوقح ةطبارو ةـيلودلا وفعلا ةمظنم وضع
نأ ثبل امو نواتيرف يف هتفيحص بتكم يف ءادتعال
.هحورجب ًارثأتم يفوت
ماـعلا نيمألا يماـزيلا سيرد رـاثأ ،ىرخأ ةـهج نم
نيرجاـهملا ةاسأم ناـسنإلا قوقحل يلوـدلا داحتالل
ابوروأ ىلإ لوصولا نولواحي مهو مهفتح نوقلي نيذلا
يف مهضعب اهتيحض حار يتلا »تالايتغالا«ـب ددنو

اينابسأو برغملا ةيلوؤسم« نإ :لاقو .ةيليلمو هتبس
داحتالا نأ ىلإ اريشم ،لامعألا هذه يف »ةحضاو
ـاـينـابسأ ـىلإ ـقـيـقحت تاـثـعب لـاسرإل ـدعي ـيلوـدلا
.يلامو رئازجلاو برغملاو
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فوري في أقليم دارضع املأساواملنظمة العاملية ملكافحة التعذيب إلى الولي حلقوق اإلنسان وير لالحتاد الدويشير تقر

نسية:يس - الفر بار
اك مجلس حقوقنسي جاك شيـرئيس الفروصف الر

أشـار إلـى أناإلنسان اجلديد بـأنـه «تـقـدم كـبـيـر». و
نسا ستعمل داخله خصوصا من أجل منع التعذيب.فر
ئيس اجلمعية الـعـامـةسالة إلـى راك في رقال شيـر و

يـدي جـان الـيــاســون إن هــذالـألمم املـتــحــدة الــســو
15ى في اجلمعـيـة الـعـامـة فـي يت الـذي جـرالتـصـو

س) ، بأغلبية ساحقة يشكل في هذا اجملالآذار (مار
ضات.ه احلاسم في املفاو بدورً، مشيداًاتقدما كبير
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اكجاك شير

يترز:سكو - رومو
سيا البيضاء الكسندرضة في روعيم املعاراستنكر ز

ميليـنـكـفـيـتـش، اعـتـقـال الـسـلـطـات عـدد مـن نـشـطـاء
ئـيـسضة منذ بـدء االحـتـجـاجـات عـلـى فـوز الـراملـعـار

الية جديدة في انتخاباتة وكاشينكو بفترالكسندر لو
ا الـكـســنــدركـان مـئـات احملـتـجــني حتــدوئـاســة. والـر
اسيا البيضاء بعـدمـا احـتـشـدوئيـس روكاشينـكـو رلو

ئاسة التي قـاله في انتخابات الرلالحتجاج على فـوز
الة ولم تكن حـرلـة واقبون إنها دون املعايير املـقـبـومر
 محتج أغلبهم من الـشـبـان500نصب نحـو يهـة. ونز

ةبر، فيما يعيد إلى األذهان الثورخياما في ميدان أكتو
.م2004انيا في عام كرتقالية في أوالبر
طةأكد نشطاء في مجال حقوق اإلنسان أن الشرو

ة محتجني بينهم شخصيات بارز108اعتقلت أكثر من 
ضة وصحفيني منذ بدء االحتـجـاجـات عـلـىفي املعـار

كاشينكو.إعادة انتخاب لو
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نسية:اسبورغ - الفرستر
كيابية حلقوق اإلنسان تـر أدانت احملكمة األورو

ى منية التعبير، بعد أن تلقت شكوبتهمة انتهاك حر
كية أدينا بتهمةية ترير مجلة شهـرئيس حترمالك ور

تنتقد سياسةديـة ونشر مقاالت تتناول املسألة الكـر
ة العدل اخلاصة بنظام السجون.اروز

لة في أسطنبـول أدانـتكانت محكمـة أمـن الـدوو
 تيفـون كـوج مـالـك1998 آب (أغسـطـس) 24فـي 

يةاحلـرة من أجـل الـعـدالـة وية «الـثـوراجمللـة الـشـهـر
سى متباس بتهمـة بـثه مويـرئيس حترالسـالم» ورو

حكمئة». ولة غير القابلة للتجزحدة الدودعاية ضد «و
امة مالية، كما حكم بتعليق اجمللـةعلى املتهمني بغـر

ضعة األعـداد مـومصـادرعن الصدور ملـدة شـهـر، و
اخلالف، غير أن هذه األحكام علقت ثـم ألـغـيـت فـي

.2003نيو) ان (يويرالسادس من حز
ة بتهمة انتهاك املادةأدانت احملكمة بالتالي أنقرو

بية حلقوق اإلنسان التية من االتفاقية األوروالعاشر
هحكمت عليها بدفع مبلغ قدرية التعبير، وتضمن حر

يـضـا عـنى تعـو آالف يورو ملـقـدمـي الـشـكـو4000
يضا عن النفقات يورو تعو2290ية واإلساءة املعنو

يف.املصارو
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:حقوقجدة - 
طنية حلقوق اإلنسان مبنطقةنظم فرع اجلمعية الو

ةيـارهـ ز22/1/1427م الـثـالثـاء مة يـومكـة املـكـر
طة محافظة جدة بهدف مناقشة مجاالت التعاونلشر

طةية الشرمديرطنية حلقوق اإلنسان وبني اجلمعية الو
اجـهالنقـاط الـسـلـبـيـة الـتـي تـوض املـالحـظـات وعـرو

طة.اجعني ألقسام الشراملقيمني املراطنني واملو
فيف املشـرقدم الدكتور حسني بن نـاصـر الـشـرو

ةيارمة من خالل الزالعام على فرع منطقة مكة املكر
يـخة عن اجلـمـعـيـة، تـنـاول فـيـهـا: تـارنـبـذة مـخـتـصـر

عها،فروسسني، جلان اجلمعية وإنشائها، األعضاء املؤ
اتها.أهم إجنازاض أعمال اجلمعية وإضافة الستعر

ية بنت محمد العـنـقـرهرأضافت األستـاذة اجلـوو
ة بأن دور اجلمعيةئيس اجلمعية لشؤون األسرنائب ر

أنها تعمل علىمتابع، ومبلغ واقب وإمنا هو دور مر
ين:محور

اصلالتودية، وي الفراحملور األول: استقبال الشكاو
م.فير الدعم الالزتومع جهات االختصاص، و

فعالراهر االجتماعية واحملور الثاني: متابعة الظو
حات للجهات اخملتصة.باملقتر

حامي مديرضح العميد مسفر بن رزق الله الزأوو
طة هي من أكثر اجلهاتطة محافظة جدة بأن الشرشر

إن احملافظة على حـقـوقيات النـاس و بحـرًاحتكاكـا
اإلنسان هي األصل في تعامالتها، حيث إن أنظمـة

السـنـة،طة مسـتـقـاة مـن الـكـتـاب وتعـلـيـمـات الـشـرو
أضافاخلروج عليها إمنا هو خروج عن الـديـن. وو

طنـيـة حلـقـوقأنه سعيد بـالـتـعـاون مـع اجلـمـعـيـة الـو
ية لـعـدد مـن املـشـاكـلنـسـان إليـجـاد حـلـول جـذراإل
كة.الوصول إلى آلية تعاون مشترو

طة قال العميدجال الشرى أداء رحول تقييمه ملستوو
ًسا ملموًاضح تطوريخية توة التارحامي إن النظرالز

طة. كما أناد الشراألدائي ألفرى الثقافـي وللمستو
تقاءيب يفهمون مدى أهمـيـة االرالقائمني على التـدر

ةمن هنا نظمت اإلدارطة، وجال الشرى أداء رمبستو
سساتات التأهيلية في عدد من مؤالعديد من الدور
اجملتمع املدني.

دتها اجلمعية على النقاط السلبية التي أورًتعقيباو
حامي علىطنية حلقوق اإلنسان، أكد العميـد الـزالو

طة لتقدمي بـالغأة التي تصل إلى قسم الشـرأن املر
التعليماتم، وى ليست مطالبة بإحضار محرأو شكو

أضاف بأن تفعيليحة في هذا اجملال، واضحة وصرو
الذي بدأ األخذ بهطة - واألقسام النسائية في الشر

ً. سيخفف من هذه املشكلة إذا لم يلغها متـامـاًفعال
طاكز الشرحامي كذلك على أن جميع مركما أكد الز

ىى مبا في ذلك شـكـاومة بقبول جميع الـشـكـاوملـز
كـز أو الـضـابـط اخملـالــفاملـرتـظـلـمـات األطـفـال، وو

ض نفسه للمحاسبة.سيعر

يشير العميد مسفر إلى أن عدم استجـابـة بـعـضو
العنفحلاالت اإليذاء وية للبالغات وطة الفورجال الشرر
اجهـةأة املعنفة أو الطفـل إلـى مـولة إجبار املـرمحـاوو

جع إلىدة إلى املنزل، إمنا يـرمصدر العنف أو الـعـو
طة من النسـاء أوى التي تتلقاهـا الـشـرة الشكاوكثـر

اجهة في التحقيقب املوطة ألسلوبسبب استخدام الشر
الذي قد يكشف عن بعض احلقائق املغفل عنها.

ة بنت محمدهرمن جانب آخر، أكدت األستاذة اجلو
ة علـىئيس اجلمعية لـشـؤون األسـري نائـب رالعنقـر

ية تكون أقدر على التعاملطة أسرأهمية إنشاء شر
مع حاالت العنف من خالل متخصصـني فـي الـديـن

ية.بوالتراالجتماعية واحي النفسية والنوو
فان على الـنـقـاطفي نهاية االجتـمـاع اتـفـق الـطـرو

التالية:
طنية حلقـوق اإلنـسـان- التعاون بني اجلمـعـيـة الـو

اصل معالتوالشؤون االجتماعية، وطة وجهاز الشرو
مـةاسات الالزاجلامعات لعمـل الـدربعض الكلـيـات و

ام.حلل مشكلة اإلجر
طنية حلقوق اإلنسان- في حالة إبالغ اجلمعية الو

طة فإن العميـدسات خاطئة من قبل الـشـرألي ممار
حامي تعهد بنفسـه بـالـتـحـقـق مـن احلـالـةمسفـر الـز

معاقبة القسم اخملالف لألنظمة.و
يفامج إعالمية للتعـربرحـة وات مفتو- تنظيم نـدو

طة.ار الشربأدو

ش عمل خاصة مبا يتعلقات وور- أهمية تنظيم دور
ي.بآليات التعامل مع العنف األسر

طةاكز الشرافقة على إعادة التعميم خملتلف مر- املو
لـي األمـر عـنـداط وفـي مـحـافـظـة جـدة بـعـدم اشـتــر

ى من النساء.استقبال الشكاو
ة من قبل اجلمعية كل من: األستاذةيارك في الزشار
ئيس اجلمـعـيـةي نائـب رة بنت محمد الـعـنـقـرهـراجلو

يـفة، الدكتور حسني بن ناصـر الـشـرلشؤون األسـر
ة بهيجةمة، الدكتورف على فرع منطقة مكة املكراملشر

ة، األستـاذةي عضو جلنـة األسـربنت بهاء الـديـن عـز
افيز آل الشيخ املدير العام لإلشرة بنت عبدالعزنور

االجتماعي النسائي بالشؤون االجتماعية في منطقة
عضو متعاون باجلمعية،  األستاذ خالدمة ومكة املكر

بن أحمد النحاس املدير التنفيذي بفرع منطقـة مـكـة
ثي األخصائيةمي بنت مشهور احلارمة، األستاذة راملكر

الـنـفـسـيـة بـاجلـمـعـيـة، األسـتـاذة صـفـاء بـنـت مـحـمـد
ة التنفيذية للقسم النسائي بالفرع.تيري السكرساوالهو

طة محافظةية شركما حضر اللقاء من جانب مدير
حامـيجدة كل من: العميد مسـفـر بـن رزق الـلـه الـز

طة محافظة جدة، العميد مـحـمـد بـن عـمـرمدير شـر
ة التخطيط، العقيد محـمـد بـنيدان مدير عـام إدارز

طة محافظة جدة،عايض املقاطي مساعد مدير شـر
طةالعقيد مسفر اجلعيد مدير العالقات العامة بشـر

احملافظة.

:حقوقحة - الدو
متر الثانيحة الصادر في ختام املؤشدد إعالن الدو

بية حلقوق اإلنسان على أهمية الدورسسات العرللمؤ
ليـةالدوبية ومية العـراإليجابي للمنظمات غير احلـكـو

على أهمية إيجادالعاملة في مجال حقوق اإلنسان، و
املـنـظـمـات غـيـرسمـيـة وسـسـات الـراكـة بـني املـؤشـر

بيةيز تلك الثقافة. كما دعا الدول العرمية لتعزاحلكو
لية حلقوق اإلنسانإلى التصديق على االتفاقيات الدو

طنـيـةيات الـولـوطنيـة حتـدد األوضع خـطـط وإلـى وو
املـدةآليات تنفيـذهـا واجب اتخاذهـا وات الواخلطـوو

طنيةسسات الواك املؤذلك بإشرها، ومنية إلجنازالز
مية العاملة في مجـال حـقـوقاملنظمات غيـر احلـكـوو

اإلنسان.
متر املنعقد في العاصـمـةكون في املـؤحب املشـارور

س مار6 إلى 4ة من حة) خالل الفتـرية (الدوالقطر
ار اجلمعية العامة لألمم املتحدة القاضيم بقر2006

اإلعالمثيق والتويب وكز لألمم املتحدة للتدربإنشاء مر
ب آسياغـرب وحول حقوق اإلنسان في منطقة جـنـو

لة قطر.بية في دواملنطقة العرو
املساهمة فيكز وا عن استعدادهم لدعم املـربوأعرو

عة إجناز هذاتطلعهم لسركلة إليه وإجناز املهام املو
لةد املبذوا مساندتهم للجهـوأكـدواعد. واملشروع الو

إلنشاء مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان كـآلـيـة
حماية هذه احلقوق.يز ومتقدمة تعمل دون انتقائية لتعز

اماحتركما أكد اإلعالن على أن «ثقافة الـتـسـامـح و
اهيةالكرنبذ التعصب وعدم التمييز واة واملساواآلخر و
اتاحلضاركا بني جميع الثقافـات وثا مشترمتثل إر

بيد من التقارتنميتها مبزها ويزالديانات يجب تعزو
ب».بني الشعو

اجعةده على أهمية مرحة في أحد بنوشدد إعالن الدوو
احل التعليمـيـة فـيامج التعليمية في جـمـيـع املـرالبـر

اراحلـوالـتـسـامــح ويـز مـبـادئ الـســالم واجتـاه تـعــز
اهـيـةالـكـرنبـذ الـتـعـصـب وفـهـم اآلخـر وام واالحـتـرو
في اإلعالن نفسه دعا اجملتمعون أيضاية، والعنصرو

ة الـدولها دعوإلى جملة من املطالـب كـان مـن أبـرز
طنية مستقلة حلقـوقسسات وبية إلى إنشاء مـؤالعر

سـسـاتذات مصـداقـيـة. كـمـا طـالـب املـؤاإلنـسـان و
غيرسميـة واملنظمـات الـرطنية حلقـوق اإلنـسـان والو

طنيـة لـتـنـفـيـذضـع خـطـط ومية لـلـعـمـل عـلـى واحلكـو
ةبية على حقوق اإلنسان الصادرنامج العاملي للترالبر

فيريعات لتوضع تشرمن األمم املتحدة، إضافة إلى و
ينية تكود على حرالة القيوإزمناخ يسمح بالتعبير و

استقاللاإلعالم وية الصحافة وضمان حراب واألحز
القضاء.

ثيـق بـني اإلعـالمتباط الـوكون عـلـى االرأكد املـشـارو
الدور األساسـي الـذي ميـكـن أنحقـوق اإلنـسـان وو

تنميةيز حقوق اإلنسان ويضطلع به اإلعالم في تعز
يشيدون بالتقدم احلـاصـل فـي تـعـامـلعي بـهـا، والو

بـيـة مـع قـضـايـا حـقـوقسـائـل اإلعـالم الـعـربـعـض و
اإلنسان.

كون على انـعـقـادافق املشـارفي ختام الفعـالـيـات وو
بيـة،متر الثالث في اململكة املـغـرة القادمة للـمـؤالدور

استـقـالله: (حقوق اإلنـسـان وعلى أن يكـون مـحـور
بيةفع توصياتهم إلى القمة العرا رالقضاء). كما قررو

س.اخر مارم أوطوفي اخلر
طنية حلقـوقمتر نظمته اللجنـة الـويشار إلى أن املـؤ

ضية العليااإلنسان في قطر بالتعاون مع مكتب املفو
بية،جامعة الدول العرحلقوق اإلنسان باألمم املتحدة و

ك فيه أكثر منشارنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وبرو
أهلية معنيـةمية و ميثلون منظمات حكـوًا خبير150

اتيز املبـادركان الهدف منه تعـزبحقوق اإلنسـان، و
طنيـةسسات الـواملـؤدعم دور املنظمـات واإلقليمـيـة و

يز ثقافة حقوق اإلنسان في جميعتعزحلقوق اإلنسان و
تقديرمساندة ولية، وافق مع املعايير الدواجملاالت بالتو

طنية في مجـالالواتيجيات اإلقليميـة وضع االستـرو
نامـجهذه احلقوق مبا يتماشى مع ما جـاء فـي الـبـر

لي حلقوق اإلنسان.الدو
طنية حلقوق اإلنسـان فـيقد مثل اجلمعيـة الـوهذا و

يفمتر سعادة الدكتور حسـني بـن نـاصـر الـشـراملؤ
ف العام على فرع اجلمـعـيـة فـي مـنـطـقـة مـكـةاملشـر
كة.ة تلقتها اجلمعية باملشار على دعوًمة بناءاملكر
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:حقوقياض - الر
اثي للتـركز البابطـني اخلـيـرمية في اجتماعها الثـامـن مبـرات التي اعتمدتها اجلمعـيـة الـعـمـوارمن بني القـر

ار عدد من التعديالت على النظام األساسي للجمعية.هـ، إقر23/12/1426م االثنني الثقافة يوو
ئيس اجلمعية الدكتور بندر بن محمد احلجار أن هذه التعديالت جـاءت نـتـيـجـة لـتـغـيـرضح سعـادة رقد أوو

اللجان العاملة بها.تها و فيما يتعلق بأجهزًحاجة اجلمعية لها، خصوصاف والظرو
هي على النحو التالي:ى عليها التعديل، واد التي جرضح املواجلدول التالي يوو
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) التي ال98ة (سالم ثة العبارتألم لكار كلنا بكى و
كابها كل سبل األمنتنتمي السمها بصلة؛ إذ افتقد ر

مَّقد حليتان البحر األحمر؛ وًا طعاماكانوالسالم، وو
جبات دسمة حليتان البحارحيتان البحار (البشر) و

(األسماك)!!!
اضيالعمر االفتر، وًثالثون عاماها ستة وة عمرالعبار

ين سنة،عشريد عن خمس وات ال يزارَّالعباخر وللبو
ًاضي بأحد عاشر عاماها االفترها عمرغم جتاوزور
ين إضافيني، إضافة إلى ما بهامح لها ببناء دورُس

ت عن هذهير التي ذكـرمن أعطال فنية، فمن التـقـار
، من هذه األعطـالً بها سبعة عشر عطالَّة أنالعبار

عـطــل فــي نــداءاتيــق، وعـطــل فــي طــفــايــات احلــر
تأجيلهامت التغاضي عن كل األعطال، واالستغاثة، و

ة تـنـقـلسم احلـج، أي أن الـعـبـارإلى أن يـنـتـهـي مـو
ضتها إن تعرأخطربها كل هذه األعطال، واحلجاج، و

ال ميكن أنإطفائه، وة عليه، ويق ال ميكن السيطرحلر
جه نداءات استغاثة في حالة اخلطر، إضافة إلـىتو

ى.أعطال أساسية أخر
ة طاقم العبارَّقف عند هذا احلد، فإنليس األمر يتوو

ي،ب على العمل فـي الـنـقـل الـبـحـرمـدرهل وغيـر مـؤ
فونال يعربة، وخيصة غير مدركة تأتي بعمالة رفالشر

كاب الذين كتب لهم عمرب اإلنقاذ، فالرارأين هي قو
ف أحدب اإلنقاذ، فلم يعرارا سألنا عن قوجديد قالو
دة على منتجوب اإلنقاذ املوار قوَّن أنَّتبيأين هي، و

 التغاضي عنهَّكاب، كل هذا متة غير كافية للرالعبار
سمة مـوت على أصحاب العبـارفي سبيل أن ال يـفـو

ام،كاب حجاج بيت الله احلرالرته، وَّيفتقدون غلاحلج، و
 حليتان البحر ال يهم!!!ًالعمال يذهبون طعاماو
طاقمهاكاب وة بنقل الرسمح للعبـارُ كيف يًأساساو

قـتة إن غرارَّ العبَّ بأنًب؟ علمـاغير مدرهـل وغير مؤ
كة املالكة لها مبلغ التأمني التي متكنهافستأخذ الشر

ابحةكة املالكة هي الرة جديدة، فالشرارَّاء عبمن شر
 من الناحيتني، مـن نـاحـيـة قـبـضـهـا املـال مـنًماديـا

قبضـهـا مـبـلـغتهـا، وـارَّقهـم عـبكاب الذيـن سـتـغـرالـر
التأمني.

كة السالميخ شرحيدة في تارهذه احلادثة ليست الوو
ت خط ضبا ـ سفاجا أحدي التي احتكرللنقل البحر
يني.خرُن أْ، فقد سبقتها حادثتيًعشر عاما

ة بهاال هنا: من املسؤول عن السماح لبـاخـرالسؤو
كاب؟هل بنقـل رطاقمها غير مـؤكل هذه األعطـال، و

ةارَّك العبلون في ميناء ضبا بتحركيف سمح املسؤوو
كيفبها كل هذه األعطال ؟ و من امليناء، و98سالم 

بمـدرهل وطاقمها غير مؤكاب ويسمح لها بنقل الـر
ة حلادثض الباخرعلى عمليات اإلنقاذ في حالة تعر

يق أو غرق، أو أي عطل؟حر
كاتكة النقل بشـهـادات مـن شـرحتى لو جـاءت شـر

بصالحيتهاعاملية تشهد بسالمتها من أي أعطال، و
يق متخصص يتأكـدكاب، البد أن يكون فـرلنقل الـر

سالمتها من أي أعطال،ة وة العبارمن سالمة كل أجهز
الطاقم.كاب وب اإلنقاذ لكل الرارفر قومن توو

كاب البحار؟ من يحمي حق احلياة لر
اننيكل قولي، و القانون الدوَّ أنًسف له حقاا يؤَّممو

قدات، وارَّالعباخر وكاب البوالبحار لم تهتم بحياة ر
يةحـريات أعالي البحـار، وت اهتمامها علـى حـرَّصب

ني للـسـفـنضع الـقـانـوالوية الصـيـد، وحـراملالحـة، و
لية،املضايق الدوبية في أعالي البحار، واحلرالعامة و

.خبيلية ...إلخحقوق الدول في املياه األرو
كاب مـنحلمايـة الـرث، واراه لتفادي هـذه الـكـوالـذي أرو

قعلي، توستصدر قانـون دوُالبحار، أن يحيتان البشـر و
الدول التابعة لـهـاي، وكات النقل الـبـحـرعليه جمـيـع شـر

يضقة بتعـوة الغارارَة أو العبكة املالكة للباخـرم الشرتلز
الر،ني دواكب غرق مببلغ ال يقل عن املليومالي ألهل كل ر

الر. إنقاذه مببلغ ال يقل عن املليـون دوَّاكب متلكل رو
م بدفـعكاب عندمـا تـلـتـزكة نـقـل ر كل شـرَّأعتـقـد أن
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تها للغرق بسببضت باخرات إن تعرالرات الدومليار
سائل اإلنقـاذ، أوفير وإهمال في تـوأعطاالت فنيـة و

اقها للحصول على مبلغ تأمينها، هي ذاتهادت إغرَّتعم
تضع سالمتهم فيكـاب، وص على سالمة الرستحر

املقام األول.
هيئات حقوق اإلنسان هـذاجو أن تتبنى جمعيـات وأر

لي يحمي البشرأن تعمل على إصدار قانون دواملطلب، و
األسماك.كاب البحار) من حيتانها: البشر و(ر

عضو اجلمعية، عضو اجمللس التنفيذي* 
ني:يد اإلليكتروالبر

Suhaila_hammad@hotmail.com

بها مئات البشر؟ة بها جملة من األعطال أن تبحر وارّكيف ميكن السماح لعب

*اد ََّين العابدين حمسهيلة ز

حـمـايـة لـلـحــقــوق االجــتــمــاعــيــة
 إلـى نــظــامًاسـتــنــادالـلــنــاشــئــة، و
طنية حلـقـوق اإلنـسـاناجلمعـيـة الـو

املـسـتـنـد عـلـى الـنـظــام األســاســي
القائم فيه أصلهللحكم في اململكة، و

له صلـىسوسنـة رعلى كتاب اللـه و
ة اتخـاذلضـرورسـلـم، والله عـلـيـه و

دي؛تدابير حتمي قيم اجملتمع السعو
اجهةأقترح على اجلمعية أن تبادر ملو

سهي الذي متـاراالستغالل التـجـار
بحسسات التي تسعى للربعض املؤ
سيلة»،يقة «الغاية تبرر الـوعلى طر

سائل اإلعالماإلعالن في وسيلة هنا هي الدعاية والوو
ئيسيـة بـاملـمـلـكـة،قات بـاملـدن الـرفي الـطـراخملتـلـفـة و

لكنها حتظى باالهـتـمـام مـنملنتجات غالية الـثـمـن، و
دة من اجملتمع بـسـبـب الـدعـايـة الـذكـيـةفئـات مـحـدو

الغاية بالطبع الكسب املادي.، وً ثم محلياًجياخار
ابنـااح هو اسـتـغـرنا لهـذا االقـتـراألمر الـذي يـدعـوو

غم ما حتملجتاهل التمادي في بث هذه الدعايات ر
من كلمات أو تعابير أو إيحاءات ال تتفق مع تقاليدنا

امم في األساس على مبدأ احترالتي تقواإلسالمية و
اخلصوصية الثقافية جملتمعنا املـسـلـم، حـيـث يـقـول

سلـم: «احلـيـاء شـعـبـة مـن شـعـبصلـى الـلـه عـلـيـه و
من املالحظ أن من يروج لهذه املنتـجـاتاإلميان». و

جد لألسف الساحة مهيأة لنشر دعايـاتـه املـسـيـئـةو
د غالبـيـةاألخالق احلميـدة الـتـي تـسـوللذوق الـعـام و

احملافظ على قيمه االجتماعية بحمدمجتمعنا املسلم و
لألسف، فإن نشر اإلعالنات أو بث الدعايـاتالله. و
اخيصئية يتم بدون تراملرءة وسائل اإلعالم املقروعبر و

كمثالسمية املعنية بصنف املنـتـج، ومن اجلهات الر
املتمثلةض مع حقوق اإلنسان واقع الذي يتعارلهذا الو

نة من اإلساءةفي حق العيش في بيئة اجتماعية مصو
ي الذي خلقهللحياء الفطـرالعادات املسلمـة وللقيم و

ب في أمثالهمكما قال العرالله تعالى في كل إنسان، و
كد هنا علىالقدمية «إذا ذهب احلياء حل البالء». نؤ

ة السلبيـة فـي اجلـانـباجهة هـذه الـظـاهـرأهميـة مـو
ة من أطفالاد األسرض على كل أفرالدعائي الذي يعر

من األمثلةجه، ومنا متييز في التونساء، دوجال وور
على ذلك:

ب املنشطة للجنـس- دعايات احلبـو
يئة وصـورما حتمل من كلمات جـرو

تدفعمنني، وذي مشاعر املؤفاضحة تؤ
ماتاألطفال لالستفسار أو تلقي معلو

يئة، ناهـيـك عـنلتهـم الـبـرذي طفـوتؤ
هتك ستر احلياء العام.

التيالت واملأكو- دعايات املالبس و
حتـمـل إيـحـاءات جـنـسـيـة كـاإلعـالن

ارع مديـنـة جـدةالذي نشـر فـي شـو
ة). عن نوع من (الشابورًاخرمؤ

افقها منما تر- دعايات التخسيس و
لقطات فاضحة.أكاذيب و

لة أو بالتنشـيـطب اخلاصة بالـفـحـو- دعايات احلبـو
االدعاءات الكـاذبـة حـول هـذا اجلـانـب،اجلنـسـي.. و

هاة في املالحق اإلعالنية التي تصدرنالحظها بكثرو
بعض الصحف احمللية.

ال هنا .. من يجيز هذه اإلعالنات؟؟!!السؤو
هالألسف الشديد .. نالحظ على هذه اإلعالنات خلو

هذه نقطة مهمة تدفعنايح بالنشر»، ومن كلمة «تصر
لله احلمدضع.. فمجتمعنا وللمثالية بتصحيح هذا الو

ص على تقاليده، فـال يـجـوز مـنمجتمع مسـلـم يـحـر
التجار أو أصحاب املصالح اخلاصة استغالل هـذا

 مـنًا أذكر أن كثـيـر.اجلانب إليذاء مـشـاعـر الـنـاس
منها دول العالـم الـثـالـث، متـنـع نـشـردول العـالـم، و
يح ما لم حتصل علـى تـصـرً-مثال-ية إعالنـات األدو

من اجلهة اخملتصة، فهل بإمكان اجلمعية تبني هذا
ة اإلعـالمارات الـتـالـيـة: وزارالتـقـدم لـلـوزاملـقـتـرح، و

ة الـصـحـة،ارالـشـئـون الـبـلـديــة، وزة ارالـثـقـافــة، وزو
اد اجملتمـع احملـلـي مـنمبشروع خاص بـحـمـايـة أفـر

هاأن تدعوالقيم احلميدة، والدعايات املسيئة لألخالق و
مة متنع التالعب بالقيم عبر اإلعالنات،ضع أنظمة ملزلو
سائل اإلعالم بـوً خاصاًاءأن يخضع كل إعالن سـوو

التقاطعات في مدنارع وضع في الشواحمللية، أو يو
يشارافقة مسبقـة واململكة التي تخضع للبلديـات، ملـو

اجلهةيـح ويخ التصـرتـارقم وفي نهاية اإلعـالن إلـى ر
ته.التي أصدر

فيق..بالله التوو

 عضو متعاون باجلمعية*
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*طالل حسني قستي

تـعـالـىلـقـد خـلـق الـلـه سـبـحـانــه و
مي ليـكـونمه أعظم تـكـركراإلنسـان و

سخر لـه مـاض، وخليـفـة لـه فـي األر
 لهذاًض جتسيدااألرات وفي السماو

 إنسانيـةًقاجد معه حقـوأومي، والتكر
أساسية لصيقة به منذ خلقطبيعية و

يته من بـعـده..إالذراإلنسـان األول و
 من بني اإلنسـان بـظـلـمـهًأن بعـضـا

فساده قد سعى لـلـفـسـاديائـه وكبـرو
متكن من سلب احلقوقض وفي األر

اإلنسانـيـة ألخـيـه اإلنـسـان عـلـى مـر
الد نسلهتوض ومنذ هبط آدم على هذه األرالعصور. و
كأنه قانون احلياةاع مستمر بني بنيه والنزمن بعده و

قداإلذعان حلكمه، واف به والذي ال مناص من االعتر
ة الثابتة فقالمي بهذه احلقيقة املقررآن الكرنطق القر

قلناض: «وآدم على األرفي محكمه عندما نزل إبليس و
ض مستقرلكم في األرا بعضكم لبعض عدو واهبطو

.36ة آية ة البقرمتاع إلى حني» سورو
اية بسالح الغوًض متسلحاكان نزول إبليس إلى األرو

ينهم أجمعـني إال «ألغـوً به..إذ يقول متحديـا:ًعـدامتو
دجـو في وًعبادك منهم اخمللصـني»، ممـا كـان سـبـبـا

ضالشر، وصار في ابن األراع مستمر بني اخلير ونز
دياالعتداء، كما يؤدي إلى الظلم وحب الغلب الذي يؤ

لو كانالقتال. و- إذا سيطر - ال محالة إلى القتل و
بان قدسي، قـال تـعـالـى:قرالغلب في سـبـاق ديـنـي و

قبلُبانا فتبا قراتل عليهم نبأ ابني آدم باحلق إذ قر«و
تقبل من اآلخر قال ألقـتـلـنـك، قـالُلم يمن أحدهـمـا و

 يدك لتقتلنيّإمنا يتقبل الله من املتقني، لئن بسطت إلي
ب يدي إليك ألقتلك إني أخـاف الـلـه رٍما أنا ببـاسـط

إثمك فتكـون مـنأ بإثـمـي ويد أن تبـوالعاملـني إنـي أر
عت له نفسهاء الظاملني، فطوذلك جزأصحاب النار و

ة املائدة.ين» سورقتل أخيه فقتله فأصبح من اخلاسر
يخ اإلنسانية أن اإلنسان كانيبدو ملن يتفحص تارو

ة ما مـن صـوره في صـورمنذ األزل يـحـيـا مـع غـيـر
ة هي جمع العائلةاء أكانت هذه الصورالتجمع؛ سو

تـبلقد ترسع من ذلـك. وأم القبيلة أم على نـطـاق أو

على هذا التجمع اإلنسـانـي نـتـائـج
يخ اإلنـسـانـيـةبعيـدة املـدى فـي تـار

تبيخ نظمها السياسية، كما ترتارو
اعات مختلـفـة بـني الـروحعليـه صـر

بـنيالـشـر، وبـني اخلـيــر واملـادة، وو
ب.احلرالسلم و

ين اجلمـاعـاتضت طبيعـة تـكـوفـرو
اإلنسانية عليها قيام العالقات بينها،
كـــمـــا أن قـــيـــام هـــذه الـــعـــالقــــات

اعد حتكـم هـذهجبت قيـام قـواستـو
ائلالعالقات، فجاء اإلسـالم فـي أو

اإلسالم وًيعا. سرًاانتشر انتشارالقرن السابع عشر و
هو أول، وًلة معـادوحكم، فهو ديـن وعبادة وعقيـدة و

ض فيها عـلـى حلقوق اإلنسـان يـفـرًضع نظـمـامـن و
 قائمة على العدالةًقااجبات، كما يقرر لها حقولته ودو
دفع الـفـسـاد فـياإلصالح بني الـنـاس والفضـيـلـة وو

ض من غير أن تضيع حقـوق لـلـمـخـالـف، تـكـوناألر
مية غير املستهينةمستمدة من معاني اإلنسانية الكر

ي فيحدة اجلنس البشرال املهينة، فيقرر اإلسالم وو
املمـات، فـي احلـقـوقاملصـيـر، فـي احملـيـا واملـنـشـأ و

ة،اآلخرأمام القانون في الدنيا واجبات أمام الله والوو
ى، لقدامة إال للتقوال كرال فضل إال للعمل الصالح و

،ًايخ لها نظيرف التارثبة باإلنسانية لم يعركانت بحق و
تفع إليها البشرال إلى هذه اللحظة قمة لم يـرال تزو

.ًأبدا
ةه املدمـرفساده كان له آثـارياء اإلنسـان ولكن كبـرو

ته على اإلفاقةأجبراإلنسانية جمعاء، وية وعلى البشر
قه اإلنسـانـيـةمما فعله بنفـسـه فـبـدأ يـفـكـر فـي حـقـو

يدافعيحميها وكيف يستعيدها وة واألساسية املهدر
جتسدت هذهلي، والدوى الداخلي وعنها على املستو

ليم القانون الدوت اليواحلماية في مصادر عديدة أفرز
ًفه الحقاعرُنض له وف نعرالذي سوحلقوق اإلنسان، و

إن شاء الله.

مة املدير التنفيذي لفرع اجلمعية مبنطقة مكة املكر*
Email: naask2002@yahoo.com
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*خالد نحاس
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رتيبح نب نازيم :ريوصتو قيقحت

افدةعة من العمالة الوفي البداية التقت (حقوق) مبجمو
قد أكد أحدهمى، وت ملكتب العمل للشكوالتي حضر

 أشهر، كما أن كفيله9ف له منذ اتبه لم تصرأن رو
بدل السكن التيف له مكافأة نهاية اخلدمة ولم يصر

هودي) وقع. أما (دورالعقد املونص عليها النظام و
من اجلنسية الفليبينية فقد أشار إلى أنه يعمل بإحدى

اتبه،لم يحصل على روبعة أشهـر وكات منذ أرالشر
كتهمطالبة شرض مشكلته ولهذا تقدم ملكتب العمل لعر

بجميع مستحقاته.
لهلد) فلبيني اجلنسية، أنه بـعـد وصـوسويقول (اورو

إعطائه أقلإلى اململكة تفاجأ مبخالفة كفيله للعقد و
مع ذلك حاول العمل، لكـناتب املتفق عليـه، ومن الر

م اإلقامـة ممـاسوالكفيل بعـد ذلـك طـلـب مـنـه دفـع ر
اءات التي متكنهفة اإلجرجه ملكتب العمل ملعردعاه للتو

قه.من احلصول على حقو
اتبه دعاه إلىتأخر روكما أشار (بالل) إلى أن قلة و

400أكد بأن ام. وات بعد نهاية الـدوغسيل السيار
ال تـغـطـييال ال تـكـفـيـه لـسـد مـتـطـلـبـات عـائـلـتـه، ور

يفه.مصار

ôË√ `KB�«Î

عات التي قـدحول دور مكتب العمل في حـل املـنـازو
ة القضاياكفيله،  أشار مدير إدارحتدث بني العامل و
يبيياض األستاذ خالد عبدالله الدرمبكتب العمل بالر

اعاتإلى أن النظام خول املكتب إلنهاء قضايا الـنـز
لة الصلح، فإن حصل مبحاوًالم أوالعمالية، حيث يقو

اف مع عدم اإلخاللضي كافة األطرالصلح الذي ير
اضيالتراد النظام، يسجل ما مت عليه الصلـح ومبو

ة منه مـع االحـتـفـاظفـني صـوريعطى كـل مـن الـطـرو
فيجوع له عند احلاجة. وة القضايا للرباألصل بإدار

فني، حتالدي بني الطرحال عدم التوصل إلى حل و
ين مطالب املدعي خطيااق القضية بعد تدوكامل أور

مبحضر التحقيق مع ما تقدمه اجلهة املدعى عليـهـا
ية اخلالفاتمن مستندات إلى اللجنة االبتدائية لتسو

من ثماستها ودرذلك للنظر في القضية والعمالية، و
م بشأنها.ار الالزإصدار القر

دم بجهـوة التفتيش تقويبي، على أن إداركد الدريؤو
حثهـمشاد أصحاب العـمـل وإرجيـه واضحة في تـوو

فق ما نصف األجور في نهاية كل شهر، وعلى صر
عند اكتشاف أي منشأة مخالفة يـتـمعليه النظـام، و

اتب بها، ثم ضبطات الرومسيرالتأكد من سجالتها و
اتخاذة لتطبيق أحكام النظام وارفعها للوزاخملالفة ور

مة.ية الالزالتدابير اإلداراءات وبعض اإلجر
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د الكـاتـبحتدث األستاذ عبدالله بن صـالـح احلـمـوو
الباحث في الشؤون الـعـمـالـيـة قـائـال:االقتـصـادي و

عي متـلـيـهاحلفاظ على حـقـوق الـعـامـلـني مـنـهـج شـر

ام باألنظـمـةالشك أن االلـتـزيعتـنـا اإلسـالمـيـة، وشـر
قبلها مخافة الله أمر يـجـعـل مـنعية في الـبـالد واملر

يضيف: فالعالقة بنيالعالقة التعاقدية دائمة املنال. و
العامل شأنهـا شـأن أي عـالقـة بـنيصاحب العـمـل و

ابــطعـة مـن الـضـوفـني أو أكـثـر حتـكـمـهـا مـجـمــوطـر
ط، لكن املصيبة العظمـى هـي عـنـدمـا يـجـرؤالشـروو

هضمد املسموح بها واف على جتاوز احلدوأحد األطر
ين.حقوق اآلخر

د عن األسباب التـي تـدعـو إلـى ظـلـمتسـاءل احلـمـوو
تهـمالء العمال الذيـن أجـبـر هـؤًخصوصـايـن، واآلخر
طانهـمحيل عن أوالهم املادية على الـرأحـوف والظرو

قت في الوًبة. داعيالكسب املال احلالل في بالد الغر
أداء األمانات إلى أهلها، ألننفسه إلى مخافة الله و

لكنبني خلقه وتعالى قد يغفر ما بينه والله سبحانه و
اجبات لمقد ال يغفر ما بني اخللق أنفسهم من ذمم وو

د ألهلها في احلياة الدنيا.تر
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د بن صالح املصيبيح مدير عاماعتبر الدكتور سعوو
ة الداخلية أن املماطـلـة فـيارجيه بـوزالتوالعالقـات و

أنه عمل غيرإعطاء الناس حقهم من أقبح األعمال و
مبرر، كمـا أكـد عـلـى أنـه لـيـس هـنـاك أي مـبـرر ألي

ار في عدمة على اتخاذ قرمي لديه القدرمسؤول حكو
ة حلسم األمر.املبادر

ابّجميع الكتاألئمة ودعا املصيبيح خطباء املساجد وو
ا مبثل هذه القضـايـااإلعالميني أن يعتنـواملثقفـني وو
افدة وصاحبعية العمالة الومناقشتها من أجل تـوو

ما عليه من حقوق.العمل مبا له و
د املصيبيح إلى أن هذا العامليشير الدكتور سعوو

من حـقـهطنه من أجل الـكـسـب احلـالل وب عن وتغـر
قه كمـاه قبل أن يجف عـرعلى كفيله أن يعطـيـه أجـر

الشكسلم بذلك، وجهنا نبينا محمد صلى الله عليه وو
ًاك أثرأن التعامل بأمانة وصدق مع هذه العمالة يتر

ة حقيقية ملا يتمتع به الكفيل منيعكس صور وًعظيما
ي أكد عليه ديننا اإلسـالمـيك حضـارسلوف وتصـر

مية.في كثير من معامالتنا اليو
اجلهات التنـفـيـذيـةة العـمـل وارطالب املصـيـبـيـح وزو

د التي من شأنها ضماناءات في العقوبتشديد اإلجر
أن تكون احملاكمة عادلة فيمااف، وحقوق كل األطر

ار بأي منهما.فني حتى ال تستغل في اإلضربني الطر
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ي عضو هيئةيضيف الدكتور عبيد بن عبدالله العمرو
املستشار االجتماعيد ويس بجامعة امللك سعوالتدر
ي»الديه لإلسكان التنـمـوسسة امللك عبداللـه «لـومبؤ

فقائال: في اعتقادي أن مـشـكـلـة الـتـأخـر فـي صـر
نـامستحقات العاملني لها أكثر من جانب، فلو نـظـر

ة هيسسات الصغيرإلى طبيعة املشكلة جتد أن املؤ
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دية الدخل ملثل هذه املشكلة، إما حملدوًضااألكثر تعر
العامل،د التعاقد الثنائي بني صاحب العمل وجوأو لو

ي عـلـى كـثـيـر مـنهـذا الـعـقـد فـي الـغـالـب يـحــتــوو
دي في الغالبات النظامية التي الشك أنها تؤالتجاوز

عيةاجلانب اآلخر يتمحور في نوإلى مشكالت أكبر. و
العمالـة الـتـي تـخـتـلـف فـي طـبـيـعـتـهـا االجـتـمـاعـيـة

اسة اجتماعـيـةلهذا يجـب عـمـل دراالقتصـاديـة. وو
ف على كافةقواقتصادية لهذه املشكلة من أجل الوو

انبها إليجاد احللول املناسبة.جو
ًاله: الشك أن هناك آثاري بقويشير الدكتور العمرو

اجملتمع، فإذا تأخرة على العامل واجتماعية خطير
خصوصـا ضـعـافاتب العامل سول لـبـعـضـهـم، ور

قاتعية كالسرس إلى العمل في أعمال غير شرالنفو
عة.امية املتنواألعمال اإلجرو
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كد األستاذ عبشان بن مـحـمـد الـعـبـشـان نـائـبيـؤو
ف العام على مجمع األمل للصحـة الـنـفـسـيـةاملشـر

العاملة القادمنياجهه العامل وياض على أن ما يوبالر
اخلليجيدي بشكل خاص وللعمل في اجملتمع السعو

مـيـةط احلـيـاة الـيــوضـغـوتـر وبـشـكـل عـام مـن الـتــو
طـنالواالبتـعـاد عـن األهـل وبـة واإلحسـاس بـالـغـرو

جههم نحو إماتوالء وكيات هؤال في سلوتشكل حتو
اقع بصفة هذهضا بالوالراحلد األدنى مع التكيف و

التعـامـلاقع وفض لـلـوتنتهـي أو الـرقتة وحلـة مـؤاملر
اآلخر.بشكل مختلف مع الذات و

يشير العبشان إلى أنه من األمور التي من شأنهاو
افـدةط الـنـفـسـيـة لـدى الـعــمــالــة الــويـادة الـضـغــوز

يادة ساعات العمل أومشكالتهم مع كفالئهم: مثل ز
ها.غيرامات املالية .. واإلخالل بااللتز

اهر من الظوًيقول األستاذ عبشان أن هناك عدداو
لـةالتي أخذت في االنتشار بني العمالـة مـثـل مـحـاو

قت نفسه على أن في الوًكداب، مؤاالنتحار أو الهرو
تتكاثر بشكـل غـيـرة أصبحت تشـيـع وهذه الظـاهـر

احلياة عامة.ط العمل خاصة ومسبوق بسبب ضغو
 من احللول للتخفيف من أثارًاقترح العبشان عدداو

افدة فياجه العمالـة الـوط النفسية الـتـي تـوالضغـو
مجتمعنا، منها:

اء الفحص النفسـيام اجلهات اخملتصة إجر-  إلز
إلى جانب الفحص الطبـي الـذي يـعـمـل لـلـعـامـل أو

له.كذا إعادة الفحص لدى وصوالعاملة في بلده و
شادية تـخـصـصـيـة فـيامـج عـالجـيـة إر- تبـنـي بـر

اتالـصـحـة الـنـفـسـيـة تـخـتـص بـتـقـدمي االسـتـشـار
احلدة أو عبر الهاتف لهذه العمالة والنفسية املباشر

ميكن للجمعياتمن حاالت االنتحار أو إيذاء الذات، و
امـجاخملتصة بحقوق اإلنسان تبني مثـل هـذه الـبـر

ي االختصاص.اإلعداد لها مع ذوو
اتمهارالعامالت على أساليب ويب العمال و-  تدر

لـهــم،اصـل االجـتـمـاعـي قـبــل وصــوالـتـوالـتـعـامــل و
يب عـلـىش عمل في بلدانهم لـلـتـدرإخضاعهـم لـورو

التعامل مع اآلخر.التكيف و

ة القضايا مبكتب العمل لتقدمي تظلماتهم على أصحاب العملعة من العمالة في إدار-  مجمو

افدةعة من العمالـة الـومجمـو
كــاتتــعــمــل فــي إحــدى شــر

ىالـنـظـافــة تــقــدمــت بــشــكــو
للجمعية مفادها أن كفيلهم لم

اتـبـهـم مـنـذ ســتــةف رويـصـر
فع تظلمهـما برأفادوأشهر، و

ى.ملكتب العمل دون جدو

د املصيبيح د. سعو دعبدالله احلمويد. عبيد العمر.أ عبشان العبشان يبيخالد الدر
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ال مـلـخـصـهئ (أ. ف) بسـؤ بعـث إلـيـنـا الـقـار*
انتهى العقدكات والتالي: أعمل في إحدى الشر

احملدد بسنتـني، فـهـل يـحـقكة وم مع الـشـراملبـر
كة متديد العقد بعد انتهائه؟للشر

) مـن نـظـام الـعـمـل حـالـة55- عـاجلـت املـادة (
ار العامل في العمل بعد انتهاء مدة العقداستمر

املتفق عليه، حيث نصت علـى أنـه «يـنـتـهـي عـقـد
العمل احملدد املدة بانقضاء مدته، فإذا اسـتـمـر

 ملـدة غـيـرًفاه في تـنـفـيـذه عـد الـعـقـد مـجـدداطـر
اريتضح من نص املادة أن االستـمـرمحددة»، و

افه.ادة أطرفي العمل بعد انتهاء العقد خاضع إلر
ئ (ع.م.د)، يقولال آخر بعث به القارفي سؤ و*

عند تقدميهسسات وفيه: إنه يعمل في إحدى املؤ
فض طلبهية رته السنوطلب احلصول على إجـاز

ته؟ف العمل، فهل يحق لهم تأجيل إجازبحجة ظرو
) من نظام العمل على حق110- نصت املادة (

ة العامل، حـيـثصاحب العمل في تـأجـيـل إجـاز
ةجاء فيها «لـصـاحـب الـعـمـل حـق تـأجـيـل إجـاز
العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقـتـضـت

،ًمايد عن تسعني يـوف العمل ذلك ملدة ال تزظرو
جبار التأجيل وف العمل استمرفإذا اقتضت ظرو
افقة العامل كتابة، على أال يتعدىاحلصول على مو

التأجيل نهاية السنة الـتـالـيـة لـسـنـة اسـتـحـقـاقـه
ة».اإلجاز

ًمياكات عشر ساعات يو أعمل في إحدى الشر*
اتاصـل دون احلـصـول عـلـى فـتــربـشـكـل مـتــوو

احة؟قت للراحة، هل يحق لي املطالبة بوللر
) علـى أنـه «ال يـعـمـل أي101- نـصـت املـادة (

ةعامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فتـر
الطعام ال تقل عن نصف ساعةالصالة واحة وللر

احدة خالل مجموع ساعات العـمـل،ة الوفي املر
بحيث ال يبقي العامل في مكان العمل أكثر منو

احد». كما نصتم الوة ساعة في اليوإحدى عشر
ات) عــلــى أنــه «ال تــدخــل الـــفـــتـــر102املــادة (

الـطـعـام ضـمــنالـصـالة واحـة واخملـصـصـة لـلــر
ال يكون العامـل خـاللساعات العمل الفـعـلـيـة، و

ال يجوزات حتت سلطة صاحب العمل، وهذه الفتر
م العامل بالبقاء خـاللـهـالصاحب العمـل أن يـلـز

في مكان العمل».
تـقـدمــتكـات و كـنـت أعـمـل فـي إحــدى الــشــر*

عند املطالبة مبكافأة اخلدمة لديهمباستقالتي، و
كة بأننية الشرات أبلغتني إدارالبالغة عشر سنوو

ال أستحق املكافأة بسبب استقالـتـي، فـهـل هـذا
صحيح؟

- املكافأة عن مدة اخلدمة حق مشروع للعـامـل
) من85 لنظام العمل، حيث نصت املـادة (ًفقاو

نظام العمل على أنه «عند انتـهـاء عـالقـة الـعـمـل
بسبب تقدمي العامل استقالته يستحـق فـي هـذه
احلالة ثلث املكافأة بعد خدمة ال تقل مدتهـا عـن

ات،يد على خمس سـنـوال تزسنتني متتاليـتـني، و
ادت مدة خدمته على خمسيستحق ثلثيها إذا زو

يستحقات، ولم تبلغ عشر سنوات متتالية وسنو
اتاملكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنو

 لـألجـر األخـيــرًفـقـااملـكـافـأة تـكــون وفـأكـثــر». و
حتسب على أساس كل سنةاملستحق للعامل، و

ات خدمته.من سنو

ينورتكلإلا ديربلا ىلع مكتلئسأ لبقتسن
k_ss11@yahoo.com

يرخافلا نمحرلا دبع نب دلاخ
ةعباتملاو دصرلا ةنجل ماع نيمأ
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on Terror
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 صفحة384عدد الصفحات: 
 م.2005بر لى أكتواإلصدار: الطبعة األو

يدجالناشر: مطابع جامعة كامبر

هاب، هل تعد حقوق اإلنسانب على اإلرفي خضم احلر
ينفاهية التي لم نعد قادرالتي نطالب بها شيئا من الر

أ من السياساتءا ال يتجزهل أصبحت جزها؟ وفيرعلى تو
د بنيسم احلدوا في راطية التي غدت تلعب دورقرالدميو
مة؟استبداد احلكوية الشخصية واحلر

كون في إعدادالت يحاول املشار من هذه التساؤًانطالقا
ليـني وصـنـاعهـم نـخـبـة مـن احملـامـني الـدوالـكـتـاب ( و
عدد من الباحثـني) تـقـيـيـم أثـرالنـاشـطـني والسيـاسـة و

هاب) على حقوق اإلنسان، إضافة إلىب على اإلر(احلر
ض معهاب ال تـتـعـاراتيجية مـضـادة لـإلرير اسـتـرتطـو

التعامل مع حقوق اإلنسان.

ض املساهمون في هذايعرو
اسـة عــن كــثــبالـكــتــاب در

 هل كان:الفي هذا السؤلطر
اليــات املـــتـــحـــدةعــلـــى الـــو

اق للدفاعيطانيا غزو العربرو
عن حقوق اإلنسان للشعـب

اقـي؟ أو هـل ميـكــنــنــاالـعــر
اعب بالصروصف هذه احلر

الالإنساني؟ كما يـسـتـغـرق
اســـةهــذا الــكــتــاب فـــي در

هابب على اإلرتبعات احلر
احتجاز األجانباليات املتحدة، ويات املدنية في الوعلى احلر

يبكية في سـجـن أبـو غـرية األميـرحتت الوصاية الـعـسـكـر
بية.انتانامو احلرقاعدة غوو

بسيلـة احلـرة استـبـدال وكز البحث عـلـى ضـروركمـا يـر
قتتشكل في الوة وهاب بقوب اإلرية حتارسيلة عادلة قوبو

يقة التي تتنـاسـب مـع عـهـدنفسه حقوق اإلنسـان بـالـطـر
هاب).ب على اإلر(احلر

ئيـسكني في هذا الكتـاب كـال مـن: الـرتشمل نخبـة املـشـارو
ئيس اجملتمع املتفتـحبنسون، وري رويلندي السابق ماراألر
ث،اقبة حقوق اإلنسان كينيث روئيس منظمة مريه ناير، ورأر
هم كثير.غيرستون وبيري روفيرمحامي حقوق اإلنسان جيوو

øÊU
ù« ‚uI� vK� WE�U;« l� »U	—ù« W�—U�� sJ1 q	

® ‚U¦O*« œ«u�16 ≠33©

):16املادة (
فقا للقانون،يء إلى أن تثبت إدانته بحكم بات وكل متهم بر

احملـاكـمــةاءات الـتـحـقـيــق وعـلـى أن يـتـمـتـع خــالل إجــر
بالضمانات الدنيا التالية:

جهـةبلغة يفهمها بالتهم املوا بالتفصيـل وه فور- إخطار
إليه.

التـسـهـيـالت الـكـافـيـة إلعـداد دفـاعـهقت وه الـو- إعـطـاؤ
يه.السماح له باالتصال بذوو

 أمام قاضيه الطبـيـعـيًيـا- حقه في أن يحاكـم حـضـور
اسطة محـام أو بوًحقه في الدفاع عن نفسه شخصـيـاو

ية.في سرية ويتصل به بحره بنفسه ويختار
- حقه في االستعانة مجانا مبحام يدافع عنه إذا تعذر
عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة

حقه إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم لغة احملكمة فيذلك، و
جم بدون مقابل.االستعانة مبتر

اسطةد االتهام بنفسه أو بو- حقه في أن يناقش شهـو
طد النفي بذات الشروحقه في استحضار شهودفاعه، و

د االتهام.املطبقة في استحضار شهو
- حقه في أن ال يجبر على الشهادة ضـد نـفـسـه أو أن

ف بالذنب.يعتر
فقامية في الطعن وتكابه جر- حقه في حالة اإلدانة بار

جة قضائية أعلى.للقانون أمام در
ام سالمتهال للمتهم احلق في احتـرفي جميع األحـو- و

حياته اخلاصة.الشخصية و
):17املادة (

ض لألخطارجه خاص للطفل املعرف بولة طرتكفل كل دو
أو اجلانح الذي تعلقت به تهمة، احلق في نظام قضائي

تنفيذاحملاكمة وار التتبع وخاص باألحداث في كافة أطو
امتهتصون كرفي معاملة خاصة تتفق مع سنه واألحكام و

قيامه بدور بناء في اجملتمع.إعادة إدماجه وتيسر تأهيله وو
):18املادة (

فاء بدين ناجته عن الوال يجوز حبس شخص ثبت إعسار
ام تعاقدي.عن التز

):19املادة (
ملنتني، واحد مرم وأ- ال جتوز محاكمة شخص عن جر

يطلبعيتها واءات أن يطعن في شرتتخذ ضده هذه اإلجر
اج عنه.اإلفر

جب حكم بات احلق فـياءته مبـوب- لكل متهم ثبتـت بـر
ار التي حلقت به.يض عن األضرالتعو

):20املادة (
يتهم معاملةمني من حر- يعامل جميع األشخاص احملرو

امة املتأصلة في اإلنسان.م الكرإنسانية حتتر
يعاملون معاملة تتفق مع- يفصل املتهمون عن املدانني و

نهم غير مدانني.كو
اعـى فـي نـظـام الـسـجـون أن يـهــدف إلــى إصــالح- يـر

إعادة تأهيلهم اجتماعيا.نني واملسجو
):21املادة (

يض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير- ال يجوز تعر
تـه أوني، للتدخل في خصـوصـيـاتـه أو شـؤون أسـرقانـو

فه أو سمعته.اسالته أو لتشهير ميس شربيته أو مر
-  من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هـذا

التدخل أو املساس.
):22املادة (

نية.ف له بشخصيته القانوعترُلكل شخص احلق في أن ي
):23املادة (

فيـرف في هذا امليثاق بأن تـكـفـل تـولة طـرتتعهـد كـل دو
ياتهقه أو حرال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوّسبيل فع
ص عليها في هذا امليـثـاق، حـتـى لـو صـدر هـذااملنـصـو

سمية.فون بصفتهم الراالنتهاك من أشخاص يتصر
):24املادة (

سة السياسية.ية املماراطن احلق في حر- لكل مو
ة الـشـؤونكـة فـي إداراطن احلـق فـي املـشـار- لـكـل مـو

ية.ختارون بحرُاسطة ممثلني ية أو بوالعامة، إما مباشر
شيح نفسه أو اختيار من ميثلهاطن احلق في تر- لكل مو

اة بـني جـمـيــععـلـى قـدم املـسـاويـهـة ونـزة ويـقـة حــربـطـر
اطن.ادة املواطنني، بحيث تضمن التعبير احلر عن إراملو

اة معاطن احلق في أن تتاح له على قدم املساو- لكل مو
ظائف العامة في بلده على أساساجلميع فرصة تقلد الو

ص.تكافؤ الفر
ينين اجلمعيات مع اآلخرية تكواطن احلق في حر- لكل مو

االنضمام إليها.و
ية التجمعحـرية االجتماع واطن احلق في حـر- لكل مو

ة سلمية.بصور
د غيـرسة هذه احلقوق بـأي قـيـو- ال يجوز تقـيـيـد ممـار

ةالتي تقتضيها الضرورضة طبقا للقانون، ود املفروالقيو
حقوق اإلنسان لصيانة األمنيات وم احلرفي مجتمع يحتر

طني أو النظام العام أو السالمة العـامـة أو الـصـحـةالو
ياتهم.حرالعامة أو اآلداب العامة أو حلماية حقوق الغير و

):25املادة (
مان األشخاص املنتمني لألقليات من التمتع ال يجوز حر
ينظمسة تعاليم دينها، ومماراستخدام لغتها وبثقافاتها و

القانون التمتع بهذه احلقوق.

):26املادة (
فلة طرني على إقليم دوجد بشكل قانو- لكل شخص يو

اختيار مكان اإلقامة في أية جهة من هذاية التنقل وحر
يعات النافذة.د التشراإلقليم في حدو

ف إبعاد أي شخـص ال يـحـمـللة طـر- ال يجوز أليـة دو
اضيهـا إالعيـة عـلـى أرة شراجد بـصـورمتـوجنسيـتـهـا و

بعد متكينه - ما لـم للقانـون وًفقاار صادر وجب قـرمبو
ضطـنـي خـالف ذلـك - مـن عـراعـي األمـن الـوحتـتـم دو

ال مينع اإلبعادفي كل األحوتظلمه على اجلهة اخملتصة و
اجلماعي.

):27املادة (
ني منع أي شخص- ال يجوز بشكل تعسفي أو غير قانو

ض حظر علىة أي بلد مبا في ذلك بلده أو فرمن مغادر
امه باإلقامة في هذا البلد.إقامته في أية جهة أو إلز

دةب- ال يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العو
إليه.

):28املادة (
ء السياسي إلـى بـلـدلكل شخص احلق في طلـب الـلـجـو

يال ينتفع بهذا احلق من يجر من االضطهاد، وًباآخر هر
ال يجوزمية عادية تهم احلق العـام، وتتبعه من أجل جـر

تسليم الالجئني السياسيني.
):29املادة (

ال يـجـوز- لـكـل شـخـص احلـق فـي الـتـمـتـع بـجـنـسـيـة و
ني.إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانو

اها مناسبةاءات التي تراف أن تتخذ اإلجر- للدول األطر
يعاتها الداخلية اخلاصة باجلنـسـيـة،مبا يتفق مع تشـرو

اعاةفي متكني األطفال من اكتساب جنسية األم مع مر
ال.مصلحة الطفل في كل األحو

ى مع- ال ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخر
نية الداخلية لبلده.اءات القانواعاة اإلجرمر

)30املادة (
الالدين والعقيدة وية الفكر و- لكل شخص احلق في حر

يعد عليها إال مبا ينص عليه التشـرض أية قيـويجوز فر
النافذ.

ية اإلنسان في إظـهـار ديـنـه أو- ال يجوز إخضـاع حـر
هده أو مع غيره الدينية مبفـرسة شعائرمعتقده أو ممـار

يةالتي تكون ضرورد التي ينص عليها القانون، وإال للقيو
حقوق اإلنـسـانيات وم احلرفي مجتمع متسـامـح يـحـتـر

حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة
ياتـهـمحريـن وأو اآلداب العامة أو حلمايـة حـقـوق اآلخـر

األساسية.
ًالدهم دينيـابيـة أوية تأمـني تـر- لآلباء أو األوصيـاء حـر

ً.خلقياو
):31املادة (

يحظر في جميعحق امللكية اخلاصة مكفول لكل شخص و
ة تعسفيةاله كلها أو بعضها بصورة أموال مصادراألحو

نية.أو غير قانو
):32املادة (

أيية الـرحرأ- يضمن هذا امليـثـاق احلـق فـي اإلعـالم و
تلقيهااألفكار وكذلك احلق في استقاء األنباء والتعبير، وو
دمنا اعتبار للحـدودوسيلـة، وين بأي ونقلها إلى اآلخـرو

افية.اجلغر
مـاتيات في إطار املـقـواحلرس هذه احلـقـوق وب- متار

ضهاد التي يفرال تخضع إال للقيواألساسية للمجتمع، و
طنيين أو سمعتهم أو حماية األمن الوام حقوق اآلخراحتر

أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
):33املادة (

األساسية للـمـجـتـمـعحدة الطبيـعـيـة وة هي الـو- األسـر
أةاملرجل وللرينها وأة أساس تكواملرجل واج بني الرالزوو

ةتأسيس أسراج حق التزوج وابتداء من بلوغ سن الزو
ضاءاج إال برال ينعقد الزواج، وكان الزوأرط وفق شروو

يعاه فيه. كما ينظم التـشـرضاء كامال ال إكـرفـني رالطر
اجأة عند انعقاد الزواملرجل واجبات الرالنافذ حقوق وو

لدى انحالله.خالل قيامه وو
هااصرية أوتقوة واجملتمع حماية األسرلة و- تكفل الدو

حظر مختلف أشـكـال الـعـنـفاد داخلهـا وحمايـة األفـرو
الطفل.أة وإساءة املعاملة بني أعضائها، خاصة ضد املرو

ي االحتياجاتذوخة والشيخولة والطفومة وكما تكفل لألمو
 للناشئنيًتكفل أيضامتني وعاية الالزالراخلاصة احلماية و

العقلية.ص التنمية البدنية والشباب أكبر فرو
يةاإلداريعية واف كل التدابير التشر- تتخذ الدول األطر

فاهيتهمنائه وربقائه والقضائية لضمان حماية الطفل وو
ضلىُاعتبار مصلحتـه الـفامة والكرية وفي جو من احلـر

املعيار األساسي لكل التدابير املتخذة في شأنه في جميع
.ًاف أو جانحا لالنحرًضااء كان معرسوال، واألحو

ية لضماناف كل التدابير الضـرور- تتخذ الدول األطر
يـاضـة الـبـدنـيـة خـاصـة مـن قـبـلسـة الـراحلـق فـي ممـار

الشباب.
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عها في منطقة     افتتحت اجلمعية أول فرو
ان،عها في جازمة، تبعه افتتاح فـرمكة املكـر

في األسبوع األخير من شهر صفر الفائتو
ستفتتـح لـهـاقيـة، وافتتح فرع املنطـقـة الـشـر

يبـةيجيا لتكون اجلمـعـيـة قـرى تدرفروع أخـر
جد في مملكـتـنـااملقيم أيـنـمـا واطن ومن املـو

سع األفقي للجمعيـةالغالية. صحيح إن الـتـو
لكـنـه أحـد األهـدافليـس الـهـدف األسـاس و

حة التي  بدأتهاتها الطموئيسة املكملة ملسيرالر
هو هـدفت على إنـشـائـهـا، ومنذ سنـتـني مـر

أسيسع الـريا مع الـتـوازيسير حتقـيـقـه مـتـو
يبنائها اإلدارعي لعمل اجلمعية وير النوالتطوو
د فروع للجمـعـيـة فـيجـوي. إن واالستشـارو

ئيسة يساعد ليس فقط فيمناطق اململكة الر
اجعتها من قبلمرتسهيل سبل االتصال بها و

جدافي الذي توأبناء املنطقة أو اإلقليم اجلغر
هذا هو األهم، يساعدها في حلإمنا ، وبه؛ و

عة فائـقـةى بسـرالشكـاوكثير من القـضـايـا و
ا منهو أن كثيربكفاءة عالية لسبب بسيط وو

القضايا ذات عالقةالتظلمات وى وتلك الشكاو
مية فية احلكوفروع األجهزات املناطق وبإمار

ة باملقارليس دائما لها عالقة كبيراملناطق، و
ياض. فالفروع تتيـح لـلـقـائـمـنيئيسـة بـالـرالر

ظفـنياملـونني واملتـعـاوعليـهـا  مـن األعـضـاء و
ى املنـاطـقـية القـضـايـا عـلـى املـسـتـومبـاشـر

جـوع ملـقـراإلقلـيـمـي حلـلـهـا دون حـاجـة لـلـرو
ئيسةمية الرة احلكوئيس أو األجهزاجلمعية الر

ي)كـزب (الـالمــربـهـذا األسـلـوبـالـعـاصـمــة. و
ئيس للعـمـليتفرغ املقـر الـرمن ويختصـر الـز

ى العامـةالشكـاواملشكـالت وعلى القضـايـا و
مية في اإلقلـيـمة احلكوتلك املتعلقة باألجـهـزو

سط من اململكة.األو
اهنة فرعحلتها الر     بقي للجمعية في مر

ابع يكون في أحد مدن اإلقليم الـشـمـالـير
ى أن يتجـهبعد ذلك فإننـي أرمن اململكـة، و

ية للمقريز اإلمكانات البشركيز على تعزالتر
يرتطـوتنظـيـم الـعـمـل والفـروع، وئيـس والـر

هــو مــا ال أشــك أنــه فــي قـــائـــمـــةاألداء، و
مجلسها التنفيذيئيس اجلمعية واهتمامات ر

فني على الفروع.املشرو
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يرئيس التحر                            ر
ةبعد اطالعي عـلـى األعـداد الـثـالثـة مـن نـشـر

طنيـة حلـقـوقة عن اجلمـعـيـة الـو) الصـادرحقـوق(
ات املـتـعـلـقـةجـت بـبـعـض الـتـصــوراإلنـسـان، خـر

أخلصهاة التي آمل أن حتظى باهتمامكم، وبالنشر
مبايلي:

لى، كنت أمتنى- بالنسبة لتصميم الصفحة األو
مزدي بأي تصميم يرأن يغلب عليه الطابع السعو

كة.إلى بالدنا املبار
يـة ثـابـتـة تـتـضـمــن أهــدافاو- تـخـصـيــص ز

ى تتناول طبيعة العالقة بـنيية أخراواجلمعية، وز
ى.املقيم من جهة أخراطن من جهة واملواجلمعية و
ية تتناول حقوقاواسة إمكانية تخصيص ز- در

عي (إلـغـاءاإلنسان في اإلسـالم مـن مـنـظـور شـر
أةي - حفظه حلقوق املراإلسالم التمييز العنصر

املستأمنني في اإلسالم).- حماية أهل الذمة و
ة حقوق إلىاتيجية إليصال نشرضع استر- و

ائح اجملتمـع، مـن خـاللأكبر عدد ممكـن مـن شـر
يقية، بأقل تكلفة مادية ممكنة.خطة تسو

ات، بحيث توزعار- التنسيق مع عدد من الوز
ات، من خـاللاربي تـلـك الـوزة علـى مـنـسـوالنـشـر

اغـبـني مــنـن الــرّـمــكُضـعـهـا فـي مـكــان بــارز يو
ذلك مقابل نقـل بـعـض، وًاحلصول عليها مـجـانـا

ة.ات من خالل النشرارأخبار هذه الوز
ة تصدر عـن اجلـمـعـيـة- باعتـبـار أن الـنـشـر

تعتبر ناطقة باسمهـاطنية حلقوق اإلنسـان، والو
ة فيفيمكن أن تبتعد عن نقل األخـبـار املـنـشـور

اضيـع الـتـيى، بحيث تـقـتـصـر املـوصحـف أخـر
ي الشـأنحها على كتاب مـخـتـصـني مـن ذوتطـر
اء من أعضاء اجلمعية أو اخملتصني في مجالسو

حقوق اإلنسان،و تكون كتـابـاتـهـم خـاصـة بـهـذه
ة، لكي تعطى استقاللية.النشر

ة يتضمن- طباعة استبيان يوزع مع النشـر
ة من حيـثير هذه النشرحات لتطـومقتـرأسئلة و
املقاالتعية الورق ونوان املستخدمة واأللواملقاس و

ها.غيرالتصاميم وحات واألطروو
لت من خالل ما تقدم أن أساهم في تقدميحاو

اء، التي أمتنى لهااضعة جلمعيتنا الغرخدمة متو
د أمثالكم ملـاجوبخاصة بـوالنجاح، وكل التقـدم و

عطاء في سبيل خدمة اجملتمع.ف عنكم من بذل ورُع

عبدالرحمن بن عبداللطيف البابطني
 املشرف العام على مركز سعود البابطني*

اخليري للتراث والثقافة، عضو متعاون باجلمعية
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اني:هر علي الز-ياضالر
حـمـنيـة عـبـدالــرت ثـانــوأصـدر

يفيةة تعرياض نشرالغافقي بالر
طـنــيــة حلــقــوقبـاجلـمــعــيــة الــو

يفاإلنسان، اشتملت على التعر
أهـدافـهــابـطـبـيـعـة اجلـمـعــيــة و

تـهــاأجـهــزاخـتـصـاصــاتــهــا وو
وجلانها.

سة األستاذضح مدير املدرأوو
اهيم الدخيـل أنمحمد بن إبـر

عيةة تهدف إلى تـوهذه النشـر
الطالب بأهمية حقوق اإلنسان

يـفالـتــعــرفـي اجملـتــمــعــات، و
ائدة فيبإحدى اجلمعيـات الـر

هي اجلمـعـيـةهذا اجملـال أال و
التيطنية حلقوق اإلنسان، والو

تعد أول جمعية من هذا النوع
في بالدنا الغالية.

سـة لـشــؤونكـيــل املــدرأكـد وو
الـطـالب األسـتـاذ عـبـدالــغــنــي

ية فيعوات التوي على أهمية مثل هذه النـشـرالعمر
سساتاملؤك الطالب باجلمعيات ومدارسيع آفاق وتو
لكنـهـم ال ما يسمعـون عـنـهـا، وًطنية، التـي غـالـبـاالو
انب حياتية مهمة.فون مهامها التي متس جويعر

ة على جميع طالبهاعت هذه النشرسة وزيذكر أن املدر
 طالب.700ابة البالغ عددهم قر

سةمدير املدر
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:حقوقى - صفو
خاطبت اجلمعية اجلهات ذات العالقة بشأن قضـيـة

ه خارج اململكة.له خالل سفراطن تفاجأ بهدم منزمو
فعهاى التي راطن(ع- أ- ص) في الشكويقول املوو

دته من العالج خارج اململكة تفاجأللجمعية أنه بعد عو
ى باملنطقـةله من قبل بلدية محافظة صـفـوبهدم منـز

ا إلى أنه خاطب أمانةهـ، مشير1410قية عام الشر
دت عليه بأن املـنـزلها رقية التي بـدوراملنطقة الـشـر

اليعم بأنه قد بني منذ حوط، بينما ز للسقوًكان آيال
ة للجهاتاجعاته املستمربعد مرات فقط، وسبع سنو

املعنية تفاجأ بأن املدة التي يحق له املطالبة فيها قد
انتهت.

طنية حلقوق اإلنسان قامت ببحثيذكر أن اجلمعية الو
عملت على مخاطبةاسة جميع أبعادها، ودرالقضية و

مات حيالها.اجلهات املعنية جلمع أكبر قدر من املعلو

UMO�� qIM� WOFL'«Ît�d�√ s� »dI�U� 

:حقوقياض- الر
متكنت اجلمعية بالتعاون مع اجلهات املعنية من نقل

ته في خميس مشيط.يب من أسرسجني إلى سجن قر
ة أحد السجناء للجـمـعـيـة مـطـالـبـةقد تقـدمـت أسـرو

ياضمساعدتها في نقل سجينهم من سجنه في الر
بائه.أقرته ويب من أسر قرٍيه إلى سجنالبعيد عن ذو

بالتعاوناسة حالة السجني وقد قامت اجلمعية بدرو
مع اجلهات املعنية نقل املذكـور إلـى أحـد الـسـجـون

يه في مدينة خميس مشيط.يبة من ذوالقر

س:ة - قدس برالقاهر
جال،ية، حول العنف ضد الراسة حتليلية مصركشفت در

جال في اجملتمعمية بحق الر جر111تكاب النقاب عن ار
ي، خالل النصف الثاني من العام املاضي.املصر

اركز (ملتقى احلواها مراسة التي أجـرضحت الدرأوو
عتدة توزائم املرصو اجلرّحقوق اإلنسان)، أنللتنمية و

:حقوقة - القاهر
اسـاتة لـدركـز الـقـاهــرأطـلـق مـر

قعه اجلديد علىحقوق اإلنسان مو
هـو مـاميــثــل حــدثــانــت، واإلنـتــر

يا بالنسبة لنشطـاء حـقـوقهـرجو
بي.العالم العراإلنسان في مصر و

فقع التـعـرميكن من خـالل املـوو
كــزنـشـاطــات املــرعـلـى أخــبــار و

قع على مكتبةي املوعاته. كما يحتواالطالع على مطبوو
ي علىمتخصصة في مجال حقوق اإلنـسـان، حتـتـو

يات. كـذلـكالدوراسـات والدرعدد كبير مـن الـكـتـب و

ميـة جر11قة، مية سـر جـر15مية قتـل،  جر85علـى 
ائم بحقتكاب هذه اجلرب. أما الدافع الراعتداء بالضر

65ية بنسبـة الزوج، فكانت على خلفية خالفـات أسـر
خيانة في املائة، و15خيانة الزوج بنسبة في املائة، و

قة أو االستيالء علىالسر في املائة، و5جة بنسبة الزو
 في املائة.15ال الضحية بنسبة أمو
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ةقع األعداد األخيـرفر في املـوتتـو
اســيــة)،كـز (ســوة املــرمــن نــشــر

اقيــة (رواجملـلـة الـعـلـمـيــة الــدورو
كـز وها املـرالتـي يـصـدربـي) وعـر

ة منعة متـمـيـزيكتب فيهـا مـجـمـو
نشطاء حقوق اإلنسانالباحثني و

بي.في مصر و العالم العر
كزاألمر األكثر أهمية هو أن املرو

افركز مصادر حقوق اإلنسان) و الذي تتوصمم (مر
تعليماد حول حقوق اإلنسـان وعة من املوفيه مجمـو

حقوق اإلنسان.
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