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أخبار الجمعية

اجتماع أعضاء اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة مبقر الفرع بجدة

في  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  فرع  أعضاء  ناقش 
منطقة مكة املكرمة إقامة دورات ألفراد السجون والصحافيني 

إضافة  اإلنسان،  بحقوق  واملهتمني 
إلى تنظيم ملتقى حول حقوق املرأة 
 ، سعودي  من  املتزوجة  األجنبية 
ورشة حول  بإقامة  التوصية  ومتت 
مؤسسات املجتمع املدني يستضيفها 
املشروعات  من  وعدد  الفرع 
واألنشطة التي يعتزم فرع اجلمعية 
احلالي.  العام  خالل   تنفيذها 
حضروا  الذين  األعضاء  وبحث 
حسني  الدكتور  وهم   اللقاء 
زهير  عمر  الدكتور  الشريف، 
عزي،  بهاء  بهيجة  الدكتور  حافظ، 
عبد الله أبو السمح، أحمد مظهر، 
محمد كلننت، طالل قستي، معتوق 
املوضوعات  من  عددا  العبدالله، 

املقيمني  زيارات  مواصلة  منها 
رئيس  وزيارة  جدة  كباري  حتت 
فرع هيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر في منطقة مكة املكرمة. 
وكذلك زيارة املسؤولني في هيئة 
وزيارة  العام  واالدعاء  التحقيق 
بعض احملافظات والقرى والهجر 
على  للوقوف  للمنطقة  التابعة 
واملتعلقه  الواردة  الشكاوى  بعض 
باخلدمات الصحية والبيئة للتأكد 
وأحاط  الواردة.  املعلومات  من 
الدكتور  الفرع  على  املشرف 
حسني الشريف األعضاء مبا قام 
به الفرع خالل األيام املاضية من 
القضايا  وأبرز  وزيارات  أعمال 

الواردة للفرع.

الوطنية  اجلمعية  رئيس  طالب 
حلــقــوق اإلنــســان الــدكــتــور مفلح 
الــقــحــطــانــي بــرفــع الـــضـــرر عن 
سواء  الطبية  األخــطــاء  ضحايا 
املريض او ذويه او اجلهاز الطبي. 
إتخاذ  املـــفـــتـــرض  مـــن   : وقـــــال 
ــيــة ألي شكوى  األول اإلجـــــراءات 
خــاصــة بــاالخــطــاء الــطــبــيــة قبل 
الشرعية  الهيئات  الــى  إحالتها 
الصحة طبقت  وزارة  ان  مضيفا 

مـــن شأنها  وتــنــظــيــمــات  قـــواعـــد 
حتريك اجلمود الذي يصيب مثل 
هذه القضايا . وأعرب عن أسفه 
الشديد الن التأخير في مثل هذه 
القضايا ينعكس سلبا على األطباء 
انــفــســهــم قــبــل املـــرضـــى فـــى ظل 
اجلمعية  ان  مؤكدا  اليومى  عمله 
القضايا  مـــن  عـــــددا  اســتــقــبــلــت 
اخلاصة باألخطاء الطبية وتتابعها 

بغية الوصول إلى العدالة .

حقوق اإلنسان تدعو لفك جمود األخطاء الطبية 
 األم���ر ب��امل��ع��روف وح��ق��وق اإلن��س��ان تسعيان إل��ى عالج 

اخللل امليداني
أوضح مدير اإلدارة القانونية بالرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر الشيخ خالد بن عبد الله الشافي أن الرئاسة تبني عالقة متميزة 
مع جمعية حقوق اإلنسان وتسعى إلى معاجلة أوجه اخللل التي قد توجد 
اجلرائم  من  لعدد  التصدي  ومباشرة  امليداني  العمل  طبيعة  وتفرضها 
واملخالفات وعن أسباب إيجاد وحدة حقوق اإلنسان قال الشافي : إن حماية 
حقوق اإلنسان من مقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء وأن النظام األساسي 
للحكم بوصفه الدستور املدون للبالد نص على حماية حقوق اإلنسان وفقاً 
للشريعة اإلسالمية . وقد رحب د/ مفلح القحطاني بهذه اخلطوة وأعرب 

عن بالغ سعادته بكل خطوة تخطوها اململكة في طريق حقوق األنسان .

سفير حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية الهولندي يزور اجلمعية
اخلارجية  بوزارة  األوسط 
ماري  أنا  السيدة  الهولندية 
للجمعية  بزيارة  سبابنز 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
1431/2/18هـ  الثالثاء  يوم 

املوافق 2010/2/2م، 
استقبالهم  في  وكان 
سعادة  اجلمعية  رئيس 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور/ 
القحطاني ، في بداية اللقاء 
رحب رئيس اجلمعية بالوفد 
الزائر ثم متت مناقشة بعض 
بحقوق  املتعلقة  املوضوعات 
وموقف  اململكة  في  اإلنسان 
اجلمعية منها ، كما مت تبادل 
عدد  حول  النظر  وجهات 

السفير  الهولندية  اخلارجية  بوزارة  اإلنسان  حقوق  سفير  قام 
رون  السيد  اململكة  لدي  الهولندي  السفير  يرافقه  هامبجر  أريان 
استريكر ونائب رئيس البعثة  ومسئولة إدارة شمال إفريقيا والشرق 

الصعيد  على  القضايا  من 
بحقوق  واملتعلقة  الدولي 
اإلنسان حضر االجتماع  كل 
عبد  بن  صالح  الدكتور  من 
الرحمن الشريدة رئيس جلنة 
واالستثمار  املالية  الشؤون 
عبد  اخلالق  عبد  والدكتور 
الرصد  جلنة  رئيس  احلي 
خالد  واألستاذ  واملتابعة 
الفاخري  الرحمن  عبد  بن 
الشؤون  على  العام  املشرف 
والدكتورة  واملالية  اإلدارية 
رئيس  نائب  العجالن  نورة 
األسرة  لشؤون  اجلمعية 
عضو  شيخ  ثريا  واألستاذة 

اجلمعية.
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بحث رئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور بندر بن 
مجلس  أعضاء  من  عدد  بحضور  العيبان  محمد 
هيئة حقوق اإلنسان في مقر الهيئة خالل استقباله 
مبدينة  اخلارجية  العالقات  مجلس  من  وفداً 
تواجه  التي  اإلشكاالت  بعض  األمريكية  نيويورك 
فيما  املتحدة  الواليات  إلى  السعوديني  املسافرين 
يخص جوانب التفتيش واصدار التأشيرات واحللول 
 التي تسهم في تسهيل إجراءات السفر للسعوديني. 
االهتمام  ذات  األمور  بحث  اللقاء  خالل  مت  و 
تربط  التي  املميزة  بالعالقات  منوها  املشترك 
جهود  د.العيبان  تناول  ،كما  الصديقني  البلدين 
اململكة في تعزيز وحماية حقوق االنسان من خالل 
التشريعات واألنظمة املقررة في اململكة على كافة 
األصعدة وتطرق الوفد إلى املبادرات الدولية التي 
عبدالله  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  أطلقها 
ومبادرة  العربية  السالم  العزيز كمبادرة  عبد  بن 
حوار احلضارات واالديان والتي حتث على حتقيق 

السالم والتعايش السلمي بني بني اإلنسان.

رئيس هيئة حقوق اإلنسان يبحث ووفد 
التفتيش  مشاكل  أمريكي  حكومي 

والتأشريات

الوليات  اإىل  وامل�سافرون  ال�سعوديون 

دخول  من  ممنوعون  الأمريكية  املتحدة 

و�سول  من  �ساعة  قبل  املياه  دورات 

الرحلة، وممنوعون من تغطية اأج�سامهم 

بالبطانيات وممنوعون من معرفة موقع 

القبلة وممنوعون من دخول  اأو  الطائرة 

يف  مطالبون  اأنهم  كما   ، املياة  دورات 

باخل�سوع  الع�سوائي  التفتي�س  حالت 

موؤخرة  ي�سمل  الذي  اليدوي  للتفتي�س 

بالإ�سافة  احل�سا�سة.  واملناطق  الراكب 

تظهر  خا�سة  بكمرات  ت�سويرهم  اإيل 

اأج�سادهم عاريه

هذه املمنوعات ما هي إال جزءاً من قائمة 
املمنوعات للمسافرين من السعودية إلى 
الواليات املتحدة، بحسب اإلجراءات التي 
هيئة  إلى  األمريكية  السلطات  سلمتها 
واخلطوط  السعودية  املدني  الطيران 
اإلجراءات  وهي   ، السعودية  اجلوية 
املسافرون  لها  سيخضع  التي  نفسها 
املتحدة  الواليات  صنفتها  دولة   14 من 
بنشاطات  متورطة  أو  لإلرهاب  راعية 
اإلرهاب. من  تعاني  أنها  أو   إرهابية 
املطلوبة  اإلجراءات  قائمة  وتشتمل 
للمسافرين إلى الواليات املتحدة من هذه 

الدول األربعة عشر

احملاولة  بعد  اإلجراءات  هذه  وتأتي 
طائرة  لتفجير  وقعت  التي  الفاشلة 
والتي  ديترويت  إلى  متجهة  كانت  ركاب 
نيجيري  على  فيها  بالالئمة  انحي 
أن  األمريكيون  املسؤولون  يعتقد 
بتدريبه.  قامت  اليمن  في   القاعدة 
باراك  الرئيس  إدارة  في  مسؤول  وأعلن 
اوباما أن املسافرين القادمني من أو عبر 
كوبا وإيران والسودان وسوريا باإلضافة 
إلى أفغانستان واجلزائر والعراق ولبنان 
والسعودية  وباكستان  ونيجيريا  وليبيا 
إجراءات  سيواجهون  واليمن  والصومال 

فحص مشددة. 
املسافرين  فعل  ردود  وعن 
السعوديني ، قال طالب العلوم السياسية 
الذي  اجلبر  فهد  الدولية  والعالقات 
معقد  شخصي  تفتيش  إلى  تعرض 
وصفه. حد  على  ــ  ديترويت  مطار   في 
أعوام  أربعة  قضى  الذي  اجلبر  وقال 
أنشطة  في  ومشاركة  حسنة  بسيرة 
محققني،  خمسة  »استجوبني  اجتماعية 
وطرحوا  وعسكريان،  مدنيني  ثالثة 
عن  سؤالي  بينها  من  مستفزة،  أسئلة 
ما  إرهابية، وأصعب  بتنظيمات  عالقتي 
الشخصي  التفتيش  هو  األمر  في  كان 
إنسانية«. وغير  مهينة   بطريقة 
جميع  أن  إلى  السعودي  الطالب  وأشار 

)الب  احملمول  كمبيوتره  في  الشخصية  ملفاته 
توب( نسخها احملققون دون إذن، مستغربا عدم 

اعتذار احملققني أو موظفي التفتيش.

إنه  يقول  اخليل،  أبا  فارس  الطالب  حالة  وفي 
بقي في املطار عند وصوله الواليات املتحدة 5 
ساعات وأفرغت حقائبه وجميع أمتعته، مؤكدا 
وفتشوها  »املفتشني أخرجوا جميع مالبسي  أن 
قطعة قطعة، ومرروني على أجهزة إشعاعية أكثر 

من مرة«.
أما عن ردود فعل املؤسسات احلقوقية  ، فقد 
سارعت اجلمعية الوطنية بإصدار بيان صحفي 
بالكرامة  املاسة  اإلجراءات  هذه  فيه  تستنكر 
واملخالفة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي 
أو  اجلنس  بسبب  التمييز  جواز  على عدم  نص 
اجلنسية كما نص على حرية العبادة بشكل علني 
وكذلك على حرية التنقل من بلد ألخري دون أي 

مساس بحقوقه وآدميته 
وفد  مع  اإلنسان  حقوق  هيئة  بحثت  كما 
هذه  األمريكية  اخلارجية  العالقات  مجلس  من 
وكرامة  بحقوق  مساس  من  بها  وما  اإلجراءات 

املواطن السعودي
 

ال�سلطات  ندعوا   : القحطاين 

الأمريكية اإىل اإعادة النظر يف تلك 

الإجراءات التع�سفية املا�سة بكرامة 

وحرية الإن�سان
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تقرير

                      أيهما أمريكا  ؟؟؟

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  اصدرت 
جوانتانامو  معتقل  كتاب  اإلنسان 

وانتهاكات حقوق اإلنسان

معتقل  عن  أقرأ  أو  أسمع  عندما 
صور  أمامي  تترآء  جوانتانامو 
القرن  في  اإلنسان  انتهاكات حقوق 

احلادي والعشرين . 
قابعني  بشر  األولي  الصورة  ففي 
يرتدون بدل   ، في أقفاص حديدية 
 ، ركبهم  على  جاثمني   ، برتقالية 
 ، األرض  إلى  مطأطأة  ورؤوسهم 
أرجلهم  وموثوقه   ، أيديهم  مكبلة 
رؤوسهم  على  ويقف   ، بسالسل 
جنود أمريكيني مفتولي العضالت ، 

ينظرون إليهم بإزدراء .
الثانية أشاهد حراس  وفي الصورة 
عربات  تشبة  خشبية  عربة  يجرون 
أحد  عليها  واخلضار  الفواكة 
مقيدتان  وقدماه  ويداه  السجناء 

بسالسل من حديد .

جنديان  أشاهد  الثالثة  الصورة  وفي 
وقدماه  ويداه  املعتقلني  أحد  يجران 
من  يقودانه  بسالسل  مكبلتان 
اإلستجواب.وفي  غرفة  إلى  زنزانته 
من  كرسي  على  يجلس  الغرفة  تلك 
بتثبيت  احلراس  ويقوم  البالستك 
 ، باألرض  قدماه  في  التي  السالسل 
مبركز  مرتبطة  كاميرا  السقف  وفي 
حركاته  تراقب  اإلليكتروني  التحكم 
وكالة  ويبدأ احملقق وعمالء  وسكناته 
باستجوابه  املركزية  االستخبارات 
مستخدمني عبارات نابية تهني ثقافته 
نفسيته  وحتطم  معتقداته  وحتتقر 
 ، أخرى  أساليب  استخدموا  ورمبا   ،
لم  بأعمال  االعتراف  على  إلجبارة 
يفعلها فيرد لسان حال هذا اإلنسان 
بي  تأتوا  أن  قبل  قائاًل  احملقق  على 
إلى هنا كنت أسمع أن دولتكم حتترم 
أو  جنسه  عن  النظر  بغض  اإلنسان 
جنسيته أو ديانته أو لونه أو أصله وأن 
معيار تقدم الدول لديكم هو إحترامها 
حلقوق اإلنسان ولكن بعدما جئت إلى 

هنا لم أجد شيء مما كنتم تدعوه .
فلقد جردمتوني من حقوقي املنصوص 
وفي  الدينية  التعاليم  في  عليها 
دستوركم وفي قوانينكم وفي اإلتفاقات 

الدولية التي بذلتم الكثير من الوقت 
واجلهد إلقرارها على مستوى العالم 
وأجبرمت بعض الدول على اإلنضمام 
العلمي  اإلعالن  مقدمتها  وفي  إليها 
مبادئ  ومجموعة  اإلنسان  حلقوق 
جميع  بحماية  املتعلقة  املتحدة  األمم 
األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل 
من أشكال االحتجاز ومعاهدة جنيف 
النموزجية  والقواعد  احلرب  ألسرى 
ملعاملة السجناء والكثير من اإلتفاقات 
وحقوق  بكرامة  اخلاصة  الدولية 

وحرية اإلنسان.
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  واجلمعية 
اإلهتمام  كامل  أولت  تأسيسها  منذ 
بشكل  بجوانتانامو  املعتقلني  لقضايا 
عام والسعودييني منهم بشكل خاص 
فشكلت جلنة متابعة أوضاع معتقلي 
من  عدد  وأصدرت  جوانتانانو 
البيانات وكذلك عدد من املخاطبات 
رأسهم  وعلى  األمريكيني  للمسئولني 
الرئيس األمريكي جورج بوش ، ووزير 
املتحدة  الواليات  وسفير   ، الدفاع 
اجلمعية  أصدرت  كما   ، باململكة 
به  وما  جوانتانامو  معتقل  تقريراًعن 
من انتهاكات حلقوق اإلنسان ومعانات 

املعتقلني السعوديني وأسرهم .

اأمريكا  .. كان �شعار  القريب  املا�شي  يف 

اليوم  اأ�شبح  فلماذا  احلرية  متثال 

معتقل جوانتانامو ؟!!

وهذا تلخيص الكتاب 
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البداية

جوانتانامو هي جزيرة صغيرة تتبع التراب الكوبي 
املتحدة األمريكية  الواليات  على مقربة مع حدود 
، وفي عام 1903 سمحت كوبا جلارتها الصديقة 
كبادرة  اجلزيرة  هذه  باستخدام  أمريكا  آنذاك 
للكوبيون  األمريكيون  قدمه  الذي  للدعم  أمتنان 
في مقاومة اإلحتالل األسباني مقابل إيجار سنوي 
رمزي ، وبعد قيام الثورة الكوبية رفضت الواليات 
ومتسكت  جوانتانامو  تسليم  األمريكية  املتحدة 
باالتفاق السابق حيث بقيت تدفع اإليجار السنوي 
الشيكات  عن صرف  توقفت  كوبا  أن  من  بالرغم 
التي تدفعها الواليات املتحدة كبدل إيجار منذ ما 

يقارب اخلمسني عام .
املتحدة  الواليات  حكومة  أسمته  ما  بداية  ومع 
املتحدة  الواليات  أنشأت  اإلرهاب  على  باحلرب 
مقراً  اجلزيرة  في هذه  عام 2002  في  األمريكية 
 ، البشرية  تاريخ  في  املعتقالت  أسوء  من  لواحد 
املعتقلني  وضع  على  األمريكية  اإلدارة  وحترص 
في هذا املعتقل ملا به من فراغ قانوني فاملعتقلني 
القانون  يقررها  التي  احلماية  من  يستفيدون  ال 
وليس  الكوبية  األراضي  على  فهم  األمريكي 
القانونية  احلماية  من  يستفيدون  وال  األمريكية 
التي يقررها القانون الكوبي فهم على أرض حتت 

السيطرة األمريكية.

االعتقال الع�شوائي واملخالفات القانونية

املعتقلني في جوانتانامو جاؤوا من  أوائل  رغم أن 
ساحة الصراع في أفغانستان إال أن أكثر احملتجزين 
كانوا بعيدين عن هذه الساحة ، وقد متت عمليات 
اعتقالهم خارج نطاق اإلجراءات القضائية املعمول 
بها في البلدان التي اعتقلوا فيها بل مت اعتقالهم 
مت  اآلخر  والبعض  مؤكدة  غير  شبهات  على  بناء 
اعتقالهم بناء على جنسيتهم بغض النظر عن هل 
هم مذنبني أم ال ، وقد صاحبت عمليات االختطاف 
والسجن واالعتقال العشوائي جملة من املمارسات 
قانونية حتفظ  إجرادات  أي  ودون  اإلنسانية  غير 

للمعتقلني حقوقهم 
وإذا كان هذا هو الوضع خارج احلدود األمريكية 
فإنه لم يتحسن داخلها بل زاد سوء فتقرير منظمة 
العفو الدولية أشار إلى أن ما يزيد عن ألف ومائتني 
نفسها  املتحدة  الواليات  في  األجانب  الرعايا  من 
قد تعرضوا لالعتقال خالل الشهرين اللذين تبعا 
االعتداء على مركز التجارة العاملي ووزارة الدفاع 
األمريكية ، وكان معظم املعتقلني ينتمون إلي أصول 
إلى  رجع  احتجازهم  وآن سبب   ، وآسيوية  عربية 
مخالفتهم لقوانني الهجرة . فمخالفات السلطات 
األمريكية للقانون لم يعد مقتصراً على من تعتقلهم 
أرضها  على  يقيمون  من  بل شمل  خارج حدودها 
اإلجراءات  احترام  وعدم  العشوائي  فاالعتقال   ،
السلطات  على  السائد  الوضع  هو  كان  القانونية 

األمريكية 

معاهدات اأ�شري احلرب

بأن  احلرب  أسري  بشأن  جنيف  معاهدة  تقضي 
يعامل جميع األسري وفي جميع الظروف معاملة 
إنسانية وأال يتعرضوا لإلذالل واإلهانة من جانب 
القوات احملتلة وأن أي إهانة جسدية أو نفسية لهم 

تعتبر  خرقاً لالتفاقية ، ولكن هناك دالئل كثيرة 
تفيد  خارجها  ومن  جوانتاناموا  معتقل  داخل  من 
أن احملتجزين واجهوا أشد أنواع التعذيب والقهر 
أنفسهم  األمريكيني  املسئولني  وبشهادة  واإلذالل 
سيمون   « األمريكي  الصحافي  نشره  مقال  ففي 
تضمن  جوانتانامو  في  التعذيب  أن  قال   » هيرش 
نزع املالبس ووضع األصفاد في أيديهم وأرجلهم 
وتعريضهم  األرض  مثبته في  وأحكامهم مبسامير 
ألضواء مبهرة وموسيقي صاخبة ، فيما يتم تشغيل 
 ، طويلة  لفترات  طاقاتها  بأقصي  الهواء  مكيفات 
وقد مت جتاهل اتفاقية جنيف الثالثة بشأن حقوق 
األسري واالتفاقيات واملواثيق الدولية األخري التي 
تضمن للمعتقلني احلق في املعاملة اإلنسانية والتي 
تكفل تناول قضاياهم وفق مبادئ العدالة والقانون 
ويؤيد ذلك  ما شهد به بعض املفرج عنهم من هذا 
املعتقل ، بل وبعض اجلنود األمريكيني الذين كانوا 
هناك  كان  وإن   . جوانتانامو  معتقل  في  يعملون 
حتفظ وتعتيم على ما يحدث في جوانتانامو فإن 

ما نشر عن أبو غريب كان فيه الكفاية 

حمنة القيم واملبادئ

لم يعد األن باستطاعة اإلدارة األمريكية آن تدعي 
ومبادئ  قيم  احترام  في  ريادتها  تفقد  لم  بأنها 
حقوق اإلنسان بسبب ما ارتكبته من انتهاكات في 
السرية  واملعتقالت  غريب  وأبو  جوانتانانو  معتقل 
التي تنشأها على أراضي الدول األخري واملعاملة 
الإلنسانية للمعتقلني ، لذا ميكن القول أنه كانت 
هناك هجمة شرسة من اإلدارة األمريكية السابقة 
خاصة على قيم ومبادئ حقوق اإلنسان التي تنادي 

بها األمة األمريكية.

الو�شع القانوين للمعتقلني

عندما اختارت اإلدارة األمريكية جزيرة جوانتانامو 
على  حربها  أسمته  فيما  تعتقلهم  ملن  مقراً  لتكون 
اإلرهاب ، لم يكن ذلك من قبيل الصدفة ، بل كان 
أمراً مخططاً له ويهدف لوضع هؤالد املعتقلني في 
فراغ قانوني بحيث ميكن إبقائهم محتجزين ألطول 
أراضي  فاجلزيرة   ، محاكمة  بدون  ممكنة  فترة 
الكوبي  القانون  كوبية باالسم ولكن ال يطبق فيها 
إليها  أثره  ال ميتد  األمريكي  والقضاء  والقانون   ،
وصفٍا  إعطائهم  على  األمريكية  اإلدارة  وعملت 
من  استفادتهم  لتعرقل   » أعداء  مقاتلني   « خاصاً 
ومعاملة  بحماية  اتفاقيات جنيف اخلاصة  حماية 
إلي  األن  يسير  اإلجتاة  أن  إال   . احلرب  أسري 

خضوع املعتقلني للقضاء والقانون األمريكي .

معانات املعتقلني

املأساة  في  غاية  جوانتانامو  في  املعتقلني  معاناة 
يُجرد  فاملعتقل   ، لالعتقال  األولي  اللحظة  من 
حلظة اعتقاله من كل ممتلكاته الشخصية وتصادر 
أوراقه الثبوتية ، وتقيد يديه ورجليه ، ويكمم فمه ، 
ويوضع رأسه في كيس ، ثم يحشر في وسيلة النقل 
معظم  في  نفسه  على  يتبول  ويترك   ، املستخدمة 
األحيان ، ثم يلي ذلك في مرحلة االعتقال تعريض 
والنفسي  اجلسدي  التعذيب  من  املعتقل ألصناف 
، فيمنع من استخدام حواسه لفترات طويلة جداً 
أن  املألوف  باألغالل حتى أصبح من  تكبيله  ويتم 
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تقرير

احلياة  قيد  على  أقربائهم  بقاء  من  األسر  بعض 
ومنها ما كان بسبب عدم وصل أي معلومات عنهم، 
ومع ذلك فقد كانت معاناة األسر األساسية تكمن 
غياب  في ظل  اليومية  حياتها  تنظيم  في صعوبة 
قريبها ، فقد يكون هذا القريب هو العائل الوحيد 
أو  السن  في  كبيرين  والدين  ترك  يكون  وقد  لها 
وأوالده  وزوجته  متزوجاً  يكون  وقد   ، أحدهما 
أمورهما  تنظيم  كيفية  في  أمرهما  من  حيرة  في 
احلياتية فال الزوجة قادرة على اتخاذ قرار الطالق 
استكمال  على  قادرين  األوالد  وال   ، الزوج  لغياب 
اإلجراءات النظامية للحصول علىاألوراق الثبوتية 
ذلك  إلى  أضف   ، والعالج  للدراسة  الضرورية 
معاناة هذه األسر وتأملها بسبب ما تناقلته وسائل 
اإلعالم املختلفة واملنظمات احلقوقية من انتهاكات 
وتعذيب للمعتقلني وتدنيس ملقدساتهم ، وقد قامت 
جلنة متابعة أوضاع املعتقلني السعوديني باجلمعية 
الوطنية حلقوق اإلنسان برصد بعض حاالت معاناة 

أسر املعتقلني منها :
- والد أحد املعتقلني فقد عقله عندما سمع عن 
وهو  املعتقلني  ضد  متارس  التي  التعذيب  حاالت 

يعلم أن ابنه داخل هذا املعتقل الرهيب .
نفسي  مبرض  أصيبت  املعتقلني  أحد  والدة   -
يفقدها اإلدراك واإلحساس مبن حولها ، وتدخل 
نفسها  تؤذي  يجعلها  الذي  الهوس  من  حالة  في 

وتضرب رأسها باجلدار .
السكر  مبرض  أصيبت  املعتقلني  أحد  والدة   -
مما  عالية  درجات  إلي  لديها  الضغط  فارتفع   ،
تسبب في مضاعفات أدت في النهاية إلى بتر أحد 

رجليها من أعلى الفخذ.
بسبب  بجلطة  أصيبت  املعتقلني  أحد  والدة   -
سماعها بأخبار األذي الذي يطال املعتقلني وفيهم 
عليها  يصعب  إذ  مقعدة  شبه  اآلن  وهي   ، ابنها 

القيام واحلركة .
األهالي  من  الكثير  اضطرار   : املعاناة  ألوان  ومن 
ملراجعة  اململكة  وخارج  داخل  املتكرر  السفر  إلى 

اجلهات الرسمية والشعبية واملنظمات  
 

ال�شورة االأمريكية

عار  وصمة  يعتبر  جوانتانامو  معتقل  أن  شك  ال 
 ، لها  سلبية  ودعايا  األمريكية  اإلدارة  جبني  في 
الصورة  تشويه  إلى  األمريكية  اإلدارة  سعت  فقد 
العالم  لدول  صدارتها  عن  وزحزحتها  األمريكية 
بات  الدولي  واملجتمع   ، اإلنسان  بحقوق  املنادية 

اليمني » أحمد علي عبد الله « حيث قال : الحظ 
الطبيب وجود آثار حقن في اجلسم ، وقص أطراف 
أظافر أصابع اليدين والقدمني بعد الوفاة واختفاء 
أجزاء من اجلثة مثل القنوات الهوائية العليا وهي 
احلنجرة والعظم الالمي وغضروف الغدة الدرقية 
دون وجود أي مبررات لنزع تلك األعضاء من اجلثة 
، مشيراً إلي أهمية هذه األعضاء للتعرف على آلية 

الوفاة شنقاً.
كما ذكر أن نفس األعضاء قد انتزعت أيضاً من 
طالل  ياسر   « السعوديتني  الضحيتني  جثماني 
هذه  واحتجزت   » العتيبي  مانع   : و   » الزهراني 
واستبعد                 األمريكية.  السلطات  لدي  األجزاء 
مثلما  انتحروا  الضحايا قد  يكون  أن   » » ماجنني 

تؤكد السلطات األمريكية 
معاناة اأ�شر املعتقلني

إن أسر املعتقلني تعيش مأساة حقيقة خاصة بعد 
نشر االنتهاكات اخلطيرة ألبسط حقوق البشر التي 
ترتكب في هذا املعتقل وبعد نشر صور معتقل أبو 
غريب بدأ يشعر أهالي املعتقلني بخوف بالغ على 
مصير زويهم وهم في قبضت األمريكان وأصبحت 
مرة  يرونهم  أن  إمكانية  حول  تراودهم  الشكوك 

أخري .
وقد تعددت معاناة األسر فمنها ما كان بسبب عدم 
إعالن أسماء املعتقلني وما تبع ذلك من عدم تيقن 

يظهر مقيد بالقيود احلديدية في مالبس برتقالية 
يحمل  أو   ، األمريكيني  اجلنود  أمام  راكع   ، اللون 
مكان  من  ينقل  وهو  ظهره  عبى  ملقى  عربة  على 

إلى آخر.
املعتقلني  منها  عانا  التي  التعذيب  وسائل  ومن 
باطن  على  املبرح  واجللد  واللكم  والرفس  الصفع 
زنزانه  أو  و احلشر في قفص صغير جداً  القدم 
حتت  احلرارة  درجة  بينما  التدفئة  فيها  تنعدم 
الصفر ، األمر الذي أدي إلى إصابة بعض املعتقلني 
باألمراض ومنها الروماتيزم ، كما أن تقليل طعام 
املعتقل وحرمانه من احلصول على العناية الطبية 
وحلق رأسه على شكل صليب ، ومنعه من الوضوء 
على  باجللوس  واملعاقبة   ، الصالة  فروض  ألداء 
األرض االسمنتية الباردة ويداه مرفوعه فوق رأسه 
ملدد زمنيه طويلة ، وتدنيس القرأن الكرمي بإلقائه 
أمام عينيه في دورة املياة ، أو كتابة كلمات فاحشه 
مخلفاً  بالقدم  عليه  الدوس  أو   ، منه  نسخه  على 
، والترويع والتخويف  آثار على صفحاته املقدسة 
بالكالب البوليسية ، والرش برذاذ الفلفل السائل 
احلار على أجساد املعتقلني بعد ضربهم بالعصي 
املعتقلني  بعض  ورؤوس  وجوه  وتلطيخ   ، والسياط 
بدم حيض احملققات ، واحلرمان من النوم ، ولف 
بعض املعتقلني بعلم إسرائيل إمعاناً في اإلذالل ، 
بأبر ال يعرفون  املعتقلني حلقن  كما تعرض بعض 
السجناء  تخدير  إلي  يؤدي  بعضها  محتوياتها 
الضحك  من  نوبات  إلى  يؤدي  اآلخر  وبعضها 

الهستيري .
أعلنت  حينما  املوت  حد  إلى  التعذيب  وصل  وقد 
السلطات األمريكية إن بعض املعتقلني قد انتحروا  
وهو األمر الذي شككت في صحته أسر املعتقلني بل 
وبعض زمالء املتوفني في املعتقل نفسه باإلضافة 

إلى املنظمات والهيئات احلقوقية .
وفي هذا اإلجتاة شككت جمعية حقوقية سويسرية 
أسري  ثالثة  وفاة  مالبسات  حول  لها  تقرير  في 
معتقل جوانتانامو ، واستعرض مدير معهد الطب 
البروفيسور  السويسرية  لوزان  بجامعة  اجلنائي 
تقرير  اإلعالم  وسائل  أمام   » ماجنني  باتريس   «
الضحية  حثة  عاين  الذي  السويسري  الطبيب 

هذه هي ..

حقوق اإلنسان 

في جوانتانامو
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يضع أمريكا من أوائل الدول املنهكة حلقوق اإلنسان 
الدول  بعض  حتتذي  أن  من  دولي  تخوف  وهناك   ،
واألسري  السجناء  وإزالل  إلهانة  األمريكية  بالبادرة 

واملعتقلني .
جهود احلكومة ال�شعودية جتاة املعتقلني

في  السعوديني  املعتقلني  قضية  بدأت  أن  منذ 
بجميع  تسعي  السعودية  العربية  وامللكة  جوانتانامو 
الطرق السياسية والدبلوماسية الستعادة رعاياها من 
أن  أدركت  قد  السعودية  القيادة  أن  ويبدوا   ، هناك 
الطرق القانونية والقضائية لن جتدي نفعاً في سبيل 
السعوديني  من معتقل جوانتانامو  املعتقلني  استرداد 
قنواتها  خالل  من  تكتم  في  العمل  على  فحرصت   ،
اخلاصة التي جنحت في إخراج السواد األعظم من 
صاحب  ذلك  عن  عبر  وقد   . السعوديني   املعتقلني 
وزير  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  امللكي  السمو 
خادم  من  وبتوجيهات  اململكة  أن  أكد  الداخلية حيث 
أجل  من  جهودها  في  ماضيه  الشريفني  احلرمني 

استعادة مواطنيها من معتقل جوانتانانو . 
واألهالي  األسر  لقاء  بترتيب  الداخلية  وزارة  وتقوم 
لهم  تيسر  حيث  جوانتانامو  من  العائدون  بذويهم 
االنتقال إلى الرياض و توفر لهم أماكن إقامة في أحد 
الفنادق ، وكذلك توفر الدوله للمعتقلني العائدين من 

جوانتانامو الغير قادرين على العمل إعانات شهرية.
كما تقوم وزارة الداخلية بعدد من البرامج املخصصة 
بعد  املجتمع  في  دمجهم  بهدف  العائدين  ألولئك 
سنوات االحتجاز التعسفي والقهر النفسي واجلسدي 
العجاف  السنوات  تلك  آثار  ، حملو  له  تعرضوا  الذي 

التي أمضوها في عزلة عن الوطن والعالم كله.
جهود اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�شان

وهي  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  إنشاء  منذ 
بحث  على  وعملت  املعتقلني  هؤالء  بأوضاع  مهتمه 
باالتصال  فبدأت   . ملساعدتهم  املناسبة  السبل 
مبجموعة من احملامني السعوديني سبقوا وأن تابعوا 
كأعضاء  ضمهم  على  وعملت  املعتقلني  موضوع 
متعاونني مع اجلمعية ، وفي هذه األثناء وجه رئيس 
خالل  من  األمريكي  الرئيس  إلى  رسالة  اجلمعية 
السماح ألعضاء  تتضمن  بالرياض  األمريكي  السفير 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بزيارة املعتقلني 
ولكن لم تكن هناك إجابة ، وبعدما تبني للجمعية أن 
الطريق القانوني والقضائي طويل ومكلف مادياً وغير 
املعتقلني  ملساعدة  وسيلة  أفضل  أن  رأت   ، مضمون 
اثارة  خالل  من  احلكومي  اجلهد  دعم  هو  وأسرهم 
الذين  األمريكيني  املسؤولني  مع  املعتقلني  قضية 

يزورون اجلمعية وفي مقدمتهم مساعد وزير اخلارجية 
األمريكية لشئون حقوق اإلنسان ، ومطالبتهم بوضع حد 

ملعاناة املعتقلني السعوديني بجوانتانامو .
من  عنهم  املفرج  من  دفعة  بزيارة  اجلمعية  قامت  وقد 
املعتقلني السعوديني بهدف اإلطمئنان عليهم واإلستماع 
لهم ، والتأكد من أنهم يتلقون عناية جيدة ولوحظ مدى 
العناية التي وفرتها لهم وزارة الداخلية بعد عودتهم إلى 
أرض الوطن ، بخالف ما كانت تروج له أمريكا من أن 
املعتقلني سوف يعرضوا للتعذيب واملعاملة القاسية إذا 

أعيدوا إلى بالدهم .
جوانتانامو  معتقل  عن  تقرير  اجلمعية  أصدرت  وقد 
املعتقلني  معانات  ومدي  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 
خاصة  بإنشاء جلنة  قامت  كما   ، وأسرهم  السعوديني 
تعني بأوضاع معتقلي جوانتانامو ، ودعت اجلمعية إلى 
اجتماع ضم عدد من أهالي املعتقلني باإلضافة إلى عدد 
أعضاء  اختيار  االجتماع  هذا  عن  ونتج  القانونيني  من 
وقامت  جوانتانامو  في  املعتقلني  أوضاع  متابعة  جلنة 

اللجنة بالكثير من األمور الهامه منها :
إلى  موجه  املعتقلني  أهالي  باسم  خطاب  ارسال   <
املعتقلني  من  اثنني  مقتل  بخصوص  األمريكي  الرئيس 

السعوديني .
> ارسال خطاب للسيناتور في اللجنة القضائية » ليهي 
« ودعمه في مسارة إلبطال القانون اخلاص بالتحقيق 

في معتقل جوانتانامو .

ملطالبته  اجلديد  الدفاع  وزير  إلى  خطاب  ارسال   <
إرتكبها  التي  االنتهاكات  ارتكاب  في  اإلستمرار  بعدم 

سلفه.
واحملامي  األمريكي  احملامي  إلى  خطاب  ارسال   <
األملاني اللذين رفعا دعوة ضد وزير الدفاع األمريكي 

السابق رامسفيلد يتضمن تأييدهم .
متابعة  يتضمن  األمريكي  للسفير  خطاب  ارسال   <
ومانع  الزهراني  ياسر  املعتقل  وفاة  اإلفادة عن  طلب 

العتيبي .
طريق  عن  املعتقلني  إلى  الرسائل  عددمن  ارسال   <

فريق احملامني األمريكيني 
> مكاتبة عدد من الكتاب املشهورين لتصعيد القضية 

> اإللتقاء بوفد من هيمومن رايتس ووتش 
املعتقلني  قضية  في  متخصص  موقع  إطالق   <

السعوديني
احمللية  اإلعالم  وسائل  مع  املستمر  التواصل   <
والعاملية للمساهمة في إجراء التغطيات املختلفة عن 

جوانتانامو .
> التنسيق مع عدد من القنوات الفضائية لطرح قضية 

جوانتانامو ضمن برامجها.

وال تزال اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تتابع 
أحوال  املعتقلني السعوديني مبعتقل جوانتانامو ، 

كما قامت مؤخراً بدعم قرار إغالق جوانتانامو 

جلأ ذوو احتياجات خاصة إلى جمعية حقوق اإلنسان مطالبني بتوفير احلقوق اخلاصة باملعوقني التي أقرتها أنظمة اململكة  
وقال املعوق سعود العواد : طالبنا بتفعيل األنظمة احمللية املتوافقة مع احلقوق العاملية ، فلقد حصلنا على إصدارات اجلمعية 
الوطنية حلقوق اإلنسان اخلاصة باملعاقني ، ووجدنا بها كثير من احلقوق منها أن من حق املعاق احلصول على العالج الطبي 
والنفسي مبا في ذلك األعضاء االصطناعية وأجهزة التقومي وكذلك التأهيل الطبي واالجتماعي ولكننا لم نلمس من حقوقنا هذه 
شيء . ونطالب اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وهيئة حقوق اإلنسان باململكة بتفعيل قضايانا حتي نحصل على حقوقنا . وقال 

املعاق منصور سالم إن 13 بنداً في اإلعالن لم نلمس منها شيئاً على أرض الواقع . ولم يتم الكشف عن أسباب عدم تطبيقها .
ويوضح أحمد سيف أن أن كتيب أعرف حقوقك الذي أصدرته اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان على الرغم من أنه معترف به 
من قبل وزارة الشئون اإلجتماعية ، إال أننا لم جند ملا به من حقوق أثراً ملموساً . وأننا نتوجه بالسؤال : ملاذا هذا الفارق الشاسع 

بني ما جندة في اصدارات حقوق اإلنسان وبني واقع اإلنسان املعاق .

معوقون يلجأون إلى حقوق اإلنسان لتحويل حقوقهم إلى واقع
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منوعات

التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان
ال فرق بين رجل أو امرأة أو سليم أو معاق

إال  األصيل  معدنها  يجلي  ال  العظيمة  األمة  إن 
عاصفة  حتديات  وجه  في  به  تقف  عظيم  موقف 
قبل  من  البشرية  تشهدها  لم  بقوة  نفسها  فرضت 
مكان،   كل  في  تنتشر  منطلقة  متغيرة  قوة  إنها   ،

وتدخل كل وطن بغير استئذان هذه هي قوة العلم 
الوطن  أبناء  لها  يتأهب  أن  يجب  والتي  واملعرفة، 
جميعًا بنفس السالح وعلى ذات القدر من القوة إن 

لم يكن بقدر أكبر، واستعداد أشد.

إن   : اإلنسان  حقوق  من  حق  التعليم 
يؤكد  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن 
فرد  لكل  أن  ويعلن  التمييز  عدم  مبدأ 
التمييز  أن  يرى  وإذ  التعليم،  في  احلق 
في التعليم هو انتهاك للحقوق املنصوص 
نتعرض  وإذ  اإلعالن،  ذلك  في  عليها 
اإلعالن:  هذا  من  و4   1  للمادتني 

املادة 1 

أو  ميز  أي  "التمييز"  كلمة  -تعني   1  
استبعاد أو قصر أو تفضيل علي أساس 
أو  اللغة  أو  اجلنس  أو  اللون  أو  العنصر 
الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو 
األصل الوطني أو االجتماعي، أو احلالة 
االقتصادية أو املولد، يقصد منه أو ينشأ 
عنه إلغاء املساواة في املعاملة في مجال 
يلي:  ما  بها، وخاصة  أو اإلخالل   التعليم 
من  جماعة  أو  شخص  أي  حرمان  أ  ـ 
نوع  بأي  االلتحاق  من  األشخاص 
مرحلة. أي  في  التعليم  أنواع   من 

أو  شخص  أي  فرض  قصر  ب -ـ 
من  نوع  علي  األشخاص  من  جماعة 
األنواع. سائر  من  مستوي  أدني   التعليم 

ج-ـ  إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية 
جلماعات  أو  معينني  ألشخاص  منفصلة 
التي  تلك  غير  األشخاص،  من  معينة 
 جتيزها أحكام املادة 2 من هذه االتفاقية. 
د-ـ  فرض أوضاع ال تتفق وكرامة اإلنسان 
 علي أي شخص أو جماعة من األشخاص. 
جميع  إلي  "التعليم"  كلمة  تشير    2-
وتشمل  ومراحله،  التعليم  أنواع 

ومستواه  بالتعليم،  االلتحاق  فرص 
فيها. يوفر  التي  والظروف   ونوعيته، 

املادة 4 

تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية 
-فضال عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق 
طريق  عن  تستهدف،  وطنية  سياسة 
أساليب مالئمة للظروف والعرف السائد 
واملساواة  الفرص  تكافؤ  البالد، دعم  في 
والسيما:  التعليم،  أمور  في  املعاملة   في 
مجانيا  االبتدائي  التعليم  جعل  ـ  أ  
بشتى  الثانوي  التعليم  وجعل  وإجباريا، 
أشكاله متوفرا وسهل املنال بصفة عامة 

كذلك  العالي  التعليم  وجعل  للجميع، 
القدرات  أساس  علي  للجميع  متاحا 
مبا  اجلميع  التزام  وضمان  الفردية، 
باملدرسة.  االنتظام  من  القانون   يفرضه 
التعليم  مستويات  تكافؤ  ضمان  ب -ـ 
العامة  التعليمية  املؤسسات  كافة  في 
الظروف  وتعادل  املرحلة،  نفس  في 
ونوعيته.  املقدم  التعليم  بجودة   املتصلة 
بتشجيع  املناسبة،  بالوسائل  القيام  ـ  ج- 
لم  الذين  األشخاص  تعليم  ودعم 
يتموا  لم  أو  ابتدائي  تعليم  أي  يتلقوا 
حتى  االبتدائية  املرحلة  في  الدراسة 
ملواصلة  أمامهم  الفرص  وتوفير  نهايتها، 
الفردية.  قدراتهم  أساس  علي   التعلم 
د-ـ توفير التدريب جلميع املشتغلني مبهنة 

التعليم دومنا متييز.

 املرأة واحلق في التعليم  
احلقوق  أهم  من  التعليم  في  احلق  يعتبر 
أجل  من  استثمارها  التي ميكن  اإلنسانية 
و  املساواة  تسوده  مجتمع  تنمية  و  بناء 
هو  االقتصادية.  و  االجتماعية  العدالة 
وسيلة و أداة هامة لتحقيق التنمية و النمو 
وال  املجتمعات،  لكل  املستدام  االقتصادي 
ميكن أن ينزع هذا احلق من املرأة باعتباره 
أهم  ومن  املرأة  لتمكني  األدوات  أهم  من 
احلقوق التي يؤدي االستثمار فيها لتغيير 
الذي  السائد  والثقافي  االجتماعي  الواقع 

وفي  وتقليدية،  دونية  نظرة  للمرأة  ينظر 
لالرتقاء  متكينيه  أداة  هو  نفسه  الوقت 
صنع  مواقع  إلى  بها  والوصول  بوضعها 
التغيير لصاحلها.   القرار من أجل إحداث 
بالتعليم  االلتحاق  معدالت  أن  من  بالرغم 
تعكس حتسناً في املساواة بني اجلنسني في 
فرص االلتحاق بالتعليم، حيث طرأ حتسنا 
كبيرا في معدالت االلتحاق بالتعليم لإلناث 
في  عليه  كانت  عما  املختلفة  مراحله  في 
السنوات املاضية وخاصة ما يتعلق بالتعليم 
أمام  يزال  ال  أنه  إال  والثانوي،  األساسي 
 املجتمع السعودي العديد مما ينتظر اجنازه.

بحقوق  اخلاصة  العاملية  املواثيق  وتؤكد 
اإلنسان وحقوق الطفل وما تنص عليه املادة 
اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   26
على أن " لكل شخص احلق في التعليم" كما 
الدولية  االتفاقية  29 من   ،28 املادة  تنص 
حلقوق الطفل على أن "التربية تهدف إلى 

إمناء شخصية اإلنسان كاماًل. 

املعاق واحلق في التعليم
العامة  اجلمعية  أقرت   1981 عام  وفي 
لألمم املتحدة ميثاق احلقوق اإلنسانية ملن 
يعانون من إعاقات والذي يقضى بأن" لهم 
 " احلق في املشاركة واملساواة في املعاملة 
ويعتبر ذلك اعترافا عاملياً بحق املعاقني في 
املجتمع  أنشطة  كافة  الكاملة في  املشاركة 
)من  الفترة  اعتبار  مع  إليه  ينتمون  الذي 
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اإلنسان  حقوق  تاريخ  كتاب  مؤخراً  صدر 
تاريخ  حول   ، سكوت  أندرسون  النرويجي  للكاتب 
ومبادئه  مفهومه  وضوح  ومدى  اإلنسان  حقوق 
. وأكثر ما  وحديثاً  في مختلف املجتمعات قدمياً 
عقلي  إلى  واألفكار  اخلواطر  وجلب  دهشتي  أثار 
فصل بعنوان أقدم وثيقة حقوق إنسان في التاريخ 
أو  اتفاقية  تكون  قد  أنها  ظننت  األولي  للوهلة   ،
على  كتب  نص  لعلها  أو   ، قدمية  أوربيه  معاهدة 
لم  الوثيقة  ولكن   . األثرية  املعابد  حوائط  إحدي 
تكن ذلك وال تلك . بل كانت عربية خالصة ، كتبت 
ووقعت في مكة املكرمة ، يقول أندرسون سكوت : 
يوجد نصوص كثيرة غابرة في القدم بعضها يرجع 
إلى أكثر من 4000 سنة حتمل بعض  معاني حقوق 
وثيقة  أول  ولكن   ، مبادئه  من  جانباً  أو  اإلنسان 
متكاملة في تاريخ البشريه هي حلف الفضول عام 
590 م الذي عقد بهدف رفع الظلم عن أهل مكة 

عامة غنيها وفقيرها ، قويها وضعيفها .
ويضيف سكوت : الغريب والعجيب إن العرب 
حلقوق  كرواد  تاريخهم  عن  شيئاً  يعرفون  ال  قد 
اإلنسان ، وقد ال يعرفون الكثير عن حلف الفضول 
على الرغم من أن نبيهم - صلي الله عليه وسلم 
- قد حضر هذا اإلجتماع قبل ظهور اإلسالم ، بل 
لقد حتدث عن هذا احللف بإجالل وتقدير فقال: 
الله بن جدعان حلفاً  ) لقد شهدت في دار عبد 
ما أحب لو أن لي حمر النعم ، ولو دعيت به في 
الفضول على  ردوا  أن  ، حتالفوا  اإلسالم ألجبت 

أهلها ، وأن ال يغلب ظالم مظلوم ( 
هل فعاًل سكوت صادقاً في دعواه ، والعرب 
فعاًل ال يعرفون شيء عن تاريخهم كرواد حلقوق 

اإلنسان ؟
وأخيراً أقول : إن كان هذا تاريخنا !! فلماذا 

هذا حالنا ؟؟
املشرف العام على الشؤون املالية واإلدارية

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
Nshr1@yahoo.com

�أقدم وثيقة حقوق �إن�سان 

يف التاريخ

ثقافة حقوق االن�سان

الطفولة املبكرة ضمن جميع املؤسسات 
صفوفها  في  التعليمية  و  التربوية 
في  خاصة  مؤسسات  وفى  النظامية، 
أو  االندماج  على  قدرتهم  عدم  حالة 
التحصيل املناسب." هذا وميكن تعريف 
االحتياجات  ذو  املعاقني  التالميذ 
الذين  "التالميذ  أنهم  على  اخلاصة 
بدورهم  القيام  في  قصور  لديهم 
نفس  من  بنظرائهم  مقارنة  ومهامهم 
واالقتصادية  االجتماعية  والبيئة  السن 
قد  املهام  و  واألدوار  والطبيعية". 
أو  التعليم  أو  اللعب  مجال  في  تكون 
اإلعاقة  و  وغيرها  العائلية  العالقات 
شبة  أو  دائم  لقصور  نتيجة  تكون  قد 
اإلدراكية  أو  احلسية  الناحية  في  دائم 
 ( االنفعالية  احلسية  أو  العقلية  أو 
واألمومة(.  للطفولة  القومي   املجلس 
عملية  التأهيل  أن  على  نؤكد  إذ  و 
اإلجراءات  الستخدام  متكاملة  منسقة 
الطبية والتعليمية واالجتماعية مجتمعة 
حتقيق  على  املعاق  الشخص  ملساعدة 
أقصى قدر ومستوى ممكن من الفاعلية 

لنفسه واالندماج في املجتمع. 

          بقلم / أمحد حممد  احملمود
 

األمم  1992( هو عقد  إلى   1983 عام 
اخلاصة.  االحتياجات  لذوى  املتحدة 
املتحدة  1993 أصدرت األمم  وفي عام 
األشخاص  حلقوق  األساسية  القواعد 

املعاقني 
القواعد  السادسة من هذه  املادة  وتنص 
أنه " على الدول تأكيد أسس املساواة 
والثانوي  األساسي  التعليم  في 
والفرص التعليمية املتكافئة لألطفال 
و  املعوقني  من  والراشدين  والشباب 
على  التعليم  في  دمجهم  على  العمل 
من  متكاماًل  املعوقني جزءاً  يكون  أن 

العملية التعليمية".
اجلمعية  من  القواعد  هذه  وكان صدور 
العامة لألمم املتحدة عام 1993 تأكيداً 
لذوي  التعليم  فرص  إتاحة  على ضرورة 
التعليم  في  اخلاصة  االحتياجات 
النظامي ، كما دعت مبادئ وأسس وإطار 
في   1994 عام  سيريالنكا  مؤمتر  عمل 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  تعليم  مجال 
جميع  قبول  إلى  املعاقني  واألشخاص 
التالميذ بغض النظر عن حالتهم البدنية 
الوجدانية  أو  االجتماعية  أو  الفكرية  أو 
أو اللغوية في مدارس التعليم العام، كما 
أكد على أن املدرسة اجلامعة هي أجنح 

وإيجاد  التميز  مواقف  ملواجهة  وسيلة 
الفرص  فيه  تتوافر  متسامح  مجتمع 

املتكافئة للجميع. 
حول   2000 داكار  منتدى  عن  ورد  وقد 
مؤمتر  عن  صدر  وما  للجميع  التعليم 
الدول  في  للتربية  اإلقليمي  اليونسكو 
العربية بالتعاون مع منظمة رعاية األطفال 
السويدية والبريطانية واملنظمة اإلسالمية 
العربي  املؤمتر  في  والثقافة   ` للتربية  
االحتياجات  ذوي  إدماج  حول  اإلقليمي 
اخلاصة من التالميذ املعاقني في التعليم 
 )2001 10مايو   –  7 )بيروت  النظامي 
املعنية  من توصيات حول توعية اجلهات 
واملفكرين بالتوجه التربوي املعاصر لذوي 
االحتياجات اخلاصة مع التأكيد على دمج 
النظامي.  التعليم  في  املعاقني   التالميذ 
للمعوقني  العربي  العقد  مشروع  أن  كما 
محاورة  في  نص  قد   )2004-2013(
املعوق  الطفل  حصول  على  "العمل  على 
على كافة احلقوق و اخلدمات بالتساوي 
جميع  وإزالة  األطفال  من  أقرانه  مع 
 " ذلك  تنفيذ  دون  حتول  التي   العقبات 
مشروع  نص  فقد  التعليم  مجال  في  و 
العقد على " ضمان فرص متكافئة للتربية 
منذ  املعوقني  األشخاص  والتعليم جلميع 

الدكتور مفلح القحطاين ي�شارك يف ندوة القرو�ض

ندوة  اجلزيرة  نظمت 
املواطنني(  وحياة  )القروض 
رئيس  من  كال  واستضافت 
عضو  اإلنسان  حقوق  جمعية 
القانون  بقسم  التدريس  هيئة 
سعود  امللك  بجامعة  املدني 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور 
إدارة  ومدير   ، القحطاني 
مؤسسة  في  البنكي  اإلشراف 
النقد العربي السعودي األستاذ 
جمعية  ورئيس   ، املفرج  فهد 
حماية املستهلك الدكتور محمد 
جلنة  عام  وأمني   ، احلمد 
املصرفية في  والتوعية  اإلعالم 
البنوك السعودية األستاذ طلعت 

حافظ.
القحطاني  الدكتور   وقال 
اإلقراض  اتفاقيات  عقود  أن 
كونها  اإلذعان  عقود  إلى  أشبه 
متيل لصالح كفة البنوك فهناك 
االتفاقية غير  تتضمنها  شروط 
الشروط  أحد  فمثاًل   ، قانونية 
يسحب  بأن  احلق  له  البنك  أن 
حساب  أي  من  مستحقاته  كل 
مبراجعة  وطالب   ، لديهم 
بشكل  الفائدة  نسبة  تخفيض 
بشكل  العقارية  والقروض  عام 
فوائد  أن  وأضاف   ، خاص 
كونها  جداً  كبيرة  القروض 
املواطن  يجعل  قد  تراكمية مما 

لتسديد  أسيراً  حياته  طيلة 
ال  أنه  وأكد  الفوائد..   هذه 
توجد بنية تشريعية تساعدها 
على االنطالق لتنمية التطور 
واالقتصادي  االجتماعي 
فيه  عنصر  وأهم  البلد،  في 
في  سواء  العقاري  القطاع 
التنمية االستثمارية أو تقدمي 
تسهيالت للعميل ليتمكن من 

متلكه العقار.
يوقع  البنك  أن  وأضاف 
أمر  سند  ويأخذ  االتفاقية 
على العميل، وعندما حتدث 
يبدأ  السداد  في  إشكالية 
اجلهة  إلى  بالشكوى  العميل 

بكامل  األمر  بسند  املختصة 
قام  عما  النظر  بغض  األمر، 
األقساط،  من سداد  العميل  به 
األوراق  في  الفصل  ومكاتب 
التجارية تصدر أحكاماً مشمولة 
يصدر  وقد  املعجل،  بالنفاذ 
احلكم ويسجن العميل، وبالبحث 
في املوضوع جتد أن العميل كان 
البنك  ألن  بالتزاماته؛  موفياً 
حسب غرامات تأخير املفترض 
يسمح  وعندما  احتسابها،  عدم 
للعميل برفع دعوى أمام اللجنة 
املصرفية التابعة ملؤسسة النقد 
اللجنة  هذه  الشديد  لألسف 
وتكبد  اململكة  في  وحيدة 

أصقاع  مختلف  من  املواطنني 
ومتابعة  السفر  عناء  اململكة 
من  عليها  يترتب  وما  الشكوى 
معنوية  وأخرى  مادية  تكاليف 
دون أن يكون هناك بديل إلقامة 
منطقته؛  في  ومتابعتها  دعواه 
من  البنوك  مبنع  نطالب  لذا 
األوراق  قضاء  استخدام 
بالتقاضي  تلتزم  وأن  التجارية، 
وأن  املصرفية،  اللجنة  أمام 
تُعاد صياغة اتفاقية التسهيالت 
وتكون عادلة مبا يحفظ حقوق 
على  والبنك(  )العميل  الطرفني 

حد سواء.



السنة الثالثة - العدد )49( حقــــوق
صفر 1431هـ - فبراير 2010 م

10

منوعات

األعضاء املؤسسون

• االسم : عبد الله عبد الظاهر أبو السمح
• مكان امليالد : مكة املكرمة.

• عنوان العمل : ص.ب. )1( جدة 21411
الفرنسي  السعودي  البنك   – بجدة  اإلقليمية  اإلدارة  بواسطة  أو 

فاكس  : 6516978
املؤهالت العلمية

MASS COMMUNICATION – ماجستير في اإلعالم •
جامعة سيراكيوز – الواليات املتحدة األمريكية 1966م.

• دبلوم عالقات عامة – معهد الرأي العام – القاهرة 1060م.
• ليسانس صحافة – كلية اآلداب جامعة القاهرة – 1959م.

اخلبرات العملية:
• وزارة املالية )الواردات العامة – الضرائب غير املباشرة( عام 1379هـ )1960م(

• وزارة الداخلية )إدارة العالقات العامة( عام 1380هـ )1961م(
• وزارة البترول )مدير اإلدارة( عام 1382هـ )1963م(

• وزارة اإلعالم )1965م(
• مدير محطة تليفزيون جدة 1384هـ

•  مدير عام اإلدارة العامة 1385هـ + اإلشراف على وكالة األنباء السعودية. 
• شركة اخلدمات الصناعية )اسكوزا( بالدمام )نائب الرئيس( 1/ 1/ 1974م

• البنك األهلي التجاري
• مدير فرع الدمام 1/ 3/ 1976م )1/ 8/ 1396هـ(

العامة( 27/ 3/ 1979م  العالقات  العام )رئيس  املدير  نائب  العامة بجدة: مساعد  اإلدارة   •
)1399/5/1هـ(

•  البنك السعودي الفرنسي.
•  نائب العضو املنتدب 1/ 5/ 1979م )4/ 6/ 1404هـ(

•  مستشار البنك في املنطقة الغربية 1/ 2/ 1989م
• عضو مجلس اإلدارة 1989م.

• رئيس جلنة التدقيق و املراجعة.
 عضوية اللجان  واجلمعيات واملجالس:

• جمعية املصرفيني العرب -1981 1984م.
• عضو مجلس إدارة شركة تهامة لإلعالن و التسويق 1985م.

• عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي 1989م.
املجال البحثي:

• دراسات إعالمية

تعني هذه الزاوية بنشر السير الذاتية وأهم االجنازات واجلهود لألعضاء املؤسسني للجميعة الوطنية حلقوق اإلنسان

مكتبة حقوق

                                                                          ضمانات حقوق اإلنسان وتطبيقاتها في األنظمة السعودية
املؤلف / د عيسي بن عبد العزيز الشامخ 

الناشر: مكتبة الرشد 
والكتاب رتب على النحو التالي : الفصل األول : يطرح فيه اإلتهام في عرف اللغة واإلصطالح ، والفصل الثاني يطرح فيه الضمانات العامة حلقوق اإلنسان في دعاوي اإلتهام متمثله 
في عشرة شروط البد من توفرها إلتهام اإلنسان ، والفصل الثالث : يطرح فيه ضمانات حقوق اإلنسان في دعاوي اإلتهام في اجلرائم املوجبة للحدود ويسهب املؤلف في بيان 
ضمانات حقوق اإلنسان في دعاوي اإلتهام مبوجب حد الزني وحد القذف وحد شرب اخلمر وحد السرقة وحد احلرابة وحد البغي وحد الردة ، الفصل الرابع : يطرح فيه ضمانات 
حقوق اإلنسان في دعاوي اإلتهام في اجلرائم املوجبة للقصاص والديات، ويتضمن تعريف القتل وأدلة حترميه والضمانات في دعاوي اإلتهام بقتل العمد وشبه العمد واخلطأ وكذلك 
الضمانات في دعاوي اإلتهام بالقصاص في ما دون النفس ، الفصل اخلامس : يطرح ضمانات حقوق اإلنسان في دعاوي اإلتهام باجلرائم املوجبة للتعزير ويتضمن تعريفه وأدلتها 
وأنواعها ، وعن اجلرائم املوجبة للتعزير .  وإجماالً فقد ركز اإلسالم على مباديء سامية للحفاظ على كرامة اإلنسان وحماية ضروريات الدين والنفس والعقل والعرض واملال من 

خالل عقوبات محددة ال تتغير بتغير الزمان أو املكان ، فهي مبثابة قوانني احلياة .

هيئات و منظمات
جلنة حقوق اإل نسان العمانية

بتاريخ اخلامس عشر من نوفمبر سنة 2008 
مرسوم  سعيد  بن  قابوس  السلطان  اصدر  م 
سلطاني نص على انشاء جلنة حلقوق اإلنسان 
الشخصية  لها  تكون  اختصاصاتها  وحتديد 
ممارسة  في  باإلستقالل  تتمتع  اإلعتبارية 
مهامها وتختص اللجنة مبتابعة حماية حقوق 
للنظام  وفقاً  السلطنة  في  وحرياته  اإلنسان 
األساسي للدولة واالتفاقيات الدولية ، ورصد 
واملنظمات  األجنبية  احلكومات  تثيره  ما 
غير  واملنظمات  الدولية  واملنظمات  الدولية 
حقوق  مجال  في  مالحظات  من  احلكومية 
اجلهات  مع  والتنسيق  السلطنة  في  اإلنسان 
وكذلك   ، عليها  والرد  منها  للتحقق  املعنية 
الدولة  في  املعنية  للجهات  املشورة  تقدمي 
في املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته 
واملساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذا 
أو جتاوزات  مخالفات  آي  ورصد   ، املوضوع 
متعلقة بحقوق اإلنسان في الدولة واملساعدة 
في تسويتها وحلها ، ومن مهامها أيضاً اقتراح 
خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية الالزمة 
ملجلس  ورفعها  اإلنسان  حقوق  ثقافة  لنشر 
الوزراء لإلعتماد ومن ثم التنسيق مع اجلهات 

املختصة لضمان حسن التنفيذ.
السلطان  اصدر  م   2010/1/24 وبتاريخ 
بن سعيد مرسوم سلطاني نص على  قابوس 
اإلنسان  حقوق  للجنة  عضو   )14( تعيني 

العمانية.
زالت  ما  اإلنسان  حلقوق  العمانية  واللجنة 
في طور التأسيس ، ولم متارس عملها بشكل 
خطوة  تكون  أن  ونرجوا   ، اآلن  حتى  فعلي 
حقيقية نحو الرقي بحقوق اإلنسان في وطننا 

العربي .
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مواثيق واتفاقيات

من  وانطالقا  املتحدة،  األمم  ميثاق  ومبادئ  مبقاصد  تسترشد  إذ  العامة  اجلمعية  إن 
امليثاق، ألحكام  وفقا  الدول  عاتق  على  تقع  التي  بااللتزامات  الوفاء  في  النية   حسن 

في  تسلم  وإذ  األخرى،  الشعوب  جميع  مع  األصلية  الشعوب  مساواة  تؤكد  وإذ 
نفسها  تعتبر  أن  وفي  مختلفة  تكون  أن  في  الشعوب  جميع  بحق  نفسه  الوقت 
تساهم  الشعوب  جميع  أن  أيضا  تؤكد  وإذ  هذه،  بصفتها  حتترم  أن  وفي  مختلفة 
املشترك، اإلنسانية  تراث  تشكل  التي  والثقافات  احلضارات  وثراء  تنوع   في 

أو  تستند  التي  واملمارسات  والسياسات  املذاهب  جميع  أن  كذلك  تؤكد  وإذ 
االختالف  أو  القومي  األصل  أساس  على  أفراد  أو  شعوب  تفوق  إلى  تدعو 
وممارسات  وسياسات  مذاهب  الثقافي  أو  العرقي  أو  الديني  أو  العنصري 
اجتماعيا، وظاملة  أخالقيا  ومدانة  قانونا  وباطلة  علميا  وزائفة   عنصرية 
وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي للشعوب األصلية، في ممارستها حلقوقها، أن تتحرر من 

التمييز أيا كان نوعه،

 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 295/61، املؤرخ في 13 

أيلول/سبتمبر 2007

 حقوق ال�شعوب 

 الأ�شلية

الشعوب  عانته  ملا  القلق  يساورها  وإذ 
األصلية من أشكال ظلم تاريخية، جنمت عن 
حيازتها  وسلب  استعمارها  منها  عدة  أمور 
ألراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتالي منعها 
بصفة خاصة من ممارسة حقها في التنمية 
اخلاصة، ومصاحلها  الحتياجاتها   وفقا 

احترام  إلى  امللحة  احلاجة  تدرك  وإذ 
األصلية  للشعوب  الطبيعية  احلقوق  وتعزيز 
املستمدة من هياكلها السياسيـة واالقتصادية 
وتقاليدها  ثقافاتها  ومن  واالجتماعيـة 
سيما  وال  وفلسفاتها،  وتاريخها  الروحية 
ومواردها، وأقاليمها  أراضيها  في   حقوقها 
احترام  إلى  امللحة  احلاجة  أيضا  تدرك  وإذ 
املكرسة  األصلية  الشعوب  حقوق  وتعزيز 
من  وغيرها  واالتفاقات  املعاهدات  في 
الدول، مع  املبرمة  البناءة   الترتيبات 
وإذ ترحب بتنظيم الشعوب األصلية أنفسها 
املستويات  على  أوضاعها  حتسني  أجل  من 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
جلميع  حد  وضع  أجل  ومن  والثقافية 
وجدت، حيثما  والقمع  التمييز   أشكال 
واقتناعا منها بأن سيطرة الشعوب األصلية 
التي متسها ومتس أراضيها  التطورات  على 
وأقاليمها ومواردها ستمكنها من احلفاظ على 
مؤسساتها وثقافاتها وتقاليدها وتعزيزها، ومن 
واحتياجاتها، لتطلعاتها  وفقا  تنميتها   تعزيز 
الشعوب  معارف  احترام  أن  تدرك  وإذ 
التقليدية  وممارساتها  وثقافاتها  األصلية 
مستدامة  تنمية  حتقيق  في  يساهم 
إدارتها، حسن  وفي  للبيئة   ومنصفة 
وإذ تؤكد أن جتريد أراضي وأقاليم الشعوب 
األصلية من السالح يسهم في إحالل السالم 
الصعيدين  على  والتنمية  التقدم  وحتقيق 
وإقامة  والتفاهم  واالجتماعي  االقتصادي 
وشعوبه، العالم  أمم  بني  ودية   عالقات 
وإذ تدرك بوجه خاص أن ألسر ومجتمعات 
االحتفاظ  في  احلق  األصلية  الشعوب 
أطفالها  تربية  عن  املشتركة  باملسؤولية 
يتفق  مبا  ورفاههم،  وتعليمهم  وتدريبهم 
احلقوق  أن  ترى  وإذ  الطفل،  وحقوق 
واالتفاقات  املعاهدات  في  املكرسة 
بني  املبرمة  األخرى  البناءة  والترتيبات 
في  تثير،  أمور  األصلية  والشعوب  الدول 

دولية  واهتمامات  شواغل  احلاالت،  بعض 
 وتنشئ مسؤوليات دولية وتتخذ طابعا دوليا،
واالتفاقات  املعاهدات  أن  أيضا  ترى  وإذ 
والعالقة  األخرى،  البناءة  والترتيبات 
عليه  تقوم  الذي  األساس  هي  متثلها،  التي 
والدول، األصلية  الشعوب  بني  قوية   شراكة 
وإذ تعترف بأن ميثاق األمم املتحدة والعهد 
االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي 
الدولي  والعهد  والثقافية  واالجتماعية 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وكذلك 
األهمية  تؤكد  فيينا  عمل  وبرنامج  إعالن 
تقرير  في  الشعوب  جميع  حلق  األساسية 
املصير، الذي مبقتضاه تقرر الشعوب بحرية 
لتحقيق  بحرية  وتسعى  السياسي  وضعها 
والثقافية، واالجتماعية  االقتصادية   تنميتها 
هذا  في  ليس  أنه  اعتبارها  في  تضع  وإذ 
حلرمان  به  االحتجاج  يجوز  ما  اإلعالن 
حقه  ممارسة  من  الشعوب  من  شعب  أي 
الدولي، للقانون  وفقا  املصير  تقرير   في 
بحقوق  االعتراف  بأن  منها  واقتناعا 
سيعزز  اإلعالن  هذا  في  األصلية  الشعوب 
الدولة  بني  والتعاون  التوافق  عالقات 
مبادئ  إلى  استنادا  األصلية،  والشعوب 
حقوق  واحترام  والدميقراطية  العدل 
النية، وحسن  التمييز  وعدم   اإلنسان 
بجميع  تتقيد  أن  على  الدول  تشجع  وإذ 
التزاماتها مبوجب الصكوك الدولية وتنفذها 
بحقوق  املتعلقة  الصكوك  وبخاصة  بفعالية، 
اإلنسان حسبما تنطبق على الشعوب األصلية، 
 وذلك بالتشاور والتعاون مع الشعوب املعنية،
وإذ تؤكد أن لألمم املتحدة دورا هاما ومستمرا 
 تؤديه في تعزيز وحماية حقوق الشعوب األصلية،
مهمة  خطوة  اإلعالن  هذا  أن  تعتقد  وإذ 
وحريات  بحقوق  االعتراف  نحو  أخرى 
ونحو  وحمايتها  وتعزيزها  األصلية  الشعوب 
بها  لتضطلع  صلة  ذات  أنشطة  استحداث 
امليدان، هذا  في  املتحدة  األمم   منظومة 
األصلية  الشعوب  ألفراد  بأن  تقر  وإذ 
حقوق  بجميع  متييز  دومنا  يتمتعوا  أن 
الدولي  القانون  في  بها  املعترف  اإلنسان 
ال  جماعية  حقوقا  األصلية  للشعوب  وبأن 
وتنميتها  ورفاهيتها  لوجودها  عنها  غنى 
 املتكاملة كشعوب، وإذ تؤكد ذلك من جديد،

األصلية  الشعوب  حالة  بأن  تقر  وإذ 
بلد  ومن  أخرى  إلى  منطقة  من  تختلف 
للخصائص  ما  مراعاة  ينبغي  وأنه  آخر  إلى 
املعلومات  ومختلف  واإلقليمية  الوطنية 
أهمية، من  والثقافية  التاريخية   األساسية 

التالي  املتحدة  األمم  إعالن  رسميا  تعلن 
بشأن حقوق الشعوب األصلية، بوصفه معيار 
إجناز ال بد من السعي إلى حتقيقه بروح من 

الشراكة واالحترام املتبادل:
املادة 1

الكامل،  التمتع  في  احلق  األصلية  للشعوب 
اإلنسان  حقوق  بجميع  أفرادا،  أو  جماعات 
ميثاق  في  بها  املعترف  األساسية  واحلريات 
حلقوق  العاملي  واإلعالن  املتحدة  األمم 

اإلنسان والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
املادة 2

الشعوب األصلية وأفرادها أحرار ومتساوون 
ولهم احلق في  واألفراد،  الشعوب  مع سائر 
أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في 
ممارسة حقوقهم، وال سيما التمييز استنادا 

إلى منشئهم األصلي أو هويتهم األصلية.
املادة 3

املصير.  تقرير  في  احلق  األصلية  للشعوب 
الشعوب  هذه  تقرر  احلق  هذا  ومبقتضى 
بحرية  وتسعى  السياسي  وضعها  بحرية 
واالجتماعية  االقتصادية  تنميتها  لتحقيق 

والثقافية.
املادة 4

في  حقها  ممارسة  في  األصلية،  للشعوب 
الذاتي  االستقالل  في  احلق  املصير،  تقرير 
أو احلكم الذاتي في املسائل املتصلة بشؤونها 
الداخلية واحمللية، وكذلك في سبل ووسائل 
متويل مهام احلكم الذاتي التي تضطلع بها.

املادة 5
على  احلفاظ  في  احلق  األصلية  للشعوب 
مؤسساتها السياسية والقانونية واالقتصادية 
وتعزيزها،  املتميزة  والثقافية  واالجتماعية 
الكاملة،  املشاركة  في  بحقها  احتفاظها  مع 
السياسية  احلياة  في  ذلك،  اختارت  إذا 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة.
املادة 6

احلق  األصلية  الشعوب  أفراد  من  فرد  لكل 
في جنسية.

املادة 7
احلق  األصلية  الشعوب  ألفراد   1-
البدنية  والسالمة  احلياة  في 
الشخصي.  واألمان  واحلرية   والعقلية 
-2 للشعوب األصلية احلق اجلماعي في أن 
تعيش في حرية وسالم وأمن بوصفها شعوبا 
أعمال  من  عمل  ألي  تتعرض  وأال  متميزة 
اإلبادة اجلماعية أو أي عمل آخر من أعمال 
ألطفال  القسري  النقل  فيها  مبا  العنف، 

املجموعة إلى مجموعة أخرى.
املادة 8

-1 للشعوب األصلية وأفرادها احلق في عدم 
 التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم.

-2 على الدول أن تضع آليات فعالة ملنع ما 
يلي واالنتصاف منه:

حرمان  إلى  يؤدي  أو  يهدف  عمل  أي  )أ( 
بوصفها  سالمتها  من  األصلية  الشعوب 
أو  الثقافية  قيمها  من  أو  متميزة  شعوبا 

هوياتها اإلثنية؛
)ب( أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية 

أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛
)ج( أي شكل من أشكال نقل السكان القسري 
يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق 

من حقوقهم؛
أو  االستيعاب  أشكال  من  شكل  أي  )د( 

اإلدماج القسري؛
تهدف  ضدها  موجهة  دعاية  أي  )هـ( 
أو  اإلثني  أو  العرقي  التمييز  تشجيع  إلى 

التحريض عليه.
املادة 9

للشعوب األصلية وأفرادها احلق في االنتماء 
وفقا  أصلية  أمة  إلى  أو  أصلي  مجتمع  إلى 
األمة  أو  املعني  املجتمع  وعادات  لتقاليد 
املعنية. وال يجوز أن يترتب على ممارسة هذا 

احلق متييز من أي نوع.
املادة 10

الشعوب األصلية قسرا من  ال يجوز ترحيل 
يحدث  أن  يجوز  وال  أقاليمها.  أو  أراضيها 
النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب 
األصلية املعنية عن موافقتها احلرة واملسبقة 
واملستنيرة وبعد االتفاق على تعويض منصف 
خيار  على  أمكن،  حيثما  واالتفاق،  وعادل، 

العودة.




