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آخر خبر لم يحدث بعد
بعقد  اإلستراتيجـية  جلنة  ستقوم  
الفترة  خــــال  االجــتــمــاعــات  مـــن  عــــدد 
القادمة في إطار مجهودات اللجنة التي 
املقبلة  للفترة  العمل  لرسم مامح  ترمي 
الــتــي يطرحها  ــتــوصــيــات  ال خــــال  مـــن 
أعضاء اللجنة أو تلك التوصيات التي ترد 
وإقرار  أجل وضع  من  اللجنة  خــارج  من 
اجلمعية   لعمل  اإلســتــراتــيــجــيــة  اخلــطــة 
كافة  اعتبار  بعد  القادمة  الفترة  خــال 
اجلوانب  في  املؤثرة  والعناصر  العوامل 

املالية والبشرية و النشاط .

قـــام وفـــد مـــن اجلــمــعــيــة  برئاسة  
رئــيــس جلــنــة الــرصــد واملــتــابــعــة سعادة 
الدكتور /عبد اخلالق  عبدالله آل عبد 
احلي  ومشاركة  كل من :سعادة الدكتور 
عضو  السلمان  الله  عبد  بن  /إبراهيم 
الله  محمد  األســتــاذ  عبد  و  اجلمعية 
باجلمعية  الــقــانــونــي  الــبــاحــث  الــعــنــزي 
بعليشة  الترحيل  لسجن  ميدانية  بزيارة 
لقاء  الوفد  (. وأجرى  الرياض  ) مدينة 

أولي مع سعادة  مدير إدارة السجن
)العقيد مفرح بن عايد العنزي( 

 وفد من اجلمعية يزور معالي وزيرص2
ص3 الصحة الدكتور عبدالله الربيعة

 حقوق اإلنسان تطالب أمراء املناطق
بتفعيل نظام السجن والتوقيف  اجلمعية تعقد ورشةص4

 عمل  حول تعليم حقوق
اإلنسان والتربية عليها

ص 6

احلكم  مقاليد  ال�شريفني  احلرمني  خادم  توىل  على  �شنوات  اأربع  مرور  ذكرى  مبنا�شبة 

اجلمعية ت�شيد مبا قام به ملك الإن�شانية من اإ�شالحات ت�شب يف جمال حقوق الإن�شان

الرياض ــ حقوق
من عمر  أربعة سنوات 
الزمان مرت مبــرور  يوم 
1430/6/26هـــــ  اجلمعة 

2009م  يونيو   18 املوافق 
، ذلــك الــيــوم الـــذي ميثل 
ذكرى تولي خادم احلرمني 
عبدالله  امللك  الشريفني 

آل سعود  العزيز  بن عبد 
مقاليد احلكم في الباد.

هذه  أمــام  توقفنا  ولئن 
املناسبة الكبيرة في تاريخ 

بـــادنـــا مـــن وجـــهـــة نظر 
اإلجنازات  مــن  مــا حتقق 
شتى  فـــــي  املــــتــــســــارعــــة 
كانت  ما  والتي  املــجــاالت 
الله  توفيق  بعد  تلك  لتتم 
البناءة  إال بفضل اجلهود 
التي  املــثــمــرة  واملــســاعــي 
بـــذلـــهـــا ويـــبـــذلـــهـــا خــــادم 
احلرمني الشريفني وسمو 
ولي عهده األمني في سبيل 
شعبها  تــطــلــعــات  حتــقــيــق 
على كــافــة األصــعــدة مبا 
احلرمني  خــادم  يجسده  
شخصيته  في  الشريفني 
أرساها  التي  وسلوكياته 

اإلنساني  ــعــامــل  ــت ال فـــي 
ملك   ( بحق  عليه  ليطلق 
اإلنسانية ( ليس من قبل 
إنسان هذه الباد لوحده 
بـــــل عــــبــــرت حـــــــدود كل 
املعمورة ليشهد بها العالم 
من  تنطلق  والــتــي  أجــمــع 
فهم عميق ملبادئ وعقيدة 
الفهم  على  القائمة  األمة 
الصحيح ألحكام الشريعة 
تستمد  والتي  اإلسامية 
حقوق  مــــواثــــيــــق  مـــنـــهـــا 
قيمها  احلديثة  اإلنــســان 

وعدالتها.
تتمه ص2

وفد من اجلمعية يزور معالي وزير الصحة الدكتور 
عبدالله الربيعة 

خادم احلرمني الشريفني يبعث برقية شكر 
إلى رئيس اجلمعية 

بعث خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز 
الوطنية حلقوق  اجلمعية  رئيس  إلى  شكر  ببرقية  الله  حفظه 
اإلنسان د. مفلح بن ربيعان القحطاني رداً على البرقية املرفوعة 
للمقام الكرمي مبناسبة إعادة انتخاب اململكة في مجلس حقوق 
اإلنسان وقد عبر خادم احلرمني الشريفني عن شكره ملا تضمنته 
برقية اجلمعية من مشاعر طيبه سائًا املولى العلي القدير أن 
يوفق اجلمعية لكل ما من شأنه احلفاظ على حقوق اإلنسان 

وفق مامتليه علينا شريعتنا السمحاء إ7نه سميع مجيب .

قام وفد من اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان السبت 13 / 6 
/ 1430 املوافق 6 يونيو 2009 برئاسة سعادة رئيس اجلمعية 
الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بزيارة ملعالي وزير الصحة 
مبناسبة  التهنئة  ملعاليه  الوفد  وقدم  الربيعة  عبدالله  الدكتور 
صدور املوافقة امللكية بتعيينه وزيراً للصحة، ودعا له بالتوفيق 

في مهام عمله،
تتمة ص 2
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أخبار الجمعية

زيارة وفد من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان 

لرئي�س جمل�س ال�شورى

الزائر  ـــوفـــد  ال قــــدم  حــيــث 
مبناسبة  الــتــهــنــئــة  ملــعــالــيــه 
السامية  املـــوافـــقـــة  صــــدور 
للمجلس  رئيساً  تعيينه  على 
ـــدعـــاء لـــه بــالــتــوفــيــق في  وال
ناقش  ـــــك  ذل بـــعـــد  مـــهـــامـــه 
الطرفان العديد من القضايا 
املشتركة والتي تدخل ضمن 
وتدخل  اجلمعية  اهتمامات 
مجلس  اخـــتـــصـــاصـــات  فـــي 
الـــشـــورى هــــذا وقــــد حضر 
اللقاء من جانب اجلمعية كل 
اخلثان  صالح  الدكتور  من 
نائب رئيس اجلمعية وأعضاء 
صالح  الـــدكـــتـــور  اجلــمــعــيــة 

والفريق  ــــــة  واإلداري املــالــيــة 
املتقاعد عبد العزيز هنيدي 
والــدكــتــور إبــراهــيــم بــن عبد 

الله السليمان. 

اجلليل   ـــد  عـــب والـــــدكـــــتـــــور 
ــــاذ خالد  الـــســـيـــف  واألســــت
الفاخري  الرحمن  عبد  بــن 
الشئون  على  العام  املشرف 

الشريدة  الــرحــمــن  عبد  بــن 
الدكتور حمد املاجد الدكتور 
احلي  عبد  آل  اخلــالــق  عبد 
الفاضل  مــحــمــد  والـــدكـــتـــور 

أعضائها  وكـــافـــة  اإلنـــســـان  الــوطــنــيــة حلــقــوق  اجلــمــعــيــة  إن 
دوره  الشريفني  احلرمني  خلــادم  ويقدرون  يشيدون  ومنسوبيها 
على  وتأكيده  بأعمالها  القيام  من  مكنها  دعم اجلمعية مبا  في 
حفظه  دوره  يثمنون  كما  سياستها  ورسم  عملها  في  استقالها 
اململكة  داخــل  الوطني  احلــوار  وآلــيــات  مفاهيم  إرســاء  في  الله 
ودعوته وسعيه لتحقيق احلوار بني األديان والثقافات والتقريب 
بدل احلروب واحملبة  السام  ليحل  الدولي  املستوى  بينها على 
والتسامح بدل الكراهية والتمييز وكان االهتمام بحقوق اإلنسان 
لدى خادم احلرمني الشريفني واضحاً منذ تسلمه مقاليد احلكم 
حيث أكد على أنه سيعمل من أجل إحقاق احلق وإرساء العدل 
أن  ) من حقكم علّي  املشهورة  مقولته  وقال  تفريق  بدون  والعمل 
التوجه  أولى  . وتأكيدا لهذا  أضرب بالعدل هامة الجور والظلم( 
خادم احلرمني الشريفني مرفق القضاء عناية خاصة من خال 
املرفق  هــذا  لتطوير  ريــال  مليارات  سبعة  يقارب  ما  تخصيص 
وإعادة هيكلته وحتديثه مبا يحقق املزيد من العدالة للمتقاضني 

ويساعد على الفصل في املنازعات بشكل سريع ويحقق مبادئ 
واملجلس  العدل  وزارة  اختصاصات  و حتديد  العادلة  احملاكمة 
األعلى للقضاء وديوان املظالم وإنشاء احملكمة العليا واحملكمة 
اإلدارية العليا يدل دالله قوية على توجه القيادة الرشيدة لضمان 

تعزيز إستقال القضاء. 
 كما أن اإلصاحات التي أمر بها خادم احلرمني الشريفني 
االجتماعية   والشئون  والتعليم  كالصحة  األخــرى  املجاالت  في 
ومكافحة الفساد تعزز من قدرة حصول املواطنني على حقوقهم 
في هذه املجاالت ، وهذا يدل على حرص القيادة على حقوق 
املواطنني واملقيمني وهو ما انعكس على إعادة انتخاب اململكة 
في مجلس حقوق اإلنسان والذي يشير إلى التقدم امللحوظ في 
مجال حقوق اإلنسان في بادنا ونحن على ثقة باستمرارية هذه 
اإلنسانية:  ملك  قيادة  الرشيدة..  القيادة  ظل  في  اإلصاحات 
عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده األمني سلطان بن عبد 

العزيز ونائبه الثاني سمو األمير نايف بن عبد العزيز 

احلكم  مقاليد  ال�شريفني  احلرمني  خادم  توىل  على  �شنوات  اأربع  مرور  ذكرى  مبنا�شبة 

اجلمعية ت�شيد مبا قام به ملك الإن�شانية من اإ�شالحات ت�شب يف جمال حقوق الإن�شان



حقــــوق

3

السنة الثالثة - العدد )41( 
أخبار الجمعيةجمادى االخر 1430 هـ  - يونيو 2009م

وفد من اجلمعية يزور معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة 

وقد ناقش الطرفان العديد من القضايا املشتركة والتي 
تقع ضمن اهتمامات اجلمعية وتدخل في اختصاصات 
املقدمة  الصحية  اخلدمات  مستوى  مثل  الصحة  وزارة 
نقص  اململكة،  مناطق  على  توزيعها  وعدالة  للمواطنني 
حلها.ونقص  وســبــل  للمرضى  املــتــوفــرة  األســــرة  عـــدد 
الكوادر الطبية وكوادر التمريض وسبل حلها.واقع أقسام 
بصحة  العناية  تطويرها،  وكيفية  والــطــواري  اإلسعاف 
ومدى  الصحي  التأمني  البيئي.  التلوث  وأمــراض  البيئة 
العناية  توفير  فــي  احلــق  باشتراطات  للوفاء  مائمته 
وسبل  للسجناء  املقدمة  الصحية  اخلدمات  و  الصحية 

وصف ناشط سعودي بارز في مجال حقوق اإلنسان تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن وضع حقوق اإلنسان في اململكة بأنه يجافي 
احلقيقة في بعض من بنوده وال يراعي في أكثر األحيان اخللفية الدينية للشعب السعودي . وقال د. مفلح القحطاني رئيس اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان في تصريح لـ “ الشرق القطرية  “5/28/ 2009 إن احلديث عن رصد 28 عقوبة إعدام حتى شهر أبريل املاضي قد يكون 
الرقم صحيحاً ولكن هذه العقوبات متت بناء على أحكام قضائية مبوجب قوانني الشريعة اإلسامية التي حتكم الباد وبعد استكمال كافة 

اإلجراءات القضائية التي متر بثاث مراحل ينظر في كل مرحلة منها عدد من القضايا. 
وأضاف أن القضاء السعودي في أحكامه ال يفرق بني املواطن السعودي واألجنبي ، كما أن عقوبة اإلعدام ال تنفذ إال في حق من ارتكب 

جرمية كبرى حسب قوانني الشريعة اإلسامية وهي قوانني سماوية كفلت العدالة اإللهية لكل من يطبقها . 
وياحظ أن بعض التقارير التي تصدر من بعض املنظات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان ال تراعي في أكثر األحيان  وقال القحطاني: “ 
اخللفيات الدينية للشعوب وهذا ما يجعلها دائما في ورطة ويشكك في مصداقيتها ، ألن ما قد يراه املجتمع الغربي من احلقوق واحلريات 
العامة للناس نراه نحن املسلمون جرمية يعاقب عليها القانون ومثال ذلك ما يراه املجتمع الغربي من حقوق لـ املثليني جنسياً واللوطيني 

والزناة وغيرها . 

بعض التقارير التي تصدر من بعض املنظمات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان ال تراعي في 
أكثر األحيان اخللفيات الدينية للشعوب 

تطويرها وواقع الصحة النفسية وسبل تعزيزها ومشكلة 
املطلوب  اجلـــودة  ومــســتــوى  الصحية  املــعــاهــد  خريجي 
اجلهات  ومساهمة  املعاهد  هــذه  خريجي  فــي  توفرها 
مشكلتهم  حل  في  صحية  خدمات  تقدم  التي  األخــرى 
به  تقوم  ملا  الوزير  معالي  من  الزائر  الوفد  استمع  وقد 
الوزارة من جهود في هذا املجال وأثنى الوفد على هذه 
الصحية  الرعاية  في  احلق  لتوفير  تهدف  التي  اجلهود 
الوفد  اطلع  كما  واملرضى   العاملني  بحقوق  واالهتمام 
 ، بها مستقبًا  القيام  الــوزارة  تنوي  التي  املشاريع  على 
وقد اتسم نقاش تلك املوضوعات بالشفافية والصراحة 
لتحسني  تهدف  ماحظات  بــأي  الــوزيــر  معالي  ورحــب 
اخلدمات الصحية هذا وقد حضر اللقاء من جانب وزارة 
الصحة ، وكيل الوزارة للطب الوقائي د يعقوب املزروع و 
وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير بالنيابة الدكتور محمد 
بن حمزة خشيم ، ومن جانب اجلمعية كل من والدكتور 
عبد اخلالق آل عبد احلي رئيس جلنة الرصد واملتابعة 
و  املالية  الشؤون  رئيس جلنة  الشريدة  والدكتور صالح 
على  املشرف  السيف  اجلليل  عبد  والدكتور  اإلستثمار 
فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية واألستاذ خالد بن عبد 
املالية  الــشــؤون  على  العام  املشرف  الفاخري  الرحمن 

واإلدارية والفريق م عبد العزيز هنيدي.
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أخبار الجمعية

جمعية حقوق اإلنسان 
تطالب أمراء املناطق بتفعيل نظام السجن والتوقيف

الوطنية  اجلمعية  رئيس  طالب 

مفلح  الدكتور  اإلنسان  حلقوق 

أمراء  القحطاني  ربيعان  بن 

واحملافظني في مختلف  املناطق 

بتفعيل  السعودية  مناطق 

 , والتوقيف  السجن  نظام 

الصادر قبل 31 عاماً , ليستفيد 

تنطبق  الذين  السجناء  منه 

بعد  اإلفراج  شروط  عليهم 

وأوضح   , املدة  ربع  انقضاء 

يحق  أنه  القحطانى  الدكتور 

من  جزء  من  إعفاؤه  للسجني 

إلى  تصل  قد  محكوميته  مدة 

النصف في حال حفظه للقرآن 

أو جزء منه , فيما  الكرمي كامالً 

االجتماعي  اجملال  في  العمل 

واخلدمي أو تقييد إقامة املتهم 

معينة  فترة  خالل  منزله  في 

القضايا  بعض  أن  مؤكداً   ,

اجلنائية ال جتدي معها العقوبات 

البديلة نفعاً بل تقتضى عقوبة 

مرتكبي  مع  خصوصاً  السجن 

اجلرائم الكبيرة وأرباب السوابق

إلى  الفرد  دخول  أن  إلى  ونوه 

آثار سلبية  تترب عليه  السجن 

كضياع  واجملتمع  الدولة  على 

لنفقات  الدولة  وحتمل  أسرته 

أن  إلى  مشيراً   , املساجني 

تقبل  فى  تكمن  الصعوبة 

مره  واندماجه  للسجني  اجملتمع 

اجلمعية  وكانت   . فيه  أخرى 

فى  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 

عام  قبل  رصدت   ، السعودية 

األنظمة  كفلتها  حقا   50 نحو 

والسجينات  للسجناء  احمللية 

 32 على  السجناء  استحوذ   ,

احلق  أعطاهم  أحدها   , منها 

وفق  السجون  أسوار  خارج 

ضوابط وشروط محددة.

مفلح  الدكتور  صرح  كذلك 

اجلمعية  رئيس  القحطانى 

الوطنية حلقوق اإلنسان إن وزارة 

الئحة  إصدار  بصدد  الداخلية 

ستضع  التي  السجن  بدائل 

مختلفة  خيارات  القضاة  أمام 

عقوبة  من  بدالً  العقوبات  من 

السجن .

الوطنية  أن اجلمعية  إلى  وأشار 

توصيات  رفعت  اإلنسان  حلقوق 

بشأن  العليا  للجهات  عدة 

بديلة  عقوبات  إيجاد  ضرورة 

األوضاع  ترك  وعدم   , للسجن 

على ما هي عليه من اجتهادات 

. ومؤكدا أن بعض السجناء ممن 

يزالون  ال  محكوميتهم  انتهت 

السجن  أسوار  خلف  يقبعون 

ألسباب مختلفة .

العقوبات  تلك  أنواع  وعن 

اجلمعية  أن  أوضح   , املقترحة 

طرحت عقوبات بديلة للسجن 

بدالً  مالية  غرامات  كدفع 

ذمة  على  املتهم  توقيف  من 

على  املتهم  إجبار  أو  التحقيق 

خلفية  على  احملكومون  يعفى 

ربع  من  اخملدرات  تهريب  قضايا 

ربع  حفظ  أمتوا  حال  في  املدة 

يحق  أنه  على   , الكرمي  القرآن 

القرآن  يحفظ  الذي  للسجني 

التجويد احلصول  أحكام  ويتقن 

حتددها  مالية  مكافئة  على 

اإلدارة العامة للسجون.

وأضاف أنه يحق للسجني طلب 

إعفائه من ربع مدة محكوميته 

إذا ثبت إلدارة السجن مواظبته 

والتقيد  الصالة  أداء  على 

بأنظمة السجن , على أن تربط 

املوافقة على هذا األمر مبوافقة 

وزير الداخلية السعودي .

سفراء أوروبا يشيدون بحقوق اإلنسان في اململكة

اجتمع رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن 
ربيعان القحطاني ونائبه الدكتور صالح اخلثان امس مع سفراء 
الدول األعضاء في االحتاد األوروبي بدعوة من سفير جمهورية 
التشيك لدى اململكة لوبو مير هاديك الذي ترأس دولته الدورة 
احلالية لاحتاد.ومت خال االجتماع بحث املوضوعات املتعلقة 
بحقوق اإلنسان بشكل عام وفي اململكة بشكل خاص واستعرض 
على  السفراء  وأثــنــى  إنشائها  منذ  حققته  ومــا  اجلمعية  دور 
التقرير الثاني للجمعية عن أحوال حقوق اإلنسان في اململكة، 
املواطنني  إلى شــروط حصول  السفراء  مع  تطرق احلديث  ثم 

السعوديني على تأشيرة الدخول الدول األوروبية.
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بوش   >     يحاول تبرير أساليب اإلستجواب القاسية 
          أوباما    >    يطلب تدخل القضاء حلظر نشر صور التعذيب

القاهرة 
مقرًا دائمًا للحوار العربي اإلفريقي حلقوق اإلنسان

الرياض حقوق:
أعــلــن الــدكــتــور بــطــرس غــالــي رئيس 
اإلنسان  املــصــري حلــقــوق  املــجــلــس 
الــقــاهــرة مكاناً  ــيــار  اخــت ــقــرر  ت ـــه  أن
العربي  لعقد مؤمترات احلوار  دائماً 
اإلفريقي حلقوق اإلنسان التي تعقد 
 1 إلــى  نوفمبر  الفترة من 29  خــال 
ديسمبر 2009م وذلك بصفة سنوية. 
جاء ذلك في تصريحات لغالي عقب 
التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  اختتام 
العربي  ــحــوار  ــل ل ـــم  ـــدائ ال لــلــمــنــتــدى 
اإلفريقي حول الدميقراطية وحقوق 

اإلنسان والذي تشارك فيه البرملانات 
ومنظمات  اإلنسان  ومنظمات حقوق 
املجتمع املدني ومنظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة )اليونيسكو(، 
املؤمتر  موضوع  يكون  أن  تقرر  وقــد 
للحوار  الــــدائــــم  لــلــمــنــتــدى  الــــقــــادم 
الهجرة  حــــول  اإلفـــريـــقـــي  الـــعـــربـــي 
البينية بني الدول العربية واإلفريقية 
حقوق  فــي  وتأثيراتها  وانعكاساتها 
سيتم  كما  والدميقراطية،  اإلنــســان 
حلها  وأسلوب  الهجرة  مشاكل  بحث 

بني الدول العربية واإلفريقية. 

اإلمارات 
حتظر العمل ظهرًا حماية للعمال من احلّر

حقوق – الرياض  
يوليو  العمل خــال شــهــري  اإلمــــارات حظر  دولـــة  قـــررت 
درجة  من  للعمال  حماية  الظهر  ساعات  أثناء  وأغسطس 
احلرارة املرتفعة. وأصدر صقر غباش وزير العمل اإلماراتي 
قراراً بتحديد ساعات العمل خال الشهرين، بحيث يكون 
والنصف  عــشــرة  الثانية  الساعتني  بــني  مــا  الــراحــة  وقــت 
ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً. وألزم القرار أصحاب 
العمال  توقف  فترة  خــال  للراحة  مظات  بتوفير  العمل 
عن العمل، ووضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان 
واضح مبواقع العمل، باإلضافة إلى توفير الوسائل الوقائية 
املناسبة حلماية العمال من أخطار اإلصابات املهنية التي 
قد حتدث أثناء ساعات العمل. وقررت وزارة العمل توقيع 
جزاءات على أصحاب العمل املخالفني تصل إلى الغرامة 
وأربعون  وثمانية  وأربعمائة  آالف  )خمسة  درهــم  ألف   20
ودوالراً أمريكياً( وتقليل تصنيف فئة املنشأة ووقف منحها 

تصاريح الستقدام عمال. 

الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق جورج 
بوش عن أساليب االستجواب التي 
جلأت إليها ادارته في »حربها على 
اإلرهاب« وصنفتها منظمات حقوق 
اإلنسان في خانة التعذيب، معتبراً 

أنها قانونية وضرورية. 

نفيه.  إلــى  الــدفــاع  ووزارة  األبــيــض 
الرئيس  أمـــر  ــو  مــاي وخــــال شــهــر 
األمــيــركــي بــعــدم نــشــر الــكــثــيــر من 
بنشرها  تطالب  التي  الصور  هــذه 
عن  الدفاع  منظمات  خاص  بشكل 
حقوق اإلنسان. وفي شيكاغو دافع 

الــرئــيــس األمــيــركــي باراك   طــلــب 
إستئناف  مــحــكــمــة  مــــن  ــــا  ــــام أوب
فــدرالــيــة الــتــدخــل ملــنــع نــشــر صور 
وإساءة  تعذيب  لعمليات  أُلتقطت 
معاملة حصلت في سجون أميركية 
ــان. وجاء  ــســت الـــعـــراق وأفــغــان فـــي 
العدل  وزارة  رفــعــتــهــا  مــذكــرة  فــي 
إلى محكمة فدرالية في  األميركية 
ــامــا قال  نــيــويــورك أن الــرئــيــس أوب
أن  »أخــشــى  املــوضــوع  على  تعليقا 
تداعيات  الصور  هــذه  لنشر  يكون 
وأوردت  ـــا«.  ـــن قـــوات ســـامـــة  ــى  عــل
رميوند  للجنرالني  رأيـــني  املــذكــرة 
يعتبران  بترايوس  وديفيد  اوديــرنــو 
لنشر  مــنــاســب  غــيــر  الـــوقـــت  ان 
هــذه الــصــور. وممــا قــالــه اجلنرال 
بترايوس رئيس العمليات االميركية 
»نشر  إن  وأفغانستان  الــعــراق  فــي 
هذه الصور التي تعرض عسكريني 

أميركيني يسيئون معاملة محتجزين 
في العراق وأفغانستان يعني توجيه 
ضربة قاسية جداً جلهود الوكاالت 
املتمردين  املقاتلني  ضد  األميركية 
في باكستان وأفغانستان والعراق«. 
واعتبر بترايوس أيضا ان نشر هذه 
لــلــخــطــر حياة  الـــصـــور »ســيــعــرض 
جنود وعناصر من املارينز وطيارين 
وبحارة ومدنيني وموظفني يخدمون 
اوديرنو  اجلــنــرال  واعتبر  هــنــاك«. 
العراق  في  االميركية  القوات  قائد 
تصبح  أن  »يخشى  أنــه  املذكرة  في 
خاص  بشكل  العمانية  الــوحــدات 
هـــدفـــا ألعـــمـــال عــنــف بــعــد نشر 
هــذه الــصــور«. واعــتــبــرت صحيفة 
الصور  هـــذه  بــعــض  أن  بــريــطــانــيــة 
وأفغانستان  ــعــراق  ال فــي  لسجناء 
لعمليات  محتجزين  تعرض  تكشف 
البيت  دفــع  الــذي  األمــر  اغتصاب، 
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تحقيق

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تعقد ورشة عمل عن تعليم حقوق اإلنسان 
في التعليم العام 

الرياض ـ حقوق:

 عقدت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ورشة عمل حتت 
عنوان ) تعليم حقوق اإلنسان والتربية عليها ( وذلك في يوم 
الثاثاء 23/ جمادي الثانية 1430هـ املوافق 16 /2009/06م 

ومتثلت  والثقافة  للتراث  اخليري  البابطني  مبركز سعود 
احملاور التي من خالها تبلورت األهداف املنشودة من هذه 

الورشة في التالي: 

اإلنسان  واقــع حقوق  تشخيص   <
املناهج،   ( العام  التعليم  في مؤسسات 

املقررات، البيئة املدرسية ( 
> حتديد أفضل سبل تعليم حقوق 
اإلنسان والتربية عليها) مقرر مستقل 

أم من خال عدة مقررات(
مت تناول احملاور الرئيسة  للورشة 
امتدت  عمل  جلسات  ثاث  من خال 
زهاء خمس ساعات شارك في الورشة 
والتعليم  التربية  وزارة  عــن:  ممثلني 
ــذة طـــرق ومــنــاهــج الــتــدريــس ،  ، أســات
مــــدراء عـــدد مــن املــــدارس وعـــدد من 
فـــي مجال  املــتــخــصــصــني واملــهــتــمــني 

حقوق اإلنسان.
الورشة   فــعــالــيــات  بـــدايـــة  فـــي   
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئيس  قــدم 
بــن ربيعان  الــدكــتــور/ مفلح  اإلنــســان  
والتي   ، اجلمعية  كلمة   ، القحطاني 
إدخال  حــول  اجلمعية  رؤيـــة  تضمنت 
مناهج  فــي  اإلنــســان  حــقــوق  مفاهيم 
سواء:  عليها  والتربية  الــعــام  التعليم 
إلى  يــضــاف  مستقل  منهج  خــال  مــن 
املناهج القائمة أو من خال طرحه مع 
التربية  ليصبح  الوطنية  التربية  مقرر 
الوطنية وحقوق اإلنسان منهج  واحد 
إدمـــاج مفاهيم حقوق  أو مــن خــال   ،
ولكن   ، القائمة  املقررات  في  اإلنسان 
بشكل مقصود ، وليس مشتت ، كما هو 

الوضع احلالي.
ثــم  قــام الدكتور صالح اخلثان   
بتقدمي شرحاً  اجلمعية(  رئيس  )نائب 
، حول اخلطوط الرئيسة  في منهجية 
عملي  كمدخل  الورشة  إدارة  وطريقة 

لبداية التداول بالورشة. 
التي  األساسية  املرتكزات  وكانت 
تتمثل  الورشة  هذه  من خال  طرحت 
اإلنسان  حــقــوق  مفاهيم  تعليم   : فــي 
في مدراس التعليم العام. وقد تبلورت 

مادة  إدراج  حـــول  الــرئــيــســة  ــفــكــرة  ال
التعليم  فــي  اإلنــســان  حلقوق  مستقلة 
العام ، وهذا االجتاه طالب به أعضاء 
اإلنسان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  من 
وعدد من األكادمييني، وكان هناك رأي 
األساسيات  بعض  إلدراج  استند  آخــر 
حلقوق اإلنسان ضمن املناهج املوجودة 

دون ، تخصيص مناهج منفصلة. 
وقــد متثلت كــل  االطــروحــات من 
الـــذي مت عبر  املنهجي  الــطــرح  خــال 
ــة، كانت  ثــاثــة ورقــــات عــمــل أســاســي

كالتالي:
عنوان:  حتـــت   : األولـــــى  ـــورقـــة  ال
عليها  والتربية  اإلنسان  حقوق  )تعليم 
في مؤسسات التعليم العام  بني الواقع 

واملأمول(. 
إعــداد وتقدمي:  أ.د / محمد عبد 
امللك سعود  جامعة   – اخلالق مدبولي 

قسم املناهج – كلية التربية .
الـــورقـــة واقــــع تعليم  اســتــعــرضــت 
عليها في  والــتــربــيــة  اإلنـــســـان  حــقــوق 
باملجتمع  الـــعـــام  الــتــعــلــيــم  مــؤســســات 

في  متكررة  حالة  بوصفه   ، السعودي 
ما  طــرح  و   . العربية  املجتمعات  بقية 
ميكن أن يساعد في تعلم تلك احلقوق 
إحقاقها  خـــال:  مــن  عليها  والــتــربــيــة 
طرح  وقــد  التنفيذ.  مــوضــع  ووضــعــهــا 
)ملوضوعات  النسبي  الوزن  تبنى  فكرة 
مناهج  محتوى  ضمن  اإلنــســان  حقوق 
التعليم العام (  بأنها مناسبة و كافية 
 ، ، وال حتــتــاج ســوى  الــهــدف  لتحقيق 
استيفاء النقص الكيفي لبعض احلقوق 
، موضحاً ) بحسب رأيه(: أن  أسلوب 
إلى  يحتاج   ، املــوضــوعــات  تلك  تنفيذ 
إعادة نظر بحيث تصبح:)  أكثر اعتمادا 
على التعلم النشط ، من قبل املتعلمني 
اعتمادا  وأكثر   ، التلقني  عن  عوضا   ،
على األنشطة الصفية والاصفية في 
إثراء املعارف وتوظيفها في ممارسات 
تــشــبــه مـــواقـــف احلـــيـــاة وتـــكـــون  أكثر 
مشكات  تناول  في  وشجاعة  اقترابا 
املجتمع احلقيقية املعاصرة . والتي قد 
تكون ذات حساسية أحيانا . وأن تكون 
أساليب  في  ووظيفية  موضوعية  أكثر 

تركز على  بحيث  تتبعها،  التي  التقومي 
تقومي األداء، عوضاً عن تقييم القيمة 
التحصيل  قياس  في  ممثلة  املضافة، 
إحقاق  آليات  وفي معرض حديثه عن 
احلقوق التعليمية وإمكانية التعلم منها، 

أورد ما يلي ـ حتت آلية ـ 
 ) تطوير أساليب تعليم موضوعات 
باملناهج  املــدمــجــة  اإلنـــســـان  حـــقـــوق 

الدراسية واألنشطة الاصفية(. 
ال يرى أن تعلم حقوق اإلنسان   −
إلى  يحتاج  الــعــام  التعليم  مبؤسسات 
منفصلة  دراســـيـــة  مـــقـــررات  إضـــافـــة 

جديدة نظراً لـ: 
− تكدس خطط الدراسة باملراحل 

التعليمية املختلفة باملقررات. 
− ما يضيفه من عبء جديد على 

املتعلمني. 
واملعلمني  التاميذ  فعل  ردود   −
ــد، خــاصــة إذا مت  جتـــاه املــقــرر اجلــدي
تنفيذه بالطرق التقليدية التي ستفرغه 
مـــن مــضــمــونــه، وحتـــولـــه إلـــى كـــم من 
ثم حفظها  تلقينها،  الواجب  املعلومات 
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واسترجاعها.   
الورقة الثانية: مت تقدميها بواسطة 
الدكتور د. سعود بن حسني الزهراني 
مدير التربية والتعليم  مبحافظة اخلرج 
العربي  التربية  مكتب  ممثل  و  للبنني 
بدول اخلليج -  حتت عنوان )) تعليم 
حقوق اإلنسان والتربية عليها( وبعض 
ومنهجية  علمية  ودراســــة  اســتــعــراض 
الزهراني  الــدكــتــور  تــقــدم  مستفيضة 
في  متثلت  التي  التوصيات  مــن  بعدد 
املبادئ  مــجــمــوعــة  مـــن  )االســـتـــفـــادة 
قام  الــتــي  الـــدراســـة  فــي  املستخلصة 
معد ورقة العمل على إعدادها واملشار 
القاهرة حلقوق  إليها سلًفا من إعان 
تضمينها  املمكن  اإلسام  في  اإلنسان 
للمرحلة  االجــتــمــاعــيــات  مــنــاهــج  فــي 
الطابية  األنــشــطــة  وفـــي  املــتــوســطــة 
التعليم  مناهج  بناء  عند  بها  املتعلقة 
العام وإعداد خطط األنشطة الطابية 
خرائط  منظومة  وفــق  تطويرهما  أو 
قــرار سياسي رفيع  ــ إصــدار  املفاهيم 
حقوق  على  بالتربية  للعناية  املستوى 
التعليمية  املناهج  خــال  مــن  اإلنــســان 
واألنشطة الطابية وأساليب التدريس 
مبادئ  لتعليم  وطــنــيــة  خــطــة  وضـــع  ـــ  ـ
حقوق اإلنسان في مناهج التعليم العام 
للتربية على  في ضوء اخلطة األممية 
حقوق اإلنسان ، وإنشاء األطر اإلدارية 
واملالية والفنية وتوفير املوارد البشرية 
أو تبني   ، للعمل على تنفيذها  واملالية 
مقترح اخلطة الوطنية للتثقيف بحقوق 
العام  التعليم  مــــدارس  فــي  اإلنـــســـان 
تطوير  إدارة  في  إعــدادهــا  سبق  التي 
املناهج لنفس الغاية في العام الدراسي 

ــســان فــي املــنــاهــج. إدخــــال حــقــوق اإلن
الثالث فتم فيه مناقشة  املبحث  و في 
ــاهــج تــعــلــيــم حـــقـــوق اإلنــــســــان في  مــن
اململكة  فــي  الــعــام  التعليم  مــؤســســات 
العربية السعودية من خال اخليارات 
التي اقترحها. وفي ختام دراسته رأى 
تعليم حقوق  لتبني  الوقت قد حان  أن 
اإلنسان في مؤسسات التعليم العام في 
بــادنــا، وفــي سبيل حتقيق ذلــك، فإن 
مناهج  وتصميم  إعــداد  يتطلب  األمــر 
فــاعــلــة، عـــاوة عــلــى إعــــداد وتدريب 
القيادات التربوية من معلمني ومشرفني 
تربويني ومديرين لتأهيلهم لاضطاع 
تعليم  تفعيل  مجال  فــي  مبسئولياتهم 
مدارسنا.وكانت  فــي  اإلنــســان  حــقــوق 
وزارة  تــتــبــنــى  أن  تــوصــيــاتــه  أهـــم  مـــن 
مركزية  جلنة  تشكيل  والتعليم  التربية 
املعنية  اجلــهــات  مــن  أعضاؤها  يتكون 
بحقوق اإلنسان، والشئون االجتماعية، 
وزارة  من:  كل  في  واألمنية  والتعليمية 
العدل، وزارة الشئون االجتماعية، وزارة 
الداخلية، وزارة اخلدمة املدنية، وزارة 
اإلنسان  هيئات حقوق  العالي،  التعليم 
بتفعيل  تـــقـــوم  واألهـــلـــيـــة  ــة  احلــكــومــي
وتنفيذ املقترح الذي تبناه والذي يرمي 
اإلنسان  حقوق  لتعليم  منهج  لتصميم 

في املؤسسات التعليمية
هادفة  مناقشات  الورشة  تضمنت 
ومــثــمــرة حـــول كــافــة األفــكــار الــتــي مت 
السلبيات  احلــضــور  وتــــداول  طرحها 
وااليجابيات لكل اآلراء التي قدمت من 
خال الدراسات املنهجية وتوصياتها. 

وفي ختام فعاليات الورشة توصلت 
الورشة لعدد من التوصيات والتي كان 
منهج  وتطبيق  تصميم  تبني  ضمنها 
املؤسسات  في  اإلنسان  حقوق  لتعليم 
السعودية  العربية  باململكة  التعليمية 
على أن ال يكون مادة منفصلة وأن يكون 
مدمج في مقررات التدريس واالطاع 
عــلــى الـــدراســـات الــســابــقــة املــعــدة من 
والتعليم ضمن هذا  التربية  قبل وزارة 
بالنظر  مختصة  جلنة  وتكليف  الشأن 
التي ستدرس،ودعا عدد  في املقررات 
التربية  مــســئــولــي  مـــن  احلـــضـــور  مـــن 
لها  خلصت  الــتــي  الــتــوصــيــات  تنفيذ 
ورشة العمل دون تأجيل وعدم إحالتها 
رفع  ثم  ومــن  اللجان  بيروقراطية  إلــى 
التوصيات بعد مقارنتها مع التوصيات 

املسبقة املوجودة لدى وزارة التربية.

مجال  فــي  للبحث  الــبــاحــثــني  تشجيع 
وتعليمها  اإلنسان  حقوق  على  التربية 
التركيز  مــع  الــعــام  التعليم  مناهج  فــي 
عــلــى تــأصــيــل مــبــادئ حــقــوق اإلنسان 
وفًقا للشريعة اإلسامية ــ إنشاء مواقع 
تربوي  بــإشــراف  اإلنترنت  شبكة  على 
بــالــتــثــقــيــف بحقوق  تــعــنــى  مــتــخــصــص 
اكتساب  وكيفية  اإلســام  في  اإلنسان 
مبادئها املقررة في اإلسام من مصادر 

التعلم الذاتي والتعليم املستمر .
الدكتور  قــدمــهــا  الــثــالــثــة:  ــورقــة  ال
إبراهيم فاته – كلية التربية – جامعة 
أم القرى – بعنوان مناهج تعليم حقوق 
العام  الــتــعــلــيــم  ـــســـان مبــؤســســات  اإلن
خيارات   – السعودية  العربية  باململكة 
من  الرئيسي  الــهــدف  كــان   ) مقترحة 
ورقته هو:) تقدمي مقترح لتصميم منهج 
مؤسساتنا  في  اإلنسان  حقوق  لتعليم 
رئيسني:  خيارين  خال  من  التعليمية 
واآلخر،  مستقل«؛  »منهج  أحــدهــمــا: 
املقترح  )مستتر(.وكان  إضافي  منهج 
الذي قدمه في ورقته هو مبثابة دعوة 
صريحة إلدخال حقوق اإلنسان ضمن 
مــنــاهــج الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فــي بادنا 
املراحل  وتدريسها في جميع  احلبيبة، 
ثاثة  الورقة  تضمنت  وقد  التعليمية. 
إلى  تطرق  األول  املبحث  في   مباحث 
احلديث عن:املفهوم العام لتعليم حقوق 
اإلنسان ــ مفهوم تعليم حقوق اإلنسان 
من املنظور اإلسامي – أهداف تعليم 
الثاني  املبحث  في  أما  اإلنسان  حقوق 
الدراسية  باملناهج  التعريف  فيه  فتم 
خاصة  اإلنسان  حقوق  ومناهج  عامة، 
ملبررات  الــفــصــل  هــــذا  فـــي  وتـــعـــرض 

التعديات  وإجـــراء   ، 1426/1425هـــــ 
التي يتطلبها التغير في التاريخ الزمني 
مبادئ حقوق  لتضمني  وثيقة  إعــداد  ــ 
وفي  التعليمية  املــنــاهــج  فــي  اإلنــســان 
األنشطة الطابية ملراحل التعليم العام 
عامة ومناهج االجتماعيات وأنشطتها 
بحيث  اخلصوص  وجــه  على  التربوية 
تتضمن األهداف وجداول املدى والتتابع 
في  الطاب  خصائص  مع  يتاءم  مبا 
لإلفادة  ؛  املختلفة  التعليمية  املــراحــل 
تطويرها  أو  املــنــاهــج  بــنــاء  عند  منها 
ـــ مــزيــد مــن الــعــنــايــة بــربــط األنشطة  ـ
التعليمية  املناهج  مبحتويات  الطابية 
إكـــســـاب الطاب  يــســاعــد عــلــى  مبـــا 
املتصلة  تلك  وخــاصــة  املتنوعة  القيم 
ــ  اإلســام  في  اإلنسان  مببادئ حقوق 
وبرامج  املعلمني  إعداد  برامج  تضمني 
ــب أثـــنـــاء اخلـــدمـــة مـــا يساعد  ــدري ــت ال
تناول  كــفــايــات  املعلمني  إكــســاب  على 
مبادئ حقوق اإلنسان في اإلسام من 
واستراتيجياتها  التدريس  طرق  خال 
في  الطاب  خصائص  مع  يتاءم  مبا 
مزيد  ــ  املختلفة  العام  التعليم  مراحل 
حقوق  مــبــادئ  بتضمني  الــعــنــايــة  مــن 
املتعلقة  وخــاصــة  السياسية  اإلنــســان 
بحق املشاركة في إدارة الشؤون العامة 
للباد بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
، واحلقوق االجتماعية املتعلقة بحقوق 
املؤلفني  وحقوق  الطفل  وحقوق  املــرأة 
املناهج  فـــي  واحــتــرامــهــا  واملـــبـــدعـــني 
التعليمية  وأنشطتها التربوية ــ تطوير 
بيئات التعليم والتعلم مبا يدعم ممارسة 
حقوق اإلنسان في التعليم ، ومبا يساعد 
ــ  شــرًعــا  املؤصلة  مبادئها  تعليم  على 
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اليوم العاملي لضحايا العنف من األطفال األبرياء 
مناسبة لتذكير العالم مبعاناة أطفال فلسطني

وقـــد أدت هـــذه احلـــرب إلى 
النفسية  احلــــالــــة  زعــــزعــــة 
مما  الفلسطينيني  لألطفال 
قد يجعلهم عرضة للعديد من 
املشاكل النفسية واالجتماعية 

على مدار أجيال قادمة.
أن هؤالء األطفال الفلسطينيني 
العنف  ضحايا  هــم  ــاء  ــري األب
اإلسرائيلي بشتى أشكاله من 
وفقدان  و سجن  وجــرح  قتل 
ومادي.  إقــتــصــادي  وحــصــار 
وقد أدى تراكم هذه األشكال 
وتعرض  العنف  من  املختلفة 
الفلسطينيني  األطــــــفــــــال 
للتجارب الصادمة إلى ظهور 
وسلوكية  نفسية  أفعال  ردود 

األطفال  هـــؤالء  لــدى  سلبية 
بشكل يهدد سامتهم النفسية 

بصورة كبيرة.
وبهذه املناسبة ندعو املجتمع 
األمم  ومـــنـــظـــمـــات  ــــي  ــــدول ال
حقوق  ومــنــظــمــات  املــتــحــدة 
ـــعـــالـــم إلى  ال ــــســــان فــــي  اإلن
والضغط  مسؤولياتها  حتمل 
محتلة  كدولة  إسرائيل  على 
املتصاعد  عــدوانــهــا  ــوقــف  ل
وإلزامها  الفلسطينيني  ضــد 
الدولي  الـــقـــانـــون  بـــقـــواعـــد 
ورفـــع احلــصــار وإعــــادة فتح 
املعابر والسماح بحرية حركة 
البضائع واألدوية والتي عادة 
مــا يــكــون األطــفــال واملرضى 

نقصها،  من  املتضررين  أكثر 
املجتمع  ندعو مؤسسات  كما 
الــدولــي لضمان اإلفـــراج عن 
األســرى في سجون  األطفال 
اإلحتال والذين يبلغ عددهم 

حوالي  246 طفًا.
إن املجتمع الدولي مطالب أن 
يعمل بإخاص من أجل إيقاف 
كل أشكال العنف املباشر على 
األطفال في فلسطني والعالم 
وكــذلــك مــراقــبــة وتــوثــيــق كل 
وأيضا  عليهم.  االعـــتـــداءات 
النفسية  التأهيل  برامج  دعم 
أجل متكني  من  واالجتماعية 
جديد  من  ودمجهم  األطفال 
في املجتمع لضمان حقهم في 

احلماية من العواقب السلبية 
احلفاظ  أجــــل  مـــن  لــلــعــنــف 
النفسية  ســـامـــتـــهـــم  عـــلـــى 
ومتتعهم  واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 
أن  ويجب  أفــضــل.  مبستقبل 
اخلبرات  أن  مــعــلــومــاً  يــكــون 
ـــعـــنـــف الــــذي  الـــصـــادمـــة وال
فلسطني  أطــفــال  لــه  يتعرض 
اإلسرائيلي  ــعــدوان  ال نتيجة 
ــواصــل مــن قــصــف وقتل  املــت
وتـــدمـــيـــر تـــوثـــر ســـلـــبـــاً على 
السام  ألفــكــار  استجابتهم 
التعايش  مــســتــقــبــل  ـــهـــدد  وت
السلمي بني الشعوب و تهدد 
األمن واالستقرار في املنطقة 

بشكل عام. 

يصادف اليوم الثالث من شهر يونيو في كل عام الذكرى السنوية ليوم الطفل العاملي وذكرى اليوم العاملي لضحايا العنف ضد األطفال األبرياء ومت تخصيص هذا 
اليوم جاء بعد تصاعد العنف ضد األطفال في كل أصقاع املعمورة ليشمل جميع الثقافات والطبقات

متر الذكرى السنوية ليوم الطفل العاملي وذكرى اليوم العاملي لضحايا العنف من األطفال األبرياء في الوقت الذي ما زال يتعرض فيه األطفال الفلسطينيني لشتى 
أشكال ممارسات العنف على يد قوات اإلحتالل اإلسرائيلي أخطرها احلصار املشدد املفروض على قطاع غزة واحلرب املدمرة التي شنت ضد القطاع ملدة 22 يومًا 

والتي راح ضحيتها حوالي 1417 فلسطيني بينهم حوالي 313 طفل وجرح حوالي 5303 بينهم 1606 طفل. 
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ال�شبكة العنكبوتية .. وحقوق 

االن�شان

ثقافة حقوق 

االن�شان

احتفالية

الذكرى  الشهر  هــذا  فــي  متــر 
السنوية لليوم الذي مت حتديده 
كــيــوم عــاملــي ملــســانــدة ضحايا 
ـــق 26  ـــواف ـــــذي ي الــتــعــذيــب ال
يونيو/حزيران من كل عام وهو 
يوم له نكهة خاصة في األجندة 
و  جمعاء  لإلنسانية  احلقوقية 
فــي ســاحــات املــنــاديــن بحقوق 
اخلصوص  وجه  على  اإلنسان 
الــيــوم الدولي  الــيــوم إن  فــهــذا 
لــدعــم ضــحــايــا الــتــعــذيــب هو 
احلظر  مبادئ  لتعزيز  مناسبة 
للتعذيب  واملــطــلــق  الــصــريــح 
املعاملة  أشــــكــــال  وجلـــمـــيـــع 
القاسية والا إنسانية واملهينة. 
للتعبير و  بــنــا  يــحــدو  وهـــو مــا 
مــعــانــاة ضحايا  مــع  الـــوقـــوف 
ندعو   وأن  وأسرهم،  التعذيب 
كافة  بوقف  الــتــزام عاملي  إلــى 
واملعامات  التعذيب  أشــكــال 
وهذا  باإلنسان.  تليق  ال  التي 

التجاوزات التي ال يقرها عقل 
وال منطق وال إنسانية   ونصيح 
الدولي على  املجتمع  في وجه 
ليس  التصدي  أن يصمم على 
وكذلك  ـــل  ب لــلــتــعــذيــب  فــقــط 
يجري  التي  الفظيعة  للظروف 

في ظلها.
للوقوف  فرصة  املناسبة  هــذه 
الوحوش  ضـــد  واحـــــداً  صــفــاً 
املتسلطني  والزبانية  البشرية 
في كل مكان في العالم والدفاع 
من  التعذيب   ضحايا  إلنــقــاذ 
بـــني بــراثــنــهــم  حــتــى نضمن 
فيه  متوج  عالم  اإلنسان  لبني 
شفافية القيم واملبادئ السامية 
ومظلة يستظل بها جميع أفراد 

اإلنسانية أينما كانوا. 
السانحة  الفرصة  وننتهز هذه 
تكاتف  ضــــرورة  عــن  للتعبير 
املجتمع اإلنساني بكافة ألوانه 
مع  وبشدة  للوقوف  واجتاهاته 
وندعو  اإلنسان   كرامة  تعزيز 
اإلنسان  بحقوق  املعنيني  كــل 
وأعمالهم  مجهوداتهم  لتكثيف 
حملاربة ظاهرة التعذيب وغيره 
مــن األعـــمـــال الــوحــشــيــة غير 
اإلنسان  حــق  فــي  اإلنــســانــيــة 
ســـواء كــان ذلــك فــي السجون 
الدول   بعض  أو  املعتقات  أو 
احلمات  إطـــاق  عبر  وذلـــك 
املناهضة ألعمال  والفعاليات  
معاملة  وإســــــــاءة  الـــتـــعـــذيـــب 
الــســجــنــاء فـــي احلـــــرب ضد 
كافة  اإلرهــاب.وكــشــف وفضح 
اجل  من  املمارسات  هذه  مثل 
اإلنسان  بــإنــســانــيــة  الــنــهــوض 
تعمل  التي  اآلليات  نخلق  وان 
التعذيب  ضحايا  إدمـــاج  على 
إلى احلياة اإلنسانية الكرمية، 
جوانب  كل  فــي   العدالة  لتعم 

املعمورة.

اليوم في  أجندة األمم املتحدة 
العشرين  ـــذكـــرى  ال يـــصـــادف 
مناهضة  اتــفــاقــيــة  لـــدخـــول 
الــنــفــاذ والتي  الــتــعــذيــب حــيــز 
مما  عامليا.  عليها  يصادق  لم 
بالتعجيل  لـــلـــدعـــوة  ــا  يــدفــعــن
إليها  واالنــضــمــام  تفعيلها  فــي 
واملـــصـــادقـــة عــلــيــهــا مـــن أجل 

العمل بها. 
هو  نــعــكــســه  أن  نـــــود  مــــا  إن 
واملعامات  التعذيب  فظاعة 
تستوجب  والتي  إنسانية  الــا 
اجلهود  تــوحــيــد  مـــن  ـــد  ـــزي امل
للوقوف  واملــخــلــصــة  الـــبـــنـــاءة 
ضد كافة مثل هذه املمارسات 
ذاكرتنا  فــي  نستحضر  ونحن 
بأكمله  أعــــزل  شــعــب  مـــأســـاة 
جنازير  حتــت  ويــعــذب  يسحق 
الــدبــابــات فــي غــزة )فلسطني 
الضمير  ونـــنـــادي  ــة  ــل احملــت  )
هذه  ملثل  لالتفات  اإلنساني 

اليوم العاملي لدعم ضحايا التعذيب 

هناك  تكن  ولم  فريدة،  اتصال  وسيلة  اإلنترنت   
وسيلة أخرى قبلها تتمتع بهذه امليزات، فهي تسمح 
لألشخاص بإبداء آرائهم مباشرة إلى جمهور عاملي 
وبسهولة، وتسمح أيضاً بتوصيل األفكار واملعلومات 
اتصال  فهناك  األخرى.  اإلعام  بأجهزة   مقارنة 
واإلنترنت  اإلنسان،  وحقوق  اإلنترنت  بني  حيوي 
وسيلة دمقرطة، وتساعد في ترقية حقوق اإلنسان ، 

لكنها مهددة بالعديد من القيود.
حقوق  منظمات  استطاعت  اإلنترنت  وعبر 
اتصال،  قنوات  تأسيس  غير احلكومية  اإلنسان 
وأصبحت  واآلراء.  والتجارب  املعلومات  وتبادل 
اإلنترنت منتدى أساسياً إلجراء احلوار والنقاش 
املعقدة،  اإلنسان  حقوق  موضوعات  وتناول 
نداءات  وتوجيه  بشأنها،  احلمات  وتنسيق 

التضامن، وأصبحت كذلك وكالة أنباء فورية. 
وفي هذا الصدد يؤكد أنصار حقوق اإلنسان بأن 
جمع املعلومات ومعاجلتها ونشرها تعد من الوظائف 
واإلنترنت  اإلنسان.  حقوق  مجال  في  األساسية 
بدورها جتعل هذه الوظائف أكثر انتشاراًً وفاعلية 
وكفاءة وإدراكا لهذه الفوائد. ويتجه مدافعو حقوق 
اإلنسان إلى اإلنترنت لاتصال مع بعضهم لتعليم 
اجلمهور وإعامه، وتسهيل عمل املنظمات العاملة 
عن  اإلباغ  خال  من  اإلنسان  حقوق  مجال  في 
وقد  االنتهاكات.  ومظاهر  اإلنسان  حقوق  ضحايا 
الذين  كان نشطاء حقوق اإلنسان من بني األوائل 
سرية  اتصاالت  إجراء  في  اإلنترنت  استخدموا 
واحلصول على املعلومات اخلاصة بانتهاك حقوق 
اإلنسان، واستخدموا أيضاً قوائم البريد اإلكترونى 
وقد  اقتصاديا.  وفعالة  سريعة  وسائل  بوصفها 
حقوق  جماعات  زيادة  في  اإلنترنت  أسهمت 

اإلنسان على مستوى العالم. 
من  للعديد  مناسبة  وسيلة  اإلنترنت  وتعد 
منظمات  وخصوصاً  املدني  املجتمع  منظمات 
وسهلة  رخيصة  وسيلة  فهي  اإلنسان،  حقوق 
استخدامها،  أمناط  وتتباين  وعاملية،  الوصول 
والوزارات  اجلامعات  في  تستخدم  حيث 
ويستخدمها  التجارية،  واإلعانات  احلكومية 
وسياسيون  ومهنيون  أعمال  ورجال  مثقفون 
املنظمات  ونشطاء  الباحثون  ويرى  وغيرهم. 
واملوثوق  املناسبة  املعلومات  أن  احلكومية  غير 
بها، والدقيقة، ال غنى عنها للدفاع عن حقوق 
اإلنسان. وتعد مثل هذه املعلومات قاعدة للتعليم 
العام وضغطاً سياسياً ملنع االنتهاكات األخرى. 
وعليه فإن وسائل التقنية احلديثة عليها عامل 

كبير على نشر ثقافة حقوق االنسان.

املشرف العام على الشؤون املالية واإلدارية
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

Nshr1@yahoo.com
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األعضاء املؤسسون

مكتبة حقوق

حقوق الالجئني الفلسطينيني بني الشرعية الدولية واملفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
ملؤلفة: جنوى مصطفى حساوي

حترير: سلمى اجليوسي
الصفحات: 538 -الطبعة: األولى/فبراير 2008  الناشر: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت

واملفاوضات  الدولية  الشرعية  بني  الفلسطينيون  “الاجئون  بعنوان  أكادميية جديدة  دراسة  واالستشارات  للدراسات  الزيتونة  أصدر مركز 
اإلسرائيلية”. 

وأصل هذه الدراسة أطروحة أعّدتها الباحثة جنوى حساوي لنيل درجة الدكتوراة في احلقوق، في تخصص القانون العام، من كلية احلقوق 
والعلوم السياسية في اجلامعة اللبنانية سنة 2007. وتقع الدراسة في 535 صفحة من القطع الكبير، وقّدم لها الدكتور سلمان أبو ستة. 

قسمت املؤلفة دراستها إلى أربعة فصول وخامتة، وكل فصل فيه مباحث عدة. 

هيئات و منظمات
اللجنة العربية حلقوق اإلنسان

منوعات

املعلومات الشخصية:

 االسم : د/ عمر بن زهير بن عبد القادر حافظ 
تاريخ ومحل املياد: 5/ 1370/1هـ  املدينة املنورة.

احلالة االجتماعية: متزوج .
العنوان الدائم :  شارع فلسطني-  مبنى مكتبة مرزا -  شقة 52 - جدة.

املؤهالت العلمية:

دكتوراه اقتصاد جامعة إنديانا -  بلومنجتون -  أميركا.
اخلبرات العملية:

أستاذ مشارك جامعة امللك عبد العزيز - جدة  -1401 ، 1409هـ.
مدير عام  البنك العربي اإلسامي - البحرين  -1410 ، 1412هـ.

مدير إقليمي  لشركة الراجحي املصرفية - جدة  - 1413هـ.
مدير مكتب البنوك اإلسامية و البنك اإلسامي للتنمية - جدة  - 1414هـ.

املؤمترات والندوات:

شارك في مؤمترات عديدة داخلية وخارجية ليس لديه إحصاء لها.
املؤلفات واألبحاث:

مبادئ االقتصاد الدولي املعاصر –  كتاب دولي منشور
نظام اإلعانة في االقتصاد السعودي -  كتاب منشور

التضخم في االقتصاد السعودي -  كتاب منشور
أحكام البيوع- اإلعارة - الكفالة واحلوالة- 3 كتيبات منشورة.

املجال البحثي:

بحوث ودراسات اقتصادية .

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

حكومية  غير  منظمة  هي  اإلنسان  حلقوق  العربية  اللجنة 
عشر  خمسة  من   1998 يناير   17 في  تأسست  مستقلة 

ناشطا حلقوق اإلنسان من مختلف البلدان العربية.
على  حترص  املبادئ،  عاملية  اإلطار  إقليمية  منظمة  وهي 
استقاليتها الكاملة عن أي انتماء سياسي تناضل حلماية 
العربي.  العالم  في  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق 
بعيدة عن أي انتماء حزبي أو مذهبي أو اثني، تعتمد اللجنة 
األساسية  واملواثيق  الدولية  الشرعية  على  مبادئها  في 
حلقوق  العاملي  اإلعان  خاص  وبشكل  اإلنسان  حلقوق 
اإلنسان، العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
واالقتصادية  االجتماعية  باحلقوق  الدولي اخلاص  والعهد 

والثقافية. 
تتكون أمانة اللجنة العربية حلقوق اإلنسان احلالية من 15 
والباقي  العربي  العالم  خارج  منهم  الثلث  يتواجد  شخصا 
كجمعية  لها  ترخيص  على  اللجنة  حصلت  وقد  داخله. 
غير ربحية وغير حكومية مستقلة وفقا لقانون اجلمعيات 
بالعمل  اللجنة  تدار   )1901 بقانون  املعروف   ( فرنسا  في 

التطوعي بشكل أساسي. 
تعمل اللجنة بشكل أساسي على مناهضة انتهاكات حقوق 
اإلنسان بالنضال املباشر لوقفها وعلى خلق حالة وعي عامة 
لشجبها وتأييد احلريات واحلقوق. أما أعضاء اللجنة فهم 
أفراد عرب وغير عرب معروفني بإخاصهم ملبادئ احلقوق 
إلى  االنتساب  طلب  يتبع  أجلها.  من  ونضالهم  اإلنسانية 
اللجنة دراسة جدية لوضع املنتسب ومدى التزامه وعطائه 
للمثل التي يدافع عنها. فاألساس في االنتساب هو العمل 

واملشاركة النوعية وليس التجميع الكمي. 
وتهدف اللجنة العربية إلي:- 

تتناول مسائل   ) بعثات  و  مهمات   ( مباشرة مشاريع عمل 
كما  الثقافية  و  االجتماعية  و  االقتصادية  احلقوق  متس 

تتناول احلقوق السـياسية و املدنية. 
االقتصادية  للعقوبات  املأساوية  النتائج  تقييم  على  العمل 
اإلسرائيلية  السلطات  من  أو  املتحدة  األمم  من  املفروضة 

عى حقوق اإلنسان في هذا اجلزء من العالم. 
متس  التي  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  كاف  اهتمام  إعطاء 
اجلماعات املستضعفة كالنساء و األطفال واألقليات داخل 

وخارج األرض العربية. 
إعداد تقارير حول قضية اجلماعات اخلاصة مثل املنفيني 
و النازحني والاجئني والعمال املهاجرين في أوروبا وبلدان 

اخلليج. 
حجج  وفكفكة  واملجتمعي  السلطوي  العنف  أشكال  تتبع 

الدولة التسلطية و خيارها األمـني. 
و  اجلنوب  منظمات  بني  اجلسر  بدور  أمكن  كلما  القيام 
الشمال و املنظمات العربية وغير العربية. ومحاولة تعزيز 

التعاون بني املنظمات واملراكز العربية.
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مواثيق واتفاقيات

ألف   2200 املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  واالنضمام مبوجب  والتصديق  للتوقيع  وعرض  اعتمد 
)د21-( املؤرخ في 16 كانون األول/ديسمبر 1966تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 
27 الديباجة  إن الدول األطراف في هذا العهد، إذ ترى أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من 
كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ املعلنة في ميثاق األمم املتحدة، 
أساس احلرية والعدل والسالم في العالم، وإذ تقر بأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه، 
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل، وفقا لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، في أن 

يكون البشر أحرارا ومتحررين من اخلوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكني كل إنسان 
من التمتع بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه املدنية والسياسية، وإذ تضع 
في اعتبارها ما على الدول، مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، من التزام بتعزيز االحترام واملراعاة العامليني 
حلقوق اإلنسان وحرياته، وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء 
اجلماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة احلقوق املعترف بها في هذا العهد، قد 

اتفقت على املواد التالية: تتمة العدد السابق

العهد الدولي اخلاص
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 

 حقوق ال�شعوب الأ�شلية

 املادة 13

1. تقر الدول الأطراف يف هذا العهد 

بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم. وهى 

متفقة على وجوب توجيه الرتبية 

والتعليم اإىل الإمناء الكامل لل�صخ�صية 

الإن�صانية واحل�س بكرامتها واإىل توطيد 

احرتام حقوق الإن�صان واحلريات 

الأ�صا�صية. وهى متفقة كذلك على 

وجوب ا�صتهداف الرتبية والتعليم متكني 

كل �صخ�س من الإ�صهام بدور نافع يف 

جمتمع حر، وتوثيق اأوا�صر التفاهم 

والت�صامح وال�صداقة بني جميع الأمم 

وخمتلف الفئات ال�صاللية اأو الإثنية اأو 

الدينية، ودعم الأن�صطة التي تقوم بها 

 الأمم املتحدة من اأجل �صيانة ال�صلم.

2. وتقر الدول الأطراف يف هذا العهد 

باأن �صمان املمار�صة التامة لهذا احلق 

 يتطلب:

اأ جعل التعليم البتدائي اإلزاميا واإتاحته 

 جمانا للجميع،

ب تعميم التعليم الثانوي مبختلف 

اأنواعه، مبا يف ذلك التعليم الثانوي 

التقني واملهني، وجعله متاحا للجميع 

بكافة الو�صائل املنا�صبة ول �صيما بالأخذ 

 تدريجيا مبجانية التعليم،

ج جعل التعليم العايل متاحا للجميع 

على قدم امل�صاواة، تبعا للكفاءة، بكافة 

الو�صائل املنا�صبة ول �صيما بالأخذ 

 تدريجيا مبجانية التعليم،

د ت�صجيع الرتبية الأ�صا�صية اأو تكثيفها، 

اإىل اأبعد مدى ممكن، من اأجل 

الأ�صخا�س الذين مل يتلقوا اأو مل 

 ي�صتكملوا الدرا�صة البتدائية،

هـ العمل بن�صاط على اإمناء �صبكة 

مدر�صية على جميع امل�صتويات، واإن�صاء 

نظام منح واف بالغر�س، وموا�صلة 

حت�صني الأو�صاع املادية للعاملني يف 

 التدري�س.

3. تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد 

باحرتام حرية الأباء، اأو الأو�صياء عند 

وجودهم، يف اختيار مدار�س لأولدهم 

غري املدار�س احلكومية، �صريطة تقيد 

املدار�س املختارة مبعايري التعليم الدنيا 

التي قد تفر�صها اأو تقرها الدولة، 

وبتامني تربية اأولئك الأولد دينيا 

 وخلقيا وفقا لقناعاتهم اخلا�صة.

4. لي�س يف اأي من اأحكام هذه املادة ما 

يجوز تاأويله على نحو يفيد م�صا�صه 

بحرية الأفراد والهيئات يف اإن�صاء واإدارة 

موؤ�ص�صات تعليمية، �صريطة التقيد دائما 

باملبادئ املن�صو�س عليها يف الفقرة 1 

من هذه املادة ورهنا بخ�صوع التعليم 

الذي توفره هذه املوؤ�ص�صات ملا قد 

 تفر�صه الدولة من معايري دنيا. 

 املادة 14 

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، مل 

تكن بعد وهى ت�صبح طرفا فيه قد 

متكنت من كفالة اإلزامية وجمانية 

التعليم البتدائي يف بلدها ذاته اأو يف 

اأقاليم اأخرى حتت وليتها، بالقيام، يف 

غ�صون �صنتني، بو�صع واعتماد خطة 

عمل مف�صلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي 

ملبداأ اإلزامية التعليم وجمانيته للجميع، 

خالل عدد معقول من ال�صنني يحدد يف 

 اخلطة.

 املادة 15

1. تقر الدول الأطراف يف هذا العهد 

 باأن من حق كل فرد:

 اأ اأن ي�صارك يف احلياة الثقافية،

ب اأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي 

 وبتطبيقاته،

ج اأن يفيد من حماية امل�صالح املعنوية 

واملادية الناجمة عن اأي اأثر علمي اأو 

 فني اأو اأدبي من �صنعه.

2. تراعى الدول الأطراف يف هذا 

العهد، يف التدابري التي �صتتخذها بغية 

�صمان املمار�صة الكاملة لهذا احلق، اأن 

ت�صمل تلك التدابري التي تتطلبها �صيانة 

 العلم والثقافة واإمناوؤهما واإ�صاعتهما.

3. تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد 

باحرتام احلرية التي ل غنى عنها 

 للبحث العلمي والن�صاط الإبداعي.

4. تقر الدول الأطراف يف هذا العهد 

بالفوائد التي جتنى من ت�صجيع واإمناء 

الت�صال والتعاون الدوليني يف ميداين 

 العلم والثقافة. 

 اجلزء الرابع 

 املادة 16 

1. تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد 

باأن تقدم، طبقا لأحكام هذا اجلزء من 

العهد، تقارير عن التدابري التي تكون 

قد اتخذتها وعن التقدم املحرز على 

طريق �صمان احرتام احلقوق املعرتف 

 بها يف هذا العهد.

2. اأ توجه جميع التقارير اإىل الأمني 

العام لالأمم املتحدة، الذي يحيل ن�صخا 

منها اإىل املجل�س القت�صادي 

والجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام 

 هذا العهد،

ب على الأمني العام لالأمم املتحدة 

اأي�صا، حني يكون التقرير الوارد من 

دولة طرف يف هذا العهد، اأو جزء اأو 

اأكرث منه، مت�صال باأية م�صاألة تدخل يف 

اخت�صا�س اإحدى الوكالت املتخ�ص�صة 

وفقا ل�صكها التاأ�صي�صى وتكون الدولة 

الطرف املذكورة ع�صوا يف هذه الوكالة، 

اأن يحيل اإىل تلك الوكالة ن�صخة من هذا 

التقرير اأو من جزئه املت�صل بتلك 

 امل�صاألة، ح�صب احلالة.

 املادة 17 

1. تقدم الدول الأطراف يف هذا العهد 

تقاريرها على مراحل، طبقا لربنامج 

ي�صعه املجل�س القت�صادي والجتماعي 

يف غ�صون �صنة من بدء نفاذ هذا العهد، 

بعد الت�صاور مع الدول الأطراف 

 والوكالت املتخ�ص�صة املعنية.

2. للدولة اأن ت�صري يف تقريرها اإىل 

العوامل وامل�صاعب التي متنعها من 

الإيفاء الكامل باللتزامات املن�صو�س 

 عليها يف هذا العهد.

3. حني يكون قد �صبق للدولة الطرف 

يف هذا العهد اأن اأر�صلت املعلومات 

املنا�صبة اإىل الأمم املتحدة اأو اإيل اإحدى 

الوكالت املتخ�ص�صة، ينتفي لزوم تكرار 

اإيراد هذه املعلومات ويكتفي باإحالة 

 دقيقة اإىل املعلومات املذكورة.

 املادة 18 

للمجل�س القت�صادي والجتماعي، 

مبقت�صى امل�صوؤوليات التي عهد بها اإليه 

ميثاق الأمم املتحدة يف ميدان حقوق 

الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية، اأن يعقد 

مع الوكالت املتخ�ص�صة ما يلزم من 

ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم 

املحرز يف تاأمني المتثال ملا يدخل يف 

نطاق اأن�صطتها من اأحكام هذا العهد، 

وميكن ت�صمني هذه التقارير تفا�صيل 

عن املقررات والتو�صيات التي اعتمدتها 

الأجهزة املخت�صة يف هذه الوكالت 

 ب�صاأن هذا المتثال.

 املادة 19 

للمجل�س القت�صادي والجتماعي اأن 

يحيل اإىل جلنة حقوق الإن�صان التقارير 

املتعلقة بحقوق الإن�صان واملقدمة من 

الدول عمال باملادتني 16 و 17 ومن 

الوكالت املتخ�ص�صة عمال باملادة 18، 

لدرا�صتها وو�صع تو�صية عامة ب�صاأنها اأو 

 لإطالعها عليها عند القت�صاء. 

 املادة 20 

للدول الأطراف يف هذا العهد وللوكالت 

املتخ�ص�صة املعنية اأن تقدم اإىل املجل�س 

القت�صادي والجتماعي مالحظات على 

اأية تو�صية عامة تبديها جلنة حقوق 

الإن�صان مبقت�صى املادة 19 اأو على اأي 

اإمياء اإىل تو�صية عامة يرد يف اأي تقرير 

للجنة حقوق الإن�صان اأو يف اأية وثيقة 

 تت�صمن اإحالة اإليها.

 املادة 21 

للمجل�س القت�صادي والجتماعي اأن 

يقدم اإىل اجلمعية العامة بني احلني 

واحلني تقارير ت�صتمل على تو�صيات 

ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات 

الواردة من الدول الأطراف يف هذا 

العهد ومن الوكالت املتخ�ص�صة حول 

التدابري املتخذة والتقدم املحرز على 

طريق كفالة تعميم مراعاة احلقوق 

 املعرتف بها يف هذا العهد.

 املادة 22 

للمجل�س القت�صادي والجتماعي 

ا�صرتعاء نظر هيئات الأمم املتحدة 

الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالت 

املتخ�ص�صة املعنية بتوفري امل�صاعدة 

التقنية، اإىل اأية م�صائل تن�صا عن 

التقارير امل�صار اإليها يف هذا اجلزء من 

هذا العهد وميكن اأن ت�صاعد تلك 

الأجهزة كل يف جمال اخت�صا�صه، على 

تكوين راأى حول مالءمة اتخاذ تدابري 

دولية من �صاأنها اأن ت�صاعد على فعالية 

 التنفيذ التدريجي لهذا العهد.

 املادة 23 

توافق الدول الأطراف يف هذا العهد 

على اأن التدابري الدولية الرامية اإىل 

كفالة اإعمال احلقوق املعرتف بها يف 

هذا العهد ت�صمل عقد اتفاقيات، 

واعتماد تو�صيات، وتوفري م�صاعدة 

تقنية، وعقد اجتماعات اإقليمية 

واجتماعات تقنية بغية الت�صاور 

والدرا�صة تنظم بال�صرتاك مع 

 احلكومات املعنية.

 املادة 24

لي�س يف اأي حكم من اأحكام هذا العهد 

ما يجوز تاأويله على نحو يفيد م�صا�صه 

باأحكام ميثاق الأمم املتحدة واأحكام 

د�صاتري الوكالت املتخ�ص�صة التي حتدد 

م�صوؤوليات خمتلف هيئات الأمم املتحدة 

والوكالت املتخ�ص�صة ب�صدد امل�صائل 

 التي يتناولها هذا العهد.

 املادة 25 

لي�س يف اأي حكم من اأحكام هذا العهد 

ما يجوز تاأويله علي نحو يفيد م�صا�صه 

مبا جلميع ال�صعوب من حق اأ�صيل يف 

حرية التمتع والنتفاع كليا برثواتها 

 ومواردها الطبيعية. 

 اجلزء اخلام�س 

 املادة 26

1. هذا العهد متاح لتوقيع اأية دولة 

ع�صو يف الأمم املتحدة اأو ع�صو يف اأية 

وكالة من وكالتها املتخ�ص�صة واأية دولة 

طرف يف النظام الأ�صا�صي ملحكمة 

العدل الدولية، واأية دولة اأخرى دعتها 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اإىل اأن 

 ت�صبح طرفا يف هذا العهد.

2. يخ�صع هذا العهد للت�صديق. وتودع 

�صكوك الت�صديق لدى الأمني العام 

 لالأمم املتحدة.

3. يتاح الن�صمام اإىل هذا العهد لأية 

دولة من الدول امل�صار اإليها يف الفقرة 1 

 من هذه املادة.

4. يقع الن�صمام باإيداع �صك ان�صمام 

 لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.

5. يخطر الأمني العام لالأمم املتحدة 

جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا 

العهد اأو ان�صمت اإليه باإيداع كل �صك 

 من �صكوك الت�صديق اأو الن�صمام.

 املادة 27

1. يبداأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة اأ�صهر 

من تاريخ اإيداع �صك الن�صمام اأو 

الت�صديق اخلام�س والثالثني لدى الأمني 

 العام لالأمم املتحدة.

2. اأما الدول التي ت�صدق هذا العهد اأو 

تن�صم اإليه بعد اأن يكون قد مت اإيداع 

�صك الت�صديق اأو الن�صمام اخلام�س 

والثالثني فيبداأ نفاذ هذا العهد اإزاء كل 

منها بعد ثالثة اأ�صهر من تاريخ اإيداعها 

 �صك ت�صديقها اأو �صك ان�صمامها.

 املادة 28 

تنطبق اأحكام هذا العهد، دون اأي قيد 

اأو ا�صتثناء، على جميع الوحدات التي 

 تت�صكل منها الدول الحتادية.

 املادة 29 

1. لأية دولة طرف يف هذا العهد اأن 

تقرتح تعديال عليه تودع ن�صه لدى 

الأمني العام لالأمم املتحدة. وعلى اإثر 

ذلك يقوم الأمني العام باإبالغ الدول 

الأطراف يف هذا العهد باأية تعديالت 

مقرتحة، طالبا اإليها اإعالمه عما اإذا 

كانت حتبذ عقد موؤمتر للدول الأطراف 

للنظر يف تلك املقرتحات والت�صويت 

عليها. فاإذا حبذ عقد املوؤمتر ثلث الدول 

الأطراف على الأقل عقده الأمني العام 

برعاية الأمم املتحدة. واأي تعديل 

تعتمده اأغلبية الدول الأطراف احلا�صرة 

واملقرتعة يف املوؤمتر يعر�س على 

 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة لإقراره.

2. يبداأ نفاذ التعديالت متى اأقرتها 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وقبلتها 

اأغلبية ثلثي الدول الأطراف يف هذا 

العهد، وفقا لالإجراءات الد�صتورية لدى 

 كل منها.

3. متى بداأ نفاذ هذه التعديالت ت�صبح 

ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، 

بينما تظل الدول الأطراف الأخرى 

ملزمة باأحكام هذا العهد وباأي تعديل 

 �صابق تكون قد قبلته.

 املادة 30 

ب�صرف النظر عن الخطارات التي تتم 

مبقت�صى الفقرة 5 من املادة 26، يخطر 

الأمني العام لالأمم املتحدة جميع الدول 

امل�صار اإليها يف الفقرة 1 من املادة 

 املذكورة مبا يلي: 

اأ التوقيعات والت�صديقات والن�صمامات 

 التي تتم طبقا للمادة 26،

ب تاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقت�صى 

املادة 27، وتاريخ بدء نفاذ اأية تعديالت 

 تتم يف اإطار املادة 29.

 املادة 31 

1. يودع هذا العهد، الذي تت�صاوى يف 

احلجية ن�صو�صه بالأ�صبانية والإنكليزية 

والرو�صية وال�صينية والفرن�صية، يف 

 حمفوظات الأمم املتحدة.

2. يقوم الأمني العام لالأمم املتحدة 

باإر�صال �صور م�صدقة من هذا العهد 

اإىل جميع الدول امل�صار اإليها يف املادة 
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أن  أمة  والعزة ألي  من أظهر صور االستعاء 
تكون لها مصطلحاتها اخلاصة من جهة .. وأن يكون 
من  أممي  مصطلح  ألي  اخلاص  تفسيرها  لها  لها 
مستقلة  تكون  أن  أمة  ألي  والميكن   .. أخرى  جهة 
مصطلحاتها  على  بحفاظها  إال  حقيقيا  استقاال 
املرتبطة ارتباطا وثيقا بقيمها وموروثاتها ، أما إن 
مغيبة  فهي  ومفهوماتها  املصطلحات  تستورد  كانت 
دركات  في  وآخذة  احلضاري  املشهد  عن  متاما 

املهانة مهما كان إرثها القيمي .. 
وإن الناظر للمشهد الثقافي العربي في عاملنا 
اليوم يجد أن األمة ليست مستقلة في هذا اجلانب 
والقضايا  احملسوسات  أسماء  تستورد  بل  ؛  أبدا 
كل  تستورد  بل  بهذا  والتكتفي  والقوانني  والقيم 
والتفرض  ودالالتها  مبفهوماتها  املنظومة  هذه 
الشهود  لهذا  أها  ليست  فهي  رؤيتهااخلاصة؛ 
في  تنظر  أن  ولك  ؛  القوية  باألمم  اخلليق  القيمي 
-) والقانون  والعدالة  واألمن  )السلم  مصطلحات 

احلقيقي  محتواها  من  فرغت  أنها  ستجد  مثا- 
وفرض مفهوم غربي لها بعيد كل البعد عن مفهومها 
احلقيقي .. فضا عن تغييب املصطلحات الشرعية 
وفرض مصطلحات جديدة للعاقات الدولية تدجينا 

للعقول لتقبل املهانة أمرا واقعا .. 
سمي  ما  املخزية  احلال  هذه  عن  نشأ  وقد 
مصطلحات  تؤخذ  حيث  ؛  املصطلحات(  )اختطاف 
العام  اإلنساني  مضمونها  على  العقاء  يتفق  عامة 
وحتمل وجهة النظر التي يؤمن بها  اإلعام  املسيطر 
على العالم وتفرض لتجعل الناس اليفهمون مدلوالت 
هذه املصطلحات إال كمايريد األعداء لهم أن يفهموها 

بعيدا عن مفهومها القيمي اجلميل . 
أكثر املصطلحات ورودا على األذهان  ولعل من 
في هذه األيام مصطلح   )اإلصاح(   ؛فإنك ترى أنه 
أو  لسان مسؤول  ( على  )اإلصاح  إذاطرح مصطلح 
مؤمتر أو قرار أممي فإن املفهوم املختطف يبرز بقوة 
ويفرض مفهوما عجيبا لإلصاح يقوم على : ترسيخ 
الغرب    لقيم  والترويج  العالم  على  الغربية  الهيمنة 
إن   .. وراء ذلك  املجتمعات والشيء  بها في  والقبول 
اإلصاح عند هؤالء هو : سفور املرأة وحتييد احلكم 
بالشرع وإطاق احلريات الدينية واملشاركة السياسية 
التي يتحكم بها دهاقنة اإلعام .. وغاب عن أذهان 
على  القائم  لإلصاح  احلقيقي  املفهوم  الناس 
السياسية احلقيقية في  املطلقة واملشاركة  الشفافية 
بالشرع ودعم احلياة  املنضبطة  الرأي  القرار وحرية 
العلمية والعملية وحتسني املستويات املعيشية .. إلخ 
بل غاب املفهوم الشامل لإلصا ح وهو: اإلقبال بهذه 

البشرية الغارقة في املاديات على الله جل شأنه .. 
الركب  ذيل  في  مازالت  أمة  إننا   .. نعم 
استقالها  طلب  في  وجتد  لهذا  األمة  تتنبه  ومالم 

املصطلحي فلن تقوم لها قائمة .. 

د. حبيب بن معال اللويحق

اختطاف املصطلحات

كاريكاتير
نافذة
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األخيرة

د/بندر احلجار
    ثّمن معالي نائب رئيس مجلس الشورى 
حجار،  حمزة  محمد  بن  بندر  الدكتور/ 
اجلهود واألعمال واالستشارات، التي قام 
بها عدٌد من مستشارات مجلس الشورى 
الاتي أنهني مدة عملهن واالستعانة بهن 
باملجلس  متفرغات  غير  كمستشارات 
لهن  متمنياً  السابقة،  أعماله  دورة  خال 
في  والنجاح  التوفيق  ذاته  الوقت  في 

حياتهن العلمية والعملية. 
نائب  معالي  بعثه  خطاب  في  ذلك  جاء 
بن  بندر  الدكتور  الشورى  مجلس  رئيس 
محمد حمزة حجار إلى كل من: الدكتورة 
أستاذة  اليوسف  الرحمن  عبد  بنت  نورة 
االقتصاد بجامعة امللك سعود، والدكتورة 
أستاذة  عدوان  بن  الله  عبد  بنت  نورة 
امللك  بجامعة  التدريس  وطرق  املناهج 
أحمد  بنت  أميمه  والدكتورة  سعود، 
اجلاهمة أستاذة العقيدة ومقارنة األديان 
بجامعة امللك فيصل. وضّمَن معالي نائب 

مستشارات  إلى  خطابه  املجلس  رئيس 
املجلس الاتي انهني فترة االستعانة بهن 
اجلهد  نظير  اخلالصني  والتقدير  الشكر 
املتميز من خال ما قدمن من استشارات 
املوضوعات  من  كثير  في  ومرئيات 
إضافة  األنظمة،  ومشروعات  والتقارير 
في  املجلس  ويناقشه  يدرسه  ما  إلى 
مختلف شؤون املجتمع، بجانب ما قدمن 
من إسهامات فاعلة أثناء مشاركاتهن في 
عدد من الوفود اخلارجية املمثلة للمجلس 
واملؤمترات  املناسبات  من  العديد  في 
املشاركات  تلك  أن  إلى  البرملانية، مشيراً 
في  األثر  أبلغ  لها  كان  بها  قاموا  التي 
عكس الصورة احلقيقة للمرأة السعودية. 
ونوه معالي نائب رئيس املجلس بأن اجلهود 
التي  الفاعلة  واإلسهامات  واألعمال 
قدمنها خال فترة عملهن كانت والزالت 
محل تقدير املجلس، متمنياً لهن التوفيق 
والنجاح في احلياة العملية والعلمية لهن. 
الدكتورة  املجلس  مستشارات  أن  يذكر 

العدوان،  نورة  والدكتورة  اليوسف،  نورة 
والدكتورة أميمه اجلاهمة، قد سبق لهن 
للمجلس  خارجية  مؤمترات  في  املشاركة 
العمومية  اجلمعية  اجتماعات  بينها  من 
من  وعدد  الدولي،  البرملاني  لاحتاد 
العربي  الصعيد  على  النسوية  املؤمترات 
تنظم  التي  البرملانيات  للنساء  واخلليجي 
أو  العربي،  البرملاني  االحتاد  حتت مظلة 
بالتنسيق مع مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي، وذلك ضمن برامج املجلس املعدة 

ملشاركات مستشاراته البرملانية خارجياً.

الشورى ُتَثّمن جهود ومشاركات املستشارات 
نورة اليوسف ونورة العدوان وأميمة اجلالهمة 

adel@mitc.com.sa


