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الرياض حقوق:
ربيعان بن مفلــــح الدكتور اجتمــــع
اجلمعية رئيــــس نائــــب القحطانــــي
يــــوم اإلنســــان الوطنيــــة حلقــــوق
املوافق 1429/8/23هـــــ األحــــد
اجلمعية 2008/8/24م بأعضــــاء
بن علي وهم الدكتور عســــير مبنطقة
بن محمد والدكتور عيسى الشــــعبي
منصور والدكتور مزهــــر يحيــــى آل
خالل حيث مت عوض القحطاني، بن
املوضوعات بعض مناقشة االجتماع
وبحث اإلنســــان، بحقــــوق املتعلقــــة
املنطقة اجلمعية في مكتب موضــــوع
التي احلاالت لدراسة بعض باإلضافة

اجلمعية. أعضاء رصدها

الرياضـ  حقوق:
قاموفدمناجلمعيةالوطنيةحلقوق اإلنسان
1429/8/19هـ األربعــــاء يوم بزيــــارة
الناصرية ملرور 2008/8/20م املوافق
من التزام للتأكد اجلمعية سعي إطار في
حتفظ التي باألنظمة األجهــــزة احلكومية
مبساعد التقى الوفد حقوقهم حيث للناس
عبدالعزيز أبو العقيد الرياض مدير مرور
التي الشكاوى من عددًا وناقشمعه حيمد
تلقتهااجلمعيةوتتعلقبعملاملرور. وأوضح
رئيس اخلثالن محمد بن صالح الدكتور

ابلغ الوفد ان باجلمعية واملتابعة الرصد جلنة
التيمترصدها باملالحظات املسؤولنيباملرور
التأمني بعضشركات مع األفراد معاناة حول
التعويضات، إضافة إلى دفع متاطل في التي
مع أقسام التعاون في الكفالء بعض مماطلة
املرورإلنهاءإجراءاتمكفوليهماملوقوفني نتيجة
في يتسبب مما مرورية أو مخالفات حوادث
ان وقال طويلة. فتــــرات التوقيف في بقائهم
تتم التي اإلجراءات ناقش اإلنسان حقوق وفد
منسوبي املرور شكاوى جتاه تلقي حال في
خالل فصول من توعوية برامج تتضمن والتي
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طالبت اجلمعيةالوطنيةحلقوقاإلنسان
نصت كما للمرور بإنشاء املجلساألعلى
اجلديد،  املرور نظام من 80 املادة عليه
احملاكم في إنشــــاء وكذلك اإلســــراع
أهلية جمعيات إنشاء في والبدء املرورية
املرورية وتقدمي للتوعية مختصة ومدنية
من للمتضررين القانونيــــة املســــاعدة

املرورية. احلوادث
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قالالدكتوربندربنمحمدحمزةحجار
اإلنسان اجلمعية الوطنية حلقوق رئيس
ومكاتب اجلمعية بني تنسيقًا هناك بأن
مناطق من عدد في احملامني والقانونيني
اململكةلدراسةالقضاياالتيتردللجمعية،
بأنهخاللاأليام وأضافالدكتوراحلجار
القليلةالقادمةسوفتوقعاجلمعيةمذكرة
تفاهممعجمعيةاحملامنيالسعودينيفي

املنورة. املدينة منطقة
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حقوق: ـ املكرمة مكة
الشريف ناصر بن اســـتقبل الدكتور حسني
حلقوق الوطنية اجلمعيـــة فرع على املشـــرف
االثنني يوم صباح املكرمة مبنطقة مكة اإلنسان
وفدًا املوافق2008/8/11م 1429/8/10هـ
كًال ضم مبدينة جدة األمريكية القنصليـــة من
كيلي والسيدة ليفنقستون جوزيف من الســـيد
االقتصاديان السياســـيان امللحقان كوهن أ.
حضرته الذي اللقاء وقد تضمـــن بالقنصليـــة.
التنفيذي املدير الهوســـاوي صفاء األســـتاذة
الباحثة لنجـــاوي داليـــا بالفـــرع واألســـتاذة

باجلمعية وأهدافها تعريفًا بالفـــرع القانونية
وامللفات التي تتناولها باإلضافة وأنشـــطتها
التي املســـتقبلية واألنشـــطة إلى الفعاليات
توعوية من حمالت تنفيذها اجلمعية إلى تهدف
ثقافة لنشـــر التي تبذلها وتثقيفيـــة واجلهود
التعليم مراحل خاصة فـــي حقوق اإلنســـان
احلديث تطرق كما والتعليـــم اجلامعي العام
مثل الطرفني تهم التي املوضوعات أهم إلـــى
السعوديني املواطنني ملف في التطورات آخر
حميدان التركي. وقضية معتقل غوانتانامو في
األمريكي الوفد أعضاء أبدى اللقاء نهاية وعند

مع التواصل الستمرار واستعدادهم شكرهم
إلى باإلضافة املشتركة القضايا في اجلمعية
خاصة اجلمعية منسوبي تدريب في املشاركة

التدريب والزيارات. يتعلق ببرامج فيما
من كانت الزيارة هذه أن بالذكر واجلديــــر
السابق االقتصادي السياسي ترتيب امللحق
فترة أنهت التي آن سالك بالقنصلية السيدة
وحرصت الســــعودية العربية باململكة عملها
ألعضاء ليفينقستون السيد خلفها تعريف على
حلقوق اإلنسان الوطنية اجلمعية ومنســــوبي

الطرفني. بني التواصل الستمرار
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مع سائقي التعامل حسن بشــــأن دراسية
في العقوبات إيقاع إلى إضافة املركبــــات،
الزيارة تفقد إســــاءته. وخالل يثبت حق من
الوفد غرفالتوقيف التي شيدتمؤخراً التي
وجتهيزات واسعة مبساحات تصميمها مت
ومت املوقوفني من ومت االلتقاء بعدد حديثة،
مناقشتها ومتت شكاواهم االســــتماع إلى
الزيارة في شارك في اإلدارة. املسؤولني مع
الشــــريدة صالح الدكتور عضــــو اجلمعية
عبدالله اجلمعية في القانونيان والباحثــــان

الشايع. الله وعبد العنزي

حقوق: ـ الرياض
حلقوق الوطنية ثمنت اجلمعية
احلرمني خـــادم أمر اإلنســـان
الشريفنيالكرميالقاضيبصرف
مليون وخمسني ومئة مليار مبلغ
يشملها التي األسر جلميع ريال
في االجتماعي الضمـــان نظام
األسر هذه ملساعدة وذلك اململكة
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مســـتلزماتها تلبية على احملتاجة
رمضان شـــهر خـــالل الطارئـــة

املبارك.
خادم حرص يعكــــس األمر فهذا
حقوق دعم على الشريفني احلرمني
وتلمس املواطنــــني من هــــذه الفئــــة
حتقيق في مبا يساهم احتياجاتهم
ويكفــــل االجتماعــــي االســــتقرار

العيش في حــــق املواطن وأســــرته
الكرمي.

التنفيذية باجلهات اجلمعية وتهيب
موضع الكرمي األمــــر هذا بوضع
األســــر منه تســــتفيد التنفيذ لكي

الوقت املناسب. املعنية في
ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL'«
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احلجار بن محمد بندر د.
اجلمعية رئيس
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ـ حقوق:  جدة
من العقد الثالث في مريٌض نفسي تقدم
في منطقة جمعية حقوق اإلنسان إلى الُعمر
بالسالســــل تقييده أن مت املكرمة بعد مكة
التابعة من العيادة النفســــية بعد خروجه

جدة. محافظة حكومي في ملُستشفى
"وهو املريض أكده شقيقه فإن ملا ووفقًا
احلكومية"، القطاعــــات أحد في موظــــف
إعطائه تســــببت في نفســــية يعاني حالة
الطبية التي التقارير رسمية مبوجب إجازة
مبراجعته، يقوم والذي املُستشفى أصدرها
الطبيب عيادة مبراجعة املريض قام حيُث
للُمتابعة وحاجته حالته لسوء النفسيونظرًا
بإعطائه املعالــــج النفســــي قــــام الطبيب
وعند خروج أسبوعني، ملُدة رسمية إجازة
املستشفى إدارة قامت العيادة من املريض
له صرف الدواء وعدم واملسئولون بتأخيره
عسكرية، جهة مع بالتنســــيق كي يقوموا
عليه القبض فتــــم وإخبارهــــا بوجــــوده،
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حقوق: ـ جدة
اجلمعية بفرع النســـائي القسم قام
مكة مبنطقة اإلنســـان حلقوق الوطنية
1429/8/18هـ الثالثاء يوم املكرمة
تفقدية بزيارة 2008/8/19م املوافق
مبحافظة جدة االجتماعية احلماية لدار
النزيالت وأسرهن أوضاع على للوقوف
الدار بعد أنشطة في املستجدات وآخر
األســـرة، حماية جمعية إلى انضمامه
علي خديجة األســـتاذة أوضحت وقد
لفريق الدار لدى استقبالها مديرة سعيد
خاللها من يتم اآللية التي  الزيـــارة عن
عرضهن ثم النزيالت ومـــن اســـتقبال
اتخاذ قبل متخصص عمل فريق علـــى
ســـوف إذا كانت النزيلة فيما القـــرار
أن يتم دائمـــة إلى إقامة بالدار تقيـــم
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علــــى مقاعد اليوم يجلــــس الطالــــب الذي

سيتخرج اجلامعة في الدراسة
مهندسًا قاضياً أو أو مدرسًا شاء الله إن غدًا
أو أجهزة الدولة في موظفــــًا أو أمن أو رجــــل
األحوال كل و في اخلاص، مؤسسات القطاع
األنظمة و تطبيق إنقاذ مســــئوالً عن سيكون
حقوقه حتدد التي مبجال عمله و ذات العالقة
بروح مــــع اآلخر للتعامل تدعوه وواجباتــــه و
اجلنس عن النظر بغــــض اإلنســــانية الكرامة
السؤال الذي ولعل ديانته. و جنسيته اآلخر و
مؤسســــات هل هو: الســــياق هذا ُيطرح  في
غرست العالي التعليم مؤسسات و العام التعليم
هذه املســــتقبل و قائد اليوم طالب في و ربت
احلوار التسامح و و احملبة مفاهيم ـ املفاهيم
نبذ و االختالف و التعايش مع اآلخر و احترام

العنصرية...إلخ. و الكراهية و الظلم
بيئة اجلامعة أو املدرســــة ميكن اعتبار هل
االعتبار في أخذنا الطالبية إذا للحقوق داعمة
مبعنى األنشطة أو و اإلجراءات و السياسات

التعليمية ككل؟ املنظومة أشمل
هذه على اإلجابة ترك املناسب من قد يكون
التي الدراسات نتائج من االنتهاء حلني األسئلة
أرى لكنني و املجال هذا في اجلمعيــــة تعدها
حقوق احترام اإلنســــان على تربية أن تعليم و
حلقوقه تعليمه مــــن يبدأ أن اآلخريــــن يجــــب
مبكرة مرحلة في يبــــدأ أن و يجب وواجباتــــه
العام التعليم مــــدارس فإن ولذلك في حياته،
قد و الدور، بهــــذا للقيام واجلامعــــات مدعوة
تبني وثيقة ســــعود بإعداد امللك جامعة بادرت
داعم مناخ إيجاد بهدف وواجباته الطالب حقوق
يوقع اجلامعي احلرم داخل الطالبية للحقــــوق
حتفظ و واملستجدون احلاليون الطالب عليها

ملفاتهم. في منها نسخة
فيالوثيقةمستقاة واحلقوقاملنصوصعليها
التقاليد اجلامعية و و اللوائــــح و من األنظمة
و أكادميية حقوق أحدهما إلى قسمني، تنقسم
اخلدمية احلقوق فمن خدمية، األخــــرى حقوق
اجلامعية البطاقة على احلصول في الطالب حق
العمل فرص و على تأخير على املكافأة دون و
وجبات على احلصول على و اجلامعــــة داخل
على احلصول على و مخفضة بأسعار غذائية
على و اجلامعة مستشفيات في الطبية اخلدمات
على احلصول على و الطلبة مبساكن الســــكن
مكتبة من االستفادة و مالية ســــلفة أو إعانة
الرياضية ومن مرافق اجلامعة سلمان األمير
األنشــــطة كافة في االشــــتراك و و الثقافيــــة
األكادميية احلقوق أما الالصفيــــة. و الصفية
التســــجيل و القبول في الطالب بحق فتتعلــــق
حقه و عنها املعلن و املوضوعة حسب املعايير
وقت في الدراســــي اجلدول على في احلصول
حذف في وحقه الدراســــة بداية قبل مناســــب
في االعتذار وحقه أخــــرى إضافة و مقررات
حرمانه معرفة حقه في الدراسي و الفصل عن
على احلصول في حقه و االختبار مــــن دخول
من احلقوق. ذلك غير .. و األكادميي اإلرشاد
االنتظام الطالب على احلقوق هذه مقابل وفي
الدراسية املتطلبات بكل القيام و الدراسة في
التغيب و عدم وبحوث و اختبارات واجبات من
االختبارات في عدم الغش و احملاضرات عن
و االلتزام اجلامعة على ممتلــــكات و احلفــــاظ
الطالب زمالئه مع عالقته القومي في بالسلوك
وقد موظفي اجلامعة. هيئة التدريس و أعضاء و
الدعاوى في للنظر جلان إنشاء الوثيقة تضمنت
و النواحي األكادميية في الطالب يرفعها التي

و السلوكية. اخلدمية

حقوق: ـ الرياض
ر ند ليكســــا ا / لسيد ا م  قــــا
هيث والسيد/نيكوالس ماكدونالد
بزيارة البريطانيــــة من الســــفارة
اإلنســــان حلقوق الوطنية للجمعية
1429/8/11هـ الثالثــــاء يــــوم 
في 2008/8/12م،وكان املوافق
خالد األستاذ ســــعادة استقبالهم
الفاخري املشرف عبد الرحمن بن
بداية واإلدارية، املالية الشؤون على
الزائر بالوفد ســــعادته رحب اللقاء
اجلمعية عن مختصرة نبذة لهم وقدم
بها، العاملة اللجان وعدد وفروعها

املرضى ذهول وسط بالسالســــل، وتقييده
داخل في مرضه من يعاني وهو املوجودين،
بإجازته، لتمتعه إضافة حرم املُستشــــفى
على أن عملية القبض متت بناًء إلى الفتــــًا
حيث رئيسه، مع بسيط تفاهم سوء خلفية
أدى ما دوائه صرف إمكانية من يتمكن لم
والنفسية الصحية حالته وانتكاسة لســــوء

بالكامل.
عمل جهة إلى أن املريض مرافق وأشار
التي الرسمية الطبية التقارير لديها املريض
للراحة وحاجته النفسية املوظف حالة ُتثبت
لم يتمكنوا عندما أنهم إلى الفتًا والعالج،
الصحية حالته وتدهور لسوء استجوابه من
ثالث ســــراحه بعد مت إطــــالق والنفســــية
لدى اجلهة دواء دون ُمقيدًا فيها ساعات ظل

عليه. بالقبض قامت التي العسكرية
حســــني الدكتور أكد مــــن جهة أخــــرى
الوطنية اجلمعية على املشــــرف الشريف

املُكرمة مكة في منطقــــة حلقوق اإلنســــان
القضية هذه مثل في ســــتُبت أن اجلمعية
ُمستشفى مبريض داخل حلق الضرر كون
بإجازته يتمتع أنــــه إلى إضافة حكومــــي
والذي املُعالج طبيبه لرؤيــــة وفقًا املرضية
املريض عمل قد زود جهة اإلفادة حســــب
حالته ُتثبت التي الطبية تقاريره من بنسخ

النفسية.
تلك مثل في أنه الشريف الدكتور وأوضح
إجراءات اإلنسان حقوق لدى فإن التداعيات
التي احلكومية اجلهة بحق تطبــــق نظامية
القضية خاصة أن هذا اخلطأ ارتكبت مثل

وتخويفه. املريض كرامة بامتهان تتعلق

عليها سيطبق مشـــكلتها أو في النظر
أيام إلى ملدة ثالثة نظام االســـتضافة
النتقالها، املناســـبة توفير البيئة يتم أن
جميع تدير الدار أن كما أشـــارت إلى
في مبا خالل التبرعات من أنشـــطتها
وصرف واملوظفات املوظفني ذلك رواتب
جتول ذلك وبعد للنزيالت. اإلعاشة بدل
بعدد والتقى الدار أروقة داخل الفريق
إلى واســـتمع غرفهن في من النزيالت
التي واألسباب ومالحظاتهن رغباتهن
دار إلى بهـــن احلال انتهاء أدت إلـــى

االجتماعية. احلماية
كانت الزيـــارة أن بالذكر واجلديـــر
اجلمعية نائب رئيس كل من من بتوجيه
بنت اجلوهرة األستاذة األسرة لشئون
بن حســـني والدكتور العنقري محمـــد

احلديث وتطرق
إلى العديد من
ت عــــا ملوضو ا
الصلــــة ذات 
اإلنسان بحقوق
ومــــا تقــــوم به
في اجلمعيــــة
نشــــر مجــــال 
حقوق ثقافــــة 
في اإلنســــان
عقب املجتمع،

على بجولة الزائر الوفــــد ذلك قام
واستمعوا اجلمعية ومكاتب أقسام
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د.الشريف ـ

على فرع العام املشرف الشريف ناصر
ورئيس املكرمة مكـــة مبنطقة  اجلمعيـــة
إطار دور فـــي جلنة األســـرة باجلمعية
والتبليغ في املراقبـــة واملتابعة اجلمعية
التي والتوصيات املســـتجدات وملتابعة
بعد اجلمعيـــة بهـــا ســـبق أن تقدمـــت
املاضي العام للـــدار  زيارتهـــا األخيرة
بعـــض املالحظات ورود خاصـــة بعـــد
تكون وقد اجلمعية. فرع إلى الدار عـــن
صفاء األســـتاذة من كل مـــن الفريـــق
ومن بالفرع التنفيذي املدير الهوساوي
دينا واألستاذة لنجاوي داليا األستاذة
باإلضافة القانونيتني الباحثتني زيد أبو
األخصائية فالتة جميلة األســـتاذة إلى
واألستاذة بالفرع املتطوعة االجتماعية
املتطوعة القانونية الباحثة احلملي جنوى

يقوم به إلى شــــرح موجز عن مــــا
ـل قسم. كـ
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من املالحظ بأن العمل املشترك والتعاون 
في إجناز األعمال يساهم بشكل كبير في 
قطع أشواط كبيرة في الهدف الذي تصبو 
إليـــه تلك املجموعة، ولكـــن نقف هنا وقفة 
مطوله حيث متر بنا أمور حتتاج منا العمل 
فيها بشكل مشترك حتى نستطيع اجنازها 
وذلـــك من أجل توفير الوقت واجلهد واملال 
"في بعض األحيان"، ولكن باختالف اآلراء 
والتوجهات وتفرق "اليد الواحدة" و"القلب 
الواحد" حيث إن انهيار الصروح الشاهقة 

بسبب ضعف متاسك البناء.
والتاريخ اإلســـالمي يزخـــر بكثير من 
القضايـــا التي فرقتها املصالح وفي نهاية 
املطـــاف خســـر اجلميع من هـــذا املثال 
األندلـــس وكيف خســـر املســـلمون مثل 
األندلس فـــي ظل تناحر األمـــراء وتزايد 
اخلطـــر من األعداء وضعـــف البعض من 
هؤالء األمراء فـــي حتمل الكثير من أمور 

اخلالفة.
الشاهد هو بأن هناك الكثير من األمور 
التـــي يخســـرها الناس بشـــكل عام في 
حياتهم اليومية بسبب التفرقة التي تقع بني 
األشخاص وفي احلقيقة هناك من هو منتفع 
من ذلـــك، لذلك ال بد من النظر في الكثير 
مـــن األمور التي متر علينا بشـــكل جدي 
ويجب اتخاذ القرار املناسب بشأنها حتى 
نســـتطيع من خالل تلك القرارات أن نبقي 
البناء صامدًا حتى لو وضع الشخص يده 

في يد من يختلف معه في الرأي.
التوجيهات النبوية كانت واضحة (وضوح 
الشمس في رابعة النهار) من حيث متاسك 
أفراد املجتمع الواحد وتراصهم كل جسد 
الواحد، في وقتنا احلاضر يكاد أن يكون 
مثل هذا التوجيه غائبًا عن ذهن الكثير من 
األشـــخاص والقارئ املتأني لهذا احلديث 
يستنبط منه الكثير من احلكم واملغازي التي 

تخفى على الكثير.
نهاية القول كما قال الشاعر:

تأبى الرماح إذ اجتمعن تكسرا
                 وإذا افترقن تكسرت آحادى

الرياضـ  حقوق:
عقد فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
مبنطقة مكة املكرمة في قاعة التدريب مبقر 
الفرع يوم االثنني 17 شــــعبان 1429هـ 
محاضرة تثقيفية حول مفهوم حقوق اإلنسان 
والدور الذي تقدمه اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنســــان في هذا املجال وقد حضر اللقاء 
أعضاء مكتب الســــجيني لالستشــــارات 
االقتصادية واإلدارية برئاســــة األســــتاذ 
إسماعيل بن إبراهيم سجيني رئيس املكتب 
وعضو اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســــان 
ورئيس جلنة الدراســــات واالستشــــارات 
بها باإلضافة إلى منســــوبي الفرع وعدد 
من الصحفيــــني واملهتمني بقضايا حقوق 
اإلنســــان. وقــــد قدم احملاضــــرة كل من 
الدكتور حسني بن ناصر الشريف املشرف 
العام على فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة 
وشاركه األستاذ معتوق بن عبد الله الشريف 
عضو اجلمعية املتعاون عقب ذلك فتح الباب 

للحوار وإلقاء األسئلة ذات العالقة.
واجلدير بالذكر أن هذا اللقاء كان في إطار 
التجهيزات التي يقوم بها مكتب السجيني 
لالستشارات االقتصادية واإلدارية لدراسة 
حول الصورة الذهنية ملفهوم حقوق اإلنسان 

في املجتمع السعودي.
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جدةـ  حقوق:
يناقــــش فرع اجلمعيــــة الوطنية حلقوق 
اإلنســــان في منطقة مكــــة املكرمة خالل 
اجتمــــاع أعضائه الشــــهري الذي يعقد 
الثالثاء املقبل، قضية التســــول وارتباطها 
بحقوق اإلنســــان حتت عنوان "التســــول 

وحقوق اإلنسان".
ويطرح اللقاء الذي يســــتضيف إحسان 
طيب مدير الشؤون االجتماعية في منطقة 
مكة املكرمة ســــابقا، أربــــع أوراق عمل، 
األولى يقدمهــــا الدكتور عمر زهير حافظ 
عضو اجلمعية بعنوان "موقف الشــــريعة 
من التســــول"، فيما يقدم إحســــان طيب 
ورقة عن التســــول من ثالثة محاور، األول 
بعنوان "ظاهرة التسول في اململكة عموما 
ومنطقة مكة املكرمة على وجه اخلصوص"، 
والثاني "نظام مكافحة التســــول واللوائح 
التنفيذية ذات العالقة"، والثالث "مدى جناح 

مكافحة التســــول وأسباب ذلك" أما الورقة 
الثالثة فستكون عن جتربة جمعية البر في 
جدة يقدمها عمر باخريبة، فيما يختتم اللقاء 
بورقــــة عن رأي اجلمعيــــة الوطنية حلقوق 
اإلنسان يقدمها الدكتور حسني الشريف، 
عضو اجلمعية املشرف على فرع اجلمعية 

في منطقة مكة املكرمة. 
وفي دراسة ملكتب مكافحة التسول تبني أن 
98 في املائة من متسولي موسم رمضان هم 
من اجلنسيات غير السعودية وأنهم يستغلون 
الشــــهر الكرمي في استعطاف الصائمني، 
خاصــــة أنه تخرج فيه الــــزكاة والصدقات 
والتبرعات ولذلك يستغل هؤالء هذا اجلانب. 
كما أكد سعد الشهراني مدير مكتب مكافحة 
التسول في محافظة جدة على املزكني ضرورة 
إعطاء زكواتهــــم وتبرعاتهم إلى اجلمعيات 
اخليرية املســــجلة لدى الوزارة أفضل من 

إعطائها إلى املتسولني واملتسوالت.
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الرياضـ  حقوق:

الســــيد/ جان  قــــام 
املفوض  مونود  ميشال 
اإلقليمي في اجلنة الدولية 
للصليب األحمر والسيد/ 
جون ستريك لينسخوتن 
مندوب احلماية باللجنة 
الدولية للصليب األحمر 
يرافقهما الدكتور موفق 
عطا البيــــوك مدير عام 

اخلدمــــات الطبية الطارئــــة بجمعية الهالل 
األحمر السعودي واألستاذ سعيد اليحيى 
بزيارة للجمعية الوطنية حلقوق اإلنســــان 
يــــوم الثالثــــاء 1429/8/25هـــــ املوافق 
2008/8/26م، وكان فــــي اســــتقبالهم 
ســــعادة األســــتاذ خالد بن عبــــد الرحمن 
الفاخــــري املشــــرف على الشــــؤون املالية 
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الرياضـ  حقوق:

استمراراً للقاءات الشهرية التي يعقدها 
فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبنطقة 
مكة املكرمة مع أعضاء الفرع، سيقوم الفرع 
بتخصيص لقائه القادم ملناقشــــة "حوادث 
الســــيارات تنتهك حق احلياة والســــالمة 
اجلســــدية"، والذي ســــيعقد يــــوم الثالثاء 
املوافــــق 2008/8/5م  1429/8/4هـ 
مبقر الفرع مبحافظة جدة، وسيقوم عضو 
اجلمعية األستاذ طالل قستي باستعراض 
ورقة عمل بهذا الشأن يتحدث فيها عن عدة 
محــــاور احملور األول يتحدث عن االهتمام 
بقضايا حوادث املرور باعتبارها مسؤولية 
مشتركة، أما احملور الثاني يتحدث فيه عن 
أســــباب حوادث املرور، أما احملور الثالث 
فسيتطرق إلى نظام املرور اجلديد..مطالب 
ومقترحات. علماً بأنه سيشارك في اللقاء عدد 

من املختصني في هذا املجال.

واإلدارية، وفي بداية اللقاء رحب بالوفد الزائر 
وقدم لهم نبذة مختصرة عن إنشاء اجلمعية 
وعدد أعضائها واللجان العاملة فيها وعن 
اآللية املتبعة في معاجلة الشكاوى، وتطرق 
احلديث إلى عدد من املوضوعات ذات العالقة 
بحقوق اإلنســــان ومد جسور التعاون بني 

اجلمعية واللجنة الدولية للصليب األحمر.

الرياضـ  حقوق:
قام وفد أمريكي بزيارة إلى اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان يوم األحد 1429/9/7هـ 
املوافق 2008/9/7م ضم الدكتور محمد 
بشار من مؤسسة تبادل وتعاون احلضارات 
والسيدة ربيكا وينشستر مستشارة الشؤون 
اإلعالمية والثقافية والســــيد جفري سميث 
املسؤول عن القسم السياسي في السفارة 
األمريكية واملســــؤول عن حقوق اإلنســــان 
والسيدة نعيمة احلديدي والسيد بول، وقد كان 
في استقبال الوفد الزائر سعادة الدكتور مفلح 
بن ربيعان القحطاني نائب رئيس اجلمعية 
الوطنية حلقوق اإلنســــان وسعادة األستاذ 
خالد بن عبد الرحمن الفاخري املشرف على 
الشــــؤون املالية واإلدارية، وفي بداية اللقاء 

fOzd�« VzUM� wI�K�Ë WOFL'« —Ëe� wJ�d�√ b�Ë
استمع الوفد الزائر إلى نبذة مختصرة عن 
اجلمعية وإنشائها واجنازاتها والقضايا التي 
وردت إليها وجلانها الرئيسية، ثم قدم الوفد 
الزائر شرحاً مفصالً عن أهمية احلوار بني 
األديان والثقافات وأن اجلاليات املسلمة عليها 
مســــؤولية كبيرة في نشر سماحة اإلسالم 
ووسطيته، كما تطرق احلديث بني الوفد الزائر 
والوفد املضيف إلى تبادل اخلبرات واملعلومات 
والزيارات ووجهات النظر حول أهمية احلوار 

ونشر التسامح بني األديان املختلفة.
هذا وقد قام األستاذ محمد بشار بعرض 
صور وثائقية ألعمال املؤسســــة وأهدافها 
املستقبلية، وفي نهاية اللقاء قدم الوفد الزائر 
للوفد املضيف هدية تذكارية بهذه املناسبة.
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حقوق: ـ الرياض
حمدان بـــن ســـعد أرجع املستشـــار
امام املنظورة القضايا الوهيبي كثـــرة
القانونية الثقافـــة تدنـــي إلى احملاكـــم
شـــتى في املواطنني من لدى املتعاملني
ونزاعات خالفات يخلق مما تعامالتهـــم
باحلقوق اإلملام عدم نتيجة متوقعة غيـــر

والواجبات.
املركز رئيس الوهيبي املستشار وقال
في القانونيـــة االستشـــاري للـــدورات
مخالفات هنالك "الريـــاض" ل تصريح
يترتب وقد بجهله مرتكبها يعذر كثيرة ال
ارتكبها من بحق تطبق عقوبـــات عليها
فاملواطن ومستقبله وبأســـرته به تضر
نفسه تثقيف في مهم دور عليه السعودي
األمر ولي وضعها التي األنظمة ملعرفـــة
هناك ان حيث العباد حقوق على للحفاظ
ان هذا تدل على ممارســـات حتى وقتنا
املتعاملني بني القانونية الثقافـــة انعدام
اخلالف بداية هـــي في شـــتى املجاالت

القضاء هو ان تعتقد فئة هناك حيث ان
وهذا احلقيقة على كشـــف القادر وحده
في فالقاضي يجتهد غير صحيح، طبعًا
أدلة أو ينشىء ال ولكنه احلقيقة كشـــف
مما يظهر له يحكم مبـــا وإمنا بيانـــات
األحيان في بعـــض يجعـــل اخلصـــوم
أو من القاضي تراخيا ان هناك يعتقدون
الدعوى، وعليه موضوع لم يستوعب انه
املســـؤول احلق وحده هو صاحب فإن
حالة وفي الغير لدى حقوقه ضمان عن
التي باخلسارة عليه يرجع فهذا تفريطه
العالقة نشأة عند اعتباره في يضعها لم

اآلخرين. مع
ان األصل الوهيبي املستشار وأضاف
مينع ال ولكن هذا اإلنســـان البراءة في
الذين يستغلون األشخاص بعض وجود
أموالهم بـــأكل ويقومون جهـــل اآلخـــر
كل الواجب على يجعـــل مما بالباطـــل
عالقة أي الدخول فـــي شـــخص قبـــل
يقوم ان غيرها أو جتارية ســـواء كانت

WO�u�UI�« W�UI��« w�b� ∫ w�O�u�« —UA��*«
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اخلبرة أهل على وعرضها بدراستها،
القوة جوانـــب هـــي ما لكـــي يعـــرف
على يجعله سوف وهذا فيها والضعف
ان كما عليه يقوم ســـوف بصيرة مبا
ســـوف يقلل من وجود اخلصومة هذا

حقوق: ـ الرياض
خدمة فــــي جتســــيدًا لرســــالتها
به واالنطــــالق األمــــن بشــــموليته
وإميانًا والدوليــــة، اإلقليمية نحــــو
العربي الوطــــن بأن مــــن اجلامعة
ويتأثر يؤثر أجمع العالم جزء مــــن
الدول في شــــتى مبــــا يحيط به من
العاملية والساحة  السيما املجاالت
ومتغيرات مستجدات اليوم تشــــهد
مشــــتركة تكون وحتديــــات تــــكاد
اجلامعة وســــعت فقد ومتصلــــة..
ملجلس العلمي اجلهــــاز (بصفتهــــا
مناشــــطها العرب) الداخلية وزراء
واملنظمات الدول جميع مع وعالقتها
وفي والدولية العامليــــة والهيئــــات
وفروعها املتحدة األمم هيئة مقدمتها
اجلامعة باهتمامــــات ذات الصلــــة
واالســــتقرار األمن حتقيق بقصد
لها وكان األرضية الكرة ربوع في
ومتخصصة واسعة علمية إجنازات

ذلك ومنها: نحو
نفذت اإلرهاب مكافحة في مجـــال

اجلامعة:
علمية،  تدريبيـــة وحلقة 260 دورة
علمية، 18دراســـة علمية، 15نـــدوة
83رسالة محكمًا، علميًا 43إصدارًا

87محاضرة ودكتوراه، ماجســـتير
ثقافية.

نفذت اإلنســـان في مجال حقوق
اجلامعة:

علمية، وحلقـــة 39دورة تدريبيـــة
دولي، 1مؤمتـــر علميـــة، 13نـــدوة
25إصـــدارًا علميـــة، 6دراســـات
ماجستير 54رسالة محكمًا، علميًا

ثقافية. 9محاضرات ودكتوراه،
نفذت القضاء والعدالة في مجـــال

اجلامعة:

WOM�_«  Âu?KFK� W?O�dF�« n?�U� WF�U�  «“U?$≈
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اململكة في اليومية احلياة من لقطة
تكون ســـوف حدثـــت واذا مســـتقبًال،
مما كلها العالقة وليســـت من جزء في
في الدعوى نظر علـــى إيجابا ينعكـــس
معروفًا العالقة أساس كون إقامتها حالة

لبس. يوجد به وال للطرفني

علمية، وحلقـــة 12دورة تدريبيـــة
50إصدارًا علميًا، وملتقى 28ندوة
ماجستير 259رسالة محكمًا، علميًا

ودكتوراه.
نفذت الفســـاد مكافحة في مجال

اجلامعة:
22مفـــردة تدريبيـــة، 13دورة
1مؤمتر علمية، 8نـــدوات تعليميـــة،
30رسالة علمية، 9دراسات دولي،
19محاضرة ودكتوراه، ماجســـتير

ثقافية.

العربية نايف جامعة

حقوق: ـ سي بي بي ـ القاهرة
التحرير رئيـــس منصـــور قـــال إبراهيم
لصحيفة الدستور املصرية املستقلة التنفيذي
قرار انتهاك حـــول معه أجري إن حتقيقـــا
الفنانة قتل قضية في النشـــر بحظر حكومي
مؤخرا قتلت التـــي متيم ســـوزان اللبنانيـــة

دبي. في
الصحيفة توزيع منعت قد السلطات وكانت
املقال احلادث، وإن بقي عن فيه لوجود مقال

االنترنت. على الصحيفة موقع في
صحفيني مبثول أمر صدر إنه منصور وقال
القضية. هذه للتحقيق على خلفية اجلريدة في
حق فمن ترويع للصحافة "إن ذلك قائال وتابع

يعرف". أن العام الرأي
محمود املجيد عبـــد وكان النائـــب العـــام
إبداء دون النشـــر على حظـــرا قـــد أصدر

أسباب.
أخرى من صحـــف مصريـــة وقد شـــكت
إن قائلة القضية هذه في النشـــر حظر قرار
الضمنية اإلشـــارة منع على تعمل احلكومة
احلادث. في بارزة عامة شخصية تورط إلى
كبير بشكل تزايد قد األعمال رجال وكان دور
السنوات خالل احلاكم احلكومة واحلزب في

األخيرة. العشر

d?AM�« dE� ∫dB�
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حقوق: ـ الرياض
الصفيح مساكن أو عرعر في "الصنادق" حي
وإمنا ســــياحيًا معلمًا ليس معلم بــــارز ولكنه
تستعيد كبيرة بفجوة معه تشعر خطر منعطف
عينيك بني وترتسم النفط، قبل ما ذكريات معها

إجابتها. ال متلك التي األسئلة عشرات
فكان أطفاله غرقى الشــــتاء فصل في زرناه
يجدوا أن دون تلذعهم البرد وسياط رثة وحالتهم
جديدةحتول والكسوة يحميهم، مسلحا سياجا
القارس، الشمال مربعانية شــــتاء وبني بينهم
على حسرة يتقطعون حلظتها- - كباره ورأينا
البائسة مالمحهم وكانت وأسرهم، أبنائهم حال
-مرة إليه املقهورة...وعدنا عباراتهم مــــن أبلغ
املتوهجة شمسه بأشعة يلقي والصيف أخرى-
تلهبجسد إلى أفران التيحتولت على مساكنه
ازداد سوءا بل يتغير لم واحلال املعوزين، هؤالء
أو غائبة تكون اجليدة والفاعلة تكاد احللول ألن ؛
وعود هنالك وكل ما هذه اللحظة، حتى متأخرة

شيء. منها يتحقق لم
هذا احلي ســــكان على وألن املجتمع شــــح
لهم واكتفىبأنيقدم والسليمة باحللولاحلاسمة
إال عليها ال يحصلون نقود فتات عيش أو لقمة
طويالأمام ينتظروا أو فيالطوابير يقفوا أن بعد
مشكلتهم حل جتزئ املعنية التي أبواب اجلهات
وفي أطفالهم بطون من جزءا يسد مبا وتكتفي
ذلك بعد تتركهم الوقت -أيضا، ثــــم جــــزء من
سبقه؛ ما يشــــبه وحال مماثال فصال ينتظرون
عبئًا وبناتهم أبنائهم مدارس دفاتر غدت حتى
هؤالء من يبقى عدد أن كاهلهم؛ ففضلوا يثقل
يستطيعون ال الذي التعليم دائرة خارج األبناء
أنفســــهم وهم بذلك أراحوا حتمل مصروفاته،
مالبس أبنائهم على اآلخرين أطفال سخرية من

املهلهلة.
احلي في هذا بجولــــة وقــــد قامت "الرياض"
معهم وحتدثت املواطنني من التقت عددا حيث
قعيران املواطن زرنا البدء وفي معاناتهم، حول
والبؤس الشيخوخة مالمح عليه تبدو الذي مبرد
الســــن، في كبير أنا قائال: معاناته عن فتحدث
من الضمان يأتينا غير ما دخل وليسلي مصدر
مصدر وال عائل أي عنــــدي وليس االجتماعي
السبعة، أبنائي وبناتي ملك يستر بيت وال آخر
ونحن متشابهة، والشتاء الصيف في ومعاناتنا
من ذلك وأهم مادية، معونة إلى احلاجة بأمس

مشكلتنا الكبرى. توفرسكن فهو
يعيش أنه ذكر فقد فريج بن عراك املواطن أما
علىراتبهمنوظيفة صغيرة، ولكنهاال تسدجزءا
من املكونة الكبيرة عائلته احتياجات من بسيطا
أن من الوظيفة حرمتني ويضيف: أفراد، عشرة
الله بعد لنا وليس الضمان، من معاش لي يكون
إالمواقفحكومتناالرشيدةثمأهلاخلير،ونحن
أرض قطعة منح من بيننا يكون وقد سكن، بال

أطفاله. حاجات بعض ليسد باعها لكنه
والصيف الشــــتاء فصلي مع وعن معاناتهم
خاصة؛ الشتاء في أشــــد املعاناة نعاني يقول:
البرد موجات مقاومة يستطيعون أطفالنا ال ألن
فالكهرباء الصيف؛ مثله في وحالنا القاســــية،
لها ندفع إذ أسرنا مصرف في تشاركنا مؤجرة
أوقات في يوميا تنقطع وهي 250رياالً، شهريا
ما التبريد يوجد عندنا من وســــائل معينة، وال

لهيبالصيفالشديد. يكافح
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مشــــكلته عن ســــعد الله عفوج ويتحدث عبد
أنا فيقول: احلي هذا سكان ومشــــكلة اخلاصة
معاش مصدر مالي إال غير موظــــف وليس لي
يكفي حاجات ال االجتماعي، وهــــو الضمــــان
أفراد خمســــة أعول فأنا الضرورية أســــرتي
الثابت الكهرباء الضمان بنيرسم مكافأة وأقسم
ما يحتاجه وشراء املاء، شراء وقيمة 250رياالً،

وامللبس. املأكل ضرورة من أبنائي
تؤرق سكان كبيرة إلىمشكلة الله ويشير عبد
صفيحعرعرفيقول:منالصعوباتالتينواجهها
قريبة مدرسة توجد فال مشــــكلة املدارس، كلنا
مدرســــة أقرب إلى أبناؤنا يذهب منا، وعندما
السيارات به متر خطر شارع لعبور يتعرضون
من أبناؤنا لــــه يتعرض ما غير هذا مســــرعة،
من أصعب وهذا وإيابهم، ذهابهم أثناء الضرب
يوميا للعنف يتعرضون فأبناؤنا احلاجة نفسها،
األصل في هم كانوا وإن عن ســــكنهم، لبعدهم
برد حتمينا من هذه الصنادق ال ألن سكن بال

الصيف. الشتاء وال حر
مفرحعقيلفيتحدثبألمعنمشكلتهحيث أما
تتجاوز فلم عملي، من التقاعد إلى أحلت يقول:
عشر اثنا وعندي 1725رياالً، التقاعد مكافأة
أبسط فكيف أستطيع أنأقومبسد أعولهم، فردا
ألنني أهون البداية في وكان األمر يحتاجونه، ما
كنتأحصلعلىمكافأةمنالضماناالجتماعي،
إال إذا شيء مالك وقالوا: رفضوا، ذلك بعد ولكن
من أعاني احلال، هذه على وبقيت بتقرير، أتيت
بعد وشراء املاء، ثم 250رياالً، الكهرباء رسوم
حتى لشراء التقاعد من يتبقى ما ال يكفي ذلك
أننا بال لذلك أسرتي، يضاف أشــــد ضروريات
وصيف تقلبات شتاء ظروف يحمينا من سكن
الشمالالقاسيةعداهذهالصنادقالتيهياسم
منا فقط، وحتى الذي عنده منحة أرض ســــكن

ويكسو أطفاله. يطعم أن من أجل باعها
أن ذكروا قابلناهم من كل أن بالذكر اجلدير
- كل الرياح أوقات فــــي يتطاير هذا الصفيح
العواصف هذه هدوء بعد بحثوا ما وكثيرا عام-
وهناك؛ فأعادوا هنا سكنهم املبعثر أجزاء عن
في وإن كان إليه، يأوون منزل جديد أجزاء من

العنكبوت. من بيت أوهى حقيقته
هذه تهب عندما : الســــكان هؤالء ويضيــــف
نلجأ األمطار؛ نزول أثناء وأحيانا العواصــــف،
فنستكن املجاورة إلىأحضاناجلبال أسرنا مع
وخالل هذه العواصف، هذه تنتهي أن إلى فيها
أن لنا ميكن ال عصيبة منر بلحظات الظــــروف
نعيشه الذي الرعب عن نصف شــــدتها، فضال
ذاتاألطراف الصفيح قطع خاللحلظاتتطاير
من يدمر فاتك إلى ســــالح حتولت التي احلادة
أقارب له منكان حظا وأسعدنا يكونفيطريقه،
أن إلى إليهم يذهب حيث في أحد أحياء املدينة
صفيحه شتات ليجمع يعود ثم الظروف، تهدأ
بعد يجده إال ال وقد طويلة، مسافات في املبعثر

األمتار. مئات
الذين حضروا األطفال أخرى وجدنا جهة من
ليشكواسوء إلينا احلييتهافتون فيهذا جولتنا
حالهم،ظنامنهمأننامنلكحال سريعاملشكلتهم،
الله، وعبد وعايد، األطفال(عبد الكرمي، وحتدث
إلى طويلة مسافة قطعهم مشــــكلة عن وماهر)
وتعرضهم-أثناء األقدام على ســــيرا املدارس

اخلروجمناملدارس-لالعتداءوالتهديدبالضرب
األمر وصل ورمبا يومي، شبه بشــــكل باأليدي
الرعب في زرع مما تهديدهم بالســــكاكني إلى
الدراسة يجعلهم يكرهون مما قد نفوسهم، وهو
ينتابهم فيفسد قلقا لهم تشــــكل األقل أو على
يستبد ويجعل اخلوف العلم، عليهم أجواء طلب
حضروا هذا من كل أكد احلوار نهاية وفي بهم.
يحملون السكان أنهم من من حولهم أن اللقاء
هذه يحمل ال أحد هناك كان وإذا ثبوتية، أوراقا

نسبة كبيرة. يشكلون ال فإنهم األوراق
رئيس اجلمعية بنائــــب اتصلت ”الريــــاض"
الوطنية حلقوق اإلنسانالدكتورمفلحالقحطاني
ال الصنادق حيث هذه أهل وضع وســــألته عن
اجلهات أن يفترض فقال: معلقة قضيتهم تزال
املناطق، مســــح هذه في قامت بدورها املعنية
التي أحياء الصفيح وجود أسباب مثل وحتديد
إلى تقســــيم سكانها على والعمل حتد املدينة
متكنه ال ظروفه املادية من كانت ثم ومن فئات
الضمان نظام عليه وينطبق وضعه حتسني من
االجتماعي وهواليستفيدمنهيدخلفيالضمان
أراض منح لهم يقدم أن ميكن ومن االجتماعي،
من دراسة فال بد مينحون، منازل عليها يقيمون

وضعهم.
السكان، هؤالء مشكلة في بطء التحرك وعن
اجلهات عند بعض هناك بطأ لألسف إن قال:
هذه مثل في املختصــــة اجلهات أو التنفيذيــــة
األمور، هــــذه مثل متابعة عنــــد املوضوعــــات
هذه الوزارات في اإلدارية القيادات على ويلزم
هذه إلجناز مثل هذه القضية مبتابعة واملصالح
معني يكتشف خلل عندما األوضاع، ويفترض
الظروف احلالية فيظل خاصة معاجلته بسرعة
فالفترةتسمحفيمعاجلةمثل هذهاألوضاعقبل
فصل عندما يحل املآسي بعض أن نكتشــــف
وعن متابعة جديد، من اإلشكالية وتبدأ الشتاء،
نتابع نحن يقول: القضية لهذه اإلنسان حقوق
اجلهات وحتى دائم، بشكل القضايا هذه مثل
هذا في بواجبها نظاما أن تقوم مكلفة املسؤولة
السكان هؤالء مشكلة عجز بعض األمر، وعن
من البد يقول: ذلك، وآثــــار أوالدهم عن تعليم
ثم حتديد األحياء هذه ساكني أوضاع دراسة
وحينئذ أسباب املشكالت ما هي؟هل هي مادية؟
هي أم من مستواهم، برامج للرفع وضع ينبغي
على البلديات فينبغي أرض عدم وجود مشكلة
أوراق قضية هي أم منح، على حصولهم تيسير
تصحيح املختصة اجلهات على فينبغي ثبوتية؟
أوراقًا إعطائهم والعمل على النظامي وضعهم
توفر اخلدمات عدم هي املشــــكلة أم أن ثبوتية،

توفير على العمل فينبغي وغيرها؛ املدارس مثل
االحتياجات. هذه مثل

عام مدير "الرياض" ســــألت أخرى من جهة
احلدود االجتماعــــي مبنطقة إدارة الضمــــان
عن العنزي قاعد بن الرمضي األستاذ الشمالية
التي اللجان وعن الفئة، هذه جتاه الضمان دور
شاركفيهالبحث حال سكان هذا الصفيح،فقال:
قام الضمان االجتماعي بتوجيهاتمنقبلسمو
بن الله عبد األمير الشمالية منطقة احلدود أمير
وتوجيه ومتابعة آل سعود، بنمساعد عبدالعزيز
وكيل وكذلك االجتماعية الشؤون وزير معالي من
العقال بإجراء الله عبد بن محمد األستاذ الوزارة
مدينة في املجتمع الفئة من شامل لهذه مســــح
احلي هذا سكان أوضاع دراسة ومتت عرعر،
اجتماعيا واقتصاديا في وقتسابق، وشملتهم-
سواء االجتماعي الضمان خدمات احلمد- ولله
الضمانية أو املساعدات املقطوعة، باملعاشات
احلكومية اجلهات املنطقة أمير سمو وجه كما
الســــكان بالوقوف على حال هؤالء واألهليــــة
لهم، واملعنوية املادية وتقدمياملعونات ومساكنهم
عدة من جلنة بتكوين أيضا ســــموه وجه وكذلك
بدراسة تقوم أمنية جهات ومنها حكومية جهات
النواحي الفئاتواملساكنمنجميع لهذه شاملة
هذه كانت حيث وأمنيا، واقتصاديا اجتماعيــــا
اللجنة كثيرا هذه أجنزت وقد بإشرافي، اللجنة
البيانات حتليل على تعكف وحاليا مهامها، من
لهذه البحث امليداني خالل من جمعها مت التي
النوعيةمن املساكنوربطمتغيراتهاوفق منهجية

علىسموه... وستعرضنتائجها علمية،
بتشكيل أيضا وجه سموه العنزي: ويضيف
جلنةأخرىبرئاسةالشيخعليالعشبانالقاضي
وآخرين وعضويتي عرعر الكبــــرى، مبحكمــــة
الفئة وهذه الختيار املستحقني لإلسكاناخليري،
قائمة اللجنة والتزال سوفتنالالنصيباألكبر،
فقد باإلسكان الشعبي يتعلق فيما أما بعملها،
جزءا سابق وقت في االجتماعي أجنز الضمان
العامة الهيئة ولكن بعد إنشاء مراحله من كبيرا
وبالتالي اعتبارية، صفة ذات أصبحت لإلسكان

هي هذه املهام. تولت
االتصال حاولت "الريــــاض" مــــن جانبها
مبحافظالهيئةالعامة لإلسكان الدكتورشويش
بنسعوداملطيريلعرضهذهالقضية ومعرفة
إليه، لم نتمكنمنالوصول ولكننا الهيئة، رؤية
أمام القضية أن نطرح هذه رأينا هنا ومــــن
ومؤسسات هيئات كل وأمام اإلسكان، هيئة

البلد املعطاء. في هذا اخليري اإلسكان
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حقوق: ـ سي بي بي ـ نيويورك
حفظ قوات أن إلى األمم املتحدة توصلت
الكونغو جمهورية فــــي لها التابعة الســــالم
وانتهاكات جتاوزات ارتكبت قد الدميقراطية

هناك. عملها أثناء
يشعر إنه كي-مون بان العام األمني وقال

املعلومات. هذه من الشديد باالستياء
طمأنت الهندية احلكومــــة أن وأضــــاف
في حتقيقا ستجري أنها إلى املتحدة األمم
حالة في إجراءات وستتخذ االتهامات، كل

ثبوتها.
قد إنه املنظمة الدولية مسؤولي أحد وقال
الفتيات واألوالد ببعض حترش وقع قد يكون

الهندية.  القوات 100 من نحو طرف من
مقبول" غير ”أمر

‚uI� r�U�

حقوق: ـ سي ـ بي بي واشنطن
إن األمريكية البحرية في مصادر قالت
يعملون  الذين البحارة األمريكيني 6 مــــن
قد يواجهون بالعراق في معسكر كحراس
قاموا انتهاكات بسبب العسكرية احملاكمة

السجناء. ضد بها
من عدد بحبس بالقيام وُيتهم احلراس
رشها بعد معزولة زنزانة داخل السجناء
بالفلفل شــــبيهة مثيرة لألعصاب مبــــادة
بوكا معســــكر في الواقعة داخل الزنزانة

العراق. جنوب في
احلراس قيــــام االتهامات ومــــن بــــني
من السجناء، اثنني على البدني باالعتداء
كســــور في يتســــبب لم رغم أن االعتداء
البحرية ناطق باسم حسبما قال بالعظام

األمريكية.
االعتداءات تلــــك أن الناطق وأضــــاف
أن  بعد ايــــار 14 مايــــو/ وقعــــت فــــي
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من للبصق احلــــراس من تعرض عــــدد
عليهم بعض ألقوا الذين جانب السجناء

البشرية. الفضالت
البحرية األمريكية عن بيان صدر وقال
بجروح الســــجناء مــــن "أصيــــب اثنان
سجناء ثمانية وضع بينما طفيفة، سطحية
تلك من مبادة رشت زنزانة داخل آخرون
قطعت ثم الشغب ملكافحة التي تستخدم

التهوية عنها".
باالعتداء الســــتة احلراس وقد اتهــــم
في عســــكرية محاكمات وســــيواجهون
القادمة يوما الثالثني معسكر بوكا خالل
اخلامس. األسطول باسم الناطق حسب

إداريا بسبب  7 حراس عقابا تلقى وقد
تلك وقــــوع عن اإلبالغ عــــن تقاعســــهم

االعتداءات.
اثنني االتهام إلــــى توجيــــه واســــتبعد
مع آخر، وخفضت رتب عــــدد آخريــــن،

آخر وإلغاء عدد رواتــــب من خصم جزء
يواصلون  45 يوما ملدة آخرين إجــــازات

املعسكر. في البقاء خاللها
قال أن بعــــد االتهامات وجــــاءت تلــــك
إصالحات أدخل إنــــه األمريكي اجليش

نظام السجون. على
النطاق علـــى ضجة حدثت وكانـــت قـــد
النتهاكات صور عن الكشـــف بعد العاملي
العراق. في معتقل أبو غريب في ارتكبت
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أمريكيا جنراال عسكري قاض استبعد
في احلرب ملجرمي احملاكمة الثانيــــة من

غوانتنامو.
قرارا هنلي الكولونيل القاضي واصدر
في ســــالح جنرال أن البريجادير يعتبــــر
هارمتان، تومــــاس األمريكي الطيــــران
عــــن خــــرج قــــد املستشــــار القانونــــي،

املوضوعية.
التهم إسقاط محاوالت فشلت ذلك ورغم

جواد. عن
◊uG{ W�—U2

للبريجاديـــر جنرال وتـــرددت اتهامـــات
أجل ضغوطـــا" من "مارس هارمتـــان بأنه
املعتقل األفغاني محمد إلـــى توجيه االتهام
"دامغة" تفاصيل رأى أنهـــا جواد بســـبب

قضيته. في
العلنية التصريحات أن هنلي القاضي وقرر
جعلته قد القانوني املستشار أصدرها التي

االدعاء، ممثلـــي مع واحد صف يقف فـــي
املتعلقة البنتاجـــون إجـــراءات عن مدافعا
باإلرهاب في ضلوعهـــم املشـــتبه مبحاكمة
نطاق عن بعيـــدا بالتالي وجعلته ينحـــرف

املوضوعية.
عني الذي البريجادير جنرال هارمتان وكان
البنتاجون ملمثل محايدة لتقدمينصائحقانونية
أيضا منع قد اإلجراءات، سير الذي يراقب
احملاكمة في مهمته أداء في االســـتمرار من
ضد الدعوة نظرت التي احلرب ملجرمي األولى

الدن. بن أسامة سائق
WK�M� ¡UI�≈

إلى االتهام وجه اجلارية احملاكمة وفــــي
سيارة على بإلقاء قنبلة يدوية جواد محمد
العاصمة في سوق في أمريكية عســــكرية
واتهم .2002 ديسمبر في كابل األفغانية

مبحاولة القتل. بالتالي
في سالح الكولونيل املدعني، كبير وقال

"لقد احملكمة: أمام ديفيز موريس الطيران
على دائما القنبلة ألقى الذي كان الشــــاب

الالئحة". قمة
للبريجادير اتهامات أيضا وقد تــــرددت
والتعريض السجناء بإهانة هارمتان جنرال

املهنة. أصول عن واالنحراف بهم
دور املستشــــار يواجه حاليا أن ويتوقع
حتديا األخــــرى القضايا فــــي القانونــــي
ويتحدىمحامو من جانباحملامني. قانونيا
في بالتورط املتهمني اخلمسة األشخاص
شيخ  خالد وبينهم أيلول أحداث11 سبتمبر
في هارمتان البريجادير مشاركة محمد،

االتهام. عريضة إعداد
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إن املتحدة األمم عــــن صدر وقــــال بيان
على "دليل أدى إلى العثور حتقيقا داخليا
ضمن الهندية قيام القوات تورط حول أولي"
الدميقراطية الكونغو في األمم املتحدة بعثة

وحترش". جنسي استغالل أعمال في
سنوات عدة خالل تلك احلاالت وقد وقعت
أن املسؤول الدولي، مضيفا صرح حسبما

بالدها. إلى عادت الهندية القوات
العام األمني إن املتحدة األمم بيان وقال
هذا مثل أن "يؤكــــد، بأقــــوى العبــــارات،
مقبول غير وقوعه، ما ثبــــت إذا الســــلوك،

اإلطالق". على
تتعلق تفاصيــــل أخرى أي ولــــم تصدر

باالتهامات.

قالوا إن املتحدة مسئولني باألمم أن إال
التجاوزات وقعت فياقليم شمال كيفوحيث
هدنة تشرف على حفظ السالم كانت قوات

بنياحلكومة وامليليشيات.

حقوق: ـ سي بي بي ـ كابل
في نشــــاطها وكاالت املســــاعدة أوقفــــت إحدى

املتواصل.  العمل من عاما 20 بعد أفغانستان
موظفاتها من مقتل ثالث قرار الوكالة بعد وجــــاء

من كابول. بالقرب كمني مسلح في
البريطانية-الكندية الطبيبــــة ان الوكالة وأفادت
واألمريكية كايس شــــيرلي والكندية كيرك جاكلــــني
سائقهن إلى باإلضافة قتلن ديال نيكول الترينيدادية

اميال. محمد األفغاني
ان الدولية اإلغاثة جلنة واســــمها الوكالة وأعلنت
إلى طريقهن في كن بينما الثالث قتلــــن موظفاتهــــا
الشرقية. اجلنوبية غارديز مدينة من آتيات كابول

أفغانســــتان في اإلغاثة وموظفي عمال ان يذكر
يد على والقتــــل للخطــــف لطاملــــا كانــــوا عرضــــة

املسلحني.
ضمن كان مع سائق آخر الكمني، جرح وفي هذا
على النار مجهولون مســــلحون فتح عندما الفريــــق
حتمل شارة كانت التي الدولية اإلغاثة جلنة سيارة

األفغاني. لوجار اقليم للوكالة واضحة
عن احلادث مســــؤوليتها طالبان حركة وأعلنــــت
اإلغاثة وكالــــة لدى العاملــــني ووصفــــت األجانب

بـ"اجلواسيس".
ان مجاهد الله ظبي طالبان باســــم وقال الناطق
يكن يعمل لصالح لكمني لــــم تعرض الذي الفريــــق

أفغانستان.
مقتل على احلــــزن بغاية أنهــــا وأعلنــــت الوكالة
مساعدة مجال في يعملن كن إنهن وقالت موظفاتها

التربوية. والبرامج االطفال
الدوليــــة جورج روب اإلغاثة جلنــــة وقــــال رئيس
لعائالت التعازي بأحر املؤسســــة باســــم انه يتقدم

ومحبيهم. وأصدقائهم الضحايا
في  تعمل ووكالة 100 منظمة من أكثر ان يذكــــر
مؤخرا بيانا أصــــدرت قد كانت املجال اإلنســــاني
في بعض لألمــــور ســــريع من "تدهور حــــذرت فيه

األفغانية". املناطق
في مجال ريتشــــي وهي مستشارة هولي وقالت
التي والــــوكاالت املنظمات ان كابــــول في التنميــــة
 50 بنسبة قد خفضت نشــــاطها تعنى باملســــاعدة

األخيرة. األربعة األعوام خالل باملائة
له يكون األخيــــر ســــوف وأضافــــت ان الكمــــني
وتقدمي اإلغاثة وكاالت على عمــــل اثر ســــلبي جدا

أفغانستان. في املساعدات
ستيفن الكندي الوزراء رئيس استنكر املقابل، في
الوكالة وقال موظفات استهدف الذي هاربر الهجوم
حركة مدى اي إلى اجلبان يظهر الهجوم ان "هــــذا

بديل". أي تشكل وال طالبان منحرفة
في أفغانستان العسكري بالده التزام هاربر وجدد
أفغانستان في ان ويذكر الدولية، القوات جانب إلى
املتعددة  للقــــوات تابعــــني 2500 جنــــدي كنــــدي

األطلسي. شمالي حلف بقيادة اجلنسيات

 ôU�Ë Èb�≈ XH�Ë√
UN�UA� …b�U�*«
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العراق سجون

الدولية السالم قوات حفظ ـ

أفغانستان ـ
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حتدثنا في العدداملاضيعناحلضارة
في اإلنســــان، رغبًة وحقوق الرومانية
السابقة احلضارات تعايش كيفية تبيان
اإلنســــان وســــوف حقوق مع مبادئ
عن للحديث العــــدد هذا نتطرق فــــي
اليونانية احلضارة في اإلنسان حقوق
للدميقراطية األول املهــــد تعد والتــــي
الشعب لكل احلكم كان حيث املباشرة
لهم يحق أنــــه كان مــــن الوطنيني، أي
قد جند أنها وبهذا باحلكم، االشتراك
للمواطنني، السياسية باحلقوق اعترفت
كمبدأ املســــاواة تعرف لــــم إال أنهــــا
احلقوق تعترف بهذه فهي لم إنساني،
الناس من معينة لطبقة السياســــية إال
على كان مبنيا اليونانــــي . فاملجتمــــع
الرق وكان والعنف، والقوة الســــلطة
منتهكة وكان وحقوق اإلنسان شائعا
طبقات، ثالث إلى السكان منقسمون
طبقة أي هم األشراف، الطبقة األولى
ومنهم اجليش أركان وهم الفرســــان،
والطبقة والكهنــــة. والقضاة احلــــكام
اعترف املهن وقد أصحاب هم الثانية
الثالثة والطبقــــة املواطنة لهــــم بحــــق
الطبقة هــــم الفالحون والفقــــراء وهي
تزداد وكانت شــــيء كل من احملرومة
األشراف بطبقة وصل األمر حتى فقرا
نتيجة هؤالء تبيع أن الوسطى والطبقة
ديونهم، وقد دفــــع على لعــــدم قدرتهم
أفراد أن اليونانيون الفالســــفة اعتبر
القيام على قادريــــن غير هــــذه الطبقة
في املشاركة أو السياســــية باألعمال
استثناؤهم، مت لذلك القيادة أو احلكم
باألخوة نادت التي الرواقيــــة وبظهور
العاملية واملساواة واملواطنة اإلنسانية
القوانني من األفراد وبتحرر البشر بني
نواة الوجود إلــــى ظهرت الوضعيــــة،
يتمتع التي الطبيعية مدرســــة احلقوق
تسمو طبيعية بحقوق البشر جميع بها
ويعبر للدول، الوضعية على القوانــــني
حقوق الفقيــــه دوفرجــــي عن وضــــع
احلضارة اليونانية ظل في اإلنســــان
بها احلرية لم يناد إن )) : كمــــا يلــــي
من التاريخ فترة في يسمع ذكرها ولم
تاريخ في بها ســــمع أو نودي أكثر ما
وعلى القدمية، اليونانية الدميقراطيــــة
حريات إزاء الدولة سلطة كانت فقد ذلك
لها حدود ال مطلقة وحقوقهم األفــــراد
سلطة كانت أنها أي ــ عليها قيود وال
يعد نفســــه الفرد فكان ـ اســــتبداديةـ 
إزاءه الدولة تصــــرف كان حــــرًا إذا
أو تطبيق مجرد تنفيذ ســــوى لم يكن
على وضعت جلميع األفراد عامة لقاعدة
احلرية مشتقًا تعريف فكان الســــواء،
نتطرق من املســــاواة ))، هذا وسوف
به الفالسفة نادى القادم ملا العدد في

. الشان هذا في الونانيون

‚uI� r�U�

سي ـ حقوق: بي بي ـ عمان
اإلنسان حلقوق العربية أعلنت املنظمة
خمســــة أن عمان األردنية في العاصمة
غامضة ظروف في "اختفوا أردنيني طالب
رئيس وقال العراقية"، األراضــــي داخل
في املعتقلني األردنيني عــــن الدفاع جلنة
عبد املنظمة، مظلة واملنضوية حتت اخلارج
شكاوى رسمية تلقوا إنهم الكرمي الشريدة
من الطلبة الدارســــني أهالي عدد من قبل

أبنائهم. باختفاء تفيد العراق في
األمريكية القــــوات أن وأكد الشــــريدة
األردنيني من العديد اعتقلت في العــــراق
يدرسون طلبة بينهم من بغداد في املقيمني
بحوزتهم يكن لم العراقية اجلامعات فــــي

حقوق: ـ سي بي بي ـ روما
بأن عدد اإليطالية احلكومــــة تقارير تفيد
إلى يصلون الذين الشرعيني املهاجرين غير
الشهور السبعة خالل تضاعف قد إيطاليا
في بعددهم مقارنة احلالي من العام األولى

املاضي. من العام الفترة نفس
من اإلجراءات بالرغم االرتفاع هذا ويأتي
التيتبنتهااحلكومةااليطاليةمؤخرا املشددة
وترحيل اجلرمية املداهمة على حمالت مــــن

أكبر. الشرعيني بأعداد غير املهاجرين
اإليطاليروبرتوماروني الداخلية وقالوزير
املهاجرينغير الشرعينيالذين دخلوا إنعدد
من الفترة في إيطاليا عبر األوروبي االحتاد
 15 بلغ قد املاضي الثانــــي كانون ينايــــر/

شخص. ألف
الشـــواطئ إلى هؤالء من كثير ويصل
وعبر مجهزة غير قـــوارب في اإليطالية
تهريب في تعمل جماعات تنظمها رحالت

املهاجرين.

حقوق: ـ سي بي بيرغـ  بي جوهانس
ستة ســــتغلق أنها أفريقيا جنوب أعلنت
األشخاص آالف يسكنها مخيمات مهجرين
بسبب موجة مناطقسكنهم من الذين هربوا
في جرت والتي األجانب ضد العنف أعمال

املاضي. أيار مايو/ شهر
مجموعة من طعنــــت ان اال انــــه وبعــــد
إقفال يتأخر اخليرية بالقرار، فقد اجلمعيات

املخيمات. هذه
ومناملتوقع انتنظر احملكمةالدستورية في
قريب. وقت في الدعوى بهذه أفريقيا جنوب
أكثر مقتل بعد املخيمات أقيمت هذه يذكر ان
العنف  أعمال ونزوحاآلالفبعد من60شخصا

البالد. لألجانب في املعادون نفذها التي
رفــــض طلب قــــد وكان احــــد القضــــاة
إغالق قرار بوقف االنسان حلقوق منظمات

املخيمات.
ان غوتنغ اقليم في احلكومة احمللية وقالت
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حزب ماروني، الذي يشــــارك وينخــــرط
االئتالف في إليه ينتمي الذي الشمال عصبة
الوزراء رئيس بزعامــــة اليميني احلكومي
ملكافحة قوية بيرلسكوني، في حملة سيلفيو

السرية. الهجرة
إلى الســــريني املهاجرين ويتدفق معظم
البحر أفريقيــــا عبر شــــمال إيطاليا من

املتوسط.
غير الهجرة بني اإليطاليني معظم ويربط
وقد اجلرمية، معدالت وارتفاع الشــــرعية
دخول من جتعل إجراءات تبنى بيرلسكوني
األراضيااليطاليةبشكلغيرشرعيجرمية

سنوات. ألربع يعاقب عليها باحلبس
W�K�2 Êu��

ايطاليا من عدد املرحلــــني ارتفع وقــــد
اجلاري،  العام بداية منذ 15% بنســــبة
البلدان تقول إن االيطالية السلطات لكن
حتجم عادة ما املرحلني لهــــؤالء األصلية

ثانية. استقبالهم عن

وقدبدأتالسلطاتاحلكوميةقبلأسبوعني
الشرطة اجليش تدعمها من نشر قوات في
في دوريات تستهدف نشاطات اجلرمية في

الكبرى. اإليطالية املدن
دول  خارج من 33 مهاجــــرا اعتقل وقد
املشــــكلة لكن اآلن حتى األوروبي االحتاد
اإليطالية تتمثل بامتالء الســــجون األخرى

باألجانب.
إجمالي  من أن20 ألفا إلى األرقام وتشير
انتظار  فــــي معتقل أو 55 ألــــف ســــجني

األجانب. من هم احملاكمة،
بســــبب األجانب الســــجناء ويتزايد عدد
والنفقات الترحيــــل أوامر صعوبة تنفيــــذ

لها. املطلوبة

s?�d�N*«  U?LO�� ‚ö?�≈ —d?I� U?OI�d�√ »u?M�
للمهجرين يسمح األمنياستتبمبا الوضع

منازلهم. إلى بالعودة
كانت التي األخيرة العنف أعمال يذكر ان
العاصمة شــــمال املدن إحدى في قد بدأت
تعتبر أخرى مناطق إلى لتمتد جوهانسبرغ
نظام انتهاء منذ أفريقيا جنوب في األسوأ

.1994 عام العنصري الفصل
…œuF�« v�≈ …u�b�«

األجانب للمهاجريــــن ويتهــــم املعــــادون
من البطالة معدالت ارتفاع باملسؤولية عن
جهة من اجلرمية معــــدالت وارتفاع جهــــة
قتلوا العنف أعمال نفذوا الذين لكن أخرى،
اخلطأ  طريق عن أفريقيا جنوب مواطنا 21

معتقدين أنهم أجانب.
وقالناطق باسمحكومةغونتنج احملليةفي
ترك "على املهجرين ان بي سي لبي تصريح
الن السلطات منازلهم إلى والعودة املخيمات
اتخذت أمنهم وقد تضمن لذلك وهي دعتهم

الالزمة". التدابير
احمللية احلكومة ان بالقول الناطق وختم
وبخاصة املهجرين ملســــاعدة خطة وضعت

إليه. يعودون مكانا ميلكون ال الذين
بال أطباء منظمــــة انتقدت في املقابــــل،
اإلعالن لعدم أفريقيا جنوب حكومة حــــدود
جلميع املهجرين ســــكنية وحدات تأمني عن
مع التكلم إلىعدم باإلضافة للعودة املدعوين
حول املخيماتبطريقة مباشرة املهجرينفي

مستقبلهمالقريب.
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ومت توجيه اعتقالهم عند سفرهم جوازات
الشــــريدة أن وبني إليهم. اإلرهاب تهــــم
العديد بحق صــــدرت أحكاما بالســــجن
الـ15  جتاوزت في بغداد األردنيــــني من
والقيام املشروع غير التسلل بتهمة عاما
السماح يتم أنه لم إرهابية مؤكدا بأعمال

أنفسهم. عن بالدفاع لهم
احلكومة األردنية بعدم الشريدة واتهم
العراق فــــي األســــرى مبلف االهتمــــام
أردني في مســــؤول مصدر نفاه وهو ما
إن الشريدة قال وفيما األردنية. اخلارجية
الدبلوماسية عالقاتها تستغل لم احلكومة
املســــؤول رد عنهم، لإلفراج مع أمريكا
امللف هذا فــــي املباحثات بأن األردنــــي

وأن العراقية احلكومــــة مســــتمرة مــــع
بعد سيما ال ســــتتم إفراجات سلســــلة
أردني في بغــــداد. ولفت تعيــــني ســــفير
الثاني عبدالله امللك زيارة أن املصدر إلى
على الكبير أثرها لها سيكون بغداد إلى

امللف. هذا

يطاليا
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احليادية

اجلمعية مع تتفاعل معظم اجلهات -
ولكـــن تبقى مخاطباتها و تـــرد علـــى
االستجابة للتحقق سرعة في املشـــكلة
التفاعل، نوعيـــة وفي مـــن الشـــكاوى
بعد ترد احلكوميـــة ال اجلهات بعـــض
أخرى تنظر وجهـــات املخاطبة إعـــادة
زاوية اإلنســـان من حقوق قضايا إلى
في تقليدية فتتأخر بيروقراطيـــة إدارية
جملة الواقعة بطريقة نفـــي وترد الـــرد
اجلهات هذه وتفصيًال، نحن نطالـــب
وأن لديها حس إنســـاني بـــأن  يكون
بطريقة واملظالم الشـــكاوى في تنظر
أشخاص تكليف من خالل موضوعية
الشـــكوى في للنظر محايدة جلان أو 
التهمة، نفي بطريقة للرد تسارع ال وأن
على تدل الشـــكاوى كافة أن ال  نتوقع
لنا ميكن كيف ولكن حقيقية، جتاوزات
هذا مستقل حتقيق دون من ذلك التأكد

به. نطالب ما

s� q� ÆÆÊö�)« `�U� —u��b�« •
WM�K� ’U� d�dI� —«b�ù ÁU&«

øWF�U�*«Ë b�d�«

خاص بلجنة تقرير إصـــدار - فكرة
ال لكن طرحها، سبق واملتابعة الرصد

من ذلك، اللجنة حتقيقه ميكن ما أعلـــم
تقرير للجمعية وأي العمود الفقري متثل
عن التقرير يختلف لن تصدره اللجنة قد
عن اجلمعية تصـــدره الذي الرئيـــس

اململكة. اإلنسان في حقوق أحوال

—u��b�« …œUF� W�Ë«e�« Ác� w� •
 UN'« d��√ s� ‰¡U?��� Ê√ œu�
Áb�d� ULO� WOFL'« l?� ö�UH�

øÈËUJ� s� WM�K�«

اإلداري العمل أنسنة

اجلهات معظم ســـابقًا ذكرت - كما
وحقيقة اجلمعية مع تتفاعـــل احلكومية
بقضية مؤمنون قياديون مسئولون هناك
تفاعل على ذلك أثر ونرى اإلنسان حقوق
آخرون وهناك مع اجلمعية، أجهزتهـــم
املسئول أن يدرك ما نريده  هو ذلك، غير
تلك خاصة جهاز حكومي، كل في األول
مباشر، اإلنسان بشكل املعنية بحقوق
يرأسه الذي اجلهاز احترام درجة بأن
اإلنسان والتزامه باألنظمة التي حلقوق
اإلنســـان تعكس مدى حتمي حقـــوق
القضية، بهذه نفســـه املســـئول التزام
املواطنني جتاه مسؤولياته حتمله وكذلك
من يحدث جتـــاوز أي واملقيمـــني، وأن
ســـيالم اجلهاز منســـوبي من قبل أي
مسؤوليته ويتحمل شـــخصيًا هو عليه
االلتزام هذا نريد واآلخرة، الدنيـــا في
اإلنســـان حقوق باحترام الشـــخصي
وإدارة وزارة األول في كل املسئول من
املقصرين ومحاسبة وخاصة، حكومية
حقوق إلى هيئة أو اجلمعية إلى والنظر
على تنبه أخرى جهة أي أو اإلنســـان

اخلير على التعاون زاوية من جتاوزات
من بدًال العامة املصلحة على واحلرص
عن املدافع موقـــف تبني في التســـرع
لو كانوا منســـوبيه حتى وتزكية اجلهاز
في اجلمعية نحن باختصار خطأ،  على

اإلداري". العمل شعار"أنسنة نرفع

„UM� Ê√ —u��b�« …œUF?� rKF� •
«dO�� U�ËUF� Íb�� ô  UN'« iF�
¡UL�√ l�— r�O� q� ÆÆÆWOFL'« l�
v��w�U��«ÂUI*«v�«  UN'«Ác�
U�—Ëb� ÂUOI�« WOFL�K� vM?���

øUN� ◊uM*«

مقياس اإلنسان بحقوق االلتزام
احلكومية األجهزة ألداء

تتعاون التـــي ال - بالنســـبة للجهات
ورفع اإلنســـان حقوق في مجال حماية
فاجلمعية ألصحابها احلقوق املظالم ورد
للمقام بشـــأنها ليســـت بحاجـــة للرفع
سبق وقد ممكن ذلك كان وإن الســـامي
كما هـــو ما ما نريده  لكـــن اتخـــاذه،
القيادات من ذاتي التزام سابقًا ذكرت
حقوق بقضايا احلكومية األجهـــزة في
مقياسًا تكون يجب أن التي اإلنســـان
في احلكومية وفاعليتها األجهـــزة ألداء

العام. الصالح حتقيق

—u��b�« …œUF� WOFL'« ¡UC�√ •
v�«  «—U�e�«  s?� b�bF�U�  «u�U�
s� ÆÆÆWHK��*« WJKL*« Êu�?�

r�E�ô q�  «—U�e�« Ác� ‰ö�
pK� vK�  √d� WO�U��«  «dOOG�
¡UM���« s ÒJ9 q�Ë  øÊu�?��«
UN�b�— w��« r?N�uI� c�« s�
q�� —œUB�« ÂU?EM�« s� WOFL'«

øU�U� 31

بزيارات  اجلمعية أعضاء قام  - نعـــم
التوقيف ودور السجون من لعدد تفقدية
على السجون والقائمني بالسجناء والتقوا
سواء املالحظات من جملة ومت تسجيل
السجناء عدد أو السجون بحالة املتعلقة
من االســـتيعابية أو بالطاقـــة مقارنـــة
لم ومن إفراج، دون محكوميته انتهـــت
وكذلك طويلة، مـــدة توقيفه رغم يحكـــم
ومتت الصحيـــة  ونحوهـــا األوضـــاع
املالحظات وزارة الداخلية بهذه مخاطبة
في مع املســـئولني مناقشـــتها  وكذلك
مســـاعي عن ســـمعنا وقد لقاءات عدة
بحيث السجون لتطوير كبيرة ومشاريع
السجناء على تساعد إصالح دور تصبح
حياتهم، في اإليجابي التحـــول حتقيق
في للمســـئولني حرصهم ونحن نقـــدر

الشأن. هذا

q�I��� —u��b�« …œUF� WOFL'« •
Ê¬ s� …dz«e�« œu�u�« s?� b�bF�«
…œUF� œu�u�« Ác� iF�Ë d�¬ v�«
U�UCI�« s� Î«œb?� ÕdD� —u��b�«
WF�d?A�« rO�UF�Ë o?��� ô w��«
vK� r�œ— ÊuJ� nO� ÆÆÆ WO�ö�ù«

øU�UCI�« Ác� q��

∫©‚uI�®?� b�R� Êö�)«Æœ WF�U�*«Ë b�d�« WM' fOz—
U�UC� v�≈ d?EM�Ë w�U?��≈ f� UN�b� fO�  U?N� „UM�
W�bOKI� W?�—«œ≈ WO�«d�ËdO� W?�Ë«“ s?� ÊU?��ù« ‚uI�

s� ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL'« w� WF�U�*«Ë b�d�« WM' bF�
U�UCI�« w� dEM�« s� dO�J�U� ÂuI� YO� WOFL'U� WK�UF�« ÊU�K�« r�√
¨¡U�� Ë√ ÎôU�— 5LOI*« Ë√ 5M�«u*« s� ¡«u� WOFL'« v�≈ œd� w��«
WM' fOz— Êö�)« bL�� s� `�U� —u��b�U� XI��« ©‚uI�® …dA�
¨œuF� pK*« WF�U� w� WO�UO��« ÂuKF�« r�� fOz—Ë WF�U�*«Ë b�d�«
ÂuI� w��« WDA�_«Ë ÂUN*«Ë WF�U�*«Ë b�d�« WM' vK� ¡uC�« jOK���
—u��b�« UM� b�√ b�Ë ¨UNO�≈  œ—Ë w��« U�UCI�« r�√ vK� ·u�u�«Ë UN�
UN�u� WOFL�K� ÍdIH�« œuLF�« q�9 WF�U�*«Ë b�d�« WM' Ê√ Êö�)«
‚uI�� W�U)« U�UCI�« WF�U��Ë W��«d�Ë b�— UN� ◊uM*« WN'« w�

ÆÆ—«u(« qO�UH� v�S� ÊU��ô«

„«—u� tK�« ÷u� wK� bL�� ∫Á«d�√ —«u�

عوض محمد الزميل مع يتحدث اخلثالن ـ الدكتور
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وفودًا نستقبل وبشكل مستمر نعم -
من داخلها من وكذلك اململكة من خارج
وجميعهم الدبلوماسي الســـلك أعضاء
وينظرون إليها اجلمعية بدور يشـــيدون 
االيجابية التحوالت على مؤشـــر كأبرز
خالل الســـنوات اململكة التي شـــهدتها
دهشته عن يخبرنا منهم وكثير األخيرة
الســـنوات خالل ملـــا حققتـــه اجلمعية
إلى بالنظر ذلك مفاجأ وكـــون املاضية 
يحملونها والصور التـــي االنطباعـــات
من كثير معهم عن عـــن اململكة. نتحدث
للشريعة واملســـائل، وبالنسبة القضايا
يكون مـــا غالبًا فاحلديـــث اإلســـالمية
األحكام وليس واإلجراءات التنفيـــذ عن
يتساءلون املثال  سبيل على فهم ذاتها،
القضاء مبعايير التـــزام مدى عن دوما
في املنصوص عليها العادلة احملاكمات
والنظام األساسي اإلســـالمية الشريعة
واإلعالنات وكذلـــك االتفاقيـــات للحكم
من املتهمني متكـــني ذلك ومن الدوليـــة،
في احلق وفـــي مقدمتها حقوقهم كافـــة

مبحامي. االستعانة

Êu{«— r��« q� ÆÆ—u��b�« …œUF� •
WM' w�Î U?O�U� WF��*« WO�ü« s?�
 UO�¬ s� q�Ë øW?F�U�*«Ë b�d�«
w� r�U?��  Ê√ UN�  sJ1 …b�b�

øq�I��*« w� WM�K�« —Ëœ qOFH�

حديثة قضية حقوق اإلنسان
جلنة تتبعها التـــي لآللية - بالنســـبة
الشكاوى نتلقى فالغالب واملتابعة الرصد
بالطريقة اإلنسان سواء املتعلقة بحقوق
الفاكس أو اإلنترنت أو عبـــر املباشـــرة
الرصد تكثف آلية أن حتاول اللجنة ولكن
التجاوزات مبتابعـــة لها التـــي تســـمح
هناك يكـــن واالنتهـــاكات حتـــى لو لم
نعطي أن شـــكوى شـــخصية، نحـــاول
العامة للقضايا عملنا من أكبر مســـاحة
بشكل فئاته من أي أو املجتمع التي تهم
فنحن وحني للمعاجلات أما بالنسبة عام.
نحرص للمخاطبة يحتاج األمر أن نرى
نصوصًا من خطاباتنـــا على تضمـــني
األساس والنظام الشريعة اإلســـالمية
واالتفاقيات التي واألنظمة احمللية للحكم
املسئولني بأن لتوعية اململكة عليها وقعت
وال ومصانة محمية حقوق اإلنسان قضية
ســـد بذلك منها ونحاول التقليل ميكن
نظرًا وعينـــا احلقوقي في كبير فـــراغ
الدقيق مبفهومها احلقوق قضية حلداثة
بأسبقية إمياننا مع احمللية، ثقافتنا في

احلقوق. قضية في اإلسالم

t�—b�√ Íc�« ‰Ë_« d?�dI��« •
‰«u�√ sLC�*«Ë Î«d�R� WOFL'«
WJKL*« w?� ÊU?��ô« ‚u?I�
ÎUOK�«œ ÎUF?�«Ë Èb� b�Ë Íc�«Ë
—u��b�«…œUF�‰¡U���ÆÆÆÎUO�—U�Ë
V��� d�dI��«  «c� ÊU� «–≈  U� s�
WOFL'« 5?� W�öF�« —u?�� w�

øÈd�_«  UN'« iF�Ë

أصدرته الذي األول -  نعـــم التقرير
في اإلنسان حقوق أحول عن اجلمعية
تاريخ في نوعه من اململكة، وكان األول
اغلبها واســـعة أصداء لقـــي اململكـــة،
املراقبني مـــن الكثيـــر كان ايجابيـــًا.
شفافية فاجأته والناشـــطني واملهتمني
التجاوزات من للكثير وكشـــفه التقرير
الثاني اليوم ففي وللعلـــم واالنتهاكات،
عدة سفارات سارعت صدور التقرير من
مهمة ترجمته وتقاســـمت  إلى أجنبيـــة
ســـفارة من تكفلت أكثر حيث الترجمة
في الناشـــطون محليًا بترجمة فصوله،
ومن خالل عبروا اإلنسان حقوق مجال
وســـائل وأحاديث في صحفية  مقاالت
هذه بالتقرير، إعجابهـــم مختلفة عـــن
مسؤولية اجلمعية من األصداء تضاعف
احلرص على في كبيرًا عبًا عليها وتضع
من املستوى بنفس الحقة تقارير إصدار
بعض اجلهات نعم والشـــفافية، اجلدية
في مت رصده ما يعجبها لم احلكوميـــة
في أشاد مسئولون املقابل في التقرير،
بالتقرير الدولـــة في قيادية  مناصـــب
نهج في االستمرار على وحضوا اجلمعية

الشفافية ومتابعة رسالتها احلقوقية.

X���√ WO�—U)« d?z«Ëb�« •
U�uNH� ÊU��ô« ‚uI� s� c���
pK� b�d�Ë U?OIO�D� ô UO?�UO�
w� ÂuNH*« «c?� oOLF� d?z«b�«
nO� ÆÆÆ WO�ö?�ù«  UFL��*«
ÂuNH*« «c�  v?�« ÍbB��« sJ1
WMO�� b�«u� l{Ë Âö�ù« Ê√ ULK�

øÊU��ô« ‚uI(

من وظائف اإلنسان حقوق احترام
األساسية الدولة

تتخـــذه "الدوائـــر - ال يهـــم مـــا
واقعًا هناك أن هـــو املهم اخلارجيـــة"،
اإلنســـان حقوق أصبحت جديدًا دوليًا
جتاهلها أو ميكن ال قضية أساسية فيه

عن النظر وبغض جتاوزها،
األجنبية احلكومـــات موقف
العاملي املدني املجتمع فإن
من كبير كـــم واملكـــون من
احلقوقية الهيئات واملنظمات
في مهمـــًا أصبـــح  طرفـــًا
اإلنسان حقوق حماية عملية
وحتى االنتهاكات ومراقبـــة
كما املتجاوزين، محاســـبة
تخلت أن احلكومـــات والتي
وظائفها مـــن عـــن الكثيـــر
واالقتصاديـــة االجتماعيـــة
انتشار مبادئ الليبرالية بفعل
مطالبة أصبحت االقتصادية
من أكبر ببذل املزيد بشـــكل
حقوق بقضايـــا االهتمـــام 
صلب تأتي في اإلنسان فهي

في املتمثلة للدولة التقليديـــة الوظائـــف
اململكة في ونحن واألمن، العدل حتقيق
في العالم لآلخرين نقدم أن لنا ميكن ال
اإلسالمي للمجتمع منوذجًا اإلســـالمي
اإلنســـان حقوق احترام يكون أن دون
هـــذا النموذج فـــي جوهر وصيانتهـــا

قمته. وعلى

p�√— w� w� U� —u��b�« …œUF� •
UNF� XK�UF� WOC� VF�√Ë r�√

øÊü« v�� WF�U�*«Ë b�d�« WM'

قضايــــا املوقوفني أن ـ فــــي ظنــــي
تعاملت ملف وأصعب أهــــم تعد أمنيًا
عام، بشــــكل واجلمعية معــــه اللجنــــة
اجلمعية لتأســــيس األيام األولى منــــذ
شــــكاوى نــــزال نتلقى- وال تلقينــــا -
أقارب ومقيمــــني تخص مــــن مواطنني
أوقفوا على أبنــــاء- الغالب لهــــم- في
تهم لبعضهم ووجهت أمنية قضايا ذمة
اململكة داخل إرهابية أعمال في التورط
في اخلارج للمشاركة إلى السفر أو نية
الغالب في الشكاوى القتال، ســــاحات
دون طويلة التوقيف لفترات على تتركز
رغم الســــجن البقاء في أو محاكمــــة،
اجلمعية تخاطب احملكوميــــة، انتهــــاء
الشكاوى هذه بشــــأن الداخلية وزارة
اإلجراءات وتطالــــب بتطبيــــق نظــــام

التي املادة(114) وخاصة اجلزائيــــة
ستة التوقيف يتجاوز ال أن نصت على
أو للمحكمة املتهم بعدها يحال أشــــهر

يفرج عنه.
إدانته، تثبــــت فاملتهــــم بــــريء حتى
احلقوق من جملــــة له يحفظ والنظــــام
وفي محامي  توكيل فــــي احلق ومنهــــا

العادلة. واحملاكمة الزيارة
في  تتمثل القضايــــا  صعوبة هــــذه
األمنية بني قلق اجلهات كيفية التوفيق
واملقدر على أمــــن املجتمع املشــــروع
في محاربة جهودهــــم وكذلك والدولــــة
حق وبني جهة، التطــــرف واإلرهاب من
احملمية بحقوقهم التمتع فــــي املتهمني
من اجلزائية اإلجــــراءات فــــي نظــــام
بعض من نســــمعه ما جهــــة أخــــرى،
في الســــجن أبنائهم أن بقاء األقارب
في يتسبب دون محاكمة طويلة لفترات
تكفيرية خاصة أفكار تبني دفعهم نحو
معروفني مــــع موقوفني اختالطهم مع
في اجلمعية دور التكفيرية، بتوجهاتهم
املطالبة على يقتصر القضايــــا ال هذه
بل يتضمن النظام، بتطبيــــق نصوص
عام ملعاجلتها بشــــكل مقترحات تقدمي
التواصل بني لتكثيف الدعوة ومن ذلك
وتيســــير الزيارات وأهاليهم املوقوفني
عما تخليهم فــــي يســــاعد لهم مما قد

واجتاهات. أفكار من يحملونه

w�uJ� “UN� q� w� ‰Ë_« ‰u��*« …bM�√ w� v�Ë_« WOCI�« ÊuJ� Ê√ V�� ÊU��ù« ‚uI�

‰Ë_« d�dI��« —Ëb� s� w�U��« ÂuO�«
X�—U� ÊU��ù« ‚uI� ‰«u�√ s�
t�L�d� v�≈ WO�M�√  «—UH� …b�
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Êu��R*« ¡UC�_«

 ¡UC�ú�  œuN'«Ë   «“U$ù«  r�√Ë  WO�«c�«  dO��«  dAM�  W�Ë«e�«  Ác�  vMF�
ÊU��ù« ‚uI( WOM�u�« WOFL�K� 5��R*«

 ULEM�Ë  U�O�

 U???�uM�  ?�1429 ‰«u� ≠ Â2008 d�u��√ ≠ Êu�ö��«Ë Y�U��« œbF�« ≠ W��U��« WM��«

∫WOB�A�«  U�uKF*«
ـ االسم: حمد بن عبد الله املاجد

ـ تاريخ ومكان امليالد  : في 12/ 1379/3هـ الرياض. 
ـ احلالة االجتماعية: متزوج وله ثالث بنات وأربعة أبناء.

 ∫WOLKF�«  ö�R*«
ـ الدكتوراه من جامعة  HULL  في اململكة املتحدة في مجال التربية مناهج وطرق  التدريس 

– شعبان 1417هـ. 
ـ املاجستير في التربية – اإلدارة التربوية – جامعة كاليفورنيا احلكومية – مدينة فرزنو  في 

أميركا ربيع الثاني – 1407هـ. 
ـ البكالوريوس من كلية أصول الدين – جامعة اإلمام محمد بن ســــعود اإلســــالمية في 

 الرياض 1402هـ. 
 ∫WOKLF�«  «d�)«

ـ عني معيداً في قسم التربية بكلية العلوم االجتماعية  – عام 1402هـ. 
ـ عني محاضراً بقسم التربية وعمل بالقسم مدة سنتني بعد حصوله على املاجستير من 

 الواليات املتحدة في عام 1408هـ. 
ـ عني مســــاعداً ملدير عام املركز اإلســــالمي بلندن في عام 1409هـ بعد صدور املوافقة 

 السامية على ترشيحه لهذا املنصب. 
ـ عني نائباً ملدير عام املركز في عام 1415هـ من قبل مجلس أمناء املركز اإلسالمي  واملكون 

من سفراء الدول اإلسالمية في لندن. 
ـ عني أستاذاً مساعداً  بقسم التربية بجامعة اإلمام في عام 1418هـ. 

ـ عني مديراً عاماً للمركز اإلســــالمي بلندن بعد أن صدر التوجيه الســــامي باملوافقة على 
 ترشــــيحه في عام 1417هـ وصادق مجلس أمناء املركز على هذا الترشيح في نفس  العام 

وظل في مهمته هذه حتى شعبان عام 1421هـ. 
ـ يعمل اآلن أستاذاً مساعداً في قسم التربية بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام. 

 ∫ UOFL'«Ë ÊU�K�«Ë f�U�*« W�uC�
ـ رئيس مجلس أمناء املدارس اإلسالمية في مدينة مانشستر

ـ رئيس مجلس أمناء املركز اإلسالمي مبدينة اكستر. 
ـ نائب رئيس مجلس أمناء املركز اإلسالمي في مانشستر (حتت التأسيس) 

ـ ترأس حترير مجلة ( ISLAMIC QUARTERLY ) إسالمية فصلية لندنية. 
 ∫ «d9R*«Ë  «ËbM�«Ë  «d{U;«

ـ حضر عدداً من املؤمترات والندوات في كل من الســــعودية وبريطانيا والواليات  املتحدة 
وروسيا وأملانيا والبرازيل وفرنسا وهولندا وغيرها. 

ـ ألقى عدداً من احملاضرات في عدد من املناسبات داخل وخارج بريطانيا. 
وشارك في اإلعداد والتحضير للمناشط اآلتية: 

ـ مؤمتر املسلمون والغرب في عام 1414هـ في لندن. 
 ∫w����« ‰U�*«

ـ دراسات تربوية وإسالمية. 

ÊU��ù« ‚uI� W��J�
w�b*« lL��*«Ë WKO�I�«Ë W�Ëb�«

اسم املؤلف /د. فؤاد عبد اجلليل الصالحي 
تاريخ اإلصدار / مارس 2002م 
عدد الصفحات / 106 صفحات. 

نبذة عن الكتاب/ يتناول هذا الكتاب واحداً من أهم املوضوعات التي تثار حول املجتمع 
املدني والدولة وعالقة القبيلة، وهذا املثلث هو الزوايا الرئيسية التي البد من مناقشة وضعها 
ومــــدى تالقيها ومدى اختراقها في اليمن . والكتاب يقع في فصلني األول حول الدولة 
والقبيلة، جدلية العالقات والتفاعالت ويتحدث فيه املؤلف عن البدايات األولى لنشأة الدولة 
اليمنية ودور القبيلة في نشأة الدولة إضافة إلى التكوين االقتصادي االجتماعي ودوره 
في تكوين الدولة اليمنية. بينما يتناول الفصل الثاني موقع القبيلة بني املجتمع السياسي 
واملجتمع املدني ويتضمن طبيعة املؤسسة القبلية وتأرجح القبيلة بني املجتمع السياسي 

واملجتمع والقبيلة كجزء من املجتمع السياسي.

 SOS جمعيـــة قرى األطفـــال
األردنيـــة هـــي جمعيـــة محلية، 
خاصة، ال تنتمي ألي من التيارات 
السياسية أو الدينية أو العرقية أو 
ما شـــابه. تأسست عام 1984 
وتسعى إلى حتقيق احلياة الكرمية 
ألطفال أردنيني أيتام ومحرومني 
وذلـــك برعايتها لهـــم منذ حلظة 
انتمائهم للقرى وحتى انطـالقهم 
إلى بيـوت الشـــباب والشـــابات، 
ليخوضـــوا بعدها غمـــار احلياة 
باســـتقاللية واعتمـــاد كلّي على 
النفس، ليصبحوا أفرادًا منتجني 
فّعالني خلدمة أنفسهم ومجتمعهم 
ووطنهم. تعمل اجلمعية بروح ما 
نـــص عليه ميثـــاق األمم املتحدة 
فيما يخص حقـــوق الطفل حيث 
تســـير على املنهج العائلي الذي 
يســـتند إلى رعايـــة للطفل طويلة 
األمـــد، واملُتمثلة في أربعة مبادئ 
هي األم، اإلخوة واألخوات، البيت، 

والقرية. 
ثالثمـائـــة  اجلمعيـــة  ترعـــى 
وخمســــين طفـــًال فـــي قراهـــا 
الثـالث في عمـان والعقبة واربـد، 
وفي بيوت الشـــبـاب والشـــابات 
التابعة لها. كما تســتمر اجلمعية 
فـــي متابعـــة األمور املعيشــــية 
واالجتماعية ملن تخرج من قراها 

من الشباب والشابات. 
تتألف قرية األطفال SOS عمان 
وقرية األطفـــال SOS اربد من 
اثني عشر بيت عائلي لكل منهما. 
أما قريـــة األطفال SOS العقبة 
فتتألف مـــن ثمانية بيوت عائلية. 
يحتضـــن كل بيت عائلي تســـعة 
أطفال، يعيشون كإخوة في كنف 

أم تبنـــي معهم عالقة وثيقة، وتوفر 
لهم احلماية واألمان، وتشـــمـلهم 

باحملـبة والعطف.
UM��U�—

إننـــا ننشـــئ عائـــالت حتتضن 
األطفال احملتاجني، ونساعدهم على 
توجيه حياتهم وحتديد مستقبلهم، 

ونشارك في تطوير مجتمعاتهم.
- نُكون عائالت حتتضن األطفال 

احملتاجني:
إننـــا ننشـــئ عائـــالت حتتضن 
األطفـــال احملتاجـــني واحملرومني 
الذين ال تستطيع عائالتهم األصلية 
العناية بهم. نوفر لهم الفرص لبناء 
عالقات طويلة األمد ضمن عائالت 
معتمدين على األســـس التي تقوم 
عليها قرى األطفال: كل طفل يحتاج 
إلى أم، وينمو في جو عائلي طبيعي 
مع إخوة وأخوات في بيتهم العائلي 

في القرية.
- نســـاعدهم على توجيه مجرى 

حياتهم وحتديد مستقبلهم:
ثقافتهم  علـــى  األطفـــال  يعيش 
ودينهم خلدمة مجتمعهم ووطنهم. 
نســـاعدهم علـــى تطويـــر وتنمية 
مواهبهم وميولهم. نتأكد من أنهم 
يحصلون علـــى التعليم األكادميي 
أفرادًا  الالزم ليصبحوا  والتدريب 

منتجني وفّعالني في مجتمعهم.
- نشـــارك في تطوير املجتمعات 
وننشئ وسائل وبرامج تهدف إلى 
متكني األســـر والكـــف عن هجر 
األطفـــال. نتعاون مـــع أفراد من 
املجتمع احمللي لتوفير فرص التعليم 
والرعايـــة الصحية، واالســـتجابة 

للطوارئ. 

¢w�U��« ¡e'«¢ WO�Ëb�« WOzUM'« WLJ;«
 WLJ;« —Ëb� …œb;« q�«uF�«

WO�Ëb�« WOzUM'«
اسم املؤلف / د،أحمد قاسم احلميدي 

تاريخ اإلصدار/ 2005م 
عدد الصفحات / 226 صفحة . 

نبذة عن الكتاب/ يأتي هذا الكتاب استكماالً للجزء األول من كتاب احملكمة اجلنائية، 
حيث يتناول فيه املؤلف العوامل املتعلقة مبمارسة احملكمة الختصاصاتها وذلك في الفصل 
األول ويضم عدداً من املباحث منها شروط ممارسة احملكمة الختصاصاتها ومتطلبات 
حتريك الدعوى أمام احملكمة، فيما يتناول الفصل الثاني من الكتاب العوامل املؤثرة في 
فعالية احملكمة اجلنائية الدولية ويتناول املؤلف في هذا الفصل املعيقات التي قد جتابه 

عمل احملكمة اجلنائية الدولية والشروط الضرورية لتفعيل دور احملكمة اجلنائية.
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5O�Ëb�« ÊËUF��«Ë rK��« e�eF� w� …√d*« W�—UA� ÊQA� Êö�≈
W�UF�« WOFL'« —«d� V�u0 ú*« vK� dA�Ë bL��«

1982 d�L��œØ‰Ë_« Êu�U� 3 Œ—R*« ¨63Ø37 r�— …b��*« 3ú�  «b�UF�
oO�«u�Ë

اعتبارها في تضع إذ العامــــة اجلمعية
تصميم عن املتحدة يعرب األمم ميثاق أن
من تؤكد أن على املتحــــدة شــــعوب األمم
للرجال املتساوية باحلقوق جديد إميانها
وأن التســــامح، متارس وأن والنســــاء،
وحســــن جوار،وإذ ســــلم في تعيش معًا
أن اإلعالن أيضــــًا اعتبارها تضع فــــي
االعتراف أن يعلن اإلنسان حلقوق العاملي
املتســــاوية واحلقوق األصيلة بالكرامــــة
أعضاء جلميع للتصــــرف القابلة وغيــــر
احلرية، أساس اإلنســــانية على األســــرة
في تضع العالم،وإذ في والســــلم والعدل
حلقوق العهدين الدوليني كذلك أن اعتبارها
والنساء الرجال حق على ينصان اإلنسان
بجميع املســــاواة، قدم على فــــي التمتع،
والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق
جديد تؤكد من والسياســــية،وإذ واملدنية
املساواة للمرأة: األمم املتحدة أهداف عقد
اعتبارها في تأخذ والســــلم،وإذ والتنمية
واالتفاقيــــات، واإلعالنــــات، القــــرارات،
األمم اتخذتها التي والتوصيات والبرامج،
واملؤمترات املتحدة والوكاالت املتخصصة
جميع على القضاء تستهدف التي الدولية،
املساواة وتعزيز املرأة ضد التمييز أشكال
واملرأة،وإذ تشــــير الرجل بني احلقوق في
املرأة مساواة بشأن املكسيك إعالن إلى
الصادر والسلم، التنمية في ومساهمتها
دورًا للمــــرأة أن 1975، قــــد أكد عــــام
في جميع السلم تعزيز في به حيويا تقوم
واملجتمع، األســــرة، في احلياة: نواحــــي

والدولة، والعالم.
على القضاء اتفاقيــــة وإذ تذكــــر بــــأن
تعلن املرأة التمييز ضــــد جميع أشــــكال
انتهاكًا يشــــكل املرأة ضــــد أن التمييــــز
واحترام في احلقــــوق ملبدأي املســــاواة
مشــــاركة أمام وعقبة كرامة اإلنســــان،
مــــع الرجل، املســــاواة قدم املــــرأة، على
واالجتماعية السياســــية بلدها في حياة
صعوبة من ويزيد والثقافية واالقتصادية
خدمة في املرأة إلمكانات الكاملة التنمية
إلى أيضًا تشــــير بلدها والبشــــرية،وإذ
جميع أشــــكال على أن اتفاقيــــة القضاء
تعزيز الســــلم أن تؤكد املرأة ضد التمييز
التوتر حدة وتخفيــــف الدوليني، واألمــــن
جميع بني فيما املتبادل الدولي، والتعاون
االجتماعية نظمها عن النظر بغض الدول
والكامل العام السالح ونزع واالقتصادية،
في ظل النووي الســــالح نزع وال ســــيما
مبادئ وتوكيد وفعالة، صارمة دولية رقابة
في املتبادلة العدل واملســــاواة واملنفعــــة
حق وإعمال البلدان، فيما بــــني العالقات
األجنبية السيطرة حتت الواقعة الشعوب
في - واالحتالل األجنبي واالســــتعمارية
احترام وكذلك واالستقالل، املصير تقرير
اإلقليمية، والســــالمة الوطنية الســــيادة

االجتماعي بالتقــــدم تنهــــض جميعهــــا
حتقيق في بالتالــــي، وتســــهم والتنمية،
واملرأة،وإذ الرجل الكاملة بني املســــاواة
جميع على القضــــاء تــــدرك أن اتفاقيــــة
الدول تلزم املــــرأة ضد التمييز أشــــكال
املناسبة التدابير كل تتخذ بأن األطراف
ضد التمييز جميع أشــــكال على للقضاء
ميادين العمل مــــن ميدان كل في املــــرأة
واألنشطة في ذلك السياسة مبا اإلنساني،
والتعليم، والعمالة، والقانون، االقتصادية،
وإذ األسرية، والعالقات الصحية، والرعاية
نحو من تقدم أحرز بالرغم مما أنه تالحظ
ال يزال واملرأة، الرجل املساواة بني حتقيق
مما املرأة، التمييز ضد كبير من قدر هناك
في فعال نحو على مشــــاركة املرأة يعوق
الدوليني،وإذ ترحب والتعاون السلم تعزيز
ذلك في من بالرغم املرأة مبا أســــهمت به
الدوليني، والتعاون الســــلم تعزيز سبيل
والفصل االســــتعمار وفــــي الكفاح ضد
العنصرية أشــــكال وجميع العنصــــري،
والتمييز العنصري، والعدوان واالحتالل
الســــيطرة وجميع أشــــكال األجنبيــــني،
بحقوق على التمتع وفي العمل األجنبية،
قيود دون األساسية اإلنســــان واحلريات
بإسهام أيضًا ترحب فعال،وإذ وبشــــكل
العالقات تشــــكيل إعادة أجل من املــــرأة
وحتقيق عادل بشكل الدولية االقتصادية
منها واقتناعًا جديد، دولي اقتصادي نظام
هامًا دورًا بأن املرأة تســــتطيع أن تلعب
رسميًا املجاالت،تصدر هذه في ومتزايدًا
تعزيز في املرأة مشاركة بشــــأن اإلعالن
في مرفق الوارد والتعاون الدوليني السلم

القرار. هذا
90 العامة اجللسة

األول/ديسمبر 1982 كانون 3
املرفق

تعزيز في املرأة مشاركة بشــــأن إعالن
الدوليني والتعاون السلم
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وحيوية متساوية مصلحة واملرأة للرجل
الدوليني. والتعاون السلم في اإلسهام في
املرأة متكني يجب الغاية، وحتقيقًا لهــــذه
على املشــــاركة في حقها مــــن ممارســــة
الشــــئون في الرجل مع قــــدم املســــاواة
واالجتماعيــــة، والثقافية، االقتصاديــــة،

للمجتمع. والسياسية واملدنية،
2 …œU*«

الشــــئون في للمرأة الكاملة املشــــاركة
واالجتماعيــــة، والثقافية، االقتصاديــــة،
وفي للمجتمــــع، والسياســــية واملدنيــــة،
والتعاون السلم تعزيز أجل من الســــعي
التوزيع املتوازن علــــى تتوقف الدوليــــني
في والرجل املرأة واملنصــــف لألدوار بني

بكامله. املجتمع األسرة وفي

3 …œU*«
الشئون في للمرأة املتزايدة املشــــاركة
واالجتماعيــــة، والثقافية، االقتصاديــــة،
في تسهم للمجتمع والسياسية واملدنية،

الدوليني. والتعاون السلم إقرار
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تامًا متتعــــًا والرجل املــــرأة إن متتــــع
كاملة مشاركة املرأة ومشاركة بحقوقهما،
الدولينييسهمان والتعاون السلم فيتعزيز
على الفصــــل العنصري، فــــي القضــــاء
والتمييز العنصريــــة، وجميــــع أشــــكال
واالســــتعمار واالســــتعمار، العنصري،
والسيطرة واالحتالل، اجلديد، والعدوان،
الشئون الداخلية في األجنبيني والتدخل

للدول.
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على خاصة اتخاذ تدابير الضروري من
زيادة أجل من والدولي الوطني الصعيدين
العالقات مجال في مشاركة املرأة مستوى
على تسهم، أن لها يتســــنى كيما الدولية
اجلهود في الرجل مع املســــاواة أساس
الســــلم املبذولة لضمان والدولية الوطنية
واالجتماعي االقتصادي والتقدم العاملي،

ولتعزيز التعاون الدولي.
الثاني اجلزء
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لتكثيف املناســــبة التدابير جميع تتخذ
فيما يتعلق والدوليــــة اجلهود الوطنيــــة
والتعاون السلم تعزيز في املرأة مبشاركة
مشــــاركة ضمان طريق عن الدوليــــني،
الشئون في متســــاوية املرأة مشــــاركة
واالجتماعيــــة، والثقافية، االقتصاديــــة،
خالل من للمجتمع والسياســــية واملدنية،
بني لألدوار واملنصف املتــــوازن التوزيع
وفي األســــري املجال الرجل واملرأة في
توفير طريق عن وكذلك بكامله، املجتمــــع
في للمشــــاركة للمرأة فرصة متســــاوية

صنع القرارات. عملية
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لتعزيز املناســــبة التدابير جميع تتخذ
الوطني علــــى الصعيدين اخلبرة تبــــادل
املرأة مشــــاركة زيادة لغرض والدولــــي
وفي الدوليني والتعاون السلم تعزيز في
احليوية والدولية الوطنية حل املشــــاكل

األخرى.
8 …œU*«

املناســــبة على التدابير تتخــــذ جميــــع
بشكل لإلعالن والدولي الوطني الصعيدين
ومشــــاركتها املرأة فعال عن مســــئولية
الدوليني والتعاون السلم تعزيز في الفعالة
احليوية والدولية الوطنية حل املشاكل وفي

األخرى.
9 …œU*«

لتقدمي جميع التدابير املناســــبة تتخذ
من الالئي يكن للنساء والدعم التضامن
والصارخة اجلماعية االنتهاكات ضحايا

العنصري، الفصل مثل اإلنســــان حلقوق
والتمييز العنصريــــة وجميــــع أشــــكال
واالســــتعمار واالســــتعمار، العنصري،
والسيطرة اجلديد، والعدوان، واالحتالل
حلقوق االنتهــــاكات وســــائر األجنبيني،

اإلنسان.
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لإلشادة املناســــبة التدابير جميع تتخذ
والتعاون السلم تعزيز في املرأة مبشاركة

الدوليني.
11 …œU*«

لتشـــجيع املناســـبة التدابير تتخذ جميع
غير املنظمات فـــي املشـــاركة على املـــرأة
احلكوميـــة الدولية واملنظمـــات احلكوميـــة
الدوليني، واألمـــن بتعزيز الســـلم املعنيـــة
الدول، بني الوديـــة فيما العالقات وتطويـــر
ولتحقيق الدول، بني التعـــاون فيما وتعزيز
حرية نحـــو فعال على تتضمن تلـــك الغاية
واالجتماع، والتعبيـــر، والضمير، الفكـــر،
بدون والتنقل واالتصال، املجتمعات، وتكوين
أو السياسية أو العقيدة العرق، بسبب متييز

اإلثني. أو األصل أو اللغة، الدينية،
12 …œU*«

لتوفير املناســــبة التدابير جميع تتخــــذ
الفعالة املشاركة لتحقيق العملية الفرص
والتعاون الدوليني، السلم في تعزيز للمرأة
اإلجتماعى، والتقدم االقتصادية، والتنمية
تلك لتحقيق التالية، التدابير ذلك في مبــــا

الغاية:
في  للمرأة التمثيل املنصف - تعزيز 1

احلكومية. وغير الوظائف احلكومية
فــــي  املســــاواة 2 - تعزيــــز حتقيــــق
باخلدمة لاللتحــــاق املرأة أمام الفــــرص

الدبلوماسية.
على  ترشيحهم، 3 - تعيني النســــاء، أو
كأعضاء الرجال، مع أســــاس متســــاو
أو الوطنية االجتماعات إلــــى في الوفود

الدولية؛ أو اإلقليمية
على  املرأة اســــتخدام زيادة 4 - دعم
املتحدة األمم أمانات في جميع املستويات
 101 للمادة وفقًا املتخصصة، ووكاالتها

املتحدة. األمم ميثاق من
13 …œU*«

إلقرار جميع التدابير املناســــبة تتخــــذ
املرأة حلقوق الكافية القانونيــــة احلماية
الرجل مبا مــــع املســــاواة على أســــاس
األنشطة في للمرأة الفعالة املشاركة يكفل

أعاله. إليها املشار
14 …œU*«

غير واملنظمات احلكومــــات أن جميــــع
فيها الدولية، مبا واملنظمــــات احلكوميــــة
املتخصصة والــــوكاالت األمم املتحــــدة
ما ببذل جميع مطالبون واألفراد أيضًا،
املبينة املبادئ تنفيذ لتشجيع وسعهم في

هذا اإلعالن. في
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حقوق: ـ سي بي بي ـ لندن
على خلفية حتفه لقي انه يعتقد طالـــب قال عم
يجب على إنه ال اجنلترا في جنوب عنصري هجوم

البلد. إلى هذا إرسال أبنائهم العرب
16 عاما  العمر املاجد البالغ من محمـــد وكان
خارج الرأس في خطيـــرة قـــد تعرض إلصابات
وتوفي هاستينجز في الســـريعة للوجبات مطعم

ذلك بيومني. بعد
ان بي ســـي لبي املاجد الله عبد غازي وقـــال
العرب العدائية ضد األجواء من شكا شقيقه ابن

البلدة. في
والذين هاســـتينجز، في املجتمع قادة أن غير
األجانب. للزوار آمنة إنها قالوا القضية، بحثوا

ÈuJ�
نفسه على يخشـــى كان محمد إن املاجد وقال

"كان  اجلـــاري. وأضـــاف 22 أغســـطس قبل
وال جيد يعاملونه بشـــكل ال إن الناس قد قـــال

العرب". يحبون
فقط أشهر ثالثة إنها اهدأ له "فقلت قائال وتابع

تدرس". أن عليك إن تعود ثم
يدرس الذي قضي عدة أســـابيع محمد، وكان
مستشفى توفي في قد هاستينجز، االجنليزية في

في لندن. كينجز كوليدج
بعدم العربية األسر انه ســـينصح املاجد وقال

اجنلترا. إلى أبنائها إرسال
حاليا للغاية ســـيئ الوضع "إن قائال وأضاف

لكل العرب". بل للقطريني فقط ليس
مايكل هاستينجز عن النائب نفى جانبه، ومن
وأضاف عنصرية. مدينة بلدته تكون ان فوســـتر
أذهان تكون عن مـــا أبعد "إن العنصرية قائـــال

من األفراد الذين أقلية هناك السكان ولكن غالبية
املتطرفة". اجلماعات تشجيع يلقون

مقتل بعد أشخاص ثالثة اعتقال قد مت وكان
بكفالة. سراحهم وأطلق محمد

في البلدي املجلس رئيس بيتر براجنيل وقال
عرقية  100 مجموعة من هاســـتينجز إن أكثر

باألجانب". املدينة التي "ترحب في تعيش
مكانا منثل عامة بصفة "إننا قائـــال وأضاف

آمنا".
عندما أصدقائه من مجموعة مع محمد وكان
وقد الفتيان من محلية مجموعة مع شجار اندلع
حلقت التي اإلصابات جـــراء حتفه محمد لقـــي
الشرطة وحتقق األرض. على برأسه عندما سقط
الشـــرطة ومازالت عمدًا، دفع قد كان إذا فيما

الشهود لهذا احلادث. عن مزيد من تبحث
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بثقافة املتزايـــد االهتمام فـــي خضـــم
نشأة حداثة ومع .. مجتمعنا في احلقوق
بشكلها احلالي اإلنسان حقوق إلى الدعوة
الجتد رمبا بلدنا.. تبرز قضايا ملحة ؛ في
ذلك ولكنها مع املهتمني من كافيا اهتماما
احلقوقي املشروع في مفصلية تكون تكاد
(حقوق ولعل ؛ جميعا ننشده الذي الضخم
، القضايا هذه رأس على تأتـــي الطفل )
مدى يظهر الذي احلقيقـــي الرهان وهي
اإلنسان الذي إلىكرامة الدعوة في صدقنا
إليه الرسل وإرسال بخلقه تعالى ربه كرمه
وتعامالته وحياته نفسه يعبد أن ودعوته
.. األرباب ســـبحانه لرب ومماته  ومحياه
مشروع أي في الزاوية حجر هو الطفل إن
تبنيه في املجتمع صادقا ، واليكون حقوقي
مالم يدعم الكرامة اإلنسانية مشروع ألي
وإذا .. رأس اهتماماته على الطفل يجعل
العنف من وحمايته الطفـــل رعاية كانت
كرمية سوية حقه في حياة ودعم األسري
محتاج غير والتضييق الضغوط عن بعيدة
في ســـن مبكرة ليطعم نفسه للعمل فيها
حقه في التعلم والتأدب مع حفظ وذويـــه
رأس على كلها احلقوق هذه .. إذا كانـــت
ثمة حاجة أن إال الطفل الرئيسة حاجات
العصر لطبيعة هذا ؛ كله من ذلك أولى هي
في وألهميتها ، جهة من باآلفات املزدحم
تغولها من أن ومشاعره عقله وفكره سالمة
وقد ..( الثقافية التربية وهي( .أال الغوائل .
يقولقائل :كيفتكونالثقافةأهم مناملأكل
واملشرب؟ لكنه بسؤالههذا يغفل عنترتيب
بشـــأنها التقصير مظاهر وفق احلاجات
لصياغة ماسة إننا بحاجة .. مجتمعنا في
احلياة حق يكفل للطفل وطني مشـــروع
وبالذات في اجلانب جهة الســـوية من كل
التثقيفي ؛مشروعيلحعلىالهوية احلقيقية
بعيداعنالوافد املستجلبيحميالطفل لنا
القذارة طوفان من الكم الهائـــل من هذا
فضائيات لنا قبل املنسوبة فضائياتنا في
من بعظمائه الطفل يربط مشروع ؛ أعدائنا
أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسالمه
وعلماء الله رضوان عليهم نبيه وصحابـــة
ويغذيفيمشاعره عليهمرحماتالله األمة
الركب الكرمي ..مشروعيجرم االعتزازبهذا
فكرية بتناقضات الطفل لفطرة منتهك كل
في عقلية شـــطحات أو مقززة أو مناظر
الطفل إن .. إعالمي أو معرفي أي منتـــج
لن الراهنة بحالتنا وإننا املرتقب هو (غدنا)
إال وهو حطام غدنا في النشء هذا نتسلم
يدري ال االنتماءات متذبذب متهالك حائر

!!! يعيش وملاذا من هو

حقوق: ـ سي ـ بي بي أوهايو
ســــيدة بأوهايو دايتون في محكمة أدانت
في فرن بوضعهــــا قتلــــت ابنتهــــا الرضيعة

احترقت. حيث حية املايكروويف
 28 العمر من البالغة أرنولد، جينا تبد ولم
إدانتها، إعالن احمللفني لدى انفعال عاما، أي

برأسها. أطرقت فقط
باريس ابنتها قتلت جينا إن اإلدعاء وقال
صديقها،  مشاجرة مع 2005 بعد تالي عام
جينا كانت إذا فيمــــا وســــينظر احمللفــــون

اإلعدام. عقوبة ستواجه
عانت احملققون قد ذكروا ان الرضيعة وكان
مت العثور انه االدعاء وقال شديدة. حروق من
ايه" ان "الدي للرضيعة النووي احلامض على
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جينا. شقة في املوجود املايكروويف في

الزنزانة أمام فــــي جينــــا وقالــــت زميلة
وضعت بأنها اعترفت لهــــا احملكمة إنهــــا
بتشغيله قامت ثم املايكروويف رضيعتها في
ابنته ليست أنها صديقها يكتشف ان خشية

فيهجرها.
دليال هناك إن قال الدفاع فريق أن غيــــر
مقتل عن املسؤول هو آخر شخصًا أن على

باريس.
للمحكمة سنوات، ثماني عمره طفل، وقال
جينا شقة يتسلل إلى إنه شــــاهد طفال آخر
صوت ثم سمع يسكنها التي املجاورة للشقة
الرضيعة شــــاهد ذلك وبعد املايكروويــــف

حتترق فيه.

يعيشــــان إنهما قالت الطفل والدة غير أن
في يكونا جينا ولم شــــقة ما عن نوعا بعيدا
لقيت عندما تســــكنه الذي املجمع الســــكني

حتفها. باريس
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