
 ?�1429 ÊU�F� ≠ Â2008 fD��√ ≠ Êu�ö��«Ë w�U��« œbF�« ≠ W��U��« WM��«
W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« ≠ ÷U�d�«

bF� Àb�� r�d�� d�¬

≤’≥’¥’±≤’  WIDM*U�  W?OFL'« Ÿd�
 WOC� l� q�UH�� WO�dA�«

WO�O�Ëb�ù« W�œU)«

 WKL� oKD� W?OFL'«
 b{  nMF�«  s�  WOM�Ë

ÂœUI�« Âd�� ‰UH�_«

 W?LKF�  n?�√  250
 ÊU��ù«  ‚uI(  ÊQ�K�

5LKF*U� sN�«ËU�*

حقوقالرياضـ  حقوقالرياضـ  حقوق:
عقد الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار 
رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســــان 
مبقر اجلمعيــــة بالرياض مؤمتراً صحفيًا 
رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســــان 
مبقر اجلمعيــــة بالرياض مؤمتراً صحفيًا 
رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســــان 

سلط خالله الضوء على دراسة قامت بها 
اجلمعية عن إلغاء الكفالة وتصحيح العالقة 

بني صاحب العمل والعامل الوافد.
وأوضح الدكتور احلجار أن الدراسة هي 
إجابة واضحة وشفافة ومباشرة ملشاكل 
العمالة في اململكة، الفتاً إلى أنها تركز على 
إجابة واضحة وشفافة ومباشرة ملشاكل 
العمالة في اململكة، الفتاً إلى أنها تركز على 
إجابة واضحة وشفافة ومباشرة ملشاكل 

عنصرين هما العالقة بني صاحب العمل 
والعامل التي أكد أنها ليســــت في اإلطار 
الصحيح وال الطبيعي مشدداً على ضرورة 
والعامل التي أكد أنها ليســــت في اإلطار 
الصحيح وال الطبيعي مشدداً على ضرورة 
والعامل التي أكد أنها ليســــت في اإلطار 

تصحيحها، واملطالبة بإلغاء الكفالة مشيرًا 
الصحيح وال الطبيعي مشدداً على ضرورة 
تصحيحها، واملطالبة بإلغاء الكفالة مشيرًا 
الصحيح وال الطبيعي مشدداً على ضرورة 

100 ماليني وافد من 100 ماليني وافد من 100 دولة،  8إلــــى وجود 8إلــــى وجود 8
وأن اجلمعية تهتــــم بحقوق وواجبات تلك 

العمالة.
ولفــــت رئيس اجلمعية خالل املؤمتر إلى 
أن تلك الدراسة مت رفعها للمقام السامي 
وللجهات ذات العالقــــة «وزارتا الداخلية 
والعمل»، مبيناً أن تطبيقها ال يحتاج جهدًا 
وللجهات ذات العالقــــة «وزارتا الداخلية 
والعمل»، مبيناً أن تطبيقها ال يحتاج جهدًا 
وللجهات ذات العالقــــة «وزارتا الداخلية 

كبيراً وأنها حتتاج إلى إجراءات منها صدور 
والعمل»، مبيناً أن تطبيقها ال يحتاج جهدًا 
كبيراً وأنها حتتاج إلى إجراءات منها صدور 
والعمل»، مبيناً أن تطبيقها ال يحتاج جهدًا 

تعاميم إللغــــاء بعض النقاط مثل احتجاز 
جواز ســــفر العامل لدى صاحب العمل، 
وإلغاء طلب موافقة الكفيل على الكثير من 
اإلجراءات التي أكد أنها فهمت أنها كفالة 

شخصية وهي في األصل كفالة مادية.
اإلجراءات التي أكد أنها فهمت أنها كفالة 

شخصية وهي في األصل كفالة مادية.
اإلجراءات التي أكد أنها فهمت أنها كفالة 

3 محاور 
شخصية وهي في األصل كفالة مادية.

3
شخصية وهي في األصل كفالة مادية.

وبني أن الدراســــة قامت على 
شخصية وهي في األصل كفالة مادية.

وبني أن الدراســــة قامت على 
شخصية وهي في األصل كفالة مادية.

3وبني أن الدراســــة قامت على 3
شخصية وهي في األصل كفالة مادية.

3
شخصية وهي في األصل كفالة مادية.

وبني أن الدراســــة قامت على 
شخصية وهي في األصل كفالة مادية.

3
شخصية وهي في األصل كفالة مادية.

األول منها مصالح الدولة حيث تعاني الكثير 

حقوقالرياض ـ حقوقالرياض ـ حقوق:
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تستنكر 
اإلنسان في اململكة العربية السعودية 
وتدين بشدة ما أقدم عليه احد جنود 
اجليش اإلسرائيلي من تصرف همجي 
على  النار  بإطالق  بقيامه  وبربري 
احد املعتقلني الفلسطينيني املعصوب 
العينني واملقّيد اليدين، في حتد سافر 
للقانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق 
االنسان، ان هذا التصرف يؤكد من 
جديد نهج إرهاب الدولة املنظم الذي 

متارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلي في 
األراضي الفلسطينية احملتلة.

الوطنية حلقوق اإلنسان  وإن اجلمعية 
تطالب كافة املؤسسات الدولية واملنظمات 
هذه  لوقف  العاجل  بالتحرك  احلقوقية 
التصرفات ضد أفراد الشعب الفلسطيني 
والعمل على ضمان محاكمة ومعاقبة مرتكب 
هذا الفعل املخالف ألبسط قواعد حقوق 

االنسان . 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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أصدرت اجلمعيــــة الوطنية حلقوق 
اإلنسان مؤخرًا كتيبًا بعنوان «حقوق 
وواجباتهم»  والسجينات  السجناء 
وهــــو اإلصــــدار الثانــــي ضمــــن 
إصدارات سلسلة «اعرف حقوقك» 
التي تقوم اجلمعية بإصدارها ضمن 
خططها لنشر الثقافة احلقوقية في 

املجتمع.
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من األجهزة احلكومية من مشاكل العمالة مع 
أرباب العمل، كما أن رب العمل يعاني من عدم 
التزام العامل بعمله، والعامل يعاني من أحكام 
أرباب العمل، كما أن رب العمل يعاني من عدم 
التزام العامل بعمله، والعامل يعاني من أحكام 
أرباب العمل، كما أن رب العمل يعاني من عدم 

الكفالة احلالية، الفتاً إلى أنه ليس هناك تعاون 
التزام العامل بعمله، والعامل يعاني من أحكام 
الكفالة احلالية، الفتاً إلى أنه ليس هناك تعاون 
التزام العامل بعمله، والعامل يعاني من أحكام 

بني احملاور الثالثة حلل مشكالتهم.
وبني أن الدراســــة ترفض الشركات التي 
تكفل الناس مبررا ذلك بأن املشكلة ستنتقل 

من الكفيل إلى الشركة.
وأوضــــح رئيــــس اجلمعية أنه ســــبق أن 
أقيمــــت ندوة عــــن حقوق املواطــــن والوافد 
مبشاركة وزارتي الداخلية والعمل وشركات 

االستقدام.
وعن توافق وجهات النظر خالل الندوة قال 
الدكتور احلجار: ليــــس بالضرورة أن تتفق 

وجهة نظر اجلمعية مع اجلهات األخرى.
وتطرق الدكتور احلجار إلى التنظيم الراهن 
للكفالة، وأوجز عيــــوب جتربة الكفالة وذكر 
منها ارتباط أحكام الكفالة بتعقيدات إدارية 
وتنظيميــــة، إضافة إلى عــــدم فعالية أحكام 
الكفالة وفشلها في حتقيق الغايات املرجوة 
منها، وانتشار ظاهرة العمالة السائبة، وجرائم 
العمالــــة الوافدة، إضافة إلى صدود العمالة 
املاهرة والفنية عن املجيء إلى اململكة، وعدم 

حترير سوق العمل.
وأكد علــــى عدم فعالية اإلجراءات الرقابية 
التصحيحيــــة لعيوب الكفالــــة، وذكر أن من 
العيوب تشــــويه سمعة اململكة على املستوى 
الدولــــي مبا ال يليــــق مبكانتها فــــي العالم 

اإلسالمي.

رئيــــس  ولفــــت 
اجلمعيــــة الوطنية 
اإلنســــان  حلقوق 
بعــــض  أن  إلــــى 
أحكام  تطبيقــــات 
الكفالــــة احلاليــــة 
مخالفــــة لقواعــــد 
الشريعة اإلسالمية، 
ولفت إلى اصطدام 
الكفالــــة  أحــــكام 
بوضعهــــا الراهن 

مــــع االتفاقيــــات الدوليــــة املتعلقة بحقوق 
اإلنسان.

وذكــــر جهود دول اخلليــــج العربية نحو 
إلغاء أحــــكام الكفالة، وجهود اململكة نحو 
إعادة النظر في أحكامها، مشــــيراً إلى أن 
إلغاء أحــــكام الكفالة، وجهود اململكة نحو 
إعادة النظر في أحكامها، مشــــيراً إلى أن 
إلغاء أحــــكام الكفالة، وجهود اململكة نحو 

قواعد الشــــريعة اإلســــالمية وااللتزامات 
الدولية املستمدة من االتفاقيات الدولية التي 
انضمت إليها اململكة دفعت الدولة إلصدار 
أمر سام بتشكيل جلنة وزارية إلعادة النظر 
فــــي موضوع الكفيل، وهو ما متخض عنه 
166 في عام 
فــــي موضوع الكفيل، وهو ما متخض عنه 

166
فــــي موضوع الكفيل، وهو ما متخض عنه 

166قــــرار مجلس الوزراء رقــــم 166قــــرار مجلس الوزراء رقــــم 
هـ إللغاء لفظ «كفيل» رسمياً، وأحدث 
 في عام 
هـ إللغاء لفظ «كفيل» رسمياً، وأحدث 
قــــرار مجلس الوزراء رقــــم  في عام 
هـ إللغاء لفظ «كفيل» رسمياً، وأحدث 

قــــرار مجلس الوزراء رقــــم 
1421

8إصالحات هامة، وذكر أنه مضى 8إصالحات هامة، وذكر أنه مضى 8 سنوات 
علــــى صدور ذلك القــــرار الذي ينص على 
أن «يتــــم تنظيم العالقة بني صاحب العمل 
علــــى صدور ذلك القــــرار الذي ينص على 
أن «يتــــم تنظيم العالقة بني صاحب العمل 
علــــى صدور ذلك القــــرار الذي ينص على 

والعامــــل الوافد في إطار عقد العمل املبرم 
بينهما وليس في إطار أحكام الكفالة، وعدم 
والعامــــل الوافد في إطار عقد العمل املبرم 
بينهما وليس في إطار أحكام الكفالة، وعدم 
والعامــــل الوافد في إطار عقد العمل املبرم 

النص على أي أحكام تتعلق بكفالة العمالة 
بينهما وليس في إطار أحكام الكفالة، وعدم 
النص على أي أحكام تتعلق بكفالة العمالة 
بينهما وليس في إطار أحكام الكفالة، وعدم 

الوافدة، واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة 
إلحالل عبارة «عقد عمل» و«صاحب عمل» 
محل كلمة «كفالة» و«كفيل» في نظام اإلقامة 
ونظام العمل والعمال وغير ذلك من األنظمة 
محل كلمة «كفالة» و«كفيل» في نظام اإلقامة 
ونظام العمل والعمال وغير ذلك من األنظمة 
محل كلمة «كفالة» و«كفيل» في نظام اإلقامة 

والقرارات والتعليمات ذات العالقة، مؤكدا 
أن القرار لم ينفذ أو يفعل.

وبني رئيس اجلمعية بعــــض اإلجراءات 
الالزمة إللغاء أحكام الكفالة وذكر أن أهمها 
منع احتجاز جواز سفر العامل «املكفول» 
مؤكداً أن هذا اإلجراء مخالف لقرار مجلس 
منع احتجاز جواز سفر العامل «املكفول» 
مؤكداً أن هذا اإلجراء مخالف لقرار مجلس 
منع احتجاز جواز سفر العامل «املكفول» 

166الوزراء 166الوزراء 166، ولفت إلى أن ذلك ال ينسجم 
مع نظام اإلقامة والقانون الدولي والتزامات 

اململكة الدولية.
وأكد على ضــــرورة إلغاء موافقة الكفيل 
على استقدام العامل املكفول ألسرته، وكذلك 
على طلب التصريح للعامل باحلج، وكذلك 
إلغــــاء ضرورة موافقة الكفيــــل على زواج 

8مكفوله......... ص8مكفوله......... ص8

تعتزم اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
في األيام القليلة القادمة طباعة كتاب 
«إلغــــاء الكفالة وتصحيح العالقة بني 
صاحب العمل والعامل الوافد» باللغة 
اإلجنليزية، كما ســــوف تقوم بطباعة 
كتيب «حقــــوق املتهم أثنــــاء القبض 
والتحقيق والتفتيش واحملاكمة»، وذلك 
في إطار جهودها لنشر ثقافة حقوق 

اإلنسان في املجتمع.
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د. بندر بن محمد احلجار
رئيس اجلمعية 
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حقوقالرياضـ  حقوقالرياضـ  حقوق:
دعت الدكتورة وفاء طيبة عضو اجلمعية 
إلى وضع خطة  اإلنسان  الوطنية حلقوق 
إستراتيجية وطنية ملعاجلة ظاهرة األطفال 
السعوديني في اخلارج من أب سعودي وأم 
غير سعودية، والتوصل إلى وثيقة وطنية حتدد 
فيها حقوق هؤالء األطفال وواجبات الدولة 
حيالهم واجلهات املعنية باتخاذ القرارات 

وتنفيذها. 
وقالت الدكتورة وفاء طيبة ان دراسة هيئة 
اخلبراء في مجلس الوزراء بشأن الظاهرة 
لم تورد أي توصيات في حال اعتراف األب 
بأوالده ورغبته في تصحيح وضعهم ورفض 
األم لذلك ومتسكها بأوالدها، حيث أشارت 
توصيات هيئة اخلبراء أن يكون لألب حق 

رفع دعوى وتثبت النفقة عليه. 
ورأت الدكتورة طيبة أهمية دراسة سبب 
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حقوقالرياضـ  حقوقالرياضـ  حقوق:
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  فرع  نظم 
نـــدوة  جـــــازان  مبنطقة  ـــســـان  اإلن
األربعاء  يوم  أوًال»  «األطفال  بعنوان 
نـــدوة  جـــــازان  مبنطقة  ـــســـان  اإلن
األربعاء  يوم  أوًال»  «األطفال  بعنوان 
نـــدوة  جـــــازان  مبنطقة  ـــســـان  اإلن

2008/2008/2008م  6/6/6 ـ املوافق 11 ـ املوافق 11ه 11ه 1429/1429/1429 6/6/6 7
بقاعة احملاضرات بنادي جازان األدبي 
مبناسبة اليوم العاملي لضحايا العنف من 
األطفال األبرياء والذي يوافق اليوم الرابع 
يونيو من كل عام، وحتدث  من شهر 
في الندوة كل من الشيخ العباس بن 
حسن بشيري املستشار الشرعي بفرع 
أحمد  بن  الله  عبد  والدكتور  اجلمعية 
بكري مدير التوجيه واإلرشاد باإلدارة 
العامة للتربية والتعليم للبنني باملنطقة 
مدير  طالب  أبو  علي  محمد  والدكتور 
التوجيه واإلرشاد بإدارة التربية والتعليم 
في محافظة صبيا والدكتورة نورة بنت 
النسائي  القسم  مديرة  الصائغ  عبده 
بفرع اجلمعية واألستاذة جنوى عباس 
عقيل مديرة التوجيه واإلرشاد في اإلدارة 
العامة للتربية والتعليم للبنات باملنطقة، 
الناحية  من  املوضوع  تناول  حيث مت 
الشرعية والنظامية واالتفاقيات الدولية 
واإلقليمية كما تناول املتحدثون أسباب 
تزايد ظاهرة العنف ضد االطفال في 
اآلونة األخيرة ووضع احللول للحد من 

هذه الظاهرة .
وفي نهاية الندوة شكر الدكتور أحمد 
اجلمعية  فرع  على  املشرف  البهكلي 
الوطنية حلقوق اإلنسان  كل من شارك 
في إحياء هذه الندوة من احملاضرين 
األستاذ  الندوة  أدار  وقد  واحلضور 

إبراهيم عمر  صعابي.

حقوقالرياضـ  حقوقالرياضـ  حقوق:
قام السيد/ لينسكا القائم بأعمال 
السفارة الهولندية بالرياض بزيارة 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجمعية 
1429/1429/1429هـــــــ  7/7/7 ــنــني 18 ــنــني 18يــوم االث 18يــوم االث
2008/2008/2008م، وكان في  7/7/7 املوافق 21
محمد  بن  بندر  الدكتور  استقباله 
حمزة حجار رئيس اجلمعية الوطنية 
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تنشر بعض الصحف السعودية من حني 
آلخر طلبات يستجدي فيها أصحابها أهل 
اخلير واألجهزة احلكومية مساعدات مالية أو 
آلخر طلبات يستجدي فيها أصحابها أهل 
اخلير واألجهزة احلكومية مساعدات مالية أو 
آلخر طلبات يستجدي فيها أصحابها أهل 

خدمات صحية ويتم أحياناً نشر صور بعض 
اخلير واألجهزة احلكومية مساعدات مالية أو 
خدمات صحية ويتم أحياناً نشر صور بعض 
اخلير واألجهزة احلكومية مساعدات مالية أو 

املستجدين إلى جانب تلك الطلبات وجميعهم 
خدمات صحية ويتم أحياناً نشر صور بعض 
املستجدين إلى جانب تلك الطلبات وجميعهم 
خدمات صحية ويتم أحياناً نشر صور بعض 

مواطنني ومواطنات، واملتابع ملا ينشر في 
املستجدين إلى جانب تلك الطلبات وجميعهم 
مواطنني ومواطنات، واملتابع ملا ينشر في 
املستجدين إلى جانب تلك الطلبات وجميعهم 

هذا املجال يتألم كثيراً نظراً ملا يشكله هذا 
مواطنني ومواطنات، واملتابع ملا ينشر في 
هذا املجال يتألم كثيراً نظراً ملا يشكله هذا 
مواطنني ومواطنات، واملتابع ملا ينشر في 

النشر من امتهان لكرامة وإنسانية هؤالء 
الناس الذين أجبرتهم ظروف احلياة وقسوة 
املجتمع وتقصير بعض األجهزة احلكومية 
الناس الذين أجبرتهم ظروف احلياة وقسوة 
املجتمع وتقصير بعض األجهزة احلكومية 
الناس الذين أجبرتهم ظروف احلياة وقسوة 

أن يلجأوا إلى نشر مأساتهم عبر الصحافة 
املجتمع وتقصير بعض األجهزة احلكومية 
أن يلجأوا إلى نشر مأساتهم عبر الصحافة 
املجتمع وتقصير بعض األجهزة احلكومية 

بالكلمة والصورة بعد أن أغلقت في وجوههم 
أن يلجأوا إلى نشر مأساتهم عبر الصحافة 
بالكلمة والصورة بعد أن أغلقت في وجوههم 
أن يلجأوا إلى نشر مأساتهم عبر الصحافة 

أبواب األجهزة احلكومية واجلمعيات اخليرية 
بالكلمة والصورة بعد أن أغلقت في وجوههم 
أبواب األجهزة احلكومية واجلمعيات اخليرية 
بالكلمة والصورة بعد أن أغلقت في وجوههم 

التي ال تسعفها مواردها لتلبية تلك الطلبات، 
وفي هذا السياق أود أن أقدم لكم أيها القراء 
التي ال تسعفها مواردها لتلبية تلك الطلبات، 
وفي هذا السياق أود أن أقدم لكم أيها القراء 
التي ال تسعفها مواردها لتلبية تلك الطلبات، 

األعزاء مناذج لبعض تلك الطلبات وهي 
وفي هذا السياق أود أن أقدم لكم أيها القراء 
األعزاء مناذج لبعض تلك الطلبات وهي 
وفي هذا السياق أود أن أقدم لكم أيها القراء 

منشورة في جريدة الرياض خال ل شهري 
األعزاء مناذج لبعض تلك الطلبات وهي 
منشورة في جريدة الرياض خال ل شهري 
األعزاء مناذج لبعض تلك الطلبات وهي 

جمادى األول والثاني ورجب.
منشورة في جريدة الرياض خال ل شهري 

جمادى األول والثاني ورجب.
منشورة في جريدة الرياض خال ل شهري 

«مائة ألف ريال حترم دانا من احلياة 
جمادى األول والثاني ورجب.

«مائة ألف ريال حترم دانا من احلياة 
جمادى األول والثاني ورجب.

الطبيعية» ودانا طفلة عمرها أربع سنوات 
«مائة ألف ريال حترم دانا من احلياة 
الطبيعية» ودانا طفلة عمرها أربع سنوات 
«مائة ألف ريال حترم دانا من احلياة 

لديها ضمور في اخلاليا ووالدها ال يستطيع 
تأمني هذا املبلغ بسبب الديون املتراكمة 
لديها ضمور في اخلاليا ووالدها ال يستطيع 
تأمني هذا املبلغ بسبب الديون املتراكمة 
لديها ضمور في اخلاليا ووالدها ال يستطيع 

ودخله الشهري احملدود، وأمنيته أن تقف 
تأمني هذا املبلغ بسبب الديون املتراكمة 
ودخله الشهري احملدود، وأمنيته أن تقف 
تأمني هذا املبلغ بسبب الديون املتراكمة 

دانا على قدميها وتتمتع بطفولتها ولذلك هو 
ودخله الشهري احملدود، وأمنيته أن تقف 
دانا على قدميها وتتمتع بطفولتها ولذلك هو 
ودخله الشهري احملدود، وأمنيته أن تقف 

يناشد أهل اخلير لتحقيق أمنيته.
دانا على قدميها وتتمتع بطفولتها ولذلك هو 

يناشد أهل اخلير لتحقيق أمنيته.
دانا على قدميها وتتمتع بطفولتها ولذلك هو 

«األرملة أم محمد حائرة أمام ضغوط 
املرض وقلة ذات اليد..أحد أبنائها يعمل 
«األرملة أم محمد حائرة أمام ضغوط 
املرض وقلة ذات اليد..أحد أبنائها يعمل 
«األرملة أم محمد حائرة أمام ضغوط 

حماالً واآلخر أقعده املرض» أم محمد هذه 
املرض وقلة ذات اليد..أحد أبنائها يعمل 
حماالً واآلخر أقعده املرض» أم محمد هذه 
املرض وقلة ذات اليد..أحد أبنائها يعمل 

تسكن في العوامية مبحافظة القطيف في 
حماالً واآلخر أقعده املرض» أم محمد هذه 
تسكن في العوامية مبحافظة القطيف في 
حماالً واآلخر أقعده املرض» أم محمد هذه 

منزل معظم أجزاؤه مكشوفة وليس به مكيف 
تسكن في العوامية مبحافظة القطيف في 
منزل معظم أجزاؤه مكشوفة وليس به مكيف 
تسكن في العوامية مبحافظة القطيف في 

واحد وهي تناشد أهل اخلير مبساعدتها.
منزل معظم أجزاؤه مكشوفة وليس به مكيف 
واحد وهي تناشد أهل اخلير مبساعدتها.

منزل معظم أجزاؤه مكشوفة وليس به مكيف 

بظروف  األربعة ميرون  التوائم  «والــدا 
واحد وهي تناشد أهل اخلير مبساعدتها.

بظروف  األربعة ميرون  التوائم  «والــدا 
واحد وهي تناشد أهل اخلير مبساعدتها.

توائم  بأربعة  الله  رزقهم  للغاية»  صعبة 
بظروف  األربعة ميرون  التوائم  «والــدا 
توائم  بأربعة  الله  رزقهم  للغاية»  صعبة 
بظروف  األربعة ميرون  التوائم  «والــدا 

ودخلهم ال يكفيهم وقد جتاوب أهل اخلير 
توائم  بأربعة  الله  رزقهم  للغاية»  صعبة 
ودخلهم ال يكفيهم وقد جتاوب أهل اخلير 
توائم  بأربعة  الله  رزقهم  للغاية»  صعبة 

مع حالتهم فقدم أحدهم مرتباً شهرياً حتى 
ودخلهم ال يكفيهم وقد جتاوب أهل اخلير 
مع حالتهم فقدم أحدهم مرتباً شهرياً حتى 
ودخلهم ال يكفيهم وقد جتاوب أهل اخلير 

فطام األطفال وتعهد اآلخر بتسديد إيجار 
مع حالتهم فقدم أحدهم مرتباً شهرياً حتى 
فطام األطفال وتعهد اآلخر بتسديد إيجار 
مع حالتهم فقدم أحدهم مرتباً شهرياً حتى 

املنزل ملدة عام ونصف.
«الطفل ريان يعاني من ورم في شفته 

املنزل ملدة عام ونصف.
«الطفل ريان يعاني من ورم في شفته 

املنزل ملدة عام ونصف.

العليا منذ تسع سنوات» صورته املنشورة 
«الطفل ريان يعاني من ورم في شفته 
العليا منذ تسع سنوات» صورته املنشورة 
«الطفل ريان يعاني من ورم في شفته 

مؤملة ويتمنى والده إجراء عملية له حتى 
يتمكن من الذهاب إلى املدرسة بوجه جميل 

بعد ان أمتنع عن الدراسة.
«ثالثون ألف ريال حترم نواف من والده 

بعد ان أمتنع عن الدراسة.
«ثالثون ألف ريال حترم نواف من والده 

بعد ان أمتنع عن الدراسة.

... والظروف أجبرت األسرة على السكن 
«ثالثون ألف ريال حترم نواف من والده 
... والظروف أجبرت األسرة على السكن 
«ثالثون ألف ريال حترم نواف من والده 

بإحدى املدارس» وللمساعدة ميكن االتصال 
على الرقم...

في  اإلنسان  حق  النتهاك  مناذج  هذه 
وحقه  الصحة  في  وحقه  بكرامة  العيش 
في  اإلنسان  حق  النتهاك  مناذج  هذه 
وحقه  الصحة  في  وحقه  بكرامة  العيش 
في  اإلنسان  حق  النتهاك  مناذج  هذه 

في السكن املالئم وحقه بوجه عام في أن 
وحقه  الصحة  في  وحقه  بكرامة  العيش 
في السكن املالئم وحقه بوجه عام في أن 
وحقه  الصحة  في  وحقه  بكرامة  العيش 

يعيش كإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى، 
في السكن املالئم وحقه بوجه عام في أن 
يعيش كإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى، 
في السكن املالئم وحقه بوجه عام في أن 

واجب  ومن  حقوق  لهم  املواطنون  فهؤالء 
األجهزة احلكومية واملجتمع أن ميكنوهم 
واجب  ومن  حقوق  لهم  املواطنون  فهؤالء 
األجهزة احلكومية واملجتمع أن ميكنوهم 
واجب  ومن  حقوق  لهم  املواطنون  فهؤالء 

من احلصول على حقوقهم، فاإلنسان ال 
ينبغي أن يتسول ويستجدي للحصول على 
من احلصول على حقوقهم، فاإلنسان ال 
ينبغي أن يتسول ويستجدي للحصول على 
من احلصول على حقوقهم، فاإلنسان ال 

حقه ولذلك أدعو األجهزة احلكومية بوجه 
ينبغي أن يتسول ويستجدي للحصول على 
حقه ولذلك أدعو األجهزة احلكومية بوجه 
ينبغي أن يتسول ويستجدي للحصول على 

عام ووزارة الصحة بوجه خاص أن توفر 
اآلليات املناسبة التي متكن هؤالء الناس 
عام ووزارة الصحة بوجه خاص أن توفر 
اآلليات املناسبة التي متكن هؤالء الناس 
عام ووزارة الصحة بوجه خاص أن توفر 

من احلصول على حقوقهم دون احلاجة 
اآلليات املناسبة التي متكن هؤالء الناس 
من احلصول على حقوقهم دون احلاجة 
اآلليات املناسبة التي متكن هؤالء الناس 

المتهان كرامتهم.

حقوقالدمامـ  حقوقالدمامـ  حقوق:
تفاعلت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
مع موضوع اخلادمة االندونيسية «إال 
عدول مد سوقي» والتي ال تزال ترقد 
في مستشفى امللك فهد اجلامعي باخلبر 
حتت الرعاية الطبية الكاملة بعد قدومها 
إلى املستشفى في حالة يرثى لها من 
الهزال وسوء التغذية، مع وجود آثار 
أنحاء  على  والعض  والركل  للضرب 

متفرقة من جسدها.
اجلمعية  فــرع  على  املشرف  ووجــه 
باملنطقة الشرقية الدكتور عبد اجلليل 
السيف خطابا ملدير العالقات العامة 
الناطق الرسمي لشرطة املنطقة الشرقية 
العقيد يوسف القحطاني أكد فيه اهتمام 
اجلمعية بقضية اخلادمة وما صدر من 
انتهاك حلقوقها،  من  وزوجته  الكفيل 
وطالب الدكتور السيف بتقرير شامل 
التحقيقات  إليه  توصلت  ما  آخر  عن 

في شأنها.
كما تقدم املشرف على فرع اجلمعية 

رفض األم ومتسكها بأوالدها من قبل اجلمعية 
اخليرية لرعاية األسر السعودية في اخلارج 
(أواصر)، مع األخذ في االعتبار الضوابط 
لضم  املوضوعات  هذه  مثل  في  الشرعية 
األوالد ألحد الوالدين بناء على مصلحتهم 
الفضلى، وأشارت إلى أن تقارير هيئة اخلبراء 
ومجلس الشورى لم تشر لعقوبة األب في حال 
إثبات تنكره ألوالده وإساءته لهم بذلك، وقالت 
ان ذلك يعتبر خرقاً للشرع والتفاقية حقوق 
إثبات تنكره ألوالده وإساءته لهم بذلك، وقالت 
ان ذلك يعتبر خرقاً للشرع والتفاقية حقوق 
إثبات تنكره ألوالده وإساءته لهم بذلك، وقالت 

الطفل التي وقعت عليها اململكة، وأكدت أهمية 
حتديد عقوبة معينة والتعريف بها وقالت سوف 
يساعد ذلك في احلد من الظاهرة، وطالبت 
(أواصــر)  بتكوين جلنة فرعية في جمعية 
تكون مهمتها دراسة حالة كل من األب واألم 
واألوالد في بالدهم وتقدمي تقرير كامل بناء 
على معايير يضعها متخصصون في القانون 
وعلم  والصحة  والتعليم  اإلنسان  وحقوق 

النفس واالجتماع عن وضع األسرة. 
وأوصت الدكتورة طيبة في تقريرها الذي 
رفعته ملساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور 
عبد الرحمن البراك بالنظر في حال األم إن 
ثبت أنها متزوجة من سعودي سواء اعترف 
بها أو لم يعترف وقالت يجب أن تكون نفقتها 
على زوجها ومساعدتها للحصول على النفقة 

أو الطالق حسب احلالة. 
الوطنية  التربية  واقترحت تضمني منهج 
في وزارة التربية والتعليم اإلشارة ملوضوع 
اإلساءة لسمعة اململكة في اخلارج مبختلف 
أنواع اإلساءات حسب املستوى التعليمي 
إلى  دعــت  كما  املعلومة،  فيه  تقدم  ــذي  ال
من  األطفال  حماية  نظام  من  االستفادة 
املعروض على هيئة  اإلســاءة واإلهمال - 
اخلبراء - وتضمينه ما يكفل حقوق هؤالء 

األطفال.

حلقوق اإلنسان، وفي بداية اللقاء قدم 
تعريفية  نبذة  بندر احلجار  الدكتور 
عن اجلمعية ونشاطاتها، كما تطرق 
احلديث إلى  االجنازات التي قامت 
بها اجلمعية في مجال حقوق االنسان، 
وتناول اجلانبان العديد من القضايا 

املتعلقة بحقوق االنسان.

اجلزيل  بالشكر  الشرقية  باملنطقة 
للخطوط اجلوية وموظفي املطار الذين 
بهذه  وهي  اخلادمة  إركــاب  رفضوا 
احلال، والطبيب املناوب الذي لم يستجب 
لطلب الكفيل بإصدار تقرير طبي يثبت 
سالمتها للتمكن من تسفيرها، وأصر 
على تنوميها ملعاجلتها بعد اطالعه على 
كانت  التي  احلرجة  الصحية  احلالة 

عليها.
مسؤولة  زارت  نفسه،  السياق  وفي 
القسم النسائي باجلمعية رباب الدوسري 
فيما  أقوالها،  من  وحتققت  اخلادمة، 
طالبت اخلادمة جمعية حقوق اإلنسان 
بالتدخل إلنهاء معاناتها بحيث تستلم 
جميع رواتبها الفائتة وتعويضا ماديا 
جراء  إليها  وصلت  التي  احلالة  عن 
التعذيب، مع إجبار الكفيل على دفع 
قيمة تذكرة السفر لتغادر فور خروجها 
من املستشفى إلى بالدها، وقالت أنها 
لن تفكر الحقا بالعمل في اململكة بعد 

املعاملة القاسية التي تعرضت لها.
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الكثير منا شاهد عبر شاشات 
التلفزيون العربية وكذلك األجنبية 
اجليش  أحد ضباط  به  قام  ما 
املعتقلني  بــأحــد  اإلســرائــيــلــي 
ليدين  ا ملكبل  ا لفلسطينيني  ا
املعتقلني  بــأحــد  اإلســرائــيــلــي 
ليدين  ا ملكبل  ا لفلسطينيني  ا
املعتقلني  بــأحــد  اإلســرائــيــلــي 

أطلق  حيث  العينني  واملعصوب 
عليه النار أمام مرأى من اجلنود، 
هذا املشهد ليس غريباً عن الكيان 
عليه النار أمام مرأى من اجلنود، 
هذا املشهد ليس غريباً عن الكيان 
عليه النار أمام مرأى من اجلنود، 

الصهيوني ففي األمس القريب 
ما تزال عالقة في ذاكرتنا تلك 
الصهيوني ففي األمس القريب 
ما تزال عالقة في ذاكرتنا تلك 
الصهيوني ففي األمس القريب 

اللقطة التي قتل فيها أحد الشهداء 
ما تزال عالقة في ذاكرتنا تلك 
اللقطة التي قتل فيها أحد الشهداء 
ما تزال عالقة في ذاكرتنا تلك 

الفلسطينيني الطفل محمد الدرة 
اللقطة التي قتل فيها أحد الشهداء 
الفلسطينيني الطفل محمد الدرة 
اللقطة التي قتل فيها أحد الشهداء 

والذي قدمته دولة فلسطني ضمن 
ركاب الشهداء الذين ميوتون وما 
والذي قدمته دولة فلسطني ضمن 
ركاب الشهداء الذين ميوتون وما 
والذي قدمته دولة فلسطني ضمن 

يزالون ميوتون منذ ستني عامًا 
ركاب الشهداء الذين ميوتون وما 
يزالون ميوتون منذ ستني عامًا 
ركاب الشهداء الذين ميوتون وما 

على يد الكيان الصهيوني.
نشاهده  التي  ــداث  األح هذه 

على يد الكيان الصهيوني.
نشاهده  التي  ــداث  األح هذه 

على يد الكيان الصهيوني.

بشكل شبه يومي من قتل لألبرياء 
نشاهده  التي  ــداث  األح هذه 
بشكل شبه يومي من قتل لألبرياء 
نشاهده  التي  ــداث  األح هذه 

في املدن الفلسطينية من نساء 
بشكل شبه يومي من قتل لألبرياء 
في املدن الفلسطينية من نساء 
بشكل شبه يومي من قتل لألبرياء 

واعتقال  للسن  وكبار  وأطفال 
في املدن الفلسطينية من نساء 
واعتقال  للسن  وكبار  وأطفال 
في املدن الفلسطينية من نساء 

املئات منهم إمنا هو دليل واضح 
بأن حقوق اإلنسان تعتريها الكثير 
املعقدة  واملشاكل  املعوقات  من 
والتي ما تزال منذ القرن املاضي 

لم جتد حالً لها.
والتي ما تزال منذ القرن املاضي 

لم جتد حالً لها.
والتي ما تزال منذ القرن املاضي 

الفواجع  تنحصر  ال  عمومًا 
لم جتد حالً لها.

الفواجع  تنحصر  ال  عمومًا 
لم جتد حالً لها.

احلدثني  هذين  في  الفلسطينية 
بل الكثير مما سجله التاريخ في 
احلدثني  هذين  في  الفلسطينية 
بل الكثير مما سجله التاريخ في 
احلدثني  هذين  في  الفلسطينية 

هذا القضية، ولكن املشاهد خلف 
بل الكثير مما سجله التاريخ في 
هذا القضية، ولكن املشاهد خلف 
بل الكثير مما سجله التاريخ في 

عندما  قليًال  توقف  الشاشات 
هذا القضية، ولكن املشاهد خلف 
عندما  قليًال  توقف  الشاشات 
هذا القضية، ولكن املشاهد خلف 

شاهد هذا احلدث األخير وحتدث 
مرور  وبعد  أصدقائه  مع  عنه 
ساعات ينتهي هذا احلدث املؤلم 
الذي ما يزال يطعن في عروبتنا 
ساعات ينتهي هذا احلدث املؤلم 
الذي ما يزال يطعن في عروبتنا 
ساعات ينتهي هذا احلدث املؤلم 

وضياع حقوق الفلسطينيني الذين 
الذي ما يزال يطعن في عروبتنا 
وضياع حقوق الفلسطينيني الذين 
الذي ما يزال يطعن في عروبتنا 

مع  املصائب  يتلقون  يزالون  ما 
مطلع كل يوم وغروب كل شمس.

إن مصالح الدول أصبحت هي 
مطلع كل يوم وغروب كل شمس.

إن مصالح الدول أصبحت هي 
مطلع كل يوم وغروب كل شمس.

العامل احملرك في العالقات بني 
إن مصالح الدول أصبحت هي 
العامل احملرك في العالقات بني 
إن مصالح الدول أصبحت هي 

الدول وحتى لو تسببت تلك املصالح 
العامل احملرك في العالقات بني 
الدول وحتى لو تسببت تلك املصالح 
العامل احملرك في العالقات بني 

في انتهاك حقوق البشر وعيشهم 
برغد في عالم يعتقد بأن غداً سوف 
في انتهاك حقوق البشر وعيشهم 
برغد في عالم يعتقد بأن غداً سوف 
في انتهاك حقوق البشر وعيشهم 

بخيوط  ويأتي  أجمل  يوماً  يكون 
برغد في عالم يعتقد بأن غداً سوف 
بخيوط  ويأتي  أجمل  يوماً  يكون 
برغد في عالم يعتقد بأن غداً سوف 

األمل لعالم مملوء بالسعادة.
بخيوط  ويأتي  أجمل  يوماً  يكون 

األمل لعالم مملوء بالسعادة.
بخيوط  ويأتي  أجمل  يوماً  يكون 

حقوقجدةـ  حقوقجدةـ  حقوق:
ترأس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئيس 
اجتماعاً بحضور رئيس جلنة احلماية مدير 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئيس 
اجتماعاً بحضور رئيس جلنة احلماية مدير 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئيس 

الدكتور  باملنطقة  االجتماعية  الشؤون  عام 
علي احلناكي وإبراهيم النحيان مساعد مدير 
الفرع باملنطقة عن هيئة حقوق اإلنسان كما 
الفي  (حماية)  األســرة  جمعية  عن  حضر 
البلوي نائب رئيس اجلمعية رئيس الفريق 

التنفيذي للجمعية.
حيث بحثت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
وجلنة احلماية بالشؤون االجتماعية مبنطقة 
مكة املكرمة جمعية حماية األسرة (حماية) 
برنامج  إلى  إضافة  اإلنسان  حقوق  وهيئة 
األمان األسري الوطني مؤخراً مبقر اجلمعية 
برنامج  إلى  إضافة  اإلنسان  حقوق  وهيئة 
األمان األسري الوطني مؤخراً مبقر اجلمعية 
برنامج  إلى  إضافة  اإلنسان  حقوق  وهيئة 

الوطنية بجدة احلملة الوطنية مبخاطر العنف 
ضد األطفال التي ستطلقها اجلمعية غرة احملرم 

املقبل في كافة مناطق اململكة حتت عنوان 
(أوقفوا العنف ضد األطفال).

وعن برنامج (األمان األسري الوطني) 
حضر املدير التنفيذي للبرنامج الدكتورة 
مها بنت عبدالله املنيف وقد ناقش ممثلو 
هذه اجلهات خالل االجتماع احلملة 

وأهدافها.
وقال الدكتور احلجار إن الهدف من 
االجتماع ودعوة هذه اجلهات إلقاء الضوء على 
احلملة ومعرفة إمكانية مشاركة هذه اجلهات 
ليتم بعد ذلك عقد اجتماعات واختيار ممثلني 
منها لإلشراف على هذه احلملة بعد توقيع 
تفاهم بني هذه اجلهات واجلمعية  مذكرات 

الوطنية حلقوق اإلنسان.
من جهته قال نائب رئيس اجلمعية الوطنية 
اجلوهرة  األســرة  لشؤون  اإلنسان  حلقوق 
العنقري إن احلملة ستنطلق بداية العام القادم 
وأن اجلهات الراغبة في املشاركة ستمنح فرصة 
العنقري إن احلملة ستنطلق بداية العام القادم 
وأن اجلهات الراغبة في املشاركة ستمنح فرصة 
العنقري إن احلملة ستنطلق بداية العام القادم 

لتأكيد مشاركتها. وأكد الدكتور حسني الشريف 
وأن اجلهات الراغبة في املشاركة ستمنح فرصة 
لتأكيد مشاركتها. وأكد الدكتور حسني الشريف 
وأن اجلهات الراغبة في املشاركة ستمنح فرصة 

مدير فرع اجلمعية مبكة أن احلملة ستكون 
التي  وفعالياتها  برامجها  حيث  من  متنوعة 
تستهدف اجلميع للحد من العنف ضد األطفال، 
التي  وفعالياتها  برامجها  حيث  من  متنوعة 
تستهدف اجلميع للحد من العنف ضد األطفال، 
التي  وفعالياتها  برامجها  حيث  من  متنوعة 

مبيناً أن احلملة سيتخللها سلسلة من الندوات 
تستهدف اجلميع للحد من العنف ضد األطفال، 
مبيناً أن احلملة سيتخللها سلسلة من الندوات 
تستهدف اجلميع للحد من العنف ضد األطفال، 

واحملاضرات وورش العمل، مع حملة إعالمية 
مكثفة في وسائل اإلعالم واألماكن العامة.
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حقوقالرياضـ  حقوقالرياضـ  حقوق:
قال رئيس جلنة األسرة واملشرف على فرع 
الدكتور  الوطنية حلقوق اإلنسان  للجمعية  مكة 
حسني الشريف إن موقع مبادرة الطالق السعودي 
اإللكتروني يستحق أن يتم اعتباره كأحد أهم 
حسني الشريف إن موقع مبادرة الطالق السعودي 
اإللكتروني يستحق أن يتم اعتباره كأحد أهم 
حسني الشريف إن موقع مبادرة الطالق السعودي 

السعوديات  املطلقات  تبّني وضع  التي  املراجع 
اإللكتروني يستحق أن يتم اعتباره كأحد أهم 
السعوديات  املطلقات  تبّني وضع  التي  املراجع 
اإللكتروني يستحق أن يتم اعتباره كأحد أهم 

وأبنائهن وتطرح في الوقت ذاته احللول املناسبة لها 
السعوديات  املطلقات  تبّني وضع  التي  املراجع 
وأبنائهن وتطرح في الوقت ذاته احللول املناسبة لها 
السعوديات  املطلقات  تبّني وضع  التي  املراجع 

واملبنية على أسس شرعية ونظامية منطقية يجب 
وأبنائهن وتطرح في الوقت ذاته احللول املناسبة لها 
واملبنية على أسس شرعية ونظامية منطقية يجب 
وأبنائهن وتطرح في الوقت ذاته احللول املناسبة لها 

أن تأخذ بعني االعتبار نظام األحوال الشخصية، 
وكشف الدكتور الشريف أن اللجنة ستعتبر املوقع 
مرجعاً رئيساً لها في إصدار مدونتها لألحوال 
وكشف الدكتور الشريف أن اللجنة ستعتبر املوقع 
مرجعاً رئيساً لها في إصدار مدونتها لألحوال 
وكشف الدكتور الشريف أن اللجنة ستعتبر املوقع 

الشخصية التي تعتزم البدء في كتابتها استعدادًا 
مرجعاً رئيساً لها في إصدار مدونتها لألحوال 
الشخصية التي تعتزم البدء في كتابتها استعدادًا 
مرجعاً رئيساً لها في إصدار مدونتها لألحوال 

لرفعها للجهات املختصة.
جاء ذلك خالل استضافة جلنة األسرة ملبادرة 
الذي  اجتماعها  هامش  على  السعودي  الطالق 
1429هـ املوافق 
الذي  اجتماعها  هامش  على  السعودي  الطالق 

1429
الذي  اجتماعها  هامش  على  السعودي  الطالق 

/1429/1429 6
الذي  اجتماعها  هامش  على  السعودي  الطالق 

6
الذي  اجتماعها  هامش  على  السعودي  الطالق 

/6/6 21
الذي  اجتماعها  هامش  على  السعودي  الطالق 

21
الذي  اجتماعها  هامش  على  السعودي  الطالق 

ُعقد مساء يوم األربعاء 
الذي  اجتماعها  هامش  على  السعودي  الطالق 

ُعقد مساء يوم األربعاء 
الذي  اجتماعها  هامش  على  السعودي  الطالق 

2008/2008/2008م في مقر اجلمعية بالرياض. وقد  6/6/6 25
حضر اللقاء كل من رئيس جلنة األسرة واملشرف 
م في مقر اجلمعية بالرياض. وقد 
حضر اللقاء كل من رئيس جلنة األسرة واملشرف 
م في مقر اجلمعية بالرياض. وقد 

على فرع مكة للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
الدكتور حسني الشريف، مستشارة مجلس الشورى 
وعضو هيئة التدريس في قسم علم النفس الدكتورة 
وفاء طيبة ونائبة رئيس جلنة األسرة واألستاذ 
وعضو هيئة التدريس في قسم علم النفس الدكتورة 
وفاء طيبة ونائبة رئيس جلنة األسرة واألستاذ 
وعضو هيئة التدريس في قسم علم النفس الدكتورة 

املشارك بقسم طب العائلة واملجتمع بكلية الطب 
في جامعة امللك سعود الدكتورة لبنى األنصاري 
ونائبة رئيسة جمعية الوفاء والعضو املؤسس في 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان األستاذة ثريا عابد 
ونائبة رئيسة جمعية الوفاء والعضو املؤسس في 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان األستاذة ثريا عابد 
ونائبة رئيسة جمعية الوفاء والعضو املؤسس في 

شيخ والباحث في اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
األستاذ عبد الله محمد العنزي، وصاحبة مبادرة 
شيخ والباحث في اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
األستاذ عبد الله محمد العنزي، وصاحبة مبادرة 
شيخ والباحث في اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

الطالق السعودي اإلعالمية هيفاء خالد وعدد من 
اإلعالميني السعوديني.

وقد شمل اللقاء تعريفاً مببادرة الطالق السعودي 
اإلعالميني السعوديني.

وقد شمل اللقاء تعريفاً مببادرة الطالق السعودي 
اإلعالميني السعوديني.

وأهدافها وإستراتيجيتها ومت استعراض موقعها 
وقد شمل اللقاء تعريفاً مببادرة الطالق السعودي 
وأهدافها وإستراتيجيتها ومت استعراض موقعها 
وقد شمل اللقاء تعريفاً مببادرة الطالق السعودي 

اإللكتروني، كما مت استعراض اآلراء واملشاركات 
التطوعية الداعمة للمبادرة من خالل وسائل اإلعالم 
احمللية من خالل ما ذكره إعالميون سعوديون ممن 
حضروا اللقاء، كما قّدمت املبادرة حالة واقعية 
ملعاناة سيدة سعودية معلّقة حضرت اللقاء وكشفت 
حضروا اللقاء، كما قّدمت املبادرة حالة واقعية 
ملعاناة سيدة سعودية معلّقة حضرت اللقاء وكشفت 
حضروا اللقاء، كما قّدمت املبادرة حالة واقعية 

عن معاناتها ومعاناة أبنها في بحثها عن حقوقها 

الشرعية وحقوق ابنها في مختلف الدوائر واجلهات 
املختصة والتي استمرت حوالي سنتني قبل أن تلجأ 
الشرعية وحقوق ابنها في مختلف الدوائر واجلهات 
املختصة والتي استمرت حوالي سنتني قبل أن تلجأ 
الشرعية وحقوق ابنها في مختلف الدوائر واجلهات 

إلى مراسلة موقع املبادرة للبحث عن احلل.
على  اجلمعية  حرص  الشريف  الدكتور  وبّني 

إلى مراسلة موقع املبادرة للبحث عن احلل.
على  اجلمعية  حرص  الشريف  الدكتور  وبّني 

إلى مراسلة موقع املبادرة للبحث عن احلل.

حماية وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل العديد من 
األنشطة كرصد التجاوزات واالنتهاكات حلقوق 
بحقوقهم  واملقيمني  املواطنني  وتوعية  اإلنسان 
املنصوص عليها في الشريعة اإلسالمية واألنظمة 
ذات  املتعلقة  واملشاكل  القضايا  وإدارة  احمللية 
العالقة بحقوق اإلنسان وتقدمي التوصيات بشأنها 
باإلضافة إلى دراسة التشريعات واألنظمة احمللية 

وحتديد مواءمتها للمنظومة الدولية.
أوضح الدكتور حسني أن اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان تعتمد على وسائل مختلفة للوصل إلى 
حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، الفتاً إلى أن مبادرة 
اإلنسان تعتمد على وسائل مختلفة للوصل إلى 
حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، الفتاً إلى أن مبادرة 
اإلنسان تعتمد على وسائل مختلفة للوصل إلى 

الطالق السعودي استطاعت أن تلقي الضوء بشكل 
واضح جداً وصريح ملعاناة السيدات السعوديات 
الطالق السعودي استطاعت أن تلقي الضوء بشكل 
واضح جداً وصريح ملعاناة السيدات السعوديات 
الطالق السعودي استطاعت أن تلقي الضوء بشكل 

وأبنائهن املتضررين من الطالق وما بعده، إضافة 
إلى أن املبادرة تبنت احلوار اإليجابي الذي القى 
القبول والتأييد من شرائح مختلفة من فئات املجتمع 
مما استطاعت معه أن توصل رسالتها بشكل يسهم 
في اإلسراع في إصدار نظام األحوال الشخصية 
وهو ما كان ضمن اهتمامات اجلمعية الرئيسية حيث 
تعتزم اجلمعية إصدار مدونة لألحوال الشخصية 
استعدادا لرفعها للجهات املختصة وستعتمد موقع 
املبادرة اإللكتروني أحد أهم مصادرها لإلطالع 
على ما جاء من قضايا وحاالت واقتراحات ساهمت 
الوسائل اإلعالمية احمللية في طرحها في تعاونها 

مع املبادرة.
وقد كشف تقرير اجنازات اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان أن قضايا األحوال الشخصية الواردة إلى 
اجلمعية شّكلت %7 من إجمالي القضايا الواردة 
اإلنسان أن قضايا األحوال الشخصية الواردة إلى 

اجلمعية شّكلت 
اإلنسان أن قضايا األحوال الشخصية الواردة إلى 

%7اجلمعية شّكلت 7%
1427هـ، 
 من إجمالي القضايا الواردة 

1427
 من إجمالي القضايا الواردة 

1427خالل السنوات الثالث حتى نهاية عام 1427خالل السنوات الثالث حتى نهاية عام 
%8إضافة إلى قضايا عنف أسري شكلت نسبة %8إضافة إلى قضايا عنف أسري شكلت نسبة 8%
في نفس الفترة. وبني التقرير أن قضايا األحوال 

إضافة إلى قضايا عنف أسري شكلت نسبة 
في نفس الفترة. وبني التقرير أن قضايا األحوال 

إضافة إلى قضايا عنف أسري شكلت نسبة 

االجتماعي  العنف  نطاق  في  تدخل  الشخصية 
املمارس ضد املرأة، ألن جميعها ناجم عن حرمان 
االجتماعي  العنف  نطاق  في  تدخل  الشخصية 
املمارس ضد املرأة، ألن جميعها ناجم عن حرمان 
االجتماعي  العنف  نطاق  في  تدخل  الشخصية 

أحد أفراد األسرة، وهي املرأة، من أوراقها الثبوتية 
ملمارسة ضغوط عليها تخضعها لرغبات هذا الفرد 
بجعلها حتت سطوته ورحمته، حيث يستطيع منعها 
من السفر والدراسة والعمل والعالج وغيره إال إذا 
رضخت ملطالبه، وقد يساومها على التنازل عن 
حقوق لها عنده مقابل تسليمها أوراقها الثبوتية، 
وال سيما املُطلّق الذي يظل يحتفظ باسم مطلقته 
حقوق لها عنده مقابل تسليمها أوراقها الثبوتية، 
وال سيما املُطلّق الذي يظل يحتفظ باسم مطلقته 
حقوق لها عنده مقابل تسليمها أوراقها الثبوتية، 

في بطاقة العائلة، ويحتفظ بجواز سفرها، مما يحول 
دون إصدار بطاقة خاصة بها فال تستطيع السفر 
أو العمل أو إكمال دراستها إال مبوافقته بحكم أنها 
في حسب األوراق الثبوتية ال تزال زوجته وميارس 

واليته عليها.
وذكر التقرير أن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
 (631) ـــ  1427ه عام  نهاية  حتى  استقبلت 
قضية أحوال شخصية، ومتظلم فيها من املُطلّق 
 (
قضية أحوال شخصية، ومتظلم فيها من املُطلّق 
 ( ) ـــ  ه
قضية أحوال شخصية، ومتظلم فيها من املُطلّق 

) ـــ  ه عام  نهاية  حتى  استقبلت 
قضية أحوال شخصية، ومتظلم فيها من املُطلّق 

عام  نهاية  حتى  استقبلت 

 وُمتظلّم فيها من الزوج ما 
قضية أحوال شخصية، ومتظلم فيها من املُطلّق 
 وُمتظلّم فيها من الزوج ما 
قضية أحوال شخصية، ومتظلم فيها من املُطلّق 

33.59%
قضية أحوال شخصية، ومتظلم فيها من املُطلّق 

33.59%
قضية أحوال شخصية، ومتظلم فيها من املُطلّق 

ما نسبته 
%38.82نسبته %38.82نسبته %38.82، أي أن إجمالي قضايا األحوال 
الشخصية املتظلم فيها من الزوج واملُطلق تقدر 
، أي أن إجمالي قضايا األحوال 
الشخصية املتظلم فيها من الزوج واملُطلق تقدر 
، أي أن إجمالي قضايا األحوال  نسبته 
الشخصية املتظلم فيها من الزوج واملُطلق تقدر 

نسبته 

%72.41 من إجمالي 
الشخصية املتظلم فيها من الزوج واملُطلق تقدر 

72.41%
الشخصية املتظلم فيها من الزوج واملُطلق تقدر 

%72.41) قضية أي بنسبة %72.41) قضية أي بنسبة  بـ(457
قضايا األحوال الشخصية املتظلم فيها من بعض 
 من إجمالي 
قضايا األحوال الشخصية املتظلم فيها من بعض 
 من إجمالي 

أفراد األسرة إلى جانب األب واألخ واخلال والعم 
وزوج  األب  وزوجــة  الزوجة  وأهل  الــزوج  وأهل 
األخت واألهل، في حني بلغت القضايا املتظلم 
) قضية أي بنسبة 
األخت واألهل، في حني بلغت القضايا املتظلم 
) قضية أي بنسبة 
األخت واألهل، في حني بلغت القضايا املتظلم 

12
األخت واألهل، في حني بلغت القضايا املتظلم 

12
األخت واألهل، في حني بلغت القضايا املتظلم 

فيها املُطلق من مطلقته (
األخت واألهل، في حني بلغت القضايا املتظلم 

فيها املُطلق من مطلقته (
األخت واألهل، في حني بلغت القضايا املتظلم 

%1.9 والقضايا املتظلم فيها الزوج من زوجته 
%1.58، أي أن نسبة 
 والقضايا املتظلم فيها الزوج من زوجته 

1.58%
 والقضايا املتظلم فيها الزوج من زوجته 

%1.58) قضايا بنسبة %1.58) قضايا بنسبة  بلغت (10
املتضررين من األزواج واملطلقني من قبل زوجاتهم 

 .3.48%
املتضررين من األزواج واملطلقني من قبل زوجاتهم 

3.48%
املتضررين من األزواج واملطلقني من قبل زوجاتهم 

%3.48ومطلقاتهم %3.48ومطلقاتهم 
وقد تصدرت قضايا احلرمان من رؤية األوالد 
الشخصية  األحــوال  قضايا  تصنيفات  قائمة 
الواردة إلى جمعية حقوق اإلنسان الوطنية حيث 
حيث  الطالق  قضايا  يليها  قضية  بلغت(140) 
بلغت (135) قضية ثم قضايا احلضانة التي بلغت 
) قضية ثم قضايا التعليق والهجر التي بلغت 
) قضية ثم قضايا احلضانة التي بلغت 
) قضية ثم قضايا التعليق والهجر التي بلغت 
) قضية ثم قضايا احلضانة التي بلغت 

105)
) قضية، ثم 
) قضية ثم قضايا التعليق والهجر التي بلغت 
) قضية، ثم 
) قضية ثم قضايا التعليق والهجر التي بلغت 

93
) قضية ثم قضايا التعليق والهجر التي بلغت 

93
) قضية ثم قضايا التعليق والهجر التي بلغت 

) قضية يليها قضايا النفقة بـ(
) قضية ثم قضايا التعليق والهجر التي بلغت 

) قضية يليها قضايا النفقة بـ(
) قضية ثم قضايا التعليق والهجر التي بلغت 

98)
(54) قضية حلرمان من امليراث و(18) قضية 
عدم االعتراف بالزواج ومطالبة بالطالق و(13) 

قضية نزع والية.

  U�ôu�« …—UH� s� b�Ë
WOFL'« —Ëe� WOJ�d�_« …b��*«

حقوقالرياضـ  حقوقالرياضـ  حقوق:
مسؤول  سميث  بي  جفري  السيد  قــام 
القسم السياسي بسفارة الواليات املتحدة 
الضابط  قليزر  ستيفن  والسيد  األمريكية 
القسم السياسي بسفارة الواليات املتحدة 
الضابط  قليزر  ستيفن  والسيد  األمريكية 
القسم السياسي بسفارة الواليات املتحدة 

السياسي بالسفارة  والسيدة كينج، بزيارة 
للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يوم االثنني 
2008/2008/2008م،  7/7/7 21هـ املوافق 21هـ املوافق 21 1429/1429/1429 7/7/7 18
وكان في استقبالهم الدكتور مفلح بن ربيعان 
الوطنية  اجلمعية  رئيس  نائب  القحطاني 
عبد  بن  خالد  واألستاذ  اإلنسان  حلقوق 
الوطنية  اجلمعية  رئيس  نائب  القحطاني 
عبد  بن  خالد  واألستاذ  اإلنسان  حلقوق 
الوطنية  اجلمعية  رئيس  نائب  القحطاني 

الشؤون  على  املشرف  الفاخري  الرحمن 
رحب  اللقاء  بداية  وفي  واإلداريـــة،  املالية 
الدكتور مفلح القحطاني بالوفد الزائر وقد 
لهم نبذه عن اجلمعية وأنشطتها، ثم تطرق 
الدكتور مفلح القحطاني بالوفد الزائر وقد 
لهم نبذه عن اجلمعية وأنشطتها، ثم تطرق 
الدكتور مفلح القحطاني بالوفد الزائر وقد 

احلديث إلى موضوع احلريات الدينية وجهود 
خادم احلرمني الشريفني في مجال حوار 
األديان، كما تناول اللقاء بعض املوضوعات 
خادم احلرمني الشريفني في مجال حوار 
األديان، كما تناول اللقاء بعض املوضوعات 
خادم احلرمني الشريفني في مجال حوار 

ذات الصلة بحقوق اإلنسان ومنها معتقل 
غوانتانامو.

WFzUC�« ‚uI(«
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حقوقالرياضـ  االقتصاديةـ  حقوقالرياضـ  االقتصاديةـ  حقوق:
250جلأت أكثر من 250جلأت أكثر من 250 ألف معلمة للجمعية 
الوطنية حلقوق اإلنسان، من أجل املطالبة 
مبساواتهن باملعلمني في احلقوق الوظيفية 

واملهنية.
املتقدمات  املعلمات  إحــدى  وذكـــرت 
إرساء  إلى  تهدف  احلملة  أن  للجمعية، 
بالرجل في احلقوق  املرأة  مبدأ مساواة 
26اإلنسانية والوظيفية، وفقا للمادة الـ26اإلنسانية والوظيفية، وفقا للمادة الـ26 من 
النظام األساسي للحكم، والتي نصت على 
حماية الدولة حلقوق اإلنسان وفق الشريعة 

اإلسالمية.
وأكدت املعلمة أن الضغط الذي يتعرضن 
له املعلمات أدى لتشكل هذه احلملة التي 
تهدف بشكل رئيس إلى مساواة املعلمات 
باملعلمني في احلقوق، موضحة أن احلملة 
وإداريــة  تنظيمية  نسائية  جلانا  تضم 

وإعالمية.

وأشارت املعلمة إلى أن املعلمات يتعرضن 
حيث  من  املعلمني  مع  كبيرة  ملفارقات 
املعلم  وظيفيا مبستوى  مساواتهن  عدم 
تعيينهن،  عام  ذات  في  تعيينه  الــذي مت 
وعدم مساواتهن معه في الراتب احلالي 
بصرف  مساواتهن  وعــدم  والتقاعدي، 
راتبهن لورثتهن بعد وفاتهن، خاصة أن 
أكثر املعلمات يلقني حتفهن بحوادث سير 
أثناء توجههن إلى مدارسهن، إضافة إلى 
105عدم احتساب سنوات البند 105عدم احتساب سنوات البند 105 للمعلمات 
الالتي عملن في مدارس حكومية ألكثر من 
تسعة أعوام، وهو ما يؤرق جميع املعلمات، 
الفتة إلى أن ذلك سيؤثر في عطاء املعلمة 

واستقرارها النفسي واألسري.
وصرح مصدر مسؤول في جمعية حقوق 
اإلنسان في مدينة الرياض بأن اجلمعية 
تستقبل شكاوى املتظلمات عند استنفاد 
جميع القنوات الرسمية، مؤكدا أن بداية 
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قبول الشكاوى لدى اجلمعية تكون عند 
اجلهات  من  املتظلمات  إنصاف  عــدم 
ذات االختصاص عن طريق التظلمات 
واخلطابات، حيث إن اجلمعية ليست بديال 

عن األجهزة احلكومية.
حقوق  جمعية  كانت  إذا  ما  ــول  وح
اإلنسان ال تهتم بشكاوى املرأة العاملة 
أن  املصدر  أوضــح  العاملة،  غير  أو 
حقوق اإلنسان ال تفرق بني رجل وامرأة 

إطالقا.
وعلى مستوى اجلهات ذات االختصاص 
قانوني  مستشار  «لالقتصادية»  صرح 
في وزارة التربية والتعليم، بأن الراتب 
التقاعدي للمعلمة يتبع ملؤسسة التقاعد، 
أما الرواتب احلالية ومساواة املعلمة مع 
املعلم في التعيني فهذا يخضع للوظائف 
املوجودة، مؤكدا أن وزارة التربية ال تتحمل 
وحدها وزر هذه التظلمات، فوزارة اخلدمة 

النظامية  باإلجراءات  عالقة  لها  املدنية 
وتنظيم الوظائف املدنية، ووزارة املالية لها 
عالقة بإحداث الوظائف، بينما يقتصر دور 
وزارة التربية على التعيني في حالة وجود 

شواغر فقط.

حقوقالقاهرةـ  الرياضـ  حقوقالقاهرةـ  الرياضـ  حقوق:
الدائمة  العربية  اللجنة  اختتمت 
الــدول  بجامعة  اإلنــســان  حلقوق 
اخلامسة  دورتها  أعمال  العربية 
اجلامعة  مقر  ــي  ف والــعــشــريــن 
بالقاهرة برئاسة الدكتور إبراهيم بن 
عبدالعزيز الشدي وكيل وزارة التربية 

والتعليم عضو مجلس هيئة حقوق اإلنسان وقد 
استمعت اللجنة في بداية أعمالها إلى تقرير من 
األمانة العامة للجامعة عن اإلجراءات املتخذة 
لتنفيذ توصيات اللجنة العربية الدائمة حلقوق 
اإلنسان في دورتها الرابعة والعشرين. ثم 
استعرضت اللجنة تقريراً حول االنتهاكات 
اإلنسان في دورتها الرابعة والعشرين. ثم 
استعرضت اللجنة تقريراً حول االنتهاكات 
اإلنسان في دورتها الرابعة والعشرين. ثم 

األراضي  في  اإلنسان  اإلسرائيلية حلقوق 
العربية احملتلة، وقد دعت اللجنة األمانة العامة 
إلى مواصلة اتصاالتها مع مختلف املنظمات 
منها،  الغربية  السيما  واألهلية،  احلكومية 
لعرض القضايا العربية العادلة املتعلقة بحقوق 
اإلنسان، وما يتعرض إليه اإلنسان العربي في 
األراضي العربية احملتلة من انتهاكات حلقوق 
والعيش  احلياة  في  حقه  السيما  اإلنسان 
بكرامة، ودعت اللجنة العربية الدائمة حلقوق 
اإلنسان املجتمع الدولي للضغط على إسرائيل 
لفتح املعابر والسماح بحرية احلركة ورفع 
احلصار فوراً منعاً لتفاقم األزمة اإلنسانية 
لفتح املعابر والسماح بحرية احلركة ورفع 
احلصار فوراً منعاً لتفاقم األزمة اإلنسانية 
لفتح املعابر والسماح بحرية احلركة ورفع 

بالوفاء مبسئوليتها  ومطالبتها  القطاع  في 
األخالقية والقانونية حلماية حقوق اإلنسان 
كافة  ودعــوة  املدنيني،  للسكان  األساسية 
املؤسسات والشخصيات املعنية باحترام حقوق 
اإلنسان بالتحرك الفاعل وجتنيد حمالت ضغط 
متواصلة على صناع القرار في بلدانهم من 

أجل اتخاذ مواقف حازمة جتاه االنتهاكات 
واستمرار  اإلنسان  حلقوق  اإلسرائيلية 
ارتكابها جلرائم احلرب، وكذلك الضغط على 
إسرائيل لإلفراج عن كافة األسرى املعتقلني 
في السجون اإلسرائيلية. كما أقرت اللجنة 
برنامج االحتفال الذي ستقيمه جامعة الدول 
لإلعالن  الستني  الذكرى  العربية مبناسبة 
العاملي حلقوق اإلنسان، والترويج للميثاق 
العربي حلقوق اإلنسان، وستنطلق االحتفاالت 
من األردن وتنتهي في قطر بتنظيم املؤمتر 
العربي األول حلقوق اإلنسان، وأقرت اللجنة 
العربية الدائمة حلقوق اإلنسان آلية ملتابعة 
تنفيذ وتقييم اخلطة العربية للتربية على حقوق 
اإلنسان، نظراً ألهمية اخلطة التي أقرت من 
تنفيذ وتقييم اخلطة العربية للتربية على حقوق 
اإلنسان، نظراً ألهمية اخلطة التي أقرت من 
تنفيذ وتقييم اخلطة العربية للتربية على حقوق 

القمة العربية، وتعنى بتربية الناشئة على 
اللجنة  احترام حقوق اإلنسان. وقد دعت 
في ختام أعمالها الدول العربية إلى سرعة 
التصديق على امليثاق العربي حلقوق اإلنسان، 
ودعت الدول التي صادقت على امليثاق إلى 
سرعة موافاة األمانة العامة بأسماء مرشحيها 
لعضوية جلنة حقوق اإلنسان العربية التي 
نصت عليها املادة (45) من امليثاق وستكون 
مهمة اللجنة معنية بتقارير الدول العربية حول 

تنفيذها للميثاق.
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حقوقجدةـ  عكاظـ  حقوقجدةـ  عكاظـ  حقوق:

جامعة  لدى  الدائم  اململكة  مندوب  أوضح 
الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان أن 
مبادرة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله 
بن عبدالعزيز آل سعود ودعوته للمؤمتر العاملي 
للحوار الذي يعقد في العاصمة االسبانية مدريد 
برعايته حفظه الله تأتي ضمن اجلهود التي تبذلها 
اململكة في سبيل تشجيع احلوار بني احلضارات 
واألديان السماوية بهدف تقريب وجهات النظر 
فيما بني الشعوب والدول مؤكدا أن اململكة تدعو 
إلى احلوار والسالم وحتث عليه انطالقا من 
رسالتها السماوية التي تتشرف بحملها والدعوة 
لها والدفاع عنها. واستعرض قطان اجلهود 
الكبيرة التي بذلتها اململكة من أجل احلث على 
احلوار بني أتباع األديان واحلضارات مشيرا 
إلى أن قناعة اململكة بأهمية احلوار جعلها تتقدم 
مع دول املجموعة االسالمية في األمم املتحدة 
مبشروع قرار يتضمن اإلعالن عن برنامج عاملي 
االنسانية  والثقافات  احلضارات  بني  للحوار 
املعاصرة بهدف إبراز سماحة اإلسالم والعمل 
على نشر السلم الثقافي إليجاد أرضية مشتركة 
للتعاون بني الشعوب على مستوى القيم املعنوية 
العليا التي تستند اليها تلك احلضارات. وقال 
مندوب اململكة لدى اجلامعة العربية ان اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة قد اعتمدت مشروع القرار 
وبادرت العديد من الدول والشخصيات الدولية 
الى طرح مبادرات حول احلضارات ومن تلك 
املبادرات التي شاركت فيها اململكة ودعت اليها 
اإلنضمام الى مبادرة حتالف احلضارات التي 
دعا اليها رئيس الوزراء األسباني أمام الدورة 
59 للجمعية العامة لألمم املتحدة وحضورها 
افتتاح املنتدى األول لتحالف احلضارات الذي 
عقد في مدريد في العام املاضي اضافة الى 
املشاركة في املؤمتر الثالث للحوار بني الشعوب 
واحلضارات في منطقة اخلليج واملنطقة األوروبية 
املصاحبه  الثقافية  العمل  وورش  املتوسطية 
الذي عقد في مكتبة االسكندرية العام املاضي 
واملشاركة كذلك في اإلجتماع املفتوح العضوية 
للمنتدى الثالثي للتعاون بني األديان من أجل 
السالم في نيويورك العام املاضي واملشاركة 

في منتدى شباب املؤمتر اإلسالمي للتعاون 
واحلوار الذي عقد في اسطنبول العام املاضي. 
وأضاف أن اململكة وانطالقا من مواقفها الثابتة 
ومفهومها  اإلسالمية  العقيدة  على  املستندة 
الوسطي أنشأت فريقا حكوميا يضم العديد 
في  املتخصصة  السعودية  الشخصيات  من 
املتعلقة مبوضوعات حوار  املجاالت  مختلف 
احلضارات واألديان والثقافات وأسهمت في 
الكثير من امللتقيات والندوات احلوارية وقامت 
دعما  والفعاليات  البرامج  من  العديد  بتنفيذ 
ملفهوم احلوار بني أتباع احلضارات والشعوب 
وإشاعة ثقافة وقيم احلوار والسالم بني مختلف 
األمر  وهو  العالم  في  والشعوب  احلضارات 
الذي أكده خادم احلرمني الشريفني يحفظه الله 
في العديد من املناسبات واحملافل الدولية من 
خالل إدانته لفكرة صدام احلضارات ودعوته 
ألن حتل محلها فكرة التعايش السلمي وأن 
تكون املرحلة القادمة هي مرحلة حوار حقيقي 

بني الدول واألمم.
اجلامعة  لدى  الدائم  اململكة  مندوب  ولفت 
هذا  في  اململكة  جهود  الى  االنتباه  العربية 
باللغات  نداء مكة املكرمة  بينها  الشأن ومن 
عن  الصادر  والفرنسية  واالجنليزية  العربية 
خادم  برعاية  عقد  الــذي  اإلسالمي  املؤمتر 
العام  في  الله  يحفظه  الشريفني  احلرمني 
الوطني  املهرجان  عقد  الى  اضافة  املاضي 
وما يصاحبه  والثقافة بشكل سنوي  للتراث 
املئات  فيها  يشارك  ومحاضرات  ندوات  من 
من كبار رجال السياسة واالجتماع والثقافة 
واالقتصاد وعلماء الدين ورؤساء البرملانات من 
مختلف أنحاء العالم واملشاركة بجناح اململكة 
في معارض إكسبو العاملية بوصفها من أهم 
وسائل حوار احلضارات وانشاء موقع على 
اإلنترنت بإسم حوار احلضارات وآخر بإسم 
ثقافة السالم من خالل مدينة امللك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية اضافة الى إنشاء هيئة وطنية 
غير حكومية تساعد في التعريف بحقوق االنسان 
واملساهمة في صناديق حقوق االنسان التابعة 
لألمم املتحدة واالنضمام الى أربعة من الصكوك 

الدولية حلقوق اإلنسان.
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حقوقالرياضـ  الرياضـ  حقوقالرياضـ  الرياضـ  حقوق:
عارض عدد كبير من أعضاء 
تنفيذ  نظام  تركيز  الــشــورى 
األحكام القضائية على عقوبة 
األحــوال  مسائل  في  السجن 
الشخصية وطول املدد والتنفيذ 
باإلكراه البدني وقالوا إن النظام 
السجن  استخدام  في  أسرف 
باإلكراه البدني وقالوا إن النظام 
السجن  استخدام  في  أسرف 
باإلكراه البدني وقالوا إن النظام 

احلــاالت  في  خاصة  كعقوبة 
التي لم يجرم الشرع مرتكبها 
مثل أصحاب الديون، وطالبوا 
التي لم يجرم الشرع مرتكبها 
مثل أصحاب الديون، وطالبوا 
التي لم يجرم الشرع مرتكبها 

اللجنة اإلسالمية والقضائية وحقوق اإلنسان 
التي قدمت مشروع النظام ببيان املستندات 
في حتديد  فصلت  التي مبوجبها  الشرعية 

عقوبات السجن بسنوات معينة. 
تالعب  ملنع  العقوبة  وجــود  األعضاء  وأيــد 
املماطلني بحقوق اآلخرين والتعدي والتفريط 
إال أنهم مييلون إلى أن اإلفراج عن السجناء 
املماطلني بحقوق اآلخرين والتعدي والتفريط 
إال أنهم مييلون إلى أن اإلفراج عن السجناء 
املماطلني بحقوق اآلخرين والتعدي والتفريط 

يساعدهم في التحرك لسداد مديونياتهم وأكدوا 
أن بعض املساجني كلفوا الدولة مبالغ تعتبر 
يساعدهم في التحرك لسداد مديونياتهم وأكدوا 
أن بعض املساجني كلفوا الدولة مبالغ تعتبر 
يساعدهم في التحرك لسداد مديونياتهم وأكدوا 

أضعاف ما عليهم من دين وأشار أحد األعضاء 
إلى أن هناك سجيناً كلف سجنه الدولة نصف 
أضعاف ما عليهم من دين وأشار أحد األعضاء 
إلى أن هناك سجيناً كلف سجنه الدولة نصف 
أضعاف ما عليهم من دين وأشار أحد األعضاء 

مليون ريال مع أنه مطالب ب (12) ألف ريال 
فقط..! 

وأشار الدكتور محمد اإلدريسي إلى أن فقهاء 
الشريعة أقروا عدم جواز حبس اإلنسان غير 
وأشار الدكتور محمد اإلدريسي إلى أن فقهاء 
الشريعة أقروا عدم جواز حبس اإلنسان غير 
وأشار الدكتور محمد اإلدريسي إلى أن فقهاء 

القادر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وقال إن 
املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان أكدت عدم جواز 
حبس أي شخص في حالة إعساره أو إذا كان 
ال يستطيع الوفاء بديونه أو التزاماته املالية كما 
حبس أي شخص في حالة إعساره أو إذا كان 
ال يستطيع الوفاء بديونه أو التزاماته املالية كما 
حبس أي شخص في حالة إعساره أو إذا كان 

جاء في املادة احلادية عشرة من املعهد الدولي 
للحقوق املدنية، وأشار اإلدريسي إلى أن هناك 
جاء في املادة احلادية عشرة من املعهد الدولي 
للحقوق املدنية، وأشار اإلدريسي إلى أن هناك 
جاء في املادة احلادية عشرة من املعهد الدولي 

أيضاً سبباً قانونياً مفاده أن الوفاء مبا على 
للحقوق املدنية، وأشار اإلدريسي إلى أن هناك 
أيضاً سبباً قانونياً مفاده أن الوفاء مبا على 
للحقوق املدنية، وأشار اإلدريسي إلى أن هناك 

املدين من حقوق يضمنه مال املدين ال شخصه 
فالعالقة في مواثيق حقوق اإلنسان العربي حلقوق 
اإلنسان الذي وافق عليه الشورى ونص في مادته 
الثامنة عشرة على أنه ال يجور حبس شخص 
اإلنسان الذي وافق عليه الشورى ونص في مادته 
الثامنة عشرة على أنه ال يجور حبس شخص 
اإلنسان الذي وافق عليه الشورى ونص في مادته 

ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناجت عن 
الثامنة عشرة على أنه ال يجور حبس شخص 
ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناجت عن 
الثامنة عشرة على أنه ال يجور حبس شخص 

التزام تعاقدي. 
واقترح اإلدريسي أن يسدد ديون الذي لم 

التزام تعاقدي. 
واقترح اإلدريسي أن يسدد ديون الذي لم 

التزام تعاقدي. 

بل  أو حتايل  جنائية كغش  مخالفات  يتركب 
واقترح اإلدريسي أن يسدد ديون الذي لم 
بل  أو حتايل  جنائية كغش  مخالفات  يتركب 
واقترح اإلدريسي أن يسدد ديون الذي لم 

كانت لعدم تقديره لألمور كما هو الوضع بالنسبة 
للمتاجرة في سوق األسهم من الزكاة أو تأسيس 

جمعيات لهذا الغرض. 
أن  من  النظام  عليه  ما نص  أعضاء  وأيــد 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على (سبع) سنوات 
كل مدين قام باالمتناع عن تنفيذ احلكم النهائي 
الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو 
كل مدين قام باالمتناع عن تنفيذ احلكم النهائي 
الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو 
كل مدين قام باالمتناع عن تنفيذ احلكم النهائي 

تهريبها، أو امتنع عن اإلفصاح عما لديه من 
الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو 
تهريبها، أو امتنع عن اإلفصاح عما لديه من 
الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو 

أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى 
قصد منها تعطيل التنفيذ، أو أنه قاوم التنفيذ. 

بينما عارض البعض سريان أحكام احلبس 
التنفيذي على املمثل النظامي للشخص املعنوي 
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حقوقالرياضـ  االقتصاديةـ حقوقالرياضـ  االقتصاديةـ حقوق:
أصدر ديوان املظالم في جدة حكمًا 

حقوق
أصدر ديوان املظالم في جدة حكمًا 

الرياضـ  االقتصاديةـ حقوق
أصدر ديوان املظالم في جدة حكمًا 

حقوقالرياضـ  االقتصاديةـ حقوقالرياضـ  االقتصاديةـ 
أصدر ديوان املظالم في جدة حكمًا 

حقوقالرياضـ  االقتصاديةـ حقوق

املسجد  لشؤون  العامة  الرئاسة  يلزم 
احلرام واملسجد النبوي، بتحويل رواتب 
 موظفاً يعملون في مختلف إدارات 
احلرام واملسجد النبوي، بتحويل رواتب 
 موظفاً يعملون في مختلف إدارات 
احلرام واملسجد النبوي، بتحويل رواتب 

39
بنك محلي  أي  إلــى  احلــرام  املسجد 

يفضلونه.
بني  قويًا  سجاًال  اجللسة  وشهدت 

يفضلونه.
بني  قويًا  سجاًال  اجللسة  وشهدت 

يفضلونه.

ممثل رئاسة احلرمني ووكيل املوظفني، 
حيث أكد وكيل املوظفني أن حجة رئاسة 
رواتب  احلرمني في «حتــرمي» حتويل 
املوظفني إلى البنك ال تستند إلى دليل 
اجتهادات  وإمنا  والسنة،  الكتاب  من 
فردية لبعض موظفي الرئاسة، مؤكدا أن 
جميع موظفي اإلدارات احلكومية ومنها 
وزارة العدل ووزارة الشؤون اإلسالمية 
وهيئة كبار العلماء وهيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر يتسلمون رواتبهم عن 

طريق البنوك.
من جهته، أصدر ناظر القضية حكما 
يلزم  احلرام  املسجد  موظفي  لصالح 
إلى  رئاسة احلرمني بتحويل رواتبهم 
البنك، وحدد موعدا لتسلم صك احلكم، 
وطلب من الطرفني عدم جتريح اآلخر. 
ومن املقرر، أن يتقدم 460 موظف  
إلى احملكمة اإلدارية في جدة لرفع 
دعوى مماثلة للحصول على حكم مثل 
بقية زمالئهم املوظفني، وهم من الذين 
لم يشملهم احلكم لعدم تقدمي دعوى 

للمحكمة اإلدارية.
وكانت رئاسة احلرمني قد رفضت 
حتويل رواتب منسوبيها العاملني في 
املسجد احلرام واملسجد النبوي إلى 
وأن  «حرام»  البنك  أن  بحجة  البنك 
موظفيها سيتورطون في أخذ الربا، 
املادة  إلى  استنادهم  إلى  إضافة 
تشير  الذي  نظام احلكم  في  األولى 
كتاب  على  تقوم  السعودية  أن  إلى 
الصالة  عليه   - رسوله  وسنة  الله 
لم  احلجج  هــذه  ولكن   - والــســالم 
في  استندوا  الــذي  املوظفني  تقنع 
مطالبهم إلى فتوى عضو هيئة كبار 
صالح  بن  الله  عبد  الشيخ  العلماء 
رواتب  حتويل  أجاز  الذي  منيع  بن 
جميع موظفي الدولة إلى البنك وأنه 
ليس هناك مانع شرعي، إضافة إلى 
مذكرة  بتقدمي  املوظفني  وكيل  قيام 
ضررا   30 تضمنت  القاضي  إلى 
أصيب بها املوظفون جراء عدم حتويل 

رواتبهم إلى البنك.
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من  التنفيذ  إعاقة  في  املتسبب  أو  اخلــاص، 
عقوبة  إلغاء  من عضو  أكثر  ويرى  منسوبيه، 
من  التنفيذ  إعاقة  في  املتسبب  أو  اخلــاص، 
عقوبة  إلغاء  من عضو  أكثر  ويرى  منسوبيه، 
من  التنفيذ  إعاقة  في  املتسبب  أو  اخلــاص، 

السجن التي نص عليها مشروع النظام لكل 
من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم 
السجن التي نص عليها مشروع النظام لكل 
من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم 
السجن التي نص عليها مشروع النظام لكل 

صادر باحلضانة أو الوالية أو الزيارة، أو قام 
مبقاومة التنفيذ أو تعطيله، والتي حددها النظام 
مبدة ال تزيد على (ثالثة)، وحذر األعضاء من 
مبقاومة التنفيذ أو تعطيله، والتي حددها النظام 
مبدة ال تزيد على (ثالثة)، وحذر األعضاء من 
مبقاومة التنفيذ أو تعطيله، والتي حددها النظام 

خطورة ذلك على األسرة. 
من ناحية أخرى رأى أعضاء املجلس أهمية 
استدعاء وزير املياه والكهرباء في مستهل مناقشة 
املجلس أمس تقرير وزارة املياه والكهرباء األخير، 
استدعاء وزير املياه والكهرباء في مستهل مناقشة 
املجلس أمس تقرير وزارة املياه والكهرباء األخير، 
استدعاء وزير املياه والكهرباء في مستهل مناقشة 

وطالبوا بعدم االستمرار في مناقشة التقرير 
وإقرار أي توصيات عليه قبل استدعاء وزير املياه 
وطالبوا بعدم االستمرار في مناقشة التقرير 
وإقرار أي توصيات عليه قبل استدعاء وزير املياه 
وطالبوا بعدم االستمرار في مناقشة التقرير 

ومساءلته عن الوعود التي قطها في العام املقبل 
حول عدم تكرار انقطاع املياه في أي جزء من 
ومساءلته عن الوعود التي قطها في العام املقبل 
حول عدم تكرار انقطاع املياه في أي جزء من 
ومساءلته عن الوعود التي قطها في العام املقبل 

اململكة، وأشار أعضاء إلى أن الدولة خصصت 
حول عدم تكرار انقطاع املياه في أي جزء من 
اململكة، وأشار أعضاء إلى أن الدولة خصصت 
حول عدم تكرار انقطاع املياه في أي جزء من 

للوزارة 1800مليون حلل أزمة انقطاع املياه 
في جدة وغيرها، وتساءل األعضاء عن وجود 

839وظيفة شاغرة. 
في جدة وغيرها، وتساءل األعضاء عن وجود 

839
في جدة وغيرها، وتساءل األعضاء عن وجود 

عبدالله  الدكتور  املجلس  عضو  واستغرب 
وتأخر  في جدة  املياه  أزمة  استمرار  بخاري 
الوزارة في حل املشكلة مشيراً إلى نقص املياه 
وتأخر  في جدة  املياه  أزمة  استمرار  بخاري 
الوزارة في حل املشكلة مشيراً إلى نقص املياه 
وتأخر  في جدة  املياه  أزمة  استمرار  بخاري 

على مستوى جميع مدن اململكة، وانقطع التيار 
أو حي  الكهربائي في أي حلظة وأي منطقة 
وحفر  اململكة  في  رئيسية  مدينة  بأي  سكني 
الشوارع والطرقات في املدن بشكل جماعي وفي 
وقت واحد وفي معظم أجزاء املدينة ملد خطوط 
الشوارع والطرقات في املدن بشكل جماعي وفي 
وقت واحد وفي معظم أجزاء املدينة ملد خطوط 
الشوارع والطرقات في املدن بشكل جماعي وفي 

الصرف الصحي في ظل تأخر اخلطط وانعدام 
اجلهود لالستفادة من مياه الصرف الصحي بعد 

معاجلتها وإعادة تدويرها. 
وقال الدكتور بخاري: نحن نسمع عن خطط 
واستراتيجيات ومشاريع هائلة مكلفة ووعود 
طرحت علينا هنا في هذه القاعة، وبأن األزمة 
ستنتهي بعد ستة أشهر أو عام أو عامني دون 
طرحت علينا هنا في هذه القاعة، وبأن األزمة 
ستنتهي بعد ستة أشهر أو عام أو عامني دون 
طرحت علينا هنا في هذه القاعة، وبأن األزمة 

انحصار  أو  املوقف  في  نرى أي حتسن  أ 
ستنتهي بعد ستة أشهر أو عام أو عامني دون 
انحصار  أو  املوقف  في  نرى أي حتسن  أ 
ستنتهي بعد ستة أشهر أو عام أو عامني دون 

األزمة. 
انحصار  أو  املوقف  في  نرى أي حتسن  أ 

األزمة. 
انحصار  أو  املوقف  في  نرى أي حتسن  أ 

بضرورة  طالبوا  ملن  صوته  بخاري  وضم 
حضور وزير املياه والكهرباء ومحافظ املؤسسة 
العامة لتحليه املياه املاحلة إلى مجلس الشورى 
إلطالع املجلس على تطورات هذه املشكلة وعلى 
جهود الوزارة ملواجهتها في الوقت احلالي على 

األمدين العاجل واآلجل.
جهود الوزارة ملواجهتها في الوقت احلالي على 

األمدين العاجل واآلجل.
جهود الوزارة ملواجهتها في الوقت احلالي على 

حقوقالدمامـ  الرياضـ  حقوقالدمامـ  الرياضـ  حقوق:
انتهت اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنني 
باملنطقة الشرقية من تشكيل جلنة فرعية للجنة 
التنسيقية حلقوق اإلنسان برئاسة مشرف 
إدارة التوجيه واإلرشاد األستاذ عبدالعزيز بن 
صالح املطوع وبعضوية مشرف إدارة شؤون 
املعلمني األستاذ مفرح بن علي القحطاني 
األستاذ  املتابعة  بوحدة  اإلداري  واملفتش 
املعلمني األستاذ مفرح بن علي القحطاني 
األستاذ  املتابعة  بوحدة  اإلداري  واملفتش 
املعلمني األستاذ مفرح بن علي القحطاني 

عبدالعزيز بن محمد املنيع، داعية إلى تبليغ 
جميع اإلدارات والوحدات ومراكز اإلشراف 
التربوي واملدارس بإنفاذه والتمشي مبوجبه، 
وذلك تزامناً لتفعيل تعميم نائب وزير التربية 
التربوي واملدارس بإنفاذه والتمشي مبوجبه، 
وذلك تزامناً لتفعيل تعميم نائب وزير التربية 
التربوي واملدارس بإنفاذه والتمشي مبوجبه، 

والتعليم لتعليم البنني، والرامي إلى تشكيل 
جلنة فرعية للجنة التنسيقية حلقوق اإلنسان 

في املناطق واحملافظات.
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حقوقجدةـ الوطنـ  حقوقجدةـ الوطنـ  حقوق:

رفضت البريطانية التي تعرضت للعنف 
اجلسدي على يد زوجها في جدة التصالح 
معه حيث يواجه مشكلة مع كفيله أدت إلى 
عدم جتديد إقامته. ونقال عن مصادر في دار 
احلماية بجدة فإن السيدة - التي رفضت 
وضعها  في  التدخل  البريطانية  السفارة 
بحجة أن مشكلتها عائلية- ترفض الصلح 
مع زوجها وتطالب باخللع واحلصول على 
تأشيرة مغادرة إلى بلدها نظرا لوجود ابن 

لها من زوج سابق يحتاج إلى رعاية.
ذات  إصالح  حاولت جلنة  جانبها،  من 
البني جمعها مع زوجها بدار احلماية حلل 
رفضا  رفضت  السيدة  أن  إال  املشكلة 
قاطعا مطالبة بطالقها وسرعة احلصول 
على تأشيرة املغادرة وتوكيل محام لها في 
الطلب من احملكمة الشرعية بجدة تطليقها 

من زوجها.
بجدة  احلماية  ــدار  ب مصدر  وأوضـــح 
لـ«الوطن» أن البريطانية هددت مبقاضاة 
رئيس جمعية حقوق اإلنسان بجدة الدكتور 
من  بها  التشهير  بحجة  الشريف  حسني 
خالل اخلبر الذي نشر في « الوطن» وذكر 

فيه اسمها. 
من جهته أكد مدير فرع جمعية حقوق 
اإلنسان مبنطقة مكة الدكتور حسني الشريف 
أن من حقها اللجوء إلى القضاء إذا كانت 
تعتقد أنها مظلومة مبديا استعداد اجلمعية 
ملساعدتها مبحام. ولفت إلى أنه لم يذكر 
اسمها بل ذكر جنسيتها فقط بينما حصلت 
«الصحيفة» على االسم من مصادرها خارج 
أنها  مع مالحظة  اإلنسان  جمعية حقوق 
نشرت االسم األول وهذا ال يعطي احلق 
في االتهام بالتشهير خاصة أن اسمها من 

األسماء التي يحملها أغلب البريطانيني.
إلى ذلك ذكرت مصادر دار احلماية أن 
املشكلة اآلن هي عدم وجود محام يجيد اللغة 
اإلجنليزية للترافع عن السيدة أمام احملكمة 
الشرعية للحصول على اخللع من زوجها 

ومتكينها من السفر إلى بالدها. 
وأضافت املصادر أن السيدة البريطانية 
تدعي أن زوجها متشدد دينيا بشكل كبير 
مما أدى إلى اعتراضه على سفرها إلى 
بريطانيا لزيارة ابنها املوجود هناك والذي 

يحتاج إلى رعاية صحية.
و فيما يتعلق بعدم وجود محام يجيد اللغة 
اإلجنليزية للترافع عنها في احملكمة أبلغ 
مدير فرع جمعية حقوق اإلنسان مبنطقة 
مكة الدكتور حسني الشريف «الوطن» أنه 
متت مخاطبة هيئة احملامني في إطار اتفاقية 
بني هيئة احملامني وجمعية حقوق اإلنسان 
حيث أكدت الهيئة استعدادها لتكليف محام 
يجيد اللغة اإلجنليزية للدفاع عن السيدة 

في احملكمة.
وحول الشق اخلاص مبشكلة زوجها مع 
كفيله وعدم جتديد إقامته قال الشريف إنه 
في حالة تقدم الزوج بشكوى سوف تتدخل 

حقوق اإلنسان لبحثها.
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حقوقالصومال ـ بي بي سي ـ حقوقالصومال ـ بي بي سي ـ حقوق:
قالت منظمة «أطباء بال حدود» إن أكثر 

الصومال ـ بي بي سي ـ 
قالت منظمة «أطباء بال حدود» إن أكثر 

الصومال ـ بي بي سي ـ 

من 20 ألف صومالي فروا إلى اليمن عبر 
خليج عدن خالل العام احلالي، وهو ضعف 
العدد الذي عبر إلى اليمن خالل نفس الفترة 

من العام املاضي. 
وأضافت املنظمة أن ما يقرب من 700

من العام املاضي. 
وأضافت املنظمة أن ما يقرب من 

من العام املاضي. 

شخص توفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى 
اليمن بالقوارب بصورة غير قانونية. 

ويعزى هروب املزيد من الصوماليني خارج 
بالدهم إلى تدهور األوضاع األمنية، حيث 
ذكرت القوات اإلثيوبية التي تساند احلكومة 
71
ذكرت القوات اإلثيوبية التي تساند احلكومة 
71
ذكرت القوات اإلثيوبية التي تساند احلكومة 

عن  يقل  ال  ما  قتلت  أنها  الصومالية 
ذكرت القوات اإلثيوبية التي تساند احلكومة 

عن  يقل  ال  ما  قتلت  أنها  الصومالية 
ذكرت القوات اإلثيوبية التي تساند احلكومة 

كما  فقط،  احلالي  األسبوع  متمردًا خالل 
عن  يقل  ال  ما  قتلت  أنها  الصومالية 

كما  فقط،  احلالي  األسبوع  متمردًا خالل 
عن  يقل  ال  ما  قتلت  أنها  الصومالية 

في  العشرات  مقتل  الفترة  نفس  شهدت 
معارك عنيفة بالصومال. 

وكان املتمردون اإلسالميون قد اشتبكوا 
اإلثيوبيني  وحلفائهم  احلكومية  القوات  مع 
ماتابان  ومدينة  مقديشو  العاصمة  في 
قرب  ــل  إي جــوري  ومدينة  الــبــالد  وســط 

‚uI� r�U�

حقوقنيويوركـ  بي بي سيـ  حقوقنيويوركـ  بي بي سيـ  حقوق:
جاء في تقرير ملنظمة هيومن رايتس ووتش 
أن قوانني مكافحة اإلرهاب في فرنسا تنتهك 
جاء في تقرير ملنظمة هيومن رايتس ووتش 
أن قوانني مكافحة اإلرهاب في فرنسا تنتهك 
جاء في تقرير ملنظمة هيومن رايتس ووتش 

حقوق اإلنسان. 
في  مقرها  يوجد  -التي  املنظمة  وتقول 
الواليات املتحدة- إن السلطات الفرنسية 
تعبيرا فضفاضا التهام مشتبه  تستخدم 
بهم حتى لو كانت لديهم عالقة واهية مبنظمة 

إرهابية مزعومة. 
وترى املنظمة أن تهمة «جتمع إجرامي 
يكتنفه  تعبير  إرهابية»  بأنشطة  ذو عالقة 

غموض كبير. 
وتعني - حسب التقرير- أن األشخاص 
معرضني للمتابعة القضائية ملجرد االشتباه 

في عالقة واهية بعملية إرهابية. 
ويذكر التقرير كذلك أن املشتبه بهم يظلون 

في عالقة واهية بعملية إرهابية. 
ويذكر التقرير كذلك أن املشتبه بهم يظلون 

في عالقة واهية بعملية إرهابية. 

رهن احلجز ملدد طويلة قد تصل إلى بضع 
سنوات قبل إحالتهم إلى احملكمة، كما أن 
عددا منهم تعرض لضغوط نفسية وللحرمان 
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من النوم أو للعنف اجلسدي أثناء جلسات 
االستجواب. 

أضف إلى ذلك -حسب تقرير املنظمة- أن 
املشتبه بهم ال يحصلون على مساعدة محام 
إال بعد مرور ثالثة أيام من احتجازهم، كما 
ال يسمح حملاميهم بزيارتهم إال ملدة نصف 

ساعة. 
وتقول هيومن رايتس ووتش إن على الوزراء 
املعنيني اتخاذ اإلجــراءات الالزمة لتجنب 
اإلضرار ببعض الطوائف، التي يعتقد أنها 

موئل ملجموعات إرهابية. 
باريس  في  بي سي  بي  مراسل  ويقول 
لكون  تفاخر  فرنسا  إن  سكوفيلد،  هيو 
نظامها ملكافحة اإلرهاب هو األكثر فعالية 

في أوروبا. 
ويضيف قائال إن هذا البلد ميتلك فريقا من 
القضاة املتخصصني الذين يعملون بتعاون 
مع جهاز االستخبارات، كما لديه باقة من 

القوانني الدقيقة ملواجهة خطر اإلرهاب. 

ومنذ منتصف تسعينيات القرن املاضي، لم 
تشهد فرنسا أي هجوم إرهابي خطير. 

ومنذ منتصف تسعينيات القرن املاضي، لم 
تشهد فرنسا أي هجوم إرهابي خطير. 

ومنذ منتصف تسعينيات القرن املاضي، لم 

األمني  املستوى  بلغت هذا  فرنسا  لكن 
تشهد فرنسا أي هجوم إرهابي خطير. 

األمني  املستوى  بلغت هذا  فرنسا  لكن 
تشهد فرنسا أي هجوم إرهابي خطير. 

عن طريق انتهاكات جسيمة لبعض احلقوق 
الطبيعية، حسب هيومن رايتس ووتش.
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حقوقنواكشطـ  بي بي سيـ  حقوقنواكشطـ  بي بي سيـ  حقوق:
(أمنيستي  الدولية  العفو  منظمة  وجهت 
انترناشيونال) اتهامات إلى موريتانيا بإساءة 
معاملة األفارقة الذين تشتبه في اعتزامهم 
الهجرة إلى أوروبا بصورة غير شرعية عبر 

األراضي املوريتانية. 
لها إن  وقالت املنظمة في تقرير حديث 
السلطات املوريتانية حتاصر آالف املهاجرين 
2006احملتملني منذ عام 2006احملتملني منذ عام 2006 بناء على ضغوط 
من االحتاد األوروبي خاصة أسبانيا، وإنها 
اعتقلت الكثيرين منهم في مركز اعتقال إلى 
الشمال من مدينة نواذيبو أصبح يطلق عليه 
«جوانتانامو الصغير» في إشارة إلى وجه 

الشبه مع معسكر جوانتانامو األمريكي. 

وأشار التقارير إلى حالة 
ُاعتقل فيها 35 شخصا في 
وأشار التقارير إلى حالة 

ُاعتقل فيها 
وأشار التقارير إلى حالة 

35ُاعتقل فيها 35
غرفة عرضها خمسة أمتار 

وطولها ثمانية أمتار. 
ــي  ــســت ــي ــن وتــــقــــدر أم
انترناشيونال عدد من دخلوا 
العام  خــالل  املعتقل  هــذا 
 ،3257 بحوالي  املاضي 
بعد  بهم  السلطات  وألقت 
مناطق  في  عنهم  ــراج  اإلف

حدودية مع السنغال ومالي دون ما يكفي 
من الطعام أو املاء. 

وسعت احلكومة األسبانية، التي واجهت 
تدفق اآلالف من املهاجرين غير الشرعيني 

على جزر الكناري في عام 2006، إلى 
إقناع الدول األفريقية باستعادة مواطنيها 
الشواطئ  إلى  الوصول  حاولوا  الذين 

األسبانية.
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احلدود اإلثيوبية، وينتمي بعض املتمردين 
اإلسالميني إلى بقايا احلكومة اإلسالمية 
التي حكمت معظم جنوب الصومال خالل 
2006، بينما حتمل البقية توجهات 
التي حكمت معظم جنوب الصومال خالل 

2006
التي حكمت معظم جنوب الصومال خالل 

عام 
وطنية وتنظر لإلثيوبيني على أنهم غزاة. 

واضطر معظم هؤالء املشردين للمخاطرة 
لعبور  بالقوارب  رحــالت  في  بأرواحهم 

خليج عدن. 
اغتصاب

عشرات  إن  إعالمية  مصادر  وتقول 
إلى  أســبــوع  كــل  يصلون  الصوماليني 
اليمن،  جنوبي  لالجئني  «خراز»  معسكر 
وتضيف بأن املعسكر املعزول في صحراء 
قاحلة ليس مكانًا ميكن أن يلجأ إليه املرء 
وتضيف بأن املعسكر املعزول في صحراء 
قاحلة ليس مكانًا ميكن أن يلجأ إليه املرء 
وتضيف بأن املعسكر املعزول في صحراء 

مختارا. 
فاطوما  وتدعى  الالجئات  إحدى  وتقول 
أحمد حسن، إن زوجها وأبنها قتال أثناء 
خروجهما من املسجد وذهبت هي الستالم 

جثة أبنها فيما بعد. 
خروجهما من املسجد وذهبت هي الستالم 

جثة أبنها فيما بعد. 
خروجهما من املسجد وذهبت هي الستالم 

كنت  «بينما  قصتها  فادوما  وتواصل 
اجلنود  جــاء  أبني  جثة  بــجــوار  أبكي 
ألربع  اغتصبوني  لقد  بعيدًا،  وأخذوني 
اجلنود  جــاء  أبني  جثة  بــجــوار  أبكي 
ألربع  اغتصبوني  لقد  بعيدًا،  وأخذوني 
اجلنود  جــاء  أبني  جثة  بــجــوار  أبكي 

كنت  أعادوني  وعندما  ساعة،  وعشرين 
ألربع  اغتصبوني  لقد  بعيدًا،  وأخذوني 
كنت  أعادوني  وعندما  ساعة،  وعشرين 
ألربع  اغتصبوني  لقد  بعيدًا،  وأخذوني 

فاقدة الوعي». 
ويروي الجيء آخر معاناته للعناية بطفليه 
عرض  في  قارب  على  زوجته  وفاة  بعد 
«األطفال  فيقول  اجلفاف،  بسبب  البحر 
عرض  في  قارب  على  زوجته  وفاة  بعد 
«األطفال  فيقول  اجلفاف،  بسبب  البحر 
عرض  في  قارب  على  زوجته  وفاة  بعد 

يسألوني على الدوام عن مكان والدتهم، 
لكني لم أخبرهم احلقيقة حتى اآلن».

يسألوني على الدوام عن مكان والدتهم، 
لكني لم أخبرهم احلقيقة حتى اآلن».

يسألوني على الدوام عن مكان والدتهم، 

حقوقلندنـ  بي بي سيـ  حقوقلندنـ  بي بي سيـ  حقوق:
قال كبير القضاة في اجنلترا وويلز ان 
مبادئ الشريعة اإلسالمية ميكن ان تلعب دورا 

في بعض جوانب النظام القضائي. 
لكن اللورد فيليبس أضاف انه ليست هناك 
إمكانية لتشكيل محاكم إسالمية في اململكة 

املتحدة. 
وقال لورد فيليبس انه ال يوجد ما مينع 
من اللجوء لقواعد الشريعة اإلسالمية في 

حل النزاعات. 
وكان أسقف كانتربري أثار موجة من اجلدل 
عندما قال ان استخدام بعض جوانب الشريعة 

يبدو «ال مفر منه». 
وفي كلمة له في املركز اإلسالمي لشرق 
فيليبس ان  لورد  لندن في وايتشابل، قال 
فهم  «سوء  من  عانت  اإلسالمية  الشريعة 

واسع النطاق». 
وأضاف: «ليس هناك ما مينع ان تستخدم 
قواعد الشريعة، أو أي قواعد دينية أخرى، 
كأساس للتوسط في القضايا أو في أي شكل 

بديل حلل النزاعات». 
لكنه قال: «مع ذلك يجب اإلقرار بان أي 
عقوبات على عدم االلتزام ببنود أي اتفاق حلل 
النزاع ستستند إلى قوانني اجنلترا وويلز». 
كما ان العقوبات اجلسدية القاسية مثل 

اجللد والرجم وقطع اليد لن تكون مقبولة. 
وقال كبير القضاة ان أسقف كانتربري، د. 
روان ويليامز، أسيء فهمه عندما نقل عنه في 
فبراير قوله انه ميكن للمسلمني البريطانيني 

االحتكام إلى الشريعة. 
وكان د. ويليامز اقترح ان تلعب الشريعة 
الــزواج  قوانني  جوانب  بعض  «فــي  دورا 
الوساطة  وطرق  املالية  املعامالت  وتنظيم 

وحل النزاعات». 
وقال لورد فيليبس: «ليس اجراء ثوريا ان 
نتبنى اللجوء للشريعة في النزاعات األسرية 
يسمح  عندنا  والنظام  املثال  سبيل  على 

مبقترحات األسقف». 
وأضاف: «من املمكن في هذا البلد إلطراف 
االحتكام  يختاروا  ان  تعاقدي  اتفاق  أي 
في االتفاق لقانون آخر غير قانون اجنلترا 

وويلز».
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ذكر احلضارة  عند  الذهن  إلى  يتبادر 
املترامية  اإلمبراطورية  تلك  الرومانية 
خاصَا  نظاما  أنشأت  والتي  ــراف  األط
املترامية  اإلمبراطورية  تلك  الرومانية 
خاصَا  نظاما  أنشأت  والتي  ــراف  األط
املترامية  اإلمبراطورية  تلك  الرومانية 

بها شمل مناطق شتى من العالم، وكانت 
املواطنة ليست مقصورة على أحد، األمر 
الذي جعل من اإلمبراطورية قوة عظمى، 
تبدو  التي  البراقة  الــصــورة  هــذه  ومــع 
العمراني  اإلمبراطورية  تقدم  خالل  من 
وحكومات بلدياتها ذات احلكم الذاتي ، إال 
أن اإلمبراطورية لم تستطع أن تطبق مبادئ 
العدل واملساواة . وقد فشلت في وضع 
أسس اقتصادية ثابتة ونظام سياسي عادل 
قائم على املشاركة السياسية . وعليه فإنها 
لم تتمكن من حتقيق فكرة العدالة بني شعوب 
إمبراطوريتها . وإذا نظرنا للمساواة فإننا 
جند أن الطابع املميز للمجتمع الروماني 
في عصوره املختلفة هو التقسيم الطبقي 
والتفاوت في احلقوق والواجبات بني األفراد 
الروماني  املجتمع  كان  فقد   ، والطبقات 
عند ظهوره مكونا من طبقتني هما طبقة 
األشراف وتضم ربع السكان وطبقة العامة 
والعبيد التي تضم ثالثة أرباع السكان وبناًء 
عليه فقد كان التمييز والتفاضل بني طبقة 
مجاالت  لكافة  والعامة شامالً  األشراف 
عليه فقد كان التمييز والتفاضل بني طبقة 
مجاالت  لكافة  والعامة شامالً  األشراف 
عليه فقد كان التمييز والتفاضل بني طبقة 

احلياة ، أما حقوق املرأة فكانت منتهكة 
ومسلوبة ، فليس لها حقوق سياسية حيث 
تولي  و  واالنتخاب  الترشيح  من  حرمت 
من  حرمت  أنها  كما  العامة،  الوظائف 
حقوقها املدنية في مختلف مراحل حياتها 
فمنذ والدتها تكون حتت سيطرة رب األسرة 
سيطرة مطلقة مسلوبة اإلرادة ليس لها 
حق في التصرف في أي من شؤونها، وقد 
عرفت احلضارة الرومانية الرق وكان العبيد 
عنصراَ أساسياً في اقتصاد الدولة واألسرة 
عرفت احلضارة الرومانية الرق وكان العبيد 
عنصراَ أساسياً في اقتصاد الدولة واألسرة 
عرفت احلضارة الرومانية الرق وكان العبيد 

العبيد  مكانة  انحطت  وقد  للعبد،  املالكة 
في ظل احلضارة الرومانية ليقوم السيد 
باستغالله بالطريقة التي تناسبه ، فالعبيد 
يعملون نهاراً في اإلقطاعيات ، ويكبلون ليًال 
باستغالله بالطريقة التي تناسبه ، فالعبيد 
يعملون نهاراً في اإلقطاعيات ، ويكبلون ليًال 
باستغالله بالطريقة التي تناسبه ، فالعبيد 

بالسالسل ويلقى بهم في الكهوف ليقضوا 
فيها الليل حتت حراسة رجال أشداء غالظ 
القلوب وعقوباتهم كانت تتراوح بني اجللد 
والصلب ، إضافة إلى استخدامهم كوسيلة 
لتسلية األحرار من خالل املبارزات الوحشية 
أو مقاتلة األسود ، وبذلك نرى أن الرقيق 
لم يكن لهم أي حق في مال وال ذمة وليس 
من حقهم أن يقاضوا أو يشتكوا ، بل كان 
للسيد عليهم حق امللكية من االستعمال 
واالنتفاع والتصرف واإلعدام ، اما احلرية 
الدينية فقد شهدت العصور الرومانية أفظع 
حاالت االنتهاك حلرية العقيدة خاصة بعد 

انتشار املسيحية واجتذابها للناس .
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حقوقإسالم آباد ـ بي بي سي ـ حقوقإسالم آباد ـ بي بي سي ـ حقوق:
اقتراحا  الباكستانية  احلكومة  ــرت  أق
سبعة  بحق  ـــدام  اإلع عقوبة  باستبدال 
آالف شخص وباستبدالها بعقوبة السجن 
قبل احملاكم  إدانتهم من  بعد  احلياة  مدى 

الباكستانية بجرائم مختلفة. 
هذا  كــان  ان  االن  حتى  يعرف  ال  لكن 
التعديل يشمل احملكوم عليهم باإلعدام بسبب 

االجتار باملخدرات واإلرهاب والتجسس. 
مصادقة  قبل  نافذا  التعديل  يصبح  ولن 

الرئيس برفيز مشرف عليه. 
وكان آخر مرة مت فيها العفو عن احملكومني 

حقوقاخلرطومـ  بي بي سيـ  حقوقاخلرطومـ  بي بي سيـ  حقوق:
العشرات من نساء األحزاب  تظاهرت 

اخلرطومـ  بي بي سيـ  
العشرات من نساء األحزاب  تظاهرت 

اخلرطومـ  بي بي سيـ  

حقوق  مجال  في  وناشطات  السياسية 
املرأة امام البرملان السوداني احتجاجا على 
حقوق  مجال  في  وناشطات  السياسية 
املرأة امام البرملان السوداني احتجاجا على 
حقوق  مجال  في  وناشطات  السياسية 

متثيل املرأة في االنتخابات املقبلة عبر قوائم 
املرأة امام البرملان السوداني احتجاجا على 
متثيل املرأة في االنتخابات املقبلة عبر قوائم 
املرأة امام البرملان السوداني احتجاجا على 

منفصلة كما اقرها مجلس الوزراء. 
متثيل املرأة في االنتخابات املقبلة عبر قوائم 

منفصلة كما اقرها مجلس الوزراء. 
متثيل املرأة في االنتخابات املقبلة عبر قوائم 

وكان البرملان السوداني قد مدد جلساته 
البنود  حول  والتداول  التشاور  من  ملزيد 
وكان البرملان السوداني قد مدد جلساته 
البنود  حول  والتداول  التشاور  من  ملزيد 
وكان البرملان السوداني قد مدد جلساته 

املختلف عليها في قانون االنتخابات. 
وسلمت النساء املتظاهرات مذكرة للبرملان 

املختلف عليها في قانون االنتخابات. 
وسلمت النساء املتظاهرات مذكرة للبرملان 

املختلف عليها في قانون االنتخابات. 

يرفضن فيها التمثيل عبر القائمة املنفصلة 
معتبرة ذلك انه يعزل النساء عن أحزابهن 
ويرسخ إلضعافهن وتهميشهن مبا يقلل من 

مشاركتهن السياسية. 
وطالبت املذكرة بانتهاج متثيل املرأة من 
داخل القائمة النسبية احلزبية املوحدة األمر 
الذي يضمن لهن مشاركة فاعلة في العمل 
السياسي مبا يقوي من النظام الدميقراطي 
الذي يضمن لهن مشاركة فاعلة في العمل 
السياسي مبا يقوي من النظام الدميقراطي 
الذي يضمن لهن مشاركة فاعلة في العمل 

خاصة وان البالد مقبلة على االنتخابات على 
السياسي مبا يقوي من النظام الدميقراطي 
خاصة وان البالد مقبلة على االنتخابات على 
السياسي مبا يقوي من النظام الدميقراطي 

حد قول املذكرة. 
وتقول زينب بدرالدين من احلزب الشيوعي 
السوداني احد املتظاهرات ان فصل النساء 
وتقول زينب بدرالدين من احلزب الشيوعي 
السوداني احد املتظاهرات ان فصل النساء 
وتقول زينب بدرالدين من احلزب الشيوعي 

عن الرجال فكرة غير مقبولة وتكرس ملفهوم 
السوداني احد املتظاهرات ان فصل النساء 
عن الرجال فكرة غير مقبولة وتكرس ملفهوم 
السوداني احد املتظاهرات ان فصل النساء 

(حوش احلرمي) نحن نطالب بقائمة موحدة 
عن الرجال فكرة غير مقبولة وتكرس ملفهوم 
(حوش احلرمي) نحن نطالب بقائمة موحدة 
عن الرجال فكرة غير مقبولة وتكرس ملفهوم 

في  األصل  قائمة احلزب الن  داخل  من 
(حوش احلرمي) نحن نطالب بقائمة موحدة 
في  األصل  قائمة احلزب الن  داخل  من 
(حوش احلرمي) نحن نطالب بقائمة موحدة 

الكوته(املقاعد املخصصة للمرأة) إعطاء 
في  األصل  قائمة احلزب الن  داخل  من 
الكوته(املقاعد املخصصة للمرأة) إعطاء 
في  األصل  قائمة احلزب الن  داخل  من 

حقوقبي بي سيـ  حقوقبي بي سيـ  حقوق:
أبطلت احملكمة اجلنائية الدولية حكماً سابقًا 

حقوق
أبطلت احملكمة اجلنائية الدولية حكماً سابقًا 

بي بي سيـ  حقوق
أبطلت احملكمة اجلنائية الدولية حكماً سابقًا 

حقوقبي بي سيـ  حقوقبي بي سيـ  
أبطلت احملكمة اجلنائية الدولية حكماً سابقًا 

حقوقبي بي سيـ  حقوق

بإدانة ناصر أوريتش قائد القوات البوسنية 
في سريبرنتشا بارتكاب جرائم حرب. 

وكان أوريتش قد أدين بعدم منع رجال كانوا 
في سريبرنتشا بارتكاب جرائم حرب. 

وكان أوريتش قد أدين بعدم منع رجال كانوا 
في سريبرنتشا بارتكاب جرائم حرب. 

حتت إمرته من قتل وإساءة معاملة سجناء من 
صرب البوسنة كانوا يحتجزونهم. 

1992وقاد أوريتش في الفترة بني عامي 1992وقاد أوريتش في الفترة بني عامي 1992
50 قرية 

وقاد أوريتش في الفترة بني عامي 
50
وقاد أوريتش في الفترة بني عامي 

دمرت  إنها  قيل  1993 قوات 
وقاد أوريتش في الفترة بني عامي 

1993
وقاد أوريتش في الفترة بني عامي 

1993و1993و
صربية، مما أجبر آالف من صرب البوسنة 

على الفرار. 
إال أن القضاة رأوا أن احملاكمة األولى لم 
تثبت بالدليل القاطع أن أوريش كان يتمتع 

بالسيطرة الكاملة على رجاله. 
ومت ارتكاب اجلرائم التي أدين بها قائد 
القوات املسلمة قبل املذبحة التي نفذها بعض 
8
القوات املسلمة قبل املذبحة التي نفذها بعض 
8
القوات املسلمة قبل املذبحة التي نفذها بعض 

8 وراح ضحيتها 8 وراح ضحيتها  1995
القوات املسلمة قبل املذبحة التي نفذها بعض 

1995
القوات املسلمة قبل املذبحة التي نفذها بعض 

1995صرب البوسنة عام 1995صرب البوسنة عام 
آالف من مسلمي سربرنتشا. 

 عاما) الذي كان من 
آالف من مسلمي سربرنتشا. 

 عاما) الذي كان من 
آالف من مسلمي سربرنتشا. 

41
آالف من مسلمي سربرنتشا. 

41
آالف من مسلمي سربرنتشا. 

وكان أوريتش (
آالف من مسلمي سربرنتشا. 

وكان أوريتش (
آالف من مسلمي سربرنتشا. 

أفراد حراسة الرئيس اليوغوسالفي السابق 
 عاما) الذي كان من 
أفراد حراسة الرئيس اليوغوسالفي السابق 
 عاما) الذي كان من 

سلوبودان ميلوسفيتش قد أدين قبل عامني، 
أفراد حراسة الرئيس اليوغوسالفي السابق 
سلوبودان ميلوسفيتش قد أدين قبل عامني، 
أفراد حراسة الرئيس اليوغوسالفي السابق 

لكن حكم عليه بالسجن ملدة تقل سنتني عما 
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فرصة للنساء لكي يصلن إلى مواقع صنع 
القرار). 

فرصة للنساء لكي يصلن إلى مواقع صنع 
القرار). 

فرصة للنساء لكي يصلن إلى مواقع صنع 

عضو  الشوية  سوسن  وصفت  فيما 
منبر نساء األحزاب السياسية ومنظمات 
املجتمع املدني اجلهة املنظمة للمظاهرة 
القائمة املنفصلة بأنها اقصائية للمرأة وال 
املجتمع املدني اجلهة املنظمة للمظاهرة 
القائمة املنفصلة بأنها اقصائية للمرأة وال 
املجتمع املدني اجلهة املنظمة للمظاهرة 

تتيح التنوع واملشاركة السياسية الكبيرة 
نقف  لن  كنساء  نحن   » الشوية  وتقول 
مكتوفي األيدي حتى ولو متت أجازت ذلك 

من البرملان» . 
مكتوفي األيدي حتى ولو متت أجازت ذلك 

من البرملان» . 
مكتوفي األيدي حتى ولو متت أجازت ذلك 

وجهة نظر أخرى 
للمرأة  العام  االحتــاد  رئيسة  ان  بيد 
السودانية رجاء حسن خليفة أكدت في 
للمرأة  العام  االحتــاد  رئيسة  ان  بيد 
السودانية رجاء حسن خليفة أكدت في 
للمرأة  العام  االحتــاد  رئيسة  ان  بيد 

مسيرة أخرى مؤيدة ان القائمة املنفصلة 
السودانية رجاء حسن خليفة أكدت في 
مسيرة أخرى مؤيدة ان القائمة املنفصلة 
السودانية رجاء حسن خليفة أكدت في 

السياسية  مشاركتها  حق  للمرأة  متنح 
كامال دون هضم حلقوقهن ويضمن لهن 
450 ويتيح 
كامال دون هضم حلقوقهن ويضمن لهن 

450
كامال دون هضم حلقوقهن ويضمن لهن 

450 مقعدا في البرملان من 450 مقعدا في البرملان من  112
كامال دون هضم حلقوقهن ويضمن لهن 

112
كامال دون هضم حلقوقهن ويضمن لهن 

لهن الفرصة أكثر في التنافس في التمثيل 
 ويتيح 
لهن الفرصة أكثر في التنافس في التمثيل 
 مقعدا في البرملان من  ويتيح 
لهن الفرصة أكثر في التنافس في التمثيل 

 مقعدا في البرملان من 

النسبي والدوائر اجلغرافية. 
لهن الفرصة أكثر في التنافس في التمثيل 

النسبي والدوائر اجلغرافية. 
لهن الفرصة أكثر في التنافس في التمثيل 

واتهمت خليفة الالئي يطالنب بالقائمة 
النسبي والدوائر اجلغرافية. 

واتهمت خليفة الالئي يطالنب بالقائمة 
النسبي والدوائر اجلغرافية. 

أحزابهن  لصالح  يعملن  بأنهن  املوحدة 
واتهمت خليفة الالئي يطالنب بالقائمة 
أحزابهن  لصالح  يعملن  بأنهن  املوحدة 
واتهمت خليفة الالئي يطالنب بالقائمة 

السياسية وليس لصالح املرأة وان اخلطوة 
أحزابهن  لصالح  يعملن  بأنهن  املوحدة 
السياسية وليس لصالح املرأة وان اخلطوة 
أحزابهن  لصالح  يعملن  بأنهن  املوحدة 

التي يقومون بها مبثابة تبرع حلقهن للرجال 
دومنا أي مبرر. 

التي يقومون بها مبثابة تبرع حلقهن للرجال 
دومنا أي مبرر. 

التي يقومون بها مبثابة تبرع حلقهن للرجال 

بينما استنكرت بدرية سليمان رئيسة 
دومنا أي مبرر. 

بينما استنكرت بدرية سليمان رئيسة 
دومنا أي مبرر. 

الوطني  باملجلس  والعدل  التشريع  جلنة 
هذه اخلطوة معتبرة ان القائمة املوحدة ال 
الوطني  باملجلس  والعدل  التشريع  جلنة 
هذه اخلطوة معتبرة ان القائمة املوحدة ال 
الوطني  باملجلس  والعدل  التشريع  جلنة 

حتقق مكاسب كبيرة بالنسبة للمرأة بخالف 
القائمة املنفصلة وتقول» ان القانون نال على 
تراضي وتوافق كافة القوى السياسية، وهو 
في طور القراءة الثالثة واألخيرة، ووفق 
تراضي وتوافق كافة القوى السياسية، وهو 
في طور القراءة الثالثة واألخيرة، ووفق 
تراضي وتوافق كافة القوى السياسية، وهو 

 من الدستور فان هذا املطلب 
في طور القراءة الثالثة واألخيرة، ووفق 
 من الدستور فان هذا املطلب 
في طور القراءة الثالثة واألخيرة، ووفق 

62
في طور القراءة الثالثة واألخيرة، ووفق 

62
في طور القراءة الثالثة واألخيرة، ووفق 

املادة 
في طور القراءة الثالثة واألخيرة، ووفق 

املادة 
في طور القراءة الثالثة واألخيرة، ووفق 

ينافي التمييز االيجابي للمرأة وفيه مجازفة 
وتضييع حلقوق املرأة ألنه ليس هناك ما 
ينافي التمييز االيجابي للمرأة وفيه مجازفة 
وتضييع حلقوق املرأة ألنه ليس هناك ما 
ينافي التمييز االيجابي للمرأة وفيه مجازفة 

يضمن حقوقها في القائمة املوحدة « . 
يذكر ان املؤمتر الوطني واحلركة الشعبية 

يضمن حقوقها في القائمة املوحدة « . 
يذكر ان املؤمتر الوطني واحلركة الشعبية 

يضمن حقوقها في القائمة املوحدة « . 

لتحرير السودان - شريكا احلكم في البالد 
يذكر ان املؤمتر الوطني واحلركة الشعبية 
لتحرير السودان - شريكا احلكم في البالد 
يذكر ان املؤمتر الوطني واحلركة الشعبية 

- قد أعلنا جتاوز خالفاتهما حول قانون 
لتحرير السودان - شريكا احلكم في البالد 
- قد أعلنا جتاوز خالفاتهما حول قانون 
لتحرير السودان - شريكا احلكم في البالد 

االنتخابات اجلديد في ظل حتفظ عدد من 
األحزاب األخرى الرئيسية بالبالد. 

االنتخابات اجلديد في ظل حتفظ عدد من 
األحزاب األخرى الرئيسية بالبالد. 

االنتخابات اجلديد في ظل حتفظ عدد من 

االحتجاجات  هذه  ان  مراقبون  ويرى 
جاءت في وقت متأخر ولن يكون لها أي 
مردود بعد ان متت إجازة قانون االنتخابات 
جاءت في وقت متأخر ولن يكون لها أي 
مردود بعد ان متت إجازة قانون االنتخابات 
جاءت في وقت متأخر ولن يكون لها أي 

من قبل مجلس الوزراء.

»d� rz«d� s� UA�OM�d�d� w� WOM�u��«  «uI�« bzU� Wzd��

طالب به اإلدعاء. 
وحكمت احملكمة بإطالق سراح أوريتش 
فورا، بسبب املدة التي قضاها حتى اآلن 

في السجن. 

وينظر العديد من مسلمي البوسنة إلى ناصر 
أوريتش كبطل، ويعتقدون أن قرار تقدميه 
وينظر العديد من مسلمي البوسنة إلى ناصر 
أوريتش كبطل، ويعتقدون أن قرار تقدميه 
وينظر العديد من مسلمي البوسنة إلى ناصر 

للمحاكمة كان استجابة لشكاوى صرب من 
أن احملكمة كانت متحيزة ضدهم.

w�U���U� ·ô¬ WF��� b�R*« s���U� Â«b�ù« rJ� ‰«b���«
2002عليهم باإلعدام من الشباب كان عام 2002عليهم باإلعدام من الشباب كان عام 2002
أثناء تولي منصب مشرف رئيس الوزراء. 
رضا  يوسف  ــوزراء  ال رئيس  أعلن  وقد 

جيالني عن العفو احلالي. 
ومن بني احملكوم عليهم باإلعدام الشاب 
أديــن  الـــذي  سينج  سيرجيت  الــهــنــدي 
بهجوم  والقيام  بالده  لصالح  بالتجسس 
مسلحة بقنبلة وال يعرف ان سيستفيد من 

العفو أم ال. 
عاملي  باهتمام  سينج  محاكمة  وحظيت 
انقاذ  إلى  بينما تدعو بالده بشكل متكرر 

حياته من حبل املشنقة. 

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
إلى  أيام  عدو  قبل  أشار  قد  الداخلية 
ان العفو لن يشمل بعض اجلرائم مثل 

االجتار باملخدرات أو اإلرهاب.
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حقوقالرياضـ  حقوقالرياضـ  حقوق:
عقد الدكتور بندر بن محمد حمزة 
حجار رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان مبقر اجلمعية بالرياض مؤمترًا 
حجار رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان مبقر اجلمعية بالرياض مؤمترًا 
حجار رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 

صحفياً سلط خالله الضوء على دراسة 
اإلنسان مبقر اجلمعية بالرياض مؤمترًا 
صحفياً سلط خالله الضوء على دراسة 
اإلنسان مبقر اجلمعية بالرياض مؤمترًا 

قامت بها اجلمعية عن إلغاء الكفالة 
وتصحيح العالقة بني صاحب العمل 

والعامل الوافد.
وأوضح الدكتور احلجار أن الدراسة 
هي إجابة واضحة وشفافة ومباشرة 
ملشاكل العمالة في اململكة، الفتاً إلى 
هي إجابة واضحة وشفافة ومباشرة 
ملشاكل العمالة في اململكة، الفتاً إلى 
هي إجابة واضحة وشفافة ومباشرة 

أنها تركز على عنصرين هما العالقة 
التي  والعامل  العمل  صاحب  بني 
أكد أنها ليست في اإلطار الصحيح 
ضــرورة  على  مشددًا  الطبيعي  وال 
أكد أنها ليست في اإلطار الصحيح 
ضــرورة  على  مشددًا  الطبيعي  وال 
أكد أنها ليست في اإلطار الصحيح 

الكفالة  بإلغاء  واملطالبة  تصحيحها، 
مشيراً إلى وجود 8 ماليني وافد من 
الكفالة  بإلغاء  واملطالبة  تصحيحها، 

مشيراً إلى وجود 
الكفالة  بإلغاء  واملطالبة  تصحيحها، 

100 دولة، وأن اجلمعية تهتم بحقوق 
وواجبات تلك العمالة.

ولفت رئيس اجلمعية خالل املؤمتر 
إلى أن تلك الدراسة مت رفعها للمقام 
السامي وللجهات ذات العالقة وزارتا 
الداخلية والعمل»، مبيناً أن تطبيقها ال 
السامي وللجهات ذات العالقة وزارتا 
الداخلية والعمل»، مبيناً أن تطبيقها ال 
السامي وللجهات ذات العالقة وزارتا 

يحتاج جهداً كبيراً وأنها حتتاج إلى 
الداخلية والعمل»، مبيناً أن تطبيقها ال 
يحتاج جهداً كبيراً وأنها حتتاج إلى 
الداخلية والعمل»، مبيناً أن تطبيقها ال 

إجــراءات منها صدور تعاميم إللغاء 
بعض النقاط مثل احتجاز جواز سفر 
العامل لدى صاحب العمل، وإلغاء طلب 
موافقة الكفيل على الكثير من اإلجراءات 
التي أكد أنها فهمت أنها كفالة شخصية 

وهي في األصل كفالة مادية.
3وبني أن الدراسة قامت على 3وبني أن الدراسة قامت على 3 محاور 
األول منها مصالح الدولة حيث تعاني 
من  احلكومية  األجهزة  من  الكثير 
مشاكل العمالة مع أرباب العمل، كما أن 
رب العمل يعاني من عدم التزام العامل 
بعمله، والعامل يعاني من أحكام الكفالة 
احلالية، الفتاً إلى أنه ليس هناك تعاون 
بعمله، والعامل يعاني من أحكام الكفالة 
احلالية، الفتاً إلى أنه ليس هناك تعاون 
بعمله، والعامل يعاني من أحكام الكفالة 

بني احملاور الثالثة حلل مشكالتهم.
وبني أن الدراسة ترفض الشركات 
التي تكفل الناس مبررا ذلك بأن املشكلة 

ستنتقل من الكفيل إلى الشركة.
وأوضح رئيس اجلمعية أنه سبق أن 
أقيمت ندوة عن حقوق املواطن والوافد 
والعمل  الداخلية  ــي  وزارت مبشاركة 

وشركات االستقدام.
خالل  النظر  وجهات  توافق  عن  و 
ليس  احلجار:  الدكتور  قال  الندوة 
بالضرورة أن تتفق وجهة نظر اجلمعية 

مع اجلهات األخرى.
وتطرق الدكتور احلجار إلى التنظيم 

للكفالة، وأوجز عيوب جتربة  الراهن 
الكفالة وذكر منها ارتباط أحكام الكفالة 
بتعقيدات إدارية وتنظيمية، إضافة إلى 
عدم فعالية أحكام الكفالة وفشلها في 
حتقيق الغايات املرجوة منها، وانتشار 
ظاهرة العمالة السائبة، وجرائم العمالة 
العمالة  إلى صدود  إضافة  الوافدة، 
املاهرة والفنية عن املجيء إلى اململكة، 

وعدم حترير سوق العمل.
اإلجــراءات  فعالية  وأكــد على عدم 
الكفالة،  لعيوب  الرقابية التصحيحية 
تشويه سمعة  العيوب  من  أن  وذكــر 
اململكة على املستوى الدولي مبا ال يليق 

مبكانتها في العالم اإلسالمي.
ولفت رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان إلى أن بعض تطبيقات أحكام 
الكفالة احلالية مخالفة لقواعد الشريعة 
اإلسالمية، ولفت إلى اصطدام أحكام 
الكفالة بوضعها الراهن مع االتفاقيات 

الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.
وذكر جهود دول اخلليج العربية نحو 
اململكة  وجهود  الكفالة،  أحكام  إلغاء 
نحو إعادة النظر في أحكامها، مشيرًا 
اململكة  وجهود  الكفالة،  أحكام  إلغاء 
نحو إعادة النظر في أحكامها، مشيرًا 
اململكة  وجهود  الكفالة،  أحكام  إلغاء 

اإلسالمية  الشريعة  قواعد  أن  إلى 
من  املستمدة  الدولية  وااللــتــزامــات 
االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها 
اململكة دفعت الدولة إلصدار أمر سام 
بتشكيل جلنة وزارية إلعادة النظر في 
موضوع الكفيل، وهو ما متخض عنه 
166قرار مجلس الوزراء رقم 166قرار مجلس الوزراء رقم 166 في عام 
هـ إللغاء لفظ «كفيل» رسمياً، 
 في عام 
هـ إللغاء لفظ «كفيل» رسمياً، 
قرار مجلس الوزراء رقم  في عام 
هـ إللغاء لفظ «كفيل» رسمياً، 

قرار مجلس الوزراء رقم 
1421

أنه  وذكر  هامة،  إصالحات  وأحــدث 

8مضى 8مضى 8 سنوات على صدور ذلك القرار 
الذي ينص على أن «يتم تنظيم العالقة 
بني صاحب العمل والعامل الوافد في 
إطار عقد العمل املبرم بينهما وليس في 
إطار أحكام الكفالة، وعدم النص على 
أي أحكام تتعلق بكفالة العمالة الوافدة، 
الالزمة  النظامية  اإلجــراءات  واتخاذ 
و«صاحب  عمل»  «عقد  عبارة  إلحالل 
عمل» محل كلمة «كفالة» و«كفيل» في 
نظام اإلقامة ونظام العمل والعمال وغير 
ذلك من األنظمة والقرارات والتعليمات 
ذات العالقة، مؤكدا أن القرار لم ينفذ 

أو يفعل.
وبني رئيس اجلمعية بعض اإلجراءات 
الالزمة إللغاء أحكام الكفالة وذكر أن 
أهمها منع احتجاز جواز سفر العامل 
«املكفول» مؤكداً أن هذا اإلجراء مخالف 
أهمها منع احتجاز جواز سفر العامل 
«املكفول» مؤكداً أن هذا اإلجراء مخالف 
أهمها منع احتجاز جواز سفر العامل 

166لقرار مجلس الوزراء 166لقرار مجلس الوزراء 166، ولفت إلى أن 
ذلك ال ينسجم مع نظام اإلقامة والقانون 

الدولي والتزامات اململكة الدولية.
وأكد على ضرورة إلغاء موافقة الكفيل 
على استقدام العامل املكفول ألسرته، 
للعامل  التصريح  طلب  على  وكذلك 
موافقة  إلغاء ضرورة  وكذلك  باحلج، 

الكفيل على زواج مكفوله.
كما طالب الدكتور احلجار  بضرورة 
زيارة أحد  الكفيل على  إلغاء موافقة 
أقرباء املكفول له في اململكة، وإلغاء بعض 
املصطلحات مثل «استالم العامل» ألنه 
يعني أن يعامل معاملة ناقصي األهلية، 
وكذلك مصطلح تبليغ «هروب» والتي 
تعني أن العامل محبوس لدى صاحب 

العمل مبيناً أن ذلك يتعارض مع اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان.

وذكر أن الدراسة طالبت بإلغاء موافقة 
الكفيل على تعامالت املكفول مع الهيئات 
واملؤسسات العامة، ومع الغير من أفراد 

وشركات.
أية  إلغاء  من  بد  ال  أنــه  إلــى  ولفت 
مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب 
إطار  خارج  الوافد  العامل  تصرفات 

العمل.
وأضاف الدكتور احلجار أنه اقترح 
خالل الدراسة بعض املقترحات بشأن 
على  العمل  موافقة صاحب  اشتراط 
خروج  تأشيرة  على  العامل  حصول 
وعودة مؤكداً أن هذا اإلجراء مخالف 
خروج  تأشيرة  على  العامل  حصول 
وعودة مؤكداً أن هذا اإلجراء مخالف 
خروج  تأشيرة  على  العامل  حصول 

لالتفاقيات الدولية وذكر من املقترحات 
«الكفيل:  بإخطار  يكتفى  أن  إمكانية 
صاحب العمل دون اشتراط موافقته 
وإذا كان لديه حق عند العامل فعليه 
إشعار اجلهة املعنية خالل فترة اإلخطار 
التي ينبغي أال تتجاوز فترة محدودة 
كما ميكن التغاضي عن املوافقة في 
فترة إجازات األعياد أو خالل اإلجازة 
السنوية للعامل الوافد الذي يستطيع أن 
يثبتها من خالل عقد العمل، وبرر أن 
خروجه من اململكة خالل هذه الفترات هو 
حق نظامي له ال يجوز تعطيله أو توقيفه 
على موافقة صاحب العمل أو ما يسمى 
بالكفيل ألن في ذلك مساعدة لصاحب 

العمل أو الكفيل على مخالفة النظام.
الدراسة  أن  احلجار  الدكتور  وبني 
مشاكل  بشأن  مقترحة  حلوال  قدمت 
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نقل الكفالة مشيراً إلى أنها أصبحت 
من أكبر مشكالت أحكام الكفالة على 
اإلطالق، وبني أن معظم الشكاوى التي 
ترد على اجلمعية من العمالة الوافدة 
تتعلق مبوضوع نقل الكفالة، مبيناً أنه 
ترد على اجلمعية من العمالة الوافدة 
تتعلق مبوضوع نقل الكفالة، مبيناً أنه 
ترد على اجلمعية من العمالة الوافدة 

قد يتعسف صاحب العمل في استخدام 
السلطة بقبول أو رفض نقل الكفالة والتي 
قد يستخدمها وسيلة ضغط على العامل 

ليحرمه شيئا من حقوقه.
وذكر أن الدراسة اقترحت منح العامل 
الوافد حق تغيير العمل «بنقل الكفالة» 
دون احلاجة إلى موافقة صاحب العمل 
ذلك صراحة  على  إذا نص  «الكفيل» 
املسألة  لهذه  أو حدد  العمل  في عقد 
ضوابط معينة في العقد، وبني أنه في 
هذه احلالة يتم تنفيذ ما ورد في عقد 
العمل من ضوابط وشروط تتعلق بهذه 
املسألة، مؤكداً أن ذلك يعد تنازالً من 

العمل من ضوابط وشروط تتعلق بهذه 
املسألة، مؤكداً أن ذلك يعد تنازالً من 

العمل من ضوابط وشروط تتعلق بهذه 

قبل صاحب العمل عن موافقته على 
نقل الكفالة، ويكون مبثابة موافقة 
مسبقة من صاحب العمل على 
نقل الكفالة، ويكون ذلك كافيًا 

مسبقة من صاحب العمل على 
نقل الكفالة، ويكون ذلك كافيًا 

مسبقة من صاحب العمل على 

بذاته ومعترفاً به أمام املديرية 
نقل الكفالة، ويكون ذلك كافيًا 
بذاته ومعترفاً به أمام املديرية 
نقل الكفالة، ويكون ذلك كافيًا 

العامة للجوازات.
كما بني أنه اقترح منح العامل حق 
نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر إذا 
عقد  بفسخ  العمل  قيام صاحب  ثبت 
العمل دون سبب مشروع، أو إذا ثبت 
أن صاحب العمل لم يقم بسداد راتب 
العامل أو إذا أرغمه على تغيير طبيعة 

العمل.
وأشار إلى أن املقترحات منحت العامل 
حق نقل الكفالة دون حاجة لقبول الكفيل 
إذا أمضى العامل مدة عامني في العمل 
لدى صاحب العمل، كما منحت العامل 
حق االنتقال للعمل لدى غير صاحب 
إذا  األخير  هذا  موافقة  بدون  العمل 
أمضى مدة عام في العمل وقام بسداد 

رسوم وتكاليف استقدامه.
وأوضح أنه اقترح عدم اشتراط موافقة 
لم يكن  الكفالة، إذا  الكفيل على نقل 
الكفيل هو الذي جلبه للعمل في اململكة 
«األول» وطاملا أنه لم يتكبد أية مبالغ في 
سبيل انتقال العامل الوافد للعمل لديه.

وبني أن من ضمن اإلجراءات إللغاء 
الكفالة، إلغاء شرط مضي مدة معينة 
على اخلروج النهائي للعامل للسماح 
بالتعاقد معه من جديد، وإلغاء الكفالة 
بالنسبة لبعض فئات العمال األجانب 
وظيفي  كــادر  فئات  إلــى  وتقسيمهم 
«كأساتذة اجلامعات واألطباء ومديري 
متوسط  وظيفي  وكــادر  الشركات» 

«كاملدرسني والعمالة اإلدارية والفنية» 
وعمالة عادية.

الدكتور  وأضاف 
احلجار أن هناك 
مقترحة  آليات 
لــــضــــمــــان 
حــــصــــول 
العامل على 
حــقــوقــه 
الناشئة 
عــــن 
عقد 

تبدأ  العمل 
بإلزام أصحاب األعمال 

بتحويل الراتب على حساب بنكي 
حتى تتم مراقبة صاحب العمل بتنفيذ 
التزاماته، وتسجيل عقد العمل بكامل 
بنوده لدى جهة الرقابة قبل قدوم العامل 

الراتب  تخفيض  لتفادي  اململكة  إلى 
وللرقابة على تغيير طبيعة العمل، ومنح 
العامل ترخيص عمل مؤقتاً في حالة 
وللرقابة على تغيير طبيعة العمل، ومنح 
العامل ترخيص عمل مؤقتاً في حالة 
وللرقابة على تغيير طبيعة العمل، ومنح 

وجود نزاع قضائي بينه وبني صاحب 
العمل، ومتكينه من السفر إذا شاء ومن 
جتديد اإلقامة على أن ينتهي النزاع أو 
يتم نقل كفالته، وتفعيل الدور الرقابي 
متكني  طريق  عن  العمل  عالقة  على 
بشأن  قرار  اتخاذ  من  العمل  مكتب 
النزاع القائم بني العامل وصاحب العمل 
خالل مدة أقصاها شهر كبديل سريع 
لبطء عمل اجلهاز القضائي للمنازعات 

العمالية.
وبني أن الدراسة قدمت فكرة شركات 
االستقدام ومدى إمكانية أن تخفف من 
مشكلة أحكام الكفالة، مؤكداً عدم وجود 
االستقدام ومدى إمكانية أن تخفف من 
مشكلة أحكام الكفالة، مؤكداً عدم وجود 
االستقدام ومدى إمكانية أن تخفف من 

صلة مباشرة بني االستقدام والكفالة، 
ودعت الدراسة إلى إحالل أحكام الكفالة 

بوضعها الراهن بقواعد جديدة بديلة.
ولفت رئيس اجلمعية إلى أن 
طالبت  الــدراســة 

باستحداث 
تأمني  وثيقة 
إلـــزامـــيـــة من 
املسؤولية لضمان 
احلقوق املالية للعامل 
وصاحب العمل في آن 
واحد فيكون العامل هو 
املستفيد منها بخصوص 
دفع  تأمني  منها  مخاطر 
صاحب العمل لراتب العامل 
عن  تقل  ال  محدد  مــدة  عن 
ستة أشهر وملستحقاته املالية 
األخرى، وتأمني البطالة في حال فصل 
6 إلى 6 إلى 6 أشهر  3العامل تتراوح مدته من 3العامل تتراوح مدته من 3

ومتتد إلى 12 شهرا كحد أعلى وفي 
حالة وجود نزاع قضائي لم يبت فيه بعد 
مع صاحب العمل، وتأمني يغطي تذكرة 
السفر في حالة ترحيل العامل، وتأمني 

حماية قانونية.
أن  إلــى  احلجار  الدكتور  وأشـــار 
الدراسة تطالب بإنشاء جهاز حكومي 
الوافدة  العمالة  شؤون  ليتولى  جديد 
وينظم أوضاعها أو تطوير وكالة وزارة 
العمل للشؤون العمالية لتتولى ذلك مبينًا 
وينظم أوضاعها أو تطوير وكالة وزارة 
العمل للشؤون العمالية لتتولى ذلك مبينًا 
وينظم أوضاعها أو تطوير وكالة وزارة 

أن املشاكل الناجمة عن أحكام الكفالة 
ترجع إلى تعدد اجلهات املشرفة (وزارة 
تبعثر  عن  فضًال  والعمل)  الداخلية، 
ترجع إلى تعدد اجلهات املشرفة (وزارة 
تبعثر  عن  فضًال  والعمل)  الداخلية، 
ترجع إلى تعدد اجلهات املشرفة (وزارة 

قواعد الكفالة، وتركيزها لسلطات كبيرة 
بيد الكفيل، وبني أن الدراسة اقترحت 
ذات شخصية  حكومية  هيئة  إنشاء 

اعتبارية لإلشراف على جميع أوضاع 
وشؤون العمالة الوافدة وتلغي أي دور 
للكفيل التقليدي وميكن تسميته بـ«هيئة 
يتبع  بحيث  الوافدة»  العمالة  شؤون 
لوزارة العمل ويكون له مجلس إدارة 
من عدة جهات ذات عالقة يرأسها وزير 
العمل ويتكون من ممثل عن وزارة العمل 
والصحة  واملالية  والتجارة  والداخلية 
وهيئة حقوق اإلنسان وممثل أو أكثر عن 
شركات االستقدام وممثلني عن قطاع 
التجارية)،  الغرف  (مجلس  األعمال 
العمل  تصاريح  رســوم  من  وميــول 
والتأشيرات واإلقامة والغرامات وكافة 
اخلاصة مبعامالت  األخــرى  الرسوم 

العمال الوافدين.
أن  اقترحت  الدراسة  أن  إلى  ولفت 
توكل للهيئة عدة اختصاصات منها كل 
ما يتعلق بالعمالة والوافدة وتنظيم سوق 
عملها ووضع خطط وبرامج تتناسب مع 
سياسة الدولة بشأن العمالة الوافدة، 
تصنيف  وإجراء  اإلحصاءات،  وتوفير 
وتخصصاتها  الوافدة  العمالة  ألمناط 
وإعداد خطط حاجات اململكة من العمالة 
الوافدة والتنسيق مع البلدان املصدرة 
لهذه العمالة، والعمل على جودة العمالة 
على  والرقابة  والتفتيش  املستقدمة، 
جهات  لدى  الوافدة  العمالة  أوضــاع 
والتعاميم  اللوائح  وإصــدار  العمل، 
نشاطها،  لتسيير  الالزمة  والقرارات 
وإصدار النشرات واملطويات التعريفية 
اإلرشــادي،  الغرض  ذات  والدوريات 
تقرير سنوي عن نشاطها،  وإصــدار 
االستقدام،  على شركات  واإلشــراف 
كما يوكل لها البحث عن احللول املناسبة 
ملشاكل العمالة الوافدة، ووضع خطط 
سنوية ملعاجلتها، وتوعية العمالة الوافدة 
وأصحاب األعمال بحقوقهم والتزاماتهم، 
وعمل الدراسات والبحوث في مجال سوق 
العمالة الوافدة وأوضاعهم االقتصادية 
واالجتماعية، مع احلرص على أن يكون 
لها وحدات أو ممثلون في جميع مكاتب 
العمل في اململكة لتفادي املركزية وضمان 

سرعة اإلجناز.

WO�ö�ù« WF�dA�« b�«uI� WH�U�� WO�U(« W�UHJ�« ÂUJ�√  UIO�D�

 UNM�  U�UB��« …b� W�ONK� q�u� Ê√ X�d��« W�«—b�«
UNKL� ‚u� rOEM�Ë …b�«u�« W�ULF�U� oKF�� U� q�

 …dJ� X�b� W�«—b�«
 Èb�Ë Â«bI��ô«  U�d� Èb�Ë Â«bI��ô«  U�d�

 s� nH�� Ê√ WO�UJ�≈
W�UHJ�« ÂUJ�√ WKJA�
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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 ÊU�F� ≠ Â2008 fD��√ ≠ Êu�ö��«Ë w�U��« œbF�« ≠ W��U��« WM��«

∫WOB�A�«  U�uKF*«
االسم:حسني بن ناصر بن عبد الله الشريف

1389هـ. 
االسم:حسني بن ناصر بن عبد الله الشريف

1389
االسم:حسني بن ناصر بن عبد الله الشريف

تاريخ امليالد :
 ∫WOLKF�«  ö�R*«

ـ حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام تخصص قانون 
إداري من جامعة نيوكاسل باململكة املتحدة في موضوع « قوانني 
ـ حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام تخصص قانون 
إداري من جامعة نيوكاسل باململكة املتحدة في موضوع « قوانني 
ـ حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام تخصص قانون 

اجلامعات في اململكة العربية السعودية وإجنلترا- دراسة مقارنة» عام 2000م. 
إداري من جامعة نيوكاسل باململكة املتحدة في موضوع « قوانني 

اجلامعات في اململكة العربية السعودية وإجنلترا- دراسة مقارنة» عام 
إداري من جامعة نيوكاسل باململكة املتحدة في موضوع « قوانني 

2000اجلامعات في اململكة العربية السعودية وإجنلترا- دراسة مقارنة» عام 2000
∫WOKLF�«  «d�)«

اجلامعات في اململكة العربية السعودية وإجنلترا- دراسة مقارنة» عام 
∫WOKLF�«  «d�)«

اجلامعات في اململكة العربية السعودية وإجنلترا- دراسة مقارنة» عام 

1411ـ عني معيد بجامعة امللك عبد العزيز عام 1411ـ عني معيد بجامعة امللك عبد العزيز عام 1411هـ. 
1411ـ عمل باإلدارة القانونية بجامعة امللك عبد العزيز منـذ عام 1411ـ عمل باإلدارة القانونية بجامعة امللك عبد العزيز منـذ عام 1411هـ. 

ـ عني على وظيفة أستاذ مساعد بقسم األنظمة كلية االقتصاد 
ـ عمل باإلدارة القانونية بجامعة امللك عبد العزيز منـذ عام 

ـ عني على وظيفة أستاذ مساعد بقسم األنظمة كلية االقتصاد 
ـ عمل باإلدارة القانونية بجامعة امللك عبد العزيز منـذ عام 

1423هـ. 
ـ عني على وظيفة أستاذ مساعد بقسم األنظمة كلية االقتصاد 

1423
ـ عني على وظيفة أستاذ مساعد بقسم األنظمة كلية االقتصاد 

1423واإلدارة بجامعة امللك عبدا لعزيز عام 1423واإلدارة بجامعة امللك عبدا لعزيز عام 
1424/ 1424/ 1424هـ.  ـ كلف بعمل أمني قسم األنظمة للعام الدراسي 1423

واإلدارة بجامعة امللك عبدا لعزيز عام 
ـ كلف بعمل أمني قسم األنظمة للعام الدراسي 

واإلدارة بجامعة امللك عبدا لعزيز عام 
1423ـ كلف بعمل أمني قسم األنظمة للعام الدراسي 1423

ـ رئيس قسم األنظمة (القانون) بجامعة امللك عبد العزيز منذ عام 1424هـ وحتى 
ـ كلف بعمل أمني قسم األنظمة للعام الدراسي 

ـ رئيس قسم األنظمة (القانون) بجامعة امللك عبد العزيز منذ عام 
ـ كلف بعمل أمني قسم األنظمة للعام الدراسي 

1424ـ رئيس قسم األنظمة (القانون) بجامعة امللك عبد العزيز منذ عام 1424
تاريخه. 

444 ) و( القضاء اإلداري نظم 444 ) و( القضاء اإلداري نظم 444)  241ـ قام بتدريس املواد: ( القانون اإلداري نظم 241ـ قام بتدريس املواد: ( القانون اإلداري نظم 241
) و(الدولي اخلاص نظم 

 ) و( القضاء اإلداري نظم 
) و(الدولي اخلاص نظم 

 ) و( القضاء اإلداري نظم 
101

 ) و( القضاء اإلداري نظم 
101

 ) و( القضاء اإلداري نظم 
 ) و(مبادئ القانون نظم 

 ) و( القضاء اإلداري نظم 
 ) و(مبادئ القانون نظم 

ـ قام بتدريس املواد: ( القانون اإلداري نظم  ) و( القضاء اإلداري نظم 
 ) و(مبادئ القانون نظم 

ـ قام بتدريس املواد: ( القانون اإلداري نظم 
343

ـ قام بتدريس املواد: ( القانون اإلداري نظم 
343

ـ قام بتدريس املواد: ( القانون اإلداري نظم 
و( العقود اإلدارية نظم 

ـ قام بتدريس املواد: ( القانون اإلداري نظم 
و( العقود اإلدارية نظم 

ـ قام بتدريس املواد: ( القانون اإلداري نظم 
343و( العقود اإلدارية نظم 343

ـ قام بتدريس املواد: ( القانون اإلداري نظم 
343

ـ قام بتدريس املواد: ( القانون اإلداري نظم 
و( العقود اإلدارية نظم 

ـ قام بتدريس املواد: ( القانون اإلداري نظم 
343

ـ قام بتدريس املواد: ( القانون اإلداري نظم 

) بقسم األنظمة جامعة امللك عبد العزيز. 
) و(الدولي اخلاص نظم 

) بقسم األنظمة جامعة امللك عبد العزيز. 
) و(الدولي اخلاص نظم   ) و(مبادئ القانون نظم 

) بقسم األنظمة جامعة امللك عبد العزيز. 
 ) و(مبادئ القانون نظم 

420
 ) و(مبادئ القانون نظم 

420
 ) و(مبادئ القانون نظم 

420 ) و(اإلجراءات اجلنائية نظم 420 ) و(اإلجراءات اجلنائية نظم  460
و( العقود اإلدارية نظم 

460
و( العقود اإلدارية نظم 

ـ أشرف على عدد من برامج التدريب وأبحاث التخرج لطالب قسم األنظمة خالل 
) بقسم األنظمة جامعة امللك عبد العزيز. 

ـ أشرف على عدد من برامج التدريب وأبحاث التخرج لطالب قسم األنظمة خالل 
) بقسم األنظمة جامعة امللك عبد العزيز.   ) و(اإلجراءات اجلنائية نظم 

ـ أشرف على عدد من برامج التدريب وأبحاث التخرج لطالب قسم األنظمة خالل 
 ) و(اإلجراءات اجلنائية نظم 

1424هـ. 
ـ أشرف على عدد من برامج التدريب وأبحاث التخرج لطالب قسم األنظمة خالل 

1424
ـ أشرف على عدد من برامج التدريب وأبحاث التخرج لطالب قسم األنظمة خالل 

/1424/1424 1423
ـ أشرف على عدد من برامج التدريب وأبحاث التخرج لطالب قسم األنظمة خالل 

1423
ـ أشرف على عدد من برامج التدريب وأبحاث التخرج لطالب قسم األنظمة خالل 

1423العام الدراسي 1423العام الدراسي 
ـ حصل على دورة «ديناميكية التدريس الفعال» مبركز تطوير التعليم اجلامعي بجامعة 

العام الدراسي 
ـ حصل على دورة «ديناميكية التدريس الفعال» مبركز تطوير التعليم اجلامعي بجامعة 

العام الدراسي 

1424هـ. 
ـ حصل على دورة «ديناميكية التدريس الفعال» مبركز تطوير التعليم اجلامعي بجامعة 

1424
ـ حصل على دورة «ديناميكية التدريس الفعال» مبركز تطوير التعليم اجلامعي بجامعة 

امللك عبد العزيز عام 
ـ حصل على دورة «ديناميكية التدريس الفعال» مبركز تطوير التعليم اجلامعي بجامعة 

امللك عبد العزيز عام 
ـ حصل على دورة «ديناميكية التدريس الفعال» مبركز تطوير التعليم اجلامعي بجامعة 

1424امللك عبد العزيز عام 1424
ـ حصل على دورة «ديناميكية التدريس الفعال» مبركز تطوير التعليم اجلامعي بجامعة 

1424
ـ حصل على دورة «ديناميكية التدريس الفعال» مبركز تطوير التعليم اجلامعي بجامعة 

امللك عبد العزيز عام 
ـ حصل على دورة «ديناميكية التدريس الفعال» مبركز تطوير التعليم اجلامعي بجامعة 

1424
ـ حصل على دورة «ديناميكية التدريس الفعال» مبركز تطوير التعليم اجلامعي بجامعة 

ـ شارك بالتدريس في دورة «التحقيق اإلداري» لبعض منسوبي األجهزة احلكومية 
امللك عبد العزيز عام 

ـ شارك بالتدريس في دورة «التحقيق اإلداري» لبعض منسوبي األجهزة احلكومية 
امللك عبد العزيز عام 

والتي نظمها معهد اإلدارة العامة، ولبعض منسوبي الشؤون الصحية والتي نظمتها 
ـ شارك بالتدريس في دورة «التحقيق اإلداري» لبعض منسوبي األجهزة احلكومية 
والتي نظمها معهد اإلدارة العامة، ولبعض منسوبي الشؤون الصحية والتي نظمتها 
ـ شارك بالتدريس في دورة «التحقيق اإلداري» لبعض منسوبي األجهزة احلكومية 

املديرية العامة للشؤون الصحية مبنطقة جدة . 
والتي نظمها معهد اإلدارة العامة، ولبعض منسوبي الشؤون الصحية والتي نظمتها 

املديرية العامة للشؤون الصحية مبنطقة جدة . 
والتي نظمها معهد اإلدارة العامة، ولبعض منسوبي الشؤون الصحية والتي نظمتها 

∫ÊU�K�«Ë  UOFL'« W�uC�
املديرية العامة للشؤون الصحية مبنطقة جدة . 

∫ÊU�K�«Ë  UOFL'« W�uC�
املديرية العامة للشؤون الصحية مبنطقة جدة . 

ـ املشرف العام على فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة. 
ـ محكم معتمد لدى وزارة العدل باململكة العربية السعودية.

 ∫ «ËbM�«Ë  «d{U;«Ë  «d9R*«
ـ شارك في مؤمتر احلماية القانونية للمال العام واملنعقد بجامعة الزقازيق بجمهورية 

2004م. 
ـ شارك في مؤمتر احلماية القانونية للمال العام واملنعقد بجامعة الزقازيق بجمهورية 

2004
ـ شارك في مؤمتر احلماية القانونية للمال العام واملنعقد بجامعة الزقازيق بجمهورية 

مصر العربية -  
ـ شارك في مؤمتر احلماية القانونية للمال العام واملنعقد بجامعة الزقازيق بجمهورية 

مصر العربية -  
ـ شارك في مؤمتر احلماية القانونية للمال العام واملنعقد بجامعة الزقازيق بجمهورية 

2004مصر العربية -  2004
ـ شارك في مؤمتر احلماية القانونية للمال العام واملنعقد بجامعة الزقازيق بجمهورية 

2004
ـ شارك في مؤمتر احلماية القانونية للمال العام واملنعقد بجامعة الزقازيق بجمهورية 

مصر العربية -  
ـ شارك في مؤمتر احلماية القانونية للمال العام واملنعقد بجامعة الزقازيق بجمهورية 

2004
ـ شارك في مؤمتر احلماية القانونية للمال العام واملنعقد بجامعة الزقازيق بجمهورية 

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
1424هـ. 

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
1424

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
  في عجمان بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام 

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
  في عجمان بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام 

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
1424  في عجمان بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام 1424

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
1424

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
  في عجمان بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام 

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
1424

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
WIOP

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
WIOP

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
الفكرية 

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
الفكرية 

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
WIOP الفكريةWIOP

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
WIOP

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
الفكرية 

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 
WIOP

ـ شارك في مؤمتر حماية امللكية الفكرية  حتت رعاية املنظمة الدولية حلماية امللكية 

البحرين  بدولة  الدولية  اجلنائية  احملكمة  حول  اإلقليمي  املؤمتر  في  شــارك  ـ 
  في عجمان بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام 

البحرين  بدولة  الدولية  اجلنائية  احملكمة  حول  اإلقليمي  املؤمتر  في  شــارك  ـ 
  في عجمان بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام 

1425هـ. 
البحرين  بدولة  الدولية  اجلنائية  احملكمة  حول  اإلقليمي  املؤمتر  في  شــارك  ـ 

1425
البحرين  بدولة  الدولية  اجلنائية  احملكمة  حول  اإلقليمي  املؤمتر  في  شــارك  ـ 

ـ شارك في الندوة اإلقليمية حول مراقبة احملاكمات ومعايير احملاكمة العادلة بدولة 
1426هـ. 

ـ شارك في الندوة اإلقليمية حول مراقبة احملاكمات ومعايير احملاكمة العادلة بدولة 
1426

ـ شارك في الندوة اإلقليمية حول مراقبة احملاكمات ومعايير احملاكمة العادلة بدولة 
البحرين 

ـ شارك في الندوة اإلقليمية حول مراقبة احملاكمات ومعايير احملاكمة العادلة بدولة 
البحرين 

ـ شارك في الندوة اإلقليمية حول مراقبة احملاكمات ومعايير احملاكمة العادلة بدولة 
1426البحرين 1426

ـ شارك في الندوة اإلقليمية حول مراقبة احملاكمات ومعايير احملاكمة العادلة بدولة 
1426

ـ شارك في الندوة اإلقليمية حول مراقبة احملاكمات ومعايير احملاكمة العادلة بدولة 
البحرين 

ـ شارك في الندوة اإلقليمية حول مراقبة احملاكمات ومعايير احملاكمة العادلة بدولة 
1426

ـ شارك في الندوة اإلقليمية حول مراقبة احملاكمات ومعايير احملاكمة العادلة بدولة 

البحرين  العادلة مملكة  الدورة اإلقليمية ملراقبة احملاكمات ومعايير احملاكمة  ـ 
1426هـ 

ـ شارك في املؤمتر اإلقليمي الثاني حول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان في 
2006 م. 

ـ شارك في املؤمتر اإلقليمي الثاني حول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان في 
2006

ـ شارك في املؤمتر اإلقليمي الثاني حول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان في 
العالم العربي- الدوحة مارس 

ـ شارك في املؤمتر اإلقليمي الثاني حول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان في 
العالم العربي- الدوحة مارس 

ـ شارك في املؤمتر اإلقليمي الثاني حول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان في 
2006العالم العربي- الدوحة مارس 2006

ـ شارك في املؤمتر اإلقليمي الثاني حول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان في 
2006

ـ شارك في املؤمتر اإلقليمي الثاني حول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان في 
العالم العربي- الدوحة مارس 

ـ شارك في املؤمتر اإلقليمي الثاني حول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان في 
2006

ـ شارك في املؤمتر اإلقليمي الثاني حول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان في 

ـ شارك في عضوية بعض اللجان اإلدارية واألكادميية بقسم األنظمة.
 م. 

ـ شارك في عضوية بعض اللجان اإلدارية واألكادميية بقسم األنظمة.
العالم العربي- الدوحة مارس  م. 

ـ شارك في عضوية بعض اللجان اإلدارية واألكادميية بقسم األنظمة.
العالم العربي- الدوحة مارس 

∫w����« ‰U�*«
ـ شارك في عضوية بعض اللجان اإلدارية واألكادميية بقسم األنظمة.

∫w����« ‰U�*«
ـ شارك في عضوية بعض اللجان اإلدارية واألكادميية بقسم األنظمة.

ـ بحوث ودراسات في القانون اإلداري، وفي مجال حقوق اإلنسان.

w�d� dO� —«b�
اسم املؤلف/ عالء قاعود 

2005تاريخ اإلصدار/ 2005تاريخ اإلصدار/ 2005م 
276عدد الصفحات / 276عدد الصفحات / 276 صفحة . 

نبذة عن الكتاب/ هذه املرة األولى التي يتضمن فيها إصدار باللغة 
العربية قضية اجلدار العنصري وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن 
اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد إسرائيل جدار في األراضي الفلسطينية احملتلة مبا 
فيها القدس الشرقية وما حولها، كما يتضمن الكتاب جزءاً خصص الستعراض القرارات 
اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد إسرائيل جدار في األراضي الفلسطينية احملتلة مبا 
فيها القدس الشرقية وما حولها، كما يتضمن الكتاب جزءاً خصص الستعراض القرارات 
اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد إسرائيل جدار في األراضي الفلسطينية احملتلة مبا 

181والوثائق الدولية ذات الصلة كقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 181والوثائق الدولية ذات الصلة كقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 181 بشأن خطة 
194تقسيم فلسطني ورقم 194تقسيم فلسطني ورقم 194 بشأن إنشاء جلنة توفيق وتقرير وضع مدينة القدس وتقرير 
377حق الالجئني في العودة ورقم 377حق الالجئني في العودة ورقم 377 املعنون االحتاد من أجل السلم وقرارات مجلس 
 بشأن إقرار مبادئ سالم عادل ودائم في الشرق األوسط ورقم 338

حق الالجئني في العودة ورقم 
 بشأن إقرار مبادئ سالم عادل ودائم في الشرق األوسط ورقم 

حق الالجئني في العودة ورقم 
338 بشأن إقرار مبادئ سالم عادل ودائم في الشرق األوسط ورقم 338 242

حق الالجئني في العودة ورقم 
242

حق الالجئني في العودة ورقم 
األمن رقم 

حق الالجئني في العودة ورقم 
األمن رقم 

حق الالجئني في العودة ورقم 
242األمن رقم 242

حق الالجئني في العودة ورقم 
242

حق الالجئني في العودة ورقم 
األمن رقم 

حق الالجئني في العودة ورقم 
242

حق الالجئني في العودة ورقم 

 بجميع أجزائه وكذلك 
 بشأن إقرار مبادئ سالم عادل ودائم في الشرق األوسط ورقم 

 بجميع أجزائه وكذلك 
 بشأن إقرار مبادئ سالم عادل ودائم في الشرق األوسط ورقم 

242
 بشأن إقرار مبادئ سالم عادل ودائم في الشرق األوسط ورقم 

242
 بشأن إقرار مبادئ سالم عادل ودائم في الشرق األوسط ورقم 

242بشأن طلب وقف إطالق النار والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم 242بشأن طلب وقف إطالق النار والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم 
1373و 1373و 1373 بشأن الهجمات اإلرهابية على الواليات املتحدة األمريكية  1368القراران رقم 1368القراران رقم 1368
والتزامات الدول مبحاربة اإلرهاب والتعاون الدولي بهذا اخلصوص .إضافة إلى أنه 

يتضمن نص خريطة الطريق.

UN�«b�√Ë W�UIM�« nO�Q�
1 …œU*«

 يسمى هذا القانون(قانون نقابة األطباء األردنية 
1972لسنة 1972لسنة 1972) ويعمل  به من تاريخ نشره باجلريدة 

الرسمية.
2 …œU*«

 يكون للعبارات واأللفاظ الواردة في هذا القانون 
املعاني املخصصة لها أدناه إال إذا دلت القرينة 

على خالف ذلك:
اململكة: اململكة األردنية الهاشمية

الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة

الوكيل: وكيل وزارة الصحة
النقابة: نقابة األطباء املؤلفة مبوجب هذا القانون

هذا  مبوجب  املؤلف  النقابة  مجلس  املجلس: 
القانون

النقيب: نقيب األطباء املنتخب مبوجب هذا القانون
املهنة: مهنة الطب البشري

ممارسة العمل الطبي أو أشغال أي وظيفة يشترط 
في من يتوالها أن يكون طبيبا

ممارسة املهنة: قواعد آداب الطب املعلنة واملتعارف 
عليها منذ القدمي في ممارسة املهنة وواجبات األطباء 

نحو مرضاهم وزمالئهم 
الدستور: مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه أسماء 
أطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان 

املعلومات التي يقررها املجلس
فيه  يسجل  مرقمة  صفحاته  مجلد  السجل: 
األطباء حتت التدريب واملعلومات التي يأمر املجلس 

بإدراجها.
سجل التدريب: قائمة بأسماء األطباء الذين أدوا 
السنوية ونشرت أسماؤهم في اجلريدة  الرسوم 

الرسمية مبوجب هذا القانون.
3 …œU*«

أ - تتآلف في اململكة نقابة واحدة لألطباء ذات 
مركزين في عمان والقدس.                   

ب - تتمتع النقابة بالشخصية املعنوية ولها بهذه 
الصفة احلق في  امتالك األمــوال املنقولة وغير  
املنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها  والتصرف بها 
على أي وجه قانوني ولها أن تقاضي وتقاضى وفق 
القوانني واألنظمة املعمول بها، ولها توكيل احملامني 

لتمثيلها في القضايا التي تقيمها أو تقام عليها.
4

لتمثيلها في القضايا التي تقيمها أو تقام عليها.
4

لتمثيلها في القضايا التي تقيمها أو تقام عليها.
 …œU*«

لتمثيلها في القضايا التي تقيمها أو تقام عليها.
 …œU*«

لتمثيلها في القضايا التي تقيمها أو تقام عليها.

أ - يجب أن ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها 
األطباء املقيمون في اململكة وميارسون عملهم فيها 
وتتوفر فيهم شروط  االنتساب املنصوص عليها في 

هذا  القانون .
ب - يحظر على الطبيب أن ميارس املهنة قبل التسجيل 
في النقابة واحلصول على ترخيص من الوزارة وإال عدت 

WO�œ—_« ¡U��_« W�UI� Êu�U�

ممارسته مخالفة ألحكام هذا القانون .
5 …œU*«

 يشطب اسم الطبيب من السجل في احلاالت التالية:
أ - عند الوفاة .

ب- عند نقل اسمه لسجل األطباء املتقاعدين.
ج - إذا صدر بذلك قرار تأديبي .

د - إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب أداؤها وفق 
هذا القانون واألنظمة الصادرة مبوجبه .

هـ- إذا ثبت للمجلس أن أيا من شروط االنتساب 
غير متوفر فيه أو غير  صحيح .

و- إذا تخلف عن أداء القسم املنصوص عليه في 
14 من هذا القانون .

و- إذا تخلف عن أداء القسم املنصوص عليه في 
14

و- إذا تخلف عن أداء القسم املنصوص عليه في 
14املادة 14املادة 

  ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب بعد أداء 
االلتزامات املترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع   

رسم  تسجيل جديد .
6 …œU*«

أ- جتمد عضوية الطبيب األردني املسجل الذي ال 
ميارس املهنة في األردن إذا:
1  قدم طلبا خطيا بذلك .

ميارس املهنة في األردن إذا:
1

ميارس املهنة في األردن إذا:

مدة سنتني  املمارسة  رسوم  دفع  عن  2  تأخر 
متتاليتني .

ب- أثناء فترة جتميد العضوية يعفى الطبيب من 
االلتزامات املالية للنقابة وال يتمتع بحقوق العضوية، وال 
حتسب فترة التجميد لغايات التقاعد والضمان ولكنه 

يبقى خاضعا لباقي أحكام هذا القانون .
ج- يستعيد الطبيب عضويته الكاملة إذا عاد ملمارسة 
املهنة بعد أن يؤدي كافة االلتزامات املالية املترتبة عليه 

حتى تاريخ التجميد .
د- جتمد- عند نفاذ هذا القانون- عضوية األطباء 
األردنيني املسجلني الذين ال ميارسون املهنة إذا مضى 
على تأخرهم عن دفع التزاماتهم املالية مدة سنتني أو 
أكثر وعند العودة للممارسة يستحق عليهم تسديد 

االلتزامات املالية عن سنتني.
7 …œU*«

أن غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية 
ومهامها هي ما يلي:

أ - رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها 
والدفاع عنها .

ب - التعاون مع الوزارة وجميع املؤسسات والهيئات 
ذات العالقة لرفع املستوى الصحي وتقدمي أفضل 

اخلدمات الطبية املمكنة للمواطنني.
ج - جمع كلمة األطباء واحملافظة على حقوقهم 

وكرامتهم .
د - احملافظة على آداب املهنة .

هـ - تأمني احلياة الكرمية لألطباء وعائالتهم في 
حالة العوز أو الشيخوخة.

و- توثيق الصالت مع األطباء األردنيني املوجودين خارج 
اململكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية واألجنبية.

w�«dI1b�« —«u(« e�eF� q�√ s�

اسم املؤلف / تقدمي وحترير عز الدين سعيد أحمد
2005تاريخ اإلصدار / 2005تاريخ اإلصدار / 2005م

212عدد الصفحات / 212عدد الصفحات / 212 صفحة .
نبذة عن الكتاب / يحوي هذا الكتاب كافة الوثائق 
برامج  أجل  من  جــاءت  التي  واإلقليمية  الدولية 

اإلصالح الدميقراطي في منطقة الشرق األوسط ويضم الكتاب عدد من الوثائق 
الهامة التي أكدت على مبدأ الشراكة وعلى دور املجتمع املدني وأهمية احلوار 
الدميقراطي في املنطقة من مبادرة الدول الثماني وحتى مبادرات ولقاءات 

مؤسسات املجتمع املدني.
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13 w� Œ—R*« ¨611Ø61 r�— …b��*« 3ú� W�UF�« WOFL'« —«d�
2006 d�L��œØ‰Ë_« Êu�U�

  «b�UF�
oO�«u�Ë

قد  البروتوكول  هذا  في  األطراف  الدول 
اتفقت على ما يلي:

1 …œU*«
فــي هذا  الــطــرف  الــدولــة  1 - تعترف 
’’) باختصاص 
فــي هذا  الــطــرف  الــدولــة   - تعترف 

’’
فــي هذا  الــطــرف  الــدولــة   - تعترف 

‘‘الدولة الطرف
فــي هذا  الــطــرف  الــدولــة   - تعترف 

‘‘
فــي هذا  الــطــرف  الــدولــة   - تعترف 

البروتوكول (
اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص  حــقــوق  جلنة 
األفــراد  من  البالغات  بتلقي  (‘‘اللجنة’’) 
أو مجموعات األفراد أو باسم األفراد أو 
مجموعات األفراد املشمولني باختصاصها 
والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف 

ألحكام االتفاقية، والنظر في تلك البالغات.
2 - ال يجوز للجنة تسلم أي بالغ يتعلق 
بأي دولة طرف في االتفاقية ال تكون طرفا 

في هذا البروتوكول.

2 …œU*«
تعتبر اللجنة البالغ غير مقبول:

(أ) متى كان البالغ مجهوال.
(ب) أو شكل البالغ إساءة استعمال للحق 
في تقدمي تلك البالغات أو كان منافيا ألحكام 

االتفاقية.
(ج) أو كانت املسألة نفسها قد سبق أن 
نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل 
دراسة مبقتضى إجراء آخر من إجراءات 

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
(د) أو لم تستنفد كافة وسائل االنتصاف 
الداخلية. وال تسري هذه القاعدة إذا كان 
أمده  طال  قد  االنتصاف  وسائل  إعمال 
بصورة غير معقولة أو كان من غير املرجح 

أن يفضي إلى انتصاف فعال؛
(هـ) أو كان بال أساس واضح أو كان غير 

مدعم ببراهني كافية.
(و) أو متى كانت الوقائع موضوع البالغ قد 
حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة 
للدولة الطرف املعنية، إال إذا استمرت تلك 

الوقائع بعد تاريخ النفاذ.

3 …œU*«
2رهنا بأحكام املادة 2رهنا بأحكام املادة 2 من هذا البروتوكول، 
تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بالغ 
يقدم إليها على الدولة الطرف. وتقدم الدولة 
املتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، 
فيها  توضح  مكتوبة  بيانات  أو  تفسيرات 
املسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف تكون 

تلك الدولة قد اتخذتها.

4 …œU*«
1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم 
بشأن  قــرار  إلى  التوصل  وقبل  ما  بالغ 
موضوعه، أن حتيل إلى الدولة الطرف املعنية 
للنظر، على سبيل االستعجال، طلبا بأن تتخذ 
الدولة الطرف ما يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي 
إحلاق ضرر ال ميكن رفعه بضحية االنتهاك 

املزعوم أو ضحاياه. 

2 - عندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية 
1وفقا للفقرة 1وفقا للفقرة 1 من هذه املادة، فإن ذلك ال يعني 
ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو 

موضوعه. 

5 …œU*«
لدى بحثها  اللجنة جلسات مغلقة  تعقد 
البالغات في إطار هذا البروتوكول. وتقوم 
اللجنة، بعد دراسة البالغ، بإحالة اقتراحاتها 
وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف 

املعنية وإلى امللتمس.

6 …œU*«
1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها 
تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة 
للحقوق املنصوص  من جانب دولة طرف 
عليها في االتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة 
الطرف إلى التعاون في فحص املعلومات 
وتقدمي مالحظات بشأن املعلومات املعنية 

لهذا الغرض.
2 - يجوز للجنة أن تعني عضوا أو أكثر من 
أعضائها إلجراء حتر وتقدمي تقرير على وجه 
االستعجال إلى اللجنة، آخذة في اعتبارها أي 
مالحظات تقدمها إليها الدولة الطرف املعنية 
وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها. 
ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة 
إلقليم الدولة الطرف، متى استلزم األمر ذلك 

ومبوافقتها.
3 - تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك 
التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف 

املعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.
4 - تقوم الدولة الطرف املعنية، في غضون 
والتعليقات  النتائج  تلقي  من  أشهر  ستة 
بتقدمي  اللجنة،  أحالتها  التي  والتوصيات 

مالحظاتها إلى اللجنة.
التحري بصفة سرية،  ذلك  5 - يجري 
ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع 

مراحل اإلجراءات.

7 …œU*«
1 - يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية 
إلى أن تدرج في تقريرها املقدم مبوجب املادة 
تدابير متخذة  أي  تفاصيل  االتفاقية  35 من 
6استجابة لتحر أجري مبوجب املادة 6استجابة لتحر أجري مبوجب املادة 6 من هذا 

البروتوكول.
2 - يجوز للجنة، عند االقتضاء، بعد انتهاء فترة 
4الستة أشهر املشار إليها في الفقرة 4الستة أشهر املشار إليها في الفقرة 4 من املادة 
6، أن تدعو الدولة الطرف املعنية إلى إبالغها 

بالتدابير املتخذة استجابة لذلك التحري.

8 …œU*«
هذا  توقيع  وقت  الطرف،  للدولة  يجوز 
البروتوكول أو التصديق عليه أو االنضمام 
إليه، أن تعلن أنها ال تعترف باختصاص 

7 و7 و7. 6اللجنة املنصوص عليه في املادتني 6اللجنة املنصوص عليه في املادتني 6

9 …œU*«
يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذا 

البروتوكول.
10 …œU*«

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول 
للدول ومنظمات التكامل اإلقليمي املوقعة 
على االتفاقية وذلك في مقر األمم املتحدة 
في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 

.2007

11 …œU*«
يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول 
املوقعة على هذا البروتوكول التي صدقت 
على االتفاقية أو انضمت إليها. ويخضع 
لإلقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل 
اإلقليمي املوقعة على هذا البروتوكول والتي 
أقرت االتفاقية رسميا أو انضمت إليها. 
ويكون االنضمام إلى هذا البروتوكول مفتوحا 
ألي دولة أو منظمة للتكامل اإلقليمي صدقت 
على االتفاقية أو أقرتها رسميا أو انضمت 

إليها ولم توقع البروتوكول. 

12 …œU*«
التكامل  ‘‘منظمة  بـتعبير  يقصد   - 1
منظمة تشكلها الدول ذات السيادة ’’ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة ’’ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة  اإلقليمي
في منطقة ما وتنقل إليها الدول األعضاء 
فيها االختصاص فيما يتعلق باملسائل التي 
البروتوكول.  حتكمها هذه االتفاقية وهذا 
وتعلن تلك املنظمات، في صكوك إقرارها 
الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها 
هذه  التي حتكمها  باملسائل  يتعلق  فيما 
الوديع  وتبلغ  البروتوكول.  وهذا  االتفاقية 
نطاق  في  جوهري  تعديل  بأي  بعد  فيما 

اختصاصها.
2 - تنطبق اإلشارات في هذا البروتوكول 
’’ على تلك املنظمات في 
 - تنطبق اإلشارات في هذا البروتوكول 

 ’’
 - تنطبق اإلشارات في هذا البروتوكول 
على تلك املنظمات في ’’ على تلك املنظمات في  ‘‘الدول األطراف
 - تنطبق اإلشارات في هذا البروتوكول 

‘‘
 - تنطبق اإلشارات في هذا البروتوكول 

‘‘إلى ‘‘إلى 
حدود اختصاصها. 

املادة 13 الفقرة 1 من  3 - ألغراض 
15 من املادة 15 من املادة 15 من هذا البروتوكول،  2والفقرة 2والفقرة 2
للتكامل  تودعه منظمة  يعتد بأي صك  ال 

اإلقليمي. 
4 - متارس منظمات التكامل اإلقليمي، في 
األمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، 
الدول  اجتماع  في  التصويت  في  حقها 
األطراف، بعدد من األصوات مساو لعدد 
دولها األعضاء التي هي أطراف في هذا 
البروتوكول. وال متارس تلك املنظمات حقها 
من  دولــة  أي  مارست  إذا  التصويت  في 
الدول األعضاء فيها حقها في التصويت، 

والعكس صحيح.

13 …œU*«
1 - رهنا ببدء نفاذ االتفاقية، يبدأ نفاذ 
هذا البروتوكول في اليوم الثالثني من إيداع 

الصك العاشر للتصديق أو االنضمام. 

2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل 
دولة أو منظمة للتكامل اإلقليمي تصدق على 
هذا البروتوكول أو تقره رسميا أو تنضم إليه 
بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك، 
في اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صكها. 

14 …œU*«
1 - ال يجوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا 

ملوضوع هذا البروتوكول وغرضه.
أي  في  التحفظات  سحب  يجوز   -  2

وقت.

15 …œU*«
1 - يجوز ألي دولة طرف أن تقترح تعديال 
لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلى األمني العام 
بإبالغ  العام  املتحدة. ويقوم األمني  لألمم 
الدول األطراف بأي تعديالت مقترحة، طالبا 
إليها إشعاره مبا إذا كانت حتبذ عقد اجتماع 
للدول األطــراف للنظر في تلك املقترحات 
والبت فيها. فإذا حبذ عقد االجتماع ثلث 
الدول األطراف على األقل، في غضون أربعة 
أشهر من ذلك اإلبالغ، فإن األمني العام يعقد 
االجتماع حتت رعاية األمم املتحدة. ويقدم 
األمني العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول 
األطراف احلاضرة واملصوتة في االجتماع 
إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلقراره ثم 

إلى كافة الدول األطراف لقبوله.
2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا 
1للفقرة 1للفقرة 1 من هذه املادة في اليوم الثالثني من 
بلوغ عدد صكوك القبول املودعة ثلثي عدد 
الدول األطراف في تاريخ اعتماد التعديل. 
ثم يبدأ نفاذ التعديل جتاه أي دولة طرف 
في اليوم الثالثني من إيداع صك قبولها. 
وال يكون التعديل ملزما إال للدول األطراف 

التي قبلته. 

16 …œU*«
هذا  تنقض  أن  طــرف  دولــة  يجوز ألي 
البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى األمني 
العام لألمم املتحدة. ويصبح هذا النقض 
نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم األمني 

العام ذلك اإلشعار. 

17 …œU*«
أشكال  في  البروتوكول  هذا  نص  يتاح 

يسهل االطالع عليها.

18 …œU*«
تتساوى في احلجية النصوص اإلسبانية 
والعربية  والصينية  والروسية  واالنكليزية 

والفرنسية لهذا البروتوكول.
املوقعون  املفوضون  قام  لذلك،  وإثباتا 
من  األصـــول  املخولون حسب  ـــاه،  أدن
هذا  على  بالتوقيع  حكوماتهم،  جانب 

البروتوكول.
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حقوق: االقتصاديةـ  حقوق: االقتصاديةـ  حقوق: –جدة –جدة –
العامة  الرئاسة  موظفي  من  عدد  تقدم 
إلى فرع  البيئة بشكوى  لألرصاد وحماية 
جمعية حقوق اإلنسان في منطقة مكة املكرمة 
احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم للشهر 
الثاني على التوالي بسبب خالفات إدارية 
بني وزارة املالية والرئاسة وديوان املراقبة 

العامة.
وأكد الدكتور حسني الشريف املشرف العام 
على فرع جمعية حقوق اإلنسان في منطقة 
مكة املكرمة، أنه من خالل اطالع املكتب على 
على فرع جمعية حقوق اإلنسان في منطقة 
مكة املكرمة، أنه من خالل اطالع املكتب على 
على فرع جمعية حقوق اإلنسان في منطقة 

الشكوى املقدمة، وبحسب ما ادعوه، فإنه ال 
يحق ألي جهة مهما كانت أن توقف رواتب 

العاملني فيها، ألن الراتب حق مشروع لهم، 
ويفترض أن يتم إيقاف العالوة دون الراتب 

بأكمله كما بينوه في شكواهم.
وأوضح الشريف أن اجلمعية ستخاطب 

بأكمله كما بينوه في شكواهم.
وأوضح الشريف أن اجلمعية ستخاطب 

بأكمله كما بينوه في شكواهم.

اليوم وزارة املالية والرئاسة العامة حلماية 
مضمون  من  للتحقق  والبيئة،  األرصــاد 
الشكوى ومعرفة األسباب متهيدا التخاذ 

القرار.
وكان األمير تركي بن ناصر الرئيس العام 
لألرصاد وحماية البيئة، قد حمل وزارة املالية 
في وقت سابق مسؤولية تأخر صرف رواتب 
25 مرصدا 
في وقت سابق مسؤولية تأخر صرف رواتب 

25
في وقت سابق مسؤولية تأخر صرف رواتب 

أكثر من ألف موظف يعملون في 
في وقت سابق مسؤولية تأخر صرف رواتب 

أكثر من ألف موظف يعملون في 
في وقت سابق مسؤولية تأخر صرف رواتب 

25أكثر من ألف موظف يعملون في 25
في وقت سابق مسؤولية تأخر صرف رواتب 

25
في وقت سابق مسؤولية تأخر صرف رواتب 

أكثر من ألف موظف يعملون في 
في وقت سابق مسؤولية تأخر صرف رواتب 

25
في وقت سابق مسؤولية تأخر صرف رواتب 

في مختلف املناطق السعودية.

يذكر أن خالفا بني ديوان الرقابة العامة 
ووزارة املالية من جهة، والرئاسة من جهة 
أخرى حول مطالبة الديوان والوزارة فصل 
البيئة عن مسيرات الرواتب  أخصائيي 
استعدادا حلسم العالوة التي متثل جزءا 
من الراتب بحجة عدم نظاميتها، قد تسبب 
1500في تعرض نحو 1500في تعرض نحو 1500 موظف يعملون في 
الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
ألزمة مالية خانقة جراء توقف رواتبهم 
الشهرية وهو ما دفع بالرئاسة إلى التأكيد 
على أن إصرار الوزارة على عدم صرف 
الرئاسة، سيتحول  املوظفني في  رواتب 

إلى أزمة.
الرئاسة، سيتحول  املوظفني في  رواتب 

إلى أزمة.
الرئاسة، سيتحول  املوظفني في  رواتب 

år�UE*«òË åWO�U*«ò l�  U�ö� V��� s�dNA� UNH�u� bF�
rN��«Ë— ·dB� åÊU��ù« ‚uI�ò v�≈ ÊËQ�K� œU�—_« uH�u�

t�u*« sH�«
الفن بكافة مساراته(شعرا وسردا روائيا وتشكيال 
وثيقة  ذات صلة  جمالية  ظاهرة  وإيقاعا)  ومتثيال 
بالوجدان إبداعا وتلقيا ؛ وألنه كذلك فالبد أن يكون 
منطبعا مبا في دواخل هذا الوجدان من انتماءات 

ومعتقدات عميقة اجلذور لها جتلياتها اإلبداعية .. 
وكنا  قد غبرنا زماناطويال ونحن مختلفون اختالفا 
جذريا في هذه القضية ؛فبعض مثقفينا يرون الفن 
(شيئا ) جماليا ال يحتمل الفكر بل يجب أن يخلو 
جذريا في هذه القضية ؛فبعض مثقفينا يرون الفن 
(شيئا ) جماليا ال يحتمل الفكر بل يجب أن يخلو 
جذريا في هذه القضية ؛فبعض مثقفينا يرون الفن 

الفن من الهدف حتى يكون خالصا لوجه اإلبداع ، 
وكنا نقول لهم : إنكم تعبثون ؛ فال ميكن أن يخلو أي 
عمل إبداعي من هدف .. بل إن فراركم من الهدف في 
كتاباتكم التي تسمونها إبداعية هو اجتاه لهدف جديد 
يتمثل في (العبثية) .. ثم إنه المناص من االنتماء للدين 
كتاباتكم التي تسمونها إبداعية هو اجتاه لهدف جديد 
يتمثل في (العبثية) .. ثم إنه المناص من االنتماء للدين 
كتاباتكم التي تسمونها إبداعية هو اجتاه لهدف جديد 

في الفنون ألنه اليوجد فن في الوجود غير منتم إلى فكر 
يتمثل في (العبثية) .. ثم إنه المناص من االنتماء للدين 
في الفنون ألنه اليوجد فن في الوجود غير منتم إلى فكر 
يتمثل في (العبثية) .. ثم إنه المناص من االنتماء للدين 

كائنا ماكان .. واملسلم يجب وجوبا أن يجعل نشاطه 
في الفنون ألنه اليوجد فن في الوجود غير منتم إلى فكر 
كائنا ماكان .. واملسلم يجب وجوبا أن يجعل نشاطه 
في الفنون ألنه اليوجد فن في الوجود غير منتم إلى فكر 

اإلنساني كله منسجما مع الهدف األعظم من الوجود 
وهو: إقامة عبودية الله عزوجل في األرض .. 

اإلنساني كله منسجما مع الهدف األعظم من الوجود 
وهو: إقامة عبودية الله عزوجل في األرض .. 

اإلنساني كله منسجما مع الهدف األعظم من الوجود 

وكنا منازح بعضهم ممن شهد في حياته تقلبات 
صارخة؛ من البنيوية إلى احلداثة إلى مابعدها إلى 
االبتكار الغربي العجيب: {النقد الثقافي} الذي ضرب 
فيه بجماليات النص التي يدافع عنها حياته كلها 
عرض احلائط.. كنا منازحهم ومنازح مريديهم ونقول 
: نسأل الله أن يقيض لنا كاتبا غربيا يؤمن بأسلمة 
الفنون واآلداب ويكتب فيها كتابا حتى تؤمنوا بالفكرة 
؛ ألنكم- فيما يبدو- تعيشون عقدة نقص حقيقية أمام 

النموذج الغربي وأزمة ثقة حقيقية بالنفس .. 
هذا الذي كان .. لكن العجيب الغريب أن السنوات 

النموذج الغربي وأزمة ثقة حقيقية بالنفس .. 
هذا الذي كان .. لكن العجيب الغريب أن السنوات 

النموذج الغربي وأزمة ثقة حقيقية بالنفس .. 

األخيرة شهدت حتوال هائال في وظيفة الفنون عند 
واملسرحية  والرواية  القصيدة  فأصبحت  ؛  هؤالء 
واملسلسلة واألغنية و(الفيلم) موجهة توجيها فكريا 
الذي  فما   !!!.. محددة  أهــداف  أجل  من  صارما 
جرى ؟ وأين الغيرة اجلمالية التي صدعوا رؤوسنا 
الذي  فما   !!!.. محددة  أهــداف  أجل  من  صارما 
جرى ؟ وأين الغيرة اجلمالية التي صدعوا رؤوسنا 
الذي  فما   !!!.. محددة  أهــداف  أجل  من  صارما 

بها زمنا طويال؟.. 
إن املتابع للحركة الثقافية يجد كل هذا واضحا ماثال 
للعيان ؛ فكثير من املفكرين املفلسني الذين عجزوا عن 
فرض منوذج املهانة للوافد الغربي بتنظيراتهم اجتهوا 
للرواية رغم ضعفهم في السرد واخترقوا بالرواية كل 
احملرمات التي كانوا يحلمون بتغييرها وعبروا عن 
مكنونات أرواحهم احليرى أمام أسئلة الوجود الكبرى 
احملرمات التي كانوا يحلمون بتغييرها وعبروا عن 
مكنونات أرواحهم احليرى أمام أسئلة الوجود الكبرى 
احملرمات التي كانوا يحلمون بتغييرها وعبروا عن 

التي ُحرموا برد اليقني فيها ..؛ فظهرت روايات فيها 
مكنونات أرواحهم احليرى أمام أسئلة الوجود الكبرى 
التي ُحرموا برد اليقني فيها ..؛ فظهرت روايات فيها 
مكنونات أرواحهم احليرى أمام أسئلة الوجود الكبرى 

مناذج إحلادية وفوضى سلوكية ُتظهر مناذج منحرفة 
التي ُحرموا برد اليقني فيها ..؛ فظهرت روايات فيها 
مناذج إحلادية وفوضى سلوكية ُتظهر مناذج منحرفة 
التي ُحرموا برد اليقني فيها ..؛ فظهرت روايات فيها 

أخالقيا في سياق تبريري تسويغي مظهر لإلعجاب 
واإلكبار .. 

ومن جانب آخر ظهر(التمثيل) بقوة ليقدم في انتقاء 
فكري مشاهد يهاجم فيها روح التدين التي انتظمت 
املجتمعات العربيةمن التسعينات الهجرية (بعد النكسة) 
فكري مشاهد يهاجم فيها روح التدين التي انتظمت 
املجتمعات العربيةمن التسعينات الهجرية (بعد النكسة) 
فكري مشاهد يهاجم فيها روح التدين التي انتظمت 

إلى اليوم ؛ فمرة يسخر من حجاب املرأة املسلمة بتقدمي 
منوذج منحرف حملجبة في محاولة مكشوفة جلر املتلقي 
الساذج ليعمم االنحراف على احملجبات ، ومرة يسخر 
من املصلي بعرض شخصية بغيضة تنفر منها روح 
املتلقي حتافظ على الصالة ،ومرة يسخر من الغيبيات 
التي هي من أعظم صفات املؤمنني ويجعلها سببا في 
املتلقي حتافظ على الصالة ،ومرة يسخر من الغيبيات 
التي هي من أعظم صفات املؤمنني ويجعلها سببا في 
املتلقي حتافظ على الصالة ،ومرة يسخر من الغيبيات 

الغلو .. ومرات يستهدف التدين كله باستهداف رمزياته 
الظاهرة كاللحية وتقصير الثوب أو رموزه املعروفة من 

العلماء والدعاة .. وهلم شرا .. 
إن الفنون كلها يجب أن تكون منسجمة مع دين الله 
عزوجل ؛ وال ميكن قبول أنصاف احللول في هذا بل 
ال ميكن أن يكون املسلم منتميا انتماء حقيقياللدين 
عزوجل ؛ وال ميكن قبول أنصاف احللول في هذا بل 
ال ميكن أن يكون املسلم منتميا انتماء حقيقياللدين 
عزوجل ؛ وال ميكن قبول أنصاف احللول في هذا بل 

إذا كان يعتقد أن الدين شيء والفنون شيء آخر 
والصلة بينهما.. 

وإذا كنا صادقني في البحث عن حلول ملشكالتنا 
فينبغي أن نصدق في تشخيصها وفي البحث عن دواء 
وإذا كنا صادقني في البحث عن حلول ملشكالتنا 
فينبغي أن نصدق في تشخيصها وفي البحث عن دواء 
وإذا كنا صادقني في البحث عن حلول ملشكالتنا 

لها والحاجة بنا ملمثل تائه غيرسوي أو ملخرج ليس 
فينبغي أن نصدق في تشخيصها وفي البحث عن دواء 
لها والحاجة بنا ملمثل تائه غيرسوي أو ملخرج ليس 
فينبغي أن نصدق في تشخيصها وفي البحث عن دواء 

منا أو ملنتج أجنبي أولدعم من جهات مشبوهة حتى 
لها والحاجة بنا ملمثل تائه غيرسوي أو ملخرج ليس 
منا أو ملنتج أجنبي أولدعم من جهات مشبوهة حتى 
لها والحاجة بنا ملمثل تائه غيرسوي أو ملخرج ليس 

نكتشف أخطاءنا ونصلحها .. 

حقوقجدةـ  حقوقجدةـ  حقوق:
استقبل الدكتور حسني الشريف املشرف 
العام على فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة 
1429/1429/1429هـ  6/6/6 27مبقر الفرع بجدة يوم الثالثاء27مبقر الفرع بجدة يوم الثالثاء27
2008/2008/2008م نائب السفير الهولندي  7/7/7 املوافق1
لدى اململكة السيد مينو لينسترا برفقة زوجته 
واألستاذة منيرة مرعي مسؤولة العالقات 
العامة واإلعالم في السفارة الهولندية، وذلك 
في إطار استمرار التواصل بني اجلانب 
هلسنكي  جمعية  في  «متمثال  الهولندي 
حلقوق اإلنسان» واجلمعية الوطنية حلقوق 

اإلنسان.
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ـــــد بــحــث  وق
ــــان  ــــب اجلــــان
ــل تــعــزيــز  ــب س
فيما  الــتــعــاون 
وإمكانية  بينهم 
موظفي  إرسال 
كبعثة  اجلمعية 
دراسية لهولندا 
ـــفـــادة  واالســـت
مــن الـــــدورات 
التدريبية أيضاً، 
مــن الـــــدورات 
التدريبية أيضاً، 
مــن الـــــدورات 

ومت طرح العديد 
من األفكار.


