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الشــــريف حســــني ألقــــى الدكتور
الوطنية اجلمعية فرع على العام املشرف
املكرمة مكــــة مبنطقة حلقوق اإلنســــان
اإلنســــان مبنطقة عن حقوق محاضــــرة
 15 الثالثاء صباح يــــوم الباحة وذلــــك

 20 املوافق جمــــادى األولى1429هـــــ
وثقافــــة /5 /2008م. لنشــــر مفهــــوم
باجلمعية والتعريــــف حقوق اإلنســــان،
التي القضايا وأبــــرز واختصاصاتهــــا،
منجزاتها، وأهــــم وتعاجلها، عاجلتهــــا
مــــع مثقفي ومثقفات مفتوح عبــــر حوار
بنات الباحة. تعليم مسرح املنطقة على

حقوق: ـ الرياض
الوطنية مـــن اجلمعيـــة قـــام وفد
اإلنسان برئاسة الدكتور بندر حلقوق
اجلمعية، رئيس حجار حمزة محمد بن
ربيعان بـــن مفلح يرافقـــه الدكتـــور
وكل اجلمعية، رئيس نائب القحطاني
اخلثالن محمد بن صالح الدكتور من
احلي آل عبد اخلالـــق عبد والدكتـــور
هنيدي عبدالعزيز املتقاعـــد  والفريق
إبراهيم واألســـتاذ اجلمعيـــة عضو 
واألستاذ اجلمعية  عضو الســـليمان
الفاخري عبـــد الرحمـــن خالـــد بـــن
واإلدارية املالية الشؤون على املشرف
التحقيق لهيئـــة بزيـــارة باجلمعيـــة،

/ 5/ 14 االثنـــني يوم العام واالدعـــاء
19/ 5/ 2008م، 1429هــــ املوافـــق
رئيس معالـــي اســـتقبالهم وكان فـــي
الشـــيخ العام واالدعاء التحقيق هيئـــة
ونائب اللـــه، عبد آل فهـــد محمـــد بن
الدكتور واالدعاء للتحقيق الهيئة رئيس
رئيس الهيئة ونائب اجلهيمان، إبراهيم
وتنفيذ األحكام الســـجون على للرقابة
حمد اجلرباء، األستاذ الدولي والتعاون
معالي الشـــيخ رحب وفـــي بداية اللقاء
مناقشة ،ومتت اجلمعية بوفد العبد الله
في تدخل التي املوضوعات مـــن العديد
اختصاصات الهيئةواهتمامات اجلمعية،
استجابة ســـرعة اجلمعية وفد ثمن وقد

استفســـارات على ــرد اـل الهيئـــة في
في الهيئة تتوسع أن ومتنى اجلمعية،

لم التي واملراكز احملافظات تغطية بقية
اآلن. حتى الهيئة فروع تغطها

حقوق: ـ الرياض
احمللية الصحافة في نشر إشارة ملا
الصحة من وزارة عــــن صدر حــــول ما
اجلمعية وفــــد بيان توضيحــــي لزيارة
البيان تضمنه الصحة وما وزير ملعالي

توضيحها: اجلمعية نقاط تود من
اإلنسان حلقوق الوطنية اجلمعية أن
اإلنسان حقوق حماية في بدورها تقوم
عليه نظامها نص ما وفق واحلفاظ عليها
الثالثــــة الفقرة مادتــــه األساســــي في
قضت بقيــــام اجلمعية الثالثــــة والتــــي
اجلهات مع ومتابعتها الشــــكاوى بتلقي
املخالفات والتحقق من دعاوى املختصة
اإلنســــان، بحقوق املتعلقة والتجاوزات
أهم من الصحية الرعاية حق أن شك وال
حترص ما بني مــــن وهو احلقوق، هــــذه
حتقيقه على الله، وفقهــــا بالدنا، قيادة
وقد رصدت واملقيمني، جلميع املواطنني
الشــــكاوى من العديد وتلقت اجلمعيــــة
املواطن حقوق على تؤثر التي والتظلمات
وزارة واختصاصات مهام ضمن وتدخل

مايلي: على وتشتمل الصحة،
بشــــكــل  اخلدمــات 1 - عــــدم توزيــــع

اململكة. مناطق على متوازن
التنقل  من وذويهم 2 - معانــــاة املرضى
على للحصول الرئيســــية إلى املدن

العالج.
للحد  فعالة إجراءات اتخاذ 3 - وجــــوب

الطبية. األخطاء من
صيدليــــات  فــــي 4 - نقــــص األدويــــة
بعــــض واضطــــرار املستشــــفيات
على األدوية هذه لتأمــــني املواطنني

اخلاص. حسابهم
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متخصصة  أبحاث مراكز فتح 5 - عــــدم
فيها تكثر التي املناطــــق في بعض

الوبائية. األمراض بعض
املرضى التنسيق  أقارب من الطلب - 6
أجل من شاغرة أســــرة عن والبحث

إليها. ذويهم حتويل ضمان
في  التمريضــــي 7 - ضعــــف الــــكادر
على ذلك وانعــــكاس املستشــــفيات

املرضى. خدمة
املراكز  في املتوفرة اإلمكانات ضعف - 8

والقرى. األحياء الصحية داخل
للمرضى  املعطاة املواعيد مدد طول - 9

. العيادات ملراجعة
في  الطــــوارئ 10 - ضعــــف أقســــام

. املستشفيات
في  الطبية البشرية الكوادر ضعف - 11
واملستشفيات، املستوصفات أغلب
املناطق في اخلصوص وجــــه وعلى

النائية.
املقدمة  ضعف اخلدمات الصحية - 12
اإليدز مرضى وخاصة للســــجناء،

النفسيني. واملرضى
وبعض اجلمعيــــة والتقــــى رئيــــس
وكبار الصحة وزيــــر مبعالي أعضائها
هذه ملناقشــــة الــــوزارة في املســــئولني
نظر والتعرف علــــى وجهة املوضوعــــات
املسئولون أوضح وقد بشــــأنها، الوزارة
نظرهم وجهة في الــــوزارة مشــــكورين
رسمي بشكل عليها بالرد ووعدوا حيالها
اطالع مت اللقاء وخالل الحق، وقــــت في
اجلهود على وأعضائها اجلمعية رئيــــس
لوحظ إال أنه الــــوزارة؛ بها التي تقــــوم
يتضمن من وزارة الصحة بيان صــــدور

الوطنية اجلمعيـــة تعتـــزم
تعديل اإلنســـان حلقـــوق
امللـــف الصحفي اخلاص
يتناســـب وذلك مبا بهـــا،
من اجلمعية تشهده مع ما
مفاهيم نشـــر في تطويـــر

اإلنسان. حقوق ثقافة

جهة حق أي من ليس أنه اإلشــــارة إلى
نيابة عنها، أو الــــوزارة التحدث باســــم
املالية وزارة أن إلى البيان كما أشــــار
متواصل جهود بشــــكل وتدعم تســــاند
تأمل كانت الصحة وزارة وأن الوزارة،
البيان إصدار التأني قبل من اجلمعيــــة
الوزارة حول وجهة نظر اســــتالم حلني
تود واجلمعية موضوعات، من ما طــــرح
وإمنا أحد؛ ال تتحدث باسم أنها التأكيد
نظامها عليه وفق ما نص بدورها تقوم
الثالثــــة الفقرة مادتــــه األساســــي في
اجلمعية تقضي بقيــــام األولى والتــــي
ورد في النظام مــــا تنفيذ من بالتأكــــد
الداخلية األنظمة وفي للحكم، األساسي
اإلنسان، العالقة بحقوق ذات اململكة في
املعنية ضمان قيام األجهزة على وتعمل
اخلدمات للمواطنني تقــــدمي في بدورها
األنظمة والتوجيهات به تقضي ما وفق
وزارة دعم ذكر من وأما ما الســــامية،
هناك أن فاملالحظ الوزارة جلهود املالية
واملراكز الصحية املستشفيات من عددا
التجهيزات فــــي تعانــــي مــــن نقــــص
إلخ، واألدوية... واخلدمــــات والكــــوادر
املالية دعم مــــن وزارة هنــــاك وإذا كان
تقوم الصحة ووزارة الشــــأن في هــــذا
املواطنون يشــــتكي فلماذا إذن بدورها
والواقع الصحية، اخلدمــــات من تردي
استياء تستغرب واجلمعية ذلك!!! يؤيد
اجلمعيــــة بدورها قيــــام الــــوزارة مــــن
من تلقيه أو رصــــده مت ما فــــي إيصال
االختصــــاص ذات تظلمــــات للجهــــات
بشأن للمجتمع املســــئول رأي وتوضيح
إن حيث مــــا يهمهم مــــن موضوعــــات،

تشتكي من أفراد املجتمع كبيرة نســــبة
أمر وهذا الصحية، اخلدمات تردي من
خادم توجيهات أوال: لسببني، غير مبرر
بضرورة املتكررة  الشــــريفني احلرمني
للموطنــــني. ثانيًا: توفر اخلدمات تقدمي
عالقة عن النظر وبغض السيولة املالية.
أو سلبًا الصحة وزارة مع املالية وزارة
املواطن يحصل أن هو املهم إيجابا فإن
حق الرعاية الصحية والتي العادي على
مادته في للحكم األساسي أكدها النظام
أنه على نصت والتي والثالثني احلاديــــة
وتوفر العامة بالصحــــة «تعنى الدولــــة
وقد مواطــــن»، لكل الرعايــــة الصحيــــة
ما يتم القيام بعرض اجلمعية على درجت
أو تظلمات من شكاوى أو تلقيه رصده
واملصالح الوزارات في املســــئولني على
األمور هذه مثل تدخــــل التي احلكومية
من تتلقاه ما تعلن ثم اختصاصها فــــي
أخذا للمجتمع، وتوضيحات إيجابيــــات
واملصداقية، والوضوح الشفافية مببدأ
وســــائل في رصده يتــــم ملا واملتتبــــع
نشــــر مؤخرًا ما ومنها املختلفة اإلعالم
احلرمني خادم مستشــــار على لســــان
العيادات على العام الشريفني واملشرف
اجلبار العبد فهد الدكتور معالي امللكية
في اململكة، الصحي واقع القطاع حول
من اجلهود مضاعفــــة يدرك ضــــرورة
على للتغلب قبــــل املســــئولني املعنيــــني
حصول يضمن مبــــا مثل هــــذه األمور
الرعاية في حقهم على املواطنني جميــــع
يحبه ملا اجلميــــع وفــــق الله الصحيــــة.
خادم احلرمني قيــــادة ظل في ويرضاه

الله. حفظه الشريفني
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حقوق: ـ الرياض
الســـفير قـــام 
اململكة لدى الهولندي
نيكـــوالس الســـيد
للجمعية بزيارة بيتس
حلقـــوق الوطنيـــة
 /14 االثنني اإلنسان
املوافـق 5 /1429هـ
وقد 19 /5/ 2008م،
اســـتقباله كان فـــي

عبدالرحمن بن خالد واألستاذ اجلمعية، رئيس حمزة حجار محمد بن بندر الدكتور
رئيس اجلمعية بالضيف رحب وقد واإلدارية، الشؤون املالية على املشرف الفاخري
خالل اللقاء ومت وإجنازاتها، وأهدافها إنشـــائها وفكرة عن اجلمعية نبذة له وقـــدم
الســـفير قدم اللقاء نهاية الطرفني، وفي تهم املوضوعات التي من عدد في التحدث
في للجمعية ومتنى التوفيق االستقبال، حسن على اجلمعية لرئيس الهولندي شكره

مسيرتها. إكمال

حقوق: ـ املنورة املدينة
اجلمعية الوطنية حلقوق شـــاركت
جامعة معـــرض في بجناح اإلنســـان
في واملقام واملعلومـــات طيبـــة للكتاب
 17 - 8 الفتـــرة من املنـــورة املدينـــة
 22 - 13 /1429هــــ املوافـــق 5/
معـــرض /5/2008م، حيـــث شـــهد
مـــن اجلمهور كبيرًا إقبـــاًال اجلمعيـــة
عـــرض مت حيـــث املعـــرض، وزوار 
قامت التي اجلمعية إصـــدارات جميع
ضمـــن اإلصدارات ومن بطباعتهـــا،
األول التقريـــر كتـــاب التـــي عرضت:
اململكة فـــي اإلنســـان حقوق ألحـــوال
تقرير أول الســـعودية، وهـــو العربيـــة

…d�u'« …–U��_«
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حقوق: ـ جدة

اجلوهــــرة األســــتاذة شــــاركت 
الوطنية اجلمعية رئيس العنقري نائب
األســــرة، لشــــؤون حلقوق اإلنســــان
الســــيدة مركز نظمه الذي فــــي اللقاء
الغرفة التجارية في بنت خويلد خديجة
يوم املرأة حقوق حول بجدة الصناعية
املوافق /1429هـــــ 5/ 12 الســــبت
إســــماعيل بقاعــــة 17/5/2008م 
بجدة، التجارية بالغرفــــة أبــــو داوود
العمير بسمة الدكتورة من كل بحضور
خديجة السيدة ملركز التنفيذية املديرة
وعدد األعمال لصاحبــــات بنت خويلد
وصاحبات املجتمع ســــيدات من كبير

األعمال وطالبات اجلامعة.
اجلوهرة األســــتاذة حتدثت وقــــد
اإلسالم في حقوق املرأة عن العنقري
حتى احلقــــوق هذه وأهميــــة معرفــــة
فــــي حقها، انتقاص اليكــــون هنــــاك
املالية، حق احلقوق إلى أشــــارت كما
االســــتثمار، حق امليراث، حق العمل،
املناصب في تولي إلى حقها باإلضافة
في واملشــــاركة املجتمع في القياديــــة

الشورى. مجلس
اجلوهرة األســــتاذة كما أشــــارت
مدونة وجــــود ضرورة إلى العنقــــري
تعاليم من منبثقة األســــرة عن أحوال
باحلقوق املعرفة تعــــزز احلنيف ديننا
احلضــــور وطالبــــت  والواجبــــات،
النبويــــة األحاديــــث كل باســــتخراج
مركز وإرسالها إلى املرأة التي كرمت

بنت خويلد. السيدة خديجة
احملاضرة مع تفاعل احلضور وقد
األســــئلة وطرح املداخالت خالل مــــن
كما احلقوق، بعض عن واالستفســــار
األمثلة بإضافــــة منهم قــــام البعــــض
ما والتي تؤكد واجهتهن الواقعية التي

احملاضرة. في طرح

W�O� WF�U� ÷dF� w� „—UA� WOFL'«
 U�uKF*«Ë »U�JK�

أحوال تصـــدره اجلمعيـــة عن وضـــع
اململكة، مناطـــق في حقـــوق اإلنســـان
األنظمة انســـجام وكذلك كتـــاب مدى
اإلنسان حقوق اتفاقيات مع السعودية
بني مقارنة دراسة تعد والتي الرئيســـية
األنظمة بني واالختالف التشـــابه أوجه
اململكة واالتفاقيات داخـــل بها املعمول
التي الدوليـــة واملعاهـــدات واملواثيـــق
وكذلك مؤخـــرًا، اململكة إليها انضمـــت
واملطويات الكتب مـــن كبير عدد يوجد
املعرض هـــذا هو بأن التوعويـــة. يذكر
بعد فيـــه اجلمعية تشـــارك الذي الثاني
الدولي الرياض معرض في مشـــاركتها

للكتاب.
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الــــذي يدخل املريض من حــــق
يلقى كل أن للعالج املستشــــفى إلى
والفنيني األطباء من واهتمام عناية
واألشــــعة والتخدير فــــي التمريض
النفســــيني واألخصائيني واملختبــــر
في حقه على حفاظًا واالجتماعيــــني
بواجباتهم هؤالء إخالل احلياة؛ ألن
الطبية والقواعــــد حســــب األصول
عــــدم اتخاذهم أو عليها املتعــــارف
احليطــــة واحلــــذر، أو عــــدم بذلهم
الكافية، من شــــأنه انتهاك العنايــــة
هــــذا حقــــوق املريــــض، ويتســــبب
فقدان في الله- سمح ال االنتهاك -
من أعضائه. تلف عضــــو أو حياته
تدعــــو اجلمعية املنطلق فمن هــــذا
وزارة اإلنســــان حلقــــوق الوطنيــــة
اإلجراءات جميــــع باتخاذ الصحــــة
تفاقم حتــــد من والسياســــات التي
التقرير أشــــار فقد الطبية، األخطاء
وزارة الصحة عن السنوي الصادر
قضايا عــــدد 1427هـــــ أن لعــــام
جلان على املعروضة األخطاء الطبية
الطبية واللجان الطبيــــة املخالفــــات
عن املسؤولة اللجان وهي الشرعية،
الطبية، وصل األخطاء شكاوى تلقي
عام  خالل فقط 1026 قضيــــة إلى
هذه اللجان وقد أصدرت 1427هـ،
منها 181  بشــــأنها، 480 قــــرارًا
عدد وبلغت وفيــــات، قــــرارًا حلاالت
الوفيات حاالت في اإلدانــــة قرارات
عسير  سجلت وقد 94 قرارًا، الطبية
طبية؛ أخطاء الوفيات حــــاالت أعلى
21 حالة، تليها  حيث وصلت إلــــى
وجدة 15 حالة،  20 حالة، الرياض
املنورة  حالة، واملدينة 12 والقصيم
املخالفات  جلــــان وتقوم 9 حــــاالت،
باملخالفــــات وحتديد بالبت الطبيــــة
للمتضرر ذلــــك  وتوضيح العقوبات
قرار على االعتراض حقه الــــذي من
وتلف الوفــــاة حاالت اللجنة، أمــــا
إلى اللجنة إحالتها فيتــــم األعضاء
قاض يرأسها التي الشرعية الطبية
العدل وعضوية وزارة من قبل معني
الصحة، وزارة قبل من يعينون أطباء
العالي، التعليم وزير يعينهم وأطباء
أن الذين يرون األطبــــاء مع وأتفــــق
القطاع العاملني في اختيار حســــن
الكفــــاءات الصحــــي واســــتقطاب
النظم واتباع جيــــدًا تأهيًال املؤهلة
املتعارف العلمية الطبية واإلجراءات
األخطاء إلى احلد من تــــؤدي عليها
يتطلب ذلك حتقيــــق ولكن الطبيــــة،
ومنافسا، وهذا متميزا كادرا طبي
لتحقيق العمل وينبغي لدينا يتوفر ال
بالقول إن االكتفــــاء مــــن ذلك بدًال
جميع في منتشــــرة الطبية األخطاء
العالم. من جزء ونحن العالم أنحاء

حقوق: ـ جدة
حلقوق الوطنية اجلمعيـــة وفد من زار
املكرمـــة مكـــة منطقـــة اإلنســـان بفـــرع
املوافق يوم السبت مستشفى األمل؛ وذلك
3/5/2008م، املوافق 27/4/1429هـ
الشريف املشرف حسني الدكتور برئاســـة
اســـتقبالهم الفرع، وكان في العام علـــى
واستشاري األمل مستشفى على املشرف
اجلمعية رئيـــس ونائب الطـــب النفســـي،
محمد النفســـي الدكتور الســـعودية للطب
لهم بأن أبلغ وفد اجلمعية الذي شـــاوش،
املستشفى أقسام على االطالع احلرية في
الوفد بزيارة وقام والنزالء، العاملني ومقابلة
أجنحة ثالثة مت تقسيمها إلى التي لألجنحة
العالج وأصحاب القضايا، درجات حسب
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املالبس والوجبات ونظافة جودة من للتأكد

واالجتماعية. الرياضية واألنشطة املعدة
استغرابه الدكتور الشريف أبدى وقد
لعالج نســـائي مـــن عـــدم وجـــود قســـم
للجنســـني، حق العالج رغم أن املدمنات؛
املدمنات بشكل لعالج بتوفير مبنى وطالب
الشـــكاوى انتقـــد بناء على عاجـــل، كما
ورئيس مستشـــفى املدمنون رفعها التـــي
تعاون عدم شـــاوش، الدكتور محمد األمل
بعد املعافني دعم في االجتماعية الشـــؤون
التي والعقبات املستشـــفى، من خروجهم
مع كالتواصل خروجهـــم؛ أثناء تواجههم
حتى لهم أماكن وإيجاد الحتوائهم أسرهم
مرة اإلدمان إلى للعودة عرضـــة ال يكونوا

أخرى.

فـــرع علـــى كمـــا ناشـــد املشـــرف
الشـــؤون املكرمة مكة مبنطقـــة اجلمعيـــة
التصـــرف إلدارة حرية إعطـــاء الصحية
في تنفيذ أهداف األمل بجدة مستشـــفى
خالل ملســـوا أنهم إلى البرنامج، مشـــيرا
في للمستشـــفى الكبيرة اجلهود زيارتهم
خالل من املجتمـــع مع املتعافني إدمـــاج
وبعض املهني املعهد مع املباشـــر التعاون
العراقيـــل القطاعـــات األخـــرى لتذليـــل
املستشفى موظفو اشـــتكى وقد اإلدارية،
مبستشـــفيات مقارنة رواتبهم من ضعف
أدى الذي األمر والدمام، بالرياض األمـــل
135 موظفا العام  مـــن أكثر إلى تســـرب
وإداريني وممرضني أطباء بني ما املاضي

وفنيني.
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أحضانها بــــني امــــرأة حتمــــل طفًال
املال باب املســــجد تستجدي به أمام
والطفل نفســــها ترهق مــــن النــــاس،
ما يسد على للحصول بشــــتى الطرق
بعد واملصلون وجوعها، جوع الطفــــل
رغم تتجنبها فئة فئات، ثالث صالتهم
تعطيها وأخرى الباب، أمــــام وجودها

املوقف. تتأمل وثالثة جتود، مبا
إشارة أمام الوقوف أرهقه كبير شيخ
يده ميد احلارقة الظهيرة املرور وسط
حســــنة على ليحصل املركبات لقائدي
طوله وتصلب ريقه وتبل عطشه تروي

من الناس. احلسنات طلب ليواصل
الزهور سن في مجموعة من األطفال
لبيع إلــــى أخرى ســــيارة يتنقلون من
الطــــرق، تراهم ســــالكي امليــــاه على
وعلــــى الكبــــاري يتجمعــــون حتــــت
توقفــــت إذا ينطلقــــون األرصفــــة، 
قائدي على املياه لبيع املرور إشــــارة

املركبات.
تصادفنا التــــي املواقف هذه بعــــض
الطريق ذاهبني نســــلك ونحن كل يوم
إحدى إلى خارجــــني أو إلــــى أعمالنا
احلياة املناسبات. ومع تســــارع وقع
هؤالء يعير بعضنا ال قد التي نعيشها
مسرعًا، مرورًا عليهم مير بل االنتباه؛
املوقف وتأملنا توقفنــــا ما إذا ولكــــن
األطفال بــــأن نالحظ أمامنــــا فإننــــا
إلى وانساقوا الدراســــة مقاعد تركوا
أجل لقمة العيش، واملرأة الطرقات من
من بدًال أمام باب املسجد جتلس التي
عودة منزلها تنتظر خلف باب تكون أن
واالنصراف مدارســــهم، من أبنائهــــا
تخلت قد أنها فاملالحظ إلــــى تربيتهم،
الذي والشــــيخ الكبير كرها، عن ذلك
يكون له أن من بدًال اإلشارة عند يقف
عمره قضى أن واالهتمام بعد الوقار
في يزال يهيم ال فأنه أبنائه؛ في تربية

العيش. لقمة جللب الطرقات
فالفقير للجميع، ومرهقة صعبة احلياة
فالراحة الغنــــي، وكذلك غيــــر مرتاح،
الراحة احلقيقة املال، جمع في ليست
حيث الذات، داخل من تنبع التي هي
بخير، وأهله بخيــــر املرء بأنه يشــــعر

وملجتمعه. له الراحة يجلب فهذا
العالم أقطاب اإلنسان في بحث مهما
الراحة عن بحثًا الغرب إلى الشرق من
تنبع من الواقع في وهي فلن يجدها،
يشعر الذي الشــــعور هو ذلك داخله،

ويتنفس. حيًا يزال ما بأنه املرء

ـ حقوق:  الدمام
األمن العام تدريب مبدينة اختتمت
فعاليات بالظهران  الشرقية باملنطقة 
حقوق مجال فــي التدريبية ـــدورة ال
ــام،  أي  4 استمرت والــتــي  ــســان اإلن
محاضرة األخير اليوم وتضمنت فعاليات
عبد الدكتور  الشورى مجلس لعضو 
حرية عن العناد، حمود بن الرحمن
بن الدكتور صالح حتدث كما التعبير،
عن دور اجلمعية عضو محمد اخلثالن
في اإلنسان حلقوق الوطنية  اجلمعية
احلفل وبدأ اإلنسان، حقوق انتهاكات
شرطة مدير برعاية للدورة اخلتامي
الثبيتي، سعد اللواء الشرقية املنطقة
وتوزيع ــدورة ال انتهاء إعــالن وتخلله
وأوضح املشاركني، على الشهادات
املشرف السيف، اجلليل عبد الدكتور
الشرقية، باملنطقة اجلمعية فرع  على
غاية في مبواضيع متيزت  الــدورة أن
إبراهيم الدكتور فيها حتدث األهمية 
موضوع وكان  اجلمعية، عضو  القعيد
حلقوق العاملي اإلعـــالن محاضرته:
كمال متقاعد اللواء ألقى كما اإلنسان،
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الدين ســراج
مــــرغــــالنــــي
ـــحـــاضـــرة م
اتفاقية حــول
مـــنـــاهـــضـــة
ـــب ـــعـــذي ـــت ال
املتهم وحقوق
القبض أثناء
والتحقيق عليه
وتفتيشه معه
ومــحــاكــمــتــه،
وأضــــــــــاف

تضمنت ألقيت التي  احملاضرات  أن
حول لعضو مجلس الشورى محاضرة
حلقوق الوطنية باجلمعية التعريف
واختصاصاتها وأهدافها اإلنــســان
الدكتور شــارك كما عملها، وآلــيــة
املشرف الشريف، ناصر بن حسني
املكرمة، مكة مبنطقة اجلمعية فرع على
التحقيق إجـــراءات حــول  مبحاضرة
الدكتور وألقى السجناء، ومعاملة
الشريدة، عضو الرحمن عبد صالح بن

بنظام التعريف عن محاضرة اجلمعية،
ألقى ذلك بعد  اجلزائية، اإلجـــراءات
من العمري علي بن عيسى أول املالزم
واجبات على الضوء التدريب، مدينة
احترام ووجوب اجلنائي الضبط رجل
اخلــتــام قام ــي وف ــان. ــس حــقــوق اإلن
املشرف السيف اجلليل عبد  الدكتور
الشرقية باملنطقة اجلمعية فرع على
شرطة إلى مدير تذكاري درع  بتسليم

الثبيتي. سعد اللواء الشرقية املنطقة

حقوق: ـ جدة
الوطنية اجلمعية فرع على املشرف أكد
الدكتور املكرمة مكة مبنطقة حلقوق اإلنسان
جهاز مجرد اجلمعية أن الشريف حسني 
وليست التنفيذية اجلــهــات على ضاغط
ألي ميكن ال أنه إلى وأشار  قرار، صاحبة
أن هناك مؤكدا  موظفا، أن يفصل مسؤول 
طريقه عن تلك القرارات وميكن يقنن نظاما
العمل عن املوظف تغيب حالة في  الفصل 
متفرقة  أو 30 يوما متواصلة 15 يوما ملدة
أو املظالم خالل ديوان من تأديبي فصل أو
من قرار  خالل من العامة للمصلحة فصل

الوزراء. مجلس رئيس
لدى برز أنه الشريف الدكتور وأضاف
مثل من بالتخوف الشعور املوظفني بعض
القانونية الثقافة  انعدام نتيجة التسلط  ذلك

بحقوقهم. وجهلهم لديهم
على الشريف للدكتور رد في ذلك جاء
املكرمة مبكة التقنية كلية لعميد ســؤال
بشأن أنديجاني عثمان بن قاسم الدكتور
لضغوط يتعرض ملن  يتخذ الــذي اإلجــراء 
كي ال بحقوقه املطالبة عن التنازل أجل من
الشريف حسني الدكتور وأكد يفقدها كلها،
أن وميكنه به يعتد ال التوقيع هذا مثل أن
ما السترداد املظالم لديوان قضيته  يرفع
كاملة يأخذها كي حقوق من منه سلب
إيقافها تاريخ من وذلك منها؛ جزءا وليس

املتظلم. عن
الوطنية اجلمعية فرع  على  املشرف وكان
الدكتور املكرمة مكة مبنطقة اإلنسان حلقوق 
جمعية عن محاضرة ألقى قد الشريف حسني
كلية نظمتها بها،  والتعريف اإلنسان  حقوق 
 4/ األربــعــاء17 يــوم املكرمة مبكة  التقنية
وشهدت /2008م، 4/ 23 املوافق /1429هـ
إزالــة جلنة من املتضررين أحــد من مداخلة
جليل وادي في مباشرة أعمالها أثناء التعديات

مبكة.
هناك أن ــة ــداخــل امل صــاحــب ـــر  وذك

على مـــوقـــوفـــني
منذ قضية ذمــة
متسائال أشــهــر،
اجلمعية دور عن
التي الطريقة في
إزالة جلنة  تتبعها
مع الـــتـــعـــديـــات
املنازل تلك سكان
له يتعرضون  وما 

عنف. من
وعـــــــقـــــــب
الشريف الدكتور 
مؤكدا ذلــك، على
كبير عــدد رصــد

كان اللجنة هذه أعمال ضد الشكاوى من
ما ــا أم الــطــائــف.  محافظة فــي معظمها 
اجلمعية تابعته فقد املكرمة  مكة في  حدث
من أحد  يتقدم أن وتنتظر  الصحف عبر 

رسمي. بشكل لها املتضررين
إنه الشريف قال اللجنة، يخص وفيما
اتخاذ دون باإلزالة أعمالها أنها تبدأ لوحظ
السكان ــذار إن في تتمثل سابقة خطوات
خالل من اإلنذار يكون ذلك أن مسبقا، على
لضمان العالقة  ذات اجلهات أو العمدة

وصوله.
قبل اللجنة على يجب ــه أن وأضـــاف
وزارة مع تنسق أن أعمالها مباشرتها
دراســة جتــري كــي االجتماعية الــشــؤون
قد جلأوا يكونون فلرمبا املنازل هذه لسكان
وبالتالي لفقرهم، الطريقة بهذه منازلهم لبناء
بدال مساعدتهم االجتماعية الشؤون  تتولى

اإلزالة. بعد مشكلتهم تفاقم من
أنها الشريف ذكر اإلجــراءات، وحول
القضية فيها تبقى مدة أقصى أن في تتمثل
 6 هي العام  ــاء واالدع التحقيق هيئة لدى
احملكمة إلى إما أن حتيلها وبعدها أشهر، 
أن يبقى ميكن فال الشخص، عن تفرج أن أو

بدون محكومية. شخص
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اجلمعية أن إلى الشريف الدكتور ولفت
ضاغط على جهاز هي قرار، وإمنا صاحبة ليست
ينبغي. كما تقوم بعملها التنفيذية حتى األجهزة
اجلمعية، الشكاوى التي تلقتها حجم وعن
أكثر تلقت إنها الشريف حسني الدكتور قال
اململكة،  مستوى على شكوى ألف 16 من
القضايا،  تلك من  75% من أكثر وأجنزت
كان املكرمة مكة  منطقة  فرع  نصيب  أن إال 
التي تلقاها الشكاوى عدد بلغ األعلى؛ حيث
املنجز  شكوى، بلغت نسبة آالف 6 من أكثر

70 إلى 75%.. من منها
أنه اإلجناز مبصطلح أنه يقصد وأوضح
إلى الشكاوى، والوصول من تلك التحقق مت

حلول لها.
إن قال حتققت، التي اإلجنازات وحول 
مجلسا ملراقبة أن تشكل اجلمعية استطاعت
تقام انتخابات أي متابعة يتولى االنتخابات
االنتخابات تابعت سبق أن حيث اململكة، في
للتحقق مستقلة كجهة تقارير وأصدرت البلدية،
دميقراطي، بشكل أجريت االنتخابات أن من
عن اإلجراءات التي من التحقق إلى باإلضافة
إذا وما املرشحني، الناخبون طريقها انتخب
أنها أو عليهم مورست  ضغوط  هناك كانت

صورية. انتخابات عن عبارة كانت
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حقوق: ـ الدمام
الوطنية اجلمعية فرع زار وفــــد من
الشــــرقية باملنطقة حلقــــوق اإلنســــان
الســــيف اجلليل عبد الدكتور برئاســــة
املنطقة شرطة الفرع مقر على املشرف
الدمــــام، والتقى مدينة في الشــــرقية
الشــــرقية املنطقة شــــرطة الوفد مدير
دعوة وجه الذي الثبيتي، ســــعد اللواء
فعاليات األمن العام حلضور ملنسوبي
في اجلمعية ســــتعقدها التي الدورات
املنطقة في العام األمــــن تدريب مدينة

الشرقية.
على املشــــرف وصف مــــن جانبه
اإلنسان حلقوق الوطنية اجلمعية فرع
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عبد الدكتور الشــــرقية في املنطقــــة
السيف، الدورة باملهمة جدًا، اجلليل
ســــتنعكس بأن احملاضرات وأضاف
لدى منســــوبي احلقوقية على الثقافة
هذه أن إلــــى األمن العام، مشــــيرا

األولى. تعقد للمرة الدورات
برنامج الدورة وستنطلق فعاليات
اإلنســــان حقوق مجال في التدريبية
املوافق 5/5/1429هـ يوم الســــبت
قال البرنامج وعن 10/5/2008م،
الدورة مزدحمة إن الســــيف الدكتور
محاضرات وبها عدة، أيام مدى على
حلقوق الوطنية باجلمعيــــة للتعريــــف
اليوم في والتي ســــتكون اإلنســــان

نقاش حلقة أن إلــــى األول، مشــــيرا
احملاضرة. ستعقب

محاضرة ستكون هناك وأضاف:
مناهضة التعذيب عن اتفاقية تتحدث
مبحام، االســــتعانة في وحق املتهــــم
وعن الدين. سراج كمال اللواء يلقيها
األمن قال: الدورات ملنســــوبي أهمية
رجل سلوك ســــتنعكس على بال شــــك
املتحدث فيه معه اتفق ما وهو األمن،
العقيد الشرقية املنطقة األمني لشرطة
أن رأى الــــذي يوســــف القحطانــــي،
ماســــة بحاجة العام األمن منســــوبي
أنها إلى مشــــيرا احلقوقية، للثقافــــة

اجلميع. قبل من مطلب

حقوق: ـ جدة
حلقوق الوطنية اجلمعية فــــرع عقد
مبنطقة مكة املكرمة اجتماع اإلنســــان
الثالثاء يوم وذلك الشــــهري؛ األعضاء
6/5/2008م املوافق 1/5/1429هـ
الطبية األخطاء الفرع، ملناقشة مقر في
وحضــــر املختصــــة، اجلهــــات ودور 
الدكتور حســــني مــــن كل االجتمــــاع
فرع على العــــام الشــــريف املشــــرف
املكرمة، وأعضاء مكة مبنطقة اجلمعية
الزايدي، ســــليمان األستاذ اجلمعية:
األستاذ الشــــريف،  معتوق األســــتاذ
نورة العامودي، األستاذة قستي، طالل

رياش. أبو منصور األستاذ
الدكتور مــــن كل كمــــا مت دعــــوة
الشــــورى، مجلس عضو قاضي مقبول
الشؤون مدير باداوود سامي والدكتور
والدكتور جــــدة، الصحيــــة مبحافظــــة
مدير الشــــيخ حســــني بن عبــــد املنعم
محمد والدكتور فهد، امللك مستشــــفى
بجدة، األمل مدير مستشــــفى شاوش
املطرفي عبدالله بن نفيــــع والدكتــــور
زمزم جمعية إدارة مجلس رئيس نائب
والدكتور التطوعية، الصحية للخدمات
جلمعية العام األمني الفقيه عبدالله علي
التطوعية، الصحيــــة زمزم للخدمــــات
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واملهتمني اجلمعية من منسوبي وعدد
املجال. بهذا

حلقوق الوطنية اجلمعيــــة وطالبت
بني باملوازنة الصحة وزارة اإلنســــان
منتقدة الطبيــــب، وحق حق املريــــض
بالــــوزارة، كما األطباء غياب حقــــوق
الطبية الهيئة تنظيــــم بإعادة طالبــــت
املطلوبة الشــــفافية لضمان الشرعية
العادلة. لتحقيــــق شــــروط احملاكمــــة
أيضا املدنية اجلمعيــــات انتقدت كما
يتبعها أن التــــي يجــــب اإلجــــراءات
خطأ طبيا، مما يراه في شكواه املريض
الشكاوى لتلقي ســــاخن برقم وطالبت
الختيار وواضحة صارمة آلية ووضع
في ذلك الكــــفء، وجاء الطبي الكادر
محمد الدكتــــور ضوء مــــا أوضحــــه
برنامج املشــــرف العام على شــــاوش
جلان مستشــــفى األمــــل بجدة بــــأن
اجلوانب الفنية؛ إلــــى تفتقد االختيار
فقط، إداريني عضويتها في تضم حيث
جمعية حلماية أو نقابة مطالبا بإيجاد
الذي األمــــر األطبــــاء ومناصرتهــــم،
املطرفي عبدالله الدكتور فيــــه عاضده
تبرع معلنا الطبيــــة زمزم من جمعية
االستشــــارات الطبية بتقدمي اجلمعية
للحصول واملرضى لألطباء والقانونية

حقوقهم. على
انتقادا من الورشة كما شـــهدت
الشورى مبجلس الطبية اللجنة عضو
تدني حول قاضي مقبـــول الدكتـــور
وزارة في والعاملـــني األطباء أجـــور
املؤهلة واالفتقار إلى الكوادر الصحة
الطبية، املنشآت مراقبة في وكما كيفا
األطباء لغير الســـماح أيضا منتقدا
ومؤكدا املجال الطبي في باالستثمار
أقر حاليا الشـــورى مجلس على أن
األمر الطبية، األخطـــاء التأمني على
الصحية الشـــؤون مدير الذي دعـــا
بـــاداوود إلى ســـامي بجدة الدكتور
بأن ترضى لن الصحـــة التأكيد بأن
الطبية، لألخطاء مظلة التأمني يكون
من نحد أن وقـــال: نحن النســـتطيع
اتخذ هـــذه األخطـــاء. مضيفا أنـــه
عليهم ثبتت أطباء ضـــد عدة قرارات
املاضي العام من وقال: طبية، أخطاء
بجدة الطبية الهيئة حولت اآلن حتى
منهـــا 24 قضية اتضح  73 قضيـــة
معظم هذه وأن لألطباء، إدانـــة فيها
كبيرة مستشفيات من ناجتة األخطاء
اخلاصة تقدم املنشـــآت وأن خاصة،
الصحية في  اخلدمـــات %65 مـــن

جدة.
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حقوق: ـ جدة
املشرف الشريف حسني الدكتور قال
حلقوق اإلنسان الوطنية اجلمعية فرع على
اجلمعية أن مكـــة املكرمـــة، فـــي منطقـــة
اإلعالم نشـــره في وســـائل مت ما رصدت
إلى أن مشيرا جليل»، «وادي حول قضية

ستتحرك ملتابعة القضية. اجلمعية
النظام أن الدكتور الشـــريف وأوضح
مواصلة العام واالدعاء التحقيق لهيئة يكفل
من أشـــهر ســـتة وملدة التحقيق إجراءات
بـــأي قضية، ويتم املتهمني توقيف تاريـــخ
املدة جبريًا بعـــد انقضاء عنهـــم اإلفراج
بتلقيها اجلمعية تدخـــل القانونيـــة، معلقًا
مشيرا من أهالي املوقوفني، رســـميًا طلبًا
متابعة علـــى إلـــى أن تدخلها ســـيقتصر
العمـــل عليها، وآلية القضيـــة إجـــراءات
املعنية بالتحقيق اجلهـــات وحتركاتها بني
في املوقوفني جانـــب زيارة إلى والقضاء،
من والتحقق أحوالهـــم، ومتابعة الســـجن
لإلهانة تعرضهم وعـــدم معاملتهم حســـن
الزيارة في جانب حقوقهم إلى أو العنـــف،
ونظافة العالج، جانب إلى وتوكيـــل محام،

األكل املناسب. وتوافر املكان،
اجلمعية أن الشريف الدكتور وكشف
علـــى جلان املالحظات بعـــض رصـــدت
إنذار، سابق اإلزالة دون أبرزها التعديات؛
جدران التعديات على واكتفاؤهـــا بالكتابة
تتم يفترض أن حني إزالتها، في في املرغوب
بشـــكل احملدث للتعديات إنذار بعد اإلزالة
وأقســـام األحياء عمد خالل من رســـمي
بني التنسيق على ضرورة مشددًا الشرط،
االجتماعية الشؤون ووزارة التعديات جلنة
ملكية ثبات عدم حال في اإلزالة عمليات قبل
املساعدة تقدمي أجل من للتعديات احملدث
لنظام وفقًا واإلعانـــات املادية للمحتاجني
عدم ثبوت حال في الضمان االجتماعـــي،

املناسب. املسكن بناء قدرتهم على
اجلمعية فـــرع على ولفـــت املشـــرف
جلنة على أنـــه إلى مكـــة املكرمة مبنطقـــة
قضية الفصل فـــي أن تأخـــذ التعديـــات
على بناء القضائية، عبر اجلهـــات اإلزالة
تلك شأن في البت في صالحيات األخيرة
وتقرير امللكية ناحية إثبـــات من التعديات

اإلزالة. عملية

W�dJ*« WJ� WIDM0 WOFL'« Ÿd� —Ëe� WLJ(« —«œ WOK�  U��U� s� b�Ë
حقوق: ـ جدة

13/5/1429هـ األحد يوم املكرمة مكة الوطنية مبنطقة اجلمعية لفرع احلكمة بزيارة دار طالبات كلية من وفد قــــام
والباحثة اخلضيري رمي األستاذة الفرع في العامة العالقات اســــتقبالهن مســــؤولة في 18/5/2008م، وكانت املوافق
مبنطقة اإلنسان الوطنية حلقوق اجلمعية فرع على العام املشرف الزائر الوفد داليا لنجاوي، حيث التقى القانونية األستاذة
أنشطة مبعرفة واهتمامهن حلضورهن الطالبات حرص على أثنى الذي الشريف، ناصر بن حســــني الدكتور املكرمة مكة
عقب بها، واختصاصاتها وآلية العمل وأهدافها اجلمعية نشأة عن فكرة على الفرع املشــــرف وحتدث اجلمعية، وأهداف
استفســــاراتهن، جميع على وأنواعه، ومت الرد العنف قضايا حول الطالبات من قبل األســــئلة وطرح النقاش باب ذلك فتح

اإلنسان. حقوق ثقافة نشر حرصه على على الشريف للدكتور حسني شكره الزائر الوفد قدم اللقاء نهاية وفي
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حقوق: ـ واس
العلمية احللقة أعمـــال مؤخرًا اختتمـــت
بالبشـــر) التـــي نظمتها االجتار (مكافحـــة
للعلوم العربية نايـــف بجامعة التدريب كلية
األمم املتحدة مع مكتـــب بالتعاون األمنيـــة
هيئة رئيس بحضـــور واجلرمية للمخـــدرات
محمد الشـــيخ العـــام التحقيـــق واإلدعـــاء
نايف جامعة ورئيـــس الله عبد آل بن فهـــد
عبد الدكتور األمنية األســـتاذ للعلوم العربية
وزارة العدل ووكيل الغامدي صقر العزيز بن
سعود الشيخ القضائية للشـــئون املســـاعد
اجلامعة وذلك مبقر آل عســـكر، الله عبد بن
متخصصًا (65) منها واســـتفاد بالرياض،
وهيئة وزارة العدل السعودية من منتســـبي

العام. واالدعاء التحقيق
الذكر من بآيـــات وبدأ حفـــل االختتام
عبد الدكتور معالي ذلك ألقـــى احلكيم، بعد
فيها كلمة رحب الغامـــدي صقر بن ــز العزـي
أهمية موضحـــًا واملشـــاركني، بالضيـــوف
اجلامعة لهذه تنظيـــم وأن احللقة، موضـــوع
بالبشـــر االجتار حول املهمة العلمية احللقة
أولته الذي املوضـــوع بهذا يأتي للتبصيـــر
أفردت حيث خاصة؛ وعناية أهمية اجلامعـــة
العلمية مناشطها من مناسبًا حيزًا اجلامعة
لها استقطبت وقد حوله، والبحثية والتدريبية
لتبادل فرصة أنها كما علمية متميـــزة، هيئة

بني املختصني. اخلبرات
للعديد هي بداية احللقة أن هـــذه مؤكدًا
املختصة اجلهات العلمية مـــع اللقاءات مـــن
أن اجلامعة وأضـــاف القضية، حول هـــذه
وزارة مع بالتعاون علمية حلقة تنظم ســـوف
في والعاملية العدليـــة األنظمة حـــول العدل

حقوق: ـ الرياض
امللكي السمو  صاحبة  افتتحت 
عبدالعزيز عبدالله بن عادلة بنت األميرة
األمان برنامج رئيسة  نائبة  سعود آل
الوطني اخلبراء (لقاء األسري الوطني
تستضيفه والذي األسري)، العنف حول
في الوطني للحرس الصحية الشؤون
بدئ حيث  مكارم، قاعة ماريوت فندق 
ثم كلمة من القرآن الكرمي بآيات احلفل
التنفيذي املدير املنيف مها الدكتورة
والتي األسري الوطني، األمان لبرنامج
بكم أرحب أن «يسعدني قائلة: بدأتها
حول الوطني اخلبراء لقاء في جميعًا
برنامج يعقده والذي األسري العنف
وغدًا. اليوم الوطني  األســري  األمــان
االجتماعية التحوالت ساهمت  لقد
بحقوق الــوعــي وزيــــادة  املــتــســارعــة
العنف حاالت أعداد تزايد في اإلنسان
اململكة، في رصدها  مت التي األسري
أصداء الظاهرة اكتساب إلى أدى مما
رأينا ولقد واسعة، وإعالمية اجتماعية
من نخبة مبشاركة اللقاء هذا تقدمي
العنف مجال في الوطنية اخلــبــرات
من املسؤولني إلى إضافة األســري،
واألهلية احلكومية القطاعات مختلف

املعنية.
«أتوجه قائلة:  كلمتها  واختتمت 
في املشاركني جلميع  الشكر بجزيل

Íd�_« j�«d��« e�eF�� j�«u{ l{ËË WO�U��ù« rOI�« aO�d� v�≈ X�œ U�uL�
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متحدثني مــن الــلــقــاء، ــذا ه أعــمــال 
حلقات وضيوف  جلسات  ورؤســـاء 
لكافة مــوصــول والشكر الــنــقــاش،
األمان ببرنامج والعاملني األعضاء

األسري».
عبدالله الدكتور  كلمة ألقيت  ثم
التنفيذي للشؤون العام املدير الربيعة

الوطني. باحلرس الصحية
عادلة األمــيــرة كلمة ذلــك بعد 
قائلة: بدأتها والتي عبدالله بنت
لقاء اخلبراء في املشاركة «تسعدني
األسري والذي العنف حول الوطني
كافة فيه  تطرح مهما لقاء يعتبر 
إلى أفضل للتوصل جوانب القضية
الهادفة التوصيات لتفعيل السبل
ووضع اإلنسانية القيم ترسيخ إلى
الترابط بتعزيز الكفيلة  الضوابط
ظاهرة «إن وأضــافــت: األســـري»
أو محلية ظــاهــرة ليست العنف
في عاملية ظاهرة إنها بل إقليمية؛
تبعات عليها يترتب  اخلطورة  غاية
اجلهود تتكاتف لــم  مــا مأساوية

منها». للحد لرصدها ومعاجلتها
«أمتنى قائلة: كلمتها واختتمت
بالتصدي أهدافه اللقاء هذا يحقق أن
املــراحــل جميع  فــي القضية لــهــذه 
والتشخيص والوقاية للتوعية الشاملة
واحلماية والعالج واإليــواء والتأهيـل

وردع للضـــحــــايـــــــا
إلى باإلضافة املعتدين،
يعقد أن  على حرصنا 
ملتابعة سنويًا اللقاء هذا
التوصيـــــات وتفعيل
ـــات ـــوق ـــع وبــــحــــث امل
للوصول والــتــحــديــات
مرحلية منهجية ــى إل
مكافحة فـــي  تــســهــم
الترابط وتعزيز العنف
عز الله داعية األسري،
على يجمعنا أن وجــل
ويسدد اخلير والصالح

األفاضل مواطنينا خير فيه ملا خطانا
الغالي». ووطننا

عادلة ــرة ــي األم قــامــت ــك  ذل بعد 
ثم اللقاء، هذا في املشاركني بتكرمي
مغلق ولم بشكل ولكن اجللسات، بدأت
باحلضور. اإلعالميات جلميع يسمح
(حقوق بعنوان األولى اجللسة  وكانت

التالية: احملاور وشملت األسرة)،
عدالة بــني ــة األســري احلــقــوق  -

األعراف. وظلم الشريعة
املعاهدات فــي املـــرأة حــقــوق  -
السعودية. العربية اململكة وفي الدولية
(قضايا بعنوان  الثانية واجللسة 
األمنية املؤسسات في  العنف األسري

التالية: احملاور وشملت والقضائية)،

األســري العنف بالغات تلقي -
األمن العام. في والتدخل

قضايا في واالدعـــاء  التحقيق  -
األسري. العنف

األســــري ــف ــن ــع ال ــا  ــاي ــض ق  -
والقضاء.

حالة. دراسة الواقع من منوذج -
فكانت واألخيرة الثالثة اجللسة أما
املنشآت ودور األسري بعنوان (العنف
التعليمية)، واملــؤســســات الصحية

التالية: احملاور وشملت
العنف حـــاالت ــع م الــتــعــامــل  -
الصحي باململكة. في القطاع األسري

إشاعة في التربوية دور املناهج -
األسري. العنف من الوقاية ثقافة

. القضايا مختلف
هذه تكون أن الغامدي الدكتور ومتنـــى
أن إلى مشـــيرًا أهدافها، حققت احللقة قد
العلمية احللقـــات هذه تنفذ وهـــي اجلامعة
تزويد الكوادر إلـــى دائمًا تســـعى املختلفة
مجال العلوم في املستجدات بأحدث العربية
مـــع املنظمات التعاون عبر وذلـــك األمنية،
ذلك مسترشـــدة في العالقة، ذات الدوليـــة
امللكي السمو الكرمية لصاحب بالتوجيهات
الداخلية العزيز وزير عبـــد بن نايف األمير
اجلامعـــة الذي أولى إدارة مجلس ورئيـــس
وعنايته رعايته العربي العلمي الصرح هـــذا
املتميزة، يسانده هذه املكانة إلى وصل حتى
واملعالي الســـمو أصحاب إخوانه في ذلـــك

العرب. الداخلية وزراء
التحقيق هيئـــة رئيس ألقى عقب ذلـــك
لســـرور إنه كلمة قال فيها: العام واإلدعـــاء
اخلاصة املناسبة هذه في مشـــاركتكم بالغ
بالبشـــر)، االجتار (مكافحة العلمية باحللقة
استغالل عمادها على يقوم اجلرمية التي هذه
مختلفة، وألغراض متعددة بأساليب البشـــر
اإلســـالمية حترمه الشـــريعة وهي ســـلوك
اإلنســـان حلقوق انتهاك ألنه عليه وتعاقـــب
ذلك فقد من حمتها الشريعة، وانطالقا التي
بالتعاون العام واالدعاء هيئة التحقيق سعت
املعايير الدولية للوقوف على نايف جامعة مع

احملرمة. اجلرمية هذه ملكافحة
اإلجرامية الظواهر إن معاليه: وأضاف
متتد وإمنا محدد؛ بلد في محصورة تعد لم
مترابطًا العالم أصبح حيـــث احلدود، لتعبر
التعاون أهمية تبرز هنا ومن ببعضه، ــر يتأـث
معاليه وقدم اجلرمية. هـــذه ملكافحة الدولي

علـــى هذه شـــكره للجامعـــة
األمن تخـــدم التي املناشـــط

. الشامل مبفهومه
الشـــيخ ألقى ذلـــك بعد 
عسكر آل الله عبد بن ســـعود
نايف جامعة فيها شـــكر كلمة
املثمر مع التعـــاون هذا على
فـــي واملتمثـــل وزارة العـــدل
املانشـــط من العديد تنظيـــم

. املشتركة
أن فضيلتـــه وأوضـــح

ذوو العالقة يزورها واجهة اجلامعة أصبحت
قيمة بانطباعات زوارها ويخرج باهتماماتها
وقدم شـــكره العلمية، ملناهجهـــا ومكانتها
جهود لتطوير من به تقـــوم ما على للجامعة
مدير ألقت مســـاعدة األمنية. بعدها العلوم
املتحدة باألمم االجتار بالبشر مكافحة وحدة
بتعاون فيها أشادت كلمة ألبرت سيلي السيدة
األمن لتحقيق الدولية املنظمات مع اجلامعة
واســـتعرضت برنامج اجلرمية، ومكافحـــة
متخضت التي والنتائـــج وأهميتها احللقـــة
مكافحة الدولي على املجتمع وإصرار عنهـــا
وأنه اإلنســـان حقوق واحترام اجلرمية هذه
كسلعة البشر يتم التعامل مع بأن يسمح ال

واستغاللها. تداولها يتم
أهمية على بالتأكيد كلمتهـــا واختتمت
العربية نايف جامعـــة به تقوم الذي الـــدور
أهم أحد أصبحت قد وأنها األمنية، للعلـــوم

تخصصها. مجال في الدولية املؤسسات
إلى هدفت احللقـــة أن اجلديـــر بالذكر
كيفية فـــي إكســـاب املشـــاركني مهـــارات
والتعريـــف بالبشـــر، التصـــدي لالجتـــار

دور وإبراز عاملية، كمشكلة بالبشر باالجتار
بالبشر،وإبراز االجتار مكافحة في اإلسالم
االجتار مكافحـــة فـــي املتحـــدة دور األمم
في احمللي الـــدور على بالبشـــر، والتأكيـــد

مكافحة هذه اجلرمية.
على العلمي برنامجهـــا كمـــا اشـــتمل
منهـــا: املهمـــة؛ جملـــة مـــن املوضوعـــات
وبني بينه والفرق بالبشـــر، تعريف االجتار
الصلة ذات واجلرائـــم املهاجرين، تهريـــب
األساســـية واألســـباب بالبشـــر باالجتار
(اتفاقية املعياري الدولي واإلطـــار لالجتار،
بها) امللحقة والبرتوكوالت املنظمـــة اجلرمية
املهاجرين، وتهريـــب بالبشـــر حول االجتار
واالدعاء والتحقيق الضحايا إلـــى والتعرف
وحقوق بالبشـــر، االجتار جرائم في العـــام
بالبشـــر املتاجرين ومحاكمـــة الضحيـــة،
مبا الدولي والتعـــاون وتعويـــض الضحايا،
وتسليم املتبادلة القانونية املساعدة ذلك في
اإلســـالمية الشـــريعة وإســـهام املجرمني،
من وغيرها بالبشـــر االجتار في مكافحـــة

الصلة. ذات املوضوعات
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حقوق: ـ املتحدة األمم
لالستعراض الثانية الدورة اختتمت
أعمالها اإلنسان حلقوق الدوري الشامل
ست تقارير اســـتعراض بعد في جنيف
وقال وباكستان، فرنسا منها دولة عشرة
رئيس مجلس كوستيا دوروس رومولس
عن املتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق

نتائج االستعراض: أهم
الطريق على تســـير العملية «هـــذه
ماذا أن ننتظر يجب الشـــك أننا اجليد،
للتوصيات التطبيـــق مع ســـوف يحدث
الـــدول قدمتهـــا التـــي واالقتراحـــات
الدولة يخـــص فيما املهـــم املشـــاركة،
أصبحت االستعراض نهاية فمع املعنية
يتعني مبا على دراية أفضل الـــدول تلك
أهمية تزداد وبالتالـــي تفعله أن عليهـــا

املتابعة».
استعرضت قد األولى، وكانتالدورة
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منها أخرى دولة ست عشــــرة تقارير
وتعقد وبريطانيا، واملغــــرب البحرين
ديسمبر أول في كانون الثالثة الدورة

املقبل.

حقوق: ـ عمان
(98) عن األردنية األمنية السلطات أفرجت
حقوق ملنظمات عديدة تقارير أعقاب في موقوفًا
التوقيف فيه انتقدت والدولية احمللية اإلنســــان
الســــلطة متارســــه الذي األجل طويل اإلداري

التنفيذية.
عن صادر وطالب مؤخــــرًا تقرير حقوقــــي
يرأســــه الذي اإلنســــان حلقوق املركز الوطني
باإلفراج عبيدات أحمد الوزراء الســــابق رئيس
حبس مدد والذين تصل اإلداريني املعتقلني عن
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«Ëd�Ë_«  U�b�              

حقوق: ـ األمم املتحدة نيويورك ـ
غوث وكالة فــــي اخلدمات الصحية مدير ســــاباتينللي قــــدم غيدو
عن للوكالة السنوي التقرير (األونروا) الفلسطينيني الالجئني وتشــــغيل

الفلسطينيني. لالجئني الصحية احلالة
يتم فيها التي األولــــى املرة هي أن هذه وأشــــار ســــاباتينللي إلى
اجتماعية، تقدم خدمات األونــــروا إن وقال جنيف، التقرير من إطــــالق

وغزة. والضفة الغربية ولبنان وسوريا األردن في فلسطيني الجئ ماليني أربعة لنحو وصحية وتعليمية
لالجئني الوكالة تقدمها التي الرعاية بخدمات املتعلقة الصحية أن التقرير يتناول األنشــــطة وأضاف
مائة عبر خدماتها الصحية تقــــدم الوكالة إن وقال لهم. الصحي الوضع يتناول كمــــا الفلســــطينيني،

واحد. ومستشفى متنقلة، أخرى عيادة عشرة إحدى إلى إضافة طبية، عيادة وعشرين وتسع
املاضي، العام خالل طبية لالجئني استشارة ماليني نحو تسعة الصحية املرافق هذه كل قدمت وقد

يتهددهم. الذي واخلطر الفلسطينيني الالجئني صحة لتدهور الشديد القلق عن أعرب أنه إال
ونقص الفقر، وزيادة وغــــزة، الضفة الغربية خاصة في املنطقة، في الســــائد وذكــــر أن الوضع

للصحة. مهددة عوامل تعد كلها ذي القيمة الغذاء على احلصول فرص
في النفسي والضغط الدم، ضغط وارتفاع الســــكر، مبرض اإلصابة نسب ازدياد وأشــــار إلى

العنف. أعمال بسبب السلوك في واخللل الصدمات، أعقاب
األسعار زيادة منها عملها، في تواجه مشاكل الوكالة اخلدمات الصحية باألونروا إن مدير وقال
األدوية كافة عن تقدمي أحيانا باألونروا الصحي املجال العاملني في يعيق مما العالم، مســــتوى على

الغربية. والضفة في غزة خاصة املوظفني، حركة حرية وكذلك مشكلة لالجئني،
ميزانيتها من املائة في بثالثني إضافية تقدر مساهمة بحاجة إلى األونروا إن ســــاباتينللي وقال

نفسه. باملستوى خدماتها تقدمي في االستمرار من تتمكن حتى

حقوق: ـ سي بي بي ـ اخلرطوم
قناة مصور إلى اخلرطـــوم وصـــل
بعد احلاج سامي الســـوداني اجلزيرة
سراحه األمريكية السلطات أطلقت أن
قضى الذي بكوبا جوانتانامو معتقل من
إلى احلاج وأقلت فيه ســـت ســـنوات،
أمريكية. عسكرية نقل طائرة اخلرطوم

بحمل أمريكيون عســـكريون وقـــام
أن نقالة، يذكر على من الطائرة احلـــاج
شهرًا. 16 الطعام أضرب عن احلاج

عن إطالق أعلنت قد اجلزيرة وكانت
احلاج. سراح

ألقى قد الباكســـتاني اجليش وكان
املنطقة في احلاج على ســـامي القبض
شـــهر في األفغانية للحدود املتاخمـــة
،2001 سنة من ديسمبر/كانون األول
منذ احتجزوه الذين لألمريكيني وسلمته
إليه.  توجيه أية تهم 2002 دون عام

األمريكية الدفاع وزارة تعلـــق ولم
احلاج، ســـراح إطالق على موضـــوع
التي بال حدود مراســـلون منظمة ولكن
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حقوق: ـ املتحدة  األمم
الالجئني لشــــؤون العليا املفوضية أعربت
في شــــرق العنف تصاعد إزاء عن قلقها البالغ
حراس مخيم مــــن حيث تعرض اثنان تشــــاد،

السيارات. من عدد وخطف للقتل لالجئني
جنيفر املفوضية، باســــم املتحدثة وقالــــت
أيضا من االعتداء قلقة املفوضية إن باغونيس،
علــــى العاصمة دارفور الــــذي شــــنه متمــــردو
يزعزع ميكن أن الذي اخلرطوم األمر السودانية

املنطقة. في الهش األمني الوضع
إلى  باإلضافة مخيمًا، في 12 يعيشون دارفور من الجئ 250.000 نحو تشـــاد وتأوي

البالد. في السائدة بسبب املشاكل مشرد داخلي 180.000
قبل ثالثة من مخيم طولوم قتال يحرســـون الذين اجلنود من اثنني إن وقالت باغونيس
من وهم املتهمني على القبض مت وقد بليغة بإصابات أصيب اثنان آخران بينما مســـلحني

التشادية. اجلنسية
أخرى وسيارة للسرقة طولوم مخيم في املنظمات إلحدى تابعة ســـيارة تعرضت كما

السيارات وهربوا. تركوا مطاردة الشرطة لهم وبعد نبق مخيم أم في
اآلونة في تشاد شرق في املســـلحة والسرقة الســـيارات خطف حوادث وقد ازدادت

الطفولة». منظمة «إنقاذ قتل مدير كما األخيرة،
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عبرت سراحه، بإطالق تطالب برحت ما
أمينها للنبأ، حيـــث قال عـــن ارتياحها
أصدره مينار فـــي بيان روبرت العـــام
واشـــنطن «ما كان على األمريكيني في
هذه املدة، كل احلاج ســـامي احتجاز
األمريكية من الســـلطات فلـــم تتمكـــن
إن عمل إجرامي، أي ضلوعه في إثبات
للظلم منوذجًا آخر تقـــدم القضية هذه
جوانتانامو، معتقـــل على يهيمن الذي
إبطاء». دون السجن هذا إغالق يجب

بال حدود منظمة مراســـلون وتقول
أثناء للتعذيـــب تعرض قـــد إن احلاج
التحقيق معه جرى كما فترة احتجازه،
شـــهر  في وأضرب تقريبًا، 200 مـــرة
 2007 ســـنة من الثاني كانون يناير/
املعتقل حدا بســـلطات الطعام مما عن

باإلكراه. إطعامه إلى
كاليف احلـــاج  محامـــي ويقـــول
18 كيلوغرامًا  فقد إنه سميث ستافورد
وهو احتجـــازه، فترة أثنـــاء مـــن وزنه

معوية. مشامل من يعاني اآلن

حقوق: ـ أب نيويورك ـ
بأن اجليش املتحدة األمم واشنطن أخبرت
من في الوقـــت احلالي أكثر يعتقل األمريكـــي
وأفغانســـتان  بالعراق معتقالته في 500 حدث

مشروعني». غير أعداء «مقاتلني بصفتهم
في األمريكية املتحدة الواليات وأشـــارت
التابعة حقوق الطفل» «جلنـــة إلى قدمته تقرير
حتت  2500 شـــاب- أن إلى لـــألمم املتحـــدة
أو  واحد عام اعتقلوا لفتـــرة 18 عامًا- ســـن
مت وقد في العراق، أن «معظمهم مضيفة أكثر.
الرئيس أعلنها التي احلملة سياق في اعتقالهم
عام اإلرهاب منذ ضـــد بوش جورج األمريكي

.«2002
الفصلي تقريرهـــا فـــي وأكـــدت أمريكا
اعتقال حـــول حقوق الطفل مبيثـــاق التزامها
التقرير  في وجـــاء 500 حدث. لقرابة قواتهـــا
املتحدة الواليات اعتقلتهم الذين «األحـــداث أن
لقوات بأنشـــطة معادية قيامهم أثناء اعتقلـــوا
العمل أو ناســـفة عبوات زرع مثـــل التحالـــف
فعلية بصورة أو املشاركة للمسلحني كمراقبني
والتحالف». القوات األمريكية القتال ضد في

2500 حدث  بني من أنه التقرير وأضاف
النســـبة األكبر 2002، كانت عام منذ اعتقلوا
في جميعًا اعتقالهم حيث مت العراق من نصيب
مت اعتقال  حدث 100 وذلك باســـتثناء العراق،

أفغانستان. الكبرى منهم في النسبة
إلى تقريرها املتحدة في الواليات وأشارت
«املقاتلني تصنيف حتت أحداث عشـــرة اعتقال
األمريكية العسكرية بإجرام قاعدة في األعداء»
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أفغانستان». في

األمريكي في اجليش الناطق باســــم قال وقد
«احتجاز مت أولش، إنه ريتشارد املالزم أول باجرام
اجلوية،  بالقاعدة االعتقال مركز شخصًا في 625

عامًا». 18 سن دون عشرة من أقل منهم
األمريكـــي موجة من وقد أثـــار التقريـــر
األمريكية املنظمات أوســـاط داخل االنتقادات
تلك املدنيـــة حـــول املدافعـــة عـــن احلريـــات
الرئيس «تينا فوستر»- حيث علقت االعتقاالت.
«من قائلة العدالة الدوليـــة- لشـــبكة التنفيذي
األمريكية وســـيلة احلكومة جتد ال أن املريـــع
ألمر إنه البالغني، عن بعيدًا األطفـــال الحتجاز

أمانًا». أكثر نشعر بأننا يجعلنا ال فاضح
احلريات احتـــاد رئيس ومن جانبـــه قال
جميل اإلنسان األمريكية لبرنامج حقوق املدنية
العلـــم بأن أمريكا الفظيع من » إنـــه داكـــوار،
وأفغانستان، العراق في األحداث مئات حتتجز
سياســـة وجود عدم إزعاجًا األكثر األمر أن إال

كأطفال». حقوقهم حتمي شاملة
احلماية افتقاد إلـــى أن اجلمعية وتشـــير
تعد احلـــدث املعتقـــل واالعتبـــارات لوضعيـــة
مبوجـــب األمريكيـــة  لاللتزامـــات انتهـــاكًا
في تورط األطفال فـــي االختياري البروتوكول
أمريكا عليه صادقت الذي املســـلحة النزاعات
أن تســـتجوب املقرر ومن 2002م، هذا عـــام
املتحدة لـــألمم التابعة اإلنســـان حقوق جلنـــة
واشـــنطن التزام مدى بشـــأن الوفد األمريكي

بتعهداتها.

 «œUI��« VI� ÎU�u�u�98s� Ã«d�ù« ∫Êœ—_«
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ويتجاوز محاكمة بــــال بعضهم لشــــهور عديدة
مرة غير احلكومة املركز وطالب عددهــــم املئات،
للحاكم الــــذي يبيح اجلرائم منع قانون بإلغــــاء
دون واحتجازهم األشــــخاص اإلداري توقيــــف

محدد. زمني سقف
الوادي عمان الدكتور ســــعد وقال محافظ
جلنة تشكيل بعد جاء اإلجراء هذا إن املناصير
احلاالت وفقا وتصنيف بدراسة قامت مختصة
التوقيف اجلناية وفترة ونوع األســــبقيات لعدد

والتأهيل. اإلصالح مراكز في قضوها التي
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اإللكتروني البريد على أسئلتكم نستقبل
k_ss11@yahoo.com
الرحمن الفاخري بن عبد خالد
واملالية اإلدارية الشؤون املشرف على

 ôUI�

حقوق: ـ بي سي بي القدس ـ
دولة عامـــا من قيـــام بعد ســـتني
الالجئـــني مصيـــر يظـــل إســـرائيل 
الباعثة القضايا أهم من الفلســـطينيني

االنقسام. على
فلســـطني مغادرة إلى اضطر فقـــد
1948 وحرب  عام إســـرائيل بعد إقامة
ســـكانها  نصف من 1967 أكثر عـــام

الفلسطينيني.
الفلســـطينيني ماليني هناك واليوم
أراض وبيوت من املنافي في يعيشـــون

عديدة. ألجيال سكنتها أسرهم
يعانون منهـــم الكثيرون ــزال وال ـي
مدقع وعوز فقـــر تبعات تشـــريدهم من

أمان. وانعدام
الفلســـطينيون املؤرخون ويصـــف
1948 بأنه  اإلســـرائيليني عام وبعض
العرقي التطهيـــر علـــى مثـــال واضح
(التي الهاجاناه عصابات ارتكبته الذي
اإلسرائيلي) اجليش فيما بعد أصبحت

املسلحة. اليهودية والعصابات
الرواية فإن ذلك من النقيض وعلـــى
معظم إن تقول اإلســـرائيلية الرســـمية
ليتجنبوا رحلوا الفلســـطينيني الالجئني
العربية الـــدول شـــنتها احلرب التـــي
الرواية هـــذه إقـــرار املجـــاورة، رغـــم
من االنفجارات صغيـــر» «عدد بحدوث

املشروع. غير والقتل
عليه اثنان هو يختلف ال ما أن غير
اجلزء من مســـتبعد الالجئني مصير أن
بني الســـالم حتقيق جهود مـــن األكبر
حق ألن واإلســـرائيليني، الفلســـطينيني
ميثل الالجئني ـ أعداد باعتبار ـ العودة
اليهودية الدولـــة مســـتقبل خطرا على

العالم. في الوحيدة
تعتبر الالجئني مسألة فإن وبالتالي
اإلســـرائيليني مسألة من الكثير قبل من

وجود.
w�UL� dO�N�

وتشغيل غوث وكالة قوائم على هناك
أربعة املتحدة لـــألمم التابعة الالجئـــني
يعودون بأصول فلسطيني الجئ ماليني
أرباع وثالثة ،1948 عام إلى هجرتهم
عام هجرت أســـر من املليون ينحدرون

الثانية. للمرة منهم كثيرون ،1967
tM� d�U� Íc�« XO��« ÕU�H�

…œuF�« o( e�—
ملصـادر الفلســـطيني املركـز ويقول
إن (بديل) والالجئـيـن املواطنـة حقـوق
ونصف مليونا لهـــؤالء باإلضافة هناك
ســـكان من فلســـطيني مليـــون الجئ
1948 لم يســـجلوا في  عام فلســـطني
274 ألفا  وكذلك الغـــوث، وكالة قوائم
داخل أخرى إلى مناطـــق ممـــن نزحوا
مـــن  و150 ألفـــا هجـــروا إســـرائيل
عام احتلت التي األراضي الفلســـطينية

.1967
جدال بال تصـــر إســـرائيل غير أن
جتادل الذين ـ الالجئني جميع بأن على
أي عن التخلي أعدادهـــم ـ أيضا فـــي
اآلن هو إلى ما لهم بالعـــودة طموحات
استيعابهم يتم يجب أن وأنه أراضيها،
أو لهم املضيفة العربية الـــدول من قبل

مستقبال. فلسطينية قد تقوم دولة
مـــن أي كمـــا أنهـــا حتل نفســـها

Ã—U)« w�UM� w� …U�UF*« s� ÎU�U� Êu��Ë ÊuOMOD�KH�« Êu��ö�«

الالجئني بالقول عن أخالقية مســـؤولية
من  شـــردوا قد يهودي 800 ألـــف إن
و1956  1945 بني عامي العربية الدول
فيما إسرائيل)، في معظمهم (اســـتقر
مبحض خرجوا أن الفلســـطينيني تصر

إرادتهم.
تتعارض مع هذه النظر وجهة إال أن
املتحدة رقم لألمم العامة اجلمعية قـــرار
العاملي  اإلعالن 194 واملـــادة 13 مـــن

اإلنسان. حلقوق
على احلق  194 الدولي القرار ويؤكد
للعيش بالعودة لالجئني املشـــروط غير
على احلصول أو بيوتهـــم، في بســـالم

خسارة. من تكبدوه ما على تعويض
عليه متنازع وضع

أحقية عن مـــدى وبغـــض النظـــر
العودة عمليا حتقيق وإمكانية قضيتهم
مصير فإن األخالقية العدالة ومســـألة
جتاهله قـــد مت الفلســـطينيني الالجئني
الدبلوماسية املتعلقة األنشطة في متاما

األوسط. بالشرق
 X���√ 1948 ULO��

ULz«œ UMJ��
القرارات معظم ألن أمكن هذا وقد
العربـــي الصـــراع الصـــادرة بشـــأن
،1967 عام بحرب ارتبطت اإلسرائيلي
 1948 عـــام أحداث بينمـــا اعتبـــرت

الصراع. عناصر من عنصرًا
عددا بنجاح إسرائيل استخدمت و
الالجئني عودة لتبرير منـــع احلجج من
الدولة بأنهـــا كالقـــول الفلســـطينيني،
مالذ اليهودية الوحيدة في العالم، وهي
أنحـــاء العالم، بينما في جميع اليهـــود
بإمكان  عربيـــة 22 دولة هنـــاك توجـــد

إليها. الذهاب الفلسطينيني الالجئني
قرارات أن إلى إسرائيل تشير كما
ليســـت املتحدة لألمم العامة اجلمعيـــة
إن وتقول الدولـــي، القانون في ملزمـــة
هم اندماجهم يتـــم لم الذين الالجئـــني
العربية املواجهة يد الـــدول في رهائـــن

إسرائيل. تدمير بانتظار
عديدة مزايا إســـرائيل وقد حققت
،1967 على الدبلوماســـي من التركيز
العام ذلك التي احتلتها في فاألراضـــي
قصر املشكلة، وبالتالي ميكن جل تعتبر

فقط. األراضي تقسيم على احللول
للفلسطينيني، مشـــكلة يخلق وهذا
وهي ،1948 يتجاهـــل النكبة عام ألنه

الصراع. حتتل قلب يرونها مسألة

WO�«d�u1œ  «—U���«
بنوع إسرائيل الفلســـطينيون يتهم
أي عن والتخلي مـــن «إنكار النكبـــة»،
على احلكم وبالتالي حيالها، مســـؤولية
جيرانها مـــع الدائم نفســـها بالنـــزاع

العرب.
التشـــخيص هذا وتنكر إســـرائيل
ما الصهيونية مؤرخـــو ويبرر بشـــدة،
1948 بالقـــول إن الدولة  حدث عـــام
بالتصفية مهددة كانت اليهودية اجلديدة

الغازية. العربية اجليوش قبل من
«اجلدد» املؤرخـــني بعـــض إال أن
دافيد بأن ــون أو التصحيحيـــني يجادـل
إســـرائيل وزراء رئيس بـــن جوريـــون
مدى في قـــد بالغ لها ومن املؤسســـني
مســـبقة خطة ينفذ كي العربي اخلطر
واالستيالء الفلسطينيني املدنيني بطرد
أراضي من أكبر مســـاحة ممكنة على

سابقا. فلسطني
وبالتأكيدفإناعتباراتالدميوغرافية
من ممكن أكبر عدد ـ أي احلاجـــة إلى
ـ اليهودية الدولة علـــى للحفاظ اليهود
منذ إلسرائيل أساســـية هي اعتبارات

تأسيسها.
األمم عن الصـــادر للقـــرار فوفقا
فلسطني  1947 لتقســـيم عام املتحدة
55% فقط  على إســـرائيل يجب إقامة
عملية وبدون الفلسطينية، األراضي من
هؤالء في عدد فـــإن لليهود كبيرة نقـــل
إلســـرائيل بالكاد املخصصة املناطـــق

العرب هناك. السكان يتجاوز عدد
1948 بســـيطرة  حرب انتهت وقد
أراضي  78% مـــن إســـرائيل علـــى
العرب إلى اليهود نسبة وتبلغ فلسطني،

.6:1 فيها
اليهود علـــى املعادلة عادت هـــذه
أخرجت أنها إال باألمن، اإلســـرائيليني
القـــرى والبلـــدات مـــن املئـــات مـــن
ســـكانها  من 700 ألف الفلســـطينية
الفلسطينيني الالجئني مشـــكلة نواة هم

اليوم.
بأغلبيتها املســـاس عـــدم فبحجة 
الالجئني إســـرائيل أبقـــت اليهوديـــة،
تسوية أي خارج وأبناءهم الفلسطينيني

اإلسرائيلي. الفلسطيني للصراع
فإن الفلسطينيني ملعظم بالنسبة أما
يتم لم نازفا، ما يظل جرحا مصيرهـــم
في الشرق اتفاق ســـالم إلى التوصل

حدث لالجئني. مبا يعترف األوسط

w*UF�« Êö�ù«  UL�
ÊU��ù« ‚uI(

اإلنســــان حلقوق العاملي اإلعالن إن
نتيجة إنه حيــــث يتميز بعامليته وشــــموله،
أعضاء طموح مشــــترك عبر عن جهد دولي
في األولى وللمــــرة كافة املجتمع الدولــــي
حيث قامت ، املعاصــــرة احلضارة تاريــــخ
احلريات بإعالن الدول من مجموعة منظمة
بها تعتــــرف التي واحلقــــوق األساســــية
في البشر وماليني الدول وتكرســــها جميع

العالم. بقاع شتى
العاملي يؤكــــد هذا الطابع الذي ولعل
واضحا جنده اإلعالن ما والشــــمولي لهذا
أي اســــتخدام جتنب وجليــــا، ابتــــداًء من
قانونية أو سياســــية حتمل دالالت ألفــــاظ
ألفاظ أو رعايا) واستخدام (مواطنني مثل
فهو ، والفرد واإلنســــان كالناس شــــاملة
تبعيته عن النظر بغض إنســــان موجه لكل
املواطن يعنى بحقوق فهو ال ، معينة لدولــــة
مجتمع فــــي عضوَا لكونه لــــه التــــي تثبت
بني حلقوق إعالن ولكنه ، معني سياســــي
جنســــياتهم اختالف علــــى البشــــر كافــــة
متييز أي دومنــــا ومعتقداتهم وأصولهــــم
احلاالت بعض في إال وأجنبــــي وطني بني
العامة الشــــؤون إدارة في مثل املشــــاركة
االقتصادية احلقوق من (م21) واالنتفــــاع

(م22) . والثقافية واالجتماعية
آثاره اإلعــــالن عاملية علــــى وما يدل
حيث . أنحاء العالم في جميع ظهرت والتي
العديد إصدار في كبير دور لنصوصه كان
كان كما واإلقليمية، الدولية من االتفاقيات
لبعض الوطنية التشريعات في كبير دور له

. الدول
املعاهدات أثــــره الكبير على وال نغفل
إلى حتولت نصوصــــه من فكثير الدوليــــة،
ذلك مثــــال على وخير ، اتفاقيــــات دوليــــة
االقتصادية للحقــــوق العهــــدان الدوليــــان
املدنية واحلقوق ، والثقافيــــة واالجتماعية
العامة أقرتهــــا اجلمعية التي والسياســــية

.1966/ 12 /19 في املتحدة لألمم
بعض فــــي أثــــر كمــــا أن اإلعــــالن
األوروبية االتفاقية مثل اإلقليمية االتفاقيات
األساسية واحلريات اإلنسان حلماية حقوق
،1950/ 11/ 14 في روما في وقع الذي و
املوقعة اإلنسان حلقوق األمريكية واالتفاقية
اإلفريقي وامليثاق ،1969/ 11/ 22 فــــي
عام واملوقع والشــــعوب حلقوق اإلنســــان

1981م .
العدل محكمــــة أن باإلضافــــة إلــــى
إلى فــــي قراراتها تشــــير ما الدولية غالبا
ذكرنا قد إذا كنا وأخيرا اإلعالن . مبــــادئ
بالشــــمول اتصف اإلعالن أن البداية منذ
أن ذكــــره مــــا يجــــدر والعامليــــة ، إال أن
الفردية للحقوق كبرى عناية أولــــى اإلعالن
احلقــــوق االقتصادية بخــــالف التقليديــــة،
متفقا ذلك وجاء ، والثقافيــــة واالجتماعية
لصالح الوقت ذلــــك في القوى مع ميــــزان
تغليب في أثر كبير له الغربية، فكان الدول
على للحريات الفــــردي الليبرالي املفهــــوم

لها. املاركسي املفهوم
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هناك ليس أنه إلى اإلشــــارة - جتدر
املتخصصني على حتديد بــــني عام اتفاق
يحددها إذ وتقســــيماتها؛ الطفولة مرحلة
الفترة عن املعبرة املرحلــــة بأنها البعض
أنها كمــــا البلــــوغ، وحتى مــــن امليــــالد
إلى لإلشارة األحيان بعض في تستخدم
املهد مرحلة بــــني الزمنية الواقعة الفتــــرة
 Barker كر بار املراهقة، ويعّرف وحتى
املبكرة املراحل تلك بأنها الطفولة مرحلــــة
بنمو تتميز التي اإلنســــان حياة في دورة
األطفال لتشكيل وتســــعى سريع جسمي
ومســــؤولياتهم البالغني ألدوار  إلعدادهم
غالبًا. الرســــمي والتعليم اللعب من خالل
املرحلة إلــــى الطفولة مفهوم كما يشــــير
فيها يعتمد التي من حياة اإلنسان املبكرة
الطفل ويكون به احمليطــــني اآلخرين على
املســــتجيب الطرف هو املرحلة في هــــذه
حوله، من االجتماعــــي التفاعل لعمليــــات
بالعادات والتقاليد طريقها يزود عن والتي
التعامــــل والقيــــم واملعاييــــر وأســــاليب
شخصيته في تؤثر التي الســــلوك وأمناط
املرتبطة وااللتزامات الواجبات واستيعابه
وبالتالي املســــتقبل؛ في األدوار بتوقعات
املجتمع على مــــع تكامله يحدد مســــتوى
والوظيفي واالجتماعي الثقافي املســــتوى
هو التعريف وهذا والشخصي، واملعياري
يرى من وهناك األقرب للبعد االجتماعي.
متعددة مراحل إلــــى تنقســــم أن الطفولة

هي:
من تبدأ التي وهــــي املهد، - مرحلــــة

الثانية. السنة نهاية وحتى الوالدة
وهي املبكــــرة، - مرحلــــة الطفولــــة
الســــنة إلى الثانية الســــنة من التي تبدأ
ما مرحلة أحيانًا إليها ويضاف السادسة

املدرسة. قبل
تبدأ التي املتأخرة الطفولة - مرحلــــة
عشرة الثانية إلى السادســــة من الســــنة
مرحلة املدرســــة املربون ويضيف إليهــــا

االبتدائية.

nMF�« 5� o?�dH��« UM� s?J1 nO�
ULN� W�U)«  UF�dA��« q� w� W1d'«Ë

ø b�«Ë vMF* ÊU��œ«d�� ULN�√ Â√
ضــــد األطفال العنــــف احلقيقــــة إن
وهو جرمية ال اجلرائم، وأعظم أكبــــر من
ضد العنف أن مبا ولكن تغتفر أن ميكــــن
لذا املغلقة األبواب داخل يحدث األطفــــال
وهذا ما يجعله من أمناط اإلجرام يرى، ال
املتهم هو يكون فيه احلامي اخلفــــي الذي
العنف إن اجلالد حيــــث هــــو واحلارس
قبل من األســــف مع ضد األطفال يحدث
أن رغم ولذا الغالب، في للطفل األقربــــني
اجلرائم أكبر األطفال مــــن ضد العنــــف
يعتبر من اإلجــــرام اخلفي ولكنــــه رمبــــا
اجلرمية ضمن البعــــض يصنفه ال الذي

بشاعته. رغم
ŸUL��ô« rK� w� rJBB�� l�«Ë s�
…—U�� oBK� Ê√ ÊUJ?�ùU� q� ° W1d'«Ë
vK� ÆÆ  ånO��ò ‚ö?�≈ u� –≈  å…d�U�ò
UN�Ëd�Ë WOFL'« v?�≈ qB� w��« U�UCI�«
ø‰UH�_« b{ ”—UL*« nMF�« U�d�� uJA�
على دائمًا لدي حتفظــــًا احلقيقة إن
باملفهوم الذي ظاهــــرة مصطلح إطــــالق
ضد العنف علم االجتمــــاع، نفهمه فــــي
فــــي املجتمع صحيح األطفــــال موجــــود
املشــــكلة هذه على ظاهرة ولكن إطــــالق
الوضوح املزيــــد من االجتماعيــــة يحتاج
ضد العنف أن وأعتقد احلاالت. عدد في
مشــــكالت أساسية ثالث يواجه األطفال

هما:
واضح ملفهوم لتعريـــف احلاجـــة أوًال:
ملعرفة نحتاج فنحن ضد األطفـــال العنف

أمناط من منطًا نسميه عنفًا أو ميكن أن ما
املجتمع وبنـــاء ســـياق ضوء في التربيـــة،
الدينية املفاهيم والقيم ضوء السعودي وفي

السعودي. املجتمع يتشربها التي
ظاهرة ضــــد األطفال العنف ثانيــــًا:
املغلقة األبواب خلف حتدث حيث مستترة
نحتاج ولذا حجمها، معرفــــة لذا يصعب
املوضوع. حول الدراسات من املزيد إلى
العنف لقضية اإلعالمي التناول ثالثًا:
يكن لم عام بوجه العنف أو األطفال ضــــد
البحث عليه يغلــــب تناوًال رشــــيدًا، حيث
قضايا حســــاب عن اإلثارة والتهويل علي
عام بشكل العنف إن أقول وأكاد املجتمع،
فرصة يكون إن ضد األطفال كاد والعنف
حســــاب على اإلعالمي للبعــــض للبــــروز
هذه إن حتل قبل لذا االجتماعية، قضايانا
األكادمييني قبل األساســــية من القضايا
والعنف ضد العنــــف ســــوف تظل قضية
الذات مجاًال خصبًا الستعراض األطفال
والظهور وتضخيم األنــــا عند البعــــض،

األخرى. عند البعض اإلعالمي
UM� “U� Ê≈  ‰UH�_« b{ nMF�« …d�U�
`D��« vK� uHD�  √b� p�c� UN�OL?��
…dOD�  Î«œUF�√ U?NO�  w� qL%Ë  Î«d�R�
√b�� UM�œ ÆÆ q�I�?�*« w�  UFL��*« vK�
b{ Íd�_« nMF�U� —u��b�« …œUF?� ôË√
p�√d� ås�b�«u�«ò q� � s� W�U��Ë ‰UH�_«
s�b�«u�« V?�cF� ¡«—Ë »U�?�_« w� U�

ørN�UH�_
وسائل في نشــــاهدها التي احلاالت
اآلباء قبل من عنيفــــة اإلعالم لســــلوكيات
قياســــها ميكن ال مرضية متثل حــــاالت
يجب االجتماعي لذا الواقع على وتعميمها
سحب وعدم شــــديد بحذر معها التعامل
ككل، االجتماعي الواقــــع نتائجها علــــى
البعض وممارســــة الله من نعمة األطفال
متثل حاالت أنهــــا أعتقد نحوهم العنــــف
بأقصي تواجه أن مرضية شــــاذة يجــــب

العقوبات.
œu� W�U�F�« Ác� w� ¨—u��b�« …œUF?�
b{ nMF�« ‰UJ�√Ë Ÿ«u�√ UM� ÷dF�?�� Ê√
w� ÎUOAH� d��_« Ÿ«u�_« Ác� Í√Ë ¨‰UH�_«
lL��*« w� W�U��Ë W?O�dF�«  UFL��*«

øÍœuF��«
العنف وأشــــكال إن أنواع احلقيقــــة

هي: أنواع ثالثة األطفال ضد

اجلسدي: العنف - 1
أنواع أشــــد اجلســــدي ُيعــــد العنف
ألنه عادة األطفــــال وضوحًا ضد العنف
نفســــية هذا العنف أضرار على ما تترتب
تستمر قد للضحية بالنســــبة احلدة بالغة
اجلسدي العنف وراء تقف كما طويلة، ملدة
في االنتقام، كالرغبة مــــن الدوافع العديد
ما، بفعل الضحية قيــــام والتأديب نتيجة
القيام ترغب ال فعل على وإرغام الضحية
كأحد اجلســــدي العنف تعريف به. وعن
فهناك بشكل عام، األسري أنواع العنف
يتم أو ســــلوك فعل من يعرفــــه بأنه «أي
جسدي ألم ضرر أو بنية إحداث أو بقصد
أنه األسرة» أو داخل آخر على شــــخص
أذى إصابة أو إحلاق ينتج عنه «أي فعــــل
من ألحد أفراد األسرة متعمد بشكل بدني
يضع هناك من حني فــــي قبل فرد آخر»،
يتمثل جســــديًا عنفًا الفعل العتبار قيــــدًا
والتهذيب التربية مــــن املألوف في جتاوز
أحد أفراد من يصدر فعل «أي فيعرفه بأنه
أو الضرر، أو األذى بقصد إحلاق األسرة
وبشكل األسرة أفراد من اآلخرين إصابة
والتهذيب»، التربيــــة من املألوف يجــــاوز
للعنف األخير التعريف على هــــذا ويلحظ
تعكس اجتماعية رؤية ميثل أنه اجلسدي
املجتمعات في الثقافي بــــني التباين دور
ومبا األطفال، ضد العنف مفهوم حتديــــد
النوع ضحايا هذا أكثر أن األطفال هــــم
أفراد ببقية مقارنــــة األســــري من العنف
من جند أن هناك من الباحثني األســــرة،
بأنه األطفال ضد اجلســــدي العنف عرف
الذي املتعمد السلوك أنواع من نوع «أي
األذى على أو الضــــرر إحداث عنه ينتــــج
الوالدين قبل من واملمـارس الطفل، جسم
أو بالطفل احمليطني اآلخرين أو كليهما أو
أحد نحـو واملوجه الطفــــل، عن من غرباء
كان سواء كلهم، أو األســــرة األطفال في
ألم إحداث يتســــبب فــــي في صورة عمل
الرفس، أو القرص، أو (كالضرب، للطـفل
أو احلبــــس، أو اخلنــــق، أو احلــــرق، أو
مباشــــرة غير أخرى أعمال أي أو الربط)
للطفل ضرر حدوث تسبب أن املمكن من
أو عنه، إيقافه أو له العالج توفير كعدم )

كافيًا). غذاء الطفل إعطاء عدم
النفسي: العنف - 2

أنواع أخطر من النفسي العنف ُيعد
وأشدها الضحية، على األســــري العنف
آثارًا ال يترك الرغم مــــن أنه على تأثيرًا،

ÂU� t�u� nMF�« Ë√ ‰UH�_« b{ nMF�« WOCI� w�ö�ù« ‰ËUM��«
…—U�ù« s� Y���« l�U� tOK� VKG� YO� Î«bO�— ÎôËUM� sJ� r�

œU� ‰UH�_« b{ nMF�«Ë ÂU� qJA� nMF�«
vK� w�ö�ù« “Ëd�K� iF�K� W�d� ÊuJ� Ê√

WO�UL��ô« U�U�UC� »U��
Íd�_« nMF�« Ÿ«u�√ d��√ s� bF� w�HM�« nMF�«

W�uF�Ë ÎU{uL�
Íd�_« nMF�« Ÿ«u�√ d��√ ‰UH�_« b{ nMF�«

ÂuNH*« YO� s� ÎU�U��«

—UD�√ rEF� UN�bN� w��« W�œUB��ô«Ë WO�UL��ô«  «dOG�*« ¡u{ w�
…dO��  «dOG�  “d� ¨w{U*« ÊdI�« s� w�U��« nBM�« w� U�uB�Ë r�UF�«
vK� …d�U�� …—uB�  fJF�« Íc�« d�_«  ¨UNJ�U9Ë …d�_« W�O�d� vK�
t�M� V�– ÊËb�Ë ÆÆlL��*« w� nF{_« W��dA�« pK� ‰UH�_« W��d�
t��M� r� «–≈Ë ¨U�dL�Ë V�UM�� ô nMF�« s� Ÿ«u�_ X{dF� W��dA�« Ác�
·u�uK�Ë ÆÁU�I� bL�� ô U� wM��� …d�UE�« Ác� …—uD� v�≈  UFL��*«
å‚uI�ò XI��« ‰UH�_« b{ nMF�« WOC� ‰u� qO�UH��« s� b�e*« vK�
R�M��« w� h��*« dO�)« n�uO�« e�eF�« b�� s� tK�« b�� —u��b�« –U��_U�
ŸUL��ô« rK� –U��√Ë W1d'« s� ·u)« ”UOI� W�UF�«Ë W�U)« fO�UI*U�

Æ —«u(« qO�UH� v�≈Ë ¨WO�ö�ù« œuF� s� bL�� ÂU�ù« WF�U��
اليوسف الدكتور

‚uI� …dAM� Àb��� n�uO�« —u��b�«

الله عوض علي محمد حاوره:
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العنف الضحية، ويعد واضحة على مادية
العنف األسري أنواع أكثر النفســــي من
بســــبب صعوبة وذلك وصعوبة، غموضًا
إلى حقائق والوصول للقيــــاس إخضاعه
العنف األسري أنواع أكثر واضحة، وهو
من وبالرغم حيث املفهــــوم، من اتســــاعًا
العنف مــــن النوع هــــذا صعوبــــة قياس
إلى الباحثني بعض أشــــار فقد األســــري
ميكــــن إدراجها حتت التي تلك األنــــواع
واملتمثلة النفسي األســــري العنف مفهوم
الترويع التجاهل، االحتقار، (الرفض، في
بالتربية، االهتمام عدم واإلرهاب، العزلة،

العاطفي). اجلمود االستغالل،
قول أو فعل «كل هو النفســــي والعنف
االجتماعية باملعايير عده ميكن ســــلوك أو
نفسيًا ضررًا يلحق النفس وعلماء واخلبراء
«أي هو أو األســــرة»، أفراد من باآلخرين

للطفل». في ضرر نفسي يتسبب فعل
اجلنسي: العنف - 3

النوع هذا األطفال ضحية إن وقــــوع
الدراســــات جعل معظم ما هو من العنف
على تركز اجلنســــي للعنف في تناولهــــا
األطفال ضد املمــــارس العنف اجلنســــي
للعنف اجلنســــي . وتركــــز فــــي تعريفها
ُميارس الــــذي قد اجلنســــي على العنف
العنف األطفال، إذ هناك من يعرف ضــــد
« أي اتصال : بأنه األطفال ضد اجلنسي
متالعب، مع طفل، أو حيلي، أو قســــري،
بغرض سنًا منه أكبر شــــخص من خالل
األكبر للشخص اجلنسي اإلشباع حتقيق
الفعلي اجلنسي هو «االستغالل أو ســــنًا»
«أي هو املراهق» أو أو للطفل احملتمل أو
الوالدين أحد قبل من صادر سلوك أو عمل
أو بالطفل احمليطني اآلخرين أو كليهما أو
األطفال جتاه أحد الطفل، عن غرباء مــــن
أي إشباع أو حتقيق بغرض األسرة، في
استغالل طريق عن لديهم جنسية رغبات

السلوك. بهذا إيذائه أو الطفل
s� b�K� ‰uK(« s?� b�bF�« XF{ ÔË
ª‰UH�_« b{ nMF�« W�U��Ë nMF�« …d�U�
 U?��R*« V�U� s� p?�– ÊU� ¡«u?�
lL��*«  U��R� V�U� s� Ë√ WO�uJ(«
ÆÆ r�UH� w� X?ÓK� …d�UE�« Ê√ ô≈ w?�b*«
s� b�K� V?��_« ‰uK(« w?� U� p�√d�
s� dO�J�« ‚—R� X?�U� w��« …d�UE�« Ác�

ø UFL��*«
املشــــكلة هذه من احلــــد أعتقــــد أن
أبرزها: النقاط من مجموعة في يتمحور

تعريف محدد ملاهية العنف  وضع - 1
األطفال ضد والعنف عام بشكل األسري
اآلليــــات واملظاهر يحدد خاص بشــــكل

واملؤشرات.
هو  الســــعودي املجتمع 2 - مبــــا أن
محورًا ميثــــل والدين مجتمــــع إســــالمي
بحث نوصي لذا التعامالت؛ لكل أساسيًا
التطرق علــــى واخلطباء أئمــــة املســــاجد
األطفال ضــــد األســــري لظاهرة العنف

منها. موقف اإلسالم وتوضيح
املؤشــــرات  يوضح كتيب 3 - إصدار
أســــريًا، حيث عنفًا تكون أن ميكن التــــي
الدراسة غياب املقاييس املقننة من اتضح
اعتباره إيذاًء.يكون ميكن ما توضح التي
احلالة لتحديــــد هل في متنــــاول األطباء

ال. أم أسري عنف
بالتبليغ  األطفــــال أطباء  4 - قيــــام
لدى عنف وحجــــز املتهم عــــن أي حالــــة
عدم من اجلهــــات األمنية حتى يتم التأكد

مسؤوليته.
الوضع  حــــول 5 - لقلــــة املعلومــــات
على التغلب ولكي يتــــم القائــــم محليــــًا،
وإيجاد للباحثني املعلومات مشــــكلة توافر
املهتمني بــــني للتواصــــل طريقــــة فعالــــة

بإنشاء األســــري؛نوصي العنف بظاهرة
اعتبارية مســــتقلة، له صفة مركز وطني
املشكالت املركز متابعة هذا مهمة وتكون
عالقة له مما أفراد املجتمع يواجهها التي
خالل من األســــري، وذلك العنف بأمناط
املهني والبحث العلمي والتدخل الدراسة
الوطني هو املركــــز هذا على أن يكــــون
هذه مثل عن للمعلومات األساس املصدر
واضحة صالحيات تعطى وأن القضايا،
التي جميع البيانات للوصول إلى ألفراده
(وزارات مثل األخــــرى اجلهات جتمعها
والعــــدل واملعارف والصحــــة الداخليــــة
العنف أوضاع عن االجتماعية) والشؤون

املجتمع. في األسري
خــــاص  6 - لعــــدم وجــــود نظــــام
(األطفال) لإليذاء تتعرض التي بالفئــــات
اللوائح الغموض في نــــوع من مع وجود
التنفيذ آليات تتضمنه مــــن وما القائمــــة
للتعامل مع توصيفهــــا في عند الرغبــــة
اجلهات قبل من األســــري العنف حاالت
االهتمام وعليــــه ينبغــــي ذات العالقــــة،
الفئات وطني حلمايــــة بإيجــــاد ميثــــاق
في ورد ما الهشــــة يعتمد على املشمولة
تكون أن على مبادئ من والسنة الكتاب
يتيح ملؤسســــات واضحة ومحددة بنوده
مع حاالت التعامل االجتماعــــي الضبط
في تأخذ مهنية بصورة األســــري العنف
املتعرضة الضحيــــة مصلحة احلســــبان
إلزام أهمية بالدرجة األولــــى مع لإليذاء
اإليذاء حاالت مع تتعامل التــــي اجلهات
على احلاالت هذه عن بالتبليغ األســــري
ملن واضحة عقوبــــات أن يكــــون هنــــاك
املهمة ســــواء بهذه القيام في يتســــاهل
أو املرشــــدين أو أو املعلمني األطباء من
واألخصائيني واألخصائيات املمرضات
املدارس واملستشفيات. في االجتماعيني

وقائيــــة  برامــــج 7 - لعــــدم وجــــود
العنف وقــــوع عند للتدخــــل أو عالجيــــة
الذي الطبي التدخل إال اللهم األســــري؛
ما واالجتماعي النفسي اجلانب يعطي ال
واألسرة؛ الطفل مســــتوى على يستحقه
تدخل برامج هناك تكون أن ينبغي لذلــــك
من اإليذاء حــــاالت ســــريعة للتعامل مع
باخلط مجاني أو ما يســــمى رقم خــــالل
للوصول  24 ساعة مدار على الســــاخن
األســــري للعنف املتعرضة احلاالت إلى
لإليذاء تعرضهم عن التبليغ يتــــم والذين
تطلب لو حتى الالزمة واتخاذ اإلجراءات
وإيداعها إحدى األمر ســــحب الضحيــــة

االجتماعية. املؤسسات
العنف  بظاهرة االهتمام 8 - مــــازال
مقتصرًا على بعــــض اجلهود األســــري
ينبغي لذلك احملدودة، الطبية أو البحثية
للتعامل عملية وطنية استراتيجية إيجاد
واألسر األفراد مستوى على الظاهرة مع
الرسمية واجلهات واملؤسســــات والفئات
يتــــم التركيز على بحيث وغير الرســــمية
املهام توزيع خــــالل من التكاملي العمل
اجلهات فيها تتعاون مرحلية خطط وفــــق
اجلامعات في البحثية املختصة واملراكز
هذه تفشــــي احلد من للعمل على وغيرها

املشكلة.
أسرية  استشارية مكاتب إنشاء - 9
أفراد بني التخفيف من التوتر تساعد في

األسرة.
الفئات  إليواء بديلة أسر إنشاء - 10
وتوفير للعنــــف وحمايتها التي تتعــــرض

لها. الرعاية
املناهج  في جديدة مادة إدخال - 11
كيفية على الطلبة بتدريب تهتم الدراســــية
كذلك كما تتضمن على الغضب السيطرة
أن للفرد متكــــن التي املختلفة الوســــائل
واملنازعات. املشكالت حل يستخدمها في
…d�U� n?ÓK� ‰UH�_« b?{ nMF�«
dO� …d�U� fO�UI*«  qJ� d��F� WO�UL��«
¨W1d'« «eJ�d�b�√ —U�q�W�—UC�
«d�R�  dA��« w��«Ë ‰u���« …d�U� w�Ë
¨÷U�d�« UN�d{U� w?� W�U��Ë WJKL*U�
…c��*« …b�bF�«  U�u���« s� r�d�« vK�Ë
sJ� r� UN�√ ô≈ W�u�?�*«  UN'« q?� � s�
b�K� qzU�u�« w� U� p�√d� ÆÆw�UJ�« —bI�U�

ø…d�UE�« Ác� s�
الظواهر أبشــــع األطفال من تســــول
فيها أن يفكر ميكــــن التــــي االجتماعيــــة
اجتماعية له آثار األطفال اإلنسان، وتسول
عن أما والطفــــل، ونفســــية على املجتمع
حتد أن ميكن التي الوسائل سؤالك حول
لك فسأسوق األطفال تســــول من ظاهرة
التي الدراسة واقع من التوصيات بعض
واملتســــولني الباعة األطفال حول أجريتها
أبرز القول إن وميكن الرياض، منطقة في

يلي: ما في تتمحور التوصيات
أن غالبية  إلى 1 - تشــــير الدراسات
نوع أي ميارسون ال املتسولني أسر أرباب
مما العمل عن عاطلون وأنهم من األعمال
األسرة لسد حاجات األطفال للتسول يدفع
بإجراء نوصي هذا على وبناًء االقتصادية،
األسر هذه احتياج ملدى مسحية دراسات
مبســــاعدتهم الكفيلة اإلجراءات ومعرفــــة

من ظاهرة التسول. للحد
الدراســــات  من املزيد  2 - إجــــراء
قبل من املتســــولني أمور املتعمقة ألولياء
جوانب ملعرفــــة التســــول مكتب مكافحة
هذه األسر منه تعاني الذي املادي العجز

وحله.
األطفال  هؤالء يؤدي وجــــود 3 - قد
من نوع أي االنخراط في في الشارع إلى
الكبار بعض االنحرافات أو قد يقوم أنواع
مشــــروعة غير ألغراض باســــتخدامهم 
الرقابة انعدام نتيجة باملــــال مع إغرائهم
من الكثير أشارت وقد عليهم، األســــرية
إلى احتمالية حتول املتسولني الدراسات
وغيرها والسرقة اإلجرامية األعمال إلى
الظاهرة قبل هــــذه مبعاجلة نوصي ولذا
يعتبرون األطفال هؤالء ألن اســــتفحالها
باالنحــــراف املهدديــــن األطفــــال مــــن 
وجودهم الطويل نتيجة اجلرمية واقتراف
ساعات الست يتجاوز الذي الشارع في
قمت التي الدراســــة حسب ما كشــــفته

بها.
معرفة  في واضح قصــــور 4 - هناك
مجتمع في الظاهــــرة حجــــم واجتاه هذه

دراســــات بإجراء نوصي الدراســــة. لــــذا
العربية على مستوى اململكة شاملة مسحية
أحوال استقصاء على تقتصر ال السعودية
كذلك تتجه بل وحدهم واملتسولني األطفال
خالل من أســــرهم أوضاع إلــــى دراســــة
هذه أرباب مــــع متعمقة إجراء مقابــــالت
والنقص جوانب القصــــور ملعرفة األســــر

لديهم.
—u��b�« …œUF?� rJBB�� V?���
—UA��« »U��√ s� ‰¡U?��� V�U'« «c� w�

ør�b{ nMF�«Ë ‰UH�_« ‰u�� …d�U�
وجدت فقد األطفال لتســــول بالنسبة
الباعة واملتسولني األطفال عن دراستي في
في تتمحور األسباب أن الرياض في مدينة

التالية: العوامل
لهذه إلى الظــــروف االقتصادية تعود
الوالدين عمل عدم إلى باإلضافة األســــر،
والتســــرب الدراسي األســــرة وكبر حجم
تكون الوالدين قد أميــــة لألبناء، كمــــا أن
أسر تتميز كما الظاهرة، بروز في ســــببًا
لألب اإلشرافي الدور بغياب األطفال هؤالء
التوجيه األطفال هؤالء غالبية يتلقــــى حيث

اآلباء. وجود رغم فقط األمهات من
يعزى ضد األطفــــال فقد أمــــا العنف
تتعلق نفسية عوامل منها كثيرة عوامل إلى
مهارات نقص حيث من بالشخص املعنف
أمراض أو األطفــــال مع األمثل التعامــــل
اجتماعية عوامــــل وهناك نفســــية أخــــرى
االجتماعية للمجتمع التحــــوالت في تتمثل
شــــكل في أثرت التي البنائية والتحــــوالت

األسرة. داخل التعامالت ومنط
Êu�U� s� —u?��b�« …œUF?� „UM� q�
Êu�UI�« «c� q�Ë ø ‰UH�_« b{ nMF�« Â Òd��
W��dA�« Ác� b{ nMF�« s� b(« w� rN�√

ølL��*« w� nF{_«
العنف مارست حاالت هناك أعتقد أن
بالنسبة أما النظام، عليها وطبق الشــــديد
األطفال العنف ضد يجــــرم مفصل لنظام
موجود يكون وقد هذا، من شيئًا أعرف فال

اعرف. ولكن ال
w� nMFÔ*« Ê≈ Êu?�uI� fHM�« ¡U?LK�
Ê√® vMF0 ¨Ád�� w� nMF�« ”—U1 ÁdG�

øp�– vK� rJIOKF� U� ©nMF Ô� nMFÔ*«
العنف دورة تســــمى نظرية نعم هناك
املعنف ميارس سلوك أن إلى تشير والتي
وكذلك هناك على أبنائــــه عند كبره العنف
أن إلى تشير التعلم نظرية تســــمى نظرية

متعلم. سلوك العنف
w� …—U?�� œuN�� Âu?I� WOFL'«
UN� b� ô œuN'« Ác� sJ�Ë ¨…d?�_« ‰U��
Ê√ ÷d�H� w��«  UN'« U� ¨…b�U?�� s�
·«b�_« v�≈ ‰u�uK� WOFL'« l� r�U?��

ø…œuAM*«
املجتمع ومشــــكلة قضايا أن ال شــــك
مؤسســــات جميع فيها يجب أن تشــــارك
أو الرســــمية املؤسســــات املجتمع ســــواء
مجتمعي هم هو أعتقد أن الهم لذا األهلية؛
جهاز يضطلــــع بها وليــــس قضيــــة فردية
أرى ولذا واحــــد فقــــط، إداري أو مدنــــي
الظاهرة معاجلــــة في ضــــرورة التكامــــل

املدروسة.
—u��b�« …œUF?� …dO�√ WLK� s?� q�

øV�U'« «c� w� UNN�u� Ê√ V%
فــــي أعناقنا يجب أمانة األبناء أقــــول
التربية الكبيــــر فــــي اجلهد علينــــا بــــذل
الله لوجه واحتســــاب هذا العمل والتعليم
يضطلع أن والشك أن أصعب مهمة ميكن
مهمة هي احلاضر الوقت في الشخص بها
على تقتصر عملية ليست فالتربية التربية،
متتد وإمنا فقــــط واملشــــرب املأكل تأمني
للجميع الله إلى التربية والتوجيه، نســــأل

والسداد. التوفيق
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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 …d�ü« ÈœUL�≠ Â2008 uO�u� ≠ Êu�ö��« œbF�« ≠ W��U��« WM��«

sLO�« w� w�b*« lL��*«  U��R* WO�u�UI�« d�_«

املؤلف/ اســم
مغرم محمد د.
ــــــــخ ــــــــاري ت
اإلصـــــــــدار/

2002م
عـــــــــــــــــــدد

92 صفحة  الصفحات/
يتناول  / الكتاب عن  نبذة
النصوص أهم الكتاب هذا
إلى تسعى التي  التشريعية 
املجتمع مؤسسات مأسسة
خالل من اليمن في املدني
وبني بينها العالقة تنظيم
املجتمع وبني جهة الدولة من

جهة من الدولية احلكومية  غير املنظمات وبني مبؤسساته املدني
املدني املجتمع ملؤسسات املالية العالقات الكتاب يشمل كما أخرى،
الدولة باملجتمع عالقة التكامل في التضاد إلى وعالقات اليمن في

املدني.

∫WOB�A�«  U�uKF*«
املطيري. اللويحق معال بن حبيب االسم: ـ

1388هـ. /11 /6 تاريخ امليالد: ـ
امليالد:الرياض. مكان ـ

متزوج. االجتماعية: احلالة ـ
∫WOLKF�«  ö�R*«

اإلمام. جامعة - احلديث األدبي النقد دكتوراه ـ
∫WOKLF�«  «d�)«

- سنتان. املعارف بوزارة مدرس ـ
- سنتان. اإلمام بجامعة معيد ـ

سنوات. 4 - اإلمام بجامعة ـ محاضر
سنوات. 4 - اإلمام بجامعة مساعد ـ أستاذ

∫ UOFL'«Ë f�U�*« W�uC�
العاملية. اإلسالمية األدب عضو رابطة ـ

السعودية. العربية اململكة في ثقافة الطفل جلنة عضو ـ
السعودية. العربية في اململكة األدبية اجلمعية عضو ـ

∫ «ËbM�«Ë  «d9R*«
1414هـ. (اسطنبول) اإلسالمي األدب مؤمتر

∫ÀU��_«Ë  UH�R*«
خطيئتني. بني األدبي تراثنا ـ

(ماجستير). العربي احلديث األدب في األطفال قصص ـ
(للناشئة). النبوية السيرة ـ

(دكتوراه). احلديث األدب العربي في مسرحية الطفل ـ
∫w����« ‰U�*«

ولغوية. أدبية دراسات ـ
اإلنسان. حقوق ـ

إيجاد ملحة إلى احلاجة أضحت الشـــبابية التجمعات من الكبير العدد هذا فـــي ظل وجـــود
كما آرائهم بحرية، عن يعبروا لكي إلتاحة الفرصة لهم فتسعى واليافعني باألطفال تعنى منظومة
املمارسات على تنشئتهم على وتعمل واالجتماعية، الثقافية احلياة املشـــاركة في على تشـــجعهم
من مكونة مجموعة بدأت 2003م، عام من يونيو شهر وفي الصحيحة. والدميقراطية االجتماعية
على  وعرضتها البحريني، فكونت الفكرة بالطفل معنية على إيجاد جمعية التحركات 6 أشـــخاص
وجيزة من العمل فترة وبعد كبيرًا، لديهم ترحيبـــًا الفكرة القت املدارس حيث طلبة من مجموعـــة
لدى أي ترحيب تالقي ال الفكرة هذه أن للجميع تبني املعنية للجهات الفكرة إيصال الـــدؤوب على

املجموعة. أفراد قام بها التي كل التحركات واخلطوات بذلك لتتوقف اجلهات، هذه
الســـابقة، املجموعة أحد أفراد قبل مجددًا من لتظهر الفكـــرة 2004م عادت يونيو و فـــي
مشروع إلعداد 2004م يوليو شـــهر في حتضيرية جلنة تشكلت بحيث الفكرة ســـريعًا وتبلورت
لعقد للتحضير شهرين طيلة اللجنة تواصل عمل األساسي، كما ووضع مسودة لنظامها اجلمعية

2004م. سبتمبر شهر في للجمعية التأسيسي االجتماع
طيلة سنتني اململكة في والناشـــئة األطفال فئتي خدمة في عملها الدؤوب واصلت اجلمعية
أصدقاء جلمعية التابع (2006 (يونيو البحريني فيما بعد إلى مركز الطفل حتولت ثم كاملتني.
بني اجلهود توحيد وليتم وأنشطتها، رسمي لتحركاتها بغطاء بذلك لتحظى البحرينية، الناشئة

والناشئة. مصلحة األطفال يصب في مبا اجلمعيتني
W�dOC���« WM�K�«  U�UL��«

اجتماع أول إقامة مت بعد أن 2004م، يوليـــو شـــهر في التحضيرية اللجنة بدأت أعمال
الفكـــرة العامة وبعض نفســـه االجتماع في عرضت حيث اجلمعيات، إحدى مقـــر للجنـــة في
مسودة ملناقشـــة التحضيرية اللجنة اجتماعات بعد فيما لتتواصل للمشـــروع، املهمة اجلوانب
القانونيني املستشارين من عدد اللجنة مع تواصلت املشروع، حيث وهيكلة األساســـي النظام

العامة. والهيكلة األساسي النظام مسودة إعداد في ونصائحهم خبراتهم من لالستفادة
 UO�ü«Ë ·«b�_«

وواجباتهم. بحقوقهم األطفال العام لدى الوعي نشر -
والقيادي لدى األطفال. واجلماعي التطوعي العمل روح تنمية -

والدولية. واإلقليمية احمللية الهيئات مع بالتعاون قضاياه حل الطفل في دور تعزيز -
مع االتصال فتح قنوات املنظمات العربية والدولية عن طريق مع والروابـــط العالقات - توثيـــق

بالطفولة. املعنية اجلهات
للطفل. الفعالة الوطنية الروح الوطنية واالهتمام بالتربية تنمية -
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 200 / ــحــات ــصــف ال عـــدد 

صفحة
يتناول ــكــتــاب/  ال ــن ع نــبــذة 
التفتيش موضوع هذا الكتاب
اجلزائية اإلجراءات  قانون في
حيث مقارنة“ ”دراسة اليمني
حلقيقة األول الباب يخصص
وخصائصه وتعريفه التفتيش

التفتيش الثاني الباب ويتناول اإلجراءات، غيره من عن ومتيزه
هي هامة حول قضية وجادة جديدة رؤيا ويقدم الكتاب وشروطه،
حقوق صورة وعلى الشخصية، احلرية على احلفاظ  صميم في
ملنتسبي هامة  إضافة  الكتاب هذا ويعد عام، بشكل  اإلنسان 
حقوق مجال في والنشطاء الناشطات ولكل القانون ومنتسبات

اإلنسان.
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ميثاق أن ترى إذ العامـــة اجلمعية
كرامة مبدأي على يقـــوم املتحدة األمم
من وأن جميـــع البشـــر وتســـاويهم،
حتقيق ينشدها التي األساسية األهداف
التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام
األساسية واحلريات اإلنســـان حقوق
العرق بســـبب متييز دون جميعا للناس
أن ترى اللغة أو الدين،وإذ أو أو اجلنس
يعلن حلقوق اإلنســـان العاملي اإلعالن
ومتســـاوين أحرار يولدون أن البشـــر
حق من واحلقـــوق، وأن في الكرامـــة
احلقوق بجميع يتمتـــع أن كل إنســـان
أي دون اإلعالن، في املقررة واحلريات
العرق أو اللون بسبب ال ســـيما متييز،
اإلعالن أن ترى وإذ القومي، األصل أو
أن كذلك اإلنســـان يعلن حلقوق العاملي
دون لهم القانون، أمام ســـواء اجلميع
وحق في حمايته حق متساو متييز أي
أي ومن متييز أي من احلماية متساو في
ترى التمييز،وإذ هذا مثل على حتريض
االستعمار شجبت قد األمم املتحدة أن
املقترنة والتمييز العزل أساليب وجميع
للبلدان االســـتقالل منح إعالن وأن به،
خاصة يعلـــن املســـتعمرة والشـــعوب
بسرعة لالســـتعمار حد وضع ضرورة
أي أن ترى شـــرط،وإذ قيد أو وبـــدون
التفرقـــة العنصرية على مذهب يقـــوم
خاطئ مذهب العنصـــري أو التفـــوق
وظالم وخطر أدبيـــا علميا ومشـــجوب
نظري مبرر يوجـــد ال وأنه اجتماعيـــا،
تراعى العنصري،وإذ للتمييز أو عملـــي
اتخذتهـــا التـــي القـــرارات األخـــرى
الدولية والصكـــوك العامـــة اجلمعيـــة
املتخصصة ــوكاالت اـل اعتمدتها التـــي
الدولية ومنظمة العمل ال ســـيما منظمة
والثقافة والعلم للتربيـــة األمم املتحـــدة
كون تراعى وإذ التمييـــز، في ميـــدان
أو أو اللـــون العـــرق التمييـــز بســـبب
العالم مناطق بعض في اإلثني األصل
إحراز رغم الشديد للقلق مثارًا يزال ال
بفضل امليدان ذلـــك في التقدم بعـــض
في املبذولة واجلهـــود الدولـــي العمـــل
شديد يســـاورها البلدان،وإذ عدد من
ال التي العنصري التمييز ملظاهر القلق
العالم، في بعض مناطق ملحوظة تزال
احلكومات مفروض من بعض وبعضها
اإلدارية أو التشريعية التدابير بواسطة
الفصل صورة في ســـيما ال أو غيرها،
كما يقلقها والتفرقة، العنصري والعزل
العنصري التفوق مذهبي ونشـــر تعزيز
واقتناعا املناطق، بعض في والتوســـع
بكافة العنصـــري التمييز منهـــا بـــأن
احلكومية السياسات سيما أشكاله، وال
أو التفوق العنصري على نعرة القائمة
شـــأنه، علـــى الكراهية العنصرية، من

اإلنسان حلقوق انتهاكا كونه جانب إلى
بني الودية بالعالقات يخل األساسية، أن
وبالسلم األمم بني وبالتعاون الشعوب
أيضا منها واقتناعا الدوليني، واألمـــن
على يقتصر ال العنصري التمييـــز بأن
ميتد أيضا بل يســـتهدفهم الذين إيذاء
بأن كذلك منها واقتناعا إلى ممارسيه،
جميع من متحرر مجتمع عاملـــي، بناء
تلك العنصريني، والتمييز العزل أشكال
الكراهية إثـــارة على الباعثة العوامـــل
من واحد هو البشـــر، بني واالنقســـام

لألمم املتحدة: األساسية األهداف
القضاء ضرورة رســـميا 1. تؤكد
في العنصري التمييـــز الســـريع على
بكافة أشـــكاله جميـــع أنحـــاء العالم،
كرامة فهم تأمـــني وضرورة ومظاهره

واحترامها. اإلنساني الشخص
ضـــرورة اتخاذ 2. تؤكد رســـميا
الالزمة والدوليـــة القوميـــة التدابيـــر
والتربية التعليم فيها مبـــا الغاية، لتلك
واملراعاة اإلدراك  لتأمـــني  واإلعـــالم،
املنصوص للمبادئ العامليني الفعليـــني

أدناه. عليها
اإلعالن: هذا وتعلن .3
1 …œU*«

العرق بسبب البشر بني التمييز ميثل
إهانة للكرامة اإلثني األصل أو اللون أو
باعتباره أن يــــدان ويجب اإلنســــانية،
املتحدة، األمم ميثــــاق ملبــــادئ إنــــكارا
وللحريات اإلنســــان حلقــــوق وانتهاكا
العاملي اإلعــــالن في األساســــية املعلنة
عالقات قيام دون وعقبة حلقوق اإلنسان،
شأنه من األمم، وواقعا بني وسلمية ودية

الشعوب. بني واألمن تعكير السلم
2 …œU*«

أو مؤسسة أية دولة يحظر على .1
متييز أي فرد إجراء أي أو جماعـــة أو
اإلنســـان كان، فـــي ميـــدان حقـــوق
معاملة فـــي األساســـية، واحلريـــات
أو أو جماعات األشخاص األشخاص
أو اللون أو العرق بســـبب املؤسســـات

اإلثني. األصل
أن تقوم، أيـــة دولة على 2. يحظـــر
أو غيرها، الضبطية طريق التدابير عن
متييز أي تأييد أو حتبيذ أو بتشـــجيع
اإلثني األصل أو اللون أو العرق بسبب
مؤسســـة أية أو جماعة أية عن يصدر

فرد. أي أو
املالئمة، الظروف فــــي 3. يصار،
خاصة إلى اتخــــاذ تدابير ملموســــة
الكافية احلماية أو الكافي النماء لتأمني
اجلماعات بعض املنتمني إلى لألفراد
متتعهم لضمــــان اســــتهدفا العرقية 
واحلريات التــــام بحقــــوق اإلنســــان
هذه أن تسفر يجوز وال األساســــية.

أية قيام عــــن ظرف أي التدابيــــر في
للجماعات مســــتقلة أو حقوق متفاوتة

املختلفة. العرقية
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التمييز ملنع خاصة جهود تبذل .1
اإلثني األصل أو اللون أو العرق بسبب
املدنية، في ميادين احلقـــوق ال ســـيما
والدين، والتعليـــم، املواطنـــة، ونيـــل 

واإلسكان. واملهنة والعمالة،
قدم على إنســـان، 2. يتـــاح لـــكل
مرفق أو مـــكان أي دخول املســـاواة،
متييز بسبب دون اجلمهور، لعامة مفتوح

اإلثني. األصل اللون أو العرق أو
4 …œU*«

فعالة تدابير تتخذ جميـــع الـــدول
احلكومية السياسات في النظر إلعادة
وإللغاء والسياســـات العامة األخـــرى
إقامة إلى املؤديـــة واألنظمة القوانـــني
يكون حيثما العنصري التمييز وإدامة
الالزمة التشريعات ســـن وعليها باقيا.
جميع مثل هـــذا التمييز واتخاذ حلظر
املناســـبة حملاربـــة النعرات التدابيـــر

العنصري. التمييز إلى املؤدية
5 …œU*«

وضع إلى تأخيـــر، دون يصـــار،
والسياسات احلكومية للسياسات نهاية
األخـــرى القائمة علـــى العزل العامـــة
الفصل ســـيما سياسة العنصري، وال
التمييز أشكال كافة وكذلك العنصري
مثل عن الناجمة العنصريني والتفرقـــة

السياسات. تلك
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أو العرق بســـبب متييز أي ال يقبل
أي متتع في اإلثنـــي أو األصل اللـــون
وحقوق السياســـية باحلقوق شـــخص
حق وال ســـيما بلـــده، املواطنـــة فـــي
باالقتراع في االنتخابـــات االشـــتراك
احلكم. في واإلسهام املتســـاوي العام
العامة الوظائف تولي حق شخص ولكل

املساواة. قدم على بلده في
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1. لكل إنســـان حق في املســـاواة
العدالة املتســـاوية القانون وفي أمـــام
دون القانون. ولكل إنســـان، في ظـــل
أو األصل اللون أو العرق متييز بسبب
شـــخصه على األمن في اإلثنـــي، حق
عنف أو أي من الدولـــة له وفي حماية
املوظفني من ســـواء يلحقه أذى بدنـــي
جماعة أية أو فرد أي من أو احلكوميني

مؤسسة. أو
حقوقه في يتعرض إنســـان 2. لكل
بسبب متييز ألي األساســـية وحرياته
حق اإلثني، األصل أو اللون أو العـــرق
الوطنية احملاكم إلـــى من ذلك التظلـــم
لإلنصاف التماسا املختصة املســـتقلة

واحلماية الفعليني.
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جميع اتخـــاذ إلى يصـــار فـــورا
ميادين في الالزمـــة الفعلية التدابيـــر
على للقضاء واإلعالم والتربية التعليم
العنصريني وتعزيز والتفرض التمييـــز
األمم التفاهم والتسامح والصداقة بني
لنشـــر وكذلك العرقيـــة، واجلماعـــات
املتحدة األمم ميثاق ومبـــادئ مقاصد
اإلنســـان حلقوق العاملـــي واإلعـــالن
للبلـــدان االســـتقالل وإعـــالن منـــح

املستعمرة. والشعوب
9 …œU*«

الدعايات جميع بشدة 1. تشـــجب
أو علـــى األفكار القائمة والتنظيمـــات
أي أو عرق أي بتفوق القائلة النظريات
اثني واحد أصـــل أو من لون جماعـــة
شـــكل من أشكال أي أو تعزيز لتبرير

العنصري. التمييز
املجتمع، ضـــد جرمية 2. يعتبـــر
كل القانون، مبقتضـــى عليه ويعاقـــب
من عمل وكل العنـــف حتريض علـــى
أو األفراد من أي يأتيه العنف أعمـــال
جماعة أي أو عرق أي ضد املنظمـــات

آخر. أو أصل إثني لون من
الـــدول، إعماال جميـــع 3. تقـــوم
باتخاذ وملبادئه، اإلعالن هـــذا ملقاصد
الالزمة واإليجابية الفوريـــة التدابيـــر
التشـــريعية وغيرها، التدابير مبا فيها
القائمـــة بتعزيز املنظمـــات ملالحقـــة
عليه والتحريض العنصـــري التمييـــز
العنف اســـتعمال على أو بالتحريض
بسبب التمييز باستعماله ألغراض أو
أو اإلثني، األصل أو اللـــون أو العرق
املنظمات، شـــرعية تلـــك عدم إلعالن

مالحقة. بغير أو مبالحقة
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ــوكاالت واـل املتحـــدة األمم تقـــوم
غير واملنظمات والـــدول املتخصصـــة
وســـعها في ما كل بعمل احلكوميـــة
فعالة إجراءات اتخاذ على للتشـــجيع
القانونية التدابير بجمعها بـــني تتيح،
إلغاء األخـــرى، العمليـــة والتدابيـــر
أشـــكاله. بكافة العنصـــري التمييـــز
مثل أســـباب وتقوم خاصة بدراســـة
مناســـبة بتدابير للتوصية هذا التمييز

عليه. والقضاء ملكافحته وفعالة
11 …œU*«

ــز احترام بتعزـي دولـــة تقـــوم كل
واحلريات اإلنســـان حقوق ومراعـــاة
املتحدة األمم مليثاق وفقا األساســـية
هذا الدقيـــق ألحكام التام وبااللتـــزام
حلقوق العاملـــي واإلعـــالن اإلعـــالن
االســـتقالل منح وإعـــالن اإلنســـان

املستعمرة. والشعوب للبلدان
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حقوق: بي بي سي ـ
في إسالمي كبير دين رجل طالب
سكنية خاصة مناطق روســـيا بإقامة
لهجمات تتعرض التي العرقية لألقليات

بالفاشيني. وصفهم من قبل من
مجلـــس مفتيي واقتـــرح رئيـــس
بناء الله عشـــيروف، روســـيا، نفيـــق
خدماتها بها سكنية للمسلمني مناطق
ال حتى التســـوق ومراكز كاملـــدارس

5LK�LK� W�U� WOMJ� o�UM0 V�UD� w�Ë— w�ö�≈ s�œ q�—
عملهم أماكن إلى للتنقل هؤالء يضطر
عنصرية. هجمات يشهد الذي باملترو

معزولة إقامة أحياء منتقدوه إن ويقول
في الشــــوارع لــــن يحل مشــــكلة العنف

الظهور. بحب عشيروف ويتهمون
وكالة مع حوار في دعا املفتي وكان
األعمال إلى استثمار رجال انترفاكس
قاصرة سكنية أحياء بناء في املسلمني

األقليات. على

حقوق: ـ الرباط
األولـــى ــــدورة ال ــرب ــغ امل نظمت 
لفيلم الدولي السينمائي للمهرجان
و20  15 بــني مــا ــســان حــقــوق اإلن
وخصصت الرباط، في  اجلاري مايو
تنظيمها يصادف التي ــدورة ال هذه
حلقوق  العاملي لإلعالن 60 الـ الذكرى
أفالم وعرض نقاشات لفتح اإلنسان،
انتهاكات مواجهة مــوضــوع تعالج
أمريكا في اإلنسان،خصوصا حقوق
وفلسطني، ودارفور واجلزائر الالتينية

أوروبا. في العنصري واملد
عرضت الــتــي ـــالم األف ــن بــني وم
الذي يتطرق إلى أوكابي“ ”رايو فيلم
األرض ”ماساي: وفيلم رواندا، مذبحة

dOBI�« jzU(«
أقصر من هو حائط عرف العقـــالء في ليس
ومبادئه بنفسه ثقته فقد الذي الوجل املتردد حائط
مبادرات أفعاله ردات أفعال ،ليس فيها وأصبحـــت
احلياة إلـــى تســـعى هياكل قفزات بل والعزائـــم
ورغبات نفوس خائرة نضارة احلياة فقدت بأجساد

.. والتقليد التبعية استمرأت
مســـتويات خطابنا من كثير حال تلكم هـــي
هذا ترى أن ولك اإلنسان؛ الثقافي في شأن حقوق
احلّمى حيث مثال- – ( املرأة (حقوق في ماثال كله
تنوعا العالم واملتنوعة جتتاح الرهيبة التي الكونية
الســـياق وبحســـب بحســـبه مجتمع كبيرا في كل

له.. واالستقاللي والسياسي الفكري
احلقوق بجناح هذه عن –غالبا- نتحدث إننا
لآلخرين أن نقول محاولني دفاعي وبأسلوب مهيض
كما ولسنا شـــيء كل : نحن مثلكم منكن املرأة من

واضح .. ضعف مظهر وهذا تظنون ..
حقوق مصطلح فهم كبيرا في فرقا إن هنـــاك
وفق احلقوق هذه نرى فنحـــن وبينهم؛ املـــرأة بيننا
الكرامة حـــق للمرأة يكفل الـــذي النظر الشـــرعي
كافة أحوالها تكرميها فـــي ويدعو إلى اإلنســـانية
وزوجة وجدة أما ويرعاها الرجل شـــقيقة ويجعلها
ومثقفة وجميلة وقبيحة وكبيرة وصغيرة وأختا وبنتا
بالنظرة متأثرا اآلخر الطرف جنـــد بينما وجاهلة،
كائنا باعتبارها املـــرأة مع تتعامل التـــي الغربيـــة
الكرمية، احلياة في حقه فقد جماله فقد إذا جميال
املرأة حقوق من ال يعرفون شيئا هذا هم وبناء على
وسفرها وحدها وخروجها للسيارة قيادتها ســـوى
الرجل وقوامته وصايـــة من وانعتاقها دون محـــرم
أو يتغافلون ويغفلون العمل، في ومخالطتها للرجال
في حقها في املتمثلـــة احلقيقية املـــرأة عن حقوق
االنتهاكات املؤملة عن بعيدا الكرمية السوية احلياة

احلقوق. بهذه وجهلها حقوقها وسرقة كعضلها
دائما  في أننا تكمن احلقيقية مشـــكلتنا  إن
ردة ليقدم الفعل ينتظر الذي في موقف الضعيـــف
عن احلديث بدأ إذا للغرب نقول نحن ولهذا الفعل،
وهذا . . حقـــوق للمرأة عندنا املرأة: نحن حقـــوق
جميع على جميعا نتبنـــى البد أن بل اليكفـــي ..
ومؤسسات، ومنظمات وشعبا حكومة املســـتويات:
مع التعامل فـــي جديدة اســـتراتيجية الدعوة إلى
على املرأة تقوم أساســـا حقوق قضية في الغـــرب
واملرأة اإلنسان ســـجل حقوق في الغرب محاسبة

اخلصوص لديه.. وجه على
انتهاك تتعـــرض ألعظم الغرب املرأة في إن
عليها يضغط حينما بالغة إهانة وتهان التاريخ في
التبرج املخزية مـــن احلـــال بهذه املهني واقعهـــا
األســـرية والروح الفطرة عـــن والبعد واالنحـــالل
اجلمال من معني مبستوى دائما ويطالبها احلميمية
العيش. يستحق إنسانا ليست فهي وإال واجلاذبية
علـــى املرأة تشـــترط التـــي إن دور األزيـــاء
من مباهج حترمهـــا جســـدها في دقيقة مقاييس
عدة وزنها زاد فإذا العيش، لقمة أجـــل من احلياة
الفاكهة كما ترمى رميت جمالـــه نقص أو غرامات
في دور ذلك مثل وقل تتسول، وصارت التي تعفنت
والبارات واملقاهي واملطاعم السينما البغاء وأفالم
امتهان في مقابل فيها النساء التي يعمل واملراقص
تاريخ في مير لم مهني ورق عبودية أعراضهـــن في

اإلطالق. على املرأة
الغادر الغـــرب يشـــغلنا أال يجب ولهـــذا كله
بتحســـني ســـجل بقوة مطالبته عن بعمالئه بيننا
املتكالبة مبشـــكالته واالهتمام عنده املـــرأة حقوق

عنا وعن أوطاننا. بعيدا
مناص العالم وال هذا أمناء اإلسالم أهل إننا
الناس وحفظ هدايـــة جتاه مـــن أن نقوم بدورنـــا
الرباني الهـــدي مصاحلهم وفق ورعايـــة حقوقهم

كله. ذلك عن سائلنا جالله جل العظيم، والله
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على يقتصر ال األمـــر وأضاف أن
تضم بـــل فقط، للمســـلمني ”جيتـــو“
تتعرض التي والطوائـــف كل األعراق

الضطهاد.
يشعرون ال من ”كل عشيروف: وقال
في االستثمار ميكنهم واحلماية باألمان
الســـكنية. فالتتار املجمعات تلك بنـــاء
والغجر واليهود والشيشـــان واالوزبك

أيضا“. فيها العيش ميكنهم

الــذي املمنوعة“
اإلبادة عن يتحدث
بكينيا، العرقية
”مــعــانــاة وفــيــلــم
ويتناول املجاعة“
املجاعة موضوع

العالم. في
عرضت كما
الفيلم املهرجان
”العيش املغربي
ـزممــارت“ فــي ـت
ـــــذي يــتــطــرق ال

وفيلم تزممارت، بسجن املعتقلني ملعاناة
موضوع ويتناول فاكتوري“ ”ديسنت
حقوق أي ”شهيناز وفيلم العوملة،

حقوق موضوع يعالج الــذي للمرأة“
الذي موريتانيا“ ”ضحايا وفيلم املرأة،

موريتانيا. في العبودية عن يتحدث


