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:حقوقياض - الر
بةة (بدائل عـقـوكون في نـدوأكد املشـار

السجن) التي نظمتها اجلمعية مبناسبة
م الـعـاملـي حلـقـوق اإلنــســان عــلــىالـيــو

بات بديلة للسجـون،ة إيجاد عقـوضرور
ليـةب الدوا إلى عدد من التـجـارأشاروو

في هذا اجلانب.
ة التي عـقـدتكون في الـنـدوحذر املشـارو

في العاشر من شهر ديسمبر املاضي بقاعة
ثكز امللك فيصل لـلـبـحـوامللك فيصـل مبـر

اسات اإلسالمية من اآلثار النفسيـةالدرو
ين إلـىاالجتماعية على السجني، مـشـيـرو

حدهأن هذه اآلثار ال تقتصر على السجني و
مجتمعه.ته وبل متتد إلى أسر

حةة عددا من البدائل املقترناقشت الندوو
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هـاالتي كان من أبـرزبة السجـن، ولعقـو
امـة املـالـيــةالـغـراخلـدمـة االجـتـمـاعـيــة و

قـف الـتـنـفـيــذنـيـة وواألسـاور اإللـكـتـروو
االجتماعية.امج الثقافية وحضور البرو
بة السجنكون على أن عقوأكد املشارو

لى بل البد أن تكـونبـة األوليست العقـو
ةا على ضرورفي آخر القائمة. كما أكدو

اإلطالع عـلـىة القضاة للـسـجـون ويارز
الء.ضاع النزأو
عـة مـنأشـار احملـاضـرون إلـى مـجـمـوو

سلبيات األخذ بالسجون كخيار أساسي،
تكـدسلة وانيـة الـدوهاق ميـزمن ذلـك إر
اض،األمرانتشار املشاكل والسجون، و

ف املساجني على أسـالـيـبإضافة لتـعـر
امية جديدة.طرق إجرو

8،9           التفاصيل صفحة 
جانب من ندوة بدائل السجون التي نظمتها اجلمعية يوم األحد العاشر

 من ديسمبر املاضي

:حقوقياض - الر
طنية حلقوق اإلنسانحبت اجلمعية الور

ار إعادة دفعة جديدة من املعتـقـلـنيبقـر
الذينانتانامو، وديني في معتقل غوالسعو
ات عدة في هذا املعتقل دونا سنوقضو

جيه تهم لهم أو تقـدميـهـم حملـاكـمـاتتـو
عادله.

دية قد نقلـتكالة األنباء السعـوكانت وو
دي صاحـبير الداخـلـيـة الـسـعـوعـن وز

يزالسمو امللكي األمير نايف بن عبدا لعز
ة التي بذلتـهـاد املستمـرله: أن اجلهـوقو

ت عن استعـادةاجلهات اخملتصـة أثـمـر
فـني فـي خـلـيــجقـواطـنـا مـن املــو مـو16
ا إلى اململكة صـبـاحانتانامو ووصلـوغو

ين من شهر ذيالعشراخلميس الثالث و
القعدة املاضي.

ام من سبـقأكد األمير نايف بأن الـتـزو
انـتـانــامــواسـتـعـادتـهـم مـن خــلــيــج جــو

الـتـعـلـيـمـات كـان لــه الــدوربـاألنـظـمــة و
د اململكة في ذلك.األساس في دعم جهو

ه لــتــعـــاونه عــن تــقــديــرب ســمـــوأعــرو
اليات املتحدةالسلطات اخملتصة في الو

دار اجلـهــو اسـتـمــرًكـدايـكـيــة، مــؤاألمـر
ديني فيالستعادة من تبقى من الـسـعـو

يب بإذن الله.املستقبل القر

طـنــيــة حلــقــوقأشـادت اجلــمــعــيــة الــوو
مةاإلنسان في بيان لها مبا قامت به حكو

د حثيثةيفني من جهومني الشرخادم احلر
الء املعتقلني لبالدهم.في سبيل أعادة هؤ

اع فيجددت اجلمعية مطالبها باإلسرو
إغالق هذاإعادة بقية املعتقلني لبالدهم و

 لكافةًخا صارًاملعتقل الذي يشكل انتهاك
ليـة املـتـعـلـقـةاملـعـاهـدات الـدواثـيـق واملـو

بحقوق اإلنسان.
يشار إلى أن املعتقلني الستة عشر الذين

دية، هـم:استلـمـتـهـم الـسـلـطـات الـسـعـو
يلعـي، سـلـيـممحمـد يـحـيـى مـحـسـن الـز

سف عبداللهبي، يوض الله احلرسلمان عو
بيش، سلـيـمـان سـعـد مـحـمـدصالـح الـر

ان عـلـى الـفـيـفـي،شـن، جـابـر جـبـرالـعـو
بيش، عبداللهاهيم سليمان محمد الرإبر

محمد العدينـى الـيـمـانـي، أنـور حـمـدان
اضمـحـمـد الـنـور، حـاجــى حــجــاج عــو

اهـيـميـز مـحـمـد إبــرالـسـلـمـي، عـبـدالـعـز
ياد سعيد فرج اجلحدلي، ماجدالناصر، ز

يح، بسام مـحـمـدحمن الفـرحمد عبـدالـر
حـةصالـح الـدبـيـخـي، سـعـيـد عـلـى الـفـر

ي،ي صايل العنزالغامدي، سلطان سار
الني.حمن محمد حسني اخلوعبدالر
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ءاضعأ نييعت ىلع ةيماسلا ةقفاوملا تردص

تاونس عبرأ ةدمل ناسنإلا قوقح ةئيه سلجم
دـدع ـغـلــبيو .ــه1/1/1428 ـنم ارـاـبـتعا
اغرفتم اوضع 18 مهنم اوضع 24 ءاضعألا
ءـاـضعألاو ،ـنيغــرـفـتم ــرـيغ ءـاـضعأ ــةـتسو
ــنب ــمـــيهاــربإ رــوــتكـــدلا :ــمه نــوغــرـــفــتملا
ـنب ـميهاـربإ ـخيـشلا ،غـيميـدملا نـمحـرلادـبع
،ديزملا دمح نب دمحا خيشلا ،رصانلا هللادبع
رـوتكدلا ،دـيبعلا نـاميلس ـنب دلاخ روـتكدلا
ضاوع رهاز روتكدلا ،سيرلا لوبقم نب قزر
،ـيثرـاحلا ـدـهف ـنب ـرـيهز روـتكـدلا ،ـيـعملألا
روتكدلا ،نيسحلا نسحملادبع نب ديز روتكدلا

.د ــخـيــشلا ،ـيناـرهــزلا ـضيـاع ــنب ـدــيـعس
رـوـتكــدلا ،نازـوـفلا نازــوف ـنب ــزيـزـعلاــدـبع
دعاقتم ءاوللا ،يدماغلا ديعس نب فيطللادبع
ميهاربإ نب نامثع ،ليهسلا حلاص نب هللادبع
،عينملا زيزعلادبع نب نامثع روتكدلا ،دمحألا
رـوتكـدلا ،دشيوـرلا هللاـدم نب ـيلع روـتكدلا
دمحم روتكدلا ،خماشلا زيزعلادبع نب ىسيع
.يمايلا يلع نب يداهو ،يزينخلا يدهم نب

غني فهم: الدكتورأما األعضاء غير املتفر
يز الشدي، الدكـتـوراهيم بن عبدالـعـزإبر
اهيم بن عبدالله املنيف، الدكتور احمدإبر

يز بن عبداللهكي، الدكتور عبدالعزعلي مبار
ان،اجلالد، الدكتور عدنان بن محمد الوز

الدكتور محمد بن حمد القنيبط.و
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:حقوقجدة - 
ةمة دعوتلقى فرع اجلمعية في منطقة مكة املكر

ة تعليم محافظة القنفذة (بنني) إللقاءمن إدار
ة حول ثقـافـة حـقـوق اإلنـسـان عـلـىمـحـاضـر

ة.مسرح اإلدار
ة فـي اخلـامـسقد تقـرر ألـقـاء احملـاضـرهـذا و

فسيلقيها املشرين من الشهر احلالي، والعشرو
مةالعام على فرع اجلمعية في منطقة مكة املكر

ة إلدارًيف، مثمناالدكتور حسني بن ناصر الشر
تهـا الـطـيـبـةالتعليـم بـالـقـتـفـذة مـبـادربـيـة والتـر

اء ثقافة حقوق اإلنسان.إثرحرصها على نشر وو

فد من اجلمعية خالل شهر مايو القادمم ويقو
ة من جلنة هلسنكيلندا بدعوة إلى هوياربز

نامجسيشمل برلندية حلقوق اإلنسان، والهو
لي هيـئـاتة اإللتقاء بعدد من مـسـؤويـارالز

لـنـديان املظالم الـهـوديـوحقوق اإلنـسـان و
بعضلية ومحكمة العدل الـدومان) و(امبدز

كانسسات املهتمة بحقوق اجلاليـات. واملؤ
فد اللجنةا وخرالدكتور العناد قد التقى مؤ

ة.يارتيب لهذه الزلندية في دبي للترالهو

:حقوقياض- الر
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ةتقدير أبعثـهـا لـإلخـوسالة شـكـر ور
يـب فـيامـج الـتـدرلني عـن بـراملـسـؤو

يـب األمـن الــعــام فــيمـديـنــتــي تــدر
مة علىمكة املكرياض ومنطقتي الـر

ةميـة بـتـنـظــيــم دورتـهـم الـكــرمـبــادر
اد عن حقوقاألفريبية للضباط وتدر

االستعانة باجلمعية لتنفيذاإلنسان و
ب لهم لتـبـنـي أسـلـوًاة. فشـكـرالـدور
فـةيـب كـمـنـهـج لـتـحـسـني مـعــرالـتـدر

اداألفرك الضـبـاط وسلـوات ومهـارو
مالئـي أعـضـاءالشـكـر مـوصـول لـزو

ا في تنفيذ تلككواجلمعية الذين شار
هــم مــتــخــصــصــون فـــيات والــدور
م السياسية.العلوالقانون ويعة والشر

الدكـتـورالدكتور مفلح القـحـطـانـي و
الـدكـتـور صـالــحيـف وحـسـني الـشـر

يدة.الدكتور صالح الشراخلثالن و
جـل األمــن هــوطــة أو رجـل الــشــرر

اراستقـراملسؤول عن حفـظ األمـن و
عن حماية حقوق اإلنساناجملتمع و

مية فهو مبثـابـة خـطقوع اجلرقبـل و
الـدفـاع األول عـن حـقـوق اإلنــســان

ضـهعـرممتلـكـاتـه وحمـايـة حـيـاتـه وو
اءاتلذلك يتخذ جميـع اإلجـرماله وو

قـائـيـة ملـنـع االعــتــداء عــلــى تــلــكالـو
ميـة فـهــوقـعـت اجلـرإذا واحلـقـوق، و

القبضقيف وس مهامه في التوميار
سة عملهالسجن، فمماراالحتجاز وو

جب عليه االحتكاك بـاملـتـهـمـنيتستـو
حلةجني على القانون في كل مراخلارو

ساحل فهو في جانب ميارمن تلك املر
هاراستقرأمنه ومهمة حماية اجملتمع و

ب مـنــه أنفـي جـانـب آخــر مــطــلــوو
جني علىاخلاريتعامل مع املتهمني و

القانون في إطار الـضـمـانـات الـتـي
ليةاالتفاقيات الدوحتددها األنظمة و

قبل هذاالتي انضمت إليها اململكة و
ء ما ميليه عـلـيـه ديـنـهذلك فـي ضـوو
فيق بني هذه املعطياته، فالتوضميرو

كسلوات ومهارفة وفر معريتطلب تو
هذا لن يتحقق إال من خاللمعني، و

يب املستمر. فاجملتمع ينظر إلىالتدر
طة على أنه مثال يحتـذىجل الشرر

لذلكام القانون واحتربه في تطبيق و
طةجال الشرينبغي التأكد مـن أن ر

لني عن حـفـظلئك املـسـؤوخاصـة أوو
فونى الشارع يعراألمن على مستو

ما حكم القانون في حاالت الضبـط
الــتــفــتــيـــشاقــبــة واملـــري والــتــحــرو
االحـتـجــازقـيــف والـتـوالـتـحـقــيــق وو
ف املعاييرأن يعرالسجن والقبض وو

طةلية ذات العالقة بـعـمـل الـشـرالدو
ص عليها في اإلعالن العاملياملنصوو

كاعد سلونة قومدوحلقوق اإلنسان و
اننيظفني املـكـلـفـني بـإنـفـاذ الـقـواملـو

املبادئ األساسية بشأن استخدامو
ية مـن جـانـباألسلـحـة الـنـارة والقـو

طةجال الشرر
 بندر بن محمد احلجار.د

رئيس اجلمعية
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شي:- ساملة املوحقوق 
اقـبـة حــقــوقفـد مـن مـنـظـمــة مــرعـبــر و

تش) عـنايـتـس وومان راإلنسـان (هـيـو
طنيـةد اجلمعية الـوه جلهوتقديـره وشكر

دعمها لباحثي املنظمةحلقوق اإلنسان و
ديةبية السعوتهم للمملكة العريارخالل ز

ً.اخرمؤ
قـالـت عـضـو املـنـظـمـة الـسـيـدة كـاثـلــنيو

تها ملقر اجلمعـيـة فـيياراتس خالل زبيـر
هـ14/11/1427م الثالثاء ياض يوالر
يـلـكـي أنف ويـسـتــوفـقـة الـبـاحــث كــربـر

اجلمعية عملت على دعم الباحثـني أثـنـاء
ات املــنــظــمــة لــعــدد مــن اجلـــهـــاتيــارز
دية،بية السعوسسات في اململكة العراملؤو

بـات الـتــيكـدة أن مـن أبـرز الــصــعــومـؤ
متطلبـات احلـصـولاءات واجهتهـم إجـرو

يح الدخول لبـعـض اجلـهـات،على تـصـار
تقاليد اململكةإضافة لعدم إملامها بعادات و

أة. فيما يتعلق بالتعامل مع املرًخصوصاو
مـانص مـنـظـمـة (هـيـواتس حـرأكـدت بـيـرو
الطـفـلأة وتش) على قضايـا املـرايتـس وور
ة التحدثة إلى ضرورلية، مشيرالعمالة املنزو

 األطفال.ًخصوصاة مع املعنيني ومباشر
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فد إلى أن الهدف األسـاسـيأشار الـوو
ضاعف على أوقوة اململكة هو الويارمن ز

الوصول إلـى الـعـدالـةحقوق اإلنـسـان و
ب عــلـــىف عــن قـــرمــن خـــالل الـــتـــعـــر

االنتهاكات في كل ما يتعلـق بـاإلنـسـان
جل أو عمالهأة أو رأيا كان طفل أو امر

ير بشأنها.من ثم كتابة التقارلية. ومنز
ئيـسفد سعادة الركان في استقبال الو

حضرالدكتور بندر بن محمد احلجار، و
الــلــقــاء كــل مــن: األســـتـــاذ الـــدكـــتـــور

ئيس جلنةد العناد رحمن بن حموعبدالر

الدكتور صالح اخلثالنالنشر والثقافة و
املتابعة.ئيس جلنة الرصد ور

ا مـنـظـمــةار عـضــوى، زمـن جـهــة أخــر
فيستوتش« السيد كرايتس وومن ر»هيو

مو فرعيسا بنكـوكـالرالسيدة ويلكـي وو
فاتعرمـة واجلمعية في منطقة مكة املكـر

بحثـا مـع نـائـبعلى آليـة عـمـل الـفـرع و
ة األستاذةئيس اجلمعية لشؤون األسرر

ف العام علـىاملشـري وة العنقـرهـراجلو
 منًيف عدداالفرع الدكتور حسني الشر

ك.القضايا ذات االهتمام املشتر

الوفد خالل زيارته ملقر اجلمعية في الرياض

:حقوقياض - الر
طنية حلقوق اإلنسـانت اجلمعية الوعبر

ء معاملة املعتقلنيعن احتجاجها على سو
يـكـيـة،ديـني فـي الـسـجـون األمــرالـسـعـو

اع فـيقت نفـسـه اإلسـرمطالـبـة فـي الـو
اجإنهاء معاناتهم أما مبحاكمتهم أو اإلفر

ةياريء منهم، جاء ذلك خـالل زعن البـر
يـكـيــةجـيـة األمــرة اخلـاريـرمـسـاعــدة وز

كـسيكا بـارحلقوق اإلنسان الـسـيـدة ار
م الثالثاءياض يوقلز ملقر اجلمعية في الرر
/12/ 5افق  هـ املو1427/ 11/ 14

م.2006
ئيس اجلمعـيـة الـدكـتـورضح نـائـب رأوو

بيعان القحطاني أن أعـضـاءمفلح بـن ر
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ةيــرا ملــســاعــدة وزضــحــواجلــمــعــيــة أو
ضع املعتقلـنييكيـة أن وجية األمـراخلار

يكا يجـبديني في أمرالسجناء السـعـوو
أال يستمر على هذا الشكل السيء.

كــس أن اجلـــهـــاتيـــكـــا بـــارأكـــدت ارو
يكية تعمـل عـلـى إيـجـادميـة األمـراحلكـو

اعاإلسرمخارج لهذه القضية، وحلول و
في تشكيل اللجان التي تضمنها القانون

يـخـص وًايـكـي الـذي صـدر أخـيــراألمـر
ًقلز) اهتماماضع املعتقلني. كما أبدت (رو

متنت أن ينتهيضوع، و بهذا املوًخاصا
، إما مبحاكمتهم بشكل عـاجـل أوًيباقر

بإعادتهم إلى بلدانهم.
اض عددى خالل اللقاء استـعـرقد جـرو

ك،من القـضـايـا ذات االهـتـمـام املـشـتـر
جز عن أعمال اجلمعيـةتقدمي شرح موو
دها في سبيل نشر ثقـافـة حـقـوقجهـوو

اإلنسان باململكة.
كيلة املساعدة كل مـن مـسـاعـدةافق الـور

نغـري سـويـان مـاريكـي بـرالسـفـيـر األمـر
السـيـدي وين لـورة كاثـرظفة الـسـفـارمـوو

ســي االشــوح أخــصـــائـــي الـــشـــؤونمـــر
ياض،يكية بالرة األمرالسياسية بالسفـار

حضر اللقاء من جـانـب اجلـمـعـيـة نـائـبو
ئيس الدكتور مفلح القحطاني، الدكتورالر

د العناد، الدكتور عبدحمن بن حموعبد الر
يناخلالق آل عبد احلي، األستاذة سهيلة ز

ي.األستاذ خالد الفاخراد، وّالعابدين حم

:حقوقياض - الر
ضـاععقدت اللجنة الـدائـمـة ملـتـابـعـة أو

انتـانـامـوديني فـي غـواملعتـقـلـني الـسـعـو
اجـتـمـاعـهـا الـسـابــع مبــقــر اجلــمــعــيــة

/15/11بـــعـــاء م األريــاض يـــوبـــالـــر
م2006 ديسمبر 6افق هـ املو1427

ئيـسفي بداية االجتماع اطلع نائـب رو
بـيـعــاناجلـمـعـيـة الـدكـتـور مـفـلــح بــن ر

القحطاني أعضاء اللجنـة عـلـى مـا دار
عدد من أعضاء اجلمعيةفي اجتماعه و
يـكـيـةجـيـة األمـريـر اخلــارمبـسـاعـدة وز

افق لها حولفد املرالوحلقوق اإلنسان و
تأكيـدهـاانتانـامـو، وقضية معتـقـلـي غـو

غبة في إنهاءالراالهتمام بهذه القضية و
الء املعتـقـلـني أمـا بـاإلحـالـةضـاع هـؤأو

لهم.للمحاكمة أو أعادتهم لدو
هض أعضاء اللجنة ما مت إجنـازاستعرو

خصوصـا مـامن التوصـيـات الـسـابـقـة و
ني على شبكةقع اللجنة االلكترويتعلق مبو

نـت، كـمـا بـحـثـت الـلـجـنـة إمـكـانـيـةاالنـتـر
الياتاالستعانة ببعض احملـامـني فـي الـو

فع بعض القضايا التييكية لراملتحدة األمر
قد كلف األستاذ احملاميضاعهم وتخدم أو

احمد مظهر بالتنسيق في هذا الشأن.
قد تقرر عقد االجتماع القادم للجنةهذا و

 هـــ1427/ 12/ 20بــعـــاء م األريـــو
 م.2006 يناير / 10افق  املو

حضر االجتماع كل من األستاذ احمـد
,ـلَيـز الـسـبـي األستـاذ عـبـدالـعـز,مـظـهـر

 األستاذ محمد,األستاذ عبد الله اجلعيد
,انــيهـر األسـتــاذ طــالل الــز,شــنالـعــو

 األستاذ عبد,سىهاب املواألستاذ عبدالو
األستاذ خالد بن عبـد و,بيشيز الرالعز
ف على الشؤوني املشرحمن الفاخرالر

ية باجلمعية .اإلداراملالية و
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:حقوقياض - الر
استقبل سعادة الدكتور عبـد اخلـالـق آل

ئـيـس جلـنـة الــرصــدعـبـد احلـي نــائــب ر
طنية حلقوق اإلنساناملتابعة باجلمعية الوو

/18م السبت ياض يومبقر اجلمعية بالر
 ديــســمــبـــر9افــق هـــ املــو1427/ 11

ية أملانياة جمهورفدا من سفار م و2006
تاة ايبـراالحتادية ضم كال مـن الـدكـتـور

اليةة الفدراربرل جملني ممثلة هيئة الوزديو
ملاناف عضـو الـبـرالسيدة اجنـلـكـا جـرو

تيريه سكراوزبياس كرالسيد طواألملاني و
السيدالثقافية وأول الشؤون السياسية و

ة.ال مستشار السفاردة طوي عوغاز
فدقد قدم سعادة الدكتور عبد احلي للوو

ما حتقق بأنشطة اجلمعية وًيفاائر تعرالز
ات فــي مــجــال حــقــوقلــهــا مــن إجنــاز

فـدالت الـوأجـاب عـن تـســاؤاإلنـسـان. و
دعية الـقـضـايـا الـتـي تـرائر حـول نـوالـز

ما إذاكيفية التعامل مـعـهـا وللجمعـيـة و
,ىكان هنالك تعاون من اجلهات األخر

ضح الدكـتـور عـبـدفي هـذا الـصـدد أوو
ي تشكلاحلي أن قضايا العنف األسر

دة مـن الـقـضـايـا الـتـي تــرنـسـبـة كـبـيــر
للجمعية إضافة لقضايا السجناء.

كدةتا مؤة ايبرعقب ذلك حتدثت الدكتور
ةي باتت ظاهـرة العنف األسرأن ظاهر
يقال بد من مجابهـتـهـا عـن طـرعاملـيـة و

ةامج العملية، مشيرالبرضع اخلطط وو
بة األملانية فيفي هذا االجتاه إلى التجر

هـذا الـشـأن فـيـمـا أبـدت اســتــعــدادهــا
للتعاون مع اجلمعية في هذا الصدد مبا

كة.يحقق األهداف املشتر
قد حضر اللقاء من جانب اجلمعيةهذا و

األستاذةة اجلميح وكل من األستاذة نور
ك في اللقاء األستاذشاريا عابد شيخ وثر

ي.خالد الفاخر

:حقوقان- ياض، جدة، جازالر
بيعان القحطانيألقى الدكتور مفلح بن ر

طنيـة حلـقـوقئيس اجلـمـعـيـة الـونائـب ر
ان (حــقــوقة بـعـنــواإلنـسـان مــحــاضــر

م الثالثـاءلي) يواإلنسان من منظور دو
 ديسمبر5افق  هـ املو14/11/1427

كـاناألرم مبقـر كـلـيـة الـقـيـادة و2006
يف ببعضياض اشتملت على التعربالر

لـيـة املـعـنـيـة بــحــقــوقاالتـفـاقـيــات الــدو
اإلنــســان كــاإلعــالن الــعــاملــي حلــقــوق

ليـني لـلـحـقـوقالعـهـديـن الـدواإلنـسـان و
,االجـتـمـاعـيـةالثـقـافـيـة واالقـتـصـاديـة و

اتفاقية الـقـضـاء عـلـى جـمـيـع أشـكـالو
أة. إضافة التفاقية حقوقالتمييز ضد املر

بي حلقوق اإلنسان.امليثاق العرالطفل و

تهقدم الدكتور مفلح من خالل محاضرو
ليةسسـات الـدو ألهم املؤًاجـزضا مـوعر
 كمـا,احمللية املعنيـة بـحـقـوق اإلنـسـانو

 هذا,حقوق اإلنسانحتدث عن اإلسالم و
يف باالتفاقـيـات الـتـيإلى جانـب الـتـعـر

احلديث عن حقوق و,انضمت إليها اململكة
ب.من احلراإلنسان في ز

ض سعادتهة استعرفي ختام احملاضرو
املـصـالـحانـب الـسـيـاسـيـة وتـأثـيـر اجلـو

لية على حماية حقوق اإلنسان.الدو
ةهرى، ألقت األستاذة اجلومن جهة أخر

ئيس اجلمعـيـة لـشـؤوني نائبـة رالعنـقـر
هـ21/11/1427م الثالثاء ة يواألسر

ة حـول حـقـوق الـطـفـل ضــمــنمـحـاضـر
ة املطمئنـة) الـذي أعـدتـهملتـقـى (األسـر
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التعليم للبنات بجدة.بية وة الترإدار
ء على أهدافي الضوقد سلطت العنقرو
ضتاستـعـراختصاصات اجلـمـعـيـة، وو

أهم  حقوق الطفل الـتـي نـصـت عـلـيـهـا
لية، كمااثيق الدواملويعة اإلسالمية والشر
د اجلمعية في تضمـنيت إلى جهوأشار

مفـاهـيـماملناهج بـشـكـل فـعـال مـبـادئ و
حقوق اإلنسان.

ان ألقى عضو اجلمعية املتعاونفي جازو
مثـي يـوعي احلـارالدكتـور مـحـمـد بـن مـر

ةهــ مـحـاضـر21/11/1427الـثـالثـاء 
لة)ه على الطفوأثري وان(العنف األسربعنو

ة. كــانــت هـــذهســة قــوز اجلــعــافـــرمبــدر
ة احلانيـةة ضمن ملتقـى (األبـواحملاضـر

ة تعليم صبيا.يبي) الذي تنظمه إدارالتدر
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U�U� s�dA� s� d��√ Î :حقوقان - جاز
طـنـيـة حلـقــوقمتـكـن فـرع اجلـمـعـيـة الـو

ان من لـم شـمـلاإلنسـان مبـنـطـقـة جـاز
ين عاما.ة بعد شتات أكثر من عشرأسر

حـيـث أسـتـطـاع الـفـرع بـعـد مـخــاطــبــة
اجلهات املـعـنـيـة مـن مـنـح إقـامـة دائـمـة

يـةدية ألم مصـربية السـعـوباململكة الـعـر
ديني بعدمت من لقاء أبناءها السعـوحر

جها.فاة زوو
قـد تـقـدم األبـنـاء لـفـرع اجلـمـعـيـة فـيو

ان مطالبني مبنح أمهم إقامةمنطقة جاز

ىاسة الشكـوبعـد دردائمة باملمـلـكـة، و
ئيـس اجلـمـعـيـةفـع بـهـا لـرالـربـالـفـرع و

خملاطـبـة اجلـهـات املـعـنـيـة مـنـحـت األم
خصة اإلقامة.ر

يـلة عـن جــزت األسـرقـد عـبــرهـذا و
دها ملا قامت به اجلمعية من جهوشكر

ا بالشكرة، كما تقدموللم شمل األسر
عـلــىمـيـة ويـل لـلـجـهـات احلــكــواجلـز

دهاة الداخلية على جهـوارأسها وزر
لة.املبذو

:حقوقياض - الر
طـنـيـة حلـقــوقاحـتـضـنـت اجلـمـعـيــة الــو

ياضئيس مبدينة الرها الراإلنسان مبقر
افـقهـ املو12/11/1427م األحـد يو
م أول اجتـمـاع مـن2006 ديسـمـبـر 3
حـد،عه مع جلـنـة أهـالـي أطـفـال الـتـونـو

ضع آلية ميكن من خالله املطالبةبهدف و
يـعـةقهم الـتـي كـفـلـتـهـا لـهـم الـشـربحـقـو

األنظمة احمللية.اإلسالمية و
ئيس اجلمعية الدكتور بندرقد استمع رو

بن محمد احلجار بحضور نائبة الدكتور
مفلح القحطاني إلى شرح مـفـصـل عـن

ئيس اللجنة األستاذحد) من رإعاقة (التو
 أنًضحاني، موسعد بن عبداخلالق القر

حد ألف طفل مصاب بالتو120أكثر من 
دية يحتاجـونبية السعوفي اململكة العـر

اكز متخصصة.مرعاية مكثفة ولر
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أعضاء جلنة أهالي التوحد مبقر اجلمعية في الرياض
لنيحد املسـؤوناشدت جلنة أهالي التـوو

بتفعيل األمر السامي القاضي بـإنـشـاء
اع فياإلسرحد واكز لعالج التوثالثة مر

ها.فيرتو

ئيس اجلـمـعـيـة األهـالـيعـد رقد وهـذا و
مبتابعة الـقـضـيـة عـلـى أن تـعـد الـلـجـنـة

ة متكاملة عن معاناة أهالي أطفالمذكر
مطالبهم.حد والتو
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الدورانطالقا من اخـتـصـاصـهـا و
كةغبة منها في مشارط بها، وراملنو

م العـاملـيالـعـالـم فـي تـفـعـيـل الـيـو
حلقوق اإلنسان، نظمـت اجلـمـعـيـة

اتبع ندوخالل الشهر املاضـي أر
جدةياض وتثقيفية في كل من الـر

ت حـولان، متـحــورجـازالـدمـام وو
الـقـضـايـاعـات وضــوعـدد مـن املـو

املـتـخـصـصــة فــي مــجــال حــقــوق
اإلنسان، من ذلك مناقـشـة بـدائـل

بحث حقوق املتهمبة السجون، وعقو
أمـام سـلـطـة الـتـحــقــيــق، إضــافــة

يـخـيــةاض اخلـلـفـيـة الـتـارالسـتـعـر
لالهتمام العاملـي بـقـضـايـا حـقـوق

ف عـلـى بـعــضالـتـعــراإلنـســان، و
إشـكـالـيـات حـقــوق اإلنــســان فــي

بية.الثقافة العر
ك عـدد مـنفـي جـانـب آخـر، شــار

أعــضـــاء اجلـــمـــعـــيـــة فـــي ألـــقـــاء
يـة فـي عـدد مـنعـوات تـومـحـاضـر

ةاملناسـبـات، مـن بـيـنـهـا مـحـاضـر
ئيس اجلمعية الدكتور مفلحلنائب ر

الـقـحــطــانــي فــي كــلــيــة الــقــيــادة
ى لــــألســــتــــاذةأخــــركــــان، واألرو

ئـيـسي نـائــب رة الـعـنـقــرهــراجلـو
ة ضـمـناجلـمـعـيـة لـشـؤون األســر

ة املطمـئـنـة) بـجـدةملـتـقـى (األسـر
حول حقوق الطفل، كما ألقى عضو
اجلمعية املتعاون الدكتور محمد بن

انة بعنـوثي محـاضـرعي احلـارمر
ه عـــلـــىأثـــري و(الـــعـــنـــف األســـر

ة احلانيةلة) في ملتقى (األبوالطفو
يبي) بصبيا.التدر

في بداية شهر ديسمبر املـاضـيو
ة حول حقـوقنظمت اجلمعـيـة نـدو

ئيـسضى اإليدز، كما ألـتـقـى رمر
فدعدد من أعضائها بـواجلمعيـة و

حد لبحثمن جلنة أهالي أطفال التو
مناقشة أفـضـل الـسـبـل إليـصـالو

لني. هذا فضال عنمطالبهم للمسؤو
ية.انتانامو الدوراجتماعات جلنة غو
ات ماهذه املبادرهذه النشاطات و

فيق الـلـه -كانت لتأتـي - بـعـد تـو
ًفقاتنظيمها ود وال تضافر اجلهولو

، مع األخـذًلألهداف احملدد سلفـا
فـي االعـتـبــار الــتــنــوع فــي طــرح

اخــتــيـــار أفـــضـــلعــات وضـــواملــو
الطـرق لـلـوصـول إلـىاألسـالـيـب و

اجلمهور املستهدف. كما أن هـذه
 بعدم دقـةً قاطعـاًالنشاطات دليـال

كيز اجلمعية على بعضمن يقول بتر
ى، فمقـدارإهمـال أخـرالقضـايـا و
جـلـي مــن خــاللاضـح والـتـنــوع و

اتيــــاراجـــتـــمـــاعــــات وزات ونـــدو
أعضائها.اجلمعية و
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حقوق -الدمام 
قيةفد من فرع اجلمعية باملنطقة الشرقام و

ات املنطقةازافدين بجوة الوة إلى إدارياربز
التأكد من مدىفني وقوف على حال املوقوللو
مة.اخلدمات الالزفر اإلمكانيات وتو
م األحدتة التفقديـة يـويـارفد خالل زناقش الـوو
لني هنـاك عـددعـ مع املـسـؤو12/11/1427

ى التي رصدت.الشكاومن املالحظات و
ة كل من مدير الفرع األستـاذيارك في الـزشار
نيالباحث القانـويضه بن محسن املنصـور وعو

العضو املتعاوناكان وبالفرع األستاذ خالد آل ر
املهندس جعفر الشايب.
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يترز:ك - رويورنيو
اء في العدالة اجلنائية أن عدد أعلن خبر

يكيةاليات املتحدة األمرالسجناء في الو
ى في العالم.لة أخريد على أي دويز

يكيـة،ة العدل األمـرارير لوزضح تقـرأوو
فمبر املاضي، أن عددا نو30نشر في 

قياسيا بلغ سبعة مـاليـني شـخـص، أي
يكيا بالغـا أمر32احد من كـل مبعدل و

دين خلف القضبان أو حتتجوا موكانو
قت في نهاية العاماج مؤاقبة أو بإفراملر

املاضي.
2.2مـن هـذا الـعـدد اإلجـمـالـي كـان  و

مليون شخص في السـجـن أو احلـجـز؛
مـةانني األحكام الـصـارذلك بسـبـب قـوو
ائــمتــكــبــي جــرالــعــدد الــقــيــاســي ملـــرو

مية؛ مماتفاع معدل اجلرارات، واخملدر
اليات املتحدةساهم في أن يكون لدى الو
أعلـى مـعـدلأكبر عدد مـن الـسـجـنـاء، و

لإليداع بالسجون في العالم.
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قــــــال إيــــــثـــــــانو
نــاديــلــمــان، مـــن
جـمـاعـة (حتـالـف
ســــــــــيــــــــــاســــــــــة

ات)، التـياخملـدر
يد الـبـحـث عـنتـؤ

ببدائل في احلـر
ات:عــلــى اخملــدر

اليـــــــــاتإن الــــــــو
املـــتـــحــــدة بــــهــــا
خـمـسـة فـي املـئـة

 فـي املـئـة مــن25مـن سـكـان الـعـالــم و
لىتبة األوالسجناء في العالم، نحتل املر

اطنينا.في العالم في سجن مو
أضـاف: إنـنـا اآلن نـسـجـن عــددا مــنو

ات أكبر مـنالناس خلرق قانون اخملـدر
بـيـة مـع عـدد أكـبـر مــنكـل الـدول الـغــر

السكان الذي يتم إيداعهم السجن لكل
اخملالفات.

اس:باط - والر
بيةأة العربي حول (املرمتر العر دعا املؤ
 مبدينة الدارًاخرة) الذي عقد مؤاملهاجر

ة االهتمامبية إلى ضـرورالبيضاء املغـر
بيات في بالد املهجربقضايا النساء العر

 كما دعا جامعـة الـدول,قهـندعم حقـوو
بـيـة العـتـمـاد بـنـد ثـابـت فـي املـلـفالـعـر

اتمترض على مـؤاالجتماعي الذي يعـر
معانـاةضاع وبية يلخـص أوالقمم الـعـر

احاقتربية في دول املهجر واجلاليات العر
احللول املناسبة لها.

جية بالدولات اخلارارمترون وزحث املؤو
اتهاسيع مجاالت عمل سفاربية إلى توالعر

متابعة قضاياعاية وفي اخلارج لتشمل ر
ظيفتو و,بية في دول املهجراجلاليات العر

مـاســيــة خلــدمــة هــذهالـعـالقــات الــدبــلــو
ا كال من منظمة العمل كما طالبو,القضايا

يد منبية باملزأة العرمنظمة املربية والعر
التنسيق من أجل إيجاد مرصدالتعاون و

اإلحصائياتبي يتابع جميع البيانات وعر
املشكالتبية في املهجـر وأة العرعن املر

العمل علىبات التي تعاني منها والصعوو
املمكنة.إيجاد احللول املناسبة و

بيةكون منظمة العمل الـعـرحث املشـارو
لية علـى الـتـنـسـيـقمنظمـة الـعـمـل الـدوو
امد لضمان االلتزتكثيف اجلهوالتعاون وو

خاصةلية والدوبية ومبعايير العمل العر
املتعلقة منـهـا بـاحلـقـوق األسـاسـيـة فـي
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ةكـذا دعــوحـقـوق اإلنــســان، والـعـمــل و
يدبية للمزاالحتادات النقابية العمالية العر

بيـةمن االهتمام بقضايـا الـعـمـالـة الـعـر
أة الـعـامـلــةاملـرة بـشـكـل عـام واملـهـاجــر

بية بشكل خاص.العر
ة منظماتمتر دعوتضمنت توصيات املؤو

اعة في الدولالزرالصناعة وة وف التجارغر
بيةظيف قضايا اجلاليات العـربية لتوالعر

حـمـايــةأة بـشـكـل خــاص وقـضـايــا املــرو
مصاحلهـا فـي إطـار عـالقـاتـهـاقهـا وحقـو

بـيـةالعـربـيـة ويـة مـع الـدول األوروالـتـجـار
سيلة ضاغطة حلماية هذه احلقوق.كو
كــون نــداءا إلــى اإلعــالمجــه املــشــاروو

أةبي من اجل التصدي لقضايا املرالعر
بـيطن الـعـرخـارج الـوبـيـة داخـل والـعـر

االجتماعيلتحقيق التمكني االقتصادي و
قـهـاالدفـاع عـن حـقـوالسـيـاسـي لـهـا وو
ةكدين على ضرور مؤ,حماية مصاحلهاو

نقـابـاتب ودفاع احتـاد احملـامـني الـعـر
بـيـة عـن هــذهاحملـامـني فـي الـدول الـعــر

انـنيالقـويعـات وانتقاد الـتـشـراحلقـوق و
ياتهن.تقيد من حرالتي حتد منها و

ة تيسييركون على ضروركما أكد املشار
بية لعملية تنقل األيدي العاملةالدول العر

يعتسربي وطن العربية بني أقطار الوالعر
حتقيقكـة وبية املشتـرقيام السوق الـعـر

بي للـحـد مـنالتكامل االقتـصـادي الـعـر
بية.ية العرى البشرالقوة الكفاءات وهجر

يترز:إسالم أباد - رو
نظم أعضاء فـي جـمـاعـات بـاكـسـتـانـيـة
حلقوق اإلنسان احتجاجا في العاصمة

اء ضدإسالم أباد؛ للمطالبة باتخاذ إجر
ضيه باختفاء مئات من معارما وصفو

مة.احلكو
اءاتـهـا األمـنـيــةطـة إجـراتـخـذت الـشــرو

اقبت االحتجاجـات الـتـي نـظـمـت فـيور
انضـمالعاشر من ديسـمـبـر املـاضـي، و

ديـنإلـيـهـا الـعـديـد مـن عـائـالت املــفــقــو
ات من دعاة حقوقباإلضافة  إلى عشر
ملان.اإلنسان خارج البر

ات معاديةهتف بعض احملتجني بشعارو
يزئيس البـاكـسـتـانـي بـروالرمـة وللحـكـو
الءاج عـن هـؤف، مطـالـبـني بـاإلفـرمـشـر
ضني.املعار

لية حلقوق اإلنـسـان:تقول جماعـات دوو
ا،إن عدة مئات من الباكستانيني اختفو

اعتـقـل الـكـثـيـرون مـنـهـم فـيـمـا يـتـعـلـقو
ضـــحـــتأوهـــاب، وب عــلـــى اإلربـــاحلـــر

جماعات حقوق اإلنسان الباكستانية أن
ناشطني لهم صلة بجماعـاتصحفيني و

مـيـة تـسـعـى إلـى احلـكـم الـذاتـي فــيقـو
بخستان املضطـرمناطق مثل إقليم بلو

اب الـبـالد كــانــوب غـراقـع فـي جــنــوالـو
ي.ضحايا أيضا لالختفاء القسر
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اس:ياض - والر
بي لدعم منظماتنامج اخلليج العرأقر بر

ا اإلسهـامخراألمم املتحدة (أجفند) مـؤ
هير العاملي الذي يصـدريل التقرفي متو

لـــةصــنــدوق األمم املـــتـــحـــدة لـــلـــطـــفـــو
منظمة الصـحـة الـعـاملـيـةنسيـف) و(اليـو

ضاإلصابات التي يـتـعـرحول العـنـف و
 ألف150اهقون مببلغ املرلها األطفال و

الر.دو
ير إلى اخلروج بتقييم شامليهدف التقرو

ةتأثير ظاهرة عن حجم وفرفة املتوللمعر
ض لهـااإلصابـات الـتـي يـتـعـرالـعـنـف و
يف بأفضـلالتعـراهقـون واملراألطفـال و

اجهة.املواتيجيات للتدخل واالستر
اجعـتـهمـريـر وك في إعداد الـتـقـريشـارو

التعليم خبير من قطاعات الصحة و100
يــتــضـــمـــناصــالت، واملـــوطــة والــشـــرو

اإلصابات املتعمدة مثل اإلساءة لألطفال
ادث االنتحار إلـىحواهقني وعنف املـرو

جانب اإلصابات غير املتعمدة كاحلروق
ات.ادث السيارحوالغرق وو

عاية األطفال هدف متقدم مما يذكر أن ر
مـن هـذااتـيـجـيـة (أجـفــنــد) وفـي اسـتــر

بـياملنطلق قام بتأسـيـس اجملـلـس الـعـر
يـليـسـهـم فـي متـوالـتـنـمـيـة ولـة ولـلـطـفـو
اجلــمــعــيــاتعــات املــنــظــمــات ومــشــرو

مـيـة الـتـي تـســتــهــدفاجلـهـات احلــكــوو
قـد تـبـنـى (أجـفـنـد) مـكـافـحــةواألطفال.

مـنــهــاجـه ضـد األطــفــال والـعــنــف املــو
مشروع حماية األطفال من اإلساءة في

يلدية حيث قام بتموبية السعواململكة العر
ض.ة العلمية التي عقدت لهذا الغرالندو

على الـنـقـيـض مـن ذلـك فـإن مـعـدالت و
اإليداع في السـجـن فـي دول صـنـاعـيـة

100 لكل 100ة يبلغ نحـو بية كثيرغر
ألف شخص.

تبة الثانيةيشار إلى أن الصني احتلت املر
من حيث عدد السجناء، حيث يبلغ عدد

 مليون شخص، تليها1.5السجناء بها 
 ألف سجني.870جد بها سيا التي يورو
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:حقوقان - ّعم
بني في شـؤوناجتمع عدد مـن املـدر

حـقـوق اإلنــســاناجملـتـمـع املــدنــي و
اسـاتان لـدرّكـز عـمة من مـرمبـبـادر

بنيحقوق اإلنسان إلنشاء شبكة املدر
بي،في حقوق اإلنسان في العالم العر

بعد مناقشات حول احلاجة للشبكةو

w�dF�« r�UF�U� ÊU��ù« ‚uI� ‰U�� w� 5�—b� WJ�� ‰Ë√ fO�Q�

ها،دورنظامها األساسي وأهدافها وو
كــون إعــالن تــأســـيـــسقــرر املــشـــار

الشبكة.
 للشبكـةً تأسيسيـاًامتررر عقد مـؤُقد قو

ثائق الشبكـةار وخالل ستة أشهر إلقـر
ــانّكـز عـمكـلــف مــرة نـهـائـيــة، وبـصــور

اسات حقوق اإلنسان باإلعداد لهذالدر

اختيار جلنتـني مـتـخـصـصـتـنيمتر واملـؤ
ثائق النهائية.إلعداد الو

ان قد بادر منذ ثمانيةّكز عميذكر أن مر
أشهـر عـلـى الـتـحـضـيـر لـتـأسـيـس هـذه

ابةيتها قرالتي تضم في عضوالشبكة و
بة في حقوق اإلنسانمدرب و) مدر40(

جانب من اجتماع عدد منبية.ة بلدان عرمن عشر
حقوق اإلنسانبني في شؤون اجملتمع املدني و املدر
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اس:سو - وارو
طالب صاحب السمو امللكي األمير طالل

نـامـج اخلـلـيـجئـيـس بـريز ربـن عـبـدالـعـز
بي لـدعـم مـنـظـمـات األمم املـتـحـدةالـعـر

اجهةاإلمنائية (أجفند) بتضامن عاملي ملو
نـاشـد األممة االجتار بالـبـشـر، وظـاهـر

مـات التـخـاذ الـتـدابـيـراحلـكـواملـتـحـدة و
سيها.اجهة ممارمة ملوالصارالعملية و

ه في كلمة ألقاها في العاصمةأكد سمو و
ةسو خالل حفل تسليم جائزارلندية والبو

م أن مكافحة االجتار2006(أجفند) لعام 
ادة صادقة حيـث يـعـدبالبشر تتـطـلـب إر

أخالقيةاالجتار بالبشر قضية إنسانية و
أضاف أنهتخرق أهم حقوق اإلنسـان، و

جد إحصائيات قاطعةغم من أنه ال توبالر
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حلصر أعداد
ضحايـا هـذه

ة فإنالظاهر
ضـــيـــةاملـــفـــو

الـــســــامــــيــــة
لـــــــــشـــــــــؤون
الــــالجــــئـــــني
تـــقـــدر عــــدد
األشـــخـــاص

حدهابا والذين يتم االجتار بهم في أورو
يا،) ألف شخص سنو500 إلى 100بـ(
ةة االجتار بالبشر بصورتيرعت وقد تسارو

ناشطي حقوقية وساط التنموجعلت األو
ديةنه بأنه من أشكال العبواإلنسان يصفو

ة معظميلحق عار هذه الظـاهـراحلديثة و

دول الــعـــالـــم
املناطق التيو

تـــــــشــــــــكــــــــل
مـــــــــصـــــــــادر

د ملافـيـاارموو
االجتــــــــــــــــــار
بالبشر بسبب
الــــــــفــــــــقـــــــــر

اعــاتالـصــرو
اعات حيث يستغل املتاجرون نقصالنزو

نية للضحايا.القانواحلماية االجتماعية و
بي لدعمنامج اخلليج العـرئيس برلفت رو

منظمات األمم املتحدة اإلمنائية (أجفند)
النظر إلـى أن عـدم الـتـمـيـيـز هـو صـمـام

األمير طالل بن عبدالعزيز يسلم أحد الفائزين جائزته

:حقوقك - يورنيو
ليـة العمل بشأن معاهدة دوًاسيبدأ فور

يـتة األسلـحـة فـي أعـقـاب تـصـولـتـجـار
ى في اجلمعية العامة لألمميخي جرتار

شهد تـأيـيـداملتحدة الـشـهـر املـاضـي، و
حة ملـنـعمة للمـعـاهـدة املـقـتـر حكـو153

ججلية لألسلحة التي تؤعمليات النقل الدو
االنـتـهــاكــاتالـفـقــر واعــات ونـار الـنـــــز

تلم تـصـوة حلقوق اإلنـسـان. واخلطـيـر
امتنعتاليات املتحدة وار إال الوضد القر
يت.مة عن التصو حكو24

يت األمم املتحدة بعـد ثـالثيأتي تصـوو

ات فقط من إطالق حملة احلـد مـنسنو
جهها أكثرة واألسلحة التي شهدت دعو

ضعلة لو دو170من مليون نسمـة فـي 
املعاهدة.

مات ملصلحةباع احلكوتت ثالثة أروصو
 بتأييد األغلبيةًاح الذي حظي أيضااالقتر

لىمات في اللجنة األوالساحقة من احلكو
التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة في

ين األول.بر/تشرأكتو
مـاتي مـن حـكـوكـان هـنـاك تـأيـيـد قــوو

مـات مـنـطــقــة عـن حـكــوًبـا، فـضــالأورو
يكا الالتينية.أمراحمليط الهادئ و

 XFM��«Ë —«dI�« b{ X�u! UJ�d�√24X�uB��« s� W�uJ� 
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حيـدةمة الـواليات املتحـدة احلـكـوظلـت الـوو
غم املناشدةاح، برتت ضد االقتـرالتي صو

 في مجلسًا عضو14جهها ة التي واألخير
ايس لكيا رليزندويكي إلى كوالشيوخ األمر

قفها.ة النظر في موتعيد اإلدار
ين خان األمينة العامة ملنظمة العفوقالت أيرو

ائيـلإسـرتي إلـى لـبـنـان ويـارليـة إن »زالـدو
ىاضي احملـتـلـة قـد أتـاحـت لـي أن أراألرو

تبت علـىة التي تـربأم عيني النتائج املـدمـر
ة األسلحة غير املنظمة.اء جتاراملدنيني جر

مـات أن تـقـر احلـكــوًي جــدامـن الـضــرورو
يت إلـىجمة هذا التصـوباحلاجة امللحة لتـر

مةيل املعاهدة امللزضمان حتوعمل حقيقي و
اخلاصة باألسلحـة الـتـقـلـيـديـة إلـى حـقـيـقـة

لى مهام األمني العام اجلديدمن أواقعة«. وو
ةلـألمم املـتـحـدة بـان كـي - مـون املــبــاشــر

اء جميع الدول األعضـاء فـيباستطـالع آر
ةحة لتجاراألمم املتحدة حول املعاهدة املقتر

ير إلى اجلمعـيـةفع تقـراألسلحة من أجـل ر
من ثـم. و2007اخـر الـعـام العـامـة فـي أو

مينياء احلكوعة من اخلبرسيتم تشكيل مجمو
من مختلف دول العالم للنظر في الـقـضـيـة

 إلى اجلمعيةًير مجددافع تقربالتفصيل ور
.2008العامة لألمم املتحدة في العام 

:حقوقبا - كو
يـعـانــى آالف األطــفــال فــي
شــتــى أنــحــاء الــعــالــم اآلم

س شديد نتيـجـةبـؤحة ومبـر
اليات املتـحـدةسياسـات الـو

ســاتــهــا املــتـــعـــلـــقـــةممـــارو
هاب.مبكافحة اإلر

الء قد احتجز إلىفبعض هؤ
قىأجل غير مسمى فيما ير

 إلى االعتقـال مبـعـزلًفعلـيـا
جي بال تهمةعن العالم اخلار

خضع البعضُأأو محاكمة. و
به من ضروللتعذيب أو لغير

املهينة.الالإنسانية واملعاملة القاسية و
هـمال آخـرون عـديـدون فــي ديــارال يـزو

همغيرانهم وإخوقهم غياب آبائهـم وميز
ا لالعتقال غيرباء الذين أخضعومن األقر

في العديد من احلاالتد بأجل، واحملدو
ات.لسنو

ليةته منظمة العفو الـدوحسب ما نشـرو
نت فـإن سـلـطـاتقعـهـا بـاإلنـتـرعـلـى مـو

 مـنًت عددااليات املتحدة قد احتجـزالو
 في خليـجً طفال17األطفال ال يقل عن 

مبابعة منهم، ورال أرال يزانتانامو. وغو
عمراني وهم محمد الغـرأكثر، هنـاك. و

ةخضر، اللذان كانا في اخلامسة عشر
حسن بن عطـاش،قت اعتقالـهـم، وفي و

ة عندما متالذي كان في السابعة عشر
ي، البالـغ مـنسف الشـهـاريـوقيفـه، وتـو
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ً. عاما16العمر 
كر، فـإنُ ملا ذًفقـاتقول املنـظـمـة أنـه ووو

اني كان فيهر آخر هو ياسر الزًمعتقال
في فيتوة عند اعتقالـه. والسابعة عشر

.2006ان يرنيو/حزانتانامو في يوغو
ها إلى أن جميعيرتشير املنظمة في تقرو

ا الهـم عـنـدمـا كـانـوى احـتـجـازمـن جـر
انتاناموحيلهم إلى غوتر وًالون أطفااليز

هذا ال اآلن. وً عاما18ا سن قد جتاوزو
يغير من حقيقة أن معاملتهم السابقة قد

لية املتعلقـة للمبادئ الدوًشكلت انتهاكـا
مبعاملة األطفال.

مـةلية حـكـوتطالب منـظـمـة الـعـفـو الـدوو
اليات املتحدة بإغالق املعتقلالو
جيـهاج عن جميع املعتقـلـني أو تـواإلفرو

تقدميهم إلى محاكمة عادلة.التهم إليهم و

:حقوقك - يورنيو
قال األمني العام
لـألمم املـتــحــدة،

في عـنـان، إنكو
اإليدز هـو أكـبـر

اجــــــهحتـــــد يــــــو
طـالــبجـيـلـنــا، و

قــــادة الــــعــــالــــم
ها فيمـاامات التي قطـعـوفاء بااللتـزبالو

قـفاملتمثـلـة فـي وبـاء، ويتعلـق بـهـذا الـو
ه بحلول عامدحرس اإليدز وانتشار فيرو
2015.

م العاملي لإليدزقال عنان مبناسبة اليوو
ا يأخذ مكافحة اإليدزإن العالم بدأ أخير

د املاليةاريرصد املوعلى محمل اجلد، و
قت مضى.ض أكثر من أي ولهذا الغر

كنامج األمم املتحـدة املـشـتـريشيـر بـرو
 مـلـيـون49لـإليـدز أن هـنـاك أكـثـر مـن 

شخص مصاب باإليدز حول العالم كما
ين هذا مليون آخـر4.3سيصاب نـحـو 

باء هو السبـب األولأصبح الـوالعـام، و
ف النسـاءفيات في صـفـوفي العالم لـلـو

 سنة.59 و15جال بني سن الرو
قـال األمـني الـعـام مبـا أن االسـتـجـابـةو

خما حقيقيا، فإن اخملاطربدأت تكتسب ز
قت مضـىأصبحت اآلن أكبر مـن أي و

ك املكاسب التيال ميكننا أن نخاطر بترو
اجبنا أالضة للضياع، فمن وحتققت عر

لـيـة الـتـي بـذلـهــاد الـبـطـونـضـر بـاجلـهـو
الكثيرون.

حث األمني العـامو
يزالقادة علـى تـعـز

حـــمـــايـــة جـــمـــيـــع
الــــــــــــفــــــــــــئــــــــــــات
اءاملستضعفة، سو

األشـــــــــــخــــــــــــاص
ضاملصابون باملـر

أو الــــشـــــبـــــاب أو
املـشـتـغـلـني بـاجلـنـس أو مـن يـتـعـاطـون

يق احلقن أو املثليني.ات عن طراخملدر
أكد عنان أن املساءلة ال تقتـصـر عـلـىو

اكز السلطة، أنها تنطبـقمن هم في مر
على اجلميع، مـن قـادة قـطـاع األعـمـال

قاية مـنا على الوالذين ميكن أن يعملـو
س في أماكن العمل إلى العاملنيالفيرو

القياداتقادة اجملتمع احمللي وبالصحة و
تقـدميالدينية الـذيـن عـلـيـهـم اإلصـغـاء و

عاية دون إصدار أحكام.الر
قال األمني العام أن املـسـاءلـة تـتـطـلـبو

ة دعماإلخواألبناء واج واألزومن اآلباء و
تـتـطـلـب مـنسيـخـهـا وتـرأة وحـقـوق املـر

تطلعاتهنعاية أحالم الفتيات وسني راملدر
جال املساعدة على كفالةتتطلب من الرو

جــال يــتــحــمـــلـــونهــم مــن الــرأن غــيـــر
لة احلقيقية تعنـيجوأن الرليتهم ومسؤو

هم من اخلطر.حماية غير
اختتم عنان قائال »إن املساءلـة تـطـلـبو

احد منا أن يساعد على تسليطمن كل و
سالة التينشر الـرء على اإليـدز والضو

ت«.داها أن الصمت يعني املومؤ

املستدامة، مبينانة وازاألمان للتنمية املتو
ي هو مـاأن اإلميان بهـذا املـبـدأ الـتـنـمـو

بي يحدد (االجتارنامج اخلليج العرجعل بر
ته العامليةئيسا جلائزعا رضوبالبشر) مو

ا إلى ما يعكسه هذا مشير2007للعام 
هر استدامة التنمية.جه من عناية بجوالتو

ية التـي شـهـدتـهـاة التنـمـوفي الـتـظـاهـرو
ةلندية مبناسبة تسليم (جائزالعاصمة البو

عاتبي العاملية للمشرونامج اخلليج العربر
ب األمير طالل عـنائدة) أعرية الرالتنمـو

أمله في أن يكون النجاح حليف كل عمل
أنيستهدف خير اإلنسان في كل مكان و

م دونات اإلنسان ينـبـغـي أن تـكـرإجنـاز
قه أو عقيدته السياسية.النظر لدينه أو عر

زهرة باراشا، ابنة معتقل غوانتانامو فرحات باراشا
 عاما14 البالغة من العمر 
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يةاحلريعتقد الكثير أنه ميتلك احلق و
ف فيـمـا ميـلـكاملطلـقـة فـي الـتـصـر

د انه مالك لشيءكيفما شاء مبجـر
د علىاك أن هناك قيومعني دون إدر

ف فيماهذا احلق متنعه من التصر
يتـه فـيميـلـك أحـيـانـا أو تـقـيـد حـر

احلـق غـايـتـه مـا، وًعـاف نـوالـتـصـر
تكـمـن فـي اسـتـفـادة اإلنـسـان مـن

منافع ما ميلك، يستفيد منهاايا ومز
يتضحين، ويستأثر بها دون اآلخرو

اعد النظامية من خالل القوًذلك جليا
ية فيالتي متنح صاحب احلق احلر

منافـع هـذاايـا واالستفـادة مـن مـز
ين.ار باآلخراحلق دون اإلضر

اسـتــعــمــال احلــق ال يــخــرج عــنو
لى: أن يكون استعمالتني، األوصور

يتحقق ذلك عندمـا وًعااحلق مشرو
 دونًيكون هذا االستعمال نظاميـا

اء هذا جرًاين ضررأن يلحق باآلخر
ة الثـانـيـةاالستـعـمـال، أمـا الـصـور

فتتمثل في االستعمال غير املشروع
ينار باآلخردي إلى اإلضرالذي يؤ

نتيجـة تـعـسـف صـاحـب احلـق فـي
ً،استعمال حـقـه الـثـابـت لـه نـظـامـا

مثال ذلك اجلار الذي يقيم سـاتـرو
اءه بقصد حجب الهوبني جاربينه و

ًه فيعتبر متعسـفـاء عن جـارالضوو
ضع الساترفي استعمال حقه في و
ضعه إيذاءطاملا كان الهدف مـن و

لم تكن هناك مصلحه حقيقيةاجلار و
فة التعسـف فـيينة ملعـرالقـرمنـه، و

فـةاستعمال احلـق تـكـمـن فـي مـعـر
ة من قبل صاحـبجـواملصلحة املـر

احلق.
د تناسبجومن هنا كان ال بد من وو

بني املصـلـحـة املـتـحـقـقـة لـصـاحـب
د على الغـيـربني ما قد يـعـواحلق و

ار نتيجة هذا االستعـمـالمن إضر
ال يعني أن يكون لـصـاحـب احلـقو

عه من استعمال حقهمصلحة مشرو
لينتفي عنه قصد التعسف ضد الغير

ني علـى قـدربل يعول الفقـه الـقـانـو
املنفعة العائدة على صاحـب احلـق

مدى تناسبهامن هذا االستعمال و
مع الضرر الذي قد يصيب الغيـر،
لذا فان املصـلـحـة يـجـب أن تـكـون
ذات قيمة بالغة األهمية تبرر ما قد

ار نتيجة هذايصيب الغير من إضر
االستعمال.


ôUI�  WO�U��« WM��«-dA� l�«d�« œbF�« - d�UM� 2007W�(«Ë– ≠ Â1427‡


حقوق اإلنسان يـقـصـد بـهـا احلـقـوق
,التي يتمتع بها اإلنسان بسبب إنسانيته

ليـسـت و,هي لصيقـة بـه لـهـذا الـسـبـبو
حة له - من بعد الله - من أي جهةممنو
من هذه احلقـوق احلـق فـي و, كانـتًأيـا

احلـق فــييــة واحلـق فـي احلــراحلـيــاة و
حق اإلنسان فيين واة مع اآلخراملساو

من ثم عدم املسـاسامته وم كرأن حتتر
مصدر هذه احلقوق هـي األديـانبهـا، و

يــعــةفـي مـقـدمـتــهــا الــشــريـة والـســمــاو
اإلسالمية التي كفلت هذه احلقوق مـنـذ

لهـاقبل أن تتناو عـام و1427أكثر من 
أنظمة احلكم الداخلية للدولالدساتير و

لية حلقوقاالتفاقات الـدوأو اإلعالنات و
منا بنـيلقد كـراإلنسان، قال تعالـى: «و

 كـمـا,يـفمي معـنـاه الـتـشـرالـتـكـرآدم» و
يـعـة اإلسـالمـيـة عـلـى نـبـذعـمـلـت الـشــر

 حيث قال تعالى في مـحـكـم,يةالعنصـر
آياته: »يا أيها الناس إنا خلقـنـاكـم مـن

قـبـائـل وًبـاجعلـنـاكـم شـعـوأنـثـى وذكـر و
مكم عند الله أتقـاكـم«،ا إن أكـرفولتعـار

سـلـم: «الـنـاسقـال صـلـى الـلـه عـلـيـه وو
بياسية كأسنان املشط فال فضل لعرسو

د إالال أبيض عـلـى أسـوعلى أعجـمـي و
بتهيز لعروبالتقو»«، أي أنه ليس هناك عز

ته أو ملاله أو منـصـبـه أوأو بياض بشـر
ادضيع بسبب سوليس هناك وجاهه، و

اسيةه أو ضعفه، فالكل سوته أو فقربشر
ال فضلالقضاء والقانون وأمام الشرع و

ى.بني الناس إال بالتقو
يعـة اإلسـالمـيـة ملبـادئ الـشـرًتطـبـيـقـا و

 للمبادئ اخلالدة للدينًحتقيقاالسمحة و
اةاملــــســــاوة واإلســــالمــــي فــــي اإلخــــو

التي تعتبر من أهم املقاصد و,التسامحو
ضـعــيــةانـني الــوالـتـي نــادت بــهــا الــقــو

لية حلقوق اإلنسـان فـياالتفاقات الـدوو
 فقد آخى صلى الله عليه,ةنة األخيراآلو

 كـمـا آخـى,اخلـزرجس وسلـم بـني األوو
ىلقد سـاو و,األنصـاريـن وبني املهـاجـر

م اللـهضي الله عنـه بـني عـلـي كـرعمـر ر
,دي فـي مـجـلـس الـقــضــاءيـهـوجـهــه وو
سلـمسول صلى الله عـلـيـه وسامح الـرو

ا فأنتـمأهل مكة حني قال لهم: » أذهبـو
اخـاةهـذه أمـثـلـة حـيـة لـلــمــؤالـطـلـقـاء« و

التسامح التي تنادي بها جلاناة واملساوو
منظمات حقوق اإلنسان.جمعيات وو

اثـيـقاملـواالتـفـاقـيــات وأمـا الـدسـاتـيـر و
ضعية املتضـمـنـةلية الـواإلعالنات الـدوو

بت بعد احلرحلقوق اإلنسان فقد ظهـر
أول ما أشير لهـا فـي و,العاملية الثـانـيـة

م،1945قع عام ميثاق األمم املتحدة املو
يـعـةنـة بـني مـا جـاء فــي الــشــربـاملـقــارو

ضعية حلـقـوقانني الـوالقـو و,اإلسالميـة
ليـة لـماإلنسان جند أن االتـفـاقـات الـدو

يعة اإلسالمية حفظت فالشر,تأتي بجديد
 يتلىًآناجاء في ذلك قرامة اإلنسان وكر

منا بنيلقد كر فقال تعالى: «و,أبد الدهر
آدم»، في حني جاء ميثاق األمم املتحدة

م أي قبل ستـون عـام1945بذلك عـام 
يــعــة اإلســالمــيـــةنــبــذت الــشــرفــقــط، و
ية، حيث قال صـلـى الـلـه عـلـيـهالعنـصـر

اسية كأسنان املشطسلم: »الناس سوو
ال أبيضبي على أعجمي وفال فضل لعر

ى«، فـي حـني أند إال بالـتـقـوعـلـى أسـو
األمم املتحدة كفلت هذا املبدأ السامـي

امقبل ستون عام حيث نصت على »احتر
يـات األسـاسـيـةاحلــرحـقـوق اإلنـسـان و

ًالتشجيع على ذلك إطالقا وًللناس جميعا
بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين

نصتالنساء« وجال ويق بني الـرال تفرو
دية بـني األممعلى »إمناء الـعـالقـات الـو

ام املبدأ الذي يقضـيعلى أساس احتر
فيب«. وية في احلقوق بني الشعوبالتسو

ب جاءالشعوأة واملرجل وشأن حقوق الر
له تعالى: »يا أيهـامي قوآن الكرفي القـر

أنـثــىالـنـاس إنـا خـلـقـنـاكــم مــن ذكــر و
ا إنفوقبائـل لـتـعـار وًباجعلنـاكـم شـعـوو

مكم عند الله اتقاكم«، فيما جاء ميثاقأكر
 ينادي بهذه احلقوقًااألمم املتحدة أخير

قبل ستون عام من اآلن حيث ذكر فيه »
األممالـنـســاء وجـال وإميـانـهـم مبـا لــلــر

ية«.ها من حقوق متساوها وصغيركبير
يعة اإلسالمية املبادئفيما طبقت الشرو

التي ينادي بها ميثاق األمم املتحدة من
الـت األمماة ما زمسـاوتسـامـح وإخاء و

املتحدة تنادي به دون تطبيق.
أما عن ماهية حقوق اإلنسان فنجد أن

لية قد قامت بتقـسـيـمـهـااالتفاقـات الـدو
عني:لنو

السياسية،النوع األول: احلقوق املدنية و
ما يندرج حتتـهـاجميع هذه احلـقـوق وو

من هذهحمايتها، وتتعهد الدول بكفالتها و
األمنية واحلراحلقوق احلق في احلياة و

يـةحرية العقيـدة وحراحلياة اخلاصـة وو
حقه في التجمعالتفكير وأي والرالتعبير و

اءاحلـق فـي إجــرة والـهــجــرالـسـلــمــي و
محاكمة عادلة عند املساس بحق من هذه

لية للحقوق املدنيةاحلقوق.(االتفاقية الدو
السياسية).و

الـنـوع الـثـانـي: احلـقــوق االجــتــمــاعــيــة
جـمـيـع هــذهالـثـقـافـيــة واالقـتـصـاديـة وو

ما يندرج حتتها تتعهـد الـدولاحلقوق و
من هذه احلـقـوقحمايتـهـا، وبكفالتـهـا و

احلـقفير فـرصـه وتـواحلق في الـعـمـل و
احلق في التعليـمعاية الصحيـة وفي الر

اد فـي تـشـكــيــل الــنــقــابــاتحـق األفــرو
فيـراحلق فـي تـواالحتادات العمـالـيـة وو

االجتماعية. (االتفاقيةاخلدمات الثقافية و
االجتماعيةلية للحقوق االقتصادية والدو

الثقافية)و
م أن حـق اإلنـسـان فـي الـتـمـتــعمـعـلــوو

اعى فيـهـاياته يجـب أن يـرحرقـه وبحقـو
يات اجملتـمـعحرعدم املساس بحـقـوق و

يةد تنتهي حينما تبدأ حرية الفرألن حر
لتنظيم ذلك فقد صدر بشأن و,يناآلخر

اتفاقياتحقوق اإلنسان عدة إعالنات و
 منها:,إقليميةلية ودو

لـي: اإلعـالن الـعـاملـيعلـى الـنـطـاق الـدو
حلقوق اإلنسان الصـادر عـن اجلـمـعـيـة

م1948العامة لألمم املتحـدة فـي عـام 
لية حلقوق اإلنسان املدنيةاالتفاقية الدوو
االتـفـاقـيــةم و1966الـسـيـاسـيـة عــام و

لـيـة حلـقـوق اإلنـسـان االقـتـصـاديــةالـدو
م.1966الثقافية لسنة االجتماعية وو

بيأما على النطاق اإلقليمي: امليثاق العر
م املعـتـمـد2004حلقوق اإلنـسـان عـام 

ةبية السادسة عشـرمن قبل القمة الـعـر
ةإعالن القـاهـر و,نسلة تـواملنعـقـدة بـدو

بـشـأن حـقــوق اإلنــســان فــي اإلســالم،
بـيـة حلـقـوق اإلنــســاناالتـفـاقــيــة األورو

م، امليـثـاق1950يات األساسـيـة احلرو
امليثاقم، و1965بي االجتماعي األورو
م.1981يقي حلقوق اإلنسان عام األفر

ده باختصار يتـبـني لـنـا أنمما مت سـرو
يعةأسها الشرعلى رية واألديان السماو

قه كاملةاإلسالمية حفظت لإلنسان حقو
,نها من لدن خبير حكيمغير منقوصة لكو

لية املتعلقـة بـحـقـوقأن االتفاقـات الـدوو
تـقـنــنياإلنـسـان مـا هـي إال اقــتــبــاس و

 غير أنها نسبت لصنع,يةائع السماوللشر
اكمالبشر باعتبار أنها نتاج طبيعي لتر

ية.الثقافات البشر
أونبيـون يـقـرلألسف فـإن بـعـض الـغـرو

ايستخلصويعة اإلسالمية بتفهـم والشر
جات قبل أن نكتشفـهـا نـحـنمنها مـخـر

كأنها منتجها لنا ويقدموأصحاب الدين و
يدسونها علينـا وضولثقافاتهم، ثم يفـر

عاف لتحقيق مخططاتهم،فيها السم الز
ملـاذا نـكـونفـلـمـاذا ال نـتـفـهـم ديـنــنــا؟ و

اليعة اإلسالمية فقـط ومستهلكني للشـر
ين؟ هي التيها لآلخرنعمل على تصدير

أعلنت عامليتها منذ صدر اإلسالم حيث
سلناك إال كآفة للناس»ما أرقال تعالى: «و

فلماذا ال نروج نحن ملبادئنا املستخلصة
يعـة اإلسـالمـيـة من مبـادئ الـشـرًأصـال

مـا أخـشـاه عــلــيــنــا نــحــنالـسـمــحــة؟ و
كمسلمني أن يعاقبنا الله على عدم نشر

يسامح غير املسلمني و,الدين اإلسالمي
لعدم وصول الدين اإلسالمي لـهـم كـمـا

تني هنا أن أشير إلى أنال يفو و,ينبغي
أنظمةمن أفضل صياغات الدسـاتـيـر و

اإلسالمية في شأن حقوقبية واحلكم العر
د في النظـام األسـاسـياإلنسان مـا ور

دية حيـثبية السعـوللحكم باململكة الـعـر
لة حقوق اإلنسـانجاء فيه «حتمـي الـدو

يقول تعالـى:يعة اإلسالمية» وفق الشرو
طنا في الكتاب من شئ».«ما فر

ياضمسؤول إعالمي مبكتب اجلمعية في الر*

ÊU??�?�ù« ‚u?I?� —œU?B?�

*ض اللهمحمد علي عو

bmohammed12004@hotmail.com
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ديــة حتــديـــاتأة الــســعـــواجــه املـــرتــو
م غير األمس، قـدة التي هي اليومعاصر

ى البعض أن أجندة املطالب ال بـد أنير
تكون كما ينبغي لهـا أن تـكـون، ال حـيـث

ة من األجـنـدات عـلـىاقـع أكـثـر قـسـوالـو
اسـات، نـحـن هـنـاالـدرالت الـبـحـث وطـاو

مالهمواء واآلرنحاول أن نتشاطر احللول و
اقع، ال مـذاقالتنا مذاق الـوفليكن لتسـاؤ

د.عوالودة باحللول واق البيضاء املسواألور
أة ( املطالباتإن فتح هذا امللف عن املـر

احلقوق) ال يحمـل جـديـدا يـذكـر إال انـهو
املنطقي أن يفتح ليس علىمن الطبيعي و

لى،الصفحة احملسنة، بل من الصفحة األو
ةتلك املبعـثـرالصفحات القـدميـة جـدا، وو

خـذفن كيف تـؤ(بشخابيط) نسـاء ال يـعـر
ال كيف هو لون املطـالـب..!! .احلقـوق، و

أة في اجملتمع،لعل مسألة عدم أهلية املرو
إضافة إلى الوصاية الشـبـه كـامـلـة عـلـى

ياتلوكيانها كإنسان تكاد تكون أهم األو
ي أن تكون في قـائـمـةالتي من الـضـرور

أجندة املطالب.
أة من تهميش اجملتمـع أمهل تعاني املـر

ال الذي ال يحتمل الكثيرال....؟!  انه السؤ
غات للتقليل من أهميته، مثـلـمـااومن املر

حةأة البد أن ال تكون مطروأن مطالب املر
اطات مسبقة. أو أنـهـا تـكـون ممـاباشتـر

نها مطالب فييفسر دينيا، نحتاج إلى كو
إنسانية الهدف،ة، وحجم حتديات املعاصر

مـأسـسـتــه متــهــيــداتـنـامـي اجملــتــمــع وو
الته.للمجتمع املدني بكامل حتو

ك كل هذا جانبا لعلمي بأن هناك منسأتر
سبقني لتقدمي مطالب تكاد تكون شـامـلـه
كما فـي املـطـالـبـة بـإنـشـاء مـجـلـس أعـلـى

ما تطرق له من مـطـالـبة ولشؤون األسـر
عية،الشراحلقوق املدنيـة وأة، وكأهلية املر

أة في طرح تنميه مستدامة تعنىدعم املرو
أة. كل هذه املطالـب لـن تـخـرجبتقـدم املـر

اقعض الومن قائمة أجندة املطالب إلى ار
اتيجيات التنفيذ،استرإال بإيجاد آليات، و

ية النفاذ.جعلها سارو
اة األمكانت النـوأة، وفي البدء كانت املـر

ماتكز املعلوتير تنفيذي مبرسكر*
ثيقالتواإلحصاء و و

°°W??L?zU?I?�« �U?�b?�?�?�«Ë ÆÆ�U?�œu?F?�?�«

ئة بأنتي القاريزي عزيزيه عزد التنوأو
حـات نـفـسـيــهضـوع يـتـضـمـن اطــرواملـو

ا سنتناول من خـاللـهـا صـور,اجتماعـيـه
الـذي سـيـوصــلــنــاي ولـلـتــصــدع األســر

ة إلى سبب تسميـة مـقـالـي بـهـذامبـاشـر
 فـقـد مت إخـضــاع عــيــنــه مــن,انالـعــنــو

اكحظ اشتراسة فلوية للدرالقضايا األسر
امل املسببة في نـشـأةعه من العـومجمـو

سات السلبية التي تسهماملماراملشكلة و
في حتجيمها.

لى:ة األوالصور
(ر.ك) سيدة مطلقه لديها ابـن يـبـلـغ مـن

األم عـامـا، و13ابنـة  عامـا و17العـمـر 
النـفـقـة مـنـذبيـة ولـى شـؤون الـتـرمن تـتـو

ضه بإحدىاالنفصال حيث أنها تعمل ممر
ةبعد جتـاوز االبـنـة فـتـر و,املستـشـفـيـات

الدها بنزع احلضانـةاالحتضان يهـدد و
ى بذهابهة أخرتاريق الهاتف وة عن طرتار

,اجقعها في إحرإلى مقر عمل األم مما يو
قد عمل على تنفيذ تهديداته فعليا بالتقدمو

فور انعقاد اجللسة ميتنع عنللمحكمة و
ة مشاغله.احلضور بحجة كثر

ساته ضد االبن فتنـحـصـرإما عن ممـار
جـه مـنلة دهس االبـن أثـنـاء خـرومبحـاو

غبة منه في إدخـال اآلالم إلـىسـة راملدر
افاتهة من خالل اعترقلب األم (هذا ما أقر

الشخصية).
ى ضد االبن لدىقد تقدم األب بشكـو و

ه دونبالفعل مت احتـجـازدار املالحظـة و
فور مخاطبة اجلمعيةمية تذكر وأدنى جر

طنية حلقوق اإلنسان إلدار املالحـظـةالو
بهذا الشأن أتضح أن ما نسبه األب البنه

اح االبـنبالتالي أطلـق سـربالغ كيـدي و
على الفور.

الصور الثانية:
يهبوجهة تـر(أ.م) سيده مطلقه تعمـل مـو

أمالتعليم أجنبـت تـوبية وة التـرارلدى وز
 عاما تزوج16من البنات يبلغن من العمر 

أحـتـفـظ بـالــبــنــاتى وجـه أخــراألب بــزو
لهـاته اثر تنازل األم مقابـل حـصـوبحـوز

ض البناتعلى الطالق مما أدى إلى تعر
جتـه،اإلهمال من قـبـل األب وزوللعنـف و

تـب عـلـيــهــا اتــفــاق األم مــع الــبــنــاتتــر
,ب من منزل األبمبساعدة اخلال بالهرو

عايـةها الرلت بـدورتوا لـدى األم وفمكثـو
 بعد ذلك تقدم,ة احلضانةالنفقة طيلة فترو

يااألب للمحكمة الستعادة الفتاتني جـبـر
كيل محامي األبفور صدور احلكم مت توو

طـةاد الشـرجل مـن أفـرباإلضـافـة إلـى ر
فـضـتلـكــن األم ر و,السـتـالم الـفـتــاتــني

الدهن.تسليمهن لغير و
غبـةالتحقق مـن رسة القضيـة وبعـد دارو

يلالدتهن ثم مت حتوالفتاتني بالبقاء مع و
القضية إلى جلنة احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة

اء.الت قيد اإلجرمازو
د تسليطلكن مـا أوة و هناك صور كثيـر

ء عليه هو:الضو
سيـلـةلة اتخاذ اآلبـاء أبـنـائـهـم و- محـاو

فاعـاة ملـا سـوضغـط ضـد األم دون مـر
ب من مشكالت نفسيهيتكبده هذا األسلو

 فقد أحل الشرع الطالق حفاظا,كيهسلوو
على ذلك اإلنسان من االنهيار فعلى اآلباء

عدم إقحامبي الصالح والتمسك بقيم املر
ةيه صورعات االنتقامية املتمثلة بتشوالنز

اء أمام األبناء.األم أو األب على حد سو
- عدم تفعيل الصك الصادر من احملكمة

ة بــاســتــغــالليــاراملــتــضــمــن حــق الـــزو
ابحه لصالحقه ريعية كورص التشرالنصو

احلاضن.
سة العنف على الفتيات في حـال- ممار

يجهن بسنذلك بتزواحتضان األب لهن و
ضاهن باإلضـافـة إلـىة من دون رمبـكـر

ذيلـةيع و حثهن على الـراحلبس و التجـو
هناك من يسعىبية األم وذلك إلتالف ترو

داتاملفـرإلى تلقني األطفـال الـقـصـص و
ذلك لزج احلاضن بقضيةالغير الالئقة و

جنائية.
دار احلماية االجتماعية مـنتعد جلنـة وو

افد العالج االجتماعي التي تهدفأحد رو
,إلـى حـمـايـة األبـنـاء مـن تـعـسـف اآلبـاء

ديـاددة إلـى الـدار فـي ازارفاحلـاالت الـو
الـتهذا ما يشـيـر إلـى أنـهـا مـازمي ويـو

عـي الـديـنـييـضـل الــوائـيـة وه إجـرخـطـو
األمة الذي يقيهاالثقافي سالح اجملتمع وو

انغمـارجيـات ويبة تبادل األيدلـومن ضـر
املبادئ السامية.القيم و

باحثة اجتماعية بفرع اجلمعية في* 
املنطقة الشرقية

البدايات تأتية ثم مجتمع ثم أمة، واألسر
متيب البنية الداخلية، فهي اليومن إعادة تر

بعدغدا تهز العالم بيد، والطفلة األنثى، و
ة،ة أو مأسورأة مقهورجه امرغد أمة لها و

ة على الفعل، هذا هـوأة قادرجه امرأو و
سقانون (كما تدين تدان)، أو كـمـا تـغـر

حتصد..!!
أةكت املشكالت التي تتعلـق بـاملـرإذ تر و

يسدل عليـهـا حـلـول فـضـفـاضـةمعلـقـه، و
مطاطية جدا، فانه يعني تغطية الشمسو

اسع، كما أن القفز إلى املطالبمبنخل و
ية احلقوق كما ينبغي لها أن تكونقبل تسو
مغالطـة مـنـطـققة وبا من املـفـارلهـو ضـر
األمور.

إن تطبيق قانون - مكافحة كافة أشكال
أة - هـو مــن قــبــيــلالـتـمــيــيــز ضــد املــر

يات األهم، فهو القاعدةلواألواألساسيات و
حيـاةال والتي ينطلق منـهـا إصـالح أحـو

أة في اجملتمع، مبعنى أن تتم معاقبةاملر
أةقع عنـفـا عـلـى املـرمساءلـة كـل مـن يـوو

ان الاء الناضجة أو األنثى الطفلة، وسو
اد فقط، بليقتصر تطبيق ذلك على األفر

سسات أيضا التي تـتـعـامـل مـععلى املـؤ
يا كان أوأة بتمييز ضد جنسها معنواملر

.ًساماديا ملمو
بالتأكيد سعدت الـنـسـاء فـي بـالدنـا بـأن

قعت اتفاقية مكافحة كل أشكالاململكة و
داالتي تضمنت بنـوأة، والتمييز ضد املر

أة في اجملـتـمـع، لـومتـعـددة لـصـالـح املـر
حتققت لكانت قاعدة أساسيه ينطلق منها

ارالـقــرأة فـي الـتـنـمـيــة وإلـى إدمـاج املــر
د جاءت في سيـاقكة. هذه البنـواملشـارو

مة لتنفـيـذ مـاات الـالزاملبـادراءات واإلجر
مترير الصادر عن املؤاتفق عليه في التقر

الذي أشتمل علىأة وابع للمـرالعاملي الر
اجب اتخاذها على الصعيداءات الواإلجر

ي طرحالتي أجد أن من الضرورطني والو
هي:بعضها هنا و

تـشـجـيـع اسـتـخـدام أهـدافسـيـع و- تـو

ا لتحقيق متايزًّمنيا زًبعينها، محددة حتديد
ار مبـــا يـــحـــفــــظاألدوظـــائـــف وفـــي الـــو

يحافظ على كيانـهف وخصوصية كل طر
جالالركة النساء وذلك في مشارذاتيته. وو

يـات احلـيـاةمـسـتـوفـي جـمـيـع مـجـاالت و
خـاصـة فـي مـنــاصــب اتــخــاذالـعـامــة، و

ة علىالقدراعاة الكفاءة وات مع مرارالقر
فى جميع األنشطة.األداء، و

منياضحة ذات إطار زضع أهداف و- و
متثيل النسـاءكة العادلـة ولتحقيق املشـار

يعبر أصدق تعبير عناقعهن وفع ومبا ير
ئيسيةيات الـرحالتهن، خاصة في املستو

ســســـاتضــع الــســيــاســات فـــي املـــؤلــو
اإلمنائـيـة، مبـا فـي ذلـكاتيـجـيـة واإلسـتـر

التعليماعة والزرالتخطيط وات املالية واروز
البيئة.الصحة وو

أة في الـهـيـئـاتكة املـر- تشـجـيـع مـشـار
ء مـن عـمــلــيــاتاإلمنـائـيـة احملـلـيــة كــجــز

ية في العديد من البلدانية اجلاركزالالمر
ذلك في حالةفي مختلف أنحاء العالـم، و

ةفنية متلـك الـقـدرد كفاءات مهـنـيـة وجوو
على القيام بالعمل.

- جعل احلصول املتكافئ علـى الـتـعـلـيـم
ـاًإكمال التعليم األساسـي هـدفللفتيـات و

ا من أهداف السياسة التعليمية.ًّئيسير
امد مـن أجـل االلــتــزاصـلـة اجلــهــو- مــو
ابعمتر العاملي الرير الصادر عن املؤبالتقر
طنيةأة أثناء التنفيذ خلطط العمل الوللمر

ضعـتاحملددة في منهاج العمل، الـتـي و
ابع املعنيمتر العاملي الرأثناء متابعة املؤ

لية، مبا فيكذلك االتفاقيات الدوأة، وباملر
ليـة حلـقـوق اإلنـسـانك الـدوذلـك الـصـكـو
أة، مبــا الجـه خـاص بــاملــراملـتــصــلــة بــو

بعقـائـد الـشـعـوض مع ثـقـافـات ويـتـعـار
جعيـاتا في االعتـبـار املـرًأخذاخملتلـفـة و

اخملتلفة حلقوق اإلنسان.
ية معيعات التميـيـز- إلغاء جميع التـشـر

األخذ في االعتبار أن التمييـز مـصـطـلـح
ني له العديد من التداعيات، كمـا أنقانو

ية ال يستخدمالتمييز من الناحية التعبير
إال في حالة الظلم.

نية غيـرار بيئة قانوكفالة استمـر- تهيئـة و
سداعاة الفروق بني اجلنسني، ومرية، ومتييز
يعية التي حتول دون حمايةات التشرالفجو

الفتاة، مع إبداء التحفظ علىأة وحقوق املر
ا.ً متييز ظلمَّه كلاملصطلح العتبار

يعات القائمـةاض جميع التشـر- استعـر
تها التفاقية القضاءاملقبلة لضمان مسايرو

أة؛ مععلى جميع أشكال التمييز ضد املر
اقـــف الـــدولاألخـــذ فـــي االعـــتـــبـــار مـــو

د اتـفـاقـيـةحتـفـظـاتـهـا عـلـى بـعـض بـنــوو
 ، مع اعتـبـار أنCEDAWالسيـداو  

اتتصـورء من معـتـقـدات ويـع جـزالتـشـر
 يخالفٍيعال ميكن صك تشـرب، والشعـو

اتها األساسـيـة عـنتصـورعقـائـد األمم و
احلياة .الكون واإلنسان و

ساتانني حتظر املمارتنفيذ قوضع و- و
اًفية أو التقليدية التي تشكل انتـهـاكالعر

متثل عقبات فيحلقوق اإلنسان للنساء، و
سـبـيـل متـتـع الـنـسـاء بـحـقـوق اإلنــســان

يات األساسية.احلرو
- معاملة جميع أشكال العنف ضد النساء

ائم عامة يعاقب عليهاجال بوصفها جرالرو
ال بد من االتفاق علـىجب القانـون؛ ومبو
م العنف.اضح ملفهويف محدد ووتعر

يعات خاصةتفعيل تشر- إقامة محاكم و
ة، ملعاجلة املسائل اجلنائية املتعلقةباألسر

ال بد من االتفاق علـىبالعنف العائلـي، و
م الـعـنـفاضـح ملـفـهــويـف مـحــدد ووتـعـر

العائلي.
يعات فعالة في جميع الدول- إدخال تشر

افقحتقيق التوأة من العنف، وحلماية املر
ضانني لكفـالـة عـدم تـعـربني جمـيـع الـقـو

الى، وة أخرضحايا هذا العنف ألذى مر
ميف محدد ملفهوبد من االتفاق على تعـر

العنف.

*شي ساملة املو

‰Ë_« ŸU�b�« j

*رباب الدوسري
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ض الله:ياض - محمد عوالر
م العـاملـي منهـا فـي تـفـعـيـل الـيـوًأسهـامـا

طنيـةحلقوق اإلنسان نظمت اجلمعـيـة الـو
ات متخصـصـةبع نـدوحلقوق اإلنسـان أر
لىمناطق اململكة، األوفي عدد من مدن و

بة السـجـن،ياض حول بدائل عـقـوفي الـر
يخيةالثانية في الدمام حول اخللفية التارو
نية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،القانوو

انة الثالثة فكانت في منطقة جازأما الندو
خـصـصـتعـن ثـقـافـة حـقـوق اإلنـسـان، و

ابعة التي عقدت في محافظة جدةة الرالندو
اجهة سلطةملناقشة ضمانات املتهم في مو

التحقيق.
ات نــخـــبـــة مـــنك فــي هـــذه الـــنـــدوشـــار

املهتمـني بـقـضـايـا حـقـوقاملتخـصـصـني و
تـخـلـلـهـا عـدد مـن املـداخــالتاإلنـسـان، و

حققتت محاور النقاش والبناءة التي أثر
اتد مـنـهـا، كـمـا حـظـيــت الــنــدواملـقـصــو

ائـحبـحـضـور كـثـيــف مــن مــخــتــلــف شــر
اجملتمع.

بـةة (بدائل عـقـوكون في نـدوأكد املـشـارو
/19/11م األحد السجن) التي عقدت يو

م10/12/2006افــــق هــــ املــــو1427
اسـاتالدرث وكز امللك فيصـل لـلـبـحـومبـر

ةياض علـى ضـروراإلسالمية مبديـنـة الـر
ين فيبة السجن، مشيرإيجاد بدائل لعقو

قــت نــفــســه إلــى اآلثــار الـــنـــفـــســـيـــةالــو
االقتصادية للسجون.االجتماعية وو

WO�UL��ô«Ë WO�HM�« —U�ü«

ة قدم األستاذ مـحـمـدفي مستهـل الـنـدوو
عايةطنية لراني األمني العام للجنة الوهرالز

قـةهـم ورأسـراملـفـرج عـنـهـم والـسـجـنـاء و
بةاالجتماعية لعقوان: (اآلثار النفسية وبعنو

اجملتمع)ته وأسرالسجن على السـجـني و
ضح من خاللها أن السجني يعاني منأو

ة التفكيرضه لكثر نفسية نتيجة تعـرًاآثار
له السجن حتى يصلاء دخوالقلق من جرو

دهه قد يقوهذا بدورجة اإلكتئاب، وإلى در
ين.باآلخرحلة إحلاق األذى بنفسه وإلى مر

اني إلـى أن األثـر الـنـفـسـيهرأشـار الـزو
ميةللسجن قد يختلف باختالف نوع اجلر

ة شخـصـيـةتكبـة، هـذا إلـى جـانـب قـواملـر
كل مامدى حتمله للصدمات، والسجني و

جـة مــن اإلميــانكـان الـســجــني عــلــى در
اليأس منط وعدم القنوالقدر وبالقضاء و

بة عليه أقل.قع العقوحمة الله كلما كان ور
عـن اآلثـار االجـتـمـاعـيــة إبــان األســتــاذو

اجهه السجنياني أن من أكبر ما يوهرالز
اجملتمعي لهي وفض األسرهو مسألة الر

دهجواسخة في ذهنه أثناء والتي تظل رو
يضيـفاج عنـه، وبعد اإلفـرفي السـجـن و
اجهوناألحداث يـوالفتيـات وأن النسـاء و

 عندًخصوصـا أكبر من املعانـاة وًنصيبـا
اج عنهم،هم استالمهم بعد اإلفرفض أسرر

نيةة الدوكما أن السجني يعاني من النظر
له على من حوًالتحقير مما يجعله ناقمـاو
ىة أخردة مرغبة للعولد في نفسه الرتتوو

ف بـ (االنتكاسة).للسجن فيحدث ما يعر
ًاانــي أن لــلــســجــن آثـــارهــرضــح الــزأوو

تـهأسـراقتصادية سـيـئـة عـلـى الـسـجـني و
مجتمعه، فسجنه يعني انقـطـاع مـصـدرو

ًظفـاة، فإذا كان السـجـني مـودخل األسـر
إذا كانفصل عن العمـل، واتبـه وقف رأو
له السجن انقطـع عـنجل أعمال فبـدخـور

اني أن اآلثارهركد الزيؤمتابعة أعماله، و
داالقتصادية ال تقف عند هذا احلد فبمجر

اج عن السجني فإنه يحمل على عاتقهاإلفر
يقة في طرسابقة جنائية تقف حجر عثـر

تـه إلـى لذلـك تـتـحـول أسـرًتـبـعـاظيـفـه وتـو
مبا إلى الشفقة ممااحلاجة للمساعدة ور

ً.ثر فيهم اجتماعيايؤ

اني إلـى أنهرأشار األستاذ محـمـد الـزو
ات املعطلة داخـلهنالك اآلالف من القـدر

ضار الــســجـــن كـــان مـــن املـــفـــتـــرأســـو
 منًاستغاللهم في دفع عجلة التنمية بدال

اءينة العامة جـر على اخلزًا عبئانوأن يكو
هم مـن جـانـبعلـى أسـراإلنفاق عـلـيـهـم و

سسات اجملـتـمـع املـدنـي كـاجلـمـعـيـاتمـؤ
الـلـجـنـةيـة واخلـيـر

عـايــةطـنـيــة لــرالــو
السجناء.

s���« qz«b�

حــــــول بــــــدائــــــلو
حةالسجون املقتـر

أشـــار الـــدكـــتـــور
ئيسخالد العمير ر

قـــســـم الـــقـــانـــون
بــجــامـــعـــة املـــلـــك

د فـي بـدايـةسـعــو
حديثة إلى أن من
أهــــــم أســــــبـــــــاب

تــفــاع مــعــدالتار
ميــة ضــعــفاجلــر

ةازع الدينـي إلـى جـانـب غـيـاب الـقـدوالـو
املعلم، هذا إلىاحلسنة املتمثلة في األب و

عية العمالةنوتفاع معدالت الفقر وجانب ار
 إلىًالسيئة التي تأتي إلى اململكة، داعيـا

سـالمـيـة بـكـل مــنــاشــطٍبـط األخــالق اإلر

قت نفسـه اإلعـالم فـي الـوًاحلياة، متـهـمـا
اء نـشـرخاصة اإلعالم الـفـاسـد بـأنـه ورو

ذيلة.الر
أبان الدكتور العمير إلى أن هـنـاك عـددو

حة التي ميـكـنمن بدائل السجون املـقـتـر
ديـة،بية السـعـوتطبيقها في املـمـلـكـة الـعـر

التي من شأنها تقلـيـص عـدد الـسـجـنـاءو

ات على املميزًكداإلى أكثر من النصف، مؤ
نها تعيدالتي تتمتع بها هذه البدائل من كو

م عليهم كما أنهـا ال حتـمـلالثقة للمـحـكـو
وصمة عار يظـل الـسـجـني يـحـمـلـهـا بـعـد

من تلك البدائل التي أشار إليهااج، واإلفر
قته:العمير في ور

امة النقدية.بة الغر- عقو1
م- تخـيـيـر احملـكـو2

عـلـيــه بــني الــســجــن
امة.الغرو
بـة األسـاور- عـقـو3

هــينــيــة: واإللـكــتــرو
ة عـلـى تــقــيــيــدقــادر
م فــييـة احملــكــوحــر

إطـار مـكـانـي مــعــني
بـحــيــث متــكــنــه مــن
الـذهـاب إلــى عــمــلــه

قضاء حاجياته دونو
أن يــــتــــجــــاوز هــــذا

إالاإلطـار املـكـانـي و
دعأوقـبــض عــلــيــه و

ة هذهميـزالسجـن، و
بـة أنـهـا تـقـيــدالـعـقـو

مان السجني منها، كما من حرًية بدالاحلر
ة من عائـلـهـا، إال أنم األسرأنهـا ال حتـر

بة تكلـفـتـهـا املـاديـةب هذه الـعـقـومن عـيـو
عـة مـن الـطـاقــاتحـاجـتـهـا إلـى مــجــمــوو
لكنهـا تـظـل أقـلية، واإلمكانيـات الـبـشـرو

بة السجن، فقد أبانت إحدىتكلفة من عقو
لة فـيات أن السجني يكـلـف الـدوالتقـديـر

يال. ر500احد م الواليو
هـيبة اخلـدمـات االجـتـمـاعـيـة: و- عـقـو4

كاخلدمة في اجليش أو اخلدمة العامة في
األماكن النائية أو تنظيف مـسـجـد احلـي

ها.غيرسة وأو املدر
اقبة االجتماعية:بة اخلضوع للمر- عقو5

مبعنى أن يكون هنالك أخصائـي نـفـسـي
افقة الـشـاب فـيأو اجتماعـي مـهـمـتـه مـر
بذلكدد عليهـا، وجميع األماكن التـي يـتـر

من ثمداد ثقته بنفسه ويساعده علي استر
إصالحه.شاده وإرجيهه وتو
هي منم عليـه: وية احملكو - تقييد حـر6

مفلسفتها تقـوحة وبات املقترضمن العقـو
م عليه بالعمل في مكانعلى أجبار احملكو

عـة أو مـصـنـع أومغلـق كـالـعـمـل فـي مـزر
معسكر للجيش.

مان من بعـض احلـقـوق:بة احلر - عقـو7
م عليـه مـن دخـول األمـاكـنكمـنـع احملـكـو

ياضيـةاحملببة إلى نفسه مثل األنـديـة الـر
امه من إعادة سنةالثقافية أو إلزاألدبية وو

غم من جناحه.اسية على الردر
حيل األجانب إلـى بـالدهـم:بة تـر- عقـو8
فة في اململكة.بة معروهي عقوو
تـكــاببـة اإلبـعـاد عــن مــكــان ار- عـقــو9

يـعــةفـة فــي الــشــرهـي مــعــروميـة: واجلــر
ميةتكب اجلراإلسالمية حيث يتم إبعاد مر

ائمتكابها خاصة بالنسبة جلرعن مكان ار
ائماجلرتناول املسكر وات وتعاطي اخملدر

بة فعاليتهاقد أثبتت هذه العقواألخالقية و
وصالحيتها.

يقصـد- نظام االختبار القـضـائـي: و10
اقبة القضائيةبه أن يكون اجلاني حتت املر

قابيـة مـنمبتابـعـة راف القـاضـي وبإشـرو
املباحث فـإذاطة وة األمنية كالشـراألجهز

بة.كه سقطت عنه العقوحسن من سلو
يندرج حتت هذهالتثقيف: و- التعليم و11

األحاديـثمي وآن الكـربة حفـظ الـقـرالعـقـو
ثقافيـةامج تعليمية وية أو حضور بـرالنبو
ى.أخر
تـشـتـمـل عـلــىال: وة األمـو- مـصـادر12
يه.يضات للضحية أو ذوتعو
ية: مثليبية إجبارات تدر- دخول دور13

اخلضوع لإلصالح النفسي أو الطبي، هذا
بيخ.التوبة التأنيب وإلى جانب عقو
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سف أستاذض الدكتور عبدالله اليوأستعرو
علم االجتماع بجامعـة اإلمـام مـحـمـد بـن

طنـيـةد اإلسالمية عضو الـلـجـنـة الـوسعـو
هم فيأسراملفرج عنهم وعاية السجناء ولر
لية في مجالب الدو من التجارًقته عدداور

أشار في حديثه إلى أنبدائل السجون، و
السجون تعاني من جملة من اإلشكاليات

ها االعتمادات املالية املقدمة للسجونأبرز
 فـي اإلطـارًكـداى العالـم، مـؤعلـى مـسـتـو

ًنها عقابانفسه أن السجون فشلت في كو
 في الكثير من الدول، ففي اململكةًناجحا

٪40جال و٪ من الر50جد أن املتحدة و
ىة أخـرمية مـردون للـجـرمن النسـاء يـعـو

ين.في غضون أقل من شهر أو شهر
قـتــه إلــىسـف مــن خــالل ورأشـار الــيــوو

يـكـيـة فــي مــجــال بــدائــلبـة األمــرالـتــجــر
بــة اخلـــدمـــةالــســجـــون، مـــن ذلـــك عـــقـــو
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جانب من ندوة بدائل السجون في الرياض

د. بندر احلجار وعدد من ضيوف ندوة الرياض
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ًاالجتماعية مبعنى إذا كان اجلاني أستاذا
ات مجانـيـة فعلية إلقـاء مـحـاضـرًجامعـيـا

اخلبـاز فـي املـكـان الـذيكذلـك احلـالق وو
بةميته، هذا إلى جانب عقوتكب فيه جرار
الياتجد بالـونية، كما يـوقابة اإللكـتـروالر

اكز بدائل السجـن،ف مبراملتحدة ما يعـر
م على تغيير حياة اجلـانـية تقوهي فكـرو

من خالل تقدميه خدمات للمجتمع.
ا التييسرسف أن سويقول الدكتور اليوو

جد بها أفضـل سـجـون فـي الـعـالـم قـديـو
امج العالج فـيأنشأت مبا يسمى بــ (بـر

12ية من هي خاصة بالفئة العمرية) والبر
بةبعد تقييم هذه التجر سنة و17سنة إلى 

دون إلى٪ من األحداث ال يعو85جد أن و
سف إلى عدد آخرمية، كما أشار اليواجلر

لي لكبارلية كاحلبس املنزب الدومن التجار
ها.غيرامة املالية والغراألطفال والسن و
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عية لبدائلة الشران (النظرقة بعنوفي ورو
ضح الشيخ حجاب الذيابـيالسجـون) أو
ان املظالم أن البدائل تختلفالقاضي بديو

د إلى أن احلـدوًابة، مشيرباختالف العقو
القصاص ال بديل لهما.و

ض الـشـيـخ الـذيـابـي عــدد مــناسـتـعــر و
عظ، من ذلك الوًعاف بها شرالبدائل املعتر

قف التنفيذالتهديد ووالنصح والتشهير وو
ها.غيرو
بةأكد الذيابي على أن حتديد مقدار العقوو
مصلحتها، فإذاجع إلى حاجة اجلماعة وير

اقتضت مصلحة اجلماعة التشديد شددت
بةيد العقوالعكس، فال يصح أن تزبة والعقو

أو تقل عن حاجة اجلماعة. كما أشار الشيخ
اددي إلى صالح األفربة تؤإلى إن أي عقو

عة.بة مـشـروحماية اجلمـاعـيـة فـهـي عـقـوو
ضم بـغـر على أهمـيـة تـأديـب اجملـرًكدامـؤ

بذلك ينبغيالتشفي، واإلصالح ال االنتقام و
ب أن يقصـدملن يعاقب الناس عـلـى الـذنـو

حمة بهم.الربذلك اإلحسان إليهم و
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ة ( اخللفـيـةى، أوصـت نـدومن جهـة أخـر
يخية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان)التار

التي عقدت في النـادي األدبـي بـاملـنـطـقـة
م األحد العاشر من ديسـمـبـرقية يوالشـر

ة فــتــح بــاب الــتــطــوعاملــاضــي بــضــرور
طـنـيـة حلــقــوق اإلنــســان،بـاجلـمـعــيــة الــو

عيته فيتوسع في تثقيف اجملتـمـع والتوو
مـجـال حـقـوق اإلنـسـان. كـمــا دعــت إلــى

ي علـى أبـرزي يحـتـوير سـنـوإصدار تـقـر
فعالرقات اإلنسانـيـة واخلرواالنتهاكـات و

لني.به للمسؤو
فقدم الدكتور عبداجلليل السـيـف املـشـرو

طنية حلـقـوقالعام على فـرع اجلـمـعـيـة الـو
ًاجز موًحاقية شراإلنسان في املنطقة الشر

عية القضايا التينوعن آلية عمل الفرع، و
 إلى أن الفرع تلـقـىًايتعامل معها، مشـيـر

دت٪ مـن مـجـمـوع الـقـضـايـا الـتــي ور17
ال الشخصية،للجمعية، مثلت قضايا األحو

 في املئـة،49السجـنـاء ي والعنف األسـرو
تسعة فيى قضائية، وستة في املئة شكاوو

ية،ثمانية في املئة إدارال مدنية، واملئة أحو
سـبـعـة فـي املـئـة فـي املـئـة عـمـالـيـة، و13و

بعة في املئة خارج االختصاص.أرقية، وحقو
أشار الـسـيـف إلـى أن اإلعـالن الـعـاملـيو

حلقوق اإلنسان لم يشكل مفاجأة للعالم،
ه جاء استجابة باعتبارًبالم يكن مستغرو

 أن مادتهًغبات معظم الدول، مبينالتحقيق ر
ضعت اإلطار العام جململ اإلعالن.لى واألو

جالل املسـتـشـارأكد الدكتور بطـاهـر بـوو
بيةني لألمانة العامة للمنظمـة الـعـرالقانـو

الصليب األحمر انه ال سلمللهالل األحمر و
امة اإلنسانية التيام الكرال أمن إال باحترو

ـلـن ألجـلـهـا اإلعــالن الــعــاملــي حلــقــوقُأع
 أن اإلعالنًم، مضيفا1948اإلنسان عام 

 قبـلًى جيد سابـقـاكان يسير في مـسـتـو
الـكـيــلى وى الـكـبـرتـدخـل سـيـاسـة الــقــو

ار اجلمعية العامةضح أن إقرأومبكيالني، و
لـألمم املـتـحـدة مـجـلـس حـقـوق اإلنــســان

 عن جلنةًضاعو
حقوق اإلنسان

سفـــــــي مــــــــار
املاضي يعـتـبـر
نقلة للمحافظـة
علـى اسـتـقـالل
حقوق اإلنسان
ىعــــن الـــــقـــــو
غمالسياسية ر

تلـقـي اجملـلـس
بــات مـــنضـــر
ائيل.إسريكا وأمر
جالل في كلمـتـه الـتـيشدد الدكـتـور بـو و

ةقيـة عـلـى ضـرورألقاهـا بـاملـنـطـقـة الـشـر
 أنًضحايس ثقافة حقوق اإلنسان، موتدر

سائل تقنيةمجلس حقوق اإلنسان قـدم و
غـبيـس تـلـك احلـقـوق ملـن يـرامـج تـدرلـبـر

االستفادة منها.
أشار إلى انه ال فائدة من أي اتفاقية أوو

مة للتطبيق،إعالن إذا افتقد إلى آليات ملز
كدا سعي األمممؤ

ضع حلاملتحدة لو
لــهـــذه املـــشـــكـــلـــة
بـتـنـظــيــم هــيــئــات

اقبة.املر
ووصـف الـدكــتــور

قــيـــعجـــالل تـــوبـــو
ديــة عــلــىالــســعــو

ثـمـانـي اتـفـاقـيــات
لية بـالعمل املهمدو

 ذلـكًا، معتـبـرًجـدا
يــق األمــثـــلالــطـــر

لــــدخــــول الــــبــــالد
مــجـــلـــس حـــقـــوق

لــياإلنــســان الــدو
الـذي الـتـحـقـت بــه

ً،اخردية مـؤالسعـو
لها علـىبعد حصو

أغـلـبــيــة مــطــلــقــة،
قت نفسه إلـى أن املـمـلـكـة في الـوًامشـيـر

حققت نتائج جيـدة فـي هـذا اجملـال عـلـى
قال أن هناكلي، والدوالصعيدين احمللي و

لة فـيتعهـدات تـقـدمـت بـهـا الـدول املـقـبـو
امها االلتزدية، أبرزمنها السعواجمللس و

ابفتح األبوير مسألة حقوق اإلنسان وبتطو

للمنظمات العاملية العاملة في هذا اجملال.
ني لألمانة العامـةأثنى املستشار القـانـوو

الصليببية للهالل األحمر وللمنظمة العـر
األحمر على تطبيق اململكة تعهدها اخلاص

ابها للمنظمات العاملة في مجالبفتح أبو
 أن السماح ملنظمةًاحقوق اإلنسان معتبر

ة املمـلـكـةيـارتش) بـزايتـش وومـان ر(هيـو
فقة للغاية«.»بداية مو

ض إجــابــتـــه عـــلـــى أســـئـــلـــةفــي مـــعـــرو
ات احلـضـور، أكـد الـدكــتــوراسـتـفـســارو

جالل عـلـىبو
ةضــــــــــــــــرور
اهــــــتــــــمــــــام
املــنـــظـــمـــات

اجلـمـعــيــاتو
الـعـامـلـة فــي
مجال حقـوق
اإلنـــــــســـــــان

فـــــــــــــعبـــــــــــــر
هــــايـــرتـــقــــار

توصـيـاتـهـا،و
د اجلمـعـيـةقت نفـسـه جـهـو في الـوًمثـمـنـا

بيةطنية حلقوق اإلنسان في اململكة العرالو
ائدة«،بتها بـ »الـر جترًاصفدية، والسعو

يد من الدعم املادي حاجتها للـمـزًكدامؤو
ي.البشرو
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ان نظم فرع اجلـمـعـيـةفي جـازو
-11-19فــي املــنــطــقــة مــســـاء األحـــد 
ةهــــــــ نـــــــدو1427

ثقافية مبقر الـنـادي
اثيقاألدبي حول مو
حقوق اإلنسان.

ض الدكتـوراستعرو
صـالــح بــن مــحــمــد

ئيس جلنةاخلثالن ر
املــتــابــعــةالــرصــد و

طنـيـةبـاجلـمـعـيـة الـو
حلـــقـــوق اإلنـــســــان
ةخــالل هــذه الــنـــدو
ثــالث إشــكـــالـــيـــات
حتيط بقضية حقوق
اإلنسان في الثقافـة

ها تتعلقُلبية، أوالعر
بحقوق اإلنسان بني

عــةالــشــراإلســالم و
 إلـىًالية، مشيـرالدو

يأن اجلـهـد الـفــكــر
األكادميي املبذول في هذه القضية يعيبهو

ار القـولالطرح التقليدي املتمثل فـي تـكـر
بأسبقية اإلسالم في حماية حقوق اإلنسان

لة، إال أنمع حقيقة هذه املقوليته، وشموو
ها ال يفيد في مجـالد االكتفاء بـذكـرمجر

معاجلة هذه القضية، كما أنه من املالحظ

عاأن كافة ما يكتب في هذا الشأن يعد نو
د الفعل، حيث أن البحث في قضـيـةمن ر

حقوق اإلنسان في اإلسالم لم ينشا أصال
إال بعد اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسـان.

عاب الدكتور اخلثالن ضعف املساهماتو
لةمحاواقف اإلسالم واإلبداعية في بيان مو

مقنع لـلـمـحـافـلإيصالها بشـكـل مـقـبـول و
لية.الدو

أشار احملاضر إلى أن اإلشكالية الثانيةو
تـدور حـول قـضـيـة حـقــوق اإلنــســان بــني

 أن هـذهًكـدااخلـصـوصـيـة، مــؤالـعـاملـيــة و
ب ثالث محـاور مـهـمـة فـيِاإلشكالـيـة تـغـي

كاث اإلنساني املشترالعالقة تتمثل في املير
في مجال احلقوق. كما أن عملية صياغـة

يقـةلية تـتـم بـطـراإلعالنـات الـدواثيـق واملـو
افضات تسمح لألطرتخضع ملفاومعقدة و
ئياتها حول مضامينها مبا يتـفـقإبداء مر

ي.اثها الفكـرتـرإلى حد كبير مع قيمـهـا و
اإلعالناتإضافة إلى أن هذه االتفاقيات و

اف حق التحفظ على ماحتفظ للدول األطر
ى أنــهــا ال تــتــالءم مــعاد تــرد مــن مــويــر

االجتماعيةالثقافية وخصوصياتها الدينية و
ام بها.من ثم فهي معفية من االلتزو
يقول اخلثالن أن اإلشكالية الثالثة تتعلقو

ة تـسـيـيـس حـقـوق اإلنــســان فــيبـظـاهــر
ة إلى النظرًبي، داعيااخلطاب الثقافي العر

عية في التعامل مع قضيـة حـقـوقضواملو
قا لصالـحاإلنسان التي ال تتجـاهـل حـقـو

ى، فاحلقوق كل متكامل ال ميكن فصلهأخر
عن بعض.
يخيض اخلثالن التطور التاركما استعر

هـو و1948بعـد حلقـوق اإلنـسـان قـبـل و
الـعـام الـذي صـدر فـيـه اإلعـالن الـعــاملــي

ه عالمة فاصلـةحلقوق اإلنسان، باعـتـبـار
ة حقوق اإلنسان.في مسير
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ة (ضـمـانـاتى، أكدت نـدومـن جـهـة أخـر
اجهة سلطة التحقيق) الـتـياملتهم في مـو

مةنظمها فرع اجلمعية في منطقة مكة املكر
يةفة التجارد بالغربقاعة إسماعيل أبو داوو

ائيةاءات اجلزمبحافظة جدة أن نظام اإلجر
دية يعد نقلة فيبية السعوفي اململكة العر

ازناعي بشكل مـتـومجال احلقوق. إذ يـر
بني احلقوق املتعلقة مبصلحة اجملتمع في

بني مصالح الناس دونمية واجهة اجلرمو
ى.أن تطغى أحداهما على األخر

لـي األسـتــاذأشـار الـدكـتـور عــمــر اخلــوو
يز إلى أن الهدف منبجامعة امللك عبدالعز

اءات األمـنـيــة فــينــة اإلجــرة مـقــارالـنــدو
يف بضمانـاتالتعـراحلاضـر، والسابـق و

قع هذهما موحلة التحقيق، واملتهم في مر
ائية،اءات اجلزالضمانات في نظام اإلجر

املصطلحات.دات ويف ببعض املفرالتعرو
 من الضمانـاتًلي عـدداض اخلواستعـرو

التي حتمي حقوق املتهم أو املـشـتـبـه بـه،
الاه واف بـاإلكـراع االعتـرفال يجـوز انـتـز

للمتهميدان على تقدمي الدليل ضد نفسه، و
 لهًأيضااحلق في االستعانة باحملامـي، و

احلـق فـي الـطـعــن فــي احلــكــم الــصــادر
أشــــــــــــــــــــــارواءته.يض في حال برالتعوو

اني عـضـو هـيـئـةالدكـتـور نـاصـر الـشـهـر
االدعاء الـعـام، إلـى أن نـظـامالـتـحـقـيـق و

ائية يكـفـل لـلـمـتـهـم أثـنـاءاءات اجلزاإلجـر
إظهارالتفتيش إيضاح سبب التفـتـيـش و

إذن التفتيش، كما أن من حق املتهم إعالمه
له على محامحصوجهة إليه، وبالتهمة املو

في أثناء الـتـحـقـيـق مـعأثناء التـحـقـيـق، و
مد محرجوالنساء املتهمات ال يكون إال بو

ى مع املتهمة.أة أخرأو امر
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جانب من ندوة ضمانات املتهم أمام سلطة التحقيق في محافظة جدة

حظيت ندوة بدائل عقوبة السجن بحضور كثيف من مختلف شرائح اجملتمع
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ت القحطانيبيعان بن شفلواالسم: مفلح ر
هـ1381يخ امليالد: تار

احلالة االجتماعيــة: متزوج
ظيفة احلالية:  أستاذ مساعد بقسم القانون - كليةالو

دية - جامعة امللك سعوم اإلدارالعلو
∫WOLKF�« �ö
R*«

ي مبنطقة أبها.الثانوسط واملتو- أمت تعليمه االبتدائي و
س فييوم على شهادة الـبـكـالـور1990- حصل عـام 

دية تخصص قانون من جامعة امللك سعوم اإلدارالعلو
ف.تبة الشربتقدير ممتاز مع مر

ا سبورقجة املاجستير في القانون من جامعة اسـتـرم حصل علـى در1994- في عام 
نسية.الفر

يعة اإلسالمية)نة بالشراسة مقارم في القانون (در1997اه عام جة الدكتور- حصل على در
بتقدير ممتاز.من نفس اجلامعة و
∫WOKLF�« �«d�)«

هـ في مجال احملاماة.1410/1411- عمل عام 
ـ عني معيدا1411/1412- في عام  ية بجامعة امللكم اإلدار بقسم القانون بكلية العلوًه

د.سعو
ية جامعة امللـكم اإلدار بقسم القانون بكلية العلـوً مساعداًهـ أستـاذا1418ن عام ّ- عي
د.سعو

ة.ة التجارارهـ استعني بخدماته كمستشار غير متفرغ لدى وز1419- في عام 
ية،اق التجارعات األورات كقاضي في مكتب الفصل في منازبع سنو- عمل أكثر من أر

انني في اململكة.القوك في إعداد و صياغة العديد من األنظمة وشارو
عاتاملنـازالتأمني وية ويبية عن األنظمة التجـارات التدرقدم العديد من الـدورف و - أشر
نظـامأس املال األجنبي ونظام استثمار رقضايا التستـر وفي واإلمتان املصرفية واملصر
ية.اق التجاراألوركات والشر

بيها في مجال األنظمةمنسويبية لعدد من ضباط السجون وات التدر- نفذ عدد من الدور
عية، نظام احملاماة).افعات الشرائية، نظام املراءات اجلزالعدلية الثالثة (نظام اإلجر

اد األمن العام.أفره في حقوق اإلنسان لبعض ضباط و- نفذ دور
ية.فة التجارالغرفي وب معتمد لدى املعهد املصر- مدر

محكـمان املظالـم، وة من قبل ديـوية املنظـور- اختير كمحكم في بعض القضايـا الـتـجـار
ة العدل.ارمعتمد لدى وز

كات.املشارلفات و األبحاث و- له عدد من املؤ
عية.الشرنية وات القانوقدم العديد من االستشاراللجان، و- عضو في عدد من اجملالس و

طنية حلقوق اإلنسان.ئيس اجلمعية الونائب رسس و- عضو مؤ

كة عاملية تعـمـل هي حـر
حمـايـةيز ومن أجل تـعـز

هــيحـقـوق اإلنــســان. و
منظمة مستقلة عن جميع

,مـــــــــــــاتاحلـــــــــــــكــــــــــــــو
جـــــيــــــاتلـــــواأليـــــديــــــوو

املـصـالـح و,الـسـيـاسـيــة
املعتقدات و,االقتصادية

الدينية.
تعتمد املنظمة في عملها على عددو

لـديـهـا و,عـنيمـن الـنـشـطـاء املـتـطـو
140يد عن أنصار فيما يزأعضاء و

الء إلى مختلف فئاتينتمي هؤلة. ودو
 بـعـيــدٍتـتـنـوع إلـى حــد و,اجملـتـمــع

مـعـتـقـداتــهــمهـم الـسـيـاسـيــة واؤآر
لـيـةيـعـمـل بـاألمـانـة الـدوالـديـنـيـة. و

300يد عن للمنظمة في لندن ما يز
عنيات املتطو عن عشرًظف فضالمو

.ً بلدا50في أكثر من 
ئيـسـي لـنـضـاليتـمـثـل احملـور الـرو

اح جـمـيــعكـة فـي إطـالق ســراحلـر
ضــمــان إتــاحــةأي. وســجــنــاء الــر

محـاكـمـة عـادلـة جلـمـيـع الـسـجـنـاء
عـة.جـه الـســرالـسـيـاسـيـني عــلــى و

 لـعـمـلــيــاتٍضـع حــدإضـافـة إلــى و
ادثحو و,افع سياسيةاالغتيال لدو

اإلخفاء، كما تـعـمـل املـنـظـمـة عـلـى
تكبهـاضة االنتهاكات التـي تـرمعار

ضــة املــســلــحــة،جــمــاعــات املــعــار
 الـذيــن,ءمـسـاعـدة طـالـبـي الـلـجـوو

ٍيتهـددهـم خـطـر إعـادتـهـم إلـى بـلـد
 النـتــهــاكًضــةيـصـبـحــون فــيــه عــر

قـهـم اإلنـسـانـيـة األســاســيــة.حـقــو
ميةالتعاون مع املنظمات غير احلكوو

,مــــع األمم املــــتــــحــــدة و,ىاألخــــر
لــيــةمــيــة الــدواملــنــظــمــات احلــكــوو
 مـن أجـل إعـالء شـأن,اإلقـلـيـمـيــةو

حـقـوق اإلنـسـان. هـذا فـضــال عــن
ابـطضع ضوالسعي إلى ضـمـان و

للـعـالقـات بـني الـدول فـي اجملـاالت
 مبا,طيـةالشراألمنية وية والعسكـر

ام حـقــوق اإلنــســان.يـكــفــل احــتــر
امج لتعليم حقوق اإلنسانتنظيم برو
عي بها.يز الوتعزو

ليـة إلـىتسعى منـظـمـة الـعـفـو الـدو
 من خـالل إيـفـاد,تقصـي احلـقـائـق

,اءها للـتـحـدث مـع الـضـحـايـاخـبـر
مــقــابــلـــة و,حــضــور احملــاكــمــاتو

نشطاء حقوق اإلنسـانلني واملسؤو
في البلد املعني. إضافة إلى جـمـع

يق متابـعـة آالفمات عـن طـراملعلـو
سـائـل اإلعـالماد التـي تـبـثـهـا واملـو

من خالل الـصـالت مـع و,اخملتـلـفـة
ثوق بها فـيمات املـومصادر املعلـو

جاء العالم.مختلف أر
ماتتعمل املنظمة بعد جمع املعلوو
ها على شـكـلفحصها عـلـى نـشـرو

«b� lCM�Î…√d*« b{ nMFK� 

نا بأيديناان الكتاب: مصائرعنو
ليةجهة اإلصدار: منظمة العفو الدو

2004يخ: التار
تناول الكتاب مختلـف أشـكـال الـعـنـف

أة في حـيـاتـهـااجهـهـا املـرالـتـي قـد تـو
سـائـل الـعـاملـيـة لــلــتــصــدي لــهــذهالــوو

كز في فـصـلـه األول عـلـىاملشـكـلـة. ور
العنف الذي يقع عليـهـا فـي إطـارة وأة في محيـط األسـرالعنف الذي قد يقـع عـلـى املـر

سمية أو تتغاضى عنه.اجلهات الرتكبه الدول واجملتمع، إضافة للعنف الذي تر
اهاتخاذ ما تراإلجنابية ونها الصحيـة وة على شؤوأة في السيطـركد الكتاب على حق املـريؤو

 للعنف ضدًيشير إلى أن الفقر قد يكون سبباالعنف. والتمييز وض للقسر و دون التعرًمناسبا
كأة على ترة املرأة إلى استفحال العنف من خالل إعاقة قدردي فقر املرنتيجة له. كما يؤأة واملر
ديانح يؤّاع املسلالصرار وض فيها للعنف. كما يشير إلى أن عدم االستقرضاع التي تتعراألو

العنف اجلنسي.االغتصاب ويادة كل أشكال العنف مبا في ذلك اإلبادة اجلماعية وإلى ز
لي حلقوق اإلنسان كإطارنا بأيدينا) إلى أن استخدام القانون الدويشير كتاب (مصائرو

مات جتاهامات احلكو لتحديد التزًفر منهجـاأة من شأنه أن يوللتصدي للعنف ضد املر
ي التحقيقكد الكتاب على أنه ال يجرحمايتها. كما يؤأة اإلنسانية وض بحقوق املرالنهو
هم آمننيائمهم وتكبو االنتهاكات جرف مريقترأة، و في معظم أعمال العنف ضد املرًبتاتا

 لالعتقال أو احملاكمة أو العقاب.ًا أبداضوّفون أنهم لن يتعرألنهم يعر
س السلطاتاجملتمعات اخملتلفة متارة إلى أنه في عدد من البلدان وفي الكتاب إشارو

نـي إلى جنب مع النظـام الـقـانـوًفي، جنـبـا إلى القانـون الـعـرًالقضائية عملـهـا اسـتـنـادا
عماء التقليـديـون أوية أو احملاكم الدينية أو الـزسمي. فيدير شيـوخ الـقـريعي الرالتشـر

هـميعـي وية للقانون التـشـرازسميـة مـونية شبـه رية، أنظمة شبـه قـانـوالهياكل العـشـائـر
مون بهيقوعية اجتماعية، وسمية لكن مع التمتع بشـرة غير ر بصورًيفعلون ذلك أحيانـا

.ًسميالة ر من خالل سلطات متنحها لهم الدوًأحيانا
قفما ميكنها القيام به بغية وث عن دور املنظمات وّفي الفصل األخير من الكاتب يتحدو

أة.العنف ضد املر

بإبالغلـة وَّير مفـصتقار
,سائل اإلعالم اخملتلفةو
اعـث قـلـقـهــاض بــوعـرو

عــلـــى املـــأل مـــن خـــالل
مــلــصــقــاتكــتــيــبــات و

اتنــــشــــرإعــــالنــــات وو
اقـع عـلــىمـويــة وإخـبـار

يسعىنت. وشبكة اإلنتر
أعــــضــــاء املــــنــــظــــمـــــة

ها في سائر أنحاء العالمأنصارو
سةأي العام على ممارإلى حث الر

ط على مـن بـيـدهـم مـقـالـيـدضغـو
ذ مني النفوهم من ذوغيراحلكم و
ّرتيس لالنتهاكات. وٍضع حدأجل و

سلاملنظـمـة لـكـل شـخـص أن يـر
مـنـاشــدات خـطــابــات وًةمـبـاشــر

ْــنَاعـث الـقـلــق إلــى متـعـكــس بــو
ضع.ميكنهم تغيير الو

 من,جه نشاط املنظمةتتباين أوو
ات الـعـامـة إلـى حـمـالتاملـظـاهـر
من و,املناشـداتسائل وكتابة الر

امج تعليم حقوق اإلنسـان إلـىبر
,د املاليةاريادة املوإقامة حفالت لز

سال منـاشـدات مـن أجـلمـن إرو
أحد الضحايا إلى تنظيم حمالت
,عاملية عن بلد أو قضية بـعـيـنـهـا

من االتصال بالسلطات احملليـةو
فـي إحـدى الـبـلــدان إلــى كــســب

ى املنـظـمـاتالتأييـد عـلـى مـسـتـو
لية.مية الدواحلكو
لية فيك منظمة العفو الدو تشار

امج تعليمية تـهـدف إلـىضع بـرو
عـيـة الــنــاس مبــبــادئ حــقــوقتــو

,بسـبـل الـدفـاع عـنـهـااإلنـسـان و
اد الستخدامـهـام بإعداد موفتقـو

يبيةامج تدرتنظم بر و,سفي املدار
تشجع عـلـى تـنـظـيـم و,للمـعـلـمـني

لــنييــبــيــة لــلــمـــســـؤوامــج تــدربــر
ةالعاملني في األجهزميني واحلكو

األمــنــيــة. كــمــا حتــث املــنــظــمـــة
اج مبادئمات العالم على إدرحكو

لب املناهجُحقوق اإلنسان في ص
يـاتاسية في جمـيـع املـسـتـوالـدر

التعليمية.
عات املالية ملنظمة العفوعد التبرُ ت

يز حقوق في تعزًيا حيوًالية أمرالدو
ال تقبلاإلنسان. لكنها ال تطلب و

مــات أوال مـــن احلـــكـــوأيــة أمـــو
اب الـسـيــاســيــة مــن أجــلاألحــز

ثيقم بها في تواألنشطة التي تقو
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق اإلنـــســـان

 تعتمد,في املقابلالتصدي لها. وو
يــلــهــا عـــلـــىاملــنــظــمـــة فـــي متـــو

يـناكات أعضائها املنـتـشـراشتـر
عـلــىفـي جـمـيـع أنـحـاء الـعـالــم و

هاعات الشخصية من أنصارالتبر
يديها.مؤو
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 …œU*«8
اف جميع التدابير املناسبةتتخذ الدول األطر

جل،اة مع الرأة، على قدم املساولتكفل للمر
متها علىدون أي متييز، فرصة متثيل حكوو

اك فـي أعـمــالاالشـتــرلــي وى الـدواملـســتــو
لية.املنظمات الدو

 …œU*«9
قــاأة حــقــواف املـر- متـنــح الــدول األطــر1

جل في اكتساب جنسيتهاية حلقوق الرمساو
جهتضمن بوها أو االحتفاظ بها. وأو تغيير

اج من أجنبي، أوتب على الزوخاص أال يتر
اج، أنعلى تغيير الزوج جلنسيته أثناء الزو

جة، أو أن تصبحتتغير تلقائيا جنسية الزو
ض عليهـا جـنـسـيـةبال جنـسـيـة، أو أن تـفـر

الزوج.
ياأة حقا مساواف املر- متنح الدول األطر2

جل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.حلق الر
ء الثالثاجلز

 …œU*«10
اف جميع التدابير املناسبةتتخذ الدول األطر

أة لكي تكفلللقضاء على التمييـز ضـد املـر
جل في ميدانية حلقوق الرقا مساولها حقو

جه خاص لكي تكفل، على أساسبوبية، والتر
أة:املرجل واة بني الراملساو

ظيفـيجيه الـوية في الـتـوط متـسـاوأ - شرو
احلصول علىاسات وااللتحاق بالدراملهني، وو

سسات التعليمية علىجات العلمية في املؤالدر
يةاحلضريفية واختالف فئاتها، في املناطق الر

لةاة مكـفـوتكون هـذه املـسـاواء، وعلى الـسـو
التقنيفى التعليم العام وحلة احلضانة وفي مر

كذلك فـيالتعليم التقني الـعـالـي، واملهنـي وو
يب املهني.اع التدرجميع أنو

فىاسيـة، وي في املناهج الـدرب - التسـاو
هــالتيــات مــؤفـى مــســتــواالمــتــحــانــات، و

املـعــداتافـق وعـيـة املــرفـى نــوســني، واملـدر
اسية.الدر

م منطي عن دورج - القضاء على أي مفهو
احل التعليمأة في جميع مردور املرجل والر

يق تشجيع التعلـيـمبجميع أشكاله، عن طـر
اع التعليم التي تساعده من أنوغيراخملتلط، و

يقال سيما عن طرفي حتقيق هذا الهدف، و
سـيـةامـج املـدرالـبـراسـة وتنـقـيـح كـتـب الـدر

تكييف أساليب التعليم.و
ص احلصول على املنحي في فرد - التساو

ى.اسية األخراإلعانات الدرو
امجص اإلفادة من بري في فرهـ - التساو

امج تعليـماصلة التعليم، مبا في ذلـك بـرمو
ال سـيـمـاظيـفـي، ومحـو األمـيـة الـوالكـبـار و

امج الـتـي تـهـدف إلـى الـتـعـجـيـل بـقـدرالـبـر
ة في التعليم قائمةاإلمكان بتضييق أي فجو

أة.املرجل وبني الر
اسة،ك الطالبات الدرو - خفض معدالت تر

كنالنساء الالئى ترامج للفتيات وتنظيم برو
ان.سة قبل األواملدر

كة النشطـةص املشاري في فرز - التسـاو
بية البدنية،الترياضية وفي األلعاب الر

يةبومات ترح - إمكانية احلصول على معلو
محـددة تـسـاعـد عـلـى كـفـالـة صـحـة األسـر

شاداتاإلرمات وفاهها، مبا في ذلك املعلوور
ة.التي تتناول تنظيم األسر
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اف جميع الـتـدابـيـر- تتخـذ الـدول األطـر1

أة فياملناسبة للقضاء على التمييز ضد املر
ميدان العمل لكي تكفـل لـهـا، عـلـى أسـاس

أة، نفس احلقـوقاملـرجل واة بني الـراملسـاو
ال سيما:و

أ - احلق في العمل بوصفه حقا ثابتا جلميع
البشر.

ص العمالة،ب - احلق في التمتع بنفس فر
احدةمبا في ذلك تطبيق معايـيـر اخـتـيـار و

في شؤون االستخدام.
نـوعية اختـيـار املـهـنـة وج - احلـق فـي حـر

األمن على العملقية واحلق في الترالعمل، و
احلـقط اخلدمـة، وشروايـا وفى جمـيـع مـزو

يب املهـنـي،إعادة التـدريب وفي تلقى الـتـدر
يب املهنيالتدرفية ومبا في ذلك التلمذة احلر

يب املتكرر.التدراملتقدم و
اة في األجر، مبا فـيد - احلق في املسـاو
اة فياحلق في املساوذلك االستحقاقات، و

املعاملـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـعـمـل ذي الـقـيـمـة
اة في املعاملـة فـيكذلك املـسـاوية، واملسـاو

عية العمل.تقييم نو
الهـ - احلق فـي الـضـمـان االجـتـمـاعـي، و

ضاملرالبطالـة وسيما في حاالت التقاعـد و
غير ذلك مـن حـاالتخة والشيـخـوالعجـز وو

ةكذلك احلق في إجـازعدم األهلية للعمل، و
عة األجر.مدفو

فسالمة ظروقاية الصحية وو - احلق في الو
ظيفة اإلجناب.العمل، مبا في ذلك حماية و

اجأة بسبب الزوخيا ملنع التمييز ضد املر- تو2
ضمانا حلقها الفعلي في العمل،مة، وأو األمو

اف التدابير املناسبة:تتخذ الدول األطر
أ - حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل

التمييز في الفصـل مـنمـة وة األموأو إجاز
ضجية، مع فرالعمل على أساس احلالة الزو

اءات على اخملالفني.جز
عـةمة املدفـوة األمـوب- إلدخال نظـام إجـاز

ايا اجتماعية مماثلةعة مبزاألجر أو املشفو
دون فقدان للعمل السـابـق أو لـألقـدمـيـة أو

ات االجتماعية.للعالو
فير اخلدمات االجتمـاعـيـةج - لتشجيـع تـو

الدين من اجلمعمة لتمكني الواملساندة الالز
ليات العملبني مسؤوامات العائلية وبني االلتز

ال سيما عنكة في احلياة العامة، واملشارو
افقتنمية شبكة من مريق تشجيع إنشاء وطر
عاية األطفال.ر

ةأة أثناء فترفير حماية خاصة للمرد - لتو
ذيةاحلمل في األعمال التي يـثـبـت أنـهـا مـؤ

لها.
قائيةيعات الوض التشر- يجب أن تستعر3

لـة بـهـذه املـادةاملـتـصـلـة بـاملـسـائـل املـشـمـو
فة العلميةء املعريا في ضـواضا دوراستعر

هاأن يتم تنقيحها أو إلغـاؤجية، ولـوالتكنوو
سيع نطاقها حسب االقتضاء.أو تو
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اف جميع الـتـدابـيـر- تتخـذ الـدول األطـر1

أة فياملناسبة للقضاء على التمييز ضد املر
عاية الصحية من أجل أن تضمنميدان الر

أة،املرجل واة بني الرلها، على أساس املساو
عاية الصحية، مبااحلصول على خدمات الر

ة.في ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسر
 من هـذه1ة غم من أحـكـام الـفـقـر- بالـر2

أة خدمـاتاف للمراملادة تكفل الدول األطـر
ةفترالدة والـومناسبة فيما يتعلق باحلـمـل و

ة لها خدمات مجانـيـةفرالدة، موما بعد الـو
كذلك تغـذيـة كـافـيـة أثـنـاءعند االقـتـضـاء، و

ضاعة.الراحلمل و
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اف جميع التدابير املناسبةتتخذ الدول األطر

أة في اجملاالتللقضاء على التمييز ضد املر
االجتماعية لكيى للحياة االقتصادية واألخر

جلاة بني الرتكفل لها، على أساس املسـاو
السيما:أة نفس احلقوق، واملرو

أ - احلق في االستحقاقات العائلية.
ضب- احلــق فــي احلــصــول عــلــى الــقـــرو

غير ذلك منية وهون العقـارالرفيـة، واملصر
أشكال االئتمان املالي.

اك فــي األنــشــطــةج - احلــق فــي االشــتــر
فى جمـيـعياضيـة واأللعـاب الـريحيـة والتـرو

انب احلياة الثقافية.جو

 …œU*«14
هـااف فـي اعـتـبــار- تـضـع الـدول األطــر1

أةاجـهـهـا املــراملـشـاكـل اخلـاصـة الــتــي تــو
فيرديها في توار الهامة التي تؤاألدويفية، والر

تها، مبا فـيأسباب البقاء اقتصاديـا ألسـر
ذلـك عـمـلـهـا فـي قـطـاعـات االقـتـصـاد غـيـر

تتخذ جميع التدابير املناسبة لكفالةالنقدية، و
أة فيتطبيق أحكام هذه االتفاقية على املـر

يفية.املناطق الر
اف جميع الـتـدابـيـر- تتخـذ الـدول األطـر2

أة فياملناسبة للقضاء على التمييز ضد املر
يفية لكي تكفل لها، على أساساملناطق الر

ك فيأة، أن تشاراملرجـل واة بني الراملساو
يفيةتكفل للرتستفيد منها، ويفية والتنمية الر

جه خاص احلق في:بو
تنفيذ الـتـخـطـيـطضـع وكة فـي وأ - املشـار

يات.اإلمنائي على جميع املستو
ب - الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية

النصائـحمات واملالئمة، مبا في ذلك املـعـلـو
ة.اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرو

امجة من بـرة مباشرج - االستفادة بصور
الضمان االجتماعي.

يـباع التـدرد - احلصول عـلـى جـمـيـع أنـو
سمي، مبا فـيغير الـرسمـي والتعليـم، الـرو

ظيفـي،ذلك ما يتصل منه مبحـو األمـيـة الـو
كذلك التمتـع خـصـوصـا بـكـافـة اخلـدمـاتو

يادةذلك لتحقيـق زشادية، واإلراجملتمعيـة و
كفاءتها التقنية.

هــ - تـنـظـيـم جـمـاعـات املـسـاعـدة الـذاتـيـة
صنيات من أجل احلصول علـى فـرالتعـاوو

يقجل عن طرص الـراقتصادية مكافئة لفـر
العمل لدى الغير أو العمل حلسابهن اخلاص.

كة في جميع األنشطة اجملتمعية.و - املشار
ز - فـرصـة احلــصــول عــلــى االئــتــمــانــات

يـق،تسهيالت الـتـسـواعيـة، وض الزرالقـروو
اة في املعاملةاملساوجيا املناسبة، ولوالتكنوو

اإلصالحاضـي ويـع إصـالح األرفي مـشـار
يفي.طني الريع التوكذلك في مشاراعي والزر

ال سيماف معيشية مالئمة، وح- التمتع بظرو
افق الصـحـيـةاملـرفيما يـتـعـلـق بـاإلسـكـان و

اصالت.املوالنقل واملاء وباء واإلمداد بالكهرو
ابعء الراجلز
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اةأة باملساواف للمرف الدول األطر- تعتر1

جل أمام القانون.مع الر
أة، في الشئوناف املر- متنح الدول األطر2

جل،نية مماثلة ألهلية الـراملدنية، أهلية قانو
سة تلكص مماربينه في فرى بينها وتساوو

قاجه خاص، حقوأة، بوتكفل للمراألهلية. و

دام الـعـقـوجـل فـي إبـريـة حلـقـوق الـرمـسـاو
تـعـامـلـهـمـا عـلـى قــدمة املـمـتـلـكــات، وإدارو

اءاتاحــل اإلجــراة فـي جــمــيــع مــراملــســاو
القضائية.

اف على اعتبار جميع- تتفق الدول األطر3
ك اخلاصة التياع الصكوسائر أنود والعقو

ني يسـتـهـدف احلـد مـنيكون لهـا أثـر قـانـو
الغية.أة باطلة ونية للمراألهلية القانو

أة نفساملرجل واف الر- متنح الدول األطر4
كةيع املتصل بحراحلقوق فيما يتعلق بالتشر

ية اختيار محـل سـكـنـاهـمحـراألشخـاص و
إقامتهم.و
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اف جميع الـتـدابـيـر- تتخـذ الـدول األطـر1

أة فياملناسبة للقضاء على التمييز ضد املر
الـعـالقـاتاج وكـافـة األمـور املـتـعـلـقـة بـالـزو

جه خاص تضمن، على أساسبوالعائلية، و
أة:املرجل واة بني الراملساو

اج.أ - نفس احلق في عقد الزو
ية اختـيـار الـزوج،ب - نفس احلق فـي حـر

ضـاهـا احلــراج إال بـرفـى عـدم عـقـد الــزوو
الكامل.

اجليات أثناء الزواملسؤوج - نفس احلقوق و
عند فسخه.و

ليات بوصفهـمـااملسـؤود - نفس احلقـوق و
جية،ين، بغض النظر عن حالتهـمـا الـزوأبو

فى جميـعفي األمور املتعلقة بـأطـفـالـهـمـا و
ال، يكون ملصلحة األطـفـال االعـتـبـاراألحـو
األول.

يـةهــ - نـفـس احلـقـوق فـي أن تـقـرر، بـحـر
الفاصل بنياك للنتائج، عدد أطفالها وبإدرو

فـى احلـصـول عـلــىالـذي يـلـيــه، والـطـفــل و
سـائـل الـكـفـيـلــةالـوالـتـثـقـيـف ومـات واملـعـلـو

سة هذه احلقوق.بتمكينها من ممار
ليات فيما يتعلقاملسؤوح - نفس احلقوق و

الوصاية عـلـى األطـفـالامـة والقـواليـة وبالـو
اف، حنيتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعرو
طنـي،يع الـوجد هذه املفاهيم فـي الـتـشـرتو
ال يكون ملصلحة األطفـالفى جميع األحوو

االعتبار األول.
ط - نـفـس احلــقــوق الــشــخــصــيــة لــلــزوج

جة، مبا في ذلك احلق في اختيار أسمالزوو
نوع العمل.املهنة وة واألسر

جني فيما يتعلقك - نفس احلقوق لكال الزو
اف عليهااإلشـرة املمتلكـات وحيازمبلكيـة و

اءف فيها، سوالتصرالتمتع بها وتها وإدارو
ض.بال مقابل أو مقابل عو

اجه أيبة الـطـفـل أو زو- ال يكون خلـطـو2
اءاتتـتــخــذ جــمــيــع اإلجــرنـي، واثــر قــانــو
يعي منـهـا،ية، مبا في ذلـك الـتـشـرالضـرور

اج وجلعل تسـجـيـللتحديد سـن أدنـى لـلـزو
اميا.ا إلزسمي أمراج في سجل رالزو
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ض الله:ياض - محمد عوالر
طنية حلقوق اإلنساننظمت اجلمعية الو

انة بعنوم العاملي لإليدز ندومبناسبة اليو
ةاملستـقـبـل.. نـظـراقـع و(اإليدز بـني الـو

إنسانية) بقاعـةقية، دينيـة، وطبية، حقـو
األمير سلمان مبستشفى امللـك فـيـصـل

/13م االثنني ياض يوالتخصصي بالر
م4/12/2006افق هـ املو11/1427

ك فـيـهـا عــدد مــن اخملــتــصــصــنيشــار
هم: الدكتور عبدالله احلقيلاملهتمني، وو

ئيس قسماض املعدية وري األمراستشار
ى مبستشفى امللك فيصلمكافحة العدو

ياض، األستاذة ميسمالتخصصي بالر
نـامـج األمم املـتــحــدةمتـيـم مـنـســقــة بــر

نامج اإليـدز،لة عن بـراملسئـواإلمنائـي و
يحمن األنـصـارة لبنى عـبـدالـرالدكـتـور

ك في كلية الطب بجـامـعـةأستاذ مشـار
طـنـيـةعضو اجلـمـعـيـة الـود وامللـك سـعـو

يناألستاذة سهيلة زحلقوق اإلنسان، و
طنيـةاد عضو اجلمعية الـوّالعابدين حـم

عضو اإلحتاد العامليحلقوق اإلنسان و
لعلماء املسلمني.

ة ألقى الدكتور بندر بنفي بداية الندوو
طنيـةئيس اجلمعيـة الـوار رّمحمد احلـج

ًهـاحلقوق اإلنسان كلـمـة االفـتـتـاح مـنـو
قت في الوًمطالباض اإليدز وة مربخطور

اجعة خططهاة املعنية مبرنفسه األجهز
مكافحته.ض وامية للقضاء على املرالر
يخة التارض املتحدثون في الندواستعرو

لية ملكافحتهد الدواجلهوضي لإليدز، واملر
أهمـيـةعيـة بـه، والتـوة علـيـه وو السيـطـر

عية الدينية في هذا اجلانب.التو
ض اإليدزكون إلى أن مرأشار املشارو

ى العالـمآخذ في االنتشار علـى مـسـتـو
حسب آخر إحصائيـة رصـد بـاملـمـلـكـةو

 حالة مصابة باإليدز لذا2300الي حو

احلــذريــجــب أخــذ احلــيـــطـــة و
يـقض عـن طـرة املـرمـحـاصــرو

اكز العالج.تفعيل مر
ا إلى أن عـمـلـيـات نـقـلأشـاروو

العالقات غـيـراحلجـامـة والدم و
ات تشكل أهماخملدرعية والشر

ض.أسباب انتشار املر
ضقـايـة مـن مــرعـن طـرق الــوو

اإليـدز أشــار املــتــحــدثــون فــي
عيةة تفعيل التوة إلى ضرورالندو

اتالــديــنــيــة بــأخــطــار اخملـــدر
تكثيف احلـمـالتسات الشـاذة، واملمارو

ية في هذا اجلانب.عوالتواإلعالمية و
ضى اإليدز،طالب املتحدثون بحقوق مرو

الدعم، إضافـةالعـالج وعايـة ومنها: الـر
التأمنييض اإليدز في العمل وإلى حق مر

ميةحقهم في املعاملة الكراالجتماعي، و
من جميع فئات اجملتمع.

ة مداخلة من أحد املصابنيتخلل الندوو
ءسوض شرح من خاللها معاناته وباملر
طـالـب بـإيـصـالة اجملـتـمـع إلـيـه، ونـظـر
ضـى اإليـدز لـلـنــاس حــتــىات مــرأصـو

هم كما ينبغي، كما حتدث مصابيعاملو
ض بأنه أصيب باملـرًض قائالآخر باملـر

 بسبب عـمـلـيـة خـتـان ووصـف23قـبـل 
يض إيدز باململـكـة،نفسه بأنـه أقـدم مـر

م مئـةت في كـل يـو إلى أنـه ميـوًامشـيـر
الده عليه.ة بسبب حزن ومر
ضى اإليـدزكون إلى أن مـره املشـارنوو

نا، لهم حقوقأبناؤاجنا وأزونا وهم آباؤ
املعاملة احلسنة،علينا، لهم حق احلب و

ماتين إلى أنه يجب علـى احلـكـومشيـر
ء علـىاملنظمات األهلية تسلـيـط الـضـوو

نشر اإلحصاءات اخلاصـة بـه،ض واملر
عية اجملتمع بأن اإليدز لم يـعـد ذلـكتوو

 إذا شخـصًخصـوصـاض القاتـل واملـر
م.أخذ العالج الالز وًامبكر

ين العابدينت األستاذة سهيلة زأشارو
طنية حلقوق اإلنسـانعضو اجلمعية الو

ئيسي لنقلجل هو السبب الرإلى أن الر
أة، حيث تشير اإلحصائياتض للمراملر

٪ مـن اإلصـابــة بــهــذا70احلـديـثــة أن 
يق عالقاتض في اململكة متت عن طراملر

٪ من النسـاء الـالتـي20عيـة وغيـر شـر
يــقض كــان عــن طــرنــقــل إلــيــهــن املــر

اجهن.أزو
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الدكتور بندر احلجار يلقي كلمة االفتتاح لندوة اإليدز
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:حقوقمة - مكة املكر
طنـيـة حلـقـوقم اجلـمـعـيـة الـوتعـتـز

ي اجلديداإلنسان مطلع العام الهجر
طة منطقةاد شريبية ألفرة تدرعقد دور

مة، جاء ذلك بناء على طلبمكة املكر
طة املنطقة.يب بشرمن مدينة التدر

سيتـم خـالل األيـام الـقـلـيـلـةهـذا و
ةكني في الدورالقادمة حتديد املشار

عات التي ستطرح.ضواملوو
ة ضـمـن تـعــاونتـأتـي هـذه الــدور

اجلمعية مع اجلهات ذات العالقة لنشر
.عية بهاالتوثقافة حقوق اإلنسان، و
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ئـيـس هـيـئـةعنـدمـا ذكـر مـعـالـي ر
حـقـوق اإلنـســان، فــي أكــثــر مــن
مناسبة، أن الهيئة تنتظر تشكيـل

سة عملهامجلسها كي تبدأ ممـار
قع، كان يثوراملتوب وبالشكل املطلو

اصـفـاتبـداخـلـي تـسـاؤل عـن مـو
أعــضــاء هــذا اجملــلــس اجلــديــد،

أن نظام الهيئة يتطلبخصوصا و
باع العـدد احملـددتفرغ  ثـالثـة أر

هـذاا، ويـن عـضــوعـشـربـعــة وبـأر
باتاجه صعويعني، أن الهيئة ستو

كة لتـتـرادر مـتـمـيـزفي اقـنـاع كـو
تلـتـحـق بـهـيـئـةأعمالـهـا احلـالـيـة و

نـاشـئـة تـعـنـى مبـجـال جـديـد فــي
ا عندماقد سعدت كثيـراململكـة. و

إطــلــعــت عــلــى أســمــاء أعــضـــاء
اجمللس، لـيـس فـقـط مـن أجـل أن
بتبدأ الهيئة عملها بالشكل املطلو

اقـت، نــظــربـأســرع وقـع، واملـتــوو
ىتفاع مسـتـوارلتنامي احلـاجـة و

منقعات اجلمهور من اجلمعية وتو
بكـللكن أيضا ألنـنـي، والهيـئـة، و
جـدت أن االخـتـيـار كــانأمـانـة، و

فقا للغاية، فقد الحظت، فيـمـنمو
فهم من األعضاء الذين شملهمأعر

ى التأهيلتفاع مستوالتشكيل، ار
تـــنـــوعالـــعـــمـــلـــي، والـــعـــلـــمـــي و

ات،اخلـــبــــرالـــتـــخــــصــــصــــات، و
املناطق.االهتمامات، وو

     إن ممــا ميــيــز الــهــيــئــة عــن
سيساعدها في حتقيـقاجلمعية و

ة مبشيئة اللـه، هـوجناحات كبـيـر
تـفـرغ هـذا الـعـدد مــن األعــضــاء

هي بذلـكاألكفاء للعمل بالهيئـة، و
تختلف عن اجلمعية التـي تـعـتـمـد

عيفي األساس على العمل التطو
سسنيحيث أن جميع األعضاء املؤ

غنيعون غير متفرنني متطواملتعاوو
اجههي لذلك توألعمال اجلمعية، و

تـهـا عـلـىإشـكـاالت حتـد مـن قـدر
اتاإلسـتـفـادة الـكـامـلـة مـن خـبــر

ات.العضوجميع األعضاء و
اتنا الصادقة للهيئةمع دعو     و

الـسـداد،فـيـق ومـجـلـسـهـا بـالـتــوو
ض الهيئة غيابفإنني آمل أن تعو
ي عـن تـشـكـيــلالـعـنـصـر الـنـســو

اجمللس بإيجاد قسم فاعل يـضـم
غــاتهـالت  مــتــفــرظــفــات مــؤمــو

ىالشكـاوللتـعـامـل مـع احلـاالت و
ية.األسرية والتظلمات النسوو

 عبدالرحمن العناد.د
رئيس جلنة الثقافة والنشر


