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:حقوقياض - الر
قعهاة القادمة موتدشن اجلمعية خالل الفتر

قع متطورهو مونت، واجلديد على شبكة اإلنتر
ية أضيفـت إلـيـهاإلجنليـزبيـة وباللغـتـني الـعـر

السمات اجلديدة، أهمها:بعض اخلصائص و
ىسال الشكاومناذج إرأي، واستطالعات الر

يد األعضاء.برالتظلمات، وو
النشر حاليا على إعدادهتعمل جلنة الثقافة وو
ارمساهمـات الـزواملقـاالت ونقل األخـبـار وو

قـدقع اجلـديـد، وقع الـقـدمي إلـى املـومـن املـو
د على بعضاء تأخر الرتب على هذا اإلجريتر

ار.املساهمات في سجل الزو

: حقوقاس،ياض- والر
يفني امللكمني الشرأصدر خادم احلر

يز - حـفـظـه الـلـهعبدالـلـه بـن عـبـدالـعـز
مية بإعفاء عدد من السجناءه الكرامرأو

ماحملـكـوان واملـدانـني فـي أحـداث جنـر
ميتهـمعليهم بالسجن من باقـي مـحـكـو

احهم عدا من حمل السالحإطالق سرو
ً.ايرما عليه بالقتل تعزكان محكوو

ةاروصـــرح مـــصـــدر مـــســــؤول بــــوز
يفنيمني الشرالداخلية بأن خادم احلـر
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هيز أصدر أمرامللك عبدالله بن عبدالعز
انمي بإعفاء أحد السجناء في جنرالكر

أنالذي سـبـق وميتـه ومن باقي مـحـكـو
بعـةا ملدة أريرحكم عليه بالـسـجـن تـعـز

عشر عاما.
طنية حلقوققد ثمنت اجلمعية الوهذا و

مـــنية خـــادم احلــــراإلنـــســـان مـــبــــادر
اقفه النبيـلـة جتـاه أبـنـاءمويفـني والشـر

شعبه، سائلني الله أن يـجـعـل ذلـك فـي
ين أعماله.ازمو

:حقوقياض - الر
طـنـيــة حلــقــوقبـحـثـت اجلـمــعــيــة الــو

بيضية االحتاد األورواإلنسان مع مفو
ير مجاالت التعاونلدى اململكة سبل تطو

العمل علىفي مجال حقوق اإلنسـان، و
اصـل بـني اجلـمــعــيــةات لـلـتــوفـتـح قــنــو

مية املشابهة في دولالهيئات غير احلكوو
ةياربي. جاء ذلك خالل زاالحتاد األورو

بية لدىضية األوروفد من املفوقام بها و
طنية حلقوق اإلنساناململكة للجمعية الو

هـ.1/11/1427بعاء م األرصباح يو
ة علىيارائر خالل الزفد الزف الوتعرو

اتـهـا،إجنـازأهدافـهـا وعـمـل اجلـمـعـيـة و
 من املسائلًناقش مع أعضائها عـدداو

خصوصا تلكك، وذات االهتمام املشتر
يز حقوق اإلنسان في اململكةاملتعلقة بتعز

بي.دول االحتاد األوروو
 من السفيـرًبي كالفـد األوروضم الو

ضيةبية املفوئيس مندود سفادج رناربر
نيداسالسيد ليوبية لدى اململكة، واألورو

حـدة دول اخلـلـيــجئـيــس وابـديـس رتـيــز
السيداليمن، واق والعران وإيربي والعر

مساعدس مقرر اليمن وليفر قروفيليب او
مقرر دول اخلليج، كما كان في استقبال

بيـعـانفد كـل مـن: الـدكـتـور مـفـلـح رالـو
ئيس اجلمعية، الدكتورالقحطاني نائب ر

ئيس جلـنـةد العـنـاد رحمن حـمـوعبـدالـر
سف،ه اليوة نورالنشر، الدكتورالثقافة و

اد،ّين العابـديـن حـماألستاذة سهـيـلـه ز
ك فيشـاريا عابد شـيـخ، واألستـاذة ثـر

ياللقاء كل من األسـتـاذ خـالـد الـفـاخـر
ي.األستاذة هال عنقاوو

ئــيــسمـن جــانــب آخــر، اســتــقــبــل ر
ارّاجلمعية الدكتور بندر بن محمد احلج

م األحـدياض يـومبقر اجلمـعـيـة فـي الـر
ـ املو21/10/1427 فمبر نو12افق هـ

نامج األمم املتحدةفدا من برم  و2006
ياض ضم كال من األستاذةاإلمنائي  بالر

ة األمني العام املساعدأمة العليم السسو
املدير اإلقلـيـمـي ملـكـتـبلألمم املـتـحـدة و

الدكتور مصطفى بلمليحبية، والدول العر
نـامـج األمم املـتـحـدةاملـمـثـل املـقـيـم بـبــر

ياض.اإلمنائي بالر
فدئيس اجلمعية للوقد قدم سعادة رو
 عن أنشطة اجلمعيةًافيا وًحاائر شرالز

ما قامت بـهفي مجال حقوق اإلنسـان و
ما حتقـق لـهـا مـن أهـداف،د ومن جـهـو

عقب ذلك حتدثت األستاذة أمـة الـعـلـيـم
م بـهة مـثـمـنـة الـدور الـذي تـقــوالـسـسـو

د مـن اجلـهــوًت عــدداأبــرزاجلـمـعــيــة، و
بـيـة فــي مــجــال حــقــوق اإلنــســانالـعــر

بيـة فـي إدخـالد الـعـرباألخـص اجلـهـوو
حقوق اإلنسان في املنـاهـج الـتـعـلـيـمـيـة

لـة الـيــمــن، كــمــا أبــدتخــاصــة فــي دو
استعدادها للتعاون مع اجلمعية في هذا

كة.الشأن مبا يحقق األهداف املشتر

ار مقر اجلمعية فيم نفسه زفي اليوو
دتكينتر غنـوياض السيد هانـس غـوالر
ارجية األملانية للحوة اخلارارض وزمفو

كان في استقبالهمع العالم اإلسالمي، و
ئيس اجلمعية الدكتور بندر بنسعادة ر

نائبه الدكتور مفلح بـنمحمد احلجـار و
بيعان القحطاني.ر

ةيارئيس اجلمعية خـالل الـزقد قدم رو
 ملا آلت إليه العـالقـات بـنيًاجز موًضـاعر

11ب؛ خاصة بعد أحداث  الغراملسلمني و
م حـتــى وصــلــت تــلــك2001ســبــتــمــبــر

االحتقان.د والعالقات إلى نوع من اجلمو
يعةئيس اجلمعيـة أن الـشـرضح رأوو

بية فيانني الغراإلسالمية قد سبقت القو
إنفير حماية كاملة حلقوق اإلنسان وتو

ب قد سبـق الـدول اإلسـالمـيـةكان الـغـر
في مجال إنشاء املنظمـات الـتـي تـعـنـى

بحقوق اإلنسان.
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تـهـايـاريـذكـر بـأن اجلـمـعـيـة بـعـد ز
ان العام املاضيالتفقدية لسجن جنر

فعت التماسني للمقام السامي، األولر
ص الـعـفـو عـن املـدانـني فــيبـخـصـو

ميان، لعل في العفو الكرأحداث جنر
إصــالحمي وتـقــوإنـهـاء مـعـانــاتــهــم و

الثاني للعفو عن مـعـيـضكهـم، وسلو
أن حكمالذي سبق ومانع آل سليم و

بعة عشرا ملدة أريرعليه بالسجن تعز
.ًعاما

دجوعقب ذلك دار احلديث حول مدى و
يـراتيجية لتحسني أو تـطـوآلية أو استـر

الـعـالــمار بـني الـعـالـم اإلسـالمـي واحلـو
بي.الغر

ة من اجلانب األملانييارك في الزشار
تيـر أولسمان  سكـرالسيد جـورج كـلـو

االقتصاد.لشؤون الصحافة و
ى، استقبل الدكتور بندرمن جهة أخر

هــ16/10/1427م الثالثاء احلجار يو
م مبكتبـه فـي2006فمبـر  نو7افـق املو
 من: السيـد كـامـل مـحـمـدًياض كـالالـر

ا القـسـمالسيدة ليـا بـيـبـس مـسـتـشـارو
يطانيـة،جية البرة اخلاراردي بـوزالسعو

ائـرفد الـزئيس اجلمعـيـة الـوقد أطلـع رو
قدمات وعلى ماحققته اجلمعية من إجناز

عيةنو بآليات عملـهـا، وًاجز موًيفاله تعـر
القضايا التي تتعامل معها.
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عدد منطنية حلقوق اإلنسـان وكت اجلمعية الـوشار

 ذي القعدة5 -4ة من لية خالل الفتراملنظمات الدو
ديشة عمل نظمتها جمعية الهالل األحمر السعوفي ور
لية مع األمم املتحدةاكة الدوياض حول الشرفي الر

في اجملاالت اإلنسانية.
 من احملاور، منها: اإلطارًشة عدداقد ناقشت الورو

يـل اإلنـسـانــيالـتـمــولـي ونـي اإلنـسـانـي الــدوالـقـانــو
حدة، العمل اإلنسانييل النداءان املـواءات متوإجرو

امليداني لألمم املتحدة، التدخل اإلنساني في حاالت
اكة اإلنسانيةالشرئ املعقدة، األمم املتحدة وارالطو

مية.مع املنظمات غير احلكو
طنية حلقوق اإلنسان في هذهل اجلمعية الوّمثهذا و
بـيـعـانئـيـس الـدكـتـور مـفـلـح بـن رشـة نـائـب الـرالـور

القحطاني.

وفد املفوضية األوروبية في مقر اجلمعية بالرياض
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أقر اجملـلـس الـتـنـفـيـذي فـي اجـتـمـاعـه

فاألخير إنشاء فرع للجمعية مبنطقة اجلو
تأسيس مكاتب للجمعية في بقية مناطقو

محافظاتها حسب احلاجة.اململكة و
افـق اجملـلـس الـذي عـقــد فــي مــقــروو

/18/10م اخلميس ياض يواجلمعية بالر
هـ على تـكـلـيـف الـدكـتـور حـسـني1427

ف العام على فرع اجلمعيةيف املشرالشر
ةقيـع مـذكـرمة بـتـوفي منطـقـة مـكـة املـكـر

يةفة التجارالتفاهم مع جلنة احملامني بالغر
اءاتم من إجرّلع على ما تّبجدة. كما اط

ياض.بشأن بناء مقر اجلمعية مبدينة الر
اعد املتعلـقـةالقـوابـط وأقر بعض الـضـوو

ير احملاسباعتماد تقربالشؤون املالية، و
ضه على اجلمعيةالتوصية بعرجي واخلار
مية في اجتماعها املقبل.العمو
أس االجتماع الدكتور بندر احلجارر

ه كل من: نائـبحضرئيس اجلمعيـة، ور
نائبئيس الدكتور مفلح القحطاني والر
ة األســتــاذةئــيــس لـــشـــؤون األســـرالــر

هـ18/10/1427اجتماع اجمللس التنفيذي الرابع في دورتة الثانية املنعقد يوم اخلميس 
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أعـضـاء اجملـلـسي، وة الـعـنـقــرهـراجلـو
ـد،ّاهيـم الـقـعـيالـتـنـفـيـذي: الـدكـتـور إبـر

ف العام علىالدكتور أحمد البهكلي املشر
ان، الدكتورفرع اجلمعية مبنطقة جـــاز

عبد اخلالق آل عبد احلي، كما دعي إلى
حمناالجتماع كل من: الدكتور عبد الر

الـنـشـر،ئـيـس جلـنـة الـثـقـافــة والـعـنـاد ر
ئـيـس جلـنــةالـدكـتـور صـالـح اخلـثــالن ر

يفاملتابعة، الدكتور حسني الشرالرصد و
ف العام على فرع اجلمعية مبنطقةاملشر

مة، الدكتور عبد اجلليل السيفمكة املكر
ف العام على فرع اجلمعية باملنطقةاملشر
قية. كما حضر االجتماع األستاذالشر

ئاسة اجلمعيةتير ربـــاع سكرّيــد القيز
ف علـىي املشـراألستاذ خالد الـفـاخـرو

ية.اإلدارالشؤون املالية و

:حقوقياض - الر
ئيس اجلمعـيـة الـدكـتـورأطلع نـائـب ر

بيعان القحطاني أعضاء اللجنةمفلح بن ر
ضاع املعـتـقـلـني فـيالدائـمـة ملـتـابـعـة أو

انتانامو على ما أجنز من التوصياتغو
املنبثقة عن االجتماعات السـابـقـة، كـمـا

نيةات القانو من التطورًض عددااستعر
يكيـةالتي استجدت على السـاحـة األمـر

ص املعتقلني.بخصو
بحث القـحـطـانـي مـع األعـضـاء فـيو

/24/10بعاء م األراجتماعهم املنعقد يو
م15/11/2006افـق هـــ املــو1427

يكيياض القانون األمرمبقر اجلمعية بالر
اعداملتضمن بعض القو وًاخرالصادر مؤ

م املـعـتـقـلــني مــن بــعــضالـتـي قــد حتــر
معات املـزقشت اخلطـوقهم، كما نـوحقو

 في هذا الشأن.ًالقيام بها مستقبال
خرج اجملتمعون بعدد من التـوصـيـات

اصل بني أسر املعتقلـنييز التومنها: تعـز
ة إلعداد خطة إعالميةين جلنة مصغرتكوو
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هـ10/1427 /24جانب من اجتماع اللجنة يوم األربعاء 
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عـات الـتـي تـثـار أثـنــاءضـومـن املـو
االجـتـمـاع مـع بـعـض الـعــامــلــني فــي

بـيـة أو فـيقـيـة الـغـراملـنـظـمـات احلـقـو
ير التي تصدر عن تلك املنظماتالتقار

بة اإلعدام، فهم يعتبرونضوع عقومو
 حلقوق اإلنسـانًبة انتهاكـاهذه العقـو

قف اجلمعية من عن موًيسألون دائماو
ضوع. فأقول لهم إن اجلمعيةهذا املو

تـدافـع عـن حـقــوقأنـشـئـت لـتـحـمــي و
يـعـة اإلسـالمـيـة للـشـرًاإلنـسـان طـبـقـا

األنظـمـةالنظام األسـاسـي لـلـحـكـم وو
لـيـة الـتـياالتـفـاقـيـات الـدوالـداخـلـيـة و

التي ال تخالفانضمت إليها اململكة و
أن القصاص أويعة اإلسالمية، والشر

يـعــةاإلعـدام أمـر نـصـت عـلـيــه الــشــر
مـةال تـسـتـطــيــع احلــكــواإلسـالمــيــة و

االنضمام ألي اتفاقية متنع القصاص
 أن هذهًاضحالكن يجب أن يكـون وو

ضمانـاتاءات وبة تخضـع إلجـرالعقـو
مة، فحكم القتلنية صـارقانوعية وشر

يجب أن يصدر من ثـالثـة قـضـاة مـن
م عليـه حـقللمـحـكـواحملكمة الـعـامـة و

فع احلكم إلى محكمةاض، ثم يراالعتر
ائية فيهاائر اجلزتنعقد الدوالتمييز، و

من خـمـسـة قـضـاة لـتـأيـيـد احلـكـم أو
بعد ذلك البدنقضه أو املالحظة عليه، و

معه مصادقة مجلس القضاء األعلى،
حتى بعـد مـصـادقـة هـذا اجملـلـس الو

ينفذ احلكم إال بعد مصادقة املـلـك أو
بة عـلـىال تنفذ العـقـوب عنـه. ومن ينـو

احلامل أو الـقـاصـر؛ بـل عـلـى الـبـالـغ
ه.العاقل اخملتار غير املكر

في هذا السياق البد من التـأكـيـدو
هي أن إيقاععلى نقطة مهمة للغاية و

ليإمنا حق لولة و للدوًبة ليس حقاالعقو
لي الدم عن القـاتـل الالدم، فلو عفـا و

ًلة تسعى دائماأن الدوبة، وقع العقوتو
أنلدى أهل القتيل ليعفو عن القاتل، و

اجملـتـمـع يـسـاعـد فـي ذلـك مـن خــالل
أنتقدميه أو مساهمته في دفع الدية، و

عـفـو أهـل املـقـتـول عـن الـقـاتـل يـدخـل
لة ابتداءلني في الدوالسرور إلى املسؤو

حـتــى أصــغــر مــســئــول.مــن املــلــك و
بةمة ليست هي التي سنت عقوفاحلكو

تعالى هولكن الله سبحانه واإلعدام، و
 على من يتعدى علىًالذي سنها عقابا

الذي تبدأ به كل احلقوق.حق احلياة و
 بندر بن محمد احلجار.د

رئيس اجلمعية

ئيس اجلمعيةض على سعادة رمتكاملة تعر
ها،ارالدكتور بندر بن محمد احلجار إلقر

ا مبخاطبة بعض اجلهات خلدمةكما أوصو
اصل مع احملامنيالعمل على التوالقضية و
لنيا قضية ضد بعض املسـئـوفعوالذين ر

يكيني السابقني فيما يتعلق بتعـذيـباألمر
مسانـدةالء املعتقلـني وانتهاك حقـوق هـؤو

دهم في هذا الشأن.جهو
دعـا أعـضـاء الـلـجـنــة إلــى تــفــعــيــلو

ليةالتنسيق مع عدد من املنظـمـات الـدو
املعنية بحقوق اإلنسان بهدف خدمة هذه

سائلا بعض رضوالقضية، كما استعر
هم.جهة ألسراملعتقلني املو

قد تقرر عقد االجتمـاع الـقـادمهذا و
هـ.15/11/1427بعاء م األرللجنة يو

حضر االجتـمـاع كـل مـن:  األسـتـاذ
ي،أحمد مظهر، األستاذ خالـد الـفـاخـر

ل، األستاذ عبدّيز السبياألستاذ عبد العز
شن،الله اجلعيد، األستـاذ مـحـمـد الـعـو

اني، األستاذ عـبـدهراألستاذ طـالل الـز
يـزاألستاذ عبد الـعـزسـى، وهاب املـوالو
بيش.الر
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املتابعة في اجتماعها األخير اسـتـكـمـالت جلنة الرصـد وقرر

ةياريبة القادمة بزة القرالبدء خالل الفترات التفقدية ويارنامج الزبر
سجن النساء بامللز.ميان وسجن بر

ةهـ على املذكر17/10/1427بعاء م األراطلعت اللجنة يوو
املتعلقة بتعدد األحكـاميدة واملعدة من قبل الدكتور صالح الشـر

ة املعدة من قبل الدكتوراملذكرات، وة في قضايا اخملدرالصادر
عية. كماة الشراملتعلقة بحق السجني في اخللويف وحسني الشر

ظيفالنظر في سبل توناقشت اللجنة بعض تظلمات السجناء، و
ى التي تتـلـقـاهـا اجلـمـعـيـة،الـشـكـاواإلعالم ملعـاجلـة الـقـضـايـا و

دةارد اجلهات اخملتلفة حول القضايا الودوضت اللجنة راستعرو
للجمعية.

ه كل من : الدكتورحضرأس االجتماع الدكتور صالح اخلثالن ور
يف، الدكتور أحمد البهكلي، الدكتور عبد اخلالق آلحسني الشر

ه العجالن،ة نورعبد احلي، الدكتور عبد اجلليل السيف، الدكتور
ي.األستاذ خالد الفاخره اجلميح، واألستاذة نور
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عقدت اللجنة العلمية باجلمعية اجتماعها الثالث مـسـاء

م2006فمـبـر  نو12افـق هـ املـو21/10/1427األحد 
التأكيد علىافقة على محضر اجتماع اللجنة الثاني وللمو

عـةد بإنهائـهـا بـسـرأعضاء اللجنة املكـلـفـني بـبـعـض الـبـنـو
ضها في االجتماع القادم.ية اللجنة لعرتارتسليمها لسكرو

ثتقييم البـحـوابط اعتماد نـشـر وقد ناقش اجملتمعـون ضـوو
اساتا عددا من الدرضة على اللجنة، كما ناقشواسات املعروالدرو
تقييمها.ها وة نشرالنظر في إجازث املقدمة للجنة والبحوو

هم: الدكتـورك في االجتماع كافة أعضاء الـلـجـنـة، وشار
اد نائـبّئيس اللجنة، األستاذة سهيلة حـمد  رّاهيم القعـيإبر
ة لـبـنـىئيـس الـلـجـنـة، الـدكـتـور مـحـمـد الـفـاضـل، الـدكـتـورر

الدكتور عبد اخلالق آل عبد احلي.ي، واألنصار
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:حقوقالدمام - 
ى الــتــيالـشــكــاوبـلــغ عــدد احلــاالت و

قيةاستقبلها فرع اجلمعية في املنطقة الشر
الحتى العاشر من شهر شومنذ افتتاحه و

عة، أجنز منها قضية متنـو899املاضي 
ات قضيـة، إمـا بـتـقـدمي االسـتـشـار173
نية أو مبخاطبة اجلهات اخملتصة أوالقانو
من ثم مخاطـبـةئاسة اجلمعيـة وفع لـربالر

الـبـعــض اآلخــر مــناجلـهـات املــعــنــيــة، و
القضايا لـم يـقـيـد حـيـث متـت مـعـاجلـتـهـا

يق االتصال الهاتفي. عن طرًشفهيا
ضح الـدكـتـور عـبـداجلـلـيـل الـسـيـفأوو

ف العام على فرع اجلمعية في املنطقةاملشر
ة املشارقية بأن الفرع - خالل الفترالشر

لـنيعة من املسـؤوإليها - استقـبـل مـجـمـو
جال األعـمـالاألكادمييـني ورميـني واحلكـو

اطـنـني، كـمـا اســتــقــبــلاملـوالـصـحــافــة وو
أعضاءديني وعة من احملامني السعومجمو

ية الصناعيةفة التجارجلنة احملامني بالغر
اتيار من الزًباملنطقة، كما نظم الفرع عددا

التفقدية لبعض اجلهات ذات العالقة، مثل:
كــز اخلـــدمـــةإصــالحــيـــة األحـــســـاء، مـــر

قيف املـروراالجتماعية بالقطـيـف، دور تـو

بالدمام، إصالحية السيدات بالدمام، دار
عاية االجـتـمـاعـيـة لـلـمـسـنـني بـالـدمـام،الـر

ى.الصفا بالدمام وصفوجمعيتي البر وو
ن الدكتور السيف أن هناك خطة عملّبيو

دورة املستـشـفـيـات ويارللفـرع تـتـضـمـن ز
افـديـنقـيـف الـوات تـوإدارقـيـف املـرور وتـو
ة عدد منياراإلصالحيات، كما تتضمن زو

لني في بعض القطاعـات كـالـصـحـةاملسـؤو
هيئةالعدل والشؤون االجتماعية والتعليم وو

ةيارمستشفى األمل، إضافـة لـزالتحقيـق و

:حقوقياض - الر
ضوعت اللجنة املشكلة لبحـث مـوأقر

ة فـي حـقـوق اإلنــســان فــيمـنـح جــائــز
ال شو30م الثالثاء اجتماعها األول يو

ة، بحيـثاملاضي التصور العام للـجـائـز
ى اململكةة محلية على مستوتكون اجلائز

في ثالثـةيـة، ودية، سـنـوبية الـسـعـوالعـر
مــــجــــاالت (الــــعــــلــــمـــــي، اإلعـــــالمـــــي،

ة مجسـمـاتشمل اجلائـزاالجتمـاعـي)، و
مكافأة مالية متـنـح فـي حـفـلشهـادة وو

خاص يقام كل عام.
ك في االجتماع أعضاء اللجنة، شار

ئيسحمن العنـاد رهم: الدكتور عبدالرو
اللجنة، الدكتور محمد الفاضل، الدكتور

نانان املتـعـاوالعـضـوفـي، ومحمـد الـعـو
حمناألستاذ عبدالري والدكتور فهد النور

فع اللجنـة تـوصـيـاتـهـاستـرالبـابـطـني. و
افـقـة عـلــىئـيـس اجلـمـعـيـة ألخــذ املــولـر

ط العامة متهيدا لصياغة الئحتهااخلطو
النهائية. من جانب آخر، اتـخـذت جلـنـة

اتارالـنـشـر عـددا مــن الــقــرالـثـقــافــة و
جـةعات املـدرضـوالتوصيـات حـول املـوو

معلى جدول أعمال اجتماعها املنعقد يو

 l� q�UF�� òWO�dA�« Ÿd�ò899 ‰ö� WOC� 10dN�√ 

عاية الفتياتالقسم النسائي بالفرع لدار ر
دور األيتام باملنطقة.و

أشـار الـسـيـف إلـى أهـمـيـة  تـكـثـيــفو
يـد مـنإصـدار املـزد الـتـثـقـيـفـيـة، واجلـهـو
ية لنشر الثقافةعوالكتيبات التوات والنشر
اد اجملتمع.قية بني أفراحلقونية والقانو
ف العام على فرع اجلمعـيـةأكد املشـرو

سعقية على أهمـيـة الـتـوفي املنطقـة الـشـر
ًخصوصافي افتتاح الفروع في املنطقة؛ و

حفر الباطن.في األحساء و

dI
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هـ، من ذلـك:30/10/1427الثالثـاء 
نـي اجلـديـد لـلـجـمـعـيـةقـع اإللـيـكـتـرواملـو

ةاخلصائص التي أضيفت له، تنظيم ندوو
م العاملي حلقوق اإلنسان،مبناسبة اليو

ة تعليم حقوق اإلنـسـان فـيتنظيم نـدوو
اجلامعـات، إضـافـة ملـنـاقـشـةس واملـدار
ية،ة الشهرحة على النشرات املقترالتغيير

ة.ية قصيرعوإنتاج أفالم توو
 حـضـر االجـتـمـاع كـل مـن الـدكـتـور

ئيس اللجنة، الدكتورحمن العناد رعبدالر
في.الدكتور محمد العومحمد الفاضل، و

WO�U���ô«
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طنيةأت اجلمعية الو رًيباقبل عام تقر
سيلة إعالميـةحلقوق اإلنسان إيجـاد و

، ال بهدف الدعايـةًاتكون أكثر انتشـار
متجيدها، إمنا بهدف انضمامهـالها و

التثقيفية التي تعملية وعوسائل التوللو
يعها لتثقيفتوزها واجلمعية على نشر

اد اجملتمع مببادئ حقوق اإلنسان،أفر
يـنام اآلخرسيخ أخـالقـيـات احـتـرلتـرو
قهم.احملافظة على حقوو

فمبر من العام املاضيكان شهر نو
ية،ة (حقوق) الشهرعد انطالقة نشرمو

التي تعنى بنشر أخبار حقوق اإلنسان
ئيد القـارتـزوخارج اململـكـة، وداخل و

كيزبكل جديد في هذا اجملال، مع التر
يفالتعـرقية وعلى نشر الثقافـة احلـقـو

ليـةاملعـاهـدات الـدوبأهم االتـفـاقـيـات و
اخلاصة بحقوق اإلنسان، كـمـا تـعـمـل

اد اجملـتـمـعيـف أفـرة عـلـى تـعـرالـنـشـر
كيفية احلصول عليها، هـذاقهـم وبحقو

ار عــن إشــاعــة مــبـــادئ احلـــوًفــضـــال
ين.ام اآلخراحترو

ة يقدمون كل ما لديهمالعاملون بالنشر
يسعـوند منها، ولتحقيق الهدف املنـشـو

قت نفسههم في الـويد، و لبذل املزًدائما
ة صادقـة لـكـل اخملـتـصـنييقـدمـون دعـو

املهتمني بحقوق اإلنسان لإلسهام معهمو
ة أو بالفكرًاءفي هذا العمل اجلليل، سو

املقترح أو املقال أو غير ذلك، فال ميكن
التقدم دون تضافرلعمل ما من التطور و

يب األخطاء.تصود واجلهو
 منًالله احلمد أخذت حيـزة والنشر

ئ، بل أنها تستقبل العديداهتمام القار
يدية،من طلبات االنضمام لقائمتها البر

ميةسسات حكواد أو مـؤاء من أفرسو
مية، كما أن لدى اجلمعيـةأو غير حكو

ة، بدأتهاير النشرحة لتطو طموًخططا
شكلها بهدف تسهيلبتغيير حجمهـا و

فيرالتداول، إضافة لتويع وعملية التوز
مي.ئ الكريح للقارتصفح مر

سائلة (حقوق) إحدى الوتعتبر نشر
طنيـةالتثقيفية للـجـمـعـيـة الـوية وعوالتـو

حلقوق اإلنسان، حيث تصدر اجلمعية
سائل للـوصـول لـكـل من تلـك الـوًعـددا

مناذج مختـلـفـةاملستفيديـن بـأشـكـال و
جميع الفئات، من ذلك امللفتتناسب و

عي الذي يعنى بجمع أهم أخباراألسبو
ة فـيير حقوق اإلنسان املـنـشـورتقـارو

العاملـيـة،بيـة والعـرالصحافـة احملـلـيـة و
سلسلة (حقوق) التثقيفية التـي تـهـتـمو

املـعـاهــداتبـنـشـر أهـم االتـفــاقــيــات و
العاملية ذات الصـلـةاألنظمة احملليـة وو

بحقوق اإلنسان، كما أن اجلمعية تنظم
اتالــــدورات و مــــن احملــــاضــــرًعــــددا

املتخصصة في مختلف مناطق اململكة.

:حقوقياض - الر
اقيةة حقوق اإلنسان العرارطالبت وز

ديـةجـمـعـيــة حــقــوق اإلنــســان الــســعــو
مات مفصلـة عـن أمـاكـن اعـتـقـالمبعـلـو
لةأسباب االعتقال في محاوديني والسعو

جهـتـهـاللوصول إليـهـم بـعـد خـطـابـات و
ة.اراجلمعية للوز

اقية مع مطالباتة العراربت الوزجتاوو
دية بشأنجمعية حقوق اإلنسان السـعـو

اقيةديني في السجون العراملعتقلني السعو
اق.يكي للعرمنذ بداية االحتالل األمر

ئيس اجلمعية الدكتور مفلحقال نائب رو
بيعان القحطاني أن اجلمعية تلقتبن ر

اقيةة حقوق اإلنسان العرار من وزًخطابا
 على خطاب اجلـمـعـيـة بـشـأن مـلـفًدار

ًاق، مبينـاديني في العـراملعتقلني السـعـو
ات مـنأن اخلطـاب تـضـمـن اسـتـفـسـار

دينية بشأن أماكن اعتقال السعوارالوز
أسباب االعتقال.و

يح صحفيقال القحطاني في تصـرو
 مـنًأن اجلمعية لديها ملف يضـم عـددا
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:حقوقياض - الر
ئـيـس اجلـمـعـيـة الـدكـتـور بــنــدرار رز

ال شــو17بــعــاء احلــجــار صــبــاح األر
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اق تقدم بهديني في العراملعتقلني السعو
ديةهم للمساعدة في إعادتهم للسعوذوو

محاكمتهم أو قضاء حكم من صدر عليهو
ًمـني قـلـيــالإن كـان عـدد احملـكــوحـكـم و

ة السجن.نة بفترمقار
تيـب أود أي ترجونفى القحطـانـي وو

دينيتنسيق مع محامي املعتقلني السعو
كله بعـض الـذي وًاق خصوصافي العـر

قال إن أهالي بعـضأهالي املعتقـلـني، و
هو املسؤول أمامهم.ه وكلواملعتقلني و

م األمنيـةهـ جامعة نايـف لـلـعـلـو1427
النشرئيس جلنة الثقافة وافقه كل من رير

انالعضـوحمن العنـاد والدكتور عبـدالـر
نان األستاذ عـبـدالـلـه أبـو مـلـحـةاملتـعـاو

اهيم السليمان.األستاذ إبرو
فد مدير اجلامعةكان في استقبال الوو

يز بن صقر الـغـامـدي،الدكتور عـبـدالـعـز
يـــسعــدد مــن أعــضـــاء هـــيـــئـــة الـــتـــدرو
فد اجلمعية في بدايةقد قام وبيها. ومنسوو

افــق اجلــامــعــةلــة فــي مـــرة بــجــويــارالــز
ا اجتماعا مع مديرضها، ثم عقـدومعارو

جه التعاون في مجاالتاجلامعة لبحث أو
نـشـر الـثـقـافــةتـعـلـيـم حـقـوق اإلنــســان و

قـد أبـدى مــديــرقـيـة بـاجملـتــمــع، واحلـقــو
اجلامعة استعدادهم الكامل للتعاون مـع

يزاجلمعية في كل اجملاالت التي تخدم تعز
طنفي الوحقوق اإلنسان داخل اململكة و

بي بشكل عام.العر
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املنامة  - بنا:
بيةأة العرمتر األول ملنظمة املرحث املؤ
أةلى لـلـمـرات بعـد الـقـمـة األو(سـت سـنـو

التحديـات) الـدولات وبية .. اإلجنـازالعـر
أةتفعيل اآلليات التي متكن املرضع وعلى و

ار. كمااقع صنع القرمن الوصول إلى مو
علمـيعي وضـواء تقييـم مـوحث على إجـر

أة فـي اجملـالات املـرامـج تـنـمـيـة قــدرلـبـر
اإلفادة من عملية التقييم لدعمالسياسي و

امج املستقبلية.البراخلطط و
ه فيمتر فـي بـيـان أصـدرأوصى املـؤو

ختام اجتماعاته التي عقدت على مدى ثالثة
15-13ة يـن خـالل الـفـتــرأيـام بـالـبــحــر

فمبر املاضي بتشجيع الدول على تبنىنو
بي لـدعـم دوراتيجيـة الـشـبـاب الـعـرإستـر

حث الدولبية في بناء اجملتمع وأة العراملر

ماتاكة بني احلكوعلى إقامة عالقات شر
تـنـفـيـذاجملـتـمـع املـدنـي عـنـد تـخـطـيــط وو

أة. كما حثها علىالسياسات اخلاصة باملر
طنية إللغاء أي متييزيعات الوتعديل التشر

بـيـةيعات الـعـراءمة التـشـرمـوأة وضد املـر
لـيـةاالتـفـاقـيـات الـدوألحـكـام الـدسـاتـيـر و

اإلقليمية التي تنضم إليها الدول.و
متابـعـة تـطـوردعا البـيـان إلـى رصـد وو

أةبية املتعلقة بحـقـوق املـريعات العـرالتشـر
أةنية في منظمة املرعة القانومن خالل اجملمو

بيةاتيجية إعالمية عرضع استربية، ووالعر
أة في التنمية املستدامة.يز دور املرلتعز
مةاءات الـالزطالب باتخـاذ كـل اإلجـرو
أة في احلياة االقتصاديـةيز دور املرلتعـز

ملـةاجـهـة حتـديــات الــعــودعـمـهـا فــي مــوو

:حقوقمسقط - 
فنيسط للمكفومتر الشرق األوأوصى مؤ

الذي عقد بـالـعـاصـمـة الـعـمـانـيـة مـسـقـط
ين جلنة دائمة ملتابعة تنفـيـذة تكـوبضرور

مااللـقـاءات وات والندوات ومتـرنتائج املـؤ
تـسـهـيــليـنـتـج عـن ذلـك مـن تـوصـيــات، و

اكـزفـني فـي مـجـاالت مـركـة املـكـفـومـشـار
العمل على إنشاء احتادالتأهيل ويب والتدر

فنياالهتمام بأسر املكفوفني، وبي للمكفوعر
جيه الـنـفـسـياكـز الـتـواكهم فـي مـرإشـرو
ي.سسات التثقيف الفكرمؤي وبوالترو
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فير اخلدمـات املـسـانـدةتـواالقتصـاديـة، و
فـيــق بــنيأة مبـا ميـكـنـهــا مــن الــتــولـلــمــر
ها في التنميـةدوريـة ولياتها األسـرمسئـو

االقتصادية.
مات العمل علىكما ناشد البيان احلكو

أةض باملرطنية خاصة بالنهوإنشاء جلان و
جيا.لوالتكنوم وفي مجال العلو
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:حقوقدمشق - 
متر حماية الطفل في مناهج التعليمدعا مؤ

اء التعديالت أو اإلضـافـاتالعالي إلـى  إجـر
يض التيكلية التمرفي مناهج كليات الطب و

ء املعاملةسوكد حماية الطفل من العنـف وتؤ
ية لكل كلية اتباعك احلراإلهمال، على أن تترو

، كما دعا إلى إدخالًاه مالئماب الذي تراألسلو
لنيكوتوالبـرمضامني اتفاقية حقوق الـطـفـل و

يني امللحقني بها في مـنـاهـج كـلـيـاتاالختيـار
احلقوق، مع التأكيد على إدخال مقرر حقوق
اإلنسان في مناهج تلك الكليات فـي اخلـطـط

ائـحيـهـا الـلـواسـيـة اجلـديـدة الـتـي حتـتــوالـدر
ضيح اخلصوصـيـاتتواد والداخلية، مـع إفـر

ء املعاملةسواملتعلقة بحماية الطفل من العنف و
الطلب من الكليات املعنية بتكليفاإلهمال، وو

ب.األساتذة اخملتصني بالتأليف املطلو
متر الذي عقد في جامعة دمشقأوصى املؤو

م بإعادة31/10/2006-29ة خالل الفتـر
النظر في مناهج قسم علم االجتماع في كليات
اآلداب من خالل تضمينها املسائل ذات الصلة

تكليف القسم املذكوراملتعلقة بحماية الطفل، و
 ملقتضيات القانونًفقامة وات الالزارباتخاذ القر

فق اخلـطـطاخلاصة بـالـتـألـيـف أو الـتـعـديـل و
ائح بحيثتعديل اللواسية للكليات املعنية، والدر

تبطتتضمن مناهج قسم علم االجتماع ما يـر
بها في مسألة حماية الطفل.

يقمتر تشكيل فرتضمنت توصيات املؤو
ير فيالتطوالتعديل وملتابعة تنفيذ التحديث و

حاتمناهج التعليم العالي املبني في املقـتـر
ة التعـلـيـمارالسابـقـة يـضـم ممـثـلـني عـن وز

ة. علىية لشؤون األسرالهيئة السورالعالي و
يــسالـبـدء بــتــدرب واء املـطـلــوأن يـتــم إجــر

اسي من العـام الـدرًات اجلديدة بدءااملقـرر
كون علـىأكد املشـارم. و2007-2008

عية اخلاصة بحـمـايـةث النـوتشجيع الـبـحـو
اإلهمال التي تخدمء املعاملة والطفل من سو

ير املناهج.تطوحتديث و
قد انبثقت هذه التوصيات من عدد منو

كون؛ منها:النتائج التي توصل إليها املشار
أن مناهج التعليم العالي تتضمن في بعض

ياتها مسألة حماية الطفلانبها أو محتوجو
بـشـكـل أضـيـق فــي اجلــانــببـشـكـل عــام و

هيء املعاملة، وسواخلاص املتعلق بالعنف و
غير كافية لتعمـيـقبة وال تلبي الغاية املطـلـو

ثـقـافـة حـقـوق الـطـفـل بـالــنــســبــة لــلــطــالب
اجلامعيني، كما أن مناهج كليـات الـطـب ال

الكافي لتـعـمـيـمم وي على القـدر الـالزحتتـو
ات املتعلقة بحماية الطفل مناملهارالثقافة و
ميمهي حتتاج إلى ترء املعاملة، وسوالعنف و

عـام غـيـر مـحـدد فـي مـقـرر مـعـني، بــل فــي
اختصاصات متعددة.ات ومقرر
اق العمل املقدمـة فـي احملـورأكدت أورو

ني علـى أن مـنـاهـج كـلـيـات احلـقـوقالـقـانـو
انـب احلـمـايـة اخلـاصــةتـتـنـاول بـعــض جــو
اإلهمال،ء املعاملة وسوبالطفل من العنف و

قتقد مضى عليها وإال أنها لم تعد كافية و
يكاد يقتـصـرير ويل دون تعديل أو تـطـوطو

ائية، في حني أن الطفلذلك على احلماية اجلز
يحتاج إلى أكثر من ذلك.

اإليذاءسي وكون أن العنف املدرى املشاريرو
ية علميةاجلنسي مسائل مهمة حتتاج إلـى رؤ

حتليلية منهجية لتأمني حماية فعالة للطفل.

5?�u?H?J?*« ‚u?I?	?
 v?MF� w
d� œU%« ¡UA�S
 WO�u��«

:حقوقك - يورنيو
اارتبنى مـجـلـس حـقـوق اإلنـسـان قـر

إدانتـه لـقـيـامب فـيـه عـن صـدمـتـه ويـعـر
ائيل بقتل مدنيني فلسطينيني في بيتإسر

ة.حانون، شمال قطاع غز
ار عمليات التدمـيـركما استنكر الـقـر

اسـعـة الـنـطـاق لـلـمـنـازلائـيـلـيـة واإلسـر
بأعـرافق الفلسطينية في البلـدة، واملرو

عاجه بسبب االنتهاكات الفظيعةعن انز
سهااملنتظمة حلقوق اإلنسان التي متارو

اضيائيل ضد الفلسطينيني في األرإسر
الفلسطينية احملتلة.
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:حقوقبنهاجن - كو
نامج دعم فعاليات بـرًاخراختتمت مؤ

التعبير عبر الثقافات الذيأي وية الرحر
اسات حـقـوقة لـدركز الـقـاهـرنظـمـه مـر

اإلنسان بالتعاون مع معهد دعم اإلعالم
بــالــتــنــســيــق مــع الــشــبــكـــةلــي، والــدو

ســطــيــة حلــقــوق اإلنـــســـان،مــتــواألورو
كزمربية حلقوق اإلنسان، واملنظمة املغرو

حقـوقاطيـة واسات الدميـقـردمشـق لـدر
قد عقدت، و19منظمة املادة اإلنسان، و

بنهـاجـن فـيهذه الفعالـيـات مبـديـنـة كـو
كة عددفمبر مبـشـار نو5-1ة من الفتـر

كينيالدمنـاريني ومن الصحفيني املـصـر
كي؛عدد من نشطاء اجملـتـمـع الـدمنـارو
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ار بـنينامج إلـى دعـم احلـويهـدف الـبـرو
كيني حولالدمناريني والصحفيني املصر
أييـة الــرتـبـطــة بــحــراإلشـكـالـيــات املــر

بية،العربية والتعبير في السياقات األوروو
كـيــة،م الـدمنـارســومـة الـرتـداعـيــات أزو
سالـــدروات وف عـــلـــى اخلـــبـــرقـــوالـــوو

يـةفني لدعم حراملستفادة عند كال الـطـر
قد عقدت في إطار فـعـالـيـاتالتعبـيـر. و
ةنامج عدة لقاءات مع السـفـيـرهذا البـر
ك الـسـيــدة عــفــافيـة بــالــدمنــاراملـصــر

يـدةيـر جـرئـيـس حتـرمــع ريـقـي، واراملـز
مـع مـنــظــمــةكـيــة، ولـيـتـكــني الــدمنــاربـو

ك،اطيـني بـالـدمنـاراإلسالميـني الـدميـقـر
قـف اإلسـالمــيمـع مـديـر مـنـظـمــة الــوو

اإلسكندنافي.
نامج تشكيل فرقشهدت فعاليات البر

يــنيعــمــل مــن الـــصـــحـــفـــيـــني املـــصـــر
كيني قامت بعمل لقاءات مع عددالدمنارو

الصحفيـنيكيني ولني الدمنـارمن املسؤو
كـينـشـطـاء اجملـتـمـع املـدنــي الــدمنــارو
عــدد مـــنكــيــني واطــنــني الـــدمنـــاراملــوو

قـدك. واجلالـيـات املـسـلـمـة فـي الـدمنـار
ت فرق العمـل عـن نـشـر عـدد مـنأسفـر

يني بالصحفاملقاالت للصحفيني املصر
نامجكية. كما شهدت فعاليات البرالدمنار
كونشة عمل ناقش فيها املـشـارعقد ور

اء التفاهم عبريز أجوالسبل العملية لتعز
الثقافات.

متر الذي نظمته جمعية النوردعا املؤو
فني بالتعاون مع االحتادالعمانية للمكفـو

ة مـنفـني خـالل الـفـتــري لـلـمـكـفـواآلسـيـو
فــمـــبـــر املـــاضـــي  إلـــى نـــو13إلـــى 11

جـيــالــوى مـن تـكــنــواالسـتـفـادة الــقــصــو
تخصيص مساحة كافية لدورمات واملعلو

فنياحلاسب اآللي في مجاالت خدمة املكفو
فنيبني من املكفوهوعاية املوالعمل على رو
سيـعتـواتهـم وير قـدرتطـوالعنـايـة بـهـم وو

األنـشـطـة الـشـبـابــيــة بــالــدول األعــضــاء
امجي من خالل إعداد برلالحتاد اآلسيو

ياضية، كمـاثقافية وريحيـة وأنشطة تروو
فنيدعا إلى إفساح اجملال لشبيبة املكفو

قـبــولكـة فـي األنـديـة الــعــامــة وبـاملــشــار
األنــديـــةيــتــهــم فـــي االحتـــادات وعــضـــو

هلةادر مؤفير كوالعمل على توياضية، والر
التأهيـل فـي اجملـاالتيـب وللقيـام بـالـتـدر

العمل علـى إعـدادفـني، واخلاصة باملكـفـو
افية للعمل بجمعـيـاتإشـرية وادر إداركو

العـمـل عـلـى جـذب الـفـتـيـاتفـني، واملكـفـو
لالنتماء إلى اجلمعيات من خالل إعطائهن

ار فعالة.أدو

ية للفلسطينينيار بحماية فورطالب القرو
افاضي، كما طالب جميع األطرفي تلك األر

لي اإلنسانـي،اعد القانون الـدوام قوباحتـر
االمتناع عن جميـع أشـكـال الـعـنـف ضـدو

ا املعتقلني منأن يعاملوالسكان املدنيني، و
مقاتلني طبقا التفاقية جنيف.مدنيني و

جهسـل عـلـى وكمـا قـرر اجملـلـس أن يـر
ى لتقـصـيفيعـة املـسـتـوعة بعـثـة رالسـر

احلقائق إلى بيت حانون، على أن يصدر
ئيس اجمللس.ار تعيني تلك البعثة عن رقر

ى، دانت اجلمعية الـعـامـةمن جهـة أخـر

ائيل علىلألمم املتحدة بأغلبية مطلقة إسر
تكبتها في بيـت حـانـونة التـي اراجملزر

بقتل العديد من املدنيني الفلسطينيني مبن
النساء.فيهم األطفال و

طلبت اجلمعية العامة من األمني العامو
في عنان تشكيل بعثـةلألمم املتحدة، كو

متـبـطـة بـالـهـجـولـتـقـصـي احلـقـائـق املــر
حشي على بيـت حـانـونائيلـي الـواإلسر

فمبـر)ين الثاني (نوفي الثامن من تشـر
ير عنها إلى اجلمعيةتقدمي تقراملاضي و

ً.ماالعامة في غضون ثالثني يو
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نسية:اشنطن - الفرو
أعلنت جمعية محامني تدافع عن معتقلني

كز من أجلانتانامو، حتمل اسم (املرفي غو
ك، أنهايـورها نيومقرية)، واحلقوق الدستـور

يرى أمام محكمة أملانية ضد وزستتقدم بشكو
ه فيامسفيلد لدورنالد ركي دوالدفاع األمير

اقض لها معتقلون في العرعمليات تعذيب تعر
كزقرر املربا. وكية في كوفي القاعدة األميرو

امسفيلدى بتهمة التعذيب ضد رتقدمي شكو
الـيـسنزتـو غـوير الـعـدل الـبـركذلـك ضـد وزو
يةكزات املركالة االستخباراملدير السابق لوو

ًكية (سي اي ايه) جورج تينيت، فضالاألمير
ين أمـامكيـني كـبـار آخـرلني أمـيـرعن مـسـؤو

الية القضائيةمحكمة أملانية في إطار مبدأ (الو
الـعـاملـيـة) الـذي أتـاح خــصــوصــا مــالحــقــة

شيه في اسبانيا.ستو بينوغواو
اتــنــر أنئـيـس اجلــمــعــيــة مــايــكــل رقــال رو

نامج التعذيبامسفيلد كان أحد مهندسـي بـرر
عةضحا «هو الذي سمح مبجـمـوكي، مـواألمير
انتانامو، من استخدامسائل التعذيب في غومن و

الكالب إلى اإلهانة اجلنسية .. هذا الشـخـص
ضالع كليا في السماح باستخدام التـعـذيـب».

11 قضية تعـذيـب (12ى إلى تستند الشـكـوو
احدة فـياق، وويب في الـعـرفي سجن أبـي غـر

ضحت اجلمعية.انتانامو) على ما أوغو
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:حقوقجنيف - 
لية للـصـلـيـب دعت اللـجـنـة الـدو

ضع حد الستـخـداماألحمـر إلـى و
غيردية غير الدقيقة والذخائر العنقو

تهـا إلـىدت دعوّجـدثوق بهـا، واملـو
حـظـر اسـتـخـدام جـمـيـع الـذخـائـر

لـةديـة فـي املـنـاطـق املـأهــوالـعـنـقــو
بالسكان.

دية أثرقالت بأن للذخائر العنقوو
ع عـلــى املــدنــيــني فــي أغــلــبّمــرو
اعات التي استخدمت فيها، مباالنز

أفغانسـتـاناق والعرفـو وسوفي ذلك كـو
ةلية في املرقد دعت اللجنة الدوس. والوو

ك بشأن هذه القضيـةّلى إلى التحـراألو
داخل إطار االتفاقية املتعلـقـة بـأسـلـحـة

غم أن. ور2000نة في عام ّتقليدية معي
اجعة سيـاسـاتـه من الدول بـدأ مـرًعددا

دية، فإنهبشأن استخدام الذخائر العنقو
الة.ّلية فعلم تكن هناك استجابة دو

سائـل اإلعـالمفي حديث إلى ممـثـلـي وو
يلية في جنيف، قال فيـلـيـب شـبـورالدو

لي في اللـجـنـةمدير قسم الـقـانـون الـدو
اعضع في لبنان منذ النزلية إن الوالدو

 أن ثمة حـاجـةًداّاألخير قد أثـبـت مـجـد
ك العاجل. ووصف العديد منّإلى التحر
ب لبنانيفية في جنواملناطق الرالبلدات و

ديةة العنقوبأنها مغطاة بالذخائر الصغير

ًا كبيـرًة التي حتصـد عـدداغير املنفـجـر
دّشدمن الضحايا اجلدد كل أسبوع. و

يل على األثـر طـوًي أيضـاالسيد شـبـور
األمـد الـذي ميـكـن أن حتـدثـه الـذخـائـر

ضيث األراعة عبر تلودية على الزرالعنقو
حه بالنسـبـةالتحدي الذي تطـرة واملثمـر
إعادة اإلعمار.د اإلغاثة وجلهو
ًد أنه بعد مرور أكثر من ثالثني عاماّأكو

دية فـيعلـى اسـتـخـدام الـذخـائـر الـعـنـقـو
ة غـيـرال الـذخـائـر الـصـغـيــرس، ال تـزالو

ه الناس عـلـى نـحـوّتـشـوة تقتـل واملنـفـجـر
اقعقال: «إنه لويفية. ومنتظم في املناطق الر

ى املدنيني في هذا العدد الكبيرهيب أن نرر
اعاتال النزيسة أهومن احلاالت يقعون فر

أضاف: «لكنه من غير املقبولاحلديثة»، و

دة إلـىا إلـى الـعـو أن يـضـطـروًأبـدا
حـقـول تـغـطـيـهـا اخملـلــفــاتمـنـازل و

 ما تـكـونًغالـبـاالقابلـة لـالنـفـجـار. و
 ألنهاًدية األكثر فتكاالذخائر العنقو

هامتتد آثارخدم بأعداد هائلة وَتُْست
 عـنًاسـعـة فــضــالإلـى مـسـاحــات و
فة املتصلة بـالـدقـةمشكالتهـا املـعـرو

قية».ثواملوو
فو في عامسواع كوفي أعقاب نزو

لـيـة إلــى دعـت الـلـجـنـة الـدو2000
دية فيحظر استعمال الذخائر العنقو

لة بالسكان. كمـا أطـلـقـتاملناطق املـأهـو
لـيـة بـشـأنة مـن أجـل مـعـاهـدة دومـبـادر

متهاب القابلة لالنفجار أبرمخلفات احلر
 دخـلـت حـيــز2003لـة فـي عــام  دو91

يضـع. و2006فمبر  نـو12التنفيذ فـي 
كول ملحق باالتفاقيةتوهو برواالتفاق ـ و

ـ على عاتقّاملتعلقة بأسلحة تقليدية معي نة 
الة أيلية إزح مسؤوّاع املسلاف النزأطر

ة تكون قد استخدمتهاذخائر غير منفجر
التها، إضافةمة إلزفير املساعدة الالزأو تو

مات بـشـأنيع للمـعـلـوفير الـسـرإلى الـتـو
اقعها. غيرمواع الذخائر املستخدمة وأنو

 محددةًداكول ال يتضمن قـيـوتوأن البرو
 خاصةًطادية أو شروعلى الذخائر العنقو

خلفض معدالت فشلها في االنفجار.
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:حقوقان - ّعم
اقــبــةبـيــة ملــرأعـلـنـت الــشــبــكــة الــعــر

 عنwww.intekhabat.orgاالنتخابات 
الي منها للعدد الثالث على التوإصدار

اقب االنتخابي» الـتـي تـعـنـىة «املرنشـر
النيابيةبتغطية مكثفة لالنتخابات البلدية و

حاها في بـلـدانئاسية التـي تـدور رالرو
بي.العالم العر

 بتغـطـيـة2006فمـبـر اهتم عـدد نـوو
ملانيـة فـيات االنتخابـيـة الـبـرللتـحـضـيـر

يتانيا.مورات واإلمارين والبحر
38ة التي جاءت في تضمنت النشرو

اباك أحزير حـول حـرصفحة علـى تـقـر
اءدنية التي تطالـب بـإجـرضة األراملعـار

ملـانـي فـياالسـتـحـقـاق االنـتـخـابـي الـبـر
ة الـتــيعـده، كــمــا حتــدثــت الــنــشــرمــو

WO�dF�« Ê«bK��« s� œb� w� WO�UOM�«Ë W�bK��« �U�U���ô« ¡«u�√ w� X�
�
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ي في العشرأصبحت تصدر بشكل دور
ابة كـل شـهـر عـن أحـزائـل مـن غـراألو

اننيانقسامها حول القوبية واليسار املغر
.املنظمة لالنتخابات

أنشطةة على أخبـار وي النشرحتتوو
اقـبـة االنـتـخـابـات،بيـة ملـرالـشـبـكـة الـعـر

باإلضافة إلى أجندة ألبرز االنتـخـابـات

بية.القادمة في الدول العر
اقـبـةبـيـة ملـريـذكـر بـأن الـشـبـكـة الـعـر
ليو من العـاماالنتخابات أنشئت فـي يـو

انّكز عم بتنظيم من مـر2006احلالي 
40تضـم اسات حقـوق اإلنـسـان، ولـدر

بية منسسة مجتمع مدني عرمؤمنظمة و
بية.لة عر دو13
ة ضـمـن أهــدافتـأتـي هـذه الـنـشــرو

ير ثقافة انتخابيةالشبكة بالعمل على تطو
اف العملية االنتخابيـةإيجابية لدى أطر

نشرمن خالل سياسات إعالمية بناءة و
اد إعالمية هادفة، باإلضافة إلى رصدمو
بياقبة االنتخابات في الـعـالـم الـعـرمرو

مــياقــبــة األداء احلــكـــومبــا فــيــهــا مـــر
بـي حـيــال الــعــمــلــيــةاحلــزاإلعـالمــي وو

يـر اخلـاصـةتـقـدمي الـتـقـاراالنـتـخـابـيـة و
حياديتها.اهتها وبنز

:حقوقة - القاهر
ة حلـقــوقكـز الـقــاهــراسـتـضــاف مــر

نامجية لبراإلنسان االجتماعات التحضير
التعليم عن بعد «شباب من أجل حقـوق

اسـي يـقـدمنـامـج درهـو بـراإلنـسـان»، و
 للمدافعنيًحديثا وًمنظما وً مكثفاًيباتدر

بي،عن حقوق اإلنسان في العالـم الـعـر
قيـة،اف ثالث منـظـمـات حـقـوحتت إشـر

اسـات حـقــوقة لـدركـز الـقـاهــرهـي: مـر
بي حلقوق اإلنساناإلنسان، املعهد العر

لية لتعليم حقوقابطة الدوالرنس)، و(تو
يكا).أمرلندا واإلنسان (هو

اتفع الـقـدرنـامـج إلـى ريهـدف الـبـرو
ات اخلـاصـة بـقـضــايــا الــدفــاعاملـهــارو
اقـبـة حـقـوق اإلنـســان فــي الــعــالــممـرو

ين شـبـكـةتشجيـع تـكـودعـم وبـي، والعـر
إقليمية من املدافعني عن حقوق اإلنسان

بية، هذا باإلضافة إلـىفي املنطقة العـر
بات نشطاء حقوق اإلنسان العرفع قدرر

الـتـقـنــيــاتات وفـي الـتـعــامــل مــع األدو
ماتية احلديثـة مـن أجـل حـفـز كـلاملعـلـو

الطاقات املمكنة للدفاع عن قضايا حقوق
اإلنسان.

/ًبـا مـتـدر75كـني يـبـلـغ عـدد املـشـار
هم مـااوح أعمـاربة من الذيـن تـتـرمتـدر
عــي فـــيقــد رو ســنـــة، و35- 18بــني 

ة متثيل أكبر عدد ممكنهم ضروراختيار
عـيبي، كـمـا روطن الـعـرمن أقـطـار الـو

ة حتقيق متثيل عادل للنساءأيضا ضرور
نامج بحيث يتناسب مع حجمفي هذا البر

عـي: روًاأخيـراجدهم في اجملـتـمـع، وتـو
اجـهبيـة تـواختيـار نـشـطـاء مـن دول عـر

حتديات ضخمة في إطار بـنـاء الـسـالم
طنية.املصاحلة الوالداخلي و
نامـجيب في البـرك بالتـدريشـارهذا و

بني من دولة من املتـدرعة متمـيـزمجمـو
دعوب أحمد كربية مختلفة، هم: املدرعر

دب)؛ محموينى (املغر(لبنان) ؛ أمينة ملر
نس).ذيب ( تويهة بوقنديل (مصر) ؛ نز

، بحيثًا شهر14نامج ملدة يستمر البر
تـتـضـمــن، و2008يـنـتـهـي فـي يـنــايــر 

اسينيين درنامج مقررفعاليات هذا البر
اقـبـة حـقـوقمـرعـن بـعـد حـول الـدفـاع و

شـتـنياإلنسـان، كـمـا يـتـضـمـن عـقـد ور
ة،القاهـرنس ويبيتني في مدينـتـي تـوتدر

اقــبــةاملـــرعــات الــدفــاع وضـــوحــول مــو
طــــنــــيـــــةتــــصــــمــــيـــــم اخلـــــطـــــط الـــــوو
اقبـةمراتيجيات حـول الـدفـاع واالستـرو

بي.حقوق اإلنسان في العالم العر
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تهذيـب ...؟  هل السجن مـكـان إصـالح و
عـلـىحته عـلـى نـفـسـي وا ما طـرال كثـيـرسـؤ

كانت اإلجابة في الغالب األعم أنهين. واآلخر
لكنه في كثـيـرقد يكون في بعـض احلـاالت و

ء، حـيـث يـعــيــشمـن األحـيـان حـاضـنــة ســو
املسجون في بيئة غير صاحلة، فيهـا جـمـيـع

ها. فـي الـسـجـون جتـدعـبـرمآسـي احلـيـاة و
غير املنظمـة، جتـد فـيـهـا:مية املنـظـمـة واجلر
االعتداء اجلسديقة، والسر و,اتة اخملدرجتار

بة؛ فقد دخلتالنفسي. أحتدث هنا عن جترو
ائر غير مقيم. عندما كنـتالسجون دخـول ز

ثا طبية في بـعـض الـسـجـون فـيي بحـوأجر
أنا أتلقى العلم في مجاليكا وفي أمراململكة و

ب أنالصحة العامة . لقد تـبـدى لـي عـن قـر
ما بسيطـااملسجون قد يدخل السـجـن مـجـر

ات من صحبةيخرج منه بعد شهور أو سنوو
سائـلف من وبا، يعـرما مجـرمني مـجـراجملر
فه قبل سجنه.ام ما لم يكن يعراإلجر

سائلاه هو أن يستبدل بالسجن والذي أر
ى لكثير من احلاالت. فإذا استثـنـيـنـاأخر

هبونض الذين يرحاالت املفسدين في األر
نهـم، هـنـاك حـاالت مـنعـويـروعبـاد الـلـه و

ام عليهم بالسجن ميكن أن يعاجلواحملكو
يقتني،ى أقتصر منها علـى طـربطرق أخر

Êu���« q‡z«b�

هير أحمد السباعي٭ ز.د

مكافحـةالنفس وك لعلماء االجتمـاع وأترو
ى للسجن.ا بدائل أخرمية أن يجدواجلر

سمتارحها، وأول هذه الطرق التي أقـتـر
سع، هياآلن في كثير من بلدان العالم بتو

ارم عـلـيـه بـســوأن يـحـاط مـعـصـم احملــكــو
ةتنقالته فـي دائـركتـه وني يقيـد حـرإليكتـرو
ة أو أكثر أولنقل كيلو متر أو عشرمعينه، و

كـتــهأقـل. فــإذا مــا تــعــداهــا ســجــلــت حــر
عندهـا قـدطة. وكز الشـرنيا فـي مـرإليكتـرو

دع السجن إذابة أو يوتضاعف عليه العقو
ض مـنت منه اخملالفـة. لـعـل الـغـرما تـكـرر

يـةبـة إلـى جـانـب احلـد مـن حــرهـذه الـعـقــو
له عن الناس مبا في ذلـكم عليه، عزاحملكو

بـانـيجيـه الـرلعـل الـتـومن عقـاب نـفـسـي، و
ا فـيال الناس لـلـثـالثـة الـذيـن خـلـفـوبـاعـتـز

ض على عهد النبي عليه أفضل الصالةاألر
ب لنا في شدة هذا العقابالسالم مثل يضرو

ية.ه على النفس البشرمدى تأثيرالنفسي و
سعس بتوهي أيضا متاريقة الثانية والطر

مفيها يكلف احملـكـويكا، وأمـربا وفي أورو
عليه بنمط من أمناط اخلدمة االجتماعيـة،

س األشـجـار، أو رصــفكـأن يـكـلـف بـغــر
قات، أو مد أسالك الهاتف. فـإذا مـاالطـر

دعبة أو أوعفت عليه العقوأبى أو تخلف ضو
يـخـنـاب لنـا مـن تـاراملثـل يـضـرالسـجـن. و

اإلسالمي عندما جعل النبي عليه الصـالة
ى بدر يفتدون أنفسهمالسالم بعض أسرو

الكتابة.اءة وبتعليم صغار املسلمني القر
في اعتقادي أن في مثل هذه الصور من

جسدي لكثـيـر مـنادع نفسـي والعقـاب ر
قد تعفينا مـنبـات، وم عليهم بعقـواحملكـو

جاتها.مخرمشاكلها والسجون و

 أستاذ طب األسرة واجملتمع، عضو*
مجلس الشورى سابقا

      ما من أمانة في عنق العالم تفوق في قدسيتها
اماجب يعلو في أهميته فوق احترما من واألطفال، و

اماحتـراجلميع حلقوق األطـفـال، ألن حـمـايـتـهـم و
هـا،ية بـأسـرقهم فـيـه حـمـايـة حلـقـوق الـبـشـرحـقـو

م.عايتنا ألطفال اليوهون بكيفية راملستقبل مرو
جيالوالتكنومبا يتأثر عالم الغد بالعلم وور

لكنه سيتأثر أكثـر مـن أي شـيء آخـر مبـاو
 فـي أجـسـاد األطــفــالًأخـذ يـتـشـكـل فــعــال

هر حقوقلهم، إن حقوق الطفل هي جوعقوو
ذلك ألن األطفال هم أكثر أبـنـاءاإلنسان، و

اتهـم، كما أن أصـوًية ضعفـاالعائلة البـشـر
من ثم يصبحون أكثر وًتاات خفوأكثر األصو

بالتأكيد للحماية من البالغني الكبار، وًتعطشا
ةم الذي سيحكم فيه على مسيرسيأتي اليو

تهـااتها، ليس على أسـاس قـوإجنازاألمم و
االقتصـاديـة؛ بـل عـلـى أسـاسية والعـسـكـر

ى اخلدمات التي تقدم للفئات الضعيفةمستو
ء احلماية التـيكذلك على ضـومة، واحملروو

أجسادهم النامية.متنحها لعقول األطفال و
ال شـك أن اخملـاطـر الـتـي حتـيـط بـعـالـم

اضح، فلقد حتملادت بشكل ولة قد زالطفو
األطفال في أنحاء عديدة من العالم خسائر

تهم، خسائرقوهم وى أعمارتفوق بكثير مستو
تقصرمجتمـعـهـم، وهم واد أسـرمست أفـر

أطــاحـــتمــن الــذي يـــكـــبـــرون فـــيـــه، والـــز
باإلحساس باألمل لديهم.

امأمام كل ذلك؛ فأن العالم مطالب بااللتزو
مبا قطعه على نفـسـه بـشـأن حـمـايـة حـقـوق

لي اتفاقية حقوقالطفل، فلقد أقر اجملتمع الدو
التي جعـلـت الـطـفـلم، و1989الطـفـل عـام 

ةعة كبيـرت له مجمـوأقـر باحلمايـة وًالمشمـو
م عزز اجملتمع2000في عام من احلقوق، و

يق إصدارلي من حمايته لألطفال عن طرالدو

w?�Ëb?�« Êu?�U?I?�« w?� q?H?D?�« ‚u?I?� —uD�
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يني التفاقية حقوق الطفل،لني اختياركوتوبرو
اك األطفـال فـياألول خاص مبسـألـة اشـتـر

ضوعالثاني يتعلق مبواعات املسلحـة، والنز
استخدامهم فيبغاء األطفال وبيع األطفال و

اد اإلباحية.املوض والعرو
ه أن حماية الطفـل عـلـىمما يجـدر ذكـرو

لي ال تقتصر فقط على االتفاقيةى الدواملستو
لية املصادقة عليهـاـ إحدى االتفاقيات الـدو

ـ وبية السعواململكة العر لني، بلكوتوالبرودية 
ثائق املعـنـيـةيستفيد الطـفـل مـن مـعـظـم الـو

اإلقـلـيـمـيـة عـلـىلـيـة وبحـقـوق اإلنـسـان الـدو
اء، ألن الطفـل فـي املـقـام األول ميـثـلالـسـو

أشدهـماد اجملتمع اإلنـسـانـي وأضعف أفـر
عاية.الر للحماية وًاحتياجا

م الطـفـل فـي عن مفـهـوًسنتـحـدث الحـقـا
م الـطـفـل فـيمـفـهـويـعـة اإلسـالمـيـة، والـشـر

ضمانات حـمـايـة حـقـوقلـي، والقـانـون الـدو
لي.الطفل في القانون الدو

٭ املدير التنفيذي لفرع اجلمعية
 مبنطقة مكة املكرمة
Email-naask2002@yahoo.com

أشكالهم العنف و     جهل بعض الناس مبفهو
قيـةأدى إلى غياب آلية إيصال الثقافة احلـقـو

ائح اجملتمـعالتي تناهضه بتضافر كافـة شـر
أمناطه.كذلك حتديد معامله وو

اسة حديثة قـامـتالذي أكدتـه درهذا اجلهـل، و
ة الشؤون االجتماعية، يجعلنا نتساءلاربها وز

يبية عن (العنف)؛امج تدرعن مدى حاجتنا إلى بر
ينهاأة في ضل تكوس ضد املرخصوصا املمارو

ة على الزوج؛تأثير احلياة املعاصرجي وسلوالفيو
خصوصا االقتصادية منها.و

إننا عندما نتأمل جيدا في حقـيـقـة األمـر،
ة إلىقاية  لم تعد ممكنة بالدعـوك بأن الوندر

إمنا يجباملبادئ الدينية فقط؛ والقيم واحملبة و
اًاد، كبارهة لتعليـم األفـرَّجامج موم بـرَّأن تقد
،ً اإلسالمية اإلنسانية مجـدداَا، القيمًوصغار

ب على اإلصغاء لآلخرالتدرار، وكمبادئ احلو
له كمختلف.قبوو

شـاد الـديـنـي فـيمـن هـنـا تـبـرز أهـمـيــة اإلر

*يفمعتوق الشر

بي، كما نعلـم،بي. فاجملتمع الـعـرمجتمعنا العـر
ام كبيـر، حـيـثجال الديـن بـاحـتـريحظـى فـيـه ر

ُضب األرعظاتهم كما تتشرع إلى خطبهم وَستمُي
 في نشرًا كبيرًاالعطشى املاء. لذا، فإن لهم دور

امجها.ا برتبنوها وثقافة (الالعنف) إن هم تبنو
 أن نعمل متكاتفني من أجل الوصولًفعلينا جميعا

ا.حتضرا وًتقدمإلى مجتمع أكثر متسكا و
جال الدين بالقيام بهذاإننا عندما نناشد ر

كد على العمل اجلماعيي فإننا نؤعوالدور التو
جال القانون من أجل إيجاد مع رًا بيد أيضاًيد

نية املنـاسـبـة حلـمـايـة الـنـسـاءالصـيـغ الـقـانـو
ئـهاقع عليـهـم، أو دراألطفال من الـعـنـف الـوو

كذلك من أجل حماية الكبار، من إيذاءعنهم، و
ةهم، فاألسراد أسرين من أفرأنفسهم أو اآلخر

التي تقع حتت تأثير العنف ال ميكنها أن تقدم
لألطفال بيئة خالية من العنف.

مبـاده الـتـي رجوإنـكـار وإن جتاهل الـعـنـف و
ءعدم  تسلط الضوتكون نتيجة الثقافة االجتماعية و

ىه أمر خاطئ، ألن التكتم لن يفيد سوعلى آثار
، بحيث تتفاقم فيًتعقيدا  وًءايادة األمور سوفي ز

هـيالظل، دون أن نتمكن مـن الـقـضـاء عـلـيـهـا و
حتت تأثـيـران صما ال تنـطـق، وتقبع خلـف جـدر

غابت فـيالتقاليـد وثقافة طغت عليهـا الـعـادات و
تعاليم ديننا احلنيف.ظلها مبادئ و

ف على صفحة اجملتمع املدني بصحيفة عكاظ٭املشر

n??M?F?�« W?C?�U?M?	
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فور من منا لم يسمع عن مذابـح دار
قي الذي يدمرالتطهير العردان وفي السو

املنطقة، فال مير أسبوع من غير أن تنشر
الصحف بعض الصور الدامية أو تنقـل

يــقــيد االحتـاد األفــرخـبـر فــشــل جــهــو
قفبية في املطالبة بوجامعة الدول العرو

تأمني وصول املـسـاعـداتإطالق النـار و
عجز األمم املتحدة في إقناعاإلنسانية، و

اقبةات ملرسال قودانية بإرمة السواحلكو
احلد من القتل. فمنذ بداية عامضع والو

دانمة السوات حكوض قو، تخو2003
فة باسمقية املعروإحدى امليليشيات العرو

 مع جماعتنيً مسلحاًاعايد» نز«اجلاجناو
مة بالتطهيرات احلكوقامت قودتني. ومتمر
قي ضد السكـان املـدنـيـني املـنـتـمـنيالعـر

اقذلك بإحرد؛ وكتي التمـرعات حرجملمو
ف،ات األلوقتل عشرى، وتدمير مئات القرو
غام أكثرإراالعتداء على آالف النساء، وو

هم.يني على هجر ديارفورني دارمن مليو
1.8الي ، كان حو2006في بداية عام و

 يـعـيـشـون فـي مـخـيـمــات داخــلًنـامـلـيـو
فوق املئتي ألف يعـيـشـون فـيفور، ودار

مـخـيـمــات الــالجــئــني فــي تــشــاد. هــذا
 ممن يحتاجونًنا مليو1.5باإلضافة إلى 

إلى املساعـدات الـغـذائـيـة بـسـبـب تـدمـر
فور.ة في دارالتجاراق واألسواالقتصاد و

يفض من هذه املقالة هو التـعـرالغر
اقع املنظمـات الـعـاملـيـة الـتـيببعـض مـو

فـور،تعمل عـلـى إنـهـاء املـعـانـاة فـي دار
ىيف مبا ميكن فعله على املستـوالتعرو

من أن كل منا يستطيعدي. إنني أؤالفر
اد فعال التأثير.ثر في العالم إذا أرأن يؤ

قعفي حني أنه من غير املعقول أن نتوو
تقدميدان ومن اجلميع السفر إلى السو

هااملساعدات الطبية أو األمنية أو غـيـر
ةيارشخصيا، إال أنه من املعقول جدا ز

قيعاتنا إلىضم تونت واقع على اإلنترمو
ب هناائض عاملية، فكل ما هو مطلـوعر

قتكم.هو خمس دقائق من و
اقع التي تعـنـىهناك العديـد مـن املـو

جهمخصصة ملعاجلة وفور ومبشكلة دار
دانجه املعاناة، فمثال، منظمة السومن أو

soatsudan.orgملناهضـة الـتـعـذيـب 
نيـةفير املـسـاعـدة الـقـانـوتعـمـل عـلـى تـو

نشر ثقافـة حـقـوقلضحايا الـتـعـذيـب، و
ضـة مـا يـحـدث عــلــىمـعــاراإلنـســان، و

قعجد موالعاملي. كما يولي وى الدواملستو
دانية حلـقـوق اإلنـسـان -املنظمـة الـسـو

shro-cairo.orgة فــــرع الــــقــــاهــــر
االنـتــهــاكــات،ض أجــد األحــداث وتـعــر

بــيــانـــاتمــقـــاالت ويــات وتــصـــدر دورو
اءان (إجرلديها صفحة بعنـوصحفية، و

ائض الـتـيي) بها  قائمـة مـن الـعـرفـور
جهة إلى عدة جهـاتاملوقيعها وميكن تو

بية.جامعة الدول العركاألمم املتحدة و
لية لديـهـابالطبع، فمنـظـمـة الـعـفـو الـدوو

كة من أجلة في احلرصفحة خاصة باملبادر
قــــع:ة هـــذا املــــويــــارا بـــزمــــوفـــور. قــــودار

amnesty.org/protectdarfur
ستجدون فرصتكم لضم اسمكم فيما يأتي:و

ات حلفظفور - قـو أهالي دارِ«فلنحم
السالم تابعة لألمم املتحدة اآلن! .. على

ار لألمم املتحدة إلىة قـرغم من دعوالر
ات حلفـظ الـسـالم فـي مـنـطـقـةنـشـر قـو

ب،قها احلردان) التي متزفور (السودار
ر أي حماية كافية حتى اآلن آلالفَّفُولم ت

ضــون لــلــقــتــلاملــدنــيــني الــذيــن يــتــعـــر
هم. يستمرحيل من ديارالتراالغتصاب وو

فورأهالي دارضع األمني بالتدهور، والو
قـت مـضـىبحـاجـة اآلن أكـثـر مـن أي و

ة علىة فعالة حلفظ السالم قـادرإلى قو
حتـىي». واع اجلارحمايتهـم مـن الـنـــز

يــب وصــل الـــعـــدد إلـــى فـــوققــت قـــرو
قيع. تو30000

أما اجلهد الذي أثمر بالفعل عن نتائج
م من قبل العديـدُّظتستحق منا التحيـة ن

من اجلهات املعنية بحقوق اإلنسان، حيث
افقفور العاملي» الذي يوم دارا «يوأحدثو
ض منه تنسيق جميعالغر سبتمبر، و17

ء على الـقـضـيـة،تسلـيـط الـضـود واجلهـو
يـضـةقيـع عـرباإلضافـة إلـى إمـكـانـيـة تـو

دانية تناشد بالقيام مبا هومة السوللحكو
يادة اإلمـداداتي وزم إلنهاء ما يـجـرالز

قـــع هــــوان املــــوديـــن. عــــنــــولـــلــــمــــشــــر
dayfordarfur.orgاملـــنـــظـــمـــات، و

املساهمة هي: أمانة أيجيس، منظمة العفو
يكية، اخلدمةدية األمرلية، اللجنة اليهوالدو

ةيكية، معهد القاهردية األمرالعاملية اليهو
اسات حقوق اإلنسان، احتاد إسعافلدر
فـورثـة، شـبـكـة داركـة الـكـارفـور، حـردار

كـز إغـاثـةفـور، مـرالـيـة، نـداء داراألسـتـر
فـــور فـــيفـــور، احتـــاد دارثــيـــق دارتـــوو

يطـانـيـا، شـبـكـة  الـتـدخـل فـي اإلبـادةبـر
من، هيـوًالاجلماعية، حقـوق اإلنـسـان أو

مات العاملية،عة األزاتش، مجموايتس ور
ة العامليـة حلـقـوق الـالجـئـني، مـيـداملبـادر

عة حقوق األقليات، اجلمعيةيدج، مجموبر
نال، أمانـةناشـيـولية اللسيـدوغ انـتـرالدو

احــد، أطــبــاء مــن أجــل حـــقـــوقعــالــم و
فور، حتـالـف إنـقـاذاإلنـسـان، إنـقـاذ دار

د صامتـة،فور، خدمة للسـالم، حـشـودار
جمعية اجلماعات املهددة، ستاند كـنـدا،
شن السالم، االحتاد اإلفنجليكي العاملي.

يلـة هـيظ في هذه القائـمـة الـطـوامللـحـوو
بيةلة عراحدة فقط من دوكة جهة ومشار

اساتة لـدرهي معهد الـقـاهـرإسالمـيـة و
كة أكثر من جهةمشارحقوق اإلنسان (و

ي ما أسبابال أدرإفنجليكية) ودية ويهو
ا إلىذلك. هل ألن املنظـمـني لـم يـتـقـدمـو

غبة اجلهاتاجلهات اإلسالمية؟ أم عدم ر

تفـضـيـل الـقـيـامكـة واإلسالمـيـة بـاملـشـار
بأعمال مستـقـلـة؟ أيـا كـان احلـال، فـمـن

فور أنثة دارثة مثل كارض في كاراملفتر
املنظـمـاتتتصدر الـقـائـمـة اجلـمـعـيـات و

بـياإلسـالمـيـة إلغـاثـة بـلـد عــربـيـة والـعـر
إن لــم يـــكـــن كـــلإســالمـــي شـــقـــيـــق، و

ب أو من املسلمـني.ين من العـراملتضـرر
ـرّصحيح أن الدول اإلسـالمـيـة لـم تـقـص

عات املادية، لكني أشجـع عـلـىفي التبـر
قع عاملي،دنا بحيث يكون لها وتنسيق جهو

فورم دارلة إحداث اجلديد مثل «يومحاوو
العاملي».

نت، فيمكنكمفر لديكم اإلنترإن لم يتو
ةدان مباشرئيس السوكتابة خطاب إلى ر

تطالبون فيه التعاون مع األمم املـتـحـدة
نــــزع ســــالحيـــقــــي، واالحتــــاد األفــــرو

قفمة، ووامليليشيات التي تدعمها احلكو
حـيـاتسحـب املـروقـي، والتـطـهـيـر الـعـر

تــوصــيـــلفـــور، ويــة مــن دارالــعــســـكـــر
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة إلــى جــمــيـــع

ام الكاملاالحترحـني، والنازدين واملشر
الــقــانــونلــيـــة وحلــقــوق اإلنــســان الــدو

محاكمـةالتحقـيـق ولي، واإلنسانـي الـدو
انفور. عنـولني عما يـحـدث بـداراملسـؤو
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*ياد عنقاوهال فؤ

ة امللكيـة الـثـالـثـةياركانت تـلـك هـي الـزو
ان، األمر الذي أكسبها أهميةملنطقة جنر

ان.اطنني في جنرس املوخاصة في نفو
الناس قد لبستض وان األركانت جنرو

سعادة باستقبال خادم وًحاأبها حللها فر
نةة امليموياريفني في تلك الزمني الشراحلر

ك، مماالتي جاءت بعد عيد الفطر املبار
ًفاء ووًاصل حبااح تتواألفرجعل األعياد و

شيدة.مته الرحكو للمليك وصحبه وًالءوو
ة فإننـييـارحيث أكتب بعد انـتـهـاء الـزو
اماالحترالتقـديـر وجه فائق الـشـكـر وأو

يفني على ما حتققمني الشرخلادم احلر
نة. فقد كانتة امليموياران في تلك الزلنجر

الكلمة امللكية الضافية التي ألقاها امللك
يز في حفل األهاليعبدالله بن عبدالعـز

سـامان واطنـون فـي جنـرها املـواعتـبـرو
يع التـي متكانت املـشـارفـاء؛ وف ووشر

ة امللكية نحو مستقبلتدشينها، ثم اإلشار
ةان من النقاط البارزاعد لنجرأفضل وو

مية.ة الكريارفي تلك الز
يز -جه امللك عبدالله بن عبدالعزحيث وو

حفظه الله- بإعفـاء عـدد مـن الـسـجـنـاء
مـيــتــهــمان مـن بــقــيــة مــحــكــوفــي جنــر

كتيهم، فقد ترذوجهم إلى أهلهم وخروو
س في نفـوًا بارزًاتلك اللفتة امللكـيـة أثـر

ف يعمق محـبـتـهـم لـلـمـلـكاألهالـي، سـو
الءهــم اخملــلــصــون أهــل الـــواملــفــدى و

اطنةالصادق مبا متثل فيهم من روح املو
يخ اململكة اجمليد.الصادقة عبر تار

فع إلى مقام خـادمف هنا بأن أرأتشرو
يفني -حفظه الله تعالـى-مني الشراحلر
أهلهاان وميه لنجريل الشكر على تكرجز

مته للسجناءمكرعلى عطفه ويع، وباملشار
تعالـىيهم. كما أدعو الله سبحانـه وذوو
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يفني بطول العمـر،مني الشـرخلادم احلر
تـهــاعـزهـا وأن يـحـفـظ لـبــالدنــا نــصــرو
مـةها في ظل حـكـواراستـقـرتنميـتـهـا وو

لـي عـهـدهيـفـني وومـني الـشـرخـادم احلـر
األمني.

مـنيم خادم احلـركما نتـطـلـع إلـى مـكـار
عطفه لتشمل بقية السجـنـاءيفني والشر

هـــما إلـــى أســــردوان لـــيـــعــــوفـــي جنـــر
فـيـاءاطنـني صـاحلـني أومجـتـمـعـهـم مـوو

يزطننا العزمته ووحكوين ملليكنا وشاكر
إن شاء الله تعالى.

فـي اخلـتـام أمتـنـى لـكـل بـالدنـا اخلـيــرو
م هذا التالحم بني القيادةدد ليدوالسؤو
ات اخلـيـر لـكـليـارتـسـتـمـر زالـشـعـب وو

اصلالتويد من التفاعل ومناطق اململكة ملز
 أفضل إن شاء الله تعالى.ٍنحو غد

٭عضو مجلس الشورى

يـفـنيمـني الـشـر     تفـضـل خـادم احلـر
يز وصـاحـبامللك عبـدالـلـه بـن عـبـدالـعـز

لي العهد األمني وصحبهمالسمو امللكي و
ةان في الفتـرة منطقة جنـريارام بـزالكر
هـ1427ال  شو11 - 9من 

*ساقكن/ محمد بن فيصل أبواء الراللو
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q?LF� nO�O�uO�« WLEM� XK�

U�ËœÎX�U� ¡«u� Wz—UD�« 	ôU(« w
 

Ác?� ¨W?�dA Ë√ WOFO�� ∆—«u�

∆œU w
 vL�� X�U� w��« WLEM*«

∆—«uD� …b��*« 3_« ‚ËbM�® d�_«

	«b�U�*« .bI�� ÁƒUA�≈ - ©‰UH�_«

w
 ÊuAOF� s�c�« ‰UH�ú� WO�U��ù«

ÆWO�U��« WO*UF�« »d(« t�d�œ r�U�

® …dA�‚u?I�U?NF� XKL� ©

U?N? XN&«Ë —ËU;« s� dO�J�«

©n?O?�?O�uO�«® WLEM� »u�

·u�uK� UNM� W�ËU�� w
 ÷U�d�U

dB� w
 W�uHD�U oKF�� U� q� vK�

‚b% 	«œbN*« s� dO�J�« tO
 X�U

ªlL�:« ̀ z«d� s� WLN� W��dA

r?N�«œbN� W
dF*Ë Æ‰UH�_« r�Ë

® ‡?� ÊU� rNK�UA�Ë‚uI�«c?� ©

q?O�UL�≈ –U��_« …œUF� l� ¡UIK�«

Z?�«d?��« d�b� rO�«d≈ Íd�“_«

l?U?��« ZOK)« w
 WOdF�« ‰ËbK�

W?�u?H?DK� …b��*« 3_« WLEM*

∫—«u(« v�S
 ÆÆ©nO�O�uO�«®

ض اللهار: محمد علي عوحو

rJ�œUF� s� œu� ¡UIK�« «c� W�«b w
 ¿

ønO�O�uO�« WLEM� s� …c�� .bI�

لــة- مـنـظــمــة األمم املــتــحــدة لــلــطــفــو
حيدة التابعةنيسيف) هي املنظمة الو(اليو

 - بتحقيـقًالألمم املتحدة املعنية -حصـر
قـد أنـشـئــت فــي الــعــامفـاه األطــفــال، ور

ئة على نطاقم لتقدمي اإلغاثة الطار1946
ب العاملية الثانية مناسع لضحايا احلرو

م جــددت1953فــي الــعـــام األطــفـــال، و
اليــةاجلـمـعـيـة الــعــامــة لــألمم املــتــحــدة و

د،نـيـسـيــف إلــى مــدى غــيــر مــحــدوالــيــو
لية تقدم املساعـدةنيسيف منظمة دواليوو

 على طلبها، هذا إلى جانبًمات بناءللحكو
ئــةاملــســاعــدات الــطــار

لـألطـفــال حــيــثــمــا
ث.ارحلت الكو

أما عن مهمة
نـيـسـيــف)(الـيــو

فهي تتـمـثـل فـي
حماية حقوق

األطفال، إضافة إلى مساعدتهم في تلبية
سيعاحتياجاتهم األساسية، إلى جانب تو

ص املتاحة لهم لبلوغ احلـد األقـصـىالفـر
شـد فـيتسـتـراتـهـم، وقـدرمـن طـاقـاتـهـم و

مـبـادئص وتنفيذهـا لـهـذه املـهـمـة بـنـصـو
نيسيفمنظمة اليو و.اتفاقيات حقوق الطفل

 حول العالم.ًيبالة تقر دو160تعمل في 
i?UM�« W�_« VK� W�uHD�« d��F� ¿

p�– s� r�d�« vK� ̈ ‚dA*« UNK�I���Ë

 s� d��√ p�UM� ‰«“U�15qH� ÊuOK� 

qJA� ô√ ̈ W�«—b�« b�UI� Ã—U� wd�

U��U� r�d�« «c�ÎWLEM� q�� WLEM* 

øqHD�« ‚uI� vMF� nO�O�uO�«

كد أن أي مشكلة تتعلق بأمر- من املؤ
ًا كـبـيـرًحتديـا وًلة تـشـكـل هـاجـسـاالـطـفـو

هـذا يـعـتـبـر أحـدنيـسـيـف، وملـنـظـمـة الـيـو
اجلــهــل مــن قــبـــلات الــتــخــلــف وشــرمــؤ

لي عـمـلـيـة تـعـلـيـماجملـتـمـعـات الـتـي ال تـو
الهاجس يكـمـن أكبر، وًاألطفال اهتمـامـا

في أن تأثير ذلك ميتد إلى األمة بأكملهـا
طن الذي يكون فيه عـدد كـبـيـر مـنأو الو

اسةاألطفال الذين هم خارج مقاعد الـدر
طن املعني، ممـانة بأعدادهم فـي الـومقار

ه عـلـى مـن اجلـهـل ميـتـد أثـرًعـايـخـلـق نـو
االقتصادي، أضـفضع االجتمـاعـي والو

اعــهـــاميــة بــأنــوإلــى ذلــك تــفــشـــي اجلـــر
مـن هـنـا يـظـهــر دوراض كـذلــك، واألمـرو

نيسيف، حيث تعمـل فـي هـذامنظمة الـيـو
طنيةفة مع اللجنة الوفق آلية معرواجلانب و

لة أوطني لـلـطـفـولة أو اجملـلـس الـوللطـفـو
لةاتيجيات الطفوضع استراجلهة املكلفة بو

ينذلك للنظر في أمرفي هذا البلد، و
عةضـواتيجـيـة املـو- االستـر1همـا: 
لة فيضاع الطفو- حالة أو2لة للطفو

من ثم حتليل هذه احلالةهذا البلد، و
 على ذلك يتمًبناءحتديد األهداف، وو

اع الدعم التقنيرصد أي نوع من أنو
جبه يتم تالفي هذهالذي مبود، وجواملو

البعيد.يب وة على املدى القرالظاهر
 ÂU?F�« w
 Èd� ¿2005Â

Í—ËU?A��« d9R*« …d�UI�U

j?�Ë_« ‚d?A?�« WIDM*

3_« W?�«—b ’U)« UOI�d
√ ‰UL�Ë

b?{ nMF�« WC�UM� ‰u� …b��*«

	U�d�� s� ̀ �ö� s� q� ̈ ‰UH�_«

ød9R*« «c�

ةة في الفترمتر بالقاهر- نعم، انعقد املؤ
ان عــاميـــرنــيــو حــز يــو29 إلــى 27مــن 

من أبرز املالمح التي خرج بهام، و2005
متر املساهمة إلى حـد كـبـيـر فـيهذا املـؤ

ةعي بني دول املنطقة بخطورجة الوفع درر
ةمشكلة العنف ضد األطـفـال مـع ضـرور

جم ذلـكقد تـرة، والتصدي لهـذه الـظـاهـر
حت مـن عـدد كـبـيـر مـن دولة طـرمبـبـادر

طنية همها مناهضةاملنطقة إلنشاء جلان و
فـي ذلـك تـفـاعــلالـعـنـف ضـد األطـفـال، و

مجتمعي جاد ملشكلة العنف ضد األطفال،
كهذا من جانب، مـن اجلـانـب اآلخـر أدر

بـات الـتـيالصـعـوكـون املـشـاكـل واملـشـار
ال حلماية األطفال منّض التنفيذ الفعتعتر

بجوا على وكافة أشكال العنف، لذلك أكدو
طنية متـكـامـلـة ذاتاعتماد خطـط عـمـل و

مانيات محددة، فيما التزميزمني وإطار ز
 بالـعـمـل عـلـى ضـمـانًكـون أيـضـااملـشـار

حظربات البدنية وحماية األطفال من العقو
انني،يحة من القوبات بصفة صرهذه العقو

سسيـة،األطر املؤاقع وذلك في كافة املـوو
كــافــةســة واملـــدرة ومبــا فــي ذلــك األســر

ى.سسات األخراملؤ
كــون أنك املـشـارفـي ذات اإلطــار أدرو

ةض لها األسرط التي أضحت تتعرالضغو
قضيـةتسببت في بروز مظـاهـر الـعـنـف، و

تنتهي إليها، لـذاة والعنف تبدأ مـن األسـر
ة،ا يكمن فـي األسـرفإن احلل كمـا أشـارو

ها محور االهتمام في التصديلذلك اتخذو
كـونم املشـارقد التـزة، وحلل هذه الـظـاهـر

سةضوع ممار بالسعي ألن يكون موًأيضا
عـاتضـوالعـنـف ضـد األطـفـال ضـمـن املـو

لة كبند دائم علىجة في قضايا الطفواملدر
بـيـةجدول أعمـال قـمـة جـامـعـة الـدول الـعـر

متــرمــنــظـــمـــة املـــؤيــقـــي واالحتــاد اإلفـــرو
ة مناإلسالمي، ملا لهذه املشكلة أو الظاهر

هنالك الكثير من النقاط التيأهمية بالغة، و
تصب في هذا اجلانب.لم نتطرق إليها و

w?
 dO�J�« ÂbI��« s� r�d�« vK� ¿

¨w?dF�« jO;« w
 W�uHD�« ŸU{Ë√

ÊuN�«u� «u�«“U� »dF�« ‰UH�_« Ê√ ô≈

U?�“d√ s� 	U�b���« s� W�uL��

v�d� ô ‰UL�√ w
 ‰UH�_« Â«b!��«

W?LEM� —Ëœ UL
 ¨r�—UL�√ Èu��*

ø…d�UE�« Ác� ÁU& nO�O�uO�«

بية فيمكن تقييمها- بالنسبة للدول العر
لة فيها إلى ثالثضاع الطفـومن حيث أو

عـــات، الـــنـــوع األول مــــن هــــذهمـــجـــمــــو
عات هي تلك الدول التي تعاني مناجملمو

ضــاعاألومــشــاكــل تــتــعــلــق بـــالـــفـــقـــر و
امية بظاللها السيئةدية الراالقتصادية املتر

ضاع االجتماعية فيها،أو السالبة على األو
عات فهيأما النوع الثاني من هذه اجملمو

ثارتلك الدول التي تعاني من حاالت الكو
اعات املسلحة، أمااندالع النزالطبيعيـة و

األخير فهي تلك الدول التيالنوع الثالث و
تعانـي مـن بـعـض املـشـاكـل الـنـاجتـة مـن

ة. فالدوللة في األسرضاع الطفوجتاهل أو
بكل أسف تنطبق عليهـا الـثـالثبيـة والعر

حتى الدول املتقدمةتها، وحاالت التي ذكر
ياض العنف األسـرمنها؛ جند فيهـا أمـر

اض الـعـصـر اخلــاصــةإضـافـة إلــى أمــر
 نسعى إلىًلة، مما يشكل هاجسـابالطفو

هي الدوللـى وعة األو أما اجملمـو.كهتدار
التي تعاني من مشاكل الفقر فـنـجـد بـهـا

ةلة، مثل ظـاهـرالعديد من مشاكل الطـفـو
ارع، إضـافـة إلـى األطـفـالأطـفـال الـشــو

 أما.الذين يعانون من مشاكل اجتماعيـة
عة الثانية من الدولحال األطفال في اجملمو

اعات مسلحة فنجد أنالتي تندلع فيها نز
اإلصابات، هذااألطفال يعانون من القتل و

الء األطفال في اجليشإلى جانب جتنيد هؤ
كية في املعارمن ثم إقحامهم كدروع بشرو

نيسيفمن منطلق أن منظمة اليوة، والدائر
لة فهياعاة حقوق الطفـو مبرًليامكلفـة دو
ضاع األطفال في العالم من خاللتتابع أو

ة معنية بـتـطـبـيـق اتـفـاقـيـات حـقـوقأجهـز
اتيجيـات الـدولالتأكد من استـرالطفـل، و

يرامية إلى تطوأهدافها الرلة ونحو الطفو
ذلك من خالل إعطـائـهـمحياة األطـفـال، و

اةاملـسـاوالصـحـة وحـقـهـم فـي الـتـعـلـيـم و
ضاحلماية من كل املشاكـل الـتـي تـعـتـرو

حـيـاتـهـم، أضـف إلـى ذلـك فـإن مـنــظــمــة
نيسيف تـتـابـع عـن كـثـب تـنـفـيـذ تـلـكالـيـو
من ثـميـة وير دورامج في شكـل تـقـارالبـر

فـعـهـا إلـى جـنـيـف حـيـث مـقـر مــنــظــمــةر
لها.م حونيسيف بغية اتخاذ الالزاليو

l?C?� X�«“ô WOd� ‰Ëœ p�UM� ¿

q?�«œ r?z«d?'« w�J�d� ‰UH�_«

„UN��« w
 5�d:« —U�� l� Êu���«

UM� s� ̈ qHD�« ‚uI( ̀ �d�Ë ̀ {«Ë

WLEM� q�� WLEM� —Ëœ s� ‰¡U���

‰U?H�_« ‚uI� vMF� nO�O�uO�«

ø…d�UE�« Ác� ‰UO�

اجـد فـي- من حـسـن احلـظ نـحـن نـتـو
اعاة كامل حقوق اإلنسان،إقليم يتم فيه مر

حتهاقع البيئة، أما فيما طرهذا ناجت من وو
ال يتعلق بسجن األحداث مععلي من سؤ

مني الكبار، أحب في هذا اجلانب أناجملر

*q?H?D?�« ‚u?I� 	UO�UH�« cOHM� WFU�* ÊËUF� ‰u�u�d œU��ù WOFL'« l� vF�� 

*u?�� …d�U� Ò…d?�U?E?�« Ác?N� WO�{ W�œuF��«Ë —U"b�ö� UNI�d� w
 ‰UH�_« ‰

*q?HD�« ‚uI� 	UO�UH�« cOHM� oKF�� ULO
 W�{«Ë 	UO�O�«d��« UN�b� fO� ‰Ëb�« iF 

*vK� lHM�U œuF� WOHOI�� Z�«d l{u� WOK�_« 	U��R*«Ë WO�uJ(« 	«—«œù« l� ÊËUF�� 

الزميل محمد عوض الله يحاور األستاذ إسماعيل األزهري

�«—«u�

 ‡� —«u� w
 nO�O�uO�« WLEM* lU��« ZOK)«  w
  WOdF�« ‰ËbK� Z�«d��« d‡�b� Íd�“_« qO�UL�≈‚uI�∫

w
UJ�« rOKF��« ‰UH�_« wIK� Âb‡�Ë Íd�_« nMF�« s� WO�U� X�O� W�bI�*« WOdF�« ‰Ëb�«

÷«d�_«Ë W1d'« wAH� »U��√ r�√ s�
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معد وجوة الوة نادركد أن هذه الظاهرأؤ
كد لك أن هنالك مـتـابـعـةدها أؤجـوة وندر

مية املعنية بذلك األمر،ات احلكومع اإلدار
نيسيـف فـي هـذامن جانب منـظـمـة الـيـوو

لة املعنـيـةم املنظمة بدعم الـدوالصدد تقـو
يـب الــعــامــلــني فــي تــلــكحــتــى يــتــم تــدر

الءسسات على كيفية التعامـل مـع هـؤاملؤ
اقع منظور اتفاقـيـة حـقـوقاألطفال مـن و

ا باحلماية الكافية، بعدالطفل كي يتمتعو
مـن ثـمالء األطـفـال وذلـك يـتـم تـأهـيـل هـؤ

ة طيبة في اجملتمع.دمجهم بصور
s� `�ö� U�¡UD�≈ rJ�œUF� s� œu� ¿

X�U� ‰UH�_« ‚uI	
 vMF� �U�ËdA�

Æøl�«u�« ÷—√ vK� U�cOHM�
 nO�O�uO�«

ةين سنة األخيرالعشر- خالل اخلمس و
نيسيف مع بلدان منطقةاكة اليولت شرحتو

ذلك لتـقـدمياخلليج من الدعـم املـبـاشـر، و
اخلـدمـات االجـتـمـاعـيـة األسـاسـيــة، إلــى

ات ورصدتنمية القدرة للسياسات والدعو
خالل العامـني املـاضـيـنيحقوق الطـفـل، و

ائق «هجينة» للتعاون جتمع مانشأت طر
التعاون في مجاالتد احملددة وبني اجلهو

د، مما أدى إلىاربني تعبئة املونامج والبر
دتفاع دور بلدان اخلليج في دعم جـهـوار

عاتاملشرونيسيف على نطاق العالم، واليو
ة نقتطف منها تقدمي الـعـون حلـادثـةكثيـر

نيسياأندونامي في احمليط الهندي والتسو
بال الـــذي ضـــرلــز لـــلـــزً ممــاثـــالًنـــاعـــوو

 كان قدًناقد قدمنا عـوالباكستان، هـذا و
يز -احل امللك فهد بن عبدالعزتبرع به الر

يع مكافحة شـلـل لدعم مـشـار-حمه اللـهر
األطفال في اليمن، هذا إلى جانب العديد

عات التي قامت املنظمة بتنفيذهامن املشرو
عـاتمن تلك املـشـرواقـع، وض الوعلـى أر

نيسيف بكـسـر حـاجـزقامت منظـمـة الـيـو
عـي بـشــأنيـادة الــوالـصـمـت املـطــبــق وز

ية (اإليدز) .س نقص املناعة البشرفيرو
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ليـس- هنالك عقبات تتعـلـق بـالـعـمـل و
نيسيف، ألنعقبات تتعلق بأداء منظمة اليو

لية تعـمـل مـننيسيف هي مـنـظـمـة دواليـو
خالل اتفاقيات ثنائية مع الـدول، مبـعـنـى

يكة في هذهآخر أن هذه الدول تعتبر شر
ائق فيمكناملنظمة، أما فيما يخص الـعـو

ائق تتعلق بكيفية تنـفـيـذأن أقول إنها عـو
من ضمنامج في بعض الدول، وبعض البر

العقبات ميكن لي أن أشير إلى أن هنالك
اتيـجـيـاتبعض الدول لـيـس لـديـهـا اسـتـر

اضحة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات حقوقو
اجبنا كمنظمة السعـي إليـجـادالطفـل، وو
داراتيجيات حتى ال يتم هدر ملوهذه االستر

عات العاملني في هذا اجملال،مجموالدول و
ى، تأتيمن الناحية األخرهذا من ناحية، و

ًهذه تسبب لنا عائقـاعي، وعملية عدم الو
عي كامل شامل فيما يتعلقجد وحيث ال يو

باتفاقيات حقوق الطفل حتى يتسنـى لـنـا
دور منظمةاقـع، وض الوجمتها على أرتر

نيسيف في هذا اجلانب هو العمل مناليو
سـســاتاملــؤمـيــة وات احلـكــوخـالل اإلدار

امجضع برسسات األهلية لـواملؤاحمللية و
يتـمد بالنفع على اجملـتـمـع، وتثقيفيـة تـعـو

ف عـلــىامـج الـتــعــرمـن خـالل هــذه الــبــر
اتفاقيات حقوق الطفل.

أما الـعـائـق الـثـالـث فـيـتـعـلـق مبـسـائـل

امج املنظمة تعتبر حديثـةيل، ألن بـرالتمو
انيات الدولية في ميزلوبالتالي ليس لها أوو

بةامج من الصعومما يجعل تنفيذ تلك البر
أت املنظمةك هذه املشكلة رلتدارمبكان، و

أنه البد من لفت نظر القطاع اخلاص بغية
اكه في عمليـة الـتـمـثـيـل، كـمـا تـعـمـلإشـر

املنظـمـة عـلـى تـشـجـيـع بـعـض الـدول ألن
انيات صديقة للطفل،تنشئ ما يسمى مبيز

يات فـي كـللومبعنى أن يـكـون هـنـالـك أو
مـةاألمولـة وقطاعات الدول ملسألـة الـطـفـو
يل.حتى يتم تالفي مشكلة التمو
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- في هذا االجتاه ميكـن أن نـقـول إن
دية ضحـيـة لـهـذهبية الـسـعـواململـكـة الـعـر

اململكة في هذا اجلانب قدمـتة، والظاهر
ذلك للقضاء علـى هـذهالكثير من الدعـم و

عةة ناجتة من سرهذه الظاهرة، والظاهر
اءعجلـة احلـيـاة، إضـافـة إلـى الـسـعـي ور

ةة األخيرحظ في الفترلوعة الكسب، وسر
ًأيضاأن هنالك انتباه عام داخل اململكة و

الءمن خـالل الـدول الـتـي يـأتـي مـنـهـا هـؤ
هـذا ميـكـن أن يـقـلـل مــن هــذهاألطـفـال و

 الًأنـا شـخـصـيـاة أو تـالفـيـهـا، والـظـاهـر
ة أو معضلة ألنهـا حـديـثـةأسميهـا ظـاهـر

بية، مع العـلـم أنـهـاعلى مجتمعاتـنـا الـعـر
نـحــن فــي مــنــظــمــة، وًمـتـفــشــيــة عــاملــيــا

قـدنيسيف مطمئنون لدور املـمـلـكـة، واليـو
لنياتضح لنا ذلك من خالل لقاءاتنا باملسؤو

يات، حيـثديني على جميع املسـتـوالسعـو
ملسنا منهم االستعداد التام  إليجاد صيغة
تعاون فنـي مـن خـاللـهـا يـتـم تـالفـي هـذه

لم نقف عند هذا احلد فحسب؛ة. والظاهر
بـل  تـعـديـنـا ذلـك إلـى تـقـدمي الـدعــم إلــى

الء األطفـالاملناطق التي يأتي  مـنـهـا هـؤ
اجلميعة، وحتى ال تتكرر مثل هذه الظاهر

ة إيجابية.يسعى إلى حلها بصور
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نيسيف هي منظمة مكلفة- منظمة اليو
ذلك ملتابعـة من قبل األمم املتحـدة وًليادو

كل ما يتعلق بشـأن األطـفـال فـي الـعـالـم
املنظمة ال تتدخل بل هي تتفاعلبأجمعه، و

ذلـك مـن خـاللسـسـات املـعـنـيـة ومـع املـؤ
ضاعحات املتعلقـة بـأواملسواسـات والدر

قاتأ في أولة، أما املشاكل التي تطرالطفو
فلسطني،ب في لبنان وئ مثل احلرارالطو

فدور املنظمة هنا أنها تتفاعل مع القضية
ضـاعيـر تـشـمــل أوفـع تـقــارمـن خــالل ر

إمكانية دعـمـهـم فـي مـثـل هـذهلة والطـفـو
ير إلىفع هذه التقـارمن ثم تـرف والظرو

يـات فــي األمم املــتــحــدة،أعـلــى املــســتــو
فير كل ما يحتاجه الطفل مـنبالتالي توو

مااإلسعافات وفير الغذاء وتواملالذ اآلمن و
إلى ذلك.
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احةبكل صـر- في هذا الصـدد أقـول و
ىجهات أخرجد أمثلة لتعاون بيننا وأنه ال تو

لكن نحن من جانبناتعمل في ذات اجملال، و
طنية حلقوقخاصة مع اجلمعية الونسعى؛ و

ني فيماكول تعاوتواإلنسان ألجل إنشاء بر
يتعلق بكيفية متابعة تنفيذ اتفاقـيـة حـقـوق

مت هذا بينـنـاعي، وجة الـوفـع درالطفـل ور
من خالل عدد من املقابالت.
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عان مننيسيف لديها نو- منظمة اليـو
، األولًانيتها ماديـااملصادر الداعمة ملـيـز

منها هو املتعلق مبسـاهـمـة الـدول، حـيـث
هذهلة مساهمتـهـا اخلـاصـة، وإن لكـل دو

ثيقها من خالل اتفاقيةاملساهمات يتم تو
في الغالب تكونلة املعنية، واملنظمة مع الدو

ضاعهذه املساهمات ثابتة ما لم تتغير أو
تتم متابعة املسـاهـمـة مـن خـالللـة، والدو
لة املعنية.جية للدوة اخلاراروز

هو األهم ألنه يشكلأما املصدر الثاني و
يلثلثـي مـا تـسـتـخـدمـه املـنـظـمـة فـي متـو

هو يأتي في شكل منـح مـنيعهـا، ومشار
اجلـمـعـيـاتاجلـمـعـيـات األهـلـيــة والـدول و

يتم استقطاب هـذهكات، والشريـة واخلير
نيسـيـف،يق منـظـمـة الـيـوال عن طـراألمـو

يربالـتـعـاون مـع الـدول يـتـم إعـداد تـقـارو
فعمن ثم ترلة وضاع الطفوي على أوحتتو

ير إلى الدول التي يكون لديهاهذه التقار
فـائـض مـالـي تـسـتـطـيـع مـن خـاللـه دعــم

هينيسيف، وامج منظمة اليوبريع ومشار
ات التي مـن أجـلـهـا متف في الـقـنـوتصـر

ال.استقطاب هذه األمو
جيه الدول الداعمـةأما فيما يخـص تـو

ألنشطة املنظمة أقول إن هذا االتهام غير
حقيقي ألن كل املنظمات املعنيـة بـالـعـمـل
في مجال حقوق اإلنسان تعمل من خالل

أنا هـنـامجالس ممـثـلـة فـيـه كـل الـدول، و
أنفيبتي الشخصية وأحتدث من خالل جتر

نيسيف أنها تتلقىلة داعمة لليوتدخل أي دو
جيه منها لتغيير أنشطتها.تو
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عـان مـن- فـي هـذا اجلـانـب لـديـنـا نــو
األنـشـطـة فـي مـنـطـقـة اخلـلـيـج األول هــو
املتعلق بدعم الطفل اخلليجـي فـي كـل مـا

قي اخلدمات التي تقدم للطفليساهم في ر
هـا مـنغيـرفاهـيـة وتـعـلـيـم ورمن صـحـة و
من ثم حتسني هذه اخلدمـات،اخلدمات و

كزة، كما نرلة املبكـركيز على الطـفـوالترو

ىفع مستوكذلك على األنشطة الشبابية ور
ية التـيعي لديهم من اخملاطر العـصـرالو

ا لها.ضوميكن أن يتعر
أما النوع اآلخر هو االستفادة من دعم

جيه هذا الدعم ملناطقهاهذه الدول في تو
يرحتى يستفيد منها أبناء املنطقة في تطو

ي.التنموضعهم االجتماعي وو
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ً هـائـالًال- شهدت منـطـقـة اخلـلـيـج حتـو
فية، وبعة األخيرد الثالثة أو األرخالل العقو

السبعينيات من القـرنحقبتي الستينيات و
ة النفطيةجهت تلك البلدان الثرواملاضي و

ير البنية التحتية مباة نحو تطوجة كبيربدر
م نشـاهـداليـوالتعلـيـم، وفي ذلك الصـحـة و

جداضحة، حيث توعائدات هذا االستثمار و
اآلن في املنطقة أعـلـى مـعـدالت انـخـفـاض

فيات األطفال دون سن اخلامسة في العالمو
ستفعة فـي االلـتـحـاق بـاملـدارمعـدالت مـرو

ت يذكـر بـنيجد تفـاواالبتدائيـة، كـمـا ال يـو
اجلنسني في احلصول على اخلدمات.

قد صادقت جـمـيـع بـلـدان اخلـلـيـج عـلـىو
اتفاقية الطفل في منتصف التسعينيـات مـن

ية عاليةلومت بإعطاء أوالقرن املاضي، بل التز
فـيطنية، وانينها الـوحلقوق الطفل ضمن قـو
اتضح أن أحد التطورهذا اجلانب أحب أن أو

هو العنايةاإليجابية في هذا الصدد واحلديثة و
خاصةليها بلدان اخلليج، وايدة التي تـواملتز

طنيني في بلدانفيما يتعلق باألطفال غير الو
لئك الذين يحتاجونبصفة خاصة أواخلليج و

دعم.حماية ولعناية عاجلة و
ضـع فــيهـنـالـك إشـادة يــجــب أن تــوو

مات اخلليج أصحبتهي أن حكواالعتبار، و
 مع احلاجة حلمايـة األطـفـالًباأكثر جتـاو

قامـتاالعتداء، واالستقـالل ومن العنـف و
اك معخالل السنتني املاضيـتـني بـاالشـتـر

اطننياج األطفال غير املونيسيف بإدراليو
د، حيث مت البدء باألطـفـالفي تلك اجلـهـو

بـيــةضـحـايـا االجتـار فـي املــمــلــكــة الــعــر
بية املتحدة، هذاات العراإلماردية والسعو

ًت تقيـيـمـانيسيـف أجـرإلى جانب أن الـيـو
 بشأن األطفال املستغلني في البيعًيعاسر

ياضالرجدة وارع في مكة والتسول بالشوو
الء األطـفـال هـم ضــحــايــااتـضــح أن هــؤ

، بعد ذلك بدأًيبالة تقر دو18االجتار من 
ًيالذجي يتضمن متوالعمل في مشروع أمنو

نيسيف، حيـث قـامـت من مقر اليـوًخاصـا
فير صدقات لألطفالجمعية البر بجدة بتو

ا من األنشطـة االسـتـغـاللـيـةالذيـن أبـعـدو
لـنياك مسـؤوى إشـرارع، كـمـا جـربالـشـو

ذلكظفني من قنصليات بلدان املنشأ وموو
لضمان باألطفـال وًملنع االجتار مستقـبـال

طانهم حسبالء األطفال إلى أووصول هؤ
فـــي هـــذا الــــصــــدد عــــقــــدتاألصــــول، و

ي بـنينـيـسـيـف أول اجـتـمـاع تـشـاورالـيـو
إحـدى دولديـة وبيـة الـسـعـواملـمـلـكـة الـعـر

ار بشأن االجتار بـاألطـفـال حـتـى الاجلـو
ى.ة أخرة مرد هذه الظاهرتعو
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ةيعمجلا رمأ ىلع نيمئاقلا نم ىنمتأ -
كاـنه نوكي نأ ،ناسنإلا قوقحل ـةينطولا
ديكأتب قلعتي اميف ةصاخ ،اننيب اميف نواعت
ام لك يف هلمكأب عمتجملا تاعاطق لعافت
تـايقـاـفتا ـذيـفـنت يف مـاـهسإلا ـهنأش ـنم
.لفطلا قوقح
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ة حجار- االسم: بندر بن محمد حمز
ة- مكان امليالد: املدينة املنور

بعة أبناءله أر- احلالة االجتماعية: متزوج و

∫WOLKF�« �ö�R*«

م السياسية منالعلوس في االقتصاد ويو-   بكالور
د .     جامعة امللك سعو

.يكيةاليات املتحدة األمر-  ماجستير في االقتصاد من جامعة إنديانا بالو
ا في اململكة املتحدة .اه في االقتصاد من جامعة لفير-  دكتور

∫ WOKLF�« …UO(«

حتى اآلن. هــ و1418ى منذ -  عضو مجلس الشور
م -1995يز ة بجامعة امللك عبدالعزاإلداركيل كلية االقتصاد و-  و
م.1998    

م  .1995م - 1992كز أبحاث االقتصاد اإلسالمي -  نائب ملدير مر
طنية حلقوق اإلنسان .ئيس اجلمعية الو-  ر
اقبة االنتخابات البلدية .طني ملرئيس اجمللس الو-  ر
حتى اآلن.م و1995ال منذ األمواق وير مجلة األسوئيس حتر-  ر

بي ملدة سنتني .ملاني العرى في االحتاد البرل مجلس الشورّ-  مث
ملانيى لالحتاد البرض النضمام مجلس الشوريق املفاو-  عضو في الفر

لي.    الدو
-  عضو في العديد من اللجان اخلاصة.

خارجش العمل داخل وات وورالندوات ومترك في العديد من املؤ-  شار
   اململكة.

اقـبـة حـقـوق اإلنـســانبـدأت مـنـظـمــة مــر
تش) نـشـاطـهـا عـامايـتـس وومان ر(هـيـو
اقبةكانت تسمى آنذاك (جلنة مر، و1978

كانت مهمتها رصداتفاقيات هلسنكي)، و
فيتيـة لـألحـكـامامتثال دول الـكـتـلـة الـسـو

املتعلقة بـحـقـوق اإلنـسـان فـي اتـفـاقـيـات
في الثمانيـنـيـات مـنة. وهلسنكـي الـبـارز

اقبـةين مت إنشاء (جلنـة مـرالقرن العـشـر
يكتني)، لبيان أن انـتـهـاكـات حـقـوقاألمر

اليـاتفها حـلـفـاء الـواإلنسان الـتـي يـقـتـر
سطى ليست أهونيكا الواملتحدة في أمر

تكبة فـي من االنتهاكات املرًءاأو أقل سو
سائر أنحاء العالم. ثم منت املنظمة لتغطي

حيدى من العالم، إلى أن مت تواء أخرأجز
 فيـمـا1988اقبة فـي عـام كل جلـان املـر

اقبة حقوق اإلنسان).أصبح منظمة (مر
لها مكاتـبك، ويوريقع مقر املنظمة في نيو

ســـانلـــنــــدن وكـــســـل وفـــي كـــل مـــن بـــرو
سلـونغ ونغ كـوهوسكـو وموانسيسـكـو وفر

م املنظمة ما تقوًاكثيراشنطن. وأجنيليس وو
يجرُقتة في املناطق التي تبإنشاء مكاتب مؤ

هـايسافر بـاحـثـوفيها حتقيـقـات مـكـثـفـة، و
نها، ماية إلى البلدان التي يغطوبصفة دور

للمنظمـةل دون ذلك أسباب أمنيـة. وُلم حت
انــه:نــت عــنـــوقــع عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرمــو

www.hrw.orgاقبةتتابع منظمة مر ، و
ات التي حتدث فـيحقوق اإلنسان التطـور

لة في شتى أنحاء العالـم. دو70أكثر من 
أةعنى بها حقوق املرُتشمل القضايا التي تو
اتتدفق األسلحة إلى القوحقوق الطفل وو

عاتمن املشـروتكب االنتهـاكـات، والتي تـر
اخلاصة التي تـهـتـم بـهـا املـنـظـمـة قـضـايـا

سساتليات املؤمسؤوية األكادميية، واحلر
الـعـدالـةيـة عـن حـقـوق اإلنـســان، والـتـجـار

الالجئني.ات، واخملدرالسجون، ولية، والدو
اليات املتـحـدة ما تدعو املنظـمـة الـوًاكثيـرو

إلى دعم حقوق اإلنسان في مجال سياستها
 تشير إلى انتهاكاتًلكنها أيضاجية، واخلار

اليات املتحدة منحقوق اإلنسان داخل الو
االنتهاكـات الـتـيال السـجـون، وقبيـل أحـو

ين.اعتقال املهاجرطة، وتكبها الشرتر
اقبة حقوق اإلنسـان، مـنتعد منظـمـة مـر

أكبر املنظمات املعنية بحـقـوق اإلنـسـان،
اء حتقيـقـاتم الباحثون فـيـهـا بـإجـريقـوو

لتقصي احلقائق حول انـتـهـاكـات حـقـوق

qHD�« ‚uI( w��—U��« —uD��«        

يخي منذ بدايات الكتاب: حقوق الطفل: التطور التار*
ين.القرن العشر

ت حلقوقكز بيروسس مرلف: غسان خليل، مؤ املؤ*
اإلنسان

م2004يخ اإلصدار:  تار*
فيه شـرح صفحـة، و224يتألف الكتاب بطبعته الثانـيـة املـنـقـحـة مـن 

ينات من القرن املاضياف عن تطور حقوق الطفل منذ العشرمفصل وو
جمية كما سيترجم الكتاب إلى اإلنكليزترحتى بداية القرن احلالي، وو

 من قبل املهتمنيًاسعانه اهتماما ونال مضموى، ويبا إلى لغات أخرقر
في الكتاب أقسام ثالثة، هدف الكاتببشؤون الطفل في دول متعددة، و

متييز ثالثة أجيال حلقوق الطفل:از ومن خاللها إلى إبر
. 1959 إلى العام 1923- اجليل األول من العام 

.1979 إلى العام 1959- اجليل الثاني من العام 
م. إلى اليو1979- اجليل الثالث من العام 

ض الكاتب أهم االتفاقات اخلاصة بحقوق الطفل في هـذهقد استعرو
دها. من بنوًضعها، كما فند عدداف وظرواألجيال الثالثة، و

صاضع الكتاب للنصوة مالحق سبعة خصصها وفي الصفحات األخيرو
،1924لها إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام الكاملة لسبع اتفاقيات، أو

بي حلقوق الطـفـل لـعـاماإلطار العـرلة وبي للـطـفـوها اإلطار الـعـرآخرو
2001.

 للمهتمني بـحـقـوقًثيقية جتعل االحتـفـاظ بـه مـفـيـداالكتاب له قيـمـة تـو
اإلنسان.

اإلنسان في كل مناطق العالم، ثم تنشر
املـنـظـمـة نـتـائـج تـلـك الـتـحـقـيـقـات فــي

ير كل عـام،التقـارات من الكتـب وعشر
اسعة فيلد عنه تغطية واألمر الذي يتو

العاملية.ة اإلعالم احمللية وأجهز
ماتلي احلكوتلتقي املنظمة مع مسؤوو

اء تغيير في السياساتحلثهم على إجر
اء مــن خــالل األممسـات، ســواملــمــارو

بـي أو فــياملـتـحــدة أو االحتــاد األورو
اصم العـالـم.ها من عـوغيـراشنطـن وو
ى، تدعو املنظمةة القصوعند الضرورو

ي أوإلــى ســحــب الـــدعـــم الـــعـــســـكـــر
مات التي تنتهكاالقتصادي من احلكو

فـي. وًا سافـرًبها انـتـهـاكـاحقوق شـعـو
اقـبـةمـات تـقـدم مـنـظـمـة مـرقـات األزأو

مات عـنحقوق اإلنسـان أحـدث املـعـلـو
ة.اعات الدائرالصر

ليجنحت املنظمة في قيادة حتالف دو
ة إلى اعتماد معاهدة حتظر جتنيدللدعو

ات املسلحـة؛ف القـواألطفال في صفـو
فــع احلــد األدنـــىهــذه املــعــاهــدة تـــرو

18اع املسلح إلى اك في الصرلالشتر
املنظمات التيت املنظمة، وسنة. كما فاز

لية حلظركت معها في احلملة الدوشار
بلة نوضية بجائزاستخدام األلغام األر

دهـا فـي عن جهـو1997للـسـالم عـام 
قد متتمناهضة هذا السالح الغاشم. و

افقة على معاهدة حظر األلغام أسرعاملو
ئيسية متعددةى رمن أي معاهدة أخر

يخ.اف في التاراألطر
كانت املنظمة في طلـيـعـة الـداعـني إلـى

ب خاصـةائم احلـرإنشاء محـكـمـة جلـر
قد بذلت املنظمةسالفيا السابقة؛ وغوبيو

سعة مـع مـحـقـقـي احملـكـمـة موًداجـهـو
اسعـة عـنقد قدمـت أدلـة ومدعيـهـا. وو

ائمانتهاكات حقوق اإلنسان حملكمة جر
قد ساعـدتاندا، وب اخلاصة بـرواحلر

حتـلـيـالتـهــااء املـنـظـمــة وشـهـادة خـبــر
طنينية على إدانة العديد من املتورالقانو

في تلك اإلبادة اجلماعية.
ال تقبل املنـظـمـة الـدعـم املـالـي مـن أي

ًيالكالة تتلـقـى متـومة أو من أي وحكـو
لـكـنـهـا تـعـتـمـد كـلـيـة عــلــى، وًمـيـاحـكـو
سسـاتد بهـا املـؤعات الـتـي جتـوالتـبـر

اد.األفراخلاصة و
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اف في هذه االتـفـاقـيـة،إن الدول األطـر
كدإذ تلحظ أن ميثاق األمم املتـحـدة يـؤ

مـن جـديـد اإلميــان بــحــقــوق اإلنــســان
ه،قــدرد وامــة الــفـــربــكــراألســاســيـــة، و

إذأة في احلقوق، واملرجل وي الربتساوو
تلحظ أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

يعلن أناز التمييز، وكد مبدأ عدم جويؤ
ينمتساوا وارلدون أحرجميع الناس يو

أن لكل إنـسـاناحلقوق، وامـة وفي الكـر
يـاتاحلرحق التمتـع بـجـمـيـع احلـقـوق و

دة فـي اإلعـالن املــذكــور، دون أيارالـو
متييز، مبا في ذلك التمييز القائـم عـلـى

اجلنس.
اف فيإذ تلحظ أن على الدول األطـر و

لـيـني اخلـاصـني بـحـقــوقالـعـهـديـن الــدو
جلاة الراجب ضمان مـسـاواإلنسـان و

أة في حق التمتع بـجـمـيـع احلـقـوقاملرو
الـثـقـافـيــةاالجـتـمـاعـيــة واالقـتـصـاديــة و

السياسية.املدنية وو
ليةإذ تأخذ بعني االعتبار االتفاقيات الدوو

كاالتالوعاية األمم املتحدة ودة براملعقو
جلاة الراملتخصصة، التي تشجع مساو

إذ تـلـحـظ أيـضــاأة فـي احلـقـوق، واملـرو
التوصيـات الـتـياإلعالنـات وات وارالقـر

كـاالتالــواعـتـمــدتــهــا األمم املــتــحــدة و
جلاة الرض مبسـاواملتخصصة، للـنـهـو

ها القلق،إذ يساورأة في احلقوق، واملرو
غمال هناك، على الـرمع ذلك، ألنه ال يـز

اسعك اخملتلفة، متييز ومن تلك الصكو
أة.النطاق ضد املر

أةإذ تشير إلى أن التـمـيـيـز ضـد املـر و
اة فـييـشـكـل انـتـهـاكـا ملـبــدأي املــســاو

يعدامة اإلنسـان، وام كراحتـراحلقوق و
أة، عـلـى قــدمكـة املـرعـقـبـة أمـام مـشــار

جل، في حيـاة بـلـدهـمـااة مع الـراملسـاو
االقتـصـاديـةاالجتـمـاعـيـة والسيـاسـيـة و

خـاء اجملـتـمـعيـعـوق منـو رالـثـقـافـيـة، وو
بـة الـتـنـمـيــةيـد مـن صـعــويـزة، واألسـرو

أة في خدمة بلدهاالكاملة إلمكانات املر
ىهى ترها القلق، وإذ يساورية، والبشرو

النساء، فـي حـاالت الـفـقـر، ال يـنـلـن إال
التعليمالصحة وأدنى نصيب من الغذاء و

احلـاجـاتص الـعـمـالــة وفـريــب والـتـدرو
ى.األخر

من بأن إقامة النظام االقتصاديإذ تؤو
لي اجلديد، القـائـم عـلـى اإلنـصـافالـدو

ا فـيالـعـدل، سـيـسـهـم إسـهـامــا بــارزو
أة،املرجـل واة بني الـرض باملسـاوالنـهـو

ه بأنه البد من استئصال شـأفـةإذ تنوو
جـمـيــع أشــكــالي والـفـصـل الــعــنــصــر

االستعماري والتمييز العنصرية والعنصر
االحتاللان والعدواالستعمار اجلديد وو

التدخل فية األجنبية والسيطراألجنبي و
جاليد للرالشؤون الداخلية للدول إذا أر

قهـم متـتـعـاا بحـقـوالنسـاء أن يـتـمـتـعـوو
كامال.

يز الـسـلـمم بأن مـن شـأن تـعـزإذ جتـزو

تـرتخفيف حـدة الـتـوليـني، واألمن الـدوو
تبادل التعاون فيما بني جميعلي، والدو

الدول بغض النظر عن نظمها االجتماعية
النزع السـالح الـعـام واالقتـصـاديـة، وو

قابةي في ظل رسيما نزع السالح النوو
تثـبـيـت مـبـادئفعـالـة، ومـة وليـة صـاردو

املنفعـة املـتـبـادلـة فـياة واملسـاوالعـدل و
إعـمــال حــقالـعـالقـات بــني الــبــلــدان، و

ة األجنبيةاقعة حتت السيطرب الوالشعو
االحتالل األجـنـبـي فـييـة واالستـعـمـارو

كذلك مـناالستـقـالل، وير املصـيـر وتقـر
السالمةطنية وام السيادة الوشأن احتر

ض بالتقدم االجتمـاعـياإلقليمية، النهـو
اإلسهـام، نـتـيـجـة لـذلـك فـيالتـنـمـيـة، وو

جـلاة الـكـامـلـة بـني الــرحتـقـيـق املـســاو
أة.املرو
الكاملةإميانا منها بأن التنمية التامة و و

قضية السلم،فاهية العالم، وألي بلد، ور
أة، على قدمكة املرتتطلب جميعا مشـار

كـةجل، أقـصـى مـشـاراة مـع الـراملـسـاو
ممكنة في جميع امليادين.

أةإذ تـضـع نـصـب عـيـنـيــهــا دور املــر و
فـي تـنـمـيــةة وفـاه األسـرالـعـظـيـم فــي ر

ف به حتـى اآلناجملتمع، الذي لم يعـتـر
األهمية االجتـمـاعـيـةعلى نحـو كـامـل، و

ةالدين كليهما في األسرلدور الومة ولألمو
ك أن دورإذ تـدرفي تنشئة األطفـال، وو

أة فـي اإلجنـاب ال يـجـوز أن يــكــوناملـر
أساسا للتمييز بل إن تـنـشـئـة األطـفـال

ليـةتتطلب بدال من ذلـك تـقـاسـم املـسـؤو
إذاجملتمـع كـكـل، وأة واملـرجـل وبني الـر

اة الكامـلـة بـنيك أن حتقيـق املـسـاوتـدر
أة يتطلب إحداث تغييـر فـياملـرجل والر

كذلـك فـي دورجل والدور التقـلـيـدي لـلـر
قد عقـدتة، واألسرأة في اجملتمـع واملر

دة فـيارم على تـنـفـيـذ املـبـادئ الـوالـعـز
أة،إعالن القضاء على التمييز ضد املـر

ض، التدابيـرعلى أن تتخذ، لهذا الـغـرو
التي يتطلبها القضاء على هذا التميـيـز

ه، قد اتفقت علىمظاهربجميع أشكاله و
ما يلي:

‰Ë_« ¡e'«
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اض هذه االتفاقية يعنـى مـصـطـلـحألغر

قة أو استبعادأة» أي تفر«التمييز ضد املر
يكونأو تقييد يتم على أساس اجلنس و

هني أو إحبـاطاضه، توه أو أغرمن آثار
أة بــحــقــوق اإلنــســاناف لــلــمــراالعــتــر

يــات األســاســيــة فــي املـــيـــاديـــناحلــرو
االجتـمـاعـيـةاالقتـصـاديـة والسيـاسـيـة و

املدنية أو في أي ميدان آخر،الثقافية وو
هني أو إحباط متتعها بهذه احلقوقأو تو

ف النـظـر عـنستها لـهـا، بـصـرأو ممـار
اةعلى أساس املسـاوجيـة وحالتها الـزو

جل.بني الربينها و

 …œU*«2
اف جميع أشـكـالتشجـب الـدول األطـر

تتفق على أن تنتهج،أة، والتمييز ضد املر
دون إبـطـاء،سـائـل املـنـاسـبــة وبـكـل الـو

سياسة تستهدف القضاء على التمـيـيـز
حتقيقا لذلك تتعهد بالقيامأة، وضد املر
مبا يلي:

جــلاة بـني الـر(أ) إدمـاج مـبـدأ املــســاو
طــنــيـــة أوهــا الــوأة فــي دســاتــيـــراملــرو

ى، إذا لم يكنيعاتها املناسبة األخرتشر
هـذا املـبـدأ قـد أدمـج فـيـهـا حـتــى اآلن،

كفالة التحقيق العملي لهـذا املـبـدأ مـنو
سـائــله مـن الــوغـيــريـع وخـالل الـتــشــر

املناسبة.
(ب) اتـخـاذ املــنــاســب مــن الــتــدابــيــر،

يعية، مبا في ذلك ماغير تشريعية وتشر
اءات، حلظر كل متييز ضديناسب من جز

أة.املر
أةنية حلقوق املـرض حماية قانـو(ج) فر

ضمـانجل، واة مع الـرعلى قدم املـسـاو
يق احملاكمأة، عن طراحلماية الفعالة للمر

سسـات الـعـامـةاملـؤذات االختـصـاص و
ي.ى في البلد، من أي عمل متييزاألخر

ة أي عـمــل(د) االمـتـنــاع عــن مــبــاشــر
أة،ية ضد املرسة متييزي أو ممارمتييز

سسـاتاملـؤف السلـطـات وكفالـة تـصـرو
ام.هذا االلتزالعامة مبا يتفق و

(هـ) اتخـاذ جـمـيـع الـتـدابـيـر املـنـاسـبـة
أة من جانبللقضاء على التمييز ضد املر
سسة.أي شخص أو منظمة أو مؤ

(و) اتخاذ جميع التدابير املناسبة، مبا
يعي منها، لتغيير أو إبطالفي ذلك التشر

افاألعراألنظمة وانـني والقائم من القـو
ا ضدسات الـتـي تـشـكـل متـيـيـزاملـمـارو

.أةاملر
ائـيــة(ي) إلـغـاء جـمـيــع األحــكــام اجلــز

أة.ا ضد املرطنية التي تشكل متييزالو

 …œU*«3
اف في جميع امليادين،تتخذ الدول األطر

االجتماعيةال سيما امليادين السياسية وو
الثـقـافـيـة، كـل الـتـدابـيـراالقتـصـاديـة وو

يعي منهـا،املناسبة، مبا في ذلك التشـر
ذلكتقدمها الكاملني. وأة ولكفالة تطور املر

سة حـقـوق اإلنـسـانلتـضـمـن لـهـا ممـار
التمتع بـهـا عـلـىيات األساسـيـة واحلرو

جل.اة مع الرأساس املساو

 …œU*«4
اف تدابير- ال يعتبر اتخاذ الدول األطر1

قـتـة تـسـتــهــدف الــتــعــجــيــلخـاصــة مــؤ
اأة متييزاملرجل واة الفعلية بني الرباملساو

باملعنى الذي تـأخـذ بـه هـذه االتـفـاقـيـة،
لكنه يجب أال يستتبع، عـلـى أي نـحـو،و

اإلبقاء عـلـى مـعـايـيـر غـيـر مـتـكـافـئـة أو
قف العمـل بـهـذهمنفصلـة، كـمـا يـجـب و

التدابير متى حتققت أهداف التكافؤ في
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املعاملة.ص والفر
اف تدابير- ال يعتبر اتخاذ الدول األطر2

مة، مبا فيخاصة تستهدف حماية األمو
دة فــي هــذهارذلـك تــلــك الــتــدابــيــر الــو

يا.اء متييزاالتفاقية، إجر

 …œU*«5
اف جميـع الـتـدابـيـرتتـخـذ الـدول األطـر

املناسبة لتحقيق ما يلي:
الثقافيـة(أ) تغيير األمناط االجتماعية و

أة، بـهـدف حتـقـيـقاملـرجـل وك الـرلـسـلـو
فيةالعادات العرات والقضاء على التحيز

ى القـائـمـة عـلـىسـات األخـركل املـمـارو
االعتقاد بكون أي من اجلنسني أدنى أو

ار منطيـةأعلى مـن اآلخـر، أو عـلـى أدو
أة.املرجل وللر

ًبية العائلية فهما(ب) كفالة تضمني التر
ظيفة اجتماعية،مة بوصفها و لألموًسليما

بيتهمتراف بكون تنشئة األطفال واالعترو
ين علـى أنكة بني األبـولية مشتـرمسـؤو

ما أن مصلحة األطفـال هـييكون مفهـو
االعتبار األساسي في جميع احلاالت.

 …œU*«6
اف جميـع الـتـدابـيـرتتـخـذ الـدول األطـر

يعي منهـا،املناسبة، مبا في ذلك التشـر
أةملكافحة جمـيـع أشـكـال االجتـار بـاملـر

أة.استغالل بغاء املرو
w�U��« ¡e'«
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اف جميـع الـتـدابـيـرتتـخـذ الـدول األطـر

أةاملناسبة للقضاء على التمييز ضد املر
جهبوالعامة للبلد، وفي احلياة السياسية و

اةأة، على قدم املسـاوخاص تكفل للـمـر
جل، احلق في:مع الر

يـت فـي جـمـيـع االنـتـخـابـات(أ) الـتـصـو
األهلية لالنتخاباالستفتاءات العامة وو

هاجلميع الهيئات التي ينتـخـب أعـضـاؤ
اع العام.باالقتر

كـة فـي صــيــاغــة ســيــاســة(ب) املـشــار
فىفي تنفيذ هذه السياسة، ومة واحلكو

تأدية جـمـيـعظائـف الـعـامـة، وشغـل الـو
يـاتاملهـام الـعـامـة عـلـى جـمـيـع املـسـتـو

مية.احلكو
جمعياتكة في أية منظمات و(ج) املشار
مـيـة تـهـتـم بـاحلــيــاة الــعــامــةغـيـر حـكــو

السياسية للبلد.و

*Ác?� v?�≈ WJKL*« XLC�«

 d?�L��œ w� WO�UH�ô«2000Â

l?� ÷—UF�� U� vK
 kH���

¨W?O?�ö�ù« WF�dA�« ÂUJ�√

® …dIH�« vK
 œb�� kH%Ë2©
® …œU*« s�9® …dIH�«Ë ¨©1s� ©

 …œU*«.29

�U‡‡�uM� WO�U��« WM��«-dA
 Y�U��« œbF�« -d�L��œ 2006…bFI�« Ë– ≠ Â1427‡�



12

…c‡‡�U�

ÂUF�« ·dA*«

œ.—U�(« bL�� s� —bM� 

WOFL'« fOz—

d�d���« fOz—

√.œ.œUMF�« œuL	 s� sL	d�«b
� 

dAM�«Ë W�UI�« WM' fOz—

aalenad@yahoo.com

d�d���« d�b�

w
O�F�« d�U� s� tK�«b
�

otaibi01@hotmail.com

Ã«d�≈Ë rOLB�

∫WOFL'« s�ËUM� WWW.NSHRSA.ORG قع اجلمعية:مو

 W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« ∫w�Ozd�« dI*«- ∫n�U� ÷U�d�«  ∞±≤±∞≤≤≤≥   ∫f�U� ∞±≤±∞≤≤∞≤’ . ∫»±∏∏± ÷U�d�« ±±≥≤±

W�bL;« w	 ∫W�dJ*« WJ� WIDM� Ÿd�- ∫n�U� ‰“UM�« WJ� o�d�∞≤∂≤≤≤≤∂± ∫f�U� ∞≤∂≤≤≤±π∂ - ∞≤∂≤≤∑≤≥µ’ . ∫»±±∂∂∂¥ …b� ≤±≥π±

 ∫n�U� ∫Ê«“U� WIDM� Ÿd�∞∑≥±∑µµ∂∂ / ∞∑≥±∑∞∞¥¥ ∫f�U�   ∞∑≥±∑≥≥¥¥’ . ∫»¥∑∂

 ∫n�U� ∫WO!dA�« WIDM*« Ÿd�∞≥∏∞π∏≥µ≥ ∫f�U� ∞≥∏∞π∏≥µ¥’ . »±µµ∑∏ ÂU�b�« ≥±¥µ¥

WOFL'« Í√— s� d
F� ô …dAM�« w� …œ—«u�« ¡«—ü«

UN�U��√ ¡«—¬ s� d
F� U/≈Ë

d�d���« W�O�

 b�œ—.. ±µπ≥ / ±¥≤∑

اس:جدة - و
متر العاملي الثالث لصحـةأوصى املؤ

يالطفل بتشكيل جلـنـة تـنـسـيـق مـن ذو
فني بإسهاماتهـماملعرواالختصاصـات و

ة الشـؤونارأسهـا وزفي هذا اجملال تـر
التعليماتات واراالجتماعية لتنفيذ القـر

حتـديــدة وة فـي حـمـايـة األســرالـصـادر
اءات فاعلةضع إجرلية كل قطاع وومسؤو

دة.ارى الوية لتلقي الشكاوسرو
متر الذي عقد مبحافظةكما أوصى املؤ

2/11-28/10ة جــدة خــالل الــفــتـــر
يبة العمل عـلـى تـدرهـ بـضـرور1427

ية املتـعـامـلـة مـع حـاالتادر البـشـرالكـو
ماتكز معلـوإنشاء مري والعنف األسـر

طني متخصـص لـرصـد هـذه احلـاالتو
ةيـة لـألسـرعـوإنـشـاء قـنـاة إعـالمـيـة تـوو
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بيةنت باللغة العرقع على شبكة االنترموو
الشباب.اصل مع األطفال وللتو
اع في تفـعـيـلمتر إلـى اإلسـردعا املـؤو

يـب الــقــضــاةيــة مــع تــدراحملـاكــم األســر
العمل على تقنني األحكاماالدعاء العام وو

مي خـاصـةإنـشـاء أقـسـام تـنــوعـيـة والـشـر
 ســنــة فــي18 إلــى 13بــالــشــبــاب مـــن 

لهم عن اجملتمـعاملستشفيات مع عـدم عـز
يسـائـل املـسـاعـدة لـذوفـيـر الـوتـوالـعـام و

اقاالحتياجات اخلاصة في جميـع األسـو
متابعة تنفيـذاألماكن العامة وات واملطارو

ممفهـوتطبيق سياسة اجملتمع للمعـاقـني و
متردعا املؤالتأهيل. ولية في التعليم والشمو

ة تغيير النمط احلياتي للـطـفـلإلى ضرور
سمن اجللوياضة لتقليل زتشجيعه على الرو

العمل على منعيـون وأمام شاشات التلفز

سائليعة في وجبات السرظهور إعالنات الو
اج األمناط العالجية احلديثةإدراإلعالم و

مضخةلني وض السكر مثل بخاخ األنسوملر
يادة معدل اإلصـابـةا لـزنظـرلني. واألنسـو

ض لني العظام لدى األطفال فقد أوصىمبر
طرقعية بأسباب وفع معدل التومتر براملؤ

ية بالصيدلياتفير األدومتابعة توالعالج و
ضاعة الطبيعةة الرعية األمهات بضرورتوو
الفـحـصضـع والتطعيـمـات لـألطـفـال الـرو

ها.غيراض االستقالب والطبي املبكر ألمر
متر جمعية طبمترون إقامة مؤقد قرر املؤو

ة.دية القادم في املدينة املنوراألطفال السعو
ةهـركـت األسـتـاذة اجلــوقـد شـارهـذا و
ئيـس اجلـمـعـيـة لـشـؤوني نـائـب رالـعـنـقـر
قة عمل حول حقوق الطفل فية بوراألسر

.الهيئات العاملية

:حقوقجدة - 
يـد مـنة إلى بـذل املـزدعت جلـنـة األسـر
ادقي بني أفـرعي احلقواجلهد لنشر الـو

يـق اسـتـغــالل كــافــةاجملـتـمـع، عــن طــر
السـمـعـيـةئيـة وسائـل اإلعـالمـيـة املـرالـو

اج مادة حقوقالعمل على إدرءة، واملقروو
ضعـراسيـة واإلنسان في املناهـج الـدر

سلم فـية النبي صلى اللـه عـلـيـه وسيـر
جاته.تعامله مع زوبيته و

أت اللجنة في اجتماعها مبقر اجلمعيةور

مة مسـاء االثـنـنيفي منطـقـة مـكـة املـكـر
فمبـر نـو6افق هـ املـو15/10/1427

اج قــســم خــاص م أهـمــيــة إدر2006
ئاسـةم رة تقـوعية في جلـنـة األسـربالتـو

عاته.يل مشرواجلمعية بتمو
ةأوصـى اجملـتـمـعـون بــإيــصــال نــشــرو
) إلى أكبر عدد من املستفيدين،حقوق(
تيبات اخلاصةالترات وناقشت التجهيزو

بي لعقده في أقـرمتر العنف األسرمبؤ

   يلفت انتباهي دائما اهتـمـام هـيـئـات
جمعيات حقـوق اإلنـسـان األهـلـيـة فـيو

ها الكبير على حقوقكيزتربي والعالم الغر
اإلنسان في دول العالم الثالث، كما يلفت

لـي تـلـكص مـسـؤو حـرًاانـتـبـاهـي كـثـيـر
مية الالبلدان ممن هم في مناصب حكو

عالقة لها بهيئات حقوق اإلنسان األهلية
االنتهاكاتعلى احلديث عن املشكالت و

،ًالتي تقع في دول العالم الثالث أيـضـا
مي) أواحلكوفان (األهلي وينسى الطرو

د بلدانهميتناسيان ما يحدث داخل حدو
ةانـتـهـاكــات مــســتــمــرمـن مــشــكــالت و

اء منها ماة حلقوق اإلنسان، سومتكررو
يتعلق باجلاليات األجـنـبـيـة فـيـهـا أو مـا

ائـح مــحــددة مــنشـريـتـعــلــق بــفــئــات و
اجه مشكالت عدة لـيـسمجتمعاتـهـم تـو

ليس أقلهـاي، وأهمها التمييز العـنـصـر
خر بهاة التي تزدية الكثيرالقضايا الفر

سـائـل إعـالمـهــم دون أن تــثــيــر أدنــىو
د فـعــل مــن قــبــل تــلــكدواهــتــمــام أو ر

الهيئات.اجلمعيات و
بيةمات الغرلي احلكوص مسؤو    إن حر

ءا جزأخيرال وه، فهم أويرتبرميكن فهمه و
لـيـةمـات الـتـي تـتـحـمـل مـســؤومـن احلـكـو

لهم،االنتهاكات التي تقع في دوقات واخلرو
ميةبية غير احلكوكيز املنظمات الغرلكن تر

د الدول التياهتمامها مبا يقع خارج حدوو
جتاهلها شبه التامسلبيتها بل وجد بها وتو

ابها أمر مثير للـشـبـهـةملا يحدث عنـد أبـو
ا حـول اسـتـقـاللـيـتـهـااال كـبـيـريـثـيـر سـؤو
بة مبكان قبولمن الصعوعيتها، وضوموو

ماتة إن التناغم احلاصل بني احلكـوفكر
د مـصـادفـةالـهـيـئـات األهـلـيـة هـو مــجــرو
الـسـبـب فـي ذلـك أنـه مــتــكــرر فــيــحــدثو

حول مختلفقات وار في كـل األوباستمر
تها حولاملشكالت التي تتم إثارالقضايا و

حقوق اإلنسان في دول العالم الثالث.
ال على سفير   حرصت على طرح السؤ

تهياربي باململكة عند زدول االحتاد األورو
ضيةلي املفواجلمعية مع اثنني من مسؤو

ال طلبا للنصيحةأضفت للسؤبية، واألورو
داة إننا معجبون بأداء الهيئات األهليةمؤ

ذجا، فهليد أن نتخذها منـونربية والغر
طـنـيـة حلـقــوققـع مـن اجلـمـعـيــة الــويـتـو

لي اهتماما أكبراإلنسان باململكة أن تو
دبانتهاكات حقوق اإلنسان خارج حدو

اململكة أكـثـر مـن اهـتـمـامـهـا بـالـشـؤون
ماسية السـفـيـر:الداخلية؟ أجـاب بـدبـلـو

ال لتلـك الـهـيـئـاتجيه الـسـؤميكـنـكـم تـو
سسات فال أستطيع اإلجابة عنها،املؤو
افــيأنـتـم مــن يــقــرر الــنــطــاق اجلــغــرو

الهتمامات اجلمعية.
   أمـلـي أال تـغـرق اجلـمـعـيــة بــالــشــأن

أال ينحصرغم أهميته، وحده، رالداخلي و
ديني فقط خارجلي بالسعواهتمامها الدو

م حقوق اإلنسانطن ألن مفهود الوحدو
د.احلدواملسافة ويتجاوز املكان و

 عبدالرحمن العناد.د
رئيس جلنة الثقافة والنشر

:حقوقياض - الر
طنية حلقوق اإلنسان مساءتنظم اجلمعية الو

م اإلثنني الثالث عشر من شهر ذي القعدةيو
ذلـكم العاملي لـإليـدز. وة مبناسبـة الـيـوندو

في قاعة األمير سلمان مبـسـتـشـفـى املـلـك
ياض.فيصل التخصصي بالر

اقعض اإليدز بني الوة (مرك في ندوسيشارو

ت اللجنة اختيارفرصة ممكنة. كما قرر
ً لها خلـفـاًئيسـاي رة بهيجـة عـزالدكتـور

للدكتور أبو بكر باقادر.
حضر االجتماع كل من األستاذةهذا و
ئيسي نائب رة بنت محمد العنقرهراجلو

ة، الدكتور محمداجلمعية لشؤون األسر
ي،يرحمن احلراني، الدكتور عبدالرالشهر

يز األحمدي، األستاذالدكتور عبد العـز
دي.ة العمويل، األستاذة نوريد آل شوز

قي، ديـنـي،التحديات.. مـنـظـور طـبـي، حـقـوو
املهتـمـني،إنساني) عدد من املتخـصـصـني وو
يهم: الـدكـتـور عـبـدالـلـه احلـقـيـل اسـتـشـارو

ىئيس قسم مكافحة العدواض املعدية وراألمر
ياض،مبستشفى امللك فيصل التخصصي بالر

طنينامج الوياض اخلليف مدير البرالدكتور ر
ة لبنىة الصحة، الدكتورارملكافحة اإليدز بوز

ك في كليـة الـطـبي األستاذ املشـاراألنصـار
طنيةعضو اجلمعية الود وبجامعة امللك سعـو

ين العابدينحلقوق اإلنسان، األستاذة سهيلة ز
طنية حلقوق اإلنساناد عضو اجلمعية الوّحم

عـضـو االحتـاد الـعـاملـي لـعـلـمـاء املـسـلـمـني،و
نامـج األمماألستاذة ميسم متيم منسـقـة بـرو

املتحدة اإلمنائي.
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