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ياض- حقوق:الر
طنية حلقوق اإلنـسـانصدر حديثا عن اجلمعيـة الـو

السادس من سـلـسـلـةاخلامـس وابـع واإلصدار الـر
ابعصص اإلصـدار الـرُقـد خ(حقوق) التثـقـيـفـيـة، و

أة،التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املر
ليةصص اإلصدار اخلامس عن االتفاقية الدوُكما خ

ي، أماللقضاء على جميع أشكال التمييز العـنـصـر
اإلصدار السادس فقد كان عن اتفاقية حقوق الطفل.

ات استكماال لسلسلة (حقوق)تأتي هذه اإلصدار
ها اجلمعية بهدفالتثقيفية التي بدأت في إصدار

قية من خالل تيسير سبل االطالعنشر الثقافة احلقو
لية حلقوقاملعاهدات الدواثيق واملوعلى االتفاقيات و

ائح احمللية في هذااللوكذلك األنظمة واإلنسان، و
ها في كتيبات منـاسـبـة تـوزعذلك بنشـرالشـأن، و

اجلمهور العام.على عدد من املهتمني و
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طنية حلقوق اإلنسان تتلمسبدأت اجلمعية الو
عيةالتثقيفية من خالل نوية وعودها التوات جهوثمر

دها منمن خالل ما يرد إليها، والقضايا التي تر
عـييـادة وات تـنـم عـن زاسـتـفـســاراحـات واقـتـر

د منها.املقصوم حقوق اإلنسان واجملتمع مبفهو
د باإلضافة إلىتهدف اجلمعية من تلك اجلهو

اد اجملتمععية أفرتونشر ثقافة حقوق اإلنسان و
أهدافـهـايف باجلـمـعـيـة وقهم، إلـى الـتـعـربحـقـو

مجال اختصاصها، فمن خـاللآليات عملهـا وو
ى نلحظشكاود إلى اجلمعية من قضايا وما ير

د إليها تقـع خـارجأن غالبية القضايـا الـتـي تـر
ًير صدر حديثانطاق االختصاص، فقد أظهر تقر

مـة أنعن فرع اجلمعية في مـنـطـقـة مـكـة املـكـر
نسبـة الـقـضـايـا الـتـي تـقـع خـارج اخـتـصـاص

د٪ مـن مـجـمـوع مــا ور15ت اجلـمـعـيـة جتـاوز
قت.ضياع الويدا من اجلهد وللفرع، مما يعني مز

م به اجلمعية في مجالكد أهمية ما تقومما يؤ
د عدد من املفاهيمجوتثقيف اجملتمع هو وعية وتو

طة لدى البعض عن طبيعة عمل اجلمعيـةاملغلو
مجال اختصاصها، من ذلك اعتقـاد الـبـعـضو

ية ميكن من خاللهابأن لدى اجلمعية عصا سحر
قـدالة جميـع الـعـقـبـات، وإزحل كل القـضـايـا و

الء بأن اجلـمـعـيـة مـا هـي إال أداةغاب عـن هـؤ
سسات متكن أصحاباملؤاد وضغط على األفر

قهم أوبة من احلصول على حقواحلقوق املسلو
إيضاح الطرق املناسبة للوصول لتلك احلقوق.
كما يعتقد البعـض أن دور اجلـمـعـيـة يـبـدأ مـع

اقع، فـدورهذا مـا يـنـافـي الـوبدايـة الـقـضـيـة و
اجلمعية يبدأ من حيث انتـهـي اآلخـرون، فـمـن

ض أال يلجأ إلى اجلمعية إال من أغـلـقـتاملفتـر
سميةاب الرطرق جميع األبوجهه الطرق وفي و

لم يحصل عليها.قه وللحصول على حقو
ف على اجلمـعـيـةهنا نهيب بـاجلـمـيـع الـتـعـر

االستفـادةاالطالع على نظامـهـا األسـاسـي وو
مما تنتجه اجلمعية في سبيل نشر ثقافة حقوق
ةاإلنسان، فاجلمعية باإلضافة إلى إصدار نشر

ًم حالياعي تقوامللف الصحفي األسبو(حقوق) و
ةهي عباربإصدار سلسلة (حقوق) التثقيفيـة و

ي علىاحلفظ حتتـوعن كتيبات سهلة احلـمـل و
املعاهدات في مجالاالتفاقيات واثيق وأهم املو

حقوق اإلنسـان، صـدر مـنـهـا حـتـى اآلن سـتـة
ك من خـاللات. كما أن اجلمعية تـشـارإصدار

اتالنـدوات ومترأعضائها في الـعـديـد مـن املـؤ
كاتهم في بعضلية، إضافة ملشارالدواحمللية و

اإلذاعـيـة، فـضــال عــننـيـة ويـوامـج الـتـلــفــزالـبـر
كاتهم الصحفية لتحـقـيـق أكـبـر قـدر مـنمشـار

قي لدى اجملتمع.عي احلقوالو

:حقوقجدة - 
يب باألمن العام بالتـعـاون مـعة التدرم إدارتعتـز

يبيةة تدرطنية حلقوق اإلنسان عقـد دوراجلمعية الـو
اد في عدداألفرفي مجال حقوق اإلنسان للضباط و

/27-23ة من مدن اململكة، خالل الفترمن مناطق و
هـ.8/1427

امجة ضمن برة التي تنظم ألول مرتأتي هذه الدور
يب باألمنة التدرية التي تنظمها إدارات السنوالدور

جال األمن بحـقـوق اإلنـسـانيـف رالعام بهـدف تـعـر
غير املـسـلـمكيفية التعـامـل مـع املـسـلـم ومبادئـهـا وو
اعاة حقوق اإلنسان، إضافةاك سبق اإلسالم ملرإدرو

حقـوقضيح العالقة بني التـحـقـيـقـات اجلـنـائـيـة ولتـو
اك الـنــظــامة إلـى إدراإلنـسـان، كـمــا تــهــدف الــدور

فالتعرطنية حلقوق اإلنسان واألساسي للجمعية الو
ةسيمثل اجلمعية في هذه الـدورعلى آليات عملها. و

بيعان القحطانـيكل من سعادة الدكتور مفلح بـن ر
الدكتـور حـسـني بـن نـاصـرئيـس اجلـمـعـيـة ونـائـب ر

مةف العام على فرع منطقة مكة املكريف املشرالشر
املتابعةئيس جلنة الرصد والدكتور صالح اخلثالن رو
يدة عضو اجلمعية.الدكتور صالح الشرو

عات،ضوة على عدد من املوستشتمل الدورهذا و
ها فـيمـصـادريـف بـحـقـوق اإلنـسـان ومـنـهـا: الـتـعـر
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حسني الشريف.د

طنية حلقوق اإلنسانيف باجلمعية الوالتعراإلسالم، و
ضوع التحقيقات اجلنائيةمناقشة موآليات عملها، وو
حقوق غير املسلمني فيعالقتها بحقوق اإلنسان، وو

ىعـات األخــرضــواإلسـالم، إضـافــة لــعــدد مــن املــو
التدخل التعسفي في حياة اإلنساناءة واض البركافتر

شحت اجلمعيةالتعذيب.   من جانب آخر، راخلاصة و
طنية حلقوق اإلنسان الدكتـور حـسـني بـن نـاصـرالو

مةف العام على فرع منطقة مكة املكريف املشرالشر
التعليمبية وة التريبي بالتعاون مع إدارنامج تدرلعقد بر

العنفنا وان (أبناؤمة حتت عنوللبنات مبنطقة مكة املكر
يـبـي يـسـتـهــدفنـامـج تـدرذلـك ضـمـن بــرى) واألسـر
افات االجتماعيات يستمر ملدة ثالثة أيام، اعتباراملشر

من التاسع من شعبان.

ة تأتييف أن الـدورضح الدكتور حسني الـشـرأوو
التـعـلـيـم لـلـبـنـاتبـيـة وة التـرة مـن إداربـنـاء عـلـى دعـو

يز ثقافة حـقـوقتعـزبالعاصمة املقدسة بـهـدف نـشـر و
الدور الـذيأهدافهـا ويف باجلمعـيـة والتعـراإلنسـان و

ة سـتـشـتـمـل عـلـىيـف إن الـدورقـال الـشـر وم به.تقو
بيان حقوق الطفل في أنظمة اململكةيف باجلمعية والتعر
لية، إضافة إلى بحثاالتفاقيات الدودية وبية السعوالعر

ة، كمااإلدارالتنسيق بني اجلـمـعـيـة وآليات للتـعـاون و
ضيح اآلليات املنـاسـبـة لـتـعـامـلة إلى تـوتهـدف الـدور

فات االجتماعيات مع حاالت العنف ضد األطفال.املشر
ميـةد اجلهـات احلـكـويف بجـهـوأشاد الدكـتـور الـشـرو
التفاعلبني اجلمعية واألهلية لتفعيل التعاون بينهـا وو

القضاء على كافة أشكاله.معها للحد من حاالت العنف و

:حقوقت - بيرو
طالبت منظمات حقوق اإلنسان بحماية املدنيـني مـن

ضع اآللياتائيلية/ اللبنانية ووب اإلسرمخلفات احلر
يعة حلمايـة اإلنـسـان الـلـبـنـانـي مـنالـسـراملنـاسـبـة و

اف املدنينية التي تهدد ببتر أطرالقذائف غير املنفجر
من بينها القنابـل الـضـخـمـة الـتـي تـلـقـيـهـاقتلـهـم. وو

الـقـنـابـليـخ وارالـصـوقذائـف املـدفـعـيـة وات والـطـائـر
دية.العنقو

تش حلقوق اإلنسـانايتس وومن ردعت منظمة هيـوو
اع  إلى اتخاذ جميع التـدابـيـر لـتـحـذيـراف النـزأطر
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صالح اخلثالن.دصالح الشريدة.د مفلح القحطاني.د

ضحايا العدوان اإلسرائيلي على لبنان

:حقوقياض - الر
ةطنية حلقوق اإلنسان خالل الفـتـرم اجلمعية الـوتعتز

عية لها في كل من:املقبلة افتتاح عدد من املكاتب الفر
ان.جنرة، الطائف، األحساء ومة، املدينة املنورمكة املكر

ئيس اجلمعية الدكتور بندر احلجارضح سعادة رأوو
ة افتتاح هذه املكاتب ستطرح على اجتماعأن فكر

اجمللس التنفيذي خالل الشهر احلالي العتمادها.
يةعات عقارأشار احلجار إلى أن اجلمعية تلقت تبرو

نيـنييـن قـانـود مبستـشـارلهذه املـكـاتـب الـتـي تـزو
ى مـنأخصائيـات اجـتـمـاعـيـات لـتـلـقـي الـشـكـاوو

نني سيكون إلى أن املتعاوًاملقيمني، الفتااطنني واملو
لهم دور فاعل في هذه الفروع.

أكد احلجار على أن افتتاح هذه املكاتب  جاء نتيجةو
ة الكافية فياكتسابها اخلبرلتطور أعمال اجلمعية و

غبة منها في الوصول لبعـض فـئـاتهذا اجملـال، ور
اصل مع اجلمعية.اجملتمع التي يصعب عليها التو

:حقوقك - يورنيو
بور،يز آرضة السامية حلقوق اإلنسان، لوبت املفوأعر

يـزتعزلية الشاملة حلمايـة وعن دعمها لالتفاقية الـدو
ي إعدادها حالياامتهم، التي يجركرقني وحقوق املعو
ة إلى أنضها على اجلمعية العامة، مشيرمتهيدا لعر

قني.اعتمادها سيمنح حماية حقيقية للمعو
لـيـةبور: «إن معايـيـر حـقـوق اإلنـسـان الـدوقالـت آرو
٪  من10نتيجة لذلك فـإن آلياتها لم تكن كافيـة، وو

قهمانتهـاك حـقـوضون للتمـيـيـز وسكان العالم يـتـعـر
إذا ما مت اعتماد املعاهدة،أضافت: «و و.األساسية»

فستكون أول معاهدة حلقوق اإلنسان يتم اعتمادها

ب لبناناألشخاص الذين يعيشون أو يعملون في جنو
كذلك العمل على إبعاد املدنيني عنمن هذا اخلطر، و

ة.املناطق التي فيها قذائف غير منفجر
د عاجلة لتأمنيقالت املنظمة أنه البد من بذل جهـوو
اقبة املناطق التي تنتـشـر فـيـهـا هـذه الـقـذائـف،مـرو
التها بأسرع ما ميكـن. إلزٍضع خططالعمل على وو
ب الله تقدميحزائيلية وات اإلسر من القوٍّأن على كلو

األسلحة املستخدمةمات عن املناطق املستهدفة ومعلو
منظمات األمم املتحدة.إلى السلطات احمللية و

4التفاصيل صفحة 
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اال كبيرستعتبر حتوين، والعشـراحد وفي القرن الو
 مليـون شـخـص650يقة التعـامـل مـع نـحـو في طـر

اع اإلعاقة».يعيشون مع نوع من أنو
م املعاهدة الدول على اعتماد مـعـايـيـر تـكـونستلـزو

قني مثل بناء املبانـي مبـامساعدة لألشخـاص املـعـو
صحتـسـني فـرقني بـالـدخـول إلـيـهـا ويـسـمـح لـلـمـعـو

تقدميمات واحلصول على املعلوقني في التعليم واملعو
قني.ية ضد املعوسات التمييزتدابير متنع املمار

ضات املعنية مبعاهدة األمم املتحدةئيس املفاوقال رو
يلندة لدىقني، دون ماكاي، سفير نيـوزحلماية املعـو

اثق من أن اتفاقا ميكن التوصلاألمم املتحدة، إنه و

ةغم من اخلالفات الكبيرإليه بشأن املعاهدة على الر
قـت الـذي تـدخـل فـيــهبـني الـدول األعـضـاء، فــي الــو
مها األخير.احملادثات بشأن املعاهدة يو

ينـا، مـنـسـقـةنـيـكـا ريا فـيـرومن نـاحـيـتـهـا قـالـت مـار
قني، «إنها متفائلة قلياللية املعنية باملعوعة الدواجملمو

بنالكننا اقترة هي دائما األصعب وة األخيرإن اخلطوو
من النهاية».

ضات فإن املعاهدة، التي ميكنإذا ما جنحت املفاوو
تها سـبـتـمـبـرأن تعتمدها اجلـمـعـيـة الـعـامـة فـي دور

ئيسية في إنهاء التمييزاحلالي، ستكون نقطة حتول ر
قني.ضد األشخاص املعو
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سختات اإلعالمية املهمة التي راإلصدار
قية، إضافة إلىالكثير من املفاهيم احلقو

ى التي قامت اجلمعيةات األخراإلصدار
ها. يذكر أن العدد األولنشربطباعتها و

قتـامن مجلة (القانون) التـي تـصـدر مـؤ
ابية اشتمل عـلـى عـدة أبـوبصفـة شـهـر

االستثمارى ولت نشأة مجلس الشورتناو
كيفيةية وامللكية الفكراألجنبي في اململكة و

اعأنـواحتساب مكافأة نـهـايـة اخلـدمـة و
اتد العمل إضافة إلى تغطية للـدورعقو

ات املتخصصة.متراملؤو
اهيم أن مجلة (القانـون) تـعـد نـافـذةضح آل إبـرأوو

نيةاتهم القانواستشاراتهم وللمتخصصني لتقدمي خبر
ير اجملـالتطوقيـة واء بهدف نشر الثقافة احلـقـوللقـر

تقدميحات املتخصصـة وني من خالل األطـروالقانـو
التي تتماشـىب العاملية في مجال القـانـون والتجـار

مع األنظمة احمللية.

د. طارق حمود آل إبراهيم

:حقوقياض -  الر
طنيةكات الو مع إحدى الشرًمت اجلمعية عقداأبر

اإلحصاءمات وكز املعـلـوقع مرتشغيـل مـولتصميـم و
نت.ثيق على اإلنترالتوو

يـنكز األستاذة سـهـيـلـة زئيسـة املـرضحـت رأوو
امن افتـتـاحقع الذي سـيـتـزاد بأن املـوّالعابـديـن حـم

بية) مـع مـرور ثـالثـةلى منه (اللـغـة الـعـرحلـة األواملـر
طنية حلـقـوقام على إعالن تأسيس اجلمعـيـة الـوأعو

اإلنسان سيكون بعشر لغات ليستفيد منه أكبر عدد
عيتـهـمبالتـالـي اإلسـهـام فـي تـوممكن مـن الـنـاس، و

مساعدة الباحثني الناشطـني فـي مـجـالقهم، وبحقـو
اإلحصائيـاتاد العلميـة وفير املوحقوق اإلنسان بتـو

نها.الدقيقة التي يحتاجو
كزيق العمل في املرقالت األستاذة سهيلة بأن فرو

ةقع جاهزاد املوساق لتكون جميع مويعمل على قدم و
كة املتعاقد مـعـهـا مـن أعـمـالـهـاد انتهـاء الـشـرمبجـر

التشغيلية.التصميمية و
ي على ثالثةقع يحتواد إلى أن املـوّت حمأشارو

عةاملسموءة ومات املقروأقسام تتكون من قاعدة املعلو
ثـيـقتـواسات إحـصـائـيـة ودرإحـصـاءات وئيـة، واملـرو

تقع هـذهطات، واخملطوثائق والوير والتقارللبيانات و
كة تضم أنظمة صفحة متحر75األقسام الثالثة في  

إقليميةلية والت دوكوتوبرواتفاقات وإعالنات وانني وقوو
انني أكثر منقوأنظمة ومحلية، إضافة إلى دساتير وو

يـرتــقــاراسـات ودرث وبـحــولــفــات ومـؤلــة، ومـائــة دو
ش عملمقاالت وورات ومحاضرات وندوات ومترمؤو

يةبصراد سمعية وموسائل جامعية و، كما تتضمن ر
تسجيليةثائقيـة وأفالم وية وتلفازامج إذاعيـة ومن بر
باحثنيعلماء و عن نشطاء وًدليالافية  وتغر فوًاوصور

في مجال حقوق اإلنسان.
قالت األستاذة سهيلة أن اجلمعية تـسـعـى ألنو

ثيق من أكبـرالتواإلحصـاء ومات وكز املعلويكون مـر
أن يكسب ثقةى العاملي، وأهمها على املستواكز واملر
أن يـسـهـم فـي نـشـر ثـقــافــة حــقــوقاده، وه وروارزو

الناشطني للباحثني وً أساسياًجعايكون مراإلنسان، و
في مجال حقوق اإلنسان.

qOGA�Ë rOLB� bI� lO�u�

�U�uKF*« e�d� l�u�

WOFL'U�

wNM	 W�dJ*« WJ� Ÿd�

l� WO�eM� WK�U� …U�UF�

UNKOH�

:حقوقجدة - 
طنية حلقوق اإلنسان مبنطقةأنهى فرع اجلمعية الو

نيسيةمة معاناة عاملة من اجلنسية اإلنـدومكة املكر
مع كفيلها، حيث بدأت معاناتها عندمـا اسـتـقـدمـهـا

600ي تب شهرلية مبركفيلها للعمل لديه كعاملة منز
ت سنتـنيمن خالل مدة عملـهـا الـتـي جتـاوزيـال، ور
ذلكثمانية أشهر انتهك فيها الكفيل حقها كإنسان وو

األمر من ذلك عدم تسليمها أيحبسها، وبها وبضر
ة عملها.ال فتراتبها طومن رو

مةد فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكـرقد تكللت جهـوو
تبات العاملة التي تـصـل إلـىبدفع الكفيل كامـل مـر

اقها مـنيال، إضافة لتـجـهـيـز كـامـل أور ألـف ر18
ً،اها لبالدها فـوران لتسفيـرة طيرتذكراز سفـر وجو
.ار بذلكقع الكفيل على إقرقد وو

ئيس اجلمعـيـةاف نائـب ر باشر القضية حتـت إشـر
فاملشري، وة العنقرهرة األستاذة اجلولشؤون األسر

يف كل مـن:العام على الفرع الدكتور حسـني الـشـر
األخصائية االجتماعية بقسمة الباحث، واألستاذ حمز

بي.السيدات األستاذة اعتدال احلر

:حقوقجدة - 
دة لفرع اجلمعية في منـطـقـةاربلغ عدد القضايـا الـو

اخر شهر جمادىحتى أومة منذ التأسيس ومكة املكر
 قضية أجنز منهـا3516ة من العام احلالـي  اآلخر
٪.41 قضية أي ما نسبته 1436

تفاع نسـبـةير صدر حديثا عن الفـرع ارضح تقـرأوو
د للفرعية)، حيث ورال الشخصية (األسرقضايا األحو

٪5.28 قضايا أي ما نسـبـتـه 1004يخه حتى تـار

Íd�_« nMF�« U	UC� UN�—bB�

 eM	 WO�dG�« Ÿd�41tO�≈ …œ—«u�« U	UCI�« s� •

 قضيـة272دة، منـهـا (ارمن مجموع القـضـايـا الـو
ي)، تليها قضايا تخص السجناء بنـسـبـةعنف أسر

يةتبة الثالثة القضايـا اإلداريأتي في املـر٪، و8.17
٪.4.15بنسبة

ةاملنجـزدة وارفق يبني عدد القضـايـا الـواجلدول املـر
مة، كما يبني نسبةلفرع اجلمعية في منطقة مكة املكر

القضايا التي كانت خارج اختصاص اجلمعية:

مةدة لفرع اجلمعية مبنطقة مكة املكرارإحصائية بالقضايا  الو
هـ29/6/1427حتى منذ التأسيس و

:حقوقجدة - 
٪40املالية ية وات اجلمعية العقارائد استثماربلغت عو

م، هذا مـا2005حـتـى نـهـايـة عـام منـذ إنـشـائـهـا و
ئيس اجلمعية الدكتور بندر احلجارضحه سعادة رأو

عقب اجتماع جلنة االستثمار األخير بفرع اجلمعيـة
مبحافظة جدة.

يرا على تقرأشار د.احلجار إلى أن اجملتمعني اطلعوو
جي متهيدا لتقدميه للجمعيةني اخلاراحملاسب القانو

الذي من املقرر عقده خالل شهر شعبـانمية والعمو
القادم.

åWO�U*«Ë W	—UIF�«ò WOFL'« �«—UL���« bz«u�

 XGK�40 ÂU� v�� •2005
ئيس جلنةهير حافظ رن الدكتور عمر زّمن جهته، بي

اســـاتد املــالــيــة وجلــنـــة الـــدراراملــواالســتــثـــمـــار و
أسهات باجلمعية أن االجتمـاع الـذي تـراالستشـارو
ه عضو اللجنة الدكتور حسنيحضرئيس اجلمعية ور

املدير التنفيذي لفرع اجلمـعـيـةيف وبن ناصر الشـر
مة األستاذ خـالـد نـحـاس أقـرفي منطقـة مـكـة املـكـر

توصية باملصادقة على احلسابات اخلتامية للجمعية.
قع اختيار اللجنة على األستاذ خالد نحاسقد وهذا و

 عاما لها.ًليكون أمينا
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يترز:نتو  - روتورو
نتومية في تورو منظمة غير حكو45طلبت أكثر من 

ام االتفاقات الثنائية للتبادل احلر التي تسعىقف إبرو
ة أنها تضراليات املتحدة، معتبرإليها خصوصا الو

خيصة الثمن.عية خاصة باإليدز رية نوبإنتاج أدو
لي حول اإليدزمتر الدوقعت هذه املنظمات في املؤوو
ة مـنقف هذه االتفاقـات مـحـذريضة تدعـو إلـى وعر
مة جديدة تلوح في األفق في تأمني جيل جديد منأز

ضى في الدول النامية.س للمرية املضادة للفيرواألدو
منماتـنـا ويضة: «نطلب مـن حـكـوقعو الـعـرقال مـوو

يـة حـمــايــة الــنــاس مــنضـي اتــفــاقــات جتــارمـفــاو
االنعكاسات السلبية احملتملة على الـصـحـة الـعـامـة

اإلقليمية».لالتفاقات الثنائية و
قعته منظمات من بينها (أطباءأضاف النص الذي وو

 من األطباء350كسفام) و(اكت اب) ود) و(اوبال حدو
ة العامليةلني أن «دول منظمة التجاراملسؤوالعلماء وو

ية ثـنـائـيـةام اتفـاقـات جتـارقف إبـرم ويجـب أن تـلـتـز
ية».إقليمية تشمل عناصر حول حقوق امللكية الفكرو

 s� d��√45v�≈ sDM�«Ë u�b� WO�uJ� dO� WLEM� 

“b	ù« v{d� b{ åW	Ëœ_« »d�ò n�Ë

الينـاث كاروقي في جامعة نـورك بيكر احلقـوقال بروو
مية (هيثلاخلبير في املنظمة غير احلكوسطن وفي بو

الياتغاب): « أن االتفاقات الثنائية التي تـشـجـع الـو
دة جداامها تشمل إمكانـيـات مـحـدواملتحدة علـى إبـر

تستبعد أي منافسة محلية إلنتاجاع واءات االخترملنح بر
كية».كات األميرعية من قبل الشرية نوأدو

نسية:س - الفرس اجنلولو
ا أكثر من ثالثةانيني امضوبعة إيرفع أرر

الياتي في الوام قيد االعتقال اإلدارأعو
املتحـدة فـي أعـقـاب اعـتـداءات احلـادي

2001عـشـر مـن أيـلـول (سـبـتـمــبــر) 
بسبب االشتباه بانتمائهم إلى تنـظـيـم

مة فيات قضائية ضد احلكـوالقاعدة، دعـو
للقضاء املدني، بحسب ما أفاد محاميهم.

فــمــان أن مــحــمــدضــح احملــامــي بــول هــوأوو
بعة أشقاء،هم أرمجتبى مير مهدي ومحسن ومصطفى وو

، بعد أن انتهت2001بر) ين األول (أكتوا في تشراعتقلو
مةضون للحكـوغم أنهم معاراتهم على رصالحية تأشير

ء السياسي.سبق لهم طلب اللجوان وفي طهر
هاى التي قدموبحسب نص الشكوبعة وأكد األشقاء األرو

ا نتيجةالية، أنهم اعتقلوس الفدرس اجنلوأمام محكمة لو
كةاشتباه الـسـلـطـات اخلـاطـئ بـأنـهـم أعـضـاء فـي حـر

جيةها اخلارضة التي تعتـبـر(مجاهدي الشعب) املـعـار
هابية.كية منظمة إراألمير
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بعة الذينا عن األشقاء األراج أخيرقد مت اإلفرو
كة  (مجاهديا أعضاء في حرنوا أن يكونفو

41، بعد 2005س) الشعب)، في آذار (مار
ار حملكمةقـرها قيد االعتقـال وا أمضـوشهر

جيه التهم إليهم» بحسباالستئناف «دون تو
فأكد احملامي أن ظروفمـان. واحملامي هو

غير إنسانية.كليه كانت فظيعة واعتقال مو
يضات عن الضرريطلب األشقاء مير مهدي بتعوو

ية التيقهم الدستورالذي حلق بهم بسبب انتهاكات حقو
هم يالحقون السلـطـاتا ضحيتهـا، ويعتبرون أنهم كـانـو

بالتحديد مدير مكتب التـحـقـيـقـاتالية خصـوصـا والفـدر
ير العدل السابقلر ووزت موبرالي (اف بي آي) روالفدر

فت.جون اشكرو
ةا لفترفمان إلى «أن األشقاء مير مهدي اعتقلولفت هوو

دة األجانبا أثناء حمالت مطارأطول من كل الذين اعتقلو
على إثر (اعتداءات) احلادي عشر من أيلول (سبتـمـبـر)

ة القانونى تهدف إلى «تأكيد قوكدا أن الشكو»، مؤ2001
هاب».ب على اإلرفي إطار احلر
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نسية:اشنطن - الفرو
يدرز دايجست فيته مجلة ركشف استطالع نشر

ابـوانيني أعرآخر عدد لها، أن أكثر من ثلـث اإليـر
محافظة،متهم أكثر تدينا وغبة بأن تكون حكوعن الر

يد منت أنه من املهم منح املـزلكن أغلبيتهم اعتبر
أة.احلقوق للمر

انيـني في املئة من اإليـر67ائيل أكـد بشإن إسـرو
ائيل تفتقرلة إسرالذين شملهم االستطالع أن «دو

دها».جوال مجال لوعية وإلى الشر
لةاليات املتحدة  «دو في املئة منهم أن الو46اعتبر و

الهيمنة». في املقابل،اجهة وة تبحث عن املوخطير
ذجيااليات املتحدة بلدا منو في املئة أن الو37أى ر

ياته.حرفي قيمه و
ي في أيـار (مـايـو)شمل االسـتـطـالع الـذي أجـرو
 أشخاص اعتبر810نيو) املاضيني، ان (يويرحزو
 فـي املـئـة مـنـهـم أنـه مـن «املـهـم جـدا» أو مـن56

 فـي املـئــة14أة وض بـحـقـوق املــر«املـهـم» الـنــهــو
 فـي5ى يعتقدون أن ذلك ليس مهمـا فـي حـني يـر

املئة أن ذلك أقل أهمية.
ال حول مستقبل بـالدهـم أعـطـىد على سـؤفي رو
انيني أهمية أكبر لإلصالحات في املئة من اإلير41

باالقتصادية لتصبح بالدهم أكثر كفاءة، فيما أعر
يةير أسلحة نـووغبتهم في تطو في املئة عـن ر27

يد في املئة يدعون إلى املز23للدفاع عن البالد و
دية.يات الفرمن احلر

يترز:دلهي - رونيو
جههاال أن ونال اجاروتقول سو

ار بأكثـرها بـاسـتـمـره يذكـراملشـو
هي ليلةعبا في حياتهـا والليالي ر

هي جتذبنال وقالت سوفافها. وز
أسها إلخفاءشاحا أزرق يغطي رو

جروح بسكني على خدها األيسر:
يد قتليجي. قال إنه ير«لقد جن زو

جهي».جرح وهاجمني بسكني وو
كانت الطالبة البالغة من العمرو

 عاما) من مدينة تشانديجار22(
في شمال الهند تعتقد أنها تخطو

خاءنحو حياة جديدة تتسم بـالـر
ب مـع طــبــيــب هــنــديفــي الــغــر

اتها مـن بـني عـشـرلـد بـعـد أن اخـتـاريطـانـي املـوبـر
طنها لتعـيـشتهـا ووكت أسـرالنساء. لكن بعـد أن تـر

جها اجلديد محتال.نال أن زويطانيا اكتشفت سوفي بر
لم تكنلم يكن طبيبا ويضا عقليا وقالت «كان مرو

اآلن حياتي انتهت».ته خدعتني وظيفة. أسرلديه و
أة أنه في كلكد جماعات مدافعة عن حقوق املرتؤو

بعام تنخدع فتيـات يـسـعـني حلـيـاة أفـضـل فـي الـغـر
جال من أصول هـنـديـة يـعـيـشـون فـيجـن مـن رليـتـزو

كندايطانيا وبراليات املتحدة والشتات في دول مثل الو
يكون هذا في معظم احلاالت من أجل املال.اليا واسترو

هيأة وطنية للمرجيش ميهتا من اللجنة الوقال يوو
جالأة  «يأتي آالف الرمية معنية بحقوق املرهيئة حكو

ينشرونب إلى هنا ود (ممن يعيشون) في الغرالهنو
اج كل عام».إعالنات زو

قت الذي يكون فيه كثيرون أمناءأضاف: «في الوو
ين أيضا يكذبون بشأنياتهم فإن هناك كثيربشأن هو

اكثيـراالجتماعية وحاالتهم االقتصاديـة وظائفهم وو
ما يحدث هذا من أجل احلصول على املهر».

مالبسات وهرتقدم املهور التي تكون عادة مجوو
سة العرواال من أسـرأموات وسيـارباهظة الثـمـن و

تاحـةس مريه لضمان أن تكـون الـعـروأبـويس وللعـر
لها اجلديد.في منز

يس استغالل تلك العادةة العرا ما تسيء أسركثيرو
د لكنهابعة عقونا في الهند منذ أرت قانوالتي حظر

يداسع حيث تطالب مبزس على نطاق والت متارما ز
س.ال مقابل عدم إساءة معاملة العرومن األمو

أة إن عددتقول جماعات مدافعة عن حقوق املـرو
جال من أصول هنديـةجن مـن رالنساء الالتي يتـزو

ايدد غير مقيمني يتزيعيشون خارج البالد أو من هنو
د في اخلارج.ايد أعداد الهنود حيث تتزبشكل مطر

ىايدا من الشـكـاوبالتالي فإن هنـاك عـددا مـتـزو
اثـن االحـتـيــال أوقـعـن فـي بـرمـن الـنـسـاء الـالتـي و

يجات القائمة على الغش.الز
ة الشؤون الهندية في اخلارجارقال مسؤول من وزو

ى منحدها نحو ثالث شكاوتنا وارم تتلقى وز«كل يو
يجات».نساء ضحايا لهذه الز

ة يـجـبأضـاف املـسـؤول: «هـذه قـضـيـة خـطـيــرو
الءمعاجلتها حيث إن بعض القصص عما يحدث لهؤ

الفتيات صادم بحق».
ا مـا تـذهـب الـنـسـاء إلـىكـثـيـرو

فاف ليكتشفن أنهناخلارج عقب الز
هجرن دون أن يجدن أحدا يلجأن

ة على التحدثال قدربال مال وإليه و
فـة عـندون مـعـربـالـلـغـة احملـلـيــة و

يبة.لة الغرعادات الدواف وأعر
يات قصـصـاي نسـاء أخـرتـروو

هنب أو احتجازضهن للضرعن تعر
معاملتهن كاخلادمـات.في املنزل و

جهنيكتشف بعض النساء أن زوو
ى.اجلديد متزوج بالفعل من أخر

ائـسهـنـاك أيـضـا حـاالت «عـرو
العطالت» حيث يتم هـجـر الـنـسـاء

اج بعدفي الهند في غضون أيام أو أسابيع من الزو
ة دخولاءات تأشيردة متى تتم إجرأن يعد الزوج بالعو

د.ال يعوجته لكنه يذهب وزو
يجات الغـشقام دقيقة عـن عـدد زليست هنـاك أرو

الية البنجابير تقول إن وي لكن بعض التقارالتي جتر
ة خارج البالد سجلـتلها جالية كبـيـربشمال الهنـد و

 ألف حالة حتى اآلن.15حدها و
االكيـرات وجارى مثل جـواليات أخـركما شهـدت و

لون إنه ال يتم اإلبالغحاالت مماثلة. لكن نشطاء يقو
غبعات حيث ال ترائس اخملدوعن العدد احلقيقي للعر

ي ووصمة العـارفا من اخلـزات في احلديـث خـوكثيـر
جها فيأة املطلقة أو املنفصـلـة عـن زوتبطني باملـراملر

اجملتمع الهندي التقليدي.
ان إلى حصولة من الهند يتوق األبوفي مناطق كثيرو

يهمـاابنتهما على زوج يعيش فـي اخلـارج حـيـث تـغـر
ة بكاملها.ص جديدة لألسراحتماالت فتح فر

يصـة عـلـى أال تـضـيـع هـذهتتـجـاهـل األسـر احلـرو
بحة من أيديها االحتياطات الشائعة التيض املرالعرو

يجات الهندية التقليدية.تتبع في الز
هي أخصـائـيـة اجـتـمـاعـيـةقالت سـنـيـهـا سـيـنـغ وو

يجة من هندي يـعـيـش فـي اخلـارج حـيـثضحـيـة لـزو
جلاج من رض بالزوضت لالحتيال «إذا جـاء عـرتعر

ته من خـاللعن أسـري عنه وي التـحـرفي الهند يـجـر
لكن حني يـكـونى. «وطرق أخركـني وف املشتـراملعـار

يث بالتحـرهنديا من غير املقيمني فإن أحدا ال يكتـر
يب لـذا يـعـتـقــد أنــه ثــرعـن أي شـيء ألنـه مـن الــغــر

م».محترو
عـيـةيقـول نـشـطـاء أنـه يـجـب الـقـيـام بـحـمـالت تـوو

مبايس راجعة خلفية العراجتماعية لنصح األسر مبر
قم الضمان االجتماعيمن خالل بطاقته االنتخابية أو ر

ائبظيف أو عائدات الـضـراخلاص به أو سجل الـتـو
ضعه احلقيقي.هو ما سيظهر وو

ام اتفاقات ثنائية مع الدول التييقترح نشطاء إبرو
تطبيقف وة لتسهيل التعرجد بها جاليات هندية كبيرتو
حقوقامر حضانة األطفال وأوات الطالق األجنبية وارقر

أة أن علـىتضيف جماعات مدافعة عـن املـرامللكيـة. و
فرهو ما سيويا واج إجبارالهند أن جتعل تسجيل الزو

عة.س اخملدونية للعرويدا من احلماية القانومز
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نسية:دمشق - الفر
بي حلقوق اإلنسانية إلى امليثاق العـرانضمت سور

كالة األنـبـاءت و، كمـا ذكـرًاخرقيع علـيـه مـؤبعد الـتـو
سمية (سانا).ية الرالسور

يةبية الـسـورية العـرقعت اجلمهـوركالـة: «وقالت الـوو
افق عليهبي حلقوق اإلنسان الذي وعلى امليثاق العر

قع على امليثاق سفيربية». وومجلس جامعة الدول العر
بها الدائم فـي اجلـامـعـةمنـدوة وية لدى القـاهـرسـور
نيةة الشؤون القانومدير إدارسف األحمد وبية يوالعر

ض عبد الله الكيالني.ير املفوفي اجلامعة الوز
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اس:ة - وغز
قية فلسطينية بـشـدة اخـتـطـافسسة حقـوأدانت مـؤ

طالبـتة، وصحفيني أجنبيني يعمـالن فـي مـديـنـة غـز
ادعة للقضاء علىاءات راجلهات اخملتصة باتخاذ إجر

ة.هذه الظاهر
كي اجلنسيـةكان الصحفيان ستيف سنتاني األميـرو
كيةية األميركس اإلخبـارالذي يعمل لصالح قناة فـوو

لندي اجلنسية فيهو نيوزيك والف وميله املصور أووز
ة حني هاجمهما عدد منسط غزمهمة عمل صحفية و

ا باختطافهما.قاموية ولي الهواملسلحني مجهو
سسة الضمير حلقوق اإلنسان التي تنشطأكدت مؤو

بجـواضي الفلسطينية في بيـان لـهـا، عـلـى وفي األر
العمل اجلاد من أجل إطـالقض سيادة القـانـون وفر

تحذرمعاقبة اخلاطفني. واح الصحفيني األجانب وسر
طني فياءات عقابية بحق املتورمن أن عدم اتخاذ إجر

ة.ار هذه الظاهرعمليات االختطاف يشجع على استمر
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يترز:م - روطواخلر
فـدة األمم املـتـحـدة حلـقـوق اإلنـسـان فــيبـت مـوأعـر

ضعدان سيما سمار عن قلقها الـعـمـيـق مـن والسـو
ـ «خطير».فور (غرحقوق اإلنسان في دار ب) ووصفته ب

ت ستةفور استمرة لداريارقالت سمار في ختام زو
ضع حـقـوقت بقـلـق كـبـيـر مـن وأيام: «لـقـد شـعـر
ه في األشهراحتمال «تدهورفور» واإلنسان في دار

املقبلة في حال لم تتخذ تدابير حلماية املـدنـيـني».
قف إطالق النار «هنـاكغم من وأضافت أنه بالرو

ائم قتلقوع جـرتفاع ألعمال العنف (...) مـع وار
نزوح».عمليات اغتصاب وو
مةم بني احلكوغم من اتفاق السالم الذي أبربالرو

الت هـذهفـور مـا زدين فـي داراملتـمـردانـيـة والسـو
املنطقة تشهد أعمال عنف.

مة اإلنسانيةاألزك و تسببت املعار2003منذ مطلع و
نزوح ألف شخص و300- 180في مقتل ما بني 

 مليون شخص من هذه املنطقة2.4ما ال يقل عن 
التي يبلغ عدد سكانها سبعة ماليني نسمة.
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نسية:اشنطن - الفرو
نامج التنصت عـلـىقف بـركية بـوت قاضية أمـيـرأمر

املكاملات الهاتفية من دون أمر قضائي، األمر الذي
شكي جورج بـوئيس األمـيـرأتاحه قانـون أقـامـه الـر

اعتبر القـاضـي أنهاب، وضمن حملة مكـافـحـة اإلر
ش جتاوز صالحياته.بو
فعتها أمامى رقعت القاضية آنا ديغز املكلفة بدعووو

الية  (ميشيغن، شمال) عـدةيت الفـدرمحكمة ديتـرو
كـالـةيات املدنيـة ضـد الـوجمعيات لـلـدفـاع عـن احلـر

ا مينـعارنـيـة، قـرات اإللكـتـروكية لـالسـتـخـبـاراألمـيـر
نامج.اصلة البرمو
كـيـة فــي كــانــون األولكـشـفـت الـصـحــافــة األمــيــرو

ضعتهنامج الذي و(ديسمبر) املاضي، عن هذا البـر
2001 أيلول (سبتمبـر) 11كالة بعد اعتـداءات الو

اخلارجاليات املتحدة وللتنصت على املكاملات بني الو
دجوش بوة بوت إدارأقريض قضائي. ومن دون تفو

ىال يستهدف سونامج، لكنها أكدت أنه مشروع والبر
هابية.املنظمات اإلر

كات هاتف يشتبه بأنهاى ضد شرفعت عدة دعاوور
أحيـلـت الـشـهـرات. وكالـة االسـتـخـبـارتتـعـاون مـع و

اليى أمام القاضي الفيدر من هذه الدعاو17املاضي 
ب).نيا، غرانسيسكو (كاليفوفي سان فر
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:حقوقت - بيرو
قية املنددة مبـاد أفعال املنظمـات احلـقـودواصلـت رتو

ياءقتل لألبرائيلية من تدمير وب اإلسرقامت به آلة احلر
ض احلائط جميع املعاهداتبة بذلك عرفي لبنان ضار

طالبت منظمات حقوق اإلنسانلية، واالتفاقيات الدوو
ضع اآللـيـاتب ووبحماية املدنيني مـن مـخـلـفـات احلـر

يعة حلماية اإلنسان اللبناني من القذائفالسراملناسبة و
قتلهم.اف املدنيني وة التي تهدد ببتر أطـرغير املنفجر

اتمن بينها القنابل الضخمـة الـتـي تـلـقـيـهـا الـطـائـرو
دية.القنابل العنقويخ وارالصوقذائف املدفعية وو
اع  إلى اتخاذ جميعاف النزدعت هذه املنظمات أطرو

التدابير لتحذير األشخاص الذين يعيشون أو يعملون
كذلك العمـل عـلـىب لبنان من هـذا اخلـطـر، وفي جنـو

ة.إبعاد املدنيني عن املناطق التي فيها قذائف غير منفجر
دتش أنـه البـد مـن بـذل جـهـوايـتـس وومـن رقالـت هـيـوو

اقبة املناطق التي تنتـشـر فـيـهـا هـذهمـرعاجلة لتـأمـني و
التها بأسرع مـاضع خطـط إلزالعمل علـى والقذائف، و

ب اللهحزائيليـة وات اإلسر من القوٍّأن على كـلميكن. و
األسـلـحـةمـات عـن املـنـاطـق املـسـتـهـدفــة وتـقـدمي مـعـلــو

منظمات األمم املتحدة.املستخدمة إلى السلطات احمللية و
ئيسـيي الرالسكو، احمللل العسـكـرك غارقال مـارو 

تش: «لم يكد الناس يباشـرونايتس وومن رفي هيو
ير عـننا نتلـقـى تـقـارهم حـتـى صـردة إلى ديـارالعـو

لـت الـقـذائـف غـيـرإصـابـات بـني املـدنـيـني. لـقـد حتـو
علىب لبنـان. و هائلة في جـنـوٍة إلى مشكـلـةاملنفجـر

قف إطالق النار،اع، بعد أن بدأ واف النزجميع أطر
اجب املساعدة في حماية السكان املدنيني من بقاياو

ة هذه».ب املتفجراحلر
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تش حلقوق اإلنسانايتس وومن ركانت منظمة هيوو
ائيليةات اإلسرير سابقة فشل القوقد أكدت في تقار

املدنيـني خـالليق بني املـقـاتـلـني ومنهجـيـا فـي الـتـفـر
قالـتب الله في لبنـان. وية ضد حـزحملتها العسـكـر

 حالة حقق فيهـا20أن منط الهجمات في أكثر من 
يفهتش في لبنان ال ميكن تعرايتس وومن رباحثو هيو

ساتم على عاتق مماركخطأ، كما ال يجوز إلقاء اللو
ب الله اخلاطئة..حز

تش:ايتس وومن رث، املدير التنفيذي لهيوقال كينيث روو
ات املسلحة«إن منط الهجمات يدل على المباالة القـو

اح املدنيني اللبنانيني. إن أبحاثنا تشيرائيلية ألرواإلسر
ب الله يختبئونائيلي بأن مقاتلي حزعم اإلسرإلى أن الز

بير، أسلوم بشرح، ناهيك عن تبـربني املدنيني ال يقو
طالبت املنظمة األمنيائي». وائيلي العشوالقتال اإلسر

لية للتحقيق فـيالعام لألمم املتحدة بتأسيس جلنـة دو
ب. كمـاائم حرالتي قد تتضـمـن جـرقـات، وتلك اخلـرو

دعت املنظمة األمني العام لصياغة تـوصـيـات الـهـدف
لية.قي القانون للمسؤومنها حتميل خار

ًائيلي يتحمل متامـاقالت املنظمة أن اجليش اإلسـرو
54ائيلية التي قتـلـت ية اإلسرة اجلـولية الغـارمسؤو
ية قانـات في قرا يلتجئون في أحد البـيـو كانوًمدنيـا

اللبنانية.
قتلتبة التي تلقتها قانا، وحي الضرث: «توقال كينيث روو
 أكثر من نصفهم من األطفال، بـأن اجلـيـشً مدنيـا54

يةمايات نـارب لبنان كمنطـقـة رائيلي يعامـل جـنـواإلسر
ائيلي يعتبر كليبدو أن اجليش اإلسرأضاف: «وة». وحر

 حتق له مهاجمته دون قيد».ًمن لم يغادر املنطقة مقاتال
طنية حلقوق اإلنسان في اململكةأدانت اجلمعية الوو

ائيلي الهمجيان اإلسردية بشدة العدوبية السعوالعر
ياء منالتي طالت األبري على (قانا) اللبنانية وبرالبر

ثة إنسانية حقيقيةتسببت في كارالنساء واألطفال و
 للعالم.ًا سافرًلتعد حتديا

ضة السـامـيـة حلـقـوقى، أدانـت املـفـومن جـهـة أخـر
بور، مقتل العديد من املدنيني نتيجةيز آراإلنسان، لو

ب لبنان.ائيلي على قانا بجنوم اإلسرالهجو
قت الذيفي الوضة السامية إلى أنه وت املفوأشارو

ائيل السكان مـن الـقـيـام بـعـمـلـيـاتت فيـه إسـرحـذر
افية في املنطقـة، إال أن هـذا ال يـعـفـي أطـرعسـكـر

نية جتاه حماية املدنيني.لياتهم القانواع من مسؤوالنز
ائيل آلالفلية أن تدمير إسرقالت منظمة العفو الدوو

هجماتها على العديد من اجلسوراملنـازل في لبنان و
ًءال جزّد شكقومحطات الوانات املياه وخزالطرق وو

أنيـة، وائيل العسكـراتيجية إسـرأ من استـرال يتجـز
تبتار جانبية» تـرد «أضرهذا التدمير لم  يكن مجر

تضيـفية، وني ألهداف عسـكـرعلى استهداف قـانـو
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ائيليةد سياسة إسرجواملنظمة أن النتائج تشير إلى و
للتدمير املتعمد للبنية التحتية املدنية في لبنان تضمنت

اع األخير.ب خالل النـزائم حرجر
اه اجلـيـشقـالـت املـنـظـمـة إن الـتـحـقـيــق الــذي أجــرو

خي على قانام الصاروائيلي في مالبسات الهجواإلسر
غير كاف بشكل جلي.

ت كيت غليمور، نائبة األمينة العامة ملنظمة العفوأشارو
لية، إلى أنه «ال يجوز لـنـا أن نـسـمـح بـأن يـكـونالـدو

باملطلود حتقيق شكلي، والتحقيق في أحداث قانا مجر
قةثوهو حتقيق مستقل ميكنه أن يبحث كل األنباء املو
لي.عن االنتهاكات اجلسيمة للقانـون اإلنـسـانـي الـدو

فر أليي أن تتومن الضرورو
حتـــقـــيـــق مـــا يـــكـــفــــي مــــن
اإلمـــكـــانـــات الـــتـــي تـــتـــيـــح
دلـلــمــحــقــقــني عــبــور احلــدو

الـتـحـدث مـع الـنــاجــني مــنو
اتاد الـقـومـع أفــرم والـهـجـو

كت فيه».التي شار
 «الًمضت كيت غليمور قائلـةو

ي اجلــيـــشيــكـــفـــي أن يـــجـــر
 بنفسه، فقدًائيلي حتقيقااإلسر

ائيل إما على عـدمجت إسردر
ادثاء حتـقـيـقـات فـي حــوإجـر

اء حتقيقاتفاة املدنيني أو إجرو
يها املثالب».مماثلة تعتر

ليةأكدت منظمة العفـو الـدوو
ات الـتــيعـلـى أن الــتــحــذيــر

ةائيل مبغـادرتهـا إسـرأصدر
املــنــطــقــة ال يــعــفــيـــهـــا مـــن

جب القانونلياتها مبـومسؤو
فلـي املـتـعـاراإلنسـانـي الـدو

مقالت املنظمة أن مفهوعليه. و
ـبـاح فـيـهــاُاملـنـاطـق «الـتــي ي

إطالق النار» ال يتماشى مع
لي.القانون اإلنساني الدو

عة نشردعت املنظمة إلى سرو
لـيـة اإلنـسـانـيــة«الـبـعـثـة الـدو

لتقصي احلقـائـق»، املـشـكـلـة
 مـــــن90جـــــب املـــــادة مبـــــو
 املتـعـلـق1قـم كـول رتـوالـبـرو

اعـاتبـحـمـايـة ضـحـايـا الـنـز
لىلية املسلحة على أن تتوالدو

ادث التـيالتحقـيـق فـي احلـو
قـوع انـتـهـاكــاتعـم فـيـهـا وُز

كول املذكور.توالبروجسيمة ألحكام اتفاقيات جنيف و
ًايه هذه البعثـة أمـرف يكون الفحـص الـذي جتـرسوو

ثوق به.موفة احلقائق بشكل مستقل و ملعرًياضرور

w�Ëb�« lL�:« f�UI�

ينية حلقوق اإلنسانكتنكتااجلمعية البحرت أيييؤأصدرو
لبنانائيلي على فلسطني وان اإلسربيانا بشأن العدو

تقاعس اجملتمـعبي وانتقدت من خالله الصمـت الـعـر
ائـيــلــيــةب اإلسـرلـي جتـاه انـتــهــاكــات آلــة احلــرالــدو

ة على املدنيني في كل من فلسطنياعتداءاتها املستمرو
لبنان.و

التدمير التيأكدت اجلمعية على أن عمليات القتل وو
ائيلي بحق اإلنسـانات االحتالل اإلسـرتكبتها قـوار

قى من ترًبناه التحتية أعماالاللبناني والفلسطيني و
ب التـي يـجـب أنائـم احلـرحيث طـبـيـعـتـهـا إلـى جـر

العمل على إيقافهالي إلدانتها ويتضامن اجملتمع الدو
قالـت إن تـلـكمسـانـديـهـم. وتكـبـيـهـا ومحـاسـبـة مـرو

دض بشكل صارخ مـع بـنـواألعمال العدائية تـتـعـار
ال سيما مـا جـاء فـي و1949اتفاقية جنـيـف لـعـام 

البند الثالث منها الذي ينص على حماية املدنيني في
بعني املتعلق مبحاكمةاألرالبند التاسع وب، ومن احلرز

ب.تكبي االنتهاكات ضد املدنيني أثناء احلرمر
اسـاتكز عـمـان لـدرأدان مـرو

ةحــــقــــوق اإلنــــســــان اجملــــزر
حـشــيــة املــتــعــمــدة، الــتــيالــو
ائيلية فيات اإلسرتكبتها القوار

ةأكد على أن هذه اجملزرقانا. و
هــابضـوح إلــى إرتـشــيــر بــو

املـتـكـرر الـذيلة املـنـظـم والـدو
ائيليةمات اإلسرم به احلكوتقو

فالتي باتت تتصراملتعاقبة، و
لي.لة فوق القانون الدوكدو

كــــز شــــجــــبــــهأعــــلــــن املــــرو
ائـمه لـهــذه اجلــراسـتــنــكــارو
تكبها اجليشالفظائع التي ارو

ائـيـلـي بـحـق الــشــعــباإلسـر
تقـي إلـىالـتـي تـراللبـنـانـي، و
ب مخالفةائم حـرمصاف جر

لــــيبـــذلـــك الــــقــــانــــون الــــدو
اإلنساني.

طالب األمم املتحدة بتشكيلو
فقـوجلنة تقصي حقائـق لـلـو

حجـمـهـاعلـى عـدد اجملـازر و
تـــكـــبـــهـــا اجلـــيـــشالـــتـــي ار

انائيلي منذ بدء العـدواإلسر
ائيلي األخير على لبنان.اإلسر

لـيدعا كذلـك اجملـتـمـع الـدوو
مــســانـــدة مـــطـــلـــببـــدعـــم و

مة اللبنانية بحقهـا فـياحلكو
يض عـن كـافـة أشـكـالالتـعـو

لـةالـدمـار الـتـي حلـقـت بـالـدو
الشعب الـلـبـنـانـياللبـنـانـيـة و

ائيليان اإلسراء هذا العدوجر
ي.برالبر

بـيـةسـسـة الـعـرت املـؤأصـدرو
ية، باللغة اإلجنليزًحلقوق اإلنسان في فلسطني بيانا

بائم احلرلية الكاملة عن جرائيل املسؤوحملت فيه إسر
ةالتي كان من بيـنـهـا اجملـزرفلسـطـني، وفي لبـنـان و

الياتلية الوأشار البيان إلى مسؤوالبشعة في قانا، و
ت الغطاء السياسي لهذهفريكية التي واملتحدة األمر

ماسي .ائم من خالل الدعم الدبلواجلر
سساتعجز املؤسسة أن الصمت العاملي وأكدت املؤو

بائم احلراضح يدين جرقف ولية عن اتخاذ موالدو
ات عملية من أجـلعدم القيام بخطـوائيليـة، واإلسر

ياء من شأنه أن يعطي االنطباعحماية املدنيني األبر

بأنها فوق القانونلية وائيل حتظى بحماية دوبأن إسر
القيم اإلنسانية.لي والدو

يا في بيانقية في سوراحلقوقالت املنظمات املدنية وو
ائـمهابية تضاف إلى جـرك إن مذبحة قانـا اإلرمشتر
االتي متـثـل إهـدارائيـل وتكبتـهـا إسـرب التـي اراحلـر
اعدانتهاكا جسيما لقوخا ألدنى حقوق اإلنسان وصار

التكـوتـوالـبـروالتفـاقـيـات جـنـيـف ولـي والـقـانـون الـدو
امللحقة.
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لةة التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة للطفوضمت املديرو
ت الذيـنتها إلـى صـونيسف)، آن فيـنـمـان، صـو(يـو

ب لبنـان،ائيلي على قانا بـجـنـوم اإلسرا الهجـوأدانو
أدانت بشدة استهداف املدنيني خصوصا األطفالو

منهم.
يد املستشفياتة تزونيسف ضرورة اليوأكدت مديرو
دقوالـوية واألدواكز الصحية باملعدات الطبـيـة واملرو

باء لتجنب انهيار اخلدمات الـصـحـيـةلدات الكهـرملو
حى.عاية آلالف اجلرفر الرالتي تو

ا لها إلىت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقـرأشارو
لة صادقت على امليثاق العاملـي حلـقـوق دو192أن 

ام عاملـيضحة أن «هذا يشـيـر إلـى الـتـزالطفـل، مـو
حماية حقوق األطفال، مبـا فـي ذلـكام وي باحتـرقو

حقهم في احلمايةالتطور والبقاء وحقهم في احلياة و
من كافة أشكال العنف».

قعة للميثاق «تتعهد أيضاأضاف البيان أن الدول املوو
اعدام قوضمان احتر منه، حماية و38جب املادة مبو

لي اإلنساني املتعـلـقـة بـاألطـفـال أثـنـاءالقانـون الـدو
اعات املسلحة».النز

الهالل األحمرئيس اللجنة الدائمة للصليب وأكد رو
الدكتور محمد مطلق احلديد على أن «االعتداء على

اثيقاملوية واح البشرا باألروأطفال قانا يعد استهتار
لية».املعاهدات الدوو
تـيم شارائيل لم  حتـتـرأشار احلديد إلى أن إسـرو

استهدفت العاملنيالهالل األحمر والصليب األحمر و
انئاملوات وقصفت املطاركذلك فرق اإلغاثة وفيهما، و

اجلسور.الطرق وو
بيةكون في اجتماعات اجلمعيات العرشجب املشارو

سـاتالـصـلــيــب األحــمــر املــمــارلـلــهــالل األحــمــر و
غير األخالقية على الشعبنيائيلية الالإنسانية واإلسر

الفلسطيني.اللبناني و
بت عدد من منظمات اجملتمع املدني في مصرأعرو

اتتكبـتـهـا الـقـوائم التـي  ارعن بالغ إدانـتـهـا لـلـجـر
اح ضحيتها مئات من القتلى،ائيلية في لبنان وراإلسر

حى.آالف من اجلرو
ائيلية أن ما قامت به  إسرتضيف املنظمات املصرو

يـفيج له بتعـرفي لبنان يتجاوز حتى مـا يـتـم الـتـرو
لية»هاب إلى حد ميكن وصفه «بالـبـلـطـجـة الـدواإلر

ى التخطيط لهـاهابية يجـرإن كانت العملـيـات اإلرو
ى.تنفيذها بشكل سرو

 صورة ضوئية لبيان اجلمعية الذي نددت من خالله
باجملزرة اإلسرائيلية في قانا
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مة األمم املتـحـدة حلـقـوقير مـنـظـوتدخل مـسـألـة تـطـو
حـتاإلنـسـان ضـمـن الـعـديـد مـن اإلصـالحـات الـتـي طـر

الت داخل منظمة األمم املتحدة ككل.مازو
هايزتعزير آليات حماية حقوق اإلنسان وإن مسألة تطوو

يخية بدأتة تارمة األممية تدخل ضمن مسيرداخل املنظو
من ثمم ، و1946منذ إنشاء جلنة حقوق اإلنسـان عـام 

م بأنهميكـن اجلـزار، وظلت هذه اآلليات تتطور بـاسـتـمـر
ه مسألةيراندثر، فتطوال هذا التطور ملات هذا النظام ولو

كلتية لبقائه، فمنذ تأسيس جلنة حقوق اإلنـسـان أوحيو
لية حلمايةاحدة فقط تتعلق بإيجاد معاييـر دولها مهمة و

حقوق اإلنسان، لكن أمام تفاقم مسألة انتهاكات حقـوق
االجتماعي منح اللجنةاإلنسان قرر اجمللس االقتصادي و

اءات اخلاصة.فت باسم اإلجرى عرمهام أخر
إن اإلصالحات اجلديدة املتمثلة في إنشاء مجلس حلقوق
اإلنسان يخلف جلنة حقوق اإلنسان جاءت نـتـيـجـة لـهـذا

تـشـعـب الـقـضـايــات املـلـفـات والـتـطـور املـسـتـمـر، فـكـثــر
مدةطرق وجب إحداث تغيير على تشكيلة واءات، أواإلجرو

عمل جلنة حقوق اإلنسان.
غم الدور الذي لعبته جلنة حقـوق اإلنـسـان عـلـى مـدىفر
تسيـيساجية املعايير بداخلها ودو، إال أن ازً) عاما61(

يضهاة تعوعملها  - في بعض األحيان - أدى إلى ضرور
عـلـىبجهاز يبـتـعـد عـن املـصـالـح الـسـيـاسـيـة الـضـيـقـة و

االنتقائية في التعامل مع االنتهاكات.
إن إنشاء مجلس حقوق اإلنسان البد أن ال يعطي الشعور

مة حقوق اإلنسان بدأتبالبدء من الصفر، ذلك أن منظو
ًث عمالإن اجمللس ورمنذ إنشاء منظمة األمم املتحدة، و

 من جلنة حقوق اإلنـسـان البـد أن يـحـافـظ عـلـيـهًضخـمـا
ائب.يدفع عنه الشوه ويطورو

يخيـةيفية إلى النشـأة الـتـارقة التـعـرستـتطـرق هـذه الـور
طرق عمله إلى جانـبتشكيلته وجمللس حقوق اإلنسـان و

مهامه وصالحياته.
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م التي عقـدت فـي2005ت قمة األمم املتـحـدة لـعـام قرر
م، على أنه ينبغي استبدال جلـنـة2005سبتمبر/أيـلـول 

حقوق اإلنسان ليحل محلها مجلس جديد حلقوق اإلنسان
 ملا عانته اللجنة من «عجز في املصـداقـيـة» بـسـبـبًانظـر

االنتقائية أو باحتضانالتسيـيس وسياسة الكيل مبكيالني و
ى البعض أن سجالتها في مجال حقوق اإلنساندول ير

كة في أكبر محـفـل أممـي حلـمـايـةال تسمح لـهـا بـاملـشـار
حقوق اإلنسان.

م تبنت اجلمعية العامة لألمم2006س/آذار  مار15في و
) القـاضـيRES/A/251/60قـم (ار راملـتـحـدة الـقـر

 من جـانـبًافا) اعـتـر1بإنشاء مجـلـس حـقـوق اإلنـسـان(
مات في اجلمعية العامة بأنه يتـعـني تـكـلـيـف هـيـئـةاحلكـو

د حماية حـقـوقى في األمم املتحدة بـجـهـوفيعة املـسـتـور
ها .يزتعزاإلنسان و

)47م انتخبت اجلمعية العامة(2006 مايو/أيار 9في 
لكسبشحة، ولة مر) دو63ية اجمللس من بني (لة لعضودو

شحة احلصـول عـلـىاملقعد كان عـلـى كـل مـن الـدول املـر
ات اجلمعية العامة، أي على مااألغلبية املطلقة من أصو

يةط العـضـو، ما شدد مـن شـروًتا) صـو96ال يقل عـن (

نة مع انتخابات أعضـاء جلـنـةباملقـار
جبحقوق اإلنسان التي كانت تستـو

ات فياحلصول علـى أغـلـبـيـة األصـو
االجـتـمـاعــياجملـلـس االقـتــصــادي و

ط فـقـط)، كـمـا تـشــتــر27فـحـســب (
ار اجلمعية العامـة) من قـر8ة (الفقر

املنشأ جمللس حقوق اإلنسان على أنه:
«عند انتخاب أعضاء اجمللس، يتعني
عـلـى الـدول األعـضـاء أن تـأخــذ فــي

شحـةاحلسبان إسهامـات الـدول املـر
حمـايـة حـقـوق اإلنـسـانيـز وفـي تـعـز

عية جتاهاماتها الطـوالتزتعهداتها وو
هذه احلقوق» ، لهذه األسباب قدمت

امات من أجلعية بالتزشحة تعهدات طوجميع الدول املر
طنيحمايتها على الصعيدين الـويز حقوق اإلنسان وتعز

اءات اخلاصة بحقوق اإلنسان،التعاون مع اإلجرلي والدوو
من ذلك على سبيل املثال أن:و

اف في العهدشحة غير األطر- من بني الدول الست املر
ليالعهد الدوالسياسية، ولي اخلاص باحلقوق املدنية والدو

الثقـافـيـة،االجتـمـاعـيـة واخلاص باحلقـوق االقـتـصـاديـة و
 بالعمل على التصديـقًشحتان حتديدالتان مـرتعهدت دو

على العهدين.
ًافا أطرًاللة تعهدت أن تصبح دو) دو17- ماال يقل عن (

ي امللحق باتفاقية مناهضة التعذيبكول االختيارتوفي البرو
ليةالـدوطنية و تتصل باآللـيـات الـوً(الذي يتضمن أحكـامـا

قاية من التعذيب)، بينما تعهدت تسع دول بالـتـصـديـقللو
يني امللحقني باتفاقيـةلني االختياركوتـواحد من البروعلى و

حقوق الطفل.
- ست دول تعهدت بسحب حتـفـظـاتـهـا عـلـى مـعـاهـدات

حقوق اإلنسان.
اءحة دائمة خلبرة مفتولى، دعوة األوللمرجهتا، ولتان و- دو

اءات اخلاصة كيمااإلجراألمم املتحدة حلقوق اإلنسان و
هما.يزورو

ني لـألممقع اإللكتـروت علـى املـوكل هذه التعهـدات نـشـر
جة من الشفافـيـة لـماملتحدة، مما أحاط االنتخـابـات بـدر

تـعهدها األمم املتحدة من قبل.
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ه جنيف - محل جلنةمقريحل مجلس حقوق اإلنسان - و
عية تابعة للجمعية العامةحقوق اإلنسان بوصفه هيئة فر

يعلة عضو حسب التوز) دو47يتكون من (لألمم املتحدة، و
جد في اجمللس احلالي سـبـع دولتوافي العـادل، واجلغر

عات اإلقليميةتوزع مقاعد اجمللس بني اجملمو)، و2بية(عر
)13يقـيـة، (عة اإلفـر) للمـجـمـو13على النـحـو الـتـالـي: (

)8قية، (با الشـرعة أورو) جملمو6ية، (عة اآلسيوللمجمـو
بية،با الغـرعة أورو) جملمـو7يكا الالتينيـة، (عة أمـرجملمو

ى.دول أخرو
ال يجوزات والية أعضاء اجمللس ثالث سنـوة ومتتد فترو

ةاليتني متتاليتني (الفقرة بعد شغل وإعادة انتخابهم مباشر
يتحلى األعضاء املنتخبون في اجمللس بأعلى املعايير)، و7

حماية حقـوق اإلنـسـان،يز وفي تعـز
ً كامالًناا مع اجمللس تعاونوأن يتعاوو
جب آليةاض مبويخضعون لالستعرو

ي الشامل خاللاض الـدوراالستعر
يجـوز)، و9ة يتهم (الفقرة عضـوفتر

للجمعية العامة أن تقرر بأغلبية ثلثي
ية أي عضو فياألعضاء تعليق عضو

تكـبمجلس حـقـوق اإلنـسـان إذا ار
منهجية حلـقـوقانتهاكات جسيـمـة و

يجتمع اجمللس بانـتـظـاماإلنسان. و
خالل العام في ثالث جلـسـات عـلـى

ةئيسية متتد فتراألقل بينها جلسة ر
ة أسـابـيـع،ال تقل مـدتـهـا عـن عـشـر

 علىًة بناءيجوز له عقد جلسات استثنائية عند الضرورو
يحظى بتأييد ثلث أعضاءطلب من أحد أعضاء اجمللس، و

عةب بسر) مما يسمح للمجلس بالتجاو10ة اجمللس (الفقر
كذلك مبتابعةالعاجلة، وة وبفعالية مع احلاالت اخلطيرأكبر و

ة للقضايا التي باشر العمل بشأنها. هذامستمردائمة و
ضنشير إلى أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ستستعرو
ات) سنو5تقيـيم عمله في غضون (ضع هذا اجمللس وو

ةة له خالل الفترلقد عقد اجمللس أول دور) ، و1ة (الفقر
ة استثنائيةدورم، و2006ان يرنيو/ حز يو30 إلى 19من 

6 إلى 5ة من ضع في فلسطني خـالل الـفـتـرملعاجلـة الـو
م .2006ليو/متوز يو

�UO�öB�«Ë ÂUN*«

) فإن اجمللس يتمـتـعA/251/60قـم (ار رحسب القـر
حمايتها،يز حقوق اإلنسان واسعة في تعـزبصالحيات و

املنهجـيـة،مبا في ذلك التصدي لالنتـهـاكـات اجلـسـيـمـة و
يعد السرالراإلسهام في منع انتهاكات حقوق اإلنسان، وو

)6ة ( للفقـرًفقـائـة، ووعلى حاالت حقوق اإلنسـان الـطـار
الياتم اجمللس باالضطالع بجميع وار يقومن نفس القر

لــيــات جلــنــة حــقــوق اإلنــســانمــســئــومــهــام وآلــيــات وو
شيدها،تركذلك عند االقتضاء حتسينها واضها وباستعرو
علىاءات اخلاصة وذلك بهدف احملافظة على نظام لإلجرو

ينجـزى، واءات املتعلقة بالـشـكـاواإلجراء وة اخلبـرمشـور
احد من انعقاداض في غضون عام واجمللس هذا االستعر

لى للمجلس التية األولقد تقرر في الدورلى، وته األودور
م ، إنشاء2006ان يرنيو/حز يو30 إلى 19انعقدت من 

ين اخلاصني مـناجعة عمل املقـررلى مريق عمل سيتـوفر
سـد الـنـقـائـص فـي طـرق عـمـلـهــميـز عـمـلـهــم وأجـل تـعـز

وصالحياتهم .
إن إحدى أهم الصالحيات اجلديدة للمجـلـس هـي «آلـيـة

ية الشاملة»، إذ يتعني أن تخـضـع جـمـيـعاجعة الـدوراملر
اجعةية لهذه املربصفة دورالدول األعضاء دون استثناء و

ثوق بها ملـدىمـوعيـة وضومات مـوالتي تستند إلـى مـعـلـو
تعهداتهـا فـياماتـهـا وفاء كل من الدول األعضاء بـالـتـزو

لقد تبنى مجـلـسهـ)، و5ة مجال حقوق اإلنسان (الـفـقـر
 يقضي بـإنـشـاءًاارلى قـرتـه األوحقوق اإلنـسـان فـي دور

منية لـهـذهد زحدوضع أساليـب ويق عمل يعمـل عـلـى وفر
اآللية.

يجب عـلـى مـجـلـس حـقـوق اإلنـسـان أن ال يـكـتـفـي بـهـذه
اآلليات ملعاجلة مـسـألـة انـتـهـاكـات حـقـوقالصـالحـيـات و

دةجواإلنسان بل يجب أن يتعداه إلى حتسني اآلليات املو
ضير جانب النهوإلى تطوى وير آليات أخرتطوها ويزتعزو

 عنًالتعليم في مجال حقوق اإلنسان، فضالبالتـثـقـيف و
ات،بناء القـدراملساعدة التقنـيـة وية واخلدمات االستشـار

منظمات اجملتمعمات والتعاون مع احلكوار وتشجيع احلوو
احلـد مــنام حـقـوق اإلنــســان واملـدنـي مبـا يـكـفــل احــتــر

االنتهاكات.
لىته األوإن االمتحان األول الذي مر به اجمللس في دور

 حسبًم) كان ناجحا2006ان يرنيو/ حز يو30 - 19(
ات هامة:ارأينا حيث نتجت عنه قرر

ين اخلاصني التابعني لهار اجمللس بالسماح للمقرر- قر
اجعةاصلة صالحياتهم ملدة عام، حلني االنتهاء من مرمبو

ضوع)عيـني (أي حـسـب املـوضواء املـوالء اخلبـرعمـل هـؤ
يني.القطراء واخلبرو

يقني عاملني يعـتـنـي األولار اجمللس باستحـداث فـر- قر
منية لآللية اجلديدة املسماة «آليةد زحدوضع أساليب وبو

اجعةيق الثاني يعتني مبرالفرية الشاملة» واجعة الدوراملر
اءات اخلاصة .ير عمل اإلجرتطوو

لية حلمايةار اجمللس باإلجماع باعتماد«االتفاقية الدو- قر
ي» .جميع األشخاص من االختفاء القسر

ات باعتماد «إعـالن األممار اجمللس بأغلبيـة األصـو- قر
ب األصلية» .املتحدة بشأن حقوق الشعو

ى إلى األمام باجتاهة أخرار اجمللس باملضي خطـو- قر
يكول اختـيـارتوة بروى في صـوراستحداث آلية للشـكـاو

لـي اخلـاص بـاحلـقـوق االقـتـصـاديـةملـحـق «بـالـعـهـد الـدو
يق العاملذلك مبد صالحيات الفرالثقافية» واالجتماعية وو

كول.تولي لهذا البرواملعني بإنشاء مشروع أو
ضـاعار اجمللس بعقد جلسة استثنائيـة ملـنـاقـشـة أو- قر

بالفعلاضي الفلسطينية احملتلة، وحقوق اإلنسان في األر
ليو / يو6 - 5ة من عقد اجمللس هذه اجللسة خالل الفتر

ئاسةأقر بإنشاء بعثة لتقصي احلقائق برم و2006متوز 
اضي الفلسطينيةاملقرر اخلاص املكلف باالنتهاكات في األر

احملتلة.
اءات التي اتخذها اجملـلـس فـياإلجرات واركل هذه القـر
لى تعطي األمل في الدور الكبير الذي ميكـنجلستـه األو

فاتجتنب تصرحلة القادمة وم به خالل املرللمجلس أن يقو
جم هذا األمل خـطـاب األمـني الـعـام لـألمميتـراملاضـي، و

انيرنيو/حز يو19م املتحدة أمام مجلس حقوق اإلنسان يو
قت احلاضرم بالقول : «.... إن هذا اجمللس في الو2006

ضعي تابع للجمعية. غير أن اجلمعية ستستعـرجهاز فر
سأسمح لنفسي باألملات. وضعه في غضون خمس سنوو

أعتقد أنه ينبغي لهذا األمر أن يكون مطمحكم - بأن- و
سيخ سلطةات إلى تريكون عملكم قد أدى بعد خمس سنو

جـةضوح لـدرسيخا شديـد الـومجلس حقوق اإلنـسـان تـر
فع مكانة اجمللس جلعلهادة عامة بتعديل امليثاق ورتبلور إر

.ة األمم املتحدة...»ئيسيا من أجهزا رجهاز

 أستاذ بجامعة ليون بفرنسا، مدير الدائرة الـقـانـونـيـة*
للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر
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هوامش:
) دول عن التصويت.3) دول، وامتنعت (4) دولة لصالح القرار، بينما عارضته (170   -  صوتت (1
) وجتدر اإلشارة إلى126) واململكة العربية السعودية (134) والبحرين (137 األردن (ً) ، وثالث منها في آسيا ، وهي حسب الترتيب أيضا:168) واجلزائر (171) وتونس (172) وجيبوتي (178-  أربع منها في أفريقيا، وهي حسب الترتيب: املغرب (2

أن البلدين العربيني الذين لم يحالفهما احلظ في هذه الدورة هما لبنان والعراق.

*جاللد. بطاهر بو

ات على قنوًا أو يتابع خبرًأ أحدنا مقاال ما يقرًاكثير
األسى ملا يحدث فـيأسه من التقـزز ويهـز ريون والتلفـز

العالم اآلن.
انتانامو من انتهاكات حلقـوقإن ما يحدث في خليج غو

اإلنسان األساسية يجب أال يستمر، فاملعتقلون يعانـون
ف غير إنسانية فـي هـذه األقـفـاص ملـدة تـعـدتمن ظـرو

ئ، ميكـنـك أن تـتـخـذات. فأنـت، أيـهـا الـقـاربع سـنـواألر
يكـيـةاليات األمـرئيس الـوتك إلـى رسمـع صـوُات لـتخطـو

لـة...إنهاء هذه املـهـزتناشده بإغالق املعـتـقـل واملتحـدة و
تصبـح مـنهذه فرصتك لتغييـر احلـال الـذي هـو عـلـيـه و

النشطاء في مجال حقوق اإلنسان.
بحية-لية - منظمة مستقلة غير رفر منظمة العفو الدوتو

ش بأكثـرئيس بوسله إلى الـرصيغة خطاب ميكن أن تـر
قعهم:يق مومنها عن طريقة ومن طر

 http://ara.amnesty.org/pages/usa-
100106-action-ara
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نصف السـنـة مـنـذات وبع سـنـولقد مـضـى أكـثـر مـن أر
ائل املعتقلني إلى معسكر االعتقال فـي قـاعـدةحيـل أوتر
با.انتانامو، بـكـوية في خليـج غـواليات املتحدة البـحـرالو
ين إلى أجل معتقل محتجـز400بو علـى ال ما يرال يزو

األسى،ب ولعائالتهم الـكـرغير مسمى، ما يسبـب لـهـم و

ة التي تلحق بسمعة بلدك.ار اخلطيرناهيك عن األضر
 عـنًاخربت فيها مـؤاتك التي أعـرحب بإشارلئن كنـت أرو

انتانامو، فإننـيفق االعتقال في غـواستعدادك إلغالق مـر
ك إلـى أن جتـعـل مـن هـذا األمـر قـضـيـة تـسـتــدعــيأدعـو

ي عـن جـمـيــعاج الـفـورأن تـضـمـن اإلفــراالسـتـعـجــال، و
ايقدموجه إليهم تهـم وانتانامو ما لم توين في غواحملتجز

لية للمحاكمةإلى محاكمة تفي على نحو تام باملعايير الدو
إلى األبد عناحدة وة وأحثك على أن تتخلى مرالعادلة. و

ية.جميع اللجان العسكر
دي لقضية كـلمي فراء تقـو على ضمان إجرًأحثك أيضـاو

لة ميكن أنل إلى دوَّحـرُمعتقل يفرج عنه لضمـان أن ال ي
قه اإلنسانية.اجه فيها انتهاكات إضافية حلقويو

فق االعتقالكما أحثك على ضمان أن تتقيد عملية إغالق مر
لية فيعلى األقل باملعايير التي حددتها منظمة العفو الدو

2006ان يرنيو/حزسالتها التي بعثت بها إليـك فـي يـور
في هذا الصدد،انتانامو). وان (إطار إلغالق غوحتت عنو

قعفق إلى نقل مودي إغالق املرك إلى ضمان أن ال يؤأدعو
إلى كـفـالـةانتهاكـات حـقـوق اإلنـسـان إلـى مـكـان آخـر، و

ام الكامل للحقوق اإلنسانيـة جلـمـيـع األشـخـاصاالحتـر
اليات املتحدة.ين لدى الواحملتجز

ة على أند هنا أن أعيد إلى األذهان تأكيداتك املتكررأوو
مة بــف تظل ملتـزيكيـة سـواليات املتحـدة األمـرة الوإدار

امة اإلنسانيـة»، مبـا«املتطلبات التي ال جدال فيهـا لـلـكـر
جم هـذهفي ذلك حكم القانون. إنني أحثـك عـلـى أن تـتـر

ال إلى أفعال فيما يتعلق بـجـمـيـع مـن يـقـبـعـون فـياألقو
بعائالتهم.اليات املتحدة وحجز الو

ام»ا بقبول فائق االحترتفضلوو
ميكن استخدام نفس هذه الصيغة أو كتابة خطاب على

اعاة بعض املبادئ األساسية في مخاطبـةنهجه، مع مـر
هي:لة، وئيس أي دور

ض هنا هو العمل على في املناشدة، فالغرًقا-  كن خلو
ك.ليس التنفيس عن مشاعراج عن املعتقلني واإلفر

لة متقبلةمة هذه الدو- اكتب خطابك على أساس أن حكو
للنقاش.

إبداءأنظمتها ولة وامك للدو- من املهم التعبير عن احتر
فهم للقضية.

- ابتعد عن السياسة. تذكر أن الـهـدف مـن كـتـابـة هـذه
سالة هي مساعدة املعتقلني.الر

عن عملك إذا كان ذلـك- اذكر نبذة بسيطة عن نفسـك و
 لتعطي خطابك مصداقية.ًمناسبا،
اسة فيلة، كالـدربني هذه الـدوجدت صلة بينـك وُ- إذا و

اسة إلحدى قـضـايـاهـا أوأحد جامعاتـهـا أو الـقـيـام بـدر
ها.ها، فاذكراهرظو

احدة.حاول االقتصار على صفحة و وًاجز- كن مو
سل املناشدات إلى:تر
شئيس جورج دبليو بوالر

George W. BushThe President

The White House 1600 Pennsylvania

Avenue

Washington DC 20500

USA

 +1 202 456 1642فاكس:
president@whitehouse.govني: يد إلكتروبر

الء املعتقلنيا بفعل ما يجب فعله جتاه علـى هـؤددوال تتر
اح عنهم.اإلفرو

 مترجمة وأخصائية عالقات باجلمعية*
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*ياد عنقاوهال فؤ
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:حقوقان - ّعم
هيراسات حقوق اإلنسان تقران لدرّكز عمأصدر مر

بيـةيات الصحفية في البـلـدان الـعـراألول حول احلـر
يبي.ذلك كمشروع جتر، و2005خالل عام 

لة دو15يات الصحفية في ير حالة احلرتناول التقرو
ائـر،ين، اجلـزات، الـبـحـردن، اإلمـاربيـة هـي: األرعـر

تي،نس، جيبـويت، اليمن، تواق، الكودان، العـرالسو
مصر.يا وفلسطني، لبنان، ليبيا، سور

بية،ير أن الغالبية العظمى من البالد العربني التقرو
سائل اإلعالمكافة وة في الصحافة وال تتحكم بقوال تز

د املشددةض القيوتفرقل استقالليتها، وتعرى واألخر
ها املأمول فيم بدوريتها، مبا يجعلها ال تقوعلى حر

ماتقابة علـى احلـكـواجملتمع خاصة مـن نـاحـيـة الـر
مكافحة الفساد.و
ضاع التي يعانـية األوير مدى خطـوركشف التقـرو

ايد عمليات القـتـل الـتـيبي من تـزمنها اإلعالم الـعـر
اراستمرفلسطني، واق وتستهدف الصحفيني في العر

األحكـام الـتـعـسـفـيـةالـتـهـديـد، ومسـلـسـل اخلـطـف و
دورامات املالية بـحـق الـصـحـفـيـني والغـربالسـجـن و

بية، إضافة إلىالصحف في العديد من البلدان العر
قابة املسبقة عـلـىالـرسسات اإلعالمـيـة وإغالق للمـؤ
مي فـية التجـرسيـع دائـرتوعـات، واملطبـوالصـحـف و

اإلعالم.ية الصحافة وانني املاسة بحرالقو
التعبيرأي وية الرير إلى «أن انتهاك حرأشار التقرو
ياتشر األول على تشظي احلرية الصحافة هو املؤحرو

أي هوالـرية التعـبـيـر وضمان حـرى. والعامـة األخـر
ياتهحرام حقوق اإلنسان وشر ملدى احترمؤمقياس و

اجملتمعات» في الدول وًياص عليها دستوراملنصوو
ى، فال بـد مـنأضاف «طاملا هـنـاك تـنـوع فـي الـرؤو
امال بد من احتراخلطاب، وأي ود التنوع في الرجوو

ية الصحافةد حرجوة وأي اآلخر، مع ضرورالرأي والر
انني التي تضمنتفعيل القوالتعبير في ظل الدستور وو

يه».نزهذه احلقوق، في ظل قضاء مستقل و
ضبية معرير أن الصحفي في الدول العرذكر التقر و
ائـيـة:- جــز1هـي: بـات، واع مـن الـعــقــوبـعـة أنــوألر
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يته الشخصيـةتستهدف احلد من حـر

- مدنيـة:2قيف أو احلـبـس). ( كالتـو
قت- تكميلية: املنع املؤ3امة باملال. الغر

سة املهنة، أو نشرأو الدائم من ممار
-4احلـكـم فــي صــحــيــفــة أو أكــثــر. 

قعها النقابات عـلـىتأديبية: كالتـي تـو
قد تتضمن أيضا املنع منأعضائها، و

سة املهنة مبا قد يعني أحيانا املنعممار
ئاسةشح ملناصب النقابة أو رمن التر

ير.التحر
 من التوصيات التيًير عدداأبرز التقرو

بية على القيـامتساعد الصحافة الـعـر
اإلصـالحيـز الـتـنـمـيــة وهـا بـتـعــزبـدور

بية، منها: إلغـاءاطي في الدول العرالتحول الدميقرو
يةحرية التعبير وقابة املسبقة على حركافة أشكال الر

يـةبات السالبة للحرإنهاء العقـواإلعالم، والصحافة و
أي.ائم الرجرعات واسطة املطبوتكبة بوائم املرفي اجلر

قيفيح مينع التواضح وصريع وإضافة إلصدار تشر
إعمال مبدأالنشر، وعات واحلبس في قضايا املطبوو

يـرئيس التـحـرليـة رإلغاء مسـؤوبـة، وشخصية الـعـقـو
مية.اكه الفعلي في اجلرائية إال إذا ثبت اشتراجلز

تضمنت التوصيات إلـغـاء املـصـطـلـحـات املـطـاطـيـةو
يل أويعات التي حتتمل أكثر من تأودة في التشرارالو

انـني تـضـمـن حـق الـوصـول إلـىار قـوإقـرتـفـسـيـر. و
ضــمــان مــبــدأ الــكــشـــف األقـــصـــىمـــات، واملــعــلـــو

Maximum Exposureفـــي الـــوصــــول إلــــى 
بيـةيعات العـرمات. كما تضمنت تعديل الـتـشـراملعلـو
اثيـقبية جتـاه املـوامات الدول الـعـرافق مع الـتـزلتـتـو
السياسية.لي للحقوق املدنية ولية خاصة العهد الدوالدو

ليةبية إلى إدماج االتفاقيات الدومات العرة احلكودعوو
طنية حتـى يـتـميعـات الـوحلقوق اإلنسان فـي الـتـشـر

تطبيقها. وًااللتجاء إليها قضائيا
ير إلى النص على محاكمة الصحفيني بشكلدعا التقرو

نـزع اخـتـصــاصي أمـام احملـاكـم املـدنــيــة، وحـصـر
النص علـى ضـمـاناحملاكم االستثنـائـيـة فـي ذلـك. و

ء نية.حق النقد للصحافة، إال إذا كان النشر بسو
أكدت التوصيات على أنه يجب على الـشـخـصـيـاتو

 أكبر من اتساعًاالسياسية أن تتحمـل قـدرالعامة و
التسامح جتاه ما ميكـنالصدر لنقد الصحافة بـل و

فدعت إلى صياغة ميثاق شرأن يوصف بالشطط. و
ادتهمك تكون نابعة من إرمهني للصحفيني أو أدلة سلو

طات معينة.ليس حتت ضغوة واحلر
فعيبية، بهـدف رش عمل تدرير بعقد ورطالب التقـرو

نيـةيادة ثقافتهم القـانـوكفاءة الصحفيني املهـنـيـة، وز
دسة املهنة إلى أقصى حـدومماريد تأهيلهـم ومبا يز
ياتقت نفسه عدم التعدي عـلـى حـرفي الويـة، واحلر

ير الصحافـة مـنير بتحـرين، كما طالب الـتـقـراآلخر
حصر ملكيتها بالقطاع اخلاص،مية وة احلكوالسيطر

ني،يوالتلفزالسماح للقطاع اخلاص بالبث اإلذاعي وو
ائب عـن مـدخـالتاع الـضـرإضافـة إللـغـاء كـافـة أنـو

اإلنتاج للصحافة.
سساتجاء في التوصيات النص على عدم قيام املؤو

اخملتلفة بالتمييز في نشر إعـالنـاتـهـا بـني الـصـحـف
عقاب بعضها اآلخر،حي مبكافأة بعضها وبشكل يو

يـعـاتط الضميـر) عـلـى الـتـشـرم (شرإدخال مـفـهـوو
از إجبار الصحـفـيالنص على عدم جـواإلعالميـة. و

ك العمـلأن من حقه تـره، وعلى عمل يخالف ضمـيـر
ه.لب منه القيام بعمل يخالف ضميرُبدون إنذار إذا ط
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:حقوقياض- الر
م من احلصولكنت محرو، وًف هنا صعبة جدا«الظرو
اقلم للكتابة إليك.. إضافة إلى أنهم أخذوقة وعلى ور
نيةاقنا القانوأورسائلنا ومن كثير من املعتقلني رمني و
اق لك...»  هكـذاان أو أورجد عندي أي عنـوفال يـو

سالتهانتانامو رديني في غوبدأ أحد املعتقلني السعو
التي شرح من خاللـهـاجهها إلى محامـيـه، والتـي و

انه املعتقلني في هذا املعتقل سيء الذكر.إخومعاناته و
سالته التي حصلتدي في ثنايا ريقول األسير السعوو

د اثنني من املعتقلنيجو(حقوق) على نسخة منها إلى و
اتــون أو مــاتــومبــا ميــوت .. را عــلــى املــوفــو«شــار

مـة قـد  تـشـيـر بـأن هـذيـنهذه املـعـلـومـني» ومـسـمـو
انـي،هـريـاسـر الـزاملعـتـقـلـني هـمـا مـانـع الـعـتـيـبـي و
خة فـيسالـة مـؤرخصوصا إذا عـلـمـنـا أن هـذه الـر

ـ أي قبل4/5/1427افق م املو31/5/2006  ه
انيهرالزفاة العتيبي و من إعالن وّيباة أيام تقرعشر

اء سـجـنيـصـف املـعـتـقـل أجـومـيـلـهـم الـيـمـنـي. ووز
ف العذابمالئه من صـنـوما يالقيـه وزانتانامـو وغو

..ً عظاماًاأينا أمورف ماذا أقول لك .. ر: «ال أعرًقائال
ميآن الـكـرإهانة لـلـقـرإطالق النار علـى املـعـتـقـلـني و

.خانقة...»قة وات حارغازو
سالة:فيما يلي نص الرو

م من احلصولكنت محرو، وًف هنا صعبة جداالظرو
اقلم للكتابة إليك.. إضافة إلى أنهم أخذوقة وعلى ور
نيةاقنا القانوأورسائلنا ومن كثير من املعتقلني رمني و
اق لك. حتى جاءتنيان أو أورجد عندي أي عنوفال يو

ذلك قبـل و2006/ مايو/17خة فـي سالتك املـؤرر
 دقيقة20اءتها ملدة ا لي بقرسمحو، وًيباأسبوع تقر

اسلتك فلم أستطع،يد مركنت أرها .. وفقط ثم أخذو
جدته عـنـدانك حـيـث و على عـنـوًاخـرثم حصـلـت مـؤ

ف ماذاين.. ال أعربعض أصدقائي املعتقلني اآلخر
.. إطالق النار عـلـىً عظامـاًاأينا أمـورأقول لـك .. ر
قـةات حـارغــازمي وآن الـكـرإهـانـة لـلـقــراملـعـتـقـلــني و

ب عليها كـالماء مكتوخانقة..هناك غاز علبته حمـرو
أتقرد، وزر أصفر يضغطـون عـلـيـه وباللون األسـو

فيها غاز وMK9   MAGNUMب عليها مكتو
يخنق املعتقل حتى يغمى عليه.

ة طلقة، حيثشخص أفغاني أصيب باثنتي عـشـرو
التدنيس... اثننيكان يحمي مصحفه من اإلهانـة و

تون أومبا ميـوت .. را على املوفومن املعتقلني شـار
مني.ا مسموماتو

اسـع الـنـطـاق .. كـل ذلـك بـسـبـب إهــانــةاب وإضـر
 ( االسـم اخملـتـصــرGtmoآن فـي تـدنـيـس الـقــرو

..انتانامو)لغو
قتال أستطيع أن أصف لك ما حصل بكل دقة فالو

نيأخاف أن يضرو...وًف عصيبة جداالظروضيق و
أكثر مما أنا فيه.

ب..  إذا حصلت فرصةاألسلوء اخلط و على سوًاعذر
انكجدت عنـو إذا وًف أكتب لك.. طبـعـاى فسـوأخر
ى.ة أخرمر
نا..فك أسرب العاملني.. اللهم فرج عنا واحلمد لله رو

:حقوقان - ّعم
ب السادسمتر األطفال العركون في مؤأعلن املشار

دن فـي األرًاخـرين الذي اخـتـتـم أعـمـالـه مـؤالعـشـرو
فلسطـنياق والعـرتضامنهم مع األطفال في لبـنـان و

إيقافا بنبذ العنف ضد األطفال وطالبودان، والسوو
ب في كل أنحاء العالم.احلرو

متر توصياتهم إلىكون في املؤفع األطفال املشارور
منظمةمنظمة األمم املتحدة وبية وجامعة الدول العر

أها األطفالطالبت التوصيات التي قـرنيسـف، واليو
متر القمةية من مؤاإلجنليزبية وأنفسهم باللغتني العر

بية، دعم إقامة مـحـطـةلة العـرجامعـة الـدوبي، والعـر
مبية تبث باللغات األجنبية تعكـس مـفـهـوإعالمية عـر

اتض مختلف إجنازتعربية، وة العراحلضارالثقافة و
بية إلىا الدول العـردعوب. والشباب الـعـراألطفال و
اصل بني الـدولالتـوتسهيل الـسـفـر ود، وفتح احلـدو

عملةاحد، وبية ضمن علم وحيد األمة العرتوبية، والعر

بيطن العـرك حلماية الوبي مشتـرجيش عراحدة، وو
احملافظة علىف، والتطرية ومن كل أشكال العنصـر

امة.كرية وب بالعيش في حرحق األطفال العر
ب منظمة األمم املتحدة بتأسيسطالب األطفال العرو
حات الشبابلي للشباب، لضمان وصول طموملان دوبر
احوار في العالم. كما اقترمتطلباتهم إلى صانعي القرو

ا:ان - بترّعم
ىأخرسسات صحفية و إعالميون من مؤَاخراختتم مؤ

كـزيبيا نظمه مـرنامجا تدرتعنى بحقوق اإلنسـان بـر
يز حقوقدن حول دور اإلعالم في تعز(عدالة)  في األر

سيادة القانون.اإلنسان و
يـخـي حلـقـوقكـون الـتـطـور الـتـارقـد نـاقـش املـشـارو

لي اخلاص بهـا،القانون الـدومفاهيمـهـا واإلنسـان و
سيـادةيز حقوق اإلنـسـان ودور الصحافة فـي تـعـزو

نقاط االختالفية التعبير ولية حلراملعايير الدوالقانون و
نيـةالقضاء، إضافة إلى احلماية القانـوبني اإلعالم و
اجباتهم في قانـون الـعـمـل.قهم ووحقـوللصحفـيـني و
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ب،متر األطفال العرني خاص مبؤقع إلكتروإنشاء مو
كز الفنونني اخلاص مبرقع اإللكتـروضمه إلى املوو

األدائية.
سسات األهلية التي تعنىأهاب األطفال بدعم املؤ و

حماية األطفـال مـن كـافـة أشـكـالبشؤون الـطـفـل، و
اأكدوبة عمالة األطفال في الـعـالـم. ومحـارالعنـف، و

ير مناهج التعليم في العاملنيفي توصياتهم على تطو
ا بدعم إنتاج نشيـدبي. إلى ذلك طالبـوالغـربي والعر

يبثالعدالة، ينتج بلغات مختلـفـة، وينادي بالسـالم و
عة في العالم.املسموئية وسائل اإلعالم املرعبر كافة و

ب عقد في العاصـمـةمتر األطفال الـعـريذكر بأن مـؤ
عايةاس العني، بركز احلسني الثقافي - ردنية مبراألر

بة امللكة نور احلسـني،ة، مندوة نور حمزسمو األمير
بية للفـئـةك فيه أطفال من مختلـف الـدول الـعـرشارو

ً. عاما16 إلى 14ية من العمر

اتهـمكون خالل جلسات العمل خبركما تبادل املشار
حقـوقاضيع املتعـلـقـة بـسـيـادة الـقـانـون وبشـأن املـو
يج حلكم القانونة اإلعالم في الترودور أجهزاإلنسان و

ية التعبير.لية حلراملعايير الدوو
50الي نامج الذي استفاد مـنـه حـويأتي هذا  البـرو

مني في إطار مشروعاستمر ملدة يوإعالمية وإعالميا و
سيادة القانونيج حلقوق اإلنسان وكز للتروينفذه املر

كـيـة لـإلمنـاءكالـة األمـيـرلـه الـواسطـة اإلعـالم، متـوبـو
كني بحقوقيف املشاركان الهدف منه تعرلي.  والدو

سيادةيز هذه احلقوق ودور اإلعالم في تعزاإلنسان و
تبة علـىاجبات املتـرالويف باحلقـوق والتعرالقانـون و

مفاهيم حقوق اإلنسان.

دني أهمية دور اإلعالمير التنمية السياسية األرأكد وزو
عي اجملتمع بحقوق اإلنسان ورصد مساريز وفي تعز
إيجاد تيار ثقافيدنية على هذا الصعيد وبة األرالتجر

امة اإلنسان.عى القيم التي تعظم كرير
امدن إلى أن احترملانية في األرير الشؤون البرلفت وزو

القيم اإلنسانيةء من الثقافة الدينية وحقوق اإلنسان جز
ه في احلفاظ علىكدا أهمية دورالتي حتكم اجملتمع، مؤ

خاصة بالنسبة للفئات املستضعفة التيحقوق اإلنسان و
املهمشني.املعاقني واألطفال وتشمل النساء و

سسات اجملتمع املـدنـيمـؤشدد على دور اإلعـالم وو
سع حلمايةفي حماية حقوق هذه الفئات في اإلطار األو

حقوق اإلنسان.
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لـف:  م. أحـمـد إسـمــاعــيــلاملــؤ
ديالسعو

د بحثي مستقل للباحثجهة اإلصدار: مجهو
ضوع الكتاب:مو

 لـكـافــة املــنــظــمــاتً يـتـضــمــن الــكــتــاب رصــدا
الـعـديـد مـنقـيـة فـي مـصـر واجلـمـعـيـات احلـقـوو

العامليـة، إضـافـةبيـة وقية الـعـرسسات احلـقـواملؤ
يل.سسات التمولبعض مؤ

 لنشرًماتياجعا معلو يأتي هذا الكتاب ليكون مر
سسات العاملةاملؤعي بقضية حقوق اإلنسان والو

في هذا اجملال، لـيـس فـقـط
املهتـمـنيخلدمة الـبـاحـثـني و
إمنا لعامةبهذه القضايـا، و

الناس كذلك، ليخلـق لـديـهـم
اجباتهم.قهم ووفة بحقواملعر

ء مـن الـكـتـابـصـص جــزُخ
ســســات غـــيـــرلــرصــد املـــؤ

يـبقية املتفاعلة بالتدراحلقو
ات في مجـال حـقـوقالـنـدوات ومتراملـؤث والبـحـوو

ئيسية لكيفيةاإلنسان، كما تضمن مالحق للنقاط الر
سسات أو اجلمعـيـات طـبـقـا لـقـانـونتأسـيـس املـؤ

.2002اجلمعيات الصادر في مصر عام 

غالف  الكتاب
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)1املادة (
-  في هذه االتفـاقـيـة، يـقـصـد بـتـعـبـيـر «الـتـمـيـيـز1

ي» أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيلالعنصر
م على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصليقو
يستهدف أو يستتبع تعطـيـل أومي أو اإلثنـي، والقو
يات األساسيةاحلراف بحقوق اإلنسان وقلة االعترعر

اة، فيستها، على قدم املساوأو التمتع بها أو ممار
امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتـمـاعـي أو
الثقافي أو في أي ميـدان آخـر مـن مـيـاديـن احلـيـاة

العامة.
ي هذه االتفاقية على أي متييز أو استثناء-  ال تسر2

اطنني منغير املواطنني وأو تقييد أو تفضيل بني املو
ف فيها.لة طرجانب أية دو

-  يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه االتفاقية3
نـيـةي علـى أي مـسـاس بـاألحـكـام الـقـانـومبـا يـنـطـو

اف فيما يتعلق باجلنسية أوية في الدول األطرالسار
ط خلو هذه األحكام من أياطنة أو التجنس، شراملو

متييز ضد أية جنسية معينة.
ي أية تدابير-  ال تعتبر من قبيل التمييز العنصر4

حيد من اتخاذها تأمني التقدمض الوخاصة يكون الغر
قية أو اإلثنية احملتاجةالكافي لبعض اجلماعات العر

اد احملتاجني إلى احلمـايـة الـتـي قـدأو لبعـض األفـر
اد لتضمـنالء األفرهؤمة لتلك اجلمـاعـات وتكـون الز

ياتاحلراة في التمتع بحقوق اإلنسان ولهم املساولها و
ها بعدارط عدم استمرشرستها، واألساسية أو ممار

بلوغ األهداف التي اتخذت من أجلها.

)2املادة (
تتعهدي واف التمييز العنصر-  تشجب الدول األطر1

دون أي تأخير،سائل املناسبة وبأن تنتهج، بكل الـو
ي بكافة أشكالهسياسة للقضاء على التمييز العنصر

 لذلك:ًحتقيقايز التفاهم بني جميع األجناس، وتعزو
ف بعدم إتيـان أي عـمـل أولة طـر(أ)  تتعـهـد كـل دو

يسات التمييز العنصـرسة من أعمال أو ممـارممار
ضـــد األشـــخـــاص أو جـــمـــاعـــات األشــــخــــاص أو

ف جميع السلطات العامةبضمان تصرسسات، واملؤ
 لهـذاًاحملليـة، طـبـقـامـيـة وسسات العـامـة، الـقـواملـؤو

ام.االلتز
ف بعدم تشجيع أو حماية أولة طر(ب)  تتعهد كل دو

ي يصدر عن أي شخـص أوتأييد أي متييز عنـصـر
أية منظمة.

ف تدابير فعالة إلعادة النظرلة طر(ج)  تتخذ كل دو
لتعديـلاحمللية، ومية ومية القـوفي السياسات احلكـو

ديةانني أو أنظمة تكون مؤأو إلغاء أو إبطال أية قـو
ي أو إلى إدامته حيثـمـاإلى إقامة التمييز الـعـنـصـر

ً.يكون قائما

سائل املناسبة،ف، بجميع الولة طرم كل دو(د)  تقو
يعات املقتضاة إذا تطلبـتـهـامبا في ذلك سن التشـر

ي يصدر عنإنهاء أي متييز عنصرف، بحظر والظرو
أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة.

ع، عند االقتضاء،ّف بأن تشجلة طر(هـ)  تتعهد كل دو
كات االندماجية املتعـددة األجـنـاساحلـراملنظمـات و

اجـز بــنيالـة احلــوى الـكـفـيـلــة بــإزسـائــل األخــرالـوو
ية االنقسامبأن تثبط كل ما من شأنه تقواألجناس، و

ي.العنصر
ف،اف، عند اقتـضـاء الـظـروم الدول األطـر-  تقـو2

مة، في امليدانسة الالزامللموباتخاذ التدابير اخلاصة و
امليداني الثقـافـيامليدان االقتـصـادي واالجتماعـي و

احلمايـةى، لتأمني النـمـاء الـكـافـي واملياديـن األخـرو
اد املنتمنيقية أو لألفرالكافية لبعض اجلماعات العر

متتـعـهـم الـتـامإليهـا، عـلـى قـصـد ضـمـان متـتـعـهـا و
اليات األساسية. واحلري بحقوق اإلنسان واملتساو

تب على هذه التدابير، كنتيجةيجوز في أية حال أن يتر
تة أو مستقلة تـخـتـلـفلذلك، إدامة أية حقوق مـتـفـاو

قية بعد بلوغ األهداف التيباختالف اجلماعات العر
اتخذت من أجلها.

)3املادة (
ياف بصفة خاصة العزل العنصرتشجب الدول األطر

استئصالحظـر وتتعهد مبنـع وي، والفصل العنصـرو
اليتها .سات املماثلة في األقاليم اخلاضعة لوكل املمار

)4املادة (
التنظيماتاف جميع الدعايات وتشجب الدول األطر

يات القائلة بتفـوق أيالقائمة على األفكار أو النـظـر
احد، أوعرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني و

يز أي شكـل مـن أشـكـالير أو تـعـزالتي حتـاول تـبـر
كل عمل من أعمـالـه،التمييـز وية واهية العنـصـرالكر

اعاة احلقةمع املر لهذه الغاية وًتتعهد خاصة، حتقيقاو
دة في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانارللمبادئ الو

) من هـذه5احـة فـي املـادة (ة صـرللـحـقـوق املـقـررو
االتفاقية، مبا يلي:

( أ ) اعتبار كل نشر لألفكار القائـمـة عـلـى الـتـفـوق
يض علىكل حترية، واهية العنصري أو الكرالعنصر

كل عمل من أعـمـال الـعـنـف أوي والتمييز الـعـنـصـر
تكب ضد أي عرق أويض على هذه األعمال يرالتحر

كذلك كـلأية جماعة من لون أو أصـل إثـنـي آخـر، و
يلها،ية، مبا في ذلك متومساعدة للنشاطات العنصر

مية يعاقب عليها القانون .جر
كذلك النشاطاتعية املنظمات، و (ب) إعالن عدم شر

ى،سائر النشاطات الدعائية األخرالدعائية املنظمة و
يض عليه،التحري ويج للتمييز العنصرم بالتروالتي تقو

اكاعتبار االشترالنشاطات وحظر هذه املنظمات وو

مية يعاقب عليها القانون.في أيها جر
سسـات (ج) عدم السماح للسلطات الـعـامـة أو املـؤ

ييج للتمييز العنصرمية أو احمللية، بالتروالعامة، القو
يض عليه.أو التحر

)5املادة (
) من2ة في املادة (امات األساسية املقررإيفاء لاللتز

اف بحظر التمييزهذه االتفاقية، تتعهد الدول األطر
بضمان حقالقضاء عليه بكافة أشكاله، وي والعنصر

كل إنسان، دون متـيـيـز بـسـبـب الـعـرق أو الـلـون أو
اة أمام القانونمي أو اإلثني، في املساواألصل القو

، ال سيما بصدد التمتع باحلقوق التالية:
اة أمام احملاكم( أ ) احلق في املعاملة على قدم املساو

لى إقامة العدل.ى التي تتوجميع الهيئات األخرو
لةفي حماية الدو(ب) احلق في األمن على شخصه و

ظفنياء عن موله من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سو
سسة.سميني أو عن أية جماعة أو مؤر

اك فيال سيما حق االشتر(ج) احلقوق السياسية، و
شـيـحـا - عـلـى أسـاستــر وًاعـااالنـتـخـابـات - اقـتـر

فياإلسهام في احلكم وي، واع العام املتسـاواالقتر
ليتويات، وة الشؤون العامة على جميع املسـتـوإدار
اة.ظائف العامة على قدم املساوالو

ال سيما:ى، و( د ) احلقوق املدنية األخر
داإلقامـة داخـل حـدوكـة ويـة احلـر- احلـق فـي حـر1

لة.الدو
فية أي بلد، مبا في ذلك بلده، و-  احلق في مغادر2

دة إلى بلده.العو
- احلق في اجلنسية.3
اختيار الزوج.- حق التزوج و4
ين.اك مع آخرده أو باالشتر- حق التملك مبفر5
ث.- حق اإلر6
الدين.العقيدة وية الفكر و- احلق في حر7
التعبير.أي وية الر- احلق في حر8
يـنتـكـويـة االجـتـمـاع الـسـلــمــي و- احلـق فـي حــر9

اجلمعيات السلمية أو االنتماء إليها.
الالثقافية، واالجتماعية و (هـ) احلقوق االقتصادية و

سيما احلقوق التالية:
ية اختيار نوع العمل،في حر- احلق في العمل، و1
في احلمـايـة مـنضيـة، وط عمل عـادلـة مـرفي شـروو

ي،في تقاضي أجر متساو عن العمل املتساوالبطالة، و
ضية.في نيل مكافأة عادة مرو
االنتماء إليها.ين النقابات و- حق تكو2
- احلق في السكن.3
عايةالـر-  حق التمتع بخدمات الصـحـة الـعـامـة و4

اخلدمات االجتماعية.الضمان االجتماعي والطبية و
يب.التدر- احلق في التعليم و5
اة في النشاطـات- حق اإلسهام على قدم املسـاو6

الثقافية.
فق مخـصـص (و) احلق في دخول أي مكـان أو مـر

الفنادقسائل النقل واد اجلمهور، مثل والنتفاع سو
احلدائق العامة.املسارح واملقاهي واملطاعم وو

)6املادة (
اليتهااف لكل إنسان داخل فـي وتكفل الدول األطـر

هـا مــنغـيـرطـنــيــة وجـوع إلـى احملـاكــم الــوحـق الــر
فع احليف عنهلة اخملتصة حلمايته ورسسات الدومؤ

على نحو فعال بصدد أي عمل من أعـمـال الـتـمـيـيـز
 ملا له من حقـوق اإلنـسـانًي يكون انتهـاكـاالعنـصـر

كذلكيتنافى مع هذه االتفاقية، ويات األساسية واحلرو
يض لتعوًة التماساجوع إلى احملاكم املذكورحق الر

ضية عادلة مناسبة عن أي ضررعادل مناسب أو تر
حلقه كنتيجة لهذا التمييز.

)7املادة (
ية فعالة،اف بأن تتخذ تدابير فور تتعهد الدول األطر

اإلعالمالثقافة وبية والترالسيما في ميادين التعليم و
يدية إلى التمييز العنصـرات املؤبغية مكافحة النعر

الـصـداقـة بــني األممالـتـسـامـح ويـز الـتـفـاهــم وتـعـزو
كذلك لنشرى، وقية أو اإلثنية األخراجلماعات العرو

اإلعالن العامليمبادئ ميثاق األمم املتحدة، ومقاصد و
إعالن األمم املتحدة للقضاء علـىحلقوق اإلنسان، و

هذه االتفاقية.ي  وجميع أشكال التمييز العنصر
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ات عن اجلهـةدت إلينا العديد مـن االسـتـفـسـار ور*
ض ألخطاء طبيـةء إليها عند التـعـرالتي ميكن اللجـو

يـةف أدوء التشخيص الطـبـي أو صـرناجتة عـن سـو
يض؟غير مناسبة حلالة املر

د باخلطأ الطبي،فة ما هو املقصو البد من معرً- بداية
نية بأنهف اخلطأ الطبي من الناحية القـانـوحيث يعر

كه علـى«كل مخالفة أو خروج من الـطـبـيـب فـي سـلـو
األصول الطبية التي يقضي بها الـعـــلـم أواعد والقـو

قت تنفيذه للعمل الطبي وًعمليا وًياف عليها نظراملتعار
اليـقـظـة الـتـياحلـذر واجبـات احلـيـطـة وأو إخـاللـه بـو

اجـبات املـهـنة عـلى الطبيب، متىضها القـانـون وويفر
تهتب على فعله نتائج جسيمة في حني كان في قدرتر
فه حتى ال في تصرًاحذر وً عليه أن يكون يقظاًاجباوو

يتفق الكثير منا على أن مهنة الطبيض ». ويضر باملر
فهي من أشراألخالقية وتعتبر من املهن اإلنسانية و

ي لذلك يتعني على منيخ البشرفها التاراملهن التي عر
آداب هذهكـيـات واعي سـلـوينتمي لـهـذه الـفـئـة أن يـر

اخلاص،ة حسنة في مسلكه العام وأن يكون قدواملهنة و
ها متعلقة بحياة حلساسية مهنة الطب باعتبارًانظرو

مـن خـاللاإلنسان لـذلـك تـسـعـى كـل بـلـدان الـعـالـم و
لياتضع األنظمة التي حتدد مسئـويعاتها إلى وتشر
ضىبني املرتنظم العالقة بينهم ولي مهنة الطب واومز

ها لـدىافرم تواطات الـالزكما حتدد األنظمة االشتـر
الكفيلة باحملافظة على حياةسون هذه املهنة ومن ميار

أخطائهم الطبية التيات األطباء واإلنسان من جتاوز
ضاهم، لذا كان من الطبيعي على دولتكب بحق مرتر

انني املنظمة لهذه املهنةم على سن القوالعالم أن تقو
حيث صدر في اململكة العديد مـن األنـظـمـة املـنـظـمـة

لـة املـهـناويأتي من ضـمـنـهـا نـظـام مـزملهـنـة الـطـب و
لةاوحل محل نظام مز وًاخرالذي صدر مؤالصحية و

قد تضمن تشكيلطب األسنان، وي ومهنة الطب البشر
عية تختص بالنظر في األخطاء املهنيةجلنة طبية شر

فع بها مطالبة باحلق اخلاص ( ديـةالصحية التي تر
الـنـظـر فـي األخـطـاء املـهـنـيــةش)، ويـض - إر- تـعـو

فاة، أو تلف عضو من أعضاءالصحية التي ينتج عنها و
لو لم يكـناجلسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتـى و

ضـح الـنـظـامقــد أوى بـاحلـق اخلـاص.  وهـنـاك دعــو
قيعـهـا فـي حـالـةبات التـأديـبـيـة الـتـي يـجـوز تـوالعـقـو

امة ماليـة - غر2-اإلنذار1اخملالفات املهنية و هـي: 
خيـص- إلغاء الـتـر3يـال . ة آالف رال تتجـاوز عـشـر

شـطـب االسـم مـن سـجـللـة املـهـنـة الـصـحـيـة واومبـز
خيص؛ ال يجـوزفي حالة إلغـاء الـتـرخص لهـم . واملر

خيص جديد إال بعد انقضاء سنـتـنيالتقدم بطلب تـر
ار اإللغاء.يخ صدور قرعلى األقل من تار

ن علـى سـبـيـل املـثـال الّه أن النظـام بـيمما يـجـدر ذكـرو
مناحلصر ما يعتبر من قبيل اخلطأ املهنـي الـصـحـي و

ذلك: اخلطأ في العالج، أو نقص املتابعة،  اجلهل بأمور
ض فيمن كان في مثل تخصصـه اإلملـام بـهـا،فنية يفـتـر

قة علىغير املسبويبية واحية التجراء العمليات اجلرإجر
باء التجاراعد املنظمة لذلك. إجراإلنسان باخملالفة للقو

يض، إضافـةث العلمية غير املعتمـدة عـلـى املـرأو البحـو
استعمالاء على سبيل االختبـار ، ويـض  دوإلعطاء املر

يقة استعمالها،ة طبية دون علم كاف بطرآالت أو أجهز
ث ضرر منأو دون اتخاذ االحتياطات الكفيلة مبنع حدو

اف،اإلشـرقابة واء هذا االستعمال، التقصير في الـرجر
يض االستعانة به .ة من تستدعي حالة املرعدم استشار

سط يتضمن حتديد، أو إعفاء املماريقع باطال كل شرو
لية.الصحي من املسؤو

ةقع بالصوريستفاد مما سبق أن اخلطأ الطبي إذا وو
لية على الطبيبالسابقة فإنه ينتج عن ذلك قيام املسؤو

اع، هي:لية تنقسم إلى ثالثة أنوهذه املسؤواملعالج، و
التأديبية .ائية واجلزلية املدنية واملسؤو

جوع ملا صدر عنيد من الفائدة في هذا الشأن ميكن الرملزو
 .بيعان القحطاني.د للدكتور مفلح بن رجامعة امللك سعو
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:حقوقان - ّعم
بي حلـقـوق اإلنـسـان بـالـتـعـاون مـعينـظـم املـعـهـد الـعـر

بدعم من االحتـادلية حلقوق اإلنسـان والية الـدوالفيـدر
ة املنظمات غيربية حول إداريبية عرة تدربي دوراألورو
ذلك في العاصمةاتيجي، والتخطيط االسترمية واحلكو

فمبـر/ نو11 إلـى 7ة  من ان خالل الفـتـرّدنية عـماألر
.2006ين الثاني تشر

ات العاملـني فـية إلى تنميـة قـدرتهدف هـذه الـدورو
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اس:ط - واكشونو
ك ميليتى أنه يعد لتنظـيـمنسي مبروأعلن املنتج التـو

ية.لي لألفالم املناهضة للعنصرجان دومهر
جان سينظم حتت شعار (كسرأكد ميليتى أن املهرو

سيكون تنظـيـمـه خـالل الـسـنـة املـقـبـلـةية) والعـنـصـر
يةأضاف ميليتى أن فيلم كسر العنصرم،  و2007

سياسيةثقافية ويخية وتارستكون له معان إنسانية و
بخاصة للبلد املسـتـضـيـفاجتماعـيـة واقتصـاديـة وو

الذي لم يحدد بعد.جان وللمهر
كجان سيشارنسي أن املهرأضاف منتج األفالم التوو

اء الثقافة منفيه  اآلالف من  األشخاص من بينهم وزر
االحتادلون من األمم املتحدة ومسؤوجميع أنحاء العالم و

نيةنكفولية الفراملنظمة الدويقي واالحتاد األفربي واألورو
يكاب أمرجنومية من دول شمال واملنظمات غير احلكوو
املنظماتية ومنظمة الدول اآلسيوبية وجامعة الدول العرو

لية  التي تدافع عن حقوق اإلنسان.الدو
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اس:ياض - والر
عةم األمنية اجملموبية للعلوت جامعة نايف العرأصدر

هي تسـعـةنيـة ولى من املكتـبـة األمـنـيـة اإللـكـتـرواألو
يشتمل املـغـلـفعة في مغلـف وقمية مـجـمـواص رأقر

 مجاالت أمنية مختلفة هي:9ا في  إصدار61على 
ميــة املــنــظــمــة، االجتــار بــالــبـــشـــراجلـــرهــاب واإلر

بـي،طن العـرمية فـي الـوسسات العقـابـيـة، اجلـراملؤو
اإلعالم األمني، العدالـةالبحث اجلنائي، والتحقيـق و
حقوق اإلنسان.اجلنائية، و

م األمنيـةبية للعـلـوئيس جامعة نـايـف الـعـرضح رأوو
يز بن صقر الغامدي أن صدور هذهالدكتور عبد العز

ات اجلامعـة يـأتـينية مـن إصـدارعة اإللكـتـرواجملمـو
مقتضياته.ات العصر واكبة لتطورمو
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ا:ان - بترّعم
ات فضائية تـبـثاسة متخصصة بإيـقـاف قـنـوطالبـت در

اهبكيز على تنمية موالترى غير أخالقية وأخرامج عنف وبر
قاتالتفكير اإلبداعي لديهم إضافة إلى تغيير أواألطفال و

أفالم العنف.امج وض برعر
ئيس اجلمعية الثقافية للشباباها راسة التي أجردعت الدرو
باسي حـول (دوران الدكتور عدنان الـطـوّلة في عمالطفـوو

جهةنية في نشر العنف بني األطفال من ويوات التلفزالقنو
كيات الصحيحةكيز على السلواألمهات ) إلى الترنظر اآلباء و

امج التـيإلغاء الـبـرإهمال اخلاطئـة مـنـهـا وض وعند الـعـر
ض مشاهد عنف.تعر

امج حتث على التسامـحاسة أهمية تقـدمي بـرأكدت الدرو
كةم املتحرسوامج الرإعادة النظر في براألخالق احلميدة وو

امج حول كيفية تعامل اآلباء مع أبنائهمإضافة إلى تقدمي بر
ة.ار العنف في األسرعي لدى اآلباء بأضريادة الووز
نامج لتحديددعت إلى كتابة مالحظات في بداية كل بـرو

اتاالسـتـفـادة مـن خـبــرالـسـن املـنـاسـب لـلـمـشـاهـديـن و
امجعلماء النفس في اختيار البريني وبواألخصائيني التر
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:حقوقياض - الر
دة لهيئة حقوق اإلنسان باملمـلـكـةاربلغ عدد القضايـا الـو

هـ إلـى1/9/1426ة مندية خالل الفـتـربية السـعـوالعـر
ـ 30/6/1427 ياضقد جاءت منطقة الر حالة، و250ه

 حالة أي96لى من بني مناطق اململكة  بـ تبة األوفي املر
تبةمة في املر٪، كما جاءت منطقة مكة املكر38ما نسبة 
ك من أقلتبوكانت مدينتا حائل و قضيـة، و45الثانية بـ 

دة منارمناطق اململكة، حيث بلغ عدد القضايا الومدن و
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7دت الثانية ثالث حاالت فـقـط. كـمـا ورلى حالـتـني واألو
قضايا من خارج اململكة.

ى بالهيئة إلى أنة تلقي الشكاوير صدر عن إدارضح تقرأوو
القضايا التيى وعدد القضايا املشار إليه ال يشمل الشكاو

عوجلت من خالل االتصاالت الهاتفية أو املقابالت الشخصية.
بحث القضايااسة وير إلى أن الهيئة بصدد درأشار التقرو

ة يجب التصديفة ما يشكل منها ظاهرد إليها ملعرالتي تر
معاجلة مسبباتها.لها و

بية في مجال التسييـرمنظمات اجملتمع املدني الـعـر
امجتنفيـذ الـبـرإعـداد واملالي للمـنـظـمـات وي واإلدار

ية داخلتنمية العضويل والبحث عن التمويع واملشارو
كةاغبة في املشاردعا املعهد املنظمات الراملنظمات. و

شيـحجيه خطـابـات الـتـرة توفي فعالـيـات هـذه الـدور
بي حلقوق اإلنسان في مدة ال تـتـجـاوزللمعهـد الـعـر

30/09/2006.

احل النمو لديهم فضـال عـناعاة مـرمرجهة لألطفـال واملو
اقب العنف السيئة.عية بعوالتو
فيهية هـادفـةامج تـرض براسة على أهمـيـة عـرت الـدركزور
امج لتناسب جميع األعمارض البريع في عرالتنوممتعة وو
يقةياضية للدفاع عن النفـس بـطـريبية رامج تـدرض برعرو

امـجاإلكثار من الـبـرامج حتث على املـنـافـسـة وبـرسليـمـة و
كيات األطفال اجليدة.املتعلقة بتنمية سلو

نيةيوات التلفزف على دور القنواسة إلى التعرسعت الدرو
مما يجب أن تقوالفضائية في نشر العنف بني األطفال و

األمهات للحـد مـنجهة نظـر اآلبـاء وبه الفضائيـات مـن و
دور القانون في احلد من نشر العنفالعنف بني األطفال و

جهة نظر اخملتصني بالقانون.ني بني األطفال من ويوالتلفز
اتضيح الدور الذي تلعبه القنواسة في توتكمن أهمية الدرو

تقليدهمنية الفضائية في نشر العنف بني األطفال ويوالتلفز
التأثيرات الفضائية وضها القنولكثير من النماذج التي تعر

ف على دور القانـون فـيالتعرفي تنشئتهم االجتمـاعـيـة و
ثر بشكل أوالذي يؤني ويواحلد من نشر هذا العنف التلفز

ك بني األطفال.بآخر على تشكيل السلو
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ض خالل شهر سبتمبر احلالـي عـلـىتعر
اجلمعية العامة لألمم املـتـحـدة االتـفـاقـيـة

يز حـقـوقتعـزلية الشـامـلـة حلـمـايـة والـدو
هي التي شهدت خاللقني في العالم، واملعو

ة بني الدولم اختالفات كبيرالشهر املنصر
ضحاألعضاء مت التغلب على جلها. كما أو

ضات املعنيـة مبـعـاهـدةئيس املـفـاوذلـك ر
قــني، دوناألمم املـتـحــدة حلــمــايــة املــعــو

يلندة لدى األمم املتحدة،ماكاي، سفير نيوز
ضات فإن املعاهدة،إذا ما جنحت املفاوو

التي ميكن أن تعتمدها اجلمعـيـة الـعـامـة
تها الشهر احلالي، ستكون نقطةفي دور
ئـيـسـيـة فـي إنـهـاء الـتـمـيـيـز ضـدحتـول ر

٪10قني الذين يشكلون األشخاص املعو
ضيةت املفوقد  أشارمن سكان العالم، و

السامية حلـقـوق اإلنـسـان أنـه إذا مـا مت
اعتماد املعاهدة، فستـكـون أول مـعـاهـدة
حلقوق اإلنسان يتم اعتمادها في القـرن

اال كبيرستعتبر حتوين، والعشراحد والو
 مليون650يقة التعامل مع نحـو في طر

اعشـخـص يـعـيـشــون مــع نــوع مــن أنــو
اإلعاقة.

مبا يـسـتـدعـيطـنـي، رعلـى الـصـعـيـد الـو
املصادقة عليها من قبلاعتماد املعاهدة و

قنيطني للمعـواجعة النظام الواململكة مـر
اءه مـن مـجـلـس الــوزرارالـذي سـبـق إقـر

قنيتضمن تشكيل اجمللس األعلى للمعوو
هو نظامي اإلعداد لتشكيلـه، والذي يجر

قال عنه سموة األمم املتحدة، وسبق مبادر
ه أنهارقت إقراألمير سلطان بن سلمان و

عية في التعامل مع قضية اإلعاقةنقلة نو
قـنييـر خـدمـات املـعــوتـطــوفـي املـمـلـكــة و

ص ممكنة فـيلهم على أفضـل فـرحصوو
االندماج باجملتمع، كما تضمنظيف والتو

التعليمعاية وفير الرائح تضمن توالنظام لو
تنـظـيـمقني، والتأهيل لكـافـة فـئـات املـعـوو

هو ما ميثل ، كمـااجباتهم، وقهـم ووحقو
قة للتعامله، إضافة غير مسبوى سموير

مع قضية اإلعاقة في بالدنا.
بة هي للنظر فيما إذا كانتاجعة املطلواملر

د املعاهدةهناك أية نقاط خالف بني بـنـو
طني للعمل على تالفيهااد النظام الوموو
امنا مـعيكون ذلك متـزم، وتعديل ما يلـزو

هو ماصدور التشكيل للمجلس األعلى، و
يبا لضمان حقوق هذهنأمل أن يحدث قر

الفئات اخلاصة في بالدنا.


