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ياض - حقوق:الر
ئيس اجلمعية الدكتور بندر بـنك سعادة ريشار

متـري ملؤمحمد احلجار فـي االجـتـمـاع الـتـحـضـيـر
اطية الـذيلي من أجل الدميقراجملتمع املدني الـدو

ة منان في الفترّدنية عمسيعقد في العاصمـة األر
م.2006نيو  يو17-18

ك فيه العديد منيذكر أن االجتماع الذي سيشار
منظمات حقوق اإلنسان في العالـمممثلي هيئات و

ار بنياحلونامج للتعاون ويهدف إلى االتفاق على بر
كزاملربي وسسات حقوق اإلنسان في العالم العرمؤ

مـثـيـالتـه فـي الـدولكـي حلـقـوق اإلنـسـان والـدمنـار
ى.االسكندنافية األخر
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:حقوقاس، ياض - والر
يفنيمني الشراستقبل خادم احلـر

ديز آل سعوامللك عبدالله بن عبدالعز
ان في مـكـتـبـه بـالـديـو--حفـظـه الـلـه

امللكي في قصر اليمامة في اخلامس
 منًفدابيع الثاني وعشر من شهر ر

بية ملـكـافـحـةيكـيـة الـعـراللجـنـة األمـر
ئاسة السنـاتـور الـسـابـقالتميـيـز بـر

جيمس أبو رزق.
حضر االستقبال صاحب السـمـو

يزامللكي األمير سلطان بن عبدالـعـز
اءئيس مجلس الوزرلي العهد نائب رو

املفتش العامان والطيرير الدفاع ووز
وصاحب السمو األمير الدكتور بندر
دبـن سـلـمـان بــن مــحــمــد آل ســعــو

يفني،مني الشـرمستشار خادم احلـر
مــنيمـعـالـي مـسـتـشـار خـادم احلــرو

يفني األستاذ عـبـداحملـسـن بـنالشـر
مـعــالــيي، ويــجــريـز الــتــوعـبــدالــعــز

ان امللكي األستاذاملستشار في الديو
ئيسنائب رعادل بن أحمد اجلبير، و

جمعية حقوق اإلنسان الدكتور مفلح
ئيس جلنـةبيعان القحطانـي، وربن ر

 الوفد خالل زيارته ملكتب اجلمعية في الرياض

:حقوقاس، ك - ويورنيو
بيةانتخبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اململكة العر

ية في مجلس حقوقة اآلسيودية لتمثيل دول القارالسعو
الذي سيحل مـحـل جلـنـةاإلنسان اجلديد التـابـع لـهـا و

تا ضمـن صو126لها على حقوق اإلنسان بعد حصـو
ات الـدول األعـضـاء فـي اجلـمـعـيـة الـعـامــة لــألممأصـو

املتحدة.
13دية ضمـن بية الـسـعـويأتي اختيار اململـكـة الـعـر

ت بها أيضا كـلية فـازة اآلسيومقعدا مخصصة للـقـار
يـاماليـزاليـابـان وبنجـالديـش ونيسـيـا وإندومن الهـنـد و

الفليبـنيدن واألرالصني وبية ويا اجلنـوكورباكستـان وو
يالنكا.سيرين والبحرو

بجنوالسنغال وامبيا وت كل من غانا وزفيما اختير
تىجيبواجلابون وب واملغرس ويشومورمالي ويقيا وأفر

ةائر لتمثيل القاراجلزيا ونيجيرنس وتوالكاميرون وو
املكسـيـكجنـتـني واألريل وازكل من الـبـريقـيـة. واألفر

ادور لتمثيلاإلكوبا وكواي وجواالراتيماال وجوالبيرو وو
يبي.دول البحر الكاريكا الالتينية وأمر
ايسرسويطانيا وبرنسا وفرت كل من أملانيا واختيرو

يكـاأمـربـا وب أوروكندا لتـمـثـيـل غـرفنـلـنـدا ولنـدا وهـوو
يةجمهورلندا وبوسيا ومت اختيار كل من روالشمالية. و
بامانيا لتمثـيـل أوروانيـا وروكرأوبيجـان وأذرالتشيـك و

قية.الشر
ضت إنشاء دول عار4اليات املتحدة ضمن كانت الوو
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 عـن3لـة مـع امـتـنـاع  دو170اجملـلـس، بـيـنـمـا أيـدتـه 
اليـاتغم من ذلك قـال سـفـيـر الـوعلـى الـريـت. والتـصـو

اشنطنلتون، إن واملتحدة لدى األمم املتحدة، جون بـو
ستتعاون مع بقية الدول األعضاء جلعل اجمللس فعـاال

بقدر املستطاع.
ئيس اجلمعية الـدكـتـور مـفـلـح بـنب نائـب رقد أعـرو

يةه بانتخاب اململكة لعضوبيعان القحطاني عن سرورر
ك أنه جاء بعدما أثار البعض الشكوًخصوصااجمللس و
أضافقف اململكة من حماية حقوق اإلنسان. وحول مو

بأن هذا احلدث يدل مبا ال يدع مجاال للشك على التقدير
دية فـيبية السـعـوالعاملي الذي حتظى به اململـكـة الـعـر

هذا اجملال.
أهاب الدكتور مفلح مبمثلي اململكة في هذا اجمللسو

ضيح حقوقتوا على استغالل الفرصة لشرح وبأن يعملو

بجواإلنسان من املنظور اإلسالمي، كما أشار إلـى و
العمل علىات التي لدينا والتجاوزاف باألخطاء واالعتر

 أن العالم أصبحًخصوصاال نكتفي بالنفي، وتالفيها و
يع.مات بشكل سرة تتداول فيها املعلوية صغيرقر

:حقوقسكاكا - 
ففد من اجلمعية سجن سكاكا مبنطقة اجلوار وز

هـ بهدف االطالع علـى عـلـى1427/4/25في 
الءى النـزاالستمـاع لـشـكـاوضاع الـسـجـن، وأو
حاتهم.مقترو

لية مبسـؤويارفد خـالل الـزالتقى أعضـاء الـو
من ثمافقه اخملتلفة، وا في مرلوجتوالسجن، و

ير مفصل إلعداد تقرًا مالحظاتهم متهيدانودو
ة.يارعن الز

بـيـعـانفد سعـادة الـدكـتـور مـفـلـح بـن رأس الـور
كه كل من:شارئيس اجلمعية، والقحطاني نائب ر

ف علـى فـرعالدكتور عبداجلليـل الـسـيـف املـشـر
قية، الدكتور صالح بن محمد اخلثالناملنطقة الشر

العضـواملتابعة بالنـيـابـة، وئيس جلنة الـرصـد ور
كيلي وش الشمراملتعاون باملنطقة الدكتور طار

ي أمـنياألستاذ خالـد الـفـاخـرف، وجامعـة اجلـو
املتابعة.عام جلنة الرصد و
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:حقوقياض - الر
ئيس اجلمعية الدكتور بندر بن محمداستقبل سعادة ر

م األحدياض يواحلجار في مكتبه مبقر اجلمعية بالر
بيع الـثـانـي الـسـفـيـرين مـن شـهـر رالعـشـرالثـالـث و

نيـويكي انـطـوجنتيني لدى املـمـلـكـة الـسـيـد آن راألر
نسيم التالي املثقف الفريجا. كما استقبل في اليوبار

ات املستشارالسيد أالن جبيرمون، والدكتور غي سر
نسية لدى اململكة.ة الفراإلعالمي بالسفار

دفوقد قدم الدكتور احلجار مـن خـالل لـقـائـه بـالـو و
الفروع التي افتتحـتيفا عن اجلمعية وجلانـهـا وتعر

ى، كما حتدثاآللية التي تتبعها في استقبال الشكاوو
م به اجلمعـيـة فـي مـجـال حـفـظعن الـدور الـذي تـقـو

ها البارز في نشر الثقافةدورحماية حقوق اإلنسان، وو
اد اجملتمع.قية بني أفراحلقو

الـنـشـر بـاجلـمـعــيــة الــدكــتــورالـثـقــافــة و
د العناد.حمن بن حموعبدالر

فـدكـانـت اجلـمـعـيـة فـي اسـتـقــبــال الــوو
ابع عشر من شهرم اجلمعة الريكي يواألمر

لي،بيع الثاني في مطار امللـك خـالـد الـدور
اللقاءاتات ويار بالزً حافالًنامجاأعدت له برو

مــنياشـتـمـل عـلــى االلــتــقــاء بــخــادم احلــر
ئيس هيئة حقوقة معالي رياريفني، وزالشر

اإلنسان، إلى جانب االلتقاء بصاحب السمو
سمو األميرليد بن طالل، وامللكي األمير الو

ةارد الكبيـر بـوزكي بن محمـد بـن سـعـوتـر
ة اإلعــالماركـيـل وزسـعــادة وجـيــة، واخلـار

جي الدكتور صـالـح الـنـمـلـة،لإلعـالم اخلـار
ية الصناعيةف التجارأمني عام مجلس الغرو

فد كـذلـكار الـوالدكتـور فـهـد الـسـلـطـان. ز
التقى بسعادة الدكتور بندرى ومجلس الشور

الـعـيـبـان، كـمـا اجـتـمـع بـعـدد مــن أعــضــاء
طنية حلقوق اإلنسان.اجلمعية الو

ئيس هيئة حقوقمن جانب آخر، أعلن ر
كي بن خالـداإلنسان معالـي األسـتـاذ تـر

فد مبكـتـبي خالل استقـبـالـه لـلـوالسـديـر
ب افتتاح فـروعياض، عن قـرمعاليه بـالـر

قيةلهيئة حقوق اإلنسان في املنطقة الشر
مة.منطقة مكة املكرو

 خادم احلرمني الشريفني أثناء استقباله للوفد األمريكي (واس)
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:حقوقف - اجلو
 امللتقى الثامن لألنشطة الطالبية في كلياتًاخرنظم مؤُ

ف بحضور الدكتور محمداملعلمني مبدينة سكاكا اجلو
التعليم.بية وة التراركيل وزبن حسن الصايغ و

ضح الدكتور نايف بن صالح املعيقل عميد كلـيـةأوو
تخلله العديد وًف، أن امللتقى كان شامالاملعلمني باجلو
ةات التي كان من بينـهـا نـدوالندوات ومن احملاضـر

حول هيئات حـقـوق اإلنـسـان، حتـدث فـيـهـا كـل مـن

شالدكتور طارمعالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف و
العـضـوف وكيل جـامـعـة اجلـوي وبن مسـلـم الـشـمـر

طنية حلقوقعضو اجلمعية الواملتعاون مع اجلمعية، و
كان مقرراهيم بن حمد القعيد. واإلنسان الدكتور إبر

قيد.اس الوة الطالب فرالندو
هادفة»،ة بأنها «مفيدة وووصف الدكتور املعيقل الندو

قت نفسه إلى أنها حـظـيـت بـاهـتـمـام في الـوًامشيـر
متابعته.احلضور و

·u??'U??� w??�ö??D??�« v?I?�?K?*« w?� åÊU?�?�ù«  ‚u?I?�ò

 نايف صالح املعيقل.دد. إبراهيم القعيد

�U�uI� wHJ�

طنية حلقوق اإلنـسـان مـنـذتتابع اجلمـعـيـة الـو
ةارم بها وزدة التي تقوإنشائها املساعي احملمو

منية خـادم احلـرسفـارجـيـة واخلارالداخـلـيـة و
احاشنطن، الهادفة إلى إطالق سريفني بوالشر

نحمد الله العلي القديرانتانامو، واملعتقلني في غو
احمت إطالق سرفيق ود بالتوأن تكللت تلك اجلهو
هم يشكلون الدفعة الثانية. وًاخمسة عشر أسير

احها.التي يتم إطالق سر
اتصاالتهااصل مساعيها وف تواجلمعية سوو

اخلارج حتىمع مختلف اجلهات في الداخل و
فسـواح جـمـيـع املـعـتـقـلـني، ويـتـم إطـالق سـر

فـيـر لـلـتـأكـد مــن تــوًدهـا أيـضــااصـل جـهــوتـو
ذلكمحاكمات عادلة ملن سيقدمون للمحاكمات و

التـيلية للمحاكمة العادلـة و للمعايير الـدوًفقاو
صقه املنصومان املتهم من حقوتقضي بعدم حر
يكيةانني األمرالقـولية واثيق الدوعليها في املـو

ية.ليست عسكرمحاكمتهم أمام محاكم عادية وو
قهمسة حقوالء املعتقلون من ممارم هؤلقد حر

ليةاثيق الدوص عليها في املواألساسية املنصو
هـمَجه إليهـم ت فلم تـوًيبـاات تقـربع سنـوملدة أر

ا معاملة إنسانيةلم يعاملوا للمحاكمة ولم يقدموو
تقـد نـشـريـهـم، ولم يـسـمـح لـهـم مبـقـابـلـة ذوو

يكية تلك االنتـهـاكـاتاجملالت األمرالصحـف و
الهيئـاتغير اإلنسانية ناهيك عن املنـظـمـات و

مية في مختلف دول العالم، فأي معتقـلاحلكو
يجب أن ال تتجاوز مدة اعتقاله ستة أشهر ثم

انطالقااحه. ويقدم بعدها للمحاكمة أو يطلق سر
دهااصل اجلمعية جهوف تومن هذا املبدأ سو

انني التييات لضمان تنفيذ القوعلى كافة املستو
يكية بتطبيقها معاليات املتحدة األمرتنادي الو

هاب بجميعف اجلمعية ضد اإلرقوالتأكيد على و
م اجلمعية عقدفي هذا السياق تعتزأشكاله، و

اء فيخبـرلية تدعو لها متخـصـصـني وة دوندو
اليـاتالقانون من دول مـخـتـلـفـة مبـا فـيـهـا الـو

ء على هـذهيكية لتـسـلـيـط الـضـواملتحـدة األمـر
ها ممثلون عن أهالي املعتقلنيالقضية، يحضر

لـشـرح حـجـم املـعـانـاة الـتـي يـعـانـيـهـا أهـالــي
نتيجة النتهاكقهم واملعتقلني نتيجة النتهاك حقو

لية.انني الدوالقو
يةاملعنـوأختم باإلشادة باملساعدات املـاديـة وو

ة الداخلية للمعتقلني العائدينارالتي تقدمها وز
التي خففت الكثير من مـعـانـاتـهـم،هـم، وأسرو
دةأسأل الله العلي القدير أن يساعدهم في العوو

إلى استئناف حياتهـم الـطـبـيـعـيـة بـعـد إطـالق
احهم من سجن احلائر.سر

سسات القطاعمؤمية وة احلكوآمل من األجهزو
ظائف مناسبةاخلاص مساعدتهم في إيجاد و

يدال نريء، واحه فهو برلهم، ألن من يطلق سر
بات.من اجملتمع أن يعاقبهم، فيكفي عقو

:حقوقالدمام - 
بحث فرع اجلمعية في

ًاخرقية مـؤاملنطقة الـشـر
افعكيل محامـني لـلـتـرتـو

عـن أصـحـاب الـقـضـايـا
مسـوالذين ال ميـلـكـون ر

أتعاب احملاماة.
ضـــــح األســـــتــــــاذأوو
يضة املـنـصـور مـديـرعـو

فرع اجلمعية في املنطقة
قيـة بـأن اجلـمـعـيـةالـشـر

 مع عدد من احملامـني فـي املـنـطـقـةًعقدت اجـتـمـاعـا
ف العام على الفرع الدكتورقية، بحضور املشرالشر

 من القضاياًا معهم عددابحثوعبد اجلليل السيف و
جه التعاونقال األستاذ املنصور: «مت بحث أواملهمة. و

ضحأومكاتب احملاماة في املنطقة». وبني اجلمعية و
كز على «أصحاب القضايا اإلنسانـيـة،أن النقاش ر

افعة املالية على دفع تكاليف الترالذين ال ميلكون القدر
.عن قضاياهم»

أضاف املنصور «سينعكس هذا االجتماع علـىو
اجلمعية، ما يسهل املهامك بني املكاتب والعمل املشتر

قال بأن هذااء».  واملقيم على حد سواطن وعلى املو
سيعاللقاء يندرج ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تو

األهـلـيـةسـسـات املـدنـيـة وعالقـات اجلـمـعـيـة مـع املـؤ
مية.احلكوو
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د. عبداجلليل السيف

هيئاتعن مدى التنسيق بني اجلمعية وو
ئيسحقوق اإلنسان في العالم، قال نائب ر

بـطاجلمعيـة بـأن هـنـاك عـالقـات تـعـاون تـر
منظمات حقوقاجلمعية بالعديد من هيئات و

اإلنسان في العالم، كما أن هنـاك الـعـديـد
اتات املتبادلة لالستفادة من اخلبريارمن الز

لية في هذا اجملال.الدو
د الـتـيأشـار الـقـحـطـانـي إلـى اجلـهـو و

اح الـسـجـنيتبذلـهـا اجلـمـعـيـة إلطـالق سـر
ي املعتقل فـيحمن العطودي عبدالرالسعو

ائيلية، حيـث أكـد عـلـى أنالسجـون اإلسـر
نني معاجلمعية كلفت أحد احملامني املتعاو

االتصال باجلهاتاجلمعية مبتابعة القضية و
ذات العالقة.

:حقوقياض - الر
بيع الثانيبحثت اجلمعية في العاشر من شهـر ر

م مع صنـدوق2006افق للثامن من مايـو لـعـام املو
األمم املتحدة للسكان في آلية لـلـتـعـاون الـدائـم بـني

فني في تنظيمات الطراالستفادة من خبرسستني، واملؤ
امج خلدمة حقوق اإلنسان.بريبية وات تدردور

ك في االجتماع الذي عقد في مقر اجلـمـعـيـةشار
ين العابدين حمادياض كل من، األستاذة سهيلة زبالر

ةالدكتوراإلحصاء باجلمعية، ومات وكز املعلوئيس مرر
يـرالـتـطـوة الـتـخـطـيـط وي مديـر إدارلـبـنـى األنـصـار

ةه من جانب الصندوق الدكتورباجلمعية، بينما حضر
ة الناهض املمثل املقيم للمكـتـب اإلقـلـيـمـي لـدولنور

ار مديرالدكتور عبد املنعم أبـو نـوبية، واخلليج العـر
بية.يق املساندة الفنية للدول العرفر
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:حقوقالطائف - 
ي نائبة بنت محمد العنقرهرألقت األستاذة اجلو

تني عن العنفة محاضرئيس اجلمعية لشؤون األسرر
أة في الطائف، بـهـدف تـثـقـيـفحقوق املـري واألسـر

األخصائـيـات االجـتـمـاعـيـات فـي كـيـفـيـةاملعـلـمـات و
احلد منها.ي والتعامل مع حاالت العنف األسر

كز التنمية االجتماعيةلى في مرة األوألقيت احملاضر
بيعم األحد التاسع من شهـر رمبحافظة الطائف يو

ةة الثانية في مسرح إدارالثاني، فيما كانت احملاضر
بيعم االثنني العاشر من رالتعليم بالطائف يوبية والتر

الثاني.

ك هـي جـلـسـةاشـد املـبـاريذكـر بـأن أحـديـة الـدكـتـور ر
جالها العديد من رله، يحضرعية ثقافية تعقد في منزأسبو

الثقافة.الفكر و
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:حقوقاس، ياض - والر
دية عن أسمـاء املـعـتـقـلـنية الداخلـيـة الـسـعـوارأعلـنـت وز

، بعدما أفـرجًاخرياض مؤا إلى الـرديني الذين وصلوالسعـو
كياء منصور الترة اللوارسمي للوزضح املتحدث الرأوعنهم. و

دية، أن علـى مـن لـهـمكالة األنباء الـسـعـويح إلـى وفي تـصـر
اغـبـني فــيالـر، وًديــا سـعـو15عـددهــم عـالقـة بـاملـعـتـقــلــني و

).014034375قم: (االستفسار عنهم، االتصال على ر
ديـة سـتــخــضــعــهــمأشـار إلـى أن الــســلــطــات الــســعــوو

منأنهم سيخضعون لكافة األنظمة احمللـيـة واب، ولالستجو
لهم، فلم متر ساعات على وصوًض في ذلك حاليااملبكر اخلو
همأسريهم وااللتقاء بذواحة و بحاجة للرًهم حالياحتى اآلن و

مة.عاية الطبية الالزتلقي الرو
حان املالكـي،كي أن املعتقلني هـم: سـعـد فـرضح التـرأوو

اهيم ضيف الله السـهـلـي، خـالـدقي، إبـرخالد عبدالـلـه املـور
غان العتيبي،د بزيلي، سعوي، عادل عقلة الرواشد علي املرر

عبدالهادي محمد السبيعي، محمد جايد السبيعي، فهد صالح
حمن عثـمـانشيدان، عبـدالـراهيم الـراجلطيلي، عبـدالـلـه إبـر

اشداف فهد العتيبي، رالغامدي، عبدالله حامد القحطاني، نو
يضة، عدنان محمد الصايغ.اد العوعو

يز قالير الداخلية األمير نايف بن عبدالعزكان سمو وزو
يحات صحفية، أن اململكة ستستمر في متابعة ملففي تصر
دهاأنها تبذل جهـوانتانامـو، وديني في غوين السعـواحملتجز

 التعاون األمنيًاصفااطنيها، وفي سبيل استعادة جميع مو
ـ «اجليد»، مشيرياض ووبني الر  إلى أن االتصاالتًااشنطن ب

ى بني البلدين كاملعتاد.جتر
ى من مجموع املعتقلنيديون النسبة الكبريشكل السعوو

هم: عبدالله، وً معتقال132انتانامو، إذ بلغ عددهم نحو في غو
حمندي، عبدالرفي، فهد ناصر محمد، مجيد عبدالله اجلواملطر

ديان، سعوك محمد العاصمي، مجيد البارشلبي، عاصم مترو
ايلة، سالم سليماني، محمد يحيى الزدخيل الله مصلح احمليو

سـىدير مـوهاب، سلطـان أحـمـد درسى عبـدالـوبي، مـواحلـر
يضة، محمد ناجي صبحي اجلهني، محمد مانع أحـمـدالعو

الشعالن القحطاني، عبدالهادي محمد بادان السباعي، يحيى
اهيم التاميني، خالداق عبدالله إبرساميل السالمي، عبدالرز

سف خليل عبدالله نور، مشاردي، يوارحمن البود عبدالرسعو
اهيماني، إبرهري، ياسر طالل الزازاشد، فهد احلرساد الرأر
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لندن - حقوق:
يـر مـنـظـمــات أكـدت تـقــار

مة اللـيـبـيـةقية أن احلـكـوحقـو
ٍالفتيات بشكلحتتجز النساء و

 غــيــرٍإلــى أجــلتــعــســفــي، و
اكزمسمى في ما يسمي مبر

(إعادة التأهيل االجتماعي).
مة على أنهاها احلكوصورُالتي تاكز، ولكن هذه املر

افضات لالنحـرالفتيات املـعـر للنسـاء وٍعايـةدور ر
اقع األمر. في وًنااألخالقي، ليست إال سجو

ان صفحـة بـعـنـو40اقع فـي ير الـوثق التـقـريـوو
 على اجملتمع؟ االحتجاز التعسفـي لـلـنـسـاءٌ(خطـر

)، الكثيرًالفتيات بهدف إعادة تأهيلهن اجتماعيـاو
ة حلقوق اإلنسان بحق النساءمن االنتهاكات اخلطير

اكز، مبا في ذلك انتهاك حقهنالفتيات في هذه املرو
كـةيـة احلـرحـرامة الـشـخـصـيـة والـكـريـة وفـي احلـر

تلقي احملاكمة املنصفة.اخلصوصية وو
اكز الكثيرحتتجز السلطات الليبية في هذه املرو

مية،تكنب أية جراتي لم يرالفتيات اللومن النساء و
ة بحقهن. كما أناتي نفذن األحكام الصادرأو اللو

ضـن، إال ألنهـن تـعـرٍبعضـهـن مـحـتـجـز، ال لـسـبـب
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ى نـبـذهـنلـالغـتـصـاب ثـم جـر
ف» العائلة.ألنهن لطخن «شر

 ووصفت الباحـثـة فـي شـؤون
يقياشمال أفرسط والشرق األو

يــدةأة فــرلــقــســم حــقــوق املــر
نـهـااكـز بـكـوضـيـف، هـذه املـر

اكزاكز للعقاب أكثر منها مرمر
مضت ضيف بالتساؤل: «كيف ميكن تسميةللحماية. و

هذه األماكن باملالجئ عندما تقول لنا معظم النساء
ب منهااتي قابلناهن أنهن يفضلن الهرالفتيات اللوو

اكز احلماية) سماتحتمل (مرإن استطعن ذلك؟». و
 مقفلة،ٍالفتيات يقمن فـي مـبـانالسجون. فالنسـاء و

يالت باخلروجال يسمح العاملون في هذه الدور للنزو
يلـة مـن طوٍاتكز. كما أنهن يـخـضـعـن لـفـتـرمن املـر

ذلـك، وًتقيد أيديهن أحـيـانـاادي، بـل واحلبس االنفـر
الفتيات الختباريتم إخضاع النساء و تافهة، وٍألسباب

افقتهـن،ية من غير مـواض السـارالكشف عن األمـر
 مهـنيٍكما جتبر معظمـهـن عـلـى اخلـضـوع الخـتـبـار

 لم يتجاوزنٌيالتهناك نزلهن الدار. وية عند دخوللعذر
فر لهن أي تعليمة، لكن السلطات ال توالسادسة عشر
جيه الديني.عية في التوس أسبوباستثناء درو

:حقوقاشنطن -و
يب،بعد انقضاء عامني على فضيحة سجن أبي غر

اسـات مـدى تـفـشـي االنـتـهــاكــات بــحــقـن الــدرّتـبــي
انتانامو، كماغوأفغانستان واق وين في العراحملتجز

دةات محدواليات املتحدة لم تقم إال بخطوتبني أن الو
معاقبتهم.طة وللتحقيق مع العناصر املتور

قام)ان (باألرت بعنـوة نشرجزاسة مـوض درتعرو
لني عن اإلساءة إلىنتائج مشروع (محاسبة املسؤو

كز حقـوقك بني مرهو مشروع مشتـرين)، واحملتجز
منهيوك، ويورلية في جامعة نيوالعدالة الدواإلنسان و

يعتبـرست). وايتس فيـرمـن رتش، و (هيوايتـس وور
ثقةأول مسعى شامل للمحاسبة على االدعاءات املو

اكز االحتجازانتهاكات في مرادث تعذيب وحول حو
أفغانـسـتـاناق واليات املتـحـدة فـي الـعـرالتابـعـة لـلـو

انتانامو.غوو
جمع هذا املشروع حـتـى اآلن مـئـات االدعـاءاتو

اخر عـامتعذيبهم مـنـذ أوين وباإلساءة إلى احملتـجـز
600ط أكثر مـن هي ادعاءات تفيد بـتـور. و2001

يكي في انتهاكات طالـتمدني أمري وعنصر عسكر
ً.ا محتجز460أكثر من 

ليةالعدالة الدوكز حقوق اإلنسان وة مرقالت مديرو
ةفيسـورك البـرويورفي كلية احلقوق في جـامـعـة نـيـو

كيون منـذلون األميـريت: «صرح املسؤوثوميغ ساتـر
عامني أن االنتهـاكـات الـتـي حـدثـت فـي سـجـن أبـي

أن األشخاص الذين، وً شاذاًكايب لم تكن إال سلوغر
ين سيقدمون للعـدالـة. لـكـنها بحق احملتـجـزتكبـوار

اسعةين وأبحاثنا تظهر أن االنتهاكات بحق احملتجز
ا من األشخاص قـدمـوًدا محـدوًأن عـددااالنتشـار و

».ًإلى العدالة فعال
كشفت نتائج املشروع أنه لم يجر التحقـيـق فـيو

كثير من هذه االدعاءات، كما أن التـحـقـيـقـات الـتـي
قفت من غير ما أقفلت بشكل مبكر أو توًت غالباجر

قوعفي احلاالت التـي ثـبـت والتوصل إلى نتـيـجـة. و
يةيون هوحدد احملققون العسكـراالنتهاكات فيهـا، و

ا ما فضلـوًيني غالـبـاتكبيها، فإن القادة الـعـسـكـرمر
غير قضائـيـةء إلى تدابير تأديبية متـسـاهـلـة واللجـو

أمـاية. وء للمحاكم اجلنائية الـعـسـكـر من اللـجـوًبدال
 فقد انـتـهـىًت فعـالية التـي جـراحملاكمات الـعـسـكـر

احدمعظمها بصدور أحكام باحلبس ألقل من عام و
ف من اخلدمةبات لم تصل حد احلبس (كالصرأو بعقو

ية).تبة العسكرأو تخفيض الر
خلص املشروع إلى أن الغالبية العـظـمـى ممـن و
ا مـنى التحقيق معهم بـشـأن االنـتـهـاكـات كـانـوجـر

جبمبوا من الضباط. وليسـويني اجملندين والعسكر
ي ميكن مـحـاسـبـة الـضـبـاط عـلـىالقانـون الـعـسـكـر

 ملـبـدأًفـقـاهـم وسـوتكـبـهـا مـرؤواالنتـهـاكـات الـتـي يـر
لو علىلية القيادية. لكن املشروع لـم يـعـثـر واملسـؤو
جب هذا املبدأ.احدة حملاسبة ضابط مبوحالة و

س هيئةنغـرة أن يعني الكـوطالب املشروع بضـرورو
مـسـتـقـلـة إلعـادة الـنـظـر فـي سـيـاســات االحــتــجــاز

العمليات املتعلقـة بـهـا فـيكيـة واب األميـراالستجـوو
احـدةير الدفاع بتكـلـيـف جـهـة ومطالـبـة وزالعالـم. و

ةى متلك صالحيات قضائية قادرية عالية املستوكزمر
ية في جميع أقسامسة مهام احملاكم العسكرعلى ممار

كيني،يني األميراجليش لكي حتقق مع جميع العسكر
ائما في جـركـوتبهم، ممـن شـارف النظر عـن ربصـر
ب.احلر
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يترز:م - روطواخلر
دان اعتقل ناشطا فيقية أن السو أكدت منظمة حقو

مجال حقوق اإلنسان فيما أصبح منطا من هذا الـنـوع
ابات.ده االضطرفور الذي تسوش في إقليم دارمن التحر

تبطقالت املنظمة إن: «احتجاز مسعد محمد علي مرو
يقدم الدعمكز األمل الذي يعالج وجح بنشاط مرعلى األر

ها من االنتهاكـاتغيرالتعذيـب ولضحايا االغتصـاب و
فور».بة في داراف املتحارسها األطرالتي متار

دان العاملني في مجالا ما استهدف السوكثيرو
 من يعملون فـي إقـلـيـمًحقوق اإلنسـان خـصـوصـا

امب خالل ثالثة أعوقته احلربي الذي مزفور الغردار
ات اآلالف مــناع الــذي قــتـــل عـــشـــرمــن الـــصـــر

ني شخص عـلـىأجبر أكثر من ملـيـواألشخـاص و
هم.النزوح عن ديار

يترز:سول - رو
 جدار قنصليةًاخريني شماليني مؤبعة كور تسلق أر

اليات املتحدةء في الوكية في الصني لطلب اللجوأمير
اشنـطـنعها منذ أن مـنـحـت وفي أول حادثـة مـن نـو

قت سابـق مـنيني شماليـني فـي وضع الجيء لـكـورو
هذا الشهر.

أةامرجال وية إن ثالثة رسائل إعالم كـورقالت وو

بية في مدينة شينياجن فييا اجلنوا قنصلية كورغادرو
ى لدخول مقرا لهم مأوفروشمال شرق البالد، حيث و

قت سابق من هذافي ويبة. واليات املتحدة القربعثة الو
ا علىيني شماليني أول من حصلوالشهر كان ستة كور

كيجب قانون أميراليات املتحدة مبوء في الوحق اللجو
 يـهـدف إلـى تـشـجـيـع حــقــوق2004صـدر فـي عــام 

اإلنسان في الشمال املعزول.

حمن عثمان أحمد، محمد سـرورضيف الله السهلي، عبـدالـر
سف عبدالله صالحدخيل الله العتيبي، عدنان محمد علي، يو

كسف مـحـمـد مـبـاريز سـعـد اخلـالـدي، يـوبيـش، عـبـدالـعـزالـر
ي، سلمان سعد اخلالدي محمد، بجاد سيف الله العتابي،الشهر

ي،ايد الشهرسالم عبدالله سعيد فهد سلطان، عبدالسالم الز
في، خالد سليمان احلبشي، سيد خامت املالكي،مازن صالح العو

بي، على محمد ناصر محمد،ماجد عبدالله حسني محمد احلر
شي، فهد صالح سليمان اجلـتـيـلـي،ماجد عايض محمد الـقـر

اضـييـد، مـاجـي عـفـاس ريـض مـحـمـد اجلـوحـمـن عـوعـبـدالـر
ايـدي زكي مـشـاوي، ترك اجلـابـري، بندر أحـمـد مـبـارالشـمـر
م،تضى السيد مـكـراد خلف باخليـر، مـراشد عـوي، رالعسيـر

اهيم سليمانامي، إبران الفيفي، صالح على جيد اخلزجابر جبر
سى بن علياني، موحمن الشمربيش، محمد عبدالرمحمد عر

ي، سعيد محمـدحمن ظافر العمـري، عبدالربن سعيد العامـر
اني، عبدالله محمدهري الزمزاهيم رحسني قحطاني، سعيد إبر

حمني، محمد عبدالرض سياف الهبيـريز، مشعل عوعبدالعز

يف، جميل علي الكابي،شي، فهد عمر عبداجمليد الشرالقر
د دخيل سعيدان، أنور النور، حموفهد محمد عبدالله الفوز

اخ، خالد محمداهيم الشاراجلدعان، عبدالهادي عبدالله إبر
حيم محمد عامي، عبدالله يحـيـىاني، شاكر عبدالـرهرالز
سف الشبلي، عبدالله علي العتيبي، السيلم حاجي حاجيو
اد احلاجي، صالح عـبـدالـلـه الـعـشـان، نـايـف عـبـدالـلـهعـو
حمنيز عبدالرافتي، عبدالعزاهيم، عبدالله عبداملعني الوإبر

بي، عبدالله مـحـمـديز البداح، طارق حسـن احلـرعبدالـعـز
اهيمحمن ناشي بادي العتيبي، إبرصالح الغنيمي، عبدالر

ث،ياد صالـح مـحـمـد الـبـاحـواهيـم الـنـاصـر، زمحـمـد إبـر
ي،ي السامراهيم الناصر، بدر البكريز محمد إبرعبدالعز

ي،ي، عادل عقلة حسن النـصـيـرياد سعيد فـرج جـهـدارز
امي بن سعيد العتيبي، محمد جايد سباي، خالد حسنر

فا، عبدالـلـهد الـشـركات، محمد أحـمـد مـحـمـوحسني الـبـر
بي، خالد سعد محمـد، مـاجـدالعتيبي، محمد عتـيـق احلـر

سيم (مالحظة:اهيم سعد البيدنا، ويح، سعد إبرحمد الفر
غي، بسامحمن املراالسم غير مكتمل)، خالد عبدالله عبدالر

كحة، محمد مبارمحمد صالح الدبيكي، سعيد علـي الـفـر
اشد عبداملصلحشيدان، راهيم الربي، عبدالله إبرصالح القر

ي،ساوان بكر محمد هوان عشك شيبان، عمرقايد، سعيد بز
ي، نايفم الشهراني، سعيد علي جابر اخلازعبد... احليز

سمي، فيصل الناصر، هاني سعيد محمـدفهد مطلق اليو
كستاني،ش القحطاني، صادق أحمد تراخلليفة، خالد معلو

شي الصبي،ياد عبدالله القري، ناصر مزعبداحلكيم بخار
يي، سلطان ساراشد علي املراف فهد العتيبي، خالد رنو

سالن، عبدالله فـارحمن محمد حسـني خـوي،عبدالـرالعنـز
بـي،مـحـمـد عــبــدالــلــهحـمـن احلــري، غـنـيـم عــبــدالــرالـعـنــز
بي،عبـداخلـالـق أحـمـد صـالـح الـبـدانـي، عـبـداحلـكـيـماحلـر

سى، منصور محمد علي قطاع،يز املوحمن عبدالعزعبدالر
دي التابي،ابي، مانع شامان عالبارصالح محمد صالح الز

ي، جابر حسن محمد القحطاني،عبان الشمرعبان ثعير زز
يدة، أحمداشد العواد راشد عوعبدالله حامد القحطاني،ر

يزبي غسان، عبدالعزي الشرهير، عبدالله غازايد سالم زز
ار القحطاني، محمـدان سعيد وزفي، جبرمي سالم النوكر
فيقبي، تواع الدراني، أحمد محمد هزهرضي عيسى الزمر

نصار أحمد البهاني، حسن محمد صالح بن عطاش.
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نسية:دمشق - الفر
طنية حلقـوق اإلنـسـانئيس املنظـمـة الـو أعلـن ر

ية أطلقتبي أن السلطات السوريا عمار القرفي سور
ا علـىقعـو الذيـن و12 من املعتقـلـني الــ 3اح سـر

اللبنانيني.يني وبيان املثقفني السور
س إن السلطـاتانس بـركالة فربي لـوقال القـرو

اح كل من خالد خليـفـة سرًاية أطلقت أخيـرالسور
ا علـىكمال شيخو الذين اعـتـقـلـوعباس عـبـاس وو

اللبنانيني،يني وقيعهم بيان املثقفني السورخلفية تو
ي للعالقات اللبنانية -الذي يطالب بتصحيح جذر

اأحيلونة مع لبنان، وازإقامة عالقات متوية والسور
عني.جميعا على القضاء العادي قبل نحو أسبو

فني احملامي أنور البني املتـحـدثقومن أبرز املـوو
الصحفينييات) للدفاع عن الصحافة وكز حرباسم (مر

نيةاسات القانوالدري لألبحاث وكز السورئيس املرور
الصحفي ميشال كيلو.الكاتب وو
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øp�– vKŽ

عـايـة الـسـجــنــاء فــي رًلـة ال تـدخـر جــهــدا- الـدو
من هذا املنطـلـقتأهيلهـم، واالهتمام بإصالحـهـم وو

من خالل جـمـيـعية العامة لـلـسـجـون وتسعى املـديـر
عها باململكة إلى تسخير كافة إمكانياتها إلصالحفرو
األنشطةامج والقيام على تقدمي البريالت والنزالء والنز

صقبل ذلك احلراخملتلفة كل في مجال تخصصه، و
اف اخملتـلـفـةحتليل مـسـبـبـات االنـحـراسـة وعلـى در

عالجها من خالللة العمل على تشخيصهـا ومحاوو
الء السجناء على أنهم فئة من أبـنـاءالتعامل مع هـؤ
يحتاجون ملن يأخذ بأيدهـميق وا الطراجملتمع ضلو

عيةقهم الشراب مع حفظ حقوالصوإلى جادة احلق و
من هـذاامتهـم، وعاية ما يتـعـلـق بـكـراإلنسانـيـة ورو

نـيـةاق الصـهـيـونا مـا تـطـلـقـه أبـواملنـطـلـق ال يـضـيـر
قيامنا على حـقـوق اإلنـسـان لـمإعالمها املنـافـق، وو

مة مع هكذا إعالم.يعد محل مساو
U¼bNAð w²�«  UŠö�ù« Èb� lOL'« kŠö¹ ¿

∆—UI�« ŸöÞ≈ sJL*« s� qN� ÆW¹œuF��« Êu−��«

U?�uBšË ¨ UŠö�ù« pKð iFÐ vKŽÎo?KF²¹ U� 

ø5−��« ‚uIŠ Â«d²ŠUÐ

ال السابـق،ال كان إجابة على السـؤ- هذا السؤ
سنسعى إلىفطاملا اجلميع يالحظ ذلك فسنستمر و

اطنني علـى حـداملـوالة األمر وحـات وما يحقق طـمـو
الءاننا النزد به إخو عن أن ذلك مقصوًاء، فضالسو

على هذا األسـاسيـالت، واتنا النـزأخوو
فإنه يتم إطـالع الـسـجـني عـلـى

فهله السجن تعرالئحة عند دخو
احلقوق التي عليه، ثمقه وبحقو

يـــلـــتـــقـــي بـــاألخـــصـــائـــيــــني
لوناالجتماعيني الذين يتنـاو

مشكـلـتـه كـامـلـة لـلـنـظـر فـي
يقة التي ميكن إصالحهالطر

هكـيـفـيـة جتـاوزمن خـاللـهـا و
اسةهذه املشكلة، حتى أن در

د السجناحلالة قد تتعدى حدو
بالنظر في مجاله االجتمـاعـي

 l `�d� —«u� w� Êu���« ÂU� d�b                      ∫

WËU� q� bF� r� rN�uI� vK� UMUO�Ë ¡UM���« Õö�ù �UO�UJù« W�U� U�d��

ًالذي قد يكون سبـبـا
له الـسـجـن،فـي دخـو

هــذا كــلــه كـــبـــدايـــة،
ـا يـحـصـلّناهـيـك عـم

علـيـه داخـل الـسـجـن
امــج تـــكـــفـــلمــن بـــر

ً بعـيـداًيـاإعـادتـه سـو
عـــن أخـــطـــائــــه فــــي

املاضي.

iFÐ w� błu¹ ¿
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¡U???M???−???�??�U??Ð W??�U??š

r?²¹ ô «–ULK� ¨5O�U¦*«

p???K???ð q??¦??� r??O??L??F??ð

W???�U??� v??K??Ž ÂU??�??�_«

øÊu−��«

ة- بـــــــدأت فـــــــكــــــــر
(اجلنـاح املـثـالـي) مـنـذ

كـانـت تـهـدفات وسـنـو
الء فيإلى مساعدة النز

يــقك طــراتــبــاع ســلـــو
امااللــتــزاالسـتــقــامــة و

قــــتاســــتــــغــــالل الــــوو
مـةلالستـفـادة مـن مـكـر

مـــــــــنيخـــــــــادم احلـــــــــر
آنيفني بحفظ القرالشر

االلتحاقاء منه، وأو أجز
قد مت تعميمهاملكتبية، ويبية وى التدرباألنشطة األخر

ابـطضوط وفق شـروعلى سجون اململـكـة لـتـنـفـيـذه و
محددة، منها:

د مثل هـذاجوغبة السجناء أنفـسـهـم فـي و: رًالأو
غبته.يل للجناح املثالي بناء على راجلناح ألن نقل النز

اد إيجـادد اإلمكانيات في السجن املـرجو: وًثانيا
نسعى لتحقيقه بجدية.اجلناح املثالي فيه، و

هذا العنصرفني على اجلناح، ود املشرجو: وًثالثا
لله احلمد.د في كل السجون وجومو

l?{Ë …UŽ«d*  «¡«dł≈ s� W¹d¹b*«  bŽ√ «–U� ¿

U?�u?B?šË ¨U?N�UHÞ√ sŽ U¼bFÐË WMO−��«Î—U?GB�« 

ørNM�

صيصة كل احلـرية العامة للسـجـون حـر- املديـر
 كانـتًالء أياف النـزاعاة ظـروعلى مـر

ف، ألن الهـدفهذه الـظـرو
هـذاهـو إصــالحــهــم، و

اإلصالح لن يتم إال
انبباالهتمام باجلو

الـــــــنـــــــفـــــــســـــــيـــــــة
اإلنسانيةاالجتماعية وو
امـجـنــابـرالء، والء الـنـزلـهـؤ

اإلصـالحـيـة تـعـتـمـد بـشـكـل
اعاة مـثـل هـذهكبير عـلـى مـر

ة أحديارنامج الزبرانب، واجلو
لـيــهــاامـج الـتــي تــوهـذه الــبــر

يـة الــعــامــة لــلــســجــوناملــديــر
م،االهــتــمــام الــالز

حـــــــيـــــــث مت
يعهاتنو

يـقــةيـعـهــا بــطــرتـوزو
الء من تلبيةمتكن النز

حـاجـتـهـم الـنـفـســيــة
االجتماعية، فهـنـاكو

ة الـــعــــاديــــةيـــارالــــز
ةيــــاراخلــــاصــــة وزو

ةاخللوم العائلي واليو
ميــكــنعــيــة، والــشــر
الء الـــســـجــــونلـــنــــز

االســتـــمـــتـــاع بـــهـــا
ابط أمنيةحسب ضو

نـظــامــيــة مــتــبــعــة،و
الك فإنبالنسبة لسؤو

يــلــة احلــق فــيلــلــنــز
هـااسـتـقـبـال صـغـار

جــــه، ألن لـــوًجـــهــــاو
األنـــظــــمــــة جتــــعــــل
كــــفــــالــــتـــــهـــــم فـــــي
احلضـانـات الـتـابـعـة

ة الـــــشــــــؤونارلــــــوز
االجتـمـاعـيـة أو لـدى

اتأهـــــالـــــي األخــــــو
مـن غـيـريالت، والـنـز

هم فـياملعـقـول بـقـاؤ
مجتمع السجن.

i?F?Ð w?J²A¹ ¿
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ىال قبول بهذه الشكو- ليس هناك نفي مطلق و
تعاقب على ذلك،على إطالقها، ألن األنظمة متنع و

لكـل سـجـني احلـق أن يـتـقـدم مبـظـلـمـتـه عـلـى أيو
قابية عـلـىة رهناك أجـهـزشخص من الـعـامـلـني، و

من هيـئـةات املنـاطـق وذلك في السـجـون مـن إمـار
من هيئـة وجلـنـة حـقـوقاالدعاء الـعـام والتحـقـيـق و

اإلنسان.

q?(« u?¼ U?�Ë ¨Êu?−?�?�« w� ”bJð „UM¼ q¼ ¿

øp�c� q¦�_«

ها كلمة مبالغ فيـهـا،- كلمة تكدس ميكن اعتـبـار
دحام حاصل في بعض السجون نتيجة عنلكن االزو

اكبةالء املتويادة النزعب زكون املباني القدمية ال تستو
نحن نعمل عـلـىيادة السكانية بشكـل عـام، ومع الـز

قت احلالـي، حـيـثك مثل هذه املـشـكـلـة فـي الـوتـدار
متت إضافة عنابر فـيأنشئت إصالحيات حديثـة، و

اء اخلطـطة علـى احـتـوالـت قـادرالسجـون الـتـي ال ز
هذا سيكـفـلاملستقبلية التي نسعى إلى تنـفـيـذهـا، و

ً.يبامبشيئة الله حل املشكلة قر

‰U?L?�ù ¡U?M?−?�?K?� ÕU?L?��« WO½UJ�≈ Èb� U� ¿

øs−��« œËbŠ Ã—Uš qLF�« Ë√ rN²Ý«—œ

استه داخل السجن،اصلة دريل مو- يستطيع النز
ة بجميـع مـامجـهـزاسية مـهـيـأة وذلك في فـصـول درو

جه،استه كما لو كان خارس إمتام دريل الداريضمن للنز
بيةة الترارية العامة للسجون ووزهناك تعاون بني املديرو
التعليم ملتابعة العملية التعليمية داخل السجون.و

الء خارج الـسـجـن، فـإنأما بالنـسـبـة لـعـمـل الـنـز
ً على تطبيقه فعلياًم حالياية العامة للسجون تقواملدير

الءحيث يعمل خارج السجن عدد ال بأس به من النز
يـلفر في النزط يجب أن تتـوشروابط وفق ضوو

يعده للعمل خارج السجن، بل وقبل اختيار
امـجنـامــج مــن أهــم بــرهـذا الــبــر

اإلصـــالح فــــي ســــجــــون
اململكة.

Ë√ W??O?½u?¹e?H?K?²?�« …d?z«b?�« ÂU?E?½ o?³?D?¹ ô «–U?* ¿
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اإلذاعية مت تنفيذه فينية ويوة التلفز- نظام الدائر
بعض سجون اململكة منها على سبيل املثال ال احلصر

السجن الـعـام بـالـطـائـفياض وسجن الـنـسـاء بـالـر
قد ملسنا بعض النجاحها، وغيرك والسجن العام بتبوو

نية في سجونيوة التلفزنسعى في إيجاد الدائرفيها و
معاجلة السلبيات التـيها لألفضل ويرتطـواملناطق و

ب السابقة.قد حتدث من خالل التجار

w� 5K�UFK�  «—Ëb�« iFÐ W¹d¹b*«  bŽ√ q¼ ¿
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ية العامة للسجون السعي إلىاجب املدير- من و
التعليم، إذ اليـب ولية في عملية التـدرحتقيق الشمـو

التعليميـةيبية ويخفى على اجلميع بأن العملية التـدر
م عليها إحـداثكائز األساسية التي تقـومن أهم الر

يةاإلدارات امليدانية وة الهائلة من اكتساب املهارالثور
ان في خطنيالتعليم يسيريب واء، فالتدرعلى حد سو

كات في سلويلتقيان في نقطة إحداث التغيرين وازمتو
ماتذلك من خالل إكسابهم لبعض املعلـوبني واملتدر

ات التي تلبي حاجاتهم التعليمية ألداء مهامهماملهارو
ية العامةليعلم اجلميع بأن املديربالكيفية الصحيحة، و

للـه احلـمـد - فـي امـتـالكللسـجـون لـهـا الـسـبـق - و
لية فييبية الشمواتيجية التدرمتطلبات جناح االستر

لت اخلططيبية، إذ تنـاوامج التدرالبرتنفيذ اخلطط و
يبيةامج التدرالبرات ويبية كافة تخصصات الدورالتدر

من بني هذهالتي تتماشى مع طبيعة مهام اجلهاز، وو
ات العامـلـنيات تنمـيـة مـهـاريبـيـة دورات التـدرالـدور

انبنها تتناول اجلوذلك كواعاة حقوق السجناء، ومرو
ية العامة للسجون، فللهاألساسية لطبيعة عمل املدير

امـج فـي اجلـهـاتاحلمد عـقـد الـكـثـيـر مـن هـذه الـبـر
ال التنسيـق مـع بـعـض اجلـهـاتيبـيـة، كـمـا الزالتـدر
ات تتضمـنى املتخصصة لعقـد دوريبية األخـرالتدر

ذلك بغية حتقيـق أكـبـراملضمون نفـسـه، وى واحملتـو
التعليمية.يبية وعائد من احلصيلة التدر

b?FÐË bMŽ 5−��« ‚uIŠ sŽ iF³�« ‰¡U�²¹ ¿

øUNÐ ‰UBðô« tMJ1 w²�«  UN'« U�Ë ̈ tOKŽ i³I�«

 فإن حقوق السجني متلى عليه عندًنا آنفا- كما ذكر
ضه إلى أي انـتـهـاكميكنه عـنـد تـعـرله السـجـن، ودخـو
ها تعالج املسألة.ة السجن التي بدورقه مخاطبة إدارحلقو

—«d?Jð ÍœUH²� U¼u9c�ð« w²�«  UÞUO²Šô« U� ¿

øÊu−��« qš«œ oz«dŠ Ÿu�Ë

بالتعـاون مـعة وم من مدة ليست بالـقـصـيـر- نقـو
جمعية الهالل األحمرية العامة للدفاع املدني واملدير
ائق يتم خاللها التمرنضيات حردي بعمل فرالسعو

هـذهاإلسـعـاف، واإلخـالء وعـلـى عـمـلـيـات اإلطـفـاء و
في جميع سجونبة وات متقارضيات تتم في فترالفر

ابأبـو عن إيجاد سـاحـات اإلخـالء وًاململكـة، فـضـال
جداإلطفاء التي واألمن وسائل السالمة وئ ووارالطو

يتم تنفيذ الباقي.الكثير منها و

W�UF�« W¹d¹b*« 5Ð ÊËUF²�« Èu²�* rJLOOIð U� ¿

øÊU�½ù« ‚uI( WOMÞu�« WOFL'«Ë Êu−�K�

إننا نقدر اجلـهـدد، وجولله احلمد مـو- التعـاون و
الذي يبذل من قبل اجلمعية في سبيل حتقيق النتائج

م به منكذلك اجلمعية تثمن ما نقواألكثر إيجابية، و
ضية.عمل للحصول على أفضل النتائج املر

U?� r?Žœ U?N?½Q?ý s?� w²�« WOK³I²�*« rJDDš U� ¿
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ًلله احلمد تعمل دائـمـاية العامة للسجـون و- املدير
تأهيل إلعادة صياغةعلى مبدأ أن السجن دار إصالح و

ة فإنهإلمتام املسـيـراب، ويق الصوفئة حادت عـن طـر
هذه اخلطط قابلة للتعديلالبد من خطط نسير عليها و

فقنيلنا مونحن ال زالذي يكفل اخلروج بأفضل النتائج، و
جاء فيلكن الرتنا اإلصالحية، وبفضل الله في مسير

ةاجملتمع الذي سيؤول إليه السجـني بـعـد قـضـاء فـتـر
هو املكان الذي سيجنـي مـا عـمـلـنـاه،بته كبـيـر، وعقـو

ص.لكن ببعض من إتاحة الفرو

 أتاحت املديرية العامة للسجون فرصة إكمال النزالء دراستهم، كما
تنظم العديد من الدورات والبرامج التأهيلية مثل دورات احلاسب اآللي

والدورات املهنية
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ًنه دينـاسبـب كـوالدين اإلسالمي دين عـظـيـم، و
الب العاملني اخلبير بأحول من رّ هو أنه منـزًعظيما

لذلكنهم، والعالم مبا يصلح شؤوعباده - سبحانه - و
فلم يقتصر هذا الدين على حقوق املسلمني فقط، بل

ن بأحسن بيان تلك احلقوقّبيضوح وضح بكل ولقد أو
من أهم تـلـكالتي كفلها اإلسالم لـغـيـر املـسـلـمـني، و

احلقوق، ما يلي:
بينهم، ماد التي بيننا وفاء بالعهو- حقهم في الو

بني املسلمني،ا مبا بينهم وا عهدهم أو يخلونولم يخو
بني أحد املسلمـنيإن كان هذا العهد بينهـم وحتى و

أة. فقد أمر الله تعـالـى املـسـلـمـني كان أم امـرًجـالر
ا بالعهد إنفوأوفاء بعهدهم، فقال سبحانه: (.. وبالو

قال تعالى:، و34اء: ة اإلسرال) سورالعهد كان مسئو
كـمكني ثم لم يـنـقـصـو(إال الذين عـاهـدمت مـن املـشـر

ا إليهم عهدهم فأمتوًا عليكم أحدالم يظاهرو وًشيئا
قال، و4بـة: إلى مدتهم إن اللـه يـحـب املـتـقـني) الـتـو

بني: «من كان بينه و-سلمالنبي - صلى الله عليـه و
ال يشدنه حتى ميضي أمده وً عقداّم عهد فال يحلنقو

سندهأحمد ومذي واه التراء» روأو ينبذ إليهم على سو
صحيح.

جب وًلذلك؛ إذا أعطى أحد من املسلمني عهداو
فاء به لقول النبـي - صـلـىعلى جميع املسلـمـني الـو

احدة يسعى بـهـا: «ذمة املسلمـني و-سلـمالله عليـه و
ًجالاء أعطى هذا العهد ري؛ سواه البخارأدناهم» رو

أة لقول النبي - صلى الله عليـهمن املسلمني أو امر
نا من: «قد أجر-ضي الله عنها ألم هاني - ر-سلمو

 قــال اإلمــام.ياه الــبــخــارت يــا أم هــانــي» روأجــر
األحاديث دالة على صحة أمان الكافرالصنعاني: «و

على هذا جمهور العلماء».من كل مسلم و
- حقهم في عدم قتلهم أو االعتداء عليهم، فـقـد
تكفل اإلسالم لكل شخص غير مسلم أعطي العـهـد

ضال يتعرمن أحد من املسلمني بأن ال يعتدى عليه و
ًاقد جاء التحذير من قتل غير املسلمني حتذيرله أحد، و

:-سلمسول الله - صلى الله علـيـه و، فقـال رًشديدا
يحـهـاإن رائحة اجلـنـة و لم يـرح رً«من قتل مـعـاهـدا

قالي، واه البخار» روًبعني عاماة أرجد من مسيرليو

سلم فـي- صلى الله عـلـيـه و
حديث آخر: «.. أال مـن قـتـل

 معاهدة لـهـا ذمـة الـلـهًنفـسـا
له فقد أخفر بذمـةسـوذمة رو

إنائحة اجلنة والله فال يرح ر
ةجـد مـن مـسـيــريـحـهـا لـيــور
مذياه التريفا» روبعني خرأر
قال حديث حسـن صـحـيـح،و
قـال اإلمـام الـصـنــعــانــي -و
في احلديث دليلحمه الله: «ور

كمامي قتل املعاهد. وعلى حتر
مالء املعاهدين محرأن قتل هؤ

قدمـة، وفكذلك أذيـتـهـم مـحـر
جاء في كتاب الله تعالى احلث
عـلـى اإلحـسـان إلــى مــن لــم

يقاتل املسلمني من غير املسلمني، فقال الله تعـالـى:
كم فـي الـديـن(ال ينهاكـم الـلـه عـن الـذيـن لـم يـقـاتـلـو

ا إليهم إنتقسطوهم وكم أن تبروكم من ديارجويخرو
ال يخفى، و8ة املمتحنـة: الله يحب املقسطني) سـور

اإلحسان إليهم يدعو إلى عـدم أذيـتـهـم أوأن البـر و
االعتداء عليهم.

طهم الدينية بـشـرسة شعائـر- حقهم فـي ممـار
عدم املساس بشعائر املسلمني أو مقدساتهم أو إظهار

ض مـع الـديـن اإلسـالمـي،تلك الـشـعـائـر مبـا يـتـعـار
امهم بأداء شعائر املسلمني ما دامواإلسالم ال يلزو

ين على عهدهم.ا مستمرالوما زعلى دينهم و
قـهـمإعطائهـم حـقـو- حقهم فـي الـعـدل مـعـهـم و

قهم؛ من حقـوًمحاكمة من يظلمهم أو يسلبهم حـقـاو
جل قد أمر بالعـدل حـتـى مـع مـن الإذ إن الله عـز و

التعـالـى: (ويحبه اإلنسان املسـلـم فـقـال سـبـحـانـه و
با هو أقرا اعدلوم على أال تعدلومنكم شنئان قويجر
ةا الله إن الله خبير مبا تعملون...) سوراتقوى وللتقو

ااء كانواجب مع كل الناس؛ سو، فالعدل و8املائدة: 

قدمسلمني أو غير مسـلـمـني. و
سول الله - صلى الله عليهقال ر

به عـزيـه عـن رسلم فـيـمـا يـروو
جل، أن اللـه تـعـالـى قـال: «يـاو

مت الظلـم عـلـىعبادي إني حـر
 فالًماجعلته بينكم محرنفسي و
ممـااه مسـلـم. وا...» روتـظـاملـو

منني تخاصميذكر أن أمير املؤ
دي لدى القـاضـيجل يهـومع ر
اعندمـا جـاءويح فـي درع وشـر

اهم أن يجلسوإلى القاضي أمر
 دون أن يــكــون ألمـــيـــرًيــاســـو
ة عـلـى خـصـمــه،مـنـني مـيــزاملـؤ

نه فلم يجد فطلـبّطلب منه بـيو
 فقال ابني احلسـنًدامنه شهـو

دي،فقال ابنك ال يشهد لك، ثم حكـم بـالـدرع لـلـيـهـو
 للظلـمًمنعاهذا ما أمر به اإلسالم إحقاقا للـعـدل وو
جاعا للحقوق إلى أصحابها.إرو

التأجيراالستئجار واء والشر- حقهم في البيع و
اء كان ذلك فيـمـانحو ذلك من األمور املبـاحـة؛ سـوو

بني املسلمني، فـقـد ثـبـت فـيبينهم أو فيمـا بـيـنـهـم و
 في-ضي الله عنـهـاته عائـشـة - راحلديث الـذي رو

ىسلم اشترالصحيحني أن النبي - صلى الله عليه و
. من حديدًعـاهنه دردي إلى أجـل ور من يهوًطعامـا

-ضي الله عنهاي تقول عائشة - رفي صحيح البخارو
نةهوعه مردر و-سلمفي النبي - صلى الله عليه و: «تو

حمـه قال ابن القيم - ر.دي بثالثني صاعـا»عند يهو
ثبت عنـه -از معاملتهم». وفيه دليل على جـوالله: «و

عهـمار أنه ز-سلمأي عن النبي - صلى الله عـلـيـه و
في ذلكثبت عنه أنه أكل من طعامهم، وساقاهم، وو

لهم إن ذلك الشيء ملكهم.كله قبول قو
التزوجذبائحهم حالل و- حقهم في أن طعامهم و

من نسائهم حالل ما لم يشـتـمـل هـذا الـطـعـام عـلـى

ّأن يكناط إحصان النساء واشترير وحلم خنزخمر و
ى، لقول اللهد أو النصاراء اليهومن أهل الكتاب؛ سو

اتوطعام الذيـن أوم أحل لكم الطيبات وتعالى: (اليـو
احملصنات مـنطعامكم حل لـهـم و لكـم وٍالكتاب حـل

ا الكتاب من قبلكمتواحملصنات من الذين أومنات واملؤ
هن محصنني غير مسافحـني... )هن أجورإذ أتيتمو

.5املائدة:
أي بعض- حقهم في قبول شهادتهـم - عـلـى ر

ا شهادةالعلماء - لقول الله تعالى:(يا أيها الذين آمنو
ات حني الوصية اثنان ذوبينكم إذا حضر أحدكم املو

.106كم..) املـائـدة: ان من غـيـرعدل منـكـم أو آخـر
كم) أيان من غيرله تعالى: (أو آخرد في قواملقصوو

ىالنصارد وا من اليهواء كانومن غير املسلمني؛ سو
ى.هم من أهل األديان األخرأو غير

ب متكينهم من سماع كالم اللهجو- حقهم في و
اد أحد من غير املسلمني مهما كانـتتعالى، فإذا أر
يسمع كالمف على اإلسالم واد أن يتعرديانته، إذا أر

جب على املسلمني متكينه من ذلك حتى لو كانالله، و
بعدما يسمع كالم اللـهب، وبني املسلمني حـربينهـم و

هف على اإلسالم يجب على املسلمني أن يعيدويتعرو
ض له أحد بأي نوع منأن ال يتعر وًإلى مكانه ساملا

كنيإن أحد من املشراع األذى لقول الله تعالى: (وأنو
ه حتى يسمع كالم الله ثم أبلغه مأمنهك فأجراستجار

.6بة: م ال يعلمون...) التوذلك بأنهم قو
 معاشر املسلمني أن نحفظًاجب علينا جميعافالو

أن نبني لهم فضل هذا الدينقهم ولغير املسلمني حقو
أن ال نسمح للسفهاءسمو تعاليمه، وسماحته وعدالته وو

ذي من كانا ما يؤأو اجلهال أو قليلي العلم بأن يفعلو
طلبـةأن نستفيد من العلمـاء وله عهد عند املسلـمـني و

اإلحسان إلى من كانة إلى الله والعلم في نشر الدعو
ليكن ذلك باحلكمـةعند املسلمني من غير املسلـمـني، و

اجملادلة بالتي هي أحسـن، حـتـىعظة احلسـنـة واملوو
نبني لهم دينـنـا الـذي جـاءالء األشخاص ونكسـب هـؤ

 ملشاكلهم، وصلىًحال لشأنهم وً، مصلحاًللبشر جميعا
سلم.آله وصحبه والله على نبينا محمد و

٭ داعية وباحث إسالمي
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* د. نهار بن عبدالرحمن العتيبي 

احل التي ميـرحلة الشبـاب مـن أهـم املـرتعتبـر مـر
تتضح معالمد، حيث تبدأ شخصيته بالتبلور، وفيها الفر

اتهذه الـشـخـصـيـة مـن خـالل مـا يـكـتـسـبـه مـن مـهـار
الـعـقـلـي،من خالل الـنـضـوج اجلـسـمـانـي وف، ومـعـارو
العالقات االجتماعية التي يستطيع صياغـتـهـا ضـمـنو

حلةحلة الشباب في أنها مرتتلخص مره احلر. واختيار
ة.كبيريضة وحات عرالتطلع إلى املستقبل بطمو

ة التي يبدأ فـيـهـاة هي الفـتـرتعتبر هـذه الـفـتـرو
عادة تكون مااالجتاهات، والشخص بتبني األفكار و

ةمعظم هـذه الـفـتـر، وًيبـا سنة تـقـر24 إلى 16بـني 
اجلامعـيـةية، وحلتني الثـانـويقضيها الطالـب فـي املـر

ية).حلة الثانو(أو ما بعد املر
ةما قبلها كافيـة لـضـرورإن األحداث املاضيـة و

العمل اجلاد في كل ما من شأنه االهتمام بالشباب
يـةبـوسـسـات الـتـرتـلـبـيـة حـاجـاتـهـم مـن خــالل املــؤو
ازن فـي للنمـو املـتـوًالاالجتماعـيـة وصـوالشبـابـيـة وو

فيق الـلـه - ثـقـتـهـمشخصيتـهـم نـضـمـن مـعـه - بـتـو
مـتـهــم أليمـقـاوهـم، وهـم بـفـكـرازاعـتــزبـأنـفـسـهـم، و

جه دخيل.ي أو تواز فكرالت ابتزمحاو
ة التي يعيشها الشباب فيمن أبرز مالمح الفترو

اتبشكل عام اهتماماته بخيار وًحلة اجلامعية حتديدااملر
اج، إكمال التعليم اجلامعياملستقبل مثل: الزواحلياة و

ة،قة، املكانة االجتماعية، الثروموظيفة املرأو العالي، الو

االهـتـمـام بـقـضـايـا األمـتـني اإلســالمــيــة
يك ال يستهان بهبذلك فهو شربية. والعرو

في صنع احلياة السياسية للمجتمع التي
ه، كما جـاء ذلـكمصيـرحتدد مستقـبـلـه و

في امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان.
بـيـة الـسـيـاسـيـةلـذلـك تـعـتـبـر الـتـرو

للشباب (اجلامعي أو مـا بـعـد الـتـعـلـيـم
يات العصرامي خاصة) من ضروراإللز

احلديث، حيث تعد األساس الذي ميكن
دفعهـمير فكر الـشـبـاب ومن خالله تـنـو

نحو العمل لصاحلهم وصالح مجتمعهم
أمتهم.طنهم ووو

إكساببية السياسـيـة: إعـطـاء ود بالتـراملقصـوو
ضية أومتليكه األرالفكر السياسي وعي والشباب الو

اك ماإدرفة واملنهجية التي من خاللها يستطيع معـر
قف منها.ة على حتديد موامتالكه القدرله ويدور حو

هناك العديد من األهداف التي ميكن حتقيقهـاو
ة أواء كانت مباشربية السياسية، سـومن خالل التر

ابتبعيدة األجل، بحيث ال تتجاوز هذه األهداف الثو
السنة)آن واملنبثقة من (القرمن بها اجملتمع والتي يؤ

د التي تتيحها له السياسة العامة للقيادةفي احلدوو
السياسـيـةاه مناسب للمصالح االجتـمـاعـيـة ومبا تـر

طن.جية للواخلاراالقتصادية الداخلية وو
قـد أبـرز بـعـض املـهـتــمــني بــهــذاو

بية السياسـيـةاجملال عدة أهداف للتـر
بشكل عام، من أهمها:

ية- تعقد متطلبات احلياة العصر1
النفسية علىط احلياتيـة ويادة الضغووز

ي الذيبوالشباب، يشير إلى أن الدور التر
التعليمبية وسسات الترديه مؤميكن أن تؤ

، مما يتطلبًة لم يعد كافياالعالي أو األسر
يعني ذلـكإعداد جاد للـشـبـاب، وبيـة وتر
سسية لهـا خـطـةية مـؤبود عملـيـة تـرجوو

فقبة ومدرهلة واقم مـؤطوامج وبرعمل جاد واضحة وو
ية يستطيع من خاللها اجملتمع أن يكسبمعايير عصر
اإلعداد الكافيني.عي والشباب الو

اطنة لدى الشبـاب مـن خـالل بـثيز املو- تعـز2
طنتعميق روح االنتماء لقضايا الـوطنية والروح الو

االستعداد للدفاعنته واحلفاظ على كينواحتياجاتها وو
ً داخلياًااء أكان خطرضه للخطر سوعنه في حالة تعر

سيادته. يستهدف استقالله وًجياأم خار
ة لدى جيل الشبـاب، مبـا- إعادة بناء الذاكـر3

ي بني األجـيـال،احلـضـاراصل الثـقـافـي وكد الـتـويـؤ
لكلافيا السياسـيـة واجلغريخ وفة حقائق الـتـارمعرو

يقة.طنية العرالوما يتعلق بالقضايا الدينية السليمة و
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فسادهياء اإلنسـان وقلنا في املقال السابق إن كـبـر
اإلنسانية جمعاء مماية وة على البشره املدمركان له آثار

قهته على اإلفاقة مما فعله بنفسه فبدأ يفكر في حقوأجبر
يحميهـاكيف يستعيـدهـا وة واإلنسانية األساسية املـهـدر

لي، فتجسـدتالدوى الداخلـي ويدافع عنها على املسـتـوو
ليم القانون الدوت اليوهذه احلماية في مصادر عديدة أفرز

ًليا دوًنايعتبر قانون حقوق اإلنسان قانوحلقوق اإلنسان، و
لي لهذاالتطبيق، فاألساس الدو من حيث املصدر وًطنياوو

التيلية حلقوق اإلنسان، وعية الدوالقانون يكمن في الشر
تتمثل فيما يلي:

.م1948- اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
.م1966السياسية لي للحقوق املدنية و- العهد الدو

االجتماعـيـةلي للحقوق االقـتـصـاديـة و- العهـد الـدو
.م1966الثقافية و

- يضاف إليها اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
بـة الـقـاسـيــة أوه مـن أسـالـيـب املـعـامـلـة أو الــعــقــوغـيـرو

 عن عـددًم، فضـال1984(الالإنسانية) أو املهيـنـة لـعـام 

لية املعنية بـحـقـوقاثيق الـدوآخر من املـو
اإلنسان.

طني لقانون حقـوقأما األساس الـو
ص الـنـظـاماإلنسـان فـيـتـمـثـل فـي نـصـو

بيةاألساسي للحكم بالنسبة للمملكة العر
ىطنية األخـريعات الوالتشـردية والسعـو

تطبق حقوق اإلنسانم وحتترالتي تقدس و
ائية.اءات اجلزكنظام اإلجر

افقت وصـدقـت عـلـىفالـدول الـتـي و
اتـفـاقـيـة مـنـاهـضــةلـيـني والـعـهـديـن الـدو

الـتـعـذيـب البـد لـهـا مـن أن تـدخـلـهـم فـي
يعي الداخلي، لتصبح بذلكنظامها التشر

لة.م بها كافة السلطات بالدوانني تلتزقو
فـمـن حـيـث الـتـطـبـيـق فـإن قـانـون حـقـوق اإلنــســان

ةفر له أجـهـزطني البد من أن تـتـوالـولي ويه الـدومبصـدر
طني.الولي وقابة في اجملالني الدوالرللتطبيق و

لي تخضع الدولففي اجملال الدو
ليةة من جانب هيئات دوقابة مباشرلر

اثيق حقوقمعنية مبتابعة تطبيـق مـو
اإلنسان، كلجنة األمم املتحدة حلقوق

الـلـجـنـة املـعـنـيـة بـحـقـوقاإلنـسـان، و
ص عليـهـا بـالـعـهـداإلنسـان املـنـصـو

السياسـيـة،لي للحقوق املـدنـيـة والدو
وجلنة مناهضة التعذيب، إلى جانـب

محاكم إقليـمـيـة تـسـهـر عـلـىجلـان و
ام حقوق اإلنسان.احترتطبيق و

طـنــي ال بــد أنفـي اجملـال الــوو
التنفيذيةيعية وم السلطات التشرتلتز

ص نظـام احلـكـم فـيام نـصـوباحـتـر
يعاتص التشركذا نصواده املعنية بحقوق اإلنسان، ومو

م السلـطـاتالبد أن تـقـوة لهذه احلـقـوق، وى املقـرراألخر
ام هذه احلقـوقها الهام في كفـالـة احـتـرالقضائيـة بـدور

كماى، وطنية األخريعات الوالتشردت في النظام وكما ور

يعاتالتي تصبح تشـرليـة واثيق الدو في املـوًدت أيضاور
تعميمها لتخاطب السلطاتطنية حال التصديق عليها وو

ة.طنية مباشرالو
تطبيقهه وفقانون حقوق اإلنسان قانون متميز مبصدر

إمنا هو، وًفا صرًطنياال و وًلياقابة عليه، فهو ليس دوالرو
لذلك فإننا ننظر إليه بوصفهطني، والولي وخليط بني الدو

 من فروع القانون، بل هو فرع هام للغاية، إذًا متميزًعافر
ب حكمهـا الـذيأسلـوب والشعـويتعلق بحـيـاة اإلنـسـان و

خاءخير ورمية لإلنسان من سعادة وثر على املعيشة اليويؤ
شقاء، كما تشهد بذلـك صـور احلـكـمشظف وأو ضنـك و

م حقوق اإلنسان وصوراطية الناجحة التي حتترالدميقر
ى املسـتـبـدة الـفـاشـلـة الـتـي تـنـتـهـك حـقـوقاحلـكـم األخـر

اإلنسان.
ففـي احلـالـتـني تـعـتـبـر حـقـوق اإلنـسـان هـي املـدخـل

سعادتها.ب وكفالة خير الشعوالطبيعي للحكم الصالح و
مة٭ املدير التنفيذي لفرع منطقة مكة املكر

حيدها نـحـوتو- استجماع طاقات الـشـبـاب و4
حلةاالجتماعية في كل مرطنية ويات الولواألواألهداف و

ظيف هذه الـطـاقـاتتواحل تطور اجملـتـمـع، ومن مـر
يــات،لـواألوبـأفـضـل الـســبــل نــحــو هــذه األهــداف و

اكهم في التخطيط ملستقبلهم.باإلضافة إلى إشر
االنضباط لدى الشبابلية وفع حس املسؤو- ر5

القيمـي،التهذيب اخللـقـي وبية ومن خالل عملية الـتـر
متطلبات الشباب،انينه وقويف بأسس النظام والتعرو

ضـىالت زرع الـفـولتـشـكـيـل سـد مـنـيـع أمـام مـحـاو
انني.القوائع وانتهاك الشرو

التسامح بـنيالتعاضـد ويز قيم التعـاون و- تعـز6
كـد الـشـبـاب مـنـهـم، مبـا يـؤًاد اجملتـمـع خـصـوصـاأفـر

اتإطـالق املـبــادرالـتـمـاسـك االجـتـمـاعــي والـتـكـاتـف و
عية تسهم في تقدم اجملتمع.الشبابية لتقدمي خدمات تطو

ي لدى الشباب، من خاللد العفو- عقلنة التمر7
التمسك بالقيم اإلسـالمـيـةفض الظـلـم وبطه بقيـم رر

التقاليد األصيلة.العادات والسامية و
بية السياسية النجاح- حتى حتقق عملية التر8
اعي احتـيـاجـاتض فيهـا أن تـرب منهـا يـفـتـراملطـلـو

ضتطلعاتهم املستقبلية، مثلما يفترغباتهم والشباب ور
ًاعي أيضاترلهم وميوبها أن تغذي طموح الشباب و

مفاهيمه.قيمه واالجتاهات العامة في اجملتمع و

خالد نحاس
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:حقوقاس، ياض - والر
دعا صاحب السـمـو املـلـكـي األمـيـر سـطـام بـن

ياض، إلى إعادة دمجيز نائب أمير منطقة الرعبدالعز
 أهمية دعمًكداالسجناء املفرج عنهم في اجملتمع، مؤ

يع اجتماعـيـة أومساندة أهل اخلير إلنشـاء مـشـارو
ية لهذه الفئة.إنسانية أو حيو

ميي لتكرعايته للملتقى السنوه خالل رأشاد سموو
املفرج عنهـمعاية السجناء والداعمني ألعمال جلنة ر

هـ1427بيع الثاني ابع من شهر رهم في الرأسرو
دياض باجلهوية الصناعية في الرفة التجارمبقر الغر

سيع حجم ما يبذل لتوًعية في عمل اللجنة، مثمناالتطو
ير عملها.تطوة خدمات اللجنة ودائر

يادة هذه اللجنة تتمثل في أهدافهاه أن ربني سموو
أيضا في حجمتعدد خدماتها وامجها وبرسالتها وور

ًجهاقاية أو العالج، مواء على صعيد الواتها سوإجناز
االمتنان إلى كل من سـاهـمالشكر وه التحيـة وسمـو

اء ما حققـتـهكان وردعم هذه اللجـنـة وفي تأسيـس و

ات املاضية.من جناحات على مدى السنو
عاية السجناءطنية لرئيس اللجنة الوأعلن رهذا و
ياض األستاذ عبدالله املقيرن، قبول نائبمبنطقة الر

يزياض األمير سطـام بـن عـبـدالـعـزأمير منـطـقـة الـر
املفرج عنهمعاية السجناء وية للجنة رئاسة الفخرللر
ياض.هم في منطقة الرأسرو

ئيـسيسـي رحمن اجلـره، أكد األستاذ عـبـدالـربدور
فة أخذت على عاتقهاية على أن الغرفة التجارمجلس الغر

يـكـا فـاعـال فـي الـتـنـمـيـةمـنـذ تـأسـيـسـهـا أن تـكـون شــر
هـا فـي الـتـنـمـيــةاالجـتـمـاعـيـة جـنـبـا إلـى جـنـب مــع دور

ذلك من خالل تفعيل دور القطاع اخلاصاالقتصادية؛ و
فير منهجية علمية حتيلتواالجتماعي وي وفي العمل اخلير

سسي يخدم أكبر قـطـاعدية إلى عمل مـؤات الفـراملبادر
لة في كل اجملاالت.د الدواكب جهويوممكن من اجملتمع و

من جانب آخر، أكد سعـادة مـديـر عـام الـسـجـون
ثي على أن الـهـدفاء دكتور علي بن حسـني احلـاراللـو

طنيةمن إنشاء اللجنة الو
عاية السجناء هو حتقيقلر

الـعــمــل الــتــكــامــلــي بــني
القطاعمي والقطاع احلكو

أشـار إلــى أناخلـاص، و
األمير سطـام أسـهـم فـي
إطالق نـحـو ألـف سـجـني

سـجـيـنــة، خــالل إحــدىو
اته التفقدية للسجونيارز

 ساعة، إذ12ت نحو ياض التي استمـرفي منطقة الر
ت مبالـغ اإلعـانـات الـتـي قـدمـهـا إلـى الـسـجـنـاءجتـاوز
يال. مليون ر25أصحاب الدين نحو ين واملعسر

ئيسير الشؤون االجتماعية وركما عبر معالي وز
اللجنة في كلمة ألقاهـا بـهـذه املـنـاسـبـة عـن خـالـص

يزفان لسمو األمير سطام بن عبدالـعـزالعـرالشكر و
ية التي متتزجعايته هذه املناسبة االجتماعية اخليرلر
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األمير سطام بن عبدالعزيز خالل رعايته للملتقى

:حقوقجدة - 
مةفد من فرع اجلمعية في منطقة مكة املكرقام و

قيف مبرور محافظة جدة، بـهـدفاكز التوة مـرياربز
التأكد من تطبيقضاع سجن املرور وف على أوقوالو

مناقشة املالحظات التيفني، وقواألنظمة في حق املو
دت لفرع اجلمعية، إضافة لبحث سبل التعاون بنيور

أقسام مرور احملافظة.اجلمعية و
لة عند الساعة التـاسـعـة مـن صـبـاحبدأت اجلـو

ةيارهـ بز1427بيع اآلخر م األحد التاسع مـن ريو
االجتماع بالعقيـدة املرور مبحافظة جـدة ومقر إدار

ادثبي مساعد مرور محافظة جدة للحووصل الله احلر
قد أكديد آل هاشم مدير العالقات العامة. وائد زالرو

جال املرور منم به ربي على أن ما يقـوالعقيد احلـر
ًاإصدار للمخالفات ما هو إال تطبيق لألنظمة، مشير

اض على اخملالفةإلى أنه من حق أي شخص االعتر
ة بحقه، بـل إن هـنـاك جلـنـة مـخـتـصـة لـهـذاالـصـادر

م بعضحيبه في أن يقوغبته و ترض. كما أبدى رالغر
طنيـة حلـقـوق اإلنـسـان فـيمن ممثـلـي اجلـمـعـيـة الـو

ية للتأكد من عدالةكة في إحدى احلمالت املروراملشار
جال املرور.ر

ك في االجتماع علىفد اجلمعية املشارقد أكد وو
جالة تثقيف رعلى ضـرورية، وأهمية احملاكم املرور

جال املرورالعمل على حتسني العالقة بـني راملرور و
بياطنني، األمر الذي أكده العقيد وصل الله احلراملوو

جال املرور فيات مكثفة لرحيث ذكر بأن هناك دور
هذا اجملال.
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ًة صباحافد عند الساعة العاشرجه الوبعد ذلك تو
يد آل هاشم،ائـد زسط جدة مبعية الـرلقسم مـرور و

لون في القسم بأن حمالت إلقاء القبضضح املسؤوأوو
ة إلى أنعة ستكون مسـتـمـرعلى مخالفي حـد الـسـر

ا أنهأكدوعة، واملقيم مخاطر السراطن وعب املويستو
فني صباح كلقوعات من املواح مجمويتم إطالق سر

24قيفـهـم - م بعد انتهاء املدة النظامـيـة عـلـى تـويو
ساعة - إال بعض احلاالت التي يتطلب إحالتها إلى

عايةفير الرال عن كيفية تـوحول سؤالسجن العام. و
لون بأنه يتم استدعاءضح املسؤوفني، أوقوالطبية للمو

ليةتقدمي اإلسعافات األوالهالل األحمر ملعاينة احلالة و
إن تطلب األمر يحول إلى املستشفى.مة، والالز

…b� »d� ‰UL"

م نفسهة من صباح اليوعند الساعة احلادية عشر
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نسية:قطر - الفر
ية حلـقـوقطنيـة الـقـطـرير اللـجـنـة الـوانتقـد تـقـر
ضاع حقوق اإلنـسـان فـي أو2005اإلنسان لعـام 

امها.احتريد من االهتمام بها ودعا إلى مزقطر و
أة بانتهاك حقهاير التمييز ضد املرانتقد التقرو

التمييز ضدها في محيطاة أمام القانون، وفي املساو
أشار إلى انتهاكات بحق عامالت املـنـازل،العمل. و

يحة لالجتار بالنساءإضافة إلى حاالت مقنعة وصر
ذيلةسة الرممن يعانني الفقر باستغاللهن فـي ممـار

حتت غطاء العمل في الفنادق.
ية حلقوق اإلنسانير اللجنة القطركما أشار تقر

افدة،ض لها العمالـة الـوإلى االنتهاكات التي تـتـعـر
املعاييـر اخلـاصـة بـهـمانـني واجعة الـقـومطالـبـا مبـر

ة مستقلة.باب العمل عبر أجهزحمايتهم من أرو
ي، إلى إصالحها السنويردعت اللجنة في تقرو

إعادة النـظـر فـي كـلحمـايـتـهـم وضاع الـعـمـال وأو
ير إنقال التقرافدة. وانني اخلاصة بالعمالة الوالقو

جه عام من بعض االنتهاكاتافدة تعاني بوالعمالة الو
تعسف أصحاب العمل فيمعايير قاسية وف وظروو

فخاصة املماطلة في صراستعمال نظام الكفالة و
املستحقات.

ة العملاسعة إلدارير مبنح سلطات وطالب التقرو
مستقلة حلمايـةقابية محايدة وأو استحداث جهـة ر

أوصت اللجـنـةباب العمـل. واجهـة أرالعمال فـي مـو
لية حلماية حقوقلة قطر إلى االتفاقية الدوبانضمام دو

التأكـيـد عـلـىهـم، واد أسرأفـريـن والعمـال املـهـاجـر
ة امتداد قانون العمل حلماية عامالت املنازلضرور

يع خاص بهن.أو إصدار تشر
ضوع إسقاط اجلنسية عنير أن موحلظ التقرو

اعا خطيـرضوال ميثل مـوة ما ز أسر300الـي حو
سياسـيـة،اقتصـاديـة ومبا له من تداعيـات أمـنـيـة و

تشكيل جلنة تتـسـمضع وطالبت مبعاجلة هـذا الـوو
املصداقية لبحث هذه احلاالتاحليادية وبالشفافية و

يعة بشأن كل حالة علىسرات عادلة واراتخاذ قرو
داد جنسية من يثبت عـلـىحدة. كما طالبت باستـر

ى اجلـنـسـيــةالـيـقـني عـدم حـمـلـه سـوجـه الـقـطـع وو
ية.القطر
ها إلى (حجز اإلبعاد)يرت اللجنة في تقرأشارو

الذي يتم مبقتضاه احتجاز أشخاص (بدون مسوغ
اءاتاء من إجرإلى احلبس االحتياطي كإجرني) وقانو

يةمة القطرير احلكودعا التقـراحملاكمة، والتحقيق و
لي اخلاص باحلقـوقعلى االنضمام إلى العهد الـدو

لـي اخلـاصإلـى الـعـهـد الـدوالـسـيـاسـيــة واملـدنـيـة و
الثقافية.االجتماعية وباحلقوق االقتصادية و

طالل حسني قستي مهشام محمد جمجو.ديف حسني الشر.د
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ياض - حقوق:الر
ة العنفمية بحث ظاهر جهات حكو6س تدر
نةى التي بدأت تطفو على السطح في اآلواألسر
ة.األخير
طن) عن مصادر خاصة أن مدينةنقلت (الوو

كـةاسة مبـشـارلـى الـدريـز سـتـتـوامللـك عـبـدالـعـز
الصحةالشؤون االجتماعية وات الداخلية واروز
د.اإلمام محمد بن سعود وجامعتي امللك سعوو
تا الداخليـةارلية قامت بـهـا وزاسة أوكانـت درو
٪ من90الشؤون االجتماعية توصلت إلى أن و

ي كان السبب فيها تعاطيحاالت العنف األسر
اضات أو إصـابـتـه بـاألمـرة للـمـخـدرب األسـرر

النفسية.

عية،ات اإلنسانية التطوفيها أشكال عدة من املبادر
عايةم به جلنة رائد الذي تقوأبرز معاليه الدور الرو

يـاض،هم مبنطقة الـرأسـراملفرج عنهـم والسجنـاء و
نه مـنما يبذلوجميع اللجان العاملة في املنـاطـق وو

ة خلدمة الفئة املستهـدفـة، داعـيـا الـلـهامج مبتـكـربر
جهدهمقتهم وا بوالء الذين أسهموتعالى أن يثيب هؤ

ة اللجنة.مالهم في دعم مسيرو

تفاجأب جدة وفد إلى قسم مرور شمال غروصل الو
برر ذلك مدير القسـم املـقـدم، وًقيف متامـابخلو التـو

له إن غالبـيـة املـشـاكـل حتـل فـيقي بـقـوي الروضـاو
فني إما بكفالةقواح كافة املوقع، كما أنه يطلق سراملو

مة.اءات الالزأو باستيفاء كامل اإلجر
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فد إلى قسم مرور شرق جـدةبعد ذلك انتقـل الـو
كز مـروره مالحـظـاتـهـم عـن مـرن أعـضـاؤّبـعـد أن دو
ى عددشكاوفد إلى مالحظات واستمع الوالشمال، و

ةيار عن الزً كامالًايرفد تقرقد أعد الوفني، وقومن املو
.اإليجابيات التي رصدتتضمن السلبيات و

يففد سعادة الدكتور حسني بن ناصر الشرأس الور
مة،ف العام على فرع اجلمعية في منطقة مكة املكراملشر

م،كه كل من: الدكتور هـشـام بـن مـحـمـد جـمـجـوشـارو
األستاذ خـالـد بـناألستاذ طالل بـن حـسـني قـسـتـي، و

مة.أحمد النحاس املدير التنفيذي لفرع منطقة مكة املكر
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جدة - حقوق:
طنية حلقـوق اإلنـسـانك فرع اجلمعـيـة الـوشـار

ف العام في املشـرًمة، ممثـالمبنطقة مكـة املـكـر
يفعلى الفرع الدكتور حسني بن ناصـر الـشـر

هــ فـي1427بـيـع الـثــانــي  ر22م الـسـبــت يـو
اجتماع اللجنة االجتماعية املنبثقة عن مـجـلـس

ضاع الـسـجـناسـة أومة لـدرمنطـقـة مـكـة املـكـر
.ًبحث كيفية تأهيل السجني اجتماعياالسجناء، وو
أس االجتماع الذي عقد في مقر احملكمة العامةر

اع،اشد الهزئيس احملكمة الشيخ ربجدة فضيلة ر
عايـةطـنـيـة لـره ممثلـون عـن الـلـجـنـة الـوحـضـرو

ية،فة التجارة سجون جدة، الغرإدارالسجناء، و
مة،ة منطقة مكة املكرالشؤون االجتماعية، أمار

ية، إضافةبعض اجلمعيات اخلـيـربنك البـالد، و
قدطنية حلقوق اإلنـسـان. وكةاجلمعية الـوملشـار

ً.ياتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها شهر
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 جدة - حقوق:
األقليات أول اجتماعاتهاعقدت جلنة اجلاليات و

ذلكمبكتب معالي الدكتور محمد عبده مياني، و
ضعالبدون، ووية وماوضاع اجلالية البرملناقشة أو

ضاع هذه اجلاليات.تصور مستقبلي ملعاجلة أو
ئيس اللجنة الدكتور عمر مـن رٍحضر اللقاء كل

ف العام على فرع اجلمعيةاملشـرهير حافظ، وز
مة الدكتور حسني بن ناصرفي منطقة مكة املكر

أعضاء اجلمعية املهندس محمد عمريف، والشر
األستاذ طاللم، وقاضي، الدكتور هشام جمجو

قستي.
قر تشكيل هذه اللجنة فيُجدير بالذكر أنه قد أ

ي الذي عقد بفرع اجلـمـعـيـةاالجتماع التـشـاور
بيـع األول ر27م االثنني مة يومبنطقة مكة املكر

هـ .1427
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غالف الكتاب

الستفساراتكم القانونية يرجى التواصل على
                               البريد اإللكتروني:
K_ss11@yahoo.com

الكتاب: حـقـوق األطـفـال:
الـتـحـديـات الـتــيات والـتـطـور

اجه األطفال في العالمتو
Children‘s Human
Rights: Progress
and Challenges for Children
Worldwide

& Mark Ensalacoان: احملـــــــــــــــرر
Linda Majka

ك اينسالكو و ليندا ماجيكامار
 صفحة288عدد الصفحات: 

نــيــو يــو28لــى، اإلصــدار: الــطــبــعــة األو
م.2005

Rowman & Littlefield Publishersالناشر: 

ييض املطيرض: مشاعل بنت عوعرجمة وتر

تنتهك حقوق األطفال بـشـكـل مـخـيـف فـي
هذا العالم، فكم سـمـعـنـا عـن األطـفـال الـذيـن

كم من األطفال الذين يعانونيباعون. ويجندون و
كم من األطـفـالض. واملـراجلوع ومن الفـقـر و

كم من األطفاليهم على قيد احلياة. وأبوا وتيتمو
يهم.األذى من قبل أبوضون للعنف والذين يتعر

الديـهكم من طفل فقد حياته بسبب إهـمـال وو

فير أسباب احلمايةفي تو
األمان له في املنزل؟.و

يسعى هذا الـكـتـاب
ضيح انتهاكات حقوقلتو

األطفال في بلدان العالم
اخملـتـلـفـة، فـانـتــهــاكــات
حـقـوق الــطــفــل ال تــقــل

ىلـة ألخـرتكـثـر مـن دوو
لـكـنـهـا تـأخــذ أشــكــاالو

الــكــتـــاب فـــيى. وأخـــر
ضيحه صور انتهاكات حقوق األطفال يحاولتو

ء على صور مـن االنـتـهـاكـات قـدتسـيـلـط الـضـو
إيجاد احللول املنطقية لتخفيفيجهلها الكثير، و

إنهاء آالم الطفل املعذبمعاناة الطفل املضطهد، و
فير كافة السبل لينعم بحياة هادئة تتـنـاسـبتوو

العاطفية.ماته العقلية ومع مقو
لئك الباحثون الذين يسعون ملعاجلة الكثيرأو

يجدون فيهسون العنف ومن البالغني الذين ميار
يق األمثل حلل مـا يـسـتـعـصـي عـلـيـهـم فـيالطـر

م سيكونحياتهم ينسون أو يتناسون أن طفل اليو
ض له األطفالأكثر عنفا في املستقبل. فما يتعر

لد فيء معاملة سيـوسـوب وحروم من ظلـم واليو
داخله حب االنتقام لكل من تسبب له في معاناته.

إن إصالح املستقبل يأتي من إصالح لبناته.

ÂU?I?��ô« V� rN�b� b�u� ‰UH�_« WKUF ¡u�

® …œU*«45©

جب هذا امليثاق جلنة تسمى(جلنةأ - تنشأ مبو
بية) يشار إليها فيما بعد باسمحقوق اإلنسان العر

تتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من(اللجنة). و
ي.اع السراف في هذا امليثاق باالقترقبل الدول األطر

افاطني الدول األطـرلف اللجنة مـن مـوب - تؤ
ية اللجنةشحني لعضوط في املريشترفي هذا امليثاق، و

الكفاءة العالية في مجالة وي اخلبرا من ذونوأن يكو
عـمـلـهـا، عـلـى أن يـعـمـل أعـضـاء الـلـجـنـة بـصـفـتـهـم

اهة.نزد وبكل جترالشخصية و
ج - ال يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص

يجوز إعادة انتخابهف، ولة الطراطني الدواحد من موو
اعى مبدأ التداول.احدة فقط كما يرة وملر

اتبع سنود - يتم انتخاب أعضاء اللجنة ملدة أر
الية ثالثة من األعضاء املنتخبني فيعلى أن تنتهي و

يتم حتديـدهـم عـنة بعـد عـامـني واالنتخـاب ألول مـر
عة.يق القرطر

بيةهـ - يطلب األمني العام جلامعة الـدول الـعـر
شحيها قبل ستة أشهراف تقدمي مرمن الدول األطر

اف بذلـكم الدول األطـرتقـوعد االنتخـابـات، ومن مـو
يبلغ األمـني الـعـام الـدولفي غضون ثالثـة أشـهـر، و

عـدين من مـوشحني قـبـل شـهـراف بقائمـة املـراألطـر
ية اللجنة منينتخب لعضوانتخاب أعضاء اللجنة، و

يـن.ات احلاضـريحصل على أعـلـى نـسـبـة مـن أصـو
ات أكثرإذا كان عدد احلاصلني على أعلـى األصـوو

ات بنيي في األصوب بسبب التساومن العدد املطلو
يـنشح يتم إعادة االنتخاب بني املتسـاوأكثر من مـر

ات يتم اختيار العضوت األصوإذا تساوى، وة أخرمر
ىيـجـرعـة. ويق الـقـربـني عـن طـرأو األعضـاء املـطـلـو
عد ال يقلية اللجنة في مـوة لعضواالنتخاب ألول مر

عن ستة أشهر من دخول امليثاق حيز النفاذ.
اف الجتماعو - يدعو األمني العام الدول األطر
يعقد في مـقـريخصص النتخابات أعضاء اللـجـنـة و

يعتبر النصاب مكتمال النعقادبية، وجامعة الدول العر
إذا لـماف، واالجتماع بحضور أغلبـيـة الـدول األطـر

يكتمل النصاب يدعو األمني العام إلى اجتماع آخر
اف،ينعقد بحضور ما ال يقل عن ثلث الدول األطـرو
إذا لم يكتمل النصاب في هذا االجتماع يدعو األمنيو

ينالعام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من احلاضر
اف.فيه من الدول األطر

ز - يدعو األمني العام اللجنة لعقـد اجـتـمـاعـهـا

ئيسا لها من بني أعضـائـهـاتنتخب خـاللـه راألول، و
احدة،ة وملـرملدة عامني قابلة للتجـديـد ملـدة ممـاثـلـة و

يــةدورب عـمـلـهــا وأسـلــوابـط وتـضـع الـلـجــنــة ضــوو
تعقد اللجنة اجتماعاتها مبقر األمانـةاجتماعاتها. و

يـجـوز لـهـا عـقـدبـيـة، والـعـامـة بـجـامـعـة الـدول الـعــر
ف في هذا امليثاق بـنـاءاجتماعاتها فـي أي بـلـد طـر

ة منه.على دعو
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أيأ - إذا انقطع عضو في اللجنة، بـإجـمـاع ر
ظائفه ألي سببين، عن االضطالع بوأعضائها اآلخر

ئيس اللجـنـةم رقت، يقوغير الغياب ذي الطـابـع املـؤ
بية،بإبالغ ذلك إلى األمني العام جلامعة الدول العـر

فيعلن األمني العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.
فاة أو استقالة عضو في اللجنة،ب - في حالة و

ا بإبالغ ذلك إلى األمني العامئيس اللجنة فورم ريقو
بية، فيعلن األمني العام حينئذ شغورجلامعة الدول العر

يخفاته أو من تاريخ ومقعد ذلك العضو ابتداء من تار
نفاذ استقالته.

تني (أ)ج - إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للفقر
الية العضو الذي يجب استـبـدالـه الكانـت و، (ب) و

تنقضي خالل األشهر الستة التي تلي إعالن شغور
بية بإبالغم األمني العام جلامعة الدول العرمقعده، يقو

اف في هذا امليثاق، التي يجوزذلك إلى الدول األطر
فقا للمادةشحني وين، تقدمي مرلها، خالل مهلة شهر

) من أجل ملء املقعد الشاغر.45(
بيـةد - يضع األمني العام جلـامـعـة الـدول الـعـر

شحني عـلـى هـذا الـنـحـو،قائمة بـأسـمـاء جـمـيـع املـر
يبلغ هـذه الـقـائـمـة إلـى الـدولتيب األبـجـدي، وبالـتـر
ى االنتخابإذ ذاك يجراف في هذا امليثـاق. واألطر
م مللء املقعد الشاغر طبقا لألحكام اخلاصة بذلك.الالز

ـ - كل عضو في اللجنة انتخب مللء مقعد أعلن ه
يةلى مهام العضوتني (أ) ، (ب) يتوه طبقا للفقرشغور

الية العـضـوفيها حتى انقضاء مـا تـبـقـى مـن مـدة و
الذي شغر مقعده في اللجنة مبقتـضـى أحـكـام تـلـك

تني.الفقر
انية جامعة الدولفر األمني العام ضمن ميزو - يو

افقمـرظفـني ومود مالـيـة وارم من مـوبية ما يـلـزالعـر
اء اللجنةيعامل خبرة فعالة ولقيام اللجنة بعملها بصور

اءيف معاملة خبرتغطية املصارفيما يتعلق باملكافـأة و
األمانة العامة.
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اف بأن تضمن ألعضاء اللجنةتتعهد الدول األطر
ية حلمايـتـهـم ضـد أيالضـرورمة واحلصانـات الـالز

يةطات املعنوشكل من أشكال املضايقات أو الضغو
اقفهم أوأو املادية أو أي تتبعات قضائية بسبب مـو

يحاتهم في إطار قيامهم مبهامهم كأعضاء فيتصر
اللجنة.
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ير بشأناف بتقدمي تقارأ - تتعهد الدول األطر
يـاتاحلـرالتدابير التـي اتـخـذتـهـا ألعـمـال احلـقـوق و

بيان التقدم احملرزص عليها في هذا امليثاق واملنصو
بيةلى األمني العام جلامعة الدول العريتوللتمتع بها، و

ير بإحالتها إلى اللجنة للنظر فيها.بعد تسلمه التقار
ير األولاف بتقدمي التقرم الدول األطرب - تقو

يخ دخول امليثاق حيـزإلى اللجنة خالل سنة من تـار
ي كـلير دورتقـرف، ولة طرالتنفيذ بالنـسـبـة لـكـل دو

افيجوز للجنة أن تطلب من الدول األطرام، وثالثة أعو
مات إضافية ذات صلة بتنفيذ امليثاق.معلو

ير التي تقدمها الـدولس اللجنة التقـارج - تدر
لةة (ب) بحضور من ميثـل الـدو للفقرًفقـااف واألطر

ير.املعنية ملناقشة التقر
تبدي مالحظـاتـهـاير ود - تناقش اللجنـة الـتـقـر

 ألهـدافًاجب اتخاذهـا طـبـقـاتقدم التـوصـيـات الـوو
امليثاق.

 يـتـضـمــنًيـا سـنــوًايـرهــ - حتـيـل الـلـجـنـة تــقــر
يقتوصياتها إلى مجلس اجلامعة عن طرمالحظاتها و
األمني العام.

مالحظاتها اخلتاميـةير اللجنـة وو - تعتبر تقـار
هـاثائق علنية تعمل اللجـنـة عـلـى نـشـرتوصياتـهـا وو

اسع.على نطاق و
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بيـةض األمني العام جلامعـة الـدول الـعـرأ- يعـر
افقة مجلس اجلامعة عليه، عـلـىهذا امليثاق بعـد مـو
التصديق أو االنضمام إليه.قيع والدول األعضاء للتو

ينب - يدخل هذا امليثاق حيز النفاذ بعد شهر
ثيقة التصديق السابعة لدى األمانةيخ إيداع ومن تار

بية.العامة جلامعة الدول العر
لة بالنسبة لكل دوًج - يصبح هذا امليثاق نافذا

يخ إيداعين من تارله حيز النفاذ، بعد شهربعد دخو
ثيقة تصديقها أو انضمامها لدى األمانة العامة.و

م األمني العام بإخطار الدول األعـضـاءد - يقو
ثيقة التصديق أو االنضمام.بإيداع و
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اسطة األمني العام تقدميف، بولة طرميكن ألية دو
بعد تعميم هذهاحات كتابية لتعديل هذا امليثاق واقتر

م األمني العـامالتعديالت عـلـى الـدول األعـضـاء يـقـو
حةاف للنظر في التعديالت املقترة الدول األطربدعو
ضها على مجلس اجلامعة العتمادها.ها قبل عرارإلقر
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اف يبدأ نفاذ التعديالت بالـنـسـبـة لـلـدول األطـر
التي صدقت عليها بعد اكتمال مصادقة ثلثي الدول

اف على التعديالت.األطر
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ف أن تقترح مالحق إضافيةلة طرميكن ألية دو
اءاتها اإلجراريتخذ في إقرية بهذا امليثاق واختيار

ار تعديالت امليثاق.التي تتبع في إقر
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قيع هذا امليثاق أو عندلة عند توأ- يجوز ألية دو
ثائق التصديق علـيـه أو االنـضـمـام إلـيـه أنإيـداع و

ضتتحفظ بشأن أية مادة في امليثاق، على أال يتعار
ضه األساسي.غرهذا التحفظ مع هدف امليثاق و

ف أبــدتلـة طـرقـت أليـة دوب- يـجـوز فــي أي و
ة (أ) من هذه املادة أن تسحب هذا للفقرًفقا وًحتفظا

سال إخطار إلى األمني العام جلامعة الدولالتحفظ بإر
بية.العر

م األمني العام بإخطار الدول األعـضـاءج- يقـو
بطلبات سحبها.بالتحفظات املبداه و

ÂUJ�_« vK� ÷«d��ô«

v?K?Ž ÷«d?²?Žö?� W?O�UEM�« …b*« U� ¿

U?�U?J?Š√ Êu?J?ð Ê√ q?³?� ÂUJŠ_«ÎW?O?zU?N½ 

øWOFDI�« W³�²J�

ياض(ع،ع) من الر
ك أنئ: يجب أن تـدري القـاريـز- عز

حلةائية نظم كل مـراءات اجلزنظام اإلجـر
تنفيذ للمحاكمة وًالى وصواحل الدعومن مر

مـــن ذلـــك طـــرقعـــيـــة، واألحــكـــام الـــشـــر
اض على األحـكـام؛ حـيـث جـاء فـياالعـتـر
ائيةاءات اجلز) من نظام اإلجر194املادة (

اض بطلب التمييز ثالثونبأن: «مدة االعتر
حتددة احلكم. ويخ تسلم صور من تارًمايو

 أقصاهًعدااحملكمة بعد النطق باحلكم مو
ة احلكم، مع إثباتة أيام لتسلم صورعشر

قيع طالبأخذ توذلك في ضبط القضية، و
هفي حالة عدم حضورالتمييز على ذلك، و

ىدع في ملف الدعوة احلكم تولتسلم صور
يخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبطفي التار

يعد اإليـداعالقضية بأمر من القـاضـي، و
ة لطلب متييز املقررًمابداية مليعاد الثالثني يو

لة عن السجنيعلى اجلهة املسؤواحلكم. و
ة احلكم خالل املـدةه لتسلم صـورإحضار

ه لتقدميكذلك إحضاراحملددة لتسلمهـا، و
اضــه فــي املـــدة احملـــددة لـــتـــقـــدمياعــتـــر
) من176قد نظمت املادة (اض»، واالعتر

 هذه املسألةًعية أيضاافعات الشرنظام املر
اضحيث جاء فيها: «يـبـدأ مـيـعـاد االعـتـر

يخ تسليم إعالم احلكـمعلى احلكم من تار
قيعه في دفتر الضبط،أخذ توم عليه وللمحكو

يخ احملدد لتسلمه إذا لم يحضر.أو من التار
اض على احلكم الغيابييبدأ ميعاد االعترو

م عليهيخ تبليغه إلى الشخص احملكومن تار
اض عـلـى االعتـرًيـحـق أيـضـاكـيـلـه» وأو و

فـقلـكــن وة واألحـكـام الـنـهـائـيـة الــصــادر
) من192ال التي تضمنتها املادة (األحو

التي جاء فيها:عية وافعات الشرنظام املر
اق- إذا كان احلكم قد بني علـى أور

هـا، أو بـنـي عـلـىيـرظهـر بـعـد احلـكـم تـزو
شهـادة قـضـي مـن اجلـهـة اخملـتـصـة بـعـد

ة.احلكم بأنها مزور
- إذا حصل امللتمس بعد احلكم على

ى كان قد تعذر عليهاق قاطعة في الدعوأور
ها قبل احلكم.ازإبر

قع من اخلصم غش من شأنه- إذا و
التأثير في احلكم.

- إذا قضى احلكم بشـيء لـم يـطـلـبـه
ه.م أو قضى بأكثر مما طلبواخلصو

ً.- إذا كان احلكم غيابيا
- إذا صدر احلكم عـلـى مـن لـم يـكـن

ى. في الدعوً صحيحاً متثيالًممثال
خالد بن عبدالرحمن الفاخري
أمني عام جلنة الرصد واملتابعة
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:حقوقياض - الر
ير الصحة الدكتور حمدافقة معالي وزت موصدر

املـانـع عـلـى نـشـر قـائـمــة
ضعهـاضى ووحقوق املـر

ففي مكان بارز فـي غـر
وصاالت االنتظار بـكـافـة

افق الصحية بـجـمـيـعاملر
مـنـاطـق املـمـلـكـة، بـحـيـث
يـتـاح لـلـجـمــيــع االطــالع

عليها.
ف العامأشار املشرو

عـيــةالــتــوعـلــى اإلعــالم و
الصـحـيـة الـدكـتـور خـالـد

غــالنــي إلـــى أن هـــذهمــر
ًاحلقوق قد صيغت من قبل جلان متخـصـصـة طـبـيـا

بعة األشهر املاضية عملت على مدار أرًنيا،قانو وًعلمياو
ضى املعمول بها فيحيث اطلع على كافة حقوق املر

العديد من األنظمة الصحية بدول العـالـم اخملـتـلـفـة،
لية بهذاكذلك ما أوصت به املنظمات الصحية الدوو

ص.اخلصو
غالني أن النظام األساسي للحكم قـدأكد املر و

لة بالصحة) على أن « تعنى الدو31نص في املادة (
 كما أن.اطن»عاية الصحية لكل موفر الرتوالعامة و
اجبات امللقاةلة املهن الصحية يتضمن الواونظام مز

يحفـظضى وس الصحي جتـاه املـرعلى عاتق املـمـار
جه بتعميمير الصحة و إلى أن معالي وزًقهم. الفتاحقو

افـق الـصـحــيــةإبـالغـهـا جلـمـيــع املــرهـذه احلـقــوق و
التأكدمحافظات اململكة ويات بكافة مناطـق واملديرو

عةضمان تنفيذهـا بـالـسـرمن تطبيق تـلـك احلـقـوق و
ب تقدمي اخلدمات الصحيةمبا يعزز أسلـوبة واملطلو

ة االهتمام بتفعيل أيدة العالية مع ضرورذات اجلو
ضى للجهاتفعها املرى األداء يري تتعلق مبستوشكاو

املعنية.
كد حصولة الصحة تؤارغالني أن وزأعلن املرو

بدون عائق على اخلدمات الـصـحـيـةيض بيسـر واملر
بعدها.في أثنائها وعاية واألساسية قبل تلقيه الر

:حقوقياض - الر
هــ1427بيع الـثـانـي بدأت في الثامـن مـن شـهـر ر

ةم أعمال الدور2006افق للسادس من شهـر مـايـو املو
ات العامالت في السجون،يبية اخلاصة بتنمية مهارالتدر

مبية للعلويب في جامعة نايف العرالتي تنظمها كلية التدر
ية العامة للسجون في اململكة.األمنية بالتعاون مع املدير

ة عدد من العامالت في السجون باململكةك في الدورتشارو
بعة أسابيع فيتستمر أعمالها ملدة أردية وبية السعوالعر
ياض.ي في مقر اجلامعة في الركز النسواملر

اعد األممكات بقويف املشـارة إلى تعرتهدف الـدورو
مـبـادئ األممنني واملتحدة لـلـحـد األدنـى حلـقـوق املـسـجـو

يدهن بالنظام الذي يحكم السجونتزواملتحدة حلمايتهم، و
الالئحة التي حتكـم عـمـلاع السـجـون وأنوفي اململـكـة، و

عية التياعد الشراإلحاطة بالقوالعامالت في السجون، و
نات. كمااج عن املسجواإلفرحتكم اإليداع في السجون و

األمنية علىقابة القضائية ويف بالرتهدف أيضا إلى التعر
سـسـات اإلصـالحــيــة،أعـمـال الـعـامـالت فــي املــؤمـهــام و

امج التأهيليةف على البرقوالوبة السجنية، ويف بالعقوالتعرو
سسات اإلصـالحـيـة، إضـافـة إلحـاطـةظيـفـة لـلـمـؤكأهـم و

خصوصيةسسات اإلصالحية بطبيعـة والعامالت في املؤ

ائمهنطبيعة جرجال والء من الراختالفهن عن النزيالت والنز
يـفجـال، إلـى جـانـب الــتــعــرائـم الــراخـتـالفـهـا عــن جــرو

سسات اإلصالحية للنساء.اءات األمنية داخل املؤباإلجر
اءك فيها نخبة من اخلبرة التي يشارستغطي الدورو

عات املهمةضواخملتصني في هذا اجملال جملة مـن املـوو
حتقق أهدافها.التي تخدم و

:حقوقجنيف - 
ًاخرلي للعمل نشر مؤير صادر عن املكتب الدوأفاد تقر

أناضح، وأن عمالة األطفال في العالم تضاءلت بشكل و
يبا، إال أن هذه املشكلة الة قد تختفي قرأشكالها اخلطير

يقيا.ة في أفرال بارزتز
ان (إنهاء عمل األطفال:ير الذي جاء بعنويعتبر التقرو

ية في هذاد اجلارار اجلهولنا) أن استمرهدف في متناو
املضمار على حالها قد يلغي عمالة األطفال في أشكالها

اجع عدد األطفالترات. وة خالل عشر سنواألكثر خطور
٪ بني11لى بنسـبـة ة األوالذين يعملون في العالـم لـلـمـر

نا مليـو246انتقل العدد مـن ، و2004 و2000عامـي 
نا، ما يعني أن نسبة األطفال الناشـطـني مليو218إلى 

٪ في بداية هذا17.6٪ مقابل 15.8اقتصاديا أصبح 
لي للعمل.قام املكتب الدوالقرن، بحسب أر
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اوحاجـع عـدد الـذيــن تــتــرالء األطـفــال، تــربـني هــؤو
ين على القيام بأعمالاجملبر عاما و17 و5هم بني أعمار
.2004نا في  مليو126٪، ووصل إلى 26ة بنسبة خطير
مافياان سولي للعمل خوقال املدير العام للمكتب الدوو

لنا، مضيفا: «يبقى الكثيرأن إنهاء عمالة األطفال في متناو
يق الصحيح. ميكننا أن نضعم به، إال أننا على الطرلنقو

حدا لعمالة األطفال في أخطر أشكالـهـا خـالل عـقـد مـن
من».الز

اكاجع إلى اإلدرلي للعمل هذا الترينسب املكتب الدوو
كةايدة تسببت بحرادة سياسية متزد إرجوإلى واجلماعي و

عاملية ضد عمالة األطفال. كما لعب تشجيع التعليم داخل
طلبضوع. وا في هذا املوا بارزا دورالعائالت األكثر فقر

ضـعال متخلـفـة عـن ذلـك، واملكتب من الـدول الـتـي ال تـز
الة أخطر أشكال من أجل إز2008مني بحلول جدول ز

عمالة األطفال.
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معالي وزير الصحة
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ان - حقوق:جاز
اطنى من املـوان شكوتلقى فرع اجلمعـيـة فـي جـاز

انيان العلوالد الطفلة رزاني وعادل بن عبد الله العلو
ياض في مدينة امللك فهد الطبية بالرًاخرفيت مؤالتي تو

احيةاء عملية جرنتيجة خطأ طبي حصل لها عند إجر
ان.في مستشفى امللك فهد بجاز

قد قامت اجلمعية مبخاطبة الشؤون الصحيـةهذا و
مستشفى املـلـكمدينة امللك فهد الطـبـيـة وباملنطقـة و
ان لالستفسار عن مالبسات القضية.فهد بجاز

Êu���« �«—U�“

w{U*« dNA�« ‰öš WOFL'« œu�Ë  —«“     

 «—U¹“ w¼Ë ̈ ·u'«Ë ¡U�Š_« w� Êu−��«

U?N?ð√b?Ð w?²?�«  «—U?¹e?�« W?K?�?K?Ý q?L?J²�ð

 «—U?¹“ X?K?L?ýË ¨U?N?zU?A?½≈ c?M?� W?O?F?L'«

÷U??¹d??�« q??¦??� o??ÞU??M??*« s??� œb??Ž Êu??−?Ý

¨r?OBI�«Ë Ê«“UłË W�dJ*« WJ�Ë WO�dA�«Ë

¡U?M?−?�?�« ŸU?{Ë√ v?KŽ ŸöÞô« ·bN²�ðË

r??¼«ËU??J??ý v??�≈  ŸU??L??²??Ýô«Ë 5??�u??�u??*«Ë

ŸU?{Ë_« v?K?Ž ŸöÞö� W�U{≈ ¨rNðULKEðË

U?N?O?� W?�b?I?*«  U?�b?)«Ë Êu?−?�?K?� W?�UF�«

U?N?�U?B?¹≈Ë U?N?�u?Š  U?E?Šö?*« W�U� b�d�

ÆW�Ëb�UÐ W�ËR�*«  UN'«Ë UNO� 5�ËR�LK�

ôu??� r??²??²??� s??J??ð r?�  «—U?¹e?�« Ác?¼ Ê≈     

ÂU?I� s� WOFL'« Áb& Íc�« dO³J�« ÊËUF²�«

U??N??� W?F?ÐU?²?�«  U?ŽU?D?I?�«Ë W?O?K?š«b?�« …—«“Ë

V?ŠU?� s?� W?×?¹d?�Ë W?×{«Ë  UNOłu²Ð

e?¹e?F?�«b?³?Ž s?Ð n¹U½ dO�_« wJK*« uL��«

sKFð Ê√ wG³M¹ WIOI(« Ác¼Ë ̈ WOKš«b�« d¹“Ë

Ê√ r?K?F?½ UM½_ Ã—U)«Ë qš«b�« w� ú*« vKŽ

‰Ëb?�« s?� d?O?³?� œb?Ž w?� W?K?ŁU?2  U?OFLł

b?F?Ð U?N?� `?L?�?¹ r?� W?O?ÐdF�« dOžË WOÐdF�«

¨U?N?Ð b?łuð w²�« ‰Ëb�« w� Êu−��« …—U¹eÐ

v?K?Ž …d?O?¦?�  «u?M?Ý —Ëd?� s?� ržd�« vKŽ

ÆUNzUA½≈

‰ö?š s?� tIOI×²� WOFL'« vF�ð U� Ê≈     

·«b¼_« l� ÂUð qJAÐ r−�M¹  «—U¹e�« Ác¼

5�% UNML{ s� w²�« WOKš«b�« …—«“u� W�UF�«

5łU�*« sŽ r�UE*« l�—Ë ¨Êu−��« ŸU{Ë√

Ê« b?Š√ W?×?K?B� s� fO� t½≈ –≈ ¨5�u�u*«Ë

s?� f?O?�Ë ¨»U?I?F?�« o?×?²�¹ ô s� V�UF¹

o??×??²??�??¹ ô s??� s?−?�?¹ Ê√ b?Š√ W?×?K?B?�

bŠ√ rKE¹ Ê√ bŠ√ W×KB� s� fO�Ë ̈ s−��«

W?¹ƒd�« ÁcN� UI�ËË  Æ ÂöÝùUÐ s¹b¹ bKÐ w�

w?� W?�Ëb?�« …e?N?ł√ b?ŽU?�?ð U/≈ WOFL'« ÊS�

q?I?M?ð b?¹U?×?� ·dD� w¼Ë ¨UN�«b¼√ oOI%

W?O?Žu?{u?� q?J?Ð U?N?ðU?E?Šö?�Ë UNð«b¼UA�

U?� –U?�?ðô W�Ëb�UÐ W�ËR�*«  UN−K� W½U�√Ë

bN²&Ë ¨p�– vKŽ WM9R� w¼Ë UN½QAÐ ÂeK¹

Ê√ b?Š√ W×KB� s� fOK� ¨W½U�_« qLŠ w�

ÊU� ¡«uÝ ªÊU�½û� WOÝUÝ_« ‚uI(« pN²Mð

Ætł—Uš Â√ s−��« qš«œ

 bœ—.. ±µπ≥ / ±¥≤∑



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /12
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AbadiMT-CondensedExtraBold
    /AbadiMT-CondensedLight
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCnIt
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b0131002000f6006e0063006500730069002000e70131006b0131015f006c006100720020006900e70069006e002000640061006800610020007900fc006b00730065006b0020006700f6007200fc006e007400fc002000e700f6007a00fc006e00fc0072006c00fc011f00fc006e0065002000730061006800690070002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020006f006c0075015f007400750072006d0061006b00200061006d0061006301310079006c006100200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e00720061007301310020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e002900200042007500200061007900610072006c0061007200200066006f006e00740020006b006100740131015f007401310072006d00610073013100200067006500720065006b00740069007200690072002e000d>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d405e405e705d505ea002005e705d305dd002005d305e405d505e1002005d105d005d905db05d505ea002005d205d105d505d405d4002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


