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يرب معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزأعر
ه بصدور العددسرورالتعليم عن بالغ سعادته وبية والتر

يح خاص لــقال في تصـرة «حقوق»، واألول من نشـر
) : إن من األهداف األساسية للجنـة الـثـقـافـةحقـوق(
عية اجملتمعطنية حلقوق اإلنسان توالنشر باجلمعية الوو
قضاياها،دها وحدوتثقيفه مبجاالت حقوق اإلنسان وو

 تكونًات التي تقع أحيـانـاأن بعض التجـاوزخاصة و
اجلهل باملبادئ األساسيةعي وفي الغالب نتيجة قلة الو

حلقوق اإلنسان.
اطننية من املو: إن نسبة كبيرًأضاف معاليه قائال و

يعـةقها التي تكـفـلـهـا لـهـا الـشـراملقيمني جتـهـل حـقـوو
ائح التي تنـظـم عـمـل كـافـةاللـواألنظمـة واإلسالمـيـة و

  ها نحن نضع بني يديكم هـذا اإلصـدار
طنيةاز دور اجلمعية الـوالذي يهدف إلى إبرو

عيةالتويف بأنشطتها والتعرحلقوق اإلنسان و
تستند فيالعامة في مجال حقوق اإلنسان، و

امحها على مبادئ أساسية تـشـمـل االلـتـزطر
األخالقـيـة،النظـامـيـة وعيـة وابط الـشـربالـضـو

ص التعبير عنإتاحة فراحلياد، وعية وضواملوو
 ملا جاء في نظام اجلمعيةًذلك حتقيقاأي والر

األساسي، فقد تضمنت املادة الثالثة من النظام
األساسي للجمعيـة اخـتـصـاصـات اجلـمـعـيـة،

اتة التاسعة منها «نشر إصدارجاء في الفقرو
حددتمتخصصة تعنى بحـقـوق اإلنـسـان»، و

ة جلـــان اجلـــمـــعـــيـــةاملــادة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــر
النشر التيمنها جلنة الثقافة واختصاصاتها وو

نـشـرات ومتـرإقـامـة املــؤعـيـة وتـخـتـص بـالـتــو
مات املتعلقة بحقوق اإلنسان.املعلو
دية اإلمكـانـات الـفـنـيـةغم مـن مـحـدوبـالـرو

املتخصـصـة بـاجلـمـعـيـة فـقـد حـرصـت جلـنـةو
النشر على التعجيل في إصدار هذهالثقافة و

سيلة إعالميةة لتبدأ بها عملية تأسيس والنشر
ة متخصصة في مجال حقوق اإلنسـانمتميز

حلقة وصل بـني اجلـمـعـيـةعيـة وتكـون أداة تـو
بناء عليه، فإن الـهـدفاجملتمع بكل فئـاتـه. وو

عـة لـيـس الـدعـايـةاألسـاسـي مـن هـذه املـطـبـو
عةيج للجمعية على اعتبـار أنـهـا مـطـبـوالتـروو

من بأن األعمال أهـمسساتية، فاجلمعية تؤمؤ
أن األمانة امللقاة على عاتقـتـهـاال، ومن األقو

تتجاوز النشر لتحقـيـق املـكـاسـب اإلعـالمـيـة،
ًنشاطاتهـا أن تـكـون أهـالكز في عمـلـهـا وترو

ليـةى املسؤوأن تكون مبسـتـوحلمل األمانـة، و
حات التي أنشئت من أجلها،الطموقعات والتوو

ة من أعضـائـهـافقد أنشئت اجلمـعـيـة مبـبـادر
افقةت أعمالها بعد صدور املوباشرسسني واملؤ

يـةكـان ذلـك ضــمــن رؤميـة، والـسـامـيــة الــكــر
شاملة أخذت فـي االعـتـبـارمجتمـعـيـة عـامـة و

ات اإلصالحية التيالقفزطنية واالحتياجات الو
ات التـيالتغيـيـرات والتطورتعيشها املمـلـكـة و

لية.حتدث في الساحة الدو
ةاحلق أن ما قامت به اجلمعية خالل الفترو

ت على إنشائها يفوق بكثيرة التي مرالقصير
ما حتقق لعدد كبير من جمعيات حقوق اإلنسان

د مناألهلية املماثلة التي مر على إنشائها عقو
فيقه ثم بفضلتوهذا من فضل الله ومن، والز

هجدوالتعاون الكبير الـذي ود األعضاء وجهو
ألنمية املعـنـيـة، ومن مختلف اجلـهـات احلـكـو

حتقيقنا هو العمل والهدف األساسي كما ذكر
هـي نـتـائـج تـعـكـسـهـا إحـصــاءاتالـنـتـائــج، و
ى التي تعاملت معها اجلمعيةالشكاوالقضايا و

إيجاد احللول لـهـاجنحت في التـدخـل بـهـا وو
لنيتفهم عميق من قبـل املـسـؤوبتعاون كبيـر و

سسات القطاعفي بعض مؤلة وة الدوفي أجهز
ة لن تستخدم إالاخلاص، لذا فإن هذه النشر

ديز هذه اجلـهـوفيما نأمل أن يسـهـم فـي تـعـز
اطنمساعدة املوفي تسهيل مهام اجلمعية وو

عية القائمني على تنفـيـذفي تـوقه وفة حقـوملعر
ائح.اللواألنظمة و
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:حقوق الرياض - 
افق اجمللس التنفيذي باجلمعيـة عـلـى إحـالـةو

ئيس الدكتور حمد بن عبدطلب استقالة نائب الر
تباطاتـه الرًامية نظـرالله املاجد للجمعـيـة الـعـمـو

تخارج اململكة، كما صدرالعملية داخل والعلمية و
افقة اجمللس على تعيني األستاذة سهيلة بنتمو
ماتكز املعلو على مرًفةين العابدين حماد مشرز
فقا للنظاماإلحصاءات الذي أسـس وثيق والتوو

األساسي للجمعية.
ى، بحث اجمللس التنفيـذي أبـرزمن جهة أخر

ئيسات التي قام بها سعادة ريارى في الزما جر
يرفد من أعضاء اجلمعية ملـعـالـي وزاجلمعيـة وو

العدل الشيـخ الـدكـتـور عـبـد الـلـه بـن مـحـمـد آل
ئيس مجلس القـضـاء األعـلـىمعـالـي رالشيـخ، و

مناقشة أهمالشيخ صالح بن محمد اللحيدان، و
ات.يارتبة على تلك الزالنتائج املتر

جاء ذلك خالل اجتماع اجمللس التنفيذي العاشر
م األحدياض يوالذي عقد في مقر اجلمعية في الر
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ئـاسـة الـدكـتـور بـنــدربـر
ئيس اجلمعـيـةاحلجـار ر

بحضور الدكتـور حـمـدو
ئـيــس،املـاجـد نـائــب الــر

أعضاء اجمللس الدكتورو
الدكتوراهيم القعيد، وإبر

عــبــد اخلــالـــق آل عـــبـــد
ة لبـنـىالـدكـتـوراحلـي، و
األستاذة سهيلة حماد.ي، واألنصار

‚u?I� e�d� —Ëe� WOFL'«
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  قام وفد من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
في أواخـر شـهـر نـوفـمـبـر بـزيـارة وديـة لـلـمـركـز
الدمنركي حلقوق اإلنسان تلبية لدعوة من املركز
سلمها السفيـر الـدمنـركـي فـي املـمـلـكـة لـرئـيـس
اجلمعية وذلك بهدف االطالع على جتارب املركز
وبحث سبل التـعـاون بـني اجلـمـعـيـة واملـركـز فـي

مجاالت حقوق اإلنسان.
  وعقد الوفد خالل الزيارة عدة لقاءات منها
اللقاء بـاملـديـر الـعـام لـلـمـركـز، ومـديـر الـبـحـوث،
ومسؤولي القسم القومي، ومسؤولي القسم الدولي
والتخطيط االستراتيجي لثقافة حقوق اإلنسان،
كما قام الوفد بزيارة احملكمة الدمنـركـيـة وأحـد
مراكز الشرطـة ملـنـاقـشـة بـعـض حـاالت الـعـنـف
األسـري، إضـافـة لـزيـارة مـحـكـمـة االسـتـئـنــاف

الدمنركية للقضايا العمالية.
  ترأست الوفـد الـدكـتـورة لـبـنـى األنـصـاري
رئيس إدارة التخطيط والتطوير باجلمعية، وشارك
فيه كل من الدكتور عبدالرحمن بن حمود العناد
رئيس جلنة الثقافة والنشر، والدكتور حسني بن
ناصر الشريف املشرف العام على فرع اجلمعية
مبنطقة مكة املكرمة، والدكتورة بهيجة بهاء عزي

عضو جلنة األسرة.

 حمد املاجد.د
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م بهاة التي تقوات املستمريار  في إطار الز
اجلمعية للسجون في مناطق اململـكـة اخملـتـلـفـة،

فد من اجلمعية السجـن الـعـام فـي وًاخـرار مؤز
ة مبديـر عـاميارفد خـالل الـزالتقـى الـوان، وجنر

يالسجون باملنطقـة املـقـدم عـلـي أحـمـد الـشـهـر
ائـد مـعـيـض أحــمــدمـديـر شـعـبـة الـسـجــن الــرو

حمن الـقـحـطـانـي،النقـيـب عـبـدالـرالقحـطـانـي، و
افق السجن اخلدميـة الـتـيفد في مـرجتول الـوو

عيـةة الشرحدات اخللـوة وويارشملت أماكن الـز
 ثم.جباتأماكن إعداد الواملستوصف الطبي وو

دهم بـالـدخـول لـعـنـابـرفـد مبـفـرقـام أعـضـاء الـو
ااستمعوة منهم وااللتقاء بأعداد كبيرالسجناء و

مالحظاتهم.اهم ولشكو
فد اجلمعـيـة مـعة بحـث ويـارفي نهايـة الـز  و

ة السجن بعض املالحظات العامة املتعـلـقـةإدار
ا لهم مالحظـاتنقلوباخلدمات داخل السجـن، و

 عنً عاماًايرفد تقرقد دون الولها، والسجناء حو
فعـهـادية لبعـض احلـاالت لـريـر فـرتقـارة ويارالـز

ةيـارفد خـالل الـزجد الـوقد وللجهـات املـعـنـيـة، و
لني عن السجن الذين من قبل املسؤوًا كبيرًناتعاو
فدا فرصة اللقاء املبـاشـر بـني أعـضـاء الـوهيـأو

WO�uI(« W	UI��«  

  يأتي صدور «حقوق» في إطـار
اتيجية اجلمعية لنشر الـثـقـافـةاستـر

ذلـك بـعــدقـيـة فـي اجملـتــمــع واحلـقــو
قع اجلمعية على الشـبـكـةتدشني مـو

تية وصدور امللف الصحـفـيالعنكبـو
ه الـصـحـفالـذي يـرصـد مـا تـنـشــر

بية من قضايـا تـتـعـلـقالعـراحملليـة و
يوزع على أعضاءبحقوق اإلنسان و

لة،لني في الدوكبار املسؤواجلمعية و
سائل املستخدمة فـي نـشـرلعل الـوو

ثــقــافــة حــقــوق اإلنــســان تــخــتــلــف
بــاخــتــالف الــفــئــات املـــســـتـــهـــدفـــة

ات تكونالندوات العامة وفاحملاضر
عدُيحة معينة بينما تأداة مناسبة لشر

يبية أكثرات التدرالدورش العمل وور
ى.مالءمة لفئة أخر

سائل هنـاك  إلى جانب هـذه الـو
سائلنية وواملكتبة اإللكترونت واإلنتر

يونالتلفزاإلعالم اخملتلفة كاإلذاعة و
يرالتقارالصحف ناهيك عن الكتب وو
فات.. إلخ، فاجلمعية سوشورالبروو

سائل للوصولتستخدم جميع تلك الو
هو املساهمةإلى هدفها األساسي و

في بناء مجتمع يـعـمـل عـلـى حـمـايـة
ميلتزالدفاع عنها وحقوق اإلنسان و
ليةاالتفاقيـات الـدوبتنفيذ األنظـمـة و

احم بني مختلفالترد التسامح ويسوو
أطيافه مما يساعد على إيجادفئاته و

اقــع يــســتــطــيــع أن يــتــعــامــل مــعو
حتديات املستقبـل بـروحات واملتغيـر

يــةاإلنـسـان. إن حتـقــيــق هــذه الــرؤ
املـقـيـمـنياطـنــني وعـي املـويـتـطـلــب و

الطرق النظاميةاجباتهم وقهم ووبحقو
في هذهدي للحصول عليها، والتي تؤ

امته التـياحلالة تتحقق لإلنسان كـر
التقدم.اإلبداع وهي مفتاح اإلنتاج و

 d�L��œ2005 …bFI�« Ë– ≠ Â1426‡�

U‡M�Ë

WLK�

افق من العاملني في السجن.السجناء دون مرو
بـيــعــانفـد الـدكـتــور مــفــلــح بــن رأس الــو  ر

افقهقد راملتابعة وئيس جلنة الرصد والقحطاني ر
فيف املشركل من الدكتور حسني بن ناصر الشر

مةالعام على فرع اجلمعـيـة مبـنـطـقـة مـكـة املـكـر
ئيس جلنةد العناد رحمن بن حموالدكتور عبدالرو

اني املستشاراألستاذ خالد الفخرالنشر والثقافة و

ني باجلمعية.القانو
ة السجن الـعـام فـييـار  جدير بـالـذكـر أن ز

ةد اجلمعية فـي فـتـرفوة ويـاران تأتي بـعـد زجنر
بع مناطـق هـيسابقة لعدد من السـجـون فـي أر

املنطـقـةمة ومنطقة مـكـة املـكـريـاض ومنطقـة الـر
ان.منطقة جازقية والشر

:حقوقالرياض - 
عزز رئيس اجلمعيـة الـدكـتـور بـنـدر بـن مـحـمـد
احلجار عالقات اجلمعية باجلهـات الـقـضـائـيـة مـن
خالل زيارة قام بها ومجموعة من أعضاء اجلمعية
ملكتب معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس
مجلس القضاء األعلى. وقد بحث الطرفان القضايا
ذات االهتـمـام املـشـتـرك، إضـافـة ملـنـاقـشـة بـعـض
الشكاوى الواردة للجمعية مع معالي رئيس اجمللس.
وقد أثنى رئيس اجلمعية وأعضائها على حسن
االستقبال من قبل فضيلتـه وتـعـاونـه الـدائـم مـع

اجلمعية وقضاياها.

WOFL'« Ÿd	 —Ëe� qOK� Í—UA� Æœ

W?O?�d?G?�« W?I?D?M?*U�

:حقوقمة - مكة املكر
ف على فرع اجلمعية في منطقةنيابة عن املشر

يف؛ استقبل األستاذمة د. حسني الشرمكة املكر
خالد بن أحمد نحاس املدير الـتـنـفـيـذي بـالـفـرع

نسيفي خليل مستشار اليوسعادة الدكتور عشار
م االثنـنيحلماية األطفال في منـطـقـة اخلـلـيـج يـو

قد مت خـالل االسـتـقـبـالال، و من شـهـر شـو19
بييبية ملنـسـوشة عمل تـدرالتنسيق على عـقـد ور

افقهـ املو29/10/1426م اخلميس الفرع يو
ةم في متام الساعة الـعـاشـر2005 ديسمبـر 1

، بحضـورًتستمر حتى الـثـانـيـة مـسـاء وًصبـاحـا
ف عـلـى الـفـرع الـدكـتـور حــســنيسـعـادة املـشــر

ة األستـاذةئيسة جلنة األسـرسعادة ريـف والشر
بي الفرع.جميع منسوي وة العنقرهراجلو

“e‡‡F� WO‡‡FL‡‡'«

WOzUCI�« �UN'U� UN�U�ö�

:حقوقياض - الر
تبذل اللجنة املعنية بالبحث عن مقر للجمعية

اتيارة وزدا كبـيـرقية جـهـوفي املنطـقـة الـشـر
ميدانية متتالية للبحث عن مبنى مناسب ليكون

ا لها هناك.مقر
ضح الدكـتـور عـبـداجلـلـيـل الـسـيـفأوو

طنية حلقـوق اإلنـسـانعضو اجلمـعـيـة الـو
عضو اللجنـة املـعـنـيـة بـالـبـحـث عـن مـقـرو

ىقية أنـه  جـراجلمعية في املنـطـقـة الـشـر
اتاملـقــراقـع وف عـلـى عـدد مـن املــوقـوالـو
سيتم خالل األيام القليلة القادمة املفاضلةو

ار املناسب بشأنها.اتخاذ القربينها و

dI� s� Y��� WOFL'«

WO�dA�« WIDM*« w	 UN�

 عبداجلليل السيف.د

طنيـة حلـقـوق اإلنـسـانم اجلمـعـيـة الـو  تعـتـز
أعضاءش ويكي جورج بوئيس األمرمخاطبة الر

االنتهاكاتنية وس بشأن اخملالفات القانوجنرالكو
ض لها املعتـقـلـون فـيغير اإلنسانية التـي يـتـعـر

التيض لها الشعائر اإلسالمية وتتعرانتنامو وجو
قعت عليهـالية التي وال تتفق مع االتفاقيات الدو

يكيـةال تتفق مع الـقـيـم األمـراليات املتـحـدة والـو
 معًال تتـفـق أيـضـاها، وسـسـوساهـا مـؤالتـي أر

تعاليم الديانـة املـسـيـحـيـة، فـالـتـعـذيـب الـنـفـسـي
افاألعــرائـع وم فـي كـل الـشــراجلـسـدي مـحــرو

جيه تهـمب هو توأن املطلـولية واالتفاقيات الـدوو
من تثبـتاع في محاكمـتـهـم واإلسرللمعتـقـلـني و

يسلـمـونياء واح األبـريطلـق سـرإدانته يعـاقـب و
قد خاطبت اجلـمـعـيـةط. ولهم بـدون شـروإلى دو
ياض بهذا املعنىاليات املتحدة في الرة الوسفار

ة. من السفارًدالكن لألسف لم تتلق رو
ئيس اجلمعـيـة د. بـنـدر احلـجـار  يذكـر أن ر

بـحـث مـعـهاجتمـع مـع احملـامـي أحـمـد مـظـهـر و
إمكانيـة انـضـمـامـه لـلـجـمـعـيـة كـعـضـو مـتـعـاون

انتنامو.اف على ملف املعتقلني في جولإلشر

…b?�?�?*« �U?�ôu�« W��U�� ÍuM� WOFL'«  

u?�U?M?�?�«u?� w?	 5?K?I�F*« ÊQA�  

3s?� ÊËd{U�� 5B��� 

Z?�U?M*« w	 ÊU��ù« ‚uI�

:حقوق  الرياض - 

  عقدت اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات
 هــ1426/ 25/10مبكة املكرمـة يـوم األحـد 

وضمن فعالياتها لالحتفاء باختيار مكة املكـرمـة
عاصمة للثقافة اإلسالمية ندوة بعـنـوان «حـقـوق

اإلنسان في مناهج التعليم العام باململكة».
  شارك في الندوة الدكتور حسني الشـريـف
املشرف على فرع منطقة مكة املكرمة والدكتـور
حسـن بـن مـحـمـد احلـجـي األمـني الـعـام لـلـجـنـة
اإلسالمية العاملية للتعليم، والـدكـتـورة اجلـوهـرة
العنقري رئيسة جلنة األسرة والطفل باجلـمـعـيـة
الوطنية حلقوق اإلنسان وذلك بـإدارة اإلشـراف

التربوي بإدارة التعليم.
  وأوضحت مديرة اإلعالم التربوي والعالقات
العامة باإلدارة هويدا خوجة أن الندوة التي نقلت
عبر الدائرة التلفزيونية للقاعة املعـدة لـلـسـيـدات

 هـدفـت إلـى إلـقـاءً ظـهـرا12-10مـن الـسـاعـة 
الضوء على ما تتضمنه مـنـاهـج الـتـعـلـيـم الـعـام
باململكة من نصوص ومعلـومـات تـرسـخ مـفـهـوم
حقوق اإلنسان التي كفلها الشرع لكـافـة فـئـات

اجملتمع للتعايش السلمي وتبادل االحترام.

 بندر بن محمد احلجار.د
رئيس اجلمعية

جانب من زيارة وفد اجلمعية لسجن جنران

:حقوق -جنران 

 حسني الشريف.د
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w³O²F�« d�U½ sÐ tK�«b³Ž ∫—«uŠ

*øÊU�½ù« ‚uIŠ W¾O¼ ¡UA½≈ s� ·bN�« U� 

لى من نظام الهيئة فـهـي- حسب املـادة األو
د الكفيلة بحماية حقوقتهدف إلى بذل كافة اجلهو

التعاون مـع كـافـةاإلنسان في بـالدنـا الـغـالـيـة و
 ملعاييرًفقاها ويزمية املعنية لتـعـزة احلكواألجهز

اإلسهامعية بها، والتولية، وحقوق اإلنسان الدو
ءفي ضمان تطبيق كافة هذه النشاطات في ضو

يعة اإلسالمية.أحكام الشر

*øUNÞUA½ W¾ON�« √b³²Ý v²�

ة- نأمل أن تتمكن الهيئة بداية أعمالها بصور
سمية مع نهايـة األسـبـوع األول مـن شـهـر ذير

القعدة إن شاء الله.

 d�L��œ2005 …bFI�« Ë– ≠ Â1426‡�

∫©‚uI�® l� —«u� w	 Íd�b��« w�d� –U��_« ÊU��ù« ‚uI� W"O� fOz— w�UF�

‚ö?��ô«Ë WG�U�*U� r��� WJKL*« s� WO�M�_« W	U�B�« w	 dAM� U� rEF�

rOEMð vKŽ W1dJ�« WI�«u*« wðQð

W??O?�u?J?(« ÊU?�?½ù« ‚u?I?Š W?¾?O?¼

UM²�uJŠ „«—œ≈Ë wŽË Èb� fJF²�

w?²?�«  U?¹b?×?²?�« r?−?×?Ð …bOýd�«

 «u?D?)« Ác?¼ q?¦?� –U
ð« VKD²ð

ÊQ?Ð l?O?L?−K� b�R²�Ë ¨WOŠö�ù«

s?�Ë W?¹œu?F?�?�« W?O?Ðd?F?�« W?J?KL*«

»U?²?� u?¼ Íc?�« U?¼—u?²?Ýœ oKDM�

t?O?K?Ž t?K?�« v?K� t�uÝ— WMÝË tK�«

W?¹ULŠ UNMOŽ√ VB½ XKFł rKÝË

v??K??Ž g??O??F??¹ ÊU?�?½≈ q?� ‚u?I?Š

t?�?H½ X�u�« w� W³�UD�Ë UNO{«—√

w?� ÊU�½ù« ‚uIŠ W¹UL×Ð lOL'«

Æ r�UF�« s� ÊUJ� Í√

W?¾?O?N?�« Ác?¼ WOL¼√ s� U�öD½«Ë

·d?F?²?K?�Ë UNÐ ◊uM*« —Ëb�« rEŽË

©‚u?I?Š® ‡?� ÊU?� »d?� s?Ž UNOKŽ

W¾ON�« fOz— w�UF� l� w�U²�« —«u(«

Íd?¹b?�?�« b?�Uš sÐ w�dð –U²Ý_«

∫qO�UH²�« v�S� ÆÆÆ

*øW¾ONK� »U�²½ô«Ë W¹uCF�« ÂUE½ U�

مية تنطـبـقة حكـو-  الهيئة بذاتـهـا هـي إدار
ةالتعليمات املطبقة على كافة األجهزعليها النظم و

اء في الشئون املـالـيـة أو اخلـدمـةميـة سـواحلكـو
اهما.املدنية أو سو

هو املكلفد مجلس الهيئة وأما إذا كان املقصو
ضة أمامه، فهـوبالنظر في كافة القضايا املعـرو

) أعضاء غير6ا دائما و() عضو18يتألف من (
نأمل أن يصدر أمر ساميغني على األقل، ومتفر

ي مـن ذوًيبـاشحني قـرية األشخـاص املـربعـضـو
املسـاهـمـني فـيالشهادات الـعـالـيـة والكـفـاءات و

اتمجال اختصاصات الهيئة مبا لديهم من خبر
أبحاث في مجال حقوق اإلنسان.ب وجتارو

W?F?�«Ë U?M?M?O� ÊËUF��« �ôU
�Ë 5���R*« 5� ÷—UF� ô ≠

W?D?�?�d?� W?"?O?N?�« W?O�UF	 ÊuJ� Ê√ ÊuB�d� s�� ≠

U?N?O?	 5?K?�U?F?�« …d?�?J?� ô U?N?�U?L?�√ W?�b�

*UN�öš s� w²�«  UÞUAM�«Ë  «¡«dłù« U� 

øUNM� …ułd*« ·«b¼_« W¾ON�« oI%

ي أن نشاطات الهيئة ستنصـب- في تصور
اطنني أو مندها من مالحظات من املوعلى ما ير

مـيـة أو مـنة احلكـوبعض الـعـامـلـني فـي األجـهـز
د فيكذلك ما قـد يـرمية ذاتـهـا، واجلهات احلكـو
اها، أوسوتعليقات ومقاالت واء والصحف من آر

جية في الـصـحـافـةد من مصـادر خـارما قـد يـر
انب معينة تتصل بحقوق اإلنساناألجنبية عن جو

التي قد يكون في البعض منها شيءفي اململكة و
د لنامن احلقيقة إال أن معظمها - حسب ما ور

منها حتى اآلن- يتسم باملبالغة امللفتة للنظر أو

ال أستبعدحتى االختالق في الكثير من احلاالت، و
 سياسية ال عالقة لها مبسائلًأن في األمر أبعادا

حقوق اإلنسان.
م فإن الهيئة ستعالج كل حالة علىعلى العموو

من ذلك السعيمتطلباتها وفها وبحسب ظرحدة و
مية في األمر مدارجهة نظر اجلهة احلكوفة وملعر

ميةة حكولني في إدارالبحث أو لفت نظر املسئو
ى إلى جانب معني من القصور.أخر

*WJKL*« w� 5²�ÝR� œułË Ê√ bI²Fð ô√  

Àb×¹ ÊU�½ù« ‚uI×Ð wMFð W¹œuF��« WOÐdF�«

UŽu½Îø—«Ëœ_« »—UCðË WOł«Ëœ“ô« s� 

كالعمل املـشـتـرانب التكـامـل وى أن جو- أر
اجية احملتملة. فاجلمعيـةدوانب االزأكثر من جو

هامصادراتيجيتها في العمل وال بد أن لها استر
فة ما يـدور هـنـا أو هـنـاك ممـا قـداخلاصـة ملـعـر

 مببادئ حقوق اإلنسان في اململكة.ًااريعتبر إضر
األمر ذاته ينطبق على الهيـئـة اجلـديـدة، إال أنو

 ما كـونًعاضع متمـيـز نـوالهيئة قد تـكـون فـي و
مية ذاتائر احلكـوتعاملها مـع الـدواتصاالتهـا و

ة إلى حد ما.العالقة ستكون متيسر

*rJMOÐ UNŠdÞ sJL*« ÊËUF²�«  ôU−� U�  

øÊU�½ù« ‚uIŠ W¹UL( WOMÞu�« WOFL'« 5ÐË

سـيـتـماسـعـة و- اجملاالت ال شـك سـتـكـون و
ات مبدئية لها عندما أزور اجلمعيـةضع تصورو

 إن شاء الله.ًيباها قرفي مقر

*»U?³?A?K?� W?¾?O?N?�« U?¼d?�u?²?Ý W?H?O?þË r?� 

øÍœuF��«

ظائف الهيئة فستكوند و-  إذا كان املقصو
يصون أن تكون فعالية الهيـئـةدة ألننا حـرمحدو

ةليس بـكـثـرانضبـاط أعـمـالـهـا وتبطـة بـدقـة ومـر
ب سابقة،العاملني فيها ، حيث اتضح من جتار

ائق العمل التي ال بـدتهم ستكون من عـوأن كثر
فعالية الهيئة اجلديدة في تأديةكة وض حرأن تعتر

سالتها.ر

 تركي السديري

ŸUL��ô« œUIF�«
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Íd�_« nMF�«
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مة من هجونة األخيراآلو ملا انتشر في ًا  نظر
اتهام املسلـمـني بـأنـهـمعلى الـديـن اإلسـالمـي و

أن اإلسالم ال يحـافـظ عـلـى حـقـوقهابـيـون وإر
اإلنسان فإن احلاجة باتت ماسة إلى بيان حقوق
اإلنسان في اإلسالم، تلك احلقوق الـتـي جـاءت

اء فيألف سنة سوبعمائة ويد على أرمنذ ما يز
تعالى أو في سنة النبي صلىك وكتاب الله تبار

جلالرالصغير وسلم حتى يعلم الكبير والله عليه و
حتىغير املسلم هذه احلقوق واملسلم وأة واملرو

اقع الفعليس املسلمون هذه احلقوق في الوميار
اد من املسلمني عن اجتهادات بعض األفرًبعيدا

ض ما جاء به مـنالتي تضر باإلسالم أو تـعـار
الء األشخاصتعاليم أو تنتهك تلك احلقوق من هؤ

ىاء فيا تـراإلسالم من ذلك بـرباسم اإلسـالم و
ما هي حقوق اإلنسان التـي جـاء بـهـا اإلسـالم

ا عـلـيـهــاب مـن املـسـلـمـني أن يـحـافـظــومـطـلــوو
غـيـرها ملن يـسـتـحـقـهـا مـن املـسـلـمـني وفـرويـوو

هـامي أبـرزئ الـكـراملـسـلـمـني؟ إلـيـك أخـي الـقـار
هي كما يلي:أهمها وو

- حق احليـاة: فـإن اإلسـالم قـد حـفـظ لـكـل
 أو غير مسلم مـا لـمًاء كان مسلـمـاإنسان سـو

م االعـتـداء عـلـىحـر حـق احلـيـاة وًبـيــايـكـن حـر
غـيـر املـسـلـمـني مـن املـعـاهــديــن أواملـسـلـمــني و

قد نص على ذلك كتاب و.املستأمنني أو الذميني
التعالى «وبنا سبحانه وجل حيث قال رالله عز و

م الله إال باحلق.. األنعام:ا النفس التي حرتقتلو
م الـلـه هـي الـنــفــسالـنـفـس الــتــي حــر» و151

مة من املسلمني أو الذميني أو املعاهديناملعصو
ًمن قتل نفـسـاأو املستأمنني فال يجوز قتـلـهـم و

استحق وً عظيماًتكب إثمامسلمة بغير حق فقد ار
ليـاءاء فعله ذلك ما لم يتـنـازل أوبذلك القتل جـز

°øt?�u?L?�UN� «–ULK	 rN�uI� lOL
K� qH� Âö�ù«

 d�L��œ2005 …bFI�« Ë– ≠ Â1426‡�

ذلـك لـعــظــم هــذهاملـقــتــول و
شناعتها..مية واجلر

- حق عدم األذى: فكما
غيرأنه ال يجوز قتل املسلم و

املــســلــم فــال يــجــوز كــذلـــك
االعـتـداء عـلـى أي مـنـهـم أو

اعأذيـتـه بـأي نـوع مــن أنــو
اء كـان أذى يـقـعاألذى سـو

عـلـى جـسـده كـالـتـعـذيـب أو
ًب أو كان أذى نفسياالضر

شتـم أو غـيـر ذلـكأو سـب و
اع األذى ما لم يكـنمن أنو

فهامية اقترعي على جـرقد حكم عليه بحكم شـر
مفإنه ينفذ ذلك احلكم بدون تعدي عـلـى احملـكـو

 أما إذا كان متهما فال يجوز تعذيبـه عـلـى.عليه
يءمية التي اتهم بها ألن األصل أن املتهم براجلر

حتى تثبت إدانته.
سلممي صلى الله عليه ولنا الكرسوقد حذر ر و

من أذية املسلمني فقال «املسلم من سلم املسلمون
أما غير املسلمـنييده» متفق عليـه، ومن لسانه و

تعالى «ال ينهاكم الـلـه عـنك وفقد قال اللـه تـبـار
كمكم من ديارجويخركم في الدين والذين لم يقاتلو

ا إلـيـهــم إن الــلــه يــحــبتـقــســطــوهــم وأن تـبــرو
م أن الـبــرمـعـلــو» و8املـقـسـطـني». «املـمــتــحــنــة:

اإلحسان إلى غير املسلم يتنافـى مـع أذيـتـه أوو
االعتداء عليه.

- حق حفظ الدين: فاإلسالم جاء بحفظ الدين
من حق املسلم أو غير املسلم ممن له عهد عـنـدو

ه الدينية دونس شعائراملسلمني أو ذمة أن ميار
هذا احلقهم واملساس بدين املسلمـني أو شـعـور

قدقد كفله اإلسالم للمسلمني على مر العصـور و

ة فيص الكثـيـردلت النصـو
السنة على أن مـنالكتـاب و

بهحق كل مسلم أن يـعـبـد ر
سـول الـلـهيـتـبـع ريـطـيـعـه وو

ال يحقسلم وصلى الله عليه و
ألي شـخـص أن ميـنـع أحـد

به.من املسلمني من عبادة ر
- حــق حــفــظ الــعـــقـــل:
فـاإلسـالم قـد جــاء بــحــفــظ

ال يـجـوز الـتـعـديالـعـقـول و
العليها بأي حال من األحو

تعالىك وم الله تبارلهذا حرو
ثر على العقل أو يضعفهعلى املسلمني كل ما يؤ

ها، كما حفظ اإلسالمات أو غيراخملدركاخلمر و
هي احلقوقلإلنسان كل احلقوق املتعلقة بالعقل و

تكون من إنتاجهية التي تختص بالشخص والفكر
ي إذ ال يجوز ألحد أن يـتـعـدى عـلـيـهـا أوالفـكـر

ميتلكها.
ابط اإلسـالم:ية املنضبطـة بـضـو- حق احلـر

هبه اللهف فيما وفإن من حق اإلنسان أن يتصر
ار بنفسهد ما أباحه الله دون إضرتعالى في حدو

ف في مالـهين فله حق التصـرار باآلخـرأو إضر
ار بتملكية التملك دون اإلضـرله حركما يشاء و

ف في نفسه أو في أبنائهية التصرله حراجملتمع و
اإلنفاقب والشراألكل واء والشرية البيع وله حرو

منال تبذير واف ود املعقول من غير إسرفي حدو
تقتير.غير شح و

اض: فـقـد حـفـظ اإلسـالم- حق حـفـظ األعـر
اء للمسلمـنياض وصيانتها سـوحق حفظ األعـر

ض مـنمـن تـعـدى عـلـى عــرأو غـيـر املـسـلـمـني و
نفذ حكـم الـلـهدعه وبتـه ورجبت عـقـواض واألعـر

فيرتدع. بل لقد أمر اإلسالم بتوتعالى فيه حتى ير
ذلك مبنع االعتداء علـيـهـا أوأة واألمان لكل امـر

ض لها حتى تكون آمنة محافظة على نفسهاالتعر
قها التي كفلها لها اإلسالم.ضها متمتعة بحقوعرو

تباض الناس ورم اإلسالم الكالم في أعركما حر
اض النـاسبة ملن يتحدث فـي أعـرعلى ذلك عـقـو

كد ذلك .دون أن يأتي ببينة تؤ
- حق حفظ املال: فقد اعتنى اإلسالم عنايـة

نهى عن التبـذيـرأمر بحفظهـا وال وفائقة باألمـو
 .. »ًاال تـبـذر تـبـذيــرتـعـالـى «وفـقـال سـبـحـانــه و

ال بغـيـر. كما نهى عـن أخـذ األمـو26اء: اإلسر
الكـما أمـوال تأكلـوتعالـى «وحق فقال سبـحـانـه و
نهى النبي صلى. و188ة:بينكم بالباطل..» البقر

ال املسلمنيسلم عن االعتداء على أموالله عليه و
أو أخذها بدون حق فقال «كل املسلم على املسلم

تـبضه» متفق علـيـه كـمـا رعرمالـه وام دمـه وحر
ال الغيـراالختالس ألمـوقـة واإلسالم على الـسـر

ال لألموًعية تنفذ في الفاعل حـفـظـابات شـرعقو
من حق كل شخص أن يحتفـظمية و للجـرًمنعاو

اإلسالم يحـفـظ لـه هـذاف بـه وأن يتـصـرمبالـه و
املال من أن يعتدي عليه أحد.

هذه احلقوق هي أبرز حقوق اإلنسان التـيو
يكل حق من هذه احلقوق يحتوجاء بها اإلسالم و

ى التي ال يتـسـععلى العديد من احلـقـوق األخـر
املقام إلى ذكر تفاصيلها فـمـا أعـظـمـه مـن ديـن

علمب العاملني الذي خلق البشر وألنه جاء من ر
ما لم يصلح فنهاهـمهم بـه وما يصلح لهم فأمـر

آله وصحـبـهعنه وصلى الله على نبيـنـا مـحـمـد و
أجمعني.

 باحث وداعية إسالمي*
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يب عاملنا هذا الذي نـتـنـفـس فـيـه، فـحـيـنـمـا  غـر
ة إلىيخ فإنك تساق تاراهده عبر التارتستحضر شو

ى تقذف إلى أقصىة أخرتارأقصى اليمني لتضحك و
اية البكاء.س هواليسار لتمار

من يصدق أنـه لـم يـتـطـلـب الـوصـول إلـى قـانـون
عه إال أن تسقط تفاحة بجانب شخصفرواجلاذبية و

ة، فيما احتاج العالم حتت ظل شجرًخياما كان مستر
اتاملتـفـجـره إلى آالف األطنان مـن الـقـنـابـل وبأسـر

محو مـعـالـمتدمير املـمـتـلـكـات وماليني الضـحـايـا وو
سمإعادة ر بعد عـني، وًابأكملها، حتى أصبحت أثـر

اضطـهـاد أمم لـيـفـيـق الـضـمـيـرلـيـة ويـطـة الـدواخلـر
)ًقتاإن كان مؤابها (وية إلى صود البشرتعواإلنساني و

يتم اعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.و
ية،ير للبشراقع املريبة تختصر الوهي معادلة غر

ين،ية قـد متـر عـبـر تـيـارات الـبـشـركد أن إجنـازتـؤو
كد على أن اإلنسانأحدهما هو تيار العنف، كما تؤ

عة السيادية إال أن الـعـقـولفه طغيان الـنـزمهما جـر
اتثات األخالقية تصمد أمام هذه التياراملوروة والنير

إن طالاد البسطاء ولتصل في نهاية املطاف إلى مر
األمد.

ف على حقوق اإلنسان مـنـذلقد بدأ العالم يـتـعـر
الذي اعتـمـدتـه(اإلعالن العاملـي حلـقـوق اإلنـسـان) و

اجلمعية العامة لألمم املتحدة في العاشر من ديسمبر
لية في حيـنـهـاطلبت املنـظـمـة الـدوم، و1948للعـام 

كافة الدول األعـضـاء إلـى أن تـدعـو لـنـص اإلعـالن،

بعد ذلك بعامني دعت املنظمة إلىو
م العاشر من بيوًيااالحتفال سنو
م حلقوق اإلنسان.ديسمبر كيو

اصلة ملند املتولقد تكللت اجلهو
آذتـــهـــم األعـــمـــال الـــهــــمــــجــــيــــة

االسـتـغـالل الــســيــئ لــلــســلــطــةو
ار الذي يـشـددبإصدار هذا الـقـر

د في العيش بسالمعلى حق الفر
م اإلصـالحس مفهـويكـرية وبحـرو

 عن ثقافة االستئصال.ًضاعو
ة فاحتةقد كانت هذه اخلطـوو

ات املماثلةعهد للعديد من املبـادر
م حقوق اإلنـسـان،لتأصيل مـفـهـو

اط في نسيـج مـجـتـمـعمت استقطاب الـدول لـالنـخـرو
سساتإلقامة مؤم اإلنسان كقيمة ثمينة ولي يحتردو

ها،كائزمدنية تعتبر مبادئ حقوق اإلنسان أحد أهم ر
بية املتقدمةد في الدول الغربدأت هذه الثقافة تسوو
ىاحدة تلو األخرمن ثم النفاذ إلى أصقاع العالم الوو
تصنيفاته.تعددت أشكال هذا االهتمام وو

اإلسالمي مبنأى عن هذهبي ولم يكن العالم العرو
كة فـي الـطـرح اجلـديـدات، فكانـت لـه املـشـارالتـطـور

لية، فقداملنظمات الدوحلقوق اإلنسان عبر الهيئات و
ات مماثلة جتاهت الدول اإلسالمية باتخاذ خطوبادر

هيئات حلقوق اإلنسان بكافة تصانيفهإنشاء جمعيات و
قد شددت منظمةمي واحلكويني األهلي وعلى املستو

متر العالم اإلسالمي على قضية حـقـوق اإلنـسـانمؤ
أنشأت الدولم و1990ة عام من خالل إعالن القاهر

ضع حقوق اإلنسان.بية منظمات مستقلة ملتابعة والعر
دية من ضمن الدولبية السعوكانت اململكة العرو

ة في تأسيس هيئة تـخـتـص مبـسـائـل حـقـوقاملبـادر
طنيـة حلـقـوقأطلقت عليهـا (اجلـمـعـيـة الـواإلنسـان و

ًا عضو41هي جمعية مستقلة بدأت بــ اإلنسان)، و

قـد بـدأتمن بيـنـهـم عـشـر نـسـاء، و
اجلـمـعـيـة فـي اسـتـقـبـال الـقـضــايــا

مـنـاقـشـتـهـا، كـمـا كـان لـهـا سـبــقو
اتـهـا فـي الـدولالـتـعـامـل مـع نـظـيـر

االستفادةات وتبادل اخلبراملتقدمة و
بية باألخـص فـيبـة األورمن التـجـر

متـلـك اجلـمـعـيـةحـقـوق اإلنـســان، و
نت على شبكة اإلنترًنيا إلكتروًقعامو

سيع نشاطاتها.ة لتوفي خطو
ات الـتـيغم مـن هـذه اخلـطـوبالـرو

أطلقتها الدول اإلسالمية إال أنه يجب
يعـةة إلى أنه كان لـلـشـرعلينـا اإلشـار

يادة فـي مـسـألـة حـفـظاإلسالمـيـة الـر
امته من باب أن العيش بسالمحقوق اإلنسان وصيانة كر

د قبل أن يصـبـحد هو حق مكتسب لـكـل فـرية الفـرحرو
ً.مطلبا

نادت بحمايتهيعة التي كفلت حق اإلنسان وتلك الشر
،ًنابعة عشر قراالضطهاد منذ أكثر من أرمن الظلم و

ًسيفا للمستضعفني وًناعو للضحايا وًتاحيث كانت صو
سول محمـدكان الـرين، وقاب املتجـاوز علـى رًمسلطـا

 الهتمام املسلمً حياًالتسليم مثاالعليه أفضل الصالة و
اثيق.املود واعاة العهومربحقوق اإلنسان و

ةة املعاصرت مسألة حقوق اإلنسان في الفترقد مرو
احل عدة منذ اإلعالن الـعـاملـي حلـقـوق اإلنـسـان،مبـر

إهمال من قبل القائمني عليه.تخللها اهتمام و
فقد ساهم االهتمام العاملي به إلى إيقاف مجازر

سةممارين، وة لآلخرا عبرنوتكبيها ليكودة مرأو مطار
عات السيادية في العالمط على أصحاب النزالضغو

فع العصـاحتييدهـا وريض سلطاتهم املطـلـقـة ولتقـو
قاب املستضعفني.الغليظة عن ر

على النقيض من ذلك فقد مت استخدامه كقميصو
ىقوى العظـمـى وقة ضغط من قبـل الـقـوكـورعثمـان و

غباتهـمفق رجه كل من ال يسـيـر وفع فـي والظالم لتـر
انتهكتمصاحلهم، كما مت خرق مبادئ تلك احلقوق وو

ك لهـا الـدول سـاكـنـةأى العـالـم دون أن حتـرأمـام مـر
تكبت بأيـدي مـناالنتهاكـات ارقـات وبسبب أن اخلـرو

يـسـيـطـرون عـلـى مـفـاصــللــي وار الـدوميـلـكـون الـقــر
كانية، والعسكرعلى الساحة السياسية واالقتصاد و

تلك الصورانتنامو، وها ماشهده العالم أجمع في غوآخر
التي لو حدثت في مكانيب، وغرة في سجن أبواملقزز

دةنا رى لعاصرأديان أخراق وآخر وجلنسيات أو أعر
ليـةقة احملاكـم الـدولدلفـت الـقـضـايـا أروى وفعـل أخـر

قانون الغاب.لكن هذه سنة احلياة وقت، وبأسرع وو
غـم مـن ذلـك االسـتــغــالل الــســيء حلــقــوقبـالــرو

دت منذ عقود املنصفني استمراإلنسان، إال أن جهو
يرحتريسها في اجملتمعات وتكرض بهذه الثقافة وللنهو

القيممحاكم التفتيش وية من ثقافة االضطهاد والبشر
ام.دة من االلتزاجملر
بـدأتطــرق، وام عـدة أشـكــال وأخـذ هـذا االلــتــزو

ها في سبيلتطورجيا ولواملنظمات في استغالل التكنو
ار في مطالبـات الـدولاالستمـرصيانة هذه احلـقـوق و

لية حولاثيق الدواملود واد بعدم القفز على العهواألفرو
امجقه، فنجد أن هناك برام حقواحترحماية اإلنسان و

سائل اإلعالمة في ومساحات كبيرإذاعية ونية ويوتلفز
نية لهـذه املـنـظـمـاتاقع إلـكـتـروموتعنـى بـهـذا األمـر و

التعسف جتاهض االنتهاكات وعرى والستقبال الشكاوو
اتمتراملؤ العديد من املنتديات وًيااد، كما تقام سنواألفر
لية لنقاش املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان.الدو
يعات املنظمات لتشمل كافةتفرتعددت تصنيفات وو

ة على حقوقأطياف اجملتمع، فبعد أن كانت مقتصر
تتقسماإلنسان بشكل عام هاهي تأخذ منحى آخر و

عت إلىمن ثم تفرالطفل وأة وإلى هيئات حلماية املر
ا العنانلئك الذين أطلقومني من أواملهن، لتناصر املظلو

امة.إهانة الكرأليديهم النتهاك احلقوق و

ديإعالمي سعو*
االتصالدية لإلعالم وعضو اجلمعية السعو
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فضفي البداية حتدث إلينا أبو محمد الذي ر
جتي»،فني زوله: « حتى ال تعرذكر اسمه مداعبا بقو

هاقع ال ميكن إنكـارأة وقائال: إن العنف ضـد املـر
ده في مجتمعناجوالسبب في ولكن بنسبة ضئيلة، وو

بية التي لهاالترات ود في اعتقادي إلى اخملدريعو
أساسي في جـعـل بـعـض األشـخـاصدور كبـيـر و

ب هـويعتقد أن الـضـرأة ويرون أنفسهـم فـوق املـر
حيد لكل املشاكل.احلل الو

أة هي التـييز آل مفيـد أن املـرى عبدالـعـزيرو
سة العنف ضدهـا،جل في ممـارتعطي اجملال لـلـر

يـةارقف األول هو الـذي يـحـدد مـدى اسـتـمـرفـاملـو
جة ألولالعنف من عدمه. فعنـدمـا تـسـتـسـلـم الـزو

قف من قبلهـا يـجـعـللم تتخـذ أي مـوحالة عـنـف و
بالتاليشر ضعف لديها، وجل يفهم بأن ذلك مؤالر
استه ضدها.شرداد عنفه ويز
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ى أن من أسباب العنفائل فيرأما الدكتور و
ًاجني، مشـيـرجات عدم التكافؤ بـني الـزوضد الـزو

قت نفسه أن هنـاك بـعـض أشـكـال الـعـنـففي الـو
أةاتها، فعندما تتجاوز املرجات لها مبررضد الزو

لد لديهفات توكيانه فهي بهذه التصرجل وامة الركر
جة تستطيـع أنالزوالدافعية الستخدام العـنـف، و

فت طبيعته.جها متى ما عرتكسب زو
كد فـي: أؤًائل حديثه قـائـاليختتم الـدكـتـور وو

جل الطبيعي ال ميكن أن يتعدىنهاية حديثي أن الر
يكة حياته.شرجته وعلى زو

ي أن أسبابكد لطيف العمرى، يؤمن جهة أخر
ات أوجات قد تكـون نـتـاج مـخـدرالعـنـف ضـد الـزو

ى قد تكونية أخرهناك أسباب ثانو و.اض نفسيةأمر
دحامازط العمل وضغوسببا للعنف تبدأ من الشارع و

 لالنفجارًارع،  فكل ذلك يجعل الشخص قابالالشو
أة الناضجة هي التي تتحكم فياملرفي أي حلظة، و

ادةجـة عـن إرف اخلارنفسهـا فـي مـثـل هـذه الـظـرو
العالنيةاقبة الله في السر وجني مرعلى الزوالزوج، و

سلم خـيـرسول صلى اللـه عـلـيـه ويكون حديـث الـرو
كم ألهله».كم خيرشد للزوج عندما قال: «خيرمر
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دكــد الــداعــيــة اإلســالمــي الــشــيــخ حـــمـــويــؤ
أة يدلالدعجاني: أن االعتداء اجلسـدي عـلـى املـر

اجبجل ألن الوالدين لدى الرعلى ضعف العقل و
تبـادل احملـبـةف وة باملـعـروجني املعـاشـرعلـى الـزو

ة، قــال تــعــالــى:طــيــب الــعــشــرحــســن اخلــلــق وو
سلم:قال صلى الله عليه وف» وهن باملعروعاشرو«و

كـمخيـار وً أحسنـهـم خـلـقـاًمنـني إميـانـا«أكمـل املـؤ
كم ألهلي».أنا خيركم لنسائهم وخيار
يقول الدعجاني: الغالـب عـلـى الـنـسـاء أنـهـنو

ى على ظلمهـن،هو أقوجـل وضعيفات بالنسبة للـر
جـتـهيـصـاحـب زواجـب عـلـيـه أن يـتـقـي الـلـه وفـالـو

احلجرالشدة والعنف واإليذاء وف ال بالظلم وباملعرو

ء احلـال بـنيبـغـيـر ذنـب ألن ذلـك ممـا يـسـبـب سـو
جني.الزو

أة الغالب عليهـا الـعـوجليعلم الـزوج أن املـر و
حسن اخللقاللني وفق وعدم االستقامة تعالج بالرو

ب.الضرال بالتعدي و
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مي عـبـدالـلـه اجملـيـدلـييـشـيـر د. عـبـدالـكـر
املـتـخـصـص فـي عـلـم االجـتـمـاع: إلـى أن بــعــض

ةبها بقـسـوجته لـيـضـراج يستغـل ضـعـف زواألزو
امتهـا. فـالـديـنكـرقـهـا ويتـجـاهـل حـقـويقـبـحـهـا وو

ضمـنجـة وامـة الـزواإلسالمي احلـنـيـف حـفـظ كـر
يةة النبواجباتها فلم ترو لنا السيرضح وأوقها وحقو

ب أوسلـم قـد ضـرسول صـلـى الـلـه عـلـيـه وأن الـر
مية بـلجاته على طول حياته الـكـرأهان إحـدى زو

بسلم من يضرسول الله صلى الله عليه وقد قرع ر
ً.اأوصى بالنساء خيرنهى عن ذلك وجته وزو

ف أمام هذهقوب الوجوكد الدكتور اجمليدلي ويؤ    و
ية منبثقة من الدين اإلسالمي احلنيفقفة قوة والظاهر

جةقها، ألن املتضرر ليست الزوالذي حفظ لها حقو
ةتب على ذلك مشاكل اجتماعية كثيرفحسب بل يتر

من أهمها األبناء الذين يشاهـدون بـأم أعـيـنـهـم مـا
تسلط من أبيهم.عنف وة وض له األم من قسوتتعر

ة فيد هذه الظاهرجوغم ويقول اجمليدلـي: رو
نة ببعض البـلـدانبالدنا إال أنها تعتبر قليلة مـقـار

ى.األخر
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يي حافظ استشـاركد الدكتور أحمد خيريؤو
ات  النـفـسـيـةكز االسـتـشـارالعـالج الـنـفـسـي مبـر

له: العنف يـنـدرجياض بقـوالتأهيل الشامـل بـالـرو
ان له أثر نفسـيالعـدواني، وك العـدوضمن السلـو

أة إذا استخدم العنـفاملراه، ويرعلى من يتلقـاه و
اثر كثيـريؤضدها غالبا ما تفقد ثقتها بـنـفـسـهـا و

فتبقى العالقة يحكمها اخلوعلى العالقة السامية، و

دي إلى مـا نـسـمـيـهقد يـؤاب، واالضـطـرتر والـتـوو
آالم املعدةدية إلى الصرع واض النفسية املؤباألمر

أة عـنبالتـالـي بـدال مـن أن تـعـبـر املـرلـون، والـقـوو
اضاها بهذه األعراها من العنف تعبر عن شكوشكو

التي يسميها األطباء النفسانيون بالتبديل حـيـثو
تر النفسي إلى البدن.يتحول التو

ويقول الدكتور أحمد: الطفل ال يفهم ماذا يحدث
بني األبوين ويرى صورة من العدوان غـيـر املـبـرر
على األم ويقف موقفا عاجزا ، ولذلك يـتـصـور أن
ما يحدث ويقع على األم سوف يقع عليه وبالتالـي
لضعفه وعجزه عن الدفاع عن نفسه يقع في حالة
ما يسمه األطباء بنوبـة الـهـلـع، وإذا بـنـيـت صـحـة
الطفل النفسية على اخلوف فال رجاء فيه بأن يستمر
كما لو كان قبل ذلك فيبقى في خـوف مـن الـنـاس
واجملهول واملستقبل وكل هذه اآلثار هي نتاج العنف

ضد األم .

nOI���«Ë rOKF��«

يز بن محمدكد الباحث االجتماعي عبدالعزيؤو
عايةأة في مجتمعنا حتظى بكل رآل سليمان بأن املر

اقع عملي أجد أن مـجـتـمـعـنـا هـومـن واهتـمـام، وو
ةمعززمة وأة مكرذج املثالي الذي تعيش فيه املرالنمو

أة لشـيء مـنض املـرال ينـفـي ذلـك تـعـرنة، ومـصـوو
هذه سمة احلياةبه، والعنف من قبل الزوج أو أقار

تكثر حسـبلكنها تقـل و وً معينـاًال تخص مجتمـعـا
أة في اجملتمعات التي تعيش فيها.ضع املرو

له:إن من أسباب العنفاصل آل سليمان قويوو
أة  في كيـفـيـة الـتـعـامـل مـعاملرجـل وهو جـهـل الـر

كذلكبعضهما مما يجعل اآلخر يأخذ بالتمادي، و
االختالفاد واألفرة وى الثقافي لألسرتدني املستو

خصوصا إذا كانتجني والثقافي الكبير بني الـزو
عدمتر ولد التوى األعلى، مما يوجة في املستوالزو
يـضد فعل له فيحاول تـعـوازن لدى الزوج كـرالتـو

هذا النقص في أي مناسبة ميكن فيها انتقاصها
ب.ها بالشتم أو اإلهانة أو الضراستصغارو

ةى الباحث أن من سبل العالج لهذه الظاهريرو
عية االجتماعيةالتويعة اإلسالمية وجوع إلى الشرالر

كيفية الدفاع عنها.قها وفة حقوأة معرإذ البد للمر
املقبـلـني عـلـىاج وتعلـيـم األزوكما يجـب تـثـقـيـف و

ذلك بإقامةفني واج على كيفية التعامل بني الطرالزو
ســســاتيـق املــؤات عــن طــرالــنــدوات واحملــاضــر

االجتماعية.

nMF�« »U��√

ئيسة قـسـم الـعـنـفتشيـر د. هـنـاء املـطـلـق رو
طنية حلقوق اإلنسان إلى إني باجلمعية الواألسر

لكنه يبقى عنفا يحتاججات العنف قد تختلف ودر
فر لها بعض أو كلكيبة شخصية معينة يتوإلى تر

مما يلي:
اإلحساس بالقهر بنقص-  ضعف الشخصية و

الذات.
جات تقـولات ، فبعـض الـزو- تعاطي اخملـدر

جها طيب إال حينما يسكر فهو يتحـول إلـىإن زو
دهميطرب األطفال ويضربها وس يضران شرحيو

هـو لـنيبكي حـني يـفـيـق ود وإلى الشـارع ثـم يـعـو
د السكـر فـي الـلـيـلـةف يعـاويال ألنـه سـويفـيـق طـو
د.ا التشرعلى الضعفاء أن يعانوالقادمة و
بالذات الشك.ض النفسي و- املر

جة فـيجة: فـالـزوة املعتمـة عـن الـزو- الصـور
ليـسـت بـنـاءه ليـسـت إال بـعـض مـن أمـالكـه ونـظـر

 بذاته.ً قائماًإنسانيا
سلبيتها .جة و- ضعف الزو

أة اجتماعياتشير د. هناء إلى أن ضعف املرو
ارقضائيا يساهم إلى حد كبير في استمرنفسيا وو

عيـةامج تـوهذا العنف، لذا فنحـن بـحـاجـة إلـى بـر
اكـزأة كـإنـسـان، إضـافـة إلـى نـشـر مـراقـع املـربـو

شاد االجتماعي. أما من النـاحـيـة الـقـضـائـيـةاإلر
ة تتكـون مـنفنحن بحاجة إلنشـاء مـحـاكـم لـألسـر

اسة حـاالتأخصـائـيـات لـدرأخصـائـيـني و وٍقـاض
جهات نظر مختلفة تساعدفر والتقاضي بشكل يو

يعة.في التطبيق األمثل للشر

Âö�ù« —Ëœ

اج العقال قائال: لعلنا ال نبالغيعلق احملامي فرو
ية التيإذا ما قلنا إن الكثير من املشكالت األسر

د في جانب منها إلىم تعويعاني منها اجملتمع اليو
سـائـل اإلعــالمأت والـتـأثـيـر اإلعـالمـي، فـلـقـد تـبــو

 في اجملتمعات، فأسـهـمـتًاثر مؤًقعـاة مواملعاصـر
اه كان مستوًأياقعه و كان موًفي تشكيل اإلنسان أيا

العلمي .
أةسة العنف ضد املريشير العقال إلى أن ممارو

دي مبصير الكثير من يوٌ عقيمٌمسلكيق شائك وطر
 علـىًالتفكك مبا ينعكس سلبااألسر إلى التفرق و

نه األساسي.ة مكو األسرُّاجملتمع الذي تعد
م منيضيف العقال، قائال: إن ما نلمسه اليو     و

تعنـيـفـهـم بـالـطـرقجاتـهـم واج عـلـى زوتعـدي األزو
ما تكتظ به احملاكم من قضاياانية والسلبية العدو

قائعب فإنها من الوالطالق التي تقع بسبب الضر
مـنالدخيلة على مجـتـمـعـنـا اإلسـالمـي األصـيـل، و

أعجب العجب أن نطالع بشكل مستمـر مـا يـكـتـب
اجتعدي األزوادث ومية عن هذه احلوفي صحفنا اليو

يبة متعددة.سائل غربو مختلفة وٍجاتهن بطرقعلى زو
من خالل عملي في احملاماة فقد اطلعت علىو

.إيذائهنجات والعديد من قضايا التعدي على الزو
أته ـجل على امرب ما مر بي تعدي رمن أغر    و

به لها فيلم يكتف بضر، وًاارب مراملعلمة ـ بالضر
ستهاأة إلى اقتحام مـدرالبيت بل وصلت به اجلـر

املعلمات.بها أمام الطالبات وضرو

-t?�U?O?� W?J?�d!Ë t��Ë“ vK� Íb�F� Ê√ sJ1 ô wFO�D�« q�d�« ∫qz«Ë Æœ 

-s?�b?�«Ë q?I?F�« nF{ vK� ‰b�  W�Ëe�« vK� Íb�'« ¡«b��ô« ∫w�U
�b�« 

-q?�U?F?�?�« s	 Ã«Ë“_« rOKF�Ë nOI�� WO�UL��ô« �U��R*« vK� ∫ÊULOK� ‰¬ 
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`³�√ t½√ UL� Æt�UJŠ√Ë s¹b�« d�«Ë√ sŽ dO³F²�« w�

øÊU?�?�ù« ‚uI� ÁU& 5LK�*« s� »uKD*« U�

sL� ¨Èdš_« 
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UMM¹œË UM²�√ sŽ 
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UM²�UIŁË.…dDOÝ Ê√ n�R*« b�R¹Ë 

W?�_« v?K?Ž w?ÝU?O?�?�« œ«b?³?²Ýô«
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WLOEŽ WO½U�½≈ W�dŠ dAŽ s�U¦�« ÊdI�« cM� UJ¹d�√Ë

¨t²�«d�Ë t²¹dŠ sŽ ŸU�b�«Ë ÊU�½ù« ‚uIŠ ‚UIŠù
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øÊU�½ù« ‚uIŠ ÁU& 5LK�*«

ôË√   ÎW?�U?I?¦?�«Ë d?J?H?�« w?� ÊU?�?½ù« ‚uIŠ qO�Qð ∫

qzU�*« iFÐ W'UF�Ë ̈ …d�UF*« WOM¹b�«

¨w?�ö?Ýù« t?I?H?�«Ë d?J?H?�« w?� WŠËdD*«

l� ÂœUB²�«Ë ÷—UF²�« UNM� Ëb³¹ w²�«Ë

UNðd�√ w²�« ÊU�½ù« ‚uIŠ ∆œU³� iFÐ

f?O?� t?½≈ ∫‰uI�UÐ b�R¹Ë ÆWO�Ëb�« oOŁ«u*«

UÐuKD�ÎXÐ«uŁ w� ¡wý sŽ ‰“UM²½ Ê√ UM� 

Í√ W?³?�½ s� b�Q²½ Ê√ UMOKŽ sJ�Ë ¨UMM¹œ

œd?−?� Êu?J?ð b?I?� ¨s?¹b?K� W�Q�� Ë√ …dJ�

UMMJ1Ë ̈ t³ŠU� rN� q¦1 œUN²ł« Ë√ Í√—

ÆtO� dEM�« …œUŽ≈

U?O?½UŁ   Î
«—u?D?ð v?K?Ž ÕU?²?H?½ô« wG³M¹ ∫

W?O?�u?I?(« W?�d?(« ÂbIðË ¨ÍdA³�« dJH�«

U?O?*U?Ž W?O?½U�½ù«Îq?ŽU?H?ðË w?�d?F?� q?�«uð œU−¹ù ¨

r?¼bOH½Ë ¨s¹dšü« »—U& s� Ád³Ž bOH²�½ ¨w�UIŁ

s?� W?O�öÝù« UM²�UIŁË UMŁ«dð w� U� vKŽ ŸöÞôUÐ

“e?F?ðË ÊU?�?½ù« ‚u?I?Š Âb?�?ð 
U?F?¹d?A?ðË r?O¼UH�
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U¦�UŁ   Î‚uIŠ sŽ ŸU�b�« 
«œuN−� nO¦Jð s� bÐô ∫

s� `³Bð ÊQÐ ¨UM½UÞË√Ë UMðUFL²−� qš«œ ÊU�½ù«

d?³?�_« j?�?I�« UN� b�d½ Ê√Ë ¨UMðU�UL²¼« 
U¹u�Ë√

‚uIŠ —«d�≈ Ê√ n�R*« s�R¹Ë ÆUMðUO½UJ�≈Ë U½œuNł s�
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ÆWOLM²�«Ë uLM�« …dO�� ÂU�√ qO�«dF�« q¹e¹Ë

الرياض - حقوق:
أى عدداالتصاالت رات وة من املشاوربعد فتر

دية إنشاءبية السعواطنني في اململكة العرمن املو
طنية حلقوق اإلنسان تعمل علـى حـمـايـةجمعيـة و

 للنظام األساس للحكم الذيًفقاحقوق اإلنسان و
ماعية، وفقا لألنظمة املرالسنة ووه الكتاب ومصدر

اثـيـق اخلـاصـة بــحــقــوقاملــود فـي اإلعـالنــات وور
منظمـةبيـة، وة عن اجلامعة العـراإلنسان الصـادر

كاالتها وجلانهااألمم املتحدة وومتر اإلسالمي، واملؤ
يعة اإلسالمية.مبا ال يخالف الشراخملتصة و

 على عـدد مـنًجاء تنظيم هـذه اجلـمـعـيـة بـنـاءو
املعطيات، منها : أهمية قضايا حقوق اإلنسان في

اجه اململكةعظم التحديات التي توحياة اجملتمعات، و
، إضافة إلـىًجـيـاخار وًدية داخلـيـابية الـسـعـوالعـر
اجهة التحدياتطنية في موكة الوغبة في املشارالر

دع الظـلـم ولة على حتقـيـق الـعـدل ورو إعانـة الـدو
ة.يعة اإلسالمية املطهرالدفاع عن تطبيق الشر

سةخيص مبماراطنون الترالء املوقد طلب هؤو
بـيــةاجلـمـعـيـة ألعـمـالـهـا مـن مـلـك املـمـلـكــة الــعــر

يخمية على ذلك بتارافقته الكردية، فجاءت موالسعو
مقرم.و9/3/2004افق هـ املو18/1/1425

يجوز لهـا أنياض، وئيس مدينـة الـراجلمعية الـر
جها.خارعا لها داخل البالد وتنشئ فرو

WOFL'« WFO��

طنية أهلية مستقلة تعمل علىاجلمعية هيئة و
بيـةالدفاع عن حقوق اإلنسان فـي املـمـلـكـة الـعـر

اطنا أو مقيمااء كان مـوجها سوخاردية والسعو
سميةاللجان الرتتعاون مع اجلمعيات وا ، وائرأو ز

األهلية في جميع أنحاء العالم.و

·«b�_«

- العمل على حماية حقوق اإلنسان.
لية العاملة في -  التعاون مع املنظمات الدو

هذا اجملال.

عـدمالتعذيـب والعـنـف وف ضد الظلـم وقـو-  الو
التسامح.

�U�UB��ô«

ةال األجهـزاجلمعية ليـسـت بـديـال عـن الـقـضـاء و
بيـةاملعنية بتطبيق األنظمة املتبعـة فـي املـمـلـكـة الـعـر

لذلك فإن اختصاصاتها كما نصت املادةدية، والسعو
كد اآلتي:الثالثة من نظامها األساسي تؤ

د في النظام األساس-  التأكد من تنفيذ مـا ور
في األنظمة الداخلية في اململكة ذات العالقةللحكم، و

بحقوق اإلنسان .
لية العاملة في هـذا- التعاون مع املنظمات الـدو

اجملال .
امات اململكة جتاه قضايا- التأكد من تنفيذ التز

حقوق اإلنسان.
متابعتها مع اجلهات اخملتصة،ى و- تلقي الشكاو

ات املتعلقـةالتجـاوزى اخملالفات والتحقق من دعـاوو
بحقوق اإلنسان.
ميـةحات للـهـيـئـات احلـكـواملـقـتـراء و- تقـدمي اآلر

مات في مجالنشر املعلواألهلية للعمل على التثقيف وو
حقوق اإلنسان.

- التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان في الهيئات
ميةلية غير احلكواملنظمات الدولية بشكل عام، والدو

بشكل خاص .
لـيـة اخلـاصـةك الـدوالصـكـواثـيـق واسـة املـو- در

تطبيقاتها .لية وبحقوق اإلنسان الدو
احللـقـات احملـلـيـةات والنـدوات ومتـر- إقامـة املـؤ

لية املتعلقة بحقوق اإلنسان.الدواإلقليمية وو
حمايةيز ولي لتعزالدو- تشجيع التعاون اإلقليمي و

حقوق اإلنسان .
ات مـتـخـصـصـة تـعـنـى بـحــقــوق- نـشـر إصـدار

اإلنسان.

WOFL'« …eN�√

تتـكـون مـن األعـضـاءميـة: و- اجلمـعـيـة الـعـمـو1

اسعة فـيهي صاحبة اختـصـاصـات وسسـني، واملؤ
ه.غيرتعيني وتسيير أعمال اجلمعية من اعتماد و

يتكون من تسعة أعضاء- اجمللس التنفيذي: و2
بعيتهم أرمدة عضومية، وينتخبون من اجلمعية العمو

ات قابلة للتجديد.سنو
ئيس اجلمعية.- ر3
ئيس اجلمعية.- نائب ر4

ÊU
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بع جلان تختص كل جلنـةتتكون اجلمعيـة مـن أر
كلـة إلـيـهـا:األعمـال املـوعة مـن الـنـشـاطـات ومبجـمـو

اللجان هي:و
اقبةمرتختص برصد واملتابعة: و- جلنة الرصد و

تلقـيمتابعة ما يتعلق بتحقيق أهـداف اجلـمـعـيـة، وو
ى اخملالفاتالتحقق من دعاوى، والشكاوالبالغات و

ات لألنظمة.التجاوزو
تختص بالقيامات: واالستشاراسات و- جلنة الدر

كات املتعلقة بالصكـوتقدمي االستشاراسات، وبالدر
اءات في مجاالت حقوق اإلنسان.اإلجراألنظمة وو

إقامةعية، وتختص بالتوالنشر:  و- جلنة الثقافة و
مات املتعلقة بحقوقنشر املعلوات، ومتراملؤات والندو

اإلنسان .
تـخـتـص مبـا يـتـعـلـق بـشـئــونة: و- جلـنـة األسـر

ة.األسر

WOFL'« œ—«u�

املنح التي العات والتبرتستقبل اجلمعية الهبات و
ابعة عشرقد نصت املادة الرض مع أهدافها، وتتعار

عاتيع املطبود التالية: رارمن نظام اجلمعية على املو
ض، عائدات استثماراملعارات واد الندوات، إيرالنشرو

لة، الهبات، الوصايا،املنقوممتلكات اجلمعية الثابتة و
ى الد أخـرارقاف، إضـافـة إلـى املـنـح أو أي مـواألو

ض مع أهداف اجلمعية .تتعار
اجعها اجمللس التنفيذيية يرانية سنوللجمعية ميزو

مية.تعتمدها اجلمعية العموو
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نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم
على البريد اإللكتروني:
k_ss11@yahoo.com
أمني جلنة الرصد واملتابعة
     خالد بن عبدالرحمن الفاخري
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أ.د. عبدالرحمن العناد
رئيس  جلنة الثقافة والنشر

�U�uLD�«Ë W�«b��«

  هــذا هــو الــعــدد األول مــن الــنــشـــرة
الشهرية التي تصدرها جلنة الثقافة والنشر
باجلمعية الوطنـيـة حلـقـوق اإلنـسـان، وهـي
نشرة إخبارية تثقيفية متخصصة في مجال
حقوق اإلنسان، تركز بشـكـل خـاص عـلـى
املستجدات ذات العالقة التي حتدث داخل
اململكة وتلك التي حتدث فـي اخلـارج ولـهـا
عالقة بها، باإلضافة إلى اهـتـمـامـهـا بـدور
اجلـمـعـيـة الـوطـنـيـة ومـتـابـعـة نـشــاطــاتــهــا
وفعالياتها وإجنازاتها. وتهدف النشرة إلى
نشر الوعي العام في مجال حقوق اإلنسان
بـني املـواطـنـني واملـقـيـمـني واملـسـئـولـني فـي

أجهزة الدولة اخملتلفة.
ً  ويأتي إصـدار هـذه الـنـشـرة حتـقـيـقـا

 للخطـطًلطموحات إدارة اجلمعية، وتنفيـذا
والبرامـج اإلعـالمـيـة الـتـي وضـعـتـهـا جلـنـة
الثقافة والنشر باجلمعية وعملت عليها خالل

 منً كبيراًالعامني املاضيني وتضمنت عددا
الوسائل والفعاليات التي مت تنـفـيـذ بـعـض
منها كإصدار امللف الصحفي وإطالق موقع
اجلمعية علـى شـبـكـة اإلنـتـرنـت، وسـتـعـمـل
اللجنة على تنفيذ وسائل وفعاليات ونشاطات
إعالمية أخرى في املستقبل القريب إن شاء

الله.
  إن هذه النشرة، بشكلها ومضمونـهـا
احلالي، ال تشكل سوى البداية لرؤى طموحة
ورغبة صادقة قوية في الوصول إلى إصدار

 ويكمـلً كبـيـراًإعالمي متمـيـز يـسـد فـراغـا
 في مصادر التوعيـة واملـعـرفـةً حاداًنقصـا

والتثقيف مبجاالت حقوق اإلنسان باململكة،
 خاللً وكمياً نوعياًوستشهد النشرة تطويرا

مراحل إصدارها التاليـة تـأخـذ بـاالعـتـبـار
ردود فــعــل الــقــراء وأعــضـــاء اجلـــمـــعـــيـــة
ومالحظاتهم، وحتقق طـمـوحـات لـيـس لـهـا
حـدود وأهـداف تـتـجـاوز املـتـاح وتـتـخـطــى
القيود الزمانية واملـكـانـيـة، وهـذا يـتـضـمـن
زيادة املساحة وتنويـع املـضـامـني والـنـشـر
باللغة اإلجنليزية إليصال صوت اجلـمـعـيـة
وإجنـازاتـهـا والـتـطـورات الـتـي حتـدث فــي
اململكة في مجال حقوق اإلنسان للمهتمني
من األفراد واجلمعيات واملؤسسـات داخـل

اململكة وخارجها.

 d�L��œ2005 …bFI�« Ë– ≠ Â1426‡�
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      ســــعــــادة األســــتــــاذ الــــدكـــــتـــــور/
ير)ئيس التحرد العناد (رحمن بن حموعبدالر

سلمه الله
بعد:كاته، وبرحمة الله و   السالم عليكم ور

ة التي تشكلد أن أحيي هذه املبادر   أو
يـر الـعــمــليـق تـطــوة جـديـدة عـلـى طــرخـطــو

د بـنياصـل املـنـشـوحتقـيـق الـتـوبـاجلـمـعـيـة و
دي.اجملتمع السعواجلمعية و

اضيـعحات حول املولدي بعض املقتر   و
منها:ة، والتي ميكن أن تتضمنها النشر

- تخصيص باب حول أحدث االتفاقيـات
لية حلقوق اإلنسان.الدو

- تخصيص باب لألخبار العاملية عن حقوق
أهم الفعـالـيـات الـتـياإلنسان حول الـعـالـم و

شهدها العالم في مجال حقوق اإلنسان.
يعيـة الـتـي تـشـهـدهـاات التـشـر- التـطـور

تبطة بحقوق اإلنسان.خاصة املراململكة و
نـشـاطــهــاض ألنـشـطـة اجلـمـعــيــة و- عـر

اسـات الـتـي تـعــدهــامـلـخـص لـبــعــض الــدرو
اجلمعية.

مة بقضايا- لقاء مع شخصية عامة مهمو
يريته لتطوته حول رؤمحاورحقوق اإلنسان، و

دور اجلمعية.
نامج الفعاليات القادم للجمعيـة- نشر بر

اعيدها.موو
ضت علىب القضايا التي عرض ألغر- عر

ة.اجلمعية خالل الفتر
هو باب ميكنس حقوق اإلنسان، و- قامو

تـخـصـيـصـه لــشــرح بــعــض املــصــطــلــحــات
تبطة بحقوق اإلنسان.االتفاقيات املرو

التقديرا بقبول أطيب التحية وتفضلوو
كاتهبرحمة الله والسالم عليكم ورو

                          اخمللص
عضو اجلمعية: إسماعيل إبراهيم سجيني
                          رئيس مركز السجيني
لالستشارات االقتصادية واإلدارية

حمنعبدالر      سعادة األستاذ الدكتور/ 
ير)    سلمه اللهئيس التحرد العناد (ربن حمو

بعد:كاته، وبرحمة الله و   السالم عليكم ور
ب لكم عـن مـدى سـعـادتـيد أن أعـر  أو

ذلك وًيـالناها طـوة التي انـتـظـرلهذه املـبـادر
مات عن العـمـلألهميتها في إيصـال املـعـلـو

نحن سعداء بـهـذهمي لهذه اجلمـعـيـة، واليـو
ة.كة في تنفيذ النشراملشار

ار التأكيد عـلـى أن تـكـونيد تكـر   ال أر
نشاطاتهـاة شاملة ألخبار اجلمعيـة والنشـر

اصـلـة الـطـلـب مـن أعـضـاءمـوأعـضـائـهـا وو

ًالمات أوفير املـعـلـوية اجلمعيـة بـتـوتـارسكـرو
ميـكـن حتـقـيـق ذلـك مـن خـالل الـبــدءبـأول. و

ير التي سبقجز عن التقاري بنشر مـوالفور
ير السجوناء تقارتها اجلمعية سوأن أصدر

عها عن نشاطـاتـهـافروير اجلمعـيـة وأو تقـار
ية.الشهر
قيحات فـي رجو أن تسهم هذه املقتر أر

ًمتمنيـادكم و لكم مجـهـوًاة شاكـرهذه النشـر
السداد.فيق ولكم التو
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