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ةمة خالل الفترخر في مكة املكرمتر اإلسالمي التي عقدت مؤدعت قمة منظمة املؤ

يز حقـوقاسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة دائمة لتعزهـ إلى در7/11/1426- 6
اسة إمكانية إعداد ميثاق إسـالمـي حلـقـوقكذلـك دراإلنسان في الدول األعـضـاء، و

ة حلقوق اإلنسان في اإلسالم)، كما دعتفقا ملا نص عليه (إعالن القاهراإلنسان، و
أكدتى ذات الصلة، واملنظمات األخرإلى التفاعل في هذا اجملال مع األمم املتحدة و

متـر األولكيا استضافة املـؤض تـرحبت بعرتعليمـهـا، ورأة ويز حقوق املـرأهمية تعـز
أة.متر اإلسالمي حول املرملنظمة املؤ

ات قمةاريز على أن قريفني امللك عبدالله بن عبدالعزمني الشرقد أكد خادم احلر و
يخ األمـةقة جديدة فـي تـارمة اإلسالمية االستثنائـيـة بـدايـة صـفـحـة مـشـرمكة املـكـر

اب األمل في املستقبل لكل مسـلـماالحتاد لتفتح أبـواحملبة ووصفحة من التسامـح و
بها.مغارض ومسلمة في مشارق األرو

ه لقادة الـدول اإلسـالمـيـة فـي خـتـام الـقـمـةتقـديـره ومـني شـكـرقدم خـادم احلـرو
االستثنائية على استجابتهم لنداء األمة اإلسالمية.

طنية حلقوق اإلنسان مبا متخض عن القمـة اإلسـالمـيـةحبت اجلمعيـة الـوكما ر
فيما يخص التوصية بإنشاء هيئة دائمة حلقوق اإلنسان بالعالم اإلسالمي.

ئيس اجلمعية لها بهذا الشـأن اسـتـعـدادهـاجهه رأبدت اجلمعية فـي خـطـاب وو
اسة جادةفق درته القمة وعة تنفيذ ما قررإلعداد ميثاق الهيئة اإلسالمية، متمنية سر

تدفع باملشروع إلى حيز التطبيق.
)مالسإلا يف ناسنإلا قوقحل ةرهاقلا نالعإ( نع ليصافتلا نم ديزملل )7( ةحفص عجار
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ردـاصلا ةـكم غالب اـهنمـضت يتلا ةـوعدلا
ــملـاــعلا ـرمتــؤم ــةـمــظـنمل ــةــمـقلا ــرمتـؤم ــنع
ـنم ـديزم ـوـحن ـاـهجـوت ـنـمضـتت ،ـيمـالسإلا
،ةيمالسإلا لودلا يف ناسنإلا قوقحب مامتهالا
ال ـةـفيـعض ةـوعد ـاـهنأ ـنم ـمغرلا ـىـلع ـيهو
ةلـقتسم ةئيه ءاشنإ ةينـاكمإ ةسارد« زواجتت

درجم نإف »ءاضعألا لودلا يف ناسنإلا قوقحل
ةمهم ةـوطخ ربتعت ـةيناكمإلا ةسارـدل ةوعدلا
ناـسنإلا قوقح ةياـمح ىلع لمعلا ـقيرط يف
راـبتعالـاب ـانذخأ ـام اذإ اصـوصخو ،ـملـسملا
رارقإ دعب تذختا يتلا ةديحولا ةوطخلا اهنأ
ـةيجرـاخ ءارزو رمتـؤم يف  »ةـرهاـقلا نالعإ«
ـوهو ،م 1990 ماع فـيص يف ـةمـظنملا لود
اـدنب ـنيرـشعو ةـسمخ ـنمـضت يذلا نـالعإلا
اـذه ـيقبو ،مـالسإلا يف نـاسنإلا قـوقح ـنع
رشع ةسمخ نم رثكأل قرو ىلع ًاربح نالعإلا
ريثأت هل نوكي نأ نود هرودص ىلع ترمً اماع
.عقاولا ضرأ ىلع حضاو

قـيثاوملاو تـانالعإلا ـنم هرـيغك نـالعإلاو
تايقافتالا ىوتسم ىلإ ىقرت ال يتلا ةيلودلا
و »نـاـسنإلا قـوــقحل ـيملـاـعلا نــالعإلا« ـلـثم
انالعإ ربتعي »ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا«
تايلآ حضوي الو ،ةيعجرم نودب وهو ،مزلم ريغ
ىقبيس هنإف اذهلو ،ةبقارملاو ةعباتملاو قيبطتلا

قوقحل يرظن درس درجم رهدلا نم رخآ انيح
ــيـتلا قـوــقحلا ـيهو ،مـالسإلا ـيف نــاـسنإلا
ةفرعملا نم ىندألا دحلا هيدل ملسم لك اهفرعي
.فينحلا يمالسإلا نيدلا ميلاعتب

يهو ـةمظنملا ةنامأ بعلم يف نآلا ةركلا
هذه مامتإل اهتيلوئسمب عالطضالا ىلع ةرداق
ةيلوؤسم عقت اهيلعو ،ريصق تقو يف ةساردلا
يهو ،ةيلات ةيليمكت تاوطخ ذاختا يف رخأتلا
ناـسنإلا ةاناعم ـةيلوؤسم ـنم اءزج لمـحتت
تـاكـاهـتنالا ـنم ـيمـالسإلا ـملاـعلا لود ـيف
لك يف اهل ضرعتي يتلا ةيمويلا تافلاخملاو

رمتست نأ لوقعملا ريغ نمو ،انملاع نم ربش
تـاـيـعجـرم نود ـيمـالسإلا ـملــاـعلا بـوـعش
،ناسنإلا قوقح عقاو عباتتو بقارت ةيمالسإ
ةيلود تاهج اهردصت يتلا ريراقتلاب يفتكتو
ـاـهـمـهي الو ـةهـوـبـشملا ـاـهفاـدهأ ـاـهل ىـرخأ

ام رـدـقب ـملـسملا نـاـسنإلا عاضوأ ـنيـسحت
يمالسإلا ملاعلا لود تاموكح جارحإ اهمهي
.اهل موللاو ماهتالا عباصأ هيجوتو
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نت.إنترفاكسات ونات وسائل االتصال من تلفوو
جيهات تأتي بنـاءطن) بأن هذه التـوأكدت (الوو

فعه عدد من أصحاب هذه القـضـايـا إلـىعلى مـا ر
ا فيها عـن املـعـانـاةضحـوة أوارلني فـي الـوزاملسـؤو

نها أثناء اختالطهم مع أصحاب القضاياالتي يجدو
سائل االتصالفير واجلنائية، إضافة إلى أن عدم تو

جية يتسـبـبأعمالهـم اخلـارلهم ملتابعة قضـايـاهـم و
ةارلني في وزفي التأخر في السداد مما دعا املسؤو

جيهات،إصدار هذه التواسة هذا األمر والداخلية بدر
الءة في حتقيق ما يخدم مصالح النزار من الوزًسعيا

في السجون.
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ًاي عنـبـركـزة سجـن الـدمـام املـراستـحـدثـت إدار

الذي يعدالء قضايا الديون في السجن، و بنزًخاصا
دية بعدى السجون السعوعه على مستواألول من نو

الء قضايا احلقـوقجيهات سامية بعزل نـزصدور تو
الء القضايا اجلنائية.عن نز
ة سجن الدمـام هـيـأتطن)  أن إدارعلمـت (الـوو

ةجيهات التي تلقتها من مدير اإلدارالعنبر حسب التو
عملـت عـلـىثي، واء علـي احلـارالعامة للسـجـون الـلـو

60الذي يبلـغ عـددهـم الء قضـايـا الـديـون وعزل نـز
ابع في عـنـبـرهم الـعـقـد الـرال تتجـاوز أعـمـار وًيالنـز

ـه17/11/1426 نيـنثالا ءاـسم ةيـعمجلا ـتمركت لهم كافةفرين، ووالء اآلخر عن النزًجي بعيداخار
ـنب ـنـمحــرلاـدـبع ذـاـتسألا م19/12/2005 ـقفاـوملا
دوـعس زكرم ـىلع ماعلا فـرشملا نيـطبابلا ـفيطللاـدبع
اهمدق يتلا دوهجلا ىلع ةفاقثلاو ثارتلل يريخلا نيطبابلا
.اهسيسأت ذنم ةيعمجلل زكرملا

ةيعمجلا سيئر راجحلا ردنب روتكدلا ةداعس ربعو    
ةيعمجلا لاقتنا ةبسانمب ميقأ يذلا ميركتلا لفح لالخ
ىلع نيطبابلا خيشلل هريدقتو هركش نع ديدجلا ىنبملل
يف ـهمـلسو ،زكرملا ـاهب موـقي يـتلا ةينـاسنإلا تـامدخلا
ـدعب لـجسو .ةبسـانملا هذـهب ايراكـذت ًاعرد ءاـقللا ةيـاهن
ـلـجس يف ـةـيـعمجلا ـةـمـلك رـاجحلا رـدـنب رـوتكـدلا ـكلذ
.نيطبابلا دوعس زكرمب صاخلا تافيرشتلا

ديعقلا ميهاربإ روتكدلا ةيعمجلا بناج نم ءاقللا رضح 
ةنجل سيئر يناطحقلا حلفم روتكدلا ،يذيفنتلا سلجملا وضع
ذـاتسألا ـزكـرملا ـبناج ـنم هـرـضح ـامك ،ـةـعبـاتملاو ـدصـرلا
.يذيفنتلا ريدملا نيسح نب رمع نب نمحرلادبع
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زار القنصل اإليطالي في اململكة العربية السعـوديـة
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، بهدف التعرف على
اجلمعية وأنشطتها ومـوقـفـهـا مـن بـعـض الـقـضـايـا،
ومناقشة مجاالت التعاون بني اجلمعـيـة واجلـمـعـيـات

اإلقليمية والدولية العاملة في نفس اجملال.
وأوضح رئيس اجلمعية للقنصل خالل الزيـارة الـتـي
قام بها أواخر شهر ذي القعدة، بأن اجلمعية تدافع

 للنظام األسـاسـي لـلـحـكـمًعن حقوق اإلنـسـان وفـقـا
واألنظمة املرعية واالتفاقيات الدوليـة الـتـي انـضـمـت
إليها اململكة واملواثيق الدولية الصـادرة عـن جـامـعـة
الدول العربية ومنظمة األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر

اإلسالمي، مبا ال يخالف الشريعة اإلسالمية. وإن
اجلـمـعـيـة تـعـمـل عـلـى تـشـجـيـع الـدولـة لـالنـضـمـام

لالتفاقيات التي لم تنضم إليها حتى اآلن.
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ريدقتو ركش عرد ملسي راجحلا .د
نيطبابلا نمحرلادبع خيشلل 

     فـي إطـار اجلــهــود الــتــي تــبــذلــهــا
اجلمعية للتنسيق مع مختلف اجلهات ذات

 مع وزارةًالعالقة بأعمالها، اتفق مؤخرا
العدل على تشكيل جلنة ثنائية دائمة تضم
ممثلني عن وزارة العدل واجلمعية الوطنية

.حلقوق اإلنسان
وأوضـح الـدكــتــور مــفــلــح بــن ربــيــعــان
القحطاني رئيس جلنة الرصد واملتابعة،
أن اللجنة تهدف لبحث املسائل والقضايا
والشكاوى التي تتلقاها اجلمعية وتكـون

.ضمن اهتمامات وزارة العدل

   تعقد اجلمعية العـمـومـيـة اجـتـمـاعـهـا
 ذي احلجة23السنوي مساء يوم االثنني 

.م2006 يناير 23هـ املوافق 1426
ويشمل جدول االجتماع الذي سيعقد فـي
قاعة االجتماعات مبركز البابطني الثقافي،
مناقشة امليزانية والتقرير السنوي للجمعية

واستقالة نائب الرئيس.
  ويعـتـزم بـعـض أعـضـاء اجلـمـعـيـة خـالل
االجـتـمـاع تـقـدمي مـقـتـرح لـتـغـيـيــر نــظــام
اجلمعية بحيث يسمح بتعيني نائبني للرئيس
أحدهما امرأة تكون  نائبة للرئيس لشؤون

.األسرة
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ةيعمجلا رقم يف يلاطيإلا لصنقلا لبقتسي راجحلا .د
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رمتؤملا لالخ ةيمالسإلا لودلا ءاسوؤر نم ددعو نيفيرشلا نيمرحلا مداخ
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:::::حقوقحقوقحقوقحقوقحقوقالسودان - السودان - السودان - السودان - السودان - 
ين العابدين حماد عضوكت األستاذة سهيلة زشار

ة املسلمةمتر العاملي لألسـر في (املؤًاخراجلمعية مؤ
اساتة) الذي عقـد مبـعـهـد درالتحـديـات املـعـاصـرو

ة مندان في الفتـرمان بالسـوة بجامعـة أم دراألسر
 ديسمـبـر5-3افـق هـ املـو1426 ذي القعـدة 1-3

م.2005
ية لشؤونمتر السيد مستشار اجلمهـورعى املؤر

ك فيه عدد من علماء العالم اإلسالميشارالتأصيل، و
أةاسات املردرية واسات األسراملتخصصني في الدرو
املنـظـمـاتالطفـل، إضـافـة لـبـعـض ممـثـلـي الـدول وو

العاملية.
متر منقد أسهمت األستاذة سهيلة في املؤو

التي كانالتعقيبات، وخالل عدد من املداخالت و
قة املقدمة من الدكتورها التعقيب على الورمن أبرز

اهيم أستاذ اإلعالم بجامعةبدر الدين أحمد إبر
امجيمدير التخطيط البرمان اإلسالمية، وأم در

ان (الغزوالتي كانت بعنولقناة النيـل األزرق، و
ة - تـطـوره علـى األسـرأثرالثـقـافـي وي والفـكـر

األساليب).سائل والو
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 ديسمـبـر11افـق هـ املـو1426 ذي القـعـدة 9م األحد نظمت اجلـمـعـيـة يـو

ات التابعةة حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في قاعة احملاضرم ندو2005
ياض.اسات اإلسالمية بالـرالدرث وكز امللك فيصل للبحوملر

اساتئيس قسم الدرة أ.د محمد بن يحيى النجيمي رك في الندوقد شارو
نيجالل املستشار القانوالدكتور بطاهر بواملدنية بكلية امللك فهد األمنية، و

ة عضو اجلمعية د. صالح بن مـحـمـدأدار الندوياض، وللهالل األحمر بـالـر
اخلثالن.

تطور االهتمام العاملـيجالل عن نشـأة وحتدث في البداية د. بطاهر بـو
حشيةأشار إلى أن إحساس اإلنسان بأنه أصبح أكثر وبحقوق اإلنسان، و

د املاليني، جعله يفكر في إيـجـاد الـسـبـل الـكـفـيـلـةتشـرتـل اآلالف وُبعدمـا ق
بضمان احلقوق اإلنسانية.

ضعتها منظمات األمم املتحدةجالل بعض اآلليات التي وض د. بواستعرو
كدا أنـه اللية اخلاصة بحقوق اإلنـسـان، مـؤلضمان تنفيذ االتـفـاقـيـات الـدو

مة للتطبيق.د آليات ملزجولية دون واالتفاقيات الدومعنى للمعاهدات و
ة على أنقة التي قدمها للـنـدوو أكد أ.د محمد النجيمي مـن خـالل الـور

ابتض مع الثوجب علينا األخذ باالتفاقيات التي ال تتعارعقيدتنا اإلسالمية تو
اد (اإلعالنأشار إلى بعـض مـوفيها مصلحة عامة للمسـلـمـني. وعيـة والشر

)16خصوصا املادتني (لها اجلدل، والعاملي حلقوق اإلنسان) التي دار حو
دية.بية السعو) التي حتفظت عليها اململكة العر18و(

جعية ثقـافـيـة ملـرًفقـااد اإلعالن العاملي صـيـغـت وأى النجيـمـي أن مـوور

اد. من الدول إلى التحفظ على بعض تلك املوًاهذا ما دعا كثيراحدة، وو
النشر باجلمعية لنشر ثقافة حقوقد جلنة الثقافة وة ضمن جهوتأتي هذه الندو

ىعية احلضور الذي أثرة نوت به الندولعل أهم ما متيزعية بها، والتواإلنسان، و
األسئلة.ة بالنقاشات ومحاور الندو

 ديسمبر17م السبت ة نفسها في مدينة جدة يويذكر أن اجلمعية عقدت الندو
ية.فة التجارات بالغرم، بقاعة احملاضر2005

:يريرغد فيطللادبع - ضايرلا  
ةـيسمأ ىـلعً افـيض ةيـعمجلا سـيئر راجحلا رـدنب روـتكدلا ةداـعس لح  
موي حـوشملا هـللادبع ـنب دمـحم خيـشلا لزنم يف ـكلذو ،ةيثـولثلا حـوشملا
ددعب ةيسمألا هذه يف راجحلا روتكدلا ىقتلاو ،ـه18/11/1426 ءاثالثلا
.ةكلمملا يف نيينوناقلاو مالعإلا لاجرو نيركفملا نم
ةلـئسألا نم ددع ىلع ةيـسمألا هذه لالخ نم راجحلا رـوتكدلا باجأو  
لاجم يف ـاهمدقت ـيتلا تامدخلاو ـةيعمجلا طـاشن لوح تاراـسفتسالاو
نم رثكأ داجيإ روضحلا دحأ ةلئسأ نع ةباجإ يف ىنمتو ،ناسنإلا قوقح
نأ ـهـسفن ـتقولا ـيفً ادكـؤم ،ـاندالب ـيف ناـسنإلا قوـقحل ـةئـيهو ةـيعـمج
ناسنإلا قوقح ةئيهو ناسنإلا قوقحل ةينطولا ةيعمجلا نيب نواعتلا تالاجم
.ةبراقتم فادهأل ىعستو دحاو لقح يف لمعت اهنأل ةريثك
لج عضت ةيعمجلا نأ راجحلا دكأ دقف ،يوعوتلا بناجلا صخي اميفو  
يتلا تاعوبطملا نم ديدعلا ةعابط ىلع لمعت يهف ،بناجلا اذهل اهمامتها
ـةيعـمجلا نأ ركذو ،نـاسنإلا قـوقح لاـجم يف ـيعولا رـشن ىـلع دعـاست
ناسنإلا قوقحب قلـعتي ام لك عمجي ًاـيعوبسأً ًايفحصً اـفلم نآلا ردصت
ىدل نأ ـامك ،ةـيبـنجألاو ةيبـرعلا ـفحصلا ـضعبو ـةيلحملا ـفحـصلا يف
فيقثتو ،ةيعمجلا رابخأ رشن فدهب ردصت )قوقح( ةيرهش ةرشن ةيعمجلا
يملاعلا نالعإلا ةبسانمب ةودن تمظن ةيعمجلا نأ ىلإ راشأ امك ، عمتجملا

بيرـدـتل نآلا طـطخت ـيهو ،ةدجو ضـايرلا ـنم لك ـيف ناـسنإلا قوـقحل
دارفأ نم مهريغو تاعماجلا ةذتاسأو ةاضقلاو ةطرشلا لاجر نم ديدعلا
.ناسنإلا قوقح لاجم يف عمتجملا
رـكش عرد حوـشملا ـهللاـدـبع نب ـدمـحم ـخيـشلا مـدق ءاـقللا ـةيـاهن ـيفو  
.ةوعدلل هتباجتسا ىلع راجحلا ردنب روتكدلل ريدقتو
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تونس - عبداللطيف دغريري:تونس - عبداللطيف دغريري:تونس - عبداللطيف دغريري:تونس - عبداللطيف دغريري:تونس - عبداللطيف دغريري:
الذي نظـمـهالفقـر وبي حول اإلعـاقـة ومتر العـرنس املـؤ في تـوًاخـرعقد مـؤ

بيةاك مع جلنة الشؤون العر باالشترًنسي إلعاقة املتخلفني ذهنيااالحتاد التو
يجي جلمعيات أهالييل من االحتاد النروبتمواء الشامل، وفي منظمة االحتو

.ًقني عقليااملعو
متـرال أيام املؤير قدمـت طـوتقـرقة عمـل و ور11متر علـى قد اشتمـل املـؤو

اإلعاقة، مفاعيل الفقر على اإلعاقة، إدماج األشخاصهي: ( الفقر والثالثة، و
ميسط، القطاع احلكوير دول الشرق األويقيا، تقارير شمال أفرقني، تقاراملعو

قني، جمعياته في متكني األشخاص املعودورو
يـبهــا،  الــتــدرتـفــعــيــل دورلــيــاء األمــور وأو
، إدماجًالتشغيل لألشخاص املعاقني عقلـيـاو

اخلـدمــاتقـني فـي الـنـظـم واألشـخـاص املـعـو
بي، االستنتاجات العامةالتعليمية، العقد العر

الفقر في منطقة الـشـرقاقع اإلعاقـة وحول و
بي).العقد العريقيا وشمال أفرسط واألو

متر الذي عـقـد فـيل اجلمعيـة فـي املـؤّمـث
نس فيفندق الياسمني مبدينة احلمامات بتو

م كال من2005 ديسمبر 10-8ة من الفتر
الدكتـورالدكتور محمد بن خالد الـفـاضـل، و

ي.حبيب بن معال املطير

:::::حقوقحقوقحقوقحقوقحقوقالرياض - الرياض - الرياض - الرياض - الرياض - 
املتابعة مبقر اجلمعية فـيعقدت جلنة الرصد و

/9م األحد ياض اجتماعها اخلامـس عـشـر يـوالر
ـ املو11/1426 قدم. و2005 ديسمبر 11افق ه

ات التي قامت بهايارض االجتماع نتائج الزاستعر
ير العدل الشيخ الدكتور عبداللهاجلمعية ملعالي وز

ئيس مجلس القضاء األعلىبن محمد آل الشيخ، ور
الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، كما اطلع أعضاء

انة اجلمعيـة لـسـجـن جنـرياراللجنة عـلـى نـتـائـج ز
مـنــاقــشــة بــعــضو

ة، إضافة ملـنـاقـشـةياراضيع املتـعـلـقـة بـالـزاملـو
جة على جدول األعمال.القضايا املدر

بيعان القحطانيأس االجتماع د.مفلح بن رر
ه كال من،حضراملتابعة، وئيس جلنة الرصد ور

د.صالح اخلثالن، د.عبـد اجلـلـيـل الـسـيـف، د.
األستـاذيف، وأحمد البهكلي، د. حسني الـشـر

ي.خالد الفاخر
املتابعة باجلـمـعـيـةيذكر أن جلنـة الـرصـد و

يطنية حلقوق اإلنسان جتتمـع بـشـكـل دورالو
(كل شهر) أو كلما اقتضت احلاجة لذلك.
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حوشملا ةيثولث يف هتفاضتسا ءانثأ روضحلل ثدحتي ةيعمجلا سيئر

يناطحقلا ناعيبر حلفم .د

ضايرلا ةنيدم يف ةـيعمجلل ديدجلا رقملا نضتحي يذلا ىنبملل ةيجراخ ةروص

ةودنلا نم بناج
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ً شخصا26اليات املتحدة باعتقال تش» الوايتس وومن راتهمت منظمة «هيو

تعذيب بعضهم.ية في اخلارج واقع سرعلى األقل في مو
ير حول «املعتقلني األشباح»، قالت هذه املنظمة املدافعة عن حـقـوقفي تقرو

بدونمعتقلون ملدد غـيـر مـحـددة وهابيـة والء متهمون بأعـمـال إراإلنسان أن هـؤ
حتى إمكانية االتصال مبحام.سائل اتصال مع اخلارج وبدون واتهام و
تهامات نـشـرتش» أسماءهم استنادا إلـى مـعـلـوايتس وومـن رت «هيـوذكر و

ى.مصادر أخركيني ولني أميريحات ملسئوتصرالصحف و
كية خارجتش» للمعتقلني في سجون أمـيـرايتـس وومن رتضم الئحة «هيـو و

 من:ًاليات املتحدة، كالالو
يعتقـد أنـه و2003يتي): اعتقل في باكسـتـان عـام  - خالد الشيخ محـمـد (كـو

مسؤول عن اعتداءات احلادي عشر من سبتمبر.
هو أحد كبار قيـاديـي تـنـظـيـم، و2002بيدة (فلسطيـنـي): اعـتـقـل عـام - أبو ز

القاعدة.
يشتبه بأنه قاد، و2001قف في باكستان عام - ابن الشيخ الليبي (ليبي): أو

يب تابعا لتنظيم القاعدة.ا للتدرمعسكر
ا، يشتبه بأنه كان عضو2002قف في سبتمبر ي بن الشيبة (ميني): أومز- ر

ك في تدبير اعتداءات احلادي عشر من سبتمبر.شارفي القاعدة و
. يعتقـد أنـه عـضـو فـي2001- أبو فيصل: (مجـهـول اجلـنـسـيـة)، اعـتـقـل فـي 

القاعدة.
مات نفسها.يز: تنطبق عليه املعلو- عبدالعز
 يعتـقـد أنـه2002جح): اعتقـل فـي ي (ميني عـلـى األرقـاوحيم الـشـر - عبدالـر

عضو في القاعدة.
يبات تدر. يشتبه بأنه قاد أحد معسكر2002اقي: اعتقل في - عبدالهادي العر

القاعدة.
ط في خطـةمتهم بالتوربي (ميني): يعتقد أنه عضو في القـاعـدة و- محمد الدر

بية.م على ناقلة نفط غرلهجو
يعتقدبية املتحدة وات العر في اإلمار2002ي: اعتقل في حيم الناشر- عبد الر

مني اللذين اسـتـهـدفـامخطط الـهـجـوأنه قائد عمليات القـاعـدة فـي اخلـلـيـج و
نسية في ليمبورغ.ناقلة النفط الفركية «كول» وة األميراملدمر

 في باكستان.2003ي): اعتقل في حمن (مصر- محمد عمر عبدالر
 في باكستان يشتبه بأنـه2003قف في دي): أوي (سعوسـاو- مصطفى احلو

املسؤول عن الشؤون املالية للقاعدة.
ط في في باكستان. متهم بالتـور2003- مجيد خان (باكستاني): اعتقل فـي 

يكا.د في أمرقوة كانت تهدف إلى تفجير محطات للوامرمؤ
تبط بخالد شيخ محمد.مر في باكستان، و2003ي: اعتقل في ير - ياسر اجلز

 في باكستان. يشتبـه2003قف فـي يز علي (باكستانـي): أو - علي عبد العـز
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ات اآلالف من البنات الالتي يعملن خادماتعشر

بدنيـةاجهن إساءات نفسية وب يـومنازل في املغر
اجهن االستغالل االقتصادي، هذا ما قالتهكما يو

ير لها عـنتش) في تقرايتس وومن رمنظمة (هيـو
لة.الطفو

الء األطفال من حـقـوقم هـؤبي يحـرالقانون املـغـر
ا مـا تـعـاقـب الـسـلـطــاتنـادرالـعـمـل األسـاسـيـة و

الء األطفال.املشغلني الذين يسيئون معاملة هؤ
ان: صفحة حتت عنو56ير املكون من ثق التقريو و

«داخـل املـنـزل، خـارج الـقـانـون: إسـاءة مـعـامــلــة
ب» حاالت بنـاتخادمات منازل األطفال في املغر

ات في السـن إلـى حـد اخلـمـسبيـات صـغـيـرمـغـر
من وًعيا ساعة أو أكثر أسبو100ات يعملن سنو

ذلـك مـقـابـل أجــرة، واحـة أو أيـام إجــازقـات ردون أو
ً سنتا70الي هم (حونصف درضئيل يصل إلى ستة و

م.) في اليوًيكياأمر
السابقات»تصف خادمات املنازل «البنات احلاليات وو

مان من التعليماحلرة، وشفهية متكررإساءات بدنية و
شأيضا التحرعاية الصحية، والرمن الطعام املالئم وو

هم.اد أسـراجلنسي من قبل مـشـغـلـيـهـن أو أحـد أفـر
هن علىبعض اخلادمات قلن إن أصحاب العمل أجبرو

ب أو حبسهنذلك باستخدام الضرادتهن والعمل ضد إر
داخل املنزل.

مو، الباحثة في قسم حقوق الطفليسا بنكوقالت كالر و
ةتش): «هناك أسطورايتس وومن رلدى منظمة (هيـو

الء البنات يطورن أنفسهن مـن خـالل الـعـمـل،بأن هـؤ
 من البنات ينتهيًة جدااحلقيقة هي أن أعدادا كبيرو

ًنفـسـيـا وًبهن األمر إلى أن يـعـانـني أذى بـدنـيـا
».ًامستمر

بي ال ينظـم الـعـمـل فـي اخلـدمـة القـانـون املـغـر
الني أن يدخلوا مخوا العمل ليسومفتشولية، واملنز

ي عن االنتهاكات املتعلقةاملنازل اخلاصة للتحر
ني على أصحاب العمل بتشغيـلباحلظر القانو

ة.أطفال حتت سن اخلامسة عشر
بمة املغـرتش) حكوايتس وومن رطالبت (هيوو

15ني لسن العمل (أن تفعل احلد األدنى القانو
أن تضمن لألطفالسنة) لكل األطفال العاملني، و

يـن،(خدم املنازل) نفس حقوق العامـلـني اآلخـر
أ أشكال عمل الطفل في اخلدمةأن تنهي أسوو

مجنـديأن تعاقب أصحاب الـعـمـل وليـة، واملنـز
العمال الذين يسيئون معاملة األطفال.

≈�U¡… �FU�KW �Uœ�U� «*MU“‰ �w «*Gd»

��OU� œËÊ «)U��W �FLKs √�	d �s 100 �U�W √��u�OU

√�GU���UÊ �HJd �w ≈�AU¡

ò'MW 
K�IOIW Ë«*BU(Wå

كابول - الفرنسية:كابول - الفرنسية:كابول - الفرنسية:كابول - الفرنسية:كابول - الفرنسية:
مة األفغانية في إنشاء جلنة «للحقيقةتفكر احلكو

تكبـتب التـي ارائم احلـراملصاحلة» للنـظـر فـي جـرو
 عاما، بينـمـا25قت البـالد اعات التي مـزخالل النـز

ائميستعد عدد كبير من القادة األفغان املتهمني بجر
ملان.من هذا النوع لدخول البر

مــة مــن ممــثــلــي احلــكـــو300الــي نــاقــش حــوو
اجملتمع املدنيعات للدفاع عن حقوق اإلنسان ومجموو

بعسائل تضميد اجلروح الـتـي خـلـفـهـا راألفغانـي و
اعات منذ نهاية السبعينيات.قرن من النز

ئيس األفغـانـي حـمـيـدأعلن متحـدث بـاسـم الـر و
مة األفغانية تبنتمتر، أن احلكـواي في هذا املؤكرز

السماحار» بني األفغان واحلويز السالم وخطة «لتعز
ب في املستقبل.ائم احلرتكبي جرمبالحقة مر

√�Od�OuÊ ��EUdËÊ �U
Id»

�s �U�b… �u«��U�U�u

  هافانا - رويترز:  هافانا - رويترز:  هافانا - رويترز:  هافانا - رويترز:  هافانا - رويترز:
اكيون ضد التعذيب، وصاموتظاهر ناشطون أمير

كية فيية األميرب من القاعدة البحرعن الطعام بالقر
ببا احتجاجا عـلـى أسـلـوانتانامـو فـي شـرق كـوجو

يناحملتجـزهاب ومعاملة املشتبه في عـالقـتـهـم بـاإلر
ا السماح لهم مبقابلة السجناء.هناك، كما طلبو

باة تسمح بها كوة أول مظاهرتعد هذه املظاهرو
بهكي وي األميرعية في محيط السجن العسكرالشيو
مقاتلي طالبان مشتبه به من أعضاء القاعدة و500

ات.ين بدون محاكمة منذ أكثر من ثالث سنواحملتجز
ليكيا من جماعة «شاهد كاثوً ناشطا22ابط يرو

كاهن في مخـيـم أمـاماهبة وضد التعذيـب» مـنـهـم ر
اتمتربية على بعد ثمانية كيلوية كونقطة تفتيش عسكر
ب مسافة من القاعدةهذه أقرية. ومن القاعدة العسكر

اب أكثربية باالقترحيث لم تسمح لهم السلطات الكو
من ذلك.

«
�U�U∫ «(d» 
O�X �c—«

ô��NU„ �Iu‚ «ù��UÊ

الفاتيكان - رويترز:الفاتيكان - رويترز:الفاتيكان - رويترز:الفاتيكان - رويترز:الفاتيكان - رويترز:
ية إن منسالة سالم سنوقال البابا بيندكت في ر

لي حتىام القانون اإلنساني الدواجب الدول احترو
سالة سـالم فـيفي أول رب. ولو كانت في حالـة حـر

ي في أنحاءعهده، دعا أيضا إلى نزع السالح النوو
 أن الدول التي تبحث امتالك مثل هذهًكداالعالم، مؤ

األسلحة عليها أن «تغير نهجها».
م العاملي للكنيسة من أجل السالمسالة اليوفي رو

الذي يحتفل به في أول كانون الثاني (يـنـايـر) أدان
لية، لكنه قال إن اجملتمع الدوهاب بقوالبابا أيضا اإلر

افعه السياسيةينبغي أن ميعن النظر بتعمق فـي دو
العقائدية.الدينية والثقافية وو

:::::تتتتتالالالالالاااااكككككووووولللللااااا-----     كككككرررررووووويييييووووويييييننننن
تاحالصإ ءارجإل نانع يفوك ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا تاحرتقم تراثأ

ىشخت يتلا ةيمانلا لودلا نم ةيساق تاداقتنا ،ةيلودلا ةمظنملا يف ةلماش
ةاواسملا مدعو رقفلل ركذي مامتها ءاطعإ مدعو نمألا ىلع ديدشلا ديكأتلا نم
.يملاعلا يلاملا ماظنلا يف

ةـدحـتملا ممألل ـةماـعلا ةـيعـمجلا تاـشقاـنم دـعب ،لودلا ـضعب ـتثدحتو
ةنسلا ةياهن يف همدق يذلا نانع ريرقت نأشب ىلوألا ةرملل ةينالع ،ةريخألا
ىدل ـرئازجلا رـيفس ـيلعب ـهللا دـبع لاقو .ةـدحتملا ممألا حـالصإل ةـيضاملا
ـعم ـبسـاـنـتي جـالع ـىلإ جـاـتحتو ـةـضيرم ةـدـحـتملا ممألا« :ةـدـحـتملا ممألا

اال إلى منفذي اعتداءات احلادي عشر من سبتمبر.بأنه حول أمو
يشتبـه في باكستـان و2003قف في دي): أوليد محمد بن عطاش (سعـو- و

ة «كول».االعتداء على املدمر و2001ك في هجمات أيلول/سبتمبر بأنه شار
يلة في باكستان بعد إقامة طو2003ي): اعتقل في ائري (جزائر- عادل اجلز

في أفغانستان. يعتقد أنه كان أحد مساعدي أسامة بن الدن.
يب من في تايالند. يشتبه بأنه قـر2003نيسي): اعتقل فـي  - حنبلي (انـدو

تاجاكرات بالي وك في تفجيربأنه شارالقاعدة، واجلماعة اإلسالمية (آسيا) و
 أيلول/سبتمبر.11اعتداءات و

ك. في بانكو2003ي): اعتقل في  - محمد نذير بن ليب (ماليز
هو على عالقة في تايالنـد و2003ي): اعتقل في - محمد فارق أمني (ماليـز

بحنبلي على ما يبدو.
 في باكستان لعالقاته2003يطاني باكستاني): اعتقل في د (بر- طارق محمو

ضة مع القاعدة.املفتر
يبدو أنهاقية ودستان العر في كر2004 - حسن غول (باكستاني): اعتقل في 

أسامة بن الدن.ي وقاوعلى عالقة بأبي مصعب الزر
2004نيو ان/يويرجح): اعتقل في حزشي (باكستاني على األر - مساعد االرو

اتشي.في كر
يعتقد في باكستان، و2004  - محمد نعيم نور خان (باكستاني): اعتقل في 

أنه عضو في القاعدة.
 في باكستان بـتـهـمـة2004اني): اعتـقـل فـي  - أحمد خلفات غـيـالنـي (تـنـز

 .1998يقيا في يكيتني في أفرتني األمرط في االعتدائني على السفارالتور
يعتقد أنـه قـائـد في باكستـان و2005- أبو فرج الليبي (ليبـي): اعـتـقـل فـي 

عمليات في تنظيم القاعدة.

هجاتحت يذلا جالعلا وه سيل رايعم يأب ةدحتملا ممألا ريرقت نكل .اهضارمأ
.»ءرملا هعقوتي يذلا ضارمألا عيمجل ءاودلا الو

تـاحـالصإ نأ ةـدـحـتملا ممألا ىدل ـنيـصلا ـرـيـفس اـيجناـوج جناو ـدكأو
نمألل ةيولوأ ـيطعي يذلا هاجتالا ـةيلعافب ـىهنت نأ بـجي« ،ةيلودلا ةـمظنملا
.»ةليوط ةرتفل ةدحتملا ممألا ةطشنأ زيم يذلاو ةيمنتلا ىلع

نأل فسأن اننإ« :ايبمولوك ةريفس راليوك نيوجلوه اليجنإ ايرام تلاقو
.»ةدحتملا ممألا لخاد لقأ ازيح ىضم تقو يأ نم رثكأ اهل حبصأ ةيمنتلا
ةلجاعلا ةثاغإلاو تادعاسملا تاقافتا تناك اذإ ام نأشب نورخآو تلءاستو
.يتاذلا ءافتكالاب معنت تايداصتقالا لعجل ةيفاك

«��IUœ«� ô–�W 
FMUÊ ���V ≈LU
t �FU'W �AJKW «
HId

 d�UM� w�U	
« œbF
«2006W�(« Ë– ≠ Â1426‡

ةدحتملا ممألا ماع نيمأ - نانع يفوك
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 ≠ „—U/b�«‚uIŠ∫

e??�d??L??K?� W?¹œË …—U?¹“ w?� W?O?F?L?'« s?� b?�Ë „—U?ý

…uŽb� WO³Kð ̈ słUNMÐu� w� ÊU�½ù« ‚uI( w�—U/b�«

W?J?K?L?*« w?� w?�—U?/b?�« d?O?H?��« UNLKÝ e�d*« s�

Æ—U−(« —bMÐ Æœ WOFL'« fOzd� W¹œuF��« WOÐdF�«

d³L�u½ dNý dš«Ë√ b�u�« UNÐ ÂU� w²�« …—U¹e�« ·bNðË

2005w� WO�—U/b�« »—U−²�« vKŽ ·dF²�« v�≈ ¨Â

w?M?� ÊËU?F?ð W?�U�ù bONL²�«Ë ¨ÊU�½ù« ‚uIŠ ‰U−�

d¹uDð w� WO�—U/b�« W�ÝR*« …d³š s� …œUH²Ýô«Ë

s?� X?¾?A?½√ w?²�« ·«b¼_« oI×¹ U0 WOFL'« ¡«œ√

ÆUNKł√

Ê√ v�≈ ¨…—U¹e�« ÂU²š w� bŽ√ Íc�« d¹dI²�« `{Ë√Ë

YOŠ ̈ �UŽUL²łô«Ë �«—U¹e�« s� WŽuL−0 ÂU� b�u�«

d?¹b?*« Â«d?O?� sð—u� bO��UÐ ‰Ë_« ÂuO�« w� lL²ł«

W?³?zU?½ s?Ýb?MO� XłdÐ …bO��«Ë ¨W�ÝRLK� ÍcOHM²�«

ÍeOÝ …bO��«Ë ̈ w�Ëb�« r�I�« …d¹b�Ë ÍcOHM²�« d¹b*«

Æw�Ëb�« r�I�« l¹—UA� WI�M� s��Ë√

W?�?ÝR?*U?Ð n?¹d?F?²?�« ŸU?L?²?łô« «c?¼ ‰ö?š - b�Ë

‚uI( WOMÞu�« WOFL'«Ë ÊU�½ù« ‚uI( WO�—U/b�«

ÊU�dD�« d³ŽË ̈ W¹œuF��« WOÐdF�« WJKL*« w� ÊU�½ù«

5?Ð ÊËU?F?ð W?¹«bÐ …—U¹e�« Ác¼ ÊuJð ÊQÐ ULNK�√ sŽ

ÆtO�—U/b�«Ë W¹œuF��« 5²�ÝR*«

«uðË« e½U¼ bO��UÐ t�H½ ÂuO�« w� b�u�« lL²ł« UL�

Àu×³�« ÊQÐ ̀ {Ë√  YOŠ ̈ Àu×³�« r�� fOz— VzU½

b?� W?�?ÝR?*« U?N?O?KŽ ·dAð Ë√ r�I�« UN¹d−¹ w²�«

Ê√ UL� ̈ WO*UŽ Ë√ WOÐË—Ë√ WG³� �«– Ë√ WOK×� ÊuJð

® rC¹ r�I�«8∫q¦� ̈ WHK²�� �UOHKš ÍË– 5¦ŠUÐ ©

—Uý√Ë ÆWOŽUL²łô« ÂuKF�« p�c�Ë …U�U;«Ë ¡UCI�«

WO�—U/b�« W�ÝR*« w� �UÝ«—b�«Ë Àu×³�« Ê√ v�≈

® ∫w?¼ ¨l?O?{«u?� W?Łö?Ł v?KŽ e�dð ÊU�½ù« ‚uI(

‚u?I?Š ¨U?N?I?O?³?D?ðË ÊU?�?½ù« ‚u?I?Š d?O?¹UF� d¹uDð

W?{d?Ž d¦�_« �U¾H�«Ë ¨W*uF�«Ë ÊU�½ù«Î�U�UN²½ô 

U?O?I?¹d?�√Ë U?ÐË—Ë√ w?�Ë „—U/b�« w� ÊU�½ù« ‚uIŠ

UC¹√ÎÆ©

`????????????????????{Ë√Ë   

b�u�« ÊQÐ d¹dI²�«

Âu????O????�« w????� —«“

W??L??E?M?*« w?�U?²?�«

¡U�MK� WO�—U/b�«

…b?O?�?�U?Ð v?I²�«Ë

W??M??O??�_« ËU??� Ê¬

U????L????� ̈ W???�U???F???�«

…b?O?�?�U?Ð l?L²ł«

ÍU????????� X????????O???????½√

Êu?????�????Ðu????�U????ł

r?�?� W?¹—UA²Ý«

fOz— ÊU−¹dO� fłdO� bO��«Ë �U�uKF*«Ë rOKF²�«

b�Ë ¨w�Ëb�« r�I�« w� W�«bF�« v�≈ ‰u�u�« Z�U½dÐ

‚u?I?Š r?OKFð �UO�¬ WA�UM� ŸUL²łô« «c¼ ‰öš -

Æ„—U/b�« w� WF³²*« ÊU�½ù«

 fOL)« Âu¹ w�Ë   29Ø10Ø1426 o�«u*« ‡¼1Ø
12Ø2005�UO�—U/b�« ¡U�M�« WOFLł b�u�« —«“ Â

WLEM� w¼ WOFL'«Ë ̈ sÝ—ô w�eO� …bO��UÐ lL²ł«Ë

 ÂUŽ X�ÝQð WO�uJŠ dOž1871b�u�« vI²�« UL� ÆÂ

¨w?K?š«b?�« r?�?I?�« W?�?O?z— s?�?�Ë√ X?łdOÐ …bO��UÐ

WM' s� tł«uš Íb¹√ bO��UÐ ŸUL²łô« v�≈ W�U{≈

W�ÝR*« w� WM−K�« Ác¼ Ê√ `{Ë√ YOŠ ¨ÍËUJA�«

ÍËU?J?A?�« jI� q³I²�ð ÊU�½ù« ‚uI( WO�—U/b�«

‰Ë_« ÂU?I?*« w?� v?M?F?ðË w?�d?F?�« e?O?O?L?²?�U?Ð WIKF²*«

÷dFð b� wJ²A*« Ê√Ë ¡UŽœô« W×� s� oI×²�UÐ

öF� w�dF�« eOOL²K�ÎÆ

W?Þd?A?�« e?�d� —«“ b�u�« Ê√ v�≈ d¹dI²�« —Uý√Ë   

W??Þd??ý s??� œ—U??łU??¼ s?Ý—ô b?O?�?�U?Ð ŸU?L?²?łô«Ë

WÞdA�« “UNł qOJAð œ—UłU¼ ÷dF²Ý«Ë ̈ słUNMÐu�

r?N?³?ð—Ë t?O?� 5?K?�U?F?�« œbŽË t�U��√Ë „—U/b�« w�

w?²?�« œ«bŽù« WOKLŽË ¨t½uIK²¹ Íc�« V¹—b²�« WFO³ÞË

ÆUNÐ ÊËd1

 WFL'« Âu¹ w�Ë   30Ø10Ø1426 o�«u*« ‡¼2Ø

12Ø2005Â

¡U???????C???????Ž√ —«“

e????�d????� b???�u???�«

ÊU??L??Ýœu??³??�_«

w??????�—U??????/b?????�«

ŸU??????L??????²?????łô«Ë

f??M??¹ b??O??�?�U?Ð

—«“ UL� ̈ s��Ë√

W??M?¹b?*« f?K?−?�

bO��UÐ ¡UI²�ô«Ë

u?¹U?� g?ðu?Ð—uŁ

Êu¾A�« ©…bLŽ®

W???O???ŽU???L???²???łô«

U¦¹bŠ V�²M*«ÎÆ

s?ð—u?� Íc?O?H?M?²�« d¹b*UÐ wzUNM�« ŸUL²łô« w�Ë   

¨s��Ë√ ÍeOÝ w�Ëb�« r�I�« l¹—UA� WI�M�Ë Â«dO�

œ«bŽ≈ w� X�cÐ w²�« œuN−K� Ád¹bIðË ÁdJý b�u�« Âb�

l?O?L?'« q?³?� s?� ‰c?Ð Íc?�« b?N?'«Ë …—U?¹e�« ‰Ëbł

ZzU²M�« r¼√ ÷«dF²Ý« - p�– bFÐ ̈ ‰Ëb'UÐ Â«e²�ö�

UL� ¨w¼Ë …—U¹e�« ‰öš s� b�u�« UNO�≈ q�uð w²�«

∫wK¹

Ê√ V−¹ U* wŠ Ã–u/ WO�—U/b�« W�ÝR*« Ê√   ≠

WO�u¾�0 lKDCð w²�« WOMÞu�« W�ÝR*« tOKŽ ÊuJð

W?�Ëb?�« w?� UN²³�«d�Ë ÊU�½ù« ‚uIŠ W¹ULŠË e¹eFð

w� UNFOLł ÂUN*« ÁcNÐ ÂUOI�« v�≈ WłU(« ÊËœ qJ�

«c?¼ w?� W?H?K²<« �UN'« l� ÊËUF²�« qÐ ¨bŠ«Ë Ê¬

Æ‰U:«

W?�?ÝR*« sŽ qBHM� ÍËUJA�« wIKð “UNł Ê√   ≠

W?�?ÝR?*U?� ¨d?šü« U?L?¼ö� qLJ¹ sJ�Ë ¨WO�—U/b�«

e?OOL²�« WIKF²*« ÈËUJA�« vIK²ð WO�—U/b�« WOMÞu�«

lOLł ÊULÝœu³�_« “UNł vIK²¹ ULMOÐ ¨jI� w�dF�«

WFÐU²*«Ë b�d�« WM' v�≈ …œUŽ qBð w²�«Ë® ÍËUJA�«

Æ©ÊU�½ù« ‚uI( WOMÞu�« WOFL'« w�

ÊU??�??½ù« ‚u??I??( W?O?�—U?/b?�« W?�?ÝR?*« ÂU?O?�   ≠
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عبدالرحمن العناد.د.أ

:حقوق جنران - 
انطالقا من األهداف األساسية واملـعـلـنـة لـلـجـمـعـيـة
ًالوطنية حلقوق اإلنسان، قام وفد من اجلمعية مؤخرا
بزيارة ميدانية إلى سجن جنران التقى خاللها الوفد
مبدير السجن العقيد علي بن أحمد الشهري، وعدد
من املسؤولـني هـنـاك، وقـد أبـدوا كـل تـعـاون إلجنـاز
وتسهيـل الـزيـارة، وإطـالع الـوفـد عـلـى واقـع سـجـن
جنـران ووضـع الـسـجـنـاء والـسـجـيـنـات، ممـا يـؤكــد
التعاون وتضافر اجلهـود بـني الـقـطـاعـات الـرسـمـيـة
ومؤسسات اجملتمع املدني لتحقيق األهداف املشتركة

خلدمة الوطن.
وأوضح التقرير الذي أعد في نهاية الزيارة إلـى أن
وفد اجلـمـعـيـة جتـول فـي مـرافـق الـسـجـن والـدخـول
مبفردهم للعنابر اخملصصة إلقامة السجناء والتعرف
على شكاواهم بحـريـة تـامـة، ومت تـسـجـيـل عـدد مـن
املـالحـظـات اإليـجـابـيـة والـسـلـبــيــة، وقــد تــضــمــنــت
املالحظات اإليجابية مايلي: (نظافة املطعم والعاملني
فيه، توفر غذاء خاص للسجناء املرضى، تنوع األكل
املقدم للسجناء والتغليف اجليد لألكـل، خـصـوصـيـة
املكان اخملصص للخـلـوة الـشـرعـيـة ونـظـافـتـه، عـدم
تكدس السجناء في العنابر، وجود مستوصف حديث
حتت اإلنشاء، التعامل اجليد مع السجناء مـن قـبـل

املسؤولني في إدارة سجون جنران).
أما املالحظات السلبية التي تضمنها التقـريـر فـهـي

مايلي:
) من25-  شكوى السجناء من عدم تطبيق املادة (

نظام السجون والتي جتيز إعفاء السـجـني مـن ربـع
املدة إذا قضى في السجن ثالث أرباع املدة.

-  شكوى بعض السجناء من عدم اخلروج في أشعة
الشمس.

-  عدم وجود كبائن للهاتف داخل العنابر.
-  شكوى بعض السجناء من تكرار نوعية األكل.

-  شكوى بعض السجناء من تـعـدد اجلـهـات الـتـي
حتكم عليه في قضية واحدة.

-  قدم املبنى وتهالك بعض أجزائه.
-  عدم وجود صفوف دراسية ودورات للتدريب الفني.

- عدم وجود أنشطة رياضية.
-  عدم وجود ميزانية لـدى إدارة الـسـجـن يـصـرف

منها على احلاالت الطارئة.
-  يوجد سجناء بنفس القضية وظروفها مع اختالف

محكومياتهم الختالف القضاة.
-  وجود سجناء أمضوا مدد طويلة دون حكم نهائي.
-  وجود أجانب انتهت محكومياتهم ولم يتم ترحيلهم
أو إطالق سراحهم، بسبب رفض إدارة الوافدين في

جدة استقبالهم بحجة ازدحام املكان.
وأوصى الوفد في نهاية التقرير بعدد من التوصيات،

منها:
) من نظـام الـسـجـون،25- تفعـيـل األخـذ بـاملـادة (

ومخاطبة إمارة منطقة جنران لتفعيل دورها في تطبيق
املادة ممن تنطبق عليهم شروطها.

- مخاطبة وزارة الداخلية بخصوص إعادة السجناء
الذين مت تغريبهم خارج جنـران بـعـد حـادثـة هـروب

أحد السجناء.
-  مخاطـبـة إدارة اخلـدمـات الـطـبـيـة لـدعـم املـراكـز
الصحية داخل السجون بالـكـوادر الـطـبـيـة والـفـنـيـة

واملعدات الالزمة واألدوية.
    ترأس الوفد الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني
رئيس جلنة الرصد واملتابعة ورافقه كل من: الدكتور
حسني بن ناصر الشريف املشرف العام علـى فـرع
اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة، الدكتور عـبـدالـرحـمـن
بن حمود العناد رئيس جلنة الثقافة والنشر، واألستاذ

خالد الفاخري املستشار القانوني باجلمعية.
 عنابر، ويوجد6يذكر أن سجن جنران يحتوي على 

 غرف، وعدد السجناء في كل غرفة10في كل عنبر 
3، كما يتوفر في السـجـن ً سجينـا25-15ما بني 

باحثني اجتماعيني وطبيب عام واحد فقط.

Ê«d$ Êu��
 WOFL'« …—U�“ ‰ö�

® …œU*« qOFH�� WO�u�
«25UN�QA� W
ËR�*« �UN'« W��U��Ë Êu��
« ÂUE� s� ©

:حقوقالرياض - 
بلغت عدد القضايا الواردة للجمعـيـة الـوطـنـيـة

5000حلقوق اإلنسان منذ تأسيسها ما يقارب 
قضية، وتنوعت هذه القضـايـا مـابـني شـكـاوى
أسرية وتظلمات قضائية، إضافة إلى قـضـايـا

السجناء والقضايا العمالية واإلدارية.
 عن جلنة الرصـدًوجاء في تقرير صدر حديـثـا

واملتابعة باجلمعية، أن عدد الـقـضـايـا الـواردة
ملكتب اجلمعية في الـريـاض خـالل الـفـتـرة مـن

 e�M� WJ� Ÿd�154s�dN� ‰ö� WOC�  

  5000U?N?�O�Q� cM� WOFL'« UN�IK� WOC�

607هـ  بلغت 26/10/1426/ وحتى 1/7
قضايا، في حني تلقى فرع اجلمعية مبنطقة مكة

1/8 قضـيـة خـالل الـفـتـرة مـن 420املـكـرمـة  
154هــ، أجنـز مــنــهــا 24/9/1426وحــتــى 

  قضية خالل48قضية، كما تلقى فرع جيزان 
هــــ.30/10/1426 إلــى 1/8الــفـــتـــرة مـــن 

واجلدول التالي يوضح عدد ونوعية القضايا التي
استقبلتها اجلمعية خالل الفترات املشار إليها:

 d�UM� w�U	
« œbF
«2006W�(« Ë– ≠ Â1426‡

حسني الشريف.د
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ا لتشجيعلي منظمة األمم املتحدة اهتماما كبيرتو
مات العالم على اتخاذ التدابير املمكنة لتطبيقحكو

الت حقوق اإلنسـانكـوتوبرواتفاقـيـات ومعاهـدات و
ض،لهذا الـغـرالطـفـل. وأة ومبا في ذلك حـقـوق املـر

ماتاتخذت منظمة األمم املتحدة، بالتعاون مع حكو
فير احلياةاآلليات لتواءات والدول، الكثير من اإلجر

قه. فعلى سبيل املثالضمان حقومية لإلنسان والكر
ميـة فـي عـامت اجلمعـيـة الـعـمـوليس احلـصـر، أقـرو

متر فينا العاملي حلقوق، بناءا على إعالن مؤ1994
 حتـى1995ة من بـدايـة اإلنسان، أن تكون الـفـتـر

 هي عقد األمم املتحدة «لتعليم» حقوق2004نهاية 
ةاإلنسان. كما أبـدت أغـلـبـيـة الـدول بـعـد ذلـك فـكـر

.2014 حتـى 2005يته لعـقـد آخـر مـن ارإستـمـر
لةسسات الدومؤاطن وات املوذلك بهدف تنمية قدرو

ية.ة التنموللمساهمة بفعالية أكبر في املسير
لية املعنية أهمية تعليماملنظمات الدوى الدول وترو

سسـات الـتـعـلـيـمـيـةحـقـوق اإلنـسـان مـن خـالل املـؤ

فة املتعلقةى املعرض مبستواإلعالمية للنهويبية والتدرو
ةذلـك لـضـمـان عـالقـات مـسـتـقـربـحـقـوق اإلنـسـان و

فيـرماتهم لتـوحكواجلماعـات واد ومتسقة بني األفـرو
ار للجميع. هذا إلى جانـباالستقـرالسالم واألمن و

اجباتهم في هذا الشأن.اد بوتثقيف األفر
من اجلدير بالذكر، أصبح تطبيق حقوق اإلنسان و

يةئيسية ألهداف األلفية التنمومن ضمن األهداف الر
،2000التي انبثقـت مـن إعـالن قـمـة األلـفـيـة لـعـام 

يفـني املـلـكمـني الـشـرأس فيـهـا خـادم احلـرالتـي تـرو
كيـزفد بالده، كما مت الـتـريـز وعبدالله بن عـبـد الـعـز

عليها في القمة العاملية التـي عـقـدت هـذا الـعـام فـي
كة اململكة عاليةالتي كانت فيها مشارشهر سبتمبر و

ئاسة صاحب السمو امللكي األمير سلطانى براملستو
لي العهد.يز وبن عبد العز

ض بحقوق اإلنسان، هناك العديدمن أجل النهوو
كذلك إيـجـاداءات التـي ميـكـن اتـخـاذهـا ومن اإلجـر

ميةغير احلكومية واآلليات على كافة القطاعات احلكو

مةسسات اجملتـمـع املـدنـي لـكـي تـعـمـل كـمـنـظـومـؤو
متناسقة لتطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان لتفعيل دور

طنيـةسسات اجملتمعية في التنمـيـة الـواملـؤاطن واملو
من أجل إيجاد «ثقافة حقوق اإلنسان»، يكونلة. وللدو

تفعيل آليات تعليمير وي العمل على تطومن الضرور
فـيعي املـعـرض نشـر الـوذلك بغـرحقـوق اإلنـسـان و

اجملتمعية.سمية ويات الرحلقوق اإلنسان على املستو
دإن تعليم حقوق اإلنسان أبعد من أن تكون مجر

امج تقدمبرعات وضوس أو موس تعطى في املداردرو
ات ملناسبـات.سائل اإلعالم اخملتلفـة أو شـعـارمن و

ية ال بدبل أن تعليم حقوق اإلنسان هو عملية تـنـمـو
اتيجية لعـمـلـيـاتى االستـرمن إدماجها ضـمـن الـرؤ

طنية اخملتلفة لكي يتم من خاللها تـنـمـيـةالتنمية الـو
كةلة لتفعيل املشارسسات الدوكافة مؤاطن وات املوقدر

من أجـل ذلـكيـات. وية على مـخـتـلـف املـسـتـوالتـنـمـو
تـبـط بـهـا إحــدىمـا يــرأصـبـحـت حـقـوق اإلنـســان و

ية لأللفية.األهداف التنمو

ÊU?�?½ù« ‚u?I?( W?O?M?Þu?�« W?O?F?L?'« X?×?²?²?�« bI�   
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مقـة عـمـل حـمـلـت هــمــوة ورقـدمـت أكـثـر مـن خـمـس عـشــر
ث امليدانيةمدنيني كما كان للبحويني واملتقاعدين من عسكر

ىة أثر إيجابي في الوصول إلى رؤاملقدمة من معهد اإلدار
يحة الهـامـة مـنجب عملـه جتـاه هـذه الـشـراضحة ملـا يـتـوو

اطنني.املو
جت بعقد اللجنةاتصاالت تواءات وة إجرتبعت هذه الندو

م السبـتطنية للمتقاعديـن مـسـاء يـوسسة للجمـعـيـة الـواملؤ
هـ اجتماعـهـا الـتـأسـيـسـي األول17/10/1426افق املـو

عددهـمسسـون وحيث حضر هذا االجتـمـاع األعـضـاء املـؤ
ًائح اجملتمع سكانيا ميثلون معظم شرًاثالثون عضوخمسة و

ة اجلمعية، مت خالل االجتماع انتخاب مجلس إدارًافياجغرو
الـذي تـقــررة وئـيـس مـجـلــس اإلدارشـيـح رإضـافـة إلـى تــر

يحمن الطيب األنصـارباالنتخاب أن يكون الدكتور عبدالر
الدكتور فهـاد وًالدكتور علي أحمد السلطان نائبـا، وًئيسار

ي أمني عامظافر سليمان العمـراحلمد أمني عام اجمللس و
ة للجمعية مكون منالصندوق، كما مت انتخاب مجلس إدار

دهثي، عويض احلـارهم: الدكتور شباب عوسبعة أعضـاء و
شاد سعيد هارون، الدكتور سعيد عطيةده، ريز العوعبدالعز

بعالي، الدكتور عبداجلليل علي السيف، الدكتور يـعـقـوأبو
اني، كما سيتمهرالدكتور سعيد عبدالله الزاء، وسف السريو

أعـضـائــهــا خــاللسـائــهــا وحتـديــد رؤتـشـكــيــل الــلــجــان و
االجتماعات القادمة. هذا ما يتعلـق بـاجلـانـب الـتـأسـيـسـي

للجمعية.
الة وأما ما يتعلـق بـأهـداف هـذه اجلـمـعـيـة فـهـي كـثـيـر

لكن ميكن حتديـدها في هذه األسطر القليلـة وميكن حصر
اإلطار العام لهذه األهداف، نذكـر مـن بـيـنـهـا عـلـى سـبـيـل

اإلناث مدنينياملثال االهتمام بجميع املتقاعدين من الذكور و
فيـهـيـة، الـثـقـافـيـة،ضـاعـهـم الـصـحـيـة، الـتـريني بـأوعـسـكـرو

تعمل هذه اجلمعية على إنشـاءاالجتماعية، واالقتصادية، و
ات املتقاعدين امليدانيةخبرهالت وضح مؤمات توقاعدة معلو

ذلك من خالل االهتمامض االستفادة منها واألكادميية بغرو
تعمل على إيصالاسات املتعلقة باملتقاعدين، والدرث وبالبحو

اتإقامة الندوكة في اللقاءات وهذه األهداف من خالل املشار
من بنياملهنية في جميع مدن اململكة، وات العلمية ومتراملؤو

أهم أهداف اجلمـعـيـة
الـعــمــل عــلــى إيــجــاد

قاعدةيبية وامج تدربر
مـــــات عــــــنمـــــعـــــلــــــو

اغـبـنياملتـقـاعـديـن الـر
في الدخول إلى سوق

اجلـــهــــاتالــــعــــمــــل و
إيجاد صـلـةاغبـة والـر
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ستعـمـلاصلة حتقيـق هـذه األهـداف، وأعضائها عـلـى مـوو

العالقة مع جمعيات اجملتمـعاجلمعية على تأصيل الصلـة و
طنية حلقوق اإلنسـان.في مقدمتها اجلمعية الـواملدني، و

 عضو مجلس الشورى، وعضو اجلمعية*
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·«d��ô« vK� ‰uB(« q�√ s� Á«d�ù« qzU�Ë ‰ULF��« dE� 	«¡«d�ù« ÂUE
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خ، عبدالله - الرياضخ، عبدالله - الرياضخ، عبدالله - الرياضخ، عبدالله - الرياضخ، عبدالله - الرياض
رداصلا فيقوتلاو نجسلا ماظن نم )20( ةداملا تصن -

/م مقر يكلملا موسـرملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ـةكلمملا يف
يتلا تاءازجلا نأ ىلع ـه21/6/1398 خيراتو 31

هلالخإ ةلاح يف فوقوملا وأ نوجسملا ىلع اهعيقوت زوجي
:يه ،فيقوتلا راد وأ نجسلا لخاد ماظنلاب

.ًاموي رشع ةسمخ ىلع ديزت ال ةدمل يدارفنالا سبحلا -
لسارتلاو ةرـايزلا تازايـتما ضعب وأ لك ـنم نامرحلا -

.ةيذيفنتلا ةحئاللا اهددحت يتلا تازايتمالا نم اهريغو
.تادلج رشع ىلع ديزي ال امب دلجلا -
تـافلاخملا باكترا فوقـوملا وأ نوجسملا راركت ـةلاح يفو

هترـوطخ ـنع ئـبني ـوحن ـىلع مـاظـنلا ىـلع جورخلا وأ
ماكحألً اقفو هاري ام ذاختال يرادإلا مكاحلل رمألا عفري
.ةيذيفنتلا ةحئاللا

وأ نوجسملا دلج ىلإ ةفاضإلاب ةلاحلا هذه يف زوجيو
لك نم هنامرحو يدارفنالا سبحلا ةدم ةفعاضم فوقوملا
ىرخألا تازـايـتمالا ـعيـمجو لساـرتلاو ةرـايزلا تازـايـتما
ةدـافتسالا نم هنامرح عم .ةيـذيفنتلا ةحئاللا ـاهرقت يتلا
صــاخ ـلـجس ـيف ـةـفلــاخملا ـدـيـيـقتو ،جاـرفإلا مــاـظن ـنم
ـةـحئاللا دـدحتو ،نـوـجـسملا ـىـلع ـعقـوت ـيتلا تـابـوـقـعلـاب
.تاءازجلا عيقوتب صـاصتخالا دعاوق ةيذيفنتلا

وأ نـوـجسملا ـلـيبـكتب ـرمـأي نأ نـجـسلا ريـدمل زوـجيو
الو ،ـدـعت وأ جاـيه ـهـنم ـعقو اذإ يـديألا ـديدـحب فـوقـوملا
.ةعاس 72 ليبكتلا ةدم زواجتت نأ زوجي

مكتاراسفتساو مكتلئسأ لبقتسن
ينورتكلإلا ديربلا ىلع

k_ss11@yahoo.com
يرخافلا نمحرلا دبع نب دلاخ
ةعباتملاو دصرلا ةنجل ماع نيمأ

يخي لألمة اإلسالميةالتاري وتأكيدا للدور احلضار
ة عامليةية حضارثت البشرالتي جعلها الله خير أمة أور

ية املتعلقة بحقوقد البشرمساهمة في اجلهونة، وازمتو
اإلنـسـان الـتـي تـهـدف إلـى حـمـايـتــه مــن االســتــغــالل

ستبقـىال وية ال تزثقة منها بأن البـشـراالضطهاد، وو
إلـىتـهـا وفي حاجة مـاسـة إلـى سـنـد إميـانـي حلـضـار

إميـانـا بــأن احلــقــوققـهــا، وس حـقــوازع ذاتـي يـحــرو
ء من دينيات العامة في اإلسالم جـزاحلـراألساسية و

ئيا، فـقـداملسلمني ال ميلك أحد تعـطـيـلـهـا كـلـيـا أو جـز
م//مـحـر14متـر اإلسـالمـي فـي جـدت مـنـظـمـة املـؤأو

م (إعــالن1990/أغــســطــس/5افـــق هـــ املــو1411
الذي اشتملة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم) والقاهر
ها على النحو التالي: مادة ميكن إيجـاز25على 

هم متساووناحدة وة و): البشر جميعا أسر1املادة (
فـي أصـل الـتـكـلــيــفامـة اإلنـسـانـيــة وفـي أصـل الـكــر

أنه ال فضل ألحد منهملية دون متييز بينهم، واملسؤوو
العمل الصالح.ى وعلى اآلخر إال بالتقـو

لة لكل إنسـان،هي مكفـو): احلياة هبة اللـه و2املادة (
الدول حماية هذا احلق مناجملتمعات واد وعلى األفرو

كل اعتداء عليـه.
عـاتة أو املـنــاز): فـي حـالـة اسـتـخـدام الــقــو3املـادة (

كة لهم في القتـال،املسلحة، ال يجوز قتل مـن ال مـشـار
لألسير أن يطعمى ويض احلق في أن يداواملريح وللجرو
م التمثيل بالقتلى، كمـا ال يـجـوزيحـريكسـى، وى ويؤوو

يب املبانيالضرع أو تخرقطع الشجر أو إتالف الزرع و
املنشآت املدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلـك.و

احلفاظ على سمـعـتـهمتـه و): لكل إنسـان حـر4املادة (

≈�öÊ «IU�d… �u‰ �Iu‚ «ù
�UÊ �w «ù�öÂ

اجملتمـعـاتعلـى الـدول وته وبعـد مـوفي حيـاتـه و
مدفنه.حماية جثمانـه و

ةين األسراج أساس تكو): الزو5املادة (
علىاج، والنساء احلق في الزوجال وللرو

ائـق أمــامالـة الــعــولـة إزالــدواجملـتـمــع و
ةحمايـة األسـرتيسـيـر سـبـلـه واج والـزو

عايتها.ور
امةجل في الكرية للرأة مساو): املر6املادة (

لـهـا مـن احلـق مـثـل مـا عـلـيـهــا مــناإلنـسـانـيـة، و
حقذمتها املالية املستقلة ولها شخصيتها املدنية واجبات والو

جل عبء اإلنفاق عـلـىعلى الـرنسبـهـا. واالحتفاظ باسمـهـا و
عايتها.ليـة رمسئوة واألسر

اجملتمـعين والدته حق على األبـو): لكل طفل عنـد و7املادة (
الـصـحـيـةعايـة املـاديـة والـربيـة والـتـرلة فـي احلـضـانـة والـدوو
هما عـنـايـةإعطـاؤاألم واألدبية، كما جتـب حـمـايـة اجلـنـني وو

بيةمن يحكمهم، احلق في اختيار نوع الـتـرلآلبـاء وخاصة. و
مستقبلهماعاة مصلحتهم وب مرجوالدهم مع ويدون ألوالتي ير
ينعية. كما أن لألبواألحكام الشرء القيم األخالقية وفي ضو

فقا ألحكاميهم وب حق علـى ذولألقارقهما وعلى األبناء حقـو
يعة.الشر

عية من حـيـث): لكل إنسان التمتـع بـأهـلـيـتـه الـشـر8املادة (
ليه -إذا فقدت أهليته أو انـتـقـصـت قـام وام وااللتـزام واإللز

مقامه.
التعليـملة تأمني سبل العـلـم والدو): على اجملتـمـع و9املادة (

ةأجهـزية وبـوسسات التـرعلى املـؤعه. وضمان تـنـوسائلـه ووو
نةازبية متكاملة مـتـوبية اإلنسان تـراإلعالم أن تعمل علـى تـر

اجباتالوامه للحقوق واحترتعزز إميانه بالله وتنمي شخصيته و
حمايتها.و

سةال يجـوز ممـارة، و): اإلسالم هو دين الـفـطـر10 املـادة (

اه على اإلنسان أو استغاللأي لون من اإلكر
ه أو جهله على تغيير دينه على ديـنفقر

آخر أو على اإلحلاد.
ليسا ولد اإلنسان حر): يو11املادة (

ه أوألحد أن يستعبده أو يذله أو يقهر
دية لغير الله تـعـالـي.ال عبـويستغـلـه و

ماعه محركما أن االستعمار بشتى أنو
ب التي تعانيه احلـقللشعوكدا وميا مؤحتر

علـىير املصـيـر، وفي تقـرالكامل للتـحـرر مـنـه و
ة لها في كفاحهـا.اجب النصرب والشعـوجميع الدول و

يةيعة في حر):  لكل إنسان احلق في إطار الشر12املادة (
له إذاجها واختيار محل إقامته داخل بالده أو خارالتنقل، و

على البلد الذي جلأ إليـهء على بلد آخر واضطهد حق اللجـو
افء اقتره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجـوأن يجير

مية في نظر الشرع.جر
اجملتمع لـكـل قـادرلة و):  العمل حق تـكـفـلـه الـدو13املادة (
للعامل حقـهية اختيار العمل الالئق به، ولإلنسان حـرعليه، و

ى،في كافة الضمانات االجتماعية األخرالسالمة وفي األمن و
إذا اخـتـلـف الــعــمــالاإلتـقــان، وهـو مـطـالــب بــاإلخــالص وو
فعاع ورلة أن تتدخل لفض الـنـزأصحاب العمل فعلـى الـدوو

الظلم.
): لإلنسان احلق في الكسب املشروع، دون احتكار14املادة (

كدا.با ممنوع مؤالرار بالنفس أو بالغير وأو غش أو إضر
عية،): لكل إنسان احلق في التملك بالطرق الشر15املادة (

اد أوه من األفرالتمتع بحقوق امللكية مبا ال يضر به أو بغيرو
ات املنفعة العامـةال يجوز نزع امللكية إال لضـروراجملتمـع، و

عادل.ي ويض فورمقابل تعـوو
ات إنتاجه،): لكل إنسان احلق في االنتفاع بثمر16املادة (

املالية العائدة له علىله احلق في حماية مصاحله األدبيـة وو

يعة.أن يكون هذا اإلنتاج غير مناف ألحكام الشـر
): لكـل إنـسـان احلـق فـي أن يـعـيـش فـي بـيـئـة17املـادة (

عايـةحتقـيـق الـربئـة األخـالقـيـة واألونظيـفـة مـن املـفـاسـد و
االجتماعية لـه.الصحية و

): لكل إنسان احلق فـي أن يـعـيـش آمـنـا عـلـى18املـادة (
لـه احلـق كـذلـك فـيمـالـه. وضــه وعـرأهـلـه وديـنـه ونـفـسـه و

االستقالل بشؤون حياته اخلاصـة.
ءحق اللـجـواسية أمام الـشـرع، و): الناس سـو19املادة (

يء حتـىعلى القضاء مكفول للجـمـيـع، كـمـا أن املـتـهـم بـر
من له فيها كل الضمـانـاتتثبت إدانته مبحاكمة عـادلـة تـؤ

الكفيلة بالدفاع عنـه.
): ال يجوز القبض عـلـى أي إنـسـان أو تـقـيـيـد20املـادة (

ال يجـوزعـي. وجب شـريته أو نفيـه أو عـقـابـه بـغـيـر مـوحـر
يضه للتعذيب البدني أو النفسي، كما ال يجوز إخضاعتعر

ط عدمبشرضاه وب الطبية أو العلمية إال برد للتجارأي فر
حياته للخطـر.ض صحته وتعر

م بأي شـكـل مـنهيـنـة مـحـر): أخذ اإلنـسـان ر21املـادة (
ألي هدف من األهـداف.األشكال و

أيهية عن ر): لكل إنسان احلق في التعبير بحر22املادة (
عية. كما أن لـه احلـقض مع املبادئ الشـربشكل ال يتعـار

النهي عن املنكر.ف واألمر باملعروة على اخلير وفي الدعو
ضالـتـعــرء اسـتـعــمــالــه وسـوم اسـتـغــالل اإلعــالم ويـحــرو

اهيةة الكرامة األنبياء فيه، كما ال يجوز إثاركرللمقدسات و
يض على التمييزدي على التحركل ما يؤاملذهبية ومية والقو

ي بكافة أشكالـه.العنصر
ءسـوم االستبـداد فـيـهـا والية أمـانـة يـحـر): الو23املـادة (

ة الشؤوناك في إدارلكل إنسان حق االشتراستغاللها، و
ظائف العـامـةالعامة لبالده، كما أن له احلق في تـقـلـد الـو

يعة.فقا ألحكام الشـرو
ة في هذا اإلعالنيات املقرراحلر): كل احلقوق و24املادة (

يعة اإلسالمية.مقيدة بأحكام الشـر
حيد لتفسيرجع الويعة اإلسالمية هي املر): الشر25املادة (
ثيقة.اد هذه الوضيح أي مادة من مـوأو تو

الكتاب: حقوق املتهم في نظام اإلجراءات اجلزائـيـة
السعودي

املؤلف: د. نايف بن محمد السلطان
239عدد الصفحات: 

2005اإلصدار: الطبعة األولى 
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع

عمان - األردن
عرض- د. صالح عبدالعزيز

ف باململكـةاليد اجلوالدكتور نايف السلطان مـن مـو
اه فيجة الدكتورحاصل على دردية وبية السعوالعر

لفات في مجـالله العديد من املؤالقانون اجلنائـي، و
تخصصه، منها: «حقوق اإلنـسـان الـشـخـصـيـة بـني

ائم جتاوز استـعـمـالالقانون»، «أهـم جـريعـة والشـر
كتاب «شرحدي»، والسلطة بالنظام اجلنائي السعـو

دية».بية السعوأحكام اجلنسية العر
ى الدكتور السلطان أن الذي دفعه لتـألـيـف هـذايرو

البحـث فـيي الكتابـة والكتاب هو: أنه مـن الـضـرور
ائيةاءات اجلزضوع حقوق املتهم في نظام اإلجـرمو

ف املتهم ماة أن يعـرات مهمة، منها: ضـرورالعتبار
ة في متابعة قضيتهبصيرداد هدى وليزما عليه، وله و

جـالى، كـذلـك عـلــى رالـوصـول إلـى حـقـيـقـة الـدعـوو
ص النظـاما على نـصـواحملققني أن يـقـفـوطة والشـر

اكيفية التعامل مع املتهمني، كي يعـمـلـوشاداته وإرو
ات أو مخالفات تـتـنـافـىا في محـظـورال يقعـوبهـا، و

ف فـيهـم طـرد -وعـلـى الـشـهـوامـة اإلنـسـان، وكـرو
اء أكانتا كيفية أداء الشهادة سوفوى- أن يعرالدعو

ي للقضاةالكتاب ضرورفي مصلحة املتهم أم ضده. و
ا بالتوصيات التي توصل إليها الباحث.ليستنيرو

∫n�R*« b�R¹Ë

ديائية السعواءات اجلزما من شك بأن نظام اإلجرو
جعل املتهم أمامالعدالة، وعية وضواملواتسم بالدقة و

قهة تضمن حقومنشوربة وية مكتونية قوص قانونصو
فه أن يكون عاثر حظ قادته ظروإذا ما شاءت أقدار

صمية. كما يجد املتهم نفسه أمام نصوأليمة إلى اجلر
املصلحة االجتماعية.نة مشتقة من العاطفة الدينية ومر
ة التطور،ّنُص قضت بها سال شك بأن هذه النصوو
لهامصلحة العدالة اجلنائية، األمر الذي أدى إلى قبوو

اعدنها نابعة مـن قـو لكـوًمن ضمائر اجملتمـع أصـال
يعة اإلسالمية.الشر

∫YŠU³�« nOC¹Ë

ًدي متضمناائية السعواءات اجلزلقد جاء نظام اإلجرو
ىاحل الدعوكل احلقوق التي يتمتع بها املتهم في مر

 ملا تضمنه النـظـامًتأكيداجمة واجلنائية اخملتلفـة تـر
قم م/م امللكـي رسـواألساسي للحكم الصـادر بـاملـر

يرص على تقرهـ الذي حر27/8/1412يخ تار و90
املـبـادئ األسـاسـيـةاحلـقـوق األسـاسـيـة لـإلنـســان و

اة بنييات، فنـص عـلـى مـبـدأ املـسـاواحلرللـحـقـوق و
عيةمبدأ شـرية الشخصيـة، وكفالة احلراطنـني، واملو

مة املساكن،حرحق التقاضي، وبات، والعقوائم واجلر
االتصاالت، كما نص على  مبدأاسالت وية املرحرو

استقالل السلطة القضائية.
ضع اتهام من السلطةعندما يكون اإلنسان في موو

اءقف خطير في حيـاة أي إنـسـان؛ سـوفإن هذا مـو
احـلفي جمـيـع مـرصح هذا االتهـام أو لـم يـصـح، و

حـلـة جـمـع األدلـة مـن مـرًى اجلـنـائـيـة، ابـتـداءالـدعـو
حلـة مبـرًانتهـاءحلة التـحـقـيـق، و(االستدالل)، ثـم مـر

 قضايا تتصل بحقـوق املـتـهـمًاحملاكمة، تثور دائـمـا
احل.أثناء هذه املر

ائية هو قانوناءات اجلز: إن قانون اإلجرًيقال دائماو
اجبـات،الـوإنه لصيق الصلـة بـاحلـقـوق ويـات، واحلر

ة.اكزية أصيلة ورهذه كلها مبادئ دستورو
منها:خلص الباحث في اخلامتة إلى بعض النتائج، وو

ائيةاءات اجلزضوع حقوق املتهم في اإلجر- إن مو
املـهـمـة لـصـلـتـه بـحـقــوقيـة وعـات احلـيـوضـومـن املـو

اإلنسان، تـلـك احلـقـوق الـتـي مـا فـتـئـت االتـفـاقـيـات
إعالنات حقوق اإلنسانيعات، والتشرالدساتير)، و(و

امها.احترعلى صيانتها و
- إن الغاية من هذا البحث هو تبصير اجلميع مبـا

مية معينة من حقوق عندماتكاب جريتمتع به املتهم بار
يحاكم ألجلها،مية، وي التحقيق معه عن تلك اجلريجر

ف على مدى إسهام تلك احلقوق في عن التعرًفضال
اءته.فير املناخ املالئم للمتهم من أجل إثبات برتو

ائيةاءات اجلزار حقوق املتهم في نظام اإلجر- إن إقر
 على املمـلـكـة الـتـي تـسـتـمـدًدي ليـس جـديـداالسـعـو

يعة اإلسالمية، هذه من أحكام الشرًأنظمتها أساسا
م هـذه احلـقــوق بــنيسـت مـفـهــويـعـة الـتـي كــرالـشــر

امها.حثت على احترنصوصها و
اءاتقـيـف مـن إجـرالـتـوالـتـفـتـيــش و- إن الـقـبـض و

بالتاليية املتهم، والتحقيق التي لها مساس خطير بحر

فإنه من األهمية
مبكان أن يكـون
احملقق على قدر
كبير من الكفاءة

االســــتــــقــــالل،و
حسن التقديـر،و
احلـــــــــــيــــــــــــدة،و
التخصص، كيو

يطمئن معه إلـى
ةحـسـن مـبـاشـر

اءاتإجـــــــــــــــــــــــر
هـذاالتحـقـيـق، و

بـالـتـالـي يـسـهــم
ال في حتقيق العدالة التي ينشدها اجلميعّبشكل فعو

مبا فيهم املتهم.
ص النظاميةدي بتعديل النصوعنا السعوّ- ندعو مشر

يةازالتي جعلت مسألة حضور احملامي مع املتهم جو
نتمنى أن يـكـوناحملاكمة، واءات التحقـيـق وفي إجر

التعديل بشكل يجعل من حضور احملامي مع املتهم
ة،ائم الكبيـرحتى على األقل في اجلر، وًبياجو وًاأمر

ـنـا أن هـذهّبيألن ذلك يتـعـلـق مبـصـحـلـة احلـقـيـقـة، و
سر الـذيجدت متـايـز بـني املـتـهـم املـوص أوالـنـصـو

املتهم املعسريستطيع أن يستعني مبحام أو أكثر، و
بالتالي فإنه ليس، وٍالذي ال يتمكن من إحضار محام

سيلة عقبة في حتقيقبة الومن العدالة أن تكون صعو
هذه العدالة.

طدي حينما اشترنثني على مسلك املشرع السعو- و
االدعاءاء التفتيش صدور إذن من هيئة التحقيق وإلجر

اقبة حتى يسهل مرًأن يكون هذا اإلذن مسبباالعام و
نية التي استند إليها احملقق في طلبات القانواملبرر

اإلذن بالتفتيش.
- لقد بينا من خالل حديثنا عن حق املتهم في سالمة

سائلدي حظر استعمال وعنا السعوّجسمه أن مشر
افه.اه مع املتهم من أجل احلصول على اعتراإلكر
بينا من خالل حديثنا عن حق املتهـم فـي قـضـاء- و

أنعادل أنه لكي ينعم املتهم بهذا احلق فإنه ال بد و
فر لهذا القضاء ثالثة مبادئ مهمة، هي: االستقالليتو
اة أمـام هـذااملـسـاويـتـهـا وشـفـوعـلـنـيـة احملـاكـمـة وو

اض هذا احلقاتضح لنا من خالل استعرالقضاء.. و
فر هذه املبادئ في النظام القضائي في اململكة.تو
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اطـنان املظالم، يحتاج املوعلى شاكلة ديو
ى احملكمـةقى ملستـوان آخر ال يرالعادي لديـو

مطالباتهماطنني وى املولكنه جهاز يتلقى شكاوو
يتابعها مع اجلـهـات اخملـتـصـة فـيسهـا ويدرو

ى، جـهـازسسات اجملتـمـع األخـرلة أو مـؤالـدو
مياائض» التي يستقبلها يوي يستقبل «العركزمر

لة. مثـل هـذا اجلـهـازلني فـي الـدوكبار املـسـؤو
يسمى مكتبجد في عدد من الدول املتقدمة ويو

ـ «أمبدز فتقد تشر»، وOmbudsman مانال
مالئيك مع زئيس املكتب في الدامنارمبقابلة ر

كز حقوق اإلنسانتنا ملريارفد اجلمعية خالل زو
ى التـيهناك، فـاتـضـح لـي أن أغـلـب الـشـكـاو

التي تستنفدتتلقاها اجلمعية هنا في اململكة و
املتابعـةأعضاء جلنة الـرصـد وقت العاملـني وو

قاتهي من هذا النوع الذي ال يتـضـمـن خـرو
ىلكنها شكاوحقيقية حلقوق اإلنسان املدنية و

ءية، بعضها بـسـبـب سـوبـوترعمالـيـة وية وإدار
ءبعضها بسبب سـواألنظمة وائح وتطبيق اللـو

األنظمة.ائح وفهم املشتكي للو
ى،مان) هناك آالف الشكاويتلقى (األمبدز

لديه جهاز كبير متفرغ يضم أكثر من ثالثنيو
ىتتلخص مهمتهم في استقبال الشكاومحاميا و

ضوع مـنمات عن املـوجمع املعلـواستهـا ودرو
اء كانت بالقطاع اخلاصاجلهة ذات العالقة سو

اى طالبوجاهة الشكوأو العام، فإن اتضح لهم و
فضت اجلهةديا، فإن رضع واجلهة بإصالح الو

فع قضية عليها باحملكمة، فإنها برذلك هددو
ى ضد هـذها الـدعـوفـعـوفضـت اجلـهـة ذلـك رر

حتمل املكتب كافة تكاليف احملكمة التياجلهة و
في احلالةاطن العادي حتملها. وال ميكن للمو

ىمان أن شكوالثانية، أي عندما يتضح لألمبدز
اء اجلـهـةجـيـهــة أو أن إجــراطـن لـيـســت واملـو

ال يتضـمـن مـخـالـفـةاملشتكـي مـنـهـا نـظـامـي و
تشرح لهضيح األمر للمشتكي وللقانون، يتم تو

ى مقاضاة اجلهة.أسباب عدم جدو
ئيس املكتب يتم تعيينهضح أن ربقي أن نو
ملان له سلطـة مـسـاءلـةالبـرملـان، ومن قبل الـبـر

لـهـذا فــإن أيلـة، ولـني بـالــدواملـســؤواء والـوزر
لهذامان، ولة يخشى االمـبـدزمسؤول في الـدو

ىيبذل كل مسؤول أقصى جهده حلل الشكاو
فعدية دون انتظار لره بالطرق الودة جلهازارالو

ملان.مبا مساءالت في البرقضايا باحملاكم ور
مية حلقوق اإلنـسـانأظن أن الهيئة احلـكـو

هلة للقيام بهذا الدور، فـهـياملنشأة حديثا مـؤ
سيكون فيها أعضاءء من اجلهاز التنفيذي وجز

مية التـي لـهـا من اجلهات احلكـوًميثلـون عـددا
في ظني أن الهيئةاطنني، وى املوعالقة بشكاو

ميةة احلكوة على (تسحيب) بعض األجهزقادر
بان املظالم عندما ال جتد التعاون املطلوفي ديو

ى املقدمة لها.جاهة الشكوعندما يتبني لها وو
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نامـج األعـضـاءافق اجمللس التنفيـذي لـلـجـمـعـيـة عـلـى اسـتـحـداث بـرو

اطنات في التعاوناملواطنني وغبة املونني مع اجلمعية، بعدما ملست راملتعاو
ها نظامها األساسي الذي حـظـيمع اجلمعية لتحقيق أهدافهـا الـتـي أقـر

يفني.مني الشرافقة خادم احلرمبو
ا أعضاء فاعـلـني فـينونني أن يـكـوأهابت اجلمعية باألعـضـاء املـتـعـاوو

ايساهمـونظامها األساسـي، وأهدافهـا ومني بسياساتهـا وأنشطتها ملـتـز
هي: جلنةغبتهم في كل اللجان الدائمة، وفي أعمالها حسب اهتماماتهم ور

النشر، وجلنة الرصدات، جلنة الثقافة واالستشاراسات وة، جلنة الدراألسر
ها فـينني مبقرية لألعضاء املتعـاوتارقد أنشأت اجلمعية سكـراملتابعـة. وو

التنسيق مع جلانياض تقدم لهم اخلدمات التي متكنهم من التعـاون والر
عاتها التي توزع على األعـضـاءمطبـواتها وتوزع عليهم إصـداراجلمعيـة و

سسني.املؤ
شحني علىقد أقر اجمللس التنفيذي للجمعية قبول جميع األعضاء املرو

نني في الدفعةقد بلغ عدد املتعاوأن يتم اإلعالن عن أسمائهم على دفعات و
ى فيف يتم اإلعالن عن الدفعات األخرسو وًاثالثني عضولى خمسة واألو

أعمالها،أنشطة اجلمعيـة وات ويب حسبما تقضي به تـطـوراملستقبل القـر
نني:فيما يلي أسماء األعضاء املتعاوو

ايدي، األستاذاض الزاملهندس عمر عبدالله قاضي، األستاذ سليمان عو
ك األحمدي، الدكتـوريز مبـروياش، الدكتور عبدالـعـزمنصور صالح أبـو ر

د إسماعيل صالح،ة ضحى محموان محمد نور الدين فهمي، الدكتورمرو
ي،حمن عبداللطيف البابطني، الدكتور فهد مصطفى النوراألستاذ عبدالر

اهيم عبداللهني صالح محمد اخلضر، األستاذ إبراملستشار القانواحملامي و
يز السالم، احملاميني صالح عبدالعزاملستشار القانوالسليمان، احملامي و

ني محمداملستشار القانوني خالد فهد السالم، احملامي واملستشار القانوو
ةي، الدكتورني كاتب فهد الشمراملستشار القانويسي، احملامي وعمر اإلدر

م، احملامـيسناء عبدالله محمد عجاج، الدكتور هشام محمد نور جـمـجـو
ني أحمد محمد مظهر، األستاذ طـالل حـسـني قـسـتـي،املستشار الـقـانـوو

يزة عبدالعزب، األستاذة نورني ماجد محمد قارواملستشار القانواحملامي و
ميدي، األستاذة حنان عبدالكرآل الشيخ، األستاذة نور محمد أبو بكر العمو

د. عبد اخلالق بن عبد الله آل عبداحلـي
اشدحمن بن حمد الـرأ. عبد الر

د القاضبحمن بن حمـوأ.د. عبد الر
حمه الله)د. عبد القادر بن طاش محمد(يـر

د. عبد الله بن حمد اللحيـدان
د. عبد الله بن صالح العبيـد

أ. عبد الله بن عبدالظاهر أبو السمح
يز العكاسأ. عبداحملسن بن عبد العز

افد. عثمان بن ياسني الـرو
د. علي بن عباس احلكمـي

هير حافظد. عمر بن ز
بيعان القحطانـيد. مفلح بن ر

يحمن األنصارد. لبنى بنت عبدالـر
د. محمد بن خالد الفاضـل

فيد. محمد بن سالم بن شديد العـو
يد. محمد بن علي القـر

ه بنت حمد اجلميـحد. نور
سفحمن اليـوة بنت عبد الرد. نور

د. عبد اجلليل بن علي السيـف
ه بنت عبد الله العجـالند. نور

اهيم بن حمد القعيـدد. إبر
بكر بن أحمد أبو بكر باقادرد. أبو

كستانيد. أحمد بن سيف الدين التـر
د. أحمد بن يحيى البهكلـي

اهيم سجينـيأ.إسماعيل بن إبر
د. بندر بن محمد احلجار

يد. بهيجة بنت بهاء عـز
يا بنت عابد محمد شيـخأ. ثر

ية بنت محمد العنقـرهرأ. اجلو
يد. حبيب بن معال املطيـر

ميأ. حجاب بن يحيى احلـاز
يفد. حسني بن ناصر الشر

د. حمد بن عبد الله املاجـد
ديحمن احلمود. خالد بن عبد الـر

كيز املباراشد بن عبد العزد. ر
د. سعد بن عطية الغامـدي

ين العابدين حمـادأ. سهيلة بنت ز
يدةحمن الشـرد. صالح بن عبد الر

د. صالح بن محمد اخلثـالن
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نامجاملمثل لبرأقام املنسق املقيم لألمم املتحدة و

ياض د. مصطفى بـناألمم املتحدة اإلمنائي بـالـر
ممثلو منظمات األمم املتحـدة فـي املـمـلـكـةاملليـح و

م السبتدية حفل استقبال مساء يوبية السعوالعر
م في مبنى األمم املتحدة باحلي2005 ديسمبر 17

ذلك مبناسبة مرور ستنيياض، وماسي في الرالدبلو
 على تأسيس األمم املتحـدة.ًعاما

 ألسـبـوعًعد هـذا االسـتـقـبـال اسـتـهـالالُي و
التـنـمـيـة»،أة واألمم املتحـدة حتـت شـعـار «املـر

افية تـبـرزغرتـو لصور فـوًضاالذي تضن مـعـرو
اململـكـةيخية بـني األمم املـتـحـدة والعالقة الـتـار

دية.بية السعوالعر
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يضة بن محسن املنصور، املهندس جعفر محمد الشايب،ك، األستاذ عوآل مبار

ي،يرحمن بن صالح احلران، الدكتور عبدالـراد محمد اجلبراملهندس محمد جو
ثي، األستاذة أميمـةعي احلـاريد، الدكتور محمد مـراألستاذة عالية مكـي آل فـر

ة،ي، األستاذة هند سليمان احلمـزي، الدكتور سليمان حمد الصـقـرمنور البدر
اني،هر الشهـري، الدكتور محمد يحيى آل مـزش بن مسلم الشمـراألستاذ طار

ني.جاء العلوة أمل ريل، الدكتوريد بن علي بن شواألستاذ ز
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سعادة رئيس التحرير        املوقر
   اطلعت على العدد األول من النشرة الـشـهـريـة

 مبا حواه الـعـدد مـنً)، وقد سعدت كثـيـراحقـوق(
معلومات غاية في األهمية تساعد في تعميق ثقافة
حقوق اإلنسان. أمتنى لكم وجلميع العـامـلـني فـي
اجلمعية دوام التوفيق والنجاح، ونحن بانتظار العدد

القادم من النشرة.
              د. خالد عمر الرديعان
          جامعة امللك سعود - كلية اآلداب
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سعادة رئيس التحرير           سلمه الله
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

)، وقـدحـقـوق    اطلعـت بـالـصـدفـة عـلـى نـشـرة (
شدني جودة اإلخراج والتنسيق، خطوة أكثر مـن
رائعة تنور اإلنسان وتثقفه وتعرفه حقوقه وجتعله
على معرفة ودراية كاملة مبا يحدث في العالم في

مجال حقوق اإلنسان.
    النشرة ستعمل على سد جزء من الفجوة التي
يعيشها عاملنا العربي في مجال اإلعالم احلقوقي.
    أقدم شكري لكل القـائـمـني عـلـى الـنـشـرة مـن

إداريني ومحررين ومخرجني ... وإلى اإلمام.
م. إبراهيم بن عبدالله العمار
مدير شعبة مساندة برامج العناية بالعمالء
شركة االتصاالت السعودية
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 يرقد عضو اجلمعية األستاذ حجاب بن يحيى احلازمي*
على السرير األبيض مبستشفى امللك فهد بجـيـزان إثـر

هـــ،1426/11/23تـعـرضـه حلـادث سـيـر يــوم األحــد 
.متنياتنا لألستاذ احلازمي بالشفاء العاجل بإذن الله

 انتقلت إلى رحمة الله تعالى أخت الدكتور عبداجلليل*
بن علي السيف، عضو مجلس الشورى وعضو اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلنسان، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح

.(إنا لله وإنا إليه راجعون)..جناته

d�bI�Ë dJ�

ريرحتلا سيئر ةداعس
مرتحملا       دانعلا دومح نب نمحرلادبع روتكدلا

رـاـبخأ )قـوـقح( ةـرـشن ـنم لوألا دــدـعلا ـنـمـضت
ينرسيو ،نارجن نجسل ةيعمجلا ةرايز اهنمو ،ةيعمجلا
ءالمزلاو فرشملا مكفقومل يمارتحاو يركش مكل ثعبأ نأ
ـةيماس ةيـنطو لامعأ نم هب نـوموقت امو ةيـعمجلا يف
ةكم تاررقم نإ مث ،حمسلا اننيدو انميق حور عم قفتت
مداخ ةسائر تحتً ارخؤم دقع يذلا رمتؤملا يف ةمركملا
شياعتلا وحن ًازراب ًاراطإ تعضو دق نيفيرشلا نيمرحلا
نم اهريغو ةرهاطلا دلبلا هذه يف ةاواسملاو ةوخألاو
يتايحت اولبقتو  .نيملسملا دالب

قاس وبأ دمحم ءاوللا
ىروشلا سلجم وضع
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