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:حقوقياض - الر
يــر الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة األســتـــاذاتــفــق وز

ئيس اجلمعيةيز العكاس ورعبداحملسن بن عبد العز
الدكتور بندر بن محمد احلجار على تشكيل جلـنـة

ة.ارالوزكة بني اجلمعية وتنسيق مشتر
ئيس اجلمعيةأكد العكاس في لقاء جمعه بـرو
ًجهاهـ أن هنـاك تـو13/1/1427م األحـد  يو

عايةاك القطاع اخلاص في عمليات الرنحو إشر
يعيةة تشراراالجتماعية، بحيث تكون مهمة الوز

سسات اجملتمعلى مؤيلية، فيما تتومتوتنظيمية وو
املدني األعمال التنفيذية كاملة.

ضح الدكتور بندر احلجار أن االجتماع الذيأوو
ياض تطرق إلىير بالـرعقد في مكتب معالي الـوز

عــايــةالــرعـات مــنــهــا: دور األيــتــام وضـوعــدة مــو
املـسـاعـدات االجـتـمــاعــيــة لــألســراالجـتـمــاعــيــة و

ضاع النساء فـي الـسـجـوناحملتاجـة، إضـافـة ألو
فض أهاليهن استالمهن. كما بحثاتي رالسيما اللو

ظفني في دار احلمايةضوع نقص املوفان موالطر
ك.ير العمل املشترسبل تطواالجتماعية، و

t��J� w WOFL'« fOz— q�I�
	 WO�UL��ô« ÊËRA�« d	“Ë 

WO�UL��ô« W	U�d�« �UOKL� w ’U)« ŸUDI�« „«d�≈ u�� t�u� „UM� ∫”UJF�«

ي:يرياض - عبداللطيف دغرالر
ةطنية حلقوق اإلنسان دعوم اجلمعية الو    تعتز

الدوليج والنروك واكز حقوق اإلنسان في الدمنارمر
ى لعقد لقاء تناقش من خالله قضايابية األخراألورو

طشروابط ولة إيجاد ضومحاوالتعبير وأي وية الرحر
لها.

ئيـسأشار الدكتور بندر بن مـحـمـد احلـجـار ر و
اجلمعية إلى أن هذا اللقاء الذي سيعقد مبشيئة الله

دية،بية السعوخالل األسابيع املقبلة في اململكة العر
ضفض الـتـعـرك يـريهدف إلى إصـدار بـيـان مـشـتـر

التعبير.أي وية الرسل بحجة حرالرية ولألديان السماو
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:حقوقكاالت، اشنطن- وو
اليات املتحـدةمة الـوير لألمم املتحدة حكـوطالب تقـر

يـكـيـة بـأن حتـاكـم جـمـيــع األشــخــاص الــذيــناألمـر
احهمانتانامو أو أن تطلق سرهم في معسكر غوحتتجز

احدة.ة ومر
 االحتجازّ صفحة على أن54ير املكون من أكد التقرو

لي،من دون تهم يناقض قانون حقوق اإلنسان الـدو
حا»ّاعا مسـلهاب ليست «نزب على اإلر احلرّكما أن

سالاشنطن إلى عدم إرفقا لذلك القانون. كما دعا وو
ا فيها للتعذيب.ضواملعتقلني إلى دول ميكن أن يتعر

ى معتقل بأن يتقدم بشكوّه يتعني السماح لكلّقال إنو
ه ينبغي التـعـامـل مـع أيّأنيقة معاملـتـه، وبشأن طـر

ى بالكيفية املالئمة.شكو

معالي وزير الشؤون االجتماعية أثناء استقبال رئيس اجلمعية والوفد املرافق له
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:حقوقجدة - 
طنية حلقوق اإلنسان في اخلامسك اجلمعية الو  تشار

سـسـاتمتر الثانـي لـلـمـؤي فـي املـؤمن الشـهـر اجلـار
بية.طنية املعنية بحقوق اإلنسان في املنطقة العرالو
ئيس اجلمعية الدكتور بندر بن محمدضح سعادة رأوو

متر الذيكة اجلمعية في هذا املؤاحلجار بأن مشار
حة)ية (الدويستمر ملدة ثالثة أيام في العاصمة القطر

كة.ة تلقتها اجلمعية باملشارتأتي بناء على دعو
ات اإلقليميـةيز املبـادرمتر يهدف إلى تـعـزيذكر أن املـؤ

طنية حلقوق اإلنسان،سسات الواملؤدعم دور املنظمات وو
يز ثقافة حقوق اإلنسان في جميع اجملاالت.تعزو

 حسني بن ناصر/متر الدكتورميثل اجلمعية في املؤ هذا و
.مةف العام على فرع منطقة مكة املكريف املشرالشر

:حقوقياض - الر
ينالعشرابع وم اخلميس الرعقد صباح يو
هـ االجتماع األول1427م من شهر محر

كز البابـطـنينني مع اجلمـعـيـة مبـرللمتـعـاو
الثقافة في حي الصحافةاث وي للتراخلير
ياض.بالر

إطـالعف وقد خصص االجتماع لـلـتـعـارو
نني على أعمال اجلـمـعـيـةاألعضاء املتـعـاو

قدمآليـات عـمـلـهـا. وائحـهـا وجلـانـهـا ولـوو
ة عن أعمالجزحات موساء اللجان شرورؤ

جلانهم.
ئيساب الرنوئيس اجلمعية وحضر اللقاء ر

سسني.عدد من األعضاء املؤو

جانب من ردود الفعل الغاضبة من الرسوم املسيئة لإلسالم واملسلمني

، مازال2005ه حتى أكتوبر/ّيقول تقرير األمم املتحدة أن
 دون محاكمةً شخصا520يقبع في معسكر غوانتانامو 

ك مشتبه مثل التعذيب أي سلوّير على أند التقرّشدو
 مـن قـيـمـةّأو املعـامـلـة الـقـاسـيـة أو تـلـك الـتـي حتـط

اإلنسان، ينبغي أن تخضع لتحقيق من قبل سـلـطـة
طهه ينبغي محاكمة جميع من يثبت تورّأنمستقلة، و

.القيادة السياسية»ية وتب العسكر«مبن فيهم أعلى الر
ضّاليات املتحدة أن تعومة الوه على حكوّأضاف: أنو
لئك الذين يثبت أي حتـقـيـق، فـي حـال الـقـيـام بـه،أو
ا لهذه املعامالت القاسية.ضوهم تعرّأن

ى، ساند األمني العام لألمم املـتـحـدة،من جهـة أخـر
ير األمم املتحدة الذي يدعو إلى إغالقفي عنان، تقركو

قال إنه يأملبا، ويكي في كوانتانامو األمرمعتقل غو
قت ممكن».ة بأسرع وفي «اتخاذ هذه اخلطو

مات املسيئـةسوقضية الـرية التعبـيـر وضوع حـرمبو
تهـاسلم الـتـي نـشـرللنبي محـمـد صـلـى الـلـه عـلـيـه و

كية.الصحف الدمنار
كز حقوق اإلنسان فيأشار احلجار إلى أن مرو

فـض أيكز يـر مفـاده أن املـرًك أصدر بيـانـاالدمنـار
كزقال مدير املراملسلمني، ومتييز أو حتقير لإلسالم و

سةط أساسي ملمارية التعبير شرم: إن حرتن كيرمور
ى فــي أي مــجــتــمــعاع احلـقــوق األخــرجــمــيــع أنــو

؛ بل هـوًط ليس مطـلـقـالكن هذا الـشـراطي، ودميقـر
ًأال يحدث انقسـامـاط بأن ال يسيء لألديـان ومشـرو

األغلبية في اجملتمع.بني األقلية و

سائلئيس اجلمعية في بيان وزع على وضح رأوو
كز حقوق اإلنـسـاناإلعالم أن اجلمعية خـاطـبـت مـر

م فيما يتـعـلـق4/2/2006م السبـت ك يـوبالدمنـار
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ة كل مـن:ارك في االجتماع مـن جـانـب الـوزشـار
عايةة للراركيل الوزض بن بنيه الغامدي واألستاذ عو

كيـلالتنمية االجتماعيـة، األسـتـاذ مـحـمـد الـعـقـال وو
اإلسكان الـشـعـبـي،ة للضـمـان االجـتـمـاعـي وارالـوز

ةبي مدير عام إداراألستاذ محمد بن عبدالله احلرو
ه من جانب اجلمعيةاحلماية االجتماعية. كما حضر

بـيـعـانئـيـس اجلـمـعـيـة الـدكـتـور مـفـلـح بــن رنـائـب ر
ئيس جلنةهير حافظ رالقحطاني، الدكتور عمر بن ز

اهيم بن حمدات، الدكتور إبراالستشاراسات والدر
دفاء محموة ويدة، الدكتورالقعيد، الدكتور صالح الشر

ين العابـديـن حـمـاد،طيبه، األستاذة سـهـيـلـة بـنـت ز
ي.حمن الفاخراألستاذ خالد بن عبدالرو
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ËË q?IM¹ ULO� W×O×B�«u?Ý ª‰Ë«b²¹n×B�« w� ¡«

dOž Ë√Ë s� U¼ÆÂöŽù« qzUÝ

d(« V²J� d¹b� VzU½ d�– ̈ qÐUI*« w�WOM¹b�« �U¹

“uÐ—«—U)« …d�_« WOłu� sHO²Ý bO��« WOJ¹Ê√ 7Ý

d(UÐ �U�UL²¼« rN¹b�u²�� vKŽ WOM¹b�« W¹¨r�UF�« È

ËdIð „UM¼ Ê√d¹«ÎuMÝ U¹ÎË ¨ÊQA�« «c¼ w� —bB¹ b	

ËË q?IMÐ bŽu?N?H0 oKF²¹ ULO� WOFL'« dE½ �UNłÂ

d?²?Š«d(« Â«w?� W?O?M?F?*« �U?N?'« v?�≈ W?O?M?¹b�« �U¹

uJ(«d�_« W�ÆWOJ¹

Ë u??Žœ s??H??O??²??Ý b?O?�?�« Âb?	 ¡U?I?K?�« W?¹U?N?½ w?�…Î

ËR�LK�e�« ‰œU³²� WOFL'« w� 5�—U¹ËR�*« l� �«5�

d(« V²J� w�uÝ WOM¹b�« �U¹WJKL*« w� p�– ÊU� ¡«

u�« w� Ë√d�_« …b×²*« �U¹ôÆWOJ¹

∫”U×½ b�Uš ≠ …bł

— bIŽ—U−(« bL×� sÐ —bMÐ —u²�b�« WOFL'« fOz

ËdÝ_« ÊËRA� t²³zU½u'« …–U²Ý_« …d¼dIMF�« …Í

u?¹ ¡U�� ¡U?Łö?¦�« Â15Ø1Ø1427U?ŽU?L²ł« ‡¼Î

—u²�b�« l�dŁ …d¹b*« bO³Ž U¹‚ËbMBK� W¹cOHM²�« …

Ëb�«Æ…b×²*« 3_UÐ ÊUJ�K� w�

W?O?F?L?'« dI� w� bIŽ Íc�« ŸUL²łô« «c¼ ¡Uł

dJ*« WJ� WIDM0uŽœ VIŽ W�Ë ……–U²Ý_« UN²Nł

u'«d?¼d?IMF�« …—u?²?�bK� ÍdŁ …Ÿö?Þö?� b?O³Ž U¹

Ë WOFL'« ‰ULŽ√ vKŽË UN²DA½√“U$ù«w²�« �«

Ë UN²IIŠÆWOK³I²�*« UNDDš

Ë u?ð vKŽ ¡UIK�« ‰öš oHð« b	d�c� lO	r¼UHð …

d?³?)« ‰œU?³?ð vKŽ hMð 5³½U'« 5ÐË �«W?�U	≈

d�« ≠ ÷U¹‚uIŠ∫

— …œU?F?Ý sKŽ√s?Ð —b?M?Ð —u?²?�b?�« WOFL'« fOz

r?O?E?M?ð œb?B?Ð W?O?F?L?'« Ê√ sŽ —U−(« bL×�

—Ëœ—bð �«uF��« 5O�U×BK� WO³¹ÂU¹_« ‰öš 5¹œ

dI�«‰U−� w� WOÝUÝ_« rO¼UH*« qLAð WK³I*« W³¹

Ë ÊU�½ù« ‚uIŠËb�« �UO	UHðô«ÆW	öF�« �«– WO�

ËÁc?¼ s� ·bN�« Ê√ v�≈ —U−(« —u²�b�« —Uý√

—Ëb�«dF²�« u¼ �«‚uI×Ð oKF²¹ U� qJÐ q�UA�« n¹

uÝ ̈ ÊU�½ù«dF²�« WOŠU½ s� ¡«�U×KDB*UÐ n¹

d*«WLE½_UÐ oKF²¹ U� Ë√ ¨ÊU�½ù« ‚uI×Ð WD³ð

ËËb�« �UO	UHðô«Æ‰U:« «c¼ w� WO�

ËË U?M?½≈ò —U−(« —u²�b�« ·U{√u?Žb�« UMNł�«

u?²H*«Ë l?O?Lł v�≈ WŠu?F?�?�« ÂöŽù« qzUÝ¨W?¹œ

„d
A*« ÊËUF
�« t�Ë√ ULNF� Y��

«b�Ë q�I
�� fOzd�« VzU�ÎUO�U�U� ÎUOJ�d�√ d�¬Ë Î

—Ëb?�«—b?²�« �«Ë W?O?³?¹—b?�« œ«bŽ≈W?I?K?F?²?*« �UÝ«

dÝ_UÐË …d?Ý_« nMF�«ŸUL²łô« g	U½ UL� ¨Í

uF��« 5KI²F*« U¹UC	už w� 5¹œÆu�U½U²½«

ËË√u'« X×{d?¼dIMF�« …Ê√ ŸU?L²łô« VIŽ Í

u ‰UB¹≈ ¡UIK�« s� ·bN�«vKŽ√ v�≈ WOFL'« �

u²�*«ÆU¹UCI�« s� dO¦� w� UN³�UD� rŽb� �U¹

d?A?�« 5?�?Š —u?²�b�« ∫s� q� ¡UIK�« dCŠn?¹

d?A*«d?J?*« W?J?� W?I?D?M?� Ÿd?� vKŽ ÂUF�« ·¨W?�

— —œU?	U?Ð d?J?Ð u?Ð√ —u?²?�b�«d?Ý_« W?M?' f?O?z¨…

—u?²?�b?�«e?Ž W?−?O?NÐ …u?Ð√ t?K?�« b?³?Ž –U?²?Ý_« ¨Í

Ë ¨`?L?�?�«Ÿd??H?�« d?¹b?� ”U?×?½ b?�U?š –U?²?Ý_«

ÆÍcOHM²�«

WO��—b
�« 	«—Ëb�« W�U�≈Ë 	«d�)« ‰œU�� vK� hM� 

ÊU��ù« ‚uI� WOFL�Ë …b�
*« 3_« 5� r�UH� …d�c�

ÊU��ù« ‚uI� U�UC� l� w�UF
�« WOHO� vK� 5�œuF��« 5OH�B�« V�—b
� WD�

—Ëb�« Ác¼ —uC( UNOO�U× qO−�²�r� w²�« …

u� œb×½œ«bŽ√ vKŽ lKD½ v²Š ¨Êü« v²Š U¼bŽ

d�«—uCŠ w� 5³ž«dOA� ÆåU¼«ÎWOFL'« Ê√ v�≈ 

—Ëœ c?OHM²Ð X�U	¡U?C?Ž√ lOLł XKLý WKŁU2 …

Ë WOFL'«ÆUNO� 5K�UF�«

Ë—Ëb�« «c¼ q¦� WOL¼√ vKŽ —U−(« b�√∫özU	 �«

—Ëb�« Ác¼òË «bł WLN� …wÞUF²�« s� sJL²M� p�–

Ë WO½U�½≈ WOC	 w� q�UF²¹ w�U× Í√ l�qJAÐ

u?KF*« vKŽ wM³� VÝUM�Ë �U�Ë WLE½_«d³)«¨…

Ëu²�� vKŽ dO³� dOŁQð t� ÊuJOÝ «c¼‘UIM�« È

Ë w??�U?×? Í√ 5?Ð‚u??I??Š W??O??F?L?ł w?� u?C?Ž

u?J¹ YO×Ð ¨ÊU�½ù«u?'« l?OL−Ð 5LK� ÊU½V?½«

d²H¹ w²�«dF� ULNÐ ÷ÆåUN²�

WOLM� Y��� —UL�
�ô« WM'

WOFL'« œ—«u�

∫”U×½ b�Uš ≠ …bł

u?�« W?O?F?L?'U?Ð —U?L?¦?²?Ýô« W?M' �bIŽ‚u?I?( W?O?MÞ

d� dI0 ÊU�½ù«dJ*« WJ� WIDM0 UNŽu¹ W�—_« Â¡UFÐ

u*« o�«2Ø1Ø1427—Ëb�« UNŽUL²ł« ‡¼—ËUA²�« ÍÆÍ

Ëe?O?� W?M?−?K?�« ¡UCŽ√ g	U½ b	Ë W?O?F?L'« WO½«‚dÞ

d?HD�« qþ w� WŠU²*« —UL¦²Ýô«w?²�« W¹œUB²	ô« …

Êu?F?L?²?:« g?	U?½ U?L?� ¨w?K;« œUB²	ô« UNAOF¹

—_«Æ—U?L?¦?²?Ýô« k?�U?×?� s?� W?O?F?L?−K� …bzUF�« ÕUÐ

dGB*« WM−K�« —Ëœ WA	UM* W�U{≈Ë —UL¦²Ýö� …WOLMð

u*«—«u?L?F?�« W?OFL'« UNðbL²Ž« w²�« WO�U*« œw?� WO�

d?�U?Ð dOš_« UNŽUL²ł«÷U¹.Ë v?�≈ ŸU?L²łô« hKš

ËË WOLM²�  jDš l{uDð—UL¦²Ý« d¹ÆWOFL'« �«

ö� ŸUL²łô« dCŠÎd?U½ sÐ 5�Š —u²�b�« ∫s� 

dA�«“ dLŽ —u²�b�« ̈ n¹Ë ̈ k�UŠ dO¼tK�«b³Ž –U²Ý_«

Æ`L��« uÐ√ d¼UE�«b³Ž sÐ

UŠdý ÂbI¹ w½UD×I�« —u²�b�«ÎöBH� Î‰ULŽ√ sŽ 

U¹UCI�« ‰U³I²Ý« WO�¬Ë WOFL'«

d�«džœ nODK�«b³Ž ≠ ÷U¹d¹∫Í

— sÐ ̀ KH� —u²�b�« …œUFÝ vI²�«w½UD×I�« ÊUFOÐ

— VzU½R� WOFL'« fOzdš«Îd�UÐ WOFL'« dI� w� ÷U¹

uÐ—UH��« s� b�dFð t� Âb	 WO½UÐUO�« …UH¹Î‰ULŽ√ sŽ 

Ë WOFL'«“U$≈ “dÐ√dł UL� ̈ UNð«œU−¹≈ ¡UIK�« ‰öš È

d²A*« ÊËUF²K� WO�¬dD�« 5Ð „Æ5�

d?�« V?zU½ …œUFÝ lKÞ√ dš¬ V½Uł s�Ë f?Oz«b�Î

—UH��« s�d�_« …Ë ̈ WOFL'« ‰ULŽ√ “dÐ√ vKŽ WOJ¹Âb	

dý t�UŠÎöBH� ÎuIð U* Ë WOFL'« tÐ Â‰U³I²Ý« WOHO�

Ë U?¹UCI�«d?ÞU?N?F� q�UF²�« WI¹.—u?²?�b�« “dÐ√ UL� 

Ë W?O?FL'« —Ëœ w½UD×I�«uNłW?�U?I¦�« dA½ w� U¼œ

uI(«ÆlL²:« w� WO	

t�UL
�« bIF� WO�dA�« WIDM*« Ÿd�

ÂU�b�« w� ‰Ë_«

nO��« qOK'«b³Ž Æœ

 ≠ ÂU�b�«‚uIŠ∫

——u?????????²?????????�b?????????�« ”√

w??K??Ž s??Ð q?O?K?'«b?³?Ž

dA*« nO��«ÂUF�« ·

W??O??F??L??'« Ÿd??� v??K?Ž

d??A??�« W??I??D??M??*U?ÐW??O?	

ŸdHK� ‰Ë_« ŸUL²łô«

d?N?ý s?� Y?�U?¦?�« w?�

d³�Æw{U*« d¹«

ËbIŽ Íc�« ŸUL²łô« Ê√ v�≈ nO��« —u²�b�« —Uý√

dOA�« ‚bM� w�eON−²�« dš¬ g	U½ ÂU�b�UÐ Êuð«�«

Ë— Ÿd?H?�« qLŽ w� ¡b³K� �«œ«bF²Ýô«U?OLÝÎR� ¨«b�Î

ËU?J?A?�« ‰U³I²Ý« w� √b³OÝ ŸdH�« Ê√ vKŽ‰öš È

ÆÊü« s� dNý

ö?� ŸU?L?²?łô« dCŠÎd?H?�« W?O?�UŽ …–U²Ý_« ∫s� ¨b?¹

d³'« bL×� –U²Ý_«d�« b³Ž –U²Ý_« ̈ Ê«dŠ sLŠd¹¨Í

Ë ¨V¹UA�« dHFł –U²Ý_«uŽ w�U;«Æ—uBM*« WC¹

WOJ�d�_« W�uJ(« v�≈ ÂUF�« qBMI�« UNKL�� W�U�— d��

…—U�e� UN� ÕUL��U� V�UD� WOFL'«

u�U�U
�«u� w� 5�œuF��« 5KI
F*«

جدة - خالد نحاس:
ئيس اجلمـعـيـة الـدكـتـور بـنـدر بـن مـحـمـدعقـد ر

هــ مبــقــر5/1/1427م الــســبــت احلـجــار يــو
 مع القنصلًمة اجتماعااجلمعية مبنطقة مكة املكر

يكية السيدة/ تانيـااليات املتحدة األمرالعام للو
افق لها.فد املرالوجافالر و

سالـةفد رقد خلص االجتماع إلـى حتـمـيـل الـوو
مةطنية حلقوق اإلنسان إلى احلكومن اجلمعية الو

د على طلبها السمـاحيكية تطالب فيها الـراألمر
ديني فية املعتقلني السعويارألعضاء اجلمعية بز

سالةيكي بنقل الرفد األمرعد الوقد و و.انتاناموجو
لني هناك.إلى املسئو

يكي: نـائـبحضر االجتـمـاع مـن اجلـانـب األمـر
التعلـيـماإلعالميـة والقنصل للشئـون الـثـقـافـيـة و

امللحق اإلعالمي بالقنصليةين إدي، والسيدة/أير
الـشيـن وارالـسـيـدة/ والـسـيـدة/جـاي مـنـيـر، و

يكـيـة. كـمـاجـيـة األمـرة اخلـارارة بوزاملـسـتـشـار
ةهره من جانب اجلمعية: األسـتـاذة اجلـوحضـر
ة،ئيس اجلمعية لـشـؤون األسـري نائـب رالعنقـر

ف العام على فرعيف املشرالدكتور حسني الشرو
الدكتـور عـمـرمـة، واجلمعية مبنـطـقـة مـكـة املـكـر

ي.ة بهيجة بهاء عزالدكتورحافظ، و

جدة - حقوق:
طنية حلقـوق اإلنـسـان جلـنـةشكلت اجلـمـعـيـة الـو

يـةة املـصـرثـة غـرق الـعـبـارلـتـقـصـي أسـبـاب كـار
ايرقت في الثالث من فـبـر) التي غـر98(السالم 

ي في البحر األحمر.(شباط) اجلار
فيف املشرأشار الدكتور حسني بن ناصر الشرو

مة إلىالعام على فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكر
تـيارلـني فــي وزأن الـلـجـنـة سـتـخــاطــب املــســؤو

ضيح مالبـسـاتيتني لتـوالنقل املـصـرجيـة واخلار
ثـةفة املتسبب احلـقـيـقـي فـي الـكـارمعـراحلـادث و

W�dB*« …—U�F�« W—U� »U��√ wBI
� WM' qJA� WOFL'«

سميا.جيه االتهام له رلتو
جه تهمة انتهاك حقوق اإلنسانقال إن اجلمعية ستوو

ات األمم املتحدة، التي تـنـص عـلـىاستنـادا ملـقـرر
د حق في األمن على حيـاتـه بـضـمـانأن: «لكل فـر
فير هذا احلق».لة عن تواجلهة املسؤو

ي اتصـاالتيف على أن اجلمـعـيـة جتـرأكد الـشـرو
ظفي حـقـوقمـوية وة مع السـلـطـات املـصـرمستـمـر

ضاالنتهاكات التي تعربات واإلنسان لرصد العقو
املصابـنية، كما تتابع العائـديـن وكاب العبـارلها ر

عاية الصحية لهم.لضمان الر

U�bI� „—U��Î

غـبـةطنية حلـقـوق اإلنـسـان بـرحب اجلمـعـيـة الـو  تـر
لي اخلاص باحلقوقاململكة في االنضمام للعهد الدو

لي اخلاص باحلقـوقاحلق الـدوالسياسيـة واملدنيـة و
قعالثقافية، حيث من املتواالجتماعية واالقتصادية و

 هذين العـهـديـنًيـبـاى قرأن يناقش مـجـلـس الـشـور
بهذا تكون اململكة النضمام اململكة إليهما، وًمتهيدا

ئيسية،لية الرمة الدوقد استكملت أنضمامها للمنظو
بع اتفاقيات، هي: اتفاقية إلى أرًحيث انضمت سابقا

اتفاقيةي، والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر
اتفاقيةأة، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املر

اتفاقية حقوق الطفل.مناهضة التعذيب، و
  من احلقوق التي تـضـمـنـهـا هـذان الـعـهـدان، حـق

تشـكـيـلالتجمـع الـسـلـمـي، وشـيـح والتـراالنتـخـاب و
كة في الشؤون احمللية،املشاراب واإلضرالنقابات و

اة أماماملساوالتنقل واملعتقد والدين وية الفكر وحرو
الضمان االجتـمـاعـي،التعـلـيـم والصحـة والقـضـاء و

كة في احلياة الثقافية .. إلخ.املشارو
لة تنضـم إلـى هـذيـن الـعـهـديـن أن  مـن حـق أي دو

قع أن تستخدم اململكةمن املتوتتحفظ على أي مادة، و
امان التحفظ العام، أي عدم االلتزهذا احلق حتت عنو

يعة اإلسالمية،بتطبيق أي مادة تخالف أحكام الشر
اد التـيقام املوكذلك التحفظ اخلاص بأن حتدد أرو

ال آمـل أن الفي كـل األحـومتتـنـع عـن تـطـبـيـقـهـا. و
نـتـعـسـف فـي اسـتـخـدام هـذا احلـق حـتـى ال نـفــرغ

نهما، علمـا بـأن الـعـديـد مـناالتفاقيتني مـن مـضـمـو
دةجوص عليها في هذين العهدين مواحلقوق املنصو

األنظمـة الـداخـلـيـة،في النظـام األسـاسـي لـلـحـكـم و
لية التي صادقت عليها اململكة.االتفاقيات الدوو

طنـيـة حلـقـوق اإلنـسـان بـعـدم اجلمـعـيـة الـوتـعـتـز  و
م لهذين الـعـهـديـن أن تـقـوًسميـاانضمـام املـمـلـكـة ر

اتأن تنظم محاضرسائل اإلعالم، وهما في وبنشر
مدىأبعادهمـا وش عمل ملناقشة مضامينـهـمـا ووور

.ًانسجامهما مع األنظمة املعمول بها حاليا
  إن هـذا الـنـوع مـن احلـقـوق لــم يــأخــذ حــقــه مــن

لعل السببلي، وى الدواسات حتى على املستـوالدر
مة هذه احلقوقفي ذلك أن بعض الدول تنظر إلى منظو

لذلك، وًقاليست حقـوغبات وعلى أنها احتياجـات ور
لكن لإلسالملة. وبطها باإلمكانيات املالية للدوهي تر

خاصة في اجلانب االقتصادي من هذهأي آخر، ور
امها.يجب احتركد على أنها حقوق واحلقوق، فهو يؤ

ف نناقشها من مـنـظـور إسـالمـي فـي الـعـددسـو  و
القادم إن شاء الله.
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:حقوقياض - الر
ة سمير القصير في الثانيت سيارالقنبلة التي دمر

، أســكــتــت أشــجـــع2005نــيــو) ان (يــويــرمــن حــز
ّة احلزن الذي ألـمفي غمـرالصحافيني اللبـنـانـيـني. و

القلق من تبعـاتمالئه، وبأصدقاء سمير القصيـر وز
ير من ليبيا حول العثور علىدت تقارمية مقتله، ورجر

ال الشـهـيـبـي فـي أحـدجثة الصـحـافـي ضـيـف الـغـز
ي.احي مدينة بنغازارع في ضوالشو
ال قد اختفـى قـبـلكان الصحافي ضيـف الـغـزو
ئةيبا من مقتله، بعدما نشر مقاالت مناوعني تقرأسبو
ضةنت املعاراقع اإلنترمة الليبية في عدد من موللحكو

ب من قـبـلاستجـوا لهـا، والتي تتخذ مـن لـنـدن مـقـر
.السلطات الليبية حول كتاباته

ال أولضـيـف الـغــزلـم يـكـن سـمـيـر الـقـصــيــر و
صحفيني يسقطان ضحايا لالغتيال بسبب عملهما،

نا آخر الضحايا. فبعد ثالثة أشهر فقط منلن يكوو
ال، اسـتـهـدفـتضيـف الـغـزمقتـل سـمـيـر الـقـصـيـر و

سسة اللبنانيةالصحفية مي شدياق التي تعمل في املؤ

سـال، فــي انــفــجــارلــإلر
عت حتت مقـعـدقنبـلـة زر

اتـهـا فـي مـنــطــقــةسـيــار
نية، ما أدى إلـى بـتـرجـو

يدها.ساقها و
 كــــانـــــون12فـــــي و

فـياألول (ديـسـمــبــر)، و
م الـذي أصـدر فـيــهالـيــو

ا جديدا،يراحملققون تقـر
حـدث انـفـجـار آخــر فــي

انة الصحافي جبرسيار
يني ما أدى إلى مقتله،تو
تكـبـو جـمـيـعقـد ظـل مـرو

يـن مــناالعــتــداءات فــار
يـدث مزيخشى بعض اللبنانـيـني حـدوأيدي العدالـة، و

من عمليات القتل التي تستهدف الصحفيني الناقدين.
ديـادا حـادا فــيفـي الـيـمـن، شـهـد الـصــحــفــيــون ازو

في آب (أغسطس)، اختطفالتهديدات. واالعتداءات و
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أشـخـاص مـسـلـحـون احملــرر
ه ملـدةاحتـجـزوجـمـال عـامـر و

باه ضرسعوأوبع ساعات، وأر
ه بــالـــتـــشـــهـــيـــر بــــاتــهـــمـــوو

هم.لني) لم يحددو(مسؤو
أ مــن ذلــك، فــهـــوأمــا األســـو

بـة شـبـه الـقـاتـلـة الــتــيالـضـر
انيةسائل اإلعالم اإليرتلقتها و

مة التياملستقلة على يد احلكو
لـم تـكـتـف بـإغـالق الـصــحــف

يدة لإلصالح، بل تعدت ذلكاملؤ
انهمكت بحمالت منتظمة منو

الـتـعــذيــب ضــداالعـتـقــاالت و
ضتعرالصحافيني الناقدين. و

ية علـىاراقع احلـوأصحاب املوعدد من الكـتـاب، و
ضـني، إلـىالصـحـافـيـني املـعـارنـت، وشبـكـة اإلنـتـر

اإليذاء اجلسدي أثناءادي واحلبس االنفراالعتقال و
هم.ات احتجازفتر

:حقوقك - يورنيو
تن إنالـزة مارأعلنت جلنة التحكيم املعـنـيـة بـجـائـز

بـعـةاخلاصـة بـاملـدافـعـني عـن حـقـوق اإلنـسـان، أر
،2006ة للعـام شحون لنيـل اجلـائـزأشخاص مـر

يقيا.ثالثة من إفرة آسيا واحد من قارو
، أن2005ت في العام كانت جلنة التحكيم قـررو

ًشحني على املأل ألنهم جميعاتبدأ بإعالن أسماء املر
بعةشحني األرمت انتقاء املربحاجة ملحة للحماية. و

بعناية من جانب املنظمات العشر حلقوق اإلنسان
 أيار (مايـو)23في التي تشكل هيئة التحـكـيـم. و

ةاملقبل، ستعلن الهيئة اسم الفائز النهائي بجـائـز
تر فـيكز كارعقد فـي مـرُمتر يتن إنالز فـي مـؤمار

اليات املتحدة.أطالنطا في الو
شحون هم:املرو

ان): يقبع غاجني فـي الـسـجـن- أكبر غاجنـي (إيـر
أيـه بــشــأن اإلصــالحــاتاحــة عــن رـر صــرّألنــه عــب
لة.تكبهـا الـدوائم التي تـرشجب اجلـراطيـة والدميقـر

2000منذ العام ء املعاملة. وسوض للتعذيب وقد تعرو

و بلغت حصيلة اخلسـائـر بـني الـصـحـفـيـني فـي
 شـخـصـا مـن الـصـحـفـيــني82اق حـتـى اآلن، الـعـر

العاملني في احلقل اإلعـالمـي، مـنـذ بـدء االجـتـيـاحو
.2003س) اليات املتحدة في آذار (ماربقيادة الو

اسـلــنيغـالــبــا مــا يــكــون الــضــحــايــا مــن املــرو
سائل اإلعالماقيني الذين يعملون مع والصحافيني العر

الذين يستهدفون بسبب تصـوراحمللية أو العامليـة، و
كية أومة األميردين عنهم بأنهم يدعمون احلكواملتمر
اقف السياسية التياقية، أو بسبب املومة العراحلكو

سسات اإلعـالمـيـة الـتـي يـعـمـلـون فـيـهـاتتـبـنـاهـا املـؤ
تشكل االعتـداءاتئة لهم. ودون مناوها املتمـريعتبـرو

، علـى مـدىً إضـافـيـاًاق دليـالعلـى اإلعـالم فـي الـعـر
اسلني الصحافينيالضعف الذي أصبح عليه حال املر

ة حـيـادحـالـيـا، أخـذت فـكـراعـات. وفي مـنـاطـق الـنـز
ضعه كشخص غـيـر مـقـاتـل، تـتـالشـىالصحـافـي وو

بة أماميد الصعواق، ما يزيجيا في مناطق كالعرتدر
هانشـرالصحافيني لتأدية عملهم في جمع األخبـار و

ض ألخطار مهلكة.اع، من دون التعرمن ميادين النز

…√d�« rNMO� UOI	d≈ s� W�ö�Ë UO�¬ s� b�«Ë

4 ÂU?F?K?� åWO�uI(« e�U�≈ s�—U�ò …ezU� qOM� 5��d� 2006

سساتنشر دعاية ضد مؤمي واتهم «باملس باألمن القو
ه على حياته.يخشى مناصرولة اإلسالمية». والدو
لد أحد ضحايانوي): ميثل آرميبابونغا (زلد تسونو- آر

جـةم بحمالت إلبـداء دريقـوانتهاكات حقوق اإلنـسـان، و
ةقد نـدد بـصـورام حلقـوق اإلنـسـان؛ وأكبـر مـن االحـتـر

ي.ميبابـواطي في زة بنظام القضاء غير الدميـقـرمتكـرر
ة.ة مستمرتتم مضايقته بصوراالعتقال وض للتهديد وتعرو

اطية):نغو الدميقرية الكولدن ميسابيكو (جمهور- غو
لدن ميسابيكو انتهاكـات حـقـوق اإلنـسـاناستنكر غـو
ـ في بالده طو ض للتعذيبتعر املاضية. وً عاما20ال ال

ار من البـالداضطر إلى الفـر و2001في عـام 
عاد بسبب تلقيه تهديدات بالقتل. و2002عام 

اطيـة فـي عـامنـغـو الـدميـقـرية الـكـوإلـى جـمـهـور
اتـقــل عــدة مــرُمـنـذ ذلــك احلــني اعــت. و2005

ة.ة مستمرض للمضايقة بصورتعرو
اصل جـنـيـفـري): تـوميبـابـوليـامـز (ز- جنـيـفـر و

يميبابوعيمات منظمة «يا نساء زليامز، إحدى زو
قيادة احتجاجات سلمية ضدانهضن»، تنظيم و

اصل الذي تشهده حقوق اإلنسـاناجع املتوالتر
.بالضرضها لالعتقال وغم تعري، برميبابوفي ز

يترز:القدس - رو
لني القضائـيـنيقية عاملية املـسـؤوطالبت منظمة حـقـو

بة اإلفالت مـنائيلية، مبـحـارات الدفاع اإلسرفي قـو
اء حتقيق جـنـائـي شـامـلا بإجـرأن يأمـروالعـقـاب، و

جدي فـي آخـر حـادثـتـي إطـالق نـار عـلـى األطـفـالو
ائيليني أثناءد اإلسرقتلهم على يد اجلنوالفلسطينيني و

ية.قيامهم بأعمال الدور
فـي شـهـر كـانـون األول (ديـسـمـبـر) املـاضـي، ذكـرو

ائيلي العميداملشاور العدلي العام في اجليش اإلسر
ائيلية من املنظمات اإلسرٍأفيهاي ماندلبليت أمام جمع

مية في القدس، أن عدد التحقيقات اجلنائيةغير احلكو
ين األولليه هذا املنصب في تشر منذ توًيادةشهد ز
أكد أن عدد التحقيقات اجلنائية. و2004بر) (أكتو

200 بلـغ 2000ت منذ أيلول (سبتـمـبـر) التي جـر
.ًحتقيقا

، أعلن مكتب املشاور2005نيـو) ان (يويرفي حز و
 فقط فيً جنائياً حتقيقا131العدلي العام، أنه فتح 
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ما يزال جيش االحتالل اإلسرائيلي يضرب بعرض احلائط املعاهدات
 واالتفاقيات الدولية التي جترم قتل األطفال األبرياء

حهمجرادث قتل الفلسطينيني وحو
اتني علـى يـد قـو غير قـانـوٍبشكـل

ائيلي منذ بدايةجيش الدفاع اإلسر
االنتفاضة احلالية فـي سـبـتـمـبـر/

ةخالل تلـك الـفـتـر. و2000أيلـول 
1722ائيليـون د اإلسرقتل اجلنـو
ثلثهـم مـن على األقـل (وًفلسطينـيـا

ا اآلالف.حواألطفال) كما جر
ةيـتـسـن املـديــرة لـيـا وقـالـت سـارو

سـطالتنفـيـذيـة لـقـسـم الـشـرق األو
ايتـسمن ريقيا في هيوشمال أفرو

تش: «لقد أدى امتـنـاع اجلـيـشوو
ائيلي عن القيام بتـحـقـيـقـاتاإلسر

ادث قتل املدنيني إلىجدية في حو
إنفه. وة اإلفالت من العقاب بني صفـوتشجيع ظاهـر

 في االجتاه الصـحـيـح،ٌةيادة عدد التحقيـقـات خـطـوز
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نسية:يس - الفربار
ظيف يشكل إحدى أخطرال التمييز في التوال يز

ًين داخليااملهجردة الالجئني وض عوالعقبات التي تعتر
سك.الهرسنة وهم في البوإلى ديار

سك فـيالهـرسنـة وأكد الباحث في شـؤون الـبـوو
لية عمر فيشر، «إنه بعد مرور عشرمنظمة العفو الدو

ت سلطات احتـادات على اتفاقية دايتون، عجـزسنو
بيا عـنية صـرسلطات جـمـهـورسـك والهـرسنـة والبـو

التصدي النتهاكات احلقوق اإلنسانية للعمال».
ارة استمـرلية ظـاهـرت منظمة العـفـو الـدوأبرز و

قيـة،التمييز ضد العمال املنتمني إلى األقلـيـات الـعـر
ص في احلصول علىمبا في ذلك مجاالت تكافؤ الفر

هما من أشكال اإلنصاف علىغيريض والتعوالعمل و
د اجلائر.عمليات الطر

شكلت عمليات الفصل من العمل بسبب التمييز،و
يـقلـى عـلـى طـرة األوفـي عـدد مـن احلـاالت، اخلـطـو

انية، التي شـمـلـتقي» العـدو«حمالت التطهـيـر الـعـر
حيل.التري والتهجير القسرعمليات القتل و

ال سيما املـلـحـققد تضمنت اتفاقـيـة دايـتـون، وو
ًافا، اعترًين داخليااملهجر املتعلق بالالجئني و7قم ر

 علىًدة بوصفه ميثل إنصافا باحلق في العوًيحاصر
انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن عمليات التهجير

 لقلب اآلثار السلبيةًسيلةنية، ووحيل غير القانوأو التر
قي».لعمليات «التطهير العر

ض للتمييز، مبا في ذلـكإن احلق في عدم التعـر
ص عليـهاحلق في التمتع باحلق في العـمـل، مـنـصـو

لـيـة حلـقـوقاملـعـاهـدات الـدوفـي عـدد مـن املـعـايـيـر و
ًفالة طرسك دوالهرسنة واإلنسان، التي أصبحت البو

سكالهرسنة وانني العمل في احتاد البوإن قوفيها. و
بيا حتظر التمييز في التشغيل. كمـاية صـرجمهورو

يضات إلى تنص على دفع تعوًأنها تتضمن أحكاما
د من العمل على أساس التمييز.ضحايا عمليات الطر

بيد أن مثل هذه األحكام تظل غير كافية.
يجب أن تستمر، لكن االختبار احلقيقي يكمن فيو

تكبني إلى العدالة».تها على تقدمي املرقدر

يترز:ة - روسنغافور
ة،ات إلى سنغافورليات املهاجرض العامالت املنزتتعر

اجلنـسـية تشمـل الـعـنـف اجلـسـدي وإلى إسـاءات خـطـيـر
االحتجاز في مكان العمل.و

فاةقية، وة عن منظمات حقوتشير اإلحصائيات الصادرو
ادثاء احلوّ جر1999لية منذ عام  عاملة منز147 عن ّما ال يقل

ى فـي مـعـظـماء االنتحـار، الـذي جـرّفي مـكـان الـعـمـل أو جـر
ط من األبنية السكنية أو القفز منها.يق السقواحلاالت عن طر

ات نصف األجور التي جتنيهاجتني العامالت املهاجرو

يات في أعمال مماثلة، كالتنظيـفالعامالت السنغافـور
ايدة من عدم دفـعى متـزة شكـاوّثـمأعمال احلدائـق. وو

األجور.
تش كينيثايتـس وومن رقال املدير التنفيذي لهيوو

ات عدة أشهر منث: «تعمل معظم العامالت املهاجررو
هن يعملـنكات التشغيـل؛ وغير أجر لتسديد ديـون شـر

هني احتجازعية، أو يجريلة بال عطلة أسبوساعات طو
ة لشمل العامالتفض سنغافور رّفي أماكن العمل. إن

ًضـة عـرّانني العمـل االعـتـيـاديـة يـجـعـلـهـنليـات بـقـواملنـز

 صفحة124اقع في ير الويستند التقرلالنتهاكات».  و
 لالنتهاكـاتّضع حـدان «خادمات حتت الطلـب: وبعنـو

ة»، إلىات في سنغافورليات املهاجرضد العامالت املنز
لنيمسؤوليات وأكثر من مئة مقابلة شاملة مع عامالت منز

لةّض سلسلة مفصهو يعركات تشغيل. وشرميني وحكو
ة،من االنتهاكات بحق عامـالت املـنـازل فـي سـنـغـافـور

تستـخـدم األسـرة. ومة سنـغـافـور فعـل حـكـوّدكذلـك رو
 عاملة يأتي معظمـهـن150,000ابة ية قـرالسنغافـور

يالنكا كعامالت.سرالفيليبني ونيسيا ومن إندو
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:حقوقياض - الر
طنية حلقوقد التي تبذلها اجلمعية الـوفي إطار اجلهو

عايـةالرى خدمات دور احلضـانـة واإلنسان لتفقد مـسـتـو
دية، نظمت اجلمعيةبية السعواالجتماعية في اململكة العر

عاية األيتامة تفقدية لدار احلضانة االجتماعية لريار زًاخرمؤ
ياض.بالر
دفاء محموة ونة من الدكتورضحت اللجنة املكوقد أوو

ير أعد في ختاميا عابد شيخ في تقراألستاذة ثرطيبة، و
السلبـيـة فـي الـدار،احي اإليجـابـيـة وة، بعض الـنـويارالـز

فيما يلي أبـرزالتوصيـات، وحات وت لبعض املقتـرأشارو
ير:ما جاء في التقر

ÂUŽ qJAÐ vM³*«

هياض، في مبنى عـمـرتقع الدار في حي عليـشـة بـالـر
هـم مـا بـنياوح أعمـار تـتـرً طـفـال280ي تأو سـنـة، و25
ة الدار فإن املكانأي مديرحسب ر سنة، و18الدة و الو

مناسب من حيث الطاقة االستيعابية إلى اآلن، إال أنه مع
اتيجية الدمجاتيجية اخلدمات املقدمة إلى استرتغيير استر

يل الفتيات البالغاتبني األعمار اخملتلفة (حيث ال يتم حتو
عاية االجتماعية كما كـان سنة فما فوق إلى دار الـر12

ية)، أصبح املبنى ال يغطي االحتياجات املعنوًمتبع سابقا
ً.اهقات، كأن يكون لهن حمام خاص مثالللمر
فغرس لألطفال وف جلوغرم وف نويتألف املبنى من غرو

ياضية، مـسـرح،سم، صالة ألعـاب رتـر، رأنشطة (كمبـيـو
ة للفـتـيـاتمطابخ صـغـيـري، وكزجد مطـبـخ مـر..) كما يـو

جد بالدار مغـسـلـةيـوة، وجبات الصغـيـرإلعداد بعـض الـو
لمالتكييف وية وقد كان املكان جيد التهو. وًية أيضاكزمر

ة الصيف.ظفات من مشكالت في التكييف في فترتشتك املو
 لألطفال، إال أن بـعـضًف مناسبـايعتبر جتهيـز الـغـرو

ضـع، إذ إنخاصة في أجـنـحـة الـرف ضيقـة، وهذه الـغـر
ةاحدة مساحتها صغيرفة وة متالصقة في غر أسر10هناك 

غير مناسبة.س ضيقة وف اجللو ما، كما أن بعض غرًعانو
 تقام فيهاًاسعة جـداحديقة وي الدار على مسبـح وحتتو

جه.كثير من األنشطة بهدف دمج أطفال الدار مع األطفال خار
ضة داخلية ملن هم أصغر من سن التمهيديكما أن هناك رو

ًيجيـاات) إال أن العدد فيها يـتـنـاقـص تـدر سنـو5(أقل مـن 
هذه نقطة إيجابيةبسبب تسارع عملية التبني خارج الدار، و

يفم بها للتعرة التي يقوحتسب للدار بسبب األنشطة املتكرر
ً.عاف عليه شربأهمية التبني - باملعنى املتعار

W�ö��«Ë s�_«

السالمة في املبنـىف الدفاع املدني على األمـن ويشر
يتأكدار وها باستمرم بتغييريق، يلتزده بطفايات للحريزوو

م بالتعاونمن صالحيتها لالستعمال. كما أن الدار تـقـو
ب إخالء.مع اجلهات اخملتصة بعدة جتار

ي للمبنـىافذ الدور العـلـوفة إلى أن نـوت املشـرأشارو
كيبها حلمـايـةفض الدفاع املدنـي تـربدون حديد، حيـث ر

يق - القع حرقوف عند وط بسبب اخلواألطفال من السقو
سمح الله.
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هو عدد قليل بالنسبة لعددة في الدار حمام، ولكل أسر
ى فــيت مـشـكـلــة أخــرقـد ظـهــرة، واألطـفـال فــي األســر

ة الدمج، حيث إن مغاطس االستحماماحلمامات بعد فكر
 سنة الالتي أصبحن12ال تصلح للفتيات فوق ة وصغير

عايـةال يتم نقلهـن إلـى دار الـريقمن في املبـنـى نـفـسـه، و
االجتماعية، مما اضطر الدار إلى االستعاضة عنها في

أ ما فـياقع أن أسـوالوبعض احلمامات بـالـدش فـقـط، و
الدار هو احلمامـات حـيـث حتـتـاج إلـى تـعـديـل، إال أنـهـا

فة أنت املشـرات التنظيف فـقـد ذكـرنظيفة. أمـا عـن أدو
فات ليست في متناول األطفال، بل أنها ال تصرهذه األدو

إال عند الطلب.

W�UEM�«

كة متخصصة،ف على نظافته شرتشراملكان نظيف، و
 مهمة النظافةًاخرة الشؤون االجتماعية مؤاركلت وزقد أوو

فات على الدار أنه من األفضلى املشرترى، وكة أخرلشر
كةذلك ألن الشـركة القدمية، وار التعاقد مع الشـراستمر

أن فشـلـت مـع (الـتـأهـيـل االجـتـمـاعـي)،اجلديـدة سـبـق و
لـة عــنكـة الـنـظـافـة هــي املــســؤوبـاإلضـافـة إلــى أن شــر

قد اعتاد األطفال على احلاضـنـات الـالتـياحلاضنـات، و
الء األطفال يعتبرالتغيير بالنسبة لهؤعايتهم اآلن، ويقمن بر

، حيث يشكل ثبات هذه الشخصيات في حياةًصعب جدا
ي.ار األسراألطفال نوع من االستقر

¡U�J�«Ë ¡«cG�«

اطلـعـت عـلـى اجلـدولة املطـبـخ، ويـارقامت الـلـجـنـة بـز
فر فيهاتتوجبات مالئمة ويبدو أن الوجبات، وعي للواألسبو

العناصر الغذائيـة الـهـامـة بـشـكـل كـاف. كـمـا أن لـبـاس
نظيف.األطفال مناسب و

…œUOF�«

ضات، ممر6ة بها طبيبة وجد في الدار عيادة صغيريو
ئةمعاجلة احلاالت الطارلي ويتم في العيادة الكشف األوو

التطعيمات فهي تتـماملتابعة وفقط، أما بالنسبة للعـالج و
حتول بعضفي املستشفى (مجمع امللك فهد الـطـبـي)، و

مستشفى امللك فيصلاحلاالت إلى املستشفى اجلامعي و
ة الشؤونارتتحمل وزالتخصصي إذا استدعى األمـر. و

ية.االجتماعية كافة النفقات العالجية مبا في ذلك األدو

WOŽUL²łô« …UO(«Ë rOKF²�«

 حاضنة ممن يسمون (أمهات)، كما17يقيم في الدار 
فن على اسـتـذكـار األطـفـال معلـمـة يـشـر12اجـد بـه تتـو
سهم.درو
مية، مـنسة حكـو مدر35ميا إلـى جه األطفال يـويتـوو
س اخلاصةسلون إلى املدار يرًأحياناية وضة إلى الثانوالرو

ضات للروًيايال سنو ألـف ر145ة تدفع ارحيث إن الوز
بات التعلم أولألطفال الذين يعانون من صـعـواخلاصة و

ال يعانونسط، والفئات احلدية الذكاء (الذكاء أقل من املتو
كذلك للفئات اخلاصة. كما يتم العنايةمن التخلف العقلي) و

اتسل بعضهم إلى املعسكرين، حيث أرباألطفال املتميز
ة.الصيفية في البالد اجملاور

احللقات التنشيطيةات وتنظم الدار العديد من الدور و
اتى هذه الـدوريتألف مـحـتـواألخصائيـات، وللعـامـالت و

اسة احلالة، التعامل مع األيتـام، مـشـاكـل األسـرمن: در
ها.غيراإلعاشة.. وط األكل والبديلة، شرو

تتلخص احلياة االجتماعية لـألطـفـال فـي الـدار فـيـمـاو
ميالتهم مـن- حضور ز2سـة - الذهاب إلى املـدر1يلي: 
م بها األخصائياتأنشطة تقو- حفالت و3تهم يارسة لزاملدر

سة بعض األسر أو املداريار- ز4النفسانيات في الدار 
- أنشطة6مطاعم يحبها األطفال حالت إلى أماكن و- ر5
اد داخل أو خارج الدار.فيهية يتطوع بها األفرتر

WO�HM�«  öJA*«

فد اجلمعية مع األخصائية النفسانية في الدارناقش و
ت أن هنـاكاملشكالت التي يعاني مـنـهـا األطـفـال، فـذكـر

انيةالعدوادي، وبعض املشاكل منها: مشكلة التبول الالإر
اهقات فبعضهن يعانني من مسألة حتديدالعنف، أما املرو

من البيئة غير الطبيعية التي يعيشن فيها.ية، والهو

 UHþu*«

نوؤشلا ةرازول نوعبتي ةفظومو فظوم 71 رادلاب لمعي
نـوعـبتي ـنيلمـاـعلا نم ًادـدع كاـنه نأ ـامك ،ـةيعـامـتجالا
نأ تاهمألا فيظوت دنع طرتشيو ،اهعم دقاعتملا ةكرشلل
نوكي امً امئاد نهميلعت نأ الإ ،تاملعتم تايدوعس نكي
ىلع تـاملـعتملا تايدـوعسلا لـابقإ مدع ـببسب ً،ادوـدحم
نـهل فرصت بتاورلا نأ ةفرشملا تركذ ـدقو .ةنهملا هذه
.لاير 4000 دودح يف مألا بتارو ،ماظتناب

rŽb�« —œUB�

أي حسب رٍهو كافمي وتعتمد الدار على الدعم احلكو
تقدم مع حاجات الدار. وًنة جداة متعاوارالوزفات، واملشر
حلة التعليمية،ية لكل طفل حسب املرة مكافأة شهرارالوز

سية،ة املدرى مثل: الكسوكما تقدم له بعض اإلعانات األخر
ها.غيرة العيد .. وكسوو

WM−K�«  UO�uð

ضع فـيير إلى أن الـوت اللجنة في خـتـام الـتـقـرأشار
أوصت مبا يلي:الدار ال بأس به، و

كةة الشؤون االجتماعية بـشـأن شـراراجعـة وز- مر1
كة لن يكونفات أن تغيير الشرى املشرالصيانة، حيث تر

ضة للمشكالت في مثـل هـذه لألطفال األكثـر عـرًمناسبـا
البيئة املصطنعة.

يادة عدد األخصائيات النفسانيات العامالت في- ز2
عدد األطفال فـيالدار، حيث إن عددهن اثنـتـان فـقـط، و

 من األطفال.140 : 1، أي مبعدل 280الدار 
17 : 1يادة عدد األمهات، حيث إن نسبـتـهـن -  ز3

سائل املمكنـةاسة الـودرمن األطفال مختلفي األعـمـار، و
ى التعليمي لألمهات إن أمكن.فع املستولر

ير بشأنه.كتابة تقرة وبوكز الرة مريار- ز4
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:حقوقان - ّعم
ة بالتعـاون مـعطني لشـئـون األسـرعقد اجملـلـس الـو

دنية الهاشمية فيية األمن العام في اململكة األرمدير
بيمتر العرم، املؤ2005 ديسمبر 15-13ة من الفتر

ضوعمتر على موكز املؤقد رة. واإلقليمي حلماية األسر
سبل معاجلةتب عليه من آثار سلبية، وما يترالعنف و

الـعـقـلـيـةالـعـاطـفـيــة والـنـفـسـيــة واآلثـار اجلـسـديــة و
اقع على األطفالاالقتصادية للعنف الواالجتماعية وو
هم.احل عمرالنساء في مختلف مرو
ئيسةي رة بنت محمد العنقرهرأكدت األستاذة اجلوو
متر كانمتر على أن املؤك في املؤفد اجلمعية املشارو

ب بعض الـدولب علـى جتـارف عن قـرفرصة لـلـتـعـر
عـة،املـتـنــوض الـقـيـمــة وكـة مـن خـالل الـعــرواملـشــار

باإلضافة إلى التـعـمـق فـي بـعـض اجملـاالت املـهـنـيـة
الصحيني في الـكـشـف عـنللعاملني االجـتـمـاعـيـني و

حاالت اإلساءة.
طنيةكة اجلمعية الـوي إلى أن مشارت العنقـرأشارو

يفمتر أتاحت الفرصة للتعرحلقوق اإلنسان في املؤ
اجدالعاملي، حيث توبي وى العرباجلمعية على املستو

بـيـةكـني مـن مـخـتـلــف الــدول الــعــرعـدد مـن املـشــار
متر كـان فـرصـةالعـاملـيـة. كـمـا أن املـؤاإلسالمـيـة وو

ةمات حول ظـاهـراملعلـوات وتبادل اخلـبـرالكتسـاب و
ي.العنف األسر

ف عن كثب على بعضمتر فرصة التعرقد أتاح املؤو
حمايةقاية وسسات اخملتلفة في ودور املؤالقضايا و

كني فـرصـةة من العـنـف، كـمـا أتـيـح لـلـمـشـاراألسـر
ىفة على املستواملعرات ومناقشة آليات تبادل اخلبر

ات تتعلق بالبنـاءاملساهمة في طرح تصـوربي والعر
مة لضمان تبادلفير املساحة الالزعلى ما هو قائم لتو

سساتهامؤات بني الدول اخملتلفة واخلبرمات واملعلو
املهنيني العاملني فيها.و
متر الذي عقد بالعاصمةكون في املؤقد أجمع املشارو

دنية على النقاط التالية:األر
اتـبة العنف أصبحت قـضـيـة حتـتـل مـر- أن ظاهـر

كة.طنية للدول املشاريات الولومتقدمة من األو
يد منة العنف في مجتمعاتنا إلى املز- حتتاج ظاهر

فالتعـرف على أسبابهـا وقواسات للوالدرث والبحـو
على آليات اجتثاثها كعنصر دخيل ال مكان له ضمن

ة التي تنتمي لها.احلضارالثقافة و
ليةاحلماية من العنف هي مسئوقاية ولية الو- مسئو

ًاسسات اخملتـلـفـة دورتلعب املـؤسسـيـة، ومؤديـة وفر
 في حمايةًاسسات األمنية دورتكامليا، فكما أن للمؤ

سسة التعليمية لهـا دور هـام فـيساء إليهم، فاملـؤُامل
اتاد منذ السنوة من خالل تأهيل األفرقاية املبكرالو

ة بآليات التعامل مع املشكالت ورصـد حـاالتاملبكر
ىسسات األخركذلك هو احلال بالنسبة للمؤالعنف، و

اإلعالمية.الصحيفة ويعية وسسات التشركاملؤ
تنأىية السمحة تنبذ العـنـف و- إن األديان السماو

ثه إرهري الذي هو بجـوبنفسها عن العـنـف األسـر
التـعـالـيـم الـديـنـيـة الـتـي تـنـاديثقـافـي ال يـنـسـجـم و

ياحملبة، بـل إن الـعـنـف األسـراحللـم وبالـتـسـامـح و
جهل مبضامينها.ابتعاد عن التعاليم الدينية و

كون على أهمية دور الديـن فـي خـلـقكد املشـار- يؤ

شاد.اإلرعية والتوازع الديني والو
اءات التنفيـذ حتـتـاجإجـرعة وضـويعات املـو- التشـر
متطلبـات حـمـايـةاجعة شاملة مبا يـنـسـجـم وإلى مـر
حدة األساس في اجملتمع.ها الوة باعتباراألسر

ً غنياًبة العنف منهـال- تشكل النماذج املتبعة حملـار
اءمتهاموات وكد على أهمية تبادل اخلبرب يؤبالتجار

دنيذج األريشكل النموملتطلبات اجملتمعات اخملتلفة، و
سسـياءمة النهـج املـؤمـوير و في تـطـوًائدا رًذجـامنو

احلمايةقاية واقع احمللي في مجال الوكي للوالتشار
ي.معاجلة آثار العنف األسرو

اءمتر سوت ضمن أعمال هذا املؤات التي برز- اخلبر

ش العملئيسة أو املتخصصة أو ورفي اجللسات الر
 يبنى علـيـهًجعـاثيق لتكـون مـرتوبحاجة إلـى رصـد و

بية إقليمية فاعلـةسس لشبكة عـريؤات اجلميع وخبر
تسمح بالتـعـاون املـكـثـف بـحـيـث تـتـمـكـن الـدول مـن

ب الناجحة.ات الدول ذات التجاراالستفادة من خبر
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ة خـرجبـي حلـمـايـة األســرمتـر الـعــرفـي خـتـام املــؤو
كون بالتوصيات التالية:املشار
اءات لتحـمـياإلجريعـات وير التشـرتطـواجعـة و- مر
ي.ة من جميع أشكال العنف األسراد األسرأفر

فمتخصصة للتعراسات متعمقة ودرث واء بحو- إجر
ظيفتوي، وأشكال العنف األسرأسباب وعلى حجم و

اتـيـجـيـاتضـع االسـتـراسـات فـي ونـتـائـج هـذه الـدر
التدخل.عية والتوقاية واآلليات التنفيذية للواخلطط وو

التدخل للمهنينيقاية ومعايير للوات وشرير مؤ- تطو
ي، على أن تـكـونالعاملني في مجال الـعـنـف األسـر

بية اإلسالمية.ائم البيئة العرتوقابلة للقياس ومحددة و
ثعية مجتمعية مبنية علـى املـوروامج توير بـر- تطو

اديـز دور األفـرالـثـقـافـي اإليـجـابـي، لـتــعــزالـديـنـي و
سسات للمساهـمـة بـاحلـد مـن مـشـكـلـة الـعـنـفاملـؤو

العناية بالشباب.ي واألسر
سائل اإلعالم اخملتلفةض وة نهو- التأكيد على ضرور

ي،ها خللق فكر مجتمعي مناهض للعنف األسربدور
عدمسائل التنفيذية، وعلى أن يشمل ذلك حتديد الو

سسات اإلعالميةعية العاملني في املؤتويب وإغفال تدر
هم في هذا اجملال.بأهمية دور

كي باالستفادةسسي التشار- البناء على النهج املؤ
بي إسالمي، خاصةذج عردنية كنموبة األرمن التجر

ى.يب للحد من العنف األسرفي مجال التدر
قاية من إسـاءةب للوير شبكة (املهنيـون الـعـر- تطو

معاملة األطفال من العنف) لتكون شبكة معنية بحماية
 للمهنيـني الـعـامـلـني فـي هـذا اجملـالًمعيـنـاة واألسـر

 إسالمية.ًالسيعها لتشمل دوتوو
ي.متر بشكل دورار هذا املؤات على غرمتر- عقد مؤ

ص الدينيـة -- تصحيح املفاهيم - أو فهم الـنـصـو
ص.يب القضاة في هذا اخلصوكيز على تدرالترو

اتارالوزة وفع هذه التوصيات إلى مجالس األسر- ر
الشـبـكـاتليـة واملنظـمـات الـدوسسات املعـنـيـة واملـؤو

اجملالس اإلقليميةمنظمات اجملتمع املدني واملهنية و
ضع التنفيذ.ضعه موذات العالقة لو
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ال يعني (حق اإلنسان في الصحة) حقه في أن
ال يعني هذا احلق أيضا أنفور الصحة ويكون مو

فر خدمات صحيـة المات أن تويتعني على احلكـو
إمنا يعني احلق في الصحة،تقدر على نفقاتها، و

ضـعمات ووإعمال حـق الـصـحـة مـن قـبـل احلـكـو
تنفيذ خطط العمل التي من شـأنـهـاالسياسـات و

فير سبل احلصول عليهاتوعاية الصحية وإتاحة الر
بشكل آخر، فإنقت ممكن. وللجميع في أقصر و

احلق في الصحة يعني احلق في الـتـمـتـع بـأعـلـى
د وصفقد ورغه. وى من الصحة ميكن بلومستو

ة في دستـورهذا احلق على هذا الـنـحـو ألول مـر
مت التأكيدم، و1946منظمة الصحة العاملية عام 
في اإلعالنم، و1978عليه في إعالن (أملا آتا) عام 

اخلاص بالصحة في العالم الذي اعتمدته جمعية
.1998الصحة العاملية عام 

عـايـةفـيـر الـرال يـشـمـل احلـق فـي الـصـحـة تـوو
فيرإمنا يشمل أيضا توالصحية املالئمة فحسب، و

امل احملددة األساسية للصحة، مثل إمكانيةالعو
فير الغذاءتـوب، واحلصول على املاء النقي للـشـر

الـبـيـئـيـة،ف املـهـنـيـة والـظـرواملـسـكــن والـسـلـيـم و
التثقيف الصحي.و

*ي حمن األنصارد. لبنى عبد الر

® ÊU??
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من اجلدير بالذكر أن هذا احلق ( أي احلق فيو
اتخاذ األسباب للحصول علىعاية الصحية وفير الرتو

ى مـن الـصـحـة) مـكـفـول ضـمـنـيـا فــيأعـلـى مـسـتـو
يعات اإلسالمية، فقد أمر النبي صلى الله عليهالتشر

السالم يبعـثكان عليه الـصـالة وي، وسلم بالـتـداوو
ث بن كلـدةب آنذاك احلـارضى إلى طبيب الـعـرباملـر

السنةآن وجند في القرية. ويقترح عليه بعض األدوو
األغذية املستخـدمـةية وة مـن األدواع كثيرا ألنـوذكر

ها.غيرداء واحلبة السواللنب وي كالعسل وفي التداو
ي كذلك بالطبليس ذلك فحسب، بل عني الطب النبوو

األمثلة علىقائي (إضافة إلى اجلانب العالجي)، والو
اض املعديـةقاية مـن األمـرة في مجـال الـوذلك كثـيـر

منةاض املزقاية من كثير من األمركذلك الوبئة واألوو
كد على حقكل ذلك يؤها. وغيراثية والورالنفسية وو

السعي إليها بشتى الـسـبـلكل مسلم في الصـحـة و
من الطبيعـي أن يـنـص الـنـظـام األسـاساملمـكـنـة. و
سنة نبيه، علىهو املستمد من كتاب اللـه وللحكم، و

عاية الصحيـة.اطن في احلصول على الرحق كل مو
لية اخلاصة بحـقـوق اإلنـسـان،اثيق الـدوكما أن املـو

دية إلى العديدبية السعـوالتي انضمت اململكة العرو
منها كاتفاقية القضاء على جميـع أشـكـال الـتـمـيـيـز

اتفاقية القـضـاءاتفاقية حقوق الطـفـل وأة وضد املـر
لت جميعهاي، قد أوعلى جميع أشكال التمييز العنصر

ذلك للتأكيد عـلـى وً بالصحة أيـضـا،ً خاصاًاهتمامـا
بنيتقاء بها واالريز الصحة وطيدة بني تعزالعالقة الو

حمايتها.ام حقوق اإلنسان واحتر

 أستاذ مشارك بكلية الطب - جامعة امللك سعود*
، اسـتـشـاريـة طـب األسـرة مبـسـتـشـفـى املـلــك خــالــد
اجلامعي، وعضو اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.

لعل ما تضيفه حقوق اإلنسان على ما سبق هو و
التي جاءتلية واعد الدوالقوعة من املبادئ وأنها مجمو
قدمية العهد بنيضات مستفيضة عميقة ونتيجة ملفاو

الدول بشأن طائفـة مـن الـقـضـايـا األسـاسـيـة. هـذا
يقـةثيقا بالـطـرباإلضافة إلى أنها تـتـصـل اتـصـاال و

يتضمن هذا اختيار أساليبالتي جتمع بها البيانات. و
اعي الكيفـيـة الـتـيجمع البيانات التـي يـتـعـني أن تـر

ام حقوق اإلنسان، كاحلق فيميكن بها ضمان احتر
في عدم التمييز.كة واحلق في املشاراخلصوصية و
د باتباع نهج يعتمد على حقوق اإلنسانما املقصو

لتحقيق الصحة؟
غـم أن احلـق فـي الـصـحـة هـو حــق مــن حــقــوقر

اإلنسان إال أن اتباع نهج يستند إلى حقوق اإلنسان
دلتحقيق الصحة يهدف إلى ما هو أشمل من مـجـر

يز حقوق اإلنسانمة تعزاحلق في الصحة في منظو
ات الثالثة التالية:حمايتها. يقصد بهذا النهج املسارو

يز الصحة- استخدام حقوق اإلنسان كإطار لتعز
ى، كـاحلـق فـي(أي باالسـتـفـادة مـن احلـقـوق األخـر

احلقمات، واحلق في احلصول على املعلـوالتعليم، و
احلق فـيفي االستفادة من نتائج التطور العلمـي، و

ها).غيراحلق في الضمان االجتماعي والغذاء، و
تناول مقتضيات حقوق اإلنسان بالنسبة-  تقييم و

يع في مجال الصحة.نامج أو تشرألي سياسة أو بر
ء أساسي عند تصميم- جعل حقوق اإلنسان جز

اقبتهامرعند تنفيذها وامج الصحية والبرالسياسات و
تقييمها.و

مات إعمال هذا النهج، إضافة إلىتشمل مقوو
ها، مبادئاحلقوق السابق ذكراحلق في الصحة و

امة اإلنسانية،اعاة الكرى كمرية أخرهرعناصر جوو
فير الشفـافـيـةتواعاة خصائـص اجلـنـسـني، ومرو
اءاتاإلجـراملـسـاءلـة، وات، وشراملـؤاملـقـايـيـس، وو

كة،احلق في املشارتصنيف البيانات، وقائية، والو
ابط حقـوق اإلنـسـانتـراحلق في اخلصـوصـيـة وو

ذلك حتى تأتي عملية الـتـنـمـيـةاضحـا، وابطـا وتر
التي هـي حـق مـن حـقـوق اإلنـسـان،الـصـحـيـة، و

معايير حقوق اإلنسان.متسقة مع مبادئ و
يات اخلاصة بكللوفي النهاية، قد تختلف األوو
اتيجيات تضمن احلق في الصحةضع استرلة لودو
دلكل فـرالتنمية الصحية للمجتمع بشـكـل عـام وو

على اختالف احتياجاته بشكل خاص، إال أن هناك
د لنشر ثقافة حقوقة بذل اجلهو على ضرورًإجماعا

كيز على ماالتراألصحاء وضى واإلنسان بني املر
يستطيع العاملون في القطاع الصحي القيام بـه

ب املعتمد على حقوق اإلنسان فـييز األسلـولتعز
حتقيقفي  تنمية اجملتمع واحلصول على الصحة و

امة اإلنسانية.الكر

املراجع:
- سلسلة منشورات الصحة وحقوق اإلنسان: الـعـدد1
.2002) منظمة الصحة العاملية، سويسرا، يوليو 1رقم (
- حقوقنا اآلن وليس غدا: املواثيق األساسية حلقـوق2

 .2003اإلنسان. مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 

انتانامو إحدى املشاكـلمتثل مأساة معتقلي غـو
خاصة مع مرورى العالم واإلنسانية املقلقة على مستو

حيل مئات املعتقلني املسلمنيابعة لبدء ترى الرالذكر
قيبي الشرإلى املعتقل سيء السمعة في اخلليج اجلنو

يكيةية األمرجد القاعدة البحـربا، حيث توة كويرجلز
ال يعتبر املعتقل حتىما يزمنذ أكثر من مائة عام. و

يكيةاليات املتحدة األمركز االعتقال األهم للواآلن مر
يكـيـةب األمرحول العالم في إطار ما يـسـمـى (احلـر

ًائياعشو وًعا متسارًالتي أخذت بعداهاب) وعلى اإلر
االجتيـاحبعيد أحداث احلادي عشر من سـبـتـمـبـر و

يكي ألفغانستان، حيث اعتقل آالف األشخاصاألمر
اكزنقلهم إلى مرجها وخاراضي األفغانية وداخل األر

انتانامو بعيدا عن أيـة مـتـابـعـة أواعتقال أهمهـا غـو
لـيـة اإلنـسـانـيـةالـهـيـئـات الـدوقابـة مـن املـنـظـمـات ور
يكيةية األمـرقية، مما أتاح للسلطات العسكـراحلقوو
أ طرقأسوف املعاملة املهـيـنـة وتكاب أبشع صـنـوار

لـياضح ملبادئ الـقـانـون الـدوالتعذيـب فـي جتـاوز و
لية.اثيق الدواملواف وجميع األعراإلنساني و

يكيـةار اعتقال السلطـات األمـرلقد شكل استـمـر
جيه تهم محددةانتانامو دون توملئات املعتقلني في غو

ضهم على محاكمدون عرلهم و
كـيـلمـانـهـم مــن تــوحـرعـادلــة و

محامني أحدى التحديات الـتـي
نــيـــةاكــز الــقــانـــواجــهــت املـــرو

خاصة أن السلطاتللمعتقلني و
يكية أطلقت عـلـيـهـم صـفـةاألمر

هذاين، واملقاتلني األعداء اخلطر
الوصف جاء بديال في نظر هذه

ىهـم أســرالـسـلـطـات العـتــبــار
مانـهـم مـنبالـتـالـي حـرب، وحـر

امات التي نصتااللتزاحلقوق و
عـلـيـهـا االتـفـاقـيـة الـثــالــثــة مــن

م1949اتفاقيات جنيف لـعـام 
قعت علـيـهـاالتـي وب، وى احلراملتعلقة بـحـقـوق أسـر

يكية.اليات املتحدة األمرالو
يةض املعتقلني أمام احملاكم العسكـريشكل عـرو

يكي،القانون األمـرلي وخا للقانون الدوانتهاكا صار
تيكية التـي أقـرار احملكمة العـلـيـا األمـرخاصة قـرو

اليةض قضاياهم على محاكم فيدربحق املعتقلني بعر
بالتالي؛ فإن هذه احملاكمعية اعتقالهم، وللنظر في شر

يــة مبــا حتــمــلــه مــنالــعــســكــر
نية المخالفات قـانـوات وجتاوز

فـر أي نــوع مــن ضــمــانــاتتــو
ضــمــانــاتحــقــوق اإلنــســـان و

مـن الـالفـتى. والـعـدالـة األخـر
الت اإليهام التيللنظر هو محاو

يةم بها السلطات الـعـسـكـرتقـو
يـكــيــة حــالــيــا مــن خــاللاألمــر

ية لعدد مناحملاكمات العسكـر
ا دوناملعتقـلـني الـذيـن اخـتـيـرو

الذين منهم من املعتقلني وغير
احملتمل أن تثبت بعـض الـتـهـم

أي العامهذه السلطات الرهم ذلك حتى توبحقهم، و
ذجا حقيقياالء ميثلون منوالعاملي بأن هؤيكي واألمر

 غير صحيحًهذا بالطبع يعتبر إسقاطالبقية املعتقلني، و
غير منطقي ألن غالبية املعتقلني هم من املدنيني غيرو

ائيا خارج نـطـاقاملقاتلني الذين قبض علـيـهـم عـشـو
قـامــتيـكـيـة، وات األمـريـة لـلـقـوالـعـمـلـيـات الـعـسـكــر

هم خالليكية حينذاك باإلعالن عن أسرالسلطات األمر
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*يكاتب فهد الشمر

الدعاية املضللة في سبيلية لإليهام وعملياتها العسكر
اإلعالميةعدم الدخول في متاهات املساءلة السياسية و

تأتيعية هذه االعتقاالت. ويكية املتعلقة في شراألمر
أيضا في إطار احلملة اإلعالمية املنظمة على الدول

دية بشكل خاص.بية السعواململكة العراإلسالمية و
يـكـيـة لـقـضـيـة املـعـتـقـلــني فــيإن املـعـاجلـة األمــر

ام، حيثانتانامو اتسمت بالبعد السياسي على الدوغو
اضحةتعاملت مع ملفات املعتقلني على أسس غير و

اإلنسانـيني و عن السياق القانوًغير محددة بعيـداو
ة أمامال قـوضاع املعتقـلـني الـذيـن ال حـول لـهـم وألو

ار إحاطـةيكية علـى اسـتـمـرار السلطـات األمـرإصـر
ةالتكتم الشديد، متجاوزية واعتقالهم في جو من السر

يكـيـةيـة األمـرفي ذلك كافة االستـحـقـاقـات الـدسـتـور
سط تنديدات اإلنسانية، واالعتبارلية ونية الدوالقانوو
قـيـةة من مـخـتـلـف املـنـظـمـات احلـقـوإدانـة مـسـتـمـرو
يكية.اليات املتحدة األمرخارج الواإلنسانية داخل وو

عضو اجلمعية املتعاوندي و محامي سعو*
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قهمم بني آدم ورزب العاملني الذي كراحلمد لله ر
الصـالةفضلهم عـلـى كـثـيـر مـن خـلـقـه، والطـيـبـات و

ف حقوق اإلنسانسول الله خير من عرالسالم على رو
علـىأوصى بهـا، وحافظ عليهـا وعمل بهـا وبلغهـا وو

آله وصحبه أجمعني.
حملناهممنا بنـي آدم ولقد كرقال الله تعالـى: «و

فضلنـاهـمقناهم من الطيـبـات والبحـر ورزفي البـر و
قال)، و70اء » (اإلسرًعلى كثير ممن خلقنا تفضيال

البي على أعجمي، والسالم: «ليس لعرعليه الصالة و
ال ألبيضال ألحمر على أبيض، وبي، وألعجمي على عر

ى، أال هل بلغـت الـلـهـمعلى أحمر فـضـل إال بـالـتـقـو
فاشهد»  صحيح مسلم.

تعالى حقوق اإلنسان فـيك ولقد شرع الله تبـار
ّىجلا وًنبعة عشر قرعمق قبل أراإلسالم في شمول و

في سنة نبيهمي وآن الكرمبادئها لكل البشر في القر
أحاطها بضماناتسلم، واملصطفى صلى الله عليه و

التبديل، فحقوق اإلنسانكافية حلمايتها من التغيير و
السنة، حـقـوقفي اإلسالم كما جاءت فـي الـكـتـاب و

ً.ال تعطيالا وًال نسخ وًال تعديالأبدية ال تقبل حذفا، و
ادةإنها حقوق ال تسقط حصـانـتـهـا الـذاتـيـة، ال بـإر

 فيمـاًادة اجملتمع متمـثـالال بـإر عنهـا، وًالد تنازالفـر
كيفماا كانت اختصاصاتها، وًسسات أييقيمه من مؤ

لها.كانت السلطات التي تخو
يعة اإلسالمية ضـمـنـت حـق اإلنـسـان فـيالشـرو

اة فـياملـسـاويـة، واحلـرسـالمـة اجلـســد، واحلـيـاة، و
يـةحـراج، والـزوحـق املـلـكـيـة اخلـاصـة، واملـعـامـلـة، و
ةحق الهجراءة املتهم حتى تثبت إدانته، وبرالضمير، و

عدم احلكمالتعسف، والقهر وعدم الظلم وء، واللجوو
ضمنت حقـوقال املتخاصـمـني، وإال بعد سماع أقـو

الصفحدعت إلى العفو وغير املسلمني لدى املسلمني، و
احلفاظ علـىحسن التعـامـل، وجتاوز األخطـاء، وو

ها من احلقوقغيراثيق ... واملـود والعقود والعهو
م.التي ينادي بها العالم اليو

يفد التعردية كما وربية السعواململكة العرو
بها في النظام األساسي للحكم الصادر باألمر

هـ في27/8/1412 في 90قم أ/امللكي ر
بيـة إسـالمـيـة، ذاتلـة عـرلى: «دواملـادة األو

ها كتابدستورسيادة تامة، دينها اإلسالم، و
له صلـى الـلـه عـلـيـهسـوسنـة راللـه تـعـالـى و

في املادة السابعة من النظام نفسه إيضاحسلم»، وو
لة: «يستـمـداألحكام فـي الـدويعـات وملصادر التـشـر

دية سلطته من كتاببية السعواحلكم في اململكة العر
هماسلم، وله صلى الله عليه وسوسنة رالله تعالى و

لة».جميع أنظـمـة الـدواحلاكمان على هذا الـنـظـام و
لةين من النظام تقر الدوالعشرفي املادة السادسة وو

حتميهـا،يعة اإلسالميـة وفق الشربحقوق اإلنسـان و
دية يتضحلة السعوا لهذا النظام اإلسالمي للدوًفقوو

تهااسخ بحقوق اإلنسان الـتـي أقـرمدى إميانها الـر
يع اإلسالمي.أثبتتها أصول التشرو

لة مكفوًأة أو طفـال أو امرًجالفحقوق اإلنسـان ر
عي الذيدية باحلق الشـربية السعـوفي اململكة الـعـر

اجباتالواة، من جانبي احلقوق واملساويكفل العدل و
يعة اإلسالمية،فق أحكام الشرما عليهم وفيما لهم و

عاها من خالل هـذاتـرلة حتمي هذه احلـقـوق والدوو
ضـه،عرمـالـه وحه ود آمن عـلـى رواالعتبار، فـكـل فـر
االجتماعية.الصحية وقه التعليمية وبجانب تأمني حقو

إن احلفاظ على حقوق اإلنسان هو حجر األساس
مما ال شك فيه أن لتعليمار أي مجتمع، وفي استقر

إدخالها في ثقافتهماد اجملتمع وحقوق اإلنسان ألفر
يز فهم احلقوقا في تعزا كبيراقع أثريلها إلى وحتوو

احلفاظ عليها من جانب آخر،امها واحترمن جانب و
امةة إلى تنمية الـشـعـور بـالـكـردي بالـضـرورمما يـؤ

كة اجملتمعية اإليجابيةيد من دافعية املشاريزية واحلرو
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هوحفظ السالم، وطن ولتنمية الو
بعة من التجـارما أكدته مجمـو

العاملية.
بية على حقوق اإلنسانالترو

تـهـدف إلـى اإلسـهـام فــي بــنــاء
فق خطة عمليةاجملتمع املدني و

عية باحلقوقشاملة تعتمد التـوو
مبــا يــســاعــد عــلــى حـــفـــظـــهـــا

هـا فـياسـتـثـمــارسـتـهـا وممـارو
نــةيـة املـضـمــوفـضـاء مــن احلــر

ميكناآلمن، وللتعايش السلمي و
ين أساسيني، أحدهما يتمثلتنفيذها من خالل محور

يةبوسسات الترفي تعليم مبادئ حقوق اإلنسان في املؤ
ياض األطفال إلى التعليم العالي، منالتعليمية من رو

اج تعليم حـقـوق اإلنـسـان ضـمـن املـنـاهـجخـالل إدر
ادالتعليمية كمادة مستقلة أو مفاهيم مضمنة في املو

ثانيهما نشر ثقافة حقوق اإلنسانى، واسية األخرالدر
سي باإلعالمخارج الفضاء املدر

عـــــيـــــةالــــتـــــوو

شاد،اإلرو
ذلك لضمان التكامل بني ماو

جها.س خارما ميارسة ويتعلم في املدر
كد سياسة التعـلـيـم قـي املـمـلـكـةتـؤو
ام حـقـوقدية علـى احـتـربيـة الـسـعـوالعـر

تتضمـن األسـساإلنسان في اإلسـالم، و
م عليها التعليم في اململكةالعامة التي يقو

منها اإلميـانعة من مبادئ حقوق اإلنـسـان، ومجمـو
السنةمي وآن الكرها القرامة اإلنسانية التي قرربالكر
اإلناث في مختلفير حق الذكور وتقرة، وية املطهرالنبو

ي االحتياجات اخلاصة منهم في التعليمذواألعمار و
يالئم خصائص املتعلمنية اإلنسانية ومبا يالئم الفطر

ام احلقوق اخلاصـةاحتـريعة اإلسالميـة، وفق الشـرو
ًاشرع حمايتها حفـاظالعامة التي كفلها اإلسـالم وو

ار اجملتمع املسلم في الدينا الستقرًحتقيقعلى األمن و
التكـافـلاملال، والعـقـل وض والعـرالنسـل والنـفـس وو

إخاءمحبـة وا وًناد اجملتمع تـعـاواالجتماعي بـني أفـر

ا للمصلـحـة الـعـامـة عـلـىًإيثـارو
بيةبط التراملصلحة اخلاصة، ور

احل بخطةالتعليم في جميع املرو
اعيالتفاعل الـولة، والتنمية للدو

ات اإلنــســانـــيـــة،مــع احلــضـــار
ية العاملية فيات احلضارالتطورو

الثقافة.م وميادين العلو
هــــذه األســـــس هـــــي فـــــيو

مبادئ حلـقـوقاحلقيقـة أسـس و
مناإلنسان اإلسالميـة الـتـي تـؤ

ديـةبية الـسـعـوبها املمـلـكـة الـعـر
امجالـبـرتسعى إلى حتـقـيـقـهـا مـن خـالل اخلـطـط وو
عة مـنقد قامت عليـهـا مـجـمـواملناهج التعـلـيـمـيـة، وو

األهداف العامة تضمنت جملة من مـبـادئالغايات و
يـدجـهـت إلــى تــزوحـقـوق اإلنـســان فــي اإلســالم وو

ىاملتعلمني بالقدر املناسب منها بحسب مستو
منها على سبيـل املـثـالهـم، ومنو

يـــد املـــتـــعـــلـــمـــنيتـــزو
ماتباملعلـو

عة الـتـياالجتاهات املـتـنـوات واملـهـارات واخلبـرو
عاملـني فـاعـلـني فـيجتعل منـهـم أعـضـاء صـاحلـني و

اجبات اإلنسانية فيالوكون احلقوق ومجتمعهم، يدر
يتفاعلون مع اجملتمعيعة اإلسالمية وء مبادئ الشرضو

ا لها.ًفقالبيئة وو
دية هيبية السعوإن غاية التعليم في اململكة العر

س العقيدةغر، وًا متكامالًا صحيحًفهم اإلسالم فهم
الطالبة بالقـيـميد الطالب وتـزوها، ونشراإلسالميـة و

فإكسابه املعارباملثل العليا، والتعاليم اإلسالمية وو
كـيـةتنمـيـة االجتـاهـات الـسـلـوات اخملتـلـفـة، واملـهـارو

ا،ًثقافيا وًاجتماعيا وًير اجملتمع اقتصاديتطوالبناءة، و

ا في بناء مجتمعه.ًا نافعًد ليكون عضوتهيئة الفرو
بيةهذه الغاية السامية للتعليم في اململكة العـرو

ص اإلعالن العامليي الكثير من نصودية حتوالسعو
عايةضح منهج اإلسـالم فـي رتوحلقوق اإلنسـان، و

ض حامله خليفة الله في األرحقوق اإلنسان باعتبار
احملافظـةتنميتهـا وض وتعميـر األرحيـد وأمانة التـو
تعالى لإلصـالحك وماتها مبا أمر الله تبـارعلى مقو

السالم.األمن والعدل وو
بيـةتبنى املناهـج الـتـعـلـيـمـيـة فـي املـمـلـكـة الـعـرو

ا لسياسة التعليم التي تتضمن الغاياتًفقدية والسعو
التعليميةية وبوالغايات التراألهداف والعليا للتعليم و

كـدهي تـؤاحل التعـلـيـم الـعـام، وحلة مـن مـرلكـل مـر
هااحة على تعليم حـقـوق اإلنـسـان مـن مـنـظـورصر

اتيات جميـع املـقـرردمجهـا فـي مـحـتـواإلسالمـي و
لذلك فإن مبدأ تعليم حقوق اإلنسان فياسية؛ والدر

م علـىاملناهج التعليمية في اململكة مبـدأ ثـابـت يـقـو
كد عليها.تؤمن بحقوق اإلنسان وسياسة تعليمية تؤ

ثيقابط الوالتعليم تستشعر التربية وة الترار ووز
فقعة وحقوق اإلنسان املشروالتعليم وبية وبني التر

املنظماتدات الهيئات وتقدر مجهومنهج اإلسالم، و
ابطاإلقليمية وجلانها الفنية لدعم هذا الترلية والدو

اتـيـجـيـاتـهـا الـعـلـيـا،اسـتــرمـن خـالل أهـدافـهـا و
ةص على تنفيذ مختلف التـوصـيـات الـصـادرحترو

تفعيل آلياته.ابط وعنها لدعم هذا التر
ب دمجالتعليم أسلوبية وة الترارت وزقد اختارو

ذلكاسيـة، وتعليم حقوق اإلنسان في املـنـاهـج الـدر
عة من األهداف العامـةبتخصيص مجمـو

اسية عنعات الدرضواملوحدات والوو
مبادئ حقوق اإلنـسـان فـي اإلسـالم

فــيثــائــق املــنــهــج واجــهــا فــي وإدرو
اســيــة ذات الــعــالقـــة،ات الــدراملــقـــرر

يةبـوتخصـيـص بـعـض األنـشـطـة الـتـرو
التعليمية لتحقيق أهداف محددة لتنميةو

عـي بــحــقــوق اإلنــســان فــي اإلســالمالــو
امـجعة مـن بـرتقدمي مـجـمـوستهـا، وممـارو

همأسرالطالبات وشاد للطالب واإلرعية والتو
ها.ية بكافة عناصربوة الترلألسرو

احـلتتضمن املناهج الـتـعـلـيـمـيـة فـي مـرو
عة من قيم حقوق اإلنسانالتعليم العام مجمو

مايع اإلسالمي وكما تضمنتها مصادر التشر
يةمعاهدات قطرد وعقوافق معها من إعالنات وتو

ة إصدار سلسلةارقد تبنت الوزلية، ودوإقليمية وو
يف مبتضمـنـات املـنـاهـجالقيم في مناهـجـنـا لـلـتـعـر

هي تقدمالتعليمية من القيم اإلسالمية السـامـيـة. و
ا الهتمام مناهجنا التعلـيـمـيـة بـتـعـلـيـمًاضحدليـال و

هايرم القائمني على تطوعزمبادئ حقوق اإلنسان و
ار بتضمني ما يتالءم منها مع خصـائـصاالستمرو

فـق مـنــهــج عــلــمــي هــادف.الـطــالــبــات والـطــالب و
يبوير الترد إلى ما يبذله التطوستضاف هذه اجلهوو

د إلعدادة العامة للمناهج من جهـو في اإلدارًممثال
طنية للتثقيف بحقوق اإلنسان مناتيجية الواالستر

ها مبا يحققيرتطوتنفيذها وخالل املناهج التعليمية و
إننا لندعو كل املهتمنيالتعليمية، وية وبوأهدافها التر
التعليمية تفعيل هذه القيم الساميةية وبوبالعملية التر

كيات مكتـسـبـةيلها إلـى سـلـوحتوحلقوق اإلنـسـان و
د علىاألمل معقوه، وي بكامل عناصربوللمجتمع التر

م الدين.اخمللصني إلى يو
منعلى آله وسلم على نبينا محمد ووصلى الله و

.م الدينتبعه إلى يو

 املستشار التربوي بوزارة التربية والـتـعـلـيـم،*
مدير عام إدارة تطوير املناهج

*أ.د. سعود بن حسني الزهراني
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حتدثنا في العدد السابق عن بعض حقوق املتهم
ائيةاءات اجلزالتي حددها نظام اإلجرأثناء التحقيق و
/28يخ  تـار و39قم م/م امللكـي رسـوالصادر باملـر

ض بقية تلـك احلـقـوق،م نستـعـراليـوهــ، و7/1422
هي كالتالي:و

إقامةاز التحقيق معه و- حق املتهم في عدم جو
ادائم احلق اخلاص لألفرائية ضده في جرى اجلزالدعو

ب عنهى من اجملني عليه أو من ينوإال بناء على شكو
أتثه من بعده إلى اجلهة اخملـتـصـة، إال إذا رارأو و

فعاالدعاء العام مصلحة عامـة فـي رهيئة التحقيـق و
ائم.التحقيق في هذه اجلرى والدعو

على احملققاءته ود بر - حق املتهم في سماع شهو
االستجابة لطلب املتـهـم مـا لـم يـر عـدم الـفـائـدة مـن

 أو لديه ما مينعهًيضاإذا كان الشاهد مرسماعها، و
ده.جومن احلضور تسمع شهادته في مكان و

 - حق املتهم بـعـد االنـتـهـاء مـن االسـتـمـاع إلـى
له أن يطلـبظاته عليهـا، وال الشاهد إبداء ملحـوأقو

ال الشاهد عـن نـقـاطمن احملقق االستمـاع إلـى أقـو
الجيه أي سؤفض تـوللمحقق أن يـرى يبينهـا، وأخر

ى، أو يكون في صيغته مساس بأحد.اليتعلق بالدعو
 - حق املتهم في التحقيق معه فور القبض عليه،

ابه،قيف إلى حني استجودع دار التوإذا تعذر ذلك يوو
ين ساعة،عشربع ويد مدة إيداعه على أريجب أال تزو

قيفجب على مأمور دار التوفإذا مضت هذه املدة و
ةعلى الدائرة التي يتبعها احملقق، وئيس الدائرإبالغ ر

 أو تأمر بإخالء سبيله.ًابه حاالأن تبادر إلى استجو
اءاتة إلى أن نظام اإلجرفي اخلتام، جتدر اإلشارو
دية كفلبية السعـوائية الصادر في اململكة الـعـراجلز

احل سـيـرحلـة مـن مـراحلقوق للمـتـهـمـني فـي كـل مـر
جمـعي والتحـرحلة الـبـحـث و من مـرًى ابتـداءاالدعـو

عية.تنفيذ األحكام الشر للمحاكمة وُالاألدلة ووصو

ينورتكلإلا ديربلا ىلع مكتلئسأ لبقتسن
k_ss11@yahoo.com

يرخافلا نمحرلا دبع نب دلاخ
ةعباتملاو دصرلا ةنجل ماع نيمأ

يـخ حـقــوقالـكـتــاب: تــار
اإلنــســان، مــنــذ الــعــصـــور

ملة.حتى عصر العوالقدمية و

The History of
Human Rights: From Ancient
Times to the Globalization Era

لف: ميشيلني ايشالياملؤ
Micheline R. Ishaly

 صفحة450عدد الصفحات: 
م2004نيو لى يواإلصدار: الطبعة األو

الياتنيا، الوالناشر: مطابع جامعة كاليفور
يكيةاملتحدة األمر

ترجمة وعرض: مشاعل بنت عويض املطيري

يخ نشأة حقوق اإلنسان يعد حديثا نسبياإن تار
لكن املبادئ القائمةنية، وعلى األقل من الناحية القانو

د انتمائهقا ال تنتهك ينالها مبجرعلى أن لإلنسان حقو
تتناولاء. وحوية هي قدمية بقدم آدم ومة البشرللمنظو

ض فيتعرية ويخ من الناحية النظرلفة هذا التاراملؤ
ث العلمي من قضايانهجها هذا جل ما جاد به املورو

ثيقة بحقوقالت ذات صلة ومازيخ كانت وعلى مر التار
يخ من خالللفة هذا التاراإلنسان. كما ناقشت املـؤ

منية ابتداءا بأقدم املعتقدات الدينية التيست حقب ز
قه.حفظت لإلنسان حقو

الـتـحـلـيـل املـفـاهـيـملت ايـشـالـي بـالـبـحـث وتـنـاوو
التي نشأت منذ اندالعاالجتماعية حلقوق اجلماعة و

دد حتى عصرال صداها يتـرمازة الصناعيـة والثور
د أحداثلفة في كتابها هذا بسـرقامت املؤملة. والعو

دهايل لضمان حقوق اإلنسان مدعمة سرالكفاح الطو
ية التيجهات الفكرالتويخية وبالكثير من األمثلة التار

دأثناء قيامها بهذا السـرمنية. وت كل حقبة زعاصر
كـاتاعـات بـني احلـريخـي الـذي يـفـصـل الـصـرالـتـار

ضيح تطور نشأةلفة بتوم املؤاالجتماعية اخملتلفة، تقو
حقوق اإلنسان من عصر آلخر مستندة على عدد من
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اسـاتالـدرثـائــق والـو
نة.املقار

يـعـد الـكـتــاب فــي
جـــعــــاحـــد ذاتـــه مــــر

يخيا لكل من يهتمتار
فة نشأة مطالـبـةمبعر

اإلنـــســـان بـــالــــعــــدل
مبا كانتامة. ورالكرو

األسئلة الستة التالية
ئيسيةهي احملاور الر

لتها فصـولالتي تنـاو
هي: ماهذا الكتاب، و

ملاذا انتصر التصورمنشأ مبدأ حقوق اإلنسان؟ و
ه مـــنبــي حلــقــوق اإلنــســـان عـــلـــى غـــيـــراألورو

اكي فيهل أسهم النظام االشـتـرات؟ واحلضـار
هل تعتبر حقوق اإلنسانحفظ حقوق اإلنسان؟ و

ى؟ ثملة ألخرقا عاملية أم أنها تختلف من دوحقو
هل يجب التضحية بحقوق اإلنسان مقابل األمن

ملة على حقـوق: هل حتافظ العـوًاأخيرمـي؟ والقو
اإلنسان أم تنتهكها؟

‚U!O*« œ«u�

):1املادة (
طنية للدولية الويهدف هذا امليثاق في إطار الهو

ك إلىي املشتـرالشعور باالنتماء احلـضـاربية والعـر
حتقيق الغايات التالية:

بية ضمنضع حقوق اإلنسان في الدول العر-  و
طنية األساسية، التي جتعل من حقوقاالهتمامات الو

ادة اإلنسانجه إرأساسية تواإلنسان مثال سامية و
اقعه نحـوتقاء بـومتكنه مـن االربيـة، وفي الدول العـر

تضيه القيم اإلنسانية النبيلة. ملا ترًفقااألفضل و
ازبية على االعـتـز- تنشئة اإلنسان في الـدول الـعـر

مـصـالـحيـخـا وتـارضا وطـنـه أرفـاء لـوعـلـى الـويتـه وبـهـو
التسامحي وكة، مع التشبع بثقافة التآخي البشرمشتر

القيمفقا ملا تقتضيـه املـبـادئ واالنفتاح علـى اآلخـر، وو
لية حلقوق اإلنسان.اثيق الدوتلك املعلنة في املواإلنسانية و

لةة مسؤوبية حلياة حر- إعداد األجيال في الدول العر
م بـنيفي مجتمع مدني متـضـامـن قـائـم عـلـى الـتـالز

ده قيـمتسـواجبـات، وام بالـوااللتـزعي باحلـقـوق والو
االعتدال.التسامح واة، واملساو

سيخ املبدأ القاضي بأن جميع حقوق اإلنسان- تر
متشابكة.ابطة ومترئة وغير قابلة للتجزعاملية و

):2املادة (
ةالسيطرير املصير وب احلق في تقر- لكافة الشعو

يةلها احلق في أن تقرر بحردها، وارمواتها وعلى ثرو
يةاصل بحرأن تواختيار منط نظامها السيـاسـي، و

الثقافية.االجتماعية وتنميتها االقتصادية و
ب احلق فـي الـعـيـش حتـت ظـل- لـكـافـة الـشـعـو

ابية.حدة الترالوطنية والسيادة الو
نـيــةالـصـهـيــويــة و- إن كـافـة أشـكـال الـعــنــصــر

امـةة األجنـبـيـة هـي حتـد لـلـكـرالـسـيـطـراالحـتـالل وو
عـائـق أسـاســي يــحــول دون احلــقــوقاإلنـســانــيــة و

اجـب إدانـة جـمــيــعمـن الـوب، واألسـاسـيـة لـلــشــعــو
التها.العمل على إزساتها وممار

مـة االحـتــاللب احلـق فـي مـقـاو- لـكـافـة الـشـعـو
األجنبي.

):3املادة (
ف في هذا امليثاق بأن تكفللة طر- تتعهد كل دو

اليتها حق التمـتـع بـاحلـقـوقلكل شخص خـاضـع لـو
ص عليها في هذا امليثاق، دون متييزيات املنصواحلرو

بسبب العرق أو اللون أو اجلنس، أو اللغة أو املعتقد
طني، أوأي، أو الفكر، أو األصل الـوالديني، أو الـر

ة، أو امليالد أو اإلعاقة البدنية أواالجتماعي، أو الثرو
العقلية.

اف في هذا امليثاق التدابير- تتخذ الدول األطر
اة الفعلية فـي الـتـمـتـع بـكـافـةمة لتأمـني املـسـاوالـالز

ص عليها في هذا امليثـاقيات املنصـواحلراحلقوق و
مبا يكفل احلماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب

ة السابقة.من األسباب املبينة بالفقر
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امة اإلنسانية،يان في الكرأة متساواملرجل و- الر
اجبات في ظل التمييز اإليجابي الـذيالواحلقوق وو

ىية األخرائع السماوالشريعة اإلسالمية وته الشرأقر
أة.لية النافذة لصالح املراثيق الدواملويعات والتشرو
ف باتخاذ كافة التدابيرلة طر لذلك كل دوًتتعهد تبعاو

اة الفعلية بـنياملسـاوص ومة لتأمني تكافؤ الـفـرالالز
دةارجال في التمتع بجميع احلـقـوق الـوالرالنسـاء و

في هذا امليثاق.

):4املادة (
ئ االستثنائية التي تهدد حياةار- في حاالت الطو

اف، يجوز للدول األطرًسميااملعلن قيامهـا راألمة، و
د التـيفي هذا امليثاق أن تتـخـذ، فـي أضـيـق احلـدو

اماتضع، تدابير ال تتقيد فيـهـا بـااللـتـزيتطلبهـا الـو
يطة عـدمتبة عليها مبقتـضـى هـذا املـيـثـاق، شـراملتـر

تبة عليهاى املترامات األخرمنافاة هذه التدابير لاللتز
ائها على متييزعدم انطولي، ومبقتضى القانون الدو

حيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أوه الويكون مبرر
اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.

ئ االستـثـنـائـيـةارب- ال يجـوز فـي حـاالت الـطـو
،8، الـمـــادة 5اد التالية: املـادة مخالفة أحكـام املـو

ة (و)، فقر14، املادة 13، املادة 10، املادة 9املادة 
، املادة30، املادة 19، املادة 18، املادة 15املادة 

.29، املادة 28، املـادة 27، املـادة 22، املادة 20
مة حلمايةكما ال يجوز تعليق الضمانات القضائية الالز

تلك احلقوق.
ف في هذا امليثاق استخدمتلة طرج- على أية دو

ً،اى فوراف األخرحق عدم التقيد أن تعلم الدول األطر
بية باألحكاميق األمني العام جلامعة الدول العرعن طر

باألسباب التي دفعتها إلى ذلك.التي لم تتقيد بها و
نهي فيه عدم التـقـيـد، أنُيخ الـذي تعليها في الـتـارو

يقة ذاتها.بالطرى وة أخرتعلمها بذلك مر

):5املادة (
م لكل شخص.- احلق في احلياة حق مالز
مان أحدال يجوز حر- يحمي القانون هذا احلق و

ً.من حياته تعسفا
):6املادة (

بة اإلعدام إال في اجلنـايـاتال يجوز احلكم بعقـو
تكابقت اريعات النافذة و للتشرًفقاة والبالغة اخلطور

مبقتضى حكم نهائي صادر مـن مـحـكـمـةميـة واجلر
بة اإلعدام احلق فيم عليه بعقولكل محكومختصة، و

بة أخف.طلب العفو أو استبدالها بعقو

):7املادة (
أ- ال يجوز احلكم بـاإلعـدام فـي أشـخـاص دون

يعات النافذة ما لم تنص التشـرًة عاماالثامنة عشـر
مية على خالف ذلك.تكاب اجلرقت ارو

أة حاملب- ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام في امر
ضع إال بعد انقضاءحتى تضع حملها أو على أم مر

غـلـبُال تفـي كـل األحـوالدة ويـخ الـوعامـني عـلـى تـار
ضيع.مصلحة الر

):8املادة (
أ- يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيـا أو
أن يعامل معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهـيـنـة أو

امة .حاطة بالكر
ف كل شـخـص خـاضـعلـة طـرب- حتمـي كـل دو

تتخذ التدابير الفعـالـةسات واليتها من هذه املمـارلو
فات أو اإلسهامسة هذه التصرتعتبر ممارملنع ذلك، و
مية يعاقب عليها ال تسقـط بـالـتـقـادم. كـمـافيهـا جـر

ني إنصافف في نظامها القانولة طرتضمن كل دو
د االعـتـبـارمتـتـيـعـه بـحـق رض للـتـعـذيـب ومـن يـتـعـر

يض.التعوو
):9املادة (

ب طبية أو علـمـيـة عـلـى أياء جتارال يجـوز إجـر
ضـائـه احلــرشـخـص أو اسـتـغـالل أعـضــائــه دون ر

اكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، معإدرو
اإلنسـانـيـةاعد األخـالقـيـة والـقـوابـط واعاة الـضـومـر
اءات الطبية الكفيلة بضـمـانالتقيد باإلجـراملهنيـة وو

يعات النافذة في كـلفقا للتشرسالمته الشخصيـة و
ال االجتارال يجوز بأي حال من األحوف. ولة طردو

ية.باألعضاء البشر
):10املادة (

اد فـي جـمــيــعاالجتـار بـاألفــرأ- يـحـظـر الــرق و
ال يجوز بأي حال مـنعاقب على ذلـك. وُيهما وصور
االستعباد.قاق وال االستراألحو

اد من أجـلاالجتار بـاألفـرة وب- حتظر السـخـر
ةة أو االستغالل اجلنسي أو اسـتـغـالل دعـارالدعـار

ى أو استغالل األطفال فيالغير أو أية أشكال أخر
اعات املسلحة.النز

):11املادة (
لهمجميع األشخاص متساوون أمـام الـقـانـون و

احلق في التمتع بحمايته دون متييز.

):12املادة (
تضمنجميع األشخاص متساوون أمام القضاء و

حماية الـقـضـاةاف استقالل الـقـضـاء والدول األطـر
ط أو تهديدات. كمـا تـضـمـنمن أي تدخل أو ضـغـو

اليتها.جاته لكل شخص خاضع لوحق التقاضي بدر

):13املادة (
فرأ- لكل شخص احلق في محاكمـة عـادلـة تـتـو

يها مـحـكـمـة مـخـتـصـةجتـرفيـهـا ضـمـانـات كـافـيـة و
ذلكمنشأة سابقا بحكم القانون، ويهة ونزمستقلة وو

جه إليه أو للبت فـيائية تواجهة أية تهمـة جـزفي مو
ينف لغير القادرلة طرتكفل كل دواماته، وقه أو التزحقو
قهم. اإلعانة العدلية للدفاع عن حقوًماليا

ب- تكون احملاكمة علنية إال في حاالت استثنائية
ياتم احلرتقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحتر

حقوق اإلنسان.و

):14املادة (
في األمان علىية و- لكل شخص احلق في احلر

ًقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفاال يجوز توشخصه و
ني.بغير سند قانوو

يـتـه إالمـان أي شـخـص مـن حــر- ال يـجـوز حـر
ال التي ينص عليها القانـون سـلـفـااألحولألسبـاب و

اء املقرر فيه. لإلجرًطبقاو
قيفه، بلغة يفـهـمـهـا،- يجب إبالغ كل شخص يـتـم تـو

اه فورعه، كما يجب إخطارقوقيف لدى وبأسباب ذلك التو
يه.له حق االتصال بذوجهة إليه وبالتهمة أو التهم املو

قـيـف أويـتـه بـالـتــوم مـن حـر- لـكـل شـخـص حـر
ض على الفحص الطبي،االعتقال حق الطلب في العر

يجب إبالغه بذلك.و
ائيـة دونف أو املعتقل بـتـهـمـة جـزقو- يقـدم املـو

لـنيظفني اخملوتأخير أمام أحد القضاة أو أحـد املـو
يجب أن يحاكـمظائف قضائيـة، وة و مبباشـرًناقانـو

ميكن أن يـكـونلة أو يفرج عـنـه. وخالل مهلـة مـعـقـو
فيه احملاكمة. واج عنه بضمانات تكفل حضوراإلفر

ال ال يجوز أن يكون احلبس االحتياطي هوكل األحو
القاعدة العامة.

قـيـف أويـتـه بـالـتــوم مـن حـر- لـكـل شـخـص حـر
جوع إلى محكمة مختصـة تـفـصـلاالعتقال حـق الـر

اج عنـه إذاتأمر باإلفرنية ذلك، ودون إبطاء في قانو
ني.قيفه أو اعتقاله غير قانوكان تو

قيـف أو اعـتـقـال- لكل شخـص كـان ضـحـيـة تـو
ني احلـق فـي احلـصـول عـلـىتـعـسـفـي أو غـيـر قـانـو

يض.تعو
):15املادة (

يعي سـابـق،بة إال بنص تـشـرال عقـوميـة و ال جر
ال القانون األصلح للمتهم.يطبق في جميع األحوو

l�«d�« œbF�«-”—U� 2006dH� ≠ Â1427‡�

غالف الكتاب



8

…d‡‡‡‡O�√

أ.د. عبدالرحمن العناد
رئيس  جلنة الثقافة والنشر

ÂUF�« ·dA*«

œ.—U"(« bL�� s� —bM� 

WOFL'« fOz—

d	d���« fOz—

√.œ.œUMF�« œuL� s� sL�d�«b�� 

dAM�«Ë WUI!�« WM' fOz—

aalenad@yahoo.com

d	d���« d	b�

w�O�F�« d�U� s� tK�«b��

otaibi01@hotmail.com

Ã«d�≈Ë rOLB�

∫WOFL'« s	ËUM�

d
d���« W�O�

WWW.NSHRSA.ORG قع اجلمعية:مو

…c‡‡�U	

d	d���« dO�dJ�

Íd	d�œ nODK�«b��

allatif2005@hotmail.com

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

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

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

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

WKzUF�« �dJ� b'« b	Ëe� s� dH�√ ÊËUF��«

WJ� WIDM� …—U�√Ë ÊU
�ù« ‚uI�

t	b�«Ë t� dJM� qH� …U�UF� ÊUONM�

جدة - خالد نحاس:
طنية حلقوق اإلنسان مبنطقةمتكن فرع اجلمعية الو

ة املنطقة من إنهاء معاناةمة بالتعاون مع أمارمكة املكر
الده تسليمفض والداه منذ انفصالهما ورطفل تنكر له و

ت العائلة جلده الذي احتضنه ليتمكن من إدخـالـهكر
عالجه.سة واملدر
ة منطقة مكةأمارأثمر هذا التعاون بني اجلمعية وو
تية للطفلاق الثبويد اجلد (لألم) باألورمة عن تزواملكر

تعليمه.التمكن من عالجه وعايته وحتى يتسنى له ر
ة بنت مـحـمـدهـر  من جهتها، ثـمـنـت األسـتـاذة اجلـو

ة الـدورئيس اجلمعية لشـؤون األسـري نائـب رالعنقـر
مة في إنـهـاءة منطقـة مـكـة املـكـرالذي قامـت بـه أمـار

لنياملسئوة وها لألمارت عن شكرعبرمعاناة الطفل، و
نه من دعم مباشر لقضايا حقوقفيها على كل ما يبذلو

النـظـاماإلنسان انطالقا من أحكام دينـنـا احلـنـيـف و
ارقت نفسه استـمـراألساسي للحكم، متمنيـة فـي الـو

قه.ضمان حقوهذا التعاون املثمر خلدمة اإلنسان و

:حقوقجدة - 
فيف املشـرار الدكتور حسني بن ناصر الـشـرز

مة إحدى األسـرالعام على فـرع مـنـطـقـة مـكـة املـكـر
اف مدينةة على أطـرة التي تعيش بحي اخلمرالفقير
جدة.
ة التـييـاريف أن هذه الـزضح الدكتـور الـشـرأوو

دهـ تأتي ضمن جهو5/1/1427م السبت قام بها يو
طنية حلقوق اإلنسان في تفقد احملتاجني،اجلمعية الو

مخاطبة اجلهات اخملتصةف على معاناتهم، وقوالوو
بشأنهم.

6ة التي تتكون من يف إلى أن األسرأشار الشرو
ادها على بنات تعاني من عدم حصول أفر8الد و أو

الدهم على إثبات لتعطل حصول وًاتية، نظراق ثبوأور
تب على ذلك سجنهـ. مما تر1401يته من عام هو

ديةالد من التعليم، مع أن األم سعومان األوحراألب و
الدها.ت العائلة اخلاص بواألصل حسب كر

ته بـأنـهيارف على الفرع فـي خـتـام زأكد املشـرو
ة مـع اجلـهـات املـعـنـيـةضـاع األسـرف يـتـابـع أوسـو

ةيـاركـذلـك زالفـقـر، وة مـن اجلـهـل والنتـشـال األسـر
مات عنيد من املعلـوفة املـزالدهم في السجن ملـعـرو

تية.اق الثبوله على األورسبب تأخر حصو
تـه صـحـيـفـة (عـكــاظ)فـي تـفـاعـل مـع مـا نــشــرو

ئيسي للضمانة، طلب املكتب الرياردية عن الزالسعو
مة من فرع اجلمعـيـةاالجتماعي مبنطقـة مـكـة املـكـر

ةمات عن أسريده مبعلوطنية حلقوق اإلنسان تزوالو
ف على فرع مـكـةقد ثمن املـشـرة). ومرُسجـني (اخل

بعة التجـاوه على سرشكـرب املكتب ومة جتـاواملكر
تعضيدها في املـمـلـكـة.مبا يخدم حقـوق اإلنـسـان و

 أن اجلمعية على أمت االستعداد للتعاون املثمرًمبينا
ها من القضايـا اإلنـسـانـيـة،غيـرفي هذه القـضـيـة و

مبا يخدم حقوق اإلنسان ألهداف اجلمعية وًحتقيقا
في اململكة.
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:حقوقياض - الر
ض مساحتهاا قطعة أرخرت اجلمعية مؤاشتر
يقياض على طربع في مدينة الر متر مر1500

امللك فهد شرق مستشفى دله بحي النخيل مببلغ
ثالثمائة ألف وًنامليون) اثني عشر مليـو12.3(
يال.ر

ض من أجـلعت اجلمعية في الـتـفـاوقد شـرو
ض، بحيـثإعداد اخملططات اخلاصة ببنـاء األر

يستثمر البـاقـيا للجمعيـة وء منها مقريكون جـز
ية.دها السنوارلتنمية مو
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:حقوقياض - الر
ًسالةطنية حلقوق اإلنسان رتلقت اجلمعية الو
ضاعلية تستفسر فيها عن أومن منظمة العفو الدو

تهه عن أسرأحد املقيمني في اململكة انقطعت أخبار
ها قامت اجلمعية مبخاطبةبدوريلة، و طوٍةمنذ فتر

ضعه.اجلهات ذات العالقة لإلفادة عن حقيقة و
يـحـمـل وًيذكـر أن الـشـخـص املـعـنـي يـعـمـل طـبـيـبـا

لديه ابنة حتمل اجلنسية اإليطالية.مالية، واجلنسية الصو

اهب موقت يتلا ةيمالعإلا دوهجللَ ارارمتسا
لـاجم يف هـفيقثتو ـعمتجملا ةـيعوتل ةـيعمجلا

نيرادصإ ـةيـعمجلا تعزو ،نـاسنإلا قـوقح
مـاـظنـلل ـةـمجـرت ـنع ةرـابع لوألا ،ـنيـديـدج
يناثلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيعمجلل يساسألا
تايقافتا مهأ ىـلع لمتشي بيـتك نع ةرابع
.ناسنإلا قوقح تادهاعمو
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جيه من مـعـالـي الـدكـتـوربتـو

ئيسصالح بن طاهر بـنـنت ر
دي،يـد الـسـعـوسسـة الـبـرمـؤ

ًسـســة طــابــعــات املــؤأصــدر
 مبـنــاســبــة إنــشــاءًيــاتـذكــار

طنية حلقوق اإلنسان.اجلمعية الو
ي الذي صدر بفئات مختلفة اهتمامأبرز الطابع التذكارو

حرصهادية بحقوق اإلنسـان، وبية السعواململكة العـر
لية في هذا اجملال.الدائم على تنفيذ االتفاقيات الدو

دي تسعى إلى رصديد السعوسسة البريذكر أن مؤ
املناسبـات اإلسـالمـيـةيخـيـة وثيق األحداث الـتـارتـوو
يدية التي تصل إلىابع البرطنية، من خالل الطوالوو

ب العالم.شعودول و
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:حقوقالدمام - 
االدعاء العام بفرع املنطقةدت هيئة التحقيق ور

طنيـة حلـقـوققية على خطاب اجلـمـعـيـة الـوالشـر
ت من خالله عن سـبـبالتي استفسـراإلنسـان و

اطن فيصل بن بجاد العتيبي.فاة املوو
ت الهيئة إلى أن التحقـيـقـات تـوصـلـتأشارو

اطن العتيبي قتل نـفـسـه دون تـدخـلإلى أن املـو
تعليق نفسه بسيـاجبط عنقـه وذلك برمن أحد، و

إصالحية الدمام احلديدي.

lOL"K� WOFL'«

كانت مسألة التعاون مع اجلمعية محل
اسة منـذ أن أنـشـئـتدربحـث واهتـمـام و
ذلك لسببني: األول: متـثـل فـياجلمعيـة و

احلماس منقطع الـنـظـيـرية وغبة الـقـوالر
اطـنــنية مـنـاملـوالـذي أبـدتـه أعـداد كـبـيــر

نني مع اجلمعيـةاطنات للعمل متـعـاواملوو
مــنــذ أن أعــلــن عــن أســمـــاء األعـــضـــاء

غـبــاتكـانـت هـذه الــرسـسـني لــهــا، واملـؤ
يـقالـطـلـبـات تـصـل لـلـجـمـعـيــة عــن طــرو

من خـالل مـخـتـلـفاألعـضـاء أنـفـسـهـم و
السبب الثاني:سائل االتصال املتاحة، وو

ادرهو تنامي احلاجة لالستفـادة مـن كـو
نة للقيام بأعمال اجلمعـيـةإضافية متعـاو

م.ما بعد يوايدة يونشاطاتها املتزو
م خمـيـس مـن شـهـرقد شـهـد آخـر يـوو

م املاضي أول اجـتـمـاع ألول دفـعـةمـحـر
نــني مـــعات املــتــعــاواألخــوة ومــن اإلخــو

نـت الـدفـعـة مـن خـمـسـةتـكـواجلـمـعـيـة، و
ثـالثـني شـخـصــا مــن نــشــطــاء حــقــوقو

ا مـنشحواإلنسان في اململكة، الذيـن  ر
قدسسني في اجلمعيـة. وقبل أعضاء مـؤ

عة سالمـةثبت خالل اللقاء بـهـذه اجملـمـو
شيحاملنهج الذي اتبعته اجلمعـيـة فـي تـر

فيهم وفي اختيـارنـني واألعضاء املتعـاو
ةلهم، فقد ضمت الدفعة نـخـبـة ممـيـزقبـو

ات الـعــالــيــةاخلـبــري الـتــأهــيــل ومــن ذو
عـياغبني في العمـل الـتـطـوعة الـراملتـنـوو

يز وصيانة حقوق اإلنسان في اململكة.لتعز
ف أن اجلمعيـة كـانـت مـتـحـفـظـةاملـعـرو

نني خاللللغاية في قبول األعضاء املتعاو
لهذا التحفظ أسبابهالسنتني املاضيتني، و

ص على عدمفة التي أهمهـا: احلـراملعرو
يةص االستغالل السيىء لعضوإتاحة فر

ء تقدير بعـضف من سواخلواجلمعيـة، و
مـن ثـمقع مـنـهـم ونني لـلـدور املـتـواملتـعـاو

حـتــىالـصـالحــيــات وجتـاوز األهــداف و
ف عليها التي حتكم عملاف املتعاراألعر

طنية حلقوق اإلنسان.اجلمعيات الو
ف أيضا أن التعاون معلكن من املعرو

ار ، فـاجلـمـعـيـةاجلـمـعـيـة ال يـحـتـاج لـقـر
اطـنــنيحـب بـكـل املــوهـي تـرلـلـجـمــيــع، و

املقـيـمـات الـذيـناملقـيـمـني واطنـات واملـوو
املساعدة بأي قدر،يقدمون لها يد العون و

سيلة.بأي وبأي شكل، وو WOFL'« Í√— s� d�F� ô …dAM�« w …œ—«u�« ¡«—ü«
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