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اجلمعي�������ة  م�������ن  ن�سائ�������ي  وف�������د 

الوطنية حلق�������وق الإن�سان يزور 

دار رعاية امل�سنني.

اجل��م��ع��ي��ة ت��ط��ال��ب ب���الإ����س���راع يف 

تنفيذ امل�ساريع ال�سحية املتعرثة 

يف جدة.

رئي�س اجلمعية يطالب بت�سليط ال�سوء 

ع��ل��ى ح���ق���وق امل���ع���اق���ني واإع��������ادة ت��اأه��ي��ل 

وتثقيف من يتعاملون معهم.

يف اإطار قيام اجلمعية بالزيارات التفقدية لل�سجون يف اململكة ، ويف نطاق عملها على حماية حقوق الإن�سان وفقًا للنظام الأ�سا�سي للحكم الذي م�سدره الكتاب 

وال�سنة ووفقًا لالأنظمة املرعية وحيث اأن من اخت�سا�ساتها تلقي ال�سكاوى والبالغات ومتابعتها مع اجلهات املعنية والتحقق من الدعاوى واملخالفات والتجاوزات 

املتعلقة بحقوق الإن�سان، و العمل على معاجلتها مع اجلهات ذات العالقة ، وانطالقًا من هذا املبداأ و حيث ورد اإىل اجلمعية عدد من التظلمات و ال�سكاوى من 

ذوي ال�سجناء و املوقوفني يف �سجون املباحث العامة ، ونظرًا لتداول بع�س الأخبار غري الدقيقة ب�ساأن اأعداد هوؤلء ال�سجناء و املوقوفني والذي قال البع�س باأن 

اأعدادهم قد و�سلت اإىل ع�سرات الآلف وحيث مت التن�سيق مع مقام وزارة الداخلية وبدعم من �سمو الأمري نايف بن عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد وزير الداخلية  

ومب�ساندة ومتابعة م�ستمرة من �سمو الأمري حممد بن نايف م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية  قامت اجلمعية بزيارة ل�سجون املباحث يف كافة مناطق اململكة 

يف الفرتة املا�سية  وبعد انتهاء الزيارة واأخذًا مببداأ ال�سفافية الذي تدعمه قيادة هذه البالد املباركة فاإن اجلمعية ترغب بيان وتو�سيح ما يلي:

اجلمعية تزور سجون املباحث

وتعد تقريرًا مفصاًل عن أوضاعها

• ق�ساء املوقوفون فرتات طويلة يف ال�سجن دون اأن  تتم اإحالتهم  للمحاكمة اأو اإخبار 	

اأ�سرهم بطبيعة ق�ساياهم والإجراءات املتخذة بحقهم .

• العرتاف 	 التحقيق لنتزاع  اأثناء  املعاملة  ل�سوء  املوقوفني  بع�ض  بتعر�ض  الإدعاء 

منهم بالإكراه.

• بقاء كثري من املوقوفني فرتات طويلة بعد النتهاء من التحقيق معهم دون اتخاذ 	

اأي اإجراء ب�ساأنهم.

• جتاوز بع�ض ال�سجناء ملدد حمكومياتهم دون اأن يتم اإطالق �سراحهم رغم �سدور 	

اأحكام من ديوان املظامل باإطالق �سراح بع�سهم .

• عدم ال�سماح لبع�ض اأقارب ال�سجني اأو املوقوف بالزيارة مثل (الأعمام - الأخوال ـ 	

اأبناء العم و اخلال) وق�سر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأوىل.

• و�سع بع�ض املوقوفني يف احلب�ض النفرادي لفرتات طويلة ومتقطعة.	

• �سكوى بع�ض الأ�سر من عدم  زيارتهم  لأبنائهم املوقوفني اأو الت�سال بهم.	

• تباعد فرتة 	 اأو  املوقوفني  اأو  ال�سجناء  لبع�ض  املنا�سحة  اأع�ساء جلنة  قلة مقابلة 

تلك املقابالت.

• عدم  ت�سهيل الإجراءات فيما يتعلق بال�سماح لبع�ض ال�سجناء اأو املوقوفني مبوا�سلة 	

درا�ستهم.

• التخوف من اخللط  بني املوقوفني مما يوؤثر على اأفكارهم .	

• عدم ت�سهيل اإجراءات اإ�سافة اأبناء املوقوفني و ح�سولهم على ما يثبت هويتهم .	

• التحفظ املبالغ فيه من قبل اجلهات الأمنية على البع�ض من اأجل امل�سلحة بدون 	

اأن تكون هناك خطة للتعامل معهم .

• ظهور بع�ض الأمرا�ض لدى بع�ض ال�سجناء و املوقوفني .	

بشأن  رص��دت��ه��ا   أو  للجمعية  وردت  التي  والتظلمات  ال��ش��ك��اوى  مضمون  أواًل: 
•نزالء سجون املباحث  التاأخر يف تقدمي الرعاية الطبية لل�سجناء اأو املوقوفني مما يلحق ال�سرر ببع�سهم 	

اأحياناً.

• التاأخر يف حتويل ال�سجناء واملوقوفني الذين تتطلب حالتهم التدخل الطبي يف 	

م�ست�سفيات اأو مراكز خارج ال�سجن.

• ق�سر فرتات الزيارات العامة و اخلا�سة وتباعد فرتاتها.	

• وجود اآلت ت�سوير للمراقبة اأثناء الزيارة العامة مع وجود احلار�ض مما ل ي�سمح 	

للزائرين باأخذ راحتهم وخا�سة الن�ساء.

• عدم ال�سماح باقتناء الأقالم و الأوراق و الكتب.	

• مدة الت�سال ق�سرية جداً ل تتجاوز ع�سر دقائق اإىل خم�سة ع�سر دقيقة.	

• بع�ض 	 الزيارة مبا يف ذلك  اأثناء  للن�ساء  التفتي�ض وخا�سة  اإجــراءات  الت�سديد يف 

الأجزاء احل�سا�سة من اجل�سم.

• الأمر 	 يتطلب  عندما  املوقوفني  اأو  ال�سجناء  لبع�ض  الوكالت  اإ�سدار  يف  التاأخر 

اإجراوؤها.

• قلة حالت ال�سماح لل�سجناء واملوقوفني بزيارة اأحد والديهم اأو زوجاتهم اأو اأبنائهم 	

الذين يعانون من اأو�ساع �سحية حرجة اأو منومون بامل�ست�سفيات لفرتات طويلة.

• من 	 قرابة  �سلة  تربطهم  الذين  املوقوفني  اأو  ال�سجناء  اإبقاء  على  احلر�ض  عدم 

الدرجة الأوىل مثل ( الأب اأو الأبناء اأو الأخوان ) يف �سجن واحد مما يجعل اأمر 

زيارتهم يف غاية ال�سعوبة على ذويهم خ�سو�ساً من يتكبدون عناء ال�سفر من اأجل 

الزيارة من منطقة اإىل اأخرى.

• قلة جتاوب بع�ض العاملني بال�سجون اأو رف�سهم مقابلة ذوي ال�سجناء و املوقوفني 	

عند الرغبة يف ال�ستف�سار عن اأمور تتعلق بال�سجني اأو املوقوف.

• باأمرا�ض 	 النزلء  بع�ض  اإ�سابة  يف  �ساهم  مما  الريا�سة  مبمار�سة  ال�سماح  عدم 

ال�سمنة وبع�ض الأمرا�ض الأخرى.
تتمة �س 4،3،2
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بعد زيارة �سجون املباحث والتعرف على طاقتها ال�ستيعابية والطالع على اأعداد 

ال�سجناء تبني ما يلي:

اأولً: اإح�سائيات خا�سة باأعداد املوقوفني وكذلك املوقوفات والزيارات واخلدمات 

التي قدمت لهم ولذويهم واملبالغ التي �سرفت لقاء هذه اخلدمات واأعداد الدار�سني 

مو�سحة على النحو التايل :

(اأ)   اأعداد املوقوفني واملوقوفات والزيارات واخللوات واخلدمات املقدمة لهم :

1-   املوقوفون ب�سجون املباحث العامة حتى تاريخ 1433/3/26هـ بلغ ( 4396 ) 

موقوفاً على النحو التايل :

• (240 ) رهن التحقيق.	

• (1137) يُجرى ا�ستكمال اإجراءات اإحالتهم لفريق الإدعاء .	

• (1450) ق�ساياهم منظورة لدى فريق الإدعاء .	

• (827 ) تنظر ق�ساياهم من قبل املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة .	

• (742) حمكوماً منهم (473) مميزة اأحكامهم و (269) مل متيز اأحكامهم .	

2-  املوقوفات (ن�ساء ) حتى تاريخ 1433/3/26هـ (7) موقوفات .

من ذلك يت�سح اأن ما نُ�سر حول اأن اأعداد ال�سجناء قد ي�سل اإىل ع�سرات الآلف 

اأن اأعداد الن�ساء  لي�ض �سحيحاً من خالل ما اطلعت عليه اجلمعية وعاينته كما 

قليل جداً ول يتجاوز ال�سبع حالت ،  كما يالحظ قلة ن�سبة املحكومني باأحكام 

نهائية من جمموع اأعداد ال�سجناء مما يتطلب يف اأمر املحاكمة. 

3- الزيارات واخللوات ال�سرعية والت�سالت على النحو التايل :-

— الزيارات:

عدد الزوارال�سنة

1430/1/1243.100هـ - 1430/12/30هـ

1431/1/1292.164هـ - 1431/12/30هـ

1432/1/1252.766هـ - 1432/12/29هـ

1433/1/160.869هـ - 1433/3/25هـ

848.899املجموع

— اخللوات ال�سرعية:

عدد الزوارال�سنة

1430/1/112.500هـ - 1430/12/30هـ

1431/1/115.695هـ - 1431/12/30هـ

1432/1/122.043هـ - 1432/12/29هـ

1433/1/14.028هـ - 1433/3/25هـ

54.266املجموع

— الت�سالت:

عدد الزوارال�سنة

1431/1/1206.155هـ - 1431/12/30هـ

1432/1/1197.908هـ - 1432/12/29هـ

1433/1/129.167هـ - 1433/3/25هـ

433.230املجموع

4-   عدد املتخرجني من مركز حممد بن نايف للمنا�سحة والرعاية (825) منهم 

موقوف   (200) عدد  اإحلــاق  يتم  و�سوف   ، 1433هـــ  الأول  ربيع  �سهر  (175) يف 

بالربنامج منهم (50) يف مركز املنا�سحة والرعاية مبحافظة جدة .

5-   اأعداد املوقوفني الذين مت اإ�سدار بطاقة الهوية الوطنية لهم ب�سجن املباحث 

العامة باحلاير (836) و (187) حتت الإجراء لدى اإدارة الأحوال املدنية.

(ب)   عدد املوقوفني امللتحقني بنظام النت�ساب يف التعليم العام اأو التعليم اجلامعي 

حتى تاريخ 1433/3/9هـ :

2

منطقة �سجن املباحث

عدد الطالب

املجموعاجلامعيالعام

59432491الريا�ض (احلاير)

472774مدينة الدمام

4689135مدينة بريدة

102205307حمافظة جدة

175774مدينة اأبها

2718101081املجموع

(ج ) جمموع ما �سرف على املوقوفني وذويهم واملطلق �سراحهم والرواتب ال�سهرية 

حتى 1432/12/25هـ : 

املبالغالبيان

( 88/ 96.804.309) ريالما �سرف على املوقوفني وذويهم

(88.608.870/73 ) ريالما �سرف على املطلق �سراحهم وذويهم

ما �سرف على امل�ستلمني من اخلارج

 (غوانتناموا)
(18.594.208/15 ) ريال

ما �سرف على ذوي القتلى يف مواجهة 

اأمنية
(3.705.650/00 ) ريال

ما �سرف من رواتب �سهرية حتى نهاية 

1432/8/30هـ
(397.228.113/08 ) ريال

ما �سرف من تعوي�سات للمطلق

 �سراحهم
(79.393.243/94 ) ريال

(684.334.395/78) ريالاملجموع الكلي

هوؤلء  م�ساعدة  اأجل  من  الــوزارة  قبل  من  �سرفها  التي مت  املبالغ  ارتفاع  ويالحظ 

ال�سجناء واأفراد اأ�سرهم فقد جتاوزت ال�ستمائة واأربعة وثمانون مليون ريال.

(د)   اخلدمات الأخرى:

املجموعاملو�سوع

8369عدد جل�سات املنا�سحة

عدد الذين �سدرت لهم اأوامر عالج اأو 

لذويهم خارج اململكة
29

عدد الذين �سدرت لهم اأوامر عالج اأو 

لذويهم يف امل�ست�سفيات اخلا�سة
4969

عدد الذين مكنوا من ح�سور عزاء يف 

وفاة اأحد من ذويهم
668

عدد الذين اأعطوا فر�سة اخلروج 

للزواج عدة اأيام
23

عدد الذين اأعطوا فر�سة اخلروج 

لق�ساء اأيام العيد مع ذويهم
193

عدد الذين �سدرت لهم تذاكر �سفر 

لذويهم لزيارتهم
20028

عدد الذين نقلوا ملناطقهم للقرب من 

ذويهم
1745

32عدد املوثق زواجهم من اخلارج

ما يخ�ض ا�ستكمال الدرا�سة فذلك متوفر جلميع املوقوفني ممن لديهم الرغبة 

يف ذلك دون قيد �أو �شرط

ثانيًا: معلومات وحقائق مت االطالع عليها
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يتم مقابلة ذوي املوقوفني واملطلق �سراحهم يف اجلل�سة الأ�سبوعية من قبل 

�سمو م�ساعد وزير الداخلية ومبا يرتاوح ما بني اأربعني اإىل خم�سني �سخ�سياً

 

ويالحظ اأن هناك مراعاة  لبع�ض النواحي الإن�سانية لبع�ض ال�سجناء اأو املوقوفني 

من قبل ال�سلطات ، ومن ذلك احلر�ض على األ يفقد ال�سجني وظيفته اأو مرتبها 

اأمر  اأمر زواجه وت�سهيل  والنظر يف  اأجل �سمان موا�سلته لدرا�سته  والتن�سيق من 

تذاكر �سفر و�سكن  لهم مع توفري  اململكة  الأجانب من خارج  ال�سجناء  زيارة ذوي 

داخل اململكة وا�سدار تاأ�سريات دخولهم اأرا�سي اململكة ، كما لوحظ متكني بع�ض 

ال�سجناء من لقاء ذويهم يف زيارات ا�ستثنائية عندما ت�ستدعي ظروفهم ذلك.

ومع ذلك لزالت هناك مطالب لبع�ض النزلء بالتو�سع يف الزيارات من حيث العدد 

والوقت والأ�سخا�ض امل�سموح لهم بالزيارة .... الخ .

ويف جمال اإيجاد نوع من الرقابة الدائمة على �سجون املباحث �سدر توجيه �ساحب 

ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء ووزير الداخلية رقم 49361 

وتاريخ 1432/8/2هـ، واملوجه ملعايل رئي�ض هيئة التحقيق والإدعاء العام مببا�سرة 

التابعة  التوقيف  ودور  ال�سجون  على  والرقابة  الإ�سراف  يف  اخت�سا�سها  الهيئة 

للمديرية العامة للمباحث ، وفق نظام الإجراءات اجلزائية  و نظام هيئة التحقيق 

والإدعاء العام ، وهو ما ميثل نقلة نوعية يف الرقابة على �سجون املباحث وتاأمل 

اجلمعية اأن تقوم هيئة التحقيق والإدعاء العام بدورها يف هذا ال�ساأن.

قام الوفد بزيارة جلميع ال�سجون التابعة لالدارة العامة للمباحث والبالغ عددها 

خم�ض اإ�سالحيات يف عدد من مناطق اململكة والتقى بالعاملني فيها و بال�سجناء 

واملوقوفني وبع�ض اأ�سرهم ممن كان يف زيارة لهم  وقت زيارة الوفد وقد مت تدوين 

املالحظات التالية :

1-  مباين ال�سجون وملحقاتها :

كانت مباين ال�سجون حديثة ومنا�سبة وتتوفر بها جميع الو�سائل امل�ساعدة ملا اأن�سئت 

من اأجله وتعد نقلة نوعية يف مباين  الإ�سالحيات املعدة لهذا الغر�ض ومت مالحظة 

ت�ساهم  �سوف  والتي  ال�سجون  هذه  بع�ض  يف  الإ�سافية  التو�سيعات  بع�ض  وجود 

ذلك  واملوقوفني ومن  لل�سجناء  اإ�سافية  تقدمي خدمات  منها يف  النتهاء  يف حالة 

اإن�ساء بع�ض املن�سئات الريا�سية والعمل على و�سع مكان خم�س�ض للت�سمي�ض يلحق 

بالغرف مبا ي�سمن ح�سول النزيل على الت�سمي�ض متى رغب يف ذلك لأن الو�سع 

احلايل قد ل يحقق رغبات كل ال�سجناء ول ي�سمح باإعطائهم الوقت الكايف.

 كما لوحظ اأن هناك عناية واهتمام بالنظافة اخلا�سة بالغرف والعنابر واملمرات 

واملطابخ واأماكن جتهيز وتخزين الطعام ونظافة النزلء وتوفري مغ�سلة وطاقم عمال 

يقومون على اأمر غ�سيل ونظافة فر�ض النزلء ومالب�سهم  امل�سموح بها وخياطتها.

املخ�س�سة  الأطعمة  بع�ض  لوجود  بالإ�سافة  للنزلء  املقدم  الأكل  تنوع  لوحظ  كما 

ملن لديهم بع�ض الأمرا�ض مع وجود بع�ض ال�سكاوى من النزلء ب�ساأن عدم حتقيق 

رغباتهم فيما يتعلق ببع�ض الأ�سناف التي قد حتتوي عليها الوجبة الواحدة.

دورات  و�سعية  من  النزلء  بع�ض  من  ال�سكاوى  بع�ض  هناك  اأن  اأي�ساً  لوحظ  كما 

حتول  الأمنية  الحتياطات  ولكن  راحته  باأخذ  للبع�ض  ت�سمح  ل  قد  والتي  املياه 

دون ذلك خا�سة اأنه مت ر�سد حماولة بع�ض ال�سجناء اإيذاء نف�سه كما كان هناك 

�سكوى يف اأحد ال�سجون من عدم متكني ال�سجناء من احل�سول على اأدوات حفظ 

القهوة وال�ساي مما يدفع ال�سجناء اإىل حفظها يف بع�ض الأواين البال�ستيكية غري 

املنا�سبة.

وبعد الزيارة و�سع  الوفد الزائر  التقييم التايل :

• تقييم مباين ال�سجون: متميز مع اأهمية ال�ستعجال يف جتديد �سجن احلاير 	

القدمي اأو نقل النزلء املوجودين به حالياً اإىل اأي من ال�سجون الأخرى على 

اأن تراعى رغباتهم ورغبات اأ�سرهم ب�ساأن ذلك.

• املطابخ واأماكن جتهيز الطعام و املغا�سل: متميزة.	

• بع�ض 	 مع وجود مطالبات من  : جيد جداً  النزلء عنه  ور�ساء  الطعام  تنوع 

ال�سجناء ب�ساأن عدم حتقيق رغباتهم يف توفري بع�ض الأ�سناف يف الوجبات.

• العالقة بني النزلء والعاملني املبا�سرين يف الغرف والأجنحة: مر�سية اإىل حد 	

ما مع وجود بع�ض ال�سكاوى والتظلمات من بع�ض النزلء حول ذلك.

• العالقة بني مدراء ال�سجون والنزلء : متميزة.	

• ر�ساء النزلء عن اإجراءات التحقيق: غري مر�سية لدى اأغلب النزلء.	

• ر�ساء النزلء عن اإجراءات زيارة ذويهم اإليهم والتعامل معهم اأثناء الزيارة من 	

قبل بع�ض العاملني : دون املطلوب وتختلف من �سجن اإىل اآخر واأي�ساً تختلف 

ال�سكوى من �سجني اإىل اآخر بل اإنَّ بع�ض ال�سجناء اأو املوقوفني يرف�سون زيارة 

ذويهم لأ�سباب تتعلق بالتعامل معهم اأثناء الزيارة اأو التعامل مع ذويهم ويعتربون  

ذلك من قبيل الإهانة رغم عدم الإقرار لهم بذلك يف بع�ض احلالت ، كما 

اأن هناك �سجناء اأو موقوفني يرف�سون زيارة ذويهم لهم مبن فيهم الوالدين 

لأ�سباب فكرية واعتقادهم اأنهم على �سالل ، كما اأن هناك �سجناء يرف�سون 

زيارة ذويهم لهم لعتقادهم باأن �سجنهم لي�ض له اأ�سباب.

2- اخلدمات ال�سحية املقدمة لل�سجناء داخل ال�سجون:

لحظ الوفد الزائر وجود خدمات �سحية متقدمة وممتازة تتفوق على نظرياتها  

يف القطاع ال�سحي خارج ال�سجون من حيث النظافة والأجهزة والتنظيم والتطوير 

واإدارة اجلودة وت�سنيفات ملفات املر�سى، فهناك م�ست�سفى متكامل يف كل �سجن 

مزود بجميع التقنيات احلديثة والكوادر الب�سرية املوؤهلة ، حيث يحتوي كل م�ست�سفى 

والقلب  الكلى  وغ�سيل  الأ�سنان  عيادات  مثل  املتخ�س�سة  العيادات  من  عدد  على 

وال�سكر والنف�سية وخمتربات وغرف عمليات ويتميز بع�ض هذه امل�ست�سفيات بوجود 

وحدة لالأطراف ال�سناعية .

ومع ذلك فهناك بع�ض ال�سكاوى من بع�ض النزلء وبع�ض اأفراد اأ�سرهم حول عدم 

التجاوب مع مطالب النزيل بنقله اإىل امل�ست�سفى اأو بعثه يف موعده مما يتطلب مزيد 

من التن�سيق بني اإدارة عالقات املر�سى يف هذه امل�ست�سفيات واإدارة ال�سجن ل�سمان 

تلقي اأي مري�ض للعالج وح�سور من لديه مواعيد يف اأوقاتها، وقد لوحظ اأن اإدارات 

تلك امل�ست�سفيات تبذل جهوداً لتحقيق ذلك اإل اأن الأمر يحتاج مزيد من التن�سيق 

والتعاون من قبل امل�سرفني على النزلء وخا�سة املبا�سرين منهم.

 رابعًا : أوضاع السجناء

بعد الزيارة واللتقاء بالعديد من النزلء ات�سح ما يلي:

1-  هناك جمموعة من ال�سجناء ميكن اإطالق �سراحهم والكتفاء مبا اأم�سوه يف 

ال�سجن لزوال اأي خطورة منهم على اأمن املجتمع، كما لحظ الوفد الزائر وجود 

مع  التعاي�ض  ويرف�سون  اأفكارهم  على  زالــوا  ل  قلة  كانوا  واإن  ال�سجناء  من  عدد 

حميطهم مما يتطلب اإخ�ساعهم لربامج اإ�سالحية ومنا�سحة م�ستمرة ومدرو�سة 

واإ�سراك اأ�سرهم املبا�سره يف ذلك واجلهات الق�سائية واحلقوقية يف ذلك .

2-  لوحظ وجود عدد من ال�سجناء يقت�سي الأمر �سرعة عر�سهم على اجلهات 

الق�سائية لإ�سدار اأحكام بحقهم ومن ثم ي�سار اإىل تنفيذ ما يتقرر �سرعاً .

3-  وجود عدد كبري من ال�سجناء يعانون من اأمرا�ض نف�سية  مما يتطلب و�سع 

الأمر  اأن هذا  امل�ست�سفيات  امل�سرفة على  الإدارة  للتعامل معهم وقد ذكرت  خطة 

اأخذ يف العتبار.

4-  اإ�سابة العديد من النزلء باأمرا�ض مزمنة، واأمرا�ض ال�سمنة وال�سكر وال�سغط 

واآلم الأ�سنان.

5-  ي�سكو عدد من ال�سجناء من قلة فرتة الزيارات وفرتات الت�سمي�ض.

6-  ي�سكو بع�ض ال�سجناء من عدم اخل�سو�سية يف لقائهم بذويهم اأثناء الزيارات 

ب�سبب وجود اأحد رجال الأمن  يف غرفة الزيارة .

لأ�سباب  �سراحهم  يطلق  ومل  حمكومياتهم  مــدة  انتهت  ال�سجناء  من  عــدد    -7

خمتلفة.

8-  بع�ض ال�سجناء و املوقوفني اأم�سوا مدة طويلة دون �سدور حكم بحقهم بالرغم 

من انتهاء فرتة التحقيق معهم منذ وقت طويل.

9-  معاناة العديد من ال�سجناء واأفراد اأ�سرهم من عدم معرفة م�سريهم هل �سيتم 

اإطالق �سراحهم اأم �سيتم اإحالتهم للمحاكمة اأم �سيحالون للمنا�سحة .

10-  مطالبة العديد من ال�سجناء بتو�سيع دائرة الزيارة لت�سمل الأقارب من الدرجة 

الثانية .

11- عدم معرفة اأ�سر بع�ض النزلء بالتهم املوجهة اإىل ابنهم اأواأن املوقوف ل يخطر 

ذويه بها ، مما يجعل الأ�سرة يف حرية من اأمرها ويجعلها تعتقد اأن ابنها بريء ، مما 

يتطلب ا�سعار الأ�سرة عند انتهاء التحقيق بالتهم املوجهة اإىل قريبهم .

3

ثالثًا: ما مت مشاهدته على أرض الواقع

خامسًا: النتائج و التوصيات

الداخلية ويف  امل�سوؤولني يف وزارة  1-  تثمن اجلمعية اجلهود املبذولة من قبل 

الداخلية  وزير  الــوزراء  لرئي�ض جمل�ض  الأول  النائب  العهد  �سمو ويل  مقدمتهم 

الأمري نايف بن عبد العزيز و�سمو نائبه و�سمو م�ساعده لل�سوؤون الأمنية والهادفة 

اإىل املحافظة على اأمن املجتمع وال�سعي احلثيث للتوفيق بني معايري املحافظة
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مل�ست  وقد  وذويهم  واملوقوفني  ال�سجناء  حقوق  مبتطلبات  والوفاء  الأمــن  على 

واملوقوفني  ال�سجناء  هــوؤلء  بــاأمــور  املعنيني  امل�سئولني  لــدى  الرغبة  اجلمعية 

بتمكينهم من حقوقهم و توفري الرعاية الطبية و الجتماعية لهم و لأ�سرهم ، 

املتكررة من  وال�سكاوى واملطالب  التظلمات  ولكن ذلك ل مينع من وجود بع�ض 

وتعامله  ال�سجن  النزيل يف  حالة  طبيعة  تفر�سها  والتي  ذويهم  اأو  النزلء  بع�ض 

اليومي مع الأ�سخا�ض املكلفني بحرا�سته ورعايته وهذه ال�سكاوى تختلف من نزيل 

اإىل اآخر ومن �سجن اإىل اآخر.

2-  لحظ الوفد الزائر باأن التاأخر يف الإحالة اإىل املحاكمة اأو ا�سدار اأحكام 

بحق من اأحيل اإىل املحكمة قد يعود يف بع�ض الأحيان اإىل تاأخر هيئة التحقيق 

والإدعاء العام يف اعداد اللوائح وكرثة الق�سايا واأعداد املتهمني املعرو�سني على 

املحكمة اجلزائية وتنقلها بني الريا�ض وجدة مما يتطلب زيادة دوائر هذه املحكمة 

اللوائح والنظر يف جدوى ربط بع�ض  الأ�سخا�ض املكلفني باعداد  اأعداد  وزيادة 

الأ�سخا�ض ببع�ض اخلاليا رغم اأن دوره اأو ما قام به لي�ض له عالقة مبا�سرة بهذه 

تاأخر  اإليها لأن ذلك ي�ساهم يف  اأنه منت�سب  اأو تلك املجموعة  ول يعلم  اخللية 

اعداد اللوائح وتاأخر ا�سدار الأحكام وقد يوثر على مقدار العقوبة املحكوم بها.       

3- احلاجة تدعو اإىل ال�ستعجال باإنهاء اأو�ساع هوؤلء املوقوفني وال�سجناء من 

خالل ما يلي:

اأ -   احالة من مل يحال اإىل املحاكمة وا�سدار اأحكام بحقهم ليعرفوا هم واأ�سرهم 

م�سريهم ويرتبوا اأو�ساع حياتهم على اأ�سا�ض ذلك.

ب -  اطالق �سراح من انتهت حمكومياتهم واإذا كان هناك �سكوك حول ا�ستمرار 

خطورتهم على الأمن فيمكن و�سعهم حتت املراقبة مع ا�سراك اأ�سرهم يف اأمرهم 

لالأجهزة  الأ�سر  هذه  انتقادات  وتاليف  �سلوكهم  �سبط  يف  اأهمية  من  لذلك  ملا 

الأمنية باملبالغة يف الحتياطات الأمنية لتربير ا�ستمرار احتجازهم.

ت -  الفراج عمن مل يفجر اأو يكفر اأو يدعم ذلك عن علم وبينة و بادر بت�سليم 

نف�سه اأو �سلمه ذويه اأو تعاون مع الدولة اأو كانت تهمته عدم التبليغ عن والده اأو 

ولده اأو اأخيه اأو من تربطه به قرابة دفعته لتخاذ ذلك الت�سرف ، وكذلك من 

اإل بعد  يعتقل  اأو حدوثها وقت طويل ومل  ارتكابها  كانت تهمته قد م�سى على 

عدة �سنوات ومل ي�سدر منه خاللها اأي ت�سرف يخل بالأمن، وكذا من هو م�ساب 

ال�سجن ويفرج عنهم  اأم�سوه يف  برءه، فمثل هوؤلء يكتفى مبا  مبر�ض ل يرجى 

ب�سمان اأ�سرهم.

ث -   الفراج عن جميع ال�سجناء الأجانب وترحيلهم اإىل بالدهم ، وخا�سة من 

ق�سى فرته طويلة يف ال�سجن .

ج -   النظر يف الفراج عن الن�ساء وفق اآلية ت�ساعد على ا�سالحهم وحتافظ على 

اأمن املجتمع .

ح -    زيادة عدد دوائر املحكمة املتخ�س�سة مبا يعادل دائرة لكل �سجن وتعقد 

جل�ساتها العلنية يف املقرات املخ�س�سة للمنا�سحة يف هذه ال�سجون ملا يف ذلك 

من اآثار اإيجابية متعددة منها ال�ستعجال يف نظر ق�سايا هوؤلء املوقوفني وتوفري 

الوقت واجلهد يف نقل ال�سجناء بالإ�سافة اإىل حتقيق املتطلبات الأمنية بدلً من 

الو�سع القائم حالياً والذي يتطلب نقل بع�ض املوقوفني من منطقة اإىل اأخرى من 

اأجل حماكمتهم.

�سد  اللوائح  باإعداد  املكلفني  والأ�سخا�ض  العامني  املدعني  اأعــداد  زيــادة  خ -   

املتهمني.

د -    �سمان ح�سول املتهمني على حماكمات عادلة وتوفري حمامني للراغبني منهم 

واإعالمهم بالأحكام ال�سادرة �سدهم وال�سماح لهم بالعرتا�ض عليها والعدالة يف 

التغطية الإعالمية بني ما يدعيه املدعي العام وما يدفع به املتهمون.

ذ -   زيادة الطاقة ال�ستعابية لالأماكن املعدة لتهيئة من يتم التخطيط لطالق 

�سراحهم، فقد لوحظ اأن هناك بع�ض ال�سجناء واملوقوفني قد مت اخطارهم باأنه 

�سيتم نقلهم لهذه الأماكن منذ فرتة لي�ست بالق�سرية ومع ذلك مل يتم نقلهم ب�سب 

حمدودية ا�ستيعاب هذه الأماكن وقد علم الوفد الزائر اأن العمل جاري لتو�سيع 

هذه الأماكن.

ر -   اإبالغ اأ�سر ال�سجناء واملوقوفني با�ستمرار مبا ي�ستجد ب�ساأن اأبنائهم.

باأمور حياتهم  4-  العمل على توفري الحتياجات الأ�سا�سية للنزلء واخلا�سة  

كعمل الوكالت وجتديد الأوراق الثبوتية .... الخ.

اإدارة �سجون املباحث على حث من�سوبيها على  التاأكيد على  5-  احلر�ض على 

�سرعة تلبية طلبات ال�سجناء ملا يف ذلك من اآثار اإيجابية على ان�سباطهم داخل 

الإ�سالحيات.

وقد اأكدت اجلهات ذات العالقة يف الوزارة باأنَّ اإحالة املتهمني للجهات الق�سائية 

يعد من اأهم الأولويات اخلا�سة بالإجراءات املتعلقة باملوقوف اإل اأن هناك عدة 

�عتب�ر�ت يجب مر�ع�ته� و��شتكم�له� تتعلق ب�رتب�ط �لبع�ض منهم ب�أطر�ف �آخرين 

ب�سكل  يتم  الأمنية ل  الق�سايا  التعامل مع هذه  اأن  التحقيق معهم حيث  جاري 

فردي اأو حالت حمددة بل خاليا وا�سعة الأعداد ول يقب�ض عليهم بوقت واحد ، 

وكذلك فاإن اإعداد لوائح الإدعاء يتطلب املزيد من الوقت كما �سبق واأن لحظت 

الوزارة قلة عدد الدوائر الق�سائية املتخ�س�سة وجاري التن�سيق مع وزارة العدل 

وهيئة التحقيق والإدعاء العام لزيادتها .

كما بينت اأن هناك اإجراءات معمول بها تتعلق باإطالق �سراح عدد من املوقوفني 

ممن مل يفجر اأو يكفر اأو ي�سفك دماً وكذلك املري�ض الذي ل يرجى بروؤه واملعاق 

وقد �سبق العمل فعلياً على اإطالق �سراح العديد من املوقوفني واإحالة البع�ض 

منهم جلهات اأمنية اأخرى وترحيل البع�ض الآخر وذلك وفق الآتي :

املجموعمرحلحمالمطلقال�سنة

14314274511621040هـ

14329846691611814هـ

حتى 

1433/3/28
3556255472

وهذا ما مت تاأييده من قبل اللجنة امل�سكلة باأمر �ساحب ال�سمو امللكي م�ساعد 

وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية رقم 24/2/7664 وتاريخ 1433/1/30هـــ التي 

تقوم بدرا�سة مثل هذه احلالت .

كما اأكدت اجلهات املخت�سة يف الوزارة على ما يلي:

• يتعلق 	 فيما  العدل  وزارة  لدى  بها  املعمول  املحاكمة  اإجـــراءات  جميع  اأن 

وكذلك  املتهم  عن  وكيل  اأو  وجود حمامي  على  تن�ض  املوقوفني  مبحاكمة 

ح�سور مندوب هيئة حقوق الإن�سان وو�سائل الإعالم .

• الأماكن املعدة لتهيئة املوقوف لإطالق �سراحه تتبع حالياً مركز حممد بن 	

ال�ستيعابية  طاقتها  زيادة  على  العمل  وجاري  والرعاية  للمنا�سحة  نايف 

وقامت بتخريج العديد من امل�ستفيدين من الربنامج وفق ما �سبق اإي�ساحه 

يف الإح�سائية .

• يتم فعاًل اإبالغ اأي اأ�سرة ت�ستف�سر عن ق�سية ابنها وذلك وفق اآلية معمول بها 	

يف كافة اإدارات ال�سجون وقد مت اإبالغ العديد من الأ�سر التي ا�ستف�سرت 

عن اأو�ساع اأبنائها مبا جمموعه (437 ) اأ�سرة.

• فيما يتعلق بزيادة اأعداد الزوار وعدم اقت�سارها على الأقارب من الدرجة 	

الأوىل فاإن الإح�سائيات  تو�سح اأنَّ هناك اأعداد كبرية من الزوار الذين يتم 

ا�ستقبالهم والبالغ عددهم خالل ال�سنوات املا�سية فقط ( 848.899 ) زائر 

واإذا فتح املجال لعدد اأكرث من الأقارب فاإن هذا �سيوؤدي اإىل تاأخري فرتات 

الزيارة لبقية املوقوفني واخللوات ال�سرعية للموقوفني .

• هناك ت�سنيف دائم معمول به لدى ال�سجون يعمل على عدم اخللط بني 	

املوقوفني مبا يوؤثر على اأفكارهم.

• ي�سمح للموقوفني بعمل الوكالت التي يرغبون بها فيما ي�ساهم يف ت�سري 	

اآليات  وفق  به  معمول  وهــذا  م�ساحلها  تعطل  وعــدم  اأ�سرهم  حياة  اأمــور 

وا�سحة وحمددة .

• الأمنية حيث 	 الحــرتازات  وهي �سمن  اأمنياً  مغطاة  ال�سجن  اأماكن  جميع 

يوجد يف كل �سجن (1200) كامريا هدفها حماية ال�سجناء والعاملني على 

حد �سواء ، مع الأخذ يف عني العتبار اأنه ل يوجد يف اأماكن اخللوات اأو 

انتظار الن�ساء اأي ت�سوير .

• يتم ال�سماح للموقوفني بزيارة ذويهم (الآباء والأمهات والأبناء والأ�سقاء ) 	

الذين يعانون من حالت �سحية حرجة �سواء يف امل�ست�سفى  اأو املنزل بعد 

التاأكد من حالة املري�ض كما  اأنه يتم بعث غالبية املوقوفني اإىل املناطق التي 

تقيم فيها اأ�سرهم لت�سهيل الزيارة العامة واخلا�سة .

و�سوف ت�ستمر اجلمعية يف متابعتها لأو�ساع ال�سجناء مع مقام وزارة الداخلية 

اأو  اإجراءات حماكماتهم  اإنهاء  اأجل الإ�سراع يف  واجلهات املخت�سة الأخرى من 

الإفراج عنهم و العمل على تقدمي امل�ساعدة لهم و لأ�سرهم وتوؤكد لأ�سر هوؤلء 

اأن  وتاأمل  املخت�سة  اجلهات  لدى  مبعاناتهم  كبري  اهتمام  مل�ست  باأنها  ال�سجناء 

تنتهي هذه املعاناة يف وقت قريب.

4
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لقاء يجمع بني رئيس اجلمعية والسفير البلجيكي
قام ال�سيد مارك فينك �سفري مملكة بلجيكا لدى اململكة العربية ال�سعودية بزيارة للجمعية الوطنية 

حلقوق الإن�سان يوم ال�سبت 1433/4/3هـ املوافق 2012/2/25م ، وكان يف ا�ستقباله �سعادة الدكتور 

مفلح بن ربيعان القحطاين رئي�ض اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان.

 يف بداية اللقاء رحب رئي�ض اجلمعية ب�سعادة ال�سفري وتطرق احلديث اإىل بع�ض املو�سوعات املتعلقة 

بحقوق الإن�سان ودور اجلمعية يف جمال ن�سر الثقافة احلقوقية كما تناول احلديث تدريب الأ�سخا�ض 

املكلفني بتنفيذ القانون على احرتام حقوق الإن�سان ، وكذلك املراأة و دورها يف املجتمع ال�سعودي 

وامل�ساركة يف  ال�سورى  �سامية حول متكينها من حقها يف ع�سوية جمل�ض  قرارات  وما �سدر من 

النتخابات البلدية ، وقد بني رئي�ض اجلمعية اأن هناك تقدم ملحوظ يف اململكة فيما يتعلق باحرتام 

حقوق الإن�سان ب�سكل عام و حقوق املراأة ب�سكل خا�ض بفعل الدعم الذي تتلقاه من خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده الأمني بالإ�سافة اإىل عدم التمييز على 

م�ستوى الأنظمة والقوانني وحق املواطنة مكفول للجميع ول يوؤثر على ذلك وجود بع�ض احلالت 

يف املمار�سة والتطبيق واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية التي متثل القانون العام يف اململكة والتي تكفل 

احلقوق للجميع ، كما ح�سر اللقاء ع�سو اجلمعية امل�ست�سار خالد بن عبد الرحمن الفاخري .

اجلمعية تشارك في املنتدى اخلليجي الثاني للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

�سارك وفد من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان برئا�سة الدكتور مفلح بن ربيعان 

الوطنية  للموؤ�س�سات  الثاين  اخلليجي  »املنتدى  يف   ، اجلمعية  رئي�ض  القحطاين 

حلقوق الإن�سان«، والذي انُعقد يف العا�سمة العمانية م�سقط ، خالل الفرتة 18-

1433/4/19هـ املوافق 11-2012/3/12م .

جاء املنتدى حتت �سعار »املوؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز حقوق الإن�سان - جتارب 

 ، املنذري  بن حمفوظ  يحيى  العماين  الدولة  رئي�ض جمل�ض  ومب�ساركة   ، وطنية« 

وعدد من اأع�ساء احلكومة الُعمانية ، واأع�ساء جمل�سي الدولة وال�سورى يف ُعمان 

، وعدد من موؤ�س�سات املجتمع املدين بال�سلطنة واملوؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة 

العامة لدول جمل�ض  ، والأمانة  ، وجلان وطنية خليجية وعربية حلقوق الإن�سان 

التعاون اخلليجي ، وبع�ض من املنظمات الدولية املعنية يف جمال حقوق الإن�سان 

، وعدد من الأكادمييني واملخت�سني والباحثني يف جمال حقوق الإن�سان ب�سلطنة 

ُعمان .

من  والتي  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  املو�سوعات  من  العديد  املنتدى  ناق�ض  كما   

تعزيز  يف  والعاملية  والعربية  اخلليجية  الدول  يف  الوطنية  املوؤ�س�سات  دور  اأهمها 

وحماية حقوق الإن�سان من خالل عر�سها لتجاربها يف ذلك الإطار ، ودورها يف 

ن�سر مفاهيم الثقافة احلقوقية من خالل توعية اأفراد املجتمع بحقوقهم وواجباتهم 

وعمل  ت�سكيل  يف  الدولية  واملعايري  املبادئ  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  اإ�سافًة   ،

املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ، واإيجاد اآلية تعاون م�سرتكة بني املوؤ�س�سات 

الوطنية حلقوق الإن�سان والأمم املتحدة يف نف�ض املجال .

ويف ال�سياق ذاته اختتم املنتدى اأعماله بالعديد من التو�سيات والتي من اأهمها تعزيز 

مفاهيم احلقوق الإن�سانية وحمايتها يف خمتلف دول العامل ، تو�سيع النطاق اجلغرايف 

لعمل اللجان الوطنية حلقوق الإن�سان يف دول اخلليج من خالل فتح فروع لها خارج 

العالقات  توثيق   ، املجتمع  من  قاعدة  اأو�سع  مع  التوا�سل  اأجل  من  الرئي�سية  املراكز 

التن�سيق  اآليات  تقوية   ، اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  الوطنية  املوؤ�س�سات  بني 

املختلفة  الوطنية واملجتمع املدين والأجهزة احلكومية  الإن�سان  بني موؤ�س�سات حقوق 

فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ، الهتمام بحقوق امل�سنني والفئات الأوىل 

بالرعاية عند و�سع برامج تثقيفية لهم عن احلقوق الإن�سانية ، اإيجاد و�سائل عملية 

، عمل درا�سة ميدانية  والعايل  العام  التعليم  املناهج احلقوقية يف موؤ�س�سات  لتفعيل 

املجتمع  فئات  بني  احلوار  ثقافة  ت�سجيع   ، الثقافة  تلك  لن�سر  املنا�سبة  الآلية  ملعرفة 

املختلفة واللجان الوطنية حلقوق الإن�سان ، ت�سجيع الدرا�سات املقارنة والبحوث املتعلقة 

بحقوق الإن�سان ، التاأكيد على �سرورة ت�سهيل ن�سر املعلومات وجعلها يف متناول اجلميع 

وخ�سو�ساً و�سائل الإعالم ، الهتمام باملواقع الإلكرتونية اخلا�سة باملوؤ�س�سات الوطنية 

حلقوق الإن�سان وذلك من خالل حتديث البيانات وعر�سها ، التاأكيد على امل�سوؤولية 

الجتماعية للقطاع اخلا�ض ودوره املهم فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف 

املجتمع ، التاأكيد على �سرورة ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان بني كافة �سرائح املجتمع ( 

مواطنني ومقيمني ) وخماطبتهم مبا يتنا�سب مع ثقافاتهم ولغاتهم املختلفة .

وفد من األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي يزور  اجلمعية
يف  دورها  تفعيل  واآلية  اخلليج  دول  يف 

الق�سايا امل�سرتكة ، بالإ�سافة اإىل ت�سليط 

حلقوق  اخلليجي  امليثاق  حول  ال�سوء 

 ، املجل�ض  دول  بني  اقراره  املزمع  الإن�سان 

ملحوظ  تقدم  هناك  اأنَّ  اجلميع  اأكد  وقد 

يف دول اخلليج فيما يتعلق باحرتام حقوق 

الإن�سان .

ع�سو  اجلمعية  جانب  من  اللقاء  ح�سر 

اجلمعية امل�ست�سار خالد بن عبد الرحمن 

الفاخري  ومن جانب مكتب حقوق الإن�سان 

يف الأمانة العامة ملجل�ض التعاون اخلليجي 

مبارك  وامل�ست�سار  الرباك  فهد  امل�ست�سار 

املبارك .

يف  الإن�سان  حقوق  مكتب  مدير  قام 

اخلليجي  التعاون  ملجل�ض  العامة  الأمانة 

العار�سي  مطريان  م�سحي  الأ�ستاذ 

للجمعية  بزيارة  له  املرافق  والوفد 

الثالثاء  يوم  الإن�سان  حلقوق  الوطنية 

 ، 2012/2/28م  املوافق  1433/4/6هـ 

وكان يف ا�ستقبالهم �سعادة الدكتور مفلح 

بن ربيعان القحطاين رئي�ض اجلمعية .

بالوفد  الرتحيب   مت  اللقاء  بداية  يف   

بع�ض  اإىل  احلديث  وتطرق  الزائر 

املو�سوعات املتعلقة بحقوق الإن�سان ودور 

اجلمعية يف جمال ن�سر الثقافة احلقوقية 

كما تناول دور موؤ�س�سات حقوق الإن�سان 
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خالل مشاركته في منتدى الرياض االجتماعي األول

د. مفلح القحطاني : البد من تكاتف اجلهات من أجل اإلسراع بإنشاء  
مجلس أعلى لألسرة

د. مفلح القحطاين

ا�ست�سعاراً باأهمية امل�سوؤولية الجتماعية وانطالقاً من اأهمية العمل امل�سرتك لتفعيل 

الدور  الجتماعي من اأجل تاليف ال�سلبيات وامل�سكالت التي تواجه املجتمع ، واإيجاد 

احللول ملعاجلتها ، وذلك من خالل تقدمي روؤى ومبادرات وطنية من خالل البحوث 

والدرا�سات واملحا�سرات والندوات واملطبوعات وذلك با�ستقطاب اجلهات املخت�سة 

التوعية  جمعية  نظمت  فقد   ، الجتماعي  بال�ساأن  املعنية  احلكومية  والقطاعات 

والتاأهيل الجتماعي ( واعي ) ، وحتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - وزير الدفاع 

منتدى   ، الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  وباإ�سراف   ،

الفي�سلية  برج  بفندق  الأول  الجتماعي  الريا�ض 

بالريا�ض ، خالل الفرتة 28-1433/3/29هــ املوافق 

20-2012/2/21م ، حتت عنوان »الأ�سرة ال�سعودية 

والتحديات املعا�سرة« ، مب�ساركة عدد من القيادات 

الأكادميية الفكرية والجتماعية .

يهدف املنتدى اإىل درا�سة الق�سايا الجتماعية ذات 

الجتماعية  التنمية  يف  املوؤثرة  ال�سرتاتيجي  البعد 

 ، لها  العلمية  احللول  واقرتاح  وحتليلها  الجتماعية  امل�ساكل  اأبرز  على  والوقوف 

الطالع على التجارب املحلية والإقليمية املتميزة يف ال�ساأن الجتماعي ، اإ�سافًة اإىل 

تفعيل مبداأ احلوار وال�سراكة بني القطاعات واجلهات املعنية باملجال الجتماعي.

من جهته اأكد رئي�ض اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين خالل م�ساركته يف 

املنتدى ، اأنَّ عدم وجود جهة منظمة ل�سوؤون الأ�سرة اأدى اإىل حدوث نوع من اخللل 

يف عالج ال�سلبيات وامل�ساكل التي تعاين منها الأ�سرة ال�سعودية ، ل �سيما يف ظل 

�سعف التن�سيق بني اجلهات املخت�سة ، وقال »تعاين الأ�سرة ال�سعودية الكثري من 

امل�سكالت �سواء الرجل اأو املراأة اأو الطفل خا�سة اأنه ل يوجد من يتبنى اأو يقوم بحل 

تلك امل�سكالت ، الأمر الذي اأدى اإىل حدوث ما ي�سمى بالتمرد على القيم« ، واأ�ساف 

»اإ�سكالية الطالق والعنو�سة لي�ض لها اإل عدد من املوؤ�س�سات الأهلية امل�سوؤولة عن 

هذا اجلانب ، لذا يجب على املوؤ�س�سات احلكومية اأن يكون لها دور فاعل يف اإيجاد 

حلول واآليات تنفيذ حتى ل تبقى حبي�سة الأدراج« ، كما طالب ب�سرورة تكاتف تلك 

اإعالمية  قنوات  وفتح   ، لالأ�سرة  اأعلى  باإن�ساء جمل�ض  الإ�سراع  اأجل  من  اجلهات 

التوعية  اأجل تفعيل الدور الإعالمي يف  ال�سعودي من  التلفزيون  وتربوية ينظمها 

التي  اأن تقوم مراكز ال�سيافة  اإىل �سرورة  اإ�سافة   ، والتثقيف ملعاجلة امل�سكالت 

تاأهيلية  باأدوار  والأ�سرة  الجتماعية  للرعاية  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  اأن�ساأتها 

وتربوية واأداة تدريبية للفتيات.

عامة  اأمانة  اإن�ساء   -1  : منها  التو�سيات  من  العديد  اإىل  املنتدى  خل�ض  وقد 

وتعمل  التو�سيات  متابعة  تتوىل  للمنتدى 

على التح�سري والتن�سيق للمنتديات القادمة 

مقرها جمعية التوعية والتاأهيل الجتماعي.  

باإن�ساء املجل�ض الأعلى  التعجيل  2- �سرورة 

وتن�سيق  الأ�سري  ال�ساأن  ليتوىل  لالأ�سرة 

وغري  احلكومية  اجلهات  بني  اجلهود 

احلكومية ذات العالقة بق�سايا الأ�سرة . 3- 

احل�سول  على  الزواج  على  املقبلني  ت�سجيع 

على تدريب وتاأهيل يف جمال احلياة الأ�سرية 

ن�سر  املختلفة يف  والت�سال  الإعالم  و�سائل  توظيف  الزواج. 4-  اإمتام عقد  قبل 

الوعي بالتحديات التي تواجه الأ�سرة و�سبل التعامل معها بالتن�سيق مع اجلهات 

ذات الخت�سا�ض. 5- توعية الأ�سرة بالتعامل الأمثل مع تقنيات الت�سال احلديثة 

لتدعيم الرتابط الأ�سري . 6- تعزيز دور الأ�سرة للقيام بوظيفتها املناطة بها يف 

التن�سئة ال�سليمة لأفرادها وجعلها بيئة جذابة . 7- حث موؤ�س�سات املجتمع على 

غر�ض وتدعيم القيم الأ�سرية املنبثقة من تعاليم الدين الإ�سالمي. 8- تفعيل دور 

مراكز  اإن�ساء  التو�سع يف   -9 م�سكالتها.  الأ�سرة وعالج  تنمية  الأحياء يف  مراكز 

ال�ست�سارات الأ�سرية وتنظيمها وتطويرها ملواجهة امل�سكالت والتحديات الأ�سرية. 

تاأهيل   -11 بوظائفها.  القيام  من  الأ�سرة  لتمكني  املدر�سي  املنهج  توظيف   -10

املدر�سة  بني  والتكامل  التوا�سل  من  املزيد  ليحقق  دوره  وتفعيل  الطالبي  املر�سد 

اأفراد  الت�سريعات والأنظمة التي حتمي الأ�سرة ون�سرها بني  والأ�سرة. 12- �سن 

املجتمع.

م��������ن������ت������دى

ال�������ري�������ا�س

الجتماعي

الأول  

1433ه�  2012م

الإن�سان �سم كاًل من (الأ�ستاذة ثريا عابد  الوطنية حلقوق  زار وفد ن�سائي من اجلمعية 

�سيخ رئي�سة جلنة الر�سد واملتابعة والأ�ستاذة اعتماد ال�سنيدي الباحثة القانونية باجلمعية) 

، يوم الثنني 1433/4/5هـ، دار الرعاية الجتماعية للم�سنات مبدينة الريا�ض ، وكان يف 

اأخ�سائيات  املن�سوبات من  الغ�سيان وعدد من  الأ�ستاذة اجلوهرة  الدار  ا�ستقبالهم مديرة 

اجتماعيات وموظفات.

وقد قام الوفد بجولة تفقدية داخل الدار لاللتقاء بالنزلء وال�ستماع لهم وتدوين بع�ض 

ملالحظاتهم  وال�ستماع  الدار  اإدارة  مع  النظر  وجهات  تبادل  مت  وبعدها   ، املالحظات 

ومعرفة الطاقة ال�ستيعابية للدار ، فيما مت ر�سد عدد من الإيجابيات والتي من اأهمها 

العامالت ، و�سالمة  ، والك�سف الدوري على طاقم  بالنواحي ال�سحية والطبية  الهتمام 

املبنى والنظافة الدورية ، يف حني مت ر�سد عدداً من ال�سلبيات والتي اأهمها تواجد بع�ض 

املري�سات نف�سياً بني النزيالت الأ�سحاء.

وفد  نسائي من اجلمعية يزور دار رعاية املسنني
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ضمن رسالتها بنشر الثقافة احلقوقية بني أفراد املجتمع

اجلمعية تشارك في العديد من الفعاليات 

ا�ستمراراً لر�سالة اجلمعية بن�سر ثقافة حقوق الإن�سان بني كافة �سرائح املجتمع 

فقد   ، وال�سرعية  والق�سائية  املدنية  بحقوقهم  وتثقيفهم  توعيتهم  اأجل  من   ،

معر�ض  يف  تثقيفي  توعوي  بجناح  الإن�سان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  �ساركت 

الثقافة  وزارة  نظمته  والذي   ، 2012/1433م  للعام  للكتاب  الدويل  الريا�ض 

والإعالم يف مركز معار�ض الريا�ض الدويل خالل الفرتة 13-1433/4/22هــ 

اجلمعية  ا�سدارات  من  العديد  توزيع  مت  حيث   ، 6-2012/3/15م  املوافق 

احلقوقية من ن�سرات وكتيبات ومطويات توعوية تثقيفية.

ويف الطار ذاته �سارك نائب رئي�ض اجلمعية واملتحدث الر�سمي با�سمها الدكتور 

�سالح بن حممد اخلثالن يف ندوة »ثقافة احلقوق« والتي اأقيمت �سمن فعاليات 

املوافق  1433/4/19هــ  الثنني  يوم   ، للمعر�ض  امل�ساحب  الثقايف  الربنامج 

2012/3/12م ، وقد �سارك فيها اأي�ساً د. فريدة بناين ، د. فوزية البكر ، د. 

فوزية با�سطح ، واأدارها اأ. عبد العزيز ال�سويد.

وقد اأكد اخلثالن ،اأنَّ ثقافة حقوق الإن�سان �سهدت تطوراً ومنواً حملياً وعاملياً 

اأ�سا�سية على م�ستوى ال�سيا�سات  ، حيث قال »ثقافة احلقوق اأ�سبحت ق�سية 

�ملحلية و�خل�رجية للدول ، و�أ�شبحت �أبرز ن�ش�ط يف �حلرك�ت �الجتم�عية«.

وبني اأنَّ تطورها عاملياً جاء امتداداً للحراك الجتماعي من جمتمع اإىل اآخر ، 

مما جعلها طبيعية وتلقائية حقوقية يف ثقافة ال�سعوب وغري مرتبطة مبرحلة 

اأ�سا�سية اأو اأزمة معينة ، اأما عن تطورها حملياً فجاء نتيجة ما �سهدته اململكة 

القيادة  لدى  الإ�سالحية  الإرادة  تقدم  بعد   ، 2004م  عام  نوعية يف  نقلة  من 

ال�سيا�سية ال�سعودية والتي تبناها خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - من خالل م�سروعه الإ�سالحي ، اإ�سافًة 

اإىل اإن�ساء العديد من منظمات املجتمعات املدنية والعرتاف ب�سرورة وجودها 

مما اأعطى تلك الثقافة دفعة قوية لنت�سارها ، الأمر الذي �ساعد ال�سعوديني 

على النتقال يف اهتماماتهم مل�ستوى اأعلى من حيث املطالبة بامل�ساركة ال�سيا�سية 

واملطالبة بحقوقهم ، واأ�ساف »ترتب يف بداية الت�سعينات بعد احلراك ال�سيا�سي 

الذي حدث نتيجة غزو الكويت حترك البيئة ال�سيا�سية املحلية وح�سور للجنة 

احلقوق ال�سرعية التي ظهرت فرتة ثم اختفت فلم يكن ح�سورها قوياً مقارنة 

بال�سنوات الأخرية«.

بني  احلقوقية  الثقافة  ومنو  تطور  اخلثالن  الدكتور  ربط  ذاته  ال�سياق  ويف 

اأفراد املجتمع ال�سعودي بن�ساأة اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان عام 2004م 

العمل  اأجل  ، من  الثقافة  التي قدمتها يف �سبيل ن�سر وتعزيز تلك  ، واجلهود 

على حفظ احلقوق وعدم انتهاكها ، حيث قال »اإنَّ جهود اجلمعية تركزت يف 

واأياً  كانت  اأياً  الإن�سان  النتهاكات حلقوق  ور�سد  مراقبة  اأهدافها يف  حتقيق 

كانت م�سادرها ، وامل�ساهمة يف تعديل الت�سريعات القائمة ون�سر ثقافة احلقوق 

انطالقاً من فكرة اأنًّ حماية احلق تبداأ مبعرفته ، اإ�سافًة اإىل قيامها بالعديد 

من املحا�سرات والندوات وور�ض العمل واإ�سدارها للعديد من املطبوعات التي 

توزع جماناً �سواء املكت�سبة بال�سريعة الإ�سالمية اأو من النظام الأ�سا�سي للحكم 

اإ�سهامات  »لقد جاوزت  واأ�ساف   ، الدولية«  التفاقيات  اأو  املحلية  الأنظمة  اأو 

ال�سعودية  م�ستوى  على  مرة  لأول  وزعت  حيث   ، الإقليمي  احلد  اجلمعية 

من�سورات الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ، وتقارير عن حقوق الإن�سان واأحكام 

الكفالة للعمالة الوافدة يف ال�سعودية باللغتني العربية والإجنليزية ، ف�ساًل عن 

كتيبات جيب تعنى بالتعريف بحقوق املتهم وال�سجناء وحقوق املعاق ، والعنف 

�سد الأطفال وت�سغيل الأحداث والن�ساء ، والتوعية بحقوق املر�سى والأخطاء 

مللف املوقوفني  كبرياً  »اأنَّ اجلمعية تويل اهتماماً  اأكد اخلثالن  الطبية«، وقد 

اأمنياً وملف »البدون« ، وتتابع مع اجلهات املخت�سة اآخر امل�ستجدات ، ولكن 

هناك اإ�سكالية مع الأنظمة القدمية وجتاوزات من بع�ض امل�سوؤولني بالقطاعات 

احلكومية دفعت الكثريين بالتخلي عن املطالبة بحقوقهم«.

من جانب اآخر �سارك فرع اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان بجازان يف معر�ض 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت   ، جازان  بجامعة  الثاين  الكتاب 

حممد بن نا�سر بن عبد العزيز اآل �سعود ، اأمري منطقة جازان ، يوم الأحد 

1433/3/27هــ ، وقد اأكد امل�سرف العام على فرع اجلمعية بجازان الدكتور 

اأحمد البهكلي اأن جناح اجلمعية باملعر�ض لقي اإقبالً كبرياً من الزوار ومت توزيع 

وكتيبات  ون�سرات  مطبوعات  من  احلقوقية  اجلمعية  ا�سدارات  من  العديد 

توعوية من اأجل ن�سر الثقافة احلقوقية بني اأفراد املجتمع، كما �سارك الفرع 

اأي�ساً يف ندوة »ثقافة حقوق الإن�سان« والتي نظمتها جامعة جازان ، بح�سور 

وعدد  احلازمي  بن حجاب  ح�سن  الدكتور  الأكادميية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

من طالب وطالبات اجلامعة يوم الأحد 1433/4/11هــ ، حيث قدم الدكتور 

اأحمد البهكلي ، تعريفاً عن اجلمعية واخت�سا�ساتها ور�سالتها واآلية عملها ، 

تعاليم  من  ت�سمنته  وما   ، العامل  احلقوقي يف  العمل  ومبادئ  مفهوم  واأو�سح 

وقيم الدين الإ�سالمي من دعم وحفظ حلقوق الإن�سان ، وبني اأنَّ الإ�سالم قد 

كفل حقوق املولود قبل ولدته باختيار الأم ال�ساحلة ومن ثم ح�سن الت�سمية 

وحقوق  واجبات  اأهم  وكذلك  ال�ساحلة  والتن�سئة  الأ�سرية  والرعاية  للمولود 

الآباء والأبناء ، وقال »امل�سكلة لي�ست يف غياب اللوائح والأنظمة ولكنها تتمثل 

يف �سوء تطبيقها وانتهاكها اأحياناً ، ومن اأجل ذلك جاءت فكرة اإن�ساء اجلمعية 

الوطنية حلقوق الإن�سان لتكون مظلة لر�سد تطورات انتهاكات حقوق الإن�سان 

تعديل  اأجل  من  رقابية  كجهة  تعمل  م�ستقلة  �سخ�سية  ذات  وطنية  كجمعية 

والبحوث  الدرا�سات  وامل�ساركة يف  الإن�سان  املنافية حلقوق  ال�سلوكيات  بع�ض 

احلقوقية« ، واأ�ساف »اإنَّ من بني الدرا�سات التي اأجنزتها اجلمعية درا�سات 

تتعلق بالأحكام البديلة لعقوبة ال�سجن والكفالة والوقوف على مدى ان�سجام 

وتطابق اللوائح والأنظمة يف اململكة مع مبادئ حقوق الإن�سان والإعالن العاملي 

ن�سر  يف  واملوؤثر  الفاعل  اململكة  دور  على  البهكلي  واأكد  الإن�سان«،  حلقوق 

الوعي بحقوق الإن�سان والإ�سهام يف �سمان تطبيقها يف �سوء اأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية ، اإ�سافًة اإىل كون اململكة ع�سواً موقعاً على وثيقة حقوق الإن�سان 

ال�سادرة عن هيئة الأمم املتحدة.

من جهة اأخرى �سارك فرع اجلمعية باملنطقة ال�سرقية بجناح توعوي تثقيفي 

فهد  امللك  مب�ست�سفى  الجتماعية  اخلدمة  ق�سم  نظمها  التي  بالحتفالية 

الأحد  يوم   ، الجتماعية  للخدمة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة   ، باخلرب  اجلامعي 

املوافق 2012/3/18م ، ومب�ساركة عدد من الهيئات واملوؤ�س�سات الجتماعية.

من جهته بني الدكتور عبد اجلليل ال�سيف امل�سرف العام على فرع اجلمعية 

اأنه مت توزيع عدد من ا�سدارات اجلمعية الوطنية حلقوق  باملنطقة ال�سرقية 

الثقافة  ن�سر  يف  ت�ساعد  حقوقية  ون�سرات  ومطويات  كتيبات  من  الإن�سان 

احلقوقية بني جميع اأفراد املجتمع.

د. اأحمد البهكلي د. عبد اجلليل ال�سيفد. �سالح اخلثالن
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إلى أدى  امل��رأة  ل��دى  احلقوق  ثقافة  غياب   :  الشريف 
إهدارها وضياعها

د. ح�سني ال�سريف

اأكد الدكتور ح�سني ال�سريف امل�سرف العام على فرع 

اجلمعية بجدة اأنَّ غياب ثقافة احلقوق لدى املراأة 

لق�ساياها  احلكومية  بالإجراءات  معرفتها  وعدم 

اأدى  وال�سرعية  القانونية  املفاهيم  بني  وخلطها 

اإىل اإهدار حقوقها ، جاء ذلك خالل دورة تدريبية 

تثقيفية نظمها فرع اجلمعية بجدة ، ا�ستمرت ملدة 

عنوان  حملت   ، 4-1433/4/5هــ  بتاريخ  يومني 

املحاكم  يف  التقا�سي  واإجراءات  املراأة  »حقوق 

ال�سرعية« ، األقاها املحامي خالد الرا�سد. 

ت�ستهدف  اجلمعية  اأنَّ  ال�سريف  الدكتور  واأو�سح 

الأكرث  الفئات  والتثقيفية  التوعوية  دوراتها  يف 

، واأ�ساف » ل �سيما  بالق�سايا احلقوقية  ارتباطاً 

اأن ن�سر الثقافة احلقوقية من �ساأنه اأن يتيح للمراأة 

اأن  اإىل  لفتاً   ، حقها«  عن  الدفاع  على  القدرة  

اجلمعية  تتلقاها  التي  الن�سائية  الق�سايا  معظم 

والع�سل  الأبناء  من  واحلرمان  العنف  ق�سايا  هي 

والطالق والنفقة اإ�سافة اإىل ق�سايا منح اجلن�سية 

ال�سعوديني  غري  من  املتزوجات  ال�سعوديات  لأبناء 

وعدد حمدود من ق�سايا ال�سجون و اأخرى متعلقة 

بحقوق املوظفات.

ويف ال�سياق ذاته بني ال�سريف اآلية تعامل اجلمعية 

متا�سك  على  »اجلمعية حتر�ض  الق�سايا  تلك  مع 

الأ�سرة ، وتعمل على تو�سيح حقوق املراأة واإجراءات 

لها  ليكون   ، لها  القانوين  الدعم  وتقدمي  ق�سيتها 

تنازلها«،  اأو  بحقها  التم�سك  �سواء  الختيار  حق 

واأ�ساف » هناك عدداً كبرياً من ال�سيدات ل يرغنب 

 ، العيب واخلوف  لثقافة  نتيجًة  اأخذ حقوقهن  يف 

رغم اأن جميع اجلهات احلكومية وتت�سدرها وزارة 

باأخذ  الهتمام  على  الجتماعية حتر�ض  ال�سوؤون 

املراأة حقوقها ودعمها وم�ساعدتها«.

د. ح�سني ال�سريف اأثناء زيارته للم�ساريع ال�سحية املتاأخرة يف جدة

اجلمعية تطالب 

باإلسراع في 

تنفيذ املشاريع 

الصحية املتعثرة

في جدة
جدة  يف  اجلديدة  ال�سحية  امل�ساريع  يف  العمل  اأنَّ  ال�سريف  ح�سني  الدكتور  بني 

واملتمثلة يف ( م�ست�سفى �سمال جدة ، �سرق جدة ، برج م�ست�سفى امللك فهد العام ) 

، ي�سري ببطء �سديد ، اإ�سافًة اإىل وجود نق�ض كبري يف عدد العمالة التي تنفذ تلك 

امل�سروعات ، كما اأنَّ الكادر الطبي الذي �سيدير تلك امل�ساريع غري مهياأ، يف الوقت 

الذي يوؤكد فيه مديري تلك امل�ساريع عدم تاأخر امل�ستحقات والعتمادات املالية من 

وزارة ال�سحة.

جاء ذلك بعد جولة تفقدية نفذها وفد من فرع اجلمعية بجدة على تلك امل�ساريع 

يوم الثنني 1433/4/5هــ ، املوافق 2012/2/27م ،  �سم كاًل من امل�سرف العام على 

فرع اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان بجدة الدكتور ح�سني ال�سريف ، والأع�ساء 

الدكتور طالل ق�ستي ، والأ�ستاذ عبد اهلل اأبو ال�سمح ، والباحث القانوين باجلمعية 

الأ�ستاذ �سلطان العمودي .

اأ�سعرتنا  ال�سحية يف جدة  ال�سوؤون  »اأن  ال�سريف  الدكتور  اأو�سح  ذاته  ال�سياق  ويف 

ر�سمياً عن تاأخري ت�سليم ثالثة م�ساريع �سحية �سعتها 1200 �سرير ، واأن معظم ن�سبة 

الإجناز فيها يفوق 75٪« ، واأ�ساف » بداأت الزيارة مب�ست�سفى �سمال جدة العام ب�سعة 

500 �سرير والذي كان من املقرر ا�ستالمه يف اأوائل رم�سان من عام 1432هـ ، ولكنه 

تاأخر واأكد مقاول امل�سروع اأنه �سوف يتم ت�سليمه يف الثامن من رجب العام احلايل ، 

كذلك م�سروع �سرق جدة ب�سعة 300 �سرير وهذا امل�سروع مل ينجز منه �سوى ٪70  - 

ح�سب ت�سريح مقاول امل�سروع - اإل اأنَّ الواقع يخالف الت�ساريح ، حيث اأكد مقاول 

برج  الثالث  امل�سروع  ،اأما  الهجري احلايل  العام  نهاية  ت�سليمه  �سيتم  اأنه  امل�سروع 

م�ست�سفى امللك فهد العام والذي قارب على الإجناز وح�سب ت�سريح مقاول امل�سروع 

�سيتم ت�سليمه ال�سهر املقبل ، وهذا اأي�ساً غري �سحيح«.

وطالب الدكتور ال�سريف ب�سرورة العمل على �سرعة اإنهاء تلك امل�ساريع والتو�سع يف 

اخلدمات ال�سحية يف جدة واإيجاد م�ست�سفيات جديدة ورفع الطاقة ال�ستيعابية 

لها واإيجاد مراكز جديدة لغ�سيل الكلى ، خ�سو�ساً اأنَّ مدينة جدة يفوق عدد �سكانها 

وفقاً لأحدث الإح�سائيات 4 ماليني ن�سمة ، اإ�سافًة اإىل كونها بوابة احلج الأوىل،  

ل�سمان حفظ حق املواطن واملقيم يف ح�سوله على اأف�سل م�ستوى من اخلدمات 

ال�سحية والذي حفظها النظام الأ�سا�سي للحكم يف البالد ، واأ�ساف »ر�سدنا تزايد 

الوا�سح  النق�ض  ب�سبب   ، امل�ست�سفيات  يراجعون  الذي  واملقيمني  املواطنني  معاناة 

يف اخلدمات الطبية واملتمثلة يف طول فرتة املواعيد والتي قد ت�سل اإىل اأ�سهر ، 

وكذلك النق�ض الوا�سح يف عدد الأ�سرة ، مما جعلهم يلجوؤون اإىل القطاع اخلا�ض 

رغم املبالغة يف ارتفاع اأ�سعار العالج لديهم«.

من جانبه قال الدكتور طالل ق�ستي » الإمكانات ال�سحية يف جدة ل تفي بحقوق 

املواطن التي حمتها الدولة ، حيث يوجد فيها 80 م�ست�سفى وم�ستو�سفاً حكومياً 

واأهلياً ول زالت حتتاج اإىل عناية اأكرب«. 
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بهدف التعاون في املجال احلقوقي األسري باململكة العربية السعودية
اجلمعية توقع مذكرة تعاون مع جمعية مودة اخليرية للحد من الطالق وآثاره

انطالقاً من مبداأ التعاون امل�سرتك بني اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان وكافة 

اجلهات واجلمعيات ذات ال�سلة باملجتمع املدين، وقعت اجلمعية يوم ال�سبت 

1433/4/3هـ املوافق 2012/2/25م ، مذكرة تفاهم مع جمعية مودة اخلريية 

للحد من الطالق واآثاره .

وتهدف املذكرة اإىل امل�ساهمة يف اإيجاد احللول املنا�سبة للق�سايا الأ�سرية حيث 

من  للحد  اخلريية  مودة  جمعية  و  الإن�سان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  �ستعمل 

الطالق واآثاره  على التعاون فيما بينهما يف املجال احلقوقي الأ�سري باململكة 

منظومة  ل�ستكمال  املعنية  اجلهات  لدى  ال�سعي  من خالل  ال�سعودية  العربية 

الأ�سرة  كيان  اأن حتفظ  �ساأنها  من  والتي   ، وتعديلها  والإجراءات  الت�سريعات 

وحتمي حقوق اأفرادها ، بالإ�سافة للعمل على ن�سر الثقافة احلقوقية الأ�سرية 

والندوات  املوؤمترات  وتنظيم  اإقامة  خالل  من  بها  الوعي  زيادة  على  والعمل 

والربامج التدريبية واحلمالت التوعوية واإ�سدار الن�سرات احلقوقية واإ�سدار 

تقارير م�سرتكة حول الواقع احلقوقي الأ�سري باململكة ، واأبرز الق�سايا الأ�سرية 

اأبرز  ور�سد  والإجرائية،  النظامية  بالقواعد  املتعلقة  وامل�ساكل  وال�سعوبات 

التطورات بها و العمل على اإعداد منهج علمي حول الثقافة احلقوقية الأ�سرية، 

التعليمية  املراحل  يف  درا�سي  كمنهج  لعتماده  املعنية  اجلهات  لدى  وال�سعي 

واإعداد الدرا�سات العلمية التي تعالج الو�سع احلقوقي الأ�سري واقرتاح احللول 

املنا�سبة للت�سدي للتحديات وامل�ساكل التي تواجه الأ�سرة ال�سعودية يف الإطار 

النظامي والإجرائي .

كما تاأمل اجلمعيتان اأن ي�ساهم توقيع املذكرة يف العمل على الرفع من الوعي 

احلقوقي للمراأة وح�سولها على حقوقها املكفولة لها يف �سوء اأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية .

وقد وقع التفاقية من جانب اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان رئي�سها الدكتور 

مفلح بن ربيعان القحطاين ومن جانب جمعية مودة اخلريية للحد من الطالق 

واآثاره رئي�سة جمل�ض الإدارة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة بنت م�ساعد 

بن عبدالعزيز اآل �سعود .

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society For Human Rights

جمعية   موّدة   اخلريية

للحد من الطالق واآثاره

بعد موافقة مجلس الوزراء على وضع ضوابط لتعيني وتثبيت ذوي الشهداء

الفاخري : تلك الضوابط ستوفر األمان الذاتي ألسرهم
وافق جمل�ض الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - يوم الثنني 1433/4/26هــ ، املوافق 2012/3/19م ، 

على و�سع �سوابط لتعيني وتثبيت ذوي ال�سهداء وكذلك قبولهم يف اجلامعات والكليات وت�سهيل اأمور النقل لهم ، وقرر املجل�ض املوافقة على ال�سوابط املقرتحة والتي 

من اأهمها ما يلي: 

1 - اأ�سرة ال�سهيد (ومن يف حكمه): الزوجات والأبناء والبنات والوالدان، ومن يعولهم ال�سهيد �سرعاً.

2 - ي�شتثنى �أفر�د �أ�شرة �ل�شهيد (ومن يف حكمه) يف �لتوظيف من �أ�شلوب �شغل �لوظيفة (�ملدنية �أو �لع�شكرية) ال من �شروط �شغله�.

3 - توظف زوجات ال�سهيد (ومن يف حكمه) واأبناوؤه وبناته ب�سرف النظر عن عددهم اأو وقت تقدمهم اإىل الوظيفة.

4 - اإذا كان ال�سهيد (ومن يف حكمه) غري متزوج اأو كان اأولده ق�سراً، اأو مل يكن له اأولد فيوظف ما ل يزيد على اثنني من اإخوته واأخواته الأ�سقاء، وذلك دون اإخالل 

بحق الق�ّسر يف التوظيف عند بلوغهم ال�سن النظامية.

5 - يقبل من تقدم من اأفراد اأ�سرة ال�سهيد (ومن يف حكمه) اإىل اجلامعات والكليات الع�سكرية والكليات املهنية ومعاهد التدريب، وتكون لهم الأولوية يف البتعاث الداخلي 

و�خل�رجي، وذلك ب�حلد �الأدنى من �ل�شروط.

6 - لكل فرد من اأ�سرة ال�سهيد (ومن يف حكمه) فر�ستان للنقل يف الوظائف ال�ساغرة داخل اجلهاز الواحد من الأجهزة احلكومية.

7 - تر�سل اجلهة التي يتبعها ال�سهيد(ومن يف حكمه) بياناته اإىل اجلهات احلكومية ذات العالقة مبا يف ذلك وزارة اخلدمة املدنية لتنفيذ ما ورد يف هذه ال�سوابط.

اأن تلك املوافقة تاأتي جت�سيداً لهتمام خادم احلرمني  اأكد امل�سرف العام على ال�سوؤون املالية والإدارية وع�سو اجلمعية خالد بن عبد الرحمن الفاخري ،  من جهته 

ال�سريفني بتلم�ض احتياجات املواطنني ، خ�سو�ساً اأبناء ال�سهداء ، حيث اأنَّ من �ساأنها توفري الأمان الذاتي مل�ستقبل اأ�سرهم ، واأ�ساف » وفق هذه ال�سوابط �سيتم توجيه 

اجلهات املعنية لإعطاء احلقوق لذوي ال�سهداء ، وتلك القرارات الأبوية الإن�سانية تثلج �سدور احلقوقيني ، وتهدف خلدمة اأبناء ال�سهداء الذين خدموا الوطن وقدموا 

اأمنه  للوطن واحلفاظ على  ال�سهداء من خدمة  ملا قدمه  لأبنائهم مكافاأة  اأف�سل اخلدمات  وتقدمي   ، باأ�سرهم  بالهتمام  يكافئهم  الوطن  ، وها هو  له  اأرواحهم فداءاً 

ومكت�سباته«، موؤكداً »اأنَّ تلك ال�سوابط �ستنعك�ض اإيجاباً على العاملني يف القطاعات الأمنية حالياً ، لقناعتهم باأن اأفراد اأ�سرهم حمل العناية والهتمام ، يف حال تعر�سهم 

لأي مكروه خالل خدمة الوطن«.



10

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )73( أخبار الجمعيةحقــــوق

ربيع الثاين  1433ه�  - مار�س  2012 م 

بعد جولة تفقدية لغرف استقبال اخلادمات مبطار امللك عبد العزيز بجدة
اجلمعية ترصد عددًا من السلبيات 

قام وفد ن�سائي من فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 

ا�ستقبال  غرف  بزيارة  موؤخراً  بجدة  الإن�سان 

اخلادمات مبطار امللك عبد العزيز يف جدة ، �سم 

كاًل من الباحثة القانونية نورة التومي ، والأخ�سائية 

الجتماعية ليلى حلواين .

ر�سد الوفد عدداً من ال�سلبيات والتي من اأهمها 

افرتا�ض   ، العامالت  من  كبرية  اأعداد  تكد�ض 

بع�سهن الأر�ض و�سط غرف ل يوجد بها فتحات 

اأماكن  توفر  عدم   ، للطوارئ  خمارج  اأو  للتهوية 

وجود  عدم   ، اأ�سرة  وجود  عدم   ، للنوم  مالئمة 

اأغطية اأو مفار�ض ، �سيق املكان ، اإ�سافًة اإىل عدم 

وبالتايل   ، اأيام  لعدة  للطعام  منهن  البع�ض  تناول 

فقدانهن الرعاية واحلماية.

من جهته طالب امل�سرف العام على فرع اجلمعية 

املخت�سة  اجلهات  ال�سريف  الدكتور ح�سني  بجدة 

ب�سرعة التدخل ملعاجلة و�سع العامالت وحما�سبة 

امل�سوؤولني عن بقائهن لفرتات طويلة داخل غرف 

املوظفات  عدد  وزيادة   ، فيها  للعي�ض  قابلة  غري 

فقط   4 عددهن  يبلغ  حيث  عنهن  امل�سوؤولت 

ال�سريف  الدكتور  واقرتح   ، خادمة   455 يخدمن 

»ح�سم مبلغ اإعا�سة اخلادمة من ح�ساب كفيلها ، 

الذي تاأخر عن ا�ستالمها وتكليف جهة متخ�س�سة 

لهوؤلء  والإيواء  والنظافة  الأكل  خدمات  بتقدمي 

اخلادمات«.

وفد من اجلمعية  مبنطقة عسير يزور سجن بيشة العام

قام وفد من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان مبنطقة ع�سري بزيارة اإىل �سجن بي�سة العام يوم الأحد 1433/4/11هــ املوافق 2012/3/4م ، وقد كان يف 

ا�ستقبالهم مدير ال�سجن وعدد من من�سوبيه ، وبعد قيام الوفد بتبادل وجهات النظر مع اإدارة ال�سجن وال�ستماع ملالحظاتهم قام بجولة تفقدية داخل عنابر 

ال�سجن واللتقاء بال�سجناء وال�ستماع اإىل �سكاويهم وتظلماتهم ، وتدوين بع�ض املالحظات و�سوف يعد تقرير مبا مت ر�سده يت�سمن اجلوانب ال�سلبية والإيجابية 

متهيداً لرفعه لرئي�ض اجلمعية ومن ثم خماطبة اجلهات ذات العالقة ب�ساأن ما يلزم اتخاذه اإذا لزم الأمر نحو حت�سني بيئتة ال�سالحية و�سكاوى بع�ض ال�سجناء 

، وقد �سارك يف هذه الزيارة عدد من اأع�ساء اجلمعية يف املنطقة وهم الدكتور من�سور بن عو�ض القحطاين والأ�ستاذ حممد بن ظافر العاب�سي والأ�ستاذ حممد 

بن معتق القحطاين وتاأتي هذه الزيارة �سمن خطة اجلمعية لزيارة ال�سجون والطالع على اأو�ساع ال�سجناء فيها.

رئيس اجلمعية : يجب تسليط الضوء على حقوق املعاقني وإعادة تأهيل وتثقيف من 
يتعاملون معهم

�سدد رئي�ض اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين على »اأنَّ الإن�سان 

اجلهود  على  موؤكداً   ، املجتمع«  من  وجزء   ، الب�سرية  من  جزء  هو  املعاق 

املبذولة من قبل حكومة خادم احلرمني ال�سريفني لدمج تلك الفئة باملجتمع ، 

و�سمان توفري كافة حقوقهم يف ح�سولهم على اخلدمات والرعاية وتاأهيلهم 

للم�ساركة يف تنمية املجتمع وذلك من خالل ا�سدارها  نظام رعاية املعوقني 

ال�سادر مبوجب الأمر ال�سامي رقم (م/73) بتاريخ 1421/9/23هــ ، وطالب 

ب�سرورة تاأهيل العاملني يف دور التاأهيل ال�سامل وتثقيفهم بحقوق املعاقني 

يحملون  يكونوا ممن  اأن  و�سرورة    ، حالتهم  طبيعة  مع  التعامل  وكيفية 

موؤهالت يف الرتبية اخلا�سة لتتنا�سب مع طبيعة الدور الذي يقومون به .

ويف ال�سياق ذاته اأكد اأنَّ العديد من الدرا�سات ت�سري اإىل اأنَّ الأطفال املعاقني 

هم اأكرث عر�سة من غريهم لإيقاع الإ�ساءة والعنف عليهم ، م�سرياً اإىل اأن 

من اأهم الأ�سباب التي تزيد من العنف هي عدم قدرة ال�سخ�ض املعاق على 

املنا�سبني  املوظفني  اختيار  اإىل عدم  اإ�سافًة   ، املخت�سة  للجهات  الو�سول 

والقادرين على التعامل مع حالتهم الأمر الذي يزيد درجة العنف عليهم .

تتلقى  عندما  اجلمعية  اآلية عمل  القحطاين  الدكتور  بني  اأخرى  من جهة 

»تقوم  فقال  العنف  حالت  من  حالة  اأي  تر�سد  اأو  تظلمات  اأو  �سكاوى 

ثم  ومن   ، املو�سوع  من  للتحقق  العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتوا�سل  اجلمعية 

تتخذ الإجراءات الالزمة يف �سبيل اإزالة اأ�سباب ال�سكوى اأو التظلم بالتن�سيق مع 

اجلهات املعنية ، والعمل على حما�سبة املتجاوز اإن وجد و�سمان ح�سول ال�سحية 

يتمثل يف  فالرقابي  ووقائي  رقابي  دوران  لها  اجلمعية   « واأ�ساف  على حقها«، 

التاأكد من التزام اجلهات بالقيام بواجباتها وعدم انتهاكها حلقوق تلك الفئة ، اأما 

الوقائي فيكون من خالل املطالبة ب�سن الت�سريعات واللوائح ال�سامنة للحقوق«، 

واأ�ساف »ل يوجد ن�سبة وا�سحة عن اإح�ساءات العنف يف مراكز التاأهيل«.

اأ. حممد القحطايناأ. حممد العاب�سيد. من�سور القحطاين
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قانونيات

اعرف
1- يولد الإن�سان حراً ولي�ض لأحد اأن ي�ستعبده اأو يذله اأو 

يقهره اأو ي�ستغله ول عبودية لغري اهلل تعاىل.

اأنواع  اأ�سواأ  من  وباعتباره  اأنواعه  ب�ستى  ال�ستعمار   -2

تعانيه  التي  ولل�سعوب  موؤكداً  حترمياً  حمرم  ال�ستعباد 

احلق الكامل للتحرر منه ويف تقرير امل�سري ، وعلى جميع 

الدول وال�سعوب واجب الن�سرة لها يف كفاحها لت�سفية كل 

اأ�سكال ال�ستعمار اأو الحتالل ، وجلميع ال�سعوب احلق يف 

الحتفاظ ب�سخ�سيتها امل�ستقلة وال�سيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

لأحكام  وفقاً  ذويهم  على  حق  ولالأقارب  حقوقهما  الأبناء  على  لالأبوين   -3

ال�سريعة.                      

                               املادة الثانية ع�سر )2(  

لكل اإن�سان احلق يف اإطار ال�سريعة يف حرية التنقل ، واختيار حمل اإقامته داخل 

بالده اأو خارجها وله اإذا ا�سطهد حق اللجوء اإىل بلد اآخر وعلى البلد الذي 

جلاأ اإليه اأن يجريه حتى يبلغه ماأمنه ما مل يكن �سبب اللجوء اقرتاف جرمية 

يف نظر ال�سرع.

 

                               املادة الثالثة ع�سر )2(  

اختيار  حرية  ولالإن�سان   ، عليه  قادر  لكل  واملجتمع  الدولة  تكفله  حق  العمل 

العمل الالئق به مما تتحقق به م�سلحته وم�سلحة املجتمع ، وللعامل حقه يف 

الأمن وال�سالمة ويف كافة ال�سمانات الجتماعية الأخرى ، ول يجوز تكليفه 

مبا ل يطيقه ، اأو اإكراهه ، اأو ا�ستغالله ، اأو ال�سرار به ، وله - دون متييز بني 

الذكر والأنثى - اأن يتقا�سى اأجراً عادلً مقابل عمله دون تاأخري وله الجارات 

والعالوات والفروقات التي ي�ستحقها ، وهو مطالب بالإخال�ض والإتقان ، واإذا 

اختلف العمال واأ�سحاب العمل فعلى الدولة اأن تتدخل لف�ض النزاع ورفع الظلم 

واإقرار احلق والإلزام بالعدل دون حتيز.

                           

                               املادة الرابعة ع�سر  )2(  

لالإن�سان احلق يف الك�سب امل�سروع ، دون احتكار اأو غ�ض اأو اإ�سرار بالنف�ض اأو 

بالغري والربا ممنوع موؤكداً.

املادة الثالثة ع�سر )1(

حدود  داخــل  اإقامته  حمل  اختيار  ويف  التنقل  حرية  يف  حق  فــرد  لكل   -1

الدولة.

2- لكل فرد حق يف مغادرة اأي بلد ، مبا يف ذلك بلده ، ويف العودة اإىل بلده.

املادة الرابعة ع�سر )1(

من  به خال�ساً  والتمتع   ، اأخــرى  بلدان  يف  ملجاأ  التما�ض  حق  فرد  لكل   -1

ال�سطهاد.

عن  بالفعل  نا�سئة  مالحقة  هناك  كانت  اإذا  احلق  بهذ  التذرع  ميكن  ل   -2

جرمية غري �سيا�سية اأو عن اأعمال تناق�ض مقا�سد الأمم املتحدة ومبادئها.

املادة اخلام�سة ع�سر  )1(

1- لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما.

تغيري  من حقه يف  ول  من جن�سيته  �سخ�ض  اأي  حرمان  تع�سفاً  يجوز  ل   -2

جن�سيته.

املادة ال�ساد�سة ع�سر )1(

1- للرجل واملراأة متى اأدركا �سن البلوغ ، حق التزوج وتاأ�سي�ض اأ�سرة دون اأي 

، وهما مت�ساويان يف احلقوق لدى  الدين  اأو  اأو اجلن�سية  العرق  ب�سبب  قيد 

التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله.

2- ل يعقد الزواج اإل بر�سا الطرفني املزمع زواجهما ر�ساء كاماًل ل اإكراه 

فيه.

التمتع  حق  ولها   ، املجتمع  يف  والأ�سا�سية  الطبيعية  اخللية  هي  الأ�سرة   -3

بحماية املجتمع والدولة.

املادة ال�سابعة ع�سر )1(

1- لكل فرد حق يف التملك ، مبفرده اأو بال�سرتاك مع غريه.

2- ل يجوز جتريد اأحد من ملكه تع�سفاً.

                                       املادة احلادية ع�سر )2(   

)1( الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.     )2( اإعالن القاهرة

هل
العامل الذي بلغ ال�سن القانونية للتقاعد، وتوقف بناء عليه ا�سرتاكه يف التاأمينات الجتماعية ، يحق له اإذا كان �سعودي 

ال�ستمرار يف دفع ال�سرتاك يف فرع املعا�سات – دون فرع الأخطار املهنية - ، اإذا تقدم بطلب خالل املدة املحددة يف لئحة 

الت�سجيل وال�سرتاكات ، وي�سمن الطلب تعهدًا بدفع ال�سرتاكات املقررة لفرع املعا�سات ، وهذا ما ن�ست عليه الفقرة )1مادة 

ال�شروط  فيه  تتوافر  تعد  املعا�شات ومل  فرع  ا�شرتاكه يف  توقف  عامل م�شرتك  )لكل  االجتماعية  التاأمينات  نظام  ( من   8

املن�شو�ص عليها يف هذا النظام ، احلق يف اأن ي�شتمر يف ا�شرتاكه بهذا الفرع ب�شرط اأن يتقدم - خالل املهلة التي حتددها 

الالئحة - بطلب يتعهد فيه بدفع ال�سرتاكات املقررة لفرع املعا�سات التي يقع دفعها على كل من �ساحب العمل والعامل (.

يحق ملن توقف اشتراكه في التأمينات االجتماعية  لتقاعده أن يجدد اشتراكه؟

استشارات قانونية
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني

واجباتك

حقوقك
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نالت العا�سمة القطرية الدوحة جائزة »املدينة العربية الأقل عنفاً والأكرث اأمناً على م�ستوى 

العوا�سم العربية للعام 2011م« ، والتي طرحتها جمعية الالعنف العربية يف العا�سمة الأردنية 

عمان.

 : على  الإن�سان  بحقوق  الأول  املحور  اخت�ض  ، حيث  اجلائزة �سمن 4 حماور  معايري  جاءت 

حجم املوؤ�س�سات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان والتقرير العاملي حول و�سع الدولة وحجم 

العتقالت ال�سيا�سية وحق التعبري عن الراأي وكيفية التعامل مع العت�سامات وف�ض املظاهرات 

، فيما �سمل املحور الثاين الأمني على : ن�سبة اجلرمية يف املجتمع (الدولة) ، حجم العنف �سد 

املراأة والطفل وحجم املوؤ�س�سات العاملة يف جمال مكافحة العنف ب�سكل عام ون�سبة حوادث 

ال�سري والأمن على ال�سوارع ، اأما املحور الثالث الجتماعي : فقد اخت�ض بحجم املوؤ�س�سات 

املوؤ�س�سات  ونوعية  والبطالة وحجم  الفقر  والطفولة ومكافحة  املراأة  تنمية  العاملة يف جمال 

وحجم  الراأي  بحرية   : الإعالمي  الرابع  املحور  اخت�ض  كما   ، الجتماعي  ال�ساأن  يف  العاملة 

الق�سايا املرفوعة �سد الإعالميني وال�سحفيني.

اأن اجلائزة جاءت  با�سمها اطراد املجايل  الر�سمي  اأكد رئي�ض اجلمعية واملتحدث  من جانبه 

ثقافة  ت�سجيع  و  العنف  تخفيف  اأجل  من  العربية  الالعنف  جمعية  واأهداف  توجهات  �سمن 

الالعنف على امل�ستوى العربي. 

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )73( 

ربيع الثاين  1433ه�  - مار�س  2012 م  األخيرة
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ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ع�سو اجلمعية و امل�سرف العام على ال�سوؤون املالية 

والإدارية

ال��دول على مفاهيم  الدولية بني  العالقات  تنطوي معايري 

ال��دول واأ�سول  وقواعد ومبادئ قد يّت�سح بع�سها كم�سالح 

اأخ��رى  ت�سترت  وق��د  واحل���رب  ال�سلم  يف  بينها  فيما  التعامل 

كت�سنيف الدول لبع�سها على اأ�سا�س تقييمي فال تظهر اإل 

يف منا�سبات واأح���داث معينة دون اأخ��رى ، وال��ذي ينتج عنه 

تقييم الدول وت�سنيفها على اأ�سا�س دميقراطي اأو دكتاتوري 

للموقف  املعرب  ال�سيا�سي  املوقف  اإليه  يرتكز  ، وهو ت�سنيف 

و  اأ�سهبوا  فاملفكرون   ، الإن�سانية  املجتمعات  لتطّور  الفكري 

الزمن  الإن�سان وحتى  الزمان منذ ظهور  اأك��رثوا يف تق�سيم 

احلا�سر ، ومن ذلك التق�سيم ال�سهري الذي ميّيز بني ثالثة 

الإن�����س��ان  ، ع�سر  الأدي����ان  ، ع�سر  الآل��ه��ة  ه��ي ع�سر  ع�سور 

بالتوازي مع ت�سنيف ) اأوغ�ست كونت( ال�سهري لثالثة ع�سور 

هي الع�سر الإلهي، فامليتافيزيقي، ثم العلمي.

 واملفكرون عمومًا مييلون اليوم اإىل اعتبار ح�سور الإن�سان، 

ك�سخ�سية معتربة لها القيمة الأعلى، هو قرينة املجتمعات 

احلديثة واملتح�سرة وعالمة للدول الع�سرية وبالتايل يعك�س 

الت�سنيف ال�سيا�سي للدول ما بني دميقراطية وديكتاتورية 

حداثية  ع�سرية  واعتبارها  وال��دول  املجتمعات  تقييم  على 

 ، بائدة  باقية يف ع�سور مظلمة  اعتبارها متحجرة  اأو  حّية 

اإل اأن هذا الفكر كثريًا ما يتنا�سى التاأثري الذي قد حتدثه 

الأه������واء وامل�����س��ال��ح ال�����س��خ�����س��ي��ة وال���ت���ي ت��ع��ت��رب ه���ي ال��داف��ع 

ال���ذي يختلف عن  الأم���ر  وه��و   ، الت�سنيفات  ه��ذه  ك��ل  وراء 

اأوىل  ال��ذي  الإ�سالمي  باملنظور  ورقيها  ال��دول  تقييم  كيفية 

الإن�سان عناية خا�سة من خالل ماجاء يف م�سادر ال�سريعة 

الإ���س��الم��ي��ة م��ن اأ���س��ا���س��ي��ات وق���واع���د ت��ه��دف حل��م��اي��ة حقوق 

الإن�سان الأ�سا�سية وحفظها من اأي انتهاك اأو جتاوز فحياة 

الب�سر ل ت�ستقييم واأمورهم ل تنتظم اإل بحفظ ال�سرورات 

اخلم�س لالإن�سان واملتمثلة يف حفظ الدين والنف�س والعقل 

والن�سل واملال والتي اأولها الإ�سالم عناية خا�سة واأ�سبحت 

معيار عديل لرقي املجتمعات وتطورها من منظور اإ�سالمي 

. ال����دول  ب��ني  امل�����س��ال��ح  اأو  ال�سخ�سية  الأه�����واء  ت��دخ��ل   دون 

Nshr1@yahoo.com    

على مستوى العالم العربي

الدوح���ة املدين���ة العربي���ة األق���ل عنف���ًا واألكث���ر أمن���ًا لع���ام 
2011م
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