
تقديراً جله�ده يف تعزيز ثقافة احل�ار وال�سالم ، وتثميناً ملبادراته العديدة يف عقد م�ؤمترات ولقاءات دولية يف عدد من 

(الي�ن�سك�) خادم احلرمني  والثقافة  والعل�م  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  منحت   ، الدولية  واملنظمات  العاملية  الع�ا�سم 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سع�د - حفظه اهلل -  امليدالية الذهبية وهي اأعلى و�سام متنحه املنظمة ، 

واأعربت املديرة العامة للمنظمة »اأرينا ي�ك�فا« عن تقديرها جله�ده حفظه اهلل يف دعم ن�ساطات املنظمة ، معتربة اأنه يعد 

من اأكرث ال�سخ�سيات العاملية تاأثرياً من خالل لقاءاته وكلماته التي حتر�ش دوماً على اخلري واحل�ار والتعاي�ش ال�سلمي بني 

ال�سع�ب ، يف ال�قت الذي قدم فيه خادم احلرمني ال�سريفني �سكره وتقدير للمنظمة والعاملني فيها ، متمنياً لهم مزيداً 

من النجاح والت�فيق يف تقدمي الرعاية للرتبية والثقافة والعل�م على م�ست�ى العامل ، من جهته قال املندوب الدائم للمملكة 

العربية ال�سع�دية لدى املنظمة الدكت�ر زياد الدري�ش »منحت املنظمة ميدالية الي�ن�سك� الذهبية ، خلادم احلرمني ال�سريفني 

اعرتافاً دولياً وامتناناً عاملياً للجه�د النبيلة املت�ا�سلة التي يبذلها يف اإ�ساعة روح الت�سامح والتعاي�ش واحل�ار بني الفرقاء 

واخل�س�م واملجتمعات والأفراد ، ولإ�سهاماته يف تاأ�سي�ش منتديات ومراكز ح�ارية حملية واإقليمية ودولية بني ممثلي الأديان 

والثقافات العاملية املختلفة واملتن�عة«.

ص  2
ال�سكرتري الأول بال�سفارة الأملانية 

ويناق�ش  برئي�ش اجلمعية  يلتقي 

عددًا من املو�سوعات.

حقــــوق
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ص3
وفد من اجلمعي�������ة يقوم بجولة 

تفقدي�������ة لل�سج�������ن الع�������ام بامللز 

)ن�ساء - رجال(.

اجل��م��ع��ي��ة ت��ط��ال��ب ب���امل���زي���د من 

حلماية  ال���وق���ائ���ي���ة  الإج���������راءات 

نزلء مراكز التاأهيل ال�سامل.

اجلمعية تنظم ندوة تثقيفية للتوعية 

مر�ش  م����ك����اف����ح����ة  وط����������رق  ب�����اأخ�����ط�����ار 

ال�سرطان.

ال�سنة  ال�ساد�سة  - العدد  اخلام�ش وال�سبعون-  جماد الثاين    - 1433 ه� - مايو  2012م  الريا�ش - اململكة العربية ال�سعودية

نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society for Human Rights

طبعت بدعم من موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

�ساركت اجلمعية يف مراقبة العملية النتخابية لهيئة ال�سحفيني ال�سع�ديني والإ�سراف عليها برئا�سة الدكت�ر مفلح بن 

ربيعان القحطاين ، كما �سارك يف املراقبة كاًل من وزارة الثقافة والإعالم ، الغرفة التجارية بالريا�ش ووزارة ال�س�ؤون 

الإجتماعية ، من جهته اأكد الدكت�ر مفلح القحطاين »اأنَّ النتخابات �سارت ب�سكل طبيعي ومتيزت بال�سفافية ، ومل 

يكن هناك احتجاجات على اآلية الت�س�يت وطريقة النتخاب«.

تتمة �ش 6

القحطاين  ربيعان  بن  الدكت�ر مفلح  رئي�ش اجلمعية  التقى 

ي�م الثالثاء 1433/7/1هـ ، امل�افق 2012/5/22م ،  ب�زير 

الدولة ل�س�ؤون ال�سرق الأو�سط ب�زارة اخلارجية الربيطانية 

ال�سيد اإلي�سرت بريت وال�فد املرافق له.

 يف بداية اللقاء رحب رئي�ش اجلمعية بال�فد الزائر وقدم 

واأهدافها  عملها  ومهام  اجلمعية  اأن�سطة  عن  �سرحاً  لهم 

واخت�سا�ساتها ، كما تطرق احلديث اإىل عدد من امل��س�عات 

املتعلقة بحق�ق الإن�سان ومنها دور املراأة يف املجتمع ال�سع�دي 

يف  حقها  من  متكينها  ح�ل  �سامية  قرارات  من  �سدر  وما 

البلدية   النتخابات  يف  وامل�ساركة  ال�س�رى  جمل�ش  ع�س�ية 

وحرية اإقامة ال�سعائر الدينية للجاليات الأجنبية املقيمة يف 

اململكة وجه�د اجلمعية يف ن�سر ثقافة حق�ق الإن�سان وما 

بالإ�سافة  املجتمع  اأفراد  ت�عية  يف  اإيجابي  اأثر  من  لذلك 

للحديث ح�ل ما يتعلق مبفه�م عق�بة الإعدام يف ال�سريعة 

مفه�م  باأنَّ  اجلمعية  رئي�ش  اأو�سح  وقد  هذا  الإ�سالمية 

التي  و  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام  ت�ستند  الإعدام  عق�بة 

متثل القان�ن العام يف اململكة كما اأنَّ ذوي املجني عليهم هم 

اأ�سحاب احلق يف املطالبة يف تنفيذ العق�بة اأو العف� عنها ، 

كما بني رئي�ش اجلمعية اأنَّ  هناك تقدم ملح�ظ يف اململكة 

فيما يتعلق بحق�ق املراأة بفعل الدعم الذي تتلقاه من خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سع�د 

- حفظه اهلل - كما تطرق احلديث لأو�ساع حق�ق الإن�سان 

يف العامل العربي واآثار التط�رات الأخرية على هذه احلق�ق 

وطالب رئي�ش اجلمعية باأن يك�ن للحك�مة الربيطانية دور 

اإيجابي يف متكني ال�سعب ال�س�ري والفل�سطيني من حق�قه 

ملا لذلك من انعكا�سات على حق�ق الإن�سان يف العامل العربي 

والإدارية  املالية  ال�س�ؤون  على  العام  امل�سرف  اللقاء  ح�سر 

وع�س� اجلمعية امل�ست�سار خالد بن عبد الرحمن الفاخري.

وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط البريطاني يناقش عددًا من املوضوعات احلقوقية مع رئيس اجلمعية

"اليونسكو"  تقلد خادم احلرمني الشريفني امليدالية الذهبية

اجلمعية تشارك في مراقبة انتخابات هيئة الصحفيني السعوديني وتأمل 
أن حتقق للصحفيني  تطلعاتهم املهنية



متثل ق�سية املحافظة على البيئة من اأهم الق�سايا التي مت�ش حياة الإن�سان ب�سكل مبا�سر ، فحق 

الإن�سان يف العي�ش يف بيئة نظيفة هي من اأهم احلق�ق التي اأكدتها الأنظمة املحلية وامل�اثيق 

الدولية ، فعدم احلفاظ على البيئة يعد انتهاك حلق الإن�سان ، وه� ما اأكده ع�س� اجلمعية 

الدكت�ر ح�سني ال�سريف حيث قال »احلفاظ على البيئة من �سميم حق�ق كل اإن�سان اإذ ت�ؤثر 

على �سحته ومعي�سته و فقدان التن�ع البي�ل�جي وتده�ر الأر�ش يق��ش اأوجه التقدم ، فالتن�ع 

البي�ل�جي ه� اأ�سا�ش احلياة على الأر�ش واأحد دعامات التنمية امل�ستدامة ، فاإن مل نحافظ 

على التن�ع البي�ل�جي وال�ستخدام امل�ستدام له ، فاإننا لن نحقق اأهداف التنمية  واحلفاظ على 

هذا التن�ع عن�سر اأ�سا�سي لأي ا�سرتاتيجية تنم�ية«، جاء ذلك بعد زيارة نفذها وفد من اأع�ساء 

فرع اجلمعية بجدة ي�م الثنني 1433/6/30هـ ، امل�افق 2012/5/21م، على مرمى النفايات 

يف حي احلرازات �سرق اخلط ال�سريع بجدة ، �سم كاًل من امل�سرف العام على الفرع الدكت�ر 

ح�سني ال�سريف والأع�ساء الدكت�ر طالل ق�ستي والأ�ستاذ معت�ق ال�سريف والباحث القان�ين الأ�ستاذ �سلطان العم�دي  وقد اأكد ال�فد وج�د انبعاثات ونريان مت�ساعدة من 

باطن حفرة عميقة ب�ادي الريان ال�اقع يف احلي ، م�ؤكداً تلقي اجلمعية ل�سكاوى من اأهايل احلي تفيد بح�س�لهم على �سرر من تلك النبعاثات منذ ح�ايل اأربعة اأ�سهر، 

واأ�سار الدكت�ر ال�سريف اأنهم �سيت�ا�سل�ن مع اجلهات املخت�سة من اأجل العمل على الق�ساء على تلك النريان واإيجاد حل للق�سية.

من جهته طالب الدكت�ر طالل ق�ستي باإن�ساء �سرطة بيئية للحفاظ على البيئة ، ومعاقبة املت�سببني يف تل�ثها وتهديدها وقال »حتى الآن مل نلم�ش جه�داً فاعلة يف حماية 

البيئة من اأعدائها ، لذلك نحتاج اإىل �سرطة بيئية وتق�مي ملدى النتهاكات التي ت�اجهها البيئة يف جدة«، يف ال�قت الذي اأكد معت�ق ال�سريف اأن تلك النتهاكات ت�سبب 

العديد من امل�ساكل ال�سحية والتي ينتج عنها ال�سرطانات والأمرا�ش املعدية واأمرا�ش اجلهاز التنف�سي ، واأ�ساف » عملية حت�سني رفاهية الإن�سان تت�سح مبدى متتع الأفراد 

بالقدرة على العي�ش برفاهية، فهذا الأمر لي�ش �سرورة اأخالقية فح�سب، ولكنه اأي�ساً ميثل جانباً مهماً من حق�ق الإن�سان الأ�سا�سية التي اأكدت عليها الأمم املتحدة وعينت 

لذلك مقرراً خا�ساً معنياً بالآثار ال�سارة لنقل ودفن املنتجات والنفايات ال�سامة واخلطرة ب�س�رة غري م�سروعة، فيجب ال�ستجابة ل��سع �سيا�سات وا�سحة وفاعلة لتجنيب 

النا�ش خماطر التل�ث البيئي وع�اقبه امل�ستقبلية«.
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اجلمعية تطالب اجلهات املختصة باإلسراع في السيطرة على االنبعاثات البيئية في منطقة »حرازات جدة«

 جانب من اللقاء

اململكة  لدى  الأملانية  بال�سفارة  ال�سيا�سية  ال�س�ؤون  م�سئ�ل  برومباي�ش  �سيم�ن  ال�سيد  قام 

بزيارة للجمعية ال�طنية حلق�ق الإن�سان ي�م ال�سبت 1433/6/28هـ  امل�افق 2012/5/19م،  

والتقى ب�سعادة الدكت�ر مفلح بن ربيعان القحطاين رئي�ش اجلمعية  وقد تطرق احلديث اإىل 

بع�ش امل��س�عات املتعلقة بحق�ق الإن�سان والتعريف باجلمعية واآلية عملها عند ر�سد اأو 

تلقي �سكاوى اأو تظلمات ،  ور�سالتها واأهدافها واخت�سا�ساتها ، ودورها التثقيفي والت�ع�ي  

يف جمال ن�سر الثقافة احلق�قية يف مناطق اململكة وما لها من اأثر اإيجابي يف ت�عية وتثقيف 

اأفراد املجتمع من خالل اإقامتها للعديد من الفعاليات كالندوات وور�ش العمل اإ�سافًة اإىل 

اإ�سدارها للعديد من املطب�عات احلق�قية.

ح�سر اللقاء ع�س� اجلمعية امل�ست�سار خالد بن عبد الرحمن الفاخري .

السكرتير األول بالسفارة األملانية يلتقي برئيس اجلمعية

وفد من اجلمعية يزور  احملكمة اإلدارية مبنطقة جازان

امل�افق  1433/5/24هـ  الثنني   ي�م  جازان   مبنطقة  اجلمعية  فرع  من  وفد  قام 

2012/4/16م ، بزيارة  فرع املحكمة الإدارية (دي�ان املظامل )  مبنطقة جازان و�سم 

ال�فد كاًل من امل�سرف العام على الفرع الدكت�ر اأحمد بن يحيى البهكلي والأع�ساء  

ال�سيخ العبا�ش بن عبد الفتاح احلازمي و الدكت�ر حممد بن مرعي احلارثي وامل�ست�سار 

ال�سرعي العبا�ش ب�سريي والأ�ستاذ حممد بن ح�سني ها�سم والأ�ستاذ غازي بن حممد 

رياين ، يف بداية الزيارة مت التعريف باجلمعية واآلية عملها وجه�دها يف ن�سر الثقافة 

احلق�قية ور�سالتها واخت�سا�ساتها اإ�سافًة اإىل مناق�سة بع�ش امل��س�عات احلق�قية 

من اأهمها حدود �سالحيات املحكمة الإدارية قب�ل ورف�ش الق�سايا، مدة التقا�سي ، 

اآلية تنفيذ الأحكام ، ادعاء ال�سجني على اجلهات القاب�سة ، ق�سايا الف�ساد الإداري، 

عالقة املحكمة الإدارية بق�سايا متلك الأرا�سي وال�سك�ك.
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حتقيقاً لأهداف اجلمعية ال�طنية حلق�ق الإن�سان 

والتي من بينها ر�سد حالة ال�سج�ن ومتابعة اأو�ساع 

اجلمعية  رئي�ش  �سعادة  من  وبت�جيه  ال�سجناء 

الدكت�ر مفلح بن ربيعان القحطاين ، فقد قام وفد 

تفقدية   بج�لة   ، رجايل)   - (ن�سائي  اجلمعية  من 

لل�سجن العام بامللز (ن�ساء - رجال) وقد كانت زيارة 

امل�افق  1433/6/8هــ   الأحد  ي�م  الن�سائي  ال�فد 

2012/4/29م  يف حني جاءت زيارة ال�فد الرجايل 

2012/5/1م   امل�افق  1433/6/10هـ  الثالثاء  ي�م 

من  ر�سده  مت  ما  يت�سمن  تقرير  اإعداد  مت  وقد 

ملخاطبة  متهيداً  وت��سيات  و�سلبيات  اإيجابيات 

اجلهات ذات العالقة ب�ساأن ما يلزم اتخاذه.

جلنة  رئي�سة  من  كاًل  الن�سائي  ال�فد  �سم  وقد 

الر�سد واملتابعة الأ�ستاذة ثريا عابد �سيخ والباحثة 

يف  وكان   ، ال�سنيدي  اعتماد  الأ�ستاذة  القان�نية 

ا�ستقبالهم مديرة ال�سجن الأ�ستاذة اأمل خ�سر وعدد 

من من�س�بات ال�سجن وقد مت تبادل وجهات النظر 

النزيالت  اأو�ساع  ح�ل  الن�سائية  ال�سجن  اإدارة  مع 

داخل  تفقدية  بج�لة  ال�فد  قام  ثم  واأعدادهن   

 ، لتظلماتهن  وال�ستماع  النزيالت  ولقاء  العنابر 

�سدة  ر�سدها  مت  التي  ال�سلبيات  اأهم  من  وكانت 

الإزدحام يف العنابر و�س�ء و�سعف الته�ية ، وج�د 

واملتخلفات  نف�سياً  املري�سات  النزيالت  بني  خلط 

عقلياً مع النزيالت ال�سليمات ، عدم وج�د ل�حات 

، عدم  ال�سالمة  وو�سائل  الط�ارئ  اإر�سادية ملخارج 

لت�عية  ال�سجن  يف  قان�نية  م�س�ؤولة  اأي  وج�د 

يف  وم�ساعدتهن  بحق�قهن  وامل�ق�فات  ال�سجينات 

ال��س�ل ملحامي ، �سعف الرعاية ال�سحية املقدمة 

حيث ل تعمل �س�ى عيادة طبية واحدة ، يف حني 

اأهم  من  كانت  وقد  مغلقة  الأخرى  العيادات  كانت 

الإيجابيات هي ح�سن تعامل اإدارة ال�سجن الن�سائية 

الأخ�سائيات  واإملام  النزيالت  مع  ومن�س�باته 

الإجتماعيات والنف�سيات بحالة كل نزيلة ، وتعاون 

الإدارة مع وفد اجلمعية الزائر بتمكينه من الت�ا�سل 

املبا�سر مع كل نزيلة واحل�س�ل على كافة املعل�مات 

اإدارة ال�سجن  عنها ، بذل جه�د �سخ�سية من قبل 

ومن�س�باته حلل و�سع النزيالت التي ترف�ش اأ�سرهن 

اأهم ت��سيات  ا�ستقبالهن يف ال�قت التي كانت من 

التي  الإزدحام  م�سكلة  حل  على  العمل  هي  ال�فد 

تعاين منها النزيالت �س�اء امل�ق�فات اأو ال�سجينات 

وذلك من خالل الإ�سراع باإنهاء الرتميمات يف العنابر 

اجلديدة والتي ل تزال حتت الإن�ساء ، �سرورة ت�فري 

الته�ية  وو�سائل  للتكييف  اأ�سب�عية  دورية  �سيانة 

ودورات املياه ، متكني امل�ق�فة من حقها يف الت�ا�سل 

مع اأ�سرتها مبجرد القب�ش عليها وت�عيتها باحلق�ق 

والأنظمة  الإ�سالمية  ال�سريعة  ح�سب  لها  املكف�لة 

املرعية ، حت�سني اخلدمات املعي�سية املقدمة وت�فري 

مياه  من  الدولة  تتيحها  التي  الأ�سا�سية  اخلدمات 

لل�سرب دون جل�ء النزيالت ل�سرائها ، و�سع ل�حات 

اإر�سادية ملخارج الط�ارئ وو�سائل ال�سالمة ، ت�ظيف 

م�س�ؤولة قان�نية على علم ودراية بالأنظمة واأحكام 

وامل�ق�فات  ال�سجينات  لت�عية  الإ�سالمية  ال�سريعة 

، تكثيف  مبا لهن وما عليهن من حق�ق والتزامات 

ترف�ش  التي  ال�سجينات  الإر�سادية حلالت  اجله�د 

لل�سجينة  اإيجاد حل  ا�ستالمهن مبا ي�سمن  اأ�سرهن 

اإما بت�سليمها لأ�سرتها يف حال �سمان عدم تعر�سها 

اأو اإحلاقها بدار للرعاية يت�فر فيها برامج  للخطر 

تدريبية وتاأهيلية لتمكينها من اإعادة تاأهيلها نف�سياً 

النزيالت  عزل   ، املجتمع  يف  لدجمها  واإجتماعياً 

امل�سابات باأمرا�ش نف�سية وعقلية وعدم دجمهن مع 

النزيالت ال�سليمات ، تفعيل جميع العيادات الطبية 

يف املبنى وت�فري و�سائل وقائية طبية للعاملني فيها 

الإزدحام  مع  الأمرا�ش  تف�سي  �سرعة  عدم  ل�سمان 

امللح�ظ. 

من     كاًل  الرجايل  ال�فد  �سم  اآخر  جانب  من 

امل�سرف العام على ال�س�ؤون املالية والإدارية وع�س� 

 ، الفاخري  الرحمن  عبد  خالد  امل�ست�سار  اجلمعية 

اآل  اهلل  الدكت�ر عبد اخلالق عبد  وع�س� اجلمعية 

الأ�ستاذ عا�سم عبد  القان�ين  والباحث  عبد احلي 

العزيز احل�سني ، وكان يف ا�ستقبالهم مدير ال�سجن 

العقيد علي احلم�د وعدد من من�س�بيه ، و مت تبادل 

وجهات النظر مع اإدارة ال�سجن ح�ل اأو�ساع النزلء 

واأعدادهم  ثم قام ال�فد بج�لة تفقدية داخل العنابر 

ولقاء النزلء وال�ستماع لتظلماتهم ، وكانت من اأهم 

ال�سلبيات التي ر�سدها ال�فد هي عدم وج�د �سيانة 

جيدة للعنابر ومرفقات ال�سجن ، حيث اأن اأكرث العنابر 

تعاين من تعطل اأجهزة التكييف اأو �سعف اإمكانياتها 

وتكد�ش النزلء يف �سالة النتظار نظراً لقلة الك�ادر 

العاملة يف ال�سجن ، �س�ء اخلدمات املعي�سية املقدمة 

على  ال�سجناء  بع�ش  عر�ش  التباط�ؤ يف   ، لل�سجناء 

ملرافقتهم  الالزمة  الك�ادر  نق�ش  نتيجة  الق�ساء 

�سعف اخلدمات ال�سحية املقدمة لل�سجناء ، ونق�ش 

عدد الأطباء ، واملمر�سني ، �سعف العناية بنظافة 

للت�سمي�ش  املخ�س�سة  الأماكن  ، �سغر  املياه  دورات 

معاناة ال�سجناء يف اإ�سدار بطاقاتهم ال�طنية ، حيث 

اأجل تعبئة  ال�سجن من  يُطلب ت�كيل �سخ�ش خارج 

مناذج الأح�ال املدنية يف حني وج�د بع�ش النزلء 

من خارج مدينة الريا�ش الأمر الذي ي�سكل �سع�بة 

اأهم  كانت  حني  يف   ، بطاقاتهم  اإ�سدار  يف  عليهم 

الإيجابيات التي ر�سدها ال�فد هي التعامل اجليد 

من اإدارة ال�سجن وبذلها العديد من اجله�د من اأجل 

تط�ير اخلدمات املقدمة لل�سجناء، حر�ش القائمني 

ال�سجناء من خالل  ال�سج�ن على ت�عية  على تلك 

والإجتماعية  الثقافية  الربامج  من  العديد  اإقامة 

املخ�س�ش  املكان  خ�س��سية   ، ال�سج�ن  داخل 

للخل�ة ال�سرعية ونظافته ، و كانت اأهم الت��سيات 

�سرورة اإيجاد حل عاجل لإ�سكالية تكد�ش ال�سجناء 

والتن�سيق مع وزارة ال�س�ؤون الإجتماعية واملح�سنني 

الق�سايا  يف  امل�سج�نني  عن  لل�سداد  امل�اطنني  من 

تده�ر  اأ�سرهم من  تعاين  اأو  يعان�ن  والذين  املالية 

م�ست�اها املادي والإجتماعي وال�ستعجال يف اإثبات 

امل�افقة  ال�سجناء  طلبات  تلبية  و�سرعة  تع�سرهم 

لالأنظمة والتعليمات والعمل على حتقيقها مبجرد 

، العمل  زوال املانع الذي ت�سبب يف عدم حتقيقها 

على ترتيب اجتماع اأ�سب�عي اأو �سهري من قبل اإدارة 

ال�سجن مع ال�سجناء ل�سماع �سك�اهم وتبليغهم مبا 

و�سلت اإليه معامالتهم وتزويدهم باأي معل�مات عن 

اأ�سرهم ، و�سع ل�حات اإر�سادية داخل كل عنرب تبني 

يح�سل  ل  عندما  التعامل  وكيفية  ال�سجناء  حق�ق 

للعاملني  اأي �سجني على حق�قه �سرف بدل مايل 

نف�سية  م�ساكل  من  يعان�نه  ما  مقابل  ال�سج�ن  يف 

مع  الي�مي  احتكاكهم  ب�سبب  وج�سدية  و�سحية 

اإن�ساء حماكم ملحقة  ال�سجناء ، �سرورة النظر يف 

مبباين ال�سج�ن اأو تخ�سي�ش ق�ساة وانتدابهم للنظر 

يف ق�سايا ال�سجناء يف مكاتب ملحقة بال�سج�ن من 

مرافقتها  ال�اجب  الك�ادر  نق�ش  على  التغلب  اأجل 

لل�سجناء اأثناء ذهابهم للمحاكم ، الإ�ستعجال يف بناء 

ال�سالحيات وت��سيع القائم منها مبا ي�سمح لإدارة 

تدريب  بهدف  املعدة  براجمها  بتقدمي  ال�سج�ن 

ال�سجناء واإ�سالحهم .

وفد من اجلمعية يقوم بجولة تفقدية للسجن العام بامللز )نساء - رجال(
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بعد تكرار حاالت العنف في مراكز التأهيل الشامل
الوقائي���ة  اإلج���راءات  م���ن  باملزي���د  تطال���ب  اجلمعي���ة 

حلماية النزالء
 ، اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  حقوق  على  الدولية  املواثيق  اأكدت 

وانطالقًا من حر�ش اململكة واإقرارها لهذه احلقوق فقد  ان�سمت اإىل 

التفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�ش املعاقني وبروتوكولها الختياري 

عام 2008م  واأ�سدرت نظام رعاية املعاقني مبوجب الأمر ال�سامي رقم 

الإجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  ودعمت   ، 1421/9/23ه��  بتاريخ  )م/73( 

اخلدمات  كافة  وتوفري  وتاأهيلهم  املعاقني  برعاية  القيام  اأجل  من 

ذهنية  اإعاقتهم  كانت  �سواء  فئاتهم  جلميع  والتاأهيلية  الإجتماعية 

املتو�سطة  اأو  الب�سيطة  درجاتها  اختالف  وعلى  حركية   اأو  ح�سية  اأو 

و�سدتها  الإعاقات  اأنواع  بتفاوت  تلك اخلدمات  وتتفاوت  ال�سديدة  اأو 

ودرجتها فتتنوع ما بني ) اإيوائية - تاأهيلية - عالجية - مهنية ( ، وفقًا 

الإجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  اأقرت  كما  املعا�سرة  الأ�ساليب  لأحدث 

اإعانة مادية �سنوية تتنا�سب مع درجة الإعاقة ملن ل تنطبق عليهم 

�سروط الإيواء اأو من يتعذر اإيوائهم اأو اأولئك الذين ترغب اأ�سرهم 

يف رعايتهم ، و تقدم خدماتها عرب ثالث اإدارات وهي ) اإدارة التاأهيل 

الإجتماعي - اإدارة التاأهيل املهني - اإدارة التاأهيل الأهلي ( ، كما 

اخلدمات  كافة  لتقدمي  ال�سامل  التاأهيل  مراكز  الوزارة  اأن�ساأت 

التاأهيلية جلميع فئات املعاقني حيث يبلغ عددها 20 مركزًا موزعة 

على خمتلف مناطق اململكة ويجري التو�سع  حاليًا يف اإن�ساء مراكز 

جديدة  لتغطي كافة الحتياجات الإيوائية والتاأهيلية للمعاقني 

يف كافة اأنحاء اململكة

ت�ؤكد بع�ش الدرا�سات اإىل اأنَّ الأطفال املعاقني هم 

والعنف  الإ�ساءة  لإيقاع  غريهم  من  اأكرث  عر�سة 

عليهم ، بن�سبة تزيد 1.7 مرة لدى نظرائهم من 

املبذولة من  وبالرغم من اجله�د   ، املعاقني  غري 

احلفاظ  على  ال�سريفني  احلرمني  خادم  حك�مة 

على كافة حق�قهم الإن�سانية ، اإل اأنَّ واقع احلال 

وعدم  الإهمال  من  ن�ع  هناك  زال  ما  اأنه  ي�ؤكد 

املهنية والإ�ساءة والعنف يف التعامل مع املعاق داخل 

وخارج مراكز التاأهيل ال�سامل ، وذلك نتيجة عدم 

تاأهيل العاملني فيها وجهلهم بطريقة التعامل مع 

كافة حالت الإعاقة ، الأمر الذي اأدى اإىل ظه�ر 

معاق  تعنيف  بينها  من   ، م�ؤخراً  تعنيف  حالت 

عفيف من خالل اإعتداء اأحد العاملني  يف املركز 

عليه بال�سرب ، اإ�سافًة اإىل ما حدث م�ؤخراً يف 

والإناث  للذك�ر  بالطائف  ال�سامل  التاأهيل  مركز 

ففي ق�سم الذك�ر حدثت ق�سية تعرية نزلء من 

مالب�سهم من قبل العاملني بغر�ش تنظيفهم ، اأما 

النزيالت  اإحدى  تعر�ست  فقد  الإناث  ق�سم  يف 

ل�س�ء معاملة من قبل اإحدى العامالت يف املركز.

مفلح  الدكت�ر  اجلمعية  رئي�ش  اأو�سح  جهته  من 

بن ربيعان القحطاين ، اأنَّ عجز الأطفال املعاقني 

لل��س�ل اإىل اجلهات املخت�سة من اأجل اإبالغهم 

اأهلية  وعدم   ، عليهم  ال�اقع  والإ�ساءة  بالعنف 

العاملني يف تلك املراكز  وجهلهم بطرق التعامل 

مع كافة احلالت هي من اأهم اأ�سباب حدوث تلك 

احلالت ، واأ�ساف »ت�سعى حك�مة خادم احلرمني 

ال�سريفني اإىل دمج تلك الفئة باملجتمع ، و�سمان 

ت�فري كافة حق�قهم يف ح�س�لهم على اخلدمات 

املجتمع«  تنمية  يف  للم�ساركة  وتاأهيلهم  والرعاية 

لفتاً اإىل اأنَّ اجلمعية ر�سدت من خالل زياراتها 

وت�ا�سلت  مالحظات  املراكز  تلك  على  امليدانية 

على  العمل  اأجل  من  العالقة  ذات  اجلهات  مع 

العي�ش  فر�ش  بت�فري  اأي�ساً  طالب  كما  تالفيها  

امل�ؤ�س�سات  تهيئة  خالل  من  وذلك  لهم  الكرمي 

الأماكن  يف  وت�ظيفهم  لهم  الداعمة  التعليمية 

و�سبل  العمل  اأماكن  ت�سميم  واإعادة  املنا�سبة 

امل�ا�سالت لدعم عملية اإندماجهم يف املجتمع ، 

والتاأكد  املراكز  تلك  العاملني يف   تاأهيل  واإعادة 

الأخذ  التعليمية و�سرورة  من منا�سبة م�ؤهالتهم 

تخ�س�ش  العلمي  تاأهيلهم  يك�ن  اأن  بالعتبار 

»تربية خا�سة« ، وبني اأن اجلمعية عندما تتلقى 

اأو  اأي حالة عنف  اأو تر�سد  اأو تظلمات  �سكاوى 

خالل  من  الرقابي  بدورها  تق�م  فاإنها  اإ�ساءة 

من  للتحقق  العالقة  ذات  اجلهات  مع  الت�ا�سل 

الالزمة يف  الإجراءات  تتخذ  ثم  ، ومن  امل��س�ع 

�سبيل اإزالة اأ�سباب ال�سك�ى اأو التظلم والتاأكد من 

ال�سحية على حقها، كما تق�م اجلمعية  ح�س�ل 

ب�سن  املطالبة  خالل  من  ال�قائي  بدورها  اأي�ساً 

الت�سريعات والل�ائح ال�سامنة للحق�ق ، اإ�سافًة اإىل 

دورها الت�ع�ي والتثقيفي من اأجل ت�عية املجتمع 

ن�سرها  ، من خالل  الفئة  تلك  ب�اجبات وحق�ق 

للعديد  اإقامتها  عرب  وذلك  احلق�قية  الثقافة 

الت�ع�ية  والربامج  العمل  وور�ش  الندوات  من 

واإ�سدارها لعدد من املطب�عات والكتيبات والتي 

�سمنها  من  حيث  حق�قك  اعرف  �سل�سلة  منها 

كتيب حق�ق املعاق . 

من جانبها اأكدت وزارة ال�س�ؤون الجتماعية  على 

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ش  كرامة  احرتام  اأهمية 

وجميع امل�ستفيدين من خدماتها من كافة �سرائح 

املجتمع ، واتخذت عدداً من الإجراءات التاأديبية 

نزلء  تعرية  حادثة  يف  املت�سببني  �سد  والعقابية 

مركز التاأهيل ال�سامل بالطائف ، وذلك بالإ�ستبعاد 

من العمل واحل�سم وتغرمي ال�سركة املتعهدة باملركز 

بن  خالد  امل�ست�سار  اجلمعية   ع�س�  اعترب  وقد 

عبد الرحمن الفاخري اأن تلك الإجراءات خط�ة 

ت�ؤكد على حر�ش الدولة على حفظ  اإيجابية  و 

،  كما وجه  ينتهكها  حق�ق املعاقني ومعاقبة من 

لدرا�سة  جلنة  بت�سكيل  القحطاين  مفلح  الدكت�ر 

اجلمعية  ممثل  قبل  من  لهم  املرف�عة  التقارير 

بالطائف  عادل الثبيتي ، بعد زيارته ملركز التاأهيل 

العنف  حالت  على  وال�ق�ف  بالطائف  ال�سامل 

التي مت ر�سدها . 

ويف ال�سياق ذاته اأكد مدير عام ال�س�ؤون الإجتماعية 

مبنطقة مكة املكرمة عبد اهلل اآل طاوي اأنَّ وزير 

اأحمد  بن  ي��سف  الدكت�ر  الإجتماعية  ال�س�ؤون 

العثيمني »اأ�سدر تعليمات له بزيارة املركز و�سدد 

على عدم التهاون يف تلك الأم�ر وبت�سكيل جلنة 

للتحقيق يف الق�سية«  اإ�سافًة اإىل ت�جيهه  ب�سرعة 

متكامل  بالطائف  ال�سامل  للتاأهيل  مركز  اإن�ساء 

تنفيذ  مدة  اأن  م�ؤكداً  واإناث)  (ذك�ر  للجن�سني 

امل�سروع 18 �سهراً، اإ�سافًة اإىل اإعداد درا�سة طبية 

وو�سع   ، املركز  نزلء  من  حالة  كل  عن  متكاملة 

كامريات مراقبة يف كافة ممرات مراكز التاأهيل  

»عدد  واأ�ساف   ، اململكة  اأنحاء  بكافة  ال�سامل 

يرعاها  حالة   142 املركز  ي�سمها  التي  احلالت 

معظمهم ول ي�ستطيع�ن التنقل لدورات املياه اإل 

عن طريق عربات«،  واأو�سح اآل طاوي امل�ا�سفات 

ال�ظيفية للعمالة فقال » ت�سمل الت�سنيفات عمالة 

العناية ال�سخ�سية ، الط�ارئ ، العالج الطبيعي ، 

العالج ال�ظيفي ، رعاية الفم والأ�سنان ، حالقاً 

للعمالة  طبي  م�ؤهل  وج�د  اإىل  اإ�سافًة   ، خا�سا 

التي تتعامل مبا�سرة مع املعاقني«.

يوجد حوالي 900 ألف حالة معاق في اململكة ، نسبة 

األط��ف��ال بينهم 3838 أل��ف ح��ال��ة ، أي م��ا ي��ع��ادل ٪6 

النسبة  احلركية  اإلعاقة  وحتتل  احل��االت  ع��دد  من 

األعلى بني اإلعاقات 
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اململكة  مدن يف  اأحياء يف عدة  اأن�سئت ومنت 

تلك  واأ�سبحت   ، لها  التخطيط  البدء يف  قبل 

فمنازلها   ، ع�س�ائي  ب�سكل  منت�سرة  الأحياء 

بنيت من الط�ب الإ�سمنتي والأ�سقف اخل�سبية 

وهي   ، امل�سلح  الإ�سمنت  من  الآخر  وبع�سها 

�س�ى  بع�ش  عن  بع�سها  يف�سل  ول  متال�سقة 

ب�سعة اأمتار ، فمن ا�ستطاع من �سكانها الهجرة 

اإىل الأحياء اجلديدة فقد فعل ومن مل ي�ستطع 

لعدم قدرته على دفع تكلفة النتقال ل  نظراً 

زال يعي�ش فيها، وعندما بداأ التخطيط للمدن 

بداأت تظهر م�ساوئ واأ�سرار تلك الأحياء ، من 

حيث ال�سع�بة يف اإي�سال اخلدمات العامة لها 

مدار�ش   ، هاتف   ، مياه   ، كهرباء   ، طرق  من 

جتارية  اأ�س�اق   ، وم�ست��سفات  وم�ست�سفيات 

اأنه  اإىل  اإ�سافًة   ، وغريها  �سيارات  وم�اقف 

عند حدوث حرائق اأو انهيارات ي�سعب و�س�ل 

�سيارات املطافئ والإ�سعاف اإىل مكان احلدث 

فيها  اجلرمية  على  ال�سيطرة  ي�سعب  كما 

نظراً ل�سع�بة و�س�ل الأجهزة الأمنية اإىل اأي 

انت�سار  ، ف�ساًل عن  الأحياء  مكان داخل تلك 

املحافظة  ل�سع�بة  الأحياء  تلك  احل�سرات يف 

على نظافتها.

فتلك الأحياء مل تعد تتنا�سب مع الع�سر احلايل 

فاأ�سبحت متثل م�سدر قلق لل�سكان وامل�س�ؤولني 

ومكاتب  والأمانات  فالبلديات   ، املدن  عن 

تلك  تط�ير  امل�س�ؤولني عن  املدن هم  تخطيط 

الأحياء ، فاحلاجة تدع� اإىل �سرورة امل�سارعة 

درا�سات  تقدمي  بعد  �سيما  ل  معاجلتها  يف 

�ساملة ح�ل اأو�ساعها وبذل املزيد من اجله�د 

لتط�يرها  العالقة  ذات  اجلهات  قبل  من 

به  طالب  ما  وهذا   ، ب�ساأنها  البدائل  وت�فري 

ربيعان  بن  مفلح  الدكت�ر  اجلمعية  رئي�ش 

القحطاين فقال » احلاجة تدع� اإىل �سرورة 

اأو�ساع �سكان تلك الأحياء الع�س�ائية  معاجلة 

مبا يكفل لهم حق�قهم من اإيجاد حياة كرمية 

احلق�ق  كافة  ت�فري  على  والعمل   ، لهم 

بديل  و�سكن  و�سحة  تعليم  من  لهم  الإن�سانية 

واأرا�سي وتف�سيلهم يف ق�ائم م�ساريع الإ�سكان 

واحل�س�ل على القرو�ش العقارية ومتكينهم من 

ال�ستفادة من الربامج التي تقدمها الدولة يف 

خمتلف القطاعات« ، م�ؤكداً اأن اجلهات املعنية 

التخ�س�سية  اجلهات  هي  اأو�ساعهم  مبعاجلة 

البلديات  يف  واملتمثلة   ، والرقابية  التنظيمية 

، لفتاً  الإجتماعية  ال�س�ؤون  والأمانات ووزارة 

الإن�سان  حلق�ق  ال�طنية  اجلمعية  دور  اإىل 

الهتمام  ب�سرورة  اجلهات  تلك  خماطبة  يف 

بتط�ير تلك الأحياء والعمل على ت�فري العي�ش 

�سكانها  ح�س�ل  ومتابعة   ، ل�سكانها  الكرمي 

الأنظمة  كفلتها  التي  الإن�سانية  على حق�قهم 

هناك   « واأ�ساف   ، الدولية  والق�انني  املحلية 

يف  الع�س�ائية  الأحياء  �سكان  لدى  ق�س�راً 

للح�س�ل  اتباعها  ال�اجب  الإجراءات  معرفة 

 ، الأرا�سي  مبنح  املطالبة  من  حق�قهم  على 

اأو  العقارية  القرو�ش  على  احل�س�ل  وكذلك 

من خالل املطالبة بالتقدمي اإىل وزارة الإ�سكان 

م�ساريع  يف  والأقدمية  بالأف�سلية  يتعلق  فيما 

الإ�سكان اجلديدة«.

للتوعية بأخطار وطرق مكافحة سرطان الثدي

اجلمعية تنظم  ندوة توعوية  بعنوان "حقوق مرضى السرطان"
�سكل  تبني  �سينية  اأ���س��ع��ة  ���س��ورة 

الثدي  يف  ال�������س���رط���اين  ال��������ورم 

)اليمني(  وال�����ث�����دي  )ال���ي�������س���ار( 

طبيعي

•  �سرطان الثدي ه� �سكل من اأ�سكال الأمرا�ش ال�سرطانية التي ت�سيب اأن�سجة الثدي ، وينتج 
عنه تك�ن كتلة من الأن�سجة الغري طبيعية وعادة ما يظهر يف قن�ات الأنابيب التي حتمل احلليب 

اإىل احللمة وغدد احلليب

•  التقدم يف العمر ، احلمل بعد �سن الثالثني ، ابتداء الدورة ال�سهرية قبل �سن الثانية ع�سر ، 
ا�ستمرار الدورة ال�سهرية ملا بعد �سن اخلم�سني ، ال�سمنة هي ع�امل تزيد من اإمكانية الإ�سابة 

باملر�ش

 •  ي�سيب الرجال اأي�ساً ولكن بن�سبة اأقل ، فمقابل كل 100 امراأة م�سابة يقابلها اإ�سابة واحدة 
لرجل

•   ميكن عالجه يف حالة اكت�سافه مبكراً ورفع معدلت ال�سفاء الكامل باإذن اهلل بن�سبة 97 
يف املائة

•   امراأة واحدة من بني كل ثماين �سيدات معر�سة لالإ�سابة ب�سرطان الثدي يف فرتة ما من 
حياتها

•   هناك عدة طرق للك�سف عنه وهي : الفح�ش الذاتي للثدي ، الفح�ش ال�سريري ب�ا�سطة 
الطبيبة ، الفح�ش بالأ�سعة ال�سينية اأو ال�س�تية

نظم مكتب اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة بالتعاون مع املديرية العامة 

، ندوة ت�ع�ية عن مر�ش  املكرمة  ال�سحية مبنطقة مكة  لل�س�ؤون 

�سرطان الثدي ، بعن�ان »حق�ق مر�سى ال�سرطان« ، ي�م الأربعاء 

1433/6/25هـ امل�افق 2012/5/16م ، وقد بلغ عدد احلا�سرات 

200 �سيدة من خمتلف الفئات العمرية ، وقد تناولت الندوة  طرق 

ال�قاية من املر�ش والآثار املرتتبة عليه وتعريف مري�سات ال�سرطان 

بحق�قهن التي حفظتها الأنظمة املحلية والق�انني الدولية ، اإ�سافًة 

اإىل ور�سة عمل للفح�ش الذاتي ل�سرطان الثدي.

اجلمعية جن�ى  الإجتماعية مبكتب  الأخ�سائية  اأكدت  جهتها  من 

احلربي »اأنَّ الندوة اأتت ا�ست�سعاراً لأهمية حق�ق الإن�سان وتفعياًل 

الت�عية  حلمالت  وامتداداً  والتثقيفي  الت�ع�ي  اجلمعية  لدور 

املختلفة مبر�ش ال�سرطان ، ويف خط�ة تهدف اإىل ال�سيطرة على 

اأو  اأو غني  اأو كبري  الذي ل مييز �سغري  ال�سرطان  انت�سار مر�ش 

امل�سابات يف حالة  الن�ساء  انقاذ حياة 95٪ من  فيما ميكن  فقري 

عل�ي  ملك  الدكت�رة  فيه  اأكدت  الذي  ال�قت  املبكر«، يف  الك�سف 

العزيز  عبد  امللك  مب�ست�سفى  الت�سخي�سية  الأ�سعة  ا�ست�سارية 

بالعا�سمة املقد�سة »اأنَّ ن�سر ثقافة ال�عي لدى ال�سيدات املكيات 

واإحاطة مبخاطر هذا الداء وبالتايل تقل  اأكرث حر�ساً  �سيجعلهن 

ن�سبة ال�سرطان«، واأ�سافت »هدفنا اأن تك�ن مكة املكرمة خالية من 

ال�سرطان بعم�مه ولي�ش فقط �سرطان الثدي« ،  واأ�سارت اإىل اأنَّ 

ن�سبة الإ�سابة عند ال�سيدات باملر�ش يف اململكة هي 21.6 حالة 

لكل 100 األف امراأة ون�سبة الإ�سابة عند ال�سيدات يف منطقة مكة 

املكرمة هي 28.8 لكل 100 األف امراأة.

الدكتور مفلح القحطاني : ال بد من اإلسراع في معاجلة أوضاع العشوائيات 

والعمل على توفير العيش الكرمي لسكانها
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تتمة �ش1... كما اأو�سح الدكت�ر مفلح بن ربيعان القحطاين رئي�ش اجلمعية  اأنَّ  

العملية الإلكرتونية للت�س�يت يف انتخابات هيئة ال�سحفيني ال�سع�ديني هي الطريقة 

املتبعة اأي�ساً يف انتخابات الغرفة التجارية بالريا�ش ، حيث مت التن�سيق معهم بهذا 

ال�ساأن ، م�ؤكداً اأنَّ عملية الإ�سراف على الت�س�يت والقرتاع متت باإ�سراف ومتابعة 

عدد  �سمنها  من  كان  والتي  ال�سحفيني  عن  متاماً  م�ستقلة  قبل جلنة  من  كاملة 

من اأع�ساء اجلمعية وهم الدكت�ر �سالح بن عبد الرحمن ال�سريدة والدكت�ر عبد 

الفاخري  الرحمن  عبد  بن  خالد  وامل�ست�سار  احلي  عبد  اآل  اهلل  عبد  بن  اخلالق 

العابدين حماد  بنت زين  �سهيلة  والدكت�رة  العجالن  بنت عبداهلل  ن�رة  والدكت�رة 

والأ�ستاذة ثريا بنت عابد �سيخ ، واأ�ساف الدكت�ر القحطاين »اإننا نحيي مثل هذه 

التجارب يف عقد النتخابات ، واإ�سراف اأطراف حمايدة ملراقبة �سري العمل اأثناء 

عقد اجلمعية العم�مية ، وناأمل اأن حتقق لل�سحفيني تطلعاتهم املهنية من خالل 

 12 اختيار  عن  النتخابات  اأ�سفرت  وقد  ال�سع�ديني«،  ال�سحفيني  هيئة  مظلتهم 

ال�سديري رئي�ساً  ال�سع�ديني  وهم كاًل من تركي  ال�سحفيني  ملجل�ش هيئة  ع�س�اً 

للرئي�ش والأع�ساء عبد اهلل اجلحالن وطالل  للهيئة ، وها�سم عبده ها�سم نائباً 

اآل ال�سيخ وفهد عقران وقينان الغامدي ون�ال الرا�سد وعيد الثقيل واأحمد الفهيد 

وحممد ال�عيل وابتهاج منياوي ونا�سر ال�سهري.

كما اأقر جمل�ش ال�زراء برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني ي�م الثنني 1433/6/30هــ 

امل�افق 2012/5/21م ، عدد من الإجراءات التي من �ساأنها تنظيم العمل ال�سحفي 

وفقاً للمعايري املهنية جاءت على النح� التايل »بعد الطالع على املعاملة املتعلقة 

بتجاوز بع�ش الكتاب وال�سحفيني غري املتخ�س�سني وادعاء اأم�ر غري �سحيحة اأو 

اجلمعية تشارك في مراقبة انتخابات هيئة الصحفيني السعوديني وتطالب اجلهات 

األخرى باالقتداء بتجربة انتخاباتها

بت�فري  ال�سريف  ح�سني  الدكت�ر  بجدة  اجلمعية  فرع  على  العام  امل�سرف  طالب 

بيئة حقيقية لالإعالميني تكفل لهم حتقيق الر�سالة التي وجدوا من اأجلها وهي 

اإظهار احلقيقة كاملة من دون تزييف ، �س�اء بال�سلب اأو بالإيجاب ، جاء ذلك عرب 

اخلمي�ش  ي�م  بجدة  اجلمعية  فرع  نظمه  ال�سحافة«،   »حرية  عن�ان  ح�ار حمل 

1433/6/12هـ ، امل�افق 2012/5/3م ، مبنا�سبة الي�م العاملي حلرية ال�سحافة 

ومب�ساركة ع�س�ي اجلمعية الدكت�ر طالل ق�ستي والأ�ستاذ معت�ق ال�سريف ، وعدد 

من الإعالميني واحلق�قيني .

تناول  حيث   ، ثالثة حماور  ت�سمن  »احل�ار  اأن  ال�سريف  الدكت�ر  بني  جهته  من 

امل�سارك�ن يف املح�ر الأول حرية ال�سحافة ملاذا؟ وقد انطلق احل�ار من ال�س�ؤال: 

ماذا حُتقق حرية ال�سحافة كحق للم�ؤ�س�سات ال�سحفية واملجتمع والدولة؟ بينما 

املح�ر الثاين فتناول  حرية ال�سحافة وحرية الآخرين اأين تبداأ واأين تنتهي؟ من 

اأجل ال��س�ل اإىل اآراء ح�ل حدود حرية ال�سحافة وقي�دها املقب�لة واملرف��سة، 

يف حني ناق�ش املح�ر الثالث تقييم ال�اقع واملمار�سات من خالل بع�ش التجارب 

تاأكيداً  ه�  احل�ار  من  الهدف   « ال�سريف  واأ�ساف  الإعالميني«  لبع�ش  العملية 

الإن�سان  تدعمهم وتدعم  ال�طنية حلق�ق  اأنَّ اجلمعية  باململكة على  لل�سحفيني 

مكذوبة ، فيما يتعلق باأعمال بع�ش ال�زارات اخلدمية ، ولأهمية اإي�ساح احلقائق 

اأو املكذوبة وو�سح احلل�ل الالزمة ملعاجلة  والرد على الدعاءات غري ال�سحيحة 

ذلك ، فقد اأقر جمل�ش ال�زراء ما يلي:

الأخرى  احلك�مية  والأجهزة  العامة  وامل�ؤ�س�سات  والهيئات  ال�زارات  قيام  اأولً- 

وبخا�سة اجلهات اخلدمية بتعيني متحدثني ر�سميني يف مقراتها الرئي�سة، وكذلك 

يف الفروع بح�سب احلاجة، واإبالغ وزارة الثقافة والإعالم بذلك، على اأن تك�ن املهمة 

الرئي�سة للمتحدث اإحاطة و�سائل الإعالم مبا لدى جهته واجلهات املرتبطة بها من 

اأخبار اأو بيانات اأو اإي�ساحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد اإليها من ت�ساوؤلت والرد 

عليها وما ين�سر عنها من اأخبار اأو معل�مات تهم ال�ساأن العام.

الأخرى  احلك�مية  والأجهزة  العامة  وامل�ؤ�س�سات  والهيئات  ال�زارات  قيام  ثانياً- 

بتفعيل اجل�انب الإعالمية املتعلقة باأن�سطتها وم�ساريعها وخدماتها، والتفاعل من 

و�سائل  مع  والتعاون  الت�ا�سل  قن�ات  فتح  و�سرورة  املنا�سبة  التغطية  ت�فري  خالل 

الإعالم والرد على جميع اأ�سئلتها وا�ستف�ساراتها، وت�ظيف م�اقعها الإلكرتونية يف 

ذلك.

ن�سرت  قد  الإعالمية  ال��سائل  اإحدى  اأن  املعنية  لأي من اجلهات  اإذا ظهر  ثالثاً- 

اأخباراً غري �سحيحة ومل تتجاوب بال�سكل املنا�سب مع ردود تلك اجلهة واإي�ساحاتها، 

فعليها �سرعة اللج�ء اإىل اجلهة املعنية بالف�سل يف مثل هذه الق�سايا، ورفع دع�ى 

�سد امل�ؤ�س�سة الإعالمية وال�سحفي وفقاً لالأنظمة والتعليمات.

رابعاً- ق�سر املمار�سة ال�سحفية على ال�سحفيني املعتمدين لدى هيئة ال�سحفيني 

ال�سع�ديني.

اأنَّ عدم مهنية ال�سحفي قد  اإىل  اإي�سال املعل�مة بكل �سفافية «، لفتاً  حقهم يف 

امل�سارك�ن  اأو�سى  ذاته  ال�سياق  ويف   ، حلق�قه  انتهاك  م��سع  يف  اأحياناً  ت�سعه 

ال�سحفي  العمل  اإعادة �سياغة منظ�مة  اأهمها  والتي من  الت��سيات  بالعديد من 

ب�سكل علمي ومنهجي وخا�سة الأنظمة التي حتمي ال�سحفيني مع الأخذ بالعتبار 

حتقيق الأمان ال�ظيفي وال�ستقرار والعمل املهني لل�سحفيني و�سرورة اإعادة النظر 

يف خمرجات اأق�سام الإعالم يف اجلامعات ال�سع�دية ، متكني ال�سحفيات من العمل 

مبا ي�ؤدي اإىل تفعيل دورهن التنم�ي دون متييز والت�سريح للجمعيات الإعالمية 

اإىل جنب مع هيئة ال�سحفيني  املدنية للعمل على حماية حق�ق ال�سحفيني جنباً 

 ، لالنتهاكات  يتعر�س�ن  الذين  لل�سحفيني  القان�نية  احلماية  واإيجاد  ال�سع�ديني  

اجلن�ش  اأو  الل�ن  اأ�سا�ش  على  للم��س�عات  ال�سحفي  التناول  عند  التمييز  عدم 

ق�ساياهم  باحلكم يف  النطق  قبل  اأخبارهم  بن�سر  املتهمني  بحق�ق  امل�سا�ش  وعدم 

، تفعيل الأمر امللكي رقم اأ/93 امل�ؤرخ يف 1432/5/25هـ والقا�سي بت�سكيل جلنة 

ا�ستئنافية للنظر يف الطعن يف اأحكام جلنة النظر يف املخالفات ال�سحافية  ، تعزيز 

دور ال�سحافة ك�سلطة رابعة ، ت�فري الدعم املايل واإعادة دعم ال�سحفيني باملميزات 

والتحفيز واملردود املايل اجليد .

فرع اجلمعية بجدة ينظم لقاء حواري حول »حرية الصحافة«



حقــــوق

7

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )75( 

تقريرجماد الثاين  1433ه�  - مايو  2012 م 

الأمني   ، م�ن  كي  بان  ال�سيد  دعا 

العام لالأمم املتحدة وال�سيدة اإيرينا 

ب�ك�فا ، املديرة العامة للي�ن�سك� ، 

دول العامل وو�سائل الإعالم املهنية 

كل  يف  احلك�مية  غري  واملنظمات 

مكان اإىل التعاون مع الأمم املتحدة 

اجله�د  من  املزيد  بذل  اأجل  من 

�سبكة  داخل  التعبري  حرية  لتعزيز 

النرتنت وخارجها وفقاً للمبادئ املقب�لة دولياً ، من اأجل دعم احلق�ق الفردية وبناء 

جمتمعات �سليمة ت�ساعد على تنمية وتط�ير املجتمع جاء ذلك خالل ر�سالة م�سرتكة 

لهم مبنا�سبة الي�م العاملي حلرية ال�سحافة 2012م  واأ�سافت الر�سالة »متثل حرية 

التعبري حقاً من اأثمن حق�قنا ، فهي الركيزة التي تق�م عليها كل حرية اأخرى وهي 

اأ�سا�ش للكرامة الب�سرية ، ومتثل و�سائل الإعالم احلرة والتعددية وامل�ستقلة �سرطاً 

اأ�سا�سياً ملمار�سة هذه احلرية ، فهذه هي الر�سالة التي يحملها الي�م العاملي حلرية 

الآراء  اعتناق  بحرية  التمتع  اإىل  الإعالم  و�سائل  حرية  تف�سي  حيث   ، ال�سحافة 

اعتبار  ودومنا  و�سيلة  باأي  الآخرين  اإىل  ونقلها  وتلقيها  والأفكار  الأنباء  والتما�ش 

للحدود ، كما ورد يف املادة (19) من الإعالن العاملي حلق�ق الإن�سان ، وتعد هذه 

احلرية عن�سراً اأ�سا�سياً يف بناء جمتمعات �سليمة ومفعمة باحلياة ، حيث اأنَّ حرية 

و�سائل الإعالم ت�اجه �سغ�طاً �سديدة يف جميع اأنحاء العامل ، ففي العام املا�سي ، 

اأدانت الي�ن�سك� مقتل 62 �سحافياً لق�ا حتفهم نتيجة ملمار�سة عملهم ، ويجب األ 

يغيب ه�ؤلء ال�سحافي�ن عن خ�اطرنا ، كما ينبغي األ تبقى هذه اجلرائم بال عقاب 

ونظراً اإىل اأنَّ و�سائل الإعالم ت�سهد حتركاً على النرتنت ، فاإنَّ عدداً متزايداً من 

�سحافيي النرتنت مبن فيهم املدون�ن يتعر�س�ن حالياً للم�سايقات والعتداءات ، 

بل للقتل ب�سبب ممار�سة عملهم ، ويجب اأن يح�سل�ا على احلماية ذاتها التي يتمتع 

بها العامل�ن يف و�سائل الإعالم التقليدية«.

World Press 
Freedom Day

United Nations
Educational , Scientific and

Cultural Organization

ال بد من التعاون مع األمم املتحدة واليونسكو لتعزيز حرية التعبير

جائزة »  غيير موكانو« العاملية حلرية الصحافة

اهلل  ال�سيد عني  الإن�سان  النا�سط يف جمال حق�ق   ، الأذربيجاين  ال�سحفي  نال 

فات� الالييف ، جائزة الي�ن�سك� العاملية امل�سماة بــ »غيري م�كان�« وقد ا�ستحق ذلك  

تقديراً جله�ده يف دفاعه عن حرية ال�سحافة وحرية التعبري خالل عمله املهني ، 

اإ�سافًة اإىل اإن�سائه يف مت�ز / ي�لي� 2011م  »الحتاد العام حلق�ق الإن�سان« ، وهي 

عبارة عن منظمة غري حك�مية تعمل يف الدفاع عن حق�ق الإن�سان .

تقرير  فريدوم هاوس حلرية الصحافة 
فريدوم  منظمة  تقرير  ك�سف 

حمل  والذي  الأمريكية  هاو�ش 

 : ال�سحافة  حرية   « عن�ان 

ال�سرق  يف  وانتكا�سات  اإجنازات 

ال�سرق  منطقة  ح�س�ل  الأو�سط«، 

على  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

العامل خالل  الت�سنيفات يف  اأ�س�اأ 

دول  تقدمت  فقد  2011م   عام 

وتراجعت اأخرى يف الت�سنيف ، فقد ح�سلت دولة واحدة على ت�سنيف »حرة« و5 

دول على ت�سنيف »حرة جزئياً« ، و13 دولة على ت�سنيف »غري حرة« ، فقد تقدمت 

ثالث دول يف ال�سرق الأو�سط وهي م�سر وت�ن�ش وليبيا اإذ انتقلت من ت�سنيف »غري 

حرة« اإىل »حرة جزئياً« ، نتيجة تط�ر البيئة الإعالمية فيها ، يف ال�قت التي �سهدت 

كل من البحرين و�س�ريا تراجعاً يف حرية ال�سحافة ، وحافظت دول اأوروبا على 

اأنحاء العامل ، ور�سد التقرير بع�ش  اأعلى م�ست�ى يف حرية ال�سحافة يف جميع 

التهديدات امل�ستمرة حلرية الإعالم حيث ل يزال ي�اجه �سيطرة احلك�مات على 

و�سائل البث املحلية والتي متثل قاعدة معل�مات يف كثري من املجتمعات ، ووفقاً 

للتقرير فاإنَّ اأ�س�اأ دول يف العامل يف جمال حرية ال�سحافة كانت  بيالرو�سيا وك�با 

واأوزبك�ستان،  وتركمان�ستان  ال�سمالية  وك�ريا  واإيران  واإريرتيا  ال�ست�ائية  وغينيا 

وقال التقرير  »اإن الإعالم امل�ستقل فى تلك الدول اإما غري م�ج�د اأو غري قادر 

على العمل، ومتثل ال�سحافة الل�سان الناطق با�سم النظام، وو�س�ل امل�اطنني اإىل 

والتعذيب،  بال�سجن  املعار�سني  ويتم قمع  للغاية،  املنحازة حمدود  املعل�مات غري 

ف�ساًل عن اأ�سكال اأخرى من القمع«.

اجلدير بالذكر اأن التقرير م�سح اأو�ساع ال�سحافة يف 197 دولة خالل عام 2011م 

و�سنف 66 دولة يف ت�سنيف »حرة متاماً« ، و72 دولة »حرة جزئياً« ، و59 دولة 

»غري حرة ، و14.5٪ من �سكان العامل يعي�س�ن يف جمتمعات تتمتع ب�سحافة حرة 

ل  العامل  �سكان  من  و٪40.5   ، جزئياً«  »حرة  �سحافة  ي�اجه�ن   ٪45 مقابل  يف 

يتمتع�ن ب�سحافة حرة على الإطالق.

الصحافة حول العالم

مقتل صحفيًا كل خمسة أيام في العالم

اأكدت منظمة مرا�سل�ن بال حدود 

اأنَّ �سحفياً واحداً يقتل كل خم�سة 

اأيام يف �ستى اأنحاء العامل ، م�ؤكدة 

و21  اإلكرتونيني  مدونني   6 مقتل 

�سحفياً من بداية العام احلايل ، 

واأ�سارت املنظمة اأن كاًل من اإيران 

وتركيا  وال�سني  واإريرتيا  و�س�ريا 

تاأتي  على راأ�ش قائمة البلدان التي حتتجز اأكرب عدد من ال�سحفيني يف العامل.

اليوم العاملي حلرية الصحافة

الثالث  ، يوم  املتحدة يف عام 1993م  العامة لالأمم  اأعلنت اجلمعية 

من اآيار / مايو من كل عام ، يومًا عامليًا حلرية ال�سحافة ، و يعترب 

ذلك اليوم منا�سبة للتاأكيد على  املبادئ الأ�سا�سية حلرية ال�سحافة 

التعدي  و�سائلها من  باأهمية حماية  والتذكري  العامل  وتقييمها يف 

على ا�ستقالليتها.

 ، ال�سحافة  حرية  بانتهاكات  املواطنني  لإعالم  منا�سبة  يعد  وهو 

وتذكري العامل بوجود العديد من البلدان التي متار�ش الرقابة على 

، وتغلق دور  ، وتعلق �سدورها  ، وتفر�ش عليها الغرامات  املن�سورات 

الن�سر ، يف الوقت الذي ل يزال العديد من ال�سحافيون والنا�سرون 

والإعتقالت وحتى  والإعتداءات  امل�سايقات  للعديد من  يتعر�سون 

الغتيالت يف اأحيانًا اأخرى.

حلرية  العاملي  باليوم  الحتفال  خالل  من  املتحدة  الأمم  وت�سعى 

ال�سحافة بتذكري حكومات العامل ب�سرورة احرتام التزامها بحرية 

الإعالم  و�سائل  لدعم  اجلهود  من  املزيد  وبذل  والتعبري   الراأي 

فقدوا  الذين  ال�سحافيني  ذكرى  واإحياء   ، بالتقييد  امل�ستهدفة 

حياتهم خالل ممار�ستهم املهنة.

منظمة مرا�سلون

بال حدود
دفاعًا عن حرية ال�سحافة
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منظمة العمل الدولية : ما زالت جهود حكومات العالم غير قادرة على توفير املزيد
 من فرص العمل للحد من البطالة

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )75( 

جماد الثاين  1433ه�  - مايو  2012 م  أيام عالمية حقــــوق

حق اإلنسان في العمل
ل �سك اأن العامل يدرك باأنَّ العمل ه� حم�ر اعمار الأر�ش ، فه� الق�ة املحركة 

العمل  يف  فاحلق   ، به  اإل  تتقدم  ول  اأمــة  تنه�ش  فال   ، وال�س�اعد  العقل  لرك�د 

تق�م  اأن  الإن�سان فال ميكن  رزق  م�سدر  ك�نه   ، الإن�سانية  احلق�ق  من  وحمايته 

له حياة بدونه ، وُحِفظ  ذلك احلق يف ال�سريعة الإ�سالمية والتفاقيات الدولية 

اخلا�سة بحق�ق الإن�سان والنظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية ال�سع�دية. 

 ، العابد  ال�سخ�ش  من  العامل خرياً  ال�سخ�ش  الإ�سالمية  ال�سريعة  اعتربت  وقد 

 ، اإىل غريه  يتعداه  فاأجره   ، بعده  اأهله من  ويق�ت  النا�ش  �س�ؤال  نف�سه  يقي  لأنه 

من  خري  تعطي  التي  واليد  ال�سفلى  اليد  من  خري  العليا  اليد  اأي�ساً  عدت  كما 

اليد التي تاأخذ ، ولنا يف ر�س�لنا الكرمي  عليه اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم اأ�س�ة 

ح�سنة حيث كان يحث اأ�سحابه على العمل واأداء ال�اجب وطلب الرزق حتى من 

وال�سنة  الكتاب  يف  ن�س��سها  عرب  العامل  حق�ق  ال�سريعة  وحفظت  الحتطاب  

ودعت اإىل حمايتها من النتهاكات ،  حيث اأن من اأهم تلك احلق�ق اإعطاءه اأجره 

التي ا�سرتطها على �ساحب العمل وعدم انتقا�ش �سيء منه وعدت  ذلك النتقا�ش 

ظلم لالإن�سان ،   ولقد ورد ن�ش الأجر يف القراآن الكرمي يف مائة وخم�سني م��سع ، 

كما يجب على �ساحب العمل عدم اإرهاق العامل وتكليفه مبا ل يطيق من الأعمال 

واحلفاظ على كرامته  وعدم اإهانته وال�سفقة عليه والرب به ومتكينه من اأداء ما 

افرت�سه اهلل عليه من عبادة وقت العمل  ، يف ال�قت التي دعت اأي�ساً ال�سريعة 

الإ�سالمية والتفاقيات الدولية  العامل باأداء حق �ساحب العمل عليه كاماًل بدون 

اأي انتقا�ش باتقان العمل املتفق عليه  وعدم تاأخريه والبتعاد عن اخليانة بكافة 

�س�رها واأ�سكالها كت�سييع ال�قت والغ�ش واأخذ الر�س�ة وتعطيل م�سالح النا�ش ، 

كما جند اأي�ساً اأنَّ املادة (23)  من »الإعالن العاملي حلق�ق الإن�سان« ن�ست على 

»لكل �سخ�ش حق العمل ويف حرية اختيار عمله ، ويف �سروط عمل عادلة ومر�سية 

ويف احلماية من البطالة ، جلميع الأفراد دون اأي متييز ، واحلق يف اأجر مت�ساٍو 

على العمل املت�ساوي« ، كما ن�ست مادته (24) اأي�ساً على » لكل �سخ�ش احلق يف 

الراحة يف اأوقات الفراغ ، وخ�س��ساً يف حتديد معق�ل ل�ساعات العمل ويف اإجازة 

ما ن�ست عليه املادة (32) من »امليثاق العربي  اأي�ساً  دورية ماأج�رة« ، ومن ذلك 

حلق�ق الإن�سان« بق�لها »ت�سمن الدولة للم�اطنني تكاف�ؤ الفر�ش يف العمل والأجر  

العادل وامل�ساواة يف الأج�ر عن الأعمال املت�ساوية القيمة«، وت�سمن »العهد الدويل 

اخلا�ش بحق�ق الإن�سان القت�سادية والجتماعية والثقافية« تف�سياًل لهذا احلق 

يف املادتني 6 و 7 منه.

كما تق�سي املادة (28) من النظام الأ�سا�سي للحكم » باأن تي�سر الدولة جمالت 

العمل لكل قادر عليه ، وت�سن الأنظمة التي حتمي العامل و�ساحب العمل«.

أزمة البطالة
وفقاً ملنظمة العمل الدولية فاإنَّ م�سطلح البطالة ل بد اأن ينح�سر يف كل اإن�سان 

قادر على العمل ويبحث عنه بجدية ويقبل الأجر ال�سائد ويرتاوح عمره بني 15 

اإىل 64 عاماً ، ومما ل�سك فيه اأنَّ انت�سار البطالة يف العامل يعد اأزمة تاأخذ العديد 

من املنحنيات التي تهدد اأمن وا�ستقرار املجتمع ، فهي ل تنح�سر يف اإطار ك�نها 

ال�قت الذي  اإجتماعية ، يف  اأزمة اقت�سادية ثم  اإىل  اأزمة مالية فقط بل تتعدى 

ل يزال ع�سرات املاليني من جيل ال�سباب حمرومني من حقهم يف احل�س�ل على 

فر�سة عمل منا�سبة ، فبالرغم من اجله�د املبذولة من قبل حك�مات العامل من 

اأجل احت�اء تلك الأزمة ، اإل اأنَّ منظمة العمل الدولية ت�ؤكد من خالل تقريرها 

اأو�ساع العمالة يف العامل والذي حمل عن�ان »عمل  ال�سن�ي ال�سادر م�ؤخراً عن 

اأف�سل ... اقت�ساد اأح�سن« ، اأن تلك اجله�د مل ترتجم اإىل زيادة يف النم� ، اإذ اأن 

وفقًا ملنظمة العمل الدولية فاإن العراق حتتل املرتبة الأوىل يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط  و�سمال اأفريقيا يف ن�سبة البطالة 

العام  نهاية  يف  عمل  بال  كانوا  العامل  يف  �سخ�ش  مليون   196

املا�سي  ومن املتوقع اأن يرتفع الرقم اإىل 200 مليون �سخ�ش يف 

نهاية العام اجلاري

بلغ عدد العاطلني عن العمل يف العامل العربي حوايل 16 مليون 

عام  �سخ�ش  مليون   25 اإىل  و�سل  ، يف حني  2005م  عام  �سخ�ش 

2010م ، ومن املتوقع اأن يقفز اإىل 80 مليون عام 2020م ، اأي ما 

يعادل عدد �سكان فرن�سا

�سجلت البطالة عند ال�سباب العربي ، اأعلى املعدلت يف العامل ، 

فحوايل 60٪ من العاطلني هم من فئة ال�سباب دون �سن 25عامًا

يف الأول من اآيار / مايو  من كل عام يحتفل العامل باليوم العاملي للعمال وذلك تخليدًا وا�ستذكارًا ل�سقوط عدد من العمال القتلى  يف ال�سراب 

ال�سهري بهامياركت يف �سيكاغو، اإلينوى، والوليات املتحدة  عام 1886م حيث تظاهروا مطالبني بحد اأق�سى لعدد �ساعات العمل يف اليوم الواحد 

باأل تزيد عن 8 �ساعات يوميًا ، فتدخلت ال�سرطة لفك ال�سراب فقتلت اأربعة من امل�ساركني ، وجتمعت جمموعة كبرية من النا�ش يف اليوم الثاين  

وتدخلت اأي�سًا ال�سرطة لفك الحت�ساد فاألقى جمهول قنبلة وتدخلت �سرطة مكافحة ال�سغب وتويف 12 �سخ�سًا بينهم �سبعة من ال�سرطة ، 

فكانت تلك احلادثة م�سدر لغ�سب النا�ش يف اأنحاء العامل ، واأ�سبح منذ حينها الأول من مايو يومًا عامليًا للعمال يهدف اإىل لفت اأنظار العامل 

اإىل دورهم يف اإثراء الوجود و بذل املزيد من اجلهود من اأجل توفري متطلبات العي�ش واحلياة الكرمية لهم ، واحلفاظ على حقوقهم الإن�سانية 

التي اأقرتها ال�سريعة الإ�سالمية واملواثيق الدولية

معدل الت�ظيف العاملي ثبت عند م�ست�ى 60.3٪ يف املائة العام املا�سي وه� ما 

يعني اأنه ما زالت هناك 59 ملي�ن وظيفة اأقل من عام 2008م ، ولفت التقرير 

اإىل اأنَّ �سيا�سة التق�سف والإ�سالحات ال�سعبة ل�س�ق العمل ف�سلت يف ت�فري املزيد 

من ال�ظائف ، واأ�ساف »تتعافى اأ�س�اق العمل مبعدلت منخف�سة فقط يف الدول 

ال�سناعية ، بينما معدل النم� يف الت�ظيف يف املناطق النامية كان اأبطاأ من النم� 

القت�سادي«.

وعلى ال�سعيد العربي فقد ك�سف املعهد العربي للتخطيط اأنَّ زيادة م�ست�ى التعليم 

يف العامل العربي اأدت اإىل ارتفاع ن�سبة البطالة بدلً من انخفا�سها ، وذلك ب�سبب 

وج�د فج�ة بني اأنظمة التعليم ومتطلبات �س�ق العمل ، من جهته اأكد املدير العام 

للمعهد الدكت�ر بدر مال اهلل اأن ارتفاع معدلت البطالة بني املتعلمني يف العامل 

واملتمثل  العمل  و�س�ق  التعليم  اأنظمة  ي�ؤكد وج�د خلل هيكلي يف عالقة  العربي 

يف عدم الت�افق بني املهارات والكفايات التي تخرج من اأنظمة التعليم واملهارات 

ط�يلة  �سيا�سات  و�سع  �سرورة  اإىل  ودعا   ، العمل  �س�ق  يف  املطل�بة  والكفايات 

الأجل والرتكيز على التدريب واإعادة تاأهيل العمالة املتعلمة واملتعطلة مبا يتنا�سب 

الدكت�ر  املعهد  يف  امل�ست�سار  لفت  ذاته  ال�سياق  ويف   ، العربية  العمل  اأ�س�اق  مع 

ح�سني الطالفحة اإىل التحديات التي ت�اجهها القت�ساديات العربية واملتمثلة يف 

»تدفق اأعداد كبرية من العمالة اجلديدة واملتعلمة على اأ�س�اق العمل ، وف�سل هذه 

القت�ساديات يف خلق وظائف كافية لهم ، مما اأدى اإىل ارتفاع معدلت البطالة 

وخ�س��ساً بني ال�سباب واملتعلمني يف جميع الدول العربية مبا فيها الدول املنتجة 

للبرتول«. 

حقائق وأرقام حول البطالة

 في العالم
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بهدف مساندة الطفل
د وح ي م ان ج لق خط م ط ري ي ان األس ج األم ام رن ب

على الرغم من اأنَّ الأطفال من اأعظم ثروات الأمة 

يف حا�سرها وم�ستقبلها ، فهم ي�سكل�ن ن�سبة كبرية 

 ، امل�ستقبل  و�سباب  الأ�سرة  ن�اة  لأنهم  ال�سكان  من 

اإل اأنَّ كثرياً منهم يعان�ن اأمناطاً خمتلفة من العنف 

والق�س�ة ، فال تزال ظاهرة العنف �سد الأطفال هي 

الب�سرية  بداية  منذ  العامل  كل  م�ج�دة يف  ظاهرة 

مر  وعلى  والثقافات  املجتمعات  كل  يف  وحتدث 

الع�س�ر ، وقد اعتنت ال�سريعة الإ�سالمية بحق�ق 

تلك الفئة عرب ن�س��سها يف الكتاب وال�سنة وحفظت 

اأي�ساً تلك احلق�ق واأقرتها املنظمات الدولية عرب 

قان�نية  ملنظ�مة  اإ�سدارها  خالل  من   ، م�اثيقها 

دولية حتمي تلك احلق�ق ، فقد اعتمدت اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة يف ن�فمرب 1989م ، »اتفاقية 

حق�ق الطفل« ، وبداأت تنفيذها يف �سبتمرب 1990م 

عام  يف  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإليها  وان�سمت 

التي  وامل�اد  البن�د  جميع  على  وحتفظت  1996م 

تتعار�ش مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ، وهي عبارة 

عن 54 مادة وبروت�ك�لن اختياريان ، حيث ت��سح 

اأن يتمتع بها  حق�ق الإن�سان الأ�سا�سية التي يجب 

الأطفال يف اأي مكان ودون متييز ، وتلك احلق�ق 

اإىل  والنم�  والتط�ر  البقاء   الطفل يف  : حق  هي 

اأق�سى حد ، واحلماية من التاأثريات امل�سرة و�س�ء 

املعاملة وال�ستغالل ، وامل�ساركة الكاملة يف الأ�سرة  

ويف احلياة الثقافية والإجتماعية ، وتتلخ�ش مبادىء 

 ، التمييز  عدم   : يف  الأربعة  الأ�سا�سية  التفاقية 

ت�سافر اجله�د من اأجل امل�سلحة الف�سلى للطفل ، 

واحلق يف احلياة ، واحلق يف البقاء ، وحق احرتام 

خا�سة  معايري  و�سع  اإىل  اإ�سافًة   ، الطفل  راأي 

بالرعاية ال�سحية والتعليم واخلدمات الإجتماعية 

ومب�افقة   ، بالطفل  املتعلقة  والقان�نية  واملدنية 

الدول على اللتزام بتلك التفاقية �س�اء (بت�سديقها 

على ذلك ال�سك اأو الن�سمام اإليه)، ت�سبح ملزمة 

بحماية و�سمان حق�ق الأطفال وتتحمل م�س�ؤولية 

ذلك اللتزام  اأمام املجتمع الدويل.

عن  يختلف  ل  ال�سع�دي  املجتمع  اأنَّ  �سك  ول 

املجتمعات الأخرى ، فه� جزء من املجتمع الإن�ساين، 

وقد ظهرت م�ؤخراً العديد من الق�س�ش واحلالت 

من  العنف  اأن�اع  لأق�سى  تعر�س�ا  معنفني  لأطفال 

اإىل  ببع�سهم  املاآل  اآل  حتى  وت�س�يه  وحرق  �سرب 

م�سريهم  ي�اجه�ن  اآخرون  بقي  حني  يف   ، ال�فاة 

ويف   ، النف�سية  والأمرا�ش  اجل�سدية  العاهات  من 

اجلانب الآخر جند بع�ش احلالت التي يك�ن فيها 

اأربعة  اجلاين ه� الطفل كالطفل البالغ من العمر 

والذي  جازان  منطقة  يف   ، اأ�سهر  و�سبعة  اأع�ام 

ت�سبب ب�فاة والده بعد اأن رف�ش اأن ي�سرتي له جهاز 

»بالي �ستي�سن« ، حيث تناول م�سد�ش والده واأطلق 

النار عليه واأ�سابه يف حاجب عينه الي�سرى مما اأدى 

اإىل وفاته ، والآخر البالغ من العمر خم�سة اأع�ام ،  

الذي قتل �سقيقتة البالغة من العمر �ستة ع�سر عاماً 

يف مدينة حائل حينما كان يله� مب�سد�ش والده.

املدنية  وامل�ؤ�س�سات  الهيئات  بذلت  جانبها  ومن 

واجلهات ذات العالقة جه�داً كبرية من اأجل مكافحة 

اجلمعية  اجلهات  تلك  ومن   ، الطفل  �سد  العنف 

ال�طنية حلق�ق الإن�سان وذلك عرب قيامها بدورها 

الت�ع�ي والتثقيفي من اأجل ت�عية املجتمع ب�اجبات 

وحق�ق تلك الفئة ، وذلك من خالل اإقامتها للعديد 

واإ�سدارها  العمل  وور�ش  كالندوات  الفعاليات  من 

بن�سر  تعنى  التي  والكتيبات  املطب�عات  للعديد من 

وثقافة حق�ق تلك الفئة ، وت�قيع مذكرة تفاهم مع 

امل�سرتك  التعاون  تت�سمن  الأ�سري  الأمان  برنامج 

بينهما يف ن�سر الت�عية وامل�ساهمة يف دعم احلمالت 

عمل  ور�ش  وعقد  تدريب  دورات  وتنظيم  الت�ع�ية 

 ، الأطفال  اإيذاء  حالت  عن  ال�ست�سارات  وتقدمي 

والطبية  الإجتماعية  اإىل اجلهات  ومتابعة حت�يلها 

والقان�نية ، اإ�سافًة اإىل قيامها با�ستقبال ال�سكاوى 

الطفل  �سد  عنف  عن  حالت  ور�سد  والتظلمات 

 ، ، نف�سية  كاإ�ساءة ج�سدية   ، ( 18 �سنة فما دون) 

جن�سية ، اأو حرمان من التعليم اأو اأوراق ثب�تية ، اأو 

حرمان من روؤية الأب اأو الأم ، اأو تعر�س�ا لالإهمال 

تتعاون  حيث   ، الأطفال  زواج  ق�سايا  اإىل  اإ�سافًة 

اجلمعية مع اجلهات ذات العالقة من اأجل التحقق 

من  املنا�سب  الإجراء  تتخذ  ثم  ومن  ال�سك�ى  من 

اأجل ح�س�ل ال�سحية على حقها ، وقامت اجلمعية 

باإ�سافة  ذلك الت�سنيف من الق�سايا عام 1430هـ ،  

بعد اأن كان يدرج حتت ت�سنيف »العنف الأ�سري« ، 

وذلك بهدف ت�سليط ال�س�ء على العنف امل�جه �سد 

اأكرث حلقات  الطفل باعتبارها ق�سية �سائكة مت�ش 

املجتمع �سعفاً وت�ست�جب اهتماماً وتركيزاً خا�ساً ، 

وقد بلغ عدد ق�سايا العنف �سد الطفل التي تلقتها 

1432هــ  عام  وحتى  1430هـ  عام  منذ  اجلمعية 

(249) ق�سية .

لربنامج  التنفيذية  املديرة  اأكدت  ذاته  ال�سياق  ويف 

 ، املنيف  مها  الدكت�رة  ال�طني  الأ�سري  الأمان 

خط  وه�  الطفل  مل�ساندة  خط  اإطالق  �سيتم  اأنه 

ال�ساعة  مدار  على  مت�افر  وم�حد  هاتفي جماين 

واحلماية  الرعاية  خدمات  يقدم   ،  (116111)

للطف�لة يف اململكة ، حيث تق�م اأخ�سائيات مدربات 

يق�له  ما  واحرتام  للطفل  الفعال  ال�ستماع  على 

له  والإجتماعي  النف�سي  والدعم  امل�س�رة  وتقدمي 

التي  واإحالة احلالت   ، تتنا�سب مع عمره  بطريقة 

اإىل التدخل الف�ري للجهات امل�س�ؤولة عنها  حتتاج 

والتاأكد من بل�غ اخلدمة للطفل يف ال�قت املنا�سب  

واأو�سحت الدكت�رة املنيف »برنامج  الأمان الأ�سري 

بالتفكري يف م�سروع خط م�ساندة  بداأ  ال�طني قد 

الطفل يف اأواخر عام 2008م ، بال�سراكة مع العديد 

الإجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة   ، منها  اجلهات  من 

والأمن  وبنات)  (بنني  والتعليم  والرتبية  وال�سحة 

حق�ق  وهيئة   ، للطف�لة  ال�طنية  واللجنة   ، العام 

الإن�سان وهيئة  ال�طنية حلق�ق  الإن�سان واجلمعية 

الت�سالت  و�سركة  املعل�مات  وتقنية  الت�سالت 

ال�سع�دية وم�سلحة الإح�ساءات العامة واملعل�مات ، 

وجمعية طب الأطفال ال�سع�دية والي�ني�سف ومكتب 

) الإمنائية  املتحدة  الأمم  منظمات  لدعم  اخلليج 

اأجفند) ، ومبادرة حماية الطفل يف ال�سرق الأو�سط 

تفاهم  مذكرات  ت�قيع  مت  وقد  اأفريقيا،  و�سمال 

ات�سال  �سابط  وعني  اجلهات)  هذه  جميع  مع   )

ال�سحة  وزارة  الجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة  قبل  من 

ووزارة الرتبية والتعليم (بنني وبنات) والأمن العام 

واللجنة ال�طنية للطف�لة ، وهيئة حق�ق الإن�سان ، 

م�ساندة  الإن�سان خلط  ال�طنية حلق�ق  واجلمعية 

الطفل ميكن الت�سال بهم مبا�سرة لت�سهيل الرعاية 

مت��سط   « واأ�سافت  لالأطفال«،  الف�ري  والدعم 

مكاملة   400 تقريباً  �سهر  خالل  ال�اردة  املكاملات 

وجن�سي  وج�سدي  نف�سي  وعنف  اإ�ساءة  حلالت 

الطفل  وا�ستخدام  الأ�سا�سية  احلاجات  وافتقاد 

للكح�ل وامل�اد املخدرة«.

عندما تتلقى اجلمعية أي شكوى أو تظلم أو ترصد 

ح��اال��ة إس����اء ض��د ال��ط��ف��ل ف��إن��ه��ا ت��ق��وم بالتحقق من 

من  العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  تتواصل  ث��م  امل��وض��وع 

أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة تلك األسباب 

وضمان حصول الضحية على حقها 
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العفو الدولية : احلكومات األوروبية ال تفعل ما يكفي 
ملكافحة  التمييز ضد املسلمني في أوروبا

GIRLS NOT BRIDES
The Global Partnership to End Child Marriage

شراكة عاملية إلنهاء زواج األطفال 

دعت منظمة العف� الدولية احلك�مات الأوروبية خ�س��ساً يف (فرن�سا ، بلجيكا ، �س�ي�سرا ، ه�لندا ، اأ�سبانيا)  

اإىل بذل املزيد من اجله�د من اأجل م�اجهة التمييز العن�سري �سد امل�سلمني يف اأوروبا ، ل�سيما يف امل�ؤ�س�سات 

التعليمية واأماكن العمل.

جاء ذلك عرب تقرير �سدر لها م�ؤخراً حمل عن�ان »خيار وا�ساءة :التمييز �سد امل�سلمني يف اأوروبا« ، حيث لفت 

التقرير اإىل اأنَّ تلك احلك�مات ت�سجع اأحياناً ذلك الأ�سل�ب ، م�ؤكداً اأن »حمل رم�ز اأو ارتداء مالب�ش دينية اأو 

ذات طابع ثقايف يعترب جزء من احلق يف حرية التعبري«.

واأ�سارت املنظمة »اأن امل�سلم�ن الذين يرتدون الزي الإ�سالمي يتعر�س�ن للتمييز يف اأماكن عملهم مما ي�ؤدي 

، مبني  اأوروبا عم�ماً  اإىل ف�سلهم يف بع�ش الأحيان« ، واأو�سحت » باأن التمييز املمار�ش �سد امل�سلمني يف 

على اأ�سا�ش مرجعيات �سلبية ووجهات نظر منطية ، ل ت�سع يف اعتباراتها الأ�س�ش الدمي�غرافية ول الع�امل 

الإجتماعية ، كاختالف جماعات امل�سلمني وتن�ع اأ�س�لهم وثقافاتهم والتزامهم الديني«.

من جهته طالب مارك� بريوليني اخلبري يف �س�ؤون التمييز يف املنظمة بالت�سدي لذلك ال�سل�ك واأ�ساف »هناك 

ن�ساء م�سلمات يعانني من رف�ش ت�ظيفهن و�سابات متنع من الذهاب اإىل املدر�سة ملجرد اأنهن يرتدين مالب�ش 

تقليدية مثل ال��ساح«.

يف كل عام ، ما يقدر بنح� 10 ملي�ن فتاة يف جميع اأنحاء العامل يتزوجن قبل بل�غهن 18 عاماً، زواج الأطفال 

يقطع تعليم الفتيات م�ؤدياً بهم واأطفالهم للفقر، كما اأنه غالباً ما ي�ؤدي اإىل احلمل املبكر وال�لدة، وه� بذلك 

يعر�ش �سحة الفتيات و حياتهن للخطر.

»فتيات ل عرائ�ش« هي عبارة عن �سراكة عاملية لأكرث من 100 منظمة تعمل لإنهاء املمار�سة التقليدية ال�سارة 

من زواج الأطفال، وهي تعمل للت�سدي لذلك على امل�ست�ى ال�سعبي، و ال�طني والعاملي.

يف  حق�قهم  عن  والدفاع  الأطفال،  زواج  املعر�سات خلطر  للفتيات  �س�ت  اإعطاء  اإىل  ال�سراكة  هذه  تهدف 

اإمكانياتهم،بالإ�سافة اإىل م�ساعدة ال�سحايا و  ال�سحة والتعليم، واإعطائهم الفر�ش التي يحتاج�نها لتحقيق 

رفع م�ست�ى ال�عي عن اآثار زواج الأطفال ال�سارة من خالل ت�سجيع املناق�سات املفت�حة وال�ساملة وال�اعية على 

م�ست�ى املجتمع املحلي وال�طني والدويل، وتي�سري التن�سيق بني املنظمات التي تعمل على ذلك، ون�سر جميع 

ال�سيا�سات الالزمة والدعم املايل وغريه لإنهاء زواج الأطفال.

من أجل االستفادة من فائض الوجبات الغذائية 

إطالق مشروع »إطعام« في املنطقة الشرقية

للفنادق وقاعات املنا�سبات ، وتك�ن ن�سبة ح�ايل 30٪ منها  التي تقدم  هناك الآلف من ال�جبات الغذائية 

الطعام  اإىل  يفتقدون  وامل�ساكني  الفقراء  من  الكثري  ي�جد  الذي  ال�قت  يف   ، منه  ي�ستفاد  ول  يهدر  فائ�ش 

ال�سروري لهم ، ويف املنطقة ال�سرقية ت�جد ح�ايل 4 ماليني وجبة ي�مياً هي فائ�ش من الطعام  ، لذلك قامت 

جمم�عة من ال�سركات  يف املنطقة ال�سرقية باإن�ساء م�سروع »اإطعام« ، بهدف ال�ستفادة من الطعام الفائ�ش 

وت�زيعه للم�ستفيدين مع مراعاة خ�س��سية املجتمع ال�سع�دي ، ويهدف امل�سروع اإىل ن�سر ثقافة حق�ق النعمة 

واملحافظة عليها وال�ستفادة من فائ�ش الطعام ، يف حني الهدف البعيد له ه� ت�فري الطعام يف حال الك�ارث 

والأزمات ، ويتم ت�زيع الطعام وفق اآلية ومعايري يلتزم بها العامل�ن يف امل�سروع تت�سمن العناية بنظافة الأيادي 

وا�ستعمال اأدوات ال�سالمة والتاأكد من �سالمة الغذاء من التل�ث ، والرتكيز على اختيار الطعام ذات القيمة 

الغذائية العالية بحيث يحت�ي الطبق على العنا�سر الغذائية ال�سرورية من الن�س�يات وال�سكريات والربوتينات 

ومن ثم يتم تغليف الطعام وكتابة املعل�مات ال�سرورية عنه من تاريخ التعبئة و�ساعة التعبئة وال�ساعة التي ينتهي 

فيها وقت تناوله ، ويعترب امل�سروع تكاملي مع اجلمعيات اخلريية حيث يتم التعاون معها من اأجل احل�س�ل على 

اأ�سماء املحتاجني وعناوينهم.

اجلدير بالذكر اأن اأول بنك طعام يف العامل كان عام 1967م ، يف ولية اأريزونا الأمريكية. 
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قانونيات

اعرف
واأن ي�ؤيد الأن�سطة التي ت�سطلع بها الأمم املتحدة حلفظ 

ال�سالم.

التعليم  ن�ع  اختيار  حق   ، الأول�ية  �سبيل  على  لالآباء   -3

الذي يعطى لأولدهم.

               املادة التا�سعة ع�سر )2(

1- النا�ش �س�ا�سية اأمام ال�سرع ، ي�ست�ي يف ذلك احلاكم 

واملحك�م.

2- حق اللج�ء اإىل الق�ساء مكف�ل للجميع.

3- امل�س�ؤولية يف اأ�سا�سها �سخ�سية.

4- ل جرمية ول عق�بة اإل مب�جب اأحكام ال�سريعة.

5- املتهم بريء حتى تثبت اإدانته مبحاكمة عادلة ت�ؤمن له فيها كل ال�سمانات 

الكفيلة بالدفاع عنه.

                                املادة الع�سرون )2(

ل يج�ز القب�ش على اإن�سان اأو تقييد حريته اأو نفيه اأو عقابه بغري م�جب �سرعي 

ول يج�ز تعري�سه للتعذيب البدين اأو النف�سي اأو لأي من اأن�اع املعامالت املذلة 

اأو القا�سية اأو املنافية للكرامة الإن�سانية ، كما ل يج�ز اإخ�ساع اأي فرد للتجارب 

الطبية اأو العلمية اإل بر�ساه وب�سرط عدم تعر�ش �سحته وحياته للخطر ، كما ل 

يج�ز �سن الق�انني ال�ستثنائية التي تخ�ل ذلك لل�سلطات التنفيذية.

                                املادة الواحدة والع�سرون )2(

اأخذ الإن�سان رهينة حمرم باأي �سكل من الأ�سكال ولأي هدف من الأهداف.

                                املادة الثانية والع�سرون )2(

اإن�سان احلق يف التعبري بحرية عن راأيه ب�سكل ل يتعار�ش مع املبادئ  1- لكل 

ال�سرعية.

2- لكل اإن�سان احلق يف الدع�ة اإىل اخلري والأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

وفقاً ل�س�ابط ال�سريعة الإ�سالمية.

3- الإعالم �سرورة حي�ية للمجتمع ، ويحرم ا�ستغالله و�س�ء ا�ستعماله والتعر�ش 

للمقد�سات وكرامة الأنبياء فيه ، وممار�سة كل ما من �ساأنه الإخالل بالقيم اأو 

اإ�سابة املجتمع بالتفكك اأو النحالل اأو ال�سرر اأو زعزعة العتقاد.

4- ل يج�ز اإثارة الكراهية الق�مية واملذهبية وكل ما ي�ؤدي اإىل التحري�ش على 

التمييز العن�سري بكافة اأ�سكاله.

املادة الثالثة والع�سرون )1(

1- لكل �سخ�ش حق العمل ، ويف حرية اختيار عمله ، ويف �سروط عمل عادلة 

ومر�سية ، ويف احلماية من البطالة.

العمل  على  مت�ساو  اأجــر  يف  احلــق   ، متييز  اأي  دون   ، الأفـــراد  2- جلميع 

املت�ساوي.

3- لكل فرد يعمل حق يف مكافاأة عادلة ومر�سية تكفل له ولأ�سرته عي�سة 

لئقة بالكرامة الب�سرية ، وت�ستكمل عند القت�ساء ، ب��سائل اأخرى للحماية 

الإجتماعية.

اأجل  من  اإليها  والن�سمام  اآخرين  مع  النقابات  اإن�ساء  حق  �سخ�ش  لكل   -4

حماية م�ساحله.

املادة الرابعة والع�سرون )1(

، وخ�س��ساً يف حتديد معق�ل  الفراغ  واأوقــات  الراحة  لكل �سخ�ش حق يف 

ل�ساعات العمل ويف اإجازات دورية ماأج�رة.

املادة اخلام�سة والع�سرون  )1(

1- لكل �سخ�ش حق يف م�ست�ى معي�سة يكفي ل�سمان ال�سحة والرفاهة له 

ولأ�سرته ، وخا�سة على �سعيد املاأكل وامللب�ش وامل�سكن والعناية الطبية و�سعيد 

اخلدمات الإجتماعية ال�سرورية ، وله احلق يف ما ياأمن به الغ�ائل يف حالت 

البطالة اأو املر�ش اأو العجز اأو الرتمل اأو ال�سيخ�خة اأو غري ذلك من الظروف 

اخلارجة عن اإرادته والتي تفقده اأ�سباب عي�سه.

2- لالأم�مة والطف�لة حق يف رعاية وم�ساعدة خا�ستني ، وجلميع الأطفال 

حق التمتع بذات احلماية الإجتماعية �س�اء ولدوا يف اإطار الزواج اأو خارج 

هذا الإطار.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون )1(

1- لكل �سخ�ش حق يف التعليم ، ويجب اأن ي�فر التعليم جماناً ، على الأقل 

يف مرحلتيه الإبتدائية والأ�سا�سية ، ويك�ن التعليم الإبتدائي اإلزامياً ، ويك�ن 

التعليم الفني واملهني متاحاً للعم�م ، ويك�ن التعليم العايل متاحاً للجميع تبعاً 

لكفاءتهم.

وتعزيز  الإن�سان  ل�سخ�سية  الكاملة  التنمية  التعليم  ي�ستهدف  اأن  يجب   -2

التفاهم  يعزز  اأن  يجب  كما   ، الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  حق�ق  احــرتام 

والت�سامح وال�سداقة بني جميع الأمم وجميع الفئات العن�سرية اأو الدينية ، 

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

                                                                       *  حتفظت اململكة على املادتني )16( و )18( 

من غري اإخالل مبا يق�سي به نَظام دي�ان املظامل ، ومبا للمحاكم العامة من اخت�سا�ش يف نظر الدع�ى العقارية ، تخت�ش املحاكم اجلزئية باحلكم يف الدعاوى 

 الآتية :

 اأ - دع�ى منع التعر�ش للحيازة ودع�ى ا�سرتدادها .

 ب - الدعاوى التي ل تزيد قيمتها على ع�سرة اآلف ريال ، وحتدد الالئحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدع�ى .

 ج - الدع�ى املتعلقة بعقد اإيجار ل تزيد الأجرة فيه على األف ريال يف ال�سهر ب�سرط األ تت�سمن املطالبة مبا يزيد على ع�سرة اآلف ريال .

 د - الدع�ى املتعلقة بعقد عمل ل تزيد الأجرة اأو الراتب فيه على األف ريال يف ال�سهر ب�سرط األ تت�سمن املطالبة مبا يزيد على ع�سرة اآلف ريال .

ويج�ز عند القت�ساء تعديل املبالغ املذك�رة يف الفقرات ب ، ج ، د من هذه املادة وذلك بقرار من جمل�ش الق�ساء الأعلى بهيئته العامة بناًء على اقرتاح من وزير 

العدل .

ماهي الدعاوى التى ميكن رفعها ونظرها من قبل املحكمة اجلزئية ؟

استشارات قانونية
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني

واجباتك

حقوقك
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ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ع�س� اجلمعية و امل�سرف العام على ال�س�ؤون املالية 

والإدارية

ل �سك اأنَّ لكل الأفراد حق�ق وعليهم واجبات بغ�ش النظر 

عن و�سعهم ال�سحي اأو الإجتماعي اأو الثقايف ، ومن ه�ؤلء 

اأعدادهم  يف  ملح�ظ  ازدياد  هناك  اأ�سبح  والذين  املعاقني 

ت�سيب  التي  ال�سحية  الع�امل  تف�سي  نتيجة  الأخرية  الآونة 

الأم احلامل قبل واأثناء ال�لدة والتي ينتج عنها بع�ش حالت 

اإىل  ت�ؤدي  التي  ال�راثية  الع�امل  اإىل  بالإ�سافة  الإعاقة 

بهذه  الهتمام  معه  يتطلب  مما  العقلية  الذهنية  الإعاقات 

الفئة على كافة امل�ست�يات ، من خالل و�سع اإجراءات ترب�ية 

ن�ع  كل  يتطلبها  التي  تن�سجم مع احلاجات  تعليمية خا�سة 

اأن�اع الإعاقة والعمل على متكني املعاقني من حق�قهم  من 

اأنَّ الدفاع عن حق�ق املعاقني والعمل  دون انتقا�ش ، حيث 

على حتقيق مطالبهم بتح�سني واقع اخلدمات املقدمة لهم 

على  قادر  ب�سري  كعن�سر  املعاق  باأهمية  املجتمع  وتعريف 

اآثار  اأ�سبح مطلب مهم يف وقتنا احلا�سر ملا له من  الإنتاج 

اإيجابية على نف�سية املعاق وي�لد لديه �سع�ر برتابط اأ�سري 

من  ميكنه  مبا  وجمتمعه  اأ�سرته  اأع�ساء  وبني  بينه  حميم 

التعاي�ش مع اأقرانهم قدر الإمكان باأ�سل�ب ح�ساري واإن�ساين 

مهذب وراقي ، حيث اأن ق�سية الإعاقة لي�ست ق�سية فردية 

من  تام  ا�ستنفار  اإىل  باأكمله وحتتاج  ق�سية جمتمع  بل هي 

جميع امل�ؤ�س�سات والقطاعات العامة واخلا�سة للتقليل واحلد 

من الآثار ال�سلبية لالإعاقة من خالل الهتمام ب��سع الربامج 

الأ�سا�سية  البنية  وو�سع  والتاأهيلية  والتدريبة  التعليمية 

املنا�سبة لحتياجات املعاق ومتطلباته يف كل املن�ساآت واملباين 

واخلدمات العامة منها ، واخلا�سة كاملرور والإ�سكان وطرق 

ا�ستخدام و�سائل النقل وغريها بحيث ت�سبح  منا�سبة لهذه 

الفئات مبا ميكنهم من التفاعل مع املجتمع والبيئة املحيطة 

ويتحقق    ، املجتمع  يف  بدجمهم  ي�ساهم  و  حرية  بكل  بهم 

املتكاملة  الإعالمية  الربامج  ب��سع  القيام  خالل  من  ذلك 

اأثناء  البع�ش  ذهن  يف  العالقة  ال�س�ائب  لإزالة  والتعليمية 

واحلياة  العمل  يف  اإ�سراكهم  ي�سهل  مما  املعاق  مع  تعاملهم 

ب�س�ؤون  املعنية  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  فاإن  لذا   ، الطبيعية 

ذوي الإعاقة عليها القيام بتبني ا�سرتاتيجية وطنية ملتابعة 

احلياة  تن�سيط   على  والعمل  املجالت   جميع  �س�ؤونهم يف 

الإجتماعية للمعاق وم�ساعدته على اكت�ساب اأمناط �سل�كية 

متعددة، ومعارف متجددة ، لتزيد من انتمائه ملجتمعه فه� 

جزء من النظام الإجتماعي الذي ينتمي اإليه مما ي�ؤكد اأن له 

حق�ق وعليه واجبات يف ممار�سة دوره يف جمتمعه على اأكمل 

وجه وب�سكل فعال .

Nshr1@yahoo.com    

املعاق وحقوقه في املجتمع

هيئة التحرير

الآراء ال�اردة يف الن�سرة لتعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�سحابها

عناوين اجلمعية

املقر الرئي�ســـي: اململكة العربية ال�ســـع�دية - الريا�ش - هاتف : 012102223 فاك�ش: 012102202 �ش.ب 1881 الريا�ش 

11321

فـــرع منطقـــة مكـــة املكرمة: جـــدة- حي املحمديـــة - طريـــق املدينة النـــازل هاتـــف : 026222261 فاك�ـــش 026222196 

 026227235

�ش.ب 116664 جدة 21391

فرع منطقة جازان : هاتف 073175566 - 073170044 - فاك�ش : 073173344 �ش.ب 476

فرع منطقة اجل�ف : �سكاكا - حي العزيزية - هاتف 046258144 - فاك�ش 046258155 - �ش.ب : 2766

فرع منطقة ال�سرقية : هاتف 038098353 - فاك�ش 038098354 �ش.ب 15578 الدمام 31454

مكتب املدينة املن�رة : هاتف 048664544 - فاك�ش 048664549�ش.ب 775 املدينة املن�رة 41421

مكتب العا�سمة املقد�سة: هاتف 025545211  - فاك�ش 025545212

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

nshr1@yahoo.com

 التحرير 
مركز املعل�مات

nshrsa@gmail.com

التصميم واإلخراج
اجلمعية ال�طنية حلق�ق الإن�سان

www.nshr.org.sa حقــــوق

 طبعت بدعم من

موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

املؤسسات الوطنية العربية حلقوق اإلنسان : ال بد من تثقيف 

املجتمعات العربية باحلقوق واحلريات وضرورة إنشاء محكمة 

عربية حلقوق اإلنسان 

اآلية تثقيف املجتمعات  طالبت امل�ؤ�س�سات ال�طنية العربية حلق�ق الإن�سان بالعمل على تط�ير 

العربية باحلريات واحلق�ق وبذل املزيد من اجله�د لإزالة كافة �س�ر التمييز وخا�سة التمييز 

�سد املراأة مبا ل يتعار�ش مع املبادئ والأحكام الثابتة بال�سريعة الإ�سالمية التي ت�ستهدف �سالح 

املجتمع واملراأة والأ�سرة ، واإن�ساء حمكمة عربية حلق�ق الإن�سان وتفعيل برنامج حق�ق الإن�سان 

2010 - 2014 ، وجعل مادة حق�ق الإن�سان اأ�سا�سية يف اجلامعات ، واإ�سدار ت�سريعات خا�سة 

لتنظيم اأو�ساع العمالة املنزلية واإن�ساء مركز معل�مات اإلكرتوين لتثقيف العمالة وتبادل املعل�مات 

بالب�سر  الجتار  ملكافحة  ق�انني  و�سع  واإىل  بالهجرة،  اخلا�سة  الت�سريعات  اإطار  والتجارب يف 

مع  اإعالمية  و�سع خطة  اإىل  اإ�سافًة   ، ا�سرتاتيجيات وطنية ملحاربتها  وو�سع  ال�سرية  والهجرة 

الف�سائيات العربية لتقدمي ق�سايا الهجرة والجتار بالب�سر ب�سكل مهني.

جاء ذلك عرب بيان اأ�سدره امل�ؤمتر الثامن للم�ؤ�س�سات ال�طنية العربية حلق�ق الإن�سان والذي اأقيم 

يف الدوحة م�ؤخراً ، حتت عن�ان » ثقافة حق�ق الإن�سان يف ظل امل�ستجدات الراهنة« ومب�ساركة 

عدد من ممثلي تلك امل�ؤ�س�سات من 12 دولة عربية وبع�ش املنظمات الإقليمية والدولية.

نقاًل عن
الإلكرتونية

 www.aleqt.com

اأب�سط احلقوق

@ abdullahsayelt
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