
احلقوقية والإن�سانية يف العامل اإىل العمل من اأجل منع مثل هذه املمار�سات 

والإ�ساءات واإيقافها ومنع تكرارها وجترمي فاعليها والعمل على احلد  من 

فاعليها حتت حجج  القانونية حلماية  الذرائع  ايجاد  اأو  انت�سارها  دائرة 

حماية حرية التعبري، والتي يتعني اأن تقيد ممار�ستها باحرتام  حق الإن�سان 

يف عدم الإ�ساءة ملعتقداته ومقد�ساته ورموزه الدينيه فالتفاقيات و املواثيق 

و العهود الدولية توؤكد على احرتام الأديان و املعتقدات و الرموز الدينية 

لكافة ال�سعوب.

حقــــوق
العدد 79

ص  4
املربمة  ال���ع���ق���ود  ع���ل���ى  ال���ت����أم���ن 

املواطنن  م�����س��ت��ح��ق���ت  ي�����س��م��ن 

امل�لية.

ص 7 ص 6 ص5
وف����د م���ن اجل��م��ع��ي��ة ي��ر���س��د عدد 

عم�ل  اإ�سك�ن  على  ال�سلبي�ت  من 

النظ�فة.

ل ب�������د من تع�ون الأ�س�������رة واملدر�سة 

للق�س��������ء عل�������ى العن�سري�������ة ب�������ن 

الأطف�ل.

انته�ك�ت  ي���وؤك���د  ح��ق��وق��ي  ت��ق��ري��ر 

ا�������س������رائ������ي������ل حل�������ق�������وق ال����ط����ف����ل 

الفل�سطيني.

ال�سنة  ال�س�د�سة  - العدد  الت��سع وال�سبعون -  �سوال   - 1433 ه� - �سبتمرب  2012م  الري��ض - 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

مع اقرتاب �سدور نظام خا�ص مبوؤ�س�سات املجتمع املدين من قبل املقام ال�سامي ، والذي ين�ص على اإن�ساء هيئة عليا لتلك املوؤ�س�سات ت�سرف عليها رقابياً دون التدخل يف عملها ، 

وتوحد مرجعيتها على اختالف اأنواعها احلقوقي والتطوعي واخلريي واملهني والعملي وغريها  وت�سع ال�سوابط ومتنح الرتاخي�ص ، بعدما متت درا�سة هذا النظام ب�سكل واف من 

قبل هيئة اخلرباء يف جمل�ص الوزراء عقب رفعه من قبل وزارة ال�سوؤون الجتماعية ليتم �سياغته واإجراء التعديالت عليه ، اأكد الدكتور مفلح القحطاين رئي�ص اجلمعية على الفائدة 

الكبرية ل�سدور هذا النظام ، وقال »ل �سك اأن �سدور هذا النظام اأمر مهم ، ول بد اأن تعطي اآلياته املجال لعمل اجلمعيات بحرية يف اإطار النظام ، الأمر الذي �سيكون له الأثر 

املفيد على »املجتمع والدولة«، و�سي�سهم يف تطوير اأ�ساليب امل�سوؤولية الجتماعية، وكذلك و�سع الإطار ملن يرغب يف الدخول يف العمل التطوعي من خالل هذه املوؤ�س�سات 

واجلمعيات، اإ�سافة اإىل تفعيل الآليات العملية لإيجاد نوع من التوافق والتكامل بني اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات فاملطلوب هو  اإف�ساح املجال لها« ، واأ�ساف » �سيمثل النظام  

نقلة كبرية يف جمال عمل املوؤ�س�سات واجلمعيات الأهلية يف اململكة، و نحن بحاجة اإىل اإيجاد اآليات من خاللها، اإذ ميكن لالأفراد اأن يجتمعوا ليقوموا بعملهم اجلماعي يف 

اإطار قانوين، بحيث يعرفون كيفية احل�سول على ترخي�ص وكيفية التمويل، وحتقيق اأهدافهم جتاه جمتمعهم، لذا فاإن النظام �سيكون معياراً معولً به بني اجلهات احلكومية 

ذات العالقة وبني هذه اجلمعيات التي تريد اأن تخدم اأهدافها بهذه الطريقة اأو تلك«.
تتمة �ض2

د. مفلح القحطاني: صدور نظام مؤسسات املجتمع املدني  أمر مهم وال بد أن تعطي آلياته املجال لعمل اجلمعيات بحرية 
في إطار النظام

 ا�ستقبل رئي�ص اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان الدكتور مفلح بن ربيعان 

القحطاين يوم الأحد املوافق  1433/10/23هـ �سفري ال�سويد ال�سيد داغ 

يولني دانفيلت والوفد املرافق له ، يف بداية اللقاء رحب رئي�ص اجلمعية 

بالوفد الزائر وقدم لهم �سرحاً عن اأن�سطة اجلمعية ومهام عملها و تطرق 

احلديث اإىل عدد من املو�سوعات املتعلقة بحقوق الإن�سان ومنها التطور 

احلقوقي يف اململكة وجهود اجلمعية يف ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان وما 

لذلك من اآثار ايجابية ، كما تناول احلديث موقف احلكومة ال�سويدية 

الراف�ص للتطهري العرقي املمار�ص �سد امل�سلمني يف بورما »مينمار«.

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

سفير السويد يلتقي برئيس اجلمعية

تتمة �ض3

بيان  من اجلمعية تستنكر فيه الفيلم املسيء للرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم 

اأ�سدرت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان يوم ال�سبت  1433/10/28هـ 

امل�سيء  للفيلم   ا�ستنكارها  حول  �سحفي   بيان  2012/9م   /15 املوافق 

اجلمعية  ت�ستنكر   : فيه  جاء  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى   حممد  للر�سول 

جمموعة  قيام  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الإن�سان  حلقوق  الوطنية 

غري م�سوؤولة يف الوليات املتحدة الأمريكية، باإنتاج فيلم م�سيء للر�سول 

اأنتج  حممد -�سلى اهلل عليه و�سلم- والدين الإ�سالمي وتدين ب�سدة من 

واملوؤ�س�سات  الــدول  جميع  وتدعو   ، دعمه  و  عر�سه،  ومن   ، الفيلم  هذا 



مؤسسات املجتمع املدني تساند األجهزة احلكومية في مشروعات التنمية

اإىل اأن عدم منح الرتاخي�ص للراغبني يف الن�ساط غري الربحي �سيلجئهم اإىل اتخاذ 

طرق اأخرى متكنهم من ممار�سة عملهم �سواء عرب و�سائل الت�سال اللكرتونية اأو 

اأن الرتخي�ص ي�سفي على املوؤ�س�سة املظلة ال�سرعية ، ويحدد  غري ذلك ، موؤكداً 

اأهدافها لكي ل تدخل يف م�ساألة تنازع الخت�سا�ص.

ويف �سياق مت�سل بني ع�سو اجلمعية وامل�ست�سار القانوين الأ�ستاذ خالد الفاخري 

فوائد �سدور قرار نظام موؤ�س�سات املجتمع املدين بقوله » وجود نظام ينظم عمل 

الفوائد منها  من  موؤ�س�سات املجتمع املدين وهيئة عليا لالإ�سراف �سيحقق عدداً 

توحيد املرجعية يف اإ�سدار الت�ساريح ملوؤ�س�سات املجتمع املدين ، وبالتايل الق�ساء 

على تعدد اجلهات املانحة للت�ساريح حيث اإنَّ الو�سع احلايل قائم على اأن يتوىل 

ن�ساطها يف نطاق عمل هذه  الداخل  للجمعية  ت�سريح  اإ�سدار  عدد من اجلهات 

اجلهة وهنا م�سكلة يف اختالف املعايري بني جهة واأخرى وبالتايل عدم امل�ساواة يف 

منح الت�ساريح لالأفراد« ، واأ�سار الفاخري اإىل اأنَّ التاأكيد على اأنَّ الهيئة �ستقوم 

بدور الإ�سراف دون التدخل يف عمل تلك اجلهات يوؤكد على توجه الدولة ل�ستقالل 

موؤ�س�سات املجتمع املدين واإعطائها احلرية يف ر�سم �سيا�ستها بنف�سها ، مما �سي�سهم 

يف تفرغ هذه املوؤ�س�سات لأداء عملها من خالل وجود جهة تقوم بتذليل اأي عقبات 

اإدارية قد تواجهها ، وبالتايل تتفرغ موؤ�س�سات املجتمع املدين لأداء مهامها وفق ما 

ن�ص عليه نظامها الأ�سا�ص«.

توحيد  وهــي  النظام  هــذا  �سدور  من  �ستتحقق  فوائد  اأربــعــة  »هناك  واأ�ــســاف 

ال�سرتاطات الواجب اتباعها ملن رغب من الأفراد يف اإن�ساء جمعية ، وق�سر املدة 

الآليات  واإي�ساح   ، الت�ساريح حالياً  اإ�سدار  التي ت�ستغرقها عملية  الت�ساريح  ملنح 

لإن�ساء اجلمعيات  واإيجاد قاعدة بيانات لهذه املوؤ�س�سات« ، م�سرياً اإىل اأنَّ تعدد 

الذي  والتطوعي  زيادة احلراك احلقوقي  اإىل  �سيوؤدي  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

ت�سهده اململكة بدعم من خادم احلرمني ال�سريفني ، امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

اآل �سعود - حفظه اهلل - ورفع  وعي الأفراد حقوقياً وتطوعياً وعلمياً ، وتوحيد 

اجلهود يف املجالت التطوعية واحلقوقية والثقافية  ، لفتاً اإىل اأن تلك املوؤ�س�سات 

ت�ساند الأجهزة احلكومية من خالل توعية الأفراد مبا لهم من حقوق ي�ستطيعون 

املطالبة بها ، وما عليهم من واجبات عليهم اللتزام بها ، و�ستدعم اأفراد املجتمع 

يف املطالبة بحقوقهم.

واأ�ساف »اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة ، لها حق 

مقرها  يكون  اأن  على   ، اململكة  داخل  فروع  اإن�ساء  لها  ويجوز  والت�سرف  التملك 

الرئي�ص يف العا�سمة الريا�ص ، وتهدف اإىل العمل على حماية حقوق الإن�سان ، 

وفقاً للنظام الأ�سا�سي للحكم الذي م�سدره الكتاب وال�سنة ووفقاً لالأنظمة املرعية 

وما ورد يف الإعالنات واملواثيق اخلا�سة بحقوق الإن�سان ، ال�سادرة عن اجلامعة 

العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي والأمم املتحدة ، ووكالتها وجلانها املخت�سة ، 

مبا ل يخالف ال�سريعة الإ�سالمية والتعاون مع املنظمات الدولية والوقوف �سد 

التزامات  تنفيذ  التاأكد من  واآلية عمل اجلمعية هي  والتعذيب   والتع�سف  الظلم 

اململكة جتاه ق�سايا حقوق الإن�سان  وتلقي ال�سكاوى ومتابعتها مع اجلهات املخت�سة 

لإزالة اأ�سبابها  والتحقق يف دعاوى املخالفات مع اجلهات املخت�سة والتعامل مع 

ودرا�سة  واملوؤمترات  الندوات  واإقامة  الدولية  الهيئات  يف  الإن�سان  حقوق  ق�سايا 

املواثيق وال�سكوك الدولية وتطبيقها وت�سجيع التعاون الإقليمي والدويل«.
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تتمة �ض1 ...  قال الدكتور �سالح اخلثالن نائب رئي�ص اجلمعية واملتحدث الر�سمي 

با�سمها اأن �سدور نظام موؤ�س�سات املجتمع املدين �سيكون له اأثر اإيجابي على تطور 

 ، وت�سجيلها  اجلمعيات  لرتخي�ص  قانوين  اأ�سا�ص  �سيوفر  لأنه   ، املدين  املجتمع 

واأ�ساف »هناك حراك كبري خالل ال�سنوات الثالث الأخرية يف هذا الجتاه بحاجة 

اإىل ترجمة يف اأطر قانونية وموؤ�س�سية«.

 ويف ال�سياق ذاته لفت الدكتور عبد الرحمن العناد ع�سو اجلمعية وع�سو جمل�ص 

ال�سورى اإىل اأن �سبب عدم منح رخ�ص للجمعيات احلقوقية والتطوعية اجلديدة 

هو انتظار �سدور النظام اجلديد ، مو�سحاً اأنَّ النظام وافق عليه جمل�ص ال�سورى 

قبل �سنتني بعدما اأجرى عليه تعديالت وبني العناد اأنَّ النظام �سينظم عمل جميع 

موؤ�س�سات املجتمع املدين على اختالف اأنواعها ، م�سرياً اإىل اأنَّه ين�ص على اإن�ساء 

هيئة عليا من قبل الدولة رئي�سها مبرتبة وزير �ست�سرف على موؤ�س�سات املجتمع 

املدين اإ�سرافاً عاماً ومتنحها الرتاخي�ص دون التدخل يف طريقة عملها حيث اأنها 

حيث  اخلتامية  واحل�سابات  املحا�سر  املوؤ�س�سات  لها  ترفع  اإ�سرافية  جهة  تعترب 

تكون مهمتها رقابية لت�سحيح م�سارها مالياً واإدارياً يف حال وجود اأي خلل ، وقال 

»النظام �سيوحد اجلهة التي متنح موؤ�س�سات املجتمع املدين تراخي�سها وت�سرف 

اأكرث من جهة لذلك فوزارة ال�سوؤون الجتماعية ت�سرف  عليها حيث توجد حالياً 

على اجلمعيات اخلريية والجتماعية والتطوعية ووزارة التعليم العايل ت�سرف على 

اجلمعيات العلمية وكذلك الوزارات التي ت�سرف على اجلمعيات املهنية كاملحا�سبني 

كل  �سالحيات  �سينقل  النظام  هذا  »�سدور  واأ�ساف   ، واملحامني«  واملهند�سني 

موؤ�س�سات املجتمع املدين حتت مظلة الهيئة و�ستنقل �سالحياتها من وزارة ال�سوؤون 

الجتماعية والتعليم العايل وباقي الوزارات للهيئة وهو ما ن�ص عليه النظام«.

من جهته قال الدكتور عبد الرحمن الهيجان ع�سو جمل�ص ال�سورى وع�سو اجلمعية 

وحتقيق  الإن�سان  حقوق  حماية  هدفها  املــدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اأنَّ  �سك  »ل 

احتياجات اأطياف املجتمع كافة ، ولكن ل بد من ال�سعي وراء حتقيق هذا الهدف« 

م�سرياً اإىل اأنه ل توجد منظمة حتقق ر�سا جميع املواطنني ، لذلك بعد ن�ساأتها 

تخ�سع لنظام التغري والإ�سالح« ، واأ�ساف »اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان تعمل 

يف حدود ي�سمح بها النظام ، ول �سك اأنَّ قيادتها وجمل�ص اجلمعية يهدفون اإىل 

حتقيق مزيد من ر�سا املواطن ، ولكن املواطن يرغب يف الأف�سل دائماً« ، موؤكداً 

اأن اجلمعية ت�سعى اإىل مناق�سة جميع الق�سايا عن طريق احلوار ، لفتاً اإىل ظهور 

عدد من اجلمعيات موؤخراً والتي  ل تتبع جلهة حمددة كجمعية املتقاعدين ، وقال 

»بالنظر اإىل ن�ساطها جندها لي�ست خريية وغري علمية ولكنها مرخ�ص لها من قبل 

وزارة ال�سوؤون الجتماعية« ، واأ�ساف »عمومية م�سطلح موؤ�س�سات املجتمع املدين 

جعلت الدول تتعامل معه ب�سيء من احلذر واخلوف ، خا�سة اأنَّ بع�سها ذات اجتاه 

�سيا�سي ، لذلك ي�ستوجب حتديد نوع املوؤ�س�سة ، لذلك ل بد من و�سع نظام وا�سح 

تتجه  لكي ل   ، القانوين  الرتخي�ص  اإ�سدار  املخت�سة يف  ملعرفة اجلهة   ، وحمدد 

املوؤ�س�سات للعمل بدون ترخي�ص ، خا�سة اأنَّ اجلمعيات اأ�سبحت م�ستهدفة من قبل 

الإرهاب ، لذلك حتتاج اإىل اإقرار النظام ومراجعة الفعاليات التي ميكن اأن تقدم 

من املوؤ�س�سات واملقارنة بني هذه املوؤ�س�سات مع بع�سها واملوؤ�س�سات يف اخلارج ، 

وتخ�س�ساتها وعددها«، واأ�ساف »من اأهم العوائق التي تقف يف وجه موؤ�س�سات 

املجتمع املدين �سعف النواحي املادية واعتماد املوؤ�س�سة على املتطوعني« ، م�سرياً 

اخل��ث��ان : ال��ن��ظ��ام س��ي��ك��ون ل��ه أث���ر إي��ج��اب��ي ف��ي تطور 
لترخيص  ق����ان����ون����ي  أس��������اس  س����ي����وف����ر  ألن�������ه  امل���ج���ت���م���ع 

اجلمعيات وتسجيلها

مؤسسات  ك����ل  ص���اح���ي���ات  س��ي��ن��ق��ل  ال���ن���ظ���ام   : ال���ع���ن���اد 
املجتمع املدني حتت مظلة الهيئة وستنقل صاحياتها 
من وزارة الشؤون االجتماعية والتعليم العالي وباقي 

الوزارات للهيئة 

ال��ه��ي��ج��ان : ال��ت��رخ��ي��ص ي��ض��ف��ي ع��ل��ى امل��ؤس��س��ة املظلة 
مسألة  ال ت��دخ��ل ف��ي  لكي  وي��ح��دد أه��داف��ه��ا  الشرعية  

تنازع االختصاص

الفاخري : النظام  يؤكد على توجه الدولة الستقال 
رسم  ف��ي  احل��ري��ة  وإعطائها  امل��دن��ي  املجتمع  مؤسسات 

سياستها بنفسها 
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د. مفلح القحطاني :  يجب على اجلهات املسؤولة في شركة الكهرباء وضع خطط وطوارئ وبدائل ملواجهة 
االنقطاعات الكهربائية

ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئي�ص  طالب 

الكهرباء  امل�سوؤولة يف �سركة  القحطاين  اجلهات 

طاقة  رفع  اأجل  من  اجلهود  من  املزيد  ببذل 

ملواجهة  وبدائل  طوارئ  خطط  وو�سع  املولدات 

الفرتة  يف  ازدادت  التي  الكهربائية  النقطاعات 

اأن  وبني   ، رم�سان  �سهر  يف  خ�سو�ساً  الأخرية 

اجلمعية تلقت تظلمات �سد �سركة الكهرباء تتعلق 

بحدوث انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وعدم 

اإي�ساله لعدد من الهجر والقرى وبع�ص املنازل يف 

بع�ص الأحياء يف املدن.

العالقة  اأنَّ  القحطاين  و�سف  ذاته  ال�سياق  ويف 

بني اجلهات اخلدمية يف اململكة وامل�ستفيدين من 

خدماتها غري من�سبطة ، وقال »الو�سع القانوين 

اجلهات  اإهمال  نتيجة  امل�ستهلكني  من  يتاأثر  ملن 

املقدمة للخدمات �سواء كهرباء اأو هاتف اأو �سرف 

هناك  ولي�ست  اململكة  يف  من�سبط  غري  �سحي 

ن�سو�ص قانونية تلزم ال�سركات املقدمة للخدمات 

املقدمة  ال�سركات  م�سوؤولية  وانعقاد  بالتعوي�ص 

للخدمات باململكة �سواء كهرباء اأو مياه اأو �سرف 

�سحي اأو هاتف ما زالت حتتاج اإىل قوانني ت�سبط 

العالقة بني مقدم اخلدمة وامل�ستهلك اأو امل�ستفيد« 

ولفت اإىل اأنَّ اجلمعية �ستتوا�سل مع اجلهات ذات 

لتلك  منا�سبة  حلول  اإيجاد  على  للعمل  العالقة 

التظلمات.

بيان  من اجلمعية تستنكر فيه الفيلم املسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society For Human Rights

لت�سريعاتها الوطنية ومبا يتفق مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان ، ل�سمان 

باملجتمع  اجلمعية  وتهيب  الدينية،  للرموز  الكاملنَي  واحلماية  الحــرتام 

املقد�سات  لحرتام  الداعية  القرارات  هذه  تفعيل  على  يعمل  باأن  الدويل 

وجترمي الإ�ساءة اإىل الأنبياء والر�سل عليهم ال�سالم، واإحالتها اإىل الهيئات 

الدولية حلقوق  ال�سرعة  من  جزءاً  تكون  اأممية  مواثيق  لإ�سدار  املخت�سة 

الإن�سان واأن تبذل الدول العربية والإ�سالمية كل اجلهود ل�سمان معاقبة كل 

من يرتكب هذه الإ�ساءة.

واجلمعية وهي توؤكد اإدانتها ال�سديدة لالإ�ساءة اإىل الر�سول العظيم ور�سالة 

الأمر  لهذا  والإدانــة  الرف�ص  عن  التعبري  يكون  اأن  ترى  ال�سمحة  الإ�سالم 

على  والتعدي  والقتل  العنف  عن  وبعيداً  والقانونية  ال�سلمية  بالو�سائل 

الأبرياء و ا�ستهداف املقرات الدبلوما�سية.

تتمة �ض1 ... مثل هذا العمل يعد انتهاكاً للمادة الثانية من الفقرة الع�سرين 

التي تن�ص على  العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية و  من 

اأو الدينية  اأو العن�سرية  اأية دعوة اإىل الكراهية القومية  »حتظر بالقانون 

والتى ت�سكل حتري�ساً على التمييز اأو العداوة اأو العنف« ، ومناه�سة كل ما 

يدعو اإىل الكراهية وعدم احرتام التنوع الثقايف و الديني والذي ين�سجم  مع 

قرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة و جمل�ص حقوق الإن�سان، ال�سادرة 

ب�ساأن مناه�سة ت�سويه �سورة الأديان ووجوب احرتامها  والتي حتث جميع 

ر، يف اإطار نظمها القانونية والد�ستورية، احلماية الكافية  الدول على اأن توِفّ

من اأعمال الكراهية والتمييز الناجمة عن ت�سويه �سورة الأديان والتحري�ص 

على الكراهية الدينية عموماً، وعلى اأن تتخذ جميع التدابري املمكنة لتعزيز 

الت�سامح واحرتام جميع الأديان واأن تبذل جميع الدول اأق�سى جهد، وفقاً 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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من  اجلهود  من  املزيد  بذل  ب�سرورة  اجلمعية  طالبت 

ال�سريعة  كفلتها  التي  حقوقهم  املعاقني  اإعطاء  اأجل 

الإ�سالمية واملواثيق الدولية ، يف الوقت الذي ل يزال 

الإعانات  �سرف  عدم  من  ي�سكون  املعاقني  اأهايل 

الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  تقدمها  التي  ال�سهرية 

وبالتايل  كثرياً  تتاأخر  اأنها  موؤكدين   ، منتظم  ب�سكل 

طالب  خا�سة  اأبنائهم  احتياجات  تلبية  ي�ستطيعون  ل 

اجلامعات والذين يحتاجون اإىل نفقات مرتفعة ، الأمر 

الذي اأدى اإىل اأن بع�ص الأ�سر اأ�سبحت تفكر يف اإخراج 

اأبنائها املعاقني من اجلامعات.

من جهته قال امل�سرف العام على فرع اجلمعية بجدة 

1428هـ  عام  منذ  »نعاين  ال�سريف  ح�سني  الدكتور 

التي  املالحظات  واأغلب  ال�سامل  التاأهيل  مراكز  من 

ر�سدتها اجلمعية تتمثل يف قدم املباين وقلة كفاءة اأو 

عدم اأهلية من�سوبي تلك املراكز«، واأ�ساف »فئة املعاقني 

وعدم  الكاملة   ال�سرعية  اإعطاوؤها حقوقها  يجب  فئة 

ه�سم حقوقها« ، لفتاً اإىل حالت العنف التي �سهدتها 

موؤخراً بع�ص مراكز التاأهيل ال�سامل يف اململكة ، مبيناً 

اأن هناك لوائح عقوبات و�سعتها حقوق الإن�سان جتاه 

العتداءات على املعاقني واأنها مق�سمة اإىل ق�سمني ، 

ق�سم خمت�ص بالأمور املدنية واآخر بالأمور اجلنائية.

منطقة  يف  الجتماعية  ال�سوؤون  مدير  قال  جهته  من 

مكة املكرمة عبد اهلل اآل طاوي » هناك زيادة قادمة يف 

اإعانات املعاقني واأ�سرهم يف ظل ما متر به اململكة من 

منو اقت�سادي وكذلك ملواجهة ارتفاع الأ�سعار«.

ال�سوؤون  وزارة  يف  م�سدر  اأفاد  مت�سل  �سياق  ويف   

اأن  الجتماعية عرب ت�سريح لإحدى ال�سحف املحلية 

اأ�سر املعاقني ت�سرف بناء على املادتني (23،  اإعانات 

املعاقني  تاأهيل  لربامج  الأ�سا�سية  الالئحة  من   (24

القا�سي مبنح اأولياء اأمور املعاقني الذين يتعذر قبولهم 

يف  اأمورهم  اأولياء  يرغب  الذين  اأو  التاأهيل  مبراكز 

وتقارير  حمددة  �سروط  وفق  �سنوية  اإعانة  رعايتهم 

طبية.

واأ�سار اإىل اأن اإعانات الأ�سر احلا�سنة لالأيتام ت�سرف 

الطفل  ت�سلم  تاريخ  من  اعتباراً  الرعاية  جلهة  �سهرياً 

اإذا رغبت تلك اجلهة يف الإعانة » بحيث ت�سرف بواقع 

و  العمر  من  ال�ساد�سة  دون  هم  ملن  �سهرياً  ريال  األفى 

من  ال�ساد�سة  فوق  هم  ملن  �سهرياً  ريال  اآلف  ثالثة 

العمر«.

واأو�سح اأن اإعانة انتهاء فرتة الكفالة ت�سرف لكل اأ�سرة 

لدى انتهاء مدة اإقامة الأطفال جمهويل الأبوين مبقدار 

(20000) ريال فيما ت�سرف اإعانة الزواج لفتيات دور 

اإعانة  الفتاة  متنح  حيث  للبنات  الجتماعية  الرتبية 

من  فتاة  لكل  وت�سرف   ، ريال  األف  �ستون  مقدارها 

اإقامتها  اأثناء  زواجها  مت  �سواء  الدور  هذه  من�سوبات 

بالدار اأو بعد تخرجها على اأن ت�سمل هذه الإعانة كل 

فتاة جمهولة الن�سب مت زواجها مبعرفة الوزارة وذلك 

ملرة واحدة فقط.

الشريف : يجب إعطاء املعاقني حقوقهم  كاملة

د. ح�سن ال�سريف

اإىل   ، الفاخري  خالد  الأ�ستاذ  اجلمعية  وع�سو  القانوين  امل�ست�سار  دعا 

التاأمني على العقود املربمة بني املواطنني ومكاتب ا�ستقدام العمالة ل�سمان 

م�ستحقات املواطن املالية التي يتكبدها ل�ستقدام العامل اأو العاملة يف حال 

ذاته   الوقت  يف  وطالب   ، هروبه  اأو  املربم  العمل  بعقد  العامل  التزام  عدم 

�سفارات الدول التي لديها رعايا يف اململكة بتثقيف العمالة قبل اإبرام العقود 

معهم ، والتاأكيد على احرتام عقد العمل املربم بتو�سيح كل مادة يف العقد 

على العامل واحلر�ص على قراءة وفهم العامل للعقد ، و�سدد على �سرورة 

و�سع عقوبات �سواء بغرامات مالية اأو تقييد للحرية يف حال �سدور اأي جتاوز 

من العامل ، لفتاً يف الوقت ذاته على �سرورة حتذير املواطن من التعامل مع 

اأي عامل خمالف لي�ص لديه ت�سريح عمل موؤقت م�ستخرج من مكتب العمل 

لوجود خالف بينه وبني كفيله ، وقال »عمل �سفارات الدول التي لديها رعايا 

يف اململكة لي�ص بالدور املوؤمل ، حيث اإنه �سعيف ويجب اأن يكون اإيجابياً اأكرث 

القانون  بالعقد وعدم خرق  العمالة باللتزام  التاأكيد على  وذلك من خالل 

وو�سع عقاب للعامل املخالف للعقد املربم ، ملا ينتج عن ذلك من �سلوكيات 

اإجرامية و�سوق العمالة ال�سائبة ، مما يجعل خمالفة العقد تتخطى الأ�سرار 

الالحقة ب�ساحب العمل اإىل اأ�سرار تلحق باأمن اململكة«.

مستحقات  يضمن  االستقدام  ومكاتب  املواطنني  بني  املبرمة  العقود  على  التأمني   : الفاخري 
املواطن املالية
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اجلمعية  تنتقد سوء مصليات العيد في محافظة الطائف

قام وفد من مكتب اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة يوم الثنني 1433/8/26هــ ، بزيارة تفقدية ملجمع اإ�سكان عمال النظافة يف حي الكعكية ، وقد �سم الوفد كاًل من الأع�ساء 

الأ�ستاذ حممد كلننت والدكتور حممد مطر ال�سهلي ، واملدير التنفيذي للمكتب الأ�ستاذ عبد اهلل اإ�سماعيل خ�سراوي ، وقد ر�سد الوفد عدد من ال�سلبيات واأو�سى بالعديد 

من التو�سيات والتي �سمنها يف تقرير وكان من اأهمها:

ال�سلبيات:

1- تدين رواتب العمال والتي تبداأ من (250 ريالً) ، حيث تعترب م�ستوى الرواتب ل يتوافق مع تكاليف ارتفاع م�ستوى املعي�سة.

2- قيام العديد من العمال مبمار�سة الت�سول وجتميع النفايات وبيعها.

3- اكتظاظ مهاجع العمال وعدم وجود تهوية منا�سبة ، مما جعلها بيئة منا�سبة لنت�سار الأمرا�ص بني العمال.

4- �سوء نظافة دورات املياه وحدوث انقطاع متكرر للمياه.

5- املمرات بني الغرف ترابية وغري مزفلتة مما ي�ساعد على انت�سار الأمرا�ص وخا�سة ال�سدرية منها.

6- عدم وجود منا�سط توعوية وترفيهية ت�ساعد على ا�ستثمار وقت فراغ العمال فيما هو مفيد.

التو�سيات:

1- �سرورة رفع رواتب العمال مبا يتنا�سب مع امل�ستوى القت�سادي ومع قيمة العقد للق�ساء على هروبهم من مواقع العمل للت�سول اأو العمل عند الغري.

2- اإعادة تنظيم مهاجع العمال وجتديد الفر�ص حفاظاً على ال�سحة العامة.

3- �سرورة �سرف رواتب العمال يف موعد معروف لهم يف نهاية كل �سهر.

4- اإيجاد بيئة توعوية ترفيهية للعمال ل�ستثمار وقت الفراغ فيما يفيد.

5- املحافظة على الأمن وال�سالمة داخل ال�سكن ومن ذلك منع اإعداد الطعام داخل غرف �سكن العمال.

6- الإ�سراع يف بناء �سيدلية املجمع حلفظ الأدوية ح�سب الطرق العلمية.

وفد من مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة يرصد عدد من السلبيات على مجمع إسكان عمال النظافة

ر�سدت اجلمعية �سوء و�سع بع�ص م�سليات العيد مبحافظة الطائف وعدم جاهزيتها 

ل�ستقبال جموع امل�سلني ، جاء ذلك خالل زيارة تفقدية نفذها وفد من اجلمعية 

يوم ال�سبت 1433/9/30هـ ، موؤكدة اأنَّ تلك امل�سليات ل تلقى عناية واهتماماً من 

اجلهات امل�سوؤولة، م�سريًة  اإىل اأن م�سلى الردف هو اأحد الأمثلة على هذا ال�سوء 

حيث يعاين امل�سلى من وجود اأر�ص منجرفة حوله مما ي�سعب من و�سول امل�سلني 

امل�سلى  اأر�ص  اأنَّ  اإىل  اإ�سافًة   ، والن�ساء  وال�سيوخ  ال�سن  وكبار  العجزة  من  خا�سة 

بدائية  اأجهزة �سوت  نتوءات كبرية عالوة على وجود  الداخلية غري م�ستوية وبها 

وغري كافية للو�سول اإىل بقية امل�سلى ووجود عبارات خاد�سة للحياء على ال�سور 

اخلارجي للم�سلى.

واأو�سح م�سدر م�سوؤول فيها »اأنَّ اجلمعية اأعدت تقريراً حول عدم جاهزية عدد من 

امل�سليات للعيد واأنها تعمل على التوا�سل مع جهات خمت�سة لرفع جاهزيتها حول 

تلك امل�سليات، م�سرياً اإىل اأن ازدواجية املهام التي تعنى بجاهزية م�سليات العيد 

الرئي�سية بني وزارة الأوقاف ووزارة ال�سوؤون البلدية جعلت من تلك امل�سليات مكاناً 

لالإهمال طيلة ال�سنة، والتي تكتظ بامل�سلني يف موا�سم �سالة العيدين ويتم اإهمالها 

عقب ذلك لفرتات طويلة دون اهتمام«.

واأ�ساف امل�سدر »اإن اجلمعية قامت بذلك وفقاً خلططها يف التجاوب مع مالحظات 

تلك  لدى  اخلدمي  احل�ص  زيادة  �ساأنه  من  ذلك  واأن  ي�سلها،  ما  حيال  املواطنني 

اجلهات لتحقيق تطلعات املواطنني وفقاً للتوجيهات الكرمية« .

اجلدير بالذكر اأنَّ اجلمعية قد وقفت على ت�سعة م�سليات للعيد واأعدت مالحظات 

البع�ص منها  النظافة وعدم جاهزية  تباينت بني �سوء يف  متنوعة على عدد منها 

ونق�ص اخلدمات الأخرى.



اآفة  املجتمع  اأفراد  كافة  بني  العن�سري  التمييز  يعد 

�سواء  ال�ستقرار  عدم  من  حالة  تولد  اجتماعية 

�سك  ول   ، القت�سادي  اأو  الجتماعي  اأو  ال�سيا�سي 

اأن تعميق ذلك التمييز يف نفو�ص الأطفال يعترب من 

اأ�سواأ ما ميكن اأن يتلقوه من ذويهم ، �سواًء كان متعلقاً 

تثقيفهم  فاإن  لذلك   ، املذهب  اأو  الن�سب  اأو  بالعرق 

وعدم  ال�سحيحة  القيم  على  وتوعيتهم  وتهذيبهم 

الأ�سرة  بني  م�سرتكة  م�سوؤولية  والتمييز  العن�سرية 

امل�ست�سار  اأكده ع�سو اجلمعية  ، وهذا ما  واملدر�سة 

القانوين الأ�ستاذ خالد الفاخري »اإنَّ ال�سعي لإعطاء 

يتطلب  اأمر  تفريق  اأو  متييز  دون  حقوقهم  اجلميع 

والأنظمة  الإ�سالمية  ال�سريعة  باأحكام  اللتزام 

يقع  ولهذا  الواقع،  اأر�ص  على  وتنفيذها  املرعية 

الن�صء  تربية  يف  كبري  دور  واملدر�سة  الأ�سرة  على 

التعامل  اإح�سان  على  وتعويدهم  املبادئ،  هذه  على 

نبذ  يف  بالغ  اأثر  من  له  ملا  متيز،  دون  اجلميع  مع 

العن�سرية بني الأفراد من خالل تعاملهم وتعاي�سهم، 

احل�سنة  واملوعظة  التوعية  من خالل  ذلك  ويتحقق 

له  ان�سمت  الذي  العن�سري  التمييز  اأ�سكال  جميع 

اأغلب الدول، وي�ستند على مبادئ الكرامة والت�ساوي 

الأ�سيلني يف جميع الب�سر، ويذّكر بوجوب العمل على 

نبذ التمييز بني النا�ص، وو�سع اجلهات ذات العالقة 

ومراجعة الآليات القانونية والنظامية الالزمة، التي 

من �ساأنها ن�سر ثقافة عدم التمييز على اأ�سا�ص اللون 

اأو الدين اأو العرق، وتوعية املجتمع واجلهات الر�سمية 

باأهمية احرتام وتعزيز هذا املبداأ املن�سو�ص عليه يف 

ال�سريعة الإ�سالمية والأنظمة املحلية«.

-حفظه  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  »كان  واأ�ساف 

حيث  العن�سرية،  مكافحة  جمال  يف  جهود  اهلل- 

للحوار  ودعا  داخلياً،  مبداأ احلوار  اإر�ساء  على  عمل 

بني الأديان والثقافات والتقريب بينها على امل�ستوى 

الدويل، ليحل ال�سالم بدل احلروب واملحبة والت�سامح 

بدل الكراهية والتمييز، مما كان له بالغ الأثر يف نبذ 

بحقوق  اهلل-  -حفظه  اإهتمامه  جانب  اإىل  التمييز، 

الإن�سان منذ ت�سلمه مقاليد احلكم، والعمل من اأجل 

اإحقاق احلق واإر�ساء العدل«.
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اإخوان،  اجلميع  اأنَّ  الن�صء  وتعليم  البليغة،  واحلكمة 

وبتكرار ذلك ومتابعته بدقة واحلر�ص عليه �سيتحقق 

الهدف« م�سدداً على �سرورة تفعيل ر�سد التجاوزات 

التي تت�سمن متييزاً اأو انتقا�ساً، والعمل على اإزالتها 

وامل�ساكل  الق�سايا  ودرا�سة  تكرارها،  عدم  و�سمان 

الالزمة  واحللول  التو�سيات  وتقدمي  ال�ساأن،  يف هذا 

ب�ساأنها، ون�سر ثقافة التعاي�ص ال�سلمي واحلوار والبعد 

عن الع�سبية والعن�سرية.

اأو  اللون  اأ�سا�ص  على  العن�سري  التمييز  »اأنَّ  وبني 

الدين  مبادئ  مع  يتنافى  وخالفه  الن�سب  اأو  اجلن�ص 

الإ�سالمي الذي �سما بالإن�سان وكرمه، واأزال الفوارق 

ال�سريعة  حر�ست  حيث  واملعامالت،  احلقوق  يف 

الإ�سالمية على نبذ هذه ال�سلوكيات بني الب�سر واإذابة 

اأدل من ذلك قول ر�سول اهلل  الفروق العن�سرية، ول 

اإىل �سوركم  (اإنَّ اهلل ل ينظر  �سلى اهلل عليه و�سلم 

واأموالكم ولكن ينظر اإىل قلوبكم واأعمالكم) مما يوؤكد 

الب�سر، وي�ساف  العن�سرية بني  اأنَّ الإ�سالم نبذ  على 

على  الق�ساء  مليثاق  املتحدة  الأمم  اإعالن  ذلك  اإىل 

الفاخري : ال بد من تعاون األسرة واملدرسة للقضاء على العنصرية بني 

األطفال

حتديث  بشرط  املتعلقة   ) حافز   ( مستفيدي  تظلمات  ترصد  اجلمعية 
البيانات

ر�سدت اجلمعية العديد من التظلمات املتعلقة بالربنامج الوطني لإعانة العاطلني 

عن العمل  ( حافز ) ، ومنها معاناتهم من خ�سم مبالغ من الإعانة املقدمة اإليهم 

وذالك بعد البدء بتطبيق ما ورد يف الالئحة التنفيذية لنظام حافز منذ �سهر 

رجب املا�سي حيث اأن املبالغ ت�ستقطع من اإعانتهم ب�سبب عدم اللتزام بزيارة 

امللف اللكرتوين مرة اأ�سبوعياً وي�ستمر ال�ستقطاع من الإعانات الالحقة حتى 

مع التزام امل�ستفيد من زيارة ملفه اللكرتوين اأ�سبوعياً ، وقد قامت اجلمعية 

اأ�سباب هذه التظلمات والأخذ يف العتبار  مبخاطبة اجلهات املخت�سة لإزالة 

هذه  لبع�ص  تطبيقهم  وم�سقة  الربنامج  من  بامل�ستفيدين  اخلا�سة  الظروف 

ال�سوابط خا�سة اأن منهم من ي�سكن يف مناطق بعيدة وغري م�سمولة بخدمات 

النرتنت مما يتعذر معهم حتديث بياناتهم ب�سكل دوري.

الفاخري  خالد  الأ�ستاذ  القانوين  وامل�ست�سار  اجلمعية  ع�سو  طالب  جهته  من 

بو�سع اآلية اأف�سل للتعامل مع برنامج حافز واإعادة النظر يف ا�سرتاطاته ، ملا 

فيه من م�سقة على امل�ستفيدين وعدم حتقيق الهدف املرجو منه ، وقال »حتديث 

البيانات يجب اأن يكون ب�سكل �سهري ولي�ص ب�سكل اأ�سبوعي كما هو معمول به 

وال�سمان  املدنية  واخلدمة  الجتماعية  التاأمينات  بربط  اأي�ساً  وطالب  حالياً« 

برنامج  من  امل�ستفيد  ا�سم  اإلغاء  ت�سمن   ، موحدة  كمبيوتر  ب�سبكة  الجتماعي 

حافز مبجرد ان�سمامه لإحدى تلك القطاعات ، الأمر الذي من �ساأنه تخفيف 

ال�سغط على حافز.

ويف �سياق مت�سل اأكد الدكتور �سالح اخلثالن نائب رئي�ص اجلمعية واملتحدث 

اأنَّ بع�ص القائمني على برنامج حافز يتعاملون مع الإعانات  الر�سمي با�سمها 

حافز  يف  للت�سجيل  ا�سطرتهم  والتي   ، منها  امل�ستفيدين  لأحوال  مراعاة  دون 

جاء ذلك بعدما ن�سرت اإحدى ال�سحف املحلية حالة مواطنة توؤكد �سرف مبلغ 

ريالني لها كونها ت�ستلم اإعانة من جلنة رعاية ال�سجناء ، وقالت املواطنة »زوجي 

الوحيد  العائل  واأنا  وطفلتان  ولدي طفالن  تبوك  ال�سجن مبنطقة  حمكوم يف 

اإعانة حافز و�سرف يل  برنامج  بالت�سجيل يف  واأ�سافت »قمت  بعد اهلل«  لهم 

�سهران بتاريخ 1433/6/4هـ وتاريخ 1433/7/5هـ ، وتفاجاأت ب�سفحة البيانات 

ثابت  وخ�سم  �سهر  كل  فقط  ريالني  حافز  اإعانة  نزول  حافز  مبوقع  اخلا�سة 

مقداره 1998 ريالً  موؤكدة اأن املبلغ 1998 ريالً يتم �سرفه من رعاية ال�سجناء 

يف تبوك ول يوجد لديها دخل ثابت غريه« ، واأ�ساف اخلثالن »اأ�سر ال�سجناء 

هم اأكرث الفئات حاجة للم�ساعدة ب�سبب حرمانهم من العائل ، كما اأنَّ الإعانة 

التي ت�سرف للعاطلني ت�ستفيد منها يف كثري من احلالت اأ�سرهم التي حرمت 

العي�ص الكرمي ب�سبب الغالء وعدم وجود فر�ص وظيفية ت�سمن لهم دخاًل ثابتاً 

اإ�سافة اإىل اأنَّ �سوابط �سرف الإعانات تتناق�ص مع توجيهات خادم احلرمني 

لكل  الكرمي  العي�ص  توفري  على  اأكد حر�سه  الذي   - اهلل  - حفظه  ال�سريفني 

مواطن ومواطنة«.
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تقرير حقوقي : إسرائيل تنتهك حقوق الطفل الفلسطيني

اعرتافات اأو افادات مكتوبة بغري اللغة الأم.

النتدبندت  �سحيفة  اأكدت  ذاته  ال�سياق  ويف 

»قد  الربيطانيني  املحامني  تقرير  اأن  الربيطانية 

مع  بالهمجي  الإ�سرائيلي  الحتالل  تعامل  و�سف 

من  �سحبهم  يتم  حيث   ، الفل�سطينيني  الأطفال 

معا�سمهم  وتقييد   ، الليل  منت�سف  يف  اأ�سرهم 

وراء ظهورهم ، وع�سب اأعينهم ، واإجبارهم على 

الركوع اأو النبطاح مبركبات القوات الإ�سرائيلية« 

يف  الفل�سطينيني  »الأطفال  ال�سحيفة  واأ�سافت 

اأن  ميكن  ظروف  يف  يحتجزون  الغربية  ال�سفة 

 ، النفرادي  التعذيب مثل احلب�ص  اإىل حد  ت�سل 

مع فر�ص حمدودة اأو معدومة لاللتقاء بعائالتهم 

م�ستيقظني  البقاء  على  يجربوا  اأن  وميكن 

ويتعر�سون لنتهاكات لفظية وج�سدية«.

وزارة  اأن  ال�سحيفة  ذكرت  مت�سل  �سياق  ويف 

اخلارجية الربيطانية اأكدت اأنها �ستواجه ال�سلطات 

ال�سرائيلية بنتائج التقرير ، يف الوقت الذي نفت 

يف  جاء  ما  ال�سرائيلية  ال�سلطات  قاطع  وب�سكل 

لندن  �سفارتها يف  با�سم  وقال متحدث   ، التقرير 

الكثري  يف  ي�ساركون  الفل�سطينيني  الأطفال  »اأن 

من الأحيان باأعمال قاتلة ، وال�سلطة الفل�سطينية 

غري قادرة اأو غري م�ستعدة للوفاء بالتزاماتها يف 

التحقيق واملقا�ساة يف هذه اجلرائم ، مما يجعل 

بذلك  القيام  �سوى  خيار  اأي  متلك  ل  ا�سرائيل 

بنف�سها«.

الأ�سرى  �سوؤون  وزارة  عن  �سادر  تقرير  ويف 

خالل  الأطفال  اعتقال  ظاهرة  حول  واملحررين 

مت  مقد�سي  طفل   500 اأن  اأكد   ،2010 عام 

العدد  ن�سف  ي�سكل  ما  العام  خالل  اعتقالهم 

بني  الذي  الوقت  يف   ، املعتقلني  لالأطفال  الكلي 

مدير برنامج احلماية والتفعيل املجتمعي باحلركة 

العاملية للدفاع عن الأطفال الأ�ستاذ ريا�ص عرعر  

ا�ست�سهدوا  الذين  الفل�سطينيني  الأطفال  اأنَّ عدد 

منذ بداية انتفا�سة الأق�سى يف 28 �سبتمرب عام 

2000 وحتى عام 2012 على يد قوات الحتالل 

بلغ 1456 طفاًل تقل اأعمارهم عم 18 عاماً ، واأنَّ 

355 طفاًل قتلوا خالل حرب »الر�سا�ص امل�سوب« 

على قطاع غزة وذلك خالل الفرتة من نهاية عام 

2008 وحتى بداية عام 2009م.

طفولة بريئة تقتل وت�سجن وتدمر نف�سياً وج�سدياً 

يعي�ص  باأن  يحلم  الفل�سطيني  الطفل  زال  فما 

طفولته ك�سائر اأقرانه يف العامل ، بعد اأن انتهكت 

الإن�سانية  حقوقه  جميع  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سة 

والتي تعترب كل طفل فل�سطيني هو ارهابي حمتمل 

ا�سرائيلي يف  ع�سكري  عام  مدعي  لت�سريح  وفقاً 

ت�ستخدم  الإ�سرائيلية  فال�سلطات   ، 2001م   عام 

تلتزم  مل  فهي   ، �سده  والعنف  القوة  اأنواع  جميع 

باملعايري الدولية وحتديداً مببداأ الن�سبة والتنا�سب 

الأطفال  مع  والتعامل  للقوة  ا�ستخدامها  ب�ساأن 

الفل�سطينيني وفقاً لل�سن القانوين حيث تن�ص املادة 

الطفل  حلقوق  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأوىل 

»يعنى الطفل كل اإن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�سرة ، 

ما مل يبلغ �سن الر�سد ، قبل ذلك مبوجب القانون 

املنطبق عليه«  فا�سرائيل مل  تاأخذ بعني العتبار 

الفل�سطينيني  الأطفال  مع  وتتعامل  املعايري  تلك 

الطفل  تعترب  والتي  الع�سكرية  للقراراتها  وفقاً 

، يف حني  الفل�سطيني هو من مل يكمل 16 عاماً 

املدين  للقانون  وفقاً  اإ�سرائيل  يف  الطفل  يعرف 

الإ�سرائيلي مبن مل يكمل 18 عاماً.

اأنَّ  دولية  فل�سطينية  موؤ�س�سات  اأكدت  جهتها  من 

كدروع  الأطفال  ت�ستخدم  الإ�سرائيلية  ال�سلطات 

العليا  العدل  حمكمة  قرار  مع  متنافية   ، ب�سرية 

الإ�سرائيلية الذي يعترب ا�ستخدام املدنيني كدروع 

عام  ت�سرين  يف  وال�سادر   ، قانوين  غري  ب�سرية 

توؤكد  الواقع  اأر�ص  على  فاملمار�سات   ، 2005م 

ا�ستمرارية هذا الإجراء باأ�سكال متعددة من بينها 

اإجبار الأطفال على ال�سري اأمام اجلنود يف حالت 

 ، مواجهات  حدوث  اأو   ، املنا�سلني  بيوت  اقتحام 

حيث اأجرب عدد من الأطفال بال�سري حتت تهديد 

ال�سالح وال�سرب بال�سري اأمام جي�ص منظم ومزود 

على  اآخرون  اأجرب  كما   ، الأ�سلحة  اأ�سكال  بكافة 

، مما  الع�سكرية  ال�سيارات  مقدمة  على  اجللو�ص 

اأجرب  فيما  بجروح  منهم  بع�ص  اإ�سابة  اإىل  اأدى 

وذلك  اجلي�ص  بدور  القيام  على  منهم  العديد 

بتفتي�ص حقائب ي�ستبه باحتوائها على متفجرات.

اأكد تقرير حقوقي �سدر موؤخراً  الوقت ذاته  ويف 

»الأطفال  عنوان  حمل  الربيطانية  العا�سمة  يف 

م�ستقلة  قانونية  بعثة  عن  الع�سكري«  احلجز  يف 

تاألفت من ت�سع حمامني بريطانيني بارزين ، قامت 

بزيارة لالأرا�سي الفل�سطينية واإ�سرائيل يف �سبتمرب 

التحقيق بو�سع الأطفال  ، بهدف  املا�سي 2011م 

الع�سكري  القانون  املعتقلني مبوجب  الفل�سطينيني 

مبادئ  على  التقرير  اعتمد  وقد   ، الإ�سرائيلي 

�سيادة القانون وحقوق الأطفال.

قامت  ال�سرائيلية  ال�سلطات  فاإنَّ  للتقرير  ووفقاً 

بانتهاك للعديد من املواد الواردة يف اتفاقية جنيف 

 ، الطفل  حلقوق  املتحدة  الأمم  واتفاقية  الرابعة 

من بينها املادة (76) لخفاقها يف ترجمة الأوامر 

للغة العربية ، واملواد (3،2) ذات العالقة بالتمييز 

وبني  بينهم  الف�سل  وبعدم  بالحتجاز  والت�سرع 

البالغني ، فا�سرائيل قد انتهكت احلظر املفرو�ص 

وفقاً  واملهنية  والالاإن�سانية  القا�سية  املعاملة  على 

للمادة 37 (اأ) من اتفاقية حقوق الطفل ، مبا يف 

ذلك التعذيب.

الأطفال  اعتقال  بعدم  اللتزام  اإىل  التقرير  ودعا 

اأثناء  اإعالمهم  ويجب   ، عادية  ظروف  يف  لياًل 

العتقال وبلغة وا�سحة عن اأ�سباب اعتقالهم وعدم 

القيام مطلقاً بتع�سيب اأعينهم اأو تغطية وجوههم 

وتقييد اأيديهم ، وطالب بحظر ا�ستخدام الأغالل 

البال�ستيكية ، موؤكداً يف الوقت ذاته على �سرورة 

العنف  ا�ستخدام  وعدم  الأطفال  كرامة  حماية 

الوالدين  تواجد  �سرورة  مع  والإكراه  والتهديد 

بال�سوت  اأن يجرى  اأثناء العتقال والتحقيق على 

على  التوقيع  على  اإجبارهم  وعدم  وال�سورة 

 امل�دة 37

تكفل الدول الأطراف:

)اأ( األ يعر�ض اأي طفل للتعذيب اأو لغريه 

من �سروب املع�ملة اأو العقوبة الق��سية اأو 

الالاإن�س�نية اأو املهينة ، ول تفر�ض عقوبة 

ب�سبب  احلي�ة  مدى  ال�سجن  اأو  الإعدام 

اأعم�رهم  تقل  اأ�سخ��ض  يرتكبه�  جرائم 

عن ثم�ين ع�سرة �سنة دون وجود اإمك�نية 

لالإفراج عنهم. 



حقــــوق

8

ال�سنة ال�س�د�سة - العدد )79( 

�سوال  1433ه�  - �سبتمرب  2012 م  محليات حقــــوق

إلزام املرافق واجلهات احلكومية بتسوير األراضي البيضاء التي متتلكها
التي  ، املرافق واجلهات احلكومية  التعديات  واإزالة  األزمت لئحة مراقبة الأرا�سي احلكومية 

متلك اأرا�سي بي�ساء ب�سكوك �سرعية ، بت�سويرها اأو و�سع عالمات ثابتة حلفظها من التعديات 

كما األزمت الالئحة اأي�ساً اجلهات احلكومية عند رفع اأية اأر�ص م�ساحياً تو�سيح ما عليها من 

من�ساآت، وتو�سيح الإحداثيات على املخطط اأو الكروكي ، و�سيتابع اأمراء املناطق اأعمال اللجان 

املن�سو�ص عليها يف املادتني الثانية وال�ساد�سة من هذه الالئحة، والنظر يف �سكاوى املواطنني 

منها اأو من اأحد اأع�سائها، وتنفيذ العقوبات املن�سو�ص عليها يف هذه الالئحة بعد اأن ت�سبح 

العقوبة نهائية.

وتن�ص املادة الثانية من الالئحة على:

اأـ  تكون جلنة اأو اأكرث يف كل اإمارة اأو حمافظة اأو مركز - بح�سب احلاجة - بقرار من اأمري املنطقة 

ت�سمى »جلنة مراقبة الأرا�سي احلكومية واإزالة التعديات« ت�سم ع�سواً من الإمارة اأو املحافظة 

اأو املركز على اأن يكون موؤهاًل تاأهياًل �سرعياً اأو نظامياً ما اأمكن ذلك، وع�سواً من فرع وزارة 

الزراعة، وع�سواً من الأمانة اأو البلدية، وع�سواً من فرع وزارة املالية يف املناطق واملحافظات 

التي يوجد فيها فرع لوزارة املالية، على اأن يكون ع�سوا فرعي وزارة الزراعة والأمانة اأو البلدية 

من الفنيني قدر الإمكان، ولأمري املنطقة تعيني الأكفاأ من الأع�ساء رئي�ساً للجنة.

ب ـ يكون جميع الأع�ساء متفرغني لأداء اأعمالهم املنوطة بهم، وتكون مدة الع�سوية يف هذه اللجنة اأربع �سنوات.

ج ـ ي�سرتط يف جميع الأع�ساء اأن يكونوا من ال�سعوديني، واأن يكونوا على علم بالأنظمة اخلا�سة بعملهم.

د ـ يكون مقر عمل اللجنة يف الإمارة اأو املحافظة اأو املركز.

هـ ـ توفر الإمارة لكل جلنة موظفاً اإدارياً اأو اأكرث يتوىل الأعمال الإدارية اخلا�سة باللجنة، ويكون عمله مكتبياً، و�سيارة اأو اأكرث مع ال�سائق بح�سب احلاجة.

وتن�ص املادة ال�ساد�سة على ما يلي:

تكون جلنة مركزية يف كل اإمارة من اإمارات املناطق بقرار من اأمري املنطقة ت�سمى »اللجنة املركزية ملراقبة الأرا�سي احلكومية واإزالة التعديات« اأع�ساوؤها ميثلون 

اإمارة املنطقة، وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية، وزارة الزراعة، وزارة املالية، الهيئة العامة لل�سياحة والآثار، ويراأ�ص هذه اللجنة ممثل اإمارة املنطقة الذي ي�سرتط 

األ يقل م�ستوى تاأهيله عن ال�سهادة اجلامعية »تخ�س�ص �سريعة اأو اأنظمة اأو ما يعادلهما«، اأن يكون ممثاًل لوزارة ال�سوؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة من 

املهند�سني، األ يقل م�ستوى تاأهيل بقية الأع�ساء عن ال�سهادة اجلامعية، وتعقد اجتماعات اللجنة يف مقر اإمارة املنطقة، وتكون مدة الع�سوية فيها اأربع �سنوات، 

ومن ثم يعاد ت�سكيلها مرة اأخرى، وتكون مهمة هذه اللجنة ما يلي:

اأـ درا�سة املح�سر وا�ستمارات املعاينة وح�سر الإحداثات وما يرافقها من اأوراق معدة من جلان مراقبة الأرا�سي واإزالة التعديات والتو�سية مبا يلزم ب�ساأنها.

ب ـ الوقوف على الإحداث اإذا اقت�سى الأمر ذلك.

ج ـ درا�سة تقارير جلان مراقبة الأرا�سي واإزالة التعديات ب�ساأن الإحداثات وتقرير مدى اإزالة الإحداث من عدمه، والتو�سية بذلك لأمري املنطقة، وي�سدر اأمري 

املنطقة بناء على ذلك قراراً اإدارياً باإنفاذ ما اأو�ست به اللجنة، ويجوز التظلم من قرار اأمري املنطقة اأمام ديوان املظامل.

د ـ متابعة اأعمال جلان مراقبة الأرا�سي واإزالة التعديات والرفع اإىل اأمري املنطقة عن نتائج متابعتها.

هـ ـ درا�سة ال�سكاوى املقدمة اإليها من اأع�ساء جلان مراقبة الأرا�سي احلكومية واإزالة التعديات، وكل ما يرد اإليها من اأمري املنطقة اأو اجلهات ذات العالقة يف 

�ساأن التعديات.

وـ  درا�سة مدى احلاجة اإىل زيادة عدد جلان مراقبة الأرا�سي احلكومية واإزالة التعديات اأو تقلي�سها، واإعداد ت�سوراتها عن عمل هذه اللجان وما تراه من اإجراءات 

ومقرتحات لتطوير اأدائها وتفعيل دورها.

احلكومية  امل�ست�سفيات  يف  املوجودة  العنف  من  الأطفال  حماية  ملراكز  ال�سماح  موؤخراً  مت 

بالتحفظ على الأطفال املعر�سني للعنف و�سحبهم من اأ�سرهم بعد التاأكد من وقوع العتداء 

عليهم اأو تعر�سهم لالإهمال املتكرر ، وت�سليمهم لأي فرد اآخر من اأقاربهم اأو اإىل دار ال�سوؤون 

الجتماعية لتقوم اجلهات املخت�سة ببحث ودرا�سة ومتابعة الق�سية والتاأكد من �سحة تعر�ص 

الطفل  لأي حالة عنف اأو حادثة اعتداء �سواء من قبل اأ�سرته اأو خارجها.

ويف �سياق مت�سل بداأت م�ست�سفيات الأطفال والولدة يف املنطقة ال�سرقية من خالل مراكز 

الأطفال  �سد  اأ�سري  عنف  اأو  ا�ستباه  حالة  اأي  وتعميم  بربط  العنف  من  الأطفال  حماية 

املراجعني للمراكز وامل�ست�سفيات الطبية وذلك ب�سورة �سرية من خالل ال�سجل املدين للطفل 

ووالده وت�سجيلها اإلكرتونياً بربنامج الأمان الأ�سري الوطني.

واأو�سحت الأخ�سائية الجتماعية، يف م�ست�سفى الولدة والأطفال يف الدمام، �سلمى العايل 

اأن البدء بربط اأي حالة ي�ستبه فيها بتعر�ص الطفل للعنف يتم ب�سكل �سري دون علم الآباء، 

وتتم تلك العملية من خالل ال�سجل املدين للطفل والأب، بجميع م�ست�سفيات ال�سعودية بهدف 

تعميم احلالة بعد ت�سجيلها اإلكرتونياً يف ال�سجل الوطني يف برنامج الأمان الأ�سري واأ�سافت 

»اأن هذا الإجراء الحرتازي ياأتي لبحث حالة الطفل الذي ي�ستبه يف تعر�سه للعنف ومنع 

تكرار عملية العتداء عليه، حفاظاً على �سالمة الطفل الذي يتم بحث حالته لحقاً، للتاأكد من مدى �سحة تعر�سه لأي عنف اأو حادثة اعتداء، �سواء من قبل 

اأ�سرته اأو خارجها«.

السماح  ملراكز حماية األطفال من العنف بالتحفظ على األطفال املعنفني
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من اأجل حماية ومراقبة الأجور للمواطنني والوافدين ، والق�ساء على عمليات الت�سرت 

يف القطاع التجاري والتالعب يف برامج ال�سعودة ، ت�ستعد حالياً وزارة العمل لإطالق 

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  جميع  باإلزام  الربنامج  اآلية  وتق�سي  الأجور«  »نطاقات  برنامج 

العاملة يف اململكة بفتح ح�سابات بنكية ملوظفيها ال�سعوديني والوافدين ، بحيث يتم ربط 

ح�سابات املوؤ�س�سة اأو ال�سركة بالنظام املوحد لوزارة العمل عن طريق خدمات املوؤ�س�سات 

وال�سركات على موقع وزارة العمل ، لالطالع على م�سريات رواتب موظفيها �سهرياً.

من جهته قال وزير العمل املهند�ص عادل فقيه »اأنه �سيتم تطبيق الربنامج ب�سكل تدريجي 

ففي املرحلة الأوىل �سيطبق على ال�سركات الكربى وهذا �سيكون خالل �سهرين اأو ثالثة 

يف اأق�سى تقدير«.

واأ�ساف »يف املراحل التالية �سيجري التو�سع يف ال�سرائح حيث تدخل ال�سركات املتو�سطة 

ثم ال�سغرية تليها ال�سركات ال�سغرية جداً حيث  �سيطبق الربنامج بالكامل خالل عام 

ت�سنيف  �سيتم  حيث  التوطني  خطط  من  متقدمة  مرحلة  يف  دور  للربنامج  و�سيكون 

اأي  العددي  التوطني  لي�ص فقط من خالل معدلت  م�ستقباًل  القطاع اخلا�ص  من�ساآت 

بن�سب العمالة الوطنية ولكن اأي�ساً من خالل معدلت الرواتب ال�سهرية للعمالة الوطنية 

مقارنة باجمايل رواتب املن�ساآت الأهلية ، ويعني ذلك اأنه �سيتعني على ال�سركات تعيني 

املواطنني يف املنا�سب القيادية ذات الرواتب املرتفعة اإذ تعني بع�ص ال�سركات عدداً كبرياً من ال�سعوديني يف وظائف غري قيادية برواتب متدنية لتحقيق الن�سب 

املن�سودة لتوطني توظيف املواطنني ال�سعوديني«.

 ويف �سياق مت�سل  قال طلعت حافظ الأمني العام للجنة الإعالم والتوعية امل�سرفية »اإنَّ الربنامج يهدف للتاأكد من ح�سول العمالة ال�سعودية والوافدة على اأجورها 

ال�سهرية بانتظام عرب البنوك الر�سمية اإ�سافة اإىل مراقبتها ، بالتن�سيق مع عدد من اجلهات الر�سمية ومن بينها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي« ، واأ�ساف »النظام 

اجلديد ي�سمن للجهات الر�سمية ا�ستالم املوظفني رواتبهم يف اأوقاتها دون تاأخري وب�سكل دوري وم�ستمر بالإ�سافة اإىل اأنَّ ك�سف احل�ساب ميثل دلياًل يف حال وجود 

ق�سايا عمالية اأو منازاعات«.

ويهدف الربنامج اإىل معرفة عدد العمالة لدى املوؤ�س�سات من املواطنني والوافدين ورواتبهم و�سمان اإيداعها يف ح�ساباتهم ب�سكل �سهري ، بالإ�سافة للتاأكد من اأنَّ 

دخل العامل املودع با�سمه هو املن�سو�ص عليه يف عقد العمل ويف حالة زيادة دخل العامل غري ال�سعودي عن املن�سو�ص يف عقده ف�ستعترب الأموال غري قانونية.

ال�سنة ال�س�د�سة - العدد )79( 

محليات�سوال  1433ه�  - �سبتمرب  2012 م 

من أجل حماية ومراقبة األجور للمواطنني والوافدين

وزارة العمل تستعد إلطاق برنامج »نطاقات األجور«

اململكة العربية السعودية
وزارة العمل

بهدف مكافحة غاء األسعار

إنشاء هيئة حكومية مستقلة 
تعمل اجلهات املخت�سة على اإنهاء درا�سة تق�سي باإن�ساء هيئة حكومية م�ستقلة حتت م�سمى »هيئة 

اجلمعيات التعاونية« ، بهدف مكافحة غالء الأ�سعار.

هذا ما اأكده الدكتور نا�سر التومي رئي�ص اجلمعية حيث قال »اجلمعية رفعت م�سودة لتاأ�سي�ص نظام 

هيئة اجلمعيات التعاونية للجهات املخت�سة، حيث يتم درا�سته حالياً من قبل خمت�سني وخرباء يف 

املجال الجتماعي والقت�سادي« واأ�ساف »من �ساأن الهيئة اأن تعيد �سياغة مفهوم القت�ساد التعاوين 

التعاوين  املنظوم  هذا  وفق  تعمل  التي  والكويت  كالإمارات  اخلليج  دول  ببع�ص  اأ�سوة  اململكة  يف 

للم�ستهلكني  ومنا�سبة  معقولة  باأ�سعار  للمواطنني  وال�ستهالكية  الغذائية  ال�سلع  لتوفري  للجمعيات 

بحيث ي�سبح مبقدور تلك اجلمعيات حتديد اأ�سعار ال�سلع الغذائية وال�ستهالكية وعدم اإخ�ساعها 

اأنَّ  موؤكداً  للبالد«،  املحلي  القت�ساد  على  اإيجابياً  موؤ�سراً  يعد  ما  وهذا  واملوردين،  التجار  جل�سع 

التجار واملوردين،  امل�سوؤولية الجتماعية بني  اأن ترفع من م�ستوى  التعاونية من �ساأنها  »اجلمعيات 

حيث اإن تلك امل�سوؤولية الجتماعية لدينا اأقل من �سفر، يف ظل عدم الهتمام من قبل بع�ص التجار 

واملوردين اإل بتحقيق هوام�ص ربح منا�سبة لهم، دون الأخذ يف العتبار الدور الجتماعي امللقى على 

عواتقهم«.

اأن مفهوم اجلمعيات التعاونية » بداأت كثري من الدول على م�ستوى اخلليج والعامل يف  ولفت اإىل 

تطبيقه، وهو نظام يخت�ص ببيع ال�سلع ال�ستهالكية الأ�سا�ص للم�ستهلكني، كالأرز، الدقيق، الزيوت، 

تلك اجلمعيات  الربحي، حيث حققت  مبالغ يف هام�سها  ومنا�سبة وغري  باأ�سعار معقولة  وغريها، 

جناحاً كبرياً كما هو يف الكويت والإمارات، حيث مل يكن هناك غالء فاح�ص يف اأ�سعار بع�ص ال�سلع، وانخف�ست ال�سلع يف الإمارات مع بداية رم�سان اإىل اأكرث من 

20% وهو دليل كبري على جناح تلك اجلمعيات، رغم اأن الأ�سعار يف املوا�سم عادة ما ترتفع، اإل اأن اجلمعيات التعاونية حتد من ذلك ب�سكل كبري«.

ويف ال�سياق ذاته اأو�سح التومي  اأن م�سودة الدرا�سة تت�سمن اإن�ساء بنك حتت م�سمى بنك القت�ساد التعاوين والذي ي�سعى اإىل متويل اجلمعيات التعاونية لتقدمي 

ال�سلع الإ�ستهالكية والغذائية باأ�سعار منا�سبة للجميع ، بالإ�سافة اإىل اأن البنك �سيعمل على توفري ال�سمانات البنكية للجمعيات التي �ستعمل يف تقدمي �سلع وفق 

مفهوم تعاوين اجتماعي واقت�سادي.

وطالب ب�سرورة زرع مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية بني اأو�ساط التجار، وحثهم على اأهمية م�ساركتهم للمجتمع من خالل العمل على تقدمي �سلع غذائية وا�ستهالكية 

بعيداً عن الغالء الفاح�ص واملبالغة يف حتديد هوام�ص ربح كبرية على ح�ساب امل�ستهلك.

Consumer Protection Association
جمعية حماية املستهلك
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اأكرث من 100 مليون �سخ�ض �س�ركوا يف حملة اليوم الع�ملي للعمل الإن�س�ين

اأريد اأن اأترك ب�سمتي على رمال احلياة ، اأود اأن يعرفوا اأين كنت هنا ، فعلُت �سيئاً ، تركت اأثراً ، وعندما رحلت مل اأكن 

نادماً على ما تركت ، اأنا كنت هنا ، ع�سُت و�سنعُت وفعلت كل ما بو�سعي ، واأثري من بعدي يدل على اأين كنت هنا ، بعد 

هذه الكلمات اأطلقت الأمم املتحدة اأكرث من مليار ر�سالة دعم عرب النرتنت مبنا�سبة اليوم العاملي للعمل الإن�ساين ، »اأنا 

كنت هنا« ، هو عنوان احلملة التي اأطلقتها الأمم املتحدة و�سارك فيها  اأكرث من 100 مليون �سخ�ص ، وطالبت كل فرد 

باأن ير�سل ر�سائل تدعم العمل الإن�ساين ويتعهد من خاللها بالقيام بعمل اإن�ساين �سغرياً كان اأو كبرياً وذلك عرب املوقع 

اللكرتوين www.whd-iwashere.org ، لي�سارك يف البناء لي�ص باملال فقط بل باجلهد كل ح�سب مقدرته.

ر�س�لة الأمن الع�م لالأمم املتحدة ب�ن كي مون

»ي�سكل الحتفال باليوم العاملي للعمل الإن�ساين هذا العام فر�سة تاريخية حل�سد �سفوف بليون �سخ�ص من خمتلف اأنحاء 

العامل بهدف الرتويج لفكرة ا�ستباقية نافذة وهي التاآزر بني الب�سر.

فالتاآزر هو اأف�سل و�سيلة لتكرمي ذكرى العدد الكبري من العاملني يف جمال امل�ساعدة الإن�سانية الذين بذلوا اأرواحهم وننعي 

وفاتهم اليوم، ولتمجيد اجلهود التي يبذلها غريهم ممن يوا�سلون مهمتهم النبيلة باإي�سال امل�ساعدة العاجلة اإىل من هم 

يف حمنة.

واإن روح الت�سامن التي حتفز هذه اجلهود ال�سجاعة هي الدافع وراء احتفالنا باليوم العاملي للعمل الإن�ساين.

وقد مل�ست تلك الروح يف رحالتي اإىل خمتلف اأنحاء العامل، واأنا األتقي بالعاملني يف جمال الإغاثة الذين يرتكون اأ�سباب 

الراحة يف ديارهم مل�ساعدة الآخرين املحتاجني اإىل امل�ساعدة.

وقد قام املاليني من الأ�سخا�ص بزيارة موقعنا على �سبكة الإنرتنت من اأجل ت�سجيل دعمهم والإفادة عن اأعمالهم ، و�سواء تعلق الأمر باجلهود الدولية املبذولة من اأجل 

تاليف اأزمة اجلوع يف غرب اأفريقيا، اأو تقدمي امل�ساعدة العاجلة اإىل املدنيني يف �سوريا، اأو القيام بعمل خريي منفرد من جار اإىل جار، ت�ساهم روح التاآزر بني الب�سر يف 

حت�سني الظروف املعي�سية للجميع«.

62 مليون �سخ�ض يف ح�جة م��سة للم�س�عدات الإن�س�نية

دعا الدكتور نبيل العربي الأمني العام للجامعة العربية اإىل ت�سافر اجلهود الدولية من اأجل النهو�ص بالعمل الإن�ساين ،  جاء ذلك يف ر�سالة وجهها العربي للجامعة 

مبنا�سبة اليوم العاملي للعمل الإن�ساين ، حيث قال » هناك 62 مليون �سخ�ص يف حاجة ما�سة للم�ساعدات الإن�سانية يف جميع اأنحاء العامل، وقد ت�سررت حياتهم و�سبل 

عي�سهم ب�سبب الكوارث واجلوع وال�سراعات ومن ثم فاإن هذا اليوم هو فر�سة لتذكر حمنتهم ولاللتزام مبوا�سلة دعمنا للرجال والن�ساء من جميع الثقافات واخللفيات 

التي تعمل باجتهاد على اأر�ص الواقع لإنقاذ الأرواح وم�ساعدة املجتمعات على ال�ستعداد ملواجهة الأزمات امل�ستقبلية« ، واأ�ساف »الحتفال بهذا اليوم فر�سة لكل اإن�سان 

اأن يتذكر اأنه باإمكانه اأن يكون فاعاًل يف املجال الإن�ساين، فاحلكومات واملنظمات املحلية والدولية وكذلك الأفراد ميكنهم بناء �سل�سلة من الت�سامن لدعم املجتمعات عند 

ال�ستجابة اأو التعايف من الكوارث«.

�سحيفة ج�ردي�ن : الن��سطون الإن�س�نيون فى خطر

اأو  الإن�ساين  العمل  العاملون يف جمال  ي�سهدها  التي  والقتالية  الهجومية  العمليات  الربيطانية  جارديان  �سحيفة  ا�ستنكرت   ، الإن�ساين  للعمل  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

»الإن�سانيون« الذين يعر�سون اأنف�سهم لالأخطار من اأجل اإنقاذ حياة الآخرين ويتحملون ال�سعاب للتخفيف من معاناة من هم اأقل حظاً ، واأ�سافت ال�سحيفة »اأن العمل 

الإن�ساين يُعد واحداً من املهن الأكرث خطورة يف العامل، نظراً لتعر�ص العاملني فيه لعمليات اخلطف واإطالق النار والتهديد بالقتل يف اأماكن �ساخنة مثل ال�سودان و�سوريا 

وال�سومال وغريها من الدول التي تت�ساعد فيها ال�سراعات ال�ساقة، ويتعر�سون للمخاطر من اأجل احلفاظ على �سريان احلياة ل�سحايا احلروب والكوارث«.

�سعوب الع�مل حتي اليوم الع�ملي للعمل الإن�س�ين

اأحيت �سعوب العامل فعاليات اليوم العاملي للعمل الإن�ساين يف اأكرث من 70 دولة يف العامل ، فعلى �سبيل املثال جتمع اأكرث من 10000 �سخ�ص يف و�سط مدينة دبي حل�سور 

عر�ص الفيلم اخلا�ص باليوم العاملي للعمل الإن�ساين ، واحتفلت اأي�ساً بغداد و ح�سر الحتفالية العديد من موظفي الأمم املتحدة، و�سخ�سيات دبلوما�سية كبرية ، ودعا 

ممثل العراق الدائم يف جنيف ال�سفري حممد علي احلكيم  �سرورة موا�سلة دعم دور الأمم املتحدة وكل اأ�سحاب العالقة من اأجل حتقيق ال�سالم والأمان والدميقراطية 

يف كافة اأنحاء العامل.

و�سارك اأي�ساً ال�سعب الفل�سطيني دول العامل تلك الحتفالية وقال رئي�ص الوزراء الدكتور �سالم فيا�ص »يكت�سُب اإحياء هذه املنا�سبة اأهميًة كبريًة وا�ستثنائيًة لدى �سعبنا 

الذي يُنا�سل منذ عقود للتحرر من نري الحتالل، والعي�ص حراً اأبياً على اأر�سه« واأ�ساف »حُتيي هذه املنا�سبة يف ذاكرتنا ق�س�ص املعاناة الإن�سانية والبطولة التي �ساحبت 

هذه املعاناة، والتي �سطرتها ن�سالُت الكثريين ممن �ساهمت ت�سحياتهم واأعمالهم ومبادراتهم يف التخفيف من معاناة واآلم اأبناء �سعبنا يف كافة اأماكن تواجده، ويف زيادة 

الوعي بحقوق �سعبنا الوطنية وامل�سروعة، ويف مقدمتها اخلال�ص التام من الحتالل واإقامة دولة فل�سطني املُ�ستقلة كاملة ال�سيادة على حدود عام 1967«.
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اليوم العاملي للعمل اإلنساني

األمم املتحدة: العمل اإلنساني يواجه حتديات ال تنتهي
يف الت��سع ع�سر اآب / اأغ�سط�ض 2003م لقي 22 �سخ�سً� م�سرعهم يف تفجري ملقر بعثة الأمم املتحدة يف بغداد ، ومنذ ذلك احلن تت�س�عف عملي�ت الهجوم 

ع�م  املتحدة  الأمم  لإح�س�ئ�ت  وفقً�   132 143 وخطف  اأ�سيب  بينم�   ، امل��سين  الع�من  109 خالل  قتل  فقد   ، مرات   3 الإن�س�نية  البعث�ت  على متطوعي 

2011م  ويف مثل ذلك اليوم من ع�م 2008م دعت الأمم املتحدة دول الع�مل ب�لحتف�ل ب�ليوم الع�ملي للعمل الإن�س�ين لإحي�ء ذكرى الذين لقوا حتفهم ع�م 

2003م ، وتكرميً�  وتقديرًا جلهود الع�ملن الذين يواجهون الأخط�ر واملحن والكوارث ال�سحية والبيئية والنزاع�ت امل�سلحة مل�س�عدة الآخرين ، اإ�س�فًة اإىل 

دعوة اجلميع لالن�سم�م اإىل املتطوعن يف ك�فة جم�لت العمل الإن�س�ين ، من اأجل حتقيق املزيد من الدعم املجتمعي املحلي والدويل ملنظم�ت العمل 

الإن�س�ين
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قانونيات

اعرف
(د) تتخذ جميع التدابري املنا�سبة كي ت�سمن، بالن�سبة 

للتبني يف بلد اآخر، اأن عملية التبني ل تعود على اأولئك 

امل�ساركني فيها بك�سب مايل غري م�سروع.

بعقد  املــادة  هــذه  اأهـــداف  القت�ساء،  عند  تعزز  (هـــ) 

ترتيبات اأو اتفاقات ثنائية اأو متعددة الأطراف، وت�سعى 

يف هذا الإطار، اإىل �سمان اأن يكون تبنى الطفل يف بلد 

اآخر من خالل ال�سلطات اأو الهيئات املخت�سة.

  املادة الثانية والع�سرون

التدابري  التفاقية  الأطــراف يف هذه  الــدول  تتخذ   -1

املالئمة لتكفل للطفل الذي ي�سعى للح�سول على مركز 

لجئ، اأو الذي يعترب لجئاً وفقاً للقوانني والإجراءات الدولية اأو املحلية املعمول 

بها، �سواء �سحبه اأو مل ي�سحبه والداه اأو اأي �سخ�ص اآخر، تلقى احلماية وامل�ساعدة 

الإن�سانية املنا�سبتني يف التمتع باحلقوق املنطبقة املو�سحة يف هذه التفاقية ويف 

غريها من ال�سكوك الدولية الإن�سانية اأو املتعلقة بحقوق الإن�سان التي تكون الدول 

املذكورة اأطرافاً فيها.

اأي  التعاون يف  تراه منا�سباً،  الأطــراف، ح�سب ما  الدول  الغر�ص توفر  2- ولهذا 

اأو  جهود تبذلها الأمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية املخت�سة 

املنظمات غري احلكومية املتعاونة مع الأمم املتحدة، حلماية طفل كهذا وم�ساعدته، 

وللبحث عن والدي طفل لجئ ل ي�سحبه اأحد اأو عن اأي اأفراد اآخرين من اأ�سرته، 

من اأجل احل�سول على املعلومات الالزمة جلمع �سمل اأ�سرته، وفى احلالت التي 

ذات  الطفل  لأ�سرته، مينح  الآخرين  الأفــراد  اأو  الوالدين  على  العثور  فيها  يتعذر 

احلماية املمنوحة لأي طفل اآخر حمروم ب�سفة دائمة اأو موؤقتة من بيئته العائلية 

لأي �سبب، كما هو مو�سح يف هذه التفاقية.

املادة الع�سرون

1- للطفل املحروم ب�سفة موؤقتة اأو دائمة من بيئته العائلية اأو الذي ل ي�سمح له ، 

حفاظاً على م�ساحله الف�سلى ، بالبقاء يف تلك البيئة ، احلق يف حماية وم�ساعدة 

خا�ستني توفرهما الدولة.

هذا  ملثل  بديلة  رعاية   ، الوطنية  لقوانينها  وفقاً   ، الأطــراف  الــدول  ت�سمن   -2

الطفل.

الواردة  الكفالة  اأو  احل�سانة   ، اأمور  الرعاية يف جملة  هذه  ت�سمل  اأن  3- ميكن 

يف القانون الإ�سالمي اأو التبني اأو عند ال�سرورة ، الإقامة يف موؤ�س�سات منا�سبة 

لرعاية الأطفال وعند النظر يف احللول ، ينبغي اإيالء العتبار الواجب ل�ست�سواب 

ال�ستمرارية يف تربية الطفل وخللفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

املادة احلادية والع�سرون

الف�سلى  الطفل  م�سالح  اإيــالء  التبني  نظام  و/اأو جتيز  تقر  التي  الــدول  ت�سمن 

العتبار الأول والقيام مبا يلي:

وفقاً  حتــدد،  التي  املخت�سة  ال�سلطات  اإل  الطفل  بتبني  ت�سرح  األ  ت�سمن  (اأ) 

اأ�سا�ص كل املعلومات ذات ال�سلة املوثوق  للقوانني والإجراءات املعمول بها وعلى 

بها، اأن التبني جائز نظراً حلالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأو�سياء 

القانونيني واأن الأ�سخا�ص املعنيني عند القت�ساء، قد اأعطوا عن علم موافقتهم 

على التبني على اأ�سا�ص ح�سولهم على ما قد يلزم من امل�سورة.

(ب) تعرتف باأن التبني يف بلد اآخر ميكن اعتباره و�سيلة بديلة لرعاية الطفل، اإذا 

تعذرت اإقامة الطفل لدى اأ�سرة حا�سنة اأو متبنية، اأو اإذا تعذرت العناية به باأي 

طريقة مالئمة يف وطنه.

(ج) ت�سمن بالن�سبة للتبني يف بلد اآخر، اأن ي�ستفيد الطفل من �سمانات ومعايري 

تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني.

  * اتفاقية حقوق الطفل

 * انضمت اململكة إلى هذه االتفاقية في فبراير عام 1996م  بتحفظ على املواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية  

حدد نظام املرافعات ال�سرعية ووفقاً لالئحته التنفيذية الخت�سا�ص املحلي ل�سماع الدعوى الق�سائية وفقاً ملا ت�سمنته املادة الرابعة و الثالثون من النظام والتي جاء 

فيها ( تقام الدعوى يف املحكمة التي يقع يف نطاق اخت�سا�سها حمل اإقامة املدعى عليه ، فاإن مل يكن له حمل اإقامة يف اململكة فيكون الخت�سا�ص للمحكمة التي 

يقع يف نطاق اخت�سا�سها حمل اإقامة املدعي ، و اإذا تعدد املدعى عليهم كان الخت�سا�ص للمحكمة التي يقع يف نطاقها حمل اإقامة الأكرثية ، و يف حال الت�ساوي 

يكون املدعي يف اخليار يف اإقامة الدعوى اأمام اأي حمكمة يقع يف نطاق اخت�سا�سها حمل اإقامة اأحدهم ، ووفقاً للمادة ال�سابقة فاإن الأ�سل يف �سماع الدعوى تكون 

يف بلد املدعى عليه اإل اأنه يجوز يف بع�ص الأحوال �سماع الدعوى يف غري بلد املدعى عليه وفقاً ملا جاء يف الفقرة العا�سرة من املادة الرابعة والثالثون من نف�ص 

النظام وتتمثل هذه الأحوال يف التايل : 

1-اإذا تنازل املدعى عليه عن حقه �سراحة اأو �سمنا كاأن يجيب على دعوى املدعي بعد �سماعها وفق املادة 71 من نف�ص النظام .

2-اإذا ترا�سى املتداعيان على اإقامة دعواهما يف بلد اآخر وفق املادتني (45،28) من نف�ص النظام .

3-اإذا وجد �سرط بني الطرفني ، �سابق للدعوى باأنه اإذا ح�سلت بينهما خ�سومة فتقام الدعوى يف بلد معني . 

4-اإذا ح�سل اعرتا�ص على حجة ا�ستحكام اأثناء نظرها ، اأو قبل اكت�سابها القطعية فيكون نظرها يف بلد العقار من قبل ناظر احلاجة . 

اإذا �سمع الدعوى يف بلد الزوجة ا�ستخالف قا�سي بلد الزوج  اأو بلد الزوج و على القا�سي  اإقامة دعواها يف بلدها  5- للزوجة يف امل�سائل الزوجية اخليار يف 

لالإجابة عن دعواها ، فاإذا توجهت الدعوى األزم الزوج باحل�سور اإىل حمل اإقامتها لل�سري فيها  فاإذا امتنع �سمعت غيابياً ، و اإذا مل تتوجه الدعوى ردها القا�سي 

دون اإح�ساره.

6- اإثبات الإع�سار يكون من قبل القا�سي مثبت الدين الأول اإن كان على راأ�ص العمل يف املحكمة التي اأثبت فيها الدين ما مل يكن مدعي الإع�سار �سجينا يف بلد 

اآخر فينظر اإع�ساره يف حمكمة البلد الذي هو �سجني فيه.

وجاءت املادة ال�سابعة والثالثون ا�ستثناءاً من املادة الرابعة والثالثني بحيث يكون للمدعي بالنفقة اخليار يف اإقامة دعواه يف املحكمة التي يقع يف نطاق اخت�سا�سها 

حمل اإقامة املدعى عليه اأو املدعي ، و ت�سمل هذه املادة كون امل�ستفيد من النفقة ذكرا اأو اأنثى ، وت�سري اأحكام هذه املادة على املطالبة بالنفقة اأو زيادتها ، اأما 

املطالبة باإلغائها اأو اإنقا�سها فتكون وفق ما جاء يف املادة (34) و يتم تبليغ املدعى عليه يف املطالبة بالنفقة ، اأو زيادتها وفق املادة (21) متى اأقيمت الدعوى يف بلد 

املدعي .

 هل ميكن اإق�مة الدعوى الق�س�ئية يف بلد املدعي ولي�ض يف بلد املدعى عليه ؟

استشارات قانونية

واجب�تك

حقوقك

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني
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ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

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

والإدارية

احلرمني  خادم  بقيادة  ال�سعودية  العربية  اململكة  تقوم 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بجهود رائدة 

ذات اأبعاد اإن�سانية تنبذ العن�سرية والطائفية والتطرف 

ب�ستى اأنواعه من خالل العمل على تقارب ال�سعوب فيما 

بينهم والدعوة لرت�سيخ مبداأ احلوار بني الأديان واحرتام 

الآخر يف اأكرث من موقف كان اآخرها املبادرة الكرمية 

قيم  لتعزيز  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اإليها  دعا  التي 

املبادرات  من  تعترب  التي  و  ال�سماوية«،  الأديان  »حوار 

التي ت�ساهم و ب�سكل رئي�سي يف ت�سحيح ال�سورة املغلوطة 

عن الدين الإ�سالمي و تر�سخ مبداأ الت�سامح و احلوار 

للتعاي�ص  تدعو  و  التع�سب  و  التطرف  و  العنف  نبذ  و 

مظاهر  من  مظهر  اأي  على  الق�ساء  و  الختالف  مع 

العنف والتطرف والعمل على فتح قنوات احلوار البناء 

مع اأتباع جميع الأديان ال�سماوية مبا ي�ساهم يف حتقيق 

احرتام حقوق الإن�سان واإر�ساء الأمن وال�سلم الدوليني 

والتي تعترب مطلب جلميع �سعوب العامل .

 اإل اأنه يف مقابل هذه اجلهود الإن�سانية التي تقوم بها 

اململكة على ال�سعيد الدويل يظهر لنا بني فرتة واأخرى 

فئات �ساذة ممنهجة توؤجج العن�سرية بني �سعوب العامل 

يعي�ص يف  العامل  اأجندة �سيا�سية تهدف جلعل  لتحقيق 

�سراعات واأعمال عنف وانتهاكات حلقوق الإن�سان دون 

اأن يكون للمجتمع الدويل موقف حازم اإزاء ما تقوم به 

التعبري  حرية  غطاء  حتت  ت�سرفات  من  الفئات  هذه 

ينتق�ص من ر�سول اهلل  الذي  الفيلم  اآخرها  والتي كان 

�سلى اهلل عليه و�سلم ، حيث يجب على املجتمع الدويل 

�سجب وا�ستنكار مثل هذه الأفعال وحما�سبة من يقوم 

خلفها بكل حزم من خالل جترميها ملا تنطوي عليه هذه 

العاملي  ال�ستقرار  لزعزعة  تهدف  اأعمال  من  الأفعال 

وتن�سف جميع اجلهود املبذولة ليعي�ص العامل ب�سالم ، 

كما ينبغي على اأفراد ال�سعوب الإ�سالمية جتنب التعبري 

عن رف�سها وغ�سبها با�ستخدام العنف والإعتداء على 

الأبرياء مبا يحقق هدف من قام بعمل الفيلم واأن تتذكر 

دائماً باأن الإ�سالم دين �سالم . 

Nshr1@yahoo.com    

ازدراء الأدي�ن وحقوق الإن�س�ن

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�سرة لتعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�سحابها

عناوين اجلمعية
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التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
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 طبعت بدعم من

موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

اأكدت جولت هيئة الرقابة والتحقيق الرقابية عن تاأخر جهات حكومية يف اإجناز العديد من 

امل�سروعات مع عدم قيام اجلهات باتخاذ الالزم حيال تلك امل�سروعات وفقاً ملا تقت�سي به املادة 

(53) من نظام املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية ، جاء ذلك عرب تقرير لها حيث �سيناق�سه قريباً 

جمل�ص ال�سورى .

واأ�سار التقرير اإىل وجود العديد من امل�سروعات املعتمدة التي مت توقيع عقودها مع مقاولني ومت 

ت�سليم مواقعها، ولزالت ن�سبة التنفيذ �سفراً بينما املدة املنق�سية من تاريخ ال�ستالم و�سلت يف 

بع�سها اإىل ن�سبة 100 %.

لفرتة  للمقاولني  املوقع  وت�سليم  العقد  وتوقيع  الرت�سية  تاريخ  بني  زمنية  فرتات  وجود  موؤكداً 

تزيد عن �سهرين يف عدد من امل�سروعات ، وعددت هيئة الرقابة والتحقيق يف تقريرها اأ�سماء 

القطاعات احلكومية التي وجد على م�سروعاتها ملحوظات ومتثلت يف وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، وزارة ال�سحة، وزارة الرتبية والتعليم، وزارة النقل، وزارة املياه، وزارة الزراعة، ووزارة 

والأوقاف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  العايل،  التعليم  وزارة  العمل،  وزارة  الجتماعية،  ال�سوؤون 

والدعوة والإر�ساد، وزارة العدل، املوؤ�س�سة العامة للمواينء، وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات، 

مبحافظة  ال�سحي  وال�سرف  الري  هيئة  الريا�ص،  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  املالية،  وزارة 

الأح�ساء.

هيئة الرقابة والتحقيق ترصد قصور جهات  حكومية في  

تسليم مشروعاتها  بالرغم من انقضاء مواعيد تسليمها

الرياضنقًا عن صحيفة

- معلّقة -


