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ص  2
من  العديد  يف  ت�شارك  اجلمعية 

فعاليات اليوم العاملي للأ�شخا�ص 

ذوي الإعاقة. 

ص 10 ص 6 ص4
وزارة ال�شوؤون الجتماعية تتجاوب 

ر�شدتها  ال���ت���ي  امل���لح���ظ���ات  م����ع 

اجلمعية.

لقاء  ينظم  ب��ج��دة  اجلمعية  ف���رع 

ال��ت�����ش��ام��ح و�شمان  ح�����واري ح���ول 

احلقوق.

ت��ق��ري��ر ع���ن ال��ع��ن��ف ���ش��د الطفل 

وطرق  والنف�شية  ال�شحية  واآث��اره 

الوقاية منه.

ال�شنة ال�شابعة  - العدد الثاين والثمانون -  حمرم   - 1434 ه� - دي�شمرب   2012م  الريا�ص - اململكة العربية ال�شعودية

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

طبعت بدعم من موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي

امللك يطالب بإقرار مشروع دولي يدين من يتعرض للديانات السماوية واألنبياء

طالب خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - هيئة 

الأمم املتحدة باإقرار م�سروع يدين اأي دولة اأو جمموعة تتعر�ض للأديان ال�سماوية والأنبياء 

عليهم ال�سلة وال�سلم ، واأ�ساف »هذا واجب علينا وعلى كل م�سلم جتاه الذود عن حيا�ض 

ديننا الإ�سلمي والدفاع عن ر�سول احلق«.

كما لفت اإىل اأنَّ مركز احلوار بني املذاهب الإ�سلمية والذي دعا اإىل تاأ�سي�سه موؤخراً »ل 

يعني بال�سرورة التفاق على اأمور العقيدة ، بل الهدف منه الو�سول اإىل حلول للفرقة واإحلل 

التعاي�ض بني املذاهب بعيداً عن الد�سائ�ض اأو غريها  الأمر الذي �سيعود نفعه ل�سالح اأمتنا 

الإ�سلمية وجمع كلمتها«.

مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

رئيس اجلمعية يؤكد على أهمية نشر الثقافة احلقوقية
بني الدكتور مفلح بن  ربيعان القحطاين 

رئي�ض اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان 

اأهمي���ة التذكري باحرتام حقوق الإن�سان 

وحمايته���ا وتعزيزها ون�س���ر ثقافتها يف 

اململكة  بني املواطن وامل�سوؤول جاء ذلك 

م���ن خ���لل ت�سريح ل���ه مبنا�سب���ة اليوم 

العاملي حلقوق الإن�سان.

 ق���ال في���ه “ اإن���ه اإذا كان���ت اجله���ود  

الإن�ساني���ة قد توالت تباعاً منذ الإعلن 

العاملي حلقوق الإن�سان وم�سادقة معظم 

دول الع���امل عل���ى التفاقي���ات املرتكزة 

علي���ه واملتعلقة بحق���وق الإن�سان اإل اأننا 

ل زلن���ا ن�ساهد العديد م���ن النتهاكات 

حلق���وق الإن�سان عل���ى امل�ستوى الدويل 

مما يوؤكد احلاج���ة  لل�سعي امل�ستمر من 

قب���ل ال���دول واملنظمات املعني���ة بحقوق 

النبيل���ة  الأه���داف  لتحقي���ق  الإن�س���ان 

الت���ي ُحدد هذا اليوم م���ن اأجل التذكري 

به���ا ، ه���ذا وق���د قامت اململك���ة بجهود 

مق���درة ،  يف ه���ذا ال�س���اأن بان�سمامها 

اإىل العدي���د م���ن  التفاقي���ات  املعني���ة 

بحق���وق الإن�سان ، ومنها اتفاقية حقوق 

الطفل ، اتفاقية مناه�سة جميع اأ�سكال 

التمييز �س���د امل���راأة ، اتفاقية مكافحة 

التمييز العن�سري، اتفاقية منع التعذيب 

وبروتوك���ول  اللاإن�ساني���ة  والعقوب���ات 

مكافحة الجتار بالب�سر واأخرياً اتفاقية 

حقوق املعاقني”.

تتمة �ص3

وفد من جلنة السياسة اخلارجية بالبرملان الدمناركي يزور اجلمعية 
2012/11/27م   املوافق  1434/1/13ه�  الثلثاء  يوم  زار   

الدمناركي  بالربملان  اخلارجية  ال�سيا�سة  جلنة  من  وفد 

�سفري  يرافقه  كوفود  بيي  ال�سيد  الربملان  ع�سو  برئا�سة 

مملكة الدمنارك لدى اململكة ال�سيد كري�ستيان كونك�سفليت 

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان وكان يف ا�ستقبالهم �سعادة 

رئي�ض اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان الدكتور مفلح بن 

بداية  ويف  اجلمعية  اأع�ساء  من  وعدد  القحطاين  ربيعان 

اللقاء قدم رئي�ض اجلمعية �سرح عن اجلمعية واآلية عملها 

واأن�سطتها وم�ساهمتها يف ن�سر الثقافة احلقوقية ، وقد طرح 

الوفد الزائر العديد من املو�سوعات منها التقدم يف جمال 

حقوق املراأة يف املجتمع ال�سعودي ، ومو�سوع عقوبة الإعدام وقد بني رئي�ض اجلمعية 

اأحكام ال�سريعة الإ�سلمية وما ي�سدر من  القانونية يف اململكة تقوم على  اأن الآلية 

الدللة  ويكون قطعي  الإ�سلمية  ال�سريعة  تت�سمنه  اأي حكم  واأنَّ  وت�سريعات  اأنظمة 

والثبوت غري خا�سع للنقا�ض وواجب التطبيق والق�سا�ض 

من هذه الأحكام وهو يخ�سع لإجراءات ق�سائية متعددة 

قبل �سدوره مما يوفر للمتهم �سمانات املحاكمة العادلة 

، اأما القتل تعزيراً فهو ل يطبق اإل يف الق�سايا الكبرية 

ُدر�ض يف جمل�ض ال�سورى  وقد كان هناك تعديل موؤخراً 

جميع  ذلك  على  وافق  اإذا  اإل  اإيقاعه  عدم  اإىل  يهدف 

ق�ساة املحكمة العليا.

وقد �سكر الوفد الزائر رئا�سة اجلمعية واأع�سائها على 

ح�سن الإ�ستقبال ، وقد ح�سر الإجتماع من طرف اجلمعية 

الدكتور  ال�سرقية  باملنطقة  اجلمعية  فرع  على  امل�سرف 

عبداجلليل بن علي ال�سيف ورئي�ض جلنة الثقافة والن�سر باجلمعية الدكتور حممد 

بن خالد الفا�سل وع�سو جلنة الر�سد واملتابعة الدكتور  اإبراهيم ال�سليمان وامل�سرف 

العام على ال�سوؤون الإدارية واملالية الأ�ستاذ خالد بن عبدالرحمن الفاخري.



اأو�سح ع�سو اجلمعية امل�ست�سار القانوين الأ�ستاذ خالد بن عبد الرحمن الفاخري »اأنه يحق للأم اأو اأحد الأبناء 

املطالبة باإ�سقاط ولية الأب على اأبنائه يف حال قيام الأب بتعاملت غري اإن�سانية مع الأبناء كممار�سة العنف 

اجل�سدي والنف�سي عليهم ، اأو عدم �سلحه للولية كما لو كان فا�سقاً اأو كان ذا �سحة جيدة ثم تعر�ض لإعاقة 

اإىل »اأنَّ الأ�سل يف الولية اأن تكون جربية للأب على كل  متنعه من قيامه بالولية بال�سكل املطلوب« ، لفتاً 

من القا�سر عن �سن البلوغ اأو القا�سر عقًل ، ولكن هناك حالت يحق فيها نزع الولية عن الأب واإعطائها 

ملن هو اأكفاأ منه واأقدر على تويل الأمور ، �سواء الأم اأو اأحد الأقارب كالعم واجلد اإذا حتققت لديهم �سروط 

الولية«.

وطالب اأي�ساً »باأْن يتقدم من يرى عدم �سلح الويل للمحكمة بجميع القرائن التي تثبت عدم ذلك لأنَّ الأ�سل يف 

الولية حماية م�سلحة الويل من اأي �سرر خارجي ، ويف حال كان هو م�سدر ال�سرر عليه فيجوز اإ�سقاط وليته« 

مطالباً يف الوقت ذاته التاأكد من اأهلية املطالب بالولية من كافة النواحي لأن الولية اأمانة وم�سوؤولية.

الفاخري: من املمكن نزع والية األب إذا ثبت عدم أهليته وصالحه في الوالية
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�ساركت اجلمعية يف فعاليات املعر�ض التوعوي املقام لذوي الحتياجات اخلا�سة مبدينة �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإن�سانية ، والذي اأقيم مبنا�سبة اليوم 

العاملي للأ�سخا�ض ذوي الإعاقة حتت عنوان »بدون حواجز«  وا�ستمر ملدة خم�سة اأيام خلل الفرتة من 1-2012/12/5م  ، وجاءت م�ساركة اجلمعية عرب ركن 

توعوي تثقيفي مت خلله توزيع ا�سدارات ومطبوعاتها احلقوقية والإجابة على ا�ستف�سارات احل�سور حول دورها ون�ساطها واآلية عملها عند ا�ستقبال ال�سكاوى 

والتظلمات.

ويف �سياق مت�سل األقى ع�سو اجلمعية الأ�ستاذ نايف الثقفي حما�سرة يف كلية الرتبية ق�سم الرتبية اخلا�سة ، و�سمن فعاليات اليوم العاملي للأ�سخا�ض ذوي الإعاقة  

حملت عنوان »حقوق الإن�سان للأ�سخا�ض ذوي الإعاقة« ، تطرق فيها اإىل عدة حماور منها حقوق املعاق يف الإ�سلم، ونظرة املجتمع للمعاق �سابقاً، واأنه كان عر�سة 

لل�سب والقذف والتعذيب، وكيف تغريت النظرة الدونية لحقاً بالعرتاف بهم ودجمهم يف املجتمع العام، اإ�سافًة اإىل اأن اململكة ان�سمت اإىل عدة اتفاقيات اإن�سانية 

من اأهمها اتفاقية حقوق املعاق ، موؤكداً يف الوقت ذاته اإىل اأنَّ ثقافة حقوق الإن�سان اأ�سبحت مهمة من حيث ن�سرها والوعي بها ،  ومل تعد قا�سرة على نخبة من 

املثقفني اأو طبقة معينة يف املجتمع ، بل اأ�سبحت �سرورة اجتماعية وثقافية وقانونية واأ�ساف “اإنَّ املواطن اأ�سبح حمتكاً بالثقافة احلقوقية ، وهو يف حاجة اإىل اأْن 

يعرف عنها ولو يف خطوطها العري�سة” ، لفتاً اإىل اأنَّ املوؤ�س�سات التي تك�سب ثقافة حقوق الإن�سان دورها كاجلامعات واإدارات الرتبية والتعليم ، من حيث تفاعلها 

مع املنا�سبات واأبرزها اليوم العاملي للإعاقة ، تعك�ض �سورة اإيجابية لها من خلل هذه املنابر الثقافية وتفعيلها.

اجل����م����ع����ي����ة ت�������ش�������ارك ف���ي 
ف�����ع�����ال�����ي�����ات ال�������ي�������وم ال����ع����امل����ي 

لإلعاقة

الوعي  لتعزيز  للمعاقني  دوليًا  يومًا  عام  كل  من  دي�شمرب   3 يوم  املتحدة  الأمم  اعتمدت 

باأهمية التاأهيل الطبي وتفعيل برامج التثقيف والتعامل الإيجابي معهم ورفع م�شتوى 

لتح�شني  التدابري  ل�شن  املزيد من اجلهود  بذل  اأجل  وذلك من   ، املعاقني  الوعي بحقوق 

تاأهيلهم  على  والعمل   ، العامل  يف  اخلربات  وتبادل  لهم  التكافوؤ  فر�ص  وتوفري  حالتهم 

ودجمهم يف املجتمع .

وزير التربية يؤكد صعوبة إقرار مقرر يعنى بحقوق اإلنسان

د. عبد اجلليل ال�شيف

ل  قا

وزي�������ر ال���رتب���ي���ة 

ال�سمو  ���س��اح��ب  وال��ت��ع��ل��ي��م 

الأمري في�سل بن عبد اهلل اآل �سعود 

 18 يف  املنعقدة  ال�����س��ورى  جل�سة  اأث��ن��اء 

م�سحية  درا�سة  هناك  »اأن  ه�   1434 حم��رم 

، ر�سدت  الدرا�سية قبل ثلث �سنوات  للمناهج 

من  الإن�سان  حقوق  عن  وم�سامني  مفاهيم  فيها 

خلل عدد من املقررات ولكن من ال�سعب اإقرار 

مقرر بذلك« جاء ذلك رداً على مداخلة الدكتور 

عبد اجلليل ال�سيف امل�سرف العام على فرع 

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان باملنطقة 

ال�سرقية ، وع�سو جمل�ض ال�سورى ، 

وكانت على النحو التايل: 

معايل الرئي�ض ... الأخوة الأفا�سل

اأكرر الرتحيب ب�ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن عبد اهلل اآل �سعود وزير الرتبية والتعليم واأحيي جهوده وجهود 

العاملني معه يف ال�سعي للتطوير يف جمال الرتبية والتعليم.

القيادة الر�سيدة ت�سجع وتدعم الهيئات واجلمعيات احلقوقية احلكومية والأهلية مبا فيهم جلنة حقوق الإن�سان 

والعرائ�ض يف جمل�ض ال�سورى للعمل على ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان تعزيزاً ملا اأوردته املادة ال�ساد�سة والع�سرين 

من النظام الأ�سا�سي للحكم حيث جاء ن�سها (حتمي الدولة حقوق الإن�سان وفق ال�سريعة الإ�سلمية).

�ساحب ال�سمو كما يعلم �سموكم اأنَّ ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان حتتاج اإىل املزيد من اجلهد والبحث عن اآليات 

مو�سوعية ومنا�سبة لن�سرها عرب �سرائح املجتمع وعلى وجه التحديد تنميتها يف اأذهان الأجيال القادمة وهذا 

لن يتحقق اإل من خلل اإدماجها يف مناهج التعليم العام وتفعيل دور املدار�ض يف الرتبية باعتبارها مطلباً دينياً 

وتربوياً وح�سارياً.

تبنت  والأهلية  احلكومية  احلقوقية  اجلمعيات  مب�ساندة  الإن�سان  الوطنية حلقوق  اجلمعية   : ال�سمو  �ساحب 

العديد من الور�ض يف هذا اجلانب ومن بني تلك الور�ض ور�سة حتت عنوان (( اإدخال مفاهيم حقوق الإن�سان 

يف مقررات التعليم العام 1430ه�)) حيث �سارك فيها عدد من مندوبي الوزارات املعنية ومن بينهم وكيًل من 

وزارة الرتبية والتعليم.

والتعليم  اأن تقوم وزارة الرتبية  التاأكيد على   .. واأهم م�سامينها  التو�سيات  العديد من  اأ�سدرت  الور�سة  هذه 

بت�سكيل جلنة مركزية يتكون اأع�سائها من اجلهات املعنية بحقوق الإن�سان ومن بينها وزارة الرتبية والتعليم ، 

املو�سوعات  اململكة وحتديداً  للتعليم يف  العامة  ال�سيا�سة  بفح�ض  للقيام  وذلك   ، الجتماعية  ال�سوؤون  ووزارة 

ريا�ض  مرحلة  من  اعتباراً  العام  التعليم  مراحل  من  مرحلة  لكل  املنا�سبة  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  واملفاهيم 

الأطفال بدلً من املرحلة البتدائية.

و�سوؤايل يا �ساحب ال�سمو هل قررمت اإفراد مقرر خا�ض بحقوق الإن�سان يف مراحل التعليم العام ، وهو ما يتفق 

مع املوافقة ال�سامية على ن�سر حقوق الإن�سان �سمن التعليم العام ؟.
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تتم�������ة ��������ص1 ...  وتاب���ع الدكتور مفلح ت�سريحه بقوله ناأم���ل اأن ت�ستمر هذه اجلهود بالن�سمام ملا تبقى من هذه التفاقيات ومب���ا ل يتعار�ض مع اأحكام ال�سريعة الإ�سلمية  

خا�س���ة واأنَّ اململك���ة العربية ال�سعودية ع�سو مبجل�ض حق���وق الإن�سان وتقود حالياً اجلهود الدولية املتعلقة بن�سر ثقافة احلوار والت�سامح على امل�ستوى العاملي والتي توجت 

موؤخراً بافتتاح مركز امللك عبداهلل العاملي للحوار بني اأتباع الأديان والثقافات يف فيينا والذي كان ثمرة من ثمار جهود خادم احلرمني ال�سريفني. 

واأ�ساف اإن و�سع حقوق الإن�سان يف اململكة يف تقدم ملحوظ على م�ستوى الأنظمة والقوانني ورغبة قيادة البلد يف اإر�ساء مفاهيمها ودعم ون�سر ثقافتها فقد ن�ست املادة 

26 م���ن النظ���ام الأ�سا�س���ي للحكم  على »اأن الدولة حتم���ي حقوق الإن�سان وفق ال�سريعة الإ�سلمية« ،  ثم �سدرت موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل -  على برنامج ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان  والذي يهدف اإىل ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان يف اململكة  يف جو من الأخوة والت�سامح ونبذ العنف 

والظلم وبناء القدرات املوؤ�س�سية  يف القطاع احلكومي  واخلا�ض مبا يعزز حماية  احلقوق ويحميها. 

واأك���د اأنَّ اجلمعي���ة تلق���ت منذ تاأ�سي�سها اأك���ر من 40األف �سكوى وتظلم تتعلق مبوا�سيع خمتلف���ة منها ق�سايا (ال�سجناء ، الأحوال ال�سخ�سي���ة ، العنف الأ�سري ، الق�سايا 

الإدارية والعمالية ، الأحوال املدنية ، �سكاوى ذات �سلة بالق�ساء) ، وقال »اجلمعية تعمل للتذكري باأهمية احرتام حقوق الإن�سان وتعزيزها ، من خلل ن�سر الوعي بحقوق 

الإن�س���ان ل���دى املواطن���ني واملقيمني والأجهزة احلكومية ، وت�سعى اأي�ساً من اأجل اإدخال مفاهيم حقوق الإن�سان يف املقررات الدرا�سية يف خمتلف مراحل التعليم«، واأ�ساف 

»ت�ستن���د التزام���ات اململك���ة بحقوق الإن�سان اإىل م���ا ا�ستملت عليه ال�سريعة الإ�سلمية من كفالة �ساملة للحقوق الأ�سا�سي���ة للإن�سان واإىل التفاقيات الدولية التي ان�سمت 

اإليه���ا، واإىل الأنظم���ة الداخلي���ة ، فد�ستور اململكة ه���و القراآن وال�سنة ومبادئهما ذات قيمة د�ستورية ، ول ميكن لأي قاعدة قانوني���ة اأخرى اأياً كان م�سدرها اأن تخالف ما 

ورد يف الق���راآن وال�سن���ة م���ن مبادئ ، وقد ن�ست املادة 26 من النظ���ام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة على اأن حتمي الدولة حقوق الإن�سان وفق ال�سريعة الإ�سلمية ، ومن هنا 

فاإنَّ اأهم مكون حلقوق الإن�سان يف النظام القانوين للمملكة العربية ال�سعودية هو اأحكام ال�سريعة الإ�سلمية«، كما اأ�سار اإىل اأن اجلمعية ومنذ تاأ�سي�سها يف 18 حمرم من 

ع���ام 1425ه����� ، تعم���ل جنب���اً اإىل جنب مع جميع الأجه���زة احلكومية وغري احلكومية ذات العلقة ، من اأجل حتقيق العدل ورفع الظل���م عن الإن�سان ، واأ�ساف » لقد ن�ض 

نظام اجلمعية الأ�سا�سي على اأهدافها ويف مقدمتها حماية وتعزيز حقوق الإن�سان من خلل العديد من الأن�سطة كر�سد التجاوزات والنتهاكات حلقوق الإن�سان ، وتوعية 

املواطن���ني واملقيم���ني بحقوقه���م املن�سو�ض عليها يف ال�سريعة الإ�سلمية والأنظمة املحلي���ة ويف مقدمتها النظام الأ�سا�سي للحكم والتفاقي���ات الدولية التي ان�سمت اإليها 

اململك���ة ، ودرا�س���ة الق�سايا وامل�ساكل ذات العلقة بحقوق الإن�سان وتقدمي التو�سيات ب�ساأنها بالإ�سافة اإىل درا�سة الت�سريعات والأنظمة وحتديد مدى مواءمتها للمنظومة 

الدولية«.

واأ�س���اف » اإن احلاج���ة تدع���و دائم���اً اإىل �سرورة تقييم واقع حقوق الإن�سان يف اململكة ، ليكون مبثابة ر�سد للتقدم احلقوقي ، ومن ثم العمل على ت�سجيعه وحتديد و�سائل 

دع���م ا�ستمراريت���ه ، وك�س���ف اأوجه الق�س���ور والعمل على معاجلتها وتلفيها ، وبني اأن هناك مزيداً من التعاون بني اجلمعي���ة والأجهزة املعنية احلكومية املختلفة، من اأجل 

حماي���ة وتعزي���ز تل���ك احلقوق يف ظل خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل ب���ن عبد العزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني الأمري �سلمان بن عبدالعزيز الذين وجهوا 

الأجهزة احلكومية  بالتعاون مع اجلمعية ، من اأجل م�ساعدتها على تاأدية ر�سالتها ومتكينها من الو�سول  اإىل حالت انتهاكات حقوق الإن�سان ، �سواء تلك التي ت�سل اإىل 

علم اجلمعية من خلل ما يُن�سر يف و�سائل الإعلم وتقارير الهيئات الأجنبية والدولية ، اأو تلك التي ت�سل اإىل اجلمعية عن طريق �سكاوى املواطنني واملقيمني ، من خلل 

قنوات اجلمعية املختلفة«. 

واأك���د عل���ى اأن���ه ينبغي يف ه���ذا اليوم تفعيل ور�سد التجاوزات والنتهاكات حلق���وق الإن�سان، والعمل على اإزالتها و�سمان عدم تكراره���ا  ، ودرا�سة الق�سايا وامل�ساكل التي 

حتدث يف جمتمعنا ذات العلقة بحقوق الإن�سان وتقدمي التو�سيات واحللول اللزمة ب�ساأنها ، فل يكفي اأن نقول اإن لدينا اأحكام ال�سريعة الإ�سلمية التي تت�سمن حماية 

حلق���وق الإن�س���ان ب���ل يج���ب اأن نعمل على و�سع هذه الأحكام مو�سع التنفيذ يف املمار�سة العملية �سواء من قبل ال�سلطات يف معاملتها مع الأفراد اأو يف علقة الأفراد فيما 

بينهم البني.

واختت���م رئي����ض اجلمعي���ة ت�سريحه بالتذكري باأهمية  دور موؤ�س�سات واأجهزة الدولة يف ن�س���ر الثقافة احلقوقية وذلك من خلل اإن�سائها لأق�سام حتمي حقوق العاملني فيها 

ع���رب وح���دات حماي���ة حقوقية داخل اأجهزة ووزارات الدولة ، بحيث  تكون تلك الوحدات جه���ات رقابية ميكن اللجوء اإليها لإن�ساف املظلوم حينما يكون هناك تع�سف من 

الإدارة اأو من �ساحب ال�سلطة يف تلك املن�ساأة ويتم تزويد تلك الوحدات ب�سلحيات وتُربط باأعلى �سلطة يف الوزارة  اأو اجلهة .

مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

رئيس اجلمعية يؤكد على أهمية نشر الثقافة احلقوقية

اجلمعية تطالب بحلول أكثر عملية ملواجهة البطالة 
طالبت اجلمعية بحلول اأكر عملية ملواجهة البطالة 

امل�سرتكة  بالوظيفة  ي�سمى  ا�ستحداث ما  من خلل 

الدولة  تتحمل  بحيث  والعام  اخلا�ض  القطاع  بني 

الإجتماعية  كالتاأمينات  الدائمة  النفقات  بع�ض 

ثبات  يف  اإ�سهام   من  لذلك  ملا   ، الطبي  والتاأمني 

م�سكلة  وح��ل  اخل��ا���ض  القطاع  يف  ال�سباب  عمل 

بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئي�ض  واأك��د   ، البطالة 

على  ل��ه  �سحفي  ت�سريح  يف  القحطاين  ربيعان 

�سرورة التكامل بني احلكومة والقطاع اخلا�ض ، لأنَّ  

امل�سكلة تكمن يف اأنَّ �سندوق املوارد الب�سرية يدعم 

ويدرب ال�سباب والفتيات اإىل اأن يتم توظيفهم، ومن 

ثم رمبا يتخل�ض منهم رب العمل اأو �ساحب ال�سركة، ما يجعل دعم ال�سندوق حًل 

واخلا�ض  احلكومي  القطاعني  بني  دائم  ب�سكل  التكلفة  حُتمل  اأن  بد  فل  موؤقتاً، 

وهو احلل الأمثل للتوظيف، فال�سركة تدفع الراتب املجزي والدولة تتحمل قيمة 

التاأمينات والتاأمني الطبي.

ويف �سياق مت�سل طالب الدكتور وزارة العمل باإعادة النظر يف قرارها اخلا�ض برفع 

ريال   200 اإىل  الوافدة  بالعمالة  اخلا�سة  الر�سوم 

�سهرياً والنظر يف �سلبياته واإيجابياته حتى ل تكون 

هناك زيادة يف اأ�سعار اخلدمات على املواطن وقال 

العمل  حق  دعم  اإىل  يهدف  كان  القرار  هذا  »اإن 

القطاع  لفئة من املواطنني من خلل توظيفهم يف 

اخلا�ض عن طريق رفع كلفة العامل الأجنبي على 

بحق  ال�سرر  �سيلحق  تطبيقه  ولكن  العمل  اأرب��اب 

عن  النظر  بغ�ض  الأك���ر  الفئة  وه��م  امل�ستهلكني 

وخا�سة  الأعمال  باأ�سحاب  �ستلحق  التي  الأ�سرار 

واملحال  واملقاولت  اخلدمات  يف جمال  يعمل  من 

على  الزيادة  �سي�سيفون  النهاية  يف  فهم  ال�سغرية 

امل�ستهلك العادي ومن ثم �سيكون هناك زيادة يف اأ�سعار اخلدمات والأجور والتي 

ي�سعب تخفي�سها م�ستقبًل يف ظل غياب قانون حلماية امل�ستهلك والذي ناأمل 

الإن�سان  الوطنية حلقوق  اقرتحته اجلمعية  فقد  اإ�سداره  الإ�سراع يف  يتم  اأن 

و�سدرت موافقة �سامية على مناق�سته واأحيل اإىل وزارة التجارة، وناأمل اأن يتم 

اإعادة النظر يف هذا القرار بحيث ينظر لل�سلبيات والإيجابيات«. 

الوظيفة
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ال�شنة ال�شابعة - العدد )82( حقــــوق

حمرم  1434ه�  - دي�شمرب   2012 م  أخبار الجمعية

تعد وزارة ال�شئون الجتماعية من  اأكرث الأجهزة احلكومية الت�شاقًا بحق الإن�شان يف العي�ص الكرمي الذي �شمنته ال�شريعة الإ�شلمية والأنظمة 

املحلية والتفاقيات الدولية ، كما اأنَّ للوزارة دوراً يف �شمان احلق يف  احلياة والأمان الأ�شري من خلل الت�شدي للعنف والإيذاء الذي تتعر�ص له 

الفئات الجتماعية الأ�شعف يف املجتمع وخا�شة الن�شاء والأطفال ، وقد ر�شدت اجلمعية تطورًا ملمو�شًا يف اأداء الوزارة ممثلة يف وكالة ال�شمان 

الجتماعي مل�شاعدة الفقراء والفئات املحتاجة لتحقيق العي�ص الكرمي و�شد احتياجاتها الأ�شا�شية حيث طورت الوزارة لهذا الغر�ص عدة برامج 

م�شاندة  منها:  التو�شع يف منح امل�شاعدات املقطوعة ملن ل تنطبق عليهم �شروط ال�شمان الجتماعي ، كما تقدر اجلمعية للوكالة جتاوبها ال�شريع 

مع خماطباتها ب�شاأن طلبات امل�شاعدة املقدمة من اأفراد واأ�شر يعي�شون ظروفًا معي�شية �شعبة.

ومن خلل ما تتلقاه اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان يف تلقي �شكاوى الأفراد والأ�شر املتعلقة بحقوقهم وفق املفهوم ال�شامل حلقوق الإن�شان 

فاإنها ر�شدت ع��ددًا من   ، ال�شوؤون الجتماعية بكافة مكاتبها ودوره��ا  ل��وزارة  امليدانية  زياراتها  اأو من خلل   ، اإن�شائها  ال��ذي تتبناه اجلمعية منذ 

امللحظات �شمنتها يف تقريرها الثالث عن اأحوال حقوق الإن�شان يف اململكة والذي حمل عنوان “طموح قيادة و�شعف اأداء اأجهزة” والتي كان من 

اأبرزها:

ملحظات اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان: 

1- ما زال دور الوزارة يف حتقيق العي�ض الكرمي للفئات الأقل دخًل مقيداً بن�سو�ض نظام ال�سمان الجتماعي والذي رغم تعديله يف عام 1427ه� ، اإل اأنه يحول 

دون ح�سول الكثري من الفئات املحتاجة اإىل امل�ساعدة التي ت�سمن لها احلد الأدنى من العي�ض الكرمي ، لذلك فاإن اجلمعية تدعو اإىل �سرورة العمل على تعديل 

هذا النظام مبا يكفل جلميع الفئات املحتاجة احل�سول على م�ساعدات ال�سمان الجتماعي ؛ ومن تلك الفئات املتقاعدون الذين يتلقون معا�سات تقاعد زهيدة 

ل ت�سد احتياجاتهم الأ�سا�سية وكذلك تلك الفئات العمرية التي ل تنطبق عليها �سروط ال�سمان ولي�ض لهم دخل ثابت وبحاجة للم�ساعدة.

2- يجب اأن يكون هناك �سمول للإعانات للمواطنني الذين ل يحملون اأوراقاً ثبوتية من خلل اإيجاد حلول لأو�ساعهم بالتن�سيق مع وزارة الداخلية.

اأو تعر�ض حلادث ونحوه وكذلك  اأو �سجن  3- ل بد من تقدمي امل�ساعدة ملن ت�سطرهم الظروف للحاجة من املقيمني بطريقة نظامية مثل من تويف عائلهم 

ال�سعوديات املتزوجات من اأجانب غري قادرين على العمل لأ�سباب خمتلفة.

4- يجب األ يقت�سر جهود الوزارة والتي تتحمل تبعات �سيا�سات وقرارات جهات حكومية اأخرى مثل وزارات املالية واخلدمة املدنية والعمل والتي قد تت�سبب يف 

تردي الأحوال املعي�سية للكثري من املواطنني ب�سبب التوظيف برواتب متدنية و�سعف معا�سات التقاعد رغم ارتفاع تكاليف املعي�سة وكذلك التحفظ يف ا�ستحداث 

وظائف جديدة مما زاد من اأعداد العاطلني الذين ل يح�سلون على دخل ي�سمن لهم العي�ض الكرمي.

5- ل بد من حتديد خط الفقر يف اململكة ميكن اجلهات احلكومية من معرفة الفئات الفقرية والعمل على م�ساعدتها.

6- توفري احلماية من الإيذاء الذي يقع على الن�ساء والأطفال ، ل �سيما واأن اجلمعية قد ر�سدت منواً يف حالت العنف �سد هذه الفئات بالرغم من اجلهود 

املبذولة يف هذا ال�ساأن ، اإل اأنها ما زالت حمدودة يف مواجهة هذا النتهاك للحق يف احلياة واحلق يف الأمان الأ�سري.

7- نق�ض الكوادر املوؤهلة للتعامل مع احلالت املعنفة والإفتقار اإىل الأطر النظامية الوا�سحة وكذلك نق�ض الإجراءات املنظمة للت�سدي للعنف.

8- ل بد من اإيجاد بديل منا�سب لل�سكن ملن يتعر�ض للعنف.

9- ل بد من �سرورة النتهاء من م�سروع نظام احلد من العنف الأ�سري والذي وافق عليه جمل�ض الوزراء يف �سهر حمرم عام 1429ه� ، وكذلك الإ�سراع يف اعتماد 

حماية الطفل من الإيذاء والذي وافق عليه جمل�ض ال�سورى موؤخراً.

10- ل بد من حتويل اإدارة احلماية بوزارة ال�سوؤون الجتماعية اإىل وكالة متخ�س�سة مزودة بالكوادر اللزمة وال�سلحيات الكاملة ومنها �سرطة اأ�سرية اأو اإن�ساء 

هيئة م�ستقلة للحماية.

11- ل بد من اإعطاء من�سوبي احلماية الجتماعية �سلطة ال�سبط وعدم العتماد على اللجان امل�سكلة من اأكر من جهة والذي ثبت عدم فعاليتها ب�سبب �سعوبة 

جمعها وال�ستعانة بها يف الوقت املنا�سب للتدخل من اأجل حماية ال�سحايا وتقدمي امل�ساعدة لهم.

12- ل بد من اإن�ساء مراكز اأ�سرية يف املدن الكبرية تكون حتت اإدارة احلماية الجتماعية وتكون على �سكل اأماكن تعليمية وترفيهية الهدف منها تي�سري التقاء 

اأبناء الأ�سر املطلقة باآبائهم اأو اأمهاتهم حيث تبني للجمعية اأنَّ روؤية الأبناء يف حال عدم اتفاق الوالدين على كيفية الزيارة اأو الروؤية تتم للأ�سف يف مراكز ال�سرطة 

اأو بع�ض الأماكن التي يرتتب عليها اإحلاق الأذى النف�سي بالأبناء لذلك تدعو اجلمعية الق�ساة يف هذا ال�ساأن اإىل عدم اإ�سدار اأحكام تق�سي اأن تتم الروؤية يف 

مراكز ال�سرطة اأو ال�سجون ملا يف ذلك من اأ�سرار نف�سية.

13- ل زالت دور الرعاية ودور الإيواء ودور الأيتام حمدودة العدد وتعاين من الكثري من امل�ساكل �سواء من حيث مبانيها اأو الربامج املعتمدة للنزلئها اأو التجاوزات 

التي حتدث فيها اأو الأهداف بعيدة املدى املراد حتقيقها من هذه الدور.

14- ل بد من زيادة عدد تلك الدور وتطويرها مبا ي�سمن تقدميها رعاية واإيواء منا�سبني ملن ا�ستدعت احلاجة للجوئهم اإليها حيث ا�ستمرت اجلمعية يف ا�ستقبال 

ور�سد طلبات اإيواء من قبل بع�ض الأ�سر والأفراد الذين ل يجدون ملجاأ يحميهم مما يتعر�سون له من عنف ، كما ر�سدت على تلك الدور عدد من امللحظات 

والتي حتول دون قيامها مبهامها الإن�سانية يف م�ساعدة من ا�سطرتهم الظروف اإىل اللجوء اإليها وتي�سري اندماجهم يف املجتمع ومن اأبرز هذه  امللحظات:

  • اأن اأغلب الدور تقع يف مباين قدمية ومتهالكة وكثري منها يحتاج اإىل �سيانة �ساملة يف حني اأن بع�سها مل يعد �ساحلاً للإيواء ولبد من البحث عن بديل 

منا�سب.

  • قلة الكوادر املوؤهلة القادرة على التعامل الإن�ساين الواعي مع هذه الفئات ، و�سعف تاأهيلها.

التي  اجلمعية  مالحظات  مع  تتجاوب  االجتماعية  الشؤون  وزارة 
تضمنها التقرير الثالث عن أحوال حقوق اإلنسان في اململكة
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  • قلة عدد امل�سرفني والأخ�سائيني الجتماعيني والنف�سيني يف اأغلب هذه الدور اأو عدم توزيعهم بال�سكل املنا�سب.

  • غياب الربامج املنا�سبة لكل مرحلة عمرية من النزلء.

  • قلة اخلدمات ال�سحية وانعدامها اأحياناً يف بع�ض دور الرعاية ، فغالباً ل يوجد اإل ممار�ض �سحي واحد، ول يوجد ب�سكل دائم.

  • العنف املبالغ فيه من بع�ض امل�سرفني جتاه نزلء الدور ، بحجة �سبط ال�سلوك واللتزام بالنظام وحت�سني �سلوكهم العدواين.

  • �سوء التغذية يف بع�ض دور الرعاية ودور الأيتام ب�سبب عدم التنوع الغذائي.

  • �سعف امل�ستوى العلمي لنزلء الدور ب�سبب �سعف الإ�سراف العلمي عليهم من قبل امل�سرفني.

  • عدم وجود و�سائل ترفيهية يف كثري من دور الرعاية ودور الأيتام مبا يتنا�سب مع املرحلة العمرية لنزلء الدار. 

15- لبد اأن يكون هناك حر�ض على ح�سن اختيار القائمني على تلك الدور بحيث يجمعون بني الكفاية والتعامل الإن�ساين.

16- هناك حاجة لقيام امل�سوؤولني يف الوزارة بزيارات دورية مفاجئة لتلك الدور ل�سمان تلقي النزلء الرعاية اللزمة ، كما تاأمل اجلمعية اأن يتم و�سع برامج 

بعيدة املدى ل�ستيعاب اأبناء هذه الدور مبا يي�سر لهم ا�ستكمال الدرا�سات اجلامعية والعليا واحل�سول على وظائف ثابتة واندماجهم يف املجتمع عو�ساً عن تركهم 

دون رعاية ومتابعة بعد بلوغهم �سناً معينة كما هو احلا�سل الآن.

17- ل بد من وجود مناوبني يف اأوقات العطل والإجازات لأن اجلمعية ر�سدت بع�ض حالت التاأخر يف الإفراج عن بع�ض نزلء هذه الدور ب�سبب عدم تواجدهم 

يف تلك الأوقات الأمر الذي اأدى اإىل عدم النظامية يف الإفراج عنهم مما ي�سطرهم للبقاء فرتة بني و�سول اأمر الإفراج والإفراج الفعلي.

جتاوب وزارة ال�شوؤون الجتماعية مع امللحظات املر�شودة: 

من جانبها جتاوبت وزارة ال�سوؤون الجتماعية مع امللحظات التي ر�سدتها اجلمعية ، جاء ذلك عرب خطاب من وزير ال�سوؤون الجتماعية الدكتور يو�سف العثيمني  

اأجابت على ال�� 17 ملحظة كل منها على حدة  على النحو التايل:

1- بالن�سبة للعنف املبالغ فيه من بع�ض امل�سرفني جتاه نزلء الدور بحجة �سبط ال�سلوك واللتزام بالنظام وحت�سني �سلوكهم العدواين ، فقد ك�سفت الوزارة عن 

اإعداد لئحة اجلزاءات يف �سكلها النهائي ؛ توطئة لتعميمها على جميع فروع الأيتام للعمل على تطبيقها.

2- اأكدت الوزارة اأنه يف حال ثبت لوكالتها للرعاية الجتماعية والأ�سرة تعر�ض اأي من امل�سمولني بالرعاية اإىل عنف ، فاإنه يتم التحقيق مبا�سرة بالق�سية.

3- بالن�سبة للخدمات ومنا�سط وكالة الرعاية الجتماعية والأ�سرة ، فاإن الوزارة قد اعتمدت لها م�ساريع جديدة اأو �ستقوم برتميمها ، و�سيتم ا�ستئجار مبان 

منا�سبة حلني النتهاء من تلك امل�ساريع وهذا �سيطبق  جلميع الدور الإيوائية لفروع الأيتام التي كانت يف مبان قدمية .

4- حول قلة الكوادر املوؤهلة القادرة على التعامل الإن�ساين ، قالت الوزارة اأنها تنفذ بالتعاون مع املركز الوطني للدرا�سات والبحوث الجتماعية التابع للوزارة عدداً 

من الدورات للموظفني ، التي ت�ساهم يف رفع م�ستوى قدراتهم يف التعامل مع الظروف اخلا�سة ، اإ�سافًة اإىل اإقامة دورات للموظفني اجلدد.

5- اأما ملحظة قلة عدد امل�سرفني والأخ�سائيني الجتماعيني والنف�سيني يف اأغلب الدور ، اأرجعت ال�سبب اإىل قلة الوظائف املعتمدة للوزارة »وكالة الرعاية 

الجتماعية والأ�سرة« �سنوياً ، خا�سة واأنَّ الوكالة لديها فروع الأيتام والأحداث واملعوقني وامل�سنني واحلماية ؛  موؤكدة اأن الوظائف توزع بالت�ساوي بعدد تلك 

الفروع.

6- فيما يتعلق بغياب الربامج املنا�سبة لكل مرحلة عمرية من النزلء ، اأكدت الوزارة اأنها قامت بتوقيع اتفاقية مع جامعة الإمام ؛ لتنفيذ برنامج التدريب والتثقيف 

والتاأهيل للفروع الإيوائية ومنها دور الأيتام الذكور.

7- حول ملحظة قلة اخلدمات ال�سحية وانعدامها اأحياناً يف بع�ض دور الرعاية ، اأ�سارت الوزارة اإىل اأنَّ قلة موظفي الكادر ال�سحي يرجع لقلة الوظائف املعتمدة 

مو�سحة اأنَّ اأغلب العمل مع فروع الأيتام عمل اجتماعي بن�سبة 95٪ ، اإ�سافًة اإىل اأنه مت توقيع اتفاقية مع �سركة تاأمني طبي للعمل على توفري املزيد من الرعاية 

ال�سحية اللزمة.

8- اأما ما يخ�ض �سوء التغذية يف بع�ض دور الرعاية ، فقالت الوزارة اأنَّ نظام الإعا�سة للأيتام يتم و�سعه من قبل خمت�سني يف جمال التغذية.

9- اأو�سحت الوزارة اأن �سعف امل�ستوى العلمي لنزلء بع�ض الدور ، اأنها حددت لكل فرع من فروع الأيتام فريقاً ملتابعة الأبناء درا�سياً ب�سكل يومي ، ومتابعتهم من 

خلل مدار�سهم ، وكذلك مدر�سني للمتابعة يف الفرتة امل�سائية.

10- وحول غياب و�سائل الرتفيه يف كثري من الدور ، اأكدت الوزارة اأن وكالتها وقعت اتفاقية مع جامعة الإمام لتنفيذ برنامج التدريب والتثقيف والتاأهيل للفروع 

الإيوائية ومنها دور الأيتام الذكور.

11- فيما يتعلق بت�سديد اجلمعية على �سرورة توفري احلماية من الإيذاء للن�ساء والأطفال وعاملت املنازل ، اأكدت اأنها توفر ذلك بح�سب املتاح لها نظاماً ، كما 

اأنها افتتحت دوراً للحماية ملن يثبت تعر�سهن للعنف ، اأما عاملت املنازل فقد مت توفري اأماكن لهن حلني انتهاء مو�سوعهن مع كفلئهن ، حيث اإنَّ العلقة بني 

العاملة و�ساحب العمل من اخت�سا�ض جهة اأخرى.

12- حول ما يتعلق باإن�ساء وحدات حماية ، بينت الوزارة اأنها تعمل على ذلك وفق ما يتاح لها من اعتمادات من الوزارة املخت�سة.

13- بالن�سبة لربامج التوعية ، اأو�سحت الوزارة اأنها قامت بعدد من الربامج وور�ض العمل بالتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين ، كما اأنها تقوم بالتعاون مع مدينة 

امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية باإعداد ا�سرتاتيجية وطنية للحد من مظاهر العنف الأ�سري ، اإ�سافة اإىل ت�سميم برامج التوعية ال�ساملة.

14- واأجابت الوزارة على طلب اجلمعية اإعطاء من�سوبي احلماية الجتماعية �سلطة ال�سبط ، باأنَّ هذا الأمر لي�ض من اخت�سا�سها ، واإمنا قرار للجهات العليا 

بالعمل احلمائي هو منظومة عمل م�سرتكة بني عدة جهات ، من بينها وزارات الداخلية والعدل وال�سوؤون الإ�سلمية وال�سحة والرتبية والتعليم.

15- حول دعوة اجلمعية اإىل اإن�ساء مراكز اأ�سرية يف املدن الكبرية تكون حتت اإدارة احلماية الجتماعية لتي�سري التقاء اأبناء الأ�سر املطلقة ، اأ�سارت الوزارة اإىل 

اأنها اأن�ساأت وحدات احلماية الجتماعية ومراكز الأحياء ، وهي معنية بتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية ل�سرائح املجتمع ، كما اأنه مت دعم اجلمعيات اخلريية بالقيام 

بهذه الدور ، وافتتحت جمعيات متخ�س�سة مثل »واعي وتوا�سل« ، اأما بالن�سبة ل�ستمرار اجلمعية يف ا�ستقبال ور�سد طلبات اإيواء اأكدت الوزارة اأنَّ تاأمني ال�سكن 

للمحتاجني من اخت�سا�ض جهات اأخرى.

16- اأما فيما يتعلق بت�سديد اجلمعية يف تقريرها ب�سرورة اإعادة النظر يف اختلط النزلء يف دور امللحظة ، اأكدت الوزارة اأنَّ التعليمات ال�سادرة بهذا ال�ساأن 

تق�سي ب�سرورة الف�سل بني النزلء بح�سب العمر والق�سية ، اإل اأنَّ بع�ض الدور خا�سة امل�ستاأجرة منها يتم فيها الختلط وذلك اإما لظروف املبنى اأو نتيجة لزيادة 

عدد الأحداث عن الطاقة ال�ستيعابية للمبنى ، موؤكدة اأنه �سيتم تليف هذا الأمر عند النتهاء من م�ساريع الإن�ساء للفروع امل�ستاأجرة.

17- وحول ما يتعلق بر�سد اجلمعية لتاأخر الإفراج عن بع�ض النزلء يف اأوقات العطل والإجازات ، اأكدت الوزارة اأنَّ التعليمات ال�سادرة بهذا ال�ساأن تق�سي 

ب�سرورة تغطية جميع فرتات العمل يف تلك الدور خلل ال��24 �ساعة على مدار العام ، �سواء يف اأوقات العمل الر�سمية اأو العطل اأو الإجازات اأو غريه، ونتيجة 

لنق�ض الكادر الوظيفي لبع�ض الدور وا�سطرار بع�ض من�سوبي تلك الدور للتمتع بالإجازة مع اأ�سرهم خلل العطل الر�سمية، فقد يحدث هذا الأمر، ولكن خلل 

�ساعات معينة من اليوم وغالباً خلل الفرتات املتاأخرة من امل�ساء.



د. ح�شني ال�شريف

الوطنية  اجل���م���ع���ي���ة  ف������رع  ن���ظ���م 

حل����ق����وق الإن�����������س�����ان ب����ج����دة ي���وم 

املوافق  1434/1/10ه�����������  ال�����س��ب��ت 

2012/11/24م  لقاء حواري مبنا�سبة 

عنوان  حمل   ، للت�سامح  العاملي  اليوم 

باإ�سرف   ، »الت�سامح و�سمان احلقوق« 

الدكتور ح�سني ال�سريف امل�سرف العام 

ومب�ساركة   ، بجدة  اجلمعية  فرع  على 

 ، ب�سفر  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ًل 

لتحفيظ  العاملية  للهيئة  العام  الأم��ني 

العامل  لرابطة  التابعة  الكرمي  القراآن 

الإ���س��لم��ي ، م��ن خ���لل ورق���ة عمل 

لرت�سيخ  الربانية  (التوجيهات  بعنوان 

الت�سامح بني النا�ض واأثرها يف احلياة) 

ال�سلمي  ع��وي��ق��ل  اهلل  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 

رئي�ض جمل�ض اإدارة النادي جدة الأدبي 

والذي حتدث عن (املوؤ�س�سات الثقافية 

ون�سر ثقافة الت�سامح .. الأندية الأدبية 

منوذجاً) والدكتور ح�سن بن عادل يحي 

عميد كلية الرتبية يف جامعة امللك عبد 

العزيز يف جدة �سابقاً ، عرب ورقة عمل 

حتمل عنوان (املناهج ودورها يف ن�سر 

ثقافة الت�سامح) ، فيما حتدث الدكتور 

حمود اأبو طالب والدكتور �سعود كاتب 

 ، الإع��لم��ي)  وال���دور  (الت�سامح  ع��ن 

ال�سيخ  املحامي  الدكتور  حت��دث  كما 

عدنان الزهراين ، وال�سيخ حممد عبد 

التقريب  جمعية  ع�سو  عطية  الغني 

املذاهب  ، عن (اختلف  املذاهب  بني 

اإ�سافًة  وعلقاتها مبفهوم الت�سامح) ، 

�سمرية  النف�سية  الأخ�����س��ائ��ي��ة  اإىل 

جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الغامدي 

والتي حتدثت  الأ�سرة اخلريية  حماية 

يف  بالعنف  وعلقته  (اللت�سامح  عن 

املجتمع).

وق��د اأك���د امل�����س��ارك��ون على ع��دد من 

الأمور منها : اأهمية ن�سر ثقافة ال�سفح 

والعفو وامل�سورة ، وف�سل وجزاء العايف 

وال�سافح واأجرهما عند اهلل والتاأكيد 

العفو  ب��ني  خليطاً  الت�سامح  اأن  على 

 ، الآخ���ر  وق��ب��ول  والح���رتام  وال�سفح 

وهو ما يتنافى مع التع�سب والعن�سرية 

لأ�سباب  ال���ذات  واح��ت��ق��ار  والن��ت��ق��ام 

قبلية اأو اختلفات مذهبية اأو عمرية 

على  التاأكيد  اجلن�ض،  نوع  اختلف  اأو 

الت�سامح مع اخلدم والعمال ، وكل من 

يقع حتت م�سوؤولية �ساحب العمل  دور 

اأئمة امل�ساجد يف ن�سر ثقافة الت�سامح 

اأهل  على  الت�سديد   ، ب�سلم  والتعاي�ض 

املذهب  با�سم  احلديث  بعدم  املذاهب 

الذي ينتمون اإليه ، اأهمية ودور املناهج 

الدرا�سية يف ن�سر الت�سامح ، ل �سيما 

احلديث   ، الجتماعية  امل��واد  مناهج 

فكر  ن�سر  الأدبية يف  الأندية  دور  عن 

ثقافة  تر�سيخ   ، والت�سامح  الع��ت��دال 

خلل  م��ن  الأط���ف���ال  ل���دى  الت�سامح 

توعيتهم  خلل  من  واملدر�سة  الأ�سرة 

عرب  والت�سامح  والواجبات  باحلقوق 

املنابر الإعلمية والرتبوية وموؤ�س�سات 

التن�سئة الجتماعية كامل�ساجد وغريها 

يرتبى  الذي  الطفل  اأن  على  والرتكيز 

يكون  يخرج  مت�سامح  غ��ري  منزل  يف 

عر�سة لحتمالية ممار�سة العنف �سد 

، احلديث عن  اأقرنائه  اأكر من  غريه 

يف  والكتابات  التغريدات  بع�ض  وجود 

يف  واملتمثلة  اجلديدة  الإع��لم  و�سائل 

 ، بوك  »الفي�ض  ك��  الجتماعية  املواقع 

اإىل  تدعو  والتي  اليوتيوب«    ، تويرت 

عدم الت�سامح واأهمية ا�ستبدالها بنظام 

يجرم عدم الت�سامح قبل التوعية.

ب��اإي��ج��اد م�سروع  امل�����س��ارك��ون  وط��ال��ب 

و�سن  الت�سامح  ثقافة  لن�سر  وط��ن��ي 

 ، الت�سامح  ل��ع��دم  امل��ج��رم��ة  الأن��ظ��م��ة 

من  امل�ساجد  وخطباء  اأئ��م��ة  وخ���روج 

الق�سايا  مناق�سة  اإىل  الوعظي  املجال 

حتقيق  يف  النا�ض  تهم  التي  احلياتية 

اللحمة الوطنية والإن�سانية فيما بينهم 

معهم  اجلمعية  تعاون  طلب  واق���رتاح 

ن�سر  تتناول  بحيث  اخلطب  كتابة  يف 

ثقافة حقوق الإن�سان مبا فيها الت�سامح 

احلكومية  اجلهات  م�ساركة  واأهمية 

والإعلمية  ال��رتب��وي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

يف  ال�سباب  لرعاية  العامة  والرئا�سة 

الت�سامح بني  ثقافة  تبني برامج ون�سر 

�سرائح املجتمع املختلفة. 

وجترمي  التسامح  ثقافة  لنشر  وطني  مشروع  إيجاد  من  البد 
العنصرية والطائفية
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فرع اجلمعية بجدة ينظم لقاء حواري حتت عنوان »التسامح وضمان احلقوق«

�ساركت اجلمعية بركن توعوي تثقيفي مت خلله توزيع عدد من اإ�سداراتها ومطبوعاتها احلقوقية ، يف املعر�ض الذي نظمته املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة 

الريا�ض  على مدى ثلثة اأيام مبركز حياة مول التجاري يوم الأربعاء 1434/1/14ه� املوافق 2012/11/28م .

وافتتح املعر�ض رئي�ض فريق احلماية من العنف والإيذاء ب�سحة الريا�ض الدكتور م�سهور بن هليل الوقداين ، والذي قال »اإنَّ الهدف من املعر�ض الو�سول ل�سريحة الن�ساء 

واإي�سال الر�سالة لهن ، مبيناً اأن اململكة وفرت جميع �سبل م�ساعدة املراأة من جميع اجلهات يف حالة تعر�سها للعنف، حيث تقوم وزارة ال�سحة مب�سح كامل ، كما اأنها 

خ�س�ست فريقاً خا�ساً يف التعامل مع هذه احلالت«.

جاء املعر�ض �سمن فعاليات الحتفال باليوم العاملي ملكافحة العنف �سد املراأة ، والذي اأقرته الأمم املتحدة وحددت له يوم 25 نوفمري من كل عام  وت�سعى الأمم املتحدة 

من خلل الحتفال بذلك اليوم اإىل تنمية الوعي مبخاطر العنف �سد الن�ساء على كافة امل�ستويات ال�سحية والجتماعية وتعزيز ا�سهامات  املجتمع يف علج هذه امل�سكلة 

وعدم تعري�ض املراأة لأي �سكل من اأ�سكال العنف واإبراز جهود حكومات العامل يف الت�سدي ملثل هذه ال�سلوكيات من خلل الأنظمة ذات العلقة اأو تقدمي الدعم للن�ساء 

املعنفات.

اجلدير ذكره اأنَّ املعر�ض �سم  عدداً من الأركان منها ركن لإدارة احلماية الإجتماعية بوزارة ال�سوؤون الإجتماعية وركن ل�سرطة منطقة الريا�ض واأركان عدد من الهيئات 

واملوؤ�س�سات الأخرى ذات العلقة بق�سايا العنف �سد املراأة والتي عر�ست عدداً من املطبوعات والإ�سدارات التوعوية وال�سور الفوتوغرافية للتعريف باأ�سكال العنف التي 

تتعر�ض لها املراأة وما ينتج عنها من خماطر �سحية ونف�سية واجتماعية.

اجلمعية تشارك بركن توعوي  في معرض"العنف ضد املرأة"

الدكتور ح�شني ال�شريف ي�شتقبل نادي القانون

ا�ستقبل امل�سرف العام على فرع اجلمعية بجدة الدكتور ح�سني ال�سريف موؤخراً نادي القانون بكلية احلقوق بجامعة 

امللك عبد العزيز ، حيث مت اإعطاءهم نبذة عن اجلمعية ون�ساأتها واأهدافها وروؤيتها امل�ستقبلية واإجنازاتها التي 

قامت بها ور�سالتها احلقوقية واآلية عملها عند ا�ستقبال ال�سكاوى من خلل التعاون مع اجلهات ذات العلقة للعمل 

على رفع التظلمات واإيجاد حلول لتلك ال�سكاوى.

اجلدير ذكره اأنَّ تلك الزيارة جاءت من قبل نادي القانون بغر�ض الطلع على الدور القانوين للجمعية.

فرع اجلمعية بجدة يستقبل نادي احلقوق بجامعة امللك عبد العزيز
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للطفولة  ال����دول����ي  امل���ؤمت���ر  ف���ي  ت���ش���ارك  اجل��م��ع��ي��ة 

املبكرة

ق���ام وفد م���ن الق�س���م الن�سائي 

بف���رع اجلمعي���ة بج���دة ، بزيارة 

تفقدية ل���دار (الزه���راء) التابع 

جلمعي���ة ال���رب يف ي���وم الثن���ني 

ف���ق  ا ملو ا ، 1ه� 4 3 3 /1 2 /2 7

2012/11/12م، مكون من  الباحثة الجتماعية الأ�ستاذة ليلى حلواين والباحثة القانونية 

الأ�ستاذة دعد عمران، و كان يف ا�ستقبالهم م�سوؤولة العلقات العامة الأ�ستاذة اأمل العمري 

ومديرة جمعية الرب الأ�ستاذة جنلء اليامي ، وقد جتول الوفد يف اأق�سام الدار.

 يف بداية اجلولة قدم الوفد تعريف باجلمعية، واخت�سا�ساتها واأهدافها ، واآلية عملها عند 

ا�ستقب���ال ال�سكاوى ور�س���د التظلمات من خلل تعاونها مع اجله���ات ذات العلقة لإيجاد 

حل���ول لتل���ك ال�سكاوى ، ثم قام���ت امل�سوؤولة ب�سرح مهام جمعية ال���رب واأهدافها وبراجمها 

للوف���د، و�سك���رت الأ�ستاذة جنلء اليامي وف���د اجلمعية علىجهوده���م املبذولة يف اإحقاق 

احلق ورفع الظلم ، ويف ال�سياق ذاته ذكر وفد اجلمعية عدد من الإيجابيات التي ر�سدها 

يف الزي���ارة واملتمثل���ة يف ح�سن ال�سيافة من قبل م�سوؤويل الدار وح�سن تعاملهم وتعاونهم ، 

وم�ستوى نظافة الدار ، ووجود برامج وو�سائل ترفيهية.

)الزهراء( دار  يزور  نسائي  وفد 
التابع جلمعية البر بجدة

األنظمة  قسم  طالبات  تستقبل  اجلمعية 
بجامعة األميرة نورة

زار املقر الرئي�سي للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ، عدد من طالبات 

كلي���ة اإدارة الأعمال بجامعة الأمرية ن���ورة، يرافقهن امل�سرفة الدكتورة 

نه���اد ف���اروق ، يوم  ال�سبت  1434/1/3ه���� املوافق 2012/11/17م ، 

وكان يف ا�ستقباله���م الباحث���ة القانونية يف اجلمعي���ة الأ�ستاذة اعتماد 

ال�سنيدي .

  وق���د تن���اول احلدي���ث تعريفاً باأعم���ال اجلمعية واآلي���ة عملها ومدى 

ا�ستقلليته���ا واأهدافها وال�سبل املتبعة لتحقيق تلك الأهداف وفروعها 

واإجراءات اجلمعية الوقائية حلماية احلقوق من النتهاكات والإجراءات 

اللحق���ة على وقوعه���ا ، ونوعية الق�سايا الت���ي تتلقاها اجلمعية ، ثم 

تناق�س���ت الباحثة القانونية مع الطالبات حول الأ�سئلة التي طرحوها، 

واختتم اللقاء بجولة يف الق�سم الن�سائي.

حول  محاضرة  يلقي  اجلمعية  رئيس 
نشر الثقافة احلقوقية 

 األق���ى الدكت���ور مفل���ح ب���ن ربيع���ان القحط���اين رئي�ض 

اجلمعي���ة ، ي���وم الثلث���اء 1433/12/28ه����  املواف���ق 

2012/11/12م، يف جامع���ة املل���ك �سع���ود حما�س���رة 

بعن���وان »ن�سر الثقافة احلقوقية« وقد ت�سمنت عدد من 

املح���اور منها : التعريف بدور اجلمعية يف ن�سر الثقافة 

احلقوقي���ة ،  اأنواع الق�ساي���ا التي ترد للجمعية ، اآليات 

التعامل مع تلك الق�سايا.

ا�ستقب���ل مكت���ب اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�س���ان بالعا�سمة املقد�سة يوم الثلث���اء 1434/1/14ه� املوافق 

2012/11/27م ، جمموعة من طلب متو�سطة احل�سن بن علي - ر�سي اهلل عنه - يرافقهم املر�سد الطلبي 

الأ�ستاذ عبد الرحمن احل�سيني واملعلم اإبراهيم اجلهني ، وكان يف ا�ستقبالهم املدير التنفيذي ملكتب اجلمعية 

الأ�ست���اذ عب���د اهلل خ�سرواي ، وامل�ساعد الإداري الأ�ستاذ خالد احلارثي ، والباحث القانوين الأ�ستاذ �سلطان 

احلارثي.

يف بداية اللقاء قدم اأع�ساء املكتب نبذة تعريفية عن اجلمعية واآلية عملها عند ا�ستقبال ال�سكاوى والتظلمات 

واخت�سا�ساتها واأهدافها وروؤيتها ور�سالتها ، ومت توزيع عدد من اإ�سدارات ومطبوعات اجلمعية احلقوقية.

طالب متوسطة احلسن ينفذون زيارة ميدانية 
ملكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة

المؤتمر الدولي للطفولة المبكرة
Early Childhood International Conference

طفولة آمنة ... مستقبل واعد
Secure Childhood ... Promising Future

 ناق�ض املوؤمتر الدويل للطفولة املبكرة 

املنعقد يف الفرتة 27 -30 ذو احلجة 

نوفمرب   15  -12 امل��واف��ق  1433ه����� 

املرتبطة  املحاور  من  ع��دد   ، 2012م 

واملتمثل  امل��ب��ك��رة  الطفولة  بق�سايا 

اأبرزها يف م�سكلت الطفولة بني الواقع 

اإبداعات  واملواجهة،  الوقاية  واأ�ساليب 

الأطفال وعلقتها بالإح�سا�ض بالأمن، 

اإىل جانب الرتكيز على الطفل وهويته 

الرتكيز   ، الإلكرتونية  الثقافة  يف ظل 

على حمور م�ستقبل الطفولة يف ع�سر 

العوملة، ماذا يريد الأطفال عرب مراحل 

انتماء  اأك��ر  اأط��ف��ال  جلعلهم  منوهم 

ومواطنة، والقوانني الدولية الإقليمية 

تفعيلها  وم��دى  الأطفال  عن  واملحلية 

وا�ست�سراف م�ستقبل الطفولة.

وتربية  رع��اي��ة  ج��ان��ب  اإىل  اإ���س��اف��ًة 

والنهج  حقوقي  منظور  من  الطفولة 

ال�سمويل لرعاية الطفل من حيث كونه 

العمر  من  الثامنة  بلوغه  وحتى  جنيناً 

وكذلك التعرف على اأبرز امل�ستجدات 

املبكرة  الطفولة  جم��ال  يف  البحثية 

برامج  يف  اجل��ودة  لق�سايا  والتعر�ض 

رعاية وتربية الطفولة املبكرة والعوائق 

والتحديات التي تواجهها.

افتتح املوؤمتر والذي كان برعاية خادم 

اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 

حفظه   - �سعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن 

الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة   - اهلل 

العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  بنت  عادلة 

اآل �سعود وجاءت فعالياته عرب اإحدى 

ع�����س��ر ج��ل�����س��ة ����س���ارك ف��ي��ه��ا خرباء 

داخل  من  ومتخ�س�سون  واأكادمييون 

اململكة وخارجها مثلوا جهات اأكادميية 

ثمانية  اإىل  اإ�سافة  دولية  ومنظمات 

ع�سر ور�سة تناولت كل ما يتعلق ب�ساأن 

متخ�س�سون  واأدارها  املبكرة  الطفولة 

مب�ساركة  و  ال��ع��ام  دول  خم��ت��اف  م��ن 

يف  خريية  وموؤ�س�سات  جمعيات  عدة 

جمال الطفولة املبكرة ومنها اجلمعية 

الوطنية حلقوق الإن�سان ، اإ�سافًة اإىل 

املنظمات  و  الهيئات  من  عدد  جانب 

الدولية واملحلية املتعلقة بالطفل .

»اإنَّ  عادلة   الأم��رية  قالت  من جهتها 

املبكرة  الطفولة  ق�سايا  اإىل  اللتفات 

وتخ�سي�ض موؤمتر لها  موؤ�سر جيد على 

على  ال�سوء  ت�سليط  ب�سرورة  الوعي 

اأهمية  وتبيان  العمرية  املرحلة  ه��ذه 

الثغرات  ومعاجلة  لها  الرعاية  تقدمي 

يف اخلدمات املوجهة للطفولة«.

ومن اأهم املو�سوعات التي مت مناق�ستها 

اأثناء املوؤمتر هي ا�سرتاتيجيات التعامل 

الف�سائيات  ع�سر  يف  الأط��ف��ال  م��ع 

امل��ف��ت��وح��ة وال��ت��ع��ام��ل م��ع الن��رتن��ت ، 

دور الرتبية الإ�سلمية يف توفري بيئة 

�ساحلة لبناء �سخ�سيات اآمنة للأطفال 

وحتديد اأهم املعوقات والتحديات التي 

على  الطفولة  خدمات  تطوير  تواجه 

متابعة   ، والإقليمي  املحلي  امل�ستوى 

وق���رارات  ال�سامية  ال��ق��رارات  تنفيذ 

وزارة الرتبية والتعليم يف جميع مناطق 

للباحثني  ال��ف��ك��ري  الل��ت��ق��اء  اململكة 

واملهتمني بق�سايا الطفل لتحقيق الأمن 

والتوا�سل  امل�ستقبل  اآف���اق  ���س��وء  يف 

واملجتمعية  الأكادميية  املوؤ�س�سات  بني 

والثقايف  ال��ف��ك��ري  الرت��ق��اء  لتحقيق 

للطفل ب�سفة عامة والعربي وال�سعودي 

بالتنمية  اله��ت��م��ام  خ��ا���س��ة  ب�سفة 

رئي�سة  اأك��دت  وقد  للطفل،  الإبداعية 

الدكتورة  للموؤمتر  التوجيهية  اللجنة 

هيفاء القا�سي، اأن املوؤمتر يعترب الأول 

العربي،  العامل  م�ستوى  نوعه على  من 

الذي ي�سلط ال�سوء على مرحلة مهمة 

اإىل  �سفر  من  وه��ي  الطفل  حياة  من 

ثماين �سنوات.
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4 أي�����ام م���ن احلكم  ال���ب���رازي���ل : ق������راءة ك���ت���اب ي��خ��ف��ض 
للسجناء

قامت احلكومة الربازيلية باإجراء تغيري يف القانون اجلنائي ، ميكن ال�سجناء 

من تخفي�ض فرتة احلكم من خلل ق�ساء بع�ض الوقت يف القراءة والدرا�سة ، 

جاء ذلك عرب مبادرة »الفتداء من خلل الدرا�سة«.

وتت�سمن املبادرة اأن اأي كتاب يتعلق بالأدب الوطني الكل�سيكي اأو العلمي اأو 

الفل�سفة ، يتم قراءته بوا�سطة اأحد النزلء يعادل 4 اأيام من ال�سجن ، والذي 

اإذا مت قراءة احلد الأق�سى وهو 12  ميكن اأن يخف�ض ما ي�سل اإىل 48 يوماً 

كتاباً يف ال�سنة.

من جانبه و�سف الأ�ستاذ اجلامعي الينادو فرنانديز جولياو ، امل�سروع بالإجناز 

الكبري لأنه يعزز الإيجابية يف املجتمع ، وي�ساعد ال�سجناء على اإعادة دجمهم 

يف املجتمع. 

موريتانيا  أطفال  جتبر  االقتصادية  احلالة 
على التسول من أجل تعلم القرآن الكرمي 

ير�سل الأهايل يف موريتانيا اأطفالهم بدءاً من عمر 4 �سنوات اإىل 

معلمني غالباً ما يكونون يف مدينة اأخرى ليتعلموا القراآن الكرمي  

ولكن ب�سبب �سوء احلالة القت�سادية لهم ، وعدم قدرتهم على 

اإىل  يلجوؤون  اأطفالهم  فاإن   ، الكرمي  القراآن  املعلم  اأجرة  تاأمني 

الت�سول يف ال�سوارع.

ل  ذات��ه  الوقت  يف  ولكنه  امل��اأوى  الأطفال  لهوؤلء  املعلم  ويوفر 

يح�سل  منهم  فالبع�ض   ، غذائهم  اأو  علجهم  نفقات  يتحمل 

عليها من خلل تربع بع�ض ملك املطاعم لهم ، فيما ي�سطر 

البع�ض الآخر من تاأمني املاأكل لهم ، حيث يُفر�ض على البع�ض 

منهم جمع ما بني 0.6 دولر - 1.5 دولر تقريباً ، الأمر الذي 

ي�سطر البع�ض منهم اإىل ال�ستمرار يف الت�سول ل�ساعات متاأخرة 

من الليل.

شاشة   70 بثتها  ع��امل��ي��ة   حملة  إط���الق  ال��ف��ق��ر  حمل��ارب��ة 
تلفزيونية

تابع 500 مليون �سخ�ض يف العامل برامج تت�سمن اأفلماً وثائقية وروائية ق�سرية 

حول العامل من خلل التلفزيونات والإذاعات والإنرتنت ، والفعاليات املبا�سرة 

والتي بثتها 70 جهة اإعلمية قامت بت�سوير ثمانية اأفلم وثائقية، مدة كل منها 

�ساعة ، بالإ�سافة اإىل 30 فيلماً ق�سرياً، مدتها من دقيقة اإىل خم�ض دقائق، 

ن�سرت على موقع حملة »ملاذا الفقر؟« ، وعلى قناة اليوتيوب اخلا�سة بها، وهي 

متاحة لزوار املوقع مل�ساهدتها باملجان.

املوقع الإلكرتوين للحملة بعدة لغات، ويحوي على معلومات حول الأفلم وعلى 

للنقا�سات  املرجع  و�سيكون  تعليمية،  ومواد  واإنفوغراف،  الفقر،  حول  حقائق 

الوطنية والعاملية.

كما اأنَّ الربامج حتمل بعدين توعوي وعملي : التعريف باجلمعيات الإن�سانية 

واملنظمات واملبادرات ، واحلملت الفردية واملجتمعية ، التي تهدف اإىل حماربة 

خمتلف  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  بالإ�سافة   ، العامل  دول  خمتلف  يف  الفقر 

الو�سائل املتاحة لهذه الغاية واأبرزها ت�سجيع ودعم التعليم جلعله �سلح فعال 

يف حماربة الفقر.

تهدف احلملة اإىل مناق�سة ظاهرة الفقر يف كل مكان لتبادل اخلربات والروؤي 

الدولية ملكافحتة الفقر وت�سليط ال�سوء عليه يف القرن احلادي والع�سرين .

املنظمة التي اأطلقت احلملة هي »Steps International« وهي غري ربحية 

ومقرها الدامنارك ومتثل  بي بي �سي و�سركة الإذاعة الدانيماركية ، ال�سريكان 

الداعمان للفعالية.

احل����ك����وم����ة ال���ف���رن���س���ي���ة ت���خ���ص���ص م���وق���ع���ًا 
الكترونيًا للشكوى ضد التحرش

خ�س�ست احلكومة الفرن�سية موقعاً على �سبكة النرتنت لدفع 

الفرن�سيني ، خ�سو�ساً الن�ساء للك�سف عن حالت التحر�ض التي 

يتعر�سن لها يف مواقع العمل ، وذلك بعد اأن اأثبتت الإح�ساءات 

الإيحاءات  من  و٪25  اجلن�سية  العتداءات  من   ٪8 اأنَّ  لديهم 

اجلن�سية تقع يف اأماكن العمل.

ويعاقب القانون الفرن�سي الأ�سخا�ض الذين يرتكبون التحر�ض 

بال�سجن لفرتة قد ت�سل اإىل (عامني ، بالإ�سافة اإىل دفع غرامة 

مالية تبلغ حوايل 45األف دولر ، وقد ت�سل العقوبة اأحياناً اإىل 

ال�سجن ملدة 3 اأعوام ، ودفع غرامة مالية قدرها 80 األف دولر، 

اأو  اإذا كان ال�سخ�ض الذي تعر�ض للتحر�ض (ال�سحية) قا�سراً 

من ذوي الأ�سخا�ض من ذوي الحتياجات اخلا�سة).

الفرن�سية  امل��راأة  وزي��رة حقوق  بلقا�سم  قالت جناة  جانبها  من 

وفقاً ملا نقلته �سحيفة »ال�سفري« اللبنانية نقًل عن لوبوان ، اإنَّ 

املوقع اجلديد يعزز من فعالية قانون مكافحة التحر�ض اجلديد 

ال�سادر يف اأغ�سط�ض / اآب املا�سي ، الذي �سدد عقوبة التحر�ض 

اأ�سكاله ، واأ�سافت »املوقع يهدف اإىل حماية  اجلن�سي بجميع 

اأف�سل ل�سحايا التحر�ض ، واإىل ال�سهود الذين يدلون ب�سهادتهم 

�سد الأ�سخا�ض املتهمني بالتحر�ض«.

نطاق  تو�سيع  على  حر�ض  اجلديد  القانون  اأنَّ  ذك��ره  اجلدير 

الوقحة  وال��ن��ظ��رات   ، امل��وؤذي��ة  ال��ع��ب��ارات  لي�سمل  التحر�ض 

والإيحاءات اجلن�سية املتكررة.

!
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إط����الق م���ب���ادرة وط��ن��ي��ة ل��ن��ش��ر ال��وع��ي لدى 
امل�����رأة ال��س��ع��ودي��ة ح����ول األن��ظ��م��ة واإلج�������راءات 

املتبعة في القطاعات احلكومية

اإجراءاتك  »معرفة  �سعار  حتمل  وطنية  مبادرة  هي  »اإجرائي« 

دليل ... وعيك« مت اإطلقها بتعاون م�سرتك بني جمل�ض الغرف 

ال�سعودية وخدمات حواء للتعقيب الن�سائي ، وذلك بهدف رفع 

وعي املراأة ال�سعودية بالإجراءات والأنظمة واللوائح املتبعة يف 

القطاعات واجلهات اخلدمية  يف ظل تطور الأنظمة وحتديث 

العامة  التميمي مديرة الإدارة  اأكدته خلود  الإج��راءات هذا ما 

الن�سائية مبجل�ض الغرف ال�سعودية ، واأ�سافت »اإنَّ عدم معرفة 

اأمد  واإطالة  ب�سياع حقوقها  يت�سبب  ب��الإج��راءات  امل��راأة  واإمل��ام 

معاملتها وهدر وقتها �سواء كان ذلك يف املعاملت التجارية اأو 

الوظيفية اأو املعاملت اخلا�سة«.

في الرياض
إع����داد ن��ظ��ام س��ك��ان��ي ي��ع��زز  األع���م���ال األم��ن��ي��ة والتنموية 

واإلجتماعية

من اأجل دعم الأمن احل�سري واجلوانب الجتماعية والتخطيطية والتنموية يف 

 ، الفقر  م�ستوى  فيها  يتمركز  التي  ال�سكنية  الأحياء  ، وحتديد  الريا�ض  مدينة 

وترتفع فيها ن�سب البطالة والهجرة ، الأمر الذي ميكن اجلهات املخت�سة من و�سع 

للتنمية الجتماعية ، وحتديد العلقة بني اجلرمية وموقعها  برامج و�سيا�سات 

ومرتكبها ، اأنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض و مب�ساركة 16 جهة حكومية 

، الرتبية  البلدية والقروية  ال�سوؤون  ، وزارة  الريا�ض  اإمارة منطقة   : اأبرزها  من 

والتعليم ، العدل ، العمل ، مركز املعلومات الوطني ، اإدارة التعاملت الإلكرتونية 

احلكومية اإدارة الأحوال املدنية يف الريا�ض ، من اإعداد نظام ت�سجيل �سكاين عرب 

قاعدة بيانات تربط معلومات ال�سكان باأماكن وعناوين اإقامتهم وحتديد الآليات 

اللزمة لتحديث املتغريات التي تطراأ على هذه العناوين.

 و�سيكون باإمكان النظام الربط مع القطاع اخلا�ض وتطوير بيئة الأعمال، اإ�سافة 

اإىل درا�سة تو�سيع تطبيقه على امل�ستوى الوطني ، كما �سيعمل اأي�ساً على و�سع 

الآليات اللزمة ملتابعة ا�ستعمالت الأرا�سي، من حيث طبيعة ونوع ال�ستعمالت، 

والنوع، وحتديد  امل�سغولة من حيث احلالة  وامل�ساكن  ال�ساغرة  الأرا�سي  ون�سب 

عام،  ب�سكل  املدينة  يف  امل�ستقبلية  ال�سكنية  والحتياجات  ال�سكني  النمو  ن�سب 

ويف قطاعات حمددة ب�سكل خا�ض كالقطاع التعليمي، اإىل جانب اإ�سهام النظام 

يف توفري معلومات حول الفئات العمرية لل�سكان يف منطقٍة معينة، مما ي�سكل 

الأ�سا�ض يف حتديد احلاجة لبناء املدار�ض وتوزيع املوارد التعليمية.

م�����دن ت��ه��ي��ئ م���ص���ان���ع ن��س��ائ��ي��ة داخ������ل امل����دن 
بحلول عام 2013م

يف  البدء  على  (م��دن)  ال�سعودية  ال�سناعية  امل��دن  هيئة  تعمل 

م�سروع تهيئة م�سانع حملية متكاملة للن�ساء ، وذلك بحلول عام 

مواقع  لتحديد  ملكي  توجيه  �سدور   بعد  ذلك  جاء   ، 2013م 

يف حدود املدن لإقامة م�سانع ملئمة لعمل املراأة ال�سعودية ،  

كال�سناعات الغذائية والطبية وامللب�ض والعطور وم�ستح�سرات 

التجميل.

ال�سناعية  املدينة  يف  العاملت  عدد  جتاوز  اأنه  ذكره  اجلدير 

العدد خلل  ويتوقع م�ساعفة  امراأة،  نحو 2500  بجدة  الأوىل 

العام املقبل«.

للتحقق من هوية النساء السعوديات
الداخلية تقرر استخدام البصمة 

هويات  من  التحقق  م�سروع  الوطني  املعلومات  مركز  ينفذ 

املواطنني واملواطنات با�ستعمال الب�سمة بدلً من ال�سورة .

و�سي�ساهم امل�سروع من توفري الكثري من اجلهد والوقت للتحقق 

من ال�سخ�سية ل �سيما املراأة دون احلاجة اإىل ك�سف وجهها، 

التي  والتجاوزات  املخالفات  على  جذرياً  الق�ساء  اإىل  اإ�سافًة 

تتعر�ض لها الن�ساء كتزوير التوكيلت وال�سندات املالية ، ف�سًل 

اأمن  عن الك�سف عن العديد من الق�سايا اجلنائية التي تهدد 

الدولة كالتعدي و�سرقة الأطفال  اأو خطفهم .

ربط جهاز األحوال املدنية ب�� وزارتي الصحة والعدل

لت�سجيل  اللكرتوين  الربط  نحو  املدنية  للأحوال  الداخلية  وزارة  وكالة  تتجه 

حالت الولدة والوفاة مع وزارة ال�سحة و�سوؤون الوفيات ، وكذلك الربط مع 

وزارة العدل لتوثيق حالت الزواج والطلق دون احلاجة لرجوع الفرد للأحوال 

املدنية لتوثيق ذلك، فقط �سرياجع الأحوال لأخذ البطاقة جاهزة.

 ووفقاً ل�سحيفة “الريا�ض” ال�سعودية فقد اجتهت “الأحوال املدنية” اإىل ذلك 

بعد ما �سهده املجتمع موؤخراً من تهاون اأولياء الأمور يف ت�سجيل اأبنائهم حتى 

للأحوال  التبليغ  �سهادات  ت�سليم  وكذلك  الثانية،  الزوجة  واأبناء  املدر�سة  �سن 

لإ�سقاط ا�سم املتوفى، اإ�سافة اإىل تلعب العديد يف عدم ت�سجيل زوجاتهم يف 

بطاقة العائلة وعدم اإ�سقاط ا�سم الزوجة من البطاقة بعد الطلق .
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الطفل املعنف أكثر عرضة من غيره لإلصابة بأمراض السرطان والقلب
اأكر  هم  الأعمار  كل  من  واإناثاً  ذكوراً  الأطفال  اأنَّ  �سك  ل 

املتعر�سني للعنف اجلن�سي الذي قد يحدث يف املجتمع بغ�ض 

النظر عن ثقافته وفئاته ، والذي يعرف باأنه ا�ستغلل اأو اإ�سراك 

(الطفل الذي يبلغ من العمر 18 عاماً اأو اأقل) يف ن�ساط جن�سي 

ل ي�ستوعبه الطفل ا�ستيعاباً كامًل ، ول ي�ستطيع اإعطاء املوافقة 

اأو عادات  لقوانني  الت�سرف خمالفاً  ذلك  يكون  بحيث   ، عليه 

وتقاليد املجتمع ، وميار�ض غالباً على الطفل من قبل �سخ�ض 

بالغ اأو طفل بالغ  يكون يف حمل م�سوؤولية اأو �سلطة جتاه الطفل 

اإنتاج  اأو  الدعارة  اأغرا�ض  يف  ل�ستخدامه  يوؤدي  مما   ، الآخر 

�سور عارية.

بع�ص عوامل اخلطورة حلدوث العنف اجلن�شي؟

للأ�سباب  الو�سول  حول  م�ساكل  والدرا�سات  البحوث  تواجه 

على  احل�سول  �سعوبة  ب�سبب  اجلن�سي  العنف  وراء  احلقيقية 

بعني  اأخذها  يجب  عوامل  هناك  ولكن  والبيانات  املعلومات 

العتبار تزيد من احتمالية حدوثه اأهمها:

1- عمر الطفل: فكلما زاد عمر الطفل زادت احتمالية تعر�سه 

للعنف.

2- جن�ض الطفل: ت�سري الدرا�سات اأن الإناث اأكر عر�سة لأن 

يكونوا �سحايا للعنف اجلن�سي من الذكور ، ولكن الذكور اأكر 

عر�سة ليكونوا �سحايا للعنف اجلن�سي من معتدين غرباء.

الطفل  ثقة  �سعف  مثل   : الطفل  ب�سخ�سية  تتعلق  عوامل   -3

بنف�سه.

4- حدوث عنف جن�سي م�سبق: فالأطفال الذين �سبق وتعر�سوا 

للعنف  �سحايا  ليكونوا  تعر�سهم  ن�سبة  تكون  اجلن�سي  للعنف 

اجلن�سي مرة اأخرى عالية جداً.

5- ذوي الحتياجات اخلا�سة: ت�سري بع�ض الدرا�سات اإىل اأنَّ 

الإ�ساءة  لإيقاع  من غريهم  اأكر  عر�سة  هم  املعاقني  الأطفال 

والعنف عليهم وذلك لعجزهم وعدم قدرتهم للإبلغ عنه.

6- عوامل متنوعة: مثل تعدد الأ�سخا�ض الذين يعتنون بالطفل  

اإدمان املخدرات والكحول ، ال�سغوط الناجتة عن الفقر ، ترك 

الطفل مبفرده يف املنزل دون رقابة.

7- البيئة الأ�سرية:  فالزواج الغري م�ستقر ، والذي ينتج عنه 

اأو كلهما يرفع من ن�سبة تعر�ض الطفل  غياب اأحد الوالدين 

للتحر�ض فقد اأثبتت الدرا�سات اأنَّ الأطفال الذين يعي�سون مع 

وجود زوج الأم يف  اأي�ساً   ، اأكر عر�سة مبرتني  الوالدين  اأحد 

املنزل ي�ساعف من خطورة العنف اجلن�سي على الفتيات.

املوا�شفات العامة للأطفال املتعر�شني للعنف:

ظهور كدمات واإ�سابات خمتلفة من ج�سم الطفل ، مترد الطفل 

على القوانني وعدم التزامه بها ، ا�سطرابات يف النوم من اأرق 

وم�ساعر  قلق   ، النوم  عند  تكون  وغالباً  البكاء  اأو  كوابي�ض  اأو 

خوف وغ�سب لدى الطفل التي قد تظهر على �سكل �سلوكيات 

عنيفة.

درا�شة توؤكد �شرب واإهانة الطفل جتعله اأكرث عر�شة للإ�شابة 

باأمرا�ص ال�شرطان والقلب:

قالت درا�سة بريطانية موؤخراً اإنَّ �سرب اأو تعنيف الأطفال واإن 

الأمر   ، النف�سي  بالتوتر  اإ�سابتهم  اإىل  يوؤدي  كان ب�سكل لفظي 

والربو  كال�سرطان  خطرية  باأمرا�ض  الإ�سابة  اإىل  يوؤدي  الذي 

اأنَّ ا�ستعمال العنف مع الطفل ل يرتك  موؤكدة يف الوقت ذاته 

اأثراً على احلالة النف�سية فح�سب واإمنا على ال�سحة ب�سكل عام، 

وا�ستندت الدرا�سة اإىل نتائج ا�ستطلع خ�سع لها 250 �سخ�ساً 

بالغني غري م�سابني باأمرا�ض ال�سرطان والقلب والربو ، و450 

�سخ�ساً يعانون من الأمرا�ض الثلثة مت توزيعهم بالت�ساوي على 

اأنَّ  اإىل  النتائج  وا�ستخل�ست   ، املر�ض  بح�سب  جمموعات   3

حوايل 70٪ من امل�سابني باأمرا�ض ال�سرطان و60٪ ممن يعانون 

اأو لو�سائل عقاب  للتعنيف اجل�سدي  الربو تعر�سوا  من مر�ض 

اأدت بالتايل اإىل اإ�سابتهم بحالت من القلق والتوتر النف�سي.

الآخرين  اإي��ذاء  اإىل  ي��وؤدي  �سلوك  هو  العنف 

مما ي�سبب لهم ال�سرر ويتنوع ما بني ج�سدي 

وجن�سي ولفظي ، ويعترب ذلك ال�سلوك من اأهم 

الظواهر التي تنتهك حقوق الإن�سان وتوؤثر على 

حريته وا�ستقراره النف�سي والجتماعي .

م��ن ال��ب��ي��ئ��ات ال��ت��ي مي��ار���ض فيها ال��ع��ن��ف : 

اأماكن   ، التعليمية  والأو�ساط  املدار�ض  املنزل 

احلكومية  واملوؤ�س�سات  الرعاية  مراكز  العمل 

والقانونية ، املجتمع.

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تقارير  اأو�سحت 

الإن�سان اأنها تلقت منذ تاأ�سي�سها عام 1425ه� 

وحتى عام 1432ه� 2293 ق�سية عنف اأ�سري 

فيما بلغت ق�سايا العنف �سد الطفل منذ عام 

1430ه� اإىل عام 1432ه� 249 ق�سية ، علماً 

العنف  ق�سايا  ت�سنيف  اأ�سافت  اجلمعية  اأن 

ل�سرورة  وذل��ك  الطفل يف عام 1430ه���  �سد 

اإلقاء ال�سوء على العنف املوجه �سد هذه الفئة 

حلقات  اأك��ر  مت�ض  �سائكة  ق�سية  باعتبارها 

وتركيزاً  اهتماماً  وت�ستوجب  �سعفاً   املجتمع 

العنف  ق�سايا  ع��ن  ف�سلها  مت  حيث  خا�ساً 

الأ�سري. 

؟؟
الوقاية من العنف اجلن�شي �شد الطفل:

التطور  عن  جن�سياً  تثقيفاً  الطفل  تثقيف   •
اجلن�سي عند الأطفال خا�سة التطور ال�سليم 

والغري �سليم ، وتعليمهم كيفية حماية اأنف�سهم 

حال  يف  املتبعة  اخلطوات  وماهي  العنف  من 

�سعور الطفل بعدم راحة جتاه �سخ�ض ما.

للوالدين  ي��روي  اأن  ب�سرورة  الطفل  توعية   •
بدون  له  يتعر�ض  غريب   موقف  كل  تفا�سيل 

اأحداث  اأو زجر  ، وتعويده على رواية  عقاب 

بانتظام وب�سورة يومية يف مرح  يومه لأ�سرته 

و�سعادة.

اإ�سعاره  دون   - با�ستمرار  الطفل  ملحظة   •
وطريقة  اللعب  يف  ميوله  ومتابعة   - بالرقابة 

واأنواع لعبه ، مع عدم ال�سماح للخدم وال�سائقني 

بالنفراد به مطلقاً وال�سماح لهم بالتعامل معه 

حتت نظر الوالدين بعيداً عن الأماكن املنغلقة 

اأو يف عدم وجود الوالدين . 

• ا�ستخدام الأ�سماء ال�سحيحة لأجزاء اجل�سم 
والأع�ساء التنا�سلية ، حتى ل يحرج الطفل يف 

كربه عند ا�ستخدام هذه امل�سطلحات ، وتعليمه 

، حتى ل  ق�ساء احلاجة  التطهري عند  كيفية 

ي�سطر الطفل اإىل طلب امل�ساعدة من اأحد.

عن  وال�سوؤال  باحلديث  الطفل  يبداأ  عندما   •
الإن�سات  الأهل  ، يجب على  الأمور اجلن�سية 

بانفتاح وهدوء وعدم انتقاد له ، مع ت�سجيعه 

تدخلت  اأي  غري  من  بطلقة  التحدث  على 

وجعله ي�سعر باأنه م�سدر اهتمام.

• تنوع ا�ستخدام اأ�سلوب احلوار مع الطفل وعدم 
العتماد على اأ�سلوب واحد وا�ستخدام اأ�سلوب 

التكرار لرت�سيخ املعلومة يف ذهن الطفل.

• معرفة جميع اأ�سدقاء الطفل ، وعدم اإجباره 
يرغب  ل  مكان  اأو  �سديق  لأي  الذهاب  على 

بالذهاب اإليه.

الأ�سخا�ض  باأنَّ  الطفل  اإعلم  ال�سرورة  من   •
عند  م�ساعدة  اأي  اإىل  يحتاجون  ل  البالغني 

ق�ساء حوائجهم ، ويف حال مت طلب اأي م�ساعدة 

من الطفل ، على الطفل اأن ل ي�ستجيب للطلب 

واإخبار �سخ�ض موثوق به باملوقف.

يقت�سر على  التحر�ض ل  الطفل من  حماية   •
الأم فقط بل يجب تعاون الأب وو�سائل الإعلم 

املختلفة يف رفع درجة الوعي والتثقيف به �سواء 

لدى الطفل اأو اأ�سرته اأو املجتمع ب�سكل عام.
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قانونيات

اعرف
  املادة ال�سابعة والثلثون 

تكفل الدول الأطراف:

(اأ) األ يعر����ض اأي طفل للتعذي���ب اأو لغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 

اأو اللاإن�سانية اأو املهنية ، ول تفر�ض عقوبة الإعدام اأو ال�سجن مدى احلياة ب�سبب 

جرائ���م يرتكبه���ا اأ�سخا�ض تقل اأعمارهم عن ثماين ع�سرة �سنة دون اإيجاد اإمكانية 

للإفراج عنهم.

(ب) األ يحرم اأي طفل من حريته ب�سورة غري قانونية اأو تع�سفية ، ويجب اأن يجرى 

اعتق���ال الطف���ل اأو احتجازه اأو �سجنه وفقاً للقان���ون ول يجوز ممار�سته اإل كملجاأ 

اأخري ولأق�سر فرتة زمنية منا�سبة.

(ج) يعام���ل كل طف���ل حم���روم من حريت���ه باإن�سانية واحرتام للكرام���ة املتاأ�سلة يف 

الإن�سان ، وبطريقة تراعى احتياجات الأ�سخا�ض الذين بلغوا �سنه ، وبوجه خا�ض 

يف�س���ل كل طف���ل حمروم من حريته عن البالغ���ني ، ما مل يعترب اأن م�سلحة الطفل 

تقت�س���ي خ���لف ذلك ، ويكون له احلق يف البقاء على ات�سال مع اأ�سرته عن طريق 

املرا�سلت والزيارات اإل يف الظروف ال�ستثنائية.

(د) يك���ون ل���كل طفل حمروم من حريته احلق يف احل�س���ول ب�سرعة على م�ساعدة 

قانوني���ة وغريها م���ن امل�ساعدة املنا�سبة ، ف�سًل عن احل���ق يف الطعن يف �سرعية 

حرمانه من احلرية اأمام حمكمة اأو �سلطة خمت�سة م�ستقلة وحمايدة اأخرى ، ويف 

اأن يجرى البت ب�سرعة يف اأي اإجراء من هذا القبيل.

املادة الثامنة والثلثون

1- تتعه���د ال���دول الأطراف باأن حترتم قواعد القان���ون الإن�ساين الدويل املنطبقة 

عليه���ا يف املنازع���ات امل�سلح���ة وذات ال�سل���ة بالطف���ل واأن ت�سم���ن اح���رتام هذه 

القواعد.

2- تتخ���ذ الدول الأط���راف جميع التدابري املمكنة عملي���اً لكي ت�سمن األ ي�سرتك 

الأ�سخا�ض الذين مل يبلغ �سنهم خم�ض ع�سرة �سنة ا�سرتاكاً مبا�سراً يف احلرب.

3- متتن���ع الدول الأطراف عن جتني���د اأي �سخ�ض مل تبلغ �سنه خم�ض ع�سرة �سنة 

يف قواته���ا امل�سلح���ة ، وعند التجنيد من بني الأ�سخا����ض الذين بلغت �سنهم خم�ض 

ع�سرة �سنة ولكنها مل تبلغ ثماين ع�سرة �سنة ، يجب على الدول الأطراف اأن ت�سعى 

لإعطاء الأولوية ملن هم اأكرب �سناً.

4- تتخ���ذ الدول الأطراف ، وفقاً للتزاماته���ا مبقت�سى القانون الإن�ساين الدويل 

بحماية ال�سكان املدنيني يف املنازعات امل�سلحة ، جميع التدابري املمكنة عملياً لكي 

ت�سمن حماية ورعاية الأطفال املتاأثرين بنزاع م�سلح.

املادة التا�سعة والثلثون

تتخ���ذ الدول الأط���راف كل التدابري املنا�سب���ة لت�سجيع التاأهي���ل البدين والنف�سي 

واإعادة الندماج الجتماعي للطفل الذي يقع �سحية اأي �سكل من اأ�سكال الإهمال 

اأو الإ�ستغلل اأو الإ�ساءة ، اأو التعذيب اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال املعاملة اأو العقوبة 

القا�سي���ة اأو اللاإن�ساني���ة اأو املهني���ة اأو املنازعات امل�سلحة ، ويج���رى هذا التاأهيل 

واإعادة الندماج هذه يف بيئة تعزز �سحة الطفل واحرتامه لذاته وكرامته.

املادة الأربعون

1-  تع���رتف ال���دول الأطراف بح���ق كل طفل يدع���ي اأنه انتهك قان���ون العقوبات 

  * اتفاقية حقوق الطفل

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

�سدر تعميم من جهة الخت�سا�ض يوؤكد على اأن دور هيئة الأمر باملعروف والنهى عن املنكر ينتهي مبجرد القب�ض على ال�سخ�ض حيث ينبغي ت�سليم 

املقبو�ض عليهم فوراً اإىل املراكز الأمنية املخت�سة وعدم نقل اأي �سخ�ض ذكراً اأو اأنثى اإىل مراكز الهيئة مهما كانت الظروف ، ومن يخالف ذلك من 

رجال الهيئة تكف يده فوراً عن العمل ويحال للتحقيق.

هل يجوز لرجال هيئة الأمر باملعروف والنهى عن املنكر احتجاز الأفراد يف املراكز التابعة للهيئة ؟

استشارات قانونية

واجباتك

حقوقك

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني

اأو يته���م بذل���ك اأو يثبت علي���ه ذلك يف اأن يعام���ل بطريقة 

تتف���ق مع رفع درجة اإح�سا�ض الطفل بكرامته وقدره، وتعزز 

اح���رتام الطفل ملا للآخرين من حق���وق الإن�سان واحلريات 

الأ�سا�سي���ة وتراعي �سن الطف���ل وا�ست�سواب ت�سجيع اإعادة 

اندماج الطفل وقيامه بدور بناء يف املجتمع.

2- وحتقيق���اً لذلك، ومع مراعاة اأح���كام ال�سكوك الدولية 

ذات ال�سلة، تكفل الدول الأطراف بوجه خا�ض، ما يلي:

(اأ) ع���دم اإدعاء انتهاك الطفل لقان���ون العقوبات اأو اتهامه 

بذل���ك اأو اإثب���ات ذلك علي���ه ب�سبب اأفع���ال اأو اأوجه ق�سور 

مل تك���ن حمظورة مبوجب القان���ون الوطني اأو الدويل عند 

ارتكابها.

(ب) يك���ون ل���كل طفل يدعي باأنه انتهك قانون العقوب���ات اأو يتهم بذلك ال�سمانات 

التالية على الأقل:

»1« افرتا�ض براءته اإىل اأن تثبت اإدانته وفقاً للقانون.

»2« اإخط���اره ف���وراً ومبا�س���رة بالتهم املوجه���ة اإليه، عن طريق والدي���ه اأو الأو�سياء 

القانوني���ني علي���ه عند القت�ساء، واحل�س���ول على م�ساعدة قانوني���ة اأو غريها من 

امل�ساعدة امللئمة لإعداد وتقدمي دفاعه.

»3« قي���ام �سلط���ة اأو هيئة ق�سائية خمت�سة وم�ستقلة ونزيهة بالف�سل يف دعواه دون 

تاأخ���ري يف حماكم���ة عادلة وفق���اً للقانون، بح�س���ور م�ست�سار قان���وين اأو مب�ساعدة 

منا�سبة اأخرى وبح�سور والديه اأو الأو�سياء القانونيني عليه، ما مل يعترب اأن ذلك يف 

غري م�سلحة الطفل الف�سلى، ول �سيما اإذا اأخذ يف احل�سبان �سنه اأو حالته.

»4« ع���دم اإكراهه عل���ى الإدلء ب�سهادة اأو العرتاف بالذن���ب، وا�ستجواب اأو تاأمني 

ا�ستج���واب ال�سهود املناه�سني وكفالة ا�سرتاك وا�ستجواب ال�سهود ل�ساحله يف ظل 

ظروف من امل�ساواة.

»5« اإذا اعت���رب اأن���ه انتهك قان���ون العقوبات، تاأم���ني قيام �سلطة خمت�س���ة اأو هيئة 

ق�سائي���ة م�ستقل���ة ونزيهة اأعلى وفقاً للقانون باإع���ادة النظر يف هذا القرار ويف اأية 

تدابري مفرو�سة تبعاً لذلك.

»6« احل�س���ول على م�ساعدة مرتجم �سف���وي جماناً اإذا تعذر على الطفل فهم اللغة 

امل�ستعملة اأو النطق بها.

»7« تاأمني احرتام حياته اخلا�سة متاماً اأثناء جميع مراحل الدعوى.

3- ت�سع���ى الدول الأط���راف لتعزير اإقامة قوانني واإج���راءات و�سلطات وموؤ�س�سات 

منطبق���ة خ�سي�س���اً على الأطف���ال الذين يدعى اأنه���م انتهكوا قان���ون العقوبات اأو 

يتهمون بذلك اأو يثبت عليهم ذلك، وخا�سة القيام مبا يلي:

(اأ) حتدي���د �سن دنيا يفرت����ض دونها اأن الأطفال لي�ض لديهم الأهلية لنتهاك قانون 

العقوبات.

(ب) ا�ست�س���واب اتخ���اذ تدابري عن���د القت�ساء ملعاملة ه���وؤلء الأطفال دون اللجوء 

اإىل اإج���راءات ق�سائي���ة، �سريطة اأن حت���رتم حقوق الإن�س���ان وال�سمانات القانونية 

احرتام كامًل.

4- تت���اح ترتيب���ات خمتلفة، مث���ل اأوامر الرعاي���ة والإر�ساد والإ�س���راف، وامل�سورة، 

والختب���ار، واحل�سانة، وبرامج التعليم والتدريب املهني وغريها من بدائل الرعاية 

املوؤ�س�سي���ة، ل�سم���ان معاملة الأطفال بطريقة تلئ���م رفاههم وتتنا�سب مع ظروفهم 

وجرمهم على ال�سواء.
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ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

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

والإدارية

يحتفل العامل يف العا�سر من �سهر دي�سمرب من كل عام باليوم 

�سعوب  فيه  اأكدت  الذي  اليوم  الإن�سان وهو  العاملي حلقوق 

وقدره  وكرامته  الأ�سا�سية  الإن�سان  بحقوق  اإميانها  العامل 

والتفاق على التعاون لتح�سني م�ستويات احلياة يف جو من 

الأمان بهدف اإر�ساء مبادئ احلرية والعدل وامل�ساواة ، حيث 

العاملي  الإع��لن  ميلد  العام  1948م  من  اليوم  هذا  �سهد 

حلقوق الإن�سان مبوجب قرار اعتمدته اجلمعية العامة وهو 

اأخلقي  كالتزام  املتحدة  الأمم  تبنته  الذي  الدولية  الوثيقة 

احلقوق  ت�سمنت  م��ادة  وثلثني  ديباجة  من  واملكون  للدول 

الأ�سا�سية للإن�سان ، حيث �سكل اإجنازاً اإن�سانياً مهماً واأ�سبح 

كنتيجة  ال��دويل  التعاون  طريق  يف  اأ�سا�سية  حت��ول  نقطة 

طبيعية للتفاعل الإيجابي بني خمتلف احل�سارات والثقافات 

العامة  القانونية  القاعدة  الوقت  ذات  يف  و�سكل  والأدي��ان، 

الإعلنات  كل  عنها  وتفرع  الرئي�سي  امل�سدر  تعترب  التي 

، مثل  الإن�سان  الدولية والإقليمية حول حقوق  والتفاقيات 

بهما  امللحقة  الختيارية  والربوتوكولت  الدوليني  العهدين 

واتفاقية حقوق الطفل وحقوق املراأة واتفاقيات الق�ساء على 

التمييز العن�سري بكافة اأ�سكاله، والإعلنات ال�سادرة فيما 

اأينما كان  يليق بالإن�سان  بعد عن املجل�ض الأوروبي وكل ما 

للفرد يجب احلفاظ عليه  الإن�ساين  اأن احلق  تاأكيد  بهدف 

اأ�سا�سي  اإن الوفاء بالواجبات من قبل الأفراد هو مطلب  و 

حيث اأن احلقوق والواجبات متلزمة يف كل ن�ساط و�سلوك 

للإن�سان.

فاإن  ال�سخ�سية  احل��ري��ة  ق��در  م��ن  ت��رف��ع  احل��ق��وق  فبينما 

ينبغي  فاإنه  ل��ذا   ، احلرية  تلك  ج��لل  عن  تعرب  الواجبات 

يف هذا اليوم تفعيل ور�سد التجاوزات والنتهاكات حلقوق 

اإزالتها و�سمان عدم تكرارها  ، من  الإن�سان، والعمل على 

الإن�سان  حلقوق  العاملي  الع��لن  يف  ماجاء  تطبيق  خ��لل 

اأن لكل  اأكدت على  املنبثقة عنه والتى  الدولية  والتفاقيات 

اإن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات دومنا متييز من 

الأمان  واأن لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف  نوع  اأي 

على �سخ�سة .

Nshr1@yahoo.com    

حلقوق  ال�����ع�����امل�����ي  ال������ي������وم 

الإن�شان

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�سرة لتعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�سحابها

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

مكتب املدينة املنورة : هاتف 048664544 - فاك�ض 048664549�ض.ب 775 املدينة املنورة 41421

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

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

nshr1@yahoo.com

 التحرير 
مركز املعلومات

nshrsa@gmail.com

التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

www.nshr.org.sa حقــــوق

 طبعت بدعم من

موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي

ف��ري��ق ت��ط��وع��ي مل��واج��ه��ة ض��ع��ف ال��وع��ي احل��ق��وق��ي في 
املجتمع

ن�ساط  اأول  بجدة  القانون  ق�سم  وخريجي  من طلب  وال�سابات  ال�سباب  من  قدمت جمموعة 

املخت�سني،  لغري  واللوائح  القوانني  وتو�سيح  والواجبات  باحلقوق  الوعي  لن�سر   ، اجتماعي 

ال�سلمية للمطالبة باحلقوق  النظامية والطرق  النا�ض بحقوقهم والإعلم بالإجراءات  وتعريف 

اإىل الرد على عدة ا�ست�سارات قانونية كان بع�سها من خارج اململكة وذلك من خلل  اإ�سافًة 

والقيام  وامللتقيات  والندوات  املحا�سرات  اإقامة  اأو عن طريق   ، النرتنت  �سبكة  موقعهم على 

بزيارات وتوزيع ن�سرات والإ�ستفادة من الإعلم اجلديد،كما يطرح الفريق عدد من احللقات 

 ،  www.youtube.com/HquqiShow اليوتيوب  على  قناتهم  الق�سرية عرب  التوعوية  

تقدم م�سكلة عملية قانونية وتعطي حلولها ب�سكل خمت�سر، �ساعيني اإىل حتقيق روؤيتهم “نحو 

جمتمع يعي حقوقه”.

نقاًل عن صحيفة


