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حلقوق  ال����وط����ن����ي����ة  اجل����م����ع����ي����ة 

االإن�ضان  تر�ضد اأو�ضاع نزالء دار 

االأيتام مبنطقة جازان.

ص 6 ص 5 ص3
مراقبة  يف  ت�����ض��ارك  اجل��م��ع��ي��ة 

ان����ت����خ����اب����ات رئ����ي���������س االحت�������اد 

ال�ضعودي لكرة القدم .

وفد ن�ضائي من اجلمعية يزور �ضجن 

ال���ن�������ض���اء ب���امل���ل���ز وي���ر����ض���د ع�������ددًا من 

املالحظات االإيجابية وال�ضلبية .

ال������دك������ت������ور م����ف����ل����ح ب������ن رب����ي����ع����ان 

منتدى  يف  ي�������ض���ارك  ال��ق��ح��ط��اين 

الريا�س االقت�ضادي.

ال�ضنة  ال�ضاد�ضة  - العدد الثالث والثمانون -  �ضفر   - 1434 ه� - يناير   2013م  الريا�س - اململكة العربية ال�ضعودية

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

طبعت بدعم من موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي

ثمنت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان 

اأمر خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد 

حفظه  اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود – 

اهلل -  الكرمي القا�سي بالعفو عن �سجناء 

احلق العام الذين تاأكد للجهات املخت�سة 

رعاه   - وتوجيهه  اأو���س��اع��ه��م،  �سالمة 

الذين  ال�سجناء  �سراح  ب��اإط��الق   - اهلل 

ما  �سداد  عن  وعجزهم  اإع�سارهم  ثبت 

عليهم من ديون وديات ومل يكن �سجنهم 

املماطلة  ب�سبب  اأو  كربى  جرائم  ب�سبب 

والتالعب باأموال النا�س. 

بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  واأك��د 

التوجيه  ه��ذا  اأن  القحطاين  رب��ي��ع��ان 

ال��ك��رمي م��ن خ��ادم احل��رم��ني ال�سريفني 

- حفظه اهلل ورع��اه - لي�س مب�ستغرب 

عن مقامه الكرمي يف العفو عمن مل تكن 

جرائمه �سمن اجلرائم الكبرية واأن هذه 

الت�سامح  مبادئ  تر�سخ  الكرمية  املبادرة 

وتدل على تلم�س القيادة لهموم املواطنني 

هوؤلء  اأ�سر  معاناة  اإنهاء  على  وحر�سها 

ال�سجناء ، واأ�ساف »اإنَّ هذا العفو ميثل 

لفتة اإن�سانية من قائد هذه البالد املباركة 

زلت  واملقيمني  املواطنني  من  فئة  نحو 

ما  لكل  اهلل  حفظه  وتلم�سه  القدم  بهم 

من �ساأنه اإقالة عرثة من اأخطاأ الت�سرف 

اإليه  للرجوع  ال�سواب  طريق  عن  وحاد 

ول �سك اأن هذه املبادرة �ستدخل ال�سرور 

مواطنني  م��ن  الأ���س��ر  م��ن  العديد  على 

من  التخفيف  يف  و�ست�ساهم  ومقيمني 

تكد�س النزلء يف ال�سجون«.

 ويف نهاية ت�سريحه عرب رئي�س اجلمعية 

بالغ  عن  اجلمعية  اأع�ساء  وا�سم  باإ�سمه 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ملقام  �سكره 

 ، امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  عهده  ويل  و�سمو 

يتم  اأن  اإىل  تتطلع  اجلمعية  اأن  م��وؤك��داً 

من  املجتمع  يف  ال�سجناء  ه��وؤلء  اإدم��اج 

يف  بدورها  املعنية  اجلهات  قيام  خالل 

هذا ال�ساأن مبا يكفل لهم واأفراد اأ�سرهم 

باأن  تاأمل اجلمعية  كما   ، الكرمي  العي�س 

يتم الإ�ستعجال يف تطبيق هذا الأمر مبا 

ي�سمن ا�ستفادة النزلء املعنيني باأحكامه 

العلي  �سائلني اهلل   ، باأ�سرع وقت ممكن 

الإن�ساين  العمل  هذا  يجعل  اأن  القدير 

الكبري يف موازين ح�سنات خادم احلرمني 

ال�سريفني ، واأن يدمي عليه نعمة ال�سحة 

والعافية.

اجلمعية تثمن أمر خادم احلرمني الشريفني
بالعفو عن سجناء احلق العام 

 وزير الداخلية

االأمري حممد بن نايف

تنفيذ مكاتب حقوق اإلنسان في السجون األمنية
داخل  لها  مكاتب  بافتتاح  الإن�سان  بحقوق  تعنى  م�ستقلة”  حكومية 

هي  ت�ستقل  اآل��ي��ة  وف��ق  العمل  م��ن  �سيمكنها  مم��ا  الأمنية  ال�سجون 

بر�سمها«.

من  كل  يف  فروعها  يف  الأمنية  ال�سجون  اإدارات  اأنَّ  بالذكر  اجلدير 

موؤخراً  خ�س�ست  قد  والق�سيم  وال�سرقية  وج��دة  وع�سري  الريا�س 

للعاملني يف اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان وباقي اجلهات الرقابية 

املوقوفني  ملقابلة  الرقابة  من  خالية  خا�سة  مكاتب  املخت�سة  الأخ��رى 

وتلقي طلباتهم ومالحظاتهم بكل �سفافية.

بداأت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان العمل الفعلي يف بع�س مكاتبها 

الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  بعد موافقة �ساحب  الأمنية  ال�سجون  يف 

بن نايف وزير الداخلية على ت�سهيل عملية املراقبة املبا�سرة على هذه 

ال�سجون واملوقوفني فيها وتلقي مالحظات ال�سجناء وطلباتهم ، باإعتبار 

اجلمعية جهة حمايدة تنقل الواقع وتر�سده با�ستقاللية تامة.

من جانبه قال الدكتور �سالح ال�سريدة ع�سو اجلمعية الوطنية حلقوق 

الإن�سان »تعد هذه اخلطوة قفزة كبرية ونقلة عظيمة يف جمال حقوق 

غري  “جلمعية  ت�سمح  اإ�سالمية  دولة  اأول  اململكة  اأي�ساً  وتعد  الإن�سان 

وفد أملاني يزور اجلمعية

 قام وفد من ال�سفارة الأملانية لدى اململكة بزيارة للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان يوم الأربعاء 1434/1/28ه� 

املوافق 2012/12/12م وكان يف ا�ستقبالهم  الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين رئي�س اجلمعية ،  يف بداية اللقاء 

قدم الدكتور القحطاين �سرح عن اجلمعية واآلية عملها واأن�سطتها وروؤيتها ور�سالتها وجمهوداتها يف ن�سر الثقافة 

بع�س  اإىل  احلديث  تطرق  كما   ، املجتمع  اأف��راد  توعية  اإيجابي يف  اأث��ر  من  لها  وما  اململكة  مناطق  احلقوقية يف 

اجلمعية  ع�سو  اللقاء  ح�سر   ، عام  ب�سكل  والعامل  خا�س  ب�سكل  اململكة  يف  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  املو�سوعات 

امل�ست�سار خالد بن عبد الرحمن الفاخري .
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�ضفر  1434ه�  - يناير   2013 م  أخبار الجمعية

        اأحد االأيتام نائمًا دون غطاء                              اإحدى غرف الدار                                غرف الدار بعد تاأثيثها                  اأحد االأيتام مغطى بغطاء بال�ضتيكي        

اجلمعية ترصد أوضاع نزالء دار األيتام مبنطقة جازان

الدكتور مفلح القحطاين: 

»نود  يلي  ما  اخلطاب  يف  ورد  وقد 

اجلمعية  ر�سدته  ما  اإىل  الإ�سارة 

الوطنية حلقوق الإن�سان يف دار الأيتام 

مبنطقة جازان من �سوء الرعاية حيث 

يعاين النزلء يف هذه الدار من �سوء 

قبل  من  الهتمام  ونق�س  التغذية 

وعدم  رعايتهم،  على  القائمني  بع�س 

منا�سبة الأثاث والبيئة املحيطة مبقر 

ممثلة  اجلمعية  اإن  وحيث  �سكنهم  

مبنطقة  وفرعها  الرئي�س  مبقرها 

فردية  انتهاكات  عدة  ر�سدت  جازان 

هي  التي  الفئة  هذه  على  واقعة 

والهتمام،  للرعاية  احلاجة  باأم�س 

كوادر  لإيجاد  تدعو  احلاجة  اأن  ومبا 

قيادية خمتارة بعناية وموؤهلة للتعامل 

ي�سمن  مبا  الفئة  هذه  مع  الإن�ساين 

لذا  حقوقها،  انتهاك  وعدم  حمايتها 

يف  النظر  منكم  تاأمل  اجلمعية  فاإن 

و�سع القيادات الإدارية القائمني على 

داعم  لها  لي�س  التي  الفئة  هذه  اأمر 

�سوى وزارتكم، والعمل على اختيار من 

اأمر هذه  للقيام على  الذمة  بهم  ترباأ 

الدار، واجلمعية على ثقة اأن وزارتكم 

لن تاألو جهداً يف حتقيق ذلك«.

الدكتور  اأحمد البهكلي: 

ويف �سياق مت�سل بني ع�سو وامل�سرف 

بجازان  اجلمعية  فرع  على  العام 

لالأيتام  »اإن  البهكلي  اأحمد  الدكتور 

اأن  يجب  وقانونية  �سرعية  حقوقاً 

توؤديها الدولة واملجتمع دون تردد ول 

قد  وجل  عز  اهلل  اأنَّ  كما   ، ت�سويف 

اأ�سار اإىل الأيتام  يف كتابه الكرمي، ومن 

اأكرث الآيات �سمولً حلق الأيتام قوله 

ا اْلَيِتيَم َفال تَْقَهْر } التي  مَّ
َ
تعاىل { َفاأ

ومركزها  احلقوق  هذه  مناط  جعلت 

يف الإن�ساف وعدم القهر«. 

يبداأ  بالأيتام  الهتمام  اأن  مو�سحاً 

منذ حمل اأمهاتهم بهم ثم باملحافظة 

اإيذائهم  وعدم  ولدتهم  بعد  عليهم 

غري  عالقة  ثمرة  كانوا  لو  حتى 

�سرعية فال يجوز قتلهم ول رميهم يف 

امل�ست�سفيات  يف  تركهم  ول  ال�سوارع 

يعاقب  اإ�ساءة م�ساعفة  لأن يف ذلك 

فاعلها مرتني.

وفد  بها  قام  زيارة  بعد  ذلك  جاء 

اجلمعية مبنطقة جازان لدار الأيتام 

املوافق  1434/2/3ه�   الأحد  يوم 

2012/12/16م �سم كاًل من الدكتور 

اأحمد البهكلي والأ�ستاذ حممد ها�سم 

والأ�ستاذ غازي رياين حيث مت مقابلة 

غرف  يف  والتجول  الدار  م�سوؤويل 

املالحظات  من  عدداً  ور�سد  الدار 

نزلء  ا�سطرار  اأهمها  من  والتي 

احتياجاتهم  من  بع�س  لتاأمني  الدار 

على ح�سابهم اخلا�س دون تعوي�سهم 

من قبل الوزارة عما يدفعونه و�سعف 

قلة   ، لهم  املقدمة  الطبية  الرعاية 

ورداءة  الريا�سية  ال�سالة  جتهيزات 

التهوية  �سوء  حالياً   منها  املوجود 

التي تعاين منها غرف الدار ل �سيما 

ول  مغلقة متاماً  تبقى  نوافذها  واأن 

يتم فتحها مما ينتج عنها عدم جتدد 

الهواء.

كما اأو�سى الوفد بعدد من التو�سيات 

اأهمها :

الإن�ساين  التوا�سل  �سرورة   -1

الجتماعية  ال�سوؤون  م�سوؤويل  بني 

ونزلء الدار مبا ي�سعرهم بالهتمام 

ويعو�سهم عما فقدوه.

اإىل  النزلء  من  املر�سى  حتويل   -2

امل�ست�سفيات ومتابعة عالجهم ب�سكل 

جيد.

املوجودة  الطعام  �سالة  جتهيز   -3

وعدم  الدار  من  الأر�سي  الدور  يف 

الغرف  اإىل  الطعام  بنقل  ال�سماح 

وتلوث  احل�سرات  لتجمع  جتنباً 

الغرف.

يف  الريا�سية  ال�سالة  جتهيز   -4

مكان موحد.

5- ا�ستحداث مكتبة جمهزة بالكتب 

وال�سحف واحلوا�سيب.

بنوافذ  املغلقة  النوافذ  تغيري   -6

ميكن فتحها.

7- التعاقد مع �سركة نظافة جيدة.

يف  البقاء  حرية  النزلء  اإعطاء   -8

جازان اأو النتقال اإىل اأي دار اأخرى 

اإجبارهم  وعدم  اململكة  مناطق  يف 

على �سيء ل يريدونه.

9- ا�ستحداث بوفيه �سغري اأو كافيه 

اأو تاأمني جهاز بيع ذاتي.

اأمري منطقة جازان: 

ال�سمو  ���س��اح��ب  وج���ه  ج��ان��ب��ه  م��ن 

بن  نا�سر  بن  حممد  الأم��ري  امللكي 

 ، ج��ازان  منطقة  اأم��ري  العزيز  عبد 

بن  اهلل  عبد  الدكتور  الإم��ارة  وكيل 

واقع  على  بالوقوف  ال�سويد  حممد 

هناك  اأنَّ  اأو�سح  وال��ذي  الأيتام  دار 

العديد من جوانب الق�سور التي متت 

وقال   ، للدار  زيارته  بعد  مالحظتها 

ج���ازان على  اأم��ري منطقة  »ح��ر���س 

الفئة  لهذه  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 

الغالية ، كما اأن هناك تعميد م�سبق 

لتاأمني اأثاث جلميع الأيتام«  مو�سحاً 

اأنه طالب اإدارة ال�سوؤون الجتماعية 

ب�سرعة التنفيذ وتوفري الأثاث.

وزير ال�ضوؤون االجتماعية: 

وزير  العثيمني  يو�سف  الدكتور  رد 

خطاب  على  الجتماعية  ال�سوؤون 

جميع  توفري  مت  باأنه  اجلمعية 

الحتياجات واملتطلبات لأيتام جازان 

و�سراء  الفواتري  �سداد  م�ساألة  ومنها 

املالب�س، وتاأثيث غرف الدار اإ�سافًة 

اإىل تعوي�سهم عن قيمة �سا�سة ال�10 

اآلف ريال التي قام الأيتام ب�سرائها 

م�سرياً   ، اخلا�س  ح�سابهم  على 

، قائاًل »  اإنهاء معاناتهم  اأنه مت  اإىل 

�سمع..  كمن  راأى  من  لي�س  بالتاأكيد 

عيوبي«،  اإيّل  اأهدى  من  اهلل  ورحم 

م�سروع  بطرح  الوزارة  قامت  كما 

مبنى دار الأيتام وتر�سيته على اإحدى 

ال�سركات املتخ�س�سة، متهيداً لتنفيذ 

امل�سروع خالل الفرتة  املقبلة، لت�سمل 

ودار  احلنان  دار  الأيتام يف  خدماته 

قيمة  يبلغ  الجتماعية حيث  الرتبية 

امل�سروع 60 مليون ريال.

اأيتام جازان: 

وتاأمني  معاناتهم  اإنهاء  مت  اأن  بعد 

اأيتام  من  عدد  عرب   ، احتياجاتهم 

من  لكل  وتقديرهم  �سكرهم  جازان  

تفاعل مع ق�سيتهم ومنحهم م�ساحة 

فئات  تكافل  يوؤكد  مبا  الهتمام  من 

املجتمع، مقدرين اجلهود التي بذلت 

لتاأمني احتياجاتهم ومطالبهم. 

مدير الدار: 

ح�سن  الدار  مدير  اأو�سح  جانبه  من 

اأعدت  الدار  اأن  »الوطن«  ل�  حكمي 

ترفيهية  واأن�سطة  وبرامج  خطة 

لالأيتام على مدى ال�سهرين القادمني، 

وذلك حتت اإ�سراف متخ�س�سني من 

جامعة الإمام حممد بن �سعود، فيما 

تعاقدت الوزارة مع معلمني يف جميع 

تقوية  درو�س  لتنفيذ  التخ�س�سات 

لالأيتام مع قرب موعد الختبارات.

على خلفية ملف جتاوزات دار االأيتام مبنطقة جازان وجه رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان الدكتور مفلح القحطاين خطاب عاجل لوزير ال�ضوؤون االجتماعية 

الدكتور يو�ضف العثيمني، يوم االأحد 1434/2/3ه�  املوافق 2012/12/16م ،  مطالبًا فيه باإعادة النظر يف تعيني من ترباأ بهم الذمة ، موؤكدًا يف الوقت ذاته باأنَّ اجلمعية  

ر�ضدت عدة انتهاكات يف دار اأيتام جازان بدءًا  ب�ضوء الرعاية وانتهاءاً بنق�س االهتمام من قبل بع�س العاملني فيها، م�ضددة على �ضرورة حت�ضني التعامل مع �ضاكني الدار 

الأنهم بحاجة اإىل الرعاية واالهتمام.

د. اأحمد البهكلي د. مفلح القحطايند. يو�ضف العثيمنياالأمري حممد



اأكد رئي�س اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين اأن هناك م�سكالت حقيقية 

يف الق�سايا العمالية، ل تزال حتتاج اإىل حلول جذرية ليغلق هذا امللف املتكرر.

اإدارية، ولكن العالقة  وقال »ارتباط وزارة العمل بامل�سكالت العمالية هو عالقة 

الق�سائية هي بني العامل ورب العمل، وتنظر اأمام الهيئات العمالية وهي جلان 

ق�سائية م�ستقلة، وقد يطول نظر الق�سية اأمامها، على رغم اأنه بالإمكان اإيجاد 

حلول �سريعة، ولذلك جند بع�س العمال ياأخذون �سنوات عدة وهم مل ي�سلوا اإىل 

وتنتهي  رواتبهم  على  يح�سلون  ول  ق�سيتهم،  يف  نهائي  حكم  ي�سدر  ومل  حقهم 

معاملتهم احلكومية، فال بد من وجود قاعدة عامة يف هذا املجال«.

واأ�ساف »اجلمعية قبل فرتة قدمت درا�سة باإلغاء نظام الكفالة، وت�سحيح عالقة 
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اجلمعية تشارك في مراقبة انتخابات رئيس االحتاد السعودي لكرة القدم
�ساركت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ممثلة باأع�سائها كاًل من امل�سرف العام على ال�سوؤون املالية 

والإدارية خالد الفاخري،  والدكتور عبد اخلالق اآل عبد احلي يف انتخابات رئي�س الحتاد ال�سعودي 

لكرة القدم اجلديد وكان ذلك يف يوم الأربعاء 6 �سفر 1434ه� املوافق 20 دي�سمرب 2012م  يف مقر 

مركز امللك فهد الثقايف واملنح�سر بني املر�سحني اأحمد عيد وخالد املعمر .

الحتاد  من  وممثل  “الفيفا”  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  من  ممثل  ح�سور  النتخابات  و�سهدت 

الآ�سيوي لكرة القدم وممثل من اللجنة الأوملبية ال�سعودية وممثل من اأحد الدول اخلليجية، حيث 

انح�سر ح�سورهم على املتابعة واإ�سداء الن�سائح ورفع تقريراً للجهات التي ميثلونها ب�ساأن عملية 

�سري النتخابات، ول يحق لهم التدخل يف العملية النتخابية ب�سكل مبا�سر.

اجلدير ذكره اأنه �سارك يف العملية النتخابية 63 ع�سواً، ح�سر منهم 62 ع�سواً فيما تغيب الع�سو 

حميي الدين عبدالفتاح ناظر ع�سو اجلمعية العمومية واأحد اأع�ساء رابطة دوري زين للمحرتفني، 

وح�سب الالئحة النتخابية ل يحق لأي �سخ�س اأن يقوم باملهمة بدلً عنه.

اجلمعية تطالب مبجلس أعلى لذوي االحتياجات اخلاصة

د. ح�ضني ال�ضريف

ال�سريف  ح�سني  ال��دك��ت��ور  ط��ال��ب 

اجلمعية   ف��رع  على  ال��ع��ام  امل�سرف 

ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان بجدة 

ب���اإي���ج���اد جم��ل�����س اأع����ل����ى ل����ذوي 

الحتياجات اخلا�سة ليهتم ب�سوؤونهم 

ويكون مرجعاً لهم  لتوحيد اخلدمات 

يكون  اأن  اإىل  اإ�سافة   ، لهم  املقدمة 

جهة اإ�سرافية ورقابية تتابع م�ساريع 

�سبب املطالبة اإىل  املعوقني، ُمرجعاً 

معها  تتعامل  التي  اجلهات  ت�ستت 

هذه الفئة. 

موؤكداً اأن املعاق يف اململكة له حقوق 

الأنظمة  يف  اإي�ساحها  مت  وواجبات 

على  تطبيقها  اأن  اإل  وال��ق��وان��ني 

خاطئة  بطريقة  يتم  ال��واق��ع  اأر����س 

فبع�س امل�سوؤولني يقدمون اخلدمات 

باب  م��ن  للمعاقني  وامل�����س��اع��دات 

ولي�س  والتعاطف  والإح�سان  التكرم 

كونها حقوق وواجبات كفلتها الدولة 

لهم.

واأ�ساف ال�سريف »اأن هناك �سعوبات 

تقابل فئة املعوقني، اإذ اإن اخلدمات 

املوجودة ل ترقى اإىل ال�سكل املطلوب 

اأو كما هو من�سو�س عليه يف النظام، 

اأخرى  اأطراف  م�ساركة  اإىل  اإ�سافة 

لها عالقة وثيقة لذوي الحتياجات 

البلديات  �سمنها  م���ن  اخل��ا���س��ة 

والأمانات يف املدن، من خالل تهيئة 

الطرقات ومباين الدوائر احلكومية 

وغريها للمعوقني«.

ويف �سياق مت�سل قال ع�سو اجلمعية 

املعوقني  حال  »اأن  ال�سريف  معتوق 

تزال  ل  لهم،  تقدم  التي  واخلدمات 

متاأخرة عن الآمال والتطلعات، مطالباً 

ب�سرورة تفعيل اتفاقية الأمم املتحدة 

ل�سوؤون املعوقني التي �سادقت عليها 

ال�سعودية عامي 2007 و 2008م على 

حمالت  تن�سيط  مع  ال��واق��ع،  اأر���س 

خطط  وو���س��ع  للمعوقني،  التوعية 

اإىل  املعوق  ح��ال  تنقل  ا�سرتاتيجية 

الأف�سل وت�سمن له خطوة م�ستقبلية 

هذه  م�سوؤولية  اأن  موؤكداً   ، واع��دة« 

الفئة هي م�سوؤولية اجلميع وتت�سارك 

احلكومية  الدوائر  من  العديد  فيها 

م�سدداً  للبيئة،  ال�سديقة  والأمانات 

اأعلى  جمل�س  اإي��ج��اد  ���س��رورة  على 

هذه  تك�سب  حتى  املعوقني  ل�سوؤون 

الفئة قوة يف احل�سول على حقوقها 

التي كفلتها لها الدولة.

حللول  حتتاج  العمالية  القضايا  في  حقيقية  مشكالت  هناك  تزال  ال   : اجلمعية  رئيس 
جذرية من قبل اجلهات املختصة 

العمل بني رب العمل والوافد مبا ي�سمن اأن العقد هو املعول عليه، اأما الإقامة 

فهذا بينه وبني الدولة، ول يكون لرب العمل اأية �سلطة تقديرية باأن العامل يبقى 

يف البلد اأو ل، ما دام اأن العقد �سالح وعندما ينتهي عقده اإما اأن يح�سر عقداً 

جديداً اأو يغادر اإن مل ي�ستطع«.

وعن رد وزارة العمل على مثل هذه احلالة، تابع القحطاين »رمبا تكون الروؤى يف 

هذا املو�سوع غري وا�سحة، فال تزال هناك ردود هنا وهناك تزيد من �سبابية 

يومية، ومع ذلك  ب�سفة  العمل  تعاين منها مكاتب  اإ�سكالت  لكن هناك  الو�سع، 

مل ن�سل اإىل حلول، على رغم مرور �سنني عليها، ونحن يف اجلمعية متر علينا 

م�سكالت متكررة مثل هذا قد نق�سي عليها بحلول ب�سيطة«.

اأ. خالد الفاخريد. عبد اخلالق اآل عبد احلي



جملة »اعرف حقوقك« ، »الدليل الإر�سادي حلملة غ�سون 

الرحمة« ، »حقوق الطفل يف الإ�سالم« ، »اتفاقية حقوق 

الطفل«.

لوحات  على  اجلمعية  ر�سالة حملة  عر�س  اأي�ساً  كما مت 

اإعالنية يف املواقع العامة وبع�ساً من املراكز التجارية.

وتهدف احلملة اإىل ن�سر ثقافة حقوق الطفل بني من�سوبي 

اإدارة الرتبية والتعليم خا�سة وكافة اأفراد املجتمع عامًة.

يف  خطوة هي الأوىل من نوعها  اأ�س�س طالب مدر�سة عبد الرحمن الداخل الثانوية يف جدة اأول 

معتوق  الأ�ستاذ  اجلمعية  ع�سو  و  املدر�سة  مدير  من  وباإ�سراف  باململكة  الطالب  حلقوق  جمل�س 

ال�سريف ، ومت انتخاب نخبة من الطالب لتمثيل زمالئهم داخل املجل�س والذي ي�سم 21 طالباً.

و يهدف املجل�س اإىل اإعداد جيل يهتم ويعي بحقوق الإن�سان ، بحيث يكون قادراً على �سنع القرار 

ومناق�سته واإلغائه اإذا تطلب الأمر ذلك واإ�سراك الطالب يف امل�سوؤولية الإدارية ، كما ميثل  حلقة 

توا�سل بني اإدارة املدر�سة والطالب واأولياء الأمور.

من جهته اأكد معتوق ال�سريف »اأَنّ اململكة من اأوائل الدول التي اعتمدت اإ�سرتاتيجية وطنية لن�سر 

ثقافة حقوق الإن�سان وهناك جلان يف اإدارات التعليم حتث وتهتم بحقوق الطالب« ، لفتاً اإىل اآلية 

التامة يف  ال�سالحية  وله  املدر�سة  اإدارة  ت�سدره  اأي قرار  املجل�س وذلك عن طريق مناق�سة  عمل 

التعديل عليه اأو اإلغائه.

اجلدير ذكره اأن املجل�س يعد الطالب للحياة العامة واملرحلة اجلامعية مبا يكفل معرفته بحقوقه 

والواجبات املناطة به و كيفية تطبيقها على اأر�س الواقع .
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تأسيس أول مجلس طالبي حقوقي في اململكة

 رئيس اجلمعية يشارك في ندوة حماية النزاهة ومكافحة الفساد
ح�س���رت اجلمعي���ة الوطنية حلقوق 

الإن�س���ان ممثل���ه برئي�سه���ا الدكت���ور 

مفل���ح ب���ن ربيع���ان القحط���اين يوم 

املواف���ق  1434/1/26ه����  الثن���ني 

الت���ي  الن���دوة  2012/12/10م 

عقدته���ا الهيئ���ة الوطني���ة ملكافح���ة 

الف�ساد والت���ي حملت عنوان »حماية 

النزاه���ة ومكافحة الف�س���اد« ، والتي 

ق���د ح�سرها  كاًل م���ن رئي�س الهيئة 

الوطني���ة ملكافح���ة الف�س���اد حمم���د 

ب���ن عب���داهلل ال�سري���ف ، و�ساح���ب 

ال�سم���و الأمري تركي بن عبد اهلل بن 

عب���د الرحم���ن رئي�س جمل����س اإدارة 

�سعف���ة  ومعايل رئي����س هيئة الرقابة 

والتحقي���ق الدكتور �سال���ح اآل علي ، 

ورئي�س هيئة حقوق الإن�سان الدكتور 

بن���در العيبان ،  ونائبي رئي�س الهيئة 

الوطنية ملكافحة الف�ساد ، وعدد من 

امل�سوؤولني واملخت�سني ، وذلك بنادي 

�سباط قوى الأمن مبدينة الريا�س.

وتهدف الندوة التي تتزامن مع اليوم 

الدويل ملكافحة الف�ساد الذي يوافق 

التا�س���ع من دي�سمرب من كل عام اإىل 

زيادة الوع���ي باأهمية حماية النزاهة 

واإ�ساعة مفه���وم ال�سفافية ومكافحة 

الف�س���اد امل���ايل والإداري، والتحذير 

الدول���ة  اأ�س���راره عل���ى  من���ه وم���ن 

والأفراد واملجتمع .

وت�سمن���ت الندوة جل�ست���ني ، الأوىل 

بعن���وان »اجله���ود املحلي���ة والعربية 

والدولية يف مكافحة الف�ساد« برئا�سة 

�سم���و الأمري تركي ب���ن عبد اهلل بن 

عبد الرحمن ، حتدث خاللها معايل 

نائب رئي����س الهيئة الوطنية ملكافحة 

النزاه���ة  حماي���ة  لقط���اع  الف�س���اد 

الدكت���ور عبد اهلل العب���د القادر عن 

»جهود اململك���ة يف مكافحة الف�ساد« 

فيم���ا حت���دث ع�سو هيئ���ة التدري�س 

بجامعة ناي���ف العربية للعلوم الأمنية 

ع���ن »اجله���ود العربي���ة والدولية يف 

مكافحة الف�ساد«.

فيم���ا حملت الن���دوة الثانية عنوان » 

اآليات مكافحة الف�ساد« برئا�سة نائب 

رئي�س جامع���ة نايف العربي���ة للعلوم 

الأمني���ة الدكت���ور جمعان ب���ن رقو�س  

حت���دث خالله���ا نائب رئي����س الهيئة 

الوطني���ة ملكافح���ة الف�س���اد لقط���اع 

مكافحة الف�س���اد اأ�سامة الربيعة عن 

»اآلي���ات مكافح���ة الف�س���اد من وجهة 

نظ���ر الأنظمة« ، فيم���ا حتدث ع�سو 

هيئ���ة التدري�س بجامع���ة امللك �سعود 

الدكت���ور �سال���ح ال�سنيف���ي عن »دور 

موؤ�س�سات املجتمع املدين يف مكافحة 

الف�ساد«.

بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم 
مكتب اجلمعية ينفذ حملة توعوية مبناسبة اليوم العاملي للطفل 

نفذ مكتب اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان باملدينة املنورة 

وبالتعاون مع اإدارة الرتبية والتعليم (بنني - بنات)  حملة 

وا�ستمرت  الطفل  العاملي حلقوق  اليوم  توعوية مبنا�سبة 

احلملة من 1434/1/6ه� اإىل 1434/1/17ه� .

مت خالل احلملة تزويد اإدارة الرتبية والتعليم باإ�سدارت 

وطالب  ومن�سوبات  من�سوبي  على  لتوزيعها  اجلمعية 

وطالبات مراحل التعليم العام ، حيث �سملت الإ�سدارات 
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وفد نسائي من اجلمعية يزور سجن النساء بامللز
حتقيقًا الأهداف اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان ، قام وفد اجلمعية املكون من رئي�ضة جلنة الر�ضد واملتابعة 

القانونية  والباحثة   ، العجالن  ن��ورة  الدكتورة  االأ���ض��رة  ل�ضوؤون  اجلمعية  رئي�س  ونائبة   ، �ضيخ  ثريا  االأ�ضتاذة 

اعتماد ال�ضنيدي ، بزيارة �ضجن الن�ضاء بامللز ، يوم االأحد 1434/1/25ه��� املوافق 2012/12/9م ، لر�ضد حالة 

ال�ضجون ومتابعة اأو�ضاع ال�ضجينات والتح�ضينات املرجوة بعد الزيارة ال�ضابقة والتي متت بتاريخ 1433/6/8ه� 

وقد كان يف ا�ضتقبال الوفد مديرة ال�ضجن االأ�ضتاذة اأمل خ�ضر اأبو عراج ونائبتها االأ�ضتاذة هيا اأبو نيان ، وبعد 

قيام الوفد بجولة تفقدية داخل العنابر ولقاء النزيالت واال�ضتماع لتظلماتهن ، مت ر�ضد عدد من املالحظات 

االإيجابية وال�ضلبية ، كما مت التو�ضية بعدد من التو�ضيات متهيدًا ملخاطبة اجلهات ذات العالقة للعمل على 

تنفيذها.

من جهته رحب الناطق االإعالمي للمديرية العامة لل�ضجون مدير اإدارة ال�ضوؤون العامة العقيد الدكتور اأيوب 

اأنَّ عملهم يعد  االإن�ضان حيث  العامة لل�ضجون بهيئة وجمعية حقوق  املديرية  التي ر�ضدتها اجلمعية وقال »ترحب  ، باملالحظات  بن حجاب بن نحيت 

تكامليًا مع موؤ�ض�ضات الدولة، خ�ضو�ضًا املوؤ�ض�ضات التابعة لوزارة الداخلية، حيث يوؤكد وزير الداخلية االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز على الدوام على 

اأهمية ا�ضتقبالهم واالهتمام مبالحظاتهم واال�ضتجابة لهم فورًا، والتي كان اآخرها توجيهه باعتماد وافتتاح مكاتب للجمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان 

داخل ال�ضجون االأمنية، كي تكون اأكرث قربًا من اأبنائه واإخوانه النزالء والنزيالت، الذي يحر�س على الدوام على متابعة اأحوالهم وت�ضخري كافة االإمكانيات 

خلدمتهم واإ�ضالح وتعديل �ضلوكهم«.

املالحظات االإيجابية:

1- ح�سن تعامل القائمات على ال�سجن 

م��ع ال��ن��زي��الت واإمل���ام م��دي��رة ال�سجن 

ونائبتها بحالة كل نزيلة.

ال�سجن  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ات  ت��ع��اون   -2

بتمكينه  ال��زائ��ر  اجلمعية  وف���د  م��ع 

نزيلة  ك��ل  م��ع  مبا�سرة  التوا�سل  م��ن 

عنها  املعلومات  كافة  على  واحل�سول 

والدخول لكافة العنابر.

موظفات  م��ن  �سخ�سية  ج��ه��ود   -3

ال�سجن حلل و�سع بع�س النزيالت مع 

فاعلي  عن  البحث  وحماولة  اأ�سرهن 

املالية  احل��ق��وق  بع�س  ل�سداد  اخل��ري 

اخلا�سة امل�ستحقة للغري لإطالق �سراح 

املدينات بها. 

املالحظات ال�ضلبية:

النزيالت  اأو���س��اع  يف  البت  ع��دم   -1

جميع  اأنَّ  حيث  النظامية  الناحية  من 

تدور  وتظلماتهن  النزيالت  �سكاوى 

طول  اأو  حمكومية  دون  بقائهن  حول 

مدة املحاكمة دون النطق بحكم لفرتات 

تزيد عن �سنة.

للموقوفات  2- عدم وجود زي موحد 

وال�سجينات ، مما ي�سطر البع�س اإىل 

ارتداء مالب�س غري منا�سبة.

بع�س  ب��ني  ال���درن  مر�س  انت�سار   -3

لوفد  ُذك�����ر  ح�����س��ب��م��ا  ال�����س��ج��ي��ن��ات 

اجلمعية. 

خمت�س  ���س��خ�����س  وج�����ود  ع����دم   -4

من  ال�سجن  يف  القانونية  بالتوعية 

واملوقوفات  ال�سجينات  توعية  اأج��ل 

الو�سول  يف  وم�ساعدتهن  بحقوقهن 

والدفوع  امل��ذك��رات  واإع����داد  ملحامي 

ظروفها  مل��ن  العرتا�سية  وال��ل��وائ��ح 

املادية ل ت�سمح لها بتوكيل حمامي.

الأمن  م��ن  وج��ود خمت�سة  ع��دم   -5

الأخ�سائيات  وخ���روج  دخ���ول  اأث��ن��اء 

وتوفري  العنابر  على  الجتماعيات 

للوقاية  الدخول  قبل  اإلزامية  اأدوات 

من العدوى بالنظر اإىل ما قد يلحق 

بهن من اأ�سرار ج�سدية و�سحية.

تنا�سب  وع���دم  العنابر  تكد�س   -6

الأعداد مع طاقتها ال�ستيعابية.

 التو�ضيات:

1- العمل على اإيجاد اأخ�سائية نف�سية 

يف العيادة الطبية.

2- العمل على اإنهاء اأو�ساع النزيالت 

املحكمة  م��ن  ���س��واء  ن��ه��ائ��ي  ب�سكل 

اأو  والإج���راءات الإداري��ة يف ال�سجن 

العام  والدع����اء  التحقيق  هيئة  يف 

الق�ساة  ن��دب  م�سروع  يف  والتعجيل 

من  التخفيف  يحقق  مب��ا  لل�سجون 

تكد�س عدد النزيالت. 

ت�سليمه  يتم  م��وح��د  زي  ت��وف��ري   -3

لل�سجن  دخولها  مبجرد  للموقوفة 

مبا ي�سمن ح�سولها على لبا�س لئق 

على  والعمل  بالدونية  ال�سعور  وعدم 

توفري ك�سوة �سيفية و�ستوية .

العاجلة  الوقائية  التدابري  اتخاذ   -4

معدية  ب��اأم��را���س  ت�ساب  م��ن  ب��ع��زل 

ال�سجينة يف  توفري حق  والعمل على 

احل�سول على العالج الالزم والتهوية 

بيئة  توفري  ي�سمن  مبا  والت�سمي�س 

�سحية لهن.

ال�سجينات  ن�����س��ب��ة  اأنَّ  مب���ا   -5

فالأجدر  ج���داً  قليلة  ال�����س��ع��ودي��ات 

اإىل  ي��ه��دف  م�ستقل  مب��رك��ز  عزلهن 

اإ�سالحهن واإعادة تاأهيلهن خالل مدة 

دوررات  من  وا�ستفادتهن  املحكومية 

العودة  ع��دم  ل�سمان  ال��ذات  لتطوير 

للجرمية مع تق�سيم هذا املركز ح�سب 

نوع اجلرمية.

على  الأم��ن��ي��ة  ال��رق��اب��ة  تفعيل   -6

لأحدهن  ال�سماح  وع���دم  ال��ن��زي��الت 

على  والعمل  الأخ���رى  دون  بالتجول 

لكافة  وال���وق���اي���ة  احل��م��اي��ة  ت��وف��ري 

من�سوبات اإدارة ال�سجن وحفظ حقهن 

طويلة  ل�ساعات  ت�سغيلهن  ع��دم  يف 

يف  املكفولة  العمل  �ساعات  تتجاوز 

ا�ستقرارهن  على  حر�ساً  الأن��ظ��م��ة 

الأ�سري وعدم تاأثري طول مدة عملهن 

على تعاملهن مع النزيالت.

7- العمل على حل م�سكلة الزدحام 

�سواء  ال��ن��زي��الت  منها  ت��ع��اين  ال��ت��ي 

املوقوفات اأو ال�سجينات وذلك ب�سرعة 

اإنهاء الرتميمات يف العنابر اجلديدة 

التي ل تزال حتت الرتميم.

8- اإيجاد حل عاجل مل�سكلة النزيالت 

وعدم  نف�سية  ب��اأم��را���س  امل�����س��اب��ات 

دجمهن مع النزيالت ال�سليمات نظراً 

نوع  م��ن  وت��ع��ام��ل  ل��رع��اي��ة  حلاجتهن 

بقية  تعر�س  ع��دم  ول�سمان  خ��ا���س 

النزيالت لالأذى.

الن�سائية  ال�سجن  لإدارة  الإيعاز   -9

ال�سجينات  ���س��ك��اوى  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال 

وتظلماتهن واإر�سالها للجمعية الوطنية 

النزيلة  و�سع  ملتابعة  الإن�سان  حلقوق 

مع اجلهات املعنية واإنهاء معاناتها.



 حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني 

رئي�س املجل�س القت�سادي الأعلى امللك 

 - �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 

اأمناء  وباإ�سراف جمل�س   - حفظه اهلل 

املنتدى واأمانته العامة و بح�سور بع�س 

ن��واب ال��وزراء ووك��الء ال��وزارات وكبار 

امل�سئولني بالدولة و عدد من املخت�سني 

وامل�سوؤولني احلكوميني وعدد كبري من 

واأ�سحاب  الأع��م��ال  و���س��ي��دات  رج��ال 

اجلمعية  رئ��ي�����س  ح�����س��ر  اله��ت��م��ام، 

الوطنية حلقوق الإن�سان الدكتور مفلح 

نقا�س  حلقة   ، القحطاين  ربيعان  بن 

عن  “الف�ساد الإداري واملايل ، الواقع 

التي اأقامها     والآث��ار و�سبل احلد منه” 

دورته  يف  القت�سادي  الريا�س  منتدى 

ال�ساد�سة .

رئي�س  املعجل  �سعد  اأك���د  جانبه  م��ن 

منتدى الريا�س القت�سادي على اأهمية 

درا�سة »الف�ساد الإداري واملايل الواقع 

والآثار و�سبل احلد منه« التي �ستُعر�س 

اأمام الن�سخة املقبلة للمنتدى وقال »تعد 

هذه الدرا�سة من اأهم الدرا�سات التي 

يتناولها املنتدى خالل دورته ال�ساد�سة 

�سهر  اهلل خالل  �ستعقد مب�سيئة  التي 

من  كرمية  برعاية   ، 2013م  دي�سمرب 

لأنها  ال�سريفني  احلرمني  خادم  مقام 

حيث  الأهمية  غاية  يف  ق�سية  تتناول 

تالم�س كافة جوانب احلياة القت�سادية 

والجتماعية«.

من  االعديد  النقا�س  حلقة  و�سهدت 

م��ن احل�سور  وامل��رئ��ي��ات  امل��ق��رتح��ات 

حتاكي  اأن  ���س��رورة  على  اأك���دت  التي 

الدرا�سة اأر�س الواقع واأن تخرج بنتائج 

وتو�سيات قابلة للتطبيق، واأنها ق�سية 

اإىل  ال��و���س��ول  فيها  ي�سعب  �سائكة 

الف�ساد،  ملوؤ�سرات  احلقيقية  الأرق��ام 

ي��ن��خ��ر يف  اأ���س��ب��ح  ق��د  ال��ف�����س��اد  واأن 

لتحديد  �سرورة  هناك  واأن  املجتمع، 

مواطن الف�ساد واآليات انت�ساره وتذليل 

العقبات الكفيلة ملكافحته.

 29 ت��ق��دمي  ال��ن��ق��ا���س  وح��ظ��ي��ت حلقة 

لإثراء  م�ساركاً   30 قبل  من  مقرتحاً 

�سرورة  اأه��م��ه��ا يف  ت��رك��ز  ال��درا���س��ة، 

معرفة املعايري التي ت�ستخدمها منظمة 

الدول،  لت�سنيف  العاملية  ال�سفافية 

والدعوة اإىل اأن تكون الدرا�سة واقعية 

على  ق����ادرة  وت��ك��ون  ن��ظ��ري��ة  ولي�ست 

عن  ف�ساًل  بدقة،  امل�سكلة  ت�سخي�س 

يف  الرقابية  اجلهات  لتعدد  معاجلتها 

الدولة. 

املدير  ج��ف��ارة  �سالح  ب��ني  جهته  م��ن   

الريا�س  مل��ن��ت��دى  امل��ك��ل��ف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

اإىل  دعتهم  التي  الأ�سباب  القت�سادي 

الدرا�سة ، موؤكداً »اأن الف�ساد باأ�سكاله 

كافة  ي��واج��ه  حت��دي��اً  مي��ث��ل  املختلفة 

 ، املتقدمة  ال��دول  ال��دول مبا يف ذلك 

حيث ت�سعى الدول واملنظمات الدولية 

والو�سائل  ال��ط��رق  ب�ستى  ملكافحته 

تعيق  التي  العوامل  اأه��م  من  باعتباره 

اململكة  واأن  وال�سالم،  والتقدم  التنمية 

يف  ا�ستثناًء  لي�ست  ال�سعودية  العربية 

التقارير  اأ���س��ارت  وق��د   ، ال�ساأن  ه��ذا 

اأ�سكال  الف�ساد يف  اإىل وجود  الرقابية 

كالر�سوة  متفاوتة،  وبدرجات  متعددة 

واملح�سوبية وا�ستغالل النفوذ والوا�سطة 

ال�سلطة  ا�ستخدام  واإ���س��اءة  واملحاباة 

احلرمني  خ��ادم  اأ�سدر  وق��د  وغريها، 

ال�سريفني يف عام 1432ه� اأمراً ملكياً 

ملكافحة  الوطنية  الهيئة   “ ب��اإن�����س��اء 

مهام  امللكي  الأم��ر  واأو���س��ح  الف�ساد” 

القطاعات  كافة  ت�سمل  والتي  الهيئة 

احلكومية«.

ولفت جفارة اإىل »اأن القيادة ال�سيا�سية 

يف  ملحوظاً  ق�سوراً  هناك  اأن  اأبانت 

الأداء احلكومي لبع�س امل�سروعات نتج 

عنه اأ�سكال خمتلفة من الف�ساد ، الأمر 

م�ستقلة  هيئة  اإن�ساء  اإىل  اأدى  ال��ذي 

ملكافحته واحلد من خطورته ملا له من 

اآثار �سلبية على ال�ستقرار القت�سادي 

والجتماعي وال�سيا�سي واإعاقة التنمية 

املن�سودة وزيادة م�ستوى الفقر واإ�ساعة 

مظاهر  اأه��م  من  اأن  حيث  الفو�سى، 

الف�ساد ، تاأخر تنفيذ امل�سروعات جراء 

والبريوقراطية  الإداري���ة  التعقيدات 

اإج��������راءات احل�������س���ول على  وط�����ول 

الفاعلة  ال��رق��اب��ة  وغ��ي��اب  اخل��دم��ات 

واملحا�سبة  امل�ساءلة  نظام  ق�سور  اأو 

»اأن منتدى الريا�س  وغريها« ، موؤكداً 

القت�سادي وانطالقاً من حر�سه على 

حتمل م�سئوليته يف دفع جهود التنمية 

خالل  من  والجتماعية،  القت�سادية 

الوقوف على معوقات النمو القت�سادي 

وحتليلها والعمل على تذليلها واقرتاح 

اتخاذ  يف  للم�ساعدة  العملية  احللول 

ال��ق��رار الق��ت�����س��ادي، و���س��ي��وىل هذه 

و�سيبذل  خ��ا���س��اً  اه��ت��م��ام��اً  الق�سية 

اللجنة  وزم��الئ��ه يف  ج��ه��ده  ق�����س��ارى 

ت�سهم  بتو�سيات  ال��درا���س��ة  ل��ت��خ��رج 

اآثارها  و  الظاهرة  ه��ذه  من  احل��د  يف 

ال�سالبة«.

ال�ضنة ال�ضاد�ضة - العدد )83( حقــــوق
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حتت مظلة منتدى الرياض االقتصادي 

رئيس اجلمعية يشارك في حلقة نقاش عن الفساد اإلداري واملالي
 

امل�ضاركون 

   101 خمت�ضًا قدموا 98 مقرتحًا

م�ضاركون الإثراء الدرا�ضة

               30 م�ضاركًا قدموا 29 مقرتحًا

الوطنية حلقوق  للجمعية  الرئي�سي  املكتب  ا�ستقبل   ، املوافق 2012/12/29م  ال�سبت 1434/2/16ه���  يوم  يف 

الإن�سان  جمموعة من طالبات املرحلة الثانوية باملدر�سة اخلام�سة والع�سرون مع امل�سرفات عليهن.

تطرقت  تعريفية عن اجلمعية  ال�سنيدي حما�سرة  اعتماد  الأ�ستاذة  القانونية  الباحثة  اللقاء قدمت  بداية  يف 

خاللها اإىل ر�سالة اجلمعية وروؤيتها وطبيعتها ون�ساأتها ومدى ا�ستقالليتها واأهدافها وال�سبل املتبعة لتحقيق تلك 

الأهداف .

كما مت التطرق اإىل  اإجراءات اجلمعية الوقائية  حلماية احلقوق من النتهاك والإجراءات الالحقة على وقوعها 

اإ�سافًة  اإىل اخت�سا�سات اجلمعية وفروعها وت�سنيفات ال�سكاوى ومثال على كل ت�سنيف ، بعد ذلك كان املجال مفتوحاً 

 لالأ�سئلة حيث تطرقت الطالبات لبع�س احلالت املن�سورة عرب الإعالم وما اتخذته اجلمعية من اإجراءات ب�ساأنها.

ويف نهاية الزيارة مت تزويدهن مبجموعة من اإ�سدارات اجلمعية احلقوقية ، كما تقدموا بال�سكر والثناء للجمعية  

على ح�سن ال�ستقبال وال�سماح لهن باحل�سور اإليها.

م��������ح��������اض��������رة ت����ع����ري����ف����ي����ة 
ب�����اجل�����م�����ع�����ي�����ة ل�����ط�����ال�����ب�����ات 
امل���������������درس���������������ة اخل�������ام�������س�������ة 

والعشرون 



حقــــوق
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لتعزيز  الدولة  بتوجيهات  يعمل  وال  اإدارة  يتوىل  من  على   : ال�ضريف 

حقوق االإن�ضان اأن يرحل، واإال كيف يدير الب�ضر وهو ال يهتم بحقوقهم 

ال��دول��ة، مثاًل ت�ضنيف  اأن هناك من يعمل �ضد توجهات  ن��رى  و نحن 

املجتمع اإىل فئات فكرية؛ بغية ت�ضتيت العقل وتر�ضيخ التبعية

ال�ضنة ال�ضاد�ضة - العدد )83( 

أخبار الجمعية�ضفر  1434ه�  - يناير   2013 م 

خالل محاضرة »حقوق اإلنسان ...تغيب املفهوم« 

كرامة  ص��ان  من  أول  اإلس��الم  ألنَّ  جاهل  احلقوقية  الثقافة  يعارض  الشريف:من  معتوق 
اإلنسان

مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق الإن�سان 

األق���ى ع�سو اجلمعي���ة الأ�ستاذ معتوق 

ال�سري���ف حما�س���رة بعن���وان »حق���وق 

الإن�س���ان ...تغيب املفهوم« ، يف النادي 

الأدب���ي يف منطقة حائ���ل ، يوم الثنني 

1434/1/26ه� .

معت���وق  ق���دم  املحا�س���رة  بداي���ة  يف 

ال�سري���ف �سكره لأم���ري املنطقة واإدارة 

النادي على اإتاح���ة الفر�سة له موؤكداً 

اأنَّ الن���ادي ه���و اأول ن���اٍد احتف���ى بهذا 

الي���وم العامل���ي ، ثم ذك���ر ال�سريف باأنَّ 

لالإن�س���ان كرام���ة وحق���وق رغ���م م���ا 

تعر�س���ت له تلك احلقوق من انتهاكات 

يف عدة اأماك���ن فقال »يجب اأن نحتفل 

بالي���وم العاملي حلق���وق الإن�سان ونقر 

دور الإ�س���الم ال���ذي كفل ل���كل اإن�سان 

كافة حقوقه منذ فجر التاريخ ، فهناك 

�سنف���ان من الب�س���ر يري���دان تقوي�س 

ثقاف���ة حق���وق الإن�سان، �سن���ف يريد 

النا�س عبي���داً متم�س���كاً بالعقلية التي 

ت���رى ب���اأن النا�س �سنفان اإم���ا �سيد اأو 

عبد، و�سن���ف جاهل ل يقراأ ول يعمل 

بالتوجي���ه الرباين املتمث���ل يف الدعوة 

للق���راءة، فهو معاٍد ل���كل ما هو جديد 

حت���ى واإن جهله، فهما يعمالن �سد كل 

توج���ه تقوم ب���ه الدولة لتعزي���ز كرامة 

الإن�س���ان« ، مبين���اً اأنَّ كافة دول العامل 

تقدمت كثرياً يف جمال حقوق الإن�سان 

فيما رف�ست اأخرى تلك احلقوق طمعاً 

يف ال�ستعم���ار ،  وطال���ب ب���اأن ي�سعى 

النا����س اإىل اإعالء الأ�س���وات لرت�سيخ 

القيم الإ�سالمية للحد من النتهاكات، 

واأ�ساف »اليوم العاملي حلقوق الإن�سان 

له���ذا الع���ام يحم���ل �سع���ار (ل�سوت���ي 

لتعزي���ز  الأ�س���وات  فعل���ت  قيمت���ه)، 

القيم وتر�سيخه���ا يف املجتمعات للحد 

من التبعي���ة الفكرية لتحقي���ق التنمية 

فالإعالن ولد عندما علت اأ�سوات نفر 

من النا����س بعد ويالت احلروب، فكان 

له���م ما حتقق م���ن موافقة الدول على 

هذا الإع���الن الذي ميثل احلد الأدنى 

من حقوق الإن�سان« ، لفتاً اإىل اأنَّ هذه 

الأم�سي���ة الت���ي انفرد بها ن���ادي حائل 

الأدبي ه���ي ر�سال���ة اإىل اإعمال العقل 

م���ن اأر�س ب���رزت ع���رب التاري���خ باأنها 

حمامية ومدافعه عن حقوق الإن�سان، 

وهي جتدد بهذه املحا�سرة الدعوة اإىل 

الكرام���ة الإن�ساني���ة وتفا�سيلها ون�سر 

كل م���ا يحقق الكرامة التي اأرادها اهلل 

للب�سر«. 

موؤك���داً اأنَّ »م���ن يعار�س ه���ذه الثقافة 

جاه���ل ؛ لأن���ه يخل���ط ب���ني الثقاف���ة 

احلقوقي���ة  واملوؤ�س�س���ات  احلقوقي���ة 

ويتهمها جميع���اً باأنها م�سي�سة وعلمنة 

غربي���ة ، متنا�سي���اً اأن الإ�سالم هو اأول 

من �س���ان كرام���ة الإن�س���ان، واأن هذه 

الثقاف���ة متاأ�سلة يف الإن�س���ان العربي 

الأ�سيل ، واأ�سار كذلك اإىل دور الأدب 

و الثقافة يف ن�سر الثقافة احلقوقية، و 

اأ�ساد بدور خ���ادم احلرمني ال�سريفني 

يف جم���ال حفظ حق���وق الإن�سان، كما 

�س���رد بع�س الق�س����س لنتهاك حقوق 

اأو م���ن  اأف���راد  الإن�س���ان �س���واء م���ن 

موؤ�س�س���ات، اأو حت���ى م���ن خالل بع�س 

اأفراد العائل���ة الواحدة، كذلك نّوه اإىل 

ا�ستعب���اد  الرغب���ة يف  العبودي���ة و  اأن 

الب�س���ر لزال���ت مطلباً عن���د البع�س، و 

لذل���ك يجب عل���ى كل �سخ����س احرتام 

الآخري���ن و حف���ظ حقوقه���م، كما قال 

الر�سول �سلى اهلل عليه و �سلّم “ل فرق 

بني عربي و اأعجمي اإّل بالتقوى”.

 مبين���اً اأنَّ من اأ�سالي���ب التغييب ملفهوم 

حقوق الإن�سان التعدي على خ�سو�سية 

الغ���ري، و م���ن اأ�سالي���ب التغيي���ب اأي�ساً 

الت�سنيف���ات الب�سري���ة و العن�سري���ة ، و 

اأّكد على اأن الثقافة هي ال�سبيل ملجابهة 

كل ذل���ك التغييب بكاف���ة �سوره، و ختم 

حما�سرته بوجوب اأن ياأخذ كل �سخ�س 

حقه.

ثم اأتاح مدي���ر املحا�سرة الأ�ستاذ �سعود 

ب���ن را�س���ي للح�سور املداخل���ة ، الذين 

اأك���دوا اأن الق���راآن الكرمي ذك���ر التكرمي 

لالإن�سان يف اأكرث من مكان وهو احلافظ 

لتل���ك احلقوق عرب ن�سو�س���ه ال�سرعية 

يف الوقت الذي اأكد فيه احل�سور اأهمية 

ن�س���ر الثقافة احلقوقي���ة وتعزيزها بني 

اأفراد املجتمع.

يف نهاي���ة املحا�سرة ق���ّدم رئي�س جمل�س 

اإدارة الن���ادي الأدب���ي الأ�ستاذ نايف بن 

مهيل���ب املهيل���ب و ع�سو جمل����س اإدارة 

النادي رئي����س اللجنة املنربي���ة الأ�ستاذ 

عبدالرحم���ن بن �س���امل اللحيدان درعاً 

تذكارياً و�سهادة �سكر تقديرية للمحا�سر 

الأ�ست���اذ معتوق بن عب���داهلل ال�سريف، 

و �سه���ادة �سك���ر تقديرية ملدي���ر الندوة 

الأ�ستاذ �سعود بن را�سي الرفاع.

قام عدد من طالبات ومن�سوبات الثانوية الثانية التابعة مل�سروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم 

العام يوم الأربعاء املوافق 1434/1/21ه� ، بزيارة اإىل مكتب اجلمعية باملدينة املنورة وكان يف ا�ستقبالهم امل�سرف 

املكلف على املكتب الأ�ستاذة �سرف القرايف والأ�ستاذة نوف اجلهني  ، وتاأتي تلك الزيارة بناءاً على رغبة الوفد 

بعمل بحث ميداين عن مكتب اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان يف املدينة املنورة.

يف بداية الزيارة مت تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية واأهدافها ور�سالتها يف جمال حقوق الإن�سان واإجنازاتها 

العالقة لإيجاد  التوا�سل مع اجلهات ذات  ال�سكاوى من خالل  تلك  وكيفية حل  ال�سكاوى  ا�ستقبال  واآليتها يف 

احللول املنا�سبة لها  ، كما مت اأي�ساً اإي�ساح جمهودات اجلمعية يف ن�سر الثقافة احلقوقية بني كافة اأفراد املجتمع 

، و�ساهد الوفد عر�س مرئي حلملة غ�سون الرحمة وحملة اليوم العاملي للطفل ، ويف نهاية الزيارة مت تزويدهم 

مبجموعة من ا�سدارات اجلمعية ومطبوعاتها احلقوقية.

وف��د من م��دارس التطوير 
ال���ث���ان���وي���ة  ال���ث���ان���ي���ة ي����زور 

مكتب اجلمعية

أدبي حائل



حقــــوق

8

بني م�سدر م�سوؤول يف وزارة التجارة يف جدة ، اأنه �سيتم تغرمي املحال التي ترفع 

اأ�سعار ال�سلع التي تقوم ببيعها مالياً مبقدار األف ريال يف املرة الأوىل وعند تكرار 

املخالفة منها ، �سرتتفع الغرامة للحد الأعلى اإىل خم�سة اآلف ريال ، مع جواز غلق 

املحل عند تكرار املخالفة ملدة ل تزيد على اأ�سبوع.

وتتم مراقبة الأ�سواق عن طريق اأمرين، الأول مراقبة الأ�سعار املعتمدة من الدولة 

والأخرى عن طريق  وال�سعري وغريها،  والأ�سمنت  واخلبز  والغاز  كالبنزين  نظاماً 

املحال  اأحد  وجود  لوحظ  واإذا  الأ�سواق،  يف  جولتها  خالل  من  الرقابية  الفرق 

التجارية �سعره اأعلى من جريانه لنف�س الب�سائع فيتم اإ�سعاره باملخالفة والتحقيق 

معه ملعرفة اأ�سباب قيامه بالرفع، وعند عدم وجود اأ�سباب كافية لرفع اأ�سعاره تثبت 

عليه املخالفة.

ال�ضنة ال�ضاد�ضة - العدد )83( 

�ضفر  1434ه�  - يناير   2013 م  محليات حقــــوق

الف�ساد  الوطنية ملكافحة  الهيئة  نائب رئي�س  القادر  العبد  الدكتور عبد اهلل  اأرجع 

تطبيق  عدم  اإىل  م�سروع  اآلف  ثالثة  بلغت  والتي  اململكة  امل�ساريع يف  تعرث  �سبب 

نزاهة  »اإنَّ  ، وقال  للنزاهة  لإن�ساء موؤ�سر  اأنَّ هناك م�سروعاً  اإىل  ، لفتاً  الأنظمة 

الق�ساء على  للتعاون يف  ا�سرتاتيجيات وخطط  تبني  القطاع اخلا�س على  ت�سجع 

الف�ساد يف املوؤ�س�سات كافة وتعمل على بناء �سراكة من اأجل هذا الهدف من خالل 

العمل على تر�سيخ ثقافة عدم الت�سامح مع الف�ساد ون�سر الوعي مبخاطره«.

ويف �سياق مت�سل اأكد م�سدر مطلع ل�سحيفة »ال�سرق« ، اأنَّ الهيئة الوطنية ملكافحة 

الف�ساد بداأت بالتن�سيق مع ال�سركة ال�سعودية للمعلومات الئتمانية ملتابعة ور�سد 

يف  حالياً  املتورطني  �سواء  واملوظفني،  امل�سوؤولني  لبع�س  بنكية  و�سجالت  معلومات 

ق�سايا اأو اتهامات اأو ممن لوحظ ت�سخم ر�سيدهم، يف خطوة تهدف اإىل متابعة 

ح�سابات  ومتابعة  �سريع،  ب�سكل  ارتفاعها  يف  ال�سبهات  تطالها  التي  الأر���س��دة 

م�سوؤولني عن ميزانيات ، واأ�ساف امل�سدر اأن عدداً من املتورطني حالياً يف ق�سايا 

اأو متابعة  حتت التحقيق طلبت معلوماتهم الئتمانية لر�سد الت�سخم يف الرثوات 

الت�سخم ال�سريع يف الرثاء، يف خطة تهدف اإىل ر�سد الف�ساد يف هذا املجال، واأبان 

ائتمانية  بيانات  لتوفري  و»نزاهة«  ال�سركة  بني  تعاوناً  هناك  اأن  »�سمة«  م�سدر يف 

موثقة من اأجل امل�سلحة الوطنية التي حتتم ذلك، ولفت امل�سدر اإىل اأنه ل توجد 

حتى الآن خطة ممنهجة وتن�سيق وفق اآليات حمددة، ولكن ت�سل اإليهم طلبات من 

الهيئة يف هذا اجلانب.

تطبيق إقرار الذمة املالية  على كافة 
موظفي الدولة 

»اأنَّ  ال�سريف  حممد  الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئي�س  قال 

اإقرار الذمة �سيتم تطبيقه على كافة موظفي الدولة قريباً ، حيث 

تعبئة  بها  يعمل  التي  للجهة  دخوله  عند  موظف  كل  من  �سيطلب 

معلومات  تقدمي  طلب  عن  عبارة  وهو  املالية  الذمة  اإق��رار  منوذج 

التي ميلكها ويطلب منه ذلك كل 3  النقدية  عن ممتلكاته واملبالغ 

املوظف يف  قدمه  الذي  الذمة  اإق��رار  بني  الفرق  ينظر  ثم  �سنوات 

املرة الأوىل والذي قدمه يف املرة الثانية ومتى ما ر�سدت فروقات 

�سا�سعة �سيتم م�ساءلته من اأين لك هذا ؟« ، م�سرياً اىل اأنه مطبق 

الآن يف الهيئة.

ال�سوؤون  وزارة  وكيل  العقال  اهلل  عبد  بن  حممد  الأ�ستاذ  اأك��د 

الجتماعية ل�سوؤون ال�سمان الجتماعي ، عن قرب �سدور نظام 

للتاأمني الطبي للم�سمولني بال�سمان الجتماعي ، وكذلك ا�ستمرار 

�سرف ال�سمان الجتماعي لغري القادرين على العمل ، جاء ذلك 

خالل اللقاء العلمي الذي عقد موؤخراً بجامعة امللك عبد العزيز 

من  النتقال   : الجتماعي  ال�سمان  »لقاء  عنوان  حتت   ، بجدة 

الرعوية اإىل التنموية« ، والذي اأو�سى بعدد من التو�سيات اأهمها 

اإن�ساء هيئة م�ستقلة اأو جهة خمت�سة لرعاية امل�سروعات ال�سغرية 

و�سرورة  اململكة  يف  املنتجة  الأ�سر  م�سروعات  لدعم  واملتو�سطة 

عقد لقاء تن�سيقي بني اجلهات ذات العالقة بال�سمان الجتماعي 

يتم  حتى  احتياجاً  والأك��رث  الفقرية  للفئات  املجتمعية  والرعاية 

اأن  اأجل  من  بو�سوح،  عليها  والتعرف  بدقة  الفئات  هذه  ت�سنيف 

الإعالمية  بالتوعية  الهتمام  و  فقط،  مل�ستحقيه  ال�سمان  يذهب 

باعتبارها  الجتماعي  ال�سمان  باأموال  الأح��ق  الفئات  لتحديد 

اأموال زكاة يجب اأن تذهب ملن ي�ستحقها فقط، وحتديد موا�سفات 

امل�ستحقني حتى ل يحدث خلط بني اأموال الزكاة واأموال بيت مال 

امل�سلمني.

ق����ري����ب����ًا ص��������دور ن����ظ����ام ت����أم����ني طبي 

للمشمولني بالضمان االجتماعي

خلل  نتيجة  اململكة  ف��ي  متعثر  م��ش��روع  آالف   3

إداري 

خمسة آالف ري��ال غرامة  احلد األعلى لرفع 

أسعار السلع وغلق احملل عند تكرار املخالفة
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في الرياض

رصد األسرة الشاغرة باملستشفيات آليًا

وفقاً ل�سحيفة »اليوم« ، فاإنه �سيتم تطبيق (نظام اإلكرتوين) قريباً لربط منع �سفر 

الأطباء املتورطني يف الأحداث اجل�سيمة اإلكرتونياً على مدار ال�ساعة وذلك عرب 

عدة جهات حكومية.

حيث يرتبط ب�سكل اآيل بنظام ت�سجيل الأحداث اجل�سيمة واأي�ساً باجلهات الأمنية 

ليتم ت�سجيل منع ال�سفر فوراً حال ت�سجيل اأي حدث ج�سيم. 

حظر  اأن  على  ن�ست  الطبية  املهن  ملزاولة  التنفيذية  الالئحة  اأنَّ  ذكره  اجلدير 

الأخطاء  ق�سايا  يف  طرفاً  ي�سكلون  الذين  ال�سحيني  املمار�سني  على  ال�سفر 

تتجاوز  لفرتات  ال�سفر  من  منعهم  ل ميتد  اأن  على  موؤقتة  لفرتات  ياأتي  الطبية 

 30 يوماً منذ بداية التحقيق ، واأبلغت وزارة ال�سحة الإدارات الطبية واملديريات

ال�سحية واملدن الطبية والربامج العالجية بعدم منع الأطباء من ال�سفر اإىل اخلارج 

بعد جتاوز الفرتة التي ن�ست عليها الالئحة التنفيذية ملزاولة املهن ال�سحية، كما 

حددت الوزارة برنامج التاأمني التعاوين �سد الأخطاء الطبية واملهنية ب�سداد اأي 

تقوم  اأن  اإلزامي ف�ساًل على  ب�سكل  فيه  الأطباء  ا�سرتاك  بناء على  مالية  حقوق 

املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة ب�سداد التعوي�سات التي ي�سدر فيها حكم نهائي اإذا 

مل تتوافر تغطية تاأمينية اأو مل تكف وذلك �سماناً للحق اخلا�س.

قريبًا نظام إلكتروني ملنع سفر األطباء املتورطني 

في األخطاء اجلسيمة

ال�ضنة ال�ضاد�ضة - العدد )83( 

محليات�ضفر  1434ه�  - يناير   2013 م 

بداأت مدينة الريا�س بتطبيق الربنامج اللكرتوين لنظام »اإدارة اأ�سرة 

ة ومدى توفرها  امل�ست�سفيات« ، والذي ي�ساعد  يف التعرف على و�سع الأ�سرِّ

ل�ستقبال حالت احلوادث الطارئة التي ت�سهدها املدينة ، من خالل 

ة   تقدميه ملعلومات واإح�ساءات فورية ويومية عن معدل اإ�سغال الأ�سَرّ

ومعدل بقاء املري�س يف امل�ست�سفى، ومعدل دوران ال�سرير، ومدة انتظار 

ليتم  والروتينية،  الطارئة  احلالت  �سرير يف  على  للح�سول  املري�س 

التعامل مع هذه املعلومات وفق املتطلبات، ويقدم النظام اإح�ساءات 

فورية، عن عمليات جراحات اليوم الواحد التي جترى يف م�ست�سفيات 

التابعة  وامل�ست�سفيات  فاأكرث،  �سرير   100 �سعة  ذات  ال�سحة  وزارة 

احتياجات  ور�سد  اخلا�س،  والقطاع  الأخرى  احلكومية  للقطاعات 

ة. املناطق امل�ستقبلية من الأ�سَرّ

املن�ساآت  كافة  يف  الأداء  وتطوير  متابعة  يف  اأي�ساً  النظام  وي�ساهم 

ال�سحية، وتقييم �سرعة ح�سول املري�س على �سرير للخدمة الطبية يف 

احلالت الطارئة والروتينية،  ف�ساًل عن دوره يف حتقيق ال�ستخدام 

الأمثل للموارد املتاحة، ورفع معدل التن�سيق فيما بني اجلهات املقدمة 

ة.  للخدمات ال�سحية يف املدينة، والتاأكد من جودة اإدارة وت�سغيل الأ�سَرّ

الأ�سّرة  باإدارة  اخلا�سة  ومراجعة اخلطط  اإعداد  النظام  يتوىل  كما 

يف امل�ست�سفيات والإ�سراف على تنفيذها، واإعداد اللوائح التي تعمل 

ال�سرعة  لتحقيق  احلديثة  املعلومات  نظم  وت�سخري  تنظيمها،  على 

البيانات الإح�سائية  اإىل حتليل  اإ�سافة  املعلومات،  تبادل  والدقة يف 

للخدمات  التقييم  اأعمال  ال�ستفادة منها يف  امل�ست�سفيات بهدف  يف 

املقدمة ، كما يت�سمن نظام اإدارة اأ�سرة امل�ست�سفيات، برامج التدريب 

ميدانية  زيارات  وتنظيم  املجال،  هذا  يف  للعاملني  امل�ستمر  والتعليم 

دورية للمن�ساآت ال�سحية للتاأكد من مدى التزامها بتطبيق الربنامج، 

على  اجلمهور  مع  وتوا�سل  بالربنامج  للتعريف  موقعاً  خ�س�س  كما 

. www.bmap.med.sa سبكة الإنرتنت�

قال امل�ست�سار الإعالمي لوزير العدل فهد البكران  »اأنَّ وزارة العدل 

�سمحت بت�سجيل وقيد املحاميات يف نظام مزاولة املهنة« ، مو�سحاً 

اأنه �سيتم �سطب واإنذار َمن يتجاوزن ا�سرتاطات واأ�سا�سيات النظام، 

وذلك نظراً ل�سمولهن بنظام املحاماة ، م�سرياً اإىل  اأنَّ املراأة متار�س 

املهنة كوكيلة غري مهنية من عقود عدة.

اجلدير ذكره اأن وزارة العدل قد اأعلنت يف وقت �سابق، اإمكانية اإعطاء 

الق�سائية،  الأجهزة  اأمام  للرتافع  م�سروطة،  حماماة  رخ�سة  املراأة 

وُمقيدة بالرتافع عن املراأة فقط، على اأن تعمل وفق �سوابط املحاكم 

ال�سرعية لدخول الن�ساء يف اأروقتها.

احملاميات  بتسجيل  السماح 

في نظام مزاولة املهنة
اأكد اللواء الدكتور علي احلارثي مدير عام ال�سجون ، اأنَّ ال�سجون لن ت�ستقبل يف 

الوقت احلا�سر اأي موقوف دون مذكرة توقيف ، مطالباً جميع جهات التوقيف 

باإن�ساء نظارات للتوقيف اأو لإخالء ال�سبيل دون اأن تاأتي لل�سجون كما يف ال�سابق  

م�سرياً يف الوقت ذاته اإىل وجود اتفاق مع اإمارات املناطق ووزارة الداخلية وهيئة 

م�سوغ  دون  لل�سجون  موقوفيها  تر�سل  ل  باأْن  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر 

ق�سائي.

وحول ا�ستقبال ال�سجون لق�سايا الفتيات املحالة من هيئة الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر قال »لن ت�ستقبل ال�سجون ق�سايا هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

بدون مذكرة توقيف كما يف ال�سابق ، ومن تُلقي القب�س عليه الهيئة يجب اأن ير�سل 

لل�سرطة ومن ثم التحقيق والإدعاء العام ليتم اإن�ساء مذكرة توقيف وعلى اأ�سا�سها 

تبعث الفتاة لل�سجون«.

مدير عام السجون يؤكد أنَّ السجون لن تستقبل 

أي موقوف دون مسوغ قضائي
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اململكة  ف��ي  م���روري  ح���ادث  أل��ف   544 وق��ع  امل��اض��ي  ال��ع��ام  • خ��الل 
مبعدل  وف�����اة  ح���ال���ة   7153 ع��ن��ه��ا  جن���م   ، ي��وم��ي��ًا  ح���ادث���ًا   1537 مب���ع���دل 

20 حالة وفاة يوميًا.
احلوادث  بإصابات  مشغولة  املستشفيات  أسرة  من   ٪30 من  • أكثر 

املرورية.
عدد  يبلغ  فيما   ، السعودية  املدن   خارج  احلوادث  نسبة   ٪60 •

الناقالت التي تسير على طرق اململكة 120 ألف ناقلة.
فوق  املهمة  الطرق  حتمل  إلى  املنظم  العام  النقل  غياب  • أدى 

طاقتها االستيعابية مما ترتب عليه ازدحام وحوادث سير.

متثل حوادث الطرق اأهم م�سببات الوفيات يف العامل ، فهي من اأكرب امل�سكالت 

تلك  فاإن  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  ، ووفقاً  والنامية  ال�سناعية  الدول  تواجه  التي 

احلوادث �ستكون ال�سبب الثالث من اأ�سباب الوفيات اخلم�سة ع�سر لعام 2030م.

ويف ت�سرين الأول / اكتوبر عام 2005م ، اعتمدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

كيوم عاملي  نوفمرب من كل عام  الثامن ع�سر /  اليوم  يدعو لالحتفال يف  قراراً 

لإحياء ذكرى �سحايا حوادث الطرق ، واعتباره يوماً لالعرتاف بامل�ساعب التي 

يواجهها اأقرباوؤهم الذين ي�سطرون اإىل التعامل مع الآثار التى �سببتها تلك الأحداث 

امل�ساعدات عقب حوادث  ي�ساركون يف  من  كل  على جهود  والتعرف   ، املاأ�ساوية 

  ، والق�ساء  والتمري�س  والأطباء  والإ�سعاف  وال�سرطة  الإطفاء  رجال  من  الطرق 

وتدعو العامل اإىل اتخاذ املزيد من التدابري والإجراءات  وو�سع ال�سرتاتيجيات 

التي ميكن اتخاذها للوقاية منها.

عامليًا:

وفقاً ملنظمة ال�سحة العاملية فاإنَّ حوادث الطرق  تودي بحياة  1.3 مليون ن�سمة 

كل عام ، وتت�سبب يف اإ�سابة اأو اإعاقة نحو 50 مليوناً اآخرين ، ومتّثل تلك احلوادث 

اأهم اأ�سباب الوفاة يف �سفوف الفئة العمرية 15-29 عاماً.

من جانبه قال الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون عرب ر�سالة له مبنا�سبة 

وفيات  من   ٪90 نحو  اأنَّ   ، الطرق  ح��وادث  �سحايا  ذك��رى  لإحياء  العاملي  اليوم 

واإ�سابات حوادث الطرق تقع يف البلدان ذات الدخل املنخف�س واملتو�سط ، واأنَّ 

غالبية ال�سحايا هم من امل�ساة وراكبي الدراجات النارية ، كما اأنَّ املنظمة اأطلقت 

العام املا�سى عقد العمل من اأجل ال�سالمة على الطرق، »2011-2020«، والذى 

يهدف اإىل اإنقاذ حياة 5 ماليني �سخ�س بحلول عام 2020، ممن يذهبون �سحية 

تلك احلوادث.

خليجيًا وعربيًا:

ت�سري اأحدث الأرقام اإىل اأنَّ دول اخلليج تخ�سر ما يزيد على 19 مليار دولر �سنوياً 

اآث��ار ، وقد طالب العديد من اخلرباء  امل��رور وما ينتج عنها من  ب�سبب ح��وادث 

الدوليني ، حكومات دول اخلليج على اتخاذ قوانني �سارمة خلف�س العدد الكبري 

يف الوفيات وتعزيز ال�سالمة على الطرقات.

اأما على ال�سعيد العامل العربي والذي يحتل املرتبة الأوىل عاملياً من حيث عدد 

خ�سائره  تقدر  حيث   ، وفاة  حالت  اأو  اإ�سابات  عن  ت�سفر  التي  الطرق  ح��وادث 

القت�سادية ب��25 مليار دولر �سنوياً ، ويرى اخلرباء اأن من اأ�سباب كرثة احلوادث 

يف العامل العربي يعود اإىل غياب العدد الكايف من الطرق الوا�سعة واملوؤهلة ، ف�ساًل 

عن ا�ستخدام اآليات وقطع غيار مقلدة ، يف الوقت الذي توؤكد فيه املنظمة العربية 

لل�سالمة املرورية اأنَّ 36 األف قتيل و400 األف م�ساب هي ح�سيلة احلوادث �سنوياً 

يف العامل العربي.

مليون نسمة  ضحايا حوادث الطرق سنويًا في العالم1.3

حمليًا:

تت�ساعد معدلت الوفاة على الطرق وال�سوارع ال�سعودية  بن�سبة 10٪ خالل العام 

احلايل ، الأمر الذي جعلها ت�سنف من اأخطر الطرقات على م�ستوى العامل ، بواقع 

20 حالة وفاة يومياً.

قالت زينة ناظر املدير العام ل�سركة »اإنوفا« لال�ست�سارات وال�سكرتري العام لل�سركة 

على  دولر  مليارات   6 نحو  �سنوياً  اململكة  »تنفق  الذكية  النقل  لأنظمة  العربية 

اإدارة حوادث املركبات، اإ�سافة اإىل 250 مليون دولر اأخرى على التكاليف الطبية 

عن  الناجمة  الوفيات  معدلت  ارتفعت  حني  يف  الطرق،  ح��وادث  يف  للم�سابني 

بني  اململكة  �سوارع  من  يجعل  ما  يومياً،  حالة   19.1 اإىل  لت�سل  الطرق  حوادث 

الأكرث خطراً على م�ستوى العامل«  ، واأ�سافت »ظاهرة قطع الإ�سارات احلمراء 

يف ال�سعودية منت�سرة وبكرثة، وكذلك القيادة املتهورة والالمبالية، يف الوقت الذي 

ت�سري فيه الإح�سائيات اإىل اأن معظم احلوادث املرورية يت�سبب فيها ال�سباب نظراً 

لعدم ن�سوج ح�س امل�سوؤولية لديهم وعدم اكرتاثهم وحبهم للمغامرة«.

ب��  العالم  في  الطرق  حوادث  جراء  املادية  اخلسائر  حجم  • تبلغ 
500 مليون دوالر سنويًا.

ما  الفترة  في  مليار   2.9 إلى  العالم  في  املركبات  عدد  • سيصل 
بني 2040 إلى 2050م.

كانت  التعاون  مجلس  بدول  وقعت  التي  احلوادث  من   ٪38 •نسبة 
 ٪10 وقوع  في  احلمراء  اإلشارات  قطع  تسبب  فيما  السرعة  بسبب 
تسبب  كما   ٪28 بنسبة  املشاة  حوادث  جاءت  بينما  احلوادث،  تلك  من 

السائقون املتعاطون للمسكرات في وقوع 8٪ من تلك احلوادث.
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قانونيات

اعرف

غ����ري قادر على تاأدية مهام اللجنة، تعني الدولة 

الطرف التي قامت برت�سيح الع�سو خبريا اآخر 

من بني رعاياها ليكمل املدة املتبقية من الولية، 

رهناً مبوافقة اللجنة.

8. ت�سع اللجنة نظامها الداخلي.

9. تنتخب اللجنة اأع�ساء مكتبها لفرتة �سنتني.

10. تعق����د اجتماع����ات اللجن����ة ع����ادة يف مقر 

الأمم املتحدة اأو يف اأي كان منا�سب اآخر حتدده 

اللجن����ة، وجتتم����ع اللجن����ة عادة م����رة يف ال�سنة 

وحت����دد م����دة اجتماعات اللجن����ة، ويعاد النظر 

فيه����ا، اإذا اقت�سى الأم����ر، يف اجتماع للدول الأطراف يف هذه التفاقية، رهناً 

مبوافقة اجلمعية العامة.

11. يوفر الأمني العام لالأمم املتحدة ما يلزم من موظفني ومرافق ل�سطالع 

اللجنة ب�سورة فعالة بوظائفها مبوجب هذه التفاقية.

12. يح�س����ل اأع�ساء اللجنة املن�ساأة مبوجب هذه التفاقية، مبوافقة اجلمعية 

العام����ة، على مكافاآت من م����وارد الأمم املتحدة، وفقا مل����ا قد تقرره اجلمعية 

العامة من �سروط واأحكام.

املادة الرابعة والأربعون

1. تتعهد الدول الأطراف باأن تقدم اإىل اللجنة، عن طريق الأمني العام لالأمم 

املتح����دة، تقاري����ر عن التدابري التي اعتمدتها لإنف����اذ احلقوق املعرتف بها يف 

هذه التفاقية وعن التقدم املحرز يف التمتع بتلك احلقوق:

(اأ) يف غ�س����ون �سنت����ني من بدء نفاذ ه����ذه التفاقية بالن�سب����ة للدولة الطرف 

املعنية، (ب) وبعد ذلك مرة كل خم�س �سنوات.

2. تو�سح التقارير املعدة مبوجب هذه املادة العوامل وال�سعاب التي توؤثر على 

درج����ة الوف����اء باللتزامات املتعهد بها مبوجب ه����ذه التفاقية اإن وجدت مثل 

هذه العوامل وال�سعاب ، ويجب اأن ت�ستمل التقارير اأي�ساً على معلومات كافية 

توفر للجنة فهماً �ساماًل لتنفيذ التفاقية يف البلد املعنى.

3. ل حاج����ة بدول����ة طرف قدمت تقريرا اأولياً �ساماًل اإىل اللجنة اأن تكرر، يف 

م����ا تقدم����ه من تقارير لحقة وفق����ا للفقرة 1 (ب) من هذه امل����ادة، املعلومات 

الأ�سا�سية التي �سبق لها تقدميها.

4. يج����وز للجن����ة اأن تطلب م����ن الدول الأطراف معلوم����ات اإ�سافية ذات �سلة 

بتنفيذ التفاقية.

5. تقدم اللجنة اإىل اجلمعية العامة كل �سنتني، عن طريق املجل�س القت�سادي 

والجتماعي، تقارير عن اأن�سطتها.

6. تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق وا�سع للجمهور يف بلدانها.

  املادة الواحد والأربعون

لي�����س يف ه����ذه التفاقية ما مي�����س اأي اأحكام تكون اأ�س����رع اإف�ساء اإىل اإعمال 

حقوق الطفل والتي قد ترد يف:

(اأ) قانون دولة طرف، اأو (ب) القانون الدويل ال�ساري على تلك الدولة. 

 املادة الثانية والأربعون

تتعهد الدول الأطراف باأن تن�سر مبادئ التفاقية واأحكامها على نطاق وا�سع 

بالو�سائل املالئمة والفعالة، بني الكبار والأطفال على ال�سواء.

املادة الثالثة والأربعون

1. تن�س����اأ لغر�����س درا�سة التق����دم الذي اأحرزته الدول الأط����راف يف ا�ستيفاء 

تنفي����ذ اللتزام����ات التي تعهدت به����ا يف هذه التفاقية جلن����ة معنية بحقوق 

الطفل ت�سطلع بالوظائف املن�سو�س عليها فيما يلي.

2. تتاألف اللجنة من ع�سرة خرباء من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة 

املعرتف بها يف امليدان الذي تغطيه هذه التفاقية، وتنتخب الدول الأطراف 

اأع�ساء اللجنة من ب����ني رعاياها ويعمل هوؤلء الأع�ساء ب�سفتهم ال�سخ�سية، 

ويوىل العتبار للتوزيع اجلغرايف العادل وكذلك للنظم القانونية الرئي�سية.

3. ينتخب اأع�ساء اللجنة بالقرتاع ال�سري من قائمة اأ�سخا�س تر�سحهم الدول 

الأطراف، ولكل دولة طرف اأن تر�سح �سخ�ساً واحداً من بني رعاياها.

4. يج����رى النتخ����اب الأول لع�سوي����ة اللجنة بعد �ستة اأ�سه����ر على الأكرث من 

تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية وبعد ذلك مرة كل �سنتني ، ويوجه الأمني العام 

ل����الأمم املتحدة قبل اأربعة اأ�سه����ر على الأقل من تاريخ كل انتخاب ر�سالة اإىل 

الدول الأطراف يدعوها فيها اإىل تقدمي تر�سيحاتها يف غ�سون �سهرين ، ثم 

يع����د الأمني العام قائمة مرتبة ترتيباً األف بائياً بجميع الأ�سخا�س املر�سحني 

عل����ى ه����ذا النحو مبيناً الدول الأط����راف التي ر�سحته����م، ويبلغها اإىل الدول 

الأطراف يف هذه التفاقية.

5. جت����رى النتخابات يف اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمني العام اإىل 

عقده����ا يف مق����ر الأمم املتحدة ، وفى هذه الجتماع����ات التي ي�سكل ح�سور 

ثلث����ي ال����دول الأطراف فيها ن�ساب����اً قانونياً لها، يك����ون الأ�سخا�س املنتخبون 

لع�سوي����ة اللجن����ة هم الذي����ن يح�سلون عل����ى اأكرب عدد م����ن الأ�سوات وعلى 

الأغلبية املطلقة لأ�سوات ممثلي الدول الأطراف احلا�سرين امل�سوتني.

6. ينتخب اأع�ساء اللجنة ملدة اأربع �سنوات ، ويجوز اإعادة انتخابهم اإذا جرى 

تر�سيحه����م م����ن جديد غ����ري اأن مدة ولية خم�سة م����ن الأع�ساء املنتخبني يف 

النتخاب الأول تنق�سي بانق�ساء �سنتني، وبعد النتخاب الأول مبا�سرة يقوم 

رئي�س الجتماع باختيار اأ�سماء هوؤلء الأع�ساء اخلم�سة بالقرعة.

7. اإذا توف����ى اأح����د اأع�س����اء اللجن����ة اأو ا�ستق����ال اأو اأعلن لأي �سب����ب اآخر اأنه 

  * 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 احلالت التي يجوز فيها رد القا�سي وهي:

1. اإذا كان له اأو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.

2. اإذا حدث له اأو لزوجته خ�سومة مع اأحد اخل�سوم اأو مع زوجته بعد قيام الدعوى املنظورة اأمام القا�سي ، ما مل تكن هذه الدعوى قد اأقيمت بق�سد رده عن 

نظر الدعوى املنظورة اأمامه.

3. اإذا كان ملطلقته التي له منها ولد ، اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره اإىل الدرجة الرابعة خ�سومة قائمة اأمام الق�ساء مع اأحد اخل�سوم يف الدعوى ، اأو مع زوجته ، ما 

مل تكن هذه اخل�سومة قد اأقيمت اأمام القا�سي بق�سد رده.

4. اإذا كان اأحد اخل�سوم خادماً له ، اأو كان القا�سي قد اعتاد موؤاكلة اأحد اخل�سوم اأو م�ساكنته ، اأو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى اأو بعده.

5. اإذا كان بينه وبني اأحد اخل�سوم عداوة اأو مودة يرجح معها عدم ا�ستطاعته احلكم بدون متيز.

ماهي احلاالت التي يجوز فيها للخصم رد القاضي عن نظر الدعوى؟

استشارات قانونية

واجباتك

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

ال��دول على مفاهيم  الدولية بني  العالقات  تنطوي معايري 

ال��دول واأ�ضول  وقواعد ومبادئ قد يّت�ضح بع�ضها كم�ضالح 

اأخرى  ت�ضترت  وق��د  واحل���رب  ال�ضلم  يف  بينها  فيما  التعامل 

كت�ضنيف الدول لبع�ضها على اأ�ضا�س تقييمي فال تظهر اإال 

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

تقييم الدول وت�ضنيفها على اأ�ضا�س دميقراطي اأو دكتاتوري 

للموقف  املعرب  ال�ضيا�ضي  امل��وق��ف  اإل��ي��ه  يرتكز  ت�ضنيف  وه��و 

و  اأ�ضهبوا  فاملفكرون   ، االإن�ضانية  املجتمعات  لتطّور  الفكري 

الزمن  االإن�ضان وحتى  الزمان منذ ظهور  اأك��رثوا يف تق�ضيم 

احلا�ضر ، ومن ذلك التق�ضيم ال�ضهري الذي ميّيز بني ثالثة 

االإن�ضان  ع�ضر   ، االأدي����ان  ع�ضر   ، االآل��ه��ة  ع�ضر  ه��ي  ع�ضور 

بالتوازي مع ت�ضنيف ) اأوغ�ضت كونت( ال�ضهري لثالثة ع�ضور 

هي الع�ضر االإلهي، فامليتافيزيقي، ثم العلمي.

 واملفكرون عمومًا مييلون اليوم اإىل اعتبار ح�ضور االإن�ضان، 

ك�ضخ�ضية معتربة لها القيمة االأعلى، هو قرينة املجتمعات 

احلديثة واملتح�ضرة وعالمة للدول الع�ضرية وبالتايل يعك�س 

الت�ضنيف ال�ضيا�ضي للدول ما بني دميقراطية وديكتاتورية 

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

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

اإال اأن هذا الفكر كثريًا ما يتنا�ضى التاأثري الذي قد حتدثه 

االأه������واء وامل�����ض��ال��ح ال�����ض��خ�����ض��ي��ة وال���ت���ي ت��ع��ت��رب ه���ي الدافع 

ال���ذي يختلف عن  االأم���ر  وه��و   ، الت�ضنيفات  ه��ذه  ك��ل  وراء 

اأوىل  ال��ذي  االإ�ضالمي  باملنظور  ورقيها  ال��دول  تقييم  كيفية 

االإن�ضان عناية خا�ضة من خالل ماجاء يف م�ضادر ال�ضريعة 

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

االإن�ضان االأ�ضا�ضية وحفظها من اأي انتهاك اأو جتاوز فحياة 

الب�ضر ال ت�ضتقييم واأمورهم ال تنتظم اإال بحفظ ال�ضرورات 

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

والن�ضل واملال والتي اأوالها االإ�ضالم عناية خا�ضة واأ�ضبحت 

معيار عديل لرقي املجتمعات وتطورها من منظور اإ�ضالمي 

. ال����دول  ب��ني  امل�����ض��ال��ح  اأو  ال�ضخ�ضية  االأه�����واء  ت��دخ��ل   دون 

Nshr1@yahoo.com    

املصالح الدولية وحقوق 
اإلنسان

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�سرة لتعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�سحابها

عناوين اجلمعية

املق���ر الرئي�س���ي: اململكة العربية ال�سعودية - الريا����س - هاتف : 012102223 فاك�س: 012102202 �س.ب 1881 الريا�س 

11321

ف���رع منطق���ة مك���ة املكرمة: ج���دة- حي املحمدي���ة - طري���ق املدينة الن���ازل هات���ف : 026222261 فاك����س 026222196 

 026227235

�س.ب 116664 جدة 21391

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

فرع منطقة اجلوف : �سكاكا - حي العزيزية - هاتف 046258144 - فاك�س 046258155 - �س.ب : 2766

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

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

مكتب العا�سمة املقد�سة: هاتف 025545211  - فاك�س 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�ض�ضة الربيد ال�ضعودي

الرياضنقاًل عن صحيفة

مشاريع متعثرة..

حتويلة

للتدريب  إل��ك��ت��رون��ي  تعليمي  ب��رن��ام��ج  
والدفاع عن حقوق اإلنسان

حتت عنوان “�سباب من اأجل حقوق الإن�سان” ، بداأ ما يقارب الثمانني �ساباً من ال�سرق الأو�سط 

يقدم  درا�سي  برنامج  اأول  وهو   ، الإن�سان  الدفاع عن حقوق  اإلكرتوين يف  تعليم  تلقي  موؤخراً 

تدريب مكثف و منظم للمدافعني عن حقوق الإن�سان يف العامل العربي حيث ميكنهم من تنمية 

فكرة الدفاع عن حقوق الإن�سان.

يحتوي الربنامج  اإىل درا�سة ذاتية ملقايي�س و اآليات حقوق الإن�سان املعتمدة حملياً ودولّياً، و يف 

هذا الربنامج يعمل مدّرب على توفري دعم م�ستمر لنا�سطي حقوق الإن�سان ال�سبان القادمني من 

اجلزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، م�سر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، 

املغرب، عمان، فل�سطني، قطر، اململكة العربّية ال�ّسعودّية، ال�ّسومال، ال�ّسودان، �سوريا، تون�س، 

اليمن و الإمارات العربّية املّتحدة. 

اجلدير ذكره اأنَّ الربنامج مت بالتن�سيق مع املعهد العربّي حلقوق الإن�سان (AIHR)، و معهد 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان (CIHRS) و رابطة تعليم حقوق الإن�سان.


