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مقدمة
قامت  وقد  1425/1/18هــ؛  وتـاريـخ   )2/24( رقم  ال�سامية  املوافقة  ن�ساطها مبوجب  اجلمعية  با�سرت 

بتنفيذ عدد من اخلطط والربامج والأن�سطة يف خمتلف مناطق اململكة، وهي تتعاون يف �سبيل حتقيق 

غاياتها مع جميع الوزارات واملوؤ�س�سات والإدارات وامل�سالح احلكومية ذات العالقة، كما تتعاون مع اجلمعيات 

واملنظمات الإقليمية والدولية يف �سبيل حتقيق اأهدافها.

وتتبلور روؤية اجلمعية يف “امل�ساهمة يف بناء جمتمع العدالة وامل�ساواة و�سيادة النظام و�سون كرامة 

الإن�سان وحماية حقوق املواطنني وفقًا لتعاليم ال�سريعة الإ�سالمية التي تدعوا اإىل الت�سامح والرتاحم 

بني جميع اأبناء املجتمع ونبذ الظلم والتطرف”.

وتتلخ�ص ر�سالة اجلمعية يف “ حماية حقوق الإن�سان والدفاع عنها ون�سر ثقافتها ومراقبة اأو�ساعها 

والنظامية  الإدارية  الإجراءات  واتخاذ  فيها،  للراغبني  والقانونية  النظامية  وامل�ساعدة  امل�سورة  وتقدمي 

واإزالة  ووقفها  منها  للحد  الإن�سان  والتجاوزات  حلقوق  بالنتهاكات  املتعلقة  ال�سكاوى  ملعاجلة  الالزمة 

اآثارها، واإعداد الدرا�سات والأبحاث وتوفري املعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية واإدارة احلمالت 

واإعالن املواقف واإ�سدار البيانات واملطبوعات واإعداد التقارير”.

�سنويًا،  بها  تقوم  التي  والأعمال  اجلهود  خال�سة  تت�سمن  �سنوية  تقارير  باإ�سدار  اجلمعية  وتقوم 

حتتوي على اإح�سائيات للق�سايا الواردة واأن�سطة اجلمعية طوال العام، حيث تهدف اجلمعية من خالل 

اإ�سدار هذه التقارير ومن خالل الإح�سائيات الواردة بها اإىل اأن تكون مرجعًا للباحثني واملهتمني بق�سايا 

حقوق الإن�سان ، بالإ�سافة اإىل اأنها موؤ�سر للجمعية ولالأجهزة احلكومية وغري احلكومية على حد �سواء 

للتعرف على الإ�سكاليات التي تواجه اأفراد املجتمع عند تعاملهم مع هذه الأجهزة، وما ينبغي عمله من 

اأجل تطوير وحت�سني اأدائها.

هذه  �سدر من  وقد  اململكة  الإن�سان يف  اأحوال حقوق  عن  دورية  تقارير  باإ�سدار  اجلمعية  تقوم  كما 

ال�سل�سلة التقرير الأول والثاين والثالث الذي مت تناوله من قبل العديد من الكّتاب يف ال�سحف املحلية 

والذي ي�سكل مو�سوع كتابنا هذا .

 وي�سر اجلمعية اأن تتقدم بخال�ص ال�سكر والتقدير جلميع الكّتاب الذين �ساهموا باأقالمهم الر�سينة 

دور  اإبراز  يف  مبادرتهم  لهم  وتقدر  اململكة،  يف  الإن�سان  حقوق  اأحوال  عن  الثالث  التقرير  عن  بالكتابة 

لروؤ�ساء  اأي�سًا مو�سول  وال�سكر  القانون  العدالة و�سيادة  بناء جمتمع  امل�ساهمة يف  اإىل  الهادف  اجلمعية 

حترير ال�سحف الذين اأولوا التقرير عناية خا�سة واأبرزوه على ال�سفحات الأوىل ، وتعترب اجلمعية و�سائل 

الإعالم �سريكًا اأ�سا�سيًا لها يف ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان وتعزيز حمايتها و�سيانتها.
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املشاريع املتعثرة
املصدر : صحيفة  عكاظ األربعاء 16 رجب  1433 هـ - 6 يونيو   2012م

عبدالله أبو السمح 
سوئها  من  بلغ  وقد  للتنمية،  ومعطلة  مقلقة  ظاهرة  املشاريع  تنفيذ  تعثر 
الثالث  تقريرها  اعتبرتها في  الوطنية حلقوق اإلنسان  أن اجلمعية  وإزعاجها 
من اخلروقات حلقوق اإلنسان وطالبت احلكومة باتخاذ إجراءات مشددة ملنع 
ذلك التعثر، لقد سكتنا جميعاً عن ظاهرة تعثر املشاريع فاستشرت لقد قبلنا 
تبريرات املقاولني املتعثرين واعتذارات اإلدارات احلكومية الضالعة في التعثر.
وزير املالية الدكتور إبراهيم العساف في مؤمتر يورو موني السعودية أقر بأن 
هناك بعض القطاعات احلكومية غير قادرة على تنفيذ مشاريعها.. وأن هناك 
مشاريع متأخرة رصدت لها مبالغ هائلة لكن قدرة املقاولني واجلهات احلكومية 
الشركات  أصناف  شتى  يشمل  هذا  إن  وقال  القدرات،  هذه  مع  تتماشى  ال 
الكبرى واملتوسطة والصغيرة، معالي الوزير صرح بأن هناك بعض اإلجراءات مت 
اتخاذها للتعامل مع التعثر، وقد اعترف بأن التعثر مشكلة رئيسية يجب القضاء 
عليها )احلياة 2012/5/23( وهذا االعتراف من »شيخ املشاريع« أمر في غاية 
األهمية.. ومعناه أن االجهزة املختصة شعرت باألضرار الكبيرة لتعثر املشاريع 
على اخلطط التنموية بكل فروعها، والسؤال هو: ما هي اإلجراءات التي أقرتها 
الوزارة ملنع تعثر املشاريع؟ وخصوصاً عندما تكون األسباب من نقص املواصفات 
أو ضعف الدراسة، وكذلك هل ستكون هناك إعادة تقييم سنوي لقدرة الشركات 

وتصنيفها وإمكانياتها وعدم تلزميها مشاريع فوق طاقاتها؟
إنني أرجو من معالي الوزير التعاقد مع شركات استشارية كبرى لدراسة 
كما  للتنفيذ  والتعاقد مع شركات عاملية  املشاريع ومواصفاتها قبل طرحها، 
حدث في الطفرة األولى، إن عديداً من احللول املجربة في الدول املتقدمة 

ميكن األخذ بها، وعلى وزير املالية األمل في حل املشكلة.
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التقرير احلبيس!
املصدر : صحيفة  عكاظ الثالثاء 15 رجب  1433 هـ - 5 يونيو   2012م

خالد السليمان 

كالعادة  الوطنية حلقوق اإلنسان الذي صدر مؤخراً  جاء تقرير اجلمعية 
الذي  السنوي  الواقع، وعلى موعده  بالشفافية والصراحة ومالمسة  متميزاً 
لم يخلفه مرة، وإذا كان هناك من شيء ينقصه فهو أن يكون معدياً، فيصيب 
بالعدوى تقرير هيئة حقوق اإلنسان الذي »ستحج البقر على قرونها« قبل أن 

يخرج إلى النور !

فرغم أن نظام هيئة حقوق اإلنسان يلزم الهيئة بإصدار تقرير سنوي إال 
أنها لم تصدر أي تقرير منذ إنشائها قبل سبع سنوات في مخالفة صريحة 

لنظام تأسيسها ال مبرر لها إال الكسل أو االستخفاف بالنظام!

الرسمية  اجلهة  وهي  تقريرها  إصدار  في  الهيئة  تأخر  سأرجع  وكنت 
املدعومة من الدولة إلى معوقات بيروقراطية خارجة عن إرادتها لوال أنني 
استقصيت فلم أجد أي معوقات حتول دون صدور التقرير الذي تؤكد معلوماتي 
مبسؤولياتها  للقيام  القيادة  بدعم  حتظى  فالهيئة  األدراج،  أحد  حبيس  أنه 
يبرر  وال شيء  قيامها،  ألهداف  واملجتمع  الدولة  مؤسسات  باحترام  وتتمتع 

تأخر صدوره!

املجتمع  في  ثقافة احلقوق  نشر  في  هاماً  دوراً  اإلنسان  لهيئة حقوق  إن 
اجلمعية  به  تقوم  الذي  الدور  مع  يتكامل  دور  وهو  به  والتوعية  السعودي 
الشفافة  السنوية  التقارير  بإصدار  االلتزام  لكن  اإلنسان،  السعودية حلقوق 
في  مصداقيتها  لتكرس  الهيئة  أداء  عنوان  هو  مواعيدها  في  واملوضوعية 
ونشر  اإلنسان  تهتم بحقوق  اململكة في اخلارج كدولة  وتعزز صورة  الداخل 

ثقافته!.



تقرير حقوق اإلنسان
املصدر : صحيفة  عكاظ الثالثاء 15 رجب  1433 هـ - 5 يونيو   2012م

عبده خال 

التقرير الذي قدمته جمعية حقوق اإلنسان يشير بوضوح إلى عجز املرافق 
واألجهزة من القيام بدورها، ويبدو أن هذا العجز كان خلف اتخاذ اجلمعية 
عنوان )طموح قيادة وضعف أداء أجهزة( اسماً لتقريرها كاختصار في حتديد 
إلى احلقوق  الفردية  من احلقوق  بدءاً  اإلصالحية  العملية  في  الداء  مكمن 
العامة التي يشترك فيها املجتمع ، وقد أشار التقرير إلى العجز أو الضعف 
العليا  القيادة  توجيهات  مبتطلبات  الوفاء  عن  احلكومية  األجهزة  من  لكثير 

بحماية وصيانة حقوق األفراد، وتذليل الصعوبات التي تواجههم. 

وانتقد التقرير ضعف الدور الرقابي ملجلس الشورى مؤكداً أن ذلك يعود 
ينتهك حقوق  أن مما  للمجلس، معتبراً  املمنوحة  إلى محدودية الصالحيات 
ممارسات  والطائفي  والفكري  واملناطقي  القبلي  التصنيف  وجود  اإلنسان 

وسلوكيات في القطاع احلكومي.

وألن اجلمعية دورها رقابي أيضاً لم جتد مناصاً حيال هذا العجز سوى 
تقدمي 33 توصية ملعاجلة تباطؤ األجهزة أو عدم تنفيذها ملا أوكل إليها كالعمل 
على متتع الناس بحقوقهم دون متييز، ومعاقبة كافة أشكال التمييز، وتعزيز 
الصالحيات الرقابية ملجلس الشورى على األجهزة و املؤسسات احلكومية دون 
استثناء، و منح املجلس حق مساءلة املسؤولني واملشاركة في مناقشة امليزانية 
العامة للدولة، وأيضاً العمل على تعزيز مبدأ املشاركة الشعبية واحلرص على 

تدوير املناصب احلكومية، وضمان وصول املؤهلني إليها. 

واشتملت التوصيات على حماية احلق في التعبير عن الرأي والوصول إلى 
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املعلومة واحلد من اإلجراءات غير النظامية في تقييد تناول قضايا الشأن 
العام ، وضمن التوصيات أيضاً طالبت اجلمعية توجيه كافة جهات الضبط 
ومحاسبة  اجلزائية  اإلجراءات  بنظام  الدقيق  بااللتزام  والتوقيف  والتحقيق 
كل من يتجاوزه، وكذلك ضمان حرية التنقل، وتقنني املنع من السفر وحصره 
فيمن يصدر بشأنه حكم قضائي مسبب وذلك ملدة محددة ، مع حث ديوان 
املظالم للتراجع عن كل قرار قد يحرم األفراد من اللجوء إلى القضاء اإلداري 
للمطالبة بحماية حقوقهم في حال تعسف اإلدارة احلكومية أو تقصيرها أو 
مخالفتها لألنظمة ، واهتمت التوصيات بوضع حل نهائي خالل مدة محددة 
لألشخاص واألسر الذين ال يحملون أوراقاً ثبوتية، أو يحملون أوراقاً مؤقتة ال 
متكنهم من حقوقهم في العمل أو العالج أو التعليم أو التنقل مع رؤيتها أن في 
منح أبنائهم الهوية الوطنية حاًل مناسباً من أجل احلد من تفاقم املشكلة، ومنع 
قبول الدعاوى املرفوعة للمطالبة بالتفريق بني الزوجني بسبب عدم الكفاءة 
بالنسب إذا كانت مرفوعة من غير الزوجني، وكان عقد الزواج قد توافرت 
فيه أركانه وخاصة عند وجود أطفال ، والنظر في وضع ضوابط متنع زواج 
نظام  إصدار  على  والعمل  لهما  املصلحة  تتوفر  لم  ما  من اجلنسني  القصر 

متكامل لألحداث.

وأبرز توصية للجمعية املطالبة بإنشاء مجلس أعلى ملراقبة تنفيذ املشروعات 
ومتابعتها في البالد، ويكون أغلب أعضائه من رؤساء اجلهات الرقابية في 
اململكة إضافة إلى اجلهات التي تتبع لها املشاريع، وإزاء التوصية األخيرة هذه 
أرى أن كثرة املجالس واللجان ليست احلل األمثل لقضايانا املتعثرة، فأعضاء 
هذه املجالس واللجان هم أنفسهم من عطل املشاريع كل في موقعه فكيف 

سيكون حاله لو انتقل إلى مجلس رقابي .

احلل األمثل مساءلة كل مسؤول مباشرة عن السبب وراء التقصير أو التباطؤ، 
يظل تقرير اجلمعية وثيقة يحملها الفرد إزاء تقاعس املرافق واألجهزة .
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احلقوق البطيئة!
املصدر : صحيفة  اجلزيرة  الثالثاء 15 رجب  1433 هـ - 5 يونيو   2012م

سعد الدوسري

عن  املاضي  السبت  صدر  لها  تقرير  في  اإلنسان  حقوق  جمعية  كشفت 
حتسن نسبي بطيء في مجال حقوق اإلنسان في الفترة التي غطاها التقرير، 
تفاوت من مجال إلى آخر، من خالل ما تتلقاه اجلمعية من شكاوى، وما ترصده 
خالل زياراتها للمواقع ذات العالقة مثل السجون ودور التوقيف واملستشفيات 
واملراكز الصحية، أو من خالل وسائل اإلعالم أو من خالل ما صدر وطبق من 
أنظمة، كما كشف عن عجز أو ضعف الكثير من األجهزة احلكومية عن الوفاء 
مبتطلبات توجيهات خادم احلرمني الشريفني والقيادة العليا بحماية وصيانة 

حقوق األفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم! 

ملاذا  ؟!  أسرع  التحسن  وتيرة  تكون  ال  ملاذا  البطيء؟!  التحسن  هذا  ملاذا 
تعجز األجهزة احلكومية عن الوفاء مبتطلبات حقوق األفراد؟! السبب معروف 
لدى اجلميع ، ليس هناك آليات رقابية، تقف مع األفراد في مواجهة تقصير 
اجلهاز احلكومي في مجال صيانة حقوقهم ، ولو كانت هذه اآلليات موجودة، 
ملا متادى هذا املوظف أو ذاك، في سلب حقوق املراجع أو هدرها، أنا أفهم أن 
مستشفياتنا تعلق على كل ممراتها وأجنحة تنوميها الئحة حقوق املرضى، لكن 
العاملني في هذه املستشفيات، ال يلتزمون بأٍي مما يرد فيها ! ما ال أفهمه، أن 
يخل البنك )وهو جهة غير حكومية، بل استثمارية، يطبق شعار: العميل يأتي 

أوالً(، بحقوق صاحب احلساب !.
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حقوق اإلنسان وضعف األجهزة احلكومية..!
املصدر : صحيفة اجلزيرة  الثالثاء 15 رجب  1433 هـ - 5 يونيو  2012م

ناصر الِصرامي 

أصدرت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تقريرها الثالث عن أحوال 
حقوق اإلنسان في اململكة حتت عنوان )طموح قيادة وضعف أداء أجهزة(، 

التقرير رصد قصور األداء في عدد من األجهزة احلكومية. 

حقوق  صيانة  مجال  في  األجهزة  هذه  أغلب  سجل  أن  الحظ  حيث 
القيادة،واحلس  طموح  عن  بعيداً  يزال  ال  حرياتهم  وحماية  اإلنسان 

اإلنساني، والتقرير ملفت في جهده، وشامل في محتواه. 

التي  السجون واإلصالحيات  التقرير بعض املالحظات عن  فقد ذكر 
إجراءات  عن  النزالء  رضاء  عدم  حيث  على  بزيارتها  اجلمعية  قامت 
بعض  قبل  من  الزيارة  أثناء  والتعامل  ذويهم  زيارة  وإجراءات  التحقيق، 
العاملني دون املطلوب،و تكدس أعداد السجناء في بعض السجون، فالعدد 
يتسبب  للسجن مما  الطاقة االستيعابية  يفوق  ما  للسجناء غالباً  الفعلي 

أحياناً في تفشي األمراض. 

كما رصدت اجلمعية عدداً من املالحظات على وزارة الشؤون االجتماعية 
منها أن أغلب دور الرعاية االجتماعية تقع في مباني قدمية ومتهالكة، في 
حني أن بعضها لم يعد صاحلاً لإليواء، وكذلك قلة الكوادر املؤهلة القادرة 

على التعامل اإلنساني الواعي مع هذه الفئات وضعف تأهيلها. 

كما رصدت حقوق اإلنسان التكدس الشديد في مدارس بعض املناطق 
األعداد  الستيعاب  الدراسية  الفصول  كفاية  وعدم  املدارس،  قلة  بسبب 
للمدارس، والتي ال تصلح  املباني املستأجرة  الكبيرة من الطالب، وسوء 
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للعملية التعليمية وتفتقد للصيانة الدورية. 

كما انتقد التقرير استمرار املستشفيات اخلاصة في رفض احلاالت 
العالج  تقدمي  دون  األِسرة مما يحول  قلة  إلى  الطارئة، إضافة  املرضية 
و  للمرضى،  الصحية  احلالة  تدهور  في  والتسبب  الصحية  والرعاية 
استمرار املراكز الصحية في مباني مستأجرة معظمها قدمي ومتهالك وال 
يصلح لتقدمي رعاية صحية ، وضعف مستوى العاملني فيها سواء األطباء 

أو الفنيني أو اإلداريني. 

وكشف التقرير عدداً من التجاوزات التي مت رصدها ضد هيئة األمر 
تعرضهم  من  األفراد  بعض  شكوى  ومنها  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
للتعدي البدني و النفسي حال إيقافهم، وانتزاع اعترافات سواء باإلكراه أو 
اإلغراء والوعد بالستر، وتفتيش املمتلكات اخلاصة كاجلواالت واحلواسب 
احملمولة دون مبرر، وبشكل ال ينسجم من الضوابط اخلاصة بالتفتيش، 
وكذلك اخلشونة في التعامل من بعض منسوبي الهيئة امليدانني مع احلاالت 
التي يتم إيقافها والقبض عليها في مخالفة صريحة للتعليمات القاضية 
باحملافظة على كرامة اإلنسان، وكذلك حجز األفراد في سيارات الهيئة 
على  التوقيع  على  واإلجبار  الشرطة،  ملراكز  نقلهم  قبل  طويلة  لساعات 
محاضر الضبط دون السماح بقراءتها، و املطاردة لبعض احلاالت على 
الرغم من صدور تعميم مبنعها، و التشدد في إلزام األفراد بسلوكيات تعد 
محل خالف فقهي، وورود بعض الشكاوى والتظلمات من محاولة تغيير 

بعض الوقائع مبا يدين املتهمني ويبرئ أعضاء الهيئة. 

وفي حقوق السعوديني في اخلارج، انتقد التباين في تعامل السفارات مع 
املواطنني في اخلارج، وفي تقدمي اخلدمات لهم، وأبرز الشكوى من صعوبة 
التواصل مع السفارات، والتأخر في االستجابة للمساعدة، وسوء معاملة 

بعض املوظفني، واالعتماد على غير السعوديني في عدد من السفارات.
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تقرير حقوق اإلنسان
املصدر: صحيفة االقتصادية  االثنني 14 رجب  1433 هـ - 4 يونيو   2012م

خالد السهيل

السبت  الصادر  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجمعية  الثالث  التقرير  جاء 
املأمولة  بالصورة  ويطالب  وسلبياتها،  بإيجابياتها  الواقعية  الصورة  ليعكس 
أيضاً، التقرير الذي ورد في 83 صفحة مكتوب بشكل جميل، وهو لم يوفر أي 
جهة من اجلهات احلكومية من النقد، كما أنه رصد جتاوب عدد من اجلهات 

مع األوضاع والقضايا التي رصدتها اجلمعية.

طبعاً ميكن ألي إنسان أن يدخل على موقع اجلمعية ويقرأ التقرير بنفسه، 
التقرير، لكن هناك  وبالتالي فليست هذه املقالة معنية بإعادة قول ما قاله 
مسألة من الضروري اإلشارة إليها، وهي أن كثيراً من احلقوق التي أملح إليها 
التقرير، مت هدرها بإهمال من موظف ال يبالي بالوقت الذي يبدده املواطن 
في مالحقة قضيته في هذه اجلهة أو تلك، وبعض هذه القضايا التي عاجلتها 

اجلمعية ، وفقاً للتقرير جتاوز عمرها في الدوائر احلكومية 20 عاماً.

اإلنسان  حقوق  هيئة  وانتقدت  اإلنسان  حقوق  جمعية  انتقدت  أن  سبق 
في أكثر من مقالة، وال أجد أي ضير في أن أثني على ما حققته اجلمعية 
من خالل تقريرها، وهذا حتماً ال يقلل من مطالبة اجلمعية الوطنية حلقوق 
املؤسسة  على هذه  واآلمال  الطموحات  لتحقيق  من اجلهد،  اإلنسان مبزيد 
األهلية املهمة، إن حقوق اإلنسان، ليست مجرد أخطاء من جهات حكومية، 
إنها حزمة من األخطاء التي قد ميارسها الفرد أيضاً، دون وعي، ومثل هذه 
التقارير مهمة من أجل لفت انتباهنا إلى جور الفرد على الفرد، سواء كان هذا 

الفرد رب عمل أو جاراً أو حتى شريكاً لك في الطريق.
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حقوق اإلنسان واملشاريع املتعثرة
املصدر:  صحيفة  عكاظ االثنني 14 رجب  1433 هـ - 4 يونيو   2012م

عبدالله أبو السمح

اإلنسان  الوطنية حلقوق  الذي أصدرته اجلمعية  السنوي  تقريرها  من ضمن 
مؤخراً مالحظة عن املشاريع املتعثرة، واجلمعية بهذه املالحظة التي أبرزتها في 
هو  وقتها  في  إجنازها  وعدم  املشاريع  تعثر  بأن  تؤكد  األخير  السنوي  تقريرها 
اعتداء على حقوق اإلنسان وسلب ملصلحة مقررة له، ليس أضر على اإلنسان من 
سلبه منافع )مشاريع( جتعل حياته ووسائل معيشته سهلة التحقق ترفع عنه املعاناة 
واجلهد، أبسط مثال لذلك متهيد الطرق أو إنشاؤها وفي احلديث النبوي الشريف 
أن من األعمال النافعة اجلالبة للثواب من الله تعالى.. إزالة األذى عن الطريق، 
أما وضع العراقيل والتباطؤ في إنشاء املشاريع فإنه خطيئة كبيرة، كما أن جمعية 
حقوق اإلنسان اعتبرت سوء تنفيذ املشاريع واملبالغة في تكاليفها من االعتداءات 
الصارخة على حقوق اإلنسان، ألن هذه املبالغة في التكاليف أو رداءة التنفيذ الذي 
هو من الغش احملرم استنفاد مليزانيات املشاريع مبا مينع من عمل مشاريع أخرى.

الوطنية حلقوق اإلنسان بوضعها املشاريع قيد نظرها  لقد أحسنت اجلمعية 
في  املبالغة  أو  تعثرها  باعتبار  األمر  ولي  إلى  عنها  واملالحظات  التقارير  ورفع 
استفادة  وتعطيل  اإلنسان  على حقوق  اعتداء واضحاً  تنفيذها  رداءة  أو  تكاليفها 
املشاريع  تنفيذ  ملراقبة  أعلى  مجلس  إنشاء  اللجنة  اقترحت  وقد  منها،  اإلنسان 
االقتراح  في  اإلنسان  حقوق  جمعية  من  عضوين  وضع  أن  رأيي  وفي  ومتابعتها 
ضروري جداً لتظل اللجنة على اتصال وصلة مبجلس املراقبة املقترح، إن إدخال 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مراقبة تنفيذ املشاريع باعتبارها حقوقاً لإلنسان 
أمر جيد وأنا أدعو الزمالء والصحافة عموماً إللقاء مزيد من الضوء على تقرير 

اللجنة السنوي ألهميته وكذلك لدعم ما فيه من توصيات ومالحظات.
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طموح قيادة وضعف أداء بعض األجهزة
املصدر: صحيفة  الوطن  اجلمعة 18 رجب  1433 هـ - 8 يونيو   2012م

عالء ناجي   

اململكة  اإلنسان في  أحوال حقوق  الثالث عن  التقرير  العنوان هو عنوان 
التقرير  وعنوان  اململكة،  في  اإلنسان  الوطنية حلقوق  أعدته اجلمعية  الذي 
ينبئ عن محتواه ويلخصه تلخيصاً وافياً، فعلى الرغم من السعي الدؤوب من 
القيادة للرقي مبناحي الدولة املختلفة وتطوير أجهزتها ومرافقها إلى احلد 
الذي ميكن أن تؤدي فيه هذه املرافق واملؤسسات الدور املأمول منها، إال أننا 
ما زلنا نرى بوناً واسعاً وفرقاً واضحاً للعيان بني طموح القيادة ورغبتها وبني 

أداء كثير من أجهزة الدولة الذي ال يرقى لهذا الطموح.

تقليدياً  أن أجده تقريراً  الثالث كنت متخوفاً  التقرير  حينما بدأت قراءة 
يجمل الواقع ويتغافل عن الهنات والتقصير، بغض النظر عن العنوان، ولكن 
خوفي هذا لم يلبث أن تبدد مع تقليب الصفحات والغوص في أعماق التقرير 
الذي أراه مليئاً بالشفافية والنقد البناء، وهو ما يستحقون عليه عاطر الثناء 

والشكر.

إلى ثالثة أقسام رئيسة:  التقرير في ثالث وثمانني صفحة مقسماً  جاء 
“األجهزة  اإلنسان”،  حقوق  وتعزيز  السعودية  “القيادة  الترتيب  على  وهي 
احلكومية والوفاء مبتطلبات حماية حقوق اإلنسان” و”حقوق اإلنسان: الواقع 
واملمارسات”، وقد عكس التقرير في قسمه الثاني حتديداً صورة قريبة إلى 
الواقع لتدني اخلدمات وأداء األدوار لدى العديد من اجلهات احلكومية بدءاً 
من الدور الرقابي ملجلس الشورى، ومروراً مبرفق القضاء، وبعض التجاوزات 
في قضايا املوقوفني أمنياً، والتعامل مع األشخاص بالهوية، والرئاسة العامة 
لألمر باملعروف والنهي عن املنكر ووزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة العمل، 
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الباب  أما  املدنية،  اخلدمة  ووزارة  الصحة  ووزارة  والتعليم،  التربية  ووزارة 
املواطنني مثل املساواة  الثالث فقد حتدث عن أمور مهمة وحساسة جلميع 
في  واحلق  التنموية  املشاريع  تنفيذ  وتعثر  الفساد  ومكافحة  التعبير  وحرية 

العيش الكرمي والصعوبات التي تواجهه.

وقد بني التقرير أن املعيار الذي مت مبوجبه اختيار األجهزة احلكومية التي 
مت تناولها فيه هو كونها املعنية أو األكثر قرباً حلقوق اإلنسان في املجاالت 
األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقد بني التقرير أن 
مكافحة الفساد تعد الركيزة األساسية ملشروع امللك عبدالله لإلصالح، إدراكاً 
منه حفظه الله أن الفساد أحد العوائق الكبيرة لضمان حقوق األفراد وأحد 
األسباب الرئيسية التي حتول دون متتع املواطنني بحقهم في العيش الكرمي.

واستمرار  األداء  في  الضعف  أسباب هذا  أن من  إلى  التقرير  أشار  كما 
حدوث التجاوزات ضعف الكفاءة اإلدارية لكثير من منسوبي هذه األجهزة، 
وكذلك التبلد اإلداري وغياب احلس احلقوقي واإلنساني عند بعض القائمني 
على هذه األجهزة، كما أشار التقرير إلى أن من أسباب ضعف األداء واستمرار 
حدوث التجاوزات بعض املمارسات التي تنتهك حقوق اإلنسان القائمة على 
التصنيف، وقد حرص التقرير على بيان أن معاجلة هذا اخللل املؤثر تتطلب 
جهوداً توعوية مستمرة وسن أنظمة تعاقب على املمارسات والتجاوزات املهينة.

ملجلس  الرقابي  الدور  ضعف  التقرير  بني  فقد  لألجهزة  التطرق  وعند 
ومالحظاته  توصياته  يجعل  مما  الصالحيات  محدودية  بسبب  الشورى 
غياب  التقرير  وانتقد  باملأمول،  مقارنة  قيمة  ذات  غير  احلكومية  لألجهزة 
الشفافية لدى املجلس عند مناقشة مشاريع األنظمة اجلديدة أو التعديالت 
على أنظمة قائمة إذ يجد املواطن صعوبة في إبداء الرأي حول هذه األنظمة 

التي تعنيه مباشرة.
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أما فيما يتعلق بالقضاء فقد رصدت اجلمعية بعض املالحظات املتعلقة 
بجوانب التطوير اإلداري، إال أن ما لفت انتباهي شخصياً هو ما أشار إليه 
البسيطة  القضايا  في  البديلة  للعقوبات  القضاة  بعض  اعتماد  من  التقرير 
مما يعزز األثر اإليجابي لألحكام القضائية في إصالح األفراد، وقد أوصى 
التقرير بوضع ضوابط توضح املقصود باألحكام البديلة ومساعدة القضاة في 

التعاطي معها. 

وقد بني التقرير أن وزارة الداخلية قد عوضت 486 شخصاً ممن سبق 
إيقافهم ولم تثبت عليه التهم مببالغ جتاوزت 32 مليون ريال، وهو ما يحسب 
لهذه الوزارة، كما عرض التقرير جلزئية مهمة في هذا الشأن وهو عدم دقة 
كثير من املعلومات التي تنشر في وسائط التواصل االجتماعي واملبالغة في 

األرقام.

كان  إن  ولكن  واحد،  الضخم في مقال  التقرير  تلخيص هذا  قد يصعب 
من كلمة عامة أقولها فهي أن هذا التقرير منشور على موقع اجلمعية العامة 
حلقوق اإلنسان، وأنه متاح للجميع، وأنه لم يسحب من “النت”، وأن املعلومات 
التي جاء بها لم تعدل منذ اطلعت عليه أول مرة وحتى يوم كتابة هذا املقال، 
وعلى الرغم مما فيه من سلبيات أوصى التقرير مبعاجلتها فإنني أرفع القبعة 
مكافحة  هيئة  حذوها  حتذوا  أن  الله  من  وآمل  اجلهد  هذا  على  للجمعية 

الفساد وأن تضع يدها بيد اجلمعية لالستفادة من جتربتها في هذا الباب.

تغريدة: إن كنت تريد أن تفهم عقلية الطرف اآلخر فاقرأ تاريخك وفقاً 
للروايات التي وصلته ستجد أن كثيراً من خالفك املعاصر معه من املمكن أن 

يتم استيعابه.
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التقارير احلقوقية وأهميتها
املصدر:صحيفة  الشرق األحد 20 رجب  1433 هـ - 10 يونيو   2012م

جعفر الشايب

والدولية  واإلقليمية  احمللية  احلقوقية  املنظمات  تصدرها  التي  التقارير 
لها اعتبارية مهمة للغاية، وذلك ألنها ترصد قضايا حقوق اإلنسان بشمولية 
األخطاء  ومكامن  اخللل  ملواقع  األنظار  توجه  فهي  وبالتالي  ودقة،  وحيادية 

وتعالج الثغرات.

صدرت خالل الفترة القصيرة املاضية عدة تقارير محلية وإقليمية ودولية 
تناولت بعضها وضع حقوق اإلنسان في اململكة، من أبرزها تقرير منظمة العفو 
الدولية ومركز القاهرة حلقوق اإلنسان ومركز العدالة حلقوق اإلنسان واجلمعية 
امللفات،  بهذه  لالهتمام  واسعاً  تنامياً  يعكس  وهذا   ، اإلنسان  الوطنية حلقوق 

ودعوة للنظر فيها بصورة جادة لتالفي ما يتعلق بها من ممارسات خاطئة.

تلقت من خالل فروعها اخلمسة منذ  الوطنية حلقوق اإلنسان  اجلمعية 
إنشائها عام 2004م حوالى ثالثني ألف حالة وشكوى متنوعة من مواطنني 
الصحية  واملراكز  التوقيف  مراكز  من  العديد  أعضاؤها  وزار  ومقيمني، 
والتعليمية واإلدارية، ويناقش تقريرها موضوعاً مهماً وهو عدم مواكبة أجهزة 
الدولة لتطلعات القيادة، حيث عجزت هذه األجهزة عن التمكن من تصحيح 
الرسمية  والتشريعات  واألنظمة  التوجيهات  تتماشى مع  مسارات عملها كي 
“أن سجل أغلب هذه  التقرير  التي صدرت بهذا اخلصوص، وكما جاء في 
األجهزة في مجال صيانة حقوق اإلنسان وحماية حرياتهم ال يزال بعيداً عن 
طموح القيادة، ويفتقد كثير منها ملا ميكن وصفه باحلس اإلنساني سواء عند 
قيامها مبسؤولياتها أو تعاملها مع قضايا األفراد، أو في تنفيذ املشروعات 

التي تساهم في تلبية تطلعاتهم في العيش الكرمي”.
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التجاوزات  مشكلة  لب  يكمن  املمارسات  وسوء  التشريعات  جمال  بني 
واالنتهاكات التي تقع بني احلني واآلخر، وبينهما تضيع املسؤوليات وتختفي 
هذا  متيز   ، املعنيني  واألفراد  واملؤسسات  األجهزة  هذه  جلميع  احملاسبية 
املوضوع  لهذا  مبالمسته  األخرى  احلقوقية  التقارير  من  غيره  عن  التقرير 
اإلنسان  بحقوق  العالقة  ذات  األجهزة  ألداء مختلف  الشامل  وتقييمه  املهم، 
كاألجهزة التشريعية ومؤسسات القضاء واألمن والتعليم والضمان االجتماعي 
والسفارات في خارج اململكة، ووضح مسؤولياتها والتزاماتها احلقوقية.وبني 
التقرير في عدة مواقع منه أشكال التجاوزات التي متارسها األجهزة التنفيذية 
لها  أفرز  التي  األمنية  بالقضايا  يرتبط  فيما  وخاصة  التقرير،  شملها  التي 
مجاالً مفصاًل، مما يجعل منه مصدراً مهماً في هذا املجال، ما يؤخذ على 
الثاني من حيث أسلوب عرض  التقرير أنه جاء كنسخة مطورة من التقرير 
القضايا والتجاوزات، وعرض مرئياته ومشاهداته بلغة مسيسة تتسم باملجاملة 
أحياناً، كما أنه ابتعد كثيراً عن ذكر تفاصيل الشواهد واحلاالت وأجملها في 
التقارير  في  به  واملعمول  عليه  املتعارف  األسلوب  وذلك خالف  العموميات، 
احلقوقية، لعله من الضروري على مسؤولي مختلف األجهزة التنفيذية متابعة 
ودراسة مثل هذا التقارير احلقوقية التي تعني أجهزتهم، وتقيم أداءها، وتوجه 
ملعاجلة النواقص والثغرات فيها، كي تتمكن هذه األجهزة من مواكبة طموحات 

القيادة في ضمان احترام وصيانة حقوق اإلنسان في وطننا.
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االهتمام تستحق  رؤية  تقرير “حقوق اإلنسان”.. 
املصدر: صحيفة الوطن األحد 20 رجب  1433 هـ - 10 يونيو   2012م

محمد املختار الفال   

ليست  القطاعات،  من  الكثير  في  احلكومية،  األجهزة  أداء  من  الشكوى 
أمراً جديداً فقد بات احلديث عنها متداوالً، لكن الالفت أن وتيرتها تزداد 
حتسني  إلى  وتطلعهم  الناس  مطالب  زيادة  مع  الناقدة  األصوات  وترتفع 
اخلدمات والدعوة إلى صيانة احلقوق واحلريات العامة وحق التعبير عنها. 
ويأتي التقرير الثالث للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان معبراً عن هذا الواقع 
له في عنوان يتهم هذه األجهزة بالعجز عن النهوض مبسؤولياتها  وملخصاً 

“طموح قيادة وضعف أداء أجهزة”.

وقبل تسليط الضوء على بعض ما جاء في التقرير ال بد من حتية مستحقة 
لهذه اجلمعية التي تعمل من أجل خدمة هذا الكيان الكبير من خالل التعرف 
على أحوال أهله ورصد واقعهم وما يطرأ عليهم من تغييرات متس حقوقهم. 
ويحمد للجمعية أنها بادرت، منذ تقريرها األول، إلى االلتزام مببدأ الصراحة 
واملكاشفة والشفافية التي تقتضيها مهمتها دون أن تقع في محظور التجني 

أو املبالغة ولهذا احترمها اجلميع، مواطنني وأجهزة حكومية.

وهذا املنهج “املعتدل” الواقعي الذي ال يغفل عن احلسنات وال يجامل في 
السيئات هو الذي اتسمت به لغة التقرير الثالث وطريقة تناوله ألوضاع حقوق 
اإلنسان، فقد سجل املالمح اإليجابية والتحسن الذي حدث في مجال محاربة 
الفساد ودعم حفظ حقوق األفراد في مواجهة األجهزة احلكومية واالهتمام 
بتحسني بيئة التقاضي ودعم مؤسسات حقوق اإلنسان ومساعدتها على أداء 
دورها ومساندة األجهزة الرقابية وتصحيح أوضاع املرأة ومتكينها من حقوقها 
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وفتح املجال أمامها لتكون عضواً فاعاًل في مشاريع التنمية. 

البالد  في  اإلنسان  حقوق  واقع  “رصد  هو  الهدف  أن  على  التأكيد  مع 
والتعرف على ما طرأ عليها من تغييرات إيجابية أوسلبية أثناء الفترة التي 
يغطيها”،  وحتى تظل مصداقية التقرير مقدرة ومحترمة من اجلميع فقد أعاد 
واضعوه إلى األذهان التزامهم باملنهج الذي سبق اتباعه في التقارير السابقة 
املعتمدة في مادتها على: الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى اجلمعية والزيارات 
التفقدية واملقابالت وما ينشر في وسائل اإلعالم ومتابعة ما يصدر من أنظمة 
وتعليمات وتطبيقاتها، وعنوان التقرير يلخص ويعكس الواقع احلقيقي حلالة 
حقوق اإلنسان خالل الفترة التي يغطيها، فرغم طموح القيادة وحرصها على 
تقرير ثقافة حقوق اإلنسان إال أن املشكلة احلقيقية تبقى في عجز وضعف 

الكثير من األجهزة احلكومية أو عدم رغبتها في االستجابة لهذا التوجه. 

ويسجل التقرير شعور الغالبية بأن امللك يدعم احملافظة على حقوق األفراد 
التوجيهات  ولهذا أصدر  املناسب،  الوقت  في  عليها  ومتكينهم من احلصول 
بالفصل في الدعاوى املقامة من األفراد ضد اإلدارات احلكومية في اجللسة 
الثانية من احملاكمات في حال تغيب ممثلي تلك اجلهات دفعاً ملا كان سائداً 
من املماطلة، ويأتي في هذا السياق “مشروع تطوير القضاء” لتحقيق وتعميق 
مفهوم ومبدأ العدالة وإشاعتها في احلياة العامة، ويشير التقرير – بوضوح تام 
- إلى ضعف تأثير مجلس الشورى في حتسني أداء األجهزة التنفيذية بسبب 
تشكيله.  وآلية  املمنوحة  الصالحيات  طبيعة  عن  الناجت  الرقابي  دوره  نقص 
احلكومية  األجهزة  اهتمام  عدم  يفسر  ما  هو  احملدود  الدور  هذا  أن  ويرى 
األنظمة  مشاريع  مناقشة  في  الشفافية  التقرير ضعف  وينتقد  مبالحظاته، 
اجلديدة أو التعديالت على القائمة منها األمر الذي أفقد املواطنني حق إبداء 
الرأي في األنظمة والقوانني التي متس حياتهم بصورة مباشرة، وكان واضع 
التقرير صريحاً في رصد أحوال دور الرعاية االجتماعية وظروفها حيث تبني 
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أن غالبيتها في مبان قدمية لم تعد صاحلة للسكن إلى جانب قلة املؤهلني 
العاملني في هذه الدور، كما انتقد استمرار بعض املستشفيات اخلاصة في 
رفض استقبال احلاالت الطارئة رغم صدور األوامر امللزمة بذلك ورصد قلة 
األسرة املتوافرة في املستشفيات العامة األمر الذي انعكس سلباً على مستوى 
اخلدمات املقدمة للمواطنني، وسجل األحوال السيئة للمراكز الصحية حيث 

ما يزال معظمها في مبان قدمية ال تسمح بتقدمي الرعاية املطلوبة.

رضا  عدم  وسجل  زارها  التي  السجون  على  مالحظاته  التقرير  وأبدى 
النزالء عن إجراءات التحقيق وظروف زيارة أهلهم وذويهم وانتقد تعامل بعض 
العاملني ورصد تكدس أعداد السجناء في بعض السجون مما أدى إلى ظهور 

بعض األمراض الناجمة عن الزيادة االستيعابية.

وتناول التقرير واقع حرية التعبير وسجل محاوالت للحد منها من خالل 
توقيف أشخاص لنشرهم آراء في قضايا عامة، كما الحظ التباين الكبير في 
مستوى الشفافية بني الصحف مما يتضمن توجيه االتهام إلى بعض رؤساء 

حتريرالصحف ملبالغتهم في ممارسة الرقابة الداخلية.

ومن توصياته حتديد خط الفقر والتوسع في منح اإلعانات وإنشاء مجلس 
أعلى ملراقبة تنفيذ املشروعات ومتابعتها والعمل على متتع الناس بحقوقهم 

دون متييز وتعزيز الصالحيات الرقابية ملجلس الشورى. 

التقرير شهادة “عملية” على أن اإلصالح قضية اجلميع كل يساهم فيه من 
موقعه وموقفه وأن إحدى مشكالتنا األساسية التي تستحق العناية معاجلة 
في  مجتمعنا  صورة  على  الضعف  هذا  وانعكاس  التنفيذي  اإلجناز  ضعف 

الداخل واخلارج.
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االقتصـاد األخضـر وحقـوق اإلنسـان
املصدر: صحيفة اليوم  األحد 20 رجب  1433 هـ - 10 يونيو   2012م

د. فائز بن سعد الشهري 

صدر عن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باململكة العربية السعودية التقرير 
الثالث عن أحوال حقوق اإلنسان باململكة 1433هـ - 2012 بعنوان )طموح قيادة 
ن من ثالثة أقسام: األول عن القيادة السعودية  وضعف أداء أجهزة(، التقرير تكوَّ
وتعزيز حقوق اإلنسان، وأشاد التقرير بدور خادم احلرمني الشريفني في محاربة 
مرفق  وتطوير  احلكومية  األجهزة  مواجهة  في  األفراد  حقوق  وحفظ  الفساد 
القضاء ودعم مؤسسات حقوق اإلنسان ودعم احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية واملعيشية للمواطنني وأيضاً حتسني فرص متتع املرأة بحقوقها، والثاني 
عن  والثالث  اإلنسان،  حقوق  حماية  مبتطلبات  والوفاء  احلكومية  األجهزة  عن 

حقوق اإلنسان الواقع واملمارسات، وختم التقرير بالتوصيات.

وفي القسم الثالث متت مناقشة احلقوق املدنية واالقتصادية واالجتماعية 
والسياسية والتي تتمثل في احلق في املساواة واحلق في حرية التعبير واحلق 
في العيش الكرمي وقضية الفساد، ورصدت اجلمعية بعض مظاهر االنتهاك 
اخلدمات  مستوى  في  املناطق  بني  املبّرر  غير  التباين  ومنها  املساواة  ملبدأ 
احلكومية خاصة ذات العالقة املباشرة بحقوق اإلنسان مثل التعليم والصحة 

واخلدمات البلدية واملاء والكهرباء.

ورصدت اجلمعية تردياً في األحوال املعيشية للكثير من املواطنني وتزايد 
الشكاوى من انتقاص احلق في العيش الكرمي وذلك لعدة أسباب منها التراخي 
واجلمود اإلداري في بعض األجهزة احلكومية وعدم مباالة مسؤوليها، وزيادة 
نسب التلوث البيئي في بعض املناطق وما يترتب عليه من أمراض، وتضاؤل 
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خاصة  الصحي  واالستجمام  التنزه  بأماكن  االستمتاع  على  األفراد  قدرة 
الشواطئ بسبب حتويلها إلى ملكيات خاصة.

يوم  العالم  احتفال  تتزامن مع  البيئي  التلوث  لزيادة نسب  التقرير  إشارة 
الثالثاء 5 يونيو 2012م بيوم البيئة العاملي حتت عنوان )االقتصاد األخضر: 
مع  وتتزامن  وحتسينها،  البيئة  بصيانة  االهتمام  لتعزيز  أنت؟(  يشملك  هل 
في  سينعقد  والذي   20 ريو  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  مؤمتر  انعقاد 

الفترة من 20 إلى 22 يونيو مبدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. 

والبرامج  واخلطط  والسياسات  األنظمة  توجد  احلبيبة  ومبملكتنا 
والفعاليات التى تطرح موضوع التنمية والبيئة واالقتصاد األخضر التي تهدف 
لتحقيق التنمية املتوازنة واملستدامة واحلفاظ على البيئة وصحة اإلنسان.. 
إضافة إلى ذلك املتابعة املستمرة ملراحل التنمية املتوازنة ومنها تقرير اجلمعية 

الوطنية حلقوق اإلنسان. 

خير  جهد  وتوصياته  الثالث  اإلنسان  حقوق  تقرير  آخًرا  وليس  وأخيًرا 
متواصل يعكس مع التقريَرين األول والثاني الصورة الشاملة ملراحل اإلصالح 
الشريفني  احلرمني  خادم  يرعاها  التى  التنمية  واملتابعة مبنظومة  والتطوير 
املتوازنة  التنمية  على  تؤكد  برؤيٍة  الله«   »أيده  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك 

واملستدامة ألجيال  احلاضر واملستقبل.
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حقوق 3.. األكفأ هو احلل
املصدر: صحيفة اليوم  األحد 20 رجب  1433 هـ - 10 يونيو   2012م

وليد الهالل 

غير  املدنية  األهلية  والهيئات  اجلمعيات  عن  الصادرة  التقارير  تسلّط 
احلكومية وبخاصة تلك املتعلقة بحقوق اإلنسان الضوء على مواطن القصور 
عاملياً  عليها  املتفق  اإلنسان  حقوق  مببادئ  االلتزام  معيارية  في  واخللل 
القوانني  خالل  من  أو  الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  على  التوقيع  خالل  من 
والتشريعات املعمول بها محلياً، كما أنها ترفع الغطاء عن املمارسات املنافية 
حلقوق اإلنسان وفي نفس الوقت تزيل اللبس واملبالغات اإلعالمية في مواطن 
أخرى، مما يعني في نهاية املطاف أن تلك التقارير ليست في مجملها سلبية 

في محتواها وتوصياتها.

عن  الثالث  التقرير  تضمنها  التي  الرئيسية  التوصيات  على  وباالطالع 
الوطنية حلقوق  الصادر عن اجلمعية  السعودية،  اإلنسان في  أحوال حقوق 
اإلنسان، حتت عنوان »طموح قيادة وعجز أجهزة« يستشعر الفرد مدى أهمية 
صدور مثل تلك التقارير دورياً ومبزيد من الشفافية واحليادية؛ ألن مثل تلك 
التقارير متى ما أعدت وكتبت وقّدمت مبهنية وشفافية عالية، كما هو احلال 
في تقرير اجلمعية الثالث فإنها تغدو صوتاً حقوقياً مدنياً مفصلياً للمواطن 
ظروف  وحتسني  احلقوق  تلك  الستعادة  ممنهجاً  وطريقاً  واملقيم  واملواطنة 
زمنية  فترة  والهيئات احلكومية في  الوزارات واحملاكم  لدى  احلصول عليها 
معينة، وهو ما يقع في خانة حتديد املسؤولية واملراقبة واملساءلة وبخاصة 
لدى اجلهات احلكومية ومسؤوليها ذات احلس احلقوقي املتبلد كما وصفها 

التقرير.

بعض  وتصّرفات  سلوكيات  على  بالالئمة  كبير  بشكل  التقرير  ألقى  لقد 
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يتعلق باإلخفاق  الوزارات واجلهات احلكومية فيما  موظفي ومسؤولي بعض 
وأعتقد  تلك اجلهات احلكومية،  مع  تعامله  املواطن عند  احترام حقوق  في 
أن التقرير والقائمني عليه قد أصابوا كبد احلقيقة كثيراً في هذه النقطة؛ 
ألنه على ما أعتقد أنه بغض النظر عن وجود القوانني والتشريعات واألدلة 
االسترشادية واللوائح التنفيذية من عدمها، فإن حجر الزاوية في حتسني أداء 
األجهزة احلكومية يتمحور حول َمن يعهد له/ لها تطبيق تلك القوانني بحس 
والعنصرية  واملناطقية  القبلية  مثالب وعيوب  بعيد عن  إنساني وطني مهني 
أصاب  لقد  نعم  واإلداري،  املالي  الفساد  أوجه  وكافة  واحملسوبية  والفئوية 
احلكومية  واإلدارات  األجهزة  قيادة  إسناد  بدعوته  احلقيقة  كبد  التقرير 
للمواطن واملواطنة األكفأ مهنياً وسلوكياً ال تسلقياً وحسب القرب من دوائر 
القرار واحلل العقد، لقد أشار التقرير بطريقٍة مباشرة إلى الفجوة املوجودة 
ما بني الرغبة أو طموح القيادة، متمثلة في مشروع امللك عبدالله اإلصالحي، 
وأداء بعض األجهزة احلكومية املخلة باحترام حقوق اإلنسان واملتقاعسة عن 
أداء خدماتها األساسية للمواطن بالرغم من املبالغ املالية الكبيرة املرصودة 
لها سنوًيا في ميزانية الدولة، وواملهارات اإلدارية والقيادية التي يجب توافرها 
املرتبطة  احلكومية  األجهزة  قيادة  يتولون  الذين  احلكوميني  للمسؤولني 
ارتباطاً مباشراً بحياة املواطن ورفاهيته، وميكن أن تشمل تلك الوظائف على 
سبيل املثال ال احلصر وكالء الوزارات، ومديري فروع الوزارات في املناطق 
واحملافظات وأمناء البلديات وعمداء اجلامعات ومديري املطارات والسفراء 
والرؤساء التنفيذيني للشركات واملؤسسات احلكومية االستثمارية التي متتلك 
احلكومة فيها أسهماً تأسيسية أو استثمارية، التعيني يتم على أساس الكفاءة 
والنزاهة واالستقامة بطريقة ممنهجة ال بأسلوب الشخصنة واحلظوة والقرب 

من دوائر القرار.
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جمعية حقوق اإلنسان: اإلصغاء لها واجب
املصدر: صحيفة اليوم  السبت  26 رجب  1433 هـ - 16 يونيو   2012م

أ.د. سالم بن أحمد سحاب

املجتمع  مؤسسات  إحدى  بامتياز  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  تُعد 
هذه  مييز  ما  أهم  من  ولعّل  حال(،  كل  على  قليلة  مؤسسات  )وهي  املدني 
اجلمعية سمو رسالتها، فليس أغلى من اإلنسان على وجه البسيطة حُتفظ 
النبي عليه  التنزيل وفي سنة  املكرم في محكم  وتُرعى شؤونه، فهو  حقوقه 
أفضل الصالة والتسليم، لذا وجب عندما تتحدث اجلمعية أن نصغي، وأن 
نعي وأن نضع مالحظاتها حيث يليق بها اهتماماً ومتابعة وتنفيذاً، فال أحسب 
أنها تنطق عن هوى كامن أو رغبة في ثرثرة ليس وراءها طائل، وال أحسب إال 

أنها توثق احلوادث وتسجل املواقع وتذكر التفاصيل والدقائق. 

ولذا فإن تقرير اجلمعية الثالث املعنون: )طموح قيادة وضعف أداء أجهزة( 
قد صّنف ووّثق ألكثر من 30 ألف قضية منذ تأسيس اجلمعية عام 1425هـ. 

حتسن  مدى  )ما  تقاريرها  كل  في  اجلمعية  تثيره  الذي  العريض  السؤال 
االهتمام بحقوق اإلنسان؟( وتذّكر اجلمعية أنه بالرغم من حرص قيادة اململكة 
وتأكيدها على ضمان حقوق اإلنسان وحماية حرياته مواطناً ومقيماً، والتحذير 
من التجاوز عليها، إال أن ذلك األمر، ومن خالل ما رصدته اجلمعية )لم ينعكس 
على أداء غالبية األجهزة احلكومية، إذ لُوحظ أن هناك قصوراً كبيراً في الوفاء 
في جتاوزاتها  األجهزة  هذه  بعض  واستمرار  بل  وحاجاتهم،  املواطنني  بحقوق 

ومخالفاتها لألنظمة والقوانني بالتعدي على حقوق املواطنني وحرياتهم(. 

األجهزة احلكومية وحالة  إنتاجية منسوبي  )إن ضعف  التقرير:  ويضيف 
الالمباالة السائدة بني الكثير منهم يعود إلى أسباب كثيرة يأتي في مقدمتها 
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عدم اختيار األكفأ من بني املرشحني للوظائف، فقد يكون االختيار مبنياً على 
احملسوبية والواسطة(. 

هذه التشوهات في ميدان حقوق اإلنسان تبدو وكأنها )بسيطة( في عرف 
مرتكبيها، لكنها إضافة تلو إضافة كاجلبل ينشأ من تراكم احلصى الصغير، 
فيكون بنياناً كبيراً، هذه كبائر في حق اآلخر الذي ُحرم من حق له ألنه ال 
ينتمي إلى عائلة ما أو منطقة ما، أو ألنه ليس له واسطة إلى احلق الذي هو 

له. 

إلى  عليها(  )املتعوب  التقارير  هذه  فأن حتال  الكبرى،  األمل  خيبة  وأما 
وثائق ملجرد االطالع باعتبار أنها تخص )إدارات( أخرى في كواكب أخرى.
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من يتبنى تقرير الـ7 آالف كلمة
املصدر: صحيفة  عكاظ االثنني 14 رجب  1433 هـ - 4 يونيو   2012م

رأي في احلدث

 7000 في  أمس  أصدرته  الذي  اإلنسان،  حقوق  الثالث جلمعية  التقرير 
كلمة، لم يكن مفاجئاً في مضامينه، فكل ما ورد من مالحظات هي في الواقع 
البالد، فاالختالالت  قيادة هذه  وقبلهم  املواطنني  وتشغل فكر  معلومة سلفاً 
التي تعاني منها بعض مؤسسات الدولة واضحة، والبيروقراطية التي متارس 
في بعض املواقع اإلدارية في اململكة جلية، وجميعها حتتاج مراجعة وعالجاً 

فعاالً.

التقرير حوى حقائق كثيرة وصوراً متعددة عن أمناط األداء غير املقبول 
في  وحتى  االجتماعية  والشؤون  والعمل  والتوظيف،  والتعليم،  الصحة،  في 
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهنا يبرز السؤال القضية: مثل هذه 
تتحدث عنه جمعية  ما  أن  إلى  ويتابع تالفيها ويطمئن  يتبناها  التقارير من 
حقوقية سيحظى بأولوية العالج واالستئصال، وسيخلو منه تقريرها في العام 

املقبل.

أراد  الذي  القطاع  الفساد، وهي  في هيئة مكافحة  إن األمل يظل معلقاً 
له ولي األمر أن يتصدى لكل صور وأشكال وأمناط الفساد املالي واإلداري، 
وبنفس القدر من األمل يكون على ديوان املراقبة العامة مسؤولية مماثلة في 
تالفي كل هذه السلبيات، فأجهزة الرقابة معنية بذلك وعليها أن تنظر لهذا 
التقرير بجدية وأن تضعه على طاولتها كورقة عمل أعدتها مؤسسة حقوقية 

ناضجة تريد للوطن واملواطن اخلير والرفاه.
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املشاركة في التنمية
املصدر : صحيفة  عكاظ السبت  26 رجب  1433 هـ - 16 يونيو   2012م

معتوق الشريف

الشك أن ما نشهده من تطورات وحتديث وتنظيمات في املجتمع ينم على 
أن هذا املجتمع متحرك غير جامد، يتواكب مع معطيات العصر ومتطلبات 
التنمية التي هي حق من حقوق اإلنسان األساسية والتي عملت األمم املتحدة 
على إيجاد مؤشرات لتحقيقها منذ العام 2005م وهي األهداف اإلمنائية التي 
تهدف إلى حتقيق حتسني التنمية اإلنسانية ومتتع اإلنسان بحقوقه األساسية 
التي تضمن له العيش الكرمي واحلياة اإلنسانية املنشودة وفق معايير تخضع 
للتمحيص والتدقيق عام 2015م، وقبل ذلك إلى متحيص نوعي عبر تقارير 

االتفاقيات التي تقدم سنوياً حسب مواعيد محددة.

الناظر إلى الواقع يشهد هذا التحسن عندما يقرأ تقرير اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان الثالث »طموح قيادة وضعف أداء أجهزة«، ولكن حتسناً في 
جهات معدودة، وهذا التحسن إذا أردنا له الكمال فإننا نحتاج إلى تفعيل ركن 
مهم من أركان املجتمع أال وهو »مؤسسات املجتمع املدني« التي طالب تقرير 
اجلمعية بسرعة إصدار نظام التصريح لهذه املؤسسات بهدف حتمل الناس 
الذي يعيشون عليه طاملاً  للمجتمع  التي هي حقوق  واجباتهم اجتاه املجتمع 
نحن في صدد االنضمام إلى »اإلعالن العاملي لواجبات اإلنسان«، لذلك فمن 
املنطقي أن تكون لدينا هذه املؤسسات لكي يتحمل الناس مسؤولياتهم كما هو 
احلال في وزارة الثقافة واإلعالم التي تعد من أبرز الوزارات دعماً لترسيخ 
مفهوم املؤسسات املدنية من خالل التصريح لهذه املؤسسات والتي كان آخرها 

»جمعية كتاب الرأي« و »جمعية اإلعالم اإللكتروني«.
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وحتقيق  تنفيذ  في  التسريع  في  مهما  دوراً  املدنية  للمؤسسات  أن  كما 
التنمية اإلنسانية، فكثير من هذه املؤسسات تعمل برامج مهمة في معاجلة 
القضايا التي يعاني منها املجتمع، ولعلي هنا أشير إلى برنامج اخلليج العربي 
للتنمية )أجفند( الذي أقر مجلس إدارته مؤخراً إنشاء كرسي بحثي في مجال 
إعالمي  مركز  تأسيس  على  وافق  كما  العربية،  باجلامعة  املبكرة  الطفولة 
لتدريب اإلعالميني واإلعالميات حول قضايا النهوض بأوضاع املرأة، ونتذكر 
دور هذا البرنامج ما قدمه عبر دوراته السابقة التي أقامها في جمعية امللك 
عبدالعزيز اخليرية بالقصيم، وفرع هيئة حقوق اإلنسان بالدمام، لذلك نحن 
في هذا الوقت املتغير املتسارع التي بدأت فيه مشكالت املجتمع تطفوا على 
الوطنية  للجمعية  الثالث  التقرير  بها  التي خرج  التوصيات  نتفق مع  الواقع، 
املؤسسات  أو  بإصدار نظام اجلمعيات  اإلنسان السيما مع توصيته  حلقوق 
املواطن  ويعزز مشاركة  والذي مينح  الشورى،  أقر من مجلس  الذي  األهلية 
املتعلقة  لألنظمة  تخضع  ال  التي  املدنية  املجتمع  مؤسسات  عبر  واملواطنة 

باألعمال اخليرية التي تتطلبها وزارة الشؤون االجتماعية.
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اجلمعية التي مع نفسها
املصدر : صحيفة  الشرق األربعاء 16 رجب  1433 هـ - 6 يونيو   2012م

سعيد الوهابي 

في  اإلنسان  حقوق  جلمعية  الثالث  التقرير  األسبوع  هذا  مطلع  صدر 
ومع  أجهزة(،  أداء  وضعف  قيادة  )طموح  بعنوان  السعودية  العربية  اململكة 
حتفظ أصدقائي احلقوقيني على التقرير ومع حتفظي على العنوان واجلمعية 
باألصل ومع حتفظك عزيزي القارئ على صورتي في الصحيفة أقول حفظك 
الله إن ميزة التقرير كل عام هي أوالً دعم ما يعتقده ويشاهده املواطن العادي 

من انتهاكات حلقوقه، وثانياً تلخيص كل ما يحدث في تقرير.

في  الدولة،  مؤسسات  في  يحدث  ما  ومهنية  يرصد مبوضوعية  التقرير 
ملف القضاء يتطرق إلى القضاة الذين يتأخرون أو يلغون مواعيد احملاكمات 
أو ال يفعلون وسائل اإلثبات احلديثة كاحلمض النووي مثاًل أو يضغطون على 
املتهمني ليقبلوا األحكام، ثم ينتقل التقرير ليتحدث عن التعدي على األشخاص 
أو احتجازهم تعسفياً من قبل بعض املنتسبني لوزارة الداخلية، ويسرد التقرير 
السلبيات،  ملعاجلة  مقترحات  ويبث  لدينا  السجون  حالة  حول  جيدة  نقاطاً 
وأيضاً في التقرير ذكر لتهالك مباني وزارة الشؤون االجتماعية وسوء التغذية 
العمل  لوزارات  مقترحات  مع  مكثف  ونقد  االجتماعية،  الدور  في  والعنف 
والتعليم والصحة ووزارة اخلدمة املدنية وهيئة األمر باملعروف وملفات حول 
حرية التعبير -خصوصاً معاناة كتاب الرأي- واملساواة والسعوديني باخلارج.

عموماً التقرير -جتد نسخة منه باألسفل- رائع وجدير أن يكون ورقة عمل 
فعلية لنحل مشكالتنا، ولكن هل سيحدث هذا أم سيتم وضع التقرير على 

الرف بجوار مقالي هذا واجلمعية مع نفسها وأنا مع نفسي أيضاً؟
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عراقيل تنفيذ املشروعات التنموية
املصدر : صحيفة اليوم  األحد 27 رجب  1433 هـ - 17 يونيو   2012م

د.فائز بن سعد الشهري    

استمع مجلس الوزراء في جلسته األسبوع املاضي إلى عرض موجز من 
أعده  وشامل  دقيق  إحصائي  تقرير  على  بني  الوزراء  العامة ملجلس  األمانة 
هذا  متابعة  بنتائج  يتعلق  امللكي،  بالديوان  والقرارات  األوامر  متابعة  قطاع 
واملصالح  الوزارات  من  عدد  لدى  واخلدمية  التنموية  للمشروعات  القطاع 
1433/1/1هـ  إلى  1427/1/1هـ  من  املدة  وذلك خالل  احلكومية  والهيئات 

بلغ عددها عشرين جهة.

هو  وما  املشروعات  تلك  من  أجنز  ما  ومقارنة  إحصائياً  التقرير  وتناول 
ذكر  على  التقرير  أتى  كما  بعد،  تنفيذه  في  يشرع  لم  أو  منها  التنفيذ  رهن 
أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات اجلهات احلكومية التي شملتها 

الدراسة ، وبعض احللول املقترحة للتغلب عليها. 

وأوضح التقرير أن نسبة املشروعات املنفذة بلغت تسعة وثالثني باملائة، في 
حني بلغت نسبة املشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ واحداً وأربعني باملائة، 
أما املشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد ، فقد بلغت نسبتها عشرين 
الذكر، وتتقاسم اجلهات احلكومية  آنفة  الزمنية  الفترة  باملائة، وذلك خالل 
النسب املشار إليها أعاله مبستويات متباينة، بني األعلى واملتوسط واألدنى. 

وقبل ذلك نشر تقرير صادر عن ديوان املراقبة العامة كشف عن جتاوز 
احلكومية  اجلهات  منها  تستفد  لم  التي  املالية  االعتمادات  مبالغ  إجمالي 
املختلفة ما يقارب 13،6 مليار ريال تتعلق مبخصصات 555 مشروعاً مختلفة 

ومتنوعة.
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وفي تقرير اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الثالث 1433هـ  بعنوان )طموح 
يتعلق  ما  أبرز ما مت رصده في  إلى  التقرير  أشار  أجهزة(  أداء  قيادة وضعف 
التي بدأت في السنوات األخيرة ومنها )التأخر في  بتنفيذ املشاريع الضخمة 
تنفيذ املشاريع احلكومية وسوء التنفيذ رغم االعتمادات املالية الضخمة. وعدم 
االلتزام باملواصفات املتفق عليها لتنفيذ املشروع من جهة الشركات أو اجلهات 
املنفذة للمشروع، وغياب دور اجلهات الرقابية، املبالغة في تقدير التكلفة املالية، 
تنفيذ  حصر  تنفيذها،   يتطلبه  ما  أضعاف  لها  يخصص  املشروعات  فبعض 
املشاريع الكبرى في عدد محدود من الشركات، وقد نتج عن ذلك عدم قدرتها 
غير  بعمالة  االستعانة  إلى  واضطرت  احملددة  املدد  في  املشاريع  تنفيذ  على 
باملشاريع  للقيام  الالزم  التأهيل  املنفذة  الشركات  من  الكثير  وتفتقد   ، مؤهلة 
احلكومية الضخمة ، وقيام الشركات الكبرى بالتعاقد من الباطن مع مقاولني 

غير مؤهلني لتنفيذ املشاريع مما يتسبب في سوء التنفيذ أو تعثره..(.

التنموية  املشروعات  مبتابعة  املتعلق  للتقرير  الوزراء  مجلس  مناقشة  إن 
واخلدمية لدى عدد من الوزارات واملصالح والهيئات احلكومية، ونشر التقارير 
الصادرة من اجلهات الرقابية بكل شفافية من اآلليات التنفيذية الهامة لرؤية 
خادم احلرمني الشريفني – أيده الله – وتسهم في تسليط الضوء على مكامن 
الضعف مبراحل التنمية ملتابعة عالج األسباب واملساءلة واحملاسبة بسهولة 

وبالوقت املناسب. 

الطريق  تفتح  املهمة  مبعلوماتها  املنشورة  التقارير  آخراً  وليس  وأخيراً 
ملزيد من الدراسات واألبحاث لرصد أماكن تعثر املشاريع وأثرها االقتصادي 
واالجتماعي والعمراني في مراحل حتقيق أهداف التنمية املتوازنة واملستدامة 

ملناطق اململكة وداخل كل منطقة.



41 ماذا قالوا عن التقرير

ال... ملنع السـفر !
املصدر: صحيفة اليوم  األحد 27 رجب  1433 هـ - 17 يونيو   2012م

وليد الهالل 

أعتقد جازماً أن كل خطوة إيجابية أو إجراء قانوني أو تعديل تتخذه الدولة، 
ممثلة في وزارتها وأجهزتها األمنية والرقابية والعدلية وكذلك اإلدارية، في 
شأن من شؤون حتسني األطر الرسمية القانونية واإلجرائية املتعلقة بااللتزام 
بتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان األساسية على أرض الواقع بصورة ممنهجة في 
أي صورة أو شكل يصّب في خانة تعزيز العالقة السوية بني السلطة وأجهزتها 
التنفيذية من جهة، وبني املواطن واملواطنة واملقيم من جهة أخرى.. فالتوّسع 
بها  احلكومي في مأسسة وحتسني ظروف تطبيق حقوق اإلنسان وااللتزام 
حتت أية ظروف كانت يزيد في نهاية املطاف من شفافية العالقة التي تربط 
اخلاطئة  والقراءات  التكّهنات  أمام  الطريق  ويسّد  وحكومته  املواطن  بني 
قبل  من  الدولي  أو  احمللي  املستوى  على  سواء  الدولة  وقرارات  لسياسات 

منظمات حقوق اإلنسان أو وسائل اإلعالم املختلفة.

فعلى سبيل املثال حمل العديد من الصحف احمللية األسبوع املاضي خبراً 
مفاده أن توجيهاً حكومياً جديداً صدر بحيث »أوقف تفويضاً سابقاً ألمراء 
املناطق للنظر في قضايا املطالبة باملنع من السفر ملن يزيد عمره على 21 
إذا كان مقدماً من والده أو من أخيه، وذلك ملخالفته مقتضى الفقرة  عاماً 
امللكي  باملرسوم  الصادر  السفر  وثائق  نظام  من  السادسة  املادة  من  الثانية 
من  املنع  يجوز  ال  أنه  على  نّصت  التي   1421/5/28 وتاريخ  )م/24(  الرقم 
السفر إال بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية ألسباب تتعلق باألمن 
وملدة معلومة ، وفي كلتا احلالتني يبلغ املمنوع من السفر في فترة ال تتجاوز 

أسبوعاً من تاريخ صدور احلكم أو القرار مبنعه من السفر«.
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من حسن احلظ أن هذا التوجيه اإليجابي صدر متسقاً في نصه وروحه مع 
توصية من توصيات التقرير الثالث جلمعية حقوق اإلنسان السعودية التي طالبت 
بتوجيه كافة جهات الضبط والتحقيق والتوقيف بااللتزام الدقيق بنظام اإلجراءات 
اجلزائية ومحاسبة كل َمن يتجاوزه، وكذلك ضمان حرية التنقل وتقنني املنع من 

السفر وحصره فيمن يصدر بشأنه حكم قضائي مسبب وذلك ملدة محددة.

احترام حقوق االنسان وااللتزام بها من قبل األجهزة احلكومية لن يتأتى 
في يوم وليلة وإمنا بفعل حراك تراكمي سواء على املستوى الرسمي أو املستوى 
املدني من خالل جمعيات ومؤسسات املجتمع املدني ورموزه احلقوقية واملدنية 
األجهزة  بعض ممارسات  مقابل  موازنة  ككتل  األحيان  بعض  في  تعمل  التي 

احلكومية التي ال تعطي اهتماماً كبيراً بحقوق اإلنسان.

احترام  بقضية  دفعت  والتقليدية  اإللكترونية  والتواصل  االتصال  وسائل 
كورقة  احلكومات  بعض  قبل  من  واستخدمت  الواجهة  إلى  اإلنسان  حقوق 
البُعد  كل  بعيدة  وجيوإستراجتية  اقتصادية  لتحقيق مصالح  ضغط خارجية 
عن املقصد اإلنساني النبيل كما حدث مؤخراً للمعارض الصيني تشن قوانغ 
الذي جلأ إلى مبنى السفارة األمريكية في بكني طالباً مغادرة البالد مما كاد 

يتسبب في نزاع دبلوماسي بني البلدين. 

في ظل ما متّر به املنطقة العربية، يأتي فصل احترام حقوق اإلنسان في 
مقّدمة القضايا الساخنة، مما يعني تعاماًل إيجابياً انفتاحياً ال يقل سخونة 
املدني  املوضوعي  فالتعامل  املعنية،  احلكومية  اجلهات  قبل  من  ومصداقية 
مع كافة األطراف بغض النظر عما تطرحه أو تطالب به أجنع وأسلم بكثير 
من التهميش ومنع السفر وغيره من اإلجراءات االعتباطية التي لم تُعد تقنع 

السواد األعظم من فئات املجتمع.
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طموح القيادة وضعف أداء األجهزة
املصدر : صحيفة  الشرق السبت 26 رجب  1433 هـ - 16 يونيو   2012م

أحمد هاشم 

قبل أربعة أشهر وحتديداً في التاسع عشر من ربيع الثاني صدر أمر ملكي 
تظلمات  من  اإلعالم  وسائل  في  ينشر  مما  كثيراً  أن  تضمن:   21013 برقم 
اجلهات  بعض  أداء  في  كبير  قصور  إلى  يشير  وشكاواهم  املواطنني  لبعض 
احلكومية في تلبية احتياجات املواطنني واإلجابة على استفساراتهم أو تقدمي 
التوجيه  امللكي  األمر  شمل  كما  اخلدمات،  تلك  بعض  لقصور  مقنع  تفسير 
اخلدمات  تطوير  على  باحلرص  املختصة  احلكومية  اجلهات  على  بالتأكيد 

التابعة لها وتقدميها لكل املواطنني وتالفي أي قصور.

األجهزة  لكافة  2009م  عام  توجيها  سبقه  الذي  األمر  فحوى  ذلك  كان 
من  وأن  اململكة  في  األفراد  وحريات  بحقوق  املساس  من  يحذر  احلكومية 
تلك  امللك،  أمام  مسؤوالً  سيكون  احلقوق  تلك  متس  جتاوزات  سيرتكب 
التوجيهات التي دلت على قرب القيادة من هموم الشعب واحتياجاته، استبشر 
بها املواطنني خيراً وأن أولئك املتربعني على كراسي تلك اجلهات احلكومية 
املعنية بخدمة املواطن سيحدثون تغييراً إال أن بعض تلك العقليات كما يبدو 
مطلع  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  كشفت  فقد  القيادة،  طموح  تع  لم 
األسبوع الفارط في تقريرها اجلريء عن أحوال حقوق اإلنسان في اململكة 
لعام 2012م والذي حمل عنوان طموح القيادة وضعف األداء أن سجل أغلب 
األجهزة احلكومية في مجال صيانة حقوق اإلنسان وحماية حرياتهم ال يزال 
بعيداً عن طموح القيادة، كما يفتقد الكثير من تلك األجهزة ملا ميكن وصفه 
باحلس اإلنساني سواء عند قيامها مبسؤولياتها أو تعاملها مع قضايا األفراد 

أو تنفيذ املشروعات التي تساهم في تلبية تطلعات العيش الكرمي.
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إن ذلك التقرير كشف بشفافية كاملة من خالل متابعة )اجلمعية( للوضع 
احلقوقي في اململكة ضعفاً في أداء أغلب األجهزة احلكومية وعجزها عن 
مسايرة تطلعات القيادة ورغبتها في ضمان حقوق األفراد مواطنني ومقيمني 
إن بعض هذه األجهزة كما  بل  واالقتصادية  بالرفاهية االجتماعية  ومتتعهم 
أكد التقرير أنها أحلقت أضراراً وانتهاكات حلقوق اإلنسان في شكل يتعارض 
مع توجيهات القيادة التي وجهت كدليل على جدية موقفها من كرامة اإلنسان 
في  احلكومية  اإلدارات  املقامة ضد  الدعاوى  في  بالفصل  اإلداري  القضاء 
اجللسة الثانية في حال تغيب مندوبي وممثلي اجلهات احلكومية في متابعة 

الدعاوى املرفوعة ضدها.

كهيئة  والتخطيطية  الرقابية  اإلدارات  قبل  من  حتتاج  )األوامر(  تلك  إن 
الرقابة والتحقيق ووزارة التخطيط وهيئة اخلبراء ومكافحة الفساد والقضاء 
االلتزامات  من  الكثير  عليها  اجلهات  تلك  منسوبيه،  كفاءة  برفع  املطالب 
لتتساير مع طموح القيادة لتفعيل مثل تلك )األوامر( من خالل املتابعة وسن 
األنظمة والتشريعات التي تساهم في احلد من التجاوزات التي يتعامل معها 
أثناء مراجعته لألجهزة احلكومية واملتمثلة في  املواطن واملقيم بشكل يومي 
ابتداء  املهنية  بواجباته  القيام  في  اخلدمة  مقدم  و)متنن(  اخلدمات  قصور 
من حاالت العبوس التي تظهر على وجوه معظم موظفي األجهزة احلكومية 
خاصة اخلدمية منها مروراً بـ)طوابير( االنتظار وطول اإلجراءات وتعقيدها 
و)مرمطة( املواطن ألخذ تواقيع عدد من املسؤولني في أماكن مختلفة داخل 
مبنى تلك )الدائرة( إلنهاء معاملة روتينية ال تستحق تلك املعاناة وانتهاء بعدم 
حصول )اإلنسان( على الرعاية الصحية الالزمة له أو مقعد البنه في أحد 
املدارس أو فرصة عمل يحاول من خاللها جتاوز فقره أو تقييد لرأيه وحريته، 

تلك هي حقوق اإلنسان التي يجب أن تتوفر دون جتزئة.

إن اإلدارات اخلدمية املعنية بخدمة املواطن بحاجة لرفع الكفاءة اإلدارية 
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احلوافز  وإيجاد  لديهم  واإلنساني  احلقوقي  احلس  ثقافة  ونشر  ملنسوبيها 
لتجاوز ضعف اإلنتاجية وحالة الالمباالة السائدة بني الكثير منهم بسب عدم 
اختيار األكفأ من بني املرشحني للوظائف والقضاء على املمارسات التي تنتهك 
حقوق اإلنسان بكامل صورها، وتوفير اخلدمات التي تكفل إنسانية الفرد، ولن 
يتأتى ذلك العالج إال من خالل تفعيل أدوار جديدة للخدمة املدنية أو إنشاء 
وزارة خاصة تعنى بتنمية املوارد البشرية تكون مهمتها إعداد وتطوير وتغيير 
ثقافة )املوظف احلكومي( واختيار األنسب من خالل وضع ضوابط واضحة 
ذات صالحيات في  وهيئة  األجهزة احلكومية  القيادات في  ومعلنة الختيار 
التدخل واملساءلة لقياس أداء تلك األجهزة ومتابعة أعمالها املتعلقة بتقدمي 
الشورى  مجلس  إلى  إضافة  داخلها  واملقيم  املواطن  حقوق  وحفظ  اخلدمة 
السنوية  التقارير  واعتماد  املتابعة  الروتيني في  دوره  يتجاوز  أن  الذي يجب 
املقدمة من األجهزة احلكومية إلى فضاء أوسع يساهم من خالله في رقابة 
أداء تلك املؤسسات واستجواب مسؤوليها وإشراك املواطنني في إبداء الرأي 

على مسودات األنظمة اجلديدة واملعدلة.
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احلقوق البطيئة!
املصدر : صحيفة اجلزيرة  الثالثاء 15 رجب  1433 هـ - 5 يونيو  2012م

سعد الدوسري 

عن  املاضي  السبت  صدر  لها  تقرير  في  اإلنسان  حقوق  جمعية  كشفت 
حتسن نسبي بطيء في مجال حقوق اإلنسان في الفترة التي غطاها التقرير، 
تفاوت من مجال إلى آخر، من خالل ما تتلقاه اجلمعية من شكاوى، وما ترصده 
خالل زياراتها للمواقع ذات العالقة مثل السجون ودور التوقيف واملستشفيات 
واملراكز الصحية، أو من خالل وسائل اإلعالم أو من خالل ما صدر وطبق من 
أنظمة، كما كشف عن عجز أو ضعف الكثير من األجهزة احلكومية عن الوفاء 
مبتطلبات توجيهات خادم احلرمني الشريفني والقيادة العليا بحماية وصيانة 

حقوق األفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم! 

ملاذا  ؟!  أسرع  التحسن  وتيرة  تكون  ال  ملاذا  البطيء؟!  التحسن  هذا  ملاذا 
تعجز األجهزة احلكومية عن الوفاء مبتطلبات حقوق األفراد؟! السبب معروف 
لدى اجلميع ، ليس هناك آليات رقابية، تقف مع األفراد في مواجهة تقصير 
اجلهاز احلكومي في مجال صيانة حقوقهم ، ولو كانت هذه اآلليات موجودة، 
ملا متادى هذا املوظف أو ذاك، في سلب حقوق املراجع أو هدرها، أنا أفهم أن 
مستشفياتنا تعلق على كل ممراتها وأجنحة تنوميها الئحة حقوق املرضى، لكن 
العاملني في هذه املستشفيات، ال يلتزمون بأٍي مما يرد فيها ! ما ال أفهمه، أن 
يخل البنك )وهو جهة غير حكومية، بل استثمارية، يطبق شعار: العميل يأتي 

أوالً(، بحقوق صاحب احلساب !
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طموح قيادة وضعف أداء أجهزة
املصدر : صحيفة  جازان السبت 26 رجب  1433 هـ - 16 يونيو   2012م

علي قاسم سلمان الغزواني 

إن ماتضمنه التقرير الثالث 1433هـ /2012م عن أحوال حقوق اإلنسان 
في اململكة والذي أصدرته اجلمعية مؤخراً حتت عنوان )طموح قيادة وضعف 
أداء أجهزة ( من مالحظات حول أداء أجهزة الدولة يؤكد مدى مساحة احلرية 
والشفافية التي منحت لهذه اجلمعية من قبل والة أمرنا وفقهم الله لكي حتقق 
األهداف السامية التي أنشأت من أجلها ولعل ماحمله التقرير بني طياته من 
تشخيص للواقع وشفافية مطلقة يؤكد ذلك ، فهذه املصداقية التي عبر عنها 
هذا التقرير تستمد قوتها من عزم القيادة أيدها الله وفي مقدمتهم )ملك 
ولي  وسمو  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  القرن(خادم 
عهده األمير ناف بن عبد العزيز حفظهم الله جميعاً على تعزيز حقوق األفراد 
وحماية حرياتهم، لكن التقاعس والفساد وعدم كفاءة بعض املسئولني هو ما 
ساهم في ضعف اخلدمات وهشاشة املشاريع وتفشي شبح الفقر وهذا ما 
رصده التقرير بوضوح ، مع أن دولتنا حرصها الله من ضمن العمالقة العشرين 
األغنى في العالم ورغم ذلك التوجد مؤشرات هذا الثراء على تلك املشاريع 
املتهالكة التي نخر جسدها الفساد قبل أن ترى النور، لذا جاء التقرير مثقل 
أنه أحكم قبضته وأضحى  يبدو  والذي  الفساد  داء  الناجمة عن  باألعراض 
يلعب دور الطابور اخلامس للعمل على إضعاف وإنهاك املؤسسات اخلدمية 
من الداخل حتى ال تقوى على القيام باألدوار التنموية املناطة بها فبدل أن 
تسهم في خدمة ورفاهية املواطن حتولت إلى بيئة خصبة لنمو وتكاثر الفئة 
الفاسدة والتي التقل خطراً عن الفئة الضالة فكال الفئتني تتقاطع مصاحلهم 

وأجندتهم اخلفية وكذلك الشيطان إمامهم األكبر .
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اخلطر  ناقوس  قرع  قد  التقرير  هذا  الذي خط  احلي  الضمير  هذا  إن 
وفتح النوافذ على هذه األجهزة لتدخل الشمس مسلطة أشعتها على مواطن 
الضعف في هذه األجهزة واملؤسسات اخلدمية التي التزال متعن في تقصيرها 
وتهاونها وإسرارها على عدم مواكبة املشروع اإلصالحي والتنموي الذي تبنته 
القيادة أيدها الله وعازمة على املضي قدماً في إجنازه حيث تضمن خطاب 
العبارة  تلك  احلكم  سدة  توليه  إبان  الله  حفظه  الشريفني  احلرمني  خادم 
الشهيرة )سوف أضرب بسيف العدل هامة الظلم ( وقد أكد حفظه الله هذا 
االلتزام من خالل عدة مبادرات إصالحية كان من أبرزها )محاربة الفساد(.



49 ماذا قالوا عن التقرير

                          

       من تقرير جمعية حقوق اإلنسان

ملح وسكر
املصدر : صحيفة املدينة األربعاء  1 شعبان  1433هـ - 20 يونيو   2012م

أ.د. سالم بن أحمد سحاب

عن  الثالث  التقرير  في  ورد  ما  بشأن  املاضي  السبت  يوم  ملقال  ومتابعة 
أحوال حقوق اإلنسان في اململكة أشير إلى مسألتني تناولهما التقرير: األولى 

بخصوص القضاء والقضاة.

وهي جملة من الصور احملدودة غير السارة التي تتعلق باملرأة ومهنة احملاماة 
وحقوق املتهم واملطروحة حتماً أمام معالي وزير العدل ورئيس املجلس األعلى 
السلبيات  تُطرح هذه  أن  املأمول  لكن  يدع،  وأن  يأخذ منها  أن  وله  للقضاء، 
تقليدية  شكلية  عليها  الردود  تكون  وأاّل  واحلوار،  للنقاش  أوسع  دوائر  على 
تنتهي باتهام اجلمعية) صاحبة التقرير( بأنها ال ترى إال النقط السوداء في 
الثوب األبيض، وأن إيجابيات جهاز القضاء أكبر من أن حُتصى ، املأمول أن 
يُنّقى الثوب األبيض، فالعدل أساس قامت عليه السماء واألرض، وسعدت به 

البشرية.

املسألة الثانية التي تناولها التقرير كانت عن التجاوزات التي ميارسها 
بإنسانية  يليق  املنكر مما ال  والنهي عن  باملعروف  األمر  بعض رجال هيئة 
يُظن  غاية  لبلوغ  مشروعة  غير  وسائل  إلى  واللجوء  أذنب،  مهما  اإلنسان 
أنها مشروعة، ومنها تسجيل اعترافات حتت ضغوط التخويف أو اإلغراء 
والوعد بالستر، وكذلك تفتيش املمتلكات اخلاصة مثل اجلواالت واحلواسيب 
احملمولة دون مبرر، واإللزام بالتوقيع على محاضر الضبط من دون السماح 

بقراءتها.
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ومع شعوري بأن هذه املمارسات ستتقلص إلى حد ملحوظ في ظل القيادة 
اجلديدة للهيئة، إال إن التسريع في احلد منها، بل ومنعها يدخل فعاًل في باب 

النهي عن املنكر.

إلي  أهدت  مؤسسة  الله  )شكر  لها:  يُقال  أن  يجب  بل  للجمعية..  شكرأً 
عيوبي(. 
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أحوال حقوق االنسان في اململكة
املصدر : موقع  أخبار حراء االلكتروني  االثنني 12 شعبان  1433هـ -  2 يوليو 2012م

خالد عبدالرحمن الفاخري

حرصت اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان من خالل تقريرها الثالث عن 
أحوال حقوق االنسان في اململكة والصادر مؤخراً والذي حمل عنوان » طموح 
قيادة وضعف أداء أجهزة » إلى ترجمة الواقع املعاش الذي مت رصده من خالل 
املالحظات احلقوقية التي وقفت عليها اجلمعية خالل زياراتها التفقدية وما 
ورد لها من شكاوى وتظلمات باإلضافة ملا ينشر في وسائل االعالم واملتعلقة 
بضعف اداء بعض األجهزة احلكومية والتي يتعارض مع رؤية خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز والهادفة لتعزيز مبادى حقوق االنسان 
األساسية وكفالة حرياته وتوفير املتطلبات االساسية للعيش الكرمي للمواطن 
واملقيم على أرض اململكة والتي لن تتحقق إال بقيام كل جهاز حكومي بالدور 
املناط به وفق ما لديه من صالحيات ومسؤوليات وهو األمر الذي حرصت 
التوصيات  القصور ووضع  لتبيان اوجه  اجلمعية على إيضاحه في تقريرها 
الكفيلة بتحسني الوضع القائم لعمل هذه األجهزة مبا يواكب توجهات القيادة 
حقوقهم  من  األفراد  في متكني  ويساهم  اإلنسان  حقوق  وحماية  في حفظ 
وحتسني صورة اململكة خارجياً ، لذا فإن األجهزة احلكومية عليها دور هام 
وعدم  وقرارات سامية  أنظمة  من  يصدر  ما  تفعيل  على سرعة  العمل  وهو 
والتعامل بشفافية ووضوح مع ما لديها  البدء في تطبيقها  تعطيلها وتأخير 
من أعمال تتعلق بحقوق األفراد من خالل تذليل العقبات التي قد توجد في 
األنظمة وتتعارض مع احلقوق األساسية لإلنسان باإلضافة للمبادرة باقتراح 
مشاريع األنظمة أو تعديل القائم منها وفق ما حتتاجه إليه في عملها ، حيث 
لتتوافق مع ما صدر من أنظمة  للتعديل والتطوير  أن بعض األنظمة حتتاج 
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التي  الدولية  املعاهدات  أو  أو مع أحد االتفاقيات  تتعارض معها  حديثة قد 
انضمت لها اململكة والتي تعتبر مبجرد االنضمام إليها جزء النظام الداخلي 
والذي يقع على عاتق الدولة االلتزام بتطبيق ما جاء فيها والعمل على تنفيذها 
التي  الفترة  خالل  املالحظ  و   ، داخلية  أنظمة  من  معه  يتعارض  ما  والغاء 
تلت صدور التقرير هو مبادرة بعض األجهزة احلكومية بطلب التقرير بهدف 
االستفادة مما جاء فيه من مالحظات وتوصيات ذكرتها اجلمعية في خطوة 
ايجابية تؤكد االهتمام مبا يصدر عن اجلمعية من تقارير ويساهم في دعم 

اجلهود املبذولة من الدولة لضمان حفظ حقوق اجلميع .
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اخلروج من نفق العجز
املصدر : صحيفة عكاظ السبت 10 شعبان1433هـ - 30 يونيو 2012م

عبده خال 

الذي  موقعه  من  معناه  يعطي  عام  مثل  هو  العروس(  ميدح  )من 
يقال فيه وبه من اللمز ما يشير إلى قصور حاد يتم تغطيته من خالل 
اجلمعية  فعلته  ما  وهذا  املتواضعة  لعروستهم  العروس  أهل  مدائح 
أقسام. ثالثة  اشتمل على  الذي  تقريرها  اإلنسان في   الوطنية حلقوق 
وقد سبق لي احلديث عن تقريرها في عمومياته وخاصة عجز األجهزة 
القيادة بحماية وصيانة حقوق األفراد  الوفاء بتوجيهات  احلكومية عن 
وتذليل الصعوبات التي تواجههم ومطالبتها لتلك األجهزة باحترام حقوق 
اإلنسان وضمان حرياته ضمن مؤشر قياس األداء في األجهزة احلكومية.

إال أن ما حملني للعودة إلى جمعية حقوق اإلنسان وتقريرها هو القسم 
الثالث من التقرير حني تذكر اجلمعية أنها عاجلت ثالثني ألف قضية منذ 
تأسيسها عام 1425هـ ولو أن اجلمعية استخدمت كلمة »تلقت« بدالً من 
»عاجلت« لكان تقريرها صائباً، فكثير ممن جلأ إلى اجلمعية لم يجد منها 
الدور اإلرشادي من خالل توجيه املشتكي إلى اجلهة املعنية بقضيته من 
غير أن يكون لها دور يذكر، كما أن الكثيرين ممن يلجأ إليها تعجز أن تقدم 
له يد العون بتوفير محام )من غير تكلفة( أي أن دورها أشبه بدور قسم 
الوارد والصادر، وألنها ارتضت بهذا الدور فقد حتولت هي إلى »شاكي«، 
 فبدل أن يشتكي الفرد أصبحت اجلمعية املنتدب للشكوى اجلماعية..
قسميها  في  جاء  ملا  قضية  ألف  ثالثني  عاجلت  اجلمعية  أن  ولو 
ولكان  احلكومية  األجهزة  وقصور  عجز  من  املرة  شكوتها  اآلخرين 
حقوق  في  وتقصيرها  احلكومية  األجهزة  لعجز  نافياً  دورها 
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كثر  لها  لقلنا  قضية  ألف  ثالثني  فعلياً  عاجلت  أنها  لو  كما  اإلنسان، 
أنه  واألصح  صحيح  غير  هذا  لكن  وجهك،  الله  وبيض  خيرك  الله 
نعرف. ال  حل  العدد  هذا  من  كم  قضية..  ألف   30 عليها   عرضت 
أمنيتنا أن يكون جلمعية حقوق اإلنسان دور فاعل ال يقف عند عرض 
قوة  لها  تكون  أن  بل يجب  بدالً عنهم  والصراخ  إليها  الالجئني  مشاكل 
دافعة في حتقيق وجودها الفعلي وحماية حقوق الفرد لكي نفاخر بها 

كعروس.
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ة حمقاء وضعف أداء! ِرَدّ
املصدر : صحيفة الشرق األربعاء 14 شعبان 1433هـ -  4 يوليو2012م

محمد آل سعد 

الثالث  التقرير  عنوان  هذا  كان  أجهزة«  أداء  وضعف  قيادة  »طموح 
للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، وبالتأكيد قد سبقه تقريران، وال يزال 
هذا التقرير يتحدث عن الضعف في أداء بعض األجهزة احلكومية، الغريب 
نتوَقّف عن  األجهزة، فهل  لتلك  انتقادنا  زاد  كلما  يزداد  الضعف  أَنّ هذا 

النقد، ثم نقيس النتائج، لنرى الفرق؟!

قد يكون التقصير عجزاً، وقد يكون حالة مزاجية، وهذا مرض، كفانا 
الله وإياكم، ما يزيد األمر سوءاً هو عدم قيام بعض الهيئات الرقابية بدورها 
املأمول، إذ يقتصر دور بعضها على متابعة دفاتر الدوام، وبعض املهام التي 
تفسدها املجامالت في كثير من األحيان، كما أن مجلس الشورى ينبغي 
املسؤولني،  لبعض  استدعاء  مجرد  وليس  رادعاً،  الرقابي  دوره  يكون  أن 

لالستيضاح.

بالتأكيد ال يوجد خلل في األوامر امللكية، وال في قرارات مجلس الوزراء، 
التنفيذ،  على  يقومون  الذين  بعض  في  لكنَّه  واألنظمة،  اللوائح  في  وال 
ر تفاوت األداء من جهاز آلخر، إنهم  والواقع يشهد بذلك، وِإالَّ فبماذا يُفَسّ

األشخاص القائمون عليه، بكل تأكيد.

ينتابني شعور سلبي بأن أتوقف عن النقد، فإن استسلمُت وفعلت فهي 
خادم  أََنّ  تذكرت  كلما  )يعتصرني(  ألٌم  يصاحبها  تُغتفر،  ال  حمقاء،  ة  ِرَدّ
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احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ال يريدنا بهذا الضعف.

دها  فإما سلبية نكراء، وضعف أداء، وإما ِرّدة حمقاء، تلك حالة يَُجِسّ
قول أبي فراس:

يقول أُصيحابي الفرار أو الردى

                                        فقلُت هما أمران أحالهما ُمّر.
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مجلس أعلى لتنفيذ املشاريع
املصدر : صحيفة الرياض األربعاء  14 شعبان 1433هـ -  4 يوليو2012م

عابد خزندار

 16063 رقم  العدد  في  الرياض  صحيفة  في  مقاالً  كتبت  قد  كنت      
الصادر بتاريخ 26 رجب 1433 املوافق 16 يونيو 2012 ، اقترحت فيه إنشاء 
ملا  وذلك  السامية،  األوامر  تنفيذ  ملتابعة  امللكي  بالديوان  ملحقة  عامة  هيئة 
تنفذ  أو  إصدارها،  فور  تنفذ  ال  السامية  األوامر  من  العديد  أن  من  لوحظ 
لم يكن غافاًل عن  الوزراء  املقال فإن مجلس  بعد حني، وكما قلت في هذا 
وشامل  دقيق  إحصائي  تقرير  إلى  جلساته  إحدى  في  استمع  فقد  املوضوع 
متابعة  بنتائج  يتعلق  امللكي  بالديوان  والقرارات  األوامر  متابعة  قطاع  أعده 
هذا القطاع للمشروعات التنموية واخلدمية لدى عدد من الوزارات ، أي أن 
مثل هذه الهيئة موجودة في الديوان وتقوم بالواجب املنوط بها، وهذا التفكير 
راود الكثير من الهيئات والكّتاب، فقد دعت جمعية حقوق اإلنسان إلى إنشاء 
مجلس  أغلب  يكون  أن  إلى  ودعت  املشروعات،  تنفيذ  ملراقبة  أعلى  مجلس 
التي  اجلهات  إلى  إضافة  الرقابية،  اجلهات  رؤساء  من  املشروعات  مراقبة 
تتبع لها املشروعات ، ويعطى للمجلس جميع الصالحيات الالزمة للتغلب على 
تنفيذ املشروعات أو رداءة تنفيذها ، أو املبالغة في تكاليفها ، وإعادة النظر 
أن مثل  أي   ، التنفيذية  واملشتريات احلكومية والئحته  املناقصات  في نظام 
هذا املجلس كما قلت موجود ، وما عليه سوى متابعة العمل الذي يقوم به ، 

وسنلمس النتائج بعد حني.
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إعادة تأهيل
 املصدر :  صحيفة املدينة  األحد 18 شعبان 1433هـ - 8 يوليو 2012م

د. أحمد سعيد درباس 

بني يدي التقرير الثالث عن »أحوال حقوق اإلنسان في اململكة العربية 
 السعودية«.. الصادر عن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان -الطبعة  األولى- 
مختلف  قطاعات  في  اإلنسان  حقوق  أوضاع  مبوضوعية  يرصد  والذي 
تعاني  ما  برحت  اإلنسان  أوضاع حقوق  أن  التقرير  استنتج  الذي  الدولة 
في بعض القطاعات من التهميش حيناً ومن التجاهل  حيناً آخر ورغم أن 
العنوان الفرعي للتقرير الذي جاء في عبارة  تقريرية هكذا )طموح قيادة 
املعاناة من  للتأمل  كرتني في حقيقة  القارئ  يتوقف  أداء أجهزة(  وضعف 
الدولة وخاصة تلك  التي في متاس مباشر ودائم مع  أداء أجهزة  ضعف 
املواطنني وحاجاتهم خاصة املهمشني  اجتماعياً واقتصادياً والذين حرصت 
سبيل  وعلى  األساسية..  حاجاتهم  رعايتهم  وإشباع  على  الدولة  أنظمة 
املثال ال احلصر يتحدث  التقرير باقتضاب على الصفحات )50-53( عن 
وزارة الشؤون  االجتماعية وهي الوزارة التي وصفها بأنها من أكثر األجهزة 
التصاقاً  بحق اإلنسان في العيش الكرمي الذي ضمنته الشريعة اإلسالمية 
التي  األخرى  احلقوق  على  عالوة  الدولية  واالتفاقيات  احمللية   واألنظمة 
 يفترض أن الوزارة هي ضامنها من مثل احلق في احلياة الكرمية  واألمان 
األسري.. إال أن واقع احلال والوقائع التي تناولتها الصحافة  مؤخراً تشي 
بواجباتها  لكي  تقوم  تأهيل  إعادة  إلى  تكون  ما  أحوج  الوزارة  هذه  بأّن 
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التي  الـ)9(  معاجلة  امللحوظات  من  البداية  ولتكن  مبسؤولياتها  وتنهض 
التقرير في ص52.. ويكفينا أن هذه  الوزارة تعاني خلاًل ما قد  رصدها 
توضح بعض أبعاده أزمتها األخيرة مع  وزارة الصحة )راجع تقرير الوزارة 

في صحيفة الوطن، السبت،   1433/8/17هـ، ص33(.  
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تقرير املعرفة العربي: البيـــئـات التمكيـنيـة شرط ملجتمع املعرفة
املصدر :  صحيفة عكاظ  األحد 18 شعبان 1433هـ - 8 يوليو 2012م

أميرة كشغري 

ذكرت في مقال األمس أن تقرير املعرفة العربي لعام 2010ـ ـ 2011م ينطلق 
من مفهوم واسع ملجتمع املعرفة يعتمد على ثالثية املهارات والقيم والبيئات 
التمكينية، وقد سلط التقرير الضوء من خالل فصوله الستة ودراسات احلالة 
الشروط  توفير  عن  العربية  التمكينية  البيئات  عجز  على  عربية  دول  ألربع 
الالزمة إلعداد األجيال باخلصائص التي يتطلبها التحول إلى مجتمع املعرفة. 
ويعود عجز هذه البيئات، كما جاء في التقرير، إلى ستة عوامل هي: ضعف 
إدارة املؤسسات، وارتفاع معدالت الفساد، وضعف مؤشرات احلرية وغياب 
وفشل  املرأة،  حرية  وتكبيل  والبطالة،  الفقر  معدالت  وزيادة  الدميوقراطية، 
فرص  وتوفير  اجتماعية  عدالة  حتقيق  في  االقتصادي  اإلصالح  سياسات 

عمل للشباب.

ما هي البيئات التمكينية؟ التمكني مفهوم ذو داللة مركبة، والبيئات التمكينية 
كما جاء في التقرير، » تتمثل في شروط االحتضان والدعم التي يقدمها املجتمع 
للشباب مبختلف بنياتها وأشكالها من أجل تهيئة بيئة تساعد حصولهم على تكوين 
يسهل انخراطهم في مجتمع املعرفة« ، وال يكون ذلك إال بأفعال أساسية قادرة 
متداخلتني  إلى عمليتني  يشير  إذن  فالتمكني  املنتج،  للتوطني  التربة  إعداد  على 
األولى تتعلق بإكساب الشباب إمكانات القيام بعمل ما من حيث القدرات واملهارات 
واملعرفة، والثانية تشير إلى البيئات احلاضنة لعملية بناء تلك القدرات واملهارات 
شروط  وتتمثل   ، واقتصادياً  واجتماعياً  سياسياً  املختلفة  التنشئة  مجاالت  في 
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التمكني في احلريات والتواصل مع العصر وبناء املؤسسات والشبكات، وإذا كان 
التمكني يتعلق بالقدرات واملهارات فهو أيضا يتطلب البيئات احلاضنة املالئمة، 
مبعنى أنه لن نستطيع متكني الشباب واملجتمع مبجرد إكسابه املعرفة واملهارات، 
تلك  الشباب  فيه  ميارس  الذي  املالئم  واحمليط  الصاحلة  لألرضية  نحتاج  بل 
املهارات، املطلوب إذن هو الغوص في اجلوهر، وليس االكتفاء باملظهر أي جتاوز 
بني  الوثيق  االرتباط  إلى  يشير  ما  وهذا  نوعية  إلى إجنازات  الكمية  اإلجنازات 
املعرفة والتنمية، هذا االرتباط يعني أن تكون املؤسسات التي يتعامل الشباب معها 
ومن خاللها مؤسسات قائمة على التشريعات والقوانني واألنظمة الداعمة ملجتمع 
املعرفة، كما يعني ذلك أهمية تكامل مختلف القطاعات في صياغة التطبيق العملي 
لبيئة التمكني تشمل التعليم والتخطيط والتنمية والقطاع اخلاص )املستثمرين( 
ومنظمات املجتمع املدني ورجال الدين واملفكرين إضافة إلى ممثلي الشباب بهدف 
إنتاج خصائص إنسان مجتمع املعرفة، والتي تشمل امتالك املهارات املعززة بالقيم 
واملمارسة في بيئة متكينية داعمة، فالتعليم مثال يجب أن يتجاوز احملور الكمي 
)تطوير املباني واملرافق واملناهج(، والتنشئة االجتماعية تتجاوز األسرة ليضاف 
إليها البيئة الثقافية العامة في املجتمع )اخلطاب الديني املستنير، النهوض باللغة 

العربية، املواطنة والهوية وحقوق اإلنسان(.

يخلص التقرير إلى أنه مهما جنحنا في بناء مؤسسات التنشئة )التعليم 
متكينية  بيئات  إلى  بحاجة  األمر  يظل  الثقافية(  والبيئة  واإلعالم  واألسرة 
حاضنة متكن الشباب من حتقيق أهدافهم، ولذلك تبرز أهمية احلوكمة وفضاء 
منظمات  وتعزيز  املرأة  ومتكني  واالجتماعية  السياسية  والتنمية  احلريات 

املجتمع املدني والبيئات االقتصادية باعتبارها بيئات متكينية حاضنة.
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إشارة:

ما ذكره هذا التقرير املهم يتناغم كثيراً مع ما دعت اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان من أهمية احترام حقوق اإلنسان وضمان حرياته ضمن مؤشر قياس 
باملعرفي  باالقتصادي  السياسي  يتداخل  األداء في األجهزة احلكومية حيث 

باحلقوقي.
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حتسني أداء اجلهات والهيئات احلكومية.. ممكن!!
املصدر : صحيفة الرياض األحد  8 شوال 1433هـ -  26 أغسطس 2012م

ل د. عبداملجيد بن محمد اجلاَلّ

    كتبُت منذ عدة أشهر مقاالً عن التقارير اإلحصائية احلكومية السنوية، 
وأنَّها تأتي استجابة ملتطلبات املادة رقم )29( من نظام مجلس الوزراء، التي 
مجلس  رئيس  مقام  إلى  ترفع  بأن  احلكومية  والهيئات  اجلهات  جميع  تلزم 
الوزراء تقريراً عما حققته من إجنازات، وما واجهها من صعوبات وما تراه من 

مقترحات ملعاجلتها. 

وهذه التقارير يُفترض أن تكون أداة رئيسة ملتابعة أداء اجلهات والهيئات 
يدخل ضمن  محتواها  مناقشة  أَنّ  على  الدولة  نظام  جرى  وقد  احلكومية، 
وذلك  والتشريع،  بالرقابة  لة  الِصّ ذات  ووظائفه  الشورى،  مجلس  مهمات 
مبقتضى نظامه الصادر في عام 1412هـ، وحتديداً املادة )اخلامسة عشرة( 
التقارير  مبناقشة  الشورى  مجلس   - فقراتها  إحدى  في   - تلزم  التي  منه 
السنوية التي تقدمها الوزارات، واألجهزة احلكومية األخرى، واقتراح ما يراه 

حيالها. 

ويظل الهدف النهائي »نظرياً« ملشاريع التقارير احلكومية السنوية، وجلسات 
واإلنتاجية،  األداء  مستويات  وتطوير  مادة حتسني  حول  يتمحور  مناقشتها، 
ومعاجلة الثغرات اإلدارية والفنية والهيكلية الراهنة أو احملتملة، التي حتول 
مباشرة  على  السلبية  تأثيراتها  من  احلّد  األقل  على  أو  ذلك،  حتقيق  دون 

اجلهات احلكومية لوظائفها وخدماتها لعموم املستفيدين. 

إحقاقاً للحق، والتزاماً بالشفافية، فإَنّ املتابع ملستويات أداء هذه اجلهات، 
ال ميكن أن ينكر النقالت النوعية اإليجابية التي حتققت خالل العقود الزمنية 
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املنصرمة، من أجل الدفع بها نحو تقدمي منتجات وخدمات أفضل، وذلك عبر 
إعادة جتديد وحتديث وتطوير هياكلها، وبنياتها اإلدارية والبشرية والتقنية، 

وإن كانت نتائج ذلك تتفاوت بطبيعة احلال من جهة إلى أخرى. 

ولكن! ومع ذلك البَدّ أن تعترف اجلهات والهيئات احلكومية، أو على األقل 
بعضاً منها، بأَنّ مستويات أدائها وإنتاجيتها ال تزال دون طموح املستفيدين، 
ودون سقف توقعاتهم، بلْه كذلك دون طموح القيادة العليا، مثل ما جاء في 
التقرير الثالث عن أحوال حقوق اإلنسان في اململكة، لعام 1433هـ )2012 م 
( الذي أصدرته اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، وجعلت له عنواناً يترجم 
قراءتها املوضوعية عن أداء عموم األجهزة احلكومية ) طموح قيادة وضعف 

أداء أجهزة (. 

أمام هذه املعطيات، فقد يكون من املفيد جداً النظر في بناء أدوات جديدة 
للمتابعة والرقابة، أكثر فعالية، وشفافية، تتيح االستفادة من التقنيات اإلدارية 
والفنية احلديثة، وتتماهى مع مستجداتها، لتحسني مخرجات منظومة العمل 
أهدافها  وتطبيق  احلكومية،  اجلهات  بأداء  أكبر  بدرجة  والنهوض  العام، 
وسياساتها، جلهة تقدمي منتجاتها وخدماتها وفق أفضل صورة ممكنة، ومبا 

يعود بالرفاهية االقتصادية واالجتماعية على مواطني هذه البالد املباركة. 

في هذا السياق يبدو لي سالمة ووجاهة مقترح اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان، الذي طرحته في تقريرها املشار إليه آنفاً، بدعوتها إلى إنشاء مركز 
وطني لقياس األداء، وحتديد مؤشراته » ليكون عوناً لألجهزة احلكومية على 
حتسني أدائها، ومعاجلة تقصيرها في الوفاء بحقوق األفراد وحمايتها، واحلّد 
من التجاوزات على هذه احلقوق«، وفي هذا اإلطار طالبت اجلمعية« بوضع 
احترام حقوق اإلنسان وضمان حرياته، ضمن مؤشر قياس األداء في األجهزة 

احلكومية .
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لة النهائية ال ميكن حتسني بيئات العمل العام دون األخذ بزمام  في احملِصّ
لن  وهذا  وفنية.  ومهنية  منهجية  أسٍس  وفق  لتطويرها  اإليجابية  املبادرات 

يتأتى إال عبر: 

القيادات  ومنها:  الفاعلة،  غير  اإلدارية  القيادات  من  املبرمج  التخلص 
البيروقراطية التي تفتقد القدرة أو الرغبة في تطوير بيئة العمل، وحتسني 
إجراءاته، ونشر ثقافة املعرفة واإلبداع ، ومنها كذلك القيادات األوتوقراطية 
يدها،  في  والصالحيات  السلطات  كل  تركيز  إلى  تسعى  التي  لطية  التَسّ أو 
وتتخذ من املركزية املطلقة أسلوباً في العمل، دون اهتمام واضح بتطوير بيئته. 

الة تتوفر لها قاعدة معلومات دقيقة، لرصد مستويات  بناء أدوات قياس فَعّ
األداء واإلنتاجية بتقنية عالية تسمح بتصحيح مسارات األجهزة احلكومية إذا 

اختَلّ أداؤها، واضطربت أحوالها، وتعثرت خطواتها. 

ماليني  السنوية  احلكومية  اإلحصائية  التقارير  تستنزف  أخيرة:  كلمة 
من  الكثير  تستنزف  ما  مثل  وتوزيعها،  وطباعتها  إعدادها  في  الرياالت 
ذلك  ثمرات  كانت  وإذا  ومناقشتها،  وقراءتها  مراجعتها  في  والوقت  اجلهد 
دون الطموحات، وسقف التوقعات املجتمعية، فحرٌي مبتخذي القرار املبادرة 
إلى إيجاد بدائل تتيح إجناز األهداف املرجوة منها لتطوير مستويات األداء 
أكبر،  وفعالية  أفضل،  بصورة  احلكومية،  والهيئات  اجلهات  لكل  واإلنتاجية 

وإدارة أمثل. 

من أقوال غازي القصيبي »رحمه الله« في كتابه: حياة في اإلدارة: 

إَنّ محاولة تطبيق أفكار جديدة بواسطة رجال يعتنقون أفكاراً قدمية هي 
مضيعة للجهد والوقت.






