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بالرياض  النرويجية  السفارة  من  وفد  قام 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للجمعية  بزيارة 
ـــوم  األربـــعـــاء  1436/1/26هــــــــ الــمــوافــق  ي
من  كــًا  الــوفــد  ضــم  وقــد  2014/11/19م، 
دولة  سفير  هانسن،   ويلي  رولــف  السيد 
انــدرس  والسيد   المملكة  لــدى  النرويج  
والسيدة  باألعمال  القائم  جولبراندسن 
بالسفارة،  تنفيذية  سكرتيرة  فــوزي  خلود 
الجمعية  رئــيــس  استقبالهم  ــي  ف وكـــان 
القحطاني   ربــيــعــان  ــن  ب مــفــلــح  ــدكــتــور  ال
خالد  األســتــاذ  للجمعية  الــعــام  واألمــيــن 
ــرحــمــن الـــفـــاخـــري وســكــرتــيــر  بـــن عــبــدال
محمد  بن  أحمد  األستاذ  الجمعية  رئيس 

المحمود.
ــلــقــاء قـــدم ســعــادة رئيس   فــي بــدايــة ال
الجمعية شرح موجز عن أنشطة الجمعية 

الحقوقية  الثقافة  نشر  فــي  ومساهمتها 
ــجــال حــقــوق  والــتــقــدم الــمــلــحــوظ فـــي م
رئيس  بــيــن  وقـــد  المملكة،  فــي  ــســان  اإلن
مجال  فــي  الــمــلــحــوظ  الــتــقــدم  الجمعية 
والــجــهــود  المملكة  فــي  اإلنــســان  حــقــوق 
تطرق  تــعــزيــزه، كما  أجــل  مــن  تبذل  التي 
في  السعودية  المرأة  دخول  إلى  الحديث 
بالمشاركة  لها  والسماح  الشورى  مجلس 
في االنتخابات البلدية وضرورة فهم اآللية 
على  تعتمد  التي  المملكة  في  القانونية 
الشريعة اإلسامية من قبل الدول الغربية، 
وجهات  تــبــادل  أهمية  على  الــوفــد  وأكــد 
النظر حول األمور المتعلقة بحقوق اإلنسان 
من  ذلــك  يمثله  لما  ودائــم  مستمر  بشكل 
والتي  اإلنسان  حقوق  لمفهوم  أفضل  فهم 

قد تختلف من ثقافة إلى أخرى.

سفير النرويج لدى اململكة يزور اجلمعية

اجلمعية تناقش عددًا من املوضوعات مع وفد استرالي
ــســفــارة االســتــرالــيــة  ــن ال قـــام وفـــد م
الوطنية  للجمعية  بــزيــارة  بــالــريــاض 
ــــســــان يـــــوم األربــــعــــاء   لـــحـــقـــوق اإلن
2014/12/3م  الموافق  1436/2/11هــــ 
نيل  السيد  من  الوفد كًا  وقد ضم   ،
لــدى  اســتــرالــيــا  ـــة  هــوكــنــز سفير دول
نيتلفولد  ديفيد  والــســيــد   المملكة 
سكرتير ثاني ونائب القنصل والسيدة 
مــســؤولــة قسم دول  غــريــس  ســوســن 
الخليج والشرق األوسط بالسفارة وكان 
في استقبالهم سعادة رئيس الجمعية 
القحطاني  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور 
للجمعية األستاذ خالد  العام  واألمين 
وسكرتير  الفاخري  عبدالرحمن  بــن 
بن  أحــمــد  ــاذ  األســت الجمعية  رئــيــس 

محمد المحمود.
الجمعية  رئيس  اللقاء قدم  بداية  في 
الجمعية  أنــشــطــة  عــن  مــوجــز  شـــرح 
ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية 
حقوق  مجال  في  الملحوظ  والتقدم 
اإلنـــســـان فـــي الــمــمــلــكــة  كــمــا بين 
ــجــهــود الــتــي تــبــذل من  ــيــس ال ــرئ ال
إلى  الحديث  تطرق  تعزيز،كما  أجــل 
مجلس  في  السعودية  الــمــرأة  دخــول 

في  بالمشاركة  لها  والسماح  الشورى 
االنــتــخــابــات الــبــلــديــة وضــــرورة فهم 
التي  المملكة  فــي  القانونية  اآللــيــة 
من  اإلسامية  الشريعة  على  تعتمد 
تم مناقشة  الــدول األخــرى، كما  قبل 
عقوبة اإلعدام واستنادها في المملكة 

عــلــى نــصــوص الــشــريــعــة اإلســامــيــة، 
الذي  التطور  إلى  كذلك تمت اإلشارة 
تنظيم  مــجــال  فــي  المملكة  شــهــدتــه 
التي  والجهود  الوافدة  العمالة  أوضاع 
بذلت في هذا الجانب وأشاد السفير 
حقوق  مجال  فــي  الملحوظ  بالتقدم 

تبادل  أهمية  على  أكد  كما  اإلنسان 
المتعلقة  األمــور  حول  النظر  وجهات 
بحقوق اإلنسان بشكل مستمر ودائم 
لما يمثله ذلك من فهم أفضل لمفهوم 
حقوق اإلنسان والتي قد تختلف من 

ثقافة إلى أخرى .
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خالل مشاركتة  في املؤمتر الدولي حول حتديات األمن وحقوق اإلنسان في املنطقة العربية

رئيس اجلمعية يؤكد أن املؤمتر يبني شراكات فعالة بني اجلهات األمنية 
ومؤسسات حقوق اإلنسان ية
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تاريخ انعقاد المؤتمر:
انــعــقــد بــالــدوحــة خـــال الــفــتــرة 6-5 
حول  الدولي  المؤتمر  2014م،  نوفمبر 
ــوق اإلنــســان  ــات األمــــن وحــق ــحــدي »ت
بين  بالتعاون  العربية«،  المنطقة  في 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة 
الدول  لجامعة  العامة  واألمانة  قطر، 
العربية، واألمانة العامة لمجلس وزراء 
الداخلية العرب، والمفوضية السامية 
العربية  والــشــبــكــة  ــســان  اإلن لــحــقــوق 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
ممثلون  الــمــؤتــمــر  فـــي  شــــارك  وقــــد 
رفيعو المستوى من وزارات الداخلية 
لحقوق  الوطنية  والمؤسسات  والعدل 
المدني  المجتمع  ومنظمات  اإلنسان 
في المنطقة العربية، وعدد من خبراء 
اإلجراءات الخاصة واآلليات التعاقدية 
لــحــقــوق اإلنـــســـان بـــاألمـــم الــمــتــحــدة 
ـــات حـــقـــوق اإلنـــســـان  ـــي ــي آل ــل ومــمــث

بالمنظمات اإلقليمية والدولية.
وقـــد جـــاء انــعــقــاد الــمــؤتــمــر مــن أجــل 
المنظمة  التأكيد على حرص الجهات 
القانون  ســيــادة  احــتــرام  أهمية  على 
ــع األشـــخـــاص  ــي ـــون جــم ـــك ــث ي ــحــي ب
والـــمـــؤســـســـات والــهــيــئــات الــعــامــة 
ــمــا فـــي ذلــــك األجـــهـــزة  ـــخـــاصـــة، ب وال

التنفيذية ذاتها.

الهدف األساسي من المؤتمر:
األمــن  ضــمــان  بــيــن  الــعــاقــة  مناقشة 
باعتبارهما  اإلنــســان  حقوق  واحــتــرام 
مسؤوليتين أساسيتين من مسؤوليات 
على  منهما  تأثير كل  وبحث  الــدول، 
اآلخــــر، ومــنــاقــشــة الــتــحــديــات ذات 
العربية،  المنطقة  صعيد  على  الصلة 
باإلضافة إلى استعراض تجارب الدول 
هذا  في  كبيرة  تحديات  تواجه  التي 
المنظمات  تــجــارب  وكــذلــك  المجال 
بقضايا  المتعلقة  والدولية  اإلقليمية 

األمن وحقوق اإلنسان.

في  مناقشتها  تمت  التي  المواضيع 
المؤتمر:

المؤسسات  بين  الشراكة  أهمية   -1
لحقوق  الوطنية  والمؤسسات  األمنية 
المدني  المجتمع  ومنظمات  اإلنسان 
ــز واحــــتــــرام حــقــوق  ــزي ــع مـــن أجــــل ت

اإلنسان.
ســلــوك  مـــدونـــة  وجـــــود  أهــمــيــة   -2
حقوق  مجال  في  األمنية  للمؤسسات 
اإلنسان وضرورة رفع القدرات وإصاح 
الــمــؤســســات األمــنــيــة والــمــؤســســات 
ــي الــبــلــدان  ــة ف الــعــقــابــيــة واإلصــاحــي

العربية.
حول  اإلقليمية  الدولية،  التجارب   -3

المؤسسات األمنية  العاقة بين عمل 
وحقوق اإلنسان.

4- جهود اإلجراءات الخاصة واآلليات 
التعاقدية في األمم المتحدة.

الدولية  المنظمات  بعض  تجارب   -5
في مجال الشراكة مع األجهزة األمنية.
فــي دول  اإلنـــســـان  ــة حــقــوق  6- حــال

المنطقة العربية.
7- التنبيه إلى خطورة مظاهر التطرف 
الكراهية  والطائفية وخطاب  واالقصاء 
والــعــنــف وتــهــديــد األمـــــن الــقــومــي 
الدينية  ــيــات  األقــل وأمـــن  ــوطــنــي  وال
والقومية خاصة من قبل المجموعات 

اإلرهابية.
نشطاء  ــه  ل يــتــعــرض  لــمــا  الــتــطــرق   -8
حقوق اإلنسان رجاالً ونساًء ومنظمات 
أياً  مضايقات  من  المدني  المجتمع 

كان مصدرها.
للقانون  الجسيمة  االنــتــهــاكــات   -9
الــدولــي اإلنــســانــي والــقــانــون الــدولــي 
الشعب  حـــق  فـــي  ـــســـان  اإلن لــحــقــوق 

الفلسطيني على أيدي اسرائيل .

مشاركة الجمعية في المؤتمر:
لحقوق  الوطنية  الجمعية  شــاركــت 
اإلنسان في المؤتمر بوفد برئاسة رئيس 
ربيعان  بــن  مفلح  الدكتور  الجمعية 

على  بناءاً  المؤتمر  هذا  في  القحطاني 
حيث  للجمعية،  وجهت  التي  الدعوة 
عـــدد كبير من  الــمــؤتــمــر  ــي  ف شـــارك 
الــدول  وممثلي  والمسؤولين  الـــوزراء 
ــة واإلقــلــيــمــيــة  ــي ــدول والــمــنــظــمــات ال
تناول  وقد  اإلنسان،  بحقوق  المعنية 
بين  النظر  وجــهــات  تقريب  المؤتمر 
حقوق  ومؤسسات  األمنية  الجهات 
وصرح  فعالة  شراكات  لبناء  اإلنسان 
المؤتمر  هامش  على  الجمعية  رئيس 
الجهات  تعنى  عندما  شك  بدون  بأنه 
المجتمع  ومـــؤســـســـات  الــحــقــوقــيــة 
الحقوق واالبتعاد عن  المدني بحماية 
السياسية  المعارضة  بمظهر  الظهور 
التي  القضايا  من  كثير  تحققت  كلما 
ــوق اإلنــســان  ــم بــيــن األمــــن وحــق ــوائ ت
فاألمن هو أهم حق من حقوق اإلنسان 
لحقوق  الوطنية  الجمعية  بــأن  مبيناً 
السعودية  العربية  بالمملكة  اإلنسان 
تــبــنــي شـــراكـــات مع  أن  اســتــطــاعــت 
لكافة  بزياراتها  أثمرت  أمنية  جهات 
لها  ــح  وأصــب المملكة  ــي  ف الــســجــون 
ولذلك  المباحث  سجون  في  مكاتب 
نحن دائما نركز على ضرورة بناء الثقة 
والــجــهــات  الحقوقية  الــجــهــات  بــيــن 
يأتي بنتائج مرضية  األمنية فهو دائماً 
حقوق  حماية  لتعزيز  دافــعــاً  ويــكــون 
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اإلنسان.
األستاذ  الجمعية  عام  أمين  ذكر  وقد 
الجمعية  رئــيــس  أن  الــفــاخــري   خــالــد 
على  المسؤولين  مــن  بالعديد  التقى 
الدكتور  المؤتمر ومنهم معالي  هامش 
األمين  الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف 
الخليج  لــدول  التعاون  لمجلس  العام 
بن  الــدكــتــور محمد  الــعــربــي ومــعــالــي 
وزراء  مجلس  عــام  أمين  كــومــان  علي 
ــادة الــدكــتــور  الــداخــلــيــة الــعــرب وســع
ــيــس لــجــنــة حقوق  ــيــامــي رئ هــــادي ال
وسعادة  وأعضائها،  العربية  اإلنــســان 
األســـتـــاذ عــبــدالــغــفــار حــســيــن رئــيــس 
اإلنسان،  لحقوق  اإلماراتية  الجمعية 
القطرية  الــلــجــنــة  فــي  والــمــســؤولــيــن 
تم  أنه  اإلنسان، والجدير ذكره  لحقوق 
المواضيع  حول  النظر  وجهات  تبادل 
المتعلقة بحقوق اإلنسان وبحث سبل 
المجال،  هــذا  فــي  والــشــراكــة  التعاون 
وفي هذا الصدد تم بحث توقيع مذكرة 
لحقوق  الوطنية  الجمعية  بين  تفاهم 
حقوق  لجنة  وبين  السعودية  اإلنسان 
مع  التعاون  وتفعيل  العربية  اإلنسان 

أمانة وزراء الداخلية العرب .

بعض من  توصيات المؤتمر:
بالنسبة إللتزامات الدول:

للرقابة  اليات  تضع  أن  الــدول  على   -1
ــة والــمــحــاســبــة لــمــنــع أي  ــمــســاءل وال
ــغــال ســلــطــات إنــفــاذ  ــمــال الســت احــت
في  وسلطاتها  لصاحياتها  الــقــانــون 
ضد  عشوائية  أو  تعسفية  إجــــراءات 

األفراد أو الجماعات.
2- حــث الـــدول على احــتــرام اإلعــان 
العالمي لحماية المدافعين عن حقوق 
الصحفيين  وحماية  واحترام  اإلنسان 
ودعوة  منه،  والوقاية  التعذيب  ومنع 
إلى  رأي  سجناء  لديها  الــتــي  ـــدول  ال

إطاق سراحهم بما في ذلك المدافعين 
ــعــات عــن حــقــوق اإلنــســان،  ــمــداف وال
وشفافية  الــقــضــاء  اســتــقــال  وتــعــزيــز 
المعايير  واحترام  القانونية  اإلجراءات 
ومحاربة  العادلة  للمحاكمة  الدولية  

الفساد. 
وإعــمــال  تبني  عــلــى  الــــدول  حــث   -3
سيادة  بمبادئ  اإللتزام  لكفالة  تدابير 
دون  القانون  أمام  والمساواة  القانون، 

تمييز، وتجنب التعسف.
4- مـــواءمـــة اإلتــفــاقــيــات والــمــواثــيــق 
وحــقــوق  بــاألمــن  المتعلقة  الــعــربــيــة 
وحث  الدولية  المعايير  مع  اإلنــســان 
على  بعد،  بذلك  تقم  لــم  التي  الـــدول 
االنــضــمــام إلـــى اإلتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
مناهضة  اتفاقية  وخاصة  الصلة  ذات 
التعذيب وبروتوكولها اإلضافي والعهد 
والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي 
االقتصادية،  للحقوق  الدولي  والعهد 
رومــا  ونــظــام  والثقافية  واالجتماعية 

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المؤسسات  بين  للشراكة  بالنسبة 
األم���ن���ي���ة وال���م���ؤس���س���ات ال��وط��ن��ي��ة 
لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع 
واح��ت��رام  تعزيز  م��ج��ال  ف��ي  المدني 

حقوق اإلنسان:
والدوري  المتواصل  الحوار  تشجيع   -1
ــن األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة ومــنــظــمــات  ــي ب
ــمــؤســســات  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي وال
في  والنظر  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 
ــيــة، أيــنــمــا تــوفــرت الــظــروف  انــشــاء آل
لذلك للتعاون بينها من أجل أن تكون 
المعايير  مع  متائمة  األمنية  التدابير 
جاء  ما  ومــع  اإلنسان  لحقوق  الدولية 
لقواعد  الــمــتــحــدة  األمـــم  ــة  فــي مــدون
بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  ســلــوك 

القوانين لسنة 1979م.
ب���ال���ن���س���ب���ة ل�����م�����دون�����ات س���ل���وك 
المؤسسات األمنية في مجال حقوق 
على  القدرات  رفع  ومسألة  اإلنسان 
واإلقليمية  ال��دول��ي��ة  ال��م��س��ت��وي��ات 

والمحلية:
اعتماد  على  العربية  الـــدول  حــث   -1
ــزة األمــنــيــة  ــأجــه ـــات ســلــوك ل مـــدون
والموظفين العموميين، تراعى االلتزام 
تنفيذاً  وتنفيذها  اإلنــســان  بــحــقــوق 
ــكــون مــتــائــمــة مع  شــامــًا عــلــى أن ت
سلوك  لقواعد  المتحدة  األمــم  مدونة 
القوانين  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين 

لسنة 1979م.
ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى إص����اح ال��م��ؤس��س��ات 
األم���ن���ي���ة وال���م���ؤس���س���ات ال��ع��ق��اب��ي��ة 
الدولية  للمعايير  وفقاً  واإلصاحية 

لحقوق اإلنسان:
1- إنشاء ودعم إدارات حقوق اإلنسان 
والمؤسسات  الداخلية  وزارات  فــي 

واألجهزة األمنية.
2- االستثمار في الموارد البشرية ورفع 
بهذه  العاملين  كفاءة  وبناء  القدرات 
لهذه  مناسبة  ميزانية  وتوفير  األجهزة 

الغاية.
ـــي  األمـــن ـــطـــاع  ـــق ـــال ب الــــنــــهــــوض   -3
العقابية واالصاحية عن  والمؤسسات 
لها  المنظمة  القوانين  مراجعة  طريق 
القطاع  لتطوير  المالية  الموارد  وتوفير 

األمني وعصرنتها.
الــفــضــلــى  ـــمـــمـــارســـات  ال تــوثــيــق   -4
لــلــمــؤســســات الــعــقــابــيــة واالصــاحــيــة 

وتبادلها بين الدول العربية.

ــبــه قــــال الـــدكـــتـــور عــلــي بن  مـــن جــان
الوطنية  اللجنة  رئيس  المري  صميخ 

د. املري: املؤمتر يدخل ضمن 
استراتيجية اللجنة الوطنية 
حلقوق اإلنسان في تعزيز 

حقوق اإلنسان بدول املنطقة

الدولي  المؤتمر  »إن  اإلنسان  لحقوق 
اإلنسان  وحقوق  األمن  تحديات  حول 
ضمن  يــدخــل  الــعــربــيــة  المنطقة  فــي 
في  اللجنة  ــويــات  وأول استراتيجيات 
المنطقة  فــي  ــســان  اإلن حــقــوق  تعزيز 
بين  بناء  حــوار  وفتح  ودعــم  العربية 
المجتمع  ومنظمات  األمنية  األجهزة 
الــمــدنــي الــعــامــلــة فــي مــجــال حقوق 
في  متخصصة  آليات  وإنشاء  اإلنسان 
الداخلية  وزارات  فــي  الــمــجــال  هـــذا 
وأضاف  والوقاية«،  والرقابة  لإلشراف 
نوعه  مــن  األول  المؤتمر  هــذا  »يــعــد 
تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
في  مــشــيــراً  قــطــر«  ـــة  دول وتستضيفه 
بدولة  الحكومة  أن  إلى  نفسه  الوقت 
قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير الباد 
يتعلق  مــا  كــل  فــي  االستجابة  سريعة 
اإلنسانية.  بالكرامة  واالرتقاء  بالدعم 
ــواســعــة  ــى الــمــشــاركــة ال مــــؤكــــداً عــل
للمنظمات الدولية واالقليمية في هذا 
الخبراء  من  نخبة  جانب  إلى  المؤتمر 
والشخصيات العربية والدولية الهامة، 
وأوضح  في نهاية حديثه إلى أن المؤتمر 
القى استحسان ودعم كبيرين ونوه إلى 
الدعم الكبير الذي وجدته فكرة تنظيم 
المؤتمر من قبل األمانة العامة لمجلس 
الدول  وجامعة  العرب  الداخلية  وزراء 
لحقوق  السامية  والمفوضية  العربية 
اإلنسان و الشبكة العربية للمؤسسات 
»هذه  وقــال  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
الجهات شركاء أساسين في تنظيم هذا 
على  الشكر  لهم  ونوجه  الهام  الحدث 
قبلهم  من  المقدمة  التسهيات  كافة 

النجاح فعاليات المؤتمر«.
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الرئيس  أصدرها  التي  التوجيهات  بعد 
والنهي  بالمعروف  األمــر  لهيئة  الــعــام 
عن المنكر مؤخراً بتفعيل وحدة حقوق 
ودعمها  العامة،  الرئاسة  فــي  اإلنــســان 
تحقيقًا  ــك  وذل المؤهلين،  بالموظفين 
بالمواطنين  العناية  في  القيادة  لــرؤى 
ماحظاتهم  واستماع  بهم،  واالهتمام 
التعامل  في  العدل  وتوخي  وشكواهم، 
يدعي  مــن  دعـــوى  فــي  والــنــظــر  معهم 

المظلمة.
بحقوق  ستهتم  الــوحــدة  وأن  سيما  ال 
اإلنسان وفق أحكام الشريعة اإلسامية، 
عليهم  بــالــمــقــبــوض  يتعلق  ــا  م خــاصــة 
كرامتهم  حفظ  خــال  مــن  والمتهمين 
شرعاً  المقررة  حقوقهم  من  وتمكينهم 
كما  الهيئة،  منسوبي  وكذلك  ونظاماً، 
الرئاسة  تمثيل  الوحدة  مهمات  من  أن 
ــمــؤتــمــرات  ــعــامــة فـــي الـــلـــقـــاءات وال ال
المتعلقة  واالجــتــمــاعــات  ـــنـــدوات  وال
الخطابات  ودراســـة  ــســان،  اإلن بحقوق 
والتقارير المتعلقة بحقوق اإلنسان التي 
والتي  المختصة،  الجهات  مــن  تصدر 

تمس أعمال الرئاسة العامة، واالستفادة 
مــنــهــا لــتــطــويــر عــمــل الــهــيــئــة، وإعــــداد 
االستفسارات  حيال  المناسبة  الـــردود 
الخصوص،  بهذا  ترد  التي  والماحظات 
مع  والتنسيق  تفاهم  مــذكــرات  وإيــجــاد 
هيئات وجمعيات حقوق اإلنسان، ونشر 
ثــقــافــة حــقــوق اإلنــســان الســيــمــا حقوق 
المتهمين والمقبوض عليهم التي كفلتها 
الشريعة اإلسامية واألنظمة المرعية من 
الندوات والدورات  المشاركة في  خال 

التي تقيمها الرئاسة العامة وفروعها.
الدكتور  الجمعية  رئيس  قال  جهته  من 
تصريح  في  القحطاني  ربيعان  بن  مفلح 
مثل  وجــود  أن  »االقتصادية«  لصحيفة 
الحكومية  األجــهــزة  في  الــوحــدات  هــذه 
خاصة األجهزة التي لها عاقة مباشرة مع 
وحماية  تعزيز  في  سيسهم  المواطنين، 
ـــســـان، ويــســاعــد عــلــى نشر  حــقــوق اإلن
الثقافة الحقوقية في الجهاز، ويحد من 
للجمعية  ترد  التي  التظلمات والشكاوى 
مــن بعض الــتــصــرفــات الــتــي تــصــدر من 

بعض منسوبي هذه األجهزة.

هيئة  خطوة  أن  إلــى  القحطاني  وأشـــار 
األمر بالمعروف ستسهم في رفع قدرات 
بحيث  الجهاز،  في  العاملين  وكفاءات 
الحقوقية  المعايير  الحسبان  في  تؤخذ 
ــقــرارات أو اتــخــاذ إجــراء  قبل إصـــدار ال

معين، وأنها خطورة مرحب بها.
وأضــــــاف »نــســعــى ونـــحـــث الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة مــــن أجـــــل إيــــجــــاد هـــذه 
ــــوحــــدات، لـــتـــؤدي رســـالـــة مــحــددة  ال
إقامة  خــال  من  المنسوبين،  بتثقيف 
التدريبية،  والبرامج  والــورش  الــدورات 
ــتــي تــســاعــد مــنــســوبــي الــجــهــاز على  ال
اإلنسان  حقوق  لمبادئ  األكثر  الفهم 
قبل  اإلسامية  شريعتنا  حرصت  التي 
عليها،  الحث  على  الدولية  االتفاقيات 

وتمكين الجميع منها«.
للجمعية  العام  األمين  أشــاد  جانبه  من 

بالخطـوة  الفاخـري  خـالد  المستشار 
العامة  الرئاسة  اتخذتها  التي  اإليجابيـة 
عن  والــنــهــي  بــالــمــعــروف  األمـــر  لهيئة 
جاهدين  رجالها  يسعى  التي  المنكر، 
لتطوير األعمال اإلدارية داخـلها، مـؤكداً 
أن إنشاء وتفعـيل وحـدة لحقـوق اإلنسان 
النتشار  إيجابياً  مؤشراً  يعد  الهيئة،  في 

الثقافة الحقوقية.
الثقافة  ــشــار  ــت »ان ـــوطـــن«  »ال لـــ  وقــــال 
يسهم  ــمــؤســســات  ال ــيــن  ب الــحــقــوقــيــة 
اإلنــســان،  حقـوق  ثقافـة  وعــي  رفـع  فــي 
مثل  فــي  العاملين  توعية  إلــى  إضــافــة 
التـي  الحقوقـية  باآلليات  الجهاز  هــذا 
مؤكداً  الدولية،  االتفاقات  عليها  نصـت 
الجهات  ــل  أوائ من  الداخلية  وزارة  أن 
اإلنسان،  لحقوق  إدارات  افتتحت  التي 

وكذلك وزارة الخارجية«.

بعد تفعيل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
لوحدة حقوق اإلنسان

القحطاني"تفعيلها سيقلل الشكاوى 
والتظلمات ضدها"

الــرســوم  ــع  رف أن  الجمعية  أوضــحــت 
على  الخاصة  المدارس  في  الدراسية 
الطاب أثناء العام الدراسي، من دون 
إشعارهم بذلك، تعٍد على حقوق الطلبة 
وأمراً مخالفاً لحقوق التعليم، ولحقوق 
يأتي  الرسوم  رفع  أن  مؤكدة  اإلنسان، 
في بداية العام الدراسي، وبعد إشعار 

إدارة التربية والتعليم وأولياء األمور.
لـ»الحياة«  الجمعية  في  مصدر  وقال 
أنـــه ال يــحــق لــلــمــدارس رفـــع الــرســوم 
الدراسية إال بعد الحصول على موافقة 

إلى  إضافة  بالمنطقة،  التعليم  إدارة 
ـــور قبل  ــيــاء األم الــتــزامــهــا بــإشــعــار أول
بداية العام الدراسي، موضحاً أن ذلك 
من حقوق الطالب التي يجب مراعاتها 
المخالفين  ومعاقبة  تجاوزها،  وعــدم 

لها.
أن  التعليمية  المؤسسات  على  وشدد 
لسوق  الخريجين  إعـــداد  على  تعمل 
المخرجات  تتناسب  بحيث  العمل، 
الــســوق،  احــتــيــاجــات  مــع  التعليمية 
والطالبات  الطاب  تجهيز  إلى  إضافة 

لمتطلبات  الــمــنــاســب  ــتــدريــب  ــال ب
قنوات  خلق  »يجب  مضيفاً  الــســوق، 
أربــاب  مــع  التعليم  قطاع  فــي  تــعــاون 
تــحــســيــن  ـــــى  إل ــــــؤدي  ي إذ  ـــعـــمـــل،  ال
مخرجاته  ومــوائــمــة  التعليم  جـــودة 
وبين  الــعــمــل«,  ســوق  متطلبات  مــع 
المصدر أن حصول التعليم ذو الجودة 
إعداد  مستوى  رفع  بعد  يأتي  العالية 
المعلمين، والتأكد من مائمة اللغات 
المستخدمة وكفاية الوقت المخصص، 
إضافة إلى ضرورة مراعاة عدم اكتظاظ 

الصفوف بالطاب أو الطالبات.
التدابير  بكافة  األخــذ  أن  إلــى  وأشـــار 
في  الـــنـــظـــام  إدارة  ـــي  ف ــمــنــاســبــة  ال
المدارس، يضمن الحفاظ على كرامة و 
باتخاذ  وذلك  اإلنسانية،  الطفل  حقوق 
شكل  أي  وقــوع  لمنع  التدابير  كافة 
داخل  الطلبة  على  العنف  أشكال  من 
المدرسة، موضحاً أنه في حال حدوث 
لمدير  خطي  بــاغ  تقديم  يجب  ذلــك 
التابع  اإلشــــراف  ومــكــتــب  الــمــدرســة 

إلدارة التربية والتعليم.

اجلمعية تؤكد أن رفع »الرسوم« أثناء »العام الدراسي« 
تعدِ على حقوق الطالب
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اجلمعية تؤكد على أن حوادث فتحات الصرف الصحي 
مسؤولية جنائية

الصحي  الصرف  حوادث  تكرار  ظّل  في 
راح  والتي  المملكة،  مناطق  من  بعدد 
بين   األشـــخـــاص،  مـــن  عـــدد  ضحيتها 
خالد  المستشار  للجمعية  العام  األمين 
في  واضــحــاً  قــصــوراً  هناك  أن  الفاخري 
اإلشراف على خزانات الصرف الصحي، 
ــغــرق فــي هــذه  ال مــمــا يجعل حــــوادث 
الفتحات يتكرر بين الحين واآلخر، جاء 
الوطن  لصحيفة  له  تصريح  خال  ذلك 
وأضاف » إن اإلجراء القانوني الذي يجب 
أن يتبع في هذه الحالة من قبل أهالي 
المتضررين، هو المطالبة بتعويض مالي 

في  تقصيرها  يثبت  الــتــي  الجهة  مــن 
هذا الشأن، باعتبار أن هناك مسؤولية 
جنائية في هذه الحوادث وبالتالي من 
الضرر  عليه  وقــع  الــذي  الشخص  حــق 
من تلك الفتحات أو أهالي المتضررين 
المطالبة بتعويض مالي، يحصلون عليه 
من الجهة المسؤولة عن تلك الخزانات 

أو الفتحات«.
في  الجهات  من  تنصل  »هناك  وتابع 
ـــات الــصــرف  ــيــة خـــزان تــحــمــل مــســؤول
الصحي لكن نجد أن اإلشراف يكون على 
واتفق  الخزانات  تلك  بتركيب  قام  من 

عقد  خال  من  المستفيدة  الجهة  مع 
الدورية،  الصيانة  بعملية  القيام  على 
على  المسوولية  تقع  الحالة  هذه  وفي 
الجهة المتفق معها في صيانة خزانات 
أو  العامة  األماكن  في  الصحي  الصرف 
بين  مبرم  عقد  وفق  التجارية  المراكز 

الجهتين«.
من جانبه أكد رئيس الجمعية الدكتور 
هو  الجمعية  دور  أن  القحطاني،  مفلح 
المختصة  الجهات  دفــع  على  العمل 
عليها  نــّصــت  الــتــي  بواجباتها  للقيام 
األنظمة والتعليمات لمحاسبة المقصر، 

الجهات  تتحرك  لم  حــال  »فــي  مضيفاً 
حلول  لــوضــع  مخاطبتها  تــمــت  الــتــي 
الجهات  »الجمعية«  تخاطب  مناسبة 
األعلى منها«، وفي ذات السياق انتقد 
الجمعية  عضو  السهلي  محمد  الدكتور 
اإلهمال  المقدسة   بالعاصمة  بمكتبها 
في بعض المشروعات الخدمية والذي 
مــشــدداً   ، األبـــريـــاء  ـــاة  وف فــي  يتسبب 
والفتاً  األهــالــي،  لحماية  التحرك  على 
مكشوفة  عديدة  مواقع  هناك  أن  إلــى 
ومشروعات متعثرة تعرض المارة لخطر 

الموت.

د. صالح الخثان

اجلمعية تطالب وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات صارمة بحق 
املعلمني املتسببني في التسجيالت املسيئة للطالب

أوضـــــــح نــــائــــب رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
الدكتور  باسمها  الرسمي  والمتحدث 
الطاب  تصوير  أن  الــخــثــان،  صــالــح 
أو  موافقتهم  دون  الــمــدرســة  داخـــل 
مخالفة  يعد  أمــورهــم  أولــيــاء  موافقة 
معها،  التساهل  عــدم  يجب  صريحة 
مــبــيــنــاً أن هـــذه الــمــخــالــفــات تـــزداد 
ــ  الــتــصــويــر  يتضمن  حــيــن  خــطــورتــهــا 
كرامة  يمس  مما  ـــ  ـ الــمــرئــي  خاصية 
الــطــاب، جــاء ذلــك خــال تصريح له 

لصحيفة عكاظ.

وأضاف »نرى من حين آلخر تسجيات 
تتضمن  للطاب  معلمون  بها  يــقــوم 
المخالفات  وهــذه  مسيئة،  تعليقات 
إلى جريمة  تتحول  أن  يمكن  اإلداريــة 
أياً  اإلعــام  بثها عبر وسائل  يتم  حين 
تحت  الموضوع  يصبح  وهنا  كانت، 
الرابعة من  الفقرة  وفق  العقاب  طائلة 
المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم 
هذه  مــن  جعلت  الــتــي  المعلوماتية 
الجرائم ، المساس بالحياة الخاصة عن 
طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة 

حكمه«،  في  ما  أو  بالكاميرا،  المزودة 
الوطنية  الجمعية  أن  عــلــى  مــؤكــداً 
التربية  وزارة  تطالب  اإلنسان  لحقوق 
مع  حاسمة  إجراءات  باتخاذ  والتعليم 
تصدر  وأن  تضبط،  تصوير  حالة  كــل 
مع  التصوير  تمنع  مشددة  تعليمات 
يمكن  التي  بالعقوبات  قائمة  ــاق  إرف
بالتصوير،  يــقــوم  مــن  عــلــى  إيــقــاعــهــا 
والتي  الرسمية  المناسبات  باستثناء 
يتم التصوير فيها بشكل رسمي وليس 

فردياً.
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فريق من مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة يزور 
مركز الرعاية الصحية األولية

انــطــاقــًا مـــن أهـــــداف واخــتــصــاصــات 
اإلنــســان  لــحــقــوق  الــوطــنــيــة  الجمعية 
الثالثة( و  )الثانية  المادتين  فــي  كما 
على  نصتا  واللتان  األساسي  نظامها  من 
النظام  في  ورد  ما  تنفيذ  من  »التأكد 
الداخلية  األنظمة  وفي  للحكم  األســاس 
بحقوق  ــعــاقــة  ال ذات  الــمــمــلــكــة  فـــي 
حماية  على  »العمل  على   و  اإلنــســان« 
األساسي  للنظام  وفقًا  اإلنــســان  حقوق 
والسنة  الكتاب  مصدره  الــذي  للحكم 
ووفقًا لأنظمة المرعية«، وألن المحافظة 
على النفس من بين الضرورات الخمس 
على  واستناداً   ، عليها  الحفاظ  الواجب 
النظام  من  والثاثون  الحادية  الــمــادة 

األساسي للحكم في الحقوق والواجبات 
بالصحة  الدولة  »ُتعنى  التي نصت على 
لكل  الصحية  الــرعــايــة  ــر  ــوف وت الــعــامــة 
مواطن«،  قام  فريق من مكتب الجمعية 
ــمــقــدســة يــــوم اإلثــنــيــن  ــالــعــاصــمــة ال ب
2014/11/17م  والموافق  1436/01/24هــــ 
األولية،  الصحية  الرعاية  لمركز  بزيارة 
على  المشرف  مــن  الفريق  تــكــون  وقــد 
المكتب األستاذ سليمان عواض الزايدي 
، و العميد )م( توفيق جوهرجي ،والمدير 
الله   عبد  األســتــاذ  للمكتب  التنفيذي 
الفريق  وقد رصد  الخضراوي،  إسماعيل 
عدد من اإليجابيات والسلبيات جاءت 

على النحو التالي:

على  جــاءت  اإليجابيات  إلــى  بالنسبة 
النحو التالي: 

1- النظافة العامة جيدة.
على  الــمــركــز  فــي  العاملين  حـــرص   -2
ــر حــســب إمـــكـــانـــات الــمــبــنــى  ــتــطــوي ال

والموارد المتاحة.
النحو  على  السلبيات  أبرز  جاءت  فيما 

التالي:
1- موقع مبنى المستوصف ال يتناسب 
الصحية ويشكل  المراكز  مع مواصفات 
ــاة حــقــيــقــيــة لــلــمــرضــى وضــيــاعــًا  ــان ــع م
لحقوقهم التي كفلتها لهم وثيقة حقوق 
المرضى الصادرة عن وزارة الصحة وذلك 

لأسباب التالية:

- وقوعه في شارع جانبي ضيق.
إلى  إضافة  الكهربائي  المصعد  صغر   -

ضيق السلم.
- ضيق الممرات وعدم مناسبتها لحركة 

المرضى.
- المبنى غير مجهز بمولد كهربائي.

حرم  مما  أسنان  طبيبة  وجــود  عــدم   -
الكثير من النساء من الكشف.

يؤثر  مما  األشعة  تحميض  جهاز  قدم   -
على جودة النتائج.

ـــى  إل تـــفـــتـــقـــد  ـــتـــعـــقـــيـــم   ال - غــــرفــــة 
ــتــعــقــيــم . ـــات ومـــقـــومـــات ال  أســـاســـي
2-تــجــهــيــز الـــمـــركـــز الــفــنــي ال يــرقــى 

لتجهيزات بعض المراكز األخرى.

ــشــة طــلــب إســتــمــرار  ــاق ــن بـــهـــدف م
ــة والــتــثــقــيــفــيــة  ــوعــوي ــت ــــارات ال ــــزي ال
الجمعية  فــريــق  قــبــل  مــن  لــلــمــدارس 
فرع  من  فريق  نفذ  الجوف،  بمنطقة 
الجمعية زيارة ميدانية إلدارة التربية 

والتعليم بالمنطقة.
الــفــرع  الــفــريــق الــمــشــرف عــلــى  رأس 
الدكتور طارش الشمري، ومدير الفرع 
واألعــضــاء:  الفهيقي،  ظــاهــر  األســتــاذ 
األستاذ خليفة المسعر، واألستاذ ثاني 
عمر  األستاذ  الفرع  وسكرتير  العنزي، 
استقبالهم  فــي  ــد كــان  وق الــمــنــديــل، 

والتعليم   التربية  عام  مدير  من:  كًا 
بمنطقة الجوف األستاذ مطر الزهراني، 
ومدير العاقات العامة األستاذ فيصل 

الشال.
عــدد من  مناقشة  الــلــقــاء  خــال  وتــم 
الموضوعات المشتركة وتم رصد عدد 
من  والتوصيات، كان  اإليجابيات  من 

أهم اإليجابيات التالي:
1- تجاوب مدير عام التربية والتعليم 
العمل  فــي  والرغبة  الــجــوف  بمنطقة 
ــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة في  ــتــطــوي ل

المدارس.

بــالــتــعــاون مـــع فــرع  ــتــرحــيــب  ال  -2
الجمعية خاصة وأنه يوجد لديهم لجنة 
والطالبات(. الطاب  )بحقوق   تعنى 
النحو  على  فــجــاءت  الــتــوصــيــات  أمــا 

التالي:
الجمعية  فـــرع  ــمــرار  إســت 1-ضــــــرورة 
ميدانية  بــزيــارات  الــجــوف  بمنطقة 
خطة  ضـــوء  عــلــى  وتــوعــويــة  تثقيفية 

الفرع لنشر الثقافة الحقوقية.
الــعــمــل عــلــى إنــشــاء مباني  2-ســرعــة 
حــكــومــيــة لـــلـــمـــدارس وذلـــــك لــوضــع 

المباني المستأجرة في المنطقة.

3-التأكيد على أهمية تأهيل المعلمين 
التربية  برسالة  للقيام  متميزاً  تأهيًا 
والتعليم على أكمل  وجه مع المتابعة 

المستمرة لهم من اإلدارة المعنية.
تشجيعية  ــز  حــواف تــوفــيــر  4-ضـــــرورة 
وكذلك  بالدراسة  المنتظمين  للطاب 
على  لتحفيزهم  الــعــطــل  نــهــايــة  عــنــد 
ــكــون حــافــزاً  إســتــمــراريــة الــحــضــور وي

لآلخرين  بعدم التغيب.
المنتظمين  الــطــاب  جــمــع  5-عــــدم 
بــالــحــضــور فــي بــدايــة ونــهــايــة الــعــام 
الدراسي في فصل واحد لقلة الحضور.

فرع اجلوف في زيارة ميدانية إلدارة التربية والتعليم



9

2م
01

4 
بر 

سم
دي

ق 
واف

لم
ه ا

14
36

فر 
ص

ئة
ما

د ال
 بع

س
خام

د ال
عد

ال

9

عدد من أعضاء فرع اجلمعية في عسير ينفذون زيارة 
حملافظة خميس مشيط 

الوطنية  الجمعية  لفرع  ورد  أن  بعد 

شكاوى  عسير  فــي  ــســان   اإلن لحقوق 

الصقر  مــنــطــقــة  مـــن ســاكــنــي  وتـــذمـــر 

برفقة  التعديات  لجان  قيام  بخصوص 

والبيوت  األحــواش  بإزالة  األمن  رجال 

الــمــقــامــة فــيــهــا، قـــام فــريــق مــن فــرع 

على  المشرف  برئاسة  بعسير  الجمعية 

الفرع الدكتور علي الشعبي، وكًا من 

القحطاني،  منصور  الدكتور  األعــضــاء 

وسكرتير  العابسي،  محمد  واألســتــاذ 

بزيارة  غانم،  آل  بندر  األستاذ  الفرع 

وكــان  مشيط  خميس  محافظة  لمقر 

مشيط  خميس  محافظ  استقبالهم  في 

بن  الــعــزيــز  عــبــد  ــن  ب األســـتـــاذ سعيد 

مشيط، ووكيل المحافظ األستاذ فيصل 

بن سعد الشثري.

المحافظ  رحـــب  ـــارة  ـــزي ال بــدايــة  فــي 

مناقشة  وتم  الجمعية،  بفريق  ووكيله 

»المذكورين  ــال  وق  ، الــزيــارة  أســبــاب 

تثبت  شرعية  مستندات  لديهم  ليس 

ملكيتهم لأراضي، وبأن المنطقة التي 

تمت فيها اإلزالــة كانت تحت تصرف 

وزارة الدفاع وقد قامت بالتنازل عنها 

بعض  إلقــامــة  مائمة  منطقة  كونها 

 - )اإلسكان  الهامة  الحيوية  المشاريع 

 - -منشئات جامعية  منشئات صحية 

منتزهات عامة لسكان المدينة(.

وألجل المصلحة العامة كونها مستقبل 

ــمــتــنــفــس الــتــخــطــيــطــي  ــة وال ــن ــمــدي ال

الستيعاب المد السكاني ، ال سيما وأن 

البلدية  بإباغ  قام  بأنه  أفاد  المحافظ 

المنطقة  تلك  على  تعديات  هناك  بأن 

تلك  منع  وطــلــب  مواطنين  قبل  مــن 

من  حمايتها  انسحاب  بعد  التعديات 

األوامــر  على  بــنــاًء  الــدفــاع  وزارة  قبل 

 3758/ ب   /4 رقم  الكريمة  السامية 

 / فــي 1425/1/19هـــــــ ورقـــم 3427/ م 

ب في 1430/3/17هـــ وقد تضمن األمر 

األول إلغاء عدد من الصكوك كانت قد  

األراضــي  تلك  أجــزاء من  صــدرت على 

وتسليم األراضي للبلدية ثم صدر األمر 

السامي األخر برفع يد وزارة الدفاع عن 

35 مليون متر مربع وتسليمها للبلدية 

بالتخطيط  الــعــامــة  للمصلحة  خــدمــة 

األشـــخـــاص  ـــــؤالء  ه أن  إال  لــلــجــمــيــع 

برفع  علموا  أن  ما  وسواهم  المتعدين 

اســتــطــاعــوا  عــنــهــا  الـــدفـــاع  وزارة  يـــد 

اإلحداث بشكل عشوائي وقاموا بعمل 

أحواش وإنشاء بعض الغرف والعشش 

المنطقة  بتلك  عــشــوائــيــًا  والــمــســاكــن 

وعلى مساحات شاسعة لاستياء على 

ذوي  من  تم  ذلك  أن  ولأسف  األرض 

ــثــراء وأصــحــاب األعــمــال وأصــحــاب  ال

المعدات ولم يعد هناك مجال لحفظ 

بمواجهة  إال  المواطنين  بقية  حقوق 

فتم  التعليمات  بموجب  التعديات 

أنه  علمًا  وأزيلت  االحداثات  مواجهة 

بــرقــيــة صــاحــب السمو  ســبــق صــــدور 

مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  الملكي 

الوزراء ووزير الداخلية رقم 19820 في 

1432/2/22هـ المتضمنة تنفيذ األوامر 

على  بالمحافظة  تقضي  التي  السامية 

تلك المنطقة وتكليف اإلمارة باإلشراف 

لهذه  وتأكيداً  التنفيذ  على  المباشر 

من  التعليمات  أخيراً  صدرت  البرقية 

الداخلية  وزير  الملكي  السمو  صاحب 

موجهة ألمارة المنطقة بتنفيذ ما ورد 

، سابقًا  الــصــادرة  السامية  األوامــر   في 

الداخلية  وزير  السمو  صاحب  وبرقية 

سابقًا«.

أنهم  الجمعية  وفد  أكــد   جانبهم  من 

سبقوا  أن قاموا بزيارة إلى تلك المواقع 
بتاريخ 1432/2/19هـ وقدموا تقرير عن 

الزيارة  موضحًا به مرئياتهم حول  تلك 

تقديم  أنه يجب  اتضح  ذلك ومن ذلك 

باالعتبار  ووضعها  العامة  المصلحة 

وتنفيذ ما رآه والة األمر حيال ذلك.

من  عــدد  الجمعية  وفــد  أوصـــى  وقــد 

التوصيات أهمها:

األمــارة  وكيل  سعادة  مع  االجتماع   -1

السابق  خطابهم  في  جاء  ما  لمناقشة 

وأيضًا مرئيات الجمعية األخيرة.

مقام  الجمعية  ــاســة  رئ مــخــاطــبــة   -2

خطابهم  حـــول  المنطقة  أمــيــر  ســمــو 

 السابق رقم 17491 في 1432/4/3هـــ .

وصول شكاوى وتذمر من 
ساكني منطقة الصقر بخصوص 

قيام جلان التعديات برفقة 
رجال األمن بإزالة األحواش 

والبيوت املقامة فيها

احملافظ:»املذكورين ليس 
لديهم مستندات شرعية تثبت 

ملكيتهم لألراضي، وبأن 
املنطقة التي متت فيها اإلزالة 
كانت حتت تصرف وزارة الدفاع 
وقد قامت بالتنازل عنها كونها 

منطقة مالئمة إلقامة بعض 
املشاريع احليوية الهامة«
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 OrangeUrHood# األمم املتحدة تطلق حملة
إلنهاء العنف ضد املرأة

في الخامس والعشرين من  نوفمبر  من 
كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي 
هذا  وفي  المرأة  ضد  العنف  لمكافحة 
حملة  شعار  تحت  االحتفال  جاء  العام 
البرتقالي،  الــيــوم  بوصفه  »اتـــحـــدوا« 
ضد  العنف  بشأن  الوعي  رفــع  بهدف 
هذا  لمدة  الحملة  واستمرت   ، المرأة 

العام لفترة 16 يوماً.
ــعــام لأمم  مــن جــانــبــه قـــال األمــيــن ال
بان كي مون في حفل خاص  المتحدة 
قبيل إضاءة مبنى امباير ستيت باللون 
وضع  علينا  يجب  »مــعــاً،  البرتقالي، 
على  مؤكداً  العالمي«،  العار  لهذا  حد 
نوع  على  والقائم  الجنسي  العنف  أن  
الجنس هو الشكل األكثر تطرفاً وانتشاراً 
من أشكال عدم المساواة التي تتعرض 
لها النساء والفتيات، وأضاف إن النساء 
جميع  في  للعنف  يتعرضن  والفتيات 
البلدان واألحياء، وكثيراً ما ال يبلغ عن 
ضد  العنف  »إن  وتابع،  الجرائم،  هذه 
النساء والفتيات هو وباء عالمي يدمر 
حياة األشخاص ويؤثر على المجتمعات 
في  محصوراً  ليس  إنه  التنمية،  ويكبح 
أي منطقة أو أي نظام سياسي، أو ثقافة 
أو طبقة اجتماعية، إنه موجود في كل 
في  المجتمع  مستويات  من  مستوى 
السلم،  وقــت  فــي  يحدث  إنــه  العالم، 
مشيراً   ،  » الصراع  خال  أســوأ  ويصبح 
نيجيريا؛  فــي  فتاة   200 اختطاف  إلــى 

لاغتصاب  عــراقــيــات  نــســاء  وتــعــرض 
النزاع؛ كما  الجنسي خال  واالسترقاق 
تعرضت تلميذتان هنديتان لاغتصاب 
والقتل وتم تعليق جثتيهما على شجرة.
التمييز  لثقافة  التصدي  إلى  كما حث 
يستمر،  بأن  العنف  لذلك  تسمح  التي 
والمواقف  النمطية  القوالب  وتحطيم 
وســن  الــجــنــس،  نـــوع  بــشــأن  السلبية 
التمييز  لــمــنــع  وتطبيقها  الــقــوانــيــن 
واالســتــغــال ووضـــع حــد لــهــمــا، ودعــا 
العنف  أعمال  إدانة كافة  إلى  الجميع 
واإلفــات  التمييز  وتحدي  المرأة  ضد 
ــاب ووضــــع حـــد ألســالــيــب  ــق ــع مـــن ال
العنف  تشجع  التي  والعادات  التفكير 
تتجاهله  أو  والــفــتــيــات  الــنــســاء  ضــد 
إضـــاءة  تــمــت  وقـــد  مــعــه،  تتسامح  أو 
المتحدة  بــاألمــم  المحيطة  المنطقة 
العامة  ــة  األمــان ومبنى  نــيــويــورك  فــي 
بمدينة  الشهير  ستيت  إمباير  ومبنى 
نيويورك بأضواء برتقالية اللون، كما تم 

األخرى  المناسبات  من  العديد  تنظيم 
الدعم  لحشد  العالم  أنحاء  جميع  في 

للقضاء على العنف ضد المرأة.
التقدم  من  الرغم  »على  األمين  وتابع 
يطارد  العنف  يــزال  ال  مــؤخــراً،  المحرز 
العالم،  أنــحــاء  جميع  فــي  امـــرأة  مليار 
حيث تتعرض امرأة من بين كل ثاث 
في  الجنسي  أو  البدني  للعنف  نساء 
ــن حــيــاتــهــا، وفـــي أغلب  ــا م مــرحــلــة م
ضد  العنف  مرتكب  يــكــون  ــان٬  األحــي
لهيئة  ووفقاً  لها،  المقربين  أحد  المرأة 
جميع  بين  من  للمرأة،  المتحدة  األمم 
 ،2012 عــام  فــي  قتلن  الــلــواتــي  النساء 
تبين أن حوالي نصفهن قد قتلن على ید 
شریك أو فرد من األسرة، وغالباً ما تمر 
هذه الجرائم دون عقاب ويبقى الجناة 
العام  هذا  في  أنه  إلى  أحـــراراً،  مشيراً 
وحده، تم خطف أكثر من 200 فتاة في 
النساء  من  شهادات  وسمعنا  نيجيريا، 
العراقيات حول االغتصاب واالستعباد 

النزاع هناك، »وهنا في  أثناء  الجنسي 
الواليات المتحدة، كانت هناك حاالت 
مــن الــعــنــف الــجــنــســي داخــــل الــفــرق 

الرياضية والحرم الجامعي«.
فومزيلي  الــســيــدة  قــالــت  جهتها  مــن 
التنفيذية  الــمــديــرة  نــكــوكــا  مــامــبــو- 
هذا  أن  للمرأة،  المتحدة  األمــم  لهيئة 
اليوم هو فرصة ليسطع الضوء البرتقالي 
يحدث  الــذي  المرأة  ضد  العنف  على 
فــي الــمــنــزل، فــي الـــمـــدارس، والـــدول 
ــمــدن والـــقـــرى، وحــثــت عــلــى دعــم  وال
و »اخــمــاده«  »الــرعــب«  هــذا  مواجهة 
والــعــالــم  هــامــة  ــالــت »هـــذه لحظة  وق
عام  بعد  ما  خطة  لوضع  الهمم  يشحذ 
مكافحة  قضية  أن  على  مشددة   ،2015
جــدول  ستتصدر  الــمــرأة  ضــد  العنف 
أعمال التنمية العالمية في المستقبل، 
اللون  هذا  إلى  بحاجة  »نحن  وأضافت 
الافت للنظر في كل مكان بحيث تصل 
الرسالة بصوت عال وواضح، يتعين أن 
ضد  العنف  لوقف  معاً  جميعاً  نعمل 
إلى  واشــارت  فــوراً«،  والفتيات  النساء 
التزام اتفاقية نيويورك الرسمية األولى 
تفاهم  مــذكــرة   - المتحدة  األمـــم  مــع 
والمديرة  األولى  السيدة  اليوم  وقعتها 
المتحدة للمرأة  التنفيذية لهيئة االمم 
آمنة  المدينة  فــي  المناطق  بجعل   -
من  وخالية  والفتيات  النساء  لجميع 

التحرش الجنسي.

حقائق وأرقام

1- تتعرض 35% من النســـاء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف الجنسي، وفي بعض 
البلدان، تتعرض سبع من كل عشر نساء إلى هذا النوع من سوء المعاملة.

2- يقدر بقاء ما يقرب من 30 مليون فتاة تحت ســـن الخامســـة عشر تحت تهديد خطر تشويه األعضاء 
الجنســـية لإلناث، في حين تعرضت أكثر من 130 مليون امرأة وفتاة إلى تلك الممارســـة على مســـتوى 

العالم.
3- تشـــير التقديـــرات إلى أن أكثر من 130 مليون فتاة وامـــرأة - على القيد الحياة اليوم – قد تعرضت 

لتشويه أعضائها التناسلية )فيما ُيعرف بالختان( ، وال سيما في أفريقيا وبعض دول الشرق األوسط.
4- على الصعيد العالمي، يقدر عدد األحياء من النســـاء اللواتي تزوجن ولم يزلن صغيرات بـ700 مليون 
امـــرأة، منهن 250 مليون تزوجن دون ســـن الخامســـة عشـــر، ومـــن المرجح أال تكمـــل الفتيات اللواتي 

يتزوجن تحت سن الثامنة عشر تعليمهن، كما أنهن أكثر عرضة للعنف المنزلي ومضاعفات الوالدة.
5- تستمر عواقب العنف ضد المرأة وتكاليفه ألجيال.

©un.org

قانونيًا  التمييز ضدها  عن  املرأة  العنف ضد  ينجم 
بني  الالمساواة  نهج  استمرار  عن  وكذلك  وعمليًا 

اجلنسني
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"كرت أحمر" حملة وطنية للحد من تشغيل األطفال

أ. خالد الفاخري األمين العام للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان يرفع محافظ الطائف في صورة جماعية مع فريق حملة »كرت أحمر«
الكرت األحمر ضد عمالة األطفال

األسري  األمان  شباب  مجموعة  أطلق 
والشباب  األطفال  قسم  مع  بالتعاون 
 WWSF   بمنظمة قمة المرأة العالمية
يوماً  عشر  التسعة  حملة  تقيم  التي 
كل  األطفال  ضد  العنف  من  للوقاية 
األمان  برنامج  فيها  شارك  والتي  عام 
األســـري الــوطــنــي فــي الــثــاث أعــوام 
وعام  عام  و2012   2011 عام  السابقة، 
مسمى  تحت  وطنية  حملة    ،2013
األطفال  تشغيل  ضد  أحمر«  »كــرت 
تهدف  والــتــي  نوفمبر،  شهر  مطلع 
إلى تسليط الضوء على قضية  )عمالة 
بــاآلثــار  المجتمع  وتــوعــيــة  ــال(  األطــف
الظاهرة  تلك  مثل  لتفاقم  السلبية 

ليس على األطفال وحسب وإنما على 
المجتمع بكامله.

ــة فـــي 8 مــدن  ــحــمــل تـــم تــفــعــيــل ال
كًا   شملت  المملكة  في  ومحافظات 
والطائف  ومكة  وجــدة  الــريــاض  مــن 
والجبيل،  واألحساء  والدمام  والخبر 
الرياض  في  الحملة  افتتاح  تم  كما 
نوفمبر   15 ــمــوافــق  ال الــســبــت  يـــوم 
بـــمـــاراثـــون دراجـــتـــي ومــســيــرة من 
 Rolling« دراجات هارلي ديفدسون
لرفع شعار  وذلك   »Stallions Club
األحــمــر  بــالــكــرت  المتمثل  الحملة 
ــف تــشــغــيــل األطـــفـــال، كــمــا تم  ــوق ل
تدشين الحملة في المنطقة الشرقية 

نوفمبر   19 ــمــوافــق  ال األربـــعـــاء  يـــوم 
بــاســتــعــراض الــطــيــران الــشــراعــي في 
الواجهة البحرية بالخبر من فريق سما 
وباإلضافة  الجوية  للرياضات  الخليج 
ديفدسون،  هارلي  دراجــات  لمسيرة 
خصيصاً  أعــد  دلــيــل  تــوزيــع  تــم  كما 
للحملة على األهالي لتوعية المجتمع 
بمخاطر تشغيل األطفال وسبل الوقاية 

منه.
وفـــي مــحــافــظــة جـــدة أقــيــمــت  عــدة 
بجامعة  الــطــب  كلية  فــي  فــعــالــيــات 
للعلوم  عبدالعزيز  بن  سعود  الملك 
أقيمت  المكرمة  مكة  وأمــا  الصحية 
فعاليات متنوعة في جامعة أم القرى 

من  عدد  أقيمت  أيضًا  الطائف  وفي 
األنشطة والفعاليات في مجمع قلب 
الطائف  في حين ُدشنت الحملة في 
المنطقة الشرقية باستعراض الطيران 
النارية  الدراجات  ومسيرة  الشراعي 
تجمع  ألكــبــر  المصاحبة  »هـــارلـــي« 
أكبر   « األطــفــال  عمالة  ضــد  بــشــري 
كف بشري«  في الواجهة البحرية في 

محافظة الخبر .
الفعاليات  من  عــدد  هناك  كــان  كما 
ومسرح  الخبر  في  الراشد  مجمع  في 
واألنشطة  الفقرات  من  عدد  لتقديم 
بالدمام  العثيم  مجمع  مــن  كــل  فــي 

وفي األحساء.
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تقرير دولي يؤكد أن حاالت االجتار باألطفال والنساء في ازدياد
حــول  2014م  الــعــالــمــي  الــتــقــريــر  بــيــن 
مكتب  أصدره  والذي  بالبشر  االتجار 
بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمــم 
والجريمة، أن واحداً من ثاث ضحايا 
االتجار بالبشر هو طفل - بزيادة خمسة 

في المائة مقارنة بالفترة 2010-2007.
ثاثة  من كل  اثنين  الفتيات  وتشكل 
جنب  إلى  وجنباً  الضحايا،  من  أطفال 
من  المائة  في   70 يمثلن  النساء،  مع 
إجمالي ضحايا االتجار في جميع أنحاء 

العالم.
التنفيذي  الــمــديــر  قـــال  جــانــبــه  مــن 
»لــســوء  ــوف  ــيــدوت ف يــــوري  للمكتب 
الحظ، يبّين التقرير أنه ال يوجد مكان 
والنساء  األطفال  فيه  يكون  العالم  في 
بالبشر،  االتجار  من  بمأمن  والــرجــال 
سلمتها  التي  الرسمية  البيانات  إن 
تمّثل  ال  للمكتب  الوطنية  السلطات 
سوى ما تم الكشف عنه من حاالت، 
العبودية  نطاق  أن  الواضح  لمن  وإنّــه 

في العصر الحديث أسوأ بكثير« كما 
في  بلد  هناك  ليس  أنه  التقرير  أشــار 
بلد  يقّل عن 152  ال  ما  فهناك  مأمن  
من  متضررة  مقصد  بلد  و124  منشأ 
االتجار بالبشر، وما يزيد على 510 من 
تدفقات االتجار تتقاطع مساراتها عبر 
الغالب  في  االتجار  ويحدث  العالم، 
داخـــل الـــحـــدود الــوطــنــيــة أو داخــل 
يصيب  حــيــن  فــي  نفسها،  المنطقة 
الغنية  الدول  للقارات  العابر  االتجار 
في المقام األول،  في بعض المناطق - 
مثل أفريقيا والشرق األوسط - يشكل 
بالغ،  قلق  مــصــدر  بــاألطــفــال  االتــجــار 
المائة  في   62 األطــفــال  يشكل  حيث 
ــضــاً بشكل  مــن الــضــحــايــا، وارتــفــع أي
الماضية  الخمس  السنوات  مطرد في 
 - القسري  العمل  ألغــراض  االتــجــار   -
الصناعات  قطاعي  في  ذلــك  في  بما 
المنزلي  والعمل  والبناء  التحويلية 

وإنتاج المنسوجات.

في   35 نحو  أن  ــى  إل التقرير  وأكـــد   
المائة من ضحايا الكشف عن االتجار 
ــقــســري هـــم من  ــعــمــل ال ألغـــــراض ال
اإلنــــاث، وأوضـــح أنــه مــع ذلـــك، ثمة 
اختافات إقليمية، ففي الغالب ُيتَّجر 
الوسطى  وآسيا  أوروبـــا  في  بالضحايا 
بينما  الجنسي،  االستغال  ألغـــراض 
ــهــادئ،  فــي شـــرق آســيــا والــمــحــيــط ال
يحّرك  الــذي  هو  القسري  العمل  فــإن 
الكشف  تم  السوق، وفي األمريكتين، 
ــقــدر متساو  ب الــنــوعــيــن  ــن  عــن هــذي
معظم  أن  الــتــقــريــر،  وأفــــاد  تــقــريــبــاً، 
أن  ووجد  أقاليمية،  االتجار  تدفقات 
أكثر من ست ضحايا من أصل عشرة 
واحدة  وطنية  حــدود  عبر  بهم  توجر 
من  العظمى  الغالبية  أما  األقــل،  على 
 72  - إدانتهم  تمت  الذين  المّتجرين 
في المائة - فهم من الذكور ومواطني 
البلد الذي يعملون فيه، ويبرز التقرير 
يمّثل  زال  ما  العقاب  اإلفات من  أن 

في   40 مشكلة خطيرة، حيث سّجلت 
أو  قليلة  إدانـــات  البلدان  من  المائة 
أنها لم تسجل أّية إدانات، وعلى مدى 
تكن  لــم  الماضية،  الــســنــوات  العشر 
استجابة  فــي  ملحوظة  ـــادة  زي هــنــاك 
العدالة الجنائية على الصعيد العالمي 
كبير  جــزء  تــرك  مما  الجريمة،  لهذه 
وقال  للمجرمين،  عرضة  السكان  من 
فــيــدوتــوف »حــتــى لــو جــّرمــت معظم 
البلدان االتجار، فإن الكثير من الناس 
قوانينها  تتفق  ال  بلدان  في  يعيشون 
مع المعايير الدولية التي من شأنها أن 
توفر لهم الحماية الكاملة، كبروتوكول 
مكافحة االتجار باألشخاص على سبيل 
إلى  يحتاج  »هـــذا  وأضـــاف  الــمــثــال« 
تغيير، يتعّين على كّل البلدان اعتماد 
لمكافحة  الــمــتــحــدة  األمـــم  اتــفــاقــيــة 
الــجــريــمــة الــمــنــظــمــة عــبــر الــوطــنــيــة 
والبروتوكول وااللتزام بالتنفيذ الكامل 

ألحكامهما«.
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الطويلة  العمل  وساعات  األجــور،  دفع  عدم  يعني  غالبا  القسري  العمل 
وتقييد  الهوية،  وثائق  ومصادرة   ، أيام  لعدة  راحة  وبــدون  مفرط  بشكل 
حرية الحركة وإستخدام الخداع والترهيب والعنف الجسدي أو الجنسي

 منظمة العمل الدولية/ خيمكا ©

معاهدة دولية جديدة ملنع العمل 
اجلبري

مؤخراً اعتمدت منظمة العمل الدولية 
بشأن  قانونيًا  وملزما  جديداً  بروتوكواًل 
البروتوكول  ويــهــدف  الجبري،  العمل 
والحماية  الوقاية  بتدابير  النهوض  إلى 
الجهود  تكثيف  عن  فضًا  والتعويض، 

للقضاء على أشكال الرق المعاصرة.
العمل  مــنــظــمــة  بـــروتـــوكـــول  واُعــتــمــد 
الدولية رقم 29 لعام 2014 بشأن العمل 
الــجــبــري بــأغــلــبــيــة كــبــرى مــن جانب 
العمل  وأصحاب  الحكومات  مندوبي 

والعمال في مؤتمر العمل الدولي.
لمنظمة  العام  المدير  قــال  جانبه  من 
ـــيـــة، غــــاي رايـــــدر »إن  ــعــمــل الـــدول ال
خطوة  بمثابة  والتوصية  الــبــروتــوكــول 
مكافحة  مجال  فــي  األمـــام  إلــى  كبيرة 
العمل الجبري ويمثل التزاماً راسخاً من 
الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات 
أشكال  على  القضاء  أجــل  مــن  العمال 

الرق المعاصرة«.
الجبري  العمل  ــدر  »إن  وقــال غــاي راي
ينتهك حقوق اإلنسان وكرامة المايين 

من النساء والرجال والفتيات والفتيان 
في  ويــقــف  الفقر  إدامـــة  فــي  ويساهم 

طريق تحقيق العمل الائق للجميع«.
مليون   21 بنحو  يقدر  ما  حالياً  فهناك  
أنحاء  في جميع  الجبري  العمل  ضحايا 
العمل  منظمة  تقرير  ويــقــدر  الــعــالــم، 
المشروعة  غير  األربــاح  األخير  الدولية 
أشكال  خال  من  الخاص  االقتصاد  في 
حديثة من العبودية بحوالي 150 مليار 

دوالر أمريكي في كل عام.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر 
من نصف ضحايا العمل الجبري هم من 
النساء والفتيات، ويأتي العمل الجبري 
األول  المقام  فــي  المنزلي  العمل  فــي 
تجارية،  ألغــراض  الجنسي  واالستغال 
ــرجــال والــفــتــيــان في  فــي حين يــأتــي ال
المقام األول في االستغال االقتصادي 
والبناء  الــزراعــة  مجاالت  في  القسري 

والتعدين.
ويعزز البروتوكول اإلطار القانوني الدولي 
من خال إنشاء التزامات جديدة لمنع 

العمل الجبري من أجل حماية الضحايا 
عن  االنتصاف كالتعويض  سبل  وتوفير 

األضرار المادية والجسدية.
ــمــوجــب الـــبـــروتـــوكـــول، يــطــلــب من  وب
الازمة  التدابير  تتخذ  أن  الحكومات 

سيما  وال  للعمال  أفضل  حماية  لتوفير 
الــعــمــال الــمــهــاجــريــن مــن مــمــارســات 
التوظيف االحتيالية والتعسفية ويشدد 
في  والعمال  العمل  أصحاب  دور  على 

مكافحة العمل الجبري.

الخليجية  الدولية  المنظمة  أصــدرت 
حقوقية  مجلة  أول  االنــســان  لحقوق 
واالنجليزية  العربية  باللغتين  دولية 
منطقة  فــي  اإلنــســان  بحقوق  تختص 
دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً 

والدولية بشكل عام.
ــتــي تــحــمــل إســم  وتــهــدف الــمــجــلــة ال
»الــبــصــيــرة« الــربــع ســنــويــة  إلــى رفع 
المستويين  عــلــى  الـــوعـــي  مــســتــوى 
بقضايا  يتصل  فيما  والعالمي  المحلي 
داخـــل دول مجلس  ــســان  اإلن حــقــوق 

التعاون الخليجي وخارجها.
كما تهدف المنظمة من خال المجلة  
الــعــام فــي المجال  بــالــوعــي  لــإلرتــقــاء 
ــونــي االنــســانــي والــتــشــريــعــات  ــقــان ال
احترام  أهمية  على  والتأكيد  الدولية 
حقوق اإلنسان واالرتقاء بها في جميع 
الحكومية  والممارسات  التشريعات 

وخلق  أكثر  بصورة  شأنها  من  واإلعاء 
على  تعمل  الــتــي  والــبــرامــج  األنشطة 
والــبــرامــج  الــمــمــارســات  فــي  تأصيلها 
التعليمية والتشريعية إضافة إلى خلق 
الحقوقية  للقضايا  واٍع  مجتمعي  حوار 
بالوطن العربي على نحو يعبر عن حرية 

وانفتاحا أكبر على المستوى الدولي.
كما ال يقتصر دورها في االرتقاء بثقافة 
حقوق اإلنسان في دول المجلس فقط 
بل تسعى أيضًا إلى إثارة قضايا عديدة 
العالم  حــول  اإلنــســان  بحقوق  ترتبط 
تناولته  مــا  المثال  سبيل  على  منها 
المجلة في عددها األول كقضية أقلية 
ومعالجتها  الهند  في  غوجار«  فان   «
الــوعــي  لــهــا  يخلق  بــمــا  القضية  هـــذه 

واالهتمام الدولي.
الــمــحــامــي »منصور  قـــال  مــن جــانــبــه 
المجلة  أن  المنظمة  رئــيــس  ــاه«  ــوت ل

منظمات  بين  للتواصل  منبراً  ستكون 
الــدولــي  والمجتمع  ــســان  اإلن حــقــوق 
المشاركة في حوارات حرة  عن طريق 
ومفتوحة حول أفضل السبل لمعالجة 
قضايا حقوق اإلنسان على المستويات 

اإلقليمية والدولية.
الدولية  المنظمة  أن  بالذكر  الجدير 
ربحية  غــيــر  منظمة  هــي  الخليجية 
ـــهـــا مــكــتــب فــي  ــيــف ول مـــقـــرهـــا جــن
بشكل كامل  جــهــودهــا  وتــكــرس  ــي  دب
عليه  نص  ما  بكل  االلتزام  من  للتأكد 
على  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعان 
والدولي  واإلقليمي  المحلي  المستوي 
وتضم في عضويتها أفراداً وشخصيات 
حقوقية وتربوية وخبرات دولية تنشط 
حول  المعرفة  مستوى  رفع  مجال  في 
وتسعى  وحــمــايــتــهــا  اإلنـــســـان  حــقــوق 
بشكل بناء إلى اإلعاء من شأن حقوق 

والقوانين  باألعراف  والتوعية  اإلنسان 
اإلنــســان  بــحــقــوق  المتصلة  الــدولــيــة 
وعلى  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول 

المستوى الدولي.
كما تهدف المنظمة الدولية الخليجية 
الازمة  والموارد  الخبرات  توفير  إلى 
بحقوق  الــمــتــصــلــة  ــشــطــة  األن ـــــراء  الث
األنشطة  تلك  خــاص  وبشكل  اإلنسان 
وتقديم  التربوي  بالجانب  المتعلقة 
الـــدعـــم الــفــنــي وفـــقـــًا لــاحــتــيــاجــات 
المرتبطة بهذه األنشطة وتعزيز العاقة 
التي تمكن من توحيد الجهود الفردية 
والحكومية  األهــلــيــة  والــمــؤســســاتــيــة 
اإلنسان  حقوق  احــتــرام  من  يعزز  بما 
بشكل عام إلى جانب نشر الوعي حول 
اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان وتبني 
تــوجــهــاتــه بــجــانــب اآللــيــات الــدولــيــة 

واألممية األخرى.

صدور أول مجلة مختصة بحقوق اإلنسان في دول مجلس التعاون 
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املطالبات املالية تتصدر القضايا احلقوقية في احملاكم السعودية

أفادت مصادر عدلية لصحيفة الحياة 
تصدر المطالبات المالية في القضايا 
السعودية  المحاكم  فــي  الحقوقية 
شكلت  حيث  الماضي،  العام  خــال 
بـــ»قــيــمــة مبيع«  الــمــطــالــبــة   قــضــايــا 
النسبة األعلى في قضايا المحكمتين 
ــــدمــــام،  ــــاض وال ــــري الـــعـــامـــة فــــي ال
االستحكام«  حجج  طلب  و»دعـــاوى 
»فسخ  ودعـــاوى  المكرمة،  مكة  فــي 

النكاح« في جدة.
المحكمة  أن  ذاتها  المصادر  وبينت 
العامة في الرياض تصدرت المحاكم 
ألفاً   37 على  العمل  فــي  السعودية 
و722 قضية حقوقية خال عام واحد، 
أكثرها  أن  مبينة  الماضي،  العام  أي 
بقيمة  المطالبة  قضايا  كــان  ـــداوالً  ت

تليها  قضية،   4790 بإجمالي  مبيع 
 4517 بواقع  المالية  المبالغ  دعــاوى 
للمطالبة  المالية  والــدعــاوى  قضية، 
بمبالغ 20 ألف ريال فما دون بلغت 

3562 قضية.
فسخ  دعــــاوى  عـــدد  أن  وأوضـــحـــت 
مقابل  فــي  قضية،   950 بلغ  النكاح 
و1732  سلف،  أو  قرض  دعوى   1870
حقوق،  دعــاوى  و1603  نفقة،  دعوى 
دعوى  و1212  حضانة،  دعوى  و1499 
قضية  و918  عـــقـــار،  بـــأجـــرة  مــالــيــة 

حقوقية للمطالبة بأجرة عين.
التي  الحقوقية  القضايا  بلغت  كما 
في  العامة   المحكمة  عليها  عملت 
تمثلت  قضية،  و578  ألــفــاً   17 جــدة 
و1654  نكاح،  فسخ  دعوى   1789 في 

حضانة،  دعوى  و1586  نفقة،  دعوى 
مبيع،  بقيمة  مطالبة  قضية  و1063 
و788  ــي،  ــال م مبلغ  دعـــوى  و853 
ــار، و686  ــأجــرة عــق دعـــوى مــالــيــة ب
و579 دعوى  أو سلف،  قرض  دعوى 
دعوى  و539  غيرهم،  أو  أوالد  زيــارة 
ملكية  دعـــوى  و491  عــقــار،  ملكية 

عقار«.
في الوقت الذي بلغ عدد القضايا في 
المحكمة العامة في مكة المكرمة 14 
ألفاً و529 قضية حقوقية، تمثلت في 
استحكام  حجة  لطلب  قضية   2560
جديد، و2482 قضية للمطالبة بقيمة 
مبيع، و1122 دعوى فسخ نكاح، و640 
دعوى حضانة، و575 دعوى مطالبة 
نفقة،  دعـــوى  و568  مــالــي،  بمبلغ 

عقار من حاضر،  إخاء  و502 دعوى 
و471 دعوى مالية بأجرة عقار، و401 
دعــوى  و349  عــقــار،  ملكية  دعـــوى 

قسمة تركة إجبار/عقارية.
لوزارة  الحديثة   اإلحصاءات  وبينت 
في  العامة  المحكمة  نظر  عن  العدل 
قضية،  و873  آالف  خمسة  الــدمــام 
تمثلت في 1118 قضية مطالبة بقيمة 
مــالــي،  مبلغ  ـــوى  دع و558  مــبــيــع، 
و464 دعوى مالية بأجرة عقار، و346 
إخاء عقار من حاضر، و315  دعوى 
ــكــاح، و253 دعــوى  ن فــســخ  دعـــوى 
سلف،  أو  قــرض  دعــوى  و218  نفقة، 
دعــوى  و171  حضانة،  دعـــوى  و214 
تزيد  مــالــيــة  دعـــوى  و132  حــقــوق، 

قيمتها على 20 ألف ريال.
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إنشاء مرصد سعودي إلكتروني ملكافحة املخدرات

 وجــــه صاحب الســــمو الملكــــي األمير 
الداخليــــة  وزيــــر  نايــــف  بــــن  محمــــد 
لمكافحــــة  الوطنيــــة  اللجنــــة  ورئيــــس 
المخــــدرات بإنشــــاء مشــــروع شــــبكة 
المختصــــة  الجهــــات  مــــع  إلكترونيــــة 

ظاهــــرة  مواجهــــة  فــــي  والشــــريكة 
المخدرات )مصلحــــة الجمارك واألمن 
العــــام، والمديريــــة العامــــة لمكافحــــة 
المخــــدرات، والمديرية العامة لحرس 
الحدود ومستشــــفيات األمل(، وكذلك 

إنشــــاء )المرصــــد الســــعودي لمكافحة 
المخدرات(.

هذا ما بينه أمين عام اللجنة الوطنية 
مدير  مساعد  الــمــخــدرات  لمكافحة 
عـــام مــكــافــحــة الــمــخــدرات لــلــشــؤون 
محمد  بن  عبداإلله  األستاذ  الوقائية 
سمو  توجيهات  أن  موضحًا  الشريف، 
الوطنية  اللجنة  رئيس  الداخلية  وزير 
تطوير  دعمت  الــمــخــدرات  لمكافحة 
المختلفة  الداخلية  وزارة  قــطــاعــات 
وخاصة ما يتعلق بمكافحة المخدرات 

ومواجهتها. 
تتبناه  والــــذي  الــمــرصــد  أن  مــؤكــداً 
األمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة 
ـــمـــخـــدرات بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــركــز  ال
المعلومات الوطني والجهات المعنية 
سوف يكون قاعدة معلوماتية تختص 
في رصد مجاالت مكافحة المخدرات 
األمنية والقانونية والوقائية والعاجية 

والتأهيلية، وتبرز جهود المملكة على 
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، 
العالمية  الــتــقــاريــر  سيتضمن  كــمــا 
والمنظمات  الهيئات  عــن  الــصــادرة 
واألنشطة  الــبــرامــج  وتوثيق  الــدولــيــة 
في  المعنية  الجهات  بها  تقوم  التي 
في  مستخدمة  المخدرات  مكافحة 
ذلك وسائل التقنية باعتبارها الوسيلة 
ما  كــل  لحصر  والمناسبة  الحديثة 
أرقــام  من  المخدرات  بقضايا  يتعلق 
وإحصاءات وقضايا، وأكد »الشريف« 
الــمــرصــد ســيــصــبــح رافــــداً  أن هــــذا 
للخبراء  ومــنــارة  المعرفة  روافـــد  مــن 
والــدارســيــن  والباحثين  والمهتمين 
مكافحة  مــجــال  فـــي  والــمــخــتــصــيــن 
حكومة  جــهــود  ويبين  ــمــخــدرات،  ال
مجال  في  الشريفين  الحرمين  خــادم 
أمنيًا  ومواجهتها  المخدرات  مكافحة 

ووقائيًا وتوعويًا.

جتهيز أماكن للمحاكمة عن بعد في عدد من السجون وتخفيف محكومية 
السجناء بتجاوز مرحلة دراسية

للسجون  العامة  المديرية  أوضــحــت 
أماكن  تجهيز  استكمال  اقــتــراب  عــن 
في عدد  بعد  للمحاكمة عن  مخصصة 
من السجون في السعودية، مشيرة إلى 
أن تلك الخطوة جاءت بعد النجاح في 
في  بعد  عن  المحاكمة  آليات  تطبيق 

سجن الملز بالرياض.
الرسمي  المتحدث  بــه  صــرح  مــا  هــذا 
للمديرية العامة للسجون العقيد أيوب 
الحياة، حيث قال  بن نحيت لصحيفة 
بشكل  بعد  عن  المحاكمة  تفعيل  »تم 
ــســجــون بعد  ــي فـــي عـــدد مـــن ال جــزئ
المديرية  من  الــازمــة  المواقع  توفير 
إلى أن اإلجراء  العامة للسجون، مشيراً 
المحاكمة  إجــراءات  تسهيل  إلى  أدى 

واختصار الوقت والجهد.
عن  المحاكمة  آلية  »إن  وأضاف: 
يسعى  متكامل  نظام  وفق  تأتي  بعد 
والمحاكم  السجون  إدارات  بين  للربط 
أحدث  وفق  تجهيزه  ويتم  الشرعية، 
والمعلوماتية  الفنية  التقنيات 
استخدام  يتم  وأيضاً  لذلك،  الازمة 

من  للتأكد  اإللكترونية  البصمة  نظام 
العملية عبر دوائر  وتتم  النزيل،  هوية 
المرئية  باألنظمة  مجهزة  تلفزيونية 
والصوتية، تم تجهيزها للعمل من وزارة 
العدل، مشيراً إلى أن استمرار التنسيق 
مع وزارة العدل ألجل تفعيلها في بقية 
إثر  تحقق  الذي  النجاح  بعد  المواقع، 
تطبيق المحاكمات عن ُبعد في سجن 

الملز.
ومن جانب آخر حفزت وزارتا  التربية 
المملكة  سجون  في  النزالء  والداخلية 
سجين  لــكــل  الــمــحــكــومــيــة  بتخفيف 
ــتــجــاوز مــرحــلــة دراســـيـــة مـــن خــال  ي
ــحــاق بـــمـــدارس الــســجــون الــتــي  ــت االل
والتعليم  التربية  وزارة  عليها  تشرف 

داخل السجون.
جاء ذلك عبر تصريح لمدير عام إدارة 
العامة  اإلدارة  في  واإلرشـــاد  التوجيه 
للتربية والتعليم بمنطقة حائل فهد بن 
عيسى الموكاء لصحيفة عكاظ، موضحا 
تحسين  إلــى  يهدف  البرنامج  هــذا  أن 
ــــا الــتــربــوي  مــــدارس الــســجــون ودوره

بها مع  االلــتــحــاق  الــنــزالء على  وحــث 
لمن  المحكومية  تخفيف  حافز  وجود 
أهمية  مؤكدا  دراسية،  مرحلة  يتجاوز 
بالتجهيزات  الــمــدارس  هــذه  تــزويــد 
المدرسية الازمة التي تسهل العملية 
اإلرشادية  الخدمات  وتقديم  التربوية 
في  ويتم  والــنــزالء  للطاب  المناسبة 
آخر كل عام رفع تقارير فصلية لإلدارة 
هــذا  عــن  والــتــعــلــيــم  للتربية  الــعــامــة 

البرنامج وما حققه من إنجازات تربوية 
وإصاحية.

العامة  المديرية  أن  بالذكر  الجدير 
عن  المحاكمات  أن  قــالــت   للسجون 
المئة  في   70 اختصار  في  تسهم  ُبعد 
من الوقت الذي يستغرقه الذهاب إلى 
المحاكم، كما ستقلص حجم التكاليف 
تخيير  سيتم  أنه  إلى  مشيرة  المادية، 

النزالء بين قبول ورفض هذا اإلجراء.
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إجراءات جديدة لسرعة البت في قضايا األحوال الشخصية وقريبًا تطبيق 
مؤشر للطالق في 5 محاكم

مــن أجـــل ســرعــة الــتــقــاضــي فــي قضايا 
األحوال الشخصية، وجه الدكتور محمد 
جديداً  تعميمًا  الــعــدل،  وزيــر  العيسى 
األحـــوال  قــضــايــا  تــأخــيــر  بــرفــض  يقضي 
أي  دون  بها  البت  وسرعة  الشخصية، 
الجديد  الــتــوجــه  هـــذا  ــي  ــأت وي تــأخــيــر، 
عــدد من  الـــوزارة مؤخراً  أقــرت  أن  بعد 
البت  األنظمة والقوانين، بهدف سرعة 
في القضايا، وعدم تأخيرها عن األوقات 
ــشــاء محاكم  إن الــمــطــلــوبــة، ومـــن ذلـــك 
أعـــداد  ـــــادة  وزي ــة،  ــي ــوع ون متخصصة 

القضاة وتخصيص دوائر حديثة.
وبـــحـــســـب تـــصـــريـــح ألحـــــد الـــمـــصـــادر 
فإن  األوســط  الشرق  لصحيفة  القضائية 
تــلــك اإلجــــــراءات الــقــضــائــيــة الــجــديــدة 
التقاضي  مواعيد  تقليص  إلــى  دفعت 
ذات  وفــي  أسبوعين،  إلــى  أشهر   8 من 
السياق سجلت معظم المحاكم انخفاضاً 
من  الكثير  وإنجاز  المواعيد  في  كبيراً 
بقضاة  المحاكم  دعــم  بسبب  القضايا 
وتخصيص المحاكم وتدريب الموظفين 

الهيكلة  وإعادة  مكثفاً  تدريباً  والقضاة 
اإلدارية في بعض المحاكم.

الجدير باإلشارة هنا إلى أن وزارة العدل 
للقضاء  األعلى  المجلس  مع  وبالتنسيق 
اإلجـــراءات  من  بالكثير  مــؤخــراً   قامت 
تكدس  لمواجهة  التطويرية  والخطوات 
افتتاح  منها  المواعيد،  وبعد  القضايا 
المتخصصة  ــمــحــاكــم  ال مـــن  الــكــثــيــر 
مــثــل اإلنــــهــــاءات ومــحــكــمــة األحــــوال 
وفصلها  التنفيذ  ومحكمة  الشخصية 
بالقضاة  ودعمها  العامة،  المحكمة  عن 
وتفعيل  تدريبهم  وكذلك  والموظفين، 
مكاتب  تفعيل  وكذلك  المصالحة  نظام 
ــخــدمــة االجــتــمــاعــيــة فـــي الــمــحــاكــم  ال

والرقابة الصارمة على سير العمل.
وزيــر  إخــطــار  اإلجــــراءات  تلك  وشملت 
تواجهها  الــتــي  المعوقات  عــن  الــعــدل 
انــخــفــاض  إلــــى  أدى  مــمــا  ــمــحــاكــم،  ال
المواعيد بشكل كبير وتحسن في بيئة 
العمل، وسرعة إنجاز القضايا في عموم 

المحاكم.

وفي اتجاه آخر استحدثت وزارة العدل 
للخدمة  ــعــامــة  ال اإلدارة  خـــال  مـــن 
الطاق(  )مــؤشــر  مــشــروع  االجتماعية 
إلى  أدت  التي  العوامل  يتضمن  الــذي 
من  والزوجة(  )الــزوج  الطرفين  انفصال 
ودينية  واقــتــصــاديــة  اجتماعية  نـــواح 

وتعليمية.
تتضمن  »الــريــاض«  صحيفة  وبحسب 
رئيسة  مــحــاور  ثاثة  الــمــؤشــرات  هــذه 
تتعلق  ــؤشــرات  )م يبحث  منها  األول 
بــالــخــصــائــص الــديــنــيــة االجــتــمــاعــيــة(، 
بين  العمري  التوافق  السؤال  ويشمل 
الزوج والزوجة )عدم وجود تباين كبير 
العلمي  والتوافق  منهما(،  كل  سن  في 
يكون  التعليمي  )المستوى  والثقافي 
العادات  وتوافق  مــا(،  حد  إلى  متقاربا 
من  ونظرة كل  الزوجين،  بين  والتقاليد 
)القدرة  الزوجية  للحياة  والزوجة  الزوج 
على التوافق الفكري(، ويتناول المحور 
مــؤشــرات  مــشــروع  أسئلة  مــن  الــثــانــي 
تتعلق  )مؤشرات  السعودية  في  الطاق 
وتشمل  االقـــتـــصـــاديـــة(،  بــالــخــصــائــص 
التالي: تحديد المهر والنفقة، وتحديد 
بين  التعايش  وكيفية  ونــوعــه  السكن 

ومدى  الزوجة  عمل  وتحديد  الزوجين، 
الصرف  واستقالية  ذلــك،  الــزوج  تقبل 
لها دون تدخل الزوج ما لم يكن هناك 

تراض بينهما.
أما المحور الثالث فيتناول )المؤشرات 
الــطــاق بين  إلـــى حـــدوث  الــتــي أدت 
األول  فــي شقين؛  وتــنــدرج  الــزوجــيــن(، 
يــخــتــص بـــمـــؤشـــرات تــتــعــلــق بــالــحــالــة 
وفق  وذلــك  واألبناء،  للزوجين  العمرية 
األسئلة التالية: كم عمر كل من الزوج 
وجد؟  إن   - األبناء  عدد  والــزوجــة؟ كم 
الزواج  هذا  األبناء؟ هل كان  أعمار  كم 
هو األول للزوج؟ هل يوجد لدى الزوج 
زوجـــة أخــــرى؟ هــل الــزوجــة ســبــق لها 

الزواج من قبل؟
والجزء الثاني من المؤشرات التي أدت 
فيتناول مؤشرات  الطاق،  إلى حدوث 
تتعلق بالحالة االجتماعية واالقتصادية، 
الــزوج  لــدى  هل  التالية:  األسئلة  وفــق 
ـــجـــاب؟ مـــا الــمــســتــوى  قــصــور فـــي اإلن
الزوج والزوجة؟ هل  التعليمي لكل من 
الزوجة تدرس حاليا؟ هل الزوج يتعاطى 
مسكرات أو مخدرات؟ هل الزوج سريع 

االنفعال؟ هل الزوجة سريعة االنفعال؟
هذا ما ذكره لـ » الرياض« مستشار وزير 
الدكتور  االجتماعية  للشؤون  الــعــدل 
أهــــداف  »إن  وأضـــــاف  الـــعـــود  نــاصــر 
دراســـة  فــي  تتلخص  ــمــشــروع  ال هـــذا 
االجتماعية  وأبعادها  الطاق  مشكلة 
والــعــدلــيــة، وتــحــديــد أهــم الــمــؤشــرات 
الطاق  مشكلة  إيجاد  في  تسهم  التي 
الحالية  األســرة  وتوعية  الزوجين،  بين 
المؤشرات،  بأهم  الزواج  على  والمقبلة 
وتعريف المهتمين بالمؤشرات ألخذها 
المشكلة  معالجة  عــنــد  االعــتــبــار  فــي 
وإعــداد  فيها،  الــوقــوع  مــن  والتحذير 
الــبــرامــج اإلرشـــاديـــة والــتــوعــويــة للحد 
أمن  على  للحفاظ  المشكلة  هــذه  مــن 
ــا، والــتــنــســيــق مع  ــراره ــق األســــرة واســت
الجهات ذات العاقة لتحقيق التكامل 
المجتمعي في الحد من مشكلة الطاق، 
وإعداد معايير ومؤشرات تكون بمثابة 
أسباب  وتوضح  العدلي  الوقائي  الدليل 

مشكلة الطاق وعاجها.

وفقًا لوزارة العدل فإن محاكم األحوال الشخصية مؤخرًا أصبحت تنهي 

أغلب القضايا األسرية مثل »الطالق، احلضانة، النفقة« وغيرها في 

أسبوع، ما عدا ما يتطلب تأخيرها نظامًا
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وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمــم  وكالة 
األدنـــى(  الــشــرق  فــي  فلسطين  الجــئــي 
ـــعـــًا(  )راب رقـــم 302  ـــقـــرار  ال بــمــوجــب 
لأمم  الــعــامــة  الجمعية  عــن  ــصــادر  ال
 1948 األول  كــانــون   8 فــي  الــمــتــحــدة 
تفويضها  وتــمــثــل  ــة(  ــع ــراب ال ـــــدورة  )ال
ــة  األولـــــي فـــي تــقــديــم »بـــرامـــج اإلغــاث
لاجئين  التشغيل«  وبرامج  المباشرة 
أحوال  »تافي  أجل  من  الفلسطينيين 
السام  ودعـــم  والـــبـــؤس...  المجاعة 
واالســـتـــقـــرار«، وحــلــت األونـــــروا محل 
الاجئين  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
سنة  في  أنشئت  التي  الفلسطينيين 
اإلغــاثــة  بــرامــج  تقديم  بــهــدف   ،1948
فلسطين،  لاجئي  والتشغيل  المباشرة 
الوكالة عملياتها في األول من  وبدأت 

شهر أيار عام 1950.

الجئو فلسطين؟
وفقًا لتعريف األونروا لاجئي فلسطين 
هي  فلسطين  الذين كانت  أولئك  فهم 

الفترة  خال  الطبيعي  إقامتهم  مكان 
الواقعة بين حزيران 1946 وأيار 1948، 
رزقهم  ومــورد  منازلهم  فقدوا  والذين 
عام  االسرائيلي  العربي  الصراع  نتيجة 

.1984
وقد ساهمت في رفاه أربعة أجيال من 
تنميتهم  تحقيق  وفي  فلسطين  الجئي 

البشرية.

ماذا تقدم؟
ــــــروا )وهــــي وكـــالـــة األمـــم  ــقــدم األون ت
ــمــتــحــدة إلغـــاثـــة وتــشــغــيــل الجــئــي  ال
فلسطين في الشرق األدنى( المساعدة 
لحوالي  الــتــأيــيــد  وكــســب  والــحــمــايــة 
فلسطين  مــن  الجـــئ  مــايــيــن  خمسة 
واألراضــي  وســوريــا  ولبنان  األردن  في 
الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم 

التوصل إلى حل لمعاناتهم
ويتم تمويل األونروا بشكل كامل تقريبا 
للدول  الطوعية  التبرعات  خــال  من 

األعضاء في األمم المتحدة.
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حملة عن منظمة األونروا

اجلزء اخلامس من »اتفاقية القضاء على جميع اعرف حقوقك وواجباتك
أشكال التمييز ضد املرأة«

تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في: 
)أ( المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع المستويات.

المعلومات  ذلك  في  بما  المائمة،  الصحية  العناية  تسهيات  إلى  الوصول  )ب( 
والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة.

)ج( االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي.
)د( الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في 
ذلك ما يتصل منه بمحو األمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصاً بكافة الخدمات 

المجتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية.
)هـ( تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص 
لحسابهن  العمل  أو  الغير  لدى  العمل  الرجل عن طريق  لفرص  مكافئة  اقتصادية 

الخاص.
)و( المشاركة في جميع األنشطة المجتمعية.

التسويق،  وتسهيات  الزراعية،  والقروض  االئتمانات  على  الحصول  فرصة  )ز( 
األراضــي  إصــاح  مشاريع  في  المعاملة  في  والمساواة  المناسبة،  والتكنولوجيا 

واإلصاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.
والمرافق  باإلسكان  يتعلق  فيما  سيما  وال  مائمة،  معيشية  بظروف  التمتع  )ح( 

الصحية واإلمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصات.

المادة  الثالثة عشر
المرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  جميع  األطــراف  الدول  تتخذ 
في المجاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها، على أساس 

المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، والسيما: 
)أ( الحق في االستحقاقات العائلية.

)ب( الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من 
أشكال االئتمان المالي.

جميع  وفي  الرياضية  واأللعاب  الترويحية  األنشطة  في  االشتراك  في  الحق  )ج( 
جوانب الحياة الثقافية.

المادة  الرابعة  عشر
1. تضع الدول األطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، 
واألدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً ألسرتها، بما في ذلك 
عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة 

تطبيق أحكام هذه االتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2. تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 
في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن 

*ان�سمت اململكة اإىل اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف �سبتمرب2000م، و والتي اعتمدتها الأمم املتحدة يف  18 كانون الأول/دي�سمرب 1979، وبداأ تنفيذها يف 3 اأيلول/
�سبتمرب 1981 وقد حتفظت على املواد التي تتعار�ض مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

متى تأسست؟

اإلسرائيلي  العربي  النزاع  أعقاب  في 

)وهي  األونــروا  تأسيس  تم   ،1948 عام 
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ـــة على  ـــوكـــال ال ــمــل خـــدمـــات  ــشــت وت
واإلغــاثــة  الصحية  والــرعــايــة  التعليم 
المخيمات  وتحسين  التحتية  والبنية 
الصغير  واإلقــراض  المجتمعي  والدعم 
في  ذلــك  في  بما  الطارئة  واالستجابة 

أوقات النزاع المسلح.

البشرية  التنمية  تشمل  م��اذا  على 
لديها؟

والخدمات  لأونروا  البشرية  التنمية 
االبتدائي  التعليم  تشمل  اإلنسانية 
األولــيــة،  الصحية  والــرعــايــة  والمهني 
ــدعــم  شــبــكــة األمـــــان االجــتــمــاعــي وال
المخيمات  وتحسين  التحتية  والبنية 
ــمــعــي واإلقــــــــــراض الــصــغــيــر  ــمــجــت ال
في  ذلك  في  بما  الطارئة،  واالستجابة 
تسليم  يتم  المسلح،  ــنــزاع  ال حـــاالت 

الخدمات ضمن خمسة برامج.
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قال تقرير صدر مؤخراً لثاث وكاالت أممية قائمة على قضايا التغذية في تقرير 
مشترك أن أعداد المواطنين الذين ال يحصلون على طعام كاف في العالم تراجع 
بأكثر من  إلى 2014، وذلك مقارنة  الفترة من 2012  إلى 805 مليون نسمة خال 

مليار نسمة خال الفترة من 1990 إلى 1992.
العالم«  أن  الغذائي في  الذي حمل عنوان »»حالة عدم األمن  التقرير  وأضاف 
األرقام » تؤكد االتجاه اإليجابي الذي يظهر تراجع أعداد الجائعين عالميًا بأكثر 
من 100 مليون نسمة على مدار العقد الماضي وبواقع أكثر من 200 مليون نسمة 

منذ 1990 و 1992«.
ووفقًا للتقرير فإن  المجتمع الدولي قد تبنى عام 2000 األهداف اإلنمائية لألفية، 
التي تشمل االلتزام بخفض نسبة الجوعى في العالم في الفترة من 1990 إلى 2015.
الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق  )الفاو(  واألغذية  الزراعة  منظمة  وقالت 
وبرنامج الغذاء العالمي إن تحقيق هذا الهدف أصبح في متناول أيدينا » إذا تم 

تكثيف الجهود المائمة والعاجلة«.
بمواجهة  المتعلق  لألفية  اإلنمائية  هدف  أن  الذكر  سالفة  الهيئات  وأضافت 
الجوع تم الوفاء به في شرق وجنوب شرق آسيا وفي أمريكا الاتينية والكاريبي. 
، في  المقبل  العام  األهــداف  بهذه  الوسطى  آسيا  و  القوقاز  تفي  أن  المقرر  ومن 
تحقيق  في  متأخرة  آسيا  وغرب  وجنوب  الصحراء  جنوب  إفريقيا  أن  يقال  حين 

هذا الهدف.

 كاريكاتري

الحادية  المادة  عليه  نصت  لما  وفقًا 
ــظــام الــمــرافــعــات  ـــثـــاثـــون  مـــن ن وال
المحاكم  فإن  مؤخراً  الصادر  الشرعية 

العامة تختص بالتالي:
والقضايا  الــدعــاوى  جميع  فــي  النظر 
حكمها  في  ومــا  اإلنهائية  واإلثباتات 
ــخــارجــة عـــن اخــتــصــاص الــمــحــاكــم  ال
ــــوان  األخـــــرى وكــتــابــات الـــعـــدل ودي
في  النظر  خاص  بوجه  ولها  المظالم، 

اآلتي:
من  بالعقار،  المتعلقة  الــدعــاوى   - أ 
متصل  حق  أو  الملكية،  في  المنازعة 
نفسه  العقار  من  الضرر  دعوى  أو  به، 
أقيام  أو دعوى  به،  المنتفعين  من  أو 
أو  األجــرة  دفــع  أو  اإلخــاء  أو  المنافع 
المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض 
لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم 

ينص النظام على خاف ذلك.
ب- إصدار صكوك االستحكام بملكية 

العقار أو وقفيته.
حــوادث  عــن  الناشئة  ــدعــاوى  ال  - ج 
المنصوص  المخالفات  وعــن  السير 
ـــمـــرور والئــحــتــه  عــلــيــهــا فـــي نــظــام ال

التنفيذية.
والثاثون  الثانية  المادة  فيما حددت 
اخـــتـــصـــاص الــمــحــكــمــة الـــعـــامـــة في 
ليس  الــذيــن  الــمــركــز  أو  الــمــحــافــظــة 
فيهما محكمة متخصصة ببنظر جميع 
الدعاوى والقضايا واإلثباتات اإلنهائية 
وما في حكمها الداخلة في اختصاص 
ما  وذلــك  المتخصصة،  المحكمة  تلك 
لم يقرر المجلس األعلى للقضاء خاف 

ذلك.
أما المحاكم العمالية فتختص  بالنظر 

في اآلتي:
أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل 
ــات العمل  واألجـــور والــحــقــوق وإصــاب

والتعويض عنها.

بــإيــقــاع  المتعلقة  ــمــنــازعــات  ال ب- 
التأديبية  ــجــزاءات  ال العمل  صاحب 
على العامل، أو المتعلقة بطلب اإلعفاء 

منها.
إليـــقـــاع  الـــمـــرفـــوعـــة  الـــــدعـــــاوى  ج- 
نظام  في  عليها  المنصوص  العقوبات 

العمل.
الفصل  على  المترتبة  المنازعات   - د 

من العمل.
والعمال  العمل  أصحاب  شكاوى  هـــ- 
أي  ضد  اعتراضاتهم  تقبل  لم  الذين 

مختص  ــاز  جــه أي  مـــن  صــــادر  ــــرار  ق
للتأمينات  ــعــامــة  ال الــمــؤســســة  فـــي 
التسجيل  بوجوب  يتعلق  االجتماعية، 

واالشتراكات أو التعويضات.
بالعمال  المتعلقة  الــمــنــازعــات   - و 
بمن  العمل،  نظام  ألحكام  الخاضعين 

في ذلك عمال الحكومة.
تطبيق  عــن  الناشئة  المنازعات   - ز 
ـــظـــام الــتــأمــيــنــات  ــمــل ون ــع نـــظـــام ال
االجتماعية، دون إخال باختصاصات 

المحاكم األخرى وديوان المظالم.

ما هي الدعاوى التي تختص بنظرها احملاكم العامة 
واحملاكم العمالية؟

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ت
نيا

نو
قا

نقاًل عن صحيفة

تقرير أممي يؤكد تراجع أعداد 
اجلائعني في العالم
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

الشك أنَّ المماطلة في إعطاء العامل أجره نظير ما قام به من عمل يعد انتهاك حقوقي 

وتجاوز دون وجه حق لحقوق العامل اإلنسانية ، ولذلك تم اعتبار أجر العامل ديناً 

ممتازاً من الدرجة األولى، يقدم على جميع الغرماء في حال إفاس صاحب العمل ، 

ويقدم كذلك على المصروفات القضائية، ومصروفات اإلفاس والتصفية ، باعتبار 

التي يجب  الحقوق  به من أهم  الذي قام  العمل  للعامل نظير  المترتبة  الحقوق  أنَّ 

بخس  من  تأخيرها  في  لما  سبب كان  ألي  تأخيرها  وعدم  بها  الوفاء  وسرعة  أدائها 

ومماطلة في إعطائهم حقوقهم ، فعن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبّي صلى الله 

عليه وسلم َقاَل: »َقاَل الله َتَعاَلى : َثَاَثٌة أنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمِة َرُجٌل أْعَطى بي ُثمَّ 

َغَدَر ، َوَرُجٌل َباَع ُحرَّاً َفأََكَل َثَمَنُه ، َوَرُجٌل اْسَتأَجَر أجيراً َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيْعِطِه أْجرَُه« 

رواه البخاري .

وهذا تأكيد على أهمية الوفاء المباشر ألجر العامل ، إال أنه يوجد في وقتنا الحاضر 

، كقيام  لديهم ألسباب عدة  للعاملين  المالية  الحقوق  تتساهل في  الجهات  بعض 

صاحب العمل بفرض أعمال إضافية على العامل غير ما هو متفق عليها ومنعه من 

الحصول على األجر اإلضافي لهذه األعمال ، أو  المماطلة في دفع األجر بهدف دفع 

العامل لترك حقه والكف عن المطالبة به بهدف إستفادة صاحب العمل من أموال 

العاملة األجنبية على الهروب من كفائهم  ، مما ينتج عنه تشجيع األيدي  العامل 

أسرهم  وألفراد  لهم  معيشة كريمة  توفير  على  يساعدهم  رزق  مصدر  عن  للبحث 

كما يساهم في انتشار معدل الجريمة نتيجة اإلحساس باإلضطهاد وعدم اإلنصاف 

وهضم الحقوق وانتشار ظاهرة العمالة السائبة .

تؤدى  وأن  عليه  اؤتمنوا  فيما  الله  مخافة  مؤسسات  أو  أفراد  الجميع  من  آمل  لذا 

أعطوا   « قال  حين  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  برسول  واالقتداء  ألصحابها   الحقوق 

األجير أجره قبل أن يجف عرقه«.

)) أجر العامل وأهمية الوفاء به ((



20


