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سفير شؤون الهجرة و الالجئني السويدي يزور اجلمعية
قام السفير المسؤول عن شؤون الهجرة
والالجئين ب���وزارة الخارجية السويدية
ال��س��ي��د ج���ان ن��وت��س��ون ي��راف��ق��ه السفير
ال��س��و ي��دي ل���دى المملكة ال��س��ي��د داغ
يولين دانفيلت بزيارة للجمعية الوطنية
لحقوق اإلنسان  ،التقيا خاللها بسعادة
رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان
القحطاني وبعد تعريف السفير الزائر
بأنشطة الجمعية تطرق الحديث لتطور
أوض����اع ح��ق��وق اإلن���س���ان ف��ي المملكة
وال���ج���ه���ود ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا المملكة
إلستيعاب الالجئين السوريين واليمنيين
رغ��م ضخامة أع��داده��م وتمكينهم من
العمل واالستفادة من الخدمات العامة
 ،كما ت��ن��اول الحديث آل��ي��ات استقبال
الدول األوروبية لالجئين وما تبع ذلك من
أح��داث في بعض ال��دول  ،وش��رح الوفد
الزائر آليات استيعاب السويد لالجئين
وال���ح���رص ع��ل��ى دم��ج��ه��م ف��ي المجتمع
ال��س��و ي��دي وق���د أك���د رئ��ي��س الجمعية
ع��ل��ى أن مشكلة ال�لاج��ئ��ي��ن استطاعت

المملكة العربية السعودية أن تتعامل
معها بشكل متميز وهيئت لالجئين
السوريين واليمنيين الفرصة للتمتع
بحقهم في العيش الكريم كما أضاف

الدكتور القحطاني أن موقف المجتمع
ال���دول���ي ال��م��ت��ردد م���ن ح���ل ال��ق��ض��اي��ا
اإلقليمية دفع بظهور مشكلة الالجئين
وخاصة في سوريا والعراق  ،وقد حضر

اللقاء من طرف الجمعية األمين العام
للجمعية األستاذ خالد بن عبدالرحمن
ال��ف��اخ��ري وسكرتير رئ��ي��س الجمعية
األستاذ أحمد بن محمد المحمود .

لقاء يجمع سفير نيوزيلندا مع رئيس اجلمعية في مقرها بالرياض
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قام السفير النيوزيلندي لدى المملكة
السيد هاميش ماكمستر يرافقه نائب
رئيس البعثة السيد غريغ لويس بزيارة
للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان،
التقيا خاللها بسعادة رئيس الجمعية
الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني
وبعد تعريف السفير الزائر بأنشطة
الجمعية تطرق الحديث لمراقبة
الجمعية لإلنتخابات البلدية وفق
المعايير المتعارف عليها دولياً وما
مثلته هذه االنتخابات من مشاركة
لألفراد في الحياة العامة في المجتمع
وقد تم التطرق لبعض القضايا
الحقوقية األخرى ومنها عقوبة اإلعدام
و موقف الحكومة النيوزيلندية من

أحكام اإلعدام بالمملكة وقد أكد
سعادة رئيس الجمعية على ضرورة
احترام تطبيق الدول ألحكام قانونها
الداخلي واستقالل أعمال قضائها ،
وقد انتقد الدكتور القحطاني موقف
إيران في التدخل في الشأن القضائي
السعودي وما تبع ذلك من عدم
احترام التفاقية فيينا المتعلقة بحماية
البعثات الدبلوماسية ومقارها في
الدول المضيفة.
وقد حضر اللقاء من طرف الجمعية
األمين العام للجمعية األستاذ خالد بن
عبدالرحمن الفاخري وسكرتير رئيس
الجمعية األستاذ أحمد بن محمد
المحمود .
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اجلمعية تؤكد على ضرورة محاسبة املقصرين في حريق مستشفى جازان
العام و حتدد أوجه النقص والقصور في اخلدمات الصحية

ت��اب��ع��ت الجمعية ال��وط��ن��ي��ة لحقوق
اإلنسان حريق مستشفى جازان العام،
وإذ ت��ق��دم التعزية إل��ى م��ق��ام خ��ادم
الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
وسمو ولي ولي العهد وتدعوا بالرحمة

لمن ت��وف��اه��م ال��ل��ه ف��ي ه��ذا ال��ح��ادث
األليم وبالشفاء العاجل للمصابين،
وبعد زي��ارة الموقع واالستقصاء عن
أس��ب��اب الحريق ترغب الجمعية أن
توضح ما يلي  -:إن الخدمات المقدمة

م���ن ال���ق���ط���اع ال��ص��ح��ي ل��ل��م��واط��ن��ي��ن
ال ت��ع��ك��س م���ا ت��ول��ي��ه ح��ك��وم��ة خ���ادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من
اهتمام وما تخصصه الدولة رعاها الله

لهذا القطاع من ميزانيات ضخمة ،
فقد الحظت الجمعية أن من أسباب
نشوب هذا الحريق اإلهمال والقصور
ف��ي المراقبة وغ��ي��اب التنسيق بين
الجهات ذات العالقة باألمن والسالمة

وإغ��ل�اق م��خ��ارج ال���ط���وارئ  ،وبعض
اإلج��راءات اإلدار ي��ة والبروقراطية في
اتخاذ القرار وتوفير المبالغ الالزمة
ل��ل��وف��اء بمتطلبات األم���ن وال��س�لام��ة
ف��ي أوقاتها كما ك��ان لغياب الرقابة
وال��م��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ق��اول��ي��ن الرئيسيين
ومقاولي الباطن لتنفيذ هذه األعمال
أث���ر ف���ي ع���دم ال���وف���اء بالمتطلبات
األساسية لمثل هذه المرافق الخدمية
 ،وإذ ت��ؤك��د ال��ج��م��ع��ي��ة ع��ل��ى أهمية
محاسبة المقصرين فإنها تشير إلى
أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن أوج���ه النقص
والقصور في الخدمات الصحية والتي
ت��م رص��ده��ا خ�لال ال��ف��ت��رات الماضية
وتأمل من المسؤولين في وزارة الصحة
العمل على تالفيها بما يضمن حصول
المواطنين على حقهم في العالج ومن
ذلك -:
 -1ال���ت���راخ���ي ف���ي م��ت��ط��ل��ب��ات األم���ن
والسالمة في المرافق الصحية ونقص
ال��م��راق��ب��ة والمتابعة وص��ع��وب��ات في
ال��ص��ي��ان��ة وع����دم االه��ت��م��ام ال��ك��اف��ي
بتدريب العاملين في ه��ذه المرافق
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح���االت
الطوارئ وخاصة في حالة الحرائق.
 -2معاناة الكثير من المستشفيات
وال����م����راف����ق ال���ص���ح���ي���ة م����ن ض��ع��ف
اإلم��ك��ان��ي��ات وق��ل��ة ال���ك���وادر الطبية

المتخصصة و خ��اص��ة ف��ي المناطق
النائية .
 -3ضعف التنسيق بين القطاعات
الصحية المختلفة سواءاً التابعة لوزارة
الصحة أو للقطاعات العسكرية أو
الجامعات بما يساهم في إلحاق الضرر
بالمرضى و ي��ح��ول دون رف��ع مستوى
األداء واالس��ت��ف��ادة م��ن اإلم��ك��ان��ي��ات
الموجودة بالشكل المناسب.
 -4ض��ع��ف ك���ف���اءة ال���ك���ادر اإلداري
والصحي في نسبة كبيرة من المرافق
الصحية.
 -5قلة ِ
األس��رة مما يحول دون تقديم
العالج والرعاية الصحية الالزمة لمن
يحتاجها والتسبب في تدهور الحالة
الصحية للمرضى و الطلب من أقارب
المرضى التنسيق والبحث عن أسرة
شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم
إليها.
 -6تأخر حصول المرضى على العناية
الطبية في الوقت المناسب والمكان
المناسب وتباعد مواعيد العيادات
والعمليات ال��ت��ي ق��د تصل إل��ى عام
كامل مما يفاقم حاالت المرضى.
 -7اس��ت��م��رار ب��ع��ض المستشفيات
في رف��ض ال��ح��االت المرضية الطارئة
والطلب من الجهات االسعافية أو ذوي
المرضى ال��ذه��اب به إل��ى جهة أخرى
مما قد يتسبب في وف��اة المريض أو

مضاعفة حالته ،رغم وجود تعليمات
ب��أن ي��ح��ال المريض إل��ى المؤسسات
الصحية في القطاع الخاص عندما ال
يتوفر السرير في مستشفيات الدولة.
 -8زي����ادة م��ع��دالت ال��وف��اة وان��ت��ش��ار
بعض األمراض خالل السنوات األخيرة
في بعض المناطق دون توضيح دقيق
ألسباب هذه الزيادة المقلقة.
 -9استمرار المراكز الصحية في مباني
مستأجرة معظمها قديم ومتهالك وال
يصلح لتقديم رع��اي��ة صحية وضعف
مستوى العاملين فيها سواء األطباء أو
الفنيين أو اإلداريين.
 -10ضعف تأهيل ال��ك��وادر اإلدار ي���ة
ال��م��س��ان��دة للطاقم ال��ط��ب��ي ف��ي كثير
من المستشفيات؛ مما ينعكس سلباً
على التعامل مع الجمهور ومساعدة
ال��م��م��ارس��ي��ن ال��ص��ح��ي��ي��ن ف���ي ت��أدي��ة
واجباتهم.
 -11شكوى بعض المستشفيات من
قلة التجهيزات الطبية وقدم الموجود
منها وضعف صيانتها رغم ما يخصص
للصحة من ميزانية كبيرة في الميزانية
العامة للدولة.
 -12ارتفاع نسبة األخطاء الطبية خاصة
في مستشفيات المحافظات وغياب
آلية رصد ذلك واالعتماد على ما يتقدم
به المرضى أو ذويهم من شكاوى حول
الموضوع.

 -13اف���ت���ق���اد ق���ط���اع ال���ص���ح���ة إل���ى
إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة واض���ح���ة ح��ي��ث تتغير
الخطط بتغير المسؤولين في الوزارة.
 -14الحاجة إلى تزويد بعض المراكز
الصحية المجهزة في بعض المناطق
النائية والقرى التي لم يتم تشغيلها
ب��ال��ط��واق��م الطبية ال�لازم��ة مما حرم
السكان في تلك المناطق من االستفادة
منها.
 -15ن��ق��ص األدوي�����ة ف���ي ص��ي��دل��ي��ات
ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات واض�����ط�����رار ب��ع��ض
المواطنين لتأمين هذه األدو ي��ة على
حسابهم الخاص.
 -16عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة
ف��ي بعض المناطق ال��ت��ي تكثر فيها
بعض األمراض الوبائية .
 -17ض��ع��ف أق���س���ام ال����ط����وارئ في
ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات وم���ح���دودي���ة أع���داد
أسرتها.
وإذ تقدر الجمعية لمعالي وزير الصحة
تحمل المسؤولية ع��ن ح��ادث حريق
مستشفى ج����ازان إال إن��ه��ا ت��أم��ل في
معالجة عاجلة وشاملة لما يشوب حق
المواطن ف��ي الحصول على حقه في
الرعاية الصحية من عوائق وصعوبات
وأن يتم محاسبة المقصرين ومراجعة
ض���واب���ط األم�����ن وال���س�ل�ام���ة وآل���ي���ات
ص��ي��ان��ت��ه��ا وم��راق��ب��ت��ه��ا ف���ي ال��م��راف��ق
الصحية.

اجلمعية تصدر تصريح ًا بخصوص تنفيذ األحكام بحق سبعة و أربعني
محكوم ًا
 -1خ��ض��وع ال��م��ح��ك��وم��ي��ن ل��درج��ات
التقاضي الثالث.
 -2فحص األحكام لكل محكوم بشكل
متأن.
 -3أع��ط��ي ك��ل م��ح��ك��وم ح��ق توكيل
محامي عنه.
 -4كانت المحاكمات علنية.
 -5بينت األحكام فداحة الجرم الذي
ارتكبه كل محكوم.
 -6األح���ك���ام ات��ج��ه��ت للفعل ال��ذي

واس��ت��غ��رب رئ��ي��س الجمعية م��ن ردة
ال��ف��ع��ل لبعض ال����دول والمنظمات
وال��ت��ي ن��ظ��رت لطائفة بعض المنفذ
ضدهم دون النظر للجرائم المنسوبة
إليهم.
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أوض�����ح رئ���ي���س ال��ج��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان ال���دك���ت���ور مفلح
ب��ن ربيعان القحطاني ح��ول موقف
الجمعية الوطنية لحقوق اإلن��س��ان
من تنفيذ األحكام بحق  ٤٧محكوماً،
ب��أن الجمعية دائ��م��اً تطالب بإحالة
المتهمين بقضايا اإلرهاب إلى القضاء
إلصدار أحكام بحقهم لقاء ما ارتكبوه
م��ن ج��رائ��م وب���أن ي��ح��ض��وا بمحاكمة
ع��ادل��ة  ،وق��د أت��ى ال��ي��وم ال��ذي يصل
األم��ر فيه إلى نهايته بالنسبه لهؤالء
المتهمين بتنفيذ ما صدر بحقهم من

أحكام والتي توفر فيها ما يلي :

ارت��ك��ب��ه ك��ل محكوم ول��م تنظر هذه
األحكام لالنتماء الطائفي أو المذهبي
أو العرقي للمتهم.
 -7ضحايا األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة التي
ارتكبها المحكوم عليهم يستحقون
تحقيق العدالة لالقتصاص من الجناة
الذي قتلوا وأرهبوا.
 -8كل الجرائم المنسوبه للمحكوم
عليهم كبيرة مما اس��ت��وج��ب ايقاع
أقصى العقوبات.
وأضاف أن حماية حقوق اإلنسان من
األعمال اإلرهابية تقتضي قيام الدولة

بواجباتها ف��ي المحافظة على أمن
المجتمع والمحافظة على الممتلكات
العامة والخاصة  ،ب��ردع من يرتكب
ه��ذه األعمال من خ�لال ايقاع أقصى
العقوبات بحقهم بعد إحالتهم للقضاء
وخضوعهم لمحاكمة عادلة.
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أخبار الجمعية

اجلمعية تشارك في املؤمتر اإلقليمي حول دور املفوضية السامية حلقوق
اإلنسان لألمم املتحدة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في املنطقة العربية

ش�����ارك رئ���ي���س ال��ج��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور
مفلح بن ربيعان القحطاني واألمين
ال��ع��ام للجمعية المستشار خالد بن
عبدالرحمن ال��ف��اخ��ري ف��ي فعاليات
المؤتمر اإلقليمي حول دور المفوضية
ال��س��ام��ي��ة ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان ل�لأم��م
المتحدة ف��ي تعزيز وح��م��اي��ة حقوق
اإلنسان في المنطقة العربية والمقام
بدولة قطر وال��ذي شارك فيه العديد
من الوفود الحكومية المعنية بحقوق
اإلنسان وع��دد من مؤسسات حقوق
اإلنسان األهلية في الوطن العربي.
رك��ز المؤتمر ع��ل��ى التعريف بمدى
استجابة المنظومة الدولية لحقوق
اإلنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية
لتعزيز واح��ت��رام حقوق اإلن��س��ان في
ال عن استعراض
المنطقة العربية  ،فض ً
المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة
األم����م ال��م��ت��ح��دة ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان،

السيما دور المفوضية السامية في
ت��ع��زي��ز وح��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان في
سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية
وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات
المنشأة بموجب المعاهدات باألمم
المتحدة ،إل��ى جانب متابعة تنفيذ
توصيات االستعراض الدوري الشامل.
كما ناقش المؤتمر التعاون بين الدول
العربية وآليات األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان وتبادل ال��دروس المستفادة
والممارسات الجيدة في هذا الصدد،
وكذلك إيجاد فهم مشترك حول بعض
األول��و ي��ات المرتبطة بحقوق اإلنسان
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ب��م��ا ف���ي ذل����ك ح��ري��ة
التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف
ف��ي م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان ومعالجة
إشكاليات حقوق اإلنسان األساسية
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ف���ي س��ي��اق ال��ح��روب

والصراعات ،باإلضافة إلى دعم جهود
ال��م��ف��وض��ي��ة ل��ح��م��اي��ة وت��ع��زي��ز حقوق
اإلنسان في المنطقة العربية.
وش����ارك ف��ي��ه وه���و األول م��ن نوعه
بالمنطقة  ،نحو  200منظمة عربية
ودولية معنية بحقوق اإلنسان وأكثر
من  40شخصية مسؤولة عن ملفات
حقوق اإلن��س��ان على مستوى العالم
والسفراء العرب بالمفوضية السامية
لحقوق اإلنسان ،ومكاتب المفوضية
اإلقليمية في كل من لبنان وفلسطين
والعراق واليمن وليبيا وجنيف و17
وزارة خارجية عربية ومكاتب حقوق
اإلن��س��ان فيها ولجان حقوق اإلنسان
أو اللجان القانونية ف��ي البرلمانات
ومجالس الشورى بالمنطقة العربية
وم��ن��ظ��م��ات ح���ق���وق االن����س����ان غير
الحكومية اإلقليمية والدولية ومجلس

ال���ت���ع���اون ل�����دول ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة
والجامعة العربية والشبكة العربية
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان،
وم��ج��م��وع��ة م��ن ال��م��ق��رري��ن ال��خ��واص
وهيئات المعاهدات الدولية  ،وعدد
كبير من الشخصيات العربية والدولية
على رأسهم سمو األمير زيد بن رعد
المفوض السامي لحقوق اإلنسان.
أهداف المؤتمر:
 -1رك��ز ال��ه��دف ال��ع��ام للمؤتمر على
التعريف بمدى استجابة المنظومة
ال��دول��ي��ة لحقوق اإلن��س��ان بمكوناتها
الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام
حقوق اإلنسان في المنطقة العربية.
 -2استعراض المناهج المتبعة ذات
الصلة بمنظومة األمم المتحدة لحقوق
اإلن���س���ان ،الس��ي��م��ا دور ال��م��ف��وض��ي��ة
السامية ف��ي تعزيز وح��م��اي��ة حقوق

توصيات المؤتمر:
 -1دعا المؤتمر المفوضية السامية إلى
ز ي��ادة دعمها وتمكين حماية وتعزيز

شارك في املؤمتر وهو األول من
نوعه باملنطقة نحو  200منظمة
عربية ودولية معنية بحقوق
اإلنسان وأكثر من  40شخصية
مسئولة عن ملفات حقوق اإلنسان
على مستوى العالم والسفراء العرب
باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان
ومكاتب املفوضية اإلقليمية في
عدد من الدول العربية و األجنبية

 -3دعوة دول المنطقة إلى زيادة دعم
عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان
ف��ي المنطقة ال��ع��رب��ي��ة والمساهمة
ب��ش��ك��ل ك����اف ل��ت��م��و ي��ل ال��م��ف��وض��ي��ة
السامية وصناديق التبرعات اإلنسانية
(ص��ن��دوق األم��م المتحدة للتبرعات
ل��ض��ح��اي��ا ال��ت��ع��ذي��ب وص���ن���دوق األم��م
المتحدة للتبرعات المعني بأشكال
الرق المعاصرة) التي تقدم المساعدة
الضرورية للضحايا في جميع مناطق
العالم.
 -4دع��ا المؤتمر المفوضية السامية
وال��������دول وال���م���ؤس���س���ات ال��وط��ن��ي��ة
وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي إل���ى ف��ت��ح آف��اق
جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب
في إع��داد برامج التوعية والتثقيف

أوصى املجتمعون في نهاية املؤمتر
بضرورة فتح آفاق جديدة لدعم
انخراط املرأة والشباب في إعداد
برامج التوعية والتثقيف ومنحهم
املزيد من العناية في خطط عمل
املفوضية والشركاء في املنطقة
العربية
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اإلن���س���ان ف��ي س��ي��اق ال��وض��ع ال��راه��ن
بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل
آل��ي��ات ال��ه��ي��ئ��ات ال��م��ن��ش��أة بموجب
المعاهدات باألمم المتحدة.
 -3متابعة تنفيذ توصيات االستعراض
الدوري الشامل.
 -4األه���داف الخاصة للمؤتمر كذلك
ع����رض ح���ال���ة ال���ت���ع���اون ب��ي��ن ال����دول
العربية وآليات األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان.
 -5ت���ب���ادل ال�������دروس ال��م��س��ت��ف��ادة
والممارسات الجيدة في هذا الصدد.
 -6مناقشة وإيجاد فهم مشترك حول
ب��ع��ض األول���و ي���ات المرتبطة بحقوق
اإلنسان في المنطقة بما في ذلك حرية
التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف
ف��ي م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان ومعالجة
إشكاليات حقوق اإلن��س��ان األساسية
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ف���ي س���ي���اق ال���ح���روب
والصراعات.
 -7دع���م ج��ه��ود ال��م��ف��وض��ي��ة لحماية
وتعزيز حقوق اإلن��س��ان ف��ي المنطقة
العربية.
 -8يعد المؤتمر بمثابة منبر للحوار
التفاعلي ح��ول األدوار واإلن��ج��ازات
والتقدم المحرز وأفضل الممارسات
وال��ت��وق��ع��ات م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ه��ات
المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية
حقوق اإلنسان في المنطقة العربية.
 -9المؤتمر يشكل فرصة قوية لمناقشة
خطط المفوضية في المنطقة والدفع
ق��دم��اً ب��اإلص�لاح��ات الهيكلية داخ��ل
المفوضية التي أعلن عنها المفوض
ال��س��ام��ي ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان ف���ي أول
خطاب له أمام مجلس حقوق اإلنسان
أواخر العام الماضي.
 - 10ي��وف��ر المؤتمر م��ن��ب��راً للنظر في
ال��ع��دي��د م��ن ال��م��س��ائ��ل م��ن��ه��ا ت��ع��اون
ال��دول العربية األع��ض��اء مع منظومة
األم��م المتحدة لحقوق اإلن��س��ان بما
ف��ي ذل��ك المفوضية ،وال��وق��وف على
ح��ال��ة ال��ت��ص��دي��ق ع��ل��ى ال��م��ع��اه��دات
األساسية لحقوق اإلنسان والمشاركة
في ه��ذا الخصوص مع آليات حقوق
اإلنسان بالمنظمة الدولية بما في ذلك
الهيئات المنشأة بموجب معاهدات
واإلج��راءات الخاصة وتنفيذ توصيات
االستعراض الدوري الشامل.

حقوق اإلن��س��ان للجهات الفاعلة في
المجتمع المدني وف��ي جميع أنحاء
المنطقة وإش��راك��ه��ا ف��ي ب��رام��ج األم��م
المتحدة لحقوق اإلنسان.
 -2دع��ا ال��دول والمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلن��س��ان والمجتمع المدني
إل��ى العمل على جبر ال��ض��رر لضحايا
انتهاكات حقوق االنسان عند صياغة
ب���رام���ج أو إق�����رار ت��ش��ري��ع��ات لحقوق
اإلن��س��ان ،وإي�ل�اء المزيد م��ن العناية
إلش�����راك ض��ح��اي��ا ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق
اإلن���س���ان ف��ي إع����داد وت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج
حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
واإلقليمي وإلى ضرورة حماية األطفال
والنساء والالجئين والنازحين داخلياً.

ومنحهم المزيد من العناية في خطط
عمل المفوضية والشركاء في المنطقة
العربية.
 -5دع����ا ال��م��ف��وض��ي��ة ال��س��ام��ي��ة إل��ى
العمل على احترام التمثيل الجغرافي
ف��ي وظ��ائ��ف األم���م المتحدة عموماً،
والمفوضية السامية خصوصاً ،وإتاحة
المجال للخبرات العربية للعمل في
المفوضية السامية إلى جانب توفير
ف����رص ال���ت���دري���ب وال��م��ن��ح للشباب
العربي.
 -6دعا المؤتمر الحكومات إلى ضرورة
إن��ش��اء آل��ي��ات وطنية مستقلة لرصد
ح���االت خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة وال��ت��ط��رف
وتقديم االس��ت��ش��ارات وب��ل��ورة الخطط
الوطنية للمكافحة والوقاية وحث غير
المنضمة لالتفاقيات الدولية لحقوق
اإلنسان على االنضمام ورفع تحفظاتها،
إن وج����دت وم���واءم���ة ال��ت��ش��ري��ع��ات
الوطنية ،مطالباً المفوضية السامية
بالمزيد م��ن ال��ت��ع��اون والتنسيق مع
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز
ودعم آليات الحماية الوطنية.
 -7دع��ا ال��م��ش��ارك��ون ،ف��ي توصياتهم
ال��خ��ت��ام��ي��ة ،ال����دول إل���ى ال��ع��م��ل على
م��ق��ارب��ة م��ن��ه��ج��ي��ة ح���ق���وق اإلن���س���ان
وإدم���اج���ه���ا ف���ي ال��خ��ط��ط ال��وط��ن��ي��ة
المتعلقة بمكافحة اإلرهاب والتطرف
وصون األمن إعماالً للحق في الحياة،
ودع��وا المفوضية السامية إلى تعزيز
اللغة العربية فيما يتعلق بالمنشورات
واإلص����دارات والتقارير ال��ص��ادرة عن
المفوضية بمختلف آلياتها ،وتشجيع
المساهمات العربية إلثراء المنشورات
واإلصدارات الدولية.
 -8دع����ت ال��ت��وص��ي��ات أي���ض���اً دول
المنطقة إلى زيادة مساهماتها الطوعية
للمفوضية السامية بما يخدم برامجها
في نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
وإل��ى تقديم الدعم لمبادرة المفوض
السامي ف��ي اإلص�لاح��ات التي بدأها
ف��ي  2014وإل���ى تبني آل��ي��ات وطنية
مستدامة تهيئ قدراتها واستعداداتها
على إعداد التقارير الدورية ومتابعة
وتنفيذ توصيات االستعراض الدوري
الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية.
 -9كما دعا الدول إلى التعامل بإيجابية
لترشيح الكفاءات العربية لمناصب
المقررين الخواص وإلى ضـمان إسـناد
والي��ـ��ة واس��ـ��ع��ة ال��ن��ط��اق للمؤسسـات
ال��وط��ن��ي��ـ��ة ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان لحماية

جميع حقوق اإلنسان وتعزيزهـا ،بما
فيه الحقوق االقتصادية واالجتماعية
وال���ث���ق���اف���ي���ة ،وإل�����ى ت��زوي��ـ��ـ��د ه��ـ��ذه
ال��م��ؤس��س��ات الوطنية بالصالحيات
الكافية للتحقيق في االدعاءات بشأن
انتهاكات حقوق اإلنسان ،بما في ذلك
منحها أهلية زي���ارة م��راك��ز االحتجاز
وأن تكفـل تزويــد المؤسسات الوطنية
لحقوق اإلن��س��ان ب��ال��م��وارد البشرية
والمالية الكافية واالستقالل الذاتي
الالزم.
 -10ض��رورة فتح آف��اق جديدة لدعم
ان��خ��راط ال��م��رأة والشباب ف��ي إع��داد
ب��رام��ج التوعية والتثقيف ومنحهم
المزيد م��ن العناية ف��ي خطط عمل
المفوضية وال��ش��رك��اء ف��ي المنطقة
العربية.
و في ذات السياق أكد المؤتمر ،في
إعالنه الختامي الذي قرأه السيد سعد
العبدالله رئيس قسم التعاون الدولي
باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في
الجلسة الختامية ،على أهمية أن
يقوم اختيار وتعيين أعضاء وموظفي
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
على نهج يتسم بالصراحة والمشاركة
والشمول ،مع أهمية أن يتمتع أعضـاء
المؤسسات الوطنيـة لحقوق اإلنسان
وموظفوها بالحصانة عند اضطالعهم
ب��م��ه��ام��ه��م وت��ش��ج��ي��ع ال���ـ���دول علـى
اتخاذ التـدابير الالزمة لحمايتهم من
التهديدات والمضايقات ،والتحقيـق
بصـورة فوريـة وشـاملة في القضـايا
ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ـ��ق ب���ادع���ـ���اءات ح���دوث
اعمال انتقام أو تخويف ضـد أعضـاء
ومـوظفي ه��ذه المؤسسات ،أو ضـد
األفراد الذين يتعاونون أو يسعون إلى
التعاون معاً ،وتقديم مرتكبيها إلى
العدالة.
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أخبار الجمعية

الدكتور مفلح القحطاني  :هناك تعاون يجمع بني اجلمعية و وزارة
الداخلية لتلبية مطالب ذوي املوقوفني
أك����د ال���دك���ت���ور م��ف��ل��ح ب���ن رب��ي��ع��ان
القحطاني رئيس الجمعية الوطنية
لحقو ق اإلن��س��ان أن ه��ن��اك ت��ع��اون
ي��ج��م��ع ب��ي��ن إدارات ال��س��ج��ون في
ال��م��ب��اح��ث ال��ع��ام��ة لتحقيق بعض
مطالب أهالي الموقوفين أمنياً  ،و
التي تشمل منحهم ز ي��ارات إضافية
ألب��ن��ائ��ه��م ،وال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى طلبات
نقلهم من سجن آلخر.
مشيراً إل��ى أن الجمعية تتلقى بين
الحين و اآلخ��ر ات��ص��االت م��ن أهالي
الموقوفين أمنياً يطالبون بتحقيق
منوهاً إل��ى سعي
بعض المطالب ،و ّ

الجمعية لتلبيتها بالتعاون مع إدارات
السجون بما يتوافق م��ع المصلحة
العامة وتحقيق األمن  ،وأشار إلى أن
الجمعية تتجاوب مع كل االتصاالت
مبيناً
التي ترد إليها من دون تمييزّ ،
أن هناك تعاوناً من وزارة الداخلية
وال��ج��ه��ات المسؤولة ف��ي ح��ل كثير
من القضايا التي تصب في المصلحة
العامة وبما يوائم بين المحافظة على
حقوق اإلنسان وأمن المجتمع.
ووف���ق���اً لصحيفة ال��ح��ي��اة ف��ق��د أف��اد
م��ص��در أم��ن��ي ،ب��أن وزارة الداخلية
ن��ظ��رت ف��ي ب��ع��ض ال��ت��ظ�� ّل��م��ات التي

رفعتها الجمعية عن أسر الموقوفين
أمنياً ،واتضح أن جميعهم متهمون
في قضايا تمس األمن الوطني ،إضافة

إل���ى أن ه��ن��اك أش��خ��اص��اً ت��م القبض
عليهم أثناء شروعهم في السفر إلى
مناطق الصراع.

وفد من كلية املجتمع بحرميالء يزور مقر اجلمعية في مدينة الرياض
استقبل الفرع النسائي بمقر الجمعية
الرئيسي في الرياض وفداً من طالبات
و منسوبات كلية المجتمع بحريمالء
و ذل����ك ب��ع��د م��واف��ق��ة ع��م��ي��د كلية
المجتمع بحريمالء سعادة الدكتور
ح��م��د ب��ن إب��راه��ي��م المنيع ومتابعة
سعادة الوكيلة الدكتورة ن��دى بنت
صالح أبا الخيل و بتنظيم لجنة حقوق
اإلن��س��ان بالكلية  ،وق��د راف���ق الوفد
منسقة لجنة حقـــوق اإلنسان بالكلية
الدكتورة أسماء الميرغني ومنسقة
مسار إدارة الموارد البشرية الدكتورة
زينب شهاب .
ك��ان ف��ي استقبال ال��وف��د الباحثات
القانونيات األس��ت��اذة بيان بانصر  ،و
األستاذة عزيزة أحمد.
و أل���ق���ت األس�����ت�����اذة ب���ي���ان ب��ان��ص��ر
بدورها محاضرة حول نشأة الجمعية
ومؤسسيها ال��ب��ال��غ ع��دده��م واح���داً
وأرب��ع��ي��ن ع��ض��واً م��ن ضمنهم عشرة
نساء كما ع��ددت أه���داف الجمعية
وأهميتها ولجانها األربعة األساسية :
 -١لجنة الرصد والمتابعة
 -٢لجنة الدراسات واالستشارات
 -٣لجنة الثقافة والنشر

 -٤لجنة األسرة
كما تطرقت لسرد سريع ألهم إنجازات
ال��ج��م��ع��ي��ة ف���ي م��ج��ال ال��ت��ش��ري��ع��ات
وال����م����ق����ت����رح����ات واخ���ت���ص���اص���ات���ه���ا
وم��ش��اري��ع��ه��ا ال��ب��ح��ث��ي��ة وإص��دارات��ه��ا
العلمية ومقترحاتها التربوية وكذلك
ال���ن���دوات وال��م��ؤت��م��رات وال��ن��ش��رات
الدورية التي تصدرها الجمعية.
و بينت بانصر آلية التقدم بشكوى
للجمعية وم��س��ار تلك ال��ش��ك��اوى في
الخطوات التالية :
 -١اس��ت��ق��ب��ال ال��ش��ك��اوى ي���دوي���اً أو
ب��ال��ه��ات��ف أو ال��ب��ري��د اإلل��ك��ت��رون��ي أو
الفاكس.
 -٢ق��ي��د ال���ش���ك���وى ف���ي ال��س��ج�لات
وتصنيفها.
 -٣توزيع الشكاوى على القانونيين
والباحثين بحسب التصنيف.
 -٤دراس���ة القضية و يتم ف��ي بعض
األوقات التواصل مع الشاكي في حال
احتاج األمر لذلك.
 -٥ت��ق��ري��ر إم��ك��ان��ي��ة ات��خ��اذ الجمعية
إج��راء في الشكوى أو إحالتها للجهة
المختصة.
ك��م��ا ع����ددت ب��ان��ص��ر أم��ث��ل��ة لقضايا

عضل ونفقة وسجن تم حلها بالتدخل
والصلح من خالل الجمعية .
ث����م اس��ت��م��ع��ت أع����ض����اء ال��ج��م��ع��ي��ة
لمداخالت المنسوبات والطالبات
وقمن بالرد عليها والتي تمركزت حول
إمكانية العمل التطوعي بالجمعية
والتدريب الميداني لديهم .
وق��د تخلل ال��ل��ق��اء الضيافة وت��وز ي��ع
حقيبة لكل عضوة من أعضاء الوفد
مكونة من الكتب التالية :
 -١دل��ي��ل الجمعية الوطنية لحقوق
اإلنسان
 -٢ث�لاث ت��ق��ار ي��ر ع��ن أح���وال حقوق
اإلنسان في المملكة العربية السعودية
 -٣ندوة بدائل عقوبة السجن
 -٤إل��غ��اء أح��ك��ام ال��ك��ف��ال��ة وتصحيح
العالقة بين صاحب العمل والعامل
الوافد
 -٥مدى انسجام األنظمة السعودية
مع اتفاقيات حقوق اإلنسان الرئيسية
 -٦نشرة حقوق اإلنسان العدد 115
 -٧هذه حقوقي أنا وفهودي
 -٨خمس كتيبات صغيرة عن اتفاقية
ح��ق��وق الطفل وح��ق��وق��ه ف��ي اإلس�لام
وحقوق السجناء واتفاقية القضاء على

جميع أشكال التمييز العنصري ونظام
الحماية من اإليذاء
 -٩ست مطويات متنوعة عن نشاطات
الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
وف��ي خ��ت��ام اللقاء ق ّ��دم��ت الدكتورة
أس��م��اء ال��م��ي��رغ��ن��ي تحليل استبيان
التمييز العنصري أح��د استبيانات
الموقع اإللكتروني للجمعية الوطنية
لحقوق اإلن��س��ان (دراس����ة ح��ال��ة على
ط��ال��ب��ات كلية المجتمع بحريمالء)
بالنسب المئوية والرسومات البيانية
م���وض���ح���ة م�����دى ت���ف���اع���ل وت���ج���اوب
ال��ط��ال��ب��ات م��ع االس��ت��ب��ي��ان ومواضيع
ح���ق���وق اإلن�����س�����ان ف��ي��م��ا ت��ق��دم��ت
ال��ج��م��ع��ي��ة ب��إع��ط��اء ال���وف���د ن��س��خ من
التقارير السنوية للجمعية الوطنية
لحقوق اإلنسان.
وان��ت��ه��ت ال����زي����ارة ب��ت��ب��ادل ال��ش��ك��ر
وال��ت��ق��دي��ر م��ن قبل منسوبات كلية
المجتمع بحريمالء الالتي استفدن
م��ن ه���ذا ال��ل��ق��اء أي��م��ا اس��ت��ف��ادة كما
شكرت منسوبات الجمعية الوطنية
ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان م��ن��س��وب��ات الكلية
على زيارتهن على ٍ
وعد بمزيد تواصل
وتفاعل وجديد لقاء.

فريق من فرع اجلمعية باجلوف ينفذ زيارة ملستشفى النساء والوالدة
واألطفال باجلوف

قام فريق من فرع الجمعية الوطنية
لحقوق اإلنسان بالجوف بزيارة إلى
مستشفى النساء وال���والدة واألطفال
ب��ال��ج��وف  ،وذل����ك ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم
العالمي للطفل  ،وق��د تكون الفريق
من الدكتور طارش الشمري المشرف

على الفرع  ،و األستاذ ظاهر الفهيقي
م���دي���ر ال���ف���رع  ،و األس���ت���اذ ح��م��ود
دوش و أعضاء اللجنة االستشارية
�لا م��ن األس��ت��اذ خليفة المسعر ،و
ك ً
األس��ت��اذ ن��اي��ف ال��ع��ن��زي  ،فيما ك��ان
ف��ي استقبالهم األس��ت��اذ ضيف الله

الشراري مدير المستشفى  ،و األستاذ
محمد الرويلي مدير العالقات العامة
بالمستشفى.
في بداية الزيارة قدم الدكتور طارش
نبذة تعريفية عن الجمعية  ،و رؤيتها
و رسالتها و أهدافها و اختصاصاتها

و نشأتها و آلية تعاملها مع القضايا
و دوره����ا ال��ف��ع��ال ف��ي ن��ش��ر الثقافة
الحقوقية  ،و ن��ش��ر ال��ت��وع��ي��ة حيال
حقوق الطفل و حمايته من العنف
األس��ري  ،ثم بعد ذل��ك تجول الفريق
في أنحاء المستشفى.

فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة يستقبل وفد ًا طالبي ًا
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بمناسبة اليوم العالمي للطفل ،وضمن
برنامج الفرع لنشر ثقافة حقوق اإلنسان
 ،استقبل فرع الجمعية الوطنية لحقوق
اإلنسان بمنطقة مكة المكرمة بالعاصمة
المقدسة مؤخراً وفداً طالبياً من مدرسة
عبد الله بن السائب االبتدائية لتحفيظ
القرآن الكريم  ،ورافق الوفد خالل
الزيارة رائد النشاط بالمدرسة األستاذ
أحمد بن صالح الزهراني ،وكان في
استقبال الوفد المدير التنفيذي للفرع
األستاذ عبد الله الخضراوي  ،والباحث
القانوني بالفرع األستاذ عبد الله فاضل
والسكرتير التنفيذي األستاذ شاكر
العبدلي  ،و بمتابعة من المشرف على

الفرع األستاذ سليمان الزايدي.
وخالل الزيارة قدم المدير التنفيذي
للفرع شرحاً وافياً عن الجمعية
( نشأتها – رسالتها  -أهدافها –
اختصاصاتها – إنجازاتها ) وفروعها
المنتشرة في المملكة والمهام
واألعمال التي تقوم بها وآلية العمل
فيها والخطة اإلستراتيجية للجمعية
في تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان
والدفاع عنها.
قدم مدير الفرع
وفي نهاية الزيارة ّ
عدداً من المطبوعات التوعوية التي
أعدتها الجمعية متمنياً التوفيق
والسداد للطالب في دراستهم.
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أخبار الجمعية

لدى استضافته في إثنينية الدكتور أحمد املورعي األستاذ سليمان الزايدي
يؤكد أن فروع اجلمعية ال تكتفي باستقبال الشكاوى بل تذهب ميداني ًا
ملعاجلتها

جانب من اللقاء

اس��ت��ض��اف��ت «إث��ن��ي��ن��ي��ة ال��م��ورع��ي»
الثقافية بالعاصمة المقدسة األستاذ
سليمان بن عواض الزايدي المشرف
ع��ل��ى ف���رع ال��ج��م��ع��ي��ة بمنطقة مكة
ال��م��ك��رم��ة  ،ل��ل��ح��دي��ث ع��ن الجمعية
ال��وط��ن��ي��ة ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان وتعريف
المجتمع ب��دوره��ا الحيوي وأهدافها
النبيلة وقد حضر اللقاء طيف من
المجتمع المكي واألكاديميين ورجال
الصحافة واإلع��ل�ام وع��ض��و الجمعية
العميد م توفيق بن حسن جوهرجي،
والمدير التنفيذي للفرع األستاذ عبد
الله بن إسماعيل الخضراوي.
وق��د ب���دأت ال��ن��دوة بكلمة ترحيبية
ل��ص��اح��ب اإلثنينية ال��دك��ت��ور أحمد
ال��م��ورع��ي رح��ب فيها بضيف اللقاء
وأثنى على دور الجمعية الحيوي في
نشر ثقافة حقوق اإلنسان والدفاع عن
الحقوق المنتهكة  ،ثم تحدث المشرف
على الفرع عن الجمعية ( نشأتها –
رسالتها -أهدافها – اختصاصاتها –
إنجازاتها ) وآلية العمل فيها والخطة
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة للجمعية ف��ي تعليم
ونشر ثقافة حقوق اإلنسان والدفاع

عنها ،وأوض��ح ب��أن المكتب الرئيسي
في الجمعية بمدينة الرياض هو الذي
يسير أعمال الجمعية باإلضافة إلى
فروعها ومكاتبها في ( مكة المكرمة
 ،ج��دة  ،المدينة المنورة  ،ج���ازان ،
الجوف  ،المنطقة الشرقية  ،عسير
) كما يوجد في الجمعية أرب��ع لجان
عاملة رئيسة تتولى متابعة مختلف
الدراسات وتتولى
القضايا وتعد حولها ّ
المتابعات وهذه اللجان هي:
-1لجنة الرصد والمتابعة  ،وتختص
ب��رص��د وم��راق��ب��ة وم��ت��اب��ع��ة م��ا يتعلق
بتحقيق أه����داف الجمعية ،وتلقي
البالغات والشكاوى  ،والتحقق من
دع�����اوى ال��م��خ��ال��ف��ات وال���ت���ج���اوزات
لألنظمة .
-2لجنة ال��دراس��ات واالس��ت��ش��ارات ،
وتختص بالقيام بالدراسات  ،وتقديم
االس���ت���ش���ارات المتعلقة بالصكوك
واألن��ظ��م��ة واإلج�����راءات ف��ي مجاالت
حقوق اإلنسان .
-3ل��ج��ن��ة الثقافة وال��ن��ش��ر  ،وتختص
ب���ال���ت���وع���ي���ة  ،وإق�����ام�����ة ال����ن����دوات
وال���م���ؤت���م���رات ون���ش���ر ال��م��ع��ل��وم��ات

المتعلقة بحقوق اإلنسان .
-4لجنة األس��رة  ،وتختص بما يتعلق
بشؤون األس��رة  ،وللمجلس التنفيذي
أن ينشئ لجاناً أخرى حسب االقتضاء.
وق��ال أن��ه منذ إن��ش��اء الجمعية حتى
نهاية عام  ١٤٣٥عالجت ع��دداً كبيراً
من القضايا واالنتهاكات و بلغ اجمالي
القضايا  40321قضية.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ج��ه��ود ف����رع ال��ع��اص��م��ة
المقدسة فقد أنجز وعالج ع��دداً من
قضايا المواطنين والمقيمين والزائرين
وقام بعدداً من الزيارات الميدانية ،
ونفذ مجموعة من اللقاءات والورش
وال����م����ع����ارض ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وم��ج��م��ل
إحصائياتها كاآلتي:
فعاليات ف���رع الجمعية الوطنية
ل���ح���ق���وق اإلن����س����ان ب��م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة
المكرمة كالتالي:
 -1افتتح مكتب العاصمة المقدسة في
1428/02/24هـ
 -2تم تحويله إل��ى ف��رع منطقة مكة
المكرمة في 1436/02/02هـ
أوالً :أهم الزيارات التي نفذها الفرع:

 -1زيارة أمير منطقة مكة المكرمة
 -2شعبة السجن العام (رجال )
 -3شعبة السجن العام ( نساء )
 -4شعبة سجن اإلصالحية
 -5إدارة شرطة العاصمة المقدسة
 -6إدارة الوافدين بالعاصمة المقدسة
(سابقاً)
 -7إدارة شرطة الجموم
 -8هيئة التحقيق واإلدع�����اء ال��ع��ام
بمنطقة مكة المكرمة
 -9مركز اإليواء بالشميسي
 -10مستشفى النور التخصصي بمكة
المكرمة
 -11مستشفى حراء العام
 -12مستشفى ال��م��ل��ك فيصل بمكة
المكرمة
 -13مستشفى الملك عبد العزيز بمكة
المكرمة
 -14مدينة الملك عبد الله الطبية
بمكة المكرمة
 -15مستشفى الوالدة واألطفال بمكة
المكرمة
 -16مستشفى ابن سيناء بجدة
 -17إدارة ال��ش��ؤون الصحية بمنطقة

الدكتور أحمد املورعي يقدم الضيف األستاذ سليمان الزايدي

ث��ان��ي �اً  :األن��ش��ط��ة وال��م��ح��اض �رات
والندوات:
 -1ال��م��ش��ارك��ة ف���ي م��ه��رج��ان ال��م��رأة
ال��م��ك��ي��ة ،ب��رع��اي��ة الجمعية الوطنية
للمتقاعدين
 -2المشاركة في ندوة بعنوان (شباب
بال تبغ) بمركز الحجاز التجاري برعاية
مستشفى حراء العام
 -3ح��ض��ور ل��ق��اءات اللجنة الفرعية
التنسيقية ب��إدارة التعليم بالعاصمة
المقدسة
 -4المشاركة ب��ن��دوة ال��ي��وم العالمي
(لاليدز) بمستشفى حراء العام
 -5المشاركة في تكريم مؤسسة عكاظ
للصحافة والنشر لمكتب العاصمة
المقدسة بفندق جراند كورال بمكة
المكرمة

 -6ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ف��ع��ال��ي��ات الشهر
ال���ع���ال���م���ي ل��ل��خ��دم��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
بمستشفى ال��ن��ور التخصصي بمكة
المكرمة
 -7ال���م���ش���ارك���ة ف����ي ن������دوة (ح��ت��ى
الت��خ��س��روه��م) ع���ن ال��ع��ن��ف األس���ري
بمستشفى ال��ن��ور التخصصي بمكة
المكرمة

 %88من أفراد اجملمتع اليعرفون
حقوقهم

 -8إق���ام���ة م��ح��اض��رة ت��ع��ري��ف��ي��ة عن
الجمعية ودوره��ا وأهدافها (بالغرفة
ال��ت��ج��اري��ة ب��م��ك��ة ال��م��ك��رم��ة ال��ق��س��م
النسائي) والتعريف باتفاقية سيداو
(التمييز ضد المرأة)
 -9المشاركة في مؤتمر اإلعالم الموجه
للطفل (بمحافظة جدة)
 -10تفعيل ال��ي��وم ال��ع��ال��م��ي لحقوق
ال��م��رأة (ح��ق��وق ال��م��رأة ف��ي المجتمع
المسلم ) مكة المكرمة
 -11تفعيل ال��ي��وم العالمي للتمييز
العنصري ضد المرأة (بيوت مطمئنة
) مكة المكرمة

 -12تفعيل ال��ي��وم ال��ع��ال��م��ي لحقوق
الطفل (رجال )
 -13تفعيل ال��ي��وم العالمي لحقوق
الطفل (نساء )
 -14تفعيل ال��ي��وم ال��ع��ال��م��ي لحقوق
الطفل (مجمع قلب الطائف ) الطائف
 -15تدريب طالبات جامعة أم القرى
 -16ندوة األسرة والمجتمع  ..حقوق
وواجبات !
 -17ن���دوة ثقافة ح��ق��وق اإلن��س��ان ..
مسؤولية من ؟
 -18ندوة حقوق المرأة وأشكال العنف
الممارس ضدها (نساء)
 -19المشاركة في ندوة جهود المملكة
في خدمة الحاج
 -20مراقبة انتخابات مجالس أرباب
الطوائف لعام 1436هـ
أهم المعارض المقامة :
 -1ال��م��ع��رض األول ال��ت��وع��وي بسوق
الحجاز بمكة المكرمة
 -2المعرض الثاني ب��س��وق الضيافة
بمكة المكرمة
أهم التقارير :
 -1إص���دار تقرير ش��ام��ل ع��ن مراقبة
الجمعية لحج عام 1431هـ
 -2إص���دار تقرير ش��ام��ل ع��ن مراقبة
انتخابات مجالس أرب���اب الطوائف
لعام 1436هـ
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مكة المكرمة
 -18الكلية التقنية بمكة المكرمة
 -19معالي مدير جامعة أم القرى
 -20دار التربية االجتماعية للبنين
 -21دار الرعاية االجتماعية
 -22مركز التأهيل الشامل
 -23مركز األمل المنشود
 -24س��ك��ن ع���م���ال ش���رك���ة ال��ن��ظ��اف��ة
بالعاصمة المقدسة
 -25قرى جنوب مكة المكرمة
 -26مكتب الزمازمة الموحد
 -27الضمان االجتماعي (نساء)
 -28دار رعاية الفتيات بمكة المكرمة
 -29ز ي��ارة سكن طالبات كلية الطب
(بجامعة أم ال��ق��رى) بالعابدية بمكة
المكرمة
 -30ز ي���ارة هيئة التحقيق واإلدع���اء
العام بمنطقة مكة المكرمة
 -31زيارة مركز الرعاية األولية الصحية
بالعزيزية
 -32زيارة مستشفى الوالدة واألطفال
 -33ز ي�����ارة م��س��ل��خ ال��ك��ع��ك��ي��ة بمكة
المكرمة
 -34ز ي������ارة س��ك��ن ع���م���ال ال��ن��ظ��اف��ة
(مجموعة سدر )
 -36زيارة مستشفى الصحة النفسية
بمحافظة الطائف
 -37ز ي������ارة دار ال����وف����اء ل��ل��ح��م��اي��ة
االجتماعية (نساء )
 -38زيارة دار الفتيات (نساء )

 -39زي�����ارة ح���ي ال��ع��ك��ي��ش��ي��ة بمكة
المكرمة
 -40زيارة حي السرد بمكة المكرمة
 -41زي���ارة الجمعية الخيرية لرعاية
األيتام
 -42زيارة بيت الطفل لرعاية األيتام
 -43زيارة معهد النور للمكفوفين
 -44زي����ارة م��ص��اب��ي ح��ادث��ة ال��راف��ع��ة
بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة
 -45زيارة سكن الحجاج بمكة المكرمة
 -46زي����ارة م��ص��اب��ي ح��ادث��ة ال��ت��داف��ع
بمستشفى النور

الدكتور أحمد املورعي يسلم األستاذ سليمان الزايدي شهادة شكر
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أخبار الجمعية
جانب من اللقاء

محافظة الطائف
أهم الزيارات :
 -1معالي محافظ الطائف
 -2إدارة شرطة محافظة الطائف
 -3إدارة الوافدين بمحافظة الطائف
 -4إدارة تنفيذ األح��ك��ام بمحافظة
الطائف
 -5الضمان االجتماعي
 -6مصليات العيد
 -7مستشفى الصحة النفسية
أهم المعارض المقامة :
 -1المعرض ال��ت��وع��وي األول بمجمع
قلب الطائف
 -2المعرض التوعوي الثاني بمجمع
قلب الطائف
 -3المشاركة في معرض اليوم العالمي
للسجين الخليجي
 -4م��ع��رض ال��ي��وم ال��ع��ال��م��ي لحقوق
اإلنسان
 -5م��ع��رض ال��ي��وم ال��ع��ال��م��ي لحقوق
الطفل
ثم تطرق إلى العديد من القضايا التي
عالجتها الجمعية داخلياً وخارجياً
وما يصدر عنها من تقارير عن أحوال
حقوق اإلنسان في المملكة .
ثم تلى ذلك حوار مفتوح بين المشرف
وال��ح��ض��ور أج���اب ف��ي��ه س��ع��ادت��ه على
أسئلة الضيوف المختلفة حول كيفية

دع���م ح��ق��وق اإلن���س���ان ف��ي المملكة
والعمل على نشر الثقافة الحقوقية
خاصة ف��ي مجتمع األط��ف��ال والنساء
وت��م اق��ت��راح بعض القضايا لمتابعتها
م��ن الجمعية م��ع ال��ج��ه��ات المعنية
مثل حقوق المعوقين وحقوق المرضى
النفسيين والتسول .

وزارة الداخلية األكثر تعاونا ً
وافتتحت ( )5مكاتب للجمعية
في السجون ملتابعة قضايا
السجناء

وأوض��ح سعادة المشرف ب��أن أعضاء
الجمعية قاموا بزيارة المصابين الذين
ت��أث��روا م��ن ج��راء سقوط ال��راف��ع��ة يوم
السابع من شهر ذي الحجة ١٤3٦هـ في
الحرم المكي  ،والمرضى الذين تأثروا
بالتدافع يوم العاشر من ذي الحجة
١٤٣٦ه�����ـ بمشعر م��ن��ى ول���م يلمسوا
منهم الرغبة في تقديم أي شكوى أو
قصور ف��ي الخدمات المقدمة لهم،

وأثنوا على جهود وزارة الصحة وكان
أب��رز ما سمعوه منهم كلمات الشكر
وال��ع��رف��ان لحكومة المملكة العربية
السعودية لفائق العناية الصحية بهم
وق��ال��وا بأنهم يتلقون خ��دم��ة صحية
على أعلى مستوى وقد تم كتابة تقرير
رفع للجهات المعنية بما اتضح لفريق
الزيارة من مالحظات.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية من أولى
ال���وزارات التي تتعاون مع الجمعية
منذ تأسيسها حتى اآلن حيث وافقت
على افتتاح خمسة مكاتب للجمعية
في السجون الرئيسية ليقوم أعضاء
الجمعية بمتابعة قضايا السجناء من
داخ��ل السجون وال��رف��ع بذلك بتقرير
لوزارة الداخلية .
ك��م��ا أوض���ح س��ع��ادة ال��م��ش��رف ال��ع��ام
بأن الجمعية استطاعت الوقوف مع
األشخاص الذين ال يستطيعون الدفاع
ع��ن أنفسهم ،وق��ال «ل��دى الجمعية
ق��ائ��م��ة ب��م��ج��م��وع��ة م���ن ال��م��ح��ام��ي��ن
السعوديين في معظم مدن المملكة،
وهم مستعدون للترافع عن كل شخص
غير قادر عن الدفاع عن نفسه ،وسبق
للجمعية متابعة ع��دد م��ن السجناء
السعوديين في غوانتانامو والعراق».
وأضاف أن نسبة من يعرفون حقوقهم
ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع ال��س��ع��ودي متدنية،

حسب الدراسات المسحية التي تمت
منذ فترة ،مشيراً إلى أن لدى الجمعية
الكثير من اإلصدارات والكتيبات التي
تنشر من خاللها ثقافة الحقوق.
وفي نهاية اللقاء تم توزيع مطبوعات
وإص���دارات الجمعية المختلفة على
الحضور.

إثنينية المورعي هي:
م��ج��م��وع��ة ل���ق���اءات ث��ق��اف��ي��ة
واجتماعية وح��واري��ة تجمع
ف��ئ��ات المجتمع ال��م��ك��ي في
ج��و م��ن المحبة واألل��ف��ة وفي
ك����ل إث��ن��ي��ن��ي��ة ي���ك���ون ه��ن��اك
ض��ي��ف ال���ش���رف وي���ك���ون من
المسؤولين ليتعرف الحضور
ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم��ه ه���ذه الجهة
م���ن خ���دم���ات ل��ل��م��واط��ن��ي��ن،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ح��دي��ث في
هذه اإلثنينية عن كل ما يهم
ال��م��ج��ت��م��ع وط�����رح ع����دد من
القضايا واألح���داث الساخنة
ويمكن لجميع الحضور طرح
آرائ��ه��م واس��ت��ف��س��ارات��ه��م على
ضيوف اإلثنينية للوصول على
حلول وإجابات مقنعة.

فرع اجلمعية باملدينة املنورة يستقبل وفد ًا من كلية املجتمع بفرع جامعة
طيبة بخيبر

استقبل فرع الجمعية الوطنية لحقوق
اإلن���س���ان ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم العالمي
ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان وذل���ك تطبيقاً على
الجانب النظري لمادة حقوق اﻹنسان
مقرر طالب المستوى الثالث بمرحلة
البكالوريوس.
وق����د ت���م خ��ل�ال ال���ل���ق���اء ال��ت��ع��ري��ف
ب��ال��ج��م��ع��ي��ة وأه���داف���ه���ا واخ��ت��ص��اص��ه��ا
ورس��ال��ت��ه  ،و التعريف بطبيعة عمل
الجمعية وآل��ي��ة اس��ت��ق��ب��ال ال��ش��ك��اوى
والتظلمات  ،و أهم إنجازات الجمعية
وم��ش��اري��ع��ه��ا ال��ب��ح��ث��ي��ة وإص���دارات���ه���ا
العلمية ومقترحاتها التربوية وكذلك
ال���ن���دوات وال��م��ؤت��م��رات وال��ن��ش��رات
ال����دوري����ة ال���ت���ي ت��ص��دره��ا الجمعية
وسعيها لنشر ثقافة حقوق اإلنسان بين
العاملين في كافة القطاعات واألجهزة

و التعريف ب��دور المملكة ف��ي مجال
حقوق اإلن��س��ان محلياً وعالمياً  ،وما
توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله
من اهتمام ودعم للجهود المبذولة في
كافة األجهزة الحكومية لتعزيز وحماية
حقوق اإلنسان في المملكة ،و انطالقاً
من االل��ت��زام األصيل وال��راس��خ بتعاليم
الشريعة اإلسالمية الغراء والتي وفرت
ك��ل الضمانات لصيانة ه��ذه الحقوق
وتعزيزها وحمايتها ،واستمرار جهود
المملكة لتحقيق األم��ن وال��س�لام في
العالم وفتح قنوات الحوار والتواصل
بين شعوبه.
ثم تم التحدث عن االع�لان العالمي
لحقوق اإلنسان كمناسبة عالمية مع
التأكيد على أن الشريعة اإلسالمية أول

ِ
لحقوق اإلنسان ،وذلك
من وضع وثيقةً
عندما أسس رسول الله صلى الله عليه
بعد هجرته
وسلم ال��دول��ةَ اإلس�لام��ي��ةَ َ
ِ
المدينة المنورة مباشر ًة ،ومنها
إل��ى
انطلقت أول وثيقة عالمية لحقوق
اإلنسان وكانت هذه الوثيقة نموذجاً
لإلخاء اإلنساني وكفالة الحقوق .
كما قدم تعريفاً لحقوق اإلنسان بأنه
م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ض��م��ان��ات العالمية
ال��ت��ي تحمي األف����راد وال��ج��م��اع��ات من
أي إج��راءات أو انتهاكات أو تجاوزات
أو ت��ع��دي��ات أي���اً ك��ان م��ص��دره��ا بقصد
الحفاظ على اإلنسان وكرامته اإلنسانية
وت��م��ك��ي��ن��ه دون ت��م��ي��ي��ز م���ن أن يحيا
بكرامته كبشر محرر ًة إياه من الخوف
والحاجة  ،وقناعةً من حكومة المملكة
العربية السعودية بأهمية التأكيد على

م��ب��ادئ ح��ق��وق اإلن��س��ان وان��ط�لاق��اً من
م��ب��ادئ الشريعة السماوية السمحاء
فقد انضمت ل��ع ٍ
��دد م��ن المعاهدات
واالتفاقيات الدولية مع التحفظ على
ك��ل م��ا ي��ت��ع��ارض م��ع أح��ك��ام الشريعة
اإلسالمية.
ث��م ت��م اإلس��ت��م��اع ل��م��داخ�لات الطالب
واستفساراتهم وف��ي نهاية اللقاء تم
توزيع حقيبة لكل طلب تحوي ع��دداً
من إصدارات الجمعية.
وانتهت الزيارة بتقديم الشكر من قبل
الوفد الزائر لفرع الجمعية واإلش��ادة
ب��م��ا أث���م���ر ع��ن��ه ال���ل���ق���اء م���ن ت��ع��ارف
ومعلومات والتوصية بتفعيل مثل هذه
الزيارات لطالب مقرر حقوق اإلنسان
في الجامعة بشكل خ��اص  ،والطالب
بشكل عام .

فرع اجلمعية باملدينة املنورة يناقش حقوق العمالة املنزلية
العدد السابع عشر بعد المائة
ربيع الثاني 1437ه الموافق يناير 2016م

شارك فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالمدينة المنورة في لقاء بث عبر
تلفزيون السعودية لمناقشة موضوع حقوق العمالة المنزلية  ،وقد شارك من الفرع
األستاذ عبدالمجيد األمين الباحث القانوني والمدير التنفيذي ،و من التلفزيون
األستاذة فدوى مطبقاني مقدمة برنامج فنون الحياة.
وقد تم خالل المقابلة التعريف بالجمعية وأهدافها واختصاصها ورسالتها  ،و
التعريف ب��دور الجمعية في حماية حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل ،
و التعريف باألنظمة واللوائح ذات العالقة  ،و التعريف بأهمية توعية المجتمع
بحقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية واألنظمة المرعية واالتفاقات الدولية.
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يوم عالمي

دول العالم حتتفل باليوم العاملي للطفل
و األمم املتحدة تؤكد على ضرورة حماية
حقوق األطفال احملرومني من حريتهم
قال األمين العام لألمم المتحدة بان
��اء على طلب
ك��ي م��ون على أن��ه ب��ن ً
الجمعية العامة لألمم المتحدة فإن
األم��م المتحدة تعد دراس��ة عالمية
ترمي إل��ى تسليط الضوء على نطاق
وظ����روف األط��ف��ال ال��م��ح��روم��ي��ن من
حريتهم وض��م��ان حماية حقوقهم.
وستجمع ه��ذه ال��دراس��ة البيانات
ذات الصلة ب��ال��م��وض��وع ،وستحدد
ال��م��م��ارس��ات السليمة وستساعد
البلدان على فهم حجم هذه الظاهرة
المثيرة للقلق واتخاذ تدابير للتصدي
ل��ه��ا ،وق��د احتشد تحالف لجهات
فاعلة تابعة لألمم المتحدة من أجل
تجميع ال��م��وارد وال��خ��ب��رات للمضي
قدماً بهذه الدراسة  ،وإني أؤيد بقوة
هذه الجهود وأح��ث ال��دول األعضاء
على أن تحذو حذوها هي كذلك.
ج��اء ذل��ك خ�لال رس��ال��ة ل��ه بمناسبة
اليوم العالمي للطفل  ،2015و قال «
يكرس اليوم العالمي للطفل للترويج
لرفاه أطفال العالم وما لهم من حقوق

اإلن��س��ان ،وال سيما األط��ف��ال الذين
ي��ع��ان��ون م��ن آث���ار الفقر وال��ن��زاع��ات
المسلحة وال��ت��م��ي��ي��ز واالس��ت��غ�لال،
ويمثل تاريخ االحتفال بهذا اليوم،
أي  20تشرين الثاني/نوفمبر ،اليوم
الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة
لألمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل
ف��ي ع���ام  1989وال���ي���وم ،ن��ؤك��د من
جديد التزامنا ببذل كل ما في وسعنا
لتمكين جميع األط��ف��ال م��ن البقاء
وال��ت��رع��رع والتعلم والنمو وإسماع
أصواتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم.
وف��ي ه��ذا ال��ع��ام ،أود التأكيد على
أهمية التيقن من أن االلتزامات التي
تعهد بها المجتمع ال��دول��ي لصالح
أط��ف��ال العالم تشمل مجموعة من
األط��ف��ال ال��ذي��ن كثيراً م��ا يتعرضون
ل��ل��ن��س��ي��ان أو ال��ت��ج��اه��ل ،أال وه��م
المحرومون من حريتهم.
فثمة ع��دد كبير ج���داً م��ن األط��ف��ال
ال��ذي��ن يقبعون ف��ي السجون أو في

المرافق الصحية العقلية أو يعانون من
أشكال أخرى لالحتجاز  ،ويعاني بعض

دراسة عاملية ترمي إلى
تسليط الضوء على نطاق
وظروف األطفال احملرومني
من حريتهم وضمان حماية
حقوقهم

األطفال من الضعف ألنهم مهاجرون
أو ملتمسون لجوء أو مشردون أو هم

من بين من وقعوا فريسة للجريمة
المنظمة ،وأياً كانت الظروف ،تنص
االتفاقية على أن الحرمان من الحرية
يجب أن ي��ك��ون ت��دب��ي��راً ال يتخذ إال
كملجأ أخير ،وألقصر وقت ويجب أن
يكون هدفنا هو السعي إلى تحقيق
المصلحة العليا للطفل ،ومنع حرمانه
من حريته والتشجيع على اعتماد
بدائل لالحتجاز.
ويتزامــن اح��ت��ف��ال ه��ذا ال��ع��ام مـع
ظ��رف تعرض فيه  60مليون شخص
للتشريد ال��ق��س��ري  -أك��ث��ر م��ن أي
وق��ت مضى منذ ال��ح��رب العالمية
الثانية  ،وم��ا ي��ق��ارب نصفهم هم
من األط��ف��ال الفارين من االضطهاد
واإلره�����اب وال��ع��ن��ف واالن��ت��ه��اك��ات
األخرى لما لهم من حقوق اإلنسان ،
ويـأتي هذا االحتفال أيضاً في أعقاب
الحدث البارز المتمثل في اعتماد
خطة التنمية المستدامة لعام ،2030
التي يمكنها إنارة الطريق نحو تحقيق
مجتمع يعمه السالم والرخاء ويشمل

الجميع ،وسيتوقف أس��اس��اً تحقيق
أه����داف التنمية ال��م��س��ت��دام��ة على
الوصول إلى أكثر األطفال ضعفاً،
فدعونا في اليوم العالمي للطفل نؤكد
من جديد التزامنا بتحقيق مستقبل
ال يتخلف فيه أي طفل عن الركب،
بما يشمل األط��ف��ال المحرومين من
حريتهم».
وفي ذات السياق أفادت اليونيسف
في تقرير صحفي أصدرته حديثاً بأن
عالمنا ال يزال يشهد أشكاالً من الظلم
المجحف في حق األطفال األكثر فقراً
واألقل حظاً بالرغم من التقدم الكبير
الذي تحقق منذ تبني اتفاقية حقوق
الطفل سنة .1989
وفي هذا االتجاه قال المدير التنفيذي
لمنظمة اليونيسيف آن��ت��ون��ي ليك،
«في أقل من جيل ،انخفضت معدالت
وف��ي��ات األط��ف��ال ف��ي العالم بمقدار
النصف ،وينتظم أكثر من  %90من
األط���ف���ال ف��ي ال���م���دارس األس��اس��ي��ة،
وتمكن  2.6بليون شخص من الوصول
للمياه المأمونة».

تقرير «فرصة عادلة لكل طفل :وعد
بتحقيق اإلنصاف»
ي��ق��دم ت��ق��ري��ر «ف���رص���ة ع���ادل���ة لكل
طفل :وعد بتحقيق اإلنصاف» صورة
إح��ص��ائ��ي��ة ل��م��دى اب��ت��ع��اد األط��ف��ال
األكثر تهميشاً عن مؤشرات التنمية
البشرية األساسية ،بين أطفال األسر

كما أن احتمال زواج الفتيات قبل
بلوغهن سن الثامنة عشرة في األسر
األكثر فقراً أعلى بأربع مرات منه بين
فتيات األسر األغنى.
وهناك  2.4بليون شخص ال يمتلكون
م��راح��ي��ض م�لائ��م��ة و ي��ع��ي��ش نصف
األط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن التقزم
تقريباً ،والذين يصل عددهم الكلي
إلى  159مليون طفل ،في جنوب آسيا
ويعيش ثلثهم في أفريقيا.
و ق��ال ليك «ي��غ��ذي ع��دم اإلن��ص��اف
الواضح ه��ذا حلقة الفقر والحرمان،
ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا هو

وفق ًا لليونيسيف فإن هناك
حوالي  21مليون طفل بحاجة
ملساعدات إنسانية نتيجة
النزاعات الدائرة في العراق و
سوريا و اليمن
كما أن حوالي  14مليون طفل
في املنطقة ال يستطيعون
الذهاب إلى املدرسة بسبب
العنف و النزوح و احلروب

و يؤكد التقرير على ض���رورة إغ�لاق
فجوة اإلنصاف ،ويؤكد أن االستثمار
في األطفال ،خاصة األكثر هشاشة،
هو الخيار الصحيح من ناحية المبدأ
وم��ن الناحية العملية – وأن هذا
االس��ت��ث��م��ار ي��ج��ل��ب ف��وائ��د م��ت��ع��ددة
ل�لأط��ف��ال وأس���ره���م وم��ج��ت��م��ع��ات��ه��م
المحلية واقتصادهم.
ويرفع فريق من سفراء اليونيسف
أص��وات��ه��م ،وينشطون على شبكات
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي ل��ي��ت��م��ك��ن��وا
م��ن تحفيز ال��ع��م��ل ل��ص��ال��ح األط��ف��ال
األكثر هشاشة في حملة اليونيسف
«لمناصرة العدل».
وفي هذا الصدد يقول أورالندو بلوم،
ممثل بريطاني وسفير اليونيسيف
ل��ل��ن��واي��ا ال��ح��س��ن��ة «أص��ع��ق عندما
ال واح��داً من كل تسعة
أفكر أن طف ً
أطفال يعيش في دولة تتأثر بالنزاع
المسلح ،ويشهد العنف المريع
الذي يدمر حقه في البقاء والصحة
والتعليم».
و أض��اف «سافرت مع اليونيسف
إلى جمهورية مقدونيا اليوغسالفية
سابقاً وصربيا ورأي��ت كيف تدفع
ال���ح���رب األط���ف���ال وأس���ره���م ل��ت��رك
منازلهم  ،يواجه العالم أكبر أزمة
الج��ئ��ي��ن م��ن��ذ ال���ح���رب ال��ع��ال��م��ي��ة

انطالق برنامج مكافحة التدخين
ت�زام��ن�اً م��ع ال��ي��وم العالمي للطفل
2015م ف����ي ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
السعودية
انطلقت فعاليات ب��رن��ام��ج مكافحة
التدخين تزامناً مع اليوم العالمي
للطفل لتوعية النشء بأضرار التدخين
ضمن مشروع وقاية األحداث وصغار
السن وال��ذي يستهدف األعمار (من
 ٨إلى  ،٢٥واألح��داث من  ٨إلى ،١٧
وصغار البالغين من  ١٨إلى . )٢٥
و من جهته قال الدكتور علي الوادعي
المشرف العام على برنامج مكافحة
التدخين في تصريح له لصحيفة سبق
« إن م��ن األه����داف األس��اس��ي��ة التي
نصت عليها اتفاقية منظمة الصحة
العالمية االط��ار ي��ة لمكافحة التبغ
(وقاية األحداث وصغار البالغين من
ال��ش��روع ف��ي تعاطي الـتبغ)؛ وذل��ك
لحماية األجيال الحالية والقادمة من
اآلثار المدمرة الناتجة من استخدام
كافة أنواع التبغ.
وأضاف أثبتت إحصائيات منظمة
الصحة العالمية أن أكثر من  %40من
األطفال يدخن أحد والديه على األقل،
ونصف عدد األطفال تقريباً يتنفسون
هواء ملوثاً بدخان التبغ في
بانتظام
ً
األماكن العامة ،كما يتسبب دخان
التبغ غير المباشر في إصابة البالغين
بأمراض قلبية وعائية وتنفسية
خطيرة ،بما في ذلك مرض القلب
التاجي ،وسرطان الرئة ،ويتسبب في
الرضع بالموت المفاجئ ،أما
إصابة
ّ
فيما يتعلق بالحوامل فيتسبب في
نقص وزن المواليد.
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و أض���اف «ول��ك��ن األط��ف��ال يشكلون
نصف األشخاص الفقراء في العالم،
ويعيش  250مليون طفل في الدول
التي تمزقها النزاعات ،وخاطر 200
ألف طفل بحياتهم هذه السنة سعياً
إليجاد ملجأ لهم في أوروبا».

األغنى ،وإن احتمال عدم انتظامهم
في المدارس أعلى بخمس مرات.

الحال ،فنحن نعرف كيف نستطيع
أن نبطئ ونوقف ونعكس هذا الوضع
ليتحول لحلقة حميدة م��ن التقدم
الذي ينتقل من جيل آلخ��ر ،فلنا أن
نقرر القيام بذلك من خ�لال المزيد
م��ن االل��ت��زام وتخصيص المزيد من
الموارد .يجب أن نتخذ هذا الخيار
األخالقي واالستراتيجي والعادل».

الثانية ،ويجب على كل دولة قادرة
أن تدعم األطفال واألسر المتأثرة».
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منوعات

بان كي مون يجدد االلتزام مبنع اإلبادة اجلماعية في أول يوم دولي إلحياء
وتكرمي ضحايا جرائم اإلبادة اجلماعية ومنع هذه اجلرمية
معلومات أساسية

إحياء ذكرى الضحايا
و منع اإلبادة اجلماعية
أحيت األمم المتحدة ألول مرة اليوم
الدولي إلحياء و تكريم ضحايا جرائم
اإلبادة الجماعية  ،و منع هذه الجريمة
ففي سبتمبر  2015أعلنت الجمعية
ال��ع��ام��ة ل�لأم��م المتحدة اع��ت��م��اد يوم
 9ديسمبر بوصفه يوماً دول��ي��اً إلحياء
وتكريم ضحايا جرائم اإلبادة الجماعية
ومنع هذه الجريمة.
كما أن  9ديسمبر ي��ص��ادف ال��ذك��رى
السنوية العتماد اتفاقية ع��ام 1948
بشأن منع جريمة اإلب���ادة الجماعية
وم��ع��اق��ب��ة م��رت��ك��ب��ي��ه��ا ،و ي���ه���دف ه��ذا
اليوم إل��ى زي��ادة الوعي باتفاقية منع
اإلبادة الجماعية ولإلحتفاء بدورها في
مكافحة ومنع هذه الجريمة ولتكريم
ضحاياها.
وق��د ت��م اإلت��ف��اق على ق���رار الجمعية
العامة بإنشاء هذا اليوم بدون تصويت،
حيث أجمعت ال��دول األعضاء ال��ـ193

على أن تأخذ ك��ل دول��ة على عاتقها
حماية سكانها من اإلب��ادة الجماعية،
وال���ذي ينطوي على منع مثل هذه
الجريمة ومنع التحريض عليها.
و قال بان كي مون األمين العام لألمم
المتحدة في رسالته بهذه المناسبة
«نحتفل ألول م��رة م��ن ن��وع��ه باليوم
الدولي إلحياء وكرامة ضحايا جريمة
اإلبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة،
وت��ت��زام��ن ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة أي��ض�� ًا مع
الذكرى السنوية العتماد اتفاقية منع
ومعاقبة جريمة اإلب��ادة الجماعية في
عام .»1948
و أض���اف «وه����ذا ه��و ال��وق��ت األم��ث��ل
إلع����ادة ت��أك��ي��د ال��ت��زام��ن��ا ب��م��ن��ع ه��ذه
الجريمة ال��دول��ي��ة الخطيرة ،وإح��ي��اء
ذك��رى الضحايا ،والتأكيد من جديد
على الحق في االنتصاف والجبر ،على
نحو ما يعترف به القانون الدولي.

تتضمن اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام
( 1948المادة  )2تعريفاً لإلبادة الجماعية بأنها أياً من األفعال التالية،
المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو
عنصرية أو دينية  ،...بما في ذلك:
 -1قتل أعضاء من الجماعة؛
 -2إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛
 -3إخضاع الجماعة ،عمداً ،لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي
كلياً أو جزئياً؛
 -4فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة؛
 -5نقل أطفال من الجماعة ،عنوة ،إلى جماعة أخرى.
وتؤكد االتفاقية أن اإلبادة الجماعية ،سواءاً ارتكبت في زمن السلم
أو الحرب ،هي جريمة بمقتضى القانون الدولي ،وتتعهد األطراف
«بمنعها والمعاقبة عليها» (المادة  ، )1وتقع المسؤولية األساسية في
منع اإلبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه
الجريمة.

وم��ن��ع اإلب����ادة الجماعية يعني إي�لاء
مزيد من االهتمام لعالمات اإلن��ذار،
والوقوف على أهبة االستعداد التخاذ
إج���راءات فورية للتصدي لها ،وهذه
هي روح مبادرة حقوق اإلنسان أو ًال
التي أنشأتها.

تستغل لتبرير استبعاد المجتمعات
على أس���اس أش��ك��ال مختلفة للهوية
مثل الدين أو األصل اإلثني أو غيرهما،
ول��رف��ض تقديم ال��م��س��اع��دة ،وتقييد
حقوق اإلنسان وارتكاب أعمال العنف
الوحشية.

ورغم كل شيء ،فإن اإلبادة الجماعية ال
تحدث فجأة؛ بل تتكشَّ ف مع مر الزمن
وه���ي ليست ج����زءاً م��ن «النتيجة»
العرضية للنـزاعات؛ بل تكون في كثير
من األح��ي��ان ،منهجية ومدبرة وذات
أه����داف م���ح���ددة ،و ي��م��ك��ن أي��ض�� ًا أن
تحدث خارج نطاق حاالت النزاع.

ومنع اإلب��ادة الجماعية التزام محدد
بموجب القانون الدولي ،وقد بينت
ذل��ك بوضوح محكمة العدل الدولية
وغيرها من الهيئات القضائية ،ويجب
على الحكومات أن تنفذ هذا االلتزام
ببذل الجهود في مجال المنع واتخاذ
التدابير الوقائية ،وفي هذا االحتفال
الدولي الجديد ،دعونا نسلم بضرورة
العمل معا بمزيد م��ن التضافر من
أج��ل حماية األف���راد م��ن االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلن��س��ان والحفاظ
على إنسانيتنا المشتركة.

ويتنامى في جميع أنحاء العالم اليوم
التعصب وك��راه��ي��ة األج��ان��ب  ،وه��ذه
ق��وة ح��فَّ��ازة خطيرة تقوم على عقلية
«ن��ح��ن م��ق��اب��ل اآلخ���ري���ن» وك��ث��ي��راً ما

حملة عن وزارة الشؤون االجتماعية؟
أن��ش��ئ��ت وزارة ال��ع��م��ل وال���ش���ؤون
االجتماعية بموجب المرسوم الملكي
الكريم الذي صدر في الشهر األخير
م��ن ع���ام  1380ه��ـ وق��ام��ت ال����وزارة
م��ن��ذ نشأتها بتنمية المجتمعات
المحلية واهتمت بلجان المجتمع
وم��ج��ال��س ال��م��ح��اف��ظ��ات وال��م��راك��ز
والهجر ورع��اي��ة الشباب واألس���رة و
الجمعيات التعاونية ،وحددت وزارة
العمل والشؤون االجتماعية أهدافها
وجسدتها بأهداف ثالثة:
أو ًال :رسم السياسة العامة للشؤون
االجتماعية والعمالية في المملكة
ض��م��ن إط����ار م��س��ت��وح��ى م���ن القيم
وال���م���ب���ادئ وال��ن��ظ��م ال��م��رع��ي��ة في
المملكة العربية السعودية.
ثاني ًا :تخطيط وتنفيذ المشروعات.
ث��ال��ث�� ًا :اإلس��ه��ام ف��ي توجيه التطوير
االجتماعي في المملكة توجيه ًا متزن ًا
ي��ه��دف إل��ى رف��ع وع��ي المواطنين،
وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة
م��ق��وم��ات ال��ح��ي��اة الكريمة لهم في
إط��ار المحافظة على القيم الروحية

والخلقية وتدعيمها لبناء مجتمع
ناهض متكامل.
وفي عام  1425هـ صدر قرار مجلس
ال�����وزراء رق���م ( )27ال��ق��اض��ي بفصل
وزارة العمل وال��ش��ؤون االجتماعية
إلى وزارتين مستقلتين تسمى األولى
وزارة العمل والثانية وزارة الشؤون
االجتماعية بحيث تتولى ال���وزارة
الثانية النشاطات المتعلقة بالشأن
االج��ت��م��اع��ي ال���ذي ت��ق��وم ب��ه وك��ال��ة
الضمان االجتماعي ووكالة الشؤون
االجتماعية ،التي اعتمد لها فيما بعد
اسم جديد هو (وكالة الوزارة للرعاية
االجتماعية واألسرة) وانفصلت عنها
رعاية التنمية االجتماعية.

واقتصادية يعجزون عن مواجهتها
وال��ت��غ��ل��ب عليها وت��ب��ذل ك��ل جهد
من أج��ل اعتمادهم على إمكاناتهم
ال��ذات��ي��ة ،ك��م��ا ت��س��ع��ى ال��وك��ال��ة إل��ى
اإلس���ه���ام ف��ي وق��اي��ة ال��م��ج��ت��م��ع من
االن��ح��راف��ات والمشكالت والظواهر
االج��ت��م��اع��ي��ة السلبية ال��ت��ي تعرقل
مسيرته وت��ع��وق تقدمه وتعمل من
أج��ل تحويل ق��واه البشرية المعطلة
بسبب اإلعاقة البدنية أو النفسية
أو العقلية أو ل��ظ��روف اجتماعية
واقتصادية قاهرة إلى طاقات منتجة
م��ن خ�لال رع��اي��ة وت��در ي��ب وتأهيل
األف��راد في دور ومؤسسات ومراكز
الرعاية االجتماعية المختلفة.

وكاالت وزارة الشؤون اإلجتماعية:

ثاني ًا :وكالة ال��وزارة لشؤون الضمان
االجتماعي  :أنشئ الضمان االجتماعي
عام  1382هـ لينهض بمسؤولياته في
تنفيذ ب��رام��ج التنمية ومشروعاتها
ال��م��وج��ه��ة إل���ى ب��ع��ض ال��ف��ئ��ات التي
تحيط بهم ظ��روف اجتماعية خاصة
بهدف تأمين المعاش الكريم لهم،

أو ًال  :وكالة الوزارة للرعاية االجتماعية
واألس���رة  :هي إح��دى وك��االت وزارة
ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وه���ي تسهم
بتوفير الرعاية االجتماعية للمواطنين
الذين تحيط بهم مشكالت اجتماعية

اعرف حقوقك وواجباتك
المادة الثانية عشر

ث���ال���ث��� ًا :وك���ال���ة ال�������وزارة للتنمية
االجتماعية :وتسعى وك��ال��ة ال���وزارة
للتنمية االج��ت��م��اع��ي��ة إل���ى ترسيخ
مفهوم التنمية االجتماعية بشكل
عام في المجتمع وبأنه عملية واعية
وقائية موجهة لصياغة بناء حضاري
متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته
وذاتيته وإب��داع��ه تقوم أس��اس�� ًا على
مبدأ المشاركة الجماعية اإليجابية
من قبل األف���راد عن طريق الجهات
األهلية بدءاً بعملية التخطيط واتخاذ
ال���ق���رار وم������روراً ب��ال��ت��ن��ف��ي��ذ وتحمل
ال��م��س��ؤول��ي��ات وان��ت��ه��اءاً ب��االن��ت��ف��اع
ب���م���ردودات وث��م��رات ال��م��ش��روع��ات
التنموية وبرامجها.

اجلزء الثامن من «اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد»
القطاع الخاص ذات الصلة ،بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام
المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح
ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح ،ومن أجل ترويج استخدام الممارسات
التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وف��ي العالقات التعاقدية بين تلك
المنشآت والدولة؛
(ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص ،بما في ذلك اتخاذ
تدابير عند االقتضاء بشأن هوية الشخصيات االعتبارية والطبيعية الضالعة في
انشاء وادارة الشركات؛
(د) منع اساءة استخدام االج��راءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع
الخاص ،بما في ذلك االجراءات المتعلقة باالعانات والرخص التي تمنحها السلطات
العمومية لألنشطة التجارية؛

* دخلت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ) (UNCACحيز النفاذ يف  ١٤كانون الأول /دي�سمرب  ،٢٠٠٥و هي تُعد االتفاقية الأكرث �شموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي ،وحتى
يناير � ،2013صادقت عليها  ١٦٥دولة ،وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف 2004/9/1م ،فيما ان�ضمت و�صادقت عليها يف 2013/4/29م.
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القطاع الخاص ج 1
 -1تتخذ كل دولة طرف ،وفق ًا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي ،تدابير لمنع
ضلوع القطاع الخاص في الفساد ،ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات
في القطاع الخاص ،وتفرض عند االقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون
ف ّعالة ومتناسبة ورادعة على عدم االمتثال لهذه التدابير.
 -2يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي:
(أ) تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص
ذات الصلة؛
(ب) العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات

وم��ن خ�لال أنشطته المتعددة التي
تأتي في مقدمتها تقديم المعاشات
والمساعدات ودعم تنفيذ المشاريع
اإلن��ت��اج��ي��ة ل��م��س��ت��ف��ي��دي ال��ض��م��ان
االجتماعي عن طريق مكاتب الضمان
ال��م��ن��ت��ش��رة ف���ي م��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق
المملكة.
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قانونيات

ما هي أهم بنود وثيقة حماية املستخدم والتي أصدرتها
هيئة االتصاالت و تقنية املعلومات (ج)3؟

امل�ست�شار القانوين
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

هوية طالب الخدمة  ،على أن يتضمن
العقد بحد أدنى على التالي:
 - 4.7.1بيانات طالب الخدمة (اسمه
الرباعي -ورق��م هويته  -وجنسيته -
ورقم التواصل معه).
 -4.7.2معلومات الخدمة المطلوبة
(نوع الخدمة  ،الباقة  ،ورقم الخدمة
محل التعاقد).
 -4.7.3ال��ح��د االئ��ت��م��ان��ي للخدمة
المطلوبة.
 - 4.7.4توقيع طالب الخدمة على عقد
الخدمة و كتابة اسمه كام ًال.
 -4.7.5تاريخ عقد الخدمة.
 - 4.7.6بيانات موظف مقدم الخدمة،
و توقيعه ،وختم مقدم الخدمة.
 -4.7.7تفاصيل المعلومات المشار
إليها ف��ي الفقرة رق��م ( )4.1م��ن هذه
الوثيقة.
 -4.8يجب على مقدم الخدمة تزويد
المستخدم بنسخة من عقد الخدمة
م��وق��ع و م���ص���ادق ع��ل��ي��ه م���ن م��ق��دم
ال��خ��دم��ة ،وتمكين المستخدم أخذ
نسخة م��ن العقد ف��ي أي وق��ت بناءاً

يقصد بالخدمة المضافة هنا أي خدمة
مقدمة للمستخدم باستثناء التأسيس
ال��ج��دي��د ل��خ��دم��ة (م��ت��ن��ق��ل  ،ث��اب��ت ،
انترنت  ،معطيات) أو الخدمة التي
التي تتطلب استالم شرائح أو أجهزة
من مكتب خدمات العمالء.

 -4.5يجب على مقدم الخدمة أخذ
موافقة طالب الخدمة على الخدمة و
علمه و قبوله بجميع شروط و التزامات
و أح��ك��ام الخدمة  ،و ذل��ك وف��ق آلية
طلب الخدمة حسب الوسيلة التي
طلبت بها الخدمة و الموضحة في
هذه الوثيقة.
 - 4.6ي��ج��ب ع��ل��ى م��ق��دم ال��خ��دم��ة
االح��ت��ف��اظ ب��م��واف��ق��ة ط��ال��ب الخدمة
ال��م��ش��ار إليها ف��ي ال��م��ادة السابقة ،
لمدة ال تقل عن سنة من تاريخ إلغاء
ال��خ��دم��ة  ،م��ا ل��م ي��وج��د خ�ل�اف قائم
على هذه الخدمة  ،فيتوجب حينئذ
على مقدم الخدمة االحتفاظ بموافقة
المستخدم حتى تاريخ انتهاء الخالف،
و يقع على مقدم الخدمة عبء إثبات
موافقة المستخدم عند وجود أي نزاع
م��ع م��راع��اة وج���وب االح��ت��ف��اظ بأصل
الموافقة إذا كانت الموافقة خطية.
 - 4.7عند طلب تأسيس خدمة جديدة
(متنقل  -ثابت  -انترنت  -معطيات )
يجب أن يكون وفق عقد مكتوب بعد
تحقق موظف مقدم الخدمة من أصل

وزارة العمل تنشئ إدارة مختصة
مبكافحة االجتار بالبشر

كاريكاتري

أين نذهب هذا املساء ؟ !
نا

دي

مركز ترفيهي

نعتذر لذوي
االحتياجات
اخلاصة
ال يوجد
مدرب
متخصص

ال يوجد
طاقم مختص

امة

قع

مراف

نعتذر ال
نفهمكم

توحد

ضعف
انتباه

نقالً عن صحيفة

على طلبه  ،مع مراعاة مدة حفظ العقد
المشار إليها في هذه الوثيقة.
 -4.9يجب على مقدم الخدمة عدم
إل����زام المستخدم ب��م��راج��ع��ة مكتب
خدمات العمالء عند طلب إضافة أو
تعديل أو أي تغيير خدمة مضافة ،و

!
مؤخراً استحدثت وزارة العمل إدارة
متخصصة بمكافحة ج��رائ��م االت��ج��ار
ب��ال��ب��ش��ر ب��وك��ال��ة التفتيش و تطوير
بيئة ال��ع��م��ل  ،و بينت ال�����وزارة أن
الهدف من اإلدارة هو التنسيق مع
الجهات المختصة في حاالت االتجار
ب��األش��خ��اص لتطبيق ن��ظ��ام مكافحة

جرائم االتجار بحق مرتكبيها.
وأوض���ح���ت أن م��ه��ام اإلدارة تعنى
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت���در ي���ب المفتشين
والمفتشات ،و تزويدهم بمؤشرات
ح�����االت االت����ج����ار ب��ال��ب��ش��ر وك��ي��ف��ي��ة
التعامل مع أي من هذه الحاالت عند
اكتشافها.

ثقافة حقوق اإلنسان

العنف ضد االطفال وأبعاده املستقبلية
بداية البد من إيضاح المعنى المقصود بالعنف بشكل عام والذي عرف بأنه (( كل فعل ظاهر أو مستتر ،
مباشر أو غير مباشر  ،مادي أو معنوي  ،موجه إللحاق االذى بالذات أو بآخر أو جماعة وهو فعل مخالف
للنظام ويعرض مرتكبه للمسائلة القانونية )) وبمعنى آخر هو مجموعة من األنماط السلوكية التي تصدر
عن الفرد أو الجماعة وتؤدي إلى نتائج خطيرة يتضرر منها طرف آخر  ،لذا فإن ظاهرة اإلساءة لألطفال
خطيرة وقضية عالمية تحاول كافة المجتمعات التصدي لها .

فهذه القضية ال تشكل فقط انتهاك ًا لحقوق فئة من فئات المجتمع بل تهدد مستقبل األمم واألجيال
القادمة نظراً ألن الطفل هو مشروع المستقبل واللبنة األولى واألهم للتطوير والتغيير  ،كما أن فئة

األطفال هي الحلقة األضعف في المجتمع والفئة التي ال تستطيع الدفاع عن نفسها فقد حثنا الرسول
صلى الله عليه وسلم باالعتناء باألطفال حين قال  (:ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا )
رواه أبو داود والترميذي  ،ونظراً لما للطفل من حق في الحصول على رعاية ومساعدة وأنه ينبغي إعداده

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
Nshr1@yahoo.com

إعداداً كام ً
ال ليحيا حياة كريمة في المجتمع تنغرس فيه المثل العليا والمتمثلة في السلم والكرامة
والتسامح والحرية والمساواة واإلخاء  ،لذا فقد اعتمدت األمم المتحدة اتفاقية خاصة لحقوق الطفل
انضمت لها أغلب الدول ومنها المملكة العربية السعودية  ،كما أن الدول اتجهت إرادتها الداخلية
لوضع نظام يوفر الحماية للطفل ويحافظ على حقوقه من العنف وكافة أنواعه خاصة ما قد يتعرض له
األطفال المواليد والذي يصنف على أنه من أشد أنواع العنف لوقوعه على من ال يملك القدرة للدفاع عن
نفسه أو طلب من يقوم بحمايته مما يتطلب الوقوف بحزم وصرامة بحق من يتسبب في إيذاء األطفال
بشكل عام والمواليد منهم بشكل خاص  ،كما أن أغلب الحاالت التي تم رصدها من قبل الجمعية
الوطنية لحقوق االنسان تمحورت حول اإلساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الحرمان من التعليم
أو الحرمان من الحصول على األوراق الثبوتية أو حرمان األطفال من رؤية األم أو األب باإلضافة لما قد
يرد من قضايا حول االهمال في تربية الطفل أو زواج القاصرات حيث تبين أن من قام بهذا الفعل شخص
يعاني من أمراض نفسية أو في غير وعيه بسبب إدمانه على المخدرات أو شرب الكحول والحاالت التي
يقع فيها من شخص كامل االهلية تختلف أسبابها إال أن أهمها هو الجهل وضعف ثقافة بعض األسرة
في التعامل مع الطفل وممارسة بعض العادات الخاطئة اعتقاداً أنها تصب في مصلحة الطفل  ،لذا

أي تجاوزات سلبية قد تنعكس على شخصية الطفل في المستقبل وبالتالي يظهر أثرها على المجتمع
و لذا فإن االمال معقودة على نظام حماية الطفل الصادر مؤخراً في المملكة والذي جرم العديد من

السلوكيات التي تتضمن إيذاء أو إهمال قد يتعرض له الطفل حيث تتولى اإلدارة العامة للحماية بوزارة
الشؤون االجتماعية التعامل مع أي بالغات تصل للوزارة من الجهات العامة والخاصة وتتولى هيئة
التحقيق واالدعاء العام التحقيق في البالغات المرفوعة عن حاالت إيذاء االطفال وإقامة الدعوى أمام
المحكمة المختصة.

العدد السابع عشر بعد المائة
ربيع الثاني 1437ه الموافق يناير 2016م

يجب توفير كل ما يلزم لحماية الطفل من أي مظهر من مظاهر العنف وتربيته تربية سليمة خالية من
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