نشرة شهرية تعنى بنشر ثقافة حقوق اإلنسان  -العدد ( الثاني و العشرون بعد المائة) ذو القعدة 1437هـ الموافق أغسطس 2016م

اجلمعية تؤكد أن مبادرات اململكة في حقوق
اإلنسان ذاتية و بعيدة عن االنتقائية والتسييس
رئيس اجلمعية ينتقد تقرير ًا يتحدث عن قيود ال تزال
مفروضة على املرأة في اململكة
الفاخري  :عدم تطبيق العقوبات بحق كبار السن يعني السماح
للشخص بارتكاب مخالفات إذا وصل عمر ًا محدد ًا

05

دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

املشرف العام

د .مفلح بن ربيعان القحطاين

التحرير واإلخراج

مركز املعلومات باجلمعية
طبعت بدعم من م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

الجمعية تشارك يف فعاليات
الخيمة الرمضانية المقامة بمركز
التأهيل الشامل بمنطقة الجوف

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية
وإنما تعبر عن أراء أصحابها
موقع اجلمعية www.nshr.org.sa :
رمد 1427 / 1593 ..
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رئيس اجلمعية ينتقد تقرير ًا ملنظمة “هيومن
رايتس ووتش” نشرته مؤخر ًا يتحدث عن قيود ال
تزال مفروضة على املرأة يف اململكة

العدد الثاني و العشرون بعد المائة
ذو القعدة 1437ه الموافق أغسطس 2016م

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»
يف تقرير أص��درت��ه م��ؤخ��راً بعنوان
«ك��م��ن يعيش يف ص���ن���دوق :امل���رأة
ونظام والي��ة الرجل يف السعودية»
أن���ه مت تنفيذ ت��غ��ي��ي��رات م��ح��دودة
على امتداد أكثر من عشر سنوات
لتخفيف ال��ق��ي��ود امل��ف��روض��ة على
امل���رأة ،مب��ا يف ذل��ك إل��غ��اء القانون
الذي كان يلزم املرأة باحلصول على
تصريح من ولي األمر للعمل.
وأض��������اف ال���ت���ق���ري���ر «رغ�������م أن
اإلصالحات كانت خطوة يف االجتاه
الصحيح إال أنها تبقى جزئية وغير
كاملة ،وما يزال نظام والية الرجل
على حاله وما يزال يعرقل اإلصالح
وأح��ي��ان��ا يفرغه م��ن م��ح��ت��واه ،و ال
تستطيع املرأة استصدار جواز سفر
ولي أمرها ،وال تستطيع
دون موافقة ّ
السفر إلى اخلارج دون تصريح منه.
كما تواجه املرأة صعوبة مستمرة يف
ولي
القيام بعدد من املعامالت دون ّ
أمرها ،مثل استئجار شقة أو رفع
دعاوى قانونية ،احلكومة ال تشترط

ولي
حصول املرأة على تصريح من ّ
أمرها لتعمل ،ولكنها أيضاً ال تعاقب
أصحاب األعمال الذين يفرضون
ه��ذا التصريح ،كذلك ،ال تستطيع
املرأة الدراسة يف اخلارج ،مبنحة من
ولي أمرها،
احلكومة ،دون موافقة ّ
ودون محرم يرافقها ،رغم أن هذا
الشرط ال يُطبق دائما ،مازالت املرأة
ممنوعة من قيادة السيارة».
تقرير «كمن يعيش يف صندوق :املرأة
ونظام والية الرجل يف السعودية»،
امل��م��ت��د ع��ل��ى  66ص��ف��ح��ة ،ي��درس
بالتفصيل جميع احلواجز الرسمية
وغير الرسمية التي تواجهها املرأة
ال��س��ع��ودي��ة ع��ن��دم��ا حت���اول ات��خ��اذ
ق����رارات أو ال��ق��ي��ام ب��أع��م��ال دون
حضور أو موافقة أحد أقاربها.
وق��د علق رئيس اجلمعية الدكتور
مفلح ربيعان القحطاني على التقرير
يف حديث لوكالة أنباء رويترز قائ ً
ال
«أنه بعد االطالع على التقرير اتضح
أنه يخلط فيما يتعلق بالوالية على
املرأة بني النصوص القانونية التي

ميكن مطالبة السلطات بتعديلها أو
تطويرها ،وبني العادات والتقاليد
السائدة يف املجتمع ،والتي حتتاج
إل��ى وق��ت قد يطول القناع الناس
بتغييرها».
وأض����اف «إن ال��والي��ة ع��ل��ى امل���رأة
لها جانب شرعي يهدف حلماية
وم��س��اع��دة امل����رأة ول��ي��س إلحل��اق
الضرر بها ،و إذا كان هناك بعض
اإلش��ك��ال��ي��ات يف التطبيق لبعض
احلاالت التي اليجوز تعميمها ،إال
أننا ن��رى أن هناك تقدم كبير يف
السنوات املاضية نحو متكني املرأة
من حقوقها سواء من خالل تعيينها
يف مجلس الشورى أو السماح لها
ب��ال��دخ��ول يف االن��ت��خ��اب��ات البلدية
ن��اخ��ب��ة ومنتخبة أو تعيني بعض
ال��س��ي��دات يف م��ن��اص��ب ع��ل��ي��ا ،أو
متكينها من احلق يف العمل والتعليم
مبختلف مستوياته».
أم��ا عن ش��رط موافقة ول��ي امل��رأة
ل��س��ف��ره��ا أض�����اف «إن األس����رة
ال��س��ع��ودي��ة ه��ي أس����ره م��ت��راب��ط��ة،

وال��ت��وف��ي��ق ب�ين أف��راده��ا أم��ر هام
للمحافظة على استقرار األس��رة
واستمرارها ،وضمان عدم تنازعها
أو تشتتها ،وليس هناك اشكالية
بالنسبة لسفر امل��رأة يف حال عدم
وج��ود خ�لاف ،أم��ا يف حالة وجود
اخل��ل��اف ف�ل�ا ب���د م���ن ح��ل��ه أوالً
لضمان قيام كل طرف بالتزاماته
جتاه أسرته».
ال «لقد رصدنا مؤخراً
وأضاف قائ ً
أن ه��ن��اك الكثير م��ن التسهيالت
ال��ت��ي مت منحها ل��ل��م��رأة م��ن أج��ل
تسهيل أمر وصولها الى التقاضي،
ومتكينها م��ن حقوقها يف مجال
األحوال الشخصية».
وقد أكد رئيس اجلمعية أنه ينبغي
األخ����ذ يف االع��ت��ب��ار أن املجتمع
السعودي مجتمع محافظ ،وبعض
ال��ع��ادات والتقاليد حتتاج لبعض
الوقت ليمكن تعديلها ،فاملرأة يف
بعض املجتمعات األخرى لم حتصل
على بعض حقوقها كاالنتخاب مث ً
ال
إال متأخرة.
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اجلمعية تؤكد أن مبادرات اململكة يف حقوق
اإلنسان ذاتية و بعيدة عن االنتقائية والتسييس
أك��دت اجلمعية أن حماية حقوق
اإلن���س���ان وت��ع��زي��زه��ا يف اململكة
آخذة يف التطور بخطى متسارعة
وف��ق مبادئ الشريعة اإلسالمية،
وأن ت��وج��ه��ات��ه��ا يف ه���ذا امل��ج��ال
ب��ع��ي��دة ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن االنتقائية
والتسييس ،مشيرة إلى أن حتسني
حقوق اإلنسان جزء أصيل من أي
مشروع وطني للتطور والتقدم ،وهو
يبدو جلياً يف كثير من اإلجن��ازات
التي حتققت على صعيد ترسيخ
املفاهيم ووضع القوانني واألنظمة
الكفيلة بحماية حقوق اإلنسان.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال رئ��ي��س اجلمعية
ال��دك��ت��ور م��ف��ل��ح ال��ق��ح��ط��ان��ي «إن
حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف
اململكة تنطلق من مبادئ الشريعة
اإلس�لام��ي��ة ،وف��ق م��ا نصت عليه
امل����ادة  26م��ن ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي
للحكم ،لذا فإن أي حراك يهدف
إل���ى ح��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان يف
اململكة ناب ٌع من إرادة ذاتية ،وهذا
ما جعل اململكة تتم ّيَز عن غيرها،
إ ْذ أ َّن توجهها يف التعاطي مع مسائل
حقوق اإلنسان بعي ٌد كل البعد عن
االنتقائية والتسييس اللذين تفتقر
إليهما بعض التوجهات العاملية،
التي ال حتظى بالقبول يف أحسن
األح���وال ،وه��ذا التم ّيز يكمن يف
احترام اململكة ملبدأ التنوع الثقايف
الذي تتفرد به شعوب العالم ،وهو
ما أ ّكده املؤمتر العام لليونسكو يف
عام 1966م».
و أض��اف «يف الوقت ال��ذي يعتقد
ف��ي��ه بعضهم أن م��ش��روع حقوق
اإلنسان هو يف مجمله منتج ثقايف
غربي ،تؤكد اململكة دائماً أن مبدأ
ح��ق��وق اإلن��س��ان ينبع أس��اس �اً من
صميم ثقافتنا اإلسالمية والعربية
األصيلة ،فاململكة عضو مؤسس
يف األمم امل���ت���ح���دة ،وس��اه��م��ت
مساهم ًة فاعلة أبرزت من خاللها
م��ب��دأ ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف يف صياغة

اإلع�ل�ان العاملي حلقوق اإلنسان
ع���ام 1948م ،ح��ي��ث ك��ان��ت امل���ادة
«األول��ى» منه تنص على أنه «يولد
الناس أحراراً متساوين يف الكرامة
واحلقوق ،..وقد وهبتهم الطبيعة
عق ً
ال وضميراً ،»..فاعترض امللك
فيصل (رح��م��ه اهلل) ،ال���ذي كان
ي��رأس وف��د اململكة آن���ذاك ،على
ه��ذه الصياغة وط��ال��ب بتعديلها
مب��س��ان��دة ب��ع��ض ال����دول العربية
واإلسالمية ،فأصبحت بعد التوافق
«يولد الناس أح��راراً متساوين يف
الكرامة واحل��ق��وق ،..وق��د ُوهبوا
عق ً
ال وضميراً ،»..كما أن اململكة
أول من دعا إلى حق الشعوب يف
ت��ق��ري��ر امل��ص��ي��ر يف ظ��ل التجاهل
السائد من قِ بل قوى حترص على
اس��ت��م��رار االس��ت��ع��م��ار ،وك���ان ذلك
أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية
العامة لألمم املتحدة عام 1950م،
وغير ذلك من الشواهد التي تدل
على أن ح��ق��وق اإلن��س��ان ه��ي من
صميم ثقافتنا اإلسالمية والعربية
األصيلة».
وأشار إلى أن هناك تقدماً كبيراً يف
العديد من مجاالت حقوق اإلنسان
يف اململكة سواء يف احلق يف التعليم
أو الصحة أو الضمان االجتماعي
أو املشاركة السياسية ،خاصة فيما
يتعلق باملرأة بوصولها لـ «الشورى»
واملجالس البلدية ،الفتاً إلى اكتمال
ال��ب��ن��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وامل��ؤس��س��ات��ي��ة
حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
يف اململكة يف الوقت احلالي ،من
خ�ل�ال س���ن ع��دي��د م���ن األن��ظ��م��ة
وال��ق��وان�ين ال��ت��ي حتمي احل��ق��وق،
وتبني اإلجراءات الواجب اتخاذها
يف ح��ال��ة رص���د ت��ع� ٍ ّ�د أو انتهاك
حلقوق األف��راد ،التي كان آخرها
نظام احلماية من اإلي���ذاء ونظام
حماية الطفل ون��ظ��ام املؤسسات
واجلمعيات األهلية ،أنشئت جهات
متخصصة يف مجال حماية حقوق

اإلنسان ونشر ثقافتها.
مؤكداً على أنَّ هيئة حقوق اإلنسان
واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
تسيران يف خطني متوازيني فيما
يتعلق بنشر ثقافة حقوق اإلنسان،
وم��ن خ�لال األدوات املعرفية يف
برنامج نشر ثقافة حقوق اإلنسان،
التعريف مبسيرة حقوق اإلنسان
التاريخية التي توضح بجالء سبق
الشريعة اإلسالمية التي تدين بها
اململكة وتستمد جميع األنظمة
م��ن��ه��ا حل��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان
ٍ
انتهاك
وتعزيزها وأنها حرمت كل
لها ،وأوج��دت فضا ًء رحباً يتسع
لكل ممارسة تلتقي وهذا الهدف
ال��ذي هو أحد مقاصدها ،وطاملا
أن ال��ت��ع��اون ي��س��ت��ه��دف مصلحة
اإلن��س��ان وخطاب اإلس�لام دائماً
موجه إل��ى اإلنسان وت��رى اململكة
واجب
أن التعاون يف هذا املجال
ٌ
شرعي ،خاصة إذا كان دفاعاً عن
مظلوم أو نصرة حل��ق ،ل��ذا فهي
تسعى إلى أن تكون حقوق اإلنسان
ذات مدلول بشري إنساني عادل
بعيدة عن كل محاوالت التسييس
واالستغالل.
واعتبر القحطاني أن بعض التقارير
الدولية تصدر أحياناً ،مثل تقارير
اخلارجية األمريكية ،مت ّثل وجهات
نظر أصحابها ،كما أنها تفتقر إلى
معرفة م��ا ل��دى الشعوب وال��دول
م��ن أس��س وم��ب��ادئ تستند إليها،
فمن األدوات التي يستعان بها يف
إع��داد تلك التقارير هي استبانة
م��وح��دة الشكل وامل��ض��م��ون تعمم
على جميع دول العالم ،إضاف ًة إلى
معدي تلك التقارير لكثير
عدم فهم ِ ّ
من احمل ّددات على أساس الواقع،
فاململكة يف نظر من يصدر مثل
ه��ذه التقارير لتطبيقها الشريعة
اإلسالمية دول��ة دينية ،بينما هي
يف احلقيقة دولة حديثة تقوم على
مبادئ الشريعة اإلسالمية.

م���ن ج��ه��ت��ه ،ق����ال ن���ائ���ب رئ��ي��س
اجل��م��ع��ي��ة و امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي
باسمها الدكتور صالح اخلثالن،
إن اململكة حققت نقلة واضحة
يف م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان خالل
السنوات العشر املاضية ،إال أن ما
شهده العالم العربي من حتوالت
س��ي��اس��ي��ة وأم��ن��ي��ة ك��ب��رى انعكس
سلباً على ه��ذه املسيرة ،وتسبب
يف تباطؤها ،ليس فقط يف اململكة،
ول��ك��ن يف ك��اف��ة ال����دول العربية.
كما أنه ،ونتيجة لتراجع مداخيل
النفط ،كانت األول��وي��ة القصوى
لإلصالحات االقتصادية واملالية،
معبراً عن أمله يف أن يكون حتسني
ح��ق��وق اإلن���س���ان ض��م��ن ب��رن��ام��ج
التحول الوطني  2030باعتبارها
جزءاً أصي ً
ال من أي مشروع وطني
للتطور والتقدم.
و أش����ار اخل��ث�لان إل���ى ان��ض��م��ام
اململكة لعدد من املعاهدات الدولية
امل��ع��ن��ي��ة ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان ،مثل
االتفاقية ال��دول��ي��ة للقضاء على
كافة أش��ك��ال التمييز العنصري،
واالت���ف���اق���ي���ة ال���دول���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة
كافة أشكال التمييز ضد امل��رأة،
واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية
مناهضة التعذيب وجميع أشكال
املعاملة الالإنسانية وغيرها منها
اتفاقيات دولية وإقليمية ،وكذلك
إن��ش��اء م��ؤس��س��ات تُ��ع��ن��ى بتعزيز
وحماية حقوق اإلنسان ،وتتمثل يف
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
وهيئة ح��ق��وق اإلن��س��ان ،وتطوير
مرفق القضاء لضمان محاكمات
عادلة ،إضافة إلى حصول اململكة
على عضوية مجلس حقوق اإلنسان
يف األمم املتحدة لثالث فترات،
وأي��ض �اً تشريع وتطوير ع��دد من
األنظمة لتعزيز حقوق اإلن��س��ان،
ومن ذلك نظام حماية الطفل ،جاء
ذلك خالل تصريح لهما لصحيفة
الشرق.

الفاخري  :عدم تطبيق العقوبات بحق كبار السن
يعني السماح للشخص بارتكاب مخالفات إذا وصل
عمر ًا محدد ًا
قال األمني العام للجمعية املستشار
القانوني خالد الفاخري « إنَّ عدم
تطبيق العقوبات بحق كبار السن يعني
السماح للشخص بارتكاب مخالفات
إذا وصل عمراً محدداً ،إلى جانب أن
ذلك فيه جتاوز على حقوق امللتزمني
بالتعليمات» ،منوهاً إلى أهمية مراعاة

احلالة الصحية للمخالفني.
من جهتها أكدت اإلدارة العامة للمرور
عدم إعفاء كبار السن ممن جتاوزت
أع��م��اره��م  60ع��ام��اً م��ن ع��ق��وب��ات
التوقيف اخلاصة مبخالفي األنظمة
امل��روري��ة ،مشددة على أن التوقيف
يشمل جميع األعمار ،وأشار املتحدث

باسم امل��رور العقيد طارق الربيعان،
وفقاً لصحيفة «عكاظ» ،إلى أن نظام
املرور ال يوجد فيه نص مينع إيقاف
املخالفني الذين جتاوزت أعمارهم 60
عاماً ،مبيناً أن تقدير احلاالت التي
يجب معاقبتها بالتوقيف تترك لرجل
املرور املتعامل مع املخالفة.

اجلمعية تشارك يف فعاليات اخليمة الرمضانية
املقامة مبركز التأهيل الشامل مبنطقة اجلوف
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شارك فريق من فرع اجلمعية باجلوف
يف فعاليات اخليمة الرمضانية املقامة
يف مركز التأهيل الشامل باجلوف و
قد تكون الفريق من الدكتور طارش
الشمري مشرف الفرع  ،و مدير الفرع
األستاذ ظاهر الفهيقي  ،و سكرتير
ال��ف��رع ح��م��ود م��ب��خ��وت ال����دوش  ،و

األستاذ علي مبخوت الدوش مساعد
إداري.
و ق��د ج���اءت امل��ش��ارك��ة ض��م��ن رك��ن
توعوي تثيقيفي  ،و مت خالل الركن
القيام باألنشطة التالية:
1ـ توزيع الكتيبات واملطبوعات على
الزوار.

2ـ الرد على االستفسارات وتساؤالت
الزوار.
ك��م��ا ش����ارك يف اخل��ي��م��ة ع���دد من
اجلهات و منها :
أولياء أمور النزالء  -نادي العروبة
 اعالميي اجلوف  -مجلس شباباجل��وف  -ال��ه�لال األح��م��ر -الدفاع

امل��دن��ي  -مكتب ت��وع��ي��ة اجل��ال��ي��ات
بدومة اجلندل.
ويف ختام اللقاء تشرف نيابة عن سمو
أمير املنطقة سعادة وكيل اإلمارة املساعد
ل��ش��ؤون احل��ق��وق ب��ح��ض��ور االحتفالية
باختتام فعاليات اخليمة الرمضانية
وتوزيع الدروع على املشاركني.
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رئيس اجلمعية يؤكد لإلعالم الغربي أن لدى
اململكة أنظمة ملكافحة اجلرائم االلكترونية كما
يدعو وسائل اإلعالم والتعليم للمساهمة بتوعية
املواطنني

أك��د رئيس اجلمعية الدكتور مفلح
ب���ن رب���ي���ع���ان ال��ق��ح��ط��ان��ي أن ما
ت��داول��ه م��وق��ع إخ��ب��اري ع��امل��ي ،بأن
الشرطة البريطانية تخطط لتدريب
ال���س���ع���ودي�ي�ن ،ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات تتبع
اجل��رائ��م اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،وذل���ك رغم
مخاوف من استخدامها للوصول إلى
أشخاص وتعذيبهم ،أقاويل ال أساس
لها من الصحة ،مؤكداً أن للمملكة
أنظمة وق��وان�ين ملكافحة اجل��رائ��م
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،واص��ف��اً م��ا ي���روج له
اإلعالم الغربي بأن له دوافع خاصة.
جاء ذلك خالل تصريح له لصحيفة
ال��وط��ن السعودية ،مشيراً إل��ى أن
ال��وض��ع يف اململكة حتكمه أنظمة
وق��وان�ين ،وأض���اف «دس��ت��ور اململكة
هو الشريعة اإلسالمية وبالتالي مثل
هذا احلديث نسمعه بشكل دائم من
اجلهات الغربية ويسوق هنا وهناك،
وتروج له بعض وسائل اإلعالم التي
لها دوافع ومصالح خاصة بها».
و قال «الوضع يف اململكة فيما يتعلق
بحقوق اإلنسان ،فيه التزام بتطبيق
ال��ق��وان�ين واح���ت���رام ل��ه��ا وللحقوق،
واجلمعية ل��م ت��رص��د خ�لال عملها
امل��م��ت��د إل���ى  12ع��ام �اً أي سياسة
ممنهجة لالنتهاك أو للتجاوز على
حقوق اإلن��س��ان» ،وأض��اف «م��ا يقع
من حاالت فردية يتم التحقيق فيها
واتخاذ اإلجراءات النظامية ،ويعاقب

املتسبب أو املتجاوز ،ونحن ال نعلق
كثيراً على مثل ه��ذه األق��اوي��ل ،وإذا
ك��ان هناك تعاون أو تدريب لبعض
األشخاص فهو يكون وف��ق للقوانني
ومبا يحقق املصلحة العامة وليس مبا
يتضمن جتاوز حلقوق األفراد».
كما أشار إلى أن هناك نظاماً للجرائم
املعلوماتية وآل��ي��ات��ه��ا وإج��راءات��ه��ا،
ويخضع من يتهم مبخالفة هذا النظام
إلجراءات قضائية ومحاكمات ،ومثل
ه��ذه األن��ظ��م��ة ه��ي ب��ذات��ه��ا تتضمن
عقوبات ،وإذا حتقق وجود من ارتكب
أي جتاوز لهذه األنظمة ،يتم إحالته
للمحاكمة وي��أخ��ذ ج����زاءه بحسب
األنظمة القائمة ،مبيناً حرصهم على
االل��ت��زام بتنفيذ القانون وأن تكون
هناك محاكمة عادلة تطبق من قبل
القضاء ،وقال «عندنا الثقة الكاملة
يف القضاء أن يطبق ه��ذه األنظمة
يف ع��دال��ة ،وف��ي��م��ا يضمن للجميع
إم��ك��ان��ي��ة االع���ت���راض ع��ل��ى األح��ك��ام
واالس��ت��ئ��ن��اف عندما ت��ص��در بحيث
يكون هناك محاكمات ملن يتهم مبثل
هذه القضايا».
ي���أت���ي ذل����ك ل���ل���رد ع��ل��ى م���ا ن��ش��ره
موقع إخ��ب��اري عاملي يشير إل��ى أن
الشرطة البريطانية تخطط لتدريب
السعوديني على تقنيات تتبع اجلرائم
اإللكترونية ،وذلك رغم مخاوف من
استخدامها للوصول إل��ى أشخاص

وتعذيبهم.
وأض��اف اخلبر أن املوقع اإلخباري،
اط��ل��ع ع��ل��ى أوراق ت��ظ��ه��ر أن كلية
الشرطة يف إجنلترا وويلز ،قالت إنه
توجد مخاطر تتعلق بحقوق اإلنسان،
لكنها أشارت إلى إمكانية متابعة هذه
املخاطر ،فيما قالت مجموعة حقوق
اإلنسان «إرج��اء» إن التدريب مبثابة
«فضيحة».
و يف سياق متصل أوض��ح الدكتور
م��ف��ل��ح ب���ن رب��ي��ع��ان ال��ق��ح��ط��ان��ي أن
اجلمعية م��ن ب��اب ال��ت��زام��ه��ا بنشر
ال��ث��ق��اف��ة احل��ق��وق��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع
وتشجيعه على االل��ت��زام باألنظمة
وال��ق��وان�ين ،ق��ام��ت بنشر الكتيبات
والتغريدات وم��ا يف حكمها ملعرفة
املجتمع ما قد يترتب على أفعالهم
من بعض املخالفات واجلرائم التي
قد يقعون بها دون علم منهم ،وأن
احلاجة دعت لنشر توعية بذلك.
وأردف القحطاني أنه أصبح هناك
تطبيق لبعض األحكام من قبل بعض
اجل��ه��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،وأن وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي احلديثة بدأ
لها تنظيم وع��ق��وب��ات ،م��ؤك��داً بأن
ظهور وسائل التواصل احلديثة التي
وجدت إقباالً شديداً من قبل املجتمع
وباألخص فئة الشباب ،مع ظهور نوع
من اجلرائم التي ترتكب من خالل
تلك الوسائل ،أصبح األم��ر يتطلب

وجود نظام كنظام مكافحة اجلرائم
املعلوماتية ال��ذي صدر بقرار ملكي
عام 1428هـ.
وت��اب��ع «ال��ب��ع��ض ال يعلم أن وسائل
التواصل االجتماعي احلديثة بدأ
لها تنظيم وع��ق��وب��ات ،وأن احلاجة
دع���ت إلي��ج��اد ن��ش��ر ت��وع��ي��ة ،لذلك
نأمل من قبل اجلهات ذات العالقة
ووسائل اإلع�لام املختلفة وامل��دارس
إيجاد توعية لنظام مكافحة اجلرائم
املعلوماتية ،نظراً لإلقبال الشديد من
قبل اجلميع على وسائل التواصل
االج���ت���م���اع���ي احل���دي���ث���ة ،مم���ا قد
يعرض البعض الوقوع يف بعض من
املخالفات واجلرائم وتطبيق العقوبة
بحقهم مما قد يؤثر على مستقبلهم
وما إلى ذلك».
وك��ان��ت اجل��م��ع��ي��ة ق��د ن��ش��رت على
حسابها الرسمي بتوتير تغريدتني،
كشفت عن العقوبة بالسجن مدة ال
تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على
 ٥٠٠أل��ف ري���ال ،أو ب��إح��دى هاتني
العقوبتني لكل شخص يقوم باملساس
ب��احل��ي��اة اخل��اص��ة ل�لأش��خ��اص عن
ط��ري��ق إس����اءة اس��ت��خ��دام ال��ه��وات��ف
النقالة امل��زودة بالكاميرا ،أو ما يف
حكمها ،والتشهير باآلخرين  ،وإحلاق
ال��ض��رر ب��ه��م ع��ب��ر وس��ائ��ل تقنيات
املعلومات.

اجلمعية تزور مخفر شرطة الرفيعة
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نفذ فريق من فرع اجلمعية باجلوف
زي��ار ميدانية تفقدية ملخفر شرطة
الرفيعة يف اجلوف و قد تكون فريق
اجلمعية م��ن امل��ش��رف ع��ل��ى ال��ف��رع
ال��دك��ت��ور ط���ارش مسلم ال��ش��م��ري و
األستاذ ظاهر الفهيقي مدير الفرع
و األس���ت���اذ ع��ل��ي ال����دوش سكرتير
اللجنة االستشارية بالفرع  ،فيما كان
يف استقبالهم مدير املخفر املكلف
ال��رق��ي��ب مم���دوح مقبل احل��ازم��ي و
اجلندي أول بندر الرويلي.
يف بداية الزيارة مت مناقشة املواضيع
املشتركة و من ثم جتول الفريق يف
أرج����اء امل��خ��ف��ر و رص���د ع����دداً من

اإليجابيات و السلبيات و مت وضع
عدداً من التوصيات جاءت على النحو
التالي:
اإليجابيات:
 -1تفهم منسوبي املخفر أله��داف
اجلهاز واستيعابهم ملهام عملهم.
 -2اليوجد موقوفني.
 -3املبنى مستأجر وجديد وحالته
نظيفة وكذلك أماكن التوقيف جيدة.
السلبيات:
 -1اليوجد باملخفر محققني بل يتم
حتويل املقبوض عليهم ملركز شرطة
زل����وم الت���خ���اذ ال��ل��ازم م���ن قبلهم.
 -2الي��وج��د أج��ه��زة كمبيوتر حديثة

مرتبطة بالنهاية ال��ط��رف��ي��ة وذل��ك
ملتطلبات حاجة العمل حيال املوقوفني
وغيرهم .
 -3عدم وجود سيارات كافية للمخفر
حيث يوجد فقط سيارتني قدميات.
 -4ع��دم وج��ود أف���راد بحث جنائي
إلحضار املطلوبني.
التوصيات:
 -1احل��اج��ة إل��ى زي���ادة ع��دد أف��راد
املخفر من العسكريني.
 -2زيادة عدد األفراد من العسكريني
ليفي بالغرض املطلوب.
 -3احل��اج��ة إل���ى وج���ود أف����راد من
ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي م��دن��ي�ين إلح��ض��ار

املطلوبني.
 -4احلاجة إلى عدد زيادة السيارات
املطلوبة للمركز وذلك لضرورة حاجة
		
العمل.
 -5ض��رورة إيجاد محققني باملخفر
وذل��ك إلج��راء الضبط مع املتهمني،
وحتويلهم للجهات املختصة ،إلتخاذ
اإلجراءات املطلوبة بدالً من حتويلهم
ملركز شرطة زلوم  ،وكذلك العمل على
فحص املوقوف قبل حتويله للسجن.
 -6ض���رورة وج���ود أج��ه��زة كمبيوتر
مرتبطة بالنهاية ال��ط��رف��ي��ة ،وذل��ك
لغرض التعرف على سيرة املقبوض
عليه.
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فريق من فرع اجلمعية يف عسير يزور سجن
خميس مشيط العام
قام فريق من فرع اجلمعية يف منطقة
ع��س��ي��ر ب���زي���ارة إل���ى س��ج��ن خميس
مشيط العام ،و قد تكون الفريق من
األستاذ محمد العابسي ،و األستاذ
بندر الغامن ،و بإشراف و متابعة من
الدكتور علي الشعيبي املشرف على
الفرع  ،فيما كان يف استقبالهم ك ً
ال
من العقيد مبارك سعيد القحطاني
مدير السجن ،و املقدم مسعود سعيد
القحطاني نائب مدير السجن ،و
ال��رائ��د محمد مفرح حجراف مدير
قسم اإلعاشة  ،و الرائد سياف محمد
الشهراني.
يف بداية الزيارة مت تبادل األحاديث
املشتركة و من ثم قام الفريق بجولة
تفقدية للسجن ج���اءت على النحو
التالي:
املطبخ واإلعاشة:

مت ال��وق��وف على املطبخ واملستودع
وث�لاج��ات ح��ف��ظ األغ��ذي��ة  ،امل��ك��ان
ن��ظ��ي��ف وإع�����داد ال��ط��ع��ام ون��ض��وج��ه
ممتاز وتغير األصناف على مدار أيام
األسبوع.
مالحظات  -:يوجد فريق عمل مكون
من  6مشرفني على اإلعاشة منهم 2
أخصائي تغذية .
املستشفى والعالج:
العيادة بحاجة إلع��ادة نظر من كل
النواحي ( الكادر الطبي ـ األدوي��ة ـ
األجهزة للمختبر واألشعة ) األجهزة
والغرف متوفرة ،و لكنها حتتاج إلى
جتهيز وتركيب ـ مما أدى إلى تكدس
يف غرفة استقبال السجناء ،لعدم
جتهيز املختبر واألشعة.
املالحظات:
 -1ه��ن��اك ع���دم رض����ا م���ن جميع

العاملني بالعيادة وفقاً لتصريحاتهم
لفريق اجلمعية .
 -2مشرف العيادة يطلب توفير مبلغ
أو التعاقد م��ع إح���دى الصيدليات
الكبيرة بحيث يتم توفير العالج الغير
متوفر بالصيدلية بأسرع وقت ممكن.
 -3ال��ع��ي��ادة تتبع للخدمات الطبية
ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وال للسجون أي
عالقة بها.
املغسلة:
لم يطلع الفريق عليها بالرغم من
طلبهم أكثر من مرة زيارتها.
املالحظات:
مت مالحظة عند دخ��ول العنابر أن
مالبس السجناء معلقة يف العنابر
واملمر ويف الغرف فمن املتوقع أنه ال
يوجد مغسلة وأن السجناء يغسلون
مالبسهم بدورات املياه.

عند مقابلة الفريق للسجناء اتضح
لهم التالي:
 -1وجود تكدس يف العنابر .
 -2أكثر الشكاوى التي وجدها الفريق
مم��ن انتهت محكوميتهم و ل��م يتم
اإلفراج عنهم.
 -3يوجد يف السجناء من لم يعرض
على القضاء.
 -4ه��ن��اك ن��ق��ص ح���اد يف األث����اث (
بطانيات ـ طراحات ـ مخدات ـ فرش).
ع�ن��د ل�ق��اء ال�ف��ري��ق م��ع إدارة السجن
تبني له التالي:
 -1إدارة السجن تشتكي من التكدس
وتطلب سرعة إنشاء إصالحية .
 -2الطلب من احملاكم بسرعة البت
يف قضايا السجناء.
 -3مخاطبة اإلمارة بسرعة البت يف
قضايا من انتهت محكومياتهم.

الدكتور أحمد البهكلي يقوم بزيارات ميدانية يف
محافظة الداير بني مالك

زيارة المشرف لمحافظ محافظة الداير بني مالك

قام املشرف العام على فرع اجلمعية
بجازان الدكتورأحمد بن يحي البهكلي
بزيارة رسمية إلى محافظ محافظة
الداير بني مالك األستاذ محمد بن
ه��ادي الشمراني ومت خ�لال الزيارة

تبادل األحاديث عن دور اجلمعية ،و
األعمال التي تقوم بينهما والعالقات
املشتركه التي تنفع املجتمع ،وكانت
قضية أحد أسر احملافظة من ضمن
احل��دي��ث ال���ذي دار بينهما والتي

ناقشها املشرف مع احملافظ والذي
وعده مبساعدة األسرة املعنفة وافادة
اجلمعية ع َّما يتم فيها من اجراء ،كما
زار مكتب التربية والتعليم مبحافظة
ال��داي��ر وق��دم ملنسبوي املكتب أحر

التعازي يف حادثة املكتب التي وقعت
يف أول شهر جمادى األولى التي راح
ضحيتها  7أشخاص بسبب اعتداء
م��ع��ل��م ع��ل��ي��ه��م واط��ل��اق ال���ن���ار على
موظفي مكتب التعليم.

العدد الثاني و العشرون بعد المائة
ذو القعدة 1437ه الموافق أغسطس 2016م

زيارة المشرف لمكتب التربية والتعليم بمحافظة الداير بني مالك
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منوعات

معهد اليونسكو لإلحصاء يطلق األطلس اإللكتروني
اجلديد بشأن بيانات التعليم لعام  2030م
أط��ل��ق م��ع��ه��د ال��ي��ون��س��ك��و ل�لإح��ص��اء
األط��ل��س االل��ك��ت��رون��ي اجل��دي��د بشأن
بيانات التعليم لعام 2030م  ،وجمع
فيه ك��ل البيانات امل��ت��وف��رة م��ن أجل
رص���د ال��ه��دف الرابع* م��ن أه���داف
التنمية املستدامة واملتعلق بالتعليم،
وتشمل هذه املبادرة املبتكرة الوصول
إل��ى التعليم ،وج��ودت��ه باإلضافة إلى
النتائج التي حققها األطفال والشباب.
ويستعرض هذا األطلس االلكتروني،
م��ن خ�ل�ال م��ج��م��وع��ة م��ن اخل��رائ��ط
ال��ت��ف��اع��ل�� ّي��ة ،امل����ؤش����رات ال��ع��امل � ّي��ة
واملوضوعية لكل واح��د من املقاصد
املرج ّوة ،من الهدف التنموي الرابع.
�ص��ص ه���ذا األط��ل��س مكاناً
ك��م��ا ي��خ� ّ
للمؤشرات غير املتوفرة حتى اآلن.
ك��م��ا ي��ت��م حت��دي��ث اخل��رائ��ط تلقائياً
ل��ت��ت��م��اش��ى م��ع ال��ب��ي��ان��ات اجل��دي��دة.
وتق ّدم هذه اخلرائط النتائج الرئيسة

املتعلّقة بالتعلّم ،وامل��س��اواة ،وج��ودة
توضح هذه اخلرائط،
التعليم ،حيث ّ
على سبيل امل��ث��ال ،مستويات اتقان
امل����ه����ارات األس���اس��� ّي���ة يف ال���ق���راءة
واحل���س���اب ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى توضيح
معدالت استكمال التعليم من املراحل
االبتدائية إلى التعليم العالي ،ونسبة
األطفال خارج مقاعد الدراسة ،واملبلغ
امل��خ��ص��ص لتعليم ك��ل ط��ال��ب وم��دى
توفير معلمني مؤهلني ،هذا ويتعمق
األط��ل��س أك��ث��ر يف ه��ذا امل��ج��ال حيث
يستعرض باإلضافة إلى كل ما سبق
مسألة ع��دم امل��س��اواة بني اجلنسني،
وأهمية التعليم ،وأمن البيئة املدرس ّية
وع��دد البالغني امللتحقني يف برامج
التعليم االبتدائي.
ص � ّم��م ل��ي��و ّف��ر م��ص��دراً ف��ري��داً
و ق��د ُ
ومتكام ً
ال للبيانات التي تتعلّق بالتعليم،
ف��ب��دون أي جهد ي��ذك��ر ،يستطيع أي

شخص س��واء ك��ان خبيراً إحصائياً،
أو أي شخص ع���ادي ،االط�ل�اع على
أي من البيانات ال���واردة يف األطلس
م��ث��ل ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة بالتعريف
بالتكنولوجيا ال��رق��م � ّي��ة يف تركيا،
والترهيب املدرسي يف ناميبيا  ،على
سبيل املثال ال احلصر .وميكن تعريف
ك���ل خ���ارط���ة م���وج���ودة يف األط��ل��س،
ون���ش���ره���ا ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي ،كما ميكن حتميل هذه
اخلرائط ونقلها على شبكة االنترنت
واملدونات والعروض والتقارير ،فمن
خالل هذه الطريقة املتق ّدمة ،ميكن
لكافة ال��دول االط�لاع على البيانات
واستخدام املؤشرات من أجل تطوير
أطر الرصد اخلاصة بها.
يذكر أنه ما زال العمل على األطلس
االلكتروني مستم ّراً حيث يتم إضافة
بيانات ج��دي��دة ف��ور ت��واف��ره��ا ،فعلى

سبيل املثال ،تتعلق خمسة من مقاصد
الهدف التنموي الرابع بقياس التعليم،
ول��ك��ن ل���م ي��ت��م االت���ف���اق ع��ل��ى إط���ار
للتوصل إلى مؤشرات قابلة للمقارنة
على املستوى الدولي ،ولهذا السبب،
يعمل معهد اليونسكو لإلحصاء مع
مجموعة من الشركاء إلنتاج البيانات
عن طريق امل��ب��ادرات ،مثل التحالف
ال��ع��امل��ي ل��رص��د التعليم ،ومجموعة
التعاون التقني ،بشأن مؤشرات هدف
التنمية املستدامة الرابع بشأن التعليم
لعام .2030
��س���د م����ش����روع األط���ل���س
ه�����ذا وي���ج� ّ
االلكتروني بشكل مباشر مهمة معهد
اليونسكو لإلحصاء املتم ّثلة يف إنتاج
بيانات ،ميكن مقارنتها على املستوى
ال��دول��ي حيث يحتاج رص��د التق ّدم
احمل����رز يف حت��ق��ي��ق ال���ه���دف ال��راب��ع
املذكور.

ينص الهدف الرابع على*:
 -1ضمان أن يتم ّتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي
وجيد ،مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة
وثانوي مجاني ومنصف ّ
بحلول عام 2030م .
FOR
 -2ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من
EDUCATION 2030
النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا
جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام  2030م.
 -3ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني
الجيد والميسور التكلفة ،بما في ذلك التعليم الجامعي ،بحلول
والتعليم العالي ّ
عام  2030م .
 -4الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات
المناسبة ،بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية ،للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام  2030م .
 -5القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة ،بما في ذلك
لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة ،بحلول عام  2030م.
تلم نسبة كبيرة جميع الشباب من الكبار ،رجاالً ونساء على حد سواء ،بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام  2030م.
 -6ضمان أن ّ
الس ُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية
من
بجملة
ذلك
في
بما
المستدامة،
التنمية
لدعم
الالزمة
والمهارات
المعارف
ّمين
ل
المتع
جميع
يكتسب
 -7ضمان أن
ُ
المستدامة وا ّتباع أساليب العيش المستدامة ،وحقوق اإلنسان ،والمساواة بين الجنسين ،والترويج لثقافة السالم والالعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع
الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة ،بحلول عام  2030م.
 -8بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين ،واإلعاقة ،واألطفال ،ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة
وخالية من العنف للجميع.
 -9الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي للبلدان النامية ،وبخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية
الصغيرة النامية والبلدان األفريقية ،لاللتحاق بالتعليم العالي ،بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والبرامج التقنية
والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى ،بحلول عام  2020م.
 - 10الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين ،بما في ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية ،وبخاصة في أقل البلدان
نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ،بحلول عام  2030م.

eAtlas

األمم املتحدة تؤكد أن الوصول إلى املعلومات واحلريات
األساسية من حقوق الصحفيني
ّ
ركز اليوم العاملي حلرية الصحافة
يف ع��ام  2016م  ،على احل��ق يف
الوصول على املعلومات واحلصول
على احل��ري��ات األس��اس � ّي��ة ،وذل��ك
م��ع التركيز على حرية املعلومات
والتنمية املستدامة ،وحماية حرية
اإلعالم من الرقابة املفرطة وضمان
س�لام��ة ال��ص��ح��ف � ّي�ين يف اإلع��ل�ام
حد سواء.
املكتوب وااللكتروني على ّ
و يف رس��ال��ة ل�لأم�ين ال��ع��ام ل�لأمم
امل��ت��ح��دة ب��ان ك��ي م��ون ح��ول حرية
الصحافة قال « إن حقوق اإلنسان
واملجتمعات الدميوقراطية ،والتنمية
امل��س��ت��دام��ة ره��ي��ن��ة ،بحرية ت��داول
املعلومات ،واحلق يف املعلومة رهني
بحرية الصحافة ،ونحتفل كل عام
باليوم العاملي حلرية الصحافة من
أج���ل ال��ت��ش��دي��د ع��ل��ى ه���ذه امل��ب��ادئ
األساسية ،وحماية استقالل وسائط
اإلعالم ،وتكرمي العاملني يف مجال
اإلع�ل�ام ال��ذي��ن يجازفون بحياتهم
وت���ك���رمي ذك����رى م���ن ج�����ادوا منهم
بأرواحهم يف أثناء أداء مهنتهم.
وي���ص���ادف ال���ي���وم ال��ع��امل��ي حل��ري��ة
الصحافة ،هذا العام ،ثالث محطات
هامة ،إذ يحتفل فيه أيضاً بالذكرى
السنوية اخلمسني بعد املئتني لسن

أول قانون حلرية اإلعالم يف العالم،
ك��ان ينطبق على أراض���ي السويد
وف��ن��ل��ن��دا امل��ع��اص��رت�ين ،وب��ال��ذك��رى
السنوية اخلامسة والعشرين العتماد
إعالن ويندهوك بشأن مبادئ حرية
الصحافة ،كما أن سنة  2016هي
السنة األولى لتنفيذ أهداف التنمية
املستدامة.
ول��ي��س��ت ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة وح��ري��ة
ت��داول املعلومات ضروريتني لتبليغ
املواطنني ب��األه��داف فحسب ولكن
أيضاً لتمكينهم من مساءلة قادتهم
عن الوفاء بالتعهدات التي قطعوها.
ووسائط اإلعالم  -مبا فيها ،وبشكل
متزايد ،وسائط اإلعالم اإللكترونية
اجلديدة  -هي مبثابة العيون التي
نبصر بها واآلذان التي نسمع بها،
إننا جميعاً نستفيد من املعلومات
التي تقدمها.
وي��ع��د تهيئة بيئة إع�لام��ي��ة تتسم
باحلرية واالستقالل واألم��ان أمراً
ضرورياً ومع ذلك ،فغالباً ما يتعرض
الصحافيون ألش��ك��ال م��ن التهديد
واملضايقة والتعويق بل وحتى للقتل
يف مسعاهم للحصول على املعلومة.
وي��رزح كثيرون منهم يف املعتقالت،
بعضهم يف ظروف مزرية ،إللقائهم

الضوء على أوجه القصور يف تسيير
ش���ؤون احل��ك��م ،أو ح���االت خيانة
األمانة يف الشركات أو على مشاكل
مجتمعية.
وإنني أشعر بقلق بالغ إزاء البيئة
ال��ت��ي تشهد ف��رض ق��ي��ود متزايدة
ع��ل��ى ال��ع��ام��ل�ين يف م��ج��ال اإلع�ل�ام
يف العديد من البلدان ،وإن القيود
على ح��ري��ة التعبير تعيق التقدم
نفسه ،ومبناسبة اليوم العاملي حلرية
الصحافة ه��ذا ،أح��ث احلكومات،
والسياسيني ،واألع��م��ال التجارية،
وامل��واط��ن�ين على االل��ت��زام بتدعيم
وحماية إعالم حر ومستقل ،فبدون
ه��ذا احل��ق األس��اس��ي ،يكون الناس
أقل حرية وأقل متكنا ،وبه نستطيع
أن نعمل معاً من أجل عالم يحظى
فيه اجلميع بالكرامة والفرص.
إح� �ي ��اء ال �ي��ون �ي �س �ك��و ل �ل �ي��وم ال �ع��امل��ي
حلرية الصحافة 2016م:
قام كل من املديرة العامة لليونسكو،
إيرينا بوكوفا ،ورئيس وزراء فنلندا،
ي��وه��ا سيبيال ،وع��م��دة هلسنكي،
جوسي باجونني ،بتسليط الضوء
على أهمية حرية الصحافة وحرية
ال��وص��ول إل���ى امل��ع��ل��وم��ات وس�لام��ة
ال��ص��ح��ف��ي�ين ،وذل�����ك يف اف��ت��ت��اح

االحتفال الطليعي باليوم العاملي
حل��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة ه���ذا ال��ع��ام يف
عاصمة فنلندا.
و احتفل املتحدثون يف هذه املناسبة
مبضي مئتني وخمسني عاماً على
ّ
��ن أول ق���ان���ون حل��ري��ة التعبير
س� ّ
وح��ري��ة اإلع��ل�ام يف ال��ع��ال��م ،وه��و
القانون ال��ذي سنّته دولتا السويد
وفنلندا احلاليتان يف ع��ام ،1766
ومب��ض��ي خ��م��س��ة وع��ش��ري��ن ع��ام �اً
ّ
على اعتماد إعالن ويندهوك الذي
أصدرته اليونسكو يف عاصمة دولة
نامبيا يف عام  ،1991وهو اإلعالن
الذي م َّهد اعتما ُده الطريق إلعالن
األمم املتحدة اليوم العاملي حلرية
الصحافة ،أم��ا جوين ليستر ،التي
أسست صحيفة «ذا نامبيان» (The
 ،)Namibianوش��ارك��ت يف رئاسة
م��ؤمت��ر وي��ن��ده��وك امل��ع��ن��ي بحرية
واس��ت��ق�لال وت��ع��دد وس��ائ��ل اإلع�لام
األف��ري��ق��ي��ة ،ف��ق��د أل��ق��ت اخل��ط��اب
ال��رئ��ي��س��ي يف احل��ف��ل االف��ت��ت��اح��ي،
وال��ت��ي اس��ت��ع��رض��ت ف��ي��ه إجن���ازات
وسائل اإلع�لام األفريقية منذ عام
 1991وت��ن��اول��ت املشهد اإلعالمي
غير املتكافئ يف ال��ق��ارة األفريقية
والتحديات التي تواجهه.
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هلسنكي  ،فنلندا
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بتنظيم مشترك من قبل اليونسكو و حكومة فنلندا
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و احلريات األساسية
اليوم العاملي
حلرية الصحافة
هذا من حقك !
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يوم عالمي

األمم املتحدة تكافح االجتار بالبشر بتسليط الضوء على
أزمة الالجئني
اليوم العاملي ملكافحة االجتار بالبشر
اع��ت��م��دت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل�لأمم
امل���ت���ح���دة يف ع�����ام  2010خ��ط��ة
ال��ع��م��ل ال��ع��امل��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة االجت���ار
ب��األش��خ��اص ،وحثت احل��ك��وم��ات يف
جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير
منسقة ومتسقة لهزمية ه��ذه اآلفة
اإلج��ت��م��اع��ي��ة ،وح��ث��ت اخل��ط��ة على
إدراج مكافحة اإلجت���ار بالبشر يف
برامج األمم املتحدة ،بشكل موسع
من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم
األمن يف أنحاء العالم ،وكانت إحدى
األم��ور املجمع عليها يف خطة األمم
امل��ت��ح��دة ه��ي إن��ش��اء ص��ن��دوق األمم
املتحدة االستئماني للتبرع لضحايا
االجتار بالبشر ،وخاصة النساء منهم
واألطفال.
ويف ع���ام  ،2013ع��ق��دت اجلمعية
ال��ع��ام��ة اج��ت��م��اع �اً رف��ي��ع امل��س��ت��وى
لتقييم خطة العمل العاملية ملكافحة
اإلجت�����ار ب���األش���خ���اص ،واع��ت��م��دت
ال����دول األع���ض���اء ال���ق���رار رق���م A/
 192/68/RESوال���ذي أق���رت فيه
إعتبار ي��وم  30متوز/يوليه من كل
ع��ام ي��وم�اً عاملياً ملناهضة االجت��ار

ب��األش��خ��اص ،ومي��ث��ل ه���ذا ال��ق��رار
إعالناً عاملياً بضرورة زي��ادة الوعي
بحاالت اإلجتار باألشخاص والتوعية
مب��ع��ان��اة ض��ح��اي��ا االجت����ار بالبشر
وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
ف��االجت��ار ب��األش��خ��اص ه��و جرمية
خطيرة ،وان��ت��ه��اك�اً ص��ارخ �اً حلقوق
اإلن��س��ان ،ميس اآلالف من الرجال
وال��ن��س��اء  ،واألط���ف���ال مم��ن يقعون
فريسة يف أيدي املتاجرين سواءاً يف
بلدانهم وخارجها ،ويتأثر كل بلد يف
العالم من ظاهرة االجت��ار بالبشر،
س��واء ك��ان ذل��ك البلد هو املنشأ أو
نقطة العبور أو املقصد للضحايا.
وتوفر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
اجل���رمي���ة امل��ن��ظ��م��ة ع��ب��ر احل����دود
ال��وط��ن��ي��ة وال��ب��روت��وك��والت امللحقة
ب��ه��ا ،امل��س��اع��دة ل��ل��دول يف جهودها
ال��رام��ي��ة إل��ى تنفيذ ب��روت��وك��ول منع
اإلجت��ار بالبشر ومعاقبة املتاجرين
باألشخاص.
وت��ع�� ّرف امل����ادة  ،3ال��ف��ق��رة (أ) من
ب���روت���وك���ول اإلت���ف���اق���ي���ة ،االجت����ار
باألشخاص بأشكاله املختلفة ،والتي

م��ن ضمنها جتنيد األش��خ��اص ،أو
نقلهم وحتويلهم أو إيوائهم بدافع
اإلستغالل ،أو حجزهم لألشخاص
ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ه��دي��د ،أو استخدام
القوة أو اي من أشكال القسر ،أو
االختطاف ،أو االحتيال ،أو اخلداع
أو اإلب���ت���زاز ،أو إس����اءة اس��ت��خ��دام
السلطة ،أو استغالل مواقف الضعف
أو إعطاء مبالغ مالية ،أو مزايا بدافع
السيطرة على شخص آخ��ر لغرض
االس��ت��غ�لال ،وي��ش��م��ل احل���د األدن���ى
من االستغالل ،استغالل األشخاص
يف شبكات ال��دع��ارة وسائر أشكال
االس��ت��غ�لال اجل��ن��س��ي أو ال��ع��م��ال��ة
املجانية والسخرة أو العمل كخدم
أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة
ب���ال���رق ،أو اس��ت��ع��ب��اد األش���خ���اص
بهدف اإلستخدام اجلسماني ونزع
األعضاء.
االجتار بالبشر
ه����و ج���رمي���ة اس���ت���غ�ل�ال ل��ل��ن��س��اء،
واألط��ف��ال ،وال��رج��ال ألغ��راض عدة
مب��ا فيها العمل القسري والبغاء.
وتقدر منظمة العمل الدولية عدد
ضحايا العمل القسري يف العالم بـ21

مليون شخص مبن فيهم من ضحايا
االستغالل اجلنسي ،ويف حني أن من
غير املعلوم عدد الضحايا الذين اُجتر
بهم ،فإن التقديرات تشير إلى حقيقة
أن هناك ماليني البشر يف ربقة هذه
املمارسات املشينة يف العالم.
وي��ت��أث��ر ك��ل ب��ل��دان ال��ع��ال��م بظاهرة
االجت���ار بالبشر ،س���واء أك��ان��ت من
بلدان املنشأ أو نقاط العبور أو جهات
املقصد.
رسالة األمم املتحدة يف اليوم العاملي
ملكافحة االجتار بالبشر
يف جميع أرجاء العالم ،يلتمس اللجوء
باستماتة عشرات املاليني من الناس،
كثير منهم ب��ع��ي��دون ع��ن أوط��ان��ه��م،
وه����م أي���ض���اً أب���ع���د م���ا ي���ك���ون عن
األمان ،ويواجه الالجئون املهاجرون
عوائق مادية وحواجز بيروقراطية
هائلة ،ولألسف ،إنهم أيضاً عرضة
النتهاكات حقوق اإلنسان ولالستغالل
من جانب املتاجرين بالبشر.
ً
ف��أش��د ال��ف��ئ��ات ي��أس �اً وض��ع��ف�ا تقع
فريسة للمتاجرين بالبشر ،ولوضع
ح��د ل��ه��ذه امل��م��ارس��ة ال�لاإن��س��ان��ي��ة،
يجب علينا أن نفعل املزيد من أجل

حماية املهاجرين والالجئني  -وال
سيما الشباب والنساء واألط��ف��ال -
ممن يستغلون تطلعاتهم إلى مستقبل
أفضل وأكثر أماناً وكرامة.

وت��ق��وم ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة يف مكافحة
ج��رائ��م االجت����ار ب��األش��خ��اص على
مرتكزات تتمثل يف املنع ،واحلماية،
واحملاكمة ،ومن اآلليات التي وضعتها
ال��دول��ة ملنع ومكافحة ه��ذه اجلرائم
إن���ش���اء ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة ملكافحة
ج��رائ��م االجت���ار ب��األش��خ��اص بهيئة
حقوق اإلن��س��ان ،وال��ت��ي مت تشكيلها
م��ن وزارات ( ال��داخ��ل��ي��ة ،وال��ع��دل،
وال��ث��ق��اف��ة واإلع���ل��ام ،واخل��ارج��ي��ة،
والعمل ،والتنمية االجتماعية) ،وهيئة
التحقيق واالدعاء العام ،وهيئة حقوق
اإلنسان ،و قد أوضحت هيئة حقوق
اإلن��س��ان أن م��ن م��ه��ام ه��ذه اللجنة
التنسيق مع اجلهات التنفيذية ذات
العالقة ،لوضع آليات محددة للبحث
النشط عن ضحايا جرائم االجت��ار
باألشخاص ،أو الضحايا احملتملني
لهذه اجل��رائ��م ،وعند التعرف على
ح����االت تتعلق ب��ج��رائ��م اجت����ار يتم

ك���م���ا ت��س��ع��ى م����ن خ��ل��ال ت��ع��اون��ه��ا
ومشاركتها مع املنظمات احلكومية
وغير احلكومية ،واإلقليمية والدولية
يف العديد من األنشطة والفعاليات
لتعزيز ح��ق��وق اإلن��س��ان ومكافحة
اجلرائم املنظمة العابرة للحدود ال
سيما يف شكلها اجلديد املتمثل يف
جرائم االجتار باألشخاص ،كما تعمل
على بناء قدرات رجال إنفاذ األنظمة
والقانون يف اجلهات ذات العالقة من
خالل التدريب العام واملتخصص.
م �ب��ادرة خمسية ملكافحة االجت ��ار يف
البشر يف االمارات العربية املتحدة
أطلقت شرطة دب��ي ومؤسسة دبي
ل��رع��اي��ة ال��ن��س��اء واألط���ف���ال م��ب��ادرة
«حمايتكم ..سعادتنا» ،بالتزامن مع
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ملكافحة االجت���ار يف
البشر ،الذي اعتمدته اجلمعية العامة
لألمم املتحدة يف الـ 30من يوليو يف
كل عام ملناهضة االجت��ار يف البشر،
وتتضمن امل��ب��ادرة اخلمسية ،التي
تطبق على مدى خمس سنوات ،برامج
مختلفة موجهة إلى أربع فئات ،بهدف
إسعاد الضحايا ،وزيادة توعيتهم جتاه
هذه اجلرائم.

العدد الثاني و العشرون بعد المائة
ذو القعدة 1437ه الموافق أغسطس 2016م

ويجب علينا أن ننظم الهجرة بطريقة
آم��ن��ة وق��ائ��م��ة ع��ل��ى احل���ق���وق ،وأن
نُوجد سبال كافية  ،وميسرة لدخول
املهاجرين والالجئني ،وعلينا يف نهاية
املطاف أن نعالج األسباب اجلذرية
للنزاعات ،أي الفقر املدقع ،والتدهور
البيئي وس��ائ��ر األزم���ات التي جتبر
ال��ن��اس على ع��ب��ور احل���دود ورك��وب
البحار وقطع الصحارى.
وس��ت��ك��ون ه��ذه امل��س��ائ��ل م��ح��وري��ة يف
م��ؤمت��ر ق��م��ة األمم امل��ت��ح��دة املعني
بالالجئني واملهاجرين ،املقرر عقده
يف نيويورك يف  19أيلول/سبتمبر
 .2016ويرمي هذا االجتماع ،ضمن
أه���داف أخ���رى ،إل��ى حتقيق ال��ت��زام
متجدد بتكثيف اجلهود الرامية إلى
مكافحة االجت����ار بالبشر وتهريب
املهاجرين والالجئني ،وضمان توفير
احلماية وتقدمي املساعدة لضحايا
االجت��ار والتهريب التعسفي ،وكذلك
جل��م��ي��ع م��ن ي��ع��ان��ون م��ن ان��ت��ه��اك��ات
حقوق اإلنسان وسوء املعاملة خالل
التحركات الكبيرة ،وتعزيز احترام
ال��ق��ان��ون ال��دول��ي وامل��ع��اي��ي��ر واألط��ر
الدولية.
وإن��ي أدع��و كل بلد  -س��واء ك��ان بلد

م��ن��ش��أ أو ع��ب��ور أو م��ق��ص��د  -إل��ى
االع���ت���راف مبسؤوليتنا املشتركة.
وكخطوة أولى ،إننا نحتاج إلى أساس
قانوني متني للعمل ،وإني أشجع جميع
ال��دول على اعتماد وتنفيذ اتفاقية
األمم امل��ت��ح��دة مل��ك��اف��ح��ة اجل��رمي��ة
املنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها
املتعلق باالجتار بالبشر ،فض ً
ال عن
جميع الصكوك الدولية األساسية
حلقوق اإلنسان.
ويف هذا اليوم العاملي ملكافحة االجتار
باألشخاص  ،إني أحث اجلميع على
جت���دي���د االل����ت����زام ب��ح��م��اي��ة ح��ق��وق
اإلنسان جلميع املهاجرين والالجئني
واحترامها وإعمالها ،ووض��ع ودعم
إج������راءات ل��ل��ه��ج��رة وال��ل��ج��وء تكون
منظمة تنظيما جيدا وآمنة وقائمة
على حقوق اإلنسان سيشكالن خطوة
مهمة نحو ال��ق��ض��اء على املمارسة
املقيتة املتمثلة يف اس��ت��غ�لال ي��أس
الناس وبؤسهم.
اململكة و جهودها يف مكافحة االجتار
بالبشر
انطالقاً م��ن إمي��ان اململكة بأهمية
مكافحة هذه اجلرمية بكافة أشكالها
وم��ن��ع ح��دوث��ه��ا ،ف��ق��د أخ����ذت على
عاتقها مواجهتها ،ومكافحتها ،ونشر
ال��وع��ي ب��خ��ط��ورت��ه��ا ،ف��ص��در نظام
مكافحة جرائم االجت��ار باألشخاص
باملرسوم امللكي رق��م م 40/وتاريخ
1430/7/21ه��ـ ،كما صدرت أنظمة

أخ����رى ت��س��اه��م يف احل���د م��ن ه��ذه
اجلرمية ،كنظام احلماية من اإليذاء،
ونظام حماية الطفل ،ونظام مكافحة
جرائم املعلوماتية ،كما أصدر صاحب
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي ول����ي ال��ع��ه��د ن��ائ��ب
رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية
محمد بن نايف بن عبد العزيز آل
سعود ق��راراً باعتبار جرمية االجتار
ب��األش��خ��اص م��ن اجل���رائ���م املوجبة
للتوقيف.

ضبطها وتقدمي مرتكبيها للمحاكمة،
وت��ق��دمي ال��رع��اي��ة ال�لازم��ة للضحايا
صحياً ونفسياً واجتماعياً وتوفير
أماكن آمنة إليوائهم.

13

14

منوعات

توجيه قضائي يف القضايا اجلزائية التي تخص املقيمني

الفصل يف احلق العام يف قضايا القتل التي يكون
أطرافها أجانب
وفقاً لصحيفة «اجلزيرة» عن نتائج
اللجنة املشكلة من (وزارات الداخلية،
اخلارجية ،ال��ع��دل ،وهيئة التحقيق
واالدعاء العام) ،لدراسة توصية ورشة
عمل سبل تعزيز التعاون القضائي
ال���دول���ي ال��ت��ي نُ� ّ
�ظ��م��ت يف (معهد
األم��ي��ر س��ع��ود الفيصل ل��ل��دراس��ات
الدبلوماسية) ،حيث نصت التوصية
على :الفصل يف احلق العام يف قضايا
القتل التي يكون أطرافها أجانب دون
انتظار امل��دع��ي ب��احل��ق اخل���اص من
اخل��ارج عند تزويد احملكمة بصورة
من مذكرة وزارة اخلارجية لسفارة
دول���ة املعني بالقضية إلب�ل�اغ ورث��ة
امل��ج��ن��ي عليه ب��احل��ض��ور أو توكيل
من ينوب عنهم إلقامة دع��وى احلق
اخلاص ،وترحيل اجلاني بعد اكتمال
محكوميته ،وبإمكان املدعني باحلق
اخلاص إقامة دعواهم ضده يف بالده
إن رغبوا يف ذل��ك ،بهدف احل��د من
تراكم السجناء األجانب على ذمة تلك
القضايا.
وقررت اللجنة تكليف وزارة الداخلية
بالتأكيد على إمارات املناطق سرعة
إبالغ اإلدارة العامة للشؤون القضائية
ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة أو ف���رع ال����وزارة
مبنطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ،ع��ن��د مقتل

أي واف��د أجنبي يف قضية جنائية،
متضمناً اسمه وجنسيته ورقم جوازه
واس���م ص��اح��ب العمل واس���م املتهم
بقتله إن ك��ان معروفاً واجلهة التي
حتقق يف القضية ورقم االتصال بها
وعنوان ذوي القتيل يف بالده إن توفر.
وعند تبليغ وزارة اخلارجية مبقتل
ال��واف��د ،يتم إرس���ال م��ذك��رة عاجلة
مباشرة إلى سفارة بالده إلبالغ ذويه
ب��ذل��ك ،وإفهامهم ب��أن لهم املطالبة
ب��احل��ق اخل���اص ل��دى احملكمة وأن��ه
يلزمهم إع���داد املستندات املطلوبة
من حصر إرث ووك���االت وترجمتها
وتصديقها إل��ى ح�ين حتديد موعد
يف احملكمة ويف حال التنازل يتم بعث
تنازلهم عن اجلاني.
وأشارت إلى أنه عند إحالة القضية
للمحكمة م��ن ق��ب��ل هيئة التحقيق
واالدعاء العام للنظر يف احلقني العام
واخلاص ،حتدد احملكمة موعداً للنظر
يف الدعوى مبدة ال تقل عن  3أشهر
وتبلغ ذل��ك ل�ل�إدارة العامة للشؤون
القضائية ب��وزارة اخلارجية مباشرة
أو فرع ال��وزارة مبنطقة مكة املكرمة
إلبالغ ورثة املجني عليه للحضور إلى
احملكمة يف املوعد احمل��دد أو توكيل
من ينوب عنهم ملطالبة باحلق اخلاص

أو بعث تنازلهم وتزويد إمارة املنطقة
صورة من ذلك لإلحاطة.
و تُ��رس��ل وزارة اخل��ارج��ي��ة م��ذك��رة
عاجلة ل��س��ف��ارة دول���ة املجني عليه
إلب�لاغ ال��ورث��ة باحلضور يف املوعد
احملدد أو توكيل من ينوب عنهم مع
إحضار املستندات املطلوبة من حصر
إرث ووك��االت وترجمتها وتصديقها
وتختم املذكرة بعبارة (علماً بأنه يف
حال عدم حضور الورثة أو من ينوب
عنهم للمحكمة يف امل��وع��د احمل��دد،
فيعتبرون ت��ارك�ين حلقهم يف إقامة
دعوى احلق اخلاص) وتزود احملكمة
املختصة وإم���ارة املنطقة والسفارة
السعودية يف دولة املجني عليه بصورة
من املذكرة لإلحاطة.
ووف��ق �اً للنتائج ف��إن��ه يف ح��ال عدم
حضور امل��دع��ي باحلق اخل��اص من
اخل�����ارج أو م���ن ي��ن��وب ع��ن��ه م��وع��د
اجللسة ،تنظر احملكمة املختصة يف
احلق العام عم ً
ال باملادة  151من نظام
اإلجراءات اجلزائية التي نصت على
«ال يكون لترك املدعي للحق اخلاص
دع��واه تأثير على الدعوى اجلزائية
ال��ع��ام��ة» ،تصدر حكمها فيه ،وفقاً
ل�لإج��راءات القضائية املتبعة بعد
اك��ت��س��اب احل��ك��م الصفة القطعية،

حتيل احملكمة املعاملة إل��ى احلاكم
اإلداري حلفظها لدى إدارة السجون
امل��وق��وف ب��ه ال��س��ج�ين ،وتبلغ وزارة
اخل��ارج��ي��ة ب��ذل��ك ،ع��ن طريق إم��ارة
املنطقة بإرسال مذكرة عاجلة لسفارة
دولة املجني عليه إلبالغ الورثة.
ويبقى ل��ل��ورث��ة ح��ق املطالبة باحلق
اخلاص يف أي وقت خالل فترة بقاء
اجلاني يف السجن ،ويف حال إكمال
السجني مدة محكوميته ولم يراجع
أح��د م��ن ورث��ة املجني عليه ،يُرحل
السجني إل��ى ب�ل�اده بعد استكمال
اإلج���راءات املطلوبة مبا فيها الرفع
للمقام السامي وتبلغ وزارة اخلارجية
ل��ك��ي ت��ش��ع��ر س���ف���ارة دول����ة امل��ج��ن��ي
عليه بترحيله م��ع ت��زوي��ده بالعنوان
واملعلومات ال�لازم��ة حلفظ تسجيل
املعلومات عن عنوان الوافد يف بالده
ضمن مسوغات منح تأشيرة الدخول
إلى اململكة وعنوانه أثناء مدة إقامته
فيها.
وخلصت نتائج اللجنة إلى أنه تصدر
وزارة اخلارجية مذكرة تعميمية لكافة
البعثات الدبلوماسية والقنصلية
املعتمدة باململكة مبا يخصها من هذه
اإلجراءات لكي تبلغ حكومات بالدها
به.

وزير العمل والتنمية االجتماعية يوجه بتنفيذ
برامج تدريبية وتأهيلية للمكفوفني لتحويلهم
من الرعوية إلى التنموية
وجه وزير العمل والتنمية االجتماعية
ال��دك��ت��ور م��ف��رج ب��ن سعد احلقباني
بتشكيل فريق مشترك يضم منظومة
العمل والتنمية االجتماعية وجمعية
املكفوفني اخليرية «كفيف» للمساهمة
بشكل فاعل يف دعم املستفيدين من
اجلمعية من ذوي اإلعاقة البصرية
يف التأهيل وال��ت��دري��ب حتى يكونوا
مساهمني يف التنمية االقتصادية
الوطنية.
ودعا الدكتور احلقباني  ،يف الكلمة
ال��ت��ي أل��ق��اه��ا أث��ن��اء تدشينه للوقف
اخليري جلمعية املكفوفني اخليرية
«وقف كفيف» مؤخراً بحضور رئيس
مجلس إدارة اجلمعية عضو مجلس
ال���ش���ورى ال��دك��ت��ور ن��اص��ر ب��ن علي
امل��وس��ى وع���دد م��ن رج���ال األع��م��ال
بالرياض  ،إلى ضرورة أن تبدأ عملية
التنسيق مع الوزارة واملؤسسة العامة
للتدريب التقني واملهني وص��ن��دوق
ت��ن��م��ي��ة امل������وارد ال��ب��ش��ري��ة (ه����دف)
والبنك السعودي للتسليف واالدخار
وال��ص��ن��دوق اخل��ي��ري ملساعدة أبناء

جمعية املكفوفني على التحول بالكامل
من الرعوية إلى التنموية ،وتقدمي كل
ما ميكن خلدمة ذوي اإلعاقة بشكل
عام واملكفوفني بشكل خاص يف كافة
أرجاء اململكة ،ووضع مسارات تدريب
مستدامة تسهم يف دفع عمل جمعية
«كفيف» نحو العمل التنموي.
وشدد وزير العمل والتنمية االجتماعية
على أهمية وجود اجلمعيات اخليرية
املتخصصة ،وق��ال «ال ن��زال نحتاج
إل��ى الكثير من اجلمعيات اخليرية
املتخصصة ،وتشجيع وحتفيز إنشاء
املزيد من اجلمعيات املختلفة ،سواء
ك��ان��ت مهنية متخصصة أو فكرية
وثقافية».
وأش��ار الدكتور مفرج احلقباني يف
كلمته إل���ى أن جمعية املكفوفني
اخليرية «كفيف» مبنطقة الرياض
جمعية ت��ن��م��وي��ة ت��ت��م��اش��ى م��ع أه��م
محاور رؤي��ة اململكة  2030وحتولها
من الرعوية إلى التنموية ،مبينا إن
«كفيف» ومن خالل الوقف اخليري
وال��ب��رام��ج األخ���رى لديها أصبحت

جمعية متميزة يف املجال التنموي.
م��ن ج��ان��ب��ه ،أوض���ح ال��دك��ت��ور ناصر
املوسى ان «وقف كفيف» سوف يعمل
على التنمية املستدامة للجمعية يف
اجلوانب املالية  ،بحيث يكون لديها
وق��ف دائ��م وري��ع مستمر ي��در عليها
م��ا ميكنها م��ن ال��ق��ي��ام بنشاطاتها
وبرامجها التنموية من أج��ل تأهيل
وت��ن��م��ي��ة ذوي اإلع���اق���ة ال��ب��ص��ري��ة ،
مشيرا إل��ى ان ال��ت��وس��ع الكبير يف
افتتاح اجلمعيات اخليرية هو توسع
مستمر ،ويأتي ذلك يف إطار اهتمام
الدولة حفظها اهلل بذوي االحتياجات
اخلاصة وبجميع فئات املجتمع بشكل
عام  ،مضيفا أن اجلمعية تعمل مبا
يكمل ويتمم جهود الدولة يف مجال
خدمة ذوي اإلعاقة البصرية حيث
ه��دف��ت اجلمعية منذ بدايتها الى
ان تكون جمعية تنموية ل��ذا اعتنت
بالتعليم والتدريب والتأهيل .
وأك��د املوسى أن رؤي��ة اململكة 2030
للتحول الوطني تعمل على نقل اململكة
إل��ى مصاف ال���دول املتقدمة  ،كما

رك��زت على ت��دري��ب وتأهيل وتعليم
كافة فئات ذوي اإلعاقة كي يصبحوا
أعضاء عاملني يف مجتمعهم.
من جهته ،أب��ان مدير ع��ام اجلمعية
ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ب��ال��ري��اض
م��ح��م��د ب��ن س��ل��ي��م��ان ال��ش��ومي��ان ان
ال��ه��وي��ة ال��ش��ام��ل��ة للجمعية ت��واك��ب
رؤي��ت��ه��ا اجل���دي���دة خل��م��س س��ن��وات
قادمة وقد تضمنت الهوية البصرية
ممثلة بالشعار  ،وال��ه��وي��ة احلسية
وكذلك الهوية السمعية ،مضيفاً أن
رؤية اجلمعية اجلديدة هي أن تكون
منظمة تنموية محليا وب��ي��ت خبرة
اقليمياً وعاملياً.
وأض��اف الشوميان أن الوقف عبارة
عن خمس عمائر جتارية موزعة يف
أح��ي��اء مدينة ال��ري��اض تكلفتها 25
مليون ري��ال ،وبلغ مجموع التبرعات
حتى اآلن  7.230.000ريال  ،موجها
دعوته إلى رجال األعمال واملوسرين
وف��اع��ل��ي اخل��ي��ر ب��دع��م ه��ذا الوقف
لتحقيق تطلعات امل��ع��اق�ين بصريا
وتوفير الدعم املستمر والدائم لهم.
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اليونسكو واململكة العربية السعودية تعززان روابط
التعاون من أجل الدفع بعجلة إصالح التعليم

و ّق��ع��ت امل��دي��رة ال��ع��ام��ة لليونسكو،
إيرينا بوكوفا ومعالي وزي��ر التعليم
يف اململكة العربية السعودية ،الدكتور
أحمد ب��ن محمد العيسى ،اتفاقني
مؤخراً يرميان إلى زيادة عدد كراسي
ال��ي��ون��س��ك��و اجل��ام��ع��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة،
وال��ت��ع��اون ض��م��ن ب��رن��ام��ج املوظفني
املهنيني املبتدئني يف إطار اليونسكو.
ميهد هذان االتفاقان السبيل لتعزيز
رواب���ط ال��ت��ع��اون يف م��ج��ال التعليم،
وهو ما ميثل أولوية للمملكة العربية
السعودية.
ومن جانبها ،أعربت املديرة العامة
لليونسكو عن ال��ت��زام املنظمة التام
بتوسيع ن��ط��اق ال��ت��ع��اون م��ع اململكة
العربية السعودية وأشادت مبا أعلنه
معالي الوزير بشأن تركيز حكومته
األس��اس��ي على حتقيق تعليم جيد،
واكتساب امل��ه��ارات ،واحلصول على
فرص العمل ،فض ً
ال عن إدراك الدور
الرئيسي للتعليم العالي يف كل هذه

الطموحات.
و قالت «إن كال االتفاقني اللذين مت
التوقيع عليهما اليوم هما اتفاقان
يكتسيان أهمية ويتميزان بالطموح،
وإن ال��ي��ون��س��ك��و ت��ق��ف ع��ل��ى أه��ب��ة
االس��ت��ع��داد لتعزيز ال��دع��م للمملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة يف طموحاتها
الرامية إل��ى األخ��ذ باقتصاد يقوم
على امل��ع��ارف م��ن ش��أن��ه أن يشجع
االبتكار ،وه��ذا هو السبيل امل��ؤدي
إل���ى املستقبل ،إذ أن التعليم هو
العنصر األساسي يف حتقيق الرخاء
االقتصادي والتقدم االجتماعي».
و ينص االتفاق على تعزيز مشاركة
جامعات اململكة العربية السعودية
يف برنامج توأمة اجلامعات وربطها
الشبكي الذي يرمي إلى تعزيز التعاون
الدولي فيما بني اجلامعات يف مجال
إنشاء شبكات التعليم والبحوث ،مع
االل��ت��زام بإقامة  13كرسياً جامعياً
لليونسكو يف ست مؤسسات مختلفة.

أما االتفاق اخلاص بالتعاون ضمن
برنامج املوظفني املهنيني املبتدئني
يف إط����ار ال��ي��ون��س��ك��و ف��إن��ه سيوفر
ف��رص �اً خلريجي اجل��ام��ع��ة الشبان
وامل��ه��ن��ي�ين امل��ب��ت��دئ�ين ذوي ال��ك��ف��اءة
الكتساب خبرات متعددة اجلوانب
من خالل احتكاكهم بعمل اليونسكو
يف مقر املنظمة ويف املكاتب امليدانية
واملعاهد التابعة لها.
و ق��د راف���ق معالي ال��وزي��ر يف هذه
املناسبة كل من سعادة زياد الدريسي،
سفير اململكة ال��ع��رب��ي��ة السعودية
وم��ن��دوب��ه��ا ال��دائ��م ل��دى اليونسكو،
وس��ال��م امل��ال��ك ،املستشار واملشرف
ال��ع��ام على إدارة ال��ت��ع��اون ال��دول��ي،
وم��ن��ص��ور ال��ع��ص��ي��م��ي ،امل��س��ت��ش��ار
ال��ت��رب��وي يف ال��وف��د ال��دائ��م ،فض ً
ال
عن عبد احملسن اخلطيب ،امللحق
الثقايف.
من جهته قال معالي الدكتور العيسي
«إن التعليم مي��ث��ل إط����اراً للتغيير

والتنمية ،كما أنه يُعد محور التحول
من اقتصاد قائم على النفط ،وهو
ما تنطوي عليه رؤية اململكة العربية
السعودية لعام  ،2030ونحن نتطلع
إل���ى حت��ق��ي��ق إص��ل�اح ك��ب��ي��ر لنظام
التعليم بدءاً من مرحلة ما قبل التعليم
وح��ت��ى م��س��ت��وى التعليم اجل��ام��ع��ي،
وي���ن���درج يف فلسفة ال��ت��ع��ل��ي��م التي
نتبناها ال��دور ال��ذي يؤديه املعلمون
ومناهج ال��ت��دري��س» ،و أض���اف أن
تدريب املعلمني إمنا ميثل أحد أكبر
التحديات يف هذا الصدد ،فض ً
ال عن
احلاجة إل��ى تشجيع صياغة املزيد
من النهج املتمحورة ح��ول الطالب
والتركيز على املهارات الالزمة للقرن
احل��ادي والعشرين ،كما أش��ار إلى
أن اململكة العربية السعودية سوف
ت��ش��ارك يف إص����دار ن��ش��رة برنامج
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي اخلاصة ببرنامج التقييم
الدولي للطالب لعام .2018

اعرف أكثر عن جمعية األطفال
املعاقني

الرؤية :
ال��ري��ادة يف العمل اخليري املؤسسي
ملواجهة اإلعاقة وحتجيم آثارها على
الفرد واملجتمع.
الرسالة :
ت��أه��ي��ل األط���ف���ال امل��ع��وق�ين ل��ت��ج��اوز
سلبيات اإلعاقة  ،ومساعدة املجتمع
يف ال��ت��ص��دي ألس��ب��اب��ه��ا وال��ت��ع��ام��ل
اإليجابي معها.
القيم :
 -1االن��ط�لاق يف أداء اجلمعية من
منظومة القيم التي يؤمن بها املواطن
السعودي ،ومن ثم احترامها واحملافظة
عليها ،وه���ي امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ي تشمل
املثل الدينية واألخالقية واالجتماعية

واإلنسانية.
 -2يخضع أداء اجلمعية للتخطيط
العلمي وال���دراس���ات واالس��ت��ف��ت��اءات
واس��ت��ط�لاع��ات ال����رأي ل���دى الفئات
املعنية باإلعاقة  ،والتقييم الدائم من
املتخصصني.
 -3ال���ص���دق وال��ب��ع��د ع���ن االف��ت��ع��ال
واإلث����ارة ،م��ع الثبات واالس��ت��م��راري��ة،
وه��م��ا ي��ع��ن��ي��ان ال��ب��ع��د ع��ن التناقض
والتنافر ،كما يعنيان املثول املستمر يف
وجدان املجتمع.
 -4ال يجوز استغالل األطفال املعوقني
بشكل يسيء إليهم ،أو إلى ذويهم ،أو
إلى فئتهم.
 -5أداء اجلمعية يف التصدي لقضية
اإلع��اق��ة أس��اس��ه أداء وق��ائ��ي مبادر،
وليس فقط عالجياً تأهيلياً.
 -6م��ن ح��ق امل��ع��اق وط��ن يعيشه ،ال
يعيش عليه أو على هامشه أو حتت
ترفعه أو قهره .
األهداف :
 -1توفير الرعاية العالجية والتعليمية
والتأهيلية للطفل املعوق  ،ومساندة
أسرته يف التعايش مع اإلعاقة وحتجيم

اعرف حقوقك وواجباتك

حقوق أطفال اجلمعية:
 -1تقدمي اخلدمة التأهيلية والتعليمية
والعالجية املميزة.
 -2العمل مع ولي أمره على االهتمام
به ومساعدته.
 -3إب���راز أعماله ونشاطاته بصورة
إيجابية.
 -4تذليل الصعوبات ال��ت��ي تواجهه
إلكمال تعليمه.
 -5م����راع����اة اجل����وان����ب ال��ن��ف��س��ي��ة
واالجتماعية والترفيهية و االهتمام
بها.
 -6امل��س��اه��م��ة يف ت��وف��ي��ر األدوات
والوسائل الالزمة له.
 -7العمل على دمجه مع أقرانه من
األطفال وباقي فئات املجتمع.
 -8العمل على توفير البيئة املواتية

لالندماج يف نواحي احلياة.
واجباتها نحو الداعــمني:
 -1ت��وظ��ي��ف أم���وال���ه���م يف االجت����اه
املخصص لها.
 -2تقدمي املعلومات لهم التي تهمهم
عن عمل اجلمعية.
 -3االلتزام بالوعد الذي تقدمه لهم.
 -4استشارتهم و طلب الرأي منهم.
 -5إبراز دعمهم املادي للجمعية.
 -6تقدمي التكرمي لهم الذي يليق بهم.
 -7التواصل معهم دائماً.
 -8تكرمي أصحاب املبادرات املتميزة.
واجباتها نحو املجتمـع:
 -1تذكير أفراد املجتمع دائماً بأهمية
التكافل الذي أمر به ديننا احلنيف.
 -2العمل على رفع مستوى الوعي عن
أسباب اإلعاقة وطرق جتنبها وكيفية
التعامل مع املعوق.
 -3تذكية روح املسؤولية االجتماعية
بني األفراد واملؤسسات ليشاركونا يف
مسؤوليتنا.
 -4تقدمي املساندة العلمية واملعلوماتية
للدارسني واملتخصصني.

اجلزء الرابع عشر من «اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد»
بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر،
لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض
بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير
مستحقة.
المادة التاسعة عشر  :اساءة استغالل الوظائف
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى
تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغالل وظائفه أو موقعه ،أي قيامه
لكي ّ
أو عدم قيامه بفعل ما ،لدى االضطالع بوظائفه ،بغرض الحصول على مزية غير
مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر ،مما يشكل انتهاكا للقوانين.

* 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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المادة الثامنة عشرة  :المتاجرة بالنفوذ
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى
لتجريم األفعال التالية ،عندما ترتكب عمداً:
(أ) وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها
عليه أو منحه إياها ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،لتحريض ذل��ك الموظف
العمومي أو الشخص على استغالل نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول
من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح
المحرض األصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛
ّ
(ب) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر،

أثارها.
 -2القيام بدور فاعل يف توعية املجتمع
بقضية اإلعاقة لتكوين مواقف ايجابية
يف التعامل مع اإلعاقة وقاية وعالجاً .
 -3املساهمة يف بناء ق��اع��دة علمية
لبرامج رعاية املعوقني من خالل دعم
البحوث والدراسات يف هذا املجال.
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في حال مت توقيفك و أمضيت مدة التوقيف بسبب
قضية وصدر احلكم فيها  ,هل حتتسب مدة التوقيف
من مدة احلكم الصادر؟
وف���ق��� ًا ل��ن��ظ��ام اإلج��������راءات ال��ج��زائ��ي��ة
تحتسب المدة التي قضاها السجين
في التوقيف من م��دة الحكم الصادر
ضده في القضية نفسها  ،بحيث تؤخذ
مدة اإليقاف في االعتبار عند تنفيذ
الحكم  ،وإذا زادت مدة اإليقاف عن
مدة الحكم الصادر يكون للسجين الحق
في طلب التعويض عن ما أصابه من
ض��رر وق��د نظمت ال��م��ادة (  )215من
نظام اإلجراءات الجزائية هذه المسألة

حيث جاء فيها « إذا كان المحكوم عليه
بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوف ًا
بسبب القضية التي صدر الحكم فيها
وجب احتساب مدة التوقيف من مدة
السجن المحكوم بها عند تنفيذها ،
ول��ك��ل م��ن أص��اب��ه ض��رر نتيجة اتهامه
ك��ي��داً أو نتيجة إط��ال��ة م��دة سجنه أو
توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق
في طلب التعويض أمام المحكمة التي
رفعت إليها الدعوى األصلية» .

كاريكاتري

نقالً عن صحيفة

امل�ست�شار القانوين
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الضمان الصحي يلزم أصحاب
العمل بالوثيقة املوحدة على
العاملني لديهم
ب����دأ «م��ج��ل��س ال��ض��م��ان ال��ص��ح��ي
التعاوني» مؤخراً تطبيق قرار إلزام
أصحاب العمل يف القطاع اخلاص
ب��إب��رام وثيقة تأمني صحي موحدة
تشمل جميع العاملني لديه وأف��راد
أس��ره��م املشمولني بنظام الضمان
الصحي التعاوني.
م���ن ج��ان��ب��ه أوض����ح األم��ي�ن ال��ع��ام
للمجلس محمد احلسني ان القرار
يأتي يف إط��ار ح��رص املجلس على
اتخاذ التدابير واإلجراءات التي تعزز
حماية حقوق املؤمن لهم ،وتضمن
رف��ع مستوى صناعة س��وق التأمني
الصحي بشكل ع��ام والقضاء على
التأمني غير احلقيقي بشكل خاص،
مفيداً بأن صاحب العمل لن يكون
مبقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمني

صحي للعاملني لديه وأفراد أسرهم،
إذ سيُلزم بالتأمني عليهم من خالل
وثيقة واحدة فقط.
وتابع احلسني أن القرار سيط ّبق على
أربعة مراحل بحسب أعداد العاملني
ل��دى صاحب العمل وتكون م��دة كل
مرحلة ثالثة أشهر ،وسيط ّبق على
أصحاب العمل الذين ّ
يوظفون 100
عامل فأكثر بدءاً من ،2016/07/10
فيما ي��ب��دأ تطبيق امل��رح��ل��ة الثانية
بتاريخ  2016/10 /10على أصحاب
العمل مم��ن يعمل لديهم 50ع��ام��ل
فأكثر ،أما املرحلة الثالثة التي تبدأ
يف  ،2017/01/10فتُط ّبق على من
يوظفون أكثر من  25عام ً
ال ،وسيختم
املجلس تطبيق املشروع على من يعمل
لديه  25فأقل يف .2017/04/10

ثقافة حقوق اإلنسان

احلوار و استيعاب اآلخر  ...احترام
حلقوق اإلنسان
يعد احلوار والتفاوض واستيعاب اآلخر واحترامه ،ومحاولة الوصول إلى نقاط االتفاق
عوضاً عن االختالف ،هي أهم ركيزة من ركائز الرقي احلضاري والتطور اإلنساني ،هذا
عوضا عن أن احلوار هو وسيلة خالقة لتبادل األفكار وتطويرها والوصول إلى أفضل السبل
للتعايش مع اآلخر ،باإلضافة إلى كونه وسيلة للتعلم وتوسيع األفق وتقبل االختالف.
فاحلوار مطلب إنساني ،تتمثل أهميته باستخدام أساليب احل��وار البناء إلشباع حاجة
اإلنسان لالندماج يف جماعة ،والتواصل مع اآلخرين ،فاحلوار يحقق التوازن بني حاجة
اإلنسان لالستقاللية ،وحاجته للمشاركة والتفاعل مع اآلخرين ،كما يعكس احلوار الواقع

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

احلضاري والثقايف لألمم والشعوب ،حيث تعلو مرتبته وقيمته وفقاً للقيمة اإلنسانية لهذه
احلضارة وتلك ،وتعد الندوات واللقاءات واملؤمترات إحدى وسائل ممارسة احلوار الفعـال،
الذي يعالج القضايا واملشكالت التي تواجه اإلنسان املعاصر.
وقد جاء اإلسالم مرسخاً للقيم اإلنسانية النبيلة ومؤكداً عليها ،فنجد احلث على حسن
تقبل اآلخر واحترامه و حفظ حقوقه ،حيث إن اإلسالم هو دين السالم والتسامح ،ويشكل
ّاس ِإ ّنَا
التعايش السلمي واحلوار أحد أهم دعائم هذا املفهوم ،قال اهلل تعالى { يَا أَ ّيُ َها النَ ُ
َخل َ ْقنَا ُك ْم مِ ْن َذ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُش ُعوباً َو َقبَا ِئ َل ِلتَ َعا َر ُفوا ِإ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعنْ َد هَّ ِ
الل أَتْ َقا ُك ْم} ،حيث
حتمل هذه اآلية دعوة للتقارب ولتقبل االختالف وكيف يكون ذلك إال باحلوار ،وجند أن
الدين اإلسالمي قد كفل لغير املسلمني كافة احلقوق اإلنسانية وحرص على احترامها

ا ّلَذِ ي َن َظل َ ُموا مِ نْ ُه ْم َو ُقولُوا آ َمنَّا بِا ّلَذِ ي أُنزِ َل ِإلَيْنَا َوأُنزِ َل ِإلَيْ ُك ْم َوإل ُهنَا َو ِإٰل ُه ُك ْم َو ِ
اح ٌد َونَ ْح ُن لَ ُه
ُم ْس ِل ُمونَ} ولنا يف رسول اهلل أسوة حسنة ،حيث كان جاره صلى اهلل عليه وسلم يهودياً ورغم
أذيته للرسول إال أنه لم يتعرض له بل على عكس ذلك متاماً فقابل اإلساءة باإلحسان حتى

كان ذلك سببا يف إعجابه بهذا الدين وتعاليمه السمحة ومن ثم اعتناقه اإلسالم.

العدد الثاني و العشرون بعد المائة
ذو القعدة 1437ه الموافق أغسطس 2016م

وصيانتها ،ومن ذلك احترام كافة األديان السماوية وعدم املساس بقدسيتها ،قال اهلل تعالى
{ل يَنْ َها ُكم هَّ
اَّ
اللُ َعنِ ا ّلَذِ ي َن لَ ْم يُ َقا ِتلُو ُك ْم فيِ ِ
الدّينِ َولَ ْم يُخْ رِ ُجو ُكم ِ ّمن دِ يَارِ ُك ْم أَن تَبَ ّ ُرو ُه ْم َوتُق ِْس ُطوا
ُ
ِإلَيهِ م إ َّن هَّ َ
َاب إ اَِّل بِا ّلَتِي ِه َي أَ ْح َس ُن إ اَِّل
الل يُ ِح ّ ُب المْ ُق ِْس ِطني} وقال تعالى { َولاَ تجُ َ ادِ لُوا أَ ْه َل الْكِ ت ِ
ْ ْ
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