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مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

رئيس اجلمعية:نشهد ازدواج ًا للمعايير يف مجال
حقوق اإلنسان ُدول ّي ًا!
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مب��ن��اس��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي حل��ق��وق
اإلن���س���ان ص���رح رئ��ي��س اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلن��س��ان الدكتور
مفلح بن ربيعان القحطاني ،بأنه
ينبغي السعي الدائم للحفاظ على
حقوق اإلنسان ،والتمكني منها ونبذ
العنف واحلرص على حتقيق العدل،
و املساواة ،و تعزيز اللحمة الوطنية
م��ن خ�ل�ال ع��م��ل مستمر تتكاتف
ف��ي��ه ج��ه��ود ال���دول���ة ،وامل��ص��ال��ح،
واملؤسسات ،و اجلهات ذات العالقة
م��ع ال���ف���رد ،واألس�����رة ،و املجتمع
لضمان حتقيق هذه األهداف وبث
الوعي بأهمية احترامها ،وإدراك
حرمة االعتداء عليها ،أو انتهاكها،

أو احليلولة دون احلصول عليها ،و
نحن يف بالدنا وهلل احلمد ننعم بأهم
احلقوق وهو احلق يف األمن والذي
بدونه ال تقوم احلقوق األخرى.
و أض��اف الدكتور القحطاني «إن
م��ن امل��ؤس��ف أن نشهد يف عاملنا
ال��ي��وم ه���ذا االزدواج يف املعايير
يف مجال حماية حقوق اإلن��س��ان،
وال��دف��اع عنها دول��ي �اً ،حيث أصبح
ه��ذا األم��ر ظاهرة مكشوفة ،و لم
تعد بالضرورة حماية احلقوق هي
ال��ه��دف ب��ح��د ذات��ه��ا ،وإمن���ا بقدر
م��ا حتققه م��ن مصالح سياسية،
واقتصادية لتلك الدول ،ولذلك جند
أن تلك الدول التي تدعي الدفاع عن

حقوق اإلنسان على مستوى العالم
ال حت��رك س��اك��ن�اً ،وت��غ��ض الطرف
عن تلك االنتهاكات الصارخة التي
ترتكب بحق املدنيني ،فمدن تدمر
وأطفال ونساء تقتل وتشرد ،بينما
جند هذه الدول تثير بعض القضايا
الصغيرة ضد هذه الدولة ،أو تلك
ت��ارك��ة تلك القضايا الكبرى التي
مت��ث��ل ان��ت��ه��اك��ات ص���ارخ���ة ،وغير
مسبوقة حلقوق اإلنسان ،يف عاملنا
امل��ع��اص��ر فما يقع م��ن أح���داث يف
سوريا ،وخاصة يف حلب يجعل من
اليوم العاملي حلقوق اإلنسان نقطة
سوداء يف جبني اإلنسانية ،ووصمة
عار يف جبني تلك الدول التي تدعي

الدفاع عن حقوق اإلنسان يف حني
جن��ده��ا ت��ق��ف متفرجة ع��ل��ى ه��ذه
األحداث خدمة ملصاحلها السياسية
واالقتصادية ،ولذلك فإن من املهم
إعادة النظر يف آلية العمل العربي
واخلليجي على وجه اخلصوص مبا
يساهم يف حماية حقوق الشعوب
العربية ،واخلليجية ،وترجمة كلمة
خ���ادم احل��رم�ين ال��ش��ري��ف�ين امللك
سلمان ب��ن عبد العزير آل سعود
حفظه اهلل ،يف القمة اخلليجية
األخ��ي��رة على أرض ال��واق��ع حيث
أصبحت األح��داث احمليطة بالدول
اخلليجية تشكل حت��دي�اً لوجودها
ومتتع شعوبها بحقوقها».
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السفير الفرنسي لدى اململكة يناقش قضايا
حقوقية مع رئيس اجلمعية

يف زي��ارة للمقر الرئيسي للجمعية
الوطنية حلقوق اإلن��س��ان بالرياض
التقى السفير الفرنسي يف اململكة
ال��س��ي��د ف��ران��س��و غ��وي��ي��ت ،يرافقه
السيد منير سليماني برئيس اجلمعية
الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني ,و
األم�ين العام األستاذ خالد بن عبد
الرحمن الفاخري ،وسكرتير الرئاسة
األستاذ أحمد بن محمد احملمود.
يف بداية اللقاء ق��دم سعادة رئيس
اجلمعية ش��رح م��وج��ز ع��ن أنشطة
اجلمعية ومساهمتها يف نشر الثقافة
احلقوقية ،وآل��ي��ات عملها ونوعية
القضايا التي تتلقاها ،وم��ا تقدمه

اجلمعية من جهود يف مجال حقوق
اإلن��س��ان ،والتقدم امللحوظ يف هذا
املجال ،واجلهود التي تبذل من أجل
ت��ع��زي��زه ،وق���د ه��ن��أ س��ع��ادة السفير
رئيس اجلمعية و اململكة مبناسبة
إعادة انتخاب اململكة لعضوية مجلس
ح��ق��وق اإلن���س���ان ،وق���د ش��ك��ر رئيس
اجلمعية السفير على تهنئته وبني
أن اململكة تبذل جهود يف املجاالت
اإلنسانية على املستوى الدولي ،لها
انعكاسات هامة على حماية وتعزيز
حقوق اإلنسان ،كما تناول الطرفان
أوض���اع حقوق اإلن��س��ان يف املنطقة
وم���وق���ف احل��ك��وم��ة ال��ف��رن��س��ي��ة من

األزم��ة السورية ،والوضع يف اليمن،
والتدخل اإليراني السلبي يف الشأن
الداخلي لدول املنطقة ،وتأثير ذلك
على حقوق اإلنسان يف هذه الدول ،
خاصة مع إصرار احلكومة اإليرانية
على زعزعة االستقرار يف أكثر من
دولة عربية ،وما يترتب على ذلك من
تداعيات على حماية حقوق اإلنسان
يف ظل عدم االستقرار األمني لشعوب
املنطقة.
وأك���د س��ع��ادة السفير الفرنسي أن
موقف احلكومة الفرنسية تطابق مع
وجهة النظر السعودية بخصوص هذه
القضايا.

كما ت��ن��اول احل��دي��ث بعض القضايا
األخ����رى ،وأح��ك��ام عقوبة اإلع���دام
وخ��اص��ة م��ن ه��م دون س��ن الثامنة
ع��ش��رة ،وال��ت��ي ب�ين س��ع��ادة رئيس
اجلمعية للوفد ال��زائ��ر أن��ه ال تنفذ
عقوبة اإلع��دام يف من هو دون سن
ال��ث��ام��ن��ة ع��ش��رة ،وأن تطبيقها يف
اململكة يستند لنصوص شرعية وال
يصدر احلكم النهائي فيها إال بعد
نظرها من ع��دد كبير من القضاة،
مب��ا يضمن حتقيق العدالة كما أن
الدولة تسعى مع أولياء الدم يف مثل
هذه القضايا لتقدمي العفو على تنفيذ
العقوبة.

محافظ القطيف يلتقي أعضاء اجلمعية الوطنية
حلقوق اإلنسان
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قام عدد من منسوبي فرع اجلمعية
باملنطقة الشرقية ب��زي��ارة حملافظة
القطيف ،وااللتقاء باملسؤولني فيها
لتوجيه الشكر وال��ت��ق��دي��ر للجهود
املتميزة التي ساهمت يف تعزيز أمن
وسالمة فعاليات العشر األوائل من
عاشوراء لهذا العام 1438هـ
و ق��د ض��م ف��ري��ق اجلمعية ك�ل ً
ا من
امل��ش��رف على ال��ف��رع ال��دك��ت��ور عبد
اجلليل ال��س��ي��ف ،و األس��ت��اذ جمعة
الدوسري مدير الفرع  ،و مت االلتقاء
ب��س��ع��ادة احمل��اف��ظ األس���ت���اذ خالد
الصفيان وم��دي��ر ش��رط��ة القطيف

العقيد ظافر الشهري ،وكذلك مدير
امل����رور للمحافظة ال��ع��ق��ي��د سعيد
القحطاني.
من جانبهم أش��اد مسؤولو اجلمعية
خ�لال اللقاء ب��ال��دور ال��ذي تقوم به
محافظة القطيف واجلهات األمنية
واخلدمية باحملافظة ،واكد الدكتور
ال��س��ي��ف أن ال��ع�لاق��ة امل��ت��ي��ن��ة بني
اجلهات األمنية واخلدمية باحملافظة
وب�ي�ن امل��واط��ن�ين ه��ي ال��ت��ي شكلت
هذه االج��واء املتميزة لتحقيق األمن
واالستقرار للمواطنني.
وق��ال الدكتور عبد اجلليل السيف

«إن هذه اجلهود املتميزة ،والرقابة
ال��ل��ص��ي��ق��ة  ،وي��ق��ظ��ة رج����ال األم���ن
واملتطوعني يف مداخل احلسينيات
واملساجد ومراكز املجموعات كان لها
أثراً كبيراً يف توفير األمن واالطمئنان
للجميع» و أضاف «ما سمعناه و ما
شاهدناه ،وما ذكر يف وسائل االعالم،
وال�����روح ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��اط��ى بها
رجال األمن الرسميني واملتطوعني،
وجميع القيادات ،واألعيان مبختلف
شرائحهم ،وتوجهاتهم ،مت التعبير
عنها مبصداقية ،و عبر عنها اجلميع
بتبادل الهدايا التذكارية بني رجال

األمن وأعيان املنطقة وهذا النوع من
التعامل أضفى جواً من االرتياح لدى
اجلميع ويف مقدمتهم املواطنني».
من جهته ثمن محافظ القطيف زيارة
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان،
م��ؤك��داً أن ك��ل م��ا حتقق ه��و بفضل
اهلل ثم التوجيهات السديدة واملتابعة
الدائمة من صاحب السمو امللكي
األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
أمير املنطقة الشرقية ،والذي يعمل
وف��ق التوجيهات ال��س��دي��دة للقيادة
احلكيمة يف ه��ذه ال��ب�لاد ،وبتعاون
وتكاتف كبيرين من قبل املواطنني.
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أخبار الجمعية

ملتقى الوقاية من االستغالل اجلنسي لألطفال عبر اإلنترنت

رئيس اجلميعة يؤكد على تعاون اجلمعية مع جهات
مختلفة للحد من جميع أنواع العنف ضد األطفال
رع��ى صاحب السمو امللكي األمير
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل
سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس
ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ،امللتقى
ال��وط��ن��ي ل��ل��وق��اي��ة م��ن االس��ت��غ�لال
اجلنسي لألطفال عبر اإلنترنت،
ال��ذي نظمه األم��ن ال��ع��ام بالتعاون
مع عدد من اجلهات و منها وزارة
الداخلية ،و مبشاركة دولية وإقليمية
وم��ح��ل��ي��ة وذل����ك يف ف��ن��دق ال��ري��ت��ز
كارلتون بالرياض.
يف بداية االفتتاح اطلع حفظه اهلل
خالل املؤمتر على فيلم وثائقي عن
جرائم االستغالل اجلنسي لألطفال
ودور املؤسسات احلكومية واألهلية
يف مكافحتها.

وقال خالل كلمة ألقاها بهذه املناسبة
«إن اس��ت��ض��اف��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
السعودية لهذا امللتقى يعكس بوضوح
ما توليه اململكة بقيادة سيدي خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود – حفظه اهلل –
من اهتمام وعناية بحقوق اإلنسان
عموماً وحقوق الطفولة على وجه
اخلصوص وه��و اهتمام ينطلق من
تعاليم دي��ن��ن��ا اإلس�لام��ي احلنيف
ال��ذي يُحرم االع��ت��داء على النفس
البشرية وسوء التعامل معها ويعطي
اهتماماً لألسرة وللطفولة على وجه
اخل��ص��وص باعتبارها أس��اس بناء
املجتمع اإلنساني الصالح».
م��ؤك��داً على «أن ق��ي��ام االت��ف��اق��ات

وامل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي جت��رم
أع��م��ال امل��ت��اج��رة واس��ت��غ�لال ب��راءة
األطفال ال تكفي وحدها يف مواجهة
هذه الظاهرة اإلنسانية اخلطيرة،
إذ الب��د أن يساند ه��ذه املعاهدات
وعي عام مستنير يدرك خطر هذه
ال��ظ��اه��رة ،وي��ع��زز جهود مكافحتها
لكي تتحقق حماية أجيال املستقبل،
وصناع حضارة الشعوب ،واألمم من
مخاطر السلوكيات املنحرفة».
وأض��اف «إننا نتطلع إلى أن يحقق
ه��ذا امللتقى غايته السامية وأن
يسهم يف تعزيز اجل��ه��ود الدولية
يف سبيل مواجهة ظاهرة استغالل
ب��راءة أه��م فئة من فئات مجتمعنا
اإلنساني ،والتي هي محل استهداف

غ��ي��ر م��ق��ب��ول م��ن ذوي ال��ت��وج��ه��ات
والسلوكيات ،املنحرفة عن الفطرة
اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي ف��ط��ر اهلل عليها
الناس جميعاً ،شاكرين للقائمني على
هذا امللتقى وللمشاركني يف أعماله
جهودهم املخلصة».
أهداف امللتقى:
 -1ال��ت��وع��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة مبخاطر
االستغالل اجلنسي لألطفال عبر
اإلنترنت ،ووسائل التقنية ،وعرض
مناذج إقليمية ودولية يف هذا املجال.
 -2ت��أم�ين ال��ش��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة
م��ن م��خ��اط��ر االس��ت��غ�لال اجلنسي
لألطفال واالستفادة من التجارب
الدولية املختصة يف هذا املجال.
 -3تبيان أساليب استخدام اإلنترنت

العدد الخامس و العشرين بعد المائة
ربيع األول  1438هـ الموافق نوفمبر 2016م

ووسائل التقنية يف مجال االستغالل
اجلنسي لألطفال وأساليب التصدي
لها.
 -4ال��وق��وف على أهمية التدابير
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ن��ظ��ام��ي��ة يف م��ج��ال
ال��وق��اي��ة م��ن االس��ت��غ�لال اجلنسي
لألطفال ومدى فاعليتها.
 -5تعزيز ال���دور الوقائي لألسرة
واملؤسسات االجتماعية املختصة،
والعمل على نشر ال��وع��ي الوقائي
مب���خ���اط���ر االس���ت���غ�ل�ال اجل��ن��س��ي
لألطفال عبر اإلنترنت.
 -6إبراز اجلهود الوطنية يف مجال
الوقاية والتصدي واملكافحة جلرائم
االستغالل اجلنسي لألطفال.
محاور امللتقى:
 -1ال��ت��وع��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة مبخاطر
االستغالل اجلنسي لألطفال عبر
اإلنترنت.
 -2م��ع��اجل��ة م��خ��ت��ل��ف األس��ال��ي��ب
التقنية عبر اإلنترنت املستخدمة يف
مجال االستغالل اجلنسي لألطفال.
 -3ال��وس��ائ��ل وال��ط��رق واألس��ال��ي��ب
التقنية املختلفة لتأمني الشبكة
العنكبوتية خ�لال استعمالها من
طرف األطفال.
 -4ت���ب���ي���ان م��خ��ت��ل��ف ال��ت��داب��ي��ر
واإلج������راءات وال��ب��رام��ج ال��وق��ائ��ي��ة
املستخدمة يف مجال ال��وق��اي��ة من
االس���ت���غ�ل�ال اجل��ن��س��ي ل�لأط��ف��ال
ب��اس��ت��ع��م��ال ال��ش��ب��ك��ة العنكبوتية
ووسائل التقنية.
 -5كيفية ت��ع��زي��ز ال����دور ال��وق��ائ��ي
ل�ل�أس���رة وامل���ؤس���س���ات امل��خ��ت��ص��ة
احلكومية منها واألهلية واملجتمع
امل���دن���ي يف م���ج���ال ال���وق���اي���ة من
االستغالل اجلنسي لألطفال.
 -6ال��ت��ج��ارب اإلقليمية وال��دول��ي��ة
والتعاون والتنسيق اإلقليمي والدولي
يف م��ج��ال ال��ت��ص��دي ل�لاس��ت��غ�لال
اجلنسي ل�لأط��ف��ال عبر اإلنترنت
ووسائل التقنية.
 -7سبل التعرف على املتورطني يف
االستغالل اجلنسي لألطفال عبر
اإلنترنت ومتابعتهم قضائياً.
 -8أمناط جناة االستغالل اجلنسي
لألطفال عبر اإلنترنت.
 -9اإلط����ار ال��ق��ان��ون��ي وال��ن��ظ��ام��ي
ل���ت���ج���رمي االس���ت���غ�ل�ال اجل��ن��س��ي
لألطفال عبر اإلنترنت.
 -10اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة يف مجال
الوقاية والتصدي واملكافحة جلرائم

االستغالل اجلنسي لألطفال.
الدكتور مفلح القحطاني «نعمل مع
شركائنا للحد من تعنيف األطفال»:
م���ن ج��ان��ب��ه أك���د رئ��ي��س اجلمعية
الوطنية حل��ق��وق اإلن��س��ان الدكتور
مفلح القحطاني أن اجلمعية تشارك
اجلهات ذات العالقة األخرى ،بعدد
من التدابير الالزمة للحد من انتشار
ظاهرة العنف ضد الطفل ،وخصوصاً
استغالل األطفال جنسياً عبر شبكة
اإلنترنت ،الفتاً إلى أنه لدى اجلمعية
إدارة متخصصة لتلقي الشكاوى
والبالغات ،تعمل على توفير جميع
الوسائل املمكنة لتلقي هذه البالغات
وتسهيل ط��رق ال��ت��واص��ل باملهتمني
بشأن الطفل مبا يضمن له حماية
أفضل.
ولفت إلى أن عقد امللتقى يأتي تأكيداً
حل��رص اجلهات املعنية يف اململكة
على حماية األطفال ،ومتكينهم من
حقوقهم ،وقال «إن اململكة تستند إلى
الشريعة اإلسالمية يف حماية حقوق
اإلنسان».
ق�ي��ادات أمنية تؤكد ض��رورة مواجهة
االستغالل اجلنسي بالتوعية:
أك���دت ع��دد م��ن ال��ق��ي��ادات األمنية
امل��ش��ارك��ة يف امل��ؤمت��ر ع��ل��ى أهمية
إشراك املدارس واملساجد واآلباء يف
توعية األطفال للوقاية من االستغالل
اجلنسي عبر اإلنترنت ،الفتني إلى
أهمية تشجيع األسر على زرع الثقة
يف نفوس األطفال حتى يستطيعوا
مواجهة أي��ة حالة حت��رش ويكونوا
قادرين على التحدث إلى ذويهم.
ب� �ع ��ض ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال� �ن ��اج� �م ��ة ع��ن
املؤمتر:
 -1إنشاء مركز للسالمة اإللكترونية
حتت إشراف وزارة الداخلية.
 -2إق��ام��ة امللتقى بشكل دوري كل
سنتني ودراسة إمكانية توسيع نطاقه
ل��ي��ك��ون ع��ن ال��س�لام��ة اإللكترونية
يشمل جميع املخاطر االجتماعية
واألم��ن��ي��ة ،وس��ب��ل حتقيق السالمة
عبر الوسائل اإللكترونية مبا فيها
اإلن��ت��رن��ت وجلميع ش��رائ��ح املجتمع
وعلى رأسهم األطفال.
 -3دعم اجلهود الوطنية يف مجال
التصدي والوقاية جلرائم االستغالل
اجل��ن��س��ي ل�لأط��ف��ال ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت
وتوحيد رعايتها واإلشراف عليها.
 -4إشراك اآلباء واألمهات واألسرة
يف اجلهود الوقائية لتوفير الظروف

اآلم��ن��ة إلب��ح��ار أطفالهم يف شبكة
اإلنترنت واالستخدام اآلمن لها.
 -5تنظيم حمالت وقاية ونشرها عبر
وسائل اإلع�لام وإش��راك مؤسسات
املجتمع احمللي كاملؤسسات التعليمية
واالجتماعية وغيرها.
 -6تنفيذ املؤسسات األمنية الوطنية
حلمالت سنوية مكثفة ومشتركة مع
نظائرها الدولية لكشف وتوقيف
ومحاكمة منتجي ص��ور االنتهاكات
اجلنسية يف األطفال أو البالغني على
حد سواء ،وذلك على غرار احلمالت
ال��دول��ي��ة امل��ش��ت��رك��ة امل��ش��اب��ه��ة مثل
 Avalancheو  Falconو  Achillesو
 Insiderو  Hamletو  Oreو Marcy
و  Site Keyوغيرها.
 -7ع��ق��د امل���زي���د م���ن امل���ؤمت���رات
والندوات الدولية ألجل الوقوف على
املخاطر احلقيقية التي تهدد الدول
جراء استغالل األطفال جنسياً عبر
اإلنترنت من أجل مواجهتها.
 -8دع�����م وت��ش��ج��ي��ع ال����دراس����ات
وال��ب��ح��وث يف م��وض��وع االس��ت��غ�لال
اجل��ن��س��ي ل�لأط��ف��ال ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت
سواء يف اجلامعات ومراكز البحوث
االجتماعية املعنية.
 -9ات���خ���اذ ال��ت��داب��ي��ر ال�ل�ازم���ة يف
التشريعات الوطنية حلظر استخدام
شبكة اإلنترنت ألغراض االستغالل
اجلنسي لألطفال ،وينبغي أال يكون
ه��ن��اك أي م�ل�اذ آم���ن ألي شخص
يستخدم شبكة اإلنترنت يف جتارة
أو بيع امل��واد اإلباحية لألطفال ،أو
اس��ت��دراج األط��ف��ال للقيام بعالقات
جنسية معهم.
 -10إعداد منهاج دراسي واعتماده
لطالب امل���دارس مبختلف املراحل
ب����ه����دف رف������ع ت���وع���ي���ة األط����ف����ال
ب���االس���ت���خ���دام اآلم������ن ل�لإن��ت��رن��ت
وب���ال���ت���ح���دي���د م����واق����ع ال���ت���واص���ل
االجتماعي.
 -11تنفيذ ب��رام��ج ت��وع��وي��ة لطلبة
امل���دارس ح��ول االستغالل اجلنسي
عبر اإلن��ت��رن��ت واالس��ت��خ��دام اآلم��ن
لشبكة اإلنترنت.
 -12ب���ن���اء إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة
شاملة لوقاية األطفال من اإلباحية
واالستغالل اجلنسي عبر اإلنترنت
ووسائل التقنية.
 -13تشجيع امل���ب���ادرات ال��ف��ردي��ة
واملؤسسية ذات العالقة مبكافحة
اس��ت��غ�لال األط��ف��ال ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت

ووسائل التقنية ونشر الوعي الثقايف
بشأنها.
 -14تشجيع امل���ب���ادرات ال��ف��ردي��ة
وامل��ؤس��س��ي��ة ذات ال��ع�لاق��ة بتوفير
مواقع وتطبيقات اإلنترنت واأللعاب
اإللكترونية اآلمنة لألطفال.
 -15مواكبة األنظمة والتشريعات
الوطنية للمعايير الرئيسة املستخدمة
من قبل املنظمات الدولية يف اعتماد
ق��وان�ين وأنظمة وتشريعات ال��دول
يف مجال التصدي جلرائم اإلباحية
واالستغالل اجلنسي لألطفال عبر
اإلنترنت.
 -16استكمال ومتابعة إنفاذ توصيات
ق��م��ة «ح��م��اي��ة ض��ح��اي��ا اس��ت��غ�لال
األطفال عبر شبكة اإلنترنت» (#نحن
نحمي  )We Protect#التي عقدت
يف العاصمة البريطانية ل��ن��دن يف
شهر ديسمبر 2014م و القمة الدولية
الثانية حلماية الطفل من االستغالل
اجلنسي عبر اإلنترنت (#نحن نحمي
 )We Protect#امل��ن��ع��ق��دة ب��دول��ة
اإلم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ،خالل
الفترة (1437/ 2/ 4-5هـ).
 -17تعزيز التعاون ال��دول��ي بشأن
توسيع تبادل النطاق الفني واملعلوماتي
املتعلق بهوية األش��خ��اص واألجهزة
امل��س��ت��خ��دم��ة يف ج���رائ���م اس��ت��غ�لال
األطفال عبر اإلنترنت؛ ليشمل كافة
املعلومات الفنية الضرورية؛ كتحديد
ن��وع اجلهاز املستخدم يف اجلرمية
ورق��م��ه امل��ص��ن��ع��ي...إل��خ ،وحت��دي��د
الوصف اجلرمي املسند بكل دقة؛
نظ ًرا ملا يعنيه سالمة الدليل الرقمي
ونسبته للمتهم م��ن أث��ر مباشر يف
مرحلة التحقيق واحملاكمة وص�ولاً
ألح��ك��ام قضائية تتناسب وخطورة
هذه اجلرمية.
 -18بناء ش��راك��ات ب�ين القطاعني
العام واخلاص للمساعدة يف تعزيز
بيئة إنترنت آمنة ومناسبة لألطفال.
 -19توفير وتطوير األنظمة والبرامج
التقنية ال��ق��ادرة على رص��د وحتليل
وتقييم اإلس��اءات واالنتهاكات التي
تستهدف الوطن.
 -20توفير وتطوير األنظمة والبرامج
العالجية الناجعة والكوادر البشرية
املتخصصة وذل��ك لتأهيل ضحايا
االستغالل اجلنسي من األطفال.
 -21ح��ف��ظ ح��ق��وق ال��ض��ح��اي��ا من
األطفال س��واء حقهم يف التعليم او
املأوى أو الصحة أو الرعاية.
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زيارة ميدانية لهيئة التحقيق و اإلدعاء العام يف
جازان

ق��ام وف��د م��ن ف��رع اجلمعية مبنطقة
ج��ازان مكون من الدكتور أحمد بن
يحيى البهكلي املشرف على الفرع ،و
األستاذ إبراهيم حسني املالكي مدير
الفرع ،و األعضاء الشيخ العباس عبد
الفتاح احل��ازم��ي ،و الدكتور محمد
مرعي احلارثي ،بزيارة إلى فرع هيئة
التحقيق و اإلدع����اء ال��ع��ام مبنطقة
جازان ،و قد كان يف استقبالهم رئيس
الهيئة الشيخ سعد بن محي القحطاني

و عدد من رؤساء الدوائر يف الهيئة.
يف بداية الزيارة تبادل الطرفان عدد
من املواضيع املشتركة ،و مت مناقشة
مجموعة من املواضيع أبرزها:
 ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ت��ب��اش��ره��ا هيئةالتحقيق واالدعاء العام.
 م��دة احل��ب��س على ذم��ة التحقيق(الشرطة ،اجلوازات).
 عالقة الهيئة بالشرطة يف مرحلةالتحقيق.

 مراحل توجيه االدعاء. الرقابة على السجون م��ن ناحيةالتجهيزات وخالل مدة بقاء السجني
فيها.
 الرقابة على السجون ومتابعة انتهاءمدة السجن وإط�لاق س��راح السجني
بعد ذلك.
 سرعة احملاكمات وتوفير احملامني. ضوابط إط�لاق املتهم أو السجنيبالكفالة احلضورية.

ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة ات��ف��ق ال��ط��رف��ان
على أهمية تعزيز التبادل والتعاون
فيما يتعلق بالقضايا اإلن��س��ان��ي��ة ،
و إي��ج��اد ح��ل��ول ل��ه��ا ،و أش���اد الوفد
باجلهود املبذولة التي تقدمها الهيئة
من حتقيق واستقبال جميع القضايا
وارسالها للمحاكم ،كما ق��دم الوفد
جزيل الشكر على حسن االستقبال
وال��ض��ي��اف��ة سائلني امل��ول��ى ع��ز وجل
التوفيق للجميع.

فريق من فرع اجلمعية يف عسير يزور جمعية
التنمية األسرية يف أبها

العدد الخامس و العشرين بعد المائة
ربيع األول  1438هـ الموافق نوفمبر 2016م

قام وفد من فرع اجلمعية يف عسير
برئاسة الدكتور علي الشعيبي مدير
ال��ف��رع ب��زي��ارة إل���ى جمعية التنمية
األسرية يف أبها مؤخرا ،و قد تكون
الفريق الرجالي من الشيخ محمد بن
عبد اهلل آل دب��اش عضو اجلمعية ،
األستاذ حمد محمد آل مفرح مدير
ال��ف��رع ،فيما ض��م ال��ف��ري��ق النسائي
ك� ً
ل�ا م��ن األع��ض��اء ال��دك��ت��ورة إمي��ان
سليمان آل ميمش ،الدكتورة دولة مانع
عسيري ،و سكرتيرة الفرع األستاذة
ربا عبد اهلل القبطي.
ك��ان يف استقبال ال��ف��ري��ق الرجالي
ك ً
ال من الشيخ محمد البدري أمني
ع��ام اجلمعية ،األستاذ علي القرني

املدير التنفيذي ،األستاذ منصور
ال��ش��ري��ف رئ��ي��س قسم التدريب،
و األستاذ خالد آل سلطان رئيس
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ،فيما ك���ان يف
استقبال الفريق النسائي ك ً
ال من
األستاذة صاحلة إبراهيم احلفظي،
األستاذة هنادي ناصر آل مساعد،
األستاذة وجدان ناصر الشقيحي،
األستاذة هند سعيد ثامر.
الهدف من الزيارة هو:
 -1اإلط�ل�اع على أع��م��ال جمعية
التنمية األس��ري��ة وم��ا تقدمه من
خدمات.
 -2بحث كيفية عمل مذكرة تفاهم
م��اب�ين اجلمعية الوطنية حلقوق

اإلن��س��ان مبنطقة عسير وجمعية
التنمية األس��ري��ة بأبها لإلستفادة
من اخلدمات التي توفرها جمعية
التنمية األسرية فيما يتعلق باإلرشاد
والصلح.
كما مت خ�لال ال��زي��ارة ت��ق��دمي نبذة
تعريفية ع��ن اجلمعية و أهدافها
و اختصاصاتها و رسالتها و آلية
تعاملها مع القضايا ،كما مت بحث
ع���دداً م��ن املواضيع املشتركة ذات
العالقة ،و يف نهاية الزيارة مت وضع
عدد من التوصيات من قبل الطرفني
جاءت على النحو التالي:
 - 1مناقشة آلية عمل اتفاقية تفاهم
ب�ين اجلمعيتني وانتهى املجتمعون

على عمل مسودة تفاهم يقوم على
صياغتها كل من األس��ت��اذ حمد آل
مفرح من اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان واألس��ت��اذ علي القرني من
جمعية التنمية األسرية ويتم عرضها
كل على مرجعه حتى يتم اإلتفاق على
الصيغة النهائية .
 – 2التركيز يف التعاون يف مجاالت
ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ة م��ع ال��ت��رك��ي��ز على
االس��ت��ش��ارات األس��ري��ة واإلص�ل�اح
األس��ري ونشر الوعي حول األسرة
إض���اف���ة إل����ى م��س��اه��م��ة اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق
مبهامها يف حماية حقوق اإلنسان يف
األسرة واملجتمع.
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زيارة مركز التأهيل الشامل يف مكة املكرمة

انطالقاً من أهداف و اختصاصات
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف
اململكة العربية السعودية واملنصوص
عليها يف نظامها األس��اس��ي ،وبعد
اإلط��ل�اع ع��ل��ى األح���ك���ام الشرعية
واألن��ظ��م��ة وال���ق���رارات ال��داخ��ل��ي��ة و
اإلت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ب��ش��أن حقوق
اإلن��س��ان ،ومبناسبة ال��ي��وم العاملي
ل��ل��م��ع��اق�ين ق���ام ف��ري��ق م���ن القسم
النسائي بالفرع مكون من الباحثة
القانونية باجلمعية األس��ت��اذة دالل
جن����ار ،واألخ��ص��ائ��ي��ة اإلجتماعية
األس���ت���اذة جن���وى احل���رب���ي ،ب��زي��ارة
لدار الرعاية اإلجتماعية بالعاصمة
امل��ق��دس��ة م����ؤخ����راً ،و ق���د ه��دف��ت
ال��زي��ارة إل��ى اإلط�ل�اع على أوض��اع
امل��رك��ز اإلنشائية ومالئمتها ل��ذوي
اإلح��ت��ي��اج��ات اخل���اص���ة وال��رع��اي��ة
ال��ص��ح��ي��ة وم����دى راح����ة ال��ن��زي�لات
باخلدمات املقدمة لهن من الناحية
اإلجتماعية و اإلعاشة و األنشطة و
الوقوف على اإليجابيات والسلبيات
ومدى تطبيق األنظمة املقررة حلقوق
اإلن��س��ان وم��ا ج��اء يف اإلتفاقيات و
املعاهدات املنظمة لذلك من خالل:
أ-النظام األساسي للحكم الصادر
باملرسوم امللكي رقم ( أ ) 90/وتاريخ
1412/8/27هـ.
ب-نظام الرعاية اإلجتماعية والئحته
التنفيذية.

ج-اإلتفاقيات الدولية املوقعة عليها
اململكة العربية السعودية.
و قد كان يف استقبال فريق اجلمعية،
نائبة مديرة التأهيل الشامل مشرفة
ال��ق��س��م ب��اإلن��اب��ة األس����ت����اذة ن���ورة
البالدي ،و التي قدمت شرحاً وافياً
عن املركز و وظيفته اإلجتماعية.
يف بداية الزيارة مت تبادل و مناقشة
املواضيع ذات العالقة و من ثم قام
ال��ف��ري��ق بجولة على أق��س��ام املركز
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى خ��دم��ات��ه امل��ق��دم��ة
للنزيالت ،و مت تزويد إدارة املركز
باصدارات اجلمعية احلقوقية.
و رصد الفربق عدد من اإليجابيات
و السلبيات و بناءاً عليها مت وضع
عدد من التوصيات جاءت على النحو
التالي:
اإليجابيات:
-1التهوية جيدة بشكل عام يف املبنى،
وبشكل خ��اص يف املهاجع و غرف
املالبس.
-2عدم وجود روائح غير مستحبة يف
غرف النزيالت.
-3ج����ودة ن��ش��اط ال��ع��ام�لات الالتي
ي���ق���م���ن ع���ل���ى خ����دم����ة ال���ن���زي�ل�ات
واملشرفات عليهن وحسن تعاملهن.
 -4غرفة غسل املالبس ذات تهوية
ج��ي��دة وم��ن��ظ��م��ة و ب��ه��ا 6غ��س��االت
للنزيالت و غسالة واح���دة خاصة
لألمراض املعدية.

 -5توجد غرفة عزل صحي للحاالت
الطارئة.
 -6توجد عيادة أسنان خاصة.
 -7ت��ق��وم ال����وزارة بتأمني املالبس
للنزيالت م��رت�ين يف السنة وكسوة
العيد والشتاء مرة واحدة.
 -8يقمن املختصات مبخاطبة ذوي
النزيالت هاتفياً لإللتزام مبواعيد
الزيارة حرصاً لعدم التأخر عليهن
ويف ح���ال ع���دم اإلس��ت��ج��اب��ة حت��ول
املخاطبة عن طريق اإلدارة ثم عن
طريق جهات اإلختصاص.
السلبيات:
 -1امل��ب��ن��ى م��س��ت��أج��ر وغ��ي��ر مهيأ
إلستقبال حاالت اإلعاقة.
-2وج����ود مصعدين ول��ك��ن ضيقان
وغ��ي��ر م��ه��ي��ئ��ان ل���دخ���ول ال��ك��راس��ي
ِ
واألس َرة.
املتحركة
-3ع����دم وج����ود ح��دي��ق��ة يف املبنى
خاصة للنزيالت.
 -4ضعف اإلض���اءة بشكل ع��ام يف
امل���رك���ز ب��س��ب��ب ع���دم حت��م��ل كيابل
الكهرباء للضغط.
 -5عدم وجود متكأ أفقي يف دورات
املياه.
 -6عدم وجود طرق خاصة يف املبنى
خاص بالكراسي املتحركة و األَ ِسرة.
 -7بُ��ع��د امل��ب��ن��ى ع��ن املستشفيات
واملرافق الصحية.
 -8عدم اإللتزام يف عدد اإلداري��ات

و املراقبات و املمرضات وأخصائيات
العالج الطبيعي.
 -9ق��ل��ة ع���دد أج���ه���زة الكمبيوتر
اخلاصة باملوظفات مما يؤخر بعض
األع���م���ال ال��ت��ي تتطلب س��رع��ة يف
اإلجناز.
التوصيات:
 -1التأكيد على وزارة العمل و التنمية
اإلجتماعية بتكثيف ومتابعة أحوال
هذه املراكز للوقوف على احتياجات
النزيالت واملوظفات وتوفير كامل
الرعاية الواجبة لها.
 -2ت��ه��ي��ئ��ة م��ب��ن��ى م��رك��ز ال��ت��أه��ي��ل
الشامل احلالي املستأجر حلالة ذوي
اإلحتياجات اخل��اص��ة م��ن الناحية
املعيشية.
 -3العمل على تقوية التيار الكهربائي
يف املركز.
 -4إن��ش��اء ح��دي��ق��ة مناسبة داخ��ل
املركز لتشميس النزيالت.
 -5اإللتزام مبا جاء يف عقد التشغيل
بالنسبة لعدد العامالت.
 -6يجب تكثيف نشر ثقافة اندماج
امل��ج��ت��م��ع ب��ف��ئ��ة ذوي اإلح��ت��ي��اج��ات
اخلاصة وذل��ك عبر وسائل اإلعالم
املقروءة واملسموعة واملرئية و إقامة
األسابيع التربوية اإلرش��ادي��ة التي
حت��ث ع��ل��ى اإله��ت��م��ام ب��ه��م وكيفية
التعامل معهم وأنهم ج��زء ال يتجزأ
من املجتمع.

فرع اجلمعية يف اجلوف يشارك يف إحياء اليوم
العاملي للمسنني
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ال شك أن الدولة أعزها اهلل كفلت
حق املواطن وأسرته يف حالة الطوارئ
واملرض والعجز أو الشيخوخة وتشجع
املؤسسات واألفراد على اإلسهام يف
األعمال اخليرية .

و سعياً م��ن ف��رع اجلمعية الوطنية
حلقوق اإلنسان يف اجل��وف من أجل
حتقيق أه��داف اجلمعية ،وتواجدها
يف املناسبات وامل��ش��ارك��ات التوعوية
والتثقيفية ،وتفعي ً
ال خلطة نشاط

الفرع مبناسبة اليوم العاملي للمسنني،
و ت��أك��ي��داً على دوره باملساهمة يف
التعريف بحقوق املسنني و رفع الوعي
بني كافة أف��راد املجتمع بحقوقهم و
واجباتهم ،قام الفرع بوضع لوحات

إرشادية وتوعوية يف امليادين العامة
بهدف التوعية بحقوق املسنني ،ال
سيما و أنهم جزء من كيان املجتمع
وال��ذي يجب رعايتهم واالهتمام بهم
ألنه واجب ديني و إنساني.
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أخبار الجمعية

اجلمعية تستجيب لبالغات حول تلوث بيئي
يف مخطط امللك فهد باملدينة املنورة

بناءاً على ما نشر و تداولته وسائل
اإلعالم و التواصل االجتماعي  ،و ما
ورد لفرع اجلمعية يف املدينة املنورة
من بالغات هاتفية عن انبعاث دخان
و روائ���ح كريهة م��ن ب��اط��ن األرض
ب��ص��ورة غريبة بالقرب م��ن منازل
مبواقع مختلفة مبخطط امللك فهد،
و بعض األحياء املجاورة على شارع
امل��ل��ك س��ل��م��ان ،و تصاعد ال��غ��ازات
الكريهة بوتيرة مستمرة على بعد
أمتار قليلة من عدد املنازل و كلية
الطالبات.
ووف���ق���اً مل��ا ورد م��ن أح��ك��ام تتعلق
ب��احل��ق��وق وامل��س��ؤول��ي��ات البيئية؛
ومقتضيات ميثاق األمم املتحدة
وع��م��ل ه��ي��ئ��ات وم��ع��اه��دات حقوق
اإلن��س��ان ،واألنظمة الوطنية فيما
يتصل بالعالقة بني حقوق اإلنسان
والبيئة؛ و الذي يعكس إدراكاً متزايداً
ألهمية القيم البيئية وقبوالً متزايداً
للحق يف التمتع ببيئة صحية ،وعالقة
ال��ت��آزر ب�ين حماية البيئة وحماية
حقوق اإلنسان ،وما ميكن أن يكون
ل�لإض��رار بالبيئة م��ن انعكاسات
سلبية ،مباشرة وغير مباشرة ،ميكن
أن تؤثر على التمتع الفعلي بحقوق

معينة من حقوق اإلنسان كاحلق يف
احلياة ،واحلق يف الصحة.
كما أن نص املادة الثالثة من اإلعالن
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن���س���ان ،وال��ت��ي
تتضمن «إن كل فرد احلق يف احلياة
واحلرية وسالمة شخصه» ،يوجب
على أج��ه��زة ال��دول��ة احل��ف��اظ على
عناصر البيئة بشكل ت��ام وتوفير
البيئة املناسبة واخلالية من التلوث
وذلك لضمان سالمة الناس ،السيما
وأن حق اإلنسان يف العيش واجب
ض��م��ن ج���و ب��ي��ئ��ي ص��ح��ي ،ليتمتع
مبمارسة نشاطاته اليومية بشكل
طبيعي كحق طبيعي دون وجود أي
عوائق يصطدم بها.
م��ن ه��ذه املنطلقات واإلس��ن��ادي��ات
األس���اس���ي���ة ل��ن��ظ��ام اجل��م��ع��ي��ة زار
ف��ري��ق م��ن ف���رع اجلمعية باملدينة
املنورة ضم ك ً
ال من األستاذة شرف
ال��ق��رايف مشرفة ال��ف��رع ،و الباحث
القانوني األستاذ عبد املجيد األمني
و سكرتير الفرع األستاذ بندر العويف
املوقع للوقوف على أسباب االنبعاث
والتدابير التي اتخذت و قد اتضح
له التالي:
 -1تصاعد أدخنة وأبخرة وروائح

م��ن األرض وأق���رب ب��ن��اء أو مجمع
يبعد أقل من  500متر.
 -2ال توجد أي حواجز أو لوحات
حتذيرية أو تدابير احترازية باملوقع
للحفاظ على سالمة اآلخرين.
 -3مت إطفاء جزء من املوقع إال أنه
بقي جزء لم يطفأ بالرغم من مرور
مدة من الزمن على الواقعة.
 -4ت��واج��د ال��دف��اع امل��دن��ي باملوقع
وب��ع��ض اآلل���ي���ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل على
إطفائه.
ً
وق����د مت االس��ت��ف��س��ار رس��م��ي �ا من
إدارة ال���دف���اع امل���دن���ي ع���ن م��امت
رصده وأوض��ح مدير الدفاع املدني
العميد خالد أحمد الثبيتي يف رده
على استفسار فرع اجلمعية بشأن
مارصد حيث قال إن القسم املختص
وفرقة التدخل بالدفاع املدني قامت
بالتدخل وات��خ��اذ التدابير الالزمة
حيث اتضح بأن الدخان كان نتيجة
اشتعال نفايات مطمورة حتت األرض
ولم ينتج عنه أي اصابات أو وفيات
وهلل احل��م��د ،وأن���ه ق��د ج��رى عقد
اج��ت��م��اع م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ومت
اخلروج بالتوصيات التالية :
 -1تشديد الرقابة على عملية الردم

العشوائي يف جميع املواقع باملنطقة
بالتنسيق بني جميع اجلهات وضرورة
ابالغ األمانة عن أي مخالفات.
 -2حت��دي��د امل��ن��ط��ق��ة امل����راد إزال���ة
ونقل املخلفات منها من قبل أمانة
املنطقة بالتنسيق مع هيئة املساحة
اجليولوجية وف���رع الهيئة العامة
لألرصاد وحماية البيئة باملنطقة.
 -3إزالة ونقل كافة املخلفات بأسرع
وق���ت مم��ك��ن م��ن ق��ب��ل األم��ان��ة إل��ى
املرمى املناسب لذلك.
ً
 -4إع��ادة تأهيل املنطقة بيئيا بعد
إزال��ة النفايات وذل��ك حسب الئحة
النظام العام للبيئة.
 -5التأكيد على األم��ان��ة بضرورة
إبالغ الشركات أثناء العمل باملشاريع
لردم النفايات يف املواقع املخصصة
ومحاسبة املخالفني لذلك.
 -6ضرورة تواجد فرق الدفاع املدني
أثناء عملية إزالة املخلفات لتاليف أي
طارئ القدر اهلل.
 -7ق��ام ف��رع اجلمعية مبخاطبة
جهة االخ��ت��ص��اص أم��ان��ة املنطقة
للتأكد من استقرار املنطقة ،السيما
وأن هذه الواقعة متكررة حيث حدثت
يف أعوام سابقة.

دفعة من ضباط أمن املنشآت تزور فرع اجلمعية
بالشرقية وتتعرف على أعمالها و تخصصاتها
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اس��ت��ق��ب��ل ف���رع اجل��م��ع��ي��ة باملنطقة
الشرقية دفعة م��ن ض��ب��اط ق��وات
أم���ن امل��ن��ش��آت م���ؤخ���راً ،يرافقهم
مسؤول التدريب األستاذ صالح بن
عبداهلل العمري و كان يف استقبالهم
م��دي��ر ال��ف��رع األس��ت��اذ جمعة عبد
اهلل ال��دوس��ري ،و سكرتير الفرع
األستاذ عبد اهلل محمد آل رمضان،
و األس��ت��اذ سعيد محمد قيدح آل
حالي.
يف بداية اللقاء مت التعريف باجلمعية،
و أهدافها و اختصاصاتها و زياراتها

امليدانية ،ودوره��ا يف نشر ثقافة
حقوق اإلن��س��ان من خ�لال إقامة
الفعاليات و األن��ش��ط��ة ،و ورش
العمل و ال��ن��دوات و املشاركة يف
امل��ؤمت��رات ال��دول��ي��ة ،و طباعة و
توزيع اإلصدارات احلقوقية.
كما مت استعراض عملية إستقبال
الشكاوى من املواطنني واملقيمني،
س�������واءاً ب���احل���ض���ور ال��ش��خ��ص��ي
أو إرس��ال��ه��ا بالبريد أو اإلمييل
أو ال��ف��اك��س ،وط��ري��ق��ة تصنيف
القضايا ،ومتابعتها مع اجلهات

امل��خ��ت��ص��ة ،وال��ت��ح��ق��ق م��ن دع���اوى
امل��خ��ال��ف��ات وال��ت��ج��اوزات املتعلقة
بحقوق اإلنسان.
و بعد ذلك مت فتح املجال ملناقشة
امل��واض��ي��ع ذات ال��ع�لاق��ة و ط��رح
األسئلة و اإلج��اب��ة عليها من قبل
فريق اجلمعية.
ويف نهاية اللقاء حت��دث مسؤول
التدريب مبركز تدريب قوات أمن
املنشآت صالح عبد اهلل العمري
ش��اك��راً اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن���س���ان ع��ل��ى اس��ت��ق��ب��ال��ه��ا ل��ه��ذه

ال��دف��ع��ة م���ن ض��ب��اط ق����وات أم��ن
امل��ن��ش��آت ،وع��ل��ى اجل��ه��ود الكبيرة
التي تبذلها اجلمعية يف نشر الوعي
والتثقيف بني جميع فئات املجتمع،
وتوزيعها ل�لإص��دارات احلقوقية،
وقيامها باألنشطة والفعاليات،
واملساعدة الكبيرة التي تقوم بها
اجلمعية ملساعدة أصحاب القضايا
ومعاجلتها لدى جهات االختصاص.
كما مت تسليم أعضاء الفريق الزائر
مجموعة من اص���دارات اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلنسان احلقوقية.
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يوم عالمي

اليوم و دافع
ُقم
َ
عن حق إنسان
يوم حقوق اإلنسان 2016

دول العالم حتتفل باليوم العاملي حلقوق اإلنسان
ما هي حقوق اإلنسان؟
وفقاً ملنظمة األمم املتحدة حلقوق
اإلنسان فإنها تعرف حقوق اإلنسان
ب��أن��ه��ا ح��ق��وق م��ت��أص��ل��ة يف جميع
البشر ،مهما ك��ان��ت جنسيتهم ،أو
مكان إقامتهم ،أو ن��وع جنسهم ،أو
أصلهم الوطني أو العرقي ،أو لونهم،
أو دينهم ،أو لغتهم ،أو أي وضع آخر،
إن لنا جميعاً احل��ق يف احلصول
على حقوقنا اإلنسانية على قدم
املساواة وب��دون متييز ،وجميع هذه
احلقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة
للتجزئة.
ق��ص��ة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي حلقوق
اإلنسان:
اع��ت��م��دت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل�لأمم
امل��ت��ح��دة اإلع��ل�ان ال��ع��امل��ي حلقوق
اإلن��س��ان ع��ام  1948بهدف حماية
حقوق اإلنسان دون النظر إل��ى أي
ان��ت��م��اء دي��ن��ي أو ع��ق��ائ��دي ،واعتبر
حينها وثيقة تاريخية مهمة ،وإجنازاً
كبيراً على صعيد حقوق بني البشر،
فقد ج��اء اإلع�ل�ان إق����راراً بكرامة
اإلن���س���ان ،واع���ت���راف���اً ب��ح��ق��وق��ه يف
امل��س��اواة وال��ع��دال��ة ،واحل��ي��اة احل��رة
والكرمية.
ب��دأ االح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم رسمياً
اع��ت��ب��اراً م��ن ال��ع��ام  1950بعد أن
اع��ت��م��دت اجلمعية ال��ع��ام��ة ال��ق��رار
 423ال��ذي دع��ت فيه جميع ال��دول
واملنظمات املهتمة باألمر إلى اعتماد
يوم العاشر من كانون األول من كل
عام بوصفه يوم حقوق اإلنسان.

وق��د ت��ض��اف��رت على اع����داده ،دول
ال��ع��ال��م ك��اف��ة ان��ط�لاق �اً م��ن سعيها
احلثيث للنهوض مبستوى اإلنسان
وضمان حمايته من كافة االنتهاكات
التي مورست ضده سابقاً ،وللحيلولة
دون وق���وع امل��زي��د م��ن االن��ت��ه��اك��ات
مستقب ً
ال.
وقد أبصرت وثيقة اإلعالن العاملي
حلقوق اإلن��س��ان النور بعد سنوات
الظالم التي مرت بها البشرية أثناء
احل��رب العاملية الثانية وم��ا سبقها
وال��ت��ي جلبت الكثير م��ن ال��وي�لات
وال��دم��ار وال���ك���وارث على البشرية
وبالتالي فقد جاءت مبثابة انتصار
لصوت االنسانية م��ن أج��ل مبادئ
ك���رام���ة ال��ع��ي��ش ،وح���ري���ة التعبير
والتنظيم ،واألم��ن ،والعمل ،واحلق
يف الوطن ،ومنع التعذيب ،والتاكيد
على املساواة بني الرجل واملراة والتي
تضمنتها الـ ( )30مادة التي احتواها
اإلعالن.
وعلى مدى ( )68عاماً دأب كل البشر
على إحياء هذا اليوم واالحتفال به
مجسدين بذلك تشبثهم وإميانهم
ال��راس��خ ب��ك��رام��ة اإلن��س��ان وحريته
وحقه يف احلياة الكرمية بكل جوانبها
امل��ادي��ة والفكرية وال��روح��ي��ة ،حيث
شكل اإلعالن العاملي حلقوق االنسان
فاحتة أم��ام الثقافة اإلنسانية يف
تأكيد م��س��اواة بني البشر وص��ون
كرامتهم اإلنسانية.
«دافع عن حقوق إنسان ما!»
احتفلت األمم املتحدة باليوم العاملي

حلقوق اإلن��س��ان حتت شعار «داف��ع
ع��ن ح��ق��وق إن��س��ان م����ا!» ،و يدعو
اجل��م��ي��ع إل���ى ال���دف���اع ع���ن ح��ق��وق
إن��س��ان م��ا ،و ق��ال��ت األمم املتحدة
«إن مسؤولية إحترام حقوق اإلنسان
تقع على عاتق جميع الناس ،ويجب
على كل واحد منا القيام بعمل ما،
ق��م بخطوة إل��ى األم���ام و داف��ع عن
حقوق أحد الالجئني أو املهاجرين،
أو أحد األشخاص ذوي اإلعاقة ،أو
إمرأة ،أو أحد األشخاص من السكان
األصليني ،أو أحد األطفال ،أو أحد
األشخاص من أصل أفريقي ،أو أي
شخص آخر يعاني من خطر التمييز
أو العنف.
يجب أن نؤكد من جديد على أهمية
إنسانيتنا املشتركة ،حيث ميكننا أن
نحدث فرقا حقيقياً أينما تواجدنا،
س��واء يف ال��ش��ارع ،أو يف امل��درس��ة،
أو يف أم��اك��ن العمل ،أو يف وسائل
النقل العام ،أو يف صناديق االقتراع،
ووسائل اإلعالم االجتماعية.
إن ال��وق��ت املناسب ه��و اآلن «نحن
ال��ش��ع��وب» مي��ك��ن أن نتخذ موقفاً
للحقوق ،ميكننا ومعاً أن نتخذ موقفاً
للبشرية جمعاء».
رسالة األمني العام لألمم املتحدة
مبناسبة اليوم العاملي حلقوق
اإلنسان:
�ت ،بصفتي األم�ي�ن ال��ع��ام
«م���ا ف��ت��ئ� ُ
ل�لأمم املتحدة ،أش�� ّدد طيلة العقد
امل��اض��ي على ال��ت��راب��ط ال��ق��ائ��م بني
الركائز ال��ث�لاث التي يستند إليها

ص��رح األمم املتحدة ،وه��ي السالم
والتنمية املستدامة وحقوق اإلنسان.
ف���ه���ذه ال���رك���ائ���ز ت��ش��ك��ل م��ج��ت��م��ع� ًة
األساس الذي تقوم عليه املجتمعات
املتماسكة وال��ق��ادرة على التكيف،
ضاربة جذورها يف مبادئ الشمول
والعدالة وسيادة القانون.
أك���دت أي��ض �اً على أن حقوق
وق��د
ُ
اإلنسان تكمن يف صميم عمل األمم
املتحدة وهويتها ،وهذا الفهم ميثل
روح مبادرتنا ”حقوق اإلنسان أوالً“.
ويف وقت تتكاثر فيه النزاعات وتتزايد
فيه االحتياجات اإلنسانية ويزدهر
فيه خطاب الكراهية ،يأتي اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ليذ ّكرنا بأن
االعتراف ”باحلقوق املتساوية الثابتة
جلميع أعضاء األس��رة البشرية هو
أس��اس احلرية والعدل والسالم يف
العالم“ ،وبإمكاننا ،خطو ًة خطو ًة،
أن ن��ب��ن��ي م��س��ت��ق��ب�ل ً
ا ي��رت��ك��ز على
قيمنا املشتركة املتمثلة يف املساواة
والكرامة اإلنسانية.
تلك هي الروح التي نسترشد بها يف
حملة ”معاً“ التي أطلقناها مؤخراً من
أجل التصدي ملوجة كراهية األجانب
التي يواجهها العديد من الالجئني
وامل��ه��اج��ري��ن ،وه���ي أي���ض���اً ال���روح
التي ينبغي أن نتحلى بها ملكافحة
ال��ت��ط��رف ،و وق���ف ت��راج��ع اح��ت��رام
القانون الدولي اإلنساني ،والدفاع
عن فئات املجتمع املدني التي تواجه
تدابير صارمة متزايدة بهدف منعها
من أداء دورها احليوي.
فالتمسك بحقوق اإلن��س��ان ه��و يف

مصلحة اجل��م��ي��ع ،واح��ت��رام حقوق
اإلن���س���ان ي��س��اه��م يف حت��س�ين رف��اه
ك��ل ف����رد ،ويف حت��ق��ي��ق االس��ت��ق��رار
لكل مجتمع ،وب��ث ال��وئ��ام يف عاملنا
املترابط.
وه����ذا ع��م��ل مي��ك��ن أن ي��س��ه��م فيه
اجلميع ،على كل مستويات املجتمع،
وتتحمل ال��دول املسؤولية الرئيسية
عن احترام حقوق اإلن��س��ان ،ويجب
ع��ل��ى األمم امل���ت���ح���دة ،إل����ى ج��ان��ب
ال��ش��رك��اء يف جميع أن��ح��اء ال��ع��ال��م،
م��واص��ل��ة ت��ع��زي��ز ت��داب��ي��ر ال��ت��ص��دي
للتجاوزات ،والعمل بصورة أفضل
ملنع األزمات املتعلقة بحقوق اإلنسان.
وبإمكاننا جميعاً  -بل ومن واجبنا
 أن نعمل يف سياق حياتنا اليومية،ع��ل��ى ال��ن��ه��وض ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان
اخلاصة باألشخاص احمليطني بنا.
فهذه هي القوة الدافعة وراء احلملة
العاملية اجلديدة التي يعكف مكتب
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
على إطالقها حتت شعار ”قِ ف اليوم
دفاعا عن حقوق ٍ
أحد ما“.
ويف ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ،ق��ال زي��د رعد
احل��س�ين ،امل��ف��وض السامي حلقوق
اإلنسان ،إن الضغوط غير املسبوقة
على املعايير الدولية حلقوق اإلنسان
ت��ه��دد بانهيار مجموعة ف��ري��دة من
احلماية وضعت بعد احلرب العاملية

اململكة و حقوق اإلنسان:
حرصت اململكة العربية السعودية
أش��د احل���رص على حماية وتعزيز
حقوق اإلنسان على املستويات كافة،
وذلك وفق نص املادة  26من النظام
األس����اس للحكم ال��ت��ي ت��ن��ص على
«الدولة حتمي حقوق اإلنسان وفقاً
للشريعة اإلس�لام��ي��ة» ،وك��ذل��ك من
خالل جهود هيئة حقوق اإلنسان ،
و اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
واملؤسسات ذات العالقة.
وعلى الرغم من أ َّن ه��ذا اإلع�لان
يعد وثيقة توصية من األمم املتحدة
إل��ى جميع حكومات العالم للعمل
بها ،إال أن أغلب احلكومات تعمل
ب��ه��ذا اإلع�ل�ان وف��ق م��ا ت���راه متفقاً
م��ع دي��ان��ات��ه��ا وأع��راف��ه��ا وتقاليدها
املجتمعية.
ومن هذا املنطلق فإن اململكة حتفظت
على مادتني من اإلع�لان هما املادة
 16وال��ت��ي ت��ن��ص ع��ل��ى أن «ال��رج��ل
واملرأة متى أدركا سن البلوغ حق لهما
التزوج وتأسيس أسرة ،دون أي قيد
بسبب العرق أو اجلنسية أو الدين،
وه��م��ا يتساويان يف احل��ق��وق خالل
قيام ال��زواج ول��دى انحالله» ،وذلك

و كفلت اململكة وفق أحكام الشريعة
اإلسالمية حماية حقوق اإلنسان و
صونها ،و ذل��ك باعتمادها العديد
من األنظمة و منها نظام احلماية
م��ن اإلي���ذاء ،نظام حماية الطفل ،
نظام رعاية املعاقني ،نظام مكافحة
االجت���ار ب��األش��خ��اص ،الئ��ح��ة عمال
اخلدمة املنزلية و من يف حكمهم.
إض��اف��ة إل���ى األن��ظ��م��ة السياسية
وأن��ظ��م��ة التعليم وال��ص��ح��ة والعمل
والقضاء والرعاية االجتماعية والبيئة
واإلج����راءات اجلزائية واملطبوعات
والنشر ومكافحة اجلرائم املعلوماتية
وغيرها.
وق��د و َّق��ع��ت اململكة على االتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري ،واتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة،
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الال إنسانية أو املهينة ،واتفاقية
حقوق الطفل ،والبرتوكول االختياري
الت��ف��اق��ي��ة ال��ط��ف��ل ب��ش��أن اش��ت��راك
األط���ف���ال يف امل��ن��ازع��ات املسلحة،
وال��ب��روت��وك��ول االخ��ت��ي��اري التفاقية
الطفل واملتعلق ببيع األطفال وبغائهم
واس��ت��غ�لال��ه��م يف امل����واد اإلب��اح��ي��ة،
وات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق األش���خ���اص ذوي
اإلع���اق���ة ،وامل��ي��ث��اق ال��ع��رب��ي حلقوق
اإلنسان.
و اتخذت العديد من ال��ق��رارات من
أجل تفعيل تلك االتفاقيات و منها،
«تعيني  30امرأة يف عضوية مجلس
الشورى ،وإتاحة الفرصة للمشاركة

عضوية اململكة يف مجلس حقوق
اإلنسان:
ن��ظ��راً للجهود العظيمة ال��ت��ي تبذلها
اململكة يف ع��دد من القضايا الدولية
و التي م��ن أهمها قضية فلسطني و
حق عودة الالجئني فقد فازت بتمديد
عضويتها يف مجلس حقوق اإلنسان
ال��ت��اب��ع ل�ل�أمم امل��ت��ح��دة خ�ل�ال عملية
التصويت التي عقدتها اجلمعية العامة
يف مقر املنظمة الدولية يف نيويورك
مؤخراً ،وعقدت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة جلسة للتصويت على انتخاب
 14عضواً يف مجلس حقوق اإلنسان
خلالفة األع��ض��اء ال��ذي��ن تنتهي فترة
عضويتهم يف  31ديسمبر  ،2016وبعد
ج��ول��ة ال��ت��ص��وي��ت ال��س��ري رف���ع رئيس
اجلمعية العامة بيتر تومسون اجللسة
لفرز األص��وات قبل أن يعلن النتيجة،
ومت��ت��د ال��ع��ض��وي��ة يف م��ج��ل��س ح��ق��وق
اإلن��س��ان ،ال��ذي يضم  47عضواً ،ملدة
 3سنوات ميكن متديدها لفترة واحدة
إضافية.

العدد الخامس و العشرين بعد المائة
ربيع األول  1438هـ الموافق نوفمبر 2016م

اإلع��ل�ان ال��ع��امل��ي حلقوق
اإلنسان هو وثيقة فارقة
يف ت��اري��خ ح��ق��وق اإلن��س��ان
ص���اغ���ه���ا مم���ث���ل���ون ذوي
خلفيات قانونية و ثقافية
مختلفة من جميع أنحاء
العالم ،وهو يحدد حقوق
اإلن��س��ان األس��اس��ي��ة التي
يتعني حمايتها عاملي ًا

الثانية ،و أضاف «لقد كانت 2016
سنة كارثية حلقوق اإلنسان يف جميع
أن��ح��اء ال��ع��ال��م ،وإذا استمر تراجع
نظام حقوق اإلنسان وسيادة القانون
الذي وضع بعناية يف اكتساب الزخم،
سيعاني اجلميع يف نهاية املطاف».
و تابع « الكثير منا قلق إزاء مسار
العالم ،احل��رك��ات املتطرفة تخضع
ال��ن��اس ل��ع��ن��ف م����روع ،ال��ص��راع��ات
واحل����رم����ان ي��ق��ت��ل��ع��ان األس�����ر من
منازلهم ،تغير امل��ن��اخ ي��ه��دد بتعتيم
آفاقنا ،التمييز ،والفوارق االقتصادية
والرغبة اجلامحة للكسب أو احلفاظ
على السلطة بأي ثمن هي الدوافع
الرئيسية لألزمات احلالية السياسية
وح��ق��وق اإلن��س��ان ،القيم اإلنسانية
تتعرض للهجوم  -والكثير من الناس
ينتابهم الشعور بالقهر واالرت��ب��اك،
غير متأكدين مما يجب القيام به أو
إلى أين يتجهون».

لتعارضها مع حرمة زواج املسلمة من
غير املسلم ،وزواج املسلم من الوثنية.
وكذلك حتفظت اململكة على امل��ادة
 18من اإلعالن التي تنص على «لكل
شخص حق يف حرية الفكر والوجدان
والدين ،ويشمل هذا احلق حريته يف
تغيير دينه أو معتقده ،وحريته يف
إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة
الشعائر واملمارسة والتعليم مبفرده
أو م��ع جماعة وأم���ام امل�لأ أو على
ح���دة» ،وذل��ك لتعارضها م��ع حترمي
اإلسالم للردة.

يف االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة كمرشحة
وناخبة ،دعم برنامج األسر املنتجة،
وه��و البرنامج ال��ذي يصل إل��ى ربة
املنزل و «األم ّية» ومتوسطة التعليم
واألرام��ل واملطلقات ،كما أ َّن هناك
مشروعاً وطنياً يهدف إل��ى إسكان
األرامل واملطلقات ،يف سبيل حتقيق
احلياة الكرمية للجميع ،إضافة إلى
ح��ق امل���رأة ال��س��ع��ودي��ة يف احلصول
ع��ل��ى ق����رض س��ك��ن��ي م���ن ص��ن��دوق
التنمية العقارية متى كانت مسؤولة
عن عائلتها ،إلى جانب فتح مجاالت
جديدة لعمل امل��رأة ،ومشاركتها يف
األعمال االقتصادية وقطاع األعمال
بشكل ع���ام ،إل���زام أص��ح��اب العمل
بتوفير ال��ت��أم�ين الصحي للعاملني
األجانب ،حظر تشغيل العمال حتت
أشعة الشمس من الساعة  12ظهراً،
وحتى  3مسا ًء يف بعض شهور السنة،
ب��رن��ام��ج حماية األج���ور للتأكد من
التزام املنشآت بدفع األجور للعاملني
بالوقت والقيمة املتفق عليها ،إنشاء
ملحقيات عمالية يف بعض سفارات
اململكة ،حظر العمل اجلبري واحتجاز
أجر العامل دون سند قضائي».
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منوعات

ثقافة حقوق اإلنسان

الدكتور عبد اجلليل السيف
اخلبير امل��روري و امل�ش��رف ال�ع��ام على
فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية

رؤية حول قرار مجلس الوزراء
بشأن التعديالت على بعض مواد املرور

أجرى مجلس الوزراء تعديالت على نظام املرور الصادر باملرسوم امللكي ،رقم( :م )85/وتاريخ 1428/10/26هـ والئحته التنفيذية الصادرة من وزير
الداخلية ،رقم )7019( :وتاريخ 1429/07/03هـ ،هذه التعديالت شملت العديد من مواد لبعض اللوائح واألنظمة املعمول بها حالياً ومن بينها نظام
املرور ،شمل هذا التعديل أهم املواد ذات العالقة املرتبطة بالسائق وسلوكياته ومن أهمها املادة )69( :باإلضافة إلى املواد ( )72-70-64-63فض ً
ال
عن إدخال بعض التعديالت على جداول املخالفات املرتبطة بالنظام ومن بينها فقرة ( )4،3،2،1امللحقة بالنظام ،من أبرز املواد التي طرأ عليها التغيير
يف الرسوم والفترة الزمنية حلجز املركبة هي املادة ( )69والتي شملت مخالفة التفحيط للمرة األولى بالتغيير من حجز املركبة ليوم واحد إلى خمسة
عشر يوماً  ،وكذلك تعديل املبلغ من ألف ريال إلى عشرون ألف ريال واإلحالة للمحكمة ،ويف املرة الثانية :مت تعديل مدة احلجز للمركبة من شهر إلى
شهر ونصف وكذلك الغرامة من ألف وخمسمائة ريال إلى أربعني ألف ريال مع اإلحالة للمحكمة ،ويف املرة الثالثة :مت تعديل الغرامة من ألفي ريال
إلى ستني ألف ريال.
هذا التعديل فرضته التقارير اإلحصائية الواردة هذا العام والتي تشير إلى تزايد أعداد الوفيات واإلصابات الناجتة عن تلك املخالفات املرورية والتي
استدعت ضرورة معاجلة هذا األمر من الناحية التنفيذية واملالية؛ لذلك جاءت العقوبات املنصوص عليها يف التعديل ،والتدرج فيها مع مضاعفة العقوبة
أمراً يف غاية يف اجلد ،واحلزم وال بديل عنها.
أشارت مراكز األبحاث إلى أن اإلحصائيات املُعلنة للعام املنصرم 2015م أن وفيات حوادث املرور جتاوزت  9000قتيل وأن عدد اإلصابات جراء حوادث
املرور قارب  40000وأن التكاليف اإلجمالية حلوادث املرور مبا فيها تكلفة االختناقات البيئية ارتفعت بشكل ملحوظ.
على الرغم من أن هذا النظام الذي شمل ( )85مادة جاءت لتعالج اجلوانب التنفيذية والسلوكية والبرامج الثقافية والتعليمية لدى السائق كما جاءت
هذه املواد مواكبة ألحدث األنظمة املرورية اخلليجية والعربية والتي شارك يف إعدادها نخبة من املختصني يف مجلس الشورى ،وصفوة من التنفيذين
املختصني يف مجال املرور ،علماً بأن النظام راعى خضوعه مواده للتقومي بعد خمس سنوات من إصداره ،كأي نظام آخر خاصة بعد أن ظهر خالل فترة
التنفيذ عدد من امللحوظات على مضمون بعض مواده ومحتواها من حيث آليات التطبيق وحتديداً منها املادة ( )69التي تشير إليها معظم الدراسات
مسؤوليتها عن معظم املخالفات املتكررة ،التي تنتهي ،لألسف ،بحوادث سير مميتة ،ومن هنا جاء التغليظ على هذه املادة سيما بعد أن أصدر مجلس
الشورى نظام أندية السيارات والدراجات النارية باململكة العربية السعودية ،رقم )٢٣/ ٣٥( :وتاريخ ١٤٢٧/٥/ ٢٢ه��ـ ،ورقم ( )٦٠/٨٧وتاريخ ٣٠
١٤٢٩/١٢/هـ ،أعقبه صدور املرسوم امللكي ،رقم( :م ،)29/وتاريخ 1430/2/6هـ ،املكون من ( )13ماد ًة ،والذي كان من أهم أهدافه:
 -1إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما يف حكمهما ،وتنظيم برامجها ،واالستثمار فيها حتت إشراف رعاية الشباب كما ورد يف مضمون
املادة السادسة من هذا النظام.
 -2تعزيز قيم التعاون ،واالنضباط ،والروح الرياضية بني الشباب.
 -3املشاركة يف برامج ونشاطات االحتاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
 -4استثمار أوقات فراغ الشباب ،وإيجاد األماكن املناسبة دولياً ملمارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية.
 -5العمل على تسهيل مرور املركبات وسائقيها بني اململكة وغيرها من الدول ،وإصدار دفاتر املرور اجلمركية ،ورخص القيادة الدولية املعتمدة من
االحتادين السعودي والدولي للسيارات.
 -6فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية ،وفق القواعد املعتمدة من االحتاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
 -7توثيق الصالت وتبادل اخلبرات مع األندية املماثلة.
وبذلك أوجدت الدولة فرصاً بديلة رسمية ومنظمة للراغبني يف ممارسة رياضة قيادة السيارات؛ لذا كان استمرار هؤالء يف التفحيط بطريقة غير
نظامية عم ً
ال غير مبرر ،عل ًما بأن االحتادات السعودية مبدن مختلفة يف اململكة تشجع هذه الرياضة وترعى املشاركني فيها.
وتأتي هذه اخلطوة املباركة ،منسجمة مع رؤية 2030م ،التي رسمت مالمح مستقبل وطن أكثر ازدهاراً ضمن مقدمة دول العالم ،يجد فيه املواطن ،كل
ما يتمنّاه يف التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص للجميع وكذلك ضمن اخلدمات املتطورة  ،حيث وضعت أهدا ًفا محددة وآليات تنفيذها مدعومة بأنظمة
قياسية وشفافية ومحاسبة ،تعتمد جميعها على مزايا نوعية متتلكها اململكة ،يف طليعتها قدراتها البشرية حيث أوجدت هذه الرؤية مرورياً املعاجلات
التي تهدف إلى خفض معدل الوفيات واإلصابات واخلسائر املادية والبيئية الناجتة عن احلوادث املرورية واحلفاظ على الثروة البشرية وهي أغلى ما
ميلك الوطن.
ونود أن نؤكد أن هذه املعاجلات هي جزء من منظومة كبيرة ومتعددة ويف مقدمتها االستراتيجية الوطنية للسالمة املرورية والتي صدرت من مجلس
الوزراء برقم  110/72وتاريخ 1430/02/06هـ والتي ُحدد لها مدة عشر سنوات ومن املتوقع أن تنتهي خالل السنوات القليلة املقبلة والتي سيكون املكون
السلوكي للسائق امليداني ،قائد السيارة (مباشرة) يف قمة أولوليات املعاجلة :دخوالً وممارس ًة؛ وصوالً إلى بيئة مرورية سليمة؛ حيث إن نظام املرور
احلالي كغيره من األنظمة ،حني مت تط ّبيقه قد يشوب بعض التحديات ،ومنها جتهيز البنية اإلرشادية ،والتوعوية يف الطرق بالشكل املناسب؛ كما لم تتم
تهيئة الرأي العام أو جمهور السائقني؛ لتقبل النظام بحيث يتم استقطابهم كشركاء إلجناح الفكرة؛ فالغاية يف تقديري هي تغيير سلوك قائد السيارة؛
وإعادة الهيبة الحترام أنظمة املرور مبا فيها حقوق اآلخرين يف الطريق.
ً
وعلى التشريعيني والتنفيذيني مسؤولية جسيمة ،ودو ٌر كبي ٌر يف البحث عن حلول ومعاجلات ،انطالقا من تقومي مواد نظام املرور ،وتوفير البيئة الالزمة
التي تُعيد بهاء الشارع السعودي ورونقه ،ولنظام املرور دوره املنوط به حماية األرواح واملمتلكات يف احلركة املرورية للوصول إلى بيئة مرورية سليمة.

اعرف أكثر عن هيئة الهالل األحمر
السعودي

تأسيس الهيئة:
أنشئت يف اململكة العربية السعودية
ْ
جمعية باسم جمعية الهالل األحمر
السعودي مبوجب املرسوم امللكي رقم
 1يف  1383/1/16هـ ،لها خاصيتها
االعتبارية ملدة غير محدودة ،ومركزها
ال��رئ��ي��س��ي م��دي��ن��ة ال���ري���اض ،ويشمل
ُ
نشاطها جمي َع أنحـاء اململكة ونظامها
ق��ائ��م على أس���اس ات��ف��اق��ي��ات جنيف
واملبادئ التي أقرتها مؤمترات الهالل
والصليب األحمر الدولي ،ومت حتويل
مسمى اجلمعية إل���ى هيئة ال��ه�لال
األحمر السعودي بقرار مجلس الوزراء
رقم  371وتاريخ 1429/12/24هـ

أغراض الهيئة:
تقوم الهيئة يف سبيل حتقيق أهدافها
مبا يلي:
 -1االستعداد والعمل يف زمن السلم
ويف زم��ن احل���رب بصفتها مساعدة
ل�لإدارات الطبية يف القوات املسلَّحة
على سبيل التعاون والتكامل لصالح
ج��م��ي��ع ض��ح��اي��ا احل�����رب امل��دن��ي�ين
وال��ع��س��ك��ري�ين يف ج��م��ي��ع األح�����وال
املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف،
وعلى األخص نقل املرضى واجلرحى
وإنشاء مستشفيات الهالل األحمر يف
القيادات احلربية
حتددها
ُ
املواقع التي ِ ّ
وإعداد وسائل نقل ومساعدة منكوبي
والتوسط يف تبادل
احلرب واألس��رى
ُّ
املراسالت اخلاصة بهم سواء يف داخل
اململكة أو خارجها.
 -2تخزين املهمات وم��ع� َّدات اإلي��واء
واألدوية وجميع ما يلزم لعالج املرضى
واجلرحى والعناية باألسرى.

اعرف حقوقك وواجباتك
املادة الرابعة و العشرون  :اإلخفاء
دون مساس بأحكام امل��ادة  23من ه��ذه االتفاقية ،تنظر كل دول��ة ط��رف يف

 -3ت��وف��ي��ر اإلس���ـ���ع���اف���ات ال��ع��اج��ل��ة
الضرورية لضحـايا احلوادث والكوارث
والنكبات العامة.
 -4ن��ق��ل امل���رض���ى وامل���ص���اب�ي�ن فـي
احل����وادث واملسـاهمة فـي عالجهم
واالشتراك يف محاربة األوبئـة وتقدمي
اخل��دم��ات الطبية واالش��ـ��ت��راك فـي
نشـر الثقافـة الصحية وإنشاء وإدارة
املستشـفيات واملسـتوصفات والعيادات
والصيدليات ومراكز اإلسـعاف ونقل
الدم.
 -5ت���ق���دمي اخل����دم����ات ال��ص��ح��ي��ة
واملساعدات الطبية حلجاج بيت اهلل
احلرام ورعايتهم صحياً بالتعاون مع
املختصة.
اإلدارات
َّ
 -6ال��ن��ه��وض مب��ه�� َّم��ة ال��ت��م��ري��ض
وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���دب���ي���ر امل��م��رض�ين
وامل��م��رض��ات ،وتدريبهم على أعمال
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وح������االت ال���ط���وارئ
وك��ذل��ك االختصاصيني واملساعدين
واالجتماعيني وغيرهم مم��ن يحتاج

إليهم لتحقيق أغراضها ،سواء كانوا
املتطوعني ،ويكون
املتفرغني أو
من
ِّ
ِّ
ذلك على األخص إ َّما بدورات تدريبية
أو بإنشاء مدراس اإلسعاف والتمريض
أو املساعدة يف إنشائها.
 -7ت��أم�ين وس��ائ��ل اإلس��ع��اف األول��ي
يف م��ك��ان احل�����ادث ،ون��ق��ل امل��رض��ى
واملصابني إلى مراكز العالج.
 -8املساهمة يف اخلدمات اإلنسانية
واالجتماعية مبا يتفق ورسالة الهالل
األحمر.
 -9ن��ش��ر أغ����راض ال��ه�لال األح��م��ر
ومبادئه اإلنساني.
 -10توثيق الصالت وتبادل املعونات
املمكنة بينها وب�ين جمعيات الهالل
والصليب األحمر الدولية وغيرها من
الهيئات املماثلة.
 -11القيام بغير ما تق َّدم ذك � ُره من
أعمال يف زمن السلم واحل��رب وفقاً
ُ
الظروف وطبقاً ألهداف
ملا تقتضيه
الهالل األحمر.

اجلزء السابع عشر من «اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد»
األفعال التالية ،عندما ترتكب عمداً:
(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غير مستحقة

تلك اجلرائم ،باخفاء ممتلكات أو مواصلة االحتفاظ بها عندما يكون الشخص

االتفاقية؛

املجرمة وفقاً لهذه االتفاقية دون املشاركة يف
عقب ارتكاب أي من األفعال ّ
املعني على علم بأن تلك املمتلكات متأتية من أي من األفعال املج ّرمة وفقاً لهذه

االتفاقية.

املادة اخلامسة و العشرون  :إعاقة سير العدالة
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجرمي

بالشهادة أو تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مج ّرمة وفقاً لهذه
(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة أي

موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب
أفعال مج ّرمة وفقا لهذه االتفاقية .وليس يف هذه الفقرة الفرعية ما ميس بحق
الدول األطراف يف أن تكون لديها تشريعات حتمي فئات أخرى من املوظفني
العموميني.

* 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.

العدد الخامس و العشرين بعد المائة
ربيع األول  1438هـ الموافق نوفمبر 2016م

اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجرمي القيام عمداً،

أو عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء
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قانونيات

ماهي اإلجراءات النظامية حلماية حق الدائن
إذا لم ينفذ املدين أو يفصح عن أمواله لقاضي
التنفيذ ؟
نظام التنفيذ عالج هذه املسالة حيث
أكد على أنه إذا لم ينفذ املدين ،أو لم
يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين
خالل خمسة أي��ام من تاريخ ابالغه
ب��أم��ر التنفيذ ،أو م��ن ت��اري��خ نشره
ب��إح��دى الصحف إذا تعذر إبالغه،
ال ،وأم��ر قاضي التنفيذ حاالً
مماط ً
مبا يأتي:
 - ١منع املدين من السفر.
 - ٢إيقاف إص��دار صكوك التوكيل
منه بصفة مباشرة ،أو غير مباشرة
يف األموال وما يؤول إليها.
- ٣اإلفصاح عن أمـوال املدين القائمة
وعما يرد إليه مستقب ً
ال ،وذلك مبقدار
ما يفي بالسند التنفيذي ،وحجزها،
وفقاً ألحكام هذا النظام.
- ٤االف��ص��اح عن رخ��ص وسجالت
أنشطة املدين التجارية ،واملهنية.
- ٥إش���ع���ار م��رخ��ص ل���ه بتسجيل

امل��ع��ل��وم��ات االئتمانية ب��واق��ع��ة عدم
التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة
إلى ما سبق بحسب احل��ال -أي �اً من
االجراءات اآلتية:
أ -م��ن��ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة من
التعامل مع املدين ،وحجز مستحقاته
املالية لديها ،وأن عليها إشعار قاضي
التنفيذ بذلك.
ب -منع املنشآت املالية من التعامل
معه بأي صفة.
ج -األم��ر باإلفصاح عن أم��وال زوج
املدين ،وأوالده ،ومن تشير القرائن
إلى نقل االموال إليه ،أو محاباته ،وإذا
تبني االشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن
على إخفاء االموال ،يحال الطلب إلى
قاضي املوضوع للنظر فيه.
د -حبس املدين ،وفقاً ألحكام هذا
النظام.

كاريكاتري

نقالً عن صحيفة

امل�ست�شار القانوين
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

وزارة العدل تبدأ خدمة
احملاكمة عن بعد
من أجل تقليل ُمدد التقاضي
واختصار الوقت واجلهد مع حتقيق
جميع الضمانات القضائية للمتهمني
والسجناء أثناء احملاكمة ،دشنت
وزارة العدل مشروع احملاكمة عن
بعد للربط بني احملاكم والسجون،
حيث تسهم هذه اخلدمة بإجراء
احملاكمات من داخل السجون دون
احلاجة حلضور السجني للمحكمة،
مما يسهم يف تقليل التكاليف سواء
على اجلهة القضائية ،أو اجلهة
األمنية ،وكذلك رعاية السجني،
ورعاية جانب كبير من خصوصيته،
واختصار مدد التقاضي.
وبحسب وزير العدل الشيخ الدكتور
ول��ي��د ب��ن م��ح��م��د ال��ص��م��ع��ان��ي ف��إن
املجلس األعلى للقضاء أق��ر إج��ازة

تقنية احمل��اك��م��ات ع��ن بُ � ْع� ٍ�د ،وعلى
ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات
إط�ل�اق ه��ذه اخل��دم��ة ،وال��ت��ي تمُ ثل
حتوالً نوعياً وتاريخياً على مستوى
املنافسة العاملية يف «س��رع��ة» أداء
العدالة بكافة ضماناتها الشرعية
والنظامية ،والسيما تخفيف األعباء
ٍ
ج��ه��ة ،وحسم
ع��ل��ى ال��س��ج��ن��اء م��ن
قضاياهم بشكل م��رن وع��اج��ل من
ٍ
جهة أخرى ،وكذلك تخفيف األعباء
على اجلهات األمنية يف حراساتها
وتنقالتها ،فض ً
ال عن القضاء على
إشكالية ترحيل العديد من اجللسات
ال��ق��ض��ائ��ي��ة احمل����ددة س��ل��ف �اً بسبب
ع���دم تهيؤ إح��ض��ار ال��س��ج��ن��اء ألي
من املسوغات الشرعية والنظامية
اخلاصة أو العامة.

ثقافة حقوق اإلنسان

امللك اإلنسان وقائد حقوق اإلنسان
ارتبط اسم امللك سلمان منذ عقود بأعمال اخلير والعطاء بدءاً من اجلمعيات اخليرية ،وجمعيات
رعاية املعاقني ،واهتمامه برعاية األيتام ومساعدة املعسرين محلياً ،والتفاعل مع األوضاع اإلنسانية
التي حتدث يف العاملني العربي واإلسالمي و مواقفه املشهودة مع اإلخوة يف فلسطني ،وأفغانستان،
والصومال ومصر والسودان والبوسنة والهرسك وغيرها من املواقف اإلنسانية واخليرية ،فقد عرف
عن امللك سلمان وقوفه املباشر على احتياجات املواطنني حيث حظي العمل اإلنساني واخليري
بعناية واهتمام خاص منه حفظه اهلل منذ مطلع شبابه وحتى اآلن ،فقد اجتمعت فيه القيادة اإلدارية
واحلنكة السياسية والعدالة ،و املتتبع ملسيرة امللك سلمان البد له أن يتوقف يف العديد من احملطات
الهامة على كافة األصعدة اإلنسانية والثقافية والسياسية من خالل توجيهاته السديدة لرفع مستوى
األداء احلكومي ،ومواصلة نهج التنمية الشاملة ،واملستدامة واالرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطن
واملقيم والعمل على حفظ حقوقهم من أي جتاوز .

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

فقد كان امللك سلمان أثناء فترة وجوده أميراً ملنطقة الرياض يتابع جميع القضايا بنفسه أوالً بأول
ويناقشها مع املختصني يف اإلمارة حلرصة على مصالح الناس مبا يحفظ لهم حقوقهم وينجز لهم
مصاحلهم والتي تعد من أهم ركائز حق اإلنسان التي حرص على دعمها ومن أهم ما يعزز ركائز
قائم على مبادئ العدل واملساواة
هذه الدولة التي تسير وفق ٍ
منهج مستمد من الشريعة اإلسالميةٍ ،

وتعزيزها بني جميع أفراد املجتمع ،وكفالة جميع احلقوق واحلريات املشروعة ،وانطالقاً من هذا
املنهج أولى خادم احلرمني الشريفني اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق اإلنسان ،وأرسى دعائم حماية
هذه احلقوق على الصعيدين احمللي والدولي.
وقد أكد خادم احلرمني الشريفني يف أكثر من محفل أن دعائم الدولة قامت على التمسك بالشريعة
اإلسالمية التي دعت حلفظ حقوق اإلنسان وحمايتها ،وأن احلكم يف هذه البالد قام على أساس
العدل والشورى واملساواة وإن أنظمة الدولة تتكامل يف صيانة احلقوق ،وحتقيق العدل ،وكفالة حرية
التعبير ،والتصدي ألسباب التفرقة ودواعيها ،وعدم التمييز ،وأنه ال فرق بني مواطنِ وآخر ،وال بني
أن الباحث يف جهود امللك سلمان اإلنسانية واهتمامه بحقوق االنسان يصعب عليه حصرها نظراً
لتعددها ومتيزها فوطننا وهلل احلمد ينعم باألمن واالستقرار والرخاء يف ظل الظروف التي تعصف
باملنطقة والتحديات الكبيرة ،التي تواجهها والتي لم تكن لتتحقق إال بفضل اهلل تعالى ،ثم بفضل
السياسة احلكيمة الواعية للقيادة ،وحرصها على بناء اململكة وتطويرها سياسياً واقتصادياً مبا يكفل
تعزيز اللحمة الوطنية ويضمن دميومة الوطن واستقالله وقوته ،وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان مبا
يحقق حياة كرمية للمواطن واملقيم من خالل رؤية اململكة العربية السعودية .2030
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منطقة وأخرى ،فأبناء الوطن متساوون يف احلقوق والواجبات.

19

