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افتتاح فرع اجلمعية مبنطقه الق�صيم وا�ستقبال �سمو �أمري
املنطقة لوفد اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

استقبل ص��اح��ب السمو امللكي
األمير الدكتور فيصل بن مشعل
ب���ن س���ع���ود ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز آل
س��ع��ود أم��ي��ر م��ن��ط��ق��ة القصيم
مبكتبه يف دي���وان أم���ارة املنطقة
رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان
القحطاني وامل��ش��رف على فرع
اجلمعية مبنطقة القصيم الدكتور
ص��ال��ح ال��ش��ري��دة ،واألم�ي�ن العام
للجمعية املستشار خالد الفاخري
وع�����دد م���ن أع���ض���اء اجل��م��ع��ي��ة
مبناسبة إف��ت��ت��اح ف���رع اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلنسان باملنطقة.
حيث قدم رئيس اجلمعيه لسموه

شرحاً ملهام اجلمعية وأنشطتها
املختلفة وآل��ي��ات عملها واطلع
س��م��وه على ع��دد م��ن إص���دارات
اجلمعية ،وقد رحب سموه بوفد
اجلمعية الزائر ،وأكد سموه على
أهميه عمل اجلمعية يف الداخل
واخل�������ارج و ض������رورة ال��ت��ع��اون
وال��ت��ن��س��ي��ق ب�ي�ن أم�����ارة املنطقة
واجل��م��ع��ي��ة فيما يتعلق بحقوق
اإلن��س��ان وب����ارك س��م��وه ،إفتتاح
ف��رع اجلمعية باملنطقة ،راج��ي�اً
بأن يكون سنداً ومعيناً للمجتمع
حقوقياً وتوعوياً ،مشيداً سموه
مبا تقوم به اجلمعية من أعمال
تخدم الصالح العام وتعزز حقوق

اإلنسان يف بالدنا ،مؤكداً بأن تلك
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة وتلك األعمال
املناط بها إنعكست على الكثير
م��ن امل��واط��ن�ين واملقيمني بالنفع
وخ��اص��ة يف م��ج��ال ن��ش��ر ثقافة
ح��ق��وق اإلن���س���ان ،م��ق��دم�اً شكره
على كل ما قدم وداعياً املولى عز
وجل لهم اإلعانة والتوفيق ،مبيناً
ب��أن ديننا اإلس�لام��ي يحثنا على
اإلهتمام بتنمية اإلنسان وتوعية
املجتمع بحقوقه وحمايته دائماً.
م��ن جهته ق��دم رئ��ي��س اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور
مفلح بن ربيعان القحطاني شكره
وت��ق��دي��ره ل��س��م��و أم��ي��ر منطقة

ال��ق��ص��ي��م ع��ل��ى متابعته ودع��م��ه
ال��دائ��م ألع��م��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان
م��ؤك��داً يف ال��وق��ت ذات��ه أن��ه على
ثقة من أن هذا الدعم سيحظى
به فرع اجلمعية مبنطقة القصيم،
م��ؤك��داً ب��أن ماتقوم ب��ه اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلنسان من دور
إنساني سيخدم املجتمع بشكل
أكبر يف املنطقة ،منوهاً بأن تلك
األع��م��ال ستنعكس على اجلهود
املبذولة إنسانياً واجتماعياً جتاه
قضايا املجتمع.
حضر اإلستقبال عضو اجلمعية
الدكتور عبداهلل اللحيدان وعضو
اجلمعية الدكتور ابراهيم القعيد.
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رئي�س اجلمعية يثمن توجيه خادم احلرمني ال�شريفني
بال�سماح للحجاج القطريني باحلج دون ت�صاريح
�إلكرتونية ونقلهم على �ضيافة اململكة
ثمن رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن��س��ان ال��دك��ت��ور مفلح ب��ن ربيعان
القحطاني توجيه خ���ادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل س��ع��ود -حفظه اهلل -بالسماح
للحجاج القطريني بدخول السعودية
عبر منفذ سلوى البري دون تصاريح
إلكترونية ،ونقلهم من مطار امللك فهد
الدولي يف الدمام ،ومطار األحساء
الدولي إلى مطار جدة على ضيافة
اململكة ضمن برنامج ضيوف خادم
احلرمني الشريفني للحج والعمرة.
كما أمر  -أيده اهلل  -باملوافقة على
إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط
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السعودية إلى مطار الدوحة إلركاب
احلجاج القطريني كافة على نفقته
اخلاصة ملدينة ج��دة ،واستضافتهم
بالكامل على نفقة خ���ادم احلرمني
ال��ش��ري��ف�ين ،ض��م��ن ب��رن��ام��ج ضيوف
خ����ادم احل���رم�ي�ن ال��ش��ري��ف�ين للحج
وال��ع��م��رة ،والتشديد على أن جميع
احلجاج قطريو اجلنسية.
وأض���اف أن ه��ذه امل��واف��ق��ة السامية
تؤكد أن اململكة العربية السعودية
ب��ق��ي��ادة خ���ادم احل��رم�ين الشريفني
وسمو ول��ي عهده األم��ي��ر محمد بن
سلمان -حفظهما اهلل -تؤكد ريادتها
اإلسالمية يف خدمة ضيوف الرحمن

وح��رص��ه��ا ع��ل��ى متكينهم م��ن أداء
شعائرهم بكل يسر وسهولة وبغض
النظر عن أي خالفات سياسية مع
حكومات ب�لاده��م ،كما بني أنَّ هذه
اللفتة اإلنسانية سيكون لها أثرها
ل��دى امل��واط��ن القطري ال��ذي تربطه
بالشعب ال��س��ع��ودي وش��ائ��ج األخ���وة
والقربى ،واجلوار.
كما استقبل ن��ائ��ب خ���ادم احلرمني
ال��ش��ري��ف�ين ،ص��اح��ب ال��س��م��و امللكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود ،يف قصر السالم يف جدة
س��م��و ال��ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن ع��ل��ي بن
عبداهلل بن جاسم آل ثاني.

وق��د أك��د سمو الشيخ ع��ب��داهلل بن
علي خ�لال االستقبال أن العالقات
بني اململكة العربية السعودية ودولة
قطر عالقات أُخ َّوة راسخة يف جذور
التاريخ ،وقدم سمو الشيخ وساطته
لفتح منفذ سلوى احل��دودي لدخول
احل��ج��اج ال��ق��ط��ري�ين إل���ى األراض���ي
�ب خ��ادم
ال��س��ع��ودي��ة ،وق��د شكر ن��ائ� ُ
احل��رم�ين ال��ش��ري��ف�ين س��م � َو الشيخ
عبداهلل بن علي على مشاعره األخوية
مؤكداً عمق العالقات التاريخية التي
جتمع بني الشعب السعودي وشقيقه
الشعب ال��ق��ط��ري ،وب�ين ال��ق��ي��ادة يف
السعودية واألسرة املالكة يف قطر.

اجلمعية ترحب بالأمر ال�سامي بقيادة املر�أة لل�سيارة و ت�ؤكد
�أن هذا الأمر ال�سامي تاريخي وعامل فارق يف م�سرية تطور
حقوق املر�أة يف اململكة
رح��ب��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق
اإلن���س���ان ب���األم���ر ال��س��ام��ي ال��ك��رمي
ال��ق��اض��ي ب��ال��س��م��اح ل��ل��م��رأة ب��ق��ي��ادة
السيارة ،وأشار رئيس اجلمعية الدكتور
مفلح بن ربيعان القحطاني إلى أن هذا
األمر السامي يعد أم��راً تاريخياً بكل
املقاييس وعام ً
ال فارقاً يف مسيرة تطور

حقوق امل��رأة يف اململكة ،وذك��ر رئيس
اجلمعية أن القيادة قالت كلمتها يف
تسهيل احلق يف التنقل للجميع وعلى
اجلهات التنفيذية واجب تنظيم تطبيق
ه��ذا ال��ق��رار مب��ا يعزز م��ن إيجابياته
االقتصادية واالجتماعية و األسرية
ويحول دون أي آثار سلبية قد تترتب

على عدم التزام البعض مبضمون هذا
األمر السامي.
وأكد أن موضوع قيادة املرأة للسيارة
كان على الدوام من املوضوعات التي
تثار بهدف النيل من سمعة اململكة يف
التقارير واحملافل الدولية احلقوقية،
وأن ه��ذا األم��ر السامي سيضع حداً

مل��ث��ل ه���ذا األم����ر ،ك��م��ا ط��ال��ب رئيس
اجلمعية م��ن اجل��م��ي��ع امل��س��اع��دة يف
تطبيق هذا القرار التطبيق الصحيح
وف��ق الضوابط الشرعية ومب��ا يحول
دون ح���دوث أي سلبيات يف ال��واق��ع
العملي ودعا اهلل أن يحفظ لنا وطننا
وقيادتنا وأمننا إنه سميع مجيب.

تعيني �أول امر�أة �سعودية كمتحدثة
با�سم ال�سفارة ال�سعودية يف وا�شنطن
ُعينت فاطمة سالم باعشن متحدثة باسم السفارة السعودية يف واشنطن؛ لتكون أول سيدة سعودية يف ذلك
املنصب ،وباعشن حصلت على درجة املاجستير مع التركيز على التمويل اإلسالمي من جامعة شيكاغو ،وشغلت
باعشن مناصب قيادية عدة ،أبزرها مديرة يف مؤسسة اجلزيرة العربية يف العاصمة األميركية ،وقد عملت مع
وزارة العمل واالقتصاد والتخطيط بني عا َمي  2014و ،2017وتشمل مجاالت تركيزها سوق العمل ،وتنمية القطاع
اخلاص ،ومتكني املرأة اقتصاد ًّيا.
اجلدير ذكره هو أن باعشن عملت كذلك مستشارة يف االستراتيجية االجتماعية واالقتصادية للبنك الدولي
والبنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب.
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ً
بيانا حول توقيف عدد ًا من الأ�شخا�ص يف
اجلمعية ت�صدر
الفرتة الأخرية و تهيب اجلميع بااللتفاف حول القيادة
رص��دت اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان توقيف عدداً من األشخاص
الفترة األخيرة ،مؤكد ًة على أهمية
اللحمة الوطنية ،وتهيب باجلميع
االلتفاف حول القيادة وإحباط أي
دع��وات مشبوهة تهدف إلى تهديد
أم���ن واس��ت��ق��رار ال��ب�لاد أو السلم
االجتماعي مبا ي��ؤدي إل��ى انتهاك

احلقوق وإحلاق الضرر بها.
كما أك���دت اجلمعية على أهمية
االل���ت���زام ب����اإلج����راءات النظامية
املنصوص عليها يف نظام اإلجراءات
اجل��زائ��ي��ة واألن��ظ��م��ة ذات العالقة
األخ����رى م��ن ق��ب��ل ال��س��ل��ط��ات ذات
ال��ع�لاق��ة ،و ع��ل��ى أه��م��ي��ة مباشرة
النيابة العامة اختصاصاتها يف هذا

الشأن ،ومب��ا يكفل للجميع ضمان
حقوقهم وحتقيق العدالة.
ويف س��ي��اق متصل و ح��ول م��ا مت
تداوله يف بعض وسائل االعالم حول
توقيف بعض السيدات يف اململكة
أك��دت اجلمعية بأنها تواصلت مع
ع��دد م��ن السيدات ال�لات��ي نُشرت
أسمائهن يف بعض وسائل اإلعالم

وث��ب��ت ع���دم ص��ح��ة م���ا أش��ي��ع عن
توقيفهن ،ول��ذا تؤكد اجلمعية على
ضرورة عدم نشر األخبار قبل التأكد
من صحتها واحترام حق األفراد يف
احملافظة على خصوصياتهم وعدم
الزج بأسماء هؤالء النسوة يف وسائل
اإلعالم حيث يعد هذا العمل جتاوز
على حقوقهن.

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ت�أ�سف وت�ستهجن �سحب
احلكومة القطرية اجلن�سية لعدد ممن ينتمون لقبيلة �آل مرة
ت��ع��ل��ن اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق
اإلنسان بأنها فوجئت بقيام حكومة
ق��ط��ر ب��س��ح��ب م��ف��اج��ئ جلنسية
الشيخ /طالب بن محمد بن الهوم
بن شرمي ومعه  55آخرين من عائلته
وم��ن قبيلة آل م��رة بينهم أطفال
و 18إم��رأة ،يف خطوة تتنهك جميع
حقوقهم القانونية ،وتخالف جميع
املبادئ حلقوق اإلنسان ،وتعرضهم
للشتات والتشريد يف سابقة دولية
من نوعها المثيل لها سوى ماقامت
ب��ه احلكومة القطرية نفسها عام
 2005حني شردت أكثر من 5000
من مواطنيها من فخيذة آل غفران
وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو
سبب يتفق مع املعايير الدولية.
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ال سيما وأن اإلش��خ��اص ال��ـ 56هم
مواطنون قطريون ،ولم يخضعوا ألي
محاكمات بل جاء السحب فجائياً،
وبعد أن كانوا مواطنني يحملون هوية
ثابتة أصبحوا مشردين بال وطن أو
اس��ت��ق��رار ،وم��ع��رض�ين ل��ك��ل أن���واع
املخاطر واحلرمان الكامل من حقوق
الرعاية الصحية ،والسكن ،والتعليم
والعمل ،وحرية احلركة ،واالرتباط
الطبيعي ،وم��ع أن حكومة اململكة
العربية السعودية توفر لهم اآلن
جميع اخل��دم��ات منعاً لتضررهم،
ف��إن ه��ذا اليلغي حقهم الكامل يف
جنسيتهم ال��ت��ي المي��ك��ن سحبها
ب��أي ق��ان��ون ،وض���رورة إع��ادة جميع
حقوقهم املسلوبة.

كما أن اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن���س���ان ت��أس��ف وت��س��ت��ه��ج��ن ه��ذا
ال���ع���ق���اب ال���ع���ش���وائ���ي اجل��م��اع��ي
األعمى ال��ذي شمل أط��ف��االً ونساء
ل��ك��ون��ه��م ي��ن��ت��م��ون إل���ى أس���ر معينة
فاجلنسية ليست هبة عابرة وإمنا
هي من احلقوق اإلنسانية األصيلة،
واجلمعية تطالب جميع الهيئات
واملنظمات اإلنسانية بالقيام بدورها
ومتابعة أوض���اع ه���ؤالء الضحايا،
والوقوف إلى جانبهم خاصة ونحن
نشهد هذه األيام الدورة  36ملجلس
ح��ق��وق اإلن��س��ان ال���ذي تسعى إلى
تعزيز قيم احلماية واملناصرة لكل
ذي حق محروم بشكل جلي وواضح
والل��ب��س ف��ي��ه ،وأن ال��س��ك��وت عن

ه��ذا التعسف ال��ص��ارخ ،واالنتهاك
الفاضح ،والعقاب اجلماعي ألبرياء
الذنب لهم سوى أن السلطة يف قطر
رأت وج���وب معاقبتهم ه��و مبثابة
امل��ش��ارك��ة فيه وي��ض��رب مصداقية
حقوق اإلنسان وقيمها العاملية.
إن جميع هؤالء األشخاص مهددون
اآلن بجميع أن��واع املخاطر املترتبة
على سحب اجلنسية ،وأن تعرض
أي م��ن��ه��م ألي خ��ط��ر ه���و إدان����ة
للمنظمات وللهيئات املعنية بحقوق
اإلن��س��ان ،خاصة اللجنة القطرية
حلقوق اإلنسان التي غضت النظر
عن ه��ذا االنتهاك الصارخ حلقوق
ه��ؤالء االشخاص ولم تتطرق إليها
إطالقاً.

يف اليوم الوطني ال�سابع و الثمانون
رئي�س اجلمعية ي�ؤكد على �ضرورة ا�ست�شعار الأمن و
اال�ستقرار الذي تنعم به اململكة

تقدم رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق

وأضاف «إنَّ التمتع باحلقوق وصيانتها

القحطاني مبناسبة ال��ي��وم الوطني

ظل توفر االستقرار واحملافظة على

اإلن��س��ان ال��دك��ت��ور مفلح ب��ن ربيعان

للمملكة بالتهنئة خل���ادم احل��رم�ين

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
وسمو ولي عهده األمني األمير محمد

بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما
اهلل -و الشعب السعودي الكرمي ،وأكد
على ض���رورة استشعار نعمة األم��ن

واالستقرار الذي تنعم به اململكة ،وهو

احل��ق احمل��وري وال��ذي بدونه الميكن
ال��ت��م��ت��ع ب��ب��ق��ي��ة احل���ق���وق اإلن��س��ان��ي��ة

األخرى.

وتعزيزها ال ميكن أن يتأتى إال يف
األمن الذي تدور حوله بقية احلقوق
وج���وداً وع��دم�اً ،كما أن السعي نحو

ن��ب��ذ ال��ت��ع��ص��ب وال��ك��راه��ي��ة وال��ب��ع��د
ع��ن التحريض واحل���رص على نشر
التسامح واالستماع إلى الرأي اآلخر
ي��س��اه��م يف اس���ت���ق���رار امل��ج��ت��م��ع��ات
وي��س��اع��د يف ت��ط��وره��ا ،وي��ع��م��ل على

نشر ثقافة حقوق اإلنسان فيها وأكد
أن األوضاع غير املستقرة يف املنطقة

احمليطة باململكة تؤكد ض��رورة زيادة

الوعي واللحمة الوطنية مبا يضمن

صيانة احلقوق واستقرارها ،وتعزيز

التنمية الشاملة يف بالدنا بقيادة خادم

احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز حفظه اهلل و سمو ولي
ع��ه��ده األم��ي�ن ،مم��ا يجعلنا منضي

أي��ام��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة مب��زي��د م��ن األم��ل
والطموح يف مستقبل أفضل مي ّكن فيه

اجلميع من املزيد من احلقوق ويتم
فيه نبذ التعصب والتطرف والكراهية
وأن نسعى جميعاً ملزيد من التسامح،

والتعايش والتعاون ملا فيه خير وتقدم
ب�لادن��ا ومجتمعنا يف ظ��ل التالحم

والتكاتف بني الشعب والقيادة».

اجلدير ذكره أن اململكة حتتفل باليوم
الوطني لتوحيد اململكة يف  23سبتمبر
من كل ع��ام ،وه��ذا التاريخ يعود إلى

املرسوم امللكي الذي أصدره امللك عبد
العزيز برقم  ،2716وتاريخ  17جمادى

األولى عام  1351هـ ،ويقضي بتحويل
اس���م ال���دول���ة م��ن (مم��ل��ك��ة احل��ج��از

وجند وملحقاتها) إلى اململكة العربية

السعودية ،ابتدا ًء من يوم اخلميس 21
جمادى األولى  1351هـ املوافق لألول

من امل��ي��زان ويقابل ي��وم  23سبتمبر
1932م.

7

7

اجتماع اجلمعية
العمومية الع�شرون
ً
تزامنا مع افتتاح
املقر الرئي�سي للجمعية
مبدينة الريا�ض
د /عبد اجلليل ال�سيف

ع�ضو تنفيذي للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
يسرنا أن جنتمع هذا اليوم لنحتفل فيه بانتقال اجلمعية إلى مبناها
اجلديد كما أننا سعداء بتزامن هذه املناسبة مع االجتماع العشرون
للجمعية العمومية وأن يكون من بيننا معالي الدكتور بندر احلجار
الرئيس السابق للجمعية ونشكره ونقدر له جهوده وما قدمه من خدمات
للجمعية وهي مستمرة حتى تاريخه.
كما انتهز هذه الفرصة بأن أتقدم بالشكر والتقدير إلى رئاسة اجلمعية
وعلى رأسها سعادة الدكتور مفلح القحطاني جلهوده االستثنائية
والعاملني معه والزالت هذه اجلهود مستمرة.
باتت قضية حقوق اإلنسان من أه��م القضايا املطروحة حالياً على
الساحة اإلنسانية ،واحتلت أهمية كبرى بني تلك القضايا املعاصرة؛ لذا
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كانت السعودية من بني أوائل الدول التي وقعت على االتفاقيات واملواثيق
احلقوقية الدولية املرعية يف هذا الشأن.
وحتقيقاً لهذه الغاية أصدرت اململكة النظام األساسي للحكم ،وشرعت
يف تقدمي م��ش��روع احل���وار الوطني ،وأدخ��ل��ت بعض التعديالت على
مجلس الشورى :كزيادة عدد أعضائه ،ومتثيل املرأة لعضويته ،وتوسيع
صالحياته؛ لتشمل مراجعة األنظمة والقوانني وتطويرها.
كما اتخذت اململكة خطوات فعلية على صعيد املشاركة الشعبية يف
اتخاذ القرار؛ فأجرت االنتخابات البلدية .وكان للجمعية دورها الفعال
يف اإلشراف على تلك االنتخابات يف جميع مراحلها املختلفة حتى إعالن
النتائج يف تاريخ 1437/03/01ه���ـ وأصبحت امل��رأة السعودية ناخبة
و ُمنتخبة ،كما تبوأت موقعها الالئق بها ،وبات مبقدورها املشاركة يف
صنع القرار.
وقد تأسست هذه اجلمعية يف 1425/01/18هـ املوافق 2004/03/09م؛
حلماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية،
والنظام األساسي للحكم واألنظمة املرعية واالتفاقيات واملواثيق الدولية.
وتعد هذه اجلمعية هي أول جمعية وطنية حلقوق اإلنسان يف اململكة
العربية السعودية تعلن عن مبادرات وتقوم بزيارات ميدانية ولقاءات
مباشرة وفعاليات نوعية عبر فروعها الثمانية.
وأشعر بالفخر واالعتزاز بصفتي أحد الذين شرف مع نخبة وطنية
مختارة لتأسيسها ،ومبا حققته من إجن��ازات ،وعطاء مستمر ،وعمل
دؤوب على مدار أكثر من ثالثة عشر عاماً من التأسيس ،كما ازددت
فخراً واعتزازاً بعد تكليفي من رئاسة اجلمعية بتأسيس وافتتاح فرع
اجلمعية باملنطقة الشرقية بالدمام واإلشراف عليه ،وقد مت افتتاح الفرع
يف يوم الثالثاء 1427/02/28هـ حتت رعاية معالي الدكتور بندر احلجار
رئيس اجلمعية آنذاك.
وقد أعقب ذلك افتتاح مكتب يف سجن مباحث الدمام حتت رعاية رئيس
اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني ،وقد شرفت أيضاً بإدارته واإلشراف
عليه وكان ذلك يف تاريخ 1434/01/21هـ املوافق 2012/12/04م.
وقد كان لهذا الفرع العديد من اإلجن��ازات منها على سبيل املثال ال
احلصر :املشاركة يف معاجلة القضايا احلقوقية اليومية املختلفة،
التأسيس واملشاركة يف انتخابات البلدية يف املنطقة الشرقية يف دورتها
األول��ى لعام 1426ه��ـ ،توظيف اخلبرات لالستفادة يف املرحلة األولى
والثالثة يف عام 1437هـ.
كل هذه اإلجنازات جعلت الفرع محل تقدير من رئاسة اجلمعية ،فقد
احتل املركز األول بني أفرع اجلمعية الثمانية من حيث األداء واإلجناز،
وقد ورد ذلك يف خطاب من رئاسة اجلمعية برقم  435/34بتاريخ
1435/04/11ه�����ـ ،وكذلك جائزة أفضل موظف لنفس ال��ع��ام ،وكان
لهذا التقدير األث��ر اإليجابي على كل العاملني بالفرع مما أدى إلى
مضاعفة اجلهود والعطاء املستمر والعمل الدؤوب،واملزيد من اإلجنازات
والنشاطات والفعاليات التي ظهرت جلياً يف ترسيخ الثقافة احلقوقية
يف املجتمع ،وكان فرعنا رائداً بني أفرع اجلمعية يف تناول قضايا البيئة
وأثرها على صحة سكان املنطقة؛ حيث كان له السبق يف تشكيل جلنة
للبيئة مبشاركة أرامكو السعودية والهيئة امللكية للجبيل وينبع وجامعة
البترول وبعض األكادمييني املعروفني يف اجلامعات ومراكز األبحاث

�إجمايل الق�ضايا الواردة �إىل اجلمعية ح�سب الت�صنيفات الرئي�سية
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املهتمني بهذا األم��ر وق��د خلُصت
اللجنة إلى العديد من التوصيات
الهامة ومت تنفيذ البعض منها يف
هذا الشأن.
وقد قام فرع اجلمعية بالعديد من
الزيارات ألماكن التوقيف وكشف
أوج��ه القصور واملخالفات كواحد
م���ن أه����م ال���واج���ب���ات اإلن��س��ان��ي��ة
واالط��ل�اع ع��ل��ى م��ج��ري��ات األم���ور
فيها والرفع للجهات املسؤولة حيث
حظيت بتجاوب كبير من القيادات
األمنية واألهلية ووج��دت جتاوباً
إلزالة تلك املالحظات.
ول��ل��ف��رع اه��ت��م��ام مجتمعي كبير
يف القيام باألنشطة والفعاليات
وال����دورات التثقيفية لإلعالميني
واحمل��ام�ين وك��ذل��ك ت��دري��ب فريق
م���ن ال���ض���ب���اط وض���ب���اط ال��ص��ف
ب��األم��ن اجل��ن��ائ��ي م��ن خ�ل�ال عقد
دورة تدريبية خاصة لرجال األمن
امل��ع��ن��ي�ين ب����اإلج����راءات اجل��زائ��ي��ة
يف معهد ال��ت��دري��ب ب��األم��ن العام
بالظهران .كما رصد الفرع حاالت
حقوق اإلنسان باملنطقة الشرقية
ووث��ق ذل��ك عبر التقارير الدورية
والسنوية.
ويف هذه االحتفالية لن أشير إلى
الصعوبات التي واجهت اجلمعية
من بعض اجلهات  -شأنها شأن
أي مؤسسة جديدة  -ولكن أستطيع
القول أنه بعد هذه السنوات حققنا
امل��ع��ادل��ة الصعبة يف عالقتنا مع
هذه اجلهات ،ويقدم الفرع مبادرة
اجلمعية إلقامة هذا احلفل الكرمي؛
لتعميم رسالة اجلمعية على شرائح
املجتمع ال��س��ع��ودي ،وإظ��ه��ار دعم
الدولة جلهود مؤسسيها وأعضائها
وامل��ن��ت��م�ين ل�لأن��ش��ط��ة احل��ق��وق��ي��ة
بدءاً من :معالي الدكتور عبداهلل
العبيد امل��ؤس��س األول للجمعية،
مروراً مبعالي الدكتور بندر احلجار
الرئيس الثاني لها ،ووصوالً للدكتور
مفلح القحطاني الرئيس احلالي
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال����ذي واص����ل حتقيق

اإلجنازات.
ويف هذا االحتفال أود أن أؤكد أن هذه اجلمعية تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق إن شاء اهلل وأقول
لزمالء املسيرة هؤالء من أدى دوره ومن يستكمل هذا البناء مبن خط طريق هذه اجلمعية بفكركم وإنتاجكم
ومشاركاتكم الفاعلة وجهودكم املتواصلة أقول لكم ألف حتية وتقدير على أدائكم املشرف ألسمى عمل تطوعي
لوجه اهلل ثم للوطن.
ً
وأود بهذه املناسبة أن أطرح عددا من النقاط التي أراها مهمة من حيث األولويات لتطوير أداء اجلمعية
وحتقيق أهدافها املنشودة ومنها:
 -1حتقيق الطموحات املنشودة خاصة ونحن ننتقل من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التطوير وما يترتب على
هذه املرحلة من افتتاح فروع جديدة أو مكاتب متثيلية تغطي جميع مناطق اململكة.
 -2معاجلة القضايا الواردة للجمعية والتي أشار إليها التقرير السنوي الثالث عشر للجمعية لعام 1437هـ
املوافق 2016م حيث سجلت منذ تأسيسها ( )51,744واحد وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون قضية
مع االهتمام مبا يشير إلى كونها ظاهرة أو يف طريقها إلى ذلك  ،وجاءت من حيث الترتيب ما يلي :إدارية،
سجناء ،عنف أسري ،عمالية ،قضائية ،أحوال شخصية ،أحوال مدنية ،عنف ضد الطفل ،أخرى كما هي
موضحة يف البيان التالي-:

 -3الوصول إلى األجيال باعتبارها االستثمار احلقيقي واملستقبلي وإن طال الزمن وتوجيه نظرهم إلى مجال
ثقافة حقوق اإلنسان.
 -4إدخال ثقافة حقوق اإلنسان ضمن البرامج األكادميية التي شاركت فيها معظم اجلهات ذات العالقة ويف
مقدمتها وزارة الشؤون االجتماعية.
وأخيراً أرى ونحن نحتفي ونحتفل مبسيرة اجلمعية األم وانتقالها إلى املقر اجلديد ضرورة إحالل كفاءات
وقدرات شابة لتقوم مقام األعضاء املؤسسني الذين غادروا الساحة لسبب أو آلخر ومنحهم كامل الصالحيات
واحلقوق؛ وهذا مطلب مهم من عدد كبير من األعضاء املتعاونني الذين أثبتوا جدارتهم وقدموا على مدار
السنوات املاضية ما يبرر ذلك منذ تأسيس اجلمعية.
وختام ًا أبارك للجميع هذه الذكرى املليئة بالتفاؤل وأتطلع ملستقبل واعد جلمعيتنا بإذن اهلل.
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اجلمعية ت�ستنكر ما تعر�ض له املواطن القطري
حمد املري بعد عودته من احلج

ت��ع��رب اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق
اإلنسان يف اململكة العربية السعودية
عن استنكارها ملا تعرض له األستاذ
حمد عبدالهادي امل��ري من انتهاك
صارخ حلقوقه اإلنسانية ،وما تعرض
ل��ه م��ن ض��رب وإه��ان��ة وحتقير بعد
عودته من احل��ج وم��غ��ادرة األراض��ي
السعودية إلى دولة قطر مع تصوير
ذلك وترويجه ونشره بني الناس وكلها
مجتمعة وف��رادى جرائم ضد مبادئ
حقوق اإلنسان.
وق��د تابعت اجلمعية قضية حمد
امل��ري منذ انتشار مقطع التسجيل
امل��ه�ين وحت��ق��ق��ت م��ن أن الشخص
ال��ظ��اه��ر يف امل��ق��ط��ع ه���و امل��واط��ن
ال��ق��ط��ري حمد ع��ب��دال��ه��ادي صالح
امل���ري ال���ذي م� ّ�ن اهلل عليه بإكمال
فريضة احلج ضمن برنامج ضيوف
خ���ادم احل��رم�ين ال��ش��ري��ف�ين وغ���ادر
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة س��امل�اً
معافى يف  15/12/1438وك��ان قد
دخل اململكة العربية السعودية عبر
منفذ سلوى احل��دودي البري الذي
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فتح استثنائياً الستقبال احلجاج
ال��ق��ط��ري�ين وك����ان دخ���ول���ه ب��ت��اري��خ
1438/12/2هـ ،بحسب جواز السفر
رقم ،01332918 :وقد حاول ممثلو
اجلمعية الوصول إلى املتضرر حمد
امل���ري لالطمئنان عليه ل��ك��ن ذل��ك
استحال متاماً بسبب إغ�لاق جميع
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل م��ع��ه ،أو إمكانية
حتديد موقعه ،وإننا ندعو اللجنة
الوطنية حل��ق��وق اإلن��س��ان يف دول��ة
قطر وكافة منظمات حقوق اإلنسان
ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��ي��ام ب��واج��ب��ه��ا لضمان
ال��ك��ش��ف ع��ن مصير ه���ذا امل��واط��ن
القطري وحمايته م��ن االع��ت��داءات
واالنتهاكات التي تعرض لها ،والتأكد
من سالمته وع��دم تعرضه لضغوط
تفرضها عليه ام��ل�اءات سياسية
معينة ،بسبب ممارسته حلقه يف أداء
فريضة احلج وحقه يف حرية التعبير
والعمل على ضمان القيام مبحاكمة
ع��ادل��ة لكل م��ن استغلوا سلطاتهم
السياسية واالس��اءة له وتعذيبه كما
نطالب جميع الهيئات واملؤسسات

يف قطر بالعمل اجل��اد على حماية
حمد امل��ري ومالحقة ال��ذي��ن قاموا
باالعتداء عليه مهما كانت مناصبهم
وإج��ب��اره على التصوير بعد دخوله
األراض����ي ال��ق��ط��ري��ة ،وال��ع��م��ل على
تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته
وحقه بالتنقل وحرية التعبير ومتتعه
بكافة الضمانات واحلقوق الطبيعية
والتي تكفلها معاهدات واتفاقيات
حقوق اإلنسان الدولية.
واستناداً إلى املعطيات املتوافرة فقد
ثبت أن االعتداء على األستاذ حمد
امل��ري له عالقة مباشرة بظهوره يف
وسائل اإلعالم ومنها قناة االخبارية
ال��س��ع��ودي��ة م��ن امل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة
مخالفاً اخلطاب الرسمي لسلطات
ب��ل��اده ال���ت���ي ت��ن��ك��ر وج�����ود ح��ج��اج
قطريني ،وت��ق��دي��ره للخدمات التي
حظي بها وزمالئه احلجاج وتسهيل
أم��وره��م مم��ا يتنافى م��ع اخلطاب
الرسمي لدولة قطر.
وتدعو اجلمعية احلكومة القطرية
امل��س��ارع��ة ال���ى إع�ل�ان ب��راءت��ه��ا من

ه��ذا اجل��رم وكشف هوية املعتدين
ومعاقبتهم ،ومنح امل��ت��ض��رر /حمد
املري كل التعويضات العادلة والسماح
له بحرية احلركة والسفر دون قيود.
وت���ؤك���د اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق
اإلنسان أنها ستزود منظمات حقوق
اإلن��س��ان ال��دول��ي��ة بقائمة القطريني
الذين قدموا للحج ملتابعة أوضاعهم
والتأكد من سالمتهم ،كما أنها تهيب
بنظيرتها القطرية :اللجنة الوطنية
حل��ق��وق اإلن���س���ان وك���اف���ة جمعيات
وم��ن��ظ��م��ات وجل����ان ح��ق��وق االن��س��ان
بالعالم أن تتحمل مسؤوليتها القانونية
واألخ�لاق��ي��ة جت��اه ه��ؤالء جميعاً وأن
تعمل على تسهيل إج���راءات ال��زي��ارة
وال��ت��واص��ل املستمر معهم م��ن قبل
جمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان
ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام لالطمئنان عليهم
وعلى أوضاعهم ،كما تؤكد اجلمعية
ان��ه��ا زارت احل���ج���اج ال��ق��ط��ري�ين يف
مقرهم يف املشاعر املقدسة وتأكدت
من متتعهم بكافة حقوقهم التي ضمنت
لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

مبنا�سبة العام الدرا�سي اجلديد رئي�س اجلمعية
ي�ؤكد على �أهمية تقدمي حمتوى تعليمي يفي
مبتطلبات التنمية االجتماعية للطلبة و �ضرورة
تفعيل نظام حماية الطفل
مب��ن��اس��ب��ة ب���دء ال��ع��ام ال��دراس��ي
اجل��دي��د ص���رح رئ��ي��س اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور
م��ف��ل��ح ب���ن رب��ي��ع��ان ال��ق��ح��ط��ان��ي
م��ؤك��داً على أهمية توفير احلق
يف بيئة تعليمية مناسبة ألبنائنا
و بناتنا الطالب والطالبات مبا
يضمن حتقيق ال��غ��اي��ات املرجوة
م��ن التعليم ،وذل���ك بتوفير هذا
احل��ق للجميع ،و تقدمي محتوى
تعليمي يفي مبتطلبات التنمية

االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ط�لاب ،و يعزز
قدراتهم ومهاراتهم وينمي الشعور
بالوطنية واالن��ت��م��اء ومب��ا يكفل
احترام وصيانة حقوق اجلميع.
كما أكد على اهمية تفعيل نظام
حماية الطفل والئحته التنفيذية
بشكل ع��ام ويف اجلوانب املتعلقة
باملرافق التعليمية بشكل خاص،
ومن ذلك السماح لألطفال الذين
لديهم إشكاليات بشأن أوراقهم
ال��ث��ب��وت��ي��ة ب��االل��ت��ح��اق ب���امل���دارس،

واحلرص على أال يتضرر األطفال
من زي��ادة ساعات اليوم الدراسي
وخاصة يف املدارس التي ال تتوفر
بها التجهيزات الالزمة حلصص
النشاط ،كما دع��ا اجل��ه��ات ذات
العالقة يف الوزارة وإدارات التعليم
ل��دع��م ق����ادة امل��دارس��وامل��ش��رف�ين
فيها لتسهيل قيامهم مبهامهم
ع��ل��ى أك��م��ل وج���ه ،ح��ي��ث رص��دت
اجلمعية وج��ود نقص يف املعلمني
ويف بعضالتجهيزات األخرى لدى

بعض املدارس ،مما يقلل من توفير
البيئة املناسبة للوفاء باحلق يف
التعليم على الوجه املطلوب ،كما
أكد على أهمية متابعة التزام كافة
قطاعات التعليم باللوائح املُنظمة
ل��ع��م��ل��ه��ا ح��ي��ث ي��س��اه��م ذل����ك يف
حتقيق الرؤية واخلطط املوضوعة
ممايحقق جودة املسيرة التعليمية
يف ب�لادن��ا حفظها اهلل وحفظ
قادتها وسدد خطىالقائمني على
أمر التعليم فيها.
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�سمو �أمري منطقة جازان بالنيابة ي�ستقبل امل�شرف على
فرع اجلمعية يف جازان و الوفد املرافق له

استقبل صاحب السمو امللكي األمير
محمد ب��ن عبدالعزيز ب��ن محمد بن
عبدالعزيز آل سعود -حفظه اهلل-
أمير منطقة جازان بالنيابة ،يف مكتبه
ب��اإلم��ارة م��ؤخ��راً ،املشرف العام على
فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
باملنطقة ال��دك��ت��ور أح��م��د ب��ن يحيى
البهكلي ،يرافقه أع��ض��اء اجلمعية:
األس��ت��اذ إب��راه��ي��م ب��ن حسني املالكي
م��دي��ر ال��ف��رع ،و ال��ش��ي��خ ال��ع��ب��اس بن
عبدالفتاح احلازمي ،و الدكتور محمد
بن يحي احلارثي.
ورح��ب سمو أمير ج��ازان بالنيابة يف
ّ
ب��داي��ة االستقبال بالدكتور البهكلي,
وأع��ض��اء ف��رع اجلمعية ،متمنياً لهم
دوام التوفيق يف مهام عملهم.
وأكد سم ّوه أهمية دور اجلمعية الوطنية
حل��ق��وق اإلن���س���ان يف ح��ف��ظ اجل��ان��ب
اإلنساني وك��رام��ة اإلن��س��ان يف حياته
ومجتمعه وما يضمنه الدين اإلسالمي
احلنيف م��ن ح��ق��وق وف��ق ك��ت��اب ااهلل
وسنة نبيه الكرمي ،وهو ما حترص على
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تطبيقه القيادة الرشيدة ،وجرى خالل
االستقبال بحث املوضوعات املتعلقة

بأعمال فرع اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن��س��ان باملنطقة ،واخل��دم��ات التي

تقدمها اجلمعية ،وما تسعى لتقدميه
من خدمات وما حققته من إجنازات.

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو مناسبة مم ّيزة محفورة يف
الذاكرة والوجدان ،هذا اليوم ا ّلذي حتقّق فيه التكامل والوحدة ،وأزيلت
الفرقة والتفكك ،هو اليوم ا ّلذي يشهد له التاريخ مبدى التط ّور واالزدهار
ا ّلذي حصل والذي نعيشه واقعاً ملموساً يف عهد قائد مسيرتنا خادم
احلرمني الشريفني أيده اهلل بنصره وسمو ولي عهده األمني وفقه اهلل.
اليوم الوطني ،يوم توحيد هذا الكيان العمالق على يد جاللة امللك عبد
العزيز بن عبد الرحمن  -طيب اهلل ثراه  -ويف هذه املناسبة الغالية
نسجل فخرنا واعتزازنا باملنجزات احلضارية الفريدة والشواهد الكبيرة
التي أرست قاعدة متينة حلاضر زاه وغد مشرق يف وطن تتواصل فيه
مسيرة اخلير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم
وتفانوا يف رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بني األمم.
متر علينا هذه الذكرى لنستلهم العبر والدروس من سيرة القائد الفذ
امللك عبد العزيز الذي استطاع بحنكته ونافذ بصيرته ،وقبل ذلك كله
بإميانه الراسخ باهلل جل وعال أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد
منطلقاته وثوابته التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف بها
مالمح ما نتطلع إليه يف الغد  -إن شاء اهلل  -من الرقي والتقدم يف سعينا
الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة املواطن
اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خاللها مسيرة
النهضة العمالقة التي عرفها الوطن ويعيشها يف كافة املجاالت حتى
غ��دت اململكة ويف زم��ن قياسي يف مصاف ال��دول املتقدمة ،بل تتميز
على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة اإلسالمية
وتبنيها اإلسالم منهجاً وأسلوب حياة حتى اصبحت مالذاً للمسلمني،
وأولت احلرمني الشريفني وقبلة املسلمني جل اهتمامها وبذلت كل غال
يف إعمارهما وتوسعتهما بشكل اراح احلجاج واملعتمرين والزوار وأظهر
غيرة الدولة على حرمات املسلمني وإبرازها يف أفضل ثوب يتمناه كل
مسلم.
يحث ديننا اإلسالمي على الوالء والوفاء لألوطان وحبها ،فعندما أجبر
خير اخللق سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم على اخل��روج من مكة
ِ
املكرمة قال « :ما
أن قومك أخرجوني
إلي ،ولوال ّ
أطيبك من بلد ،وأح َّب ِك َّ
ِ
ِ
غيرك» ،فيع ِلّمنا عليه السالم واجب حب الوطن واالنتماء
سكنت
منك ما
ُ
إليه.
تنبع أهم ّية هذا اليوم الوطني يف تذكيرِ األجيال اجلديدة بكافة اإلجنازات
التي قام بها َمن سبقوهم ،واحل��رص على غرس القيم احلضارية يف
نفوس األجيال الشابة للسير قدماً على اخلطى نفسها ،وتقدمي أفضل
صورة عن بلدهم يف كا ّفة احملافل الدول ّية ،ونشر الوعي حول ضرورة
احلفاظ على الوحدة الوطنية.
ومن أجمل مظاهر احلرية يف حياتنا أن يكون لكل ٍ
فرد منا وط ٌن يحتويه،
فيتشارك األبناء يف بناء هذا الوطن ،والعمل على تطوره بشتى الطرق،
واإلب��داع من أجل تف ّوقه يف جميع املجاالت ،وللوطن حقو ٌق على الفرد
فمن واجب الفرد املساهمة يف رفعة وطنه ،ومنحه العطاء حتى يصبح
هذا الوطن فخراً له بني األمم ،والوطن كاألم كلّما زاد حبك له زاد عطاؤه
من أجلك.
رمبا لم يذكر الشعر واألدب مفرد ًة مثلما ذكر الوطن ،ففيه حتلو األغنيات،
ألن
وله تتزين الكلمات؛ فالفخر بالوطن يزيد اإلنسان رفع ًة ،ويرفع شأنه؛ ّ

«يف ذكرى اليوم
الوطني»
د� /إبراهيم بن عبد اهلل ال�سليمان

حمامي و م�ست�شار
ع�ضو جمل�س ال�شورى �سابقاً
ع�ضو اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
االنتماء يعني الوفاء واإلخالص ،ومن ال يخلص لوطنه ،فلن يخلص ألي
شيء ،ومن لم يكن خيره لوطنه فال خير فيه ،وكما قال الشاعر « ال شيء
مخلص ،وطوبى لكل العيون الساهرة على
يعدل الوطن» ،فطوبى لكل
ٍ
احلدود لتحرس الوطن.
ونع ّمق يف روح الشباب معاني احلس الوطني واالنتماء إلى هذه األمة
حتى يستمر عطاء ذلك الغرس املبارك.
وفق اهلل اجلميع يف رسم تلك الصورة املشرقة ملا يزيد على قرن من
الزمان خرجت فيه اجلزيرة من أمم جاهلة متناحرة إلى أمة موحدة
قوية يف إميانها وعقيدتها ،غنية برجالها وعطائها وإسهامها احلضاري..
فخورة بأمجادها وتاريخها.

وح�ف��ظ اهلل ق��ائ��د مسيرتنا خ��ادم احل��رم�ين الشريفني امل�ل��ك سلمان ب��ن عبد
العزيز وسمو ولي عهده األمني األمير محمد بن سلمان -حفظهما اهلل.-
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�أفكار وم�شاريع

مضخات تعمل بالطاقة
الشمسية تغير حياة سكان قرية
غايدواري الذين اعتادوا من قبل
السير ألكثر من  8كيلومترات
يومي ًا إلحضار املياه العذبة

حل م�شكلة املياه يف قرية غايدواري النائية با�ستخدام
الطاقة ال�شم�سية
ك��ان س��ك��ان ق��ري��ة غ��اي��دواري البالغ
عددهم  3600نسمة يعيشون حياة
مليئة باملفارقات الصارخة إذ يسيرون
يومياً ملسافة  8كيلومترات جللب املاء
رغم أنهم يعيشون بالقرب من بحيرة
غ����اي����دواري ،وه���ي ب��ح��ي��رة ش��دي��دة
امللوحة ،وم��ن ثم فال تصلح مياهها
لالستهالك اآلدمي أو احليواني.

تقول روزالي مرغوي ،وهي زوجة وأم
لثالثة أطفال« ،كانت أولى واجباتي
املنزلية املبكرة يومياً هي الذهاب
وإحضار جركن واحد من املياه يحتوي
 20لتراً من كنيسة داريدا الكاثوليكية
التي تبعد مسيرة خمسة كيلومترات،
ث���م أع����ود إل���ى امل���ن���زل س���ي���راً على
األقدام ،واملياه هناك لم تكن نظيفة

أيضاً ،لكن لم يكن أمامنا خيار آخر».
بالنسبة ملن ال يستطيعون قطع هذه
املسافة إل��ى الكنيسة ،ك��ان اخليار
ه��و ش���راء ث�لاث��ة ج��راك��ن م��ن امل��ي��اه
مقابل  1000شلن ( 44سنتا) أو 330
شلنا للجركن الواحد إذا كانت لدى
البائع الرغبة يف قبول التجزئة ،تقول
مرغوي« ،ه��ذه مبالغ كبيرة بالنسبة

© �صفحة تهتم بن�شر �أهم امل�شاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�سان من �أجل العمل على حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل
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لإلنفاق اليومي هنا».
ك��ل��م��ا ح��ل م��وس��م امل��ط��ر ،أت���ت معه
الراحة لهذا املجتمع الذي يغلب عليه
الطابع الرعوي ،تقول «عندئذ نذهب
جللب املياه من األنهار املوسمية حتى
على الرغم من أن ه��ذه املياه عكرة
وغير آمنة ألن أب��ق��ارن��ا أي��ض�اً تبول
فيها ،ونتيجة لذلك فإن العديد من
األشخاص كثيراً ما يصابون بأمراض
منقولة عبر املياه التي تتكلف الكثير
ملعاجلتها».
ت��ق��ع غ����اي����دواري ع��ل��ى م��س��اف��ة 50
كيلومتراً من بلدة باباتي يف منطقة
مانيارا شمالي تنزانيا ،وتقبع ضاحية
ب��اب��ات��ي ع��ل��ى ج��ان��ب وادي ال��ص��دع
العظيم ال��ذي يجاور غابة تارانغاير
الوطنية الغنية باألحياء البرية ،كما
أن مواردها الطبيعية ،كبحيرة باباتي
املليئة بأفراس النهر الشهيرة ،وبحيرة
م��ان��ي��ارا ال��ت��ي تعج أي��ض�اً بسالالتها
اخلاصة من األحياء البرية ،وجتذب
الكثير من السياح.
ت��ق��ول إليزابيث س��ف��اري املقيمة يف
ق��ري��ة غ��ي��ت��ام��ور« ،ع��ل��ي��ن��ا أن نعتني
ببساتيننا ،حتى مبساعدة كافة أفراد
األسرة ،يف األيام العادية ال يستغرق
األم��ر أكثر م��ن أرب��ع س��اع��ات جللب
املاء لالستخدام املنزلي وحليواناتنا.
ك��ان األط��ف��ال يتخلفون أح��ي��ان�اً عن
مدارسهم أو يذهبون إليها متأخرين
ألنهم يساعدون يف نقل املياه».
وأخ���ي���راً أت���ى امل���دد ل��س��ك��ان القرية
يف ن��وف��م��ب��ر/ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي 2016
حينما بدأت احلياة تدب يف مشروع
بيريسيما للمياه ،الذي متوله منظمة
ووت���ر ميشن (،)Water Mission
وال��ب��ن��ك ال��دول��ي ،وص��ن��دوق التنمية
لبلدان الشمال األوروبي ،وهو من بني
مجموعة من الوحدات الريفية الرائدة
التي يتم تشغيلها حالياً مبضخات
تعمل بالطاقة الشمسية كحل مبتكر
ل��ل��ت��ح��دي امل��اث��ل يف ت��زوي��د املناطق
الريفية باملياه يف تنزانيا.
وحتى وقت قريب ،كانت أغلب مشاريع
املياه يف القرية تعمل بالكهرباء أو

تستخدم املولدات التي تعمل بالديزل.
التحول إلى الطاقة الشمسية
ك���ان ل��ل��ت��ح��ول إل���ى ال��ع��م��ل بالطاقة
ال��ش��م��س��ي��ة ت��أث��ي��ر م��ال��ي ك��ب��ي��ر على
عمليات املياه يف الريف ،وبينما تشكل
التقنيات التي تعمل بالكهرباء والديزل
عبئاً مالياً أثبت أنه باهظ الثمن وال
ميكن أن يستمر مبجتمع ري��ف��ي يف
تنزانيا ،فإن الطاقة الشمسية ميكن أن
تعتبر مبثابة دعم يقدم للطاقة ملدة 20
عاماً ،ومن خالل الطاقة الشمسية،
ستتمتع القرية بالطاقة املجانية على
مدى مدة سريان مشروع الطاقة ،مبا
يسمح لهم باالدخار من أجل الصيانة
واإلصالحات يف املستقبل.
ق��ال ن��دا غ��ي��دات��و ،وه��و عضو كبير
بلجنة تتألف من  14عضواً أشرف
على امل��ش��روع« ،ل��م أتوقع أن أرى يف
حياتي أب��داً مياه الصنبور قريبة من
م��ن��زل��ي إل���ى ه���ذا احل���د ،ل��ق��د تغير
أسلوب حياتنا هنا بدرجة كبيرة بعد
أن أصبح املاء يف متناول اليد».
تبلغ السعة اإلنتاجية للمضخة التي
تعمل بالطاقة الشمسية ،بالضخ ملدة
ست ساعات ونصف ،نحو  24ألف لتر
يف اليوم ،يقول جيسون أسوغو ،منسق
املشروع« ،املياه آمنة ونظيفة حيث تتم
معاجلتها بالكلور».
ت��أت��ي امل��ي��اه مل��ش��روع بيريسيما من
الينابيع الطبيعية يف تالل إنداميت
على احل���دود ب�ين ضاحيتي باباتي
وه��ان��ان��غ ،ال��ل��ت��ان ت��ب��ع��دان ن��ح��و 18
كيلومترا من غايدواري ،ومنذ تدشينها
يف  30نوفمبر /تشرين الثاني ،2016
توفر املضخة املياه النظيفة واآلمنة
أللفني من السكان الذين يبلغ إجمالي
ع��دده��م  3500نسمة يقطنون ست
ضيع يف قرية غايدواري ،مقابل 30
ِّ
شلنا فقط للجركن ،وهو توفير هائل
يف الوقت واملال ما لبث أن ترك آثارا
إيجابية بالفعل على السكان.
الضيع املستفيدة غايدواري،
شملت ِ ّ
وإن��دي��ب��ي��ن��ي��ا ،وغ��ي��ت��ام��ور ،وك����واوي،
وإندادو إلى جانب مدرستي بيريسيما

االب��ت��دائ��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة وغ���اي���دواري
االبتدائية اململوكتني للحكومة ،واللتان
حتصالن على املياه اآلن من نقطة
بوستا لتجميع املياه .تذهب  %15من
إي���رادات نقاط جتميع امل��ي��اه الست
لدفع روات���ب القائمني على تشغيل
ن��ق��اط امل���ي���اه ،بينما ت���ودع األم���وال
ال��ب��اق��ي��ة يف ح��س��اب بنكي منفصل
لصيانة املشروع.
رص��د إسحاق عبديل ،ال��ذي أشرف
على تنفيذ املشروع نيابة عن منظمة
ووت���ر ميشن (،)Water Mission
التغيرات الهائلة التي حدثت يف هذه
املجتمعات احمل��ل��ي��ة ،ي��ق��ول« ،هناك
مستويات عالية من الفقر يف هذه
ال��ق��ري��ة ول��ك��ن م��ع امل��ي��اه النظيفة،
وت��وف��ي��ر ال���وق���ت ،تتحسن األح���وال
الصحية واملعيشية بشكل ع��ام بني
ال��س��ك��ان ،نستطيع بالفعل أن نرى
محالت صغيرة قد ب��دأت تظهر يف
أنحاء غايدواري».
أبرز جتارب الدول الناجحة يف حتلية
املياه
«تعاون عربي مشترك يف مجال حتلية
مياه ال��ب��ح��ر» ،دع��وة ج��دي��دة وجهها
وزي��ر امل��وارد املائية وال��ري ،الدكتور
محمد عبدالعاطي املصري ،يف كلمته
م��ؤخ��راً ،أم���ام اجللسة االفتتاحية
ل��ل��دورة التاسعة للمجلس ال���وزاري
العربي للمياه مبقر األم��ان��ة العامة
للجامعة العربية ،تهدف إل��ى إنتاج
عربي مشترك حملطات حتلية مياه
البحر وبحوث مشتركة حلل مشاكل
املياه.
وخ��اض��ت ع���دة دول غ��ن��ي��ة وف��ق��ي��رة
جتربة حتلية مياه البحر ،م��ن قبل
لتوفير املياه لشعوبها ،بعضها حقق
جناحاً كبيراً ،وجنح يف التغلب على
أزمة املياه.
وت��ع��د س��ن��غ��اف��ورة م��ن أك��ث��ر ال���دول
جناحاً يف ه��ذا امل��ج��ال ،حيث بدأت
مع بداية األلفية الثانية تكرير مياه
البحر ،وحفرت أنفاق على مساحة
 48ك��ي��ل��وم��ت��راً ،لنقل م��ي��اه الصرف
الصحي م��ن األم��اك��ن السكنية إلى
املصانع املعاجلة و تنقى عبر مصاف

صغيرة ،كما تعرض لألشعة ما فوق
البنفسجية.
وعند املقارنة على املستوى الدولي،
ف�����إن م����ش����روع « »NEWaterيف
سنغافورة ،يحتل مكانة جيدة ،فهو
يغطي نحو ثلث احتياجات البالد من
املياه ،ومن املتوقع بحلول عام 2060
أن يؤمن أكثر من  50يف املئة ،وفقاً
ملوقع دويتش فيله األملاني.
ويف دول اخلليج ،جنحت أبوظبي يف
حتلية مياه البحر وأصبح خط الساد
ينقل املياه احملالة من مدينة أبوظبي،
إل��ي مدينة العني نفسها ،وأصبحت
أب��وظ��ب��ي م��ن أك��ب��ر دول املنطقة يف
مشروعات حتلية مياه البحر.
فيما توفر محطات «هيتاشي» لتحلية
املياه بالطاقة الشمسية املياه العذبة
يف م��ن��اط��ق أب��وظ��ب��ي ال��ص��ح��راوي��ة
البعيدة.
وت��ت��ص��در السعودية دول ال��ع��ال��م يف
إنتاج املياه احملالة ،وعرفت السعودية
حتلية املياه املاحلة منذ أكثر من 100
عام ،عندما مت تشغيل وحدة تكثيف
وتقطير مياه البحر املاحلة يف مدينة
جدة على ساحل البحر األحمر ،والتي
نزعت من إحدى البوارج الغارقة قبالة
سواحلها ونصبت مبينائها ،وعرفت
باسم «الكنداسة» ،وه��ي أول وحدة
حتلية تنشأ على اليابسة حيث كانت
تلك التقنية تستخدم فقط يف السفن
العسكرية والتجارية.
وجن��ح��ت اجل��زائ��ر يف جت��رب��ة حتلية
املياه ،بعد أن انتهجت أسلوب حتلية
م��ي��اه البحر أم���ام مظاهر اجلفاف
التي جتتاحها من سنة ألخرى وتزايد
النقص يف متوين بعض امل��دن باملياه
ب��خ��اص��ة امل���دن ال��ك��ب��رى كالعاصمة
وهران نظراً حلجمها الكبير.
ويف تونس ،تنتج أربع محطات حتلية
نحو أربعة يف املائة من إجمالي املوارد
املائية للبالد ،وتستخدم هذه احملطات
االرتشاح العكسي ،وهي عملية مترر
املياه مبقتضاها عبر غشاء بثقوب
متناهية الصغر متنع معظم امللح
املذاب فضال عن معظم امللوثات من
املركبات العضوية وامليكروبيولوجية
من املرور.

15

فرع اجلمعية يف املدينة
املنورة ي�شارك يف معر�ض
الكتاب باجلامعة
الإ�سالمية

شارك فرع اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان مبنطقة املدينة املنورة يف
فعاليات معرض الكتاب الذي نظمته
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
وأوضحت املشرف العام على الفرع
األس��ت��اذة ش��رف القرايف أن أهمية
امل��ش��ارك��ة يف ه��ذا احل���دث الثقايف
ال��دول��ي ال���ذي يستقطب عشرات
اآلالف م��ن ال���ق���راء ،ت��أت��ي بهدف
تعزيز دور اجلمعية يف نشر الثقافة
احلقوقية ،وتأكيد االنتماء للهوية
الوطنية ،وتعزيز مفاهيم احلفاظ
على احلقوق ،واحلرص على تعميق
ال��ف��ك��ر احل��ق��وق��ي ،ودع���م الثقافة
احلقوقية بكل أمناطها ومختلف
فروعها ،وإب��راز الرسالة اإلنسانية
للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
لنشر احلب والسالم والتسامح عبر
مشاركات اجلمعية املتنوعة التي مت
برمجتها يف إستراتيجية تأكيداً لدور
اجلمعية الرائد يف املشهد الثقايف
احلقوقي العاملي.
كما مت توزيع عدد من اإلص��دارات
م��ن ك��ت��ي��ب��ات ون���ش���رات وم��ط��وي��ات
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ذات قيمة قانونية تساعد يف نشر
ثقافة حقوق اإلنسان ،ومن ضمنها
اإلع�ل�ان ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان،
امليثاق اخلليجي حلقوق اإلن��س��ان،
ح��ق��وق ال��ع��م��ال��ة ،ح��ق��وق السجناء،
ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل ،اتفاقية
القضاء على التمييز ضد املرأة ،ومن
ضمن اإلصدارات املعروضة التقرير
السنوي للجمعية ،وال���ذي يحتوي
على ش��رح ل��دور اجلمعية الوطنية
حلقوق اإلنسان وأنشطتها وأعمالها
منها العالقات احمللية واإلقليمية
وال��دول��ي��ة ،وال��ت��ق��اري��ر واملطبوعات
واملواد اإلعالمية والتوعية والتثقيف،
وال����ن����دوات وال��ف��ع��ال��ي��ات ،وامل��ه��ام
الرسمية لرئيس اجلمعية واألم�ين
العام ،ولألعضاء.
ك��م��ا ق����دم ال���رك���ن م��ج��م��وع��ة من
اإلصدارات اخلاصة بالطفل لتعريفه
بحقوقه يف شكل رسومات وحوارات
قصصية منها سلسلة إص���دارات
اعرف حقوقك ولونها.
وت��ه��دف اجل��م��ع��ي��ة م��ن خ�ل�ال تلك
اإلصدارات إلى التركيز على احلقوق

التي من شأنها أن حتمي حق الطفل
يف العيش بشكل طبيعي وفقاً ملا جاء
يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفل
وموادها القانونية.
اجلدير ذكره أن جناح فرع اجلمعية
جاء مميزاً حيث إنه باإلضافة إلى
الكتب واملطويات التعريفية تضمن
تقدمي استشارة قانونية حيث حرص
الفرع على وجود املستشار القانوني
األس��ت��اذ عبد املجيد األم�ي�ن طيلة
أي��ام امل��ع��رض لتقدمي االستشارات
القانونية ،والتعريف بآليات اجلمعية
يف تلقي االل��ت��م��اس��ات وال��ش��ك��اوى،
إلى جانب التعريف بأهم القضايا
التي تأتي يف صميم اختصاصات
اجلمعية كجهة استشارية ،كما كان
يف استقبال الزوار طيلة أيام املعرض
س��ك��رت��ي��ر ف���رع اجل��م��ع��ي��ة األس��ت��اذ
ب��ن��در الترجمي ال���ذي ح��رص على
تعريف ال���زوار باجلمعية الوطنية
حلقوق اإلنسان وأهدافها ورسالتها
اإلنسانية السامية.
كما أن املعرض شهد إق��ب��االً كبيراً
من قبل الزوار من مختلف الشرائح

وال��ف��ئ��ات ملجتمع امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة.
وأوض�����ح ع��م��ي��د ش����ؤون امل��ك��ت��ب��ات
باجلامعة الدكتور عبداهلل الزهراني
أن أع�������داداً ك��ب��ي��رة م���ن ال��ط�لاب
توافدوا على املعرض القتناء الكتب
واملراجع اجلامعية يف العلوم العربية
وال��ش��رع��ي��ة على وج��ه اخل��ص��وص،
مشيراً إلى أن املعرض شهد إقباالً
من قبل القراء الذين يفضلون اقتناء
الكتب الثقافية والعلمية ،يف ضوء
مشاركة أكثر من  200دار نشر وجهة
حكومية وأهلية إلى جانب أنه مت
توزيع فيه العديد من املطبوعات،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ب��رن��ام��ج الثقايف
امل��ص��اح��ب للمعرض ال���ذي تضمن
ع���دداً م��ن ال��ل��ق��اءات واحمل��اض��رات
والندوات ،وأبان الدكتور الزهراني
أن األي�����ام امل��خ��ص��ص��ة ل��ل��ع��ائ�لات
لقيت ه��ي األخ���رى ح��ض��وراً الفتاً
من العائالت احلريصة على اقتناء
الكتب ،مؤكداً أن أسعار الكتب يف
متناول اجلميع إضاف ًة إلى أن دور
النشر قدمت العديد من اخلصومات
اخلاصة بالطالب.

اعرف �أكرث عن اجلمعية ال�سعودية لطب الأطفال
ت��أس��س��ت اجلمعية ال��س��ع��ودي��ة لطب
األطفال يف اململكة العربية السعودية
يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك س��ع��ود يف مدينة
الرياض.
رؤيتها:
حتقيق الريادة محلياً ودولياً للجمعية
السعودية لطب األطفال يف مجالها.
األهداف:
اجلمعية السعودية لطب األط��ف��ال،
يشار اليها باسم «اجلمعية» فيما بعد،

وتهدف إلى حتقيق األهداف التالية:
 .1تطوير وتفعيل التفكير العلمي
يف امل���ج���االت امل��ت��ص��ل��ة ب��اجل��م��ع��ي��ة و
تخصصاتها.
 .2إقامة األنشطة العلمية بني أعضاء
اجلمعية.
 .3توسيع املشورة العلمية يف مجال
التخصصات.
 .4تطوير املمارسة املهنية والعلمية
ألعضاء اجلمعية.
 .5تسهيل تبادل نتائج البحوث واألفكار
العلمية بني احمللية والوكاالت األجنبية
واملعاهد املعنية.

اعرف حقوقك و واجباتك
املادة الرابعة و األربعون «تسليم
املجرمني» ()3-2
 -3إذا ش��م��ل ط��ل��ب التسليم ع��دة
جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها
على األقل خاضعاً للتسليم مبقتضى
هذه املادة ويكون بعضها غير خاضع
للتسليم بسبب مدة احلبس املفروضة
عليها ولكن لها صلة بأفعال مج ّرمة
وف��ق�اً لهذه االتفاقية ،ج��از للدولة
الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه
املادة أيضاً فيما يخص تلك اجلرائم.
 -4يعتبر ك��ل م��ن اجل���رائ���م التي
تنطبق عليها ه��ذه امل��ادة مدرجاً يف
عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف
أي معاهدة لتسليم املجرمني قائمة
بني ال��دول األط��راف ،وتتعهد الدول
األط���راف ب���ادراج تلك اجل��رائ��م يف
عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف
كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
وال يجوز للدولة الطرف التي يسمح
قانونها بذلك أن تعتبر أياً من األفعال
املج ّرمة وفقا لهذه االتفاقية جرماً
سياسياً إذا ما اتخذت هذه االتفاقية

أساساً للتسليم.
 -5إذا تلقت دولة طرف ،جتعل تسليم
املجرمني مشروطاً بوجود معاهدة،
طلب تسليم من دول��ة ط��رف أخرى
ال ترتبط معها مبعاهدة تسليم ،جاز
لها أن تعتبر هذه االتفاقية األساس
القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم
تنطبق عليه هذه املادة.
 -6على الدولة الطرف التي جتعل
التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:
(أ) أن ت��ب �لّ��غ األم��ي�ن ال��ع��ام ل�لأمم
املتحدة ،وقت إيداعها صك التصديق
على ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة أو قبولها أو
إقرارها أو االنضمام إليها ،مبا إذا
كانت ستعتبر هذه االتفاقية األساس
ال��ق��ان��ون��ي ل��ل��ت��ع��اون ب��ش��أن التسليم
م��ع سائر ال���دول األط���راف يف هذه
االتفاقية؛
(ب) وأن ت��س��ع��ى ،حيثما اقتضى
األم���ر ،إل��ى إب���رام معاهدات تسليم
م��ع سائر ال���دول األط���راف يف هذه
االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة ،إذا
كانت ال تعتبر هذه االتفاقية األساس

 .6امل��ش��ارك��ة يف وض��ع اخل��ط��ط ذات
الصلة ملجال رعاية األطفال (مبا يف
ذلك الوقاية والعالج).
 .7املشاركة يف نشر الوعي الصحي
وتوفير الدعم لألطفال املرضى.
 .8التنسيق مع جميع الوكاالت ومعاهد
تقاسم األهداف املذكورة أعاله.
أنشطة اجلمعية:
تسعى اجلمعية إل��ى حتقيق أهدافها
املنصوص عليها يف امل��ادة الثانية من
قبل جميع الوسائل القانونية التالية:
 .1تشجيع املشاركة النشطة يف مجال
البحوث وتقدمي املشورة املتخصصة.

 .2كتابة وترجمة الكتب والكتيبات
يف م��ج��ال عملها م��ن التخصصات
واملرتبطة املناطق مع م��راع��اة جميع
القواعد واللوائح املعنية.
 .3إجراء دراسات علمية للمساعدة يف
حتسني املمارسات الطبية يف مجال
عملها.
 .4تنظيم ن���دوات وحلقات دراسية
ودورات دراسية والتي تتصل مباشرة
إلى أهداف ومصالح اجلمعية.

اجلزء اخلام�س و الع�شرون من «اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد»
القانوني للتعاون بشأن التسليم.
 -7على الدول األطراف التي ال جتعل
ً
مشروطا بوجود معاهدة أن
التسليم
تعتبر اجلرائم التي تنطبق عليها هذه
امل��ادة جرائم خاضعة للتسليم فيما
بينها.
 -8يخضع التسليم للشروط التي
ينص عليها القانون الداخلي للدولة
الطرف متلقية الطلب أو معاهدات
ال��ت��س��ل��ي��م ال���س���اري���ة ،مب���ا يف ذل��ك
ال��ش��روط املتعلقة بالعقوبة الدنيا
املشترطة للتسليم واألس��ب��اب التي
يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب
أن تستند إليها يف رفض التسليم.
 -9تسعى ال���دول األط����راف ،رهناً
بقوانينها الداخلية ،إل��ى التعجيل
بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل
بها من متطلبات إثباتية فيما يخص
أي ُجرم تنطبق عليه هذه املادة.
 -10يجوز للدولة ال��ط��رف متلقية
الطلب ،رهناً بأحكام قانونها الداخلي
وم��ع��اه��دات��ه��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة بالتسليم،
وبناء على طلب من الدولة الطرف

الطالبة ،أن حتتجز الشخص املطلوب
تسليمه واملوجود يف إقليمها ،أو أن
تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان
ح��ض��وره إج�����راءات التسليم ،متى
اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك
ملحة.
وبأنها ظروف ّ
 -11إذا ل��م ت��ق��م ال���دول���ة ال��ط��رف
ال��ت��ي ي��وج��د اجل���ان���ي امل���زع���وم يف
إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما
يتعلق بُجرم تنطبق عليه هذه املادة
مل��ج��رد ك��ون��ه أح��د مواطنيها ،وجب
عليها القيام ،بناء على طلب الدولة
الطرف التي تطلب التسليم ،بإحالة
القضية دون إبطاء ال مس ّوغ لـه إلى
سلطاتها املختصة بقصد املالحقة،
وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ
ذات االج�����راءات ال��ت��ي تتخذها يف
ح��ال��ة أي ج��رم آخ��ر يعتبر خطيراً
مبوجب القانون الداخلي لتلك الدولة
ال��ط��رف ،وتتعاون ال���دول األط��راف
امل��ع��ن��ي��ة ،خ��ص��وص��ا يف اجل���وان���ب
اإلجرائية واإلثباتية ،ضماناً لفعالية
تلك املالحقة.

* 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.

17

17

امل�ست�شار القانوين
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

�شروط �إ�صدار رخ�صة قيادة املر�أة
اص���در خ���ادم احل��رم�ين الشريفني
حفظه اهلل Bمره السامي الكرمي
وال��ت��اري��خ��ي يف 1439 /1 /6ه����ـ
امل��واف��ق 2017/9/26م والقاضي
باعتماد تطبيق أحكام نظام املرور
والئحته التنفيذية – مبا فيها إصدار
رخص القيادة – على الذكور واإلناث
على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ
يف  10شوال 1439هـ وفق الضوابط

الشرعية والنظامية املعتمدة والذي
ميكن امل��رآة من قيادة السيارة وفق
ما نص عليه نظام امل��رور والئحته
التنفيذية ودون متييز يف ذلك عما
يطبق من أحكام النظام بحق الرجل ،
لذا لزم علينا توضيح شروط حصول
املرأة على رخصة لقيادة السيارة يف
السعودية وهي كالتالي :
 -1أن ت���ك���ون ع��ن��د ت���ق���دمي طلب

كاريكاتير

نقالً عن صحيفة
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احلصول على الرخصة قد بلغت من
العمر  18عاماً فما فوق.
 -2إج���راء الكشف الطبي لضمان
سالمتها م��ن االم����راض وال��ع��اه��ات
التي متنع من قيادة املركبة املرخص
لها بها.
 -3إحضار صورة من بطاقة الهوية
الوطنية مع األصل.
 -4أال تكون طالبة الرخصة مهما

كان نوعها قد أدينت بحكم قضائي
ب��ت��ع��اط��ي امل���خ���درات أو صنعها أو
تهريبها او ترويجها او حيازتها ما لم
يكن قد رد إليها اعتبارها.
 -5إحضار  6صور شمسية مقاس
 6×4سم.
 -6دف���ع ال��رس��وم امل��ق��ررة إلص���دار
الرخصة.
 -7إحضار ملف حلفظ األوراق.

رئي�س املحكمة اجلزائية املتخ�ص�صة ي�ؤكد
ح�صول املرتافعني يف املحكمة على كامل
ال�ضمانات الق�ضائية العدلية

أكد الشيخ محمد الزهراني رئيس
احملكمة اجل��زائ��ي��ة املتخصصة يف
ال��ري��اض ،على ح��ص��ول املترافعني
يف احملكمة ،على كامل الضمانات
القضائية العدلية التي كفلها الشرع
والنظام ،ومن ذلك عالنية اجللسات
ووج������ود م��ت��رج��م�ين مل���ن ال يجيد
اللغة العربية وإع��ط��اء املترافعني
امل��ه��ل وامل����دد ال��ك��اف��ي��ة يف اجل���واب
عن الدعوى وسماع البينات والرد
عليها وتوكيل م��ح� ٍ�ام على حساب
وزارة ال��ع��دل يف ح���ال ع���دم ق��درة
املدعى عليه على توكيل محام من

ق��ب��ل��ه ،ج���اء ذل���ك خ�ل�ال استقبال
رئيس احملكمة اجلزائية املتخصصة
م��ؤخ��راً يف مقر احملكمة بالرياض
امل��ق��رر اخل���اص يف األمم املتحدة
السيد بن اميرسون ،املعني بتعزيز
وحماية حقوق اإلن��س��ان واحلريات
األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب
والوفد املرافق له ،حيث مت مناقشة
ع��دة ن��ق��اط مهمة كما ج��رى بحث
العديد من املواضيع و منها تاريخ
القضاء السعودي ودرجات التقاضي
واختصاص ونشوء احملكمة اجلزائية
املتخصصة.

ثقافة حقوق اإلنسان

 13عام ًا في حماية حقوق اإلنسان
نحتفل يوم السبت 1439/2/1ه��ـ املوافق 2017/10/21م بافتتاح املقر الرئيسي للجمعية

مبدينة الرياض ،و مب��رور  13عاماً على انطالق أعمال اجلمعية والتي ب��دأت مسيرتها
احلقوقية يف ١٤٢٥/١/١٨هـــ بعد صدور املوافقة السامية خلادم احلرمني الشريفني امللك
فهد بن عبد العزيز  -رحمه اهلل -للجمعية مبمارسة مهام أعمالها مبقر وحيد مبدينة
الرياض والذي بدأت منه املسيرة احلقوقية للجمعية كأول مؤسسة وطنية من مؤسسات
املجتمع املدني ،والتي تعنى بحقوق اإلنسان وتهدف حلمايتها وفقاً للنظام األساسي للحكم
الـذي مصدره الكتاب والسنة ووفقاً لألنظمة املرعية ،وما ورد يف اإلعالنات واملواثيق
اخلاصة بحقوق اإلنسان الـصـادرة عـن اجلامعة العربية ،ومنظمة املؤمتر اإلسالمي واألمم
املتحدة ووكاالتها وجلانها املختصة ،ومبا ال يخالف الشريعة اإلسالمية ،حيث كانت البداية

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
Nshr1@yahoo.com

كأي بداية مليئة بالعقبات والصعوبات والتحديات خاصة ما يتعلق بقلة وعي أفراد املجتمع
بحقوقهم ومن جانب آخر عدم تفهم بعض املسؤولني لدور اجلمعية ،ويف سبيل تهيئة البيئة
املناسبة للعمل قامت اجلمعية بترتيب أمورها الداخلية وجتهيز اآلليات املناسبة للبدء يف
رحلتها الهادفة حلماية احلقوق ويف سبيل ذلك حرصت اجلمعية على االنتشار يف مناطق
اململكة بهدف سرعة الوصول لها من قبل املتظلمني ،وكان أول فرع بعد املقر الرئيسي
بالرياض فرع جدة ،والـذي أنشأ يف عام ١٤٢٥هــ ،ففرع منطقة جازان يف عام ١٤٢٦هـ ففرع
املنطقة الشرقية يف عام ١٤٢٧هـ ،ففرع منطقة اجلوف يف عام ١٤٢٨هـ فمكتب العاصمة
املقدسة يف عام ١٤٢٨ه،ـ ففرع منطقة املدينة املنورة يف عام ١٤٣١هـ ففرع منطقة عسير
يف عام ١٤٣٥هـ وأخيراً وليس أخراً فرع اجلمعية مبنطقة القصيم والذي مت افتتاحه يوم
اخلميس 1439/1/21هـ والذي نتطلع أن يكون إضافة قوية يف دعم مسيرة اجلمعية لتحقيق
املزيد من الضمانات احلقوقية على أرض الواقع واملساهمة يف بلورة رؤية خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
حفظهم هلل وأعانهم  -يف حماية حقوق اإلنسان وفق ما جاء يف أحكام الشريعة اإلسالميةويف النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية.
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