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اجلمعية تناقش أوضاع الناقل اجلوي في اململكة في لقائها الدوري الرابع
عقدت اجلمعية لقائها الدوري الرابع حتت عنوان )الناقل 
رئيس  وبحضور   ) واملأمول«  »الواقع  اململكة   في  اجلوي 
األعضاء،   من  وعدد  القحطاني  مفلح  الدكتور  اجلمعية 
و   ، 2011/6/6م  املوافق  1432/7/4هـ  االثنني  يوم  وذلك 
تلخصت محاور اللقاء في )الوضع احلالي خلدمات الناقل 
على  القضاء  آلية   ، والصعوبات  املشكالت  أبرز   ، اجلوي 

السلبيات وعالجها(.
من جانبه أكد  سعادة رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني 
، بأنه كان يأمل أن يكون هناك من ميثل اخلطوط السعودية 
تأكيد  دون  االجتماع  تأجيل  في  رغبة  لديهم  كان  ولكن 
وتظلمات  شكاوى  هناك  أن  بني  وقد    ، احلضور  لضمان 
ترد للجمعية على اخلطوط السعودية أولهما داخلي يتمثل 

في الشكاوى من بعض موظفي اخلطوط السعودية والتي زادت بعد التخصيص حيث 
مت رصد عدد من شكاوى طيارين سعوديني لم يحصلوا على وظائف و ثانيهما خارجي 

يتعلق بحقوق املسافرين واملتعاملني مع اخلطوط السعودية، 
اخلطوط  عمالء  بعض  من  الشكاوى  من  العديد  ورد  كما 
السعودية ، كما انتقد رئيس اجلمعية ما حدث مؤخراً من 
منع اخلطوط السعودية توزيع إحدى الصحف على متنها 
، وأضاف »اخلطوط السعودية أصبحت تعتمد في التعامل 
في كثير من احلاالت على الواسطة وهو أمر غير مقبول« 
الشركة كان  الشكاوى ضد  العديد من  إلى ورود  ، و لفت 
الهدف  أنَّ  مؤكداً  دبلوماسي سعودي،  من  آخرها  شكوى 
من االجتماع مساعدة اجلهات ذات العالقة في  اخلطوط 
السعودية إليجاد حلول لشكاوى املسافرين وتلبية احلاجة 
للنقل اجلوي في اململكة السيما وأنَّ اجلمعية تتلقى شكاوى 
مستمرة و متعددة بشأن عدم توفر التنقل اجلوي بسهولة  
، الفتاً إلى أن االجتماع سوف ينتج عنه توصيات ستناقش مع مسؤولي اخلطوط 

تتمة ص 5-6-7قبل رفعها للجهات العليا.

مساعدة وزيرة اخلارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى وشمال أفريقيا تزور اجلمعية  

بزيارة  لها  املرافق  والوفد  أفريقيا  األدنى وشمال  الشرق  لشؤون  األمريكية  وزيرة اخلارجية  ويتس مساعدة  السيدة متارا   قامت 
للجمعية باملركز الرئيسي بالرياض يوم األحد1432/7/10هـ املوافق 2011/6/12م ، وكان في استقبالهم الدكتور مفلح بن ربيعان 
القحطاني رئيس اجلمعية، حيث رحب بالوفد الزائر واستعرض دور اجلمعية وأبرز ما تقوم به ، وعلى وجه اخلصوص ما يتعلق 
بأوضاع املرأة والطفل وأحوال السجناء وأهمية إدخال مفاهيم حقوق اإلنسان في التعليم، كما تطرق احلديث ملا صدر عن اجلمعية 
من تقارير سنوية وتقارير دورية عن أحوال حقوق اإلنسان في اململكة  والتي صدر منها اثنني والثالث سوف يصدر قريباً، باإلضافة 
للحديث عن بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان في اململكة وخاصة ما يتعلق بالقوانني املطبقة في اململكة ومرجعيتها ، كما 
أوضح رئيس اجلمعية أن القانون العام في اململكة هو الشريعة اإلسالمية وهناك بعض األنظمة التي تصدر من السلطة التنظيمية في 
الدولة، وتناول احلديث تدريب العاملني ورجال الشرطة على تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان من خالل الدورات التي تعقدها اجلمعية 

تتمة ص 2بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.

أكد رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني تلقي اجلمعية للعديد من الشكاوى والتظلمات من ذوي السجناء السعوديني في السجون 
السورية ، والتي يؤكدون من خاللها تعرض ذويهم النتهاكات وتعذيب ومعاملة سيئة  أثناء  تواجدهم في سوريا كما أنَّ بعضهم ُفِقد 

االتصال به وال يُعلم عن مصيره.
 وأضاف »هناك تنسيقاً يجري بني اجلمعية والسفارة السعودية في سوريا ملعرفة مصير وعدد السجناء السعوديني« ،  مشدداً أن صعوبة 

اإلجراءات الداخلية لدى السوريني وتعدد السجون هو السبب الرئيسي في عدم معرفة مصير املعتقلني السعوديني حتى اآلن .
ولفت  الدكتور القحطاني إلى أن اجلمعية ال تعرف عدد املعتقلني السعوديني في سوريا  » ليس لدينا عدد محدد لهم ، واألقوال التي 
لدينا متضاربة بني من يقول إنهم بالعشرات ، ومن يقول إنهم أقل من ذلك ، كما ال نعلم التهم املوجهة لهم ، فهناك من يقول إنهم على 

ذمة قضايا جنائية ، وهناك من يقول رمبا عوامل أخرى وراء اعتقالهم«.

وف��������������د م�����������ن اجل�����م�����ع�����ي�����ة 
الثغر  م��س��ت��ش��ف��ى  ي������زور 
ال������ع������ام ب�����ج�����دة وي����رص����د 
املالحظات  م���ن  ال��ع��دي��د 

والسلبيات 
التفاصيل صفحة 3

د. مفلح القحطاني

اخلطوط اجلوية العربية السعودية
SAUDI ARABIAN AIRLINS

رئيس اجلمعية :  وصلتنا العديد من الشكاوى والتظلمات من ذوي املعتقلني السعوديني في سوريا
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سليمان  الزايدي

ضمن إطار سعي اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  إلى توظيف 
اإلنسانية  احلقوق  ثقافة  لتضمني  والعاملية  الوطنية  املناسبات 
بالعاصمة  اجلمعية  مكتب  أقـــام  فقد   ، نشرها  فــي  والــتــوســع 
ــــــ املوافق  ـــوم الــســبــت 1432/6/18هــــــ املــقــدســة نــــدوة عــامــة ي
2011/5/21م ، بعنوان )األسرة واملجتمع .. حقوق وواجبات !( 
، شارك فيها األستاذ الدكتور محمد مسفر القرني ، عميد كلية 
عثمان  هيفاء  والدكتورة   ، القرى  أم  بجامعة  االجتماعية  العلوم 
فدا ، احملاضرة في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ، وعضو 

مجلس إدارة جلنة إصالح ذات البني .
من جانبه أكد األستاذ سليمان الزايدي املشرف العام على مكتب 
اجلمعية بالعاصمة املقدسة أن الندوة  ألقت الضوء على العديد 
وآثاره  املتفشي  املدرسي  العنف  واقــع  ومنها  الهامة  احملــاور  من 
األسرة  سعادة  مقومات   ، ومخرجاتها  املدرسة  على  األخالقية 

وعوامل تعزيز العالقات االجتماعية ، أسباب املشكالت األسرية 
، أهمية  وأنواعه  العنف ضد األطفال   ، الطالق  إلى  تؤدي  التي 

احلوار األسري وضوابطه وظاهرة عضل الفتيات وآثارها .
كــمــا خــرجــت الــنــدوة بــالــعــديــد مــن الــتــوصــيــات ومــنــهــا التعجيل 
منذ  ملكي  أمر  بها  والصادر  الشخصية  األحــوال  بإنشاء محاكم 
 ، األســري  الكيان  ترابط  بأهمية  التوعية  تكثيف   ، عدة سنوات 
الــزواج ،  نشر ثقافة احلقوق الزوجية بني الشباب املقبلني على 
للعنف  تعرضهم  عند  لإلبالغ  لألطفال  ساخن  خط  تخصيص 
اجلسدي أو اجلنسي ، اإلسراع في وضع مقرر مدرسي للتربية 
العمل  إلى  إضافًة  التعليم،  مناهج  في  والواجبات  احلقوق  على 
على تعميق نشر مفهوم ثقافة احلوار األسري بني أفراد األسرة ، 
و تشكيل فرق نسوية للقيام بزيارات منزلية ملتابعة شؤون الفتيات 

املعنفات واملعضوالت.

مبناسبة اليوم العاملي لألسرة
اجلمعية تقيم ندوة )األسرة واملجتمع .. حقوق وواجبات !(

تتمة ص1...  كما أوضح  رئيس 
أن األمن  الزائر   للوفد  اجلمعية 
ــعــام قــد أنــشــأ مـــؤخـــراً أقسام  ال
إدارات  فـــي  اإلنــــســــان  حلـــقـــوق 
اململكة  مــنــاطــق  فـــي   ، الـــشـــرط 
األقسام  هــذه  مع  تنسيق  وهناك 
مــن خـــالل تــزويــدهــم بــنــســخ من 
اجلمعية  ومــنــشــورات  مطبوعات 
وتساءل  مــنــهــا،  ــفــادة  االســت ليتم 
املوجودة  ــفــجــوات  ال عــن  الــوفــد 
واملتعلقة  اململكة  أنــظــمــة  داخـــل 
بحقوق اإلنسان ، حيث بني رئيس 
بهذا  اهتمام  هناك  أن  اجلمعية 
اجلانب وعلى وجه اخلصوص ما 
والسجناء  والطفل  بــاملــرأة  يتعلق 

بشأن  حالياً  تــدرس  أنظمة  مشاريع  وهناك   ، بأجانب  املتزوجات  والسعوديات 
بعض هذه املوضوعات ، مؤكداً أهمية وجود اتفاقية لتبادل السجناء بني اململكة 
والواليات املتحدة األمريكية ملا لذلك من آثار إيجابية على أسر بعض السجناء 

مساعدة وزيرة اخلارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى وشمال أفريقيا تزور اجلمعية  

السعوديني،  اخلصوص  وجــه  وعلى 
للموقف  احلـــــديـــــث  تــــطــــرق  كـــمـــا 
الفلسطينية  القضية  من  األمريكي 
الفلسطينيني  احترام حقوق  وأهمية 
، ملا لذلك من تأثيرات على شعوب 
املنطقة ودعم مبادئ حقوق اإلنسان 
, وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الزائر 
اجلمعية على اجلهود التي تقوم بها 
: السيدة  الوفد كاًل من  ، وقد ضم 
ماريون رام السكرتير الثاني للشؤون 
مينوتاتوبينق  ،الــســيــدة  السياسية 
مسئولة الشؤون السياسية ، والسيد 
الشؤون  أخـــصـــائـــي  األشــــــوح  ــي  عــل
اجلمعية  جــانــب  ومـــن   ، السياسية 
نورة  الدكتورة  من  كاًل  اللقاء  حضر 
الشريدة  الرحمن  والدكتور صالح عبد   ، األســرة  لشؤون  الرئيس  نائب  العجالن 
رئيس جلنة الشؤون املالية واالستثمار ، واملستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري 

املشرف العام على الشؤون املالية واإلدارية.

وفد من اجلمعية يزور إدارة السجون باملنطقة الشرقية
عبد  الدكتور  الفرع  من مشرف  مكون  الشرقية  باملنطقة  اجلمعية  من  وفد  قام 
العزيز  عبد  القانوني  والباحث  الــدوســري  جمعة  الفرع  ومدير  السيف  اجلليل 
الدوسري ، بزيارة إلى إدارة  سجون املنطقة الشرقية يوم األربعاء 1432/6/8هــ 
املنطقة  سجون  مدير  مساعد  استقبالهم  فــي  وكــان   ، 2011/5/11م  املــوافــق 
الشرقية العميد عبد الرحمن الرويسان واملقدم غازي الدلبحي مسؤول اخلدمات 

الطبية للسجناء.
اجلمعية  عن  موجزاً  السيف عرضاً  اجلليل  عبد  الدكتور  قدم  اللقاء  بداية  في 
واختصاصاتها وطبيعة عملها والهدف من الزيارة ، فيما قدم العميد عبد الرحمن 
الرويسان شرحاً عن الدور الذي تقوم به إدارة السجون ، وتنفيذهم للعديد من 

البرامج اإلصالحية للسجناء.
والتي  السجناء  بحقوق  املتعلقة  املوضوعات  بعض  مناقشة  اللقاء  كما مت خالل 
من أهمها حق السجني في حمايته من األمراض املعدية ، وحصوله على الرعاية 
أعداد  ــادة  وزي حالته  املستشفيات حسب  في  أو  السجن  داخــل  الالزمة  الطبية 
الكبيرة  األعــداد  معاجلة  وكيفية   ، االستيعابية  الطاقة  محدودية  مع  السجناء 
توجب  والتي  الدولية  االتفاقيات  تطبيق  ومدى  السعوديني(  )غير  السجناء  من 

ترحيلهم إلى بلدانهم لقضاء باقي محكوميتهم فيها وضرورة االلتزام مبدة األحكام  
والتأكيد على عدم بقاء السجني بعد انتهاء محكوميته ، كما متت مناقشة ضرورة 
تطبيق املادة )25( من نظام السجون بشأن اعفاء السجني من ربع املدة إذا انطبقت 
عليه الشروط ، ملا في ذلك من حتفيز السجناء نحو التقومي واإلصالح والتحلي 

باألخالق احلسنة والذي يؤدي بدوره إلى تخفيض عدد السجناء.
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وزارة  مـــن  املـــبـــذولـــة  ـــود  رغــــم اجلـــه
ا&  عبد  امللك  مشروع  ضمن  العدل 
دعم  فــي  واملتمثلة  الــقــضــاء  لتطوير 
وتزويد  عملهم  بتسهيل  القضاة  عمل 
 ، االجتماعيني  باألخصائيني  احملاكم 
إال أنَّ القضايا العمالية ال زالت تعاني 
من التأخير والبطء في البت فيها  من 
قبل الهيئات العمالية في وزارة العمل 
، ويرجع السبب في ذلك إلى إمكاناتها 
احملدودة وعدم وجود تفتيش قضائي 
عليها وهذا ما أكده رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني عبر 

تصريح له خالل مشاركته في ملتقى اخلدمة االجتماعية في احملاكم 
الشرعية ، والذي ذكر فيه »هناك عدة إشكاالت في الهيئات منها يعود 
لعدم تواجد هيئات عليا في  جميع مناطق اململكة ومركزية الهيئات 
رغم  العمالية  القضايا  جميع  في  تبت  التي  حالياً  املــوجــودة  العليا 
محدودية عدد أفرادها مقارنة بحجم القضايا ، وتعدد اخلصومات 
واالدعاءات بني الطرفني« ،  كما طالب رئيس اجلمعية »بسرعة نقل 
اختصاصات الهيئات العمالية وما يتعلق بإحراءات التقاضي والتخاصم 
في اخلالفات العمالية إلى محاكم عمالية متخصصة تتبع لوزارة العدل وفقاً للنظام 
الهيئات  على  اجلمعية  رصدتها  التي  املالحظات  إلى  مشيراً  اجلديد«،  القضائي 
العمالية من تظلمات بني أطراف العالقة من العمال وأرباب العمل والذي يدعو 

بدوره  إلى اإلسراع بشكل عاجل في نقل صالحيات الهيئات لوزارة العدل.

خالل مشاركته في ملتقى اخلدمة االجتماعية في احملاكم الشرعية

رئيس اجلمعية يطالب بسرعة نقل اختصاصات الهيئات العمالية إلى محاكم عمالية

قام وفد من مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة بزيارة إلى )حي العكيشية( الواقع 
على طريق )مكة - الليث( ، يوم األحد 1432/6/26هــ املوافق 2011/5/29م ، 
ضم كاًل من األعضاء : العميد توفيق جوهرجي ، الدكتور محمد السهلي ، محمد 
كلننت ، شاكر العبدلي ، وقد جاءت تلك الزيارة بعد تلقي الفرع شكوى من املواطن 
)د. محمد جميل خياط( والتي يصف من خاللها الوضع السيئ  الصحي والبيئي 

حلي العكيشية.
من جانبه أكد املشرف على مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة األستاذ سليمان 
الزايدي أنَّ  الوفد رصد العديد من املالحظات والسلبيات و أعد تقريراً لرفعه 
 ، للجهات ذات العالقة مــن أجــل  حتسني  األوضـــاع املعيشية فــي ذلــك احلــي 
ومن أهم تلك املالحظات : التعديات على أراٍض حكومية تتجاوز مساحتها ربع 
على  يزيد  ما  إنشاء  احلــي حيث شهد  في  أحياء عشوائية  ووجــود   ، م2  مليون 
مائة منزل باالسمنت املسلح ، باإلضافة إلى وجود العشرات من األحواش غير 
النظامية والتي يستخدمها عمال النظافة لتجميع النفايات ، إضافًة إلى وجود 
مصنع للخرسانة اجلاهزة وسط منطقة سكنية مما سبب ضرراً كبيراً للسكان من 
األتربة واملواد السامة املنبعثة منه ، واالنقطاع  املستمر للتيار الكهربائي نتيجة 

اجلمعية ترصد العديد من املالحظات  على )حي العكيشية ( بالعاصمة املقدسة
األحمال املتزايدة على الكهرباء من خالل العداد الواحد الذي يخدم أربعة منازل 

في الوقت ذاته، إضافًة إلى انتشار العمالة املخالفة في احلي.

وفد من اجلمعية يزور مستشفى الثغر العام بجدة ويرصد العديد من
 املالحظات والسلبيات 

حقه  على  واملقيم  املواطن  حصول  من  بالتأكد  اجلمعية  لرسالة  استكمااًل  ص1...  تتمة 
انتهاكها  عدم  احمللية وضمان  والقوانني  الدولية  املواثيق  أقرتها  التي  الطبية   الرعاية  في 
، فقد قام وفد من اجلمعية مبدينة جدة بزيارة تفقدية ملستشفى الثغر العام يوم الثالثاء 
1432/7/5ه�� املوافق  2011/6/7م ، ضم كاًل من املشرف العام على فرع اجلمعية بجدة الدكتور 
حسني الشريف واألعضاء طالل قستي  ، معتوق الشريف ، سلطان العمودي ، وقد أكد الوفد 
عقب تلك الزيارة على اجلهود املبذولة من قبل إدارة املستشفى على تطوير البنية التحتية له  
، إال أنه مت رصد العديد  من املالحظات والتي يتعلق البعض منها بالوضع الصحي والبعض 
اآلخر بالكادر الوظيفي واإلداري ،  كما  أعد الوفد تقريرًا عنها لرفعه للجهات ذات العالقة .

أهم املالحظات على الكادر الوظيفي
1- التأخير في الترقيات والتي تأخذ أكثر من أربع سنوات، وربط الترقية بنقل 

املوظف إلى منطقة أخرى مما يضطر املوظف لتنازل عنها.
العاملة، مع نقص في أجهزة احلاسب اآللي لبعض  القوى  2- وجود نقص في 

املوظفني.
3- عدم وجود بدل عدوى خصوصاً للممرضني الذين يتواجدون مع املريض من 

بداية دخوله للمستشفى حتى مغادرته منها.
4- تدني رواتب حراس األمن.

5- عدم وجود بدل خطر )أشعة(.

6- احتياج قسم التمريض لكوادر طبية وطنية ملعاناة املرضى في اللغة.
7- عدم توفر مكاتب خاصة لألطباء.

أهم املالحظات على الكادر  الصحي وخدمات املرضى
كافية  إرشــاديــة  لوحات  توفر  وعــدم  املراجعني  لسيارات  مواقف  وجــود  عــدم   -1

للوصول إلى املستشفى نظراً لوجوده داخل منطقة سكنية.
2- طول فترة املواعيد والتي تصل في بعض األحيان إلى شهرين.

3- تعطل جهاز نسبة السيولة في الدم.
4- تكدس املرضى عند العيادات الباطنية.

5- عدم توفر قسم غسيل الكلى .

د. مفلح القحطاني
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شملت  التويجري«  أسماء  د.   « أعدتها  اجتماعية  دراس��ة  نتائج   أوضحت 
عينة  بلغ حجم  1429ه��، حيث  عام  وجدة  الرياض  النساء مبدينة  سجن 
الدراسة )210( من العائدات للجرمية وغير العائدات منها )110(  سجينة، 
توزعن على النحو التالي:  في الرياض ، )50( عائدات للجرمية و )60( غير 
عائدات ، وفي جدة )100( سجينة ، )50( عائدات و )50( منهن غير عائدات 
، وبينت الدراسة  أنَّ غالبية أمناط اجلرائم التي ارتكبتها السجينات هي 
غالبية  أنَّ  و  والسرقة  والتزوير  واالحتيال  الغش  منها  أخالقية  جرائم 
السجينات عدن للجرمية مرة واحدة على األقل ، يلي ذلك العودة للجرمية 
مرة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ، حيث توزعت النسبة كالتالي : 52.8٪ عائدات 

للجرمية ، 47.2٪ لغير العائدات للجرمية .

دراسة تكشف باألرقام حجم ظاهرة
 العودة للجرمية

العائدات من مرتكبات اجلرائم األخالقية

56.2٪ )مرة واحدة(
24.7٪ )مرتان(

13.7٪ )ثالث مرات(

5.5 ٪ )أربع مرات(

العائدات من مرتكبات اجلرائم األخرى

47.1٪ )مرتان(

41.2٪ )مرة واحدة(

5.9٪ )ثالث مرات(

رفض أسر السجينات استقبالهم
أوضح رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني أنَّ املجتمع ال يتقبل الفتاة السجينة  
مهما كانت جرميتها ، الفتاً أنَّ عدم استقبال األسر 
يجدنها   التي  السلبية  واملعاملة  السجينات  لبناتهم 
اجلرمية  ارتكاب  إلى  بالعودة  الرغبة  لديهن  يولد 
ومالذاً  مكاناً  باعتباره  للسجن  أخرى  مرة  للرجوع 
السجن  دخلن  منهن  العديد  »أنَّ  وذكــر  لهن،  آمناً 
بسبب بعض القضايا مثل هروب من قسوة زوجة 
سلبياً  فيهن  وأثـــرن  بالسجينات  فاختلطن  األب 

فخرجن ثم عدن مرة أخرى بقضايا أخالقية«.
إلى  وردت  الشكاوى  من  عــدد  هناك  أنَّ  أكــد  كما 
اجلمعية تفيد بأن بعض النساء الالتي سلمن لذويهن  قتلن أو عذبن أو هربن من 
أسرهن، خاصًة احملكوم عليهن في جرائم شرف ، مؤكداً » أنَّ اجلمعية تعمل على  
التنسيق مع اجلهات ذات العالقة إليجاد حلول بديلة للمفرج عنهن الالتي ترفض 
عائالتهن استقبالهن ، وتعديل اللوائح القانونية لوضع برامج كفيلة ملعاجلة أوضاع 
انتهاء  رغم  الوقائي  االحتجاز  رهن  سجينات  »هناك  وأضــاف  السجينات«،  تلك 
محكوميتهن ألنهن مهددات بجرائم الشرف في السجون ، ومبجرد إيداع امرأة ما 
في احلبس ال يسمح لها مبغادرته إال مبوافقة وصي من أقاربها يزعم أنه يضمن 
سالمتها« ، مؤكداً في الوقت ذاته أنه ال يوجد قانون يُلزم األسر باستقبال بناتها 

إذا لم ترغب في ذلك.
اجلدير بالذكر أنَّ دراسة قامت بها الهيئة االستشارية في اللجنة الوطنية لرعاية 
يرفضون  عنهن  املفرج  أسر  من  نسبة ٪60  أنَّ  عام 1430هــــــ،  كشفت  السجناء 

استقبال بناتهم.

د. مفلح القحطاني

عالج ظاهرة العودة للجرمية:
 ، واجتماعياً  نفسياً  السجينات  تأهيل  بإعادة  القحطاني  مفلح  الدكتور  طالب 
ألنهن   اجلرائم  الرتكاب  عودتهن  عــدم  وضمان  باملجتمع  االنــدمــاج  من  ليتمكنوا 
للضغوط  تعرضهن  نتيجة  والنفسي  والتربوي  الديني  اإلرشــاد  إلى  بحاجة ماسة 
وهذا األمر يؤثر عليهن مستقباًل ، وذكر » البد أن يعطي املجتمع للسجينة فرصة 

حقيقية للتوبة واإلصالح واإلندماج من جديد فيه«.
وأضاف » بعض إدارات السجون تقدم تدريباً للنزيالت في مجاالت وبرامج عدة 
بإكمال  لهن  السماح  جانب  إلــى  مصدقة  شهادات  السجينات  خاللها  من  مُتنح 
دراستهن للحصول على شهادة تضمن لهن التأهيل والبحث عن العمل لالنخراط 

في املجتمع بعد خروجهن من السجن أو رفض ذويهن استقبالهن«.

دراسة :  60٪ من أسر السجينات ترفض استقبالهم

ورئيس اجلمعية يؤكد بعض من سلمن لذويهن قتلن أو عذبن أو هربن

حملة »أعيدونا إليكم«
دشنت عدد من الناشطات بالتعاون مع جمعية الشقائق اخليرية حملة اجتماعية  
تثقيفية حملت عنوان »أعيدونا إليكم« ، حيث استقطبت احلملة اهتمام العديد من 
اجلهات اإلعالمية واالجتماعية ، و ذكرت عائشة احلسن ،املتحدثة اإلعالمية باسم 
احلملة، »أنَّ إحدى جوانب العمل في احلملة ينصب على السجينات العائدات إلى 

املجتمع بعد خروجهن من السجن ، وجانب آخر يختص بالسجينة داخل السجن«، و 
تهدف تلك احلملة إلى :

املــرأة السجينة ملواجهة املجتمع  إعــادة تأهيل  1ـ 
واالندماج فيه.

2. تبصير املجتمع مبعاناتها وتوعيته بأن له دوراً 
في حمايتها من االنتكاس والعودة إلى الوراء.

وجودها  وتقبل  الستقبالها  األســر  مساعدة   .3
بينهم وتبصيرهم بكيفية التعامل معها.

أعيدونا إليكم

To get back to you

إطالق  السجينات  من  الكثير  فيه  تنتظر  الذي  الوقت  في 
يواجهن  منهن  الكثير  ت���زال  ال   ، الصبر  ب��ف��ارغ  سراحهن 
العديد من املشاكل مع أسرهن ، بدءًا من عدم زيارتهم في 
السجن وانتهاءًا ب� »صدمة اإلفراج« ، والتي تعبر عن رفض 
ولي أمرهن استالمهن ، أو تعرضهن للقتل أو التعذيب ، مما 
إلى  أخرى  مرة  للرجوع  للجرمية  العودة  يفضلن  يجعلهن 

داخل السجن باعتباره مكانًا آمنًا لهم .
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الطيارين السعوديني احلاصلني على رخصة طيار«.
اجلدير بالذكر أن تلك الشروط التي وصفها الطيارين بالتعجيزية على حد قولهم 

تتمثل في اآلتي:
1- أال يتعدى عمر املتقدم 27 عاماً بالتقومي الهجري ، في حني كان سابقاً أال 

يتعدى 35 عاماً ويصل لـ 45.
2- احلصول على الشهادة الثانوية تخصص علمي بنسبة ال تقل عن 85٪ ، وال 
تقبل أي شهادة أعلى من الثانوية مثل البكالوريوس أو الدبلوم ، بينما كان سابقاً 

الشهادة الثانوية تكفي من دون حتديد تخصص أو نسبة .
3- اجتياز اختبار التوفل للغة اإلجنليزية مبا ال يقل عن 500 نقطة ، وسابقاً كان 

املطلوب اجتياز اختبار التوبك.
تبلغ  والتي    DLR األملانية  الفضاء  وكالة  اختبار  اجتياز  استحداث شرط   -4

تكلفته 5 آالف يورو للطالب الواحد.
من جانبه أكد عبدا& األجهر أن »تعيني الطيارين السعوديني يخضع لضوابط منها 

حفظ سالمة الركاب وأنَّ آلية التعيني تخلو من التمييز بينهم وبني األجانب«.

خصخصة اخلطوط ولكن !
تتمة ص1... يعتبر صدور املرسوم امللكي رقم )م/70( في تاريخ 15//1428/8هــ، 
بتحويل  وذلــك  السعودية  العربية  اجلــويــة  اخلــطــوط  بخصخصة  السماح  بشأن 
الوحدات االستراتيجية في قطاعاتها وهي )التموين، وقطاع الصيانة، والشحن، 
واخلدمات األرضية، والطيران( إلى شركات يرخص للمؤسسة بتأسيسها مبفردها 
ومتلكها بشكل كامل، نقلة نوعية لتطوير مستوى األداء التشغيلي وحتسني مستوى 
االستثمارية  البيئة  وحتفيز  الوحدات  جلميع  الشاملة  الهيكلة  وإعــادة  اخلدمات 
جلذب املستثمرين من املواطنني والقطاع اخلاص على املستوى احمللي والدولي، 
بسبب  اجلوي  النقل  على  املتزايد  الطلب  وتغطية حجم  التذاكر  أسعار  وحتسني 
تزايد النمو السكاني في املنطقة مع احلفاظ على جميع حقوق املوظفني ، وهو 
ما أكده األمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس اخلطوط اجلوية العربية 
السعودية أن )خصخصة اخلطوط( متكن املوظفني من االستمرار في حصولهم 
على املزايا والرواتب ذاتها بعد انضمامهم للشركات اخلاصة اجلديدة ، و ميكنهم 
املوظفني  رغبة  عدم  حال  في  أخــرى  حكومية  مؤسسات  إلى  االنتقال  من  أيضاً 

باالستمرار فيها.
إال أنَّ العديد من املوظفني قاموا بتوجيه شكاوى وتظلمات للجمعية أكدوا فيها 
أن تلك اخلصخصة قضت على البدالت واحلوافز والترقيات التي كانوا يحصلون 
عليها ، حيث طالبوا برفع االنتهاك الواقع عليهم بتحسني أوضاعهم  وهو ما أكد 
عليه نائب رئيس اجلمعية واملتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح اخلثالن أنَّ 
ذلك قد أثر على أداء املوظفني وتعاطيهم مع املسافرين حيث قال » هناك سوء 
معاملة واضح من قبل موظفي اخلطوط السعودية مع املسافرين يعود ملشاكل كبيرة 
يعانيها املوظفني أنفسهم من خالل شكواهم على اخلطوط من عدم العدالة التي 

يواجهونها وضعف الرواتب وسوء التدريب«.
من جانبه أوضح  مساعد املدير العام للعالقات العامة عبدا& األجهر أن خصخصة 
اخلطوط تتطلب االستغناء عن 5 آالف موظف مع حفظ كامل حلقوقهم ، مشيراً 
إلى أنه مت االستغناء خالل الفترة السابقة عن 5 آالف موظف بالشيك الذهبي، 
في حني اعتبر عضو اجلمعية الفريق عبد العزيز الهنيدي صرف الشيك الذهبي 
لبعض موظفي اخلطوط السعودية أصحاب اخلبرة  وذلك بتشجيعهم على التقاعد 

املبكر كان له دور فعال في تدهور خدمات الشركة.

اخلطوط تدفع 800 طيار سعودي إلى البطالة
جلأ 800 طيار سعودي حاصلني على شهادات دولية معترف بها في الطيران املدني 
إلى موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في محاولة منهم لكشف ممارسات 
مشكلة  من  ملعاناتهم  حل  إيجاد  و  السعوديني  الطيارين  مع  السعودية  اخلطوط 
عدم  بحجة  تعيينهم  رفضها  بعد  السعودية  اخلطوط  إليها  قادتهم  التي  البطالة 
استيفائهم للشروط اجلديدة ، بعد أن سافر املئات منهم للدراسة على حسابهم 
مع  طيارين  التعاقد  يتم  ، في حني  القدمية  الشروط  معتمدين على  الشخصي 
من اخلارج ، حيث  تقدم العديد منهم بشكاوى وتظلمات من جراء عدم توظيفهم  
إلى اجلمعية  وهو ما أكده رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني قائاًل » وردنا 
ملئات  استيعابهم  عدم  بخصوص  السعودية  اخلطوط  ضد  الشكاوى  من  العديد 

عبد العزيز الهنيدي

 موظفي اخلطوط يعانون  من  ضعف 
بهم  أدى  مما  التدريب  وس��وء  الرواتب 

إلى سوء معاملة املسافرين.

د. صالح اخلثالن

للطيارين  اخل��ط��وط  استيعاب  ع��دم   
ال����س����ع����ودي����ني ي���ع���ت���ب���ر ان����ت����ه����اك حلق  
املواطن السعودي في احلصول على 

وظيفة تناسب مؤهله التعليمي .

أصحاب  ملوظفيها  اخل��ط��وط  تشجيع   
اخل��ب��رة ع��ل��ى ال��ت��ق��اع��د امل��ب��ك��ر بصرف 
الشيك الذهبي لهم ، أدى إلى تدهور 

خدماتها.

د. مفلح القحطاني

 اجلمعية تطالب اخلطوط   باحلفاظ على حقوق  موظفيها وعمالئها 

أصبح السفر جوًا  باستخدام الناقل احمللي »السعودية للطيران« والذي تأسس عام 1945م ويتخذ من مطار 
امللك عبد العزيز بجدة مركزًا رئيسيًا لعملياته  هو احلل األخير للمسافر ، في حني أصبح اخليار األمثل 
واملفضل لديه هو السفر البري  لكي ال يتعرض للكثير من اخلدمات السيئة املقدمة من قبل اخلطوط 
السعودية باعتبارها الشركة املسيطرة على النقل اجلوي بعد خروج العديد من الشركات املنافسة لها بسبب 
ارتفاع أسعار الوقود املفروضة عليها مقارنة بأسعار الوقود نفسها املفروضة على اخلطوط  ، وفي هذا التقرير 
سنلقي الضوء على العديد من احملاور الهامة التي ناقشها أعضاء اجلمعية  خالل لقائهم الدوري الرابع   
)د. صالح اخلثالن ، د. إبراهيم القعيد ، د. إبراهيم السليمان ، الفريق عبد العزيز الهنيدي ، املستشار خالد 
الفاخري ، أ. عبدا& فالح ، د. محمد الفاضل ، د. عمر حافظ ، د. مازن خياط ، د. وفاء طيبة ، أ. ثريا شيخ 
، د . نورة العجالن ، د. عبد الرحمن الهيجان ( ، والتي تتمحور حول  عدم انتهاك حقوق املسافرين واحلفاظ 

عليها  و إيجاد  العديد من احللول التي من شأنها رفع مستوى اخلدمات املقدمة للمسافرين.
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اخلطوط وانتهاكات حقوق املسافرين
الدكتور مفلح القحطاني  أنَّ من حق املسافر احلفاظ على  أكد رئيس اجلمعية 
حقوقه وعدم انتهاكها ، مؤكداً في الوقت ذاته تلقي اجلمعية للعديد من الشكاوى 
معاملة  ســوء  بني  ما  تنوعت  السعودية  اخلطوط  ضد  مسافرين  من  والتظلمات 
دون  املسافر  مقاعد  درجــة  وتغيير  احلــاالت  بعض  في  باأليدي  وتشابك  الركاب 
إعالمه ، كان آخرها دبلوماسي سعودي وعائلته غيرت اخلطوط درجة مقاعدهم 
إلى  أدى  الرحالت مما  جدولة  في  االضطرابات  إلى  باإلضافة   ، إعالمهم  دون 
تأخيرها في حني ، أو إلغائها في حني آخر ، كما أكد عضو اجلمعية واملستشار 
القانوني خالد الفاخري أن اخلطوط تفرض التزامات مالية على املسافرين معتبرًة 
ذلك حقاً من حقوقها األصلية في حال تأخرهم عن رحالتهم أو عدم حضورهم 
لها ، بينما ال تلتزم بالقانون ذاته بتعويض الركاب في حال تأخر رحالتها أو إلغائها 
، كما أشار الدكتور مازن خياط عضو اجلمعية إلى حدوث العديد من االنتهاكات 

احلقوقية مع ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن على منت رحالت اخلطوط.
اخلطوط  موظفي  معاملة  ســوء  أنَّ   اخلثالن  صالح  الدكتور  أوضــح  جانبه  من   
للركاب يعتبر انتهاكاً حلق املسافر في املعاملة الكرمية ، فمن حقه احلصول على 
مدفوعة  يقدمون خدمات  اخلطوط  موظفي    « قائاًل   ، اخلدمات  وأجــود  أرقــى 
البالغة خمسة  النثرية  املصروفات  معتبراً حجم  وليست مجانية«،  للركاب  األجر 
السياق  وفي   ، للمسافرين  املقدمة  اخلدمات  مع حجم  تتوافق  ال  ريــال  مليارات 
العلم واملعرفة  املواطن  أنَّ من حق  الدكتور عمر حافظ عضو اجلمعية  ذاته أكد 
للوضع املالي للخطوط باعتبارها تأخذ من الناس قيمة مقابل خدمتها لهم ، قائاًل 
»هناك مليارات تنفقها احلكومة على اخلطوط بشكل سنوي ، إضافًة إلى مليارات 
الرياالت التي تنفق من جانب املواطنني ، والشفافية في املعلومات املالية من حقوق 

الناس«.
من  املزيد  بــذل  إلــى  اخلطوط  طيبة   وفــاء  الدكتورة  اجلمعية  دعــت عضوة  كما 
االهتمام في قواعد أمن وسالمة املسافرين ، مشيرة إلى سوء قيادة بعض طياري 
نورة  الدكتور  العضوة  أشارت  فيما   ، الهوائية  للمطبات  تفاديهم  وعدم  اخلطوط 
العجالن إلى أن اخلطوط تتسبب في ارباك حركة أولياء األمور في املدارس نتيجة 
عدم التزامها مبواعيد الرحالت ، و اعتبر الدكتور مفلح القحطاني  قرار اخلطوط 
انتقادات الصحيفة  مبنع قراءة وتوزيع صحيفة »عكاظ« على منت طائراتها بعد 
لتردي مستوى اخلدمات املقدمة من قبل اخلطوط  اعتداء على حقوق وحريات 

املسافرين في قراءة ما يشاؤون.

طالب عضو اجلمعية ، عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم السليمان مبساعدة 
جلنة »تقصي احلقائق« والتي أمر بتشكيلها  صاحب السمو امللكي األمير سلطان 
بن عبد العزيز ولي العهد حيث ستقوم اللجنة بإعداد تقرير متكامل حول ما أوردته 
الصحافة احمللية واملواقع اإللكترونية من سلبيات ومالحظات ومقترحات عن أداء 
اخلطوط السعودية وهيئة الطيران املدني ، وتتكون اللجنة من ثالث جهات حكومية 
يرأسها ممثل من وزارة الداخلية  وممثل من اإلدارة العامة للتفتيش املركزي في 
مهامها في جوالت  باشرت  واإلعــالم، حيث  الثقافة  لــوزارة  الدفاع وممثل  وزارة 

ميدانية في عدد من مطارات اململكة وتستمر تلك اجلولة 30 يوماً.

جلنة »تقصي احلقائق«

أكد مدير عام اخلطوط السعودية خالد امللحم أن املؤسسة ستتعامل بحزم مع موظفيها 
الذين يسيؤون للمسافرين ، مؤكدًا إيقاع العقوبات النظامية بحقهم مبا فيها احلسم من 
الراتب والفصل من اخلدمة ، معتذرًا عن جتاوزات بعض موظفيه نحو املسافرين، ومشيرًا 
إلى »أن اخلطوط خصصت إدارة مستقلة مبسمى »عالقات العمالء« من أجل تلقي شكاوى 
املسافرين على مدار الساعة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها مع إعادة هيكلة قطاع التدريب 
لتطوير مستوى األداء واخلدمة وحتسني أسلوب التعامل مع املسافر«، و طالب امللحم من 
تتكبدها  ال��ت��ي   السنوية  اخلسائر  لتغطية  حكومي  مالي  دع��م  بتقدمي  ال��ش��ورى  مجلس 
اخلطوط، إضافًة إلى توفير طائرات جديدة لتعزيز أسطولها اجلوي ومتكينها من تغطية 

الطلب احمللي والدولي عليها.
كما بررت اخلطوط عدم انضباط مواعيد رحالتها إلى عدم دقة النشرات اجلوية الواردة من 
األرصاد وحماية البيئة وتأخير وصولها، إضافة إلى حدوث بعض األعطال الفنية لبعض 
طائراتها ، وازدحام املطارات واإلجراءات األمنية املشددة في بعض الدول التي شهدت مؤخرًا 

بعض االضطرابات.

محاسبة  الرقابية  اجلهات  من  الطلب 
املقصرين في اخلطوط السعودية.

د. إبراهيم السليمان

من حق املواطن  معرفة الوضع املالي 
الناس   من  تأخذ  باعتبارها  للخطوط 

قيمة مقابل اخلدمة.
د. عمر حافظ

د. مازن خياط

ه���ن���اك ال���ع���دي���د م���ن ان���ت���ه���اك���ات حقوق 
السن  اخلاصة وكبار  ذوي االحتياجات 
يواجهونها على منت طائرات اخلطوط 

السعودية.

تقصي  جل����ن����ة  م�����س�����اع�����دة  م������ن  الب��������د 
و  اخل��دم��ات   س��وء  وتوضيح   ، احلقائق 
اخلطوط  م��وظ��ف��ي  أداء  ف��ي  ال��ق��ص��ور 

السعودية.

خالد الفاخري

اخلطوط تفرض التزامات مالية على 
املسافرين وتعتبره حقًا لها ، في حني 
ال تفرض على نفسها تلك االلتزامات 

عند تأخير رحالتها أو الغائها.

د. عبد الرحمن الهيجان



حقــــوق

7

السنة اخلامسة - العدد )66( 
تقرير )3-3(رجب  1432ه�  - يونيو  2011 م 

1-  البد من الشفافية والوضوح من قبل مؤسسة اخلطوط السعودية في التعامل وتوضيح الصعوبات التي تواجهها  اخلطوط السعودية سواءًا كانت مالية 
أو بشرية للعمل على إيجاد احللول املمكنة لها.

2- نقل املقر الرئيسي  للخطوط من مدينة جدة إلى مدينة الرياض إلحداث تغيير في مستوى أدائها وجودة اخلدمات املقدمة من قبلها.
3- فتح املنافسة أمام الشركات للدخول إلى السوق احمللي وعدم التضييق عليها من قبل هيئة الطيران املدني.

4- إيجاد آلية عمل جديدة من برامج تدريبية وتأهيلية جلميع موظفيها للرقي مبستوى تعاملهم مع إيقاع أقصى العقوبات على من يسيئ التعامل مع  ركابها.
5- إلغاء )الواسطة( التي تسببت في كثير من األوقات في )الغاء حجوزات أشخاص معينة ، تبديل درجة مقاعد الركاب دون علم وإذن من الراكب نفسه(.

6- تقدمي اعتذار رسمي من قبل اخلطوط لصحيفة »عكاظ« واملسافرين على قرارها بحجب الصحيفة وانتهاك حق املسافر في قراءة ما يريد من الصحف.
7- وجود نظام جوي متكامل يعرف باحلقوق والواجبات للشركة الناقلة واملسافر.

8- زيادة الطاقة االستيعابية للخطوط وزيادة عدد املقاعد والرحالت لتغطية الطلب احمللي عليها ، ألن النقص التي تعاني منه تلك الطائرات في عدم وجود رحالت 
ومقاعد ينتهك حق املسافر في حصوله على فرصة عالج أو وظيفة أو تعليم أو سياحة.

9- عدم تطبيق الغرامات املالية التي فرضتها اخلطوط على املسافرين في حال تأخرهم أو الغائهم احلجوزات إال مبوجب نظام.
10- الطلب من اجلهات الرقابية محاسبة املقصرين في اخلطوط السعودية.

11- تعويض مادي للركاب الذين تأجلت رحالتهم وألغيت حجوزاتهم بشكل مفاجئ من اخلطوط السعودية.
12- على اخلطوط إيجاد الئحة تنفيذية حلماية حقوق املسافرين وتثقيفهم بحقوقهم على منت طائراتها.

أوصى أعضاء اجلمعية خالل لقائهم الرابع  بالعديد من التوصيات الهامة التي 
من شأنها  احلفاظ على حقوق موظفي اخلطوط  والذي ينعكس إيجابيًا على 
سلوكهم أثناء تأدية وظائفهم ، كما يساعدها على حل مشكالتها للرقي مبستوى 
السوق  في  الوحيد  املنافس  باعتبارها  املسافرين  حقوق  وحفظ  خدماتها   أداء 

احمللي ومن أهمها ما يلي:

حمالت وكاريكاتيرات للتعبير عن سوء خدمات اخلطوط السعودية
تنوعت أساليب إيصال ردود أفعال املواطنني للتعبير عن سوء اخلدمات املقدمة من قبل اخلطوط 
السعودية فالبعض منهم جلأ إلى موقع التواصل االجتماعي حيث  قام مجموعة من الشباب  بإنشاء 
»بعد  السعودية« حتت شعار  »معًا ضد اخلطوط  عنوان  ب��وك« حملت  »الفيس  موقع   على  صفحة 
أن طفح الكيل« مطالبني فيها بتطوير  خدمات العمالء واحلجز، و فتح املجال لشركات الطيران 
األخرى باملنافسة في النقل اجلوي حتى ترتفع نسبة اجلودة في األداء و تقليل نسبة األخطاء ،  في 

حني تناولت بعض رسوم  الكاريكاتير ما يواجهه املسافر من مشاكل مع اخلطوط السعودية .

معًا ضد
اخلطوط السعودية

بعد أن طفح الكيل

م�����ع�����دل ان����ض����ب����اط 
الرحالت مبواعيدها

٪85

انضباط ٪15 عدم  معدل 
الرحالت مبواعيدها
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ما
نظمت الالئحة اخلاصة بزواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي والصادرة مبوجب القرار الوزاري رقم )6874( وتاريخ 1422/12/20هـ، هذه املسألة 

حيث حددت املادة األولى من الالئحة الفئات التي ال ميكنها الزواج بغير السعوديني وهم :
1- الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلوا املرتبة املمتازة واملرتبتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة.

2- أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان املظالم، وكتاب العدل.
3- موظفو الديوان امللكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.

4- موظفو وزارة اخلارجية الدبلوماسيون واإلداريون.
5- املوظفون العاملون خارج اململكة.

6- منسوبو القوات املسلحة في وزارة الدفاع والطيران، واحلرس الوطني، وقوات األمن الداخلي، سواء كانوا ضباطاً أو أفراداً.
7- العاملون في املباحث واالستخبارات العامة من عسكريني أو مدنيني.

8- جميع الطالب الذين يدرسون في اخلارج، سواء أكانوا مبتعثني من قبل احلكومة أو يدرسون على حسابهم اخلاص.
9- رؤساء مجالس الشركات املساهمة واألعضاء املنتدبون للشركة.

10- موظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية واحلرس الوطني بجميع قطاعاتها من املدنيني.
11- أعضاء هيئة التحقيق واإلدعاء العام.

12-موظف اجلمارك.
13- املوظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقاً ملا تراه مراجعهم.

علمًا أن هناك نظام لزواج السعوديني بغيرهم وافق عليه مجلس الشورى مؤخرًا وُيؤمل أن يحفظ حقوق أطراف العالقة في مثل تلك  الزواجات.

هي الشروط املانعة لزواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي؟

استشارات قانونية

اعرف
                              املادة  السادسة )2(

 1- املرأة مساوية للرجل في الكرامة اإلنسانية ولها من 
احلق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها املدنية 

وذمتها املالية املستقلة وحق االحتفاظ باسمها ونسبها.
األســرة ومسؤولية  اإلنــفــاق على  الرجل عــبء  2- على   

رعايتها.
                              املادة  السابعة )2(

واملجتمع  األبــويــن  على  حــق  والدتـــه  عند  طفل  لكل   -1
والدولة في احلضانة والتربية والرعاية املادية والصحية 

واألدبية كما جتب حماية اجلنني واألم وإعطاؤهما عناية خاصة.
2- لآلباء ومن يحكمهم ، احلق في اختيار نوع التربية التي يريدونها  ألوالدهم 
واألحكام  األخالقية  القيم  ضوء  في  ومستقبلهم  مصلحتهم  مراعاة  وجوب  مع 

الشرعية.
ألحكام  وفــقــاً  ذويــهــم  على  حــق  ولــألقــارب  حقوقهما  األبــنــاء  على  لألبوين   -3

الشريعة.

                              املادة الثامنة )2(
لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث اإللزام وااللتزام وإذا فقدت أهليته 

أو انتقصت قام وليه مقامه.

                              املادة التاسعة )2(
1- طلب العلم فريضة والتعليم واجب على املجتمع والدولة عليها تأمني سبله 
ووسائله وضمان تنوعه مبا يحقق مصلحة املجتمع ويتيح لإلنسان معرفة دين 

اإلسالم وحقائق الكون وتسخيرها خلير البشرية.
األسرة  من  املختلفة  والتوجيه  التربية  مؤسسات  على  إنسان  كل  حق  من   -2
ودنيوياً  دينياً  اإلنسان  تربية  على  تعمل  أن  وغيرها  اإلعــالم  وأجهزة  واملدرسة 
للحقوق  واحترامه  با&  إميانه  وتعزز  شخصيته  تنمي  متوازنة  متكاملة  تربية 

والواجبات وحمايتها.

                              املادة  العاشرة )2(
اإلسالم هو دين الفطرة ، وال يجوز ممارسة أي لون من اإلكراه على اإلنسان أو 

استغالل فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى اإلحلاد.

املادة  اخلامسة )1(
 1- احلق في احلياة حق مالزم لكل شخص.

 2- يحمي القانون هذا احلق وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

املادة السادسة )1(
  ال يجوز احلكم بعقوبة اإلعدام إال في اجلنايات بالغة اخلطورة وفقاً للتشريعات         
النافذة وقت ارتكاب اجلرمية ومبقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة 
، ولكل محكوم عليه بعقوبة اإلعدام احلق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة  

أخف.

املادة  السابعة )1( 
 1- ال يجوز احلكم باإلعدام على أشخاص دون الثامنة عشر عاماً ما لم تنص 

التشريعات النافذة وقت ارتكاب اجلرمية على خالف ذلك.
 2- ال يجوز تنفيذ حكم اإلعــدام على امرأة حامل حتى تضع حملها أو على 
أم مرضع إال بعد انقضاء عامني على تاريخ الــوالدة ، وفي كل األحــوال تغلب 

مصلحة الرضيع.

املادة  الثامنة )1(
1- يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة 

أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
2- حتمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لواليتها من هذه املمارسات ، وتتخذ 
التدابير الفعالة ملنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو اإلسهام فيها جرمية 

يعاقب عليها ال تسقط بالتقادم.
كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب 

ومتتعه بحق رد االعتبار والتعويض.

                                       املادة اخلامسة )2(
 1- األســرة هي األســاس في بناء املجتمع ، والــزواج أساس تكوينها وللرجال 
والنساء احلق في الزواج وال حتول دون متتعهم بهذا احلق قيود منشؤها العرق 

أو اللون أو اجلنسية.
 2- على املجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية األسرة  

ورعايتها.

)2(  إعالن القاهرة. )1( امليثاق العربي حلقوق اإلنسان.

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
املستشار القانوني

واجباتك

حقوقك
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حقائق حول آفة التدخني

السنة اخلامسة - العدد )66( 
أيام عالميةرجب  1432ه�  - يونيو   2011 م 

يصل  كيميائية  م��رك��ب��ات  ع��دة  م��ن  ال��س��ي��ج��ارة  تتكون 
منها   ، كيميائي  مركب   )4000( من  أكثر  إل��ى  عددها 

)43( مادة من مسببات السرطان

مكونات السيجارة

األسيتون
»مادة طالء األظافر«

األمونيا
»منظف األرضيات«

الفورمالني
البيوتني»يستخدم في حفظ األعضاء البشرية«

»غاز والعات السجائر«

الكادميوم
»يستخدم في صناعة بطاريات السيارات«

الفينول
»مادة مطهرة وسامة«

السيانيد
الزرنيخ»سم فئران قاتل«

»مادة شديدة السمية«

رئة مدخنرئة غير مدخن

رأة ون ام ي ل م م ه ن ي كة ب ل م ي امل دخن ف ني م الي م

• ماليني نسمة كل عام. يسبب التبغ في وفاة 5	
• األماكن املغلقة  اخلاصة بالتدخني ال حتمي األشخاص غير املدخنني من دخان التبغ. 	

٪ من غير املدخنني  غير محميني بقوانني منع التدخني . • 	94 
• شخص سنويًا، ثلثهم من األطفال، كما أنه   يتسبب التدخني الغير مباشر بقتل 600.000	

سيتسبب في وفاة 8 ماليني نسمة بحلول عام 2030م.
•سيصل عدد الوفيات إلى عشرة ماليني شخص سنويًا في  	

العالم بحلول عام 2020م.
• مليون ريال قيمة اإلنفاق اليومي على التدخني في  	18 

السعودية.
م. •  احتلت اململكة املركز )29( عامليًا في أعداد املدخنني عام 2011	

اجلمعية تطالب بحفظ حقوق »غير املدخنني«

6
ال������ع������ام������ل������ني ف���ي 

القطاع الطبي

ط������الب وط���ال���ب���ات 
املدارس الثانوية ٪50-30

٪27-15

معدل التدخني في دول مجلس التعاون عام 2011

٪27
٪45

٪14

نسبة تدخني املناطق باململكة عام 2009

املنطقة الشرقية

املنطقة الغربية

املنطقة الشمالية

)2130( سيجارة ،
يستهلكها الفرد سنويًا 

في السعودية

أضرار التدخني
ال تقتصر أضرار التدخني على املدخن 
كــل شخص حوله   إلــى  بــل متتد  فقط 
 ) السلبي  بالتدخني   ( يــعــرف  والـــذي 
أثبتتها  والــتــي   ، بأكمله  واملجتمع  بــل 
تلك  تتنوع  حيث  والبحوث  الــدراســات 
األضــرار ما بني )اقتصادية ، صحية، 

اجتماعية، أسرية( وتتلخص في:
صحية: سبب رئيسي في أكثر من 25 

مرضاً.
كبيراً  املدخن جزءاً  يقتطع  اقتصادية: 

من دخله الشهري .
اجتماعية : ال يرغب املجتمع مبخالطة 
أضرار  من  يسببه  ملا  نظراً  املدخنني 

عليهم.
أسرية: أدى التدخني في بعض احلاالت 

إلى الطالق وتفكك األسر.

جهود  اململكة 
اإلجنازات  من  العديد  اململكة  حققت 
فــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة الــــتــــدخــــني ، 
فأصدرت العديد من األوامر السامية 

الــتــي مــن شــأنــهــا احلـــد مــن انتشاره 
ومنها إصدارها أمر مينع التدخني في 
املطارات  واملرافق العامة مع تخصيص 
املــرافــق و  تــلــك  غـــرف للمدخنني فــي 
األمر  يخالف  ملن  مالية  غرامة  تفعيل 
ــال ســعــودي( ، والتي  قــدرهــا )200 ري
الدكتور  اجلــمــعــيــة  رئــيــس  اعــتــبــرهــا 
للحد  جــيــدة  خــطــوة  القحطاني  مفلح 
من انتشار التدخني ، وطالب بضرورة 
 ، املدخنني  غير  حقوق  وحماية  حفظ 
نظراً لتضررهم السلبي وإحلاق األذى 
على ضــرورة حقهم في  ، مــؤكــداً  بهم 
حــصــولــهــم  عــلــى هــــواء نــقــي ونظيف 
الصحة  وزارة  تــقــوم   جانبها  مــن    ،
األنشطة  مـــن  ــد  ــعــدي ــال ب الـــســـعـــوديـــة 
التوعوية  البرامج  وتقدمي  والفعاليات 
التدخني  مكافحة  أجل  من  والتثقيفية 
»مكافحة  بــرنــامــج  بــإنــشــاء  فــقــامــت   ،
ـــك من  ــــ، وذل الــتــدخــني« عـــام 1423هــــ
التوعوية  اخلدمات  كافة  تقدمي  أجــل 
والعلمية واالستشارية بطرق مكافحته 

وطرق حماية غير املدخنني من أضرار 
األطفال،  وخاصة  القسري  التدخني 
كما أشرف البرنامج على العديد من 
عيادات اإلقالع عن التدخني املنتشرة 
اململكة  ومحافظات  مــدن  جميع  فــي 
العاملية  الــصــحــة  منظمة  ومــنــحــت   ،
اليوم  جــائــزة  2009م  عــام  الــبــرنــامــج 
وذلك  التدخني  عن  لالمتناع  العاملي 
الفعالة في مجال  عن جهوده  تقديراً 
أيضاً  ، كما منحت  التدخني  مكافحة 
الشريفني  احلــرمــني  خـــادم  املــنــظــمــة 
امللك عبدا& جائزة مكافحة التدخني 
أُنشئت  آخــر  من جانب   , عــام 2007 
اخلــيــريــة من  مــن اجلمعيات  الــعــديــد 

والعالجي  التوعوي  الــدور  تقدمي  أجل 
»نقاء«  ومنها جمعية  التدخني  ملكافحة 
إلــى مجتمع  الــوصــول  إلــى  التي تسعى 
التركيز  مــن خــالل  التدخني  مــن  خــال 
مــع املدخنني  اإليــجــابــي  الــتــقــارب  على 
حلياة  اإليجابية  باجلوانب  وتعريفهم 
العلمية  األســالــيــب  ــخــدام  واســت نــقــيــة 
احلديثة لتحقيق أعلى معدالت النجاح 
بتوعية  ، واهتمت جمعية »نقاء« أيضاً 
ــطــفــل مـــن خــــالل تــأســيــســهــا ملوقع  ال
إلــكــتــرونــي »مــوقــع نــقــي« حــيــث يُعني 
بتثقيف الطفل بأسلوب جذاب بأضرار 
والتلوين  الــرســم  الــتــدخــني مــن خـــالل 

والصور التعبيرية واجلمل التثقيفية.

على املدخن عدم انتهاك حق غير املدخن في 
حصوله على هواء نقي ونظيف

اليوم العاملي ملكافحة التدخني 
  قررت منظمة الصحة العاملية عام 2003م ، اعتماد يوم 31 أيار/ مايو من كل عام يومًا عامليًا لالمتناع عن التدخني ، وفيه يتم تسليط الضوء على النجاحات وتبادل 
اخلبرات التي أحرزتها الدول املصادقة واملوقعة على اتفاقية املنظمة بشأن مكافحة التبغ ،  والهادفة إلى »حماية األجيال احلالية واملقبلة من التأثير املدمر الصحي 
واالجتماعي والبيئي واالقتصادي الستهالك التبغ والتعرض لدخان التبغ، من خالل توفير أطر من التدابير ملكافحة التبغ، تنفذها األطراف على مستويات وطنية 
وإقليمية ودولية« من جانبها وقعت اململكة على االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة التبغ في عام 1425ه� )يونيو  عام 2004م ( ومت وضعها موضع التنفيذ 
عام 1426ه� )مايو عام 2005م( ، وتتلخص هذه االتفاقية في اآلتي : رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية منه ،  حماية الناس من الدخان ، عرض املساعدة على من يريد 

اإلقالع عن تعاطيه ، التحذير من أخطار التبغ ، حظر اإلعالن عن التبغ والترويج له، زيادة الضرائب املفروضة على التبغ.
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السنة اخلامسة - العدد )66( أيام عالميةحقــــوق
رجب  1432ه�  - يونيو   2011 م 

دراسة : 2000 طفل عامل في اململكة
رئيس اجلمعية يحذر من تشغيل األطفال 

> مشروعية عمل األطفال في اإلسالم واملواثيق الدولية

أن  العمرية ومبا  الفرد في جميع مراحله  الشريعة اإلسالمية بحماية  اهتمت  
إيجابياً  مباشر  بشكل  تؤثر  ألنها  اإلنسان  حياة  في  هامة  مرحلة  تعد  الطفولة 
الكاملة  توفير احلماية  أكدت على ضرورة  فقد  على حياته مستقباًل،   وسلبياً 
للطفل وأهمية حصوله على كافة حقوقه من التربية والرعاية األسرية والتعليم 
، ألنه محور املجتمع وأساس املستقبل فبتقدمه يتقدم املجتمع وبتأخره يتأخر 
املجتمع،  لذلك نهى اإلسالم عن الدفع املبكر للفرد إلى سوق العمل واعتبره من 
أمناط الظلم االجتماعي ، ألنَّ دخول الفرد في سن الطفولة للعمل يفقده الكثير 
من حقوقه اإلنسانية كالتربية والتعليم والرعاية األسرية ، فقد قال الرسول  ] 
)ال تكلفوا الصبيان الكسب فإنكم متى كلفتموهم الكسب سرقوا ( فبني أن دخول 
سوق العمل في سن مبكرة يجعله يفقد الكثير من القيم األخالقية مما يؤدي به 

إلى االنحراف .
بعمل  املتعلقة  املواثيق  من  العديد  الدولية  املنظمات  أصدرت  آخر  جانب  من 

األطفال ومنها:
1- اجلمعية العامة لألمم املتحدة )اإلعالن العاملي حلقوق الطفل(.

 ,60،59،58،33،16،15،10،7،6،5 رقــم  )اتفاقيات  الدولية  العمل  منظمة   -2
.)182, 138،124،123،112،90،79،78،77

3- منظمة العمل العربية )اتفاقية رقم 1 لعام 1996م بشأن مستويات العمل، 
اتفاقية رقم 108 لعام 1996م بشأن عمل األحداث(.

> أسباب تفشي ظاهرة عمالة األطفال

1- املستوى الثقافي لألسرة: إنَّ تدني املستوى التعليمي لألسرة وعدم إدراكها 
ألهمية التعليم ، إضافًة إلى قلة املدارس أو عدم وجودها في احمليط السكني 
العمل ضمان  إلى سوق  أبنائها  دفع   أن  تعتقد  يجعلها   ، التعليم  تكلفة  وارتفاع 

ملستقبلهم.

اليوم العالمي لمناهضة عمل األطفال
 ال يزال هناك املاليني من األطفال في العالم تنتهك حقوقهم اإلنسانية من ممارسة 
حياتهم الطبيعية كبقية أقرانهم من )التعليم - اللعب - الترابط األسري - توفير 
األعمال  من  العديد  في  ون��ه��ارًا  لياًل  يعملون  فهم  لهم(،  مناسب  معيشي  مستوى 
اخلطرة والشاقة من أجل توفير لقمة عيشهم ، فلذلك كان من أبرز األهداف التي 
ظاهرة  على  القضاء  هو  1919م  عام  إنشائها  منذ  الدولية  العمل  منظمة  نصبتها 
12 حزيران/ يوم  الدولية  العمل  اعتمدت منظمة   2002 عام  في  و   ، األطفال  عمل 

يونيو يومًا عامليًا ملناهضة عمل األطفال، كما أقرت ذلك اليوم منظمة األمم املتحدة 
للقضاء على  املبذولة  تعزيز اجلهود  الضوء على  يتم تسليط  في عام 2008، حيث 
تلك الظاهرة ، وتدعو املنظمة العالم للقضاء على تلك الظاهرة نهائيًا بحلول عام 

2016م.

2- عوامل اقتصادية: تدهور األوضاع االقتصادية في بعض املجتمعات وما يترتب 
عليها من ارتفاع وتضخم في األسعار السيما لدى األسر الكبيرة ، و قلة أجور 

األطفال و سهولة االستغناء عن األطفال العاملني.
وخلو  أطفالهم  حقوق  ألبسط  األهالي  بعض  وعي  عدم  اجتماعية:  عوامل   -3
املناهج الدراسية من التحفيز على اإلبداع والتطوير مما يفقد األطفال الرغبة 
أيدي  على  العنف  من  مختلفة  الطفل ألمناط  تعرض  إلى  إضافة   ، التعليم  في 

املعلمني مما يؤدي بهم إلى هروبهم  من املدرسة.

> التأثيرات السلبية املترتبة على عمل األطفال

تتأثر صحة الطفل العامل من ناحية التناسق العضوي وقوة البصر والسمع وذلك 
نتيجة لتعرضه لبعض الغازات السامة أثناء عمله ال سيما في املناجم أو ورش 
إصالح السيارات، كما يفقد قدرته التطويرية لذاته نتيجة لتركه مقاعد الدراسة 
بنقص  و يشعر  العلوم،  والكتابة ومختلف  القراءة  تنخفض قدرته على  وبالتالي 
ذاته وفقده الحترامها نتيجة لنشئته البعيدة عن األسرة وفقده الترابط والتالحم 

األسري.

> رئيس اجلمعية يحذر من تشغيل األطفال دون سن ال� 18 عامًا

ال  اململكة  األطفال في  أن عمالة  القحطاني  مفلح  الدكتور  رئيس اجلمعية  أكد 
تشكل ظاهرة بل هي حاالت فردية ، و أن اجلمعية عند رصدها لتلك احلاالت 
تقوم  بالتنسيق مع وزارة العمل وبعض اجلهات ذات العالقة ملنعها والتصدي لها 
، محذراً   في الوقت ذاته أرباب العمل من املؤسسات والشركات واألفراد من 
القيام  بتشغيل األطفال وحرمانهم من ممارسة حياتهم كأقرانهم ، معتبراً ذلك  
انتهاكاً حلقوق الطفل التي حمتها الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية ، مشدداً 
على أنه يجب أن  يبلغ سن من يلتحق بالعمل 18 عاماً ومن يلتحق بالعمل وهو 
يقل عن ذلك العمر فله شروط معينة ، »نظام العمل حظر تشغيل األطفال ومنع 
املؤسسات والشركات من القيام بذلك وقصر ذلك على التدريب لألطفال عندما 
أعمال شاقة  العمل سواء في  أما  تدريبية  ببرامج  وإحلاقهم  معينة  يبلغون سناً 
أو غير ذلك فهذا ال يجوز« وبني الدكتور القحطاني الفرق بني تشغيل األطفال 
وعملهم داخل وخارج النطاق األسري  »ينبغي النظر في ظروف عمل األطفال 
في مثل هذه احلاالت هل هو مبقابل وأجر وعقد فهذا مخالفة وانتهاك حلقوق 
الطفل ، وفي حالة كان العمل تطوعياً أو تدريبياً أو عماًل داخل نطاق األسرة فهذا 

ال يعتبر انتهاك حلقوق الطفل ألنه يخضع للعالقات األسرية«.
اجلدير بالذكر أن دراسة سعودية أعدها الدكتور محمد آل ناجي كشفت وصول 
حجم عمالة األطفال في السعودية إلى 1.54٪ عام 1431هـ، حيث احتلت املنطقة 
عسير  ثم  املنورة  املدينة  ثم  املكرمة،  مكة  منطقة  تلتها   ، نسبة  أعلى  الشرقية 

فالرياض.

 ، التي حتوي عمالة األطفال  القارات  أكثر  آسيا  تشكل قارة 
حيث يبلغ عددهم 152.5 مليونًا.

300 مليون طفل في العالم تتراوح أعمارهم بني 5-14 سنة 
يعملون بدوام كامل يتركز معظمهم في الدول النامية.

179 مليون طفل في العالم يعملون في أعمال خطرة وضارة ، 
أي مبعدل  طفل من أصل ثمانية أطفال.

800 ألف طفل في العالم يعملون في منظمات عسكرية.

150-200 مليون طفل في العالم معظمهم من اإلناث يعملون 
بدون أجر.

يعمل 70٪ من األطفال في العالم بالقطاع الزراعي.
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أيام عالمية

حددت منظمة الصحة العاملية ثالث مراحل للعالج وهي:
1- املرحلة »املبكرة«: تعد تلك املرحلة بأصعب املراحل ألنه يعيش فيه املدمن 
العديد من اآلالم والصراعات الداخلية بني حاجته للمخدر وعزميته على 

عدم التعاطي وتستمر من أيام إلى عدة أسابيع.
2- املرحلة »املتوسطة«: يتخلص جسم املدمن من التسمم الناجت عن التعاطي 
الطويل  النوم  الشديدة في  كالرغبة  بالعديد من االضطرابات  ويشعر فيها 

وفقدان الوزن وارتفاع ضغط الدم وتستمر من ستة أشهر إلى سنة.
3- مرحلة »االستقرار«: تعد تلك املرحلة بالتأهيلية للمدمن بحيث متكنه 
النفسي  التأهيل  يتم خاللها  لذلك  في مجتمعه  االندماج  إلى  العودة  من 

إلعادة الثقة بنفسه.

اليوم العاملي  ملكافحة املخدرات واالجتار غير املشروع بها

أنواع املخدرات

طبيعية
هي مواد تتركز في جزء أو أجزاء من النباتات 
القات  القنب ونبات  التالية: اخلشخاش ونبات 

ونبات الكوكا.

نصف تخليقية
هي مواد حضرت من تفاعل كيميائي بني نباتات مخدرة 

مثل الهيروين ومادة كيميائية مثل استيل كلوريد.

تخليقية
م����واد ل��ي��س��ت م��ن أص���ل ن��ب��ات��ي وت��ن��ت��ج ع��ن طريق 
:املهبطات  وم��ن��ه��ا  م��ع��ق��دة  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ت��ف��اع��الت 

واملنشطات واملهلوسات.

املخدرات في العالم

بلغ عدد متعاطي املخدرات في العالم  عام 2010 بني 155 و 250 مليون.

3 ماليني من متعاطي املخدرات باحلقن  في العالم مصابون باإليدز.

72 ألف مدمن مخدرات  يراجعون  مستشفيات األمل في اململكة.

وفقًا لتقرير نشرته CNN عام 2010 ، فإن اململكة تعتير من أكبر دول العالم في 
ضبط املخدرات.

مت إحباط محاوالت تهريب مخدرات في األشهر األولى من عام 1432ه�،  تقدر 
قيمتها مبليار ريال و400 مليون ريال سعودي.

حجبت مكافحة املخدرات في السعودية 300 موقع إلكتروني يروج للسموم.

نبات القات الهيروين

نبات اخلشخاش الكوكايني

اليوم العاملي ملكافحة املخدرات واالجتار غير املشروع بها
العامة لألمم املتحدة عام 1987م االحتفال في 26حزيران/ قررت اجلمعية 
يونيو من كل عام باليوم العاملي ملكافحة املخدرات واالجتار غير املشروع بها 
وتأثيراتها  املخدرات  بأضرار  االجتماعي  الوعي  رفع مستوى  أجل  وذلك من 
مدى  على  الضوء  وتسليط   ، واالقتصادية  واالجتماعية  والنفسية  الصحية 
أهمية تفعيل التعاون بني املنظمات املسؤولة ملكافحة املخدرات واستخدامها 

واالجتار بها.

أضرار املخدرات
الشك أنَّ تعاطي املخدرات يؤدي إلى الكثير من األضرار اجلسيمة )صحية،  
اقتصادية ، اجتماعية( على الفرد واملجتمع ،فهي تفكك األسرة وتشتت أبنائها 
وتؤدي إلى فقد التوازن املالي لها نتيجة لتكلفة شرائها الباهظة ، و تساعد 
على انتشار الكثير من اجلرائم ، و تدهور صحة الفرد وإصابته بالكثير من 
على  االعتماد  على  قــادر  غير  املجتمع  إلى جعل  إضافًة   ، املزمنة  األمــراض 

أفراده من أجل بناءه وتقدمه.

معاناة املدمنني
تعاني مجمعات األمل اخلاصة بعالج إدمان املخدرات واألمراض النفسية من 
العديد من السلبيات  والتي أكدتها اجلوالت امليدانية ألعضاء اجلمعية ، حيث 
أكد عضو اجلمعية األستاذ معتوق الشريف أن هناك عجز شديد في السعة 
السريرية للمرضى فال يزال الكثيرون ينتظرون في قائمة االنتظار، إضافًة إلى 

وجود غرف غير مهيئة لعالج املدمنني.

استراتيجية اململكة في مكافحة املخدرات
بذلت اململكة الكثير من اجلهود على املستوى احمللي والدولي والعربي واخلليجي 
وطنية  استراتيجية  واعتمدت   ، املخدرات  وتعاطي  لترويج  التصدي  مجال  في 
تقوم على أربعة محاور وهي :- التوعية الوقائية، املكافحة على املستوى احمللي، 
املشاركة في عالج وتأهيل مدمني املخدرات )الرعاية الالحقة(، كما أكدت على 
التعاون على الصعيدين العربي والدولي، و انضمت للعديد من االتفاقيات الدولية 

والعربية وأصدرت العديد من األنظمة احمللية ومنها:
1- انضمام اململكة إلى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غير املشروع في 

املخدرات واملؤثرات العقلية الصادرة عام 1988م.
2- صدور أول نظام يعنى مبكافحة املخدرات بشتى أنواعها عام 1353هــ، حتت 

مسمى »نظام منع االجتار باملواد املخدرة واستعمالها«.
3- في عام 1426هــ ، صدر نظام »مكافحة املخدرات«.

غير  االستعمال  ملكافحة  النموذجي  املوحد  العربي  القانون  اململكة  أقــرت   -4
عام  العرب  الــوزراء  مجلس  عن  الصادر  العقلية  واملؤثرات  للمخدرات  املشروع 

1968م.
اجلهات  مع  املتواصل  وبالتعاون  املخدرات  ملكافحة  العامة  املديرية  كما حققت 

اإلعالم(،  وزارة   - الصحة  وزارة   - اجلــمــارك  مصلحة   - احلـــدود  )حــرس  املعنية 
اإلدمان  لعالج  وتوفير مصحات  اإلعالمية  التوعية  النجاحات من خالل  من  الكثير 
وإقامة الندوات وورش العمل ، حيث أظفرت تلك اجلهود إلى إحباط دخول 60٪ من 
املخدرات إلى داخل البالد ، في حني مت دخول 40٪ فقط منها إلى داخل اململكة ، و 
تعتبر اململكة من أكبر دول العالم في ضبط مادة الكبتاجون بنسبة 27٪ على املستوى 
أيضاً  تقوم  والتي  اململكة  العديد من اجلمعيات األهلية في  ، كما أن هناك  الدولي 
ببذل اجلهود التوعوية والتثقيفية ملنع انتشار املخدرات ومن تلك اجلمعيات: اجلمعية 
التدخني  بأضرار  للتوعية  »كفى«  جمعية   ، املخدرات  من  للوقاية  اخليرية  الوطنية 

واملخدرات.
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التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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نقاًل عن صحيفة 

حقــــوق

ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
املالية  الشؤون  على  العام  املشرف  و  اجلمعية  عضو 

واإلدارية

ينال موضوع حقوق اإلنسان ، أهمية قصوى تنبع من طبيعة 
هذه احلقوق وأثر حمايتها على كرامة اإلنسان، وقد نص القرآن 
الكرمي على تكرمي ا& لإلنسان في قوله تعالى: }َولََقْد َكَرْمنَا 
اإللهي رعاية هذه احلقوق  التكرمي  آََدم{، ويقتضي هذا  بَِني 
وحمايتها والعمل على وقائية أفراد املجتمع من أي جتاوزات 
بحقوقهم  توعيتهم  من خالل  حقوقهم  قد متس  انتهاكات  أو 
التي كفلتها لهم األنظمة ، إال أن الذي يدور في اعتقاد الكثير 
من األفراد أن معاجلة القضايا احلقوقية ال تبدأ إال بعد وقوع 
االنتهاك والتجاوز وهذا االعتقاد السائد غير صحيح ومخالف 
لطبيعة عمل اجلهات احلقوقية والتي يتمحور عملها من خالل 

دورين رئيسيني وهما :
الــدور الوقائي والــذي يتمثل في تفادي وقوع أي جتاوز بحق 
تبعات  معاجلة  فــي  يتمثل  والـــذي  العالجي  ـــدور  وال ـــراد  األف
االنتهاكات وإزالة أسبابه ، فالدور الوقائي يتمحور حول تثقيف 
أفراد املجتمع بحقوقهم التي كفلتها لهم األنظمة والتعليمات 
واحملاضرات  العمل  وورش  التدريبية  ــــدورات  ال خــالل  مــن 
التثقيفية باإلضافة إلى إيضاح طبيعة احلق وكيفية احملافظة 
وعي  لديهم  أفـــراد  لدينا  يكون  بــأن  ذلــك  مــن  ويستفاد  عليه 
األنظمة  وفــق  لهم  املقررة  للحقوق  األساسية  باملبادئ  وإملــام 
والتعليمات حيث يأتي نشر ثقافة حقوق اإلنسان في مجتمعنا 
في الوقت الراهن متوافقاً مع توجهات قيادتنا الرشيدة التي 
األديان  بني  للحوار  ودعــت  داخلياً  الوطني  احلـــوار   أسست 
حقوق  ثقافة  نشر  أنَّ  إال   ، الدولي  املستوى  على  والثقافات 
تتم  ووسائل  وآليات  بها  تقوم  جهات  وجــود  يقتضي  اإلنسان 
الدور  هــذا  حتقيق  تعيق  قد  عقبه  هناك  أن  إال  خاللها  من 
الوقائي األهم أال وهو عدم جتاوب بعض األفــراد مع ما يتم 
تنظيمه من محاضرات وندوات يكون الهدف منها نشر الثقافة 
بوضع  االهتمام  أن  يؤكد على  ، مما  بها  وتوعيتهم  احلقوقية 
إجراءات وقائية سيكون لها بالغ األثر في التقليل من تظلمات 
األفراد ملعرفتهم مسبقاً مالهم وما عليهم ، أما  الدور العالجي 
األفــراد وهنا ينحصر دور  االنتهاك بحق  بعد حدوث  فيوجد 
اجلهات احلقوقية على العمل إلزالة أسباب االنتهاك وإرجاع 
احلق ألصحابه إال أن الدور العالجي يترتب عليه في الغالب 
املتضرر. تصيب  قــد  الــتــي  املــالــيــة  أو  النفسية  ـــار  اآلث  بعض 

معاهدة جديدة  عاملية حلماية حقوق العمالة املنزلية

والسعودية تعارضها  أواًلثم تدعمها
ال يزال أكثر من 100 مليون شخص في العالم 
يشتغلون بالعمالة املنزلية أغلبهم من  النساء 
لكافة حقوقهم  انتهاكات  يعانون من  والفتيات 
دون  الطويلة  العمل  )ســاعــات  مــن  اإلنسانية 
انــخــفــاض أجـــورهـــم - عـــدم تلقي  تــوقــف - 
 - واجلنسية  البدنية  االنــتــهــاكــات   - األجـــور 
أعضاء  أمــضــى  فقد  لــذا   ، بالبشر(  االجتـــار 
أجل  من  الدولية ثالث سنوات  العمل  منظمة 
معاهدة مبعايير عاملية حتفظ حقوق  صياغة 

تلك العمالة.
العمل  مؤمتر  في  اململكة  شاركت  جانبها  من 
الــدولــي فــي دورتـــه الــــ100 فــي جنيف بتاريخ 
وفدها  وتــرأس  2011م  يونيو   / حــزيــران   16
ووفقاً   ، فقيه  عـــادل  املــهــنــدس  الــعــمــل  ـــر  وزي
أعضاء  فـــإن  ـــش  ووت ــتــس  راي هــيــومــن  ملنظمة 
والكويت  )البحرين  اخلليجي  التعاون  مجلس 
وُعمان وقطر والسعودية واإلمارات( باإلضافة 
سجلوا  والــهــنــد،  وأندونيسيا  بنغالديش  إلــى 
املعارضة للمعاهدة في البداية، كونها معاهدة 

ُمــلــزمــة قــانــونــاً ثــم أعــربــوا عــن دعــم املعاهدة 
فــي جــوالت املــفــاوضــات األخــيــرة وفــي عملية 

التصويت النهائية.
 اجلدير بالذكر أن  املعاهدة حتتوي على تسعة 
عشر مادة  تنص جميعها على » العمل الالئق 
العقد  شــروط  ذلــك  فــي  مبــا  املنزليني  للعمال 
والسنوية  واألسبوعية  اليومية  الراحة  وأوقات 
األدنى  واحلد  الراتب  ومقدار  األجر  مدفوعة 
لسن العمل ودفــع األجــر في وقته و التعويض 
عن ساعات العمل اإلضافية  و حق العمالة في 
املسكن واملأكل واملشرب واملعاملة احلسنة وحق 
التقدم بالشكوى ضد أي معاملة غير حسنة«.

Nshr1@yahoo.com    
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