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آخر خبر لم يحدث بعد

اجلمعية  تعقد  سوف 
ورشة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
اجلمعية  موارد  تنمية  عن  عمل 
1431/6/18هـ  وقد قامت اجلمعية 
من  مجموعة  إلى  دعاوي  بأرسال 
باململكة  واألعمال  املال  رجاالت 

للمشاركة في الورشة 

الوطنية  اجلمعية  تفتتح 
باملدينة  مكتبها  اإلنسان  حلقوق 
الدكتور  دشنه  والذي   ، املنورة 
القحطاني  ربيعان  بن  مفلح 
على  ويشرف   ، اجلمعية  رئيس 
املنورة  باملدينة  اجلمعية  مكتب  
شديد   بن  سالم  محمد  الدكتور 

العوفي 

لحقوق  الوطنية  الجمعية  تطلق 
األمان  برنامج  مع  بالتعاون  اإلنسان 
األسري حمله ) غصون الرحمة ( لوقف 

العنف ضد األطفال

إن األطفال هم الشريحة األضعف في املجتمع ، لذا فإن كل الشرائع واملواثيق الدولية والقوانني الداخلية 
للدول  قد خصتهم بالكثير من احلقوق ورفعت عنهم أغلب االلتزامات ، إال أننا جند أن األطفال يتعرضون 
ارس عليهم في بعض األحيان من قبل أشخاص مسئولني  للعنف في عدة جوانب من حياتهم والذي قد يمُ
عن حمايتهم واحلفاظ على سالمتهم . مما قد يترك أثر سلبي على صحة األطفال وسالمتهم البدنية 

والنفسية .
وقد أولت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  قضايا العنف ضد األطفال اهتمامًا خاصًا في محاولة 
حقوق  ثقافة  لنشر  العمل  وورش  والندوات  الدورات  وعقدت  الكتيبات  فأصدرت   ، معاناتهم  لرفع  جادة 

الطفل ، فضمان حق األطفال في الوقاية واحلماية أمر غير قابل للتأجيل.
وفي اآلونة األخيرة رصدت اجلمعية  زيادة  حاالت العنف ضد األطفال املسجلة يوٍم بعد يوم ، وخوفًا 
من تفاقم املشكلة ، وما لها من أثر سلبي على الطفل واألسرة واملجتمع فقد سعت اجلمعية جاهده إلى 
الطفل  حقوق  رسالة  لتوصيل  والطاقات  اجلهود  لتوحيد   ، والغايات  األهداف  نفس  لهم  شركاء  إيجاد 

التعاون  جاء  هنا  ومن   ، املجتمع  طوائف  كافة  إلى 
مع برنامج األمان األسري ، وكان ثمرة هذا التعاون 
إطالق  حملة ) غصون الرحمة ( لوقف العنف ضد 
األطفال ، لتثقيف املجتمع بخطورة وأضرار العنف 
 ، األطفال بشكل خاص  والعنف ضد  األسرى عامة 
لشؤون  الرئيس  ونائب  اجلمعية  عضو  تولت  وقد 
األسرة األستاذة اجلوهرة بنت محمد العنقري هذه 
احلملة مشكورة وسعت إلجناحها واحلصول على الدعم 

الالزم .
عقد  صحفي  مؤمتر  في  عادلة  األميرة  وأوضحت    
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  فرع  مقر  في  املناسبة  بهذه 
بالشراكة  أن احلملة تطلقها اجلمعية  اإلنسان في جدة 
مبرمة  اتفاقية  على  بناء  األسري  األمان  برنامج  مع 
، وقالت في رد على اإلعالميني حول زواج  بني الطرفني 
ضد  العنف  أشكال  من  القاصرات  زواج   : القاصرات 
األطفال ، وأضافت  هناك جهود واضحة لبعض اجلهات 

التي تسعى جاهدة لوضع حد لسن زواج الفتيات . 
الوسائل املساعدة للحملة

1.    اخلط الساخن
2.    فريق التدخل في األزمات العائلية في أقسام 

الشرطة.
3.    مأوى النساء/األطفال.

الشؤون  وزارة  في  األسرة  حماية  4.    أقسام 
االجتماعية.

5.    منظمة حقوق اإلنسان.
العنف  دينية حملاربة  بشخصيات  االستعانة     .6

كجرية من جانب إسالمي.
يعامل  الطفل  ضد  العنف  أن  فكرة  تعزيز     .7

كجرية وليس كجنحة مدنية.
8.   تطوير جهود الوقاية وتطبيقها على املجتمع 

احمللي مع مراعاة العادات والتقاليد.
9.    الكشف عن مختلف أنواع العنف واإلحصاءات 
احمللية للحاالت مع توفير مثال حي حلاالت العنف 
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أخبار الجمعية

تتمة �ص 1

للتبليغ  املسئولة  باجلهة  والتعريف 
عن حاالت العنف.

تربط  بيانات  قاعدة  إنشاء     .10
الشرطة  وأقسام  املستشفيات  بني 
لتسجيل  االجتماعية  واخلدمة 
حاالت العنف وبذلك يتوفر معلومات 
كاملة لإلحصاء ودراسة أسباب العنف 

واملعنفني والضحايا.

اإلسرتاتيجية: واختيار   التخطيط 
•    تقييم درجة وكثافة املوضوع وفقا 

لإلحصائيات.
املستهدفة  الفئة  •    حتديد 

وطريقة الوصول إليهم.
احملتملني  الشركاء  •    حتديد 
تساعد  أن  يكن  التي  والتحالفات 

وتوظف في برامج التدريب.
التي  االتصال  قنوات  هي  •    ما 

سوف تستخدم داخل وخارج اململكة.
إستراتيجية  •    توفير 
برامج  صحف،   ( عامة  عالقات 

تلفزيونية........الخ (.
ومستوى  املستهدف   اجلمهور 

االتصال:
1.    الفرد: هو مستهدف أساسي 
على  التأثير  املمكن  فمن  للتغيير، 
لدى  واالجتاهات  واملعرفة  الوعي 
من  السلوك  إلى  باإلضافة  الفرد 
خالل التواصل املباشر ونقصد بالفرد 
عن  النظر  بغض  األفراد  جميع  هنا 
أو  االقتصادي  أو  التعليمي  املستوى 

االجتماعي أو الوظيفي.
االجتماعية:  2.    الشبكات 
الشبكات  أو  املجموعات  نستهدف 
على  تأثير  من  لها  ملا  االجتماعية 
املمكن  فمن  لها  املنتمني  األفراد 
التأثير على معرفة األفراد وثقافتهم 

من خالل املجموعة.

خالل  من  3.    املنظمات: 
املنظمات يكن توصيل رسائل احلملة 
ألعضائهم مما يسهم في توفير الدعم 
وخلق سياسات جديدة لهذه املنظمات 
تلك  ومن  األفراد  تغيير  على  تساعد 
الشؤون  وزارة  املستهدفة  املنظمات 
أقسام  الصحة،  وزارة  االجتماعية، 
الشرطة، وزارة العدل، املدارس، مراكز 

املجتمع، املال جيء واملساجد. 
 4.    املجتمع: إن للمجتمع ككل 
والقيم  والتقاليد  العادات  على  تأثير 
 وخلق اآلراء وبلورة النظرة االجتماعية.

األهداف قصرية املدى للحملة :
خالل  من  أ .    التوعية 
احمللية: اإلعالمية   احلملة 

محلية  إعالمية  حملة  إطالق 
جميع  تعرض  ومبسطة  مفهومة 
تستهدف  الطفل  ضد  العنف  أبعاد 
واألجناس  األعمار  جميع 
االجتماعية  املستويات  ومختلف 
مراعاة  مع  التعليمية  و  واالقتصادية 
للمجتمع. الثقافية   االختالفات 

تشمل  أن  احلملة  هذه  في  ويشترط 
عرضا لـــ :

العنف. أنواع   1.    جميع 

للعنف. املسببة   2.    العوامل 
على  والنفسي  الصحي  3.    التأثير 
النظرة  إلى  باإلضافة  املعنف  الطفل 

االجتماعية السلبية. 
جلميع  والواجبات  4.    احلقوق 
و  اخلصوص  وجه  على  األسرة  أفراد 

املجتمع ككل
5.    اخلدمات املقدمة لألسرة من 

ضحايا وجناة.
 6.    احللول عند مواجهة العنف.

باإلضافة إلى:
الدعائية،  1.    املنشورات 
تناقش  والتي  واملطويات  وامللصقات، 
الكشف  وطرق  ودالئله  العنف  أنواع 

كانت  )سوءا  املعنفة  احلاالت  عن 
املترتبة  والنتائج  جنسية(،  أم  جسدية 
على  حتتوي  أن  يجب  كما  العنف،  على 
أفراد  وواجبات  األخالقية  احلقوق 
الدعائية  األدوات  تلك  وتوزع  املجتمع. 
والعيادات  املستشفيات  خالل  من 
واملدارس واجلامعات واجلهات احلكومية 

واألهلية.
الطفل  حالة  تصور  2.    ملصقات 
بعد االعتداء مع مراعاة أن تكون الصورة 
االنتباه  تشد  بحيث  وموظفة  هادفة 
وتكون  املجتمع،  في  صدمة  إحداث  دون 
باللون األبيض واألسود لتعطي انطباعا 
باجلدية ويكتب عليها باألحمر لتعطي 

إحساسا باخلطر والعدوان.
أو  ملونة  معصم  أسورة  3.    عمل 
والبيع  للتوزيع  احلملة  بشعار  دبابيس 
وعاطفي  مادي  دعم  لتوفير  وذلك 

لألطفال ممن تعرض للعنف.
4.    تصميم شعار يحمل كل معاني 
احلملة وأهدافها الستقطاب دعم أفراد 

املجتمع.
يوضح  للحملة  إعالن  5.    تصميم 
املجتمع  على  للعنف  السلبية  النتائج 
وجه  على  املعنفني  واألشخاص  ككل 

اخلصوص.
عالقات  جلنة  6.    تكوين 
للحملة  الترويج  في  تساعد  عامة 
املجتمع. شرائح  لكافة   والوصول 

إستراتيجية التدخل الفوري:
والتوجيهات  اخلدمات  1.    تقدمي 

للعائالت التي تعاني خطر العنف.
2.    تطوير مقدرة ومهارات اجلهات 
ذات العالقة بحاالت العنف مثل الشرطة، 
والعاملني في احلقل الصحي واملشرفني 
واملشرعني  املدارس  في  االجتماعيني 

والقضاة.
3.    توظيف أطباء متخصصني في 
أطباء  لتدريب  العنف  حاالت  تشخيص 
والنساء  األطفال  وأخصائي  الطوارئ 

والوالدة واألعصاب.
4.    تأسيس خدمة التأهيل الفوري 

للضحايا، املعتدين وذويهم.
لألطفال  جيء  مال  5.    جتهيز 

والنساء في مناطق اململكة.
6.    تفعيل ودمج برامج التعامل مع 
العنف ضد الطفل في الدوائر واملؤسسات  

احلكومية واألهلية.
عائلية  استشارة  مكاتب  7.    إنشاء 

في جميع مناطق اململكة.
الشراكة  وترسيخ  8.    تعزيز 
واملنظمات  املؤسسات  بني  والتعاون 
العنف  بحاالت  االهتمام  ذات 
الطفل. ضد  العنف  ومنها   األسري 

األهداف بعيدة املدى 
إستراتيجية التعليم والوقاية:

محلية  محاضرات  1.    تقدمي 
موجهة  األسري  العنف  عن  تعريفية 

اخلصوص  وجه  على  للمختصني 
آخر  تتناول  عام  بشكل  وللمجتمع 
اإلحصاءات والدراسات املتناولة لقضية 

العنف موضحة نتائجه على املجتمع
للمقبلني  عمل  ورش  2.    توفير 
التحاور  عن  واملتزوجني  الزواج  على 
واالتصال مع األطفال ومهارات التربية، 
في  والتحكم  األطفال  حاجات  وتطور 
الغضب وتصحيح االعتقادات اخلاطئة 
السائدة في املجتمع ) إن الطفل ملك 

أبيه ( للتقليل من حاالت العنف.
في  عمل  ورش  3.    تنظيم 
بواسطة  واألمهات  للمدرسني  املدارس 
نفس  علم  من  كال  في  متخصصني 
في  األطفال  ضد  والعنف  الطفل 
القرى  وخاصة  اململكة  مناطق  جميع 
تعليم  على  الورش  ترتكز  والهجر، 
مراحل  مع   التعامل  كيفية  املشاركني 
النمو املختلفة لألطفال وخاصة الغير 
عن  الكشف  وكيفية  منهم  طبيعيني 
حاالت مشاكل السلوك والعنف األسري 

وكيفية اإلبالغ عنها.
لألطفال  عمل  ورش  تنظيم       .4
بواسطة أخصائيني في الطب النفسي 
لتعليمهم  األطفال  تطور  ومراحل 
ليس   ( احلماية  وأساسيات  حقوقهم 
الطفل  استغالل  إنسان  أي  حق  من 

جنسيا أو اإلساءة له جسديا (.
من  باملختصني  5.    االستعانة 
اليونيسيف،   ( منظمات  أو  أخرى  دول 
احلملة  العاملية،  الصحة  منظمة 
أي  أو  األسري  العنف  ضد  العاملية 
حاالت  مع  بالتعامل  مختصة  جهة 
املجتمع  لتثقيف  الطفل(  ضد  العنف 
أن  ويكن  الطفل،  ضد  العنف  عن 
تقام هذه احملاضرات في وزارة اخلدمة 
اإلنسان  حقوق  منظمات  االجتماعية، 
املدني  املجتمع  منظمات  من  أي  أو 

املساندة للحملة.
من  املجتمع  نظرة  6.    تغيير   
خالل التدخل األولي األساسي وبرامج 

الوقاية:
أ .    تثقيف املجتمع ) ذكورا وإناثا(  
من  وواجباته  األطفال  حقوق  عن 

منطلق ديني وأخالقي كأفراد وآباء.
نسبة  على  الضوء  ب .    إلقاء 
حاالت العنف ضد الطفل في املجتمع 
في  للمشاركة  للمجتمع  الدور  وإتاحة 
برامج احلملة التوعية أو املساعدة في 
حاالت  عن  باإلبالغ  حتى  أو  احلملة 

العنف. 
بالتأثيرات  ت .    التثقيف 
األسري  العنف  حلاالت  املدى  البعيدة 
والصحة  األسرية  العالقات  على 
لألسرة  االقتصادي  واملستوى  العامة 
الغير  السلوك  تأثير  إلى  باإلضافة 
جيل  ونشوء  اآلخرين  على  سوي 
واجلرية. العنف  على  معتاد   جديد 
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توقيع مذكرة تفاهم بني اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان والغرفة التجارية الصناعية 

املشترك  التعاون  مبدأ  من  إنطالقاً 
األجهزة  وكافة  اإلنسان  حقوق  جمعية  بني 
األحد  يوم  اجلمعية  وقعت   ، الصلة  ذات 
2010م   /4/  4 املوافق  1431/4/19هـ 
مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية 
اجلمعية  وتهدف  االستقدام  بلجنة  ممثله 
يثبت  التي  باحلاالت  تزويدها  ذلك  من 
فيها ممارسة خاطئة من أي جهة تستقطب 
أو  كان  ذكراً  العامل  إلى  كاإلساءة  العمالة 
املساس  أو  راتبه  صرف  عدم  أو  أنثى 
اجلمعية  حتث   ذلك  اجل  ومن  بكرامته. 
واجلهات  االستقدام  مكاتب  والغرفة 
أو  اجلمعية  بتزويد  الصلة  ذات  األخرى 
حاالت  بأي  املختصة  احلكومية  اجلهات 
تنطوي على اى انتهاك حلقوق هذه العمالة 
،وسوف تقوم اجلمعية ببعض املهام في هذا 

الشأن ومنها:
من  إليها  ترد  التي  القضايا  متابعة   
الزماً  تراه  ما  واتخاذ  التجارية  الغرفة 

حيالها .
حال  في  النظامي  اإلثبات  حتري   
من  املستقدمني  لعقود  الكفالء  مخالفة 
والعمل  املختصة  باألجهزة  عالقاتها  خالل 

من أجل احملافظة على حقوق الطرفني
  التنسيق مع السفارات األجنبية التي 
حقوق  حلفظ  وذلك  رعاياها  إليها  يلجأ 

صاحب العمل ) الكفيل (
وتعمل الغرفة التجارية الصناعية  على 

األهلية  االستقدام  مكاتب  على  التعميم 
وتنوير  توجية  بضرورة  الرياض  مبنطقة 
أصحاب العمل بواجباتهم جتاه العمالة لديها 
كما اتفق الطرفان في مذكرة التفاهم على 
الوعي احلقوقي في  تنمية  العمل من اجل 
املجتمع بتعريف أصحاب العمل بواجباتهم 
إطار  في  ونظاماً  شرعاً  العمالة  جتاه 
إنساني مقبول . وكذلك القيام بالدراسات 
التي تعالج أوضاع وحقوق العمالة وصاحب 

العمل باململكة . 
املنزلية  العمالة  أن  بالذكر  واجلدير 
مما  العمل  لنظام  تخضع  ال  باململكة 
بني  العالقة  ضبط  بالضرورة  يستتبع 
الشريعة  إطار  في  العمل  وصاحب  العامل 
صدورها  املنتظر  والالئحة  اإلسالمية 
بني  العالقة  لتنظيم  املختصة  اجلهات  من 
حقوقه  طرف  لكل  يحفظ  مبا   ، الطرفني 

ويلزمه بواجباته. 
الوطنية  اجلمعية  رئيس  ذكر  وقد 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  اإلنسان  حلقوق 
القحطاني : أن التعاون مع الغرفة التجارية 
اجلمعية  توجهات  ضمن  يأتي  الصناعية 
لتفعيل التعاون مع املؤسسات والهيئات ذات 
ونأمل   ، األفراد  ومصالح  بحقوق  العالقة 
أن يكون للتعاون مع الغرفة في هذا املجال 
أثر في حصول صاحب العمل والعامل على 
مناسب  مناخ  إلى خلق  يؤدي  حقوقهم مما 

لبيئة العمل .

للقانون  االيطالي  الدولي  املعهد  رئيس 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  يزور  اإلنساني 

اإلنسان

الدولي  املعهد  رئيس  مورينو  ماوريتسيو  السفير  قام 
االيطالي للقانون اإلنساني  يرافقه السيد لوكا سورجي نائب 
السفير االيطالي باململكة بزيارة للجمعية الوطنية حلقوق 

اإلنسان يوم االحد 1431/4/12هـ املوافق 2010/3/28م 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور/  استقبالهم سعادة  في  وكان 
رئيس  اللقاء رحب  بداية  في   ، رئيس اجلمعية  القحطاني 
اجلمعية وجلانها  وقدم شرحا عن  الزائر  بالوفد  اجلمعية 
مناقشة  متت  ذلك  بعد   اجنازاتها  وابرز  بها  العمل  والية 
بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان ودور اجلمعية في 
مجال التدريب و نشر الثقافة احلقوقية كما تناول احلديث 
سبل التعاون بني اجلمعية واملعهد الدولي للقانون اإلنساني 
بالتدريب  يهتم  والذي  املعهد  يقدمها  التي  البرامج  وابرز 
في املجال احلقوقي و خاصًة فيما يتعلق بالقانون الدولي 

اإلنساني .
هذا   ، التدريب  مجال  في  التعاون  فكرة  طرح  مت  كما 
القضايا  النظر حول عدد من  الطرفان وجهات  تبادل  وقد 
على الصعيد الدولي واملتعلقة بحقوق اإلنسان وفي نهاية 
بها اجلمعية  تقوم  التي  الزائر باجلهود  الوفد  أشاد  اللقاء 
لرئيس  الدعوة  توجيه  مت  كما  اإلنسان  حقوق  مجال  في 
املقدمة فيه  البرامج  املعهد واالطالع على  لزيارة  اجلمعية 
الفاخري  الرحمن  عبد  بن  خالد  األستاذ  اللقاء  حضر   ،

املشرف العام على الشؤون اإلدارية واملالية.

العلوم  نادي  بالتعاون مع  الوطنية حلقوق اإلنسان  أقامت اجلمعية 
 ، امللك سعود  بجامعة  السياسية  والعلوم  األنظمة  كلية  في  السياسية 
ومبتابعة الدكتور صالح بن محمد اخلثالن نائب رئيس اجلمعية  برنامج 
حقوق اإلنسان في إصدارات ، حيث وزعت أكثر من 700 نسخة من 
،هذا  الطلبة  قبل  من  كبير  إقبال  وسط  اجلمعية  إصدارات  مختلف 
وأبدى راكان السعدي رئيس نادي العلوم السياسية سعادته عن األصداء 

الطيبة التي رافقها البرنامج .

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تنظم برنامجًا في جامعة امللك سعود
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للمؤسسات  األول  اخلليجي  املنتدى  في  اإلنسان   حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئيس  شارك    
الوطنية حلقوق اإلنسان بقطر   بورقة عمل حول    > > >  دور اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
السعودية في دعم وتعزيز  و حماية حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها في املجتمع ) اإلجنازات – التحديات 

) – التطلعات 
شارك الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس اجلمعية 
الوطنية حلقوق اإلنسان في املنتدى اخلليجي األول للمؤسسات 
اإلنسان  حقوق  وحماية  ترقية  حول  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
املنتدى  تناول  وقد  ابريل   21-20 من  الفترة  خالل  قطر  بدولة 
املؤسسات   ) واستطالعات  وحتديات  اجنازات   ( لـ  عرض 

الوطنية اخلليجية حلقوق اإلنسان ، وقد حتدث الدكتور مفلح 
الوطنية حلقوق اإلنسان في دعم  القحطاني عن دور اجلمعية 
وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ونشر ثقافته في املجتمع مبيناً 
كلمته  جاءت  وقد   ، وتطلعاتها  وحتدياتها  اجلمعية  اجنازات 

على النحو التالي :
أوال :   اإلجنازات 

التي  املـــجـــاالت  بــعــض  هـــنـــاك 
خاللها  مـــــن  اجلـــمـــعـــيـــة  عـــمـــلـــت 
للمساهمة في حتقيق حماية أفضل 
تعد ضمن  والــتــي  اإلنــســان  حلقوق 
إجنازات اجلمعية و ميكن تلخيصها 

في بعض النقاط التالية :
ثقافة  نــشــر  عــلــى  -1.الـــعـــمـــل 
حــقــوق اإلنـــســـاًن وخــصــوصــاً بعد 
صدور املوافقة السامية على إنشاء 

اجلمعية وذلك عن طريق :
-أ . التعليم :من خالل  السعي 
اإلنسان  حــقــوق  مــفــاهــيــم  إلدخــــال 
في  مناهج مؤسسات التعليم العام         

والعالي 
ب . اإلعالم والنشر: من خالل 
البرامج  مــن  العديد  فــي  املــشــاركــة 
والصحف  واإلذاعـــيـــة  التلفزيونية 
إصـــــدار عشرات  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
القوانني  عــن  والكتيبات  النشرات 
واملواثيق  ،واالتــفــاقــيــات  السعودية 
التي  والدولية  واإلسالمية  العربية 
انــضــمــت إلــيــهــا املــمــلــكــة . كــمــا مت 
عمل أفالم توعوية قصيرة للتعريف 
إلى  وأهدافها،.باإلضافة  باجلمعية 

(وهــي نشرة  إصــدار نشرة )حقوق 
تعنى  اجلمعية  تــصــدرهــا  شــهــريــة  

باملواضيع احلقوقية
للمعلومات  مــركــز  ــشــاء  إن ج.   
الوصول  ميكن  والتوثيق  واإلحصاء 
اجلمعية  مـــوقـــع  خــــالل  مـــن  إلـــيـــه 
أهم  على  يحتوى  و  اإلنترنت  على 

موضوعات حقوق اإلنسان
د. إنشاء مكتبة حلقوق اإلنسان 
بدعم وتعاون مركز سعود البابطني 
اخليري مزودة بالعديد من املراجع 
فــي مــجــال حــقــوق اإلنــســان بهدف 

دعم البحث في هذا املجال
هـ. تنظيم فعاليات ثقافية لنشر 
ثــقــافــة حــقــوق اإلنـــســـان مــن خالل 
إقامة الندوات واحملاضرات وورش 
العمل ومن ذلك ندوة بدائل عقوبة 
الــســجــن ونــــدوة احلـــق فــي السكن 
وندوة حقوق املتقاعدين بني الواقع 

واملأمول...الخ .

الــشــكــاوى  من  استقبال آالف    .2
املــواطــنــني واملــقــيــمــني ومـــن بعض 
املــنــظــمــات احلــقــوقــيــة فــي اخلارج  
حصول   يضمن  مبا  معها  والتعامل 

وهي  حقه   على  الشكوى  صاحب 
إدارية   ، سجناء   ( كالتالي  مصنفة 
،قــضــائــيــة ،أحوال  ،عــمــالــيــة  مــالــيــة 
شخصية  ،وعنف أسري وأخرى  (

  
الوفود  مـــن  ــد  ــعــدي ال 3.اســتــقــبــال 
والسفراء من دول أوربية وأمريكية 
وعربية،ومنظمات  وآســــيــــويــــة 
دولــيــة،وجــامــعــات ،ومــراكــز حلقوق 
اإلنسان.وتبادل وجهات النظر معها 
الــقــضــايــا احلــقــوقــيــة وبيان  بــشــان 

وجهة نظر اجلمعية بشأنها.
4. التقاء ممثلي اجلمعية بكبار 
مسئولي الدولة ، من اجل التباحث 
حـــول ســبــل الــتــعــاون بــني الطرفني 
ومعاجلة ما يرد للجمعية من قضايا 
تدخل في اختصاص هذه اجلهات.

5. زيـــارة  أكــثــر مــن أربــعــني سجنا 
التوقيف  ودور  ـــكـــة   املـــمـــل فــــي 
السجناء  أوضـــــاع  عــلــى  لـــإطـــالع 
بالسجناء  ــقــاء  ــت واالل واملــوقــوفــني  
للسجون  الــعــامــة  الــبــيــئــة  ومــعــرفــة 
التقارير عن هذه السجون   وإعــداد 
وإدراجها ضمن تقارير أحوال حقوق 
عن  تصدر  والتي  باململكة  اإلنسان 
والثاني  األول  كالتقرير  اجلمعية 
التي  السنوية  الــتــقــاريــر  وكــذلــك   ،
تصدرها اجلمعية والتي صدر منها 

مؤخراً التقرير السنوي اخلامس.
،ودور  اإليـــــواء  دور  زيـــــارة   .6
ــــني واملــــعــــوقــــني  األيــــــتــــــام واملــــســــن
والعمل  بـــأوضـــاعـــهـــا  واالهـــتـــمـــام 
كفاءتها  مــــن  الــــرفــــع  اجــــــل  مــــن 
. املختصة  اجلــهــات  مــع   بالتنسيق 
قنوات  فتح  إلى  اجلمعية  7. سعت 
قطاعات  كافة  مع  مباشرة  اتصال 
املساهمة  اجل  من  الداخلية  وزارة 
فــــي  حــمــايــة حــقــوق املـــواطـــنـــني و 
في  النظر  تأخير   وعــدم  املقيمني 
تظلماتهم ومساعدة كبار املسؤولني 
في الوزارة على االطالع من خالل 
جهة محايدة على حقيقة ما يحدث 
يضمن  ومبــــا  الـــواقـــع  أرض  عــلــى 
مساعدة اجلهات العليا في الوزارة 

من الناحية الرقابية.
8. إن اجلمعية تعتقد بإمكانية 
املجتمع  أمــــــن  ـــى  عـــل احملــــافــــظــــة 
احترام  مــع  ــتــوازي  ــال ب واســتــقــراره 
حــقــوق اإلنـــســـان وذلــــك مــن خالل 
والقوانني  األنظمة  بتطبيق  االلتزام 
وفـــي حــالــة عـــدم وجـــودهـــا العمل 
للجهات  وإرســالــهــا  اقتراحها  على 
دراستها  عــلــى  للعمل  التشريعية 
اجلمعية  حرصت  كما  وإصــدارهــا 
تــدريــب قوى  فــي  تــشــارك  أن  على 
األمــــن الـــعـــام عــلــى مـــبـــادئ حقوق 
اإلنسان وكيفية تطبيقها في عملهم  
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من خالل إلقاء بعض احملاضرات 
العام    األمــــــن  وأفــــــــراد  لـــضـــبـــاط 
تضمنت شرحاً عن أهمية االلتزام 
باألنظمة والقوانني وتطبيقها ودور 
القانون  تنفيذ  فــي  األمـــن  رجـــال 
وحــفــظ األمـــن وفـــي نــفــس الوقت 
العمل على احترام حقوق اإلنسان 

أثناء التطبيق .
إدخال  إلــى  اجلمعية  9.سعت 
مـــفـــاهـــيـــم حــــقــــوق اإلنـــــســـــان في 
مـــراحـــل الــتــعــلــيــم وســـاهـــمـــت في 
احترام  ـــادئ  مـــب عــلــى  الـــتـــدريـــب 
حــقــوق اإلنــســان واألنــظــمــة وعنت 
فراغا  تعاني  الزال  التي  باحلقوق 
باملرأة  واهتمت  حلمايتها  تشريعا 
والطفل واحلق في املشاركة واحلق 
الفساد   ومــكــافــحــه  الــتــعــبــيــر  فـــي 
والرعاية  املــعــيــشــيــة  واألوضــــــــاع 
والتعليمية  والصحية  االجتماعية 
وشئون السجناء انطالقا من قوال 
لله تعالى: )ولقد كرمنا بني ادم ( 
وقوله ) وفضلناهم على كثير ممن 

خلقنا تفضيال ( .
بإدراج  اجلمعية  طالبت   .10
نصوص  في برامج تدريب املوظفني 
املكلفني بإنفاذ القوانني من اجلنود 
أكانوا  ســواء   ، وغيرهم  والضباط 
من املدنيني أو العسكريني، حتظر 
التعدي على األشخاص أو معاملتهم 
معاملة مهينة أو ال إنسانية و حتدد 
املفروضة  واحملــظــورات  واجباتهم 
عليهم بشكل واضح ودقيق من اجل 
املساهمة في احلد من التجاوزات 
األجهزة  بعض  مــن  تقع  قــد  الــتــي 

األمنية واإلدارية. 
من  الــــعــــديــــد  إصــــــــدار   .11
ــــــــدراســــــــات مــــثــــل :-دراســـــــــــة  ال
والعامل  املــــواطــــن  )حـــقـــوق  عـــن 
الكفالة(. تـــرتـــيـــبـــات  ظــــل   فــــي 
دراســـــــــــة عــــــن مـــــــدى انـــســـجـــام 
إتفاقيات  مــع  السعودية  األنظمة 

الرئيسية. اإلنــــــســــــان   حــــقــــوق 
وجاري العمل من اجل االنتهاء ونشر  
-: مثل   الــدراســات   مجموعة من 
        * دراســة عن : ) الصورة 
 الذهنية حلقوق اإلنسان باململكة ( .
)دراســــــــة   : عـــــن  دراســــــــــة   *   
.  ) الـــــــســـــــفـــــــر  مــــــــــن  ــــــــع  ــــــــن  امل
    * دراسة عن ) حق اإلنسان في 

العيش في بيئة سليمة ( .
بطباعة  اجلمعية  قامت   .12
التوعوية   الكتيبات  أالف  وإصــدار 
املتهم  حـــقـــوق  تــضــمــنــت  والــــتــــي 
ـــاء   ) الــقــبــض ـ الــتــحــقــيــق –  ـــن أث
حقوق  و  احملــاكــمــة(    – التفتيش 
وواجباتهم  والسجينات  السجناء 
من  العديد  طباعة  إلــى  باإلضافة 
بهدف  السارية  والقوانني  األنظمة 
وضــعــهــا فــي مــتــنــاول اجلــمــيــع من 
اإلنسان. حقوق  ثقافة  نشر   اجــل 

على  بـــالـــتـــعـــرف  ـــمـــام  االهـــت  .13
ـــرات وجتــــــارب اآلخــــريــــن في  خـــب
،فنظمت  اإلنـــســـان  مــجــال حــقــوق 
اجلــمــعــيــة ألعــضــائــهــا الــعــديــد من 
ومؤسسات  جلــمــعــيــات  ـــارات  ـــزي ال

عربية ،وإسالمية  ودولية.
منسوبي  مــــشــــاركــــات   .14
وملتقيات  مــؤمتــرات  في  اجلمعية 
ومحاضرات   ودورات  ــــــدوات  ون
وورش عمل محلية وإقليمية ودولية 

.
15. بينت اجلمعية مواقفها من 
خالل بيانات أصدرتها بشأن بعض 
القضايا  التي فيها انتهاك حلقوق 
الساحة  شهدتها  والــتــي  اإلنــســان 
واإلسالمية  الــعــربــيــة  و  احملــلــيــة 

والدولية.
بعض  بــاقــتــراح  اهــتــمــت   .16
لبعض  واللوائح  األنظمة  مشاريع 
الــفــيــئــات فــي املــجــتــمــع ومـــن ذلك 

حقوق مرضى اإليدز .

17. احلرص على افتتاح العديد 
من  الفروع للجمعية في مختلف مناطق 
الناس  مع  التواصل  لضمان  اململكة 
افتتاح فروع في كل من: جده و  فتم 
الدمام وجازان واجلوف  ومكتب في  
 مكة املكرمة  وآخر في املدينة املنورة.

ثانيا :  التحديات :
ـــــتـــــحـــــديـــــات الــــــتــــــي تـــــواجـــــه  ال
اإلنسان  حلــقــوق  الــوطــنــيــة  اجلمعية 
 فــــي نـــشـــر الـــثـــقـــافـــة احلـــقـــوقـــيـــة :-

1-صعوبة العمل في بيئة ال تتفهم الدور 
. اإلنسان  حقوق  جلمعيات   الرقابي 

فــــي بعض  الــــتــــواصــــل  2-صــــعــــوبــــة 
ــعــض اجلـــهـــات ذات  األحــــيــــان مـــع ب
املـــبـــاشـــرة بــحــمــايــة احلق. ــعــالقــة   ال

املستمر  املــالــي  لــلــدعــم  3-احلـــاجـــة 
ثقافة حقوق اإلنسان .  لضمان نشر 

ثالثا :  التطلعات :
 التطلعات على املستوى اخلليجي :-

العمل من اجل وضع حلول نهائية ملشكلة 
ثبوتية  أوراق  أو من ال يحمل  البدون 
. اخلليجي  التعاون  مجلس  دول   في 

موحدة  قواعد  وضع  اجل  من  العمل 
التعاون  مجلس  دول  مــســتــوى  عــلــى 
اخلليجي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة 
ومبا يحفظ حقوق هذه العمالة وحقوق 
 أرباب العمل وحقوق الدولة وأمنها .

املشاركة  تــوســيــع  أجـــل  مـــن  الــســعــي 
الشعبية

اخلليجي  املــمــتــدي  خــتــام  وفـــي 
حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  األول 
اإلنــســان ، خـــرج املــشــاركــون بعشر 
تــوصــيــات  وهــي أن املــشــاركــون في 

املنتدى : 
مؤسسات  بــإنــشــاء  1-يــرحــبــون 
وطــنــيــة حلــقــوق اإلنــســان فــي بعض 
دول مــجــلــس الــتــعــاون اخلــلــيــجــي ، 
إنشاء مثل  إلى  الدول  بقية  ويدعون 

هذه املؤسسات.
هذه  تنشأ  أن  على  2-يــؤكــدون 
املؤسسات طبقا ملعايير األمم املتحدة 

املعروفة ) مبباديء باريس(
3-يحثون احلكومات على الدعم 
ــي لتلك  ــفــن ـــي وال الــتــشــريــعــي واملـــال

وضمان  مهامها  وتسهيل  املؤسسات 
استقالليتها والتعاون الوثيق معها .

4-يرحبون بقرار اجلمعية العامة 
مركز  بإنشاء  املتحدة اخلاص  لألمم 
في  والتوثيق  للتدريب  املتحدة  األمم 
غرب  جلنوب  اإلنسان  حقوق  مجال 
قطر  بــدولــة  العربية  واملنطقة  آسيا 
معه  للتعاون  املنطقة  دول  ويــدعــو   .

وتقدمي كافة سبل الدعم له.
السامية  املــفــوضــيــة  5-يـــدعـــون 
حلقوق اإلنسان ومركز األمم املتحدة 
اخلدمات  لتوفير  والتوثيق  للتدريب 
للبلدان  الفني  والــدعــم  االستشارية 
وطنية  مؤسسات  إنشاء  في  الراغبة 
الفني  والــــدعــــم  اإلنــــســــان  حلـــقـــوق 
حالياً  القائمة  الوطنية  للمؤسسات 
من أجل رفع قدراتها وتعزيز فاعليتها 
الدعم  ذات  تـــقـــدمي  عـــن  فــضــال   ،
لألجهزة واملؤسسات احلكومية وغير 
بحقوق  املعنية  األخــــرى  احلــكــومــيــة 

اإلنسان في هذه البلدان.
وتبادل  التعاون  6-يشجعون على 
املؤسسات  بني  والتجارب  اخلــبــرات 
، كما  اإلنــــســــان  ــة حلـــقـــوق  ــي ــوطــن ال
يؤكدون على التعاون الوثيق بني هذه 
املؤسسات و منظمات املجتمع املدني 

في دول اخلليج.
بناء  ــة  أهــمــي ــى  7-يــــؤكــــدون عــل
املؤسسات  فــي  للعاملني  الـــقـــدرات 
الوطنية في خالل التدريب املتخصص 
تنفيذ مختلف  الفاعلة في  والشراكة 

األنشطة املستقبلية.
التعاون  مجلس  دول  8-يــحــثــون 
وطنية  خطط  تطوير  على  اخلليجي 

شاملة حلقوق اإلنسان.
9-يوجهون الدعوة لألمانة العامة 
ملجلس التعاون اخلليجي إلنشاء جلنة 
تــعــنــي بحقوق  دائـــمـــة فـــي املــجــلــس 
بني  التنسيق  عــلــى  وتــعــمــل  ــســان  اإلن

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.
ـــــداول  ـــــت ـــــــدعـــــــون إلـــــــى ال 10-ي
عــلــى عــقــد املــنــتــدى ســنــويــا وبصفة 
انعقاد  قــبــل  ــكــون  ي أن  عــلــى  دوريـــــة 
ـــة . ـــجـــي ـــي  اجــــتــــمــــاع الــــقــــمــــة اخلـــل

د/مفلح القحطاني :  إن أهم التحديات التي تواجه 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان هي : عدم تفهم 
أحيانًا  التواصل  صعوبة   ، للجمعية  الرقابي  الدور 

مع بعض اجلهات ذات الشأن ، احلاجة للدعم املالي
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اخبار الجمعية

رئيس اجلمعية يشارك في اللقاء الثامن للحوار 
الوطني املقام في منطقة جنران  

شارك سعادة رئيس اجلمعية 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور/ 
القحطاني في اللقاء الثامن 

للحوار الوطني .
والذي أقيم في منطقة جنران 
واجلمعة  اخلميس  يومي 
1431/4هـ    /24-23 املوافق 
حول واقع اخلدمات الصحية 

املقدمة وجودتها ، 
اجلمعية  رئيس  أكد  وقد 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
على أهمية اجلودة في تقدمي 
وعدالة  الصحية  اخلدمات 
بتأهيل  واالهتمام  توزيعها 
الكوادر البشرية ، موضحًا أنه 
ال ينبغي التركيز فقط على 
الفني  الطبي مبعناه  اخلطأ 
، وإمنا ينبغي أن يشمل ذلك 
املجال  في  اإلداري  اخلطأ 
الطبي ، واخلطأ االقتصادي 

في هذا املجال 

مراقب  بوجود  وطالب   
طبية  منشأة  كل  في  صحي 
اخلدمات  جودة  ملتابعة 
وتالفي   ، املقدمة  الطبية 
األخطاء الطبية ، واحملافظة 
مؤكدا  املرضى.  حقوق  على 
املريض  تعويض  ضرورة  على 
األخطاء  قبل  من  املضرور 
مع  يتناسب  تعويضا  الطبية 
نتج  إذا  وخاصة   ، الضرر  قدر 

عنها عجز كلي 

اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان
 تتفاعل مع قضية جتنيس أسرة و املعلقة منذ 18 عاما

تفاعلت اجلمعية الوطنية حلقوق 
بينهم  شخصا   33 قضية  مع  اإلنسان 
أسرة محمد  وأطفال من  ونساء  رجال 
لصاحله  صدر  الذي  معشي  إبراهيم 
في  يقضي  الداخلية  وزارة  من  قرار 
التي  جنسيته  باسترداد  1413هـ  العام 

أسقطت قبل 48 عاما.
وفي الوقت الذي حضرت فيه  كامل 
حقوق  جمعية  فرع  مقر  إلى  األسرة 
لطلب  املكرمة  مكة  مبنطقة  اإلنسان 
مدير  أكد  وضعهم،  حل  في  املساعدة 
الشريف  الدكتور حسني  فرع اجلمعية 
لـصحيفة »الوطن« أن اجلمعية التقت 
أسرته  وأفراد  معشي  محمد  باملسن 
وطالبتهم بتحرير شكوى مكتوبة لبدء 
إجراءات النظر في وضعهم، ومخاطبة 

اجلهات املعنية بهذه القضية.
وقال الشريف إن اجلمعية رصدت 
العم  لقضية  مشابهة  حاالت  عدة 

معشي وأسرته، وأوردتها ضمن تقريرها 
اإلنسان  بحقوق  املتعلق  السنوي 
تستبق  لن  اجلمعية  وأن  اململكة،  في 
ومعرفة  احلالة،  دراسة  قبل  األحداث 
عدة  املشكلة من خالل مخاطبة  أبعاد 
جهات معنية يكنها حتديد السبب في 

إسقاط جنسية األسرة.
معشي  إبراهيم  محمد  وأكد 
جنسيته  أن  »الوطن«  لـصحيفة 
1384هـ  العام  في  أسقطت  السعودية 
يني«  »مقيم  والده  خالف  بسبب 
املدنية  األحوال  إدارة  في  مسؤول  مع 
منطقة  في  عريش  أبي  مبحافظة 
أسرته  حرم  اإلسقاط  هذا  وأن  جازان، 
فردا   33 على  أفرادها  عدد  يزيد  التي 
حد  على  املواطنة  حقوق  أبسط  من 
قوله، وأدى باألسرة للعيش على نفقات 
من  أبنائه  من   2 وفصل  احملسنني، 
السلك العسكري رغم مشاركة أحدهم 

وإصابته  العسكرية  القوة  أفراد  مع 
املكي  احلرم  تطهير  عملية  خالل 
الشريف من الفئة التي استولت عليه 

عام 1400هـ.
على  حصل  أنه  معشي  وأوضح 
مواليد  من  كونه  السعودية  اجلنسية 
اململكة وزوجته سعودية األصل، والتحق 
مبوجب  واملواسم  احلج  بقوة  أبناؤه 
هوياتهم السعودية التي حصلوا عليها 
أحوال  مسؤول  وأن  نظامية،  بطريقة 
الضرر  إحلاق  من  متكن  عريش  أبي 
واستغل سلطته إلسقاط جنسيته  به، 

السعودية.
بأنه  معشي  تأكيدات  من  وبالرغم 
خاطب وزارة الداخلية بقضيته، وصدر 
بإعادة  القاضي   2114 الرقم  ذو  أمرها 
الهوية السعودية له وألسرته في العام 
املدنية  األحوال  مدير  أكد  1413هـ، 
بأبي عريش عبد الله احلكمي أن هذا 

جنسية،  استرداد  قرار  لديه  الشخص 
وأن موضوعه صدر إلى وكالة األحوال 
عليه  وأنه  الداخلية،  بوزارة  املدنية 

متابعة موضوعه في الوكالة.
وكالة  راجع  أنه  معشي  وكشف 
وطالبته  بالرياض،  املدنية  األحوال 
كونها  عريش  أبي  أحوال  مبراجعة 
اجلهة املباشرة املسؤولة عن موضوعه، 
عريش  أبي  أحوال  يراجع  زال  ما  وأنه 
دون أن ينفذ أمر استرداد جنسيته، وأن 
بناته  أزواج  قدرة  عدم  في  تسبب  ذلك 
لسجالتهم  إضافتهن  على  السعوديني 
املدارس  في  أبنائه  قبول  وعدم  املدنية، 
في  العالج  تلقيهم  وعدم  احلكومية، 
إضافة  الصحية،  واملراكز  املستشفيات 

إلى حرمانهم من الوظائف.

د / مفلح القحطاني
1431/4/19هـ  األحد  يوم  مساء  الصحة  وزارة  أقامت 
الطبية  )األخطاء  بعنوان  ندوة  م   2010/4/4 املوافق 
للمؤمترات  امللك فيصل  قاعة  التعامل معها(  في  وآلية 
العدل  وزير  و  الصحة  وزير  من  كال  مبشاركة  بالرياض  
و وزير اإلعالم و رئيس هيئة حقوق اإلنسان، وقد شارك 
سعادة  رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور  
مفلح بن ربيعان القحطاني  باحلضور واالستماع ملا مت 

عرضه ومناقشته فيما يتعلق باألخطاء الطبية .
األرقام  أن  الوطنية  اجلمعية  رئيس  أوضح  وقد 
املعلنة مؤخرا من قبل بعض اجلهات عن  واإلحصائيات 
نسب األخطاء الطبية في اململكة غير دقيقة . وأن الرؤى 

واملشاهدات علىأرض الواقع  تبني عكس ذلك . 
فإن األخطاء الطبية حتتاج إلى تدخل سريع وفوري 

لتالفي وقوعها .

رئيس اجلمعية يشارك في ندوة بعنوان 
»األخطاء الطبية وآلية التعامل معها«
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وفد من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبدينة الرياض يزور سجن امللز

قام وفد من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبدينة الرياض 
بزيارة إلى سجن امللز يوم الثالثاء  6 / 5 / 1431هـ املوافق 20 
/4/ 2010م وقد كان في استقبال الوفد الزائر مدير السجن 
النظر  وجهات  بتبادل  الوفد  قيام  وبعد   ، منسوبيه  من  وعدد 

مع إدارة السجن واالستماع ملالحظاتهم ثم قام الوفد بجولة 
واالستماع  بالسجناء  وااللتقاء  السجن  عنابر  داخل  تفقدية 
إلى شكاويهم وتظلماتهم ، وتدوين بعض املالحظات وسوف 
يعد تقرير مبا مت رصده يتضمن اجلوانب السلبية وااليجابية 

ذات  اجلهات  ملخاطبة  متهيداً 
اتخاذه  يلزم  ما  بشأن  العالقة 
إذا لزم األمر ، وقد شارك في 
هذه الزيارة كل من الدكتور عبد 
رئيس  احلي  عبد  آل  اخلالق 
جلنة الرصد واملتابعة والدكتور 
اجلمعية  عضو  خياط  مازن 
السليمان  إبراهيم  واملستشار 
إلى  باإلضافة  اجلمعية  عضو 
باجلمعية  القانوني  الباحث 
وتأتي  السعيد  احمد  األستاذ 
خطة  ضمن  الزيارة  هذه 
السجون  لزيارة  اجلمعية 
واالطالع على أوضاع السجناء 

فيها.

اجلمعية  مساعي  انتهت 
الوطنية حلقوق اإلنسان فرع مكة 
املريض  سراح  بإطالق  املكرمة 
العقوق  بتهمة  املوقوف  العقلي 
بعد   )2010 مارس   31 )شمس 
إشارات قالت: إنه حاول االنتحار 
جرول،  شرطة  مركز  توقيف  في 
حيث كان محتجزا. وقال محامي 
املريض : إن الدعوى ضد موكله 
عليها  وقام  أساسها،  من  كيدية 
االستيالء  بهدف  األكبر  شقيقه 
على اإلرث، بحسب قول محامي 

املوقوف.
الدكتور  قال  جهته،  ومن 
حسني الشريف املشرف العام على 
جمعية حقوق اإلنسان بفرع مكة: 

إن املساعي احلميدة التي شرعت 
بها اجلمعية عبر مكتبها الفرعي، 
أبدته  الذي  املثمر  والتعاون 
بخروج  انتهت  األمنية،  اجلهات 
وإخضاعه  السجن  من  املريض 
للتأكد  فورية  نفسية  لفحوصات 
من عدم حدوث اعتالالت خطيرة 
في صحته النفسية، نتيجة األيام 

التي قضاها في السجن.

د. حسني الشريف : أن املساعي احلميدة التي شرعت بها اجلمعية 
بخروج  انتهت   ، األمنية  اجلهات  أبدته  الذي  املثمر  والتعاون   ،

املريض من السجن ، واخضاعه لفحوصات طبية .

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تنهي احتجاز مريضًا عقليًا في سجن مكة
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وقد حتدث في البداية املشرف 
عبد  بن  سلطان  األمير  كرسي  على 
الله  عبد  بن  خالد  الدكتور  العزيز 
القاسم عن مناشط الكرسي املتنوعة 
ومنها العناية بحقوق اإلنسان والبيئة 
واملوسوعة  الوسطية  أبحاث  ومنها 
السياسية  واملصطلحات  الطبية، 
ونحوها، كما رحب بالتعاون مع هيئة 
حقوق اإلنسان في كل منشط يخدم 
الشكر  وجه  ثم  اإلسالمية،  القضايا 
ملعالي مدير اجلامعة ولألمير سلطان 
برامج  رعايته  على  العزيز  عبد  بن 
هيئة  رئيس  حتدث  ثم  الكرسي، 
حقوق  أهمية  عن  اإلنسان  حقوق 
رعايتها  إلى  اململكة  وسعي  اإلنسان 
كما  بها،  واالهتمام  احلقوق  لتلك 
الصهيوني  الكيان  طوارق  إلى  أشار 
فلسطني،  في  اإلنسان  حلقوق 
وأشار في كلمته إلى تكرمي اإلسالم 
من  وجعلها  حقوقه  وحفظ  لإنسان 
كلمته  وختم  الواجبة،  الضروريات 
بالشكر إلى جامعة امللك سعود ممثلة 
عبد  بن  سلطان  األمير  كرسي  في 
العزيز لتعاونها مع الهيئة واهتمامها 
الندوة،  بدأت  ثم  اإلنسان  بحقوق 
الدكتور  الشيخ  فضيلة  حيث حتدث 
عن  الفوزان  فوزان  بن  العزيز  عبد 
وأكد  اإلسالم  في  اإلنسان  حقوق 

أنها أمر بتكرمي اإلنسان وأنها واجب 
غير  إلى  حتى  ذلك  جتاوز  ديني، 
املسلمني وحتى اإلحسان إلى األنعام 

واحليوانات.
اللطيف  عبد  الدكتور  وحتدث 
مجلس  عضو  الغامدي  سعيد  بن 
حقوق  عن  اإلنسان  حقوق  هيئة 
مبتدئاً  اإلسالم،  في  املسلمني  غير 
سعود  امللك  جلامعة  بالشكر  حديثه 
بن  األمير سلطان  كرسي  في  ممثلة 
اإلسالمية  للدراسات  العزيز  عبد 
اإلنسان  حقوق  ولهيئة  املعاصرة 
لتنظيمهم هذه الندوة مبناسبة اليوم 
أن  بني  ثم  اإلنسان،  حلقوق  العاملي 
على  اإلنسان  حقوق  أسس  اإلسالم 
الديني  الوازع  يكون  بحيث  الدين، 
ومن  احلقوق،  هذه  ملراعاة  حافزاً 
لكن  املساواة،  احلقوق  هذه  أوائل 
املساواة  ميكن  ال  الذي  العلم  جانب 
فيه فال يستوي الذين يعلمون والذين 
اإلسالم  في  فاملساواة  يعلمون،  ال 
كثير من احلقوق فال  ويندرج حتتها 
تفاضل بني الناس في أصل اخللقة.

صالح  الدكتور  حتدث  ثم 
العلوم  أستاذ  اخلثالن  محمد  بن 
السياسية ونائب رئيس جمعية حقوق 
اإلنسان عن اهتمام اإلسالم بحقوق 

اإلنسان، كما حتدث عن الفجوة في 
ما  بني  واإلسالمي  العربي  العالم 
في حقوق  من شريعة عظيمة  لدينا 
اإلنسان وواقعنا املعاصر، ثم حتدث 
العاملي حلقوق اإلنسان  عن اإلعالن 
وأهميته وأن اإلعالن مبوارده الثالثية 
موردنا عاملياً في اجلملة وأنه يتقدم 
مادتني  أو  مادة  باستثناء  اإلسالم 

حتفظت عليها احملكمة.
كثيرا  أن  إلى  اخلثالن  وأشار 
بعض  على  حتفظت  الدول  من 
املواد، وأن هذا حق مكفول في كثير 
يناسب  مما  للدول  االتفاقيات  من 
حتدث  كما  وثرواتها،  خصوصياتها 
التمييز  ملنع  امللزمة  االتفاقيات  عن 
والطفل  املرأة  وحقوق  العنصري 
أشار  كما  وغيرها،  التعليم  وحق 
معرض  في  احلضور  جتول  إلى 
الكتاب على الكتب املؤلفة عن حقوق 

حقوق  هيئة  وإصدارات  اإلنسان 
حقوق  جمعية  وإصدارات  اإلنسان 
كرسي  إصدارات  وكذلك  اإلنسان 
في  العزيز  عبد  بن  سلطان  األمير 
حقوق اإلنسان، وختم الدكتور خالد 
الندوة  مدير  الشنيبر  محمد  بن 
ثم  واألسئلة  والتعليقات  باملداخالت 
إلى  أشار  كما  احملاضرين،  بشكر 
أن كثيرا من احلقوق هي مدار جدل 

حتى في الغرب.

وعلق عضو هيئة حقوق اإلنسان 
العزيز  عبد  بن  إبراهيم  الدكتور 
العربي  التعاون  أهمية  على  الشدي 
ما  على  معرجا  اإلنسان،  حلقوق 
حاجة  من  احملاضرون  به  حتدث 
مجتمعاتنا إلى ثقافة حقوق اإلنسان، 
مشيراً إلى أمثلة من حقوق املعوقني 

واحلفاظ على البيئة.

العالم  في  فجوة  هناك   : اخلثالن   صالح  د/ 
في  شريعة  من  لدينا  ما  بني  واإلسالمي  العربي 

حقوق اإلنسان ، وبني واقعنا املعاصر 

ندوة »حقوق اإلنسان في اإلسالم«

برعاية جامعة امللك سعود
العزيز  عبد  بن  سلطان  األمير  كرسي  أخيرا  أقام 
للدراسات اإلسالمية املعاصرة ندوة بالتعاون مع هيئة 
حقوق اإلنسان وحتت رعاية مدير جامعة امللك سعود 
بالنيابة وبحضور رئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور 

بندر بن محمد العيبان، وأعضاء الهيئة وأعضاء جمعية 
في  التدريس  هيئة  وأعضاء  الوطنية  اإلنسان  حقوق 
اجلامعة واملهتمني، إضافة إلى الطالب والطالبات في 

اجلامعة ونقلت الندوة إلى قاعة اخلنساء في عليشة.
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احلرية و  احلق  ميتلك  انه   يعتقدالكثير 
كيفما ميلك  فيما  التصرف  في   املطلقة 
دون معني  لشيء  مالك  أنه  مبجرد   شاء 
احلق هذا  على  قيود  هناك  أن   إدراك 
أحيانا ميلك  فيما  التصرف  من   متنعه 
، ما  نوعاً  التصرف  في  حريته  تقيد   أو 
 واحلق غايته تكمن في استفادة اإلنسان
يستفيد ميلك  ما  منافع  و  مزايا   من 
و  ، اآلخرين  دون  بها  ويستأثر  و   منها 
القواعد خالل  من  جليا  ذلك   يتضح 
احلق صاحب  متنح  التي   النظامية 
 احلرية في االستفادة من مزايا و منافع
باآلخرين اإلضرار  دون  احلق    . هذا 
صورتني عن  يخرج  ال  احلق   واستعمال 
احلق استعمال  يكون  أن   : األولى   ، 
يكون عندما  ذلك  يتحقق  و   مشروعا 
يلحق أن  دون  نظاميا  االستعمال   هذا 
. جراء هذا االستعمال   باآلخرين ضرراً 
 أما الصورة الثانية فتتمثل في االستعمال
األضرار إلى  يؤدي  الذي  املشروع   غير 
 باآلخرين نتيجة تعسف صاحب احلق في
ومثل  ، نظاماً  له  الثابت  حقه   استعمال 
و بني بينه  ساتر  يقيم  الذي  اجلار   ذلك 
 جارهـ بقصد حجب الهواء و الضوء عن
استعمال في  متعسفا  فيعتبر   ،  جارهـ 
 حقه في وضع الساتر ، طاملا كان الهدف
هناك تكن  لم  و  اجلار  إيذاء  وضعه   من 
ملعرفة والقرينة   ، منه  حقيقية   مصلحة 
في تكمن  احلق  استعمال  في   التعسف 
 معرفة املصلحة املرجوة من قبل صاحب
وجود من  البد  كان  هنا  ومن   .  احلق 
لصاحب املتحققة  املصلحة  بني   تناسب 
من الغير  على  يعود  قد  ما  بني  و   احلق 
 إضرار نتيجة هذا االستعمال وال يعني أن
 يكون لصاحب احلق مصلحة مشروعة من
 استعمال حقه لينتفي عنه قصد التعسف
 ضد الغير ، بل يعول الفقه القانوني على
احلق صاحب  على  العائدة  املنفعة   قدر 
مع تناسبها  ومدى  االستعمال  هذا   من 
 الضرر الذي قد يصيب الغير . لذا فأن
 املصلحة يجب أن تكون ذات قيمة بالغة
من الغير  يصيب  قد  ما  تبرر   األهمية 

إضرار نتيجة هذا االستعمال
املشرف العام على الشؤون املالية واإلدارية

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
Nshr1@yahoo.com

 .

ثقافة حقوق 
االنسان

           محاسب »األمل« يطالب حقوق اإلنسان باإلنصاف
مكة  منطقة  في  اإلنسان  إلى جمعية حقوق  أمس،  باجلنون  املتهم  املال  وليد  األمل  جلأ محاسب مستشفى 
املكرمة، مطالبا إياها بالتدخل في إنهاء قضيته التي تعرقلها الهيئة الصحية الطبية ــ على حد وصفه.وطالب املال 
الذي استغرقت قضيته دون حل أكثر من أربعة أشهر بالفصل فيها وإنصافه من التهم التي وجهت إليه من إدارة 

مستشفى األمل، مع فتح ملف قضيته الذي يحوي ممارسات مخالفة.
من جهتها، أكدت مصادر في جمعية حقوق اإلنسان في منطقة مكة املكرمة أن قسم الشكاوى في اجلمعية 
تسلم خطاب الشكوى الذي احتوى على نقاط عدة حول القضية، بدءا من املشكلة مرورا بإيقاف املال عن العمل 
وإلقاء الشرطة القبض عليه بتهمة التعدي وإيقاف راتبه وانتهاء باتهامه باجلنون ومماطلة الهيئة الطبية الصحية 
في إنصافه والفصل في قضيته.وأكدت املصادر نفسها أن اجلمعية تتابع قضية املال وتخاطب الهيئة بشكل رسمي 

في محاولة للوصول إلى حقائق املوضوع واالستفسار عن أسباب التأخر في فصل القضية.
عمله  مجال  في  إليه  اإلساءة  أولها  نقاط  بثالث  جدة  في  األمل  مستشفى  مع  مشكلته  املال  وليد  وخلص 
كمحاسب، وحرمانه من بدل اإلشراف في برنامج التشغيل التي يتقاضاها املوظفون )أصحاب املرتبات العليا(، 
التي فيها مخالفة  وتبلغ ألفني ريال وذلك دون وجه حق، وعدم إجازته ملخالفات أوامر الصرف وأوامر الشراء 

صريحة وتفتقد إلى املوضوعية.

احلق وحدوده بني 
النظرة والواقع

املعلومات الشخصية:
االسم: سعد عطية أحمد الغامدي

املؤهالت العلمية:  
ـ دكتوراه وماجستير في )إدارة األعمال( احملاسبة   – 

  جامعة والية أوكالهوما   –   الواليات املتحدة األمريكية. 
ـ بكالوريوس احملاسبة وإدارة األعمال )مع مرتبة الشرف األولى(   –    

جامعة امللك سعود. 
اخلبرات العملية: 

ـ النائب األول لرئيس شركة عبد اللطيف جميل احملدودة . 
ـ نائب رئيس مجلس إدارة برامج عبد اللطيف جميل خلدمة املجتمع. 

ـ مدير عام الشركة السعودية للنقل اجلماعي )1409   –   1413هـ( . 
ـ مدير عام الشركة الوطنية للنقل البحري   )1406   –   1409هـ( . 
ـ عميد شئون الطالب   –   جامعة امللك سعود )1404   –   1406هـ( . 

ـ أستاذ مساعد بقسم احملاسبة   –   كلية العلوم اإلدارية   –   جامعة امللك سعود. 
عضويات اللجان واجلمعيات واملجالس: 

ـ عضو املجلس التأسيسي للجامعة األهلية بجدة )حتت التأسيس( . 
ـ عضو مجلس إدارة مؤسسة العلم اخليرية وعضو اللجنة التنفيذية بكلية دارة احلكمة بجدة. 

ـ عضو مجلس إدارة النادي العلمي بجدة. 
ـ عضو جمعية احملاسبة األمريكية واجلمعية السعودية للمحاسبة. 

ـ عضو املجلس التنفيذي ملؤسسـة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعايـة املوهوبيـن . 
ـ عضو مجلس إدارة هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

ـ عضو مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي. 
ـ عضو مجلس إدارة جمعية الكشافة العربية السعودية. 

املؤلفات واإلصدارات : 
ـ مبادئ احملاسبة العامة   –   مع آخرين. 

ـ شطآن ظامئة  " ديوان شعر " 
ـ بشائر من أكناف األقصى    " ديوان شعر " 

ـ إلى العرين شامخاً    " ديوان شعر " 
ـ بعد أن تسكن الريح  " ديوان شعر " 

املجال البحثي: 
ـ الشعر والكتابات األدبية،  التدريب والتربية والتعليم ، اإلدارة احلديثة وتقنية املعلومات. 

األعضاء املؤسسون
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وفد من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
 يقوم بزيارة ملدير عام املرور في اململكة 

يوم  اإلنسان  الوطنية حلقوق  قام وفد من اجلمعية 
2010م  مارس   20 املوافق  هـــ    1431/4/4 السبت 
بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية   رئيس  سعادة  برئاسة 
اململكة  في  املرور  عام  ملدير  بزيارة  القحطاني  ربيعان 
العجالن حيث  الرحمن  بن عبد  اللواء سليمان  سعادة 

مت  مناقشة العديد من القضايا املشتركة والتي تدخل 
ضمن اهتمامات اجلمعية  واإلدارة العامة للمرور وقد 
بحكم  اجلليل  عبد  الدكتور  اللقاء  هذا  ملوضوع  نسق 
تخصصه في هذا املجال ، ومن احملاور التي مت التطرق 

إليها ما يلي :
1-        حوادث املرور وكيفية 

احلد منها
2-        احملاكم املرورية وما مت 

بشأن مباشرتها ألعمالها
العام  النقل  غياب          -3
احلوادث  كثر  في  ذلك  ومساهمة 

وتفاقم مشكلة االزدحام املروري
التوعوية  البرامج          -4

والتثقيفية واحلاجة إلى تفعيلها
5-        احلاجة لوجود وثيقة 
شركات  جلميع  موحدة  تامني 
التأمني حتدد التزامات وحقوق كل 

طرف من إطرافها
6-        رسوم رخصة القيادة 

وشروط احلصول عليها
توقيف  نظامية           -7
لبعض  املرتكبني  األشخاص  بعض 

املخالفات دون محاكمة
8-        التنسيق والتعاون بني 
املرور  بحركة  املعنية  الدولة  أجهزة 
واثر ذلك على جناح جهاز املرور في 

مهامه
9-        مدارس تعليم قيادة 
السيارات وضرورة تطوير وحتديث 

أنظمتها
10-    الغش وتقليد قطع غيار 
السيارات ومساهمة ذلك في وقوع 

حوادث املرور
لبعض  احلديث  تطرق  كما 
التي   األخرى  احلقوقية  القضايا 
الفترة  خالل  اجلمعية  رصدتها 
اختصاص  ضمن  وتدخل  املاضية 

إدارة املرور
وقد استمع أعضاء الوفد لوجهة 
نظر املسئولني في جهاز املرور عن 
الوفد  أشاد  كما  املوضوعات  هذه 
حاليا  تبذل  التي  باجلهود  الزائر 
من قبل مسؤولي جهاز املرور وأكد 
األمور  من  الكثير  هناك  أن  على 
التي سيساهم تفعيلها في احلد من 
املرورية  احلركة  وتسهيل  احلوادث 
والتي تدخل في اختصاصات جهات 

أخرى مما يتطلب إيجاد آلية للتعاون 
والتنسيق من قبل هذه اجلهات مع 

اإلدارة العامة للمرور

وبعد  الزائر  الوفد  أكد  كما 
املسئولني  نظر  لوجهة  االستماع 
تتولى  أن  أهمية  على  املرور  في 
وزارة الثقافة واإلعالم نشر التوعية 
تكون  أن  أو  دائم  وبشكل  املرورية 
هناك إدارة في املرور متخصصة في 

اإلعالم املروري لها ميزانية مستقلة 
املتخصصني  باإلعالميني  ومزوده 
للقيام بهذه املهمة بالتعاون مع وزارة 

الثقافة واإلعالم

ضرورة  على  اجلميع  أكد  كما 
إدخال مفاهيم السالمة املرورية في 
أهمية  من  لذلك  ملا  التعليم  مناهج 
في احلد من احلوادث املرورية التي 

تهدد حق اإلنسان في احلياة

هذا وقد حضر اللقاء من جانب 
فرع  على  املشرف  من  كل  اجلمعية 
بن  جلليل  عبدا  الدكتور  الشرقية  
الرصد  جلنة  ورئيس  السيف  علي 
واملتابعة الدكتور عبد اخلالق آل عبد 
احلي و املشرف العام على الشؤون 
بن  خالد  األستاذ  واإلدارية  املالية 
عبد الرحمن الفاخري. ومن جانب 
إدارة املرور نائب  مدير عام املرور 
العميد فهد محمد الراضي  وعدد 

من مدراء إدارة املرور.

مكتبة حقوق
حقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية 

املؤلف:  الدكتور : صالح بن عبد الرحمن الصالح الشريدة
هذه الدراسة :« حقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية »، دراسة تاصيلية حتليلية تاريخية ملا قدمته اململكة في مجال حقوق 
اإلنسان ، وذلك بعد ان تنادت األمم في أواخر النصف األول من القرن العشرين – أي بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية – بضرورة 
كفالة حقوق اإلنسان ، وكان ذلك بصدور :« اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 1948م«وهذه الدراسة تأتي في إطار تفنيد تلك 
احلمالت احملمومة والدعاوي املشبوهة ضد اململكة العربية السعودية ، تتهمها بانتهاك حقوق اإلنسان ، بغية النيل من كرامة اململكة 
وسيادتها واستقرارها ، ومكانتها التي تبوأتها في عالم يسوده االنحراف والنزعة املادية والظلم والتعدي والفساد األخالقي والرذيلة 

والهرج واملرج فال ضوابط وال حدود وال قوانني تردع اخلارجني ، وتزجر املنحرفني .
وقد إلتزم املولف املنهج العلمي إلعداد األبحاث ، فجاء البحث منضبطاً من حيث موضوعه وشكله ، وقد حرص املؤلف أن يبتعد 

عن اإليجاز املخل واإلطناب امللل ، فجاء الكتاب متناسق منسجم . 
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االمم املتحدة ـ حقوق:
دهشتها  عن  بيالي  نافانيثم  املتحدة  األمم  مبعوثة  عبرت 
لتعزيز  اململكة  في  األمر  والة  يوليه  الذي  الكبير  للدعم 
العلمية  والنهضة  املجاالت،  كافة  على  املرأة  دور  وتفعيل 
للعلوم  الله  عبد  امللك  جامعة  في  متثلت  التي  الراقية 

مبعوثة  زيارة  خالل  هذا  جاء  )كاوست(،  والتكنولوجيا 
األمم املتحدة للمملكة بلقائها األمني العام ملنظمة املؤمتر 
اإلسالمي مبقر املنظمة بجدة البروفيسور أكمل الدين 

أحسام أوغلو.
أوغلو  البروفيسور  وقال 
األمم  مبعوثة  مع  »تباحثنا 
هيئة  إنشاء  حول  املتحدة 
إقليمية حلقوق اإلنسان تضم 
مركز  عبر  اخلليج  منطقة 
وسيأتي  املتحدة،  األمم  يتبع 
الدول  موافقة  بعد  هذا 
في  عنه  وسيعلن  األعضاء، 
الذي  اخلارجية  وزراء  مؤمتر 
املقبل  مايو  شهر  في  سيعقد 

في طاجستان«
ووقال أوغلو »تطرق اللقاء إلى 
الهيئات  التنسيق بني  محاولة 
اإلنسان،  حلقوق  الوطنية 
ودعم دورها من خالل احتاد 
كما  والقرارات،  األفكار 
األديان  حرية  حول  حتدثنا 
واحترام  التعبير،  وحرية 

مشاعر املسلمني«.
املتحدة  األمم  مبعوثة  وكانت 
نافانيثم بيالي قد عبرت عن 
األقليات  حرية  لقمع  شجبها 
معكم  »نتفق  وقالت  املسلمة، 
ليست  التعبير  حرية  أن 
العداء  إلى  أدت  إذا  مطلقة 
أن  وعلينا  واالضطرابات، 
الغرب  إلقناع  طريقة  جند 

في التفريق بني حرية التعبير 
وشددت  املعتقدات«،  وحرية 
املسلمني  حمل  ضرورة  على 
إلستراتيجية  واضحا  هدفا 
منهجها  في  تعتمد  منظمة 
نشر مفهوم الدين بكل وضوح . 
وتطرقت مبعوثة األمم للصورة 
التي ينقلها البعض عن املرأة 
املسلمة في الغرب، ودعت إلى 
توضيح دور اإلسالم املنصف 

اجلمعيات  خالل  من  للمرأة 
وبينت  بنشره،  املتخصصة 
لتقدمي  الراهنة  املساعي  أن 
الدين اإلسالمي على أنه دين 
للمستوى  ترق  لم  التسامح 
املنشود الذي يدحض أخطاء 

الغرب املتشدد.
وأعلن خالل اللقاء عن إطالق 
املستقلة  الدائمة  )الهيئة 
التابعة  اإلنسان(  حلقوق 

مبعوثة األمم املتحدة تشيد بجهود اململكة في تعزيز دور املرأة 

اإلسالمي،  املؤمتر  ملنظمة 
الدول  عليها  وافقت  والتي 
وسيعلن   ،  57 الـ  األعضاء 
وزراء  مؤمتر  خالل  عنها 
سيقام  الذي  األعضاء  الدول 

بعد شهر في القاهرة .
وكشف األمني العام أوغلو عن 
إنشاء مركز يعنى بحقوق املرأة 
املسلمة سيكون مقره القاهرة، 
املرأة  دور  تنمية  إلى  ويهدف 
خالل  من  واجتماعيا  ثقافيا 
خطة وصفها باملرتبة والهامة، 
وسيعلن عنها في مؤمتر لقاء 

الوزراء العرب بالقاهرة.
بيالي  نافانيثم  واختتمت 
جهود  على  وأثنت  حديثها 
املؤمتر  ملنظمة  العام  األمني 
أوغلو  البروفيسور  اإلسالمي 
وعلى جهوده في مجال حقوق 
اإلنسان في العالم اإلسالمي، 
في  املسلمة  األقليات  وحقوق 
الغرب .يذكر أن مبعوثة األمم 
اململكة كأول  املتحدة اختارت 
محطة لزيارتها لدول املنطقة، 
ثم  قطر  إلى  منها  وستنطلق 
العربية  واإلمارات  البحرين 

املتحدة والكويت .

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تفتح ملف السجناء في العراق
طالبت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان توقيع اتفاقية تبادل للسجناء بني اململكة والعراق 
كي يتحقق قضاء السجناء احملكوميات في بلد اجلنسية ، وترى اجلمعية أن هذا هو األمل 

الوحيد في عودة السجناء السعوديني إلى بالدهم وقضاإ فترة األحكام الصادرة بحقهم.
ووضح الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان أن ملف 
السجناء السعوديني في العراق هو محل نظر اجلمعية منذ فترة ، وهو ملف أصبح أكثر 
تعقيدا من السابق حيث كان السجناء السعوددين في العراق لدى ثالث جهات هي القوات 
األمريكية وإقليم كردستان والقوات العراقية ، واخيرا قامت القوات االمريكيةبتسليم معظم 
ما لديها من السجناء السعوديني للقوات العراقية ، وترتب على ذلك عدم وضوح الصورة عن 

أعداد السجناءوال أماكن اعتقالهم.
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األخيرة

كاريكاتير
نافذة

هيئة التحرير

شاركت الدكتورة بهيجة عزي عضو 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان في 
برنامج حوار حقوق اإلنسان العربي 
للمؤسسات  اخلامس  األوربي 
الوطنية حلقوق اإلنسان حول حقوق 
من  الفترة  بدولة قطر خالل  املرأة 

8-10 مارس 2010م 
التي  القضايا  أهم  وكانت 
بهيجة  الدكتورة  أثارتهاوناقشتها 

عزي هي :
في  وأبعادها  املساواة  قضية  1ـ 

الثقافة العربية اإلسالمية .
2ـ ابراز دور اململكة في مجال حقوق 
اململكة  مصادقة  وآخرها  اإلنسان 
العربية السعودية على مبدأ املساواة 

في العمل بني الرجل واملرأة .
العربية  اململكة  حتفظات  3ـ 
في  البنود  بعض  على  السعودية 
البند  وخاصة  السيداو  اتفاقية 
الثاني من االتفاقية اخلاص بحقوق 

املرأة االقتصادية .
4ـ اجنازات اململكة العربية السعودية 
املتمثلة في انشاء اجلمعية الوطنية 

حلقوق اإلنسان .
اجلمعية  ضمن  جلنة  وجود  5ـ 
تعتني  االنسان  حلقوق  الوطنية 

بقضايا املرأة واألسرة والطفل.
االصالح  سياسة  على  التأكيد  6ـ 
التى  السعودية  العربية  اململكة  في 
الشريفني  احلرمني  خادم  يقودها 

يوليه  الذي  اخلاص  واالهتمام 
للمرأة  الشريفني  احلرمني  خادم 

السعودية.
التي  التقارير  على  التنوية  7ـ 
وخاصة  سنويا  اجلمعية  تصدرها 

التقرير األول والثاني.
8ـ التأكيد على أن مصطلح اجلندر  
مصطلح مبهم وغير واضح ومشوش 
الثالث من غير  النوع  ، وأنه يشمل 
اجلنسني الذكر واالنثي وأن التأكيد 
يعني  املصطلح  هذا  على  واملوافقة 
العالقات  تأكيد  نحو  الباب  فتح 
الشاذة وهذا لن توافق علية الثقافة 
العربية واإلسالمية وال حتي االديان 

السمالوية األخري

د/ بهيجة عزي تشارك في برنامج حوار حقوق اإلنسان العربي األوربي بقطر

 
أن  أمة  والعزة ألي  من أظهر صور االستعالء 
تكون لها مصطلحاتها اخلاصة من جهة .. وأن يكون 
من  أممي  مصطلح  ألي  اخلاص  تفسيرها  لها  لها 
مستقلة  تكون  أن  أمة  ألي  والميكن   .. أخرى  جهة 
مصطلحاتها  على  بحفاظها  إال  حقيقيا  استقالال 
املرتبطة ارتباطا وثيقا بقيمها وموروثاتها ، أما إن 
مغيبة  فهي  ومفهوماتها  املصطلحات  تستورد  كانت 
دركات  في  وآخذة  احلضاري  املشهد  عن  متاما 

املهانة مهما كان إرثها القيمي .. 
وإن الناظر للمشهد الثقافي العربي في عاملنا 
اليوم يجد أن األمة ليست مستقلة في هذا اجلانب 
والقضايا  احملسوسات  أسماء  تستورد  بل  ؛  أبدا 
كل  تستورد  بل  بهذا  والتكتفي  والقوانني  والقيم 
والتفرض  ودالالتها  مبفهوماتها  املنظومة  هذه 
الشهود  لهذا  أهال  ليست  فهي  رؤيتهااخلاصة؛ 
في  تنظر  أن  ولك  ؛  القوية  باألمم  اخلليق  القيمي 
والقانون  والعدالة  واألمن  )السلم  مصطلحات 
(-مثال- ستجد أنها فرغت من محتواها احلقيقي 
وفرض مفهوم غربي لها بعيد كل البعد عن مفهومها 
احلقيقي .. فضال عن تغييب املصطلحات الشرعية 
وفرض مصطلحات جديدة للعالقات الدولية تدجينا 

للعقول لتقبل املهانة أمرا واقعا .. 
سمي  ما  املخزية  احلال  هذه  عن  نشأ  وقد 
مصطلحات  تؤخذ  حيث  ؛  املصطلحات(  )اختطاف 
العام  اإلنساني  مضمونها  على  العقالء  يتفق  عامة 
وحتمل وجهة النظر التي يؤمن بها  اإلعالم  املسيطر 
على العالم وتفرض لتجعل الناس اليفهمون مدلوالت 
هذه املصطلحات إال كمايريد األعداء لهم أن يفهموها 

بعيدا عن مفهومها القيمي اجلميل . 
أكثر املصطلحات ورودا على األذهان  ولعل من 
في هذه األيام مصطلح   )اإلصالح(   ؛فإنك ترى أنه 
أو  لسان مسؤول  ( على  )اإلصالح  إذاطرح مصطلح 
مؤمتر أو قرار أممي فإن املفهوم املختطف يبرز بقوة 
ويفرض مفهوما عجيبا لإصالح يقوم على : ترسيخ 
الغرب    لقيم  والترويج  العالم  على  الغربية  الهيمنة 
إن   .. وراء ذلك  املجتمعات والشيء  بها في  والقبول 
اإلصالح عند هؤالء هو : سفور املرأة وحتييد احلكم 
بالشرع وإطالق احلريات الدينية واملشاركة السياسية 
التي يتحكم بها دهاقنة اإلعالم .. وغاب عن أذهان 
على  القائم  لإصالح  احلقيقي  املفهوم  الناس 
السياسية احلقيقية في  املطلقة واملشاركة  الشفافية 
بالشرع ودعم احلياة  املنضبطة  الرأي  القرار وحرية 
العلمية والعملية وحتسني املستويات املعيشية .. إلخ 
بل غاب املفهوم الشامل لإصال ح وهو: اإلقبال بهذه 

البشرية الغارقة في املاديات على الله جل شأنه .. 
الركب  ذيل  في  مازالت  أمة  إننا   .. نعم 
استقاللها  طلب  في  وجتد  لهذا  األمة  تتنبه  ومالم 

املصطلحي فلن تقوم لها قائمة .. 

د. حبيب بن معال اللويحق

اختطاف املصطلحات

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي 
اجلمعية وإمنا تعبر عن أراء أصحابها
www.nshr.org.sa : موقع اجلمعية
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