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آخر خبر لم يحدث بعد
الوطنية  تعقد اجلمعية  سوف 
الشهر  اإلنسان في مطلع  حلقوق 
باإلشتراك  القادم مؤمتر صحفي 
مع جمعية حماية املستهلك ملناقشة 
القضايا املشتركة و املتعلقة بحقوق 
الواجب  واألليات  املستهلكني 
أتباعها للحد من اإلضرار بحقوق 

املستهلك.

منحت وكالة األمم املتحدة إلغاثة 
في  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
صاحب  )األونروا(  األدنى  الشرق 
بن  نايف  األمير  امللكي  السمو 
لرئيس  الثاني  النائب  عبدالعزيز 
مجلس الوزراء وزير الداخلية املشرف 
احلرمني  خادم  حملة  على  العام 
الشريفني إلغاثة الشعب الفلسطيني 

بغزة جائزة املانح املتميز لألونروا

ذو احلجة 1430هـ - ديسمبر 2009م

 اجلمعية تستنكر حظر بناء
مآذن املساجد في سويسرا ص2

تتدخل  اإلنسان  حقوق 
إلنقاذ الطفلة سارة ص3

اجلمعية تثمن أمر خادم 
في  للتحقيق  احلرمني 

أحداث سيول جدة
ص6

ندوة تعقد   اجلمعية 
 بعنوان احلق في العيش

الكرمي
ص9

اجلمعية تثمن مبادرة امللك 
خادم احلرمني يأمر بصرف مليون ريال ألسرة كل شهيد في فاجعة جدة

تشكيل جلنة عاجلة برئاسة أمير مكة لتقصي احلقائق وحتديد مسؤوليات اجلهات احلكومية
اأ�شدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 

اأم�س، اأمرا ملكيا اإىل وزارة املالية ب�شرف مبلغ مليون ريال لذوي 

�شهدتها حمافظة  التي  املاأ�شوية  الأحداث  يف  غرق  �شهيد  كل 

جدة الأربعاء املا�شي، كما اأو�شى بت�شكيل جلنة برئا�شة الأمري 

تقوم  املكرمة،  اأمري منطقة مكة  بن عبدالعزيز  الفي�شل  خالد 

الفاجعة،  اأ�شباب هذه  وتق�شي احلقائق يف  بالتحقيق  ـ  ـ حال 

اأي �شخ�س ذي عالقة  اأو  وحتديد م�شوؤولية كل جهة حكومية 

بها. اإ�شافة اإىل ح�شر �شهداء الغرق وامل�شابني واخل�شائر يف 

املمتلكات، وغريها من املهام

                                                                      التتمة �ص5

حقوق االن�سان ت�ستنكر حظر اأن�ساء ماآذن امل�ساجد يف �سوي�سرا

الوطنية  اجلمعية  استنكرت      
حلقوق اإلنسان نتيجة االستفتاء 
مآذن  إنشاء  الشعبي حول حظر 
امل��س��اج��د ال����ذي مت م��ؤخ��را في 
إنشاء  نتج عنه حظر  سويسرا و 
بيان  ف��ي  وق��ال��ت  م��آذن املساجد 
لها« ان اجلمعية الوطنية حلقوق 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ف���ي  االن���س���ان 
أسفها  ع���ن  ت���ع���رب  ال���س���ع���ودي���ة 
وق��ل��ق��ه��ا ال��ب��ال��غ ل��ع��م��ل م��ث��ل هذا 
انتهاكاً  يعتبر  وال���ذي  االستفتاء 
حل��ري��ة األدي������ان ، وي��خ��ال��ف ما 
الثامنة عشرة من  جاء في املادة 
االنسان  العاملي حلقوق  اإلع��الن 
حقه  شخص  لكل  أعطت  والتي 

في إظهار دينه أو معتقده وإقامة 
شعائره الدينية ، واجلمعية تؤكد 
يؤجج  االس��ت��ف��ت��اء  ه���ذا  م��ث��ل  أن 
الصراع بني األديان ويوسع الهوة 
التي سببتها املواقف العدائية ضد 
اإلسالم من قبل بعض السياسيني 
الغربيني مما يعد انتهاكاً واضحاً 
يخدم  وال  اإلن�����س�����ان  حل����ق����وق 
ال��ش��ع��وب ويعرقل  ب��ني  ال��ت��ع��اي��ش 
احلوار بني األدي��ان وتدعو جميع 
واإلنسانية  احلقوقية  املؤسسات 
في العالم إلى العمل من اجل نبذ 
تدعو  التي  املمارسات  ه��ذه  مثل 
إلى الكراهية وعدم احترام التنوع 

الثقافي والديني.
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أخبار الجمعية

حقوق اإلنسان تتابع موقوفًا سعوديًا بالكويت
متابعتها  الكويت  في  السعودية  السفارة  أك��دت 
»محاربة  دول���ة  أم��ن  بتهمة  أوق���ف  م��واط��ن  لقضية 
رد  الكويت«.جاء ذلك في  دولة  التحالف في  قوات 
السفارة على اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، التي 
استفسرت عن سبب إيقاف سعودي في الكويت منذ 
إليها ذوو املواطن  أكثر من 10 أشهر، بعد أن جلأ 
»س.س.أ« املسجون في الكويت، متظلمني لديها من 
عن  لذويه  معلومات  أي  ورود  وع��دم  معاملته  س��وء 
اجلمعية  على  رده��ا  في  السفارة  وضعه.وأوضحت 
أن املواطن أوقف بتاريخ 24 صفر 1430 بتهمة »أمن 
اتصلت  أنها  خطابها  في  السفارة  وأك��دت  دول���ة«. 
بذويه هاتفيا في حينه ومت إبالغهم بضرورة تواجد 
أحد أقاربه في الكويت ملتابعة وضعه والتنسيق مع 

محامي السفارة.

قام ال�شيد توما�س بردل امل�شئول يف ق�شم اململكة العربية ال�شعودية بوزارة اخلارجية الرنويجية يرافقه امل�شت�شار/ بول بيورن�شتاد 

املوافق2009/12/14م،  يوم الثنني 1430/12/27هـ  الإن�شان  الوطنية حلقوق  للجمعية  بزيارة  اململكة  الرنويج لدى  نائب �شفري 

وكان يف ا�شتقبالهم �شعادة الدكتور/ مفلح بن ربيعان القحطاين رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان و الدكتور �شالح بن حممد 

اخلثالن نائب رئي�س اجلمعية والأ�شتاذ/ خالد بن عبد الرحمن الفاخري امل�شرف العام على ال�شوؤون الإدارية واملالية، يف بداية 

اللقاء رحب رئي�س اجلمعية بالوفد الزائر وتطرق احلديث اإىل بع�س املو�شوعات املتعلقة بحقوق الإن�شان ودور اجلمعية يف جمال 

ن�شر الثقافة احلقوقية يف مناطق اململكة وما لها من اثر ايجابي يف توعية اأفراد املجتمع كما تناول احلديث ما يتعلق مبفهوم عقوبة 

اأو�شح رئي�س  للتعاون بني اجلمعية واملنظمات احلقوقية يف الرنويج هذا وقد  ال�شبل  اأف�شل  اإىل  ال�شريعة بالإ�شافة  الإعدام يف 

اجلمعية بان مفهوم عقوبة الإعدام ت�شتند لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية و التي متثل القانون العام يف اململكة كما اأن ذوي املجني 

عليهم هم اأ�شحاب احلق يف املطالبة يف تنفيذ العقوبة اأو العفو عنها ، وفيما يتعلق بن�شر الثقافة احلقوقية اأ�شار رئي�س اجلمعية 

اإىل موافقة خادم احلرمني ال�شريفني على برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان واملتابع من قبل هيئة حقوق الإن�شان و اجلمعية قد 

اأفراد املجتمع ،هذا وقد  قامت بتنظيم بع�س الدورات والندوات يف بع�س مناطق اململكة بهدف ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان بني 

اأعرب الوفد عن �شعادته بالزيارة وعن النطباع اليجابي كما قدم الوفد الدعوة لزيارة بع�س املنظمات احلقوقية يف الرنويج لتبادل 

وجهات النظر.

وفد نرويجي يلتقي رئيس اجلمعية

د / مفلح القحطاين

رئي�س اجلمعية الوطنية 

       حلقوق الإن�سان
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د/ مفلح القحطاين : العودة اإيل التعيني خمالف لثقافة االإنتخاب

وزارة التجارة تقرتح تعيني  ن�سف عدد اأع�ساء جمال�س اإداة الغرف التجارية

الوطنية  اجلمعية  رئ��ي��س  أك��د 
حل�����ق�����وق اإلن�������س�������ان وق������وف 
وزارة  م��ق��ت��رح  اجل��م��ع��ي��ة ض���د 
التجارة القاضي بتعيني نصف 
كل  إدارة  مجلس  أعضاء  ع��دد 
الثلث  ب��دال من  غرفة جت��اري��ة، 
احلالي  ال��ن��ظ��ام  بحسب  فقط 
املعمول به منذ 75 عاما، ونقل 
العام  األم���ني  تعيني  ص��الح��ي��ة 
إدارتها  مجلس  من  غرفة  لكل 
والصناعة،  التجارة  وزارة  إلى 
ذل���ك مخالف  أن  إل���ى  م��ش��ي��رة 
تسعى  التي  االن��ت��خ��اب  لثقافة 
اجل��م��ع��ي��ة إل���ى ت��ع��زي��زه��ا ليس 
والصناع  التجار  مستوى  على 
ف��ق��ط، وإمن���ا ب��ني ك��اف��ة أفراد 
تكفل  والتي  املجتمع،  وشرائح 
الدكتور  للجميع.وأوضح  احلق 

تكون هناك ضوابط تساعد أن 
انتخابية  عمليات  هناك  تكون 

نزيهة وشفافة.
كان  أن اجل��م��ي��ع  إل���ى  وأش�����ار 
ينتظر قرارا بأن يكون االنتخاب 
جلميع األعضاء، وليس تقليصه 
أن  يقيننا  مع  نصفهم،  بتعيني 
تعتمد على  األم����ور  ه���ذه  م��ث��ل 
لذلك  احمل��ددة  األنظمة  إيجاد 
التي تضمن عدم التجاوز وعدم 
وجود تصرفات سلبية حتدث، 
مؤكدا أن العملية االنتخابية مع 
ستكفل  والرقابة  النظام  وجود 
ف��ه��ي عملية  ل��ل��ج��م��ي��ع،  احل����ق 
جانبية  ع���وائ���د  ل��ه��ا  ت��دري��ب��ي��ة 
أخرى قد تنعكس على مختلف 
ليس  املجتمع  وأف����راد  ش��رائ��ح 

فقط على هذه الفئة .

وبالتالي لن ينظر إلى اخلدمات 
التي ميكن أن يقدمها.

وشدد على أن االنتخاب يجعل 
املنتخب،  على  رقيبا  املنتِخب 
إذا ما قدم اخلدمات  وبالتالي 
انتخابه  فترة  في  منه  املطلوبة 
فالتصويت سيذهب إلى منافسه 
في املرة املقبلة وبالتالي إبعاده، 
بينما املعني ال يعنيه مثل ذلك.

أنهم  مفلح  ال��دك��ت��ور  وأض����اف 
يدفع  أال  اجلمعية  في  يأملون 
وج������ود ب���ع���ض ال��س��ل��ب��ي��ات أو 
االج��ت��ه��ادات اخل��اط��ئ��ة وبعض 
العمليات  ف����ي  ال����ت����ج����اوزات 
اجلهات  الغرف  في  االنتخابية 
أو  التجارة  وزارة  في  املسؤولة 
إلى  للجوء  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ات 
التعيني لتالفيها، وإمنا نأمل أن 

مفلح القحطاني رئيس اجلمعية 
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان أن 
وج������ود ب���ع���ض ال��س��ل��ب��ي��ات أو 
العملية  ف��ي  االن��ض��ب��اط  ع���دم 
بعض  ح����دوث  أو  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
حقيقة  ي��ب��رر  ال  ال���ت���ج���اوزات 
الرجوع إلى اخللف والنظر في 
التعيني، مشيرا إلى أن اجلمعية 
مع وضع ضوابط تكفل أن يكون 
ملمثلي  انتخابية  عملية  هناك 
ال��ت��ج��ار وال��ص��ن��اع ف��ي الغرف 
ونزيه.  شفاف  بشكل  التجارية 
ولكنه قال إن مسألة التعيني قد 
السلبية  اآلث��ار  بعض  لها  يكون 
أوضاع  ب�����إدارة  يتعلق  م��ا  ف��ي 
التجار والصناع بأنفسهم، ألنه 
ويستمد  يأخذ  املعني  سيصبح 
سلطته من اجلهات التي عينته 

خادم احلرمني يأمر بالعفو عن بعض سجناء احلق العام
آل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  الشريفني  أمر خادم احلرمني  صدر 
سعود بالعفو عن بعض سجناء احلق العام الذين ال يشكلون خطراً على 
األمن العام أو النظام. وذلك مبناسبة ما مَنّ الله به على صاحب السمو 
امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس 
الله من  العام حفظه  واملفتش  والطيران  الدفاع  وزير  ال��وزراء  مجلس 
جتاوز العارض الصحي وعودته إلى اململكة ساملاً معافاً وشكراً لله على 
هذه النعمة. أعلن ذلك صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز 
النائب الثاني لرئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية. وأبان سموه أنه 
اجلرائم  بعض  في  واحملكومون  املوقوفون  العفو  ه��ذا  من  سيستفيد 
فيها  انتهى  التي  احلقوقية  املطالبات  بعض  أو  واملخالفات  البسيطة 
احلق اخلاص ولم يبق إال استيفاء احلق العام وليسوا ممن مت إيقافهم 
أو احلكم عليهم في جرائم كبيرة. وأهاب سموه مبن شملهم هذا العفو 

أن يعودوا أفراداً صاحلني نافعني ألنفسهم وأسرهم ومجتمعهم .
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التميز  ج��ائ��زة  الثاني  النائب  منح 
ل�����أون�����روا ت���ق���دي���را جل����ه����وده في 

العمل اإلنساني

وتشغيل  إلغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  األمم  وك��ال��ة  منحت 
األدنى  ال��ش��رق  ف��ي  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني 
)األونروا( صاحب السمو امللكي األمير نايف بن 
عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
العام على حملة خادم  وزير الداخلية املشرف 
احلرمني الشريفني إلغاثة الشعب الفلسطيني 
بغزة جائزة املانح املتميز لألونروا كأول شخصية 
عاملية حتصل على هذه اجلائزة وذلك تقديراً 
الكبيرة  وإسهاماته  سموه  األون��روا جلهود  من 
في العمل اإلنساني من خالل ما تقدمه اللجان 
سموه  بإشراف  السعودية  اإلغاثية  واحلمالت 
احلرمني  خ��ادم  حملة  تقدمه  وم��ا  ع��ام  بشكل 
الشريفني إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، 
الفلسطيني  الشعب  إلغاثة  السعودية  واللجنة 
ومشروعات  إغاثية  ب��رام��ج  م��ن  خ��اص  بشكل 
إنسانية، وتعاون مشترك مع املنظمات الدولية 
في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتغطية 
لتقوم  األون���روا  ونشاطات  ب��رام��ج  م��ن  العديد 
تلبية  جت��اه  وج��ه  أكمل  على  اإلنساني  بدورها 
الشعب  أب��ن��اء  م��ن  املتضررين  م��ن   %70 حاجة 
التعليمية،  اإلغاثية،  الفلسطيني في اخلدمات 

اإليوائية، الصحية واالجتماعية

التنفيذية  امل����دي����رة  ح��ص��ل��ت 
املتحدة  األمم  ل����ب����رن����ام����ج 
الدكتورة ثريا عبيد على جائزة 
واختارت  اإلن����س����ان.  ح���ق���وق 
ملنطقة  املتحدة  األمم  )رابطة 
الدكتورة  الوطنية(  العاصمة 
)لويس  ع��ب��ي��د جل���ائ���زة  ث���ري���ا 
اإلنسان(  حلقوق  سوهن  ب��ي. 
ل��ل��ت��روي��ج لصحة  ع���ن ع��م��ل��ه��ا 
إط����ار صندوق  ف���ي  األم���ه���ات 
وقال  املتحدة.  باألمم  السكان 
األمني العام لألمم املتحدة بان 
السكان  »صندوق  إن  مون  كي 
قيادة  ظل  في  املتحدة  ب��األمم 
كبير  بدور  قام  الدكتورة عبيد 
األمهات  لصحة  ال��ت��روي��ج  ف��ي 
ومتكني املرأة والقيام بحمالت 
ضد »ختان اإلناث« معربا عن 
باجلائزة.  ب��ف��وزه��ا  س��ع��ادت��ه 
رابطة  قالت  آخ��ر  وم��ن جانب 

العاصمة  املتحدة ملنطقة  األمم 
الدكتورة  اختارت  إنها  الوطنية 
الصريحة  لدعوتها  عبيد  ثريا 
ضد  وال��ع��ن��ف  التمييز  إلن��ه��اء 
واالحترام  وال��ف��ت��ي��ات  ال��ن��س��اء 
الكامل حلقوق اإلنسان اخلاصة 
ب��ه��ن مب��ا ف��ي ذل���ك حقهن في 
ناحية  م��ن  اإلجن��اب��ي��ة.  الصحة 
ال���دك���ت���ورة ثريا  أخ����رى ق��ال��ت 
عبيد لدى تسلمها اجلائزة في 
الليلة  واشنطن  في  أقيم  حفل 
التكرمي  هذا  »مثل  إن  املاضية 
السكان  وص��ن��دوق  سيجعلني 
التزاما  أك��ث��ر  امل��ت��ح��دة  ب���األمم 
إل���ى ح��ق��وق اإلنسان  ب��ال��دع��وة 
مازلن  الالتي  والفتيات  للنساء 
يواجهن التمييز والعنف بسبب 
وضمان  ومت��ك��ي��ن��ه��ن  اجل���ن���س 
الصحة  على  اجلميع  ح��ص��ول 

اإلجنابية«.

الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  ت��دخ��ل��ت 
مكة  منطقة  ف��ي  اإلن��س��ان  حلقوق 
امل��ك��رم��ة إلن��ق��اذ ال��ط��ف��ل��ة »س����ارة« 
من  ش���ك���واه���ا  ب���ع���د  س���ن���ة(   11(
لها  ح��دث  نفسي  لعنف  تعرضها 
ف���ي م���ن���زل وال����ده����ا ال���ك���ائ���ن في 
ما  الطائف،  محافظة  أحياء  أحد 
مستشفى  إل��ى  إدخ��ال��ه��ا  عنه  نتج 
التخصصي  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  امل��ل��ك 
حيث  ال��ع��الج،  لتلقي  الطائف  ف��ي 
الطفلة  وض���ع  ت��ت��اب��ع  اجلمعية  أن 
احلماية  وجلنة  الشرطة  مبشاركة 
اآلن،  فيه  ترقد  ال��ذي  واملستشفى 
وأوضحت  أن الطفلة تخضع حاليا 

للكشف واملتابعة من قبل فريق طبي 
من املستشفى، إال أن اجلمعية أكدت 
أن هناك أمراً جوهرياً غامضاً في 
استمر  العنف  أن  خاصة  القضية، 
ملدة سنتني، منتقدة في الوقت ذاته 
عدم وجود أخصائية نفسية ملباشرة 
من  ومستمر  مكثف  بشكل  احل��ال��ة 
أجل إخراج رواسب أخرى وخيوط 
مبينة  القضية،  فصول  في  جديدة 
أن الطفلة تطالب بعودتها إلى كنف 
والدها  أن  خ��اص��ة  ألم��ه��ا،  ج��دت��ه��ا 
السعودي منفصل عن والدتها التي 
حالياً  وتقيم  عربية  تنتمي جلنسية 

خارج اململكة.

ثريا عبيد حتصل على جائزة »حقوق اإلنسان«

حقوق اإلنسان
 تتدخل إلنقاذ الطفلة »سارة«



حقــــوق

5

السنة الثالثة - العدد )47( 
أخبار محليةذو احلجة1430 هـ - ديسمبر 2009م

تتمة الصفحة األوىل:
احلزن  ببالغ  متابعتنا  بعد 
واأللم، األحداث املأساوية التي 
نتجت عن هطول األمطار على 
إليه  أدت  وما  جدة،  محافظة 
من وفيات جتاوزت مائة شهيد، 
إلى  إضافة  الكثيرين،  وإصابة 
واألضرار  التلفيات،  العديد من 
العامة،  املنشآت  على  البالغة 
وبعد  اخلاصة؛  واملمتلكات 
حينه  في  بواجبنا  قمنا  أن 
باتخاذ  املعنية  اجلهات  بتوجيه 
ذلك،  حيال  الالزمة  اإلجراءات 
على  وكنا  جداً،  عاجل  وبشكل 
املعنيني  املسؤولني  مع  اتصال 
بأول،  أوالً  األمر  هذا  مبتابعة 
إجراءات  من  يلزم  ما  واتخاذ 
في حينه، وإنه ليحز في النفس 
لم  الفاجعة  هذه  أن  ويؤملها 
معتادة  غير  لكارثة  تبعاً  تأت 
ونشاهده  نتابعه  ما  نحو  على 
والفيضانات  كاألعاصير 
نطاق  عن  وتداعياتها  اخلارجة 
أن  في حني  والسيطرة،  اإلرادة 
الفاجعة نتجت عن أمطار  هذه 

ال ميكن وصفها بالكارثية.
وإن من املؤسف له أن مثل هذه 
تسقط  هذه  األمطار مبعدالتها 
العديد  على  يومي  شبه  بشكل 
وغيرها،  املتقدمة  الدول  من 
اململكة  من  أقل  هو  ما  ومنها 
وال  والقدرات،  اإلمكانات  في 
وأضرار  خسائر  عنها  ينتج 
مفجعة على نحو ما شهدناه في 
محافظة جدة، وهو ما آملنا أشد 

األلم.
واجب  يُلزمنا  مبا  واضطالعاً 
األمانة واملسؤولية التي عاهدنا 
بها،  القيام  على  تعالى  الله 
الدين  جتاه  عليها  واحلرص 
مقيم  وكل  واملواطن  الوطن  ثم 
املتعني  من  فإنه  أرضنا،  على 

واخلسائر في املمتلكات.
تعويض  املالية  وزارة  على   -3
وفقاً  ممتلكاتهم  في  املتضررين 

ملا تنتهي إليه اللجنة.
منبثقة  جلان  تكوين  للجنة   -4
وفرق عمل لتسهيل مهماتها، ولها 
في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من 
عملها،  أداء  لتسهيل  إجراءات 
احلكومية  اجلهات  جميع  وعلى 
االلتزام التام بالتعاون مع اللجنة 
ذلك  في  مبا  مهماتها،  وتسهيل 
من  إليه  ما حتتاج  تقدمي جميع 

معلومات وبيانات ووثائق.
لنا  الرفع  أيضاً  اللجنة  5- على 
حكومية  جهة  أي  عن   � فوراً   �
كذلك  وللجنة  بذلك،  تلتزم  ال 
استدعاء أي شخص أو مسؤول 
أو  إفادته،  بطلب  كان  من  كائناً 
كما   ،� االقتضاء  عند   � مسائلته 
من  تراه  مبن  االستعانة  للجنة 

ذوي االختصاص واخلبرة.
مبا  لنا  الرفع  اللجنة  على   -6
تتوصل إليه من حتقيقات ونتائج 
جداً،  عاجل  بشكل  وتوصيات 
وعليها اجلد واملثابرة في عملها 
الله عز  أمام  الذمة  به  تبرأ  مبا 
لذمتهم،  ذمتنا  من  وهي  وجل، 
املسؤولية  عظم  مستشعرة 

وجسامة اخلطب.
حاالً   � املالية  وزارة  على   : ثالثاً 
لذوي  ريال  مليون  مبلغ  � صرف 
كل شهيد غرق، أكرمه الله بقول 
وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي 
ما  ضوء  على  شهيد«  »والغريق 
املشار  اللجنة  من  للوزارة  يرد 
إليها عن األسماء احملصورة من 

قبلها.
للجهات  هذا  أمرنا  يبلغ   : رابعاً 
وتنفيذه  العتماده  املختصة 

حاالً..،،.. 

التصدي لهذا األمر  علينا شرعاً 
وحتديد املسؤولية فيه واملسؤولني 
عنه � جهاٍت وأشخاصاً � ومحاسبة 
حزم،  بكل  متهاون  أو  مقصر  كل 
دون أن تأخذنا في ذلك لومة الئم 
باألمانة،  إخالله  يثبت  من  جتاه 
والثقة  عليه  امللقاة  واملسؤولية 
االعتبار  في  أخذاً  به،  املناطة 
كل  املعنية  اجلهات  مسؤولية 
ثم  تعالى،  الله  أمام  يخصه  فيما 
ملهماتها  أدائها  عن حسن  أمامنا 
بواجباتها،  والوفاء  ومسؤولياتها، 
أن  إغفال  ميكن  ال  أنه  مدركني 
هناك أخطاًء أو تقصيراً من بعض 
اجلهات، ولدينا الشجاعة الكافية 
والتصدي  ذلك  عن  لإلفصاح 
املواطنون  فهؤالء  حزم،  بكل  له 
واملقيمون أمانة في أعناقنا وفي 
الله  مع  ذلك صدقاً  نقول  ذمتنا، 
قبل كل شيء، ثم تقريراً للواجب 
وحتمل  والنظامي،  الشرعي 
تبعاته، مستصحبني في ذلك تبرؤ 
من  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 
صنيع بعض أصحابه فيما ندبهم 

إليه. 
لذا وامتثاالً لقول الله تعالى )إنا 
السموات  على  األمانة  عرضنا 
أن  فأبني  واجلبال  واألرض 
وحملها  منها  وأشفقن  يحملنها 

جهوال(  ظلوماً  كان  إنه  اإلنسان 
عليه  الله  صلى  النبي  ولقول 
مسؤول  وكلكم  راع  )كلكم  وسلم 
عن رعيته(.وبناًء على ما تقتضيه 

املصلحة العامة.
أمرنا مبا هو آت :

أوالً : تكون جلنة برئاسة صاحب 
مكة  منطقة  أمير  امللكي  السمو 

املكرمة وعضوية كل من:
الرقابة  هيئة  رئيس  معالي   -1

والتحقيق.
الداخلية  وزارة  من  مندوبني   -2
 � وهم: )مدير عام الدفاع املدني 
وكيل أمارة منطقة مكة املكرمة � 
مدير عام املباحث اإلدارية - مدير 

مباحث منطقة مكة املكرمة(.
3- مندوب على مستوى عال من 

رئاسة االستخبارات العامة. 
4- وكيل وزارة العدل.

املراقبة  ديوان  رئيس  نائب   -5
العامة املساعد.

 � حاالً   � اللجنة  تقوم   : ثانياً 
واملسؤوليات  املهمات  مبباشرة 

اآلتية بتفرغ كامل:
1- التحقيق وتقصي احلقائق في 
وحتديد  الفاجعة،  هذه  أسباب 
مسؤولية كل جهة حكومية أو أي 

شخص ذي عالقة بها.
2- حصر شهداء الغرق واملصابني 

خادم احلرمني    ..      يأمر بصرف مليون ريال لعائلة كل شهيد في سيول جدة
  وت�سكيل جلنة برئا�سة اأمري منطقة مكة للتحقيق يف اأ�سباب هذه الفاجعة
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والشجاعة  بالشفافية  مت��ي��ز 
األكيدة  ال��رغ��ب��ة  و  وال���وض���وح 
في محاسبة كل مقصر ، كما 
عادلة  إن��س��ان��ي��ة  لفتة  تضمن 
ألس����ر ال��ض��ح��اي��ا م���ن خالل 
األوضاع  ، وشخص  تعويضهم 

ورسم الطريق لعالجها
وأكد على محاسبة املقصرين 
واملتسببني، ووضع األمور في 
ن��ص��اب��ه��ا ال��ص��ح��ي��ح ال����ذي ال 
املواربة  أو  ال��ت��ب��ري��رات  يقبل 
أو األعذار، و أثلج صدور من 
تألم لهول هذه الكارثة وخفف 
من االم من أصيب  في أسرته 

خادم  تأكيد  ممتلكاته.إن  أو 
احلرمني الشريفني بان املتعني  
هذه  ألسباب  التصدي  شرعا 
املسؤولية  وحت��دي��د  ال��ك��ارث��ة 
سواء  عنها،  واملسؤولني  فيها 
أشخاصا،  أو  ج���ه���ات  أك�����ان 
ومحاسبة كل مقصر أو متهاون 
في  يأخذه  أن  دون  ح��زم  بكل 
ذلك لومة الئم جتاه من يثبت 
واملسؤولية  ب��األم��ان��ة  إخ��الل��ه 
به   املناطة  والثقة  عليه  امللقاة 
املكلفة  ال��ل��ج��ن��ة  م��ن  يقتضي 
الفاجعة  ه��ذه  ف��ي  بالتحقيق 
وقوعها   أسباب  عن  التقصي 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

في  للتحقيق  الشريفني  احلرمني  خادم  أمر  تثمن 

أسباب األحداث املأساوية التي نتجت عن هطول 

األمطار علي محافظة جدة

الوطنية حلقوق  اجلمعية  تشيد 
اإلن����س����ان وت���ث���م���ن أم�����ر خ����ادم 
عبد  امللك  الشريفني  احل��رم��ني 
ال��ع��زي��ز بتشكيل  ب��ن ع��ب��د  ال��ل��ه 
جلنة للتحقيق وتقصي احلقائق 
املأساوية  األح��داث  أسباب  في 
نتجت عن هطول األمطار  التي 
، وحتديد  على محافظة ج��دة  
مسؤولية كل جهة أو أي شخص 
ذي عالقة بها ، وحصر شهداء 
في  واخلسائر  واملصابني  الغرق 
وصرف  وتعويضهم  املمتلكات 
مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد 
.أن األم���ر ال��س��ام��ي ال��ك��رمي قد 

ومب����ا ي��ض��م��ن م��ح��اس��ب��ة كل 
ويقتضي  ك��ان  مهمن  مقصر 
هذه  مع  التعاون  اجلميع  من 
من  متكينها  اجل  من  اللجنة 
ال��ق��ي��ام مب��ه��ام��ه��ا ع��ل��ى أكمل 
وجه.كما تؤكد اجلمعية على 
التعويضات  ص���رف  أه��م��ي��ة 
للمتضررين على وجه السرعة 
ومعاجلة أوضاع من عانى من 
هذه الكارثة حفظ الله بالدنا 
م��ن ك��ل م��ك��روه وحفظ خادم 
ال��ش��ري��ف��ني وسمو  احل��رم��ني 
النائب  وس��م��و  ال��ع��ه��د  ول����ي 

الثاني لنصرة احلق .

متابعات اجلمعية ألحداث سيول جدة
حقوق الإن�سان تزور مركز الإيواء ومركز الإ�سناد باملطار القدمي يف جدة

قامت جمعية حقوق اإلنسان فرع جده برئاسة الدكتور حسني الشريف والدكتور عمر حافظ عضو جلنة الدراسات 
واالستراتيجيات باجلمعية وطالل قستي عضو اجلمعية واملسؤول عن الصحة والبيئة بزيارة إدارة الدفاع املدني 
بجدة املركز الرئيسي الستقبال متضرري األمطار والسيول في منطقة قويزة شرق جدة لالطالع على كيفية العمل 
واستقبال املتضررين من هذه الكارثة التي حلت مبساكنهم ومحتوياتهم حيث رافق اجلمعية العقيد سليمان املطلق 
وم��دى سرعة  العمل  املسؤولني حول هذا  الى  استمع  املدني حيث  الدفاع  ب��إدارة  واملالية  اإلداري��ة  الشؤون  مدير 
االجنازات من موقع صرف االعاشات النقدية واستالم الشقق لألسر في الصالة املعدة للمواطنني في إدارة الدفاع 

املدني وااللتقاء باملواطنني املتضررين ومدى اجناز متطلباتهم االيوائية في ظل الشكاوي املتعددة منهم 

، ومتت  القدمي   باملطار  اإلسناد  مركز  إلى  بزيارة  اللجنة  قامت  كما 
إنذار  ، وصافرات  قوارب  املدني من  الدفاع  آليات  مالحظة جاهزية 
ومعدات إنقاذ حتسبا ألي أحداث مشابهة ال قدر الله والتي مت جتهيز 
األجهزة  بقية  إع��داد  اللجنة مبتابعة  تستمر  مؤخرا حيث  املركز  هذا 
امللف  وسيظل  ال��واق��ع  ارض  على  ب��احل��دث  العالقة  ذات  احلكومية 
النهائي ،  التقرير  مفتوحا وتدوين املالحظات االيجابية والسلبية في 
كما انتقدت اجلمعية غياب هيئة الهالل األحمر السعودية عن اإلغاثة 

في األحياء املنكوبة في جدة 
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العالم يحتفل
 بالذكرى السنوية ال� الواحدة والستون حلقوق اإلنسان

هيئة  من  �شادر  بيان  اأكد 

حقوق الإن�شان يف اململكة ان 

العامل  ت�شارك  وهي  الهيئة 

املنا�شبة  بهذه  الحتفال 

ُر ال�شمري العاملي احلر  لتذِكّ

به  نادى  ما  تطبيق  باأهمية 

اإجنازاً  يعد  الذي  الإعالن 

يف  حتول  ونقطة  اإن�شانيا، 

الدويل،  الت�شامن  طريق 

اليجابي  للتفاعل  ونتيجة 

والثقافات  احل�شارات  بني 

من  مظلة  وي�شكل  والأديان، 

التي  الإن�شانية«  »احلقوق 

ما  مع  معظمها  قي  تتوافق 

الإن�شانية  الفطرة  به  نادت 

الأديان  به  ال�شليمة، وجاءت 

التي حملت لالإن�شانية ر�شالة 

اخلالق  لعبادة  تدعو  واحدة 

العالقات  وتنظم  �شبحانه 

بني الأفراد يف املجتمع بعني 

تعاىل  قوله  مبيزان  امل�شاواة 

نَّا َخلَْقنَاُكم  اإِ النَّا�ُس  يَُّها 
َ
اأ }يَا 

َوَجَعلْنَاُكْم  نثَى 
ُ
َواأ َذَكٍر  ن  ِمّ

اإَِنّ  ِلتََعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُشُعوباً 

اإَِنّ  تَْقاُكْم 
َ
اأ  ِ

َّ
اهلل ِعنَد  ْكَرَمُكْم 

َ
اأ

احلجرات  َخِبرٌي  َعِليٌم   
َ َّ
اهلل
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اإىل  بيانها  الهيئة يف  ونبهت 

الإن�شان  حقوق  مفاهيم  اأن 

العقيدة  من  بالأ�شل  نابعة 

التي  الإ�شالمية،  وال�شريعة 

حتمي  مبادئ  على  قامت 

كان  مهما  الإن�شان  حقوق 

التي  وهي  الإن�شان،  ذلك 

اململكة  جهود  منها  انطلقت 

الإن�شان  حقوق  حماية  يف 

املحلي  امل�شتويني  على 

اإىل  ودعواتها  والدويل، 

وكرامة  حياة  يحفظ  ما  كل 

عن  النظر  ب�شرف  الإن�شان 

عرقه اأو جن�شيته اأو دينه اأو 

لغته. 

خادم  اأن  الهيئة  واأكدت 

اأحدث  ال�شريفني  احلرمني 

نقالت مميزة يف جمال حقوق 

ال�شعيدين  على  الإن�شان 

حيث  والعاملي،  املحلي 

اململكة  واأ�شلوب  منهج  متيز 

احلقوق  حماية  جمال  يف 

كاأول  بالإن�شان  بالعناية، 

والتقدم  التنمية  يف  عن�شر 

احل�شاري، وال�شعي الدوؤوب 

و�شون  حلفظ  العمل  على 

كرامته وحماية حقوقه. 

اأن  اإىل  الهيئة  واأ�شارت 

جمل�س  يف  اململكة  ع�شوية 

التابع لالأمم  حقوق الإن�شان 

ثمار  من  ثمرة  هو  املتحدة 

احلرمني  خادم  دعوات 

ال�شريفني ملد ج�شور احلوار 

والتعاون البناء بني ال�شعوب، 

و�شيا�شته التي عززت مكانة 

اململكة ودورها احليوي على 

واهتمامه  امل�شتويات،  كافة 

العدل  مبادئ  برت�شيخ 

احلقوق  و�شيانة  وامل�شاواة، 

امل�شروعة،  واحلريات 

حقوق  تعزيز  على  وحر�شه 

الإ�شالحية  وروؤيته  الإن�شان 

جلهود  بالإ�شافة  ال�شاملة، 

يف  ال�شالم  لإحالل  اململكة 

الأو�شط  ال�شرق  منطقة 

الفقر  اأزمات  ومواجهة 

العاملية والعمل على حت�شني 

للكثري من  املعي�شي  امل�شتوى 

الدول النامية و�شجبها الدائم 

التع�شب  اإ�شاعة  ملحاولت 

العقائد،  وازدراء  والكراهية 

لدعم  اإ�شهاماتها  ف�شاًل عن 

يوفر  مبا  الب�شرية،  التنمية 

لالإن�شان  الأ�شا�شية  احلقوق 

والتعبري  والعالج  التعليم  يف 

اإىل  بالإ�شافة  الراأي،  عن 

اململكة  حكومة  مبادرات 

توجه  �شياغة  باجتاه 

هذه  يحمي  عاملي  اإن�شاين 

ما  لكل  ويت�شدى  احلقوق 

اعتداء  اأو  بها  م�شا�س  ميثل 

العملي  وجت�شيدها  عليها، 

وال�شكوك  املعاهدات  لروح 

الدولية حلقوق الإن�شان التي 

الذي  بال�شكل  اإليها  ان�شمت 

وال�ستون  الواحدة  ال�سنوية  بالذكرى  هذا  يف  العامل  يحتفل 

اجلمعية  به  نادت  الذي  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن  لن�سر 

العامة لالأمم املتحدة يف العا�سر من دي�سمرب 1948م، والذي اأكد 

»النا�ص  لأن  وكرامته   الإن�سان  حقوق  حفظ  على  ديباجته  يف 

ولكل  واحلقوق،  الكرامة  يف  ومت�ساوون  اأحرارا  يولدون  جميعا 

هذا  يف  املذكورة  واحلريات  احلقوق  بجميع  التمتع  حق  اإن�سان 

ب�سبب  التمييز  �سيما  ول  نوع،  اأي  من  متييز  دومنا  الإعالن، 

العن�سر، اأو اللون، اأو اجلن�ص، اأو اللغة، اأو الدين«.

هيئة حقوق اإلنسان     > >     خادم احلرمني أحدث نقالت مميزة في مجال حقوق اإلنسان  ...
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أخبار عالمية

يحفظ ملجتمعنا خ�شو�شيته 

وقيمه الإ�شالمية والأخالقية 

والثقافية. 

واأو�شحت الهيئة اأن برنامج 

الإن�شان،  ثقافة حقوق  ن�شر 

�شدوره  على  وافق  الذي 

خادم احلرمني ال�شريفني - 

اأيده اهلل - مثال جلي لتاأكيد 

حر�شها  يف  الدولة  �شيا�شة 

على م�شالح النا�س، والقيام 

مبا ي�شمن الإعداد والتكوين 

وت�شهيل  الإن�شان،  ورعاية 

حقوقه  وحماية  معاجلة 

واملحافظة عليها، مع العمل 

على تر�شيخ القيم الإن�شانية 

الأذهان،  يف  وا�شتيعابها 

حياة  اأجل  من  بها  والعمل 

م�شتقرة وعي�س هانئ �شعيد 

وامل�شاواة  العدل  فيه  ي�شود 

احلرية  فيه  وتزدهر 

والكرامة والت�شامح واحلوار 

كرمية  بحياة  التمتع  من 

تزدهر فيها القيم الإن�شانية 

التي كفلها ال�شرع املطهر. 

اأن  على  الهيئة  واأكدت 

�شي�شهم  الربنامج  هذا 

الوعي  تنمية  يف  �شك  بال 

والتعريف  الإن�شان،  بحقوق 

والتعليمات  بالأنظمة 

يف  املتبعة  والإجراءات 

حقوق  حتمي  التي  اململكة 

والتنبيه  وتفعيلها،  الإن�شان 

انتهاكات  خطورة  اإىل 

والتحذير  الإن�شان  حقوق 

ت�شمنه  ما  وتفعيل  منها، 

للحكم يف  الأ�شا�شي  النظام 

املنبثقة  والأنظمة  اململكة 

�شرورة  على  واحلث  منه، 

اللوائح  توافق  اإىل  ال�شعي 

وال�شلوك  والإجراءات 

حقوق  مبادئ  مع  التنفيذي 

التي  ومفاهيمها  الإن�شان 

واأكدتها  الإ�شالم،  كفلها 

والتفاقيات  املعاهدات 

يف  لتعر ا و ، لية و لد ا

التي  والو�شائل  بالأ�شاليب 

حقوق  حماية  على  ت�شاعد 

الإن�شان. وت�شدد الهيئة على 

يف  اهلل  باإذن  ا�شتمرارها 

امل�شاهمة العملية يف �شياغة 

يحمي  عاملي  اإن�شاين  توجه 

احلقوق وينبذ العنف والظلم 

والكراهية والتمييز، وازدراء 

وين�شر  والأديان،  ال�شعوب 

الت�شامح  وثقافة  العدل 

بني  والو�شطية  والعتدال 

اأفراد املجتمع الواحد، وبني 

كافة �شعوب العامل. 

اأنه  اإىل  الهيئة  واأ�شارت 

التطورات  من  الرغم  على 

العديد  و�شدور  الت�شريعية 

خالل  الدولية  املواثيق  من 

عاماً  وال�شتني  الواحد 

حقوق  اأو�شاع  فاإن  املذكورة 

اأنحاء  خمتلف  يف  الإن�شان 

العامل تظل قا�شرة عن بلوغ 

غايات املبادئ واملعايري التي 

والحرتام املتبادل، واأن هذا 

ا�شتند  الذي  املنطلق  هو 

حقوق  هيئة  اإن�شاء  عليه 

ا�شتمرار  وهو  الإن�شان، 

الثابتة  اململكة  ل�شيا�شة 

امللك  املوؤ�ش�س  عهد  منُذ 

ثراه  اهلل  طيب  عبدالعزيز 

احلرمني  خادم  عهد  وحتى 

ال�شريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز - حفظه اهلل - 

مبادئ  تعزيز  يف  واملتمثلة 

وتعميقها  وامل�شاواة  العدل 

املجتمع،  اأفراد  جميع  بني 

احلقوق  جميع  وكفالة 

وهو  امل�شروعة،  واحلريات 

�شيا�شة  لتاأكيد  جلي  مثال 

خادم  الإن�شانية  ملك 

الرامية  ال�شريفني  احلرمني 

الإن�شان وحماية  اإىل رعاية 

حقوقه واملحافظة عليها من 

واملقيم  املواطن  اأجل متكني 

العالم يحتفل بالذكرى السنوية ال� الواحدة والستون حلقوق اإلنسان

ورمبا  العهود،  تلك  و�شعتها 

الحتالل  ق�شية  راأ�شها  على 

لالأرا�شي  الإ�شرائيلي 

ا�شتمر  الذي  الفل�شطينية 

حلقوق  العاملي  الإعالن  بعمر 

من  الرغم  على  الإن�شان، 

القرارات من جمل�س  ع�شرات 

الأمن واجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة باإنهاء الحتالل واإعادة 

الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق 

تتحقق  اأن  ولميكن  امل�شلوبة. 

ا�شتمرار  ظل  يف  العدالة 

بالقوة  الحتاللت  �شيا�شة 

القيم  بكل  امل�شتهرتة  الغا�شمة 

فاإن  لذا  الدولية،  واملعايري 

العامل  و�شعوب  دول  التفاف 

العاملي  العالن  مبادىء  على 

مبداأ  ير�شي  الن�شان،  حلقوق 

ويبعد  العدالة  ويحقق  احلرية 

با�شتعمال  والتهديد  العنف 

القوة  وهو  الأبد،  اإىل  القوة 

الظلم  مواجهة  يف  احلقيقية 

وال�شتبداد. 

وعلى  اأنه  اإىل  الهيئة  ونوهت 

العاملي  الإعالن  اأن  الرغم من 

نقلة  ي�شكل  الإن�شان  حلقوق 

الب�شرية  تطور  فى  نوعية 

واحرتام مبادئ العدالة و�شيادة 

واحلقوق  واحلريات  القانون 

قد  الإعالن  واأن  الأ�شا�شية، 

من  العديد  اإحقاق  يف  جنح 

العهود  املبادئ من خالل  تلك 

ل�شدوره  الالحقة  واملواثيق 

واآليات التنفيذ التي ت�شمنتها.. 

غري اأن امل�شوار ما زال طويال، 

حقوق  رعاية  العامل  على  واأن 

اإطار  يف  املجتمعات  جميع 

وتوعية  وامل�شاواة،  العدل 

وحرياتهم  بحقوقهم  املواطنني 

الأ�شا�شية، ورف�س اأي انتهاكات 

و�شيا�شات  الإن�شان  حلقوق 

مهما  الدماء  واإراقة  العنف 

كانت الأ�شباب.
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احلريات  و  املصالح  باحلقوق  يقصد 
املجتمع  أو اجلماعة من  الفرد  يتوقعها  التي 
مبا يتفق مع معايير هذا املجتمع ، أي املزايا 
التي يشعر الفرد أو اجلماعة أن من حقهم أن 
يحصلوا عليها ، واحلق من وجه نظر القانون 
هو سلطة يخولها القانون لشخص ما لتمكينه 
من القيام بأعمال معينة حتقيقا ملصلحة له 
يعترف بها القانون ، و احلق ينقسم إلى حق 
هو  الطبيعي  فاحلق  وضعي  حق  و  طبيعي 
إنسان  هو  حيث  من  اإلنسان  لطبيعة  الالزم 
اما احلق الوضعي فهو الذي تُقرره األنظمة 
تعارف  التى  العادات  و  املكتوبة  والتعليمات 

عليها .
اإلسالمي  الفقه  في  للحق  نظرنا  وإذا 
الثبوت  هو  و  اللغوي  معناه  من  يقترب  فهو 
)لقد  كتابه احلكيم  في  تعالى  قال  والوجوب 
حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنون( وقال 
تعالى )ليحق احلق و يبطل الباطل (، أي يثبت 
احلق و يزول الباطل و قد جاء في القاموس 
على  يطلق  احلق  أن  آبادي  للفيروز  احمليط 
في  جاء  و  الثابت،  الوجود  و  امللك  و  املال 
أنه يقال » حق  البالغة للزمخشري   أساس 
قد  و  أوجبه،   و  أثبته  أي  حقا«  األمر  الله 
عرف علماء الفقه اإلس���المي احلق بتعريف 
الوجوب  و  الثبوت  أي  اللغوي  معناه  يناهض 
فيعرفه البعض بأنه مصلحة مستحقة شرعا 
يقر  اختصاص  بأنه  اآلخر  البعض  ويعرفه 
، و قد جاء في  تكليفا  أو  به الشرع  سلطة 
تبيني احلقائق شرح الكنز للزعيلي أن احلق 
التعريف  و   ، شرعا  اإلنسان  إستحقة  ما 
الذي  الفقه اإلسالمي هو  للحق في  الراجح 
يعرفه بأنه ما يثبت بإقرار الشارع و أضفي 
أو  قانوني  تبرير  هو  ،فاحلق  حمايته  عليه 
أو  معني  بسلوك  القيام  للفرد  يتيح  أخالقي 
يتصل  محدد  سلوك  بإتباع  اآلخرين  مطالبة 
به ، و اجلدير بالذك�����ر أن حق���وق األفراد أو 
اجلم�����اعة معرضة للتغيير و التوسع و التقييد 
حيث ان احلقوق هي التزامات املجتمع جتاه 
كل أعضائه و التي يستحقها الفرد قانونا و 
تعرف هذه احلقوق  و  أخالقيا عند طلبها،  
حقوق  و  املدنية  احلقوق  في  حتديدا  أكثر 

املساواة و حقوق اإلنسان.
      

املشرف العام على الشؤون املالية واإلدارية
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ماذا نعني باحلقوق

ثقافة حقوق 

االن�سان
جمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

 يجب علينا العمل على و�سع اأحكام ال�سريعة التي تت�سمن حماية حلقوق 

الإن�سان مو�سع التنفيذ

أوضح سعادة رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن لليوم العاملي حلقوق اإلنسان أهمية 
قصوى تنبع من طبيعة احلقوق التي يذكر بها وأثر حمايتها على كرامة اإلنسان، فقد نص القرآن الكرمي 
على تكرمي الله لإلنسان في قوله تعالى: »ولقد كرمنا بني آدم«، ويقتضي هذا التكرمي اإللهي رعاية 
هذه احلقوق وحمايتها ومنع كل ما من شأنه أن ينال منها. ومن أجل ذلك تأسست اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان كجهة غير حكومية، مستقلة لتعمل جنبا إلى جنب مع هيئة حقوق اإلنسان وبقية األجهزة 
احلكومية األخرى ذات العالقة لتحقيق ذلك الهدف السامي النبيل كما أراده الله سبحانه وتعالى ولعل 
اليوم العاملي لالحتفال بحقوق اإلنسان يذكر بوجوب احترام اجلميع لهذه احلقوق وقيام اجلهات ذات 
العالقة بوضع ومراجعة اآلليات القانونية الالزمة والتي من خاللها ميكن نشر ثقافة حقوق اإلنسان 
وفي  واألنظمة احمللية  اإلسالمية  الشريعة  في  عليها  املنصوص  بحقوقهم  واملقيمني  املواطنني  وتوعية 

مقدمتها  النظام األساسي للحكم واالتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اململكة. 
إزالتها  على  والعمل  اإلنسان،  واالنتهاكات حلقوق  التجاوزات  ورصد  تفعيل  اليوم  هذا  في  ينبغي  كما 
وضمان عدم تكرارها  ، ودراسة القضايا واملشاكل التي حتدث في مجتمعنا ذات العالقة بحقوق اإلنسان 
وتقدمي التوصيات واحللول الالزمة بشأنها ، فال يكفي أن نقول إن لدينا أحكام الشريعة اإلسالمية التي 
تتضمن حماية حلقوق اإلنسان بل يجب أن نعمل على وضع هذه األحكام موضع التنفيذ في املمارسة 

العملية سواء من قبل السلطات في معاملتها مع األفراد أو في عالقة األفراد فيما بينهم.

املقر الرئي�سي 

احل��ق يف   ( بعنوان  ن���دوة  اأق���ام 

العي�س الكرمي (

رئي�س  مــن  كــاًل  فيها  �ــشــارك 

الــوطــنــيــة حلقوق  اجلــمــعــيــة 

القحطاين  الإن�شان د/ مفلح 

،و رئي�س اجلمعية  ال�شعودية 

واخلدمة  الجـــتـــمـــاع  لــعــلــم 

الجتماعية اأ.د/ عبد الرزاق 

وزارة  ــل  ــي وك ،و  ـــزهـــراين  ال

للرعاية  الجتماعية  ال�شئون 

والــتــنــمــيــة الجــتــمــاعــيــة د/ 

،وتناولت  اليو�شف  اهلل  عبد 

امل�شاركة التي قدمها د/ مفلح 

القحطاين والتي حملت عنوان  

�شبل �شمان احلق يف العي�س 

املعي�شية  احلياة  واقع  الكرمي 

القت�شادية  الأزمــات  يف ظل 

مفلح  د/  فيها  طالب  حيث 

امل�شتهلك  حلــمــايــة  بــقــانــون 

املفاجئ  الرتــفــاع  مــن  للحد 

لالأ�شعار حيث ل يتم رفعها اإل 

بعد الرجوع للجهة احلكومية 

بع�س  تناول  واي�شاً   ، املعنية 

احلقوق الجتماعية والثقافية 

ال�شكن  يف  كاحلق  الأ�شا�شية 

،  الأمــن ، التعلم ،  الرعاية 

واأخـــرياً  العمل    ، ال�شحية 

احلق يف بيئة �شليمة.

اجلمعية عقدت عدد من احملاضرات والندوات 

مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان
فرع اجلوف

 يحا�سر عن العنف الأ�سري

تأتي هذه احملاضرة  ضمن 
العاملي  ب���ال���ي���وم  االح���ت���ف���اء 
حلقوق اإلنسان وقد شارك 
عيسى   / ال���ش���ي���خ  ف���ي���ه���ا 
تسليط  مت  حيث  الدريويش 
ال����ض����وء ف��ي��ه��ا ع���ل���ى بعض 
حاالت  العنف األسري  من 
ال��واق��ع��ي��ة وبحث  ال��ت��ج��ارب 
أكد  ح��ي��ث  معاجلتها  س��ب��ل 
أهمية  على  الدريويش   د/ 
للهيئات  امل��ج��ت��م��ع  م��س��ان��دة 
وامل��ن��ظ��م��ات احل��ق��وق��ي��ة من 
املشكلة  لهدة  التصدي  أجل 
وسائل  أهمية  على  واي��ض��اً 
اإلع��الم  « وقال إن اجلميع 
وجه  ف��ي  ب��ال��وق��وف  مطالب 
امل��ع��ِنّ��ف��ني، ح��ت��ى ال حتصل 
ح��االت وف��اة أو شلل. ودعا 
إيجاد  إل��ى  املعنية  اجل��ه��ات 
لتلقي  »س���اخ���ن���ة«  ه���وات���ف 
»العنف  ح������االت  ب����الغ����ات 
معها،  وال��ت��ع��ام��ل  األس�����ري« 
وفاعلية. بسرعة  وعالجها 

فرع باملنطقة ال�سرقية 

م�سرية  ح��ول  حم��ا���س��رة   ينظم 

اململكة  يف  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 

العربية ال�سعودية 

باملنطقة  اجلمعية  فرع  أقام 
مبناسبة  محاضرة  الشرقية 
اليوم العاملي حلقوق اإلنسان 
وق���د ش����ارك ف��ي��ه��ا ك���اًل من 
السيف  اجل��ل��ي��ل  ع��ب��د  د/ 
امل���ش���رف ال���ع���ام ع��ل��ى فرع 
واحملامي  الشرقية  املنطقة 
/ بدر البصيص ، وتضمنت 
مشاركة د/ عبد اجلليل التي 
حملت عنوان ) أضواء حول 
في  اإلن��س��ان  حقوق  مسيرة 
 ) السعودية  العربية  اململكة 
على أهداف اإلعالن العاملي 
حل���ق���وق اإلن���س���ان وم����ن ثم 
تطرق إلى دور فرع اجلمعية 
باملنطقة الشرقية واجنازاتها 
، كما  حتدث احملامي / بدر 
املجتمع  دور  ع��ن  البصيص 
ثقافة  تعزيز  ف��ي  التكاملي 

حقوق اإلنسان.
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األعضاء املؤسسون

مكتبة حقوق
حقوق اإلنسان وإستراتيجيات حماية البيئة

تاأليف �شيد حممدين

النا�شر: وكالة ال�شحافة العربية

اللغة: عربي

ملخ�س الكتاب:

مع ازدياد التقدم العلمي يف الع�شر احلديث يوماً بعد يوم واقرتانه مبجموعة من الآثار اجلانبية التي تركت ب�شماتها على البيئة الب�شرية، 

وانت�شار �شور التدهور والتلوث البيئي باأ�شكال املختلفة، باإلقاء املخلفات ال�شلبة وال�شائلة والغازية الناجمة عن الن�شطة احلديثة املعقدة 

يف املاء والهواء والغذاء، وجد الإن�شان نف�شه اأمام مع�شلة حقيقة مل يواجهها من قبل وهى: كيف ي�شتطيع التوفيق بني متطلبات التقدم 

العلمي احلتمي لتقدم الب�شرية وبني التاأثريات ال�شارة على البيئة مبا فيها من عنا�شر طبيعية وكيميائية وبيولوجية توؤدى اإىل تدهور �شحة 

الإن�شان واإىل معاناته من اأمرا�س مل ي�شبق له التعرف عليها.

امل�شدر : مكتبة النيل والفرات

غير  منظمة  هو  البيئية  للحقوق  حابى  مركز 
 2001 عام  تأسس  الربح  تستهدف  ال  حكومية 
ويهتم أساسا بتعريف املواطن واملنظمات األهلية 
عنها  الدفاع  وآليات  البيئية  احلقوق  مباهية 
سياق  في  و   ، العملية  هذه  في  ومساعدتهم 
التشريعات  التأكيد على أهمية تفعيل  يتم  ذلك 
دور  تفعيل  لزيادة  تطويرها  مع  احمللية  البيئية 
املجتمع املدني مع االستفادة من املواثيق الدولية 
إلى  الوصول  في  احلق  على  التأكيد  وكذلك   ،
املدني  املجتمع  متكن  التي  البيئية  املعلومات 
والناس من املشاركة في عملية اتخاذ القرارات 
البيئية املرتبطة بهم مع مساعدتهم في أن يبادروا 
باستخدام احلق في التقاضي ملواجهة االنتهاكات 
مركز  ويعتني   ، حياتهم  على  تؤثر  التي  البيئية 
من  واسعة  مبشاركة  الضغط  بحمالت  حابي 
العامة  والشخصيات  املتنوعة  األهلية  املنظمات 
صحافة  من  اإلعالمية  األدوات  استخدام  مع 
وغيرها حلصول املواطنني على حقوقهم البيئية 
، مع االهتمام بإصدار كتيبات ونشرات وتقارير 

خاصة باملوضوع .

اعتمد موقع حابى للحقوق البيئة علي االنترنت 
في احلصول علي املعلومة ، كما اعتمد في نشر 
على  معتمدا   ، موقعه  على  اإلعالمية  رسالته 
سرعة التحديث وقد اعتمد على كل من الكلمة 

املقروءة والصور

ويستحوذ تطوير املوقع علي وقت كبير من تفكير 
من  العديد  حل  ومحاولة  املركز  علي  القائمني 
املوقع  تطوير  أما  حائل  تقف  التي  املشكالت 
البيئة  مبجال  مهتم  حقوقي  ناشط  وجود  مثل 
متفرغ للموقع مشارك في سياسة املوقع وليس 
مجرد تقني وعلى الرغم من تواضع موقع مركز 
حابي ، فإن حتديثه املستمر بني احلني واألخر 
، يوضح رغبة القائمني عليه في االستفادة من 
شبكة االنترنت ، ولكن دون معرفة وافية بكافة 

إمكانياتها.

هيئات و منظمات

مركز )حابي( للحقوق البيئية

منوعات

أ.  نورة بنت حمد بن عبد العزيز اجلميح
املعلومات الشخصية:

احلالة االجتماعية: متزوجة.
العنوان الدائم: الرياض. 

املؤهالت العلمية :
اإلكلينيكي  النفس  علم  الدكتوراه  درجة  لنيل  التحضير  طور  في   

جامعة جورج واشنطن مبدينة واشنطن باململكة املتحدة.
ماجستير علم النفس جامعة امللك سعود بالرياض.

بكالوريوس أدب إجنليزي كلية التربية بالرياض.
اخلبرات العملية:

معيدة كلية التربية بالرياض.
تدريس اللغة األملانية جامعة امللك سعود بالرياض.

 عضوية املجالس واجلمعيات:
عضو جلنة الرصد واملتابعة باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان. 

املؤمترات والندوات:
شاركت في العديد من امللتقيات والندوات التربوية واالجتماعية والثقافية.

 شاركت في متثيل اململكة العربية السعودية في املؤمترات اخلارجية في مجال املرأة وحقوق 
اإلنسان.

 ألقت مؤخراً كلمة في )البرملان الكندي( عن حوار احلضارات وتفاعل الثقافات ودور اململكة 
العاملية  اإلنسانية  الثقافة  من  كجزء  السعودية  )التجربة  بعنوان  ذلك،  في  السعودية  العربية 

املتكاملة(
زارت العديد من اجلامعات الكندية وألقت محاضرات هناك حول حوار احلضارات وتكاملها 
وطرح البعد اإلنساني في احلضارة اإلسالمية وموقف اململكة من احلضارة اإلنسانية العاملية.

املؤلفات واألبحاث:
تعمل في املجال الصحفي، كاتبة صحفية منذ عشرين عاماً في العديد من املطبوعات السعودية، 

كاتبة مقاالت وأعمدة صحفية.
باحثة في املجال التربوي واالجتماعي والفكري والنفسي، ودراسة الثقافات واحلضارات.

ترجمة املقاالت واألبحاث من اللغة اإلجنليزية واللغة األملانية ونشرها إلثراء التجربة املعرفية 
احمللية. 

املجال البحثي :
بحوث ودراسات في علم النفس.

تعني هذه الزاوية بنشر السير الذاتية وأهم االجنازات واجلهود لأعضاء املؤسسني للجميعة الوطنية حلقوق اإلنسان
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األمم  في  األعضاء  الدول  قطعته  الذي  العهد  تذكر  إذ  العامة،   اجلمعية  إن 
مع  وبالتعاون  وفرادى،  جماعة  بالعمل  امليثاق،  مبوجب  أنفسها،  علي  املتحدة 
وتهيئة  الكاملة  العمالة  املعيشة وحتقيق  مستويات  رفع  تشجيع  علي  املنظمة، 

ظروف تتيح التقدم والنماء في امليدان االقتصادي واإلجماعي،
وإذ تؤكد من جديد إميانها بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ومببادئ السلم، 

وكرامة الشخص البشري وقيمته، والعدالة االجتماعية، املعلنة في امليثاق،

11

اإلعالن اخلاص بحقوق املعوقني 
 عتمد ونشر علي املأ مبوجب قرار اجلمعية العامة 

لأمم املتحدة 3447 )د-30( املؤرخ في 9 كانون األول/ديسمبر 1975

الإعالن اخلا�ص 
بحقوق املعوقني 

مواثيق واتفاقيات

وإذ تشير إلي مبادئ اإلعالن 
اإلنسان  حلقوق  العاملي 
اخلاصني  الدوليني  والعهدين 
بحقوق اإلنسان، وإعالن حقوق 
اخلاص  واإلعالن  الطفل، 
بحقوق املتخلفني عقليا، وكذلك 
إقرارها  سبق  التي  املعايير 
للتقدم االجتماعي في دساتير 
واتفاقيات وتوصيات وقرارات 
منظمة العمل الدولية ومنظمة 
والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم 
الصحة  ومنظمة  والثقافة 
العاملية ومؤسسة األمم املتحدة 
من  وغيرها  الطفولة  لرعاية 
تشير  وإذ  املعنية،  املنظمات 
املجلس  قرار  إلي  كذلك 
واالجتماعي  االقتصادي 
 6 في  املؤرخ  )د-58(   1921
أيار/مايو 1975 بشأن الوقاية 

من التعويق وتأهيل املعوقني،

التقدم  إعالن  بأن  تنوه  وإذ 
واإلمناء في املجال االجتماعي 
نادي بضرورة حماية املعوقني، 
وتأمني  وعقليا  جسمانيا 

رفاهيتهم وتأهيلهم،

وإذ تضع نصب عينيها ضرورة 
الوقاية من التعويق اجلسماني 
مساعدة  وضرورة  والعقلي 
قدراتهم  إمناء  علي  املعوقني 
ميادين  من  عدد  أكبر  في 
وضرورة  املتنوعة،  النشاط 
علي  املستطاع  قدر  العمل 
العادية،  احلياة  في  إدماجهم 
ال  معينة  بلدانا  أن  تدرك  وإذ 
تستطيع، في املرحلة احلاضرة 
لهذه  تخصص  أن  من منوها، 
محدودة،  جهود  سوي  الغاية 
اإلعالن  هذا  رسميا  تصدر 
وتدعو  املعوقني،  بشأن حقوق 

الصعيدين  علي  العمل،  إلي 
يصبح  كيما  والدولي،  القومي 
مشتركا  أساسا  اإلعالن  هذا 
حلماية هذه احلقوق ومرجعا 

موحدا لذلك، 

أي  »املعوق«  بكلمة  يقصد   .1
يؤمن  أن  عن  عاجز  شخص 
بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، 
و/ الفردية  حياته  ضرورات 
بسبب  العادية  االجتماعية  أو 
قصور خلقي أو غير خلقي في 
قدراته اجلسمانية أو العقلية.

2. يتمتع املعوق بجميع احلقوق 
اإلعالن،  هذا  في  الواردة 
احلقوق جلميع  بهذه  ويعترف 
املعوقني دون أي استثناء وبال 
أساس  علي  متييز  أو  تفرقة 
اجلنس  أو  اللون  أو  العنصر 
الرأي  أو  الدين،  أو  اللغة  أو 
أو  سياسي،  غير  أو  سياسيا 
األصل الوطني أو االجتماعي، 
أو الثروة، أو املولد، أو بسبب 
علي  ينطبق  آخر  وضع  أي 

املعوق نفسه أو علي أسرته.

أن  في  أصيل  للمعوق حق   .3
وله،  اإلنسانية  كرامته  حتترم 
أيا كان منشأ وطبيعة وخطورة 
التي  والقصور  التعويق  أوجه 
احلقوق  نفس  منها،  يعاني 
التي تكون ملواطنيه  األساسية 
األمر  سنه،  في  هم  الذين 
الذي يعني أوال وقبل كل شئ 
بحياة  التمتع  في  له احلق  أن 
وغنية  طبيعية  تكون  الئقة، 

قدر املستطاع.

احلقوق  نفس  للمعوق   .4
املدنية والسياسية التي يتمتع 
وتنطبق  البشر،  من  سواه  بها 

الفقرة 7 من اإلعالن اخلاص 
علي  عقليا  املتخلفني  بحقوق 
للحقوق  إلغاء  أو  تقييد  أي 
ميس  أن  ميكن  املذكورة 

املعوقني عقليا.

التدابير  للمعوق احلق في   .5
التي تستهدف متكينه من بلوغ 
أكبر قدر ممكن من االستقالل 

الذاتي.

العالج  في  احلق  للمعوق   .6
الطبي والنفسي والوظيفي مبا 
الصناعية  األعضاء  ذلك  في 
وفي  التقومي،  وأجهزة 
واالجتماعي،  الطبي  التأهيل 
التدريب  وفي  التعليم،  وفي 
وفي  املهنيني،  والتأهيل 
وفي  واملشورة،  املساعدة، 
خدمات التوظيف وغيرها من 
اخلدمات التي متكنه من إمناء 
أقصي  إلي  ومهاراته  قدراته 
احلدود وتعجل بعملية إدماجه 
أو إعادة إدماجه في املجتمع.

األمن  في  احلق  للمعوق   .7
واالجتماعي  االقتصادي 
الئق،  معيشة  مستوي  وفي 
في  قدرته،  احلق، حسب  وله 
احلصول علي عمل واالحتفاظ 
أو في مزاولة مهنة مفيدة  به 
ومربحة ومجزية، وفي االنتماء 

إلي نقابات العمال.

أن  في  احلق  للمعوقني   .8
اخلاصة  حاجاتهم  تؤخذ 
كافة  في  االعتبار  بعني 
االقتصادي  التخطيط  مراحل 

واالجتماعي.

اإلقامة  في  احلق  للمعوق   .9
أسرة  مع  أو  ذاتها  أسرته  مع 

في  املشاركة  وفي  بديلة، 
االجتماعية  األنشطة  جميع 
أو اإلبداعية أو الترفيهية. وال 
يجوز إخضاع أي معوق، فيما 
ملعاملة مميزة  باإلقامة،  يتعلق 
غير تلك التي تقتضيها حالته 
أو يقتضيها التحسن املرجو له 
من هذه املعاملة. فإذا حتمت 
في  املعوق  يبقي  أن  الضرورة 
ويجب  متخصصة،  مؤسسة 
املؤسسة  هذه  بيئة  تكون  أن 
وظروف احلياة فيها علي أقرب 
وظروف  بيئة  من  يستطاع  ما 
لألشخاص  العادية  احلياة 

الذين هم في سنه.

10. يجب أن يحمي املعوق من 
أي استغالل ومن أية أنظمة أو 
معاملة ذات طبيعة متييزية أو 

متعسفة أو حاطة بالكرامة.

11. يجب أن ميكن املعوق من 
قانونية  مبساعدة  االستعانة 
حني  االختصاص  ذوي  من 
يتبني أن مثل هذه املساعدة ال 
غني عنها حلماية شخصه أو 
ماله. وإذا أقيمت ضد املعوق 
دعوى قضائية وجب أن تراعي 
املطبقة  القانونية  اإلجراءات 
العقلية  أو  البدنية  حالته 

مراعاة تامة.

استشارة  املفيد  من   .12
كل  في  املعوقني  منظمات 

األمور املتعلقة بحقوقهم.

املعوق  إعالم  يتوجب   .13
احمللي،  ومجتمعه  وأسرته 
بكل الوسائل املناسبة، إعالما 
كامال باحلقوق التي يتضمنها 

هذا اإلعالن.
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املفاهيم  فيه  تضطرب  معيار  اليوجد 
وتكثر االدعاءات كمعيارالرقابة التي  تُفرض  
وإذا   ، والفني  والفكري  الثقافي  املنتج  على 
أكثر  من  والتعبير  االختيار  حرية  كانت 
إلى  الدعوة  سياقات  في  إحلاحا  القضايا 
حقوق اإلنسان فإن حدود هذه احلرية محل 
مجتمعاتنا  في  تطبيقها  في  هائل  اختالف 

العربية.. 
العربي  التعاطي  لواقع  الناظر  وإن 
مفارقات  ليجد  الرقابة  )بعبع(  مع 
؛  السخرية  ثغر  منها  يفتر  مضحكة 
مريرا  نقدا  الثقافي جند  التنظير  ففي 
وزعم  الصفات  بأبشع  ووصمها  للرقابة 
أن العالم املتحضر جتاوزها بعد العوملة 
التي كسرت احلدود بني املجتمعات وأن 
من ينادي بها مازال متهوكا في التخلف 
.. حسنا هذا في التنظير .. فماذا عن 
التطبيق ؟ إن أكثر مايثير العجب هاهنا 
أن التطبيق متفاوت تفاوتا هائال بحسب 
املوضوع الذي يحمله املنتج املعرفي قيد 
النظر ؛ فإن كان ميس مناطق سياسية 
يأسى  أو  املزري  الواقع  ينقد  أو  حمراء 
الثقافي  السياق  ينقد  أو  املقدس  لبيت 
أو  املتنفذة  الطبقة  ترسخه  الذي  العام 
يبدي رأيه في أي منتج معرفي اليساوق 
فيه التيار الثقافي الرسمي فإنه يتعرض 
لهجوم كاسح وتفرض عليه أعتى صنوف 
حتى  والهواء  املاء  عنه  ومينع  الرقابة 
ميوت .. بل إن األمر ليتجاوز ذلك إلى 
منع املنتج املعرفي بناء على اسم مصنفه 
واملضمون  الفكرة  عن  النظر  بغض 
عربية  دولة  في  بتجربة  مررت  ..ولقد 
مغاربية حتكمها أنظمة ليبرالية متحررة 
كتاب  أجهزتها حملاربة  كل  تتداعى  لكن 
يدخل خلسة على غالفه اسم عبدالعزيز 

بن باز أو ابن عثيمني أوآل الشيخ ..
تقف  الصارمة  الرقابة  هذه  إن    
من  يسخر  منتج  أمام  العاجز  موقف 
السنة  في  يطعن  أو  العظيم  القرآن 
بدعوى  الصحابة  في  أويقع  املطهرة 
مؤذنة  لكارثة  ..وإنها  الثقافية  احلرية 

بشر مستطير..
 إ ن الرقابة املنضبطة ضرورة في 
الناس في  لدرء مايضر  املجتمعات  كل 
والمنافاة  وسلوكياتهم  وأخالقهم  دينهم 

بينها وبني حرية االختيار والتعبير..

د. حبيب بن معال اللويحق

الرقابة

كاريكاتير

نافذة

هيئة التحرير

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

رمد .. 1593 / 1427
تصميم وإخراج

منافذ العصر - 0598407998

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاني

nshr1@yahoo.com

 رئيس التحرير
د. حبيب بن معال اللويحق

dr.habeeb.m@gmail.com

سكرتير التحرير
بندر الغامن

saha002@live.com

عناوين اجلمعية
املقر الرئيسي: 

اململكة العربية السعودية - الرياض - هاتف : 012102223 فاكس: 012102202 ص.ب 
1881 الرياض 11321

فرع منطقة مكة املكرمة:
حي احملمدية - طريق املدينة النازل هاتف : 026222261 فاكس 026222196

026227235 ص.ب 116664 جدة 21391
فرع منطقة جازان : 

هاتف 073175566 - 073170044 - فاكس : 073173344 ص.ب 476
فرع منطقة اجلوف :

سكاكا - حي العزيزية - هاتف 046258144 - فاكس 046258155 - ص.ب : 2766
فرع منطقة الشرقية : هاتف 038098353 - فاكس 038098354 ص.ب 15578 الدمام 31454

مكتب العاصمة املقدسة : هاتف 025545211 - فاكس 025545212

األخيرة

adel@mitc.com.sa

مؤسسة القذايف: انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان يف ليبيا
ا ف ب - طرابلس

قدمت موؤ�ش�شة القذايف تقريرا عنيفا حول و�شع حقوق الإن�شان يف ليبيا متحدثة خ�شو�شا عن عدد من حالت 

�شيف  يتزعمها  التي  املوؤ�ش�شة  املدين.وقالت  واملجتمع  الإعالم  و�شائل  على  يدها  الدولة  و�شع  ومنتقدة  التعذيب 

الإ�شالم القذايف، جنل الزعيم الليبي معمر القذايف انها » تلقت عددا كبريا من ال�شكاوى و�شجلت عدة انتهاكات 

�شارخة خالل عام 2009 عن حالت تعذيب و�شوء معاملة وحجز غري مربر للحرية وتعمد وا�شح لنتهاك القانون«.

وا�شاف التقرير الذي وزع على ال�شحافيني »يبدو اأن هذه الظاهرة التي كادت اأن تختفي، قد ت�شبح يف امل�شتقبل 

يف تزايد م�شتمر ب�شبب احل�شانات التي تقررها بع�س القوانني اخلا�شة للعاملني ببع�س الأجهزة واجلمعية«.ودعت 

املوؤ�ش�شة اىل »اإلغاء كل احل�شانات التي قد ت�شاعد يف اإفالت بع�س املخالفني من العدالة وتدين كل اأعمال التعذيب 

وتطالب بالتحقيق يف كل ال�شكاوى املقدمة من املواطنني«.

وا�شار التقرير اىل ان »كافة املوؤ�ش�شات العالمية ما زالت تابعة للدولة وهي حكر عليها وحدها وما زالت القيود 

اأن قانون املطبوعات احلايل ي�شمح  اأمام منح الرتاخي�س ل�شدار مطبوعات خا�شة م�شتقلة بالرغم من  واملوانع 

مبزاولة العمل ال�شحفي اخلا�س«.وا�شار اإىل انه »ل بد من التاأكيد اأن النقابات والحتاد والروابط املهنية ما زالت 

حتت �شيطرة كاملة ل�شوؤون النقابات مبوؤمتر ال�شعب العام الذي تدخل ب�شكل �شافر يف اختيار اأمانتها ويف �شياغة 

اأنظمتها الأ�شا�شية بحيث اأفقدها اأي نوعية من ال�شتقاللية«.

ودعا اإىل اإلغاء »القانون )19( ب�شاأن اجلمعيات الأهلية الذي ل يزال جاثما على اأنفا�س الكل ول نعتقد اأن اأحدا يفكر 

باإن�شاء جمعية اأهلية يف ظل اأحكامه الظاملة«.واو�شح التقرير انه »اأمام هذا الواقع املزمن الذي مل يعد بالإمكان 

معاجلته يف ظل هذه القوانني التي حتد ب�شكل �شريح من حرية موؤ�ش�شات املجتمع املدين«.____وهو اأول 

تقرير حول حقوق الإن�شان الذي ترفعه موؤ�ش�شة القذايف منذ ان�شائها عام 1999 وجاء ن�شره قبل يومني من تقدمي 

منظمة العفو الدولية تقريرها حول ليبيا للمرة الوىل يف هذا البلد.


