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آخر خبر لم يحدث بعد
اجتماعها  األعضاء  جلنة  تعقد 
1430/11/12هـ  السبت  يوم  السادس 
املقدمة  العضوية  طلبات  في  للنظر 
للجمعية ووضع آلية تفعيل دور أعضاء 
اجلمعية كما سيتم مناقشة وضع خطة 
سنوية للجنة باإلضافة الى ما يستجد 

من أعمال.

امللف  لتحميل  آلية  اعتماد  مت 
موقع  على  يومي  بشكل  الصحفي 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
يحوي جميع ما يرصد بوسائل اإلعالم 
بحقوق  متعلقة  وأخبار  موضوعات  من 

االنسان.

انطالق منتدى العنف األسري ص2
بجدة لبحث املعوقات ورصد 

اإليجابيات
%94 من املجتمع السعودي ص3

يجهلون قوانني حقـــــــــــــــــــوق 
اإلنســــــــــــــــــــــان

حقوق اإلنسان تتدخل حلل ص4
مشكلة تشغيل العمالة األجنبية 

ساعات زائدة
ص12

مجلس الوزراء يرحب بالقرار
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يصّدق على قرار غولدستون

الرياض ـ حقوق:
رحب مجلس الوزراء في جلسة ترأسها خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن 
عبد العزيز في الرياض االثنني  1430/10/30هـ، بإقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة لتقرير جولدستون بشأن العدوان اإلسرائيلي على غزة بأغلبية 25 صوتا، 
إذ إنه يعكس عدم شرعية املمارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ووجود أغلبية 
وتطالب  اإلسالمية  واملقدسات  الفلسطيني  الشعب  املمارسات ضد  تلك  ترفض  دولية 

بوقفها.
توصيات  املتحدة قد صّدق على   التابع لألمم  اإلنسان  بأن مجلس حقوق  يذكر   
التحقيق الذي قامت به جلنة القاضي اجلنوب أفريقي ريتشارد غولدستون الذي يتناول 
الثاني  كانون  و18  األول  كانون   27 بني  غزة  قطاع  في  حرب  جرائم  إسرائيل  ارتكاب 

املاضيني ومت حتويله إلى اجلمعية العامة والتي ستقوم بنقله إلى املجلس الدولي . 
وهولندا  املتحدة  الواليات   : هي  دول،   6 عارضت  بينما  دولة   25 القرار  أيد  وقد 
وسلوفاكيا وهنغاريا وأوكرانيا وإيطاليا، بحجة انه »متحيز ضد إسرائيل« و»يفتقر إلى 
احليادية والنزاهة«. وحتفظت 11 دولة ، هي : اليابان و البوسنة و بلجيكا  و سلوفينيا 

والكاميرون  وغابون واملكسيك و بوركينا فاسو و أورغواي والنرويج وكوريا اجلنوبية.
أما الدول املؤيدة للقرار فهي : السعودية و جنوب أفريقيا والصني ومصر والهند 

اجلمعية تبني موقفها من إحداث كورنيش اخلبر

وقطر  وجيبوتي  وغانا  وبوليفيا  وبنغالدش  والبحرين  واألرجنتني  وباكستان  واألردن 
وإندونيسيا  وكوبا  وتشيلي  ونيجيريا  ونيكاراغوا  وموريشيوس  والبرازيل  والسنغال 

والفيليبني وروسيا، وزامبيا.

إال بناء على نص شرعي أو نص 
توقيع  جتيز  ال  والتي  نَظامي. 
شخص  أي  على  جزائية  عقوبة 
ومعاقب  محظور  أمر  على  إال 
عليه شرعاً أو نَظاماً وبعد ثبوت 
نهائي  حكم  على  بناًء  إدانته 
للوجه  وفقاً  محاكمة جترى  بعد 
الشرعي. و أيضا ما نصت عليه 
املناطق  نظام  من  السابعة  املادة 
والتي تلزم بكفالة حقوق األفراد 
وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء 
احلريات  و  احلقوق  تلك  ميس 
شرعاً  املقررة  احلدود  في  إال 

ونظاماً .
رابعا: تقدر اجلمعية للجهات 
من  ردع  على  حرصها  التنفيذية 

الرياض ـ حقوق:
تناقلته  ما  على  تعليقاً 
موقف  عن  اإلعالم  وسائل  بعض 
اإلنسان  الوطنية حلقوق  اجلمعية 
على  اجللد  عقوبة  تطبيق  بشأن 
مجموعة من الشباب الذين أثاروا 

مدينة  كورنيش  على  الفوضى 
املمتلكات  بعض  أتلفوا  و  اخلبر 
العامة و اخلاصة ترغب اجلمعية 

أن توضح ما يلي :
أوالً: اجلمعية تستنكر ما قام 
على  تعدي  من  الشباب  هؤالء  به 

أثناء  واخلاصة  العامة  املمتلكات 
على  عزيزة  مبناسبة  االحتفال 

اجلميع تتمثل في اليوم الوطني.
تطبيق  تؤيد  اجلمعية  ثانياً: 
تثبت  من  بحق  املناسبة  العقوبة 
إدانته من هؤالء الشباب بالتعدي 
على املمتلكات العامة أو اخلاصة 
القواعد  به  تقضى  ما  وفق 
الشرعية و األنظمة املرعية وبعد 

اإلحالة للقضاء.
اجللد  عقوبة  تنفيذ  ثالثا: 
دون حكم قضائي نهائي يتعارض 
والثالثون  الثامنة  املادة  نص  مع 
للحكم  األساسي  النظام  من 
العقوبة  بأن  تقضي  والتي 
عقوبة  وال  جرمية  وال  شخصية 

أو  العامة  املمتلكات  على  يتعدى 
اخلاصة إال أنها تأمل أن يتم ذلك 
وفق ما تقضي به األنظمة السارية 
في  لإلسراع  آلية  إيجاد  ولعل 
إحالة املتهمني إلى القضاء ومن ثم 
تنفيذ ما يصدر بحقهم من أحكام 
يحقق العدالة ويردع من تسول لهم 
باملمتلكات  األذى  إحلاق  أنفسهم 

العامة أو اخلاصة.
إلى  اجلمعية  تدعو  خامسا: 
إجراء دراسات اجتماعية ونفسية 
أسباب  في  تبحث  متخصصة 
من  الشباب  بعض  من  يبدر  ما 
سلوكيات وممارسات خاطئة خالل 
الوطنية  باملناسبات  االحتفال 

وإيجاد العالج املناسب لها.
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أخبار الجمعية

الرياض ـ حقوق
الرياض  مبدينة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  من  وفد  قام    
املوافق  1430هـ   /  10  /  15 األحد   يوم   بامللز  النساء  إلى سجن  بزيارة 
الزائر مديرة السجن وعدد  الوفد  2009م وقد كان في استقبال   /10/ 4
السجن  إدارة  مع  النظر  وجهات  بتبادل  الوفد  قيام  وبعد   ، املنسوبات  من 
واالستماع ملالحظاتهم ومعرفة الطاقة االستيعابية للسجن قام الوفد بجولة 
إلى شكاويهم  واالستماع  بالسجينات  لاللتقاء  السجن  عنابر  داخل  تفقدية 
وتظلماتهم وتدوين بعض املالحظات وسوف يعد تقرير مبا مت رصده يتضمن 
السلبيات واإليجابيات متهيداً ملخاطبة اجلهات ذات العالقة بشأن ما يلزم 
الزيارة كل من أعضاء اجلمعية  لزم األمر،وقد شارك في هذه  إذا  اتخاذه 
الباحثة  إلى  باإلضافة  اجلميح   نورة  واألستاذة  شيخ  عابد  ثريا  األستاذة 

القانونية باجلمعية األستاذة عبيدة الشبل.

وفد من اجلمعية يقوم بزيارة
 سجن النساء بامللز

جلسة نقاش حول حق اإلنسان في العيش 
في بيئة سليمة

الرياض ـ حقوق:
  عقدت يوم االثنني  10/16/
/2009/10م   5 املوافق  1430هـ 
نقاش  جلسة  الرياض  مبدينة 
اجلمعية  أعضاء  بعض  حضره 
في  واملهتمني  اخلبراء  من  والعديد 
مجال البيئة ملناقشة وتبادل األفكار 
اجلمعية  تقوم  التي  الدراسة  حول 
بإجنازها عن حق اإلنسان في العيش 
في بيئة سليمة والتي كلف بإعدادها 
مكتب باجنيد لالستشارات بتمويل 
لالقتصاد  السعودية  الشركة  من 
تهدف  والتي  )سدكو(  والتنمية 
التأثيرات  على  الضوء  لتسليط 
اإلنسان  بصحة  الضارة  البيئة 
حق  النتهاكات  الراهن  والوضع 
اململكة  في  نظيفة  بيئة  في  العيش 
ذات  واألنظمة  اللوائح  واستعراض 
بهدف  اململكة   في  بالبيئة  العالقة 
اخلروج بدراسة واقعيه تتضمن ما 
رصدته اجلمعية من انتهاكات بيئة 
حيث متت مناقشة محاور الدراسة 
املشاكل  ابرز  على  الضوء  وتسليط 

الدراسة  لتضمينها  املوجودة  البيئة 
تضمني  ضرورة  مناقشة  متت  كما 
للقضاء  عالجية  خطوات  الدراسة 
على ما رصد من مشاكل بيئية .وقد 
ذكر رئيس اجلمعية سعادة الدكتور 
مفلح القحطاني بان اجلمعية تهدف 
من إعداد مثل هذه الدراسة لرصد 
متس  التي  البيئية  االنتهاكات  ابرز 
بيئة  في  العيش  في  اإلنسان  حق 
والتي تدعم  سليمة وطرق عالجها 

حق اإلنسان في احلياة.

فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية يزور إدارة املرور ملناقشة بعض املالحظات

القطيف ـ حقوق
الوطنية  اجلمعية  فرع  من  وفد  ناقش 
مع  الشرقية  باملنطقة  اإلنسان  حلقوق 
من  جملة  الشرقية  باملنطقة  املرور  إدارة 
املواطنني  من  وردت  التي  االستفسارات 
خالل  املدونة  املالحظات  إلى  ،باإلضافة 
املخالفني  توقيف  مثل  امليدانية  الزيارات 
في  السيارات  وحجز  والقطيف  الدمام  في 
زيارة  خالل  ذلك  محيش.جاء  حلة  مدخل 
قام بها وفد من اجلمعية إلى االدارة العامة 
للمرور األربعاء 25شوال 1430 املوافق -14

اكتوبر2009- والتي جاءت امتداد للزيارات 
بها  يقوم  التي  وامليدانية  اإلدارية  السابقة 
العالقة  ذات  القطاعات  جميع  إلى  الفرع 
استقبال  في  كان  حيث  اجلمعية  بأعمال 
علي  العميد  اإلدارة  مدير  اجلمعية  وفد 
اإلعالمي  الناطق  السويلم  عبدالرحمن  بن 
ومدير الشؤون اإلدارية املقدم احمد الشايع 
الزهراني  محسن  علي  املهندس  الرائد 
الرائد حسني احمد  ورئيس قسم احلوادث 
عبداجلليل  الدكتور  اجلمعية  ومن  مبارك 

علي السيف واملهندس جعفر الشايب ومحمد 
عبدالعزيز  القانوني  والباحث  اجلبران 
عبدالرحمن الدوسري  .وقد صرح املشرف 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  فرع  على  العام 
الدكتور/عبد  الشرقية  باملنطقة  اإلنسان 
الرئيسية حول  النقاط  السيف على  اجلليل 
املالحظات املرصودة عن طريق الشكاوي من 
قبل املواطنني وعن االستفسارات وتلخصت 

في املواضيع التالية : 
تنفيذ  يتم  حتى  االستعدادات  هي  ما   -

نظام ساهر واملخالفات املرورية .
- رغم تطبيق نظام جنم للحوادث إلى انه 

هناك بطء في آلية متابعة احلوادث 
القيادة  رخصة  إصدار  رسوم  ارتفاع    -

من 75 ريال إلى 400 .
-  وجود بعض الشكاوي حول آلية امتحان 

القيادة اجلديد عن طريق الكمبيوتر .
- )التامني( أن يكون هناك حد من ظاهرة 

وجود شركات التامني الوهمية   
- يجب إن يكون هناك محاكم مرورية أو جهة 

مستقلة حلل غالبية املخالفات املرورية .

- عدم توفر عناية طبية للموقوفني واملصابني 
من النزالء  حيث أنهم يتعاملون كمجرمني .

- التوقيف عند كبري النابية في سيهات. 
وأبدت إدارة املرور تفهمها إلى هذه 
مواضيع  وان هناك  املطروحة   املواضيع 

اما  و  بعض مالحظتها  من  التأكد  سيتم 
بخصوص باقي املواضيع سيتم معاجلتها 
يختص  فيما  وأما  االداره  سلطة  بحدود 
املواضيع  إحالة  سيتم  األخرى  باجلهات 

لها وطرحها ال إيجاد حلول لها .
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مطالبة بإنشاء شرطة مجتمعية ملواجهة العنف األسري

انطالق منتدى العنف األسري بجدة لبحث املعوقات ورصد اإليجابيات مبشاركة نائبة رئيس اجلمعية لشئون األسرة
الرياض ـ حقوق:

الوطنية  اجلمعية  رئيس  نائبة  كشفت 
اجلوهرة  األسرة  لشؤون  اإلنسان  حلقوق 
العنف  منتدى  في  عمل  ورقة  في  العنقري 
األسري الذي بدأ مبدينة جدة أبرز معوقات 
واإليجابيات  األسري  العنف  من  احلد 

املتحققة.
وقالت العنقري إن أبرز املعوقات تتمثل 
في "عدم كفاية املعلومات، إضافة إلى عدم 
ذات  الدفاعية  احلقوقية  املنظمات  كفاية 
والتفسيرات  التشريعية،  القانونية  الرؤية 
اخلاطئة للدين، وسيطرة العادات والتقاليد، 
ونقص  والتطبيق،  األنظمة  بني  والتناقض 
لدى  والقانوني  التشريعي  الديني  الوعي 
في  القصور  أو  والنقص  والرجال،  النساء 

البناء املؤسسي".
في حني أشارت إلى أن اإليجابيات التي 
حتققت في مجال احلد من العنف األسري 
هي أن العنف األسري بدأ يأخذ فرصة من 
الصمت(  حاجز  كسر  )أي  والطرح  احلوار 
خاصة العنف اجلسدي والتحرش اجلنسي، 
إضافة إلى أن مساهمة اإلعالم في الطرح 
وإلقاء الضوء على التقصير ساهم في لفت 
وجمعيات  جلان  وتأسيس  املسؤولني،  نظر 
ملناهضة العنف األسري، والبدء في تأسيس 
تشجيع  في  يساهم  احلماية  دور  من  عدد 
سياسية  إرادة  وجود  مع  املساعدة،  طلب 

جادة بعد التوجيه من املقام السامي بإعداد 
نظام للحماية من اإليذاء.

"إصدار  بضرورة  العنقري  وأوصت 
من  العنف  وجترمي  بتحرمي  شرعية  فتوى 
املجلس األعلى لإلفتاء – القضاء – واملجمع 
وضع  عند  والتركيز  اإلسالمي،  الفقهي 
يكون  وأن  أوال،  الوقاية  مبدأ  على  احللول 
واجتماعية،  وشرعية،  فقهية،  بأبعاد  ذلك 

ونفسية، وصحية وتربوية".
ملواجهة  ُعليا  هيئة  "بإنشاء  وطالبت 
من  عددا  أن  ذلك  معه.  والتعامل  العنف 
الشؤون  الصحية،  )الداخلية،  القطاعات 
االجتماعية، العدل، التربية والتعليم... إلخ( 
ارتفاع  ومع  املواجهة،  عملية  في  يشارك 
نسبة العنف، البد من التنسيق مع مختلف 
تقوم  متخصصة  هيئة  خالل  من  اجلهات 
بالدراسة ووضع احللول، واملتابعة واملراقبة 
إلى  والسعي  متكامل،  كعمل  والتقييم 
حتسني وضع األسر الفقيرة )محاربة الفقر 
واملرض(، وكذلك االلتفات إلى وضع النساء 
واألطفال في القرى والهجر، واالجتهاد في 
توفير اخلدمات األساسية لألطفال، ووضع 
حاجاتهم على أولويات اهتمام الدولة عند 
وضع االستراتيجيات وما يحققها من برامج 
وتوعيتهم  األسر  قدرات  وتعزيز  ومشاريع، 

لتقدمي رعاية أفضل لألطفال".
معلومات  مراكز  بإنشاء  طالبت  كما 

مختلف  لرصد  منطقة  كل  في  وأبحاث 
وأسبابها  السلبية  االجتماعية  الظواهر 
لوضع احللول املناسبة، وإنشاء مراكز إرشاد 
أسري في مختلف املدن والقرى، ومن خالل 
مراكز األحياء للتعامل مع املشاكل األسرية 
بأهمية  التوعية  وكذلك  تفاقمها،  قبل 
على  األطفال  بتدريب  واحلماية  الوقاية 
السن،  وكبار  النساء  كذلك  أنفسهم  حماية 
املقام  بها  أمر  التي  العليا  املجالس  وتفعيل 
لألسرة،  األعلى  املجلس  ومنها  السامي، 
األعلى  واملجلس  للمرأة،  األعلى  واملجلس 

للطفولة.
لشرطة  "احلاجة  العنقري  وأوضحت 
أسرية أو مجتمعية تستقبل حاالت العنف، 
اجتماعي  ديني  بتخصص  معها  وتتعامل 
نفسي وأمني، واستخراج األوراق الشخصية 
الوالدة، حتى ال يكون الطفل  الثبوتية حال 
دور  وإنشاء  املهمل،  املعنف  رحمة  حتت 
أن  على  اململكة.  مدن  مختلف  في  حماية 
احلماية.  في  فقط  ليس  متخصصة  تكون 
بل أيضا في تأهيل الضحايا واملعتدين على 

حد سواء. وبخدمة هاتفية 24 ساعة".
ودعت إلى "املطالبة باحلق العام حتى 
لو تنازل األب أو األم عن حقهما في قضايا 
ونزع  األطفال،  أو  منهما  أي  ضد  العنف 
الوالية عند ثبوت حالة زنا احملارم، وربطه 
مباشرة بصك احلكم املتعلق بارتكاب الزنا، 

جرميته  أن  وذلك  احلكم،  نص  نفس  وفي 
تثبت عدم صالحيته للوالية".

وطالبت نائبة رئيس اجلمعية الوطنية 
سن  برفع  األسرة  لشؤون  اإلنسان  حلقوق 
احلضانة إلى 15 عاما، فمع املتغيرات تكون 
احلاجة لبقاء الطفل مع احلاضن سواء كان 
األب أو األم من منهما األصلح، كما دعت 
مختلف  في  األسرية  احملاكم  تفعيل  إلى 
مدن اململكة، ونوهت باحلاجة لوجود جلان 
متخصصة في احملاكم لدراسة بيئة األسرة، 
الطالق  حال  في  الطرفني  بني  واإلصالح 
حلضانة  اخللع  أو  الزواج  عقد  فسخ  أو 
على  اعتمادا  النفقة  وحتديد  األطفال، 
األحكام  وتقنني  لألب،  الفعلية  اإلمكانيات 

التعزيرية خاصة مبا يتعلق بالعنف".
أو  احلضانة  موضوع  فصل  إلى  دعت  كما 
املساومة به في حال تقدم املرأة بطلب االنفصال 
بالطالق أو اخللع، وتكون احلضانة لألصلح فقط، 
وأال جنعل خصوصيتنا سببا للتغاضي عن العنف، 

وتكون مخالفة للشرع إن تسببت فيه.
مدونة  بإعداد  العنقري  وطالبت 
الشريعة  من  مستمدة  األسرة  ألحوال 
اإلسالمية.. حتدد حقوق وواجبات كل فرد 
من أفراد األسرة.. من الوالدة.. حتى الوفاة 
للمواطن  التي البد  الوثائق  من  تكون جزءاً 
عند  باإلجبار  وتوزع  عليها،  االطالع  من 

احلصول على البطاقة الشخصية.  

حقوق اإلنسان تطالب بإيجاد قانون لتنظيم العالقة بني املالك واملستأجر حلفظ حقوق الطرفني  

  الرياض ـ حقوق
الوطنية  اجلمعية  رئيس  طالب 
بن  مفلح  الدكتور  اإلنسان  حلقوق 
قانون  بإيجاد  القحطاني  ربيعان 
تأجير  مشاكل  في  للفصل  واضح 
العقارات وتنظيم العالقة بني املؤجر 
واملستأجر.وشدد على ضرورة تدخل 
مكاتب الشئون االجتماعية والضمان 
اخليرية  واجلمعيات  االجتماعي 
عن  املتعثرة  األسر  حاالت  لدراسة 
السداد مبيناً أن بعض األسر عائلها 
في السجن أو مفصول من عمله أو 
أن  من  والبد  الدفع  على  قادر  غير 
الشئون  وزارة  مساعدات  تشملهم 

االجتماعية.
هذا  مثل  إن  القحطاني  وقال 
املستأجرين  حقوق  سيضمن  القانون 
واضحة  بنود  وسيتضمن  واملؤجرين 

تضمن عدم التالعب في أسعار تأجير 
الوحدات السكنية، مضيفاً أن العالقة 
واملستأجر  واملاء  الكهرباء  شركه  بني 
دون  مستقلة  عالقة  تكون  أن  يجب 
التدخل من الغير إال في حالة وجود 

قانون يحكم هذه العالقة .
الناحية  من  أنه  إلى  ولفت 
القانونية اليجوز فصل التيار أو املاء 
عن املستأجر بعد خالفه مع صاحب 
العقار في حالة إيفائه بأجرة إيصال 
، ألن ذلك  إلى منزله  واملاء  الكهرباء 
األضرار  من  الكثير  عليه  يترتب  قد 
مشيراً أن هناك من مياطل وهو قادر 
إحلاق  ولكن  باإليجار  اإليفاء  على 
غير  أمر  األسرة  أفراد  بكل  الضرر 

مناسب.
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من  مجموعة  هناك  أن  وحيث 
تكثيف  إلى  حتتاج  املجتمع  شرائح 
وإلى  اإلنسان  حقوق  بثقافة  التوعية 
اجلهات  في  الثقة  وتعزيز  دعم 
املختصة  هذا ما وضحته الدراسة التي 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  فرع  دشنها 
وقام  املكرمة  مكة  منطقة  في  اإلنسان 
بإعدادها»مركز السجيني لالستشارات 
رئيس  وقدمها  واإلدارية«،  االقتصادية 
جلنة الدراسات واالستشارات باجلمعية 
وحملت  سجيني  إسماعيل  اإلستاذ 
عنوان" الصورة الذهنية حلقوق اإلنسان 
في السعودية« تناولت مدى اتساع ثقافة 
حقوق اإلنسان والتي تهدف إلى قياس 
مستوى الوعي واإلدراك مبفهوم حقوق 
ثقافة  انتشار  مستوى  وتقومي  اإلنسان، 
وإمكان  املجتمع،  في  اإلنسان  حقوق 
هذا  في  املختصة  اجلهات  مع  التعامل 
املجال، ومدى االستعداد للمشاركة في 
أن نحو  بها حيث كشفت   الوعي  نشر 
أيا  يعلمون  املجتمع ال  أفراد  %94  من 
من القوانني واألنظمة اخلاصة بحقوق 
أقل  نسبة  وجود  مقابل  في  اإلنسان، 
بهذه  علم  على  أنهم  يعتقدون   %  5 من 
يحدد  لم  حني  في  واألنظمة،  القوانني 

فرد واحد من كل 100 من العينة مدى 
علمه بالقوانني واألنظمة.

اإلنسان  بحقوق  املعرفة  مدى 
ومصادرها

تشير الدراسة الى ان أكثر من نصف 
املجتمع )%54( يعتقد  أنه على علم مبفهوم 
حقوق اإلنسان، ولكن حتليل النتائج أظهر 
اإلنسان  بحقوق  الفعلي  العلم  نسبة  أن 
تتعد  لم  املجتمع  إجمالي  في  األساسية 
%30، كذلك أظهرت التحليالت مجموعة 

من احلقائق أهمها :
·  %47 ممن يعتقدون أنهم على علم 
مبفهوم حقوق اإلنسان ليسوا على علم 
حقوق  في  العاملة  املؤسسات  من  بأي 

اإلنسان.
بحقوق  العلم  درجة  تتعد  لم    ·

يعتقدون  من  لدى  األساسية  اإلنسان 
أنهم على علم بها نسبة 56%.

· لم تتعد درجة الوضوح لدى الفئة 
التي ذكرت احلقوق األساسية 70%.

%31 ممن يعتقدون أنهم على      ·
ليست  اإلنسان،  حقوق  مبفهوم  علم 
لديهم أي معرفة بقضايا حقوق اإلنسان 
 15% نسبة  وهناك  الدولية،  أو  احمللية 
حقوق  لقضايا  متابعني  غير  منهم 

اإلنسان.
على  أنهم  يعتقدون  ممن   92%   ·
علم مبفهوم حقوق اإلنسان ليس لديهم 
علم بأي من القوانني واألنظمة اخلاصة 
بحقوق اإلنسان أي أن جزَء كبيراَ ممن 
أنهم على علم ودراية بحقوق  يعتقدون 

اإلنسان مخطئني في هذا االعتقاد.
·   ال يعلم ما نسبته %59 من أفراد 

تعمل  التي  املؤسسات  من  أي  املجتمع 
في مجال حقوق اإلنسان.

املجتمع  معرفة  درجة  تقدر   ·
 ،30.5% بحوالي  احمللية  بالقضايا 

مقابل %30.7 للقضايا الدولية.
األقل  املجتمع  شرائح  تعتبر   ·
الذكور،  هي:  الدولية  بالقضايا  معرفة 
العمرية  الفئات  أصحاب  السعوديني، 
االجتماعية  احلالة  أصحاب  األقل، 
التعليمية  املستويات  )أعزب(، أصحاب 
املنطقة  وقاطني  العاطلني،  األقل، 

الشمالية والشرقية.
األقل  املجتمع  شرائح  تعد   ·
اإلناث،  هي:  الدولية  بالقضايا  معرفة 
العمرية  الفئات  أصحاب  السعوديني، 
االجتماعية  احلالة  أصحاب  األقل، 
التعليمية  املستويات  )أعزب(، أصحاب 
مستويات  أصحاب  العاطلني،  األقل، 
الدخل األقل، وقاطني املنطقة الغربية.

املجتمع  معرفة  درجة  تعتبر    ·
ضئيلة  اإلنسان  حقوق  قضايا  بأنواع 
بشكل ملحوظ )%24.4 في املتوسط(، 
قضايا  األسري،  العنف  قضايا  وتعد 
السجناء، القضايا العمالية على التوالي 
أكثر أنواع القضايا معرفة في املجتمع.

%94  من أفراد املجتمع ال يعلمون أيا من القوانني واألنظمة 
اخلاصة بحقوق اإلنسان، في مقابل وجود نسبة أقل من 5 % 

يعتقدون أنهم على علم بهذه القوانني واألنظمة،

من املجتمع السعودي يجهلون 
قوانني حقـــــــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــــــــــان

في دراسة حملت عنوان" الصورة الذهنية حلقوق اإلنسان في السعودية"

  الرياض ـ حقوق
مازال مجتمع اململكة العربية السعودية 
ال ميلك قدراً مناسباً من املعرفة مبجاالت 
الذهنية  الصورة  تعد  حيث  اإلنسان  حقوق 
بشكل  ضعيفة  باململكة  اإلنسان  حلقوق 
تعمل  التي  باملؤسسات  وخاصة  واضح 
في  يزال  وال   ، اإلنسان  حقوق  مجال  في 
حاجه إلى نشر الكثير من الوعي والتثقيف 
األساسية  واحلقوق  واملنظمات  باملفاهيم 
لإلنسان، وميثل عدم املعرفة أهم األسباب 
للجوء  مستعد  غير  املجتمع  جتعل  التي 

ملؤسسات حقوق اإلنسان.
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·  بلغ مستوى متابعة قضايا حقوق 
اإلنسان باملجتمع حوالي 41.3%. 

العينة  مجتمع  نظر  وجهة  من   ·
تقدر نسبة انتشار ثقافة حقوق اإلنسان 

باململكة بحوالي 25.8%.
ال  املجتمع  من   94.3%  ·
يعلمون أي من القوانني اخلاصة بحقوق 

اإلنسان
بحقوق  املعرفة  مصادر  أهم   ·
وأقل  التلفاز  الصحف،  هي  اإلنسان 

املصادر تأثيرا هي النشرات الدورية.
· أهم وسائل متابعة املجتمع لقضايا 
حقوق اإلنسان هي البرامج التلفزيونية، 
وأقل  واإلنترنت  واملجالت  الصحف 
وسائل املتابعة أهمية التقارير والنشرات 
حقوق  منظمات  عن  الصادرة  الدورية 

اإلنسان واحملاضرات والندوات.

اللجوء جلهات حقوق اإلنسان
نسبته  ما  أن  إلى  الدراسة  تشير 
النتهاكات  تعرض  املجتمع  من   18.7%
نسبته  ما  منهم  جلأ  اإلنسان،  حلقوق 
يعتقدون  مختلفة  جهات  إلى   14.1%
ولكن  اإلنسان،  بحقوق  مختصة  أنها 
فقط  %20.3 ممن جلئوا  أن  احلقيقة 
حقوق  بشئون  معنية  جهات  إلى  جلئوا 
اإلنسان، والباقي جلأ إلى جهات أخرى 
غير معنية، وهو ما يؤكد نقص الوعي 
في  اإلنسان  بحقوق  املعنية  باجلهات 

اململكة.
هناك  ان  الدراسة  وضحت  كما 
على  املجتمع  من   53.6% نسبته  ما 
املختصة  اجلهات  إلى  للجوء  استعداد 
بحقوق اإلنسان، في حني أن هناك ما 
نسبته %43.2 ممن تعرضوا النتهاكات 
للجهات  للجوء  استعداد  على  ليسوا 
من   40.4% هناك  وان   املختصة، 
املجتمع ليسوا على استعداد للجوء إلى 
في  اإلنسان  بحقوق  املختصة  اجلهات 
أساسية  بصورة  ذلك  ويرجع  اململكة، 
إلى عدم املعرفة مبجال عمل املؤسسات 
باإلضافة  اإلنسان  في حقوق  املختصة 
االجتماعية  والتقاليد  العادات  إلى 
التأكد من فاعلية  الثقة وعدم  وانعدام 

اللجوء لهذه اجلهات.
في  الثقة  مستوى  بلغ  كما 
باململكة  اإلنسان  حقوق  مؤسسات 
تنخفض  النسبة  هذه  ولكن   ،55.7%
تعرضوا  من  لدى   24.6% إلي 
في حني  اإلنسان،  النتهاكات حلقوق 
لدى   40.9% إلى  النسبة  هذه  تصل 

من جلئوا إلى جهات مختصة بحقوق 
اإلنسان.

حقوق  مؤسسات  في  الثقة  وتقل 
املنطقة  قاطني  من،  كل  لدى  اإلنسان 
السعوديني،  غير  اإلناث،  الشرقية، 
األقل،  العمرية  الفئات  أصحاب 
األعلى،  التعليمية  املستويات  أصحاب 
أصحاب احلالة االجتماعية أعزب، غير 
العاملني، وأصحاب الدخول املرتفعة، و 
لم  أنه  ثلثي املجتمع  يرى ما يقرب من 
بأي  علم  على  وليس  النتهاك  يتعرض 
انتهاكات حلقوق اإلنسان، مع مالحظة 
أن هناك زيادة في نسبة عدم التعرض 
لدى أصحاب املستويات التعليمية أمي 
ويقرأ ويكتب، وهو ما قد يفسر بجهل 
يعرضهم  قد  مما  باحلقوق  الفئة  هذه 
من  كذلك  تصنيفها  دون  النتهاكات 

قبلهم.
املؤسسات  أهمية  درجة  تقدر  و 
العاملة في حقوق اإلنسان لدى املجتمع 
أهمية  وتنخفض   ،84.9% بحوالي 
املنطقة  قاطني  لدى  املؤسسات  هذه 
األعمار  أصحاب  والشمالية،  اجلنوبية 
األقل،  التعليمية  املستويات  الصغيرة، 
قيم  حيث  املرتفعة،  الدخول  وأصحاب 
حقوق  مؤسسات  أداء  العينة  مجتمع 
هذه  تقل   ،45.7% بحوالي  اإلنسان 
الشرقية  املنطقة  قاطني  لدى  النسبة 
السعوديني،  غير  الذكور،  والشمالية، 
الفئات العمرية األقل، أصحاب احلالة 
االجتماعية أعزب، املستويات التعليمية 
األعلى، غير العاملني وأصحاب الدخول 

املرتفعة.
 املشاركة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان

احلالي  الواقع  فإن  للدراسة  وفقا 
جتاه  واضح  حتفظ  هناك  أن  يؤكد 
وخاصة  عامة  بصفة  املشاركات 
اجلهات  مع  الرسمية  املشاركات 
احملدودة  املشاركات  وتعتمد  املختصة 
واملنتديات  االنترنت  على  احلالية 
االستعداد  من  الرغم  على  واملقاالت، 
حقوق  مجاالت  في  للمشاركة  الكبير 

اإلنسان.
االستعداد  نسبة  تقدر  حيث 
حقوق  ثقافة  نشر  في  للمساهمة 
إال   ،75.0% بحوالي  باململكة  اإلنسان 
ضمن  للمشاركة  االستعداد  نسبة  أن 
بحقوق  املختصة  اجلهات  أنشطة 
اإلنسان باململكة تقدر بحوالي 57.1%.

أنسب  التلفزيون  أن  املجتمع  يرى 
حقوق  ثقافة  وتعزيز  نشر  وسائل 

الصحف  يليه  اململكة  في  اإلنسان 
واملجالت ثم اإلنترنت في حني أن أقل 
الندوات  إلقاء  هي  مناسبة  الوسائل 

واحملاضرات العامة.
مع  التواصل  ان  الدراسة  واظهرت 
األقارب واألصدقاء هي من أهم وسائل 
املستعدين  قبل  من  املقترحة  املساهمة 
باململكة،  اإلنسان  حقوق  ثقافة  لنشر 

يليها الوسائل اإللكترونية.
خالصة:

شددت الدراسة  على  املؤسسات 

في  اإلنسان  حقوق  مجال  في  العاملة 
من  اجلهد  من  مزيد  ببذل  السعودية 
باملفاهيم  والتثقيف  الوعي  نشر  أجل 
واملنظمات واحلقوق األساسية لإلنسان 
وتعزيز الثقة في تلك املؤسسات، كاشفة 
عن وجود خلل في وعي وثقافة املجتمع 
اإلنسان،  حقوق  مبنظومة  السعودي 
نشر  إلى  املجتمع  حاجة  وأوضحت 
باملفاهيم  والتثقيف  الوعي  من  الكثير 
األساسية  واحلقوق  واملنظمات 

لإلنسان.

كما وضحت الدراسة ان هناك ما نسبته %53.6 من املجتمع 
على استعداد للجوء إلى اجلهات املختصة بحقوق اإلنسان، 
في حني أن هناك ما نسبته %43.2 ممن تعرضوا النتهاكات 

ليسوا على استعداد للجوء للجهات املختصة،

واألصدقاء  األقارب  مع  التواصل  ان  الدراسة  واظهرت 
هي من أهم وسائل املساهمة املقترحة من قبل املستعدين 
الوسائل  يليها  باململكة،  اإلنسان  حقوق  ثقافة  لنشر 

اإللكترونية.
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أخبار الجمعية

حقوق اإلنسان" تنظر في شكاوى

 62 فتاة      منعهن آباؤهن من الزواج
  الرياض ـ حقوق

في  اإلنسان،  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تنظر 
من  آباؤهن  منعهن  فتاة   62 بها  تقدمت  شكاوى 
التي  القضايا  عن  حديثة  إحصائية  وفي  الزواج. 
للتسلسل  وفقا  اإلنسان  حقوق  جمعية  سجلتها 
الزمني لورود هذه الشكاوى، توضح أن أربع فتيات 
تقدمن للجمعية بعد أن عضلهن آبائهن من الزواج 
وذلك عن عام 1425هـ فيما تقدمت 14 فتاة عن 
1427هـ،  عام  عن  فتاة   27 وكذلك  1426هـ،  عام 

فيما سجل عام 1428هـ: 11 شكوى، ليتقلص عدد 
الذي يسبقه  العام  الشكاوى في عام 1429هـ عن 
ليسجل ست شكاوى، فيما بلغ مجموعهن 62 فتاة 

منعن من الزواج. 
وتضمنت اإلحصائية، تسجيل 14 حالة حرمان 
من  كان  سواء  موظفات،  لها  تعرضت  الراتب  من 
الزوج أو األقارب خالل الفترة الزمنية نفسها، فيما 
قضايا  اإلنسان،  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  نظرت 

22 ابنا حرمهم آباؤهم من رؤية أمهاتهم. 

جهود  أن  تؤكد  اإلنسان"  "حقوق  أن  يُذكر 
اململكة في حماية حقوق اإلنسان على املستويني 
بتطبيق  التزامها  من  انطلقت  والدولي  احمللي 
إلى  تدعو  التي  السمحة  اإلسالمية  الشريعة 
وكرامته في جميع  اإلنسان  يحفظ حياة  ما  كل 
اإلجراءات،  من  عدد  خالل  من  حياته  مراحل 
من ضمنها ما نصت عليه املادة 26 من النظام 
األساسي للحكم التي تؤكد التزام اململكة بحماية 

حقوق اإلنسان.

"حقوق اإلنسان "تتدخل حلل 
مشكلة األبناء احملرومني من 

الهوية
املدينة املنورة - حقوق:

تدخلت  جمعية حقوق االنسان حلل قضية 
االبناء العشرة احملرومني من الهوية الوطنية في 
سيدتني  من  والدهم  لزواج  وذلك  املنورة  املدينة 
وفقا  تصريح  على  احلصول  بدون  اجنبيتني 
لالنظمة وتكمن معاناة االبناء العشرة نتيجة عدم 
مراجعة االب للجهات املختصة لتصحيح وضعه 
نظاميا . والتقت شرف القرافي العضوة املتعاونة 
افراد  مع  املنورة  املدينة  في  اجلمعية  فرع  مع 
االسرة لدراسة وضعها من كافة اجلوانب متهيدا 
بالرياض  اجلمعية  رئيس  الى  التصويات  لرفع 
مقرونة باالوراق الرسمية والشكوى التى تقدم بها 
االبناء الى االمارة على ان تتولى اجلمعية متابعة 
املشكلة مع اجلهات املختصة في التعليم والصحة 

وجلنة احلماية في الشؤون االجتماعية .

 حقوق اإلنسان تطالب العراق بالسماح بزيارة السجناء السعوديني
أكد رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان د/مفلح القحطاني تلقي اجلمعية لعدد من شكاوى أسر املعتقلني 
السعوديني بالعراق، وأوضح  أن أغلب الشكاوى تتعلق بسوء املعاملة التي يتلقونها من قبل سلطات السجن العراقية 
ببغداد بعد  تسلم تلك السلطات السيطرة على السجون من اجلانب األمريكي. وأضاف أن اجلمعية خاطبت خالل 
الفترة املاضية الصليب األحمر الدولي بالكويت بشأن السماح بزيارة املعتقلني السعوديني بالعراق أو معرفة وضعهم 
املعتقلني في  السعودية إلنهاء معاناة  وإعطاء تقرير عنهم. مؤكدا وجود حرص ملموس من قبل اجلهات احلكومية 

العراق.  

حقوق اإلنسان« تنقذ طفل من تعذيب والده
  

تدخلت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبحافظة الطائف إلنقاذ طفل عمره سنة ونصف تعرض لعنف 
أسري حيث اختفى به والده قبل عدة أيام من منطقة بني سعد جنوب الطائف وذلك بعد أن تلقت شكوى 
من والدة الطفل تفيد فيه بتعّرض إبنها لعنف أسري متمثل في حروق في كامل جسده وضروب بأسالك 
على الفور بالتنسيق مع شرطة محافظة الطائف واتضح  كهربائية وتقليع أظافره حيث قامت “اجلمعية” 
أن الطفل اجته به والده إلى الرياض وبعد التنسيق مع شرطة الرياض مت في وقت وجيز إلقاء القبض على 
األب وإحضار الطفل الذي  اتضح وجود إصابات وحروقا قدمية . وال تزال اجلهات األمنية بالرياض جتري 
حتقيقاتها مع األب . واجلمعية تثمن الدور الذي قامت به شرطة محافظة الطائف وكذلك شرطة الرياض 
ممثلة في شرطة الدرعية وجهودها التي بذلتها في العثور على األب والقبض عليه وتعاونها مع اجلمعية 

الوطنية حلقوق اإلنسان .
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املواطنة  على  التربية  موضوع  عن  احلديث  اصبح 
وحقوق اإلنسان هو حديث عن الشأن العام والتنمية 
التنمية  إلى  التطلع  أن  ذلك  املجتمع،  وحتديث 
في  احلق  استحضار  دون  يستقيم  ال  والتحديث 
التعلم، وفي حرية الرأي، وفي االختالف واملساواة، 
البنية  استحضار  فبدون  والتسامح،  الكرامة  وفي 
العامة لثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان وفهم قيمها 
عالم  بناء  أجل  من  نعمل  أن  الميكننا  ومبادئها 
التربية على  إن  ثقافة احلوار.  وإرساء  أكثر عدال، 
ترسيخ  إلى  يهدف  عمل  اإلنسان  وحقوق  املواطنة 
الوجود  اإلنسان، عن حقوقه في  تدافع عن  ثقافة 
مشروعيته   يستمد  أمر  وهو  واملمارسة،  والتفكير 
مليء  عالم  في  العريقة  وقيمنا  احلنيف  ديننا  من 

مبظاهر انتهاك حقوق اإلنسان.
أمراً  تعد  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  على  فالتربية 
حقوق  انتهاكات  في  الوقوع  من  للوقاية  ضرورياً 
اإلنسان واستثمارا في إقامة مجتمع عادل يحظى 
فيه األفراد بالتقدير واالحترام ، فال ميكن جتاهل 
الدور الذي تقوم به التربية على حقوق اإلنسان في 
السياق العام حلماية هذه احلقوق، و ال ميكن لهذه 
بها  يطالب  لم  إن  وفعلية  كونية  تكون  أن  احلماية 
األفراد بشكل ملموس وباستمرار، وبالتالي ال ميكن 
إحترامها إال بعد معرفتها ومعرفة الوسائل الكفيلة 

بضمان احترامها.
أن هذه التربية، هي املقدمة املنطقية والواقعية لكل 
والرفع  اإلنساني  العنصر  تنمية  إلى  هادف  عمل 
من قيمته وتعديل سلوكه، كمدخل ضروري لتنمية 

املجتمع وحداثته.
استجابة  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  على  فالتربية 
املؤسسات  بانفتاح  ينادي  حديث،  تربوي  ألسلوب 
التربوية التعليمية على محيط األطفال واملراهقني 
الثقافي  احمليط  هذا  يعرفه  وما  والشباب 

واالجتماعي من تصورات وقيم وسلوكيات.
يصبح ضروريا جتاوز  االعتبارات  هذه  وفي ضوء 
االهتمام بحقوق اإلنسان في املناسبات واالحتفاالت 
ببعض األيام، مثل يوم اإلعالن العاملي أو يوم الطفل 
ليصبح  للتسامح؛  العاملي  اليوم  أو  املرأة  يوم  أو 

االهتمام مبسألة حقوق اإلنسان اهتماما يوميا.
املشرف العام على الشؤون املالية واإلدارية

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
Nshr1@yahoo.com

دور �لرتبية و�أثره يف 

ن�رش ثقافة �ملو�طنة 

وحقوق �الن�سان

ثقافة حقوق االنسان

إحتفالية

التنفيذي  املجلس  يواصل      
"اليونسكو"  املتحدة  األمم  ملنظمة 
مبناقشة   182 دورته  في  جلساته 
على  املدرجة  املوضوعات  من  جملة 

جدول األعمال. 
بني  املشترك  االجتماع  وشهد 
جلنتي البرنامج والعالقات اخلارجية 
االحتفال  حول  مطّولة  نقاشات 
بالسنة الدولية للتقارب بني الثقافات 
في عام 2010 ، حيث أطلقت املنظمة 
الدول  رغبة  إطار  في  املشروع  هذا 
احلوار  إقامة  إلى  السعي  األعضاء 
بني احلضارات والثقافات والشعوب 
صميم  في  متجذرا  مبدأ  باعتباره 
امليثاق التأسيسي للمنظمة )1946(. 
وأكد تقرير ملدير عام املنظمة أن 
حوار الثقافات هو أفضل الضمانات 
إلحالل السالم في العالم ، مشيرا الى 
أن مظاهر االختالف ميكن أن تتحول 
والتوجس  اجلهل  بسبب  حروب  إلى 
 ، اإلنسان  حقوق  وإنكار  والريبة 
واملهمة املوكلة إلى اليونسكو هي قلب 
هذه العملية رأسا على عقب ، ويتم 
ذلك من خالل التثقيف بكيفية معرفة 

اآلخر واحترام الناس للناس. 
من  عدد  على  املجلس  ووافق 
املقبل  العام  ستطبق  التي  األنشطة 
املتاحة  الفرص  عدد  مضاعفة  منها 
للبحث واللقاءات واملناقشات العامة، 
تتيح  التي  األماكن  عدد  وزيادة 
الثقافات  بني  الوساطة  ممارسة 
تبنّي  التي  املعارض  مثل  املتعددة 
أشكال التبادل والنقل بني الثقافات، 
ومعارض ومهرجانات للكتب واألفالم 
واألفالم،  واملوسيقى  واملسرح 
الفن  ومعارض  املتاحف  وتوظيف 
التكنولوجيا  باستخدام  واملؤسسات 
التكنولوجيات  سّيما  وال  اجلديدة 
التي تخدم التنوع والترجمة .. وذلك 

مبا يناسب رغبة وثقافة كل بلد. 
احلث  الصدد  هذا  في  ويجري 
في  بدوره  والنهوض  "االبتكار"  على 

يتمتع  الذي  الثقافي  التنوع  إبراز 
تارة  وبالتأكيد  والعالم،  بلد  كل  به 
وتارة  مجتمع  كل  خصوصيات  على 
التي  التشابه  عناصر  على  أخرى 
تعزيز  سيتم  وكما  املجتمعات،  توّحد 
أشكاله  بكل  للتراث  شاملة  رؤية 
والهوّية،  للتاريخ  حامال  بوصفه 
وموردا للتنمية املستدامة وقوة دافعة 
الثقافات  بني  للحوار  ووسيلة  لها، 
املجتمعون  وأكد  بينها.  والتقارب 
رئيسة  موضوعات  أربعة  على 
اليونسكو  أنشطة  عليها  استندت 
اإلطار  هذا  في  النسبية  ومزاياها 
للتنوع  املتبادلة  املعرفة  تعزيز  هي: 

ووضع  والديني،  واللغوي  الثقافي 
إطار للقيم املشتركة، وتدعيم التعليم 
اجليد والقدرات املعززة للتقارب بني 
املكرس  احلوار  وتشجيع  الثقافات، 

خلدمة التنمية املستدامة. 
من  مكون  اململكة  وفد  أن  يُذكر 
معالي األستاذ فيصل بن عبدالرحمن 
بن معمر نائب وزير التربية والتعليم 
زياد  د.  التنفيذي،  املجلس  عضو 
اململكة  مندوب  الدريس  عبدالله  بن 
الدائم لدى اليونسكو، األستاذ منصور 
لدى  اململكة  مندوب  مساعد  غزالي 
اليونسكو، أ. عبدالله احلسني مكتب 

سمو وزير التربية والتعليم.

مبناسبة السنة الدولية للتقارب بني الثقافات 2010

املشتركة  للقيم  عاملي  إطار  لوضع  تستعد  “اليونسكو« 
بني الشعوب

أكد تقرير ملدير عام املنظمة أن حوار الثقافات هو أفضل 
الضمانات إلحالل السالم في العالم ، مشيرا الى أن مظاهر 

االختالف ميكن أن تتحول إلى حروب بسبب اجلهل والتوجس 
والريبة وإنكار حقوق اإلنسان

اليونسكو  في دورته 182 :

وأكد املجتمعون على أربعة موضوعات رئيسة استندت عليها 
أنشطة اليونسكو ومزاياها النسبية في هذا اإلطار هي: 

تعزيز املعرفة املتبادلة للتنوع الثقافي واللغوي والديني، 
ووضع إطار للقيم املشتركة، وتدعيم التعليم اجليد والقدرات 
املعززة للتقارب بني الثقافات، وتشجيع احلوار املكرس خلدمة 

التنمية املستدامة
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تحقيق

تأييد العقوبات البديلة..ولكن! 
بن  إبراهيم  الشيخ  أوضح 
القاضي باحملكمة  عبدالله احلسني 
اجلزئية مبدينة بريدة أن التعزير هو 
التأديب على كل معصية ال حد فيها 
بحد  ليست  عقوبة  فكل  كفارة،  وال 
أو  تأديبية  عقوبة  هي  قصاص  وال 
ذلك  ومن  واحد،  فاملسمى  تعزيرية 
أو  أوالتشهير،  باجللد،  )التعزير 
التغريب، أو الوعظ، أو التهديد،...(، 
مشيراً إلى أنه يؤيد استبدال السجن 
يحصر  ال  ولكنه  بديلة،  بعقوبات 
وقال  التطوعي.  بالعمل  البدائل 
مع  يتعارض  ال  التأديبي  احلكم  إن 
لكن  باجلملة؛  اإلسالمية  الشريعة 
تضيع  لئال  بضوابط  ضبطه  يجب 
األمن  ينفلت  ولئال  الناس،  حقوق 
بسبب أن أحكامه ال تليق مع بعض 

اجلرائم أو املجرمني. 
العمل التطوعي 

وأشار إلى إن من عيوب السجن 
نفوس  في  باملسؤولية  الشعور  قتل 
التعطل  لهم  وجتلب  املجرمني، 
والكسل، ولكن في اجلرائم التي نرى 
وجوب السجن لها؛ نرى ضرورة عمل 
السجني من داخل السجن كالدراسة 
وتعلّم املهن واحلرف ونحو ذلك. وعن 
التأديبية قال الشيخ  منافع األحكام 

احلسني بأن كل عقوبة البد أن تكون 
منافعها فوق مضارها أو أكثر، وإال 
فيها،  خير  ال  نفسها  العقوبة  كانت 
ألن الهدف من العقوبة هو ما تنتجه 
من منافع أكثر من مضارها املتوقعة، 
في  التطوعي  العمل  أن  إلى  مشيراً 

قبل  موجود  هو  اخليرية  األعمال 
الذي  لكن  األحكام؛  هذه  وجود 
التطوعي  العمل  تفعيل  في  سيسهم 
وزارة  قبل  لذلك من  آلية  هو وجود 
الشؤون االجتماعية للعمل التطوعي 
في اجلمعيات اخليرية، ألن املتطوع 
"أمير نفسه" إن شاء عمل وإن شاء 
األعمال  تتضرر  قد  وهنا  غاب، 
اخليرية فالبد من وجود آلية لذلك 
التطوع  ميكن  التي  األعمال  حتدد 
فيها والتي ال ميكن وال يصلح التطوع 
فيها كجمع األموال ونحوها مما فيه 

خطورة على املجتمع واألمن. 
السجن ليس حاًل 

الدكتور  أكد  املوضوع  هذا  وحول 
بجامعة  األستاذ  املقبل  عبدالعزيز 
أن  على  األسري  واملستشار  القصيم 
تضر  قد  التعزيرية  األحكام  بعض 

وسلوكياً  وفكرياً  نفسياً  باجلاني 
يعاقب  يقترف جرماً  قد  فهو  ومادياً، 
يلتقي  وحني  واجللد،  بالسجن  عليه 
في السجن ببعض املجرمني وأصحاب 
السوابق قد يغرسون فيه النقمة على 
املجتمع من جهة ويهّونون عليه العقوبة 
من جهة أخرى، وقد يتطبع بعد ذلك 
في  عقابه  كان  لو  لكن  باجلرمية.. 
أو  بقدراته،  يشعره  عمل  ممارسة 
بقيمته،  تشعره  بيئة  وفي  بها،  يذكره 
وفي وقت ميّكنه من بناء عادة إيجابية 
بديلة، لكان ذلك بالتأكيد أجدى عليه 
وعلى املجتمع، داعياً أن تكون العقوبات 
البديلة عن األحكام التعزيرية متنوعة 
ونوع  املستهدفة،  الشرائح  بحسب 
وزارة  بني  تعاون  يُجرى  وأن  جرمهم، 
العدل واجلهات املختلفة التي ميكن أن 

تكون مقار لتكليفات املعاقبني 

تضر  قد  التعزيرية  األحكام  بعض   : املقبل  عبدالعزيز  د. 
جرمًا  يقترف  قد  فهو  وماديًا،  وسلوكيًا  وفكريًا  نفسيًا  باجلاني 
ببعض  السجن  في  يلتقي  وحني  واجللد،  بالسجن  عليه  يعاقب 
على  النقمة  فيه  يغرسون  قد  السوابق  وأصحاب  املجرمني 

املجتمع

"بدائل السجون« 

احلاجة  إلى تطبيق "بدائل السجون« وتعزيز "مسؤولية العقاب« لصالح املجتمع
الرياض ـ حقوق:

    برزت مؤخراً احلاجة إلى استبدال بعض األحكام التعزيرية 
-التي لم يصدر فيها حد شرعي- بالعمل التطوعي اخليري داخل 
املجتمع، مبا يعزز من »مسؤولية العقاب«، وإيجاد بدائل مناسبة عن 
السجون، فالشاب الذي ارتكب خطأ ما وعوقب بالسجن ثالثة أشهر 

يستبدلها  السجن  يقرر عقوبة  أن  بدالً من  فالقاضي هنا  واجللد، 
جمعية  في  يخدم  أن  مثل  املجتمع،  لصالح  خيري  تطوعي  بعمل 
ما، مبا يخدم  أو يستفاد من تخصصه وخبرته في مجال  خيرية، 

مؤسسات املجتمع إلى أن تنتهي مدة العقوبة. 
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الفكرة مرفوضة! 
واكد األستاذ صالح بن عبدالله 
العييري رئيس قسم التربية الوطنية 
التعزير  أن  على  القصيم  بتعليم 
عقوبة تأديب وليس تربية، فهي وقاية 
عالج  والتربية  اخلطأ،  وقوع  قبل 
والبعض  اخلطأ،  في  الوقوع  بعد 
تربية  إلى  التعزير  بتحويل  يستأنس 
التطوعي، مستمدا ذلك من  بالعمل 
حديث عن ابن عباس قال:)كان ناس 
لهم  يكن  لم  بدر  يوم  األسرى  من 
الله  صلى  الله  رسول  فجعل  فداء 
عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أوالد 
وهذا  أحمد،  رواه  الكتابة(  األنصار 
ال يقاس عليه، ألن العمل التطوعي 
أن حل محل العقاب ارتبط شرطيا 
العمل  وبني  شر  وهو  التعذيب  بني 
التطوعي وهو خير، أما أن األسرى 
من كفار بدر قد نفذوه فهو تعذيب 
لهم وال يوجد مستندا ملسلم اُستبدل 

تعزيره بعمل تطوعي. 
بدائل السجون 

ويشير د. فهد بن محمد املطلق 
االجتماعية  الشؤون  عام  مدير 
جلنة  ورئيس  القصيم  مبنطقة 
وأسرهم  عنهم  واملفرج  السجناء 
السجون  أن  إلى  القصيم  مبنطقة 
تعتبر في املفهوم احلديث مؤسسات 

إعادة  إلى  وتهدف  إصالحية، 
ونفسياً  اجتماعياً  املنحرف  تأهيل 
باملعايير  يلتزم  فرداً  ليكون  ومهنياً 
في  السائدة  والقوانني  االجتماعية 
ميكن  املنطلق  هذا  ومن  املجتمع، 
تقييم السجون بالفشل أو النجاح في 
حتقيق أهدافها من عدمه، والناظر 
اليوم حلال السجون في غالبية دول 
حتتاج  بيئة  أصبحت  يجدها  العالم 
حتى  والعمل  اجلهد  من  كثير  إلى 

حتقق أهدافها، 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  دور 

اإلنسان في تعزيز بدائل السجون:
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  ولت 
لقضايا  خاصة  عناية  اإلنسان 
منها  اعتبارات  لعدة  وذلك  السجناء 
: ان السجني يقبع بني اربعة جدران 
ومعاناته  اسماع صوتة  يستطيع  وال 
ملن هم خارج اسوار السجون ، وان 
اقتصادية  تبعات  له  السجن  دخول 
علية  وصحية  ونفسية  واجتماعية 
وعلى اسرته كما أن اختالط السجني 
واملتمرسني  السوابق  بغيرة من ذوي 
في اإلجرام يجعل من السجني وسيلة 
والتهذيب  لإلصالح  مناسبة  غير 
وبالتالي اليتحقق الهدف من عقوبة 
السجني وهو اصالح النزيل وتهذيبه 
 . صاحلاً  فرداً  للمجتمع  واعادته 

تعمل  وغيرها  األسباب  تلك  لكل 
لها  املتاحة  الوسائل  بكل  اجلمعية 
ومن  السجون  نزالء  عدد  لتخفيض 
ببدائل  الدعوة لألخذ  الوسائل  تلك 
بعض  وان  خاصة  السجن  عقوبة 
الشريعه  مع  تنسجم  البدائل  تلك 
دول  بعض  بها  ومعمول  االسالمية 

العالم . 
نظمت  فقد  ذلك  على  وتأسيساً 
املوافق  1427هـ  عام  في  اجلمعية 
2006م - ندوة بعنوان ) بدائل عقوبة 
من  نخبة  فيها  شارك  وقد  السجن( 
العلمية  اخلبرة  ذوي  االستشاريني 
محمد  األستاذ  تناول  حيث  والعملية، 
الزهراني " اآلثار النفسية واالجتماعية 
لعقوبة السجن على السجني وأسرته " 
،بينما تناول الدكتور عبد الله اليوسف 
بدائل  مجال  في  الدولية  التجارب   "
 " الذيابي  الشيخ  "،وتناول  السجون 
السجون  لبدائل  الشرعية  النظرة 
والقصاص  احلدود  أّن  إلى  ،مشيراً 
ال بديل لهما،أّما الدكتور العمير فقد 
للسجون  أخرى  بدائل  عن  حتدث 
القضائية،وبنينَّ  األحكام  فيها  تطبق 
يومياً  الدولة  يكلف  السجني  أننَّ 
)500( رياالً،  وانتهت هذه الندوة إلى 

املقترحات التالية :

> عقوبة الغرامة النقدية. 
السجن  بني  عليه  تخيير احملكوم   <

والغرامة. 
> عقوبة األساور اإلليكترونية. 

> عقوبة اخلدمات االجتماعية: وهي 
اخلدمة  ،أو  اجليش  في  كاخلدمة 
أو  النائية،  األماكن  في  العامة 
تنظيف مسجد احلي ، أو املدرسة، 

أو غيرها. 
> عقوبة اخلضوع للمراقبة االجتماعية. 

>  تقييد حرية احملكوم عليه. 
بعض  من  احلرمان  عقوبة   <

احلقوق. 
إلى  األجانب  ترحيل  عقوبة   <

بالدهم. 
ارتكاب  مكان  عن  اإلبعاد  عقوبة   <

اجلرمية. 
> مصادرة األموال. 

> دخول دورات تدريبة إجبارية. 
كحل ملشكلة تكدس السجون من جهة، 
ولتحقيق هدف إنساني ،فاحلكم بالسجن 
على املعسرين ،يحرم أوالدهم من أبيهم ، 
وقد يتشردون لعدم وجود من ينفق عليهم 
،وعدم  اجلبرية  اإلقامة  عليه  ،فيحكم 
املراقبة  حتت  وضعه  ،مع  البالد  مغادرة 
السجن، وميارس عمله  بدياًل عن  ،وذلك 

ن من سد ديونه. حتى يتمكنَّ

د. فهد املطلق : أن السجون تعتبر في املفهوم احلديث مؤسسات 
ونفسيًا  اجتماعيًا  املنحرف  تأهيل  إعادة  إلى  وتهدف  إصالحية، 
والقوانني  االجتماعية  باملعايير  يلتزم  فردًا  ليكون  ومهنيًا 

السائدة في املجتمع
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األعضاء املؤسسون

تعني هذه الزاوية بنشر السير الذاتية وأهم االجنازات واجلهود لألعضاء املؤسسني للجميعة الوطنية حلقوق 
اإلنسان

مكتبة حقوق

حقوق امللكية الفكرية واثارها 
على اقتصاديات الثقافة 

واالتصال واالعالم

املؤلف : دكتور ناصر جالل
الناشر: الهيئة املصرية العامة للكتاب

عدد الصفحات :   316
ملخص الكتاب :

أدت سرعه التطورات العلمية والتقنية إلى تناول املجتمع 
الدولي ملوضوعات جديدة وبحث سبل توفير احلماية 
القانونية لها ، وأصبحت حماية حقوق امللكية الفكرية 
قادرة على أداء دور واسع النطاق في دعم كافه أوجه 
التقدم الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي 
في املجتمع ، لذا برزت أهميه حقوق امللكية الفكرية مع 
نهاية مفاوضات جولة اورجواى في تفاعالت التجارة 
حماية  سياسات  تطوير  مسالة  وأصبحت   ، الدولية 
من  عليها  املشرفة  واملؤسسات  الفكرية  امللكية  حقوق 

االوليات في اتفاقيات منظمة التجارة العاملية .
ويعتبر مجال حقوق امللكية الفكرية من املجاالت اجلديدة 
التي سعت الواليات املتحدة ومعها الدول املتقدمة إلى 
يتجزأ  ال  وجعلها جزء   ، الدولية  التجارة  بسبل  ربطها 
من النظام التجاري الدولي اجلديد ، وذلك رغم وجود 
املنظمة العاملية للملكية الفكرية wipo التي كانت تتولى 
الفكرية  امللكية  اتفاقيات حماية حقوق  ادارة  مسؤولية 
والنهوض بنشاط الفكر واالبداع دوليا من خالل اتفاقية 
حماية امللكية االدبية والفنية )برن( وامللكية الصناعية 
حقوق  وحماية  )واشنطن(  املتكاملة  والدوائر  )باريس( 
إلى  أنها جميعا كانت تفتقر  االذاعة والبث )روما( إال 
قوة اإللزام والردع وقد استهدف اتفاق اورجواى حتقيق 

هذه احلماية وهذا اإللزام

اجلمعية الفلسطينية األكادميية لدراسة الشؤون 
الربح  تتوخى  ال  عربية  مؤسسة  هذه  الدولية(: 
مقرها القدس وتتمتع باستقالل قانوني ومالي. 
حزب  بأي  أو  حكومة  بأية  اجلمعية  ترتبط  وال 
أو تنظيم سياسي. وتسعى اجلمعية إلى عرض 
سياقاتها  في  الفلسطينية  القضية  وتقدمي 
األبحاث  خالل  من  والدولية  والعربية  الوطنية 

األكادميية واحلوار والنشر.

هيئات و منظمات
اجلمعية الفلسطينية األكادميية 

لدراسة الشؤون الدولية

منوعات

البيانات الشخصية:
االسم : د. لبنى عبد الرحمن األنصاري

تاريخ امليالد: 11 شوال 1381هـ )املوافق 17 مارس 1962م(
عنوان العمل: قسم طب العائلة واملجتمع – كلية الطب – جامعة امللك سعود

ص. ب 2925 - الرياض 11461 اململكة العربية السعودية 
املؤهالت العلمية:

· الزمالة العليا امللكية البريطانية في طب األسرة )FRCGP( من لندن – بريطانيا في شعبان 1420هـ.

· الزمالة امللكية البريطانية في طب األسرة )MRCGP( – لندن – بريطانيا في جمادى األول 1410هـ.
· ماجستير في الرعاية الصحية األولية من قسم طب العائلة واملجتمع – كلية الطب – جامعة امللك 

سعود – ربيع األول 1409هـ.
· بكالوريوس طب وجراحة بتقدير جيد جًدا مع مرتبة الشرف الثانية من كلية الطب – جامعة امللك 

سعود في رمضان 1405هـ.
· إنهاء سنة االمتياز بتقدير امتياز - مستشفى امللك خالد اجلامعي – شوال 1406هـ.

اخلبرات العملية: 
اململكة  الرياض-  سعود-  امللك  جامعة  الطب-  كلية  واملجتمع-  العائلة  طب  بقسم  أستاذ مشارك   ·

العربية السعودية
· استشارية في عيادات الرعاية الصحية األولية  مبستشفى امللك خالد اجلامعي التابع لكلية الطب- 
الرعاية  لعيادات  مديرة مشاركة  ) عملت  السعودية  العربية  اململكة  الرياض-   - امللك سعود  جامعة 

الصحية األولية ملدة عامني ثم مديرة لهذه العيادات( 
عضوية اجلمعيات واللجان واملجالس واملنظمات:

· اجلمعية السعودية لطب األسرة واملجتمع – اململكة العربية السعودية.
· الكلية امللكية البريطانية ألطباء األسرة )RCGP( بريطانيا- 1990م – الوقت احلاضر.

· املنظمة العاملية ألطباء األسرة )WONCA( – منذ 1994م – حتى الوقت احلالي.
· األكادميية األمريكية ألطباء األسرة )AAFP( - منذ 1998م  - حتى الوقت احلالي.

· االحتاد األمريكي للتقدم العلمي )AAAS( عام 1995م.
· عضو املجلس التنفيذي للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية.

املؤمترات والندوات:
املشاركة في إعداد مسودة التقريراألول عن املرأة في اململكة العربية السعودية واخلاص باتفاقية   ·

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة  )السيدو( في أوائل 1426 هـ
·   " حقوق الطفل في االسالم وفي اإلتفاقيات الدولية وعالقتها بالصحة" في ندوة "نحوبيئة أفضل 
للطفل في املدن الصحية" في 20- صفر 1426 هـ      والذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة 

الصحة العاملية مركز األمير سلمان اإلجتماعي في الرياض.
· "الصحة وحقوق اإلنسان"في املؤمتر اخلليجي اخلامس للرعاية الصحية األولية والذي نظمته مدينة 
حمد الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة في الدوحة بدولة قطر في 23-25 صفر 1426 هـ               

· "املراهقون وحقوق اإلنسان " ضمن ندوة "املراهقة والعوملةمن منظور طبي" والتي نظمتها مدينة امللك 
عبدالعزيز الطبية ضمن برنامج التعليم الطبي املستمر لألطباءوالعاملني في قطاع الرعاية الصحية 

األولية مبنطقة الرياض في 18 ربيع اآلخر 1426 هـ .
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البشرية  أورثت  أمة  خير  الله  جعلها  التي  اإلسالمية  لألمة  والتاريخي  احلضاري  للدور  تأكيدا 
به  أن تقوم  العلم واإلميان، وما يرجى  الدنيا باآلخرة وجمعت بني  حضارة عاملية متوازنة ربطت 
هذه األمة اليوم لهداية البشرية احلائرة بني التيارات واملذاهب املتناقضة وتقدمي احللول ملشكالت 
احلضارة املادية املزمنة. ومساهمة في اجلهود البشرية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي تهدف إلي 
حمايته من االستغالل واالضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في احلياة الكرمية التي تتفق 

مع الشريعة اإلسالمية.

11

اإعالن القاهرة حول حقوق 
الإن�سان يف الإ�سالم

وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم 
حاجة  في  وستبقي  تزال،  ال  بعيدا،  شأنا  املادي 
ماسة إلي سند إمياني حلضارتها وإلي وازع ذاتي 

يحرس حقوقها.
العامة  واحلريات  األساسية  احلقوق  بأن  وإميانا 
في اإلسالم جزء من دين املسلمني ال ميلك أحد 
خرقها  أو  جزئيا،  أو  كليا  تعطيلها  مبدئي  بشكل 
أو جتاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها 
جاءت  ما  بها  ومتم  رسله  خامت  بها  وبعث  كتبه، 
عبادة،  رعايتها  وأصبحت  السماوية  الرساالت  به 
وكل  الدين  العدوان عليها منكرا في  أو  وإهمالها 
إنسان مسؤول عنها مبفرده، واألمة مسؤولة عنها 
بالتضامن، وأن الدول األعضاء في منظمة املؤمتر 

اإلسالمي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي:
املادة 1

بينهم  جمعت  واحدة  أسرة  جميعا  البشر  أ- 
الناس متساوون  والنبوة آلدم وجميع  لله  العبودية 
التكليف  أصل  وفي  اإلنسانية  الكرامة  أصل  في 
واملسؤولية دون متييز بينهم بسبب العرق أو اللون 
االنتماء  أو  الديني  املعتقد  أو  أو اجلنس  اللغة  أو 
ذلك من  أو غير  االجتماعي  الوضع  أو  السياسي 
الضمان  الصحيحة هي  العقيدة  وأن  االعتبارات. 

لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل اإلنسان.
إليه  أحبهم  وأن  الله  عيال  كلهم  اخللق  أن  ب- 
أنفعهم لعياله وأنه ال فضل ألحد منهم علي اآلخر 

إال بالتقوى والعمل الصالح.
املادة 2

أ- احلياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي 
األفراد واملجتمعات والدول حماية هذا احلق من 
كل اعتداء عليه، وال يجوز إزهاق روح دون مقتض 

شرعي.
إفناء  إلي  تفضي  وسائل  إلي  اللجوء  يحرم  ب- 

الينبوع البشري.
ج- احملافظة علي استمرار احلياة البشرية إلي ما 

شاء الله واجب شرعي.
يجوز  وال  مصونة،  اإلنسان  جسد  سالمة  د- 
بغير  بها  املساس  يجوز  ال  كما  عليها،  االعتداء 

مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك.
املادة 3

املنازعات  أو  القوة  استخدام  حالة  في  أ- 
لهم  مشاركة  ال  من  قتل  يجوز  ال  املسلحة، 
وللجريح  والطفل،  واملرأة  كالشيخ  القتال  في 
واملريض احلق في أن يداوي ولألسير أن يطعم 
بالقتلى، ويجب  التمثيل  ويؤوى ويكسى، ويحرم 
التي  األسر  اجتماع  وتالقي  األسري  تبادل 

فرقتها ظروف القتال.
ب- ال يجوز قطع الشجر أو إتالف الزرع والضرع 
أو تخريب املباني واملنشآت املدنية للعدو بقصف 

أو نسف أو غير ذلك.
املادة 4

لكل إنسان حرمته واحلفاظ علي سمعته في حياته 
جثمانه  حماية  واملجتمع  الدول  وعلي  موته  وبعد 

ومدفنه.
املادة 5

أ- األسرة هي األساس في بناء املجتمع، والزواج 
أساس تكوينها وللرجال والنساء احلق في الزواج 

منشؤها  قيود  احلق  بهذا  متتعهم  دون  وال حتول 
العرق أو اللون أو اجلنسية.

ب- علي املجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج 
وتيسير سبله وحماية األسرة ورعايتها.

املادة 6
اإلنسانية،  الكرامة  في  للرجل  مساوية  املرأة  أ- 
ولها  الواجبات  من  عليها  ما  مثل  احلق  من  ولها 
وحق  املستقلة  املالية  وذمتها  املدنية  شخصيتها 

االحتفاظ باسمها ونسبها.
األسرة  علي  اإلنفاق  عبء  الرجل  علي  ب- 

ومسئولية رعايتها.
املادة 7

أ- لكل طفل عند والدته حق علي األبوين واملجتمع 
املادية  والرعاية  والتربية  احلضانة  في  والدولة 
والصحية واألدبية كما جتب حماية اجلنني واألم 

وإعطاؤهما عناية خاصة.
نوع  اختيار  في  احلق  يحكمهم،  ومن  لآلباء  ب- 
مراعاة  وجوب  مع  ألوالدهم  يريدون  التي  التربية 
األخالقية  القيم  في ضوء  ومستقبلهم  مصلحتهم 

واألحكام الشرعية.
لألبوين علي األبناء حقوقهما ولألقارب حق علي 

ذويهم وفقا ألحكام الشريعة. 
املادة 8

حيث  من  الشرعية  بأهليته  التمتع  إنسان  لكل 
انتقصت  أو  أهليته  فقدت  وإذا  وااللتزام  اإللزام 

قام وليه - مقامه.
املادة 9

أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي املجتمع 
والدولة وعليها تأمني سبله ووسائله وضمان تنوعه 
مبا يحقق مصلحة املجتمع ويتيح لإلنسان معرفة 
خلير  وتسخيرها  الكون  وحقائق  اإلسالم  دين 

البشرية.
التربية  مؤسسات  علي  إنسان  كل  حق  من  ب- 
وأجهزة  واملدرسة  األسرة  من  املختلفة  والتوجيه 
اإلعالم وغيرها أن تعمل علي تربية اإلنسان دينيا 
شخصيته  تنمي  متوازنة  متكاملة  تربية  ودنيويا 
والواجبات  للحقوق  واحترامه  بالله  إميانه  وتعزز 

وحمايتها.
املادة 10

اإلسالم هو دين الفطرة، وال يجوز ممارسة أي لون 
من اإلكراه علي اإلنسان أو استغالل فقره أو جهله 

علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي اإلحلاد.
املادة 11

يستعبده  أن  ألحد  وليس  حرا  اإلنسان  يولد  أ- 
أو يذله أو يقهره أو يستغله وال عبودية لغير الله 

تعالي.
أسوأ  وباعتباره من  أنواعه  االستعمار بشتى  ب- 
وللشعوب  مؤكدا  حترميا  محرم  االستعباد  أنواع 
التي تعانيه احلق الكامل للتحرر منه وفي تقرير 
واجب  والشعوب  الدول  جميع  وعلي  املصير، 
أشكال  كل  لتصفية  كفاحها  في  لها  النصرة 
احلق  الشعوب  وجلميع  االحتالل،  أو  االستعمار 
والسيطرة  املستقلة  بشخصيتها  االحتفاظ  في 

علي ثرواتها ومواردها الطبيعية.
حق  ولألقارب  حقوقهما  األبناء  علي  لألبوين  ج- 

علي ذويهم وفقا ألحكام الشريعة.

املادة 12
كل إنسان احلق في إطار الشريعة في حرية التنقل، 
وله  أو خارجها  إقامته داخل بالده  واختيار محل 
إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر وعلي البلد 
الذي جلأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم 
يكن سبب اللجوء اقتراف جرمية في نظر الشرع.

املادة 14
العمل حق تكفله الدولة واملجتمع لكل قادر عليه، 
ولإلنسان حرية اختيار العمل الالئق به مما تتحقق 
في  وللعامل حقه  املجتمع،  ومصلحة  به مصلحته 
األمن والسالمة وفي كافة الضمانات االجتماعية 
األخرى. وال يجوز تكليفه مبا ال يطيقه، أو إكراهه، 
أو استغالله، أو اإلضرار به، وله -دون متييز بني 
الذكر واألنثى- أن يتقاضى أجرا عادال مقابل عمله 
والفروقات  والعالوات  االجارات  وله  تأخير  دون 
التي يستحقها، وهو مطالب باإلخالص واإلتقان، 
وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة 
الظلم وإقرار احلق  النزاع ورفع  أن تتدخل لفض 

واإللزام بالعدل دون حتيز.
املادة 13

احتكار  دون  املشروع،  الكسب  في  احلق  لإلنسان 
أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع 

مؤكدا.
املادة 15

أ- لكل إنسان احلق في التملك بالطرق الشرعية، 
بغيره  أو  به  يضر  ال  مبا  امللكية  بحقوق  والتمتع 
إال  امللكية  نزع  يجوز  وال  املجتمع،  أو  األفراد  من 
فوري  تعويض  ومقابل  العامة  املنفعة  لضرورات 

وعادل.
ب- حترم مصادرة األموال وحجزها إال مبقتضى 

شرعي.
املادة 16

إنتاجه  بثمرات  االنتفاع  في  احلق  إنسان  لكل 
العلمي أو األدبي أو الفني أو التقني. وله احلق في 
حماية مصاحله األدبية واملالية العائدة له علي أن 

يكون هذا اإلنتاج غير مناف ألحكام الشريعة.
املادة 17

أ- لكل إنسان احلق في أن يعيش بيئة نظيفة من 
ذاته  بناء  من  متكنه  األخالقية  واألوبئة  املفاسد 
هذا  له  يوفرا  أن  والدولة  املجتمع  وعلي  معنويا، 

احلق.
ب- لكل إنسان علي مجتمعه ودولته حق الرعاية 
الصحية واالجتماعية بتهيئة جميع املرافق العامة 

التي حتتاج إليها في حدود اإلمكانات املتاحة.
ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كرمي 
يحقق له متام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك 
وسائر  والعالج  والتعليم  واملسكن  وامللبس  املأكل 

احلاجات األساسية.
املادة 18

أ- لكل إنسان احلق في أن يعيش آمنا علي نفسه 
ودينه وأهله وعرضه وماله.

حياته  بشؤون  االستقالل  في  احلق  لإلنسان  ب- 
اخلاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصاالته، وال 
إلي  اإلساءة  أو  عليه  الرقابة  أو  التجسس  يجوز 

سمعته وجتنب حمايته من كل تدخل تعسفي.
يجوز  وال  األحوال  كل  في  حرمته  للمسكن  ج- 

دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، وال 
يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.

املادة 19
ذلك  يستوي في  الشرع،  أمام  الناس سواسية  أ- 

احلاكم واحملكوم.
ب- حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع.

ج- املسؤولية في أساسها شخصية.
أحكام  مبوجب  إال  عقوبة  وال  جرمية  ال  د- 

الشريعة.
هـ- املتهم برئ حتى تثبت إدانته مبحاكمة عادلة 
تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.

املادة 20
ال يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو 
يجوز  وال  شرعي.  موجب  بغير  عقابه  أو  نفيه 
تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو ألي من 
املنافية  أو  القاسية  أو  املذلة  املعامالت  أنواع 
للكرامة اإلنسانية، كما ال يجوز إخضاع أي فرد 
وبشرط  برضاه  إال  العلمية  أو  الطبية  للتجارب 
ال  كما  للخطر،  وحياته  صحته  تعرض  عدم 
التي تخول ذلك  القوانني االستثنائية  يجوز سن 

للسلطات التنفيذية.
املادة 21

أخذ اإلنسان رهينة محرم بأي شكل من األشكال 
وألي هدف من األهداف.

املادة 22
رأيه  بحرية عن  التعبير  في  إنسان احلق  لكل  أ- 

بشكل ال يتعارض مع املبادئ الشرعية.
ب- لكل إنسان احلق في الدعوة إلي اخلير واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر وفقا لضوابط الشريعة 

اإلسالمية.
للمجتمع،  حيوية  ضرورة  اإلعالم  ج- 
والتعرض  استعماله  وسوء  استغالله  ويحرم 
وممارسة  فيه،  األنبياء  وكرامة  للمقدسات 
إصابة  أو  بالقيم  اإلخالل  شأنه  من  ما  كل 
أو  الضرر  أو  االنحالل  أو  بالتفكك  املجتمع 

زعزعة االعتقاد.
د- ال يجوز إثارة الكراهية القومية واملذهبية وكل 
العنصري  التمييز  علي  التحريض  إلي  يؤدي  ما 

بكافة أشكاله.
املادة 23

وسوء  فيها  االستبداد  يحرم  أمانة  الوالية  أ- 
استغاللها حترميا مؤكدا ضمانا للحقوق األساسية 

لإلنسان.
الشؤون  إدارة  في  االشتراك  إنسان حق  لكل  ب- 
العامة لبالده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما 
أن له احلق في تقلد الوظائف العامة وفقا ألحكام 

الشريعة.
املادة 24

اإلعالن  هذا  في  املقررة  واحلريات  احلقوق  كل 
مقيدة بأحكام الشريعة اإلسالمية.

املادة 25
الشريعة اإلسالمية هي املرجع الوحيد لتفسير أو 

توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.

مواثيق واتفاقيات

إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
مت إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤمتر العالم اإلسالمي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990
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األخيرة

الوطنية  اجلمعية  خاطبت       
املختصة،  األجهزة  اإلنسان  حلقوق 
بـ  وصفته  ملا  حد  بوضع  وطالبتها 
العامالت  تشغيل  في  »التجاوزات« 
عمل  لساعات  األجانب  والعمال 
نظاما،  عليها  املنصوص  من  أكثر 
بني  العمل  عقد  يتضمنها  التي  أو 
الطرفني، في الوقت الذي تبقى فيه 

األجور متدنية.
الدكتور  اجلمعية  رئيس  نائب  وبني 
صالح اخلثالن أن حترك اجلمعية 
جاء بعد تزايد الشكاوى في الفترة 
أن  إلى  الفتا  الشأن،  بهذا  األخيرة 
اجلمعية وقفت على حاالت دعمت 
أن  على  مؤكدا  الشكاوى،  صحة 

خطوات  سلسلة  ستجري  اجلمعية 
عن  الظلم  لرفع  قصير  وقت  في 
العامالت والعمال الشاكني، مضيفا 

على  أيضا  انعكس  األمر  هذا  أن 
الشباب السعوديني الذين يحجمون 

عن العمل في مواقع صعبة.

adel@mitc.com.sa

حقوق اإلنسان تتدخل حلل مشكلة تشغيل العمالة األجنبية ساعات زائدة

 
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 

احلقيقي  محتواها  من  فرغت  أنها  ستجد  مثال- 
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 لإلصالح 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  لإلصالح  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 لإلصال 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


