
اململكة تصادق على امليثاق العربي حلقوق اإلنسان
الرياض ـ حقوق:

صادقت اململكة عىل امليثاق العريب 
التصديق  وثيقة  سلم   ، اإلنسان  حلقوق 
اجلامعة  لدى  الدائم  اململكة  مندوب 
العربية السفير أحمد قطان خالل لقائه 
عمرو  العربية  للجامعة  العام  األمني  مع 
ربيع   20 اخلميس   يوم  وذلك  موسى 
اآلخر 1430هـ املوافق  16 ابريل 2009م 
العربي  امليثاق  على  اململكة  وبتصديق 
حلقوق اإلنسان ، يرتفع عدد الدول التي 
، هي  دول   10 إلى  امليثاق  على  صادقت 
واإلمارات  والبحرين  واجلزائر  األردن 
واليمن  وقطر  وليبيا  وسوريا  وفلسطني 
وصف  وقد   . السعودية  إلى  باإلضافة 
مجلس جامعة الدول العربية امليثاق على 
الوثيقة  بأنه   ، اخلارجية  وزراء  مستوي 
الوطن  في  اإلنسان  حلقوق  األساسية 
العربي . و مت اعتماد هذا امليثاق في إطار 
والشعور  العربية  للدول  الوطنية  الهوية 

ما  وأهم   ، املشترك  احلضاري  باالنتماء 
في  تتمثل  غايات  إليه هو حتقيق  يهدف 
العربية  الدول  في  اإلنسان  حقوق  وضع 

األساسية  الوطنية  اإلهتمامات  ضمن 
التي جتعل من حقوق اإلنسان مثاًل سامياً 
الدول  في  اإلنسان  إرادة  توجه  وأساسياً 

العربية ومتكنه من اإلرتقاء نحو األفضل 
وفقاً ملا ترتضيه القيم اإلنسانية النبيلة.

نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society for Human Rights

السنة الثالثة - العدد التاسع والثالثون - ربيع ثاني 1430 هـ - أبريل 2009م
الرياض - اململكة العربية السعودية

آخر خبر لم يحدث بعد
بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  املقرر  من 
وجامعة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
بهدف  1430/5/18هـ   األربعاء  يوم  طيبة 
نشر  أجل  من  الطرفني  بني  التعاون  تفعيل 
ثقافة حقوق اإلنسان و تثقيف أفراد املجتمع 
جانب  من  اإلتفاقية  بتوقيع  يقوم  وسوف 
سعادة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
اجلمعية  رئيس  القحطاني  مفلح  الدكتور 
الدكتور  معالي  طيبة  جامعة  جانب  ومن 

منصور النزهة مدير جامعة طيبة.

أصدرت اجلمعية التقرير الثاني عن 
،وقد  اململكة  في  اإلنسان  حقوق  أحوال 
األول  التقرير  بعد  اإلصدار  هذا  جاء 
اململكة  في  اإلنسان  حقوق  أحوال  عن 
فعل  بردود  حظي  والذي  1427هـ  عام 
إيجابية و واسعة على املستوى الداخلي 
تغطية  إلى  سعى  التقرير   . واخلارجي 
جتري  التي  احلقوقية  القضايا  كافة 
الراهنة  الفترة  في  املجتمع  في ساحات 

ويبحث لها عن حلول.

ابريل 2009م - ربيع ثان 1430 هـ

 د. اخلثالن  يشارك في حلقة نقاش
مبعهد الدراسات الدبلوماسية ص2

 الشريف لسنا جمعية لـ ) النقد (
 بل داعمون ومساهمون في تثقيف

املواطن
ص3

مجلس حقوق اإلنسان 
يتبنى قرارًا يحظر 

ازدراء األديان 
ص4

 حقوق اإلنسان
 تأمل في نظام بديل

للكفالة
ص8

أطلقت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان أول دراسة ميدانية لدراسة العنف ضد األطفال مع أحد املراكز البحثية اخلاصة بتمويل من شركة 
طيبة القابضة مدتها 6 أشهر من اآلن ، وتهدف الدراسة إلي حتديد مسببات العنف ضد األطفال وتسلط الضوء علي قضية العنف األسري 
ضد األطفال بكل أنواعه ، وأشكاله ، والبحث عن مسبباته وحتليلها ، وآثارها السلبية ، واحللول العلمية للقضاء واحلد من آثارها السلبية ، 

ووسائل جتنب األطفال الصدمات العنيفة واألزمات النفسية وسوء املعاملة .
وحدد اإلطار احلقوقي للدراسة علي النحو التالي : تقييم حجم العنف األسري ضد األطفال باململكة ، وتتبع أبرز أسباب ومظاهر وعواقب 
تفشي املشكلة واإلطالع علي الدراسات والبحوث والتقارير التي تناولت املشكلة في املجتمع السعودي ، وحتليل مضمون مختلف التشريعات 

واألنظمة والقوانني السعودية املتعلقة باملشكلة في السعودية من جميع جوانبها .  

بالتعاون مع شركة طيبة القابضة
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان تطلق درا�ضة عن العنف �ضد الأطفال
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املتطلبات الالزمة للتخطيط اإلستراتيجي كما مت 
طويل  اإلستراتيجي  التخطيط  ملخرجات  التطرق 
األجل )وهي اخلطط التي تكون على املدى الطويل 
القادم ( ، متوسطة األجل )وهي اخلطط التي تكون 
األجل  قصيرة   ، اقل(  أو  السنوات  مدى خمس  على 
)وهي اخلطط التي تكون على مدى سنتني أو اقل ( ومت 
اإلستراتيجي  للتخطيط  املصادفة  العوائق  طرح 
الهيكلية  السلطة  كان من ضمنها  والتي  للجمعية 
وكل  والفروع  املؤسسة  في  املسؤليات  وضوح   ،
املستويات اإلدارية ، ميل اإلدارة لتقبل التخطيط 
اإلستراتيجي ، التخطيط ال يكون من جهة واحدة 
 ، باجلمعية  املسئولة  يكون من جميع اجلهات  بل 
احلاجة إلى التركيز على احلوافز الطويلة األجل ، 
استخدام النظم اجلديدة للعمل باجلمعية ، وأخيراً 

تنشيط نظام مركز املعلومات باجلمعية.
وقد قام أعضاء اللجنة بتقدمي تصوراتهم عن 
كيفية إعداد هذه اإلستراتيجية. كما ناقش أعضاء 
اللجنة عدد من املراحـل الختيار اخلطة اإلستراتيجية 
اللجنة اإلستراتيجية من  ومـراحل عـمـل  املقتـرحة 
ناحية تطوير اخلطة ومدتها واجلـدول الزمني لها 

ببيت خبرة  إلى ضرورة االستعانة  ،كما تطرقوا 
وطني في بناء االستراتيجيات  وقد تطرق الدكتور 
نقاط  عدة  إلى  السليمان  عبدالله  بن  إبراهيم 
استشارية  دراسة  هناك  تكون  أن   : منها  مهمة 
للتخطيط اإلستراتيجي  والهيكل اإلداري للخطة 
اإلستراتيجية ، رؤية التنظيم الهيكلي للجمعية ، 

وقد نوه بضرورة وجود “ بيت للخبرة”
عبدالرحمن  بن  خالد  األستاذ   أشار  كما 
اإلستراتيجية  اخلطة  أهداف  إلى  الفاخري 
وافتتاح  الصفر  من  اجلمعية  انطالق  وكذلك 
لتـثقيف  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونشر   ، الفروع 
املتجمع بثقافة حقوق اإلنسان ، عالقة اجلمعية 
مع اجلهات واإلدارات املتعاملة أو التي تتواصل 

معها اجلمعية .
وكما أشار املشرف على فرع اجلمعية باملنطقة 
الشرقية الدكتور عبد اجلليل السيف إلى ضرورة 
واللجان  باململكة  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر 
ذوو  و مشاركة مختصني  املترتبة  املهام  ومعرفة 
خبرة كافية في التخطيط اإلستراتيجي  ، تأجيل 
املسمى التخصصي باجلمعيات التخصصية ، أن 

تكون هذه اخلطط موضع اهتمام .
وقد توصل االجتماع إلى ضرورة وجود شركة 
متخصصة استشارية يتم االستعانة بها بشرط أن 
تكون شركة محلية وطنية ) بيوت اخلبرة احمللية 
الوطنية( بعد مراجعة ومتحيص السيرة الذاتية 
للخبير ملعرفة مدى خبرته  وتفهم طبيعة العمل 

في بيوت اخلبرة. 

دالرياض ـ حقوق:
اإلستراتيجي  التخطيط  جلنة  عقدة 
املوافق 1430/4/12هـ  األربعاء  يوم  اجتماعها 
 ، اجلمعية  مقر  في  ظهراً  الواحدة  الساعـة 
بن  د.مفلح  اجلمعية  رئيس  سعادة  بحضور 
الدكتور  من  كل  و حضور   ، القحطاني  ربيعان 
أحمد بن سيف الدين تركستاني رئيس اللجنة 
واألستاذ خالد الفاخري املشرف علـى الشئون 
املالية واإلدارية ووجود عدد من أعضاء اللجنة 
 ، املاجد  الله  عبد  بن  )الدكتور حمد   : ومنهم 
هنيدي  محمد  العزيز  عبد  املتقاعد  الفريق 
 ، السليمان  الله  عبد  بن  إبراهيم  الدكتور   ،
عبد  آل  الله  عبد  بن  اخلالق  عبد  الدكتور 
ورحـب   ، السيف  اجلليل  عبد  والدكتور  احلي 
الدكتـور القحطاني باحلضور وطلـب من اللجنة 
للجمعية  إستراتيجية  خطة  وضع  على  العمـل 
خالل الفترة القادمة على أن تأخذ في االعتبار 

العوامل املالية والبشرية و النشاط .
 بعد ذلك قدم الدكتور احمد بن سيف الدين 
تركستاني رئيس جلنة التخطيط اإلستراتيجي 
ومعناه  اإلستراتيجي  التخطيط  عن  عرضاً 
ومفاهيمه وتطرق العرض إلى أهـداف اجلمعـية 
ومعرفة  احلديثة  التطورات  ومواكبة  مستقباًل 
أساليب التطوير الذاتي لها ومعرفة ما تهدف 
اجلانب  من  اإلستراتيجية  اخلطة  هذه  إلية 
مستقبلياً  لتحقيقه  اخلطة  تهدف  وما  املالي 
التخطيط  احتياجات  عن  للحديث  وتعرض 
اإلستراتيجي مع وضع سياسات وخطط متفق 
عليها من قبل أعضاء اللجنة وذلك بعد استيفاء 

أخبار الجمعية

اجتماع جلنة  اإلستراتيجية

الدبلوماسية  الدراسات  معهد  في  اإلستراتيجية  الدراسات  مركز  عقد 
حلقة نقاش مع وفد من الكلية احلربية الوطنية في الواليات املتحدة ترأسه 
الدكتور كمال علي بيوغلو. حتدث في احللقة الدكتور منصور املنصور املشرف 
على مركز الدراسات اإلستراتيجية، عن السياسة اخلارجية السعودية جتاه 
رئيس  نائب  اخلثالن  صالح  الدكتور  حتدث  كما  املهمة،  املنطقة  قضايا 

اجلمعية السعودية حلقوق اإلنسان عن اململكة وقضايا حقوق اإلنسان 

د / اخلثالن يشارك في حلقة نقاش في معهد الدراسات الدبلوماسية

د. منصور املنصور د. صالح اخلثالن
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الشريف : لسنا جمعية لـ “النقد” بل داعمون ومساهمون 
في تثقيف املواطن

نفى حسني الشريف رئيس جمعية 
حقوق اإلنسان  أن تكون اجلمعية جهة 
ومساهمة  داعمة  بل  فقط  “منتقدة” 
تقدم الدراسات واالستشارات من أجل 
املساهمة في تثقيف املواطن بحقوقه. 
وصرح الشريف بأن اجلوالت املفاجئة 
تأتي للتحقق من الشكاوى التي تصلنا 
من  مبوافقة  صادر  نظام  حتت  وهي 

استياء  هناك  كان  وإن  السامي  املقام 
أن  فيجب  احلكومية  الدوائر  من 
والسلبيات  اخلدمات  نقص  من  يكون 
املوجودة وليس من زيارتنا وأضاف إن 
املضي  عن  تثنينا  لن  اإلستياء  حاالت 
أن  تردد  ما  إن  وأضاف   . نهجنا  في 
حقوق اإلنسان جمعية لتصّيد األخطاء 
زيارتنا  أثناء  احلكومية  الدوائر  في 

مبوضوعية  ننظر  فنحن  املفاجئة 
فالسلبيات  والسلبيات  لإليجابيات 
وأضاف  تعزز  واإليجابيات  تعالج 
والة  قبل  من  بها  كلفنا  أمانة  هذه  إن 
األمر وسنقوم بأداء عملنا بكل شفافية 
حقوق  قضايا  يخدم  مبا  ومصداقية 
رسالة  الشريف  ووجه   . اإلنسان 
حقوقهم  يعرفوا  بأن  املواطنني  إلى 

ورش عمل تدريبية  حول حقوق املرأة 
بالشرقية

الرياض ـ حقوق:

األربعاء  يوم  وذلك  للمرأة  العاملي  اليوم  فعاليات  املرأة ضمن  تدريبية حول حقوق  الشرقية ورشة عمل  باملنطقة  اإلنسان  الوطنية حلقوق  أقام فرع اجلمعية 
1430/3/21هـ  ،  املـــوافـــق 18/ مارس/ 2009م .  بصالة جمعية القطيف اخليرية للخدمات اإلجتماعية.

  تتمة ال�ضفحة الأويل  ) اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان تطلق درا�ضة عن العنف �ضد الأطفال (

جلنة  رئيس  اجلمعية  عن  اإلتفاقية  وقع 
األستاز/  واإلستشارات  الدراسات 
إسماعيل سجيني  ،   وعن شركة طيبة 
اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  القابضة 
 / التنفيذي  والرئيس  املنتدب  والعضو 
املركز  وعن   ، الزيد  محمد  بن  الله  عبد 
اخلاص القائم بالدراسة  األستازة  / ملي 

عمر الغالييني .
املشرف  الشريف  حسني  الدكتور  وأشار 
العام علي فروع اجلمعية الوطنية حلقوق 
أن  إلي  املكرمة  مكة  مبنطقة  اإلنسان 
الدراسات  جلنة  في  ممثلة  اجلمعية 
متكاملة  دراسة  في  ترغب  واإلستشارات 
تهدف إلي البحث في العنف األسري ضد 
األطفال ، وحتليل أسبابه ، وآثاره والتركيز 
علي عدة نقاط يأتي في مقدمتها تسليط 

األطفال  ضد  العنف  قضية  علي  الضوء 
بكل أنواعه وأشكاله وتوعية جميع شرائح 
وآثارها   ، القضية  هذه  بخطورة  املجتمع 
النفسية علي تربية الطفل ونشأته ، كذلك 
الظاهرة  لهذه  السلبية  األثار  في  البحث 
للقضاء  والوقائية  العلمية  إليجاد احللول 
في  البحث  إلي  إضافة    . منها  واحلد 
وسائل جتنب األطفال الصدمات العنيفة 

، واألزمات النفسية ، وسوء املعاملة . 
بن  الله  عبد   / األستاز  قال  جهته  ومن 
إدارة  رئيس مجلس  نائب   ، الزيد  محمد 
املنتدب  والعضو  القابضة  طيبة  شركة 
والرئيس التنفيذي : ) تأتي مبادرة شركة 
مسئولية  أهمية  باب  من  القابضة  طيبة 
الوطني  بالواجب  للقيام  اخلاص  القطاع 
والنهوض باملسئولية االجتماعية . مشيراً 

ويتواصلوا مع اجلمعية للسؤال عن اية 
إجراءات قانونية أو حقوقيه وليتأكدوا 
دون  لهم  مفتوحة  اجلمعية  أبواب  بأن 
قامت  اجلمعية  أن  يذكر   . متييز 
مؤخرا بعدة زيارات مفاجئة لعدد من 
اجلهات احلكومية ووقفت على العديد 
من  إليها  وردت  التي  املالحظات  من 

املواطنني .

 كما أقام ورشة العمل التدريبية الثانية حول حقوق املرأة يوم األحد 1430/4/9هـ  املـــوافـــق 4/ إبريل/ 2009م  بقاعة
 القسم النسائي بنادي املنطقة الشرقية  األدبي بالدمام، حيث ألقت الباحثة بالفرع القانوني أ/ رباب الدوسري كلمة عن
 اجلمعية وشرح مبسط لها ثم تلتها كلمة أ/ عالية آل فريد عضو اجلمعية التي كانت بعنوان  )اإلتفاقية الدولية للقضاء
 علي جميع أشكال التمييز ضد املرأة( استعرضت فيها تعريف اإلتفاقية وأبرز بنودها والتطبيقات العملية لهذه اإلتفاقية
 ، ومن ثم تناولت حقوق املرأة في اململكة العربية السعودية . ثم بعد ذلك حتدث أ / علي الشرميي عن )أساسيات حقوق

       .اإلنسان( تطرق خاللها إلي أبرز املؤسسات احلقوقية في اململكة ، وتطور مفاهيم حقوق اإلنسان تاريخياً

إلي أن شركة طيبة القابضة سوف تتولي الدعم املادي إلنهاء الدراسة العلمية 
من باب أهمية أن تعود نتائج الدراسة بالنفع والفائدة علي املجتمع السعودي 

بكافة مؤسساته وفئاته.
للمركز  التنفيذي  الرئيس  الغيالني  عمر  ملي   / األستازة  قال  جهتها  ومن 
اإلستشاري الذي يتولي تنفيذ الدراسة إنها سوف متتد ستة أشهر حتت إشراف 
اإلنسان مبنطقة  الوطنية حلقوق  واإلستشارات في اجلمعية  الدراسات  جلنة 

مكة املكرمة وسوف تكون الدراسة لصالح اجلمعية ، وتكون ملكاً لها.

  



السنة الثالثة - العدد )39( حقــــوق
ربيع الثاني 1430 هـ - أبريل 2009م

4

أخبار محلية

كلمة مجلس الشورى
 في اجتماع جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان في أديس أبابا

اجتماع  في  الشورى  مجلس  شارك 
للدميقراطية  الثالثة  الدائمة  اللجنة 
 )120( اجلمعية  في  اإلنسان  وحقوق 
لإلحتاد البرملاني الدولي املنعقد في أديس 
أبابا  والذي شاركت فيه )140( دولة. وقد 
كلمة  الظفيري   الله  عبد  الدكتور  القي 
قوانني  أن  فيها  أكد  والتي  اململكة  وفد 
لها  التي  املنظمات  اململكة حتظر تشكيل 
صفة العنصرية أو تؤيد التميز العنصري 
أنها جترم من  كما  له  تروج  أو  تنشره  أو 
إصدار  أو  عنصرية  أنشطة  بتمويل  يقوم 
الكراهية،  على  حترض  مواد  أو  نشرات 
اململكة  ان  الظفيري  وقال  ذلك.   جاء 
وترسيخ  لتحقيق  ثابتة  بخطوات  سعت 
من  ذلك  مستمدة  اإلنسان  حقوق  مبدأ 
يدعو  الذي  احلنيف  اإلسالمي  الدين 
واملساواة  واحترامه  املبدأ  هذا  ويرسخ 
بني املواطنني وألجل ذلك أنشأت جمعية 
لنفس  حكومية  وهيئة  اإلنسان  حلقوق 
سنويا  تقريرا  منهما  كل  ويصدر  الغرض 

يرصد التزام اجلهات احلكومية باملعايير 
 ، اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  واألنظمة 
الشعبي  االهتمام  التقارير  هذه  وجتد 
واملؤسسات احلكومية ملعاجلة ما ورد من 
رصد في هذه التقارير .  وأوضح الظفيري 
شهدته  ما  ميثلون  الذين  للبرملانيني 
واملساواة  العدل  ملبادئ  تعزيز  من  اململكة 
وتعميقها بني أفراد املجتمع وكفالة جميع 
احلقوق واحلريات املشروعة وكذلك بروز 
العديد من اإلصالحات وإصدار األنظمة 
مجال  في  تطوراً  تعد  التي  والتشريعات 

حقوق اإلنسان . 
وقال الظفيري ان اململكة تدعو دول 
العدوان  أشكال  جميع  وقف  إلى  العالم 
األديان  وازدراء  املساملة  الشعوب  على 
باالزدراء  مؤخراً  حصل  كما  ورموزها 
وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  بالنبي 
اململكة  أن  السالم،مؤكداً  عليه  وعيسى 
هذه  مثل  ملواجهة  دولي  تعاون  إلى  تدعو 

املمارسات العنصرية. 

ندوة )حقوق املتقاعدين بني الواقع واملأمول (
العجاجي : اشتراكات املتقاعدين العسكريني ال تغطي معاشاتهم حاليًا

املؤسسة   مــحــافــظ  نــائــب  كــشــف 
املتقاعدين  لــشــئــون  للتقاعد  الــعــامــة 
تغطية  عــدم  عــن  العجاجي  الله  عبد 
العسكريني  ــقــاعــديــن  املــت اشـــتـــراكـــات 
في  التقاعدية  ومعاشاتهم  لــرواتــبــهــم 
الوقت احلالي ، مشيراً إلي أن التقاعد 
املدني أكثر أماناً ، مؤكداً في الوقت ذاته 
بخطورة  أنــه سيمر  تؤكد  املــؤشــرات  أن 

أثناء فترة قريبة .
ـــع  ـــل رف ـــع ـــجـــاجـــي : ل ـــع ـــــــال ال وق
النمو  منافع  من  والتقليل  االشتراكات 
أن  وبني   ، املشكلة  سيحالن  التقاعدي 
كل  أعــداده  يتم  باملؤسسة  املالي  املركز 
3 ســنــوات ، مــؤكــداً أن املــؤشــرات تنذر 

بخطورة الوضع املالي.
ـــدوة  ــــك خــــالل حـــضـــورة ن جــــاء ذل
أقــامــتــهــا اجلــمــعــيــة الــوطــنــيــة حلقوق 
اإلنسان بعنوان ) حقوق املتقاعدين بني 
الواقع واملأمول( برئاسة رئيس اجلمعية 
الدكتور مفلح  الوطنية حلقوق اإلنسان 
بن ربيعان القحطاني ، ونائب محافظ 

االجتماعية  للنأمينات  العامة  املؤسسة 
فهد الهوميل ، ورئيس اجلمعية الوطنية 
الرحمن  عــبــد  ــور  ــت ــدك ال للمتقاعدين 
فيها  انتقد  بكلمة  بدأ  الــذي  األنصاري 
البالي   « ـــ  ب ووصــفــه   ، التقاعد  نــظــام 
والقدمي » وقال : إن إكثر من ربع قرن 
مر ونحن نعاني منه ، ولفت األنظار إلي 
ال  جديداً  شيئاً  تسمع  لم  جمعيته  أن 

من مؤسسة التقاعد أو التأمينات .
أن ٪30  عـــن  األنــــصــــاري  وكـــشـــف 
 2000 عن  رواتبهم  تقل  املتقاعدين  من 
وال  باإليجار  يسكنون  منهم  و٪40  ريال 
ميلكون مساكن خاصة . وقال : متنيت 
التي  للجمعية  ــة  ــب ــري ال ــظــرة  ن تــغــيــيــر 
الرسميية  اجلــهــات  مبــوافــقــة  أنــشــأت 
مسئولي  ــــام  أم األنـــصـــاري  وطـــالـــب   .
األدني  احلد  برفع  والتقاعد  التأمينات 
ريال   3000 إلــي  املتقاعدين  رواتـــب  مــن 
 5000 إلــي  تصل  أن  يفترض  أنها  رغــم 
بإقرار عالوة سنوية  كما طالب   . ريال 
عكسياً،  الــراتــب  حــجــم  مــع  متناسبة 

يــتــم تعيني  كــمــا طــالــب األنـــصـــاري أن 
مجلسي  فــي  جمعيتة  أعــضــاء  مــن   3
التأمينات والتقاعد ، وتخصيص نسبة 
املتقاعدين  لفقراء  اخليري  السكن  من 
اجلوازات  رسوم  من  املتقاعدين  وأعفاء 
وتخصيص   ، املــنــازل  خلــدم  واحلكومة 
50٪ من رسوم النقل واستحصال ريال 
األمير  مــشــروع  لبناء  متقاعد  كــل  مــن 

نايف .
نــائــب محافظ  مـــن جــهــتــه أشــــار 
االجتماعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة 
يطالب  الكثير  أن  ــي  إل الــهــوميــل  فهد 
محدودة  وهي  التقاعدية  الرواتب  برفع 
بعد  أفضل  وضعهم  يصبح  وكثيرون   ،
عدم  وجــوب  علي  مــشــدداً   ، تقاعدهم 
ظل  فــي  املتقاعدين  بحقوق  املــســاس 
وجود  عــن  وكشف   . القائمة  األنظمة 
نظام مفتوح مع مركز املعلومات ملعرفة 
من خدمات  املستفيدين  عن  معلومات 

املؤسسة .
ـــركـــزت مــطــالــب املــشــاركــني في  وت

لرواتب  األدنــي  احلــد  زيــادة  الندوةعلي 
مميزات  علي  وحصولهم   ، املتقاعدين 
والبطاقات  اخلــدمــات  تخفيض  منها 

التعريفية واهتمام أكثر بهذه الطبقة.
الوطنية  اجلــمــعــيــة  رئــيــس  ــــان  وك
حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان 
القحطاني قد أكد في كلمة ألقاها في 
بداية اللقاء أن هذا املوضوع يحتاج إلي 
خبرات  من  واإلستفادة  متعمقة  دراســة 
بخبراتها  ــوطــن  ال لــتــخــدم  الــفــئــة  هـــذه 

واملجتمع كذلك.
في حني أكد العجاجي في مجمل 
نظام  بتحديث  املــطــالــبــات  عــلــي  دوده 
العسكرية  اخلدمة  نظام  أن  املؤسسة 
يوجد به ثغرات كبيرة ، وأشــار إلي أن 
املسئولية  في  يشترك  الــرواتــب  ضعف 
فترة  يقضون  أفـــراد  هناك  أن  حيث   ،

طويلة دون ترقيتهم. 
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دور منوذجية للمسنني

املظالم: 
إجناز تصنيف األحكام القضائية سيتم قريبًا

جلنة  نظمته  لقاء  خالل 
الشرقية«  »غرفة  في  احملامني 
احملكمة  رئيس  مساعد  حضره 
اإلدارية، ورؤساء وأعضاء الدوائر 
واإلدارية  واجلزائية  التجارية 

مجلس  عضو  أوضح  والتأديبية، 
احملكمة  رئيس  اإلداري  القضاء 
في  املظالم(  )ديوان  اإلدارية 
إبراهيم  الشيخ  الشرقية  املنطقة 
اإلدارية  »احملكمة  أن  الرشيد، 

أوشكت على االنتهاء من تصنيف 
القضائية،  واملبادئ  األحكام، 
بحيث تكون في متناول احملامني 
املستقبل  في  واملتخصصني 
العمل  »إن  وقال:  القريب«. 
اجناز  آليات  تطوير  على  جاٍر 
استحداث  خالل  من  الدعاوى، 
وحتويل  وفرعية  قضائية  دوائر 
أعمال القضاء إلى الكترونية، ما 
سيسهل سهولة الترافع والبت في 
الدعاوى وإصدار األحكام«.وأكد 
الرشيد على أهمية العالقة بني 
احملامي والقاضي، كونهما ميثالن 
»محور العدالة وإظهار احلق، وأن 
احملامني أعوان للقضاة«.وتطرق 
املنوطة  االختصاصات  إلى 

ومحاكم  اإلدارية،  احملكمة  في 
واحملكمة  اإلداري،  االستئناف 
القضاء  العليا، ومجلس  اإلدارية 
التشكيالت  إلى  وفقاً  اإلداري، 
نظام  في  عليها  املنصوص 
»ديوان املظالم اجلديد« الصادر 
مبرسوم ملكي قبل نحو عامني. 
املادة  تفعيل  اللقاء  واستعرض 
املتعلقة  نظام احملاماة  من   »18«
في قصر الترافع عن الغير أمام 
واللجان  املظالم  وديوان  احملاكم 
القضائية للمحامني املقيدين في 
غيرهم،  دون  املمارسني  جدول 
الواردة  والقيود  واالستثناءات 

عليها.

مكة املكرمة ــ حقوق 
أوضح : الدكتور علي احلناكي 
في  االجتماعية  الشؤون  مدير 
السعي حالياً  املكرمة،  منطقة مكة 
إلنشاء دار اجتماعية منوذجية في 
منطقة  في  املسنني  لرعاية  جدة، 
مكة املكرمة، مزود بكافة اخلدمات 
واملهاجع،  الترفيهية  واملرافق 
الستيعاب أعداد كبيرة من املسنني، 
لرعاية  املوجودة  الدور  إلى  إضافة 
دارا  عشر  أحد  وعددها  املسنني 
في مختلف مناطق اململكة حتتضن 
1000 مسن، من اجلنسني، 50 في 
املائة من املقطوعني و20 في املائة 
والنسبة  أسرهم،  من  مرفوضون 
هم  املائة  في   30 البالغة  الباقية 
األمراض  بعض  من  يعانون  ممن 
من  الدور  هذه  أدخلوا  النفسية، 
لعدم  دخولهم  منع  بعدها  السابق، 

في  الدور  هذه  في  العاملني  قدرة 
لعزلهم  وأيضا  معهم،  التعامل 
واخلرف  الهرم  أصحاب  عن 
إلى  يحتاجون  الذين  والشيخوخة، 
والكساء  واإلعاشة  اإليواء  خدمات 
التي  الفئة  هذه  بخالف  فقط، 
خالفا  طبي،  عالج  إلى  حتتاج 
داخل  املوجودة  الكبيرة  لألعداد 
غير  من  معظمهما  التي  األربطة، 
السعوديني حيث جترى عليها حاليا 
دراسة من جلنة شكلت من مختلف 
اجلهات، بحيث ال يبقى داخل هذه 
احملتاجون  السعوديون  إال  األربطة 

للمساعدة فقط.
ويضيف احلناكي: فيما يتعلق 
املعوقة  الفئة  مشاكل  مبعاجلة 
منطقة  في  عددها  يصل  التي 
معظمهم  ألف،   33 املكرمة  مكة 
ويحصلون  أسرهم  بني  يعيشون 

بني  تتراوح  مالية  إعانات  على 
ونحن  ريال،  و20000   10000
اآلن في االنتظار حتى االنتهاء من 
جتهيز مركز التأهيل الشامل في 
القنفذة، الذي سيستوعب حوالى 
300 حالة، واختيار القنفذة يعود 

املوجودة  احلاالت  معظم  أن  إلى 
القنفذة،  أو  الليث  سكان  من  هم 
من  االنتهاء  حلني  ننتظر  كما 
 1200 سيستوعب  الذي  املركز 
حالة ومقره في حي اجلامعة في 

جدة.
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أخبار عالمية

جنيف - أ.ف.ب.
    اعتمد مجلس حقوق اإلنسان 
اخلميس  املتحدة  لألمم  التابع 
به  تقدمت  للجدل  مثيراً  قراراً 
إلى  ويهدف  اإلسالمية  الدول 
األديان«  وإزدراء  إهانة  »مكافحة 

املفهوم الذي يرفضه الغربيون. 
قدمته  الذي  النص  وأقر 
املؤمتر  منظمة  باسم  باكستان 
صوتاً   23 بأغلبية  اإلسالمي 
عن   13 وامتناع  صوتاً   11 مقابل 
هذا  معارضي  ومن   . التصويت 
األوروبية  الدول  خاصة  القرار 
وكندا وتشيلي فيما امتنعت الهند 
دول  أيدته  بينما  التصويت  عن 
عدم اإلنحياز ودول منظمة املؤمتر 
غير  القرار،  ويشير  اإلسالمي. 
امللزم قانونياً، إلى »القلق الشديد 
من األفكار النمطية السلبية ومن 
ومظاهر  األديان  وازدراء  إهانة 
مجال  في  والتمييز  التعصب 
األديان أو املعتقدات والتي ال تزال 

كثيرة في العالم.
ما  كثيرا  »اإلسالم  أن  وأكد 
يربط عن خطأ بانتهاكات حلقوق 
اإلنسان وباإلرهاب« داعياً أعضاء 

األمم املتحدة إلى »محاربة إزدراء 
األديان والتحريض على الكراهية 
الدينية عامة« والسيما في وسائل 

اإلعالم. 
أن  على  أيضاً  القرار  وينص 
مساساً  يشكل  األديان  »إزدراء 
خطيراً بالكرامة اإلنسانية يؤدي 
الدينية  احلرية  على  قيود  إلى 
للمؤمنني بها وإلى حتريض على 
وكانت  والعنف«.  الديني  احلقد 
غير  منظمة   180 من  مجموعة 

مجلس  أمس  دعت  حكومية 
حقوق اإلنسان إلى رفض القرار 
حلرية  تهديداً  تعتبره  الذي 

التعبير. 
املنظمات  هذه  وانتقدت 
أساس  أي  له  »ليس  مفهوماً 
الدولي«  أو  الوطني  القانون  في 
ويتعارض مع مبدأ حقوق اإلنسان 
من  األفراد  يحمي  )الذي  نفسه 
العنف وليس املعتقدات من بحث 

نقدي(. 

املشروع  هذا  أن  واعتبرت 
يعكس »احلملة الدؤوبة واملتنامية 
املؤمتر  منظمة  تشنها  التي 
اإلسالمي إلصدار قرارات دولية 
وإعالنات وعقد مؤمترات عاملية 
األديان«.  )ازدراء  مفهوم  لنشر 
مؤخراً  املفهوم  هذا  حذف  وقد 
ملؤمتر  اخلتامي  البيان  من 
العنصرية  ضد  الثاني«  »دوربان 
الذي سيعقد في جنيف من 20 

الى 24 نيسان - ابريل.

باكستان قدمت نص القرار باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي

مجلس حقوق اإلنسان يتبنى قرارًا مثيرًا للجدل يحظر “ازدراء األديان«

منظمة املؤمتر اإلسالمي 
ترحب بقرار مجلس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة

ملنظمة  العامة  األمانة  رحبت 
مجلس  بقرار  اإلسالمي  املؤمتر 
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 
األعضاء  الدول  حّث  الذي  املتحدة 
االنتقاد  من  األديان  حماية  على 
واإلساءات وجترمي هذا العمل وقال 
السفير  للمنظمة  العام  نائب األمني 
عطا املنان: إن للمجموعة اإلسالمية 
صدور  في  الكبير  األثر  جنيف  في 
املجموعة  تبنت  حيث  القرار  هذا 
وسعت  القرار  هذا  اإلسالمية 

من  له  ملا  وتطبيقه  عليه  للتصويت 
شعوب  بني  التعايش  إرساء  في  أثر 
العالم واحترام األديان مشيراً إلى أن 
بعض الدول الغريبة وبعض األفراد 
األديان وفي  إلى  إلى اإلساءة  سعوا 
الذي  اإلسالمي  الدين  مقدمتها 
ومن  والتطرف  باإلرهاب  وصم 
الكرمي  الرسول  إلى  اإلساءة  ذلك 
حدث  مثلما  وسلم  عليه  الله  صلى 
للرسول  املسيئة  الرسوم  قضية  في 

الكرمي صلى الله عليه وسلم.

أن  املنان  عطا  السفير  وبنّي 
غاية  في  أمٌر  األديان  احترام 
بني  االحترام  يكرس  ألنه  األهمية 
حتترم  أن  من  والبد  العالم  شعوب 
إنسان  لكل  احلرية  وتعطى  األديان 
املساس  وعدم  بدينه  للتمسك 
إلى  مشيراً  السماوية  باألديان 
املؤمتر  ملنظمة  العامة  األمانة  أن 
القرار خطوة  تعتبر هذا  اإلسالمي 
من  للحد  الصحيح  الطريق  على 

أفعال الكراهية بني الشعوب .
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10 آالف محتجز يشكلون خمس نزالء السجون

األفراد  وبحق  بالسجن،  بحقهم  الصادرة  األحكام 
أخرجهم  لكن  بارتكاب جرمية  لالشتباه  املوقوفني 
إدانتهم  الذين سبقت  بكفالة، واألشخاص  القضاة 
جنائياً”. وبني “كثيراً ما يلجأ احملافظون والشرطة 
املشتبهني  إرسال  لتفادي  اإلداري  اإلحتجاز  إلى 
اجلنائيني إلى االدعاء واحملاكمة تبعاً لنظام العدالة 
حقوقاً  احملتجزين  مينح  الذي  التقليدي،  اجلنائية 
افتراض  ومنها  إدارياً،  للمحتجزين  ُمتاحة  غير 
ذمة  على  لالحتجاز  القضائية  واملراجعة  البراءة، 
التحقيق، واحملاكمة العادلة بناء على األدلة الواردة 

ضد املتهم”

عىل  حتايل  اإلداري  االحتجاز  رايتس:  هيومن 
“العدالة اجلنائية«

    انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير 
عمليات  األردن،  في  اإلنسان  حقوق  حول  نشرته 
آالف  عشرة  على  تزيد  والتي  اإلداري،  االحتجاز 
حالة احتجاز إداري، وتشكل “خمس نزالء السجون 

األردنية”. 
على  بالتحايل  اإلداريني  احلكام  التقرير  واتهم 
يحتجزون  أنهم  لدرجة  اجلنائية”،  “العدالة  نظام 
قضائية.  مراجعة  ودون  إدارية  بأوامر  األشخاص 
املمارسة بحق ضحايا  تُستخدم هذه   ”: إنه  وقالت 
الذين  واألشخاص  الشخصيني  واألعداء  اجلرائم، 

أمرت احملاكم بإخالء سبيلهم”. 
توقف   “ أن:  األردنية  السلطات  املنظمة  وطالبت 
العمل باالحتجاز اإلداري وأن تُلغي قانون منع اجلرائم 
الذي يسمح بهذه املمارسة “. وهو قانون يستند إليه 
احلكام اإلداريون ومينحهم سلطات واسعة بالتوقيف 
واالحتجاز ملدد قد تصل إلى سنوات وتطالب كافة 

منظمات املجتمع املدني واألحزاب بإلغائه . 
وتضمن تقرير املنظمة، الذي جاء حتت عنوان حتت 
عنوان “ضيوف احملافظ: االحتجاز اإلداري يقوض 
“حتايل  حول  تفصياًل  األردن”  في  القانون  سيادة 
احملافظني وغيرهم من املسؤولني بشكل متكرر على 

األشخاص  يحتجزون  حني  اجلنائية  العدالة  نظام 
بأوامر إدارية ودون مراجعة قضائية. وتُستخدم هذه 
املمارسة بحق ضحايا اجلرائم، واألعداء الشخصيني 

واألشخاص الذين أمرت احملاكم بإخالء سبيلهم” 
لقسم  التنفيذي  املدير  نائب  ستورك،  جو  وقال 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس 
ووتش في مؤمتر صحفي بعمان : “يجب أال يكون 
رفيعي  املسؤولني  من  وغيرهم  احملافظني  بإمكان 
مبهمة  اشتباهات  على  بناء  الناس  حبس  املستوى 
يؤدي  ما  هذا  “ففي  قائاًل:  وتابع  السلوك”.  بسوء 

وبقوة إلى وقوع اإلساءات”. 
مبوجب  العمل  انتهى   1989 عام  “في  انه  وقال 
القانون العرفي في األردن، لكن منذ ذلك احلني، 
الذين يتبعون وزارة الداخلية –  فإن احملافظني – 
استعانوا بأحكام قانون منع اجلرائم لعام 1954الذي 
يسمح باحتجاز األفراد مبوجب أمر إداري بسيط، 

دون احلاجة إلظهار وقوع جرمية ما”. 
احملافظني  مينح  اجلرائم  منع  قانون   ”: واعتبر 
“خطراً  ميثلون  الذين  األشخاص  احتجاز  سلطة 
على الناس”، وهو مصطلح مبهم يفتح الباب أمام 

اإلساءات املتكررة”. 
مثل  احملافظون  يُصِدر  ما  غالباً   “ أن  إلى  وأشار 
انتهت  الذين  السجناء  بحق  اإلدارية  األوامر  هذه 

أخبار عالمية

 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  صرحت حكومة 
، إنها بدأت العمل بنظام من شأنه »حماية 
حقوق العمال وضمان األجور«، عبر األنظمة 

املصرفية في البالد.
أن  اإلماراتية،  العمل  وزارة  بيان  في  وجاء 
احلكومة دشنت العمل بنظام حماية األجور 

WPS، بالتعاون مع املصرف املركزي.
ينهي  النظام  إجناز  إن  العمل  وزارة  وقالت 
»التحديات التي واجهت تطبيق قرار مجلس 
الوزراء حول حتويل رواتب العمال من خالل 
منذ صدوره  الدولة،  في  املالية  املؤسسات 
بعض  أجور  ان  وأبرزها  عام،  حوالي  قبل 
العمال بسيطة وال تتناسب مع معايير فتح 

حسابات لدى املصارف«.
وبحسب بيان الوزارة فإن »النظام سيحدث 
حماية  مببدأ  يتعلق  ما  في  نوعية  نقلة 
الذين  العمال  عدد  يرتفع  ورمبا  األجور«، 
من  النظام  طريق  عن  رواتبهم  حتويل  يتم 
العمالة  جميع  ليغطي  عامل  ألف   500
الى  حاجة  األكثر  املهارة  املتدنية  وبالذات 

هذه احلماية«.
أصدر  قد  اإلماراتي  العمل  وزير  وكان 
يقضي  املاضي،  أكتوبر  في  وزارياً  قراراً 
بإنشاء مكتب حلماية أجور العمال، مهمته 

قولها: »أعتقد أن مسألة استغالل العمالة 
لكن  اإلماراتية،  احلكومة  لدى  أولوية 
أوضاع  بدراسة  وعودا  يطلقون  املسؤولني 

العمال وال ينفذونها.«
قد  اإلماراتية  »احلكومة  إن  التقرير  وقال 
اإلسكان  أوضاع  حتسني  أجل  من  حتركت 
الوقت  في  الرواتب  العمال  تلقي  وضمان 
أن  إال  األخيرة،  السنوات  في  املناسب 
زالت  العمال ما  الكثير من اإلساءات بحق 

شائعة«.
وردت حكومة االمارات على تقرير منظمة 
نيويورك  من  تتخذ  التي  اإلنسان  حقوق 
إنها »فوجئت باحملاوالت  بالقول  لها،  مقراً 
املغرضة التي تقوم بها املنظمة التي تسعى 
إلى إثارة املشاكل والقضايا حول السياسات 
التي تعتمدها الدولة جتاه العمالة.. دون ذكر 
اتخذتها  التي  الفعالة  واخلطوات  اجلهود 

الدولة خالل األعوام القليلة املاضية«.
وشهدت اإلمارات العربية إضرابات عمالية 
تأخر  على  احتجاجاً  املاضيني  العامني 
الرواتب، أدى عدد منها إلى اندالع أعمال 
عنف، خصوصا في إمارة دبي، حيث العدد 
توظف  التي  العقارية  املشاريع  من  األكبر 

مئات اآلالف من العمال من جنوب آسيا.

حماية  ملراقبة  متكامل  نظام  وتنفيذ  وضع 
مشروع  وتنفيذ  العمل،  وساعات  األجور 
املصارف  خالل  من  العمال  أجور  حتويل 

واملؤسسات املالية االخرى.
وسط  النظام،  بذلك  بالعمل  البدء  ويأتي 
العمال  ألوضاع  دولية  منظمات  انتقادات 
بانتهاكات  واتهامات  النفطية،  الدولة  في 
من  عدد  في  العمال  حلقوق  واضحة 

اجلوانب.
وفي وقت سابق قالت منظمة حقوق اإلنسان 
مشاريع  أكبر  من  واحد  في  العمال  إن 

النتهاكات  »يتعرضون  أبوظبي  العاصمة 
تعدهم  التي  الزائفة  األجور  منها  متعددة، 
قبل وصولهم  العمالة  استقدام  وكاالت  بها 

للبالد«.
وفي تقرير أصدرته األسبوع املاضي، قالت 
أبوظبي  »حكومة  اإلنساتإن  حقوق  منظمة 
فشلت في تطبيق قوانني هي وضعتها ضد 
استغالل العمال، منها حظر حجز جوازات 

سفر العمال«.
للشرق  املنظمة  مديرة  عن  التقرير  ونقل 
األوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسون 

اإلمارات حتمي أجور العمال ـ بعد اتهامات بانتهاك حقوق اإلنسان
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تحقيق

"حقوق اإلنسان" ..  تأمل في نظام بديل للكفالة 

وأضاف: »أن هناك عالقة بني 
وزارة العمل واجلوازات واجلهات 
املزيد  إلى  حتتاج  التي  األخرى 
من الوضوح، وهي في حاجة إلى 
إجراءات، بحث يكون األمر واضحاً 
خالف  حدوث  حال  في  للعامل 
بينه وبني رب العمل ويعرف اآلثار 
املترتبة عليه، وأن ال يترك وضعه 
املالي  النزاع  في  للفصل  يخضع 
من  سنوات  يأخذ  الذي  العمالي 
وإمنا  العمالية،  والهيئات  اللجان 
ينبغي أن يحسم اجلانب النظامي 
وقت  بأسرع  وخالفه  إقامة،  من 
العامل  بني  عالقة  وهذه  ممكن، 

والدولة«.
اآلخر  النزاع  أن  إلى  وأشار 
حتت  نفسه  الوقت  في  يبقى 
النظامية،  اإلجراءات  قانون  نظر 
رب  لدى  بالعمل  للعامل  ويسمح 
عمل آخر، حتى ال يترك من دون 
مصدر دخل، ما قد يدفعه للعمل 

في أعمال غير مقرة نظاماً.
أشار  املطلوب  التأهيل  وحول 
الوزراء  ملجلس  سابق  قرار  إلى 
التوجه،  هذا  ملثل  األسس  وضع 
»لذلك نحن في حاجة إلى تطبيق 
متدرج،  بشكل  ولو  األسس  هذه 
ونحتاج إلى جهد، وقواعد ومناذج 
العمل  مكاتب  في  للجميع  توضح 
ينطبق  واألمر  تنفيذها،  طريقة 
على اجلهات اإلدارية واجلوازات 
بأن تعمل على تنفيذها، بحيث ال 
هذه  من  اجتهادات  هناك  يكون 
تنصرف  وبالتالي  تلك،  أو  اجلهة 
كثير من اجلهات عن أداء عملها 
للجمهور،  تأديته  يتطلب  التي 
على حقوقه  اجلميع  يحصل  وأن 
واملشرع  املنظم  يرتضيه  ما  وفق 

تهيئة  وحول  التنظيمات«.  لهذه 
به،  والقبول  للنظام  العمل  رب 
يتمسك  معينة  أحيان  »في  قال: 
العتقاده  الكفالة  بنظام  الكفيل 
أن  واحلقيقة  مصلحة،  فيها  بأن 
عندما  ألنه  قليلة،  فيها  املصلحة 
لديك،  العمل  على  جُتبر شخصاً 
فإنه لن ينتج بالكفاءة التي تريد، 
وإرادته،  برغبته  يعمل  ملن  خالفاً 
متكافئة  عالقة  وفق  فالعمل 
)أجر في مقابل عمل( ورغبة من 

في  جودة  هناك  سيكون  العامل 
العمل،  لرب  أفضل  وهذا  العمل 
الثقافة  تغيير  فإن  وبالتأكيد 
السائدة يحتاج إلى جهد، إال أنه 
إلى  سنصل  املطاف  نهاية  في 

نظام يرضي جميع األطراف«.
وفي شأن اخلوف من أن يؤدي 
العمل بنظام جديد يخدم العامل 
العامل  حقوق  ويضيع  األجنبي، 
الوظائف  في  وفرصه  السعودي 
في ظل عدم وجود نقابات تدافع 

عنه، قال: »توجد جلان للعمال في 
الشركات الكبيرة، التي دعت إليها 
بشؤون  تهتم  وهي  العمل،  وزارة 
وإن  الشركات،  هذه  في  العمال 
كان ال توجد رؤية حول املمارسة 
على أرض الواقع، إال أنه من حيث 
املبدأ فإن النصوص املوجودة في 
هذه  مثل  بوجود  تسمح  النظام 
اللجان التي تهتم بحاجات العمال 

في الشركات واملنشآت«. 
يؤدي  أن  من  اخلوف  وعن 

قال رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاني أنه يأمل أن يتم وضع نظام بديل للكفالة من خالل الدراسة التي 
قدمتها اجلمعية. ورصدت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في تقريرها حول نظام الكفالة عيوب النظام من خالل تشويه سمعة اململكة في 
اخلارج، وإتاحة الفرصة أمام اآلخرين للنيل من مكانتها، إذ أكد القحطاني أن اجلمعية تسعى إلى تصحيح العالقة بني العامل ورب العمل من 

جهة وتصحيح عالقتهما مع الوطن من جهة أخرى، وأنها تراعي حقوق رب العمل، وحقوق العامل، وحقوق الوطن.

الدكتور مفلح القحطاني

من  املزيد  إلى  حتتاج  التي  األخرى  واجلهات  واجلوازات  العمل  وزارة  بني  عالقة  هناك 
حال  في  للعامل  واضحًا  األمر  يكون  بحيث  إجراءات   إلى  حاجة  في  وهي    ، الوضوح 

حدوث خالف بينه وبني رب العمل ويعرف اآلثار املترتبة عليه ...
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تنطوي جتاذبات وتشابكات العالقات الدولية 
على مفاهيم وقواعد ومبادئ، يّتضح بعضها 
بينها  فيما  التعامل  وأصول  الدول  كمصالح 
مفاهيم  تستتر  بينما  واحلرب.  السلم  في 
الدول لبعضها على أساس  أخرى، كتصنيف 
تقييمي، فال تظهر إال في مناسبات دون أخر، 

ومن حني آلخر.
بني  ما  الفرز  التصنيفات  تلك  أبرز  من 
تصنيف  وهو  وديكتاتوريات.  دميقراطيات 
يرتكز إليه املوقف السياسي املوازي للموقف 
الفكري من تطّور املجتمعات اإلنسانية. لقد 
أّلف املفكرون وأكثروا في تقسيم الزمان منذ 
ومن  احلاضر.  الزمن  وحتى  اإلنسان  ظهور 
ثالثة  بني  ميّيز  الذي  الشهير  التقسيم  ذلك 
األديان،  عصر  اآللهة،  عصر  هي  عصور 
تصنيف  مع  بالتوازي  وذلك  اإلنسان.  عصر 
هي  عصور  لثالثة  الشهير  كونت  أوغست 
العلمي.  ثم  فامليتافيزيقي،  اإللهي،  العصر 
اعتبار  إلى  اليوم  مييلون  عموماً  واملفكرون 
لها  معتبرة  كشخصية  اإلنسان،  حضور 
القيمة األعلى، هو قرينة املجتمعات احلديثة، 
يعكس  وبالتالي  العصرية.  الدول  وعالمة 
دميقراطية  بني  ما  للدول  السياسي  الفرز 
والدول،  املجتمعات  إلى  النظرة  وديكتاتورية 
باعتبارها عصرية حداثية حّية، أو باعتبارها 
متحجرة باقية من عصور مظلمة بائدة..  إال 
أن هذا الفكر كثيرا ما يتناسى في خضم كل 
ما  غالبا  ما  التي  والتصورات  االفكار  هذه 
يكون الهوى واملصالح الشخصية هي الدافع 
أتى  فاالسالم   ، التصنيفات  هذه  كل  وراء 

ليضع اللبنات األولى ملبادئ حقوق االنسان.
إن شريعة اإلسالم مبنية بناًء متيناً حكيماً فما 
من مصلحة في الدنيا واآلخرة إال وأرشدت 
إليه ودلت عليه ، ولذا اعتنت الشريعة بحفظ 
والنفس  الدين  حفظ  اخلمس:  الضرورات 
ال  البشر  فحياة   ، واملال  والنسل  والعقل 
هذه  بحفظ  إال  تنتظم  ال  وأمورهم  تستقيم 
الضرورات ، أليست هي من حقوق اإلنسان 

التي كفلها له اإلسالم.
يسلمه  وال  يظلمه  ال  املسلم  أخو  »فاملسلم 
وال يخذله وكل املسلم على املسلم حرام دمه 
وماله وعرضه « كما قال املصطفى صلى الله 

عليه وسلم.

املشرف العام على الشؤون املالية واإلدارية
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

Nshr1@yahoo.com

االن�سان  وحقوق  العامل  م�سداقية 

)2/1(

ثقافة حقوق 

االن�سان

يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد املخاطر بتأمني دفع 
أشهر   6 عن  تقل  ال  محددة  مدة  العامل  لراتب  العمل  صاحب 
أي  أو  اخلدمة  نهاية  مكافأة  مثل  األخرى  املالية  ومستحقاته 

تعويضات أخرى 

األجنبي  للعامل  احلرية  إطالق 
وتبديل  العمل  اختيار  في 
الكفيل الذي يريد، إلى منافسة 
على  احلصول  على  السعوديني 
نظام  أن  إلى  أشار  وظائف، 
في  الفرصة  يتيح  السعودة 
إلى  الوظيفية  الفرص  توفير 
السعوديني، وتوقيف بعض املهن 
جهة  ومن  السعوديني،  على 
السعودي  العامل  فإن  أخرى 
مستوى  من  يرفع  بأن  مطالب 
حيث  من  السوق  في  املنافسة 
بحيث  واإلنتاجية،  االنضباط، 
ال يعتقد السعودي كونه سعودياً 
أرباب  لدى  مبزايا  سيحظى 
العمل. ورفض إعطاء تقديرات 
حول الفترة الزمنية التي يتوقع 
إلغاء  نظام  تطبيق  فيها  يتم  أن 
يرتبط  أنه  إلى  الكفالة، مشيراً 
بجهة  وليس  عدة  بجهات 

واحدة.
الوطنية  اجلمعية  وأكدت 
الدراسة  أن  اإلنسان  حلقوق 
سنوات،  أربع  استغرقت  التي 
الشكاوى  ضوء  على  وجاءت 
تلقتها اجلمعية،  التي  والقضايا 
الوضع  عيوب  أبرز  وتناولت 
يكتنف  وما  للكفالة  الراهن 
تعقيدات  من  الكفالة  أحكام 
فاعلية  وعدم  وتنظيمية  إدارية 
حتقيق  في  األحكام  هذه 
وانتشار  منها  املرجوة  األهداف 
وتزايد  السائبة  العمالة  ظاهرة 

جرائمها.
حلوالً  الدراسة  واقترحت 
منها  الكفالة،  ملشكلة  عدة 
إلزامية  تأمني  وثيقة  استحداث 
للعامل  املالية  احلقوق  لضمان 
وصاحب العمل في الوقت نفسه 
مبرارات  إلنهاء  فاعلة  كوسيلة 
وجود نظام الكفالة بهدف تغطية 
في  الوافد  العامل  مسؤولية 
تصيب  أضرار  في  تسببه  حال 
أضرار  في  أو  العمل  صاحب 
تصيب الغير، وتغطية مسؤولية 
صاحب العمل في الوقت نفسه 

عن دفع راتب العامل.
ويستفيد العامل من الوثيقة 

الناشئة  األضرار  في  املخاطر 
أو  االختالس  أو  السرقة  عن 
أسرار  تسريب  أو  اإلتالف 
يتسبب  التي  واألضرار  العمل 

فيها العامل للغير.
بإنشاء  الدراسة  وأوصت 
شخصية  ذات  حكومية  هيئة 
العمل  وزارة  تتبع  اعتبارية 
العمالة  أوضاع  على  لإلشراف 
للكفيل  دور  أي  وتلغي  الوافدة 
تسمية  واقترحت  التقليدي، 
شؤون  »هيئة  بـ  اجلهاز  هذا 
مقرها  يكون  الوافدة«  العمـــالة 
عدد  في  فروع  ولها  الريــــاض 

من املناطق.

التأمينية ضد املخاطر بتأمني 
لراتب  العمل  صاحب  دفع 
العامل مدة محددة ال تقل عن 
املالية  ومستحقاته  أشهر   6
نهاية  مكافأة  مثل  األخرى 
اخلدمة أو أي تعويضات أخرى 
وتأمني  القضاء،  بها  يحكم 
في  السفر  تذكرة  قيمة  يغطي 
وتأمني  العامل،  ترحيل  حال 
تغطية  تشمل  قانونية  حماية 
نفقات احملاماة أو االستشارات 
القانونية التي يتكبدها العامل 
منه  ترفع  التي  الدعاوى  في 
العمل  صاحب  أن  كما  فقط، 
يستفيد من وثيقة التأمني ضد 
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األعضاء املؤسسون

مكتبة حقوق

حقوق اإلنسان.. الرؤى العاملية واإلسالمية والعربية
 املؤلف: مجموعة

   عدد الصفحات:400
- الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

- الطبعة: األولى/2005
يقدم هذا الكتاب ثالث رؤى لقضية حقوق اإلنسان في أبعادها العاملية واإلسالمية والعربية ليجيب على التساؤالت واإلشكاليات التي تطرحها مناقشة مسائل حقوق اإلنسان 
سواء كانت قانونية أم سياسية. أصبحت حقوق اإلنسان وحرياته الفردية واجلماعية شأنا عامليا، بعد أن ظلت في القرن املاضي شأنا وطنيا محصورا إدراكه في قلة من املفكرين 
االجتماعية إلى ميدان املمارسة الواقعية من جانب  اإلصالحيني، وانتقلت العناية بهذه احلقوق من ميدان املبادئ األخالقية والنظريات الفلسفية واأليديولوجيات السياسية – 
األفراد واجلماعات البشرية. وميتاز العصر احلديث مبا بذله املفكرون ورجال القانون والسياسة من جهد عريض جلمع حقوق اإلنسان في نصوص مفصلة وفي تصريحات معلنة 

ومواثيق مسجلة عرضت على مصادقة احلكومات لكي تكون مرجعا معتمدا في معاملة املواطنني أفرادا وجماعات، حفظا لكرامة البشرية وصونا للحرمات، وتأكيدا للحقوق.

أسس املركز الوطني حلقوق اإلنسان في 
أواخر عام 2002 مبوجب القانون املؤقت 
أصبح  والذي   ،2002 لعام   )75( رقم 
قانوناً دائما )قانون رقم 51 لسنة 2006( 
كمؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بشخصية 
وإداري  مالي  استقالل  ذات  اعتبارية 
األنشطة  ممارسة  في  تام  واستقالل 
والفعاليات الفكرية والسياسية واإلنسانية 
املتعلقة بحقوق اإلنسان. من أجل استكمال 
وسيادة  واملساواة  العدالة  مجتمع  بناء 
وحماية  اإلنسان  كرامة  وصون  القانون 
احلريات العامة وحقوق املواطنني في مناخ 
أبناء  بني  والتراحم  والتسامح  األخوة  من 
كما  الكبيرة”  الواحدة  األردنية  أسرتنا 
حقوق  حماية  في  املركز  رسالة  تتلخص 
اإلنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها 
القانونية  واملساعدة  املشورة  وتقدمي 
اإلدارية  اإلجراءات  واتخاذ  حملتاجيها، 
الشكاوى  ملعاجلة  الالزمة  والقانونية 
على  والتجاوزات  باالنتهاكات  املتعلقة 
وإزالة  ووقفها  منها  للحد  اإلنسان  حقوق 
واألبحاث  الدراسات  وإعداد  آثارها، 
وتوفير املعلومات وعقد الندوات والدورات 
التدريبية وإدارة احلمالت وإعالن املواقف 
وإعداد  واملطبوعات  البيانات  وإصدار 

التقارير الالزمة.

هيئات و منظمات
املركز الوطني حلقوق اإلنسان 

باألردن

منوعات

• االسم : عبد الله عبد الظاهر أبو السمح
• مكان امليالد : مكة املكرمة.

• عنوان العمل : ص.ب. )1( جدة 21411
الفرنسي  السعودي  البنك   – بجدة  اإلقليمية  اإلدارة  بواسطة  أو 

فاكس  : 6516978
املؤهالت العلمية

MASS COMMUNICATION – ماجستير في اإلعالم •
جامعة سيراكيوز – الواليات املتحدة األمريكية 1966م.

• دبلوم عالقات عامة – معهد الرأي العام – القاهرة 1060م.
• ليسانس صحافة – كلية اآلداب جامعة القاهرة – 1959م.

اخلبرات العملية:
• وزارة املالية )الواردات العامة – الضرائب غير املباشرة( عام 1379هـ )1960م(

• وزارة الداخلية )إدارة العالقات العامة( عام 1380هـ )1961م(
• وزارة البترول )مدير اإلدارة( عام 1382هـ )1963م(

• وزارة اإلعالم )1965م(
• مدير محطة تليفزيون جدة 1384هـ

•  مدير عام اإلدارة العامة 1385هـ + اإلشراف على وكالة األنباء السعودية. 
• شركة اخلدمات الصناعية )اسكوزا( بالدمام )نائب الرئيس( 1/ 1/ 1974م

• البنك األهلي التجاري
• مدير فرع الدمام 1/ 3/ 1976م )1/ 8/ 1396هـ(

1979م   /3 العامة( 27/  العالقات  العام )رئيس  املدير  نائب  العامة بجدة: مساعد  اإلدارة   •
)1399/5/1هـ(

•  البنك السعودي الفرنسي.
•  نائب العضو املنتدب 1/ 5/ 1979م )4/ 6/ 1404هـ(

•  مستشار البنك في املنطقة الغربية 1/ 2/ 1989م
• عضو مجلس اإلدارة 1989م.

• رئيس جلنة التدقيق و املراجعة.
 عضوية اللجان  واجلمعيات واملجالس:

• جمعية املصرفيني العرب -1981 1984م.
• عضو مجلس إدارة شركة تهامة لإلعالن و التسويق 1985م.

• عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي 1989م.
املجال البحثي:

• دراسات إعالمية

تعني هذه الزاوية بنشر السير الذاتية وأهم االجنازات واجلهود لألعضاء املؤسسني للجميعة الوطنية حلقوق اإلنسان
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املتحدة  العامة،إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق األمم  إن اجلمعية 
املتصلة بتحقيق التعاون الدولي في حل املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي 
أو االجتماعي أو الثقافي أو اإلنساني وفى تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان 
أو  اللغة  أو  اجلنس  أو  العنصر  بسبب  دون متييز  للجميع  األساسية  واحلريات 

وسياسية  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  عملية  التنمية  بأن  تسلم  الدين،وإذ 
شاملة تستهدف التحسني املستمر لرفاهية السكان بأسرهم واألفراد جميعهم 
التوزيع  وفى  التنمية  في  والهادفة،  واحلرة  النشطة  مشاركتهم،  أساس  على 

العادل للفوائد الناجمة عنها،

11

إعالن احلق في التنمية
اعتمد ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة  لألمم املتحدة 128/41 املؤرخ في 4 كانون األول/ديسمبر 1986

 وإذ ترى أنه يحق لكل فرد، مبقتضى أحكام 
يتمتع  أن  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن 
إعمال  فيه  ميكن  ودولي  اجتماعي  بنظام 
اإلعالن  هذا  في  املبينة  واحلريات  احلقوق 
إعماال تاما، وإذ تشير إلى أحكام العهد الدولي 
واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص 
باحلقوق  اخلاص  الدولي  والعهد  والثقافية 

املدنية والسياسية،
من  بذلك  يتصل  ما  إلى  كذلك  تشير  وإذ 
االتفاقات واالتفاقيات والقرارات والتوصيات 
والصكوك األخرى الصادرة عن األمم املتحدة 
بالتنمية  يتعلق  فيما  املتخصصة  ووكاالتها 
املتكاملة لإلنسان وتقدم وتنمية جميع الشعوب 
الصكوك  ذلك  في  مبا  واجتماعيا،  اقتصاديا 
التمييز،  ومنع  االستعمار،  بإنهاء  املتعلقة 
واحلريات  اإلنسان  حقوق  ومراعاة  واحترام 
الدوليني،  واألمن  السلم  وحفظ  األساسية، 
فيما  والتعاون  الودية  العالقات  تعزيز  وزيادة 
حق  إلى  تشير  للميثاق،وإذ  وفقا  الدول  بني 
الشعوب في تقرير املصير الذي مبوجبه يكون 
السياسي بحرية  لها احلق في تقرير وضعها 
االقتصادية  تنميتها  حتقيق  إلى  السعي  وفى 
واالجتماعية والثقافية بحرية،وإذ تشير أيضا 
إلى حق الشعوب في ممارسة السيادة التامة 
والكاملة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية 
العهدين  من  الصلة  ذات  األحكام  مراعاة  مع 
تضع  اإلنسان،وإذ  بحقوق  اخلاصني  الدوليني 
الدول  على  الواقع  االلتزام  اعتبارها  في 
واملراعاة  االحترام  بتعزيز  امليثاق  مبوجب 
العامليني حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
للجميع دون متييز من أي نوع كالتمييز بسبب 
العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو 
الرأي السياسي أو غيره من اآلراء أو األصل 
أو  املولد  أو  امللكية  أو  االجتماعي  أو  القومي 

غير ذلك من األوضاع،
الواسعة  االنتهاكات  القضاء على  أن  وإذ ترى 
اخلاصة  اإلنسان  حلقوق  والصارخة  النطاق 
مثل  بحاالت  املتأثرين  واألفراد  بالشعوب 
واالستعمار  االستعمار،  عن  الناشئة  احلاالت 
أشكال  وجميع  العنصري  والفصل  اجلديد، 
والسيطرة  العنصري  والتمييز  العنصرية 
والتهديدات  والعدوان  األجنبيني،  واالحتالل 
املوجهة ضد السيادة الوطنية والوحدة الوطنية 
والسالمة اإلقليمية، والتهديدات باحلرب، من 
شأنه أن يسهم في إيجاد ظروف مواتية لتنمية 
القلق  يساورها  اإلنسانية،وإذ  من  كبير  جزء 
تنمية  طريق  في  خطيرة  عقبات  وجود  إزاء 
البشر والشعوب وحتقيق ذواتهم حتقيقا تاما، 
احلقوق  إنكار  عن  أمور،  جملة  في  نشأت، 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
اإلنسان  حقوق  جميع  أن  ترى  وإذ  والثقافية، 
وأن  ومترابطة  متالحمة  األساسية  واحلريات 
على  االهتمام  إيالء  يقتضي  التنمية  تعزيز 

قدم املساواة إلعمال وتعزيز وحماية احلقوق 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
وأنه ال  فيها بصورة عاجلة  والنظر  والثقافية 
ميكن، وفقا لذلك، أن يبرر تعزيز بعض حقوق 
واحترامها  األساسية  واحلريات  اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  من  غيرها  إنكار  بها  والتمتع 

واحلريات األساسية،
يشكالن  الدوليني  واألمن  السلم  أن  ترى  وإذ 
عنصرين أساسيني إلعمال احلق في التنمية،

بني  وثيقة  عالقة  وجود  جديد  من  تؤكد  وإذ 
ميدان  في  التقدم  وأن  والتنمية،  السالح  نزع 
ميدان  في  التقدم  كثيرا  سيعزز  السالح  نزع 
خالل  من  عنها  املفرج  املوارد  وأن  التنمية، 
للتنمية  تكريسها  ينبغي  السالح  نزع  تدابير 
الشعوب  جلميع  واالجتماعية  االقتصادية 
ولرفاهيتها وال سيما شعوب البلدان النامية،وإذ 
تسلم بأن اإلنسان هو املوضع الرئيسي لعملية 
التنمية ولذلك فانه ينبغي لسياسة التنمية أن 
التنمية  في  الرئيسي  املشارك  اإلنسان  جتعل 
واملستفيد الرئيسي منها،وإذ تسلم بأن إيجاد 
الظروف املواتية لتنمية الشعوب واألفراد هو 
املسئولية األولى لدولهم، وإذ تدرك أن اجلهود 
وحماية  لتعزيز  الدولي  الصعيد  على  املبذولة 
مصحوبة  تكون  أن  ينبغي  اإلنسان  حقوق 
بجهود ترمى إلى إقامة نظام اقتصادي دولي 

جديد،
وإذ تؤكد أن احلق في التنمية حق من حقوق 
اإلنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ الفرص 
في التنمية حق لألمم ولألفراد الذين يكونون 

األمم، على السواء.
فيما  الوارد  التنمية،  في  احلق  إعالن  تصدر 

يلي:
املادة 1

اإلنسان  من حقوق  التنمية حق  في  احلق   .1
غير قابل للتصرف ومبوجبه يحق لكل إنسان 
وجلميع الشعوب املشاركة واإلسهام في حتقيق 
تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية 
إعمال  فيها  ميكن  التي  التنمية  بهذه  والتمتع 
األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  جميع 
إعماال تاما.2. ينطوي حق اإلنسان في التنمية 
في  الشعوب  حلق  التام  اإلعمال  على  أيضا 
تقرير املصير، الذي يشمل، مع مراعاة األحكام 
اخلاصني  الدوليني  العهدين  من  الصلة  ذات 
القابل  غير  حقها،  ممارسة  اإلنسان،  بحقوق 
على  التامة  السيادة  ممارسة  في  للتصرف، 

جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.
املادة 2

للتنمية  الرئيسي  املوضوع  هو  اإلنسان   .1
وينبغي أن يكون املشارك النشط في احلق في 
التنمية واملستفيد منه.2. يتحمل جميع البشر 
مسؤولية عن التنمية، فرديا وجماعيا، آخذين 
حلقوق  التام  االحترام  ضرورة  االعتبار  في 
بهم،  اخلاصة  األساسية  واحلريات  اإلنسان 

فضال عن واجباتهم جتاه املجتمع الذي ميكنه 
بحرية  لذاته  اإلنسان  يكفل حتقيق  أن  وحده 
وبصورة تامة، ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية 
مناسب  واقتصادي  واجتماعي  سياسي  نظام 

للتنمية.
3. من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات 
التحسني  إلى  تهدف  مالئمة  وطنية  إمنائية 
املستمر لرفاهية جميع السكان وجميع األفراد 
واحلرة  النشطة  مشاركتهم،  أساس  على 
العادل  التوزيع  وفى  التنمية  في  والهادفة، 

للفوائد الناجمة عنها.
املادة 3

1. تتحمل الدولة املسؤولية الرئيسية عن تهيئة 
إلعمال  املواتية  والدولية  الوطنية  األوضاع 
احلق في التنمية.2. يقتضي إعمال احلق في 
الدولي  القانون  ملبادئ  التام  االحترام  التنمية 
بني  فيما  والتعاون  الودية  بالعالقات  املتصلة 

الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة.
مع  بعضها  تتعاون  أن  الدول  واجب  من   .3
التي  العقبات  وإزالة  التنمية  تأمني  في  بعض 
تستوفى  أن  للدول  وينبغي  التنمية.  تعترض 
حقوقها وتؤدى واجباتها على نحو يعزز عملية 
إقامة نظام اقتصادي دولي جديد على أساس 
املساواة في السيادة والترابط واملنفعة املتبادلة 
والتعاون فيما بني جميع الدول، ويشجع كذلك 

مراعاة حقوق اإلنسان وإعمالها.
املادة 4

1. من واجب الدول أن تتخذ خطوات، فرديا 
دولية  إمنائية  سياسات  لوضع  وجماعيا، 
التنمية  في  احلق  إعمال  تيسير  بغية  مالئمة 
بعمل  القيام  املطلوب  من  تاما.2.  إعماال 
مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو 
أسرع. والتعاون الدولي الفعال، كتكملة جلهود 
البلدان  هذه  لتزويد  أساسي  النامية،  البلدان 
لتشجيع  املالئمة  والتسهيالت  بالوسائل 

تنميتها الشاملة.
املادة 5

على  للقضاء  حازمة  خطوات  الدول  تتخذ 
والصارخة  النطاق  الواسعة  االنتهاكات 
واألفراد  بالشعوب  اخلاصة  اإلنسان  حلقوق 
عن  الناشئة  احلاالت  مثل  بحاالت  املتأثرين 
العنصرية  أشكال  وجميع  العنصري،  الفصل 
والسيطرة  واالستعمار،  العنصري،  والتمييز 
والتدخل  والعدوان  األجنبيني،  واالحتالل 
السيادة  ضد  األجنبية  والتهديدات  األجنبي، 
الوطنية والوحدة الوطنية والسالمة االقليمية، 
والتهديدات باحلرب، ورفض االعتراف باحلق 

األساسي للشعوب في تقرير املصير.
املادة 6

بغية  تتعاون  أن  الدول  جلميع  ينبغي   .1
واملراعاة  االحترام  وتدعيم  وتشجيع  تعزيز 
واحلريات  اإلنسان  حقوق  جلميع  العامليني 
بسبب  متييز  أي  دون  للجميع  األساسية 

الدين.2. جميع  أو  اللغة  أو  أو اجلنس  العرق 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متالحمة 
قدر  علي  االهتمام  إيالء  وينبغي  ومترابطة، 
احلقوق  وحماية  وتعزيز  إلعمال  املساواة 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
عاجلة.3.  بصورة  فيها  والنظر  والثقافية، 
ينبغي للدول أن تتخذ خطوات إلزالة العقبات 
التي تعترض سبيل التنمية والناشئة عن عدم 
مراعاة احلقوق املدنية والسياسية، فضال عن 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
املادة 7

ينبغي جلميع الدول أن تشجع إقامة وصيانة 
وتعزيز السلم واألمن الدوليني، وحتقيقا لهذه 
الغاية ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من 
أجل حتقيق نزع السالح العام الكامل في ظل 
رقابة دولية فعالة، وكذلك من أجل استخدام 
املوارد املفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السالح 
سيما  وال  الشاملة،  التنمية  ألغراض  الفعالة 

تنمية البلدان النامية.
املادة 8

الصعيد  على  تتخذ،  أن  للدول  ينبغي   .1
الوطني، جميع التدابير الالزمة إلعمال احلق 
في التنمية ويجب أن تضمن، في جملة أمور، 
وصولهم  إمكانية  في  للجميع  الفرص  تكافؤ 
واخلدمات  والتعليم  األساسية  املوارد  إلى 
والتوزيع  والعمل  واإلسكان  والغذاء  الصحية 
فعالة  تدابير  اتخاذ  وينبغي  للدخل.  العادل 
عملية  في  نشط  بدور  املرأة  قيام  لضمان 
اقتصادية  إصالحات  إجراء  وينبغي  التنمية. 
كل  استئصال  بقصد  مناسبة  واجتماعية 

املظالم االجتماعية.
الشعبية  املشاركة  تشجع  أن  للدول  ينبغي   .2
في  هاما  عامال  بوصفها  املجاالت  في جميع 
حقوق  جلميع  التام  اإلعمال  وفى  التنمية 

اإلنسان.
املادة 9

املبينة  التنمية،  في  احلق  جوانب  جميع   .1
في هذا اإلعالن، متالحمة ومترابطة وينبغي 
النظر إلى كل واحد منها في إطار اجلميع.2. 
أنه  على  يفسر  ما  اإلعالن  هذا  في  ليس 
يتعارض مع مقاصد ومبادئ األمم املتحدة أو 
على أنه يعني أن ألي دولة أو مجموعة أو فرد 
حقا في مزاولة أي نشاط أو في أداء أي عمل 
انتهاك احلقوق املبينة في اإلعالن  يستهدف 
العاملي حلقوق اإلنسان وفى العهدين الدوليني 

اخلاصني بحقوق اإلنسان.
املادة 10

اتخاذ خطوات لضمان ممارسة احلق  ينبغي 
في التنمية ممارسة كاملة وتعزيزه التدريجي، 
تدابير  وتنفيذ  واعتماد  ذلك صياغة  في  مبا 
تشريعية  وتدابير  السياسات  صعيد  على 
الوطني  الصعيدين  على  أخرى  وتدابير 

والدولي.

مواثيق واتفاقيات
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رايتس”:  استخدام إسرائيل للفسفور األبيض  “هيومن 
في غزة جرمية حرب

علينا   تتوالى  الدولية  التقارير  تزال  ما 
اململكة  في  عندنا  املرأة  قضية  من  متخذة 
السعودية  املرأة  على  ،وناعية  الكبرى  قضيتها 
ولم  تتبذل  لم  املكنون  مازالت في حرزها  أنها 
من  للتحلل  وداعية  شرفها،  في  الكالب  تلغ 
وجودها  لها  وحتفظ  املرأة  حتمي  التي  القيم 
للمعايير  فاضح  انقالب  في  حياتها  وسر 

واملوازين.. 
  إن كل هذه الهجمات املتوالية تتكرر  ألننا 
الدفاع  موقف  نتخذ  القضايا  هذه  في  مازلنا 
السلبي )أعني الشرفاء منا(. وغاية ما نطمح 
ولسنا  بخير  عندنا  املرأة  إن   : نقول  أن  إليه 
منتهنها.. وهذا خذالن واضح وضعف ظاهر .. 
ألنه ينبغي أن يكون لنا موقف ساطع ال يتلجلج 
لها  تتعرض  التي  الهائلة  االنتهاكات  هذه  من 
املرأة في العالم كله من تبذل وسفور وما يتبع 
ذلك من قذارة بوهيمية مثلية أو غير مثلية وما 
بهذه  رزقها  ربط مصدر  من  ذلك  على  يترتب 

احلال املخالفة للفطرة والكينونة السوية ..
على  املرأة  فطر  قد  جالله  جل  الله  إن 
أعني  عن  والبعد  والستر  واخلفر  احلياء  حب 
الرجال لكن احلضارة املعاصرة يكل تقاطعاتها 
تعيش  يجعلها  مهينا  واقعا  املرأة  على  تفرض 
ال  حتى  جاذبيتها  تفقد  أن  من  دائم  قلق  في 
مسابقات  وما  والتعاطف  االحترام  تفقد 
اجلمال ومنافسات اإلثارة بني جنمات السينما 
سوق  أضخم  على  مثال  إال  األزياء  وعارضات 
هذا  جالء  يكل  يجسد  التاريخ  عبر  نخاسة 
املقدار الرهيب من اإلذالل الذي تعيشه املرأة 

املعاصرة ..
يحد من  وال  املرأة  يظلم  العظيم ال  ديننا 
إبداعها ..وإن كان من ظلم يقع على املرأة في 
مجتمعنا كحرمانها من التوظيف في بيئة غير 
مختلطة أو عضلها أو إيذائها أو السماح لبعض 
املنحرفات أن يدعني أنهن ميثلنها أو أي انتهاك 
وعدم  نحن  تقصيرنا  عن  ناجت  فهو  حلقها  
..ويجب علينا  لديننا وقيمنا ومبادئنا  تطبيقنا 

أن نتعاون على اجتثاث هذا املنكر ..
الناس  أكثر  ولكن  أمره  على  غالب  والله 

ال يعلمون..
 د. حبيب بن معال اللويحق

�ملر�أة   مرة �أخرى ..

كاريكاتير
نافذة
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األخيرة

رايتس  هيومن  منظمة  أكدت 
قصف  أن  لها  تقرير  في  ووتش 
الفسفور  بقذائف  املتكرر  إسرائيل 
بالسكان  مكتظة  ملناطق  األبيض 
العسكرية  حملتها  خالل  غزة،  في 
“ارتكاب  على  دليل  هو  األخيرة 
جرائم حرب”. وكتبت املنظمة املعنية 
“إن  اإلنسان  حقوق  عن  بالدفاع 
اجليش  )بواسطة  املتكرر  القصف 
الفسفور  لقذائف  اإلسرائيلي( 
األبيض من عيار 155 ملم املتفجرة 
مأهولة  مناطق  من  بالقرب  أو  جوا 
بالسكان كان بشكل عشوائي، ويدل 
على ارتكاب جرائم حرب”. وأضاف 

اإلسرائيلي  اجليش  “أن  التقرير 
وبشكل متكرر أطلق قذائف الفسفور 
األبيض بشكل غير قانوني فوق أحياء 
مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل 
األضرار  وإحلاق  مدنيني  وإصابة 
مدرسة  فيها  مبا  التحتية،  بالبنى 
للمساعدات  ومخزن  جتارية  وسوق 

فريد  وقال  ومستشفى”.  اإلنسانية 
الباحثني في هيومن  أحد  آبراهامز 
رايتس ووتش “في غزة لم يستخدم 
اجليش اإلسرائيلي الفسفور األبيض 
في املناطق املفتوحة فحسب حلجب 

حتركات قواته”.

adel@mitc.com.sa


