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

مبنتدى  تــــشــــارك  اجلـــمـــعـــيـــة 
املستقبل السابع بالدوحة.

فــتــاة معنفة  تــســاعــد  اجلــمــعــيــة 
أسريًا.

شكاوى  تـــتـــابـــع  اجلــمــعــيــة 
سجناء إصالحية الدمام.

انتقادات حقوقية لالئحة النشر 
اإللكتروني.

التنفيذي  املــــجــــلــــس  ُيــــعــــقــــد 
اإلنسان  حلــقــوق  الوطنية  للجمعية 
يــوم اإلثــنــن  1432/3/11هــــــــــ املوافق 
خالله  ســيــتــم  حــيــث   ، 2011/2/14م 
ــشــكــيــل جلـــــان اجلـــمـــعـــيـــة ،  إعــــــــادة ت
واعتماد ضوابط  العمل اخلاصة بها .

بتوجيه من رئيس اجلمعية  الوطنية 
حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاني 
املكرمة  مكة  اجلمعية مبنطقة  فرع  يقوم 
بــإعــداد تــقــريــرشــامــل يــرصــد مــن خالله 
أضرار سيول جدة وأداء األجهزة احلكومية  
وسيتم مناقشته مع اجلهات ذات العالقة.

تتمة ص3

الدكتور صالح اخلثالن

شاركت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  في منتدى املستقبل السابع بالدوحة 
والذي حمل عنوان "الشرق األوسط الكبير وشمال أفريقيا" والذي انعقد خالل 
الدكتور  اجلمعية  رئيس  نائب  مثلها  وقد   ، 2011/1/13م  إلى   1/11 الفترة 

صالح اخلثالن  واملتحدث الرسمي باسمها .
من جهته أكد الدكتور اخلثالن أن املنتدى عقد عدة جلسات ملناقشة الوثيقة  
النهائية والتي سترفعها منظمات املجتمع املدني لوزراء خارجية الدول األعضاء 

في املنتدى ، وأضاف  أن  املنتدى خرج  بالعديد  من التوصيات الهامة .

اجلمعية تشارك مبنتدى املستقبل السابع بالدوحة

الوطنية  للجمعية  بزيارة  الدولية  األديان  بحرية  املعنية  األمريكية  اللجنة  من  وفد  قام 
حلقوق اإلنسان باملركز الرئيسي مبدينة  الرياض يوم  الثالثاء 1432/2/28هـ املوافق 
2011/2/1م ، وقد ضم الوفد كاًل من السيد ريتشارد الند عضو اللجنة والسيد ديفيد 
ديتوني مدير العمليات والعالقات والسيد طالل عيد عضو اللجنة والسيدة  هولي من 
السفارة األمريكية ، وكان في استقبالهم سعادة رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني 
ونائبه الدكتور صالح اخلثالن ومجموعة من أعضاء اجلمعية ومنسوبيها، في بداية اللقاء 
رحب رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني بالوفد املرافق ومت تقدمي نبذة مختصرة 
عن أنشطة اجلمعية وبعد ذلك ُطِرح العديد من االستفسارات من جانب الوفد الزائر ومت 
الرد عليها من جانب رئيس اجلمعية وأعضائها وقد تضمنت هذه االستفسارات احلديث 
عن حقوق غير املسلمني الدينية في اململكة وبعض الطوائف، وقد مت التوضيح للوفد 
للعبادة مكفولة  املسلمني  وأن حرية ممارسة غير  للمملكة  الدينية  الزائر اخلصوصية 
في مقراتهم ومنازلهم، كما تطرق احلديث إلى مناقشة التقرير األخير الصادر مؤخراً 
من الهيئة األمريكية عن احلريات الدينية في اململكة وأبدى سعادة رئيس اجلمعية أن 
هناك عدم رضا عن هذا التقرير في أوساط املجتمع السعودي ، فيما أكد الوفد الزائر 

استعداده الستقبال أي  مالحظات بهذا الشأن كما مت التطرق ملوقف اللجنة األمريكية 
للحريات الدينية عن وضع بعض اجلاليات األجنبية التي اضُطهدت دينياً في بالدها 
الزائر شكره وتقديره لرئيس اجلمعية وأعضائها. الوفد  نهاية االجتماع قدم  ، وفي 

جانب من الزيارة 

اللجنة األمريكية املعنية بحرية األديان تزور اجلمعية

اإلنسان  حلــقــوق  الوطنية  للجمعية  العمومية  اجلمعية  عــقــدت 
 13 املوافق  1432/2/9هـ   اخلميس  يوم  الثالث عشر   اجتماعها 
يناير 2011 مبركز سعود البابطني للتراث والثقافة بالرياض  وقد 
مت خالل االجتماع  مناقشة عدد من املوضوعات من أهمها اعتماد 
امليزانية التقديرية  لعام 1432هـ ، واعتماد احلساب اخلتامي للعام 

املنتهي 1431هـ واعتماد التقرير السنوي السابع للجمعية.

اجلمعية تعقد جمعيتها العمومية الثالث عشر

 شارك رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني في لقاء 
منتدى القيادات الصحية العاشر والذي أقيم حتت عنوان 
) واقع حقوق املريض واآلفاق املستقبلية ( والذي نظمته 
مدينة امللك فهد الطبية وبحضور  كاًل من الدكتور محمد 
حمزة خشيم وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير، و الدكتور محمد اخلازم اإلعالمي 
والعميد املشارك األول في كلية العلوم الطبية التطبيقية ، والدكتور عبد الله العمرو املدير 
القحطاني استشاري جراحة  امللك فهد الطبية، والدكتور عائض  التنفيذي ملدينة  العام 

األطفال ومدير احلوار .
وقد أكد رئيس  اجلمعية خالل املنتدى » على ضرورة  حصول املريض على أفضل مستوى 

من الرعاية الصحية وأن ال يكون ضحية خلطأ طبي مع االحتفاظ مبعلوماته السرية  
وتوفير مكان ألداء شعائره الدينية واحترام كامل ملشاعره اإلنسانية هي حق من حقوق 
ذلك املريض الذي حفظته الشريعة اإلسالمية  واألنظمة احلالية في اململكة العربية 

السعودية«، 
مؤكداً في الوقت نفسه  أن النظام األساسي للحكم  باململكة العربية السعودية كفل 
حقوق  املرضى عام 1409 هــ من خالل صدور أول نظام ملمارسة مهنة الطب وتنظيم 
الطبي  املجال  في  العاملني  واملستفيدين وحتديد مسؤوليات  املمارسني  بني  العالقة 
والذي نص على أهمية الرعاية  الطبية للمواطنني، وأشار إلى معاناة املرضى والتي 

أكدتها الزيارات امليدانية للجمعية لعدد مختلف من مستشفيات اململكة.
تتمة ص 7

 الدكتور مفلح القحطاني

رئيس اجلمعية يشارك في منتدى القيادات الصحية العاشر 
ويؤكد على أهمية احترام حقوق املرضى
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معالي محافظ الطائف يتجاوب مع تقرير  اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
بعد تظلمات وشكاوى ذوي االحتياجات اخلاصة 

وجد التقرير الذي أعده عضو اجلمعية بالطائف األستاذ عادل 
الثبيتي جتاوباً سريعاً من معالي محافظ الطائف األستاذ فهد 
ذوي  أســر  تظلمات  تضمن  والـــذي  معمر  بــن  العزيز  عبد  بــن 
االحتياجات اخلاصة من سوء املعاملة التي تعرضوا لها من قبل 
موظفي مكتب أمني احملافظة ، حيث وصفوا تلك املعاملة بغير 
اإلنسانية ، وذلك عندما تقدموا  لألمانه بطلب منحهم أراضي 

األمانة   حددتها  التي  املواعيد  حسب  السامي  املقام  بها  وجــه 
سابقاً ، وقد وجه سمو احملافظ املباحث اإلدارية بالتحقيق مع 
املوظفني وشدد سموه  إلى عدم تعقيد أمور إجراءات تلك الفئة 
والتي تستحق االحترام والتقدير واعتبارها جزءاً ال يتجزأ من 
أمــر  بسرعة رفع  ، كما  بالوقوف معهم  املجتمع  ومساندتهم  

نتائج التحقيق التخاذ اإلجراء املناسب ضد املوظفني .

الدكتور علي الشعبي يرصد آلية السجالت الطبية  اللجنة أثناء زيارة قسم  املواليد

للمريض حق في حصوله على أفضل مستوى من الرعاية الصحية واخلدمات، كما 
له احلق في توفير احلماية له منذ دخوله للمستشفى وحتى خروجه منها معافى ، 
واستكماالً لرسالة اجلمعية في رصد التجاوزات واإلنتهاكات التي قد  يتعرض لها 
حق املريض ، وإمياناً منها بإعطاء املريض حقه الذي حفظته الشريعة اإلسالمية 
الدولية حلقوق اإلنسان، فقد قامت جلنة من اجلمعية مبنطقة عسير  والقوانني 
آل مزهر  واألعضاء محمد  اللجنة  رئيس  الشعبي  الدكتور علي   : كاًل من  ضمت 
رصدت  وقد   ، العام   أبها  مستشفى  إلى  تفقدية  بزيارة  العباسي  معتق  ومحمد 
من  و  قبلها،  من  املقدمة  اخلدمات  مستوى  في  وقصور  مالحظات  عــدة  اللجنة 
الكوادر  بعض  وجــود  عــن  املواليدفضاًل  بأجنحة  الطبية  الــكــوادر  نقص  أهمها  
الغير مؤهلة ملمارسة العمل الطبي ، إضافًة لغياب كاميرات املراقبة في ممرات 

املستشفى والذي يُعرض حياة املواليد للخطر، إضافة 
إلى عدم تأثيث املستشفى بالشكل الذي يناسب حجم 
بضرورة  الوفد  طالب  وقــد   ، له  املخصصة  امليزانية 
معدل  مع  يتناسب  مبا  األطــفــال  حضانة  قسم  تهيئة 
الوالدات اليومية ، واحلد من دخول العمالة حلضانة 
األطــفــال خــوفــاً مــن انــتــشــار  الــفــيــروســات ،  إضافًة 

أكد  جهته  من  النظامي،  بالشكل  الطبية  الكوادر  هوية  تُثبت  آلية  وضع  لضرورة 
مدير املستشفى عبد العزيز آل زريق أن ما يُقدم من خدمات يُعد أقل من املرجو 
وأنَّ العمل في املستشفى يسير وفق خطط مدروسة من قبل وزارة الصحة مؤكداً 
لهم.  الالزمة  الطبية  وتقدمي اخلدمات  املرضى  الصحة على حقوق  وزارة   حرص 

األستاذ عادل الثبيتي

أكد مدير فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باملنطقة الشرقية األستاذ جمعة 
الدوسري أن فرع اجلمعية أنهى معاناة مائة عامل لم يستلموا رواتبهم منذ خمسة 
أشهر  وأضــاف" تلقى فرع اجلمعية شكوى من عمال ضد شركتهم بعدم صرفها 
لرواتبهم وعدم جتديد تراخيص إقاماتهم املنتهية وعدم قيام الشركة بإنهاء إجراءات 

من انتهت عقودهم ويرغبون بالعودة لبلدانهم ،
 وبعد التأكد من صحة الشكوى متت مخاطبة مكتب العمل باخُلبر بإلزام الشركة 

بدفع الرواتب وإجناز جميع املطالب األخرى للعمال"،

مشيراً لتجاوب مكتب العمل مع اجلمعية حيث ألزمت 
الشركة بالبدء الفوري بصرف الرواتب املتأخرة وإنهاء 
جميع املعامالت املتعلقة بالعمال ، السيما بعد توقيعها 
فرع  مدير  طالب  نفسه  الوقت  في   ، بذلك  تعهد  على 
اجلمعية جميع املؤسسات  والشركات بصرف الرواتب 
في موعدها وإنهاء جميع االجراءات الالزمة ملوظفيها 
والذي ينعكس بدوره اإليجابي على اآلداء العملي لهم .   

بعد  زيارة  تفقدية  ملستشفى  أبها العام
اجلمعية ترصد قصور في مستوى اخلدمات املقدمة

الدكتور علي الشعبي

فرع اجلمعية بالشرقية ينهي معاناة  مائة  عامل

األستاذ جمعة الدوسري
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جانب من الزيارة

وفد من كلية امللك فهد األمنية يزور اجلمعية

تتمة ص 1... منتدى املستقبل هو إجتماع إقليمي سنوي  يجمع كل من وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى والدول العربية 
وتركيا وإيران وأفغانستان إضافة إلى ممثلن من مؤسسات املجتمع املدني والقطاع اخلاص جاء ضمن مبادرة الشراكة من 
أجل التحول الدميقراطي في املنطقة العربية والتي أطلقت عام 2004م من قبل الدول الكبرى الصناعية الثمانية  ويهدف 
لتبادل الرؤى ومشاركة األطراف في الدفع باإلصالحات ُقدمًا، وقد مت تنظيم ثالثة ورش إقليمية لفعاليات املجتمع املدني 

خالل عام  2010م في كل من )تركيا - قطر - لبنان(.

اجلمعية تشارك مبنتدى املستقبل السابع بالدوحة

الدكتور صالح اخلثالن

اجلمعية الوطنية حلقو ق اإلنسان

العالي  باملعهد  الــدارســني  الضباط  من  وفــد  قــام 
للدراسات األمنية ) دورة التخصص العام في أمن  
اللواء  الدكتور  املعهد  مدير  يرافقهم  السجون( 
الوطنية  للجمعية  بزيارة  زامل احلوشان  بن  بركة 
يوم  بالرياض  الرئيسي  باملركز  اإلنــســان  حلقوق 
اإلثنني 1432/2/13هــــ وكــان في استقبالهم كاًل 
رئيس  القحطاني   ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  من 
اجلمعية وخالد بن عبد الرحمن الفاخري  عضو 
اجلمعية و في بداية اللقاء رحب رئيس اجلمعية 
الزائر وقدم شرحاً عن اجلمعية وجلانها  بالوفد 

ذلك متت  بعد  اجنازاتها،  وأبــرز  بها  العمل  وآلية 
مناقشة بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان 
ودور  فيها  السجناء  ووضــع  بالسجون  واخلــاصــة 
اجلمعية حــيــال ذلــك ، هــذا وقــد طــرح الضباط 
املنتسبني للدورة والعاملني في السجون عدد من 
واملتعلقة  لديهم  التي  واملالحظات  االستفسارات 

بآلية العمل في السجون .
ــر بــالــذكــر أن هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي ضمن   اجلــدي
املتبادل بني اجلمعية والقطاعات األمنية  التعاون 

والهادفة  لنشر ثقافة حقوق اإلنسان .

وفد من قوات أمن املنشآت يزور اجلمعية بالعاصمة املقدسة

اجلمعية  تقيم   ورشة عمل تدريبية  عن حقوق الطفل باملنطقة الشرقية

الــوطــنــيــة حلــقــوق اإلنسان  ــاء بــني اجلمعية  ــنَّ ــَب ال الــتــعــاون  مــن مــبــدأ 
والقطاعات احلكومية املختلفة ، وحتقيقاً ألهداف اجلمعية في نشر 
ثقافة حقوق اإلنسان ، فقد استقبل مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة 
وفد من قوات أمن املنشآت والتي متت على زيارتني ليومني مختلفني،   
1432/2/8هـ،  بتاريخ  والثانية  1432/1/23هــــ،  بتاريخ  كانت  األولى 
وقد استقبل الوفد املشرف العام على مكتب اجلمعية األستاذ سليمان 

الزايدي وحضر اللقاء عضو اجلمعية الدكتور محمد السهلي وعدد 
من منسوبي اجلمعية ، وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الزايدي ، ثم 
حتدث عن نشأة اجلمعية ورسالتها السامية وأهدافها واختصاصاتها 
، فــضــاًل عــن دورهــــا فــي املــجــتــمــع فــي نــشــر الــثــقــافــة احلــقــوقــيــة ، 
وحتدث عن إجنازات اجلمعية منذ إنشائها  وتخلل احلديث عرضاً 
مــرئــيــاً عــن اجلــمــعــيــة، ومت تــوزيــع بــعــض مــن مــطــبــوعــات اجلمعية. 

أكد الدكتور صالح اخلثالن أن املنتدى عقد أربع جلسات شارك فيها ممثلي 
عدد من اجلمعيات احلقوقية في الدول العربية إضافًة إلى ممثلني من كندا 
بصفتها الشريك الرسمي في تنظيم املنتدى وقد تناولت اجللسات العديد من 

املواضيع من أهمها:
واالنتقال  للنزاعات  السلمي  احلــل  فــي  املــدنــي  املجتمع  مؤسسات  دور   .1

الدميقراطي.
2. املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص.

3. الشباب واملشاركة.

جلسات املنتدى

1. إنشاء مركز إقليمي حلل النزاعات والتحول الدميقراطي.
2. دعوة احلكومات لتخصيص الدعم املالي الكافي وتطوير السياسات الالزمة 

لتعزيز التعليم والتطوير التقني والعمل احلر.
عند  االجتماعية  املسؤولية  لتحفيز  وتشريعية  مالية  اطــر  وضــع  ضــرورة   .3

القطاع اخلاص.

توصيات املنتدى

4. وضع برامج لتبادل الزيارات بني الشباب في الدول األعضاء في املنتدى.
5. الدعوة إلى املبادرة إلى تأسيس معهد النوع االجتماعي الذي أوصى املنتدى 

بإنشائه في لقائه السابق .
املدني  املجتمع  منظمات  عمل  على  القيود  كافة  لرفع  احلــكــومــات  دعــوة   .6
واإلنتقال  للنزاعات  السلمي  احلل  مجال  في  وخاصة  اإلنسان  حقوق  ونشطاء 

الدميقراطي،
 واعتماد املبادئ التي تضمنتها وثيقة الشراكة ملنتدى املستقبل للعام 2008.

الدول  وجامعة  اإلســالمــي  املؤمتر  ومنظمة  املتحدة  األمم  منظمات  دعــوة   .7
العربية ومجلس التعاون اخلليجي إلفساح املجال أمام منظمات املجتمع املدني 

للمشاركة في فض النزاعات.
8. تأسيس مركز إقليمي للبحوث ودعم القرارت واإلنذار املبكر واحلل السلمي 

للنزاعات واالنتقال الدميقراطي واإلسراع بوضع دراسة جدوى لهذا املشروع.
9. حث الدول على تأسيس جلان احلقيقة واإلنصاف وااللتزام باملعايير الدولية 

حلقوق اإلنسان وتعويض الضحايا ووضع آليات للوقاية من االنتهاكات.
10. إشراك وإبراز دور املرأة في حل النزاعات بالطرق السلمية.

والتي  الطفل  اتفاقية حقوق  املجتمع بضرورة تطبيق  أفراد  بتوعية  الوطنية حلقوق اإلنسان  اهتمام اجلمعية  ضمن إطار 
انضمت إليها اململكة ، السيما أهمية تفعيل برامج األطفال ، فقد نَظم القسم النسائي للجمعية باملنطقة الشرقية ورشة 
عمل تدريبية عن حقوق الطفل استهدفت املعلمات واملربيات في رياض األطفال ، وقد أقيمت  الورشة بقسم رياض األطفال 
بجمعية فتاة اخلليج مبدينة اخُلبر ومت خاللها التعريف باجلمعية ونشاطاتها ومناقشة ما يتعلق بحقوق الطفل، وبعد ذلك 

د. عبد اجلليل السيفمت توزيع إصدارات اجلمعية اخلاصة بحقوق الطفل.      
املشرف العام على فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية
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الدكتور حسن الشريف

اجلمعية   تساعد فتاة معنفة  أسريًا
اجلمعية  فرع  على  العام  املشرف  الشريف  الدكتور حسن  تصريح  في 
بجدة  لصحيفة »الوطن«  والــذي أكد فيه  أن الفرع تلقى شكوى من 
فتاة سعودية )22 عامًا( ،  ُتفيد فيها تعرضها للعنف األسري  وألنواع 

من البطش والظلم من قبل وليها »عمها« .

مأساة الفتاة املعنفة

مطالب الفتاة

موقف اجلمعية

طالبت الفتاة باحلصول على بعض من حقوقها التي أقرتها الشريعة اإلسالمية 
عمي  ابن  من  بإثبات طالقي  أطالب   " قائلة  السعودية  في  احلالية  األنظمة  و 
حيث تبني لي عدم إثبات زواجي في األحوال املدنية ، و أطالب برفع والية عمي  
ومعنوياً  نفسياً  بي  حلقت  التي  األضــرار  من  عالجي  مصاريف  كافة  وحتميله 

وحتميله مصاريف سفري والعودة إلى أمي".

تروي الفتاة قصتها قائلة " عمي أساء معاملته لي، وقام بتزويجي من ابنه، وقد توفي  
والدي قبل والدتي بستة أشهر وقد قدمت للمملكة قبل أربع سنوات برفقة جدي ألمي  
ألداء فريضة احلج وقام عمي بأخذي للعيش معه في بيته بجدة وبعد أسبوع أقنعني 
باستخراج بطاقة أحوال وتزويده بوكالة شرعية ، والتي من خاللها استطاع احلصول 
على بقية حقوق والدي املتوفى كما حرمني من رؤية أي فرد من أفراد العائلة ومنعني 

من االتصال بوالدتي الغير سعودية خارج اململكة. 
إضافًة لقيامه بضربي وتكبيلي بالسالسل عند شعوري بالتعب واإلرهاق من العمل، 
وقد حاولت عدة مرات  الهروب دون جدوى، وأن إنقاذي  من العذاب كان على يد ابنة 
عمي حينما حضرت لزيارتي"، وأضافت "حينما علمت ابنة عمي مبأساتي قام أوالد 
عمي بتهديد عمي ولكنه سرعان ما أحضر مأذون شرعي وزوجني لولده العاطل عن 

العمل فضاًل لقيامه بإخفاء بطاقة األحوال والضمان  االجتماعي اخلاصة بي" .
بطاقة  على  ألحصل  والده  أكلم  أن  العاطل  زوجي  مني  "طلب  قائلة  تضيف   كما 

الفتاة  عن  الدفاع  على  ستعمل  اجلمعية  أن  الشريف  الدكتور  أكد  جهته   من 
املعنفة و ستقابل عمها وستحاول احلصول على األوراق الثبوتية للفتاة ودياً وقبل 
اللجوء للقضاء قائاًل " سنتقدم مبدئياً بشكوى رسمية لشرطة جدة إلثبات العنف 

اجلسدي والنفسي الواقع على الفتاة العشرينية ومن ثم سنتابع قضيتها".

اجلمعية  ترصد مظاهر غير حضارية  من مرضى نفسيني
بعد جولتها   في منطقة احلرم املكي الشريف

الوفد أثناء حديثهم مع أحد املرضى النفسين "صحيفة عكاظ"

كــشــفــت جلـــنـــة مــــن اجلــمــعــيــة مبــنــطــقــة مكة 
املكرمة  من خالل جولة قامت بها على منطقة 
 احلـــرم املــكــي الــشــريــف  والـــشـــوارع املــؤديــة له  
خادشة  تصرفات  منهم  تصدر  أشخاص  وجــود 
حيث   ، ووعيهم  إلدراكــهــم  فقدهم  بعد  للحياء 
يستبدلون مالبسهم أمام مرأى مرتادي املنطقة  
املؤدية  الشوارع  في  وينامون  ويشربون  ويأكلون 
للبيت احلرام  ،  دون رقابة من اجلهات املعنية 
عزوف  بعد  السيما  النفسيني  املرضى  بأحوال 
املستشفيات  ورفــــض  رعــايــتــهــم  عـــن  أســـرهـــم 
استقبالهم،   املـــســـنـــني  ودور  اإليــــــــواء   ودور 
 وقد جاءت تلك اجلولة بعد تلقي الفرع شكاوى 

من مواطنني ومسؤولني بسبب ذلك .
والشؤون  الصحة  ـــي  وزارت الــوفــد  حمل  فيما   
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة مــــبــــاشــــرة  هــــؤالء  
املــــرضــــى الســـيـــمـــا وأنــــهــــم يــعــكــســون صــــورة 
احلـــــرام،     ــيــت  ــب ال وزوار  لــلــمــعــتــمــريــن   ســلــبــيــة 
كلننت  محمد  األستاذ  اجلمعية  عضو  وأضــاف 
»رصدت اللجنة خلاًل وغياباً في دور عدد من 
اجلهات املعنية مبتابعة أحوال املرضى النفسيني 
ومن يعانون من اختالالت عقلية ، كما رصدت  
الــذي ليس لهم  مظاهر سلبية ميارسها هــؤالء 
دور  أن ضعف  بعد  املجتمع  جفاء  ســوا   ذنــب 

األسرة وغاب دور اجلهات الرقابية«.

إن تعزيز القيم األخالقية اإلسالمية بني أفراد املجتمع السعودي من خالل مؤسساته 
املختلفة كاجلامعات واملدارس واألندية األدبية والثقافية ، السيما بعد انتشار العديد 
من العادات والتقاليد للمجتمعات العاملية بفضل انتشار وسائل االعالم املختلفة ،  هو 

واجب ديني واجتماعي. 
فقد  مجتمعها  أفراد  بني  القيم   تلك  تعزيز  على  الرشيدة  القيادة  من  وحرصاً   

 

مع  تتوافق  والتي  املهمة  بالدراسات  يعنى  علمي  كرسي  تأسيس  اتفاقية  توقيع   مت   
متغيرات العصر ومتطلباته، حتت اسم » كرسي األمير نايف للقيم  األخالقية «.

ومتت االتفاقية بني مدير جامعة امللك عبد العزيز بجدة الدكتور أسامة الطيب والدكتور 
الوزارء وزير الداخلية  الثاني لرئيس مجلس  النائب  العرابي احلارثي مستشار  ساعد 

األمير نايف بن عبد العزيز والذي سيستمر ملدة خمس سنوات . 
و يهدف الكرسي للتعريف بالقيم األخالقية اإلسالمية للعالم بأجمعه من خالل إقامة 

العمل واملؤمترات ،ومواجهة جميع أشكال االنحرافات السلوكية  الندوات وورش 
والتحديات املعاصرة في زمن العوملة.

رحبت  كما   ، اإلنسانية  املبادرة  بهذه  املسؤولني  من  الكثير  آخر رحب  من جانب 
اجلمعية  الوطنية حلقوق اإلنسان بالدوراإليجابي واملباشر على حقوق اإلنسان 
للكرسي وذلك عبر ترسيخه للمفاهيم واألخالق احلسنة و التي حفظتها الشريعة 

قبل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .
 من جانبه أكد الدكتور محمد السهلي عضو اجلمعية واألستاذ املساعد في كلية 
والظواهر  املشاكل  من  الكثير  وجود  بسبب  أنه  القرى"  أم  جامعة  في  الشريعة 
السلبية اإلجتماعية نتيجة لظهور العديد من وسائل اإلعالم املختلفة والتي حتمل 
وجود  من  البد  كان  اإلسالمي  للمجتمع  الغربية  العادات  من  الكثير  طياتها  بني 

كرسي علمي يساعد على تعزيز القيم واملفاهيم األخالقية بني أفراد املجتمع". 

الضمان اخلاصة بي ولكن والده رفض إعطائي إياها فقام ولده بتطليقي وإلقائي 
بالشارع.

اجلمعية:  كرسي األمير نايف سيعزز احلقو ق اإلنسانية باملجتمع
ني 700 ا ب م
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اجلمعية ترصد سوء اخلدمات اإلنسانية في قرى جنوب مكة

الوضع الصحي بالقرى

أكد األستاذ سليمان الزايدي  املشرف على مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة ، على 
تــــــردي األوضاع الصحية في قرى جنوب مكة قائاًل " ُصعقت من الوضع الذي وصل 

إليه املركز الطبي احلديث من اإلهمال ".
فيما أكد أعضاء الوفد وجود حالتني لســــــيدتني طاعنتني في السن في وضع صحي 
مزٍر وتبدو عليهما حالة الفقر ملقيتان داخل بيت شعبي قدمي دون عناية أو اهتمام 
، كما تناولت اجلولة الوقوف على وضع مبنيني صحيني أحدهما في قرية )ام الراكة 
( واآلخر في القرية )البيضاء( ، وقد اتضح للوفد أن  مستوصف ) ام الراكة( والذي 
ــــــي حديثاً على نفقة وزارة الصحة ومت االنتهاء منه قبل عام ونصف ، ومت جتهيزه  بُن
باألجهــــــزة الطبية الدقيقة والثمينة إال أنهــــــا مازالت في كراتينها داخل غرف املبنى 
، حيــــــث البعض منها تعرض للتلف والعبث والغبار ، في حني أن الوزارة مســــــتأجرة 
مبنى رديئاً يقع على مسافة )100( متر عن املبنى احلديث ويوجد به طبيبني وثمانية 

ممرضني وممرضات واليوجد به طبيبة نساء .
 في الوقت نفســــــه أكد أعضاء الوفد حني ســــــؤالهم للمدير الفني  عن ســــــبب عدم 
انتقالهــــــم  للمبنى احلديث هو عدم ايصال التيار الكهربائي للمســــــتوصف ، كما زار 
الوفد  مستوصف قرية )البيضاء( والذي أنشأته  )مؤسسة عبداللطيف جميل( قبل 

ثماني سنوات والذي اتضح أنه مهجور ولم يُستخدم من قبل.
الوضع األمني وانتشار املخدرات

اخلدمات األخرى

الحظ الفريق عدم وجود دوريات أمنية أو مراكز شرطة حلفظ أمن املواطنني ، مما 
ساعد على انتشار وباء املخدرات  في )وادي الصهو( و)البيضاء ( .

وقد شكا عدد من السكان للوفد من تردي  الوضع األمني عندهم ، حيث أكد الشيخ 

عبدالله بن منيع  اجلحدلي وهو أحد العاملني في الدعوة واإلرشاد في املنطقة حتول 
قراهــــــم ألوكار ملروجي املخدرات من جميع أنحاء اململكة وأنه هو شــــــخصياً يتعرض 
ملضايقاتهم وأصبح أمرهم يتعاظم ، كما أنهم يتكافتون إذا ألقي القبض على أحدهم 
بحيث يتولون  على رعاية أســــــرته في اخلارج، ويحاولوا إيجاد دخاًل له داخل السجن 

من خالل  بيع بطاقات االتصاالت سوا.

أكد الفريق معاناة الســــــكان مع شــــــبكة االتصاالت ، خاصة في ظل عدم وجود تغطية 
هاتفية في املنطقة، حيث يبقــــــى اخليار الوحيد لهم هو اجلوال االصطناعي "الثريا" 
الســــــيما وكلفتــــــه الباهظــــــة ، رغم أن هذه القرى التبعد ســــــوى )50 كم( عن مشــــــعر 

عرفات.

الحــــــظ الفريق أن وزارة النقل نفذت شــــــريطاً مــــــن الطرق الزراعية فــــــي القرى إال 
أنهــــــا مازالت تفتقد الصيانة بعد أن جرفتها الســــــيول ، وأكد الفريق أن يد اإلصالح 

والصيانة لم متتد إليها.

أفــــــاد املدير الفني ملركــــــز )ام الركة( أن مياه اآلبار مليئــــــة بالطفيليات والديدان وأن 
خطرها لم يقتصر على اإلنســــــان فحســــــب ، بل امتد إلى املواشي والتي يعتمد عليها 
الســــــكان في حياتهم بشــــــكل أساســــــي، كما قامت اجلهات  املختصة بتوريد خزانات 

ضخمة )فيبر قالس( للقرى من أجل توفير املياه احملالة للسكان.

االتصاالت

الطرق

املياه

سيدتان يعانيان من أمراض صحية إحدى  املباني املتهالكة في القرى

رئيس اجلمعية :ليس ألحد وضع قيود لتملك املرأة للمركبة أو غيرها من املقتنيات اخلاصة
أوضحت إدارة املرور عبر موقعها اإللكتروني بأن نظام املرور ال مينع املواطن الذي 
ميتلك هوية وطنية أن يسجل املركبة باسمه دون النظر جلنسه سواء رجاًل كان أم 
امرأًة، كما أن املرأة غير ملزمة بتسجيل اسم املستخدم الفعلي عند متلكها لسيارة 
نشرت  أن  بعد  ذلك  جاء  عليها،  املخالفات  تسجيل  لتالفي  ذلك  في  اخليار  ولها 
وسائل االعالم خبراً عن  اشتراط  موافقة ولي األمر عند امتالك املرأة لسيارة، 
والتي ذكرت أيضاً عدم األخذ ببطاقة أحوال املرأة في حال كان وليها هو الزوج بل 

يستوجب إحضار دفتر العائلة .
وقد وصل للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان العديد من األسئلة واالستفسارات حول 
ذلك ، وقد أجاب رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني على تلك التساؤالت بالقول 
" أنه ال يجوز تقييد التملك لشريحة كبيرة من املجتمع بحجة التطبيق اإلجرائي لنظام 
"ساهر"، كما أن حق املرأة بالتملك هو حق حتميه القواعد الشرعية واألنظمة احمللية 

من دون قيود أو إذن ولي األمر".

إن اجلمعية ومن خالل رسالتها تسعى حلماية احلقوق اإلنسانية وفقًا للمنهجية اإلسالمية في كافة أنحاء اململكة والسيما 
القرى النائية منها ، والذي بدوره  مُيكن أهلها من حقهم  بالعيش الكرمي والذي يتوافق مع النهضة التي تعيشها اململكة ، 
فضاًل حلرصها على رصد توفير اخلدمات املعيشية جلميع سكان اململكة ، وذلك عبر وقوفها ميدانيًا على مستوى تقدمي تلك 
اخلدمات من اجلهات املختصة، لذا قام وفد من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  بالعاصمة املقدسة بزيارة تفقدية لقرى 
جنوب مكة  شملت )ام الراكة ، البيضاء ، وادي ضيم( ، وقد رأس الوفد املشرف العام على فرع اجلمعية وعضو مجلس الشورى 
األستاذ سليمان الزايدي واألعضاء: الدكتور محمد مطر السهلي والشريف منصور ابو رياش وعبدالله خضراوي ، وقد رصد 
الوفد الكثير من القصور  في مستوى اخلدمات املعيشية املقدمة املختلفة السيما الصحية والبلدية والتعليمية ، في الوقت 
نفسه  أكد الزايدي أن الفريق قام بإعداد تقرير عن الزيارة ورفعه ألمير منطقة مكة املكرمة من أجل إصدار توجيهات للجهات 
املختصة بضرورة توفير اخلدمات املعيشية  لهذه القرى وضرورة حماية احلقوق اإلنسانية لهم  وفقًا للمادة 26 من النظام 

األساسي للحكم  والتي تنص »حتمي الدولة حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية«.  
األستاذ سليمان الزايدي
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من جهته أكد عضو اجلمعية الدكتور محمد السهلي » أن واقع السجون غير مقبول 
فبالرغم من جتاوب إدارات السجون ملطالبنا بضرورة حتسني أوضاع السجون إال 
أنه ال يزال هناك تكدس في عدد السجناء وسوء في مستوى اخلدمات املقدمة لهم 

من الصحية والغذائية والنفسية«.
 وأضاف » حق السجني مقدم على حق الفقير ألن الفقير بإمكانه أن يبحث عن 
معيشته وقد عرف ابن تيمية السجني قائاًل : هو التضييق عليه في بيت أو مسجد 

ألن الشريعة تنظر إلى السجن كعقوبة تأديبية وليست عقوبة انتقامية«. 
كما طالب الدكتور السهلي أن نحافظ على السجني من شر نفسه ونكفل له  حقه 
في التعلم والتعليم وهذه أقوال الفقهاء منذ مئات السنني ، وأضاف أن للسجني حق 
في لقاء زوجته والذي ينعكس ايجابياً على نفسيته مما يجعله يعاهد نفسه بعدم 

العودة للجرمية مرة أخرى . 
من جانب آخر أكد الدكتور حسني الشريف املشرف العام على فرع اجلمعية مبدينة 
جدة أن الدورة تُعد األولى من نوعها وستستمر  لسنوات مقبلة وستعمم على كافة 
مناطق اململكة ، و أشار إلى سعي اجلمعية لرفع مستوى منسوبي السجون و رفع 

التظلمات والتجاوزات  عن السجناء .

السنة اخلامسة - العدد )61( حقــــوق
صفر   1432هـ  - يناير  2011 م  أخبار الجمعية

خالل البرنامج التدريبي "حقوق السجني " بجدة

حقوق اإلنسان : ال يزال هناك تكدس 
في عدد السجناء  وسوء معاملة لهم.

فعاليات البرنامج 

مطالب املشاركون

الدكتور الشريف : أكثر الشكاوى التي تتلقاها اجلمعية  هي بسبب 
إجراءات  البطء في  و   ، السجناء  النظر في قضايا  إجــراءات  طول 

السجون مع اجلوازات في قضايا اإلفراج عن السجناء.

الــذي  نفذه فرع اجلمعية  بجدة ملنسوبي سجن برميان  التدريبي  البرنامج  تناول 
والذي شارك فيه عدداً من منسوبي إدارة السجن، إضافًة ملشاركة جلنة تراحم ،  

العديد من النشاطات والفعاليات والتي  من أهمها:
 1- التعريف باجلمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها واختصاصها وما توصلت إليه 
ببدائل عقوبات  يتعلق  وما  السجناءواملتهمني  بحقوق  متعلقة  وأبحاث  دراســات  من 

السجن.
2- التعريف بلجنة تراحم - دورها في مساعدة السجناء وأسرهم وأهميتها وآخر 

إجنازاتها.
3-األنظمة املعنية بحقوق اإلنسان )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيرها من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية ( 

واألنظمة السعودية ذات العالقة.
قبل  مــن   السجن  داخــل  تقع  التي  احلــاالت  مع  التصرف  )كيفية  ورشــة عمل   -4

العاملني في السجن(.
5-املبادئ  العاملية لرعاية نزالء السجون.

6- نظام السجن والتوقيف ونظام اإلجراءات اجلزائية.
7- أنواع احلاالت النفسية التي من املمكن أن يتعرض لها السجني- كيفية التعامل 
و  السجان  ودور  للمجتمع  ينضم  حتى  ونفسياً  اجتماعياً  السجني  تأهيل  معها-و 

السجانة في ذلك.
إليها  يلجأ  التي  )الطرق  املسجونني  بني  العامة  الصحة  على  احلفاظ  كيفية   -8

الشخص للحماية من األمراض املعدية والطرق الوقائية(.
9-أخالقيات التعامل مع املسجونني في ضوء الشريعة اإلسالمية. 

10. توزيع الشهادات واختتام فعاليات البرنامج بكلمة من املشرف العام على فرع 
اجلمعية مبدينة جدة الدكتور حسني الشريف . 

من جانب آخر دعا املشاركون في البرنامج إلى ضرورة عقد دورات لنزالء السجن 
لتوعيتهم  بحقوقهم أثناء تقييد حرياتهم لتنفيذ احلكم القضائي وضرورة توعيتهم 
بآلية التصدي لالنتهاكات والتجاوازت التي قد يتعرضوا لها أثناء فترة بقائهم في 

السجن ، 
الدكتور  سابقاً  جدة  محافظة  في  والتحقيق  العام  اإلدعــاء  هيئة  رئيس  أثنى  كما 
عبدالرزاق الفحل على البرنامج قائاًل »كان زاخراً باملعلومات املتنوعة والشيقة التي 

نتمنى أن تطبق على أرض الواقع«.

رؤية اجلمعية لواقع السجون

الدكتور حسن الشريف
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تتمة ص 1... من جانب آخر أكد رئيس اجلمعية أن الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى اجلمعية بشأن عدم وفاء شركات التأمن بإلتزاماتها 
جتاه املستفيدين في تزايد مستمر ، وأضاف أنه يحق للفرد 
أن  ُيفترض  التي  عالي من اخلدمات  على مستوى  احلصول 
املجال  في  تعمل  التي  تلك  سواء  تقدمها  التأمن  شركات 
أو  املرورية  احلوادث  عند  التعويض  مجال  في  أو  الصحي 
املسؤولية املدنية ، وبننّ أن اجلمعية تسعى إلنصاف املتضررين 
من خالل التنسيق مع العديد من اجلهات ذات العالقة بهدف 
احلاجة  أن  على  أكد  كما   ، حقوقهم  على  حصولهم  ضمان 
حاليًا  السائدة  التأمينية  الوثائق  في  النظر  إلعادة  تدعو 
وعلى  أطرافها  بالنسبة جلميع  العدالة  مبا يضمن حتقيق  
املستفيد  وهو  العالقة  في  األضعف  الطرف  اخلصوص  وجه 
ال  إذعان  عقود  مبثابة  هي  حاليًا  املوجودة  الوثائق  فأغلب   ،

تسمح للمستفيد باملناقشة أو طلب التعديل.

السنة اخلامسة - العدد )61( 
أخبار الجمعيةصفر   1432هـ  - يناير  2011 م 

معاناة املرضى املستمرة وحقوق األطباء

كشف الدكتور مفلح القحطاني " أن هناك توجهاً للتحسني والتطوير وهو يحتاج إلى 
وقت والباحثون عن العناية الطبية ينتظرون ، هناك مستشفيات زرناها ولألسف لم 

حترك ســــــاكن منذ عشر ســــــنوات أو أكثر ، األخطاء الطبية موجودة في كل مكان ، 
أحياناً نقارن أنفســــــنا بدول متقدمة من حيث األخطاء الطبية ، مكافحتها تكمن في 
اختيــــــار املؤهلني من الكادر الطبي والتمريضــــــي ، الكفاءات منخفضة في التمريض 
حتديــــــداً رغم أنه يقــــــوم بــ70 ٪ من عملية العالج واملتابعــــــة ، مهم أن تعطي الوزارة 
هذا املوضوع أهمية كبرى ، باإلضافة إلى ضرورة إلزام املستشــــــفيات باإلعالن عن 
أخطائهــــــا الطبية، كما أن نظام املهن الصحية فرض على األطباء  التأمني اإللزامي 
وهو ال يقتصر على التعويض املناســــــب للمريض وإمنا يشمل أيضاً التعويضات التي 

تساعد املريض على التأقلم مع حياة جديدة".

أكد الدكتور مفلح القحطاني على أهمية نشــــــر الثقافة احلقوقية في كل القطاعات 
الســــــيما الصحي منها  محماًل وزارة  الصحة مســــــؤولية نشر تلك الثقافة احلقوقية 
للمرضى ومؤكداً في الوقت نفســــــه أن اجلمعية تراقب وصول ثقافة حقوق املرضى 

وتتدخل لدفع املؤسسات الصحية للقيام مبسؤولياتها في هذا اجلانب ،  مضيفاً
" وزارة الصحــــــة عملــــــت قائمة باحلقوق ويُشــــــكرون عليها ويجــــــب أن تصل إلى كل 
املنشــــــآت وهنا يبرز دور اإلعالم واملؤسســــــات احلقوقية أيضاً في نشر هذه الثقافة 

مبا يعود بالفائدة على املريض والعاملني ومن ثم  على املجتمع عموماً".

أكد الدكتور مفلح القحطاني وجود انخفاض في مستويات العناية بأقسام الطوارئ 
والذي جعل املريض ميكث وقتاً طوياًل في انتظار السرير الشاغر زيادًة على طول 
فترة املواعيد بالعيادات اخلارجية ومعاناة مستشفيات اململكة من النقص في الكوادر 

والتخصصات الطبية العالية السيما املناطق النائية منها . 
كبيرة  نسبة  وهناك  كان  حيثما  الطبية  للخدمة  مستحقاً  يظل  املريض   " قال  فقد 
من املرضى هم خارج النظام الصحي أو يعانون من تباعد املواعيد ، كما أن هناك 
مرضى يطلبون منا التدخل لتمكينهم من العالج بسبب تفاقم مشكالتهم الصحية ، 
مقدم اخلدمة متعدد ولكل منهم إشكالياته الداخلية من حيث اإلرادة أو التنسيق أو 
متطلبات اجلودة، نلمس جهوداً من القيادات الصحية وتركيزاً على اجلودة التي يجب 
أن تكون معتمدة على حق املريض"، كما أضاف أن اجلمعية تلقت عدداً من الشكاوى 

من كوادر طبية يطالبون فيها بحقوقهم من السكن وحتسني مستوى الرواتب.

املرضى واألخطاء الطبية

الثقافة احلقوقية للمريض

اجلمعية تتابع شكاوى سجناء إصالحية الدمام

استكماالً لسعي اجلمعية لرفع أي جتاوزات أو انتهاكات حقوقية قد حتدث في السجون، 
فقد تلقت عدد من الشكاوى والتظلمات من السجناء في إصالحية الدمام ، مطالبني  
رئيس  ودعــوا    ، وانتهاكات حلقوقهم  جتــاوزات  اعتبروه  ما  لوقف  بالتدخل  اجلمعية 
اجلمعية  الدكتور مفلح القحطاني للوقوف على وضع السجن والعمل على نقل املصابني 
بأمراض نفسية للمستشفيات وترحيل السجناء املقيمني إلى بالدهم ، وقد أكد رئيس 
اجلمعية  " أن اجلمعية تسعى للتأكد من صحة الشكاوى والتظلمات" مشيراً آللية عمل 
التحقيق واالدعاء  بالطلب من هيئة  تلقيها ملثل تلك الشكاوى واملتمثلة   اجلمعية عند 
العام لزيارة ذلك السجن لالطالع على أوضاعه وذلك بحكم عملهم ، أو  قيام اجلمعية 

نفسها بزيارة  السجن  أو مخاطبة إدارة السجن".  

من اليمني د. محمد اخلازم ، د. عبدالله العمرو، د.محمد خشيم، د.مفلح القحطاني ، د. عائض القحطاني

رئيس اجلمعية يشارك في منتدى القيادات الصحية العاشر 
ويؤكد على أهمية احترام حقوق املرضى
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السنة اخلامسة - العدد )61( حقــــوق
صفر   1432هـ  - يناير  2011 م   استشارات

الالئحة التنفيذية لنشاط النشر االلكتروني

هل تنظر محاكم اململكة في القضايا املقامة على غير السعوديني 
إذا لم يكن لهم محل إقامة محدد في اململكة ؟

خدم املنازل وضياع احلقوق   )2-2(

حتدثنا في العدد السابق عن أثر غياب اللوائح املنظمة 
لعمل خدم املنازل وما نتج عنه ضياع للكثير من حقوقهم 
وحقوق العاملني لديهم بسبب جهل كل طرف بحقوقه 
وواجباته جتاه اآلخر مما أوجد عنه عماله سائبة وانتشار 
للجرمية وضياع حلقوق املواطن وأضر بسمعة اململكة 
خارجياً بالرغم من اجلهود املبذولة من الدولة لضمان 
حفظ حقوق اجلميع ، لذا فإنه يقع على عاتق اجلهات 
املعنية سرعة العمل على إصدار الئحة تنظم عمل خدم 
املنازل والتي نعتقد أنه في حال صدورها ستقضي على 
العديد من السلبيات القائمة حالياً وسينعكس بالتالي 
على طبيعة العالقة بني أطرافها بشكل إيجابي حيث أن 
توضيح واجبات رب العمل وحقوقهم وواجبات العامل 
في  التوتر  حدة  تقليل  في  شك  بال  سيسهم  وحقوقه 
العالقة ملعرفة كل طرف حلقوقه وواجباته والعقوبات 
التي قد تطبق بحق من ال يلتزم  بتنفيذ التزاماته  من 
الطرفني ،  كما يجب أن تكون العالقة التعاقدية وفق 
من  العديد  على  للقضاء  املعالم  واضح  قانوني  تنظيم 
العالقة  جعل  خالل  من  ذلك  ويتم  احلالية  السلبيات 
العمالية بني رب العمل والعامل عالقة عمل فقط دون 
أن يكون لرب العمل أي تدخل في شؤون العامل األخرى 
إجراءات اخلروج والعودة –  جواز سفر –  ) إقامة – 
فتح احلسابات البنكية.. الخ ( بحيث يتم انشاء هيئة 
حكومية تُعنى بشؤون العمالة وتتولى تنظيم سوق العمل 
في اململكة وتوفير األيدي العاملة ملن يحتاجها وتكون 
إصدار   ( اخلاصة  شؤونهم  جميع  في  للعمالة  املرجع 
إقامة – إصدار بطاقة عمل – تنظيم اخلروج والعودة 
احلاصلة  التجاوزات  تقليل  عنه  ( مما سينتج  للعمالة 
حالياً وسيسهم في تغير النظرة السلبية املأخوذة على 
املواطن السعودي جتاه تعاملهم مع العمالة ، كما أناشد 
املواطنني بأن يُحسنوا تعاملهم مع ما لديهم من عمالة ملا 
لذلك من أثر وانعكاس إيجابي لسمعة اململكة خارجياً 
حيث إن بعض السلبيات التي ترصدها التقارير الدولية 
املواطنني  بعض  سببها  اململكة  في  العمالة  وضع  عن 
بالرغم مما تبذله الدولة من جهود حلفظ حقوق جميع 

املقيمني على أراضيها من مواطنني أو مقيمني .

حقوق اإلنسان
ثقافة 

س1

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

واإلدارية
Nshr1@yahoo.com

اســـتشارات
املستشار القانوني

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

هل يحق للمدعي أو املدعى عليه تقدمي طلبات عارضة أثناء 
نظر الدعوى من قبل احملكمة؟ 

س2

يحق لكل من املدعي واملدعى عليه التقدم بطلباتهم العارضة أثناء سير الدعوى والتى حددت املادة ) 79( 
من نظام املرافعات الشرعية الطلبات التى ميكن للمدعي تقدميها أثناء نظر الدعوى وهي :

 أ - ما يتضمن تصحيح الطلب األصلي ، أو تعديل موضوعه ملواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع 
الدعوى.

 ب - ما يكون مكماًل للطلب األصلي ، أو مترتباً عليه ، أو متصاًل به اتصاالً ال يقبل التجزئة .
إبــقــاء مــوضــوع الطلب األصــلــي على حاله.  الــدعــوى مــع  فــي سبب  ج - مــا يتضمن إضــافــًة أو تغييراً 

 

د - طلب األمر بإجراء حتفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن احملكمة بتقدميه مما يكون مرتبطاً بالطلب األصلي .

فيما حددت املادة ) 80( من ذات النظام الطلبات التى ميكن للمدعى عليه تقدميها أثناء نظر الدعوى 
واملتمثلة في التالي :

أ - طلب املقاصة القضائية.
ب - طلب احلكم له بتعويض عن ضرر حلقه من الدعوى األصلية ، أو من إجراء فيها.

ج - أي طلب يترتب على إجابته أال يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها ، أو أن يحكم له بها مقيدة 
بقيد ملصلحة املدعى عليه .

د - أي طلب يكون متصاًل بالدعوى األصلية اتصاالً ال يقبل التجزئة.
هـ- ما تأذن احملكمة بتقدميه مما يكون مرتبطاً بالدعوى األصلية.

نظام املرافعات الشرعية نظم هذه املسالة حيث نصت املادة ) 27 ( من النظام على أن احملاكم في اململكة 
تختص بالنظر في الدعوى املقامة على املسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في 

اململكة ، وذلك في األحوال اآلتية :

أ - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في اململكة .
السعودية  الــزوجــة  من  مرفوعة  وكانت  الـــزواج  عقد  فسخ  أو  الطالق  بطلب  الــدعــوى  كانت  إذا   - ب 
الدعوى  كانت  أو   ، اململكة  في  مقيمة  منهما  أي  كانت  متى  الـــزواج  بسبب  جنسيتها  فقدت  التي  أو 
فيها  إقامة  محل  له  كــان  الــذي  زوجها  على  اململكة  في  املقيمة  السعودية  غير  الــزوجــة  من  مرفوعة 
متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في اخلارج أو كان قد أُبعد من أراضي اململكة .

 

ج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان املطلوب له النفقة مقيماً في اململكة .
الوالية  مسائل  من  مبسألة  متعلقة  كانت  أو  اململكة،  في  صغير  نسب  بشأن  الــدعــوى  كانت  إذا   - د 
 عــلــى الــنــفــس أو املــــال مــتــى كـــان لــلــقــاصــر أو املــطــلــوب احلــجــر عــلــيــه مــحــل إقـــامـــة فـــي املــمــلــكــة .

هـ-  إذا كانت الدعوى متعلقة مبسألة من مسائل األحوال الشخصية األخرى وكان املدعي سعودياً أو كان 
غير سعودي مقيماً في اململكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في اخلارج.



حقــــوق

9

السنة اخلامسة - العدد )61( 
تقريرصفر   1432هـ  - يناير  2011 م 

املطل���وب  املوق���ع  عف���وا 

محجوب   حاليًا

كريســـتوف ويلكـــي ، باحث أول في قســـم الشـــرق األوســـط في هيومـــن رايتس ووتـــش : »احلريات القليلة التي اكتســـبها 
السعوديون في التعبير عن آرائهم على االنترنت ، وتلك احليوية احملدودة التي متتع بها السعوديون في إعالمهم ، وضعت 

هذه  الالئحة حدًا لها «.

بيان منظمة هيومن رايتس ووتش

إن عملية فلترة احملتوي اإللكتروني وانتقاء املالئم منه لالنترنت وإزالة الغير مرغوب منه هو من أهم 
املواضيع املثارة  للجدل على الساحة التكنولوجية في الوقت احلالي ، خاصًة بعد أن قامت شركة جوجل 
برفض طلب احلكومة الصينية بفلترة نتائج البحث على محركها األشهر في العالم ، وقد تباينت اآلراء 
حول من تقع عليه  مسؤولية حجب املواقع اإللكترونية والتحكم فيما حتويه تلك املواقع من محتويات 
، فقد ذهب البعض  إلى أن حجب املواقع هي مسؤولية اجلهات احلكومية بينما رأى آخرون أن املسؤولية 
القرار  إلى  التوصل  والقدرة على  ُتتاح لهم حرية االختيار  أن  أنفسهم بحيث يجب  تقع على األفــراد 
بأنفسهم النتقاء أو جتنب احملتوى اإللكتروني وفق تقاليدهم وعاداتهم وقناعاتهم ، بينما رأى آخرون 

أنها تقع على مزود اخلدمة نفسه. 

الالئحة  مؤخراً  صدر  والذي  لها  بياٍن  في  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  انتقدت 
الصادرة من وزارة الثقافة واإلعالم السعودية، اخلاصة بالنشر اإللكتروني .

حيث ذكرت أن القواعد اجلديدة  تُخضع تقريباً جميع األنباء والتعليقات التي يتم 

توزيعها إلكترونياً لنظام اإلعالم السعودي ، والذي يطالب أي شخص يُرسل مثل هذا 
احملتوى باحلصول على ترخيص إعالمي وااللتزام بقيود على احملتوى فضفاضة  
التعريف ، تشمل تلك القيود احلظر على "مضايقة " اآلخرين أو "التعرض" القتصاد 

أو أمن البالد ، مع االلتزام بالشريعة اإلسالمية.
وقد أفادت أن ذلك من شأنه احلد من حرية  التعبير ، فيما تضمن املادة 32 من 
امليثاق العربي حلقوق اإلنسان ، ومبوجب القانون الدولي ، "إن القيود على حرية 

التعبير يجب أن تُقتصر على الوفاء بهدف مشروع".
حيث قال كريستوف ويلكي ، باحث أول في قسم الشرق األوسط في هيومن رايتس 
على  آرائهم  عن  التعبير  في  السعوديون  اكتسبها  التي  القليلة  »احلريات  ووتش  
االنترنت ، وتلك احليوية احملدودة التي متتع بها السعوديون في إعالمهم ، وضعت 

هذه الالئحة حداً لها«.
 كما أشارت  املنظمة إلى أن الالئحة التنفيذية لنشاط النشر االلكتروني ال تُغطي 
فقط املواقع على االنترنت التي تنشر أخباراً أو تخدم منتديات للنقاش ، بل أيضاً 
تخضع لها أي كيان يُبث أخباراً عن طريق املدونات أو الرسائل النصية عن طريق 
الهواتف النقالة ، ومجموعات البريد اإللكتروني للرقابة احلكومية ، ويلزم النظام 
لعام  واملطبوعات  الصحافة  بنظام  بااللتزام  اإللكترونية  املنشورات  جميع  املذكور 
2000 ومخالفة القانون )النظام( أو الالئحة يعني التعرض لغرامات وإغالق املواقع 

التي تخرق القواعد في املادة )10(.  

كما أشارت املنظمة آيضاً  بأن الالئحة اجلديدة تسمح للسعوديني فقط بامتالك 
التراخيص ،

االنترنت  على  األخبار  ومواقع  املطبوعة  للصحف  التابعة  االنترنت  "مواقع  قائلة   
الهواتف  النصية على  الرسائل  إرسال  بصرية وسمعية وخدمات  التي تضم مواداً 
النقالة واألخبار واإلعالنات والصور وغير ذلك من أصناف احملتوى ، حتتاج جميعاً 
لترخيص من احلكومة مبوجب الالئحة اجلديدة ، السعوديون فقط هم من سيُسمح 
لهم باحلصول على هذه الشهادة ، مما يستبعد ثلث سكان السعودية وهم أجانب ، 
مبوجب املادة 7 فإن رئيس حترير أي من هذه األنشطة يجب أن توافق عليه وزارة 
الثقافة واإلعالم ، وكذلك كل محرر لإلعالم السعودي املطبوع واملتلفز واإلذاعي ، 
سبل النشر اإللكتروني األخرى ، مثل هذه املدونات املعرفة ، مبوجب الالئحة بأنها 
تطبق على االنترنت يعرض املذكرات واملقاالت واليوميات والتعليقات الشخصية ، 
أو أوصاف األحداث ، ميكن للقراء فقط إضافة تعليقاتهم عليها ، يتطلب التسجيل 

لدى الوزارة ، السكان األجانب ميكنهم التماس املشاركة في هذه األنشطة".

السعوديون فقط هم من ميتلكون  التصريح

صرح مصدر مسؤول مؤخراً في هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية  لصحيفة  
» الشرق األوسط« أن عدد طلبات احلجب املستقبلة من مستخدمي خدمة االنترنت 
في السعودية يصل إلى ما بني 700 و1000 موقع إلكتروني يومياً، حيث يبلغ متوسط 
الطلبات 850 موقع في اليوم الواحد، ونحو 300 ألف موقع سنوياً، فيما وصل عدد 
طلبات رفع احلجب إلى 200 طلب يومياً، مما يعني أن مقابل كل 4 طلبات حجب 

إلكترونية هناك طلب واحد فقط لرفع احلجب . 

عدد املواقع املطلوب حجبها 

للمواقع  الترشيح  أو  احلجب  »أصبح  قائاًل  احلجب  آلية  عن  املصدر  نفس  أجــاب 
نتيجة    ، الــدول  لها في  يُشرع  التي  العنكبوتية من األمــور  الشبكة  اإللكترونية على 
ملا ظهر من مواقع لها أضرار على القيم واملُثل واألمن في الكثير من الدول ، ومن 
أهداف احلجب في النظام املعمول به في اململكة حماية مستخدمي االنترنت في 
اململكة من األضرار التي تسببها بعض املواقع اإلباحية والتي تدعو للرذيلة أو زعزعة 

األمن الوطني ، أو املساس بالدين«.

آلية حجب املواقع 

وزارة الثقافة  واإلعالم  السعودية

يوم  خوجة  الدين  محيي  بن  عبدالعزيز  الدكتور  واإلعـــالم  الثقافة  وزيــر  اعتمد   
لنشاط  التنظيمية  الالئحة   2011 يناير   1 املــوافــق  1432هــــ  مــحــرم   26 السبت 
ــكــتــرونــي بــعــد أن متــت املــوافــقــة عــلــى إضــافــة هـــذا الــنــشــاط لنظام  الــنــشــر اإلل
امللكي رقم م/32 وتاريخ 1421/9/3هـ.  باملرسوم  املوافق عليه   املطبوعات والنشر 
النشر  أنشطة  مــع  التعامل  آلــيــات  تناولت  مــادة  عشرين  فــي  الالئحة  جــاءت  وقــد 
اإللــكــتــرونــيــة، واملنتديات،  الــصــحــف  بــيــنــهــا  أنـــواعـــهـــا، ومـــن  بــكــافــة  ــكــتــرونــي  اإلل
ــنــشــر اإللـــكـــتـــرونـــي التي  واملـــــدونـــــات. بـــاالضـــافـــة الــــى مـــــواد تـــوضـــح أشـــكـــال ال
ــرخــص لــهــا وشــروطــهــا واألشـــكـــال اإللــكــتــرونــيــة األخــــرى الــتــي ميــكــن تسجيلها. يُ

 

وأوضح املتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة واإلعالم تصريحه بأن املجال مفتوح 
لوزير  املمنوحة  الصالحيات  وفــق  الالئحة  هــذه  على  تعديالت  أو  اقتراحات  ألي 

الثقافة واإلعالم.

)تتمة ص 11-10(

انتقادات حقوقية لالئحة النشر اإللكتروني
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املادة األولى : التعريفات
تدل املصطلحات اآلتية حيثما وردت في هذه الالئحة على املعاني املبينة قرينها :

أو  إرســال،  أو  بث،  في  احلديثة  التقنية  وسائل  استخدام  اإللكتروني:  النشر   -1
استقبال، أو نقل املعلومات املكتوبة، واملرئية، واملسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو 

مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول.
النشر  يقدم خدمات  ثابت،  عنوان  له  إلكتروني  موقع  اإللكترونية:  الصحيفة   -2
والتحقيقات،  والتقارير،  األخــبــار،  تنشر  التي  )املــواقــع  الشبكة  على  الصحفي 

واملقاالت ...إلخ( تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة.
3- املنتدى: موقع إلكتروني يسمح ألعضائه بطرح مواضيع متنوعة، والتفاعل فيما 

بينهم من خالل إجراءات يحددها املسئول عنه.
4- املدونة: تطبيق من تطبيقات االنترنت، تتألف من مذكرات ومقاالت ويوميات 
وجتــارب شخصية، أو وصف ألحــداث وغيرها، من خالل النص، أو الصوت، أو 

الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خالل التعليق.
5- موقع عرض املواد املرئية واملسموعة: بث املواد املرئية، واملواد املسموعة على 

املوقع.
الوسائل  مختلف  عبر  اإلعــالنــي  النشر  خدمات  تقدمي  اإللكتروني:  6-اإلعـــالن 

اإللكترونية.
البث  الهاتف احملمول )رسائل- أخبار- إعالنات- صور ... إلخ(:  7- البث عبر 
على الهاتف اجلوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي )SMS( و )MMS( وغيرهما، 

سواء كانت أخباراً، أو إعالنات، أو صوراً، أو غير ذلك.
واهتماماته،  الذاتية،  سيرته  لعرض  شخص  ينشئه  موقع  الشخصي:  8-املــوقــع 

ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي االهتمام املشترك.
9-املجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد اإللكتروني )اإلمييل( 

بني مجموعة من األفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل فيما بينهم في ذلك.
10-األرشيف اإللكتروني: املواقع التي تقدم املعلومات التوثيقية.

11-غرف احلوارات: تطبيق من تطبيقات االنترنت يسمح بالتواصل بني شخصني 
أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً.

12- احلجب: منع عرض موقع إلكتروني بكل ما يحتويه من صفحات، أو تطبيقات، 
أو خدمات، ويكون منعا جزئياً أو كلياً.

13-الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
على  للداللة  تستخدم  التي  والرموز  واألرقــام  األحــرف  اإللكتروني:  العنوان   -14

موقع في شبكة االنترنت، ومتكن املتصفح من الوصول إليه.
15-اللجنة: جلنة النظر في مخالفات نظام املطبوعات والنشر.
16-اإلدارة املعنية: إدارة اإلعالم اإللكتروني باإلعالم الداخلي.

17- النظام: نظام املطبوعات والنشر.
نظام  بالئحة  )ملحق  اإللكتروني  النشر  لنشاط  التنفيذية  الالئحة  18-الالئحة: 

املطبوعات والنشر(.
19- الوزارة: وزارة الثقافة واإلعالم.
20- الوزير: وزير الثقافة واإلعالم.

املادة الثانية: أشكال النشر اإللكتروني
تشمل أشكال النشر اإللكتروني اخلاضعة ألحكام النظام، وهذه الالئحة، ما يلي:

1- الصحافة االلكترونية.
2- مواقع وسائل اإلعالم التقليدية )التلفزيون- اإلذاعة- الصحف- املجالت . . 

. إلخ(
3- املنتديات.
4- املدونات.

5- مواقع عرض املواد املرئية واملسموعة.
6- اإلعالنات اإللكترونية.

7- البث عبر الهاتف احملمول ) رسائل- أخبار- إعالنات- صور ...الخ (.
8- البث عبر رسائل أخرى ) رسائل- أخبار- إعالنات- صور ...الخ (.

9- املواقع الشخصية.
10-املجموعات البريدية.
11-األرشيف اإللكتروني.

12-غرف احلوارات.
13-أي شكل من أشكال النشر اإللكتروني ترى الوزارة إضافته.

املادة الثالثة:
ألحكام  املستحدثة،  أو  احلالية،  أشكاله  بجميع  اإللكتروني  النشر  نشاط  يخضع 

النظام، وهذه الالئحة.
املادة الرابعة:

 أهداف الئحة النشر اإللكتروني:
مما تهدف له هذه الالئحة حتقيق ما يلي:

1- دعم اإلعالم اإللكتروني الهادف.
2- تنظيم مزاولة نشاط النشر اإللكتروني في اململكة.

3- حماية املجتمع من املمارسات اخلاطئة في النشر اإللكتروني.
4- بيان حقوق وواجبات العاملني في النشر اإللكتروني.

5-حــفــظ حــقــوق األشـــخـــاص فــي إنــشــاء وتــســجــيــل أي شــكــل مــن أشــكــال النشر 
اإللكتروني.

6-حفظ حقوق األشخاص في الدعوى لدى اإلدارة املعنية في حال الشكوى.
7-دعم ورعاية الوزارة للمواقع اإللكترونية والعاملني فيها؛ بتقدمي تسهيالت تساعدهم 

على القيام بعملهم.
املادة اخلامسة:

 أشكال النشر اإللكتروني التي يُرّخص لها
1-الصحافة اإللكترونية.

الصحف-  اإلذاعــة-  )التلفزيون-  التقليدية  اإلعــالم  لوسائل  اإللكترونية  2-املواقع 
املجالت  . . . إلخ(.

3-مواقع اإلعالنات التجارية.
4-مواقع املواد املرئية واملسموعة.

5- البث عبر الهاتف احملمول ) رسائل- أخبار- إعالنات- صور ...الخ (.
6-البث عبر رسائل أخرى ) رسائل- أخبار- إعالنات- صور ...الخ (.

املادة السادسة:
 أشكال النشر اإللكتروني التي ميكن تسجيلها

1-املنتديات.
2-املدونات.

3-املواقع الشخصية.
4-املجموعات البريدية.
5-األرشيف اإللكتروني.

6-غرف احلوارات.
املادة السابعة:

الترخيص
أوالً: شروط الترخيص

يشترط فيمن يرغب احلصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر اإللكتروني الواردة 
في املادة اخلامسة من هذه الالئحة ما يلي:

1-أن يكون سعودي اجلنسية.
2-أال يقل عمره عن عشرين سنة.

3-أن يكون حاصاًل على مؤهل دراسي ال يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
4-أن يكون حاصاًل على ترخيص إعالمي يتوافق مع نشاط النشر اإللكتروني الذي 

يرغب مزاولته.
5-أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6-أن يكون لطالب الترخيص عنواناً بريدياً محدداً.
7- حتديد العنوان اإللكتروني لطالب الترخيص.

8-أن يكون للصحف اإللكترونية رئيس حترير توافق عليه الوزارة.
9-يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق ملوقعه اإللكتروني، وال يؤدي هذا 

االسم إلى االلتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة.
10-    للوزير االستثناء من هذه الشروط ملسوغات يراها.

ثانياً: مدة الترخيص
مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر اإللكتروني الــواردة في املادة اخلامسة من هذه 

الالئحة هي ثالث سنوات، قابلة للتجديد.
ثالثاً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر اإللكتروني الواردة في املادة اخلامسة من 

هذه الالئحة من إدارة التراخيص اإلعالمية باإلعالم الداخلي.
املادة الثامنة:

التسجيل
أوالً: شروط التسجيل

يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه اإللكتروني مما ورد في املادة السادسة من هذه 
الالئحة ما يلي :

1-    أن يكون سعودي اجلنسية، أو مقيماً في اململكة بطريقة نظامية.
2-    أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3-    أن يكون لطالب التسجيل عنواناً بريدياً محدداً.
4-    حتديد العنوان اإللكتروني لطالب التسجيل.

         الالئحة التنفيذية لنشاط النشر  اإللكترونيم���واد
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5-    أن يكون املوقع املراد تسجيله قائماً.
6-    للوزير االستثناء من هذه الشروط ملسوغات يراها.

هذه  من  السادسة  املــادة  في  الــواردة  اإللكتروني  النشر  مواقع  تسجيل  يتم  ثانياً: 
الالئحة في اإلدارة املعنية.

العلمية،  واجلمعيات  والبحثية،  التعليمية،  واملؤسسات  احلكومية،  اجلهات  ثالثاً: 
واألندية األدبية، والثقافية، والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة.

املادة التاسعة:
حتديث بيانات الترخيص أو التسجيل

يلتزم صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه اإللكتروني بتحديث معلوماته 
في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم 

موقعه لدى اإلدارة املعنية، خالل شهر من ذلك اإلجراء.
املادة العاشرة:

التنازل عن الترخيص أو التسجيل
يجوز للشخص املمنوح له الترخيص، أو التسجيل أن يتنازل عنه لغيره، وفق الشروط 

التالية:
1- تقدمي طلب بذلك للوزارة.

2-تعبئة النماذج اخلاصة بذلك لدى اإلدارة املعنية.
3-توفر شروط الترخيص، أو التسجيل، الواردة في املادة السابعة، واملادة الثامنة من 

هذه الالئحة في الشخص املتنازل له.
املادة احلادية عشرة:

 وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل
إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل 

للورثة، وفق الشروط التالية :
وفاة  تاريخ  من  أشهر  املعنية خالل ستة  لــإلدارة  بذلك  بطلب  الورثة  يتقدم  1-أن 

صاحب الترخيص، أو التسجيل.
أو  الترخيص،  يكون  الوفاة  تاريخ  من  أشهر  ستة  عن  الطلب  تقدمي  2-إذا جتــاوز 

التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً تقبله الوزارة.
3-أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في املادة 

السابعة، واملادة الثامنة من هذه الالئحة.
املادة الثانية عشرة:

 إلغاء الترخيص أو التسجيل
يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل في أي من احلاالت التالية:-

1-إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك.
2-إذا سافر طالب التسجيل خارج البالد سفراً نهائيا.

3-إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم 
بأكثر من ستة  ثه  موِرّ وفاة  بعد  باسمه،  التسجيل  أو  الترخيص،  نقل  يتقدم بطلب 

أشهر، ما لم يقدم عذراً مقنعاً تقبله الوزارة.
4-إذا صدر قرار بذلك من اللجنة.

5-إذا صدر حكم يقضي بذلك.
املادة الثالثة عشرة:

رقابة النشر اإللكتروني
أشكاله  بكافة  اإللكتروني  النشر  يخضع  ال  نشره  يتم  ملا  باملسئولية  اإلخــالل  دون 

للرقابة من قبل اإلدارة املعنية.
املادة الرابعة عشرة:

 مسئولية احملتوى في النشر اإللكتروني
يعتبر  يقوم مقامه في حال غيابه،  أو من  اإللكترونية،  الصحيفة  1-رئيس حترير 

مسئوالً عن احملتوى املنشور.
يقوم  من  أو  اإللكترونية،  الصحيفة  رئيس حترير  اإلخــالل مبسئولية  عدم  2-مــع 

مقامه في حال غيابه، يعتبر كاتب النص مسئوالً عما يرد فيه.
احملتوى  عن  املسئول  الشخص  حتديد  التسجيل،  أو  الترخيص،  صاحب  3-على 

املنشور.
4-يعتبر صاحب الترخيص أو التسجيل مسئوالً في حال عدم حتديد املسئول عن 

احملتوى املنشور.
5-يعتبر مسئوالً عن احملتوى املنشور كل من ينوب عن األصيل في حال غيابه.

واملؤسسات  للجهات احلكومية،  اإللكتروني  النشر  أي من أشكال  6-املشرف على 
والرياضية،  والثقافية،  األدبية،  واألندية  العلمية،  واجلمعيات  والبحثية،  التعليمية، 
ومدير اجلهة التي تصدر عنها مسئوالن عما ينشر فيها مبوجب أحكام النظام وهذه 

الالئحة.
7-املسئولية عن احملتوى في املواقع الشخصية  تكون على صاحب املوقع.

8- يعتبر املتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسئوالً عن احملتوى املنشور عن الفترة 
السابقة للتنازل.

املادة اخلامسة عشرة:
النشر  وشــكــاوى  مخالفات  فــي  واملسائلة  التحقيق  بها  املــنــوط  اجلهة  هــي  ـــوزارة  ال
التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية  اإللكتروني ومبا ال يتعارض مع األنظمة 

أخرى.
املادة السادسة عشرة:

للمخالف االكتفاء بأقواله في محضر التحقيق، أو بإفادته، أو رده على الئحة الدعوى 
املقدمة ضده، وله احلق أو من ينيبه في طلب املثول أمام اللجنة.

املادة السابعة عشرة:
اجلزاءات

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكماً 
من أحكام النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يلي:

1- اإللزام بنشر تصحيح احملتوى.
2-غرامة مالية للحق العام.

3-  التعويض للحق اخلاص.
4- احلجب اجلزئي للرابط محل املخالفة.

5- احلجب املؤقت لرابط املوقع ملدة ال تتجاوز شهرين.
6- احلجب الكلي لرابط املوقع.

املادة الثامنة عشرة:
ضوابط إنفاذ العقوبات

1- تقوم اإلدارة املعنية بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من عقوبات؛ وذلك بإبالغ صاحب 
عنوانه  أو  اإللكتروني،  بريده  على  يرسل  خطاب  مبوجب  التسجيل  أو  الترخيص 

البريدي، أو الثابت.
2- يتم سداد الغرامة مبوجب شيك باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أو بنظام 

سداد.
3- تتابع اإلدارة املعنية تنفيذ القرار للحق العام، واحلق اخلاص.

هيئة  إلــى  بذلك  املعنية  اإلدارة  ترفع  بنوعيه  احلجب  عقوبة  القرار  تضمن  4-إذا 
االتصاالت السعودية لتنفيذ هذا الشق من القرار.

املادة التاسعة عشرة:
 أحكام عامة

1-تسجيل األسماء للمواقع اإللكترونية تكون ألصحابها املزاولني لنشاطهم اإللكتروني 
للموقع  جتارية  كسمة  اسم  استخدام  في  رغبتهم  حال  وفي  الشخصية،  بأسمائهم 

فعليهم إحضار ما يثبت امتالكهم لهذا االسم من اجلهة املختصة.
من  االلكتروني  النشر  وسائل  مالكي  على  الالئحة  وهــذه  النظام  أحكام  2-تسري 

السعوديني واملقيمني التي تعمل من داخل اململكة.
تتم  التي  األجنبية  اإللكترونية  املواقع  على  الالئحة  وهذه  النظام  أحكام  تسري   -3

استضافتها في النطاق السعودي.
4- يلتزم صاحب الترخيص، أو التسجيل بتحديد املستضيف، وحتديث بياناته إذا 

طرأ عليها أي تغيير.
5- يخضع العاملون في اإلعالم اإللكتروني في تعاقداتهم، واملنازعات املتعلقة بتلك 

العقود ألحكام األنظمة املعمول بها في اململكة.
اإللكتروني  النشر  شــكــاوى  باستقبال  تــقــوم  الــداخــلــي  بــاإلعــالم  املعنية  6-اإلدارة 
واستكمال كافة التحقيقات، واحملاضر، واألوراق واملستندات املطلوبة، ومن ثم رفعها 

للجنة للنظر فيها وإصدار القرار املناسب بشأنها.
7-عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر اإللكتروني ال يُعفي صاحبه من املسئولية 

حيال ما مت نشره إلكترونياً.
نظام  في  بنصه  وورد  جرمية،  بكونه  يوصف  مما  اإللكتروني  النشر  مخالفات   -8
)مكافحة اجلرائم املعلوماتية( تقدم الشكوى فيه لدى اجلهات املختصة بنظر تطبيق 

هذا النظام.
9-على جميع أصحاب األنشطة اإللكترونية الواردة في املادة اخلامسة من هذه الالئحة 

العمل على تصحيح أوضاعهم خالل ستة أشهر من تاريخ نشر هذه الالئحة.
10- من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خالل املدة املقررة يعد مخالفاً ألحكام النظام 

وهذه الالئحة.
املتعلقة  األنظمة  اإللكتروني  النشر  وسائط  عبر  ينشر  محتوى  أي  في  11-يراعي 

بحقوق امللكية الفكرية.
املادة العشرون:
نشر الالئحة : 

تنشر هذه الالئحة في اجلريدة الرسمية ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.

         الالئحة التنفيذية لنشاط النشر  اإللكترونيم���واد
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هيئة التحرير

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي 
اجلمعية وإمنا تعبر عن أراء أصحابها

واجباتك
اعرف

وحقوقك

عناوين اجلمعية

املقر الرئيسي: اململكة العربية السعودية - الرياض - هاتف : 012102223 فاكس: 012102202 ص.ب 1881 الرياض 11321
فرع منطقة مكة املكرمة: جدة- حي احملمدية - طريق املدينة النازل هاتف : 026222261 فاكس 026222196 026227235 

ص.ب 116664 جدة 21391
فرع منطقة جازان : هاتف 073175566 - 073170044 - فاكس : 073173344 ص.ب 476

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

مكتب املدينة املنورة : هاتف 048664544 - فاكس 048664549ص.ب 775 املدينة املنورة 41421
مكتب العاصمة املقدسة: هاتف 025545211  - فاكس 025545212

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاني

nshr1@yahoo.com

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )4-3(
املادة 18

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ، 
معتقده  أو  دينه  تغيير  في  احلق حريته  ويشمل هذا 
وإقامة  بالتعبد  معتقده  أو  دينه  إظهار  في  وحريته   ،
مع جماعة  أو  ، مبفرده  والتعليم  واملمارسة  الشعائر 

وأمام املأل أو على حده. 
املادة 19

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل 
هذا احلق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي 
التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، 

بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود.
املادة 20

ــــراك في  1. لــكــل شــخــص حـــق فـــي حـــريـــة االشــــت
االجتماعات واجلمعيات السلمية.

2. اليجوز إرغام أحد على االنتماء إلى جمعية ما.
املادة 21

1. لكل شخص حق املشاركة في إدارة الشؤون العامة 
لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني يختارون في 

حرية.
تقلد  حــق  اآلخــريــن،  مــع  بالتساوي  لكل شخص،   .2

الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة احلكم، ويجب أن 
تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة جترى 
دورياً باالقتراع العام وعلى قدم املساواة بني الناهبني 
وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان 

حرية التصويت.
املادة 22

في  حــق  املجتمع  فــي  عــضــواً  بوصفه  شــخــص،  لكل 
الضمان االجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خالل 
املجهود القومي والتعاون الدولي، ومبا يتفق مع هيكل 
كل دولة ومواردها، احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية التي الغنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته 

في حرية.
املادة 23

اختيار  حـــريـــة  الـــعـــمـــل،وفـــي  حـــق  شــخــص  لــكــل   .1
عمله،وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي احلماية 

من البطالة.
2. جلميع األفراد، دون أي متييز احلق في أجر متساو 

على العمل املتساوي.
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل 
له وألسرته عيشة الئقة بالكرامة البشرية، وتستكمل 

عند االقتضاء بوسائل أخرى للحماية االجتماعية.
4. لــكــل شــخــص حــق إنــشــاء الــنــقــابــات مــع آخرين 

واالنضمام إليها من أجل حماية مصاحله.

اليوم العاملي ليتامى احلروب

 التحرير 
مركز املعلومات

nshrsa@gmail.com

التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

www.nshr.org.sa

نقاًل عن صحيفة

6 يناير 
اليوم العاملي .....

                            ليتامى احلروب

وأطفالنا  أنفسنا  لكي جننب  السالم،  ثقافة  وإشاعة  احلــروب  نبذ  البد من 
الذين  الضحايا  هــم  األطــفــال  يكونوا  مــا  غالبًا  حيث  الوخيمة،  عواقبها 
 يتعرضون ألبشع طرق االستغالل العملي واجلنسي واإلنساني على نحو عام.

وفي السادس من يناير دعت منظمة فرنسية غير حكومية تُدعى “أغيثوا األطفال احملتاجني” إلى إنشاء يوم 
عاملي ليتامى احلروب ، بحيث يكون هناك مبادرات فعالة وأنشطة إيجابية تدعو لنشر ثقافة السالم  وحماية 

األطفال من آثار احلروب على النحو التالي: 
1-أن يتفق اجلميع على نبذ ثقافة التطرف وعدم نشرها بني األطفال.

2- أن يتم نشر ثقافة التسامح والتعايش واملشاركة والتعاون واحترام الرأي.
3- أن مُتنَع ألعاب السالح بأنواعها عن  األطفال، وأن تَُسن قوانني دولية، ومحلية، بهذا الصدد، نظراً خلطورتها 

الفعلية على األطفال، باالضافة إلى تنمية النزعة العدوانية لديهم.
 4- أن يتم توظيف وسائل التوصيل، التلفزيوني، والسينمائي، واملسرحي، الشاعة ثقافة السالم بني عموم  األطفال.

الرأي وما شابه،  نبذ احلرب والتعصب والتطرف في  التي حتث  األطفال على  املناسابات  يتم تنظيم  5-أن 
كتحديد أسبوع للسالم العاملي بني األطفال.

6-أن تنشط عموم املنظمات واجلهات املعنية، دولية أو إقليمية أو محلية رسمية أو أهلية، في تنظيم حمالت 
توعية متواصلة، عن خطورة احلرب، وأهمية إشاعة السالم بني األطفال والكبار معاً.


