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اجل��م��ع��ي��ة ت��رص��د ال��ع��دي��د من 
مستشفى  ع���ل���ى  امل���اح���ظ���ات 
الوالدة واألطفال مبكة املكرمة.

املرأة  اجلمعية: عدم مشاركة 
البلدية  االن���ت���خ���اب���ات  ف����ي 
مخالفة لاتفاقيات الدولية.
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رئي���س اجلمعي���ة : االعت���داء 
عل���ى امللكي���ة الفكري���ة  ميثل 

إشكالية في اململكة.
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نائب  ألقت  اجلمعية  بها  تقوم  التي  والتوعوية  الثقافية  النشاطات  ضمن  من 
رئيس اجلمعية لشؤون األسرة الدكتورة نورة العجالن 
بحقوقهن  الطالبات  لدى  الوعي  رفع  حول  محاضرة 
حيي  بنت  صفية  مدرسة  في  لهن  امللزمة  والواجبات 
مبدينة الرياض بتاريخ 1432/5/13 هـ وقد مت خاللها 
الوعي  لزيادة  والهادفة  اجلمعية  إصدارات  توزيع 

احلقوقي في املجتمع.

البلدية جاء فيه  بياناً حول مراقبة االنتخابات  التنفيذي باجلمعية  أصدر املجلس 
أنه استشعاراً بأهمية املشاركة الشعبية في االنتخابات ومراقبة العملية االنتخابية 
العامة  اللجنة  من  اجلمعية  تلقتها  التي  الدعوة  إلــى  وإشـــارًة  نزاهتها  يضمن  مبا 
لالنتخابات بشأن طلب مشاركة اجلمعية في مراقبة االنتخابات البلدية والتنسيق 
مع اجلهات ذات العالقة ، فقد درس املجلس التنفيذي للجمعية في جلسته الثانية 
والعشرين إمكانية املشاركة في مراقبة االنتخابات احلالية على ضوء عدم تطوير 
آلية عمل املجالس البلدية و عدم التمكني من حق االنتخاب لبعض فئات املجتمع، 
املواطنني دون استثناء من حقهم  حيث أكدت اجلمعية على ضــرورة متكني جميع 

في االنتخاب و منح صالحيات أوسع لعمل 
هذه املجالس مبا يحقق الهدف املنشود من 
اإلنسان  الوطنية حلقوق  وجودها واجلمعية 
تؤكد على دعمها للعملية االنتخابية وستكون 
واستقبال  لرصد  مفتوحة  ومكاتبها  فروعها 
اختصاصها  وفــق  تظلمات  أو  شــكــاوى  أي 
اجلهات  مــع  ومتابعتها  الــشــكــاوى  تلقي  فــي 

املختصة والتحقق من دعاوى املخالفات والتجاوزات املتعلقة بحقوق اإلنسان.

اجل��م��ع��ي��ة ت���رص���د  ال��ع��دي��د م���ن امل��اح��ظ��ات على 
مستشفى الوالدة واألطفال مبكة

األستاذ سليمان الزايدي

قام وفد من مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة 
يوم  واألطـــفـــال  ــــوالدة  ال إلـــى مستشفى  بــزيــارة 
الــســبــت املـــوافـــق 1432/4/28هــــــــــ ، ضـــم كاًل 
الزايدي   سليمان  األســتــاذ  الــفــرع  مــشــرف  مــن 
وعبداللَّه   ، السهلي  محمد  الدكتور  واألعــضــاء 
جوهري  أميــن  الدكتور  ورافقهم   ، اخلــضــراوي 
وكان  األكــادميــي   للتطوير  الصيدلة  كلية  وكيل 
في استقبالهم مساعد مدير املستشفى الدكتور 

فريد بوقري .
 وقد جاءت تلك الزيارة بعد تلقي الفرع شكوى 

بقيام  فيها  يفيد  والــذي   ، الفهمي  حامد  باملستشفى  املختبرات  أخصائي  من 
املستشفى بإستخدام مواد منتهية الصالحية للرضع واألطفال والنساء وذلك 
خالل عمل حتاليل طبية أو إجراء عمليات جراحية أونقل الدم ، إضافًة إلى 
العلوم الطبية  التدريب ال سيما وهو يحمل درجة املاجستير في  وضعه حتت 

ونقل الدم .
وقد رصد أعضاء الوفد العديد من املالحظات والقصور في مستوى اخلدمات 
قبل  من  املبذولة  اجلهود  من  العديد  وجد  فيما  املستشفى،  قبل  من  املقدمة 
العاملني باملستشفى ، وحرصهم على التطوير حسب إمكانيات املبنى واملوارد 
املتاحة ،إضافًة إلى وجود الكفاءات املؤهلة  في أقسام املعامل ، و قيام املستشفى 

بتدريب طالب وطالبات الطب في املعاهد الصحية وجامعة أم القرى.

تتمة ص 5-4

نائب رئيس اجلمعية لشؤون األسرة تلقي محاضرة توعوية 

تتمة ص 3

 بيان  للجمعية 
حول املشاركة الشعبية في  االنتخابات البلدية ومراقبتها

وفد من اجلمعية يزور معالي نائبة الوزير لشؤون البنات

وفد  يرافقها  العجالن  نورة  الدكتورة  األسرة  لشؤون  اجلمعية  رئيس  نائبة  قامت 
نورة  واألســتــاذة  األســرة  وفــاء طيبة عضو جلنة  الدكتورة  من اجلمعية مكون من 
القانونية  الباحثة  الشبل  عبيدة  واألستاذة  واملتابعة  الرصد  جلنة  عضو  اجلميح 
بتاريخ  الفايز  نورة  األستاذة  البنات  لشؤون  الوزير  نائبة  ملعالي  بزيارة  باجلمعية، 
1432/4/24هـــ ، وكان في استقبالهم عدد من املسؤوالت واألستاذات التربويات 
حيث  متت مناقشة العديد من املوضوعات  املتعلقة بحقوق اإلنسان والتي تدخل 
في اختصاصات الــوزارة ، كما مت اإلطالع على جهود الــوزارة في حل املشكالت 
بني  تفاهم  مذكرة  إيجاد  على  اإلتفاق  ومت  التعليمية  العملية  وتطوير   ، احلالية 
ومرئياتها  اقتراحات اجلمعية  رفع  يتم من خاللها  وتعاون  الطرفني وخطة عمل 

حول بعض املشاكل التي ترد إليها.

الدكتور مفلح القحطاني
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الفَساْد  اإِلَداِري
ُعثر على لوح محفوظ في الهند قبل حوالي 300 عام 
قبل امليالد ُكتب عليه العبارة التالية »يستحيل على املرء 

أن ال يتذوق عساًل أو سماً امتد إليه لسانه«.
ومن هنا يتبني لنا أنَّ الفساد ظاهرة من الظواهر التي 
ال ترتبط مبكان أو زمن معينني وإمنا هي ظاهرة قدمية 
وُعرف  أجمع،  العالم  دول  منها  تعاني  زالــت  وما  كانت 
الفساد على أنه استغالل أو سوء استخدام املنصب ألي 
مصلحة ما ، كما يشير تعريفه في معاجم اللغة على أنه 

التلف وخروج الشيء عن اإلعتدال ضد اإلصالح.
ويعتبر الفساد اإلداري نوع من أنواع الفساد ومن أشكاله: 
 ، االبتزاز   ، ، احملسوبية  احملاباة   ، الواسطة   ، الرشوة 
تبذير املال العام بأي شكل من األشكال ، انعدام الصدق 
اآلثار  تخفى  وال  اإلداريــــة،  املــعــامــالت  فــي  والشفافية 
الثقة  انعدام  في  بدايتها  الفساد  يخلفها  التي  السلبية 
في  وانحالل  العام  املال  وتبذير  واملسؤولني  النظام  في 
الفقر وبالتالي اجلرائم واحلد  القيم واألخــالق وزيــادة 

من التطور احلضاري واإلقتصادي.
ومن الضروري جداً الوقوف على مسببات الفساد ومن 
ثم إيجاد احللول الفعالة للحد من هذا الفساد، ويُعتبر 
وعدم  الفساد  أســبــاب  أهــم  مــن  الديني  الـــوازع  ضعف 
توفير  وعــدم  الفساد  ملرتكبي  صــارمــة  عقوبات  وجــود 
إلى  باإلضافة  الفساد  عن  للمبلغني  الــالزمــة  احلماية 

ه السليمان بقلم د. إبراهيم عبداللَّ
 عضو اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

وعضو مجلس الشورى

مبراكزهم  املناصب  أصحاب  واحتفاظ  والتخلف  اجلهل 
كل  املوظفني  على صغار  احملاسبة  واقتصار  طويلة  ملدة 
متاماً  معاجلتها  يجب  الــتــي  املسببات  مــن  يعتبر  ــك  ذل

للقضاء على الفساد.
وبعد فقد اجتهت كثيراً من الدول إلى إصدار تشريعات 
ــالغ عــن حاالت  ــاإلب حتــمــي املــواطــنــني الــذيــن يــقــومــون ب
الفساد املختلفة وذلك ضد أي انتقام محتمل من العناصر 
املــشــاركــة فــي جــرائــم املــمــارســات الــفــاســدة ، ولإلعالم 
املسؤول دور مهم في توعية الرأي العام وإرشاد املواطنني 
إلى الوسائل التي ميكن اتباعها للحصول على حقوقهم أو 

تقدمي شكواهم ضد املؤسسات املختلفة.
توعية  في  حيوياً  دوراً  املدني  املجتمع  ملؤسسات  أنَّ  كما 
ملمارسة  اتباعها  الــتــي ميكن  اإلجــــراءات  وبــيــان  الــنــاس 
حقوقهم من أجل احلصول على معاملة عادلة وجيدة من 
أكثر  دور  وللمسؤولني في احلكومة  املختلفة،  املؤسسات 

أهمية من خالل اإللتزام بأخالق العمل.

تَْعِدلُوا  أاَلَّ  َعلَى  ٍم  َقــوْ َشنْئَان  ِمنَُّكْم  يَْجِر  تعالى}َواَل  قال 
،اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب ِللتْقوى{.

قال الرسول ] : »إّنً اللَّه يُِحْب ِإذا عمَل أحدكم عماًل 
أْن يُتقنه«.

واللَّه املوفق

العدالة  مبدأ  أجل حتقيق  من  العمل  في  اجلمعية  لرسالة  استكماالً 
وحماية حقوق السجناء من اإلنتهاكات والدفاع عنها ، وذلك من خالل 
تأكدها  من تطبيق  األنظمة  والقوانني التي أقرتها الشريعة اإلسالمية 
ونصت عليها األنظمة واللوائح احمللية فقد وجه سعادة رئيس اجلمعية 
عسير  مبنطقة  اجلمعية  عضو  القحطاني،  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور 
محمد بن أحمد بن معتق بزيارة سجن وتوقيف شرطة سراة عبيدة  
يوم االثنني  املوافق 1432/5/14هــ،  وقد أكد العضو  االهتمام البالغ 
السجن  ومدير  القحطاني  عبداللَّه  العميد  الشرطة  مدير  قبل  من 

النقيب عوض  القحطاني  بالسجناء ،  وقد أعد تقريراً عن الزيارة.
األستاذ محمد أحمد معتق

ألقت الدكتورة نورة العجالن نائبة رئيس اجلمعية لشؤون األسرة محاضرة 
في مدرسة الثامنة واألربعون يوم السبت 
1432/5/26هــ، املوافق 30 /2011/4 م 
تناولت موضوع ) مشاكل العنف األسري ( 
وذلك في إطار سعي اجلمعية للمساهمة 
ـــوعـــي احلـــقـــوقـــي لــــدى فئة  فـــي نــشــر ال

الطالبات والطالب.

محاضرة لنائبة رئيس اجلمعية لشؤون األسرة 
حول العنف األسري

وف���د م��ن أع��ض��اء اجل��م��ع��ي��ة ب���ج���ازان ي����زور إدارة 
الشؤون االجتماعية

قام وفد من فرع اجلمعية بجازان يوم السبت 1432/4/16هــ، بزيارة  إدارة 
الشؤون االجتماعية مبنطقة جازان ، وضم الوفد مشرف الفرع الدكتور أحمد 
 ، احلازمي  الفتاح  عبد  بن  العباس  الشيخ  اجلمعية  وعضو  البهكلي  يحي  بن 
واملستشار الشرعي العباس بشيري واملدير التنفيذي والباحث الشرعي يعقوب 
القانوني عبدالله بن هادي احملزري ، ومت مناقشة  بن علي دغريري والباحث 
 ، االجتماعية  احلماية  دار  ومنها  اجلمعية  إلى  وردت  التي  املوضوعات  بعض 
والتأهيل الشامل واملعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة ، دار الرعاية االجتماعية 

وجلنة العنف األسري ودور اإليواء.

اجلمعية تزور سجن وتوقيف  شرطة محافظة سراة عبيدة
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الدكتور أحمد البهكلي

وفد من أعضاء اجلمعية  مبنطقة جازان يزور كًا من

إدارة التربية والتعليم وجامعة جازان
قام وفد من فرع اجلمعية بجازان يوم األربعاء املوافق 1432/3/13هـ  
بزيارة إلى إدارة التربية والتعليم  حيث ضم الوفد كاًل من املشرف 
العام على فرع اجلمعية الدكتور أحمد بن يحي البهكلي و الدكتور 
محمد مرعي احلارثي والدكتور علي شيبان عريشي والشيخ العباس 
بن عبدالفتاح احلازمي واملدير التنفيذي والباحث الشرعي يعقوب 
احملزري   هــادي  بن  عبداللَّه  القانوني  والباحث  دغــريــري  علي  بن 
ومنها  اجلمعية  إلــى  وردت  الــتــي  املــوضــوعــات  بعض  مناقشة  ومت 
من  جنسيتهم  ُسحبت  الــذيــن  أو  للجنسية  املتقدمني  أبــنــاء  متكني 
آثار اخلالف  من  لطالبها  التعليمية  املؤسسة  حماية  التعليم،  تلقي 
الطالب  حـــوادث  لتالفي  املــدرســي  النقل  حتسني  الــوالــديــن،  بــني 
حاالت  متابعة  اإلدارة،  في  اإلنسان  حقوق  جلنة  تفعيل  واملعلمات، 
املدرسية  البيئة  توفير  واملــنــازل،  املــدارس  في  الطالب  العنف ضد 
اجلاذبة ، التعجيل باالستغناء عن املباني املستأجرة، متابعة حاالت 
املعلمني  بــعــض  لـــدى  واألخـــالقـــي  والــفــكــري  النفسي   االضـــطـــراب 

اجلمعية  بــني  تفاهم  اتفاقية  والــطــالب،  والعاملني 
واإلدارة.

كما قام الوفدأيضاً بزيارة إلى جامعة جازان حيث مت 
اجلمعية  إلى  وردت  التي  املوضوعات  بعض  مناقشة 
)دقة  املستمر  والتعليم  املجتمع  برامج خدمة  ومنها  
موضوعاتها ، رسومها ، اعتمادها من اخلدمة املدنية 
، معونة الدولة لها وإعادة ما أُخذ من الطالب عند 

حتمل الدولة(، تعيني املعيدين واحملاضرين وأعضاء هيئة التدريس 
بال مفاضلة وال إعالن وعدم قبول بعض خريجي اجلامعة )خريجي 
كلية املعلمني( مما يخل بالعدالة، كثرة حوادث حافالت الطالبات 
بكل  الطالبات  اســتــقــالل  متخصصة(،  نقل  شــركــة  مــع  )التعاقد 
مايخصهن من التسجيل والدورات والنشاط، جتهيز مراكز حضانة 
اجلمعية  بني  تفاهم  اتفاقية  البنات،  كليات  في  لألطفال  وريــاض 

واجلامعة.

زيارة الوفد إلدارة التربية والتعليمزيارة الوفد جلامعة جازان

ماحظات الوفد أثناء الزيارة
على  املاحظات  من  العديد  الوفد  رص��د  ص1..  تتمة 
املستشفى والتي تؤثر سلبيًا على اخلدمات املقدمة من 
أعلى  على  احلصول  في  املريض حقه  يفقد  ، مما  قبله 
وزارة  و طالب   ، العاملية   للمعايير  وفقًا  مستويات طبية 
الصحة بتنفيذ توصياته  والتي من شأنها الرقي مبستوى 

اخلدمات الطبية املقدمة من قبل الوزارة ومن أهمها :
1374هــ،  عــام  إنشائه  تاريخ  يعود  حيث  املبنى  ِقــدم   -1

وتصدع أجزاء كثيرة منه .
2- نقص عدد أسرة العناية املركزة حيث هناك سريرين 

للكبار و10 أسرة لألطفال.
3- ضيق غرف األطفال مما اضطر العديد من املراجعات 

الفتراش األرض.
4- عدم وجود جهاز منبه لقياس الضغط السلبي داخل  

غرف العزل الطبي .
5-عدم وجود منطقة مشتركة الستقبال العينات الواردة 
املختبر  أقسام  على  العينات  توزيع  يتم  حيث   ، للمختبر 
مباشرة عن طريق املراسل مما يؤدي إلى تأخير استالم 

نتيجة العينات.
6- جهاز تقطير املاء ال يعمل  منذ ستة أشهر ، والذي 

يستخدم عادًة في زراعة امليكروبات .
7- عدم توفر جهاز غسيل كريات الدم احلمراء في معمل 

بنك الدم.
8- عدم وجود غرفة متخصصة الستقبال املتبرعني بالدم 

، إضافًة إلى قلة عدد األسرة املخصصة للمتبرعني.

الـــدم عن  بــنــك  ــســؤال مــســؤولــة مختبر  ــوفــد ب 9- قـــام ال
االختبارات املستخدمة لقياس املستضدات في الدم ، والتي 
أفادت بأنها منتهية الصالحية في يوم الزيارة فقط، وبأنها 

تخلصت منها قبل وقت الزيارة.
10- صغر املعمل املخصص لألمصال واملناعة وقلة عدد 
للقيام  أجهزة حديثة  توفر  وعدم  فيه،  املتواجدين  الفنيني 

بالفحوصات املعملية ومنها فحوصات ما قبل الزواج.
التوصيات

1- سرعة نقل املستشفى إلى مقره اجلديد في مدينة امللك 
عبد اللَّه الطبية.

في  خاصة  اجلــودة  ملعايير  املستشفى  تطبيق  2- ضــرورة 
املختبرات.

3- زيادة عدد أسرة العناية املركزة.
4- االهتمام بتخزين األجهزة الطبية في مكان مناسب ال 

يؤثر على جودة وكفاءة تلك األجهزة.
5- االستفادة من وحدة املبنى اجلديد وحتويله إلى غرف 
من استخدامه احلالي في اخلدمات  للمرضى بدالً  تنومي 

املساندة.
6- إضافة قسمني هامني جداً وهما قسم األنسجة واخلاليا 
حالياً  يتم  ألنــه  نظراً  اجلزيئية  األحــيــاء  قسم  هو  واآلخــر 
مستشفيات  إلى  القسمني  لهذين  التابعة  العينات  إرســال 
النتائج  تأخير  إلى  يــؤدي  قد  التحاليل مما  أخــرى إلكمال 

املعملية.
نــقــل األخــصــائــي حــامــد الفهمي  الــنــظــر فــي  7- إعــــادة 

واالستفادة من خبرته وتأهيله العلمي .

أعضاء الوفد أثناء الزيارة

مبنى املستشفى املتهالك

اجلمعية  ترصد العديد من املاحظات  على مستشفى الوالدة واألطفال مبكة
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تتمة ص1.. هي عملية اقتراع  معتمدة دولياً ألصوات املنتخبني الذين تتوافر بهم 
الشروط الالزمة ملمارسة حق التصويت لصالح املرشحني . 

مشاركة املواطنني في إدارة الشؤون احمللية عن طريق االنتخابات يزيد من مستوى 
الوعي واملبادرة لديهم  باملسؤولية املشتركة بينهم وبني احلكومة في  الرقي  بالوطن ، 
والعمل على أمنه واستقراره ، والذي  يؤدي بدوره إلى رفع مستوى اخلدمات  املقدمة 
للمواطنني ، وقد جاء قرار مجلس الوزراء رقم )224( بتاريخ 1424/8/17هــ، مؤكداً 
على توسيع املشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ، و نص على "توسيع  مشاركة 
املواطنني في إدارة الشؤون احمللية عن طريق االنتخاب وذلك بتفعيل املجالس البلدية 
وفقاً لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً".

أهمية االنتخابات البلدية

أ �  قيد الناخبني:
عليهم شروط  تنطبق  من  وتسجيل  يتم حصر  وفيها  االنتخابية  املراحل  أولى  هي 
االنتخابات في سجالت مخصصة تسمى جداول قيد الناخبني ، وتتم تلك العملية 
في مراكز االنتخابات التي يتم إنشاؤها في نطاق املجلس البلدي ويتم بعد انتهاء 
مدة القيد، إصدار جداول قيد الناخبني ونشرها ملدة محددة ، بحيث يتاح مجال 

الطعن والتصحيح فيها.
ب � تسجيل املرشحني: 

بعد انتهاء فترة قيد الناخبني يُفتح باب الترشيح بشرط أن يكون طالب الترشيح 
عملية  تنظيم  في  العملية  تلك  أهمية  وتكمن  و  الناخبني  قيد  جــداول  في  مقيداً 
الترشيح بحيث يكون الترشيح  خالل فترة محددة وفق إجراءات معينة تسبق إصدار 
على  االطــالع  عملية  تتاح  بحيث  االنتخابية  الدوائر  في  ونشرها  املرشحني  قوائم 
األسماء وفتح مجال الطعن والتصحيح فيها، قبل نشرها بشكل نهائي ، وللمرشح 

حق في سحب اسمه خالل خمسة أيام من تاريخ النشر لقوائم املرشحني.
ج � احلمات االنتخابية للمرشحني:

بعد نشر القوائم النهائية ألسماء املرشحني يفتح املجال لهم لبدء حمالتهم االنتخابية 

خطوات العملية االنتخابية

مفهوم االنتخابات البلدية

االنتخابات البلدية

جاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والذي صادقت عليه اململكة  ليؤكد على حق 
اإلنسان في املشاركة الشعبية للقرارات احلكومية  في إدارة شؤون بلده ، معتبرها 

إحدى ركائز احلقوق األساسية لإلنسان من خالل املواد التالية :
1- نصت املادة )19( على أنَّ »لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل 
واألفكار  األنباء  التماس  وفي  مضايقة  دون  اآلراء  اعتناق  في  حريته  احلق  هذا 

مواثيق دولية تعطي حق االنتخاب  للجميع:

مخالف   البلدية  االنتخابات  في  املرأة  مشاركة  عدم  اجلمعية: 
لاتفاقيات الدولية التي انضمت لها اململكة

وتطلعاتهم  املستقبلية  وبخططهم  بهم  الناخبني  تعريف  يتم  خاللها  مــن  والــتــي 
القوائم  إعالن  قبل  االنتخابية  بحملته  يبدأ  أن  يحق ألي مرشح  وال   ، وأفكارهم 
وللناخبني  للمرشحني  كبرى  أهمية  احلمالت  ولهذه  املرشحني،  ألسماء  النهائية 
فهي تعطي الفرصة للناخب في اتخاذ قراره في املرشح األنسب ومن ناحية أخرى 
هي فرصة ليوصل املرشح رسالته للناخبني ويعرفهم بنفسه للحصول على تأييدهم 

له يوم االقتراع .
د � عملية االقتراع:

يدلون  اليوم  ذلك  في  فالناخبون   ، االنتخابية  العملية  في  األساسي  احملــور  هي 
آليات محددة وفي مراكز االنتخابات ويكون  بأصواتهم ويختارون مرشحهم وفق 

االقتراع يدوياً عبر بطاقات االقتراع الورقية .
ه� � عملية الفرز: 

هي عملية منظمة تتم بعد االنتهاء من عملية االقتراع ويتم فيها فرز عدد األصوات 
في مراكز االنتخابات من قبل جلان الفرز بحيث يتم  معرفة الفائزين باملقاعد.

و � إعان النتائج: 
بعد االنتهاء من عملية الفرز يتم إعالن قائمة الفائزين بعضوية املجالس البلدية 
وعدد األصوات التي حصل عليها كل ناخب وبتلك العملية تكون انتهت االنتخابات 

وتبقى فترة الطعن واالعتراضات على تسمية أعضاء املجلس البلدي.

يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم أمام جلنة الطعون والتظلمات االنتخابية باملنطقة 
من القرارات التي اتخذتها اللجان االنتخابية في حقه ، وذلك خالل ثالثة أيام من 

تاريخ صدور القرار .

الطعن والتظلمات

نبذة  عن االنتخابات البلدية

حقوق اإلنسان واالنتخابات البلدية

أول صورة  لالنتخابات  البلدية  في اململكة كانت في عهد امللك عبد العزيز رحمه 
ه عام 1343هــ  والذي عرف بــ )املجلس األهلي(. اللَّ

1

في نهاية عام 1344هــ صدرت توجيهات ملكية  بانتخاب رئيس وأعضاء للبلدية 
في مكة وبذلك تكون أول مجلس بلدي في السعودية .

2

ه على انتخاب أهل اجلدارة واللياقة والتقوى.3 حث  امللك عبد العزيز رحمه اللَّ

4

مدة الدورة الواحدة النتخابات البلدية  4 أعوام ولكنها مددت  في الدورة األولى 
بقرار من مجلس الوزراء ملدة  عامني .

5
الدورة الثانية تبدأ مرحلتها األولى  في 1432/5/19هــ  وهي مرحلة قيد الناخبني 

وتعلن نتائج االنتخابات في 1432/11/26هــ.
6

في عام 1425هــ   كانت أول دورة لالنتخابات البلدية في  السعودية .
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أخبار الجمعية

إدارة  في  املواطنني  مشاركة  توسيع  احلكومة  قــرار  بعد  السعودي  املجتمع  شهد 
الشؤون احمللية لبلدهم عن طريق االنتخابات حراكاً سياسياً عام 1425هــ، ورحب 
بذلك القرار الكثير من اجلهات املختلفة ، وبدورها رحبت اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان بالقرار وعدته دعماً قوياً للقيم واملفاهيم النبيلة التي تعمل اجلمعية على 
نشرها في املجتمع كحق التعبير وحق االجتماع وحق االختيار وحق الترشيح وحق 
الترحيب بل  أّنه ليس عليها فقط  ، ورأت اجلمعية  الرقابة وغيرها من احلقوق 
يجب املشاركة في تلك العملية االنتخابية وذلك من خالل قيامها بدورها الرقابي 

واحليادي املستقل الذي يهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية االنتخابية.

دورة االنتخابات األولى:

بعض  ورصــدت  األولــى  دورتــهــا  في  االنتخابية  العملية  مبراقبة  اجلمعية  قامت 
املالحظات على سير العملية االنتخابية من أهمها :

املدارس  استخدام  على  العتمادها  نظراً  االنتخابية  املراكز  بعض  بيئة  سوء   -1
والدور املستأجرة بدالً من املباني احلكومية.

بعض نتائج مراقبة االنتخابات :
إجنازات املجلس البلدي في دورته األولى

4962

قرارات صادرة

3426

قرارات منفذة

1905

جوالت ميدانية
701

لقاءات باملواطنني

الدور ة األولى

الدورة الثانية
179

285

املجالس البلدية

631
855

املراكز االنتخابية
معدل اجللسات السنوية خال

 الدورة األولى للمجلس

2471

االنتخابات البلدية في دورتها األولى والثانية

وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود«.
2- نصت املــادة 21 على أنه أ-  » لكل شخص حق املشاركة في إدارة الشؤون 

العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني يختارون في حرية«.
ب - لكل شخص بالتساوي مع اآلخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

ج - إرادة الشعب هي مناط سلطة احلكم، ويجب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل 
الناخبني  بني  املساواة  قدم  وعلى  العام  باالقتراع  ــاً  دوري جتري  نزيهة  انتخابات 

وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
3-  انضمت اململكة إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة عام 
التاسعة  املادة  الثانية من  الفقرة  التحفظ على  2000م واملكونة من 30 مادة مع 
والتي نصت على أن » متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل فيما 
يتعلق بجنسية أطفالها«، و التحفظ على الفقرة األولى من املادة 29 التي تسمح 
بعرض أي خالف بني دولتني أو أكثر من الدول املنضمة إلى االتفاقية على محكمة 

العدل الدولية وفق ضوابط وشروط محددة .

طالبت اجلمعية بإصدار نظام خاص باالنتخابات يحدد شروط الترشيح واالنتخاب، 
كما طالبت أيضاً بزيادة عدد أعضاء املجلس البلدي املنتخب إلى الثلثني بدالً من 

النصف ، إضافًة إلى فتح مجال االنتخاب لكافة شرائح املجتمع بدون استثناء.

اجلمعية تطالب بإصدار نظام  لالنتخابات:

بالترشيح  للمرأة  السماح  عدم  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  اعتبرت 
دورتيها  البلدية في  االنتخابات  التصويت في  أو 
عدم  التفاقية  مخالفة صريحة  والثانية   األولــى 
التمييز ضد املرأة والتي انضمت لها اململكة عام 
2000م فقد نصت املادة 7 من االتفاقية على أنه 
املناسبة  التدابير  جميع  األطـــراف  الــدول  تتخذ 
ــــرأة فــي احلياة  لــلــقــضــاء عــلــى الــتــمــيــيــز ضــد امل
تُكفل  خــاص  وبــوجــه  للبلد،  والــعــامــة  السياسية 

للمرأة على قدم املساواة مع الرجل احلق في: 
)أ( التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات 

الهيئات  جلميع  االنتخاب  وأهلية  العامة، 
التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام.

)ب( املشاركة في صياغة سياسة احلكومة 
وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف 
على  العامة  املــهــام  جميع  وتــأديــة  العامة 

جميع املستويات احلكومية.
املنظمات  جــمــيــع  فــــي  املـــشـــاركـــة  )ج( 
واجلــمــعــيــات غــيــر احلــكــومــيــة الــتــي تعنى 

باحلياة العامة والسياسية للبلد.
كما أكدت في الوقت ذاته من خالل مصدر مسؤول أن املرأة السعودية قادرة 
على حتقيق النجاح في العديد من املجاالت ، مستشهدة ببعض االنتخابات 
كانتخابات  املقاعد  من  العديد  على  املــرأة  وحصلت  اململكة  خاضتها  التي 

الغرف التجارية والصناعية .
من جانب آخر أكدت اجلمعية عبر تصريح لها أنَّ وضع آلية مشاركة املرأة 
في  املــرأة  دور  أهمية  على  ذاتــه  الوقت  في  يسير، مشددًة  االنتخابات  في 
التواصل االجتماعي خاصًة فيما يتعلق بالسكن واخلدمات البلدية األخرى 
بعد تصريٍح  التصريحات  تلك  ، جاءت  النسوي  الشأن  تدخل ضمن  والتي 

لرئيس جلنة انتخابات املجالس البلدية عبد الرحمن الدهمش والذي أوضح 
من خالله أسباب عدم مشاركة املرأة في االنتخابات 
التي  االستعدادات  من  مزيداً  يتطلب  »األمــر  قائاًل 
تتناسب مع ذلك حيث أنَّ العملية االنتخابية شفافة 
وحساسة جداً وتخضع للرقابة وهناك معايير دولية 
لها ، لهذا ال بد من وجود أجهزة مدربة في املناطق 
وتوفير إجــراءات بشكل تدريجي حتى تتمكن املرأة 
عليه  تعمل  مــا  وهــو  االنتخابات  فــي  املــشــاركــة  مــن 

الوزارة حالياً« . 
من جهتها طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش عبر 
بالسماح  السعودية  احلكومة  لها  بــيــان 
للمرأة بالتصويت في االنتخابات ، معتبرة  
تبرير احلكومة ملنع مشاركة النساء وهو 
نقص التحضير عذر  غير معقول ، حيث 
قــالــت بــاحــثــة حــقــوق املــــرأة عــن منطقة 
الشرق األوسط في املنظمة نادية خليفة 
»ال ميكن أن تتوقع احلكومة السعودية من 
النساء السعوديات أن يصدقن أنَّ نقص 
التحضير هو السبب وراء حرمانهن من حقهن في املشاركة السياسية ، كان 
هذا عذراً غير معقول في عام 2005م وغير معقوليته اآلن أكبر ، هذا التمييز 
الفج بني اجلنسني إهانة ملاليني النساء السعوديات« وأضافت »من املروع أنه 
بينما ميكن للنساء في جميع دول العالم ومنها دول اجلوار السعودي املشاركة 
في احلياة السياسية ، تبقى املرأة السعودية هي الوحيدة غير القادرة على 
ذلك«، من جانب آخر  نظمت الدكتورة أميرة كشغري حملة »بلدي« والتي 
تهدف إلى املطالبة مبشاركة املرأة في انتخابات املجالس البلدية ، مؤكدة 
حق املرأة في املشاركة االنتخابية وأهمية دورها في تطوير اخلدمات البلدية 

والقضايا االجتماعية، كونها مالمسة حلاجات األسرة واملجتمع.

منع املرأة من  املشاركة في   االنتخابات  البلدية للمرة الثانية على التوالي

يوم  فــي  لهم  الــدعــائــيــة  العملية  عــن  بالتوقف  املــرشــحــني  بعض  ــتــزام  ال عــدم   -2
االنتخابات.

3- عدم كفاية عملية التوعية اإلعالمية ، بكافة أشكالها للمرشحني والناخبني.
4- عدم التوقف عن استخدام اجلوال داخل مراكز االنتخابات.

5- عدم كفاية صناديق االقتراع والستائر في الكثير من املراكز واالزدحام .

914873
604

املدينة املنورةعسير

قرارات املجالس البلدية  
الرياض

626 قرارات صادرة

قرارات منفذة

466
325130105

جنران

السعودية  احلكومة  رفــض  إنَّ  ووتـــش:   رايــتــس  هيومن 
السماح للنساء بالتصويت في االنتخابات البلدية في 
من  قانوني  غير  بشكل  يحرمهن   2011 سبتمبر/أيلول 
حقوقهن في املساواة الكاملة في التمتع باحلقوق حتت 

مظلة القانون .



6

السنة اخلامسة - العدد )64( حقــــوق
جماد األولى 1432ه�  - أبريل  2011 م  قانونيات

هل
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

وعدم  وتخريبية  عدوانية  مبسالك  العامة  والقواعد  النظام  انتهاك  على  احلدث  إقدام  في  يتمثل  والذي  األحداث  جنوح  يعني  ماذا  معرفة  من  بد  ال  بداية 
مراعاة حلقوق اآلخرين  من خال ارتكاب جرمية معاقب عليها قانونًا كالسرقة أو اإليذاء أو القتل … الخ ، حيث يعتبر احلدث الذي يرتكب مثل هذه األفعال 
التالي : التحقيق واحملاكمة تتمثل في  أثناء فترة  وإيداعه في مؤسسة إصاحية مع إخضاعه ملعاملة خاصة   باحلدث اجلانح والذي يجب تقدميه للمحاكمة 
ال األوراق للمحكمة إال بعد استكمال التقرير االجتماعي عن حالة احلدث .  1.إجراء البحث االجتماعي من قبل أقرب مركز للشؤون اإلجتماعيه ويجب أال تحُ

2.يجب أن يكون املراقب بثياب مدنية وليست عسكرية واالبتعاد عن كل ما يجرح شعور احلدث وخاصة القيود.
3.أن يكون نظر القضية في جلسة خاصة ال يحضرها إال من يرى القاضي حضوره من ولي أمر الشاب الذي لم يبلغ وكاتب الضبط والشهود ، وكذلك متولي 

التحقيق إذا دعت احلالة  إلى ذلك  ويكتفي به عن حضور مدع عام .
4.العناية بسرعة البت في القضية قدر اإلمكان.

5.الرفق بالشاب حال إستجوابه، والعمل على ما يبعث الطمأنينة في نفسه ، وإشعاره بأن الهدف من محاكمته هو تقوميه ، وتوجيهه الوجهة الصاحلة .
6.على القاضي دراسة أوراق القضية قبل حضور الشاب لديه لاستنارة مبا تضمنته من معلومات.

7.عندما يصدر احلكم بسجنه ياحظ أن يكون سجنه يتاءم مع سنه وأن ال يختلط مبن يخشى مفسده بإجتماعه معهم.
8.إذا صدر حكم باجللد فياحظ أن ال يكون علنًا ما لم تقتضي املصلحة  غير ذلك ، و ينص عليه القاضي في حكمه.

املستشار القانوني
هناك إجراءات خاص للتعامل مع احلدث اجلانح املخالف للنظام ؟

استشارات قانونية

اعرف
محل إقامة عام أو مختار في اململكة في األحوال اآلتية:

أ- إذا كانت الدعوى متعلقة مبال موجود في اململكة أو 
بإلتزام تعتبر اململكة محل نشوئه أو تنفيذه.

ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفالس أشهر في اململكة.
ج- إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان ألحدهم 

محل إقامة في اململكة. )2(

               املادة األولى
يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة واحلقوق، 

وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا يعضهم بعضاً بروح اإلخاء. 
)3(

                                    املادة الثانية
لكل إنسان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة في هذا اإلعالن، دومنا 
متييز من أي نوع وال سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة 
أو الدين أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو 

الثورة، أو املولد، أو أي وضع آخر.
القانوني  أو  السياسي  الوضع  أســاس  على  التمييز  يجوز  ال  ذلــك  عن  وفضاًل 
أو  أكان مستقاًل  الشخص، سواء  إليه  ينتمي  الذي  اإلقليم  أو  للبلد  الدولي  أو 
موضوعاً حتت الوصاية أو غير متمتع باحلكم الذاتي أم خاضعاً ألي قيد آخر 

على سيادته. )3(

                                    املادة الثالثة
لكل فرد حق في احلياة واحلرية وفي األمان على شخصه. )3(

                                     املادة الرابعة
بجميع  بالرقيق  واالجتـــار  الــرق  ويحظر  استعباده  أو  أحــد  استرقاق  يجوز  ال 

صورهما. )3(

                                     املادة اخلامسة
ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

احلاطة بالكرامة. )3(

املادة األولى
تطبق احملاكم على القضايا املعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية ، وفقاً 
تتعارض مع  أنظمة ال  األمر من  ولي  وما يصدره  والسّنة،  الكتاب  دلَّ عليه  ملا 

الكتاب والسّنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها مبا ورد في هذا النظام. )1(

املادة الثانية
ال يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إال في األحوال 
املنصوص عليها نظاماً، وال يكون التوقيف أو السجن إال في األماكن املخصصة 
املقبوض عليه  إيــذاء  السلطة املختصة ويحظر  لكل منهما وللمدة احملــددة من 
جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو املعاملة املهينة للكرامة. )1(

املادة  الثالثة
ال يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إال على أمر محظور ومعاقب عليه 
شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناًء على حكم نهائي بعد محاكمة جترى وفقاً 

للوجه الشرعي . )1(

املادة الرابعة
التحقيق  مرحلتي  في  عنه  للدفاع  محام  أو  بوكيل  يستعني  أن  متهم  لكل  يحق 

واحملاكمة. )1(

املادة الرابعة والعشرون
تختص محاكم اململكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له 
محل إقامة عام أو مختار في اململكة فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار 

واقع خارج اململكة. )2(

املادة اخلامسة والعشرون
له  الذي  السعودي  ترفع على غير  التي  الدعاوى  بنظر  اململكة  تختص محاكم 
محل إقامة أو مختار في اململكة فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار خارج 

اململكة. )2(

املادة السادسة والعشرون
تختص محاكم اململكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له 

)3( اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان.)2( نظام املرافعات الشرعية. )1( نظام اإلجراءات اجلزائية.

واجباتك

حقوقك
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ال شك أن الغاية من خلق اإلنسان هو اخلالفة في األرض وعمارتها ، فقد قال عز 
وجل } َوإْذ َقاَل َربَُك للَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفة{، فاستخالف اللَّه عز 
وجل لإلنسان في األرض هي منزلة عظيمة ورفيعة، وعلى ضوء تلك اآلية حدد 
اللَّه الوظيفة اإلدارية لإلنسان في الكون وهي عمارة األرض وإصالحها واحملافظة 
على بيئتها ، فحماية اإلنسان لألرض هو واجب ديني فقد قال الرسول ] )ال 
ضرر وال ضرار( ، و دعا إلى محاسبة كل من يتسبب بالضرر  سواء على اإلنسان 

أو على األرض واحترام حقوقها .

أواَل: االحترام والعناية مبجتمع احلياة
1. يجب احترام األرض واحلياة في جميع صورها وتنوعاتها.

2. يجب االهتمام مبجتمع احلياة بتفهم وعاطفة ومحبة.
3. بناء مجتمعات دميقراطية عادلة ومشاركة ومستدامة ومساملة.

4. احملافظة على نعم األرض وجمالها لألجيال احلالية واملستقبلية.
ثانياَ: وحدة النظام البيئي/احليوي

5. حماية سالمة األنظمة البيئية )االيكولوجية( واستعادة ما فقد منها، مع احملافظة 
على التنوع البيولوجي، وعلى العوامل الطبيعية التي تشكل استمرارية للحياة.

املعرفة  البيئية، وفي حالة محدودية  الضرر هو أفضل أساليب احلماية  6. منع 
يجب اتباع األساليب الوقائية التالية :

7. اختيار أساليب اإلنتاج، وإعادة اإلنتاج واالستهالك، التي حتمي إمكانيات األرض 
في استعادة قدراتها، واحملافظة على حقوق اإلنسان ورفاهية املجتمع.

والتطبيق  الواضح،  والتبادل  البيئية )االيكولوجية(،  8. تشجيع دراسة االستدامة 
الواسع للمعرفة املطلوبة.

ثالثاَ: العدالة االجتماعية واإلقتصادية
9. العمل على التغلب على الفقر كضرورة أخالقية واجتماعية وبيئية.

10. التأكد من أن األنشطة اإلقتصادية واملؤسسات على مختلف مستوياتها تدعم 
التنمية البشرية بأسلوب عادل ومستدام.

املستدامة  للتنمية  والعدالة بني اجلنسني كشرط مسبق  املساواة  التأكد من   .11
والتأكد من حصول اجلميع على التعليم والوقاية الصحية والفرص اإلقتصادية.

12. احملافظة على حقوق اجلميع وبدون متييز للحصول على بيئة وطبيعة تعزز 
اخلاص  االهتمام  مع  الروحية،  والرفاهية  األجسام،  وصحة  اإلنسانية  الكرامة 

بحقوق السكان األصليني واألقليات.

رابعاَ: الدميقراطية، جتنب العنف والسام
13. تعزيز املؤسسات الدميقراطية على جميع مستوياتها وتوفير الشفافية واملساءلة 

في احلكم، واملشاركة في صنع القرار والعمل بإصرار على حتقيق العدالة.
التعليم  للحياة في  الالزمة ألسلوب مستدام  املعرفة والقيم واملهارات  ادماج   .14

األساسي وفي مراحل التعليم املستمرة.
15. معاملة جميع األحياء بتفهم واحترام.

16. تشجيع ثقافة التسامح، وجتنب العنف واإلساءة.

تعتمد إنتاجية األراضي الزراعية على أساس تكوين التربة وكيفية إدارتها ، فالتربة 
تتكون من مكونات معدنية ومواد عضوية وحيوية دقيقة في التوازن ، وحدوث أي 
خلل في التوازن بني هذه املكونات نتيجة للضغوط البشرية أو االستخدام السيئ 
لألرض يؤدي إلى تدهور تلك التربة وهو  ما يعرف بالتصحر والذي يعني حتول 

األراضي الزراعية إلى أراضي صحراوية .

تنتشر املناطق اجلافة والتي تعرضت ملشاكل التربة في نحو 100 بلدة من بلدان 
العالم  ، تتوزع ما بني الدول املتقدمة و الدول النامية في قارات إفريقيا وآسيا 
وأمريكا الالتينية ، مما نتج عنه تدهور في موارد التربة والثروة النباتية واحليوانية 
وهجرة العديد من السكان ، وفي يونيو 1994م مت اعتماد اتفاقية دولية ملكافحة 
التصحر وانضمت لها 140 دولة من بينها اململكة العربية السعودية حيث وقعت 

اململكة عليها في عام 1998م.

مبناسبة اليوم العاملي لألرض

األمم املتحدة تدعو العالم الحترام حقوق األرض
في الثاني والعشرين من  نيسان/ أبريل عام 1970م تأسست أول وكالة حلماية البيئة في الواليات املتحدة األمريكية 
، الطلبة على تنفيذ مشاريع  ، سيناتور والية وسكنسن  ، وذلك عندما حث السيناتور األمريكي غيلورد نيلسن 

للتوعية بالبيئة ، وتظاهر خال ذلك اليوم 20 مليون أمريكي من أجل املطالبة ببيئة سليمة ، ومت اعتماد »قانون 
الهواء النقي« و »قانون املاء النظيف« وقانون »حماية األصناف املهددة باالنقراض«، و قررت األمم املتحدة 
ترم  وأن أنظمتها البيئية متنحنا احلياة  جعل ذلك اليوم يومًا عامليًا لإلقرار بأن لألرض حقوق يجب أن  تحُ
بني  التوازن  لتحقيق  واألرض  الطبيعة  بني  التناسق  لتعزيز  وإقرارنا مبسؤوليتنا  عليها  ويجب احملافظة 

االحتياجات اإلقتصادية والبيئية واالجتماعية. 

ملبادئ  إعــالن  املتحدة وهــو  مت إطــالق ميثاق األرض عــام 2000م من قبل األمم 
للتحول  يدعو   وهو  والسالم  بالعدل  يتمتع  دولــي  مجتمع  لبناء  رئيسية  أخالقية 
بشكل رئيسي ألساليب حياة سليمة واحملافظة على البيئة و احترام حقوق األرض 
سبل  أفضل  واختيار  العيش  وسبل  التفكير  طــرق  في  جذرية  لتغييرات  ويدعو 
احلياة ملعيشتنا ، وقد صادقت عليه 4500 منظمة ، ضمت العديد من احلكومات 

واملنظمات الدولية.

أنشطة اإلنسان املختلفة تؤثر على مناخ األرض ، فعملية حرق الوقود التي يتحول 
بسببها غاز الكربون إلى ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات األخرى الضارة مثل 
غاز امليثان ، تؤدي إلى ظاهرة االحتباس احلــراري ، و الكهرباء تعد من أنشطة 
مليون شخص في   2 قام  وفي عام 2007  البيئة،  على  تؤثر سلبياً  التي  اإلنسان 
مدينة سيدني بإطفاء أضوائهم  ملدة ساعة من أجل تقليص حجم الغازات املنبعثة 
من االحتباس احلراري ، وقد أصبحت تعرف تلك الساعة بــ )ساعة األرض(  وهي 
مبادرة عاملية ينظمها الصندوق العاملي حلماية الطبيعة وتهدف إلى مشاركة الناس 
فقد  اململكة  بينها  ومن  العالم  في  دولــة  أكثر من 100  فيه  وتشارك  العالم  حول 
عاشت عدة مدن رئيسية في اململكة 60 دقيقة في ظالم دامس بدءاً من الساعة 
8.30 إلى الساعة 9.30 من مساء يوم السبت املوافق 2011/3/27م وشارك في 

ذلك احلدث العديد من أفراد املجتمع والقطاعات احلكومية والتجارية.

حقوق األرض

ميثاق األرض

مبادئ ميثاق األرض

تدهور األرض

جهود دولية للحد من تدهور األرض

ساعة األرض

»ارحموا كوكبنا«
شاركت اململكة دول العالم باالحتفال بيوم األرض الذي دعت إليه جمعية البيئة 
العامة للسياحة واآلثار  الهيئة  السعودية، في فندق هيلتون بجدة بحضور رئيس 

األمير سلطان بن سلمان ، وأمني جدة هاني أبو راس .
بعنوان  فيلم  وعــرض   ، املتنوعة  البيئية  األنشطة  مــن  العديد  االحتفال  تضمن 
، و فيلم تعريفي عن جمعية  البيئة  »ارحموا كوكبنا« عن دور املجتمع في خدمة 

البيئة السعودية .
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تعريف امللكية الفكرية

تتفل املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( مع دول األعضاء باليوم 
التاريخ  وهو   ، عام  كل  من  نيسان  أبريل/   26 في  الفكرية  للملكية  العاملي 
، حيث قررت   التي تأسست عام 1970م  الويبو  اتفاقية  الذي مت فيه اعتماد 
الدول األعضاء في الويبو عام 2000م جعل ذلك التاريخ يومًا عامليًا للملكية 

الفكرية .
تسعى الويبو من خال االحتفال بتنظيم أنشطة ومظاهرات وحمات من 
امللكية  احتواء  وإبراز حقيقة  الفكرية  امللكية  ملفهوم  العالم  فهم  زيادة  أجل 
على  اقتصارها  وعدم  التكنولوجية  واالبتكارات  املنتجات  جلميع  الفكرية 

املوسيقى والفنون وقطاع الترفيه.

اليوم العاملي للملكية الفكرية 2011

املنظمة  تلك  وأهداف  رسالة  يحمل  شعار  بتصميم  الويبو  منظمة  تقوم 
أهدافه  أهم  و من  املستقبل(  )تصميم   2011 عام  وقد حمل شعار   ، عام  كل 

االستراتيجية هي:
> زيادة الوعي مبدى تأثير البراءات وحق املؤلف والعامات التجارية والرسوم 

والنماذج على احلياة اليومية.
> تعزيز فهم مدى إسهام احلماية املكفولة حلقوق امللكية الفكرية في دعم 

النشاط اإلبداعي واالبتكاري.
> االحتفال باإلبداع ومبساهمات املبدعني واملبتكرين في تنمية املجتمعات 

في أنحاء العالم.
> التشجيع على احترام حقوق امللكية الفكرية اململوكة لآلخرين.

هوية منظمة الويبو

امللكية الفكرية هي إبداعات العقل البشري ،  و تتيح 
إبداعاتهم  من  االستفادة  اإلب��داع��ات  تلك  ألصحاب 

وإستثمارها، وتنقسم تلك اإلبداعات إلى فئتني:
والعامات  االختراع  ب��راءات  تشمل  وهي  الصناعية  امللكية  األول��ى:  الفئة    

التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات اجلغرافية.
أشكال  تضم جميع  وه��ي  امل��ج��اورة  واحل��ق��وق  املؤلف  الثانية: حق  الفئة     
وفن  واملوسيقى  واألف��ام  )الكتب  أشكاله  والفني مبختلف   األدب��ي  التعبير 
العمارة والفنون( ، إضافًة إلى حقوق منتجي التسجيات الصوتية وهيئات 

البث في برامجها اإلذاعية والتلفزيونية.

850 شكوى اعتداء على حقوق املؤلف في السعودية خال عام 2010

ثل إشكالية  رئيس اجلمعية : اإلعتداء على امللكية الفكرية تمُ
في السعودية

اليوم العالمي
للملكية الفكرية

شعار اليوم العاملي للملكية الفكرية 2011

املتحدة مقرها جنيف  تابعة لألمم  وكالة متخصصة  الويبو هي  منظمة 
بسويسرا ، تأسست عام 1970م وتضم 184 دولة ،66منظمة حكومية دولية 
و265 منظمة غير حكومية معتمدة لديها بصفة مراقب خال اجتماعاتها، 
وتتولى املنظمة تعزيز حماية امللكية الفكرية في جميع أنحاء العالم عن 
طريق التعاون فيما بني الدول وسائر املنظمات الدولية ، إضافًة إلى توفير 

احلوافز الضرورية لابتكار واإلبداع .
يوجد في املنظمة هيئتان رئيسيتان مهامهم صنع القرارات ورسم السياسات 

في املنظمة وهما اجلمعية العامة للويبو وجلنة الويبو للتنسيق. 
املهام الرئيسية للمنظمة:

الفكرية  امللكية  قانون  تطور  دعم  أجل  من  األعضاء  ال��دول  مع  العمل   <
الدولي على نحو متوازن.

> إدارة املعاهدات.
> مساعدة احلكومات واملنظمات على إعداد ما يلزم من سياسات وهياكل 

ومهارات لتسخير إمكانات امللكية الفكرية ألغراض التنمية اإلقتصادية.
> إتاحة اخلدمات في ظل األنظمة العاملية لتسجيل العامات التجارية 
والرسوم والنماذج الصناعية وتسميات املنشأ ونظام عاملي إلبداع طلبات 

البراءات.
مجال  في  اخل��دم��ات  من  وغيرها  والوساطة  التحكيم  خدمات  توفير   <

تسوية النزاعات.
امللكية  اح������ت������رام  ت���ش���ج���ي���ع   <

الفكرية.
للمناقشات  م��ح��ف��ل  إت���اح���ة   <
في  امل��ع��ارف  ومشاطرة  املستنيرة 

مجال امللكية الفكرية.
> تديد حلول قائمة على امللكية 
الفكرية قد تساعد على مواجهة 
وتقيق  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ح���دي���ات 
نظام  من  املنافع  من  حد  أقصى 

امللكية الفكرية لصالح اجلميع.
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معاهدات واتفاقيات انضمت لها اململكة:
1- انضمت اململكة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( عام 1402ه��

رقم  امللكي  املرسوم  اململكة« مبوجب  في  اختراع  »براءات  نظام  أول  2- صدر 
الكاملة  احلماية  توفير  إلى  يهدف  وهو   ، 1409/6/10ه��  بتاريخ  )م/38( 

لاختراعات داخل اململكة.
3- صدر نظام »براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات املتكاملة 
واألصناف النباتية والنماذج الصناعية« مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/27(  
بتاريخ 1425/5/29ه�� ، ومت نشره في اجلريدة الرسمية وأصبح نافذًا بتاريخ 

1425/7/20ه��.
4- صدرت توجيهات سامية بتاريخ 1420/6/17ه�� بتشكيل جلنة دائمة حلقوق 
امللكية الفكرية ، يكون مقرها وزارة التجارة  والصناعة وبعضوية كًا من : 
وزارة اخلارجية ، وزارة اإلعام والثقافة ، وزارة املالية ، وزارة البترول واملعادن 
، وزارة الصناعة والكهرباء ، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، ديوان 

املظالم.
عام  في  ثم جرى تديثه   ، 1358ه��  عام  التجارية  العامات  نظام  5- صدر 

1404ه�� وعام 1423ه��.
6- صدر نظام مكافحة الغش التجاري عام 1404ه��.

7- صدر نظام براءة االختراع عام 1409ه��.
8- صدر نظام حماية حقوق املؤلف عام 1410ه��.

9- صدر نظام األسماء التجارية عام 1420ه��.

تزايد حاالت انتهاكات امللكية الفكرية
حق حماية امللكية الفكرية هو حق أقرته الشريعة اإلسامية قبل القوانني 
الدولية ، فقد قال الرسول ] )من سبق إلى مباح فهو أحق به( ، فأي جتاوز 

لقاعدة قانونية بأي شكل من األشكال هو 
انتهاك للحقوق البشرية،  واالعتداء على 
اعتداء  إبداع اإلنسان واختراعاته يعتبر 
على حق من حقوقه ، و العمل على عودة 
حقه هي من مهام اجلمعية ، وفي الفترة 
امللكية  انتهاكات  حاالت  ازدادت  األخيرة 
أشكالها،  مبختلف  املمكلة  في  الفكرية 
وهذا ما أكد عليه رئيس اجلمعية قائًا 
وثابت،  واضح  معيار  لديها  »اجلمعية 
يتمثل بأنَّ أي جتاوز لقاعدة قانونية بأي 
يعني عمل اجلمعية  األشكال،  شكل من 

مع اجلهات ذات العاقة حلل هذه اإلشكاالت، وإذا تقّدم أحد لنا وأكد أنه لم 
يجد احلماية املتعارف عليها أو تعّرض منتجه لانتهاك، فإن اجلمعية تعمل 
على عودة حقه، باملطالبة والعمل على تطب�ي���ق األنظمة والقوانني املوجودة 

مع اجلهات ذات العاقة مبا فيه���ا وزارة الثقاف���ة واإلع���ام«.

الدكتور مفلح القحطاني

 عقوبات صارمة ملنتهكي  امللكية الفكرية
الثقافة واإلعام في منطقة  ، مدير فرع وزارة  الغامدي  أكد األستاذ سعيد 
مكة املكرمة ، خال تصريح له لصحيفة »الشرق األوسط«  أنه سيتم تطبيق 
والتي   ، اململكة  في  الفكرية  امللكيات  على  املعتدين  بحق  صارمة  عقوبات 
تتضمن سجن ملدة عام كامل ، وفرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف ريال 

سعودي.

850 شكوى اعتداء على حقوق املؤلف في السعودية  
عام 2010.

1

اململكة  األولى عربيًا  في نسبة براءة االختراع  عام 
2010م.

356 قضية اعتداء على امللكية الفكرية في اململكة  2
عام 2008م.

بسبب 3 سنويًا  اململكة  تخسرها  دوالر   مليارات   10
انتهاكات امللكية الفكرية.

السعودية250 4 واإلعــــالم  الثقافة  وزارة  أصـــدرت 
عقوبة بحق منتهكي امللكية الفكرية عام 2010م.

5

7٪ دول أخري 66٪ السعودية

6 ٪ املغرب 6 ٪  اإلمارات

5٪ األردن 6٪ الكويت
4٪ مصر

نسبة براءات االختراع في العالم العربي 2010م 

استراتيجية اململكة في احلماية الفكرية
اليوم العالمي

للملكية الفكرية

حقائق وأرقام  حول امللكية الفكرية
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بــ  إليها  ويشار   ، احليوية  املضادات  ملعظم  مقاومة  املجهرية  الكائنات  تلك  تصبح 
»اجلراثيم اخلارقة«، وتلك الظاهرة تصفها منظمة الصحة العاملية باخلطرة ألنها 
تؤدي إلى ظهور العدوى املقاومة لألدوية والتي تؤدي إلى انتقال األمراض بني الناس 
مما يؤدي إلى حدوث املزيد من الوفيات واإلصابات وبالتالي ارتفاع تكاليف العالج 
العامة  املديرة  تشان  مارغيت  الدكتور  2011 صرحت  العاملي  الصحة  يوم  وفي   ،
للمنظمة قائلة »إنَّ الرسالة املوجهة في يوم الصحة العاملي هذا صارخة وواضحة 
وإذا  العالجات اخلارقة،  أدنى من فقدان هذه  أو  العالم قاب قوسني  بات  ، فقد 
لم تُتخذ إجراءات تصحيحية وحمائية عاجلة فإنَّ العالم سيعود إلى عهد ما قبل 
املضادات احليوية، الذي سيتعذر فيه عالج العديد من العداوى الشائعة مما يتسبب 

مرة أخرى في وقوع وفيات بدون هداوة«.

في اليوم العاملي للصحة

منظمة الصحة العاملية حتذر من اإلفراط في تناول املضادات احليوية

تاريخ املضادات احليوية

اللَّه جهز جسم اإلنسان بوسائل مختلفة ملكافحة األمــراض مثل  أنَّ  بالرغم من 
الكثير  أنه كان هناك  إال  للجسم(  الذاتي  املناعة  ، وجهاز  املخاطية  )اإلفــرازات 
من الوفيات بني الناس بسبب بعض من أنواع البكتيريا واجلراثيم التي تقاوم تلك 
أدوية  الستخدام  ملحة  احلاجة  أصبحت  لذلك   ، اجلسم  لدى  الطبيعية  املناعة 
1940م  عام  وفي  احليوية،  باملضادات  حالياً  تعرف  والتي  البكتيريا  تلك  تكافح 
أول  استخالص  إلى  أدت  التجارب  بعدد من   وزميلة شن  فلوري  الدكتور  متكن 

مضاد حيوي يستخدمه اإلنسان وهو البنسيلني ملكافحة األمراض.

العالم سيفقد املضادات احليوية

عندما تطرأ على البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات طفرات بيلوجية 
تؤدي إلى إبطال جناح األدوية املستخدمة لعالج العدوى التي تسببها تلك الكائنات 

التدابير الالزمة ملكافحة مقاومة األدوية

أشارت منظمة الصحة العاملية إلى مجموعة من التدابير التي يتعني على احلكومات 
اتخاذها من أجل مكافحة مقاومة األدوية وهي:

> وضع وتنفيذ خطة وطنية ممّولة وشاملة.
>  تعزيز الترصد والقدرات املختبرية.

> ضمان احلصول املستمر على األدوية األساسية املضمونة النوعية.

التعاون  مجلس  لــدول  الصحة  وزراء  ملجلس  التنفيذي  للمكتب  العام  املدير  أفــاد 
اخلليجي الدكتور توفيق أحمد خوجة أنَّ املكتب أنشأ مركز خليجي ملكافحة العدوى 
في مستشفى امللك فهد للحرس الوطني في الرياض ليكون مرجعاً خليجياً ملكافحة 
وتقليل  الصحية  واملراكز  املستشفيات  العدوى في  منع  إلى  يهدف  ، حيث  العدوى 
استخدامات املضادات احليوية ملنع املقاومة ، جاءت تلك التصريحات خالل  مشاركة 
اململكة لدول العالم باليوم العاملي للصحة ، ودعا الدكتور خوجة وزراء الصحة لدول 
املضادات احليوية   امليدانية في مجال  األبحاث  إلى دعم وتشجيع  التعاون  مجلس 
خاصة أدوية السل واإليدز واألمــراض احلرجة  قائاًل »إنَّ احلملة اخلاصة باليوم 
العاملي هذا العام تنطلق من أنَّ مقاومة مضادات امليكروبات ليست مشكلة جديدة، 
بل مشكلة تتخذ اآلن أبعاداً أكثر خطورة ، وتقوم دول كثيرة باتخاذ اجراءات في هذا 
املجال، ولكن ال بّد من بذل جهود عاجلة ومتسقة لتجّنب العودة إلى عهد ما قبل 

املضادات احليوية«.

اململكة تشارك العالم باالحتفال

البنسيلني

في  1948م   عــام  أبريل  من  السابع  في  العاملية  الصحة  منظمة  تأسست 
جنيف ولها 6 مكاتب إقليمية في العالم تتوزع بني إفريقيا و األمريكيتني 
آسيا وغــرب احمليط  أوروبـــا وجنوب شــرق  و  املتوسط  والــشــرق  واشنطن  و 

الهادي وتضم 192 دولة من األعضاء.
و  العاملي  أبريل من كل عام بيوم الصحة  السابع من  املنظمة في  حتتفل 
مظاهرات  لتنظيم  العالم  وتدعو  عام  كل  صحية  مسألة  املنظمة  تختار 

واحتفاليات لتوعية العالم بتلك املسألة .
اليوم لن جند  العام  احتفلت املنظمة حتت شعار »إذا تقاعسنا  في هذا 
العالج غدًا«، وحذرت املنظمة من تزايد مقاومة األدوية وتزايد صعوبة 
عالج الكثير من العدوى، مّما يؤدي إلى متديد فترة العالج ورفع تكاليفه 
ودوائر  الصحيني  واملهنيني  احلكومات  ودعــت   ، الصحية  املخاطر   وزيــادة 
الصناعة ومنظمات املجتمع املدني واملرضى، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة 
التي  اآلثــار  واحلــّد من  األدويــة  انتشار مقاومة  أجــل منع  ومتظافرة  من 

تخّلفها واحلفاظ على اإلجنازات الطبية التي حتققت .

اليوم العاملي للصحة

مضاد حيوي

املـــضـــادات احلــيــويــة: هــي مركبات 
قتل  عــلــى  الـــقـــدرة  لــهــا  كيميائية 

البكتيريا ومنع منوها وتكاثرها.

عدد املضادات احليوية في العالم 77 نوع.

االســتــعــمــال الــعــشــوائــي لــلــمــضــادات يــســبــب  بكتيريا 
تقاوم العقاقير.

وفاة  إلى  أدى  احليوية  للمضادات  السيئ  االستخدام 
سبعة آالف شخصًا في استراليا عام 2000م.

البنسيلني أول مضاد حيوي في العالم .

املصريون أول من استخدم العفن في عالج اجلروح.
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أيام عالمية

خالل   من  البشر  إلى  تنتقل  طفيليات  تسببه  فتاك  مرض  املالريا 
لدغات البعوض احلامل لها

معرضون  الــــعــــالــــم   ســـكـــان  نـــصـــف 
ملخاطر اإلصابة باملرض.

املرض  مــن  حــالــة  مليون   250 وقـــوع 
كل عام.

األطفال  وفــيــات  نــســبــة  تــبــلــغ   ٪20
الناجمة عن املرض في إفريقيا.

الكبد  في  بسرعة  املالريا  طفيليات  تتكاثر 
وبعدها في كريات الدم احلمراء

 2008 عــام  فــي  نسمة  مليون  توفي 
من جراء املرض.

أنـــثـــى الــبــعــوض الـــتـــي تــنــتــمــي إلى 
الناقلة  هــــي  فـــقـــط  األنــــوفــــيــــلــــة  

للمرض.

610 جازان

63 مكة املكرمة

44 جدة
22 الطائف

31 عسير

4 الباحة

9 القنفذة

عدد حاالت اإلصابة باملالريا في اململكة خالل عام 
2008م، وفقًا لوزارة الصحة السعودية

اليوم العاملي للمالريا
يصاب اإلنسان مبرض املالريا عن طريق لدغات أنثى بعوض األنوفليس ، ويهدد 
املرض 40٪ من سكان العالم ، فهو يصيب أكثر من  500 مليون نسمة كل عام 
في حني يؤدي إلى وفاة أكثر من مليون نسمة في العالم، ومعظم حاالت اإلصابة 
والوفيات حتدث في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، ولكن توجد حاالت في 
آسيا وأمريكا الالتينية وبعض املناطق في الشرق األوسط وأوروبا ، لذا  اعتمدت 
عاملياً  يوماً  نيسان/أبريل   25 يوم   2007 أيار/مايو  في  العاملية  الصحة  منظمة 
للمالريا وفيه يتم عرض اجلهود املبذولة على الصعيد العاملي من أجل مكافحة 
املنظمة  الــدول األعضاء، وتدعو من خالله  املعلومات  بني  تبادل  ، ويتم  املرض 
دول العالم لالنضمام إلى شراكة عاملية للتصدي للمالريا باعتباره مشكلة صحية 

عاملية. 

تتطور املالريا املنجلية إذا لم  تعالج خالل 24 ساعة إلى مرض وخيم يؤدي إلى 
الوفاة، في حني يظهر على األطفال فقر دم شديد أو  صعوبة في التنفس.

املالريا هر مرض تسببه طفيليات تنتقل إلى البشر عن طريق لدغات أنثى بعوض 
األنوفيلة  احلامل لها ، ويلدغ الناس في الفترة بني الغسق والفجر ، ويوجد هناك 
أكثر من 20 جنساً مختلفاً من أجناس األنوفيلة، وتتكاثر وتنمو تلك األجناس في 
املياه العذبة الضحلة مثل البرك وحقول األرز وآثار احلوافر على األرض، ومتثل 
املناعة البشرية أحد أهم العوامل ملكافحة املرض ، حيث لوحظ أن املرض ينتقل 

بني جميع الفئات العمرية في املناطق التي تقل فيها نسبة املناعة. 

يتوفى  أفريقيا  فــي  ثانية    45 كــل 
طفل من املالريا.

هوية مرض املالريا

هناك أربعة أنواع من املالريا البشرية وهي :
1- مالريا املنجلية.
2- مالريا نشيطة.
3- مالريا وبالية.

4- مالريا بيضوية.
وتعد املالريا املنجلية والنشيطة أكثر األنواع انتشاراً ، في حني تعد املالريا املنجلية 

أشد األنواع فتكاً بالناس.
تظهر أعراض املالريا بعد مضي )10 أيام إلى 15 يوماً من لدغة البعوض(، وتتمثل 
في أغلب األوقات من خالل )احلمى- الصداع - االرتعاش - التقيؤ( وميكن أن 

أنواع املالريا وأعراضها

يوفر برنامج املنظمة اخلطة الالزمة لدول العالم لتخطي مشكلة املالريا الوبائية 
وذلك من خالل تبادل اخلبرات على مستوى العالم وحضور املنظمة امليداني في 
جميع األقاليم وكل بلدان العالم التي تتوطنها املالريا ، وتقدم املساعدات في 

خمسة مجاالت رئيسية وهي:
> التشخيص والعالج )أدوات التشخيص واألدوية وتدبير املرضى وضبط اجلودة 

وإدارة سلسلة اإلمداد(.
> مكافحة النواقل واتخاذ تدابير وقائية )مكافحة البعوض، واحلّد من مخاطر 

تعّرض السكان احملليني واملسافرين الدوليني للعدوى(.
> التخلّص من املالريا )توسيع نطاق مناطق العالم اخلالية من املالريا(.

> االضطالع بأنشطة الترصد والرصد والتقييم )استحداث البيانات ألغراض 
اتخاذ القرارات وضبط اجلودة(.

> إجراء البحوث )حتسني أدوات مكافحة املالريا، وطريقة استعمالها(.

برنامج املنظمة العاملي ملكافحة املالريا

بدأ مشروع مكافحة املالريا باململكة عام 1948م حيث مت وقف نقل العدوى في 
املناطق الشرقية والشمالية ومت وقفه أيضاً في أجزاء كبيرة من املنطقة الغربية 
، خاصة في املدن الكبرى ، في حني تعتبر منطقة الساحل التهامي وجازان من 
أهم املناطق توطناً للمالريا باململكة وذلك بسبب وعورة الطرق وصعوبة االتصال 
اململكة  املالريا في  استراتيجية مكافحة  وترتكز   ، العاملة  األيدي  توافر  وعدم 

على عدة محاور أهمها :
> عمليات الرش البؤري ملكافحة اليرقات في أماكن التوالد ، خاصة في مواقع 

نقل العدوى .
> رش املنازل باملبيد ذي األثر الباقي .

الضبابي  والــرش  الصغر  املتناهي  بالرذاذ  الرش  ويستخدم  الفراغي:  الرش   <
داخل الغرف وخارجها .

> توزيع الناموسيات املشبعة باملبيد للمجموعات األكثر تعرضاً.
> تكثيف برامج التوعية الصحية.

اململكة ومكافحة املالريا

في اليوم العاملي للماريا
منظمة الصحة العاملية تدعو املجتمع الدولي  لتحقيق   صفر من  وفيات

 املاريا بحلول عام 2015
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التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

www.nshr.org.sa

نقًا عن صحيفة 

حقــــوق

ال تزال مخلفات احلروب من األلغام البرية واملتفجرات تتسبب في قتل وإصابة اآلالف من 
العالم سنوياً، وقد ساعدت اجلهود املشتركة التي تبذلها البلدان املتضررة واملنظمات الغير 
العدد  التقليل من  والتثقيف مبخاطرها على  األلغام  إزالــة  أجل  املتحدة من  واألمم  حكومية 

السنوي في  خسائر األرواح  من 26000 شخص إلى 4000 
، حيث مت  إلى 2010م  الفترة بني 1997م  مبعدل 75٪  في 
تدمير ما يزيد عن مليون من مخلفات احلروب من املتفجرات 
في أفغانستان عام 2010 و تطهير ما يزيد عن 18.7 مليون 
متر مربع من األراضي ، وقد أكدت سوزان بيسيل رئيسة قسم 
حماية األطفال في اليونيسيف أن أكثر من 40٪ من اخلسائر 
في األرواح كانت لدى األطفال ، ويشمل دعم األمم املتحدة 
في إزالة األلغام في أكثر من 40 دولة في العالم على العثور 
على املتفجرات وتدميرها ، ومساعدة الضحايا وتوعية الناس 

العاملية في معاهدة  املشاركة  إلى  والدعوة  باأللغام  املتضررة  البيئات  السالمة في  بتعليمات 
حظر األلغام املضادة لألفراد ، إضافًة إلى تدمير املخزونات من األجهزة املتفجرة في تلك 

الدول.

ثقافة حقوق اإلنسان

االنتخابات البلدية 
ومشاركة املرأة

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

واإلدارية
Nshr1@yahoo.com

مبناسبة اليوم الدولي للتوعية باأللغام

سبل  وحتمي  األرواح  تنقذ  البرية  األلغام  إزالة  اليونيسيف: 
املعيشة في أكثر من 40 بلدًا في العالم

ح��ول مشاركة  النظر  واختلفت وجهات  واس��ع  ج��دل  ث��ار 
املرأة في االنتخابات البلدية املزمع عقدها خال الفترة 
القادمة سواًء كانت مرشحة أو ناخبة وال أعلم مبرر لهذا 
اجل��دل واألخ��ذ وال��رد في موضوع يفترض أن يكون من 
املسلمات وال يتم التطرق له ألن احلق يفترض أن يعطى 
وال تتم املناقشة حوله فاملرأة من حقها املشاركة الشعبية 
بصفتها مواطنة وأبلغ دليل على ذلك قوله تعالى }يا أيها 
ِه  ْشِركَن باللَّ َباِيْعنَك على أْن ال يحُ بيحُ إذا جاءك املحُْؤِمَناتحُ يحُ الَنّ
َنّ وال يأِتني  لَن أْواَلَدهحُ شيئًا وال َيْسِرَقَن وال يْزِننَي وال َيْقتحُ
َيْعِصيَنَك في  واَل  ِلِهَنّ  َوأَْرجحُ أيدِيِهَنّ  يفتِريَنهحُ بني  ْهتاٍن  ِببحُ
{ سورة املمتحنة ، كما أن النساء  بايعن  َنّ وٍف َفَباِيْعهحُ مْعرحُ
ه ] في بيعة العقبة األولى و في بيعة الرضوان  رسول اللَّ
ي��وم فتح  امل��ن��ورة  و  إل��ى املدينة  و عند ق��دوم��ه م��ه��اج��رًا 
الذي ميثل  للحكم  األساسي  النظام  في  واملتأمل   ، مكة 
دستور اململكة يلحظ أنه أعطى املرأة احلق في املشاركة 
السياسية وفق ما جاء في املادة السادسة منه والتي جاء 

فيها أن يبايع املواطنون امللك ... الخ .
دون  العموم  بصفة  املواطنون  امل��ادة  هذه   حيث خاطبت 
امل��ادة يفهم أن حق  ام��رأة فمن نص  أو  تخصيص لرجل 
، كما أن اتفاقية القضاء على  املرأة في املبايعة كالرجل 
قبل  م��ن  وامل��ع��ت��م��دة  امل����رأة  ض��د  التمييز  أش��ك��ال  جميع 
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في 18 ديسمبر 1979م 
واملنضمة لها اململكة في 12 ديسمبر 2000م أقرت للمرأة 
احلق في املشاركة السياسية وفق ما جاء في املادة السابعة 
األطراف  ال���دول  تتخذ  أن��ه  على  نصت  وال��ت��ي  )أ(  فقرة 
جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة 
في احلياة السياسية والعامة للبلد ، وبوجه خاص تكفل 
للمرأة على قدم املساواة مع الرجل احلق في التصويت 
واألهلية  العامة  واالستفتاءات  االنتخابات  جميع  في 
أعضاؤها  ينتخب  ال��ت��ي  الهيئات  جلميع  لانتخابات 
الدولية  االتفاقيات  أن  وكما هو معلوم   ، العام  باالقتراع 
املنضمة  ال��دول��ة  داخ��ل  نافذة  تكون  ال��دول  لها  املنضمة 

إليها مبجرد التصديق على بنود االتفاقية .


