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اجلمعية ترحب ببيان مجلس الوزراء املنسجم مع مشروع

امللك عبد الله  لإلصالح وتوجيهاته املستمرة باحترام حقوق الناس وحرياتهم 

 رحبت اجلمعية ببيان مجلس الوزراء الصادر يوم االثنني 1432/8/10هــ، و الذي دعا فيه احلكومات 
العربية األخذ باإلصالحات اجلادة التي تكفل حقوق وكرامة اإلنسان العربي، وقالت اجلمعية إنَّ هذه 
الدعوة تأتي انسجاماً مع مشروع امللك عبد ا& لإلصالح وتوجيهاته املستمرة باحترام حقوق الناس 
اجلمعية  وأكدت   ، ومقيمني  مواطنني  األفراد  كافة  مع  املعاملة  في  اإلساءة  من  التحذير  و  وحرياتهم 
كافة  ودعت  العالم،  في  والتقدم  للتطور   األساسية  الركيزة  اليوم  اإلنسان أصبحت  وكرامة  أنَّ حقوق 
املسؤولني في اجلهات احلكومية بااللتزام الدقيق بهذه التوجيهات السامية وجعلها معياراً أساسياً لتقومي 

األداء في أجهزتهم.

بتصريحات  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رحبت 
نشرتها  التي  املدنية  لألحوال  الداخلية  وزارة  وكيل 
سعي  عن  1432/7/24هــ،  بتاريخ  »احلياة«   صحيفة 
يعيشون  الذين  »البدون«  مشكلة  حلل  الداخلية  وزارة 
على األراضي السعودية، وقال رئيس اجلمعية الدكتور 
مفلح القحطاني لـ »احلياة« »نرحب بهذا التوجه ونطالب 
وزارة الداخلية بحل جذري لهذه القضية ملا لها من آثار 
إنسانية سلبية على املجتمع السعودي، ستنتهي بإغالق 

هذا امللف مباشرة«، وأضاف »اجلمعية تُعايش معاناة 
أوراقاً  يحملون  ال  الذين  األشخاص  لهؤالء  يومية 
من  ومحرومون  عدة،  سعودية  لقبائل  وينتمون  ثبوتية 
حقوقهم في العالج والعمل والزواج وحتى من الدفن 
في املقابر«، مشيراً إلى أنَّ اجلمعية رفعت إلى اجلهات 
أهمية  على  املشكلة، وشدد  بحل هذه  املعنية مطالبة 
عبر  تزايدهم  مع  تكبر  أن  قبل  عاجاًل  قضيتهم  حل 
اجلمعية  لدى  كان  إذا  ما  وحول  وتوالدهم،  تزاوجهم 

إحصاء دقيق عن أعداد »البدون« قال »ال يوجد أعداد 
محددة ولكنها في زيادة متسارعة لتزاوجهم من بعضهم 
البعض، وجزء منهم في منطقة الرياض وحفر الباطن 
مناطق  من  وغيرها  واجلنوب  الشمال  في  وآخرون 
اململكة«، معرباً عن أمله في وضع حل جذري لقضيتهم 
بحقوقهم  التمتع  من  ميكنهم  مبا  باملجتمع  ودمجهم 
اخلارج،  إلى  السفر  من  حتى  يعانون  أنهم  ، خصوصاً 

ويواجهون صعوبة في تأمني العيش الكرمي ألسرهم.

اجلمعية  ترحب بتصريحات وكيل وزارة الداخلية عن أوضاع »البدون«

ان��ت��خ��اب اخل��ث��الن ع��ض��وًا ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة الدائمة 
املستقلة حلقوق اإلنسان في منظمة التعاون 

اإلسالمي
التفاصيل صفحة 5

بيان  من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن النظام اجلزائي جلرائم اإلرهاب و متويله
تابعت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باهتمام ردود فعل بعض املنظمات احلقوقية 
الدولية على مشروع النظام اجلزائي جلرائم اإلرهاب ومتويله و الذي أقره مجلس 
الشورى مؤخراً، ورغم أن اجلمعية لم تطلع على النظام الصادر بسبب آلية إصدار 
األنظمة التي يتبعها املجلس والتي حتول دون اطالع املواطنني على مشاريع األنظمة 
علمت  الــذي  النظام  هذا  من مالحظات حول  أُثير   ملا  ونظراً  عليها،  املوافقة  قبل 

اجلمعية أنه لم يحظ بوقت كافي للدراسة واملناقشة في املجلس .
ورغم تقدير اجلمعية للحرص واجلهود الكبيرة التي تبذلها اجلهات احلكومية وفي 
مقدمتها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن واملواطنني والتصدي لكافة األخطار 
التي قد تهدد أمن املجتمع واستقراره، وأهمية محاسبة ومعاقبة من ثبت تورطه في 
أي عمل إرهابي، فإنَّ اجلمعية تُذكر بأهمية احلفاظ على القيم والتقاليد السامية 
الشريعة  من  واملستمدة  اململكة  في  املواطنني  و  القيادة  بني  العالقة   حتكم  التي 
نصوص  أي  حمايتها ضد  يجب  والتي  األصيلة  العربية  والقيم  السمحة  اإلسالمية 

نظامية مستمدة من جتارب دول أخرى أصبحت اليوم تعيش أوضاع مؤملة.

كما تؤكد اجلمعية على أن ال تكون احلوادث اإلرهابية التي عانت منها اململكة وجتاوزتها 
لتشريع أنظمة قد تؤثر سلبا على العالقة  ذات الطبيعة  بحمد ا& أساساً ودافعاً 
اخلاصة التي تربط  القيادة في اململكة مبواطنيها من خالل إعطاء صالحيات مطلقة 
انتهاك حقوق األفراد  التي قد يتسبب مباشرتها لها في  لبعض األجهزة احلكومية 
اإلجراءات  نظام  أبرزها  ومن  اململكة؛  في  العدلية  األنظمة  مع  وتتعارض  وحرياتهم 
الشريعة اإلسالمية  واالتفاقيات  الشرعية املستمدة من  املرافعات  اجلزائية ونظام 
الدولية التي صادقت عليها اململكة واملتوجة بالنظام األساسي للحكم الذي يؤكد على 

قيم العدالة وخصوصية العالقة بني القيادة واملواطنني.
 لذلك فإنَّ اجلمعية  الوطنية حلقوق اإلنسان ترى ضرورة التروي في إصدار هذا 
النظام الذي ال يزال معروضاً أمام اجلهات املختصة ومراجعة مواده بشكل دقيق و 
صياغتها مبا يحول دون إساءة تفسيرها أو تطبيقها وخاصة تلك املواد التي متس 

حقوق األفراد وحرياتهم أو ميس  دور القضاء واستقالله . 
حفظ ا& قيادتنا وبالدنا من كل مكروه .



أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان أنَّ مستوى اخلدمات املقدمة من قبل 
الكثير  من  تعاني  تــزال  ال  الصحة  وزارة  مستشفيات 
من القصور ، وأن املالحظات التي رصدتها اجلوالت 

امليدانية للجمعية ال تزال قائمة.
وأوضح أنه بالرغم من اجلهود املبذولة من قبل وزير 
الــصــحــة الــدكــتــور عــبــدا& الــربــيــعــة بــوضــع اخلطط 
الهادفة للرقي مبستوى اخلدمات إال أنَّ املشكلة تكمن 
كوادر  ووجــود  باملتطلبات  الوفاء  وسرعة  تنفيذها  في 
بشرية لتنفيذ هذه املشروعات ، حيث أنها حتتاج إلى وقت لتنفيذها  في حني 
أنَّ املواطن واملريض ال ينتظران ، ودعا الوزارة إلى سرعة وضع آليات ملعاجلة 
الوضع القائم مبا يتوافق مع اخلطط التي تهدف إلى تقدمي أفضل مستوى من 
لــوزارة الصحة »قد تكون  اخلدمات الصحية ، وأشار إلى أن امليزانية السنوية 
غير كافية أحياناً ، لكن املشكلة قد تتعلق بالشركات املتعاقدة مع الوزارة لتوفير 
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الرعاية الصحية ، فمن املمكن أن تستهلك تلك االعتمادات في مشروعات بأعلى 
من أسعارها وفي النهاية يصبح املريض أو  متلقي اخلدمة هو الضحية«.

 كما بني الدكتور أهم املالحظات التي رصدتها اجلمعية ومنها عدم احلصول على 
موعد مناسب ، وعدم توفر أسرة شاغرة، وعدم توفر العالج في املستشفيات 
وخاصة في املناطق النائية ، والذي يعد انتهاكاً حلقوق املريض، مضيفاً »هناك 
جفاء من قبل العاملني في املستشفيات واملراكز الصحية جتاه املرضى وحتديد 
أن  املعقول  من  ليس  يتوافر عالج في مستشفى معني  ال  وعندما   ، مواعيدهم 
عن  يبحث  من  هو  املستشفى  أو  املسؤولة  اجلهة  بل  عــالج  عن  املواطن  يبحث 

عالج له«.
و حتدث الدكتور عن أبرز الشكاوى التي وردت إلى اجلمعية ومن أهمها »عدم 
توفير العالج في اخلارج رغم صدور توجيهات بذلك ، وهناك شكاوى تتعلق ببطء 
اخلارج  في  املواطنني  إلى عالج  ينظر  الذي  الصحية  الهيئات  مكتب  إجــراءات 
وضرورة عالج هذه املشكلة وأسبابها«، الفتاً إلى وجود العديد من الشكاوى حول 

األخطاء الطبية ومؤكداً »جهود وزير الصحة شخصياً حلل تلك القضايا«. 

رئيس اجلمعية : ما زالت مالحظاتنا على مستشفيات وزارة الصحة قائمة

بعد بدء  تنفيذ  قرار وزارة  العمل  القاضي مبنع العمل حتت أشعة الشمس

اجلمعية تؤكد ال تزال العديد من املنشآت تخالف  القرار

بنود قرار وزارة العمل مبنع العمل حتت أشعة الشمس 
> ال يجوز تشغيل العامل حتت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا 

إلى الساعة الثالثة مساًء من بداية يوليو إلى نهاية أغسطس.
> يستثنى من القرار عمال شركات النفط والغاز وعمال الصيانة للحاالت 

الطارئة ، على أن تتخذ اإلجراءات الالزمة حلمايتهم.
> تطبق مخالفة على غير امللتزمني بالقرار وفق أحكام العقوبة املنصوص 

عليها في نظام العمل.

طالب الدكتور مفلح القحطاني رئيس اجلمعية وزارة العمل ببذل املزيد من اجلهود 
والرقابة وفرض العقوبات على املنشآت املخالفة للقرار الوزاري رقم 1559 القاضي 
مبنع العمل حتت أشعة الشمس والذي بدأ حيز التنفيذ في األول من يوليو العام 

احلالي ، مع حتفيز املنشآت امللتزمة بالقرار بتقدمي التسهيالت واحلوافز لها.
مؤكداً أنَّ جلنة الرصد واملتابعة لدى اجلمعية رصدت العديد من املخالفات التي 
يترتب عليها أضرار تلحق بالعمالة واملنشآت ، واجلدير بالذكر أن اجلمعية طالبت 
سابقاً وزارة العمل بإصدار قرار حلماية العمالة من أضرار العمل في أوقات الذروة 

خالل فترة الصيف وجتاوبت الوزارة بإصدارها القرار ثم بتطبيقه هذا العام.

نائب رئيس اجلمعية يشارك في امللتقى السنوي األول للجمعية السعودية للعالقات العامة
إطار  لتأسيس  يــهــدف  امللتقى  أن  بــالــذكــر  اجلــديــر   
علمي يخدم األكادمييني واملهنيني في مجال العالقات 
العديد  وتــنــاول   ، واألداء  باملمارسة  لالرتقاء  العامة 
العالقات  بني  التداخل  ومنها  الهامة  املوضوعات  من 
العامة واألنشطة األخرى ، والعالقة بني طبيعة نشاط 
املؤسسة وممارستها للعالقات العامة ، وجتربة القطاع 
في  احلكومية  شبه  واملؤسسات  واخلــاص   احلكومي 

ممارسة العالقات العامة.

اإلنسان  الوطنية حلقوق  رئيس اجلمعية  نائب  الدكتور صالح اخلثالن  شارك 
السعودية  للجمعية  األول  السنوي  امللتقى  في   ، باسمها  الرسمي  واملتحدث 
للعالقات العامة املنعقد خالل الفترة 5/4 - جماد اآلخرة - 1432هــ، املوافق 
8/7 - مايو - 2011م ، وكانت مشاركته حول الدور الفعال للعالقات العامة 
في جتربة اجلمعية منذ تأسيسها ، واستعرض الدكتور نبذة عن نشأة اجلمعية 
التعاون بينها وبني وسائل اإلعالم في نشر  وأهدافها وآلياتها ، ومدى أهمية 
الثقافة احلقوقية بني جميع شرائح املجتمع ، وحتدث أيضاً عن الصورة الذهنية 

د. صالح اخلثالنللمجتمع حول حقوق اإلنسان.

د. مفلح القحطاني

خالل برنامج »صباح النور يا بلدي«

الزايدي يتبنى مطالب املستمعني
تبنى املشــــــرف العام على مكتــــــب اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنســــــان بالعاصمة املقدسة وعضو مجلس 
الشورى األستاذ سليمان الزايدي مطالب املستمعني 
عبر استطالع لهموم املواطنني بثته إذاعة البرنامج 
الثاني في جدة ، في برنامج "صباح اخلير يا بلدي" 
، والتي متحورت حول العديد من القضايا والتي من أهمها غالء أسعار بعض السلع 

الغذائية ، واالستهالكية وقطع غيار السيارات ، وارتفاع تكاليف رسوم قبول طالب 
االنتســــــاب في اجلامعات ورسوم الدراســــــات العليا ، وقضية الفجوة بني مخرجات 
التعليم واحتياج سوق العمل ، وقد طالب املستمعون بإلغاء أو تخفيض تلك الرسوم 
، وضرورة إيجاد آليات فعالة للحد من ارتفاع األســــــعار وحماية املســــــتهلك، ودعم 
املؤسســــــات احلكومية مبؤسســــــات مدنية للقيام بدور الرقابة عليها للحفاظ على 

حقوق املواطنني.

سليمان الزايدي
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إجمالي القضايا الواردة للجمعية لعام 1431هــ حسب التصنيف

قراءة  في  أهم املتغيرات اإلحصائية لعام 1431ه��،
 وفقًا للتصنيفات الرئيسية للقضايا 

1- شهد عام 1431ه�� ، زيادة في عدد القضايا املسجلة ، حيث بلغت 4783 
قضية ، بنسبة 19٪ من إجمالي القضايا منذ التأسيس ، حيث حقق أعلى 

نسبة بني كل األعوام كما سجل زيادة بنسبة 3٪ عن العام املاضي.
2- بلغت القضايا القضائية املسجلة في عام 1431ه�� ما نسبته 10٪ من 
إجمالي القضايا القضائية الواردة للجمعية منذ تأسيسها وحققت أعلى 

نسبة في عام 1426ه�� ، حيث بلغت ٪20 .
3- بلغت القضايا اإلدارية املسجلة في عام 1431ه�� نسبة 22٪ حيث حققت 
أعلى نسبة من إجمالي القضايا اإلدارية الواردة للجمعية منذ تأسيسها ، 

كما حققت زيادة قدرها 3٪ عن العام السابق.
4- بلغت نسبة قضايا السجناء 17٪ من إجمالي قضايا السجناء الواردة 

للجمعية منذ تأسيسها بنسبة زيادة قدرها 4٪ عن العام املاضي.
حيث   ،٪19  ، 1431ه��  عام  في  املسجلة  العمالية  القضايا  نسبة  بلغت   -5
الواردة للجمعية منذ  العمالية  القضايا  أعلى نسبة من إجمالي  حققت 
تأسيسها وتساوت مع عام 1429ه�� بنسبة زيادة قدرها 6٪ عن العام املاضي.

6- بلغت نسبة قضايا العنف األسري املسجلة في عام 1431ه��، 20٪ حيث 
للجمعية  الواردة  األسري  العنف  قضايا  إجمالي  من  نسبة  أعلى  حققت 

منذ تأسيسها.

في  املدنية  األحوال  وقضايا  الشخصية  األحوال  قضايا  نسبة  تساوت   -7
عام 1431ه��، حيث بلغت 19٪ وقد حققت قضايا األحوال الشخصية أعلى 
بنسبة من إجمالي قضايا األحوال الشخصية منذ التأسيس وبزيادة قدرها 
 ، 1429ه��  عام  مع  املدنية  األحوال  قضايا  وتساوت   ، املاضي  العام  عن   ٪3
وحققت أعلى نسبة من إجمالي قضايا األحوال املدنية بنسبة زيادة قدرها 

6٪ عن العام املاضي.
8- بلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل في عام 1431ه�� ، 53٪ من إجمالي 
يسبقه  الذي  العام  6٪ عن  قدرها  زيادة  بنسبة  للجمعية  الواردة  القضايا 
ويرجع ارتفاع النسبة الستحداث هذا التصنيف العام املاضي حيث كانت 

قضايا العنف ضد الطفل تندرج ضمن قضايا العنف األسري قبل ذلك.
9- بلغت نسبة القضايا األخرى في عام 1431ه�� ، 13٪ من إجمالي القضايا 
الثالثة  األعوام  مع  وتساوت  تأسيسها  منذ  للجمعية  الواردة  األخرى 

املاضية.
10-  تصدر املركز الرئيسي للجمعية في الرياض ، عدد القضايا املستلمة 
إجمالي  من   ٪7 نسبتها  بلغت  حيث  أنواعها،  باختالف  1431ه��  عام  في 
القضايا الواردة للجمعية بنسبة زيادة 1٪ عن العام املاضي، يليه فرع جازان 
بنسبة 4٪ من إجمالي القضايا الواردة للجمعية بنسبة زيادة 1٪ عن العام 
قبل املاضي، في حني تساوت نسبة القضايا املستلمة في فرع الشرقية وفرع 

جدة عام 1431ه�� ، حيث بلغت 2٪ من إجمالي القضايا الواردة.

إصدار التقرير السنوي السابع للجمعية

إدارية

عمالية

عنف أسري

أحوال شخصية

سجناء

أخرى

أحوال مدنية

قضائية

عنف ضد الطفل

د.  مفلح القحطاني

تتمة ص1 ... أطلقت اجلمعية تقريرها السنوي السابع لعام 1431ه� وهو تقرير توثيقي يصدر سنويًا،  و قد احتوى التقرير على نشاطات 
اجلمعية،  وإحصائيات الشكاوى الواردة إليها لعام 1431ه� والتي بلغت 4783 شكوى، حيث توزعت وفقًا لتصنيفاتها الرئيسية بني »إدارية ، 
سجناء ، عمالية ، عنف أسري ، أحوال مدنية، أحوال شخصية،  قضائية، عنف ضد الطفل ، وأخرى«، و توضح 
فيها بيانات مقدم الشكوى من حيث »نوعه، جنسيته، مقر إقامته، اجلهة املخاطبة ملعاجلة الشكوى أو املتظلم 

منها، والتصنيف الفرعي للشكوى«.
كما يحتوي التقرير على قراءة للمتغيرات اإلحصائية لقضايا عام 1431 ه��. مقارنة باألعوام املاضية، وبيانات 

اجلمعية و إصداراتها ، و أيضًا املخاطبات الصادرة من اجلمعية والواردة إليها لنفس 
العام .

من جانبه أكد رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني أنَّ اجلمعية تهدف من خالل  
مرجعًا  يكون  أن  إل��ى   ، به  ال���واردة  اإلحصائيات  خ��الل  وم��ن  السنوي  تقريرها  إص��دار 
للباحثني واملهتمني بقضايا حقوق اإلنسان ، إضافًة إلى أنه مؤشر للجمعية ولألجهزة 
احلكومية وغير احلكومية على حد سواء للتعرف على اإلشكاليات التي تواجه أفراد 
تطوير وحتسني  أجل  من  عمله  ينبغي  وما   ، األجهزة  هذه  مع  تعاملهم  عند  املجتمع 
كن اجلمعية من إجراء مقارنة لهذا األداء بني السنة احلالية والسنوات املاضية ، كما يساعد التقرير على  أدائها ، وميمُ

معرفة وحتديد ما ميكن اعتباره مشكلة أو ظاهرة تستلزم إجراء دراسات شاملة ومعمقة بهدف إيجاد حلول لها.
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بعد ازدياد حاالت العنف ضد املواليد

الفاخري يطالب بتوفير أخصائيني مدربني للتعامل مع تلك احلاالت
العنف ضد   مــن مظاهر  الــعــديــد  األخــيــرة  ـــة  اآلون فــي  الــســعــودي  املجتمع  شهد 
املجتمع قصصاً  وتـــداول   ، الـــوالدة  األطــفــال حديثي 
أنواع  أخطر  من  وكــان   ، العنف  ذلــك  لضحايا  مؤملة 
ذلك العنف »خطف املواليد« بعد ساعات من والدتهم 
أو  تبنيهم  بغرض   ، مقيمات  أو  خــادمــات  قبل  من   ،
استغالل أبويهم ، أو املتاجرة بهم أو بيع أعضائهم ، أو 
تعريضهم ملمارسات صحية عنيفة كوضع لوح خشبي 
على شكل جسده  للمحافظة  املولود  بطن  على  دائم 
، أو وضعه على رأسه التخاذ شكل معني ، أو جرح 
الطفل بعد والدته مباشرة لتجنب استبداله أو سرقته 

، إضافًة إلى استخدام جهاز شفط املولود املتعسر.
 هذا ما أكده عضو اجلمعية واملستشار القانوني األستاذ خالد الفاخري خالل 

تصريح له لصحيفة »الرياض« والذي طالب من خالله باإلسراع في إصدار »نظام 
التعامل مع حاالت  احلماية من اإليــذاء للطفل« مع توفير أخصائيني مدربني على 
العنف وتشديد العقوبات على من ينتهك حقوق أطفاله إلى جانب نزع والية األب 
الذي يثبت قيامه بذلك ، اجلدير بالذكر أنَّ وزارة الصحة قامت مؤخراً بالتصدي 
تعتمد  حيث  املواليد  حماية  برنامج  إصدارها  عبر  وذلــك  املواليد  خطف  لظاهرة 
منطقة  وهناك  إلكتروني،  رابط  وبينهما  واألم،  املولود  مع  وجود سوار  فكرته على 
محددة للدخول واخلروج ال يسمح فيها بتجاوز املولود إال بأرقام سرية، وفي حال 
أي محاولة لتخطي تلك املنطقة دون أرقام سرية، ينطلق إنذار صوتي ويتم إغالق 
املصعد إلكترونياً، وكذلك إغالق األبواب الرئيسية وأبواب الطوارئ أتوماتيكياً، كما 
ميكن تتبع املولود من خالل النظام اإللكتروني وحتديد املسار ومراقبته حتى الوصول 
للمولود، وفي الوقت ذاته ال يستقبل املصعد أي أوامر للدخول أو اخلروج من املصعد، 

وال يستطيع أبداً جتاوز املنطقة احملددة.

في العاصمة املقدسة

اجلمعية تقيم معرض توعوي لنشر ثقافة حقوق اإلنسان
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سعيًا من اجلمعية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان بني كافة فئات املجتمع التي أقرتها الشريعة 
اإلسالمية واملواثيق الدولية.

فقد نظم مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة يوم اخلميس  1432/7/21ه�� املوافق 2011/6/21م 
، معرضًا توعويًا بعنوان »من ال يعرف حقه ... ال يستطيع أن يطالب به«، في سوق احلجاز 
وتنوعت فعاليات املعرض ما بني مسابقات توعوية تثقيفية ، ومت توزيع إصدارات اجلمعية 
 ، اإلن��س��ان  حقوق  ب��دور  العمرية  فئاتها  مبختلف  األس��رة  أف��راد  توعية  بهدف   ، احلقوقية 
ومفهومها ووقوفها إلى جانب األسر واألفراد ضد العنف وخاصًة العنف ضد الطفل الذي 
ينبذه ديننا احلنيف ويحثنا على الرحمة والتآخي واحملبة أخذًا بقاعدة »تبسمك في وجه 

أخيك صدقة«.

خالد الفاخري
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وفد من اجلمعية يزور هيئة التحقيق واالدعاء العام في املدينة املنورة

السنة اخلامسة - العدد )67( 
أخبار الجمعيةشعبان  1432ه�  - يوليو  2011 م 

بالعاصمة  اجلمعية  مكتب  على  العام  املشرف  الــزايــدي  سليمان  األستاذ  طالب 
تقوم  ال  التي  احلكومية  األجهزة  »املدينة«   لصحيفة  له  تصريح  عبر  املقدسة  

مقراتها  بنقل  احلــج  فــي  مــيــدانــي  بعمل 
السامي  لألمر  تنفيذاً  منى  مشعر  خــارج 
الـــصـــادر فــي عـــام 1410هـــــــ، مـــؤكـــداً أن 
حلق  انتهاكاً  يعد  للقرار  تنفيذها  عــدم 
حجاج بيت ا& احلــرام في املبيت داخل 
املشعر دون تعرضهم لالزدحام واالفتراش 
جميع  في  أصبح  االفــتــراش  وأن  السيما 
أنحاء املشعر ولم يقتصر كما في السابق 
على طريق املشاة، في ظل ازديــاد أعداد 
احلجاج عن الطاقة االستيعابية للمشعر ، 
للتقرير الصادر عن  إلى أنه وفقاً  مشيراً 
تلك  أن  1431هــ،  عام  املالية حلج  وزارة 
احلكومية  واألجــهــزة  والهيئات  ـــوزارات  ال
عدد  وأن  )364،787م2(،  مساحة  تشغل 
ـــ هو  لعام 1431هـــ مــن احلــجــاج  الفائض 
ال  املساحة  أن  أي  حاجاً،   )1،439،399(

تتغير بينما أعداد احلجاج في ازدياد مستمر ، وطالب الزايدي في الوقت ذاته 

رصدتها  التي  واملالحظات  السلبيات  تفادي  على  بالعمل  العالقة  ذات  اجلهات 
اجلوالت امليدانية للجمعية خالل موسمي حج 1430هـ -1431هــ والتي كان من 
أهــمــهــا ، ضــــرورة وضـــع حــل جذري 
ــفــرادى والتي  لــتــأشــيــرات احلــجــاج ال
ينتج عنها الكثير من الظواهر السلبية 
ببعثات  الـــفـــرادى  احلــجــاج  وربــــط   ،
دولهم أو الدول القادمني منها ، وإلزام 
البعثات بعمل دورات تثقيفية للحجاج 
العام  والــســلــوك  ــعــبــادات  ــل ل شــامــلــة 
وضرورة   ، للبيئة  الــعــامــة  والــنــظــافــة 
إليصال  ــة  ــرددي ت نقل  وســائــل  توفير 
احلجاج كبار السن وذوي االحتياجات 
مشعر  فــي  مخيماتهم  ــى  إل اخلــاصــة 
على  احلــج  وزارة  على  والتأكيد  منى 
ملؤسسات  املخصصة  املــواقــع  تسليم 
الــداخــل فــي وقــت مبكر حتى  حجاج 
الرقابة  تكثيف  مع   ، جتهيزها  ميكن 
احلجاج  إســـكـــان  دور  نــظــافــة  عــلــى 

والشوارع احمليطة بها واملشاعر املقدسة .

اجلمعية تطالب األجهزة احلكومية بنقل مقراتها خارج مشعر منى

استكماالً لرسالة اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بالتأكد من 
أقرتها  التي  اإلنسان  حلقوق  احلكومية  اجلهات  تطبيق  مــدى 
الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية ، وذلك من خالل جوالتها 
امليدانية ، فقد قام وفد من مكتب اجلمعية باملدينة املنورة ضم كاًل 
من الدكتور طلحة غوث  والدكتور عمر حافظ وخالد الدعجان ، 
يوم االثنني 1432/8/3هــ املوافق 2011/7/4م ، بزيارة إلى فرع 
هيئة التحقيق واالدعاء العام ، وكان في استقبالهم رئيس الفرع 
الشيخ عبدا& العتيبي ومدير مكتبه واملنسق االعالمي محمد 
عسيري ، ومت مناقشة العديد من املواضيع املتعلقة بأعمال فرع 
التحقيق  وهيئة  اجلمعية  بني  التعاون  آلية  بحث  ومت   ، الهيئة 

واالدعاء العام. 

انتخاب اخلثالن عضوًا  في الهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان في منظمة التعاون اإلسالمي

د. صالح اخلثالن

تتمة ص1 ... مت انتخاب مرشح اململكة الدكتور صالح بن محمد اخلثالن نائب رئيس اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان واملتحدث الرسمي باسمها وأستاذ العلوم السياسية بجامعة امللك سعود لعضوية الهيئة 
التي  االنتخابات  االختيار خالل  وجاء  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  في  اإلنسان  املستقلة حلقوق  الدائمة 
جرت على هامش اجتماع وزراء خارجية املنظمة املنعقد مؤخراً في أستانة عاصمة كازاخستان ، وإضافة 
إلى اململكة ميثل الدول العربية في الهيئة املكونة من 18 عضواً كاًل من اململكة املغربية و مصر واإلمارات 
على  املوافقة  اجتماعهم  اخلارجية خالل  وزراء  اعتمد  كما  فلسطني،  ودولة  السودان  و  املتحدة  العربية 
النظام األساسي للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان على أن يكون مقرها املؤقت في األمانة العامة 

ملنظمة التعاون اإلسالمي في جدة .
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جددت اجلمعية مطالباتها بعد حادثة مقتل الطفل أحمد الغامدي على يد زوجة 
بحضانة  املتعلقة  األحــكــام  بتقنني   ، أبــيــه 
األطـــفـــال ، بــاإلضــافــة إلـــى ضــــرورة إنشاء 
هيئة خاصة بحماية األطفال تهتم بحقوقهم 
 ، العنف  من  وحتميهم   ، مصاحلهم  ورعاية 
مشددة على ضرورة سرعة البت في القضايا 
املتعلقة بحقوق الطفل حفاظاً على مصلحته 
واملواثيق  اإلسالمية  الشريعة  حفظتها  التي 
اجلمعية  رئيس  عليه  أكــد  مــا  وهــو  الدولية 
»يوجد  قــائــاًل  الــقــحــطــانــي   الــدكــتــور مفلح 
الكثير من القضايا املتعلقة بحضانة األطفال 
والنفقة وحقوق الزيارة في انتظار البت فيها«، مؤكداً أنَّ األطفال هم دائماً ضحايا 
تلك القضايا ، فالكثير منهم يتعرضون ألنواع من العنف سواًء جسدياً )تعذيب، قتل 
، وهناك من ال يحمل  كالتعليم والصحة  ، ضرب( ونفسياً، وحرمان من احلقوق 

أوراق ثبوتية له نتيجًة لرغبة الوالدين في االنتقام من بعضهما البعض .
احملاكم  في  اجتماعيني  أخصائيني  لتعيني  توجهاً  وجــود  نفسه  الوقت  في  مؤكداً 
ملساعدة القضاة في قضايا احلضانة، ومطالباً في الوقت ذاته بإيجاد آلية تعاون 
مشتركة بينهم لتحديد الطرف األصلح من الوالدين لينال حق احلضانة ، معرباً عن 
أهمية  وجود األنظمة والتشريعات الكافية التي تضمن تكاتف أجهزة الدولة من 
أجهزة األمن واملؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم مع األسرة للتبليغ عن حاالت 
العنف واتخاذ اإلجــراء الالزم ، وأضاف » في حال كان العنف املمارس من أحد 
تــوازن بني معيارين وهما توفير  إيجاد  أفــراد األســرة فإنَّ اجلمعية حريصة على 

احلماية الكاملة للطفل ، وقابلية بقائه في أسرته«.
احلضانة  قضايا  في  للبت  وسريع  رادع  قانون  بسن  القحطاني  الدكتور  وطالب 
والنفقة »هذه قضية رصدتها اجلمعية لألسف الشديد فحتى لو ُحكم بالنفقة ال 
يلتزم احملكوم عليه بدفعها في الوقت املناسب ، لذا نحن نطالب أن تخصم هذه 
النفقة من راتب الزوج وتذهب للمقرر له من األطفال ومن في حكمهم ، اإلشكالية 
في املطالبة باحلضانة ألي من الوالدين يحتاج لسرعة والبد أن يكون هناك من 
يقابل الوالدين ويطلع على ظروفهم وطبيعة عملهم ومن هو الطرف األفضل لرعاية 

تلقت شرطة الطائف بالغ من فهد الغامدي يفيد فيه اختفاء طفله أحمد البالغ أربعة أعوام ، حيث خرج الطفل صباح يوم 
الثالثاء 1432/7/19ه��، من منزله الكائن بحي الشرقية بالطائف حلاقًا بوالدته  )لم تكن والدته احلقيقية وإمنا هي زوجة 
أبيه( التي خرجت قبله، في ظل انشغال اخلادمة بأعمال التنظيف باملنزل ، وأدلى مبواصفاته وهو ضعيف البنية ، بيضاء 

البشرة  ، قصير القامة ، أجعد الشعر ، يرتدي بيجامة نوم لونها أزرق.
تكاثفت عمليات البحث عنه عن طريق اجلهات األمنية مبختلف فئاتها، وامتدت إلى األهالي الذين هم أيضًا كثفوا جهودهم 
كما رصد والده مكافأة مالية ملن يعثر أو يدلي مبعلومات عنه ، في حني تلقى والده الكثير من االتصاالت الهاتفية التي تفيد 
من بعض األشخاص أنهم شاهدوه يلعب عند أحد املنازل  والذي توجه إليه والده ليجد شبيهه وليس هو،  وقامت اجلهات 
األمنية باستيقاف اخلادمة وإخضاعها للتحقيق مبركز الشرطة فأفادت بأنها شاهدت )كفيلتها( تخرج من دورة املياه الليلة 
التي تسبق البالغ وحتمل شرشف وخرجت به من املنزل ثم بعد ذلك صرحت والدته إلحدى الصحف االلكترونية أنها تتهم 

زوجة أبيه بقصة اختفاءه بعدما رأت آثار عنف على جسد شقيقته )ريتاج( حينما  أخذها والدها لزيارة والدتها بعد اختفاء شقيقها أحمد ، بعد ذلك قامت 
اجلهات األمنية بالتحقيق مع زوجة أبيه وتوجيه اتهامات األم لها وبعد الضغط عليها اعترفت »بقتله ومثلت جرميتها وأفادت أنها خططت لتلك اجلرمية 
منذ ليلة اختفائه وجهزت لذلك شرشف لونه أبيض ووضعته حتت السرير وقامت في الصباح بإدخاله بالقوة لدورة املياه وضربت رأسه في البالط ثالث مرات 
وأكملت عليه بضربه بعصا حديدية على رأسه حتى فارق احلياة ، وقامت بعد ذلك بلفه بالشرشف األبيض ووضعته في كيس النفايات وحملته إلى الشارع 

وأوقفت سيارة أجرة وطلبت إيصالها إلى حي معشي كي تضع اجلثة في إحدى العمائر املهجورة هناك«، مبررة جرميتها بشقاوة الطفل.
القاتلة حاصلة على شهادة الثانوية العامة ودبلوم حاسب آلي قبل زواجها األخير من والد الطفل أحمد، ولديها طفلة من زوجها السابق الذي تطلقت منه 

قبل زواجها من والد ) أحمد (، ولها من األطفال )روز، ثامر( واللذان يعتبران أخوان غير أشقاء للطفل املغدور )أحمد( وشقيقته )ريتاج(.

جريمة مقتل  الطفل أحمد الغامدي !؟

بعد حادثة مقتل الطفل أحمد الغامدي على يد زوجة أبيه

اجلمعية تطالب بتقنني أحكام حضانة األطفال

د. مفلح القحطاني

األطفال ، قائاًل »قد يُترك الطفل مع األم وحتدث مشكلة وقد يترك مع األب 
وحتدث مشكلة، فالعبرة في البحث عن األنسب لرعاية الطفل وحمايته وهذا لن 

يتأتى للقاضي النشغاله بالعديد من القضايا داخل إطار احملكمة«.
من جانبها أصدرت احملكمة العامة في الطائف يوم االثنني  1432/8/24هــ حكماً 
شرعياً يقضي بانتقال حضانة الطفلة »ريتاج« إلى والدتها بعد أن رفعت والدتها 
ـــ، دعــوى قضائية إلى احملكمة العامة في الطائف ،  يوم األحــد 1432/8/23هـــ

تطالب فيها بانتقال حضانة »ريتاج«إليها كونها أصلح حلضانتها من والدها.

اتفاقيات انضمت لها اململكة متعلقة بحقو ق الطفل

> وافق مجلس الوزراء في 1431/4/26ه�، على انضمام اململكة إلى 
واملتعلقة  الطفل  حقوق  باتفاقية  اخلاص  االختياري  البروتوكول 
واآلخر  اإلباحية،  امل��واد  في  واستغاللهم  األطفال  وبغاء  باالجتار 
الذي مينع اشتراكهم في النزاعات املسلحة املعتمدة بقرار اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة بتاريخ 2000/5/25م.

 ، 1996م  فبراير  في  الطفل  حقوق  اتفاقية  إلى  اململكة  انضمت   <
سبتمبر  في  املؤرخة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  من  املعتمدة 

1990م.

اجتماعيني  أخصائيني  هناك  يكون  عندما  القحطاني"  مفلح  د. 

التي  والبيئة  ظروفهم  واالطالع على  الوالدين  يقومون بزيارة 

للقاضي مبن  ميكن إع��داد تقرير وتوصية  الطفل ،  يعيش فيها 

أولى منهما برعاية الطفل".
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قام وفد من اجلمعية  بزيارة دار احلضانة االجتماعية بالدرعية مبدينة الرياض 
يوم األحد 24 / 7 / 1432هـ 
، وقد كان في استقبال الوفد 
األستاذة  الدار  مديرة  الزائر 
هدى بنت صالح سيالن وعدد 
الوفد  وقام   ، منسوباته  من 
بتبادل وجهات النظر مع إدارة 
ملالحظاتهم  واالستماع  الدار 
االستيعابية  الطاقة  ومعرفة 
للدار، إضافًة إلى قيامه بجولة تفقدية داخل الدار وااللتقاء ببعض النزيالت 
واالستماع لهم وتدوين بعض املالحظات ، كما أعد الوفد تقريراً  مبا مت رصده 
بشأن  العالقة  ذات  اجلهات  ملخاطبة  متهيداً  واإليجابيات  السلبيات  يتضمن 
ما يلزم اتخاذه ، وأثنى الوفد الزائر على اجلهود املبذولة من قبل املسؤولني 
في الدار ، شارك في هذه الزيارة كل من الدكتورة نورة العجالن نائبة  رئيس 
إلى  باإلضافة  اجلمعية  عضو  طيبة  وفاء  والدكتورة  األسرة  لشؤون  اجلمعية 

الباحثة القانونية باجلمعية األستاذة اعتماد السنيدي.

السنة اخلامسة - العدد )67( 
أخبار الجمعيةشعبان  1432ه�  - يوليو  2011 م 

في رد من وزارة اخلدمة املدنية على خطاب اجلمعية والتي طالبت فيه إفادتها حول مدى نظامية عدم توظيف املتخرجني من اجلامعات عن طريق االنتساب،  حيث بني 
مدير عام التوظيف عطا السبتي »إمكانية احلاصل على مؤهل جامعي عن طريق االنتساب بالتقدم للمفاضالت الوظيفية التي 
تعلنها الوزارة، مستثنياً الوظائف التعليمية«، وأوضح » األولوية للترشيح على الوظائف التعليمية حسب الضوابط التي ترد من 

وزارة التربية والتعليم تكون للتربويني ، ألن احلاصلني واحلاصالت على مؤهالت باالنتساب غير تربويني«.
انتهاء دراسته اجلامعية عن طريق  بعد  بأنه  يفيد فيها  للجمعية  بها مواطن  وقد جاء ذلك اخلطاب بعد شكوى تظلم تقدم 
االنتساب فوجئ برفض عدد من الــوزارات واجلهات احلكومية قبوله في املسابقات الوظيفية مبررة ذلك بعدم قبول طالب 

االنتساب.

اخلدمة املدنية تؤكد : ال فرق  بني اجلامعي املنتظم واملنتسب إال في الوظائف التعليمية

احل���ض���ان���ة  دار  ي��������زور  اجل���م���ع���ي���ة  م�����ن  ن����س����ائ����ي  وف�������د 
االجتماعية

استكماالً جلهود اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في اإلطالع على أوضاع املعاهد 
 ، اخلاصة  التربية  إلدارة  التابعة  واملراكز 
قامت نائبة رئيس اجلمعية لشؤون األسرة  
من  وفد  يرافقها  العجالن  نوره  الدكتورة 
طيبة  وفاء  الدكتورة  من  مكون  اجلمعية 
واألستاذة   ، واملتابعة  الرصد  جلنة  عضو 
باجلمعية  القانونية  الباحثة  الشبل  عبيدة 
بحي   246 االبتدائية  املدرسة  إلى  بزيارة 
والتي  1432/6/21هـ   بتاريخ  العريجا  
تعتبر من أوائل مدارس الدمج التي تستقبل 
فكرية  إعاقة  لديهن  اللواتي  الطالبات 
املدرسة  مديرة  مقابلة  ومت    ، متوسطة 
الوفد  أطلعت  التي  العتيبي  نوري  األستاذة 

على أوضاع الطالبات ، كما متت مقابلة والدة إحدى الطالبات التي أكدت تطور 
ابنتها من خالل املدرسة ، إضافًة إلى  إطالع الوفد على اآلثار اإليجابية للدمج ، 
وبعض الصعوبات التي تواجه املدرسة لالرتقاء األكثر بالنتائج اإليجابية للدمج . 

وفد نسائي من اجلمعية يزور  إحدى  مدارس الدمج
 في الرياض

تدني مستوى  خدمات املركز الصحي
 مبطار امللك عبد العزيز الدولي بجدة

طالب عضو اجلمعية معتوق الشريف املديرية العامة للشؤون الصحية مبحافظة 
امللك  مبطار  الصحي  باملركز  االهتمام  جــدة 
عبد العزيز الدولي ، بتطوير مستوى خدماته 
ورفــــع أداء الــعــامــلــني فــيــه مبــا يــتــنــاســب مع 
، ومعاجلة  حجم السياح وزوار املنطقة يومياً 
املالحظات التي رصدها أثناء زيارته للمركز 
وأجود مستوى خدمات صحية  أعلى  لتقدمي 
املركز  اململكة ال سيما كون ذلك  تتناسب مع 
الصحية  للخدمات  الرئيسية  البوابات  إحدى 
في  والــســيــاح  واملــعــتــمــريــن  للحجاج  املــقــدمــة 

املنطقة.
وعن أهم املالحظات التي رصدها العضو وأعد فيها تقريراً لرفعه للجهات ذات 
العالقة هي سوء تخزين األدوية ، عدم تقيد العاملني بالزي الرسمي الصحي، 
عدم االلتزام بالنظافة، عدم وجود لوحات إرشادية داخل صالة املطار تدل على 
املركز، حتويل إحدى غرف املركز إلى مكان لتناول الطعام والشراب مما يدل 

على الفوضى التي تعم أرجاء املركز.

معتوق الشريف

أكد الدكتور أحمد البهكلي املشرف العام على فرع اجلمعية مبنطقة جازان وجود 
الكثير من املالحظات والسلبيات التي رصدتها 
العام  السجن  للجمعية على  امليدانية  اجلوالت 
بجازان ، وطالب في الوقت ذاته إدار السجون 
والتجاوب  السلبيات  تلك  تالفي  على  بالعمل 
التي  احلقوقية  واالنتهاكات  الظلم  لرفع  معها 
تطال حقوق السجناء والتي من أهمها : تكدس 
السجناء حيث أنَّ السجن يضم 4000 نزيل في 
حني طاقته االستيعابية ال تتجاوز 1500 نزيل 
يفرج  ولم  محكومياتهم  انتهت  وجود سجناء   ،
ال  السجناء  لدى  الدرن  مرض  تفشي   ، عنهم 
سيما وأن اجلهود الصحية غير كافية لعالج ومكافحة املرض ، وطالب البهكلي  
أنَّ  عزل السجناء املرضى وتهوية السجن وتكثيف اجلهود لعالجهم ، مؤكداً 
هناك مصابيني مبرض اإليدز غير معزوليني عن السجناء . كما يوجد أيضاً 
العديد من السجناء األجانب التي عطلتهم سفاراتهم وقنصلياتهم عن السفر ، 

إضافًة إلى وجود أشخاص مجهولي الهوية ال تعترف بهم أي دولة.

اجلمعية ترصد مالحظات على السجن العام
 في جازان

د. أحمد البهكلي
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احتفلت منظمة العفو الدولية يوم االثنني 2011/7/11م ،على مرور 50 عاماً على 
تأسيسها ، وبهذه املناسبة أطلقت املنظمة قناة تلفزيونية على الشبكة العنكبوتية 

)االنترنت( ، وستقوم املنظمة ببث برنامج ملدة 15 دقيقة كل 
أسبوعني ميزج بني الكوميديا واألخبار الوثائقية عن حقوق 

اإلنسان في العالم .
وصرح آندي هاكمان مدير قسم العالمة التجارية باملنظمة 
الناس  بني  الربط  هو  التلفزيونية  القناة  وراء  من  »الهدف 
ميكن  املوحد  املوقف  بأن  السائد  االعتقاد  وراء  وتوحيدهم 
 ، امللموس  والتغيير  احلقيقي  التغيير  حتقيق  فــي  يؤثر  أن 
وأضاف »القناة مزيج من احملتوى الترفيهي والقصص امللهمة 

وستساعدنا على اإلنخراط مع الناس وتعبئة جيل جديد من األنصار«.

السنة اخلامسة - العدد )67( 
شعبان  1432ه�  - يوليو  2011 م  منوعات حقــــوق

مبناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها
منظمة العفو الدولية تدشن قناة تلفزيونية 

على االنترنت

منظمة روسية
تفوز بجائزة حقو ق اإلنسان األوروبية

اإلنسان  حقوق  جــائــزة  للتعذيب«  املناهض  »التجمع  الــروســيــة  املنظمة  نالت 
األوروبية لعام 2011م ، التي تبلغ قيمتها عشرة آالف 

يورو ومتنح إلحدى املنظمات املدنية كل سنتني. 
وهي منظمة تعمل على مناهضة احلصانة التي يتمتع 
بها جميع املسؤولني في روسيا ، وتبذل جهود جبارة 
وخاصة  روســيــا  فــي  التعذيب  ضحايا  مساعدة  فــي 
التجمع  رئيس  كاليابني  إيغور  يقول  الشيشان،  في 
التحكيم  أعضاء جلنة  وأحد  السويسري  البرملاني 
ديك مارتي يقول »شاء لي احلظ أن أراهم وهم يعملون إنهم يقومون بعمل 
رائع حقاً،وهم ميلكون مواهب قانونية شابة تعمل على مساعدة الضحايا كما 

يبذلون جهوداً جبارة حتى يعمل القضاء والشرطة بالطريقة الصحيحة«.

جهود دولية ملواجهة
أسوأ كارثة إنسانية في العالم

أكدت األمم املتحدة أن الصراع الدائم في الصومال مع  تعرضها ألسوأ موجة 
جفاف تشهدها املنطقة منذ 60 عاماً حولتها إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم 
لألمم  السامي  املفوض  غوتيريز  انطونيو  ناشد  و   ،
بتقدمي  الدولي  املجتمع   ، الالجئني  لشؤون  املتحدة 
املساعدات اإلغاثية لعشرة ماليني شخص في القارة 
األفريقية من )الصومال ، أثيوبيا ، جيبوتي (، مؤكداً أن 
القحط واجلفاف أجبر عشرات اآلالف من الالجئني 
أصبح  والذي  كينيا  في  »داداب«  معسكر  إلى  للنزوح 
يضم حالياً 380 ألف الجئ، كما  ذكر أن هناك مئات 
من الهاربني من اجلوع والعطش يصلون إلى العاصمة 
الصومالية مقديشو، فيما طالبت منظمة »العمل ضد اجلوع« باتخاذ إجراءات 
القارة اإلفريقية واصفة تلك  الغذائية لالجئني في  عاجلة لتقدمي املساعدات 
األزمة بــ »األخطر في العالم«، و تظافرت اجلهود الدولية لتقدمي املساعدات 
 ، دوالر  مليون   60 مببلغ  مؤخراً  السعودية  تبرعت  حيث  الكارثة  تلك  ملواجهة 
مت تخصيص 50 مليون دوالر لشراء مواد غذائية بالتنسيق مع برنامج الغذاء 
العاملي و10 ماليني دوالر لشراء األدوية بالتنسيق مع منظمة الصحة العاملية، 
كما أسست منظمة التعاون اإلسالمي صندوقاً لدعم الصومال ، و قامت أيضاً 
مع  بالتعاون  واإلنسانية  اخليرية  لألعمال  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بحفر 16 بئراً للمياه من أجل توفير مصادر ملياه 

الشرب  للمتضررين من الكارثة اإلنسانية.

خالل قمة األمم املتحدة حول اإليدز
القضاء على املرض بحلول عام 2020م

دعا بان كي مون األمني العام لألمم املتحدة خالل قمة االجتماع الذي عقدته األمم 
املتحدة خالل الفترة 10/8- يونيو - 2011م ،  العالم إلى 
قائاًل   ، م  اإليدز بحلول عام 2020  القضاء على مرض 
»هذا هو هدفنا ال إصابات جديدة ، وال وصمات عار ، 
وال وفيات ناجمة عن اإليدز«، مؤكداً على ضرورة سعي 
العالج  من  املستفيدين  عدد  مضاعفة  إلى  العالم  دول 
شخص  مليون   15 إلى  ليصل  الفيروسات  مبضادات 
بحلول عام 2015م ، والقضاء على انتقال فيروس نقص 
حاالت  وخفض   ، الطفل  إلى  األم  من  البشري  املناعة 

 ، النصف  إلى  باإليدز  املصابني  األشخاص  السل بني  الناجتة عن مرض  الوفاة 
وزيادة التدابير الوقائية للسكان األكثر تعرضاً للمخاطر.

يبلغ حوالي 10  املتحدة أن حجم اإلنفاق على مكافحة املرض  كما أكدت األمم 
مليار دوالر سنوياً، في حني يحتاج برنامجها 6 مليار دوالر إضافية، وقد وافقت 
الدول األعضاء على زيادة اإلنفاق ليصبح ما بني 22 و 24 مليار دوالر بحلول عام 

2015م.

خبر في صورة

كينيا ، 2011 : صورة الالجئني الصوماليني من النساء واألطفال و هم 
ينتظرون املساعدات في معسكر بالقرب من بلدة داداب ، حيث أكثر من 
10 مليون شخص متضرر بسبب أسوأ موجة جفاف منذ 60 عامًا، وما 

يقدر 
ب� 480000 طفل يعانون من سوء التغذية معرضون خلطر املوت ، و1.6 
بحاجة  أنها  اليونيسيف  ذكرت  وقد  للخطر،  معرضون  طفل  مليون 
بالدول األكثر تضررًا  ل��� 31.8 مليون دوالر لدعم برامج خاصة  ماسة 

للشهور الثالثة القادمة.

في مبادرة فعالة لدعم ذوي االحتياجات اخلاصة وتفعيل دورهم في املجتمع 
منهم  العديد  وأن  ال سيما  قدراتهم  من  واالستفادة 
املناسبة  الوظائف  وتوفير  جيدة  مــهــارات  ميتلكون 
لقدراتهم في القطاع احلكومي ، فقد أعلنت أمانة 
محافظة جدة عبر موقعها على االنترنت  توفر عدد 
االحتياجات  لذوي  الشاغرة  النسائية  الوظائف  من 
اخلاصة على بند األجور  واشترطت األمانة أن تكون 
االحتياجات  ذوي  مــن  اجلنسية  سعودية  املتقدمة 
اخلاصة حتديداً فئة اإلعاقة احلركية، وحاصلة على 
ثانوية كحد أدنى، إضافة إلى شهادة دبلوم في احلاسب  أو  مؤهل جامعي 
اآللي ، وتُستقبل الطلبات من خالل البريد االلكتروني أو على فاكس األمانة 

رقم )26148994(.

في مبادرة لدعم ذوي االحتياجات اخلاصة

أمانة جدة تعلن وظائف نسائية شاغرة عبر موقعها 
على االنترنت

UNICEF © كيت هولت
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ناشط حقوقي  ينشئ متحف في أمريكا 
ويسلط الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان في الصني

السنة اخلامسة - العدد )67( 
منوعاتشعبان  1432ه�  - يوليو  2011 م 

مت  حينما  1960م  عام  إلى  وو(  )هاري  قصة  تعود 
كيميني  الصيني  الشيوعي  النظام  قبل  من  اعتقاله 

على  إجباره  ومت  للثورة  مناهض 
ثم  قراءتها  دون  أوراق  توقيع 
القسري  العمل  معسكر  إلى  أخذ 
)الجاوي( ، محكوماً عليه بالسجن 
مدى احلياة وكان في كل يوم يسأل 
ثالثة أسئلة، هي اآلن مكتوبة على 
وما   ، أنت؟  من   ، املتحف  جدران 
يرغب  التي  اإلجابات  وكانت  هنا؟،  أنت  وملاذا  ؟،  املكان  هذا 

، وهذا هو الوجاوي  »أنا مجرم  املعسكر في سماعها  حراس 
، وأنا هنا للتقومي من خالل العمل«، و أكد هاري أنه كان يعمل 12 ساعة يومياً 
في املزارع ومناجم الفحم ومصنع الصلب، وأنه أقدم على االنتحار مرتني ورفض 
األكل في احلبس االنفرادي ، وأضاف خالل فترة سجنه ُسمح له بكتابة خطاب 

من صفحة واحدة إلى منزله كل شهر ، لكنه لم يستطع قول الكثير لعائلته ، ألن 
الشرطة كانت  تقرأ الرسائل وتفرض رقابة على أي محاولة لوصف احلياة في 
ذلك املكان، وكان هاري طالباً في قسم اجليولوجيا بجامعة 

بكني وال توجد له أي نشاطات سياسية .
تعرض هاري للتعذيب واملرض في تلك املعسكرات ، وأكد أنه 
في عام 1949م توفي 40 مليون شخص في تلك املعسكرات 
، يقول هاري ، أنه في عام 1979م حصل على وثيقة تُفيد 
فأكمل   ، املعتقل  من  اخلروج  ومنحه  تأهيله  إعادة  بأنه مت 
دراسته اجلامعية ، ثم توجه إلى الواليات املتحدة األمريكية 
عام 1985م كأستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا وحصل على 

اجلنسية األمريكية.
اجلدير بالذكر أنه بعد خروجه من السجن أنشأ »مؤسسة الوجاوي لألبحاث« 
، وهي مؤسسة غير ربحية متولها مؤسسة »أي إف أل سي آي أو«، تهدف لنشر 

الوعي بشأن معسكر العمل القسري في الصني .

اسم  عليه  أطلق   ، سيركل  ديوبونت  منطقة  في  وحتديدًا   ، واشنطن  شرقي  شمال  في  متحفًا   ، وو(  )ه��اري  احلقوقي  الناشط  أنشأ 
)الوجاوي(، نسبًة إلى معسكرات العمل القسري في الصني ، وقد كلف إنشاؤه مليون دوالر ، ويحتوي املتحف على مجموعة منتجات 
غطي حوائطه صور 48 شخصًا  معسكرات األعمال القسرية التي تتضمن املالبس واألحذية والشاي واأللعاب والبضائع املنزلية ، كما تمُ
من ضحايا الوجاوي ، ويضم كاميرا وحقيبة وقاموس وجواز السفر األمريكي   )لهاري وو( ، ويلقي الضوء على العديد االنتهاكات 
احلقوقية لضحايا الوجاوي ، ويحكي العديد من قصصهم والتي منها قصة ليو شياوبو احلائز على جائزة نوبل لعام 2010م ، والتي 

كانت جرميته التحريض على التخريب ، وألقي القبض عليه ثالث مرات وحكم عليه بالسجن 11 عامًا .

بعد جرمية »اغتصاب قاصرات مدينة جدة«، قام اإلعالمي السعودي 
االجتماعي  التواصل  شبكة  على  صفحة  بتأسيس  مسعد  حسني 

)الفيس بوك( حتت عنوان » طفولة بال حترش«.
وقد  أكد أن الهدف من الصفحة هي املطالبة بإيقاع أشد العقوبات 
إضافَة   ، اإلعدام  عقوبة  وهي  باألطفال  التحرش  مجرمي   بحق 
القضايا  من  العديد  املختصني حول  مع  واخلبرات  اآلراء  تبادل  إلى 
االجتماعية مثل )االغتصاب والتحرش واإلعتداء اجلنسي واجلسدي 
بقضية  لألطفال  وتوعوي  تثقيفي  بدور  والقيام  األطفال(،  ضد 
صور  خالل  من  معها  التعامل  وكيفية  وأساليبها  اجلنسي  التحرش 

حتمل جمل تعبيرية وتثقيفية لهم.

بعد  جرمية »اغتصاب قاصرات جدة«

إعالمي سعودي يطالب بتشديد العقوبات على مجرمي التحرش باألطفال
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السنة اخلامسة - العدد )67( قانونياتحقــــوق
شعبان  1432ه�  - يوليو  2011 م 

م����ا
بداية البد من التأكيد على أن ديوان املظالم هو جهة القضاء اإلداري والذي يعتبر عمله األساس الفصل في النزاعات التي يكون طرفها جهاز حكومي 

وبالتالي فإن الدعاوي التي ترفع  للديوان تختلف في طبيعتها عن الدعاوى التي تنظرها احملاكم الشرعية .
حيث أوضحت املادة األولى من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظالم بأن الدعوى اإلدارية ترفع بطلب من املدعي لرئيس ديوان املظالم أو 
من ينيبه متضمنًا بيانات عن املدعي واملدعى عليه وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة اجلهة اإلدارية باحلق املدعى به إن كان مما جتب املطالبة به قبل 
الرفع للديوان وفق ما نصت عليه املادة الثانية من القواعد ، ونتيجة املطالبة أو تاريخ التظلم من القرار املطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه 
إلى اجلهة اإلدارية قبل رفع الدعوى وفقًا للمادة الثالثة من هذه القواعد  ونتيجة التظلم  يحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة املختصة التي 
يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه اجلهة إذا طلب املدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا املوضوع ، وللدائرة املختصة االستعانة بأحد املتخصصني 
لتحضير الدعوى حتت إشرافها ، كما تضمنت هذه القواعد بعض اإلجراءات لقبول الدعوى شكاًل والتي سنتطرق لها بإذن ا& في العدد القادم والذي 

سنوضح فيه املدة النظامية للتظلم أمام اجلهات اإلدارية قبل الرفع للديوان باإلضافة إلى املدة النظامية املانعة لسماع الدعوى أمام الديوان .

هي اآللية  النظامية للتقدم بدعوى لديوان املظالم ؟

استشارات قانونية

اعرف
           املادة احلادية والستون بعد املائة )2(

ال يــجــوز تــشــغــيــل األحـــــداث فـــي األعـــمـــال اخلـــطـــرة أو 
الصناعات الضارة ، في املهن واألعمال التي يحتمل ألن 
تعرض صحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم للخطر ، بسبب 
الوزير  ويحدد   ، فيها  تــؤدي  التي  الــظــروف  أو  طبيعتها 

بقرار منه األعمال والصناعات واملهن املشار إليها.

           املادة  الثانية والستون بعد املائة )2(
1- ال يجوز تشغيل أي شخص لم يتم اخلامسة عشرة من 

عمره وال يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض 
الصناعات أو املناطق أو بالنسبة لبعض فئات األحداث بقرار منه.

2- إستثناء من الفقرة )1( من هذه املادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو 
عمل األشخاص الذين تترواح أعمارهم ما بني 13-15 سنة في أعمال  خفيفة 

يراعى فيها اآلتي:
1/2- أال يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو منوهم.

أو  التوجيه  برامج  في  وإشتراكهم  املــدرســة  في  مواظبتهم  تعطل  أال   -2/2
التدريب املهني وال تضعف قدرتهم على اإلستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

                 املادة  الثالثة والستون بعد املائة )2(
إثنتي عشرة ساعة  تقل عن  الليل ال  فترة من  أثناء  األحــداث  يحظر تشغيل 

متتالية إال في احلاالت التي يحددها الوزير بقرار منه.

                 املادة  الرابعة والستون بعد املائة )2(
ال يجوز تشغيل األحداث تشغياًل فعلياً أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد 
لسائر شهور السنة ، عدا شهر رمضان فيجب أال تزيد ساعات العمل الفعلية 
فيه على أربع ساعات ، وتنظم ساعات العمل بحيث ال يعمل احلدث أكثر من 
أربع ساعات متصلة ، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصالة ، ال تقل في 
املرة الواحدة عن نصف ساعة وبحيث ال يبقى في مكان العمل أكثر من سبع 
أيام  أو في  الراحة األسبوعية  أيــام  األحــداث في  وال يجوز تشغيل  ساعات، 
األعياد والعطالت الرسمية واإلجازة السنوية  ، وال تسري عليهم االستثناءات 

التي نصت عليها املادة السادسة بعد املائة من هذا النظام.

املادة  األولى )1(
ألغراض هذه االتفاقية ، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما 

لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه.

املادة الثانية )1(
1- حتترم الدول األطراف احلقوق املوضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكل 
طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز ، بغض النظر عن عنصر 
الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو 
دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي 

، أو ثروتهم ، أو عجزهم ، أو مولدهم ، أو أي موضع آخر.
2- تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة لتكفل للطفل مركز والدي 
الطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األسرة ، أو أنشطتهم أو آرائهم 

املعبر عنها أو معتقداتهم.
  املادة  الثالثة )1( 

1- في جميع اإلجــراءات التي تتعلق باألطفال ، سواء قامت بها مؤسسات 
الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة ، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو 

الهيئات التشريعية يولى االعتبار األول ملصالح الطفل الفضلى.
الالزمتني  للطفل احلماية والرعاية  الدول األطــراف بأن تضمن  تتعهد   -2
لرفاهه ، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من األفراد 
املسؤولني قانوناً عنه، وتتخذ حتقيقاً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية 

واإلدارية املالئمة.
3- تكفل الدول األطراف أن تتقيد املؤسسات واإلدارات واملرافق املسؤولة 
عن رعاية أو حماية األطفال باملعايير التي وضعتها السلطات املختصة ، وال 
سيما في مجالي السالمة والصحة وفي عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل ، 

وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف.

   املادة  الرابعة )1(
تتخذ الدول األطراف كل التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير 
املالئمة ألعمال احلقوق املعترف بها في هذه االتفاقية، وفيما يتعلق باحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، تتخذ الدول األطراف هذه التدابير إلى 

أقصى حدود مواردها املتاحة ، وحيثما يلزم ، في إطار التعاون الدولي.

                
)2(  تشغيل األحداث في ظل نظام العمل باململكة العربية السعودية. )1( اتفاقية حقوق الطفل.

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
املستشار القانوني

واجباتك

حقوقك
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أيام عالمية

الي������وم العامل�������ي للس�����كان
، بينما  الواحدة  للمرأة  العالم مبعدل 7 أطفال  النيجر أعلى منو سكاني في  تعتبر دولة 

متثل تايوان أدنى مستوى مبعدل طفل للمرأة الواحدة.

التعدادات  إلجـــراء  العالم  فــي  قانونًا  تضع  دولــة  أول  هــي  األمريكية  املتحدة  الــواليــات 
السكانية ولفترات محددة.

عدد سكان العالم حاليًا يبلغ 7 مليار نسمة وسيتخطى 9 مليار بحلول عام 2050م.

مصر أول دولة عربية أجرت تعداد سكاني عام 1882م.

التعداد السكاني في العالم

اليوم العاملي للسكان
بعد بلوغ سكان العالم خمسة مليارات نسمة عام 1987م ، أعلن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام 1989م ، أن يكون يوم 11 متوز/يوليو من كل عام يومًا عامليًا للسكان 
، وفيه يتم تسليط الضوء على أهم القضايا السكانية من تعليم وصحة واحلد من الفقر واملساواة بني اجلنسني ، وضرورة إيجاد حلول للمشكالت السكانية املتعلقة 
مبعدل النمو السكاني عن طريق جمع البيانات السكانية الصحيحة من أجل تنمية املجتمع وبلوغ ألفية األمم املتحدة والتي من أهم أهدافها ، توفير  جميع مستويات 
التعليم  جلميع األطفال في العالم ، خفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بحلول عام 2015م، العمل على إنقاص إنتشار فيروس نقص املناعة واملالريا في 

العالم ، احلد من مستوى الفقر وزيادة دخل الفرد اليومي وإتاحة مياه الشرب اآلمنة جلميع سكان العالم.

التعداد وفوائده
هو عملية جمع وجتهيز وتقييم وحتليل ونشر البيانات االقتصادية والدميوجرافية 
واالجتماعية للسكان املوجودين على قيد احلياة في بلد محدد وزمن معني ، من أجل 
توفير بيانات أساسية للدولة بهدف وضع خطط التنمية ورسم السياسات وإتخاذ 
وإيجاد  احمللي،  املستوى  على  واالقتصادية  االجتماعية  بالتنمية  املتعلقة  القرارات 
قاعدة معلومات سكانية الستخدامها في إجراء الدراسات والبحوث وقياس مدى 
التغير في اخلصائص السكانية  والتي تتمحور حول أسباب النمو السكاني واآلثار 

املترتبة عليه إلجراء املقارنات احمللية واإلقليمية والدولية.

النمو السكاني عبر العصور
معدل منو السكان كان بطيئاً حتى أوائل القرن العشرين امليالدي وذلك يعود لعدة 
أسباب أهمها املجاعات وانتشار األوبئة واألمراض وكثرة احلروب في تلك العصور 
، كما أنه ال توجد بيانات تاريخية تؤكد عدد سكان العالم في العصور القدمية ولكن 
كان هناك العديد من احملاوالت لتقدير عدد سكان العالم في تلك العصور فمنذ ما 
يقارب مليون عام ُقدر سكان العالم بنحو 125 ألف نسمة ، وكان معظمهم يعيش 
في القارة األفريقية ، في حني  بلغ عددهم في زمن املسيح \ مابني 200 - 300 
مليون نسمة ، أما في العصر احلديث فقد تضاعف عدد السكان وذلك لعدة أسباب 
الصناعي  اإلنتاج  زيادة   ، إنتاجه  أساليب  الزراعي وتطور  اإلنتاج  زيادة  أهمها  من 
والذي أدى بدوره لزيادة قدرة اإلنسان على إنتاج الغذاء وضروريات احلياة األساسية 
، واكتشاف قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية وقارة استراليا ، وانخفاض 
معدل الوفيات مع ثبات معدالت املواليد في بعض مناطق العالم ، وارتفاع معدل 
العلمي  للتقدم  نتيجًة  عاماً   )65( احلاالت  بعض  في  والذي جتاوز  اإلنسان  عمر 

الكبير والذي تصدى ألسباب الوفاة في أعمار مبكرة.

االستراتيجية السكانية للدول  اخلليجية
أدركت األمانة العامة مبجلس التعاون اخلليجي الترابط الوثيق بني السكان والتنمية ، 
وسعت إلى حتقيق التوازن بني التركيبة السكانية ومدى احتياج سوق العمل اخلليجي 
من خالل تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتنمية املوارد البشرية ، فسعت إلى إيجاد 
وثيقة »اإلطار العام لإلستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون اخلليجي«، وفي 
الوثيقة في  الوثيقة من قبل املجلس وتركزت أهداف تلك  عام 1998م مت اعتماد 
توفير  من خالل  البشرية  املوارد  وتنمية   ، املجلس  دول  في  توازن سكاني  حتقيق 
الرعاية الصحية واالجتماعية والتعليم والتدريب ، وتطوير النظام التعليمي لتلبية 
احتياجات سوق العمل ، وإحالل العمالة اخلليجية محل العمالة الوافدة ، إضافًة 

إلى تطوير اإلحصاءات السكانية وبيانات سوق العمل في دول املجلس.

اململكة والتعداد السكاني
تعتمد اململكة على استراتيجية التعداد كأساس علمي في توظيف مواردها الطبيعية 

لذا أصدرت مرسوم ملكي   ، التنمية االقتصادية واالجتماعية  والبشرية بهدف 
رقم )32( وتاريخ 1379/12/7م ، بإنشاء مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات 
بهدف توفير البيانات واملعلومات اإلحصائية الدقيقة لالستفادة منها في خطط 
مبا  الدولية  واجلهات  احلكومية  واجلهات  الوزارات  وتزويد   ، لديها  التنمية 
حتتاجه من معلومات وبيانات سكانية ، حيث نفذت اململكة  سلسلة من التعدادات 
وكان أول تعداد رسمي في عام 1394م ، وبلغ إجمالي السكان )7.009.466(، 
والتعداد الثاني في عام 1992م وبلغ إجمالي السكان )16.948.388(، والتعداد 
الثالث في عام 2004 م وبلغ إجمالي السكان )22.678.262(، والتعداد الرابع 

في عام 2010م وبلغ إجمالي السكان )27.136.977(.

الــتــعــداد الــســكــانــي فــي املــمــلــكــة عام 
1431هــ

>  بلغ عدد املساكن في اململكة )4.643.151(.

> بلغ العدد اإلجمالي لسكان اململكة )27.136.977(.

> بلغ عدد املواطنني السعوديني )18.707.151(.

> بلغ  عدد املقيمني في اململكة )8.429.401(.

اللجنة الوطنية للسكان في اململكة
وطنية  بإنشاء جلنة  ملكي  م��رس��وم  ص��در   ، 2007م  ع��ام  ف��ي 
عنى بشؤون السكان تسمى )اللجنة الوطنية للسكان(،  حكومية تمُ

ومن أهم مهامها  :
1- اقتراح السياسة السكانية وحتديد أهدافها.

الصادرة  السكانية  بالقضايا  اخلاصة  التوصيات  متابعة   -2
عن املؤمترات اإلقليمية والدولية.

3- تنسيق اجلهود بني الوزارات واألجهزة ذات العالقة بقضايا 
السكان.

4- إنشاء قاعدة معلومات خاصة بالسكان.
خطط  ف��ي  وبرامجها  السكانية  السياسة  أه���داف  دم��ج   -5

التنمية واالستراتيجيات العامة للدولة.
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هيئة التحرير

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

عناوين اجلمعية

املقر الرئيســــــي: اململكة العربية الســــــعودية - الريــــــاض - هاتف : 012102223 فاكــــــس: 012102202 ص.ب 1881 
الرياض 11321

فــــــرع منطقة مكــــــة املكرمة: جدة- حي احملمدية - طريــــــق املدينة النازل هاتــــــف : 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

 التحرير 
مركز املعلومات

nshrsa@gmail.com

التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

www.nshr.org.sa حقــــوق

ثقافة حقوق اإلنسان

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

واإلدارية

بدأت األمم املتحدة مؤخرًا في صياغة مشروع لإلعالن العاملي 
حلقوق  العاملي  لإلعالن  مكمل  باعتباره  اإلنسان  لواجبات 
املتحدة  العمومية لألمم  قبل اجلمعية  واملعتمد من  اإلنسان 
في 10 ديسمبر عام 1948 والذي جاء فيه وفقًا للمادة ) 29 ( 
ازاء اجلماعة .... «  مما يؤكد  منه » أن على كل فرد واجبات 
أن واجبات اإلنسان توازي حقوقه باعتبارها وحدة متكاملة ال 
ميكن الفصل بينهما وال ميكن ألي إنسان أن يتمتع بحقوق 
فكرة  انطلقت  املبدأ  هذا  فمن    ، واجبات  عليه  تكون  أن  دون 
التي يجب على  الواجبات  العديد من  اإلعالن والذي تضمن 
الطبيعية  اإلنسان  واجبات  أن  باعتبار  بها  االلتزام  األفراد 
لها  ومكمله  بحقوقه  مرتبطة  األساس  في  هي  واالجتماعية 
عدم  يجب  حدود  للحقوق  أن  كما  واجب  يقابله  حق  فأي 
يرى  املنطلق  هذا  ومن  اجلماعة  جتاه  بها  وااللتزام  جتاوزها 
القائمني على اإلعالن أن على كل إنسان واجب جتاه املجتمع 
الذي يعيش فيه مما ينتج عنه احلفاظ على حقوق اإلنسان 
إال أن الفهم اخلاطئ لدى الكثير ملعنى حقوق اإلنسان جعل 
البعض في سبيل بحثهم عن حقوقهم يتناسون ما عليهم من 

واجبات هي في االساس حقوق لألخرين .
اشتمل  والذي  اإلنسان  حلقوق  العاملي  لإلعالن  املتأمل  إن 
)لكل  مبصطلح  غالبيتها  تبدأ  مادة  وثالثني  مقدمة  على 
إنسان احلق في...(، واإلعالن العاملي لواجبات اإلنسان والذي 
يشتمل أيًضا على مقدمة تليها تسع عشرة مادة تبدأ غالبيتها 
مبصطلح )على كل شخص أن ...(. يلحظ أن إعالن احلقوق 
نص في مادته األولى على أنه: » يولد جميع الناس أحراًرا في 
الكرامة واحلقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن 

يعامل بعضهم بعضًا بروح من اإلخاء«. 
»كل  أن:  األولى على  الواجبات فقد تضمنت مادته  أما إعالن 
شخص أًيا كان جنسه، أو أصله العرقي ،أو وضعه االجتماعي، 
كانت  أو  عمره،  كان  أو  لغته  أو  السياسية،  قناعته  كانت  أًيا  و 
جنسيته أو كان دينه، عليه واجب معاملة كل البشر بإنسانية« 
إعالن  عن  يختلف  الواجبات  إعالن  أن  يتضح  هنا  ومن   ،
احلقوق من حيث أنه انتقل من حيز الفرد إلى حيز اجلماعة 
، ويؤكد ذلك ما جاء في املادة التاسعة من إعالن الواجبات و 
الذين تتوفر لهم اإلمكانيات،  الناس  »كل  أن  التي نصت على 
والقهر  الفقر  على  للقضاء  جدية  بجهود  بالقيام  ملزمون 
واجلهل و عدم املساواة، وعليهم أن يدعموا بشدة هذا التوجه 
على مستوى العالم، لضمان الكرامة واحلرية واألمن والعدالة 

للناس جميعًا« .

Nshr1@yahoo.com    

ضمن مجموعة من املبادرات اإلعالمية والتوعوية و التي تسعى اجلمعية من 
خاللها إليصال رسالتها ودورها احلقوقي 
اجلمعية  أنشأت  املجتمع  شرائح  جلميع 
التواصل  م���وق���ع  ف���ي  ح���س���اب���ًا  م����ؤخ����رًا 
االجتماعي »توتير« ، ال سيما  وأن مواقع 
التواصل االجتماعي جتد اهتمامًا واسعًا 

من فئة الشباب في الوقت الراهن .
و يتركز هدف اجلمعية من خالل حسابها 
واسع  إيجاد حيز  إلى  »توتير«  موقع  على 
،والتوعية  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  ثقافة  لنشر 

بنشاطات اجلمعية بشكٍل عام.
 و يتناول احلساب أخبار اجلمعية وباقة من املعلومات احلقوقية.

اجلمعية تطل على املجتمع السعودي من خالل »تويتر«

نقاًل عن صحيفة 

نحن بحمد اهلل مسيطرين
ومراقبين االسعار جيدا ...

قبل رمضان ...

مفرح الزيادي
alzeidy@gmail.com

التجار

 اإلعالن العاملي لواجبات اإلنسان


