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حقوق اإلنسان تناشد خادم احلرمني الشريفني  إعادة النظر في نظام املطبوعات
وهيئة الصحافيني السعوديني وبعض اجلهات األخرى 

للمشاركة في إعادة الصياغة«.
مشيراً إلى أنَّ ما جاء في التعديالت على نظام النشر 
إلللى تقييد إصللالح املؤسسات احلكومية  يللؤدي  رمبللا 
»كونك لن تُناقش ولن تُسائل املسؤولني بصفتهم«, كما 
أشار إلى أنَّ مكانة العلماء وهيئة كبار العلماء وكبار 
املسؤولني في الدولة محفوظة »ولن يقبل أحد املساس 
بشخصهم«, مؤكداً أن النقد املوجه بهدف اإلصالح, 
وإعطاؤه مساحة خصوصاً  تشجيعه  يتم  أن  يُفترض 
في هذا الوقت, مشيراً إلى أنه في الوقت الذي جند 
فيه املنطقة كلها تتوجه إلى مزيد من االنفتاح »نأخذ 

نحن في السعودية مساراً معاكساً, وهذا األمر ال يخدم السعودية ال داخلياً وال إقليمياً 
وال دولياً«.

في  النظر  بللإعللادة  اخلثالن  صالح  الدكتور  اجلمعية  باسم  الرسمي  املتحدث  طالب 
التعديالت التي أجريت على نظام املطبوعات وقال »إنَّ خادم احلرمني الشريفني هو 
من بَدأ املشروع اإلصالحي الكبير, والبد من النظر ملا يجري على الساحة احمللية أو 
الدولية في إطار هذا املشروع اإلصالحي, ويجب أن تُتخذ إجراءات داعمة لألنظمة 

والسياسات ملا يخدم اإلصالح«.
وأكد أن جميع األنظار تتجه إلى السعودية دائماً, »ومثل تلك القرارات التي قد يُفهم 
منها تقييد حرية التعبير عن الرأي سينعكس سلباً على سمعة السعودية, وسيكون له 
األثر غير اإليجابي على محاربة الفساد وتصحيح األخطاء واملمارسات اخلاطئة في 

كثير من اجلهات احلكومية لدينا«.
واعتقد اخلثالن أن تؤدي تلك التعديالت إلى حتفظ الكثير من كتاب األعمدة الصحافية 
عن مناقشة الكثير من امللفات خشية الوقوع حتت مخالفات معنوية أو مادية, مشيراً 
إلى أنه »كان من املفترض أال تستعجل اللجنة املكلفة بتعديل نظام املطبوعات والنشر, 
كما كان من املفروض أخذ وجهات النظر األخرى كاجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان  

د. صالح اخلثالن

وفد من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يزور اجلمعية

الالجئني بشكل  اإلنسان بشكل عام وحقوق  املتعلقة بحقوق  املوضوعات  إلى بعض 
خاص ودور اجلمعية حيال وضع األفراد الذين ال يحملون هوية وأوضاع 
اجلالية البرماوية في اململكة وأفضل احللول لتصحيح وضعهم النظامي,  
كما تناول احلديث سبل التعاون بني اجلمعية واملفوضية في مجال ورش 

العمل و التدريب وإقامة الندوات التثقيفية.
هذا وقد مت االتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بني الطرفني تهدف للتعاون 
والتنسيق في مجال حقوق اإلنسان وحقوق الالجئني بشكل عام وفي مجال 

التدريب والتثقيف بشكل خاص.

املتحدة  السامية لألمم  للمفوضية  باإلنابة  اإلقليمي  املمثل  السيد حمدي بخاري  قام 
الدولية  احلماية  مسؤول  الشاذلي  هيثم  والسيد  الالجئني  لشؤون 
السبت  يللوم  بالرياض  الرئيسي  باملركز  للجمعية  بللزيللارة  باملفوضية 

1٤٣2/٦/٤هلل املوافق 2011/5/٧م .
رئيس  القحطاني  ربيعان  بللن  مفلح  الللدكللتللور  استقبالهم  فللي  وكلللان 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان و خالد بن عبد الرحمن الفاخري 

عضو اجلمعية واملستشارالقانوني. 
في بداية اللقاء رحب رئيس اجلمعية بالوفد الزائر وتطرق احلديث 

تصريح رئيس  اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

 مبناسبة رفع  مشروع نظام حماية املستهلك إلى املقام السامي
واألجور , وفرض رسوم أو غرامات مالية على بعض اخلدمات من قبل بعض الشركات 
العامة, وعدم وفاء بعض املصانع بحقوق املستهلك فيما يتعلق بالسلع 
التي تنتجها, ورفع البعض أسعار خدماته مخالفة للتسعيرة املعلنة من 
قبل اجلهات ذات العالقة , وهذا يعود لعدم وجود نظام حلماية املستهلك 
التي  العقوبات  ببيان  اإلعللالم  ووسائل  الرقابية  قيام اجلهات  ثم   ومن 
ستطبق على من يخالف وحث املواطنني واملقيمني على التبليغ عندما يتم 
رصد مثل هذه األوضاع, وال شك أن ارتفاع  إيجارات السكن واحملالت 
التجارية و بعض العقارات بنسب عالية وبدون ضوابط أو تنظيم قد دفع 
بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم على املستهلك تبعاً لزيادة إيجارات 
احملالت ومحاولة توزيع هذه الزيادات على املستهلكني الذين هم احللقة 

األضعف في الدائرة".

املستهلك  حماية  نظام  حول  بتصريح  القحطاني  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  أدلى 
التالي  وفي  السامي  املقام  إلى  ورفعه  إلعللداده  اجلمعية  سعت  والتي 
نص التصريح "ال شك أنَّ املستهلك هو احللقة األضعف في التعامالت 
التجارية واخلدمية واحلاجة تدعو إلى وجود نظام أو قانون ُيكن أْن 
يُقدم حماية للمستهلك ويدعم اجلهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة 
األسباب  من  والتأكد  األسعار  مراقبة  في  بدورها   للقيام  والبلديات 

احلقيقية التي أدت حلصول مثل هذه االرتفاعات .
بهذا  يتعلق  فيما  والتظلمات  الشكاوى  من  العديد  رصللدت  واجلمعية 
املستهلك  حقوق  بحماية  العالقة  ذات  اجلهات  قيام  وعللدم  املللوضللوع 
في  االرتفاعات  هذه  مثل  منع  أجل  من  التدخل  أو  األسباب  بتوضيح 
تتمة ص3األسعار, وُوِجد أنَّ هناك مبالغة في رفع أسعار بعض السلع واخلدمات 

د. مفلح القحطاني
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األجهزة  بعض  فللي  موظفني  أنَّ  القحطاني  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  أكللد 
احلكومية ال يعملون إال بنسبة 50٪ من طاقتهم , مما يؤدي إلى التأخير في إجناز 
معامالت املواطنني والتي تؤثر سلباً على مصلحة الوطن واملواطن, مرجعاً السبب 
األساسي في ذلك هو انخفاض الكفاءة اإلدارية لبعض موظفي الدولة, الفتاً أن 
بعض املعامالت التي يحتاج إجنازها يومني تستغرق عدة أشهر, مؤكداً أن اجلمعية 
تلقت العديد من الشكاوى واملالحظات والتظلمات من قبل مواطنني ومقيمني ضد 
أجهزة حكومية تتأخر ومتاطل في تنفيذ معامالتهم, معتبراً ذلك مخالفة لتوجيهات 
سامية نصت على سرعة الفصل في املعامالت بالرغم من وجود بعض احملاوالت 

في  الرقابة  عامل  وغياب   اإلدارية  الكفاءة  انخفاض  سببه   املواطنني  معامالت  إجناز  في  التأخير    : تؤكد  اجلمعية  
األجهزة احلكومية

من قيادات في بعض الوزارات حلث إداراتهم بالتسريع في إنهائها , مطالباً بضرورة 
وحتى  للجهاز  املعاملة  دخللول  تاريخ  من  املعامالت  تتابع سير  داخلية  رقابة  وجللود 

االنتهاء منها.
من جانب آخر رأى الدكتور حسني الشريف املشرف العام على فرع اجلمعية بجدة 
 , اخلبرة  ذات  املؤهلة  البشرية  الكوادر  وتوظيف  واملعنوي  املللادي  الدعم  إيجاد  أن 
إضافًة إلى توفير بيئة عمل مناسبة ودعم املوظفني واملوظفات بالترقيات واحلوافز 
, وإيجاد آلية محاسبة عند تقصير املوظفني في أداء أعمالهم من شأنها رفع مستوى 

تقدمي اخلدمات للمواطنني والتي تعود بالنفع على الوطن واملواطن.

السفير الهولندي يلتقي رئيس اجلمعية
قام السيد رون ستريكر السفير الهولندي لدى اململكة يرافقه املستشار ويلم فان 
1٤٣2/٦/18هلل  السبت  يوم  بالرياض  الرئيسي  باملركز  للجمعية  بزيارة  روسيم 
القحطاني  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  استقباله  في  وكللان  2011/5/21م,  املوافق 
رئيس اجلمعية والدكتور عبد اجلليل السيف املشرف على فرع اجلمعية باملنطقة 
الشرقية واألستاذ خالد بن عبد الرحمن الفاخري عضو اجلمعية واملشرف العام 

على الشؤون اإلدارية واملالية, في بداية اللقاء رحب رئيس اجلمعية بالوفد الزائر 
وتطرق احلديث إلى بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام وموقف 
اجلمعية من االنتخابات البلدية احلالية وحق املرأة في املشاركة فيها بشكل خاص, 
املطبوعات  الئحة  على  أجريت  التي  األخيرة  التعديالت  إلى  احلديث  تطرق  كما 

والنشر ومدى أثرها على حرية الصحافة والتعبير في اململكة.

وفد من منظمة بناء اجلسور الهولندية يزور اجلمعية

عضو اجلمعية خالد الفاخري  :  بعض حاالت االنتحار  أسبابها نفسية
بعد   زيادة حاالت انتحار نزالء السجون

قررت املديرية العامة للسجون أن تُشكل جلنة خاصة بدراسة حاالت االنتحار بني نزالء السجون 
وأسبابها, على أن تقوم هذه اللجنة بوضع مقترحات مناسبة حلل هذه املشكلة.

نتيجة  تكون  االنتحار  أن بعض حاالت  , عضو اجلمعية  الفاخري  املستشار خالد  فيما أوضح 
ضغوط ومشاكل نفسية مشيراً إلى أنَّ آلية عمل اجلمعية مع مثل هذه القضايا التي ترد إليها 
احلادث  على  والوقوف  السجن  لزيارة  وفد  ارسللال  يتم  وقد   , حالة  كل  ظللروف  بحسب  تتنوع 
واألسباب التي أدت إلى ذلك , والتأكد أنه لم يكن هناك أي انتهاكات جسدية أو نفسية ضده 
العالقة لضمان االهتمام  للتفكير في محاولة االنتحار, والتواصل مع اجلهات ذات  مما دفعه 

بالسجناء. 

الرئيسي  باملركز  للجمعية   بزيارة  الهولندية  اجلسور  بناء  منظمة   من  وفد  قام 
بالرياض يوم االثنني 1٤٣2/٦/2٧هل املوافق 2011/5/٣0م , وقد ضم الوفد كاًل 
من السيد كيس فلنترمان رئيس املنظمة واملستشار هاري همل, والسيدة  يوهانك 
فان دن بوس , والدكتورة  أمل فان هيس , وكان في استقبال الوفد رئيس اجلمعية 
الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في بداية اللقاء رحب رئيس اجلمعية بالوفد 
بعض  إلى  احلديث  وتطرق   , به  تقوم  ما  وابرز  اجلمعية  دور  واستعرض  الزائر 
املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان في اململكة ومنها ما يتعلق باتفاقية مناهضة 

التمييز والتزامات اململكة جتاهها.
 كما تناول احلديث موضوع جرائم االجتار بالبشر من حيث مفهومه العام وطرق 
مكافحته , وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الزائر اجلمعية وثمن اجلهود التي تقوم بها 
, حضر اللقاء كل من الدكتورة نورة العجالن نائب رئيس اجلمعية لشؤون األسرة 

و الدكتور عمر حافظ  عضو املجلس التنفيذي  و الدكتور صالح بن عبد الرحمن 
الشريدة رئيس جلنة الشؤون املالية واالستثمار والدكتور محمد بن خالد الفاضل 
عضو اجلمعية واملستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري املشرف العام على الشؤون 

املالية واالدارية واألستاذة ثريا بنت عابد شيخ عضو اجلمعية .

خالد الفاخري
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قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها. 
< احلق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها, وكذلك استرداد املبالغ 
التي يكون قد سددها لقاء خدمة, خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ شراء السلعة 
أو تقدمي اخلدمة, وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات 
املتفق عليها أو املعمول بها أو للغرض الذي من أجله مت احلصول عليها شريطة 

أن ال يكون العيب ناجتاً عن سوء استعمال املستهلك للسلعة أو للخدمة.
 < احلق في احلصول على تعويض كامل عن األضرار التي تلحق به أو بأمواله 
من جراء استهالك سلعة أو االنتفاع بخدمة غير مطابقة للمواصفات أو املعايير 

املعتادة.
< احلق في االعتراض على زيادة األجور للعقارات املعدة للسكن أو التجارة إذا 
أو  السلع  أسعار  زيادة  على  االعتراض  في  احلق  وكذلك  سنوياً   ٪5 عن  زادت 
األجور للخدمات إذا زادت عن 5٪ سنوياً دون إهمال ملصلحة التاجر أو مقدم 
 اخلدمة, و يحدد املخالفات ويبني العقوبات على املخالفني واملتجاوزين للنظام. 

تضمن مشروع النظام العديد من األهداف كان أبرزها :-
إلى  تؤدي  التي  املشروعة  غير  املمارسات  من  حقوقه  وصون  املستهلك  حماية   >

اإلضرار به.
< منع كل عمل  يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع  أو ينتقص من 

منافعها أو يؤدي إلى تضليل املستهلك.
لديه من خالل  االستهالكية  واألمناط  القيم  وتنمية  وتوعيته  املستهلك  تثقيف    >

برامج التوعية والتثقيف االستهالكي.
< ضمان ممارسة حق املستهلك في االختيار األنسب للسلع واخلدمات املتاحة في 

األسواق.
< ضمان نزاهة املعامالت, وسالمة املنتجات والسلع املقدمة للمستهلك, والتحقق 

من مطابقتها للمعايير واملواصفات القياسية احملددة.
< حماية املستهلك من االرتفاع املفاجئ ألسعار السلع واخلدمات واألجور.

النقل  تكلفة  ارتفاع  أو  املنشأ  بلد  في  املنتج  قيمة  كارتفاع  السلع،  بعض  أسعار  ارتفاع  إلى  تؤدي  قد  األحيان  بعض  في  خارجية  أسباب  بوجود  اجلمعية  إميان  رغم  ص1..  تتمة 
أو التأمني  إال أنه يالحظ أن هناك  سلع وخدمات ارتفعت قيمتها إلى نسب كبيرة، وبدون توضيحات من قبل اجلهات الرقابية املعنية بحماية املستهلك.

قبيل  من  يعد  و  املنافسة  مببدأ  إخالاًل  يعد  مما  سلعهم  أو  منتجاتهم  أسعار  رفع  حول  املوردين  أو  الشركات  بعض  بني  جماعية  اتفاقات  وجود  األحيان  بعض  في  لوحظ  كما 
هذا  لدراسة  املعنية  للجهات  بطلب  بالتقدم  منتجاتها  أسعار  زيادة  تقرر  عندما  املوردين  أو  الشركات  هذه  تلزم  وقوانني  أنظمة  وجود  يتطلب  مما   ، النظامية  املخالفات 

الطلب، فإذا وجد أن هذه الزيادة مبررة يتم إقرارها، أما إن كان فيها تعدي على حقوق املستهلكني فيتم رفضها.
إحلاق  إلى  األمر  يصل  عندما  ولكن  األرباح  عن  والبحث  الفرص  انتهاز  حقهم  من  فالتجار  والطلب  العرض  وقانون  السوق  حرية  مبقولة  احلالة  هذه  في  التعلل  يجوز  وال 

الضرر بحقوق املستهلك التي هي جزء من حق اإلنسان في العيش الكرمي فيجب على الدولة أن تتدخل لتعيد األمور إلى نصابها. 
املستهلك  حقوق  حماية  في  يساهم  أن  وصدوره  تبنيه  حالة  في  وتأمل  السامي  املقام  إلى  ورفعه  املستهلك  حلماية  نظام  مشروع  إعداد  أجل  من  اجلمعية  سعت  هنا  ومن 
السلع  أسعار  ورفع  الزيادات  لهذه  البعض  استغالل  بسبب  واالقتصادية  االجتماعية  اجلوانب  في  مؤخراً  الصادرة  السامية  القرارات  ثمار  فشيئًا  شيئًا  يفقد  بدأ  فاملواطن 

واألجور واخلدمات .

أهداف املشروع

 أكد مشروع النظام على:
< أهمية أن يكون هناك جهات تراجع الزيادة في األسعار واألجور من حيث هل 
لها ما يبررها حيث تتم زيادة األسعار واألجور وفقاً ألنظمة ولوائح تراعى عند رفع 

األسعار أن يضمن حق املستهلك وال يتضرر حق التاجر.
< احلاجة تدعو إلى وجود مركز وطني ملراقبة األسعار واألجور واخلدمات ويعني له 
رئيساً يرتبط مباشرة برئاسة ديوان مجلس الوزراء, وقد ورد ذلك في مشروع النظام.

 

< ينبغي التخفيف من أي إجراءات أو رسوم في املوانيء يكون من شأنها رفع تكلفة 
أرباحهم  هامش  على  للمحافظة  دائماً  يسعون  التجار  ألنَّ  املستهلك  على  السلعة 

ويحملون املستهلك أي زيادة.
ومن منطلق اهتمام اجلمعية بحقوق املستهلك واحلرص على حق اإلنسان في العيش 
الكرمي  فقد تضمن مشروع نظام حماية املستهلك املعد من قبلها كذلك كل ما من 

شأنه احملافظة على حقوق املستهلك ومنها على سبيل املثال :-
< احلق في الصحة والسالمة عند استعماله العادي للسلع أو اخلدمات.

< احلق في احلصول على املعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلع التي 
يشتريها أو يستخدمها أو اخلدمات التي تقدم إليه.

< احلق في احلصول على ما يثبت شراؤه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة مبيناً فيها 

توصيات املشروع وحقوق املستهلك
أكد املشروع على أنه  يجب  أن  تتوافر   في العقود النمطية  املعدة من  قبل  
املنتج أو املستورد أو املورد للتعاقد  مع أطراف متعددة غير محددة أو الذي توافق 
اإلدارات الرسمية على اعتماده , أو الذي ال يسمح للمستهلك بتعديل أحكامه  , 

بعض الشروط مثل:-
يجوز  أنه  على  ومفهومة,  واضحة  وبعبارات  العربية  باللغة  يكون مصاغاً  أن  أ. 

باتفاق العاقدين إبرام عقد باعتماد لغة أجنبية.
ب. أن ال يشير أو يحيل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف املستهلك قبل 

التوقيع.
تاريخ  الثمن وتاريخ وكيفية تسديده وكذلك  ج. أن يحدد بشكل صريح وواضح 

ومكان التسليم.
د. أن يتاح مراجعة هذه الشروط النمطية من قبل جهة ترعى حقوق املستهلك.

باجلهات  نهيب  احلالي  الوقت  في  فإننا  وإصلللداره  املللشللروع  هللذا  إقللرار  وحتى 
وأن  األنظمة  عليها  تقوم مبا متليه  أن  املستهلك  واملسئولة عن حماية  الرقابية 
هذه  أسباب  وآخللر  حني  بني  للمستهلكني  توضح  و  األسعار  على  رقابتها  تُفعل 
الزيادات إن كان لها مبرر أو متنع حدوثها  تفادياً إلحلاق الضرر بحق اإلنسان 

في العيش الكرمي.

شروط العقود النمطية

طالب رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني وزارة الداخلية السعودية بضرورة 
ما  إعطاؤهم  أو  هوية«  يحملون  ال  »من  أوضاع  حلل  العاجل  التدخل 
يكنهم من إثبات حقهم في العمل والعالج والتنقل والتعليم بشكل مبدئي 
ملن  الوطنية  الهوية  منحهم  خالل  من  وضعهم  في  البت  يتم  حني  إلى 
لها, حيث أن معظمهم موجودون على أراضي اململكة  يثبت استحقاقه 
قبائلهم  مشايخ  وبعض  قبلية  وانتماءات  أصول  ولهم  أعوام طويلة  منذ 
يشهدون بسعوديتهم وال ينبغي تركهم هكذا, قائاًل »هم حاالت إنسانية 
في  جنحت  واجلمعية   , أوضاعهم  لتعديل  العاجل  التدخل  إلى  حتتاج 
إيجاد حل لبعض احلاالت التي وردت إليها«, وأشار في الوقت ذاته أنه 

سبق وأن صدرت توجيهات سامية,  تنص على دراسة أوضاع بعض أفراد القبائل 
النازحة ممن يحملون بطاقات التنقل والعمل ومنحهم اجلنسية بعد 
تصحيح أوضاعهم حسب ضوابط منح اجلنسية السعودية , وأضاف 
»صدر للبعض منهم أرقام سجل مدني إال أنه لم ُينح الهوية حتى 
في  اإلنسانية  حقوقهم  من  يحرمهم  الوضع  ذلك  أنَّ  وشدد  اآلن«, 
الزواج والعمل والتعليم وحتى من دفن موتاهم في املقابر بسبب عدم 
وجود ما يثبت هوياتهم , مؤكداً أن هناك من خدم منهم في السلك 
نوط  على  حصل  من  ومنهم  السنني  عشرات  السعودي  العسكري 

الشجاعة في مكافحة اإلرهاب.
د.  مفلح القحطاني

     رئيس اجلمعية: البد من تصحيح أوضاع "من ال يحمل هوية" في السعودية

تصريح رئيس  اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

 مبناسبة رفع  مشروع نظام حماية املستهلك إلى املقام السامي
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هل
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

واجتهاد  واإلجماع  النبوية  والسنة  الكرمي  القران  نصوص  في  جاء   ما  خالل  من  رجال  أو  كانوا  نساًء  الورثة  وحقوق  املواريث  مسائل  اإلسالمية  الشريعة  نظمت 
َقَلّ  َّا  مممِ َواأَلْقَرُبوَن  اْلَوالمَِدانمِ  َتَرَك  َّا  مممِ يٌب  َنصمِ َساءمِ  ّ َولمِلنمِ َواأَلْقَرُبوَن  اْلَوالمَِدانمِ  َتَرَك  َّا  مممِ يٌب  َنصمِ َجالمِ  ّ }لمِلرمِ تعالي  قال   ، امليراث  في  حق  من  للمرأة  ما  أثبتت  والتي  الصحابة 
ما  النبوية  السنة  ومن   - النساء  سورة   } َمْعُروًفا  َقْوال  َلُهْم  َوُقولُوا  ْنُه  ممِ َفاْرُزُقوُهْم  نُي  َوامْلََساكمِ َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  ُأولُو  ْسَمَة  اْلقمِ َحَضَر  َوإمَِذا   )  7  ( َمْفُروًضا  يًبا  َنصمِ َكُثَر  َأْو  ْنُه  ممِ
جاء  ما  وتطبيق  والسنة  الكتاب  هو  السعودية  العربية  اململكة  دستور  ألنَّ  نظراً  و   ، أم  دونها  يكن  لم  إذا  السدس  للجدة  ]جعل  النبي  أن  الصامت  بن  عبادة  عن  ُروي 
والتي  للميراث  املانعة  الشرعية  األسباب  توفرت  إذا  إال  احلق  هذا  من  حرمانها  شخص  ألي  يحق  وال  ومضمون  ثابت  امليراث  في  املرأة  حق  فإنَّ  اإلسالمية   الشريعة  في 

نذكر منها:
> قتل الوارثة عمداً ملورثها.

> إذا ارتدت الوارثة عن اإلسالم بكامل أهليتها.
في  نصيبها  عن  التنازل  على  إجبارها  يحق  ال  أنه  كما  وليها  من  املنع  كان  لو  حتى  جائر  لها  منع  أي  فيعتبر  امليراث  من  حلرمانها  شرعي  مانع  هناك  يكن  لم  إذا  أما 
الذكور  أخوتها  من  وحياء  منها  مجاملًة  طواعيًة  عنه  تتنازل  قد  أو  أسرتها  من  عليها  الضغط  نتيجة  امليراث   في  حقها  عن  املرأة  تنازل  أحيانًا  يتم  قد  أنه  إال  امليراث, 

أو لتتفادى اخلالفات األسرية فحق املرأة في متلك نصيبها من اإلرث والتصرف به مسألة ال ميكن االختالف حولها.

املستشار القانوني

استشارات قانونية

اعرف
على  الكرامة  هللذه  لنمو  الضمان  هي  الصحيحة 

طريق تكامل اإلنسان.
إليه  أحللبللهللم  وأن  ا&  علليللال  كلهم  اخللللللق  أن   -2
أنفعهم لعياله وأنه ال فضل ألحد منهم على اآلخر 

إال بالتقوى والعمل الصالح.

                       املادة الثانية )2(
أ- احلياة هبة ا& وهي مكفولة لكل إنسان, وعلى 
والدول حماية هذا احلق من  األفراد واملجتمعات 
كل اعتداء عليه, وال يجوز إزهاق روح دون مقتض            

شرعي.      
ب- يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري.

ج- احملافظة على استمرار احلياة البشرية إلى ما شاء ا& واجب شرعي.
د- سالمة جسد اإلنسان مصونة, وال يجوز االعتداء عليها, كما ال يجوز املساس 

بها بغير مسوغ شرعي, وتكفل الدولة حماية ذلك. 

                                    املادة الثالثة )2(
أ- في حالة استخدام القوة أو املنازعات املسلحة, ال يجوز قتل من ال مشاركة 
لهم في القتال كالشيخ واملرأة والطفل, وللجريح واملريض احلق في أن يداوى 
ولألسير أن يطعم ويؤوى ويكسى, ويحرم التمثيل بالقتلى, ويجب تبادل األسرى 

وتالقي اجتماع األسر التي فرقتها ظروف القتال.
ب- ال يجوز قطع الشجر أو إتالف الزرع والضرع أو تخريب املباني واملنشآت 

املدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك. 

                                    املادة السابعة )3(
الناس جميعاً سواء أمام القانون, وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون 
دومنا متييز, كما يتساوون في حق التمتع باحلماية من أي متييز ينتهك هذا 

اإلعالن ومن أي حتريض على مثل هذا التمييز. 

                                    املادة الثامنة )3(
لكل شخص حق اللجوء إلى احملاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية 

أعمال تنتهك احلقوق األساسية التي ينحها إياه الدستور أو القانون. 

املادة األولى )1(
باالنتماء  والشعور  العربية  للدول  الوطنية  الهوية  إطللار  في  امليثاق  هذا  يهدف 

احلضاري املشترك إلى حتقيق الغايات اآلتية:
1- وضع حقوق اإلنسان في الدول العربية ضمن االهتمامات الوطنية األساسية 
في  اإلنسان  إرادة  توجه  وأساسية  سامية  مثاًل  اإلنسان  حقوق  من  التي جتعل 
الدول العربية ومتكنه من االرتقاء نحو األفضل وفقاً ملا ترتضيه القيم اإلنسانية 

النبيلة.
الوفاء لوطنه  بهويته وعلى  العربية على االعتزاز  الدول  2- تنشئة اإلنسان في 
والتسامح  البشري  التآخي  بثقافة  التشبع  مع  مشتركة  ومصالح  وتاريخاً  أرضاً 
واالنفتاح على اآلخر وفقاً ملا تقتضيه املبادئ والقيم اإلنسانية وتلك املعلنة في 

املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.
مدني  في مجتمع  حللرة مسؤولة  العربية حلياة  الللدول  في  األجلليللال  إعللداد   -٣
متضامن وقائم على التالزم بني الوعي باحلقوق وااللتزام بالواجبات وتسوده قيم 

املساواة والتسامح واالعتدال.
٤- ترسيخ املبدأ القاضي بأن جميع حقوق اإلنسان عاملية وغير قابلة للتجزئة 

ومترابطة ومتشابكة. 

املادة الثانية )1(
ومواردها  ثرواتها  على  والسيطرة  تقرير مصيرها  في  احلق  كافة  للشعوب   -1
ولها احلق في أن تقرر بحرية اختيار منط نظامها السياسي وأن تواصل بحرية 

تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
2- للشعوب احلق في العيش حتت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

هي  كافة  األجنبية  والسيطرة  واالحتالل  والصهيونية  العنصرية  أشكال  إن   -٣
حتد للكرامة اإلنسانية وعائق أساسي يحول دون احلقوق األساسية للشعوب ومن 

الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.
٤- للشعوب كافة احلق في مقاومة االحتالل األجنبي.

 املادة  األولى )2(
وجميع  والنبوة آلدم  العبودية &  بينهم  واحللدة جمعت  أسللرة  البشر جميعاً   -1
واملسؤولية  التكليف  أصللل  وفللي  اإلنسانية  الكرامة  أصللل  في  متساوون  الناس 
دون متييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو اجلنس أو املعتقد الديني أو 
االنتماء السياسي أو الوضع االجتماعي أو غير ذلك من االعتبارات وأن العقيدة 

)3( اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.)2(  إعالن القاهرة. )1( امليثاق العربي حلقوق اإلنسان.

واجباتك

حقوقك

هناك إجراءات قضائية تضمن للمرأة احلصول على حقها في امليراث كاماًل؟
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ما يصل  للجهات املختصة  أقل  بكثير  من  الواقع
رئيس  اجلمعية يؤكد :  ظاهرة  العنف  األسري  ظاهرة  عاملية 

األسرة في اإلسالم والقوانني الدولية
التي  األسرة  بناء  في  األساسية  الطريقة  وجعله  الزواج  اإلنسان  فرض ا& على 
هي النواة األساسية للمجتمع , فأول زواج في تاريخ البشرية هو زواج آدم وحواء  
الزوجية  العالقة  تلك  على  اإلسالم  وحرص  البشري,  املجتمع  عنه  نتج  والذي 
وجعلها ميثاقاً غليظاً وربط بني الزوجني بعناصر األلفة واحملبة وحث على التعامل 
احلسن بينهما , وحرم ممارسة القوة واإلكراه من قبل أي فرد من أفراد األسرة 
جتاه اآلخر وهو ما أكده مفتي اململكة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قائاًل 
»العنف األسري من أكبر كبائر الذنوب خاصة إذا ترتب عليه إزهاق الروح أو العقل 
أو عقوق الوالدين,  فلإلنسان احلق في تكوين أسرته ويجب عليه احلفاظ عليها 

وحمايتها من االنهيار«.
كما أكد نظام احلكم األساسي في اململكة العربية السعودية في مادته العاشرة على 
أن حترص الدولة على توثيق أواصر األسرة واحلفاظ على قيمها العربية اإلسالمية 

ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
العاملي حلقوق اإلنسان حق  كما حمت املادة 1٦في فقرتيها )٣,1( من  اإلعالن 

اإلنسان في الزواج وتكوين أسرته حيث نصت على :
1- للرجل واملرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة , دون أي قيد 
بسبب العرق أو اجلنسية أو الدين , وهما متساويان في احلقوق لدى التزوج وخالل 

قيام الزواج ولدى انحالله.
٣- األسرة هي اخللية الطبيعية واألساسية في املجتمع ولها حق التمتع بحماية 

املجتمع والدولة.

اليوم العاملي لألسرة

اجلمعية وظاهرة العنف األسري
أكد رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاني أنَّ »ظاهرة 
العنف األسري هي ظاهرة عاملية تعاني منها جميع املجتمعات ومنها املجتمع  

أخرى,  إلى  منطقة  من  تختلف  وهي  السعودي, 
وقد يكون ما يصل إلى اجلهات املختصة ووسائل 

اإلعالم أقل بكثير مما يحدث في الواقع «.

> أسبابه
املؤدية  »األسباب  القحطاني  مفلح  الدكتور  بني 
ما  تتنوع  والتي  األسري  العنف  ظاهرة  إلى 
يعاني  بالعنف  القائم  يكون   أن  وهو  ذاتية  بني  
املسكرات  يتعاطى  أو  نفسية  اضطرابات  من 

واملخدرات , أو أن يكون لديه مرض عقلي , أو أسباب ثقافية وتربوية كتدني 
املستوى الثقافي واملستوى العلمي ألفراد األسرة أو أسلوب التربية التي تبيح 
بالضرب على األنثى وتقبل املجتمع للضرب  التعدي  للذكر في بعض األحيان 
وهو نتيجة النخفاض املستوى الثقافي للمجتمع أو االستعانة بتفاسير خاطئة 
تبيح الضرب للزوجة أو األبناء ,أو السبب االقتصادي وهو ضعف مستوى دخل  

رب األسرة والذي ينعكس بدوره على تعامله مع أسرته وأبنائه«.
> آثاره

> جهود اجلمعية
شدد الدكتور مفلح القحطاني على أنَّ  »التوعية بالعنف األسري هي مسؤولية 
تقع على عاتق اجلميع ابتداًء من املدرسة ومروراً باألجهزة املعنية وانتهاًء 
بوسائل اإلعالم ومؤسسات املجتمع املدني« , وانطالقاً من رسالة اجلمعية 
برفع الظلم والضرر على اإلنسان فإنها تقوم  بتلقي الشكاوى والتظلمات 
من  ضحايا العنف وإيجاد احللول لها ومتابعتها مع اجلهات ذات العالقة 
إضافًة إلى  توعية املجتمع بخطر العنف األسري وعالجه والتحذير منه 
وذلك عبر الندوات وورش العمل واحملاضرات وإصدار املطويات والكتيبات, 

وإيجاد قوانني وأنظمة تردع املعتدي وحتمي الضحية .
 من جانب آخر وقعت اجلمعية مذكرة تفاهم مع برنامج األمللان األسري 
تضمنت هذه املذكرة التعاون املشترك في نشر التوعية واملساهمة في دعم 
احلمالت التوعوية التي تتفق مع أهداف الطرفني والتعاون في تنظيم دورات 
تتوافق مع أهداف  التي  العمل والندوات واملؤمترات  التدريب وعقد ورش 
اجلمعية و تقدمي االستشارات عن حاالت العنف األسري وإيذاء األطفال 
ومتابعة حتويل هذه احلاالت إلى اجلهات االجتماعية والطبية والقانونية 
املعنية والتعاون في إجراء الدراسات العلمية املتعلقة بالعنف األسري التي 

يرعاها البرنامج وتقدمي الدعم الفني لها. 

الكثيرة  العديد من املخاطر  أنواعه ودرجاته  للعنف األسري بشتى  أنَّ  ال شك 
عدائية  شخصيات  عنها  ينتج  والتي  والعقلية  والبدنية  النفسية  الصحة  على 
وسلبية تشعر باالضطهاد النفسي, مما يؤدي إلى حتطيم النفس البشرية ولعل 
من أهم آثاره الطالق والذي يؤدي إلى التفكك األسري وهو ما أكد عليه رئيس 
اجلمعية قائاًل » تفشي الطالق في املجتمع يكون غالباً نتيجة للعنف األسري 
والذي يؤدي إلى تفكك األسرة مما يدفع ضريبته األطفال الذين ينشؤون نشأة 

غير سليمة بسبب عدم احتواء كال الوالدين لهم وخوضهم لتجربة قاسية 
إليهم , مما يعني جيل غير مستقر  الناس  في مقتبل عمرهم ومن أقرب 

وغير صحيح نفسياً«.

رسالة األمم املتحدة في اليوم العاملي لألسرة
أكد األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون أنَّ الفقر والتمييز وعدم املساواة 
إمكانية  في فرص احلصول على اخلدمات االجتماعية يحرمان األسرة من 
عنوان  حملت  له  رسالة  خالل  من  ذلك  جاء   , أطفالهم  ملستقبل  التخطيط 

»مواجهة فقر األسرة واالستبعاد االجتماعي«, في اليوم العاملي لألسرة .
و دعا حكومات العالم إلى اعتماد استراتيجيات تركز على دعم األسرة مبا في 
ذلك برامج بدالت لألطفال وتوفير احلماية االجتماعية لهم والتي من شأنها 

التقليل من حاالت الفقر لدى األسر.

> إحصائيات اجلمعية
وردت  التي  األسري  العنف  قضايا  عدد  أن  اجلمعية  إحصائيات  تشير 

للجمعية منذ تأسيسها عام 1٤25هلل إلى عام 1٤٣1هلل بلغ 192٣ قضية.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

د. مفلح القحطاني

من  أي��ار/م��اي��و  م��ن  اخل��ام��س عشر  ف��ي  لالحتفال  ال��ع��ال��م  امل��ت��ح��دة  ل��ألمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  دع���ت  
كل عام في اليوم العاملي لألسرة والتي اعتمدته عام 1993م.

التي  للمشاكل  للتصدي  املبذولة  اجل��ه��ود  لتعزيز  فرصة  ال��ي��وم  ذل��ك  جعل  على  العالم  حثت  و 
وأف��راده��ا ومستواها  األس��رة  رفع مستوى  ذات��ه  على  الوقت  في  وأك��دت   ، األس��رة  تؤثر على كيان 

املعيشي باعتبارها النواة  والوحدة األساسية في املجتمع.
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حق العمل في  اإلسالم والقوانني العاملية
مبوجبه  الللذي  العمل  على  اإلنسان  الدولية  والقوانني  اإلسالمية  الشريعة  حثت 
يضمن له العيش الكرمي, ورفع ا& عز وجل درجة العمل إلى مرتبة العبادة, وجعله 
أَيِْديِهْم أََفال  َعِملتُْه  َوَما  ِمْن ثَمِره  ِلَيْأُكلوا  نعمة تستحق الشكر, فقال عز وجل } 
اليد  العليا خير من  فاليد   , من اجلهاد  نوعاً  العمل  يَْشُكُروْن{, واعتبر اإلسالم 
السفلى, واليد التي تعطي خير من اليد التي تأخذ, كما أعطى اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان حق العمل في املادة 2٣ والتي نصت على:
1- »لكل شخص احلق في العمل , وله حرية اختياره بشروط عادلة ومرضية وفي 

احلماية من البطالة«.
2- »جلميع األفراد دون أي متييز احلق في أجر متساو على العمل املتساوي«.

٣- » لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشة الئقة 
بالكرامة البشرية وتستكمل عند االقتضاء بوسائل أخرى للحماية االجتماعية«.

نظم فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بالعاصمة املقدسة ورشة عمل بعنوان 
الدكتور حسني  للعمال ضمت كاًل من  العاملي  اليوم  العمل« مبناسبة  »احلق في 
الشريف  معتوق  واألعضاء  بجدة  اجلمعية  فرع  على  العام  املشرف  الشريف 
وإسماعيل سجيني وطالل قستي , ودعت اجلمعية إلى إحياء تلك املناسبة سنوياً 
من أجل تعزيز التواصل بني اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص ورجال األعمال 
الندوة عدد من ممثلي  في  وشارك  اململكة,   في  والعمالي  االقتصادي  بالشأن 
العمل -  وزارة  الثقفي,  املدنية - أحمد  اجلهات احلكومية وهي وزارة اخلدمة 
محمد جالل, صندوق املوارد البشرية - عبد الرحمن الزهراني, مجلس التدريب 
التقني - الدكتور راشد الزهراني, الغرفة التجارية الصناعية في جدة - محي 
الدين يحيى, برنامج عبد اللطيف جميل خلدمة املجتمع - أحمد املرحبي و أمني 
رجال  من  لعدد  إضافًة  توفيق,  محمد  فؤاد  املهندس  سابقاً  املقدسة  العاصمة 
األعمال واملال والصحافة والباحثني في الشأن االجتماعي - محمد عمر توفيق, 

جميل فارسي , الدكتور زيد الفضيل , الدكتور ياسر آل طراد.
حيث مت مناقشة العديد من املوضوعات الهامة والتي متكن املواطن من احلصول 
والفجوة بني  السلبية  وآثارها  البطالة  وأسباب   , الوظيفية  الفرص  أفضل  على 
توفير فرص  في  وآلية اجلهات احلكومية  التعليم,  السوق ومخرجات  متطلبات 
املرأة في محالت  الوطن, وواقع توظيف  للمبتعثني بعد عودتهم ألرض  وظيفية 
املستلزمات النسائية, ومدى دعمها من قبل صندوق تنمية املوارد البشرية ووزارة 
اخلدمة املدنية , كما بني الدكتور حسني الشريف أنَّ هدف اجلمعية من تنظيم 
وإيجاد  الشباب  لتوظيف  واخلاص  العام  القطاعني  تشجيع  هي  الورشة  تلك 

مقترحات لوضع حلول ملشكلة البطالة.
من جهته طالب عضو اجلمعية الدكتور طالل قستي اجلهات احلكومية إلى وضع 
استراتيجية لتوظيف املبتعثني بعد العودة , قائاًل »كيف سنوظف املبتعثني؟«, فيما 
احلقوق  انتهاكات  أسوء  من  البطالة  أن  الشريف  معتوق  اجلمعية  عضو  اعتبر 

اإلنسانية.
السوق  في  العاملة  القوى  أنَّ  سجيني  إسماعيل  الدكتور  أكد  آخر  جانب  من 
السعودية على ضوء دراسة أعدها  تنقسم إلى 8٣٪ ذكور و1٦٪ من اإلناث , وأن 

نسبة العاملون يثلون 89٪ , في حني تبلغ نسبة البطالة ٪10.5.
من جانب آخر اعتبر محمد جالل مدير التوظيف مبكتب العمل بجدة أن مشكلة 
غير  أعمال  رجال  وجود  وهما  بسببني  جاءت  السعودية  السوق  في  البطالة 
متحمسني لتوظيف املواطن , وطالب عمل غير جاد في حصوله على الوظيفة, كما 
طالب األمني السابق للعاصمة املقدسة املهندس فؤاد توفيق اجلهات احلكومية 
كما  السعودة  من  نسبة  أعلى  التي حتقق  الشركات  على  املناقصات  إرساء  إلى 
طالب  احلضور إنشاء مركز وطني ملعلومات التوظيف واالستفادة من التجارب 

العاملية.

اجلمعية تتبنى شعار »احلق في العمل«

> مصطلح »البطالة«:
ال يكن حصر مصطلح البطالة حول كل إنسان ال يعمل فهناك  الطلبة واملرضى 
والعجزة واألطفال الغير قادرين عن العمل وبالتالي ال يشملهم مصطلح البطالة , 
ووفقاً ملنظمة العمل الدولية فإن  مصطلح البطالة ال بد أن ينحصر في كل إنسان 
قادر على العمل ويبحث عنه بجدية ويقبل األجر السائد ويتراوح عمره بني 15إلى 

٦٤عاماً.

> آثار البطالة وأسبابها:
دعت العديد من الدراسات التي تناولت أزمة البطالة في العالم العربي إلى بذل 
املزيد من اجلهود إليجاد فرص عمل كي ال تأخذ تلك األزمة العديد من املنحنيات 
أزمة  ثم  اقتصادية  ثم  مالية  كانت  أن  فبعد  املجتمع,  واستقرار  أمن  تهدد  التي 
من جيل  املاليني  يزال عشرات  فال  وحرمان,  فقر  أزمة  اآلن  أصبحت   , تشغيل 
الشباب محرومني من حقهم في احلصول على فرصة عمل مما أدى إلى تأخر 
زواجهم وعدم تكوينهم ألسرهم والذي ولد لديهم الكثير من االضطرابات النفسية 
أو  إما لالنتحار  األحيان  أدى في بعض  بامللل مما  والشعور  واالكتئاب  القلق  من 

الرتكابهم العديد من اجلرائم.
بني  الكبيرة  الفجوة  إلى  السعودية  في  البطالة  أسباب  تتمحور  آخر   جانب  من 
استقطاب  في  الدولة  مؤسسات  بعض  وتقاعس  العمل  وسوق  التعليم  مخرجات 
التدريبية  البرامج  و ضعف  الوافدة  العمالة  على  واعتمادها  السعودية  الكفاءات 
وظائف  على  واإلقبال  املهني  العمل  كاحتقار  السائدة  االجتماعية  القيم  وبعض 

محددة و عدم ثقة بعض رجال األعمال  في إمكانيات العامل السعودي.

انتهاك حق اإلنسان في العمل

+ عاطل عن العمل=باحث عن العملقادر على العمل

كل  من  آيار/مايو  من  األول  في  العالم  يحتفل 
إحياء  أج��ل  م��ن  للعمال  العاملي  ال��ي��وم  ف��ي  ع���ام  
ساعات  لثمان  العمل  أج��ل  م��ن  النضال  ذك��رى 
ال��ي��وم ف��ي استراليا  ف��ك��رة ذل��ك  ي��وم��ي��ًا، وب���دأت 
بذكرى  االح��ت��ف��ال  أج���ل  م���ن  1856م،   ع���ام 

األش���خ���اص ال���ذي���ن ل��ق��وا ح��ت��ف��ه��م ف���ي ق��ض��ي��ة ه���امي���ارك���ت عام 
شيكاغو  في  ع��ام  اض��راب  في  اشتركوا  أشخاص  وه��م   ، 1886م 
من  أرب��ع��ة  ال��ش��رط��ة  فقتلت   ، امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  إل��ي��ن��وي،   ،
في  الناس  من  كبيرة  مجموعة  وجتمع   ، االض���راب  في  املشاركني 
مجهول  فألقى  االح��ت��ش��اد  لفك  الشرطة  وتدخلت  الثاني  ال��ي��وم 
شخصًا   12 وت��وف��ي  ال��ش��غ��ب  مكافحة  ش��رط��ة  وت��دخ��ل��ت  قنبلة 
لغضب  م��ص��در  ك��ان��ت  احل��ادث��ة  تلك  ال��ش��رط��ة   م��ن  سبعة  بينهم 
ي��وم��ًا  عامليًا  العالم ، وأص��ب��ح األول م��ن م��اي��و    أن��ح��اء  ف��ي  ال��ن��اس 
أجل  من  والعمل  العمال  دور  إل��ى  العالم  أنظار  لفت  إل��ى  يهدف 

تأمني متطلبات العيش الكرمي لهم.

نسبة البطالة في اململكة عام 2010

< ارت��ف��ع ع���دد ال��ع��اط��ل��ني ع��ن ال��ع��م��ل ف��ي ال��س��ع��ودي��ة ع���ام 2008م���ن 
416.350 إلى 448.547 عام 2009.

< انخفضت نسبة السعودة من 13٪ عام 2008 إلى 10٪ عام 2009. 
< عدد املسجلني  في نظام »حافز« أكثر من 1،900،000 متقدم .

العالم  ف��ي  شخص  مليون   80 العمل  ع��ن  العاطلني  ع��دد  سيصل    >
بحلول عام 2013م .

< معدل بطالة الشباب العربي هي األعلى على مستوى العالم.

< وصلت نسبة البطالة في العالم العربي إلى 17٪ عام 2009.
< الدول العربية بحاجة إلى 51 مليون وظيفة عام 2013.
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1431ه��  ع��ام  العمالية  القضايا  ع��دد 
الواردة للجمعية

منذ  العمالية  القضايا  ع��دد  مجموع 
1425ه�� إلى 1431ه��

555
2915

تشجيع  ه���ي  ال����ورش����ة  م���ن  ال���ه���دف 
على  واخل��������اص  ال����ع����ام  ال���ق���ط���اع���ني 
حلول  ووض�����ع  ال���ش���ب���اب،  ت��وظ��ي��ف 

ملشكلة البطالة.
د. حسني الشريف

تنقسم  السعودية  في  العاملة  القوى 
ونسبة  إن��اث،  و٪16  ذك��ور  إلى ٪83 

العاملون 89٪، والعاطلون ٪10.5.

واحلياة  العمل  في  احلق  من  اإلنسان  أجل متكني  من  اجلمعية  لرسالة  استكماالً 
الكرية والتواصل مع اجلهات ذات العالقة من خالل توفير فرص العمل للمواطنني 
فقد وقعت اجلمعية العديد من مذكرات تفاهم بينها وبني عدد من اجلهات والتي 
مبوجبها يتم توفير العديد من البرامج التأهيلية و التطويرية وهي مذكرة تفاهم 
اللطيف جميل  عبد  برنامج  مع  وأخرى  والتدريب,  للتعليم  السعودية  املؤسسة  مع 

خلدمة املجتمع.
 من جهتها بذلت  احلكومة  السعودية الكثير من اجلهود للحد من البطالة عن طريق 
»سعودة الوظائف في القطاع اخلاص« وتشجيع الشركات على توطني تلك الوظائف 
ودعمت  الكبرى  االقتصادية  املللدن  من  الكثير  فتحت  و   , بأيادي سعودية  وشغلها 
املشاريع الصغرى والكبرى لتوفير املاليني من فرص العمل للمواطنني , كما صدرت 
أوامر سامية مؤخراً تقضي بصرف إعانة للعاطلني عن العمل إلى حني توفير فرص 
العمل لهم  وقدرها )2000( ريال سعودي تصرف مع بداية العام الهجري القادم , و 

دشنت برنامج جدارة  عبر موقع وزارة اخلدمة املدنية لتلقي طلبات التوظيف .
 من جانبها أكدت وزارة العمل السعودية مؤخراً عن برنامج حتفيز املنشآت لتوطني 
ملونة  نطاقات  ثالثة  إلى  املنشآت  تصنيف  عن  عبارة  وهو   , »نطاقات«  الوظائف 
خضراء وصفراء وحمراء حسب معدالت التوطني احملققة بتلك املنشآت بحيث تقع 
املنشآت احملققة لنسب توطني مرتفعة في النطاق األخضر بينما تقع املنشآت األقل 
توطيناً في النطاقني األصفر ثم األحمر على التوالي حسب معدالت التوطني بها, 
وسيتم حرمان املنشآت الواقعة في النطاق األحمر من جتديد رخصة عمل العمالة 
الوافدة, وستمنح املنشآت الواقعة في النطاق األخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل 
دون  واألصفر  األحمر  النطاقني  في  الواقعة  املنشآت  من  الوافدة  العمالة  كفالة 

موافقة صاحب العمل.

مكافحة البطالة

د. إسماعيل سجيني

الب���د م���ن وض���ع اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات من 
لتوظيف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ق��ب��ل 

املبتعثني بعد عودتهم.
د. طالل قستي

ت��ع��ت��ب��ر ال��ب��ط��ال��ة م���ن أس�����وأ أش��ك��ال 
والتراخي  اإلن���س���ان  ح��ق��وق  ان��ت��ه��اك 

فيها يؤدي إلى مشكالت أمنية.
معتوق الشريف

البت  ف��ي  ب���اإلس���راع  ال��ع��م��ل  وزارة   ، ال��ق��ح��ط��ان��ي  م��ف��ل��ح  ال��دك��ت��ور  ط��ال��ب 
ف��ي م��ش��روع اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق اإلن���س���ان »إل���غ���اء أح��ك��ام الكفالة 
اعتمدت  وق��د  ال���واف���د«،  وال��ع��ام��ل  العمل  ص��اح��ب  ب��ني  ال��ع��الق��ة  وتصحيح 

اجلمعية عند صياغة املشروع على محورين أساسيني وهما 
العامل  ب��ني  حاليًا  القائمة  العالقة  تلك  سلبية   آث���ار  م��ن  ت��ف��رزه  م��ا   : أواًل 

الوافد وصاحب العمل )الكفيل( فلذلك وجب تصحيحها .
غير  أو  نظامي  بشكل  س��واء  العالقة  تلك  تنظم  التي  الكفالة  أحكام  ثانيًا: 
العامل  لها  يتعرض  التي  الإلنسانية  اآلث���ار  تلك  ع��ن  امل��س��ؤول��ة  ه��ي  نظامي 

الوافد ولذلك وجب إلغائها.
و أك���د أنَّ امل��ش��روع ي��ت��ن��اول ال��ع��دي��د م��ن احل��ل��ول امل��ق��ت��رح��ة م��ن أج���ل إلغاء 
للكفالة   احل��ال��ي  ال��وض��ع  عيوب  أب��رز  و  لها  ب��دائ��ل   وإي��ج��اد  الكفالة  أح��ك��ام 
احتجاز  مبنع  اجلمعية  طالبت  كما   ، منه  امل��رج��و  ال��غ��اي��ة  يحقق  ال  ال���ذي 
ألسرته  ال��ع��ام��ل  اس��ت��ق��دام  على  الكفيل  م��واف��ق��ة  وإل��غ��اء  ال��ع��ام��ل  سفر  ج���واز 
منطقة  أي  ف��ي  أق��رب��ائ��ه  زي����ارة  أو  ال����زواج  أو  ب��احل��ج  ل��ه  ال��ت��ص��ري��ح  ط��ل��ب  أو 
الصالحيات  تلك  يستخدمون  ال��ك��ف��الء  بعض  جعل  مم��ا  اململكة   داخ���ل 
وإلى  ال��ط��ارئ��ة  احل���االت  ف��ي  ب��ل��ده حتى  إل��ى  السفر  م��ن  املكفول  ح��رم��ان  ف��ي 
على  شخصية  م��س��ؤول��ي��ة  أي  وإل��غ��اء   ، امل��ال��ي��ة  مستحقاته  اس��ت��الم  ت��أخ��ي��ر 
وطالبت   ، ال��ع��م��ل  إط���ار  خ���ارج  ال��واف��د  ال��ع��ام��ل  ت��ص��رف��ات  بسبب  الكفيل 
ب��وج��ود ج��ه��از ح��ك��وم��ي ي��ك��ون م��س��ؤواًل م��س��ؤول��ي��ة ت��ام��ة ع��ن ال��واف��د منذ 
شؤون  »هيئة  تسميته  واق��ت��رح��ت  عنها  رحيله  وحتى  اململكة  إل��ى  دخ��ول��ه 
اململكة،  مناطق  ف��ي  ف���روع  ول��ه��ا  ال��ري��اض  مقرها  ي��ك��ون  ال���واف���دة«  العمالة 
أهمها  من  والتي  الكفالة  ملشكلة  احللول  من  ع��دداً  ال��دراس��ة  اقترحت  كما 
وصاحب  للعامل  امل��ال��ي��ة  احل��ق��وق  لضمان  إل��زام��ي��ة  ت��أم��ني  وثيقة  اس��ت��ح��داث 
في  تسببه  ح���ال  ف��ي  ال���واف���د  ال��ع��ام��ل  م��س��ؤول��ي��ة  تغطية  أج���ل  م��ن  ال��ع��م��ل  
مسؤولية  وتغطية  الغير  تصيب  أض��رار  في  أو  العمل  صاحب  تصيب  أض��رار 
العامل  ويستفيد  العامل  رات��ب  دف��ع  ع��ن  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  العمل  صاحب 
محددة  م��دة  العامل  ل��رات��ب  العمل  ص��اح��ب  دف��ع  بتأمني  الوثيقة  تلك  م��ن 
ال ت��ق��ل ع��ن س��ت��ة أش��ه��ر وم��س��ت��ح��ق��ات��ه امل��ال��ي��ة األخ����رى م��ن م��ك��اف��أة نهاية 
أن  كما   ، العامل  سفر  تذكرة  قيمة  تشمل  أخ��رى  تعويضات  أي  أو  اخلدمة 
أو  ال��س��رق��ة  ع��ن  الناشئة  األض����رار  ف��ي  الوثيقة  م��ن  يستفيد  العمل  ص��اح��ب 

االختالس أو اإلتالف أو تسريب أسرار العمل .
التجارية  ال��غ��رف��ة  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ن ج��ان��ب آخ���ر وق��ع��ت اجل��م��ع��ي��ة م���ذك���رة 
باحلاالت  تزويدها  أجل  من  1431/4/19ه������،  تاريخ  في  بالرياض  الصناعية 
كاإلساءة  العمالة  تستقطب  جهة  أي  م��ن  خاطئة  مم��ارس��ة  فيها  يثبت  التي 

إلى العامل ذكراً كان أو أنثى أو عدم صرف راتبه أو املساس بكرامته.

دراس��������ة اجل���م���ع���ي���ة ح������ول »إل�����غ�����اء ن��ظ��ام 
الكفالة في اململكة«

ال ب���د م���ن إع������ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي ال��وض��ع 
احل���ال���ي ل��ن��ظ��ام ال��ك��ف��ال��ة واالس���ت���ف���ادة 
م���ن م��ق��ت��رح��ات اجل��م��ع��ي��ة ال�������واردة في 

الدراسة.
د.  مفلح القحطاني

اليوم العالمي
للعمال



حق����وق

8

السنة اخلامسة - العدد )65( 
جماد الثاني 1432ه�  - مايو  2011 م  أيام عالمية حق����وق

يعرفون باحلق واحلق ال يعرف بالرجال, مع إدراكنا حلقيقة النقد البناء الذي 
أو  تصريحاً  إليهم  اإلسللاءة  أو  أقدارهم  من  والتنقص  األشخاص  يستهدف  ال 
تلويحاً« , مؤكداً في الوقت نفسه أن تلك التعديالت لم تتضمن عقوبة سالبة 
للحرية على عكس العديد من أنظمة الدول األخرى , وأن العقوبة املالية املتمثلة 
في )اخلمسمائة ألف ريال( هي احلد األعلى للعقوبة ولن تستخدم إال في أشد 

احلاالت.

دع���ى ب���ان ك��ي م���ون أم���ني ع���ام األمم امل��ت��ح��دة و ن��اف��ي ب��ي��الي من 
بوكوفا  وإي��ري��ن��ا   ، اإلن��س��ان  حل��ق��وق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية 
رسالة  خ��الل  »اليونيسكو«  امل��ت��ح��دة  األمم  ملنظمة  ال��ع��ام��ة  امل��دي��رة 
جلميع  االن��ت��رن��ت  إت��اح��ة  إل��ى  للصحافة   العاملي  ال��ي��وم  ف��ي  مشتركة 
عن  يعبر  أن  ك��ان  أينما  ف��رد  ك��ل  متكني  أج��ل  م��ن   ، العالم  س��ك��ان 
مشددين   ، اآلخ��ري��ن  أص���وات  م��ع  وي��ت��ج��اوب  صوته  ويسمع  نفسه 

على أهمية العمل من أجل الدفاع عن سالمة وأمن مستخدمي االنترنت.

الصحافة  حول العالم

السجني  اإلي���ران���ي  ال��ص��ح��ف��ي   2011 ع���ام  ال��ص��ح��اف��ة  حل��ري��ة  اليونيسكو  ج��ائ��زة  ن���ال 
أحمد  زيد آبادي.

نسبة  تراجع   ، 2010م  عام  لها  صدر  تقرير  عبر  ح��دود«  بال  »مراسلون  منظمة  أك��دت 
املهني  واج��ب��ه��م   أدائ��ه��م  أث��ن��اء  مصرعهم  صحفيًا   57 ل��ق��ي  ح��ي��ث  الصحفيني  ق��ت��ل 
أفظع   ، ال��ع��راق  ف��ي  احل��رب  أن  اعتبرت  ح��ني  ف��ي  2009م،  ع��ام  صحفيًا   76 مقابل   ،
الفترة  منذ  إعالميًا  وم��ع��اون��ًا  صحفيًا   230 قتل  حيث   ، الصحافة  ت��اري��خ  ف��ي  م��ج��زرة 

2003 إلى 2010م.

في  ه���اوس«  »ف��ري��دوم  منظمة  أص��درت��ه  ال���ذي   السنوي  التقرير  أك��د 
احلكومات  سيطرة  ت��زاي��د  أن   ، 2011م  الصحافة  حلرية  العاملي  ال��ي��وم 
ع��ل��ى وس��ائ��ل اإلع����الم أدى إل���ى ت��دن��ي م��س��ت��وى ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة في 
حرية  حيث  م��ن  البلدان  تصنيف  التقرير  م��ن  ال��ه��دف  وك��ان  العالم، 
وس��ائ��ل اإلع����الم واس��ت��ق��الل��ي��ت��ه��ا إض���اف���ًة إل���ى م���دى احل��ري��ة ف��ي تدفق 
بلداً   196 التقرير  وشمل   ، اإلع��الم  وسائل  عبر  واملعلومات  األخ��ب��ار 

بلداً   65 صنفت  حني  في   ، »ح��رة«  بصحافة  تتمتع  أنها  على  بلداً   68 تصنيف  ومت   ،
على  مستندة  ح��رة«  »غير  ب��ل��داً   63 أن  ووج���دت  ج��زئ��ي��ًا«.  »ح��رة  صحافة  ذات  بأنها 
مقياس )0 من 100 ، باعتبار 0 إلى 30 حرة ، و31 إلى 60 حرة جزئيًا، و61-100 غير 
وبورما  وب��ي��الروس  ه��ي:  للتقرير  وفقًا  العالم  في  األس��وء  العشرة  البلدان  أم��ا   ،  ) ح��رة  
وتركمانستان  الشمالية  وك��وري��ا  وليبيا  وإي����ران  وأري��ت��ري��ا  االس��ت��وائ��ي��ة  وغينيا  وك��وب��ا 
حرية  مستوى  ف��ي  انخفاضًا  سجلت  ب��ل��دان   5 أن  التقرير  أش���ار  وق��د  وأوزبكستان, 
ال��ص��ح��اف��ة ع��ن ال��ع��ام امل��اض��ي وه���ي :امل��ك��س��ي��ك وه���ن���دوراس وم��ص��ر وك��وري��ا اجلنوبية 

وتايلندا، في حني جاء تصنيف اململكة »غير حرة«  بواقع 178درجة.

التهديد أواإلعتداء على صحفيني )1374(

فرض رقابة على وسائل إعالم )504(
توقيف مدونيني إليكترونيني  )152(

فرار صحفيني من بالدهم )127(
دول متضررة من الرقابة على االنترنت )62(

مقتل صحفيني )57(

توقيف صحفيني )535(

اختطاف صحفيني )51(

ال��دك��ت��ور ح��س��ني ال��ش��ري��ف   أه��م��ي��ة وس��ائ��ل اإلع����الم ف��ي ت��ع��زي��ز حقوق 

اإلنسان

والتعبير  الللرأي  حرية  الدولية  والقوانني  اإلسالمية  الشريعة  كفلت  ص1..  تتمة 
للفرد, فقد جعل اللَّه الدين النصيحة  ودعم رسول ا& ]  حرية الرأي والتعبير 
عقول  في  فوطدوها  الراشدين  اخللفاء  دربلله  على  وسللار   , أصحابه  نفوس  في 
الناس, ولنا أسوة حسنة في أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب حني فرض قانوناً 
يحرم غالء املهور , فوقفت امرأة من بني جموع الناس معترضة على ما أصدره 
خليفة املسلمني قائلة »أيعطينا ا& ومتنعنا أنت , فقال لقد أصابت امرأة وأخطأ 
عمر«, كما حفظ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تلك احلرية في مادته التاسعة 
عشر والتي تنص على » لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير , ويشمل 
هذا احلق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة وفي التماس األنباء , واألفكار 

وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود«.
فاإلنسان هو املستهدف األساسي من الرسالة اإلعالمية , كون اإلعالم يخاطبه  
أينما كان وحيثما وجد , وبدوره يترجم تلك احلقوق على أرض الواقع عبر مختلف 
فرع  على  العام  املشرف  الشريف  الدكتور حسني  عليه  أكللد  ما  وهللذا   , وسائله 
اجلمعية بجدة خالل الدورة التدريبية التي أقامها فرع اجلمعية بجدة بالتعاون 
مع مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر بعنوان )اإلعالم وحقوق اإلنسان( ومبشاركة 
»عكاظ«  حترير  رئيس  عبده  هاشم  الدكتور  و  الشريف  معتوق  اجلمعية  عضو 
سابقاً , و الدكتور أين حبيب رئيس حترير »عكاظ« املكلف , واملستشار القانوني 
الدكتور محمد الدحيم , والدكتور سعود كاتب أستاذ اإلعالم في جامعة امللك عبد 
العزيز بجدة, وبحضور ٣00 إعالمي وإعالمية حيث استمرت فعاليات تلك الدورة 
٣ أيام , وقد أكد خاللها الدكتور حسني الشريف على أهمية وسائل اإلعالم في 
تعزيز حق اإلنسان في حرية الرأي والتعبير , مشيراً إلى آلية تعامل اجلمعية مع 
قضايا حقوق اإلنسان إعالمياً, ومستعرضاً في الوقت ذاته أهم التحديات التي 
تواجه الصحافة في العالم , من خالل استخدام وسائل اإلعالم في نشر الكراهية 
والتحريض على العنف , وانتهاك اخلصوصية ونشر األفكار الهادفة إلى الكراهية 

العنصرية و إجراءات الرقابة التي حتد من حريتها.

بتعديل خمس مواد في نظام املطبوعات  صدر أمر ملكي في 1٤٣2/5/25هلللللل, 
والنشر وهي املواد: 9 , ٣٦, ٣٧ , ٣8 , ٤0, من جانبه صرح وزير اإلعالم السعودي 
الدكتور عبد العزيز خوجة  ملوقع »العربية نت« أن تلك التعديالت ال متنح حصانة 
ألحد , كما أنها ال حتد من حرية الرأي والتعبير مضيفاً  »أنه مما يحسب للنظام 
غير  االحتساب  دعللوات  ألغى  وبذلك  ذي صفة,  من  املرفوعة  الدعوى  أنه جعل 
املنضبطة والتي هي حق أصيل للدولة فقط, التعديالت لم متنح حصانة ألي أحد 
بدليل ما ورد في ديباجة األمر أن اختالف اآلراء وتنوع االجتهادات مصدر إثراء 
يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا املعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من 
اعتبار االختالف العلمي الرصني من سعة الشريعة ورحمتها باألمة وأن الرجال 

أوامر  ملكية تعدل 5 مواد من نظام املطبوعات ووزير اإلعالم يؤكد

 » التعديالت لن حتد من حرية الرأي والتعبير«

معتوق الشريفد. حسني الشريف

وفقًا للتقرير السنوي ملنظمة مراسلون بال حدود

بالتعاون مع مؤسسة »عكاظ« للصحافة والنشر
اجلمعية تدرب 300 إعالمي وإعالمية في جدة  مبناسبة اليوم العاملي للصحافة

اجلمعية  أعلنته  الذي  الصحافة  حلرية  العاملي  باليوم  عام  كل  من  آيار/مايو  من  الثالث  في  العالم  يحتفل 
الصحافة  حلرية  األساسية  املبادئ  لتعزيز  خالله  من  تسعى  والتي   ، 1993م  عام  املتحدة  لألمم  العامة 
الذين  الصحفيني  على  والثناء  وحريتها  استقالليتها  تهدد  التي  التحديات  من  اإلعالم  وسائل  عن  والدفاع 

ُقتلوا وهم ميارسون مهنة حرية التعبير عن الرأي.
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بعد التعديل

مواد  نظام املطبوعات والنشر املعدلة

قبل التعديل

< »للللللوزارة عند الللضللرورة سحب أي عللدد من أعللداد الصحيفة 
دون تعويض, إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة 
املنصوص  اللجنة  من  قرار  على  بناًء  اإلسالمية, 

عليها في املادة السابعة والثالثني«.

املادة 36
من األمللور احملظور  أياً  إذا تضمنت  للوزارة عند االقتضاء سحب أي مطبوعة دون تعويض   >

نشرها املنصوص عليها في املادة )التاسعة( من هذا النظام.

< »يراعى عند إجازة املطبوعة ما يلي: أال تخالف أحكام الشريعة 
اإلسالمية, وأال تفضي إلى ما يخل بأمن البالد, أو 
نَظامها العام, أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع 
املصلحة الوطنية, وأال تؤدي إلى إثارة النعرات وبث 
الفرقة بني املواطنني, وأال تؤدي إلى املساس بكرامة 
األشخاص وحرياتهم, أو إلى ابتزازهم, أو إلى اإلضرار بسمعتهم, 
,  وأال تؤدي إلى حتبيذ اإلجللرام أو احلث  التجارية  أو أسمائهم 
عليه, وأال تضر بالوضع االقتصادي, أو الصحي في البالد, وأال 
تفشي وقائع التحقيقات أو احملاكمات, إال بعد احلصول على إذن 
من اجلهة املختصة, وأن تلتزم بالنقد املوضوعي البناء الهادف إلى 

املصلحة العامة, واملستند إلى وقائع وشواهد صحيحة«.

املادة 9
< يلتزم كل مسؤول في املطبوعة بالنقد املوضوعي والبناء الهادف إلى املصلحة العامة, املستند 

إلى وقائع وشواهد صحيحة, ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي:
1- ما يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية أو األنظمة النافذة.

2- ما يدعو إلى اإلخالل بأمن البالد أو نظامها العام, أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع 
املصلحة الوطنية.

٣- التعرض أو املساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو اإلسللاءة الشخصية إلى مفتي عام 
اململكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي 

الصفة الطبيعية أو االعتبارية اخلاصة.
٤- إثارة النعرات وبث الفرقة بني املواطنني.

5- تشجيع اإلجرام أو احلث عليه.
٦- ما يضر بالشأن العام في البالد.

٧- وقائع التحقيقات أو احملاكمات, دون احلصول على إذن من اجلهة املخولة نظاماً.

< »تنظر في املخالفات ألحكام هذا النظام جلنة تُشكل بقرار من 
الوزير بِرئاسة وكيل الوزارة املُختص ال يقل عدد 
أعضائها عن ثالثة يكون أحُدهم مستشاراً قانونياً 
أو  املُخالف  بعد دعوة  باألغلبية  قراراِتها  وتصدر 
من ُيثله, وسماع أقواِله, ويجوز لها دعوة من ترى االستماع إلى 
أقواِله, كما يجوز لها االستعانة مبن تراه, وال تُصبح قرارات اللجنة 

ُمعتمدة إال بعد موافقة الوزير عليها«.

املادة 37
< أ- تشكل جلنة ابتدائية - أو أكثر- برئاسة من تتوافر فيه خبرة في األعمال القضائية, 

وعضوية مستشللللللار نظامي وأحد املختصني فللللللي اإلعالم للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام 
وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

ب - ال تنظر اللجنة إال في الشللللللكاوى التي يرفعها أي شللللللخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة, 
أو ما يحال إليها من الوزير.

ج - تصللللللدر قللللللرارات اللجنة االبتدائيللللللة باإلجماع أو باألغلبية بعد دعللللللوة املخالف أو من يثله, 
وسماع أقواله ويجوز لها دعوة من ترى االستماع إلى أقواله.

< »مع عدم اإِلخالل بأي عقوبة أشد ينُُص عليها نظام آخر, يُعاقب 
ُكل من يُخالف ُحكماً من أحكام هذا النظام بغرامة 
مالية ال تتجاوز خمسني ألف ريال أو بإغالق محِله 
بإغالق  أو  شهرين  تتجاوز  ال  ُمللدة  ُمؤسسِته  أو 
بناًء  الوزير  من  قرار  بالُعقوبة  ويصدر  نهائياً,  ُمؤسسِته  أو  محِله 
والثالثني  السابعة  املادة  في  عليها  املنصوص  اللجنة  اقتراح  على 

من هذا النظام «.

املادة 38
< مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا 

النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- غرامة ال تزيد على 500 ألف ريال, وتضاعف الغرامة إذا تكررت املخالفة.

2- إيقاف املخالف عن الكتابة في جميع الصحف واملطبوعات, أو عن املشاركة اإلعالمية من 
خالل القنوات القضائية, أو عنهما معاً.

٣- إغالق أو حجب محل املخالفة مؤقتاً أو نهائياً, فإن كان محل املخالفة صحيفة فيكون تنفيذ 
قرار اإلغالق مبوافقة رئيس مجلس الوزراء , وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو 

ذلك فيكون تنفيذ قرار اإلغالق أو احلجب من صالحية الوزير.
٤- نشر اعتذار من املخالف في املطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات 
جتاه املذكورين في الفقرة )٣( من املادة )التاسعة( من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته اخلاصة وفي نفس املكان الذي نشرت فيه املخالفة, وإذا 
كانت املخالفة متثل إساءة إلى الدين اإلسالمي, أو املساس مبصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء, فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسّبب - إلى الوزير 

لرفعها إلى امللك للنظر في اتخاذ اإلجراءات النظامية إلقامة الدعوى أمام احملكمة املختصة, أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.

النظام,  هللذا  أحكام  مبقتضى  عقوبة  بشأنه  يصُدر  ملن  »يحق   >
التظلم أمام ديوان املظالم, وذلك خالل ستني يوماً 

من تاريخ إبالغه بالقرار الصادر بذلك«.
املادة 40

< أ- تشكل جلنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في األعمال القضائية وعضوية مستشار 
نظامي وأحد املختصني في اإلعالم ال تقل اخلبرة العملية ألي منهم عن خمس وعشرين سنة, 
للنظر في التظلمات املقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة االبتدائية املشار إليها في املادة 
)السابعة والثالثني( من هذا النظام, وتصدر قراراتها باإلجماع أو باألغلبية , وتكون نهائية غير 

قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
ب - يصدر الوزير القواعد املنظمة لعمل اللجنتني االبتدائية واالستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام.

 ج - يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتني االبتدائية واالستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما, وحتدد في القرار مكافآتهم, وتكون مدة العضوية في اللجنتني ثالث سنوات 
قابلة للتجديد, ثانياً : تتولى اللجنة املنصوص عليها في املادة )السابعة والثالثني( من نظام املطبوعات والنشر - الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣2( بتاريخ 1٤21/9/٣هل 
- النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج اململكة - أياً من احملظورات املنصوص عليها في املادة )التاسعة( منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات املنصوص 
عليها في املادة )الثامنة والثالثني( منه, أو اتخاذ اإلجراءات الواردة فيها, ثالثاً: يقتصر النظر في القضايا اإلعالمية على اللجنتني االبتدائية واالستئنافية املشكلتني مبوجب 

نظام املطبوعات والنشر, وال يعتد بأي قرار أو حكم يصدر باملخالفة لذلك من أي جهة كانت. 
د -ال يجري نقل اختصاص هاتني اللجنتني إال بالطريقة التي مت بها تشكيلهما.
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امرأة تركية تردد شعارات في اسطنبول ، حيث جتمعت أكثر من 5 
آالف سيدة  في 8 مارس/آذار 2009م في اليوم العاملي للمرأة

خالل تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش

ال أحد يحمي املرأة من العنف في تركيا

» م��ع وج���ود ق��وان��ني ق��وي��ة ف��ي ه��ذا ال��ص��دد، ف��إن��ه أم��ر ال يغتفر أن 
ال��ع��ن��ف األس����ري م��ن احلماية  ال��ت��رك��ي��ة حت���رم ض��ح��اي��ا  ال��س��ل��ط��ات 
األس��اس��ي��ة، ح��ي��ث ش��ه��دت ت��رك��ي��ا إص���الح���ًا من��وذج��ي��ًا ف��ي مجال 
واألخصائيني  وال��ق��ض��اة  وال��ن��ي��اب��ة  ال��ب��ول��ي��س  ل��ك��ن  امل�����رأة،  ح��ق��وق 
االج��ت��م��اع��ي��ني ف���ي ح��اج��ة جل��ع��ل ال��ن��ظ��ام م��ط��ب��ق��ًا ع��ل��ى مستوى 

املمارسة العملية وليس فقط على الورق«
والباحثة  امل���رأة  ح��ق��وق  قسم  ب��اس��م  الناطقة  جوليك،  ف��ان  ج���وري 

في هيومن رايتس ووتش.

النساء  يترك  العنف األسري  التركي ضد  أن نظام احلماية  رايتس ووتش  أكدت هيومن 
والفتيات في جميع أنحاء البالد دون حماية, حيث ال توجد تدابير حماية كافية إلنقاذ حياة 
املرأة من العنف , جاء ذلك من خالل تقرير أصدرته في ٤ مايو2011م,  حمل عنوان »إنه 

يحبك.. إنه يضربك:العنف األسري في تركيا والوصول إلى احلماية«.
يوثق التقرير العنف الوحشي والطويل األمد ضد املرأة والفتيات من قبل األزواج وأفراد 
العديد  القوانني من  تلك  تعاني  تركيا لديها قوانني حماية قوية, ولكن  أن  األسللرة, علماً 
من الثغرات القانونية والتي فشلت في حماية املرأة من العنف, وهو ما أكدته جوري فان 
جوليك الناطقة باسم قسم حقوق املرأة والباحثة في هيومن رايتس ووتش ومعدة التقرير 
قائلة »مع وجود قوانني قوية في هذا الصدد, فإنه أمر ال يغتفر أن السلطات التركية حترم 
ضحايا العنف األسري من احلماية األساسية, حيث شهدت تركيا إصالحاً منوذجياً في 
مجال حقوق املرأة , لكن البوليس والنيابة والقضاة واألخصائيني االجتماعيني في حاجة 

جلعل النظام مطبقاً على مستوى املمارسة العملية وليس فقط على الورق«.
من جهتها أكد استطالع أجرته جامعة تركية أن ٤2٪ من النساء فوق سن ال15 في تركيا 
و٤٧٪ من نساء املناطق الريفية عانوا من العنف البدني واجلنسي على أيدي األزواج أو 

شركائهن في مرحلة ما من حياتهن.
من جانب آخر طالبت املنظمة تركيا بسد الفجوات والثغرات املوجودة في قانون حماية 
األسرة , وطالبت وزارتي الداخلية والعدل على إنشاء وحدات مخصصة في أقسام الشرطة 
ومحاكم األسرة ودعمها مبوظفني متخصصني ووضع آلية لتقدمي الشكاوى ضد ضباط 

شرطة ووكالء نيابة وقضاة الذين يسيؤون معاملة الناجيني من العنف األسري.
أوروبللا على  يعمل مجلس  الذي  الوقت  يأتي في  التقرير  بالذكر أن صدور ذلك  اجلدير 
اعتماد اتفاقية إقليمية حول العنف ضد املرأة وقيام تركيا بدور مهم في صياغة االتفاقية 

باعتبارها الرئيس احلالي للجنة الوزراء. 

مدير منظمة العمل العربية : نظام الكفيل

 في الدول اخلليجية سينتهي عاجاًل أم أجاًل

ألقت الدول العربية الضوء على العديد من املوضوعات الهامة خالل مؤمتر 
من  والتي  2011م,  مايو   22-15 الفترة  املنعقد خالل  العربية  العمل  منظمة 
أهمها نظام الكفالة والبطالة ودعم املنشآت الصغرى والكبرى وتوفير املزيد 
من فرص العمل للشباب العربي, من جانبه  صرح املدير العام للمنظمة أحمد 
لقمان في ختام املؤمتر في دورته ٣8 في القاهرة , أن نظام الكفيل املوجود 
في الدول اخلليجية سينتهي عاجاًل أم أجاًل, و يتنافى مع االتفاقيات الدولية, 
على  يحافظ  واللللذي  للنظام  بللدائللل  بإيجاد  اخلليجية  اللللدول  بعض  وتسعى 
حقوق العمالة  قائاًل »هناك أولويات عديدة تناولها املؤمتر وأهمها االهتمام 
والرعاية باملشروعات الصغيرة واملتوسطة, ألنها من أهم وسائل القضاء على 

البطالة«.
أن  والهجرة  العاملة  القوى  وزير  برعي  الدكتور أحمد  أكد  ذاته  السياق  وفي 
الدولية  املنظمات  من  دائللم  نقد  ومصدر  ومجحف  شائك  الكفيل  »موضوع 
و200  مليون  على  مطبق  الكفيل  نظام  أن  إلللى  مشيراً  تطبقه«,  التي  للدول 
االمارات,  في  ألللف  و٣00  قطر  في  ألللف  و150  السعودية  في  ألللف مصري 

العربية  البلدان  طالبت  أخللرى  من جهة 
باملنشآت  يعنى  حكومي  جللهللاز  بللإنللشللاء 
الصغيرة واملتوسطة , ويشجع املبادرات 
التقليدية,  واحلللرف  الصناعات  إلحياء 
كما   , لدعمها  احتياط  وإنشاء صناديق 
باسم  جللائللزة عربية  إنللشللاء  أكلللدوا على 
منظمة العمل العربية متنح للمشروعات 

اخلالقة أو ألكثر البرامج تدريباً.

اليونيسكو تدعو العالم للتنوع الثقافي من  أجل 
التنمية

ال شك أن تنوع الثقافات واحلضارات تساعد في تقدم البشرية, ويثل ذلك التنوع 
تراثاً مشتركاً للبشرية وهو قوة يجب الدفاع عنها باعتبارها واجباً أخالقياً يجسد 
مدى احترام كرامة اإلنسان, وتبذل اليونيسكو منذ ما يزيد عن عشرين عاماً كل ما 
في وسعها من أجل التوعية بأهمية التنوع الثقافي وفي عام2001 اعتمدت اليونسكو 
اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقافي  وفي 2002 اعتمدت اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة يوم 21 أيار/مايو يوماً عاملياً للتنوع الثقافي من أجل احلوار والتنمية.
الثقافي يحتاجنا ونحتاجه« وجاء  حمل احتفال اليونسكو لهذا العام شعار »التنوع 
على شكل مشاركة شاملة بهذا التنوع من مختلف أنحاء العالم عبر شبكة الفيس 
بوك , فقد قالت السيدة إيرينا بوكوفا املديرة العامة لليونسكو  عبر رسالتها خالل 
أوساط  »التقت  واحلللوار  التنمية  أجل  من  الثقافي  للتنوع  العاملي  باليوم  االحتفال 
الثقافات وعلى  لتشدد على أهمية احلللوار بني  الدولي قبل عشر سنوات  املجتمع 
التزام املجتمع الدولي بالتنوع الثقافي واعتمدت باإلجماع إعالن اليونسكو العاملي 
بشأن التنوع الثقافي, فاعترفت أمم العالم من خالل هذا اإلعالن التاريخي بالتنوع 
الثقافي كتراث مشترك للبشرية, إن جميع الثقافات واحلضارات تسهم في إثراء 
البشرية, ويشكل هذا التنوع قوة يعتبر الدفاع 
احترام  ينفصل عن  ال  أخالقياً  واجباً  عنها 
كللرامللة اإلنللسللان وبللإمللكللان االعلللتلللراف بهذا 
التنوع أن يعجل في حتقيق التفاهم وفي بناء 
سالم يتشاطر اجلميع في ظله قيماً مشتركة 
الثقافي  بالتنوع  يتحجج  أن  وال يكن ألحد 
يضع  كي  أو  اإلنسان  إلللى حقوق  يسيئ  كي 

حداً لها«.
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دوليات

الوظائف  على  احلللصللول  فللي  مستمراً  متييزاً  املهاجرين  العمال  يللواجلله    <
والكثيرون يواجهون ذلك التمييز عند استخدامهم ألبسط حقوقهم كالتأمني 

االجتماعي.
> ارتفاع عدد النساء والرجال الذين يعانون من التمييز ألسباب دينينة, في 
حني يعطي التمييز على أساس الرأي السياسي احلصول على أعلى الوظائف 

في القطاع العام.
الدراسات  تشير  حيث  مستمراً,  املعوقني  األشخاص  ضد  التمييز  مللازال   <
إلى أن نسبة وجودهم ما يقارب ٦50 مليون شخص من سكان العالم و معدل 

توظيفهم متدني.
> األشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة )اإليدز( يعانون من التمييز في 

العمل .
يعانون من  املائة من األشخاص  يقارب ٦٤ في  يكون ما  أن  التقرير  توقع   <

التمييز على أساس السن في سوق العمل نظراً لألزمة االقتصادية.
من جهتها أوصت منظمة العمل الدولية عبر تقريرها مبجموعة من التدابير 

واخلطوات والتي من شأنها مكافحة التمييز وهي: 
الدولية  العمل  منظمة  التفاقيتي  العامليني  والتطبيق  التصديق  تعزيز   -1

األساسيتني بشأن املساواة وعدم التمييز.
2- تطوير وتقاسم املعارف بشأن القضاء على التمييز في االستخدام واملهنة.

٣- تطوير القدرة املؤسسية والتي تتمتع بها الهيئات املكونة في منظمة العمل 
الدولية من أجل تنفيذ احلق األساسي لعدم التمييز في العمل تنفيذاً فعاالً.
٤- تعزيز الشراكات الدولية مع اجلهات الفاعلة الرئيسية واملعنية باملساواة.

أكد التقرير السنوي ملنظمة العمل الدولية الصادر في 15/مايو2011م, والذي 
جاء بعنوان »املساواة في العمل: التحدي املستمر«, زيادة عدد الشكاوى املقدمة 
وليس  قاعدة  أصبح  العمل  في  التمييز  أنَّ  تؤكد  والتي  املعنية  الهيئات  لدى 
استثناء نتيجًة لألزمة االقتصادية واالجتماعية العاملية خاصة ضد فئات معينة 

مثل العمال املهاجرين.
وقال السيد خوان سومافيا »البد من أن  يكون املبدأ األساسي لعدم التمييز في 
االستخدام واملهنة جلميع الرجال والنساء في صميم سياسات العمل الالئق 
فتتمثل  إنصافاً,  أكثر  ومجتمعات  ومتوازن  مستدام  اقتصادي  منو  أجل  من 
االستجابة الصحيحة في دمج سياسات منو اقتصادي بالسياسات اخلاصة 
احلكومات  يكن  مما  العمل  في  واحلللق  االجتماعية  واحلماية  باالستخدام 
من  السلوك  وتغيير  معاً  العمل  على  املدني  واملجتمع  االجتماعيني  والشركاء 

خالل التعليم«.
كما أستنتج التقرير وجود أشكال ومعايير جديدة من التمييز في العمل ومن 

أهمها :
> وجود فجوة كبيرة في األجور بني اجلنسني , حيث تشكل أجور النساء نسبة 
التمييز مستمراً حول  يللزال  الرجال, كما ال  أجللور  املائة من  إلى 90 في   ٧0

أوقات العمل للمرأة واملرتبطة باحلمل واألمومة.
أماكن  في  النساء  منها  تعاني  مشكلة  اجلنسي  التحرش  مشكلة  تللزال  ال   <

العمل.
> البد من محاربة التمييز العنصري ال سيما واألشخاص املنحدرين من أصل 

إفريقي أو آسيوي .

عبر تقريرها »املساواة في العمل:  التحدي املستمر«

منظمة العمل الدولية : التمييز أصبح في العمل قاعدة وليس استثناء

منظمة العفو الدولية تؤكد تراجع حقوق  اإلنسان في أمريكا
األمريكية إما أن تقدم األشخاص الذين بقوا هناك 
وليس  أمريكية,  مدنية  محاكم  أمام  محاكمات  إلى 
أمام جلان عسكرية, أو إطالق سراحهم«, وأضافت 
بشكل  احتجزوا  الذين  املعتقلني  مئات  بني  »إن من 
غير قانوني لعدة سنوات يرجح أن يكون عدد الذين 
سيتم توجيه تهم لهم في النهاية أقل من 50 معتقاًل, 
ومع ذلك فإن احلكومة األمريكية لم تنصف أياً منهم 

, ولم تخضع السلطات األمريكية ألية مساءلة على االنتهاكات التي ارتكبت بحق أولئك 
الرجال«, كما أشارت املنظمة إلى حالة »مئات« السجناء املعتقلني في قاعدة باجرام 
تعرضوا  أيضاً  أو  األصللول  حسب  محاكمة  من  احملرومني  أفغانستان  في  األمريكية 
للتعذيب أو لسوء املعاملة مثل وضعهم في زنزانات انفرادية ملدة طويلة أو حرمانهم من 

النوم أو تعريضهم لدرجات حرارة غير معتدلة.

الواليات  أن   , 2011م  السنوي  تقريرها  في  الدولية  العفو  منظمة  ذكللرت 
املتحدة األمريكية قد تراجعت في مجال حقوق اإلنسان وذلك بسبب وجود 
سجناء بدون محاكمة في قاعدة غوانتانامو  وفي أفغانستان , إضافًة إلى 

استخدامها عقوبة اإلعدام التي تنتج عن أخطاء قضائية.
عام 2010م , مع  و أكدت املنظمة أن الواليات املتحدة أعدمت ٤٦ سجيناً 
أنه كان هناك شكوك حول االتهامات املوجه إليهم أو وضعهم العقلي أو عدم 
أنلله ما زال هناك 1٧2 معتقاًل  إلللى  وجللود دفللاع عنهم, كما ذكللرت املنظمة 
في سجن غوانتانامو من بينهم »ثالثة أشخاص مثلوا أمام محكمة عسكرية 
 , لي  سللوزان  قالت  احملاكمات«, حيث  مجال  في  الدولية  املعايير  ال حتترم 
مديرة برنامج األمريكيتني في املنظمة »أنه يوجد هناك الكثير من املعتقلني 
محتجزين زوراً وبهتاناً, وأنهم احتجزوا لسنوات عديدة بدون أن يسمح لهم 
السلطات  على  ويتعني  املتحدة,  الواليات  في  القانوني  النظام  إلى  باللجوء 
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نقاًل عن صحيفة 

حق����وق

ثقافة حقوق اإلنسان

ب��ال��ع��ن��ف بشكل عام  امل��ق��ص��ود  امل��ع��ن��ى  إي��ض��اح  ب�����داي��ًة الب���د م��ن 
غير  أو  مباشر  مستتر،  أو  ظ��اه��ر  فعل  ك��ل   (( ب��أن��ه  ف  ُع���رمِ وال���ذي 
بآخر  أو  ب��ال��ذات  األذى  إلحل��اق  ��ه  ُم��وَجّ معنوي،  أو  م��ادي  مباشر، 
للمسائلة  مرتكبه  وُي��ع��رض  للنظام  مخالف  فعل  وه��و  جماعة  أو 
السلوكية  األمن���اط  م��ن  مجموعة  ه��و  أخ��ر  ومبعنى   )) القانونية 
إل���ى ن��ت��ائ��ج خطيرة  ال��ف��رد أو اجل��م��اع��ة و ت���ؤدي  ال��ت��ي ت��ص��در ع��ن 
ي��ت��ض��رر م��ن��ه��ا ط���رف آخ���ر ،ل����ذا ف���إن ظ���اه���رة اإلس������اءة لألطفال 

خطيرة و قضية عاملية حتاول  كافة املجتمعات التصدي لها .
فئات  م��ن  ف��ئ��ة  ان��ت��ه��اك��ًا حل��ق��وق  ف��ق��ط  ال��ق��ض��ي��ة ال تشكل  ف��ه��ذه 
ألنَّ  ن��ظ��راً  ال��ق��ادم��ة  واألج���ي���ال  األمم  مستقبل  ت��ه��دد  ب��ل  املجتمع 
للتطوير  واأله����م  األول����ى  وال��ل��ب��ن��ة  املستقبل  م��ش��روع  ه��و  ال��ط��ف��ل 

والتغيير .
الفئة  و  املجتمع  ف��ي  األض��ع��ف  احللقة  ه��ي  األط��ف��ال  فئة  أن  كما 
 [ ال���رس���ول  ح��ث��ن��ا  ف��ق��د   ، نفسها  ع��ن  ال���دف���اع  تستطيع  ال  ال��ت��ي 
ع��ل��ى االع��ت��ن��اء ب��األط��ف��ال ح��ني ق���ال : ) ل��ي��س م��ن��ا م��ن ل��م يرحم 
ملا  ونظراً   ، والترمذي   داود  أبو  رواه   ) كبيرنا  حق  ويعرف  صغيرنا 
ينبغي  وأن���ه  وم��س��اع��دة  رع��اي��ة  احل��ص��ول على  ف��ي  م��ن ح��ق  للطفل 
تنغرس  املجتمع  ف��ي  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  ليحيا  ك��ام��اًل  إع�����داداً  إع����داده 
والتسامح  وال���ك���رام���ة  ال��س��ل��م  ف���ي  وامل��ت��م��ث��ل��ة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ث��ل  ف��ي��ه 
املتحدة  األمم  اع��ت��م��دت  ف��ق��د  ل���ذا   ، واإلخ����اء  وامل���س���اواة  واحل��ري��ة 
ومنها  ال���دول  أغ��ل��ب  لها  انضمت  الطفل  حل��ق��وق  خ��اص��ة  اتفاقية 
نظام  ل��وض��ع  ال��داخ��ل��ي��ة  إرادت���ه���ا  اجت��ه��ت  ال����دول  أن  ك��م��ا  اململكة 
ي���وف���ر احل��م��اي��ة ل��ل��ط��ف��ل وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ح��ق��وق��ه م���ن ال��ع��ن��ف و 
ك��اف��ة أن��واع��ه خ��اص��ة م��ا ق��د يتعرض ل��ه األط��ف��ال امل��وال��ي��د وال��ذي 
ي��ص��ن��ف ع��ل��ى أن���ه م��ن أش���د أن����واع ال��ع��ن��ف ل��وق��وع��ه ع��ل��ى م��ن ال 
بحمايته  ي��ق��وم  م��ن  ط��ل��ب  أو  نفسه  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ال���ق���درة  مي��ل��ك 
إي��ذاء  ف��ي  يتسبب  م��ن  بحق  وص��رام��ة  ب��ح��زم  ال��وق��وف  يتطلب  مم��ا 
أغلب  أن  كما   ، خاص  بشكل  منهم  واملواليد  عام  بشكل  األطفال 
احل����االت ال��ت��ي مت رص��ده��ا ت��ب��ني أن م��ن ق���ام ب��ه��ذا ال��ف��ع��ل شخص 
على  إدم��ان��ه  بسبب  وع��ي��ه   غير  ف��ي  أو  نفسية  أم���راض  م��ن  يعاني 
شخص  من  فيها  يقع  التي  واحل��االت  الكحول  ش��رب  أو  امل��خ��درات 
وضعف  اجلهل  ه��و  أهمها  أن  إال  أسبابها  تختلف  األهلية  كامل 
ث��ق��اف��ة ب��ع��ض األس�����رة ف���ي ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ط��ف��ل ومم���ارس���ة بعض 
لذا  ال��ط��ف��ل،  ف��ي مصلحة  أن��ه��ا تصب  اع��ت��ق��اداً  اخل��اط��ئ��ة  ال��ع��ادات 
ي��ج��ب ت��وف��ي��ر ك���ل م���ا ي��ل��زم حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ل م���ن أي م��ظ��ه��ر من 
م��ن أي جت���اوزات  ت��رب��ي��ة سليمة خ��ال��ي��ة  وت��رب��ي��ت��ه  ال��ع��ن��ف  م��ظ��اه��ر 
وبالتالي  املستقبل  ف��ي  الطفل  شخصية  على  تنعكس  ق��د  سلبية 

يظهر أثرها على املجتمع .

رايتس  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة 
انتهاكات  ت���ؤك���د  ووت������ش 
ح���ق���وق  ال��ص��ح��ف��ي��ني  في 
الفلسطينية  األراض�������ي 

من خالل تقريرها
 

»ال خبر ... ال قلق«

أبريل/نيسان   ٦ في  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  أصدرت 
2011 تقريراً عن حاالت انتهاكات أجهزة األمن الفلسطينية 
للسلطة  التابعة  األمن  قوات  خالل  من  الصحفيني,  حلقوق 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إال أنَّ التقرير ركز 
على الضفة الغربية لوجود انتهاكات كثيرة فيها  بينما العدد 

أقل  في قطاع غزة.
و تناول التقرير معاناة الصحفيني من االعتقال واإلساءة لهم  
عند استجواب قوات األمن لهم, ومنعهم من مقابلة محاميهم 
مصادرة  إلى  إضافًة   , احتجازهم  فترة  أثناء  أقاربهم  أو 
معداتهم  وتعذيبهم , و منعهم من التحري في قضايا الرأي 
العام , مع معاقبة الكتاب ملجرد انتقادهم للسلطة الفلسطينية 
مما ولد لديهم الشعور باخلوف واملراقبة الذاتية والتي أدت 

بدورها إلى احلد من حرية التعبير.
جميع  معاقبة  إلى  الفلسطينية  السلطة  املنظمة  ودعت 
مسؤولي األمن الذين تثبت إدانتهم باإلساءة للصحفيني ونشر 
وتقدمي   , تعسفاً  احتجازه  كل شخص مت  وتعويض  أسمائهم 
دعوة مفتوحة لفريق األمم املتحدة املعني باالحتجاز التعسفي 
املناطق  في  الصحفيني  انتهاكات حلقوق  أي  أجل رصد  من 
اخلاضعة للسلطة الفلسطينية , ودعت في الوقت ذاته حماس 
تثبت  مسؤول  أي  معاقبة  إلى  غزة  قطاع  على  تسيطر  التي 
إساءته للصحفيني ونشر اسمه  وتوضيح اإلجراءات التأديبية 

املتخذة ضده.

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
املالية  ال��ش��ؤون  ع��ل��ى  ال��ع��ام  امل��ش��رف  و  اجلمعية  ع��ض��و 

واإلدارية
Nshr1@yahoo.com

العنف ضد األطفال 
وأبعاده املستقبلية 


