
القحطاني : موافقة هيئة كبار العلماء على استخدام احلمض النووي إلثبات الهوية أمر جيد 

وفد من اجلمعية يلتقي بالرئيس العام لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
الأمر  لهيئة  العام   الرئي�س  معايل  ا�ستقبل 

الدكتور   ، املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

عبداللطيف  بن عبدالعزيز  اآل ال�سيخ مبكتبه 

يوم الثنني 1433/8/6هـ املوافق 2012/6/25م 

بن  مفلح  الدكتور  برئا�سة   اجلمعية  من  وفد 

الدكتور  و  اجلمعية  رئي�س  القحطاين  ربيعان 

�سالح اخلثالن نائب رئي�س اجلمعية و امل�سرف 

رحب  وقد   ، الفاخري  خالد  امل�ست�سار   العام 

له،  املرافق  والوفد  اجلمعية  برئي�س  معاليه 

موؤكداً اهتمامه وحر�سه على ن�سر ثقافة حقوق 

ترحب  الرئا�سة  اأنَّ  وبني  الهيئة،  يف  الإن�سان 

مبقرتحات ومالحظات اجلمعية وتعمل جهدها لتطوير الأداء، وقد اتخذت عدداً من 

الإجراءات التي حتقق هذا الغر�س وفّعلت الأنظمة املتعلقة به ، وبنيَّ معاليه اأن عناية 

  - اهلل  حفظه    - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

�ساهمت يف اإر�ساء قواعد حقوق الإن�سان يف اململكة واأدت اإىل جناحها.

اأقام فرع اجلمعية باملنطقة ال�سرقية ور�سة عمل تدريبية بعنوان »الإعالم وحقوق الإن�سان« ، يوم الأربعاء 1433/7/30هـ املوافق 2012/6/20م ، 

ح�سرها جمع من الإعالميني يف خمتلف املجالت من ال�سحافة املكتوبة وامل�سموعة والتلفزيونية  واأدارها ع�سو اجلمعية املهند�س جعفر ال�سايب 

والأ�ستاذ عبد الوهاب العري�س مدير حترير �سحيفة ال�سرق ،  و�ساركت يف التقدمي الإعالمية عرفات املاجد وحتت اإ�سراف الدكتور عبد اجلليل 

ال�سيف امل�سرف العام على الفرع.

حقــــوق
العدد 77

ص  4
اجلمعي�������ة : ال بد م�������ن حما�سبة 

املن�ساآت التي تلتف على �سعودة 

الوظائف.

ص 7 ص6 ص5
اأن بيع االأع�ساء  اجلمعية توؤكد 

اأن���واع االجتار  م��ن  ن��وع  الب�سرية 

باالأ�سخا�ص.

عقوبة  م�������س���اع���ف���ة  م�����ن  ب�����د  ال 

العمل  تنظيم  ل��ق��رار  املخالفني 

حتت اأ�سعة ال�سم�ص.

ال�����س��ع��ودي يح�سد  م�����س��روع ج���ل���وورك 

امل���رك���ز االأول ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل يف 

جمال اإيجاد فر�ص الوظائف.

ال�سنة  ال�ساد�سة  - العدد  ال�سابع وال�سبعون -  �سعبان   - 1433 ه� - يوليو  2012م  الريا�ص - اململكة العربية ال�سعودية

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

طبعت بدعم من موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

فرع اجلمعية بالشرقية ينفذ ورشة عمل تدريبية بعنوان »اإلعالم وحقوق اإلنسان«

من جانبه اأ�ساد �سعادة الدكتور القحطاين بالعمل 

الذي تقوم به الهيئة واحلراك التطويري امللحوظ 

بخطوات  قامت  الرئا�سة  اأن  مبيناً  تعي�سه  الذي 

هامة يف جمال حقوق الإن�سان والق�سايا املتعلقة 

املو�سوعات  الجتماع  ناق�س  ذلك  بعد  بها، 

الزائر  الوفد  اأثنى  وقد   ، امل�سرتكة بني اجلانبني 

على ما �سمعه من معايل رئي�س الهيئة من تاأكيد 

والتعليمات  بالأنظمة  اجلميع  التزام  اأهمية  على 

واإي�سال ر�سالة هيئة الأمر باملعروف والنهي عن 

مع  واملتوافقة  للنفو�س  املحببة  بالطريقة  املنكر 

مفاهيم ال�سريعة الإ�سالمية وتوجيهات ولة الأمر، 

كما تطرق احلديث ملجالت التعاون امل�سرتك يف جمالت التدريب وتبادل وجهات النظر 

حول بع�س الق�سايا ، يذكر اأن لدى هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وحدة م�ستقلة 

حلقوق الإن�سان وقد اأحدثت عدداً من الإجراءات املعززة حلفظ حقوق الإن�سان ون�سر 

ثقافتها بني العاملني يف الرئا�سة.

اأنها متعلقة  ، ومبا  اللجوء اإىل هذه الو�سائل احلديثة لإثبات الن�سب اأمر مهم جداً 

باحلقوق الأ�سا�سية لالأبناء جعلتها من الق�سايا املهمة«.

م�سرياً يف الوقت ذاته »اأنَّ الأمر مل يقت�سر على الزوجات الأجنبيات املتزوجات باأزواج 

�سعوديني ، بل اإنَّ هناك زوجات �سعوديات يطالنب باإثبات ن�سب اأبنائهن من اأزواجهن 

ال�سعوديني ، وقد يكون الزواج قائماً مع وجود اأبناء بينهما اإل اأنه ينكر بنوة اأحدهم 

مما يجعلهن يطالنب باإثبات البنوة باحلم�س النووي اإل اأن الأزواج يرف�سون ذلك« ، 

مو�سحاً اأن ن�سبة الزوجات ال�سعوديات تعد قليلة مقارنة بالزوجات الأجنبيات.

اجلدير بالذكر اأن موافقة هيئة كبار العلماء جاءت بعد انتهائها من ا�ستكمال درا�سة 

حول اإجراء فح�س احلم�س النووي لغر�س منح اجلن�سية ال�سعودية يف حالت حمددة، 

وذلك لإعطاء الفتوى ال�سرعية ب�ساأن الب�سمة الوراثية ، التي ما زالت حت�سب كقرينة 

لدى الق�ساء ال�سعودي ، ول تبلغ مرحلة الدليل القطعي.

اأكد الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين » اأنَّ موافقة هيئة كبار العلماء على ا�ستخدام 

نتائج حتليل احلم�س النووي يف م�ساألة اثبات الن�سب والهوية بغر�س منح اجلن�سية 

ال�سعودية ، ل �سيما واأنَّ  ن�سبة اخلطاأ فيه م�ستبعدة ، وتتحقق من خالله املحافظة 

على احلقوق ، هو  اأمر جيد يف ظل وجود بع�س احلالت التي تقت�سي ظروفها اللجوء 

اإىل ا�ستخدام الو�سائل احلديثة لإثبات البنوة ، ملا يرتتب عليها من هدر للحقوق يف 

حال البقاء من دون اللجوء اإىل تلك الو�سائل«.

لفتاً اإىل تلقي اجلمعية للعديد من الق�سايا املتعلقة باإثبات الن�سب ، والتي تطالب 

الزوجات من خاللها باإثبات البنوة لأبنائهن بالطرق احلديثة ب�سبب تخلي اأزواجهن 

عنهن ، وقال »اإنَّ وجود اأبناء باملجتمعات من دون اإثبات يدل على عدم متكنهم من 

احل�سول على الأوراق الثبوتية ، اإ�سافة اإىل اجلن�سية ، وعدم متتعهم بحقوقهم من 

عالج واإقامة وغريهما من احلقوق« ، واأ�ساف » هذه الق�سايا واإن كانت قليلة اإل اأن 

د. عبد اجلليل ال�سيف تتمة �ص2



مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  طالب 

بن ربيعان القحطاين ب�سرورة ت�سديد 

ي�ستغل  من  على  املفرو�سة  العقوبات 

الت�سول  »اإنَّ  قال  و  للت�سول  الأطفال 

مظاهر  من  مظهراً  يُعترب  بالأطفال 

الجتار بالأ�سخا�س ، وامتهاناً لكرامة 

ومهدراً  ب�سحته  و�ساراً  الإن�سان 

اململكة  ل�سورة  وم�سوهاً   ، حلقوقه 

هذا  يف  والإقليمية  الدولية  و�سمعتها 

الدولية  لالتفاقية  وخمالفاً  ال�ساأن 

والأنظمة املحلية ومنها نظام الجتار 

يف  موؤخراً  �سدر  الذي  بالأ�سخا�س 

اململكة«.

التي  اجلهود  من  بالرغم   « واأ�ساف 

احلكومية  اجلهات  بع�س  تبذلها 

ومكاتب مكافحة الت�سول املنت�سرة يف 

اأجل  من  اململكة  من  خمتلفة  مناطق 

وذلك  الت�سول  ظاهرة  على  الق�ساء 

من خالل التن�سيق بينها وبني اجلهات 

املكاتب  تلك  تقوم  حيث  الأخرى 

من   ، ال�سعوديني  املت�سولني  مب�ساعدة 

وم�ساعدتهم  حالتهم  درا�سة  خالل 

ال�سوؤون  وزارة  مع  �سوؤونهم  ومتابعة 

الإجتماعية  يف الوقت التي تتوىل وزارة 

العامة  املديرية  يف  متمثلة  الداخلية 

والرتحيل  القب�س  عملية  للجوازات 

 ، املت�سولني  من  ال�سعوديني  لغري 

اإ�سافًة اإىل اأنَّ املادة الرابعة من النظام 

ال�سعودي ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س 

اأنواع  من  نوع  الت�سول  اعتربت  والتي 

ت�سمنت  بالأ�سخا�س  الجتار  حالت 

عقوبات  على من ميار�س اأي حالة من 

ت�سل   قد  بالأ�سخا�س  الجتار  حالت 

ال�سجن ملدة ل تتجاوز 15 �سنة  اإىل  

اأو بغرامة ل تزيد على مليون ريال اأو 

اإذا  العقوبات  وت�سّدد  بالعقوبتني معاً، 

ارتكبت هذه اجلرمية بحق الطفل اأو 

املراأة للحد من هذه الظاهرة اإل اأنها 

ما زالت غري كافية ، لذلك ل بد من 

�سرعة التدخل لفر�س عقوبات مغلظة 

على متزعمي ومديري تلك الع�سابات 

ممن ي�ستغلون الأطفال والن�ساء جلمع 

املال« .

ويف �سياق مت�سل �سدد القحطاين »على 

�سرورة اإ�سدار نظام يحدد جهة بعينها 

حل�سر م�سوؤولية مكافحة الت�سول  لأن 

حماربة  لها  املوكل  اجلهات  تداخل 

اإىل تواكلها على  اأدى   ، تلك الظاهرة 

فعاليتها  اأفقدها  البع�س مما  بع�سها 

»هناك  واأ�ساف  لها«  الت�سدي  يف 

مكاتب مكافحة الت�سول التابعة لوزارة 

ال�سوؤون الإجتماعية  وهناك ال�سرطة 

عن  والنهي  باملعروف  الأمر  وهيئة 

مبداأ  معه  �ساع  الذي  الأمر  املنكر 

مهمة  �سهل  مما   ، امل�سوؤولية  ح�سر 

حتى  ن�ساطهم   من  وزاد  املت�سولني 

تنظيمات  �سكل  على  ميار�س  اأ�سبح 

وغالبيتهم  والأطفال  الن�ساء  ت�ستغل 

من غري ال�سعوديني«.

القحطاين  طالب  ذاته  ال�سياق  ويف 

اآليات  بو�سع  امل�سوؤولة  »اجلهات 

 ، الظاهرة  تلك  على  للق�ساء  دقيقة 

وكذلك التن�سيق مع حكومات الأفراد 

اأجنبية  جن�سيات  يحملون  الذين 

اململكة   ب�سوارع  الت�سول  وميار�سون 

يحمي  دويل  تعاون  اأجل حتقيق  من 

الجتار  من  والن�ساء  الأطفال  هوؤلء 

بهم« ، لفتاً اإىل اأنَّ الت�سول بالأطفال 

يف مناخ اململكة خالل ف�سل ال�سيف 

 ، الرطوبة  وعايل  احلرارة  �سديد 

يتعر�سون  لأنهم  ب�سحتهم  �ساراً 

مما  واجلفاف  ال�سم�س  ل�سربات 

الأمرا�س  من  الكثري  لهم  ي�سبب 

املختلفة.
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تتمة �ص 1... تهدف الور�سة اإىل التعريف مبفاهيم ومبادئ حقوق الإن�سان واآليات 

الرقابة عليها وتعزيز الدور الإعالمي وتطوير قدرات الإعالميني يف التعامل مع 

ق�سايا حقوق الإن�سان من خالل برامج نظرية وتطبيقات عملية ، وذلك لأهمية 

دور الإعالم يف دعم الق�سايا احلقوقية واإعداد التقارير الإعالمية لن�سر الوعي 

بحقوق الإن�سان.

من جانبه اأو�سح الدكتور عبد اجلليل ال�سيف » اأن الور�سة التي عقدت بح�سور 

حمرري ال�سحف املحلية ومعدي الربامج الإذاعية والتلفزيونية ومرا�سلي القنوات 

وجميعها   ، موا�سيع خمتلفة  ناق�ست  �سابقة  ور�س  لع�سر  ا�ستكمالً  تاأتي  املحلية 

ا�ستهدفت التاأكيد على ال�سرتاتيجية التي اُعتمدت من رئا�سة اجلمعية وفروعها 

بالهتمام بالو�سول للمواطن واملقيم وتوعيته يف جميع جمالت حقوق الإن�سان 

حتى ت�سل اإىل املواطن« واأ�ساف » اإنها جاءت بح�سور جمموعة من املهتمني بهذا 

نعي�س  ، خا�سة ونحن  الر�سالة يف وقت هام  بنقل هذه  ليقوموا بدورهم  املجال 

معها  التعامل  من  بد  ول   ، ومتعددة  متنوعة  اإعالم  وو�سائل  اإجتماعية  متغريات 

وال�ستفادة منها يف اإي�سال ما يتوجب اإي�ساله« ، موؤكداً يف الوقت ذاته اإىل »اأنَّ 

تناول ق�سايا مفهوم حرية التعبري امل�سوؤولة ، وحرية تداول املعلومات والأفكار ، 

، بل هي حق م�سروع من حقوق  باملثقفني  امتيازاً خا�ساً  اأو  فكرياً  ل يعد ترفاً 

الإن�سان يف اإطار حرية التعبري امل�سوؤولة التي كفلها النظام الأ�سا�سي للحكم يف 

مادته الثامنة ، والتي ن�ست على حق امل�ساواة بني النا�س« ، موؤكداً »اأنَّ ال�سريعة 

الإ�سالمية ر�سخت قيم العدالة وال�سورى وامل�ساواة« ، كما تطرق ال�سيف اإىل الدور 

اأجل احقاق احلق ورفع  الذي تقوم به اجلمعية نحو ق�سايا حقوق الإن�سان من 

الظلم ، اإ�سافة اإىل دورها يف  تعزيز ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان يف املجتمع بني 

كافة الأفراد.

�سمانات  باأنها  عرفها  حيث  الإن�سان  حقوق  تعريف  ال�سايب  تناول  جانبه  من 

قانونية عاملية حلماية الأفراد واجلماعات من اإجراءات احلكومات ، وهي حقوق 

مرتبطة بال�سخ�سية الإن�سانية ول يجوز جتريد الإن�سان منها ، واأ�ساف » ت�سل�سلت 

حقوق الإن�سان عرب اأربعة اأجيال وهي احلقوق املدنية وال�سيا�سية  ، ثم احلقوق 

القت�سادية والجتماعية ، واحلق يف البيئة النظيفة واحلق يف التنمية« ، يف حني 

تناول العري�س طبيعة العالقة التفاعلية بني حقوق الإن�سان والإعالم ، وحالت 

الإعالم املحايد وال�سلبي ، فيما تناولت الإعالمية عرفات املاجد كيفية حتويل 

الإعالم اإىل اإعالم حقوقي فاعل يف ق�سايا حقوق الإن�سان.   

رئي���س اجلمعي���ة: ال ب���د م���ن تغلي���ظ  العقوب���ات عل���ى م���ن يس���تغل األطف���ال 
للتسول

فرع اجلمعية بالشرقية ينفذ ورشة عمل تدريبية بعنوان »اإلعالم وحقوق اإلنسان«
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اأبرز ال�سلبيات:

اخلدمات  من  العديد  يقدم  املركز  اأن  من  بالرغم   -1

فيه جدول  ليتوفر  اأنه  اإل  ومتكرر  يومي  ب�سكل  للنزلء 

واأوقات  املقدمة  بطبيعة اخلدمات  ومعلن  زمني مكتوب 

تقدميها كاخلدمات الغذائية والعالجية والرتفيهية.

2- املكان املخ�س�س لزيارة اأولياء النزلء �سغري ن�سبياً،   

واملتوقع  للمركز  اجلديد  املبنى  اأن  املركز  مدير  واأو�سح 

ت�سميمها  النزلء مت  اأ�سر  وزيارة  اإ�ستقبال  فيه �سالت  تتوفر  النتهاء منه قريباً 

ب�سكل منا�سب.

اأبرز التو�سيات:

1-  ا�ستعجال النتقال للمبنى اجلديد املخ�س�س للمركز حال انتهائه.

2- العمل على ا�ستقرار العاملني باملركز من املوظفني خا�سة الأخ�سائيني منهم.

يُو�سح فيه  املركز  3-  �سرورة وجود جدول خدمات ون�ساط لكل فرد معاق يف 

اأوقات واأماكن تقدمي هذه اخلدمات وحتديد القائمني على تقدميها وتقييم مدى 

فعاليتها ب�سكل م�ستمر.

فرع اجلمعية باجلوف يقوم بجولة تفقدية ملركز التأهيل الشامل 

بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ 

تنفيذ  لضمان  اململكة  في  احملاكم  حتتاجها  التي  األنظمة  أهم  من  ُيعد  النظام   : العناد 

األحكام القضائية
املوافق  1433/8/12هــ  الثنني  يوم  الوزراء  جمل�س  اأقر 

العقار  �سوق  ل�سبط  مهمة  اأنظمة  اأربعة   ، 2012/7/2م 

ملواجهة  للتنفيذ  نظام  جانب  اإىل   ، والتاأجري  والتمويل 

منها  يعاين  التي  الق�سائية  الأحكام  تنفيذ  يف  املماطلني 

اأ�سحاب احلقوق.

و�سملت الأنظمة املقرة نظام التنفيذ ، والإيجار التمويلي 

والرهن العقاري ومراقبة �سركات التمويل.

اأكرث يف  اأو  تنفيذ  دائرة  بتخ�سي�س  التنفيذ  نظام  يق�سي 

املحاكم العامة يف املدن واملحافظات الرئي�سية تتوىل تنفيذ 

ما ي�سدر من قرارات اأو اأوامر من اللجان ذات الخت�سا�س �سبه الق�سائي - وفقاً 

لنظام التنفيذ - اإىل حني نقل اخت�سا�سات تلك اللجان اإىل املحاكم املخت�سة.

من جهته اعترب ع�سو اجلمعية وع�سو جمل�س ال�سورى الدكتور عبد الرحمن العناد 

»النظام من اأهم الأنظمة التي حتتاجها املحاكم يف اململكة، ل�سمان تنفيذ الأحكام 

واإيجارات  النفقة  كاأمور  اخلا�سة،  باحلقوق  منها  يتعلق  ما  وبخا�سة  الق�سائية، 

العقارات ، لأنه �سيكمل بدوره منظومة العمل الق�سائي يف اململكة ، حيث �سي�سد 

الثغرات التي ي�ستغلها من �سدر بحقه حكم ق�سائي ، ل �سيما بعد اأن بقيت بع�س 

التنفيذ  »نظام  واأ�ساف   ، اأكرث«  على ورق ل  البع�س حرباً  ال�سادرة �سد  الأحكام 

ي�سكل اإ�سافة للنظام الق�سائي يف اململكة ، ويعالج ما لوحظ من معاناة لأ�سحاب 

احلقوق التي ت�سدر ل�ساحلهم اأحكام ق�سائية ، نتيجًة ملماطلة الأ�سخا�س املتخلفني 

عن الدفع وال�سداد« ، لفتاً اإىل اأن تلك املماطالت اأدت اإىل عزوف بع�س امل�ستثمرين 

اأو  الإيجارات،  العقارات، خ�سية مواجهة �سعوبات يف حت�سيل  ال�ستثمار يف  عن 

اإجبار ال�ساكن على الدفع. 

 وبني العناد الآلية التي يتيحها النظام لقا�سي التنفيذ عرب منحه احلق يف ال�ستعانة 

بكل اجلهات احلكومية لإجبار املحكوم عليه بتنفيذ احلكم ح�سب النظام ال�سادر، 

مبا يف ذلك ال�سرطة، ومنع املتهرب عن ال�سداد من ال�سفر، والك�سف عن الأ�سول 

التي ميلكها وما لديه من اأموال واأمالك.

ويف �سياق مت�سل اأو�سح العناد الدور الذي تقوم به الوكالة اخلا�سة للتنفيذ يف وزارة 

العدل وهي توفري قا�سٍ لكل حمكمة ملتابعة تنفيذ الأحكام ، بحيث تتوىل تنفيذ 

احلكم الذي يح�سل عليه ال�سخ�س ، واإجبار املحكوم عليه على التنفيذ ، واأ�ساف 

»يحق لقا�سي التنفيذ متابعة وزارة املالية فيما يخ�س من تخلف عن دفع النفقة، 

للح�سم من راتب املوظف املحكوم عليه مبقدار النفقة، ولو ماطل اأحد امل�ستاأجرين 

لعقار معني، يحق للقا�سي اإغالق هذا املحل اأو اإخالءه بالقوة بال�ستعانة بال�سرطة 

وغريها« ، م�سرياً اإىل اأن »النظام لي�س له عالقة باأنظمة الرهن والتمويل العقاري، 

حيث يعد نظاماً م�ستقاًل بذاته، ويخت�س مبعاجلة م�سائل التالعب باإيجارات العقار 

بالديون  يتعلق  للمواطنني، فيما  ل�سالح احلقوق اخلا�سة  يعمل  اأي�ساً  لكنه  فقط، 

والإرث والنفقة واأي حكم ق�سائي ت�سدره املحكمة ينظم عملية التنفيذ«. د. عبد الرحمن العناد

أبرز مالمح  وإيجابيات النظام

• تعزيز مكانة الق�ساء ال�سعودي حمليًا وخارجيًا.
• الق�ساء على املماطلة يف تنفيذ االأحكام التي يعاين منها 

اأ�سحاب احلقوق .

والقرارات  االأوامر  واإ�سدار  التنفيذ  منازعات  الف�سل يف   •
املتعلقة بالتنفيذ والنظر يف اإثبات االإع�سار.

اجلهات  اإلزام  خالل  من  التنفيذ  قا�سي  دور  تقوية   •
املخت�سة بالتعاون معه عند اال�ستعانة بها، مثل اال�ستعانة 

بال�سرطة واملنع من ال�سفر واحلب�ص واالإفراج واالإف�ساح عن 

االأ�سول.

• اإعطاء الثقة لرجال االأعمال وامل�ستثمرين يف القدرة على 
حت�سيل حقوقهم وعدم التهرب منها.

ا�ستكمالً لر�سالة اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان واأهدافها يف تعزيز ن�سر الثقافة 

احلقوقية ، قام فريق من فرع اجلمعية مبنطقة اجلوف يوم الأربعاء 1433/7/9هـ 

املوافق 2012/5/30م  بزيارة ملركز التاأهيل ال�سامل وقد تكون الفريق من امل�سرف 

الفرع   الرويلي مدير  الأ�ستاذ مون�س   ، ال�سمري  الدكتور طار�س  الفرع  العام على 

املنديل  عمر  الأ�ستاذ   ، بالفرع  ال�ست�سارية  اللجنة  ع�سو  امل�سعر  خليفة  الأ�ستاذ 

�سكرتري الفرع ، و كان يف ا�ستقبالهم مدير املركز الأ�ستاذ �سامل اجلميد.

 يف بداية اجلولة قام الفريق بالتعريف باجلمعية ور�سالتها واأهدافها واخت�سا�ساتها 

وجمهوداتها يف ن�سر الثقافة احلقوقية بني كافة اأفراد املجتمع ، ثم جتول الفريق 

يف كافة اأق�سام املركز ، واطلع على اآلية عملها ومت ت�سجيل عدد من املالحظات 

الإيجابية وال�سلبية ، و اأو�سى بعدد من التو�سيات كان اأبرزها على النحو التايل:

اأبرز الإيجابيات:

اإدارة  قبل  من  اجليدة  املتابعة  يوؤكد  مما  عام  بوجه  جيد  النظافة  م�ستوى    -1

املركز.

2- عدم وجود اأي قرحة فرا�س لأي من النزلء ح�سب اإفادة اإدارة املركز والعاملني 

باخلدمات الطبية.

د. طار�ص ال�سمري
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تقوم اجلمعية بطرح  جمموعة من ال�ستفتاءات وا�ستطالع 

 ،  www.nshr.org.sa الراأي عرب موقعها الإلكرتوين

من اأجل معرفة وجهات نظر املجتمع نحو ق�سايا معينة  

لالأنظمة  وفقاً  لها  املمكنة  احللول  اإيجاد  من  لتتمكن 

ا�ستطالع  بطرح  موؤخراً  قامت  وقد   ، املتبعة  والقوانني 

للراأي حول اخلدمات املقدمة يف مراكز التاأهيل ال�سامل 

والذي لقي اقبالً وا�سعاً من امل�ساركني حمل عنوان »كيف 

تقيم م�ستوى اخلدمات املقدمة يف مراكز التاأهيل ال�سامل 

 255 امل�ساركة  الأ�سوات  عدد  بلغت  وقد   ، اململكة«  يف 

�سوتاً وكانت النتيجة على النحو التايل : توؤكد ن�سبة %71 

�سعف تلك اخلدمات ، يف حني توؤكد 13% اأنها مقبولة ، 

و9% يرون اأنها ممتازة ، يف الوقت الذي  توؤكد 7% اأنها  جيدة.

كما خ�س�ست  للمو�سوع م�ساحة للنقا�س ل �سيما بعد اأن اأكدت اجلمعية على 

اأنَّ تلك املراكز ل تخلو من بع�س التجاوزات من قبل بع�س من�سوبيها خ�سو�ساً 

بعد اأن تكررت حالت العتداء على املعاقني يف بع�سها وتعر�س البع�س منهم 

اإىل �سوء معاملة ، مطالبًة اجلهات املخت�سة برفع درجة الكفاءة داخل املراكز 

وتطوير اأ�ساليب من�سوبيها من خالل تدريبهم وتاأهيلهم على كيفية التعامل مع 

كافة حالت الإعاقة املوجودة يف تلك املراكز  اإ�سافًة اإىل �سرورة ن�سر كامريات 

ويندرج حتت هذه   ، فيها  الأو�ساع  ومراقبة  ملتابعة  املراكز  مراقبة يف جميع 

املراكز فئات عديدة منهم :

الأطراف  امل�سابني ببرت يف  مثل  املعوقني ج�سمياً  1- فئة 

العليا اأو ال�سفلى وامل�سلولني ومر�سى القلب.

2- فئة ال�سم والبكم وفئة �سعاف ال�سمع.

3- فئة املكفوفني و�سعاف الب�سر.

4- فئة ناقهي الدرن.

5- فئة املعوقني عقلياً: التخلف العقلي الب�سيط واحلالت 

املتح�سنة من امل�سابني بالأمرا�س العقلية.

وطالبت اجلمعية امل�ساركني يف النقا�س بالإجابة على ثالثة 

يف  جدل  من  حولها  دار  وما  املراكز  بعمل  حتيط  اأ�سئلة 

الآونة الأخرية، وهي: هل خدمات مراكز التاأهيل ال�سامل 

بامل�ستوى املطلوب؟ ما �سبب الق�سور والتجاوزات يف مراكز التاأهيل؟ كيف يتم 

اأي جتاوزات وانتهاكات بحق املنتفعني من هذه املراكز وتطوير  الق�ساء على 

خدماتها؟.

وكانت نتيجة النقا�س اأن البع�س اأكد على �سوء م�ستوى اخلدمات املقدمة من 

قبل تلك املراكز و�سوء معاملة من�سوبيها وعدم معرفتهم بكافة الطرق والأ�ساليب 

للتعامل مع كافة حالت الإعاقة املوجودة يف تلك املراكز ، فيما طالب البع�س 

الآخر ب�سرورة الرقي والتقدم مب�ستوى تلك اخلدمات وبذل املزيد من اجلهود 

من اأجل اإعطاء تلك الفئة حقوقهم وعدم اإهدارها و�سياعها.

مشاركون في استفتاء اجلمعية  يؤكدون ضعف  مستوى 
اخلدمات املقدمة في مراكز التأهيل الشامل في اململكة بنسبة 

%71

الفاخري: ال بد من محاسبة الشركات التي تلتف على السعودة بتوظيف املعاقني والسجناء 

وأبناء القبائل النازحة

طالب ع�سو اجلمعية  امل�ست�سار القانوين خالد بن عبد الرحمن الفاخري ، 

وزارة العمل بتكثيف الرقابة والقيام بجولت تفتي�سية على املن�ساآت التي تقوم 

با�ستغالل النظام اخلا�س بنطاقات من خالل توظيفها للمعاقني وال�سجناء 

واأبناء القبائل النازحة والذين ميلكون اإقامات موؤقتة حيث يعاملون معاملة 

ال�سعوديني يف ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة ، بهدف اأن تبقى تلك املن�ساآت  

�سمن النطاق الأخ�سر يف برنامج نطاقات ،  وتقوم بت�سجيلهم يف موؤ�س�سة 

التاأمينات الإجتماعية واإعطائهم مبالغ زهيدة نظري هذا الت�سجيل خا�سة 

اأنهم ل يعملون اأ�سا�ساً يف تلك املن�ساآت ، واأ�ساف » ل بد من حما�سبة اأي 

جهة خمالفة اأو تتالعب بالنظام وت�ستغل اأ�سحاب احلاجات« ، لفتاً اإىل اأن 

اجلمعية تلقت العديد من ال�سكاوى بهذا اخل�سو�س.

من جانبه اأكد املتحدث الر�سمي با�سم وزارة العمل حطاب العنزي لـ »عكاظ« 

من  احلرمان  وهي  الوهمية  بال�سعودة  اخلا�س  النظام  تطبق  الوزارة  اأن 

ال�ستقدام ملدة خم�س �سنوات ومن خدمات الوزارة الأخرى، م�سدداً على اأن 

هناك جولت تفتي�سية ورقابة على املن�ساآت للتاأكد من �سعودة الوظائف، واأن 

الوزارة تتعاون مع موؤ�س�سة التاأمينات الإجتماعية بهذا اخل�سو�س، م�سيفاً 

اأن من ي�سجل موظفني دون علمهم اأو عمالة وهمية يحا�سب ح�سب النظام 

والقرار الوزاري.
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يوم  الإن�سان يف منطقة جازان  الوطنية حلقوق   �سارك وفد من  فرع اجلمعية 

الثنني 1433/8/12هـ  املوافق 2012/7/2م ،  يف معر�س ر�سوم الأطفال الذي 

نظمته اإدارة ال�سئون ال�سحية يف املنطقة حتت �سعار (حماية الطفل من العنف 

و  بجازان  املركزي  فهد  امللك  مب�ست�سفى  الطفل  حماية  مركز  ونفذه  والإيذاء) 

اأفتتحه الدكتور ح�سن ال�سعبي مدير امل�ست�سفى وقد قام الدكتور ال�سعبي ووفد 

اجلمعية وجمعية الثقافة والفنون بجولة على املعر�س الذي احتوى على ر�سومات 

40 طفاًل من مر�سى الأنيميا املنجلية وبع�س الأطفال املر�سى الآخرين و اأطفال 

املدار�س كما احتوى املعر�س على كتيبات ومطويات توعوية ولوحات اإر�سادية ، ويف 

ختام احلفل مت توزيع الهدايا التذكارية للجهات امل�ساركة  واأثناء الفرتة امل�ساحبة 

للمعر�س كان هناك اإقبال كبري من الزوار على جناح فرع اجلمعية وقد مت توزيع 

عدد كبري من مطبوعات اجلمعية وقد ح�سي جناح اجلمعية بال�سكر والثناء من 

الزوار.

فرع اجلمعية بجازان يشارك في معرض رسوم األطفال

بيع  إع������الن������ات   : اجل���م���ع���ي���ة 

األع����ض����اء ال���ب���ش���ري���ة  إح���دى 

سبل االبتزاز واملتاجرة

من  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  حذرت 

الن�سياق خلف اإعالنات بيع الأع�ساء الب�سرية ، اأو 

الإعالنات  تلك  معتربة   ، خلفها  يقف  من  ت�سديق 

والتي   ، بالأ�سخا�س  الجتار  اأنواع  من  نوع  باأنها 

وتعري�س  بتجرميه  حكومية  ت�سريعات  �سدرت 

�ساحبه للم�ساءلة القانونية .

من جانبه اأكد ع�سو اجلمعية امل�ست�سار القانوين خالد 

بن عبد الرحمن الفاخري »اأن مثل تلك الإعالنات 

ل تخلو من حماولة »البتزاز املتعّمد« لفاعلي اخلري 

بغية احل�سول على املبالغ النقدية دون اإمتام عملية 

البيع املزعومة«  م�سرياً اإىل اأنه » مهما بلغت احلاجة 

لدى ال�سخ�س فاإنَّ ذلك ل يخوله اأن يعر�س اأع�ساءه 

اأ�سحاب  وجود  اإنكار  ميكن  »ل  واأ�ساف  للبيع«  

احلاجات يف املجتمع، غري اأن بيع الأع�ساء الب�سرية 

لي�ست ال�سبيل الأمثل للح�سول على امل�ساعدات، ول 

�سيما اأن احلكومة اتخذت جمموعة من الإجراءات 

التي �سعت اإىل ت�سديد حاجات العاطلني عن العمل، 

والأرامل، والأيتام، واملعاقني، واملع�سرين، وغريهم«. 
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اجلمعية  تطالب مبضاعفة عقوبة املخالفني لقرار تنظيم العمل حتت أشعة الشمس
يتم �سبط  اأوقات فجائية بحيث  دائم ويف  ب�سكل 

املخالفني لأي عمل �سواء يف املناطق البعيدة عن 

م�ستوى  على  اأو  واملحافظات،  الأرياف  مثل  املدن 

املدن الكبرية ،  مبيناً »اأن دور اجلمعية هو التوعية 

والقيام بدورات تثقيفية وتوعوية عن طريق عمل 

من  اأكرث  يف  العامة  على  توزيعها  يتم  مطويات 

يف  العمل  ب�سوق  يتعلق  ما  اإىل  بالإ�سافة  جمال 

املحا�سرات التي تقوم بها يف جميع الفرتات على 

مدار ال�سنة«.

العمالة  جميع  الفاخري  طالب  ذاته  ال�سياق  ويف 

ملكتب  فرع  اأقرب  اإىل  �سكوى  بتقدمي  يبادروا  باأن 

العمل اإن كانوا جمربين وملزمني من جهة عملهم 

بالعمل يف هذه الأوقات وخا�سة يف �سهري (يولو 

واأغ�سط�س) واقرتح اإيجاد رقم جماين لوزارة العمل 

لالإبالغ عن تلك املخالفات عن طريق املواطنني.

العمل  لوزارة  الر�سمي  املتحدث  اأو�سح  جهته  من 

لـ»ال�سرق«  ت�سريح  يف  العنزي  �سالح  بن  حطاب 

اأن تطبيق القرار الوزاري القا�سي بحظر ت�سغيل 

خالل  املك�سوفة  الأماكن  يف  للعمال  ال�سركات 

يف  احلرارة  درجات  ارتفاع  مع  الظهرية  وقت 

العمل  �سيبداأ  عالية  درجات  اإىل  واملناطق  املدن 

وي�ستمر  يوليو احلايل  �سهر  من مطلع  اعتباراً  به 

حتى نهاية �سهر اأغ�سط�س الذي يليه ، موؤكداَ »اأن 

التي  وال�سركات  املوؤ�س�سات  معاقبة  تعتزم  الوزارة 

العمل  مبنع  القا�سي  للقرار  تنفيذها  عدم  يثبت 

اللذين تبلغ  اأ�سعة ال�سم�س خالل ال�سهرين،  حتت 

فيهما درجات احلرارة م�ستويات عالية ، مبوجب 

املادة 236 من نظام العمل، حيث تُ�سجل خمالفات 

تلتزم  ل  التي  ال�سركة  �ساحب  على  وغرامات 

بالقرار«.

لفر�س  ت�سل  العقوبات  اأن  اإىل  العنزي  واأ�سار 

ت�سل  قد  فيما   ، كل خمالفة  عن  مالية  غرامات 

العقوبة يف حال تكرار املخالفة اإىل اإغالق املوؤ�س�سة 

اإغالقا موؤقتاً اأو نهائياً.

بالرغم من اأنَّ نظام العمل ال�سعودي يت�سمن مواد 

يف  اإل  العمالة  ت�سغيل  بعدم  العمل  اأ�سحاب  تلزم 

النظام  املادة 122 من  ، ومنها  بيئة عمل منا�سبة 

الإحتياطات  يتخذ  اأن  عمل  �ساحب  كل  »على 

الالزمة حلماية العمال من الأخطار ، والأمرا�س 

ووقاية   ، امل�ستعملة  والآلت   ، العمل  الناجمة عن 

العمل و�سالمته، وعليه اأن يعلن يف مكان ظاهر يف 

املن�ساأة التعليمات اخلا�سة ب�سالمة العمل والعمال 

وذلك باللغة العربية وباأي لغة اأخرى يفهمها العمال 

عند الإقت�ساء ، ول يجوز ل�ساحب العمل اأن يحّمل 

العمال اأو يقتطع من اأجورهم اأي مبلغ لقاء توفري 

اأن جميع التفاقيات  اإ�سافة اإىل  هذه احلماية« ، 

جمال  يف  اململكة  عليها  تعاهدت  التي  الدولية 

الدولية  العمل  معايري  وفق  العمال  حقوق  حماية 

والتي ت�سدد على حماية العمالة وتوفري بيئة عمل 

اأن العمالة ما زالت تعمل  اإل  �سحية واآمنة لهم ، 

يف العديد من القطاعات الإن�سائية والبنى التحتية 

 ، مرتفعة  حرارة  درجات  يف  ال�سوارع  وتر�سيف 

ل�سيما واأن الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة 

قد توقعت ارتفاعاً �سديداً  يف درجات احلرارة يف 

معظم مناطق اململكة عدا امل�سائف ، مما ينتج عنه 

اأعمالً  يعملون  من  على  خا�سة  عك�سية  اإ�سابات 

جمهدة ويف مناطق مرتفعة ومك�سوفة حتت اأ�سعة 

ال�سم�س املبا�سرة. 

القانوين  امل�ست�سار  اجلمعية  ع�سو  اأكده  ما  هذا 

قال  حيث  الفاخري  الرحمن  عبد  بن  خالد 

»اجلمعية تطالب ب�سرورة تطبيق قرار منع العمل 

العمل  وزارة  قبل  من  فعلياً  ال�سم�س  اأ�سعة  حتت 

للميادين  املفاجئة  الرقابية  اجلولت  خالل  من 

وال�سركات التي تعمل حتت اأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة 

خا�سة يف �سهري يوليو واأغ�سط�س«  واأ�ساف »لبد 

من ا�ستبدال فرتة الراحة للعمال و�ساعات العمل 

يف قمة ارتفاع درجات احلرارة واأ�سعة ال�سم�س ما 

باأوقات اأخرى وخا�سة  بني ال�ساعة 12-3 ع�سراً 

من يعملون يف الأماكن املك�سوفة«.

وزارة  تفر�سها  التي  املالية  الغرامات  اأنَّ  موؤكداً 

العمل  اأ�سحاب  من  املخالفني  على  العمل 

واملوؤ�س�سات غري رادعة ، كون الربح العائد لتلك 

اأكرب  امل�سروعات  تنفذ  التي  الكربى  ال�سركات 

بكثري من تلك الغرامات واأ�ساف »يف وجهة نظري 

ال�سخ�سية كم�ست�سار قانوين ل بد اأن يكون هناك 

ت�سل  الأول  الإنذار  بعد  ال�سركة  لن�ساط  اإيقاف 

اأن  ال�سركات  تلك  تعلم  وحينما   ، مثاًل  �سهر  اإىل 

هناك تاأثرياً على م�سروعاتها يرتتب عليها تاأخري 

تنفيذها مما يعر�سها لدفع غرامات اأخرى ، تلك 

درجات  للعمالة حتت  ت�سغيلها  �ستحد من  الأمور 

احلرارة املرتفعة« لفتاً اإىل »اأن امل�سكلة تبقى لدى 

العمالة التي تتبنى مقاولة م�سروع معني مما يدفع 

يف  النهار  طوال  وتق�سية  العمل  لإجناز  العمال 

العمل  �ساعات  لإنهاء  ال�سم�س  اأ�سعة  العمل حتت 

والبحث عن اأعمال اأخرى ، لذلك ل بد اأن تكون 

هناك متابعة من وزارة العمل ووقف مثل هذا الأمر 

وحما�سبة املت�سبب اإن كان من ال�سركات اأو العامل 

حتى لو رغب العامل يف هذا الأمر« ، واأو�سح اأن 

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان هي جهة رقابية 

ولي�ست تنفيذية ، م�سرياً اإىل اأنه يجب اأن  تكون 

التنفيذية  اجلهات  قبل  من  رقابية  هناك جولت 

اجلولت  تلك  تكون  اأن  ويجب  العمل  ووزارة 
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من اأجل اإزالة العقبات التي تواجه املراأة ، عند اجناز معامالتها لعدم وجود اأوراق ثبوتية معها ،  كون  �سجل الأ�سرة يبقى 

مع الزوج ل �سيما يف حال كانت مطلقة اأو اأرملة ،  لذلك فاإن الأحوال املدنية تعمل حالياً على اإ�سدار �سجل اأ�سرة خا�س 

باملراأة ميكنها من �سم اأبنائها فيه ، وهو مياثل ال�سجل الأ�سلي الذي مع زوجها ، مع بقاء ا�سمها يف �سجل زوجها الأ�سا�سي 

هي واأبناوؤها.

من جهته اأو�سح  مدير الأحوال املدنية يف املدينة املنورة عبد املعطي اجلهني » اأن ال�سجل يف طور التنفيذ و�سريى النور 

خالل الأيام القريبة املقبلة«.

�سي�ساعد ال�سجل حال �سدوره ، بالدرجة الأوىل املراأة املطلقة والأرملة كونهما من يق�سدهما القرار وذلك ل�سم اأبنائهما، 

اإذ اأن املطلقات يواجهن يف بع�س الأحيان م�سكالت مع اأزواجهن ال�سابقني ، ومن هذا املنطلق ت�ستطيع املراأة ا�ستخراج �سجل 

لها دون اعتبار خلالفها مع طليقها، واأي�ساً يف حال كان الزوج متوفى وله اأكرث من زوجة ت�ستطيع املراأة اإ�سدار �سجل مكرر 

من ال�سجل الأ�سلي لالأب، لها ولأبنائها مما ي�ساهم يف ف�س املنازعات بني الأ�سر على ال�سجل الأ�سلي.  

من جهة اأخرى اأكد ال�سيخ عبد اهلل العثيم ، قا�سي حمكمة ال�ستئناف يف منطقة مكة املكرمة ، »اأنه يحق للمراأة التقدم 

بدعوى يف املحكمة من دون �سوؤالها عن حمرمها« ، واأو�سح اآلية التعامل يف جميع املحاكم مع املراأة ، وذلك بعدم �سوؤالها عن 

حمرمها حيث اأنه يف بع�س احلالت تكون ق�سيتها �سد حمرمها ذاته ، لفتاً اإىل  اأنه يف حال طلب القا�سي ح�سور حمرم مع 

�ساحبة ال�سكوى فاإنه يحق لها  �سكايته اإىل رئي�س املحكمة ، واأ�ساف »ل يوجد يف ال�سرع ما يجرب املراأة على اإح�سار ويل اأمرها اإىل املحكمة عند تقدمها ب�سكوى �سريطة 

األ تكون يف خلوة اأو �سفر« ، مبيناً اأن »تقدمي الدعوى يتم عن طريق وحدة ال�ستقبال، ومن ثم حتول اإلكرتونياً اإىل القا�سي، ويتم تبليغ املدعى عليه عن طريق حم�سر 

اخل�سوم، ولي�س هي من تذهب لتبلغ خ�سمها، وعند موعد اجلل�سة تاأتي وجتل�س مع خ�سمها وي�سمع منها، ولن يطلب منها حمرم اأو ت�ساأل عنه«.

تسهيالت عديدة للمرأة في اجناز معامالتها 

 What’s« مت اختيار م�سروع »                    « من قبل جلنة احلكام الدوليني التي اأ�سرفت على م�سابقة

working« التي نظمتها هيئة الأمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية ، حيث �سارك فيها 38 دولة يف 
العامل ، وفاز امل�سروع باملركز الأول ، بعد ت�سجيله اأعلى ن�سبة تر�سيحات اأهلته اإىل احل�سول على اأكرب 

جائزة عاملية يف جمالت العمل وخلق فر�س الوظائف على امل�ستوى العاملي.

فكرة امل�سروع هي اإن�ساء اأول موقع متخ�س�س للتوظيف الن�سائي ، وقد جنح يف جذب اأكرث من 160 

�سركة على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية بطرح اأكرث من 220 فر�سة عمل لل�سيدات على م�ستوى 

اململكة ، بالإ�سافة اإىل ابتكاره تقنية جديدة متكن املراأة من ممار�سة العمل عن بعد ، كما قام امل�سروع 

بالعديد من الن�ساطات وامل�ساركات والتي اأهمها تدريب ال�سعوديات وتاأهيلهن للدخول يف �سوق املال 

بالتن�سيق والتعاون مع جمل�س الغرف ال�سعودية.

من جهته قال موؤ�س�س امل�سروع خالد بن وليد اخل�سريان »جنح امل�سروع باإي�سال روؤية اململكة اإىل العاملية 

من خالل ح�سوله على هذا التكرمي ومن اأعلى املنظمات العاملية والذي ي�ساف اإىل اجنازات اململكة 

العربية ال�سعودية«.

ويف ال�سياق ذاته اأكد تقرير بريطاين ن�سرته موؤخراً وكالة »رويرتز« ، حدوث تو�سع يف فر�س ح�سول 

املراأة ال�سعودية على العمل من خالل اإ�سرارها عليه بعد اكتمال تعليمها �سواء يف اجلامعات الداخلية 

اأو من خالل املنح الدرا�سية باخلارج ، وقال التقرير »اإن املراأة ال�سعودية باإمكانها الآن ال�سفر والعمل يف كل املواقع واملناطق بعد اأن كان هذا الأمر يجد العديد من عالمات 

ال�ستفهام داخل الأ�سرة ال�سعودية«. 

 Glowork

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )77( 

محليات �سعبان  1433ه�  - يوليو  2012 م 

مشروع جلوورك  يحصد املركز األول على مستوى العالم

الترخيص للمرأة مبزاولة مهنة الزراعة برخصة عمل رسمية
متنح وزارة الزراعة ال�سعودية الرتاخي�س الزراعية للن�ساء والرجال دون متييز بينهم ، وتعتزم الوزارة 

على اإن�ساء اأق�سام ن�سائية ينح�سر عملها يف ال�سوؤون الإدارية وح�سر املعلومات وتدقيقها.

هذا ما اأكده الدكتور عبد اهلل العبيد ، وكيل وزارة الزراعة ل�سوؤون الأبحاث والتنمية الزراعية ، وقال 

»يحق للمراأة اخلو�س يف �ستى املجالت الزراعية والعمل كمزارعة لو اأرادت، وما عليها �سوى التقدم 

للوزارة لتمنح رخ�سة مزاولة املهنة« ، م�سرياً اإىل اأنه ل يوجد اأي نظام اأو قانون مينعها من ذلك، مبيناً 

اأن اأغلب امل�ساريع التى مت اإ�سدار تراخي�س لها باأ�سماء ن�ساء ل يديرها ن�ساء.

من جهته بني الأمني العام املكلف للجمعية ال�سعودية الزراعة الع�سوية الدكتور �سعد عبد اهلل اخلليل  

عدم وجود اأنظمة متنع عمل املراأة يف الزراعة  ، لفتاً اإىل اأن العمل يف احلقول الزراعية كان ول يزال 

من حرف املراأة خا�سة يف املناطق الريفية  ، ولكن حدوث بع�س العوامل التي �ساعدت على ان�سغالها عن 

العمل بالزراعة كالتعليم والطب والتجارة هو ما قلل من وجودها ،  واأ�ساف »عدد املنت�سبات لع�سوية 

اجلمعية بلغ نحو 7 �سيدات على م�ستوى ال�سعودية غالبيتهن من املهتمات بن�ساط الزراعة الع�سوية، 

مدعومات بحافز الوعي باأهمية الغذاء ال�سحي بعيداً عن بقايا املواد الكيميائية يف املنتجات الزراعية« 

موؤكداً اأنَّ »ع�سوية اجلمعية ال�سعودية للزراعة الع�سوية مفتوحة للجميع من مواطنني ومقيمني«.
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ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )77( 

�سعبان  1433ه�  - يوليو  2012 م  بحث حقــــوق

املبحث االأول: اأهمية الق�ساء وحكمه

الق�ساء لغة : احُلُكْم ، وق�سى َق�سيْاً وَق�َساًء، وُق�ْسَيًة 

َحَكَم َو َف�َسَل ، ويقال : ق�سى بني اخل�سمني ، وَق�َسى 

ال�سيء  اإمتام  وهو   ، قا�سٍ  فهو  بكذا  وق�سى   ، عليه 

اأو قول ملزم �سدر   ، وفعاًل ، وقطع اخل�سومة  قولً 

عن ولية عامة.

واحلكم  باحلق  النا�س  بني  احلكم   : �سرعاً  الق�ساء   

مبا اأنزل اهلل عزَّ و جلَّ ، ويف تعريف اآخر هو الإخبار 

احلكم  وهو  الإلزام  �سبيل  على  �سرعي  حكم  عن 

بني خ�سمني فاأكرث بحكم اهلل تعاىل ، قال العز بن 

عبدال�سالم : احلكم الذي ي�ستفيده القا�سي بالولية  

هو اإظهار حكم ال�سرع يف الواقعة فيمن يجب عليه 

اإم�ساوؤه فيه بخالف املفتي فاإنه ليجب عليه اإم�ساوؤه 

و�ُسمي الق�ساء ُحكماً ملا فيه من احلكمة التي توجب 

و�سع ال�سيء يف حمله لكونه يكف الظامل عن ظلمه 

ويهدف الق�ساء اإىل تبيني احلكم ال�سرعي والإلزام 

به وف�سل اخل�سومات.

يت�سح لنا اأنَّ الق�ساء يرتبط ارتباطاً مبا�سراً باحلكم 

قطع  بهدف  عامة  ولية  عن  ي�سدر  الذي  ال�سرعي 

اخل�سومة والعدل بني النا�س اعتماداً على الن�سو�س 

والعقوبات  والنواهي  الأوامر  تت�سمن  التي  ال�سرعية 

اأهم  من  الق�ساء  ويعد  خمالفتها  على  ترتتب  التي 

واجبات الدولة الإ�سالمية وهو من الوظائف الداخلة 

حتت  اخلالفة لأنه من�سب الف�سل بني اخل�سومات 

بحث محكم

 احلق في العدل واملساواة

أمام القضاء

 وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

واألنظمة السعودية

 إعداد

د. ناصر  بن محمد البقمي*

ريا�ص
 بال

منية
ك االأ

 املل
كلية
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ع�سو 

ولتحقيق الهدف من االإجراءات اجلنائية ، املتمثل يف الو�سول اإىل مرتكب اجلرمية وتقدميه اإىل املحاكمة ، مع املحافظة على حريته ال�سخ�سية ، يربز دور 

ال�سمانات الق�سائية التي تكفل حتقيق التوازن املطلوب بني حماية امل�سلحة العامة ، وحماية احلرية ال�سخ�سية ؛ من خالل �سمانات حمددة جت�سدها 

املبادئ الق�سائية العامة ، واملحاكمة العادلة التي تعد من اأهم �سمانات العدالة ، وياأتي يف مقدمة هذه ال�سمانات حق العدل وحق امل�ساواة اأمام الق�ساء.

وقد اأحاطت ال�سريعة االإ�سالمية احلرية ال�سخ�سية ب�سمانات متعددة يف جميع مراحل املحاكمة ، بهدف حمايتها وعدم التعدي عليها ، وهذه ال�سمانات 

لي�ست وليدة �سيا�سة جنائية اأو مطالب ب�سرية ، واإمنا هبة من اهلل العلي القدير لعباده ، وردت �سمن التعاليم ال�سرعية التي تنظم حياة الفرد واجلماعة 

وحتظى باالحرتام والتقدير من احلاكم واملحكومني.

وُينظر اإىل الق�ساء يف االإ�سالم على اأنه احلامي االأول للحقوق واحلريات ، وميزان العدل وامل�ساواة ؛ الأن القا�سي ماأمور �سرعًا باإقامة العدل بني النا�ص دون 

متييز بينهم  وبا�ستقاللية تامة متنع التدخل يف �سوؤونه.

وتطبق اململكة العربية ال�سعودية اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية باعتبارها د�ستور الدولة مبوجب املادة االأوىل من النظام االأ�سا�سي للحكم ، ال�سادر باالأمر امللكي 

رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه� ، التي ن�ست على اأنَّ »اململكة العربية ال�سعودية ، دولة اإ�سالمية ، ذات �سيادة تامة ، دينها االإ�سالم ، ود�ستورها كتاب اهلل تعاىل 

و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم ، ولغتها هي اللغة العربية ، وعا�سمتها مدينة الريا�ص« .

وبناًء على ذلك فاإن املحاكم ال�سعودية ُتطبق على جميع الق�سايا املعرو�سة اأمامها اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية ، واالأنظمة التي ال تتعار�ص معها ، وذلك ما 

ورد يف املادة الثامنة واالأربعني من النظام االأ�سا�سي للحكم ، التي ن�ست على اأْن » تطبق املحاكم على الق�سايا املعرو�سة اأمامها اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية ، 

وفقًا ملا دل عليه الكتاب وال�سنة ، وما ي�سدره ويل االأمر من اأنظمة ال تتعار�ص مع الكتاب وال�سنة«.

وياأخذ الق�ساء ال�سعودي بال�سمانات الواردة يف ال�سريعة االإ�سالمية ، واالأنظمة التي ت�سمن كفالة احلقوق واحلريات وفق اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية ، وهو 

ما مينح الق�ساء ال�سعودي التميز ، من حيث االعتماد عليهما ، وهذا يكفل حتقيق العدل وامل�ساواة بني اجلميع دون متييز.

            املصدر 

بحث للدكتور ناصر البقمي عام 1432هـ  من مجلة العدل العدد )49(

كلية  التدري�ص يف  البقمي ع�سو هيئة  نا�سر بن حممد  الدكتور  اأعده  تناول بحث 

،  وهي  اأمام الق�ساء  امللك االأمنية بالريا�ص ، مباحث هامة حول العدل وامل�ساواة 

اأهمية الق�ساء وحكمه ، العدل اأمام الق�ساء ،  امل�ساواة اأمام الق�ساء ، وقد جاء فيه: 

االإن�سان ورفعت منزلته  اأكرمت  التي  ال�سمحاء  االإ�سالمية بتعاليمها  ال�سريعة  اأتت 

على �سائر املخلوقات ، وتكفلت باملحافظة على حقوقه ؛ من خالل االأحكام ال�سرعية 

املقا�سد  منظومة  �سمن   ، العامة  وحدودها  والواجبات  احلقوق  تت�سمن  التي 

الو�سعية  االأنظمة  عن  خمتلف  مبفهوم  االإن�سان  حقوق  اإىل  تنظر  التي  ال�سرعية 

 ، واملحافظة عليها  ، يجب احرتامها  لعباده  تعتربها هبة من اهلل  املختلفة  حيث 

واإيجاد ال�سمانات الالزمة حلمايتها.

احلقوق  على  للمحافظة  االإ�سالم  اأقرها  التي  ال�سمانات  اأهم  من  الق�ساء  وُيعد 

واحلريات خ�سو�سًا يف مرحلة املحاكمة التي تهدف اإجراءاتها اإىل اكت�ساف احلقيقة 

باإثبات اأركان اجلرمية ون�سبتها اإىل �سخ�ص معني ، وهذا قد يوؤدي اإىل تعر�ص احلرية 

ال�سخ�سية للخطر  وامتهان حقوق االإن�سان بداعي حتقيق فاعلية العدالة اجلنائية 

واإثبات اجلرم من خالل االإجراءات اجلنائية املختلفة.

الشريعة  أحكام  وفق  القضاء  أمام  واملساواة  »العدل  حول  بحث 
اإلسالمية واألنظمة السعودية« 
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ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )77( 

بحث�سعبان  1433ه�  - يوليو  2012 م 

ح�سماً للتداعي وقطعاً للنزاع .

املبحث الثاين : العدل اأمام الق�ساء

يعد حق العدل من اأهم ال�سمانات التي يجب اأن يكفلها 

ا�ستثناء  بدون  الدعاوى  جميع  يف  لالإن�سان  الق�ساء 

وقوامه اأنَّ م�سلحة الإن�سان يف اأن يحاكم ب�ساأن ماي�سند 

اإليه من اتهامات اأمام حمكمة م�ستقلة وحمايدة تراعى 

فيها جميع ال�سمانات التي ت�ستند اإىل  م�سدر الأحكام 

يف الدولة باعتبارها امللتزمة بالوفاء بتمطلباته حالة 

التي  الإجرائية  الرابطة  يف  الأ�سلي  الطرف  كونها 

ا�ستيفاء  يف  وو�سيلتها  العمومية  الدعوى  عن  تن�ساأ 

بال�سفة  ل�سيقاً  احلق  هذا  ويعد   ، العقاب  حقها يف 

الإن�سانية ومطلباً اأ�سا�سياً من مطالب الق�ساء و�سيتم 

 احلديث عن هذا احلق من خالل املطلبني التاليني :

املطلب الأول: حق العدل يف الإ�سالم 

مقا�سدها  اأ�سمى  من  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  العدل 

اأ�سماء اهلل احل�سنى  ا�سم من  العدل  اإنَّ   بل  واأهمها 

على  دلياًل  بذلك  وكفى  العلى   �سفاته  من  �سفة  و 

املكان الأ�سمى للعدل يف الإ�سالم وهو فري�سة واجبة 

الرعية  جتاه  والق�ساة  الولة  من  الأمور  اأولياء  على 

يف  اأ�سا�سي  مطلب  العدل  وحتقيق  واملتحاكمني 

ال�سريعة الإ�سالمية ويجب على اجلميع حتقيقه مهما 

كانت املوؤثرات والظروف.

هو  واإمنا  معني  بزمن  ليرتبط  الإ�سالم  يف  والعدل 

ليوؤثر  وبقائه  الدين  با�ستمرار  م�ستمر  دائم  عدل 

جميع  وي�سمل  احلكم  واأ�سول  الأنظمة  اختالف  فيه 

من جمالت  وليرتك جمالً  املختلفة  احلياة  نواحي 

اأقامه  اإل   والت�سرفات  والأفعال  الأقوال  من  احلياة 

على احلق املبني ، والعدل يف الإ�سالم لي�س مق�سوراً 

الأخرى   الديانات  اأهل  ي�سمل  واإمنا  امل�سلمني  على 

املن�سوين حتت لوائه فقد ورد اأن على الإمام اأن ياأخذ 

اأهل الذمة بحكم الإ�سالم يف �سمان النفو�س والأموال 

يعتقدون  فيما  احلدود  واإقامة  الأعرا�س  وحفظ 

حترميه ، ولذلك كان العتداء على امل�ساملني من اأهل 

الكتاب م�ساوياً لالعتداء على امل�سلمني.

ويت�سح لنا اهتمام الإ�سالم بالعدل اأمام الق�ساء عن 

طريق حتديد ال�سمانات املتعلقة بالق�ساء وال�سمانات 

العدل الذي  بالقا�سي ب�سفته و�سيلة حتقيق  املتعلقة 

يهدف اإليه الق�ساء  من خالل تطبيق الأحكام ال�سرعية 

ال�سحيحة  التي تفر�سهاعدالته امل�سرتطة فيه اإ�سافة 

اإىل النظر اإىل املوؤثرات التي يتاأثر بها القا�سي اأثناء 

مل  التي  الأمور  من  وهذه  عليه  املعرو�سة  اخل�سومة 

تنظر اإليها القوانني الو�سعية اأو املواثيق الدولية وهو 

مايعد تاأكيداً لدقة الإ�سالم و اإحاطته بجميع الأمور 

يحكم  ما  العدل من خالل  لتحقيق  بالق�ساء  املتعلقة 

به القا�سي وهو يف حالة  من الرتكيز الذهني الذي 

ميكنه من تقدير كالم اخل�سوم وا�ستظهار احلق دون 

متهماً  اأو  الفوؤاد  م�سطرب  الذهن  م�سغول  يكون  اأن 

مبحاباة الآخرين لالأ�سباب ال�سابقة.

املطلب الثاين: حق العدل يف الأنظمة ال�سعودية

ال�سريعة  لأحكام  عامة  ال�سعودية  الأنظمة  تخ�سع 

النظام  يف  ذلك  على  الن�س  مبوجب  الإ�سالمية 

للحكم  الأ�سا�سي  النظام  اأكد  كما  للحكم  الأ�سا�سي 

يف  الأنظمة  جميع  على  الإ�سالمية  ال�سريعة  هيمنة 

نف�سه  للحكم  الأ�سا�سي  النظام  ذلك  يف  مبا  الدولة 

وبخ�سوع النظام الق�سائي يف اململكة لأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية والأنظمة التي لتتعار�س معها فاإن الق�ساء 

اأن  الدول ويجب  الق�ساء يف جميع  ال�سعودي يخالف 

اململكة فهو �سلطان  ال�سلطان يف  اأما  للقانون  يخ�سع 

ال�سريعة الإ�سالمية والأنظمة التي لتتعار�س معها.

املبحث الثالث: امل�ساواة 

يتكون منها  التي  املتنوعة  الثقافية  التعددية   حظيت 

ت�ستند  التي  امل�ساواة  �سور  باأروع  الإ�سالمي  املجتمع 

اإىل حقيقة بيولوجية اأ�سا�سية يقررها القراآن الكرمي 

األ وهي اأن كل ال�سعوب والقبائل الب�سرية تنتمي اإىل 

اأب واحد واأم واحدة وهم مت�ساوون لفرق بينهم ب�سبب 

اللون اأو اجلن�س اأو املكانة الإجتماعية وهذه امل�ساواة 

الإ�سالمي  النظام  عليها  يقوم  التي  الأ�سول  من  تُعد 

باعتبارها اأ�ساًل من اأ�سول العقيدة الإ�سالمية تهدف 

بني  واإقامتها  الب�سر  اأجيال  بني  العالقات  توثيق  اإىل 

الأخوة  على  والأبعدين  والأقربني  والآخرين  الأولني 

العامة ؛ الأخوة التي لتتع�سب لوطن ولتتحيز جلن�س 

ولتتنكر للون، واختالف الأل�سنة والألوان ، واختالف 

وال�ستعدادات  املواهب  واختالف  والأخالق،  الطبائع 

تنوع ل يقت�سي النزاع وال�سقاق ؛  بل يقت�سي التعاون 

احلاجات  بجميع  والوفاء  التكاليف  بجميع  للنهو�س 

ولي�س للفروق الإجتماعية اأي دور اأو ح�ساب يف حتقيق 

هذه امل�ساواة ، ومن اأهم �سور امل�ساواة يف الإ�سالم:

املجتمع  اأفراد  بني  متييز  فال  الق�ساء  اأمام  امل�ساواة 

�سيتم   ، الق�ساء  اأمام  امل�ساواة  ولأهمية   ، الإ�سالمي 

احلديث عنها يف املطلبني التاليني:

املطلب الأول: امل�ساواة يف الإ�سالم

عليها  يقوم  التي  الأ�سول  من  الإ�سالم  يف  امل�ساواة 

اأ�سول  من  اأ�ساًل  باعتبارها  الإ�سالمي  النظام 

يف  ماورد  النبوية  ال�سنة  واأكدت  الإ�سالمية  العقيدة 

قوله  يف  وذلك  امل�ساواة  مبداأ  حيال  الكرمي  القراآن 

(لف�سل  الوداع  خطبة  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

ول  عربي  على  لعجمي  ول  اأعجمي  على  لعربي 

بالتقوى) اإل  اأحمر  اأ�سود على  اأ�سود ول   لأحمر على 

يف  امل�ساواة  �سور  اأبرز  من  الق�ساء  اأمام  وامل�ساواة 

ال�سريعة الإ�سالمية من جهة اإجراءات املرافعة وقواعد 

الإثبات وتطبيق الن�سو�س وتنفيذ الأحكام ولقد �سجل 

التاريخ اأن الدولة الإ�سالمية كانت تراعي امل�ساواة بني 

الق�ساء  اأمام  بامل�ساواة  ينعمون  الذميون  وكان  النا�س 

بينهم وبني امل�سلمني وتق�سي هذه امل�ساواة اأمام الق�ساء 

اإىل  النظر  وعلى  والطوائف  الطبقات  امتيازات  على 

فئات خا�سة ومتييزهم عن غريهم.

املطلب الثاين: امل�ساواة يف الأنظمة ال�سعودية

 ياأخد الق�ساء يف اململكة بجميع الأحكام التي وردت 

الإن�سان  حقوق  يخ�س  فيما  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف 

الإن�سان  فحماية حقوق  امل�ساواة خا�سة  ومبداأ  عامة 

تتم وفق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وهو مايوؤدي اإىل 

الأخذ باملبادئ العامة للم�ساواة يف الإ�سالم.

وت�سمل امل�ساواة ا�ستفادة اجلميع من �سمانات حقوق 

الإن�سان الواردة يف النظام الأ�سا�سي للحكم واملتعلقة 

بحماية حقوق الإن�سان املدنية والتي ياأتي على راأ�سها 

حق الأمن الذي يُعد من اأهم احلقوق التي تهدف اإىل 

حتقيق ال�ستقرار املادي والنف�سي.

ال�سريعة  اأحكام  بتطبيق  اململكة  يف  القا�سي  ويتقيد 

والتي  الأمر  ي�سدرها ويل  التي  والأنظمة  الإ�سالمية 

يجب األ تتعار�س مع اأحكامها والقا�سي الذي يف�سل 

يف الدعوى بني اخل�سوم يلتزم باحليدة وامل�ساواة بني 

اجلميع وعدم التمييز بني املواطنني واملقيمني  فحق 

وهذا  النظام  مبوجب  للجميع  مكفول  التقا�سي 

يكون  الق�ساء بحيث  وا�سحة على وحدة  يدل دللة 

التقا�سي بالن�سبة اإىل اجلميع اأمام الق�ساء اأنف�سهم 

الذين لهم الدرجة نف�سها وكفالة حق التقا�سي تتم 

لأحدهما  ولتتميز  واملقيم  املواطن  بني  بالت�ساوي 

واحدة  اإىل حماكم  جميعاً  يلجاأون  فهم  الآخر  على 

لها الدرجة نف�سها.

ال�سعودي  املنظم  اهتمام  يت�سح  ما�سبق  خالل  ومن 

متييز  دون  الق�ساء  اأمام  النا�س  بني  امل�ساواة  بحق 

اأي  اأو  اجلن�سية   اأو  اجلن�س  اأو  الدين  ب�سبب  بينهم 

�سبب اآخر يخل بهذه امل�ساواة.

ملخ�ص البحث

الق�ساء  اأهمية  على  والأمم  الأديان  جميع  لتختلف 

باعتباره احلامي الأول للحقوق واحلريات من خالل 

ما يوفره  من ال�سمانات التي تكفل للمتهم حماكمة 

عادلة يتوافر له من خاللها حتقيق العدل وامل�ساواة، 

عن طريق اللتزام باملبادئ العامة للمحاكمة اجلنائية 

التي ت�سمن ح�سن �سري اإجراءات املحاكمة ، واللتزام 

بالعدل وامل�ساواة التي متثل حقوقاً خا�سة للمتهم ، 

يلزم �سمانها اأثناء مثوله اأمام املحكمة املخت�سة.

ال�سابقة  املباحث  يف  اإليه  التطرق  مامت  خالل  ومن 

ات�سح اأن الإ�سالم قد �سبق املواثيق والعهود الدولية 

حتديد  اإىل  ت�سعى  ولزالت  �سعت  التي  والقوانني 

ال�سمانات  من  ال�ستفادة  ت�سمن  التي  احلقوق 

اأهمية  من  ال�سمانات  هذه  بلغت  ومهما  الق�سائية 

دقة  اإليه  و�سلت  الذي  امل�ستوى  اإىل  ت�سل  مل  فاإنها 

ال�سمانات الواردة يف ال�سريعة الإ�سالمية التي تنظر 

اإليها باعتبارها هبة من اهلل العلي القدير  ومامييز 

هذه  اإىل  تنظر  اأنها  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام 

احلقوق جزءاً بو�سفها من اأجزاء الأحكام التي اأقرتها 

للحفاظ على حقوق الإن�سان يف جميع مناحي احلياة 

خ�سو�ساً مايتعلق مبرحلة من اأخطر مراحل الإن�سان 

التي يكون فيها يف موقف التهام الذي يجعله الركن 

الأ�سعف يف اخل�سومة اأمام الق�ساء ولذلك اأحاطت 

من  مبجموعة  املرحلة  هذه  الإ�سالمية  ال�سريعة 

تكفل حماكمة عادلة حترتم حقوق  التي  ال�سمانات 

الإن�سان وحتافظ عليها حتى �سدور حكم نهائي بات 

ياأتي يف مقدمتها احلق يف العدل وامل�ساواة.

وتاأخذ اململكة باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وجتعل لها 

الولية على الأنظمة كافة مبا فيها النظام الأ�سا�سي 

التي  ال�سمانات   من  كثري  على  ن�س  الذي  للحكم 

عليها  واملحافظة  الإن�سان  حقوق  اإقرار  اإىل  تهدف 

عليها  ن�س  التي  الق�سائية  ال�سمانات  خ�سو�ساً 

هما  اأخرى  لأنظمة  التفا�سيل  وترك  عام  ب�سكل 

نظاما الق�ساء اللذان يلتزمان باأحكام ال�سريعة كاملة 

خ�سو�ساً مايتعلق بالعدل وامل�ساواة.

الق�ساء  التزام  ات�سح  ال�سابقة  املباحث  خالل  ومن 

الإ�سالمي باملحافظة على العدل وامل�ساواة ، مبوجب 

الن�سو�س ال�سرعية والتطبيقات  العملية التي تثبت 

هذا اللتزام من خالل العدل وامل�ساواة بني اخل�سوم 

متييز  وبدون  امل�سلمني  خليفة  اأحدهم  كان  لو  حتى 

اأو حماباة وذلك مايتم تطبيقه يف الق�ساء ال�سعودي 

بهذا  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  ورد  مبا  ياأخذ  الذي 

اخل�سو�س اإ�سافة اإىل الن�سو�س النظامية امل�ستمدة 

منها وهذا مايكفل النزاهة والعدل وامل�ساواة ويوؤكد 

متيز الق�ساء يف اململكة وحفاظه على حقوق الإن�سان 

عامة .

            املصدر 

بحث للدكتور ناصر البقمي عام 1432هـ  من مجلة العدل العدد )49(
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طالبت راديكا كومارا�سوامي ، املمثلة اخلا�سة ل�سكرتري عام الأمم املتحدة ل�سوؤون الأطفال والنزاعات 

النزاعات  الأطفال يف  العنف �سد  بفر�س عقوبات على مرتكبي جرائم  الأمن  ، جمل�س  امل�سلحة 

امل�سلحة واإحالتهم اإىل املحكمة اجلنائية الدولية ، جاء ذلك بعد اأن اأ�سدرت الأمم املتحدة تقريرها 

ال�سنوي حول الأطفال وال�سراعات امل�سلحة ، والذي اأكد تورط قوات حكومية وجماعات معار�سة 

يف ارتكابهم جرائم �سد الأطفال مثل توظيفهم وقتلهم وت�سويههم وارتكاب اعتداءات جن�سية بحقهم 

وت�سمن التقرير قائمة باأ�سماء تلك اجلهات والتي يبلغ عددها اثنتني وخم�سني جهة ، اأطلق عليها الأمني العام لالأمم املتحدة 

بان كي مون  قائمة العار! والتي حتتوي على بلداناً اأفريقية مثل اأوغندا وجنوب ال�سودان وجمهورية الكونغو الدميقراطية ، 

وبلداناً اآ�سيوية مثل ميامنار واأفغان�ستان والفلبني ، اإ�سافًة اإىل بلداناً عربية.

من جهتها اأ�سارت راديكا كومار�سوامي ، اإىل اأنَّ »عام 2011 اأظهر �سورة خمتلطة، ففي حني اأن الأزمة يف كل من �سوريا 

وليبيا والعراق األقت بثقلها على الأطفال، اإلَّ اأن اأطراف النزاع يف نيبال و�سريلنكا جنحوا يف تنفيذ خطة جمل�س الأمن، مما 

اأدى اإىل �سحب اأ�سمائهم من قائمة العار! «.

األمم املتحدة تطالب بفرض عقوبات على مرتكبي العنف ضد األطفال وإحالتهم 
إلى احملكمة اجلنائية الدولية

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )77(  منوعاتحقــــوق

�سعبان  1433ه�  - يوليو  2012 م 

تعتزم احلكومة ال�سينية على اإ�سدار خطة قومية �ساملة ميتد تنفيذها من عام 2012م وحتى عام 

2015م ، من اأجل الت�سدي لالتهامات التي تزعم تورط ال�سلطات ال�سينية يف قيامها بانتهاكات 

حلقوق الإن�سان ، وذلك من خالل حرمانها لل�سجناء واملعتقلني ال�سيا�سيني من ح�سولهم على احلد 

الأدنى من احلقوق التي ن�ست عليها القوانني واملواثيق الدولية التي وقعت عليها ال�سني ، حيث 

تت�سمن اخلطة  العديد من الرتتيبات والتي منها الق�ساء على اأي ممار�سات من قبل امل�سوؤولني 

�سد املتهمني من اأجل احل�سول على اعرتافاتهم ، اإ�سافًة اإىل احتوائها على قانون ين�س على منع احل�سول على اعرتافات 

من املعتقلني حتت �سغط التعذيب ف�ساًل عن جترمي احل�سول على اأي معلومات اأو اأدلة من املتهمني من خالل اللجوء اإىل 

الأ�ساليب التي ل يقرها القانون وتتعار�س مع حقوق الإن�سان.

ويف �سياق مت�سل اأ�سدر جمل�س الدولة للمعلومات ال�سيني بيان ين�س على »لن يتم اإجبار اأي متهم على اأن يعرتف بتورطه 

يف جرائم مل يرتكبها على الإطالق، ولكن �ستتم مواجهة املتهم بالأدلة املو�سوعية التي �سوف تتو�سل اإليها جهات التحقيق، 

الدعاوى  نظر  اأثناء  القانون  بحكم  مكفولة  �ستكون  احلقوق  تلك  جميع  واأن   ، الإن�سان  حقوق  معايري  مع  تتوافق  والتي 

الق�سائية اأمام املحاكم يف جميع اأنحاء البالد، و�سوف تبذل جهات الإدعاء اأق�سى ما لديها من جهود، لكي تتيح الفر�سة 

اأمام املتهمني للدفاع عن حقوقهم يف الرباءة من التهم املوجهة اإليهم، و�سيمكن املتهمون من الدفاع عن اأنف�سهم يف مواجهة 

التهم التي تعر�سها النيابة العامة يف ال�سني، يف حني اأن عمليات القب�س على امل�ستبه بهم لن حتدث بدون �سمانات قوية 

تت�سم بالفعالية وال�سفافية، ويف موقع القب�س على امل�ستبه به وقبل ترحيله اإىل مكان الحتجاز متهيداً ملحاكمته، بل اإن املحققني �سوف يلتقون مع امل�ستبه بهم يف 

حالة وجود اأية اأدلة اأو براهني ت�سري اإىل ارتكابهم اجلرائم وجتاوز القوانني ال�سارية يف البالد، ومن ثم فلن يكون هناك جمال لتزييف العرتافات اأو انتزاعها 

من املتهمني حتت التعذيب وانعدام ال�سمانات القانونية، بل اإن القانون املزمع اإ�سداره يتيح للم�ستبه به اللتقاء باملحققني يف كل احلالت التي يطلب املحتجزون 

ذلك«.

جهود صينية لتعزيز منظومة حقوق اإلنسان في البالد

اأن ان�سمت عام 2008 م  اإىل  اأمام حتقيق دولة العراق لهدفها بعد  تقف العديد من امل�سكالت 

اتفاقية اأوتاوا والتي تلتزم مبوجبها  بعدم ا�ستخدام اأو اإنتاج اأو حيازة اأو ت�سدير الألغام الأر�سية   

ب�سكل  توزيعها  مت  والتي  الأر�سية  لالألغام  مف�سلة  خرائط  وجود  عدم  امل�سكالت  تلك  بني  ومن 

ع�سوائي من النظام ال�سابق ، ف�ساًل على اأن 90 يف املائة من الأرا�سي امللوثة بالألغام هي اأرا�سي 

زراعية ووفقاً لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي فاإن الألغام الأر�سية والذخائر  املتفجرة تغطي حوايل 

 ن�سبة 173 كلم2 من الأرا�سي العراقية ، وت�سبب اأ�سراراً حلوايل 1.6 مليون عراقي ، اأي ما يعادل واحد لكل 20 عراقي.

وت�سري التقارير ال�سادرة عن الربنامج  يف عام 2011 اإىل وقوع حوايل 30 حادثاً على �سلة بالألغام، اأدت اإىل وفاة 33 

اأفراداً  �سملت  الإبالغ عنها،  التي مت  الأر�سية  الألغام  باملائة من حوادث  فاإن 60  للربنامج  ، وطبقاً  امل�سابني  باملائة من 

عنها  الإبالغ  مت  التي  املنفجرة  غري  الذخائر  حوادث  من  باملائة   47 اأن  حني  عاماً، يف   44 و   25 بني  اأعمارهم  ترتاوح 

�سملت اأطفالً ترتاوح اأعمارهم بني 5 و 14 عاماً ، ونظراً لالإحباط الناجم عن بطء وترية اإزالة الألغام ، فاإنَّ احلكومة 

تخطط لإ�سراك �سركات خا�سة لإزالة الألغام، من جانبه قال  كمال ح�سني لطيف نائب وزير البيئة العراقي يف ت�سريح  

ل�سبكة الأنباء  الإن�سانية (اإيرين)  اأن »عدم وجود خرائط مف�سلة لالألغام الأر�سية ميّثل اأحد امل�سكالت الرئي�سية، وهو 

بالتعاون  »قمنا  واأ�ساف لطيف   ب�سورة  ع�سوائية«   بزرعها  قام   ال�سابق  النظام  لأن  الألغام  اإزالة  ما عطل جهودنا يف 

امللوثة  املناطق  على حتديد  �سي�ساعدنا  والذي  بنا،  اخلا�س  بامل�سح  للبدء   2011 عام  منذ  والدفاع  الداخلية  وزارتي  مع 

2018م«.   عام  بحلول  املنفجرة  غري  والذخائر  الأر�سية  الألغام  جميع  بتطهري  وتقوم  املحدد،  باملوعد  تفي  اأن  البالد  ت�ستطيع  لن  ذلك  من  وبالرغم   بدقة، 

هدف تنظيف العراق من األلغام  تواجهه العديد من املشكالت
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قانونيات

اعرف

2 من املادة 9، حترتم الدول الأطراف حق الطفل 

ووالديه يف مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلدهم هم، 

ويف دخول بلدهم، ول يخ�سع احلق يف مغادرة اأي 

بلد اإل للقيود التي ين�س عليها القانون والتي تكون 

�سرورية حلماية الأمن الوطني، اأو النظام العام، اأو 

ال�سحة العامة، اأو الآداب العامة اأو حقوق الآخرين 

وحرياتهم وتكون متفقة مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف هذه التفاقية.

                                         املادة احلادية ع�سر

اإىل اخلارج وعدم  الأطفال  نقل  ملكافحة  تدابري  الأطــراف  الدول  تتخذ   -1

عودتهم ب�سورة غري م�سروعة.

اأو  ثنائية  اتفاقات  الأطــراف عقد  الدول  ت�سجع  الغر�س،  لهذا  2- وحتقيقاً 

متعددة الأطراف اأو الن�سمام اإىل اتفاقات قائمة.

                                          املادة الثانية ع�سر 

1- تكفل الدول الأطراف يف هذه التفاقية للطفل القادر على تكوين اآرائه 

اخلا�سة حق التعبري عن تلك الآراء بحرية يف جميع امل�سائل التي مت�س الطفل، 

وتوىل اآراء الطفل العتبار الواجب وفقاً ل�سن الطفل ون�سجه.

اأي  اإليه يف  ال�ستماع  فر�سة  بوجه خا�س،  للطفل،  تتاح  الغر�س،  ولهذا   -2

اأو  اأو من خالل ممثل  اإما مبا�سرة،  اإجراءات ق�سائية واإدارية مت�س الطفل، 

هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

                                         املادة الثالثة ع�سر

 1- يكون للطفل احلق يف حرية التعبري، وي�سمل هذا احلق حرية طلب جميع 

�سواء  للحدود،  اعتبار  اأي  دون  واإذاعتها،  وتلقيها  والأفكار  املعلومات  اأنــواع 

بالقول اأو الكتابة اأو الطباعة، اأو الفن، اأو باأية و�سيلة اأخرى يختارها الطفل.

2- يجوز اإخ�ساع ممار�سة هذا احلق لبع�س القيود، ب�سرط اأن ين�س القانون 

عليها واأن تكون لزمة لتاأمني ما يلي:

(اأ) احرتام حقوق الغري اأو �سمعتهم، اأو، (ب) حماية الأمن الوطني اأو النظام 

العام، اأو ال�سحة العامة اأو الآداب العامة.

املادة  التا�سعة

منهما،  كره  على  والديه  عن  الطفل  ف�سل  عدم  الأطــراف  الــدول  ت�سمن   -1

وفقاً  ق�سائية،  نظر  اإعادة  باإجراء  رهناً  املخت�سة،  ال�سلطات  تقرر  عندما  اإل 

للقوانني والإجراءات املعمول بها، اأن هذا الف�سل �سروري ل�سون م�سالح الطفل 

الف�سلى، وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة مثل حالة اإ�ساءة الوالدين 

معاملة الطفل اأو اإهمالهما له، اأو عندما يعي�س الوالدان منف�سلني ويتعني اتخاذ 

قرار ب�ساأن حمل اإقامة الطفل.

2- يف اأية دعاوى تقام عماًل بالفقرة 1 من هذه املادة، تتاح جلميع الأطراف 

املعنية الفر�سة لال�سرتاك يف الدعوى والإف�ساح عن وجهات نظرها.

3- حترتم الدول الأطراف حق الطفل املنف�سل عن والديه اأو عن اأحدهما يف 

الحتفاظ ب�سورة منتظمة بعالقات �سخ�سية وات�سالت مبا�سرة بكال والديه، 

اإل اإذا تعار�س ذلك مع م�سالح الطفل الف�سلى.

اإجراء اتخذته دولة من  اأي  الف�سل عن  ين�ساأ فيها هذا  التي  4- يف احلالت 

الدول الأطراف ، مثل تعري�س اأحد الوالدين اأو كليهما اأو الطفل لالحتجاز اأو 

احلب�س اأو النفي اأو الرتحيل اأو الوفاة (مبا يف ذلك الوفاة التي حتدث لأي �سبب 

اأثناء احتجاز الدولة ال�سخ�س)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين 

الأ�سا�سية  املعلومات  الأ�سرة،  من  اآخــر  لع�سو  القت�ساء،  عند  اأو  الطفل،  اأو 

اخلا�سة مبحل وجود ع�سو الأ�سرة الغائب (اأو اأع�ساء الأ�سرة الغائبني) اإل اإذا 

كان تقدمي هذه املعلومات لي�س ل�سالح الطفل، وت�سمن الدول الأطراف كذلك 

اأن ل ترتتب على تقدمي مثل هذا الطلب، يف حد ذاته، اأي نتائج �سارة لل�سخ�س 

املعنى (اأو الأ�سخا�س املعنيني).

املادة العا�سرة

املادة  من   1 الفقرة  الأطــراف مبوجب  الــدول  على  الواقع  لاللتزام  وفقاً   -1

والــداه لدخول  اأو  الطفل  التي يقدمها  الطلبات  الأطــراف يف  الدول  9، تنظر 

اإيجابية واإن�سانية  اأو مغادرتها بق�سد جمع �سمل الأ�سرة، بطريقة  دولة طرف 

األ ترتتب على تقدمي طلب من هذا  الأطــراف كذلك  الدول  و�سريعة، وتكفل 

القبيل نتائج �سارة على مقدمي الطلب وعلى اأفراد اأ�سرهم.

2- للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني احلق يف الحتفاظ ب�سورة 

منتظمة بعالقات �سخ�سية وات�سالت مبا�سرة بكال والديه، اإل يف ظروف 

ا�ستثنائية، وحتقيقاً لهذه الغاية ووفقاً للتزام الدول الأطراف مبوجب الفقرة 

اتفاقية حقوق الطفل ) *(

) *( انضمت اململكة إلى هذه االتفاقية في فبراير عام 1996م  بتحفظ على املواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية  

نظام الإجراءات اجلزائية اأو�سح اأنه يجوز لأي من اخل�سوم طلب اإعادة النظر يف الأحكام النهائية ال�سادرة بالعقوبة وفقاً لأحوال حمددة وهي :

 

 1- اإذا ُحِكم على املتهم يف جرمية قتل ثم وجد املدعى قتله حياً.

2- اإذا �سدر حكم على �سخ�س من اأجل واقعة ثم �سدر حكم على �سخ�س اآخر من اأجل الواقعة ذاتها، وكان بني احلكمني تناق�س يفهم منه عدم اإدانة اأحد 

 املحكوم عليهما.

 3- اإذا كان احلكم قد بني على اأوراق ظهر بعد احلكم تزويرها اأو بني على �سهادة ظهر بعد احلكم اأنها �سهادة زور.

 4- اإذا كان احلكم بني على حكم �سادر من اإحدى املحاكم ثم األغي هذا احلكم.

 5- اإذا ظهر بعد احلكم بينات اأو وقائع مل تكن معلومة وقت املحاكمة وكان من �ساأن هذه البيانات اأو الوقائع عدم اإدانة املحكوم عليه اأو تخفيف العقوبة

حيث يتم رفع طلب اإعادة النظر ب�سحيفة تقدم اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم ، ويجب اأن ت�ستمل �سحيفة الطلب على بيان احلكم املطلوب اإعادة النظر فيه 

واأ�سباب الطلب ، اإل اأنه ل يرتتب على قبول املحكمة طلب اإعادة النظر من حيث ال�سكل وقف تنفيذ احلكم اإل اإذا كان �سادراً بعقوبة ج�سدية من ق�سا�س اأو حد 

 اأو تعزير ويف غري ذلك يجوز للمحكمة اأن تاأمر بوقف التنفيذ يف قرارها بقبول طلب اإعادة النظر.

ماهي احلاالت التى ميكن فيها طلب اإعادة النظر يف االأحكام النهائية ال�سادرة يف العقوبة ؟

استشارات قانونية

واجباتك

حقوقك

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني
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ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املالية  الــ�ــســوؤون  على  الــعــام  املــ�ــســرف  و  اجلمعية  ع�سو 

والإدارية

على  حا�سلني  الغري  املطلقات  الن�ساء  من  الكثري  ت�ستكي 

�سك بطالقهم من تعليق �سوؤونهم احلياتية و �سياع حقوقهم 

وانتهاكها نتيجة ت�سلط من كانوا مرتبطني به يف اثبات واقعة 

على  �سلباً  ينعك�س  والذي  الق�سائية  اجلهات  اأمام  الطالق 

نف�سية  اآثار  عنه  ينتج  مما  حقوقها  لنتهاك  ويوؤدي  املراأة 

باآخر  الزواج  من  حرمانها  نتيجة  باملراأة  تلحق  واإجتماعية 

لعدم ح�سولها على ما يثبت طالقها ب�سبب مماطلة طليقها 

يف احل�سور للمحكمة لإثبات واقعة الطالق اأو نكران وقوع 

الطالق اأ�ساًل بق�سد الإ�ساءة وال�سغط على املراأة وحرمانها 

من حقوقها.

وهذا جانب علينا تداركه وو�سع حلول منا�سبة له من خالل 

العمل على و�سع تنظيم لهذه العالقة و يتحقق ذلك باإ�سدار 

نظام لالأحوال ال�سخ�سية ينظم جميع امل�سائل الزوجية وما 

يرتتب عليها من اآثار قانونية والتزامات اأدبية اأو مادية على 

اأن يت�سمن عقوبات وغرامات مالية تطبق بحق كل �سخ�س 

يقوم باملماطلة يف اإنهاء اأي اأمر متعلق باإثبات واقعة الطالق 

وتوثيقها يف املحاكم ، واأرى اأنَّ اأف�سل اآلية لتطبيق ذلك هو 

اأن املراأة مبجرد تقدمها بدعوى يف املحكمة لإثبات حدوث 

واقعة الطالق يقوم القا�سي ناظر الدعوى مبا�سرة با�ستدعاء 

املدعى عليه طليق املراأة والتحقق من دعواها ومن ثم اإلزامه 

باإنهاء كل اأمر متعلق بها ومرتبط ب�سوؤونها معه كتثبيت واقعة 

الطالق واإ�سدار �سك بذلك ي�سلم للمراأة خالل مدة ل تتجاوز 

ال�سهر من تاريخ تقدمي املراأة دعوى يف املحكمة، بحيث اأنه 

يف حالة مماطلة املدعى عليه »طليق املراأة« يف احل�سور يقوم 

القا�سي بفر�س غرامة مالية عليه تت�ساعف ب�سكل �سهري 

و تكون هذه الغرامة من حق املراأة نظري تعطيل م�ساحلها 

الفوائد  من  العديد  �سيحقق  الإجراء  هذا  مثل  اأن  واأعتقد 

األ  ب�سيط  ل�سبب  اأمور مطلقته  لإنهاء  �سخ�س  اأي  و�سيدفع 

وهو اأن هناك �سرر �سينعك�س عليه عند مماطلته ، حيث اأن 

الإ�سكاليات يف هذه امل�سائل لها اأبعاد اإن�سانية يجب �سبطها 

الِْن�َساَء  َطلَّْقتُْم  َواإَِذا  تعاىل  {  قال   ، املراأة  حفاظاً  حلقوق 

مَبَْعُروْف  �َسِرُحوُهنَّ  ْو 
َ
اأ ْعُروٍف  مِبَ ْم�ِسُكوُهنَّ 

َ
َفاأ َجلَُهنَّ 

َ
اأ َفَبلَْغَن 

َظلََم  َفَقْد  ذِلَك  يَْفَعْل  َوَمْن   ، ِلتَْعتَُدوا  َراَراً  �سِ مُتْ�ِسُكوُهنَّ  َوَل 

نَْف�َسْه َول تَتَِّخُذوا اآياِت اهلِل ُهْزواً ، َواْذُكروا ِنْعَمَة اهلِل َعلَيُْكْم 

نَْزَل َعلَيُْكْم ِمَن الِكتَاِب َواحِلْكَمِة يَِعُظُكْم بَه ، َواتُقوا اهلل 
َ
َوَما اأ

 ِبُكلِّ �سيٍء َعِليْْم }، فالإم�ساك باملعروف اأو 
َ
نَّ اهلل

َ
واْعلَُموا اأ

الت�ســــــريح بالإح�سان هو مبداأ ثابت وقاعدة ربانية عظيمة 

واإبعاد  املراأه  حقوق  حفظ  تعاىل  اهلل  بها  اأراد  الطالق  يف 

ت�سورنا  فلو  واأقارب  اأبناء  من  الأ�سرة  اأطراف  بني  احلقد 

النهج  التي تقع مت فيها تطبيق هذا  اأن كل حالت الطالق 

الرباين ملا وجدنا اأي ظلم يف احلياة الزوجية ، بعك�س ما هو 

حا�سل الآن من جور وانتهاك حلقوق املراأة من بع�س الأزواج 

والذين يقومون بتطليق ن�سائهم دون توثيق لهذا الطالق يف 

املحكمة ال�سرعية.

Nshr1@yahoo.com    

املعلقة وحقوقها ال�سائعة
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 طبعت بدعم من

موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

الرياضنقاًل عن صحيفة

ل �سك اأنَّ الوطن هو م�سوؤولية كل فرد يف املجتمع ، فم�سلحته تقت�سي حماربة الف�ساد الإداري 

من قبل امل�سوؤولني واجلهات املخت�سة ، ول يتحقق ذلك اإل من خالل النقد الهادف الذي ي�ساعد 

يف الرقي يف حت�سني م�ستوى اجلودة وك�سف نقاط ال�سعف يف اخلدمات املقدمة للمواطنني.

لإي�سال   ،  www.shakwa.net ش��ك��وى!   موقع   بتاأ�سي�س  عقال  قامت جمموعة  لذلك 

مل�سكالتهم  لإيجاد حل  وذلك  كانت  اأي جهة  مبا�سر �سد  وب�سكل  للم�سوؤولني  املواطنني  �سوت 

ومعاناتهم بحيث يكون املواطن جزء من احلل بدل من اأن يكون جزء من امل�سكلة لأنَّ غالباً ما 

تكون امل�سكلة يف عدم و�سول ال�سكوى لل�سخ�س املنا�سب ، تطبيقاً ملبداأ العمل بالأ�سباب واملذكور 

نُْف�ِسِهْم } وي�سعى املوقع لن�سر 
َ
ُوا َما ِباأ ُ َما ِبَقْوم َحتَّى يَُغرِيّ  ل يَُغرِيّ

َ َّ
يف الآية الكرمية  { اإِنَّ اهلل

ثقافة املطالبة باحلقوق وتعزيز مبداأ ال�سفافية يف التعامل مع ال�سكاوى مما ي�ساعد يف تزايد 

قوة التوا�سل بني املواطنني وامل�سوؤولني.

شكوى !   ُيكن املواطنني من إيصال معاناتهم ومشاكلهم 
للمسؤولني مباشرة


