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تنتقد أداء جهات حكومية وتطالب بإصالح “ حقوق اإلنسان"
 وصالحيات

  
  

 نواف عافت ـ الرياضنواف عافت ـ الرياض
ى حوالى مائ          ى حوالى مائ         انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في تقريرها السنوي الذي اشتمل عل صحية     انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في تقريرها السنوي الذي اشتمل عل اين الخدمات ال صحية     ة صفحة، تب اين الخدمات ال ة صفحة، تب

ي صيدليات                               ة ف م، ونقص األدوي ع ذويه ل م ي التنق اة المرضى ف ة، ومعان اطق المملك ي صيدليات                              في المناطق بشكل غير متوازن في من ة ف م، ونقص األدوي ع ذويه ل م ي التنق اة المرضى ف ة، ومعان اطق المملك في المناطق بشكل غير متوازن في من
ز    ات المراآ ضي، وضعف إمكاني ادر التمري اطق، وضعف الك ي المن اث متخصصة ف ز أبح تح مراآ دم ف شفيات، وع ز   المست ات المراآ ضي، وضعف إمكاني ادر التمري اطق، وضعف الك ي المن اث متخصصة ف ز أبح تح مراآ دم ف شفيات، وع المست

د،    دة المواعي ول م صحية، وط د،   ال دة المواعي ول م صحية، وط ن       ال رغم م ى ال سيين عل ة للمرضى النف رة آافي وافر أس دم ت وارئ، وع سام الط ن       وضعف أق رغم م ى ال سيين عل ة للمرضى النف رة آافي وافر أس دم ت وارئ، وع سام الط وضعف أق
ا،              . . الميزانيات الكبيرة التي تصرف لوزارة الصحة     الميزانيات الكبيرة التي تصرف لوزارة الصحة      ستويات معلميه يم تحسين م ا،              وأضاف التقرير أن على وزارة التربية والتعل ستويات معلميه يم تحسين م وأضاف التقرير أن على وزارة التربية والتعل

ي ال                 سعوديين ف ر ال ال غي ول األطف ي ال                والترآيز على مستوى صيانة المدارس، والحد من قب سعوديين ف ر ال ال غي ول األطف ي      والترآيز على مستوى صيانة المدارس، والحد من قب اء تكدس الطالب ف دارس، وإنه ي      م اء تكدس الطالب ف دارس، وإنه م
سانية        سانية       الفصول، واستمرار وقوع حوادث للمعلمات في الطرق، وعدم توافر معلمين لبعض المواد، وعدم مراعاة الجوانب اإلن الفصول، واستمرار وقوع حوادث للمعلمات في الطرق، وعدم توافر معلمين لبعض المواد، وعدم مراعاة الجوانب اإلن

ى                   . . في التنقل في التنقل  ابي عل ز دوره الرق ا بتعزي ى                   وانتقد التقرير مجلس الشورى لعدم حدوث تقدم إيجابي، وافتقاره للصالحيات، مطالب ابي عل ز دوره الرق ا بتعزي وانتقد التقرير مجلس الشورى لعدم حدوث تقدم إيجابي، وافتقاره للصالحيات، مطالب
ين، وتوسيع                أجهزة و أجهزة و  دال من التعي ذ بأسلوب االنتخاب ب س، واألخ شكيلة المجل ين، وتوسيع                مؤسسات السلطة التنفيذية، وإعادة النظر في ت دال من التعي ذ بأسلوب االنتخاب ب س، واألخ شكيلة المجل مؤسسات السلطة التنفيذية، وإعادة النظر في ت

رأة           . . صالحياته لتشمل المراقبة، خاصة مراقبة الميزانية ومساءلة الوزراء       صالحياته لتشمل المراقبة، خاصة مراقبة الميزانية ومساءلة الوزراء        ا بإعطاء الم ضائي مطالب رأة           وانتقد التقرير الجهاز الق ا بإعطاء الم ضائي مطالب وانتقد التقرير الجهاز الق
ين ال     ز ب دا التميي ي، منتق ي التقاض ا ف ين ال    حقه ز ب دا التميي ي، منتق ي التقاض ا ف ضايا        حقه ض الق ي بع سات ف سرية الجل وء ل ي واللج ي العلن دم التقاض صوم، وع ضايا        خ ض الق ي بع سات ف سرية الجل وء ل ي واللج ي العلن دم التقاض صوم، وع خ

سات،                       د الجل ضاة بمواعي زام الق دم الت ضايا، وع ي الق دة النظر ف سات،                      المعروضة، والتمييز بين الشهود في قبول الشهادة، وطول م د الجل ضاة بمواعي زام الق دم الت ضايا، وع ي الق دة النظر ف المعروضة، والتمييز بين الشهود في قبول الشهادة، وطول م
را                   درة ب ة، ون ات الحديث ائل اإلثب را                  وعدم قيام القضاة بتعريف المتهم بحقوقه، وعدم األخذ بوس درة ب ة، ون ات الحديث ائل اإلثب ي         وعدم قيام القضاة بتعريف المتهم بحقوقه، وعدم األخذ بوس ة ف ضاة، والمبالغ ل الق ي         مج تأهي ة ف ضاة، والمبالغ ل الق مج تأهي

ة                    . . األحكام التعزيرية األحكام التعزيرية  وظفين، وضعف الحوافز المقدم ة عدد الم ة قل ام لجه ة                    وانتقد التقرير هيئة التحقيق واالدعاء الع وظفين، وضعف الحوافز المقدم ة عدد الم ة قل ام لجه وطالب  وطالب  . . وانتقد التقرير هيئة التحقيق واالدعاء الع
المعروف والنهي عن         . . التقرير باستقالل الهيئة وربطها برئيس مجلس الوزراء      التقرير باستقالل الهيئة وربطها برئيس مجلس الوزراء       ة األمر ب ام هيئ ديل نظ ى تع المعروف والنهي عن         وشدد التقرير عل ة األمر ب ام هيئ ديل نظ ى تع وشدد التقرير عل

نعهم من المطاردة             المنالمن ق، وم شكل دقي ة ب سوبي الهيئ نعهم من المطاردة             كر ألن نظامها الحالي يعطيها صالحيات واسعة، وتحديد صالحيات من ق، وم شكل دقي ة ب سوبي الهيئ كر ألن نظامها الحالي يعطيها صالحيات واسعة، وتحديد صالحيات من
ا،    ع المحاضر دون قراءته ى توقي ار عل رم، واإلجب ساء دون مح ى الن بض عل رر، والق ات الخاصة دون مب يش الممتلك ا،   وتفت ع المحاضر دون قراءته ى توقي ار عل رم، واإلجب ساء دون مح ى الن بض عل رر، والق ات الخاصة دون مب يش الممتلك وتفت

 ..واستخدام السيارات الخاصة لنقل من يوقفواستخدام السيارات الخاصة لنقل من يوقف
ر   ر  وطالب التقري ة      وطالب التقري ا ثبوتي ون أوراق ذين ال يحمل ضية األشخاص ال اء ق ة بإنه ة       وزارة الداخلي ا ثبوتي ون أوراق ذين ال يحمل ضية األشخاص ال اء ق ة بإنه سجون    . .  وزارة الداخلي ر تكدس ال د التقري ا انتق سجون    آم ر تكدس ال د التقري ا انتق آم

واآتظاظها، وأن الجمعية رصدت قيام أحد حراس السجون، على نحو متكرر، باستخدام قطعة قصيرة من البالستيك لضرب                  واآتظاظها، وأن الجمعية رصدت قيام أحد حراس السجون، على نحو متكرر، باستخدام قطعة قصيرة من البالستيك لضرب                  
ساجين            الحائر في   الحائر في   : : اثنين من السجناء، ووجود حاالت وفاة داخل سجون       اثنين من السجناء، ووجود حاالت وفاة داخل سجون        شة وجازان لم دمام وبي ساجين            الرياض وبريمان في جدة وال شة وجازان لم دمام وبي الرياض وبريمان في جدة وال

بسبب أمراض قابلة للعالج من السل والدرن، وطالبت بتفعيل اإلفراج الصحي، ووجود حاالت انتحار وإضراب وحرائق في                 بسبب أمراض قابلة للعالج من السل والدرن، وطالبت بتفعيل اإلفراج الصحي، ووجود حاالت انتحار وإضراب وحرائق في                 
 . . السجون، وطالب التقرير بوجود آلية للتعامل مع السجناء األمنيينالسجون، وطالب التقرير بوجود آلية للتعامل مع السجناء األمنيين

ذ          ورصد التقرير حالة استياء من الصحفيين       ورصد التقرير حالة استياء من الصحفيين        ا من صحفية، وعدم قيامه ة ال ز الحري ذ          لجهة عدم تحرك هيئة الصحفيين تجاه تعزي ا من صحفية، وعدم قيامه ة ال ز الحري لجهة عدم تحرك هيئة الصحفيين تجاه تعزي
ل                          ات مث دت الحري شددة قي اك إجراءات مت صحفية، وأن هن ة ال زام بالحري ل                         تكوينها بما هو مطلوب منها، وأنه يجب االلت ات مث دت الحري شددة قي اك إجراءات مت صحفية، وأن هن ة ال زام بالحري ع  : : تكوينها بما هو مطلوب منها، وأنه يجب االلت ع  من من

ذيعين     ذيعين    الصحف من الصدور، ومنع الكّتاب من الكتابة، ووقف أحد الم ى   . . الصحف من الصدور، ومنع الكت اب من الكتابة، ووقف أحد الم ر عل ز التقري ى   ورآ ر عل ز التقري ة     ورآ شفافية، وعدم محاول زام بال ة      االلت شفافية، وعدم محاول زام بال  االلت
د     ي تحدي د    التضييق على اإلعالميين، وأن هناك تباينا في بعض الصحف في مستوى الشفافية، مما يؤآد دور رؤساء التحرير ف ي تحدي التضييق على اإلعالميين، وأن هناك تباينا في بعض الصحف في مستوى الشفافية، مما يؤآد دور رؤساء التحرير ف

 ..سقف الحريةسقف الحرية
ي                          زة ف نفط، والقف اع أسعار ال دخل نتيجة ارتف ي ال ر ف و الكبي ساد النم ادة حاالت الف ي                         وذآر التقرير أن من أسباب زي زة ف نفط، والقف اع أسعار ال دخل نتيجة ارتف ي ال ر ف و الكبي ساد النم ادة حاالت الف شاريع  وذآر التقرير أن من أسباب زي شاريع  الم الم

شية، وعدم                ردي األوضاع المعي ا أن ت بة، آم ة والمحاس ة المراقب ع ضعف أنظم شية، وعدم               الحكومية والمبالغ الطائلة التي تنفق عليها م ردي األوضاع المعي ا أن ت بة، آم ة والمحاس ة المراقب ع ضعف أنظم الحكومية والمبالغ الطائلة التي تنفق عليها م
ي الرشوة      ي الرشوة     قدرة الكثيرين من موظفي األجهزة الحكومية على الوفاء باحتياجات أسرهم قد يفسر زيادة مظاهر الفساد المتمثلة ف قدرة الكثيرين من موظفي األجهزة الحكومية على الوفاء باحتياجات أسرهم قد يفسر زيادة مظاهر الفساد المتمثلة ف

ساءلة                 التي ساهمت في تأخير بعض      التي ساهمت في تأخير بعض       دأ الم ر بترسيخ مب اتهم، وطالب التقري اولين بالتزام ساءلة                 المشاريع الحكومية، وعدم وفاء المق دأ الم ر بترسيخ مب اتهم، وطالب التقري اولين بالتزام المشاريع الحكومية، وعدم وفاء المق
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ومحاسبة المقصرين، وأن انهيار سوق األسهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات واإليجارات تسببا في فقدان الطبقة المتوسطة                  ومحاسبة المقصرين، وأن انهيار سوق األسهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات واإليجارات تسببا في فقدان الطبقة المتوسطة                  
نه          رين م درة الكثي ى ق رة انعكست عل ا آبي ا ديون دخراتها وتحمله نه         لم رين م درة الكثي ى ق رة انعكست عل ا آبي ا ديون دخراتها وتحمله اتهم   لم اء بالتزام ى الوف اتهم   م عل اء بالتزام ى الوف ة    . . م عل زة الحكومي ان دور األجه ة    وآ زة الحكومي ان دور األجه وآ

التنفيذية ضعيفا في مواجهة التذمر الشعبي وزيادة حالة التذمر، وأن مؤشرات التنمية غير متوازنة في بعض المناطق التي لم                   التنفيذية ضعيفا في مواجهة التذمر الشعبي وزيادة حالة التذمر، وأن مؤشرات التنمية غير متوازنة في بعض المناطق التي لم                   
 ..تحظ باهتمام متزايدتحظ باهتمام متزايد

 توصيات تقرير حقوق اإلنسانتوصيات تقرير حقوق اإلنسان
سان ال        سان ال       وأوصى تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلن ي النصوص                      وأوصى تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلن ادة النظر ف ة بإع ي المملك سان ف وق اإلن اني عن أحوال حق ي النصوص                      ث ادة النظر ف ة بإع ي المملك سان ف وق اإلن اني عن أحوال حق ث

ع                      تخدامها لمن ساء اس د ي ي ق ع                     الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الت تخدامها لمن ساء اس د ي ي ق الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الت
د ب                        رور الجدي ي نظام الم ادة النظر ف ذلك إع ر، وآ د ب                       األفراد من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبي رور الجدي ي نظام الم ادة النظر ف ذلك إع ر، وآ د        األفراد من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبي ي تقي واد الت د        سبب بعض الم ي تقي واد الت سبب بعض الم

ادة         ادة        حرية المواطنين في الحصول على رخصة القي سياسي،                  . . حرية المواطنين في الحصول على رخصة القي ي مشروع اإلصالح ال تمرار ف ه يجب االس ر أن سياسي،                  وأضاف التقري ي مشروع اإلصالح ال تمرار ف ه يجب االس ر أن وأضاف التقري
ل                ل               والعمل على استقالل هيئة التحقيق واالدعاء العام، واالستعجال في تنفيذ تطوير القضاء، وإنشاء المحاآم، والعمل على تفعي والعمل على استقالل هيئة التحقيق واالدعاء العام، واالستعجال في تنفيذ تطوير القضاء، وإنشاء المحاآم، والعمل على تفعي

ساءلة                 األمر السامي با  األمر السامي با   ة، وحق م ساءلة                 لمحافظة على الحريات، وتوسيع صالحيات مجلس الشورى لتشمل المراقبة خاصة الميزاني ة، وحق م لمحافظة على الحريات، وتوسيع صالحيات مجلس الشورى لتشمل المراقبة خاصة الميزاني
ة    . . الوزراء، والعمل على وضع مدونة لألحوال الشخصية      الوزراء، والعمل على وضع مدونة لألحوال الشخصية       ة    وأآد التقرير على دعم حرية التعبير، والعمل على تعديل الئحة هيئ وأآد التقرير على دعم حرية التعبير، والعمل على تعديل الئحة هيئ

ظمة الهيئات الرقابية، وتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة         ظمة الهيئات الرقابية، وتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة         الصحفيين، وإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد، وتحديث أن        الصحفيين، وإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد، وتحديث أن        
سفر       سفر      أعمالها، والحد من إجراءات منع ال ر                       . . أعمالها، والحد من إجراءات منع ال ة غي ار ألن اإلجراءت الحالي رد االعتب ة واضحة ل ى وضع آلي ر عل دد التقري ر                       وش ة غي ار ألن اإلجراءت الحالي رد االعتب ة واضحة ل ى وضع آلي ر عل دد التقري وش

ة                    ى تحسين الرعاي ة                   واضحة، والعمل على إيجاد مقار مملوآة للدولة ألغلب األجهزة األمنية، والعمل عل ى تحسين الرعاي ي مختلف      واضحة، والعمل على إيجاد مقار مملوآة للدولة ألغلب األجهزة األمنية، والعمل عل صحية ف ي مختلف      ال صحية ف ال
شاء وتوسيع اإلصالحيات لتخفيف                             ي إن ين، واالستعجال ف سجناء األمني ع ال ة واضحة للتعامل م اد آلي ة، وإيج شاء وتوسيع اإلصالحيات لتخفيف                            مناطق المملك ي إن ين، واالستعجال ف سجناء األمني ع ال ة واضحة للتعامل م اد آلي ة، وإيج مناطق المملك

بة                      رامج مناس ق ب ة لخل اد آلي شباب من أجل إيج بة                     اآتظاظ السجناء، وتفعيل دور الرعاية العامة لل رامج مناس ق ب ة لخل اد آلي شباب من أجل إيج ى مواصلة      . . اآتظاظ السجناء، وتفعيل دور الرعاية العامة لل ر عل د التقري ى مواصلة      وأآ ر عل د التقري وأآ
ل،                       تدريب منسوبي هيئة األمر   تدريب منسوبي هيئة األمر    وفير فرص عم ل،                        بالمعروف، ومنعهم من المطاردة، إضافة إلى ضمان حق العمل من خالل ت وفير فرص عم  بالمعروف، ومنعهم من المطاردة، إضافة إلى ضمان حق العمل من خالل ت

ري،      ف األس ن العن د م تراتيجية الح ل اس رأة، وتفعي ل الم دة لعم االت جدي ق مج سجناء، وخل صحية لل دمات ال ة بالخ ري،     والعناي ف األس ن العن د م تراتيجية الح ل اس رأة، وتفعي ل الم دة لعم االت جدي ق مج سجناء، وخل صحية لل دمات ال ة بالخ والعناي
  ..واإلسراع في إنشاء دور إيواء، وتفعيل بدائل عقوبة السجنواإلسراع في إنشاء دور إيواء، وتفعيل بدائل عقوبة السجن

  ٢٨٣٦٢٨٣٦: :   العدد   العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩//مارسمارس/ / ٢٣٢٣) ) هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠//٠٣٠٣//٢٦٢٦اإلثنين اإلثنين ( (   جريدة عكاظجريدة عكاظ: : المصدرالمصدر
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090323/Con20090323266071.htm  
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تقرير ساخن وشفاف حلقوق اإلنسان حيدد اإلجيابيات ويرصد 
 التجاوزات

 
 علي القحطاني علي القحطاني : : الرياضالرياض

اوزات                             وع تج ع من وق م تمن ال، ل ذا المج ي ه ة ف سان حدوث تطورات إيجابي وق اإلن اوزات                            أآد التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحق وع تج ع من وق م تمن ال، ل ذا المج ي ه ة ف سان حدوث تطورات إيجابي وق اإلن أآد التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحق
  . .  أو في اإلجراءات والممارسات أو في اإلجراءات والممارساتسواء في التشريعاتسواء في التشريعات

دًال من                      ات ب دريجي بأسلوب االنتخاب ذ الت شكيل المجلس واألخ ة ت ي آلي ادة النظر ف ر بإع دال  من                     فعلى صعيد الشورى، طالب التقري ات ب دريجي بأسلوب االنتخاب ذ الت شكيل المجلس واألخ ة ت ي آلي ادة النظر ف ر بإع فعلى صعيد الشورى، طالب التقري
 ".".سرية تعامله مع مشروعات األنظمة ورفض اطالع المجتمع عليهاسرية تعامله مع مشروعات األنظمة ورفض اطالع المجتمع عليها""التعيين، منتقدا  التعيين، منتقدًا 

ى وجه الخصوص             وعلى صعيد القضاء، انتقد التقرير البطء في ت       وعلى صعيد القضاء، انتقد التقرير البطء في ت        ى وجه الخصوص             نفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، وعل نفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، وعل
رة         ((بالنسبة للقضاء العام مقارنة بديوان المظالم       بالنسبة للقضاء العام مقارنة بديوان المظالم        رارات اإلصالحية األخي ل الق داده قبي م إع ا ت رة         من المالحظ هنا أن التقرير ربم رارات اإلصالحية األخي ل الق داده قبي م إع ا ت من المالحظ هنا أن التقرير ربم

 ).).وائر المحكمة العلياوائر المحكمة العليافي مجال القضاء وآخرها ما صدر أمس عن تشكيل دوائر جديدة وتسمية رؤساء وأعضاء دفي مجال القضاء وآخرها ما صدر أمس عن تشكيل دوائر جديدة وتسمية رؤساء وأعضاء د
رامج                   د من ب ستلزم المزي ا ي ة مم ة واإلداري زة األمني رامج                  آما رصد التقرير بعض التجاوزات والتظلمات الفردية من بعض األجه د من ب ستلزم المزي ا ي ة مم ة واإلداري زة األمني آما رصد التقرير بعض التجاوزات والتظلمات الفردية من بعض األجه

 ..التدريب للجنود والضباط والموظفين المدنيينالتدريب للجنود والضباط والموظفين المدنيين
ر           ة التعبي اح اإلعالمي وحري ر          وعلى صعيد اإلعالم، نبه التقرير لخطورة المساس باالنفت ة التعبي اح اإلعالمي وحري ي مجلس      حيث  حيث  ""وعلى صعيد اإلعالم، نبه التقرير لخطورة المساس باالنفت بعض ف ل عن ال ي مجلس      نق بعض ف ل عن ال نق

اب                          ة نعاس أو غي ي حال اب                         الشورى استبشارهم بمعاقبة قناة فضائية لمحررها لبثه تقريرًا عن المجلس أظهر بعض األعضاء ف ة نعاس أو غي ي حال الشورى استبشارهم بمعاقبة قناة فضائية لمحررها لبثه تقريرا  عن المجلس أظهر بعض األعضاء ف
 ".".عن الجلساتعن الجلسات

وعلى صعيد األمر بالمعروف، شدد التقرير على أهمية مواصلة تدريب منسوبي الهيئة، واالستمرار في منعهم من المطاردة      وعلى صعيد األمر بالمعروف، شدد التقرير على أهمية مواصلة تدريب منسوبي الهيئة، واالستمرار في منعهم من المطاردة      
 ..الفتا  إلى أن سلطات الميدانيين غير محددةالفتًا إلى أن سلطات الميدانيين غير محددة..لعقوبةلعقوبةوتوقيع اوتوقيع ا

-------------------------------------------------------------------------------- 
 أصدرت تقريرها الثاني ورصدت إيجابيات وسلبيات وسردت مطالبات

  لشعبية واالستقرار االجتماعيجمعية حقوق اإلنسان تؤآد ضرورة االستمرار في اإلصالح وتوسيع المشارآة ا
  
  

ياق            ي س ة ف ادات حقوقي سلة انتق ة سل اني موجه ا الث ياق           أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، أمس، تقريره ي س ة ف ادات حقوقي سلة انتق ة سل اني موجه ا الث أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، أمس، تقريره
ات واضحة           . . تناولها ألوضاع حقوق اإلنسان في المملكة     تناولها ألوضاع حقوق اإلنسان في المملكة      ات واضحة           وفي الوقت الذي أقّر تقرير الجمعية بوجود إيجابي وفي الوقت الذي أقر  تقرير الجمعية بوجود إيجابي

ه  بالد؛ فإن ي ال سان ف وق اإلن سيرة حق ي م ه ف بالد؛ فإن ي ال سان ف وق اإلن سيرة حق ي م مية ومؤسسات  ف شريعات رس ملت ت ات ش ة مطالب مية ومؤسسات   عرض قائم شريعات رس ملت ت ات ش ة مطالب  عرض قائم
 ..وممارسات، مشد دا  على مزيد من اإلصالحات الرامية إلى تحسين وتطوير الواقع الحقوقيوممارسات، مشّددًا على مزيد من اإلصالحات الرامية إلى تحسين وتطوير الواقع الحقوقي

ا من خالل شكاوى،          ا من خالل شكاوى،         التقرير الذي يتكّون من فصول ثالثة استند ـ حسب الجمعية ـ إلى حاالت وقفت عليه التقرير الذي يتكو ن من فصول ثالثة استند ـ حسب الجمعية ـ إلى حاالت وقفت عليه
ائل اإلعالم    إضافة إلى رصد ميداني بواسطة أعضائها،       إضافة إلى رصد ميداني بواسطة أعضائها،        ضًال عن وس ائل اإلعالم    ف ة     . . فضال  عن وس ر تجاوزات حقوقي ة     وسرد التقري ر تجاوزات حقوقي وسرد التقري

شهد أي                م ي ه ل ر إن ه التقري شهد أي               في تشريعات وإجراءات وممارسات، منتقدًا وضع مجلس الشورى الذي قال عن م ي ه ل ر إن ه التقري في تشريعات وإجراءات وممارسات، منتقدا  وضع مجلس الشورى الذي قال عن
ة سلطة التنفيذي زة ومؤسسات ال ى أجه ابي عل ز دوره الرق شارآة و تعزي يع الم اه توس ابي باتج ةتطور إيج سلطة التنفيذي زة ومؤسسات ال ى أجه ابي عل ز دوره الرق شارآة و تعزي يع الم اه توس ابي باتج ر. . تطور إيج ال التقري روق ال التقري إن إن : : وق

شاآل ألحقت                   تحرك ا تحرك ا  شاآل ألحقت                   لمجلس آان محدودًا بسبب افتقاره للصالحيات الالزمة، فيما يتعلق بمعالجة ما تعرض له المجتمع من م لمجلس آان محدودا  بسبب افتقاره للصالحيات الالزمة، فيما يتعلق بمعالجة ما تعرض له المجتمع من م
دًال              . . الضرر باألوضاع المعيشية للمواطنين   الضرر باألوضاع المعيشية للمواطنين    ذ بأسلوب االنتخاب ب شكيل المجلس واألخ دال               وطالب التقرير بإعادة النظر في آلية ت ذ بأسلوب االنتخاب ب شكيل المجلس واألخ وطالب التقرير بإعادة النظر في آلية ت

دريجيًا، إضافة ال          دريجيا ، إضافة ال         من التعيين على أن يكون ت ة وحق          من التعيين على أن يكون ت ة الميزاني ة وخاصة مراقب شمل المراقب ة وحق          ى توسيع صالحيات المجلس لت ة الميزاني ة وخاصة مراقب شمل المراقب ى توسيع صالحيات المجلس لت
 ..آما انتقد التقرير سرية تعامل المجلس مع مشروعات األنظمة و رفض إطالع المجتمع عليهاآما انتقد التقرير سرية تعامل المجلس مع مشروعات األنظمة و رفض إطالع المجتمع عليها. . مساءلة الوزراءمساءلة الوزراء

جه الخصوص بالنسبة   جه الخصوص بالنسبة   وفي السياق ذاته انتقد التقرير البطء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وعلى و               وفي السياق ذاته انتقد التقرير البطء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وعلى و               
اً                   . . للقضاء العام مقارنة بديوان المظالم    للقضاء العام مقارنة بديوان المظالم     ًا وآيف ضاء وتطويره آم ة الستقالل الق ضمانات الالزم د من ال ا                    وطالبت الجمعية بمزي ا  وآيف ضاء وتطويره آم ة الستقالل الق ضمانات الالزم د من ال . . وطالبت الجمعية بمزي

اوزات والتظلمات    . . آما أشاد التقرير بوزارة الداخلية وعدها من أآثر الجهات تواصال  مع الجمعية آما أشاد التقرير بوزارة الداخلية وعدها من أآثر الجهات تواصًال مع الجمعية  اوزات والتظلمات    ورصد التقرير بعض التج ورصد التقرير بعض التج
دريب الموظفين               الفردية من بع  الفردية من بع   رامج ت ي ب دريب الموظفين               ض األجهزة األمنية واإلدارية التابعة لوزارة الداخلية مما يستلزم إدراج نصوص ف رامج ت ي ب ض األجهزة األمنية واإلدارية التابعة لوزارة الداخلية مما يستلزم إدراج نصوص ف

تحظر التعدي على األشخاص  تحظر التعدي على األشخاص  ، ، المكلفين بإنفاذ القوانين من الجنود والضباط وغيرهم، سواء أآانوا من المدنيين أو العسكريين        المكلفين بإنفاذ القوانين من الجنود والضباط وغيرهم، سواء أآانوا من المدنيين أو العسكريين        
 .. واجباتهم والمحظورات المفروضة عليهم بشكل واضح ودقيق واجباتهم والمحظورات المفروضة عليهم بشكل واضح ودقيقأو معاملتهم معاملة مهينة أو ال إنسانية و تحددأو معاملتهم معاملة مهينة أو ال إنسانية و تحدد

ا              ي وردت ومنه ا             وطالبت الجمعية آافة األجهزة الحكومية بأخذ التوصيات الت ي وردت ومنه ام              : : وطالبت الجمعية آافة األجهزة الحكومية بأخذ التوصيات الت ي نظ واردة ف ي النصوص ال ادة النظر ف ام              إع ي نظ واردة ف ي النصوص ال ادة النظر ف إع
ع األ   تخدامه لمن ساء اس د ي ي ق ة الت ات والمؤسسات األهلي ام الجمعي شروع نظ ة، وم ام المعلوماتي ات ونظ ع األ  المطبوع تخدامه لمن ساء اس د ي ي ق ة الت ات والمؤسسات األهلي ام الجمعي شروع نظ ة، وم ام المعلوماتي ات ونظ ن المطبوع راد م ن ف راد م ف

ممارسة حقهم الطبيعي، وتحديد مفهوم، السايدة ووضع ضابط للدعاوى المتعلقة بها لضمان عدم حرمان من يلجأ للقضاء من           ممارسة حقهم الطبيعي، وتحديد مفهوم، السايدة ووضع ضابط للدعاوى المتعلقة بها لضمان عدم حرمان من يلجأ للقضاء من           
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ة                        . . حقوقةحقوقة ادة العام ى رخصة القي يمن يحصل عل ة                        آما طالبت بإعادة النظر فيما تضمنه نظام المرور الجديد من اشتراط ف ادة العام ى رخصة القي يمن يحصل عل أال أال ""آما طالبت بإعادة النظر فيما تضمنه نظام المرور الجديد من اشتراط ف
 ".". في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يكن رد إليه اعتباره  في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يكن رد إليه اعتباره يكون قد سبق الحكم علية قضائيا يكون قد سبق الحكم علية قضائيًا

شعبية                   شعبية                  آما أشارت الجمعية في تقريرها إلى ضرورة االستمرار في مشروع االصالح السياسي بما يضمن توسيع المشارآة ال آما أشارت الجمعية في تقريرها إلى ضرورة االستمرار في مشروع االصالح السياسي بما يضمن توسيع المشارآة ال
ام و        اء الع ق واالدع ة التحقي تقالل هيئ ى اس ل عل اعي، والعم تقرار االجتم دعم االس ام و       وي اء الع ق واالدع ة التحقي تقالل هيئ ى اس ل عل اعي، والعم تقرار االجتم دعم االس وزراء ،   وي س ال رة بمجل ا مباش وزراء ،   ربطه س ال رة بمجل ا مباش ربطه

ريم               سامي الك ر ال ل األم ى تفعي ى وجه الخصوص، والعمل عل ريم              واالستعجال في تنفيذ مالم ينفذ من مشروع تطوير القضاء عل سامي الك ر ال ل األم ى تفعي ى وجه الخصوص، والعمل عل واالستعجال في تنفيذ مالم ينفذ من مشروع تطوير القضاء عل
 ..الصادر بشأن المحافظة على حريات الناس في ظل أحكام الشريعة واألنظمة السائدةالصادر بشأن المحافظة على حريات الناس في ظل أحكام الشريعة واألنظمة السائدة

ة             آما طالب بسرعة إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات األ       آما طالب بسرعة إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات األ        ة االجتماعي ل إدارة الحماي ذاء وتخوي ة             هلية وأنظمة الحماية من االي ة االجتماعي ل إدارة الحماي ذاء وتخوي هلية وأنظمة الحماية من االي
ضمان                  ضمان                 بالصالحيات الالزمة ودعمها ماديًا وبشريًا، وإنشاء هيئة رقابية عليا تتولى االشراف على المشاريع التنموية الكبرى ل بالصالحيات الالزمة ودعمها ماديا  وبشريا ، وإنشاء هيئة رقابية عليا تتولى االشراف على المشاريع التنموية الكبرى ل

ادرة بت              ة، والمب ات الرقابي ة الهيئ ة ، وتحديث أنظم ايير وضوابط دقيق ادرة بت             تنفيذها وفق مع ة، والمب ات الرقابي ة الهيئ ة ، وتحديث أنظم ايير وضوابط دقيق ساد من مباشرة       تنفيذها وفق مع ة مكافحة الف ين هيئ ساد من مباشرة       مك ة مكافحة الف ين هيئ مك
 ..أعمالهاأعمالها

-------------------------------------------------------------------------------- 
 حرمان المدان في قضايا الشرف من الرخصة يضي ق عليه معيشته: نظام المرور

ه،          وقاوقا. . تناول التقرير نظام المرور الجديد الذي حل محل النظام السابق         تناول التقرير نظام المرور الجديد الذي حل محل النظام السابق          ه،          ل إنه نظام يؤمل أن يحقق الغرض الذي وضع من أجل ل إنه نظام يؤمل أن يحقق الغرض الذي وضع من أجل
سلطة                         صاصاته أمر ملكي ليكون ال ه واخت د مهمات ه وتحدي ة يصدر بتكوين ي وزارة الداخلي سلطة                        حيث أنشأ مجلسًا أعلى للمرور ف صاصاته أمر ملكي ليكون ال ه واخت د مهمات ه وتحدي ة يصدر بتكوين ي وزارة الداخلي حيث أنشأ مجلسا  أعلى للمرور ف

ي ت              . . العليا المشرفة على شؤون المرور في المملكة      العليا المشرفة على شؤون المرور في المملكة       سياسات الت ي ت              ويؤمل أن يساهم هذا المجلس في وضع بعض الخطط وال سياسات الت د  ويؤمل أن يساهم هذا المجلس في وضع بعض الخطط وال د  ح ح
ا أجاز                            ة، آم سالمة من اإلعاق اة وال ي الحي دد الحق ف ي ته ر األخطار الت د أآب ا أجاز                           من حوادث المرور في المملكة التي تشكل أح ة، آم سالمة من اإلعاق اة وال ي الحي دد الحق ف ي ته ر األخطار الت د أآب من حوادث المرور في المملكة التي تشكل أح

ي                – العتبارات تقدرها     العتبارات تقدرها    –النظام للمحكمة المختصة    النظام للمحكمة المختصة     ة ف ي                 وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وهذا أمر يعطي للقاضي سلطة تقديري ة ف  وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وهذا أمر يعطي للقاضي سلطة تقديري
 . . ليه بحسب الوقائع والظروف لكل قضيةليه بحسب الوقائع والظروف لكل قضيةمسألة تنفيذ العقوبة على المحكوم عمسألة تنفيذ العقوبة على المحكوم ع

واطنين              وق الم بعض حق ه من انتقاص ل د تمثل ا ق اه لم ا االنتب واطنين             ومع ذلك فقد انتقد التقرير بعض المواد التي يمكن أن يلفت إليه وق الم بعض حق ه من انتقاص ل د تمثل ا ق اه لم ا االنتب . . ومع ذلك فقد انتقد التقرير بعض المواد التي يمكن أن يلفت إليه
 ::ومن ذلك ما تضمنته المادة السادسة والثالثون عندما اشترطت في من يحصل على رخصة القيادةومن ذلك ما تضمنته المادة السادسة والثالثون عندما اشترطت في من يحصل على رخصة القيادة

ة                          أال يكون طالب رخصة        أال يكون طالب رخصة       - ي جريم ضائيًا ف ه ق م علي د سبق الحك ة، ق ات األشغال العام ادة مرآب ة، ورخصة قي ادة العام ة                         القي ي جريم ضائيا  ف ه ق م علي د سبق الحك ة، ق ات األشغال العام ادة مرآب ة، ورخصة قي ادة العام القي
 ..اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

ب الرخصة - ون طال ب الرخصة  أال يك ون طال ا – أال يك ان نوعه ا آ ا  مهم ان نوعه ا آ ا، أو  – مهم درات، أو صنعها، أو تهريبه اطي المخ ضائي بتع م ق ن بحك د أدي ا، أو   ق درات، أو صنعها، أو تهريبه اطي المخ ضائي بتع م ق ن بحك د أدي    ق
 ..ترويجها، أو حيازاتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهترويجها، أو حيازاتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

ا                             ة أو الخاصة فيه ادة العام ى رخصة القي ال من الحصول عل ذه األفع ي تحرم الشخص المرتكب له ا                            وهذه العقوبة التبعية الت ة أو الخاصة فيه ادة العام ى رخصة القي ال من الحصول عل ذه األفع ي تحرم الشخص المرتكب له وهذه العقوبة التبعية الت
ل          ل         حرمان أو تقييد ليس للشخص نفسه فقط من الحق في استخدام وسيلة النقل األآثر استخداًما في المملكة ب د    حرمان أو تقييد ليس للشخص نفسه فقط من الحق في استخدام وسيلة النقل األآثر استخدام ا في المملكة ب ك التقيي دى ذل د    يتع ك التقيي دى ذل يتع

ي              ادة النظر ف ة إلع دعو الجمعي ي             إلى من يعول بسبب تقييد حرية وليهم في التنقل وما يتبع ذلك من إلحاق الضرر بهم؛ ولذلك ت ادة النظر ف ة إلع دعو الجمعي إلى من يعول بسبب تقييد حرية وليهم في التنقل وما يتبع ذلك من إلحاق الضرر بهم؛ ولذلك ت
 . . نصوص هذه الموادنصوص هذه المواد

دة وال دة وال ألن آلية رد االعتبار غير واضحة وغير محددة ال من حيث الم           ألن آلية رد االعتبار غير واضحة وغير محددة ال من حيث الم           ) ) ما لم يكن قد رد إليه اعتباره      ما لم يكن قد رد إليه اعتباره      ((وال يقلل من ذلك عبارة      وال يقلل من ذلك عبارة      
سوابق أصبحت                       ار وصحيفة ال ل إن اشتراط رد االعتب اره، ب سوابق أصبحت                      من حيث الجهة التي يمكن للمعني أن يلجأ إليها ليطلب رد اعتب ار وصحيفة ال ل إن اشتراط رد االعتب اره، ب من حيث الجهة التي يمكن للمعني أن يلجأ إليها ليطلب رد اعتب
ار    ي موضوع رد االعتب ادة النظر ف دعو إلع ة ت ل والجمعي ي العم ه ف شخص لحق ة ال ي تحول دون ممارس ل الت ن العراقي ار   م ي موضوع رد االعتب ادة النظر ف دعو إلع ة ت ل والجمعي ي العم ه ف شخص لحق ة ال ي تحول دون ممارس ل الت ن العراقي م

 ..ألشخاص في العمل والتنقلألشخاص في العمل والتنقلوصحيفة السوابق بما يضمن عدم إعاقتها حق اوصحيفة السوابق بما يضمن عدم إعاقتها حق ا
ر                   ذا أم د من حوادث الطرق وه واطنين والح ة الم ة لتوعي ر حكومي ر                  آما سمح النظام لوزير الداخلية بإنشاء جمعيات أهلية غي ذا أم د من حوادث الطرق وه واطنين والح ة الم ة لتوعي ر حكومي آما سمح النظام لوزير الداخلية بإنشاء جمعيات أهلية غي

ة                  . . تدعو الحاجة إليه لحفظ حق الحياة لإلنسان والسالمة الجسدية        تدعو الحاجة إليه لحفظ حق الحياة لإلنسان والسالمة الجسدية         إجراءات جزائي اط ب ة وارتب ا عالق ي له ام الت واد النظ ة                  لكن م إجراءات جزائي اط ب ة وارتب ا عالق ي له ام الت واد النظ لكن م
ة                    ومنها ما ي  ومنها ما ي   اج من أجل عدال ة يحت وذج ضبط المخالف ى نم راض عل ي االعت ات وحق المخالف ف اط المخالف ة                    عالج احتساب نق اج من أجل عدال ة يحت وذج ضبط المخالف ى نم راض عل ي االعت ات وحق المخالف ف اط المخالف عالج احتساب نق

ان من األفضل أن                                    د، وإن آ ضاء الجدي ام الق ذا لنظ ة تنفي اآم العام ي المح ة ف دوائر المروري شاء ال ي إن ى اإلسراع ف ان من األفضل أن                                   تنفيذه إل د، وإن آ ضاء الجدي ام الق ذا لنظ ة تنفي اآم العام ي المح ة ف دوائر المروري شاء ال ي إن ى اإلسراع ف تنفيذه إل
ة متخص    اآم مروري ى مح ستقبل إل ي الم دوائر ف ذه ال ة متخص   تتحول ه اآم مروري ى مح ستقبل إل ي الم دوائر ف ذه ال ى   تتحول ه رور إل ام واختصاصات الم ناد جزء من مه ى   صة نظرا إلس رور إل ام واختصاصات الم ناد جزء من مه صة نظرا إلس

ا              ات وم سجيل المخالف ارير الحوادث أو ت ا             شرآات تجارية آما هو الحال بالنسبة لسحب السيارات التالفة أو المخالفة أو رفع تق ات وم سجيل المخالف ارير الحوادث أو ت شرآات تجارية آما هو الحال بالنسبة لسحب السيارات التالفة أو المخالفة أو رفع تق
 ..قد يتبع ذلك من تعدد للتظلمات أو للشكاوى في هذا الشأنقد يتبع ذلك من تعدد للتظلمات أو للشكاوى في هذا الشأن

-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  

 تراجع واضح ال يعكس الخطوات اإلصالحية: حق المشارآة
صحفيين من                          ا بعض ال ر عنه تياء عب صحفيين من                         انتقد التقرير عدم وجود أي تحرك يذآر في هذا الشأن آما أن الجمعية رصدت حالة اس ا بعض ال ر عنه تياء عب انتقد التقرير عدم وجود أي تحرك يذآر في هذا الشأن آما أن الجمعية رصدت حالة اس

ي          عدم تحرك هيئة الصحفيين باتجاه تعزيز الحرية الصحفية وعدم قي  عدم تحرك هيئة الصحفيين باتجاه تعزيز الحرية الصحفية وعدم قي   ود الت سبب القي ا ب وب منه ا هو مطل ا بم ذ تكوينه ي          امها من ود الت سبب القي ا ب وب منه ا هو مطل ا بم ذ تكوينه امها من
 ..تفرضها الالئحة المنظمة ألعمالهاتفرضها الالئحة المنظمة ألعمالها

م             م            وأشارت الجمعية إلى أنها رصدت مساعي لتحجيم دورها حتى صدر األمر السامي رق اريخ  //٦٠٥٦٠٥وأشارت الجمعية إلى أنها رصدت مساعي لتحجيم دورها حتى صدر األمر السامي رق اريخ  م ب وت ـ  ١٤٢٩١٤٢٩//١١//٢٢٢٢م ب وت ـ  ه ه
د آ                  تها وتحدي ي رسم سياس ستقلة ف ا م ة وأنه د آ                 الذي أآد على استقاللية عمل الجمعي تها وتحدي ي رسم سياس ستقلة ف ا م ة وأنه ا  الذي أآد على استقاللية عمل الجمعي ات عمله ا  لي ات عمله شكر     . . لي ل ال ة توجه جزي شكر     والجمعي ل ال ة توجه جزي والجمعي

ا                    ى دعمهم ز عل د العزي ن عب ا                   والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبد العزيز وسمو ولي عهده األمير سلطان ب ى دعمهم ز عل د العزي ن عب والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبد العزيز وسمو ولي عهده األمير سلطان ب
 ..لها مما مكنها من القيام بمهامها التي نص عليها نظامهالها مما مكنها من القيام بمهامها التي نص عليها نظامها



  

 ٩

وطني    وار ال ز للح د العزي ك عب ز المل ر مرآ ب التقري ا طال وطني   آم وار ال ز للح د العزي ك عب ز المل ر مرآ ب التقري ا طال ن أن   آم ق م ى التحق ل عل ه والعم ات عمل ف آلي ة وتكثي ن أن   بمراجع ق م ى التحق ل عل ه والعم ات عمل ف آلي ة وتكثي بمراجع
 ::وقال التقريروقال التقرير. . التوصيات التي يتم التوصل إليها تنفذالتوصيات التي يتم التوصل إليها تنفذ

ة                   * *  ة إجراءات تطويري ه أي م تقابل شارآة ل زز حق الم ة                   رفع سقف توقعات المواطنين قبل ثالث سنوات بمشروع إصالحي يع ة إجراءات تطويري ه أي م تقابل شارآة ل زز حق الم رفع سقف توقعات المواطنين قبل ثالث سنوات بمشروع إصالحي يع
 . . ئة الصحفيين وهيئة حقوق اإلنسان وبدء الحوار الوطنيئة الصحفيين وهيئة حقوق اإلنسان وبدء الحوار الوطنيمنذ االنتخابات البلدية وتأسيس جمعية حقوق اإلنسان وهيمنذ االنتخابات البلدية وتأسيس جمعية حقوق اإلنسان وهي

 ..ما قامت به المجالس البلدية ال يرقى إلى مستوى التوقعات التي صاحبت الحمالت االنتخابيةما قامت به المجالس البلدية ال يرقى إلى مستوى التوقعات التي صاحبت الحمالت االنتخابية* * 
ة من                * *  ي التأسيس لحال دء ف ة والب ة من                الحوار الوطني الذي نجح في دوراته األولى في تحريك الحالة الثقافية والفكرية في المملك ي التأسيس لحال دء ف ة والب الحوار الوطني الذي نجح في دوراته األولى في تحريك الحالة الثقافية والفكرية في المملك
ى مجرد                 التالت ل الحوار إل ى تحوي ي انتهت إل ة الت ضايا الخدمي سمى بالق ى مجرد                 سامح والتعددية شهد بعض التراجع منذ تحوله إلى ما ي ل الحوار إل ى تحوي ي انتهت إل ة الت ضايا الخدمي سمى بالق سامح والتعددية شهد بعض التراجع منذ تحوله إلى ما ي

ي حول                         ة دون حوار حقيق سائل إجرائي ادات حول م تهم واالنتق ي حول                        مواجهة يتبادل فيها المسؤولون وبعض من شرائح المجتمع ال ة دون حوار حقيق سائل إجرائي ادات حول م تهم واالنتق مواجهة يتبادل فيها المسؤولون وبعض من شرائح المجتمع ال
 . . هاهاالقضايا المصيرية التي تواجه المجتمع وسبل حلالقضايا المصيرية التي تواجه المجتمع وسبل حل

ام                              * *  ستدعي قي ا ي سياسي مم وطني واإلصالح ال ة الحوار ال ي عملي ود ف ة جم ع مرحل ام                              هذه التحوالت تشير إلى دخول المجتم ستدعي قي ا ي سياسي مم وطني واإلصالح ال ة الحوار ال ي عملي ود ف ة جم ع مرحل هذه التحوالت تشير إلى دخول المجتم
تم    ي ي ن أن التوصيات الت ق م ى التحق ل عل ه والعم ات عمل ة وتكثيف آلي وطني بمراجع وار ال ز للح د العزي ك عب ز المل تم   مرآ ي ي ن أن التوصيات الت ق م ى التحق ل عل ه والعم ات عمل ة وتكثيف آلي وطني بمراجع وار ال ز للح د العزي ك عب ز المل مرآ

ذ، وتخصيص بعض اجتماعات الحو     ا تنف ذ، وتخصيص بعض اجتماعات الحو    التوصل إليه ا تنف دم    التوصل إليه ك التوصيات وع ذ تل ي تحول دون تنفي شة الصعوبات الت دم    ار لمناق ك التوصيات وع ذ تل ي تحول دون تنفي شة الصعوبات الت ار لمناق
ل      كاالت مث ر بعض اإلش ام وتثي شأن الع ى بال ي تعن شة بعض الموضوعات الت ي مناق ردد ف ل     الت كاالت مث ر بعض اإلش ام وتثي شأن الع ى بال ي تعن شة بعض الموضوعات الت ي مناق ردد ف سان: : الت وق اإلن سانحق وق اإلن ضاء، ، حق ضاءالق ، ، الق
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 من أآثر الجهات تواصال  مع الجمعية
 أداء متين في الحفاظ على أمن المجتمع تشوبه تجاوزات فردية: وزارة الداخلية

ة وبعض أعضائها              يس الجمعي ة وبعض أعضائها             أشاد التقرير بوزارة الداخلية وعدها من أآثر الجهات تواصًال مع الجمعية، مشيرًا إلى لقاء رئ يس الجمعي أشاد التقرير بوزارة الداخلية وعدها من أآثر الجهات تواصال  مع الجمعية، مشيرا  إلى لقاء رئ
ة         بصاحب السمو الملكي األ   بصاحب السمو الملكي األ    م الجمعي ي ته ضايا الت ة         مير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية وتمت مناقشة عدد من الق م الجمعي ي ته ضايا الت مير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية وتمت مناقشة عدد من الق

 ..وتدخل في اختصاصات وزارة الداخلية ومن بينها هاتان القضيتان وقد وجه سموه وآيل الوزارة بمتابعتها مع الجمعيةوتدخل في اختصاصات وزارة الداخلية ومن بينها هاتان القضيتان وقد وجه سموه وآيل الوزارة بمتابعتها مع الجمعية
زة ا               ة من بعض األجه ات فردي زة ا              وبالمقابل، رصد التقرير تجاوزات وتظلم ة من بعض األجه ات فردي ة         وبالمقابل، رصد التقرير تجاوزات وتظلم وزارة الداخلي ة لل ة التابع ة واإلداري ة         ألمني وزارة الداخلي ة لل ة التابع ة واإلداري اول  . . ألمني اول  وتن وتن

ين بخصوص                        واطنين والمقيم ي شكاوى بعض الم ي تلق ة استمرت ف ى أن الجمعي ين حيث أشار إل ين بخصوص                       موضوع المعتقلين األمني واطنين والمقيم ي شكاوى بعض الم ي تلق ة استمرت ف ى أن الجمعي ين حيث أشار إل موضوع المعتقلين األمني
ة                           التهم للمحاآم تم إح ع سنوات دون أن ت ر من أرب ى أآث د بعضها إل رات يمت ائهم لفت ة                          توقيف جهاز المباحث ألبن التهم للمحاآم تم إح ع سنوات دون أن ت ر من أرب ى أآث د بعضها إل رات يمت ائهم لفت ى ى إضافة إل  إضافة إل  . . توقيف جهاز المباحث ألبن

وطالبت الجمعية بضرورة إحالة الموقوفين     وطالبت الجمعية بضرورة إحالة الموقوفين     . . شكاوى تتعلق بموقوفين أحيلوا إلى المحاآمة وانتهت محكوميتهم ولم يفرج عنهم          شكاوى تتعلق بموقوفين أحيلوا إلى المحاآمة وانتهت محكوميتهم ولم يفرج عنهم          
 ..إلى القضاء أو اإلفراج عنهم آما ينص على ذلك نظام اإلجراءات الجزائيةإلى القضاء أو اإلفراج عنهم آما ينص على ذلك نظام اإلجراءات الجزائية

ي عدم                وعلق التقرير على قضية األشخاص الذين ال يحملون أوراقا  ثبوتية أو أوراقا  مؤق            وعلق التقرير على قضية األشخاص الذين ال يحملون أوراقًا ثبوتية أو أوراقًا مؤق             شكلة هؤالء تكمن ف اً  أن م ة؛ مبين ي عدم                ت شكلة هؤالء تكمن ف ا   أن م ة؛ مبين ت
ة                      ديهم أي ة                     حصولهم على الجنسية السعودية وعدم حملهم أوراقًا ثبوتية رغم أنهم يعيشون في المملكة منذ سنوات طويلة وليس ل ديهم أي حصولهم على الجنسية السعودية وعدم حملهم أوراقا  ثبوتية رغم أنهم يعيشون في المملكة منذ سنوات طويلة وليس ل

 ..جنسية على اإلطالق أو لديهم جنسية بلد ال يرغبون الذهاب إليه لوالدتهم في المملكة أو لطول إقامتهم فيهاجنسية على اإلطالق أو لديهم جنسية بلد ال يرغبون الذهاب إليه لوالدتهم في المملكة أو لطول إقامتهم فيها
ا            : :  التقرير  التقرير وقالوقال ات من بينه اوزات وتظلم ة تج ر رصدت الجمعي ا            خالل الفترة التي يغطيها التقري ات من بينه اوزات وتظلم ة تج ر رصدت الجمعي ى األشخاص أو    : : خالل الفترة التي يغطيها التقري دي عل ى األشخاص أو    التع دي عل التع

ق                       شكل واضح ودقي يهم ب اتهم والمحظورات المفروضة عل سانية وتحدد واجب ق                      معاملتهم معاملة مهينة أو ال إن شكل واضح ودقي يهم ب اتهم والمحظورات المفروضة عل سانية وتحدد واجب م أن     . . معاملتهم معاملة مهينة أو ال إن م أن     ومن المه ومن المه
ذيب أو         ، ، هذا الشأن هذا الشأن يقوم القضاء وهيئة الرقابة والتحقيق بدورهما في        يقوم القضاء وهيئة الرقابة والتحقيق بدورهما في         ذيب أو         فعندما يعرض على القضاء متهم يدعي تعرضه إلى التع فعندما يعرض على القضاء متهم يدعي تعرضه إلى التع

ى                       ه إل دًال من إعادت ى                      يقرر أن ما أخذ منه من أقوال قد انتزع باإلآراه فينبغي إحالة تظلمه إلى جهة محايدة للتحقيق فيما يدعيه ب ه إل دال  من إعادت يقرر أن ما أخذ منه من أقوال قد انتزع باإلآراه فينبغي إحالة تظلمه إلى جهة محايدة للتحقيق فيما يدعيه ب
ذيب أو            نفس الجهة التي قدمته للمحاآمة والتي قد تمارس ضده وسائل غير مشروعة إلرغام             نفس الجهة التي قدمته للمحاآمة والتي قد تمارس ضده وسائل غير مشروعة إلرغام              ارة موضوع التع ى عدم إث ذيب أو            ه عل ارة موضوع التع ى عدم إث ه عل

ر                        دة غي ر                       اإلآراه أمام القاضي مرة أخرى آما أن أمر تسهيل وضمان عرض مدعي التعذيب بشكل سريع على جهة طبية محاي دة غي اإلآراه أمام القاضي مرة أخرى آما أن أمر تسهيل وضمان عرض مدعي التعذيب بشكل سريع على جهة طبية محاي
 ..متوفر أو غير مضمونمتوفر أو غير مضمون

ا      ضيتين هم ى ق ر عل ز التقري ا     ورآ ضيتين هم ى ق ر عل ز التقري ة أو          : : ورآ ًا ثبوتي ون أوراق ذين ال يحمل ين، وقضية األشخاص ال سجناء األمني ضية ال ة أو          ق ا  ثبوتي ون أوراق ذين ال يحمل ين، وقضية األشخاص ال سجناء األمني ضية ال ون ق ون يحمل يحمل
ر من المحافظة               . . أوراقا  مؤقتة أوراقًا مؤقتة  ا التقري ي يغطيه رة الت ة تمكنت خالل الفت ال إن وزارة الداخلي ين ق سجناء األمني ر من المحافظة               وعن قضية ال ا التقري ي يغطيه رة الت ة تمكنت خالل الفت ال إن وزارة الداخلي ين ق سجناء األمني وعن قضية ال

ا                     ام به ي حاول بعض األشخاص القي ا                    على أمن المجتمع وأحبطت العديد من المحاوالت والعمليات اإلرهابية الت ام به ي حاول بعض األشخاص القي د اقتضى    . . على أمن المجتمع وأحبطت العديد من المحاوالت والعمليات اإلرهابية الت د اقتضى    وق وق
ن  د م ال العدي ام باعتق ك القي ن ذل د م ال العدي ام باعتق ك القي ام  ذل رم نصوص نظ م تحت ة ول ه عالق م ب ن له ل م ع آ ق م ازلهم والتحقي يش من ام  األشخاص وتفت رم نصوص نظ م تحت ة ول ه عالق م ب ن له ل م ع آ ق م ازلهم والتحقي يش من األشخاص وتفت

 . . اإلجراءات الجزائية في معظم هذه الحاالتاإلجراءات الجزائية في معظم هذه الحاالت
وم         : : وأضافوأضاف ين يق سجناء األمني ًا لل ًا تأهيلي وم         حرصت الوزارة على تقديم المساعدة المادية ألسر الموقوفين، آما وضعت برنامج ين يق سجناء األمني ا  لل ا  تأهيلي حرصت الوزارة على تقديم المساعدة المادية ألسر الموقوفين، آما وضعت برنامج

ر       ر      على اإلقناع الفكري بهدف تغيي ذه                     على اإلقناع الفكري بهدف تغيي ل ه اب مث سعي الرتك ى ال دفعهم إل ا وت ون به ي يؤمن ة الت ة الخاطئ اهيم الديني ذه                      بعض المف ل ه اب مث سعي الرتك ى ال دفعهم إل ا وت ون به ي يؤمن ة الت ة الخاطئ اهيم الديني  بعض المف
 . . وهذا أمر يحسب لوزارة الداخليةوهذا أمر يحسب لوزارة الداخلية، ، األعمال اإلرهابيةاألعمال اإلرهابية

ومع ذلك فقد استمرت الجمعية في تلقي شكاوى بعض المواطنين والمقيمين بخصوص توقيف جهاز المباحث ألبنائهم لفترات                 ومع ذلك فقد استمرت الجمعية في تلقي شكاوى بعض المواطنين والمقيمين بخصوص توقيف جهاز المباحث ألبنائهم لفترات                 
ر  ى أآث ضها إل د بع ر يمت ى أآث ضها إل د بع ة  يمت التهم للمحاآم تم إح نوات دون أن ت ع س ن أرب ة   م التهم للمحاآم تم إح نوات دون أن ت ع س ن أرب ة   . .  م وزارة الداخلي ة ل ات الجمعي الل مخاطب ن خ ة   وم وزارة الداخلي ة ل ات الجمعي الل مخاطب ن خ وم

ة                      ة بالفئ م عالق وفين له أن الموق د ب ان تفي ي أغلب األحي أخرة ف ة                     لالستفسار عن أسباب التوقيف وعدم المحاآمة تتلقى ردودًا مت ة بالفئ م عالق وفين له أن الموق د ب ان تفي ي أغلب األحي أخرة ف لالستفسار عن أسباب التوقيف وعدم المحاآمة تتلقى ردودا  مت
وفين           . . ون تحديد موعد  ون تحديد موعد  الضالة أو أنهم ينوون السفر للعراق وأنهم سيحالون للمحاآمة د         الضالة أو أنهم ينوون السفر للعراق وأنهم سيحالون للمحاآمة د          ق بموق ة شكاوى تتعل وفين           وقد تلقت الجمعي ق بموق ة شكاوى تتعل وقد تلقت الجمعي

يم                       يم                      أحيلوا للمحاآمة وانتهت محكوميتهم ولم يفرج عنهم آما علمت الجمعية أن عددًا من الموقوفين قد نقلوا من سجون حيث تق أحيلوا للمحاآمة وانتهت محكوميتهم ولم يفرج عنهم آما علمت الجمعية أن عددا  من الموقوفين قد نقلوا من سجون حيث تق
ق   أسرهم إلى سجون أخرى دون أسباب واضحة وقد نتج عن ذلك صعوبة قيام ذويهم بزيارتهم ألسباب مادية أ               أسرهم إلى سجون أخرى دون أسباب واضحة وقد نتج عن ذلك صعوبة قيام ذويهم بزيارتهم ألسباب مادية أ                ق   و ألسباب تتعل و ألسباب تتعل
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ام                     . . بالسفر  بالسفر   ك نظ ى ذل ا ينص عل نهم آم راج ع ضاء أو اإلف ى الق وفين إل ة الموق ا بضرورة إحال ة مطالبته ام                     وقد آررت الجمعي ك نظ ى ذل ا ينص عل نهم آم راج ع ضاء أو اإلف ى الق وفين إل ة الموق ا بضرورة إحال ة مطالبته وقد آررت الجمعي
 ..اإلجراءات الجزائية حيث يقضي بعدم جواز االعتقال دون إحالة للمحاآمة أو اإلفراج عن المتهم لمدة تزيد عن ستة أشهراإلجراءات الجزائية حيث يقضي بعدم جواز االعتقال دون إحالة للمحاآمة أو اإلفراج عن المتهم لمدة تزيد عن ستة أشهر

ع              و قد رحبت الجمعية بإعالن      و قد رحبت الجمعية بإعالن       ة تتطل ضاء والجمعي ى الق وفين إل ة بعض الموق ع              وزارة الداخلية مؤخرا البدء في إجراءات إحال ة تتطل ضاء والجمعي ى الق وفين إل ة بعض الموق وزارة الداخلية مؤخرا البدء في إجراءات إحال
إلى تمكين الموقوفين من حقوقهم أثناء المحاآمات وفقا لألنظمة السارية بما يضمن سرعة إطالق من لم تثبت إدانته أو انتهت                    إلى تمكين الموقوفين من حقوقهم أثناء المحاآمات وفقا لألنظمة السارية بما يضمن سرعة إطالق من لم تثبت إدانته أو انتهت                    

 . . محكوميتهمحكوميته
تمرار توق         : : وقال التقرير وقال التقرير  بة اس رى مناس ة ال ت تمرار توق         الجمعي بة اس رى مناس ة ال ت ة                     الجمعي ز األنظم راق حيث ال تجي سفر للع تهم لل سبب مجرد ني ة                     يف أشخاص ب ز األنظم راق حيث ال تجي سفر للع تهم لل سبب مجرد ني يف أشخاص ب

ال  ة بأفع ا مقرون ك النواي ون تل اه دون أن تك ى نواي سان عل بة اإلن ال محاس ة بأفع ا مقرون ك النواي ون تل اه دون أن تك ى نواي سان عل بة اإلن ي  . . محاس ل ف ارك بالفع ن ش ين م ق ب ان يجب التفري ا آ ي  آم ل ف ارك بالفع ن ش ين م ق ب ان يجب التفري ا آ آم
افر                   ين من س راق وب ى الع سفر إل ة ال ه ني ين من لدي افر                  األعمال اإلرهابية وبين من لديه أفكار تكفيرية وب ين من س راق وب ى الع سفر إل ة ال ه ني ين من لدي ين من تمت     األعمال اإلرهابية وبين من لديه أفكار تكفيرية وب ين من تمت      بالفعل وب  بالفعل وب

 ..وأخذ ذلك في االعتبار عند التعامل معهموأخذ ذلك في االعتبار عند التعامل معهم. . محاآمته وانتهت محكوميته وبين من أعلن توبته وندمهمحاآمته وانتهت محكوميته وبين من أعلن توبته وندمه
بعض                                 ائهم ب أثر أبن ى رصد تظلمات أسر سجناء من ت شيرًا إل رهم، م ة عن غي بعض                                وطالب التقرير بعزل من لديهم أفكار تكفيري ائهم ب أثر أبن ى رصد تظلمات أسر سجناء من ت شيرا  إل رهم، م ة عن غي وطالب التقرير بعزل من لديهم أفكار تكفيري

وفين من سجن        . . آلخرينآلخريناألفكار المتطرفة التي يحملها بعض السجناء ا      األفكار المتطرفة التي يحملها بعض السجناء ا       ل الموق وفين من سجن        وطالب اإلدارة العامة للمباحث ببيان أسباب نق ل الموق وطالب اإلدارة العامة للمباحث ببيان أسباب نق
 ..آلخر، إضافة إلى عدم تيسير زيارة األهل واألقارب للموقوفين وتمكينهم من توآيل محامينآلخر، إضافة إلى عدم تيسير زيارة األهل واألقارب للموقوفين وتمكينهم من توآيل محامين

شو                     شو                    أما قضية الذين ال يحملون أوراقًا ثبوتية أو يحملون أوراقًا مؤقتة؛ فقد قال التقرير إن هؤالء األشخاص يعي ة     أما قضية الذين ال يحملون أوراقا  ثبوتية أو يحملون أوراقا  مؤقتة؛ فقد قال التقرير إن هؤالء األشخاص يعي ي المملك ة     ن ف ي المملك ن ف
ة                 ة                منذ سنوات طويلة وليس لديهم أية جنسية على اإلطالق أو لديهم جنسية بلد ال يرغبون الذهاب إليه بسبب والدتهم في المملك منذ سنوات طويلة وليس لديهم أية جنسية على اإلطالق أو لديهم جنسية بلد ال يرغبون الذهاب إليه بسبب والدتهم في المملك

وآما ورد في تقرير الجمعية األول فقد ورد إلى الجمعية العديد من الشكاوى الخاصة بالجنسية واستمر               وآما ورد في تقرير الجمعية األول فقد ورد إلى الجمعية العديد من الشكاوى الخاصة بالجنسية واستمر               . . أو لطول إقامتهم فيها   أو لطول إقامتهم فيها   
 ::في الفترة التي يغطيها التقرير الحالي والتي يمكن تصنيفها على النحو اآلتيفي الفترة التي يغطيها التقرير الحالي والتي يمكن تصنيفها على النحو اآلتيورودها ورصدها ورودها ورصدها 

ة     ؟ ؟ . . أشخاص سحبت هوياتهم دون سبب معروف ولم يمنحوا أي سند دال على جنسيتهم السعودية             أشخاص سحبت هوياتهم دون سبب معروف ولم يمنحوا أي سند دال على جنسيتهم السعودية             ؟ ؟  ة     أشخاص تقدموا إلى اللجن أشخاص تقدموا إلى اللجن
م                   سامي رق األمر ال ًال ب اتهم عم ات هوي م                  المرآزية لحفائظ النفوس لتصحيح بعض بيان سامي رق األمر ال اتهم عمال  ب ات هوي اريخ    ٤٧١٤٧١//٨٨المرآزية لحفائظ النفوس لتصحيح بعض بيان اريخ     وت ـ ولكن    ١٤١٠١٤١٠//٦٦//١٦١٦ وت ـ ولكن    ه ه

سعودي                  ي ال ائهم القبل وت انتم دم ثب زعم ع يهم ب سعودي                 سحبت هوياتهم ولم ترد إل ي ال ائهم القبل وت انتم دم ثب زعم ع يهم ب سمون           . . سحبت هوياتهم ولم ترد إل م أشخاٌص آخرون ي سمون           ويلحق به م أشخاص  آخرون ي اء ""ويلحق به اء بالحلف " " بالحلف
م           سامي رق سعودية رغم أن األمر ال سية ال م          ويحملون بطاقة الخمس سنوات ولم يمنحوا الجن سامي رق سعودية رغم أن األمر ال سية ال اريخ  ٧٨٦٧٨٦//٨٨ويحملون بطاقة الخمس سنوات ولم يمنحوا الجن اريخ   وت ـ  ١٤٢٢١٤٢٢//٩٩//١١١١ وت ـ  ه ه

سية                     قضى بأن من يحمل البطاق    قضى بأن من يحمل البطاق     نح وأسرته الجن سعودي يم شأ ال ل ذات المن ى إحدى القبائ سية                     ة ذات الخمس سنوات وهو ينتمي إل نح وأسرته الجن سعودي يم شأ ال ل ذات المن ى إحدى القبائ ة ذات الخمس سنوات وهو ينتمي إل
 .. من نظام الجنسية من نظام الجنسية٩٩السعودية بموجب المادة السعودية بموجب المادة 

األم أو األب               األم أو األب              أشخاص ولدوا في المملكة دون الحصول على أية جنسية ألسباب تتعلق ب ة بغرض الحج أو        . . أشخاص ولدوا في المملكة دون الحصول على أية جنسية ألسباب تتعلق ب ى المملك وا إل ة بغرض الحج أو        أو أت ى المملك وا إل أو أت
وطنهم األم                   الزيارة ومكثوا بها لمد   الزيارة ومكثوا بها لمد    ة وانقطعت صلتهم ب ي المملك ة ف د اإلقام ة لقواع ة بالمخالف وطنهم األم                   د طويل ة وانقطعت صلتهم ب ي المملك ة ف د اإلقام ة لقواع ة بالمخالف دى        . . د طويل ون ل د يك دى        وهؤالء ق ون ل د يك وهؤالء ق

د          . . بعضهم جنسية ولكنه يتعمد إخفاءها إلفشال محاوالت ترحيله إلى بلده األصلي          بعضهم جنسية ولكنه يتعمد إخفاءها إلفشال محاوالت ترحيله إلى بلده األصلي           م ق د          وهذا الوضع يرتب مشاآل لهذه الفئة، فه م ق وهذا الوضع يرتب مشاآل لهذه الفئة، فه
س    س   أصبحوا في حكم عديمي الجنسية رغم أنهم ليسوا عديمي الجن ة   أصبحوا في حكم عديمي الجنسية رغم أنهم ليسوا عديمي الجن ة القانوني ة   ية من الناحي ة القانوني ي      . . ية من الناحي سبب ف ذا يت ي      واستمرار وضعهم ه سبب ف ذا يت واستمرار وضعهم ه

وال شك أن الحاجة تدعو لوضع حل نهائي لمشكلتهم ويمكن منح من ال يحمل       وال شك أن الحاجة تدعو لوضع حل نهائي لمشكلتهم ويمكن منح من ال يحمل       . . مشاآل لهم وألبنائهم وأحفادهم وآذلك للمجتمع     مشاآل لهم وألبنائهم وأحفادهم وآذلك للمجتمع     
 ..أية هوية منهم بطاقات خاصة حتى يتم البت في وضعهمأية هوية منهم بطاقات خاصة حتى يتم البت في وضعهم

-------------------------------------------------------------------------------- 
 المطلوب تفعيل برنامج اإلفراج الصحي وسرعة تجاوب الجهات المعنية

 أوضاع صعبة في حاجة إلى تحسين سريع: السجون والسجناء
سجنا                              اوب ال ى تن ي بعضها إل ل إن األمر وصل ف زالء ب داد الن سجنا                             أشار التقرير إلى أن أغلب السجون يعاني من االآتظاظ بأع اوب ال ى تن ي بعضها إل ل إن األمر وصل ف زالء ب داد الن ء ء أشار التقرير إلى أن أغلب السجون يعاني من االآتظاظ بأع

ى            . . فترات النوم لعدم وجود األماآن المناسبة     فترات النوم لعدم وجود األماآن المناسبة      شير إل ة ت سجون العام ى            وقد رصدت الجمعية وتلقت شكاوى من بعض السجناء بال شير إل ة ت سجون العام وقد رصدت الجمعية وتلقت شكاوى من بعض السجناء بال
سجناء                             أمور ال ة ب ا عالق ات أخرى له ببه جه ا يكون س ا م سجون ومنه ي ال سجناء                            وجود تجاوزات منها ما يكون مصدره العاملين ف أمور ال ة ب ا عالق ات أخرى له ببه جه ا يكون س ا م سجون ومنه ي ال وجود تجاوزات منها ما يكون مصدره العاملين ف

 ..أو جهات إدارية أخرىأو جهات إدارية أخرىأو هيئة التحقيق واالدعاء العام، أو هيئة التحقيق واالدعاء العام، ، ، آالمحاآمآالمحاآم
ة تجاوب                             در الجمعي سجناء وتق سجون وال ة بأوضاع ال ي وزارة الداخلي رار ف ل أصحاب الق ة تجاوب                            وأآد التقرير وجود اهتمام من قب در الجمعي سجناء وتق سجون وال ة بأوضاع ال ي وزارة الداخلي رار ف ل أصحاب الق وأآد التقرير وجود اهتمام من قب
اس                       ع مجموعة من الن ومي م ايش الي سبب التع شأنها، ولكن ب اس                      اإلدارة العامة للسجون في آثير من الحاالت التي تم االتصال ب ع مجموعة من الن ومي م ايش الي سبب التع شأنها، ولكن ب اإلدارة العامة للسجون في آثير من الحاالت التي تم االتصال ب

ة                 مقيدي الحرية في مواق   مقيدي الحرية في مواق    اء اإلصالحيات الحديث ر وارد ولعل مشروع بن ة                 ع محدودة المساحة فإن إمكانية حدوث تجاوزات أم اء اإلصالحيات الحديث ر وارد ولعل مشروع بن ع محدودة المساحة فإن إمكانية حدوث تجاوزات أم
د                ي تعي رامج اإلصالحية الت د               التي تتوافر فيها الخدمات التي تحفظ للسجين حقوقه أثناء قضائه محكوميته وتسمح بتنفيذ آافة الب ي تعي رامج اإلصالحية الت التي تتوافر فيها الخدمات التي تحفظ للسجين حقوقه أثناء قضائه محكوميته وتسمح بتنفيذ آافة الب

 ..زاتزاتتأهيل السجين يساهم في تحسين أوضاع السجون ويحد من التجاوتأهيل السجين يساهم في تحسين أوضاع السجون ويحد من التجاو
اير بالرياض                   اة داخل سجون الح ة رصدت حاالت وف اير بالرياض                  وقال التقرير إن الجمعي اة داخل سجون الح ة رصدت حاالت وف دة      ، ، وقال التقرير إن الجمعي ي ج ان ف دة      وبريم ي ج ان ف شة،    ، ، وبريم دمام، وبي شة،    وسجن ال دمام، وبي وسجن ال

سية    راض النف درن وبعض األم سل أو ال ا مرض ال ٍة للعالج،ومنه راٍض قابل ن أم ا نتجت ع ال إنه ازان، يق سية   وج راض النف درن وبعض األم سل أو ال ا مرض ال ة  للعالج،ومنه راض  قابل ن أم ا نتجت ع ال إنه ازان، يق د قامت . . وج د قامت وق وق
ا                     السلطات بالتحقيق في مثل هذه الحوادث ولكن نتائج       السلطات بالتحقيق في مثل هذه الحوادث ولكن نتائج        ن عنه سجون ال يعل ات أو التجاوزات داخل ال ي الوفي ات ف ذه التحقيق ا                      ه ن عنه سجون ال يعل ات أو التجاوزات داخل ال ي الوفي ات ف ذه التحقيق  ه

ل                . . غالبا غالبًا ز أو سجون الترحي ي مراآ زداد سوءا ف ل                وهذا يقودنا للحديث عن مستوى العناية الطبية المقدمة للسجناء والتي ت ز أو سجون الترحي ي مراآ زداد سوءا ف فال  فال  . . وهذا يقودنا للحديث عن مستوى العناية الطبية المقدمة للسجناء والتي ت
سانية      شك أن السلطات مطالبة بتوفير الرعاية الطبية الالزمة للسجناء وآذلك الوفاء بمتطلب           شك أن السلطات مطالبة بتوفير الرعاية الطبية الالزمة للسجناء وآذلك الوفاء بمتطلب            ة واإلن شة الكريم سانية      ات ظروف المعي ة واإلن شة الكريم ات ظروف المعي

سؤولي                            سؤوليته من م ة من تثبت م اء احتجازهم ومعاقب سجناء أثن سؤولي                           لهم،و التحقيق في الظروف التي أفضت إلى وفاة بعض ال سؤوليته من م ة من تثبت م اء احتجازهم ومعاقب سجناء أثن لهم،و التحقيق في الظروف التي أفضت إلى وفاة بعض ال
 ..السجنالسجن

ة أو سجون                                     سجون سواء العام ي ال اة ف ة والوف ي حاالت سوء المعامل ق ف ة إجراء تحقي ي حال زم ف ه يل ة بأن ة أو سجون                                    وتوصي الجمعي سجون سواء العام ي ال اة ف ة والوف ي حاالت سوء المعامل ق ف ة إجراء تحقي ي حال زم ف ه يل ة بأن وتوصي الجمعي
سان من                - التي لم تزرها الجمعية     التي لم تزرها الجمعية    –حث  حث  المباالمبا وق اإلن ة لحق ة الوطني سان والجمعي وق اإلن ة حق ون عن هيئ سان من                 أن يكون هناك ممثل وق اإلن ة لحق ة الوطني سان والجمعي وق اإلن ة حق ون عن هيئ  أن يكون هناك ممثل



  

 ١١

ستقلة حضرت    ات م اك جه أن هن ضحايا ب ع وذوي ال دى المجتم عور ل اء ش ق، وإعط تقاللية التحقي ة واس ستقلة حضرت   أجل ضمان حيادي ات م اك جه أن هن ضحايا ب ع وذوي ال دى المجتم عور ل اء ش ق، وإعط تقاللية التحقي ة واس أجل ضمان حيادي
 ..صيل التحقيق الذي يفرض النظام إجراءهصيل التحقيق الذي يفرض النظام إجراءهالتحقيق آما يتعين تزويد أسر السجناء المتوفين بجميع تفاالتحقيق آما يتعين تزويد أسر السجناء المتوفين بجميع تفا

د وجه                       ة ق ر الداخلي ة وعلمت أن سمو وزي ة وزارة الداخلي د وجه                      وبعد رصدها الحالة الصحية في عدد من السجون خاطبت الجمعي ة ق ر الداخلي ة وعلمت أن سمو وزي ة وزارة الداخلي وبعد رصدها الحالة الصحية في عدد من السجون خاطبت الجمعي
ي     . . بتشكيل لجنة لدراسة موضوع الرعاية الصحية للسجناء وأوضاع السجون في المملكة   بتشكيل لجنة لدراسة موضوع الرعاية الصحية للسجناء وأوضاع السجون في المملكة    ق الت دد من العوائ ي     وهنا نشير إلى ع ق الت دد من العوائ وهنا نشير إلى ع

   -::ام تقديم الرعاية الصحية للسجناءام تقديم الرعاية الصحية للسجناءتقف أمتقف أم
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية التي تقدم العناية األولية ووزارة الصحة          الخدمات الطبية بوزارة الداخلية التي تقدم العناية األولية ووزارة الصحة          ((وجود أآثر من جهة تقدم الخدمة الصحية للسجناء         وجود أآثر من جهة تقدم الخدمة الصحية للسجناء         -

سج             ))التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية األخرى     التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية األخرى      سج             وصعوبة التنسيق بينهما في بعض األحيان مما يحول أحيانا دون حصول ال ين ين وصعوبة التنسيق بينهما في بعض األحيان مما يحول أحيانا دون حصول ال
 ..على العناية الطبية الالزمة في وقتهاعلى العناية الطبية الالزمة في وقتها

ة    - ة     تردد بعض أطباء السجن وآذلك بعض مسؤولي السجون في نقل السجين إلى المستشفيات التي تتوافر فيها الخدمات الطبي  تردد بعض أطباء السجن وآذلك بعض مسؤولي السجون في نقل السجين إلى المستشفيات التي تتوافر فيها الخدمات الطبي
 ..الالزمة لحالته بسبب الخوف من تحمل المسؤولية في حالة هروب السجينالالزمة لحالته بسبب الخوف من تحمل المسؤولية في حالة هروب السجين

 ..روج من السجن والبقاء في المستشفى لفترة من الزمنروج من السجن والبقاء في المستشفى لفترة من الزمنادعاء بعض السجناء المرض بهدف الهروب أو الخادعاء بعض السجناء المرض بهدف الهروب أو الخ-
ضعف تأهيل بعض األطباء والممرضين العاملين في السجون يجعلهم يساهمون بقراراتهم الخاطئة في عدم حصول السجين                ضعف تأهيل بعض األطباء والممرضين العاملين في السجون يجعلهم يساهمون بقراراتهم الخاطئة في عدم حصول السجين                -

التوصية  التوصية  على العناية الطبية الالزمة في وقتها وقد رصدت الجمعية بعض الحاالت التي آان ينبغي على من عاينها ألول مرة      على العناية الطبية الالزمة في وقتها وقد رصدت الجمعية بعض الحاالت التي آان ينبغي على من عاينها ألول مرة      
 ..بنقلها إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العالجبنقلها إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العالج

ى وجه                                   - ة عل ة طبي ى عناي اج إل شأن حاالت تحت سجن ب ات إدارة ال ى طلب رد عل ي ال أخر ف ى وجه                                   عدم تجاوب بعض الجهات أو الت ة عل ة طبي ى عناي اج إل شأن حاالت تحت سجن ب ات إدارة ال ى طلب رد عل ي ال أخر ف عدم تجاوب بعض الجهات أو الت
 ..السرعةالسرعة

ك من خالل تحد                            - ه وذل ي تنظم ديل النصوص الت ى تع وب والحاجة إل شكل المطل ك من خالل تحد                             عدم تفعيل اإلفراج الصحي بال ه وذل ي تنظم ديل النصوص الت ى تع وب والحاجة إل شكل المطل د واضح     عدم تفعيل اإلفراج الصحي بال د واضح    ي ي
ددة حيث                      ات متع ة جه ددة حيث                     لألمراض والحاالت التي يجب فيها اإلفراج عن السجين وتسهيل إجراءات اإلفراج دون انتظار لموافق ات متع ة جه لألمراض والحاالت التي يجب فيها اإلفراج عن السجين وتسهيل إجراءات اإلفراج دون انتظار لموافق

 . . باشرت الجمعية حاالت توفي فيها السجين قبل انتهاء إجراءات اإلفراجباشرت الجمعية حاالت توفي فيها السجين قبل انتهاء إجراءات اإلفراج
ددة للتخفيف من اآتظاظ           آما ينبغي جعل اإلفراج المؤقت أو المشروط وجوبيا  وليس جوازيا  في حاالت محددة            آما ينبغي جعل اإلفراج المؤقت أو المشروط وجوبيًا وليس جوازيًا في حاالت محددة             شروط مح ددة للتخفيف من اآتظاظ            وب شروط مح  وب

ة أو          ة المالي ة أو         السجون، آما هو الحال بالنسبة لنوع معين من الجرائم التي ال تتسم بالخطورة وإذا تحققت شروط أخرى، آالكفال ة المالي السجون، آما هو الحال بالنسبة لنوع معين من الجرائم التي ال تتسم بالخطورة وإذا تحققت شروط أخرى، آالكفال
 . . الكفالة الشخصيةالكفالة الشخصية

سريع والقا    - سريع والقا     االختيار الجيد للحراس المباشرين للسجناء وإبعاد العناصر التي تميل إلى رد الفعل ال د      االختيار الجيد للحراس المباشرين للسجناء وإبعاد العناصر التي تميل إلى رد الفعل ال ى أي تصرفات ق د     سي عل ى أي تصرفات ق سي عل
 ..تصدر من السجناءتصدر من السجناء

ى                       - ع وعدهم بالعمل عل ى                        تلبية طلبات السجناء الموافقة لألنظمة والتعليمات، وإذا تعذر الوفاء بها فينبغي شرح ذلك للسجناء م ع وعدهم بالعمل عل  تلبية طلبات السجناء الموافقة لألنظمة والتعليمات، وإذا تعذر الوفاء بها فينبغي شرح ذلك للسجناء م
 ..تحقيقها بمجرد زوال المانع الذي تسبب في عدم تحقيقهاتحقيقها بمجرد زوال المانع الذي تسبب في عدم تحقيقها

سجناء ل           - سجناء ل           ترتيب اجتماع أسبوعي من قبل إدارة السجن مع ال دهم               ترتيب اجتماع أسبوعي من قبل إدارة السجن مع ال امالتهم وتزوي يهم مع ا وصلت إل يغهم بم دهم               سماع شكواهم وتبل امالتهم وتزوي يهم مع ا وصلت إل يغهم بم سماع شكواهم وتبل
 ..بأي معلومات عن أسرهمبأي معلومات عن أسرهم

 .. وضع لوحات إرشادية داخل آل عنبر تبين حقوق السجناء وآيفية التعامل عندما ال يحصل أي سجين على حقوقه وضع لوحات إرشادية داخل آل عنبر تبين حقوق السجناء وآيفية التعامل عندما ال يحصل أي سجين على حقوقه-
سية وصحية وجسدية ب                       - شاآل نف ه من م ا يعانون سية وصحية وجسدية ب                        صرف بدل مالي للعاملين في السجون مقابل م شاآل نف ه من م ا يعانون ع        صرف بدل مالي للعاملين في السجون مقابل م ومي م اآهم الي ع       سبب احتك ومي م اآهم الي سبب احتك

 ..السجناءالسجناء
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

 م م ٢٠٠٤٢٠٠٤ /  / ٣٣//٩٩هـ الموافق هـ الموافق ١٤٢٥١٤٢٥//١١//١٨١٨أنشئت في أنشئت في * * 
 جهة وطنية مستقلة ماليا  وإداريا ، وليس لها ارتباط بأي جهاز حكوميجهة وطنية مستقلة ماليًا وإداريًا، وليس لها ارتباط بأي جهاز حكومي* * 
ات                     : :  أهدافها  أهدافها ** ي اإلعالن ا ورد ف ة ، وم ة المرعي ا لألنظم م ووفق ًا للنظام األساسي للحك سان وفق ات                     العمل على حماية حقوق اإلن ي اإلعالن ا ورد ف ة ، وم ة المرعي ا لألنظم م ووفق ا  للنظام األساسي للحك سان وفق العمل على حماية حقوق اإلن

ا                           م المتحدة ووآاالته ؤتمر اإلسالمي، واألم ة الم ة ، ومنظم ة العربي صادرة عن الجامع ا                          والمواثيق الخاصة بحقوق اإلنسان ال م المتحدة ووآاالته ؤتمر اإلسالمي، واألم ة الم ة ، ومنظم ة العربي صادرة عن الجامع والمواثيق الخاصة بحقوق اإلنسان ال
ذا المجال، الوقوف        . . عة اإلسالمية عة اإلسالمية ولجانها المختصة وبما ال يخالف الشري     ولجانها المختصة وبما ال يخالف الشري      ي ه ة ف ة العامل ذا المجال، الوقوف        وآذلك التعاون مع المنظمات الدولي ي ه ة ف ة العامل وآذلك التعاون مع المنظمات الدولي

 . . ضد الظلم ، والتعسف ، والعنف ، والتعذيب ، وعدم التسامح ضد الظلم ، والتعسف ، والعنف ، والتعذيب ، وعدم التسامح 
 ::اختصاصاتهااختصاصاتها

 . . التأآد من تنفيذ ما ورد في النظام األساسي للحكم، وفي األنظمة الداخلية في المملكة ذات العالقة بحقوق اإلنسانالتأآد من تنفيذ ما ورد في النظام األساسي للحكم، وفي األنظمة الداخلية في المملكة ذات العالقة بحقوق اإلنسان* * 
ي اإلسالم               * *  سان ف وق اإلن اهرة لحق ي إعالن الق ا ورد ف ي اإلسالم               التأآد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق اإلنسان ،وفق م سان ف وق اإلن اهرة لحق ي إعالن الق ا ورد ف التأآد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق اإلنسان ،وفق م

 . . ،وميثاق األمم المتحدة ،والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان،وميثاق األمم المتحدة ،والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان
 . . ات والتجاوزات المتعلقة بحقوق اإلنسانات والتجاوزات المتعلقة بحقوق اإلنسانتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة ،والتحقق من دعاوى المخالفتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة ،والتحقق من دعاوى المخالف* * 
 . . تقديم اآلراء والمقترحات للهيئات الحكومية واألهلية للعمل على نشر المعلومات في مجال حقوق اإلنسانتقديم اآلراء والمقترحات للهيئات الحكومية واألهلية للعمل على نشر المعلومات في مجال حقوق اإلنسان* * 
 . . التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان في الهيئات الدولية بشكل عام ،والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاصالتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان في الهيئات الدولية بشكل عام ،والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص* * 
 . . ق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان الدولية وتطبيقاتهاق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان الدولية وتطبيقاتهادراسة المواثيدراسة المواثي* * 
 . . إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية واإلقليمية والدولية المتعلقة بحقوق اإلنسانإقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية واإلقليمية والدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان* * 
 . . تشجيع التعاون اإلقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق اإلنسانتشجيع التعاون اإلقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان* * 



  

 ١٢

 . . نشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق اإلنساننشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق اإلنسان* * 
--------------------------------------------------------------------------------  

  
 االنتخاب بدال  عن التعيين: مجلس الشورى

زة             ى أجه ابي عل ز دوره الرق شارآة و تعزي يع الم اه توس ابي باتج شهد أي تطور ايج زة            وصف التقرير مجلس الشورى بأنه لم ي ى أجه ابي عل ز دوره الرق شارآة و تعزي يع الم اه توس ابي باتج شهد أي تطور ايج وصف التقرير مجلس الشورى بأنه لم ي
ان   . . ومؤسسات السلطة التنفيذية  ومؤسسات السلطة التنفيذية   د آ ان   فق د آ ة        - تحرك المجلس محدودا       تحرك المجلس محدودا      فق اره للصالحيات الالزم سبب افتق ة         ب اره للصالحيات الالزم سبب افتق ا         - ب ق بمعالجة م ا يتعل ا          فيم ق بمعالجة م ا يتعل  فيم

شكيل              . . تعرض له المجتمع من مشاآل ألحقت الضرر باألوضاع المعيشية للمواطنين         تعرض له المجتمع من مشاآل ألحقت الضرر باألوضاع المعيشية للمواطنين          ة ت ي آلي ادة النظر ف ر بإع شكيل              وطالب التقري ة ت ي آلي ادة النظر ف ر بإع وطالب التقري
دريجياً                    ون ت ى أن يك ين عل دًال من التعي دريجيا                    المجلس واألخذ بأسلوب االنتخاب ب ون ت ى أن يك ين عل دال  من التعي شمل       إضافة إضافة . . المجلس واألخذ بأسلوب االنتخاب ب ى توسيع صالحيات المجلس لت شمل        إل ى توسيع صالحيات المجلس لت  إل

وزراء      وزراء     المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة ال ة ورفض إطالع          . . المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة ال ع مشروعات األنظم ه م ي تعامل سرية ف د ال ة ورفض إطالع          وانتق ع مشروعات األنظم ه م ي تعامل سرية ف د ال وانتق
 ..المجتمع عليهاالمجتمع عليها

ذي يقلص حق األ                 داخلي للمجلس ال ذي يقلص حق األ                وآذلك رأى التقرير أن التعديل الذي أدخل على المادة السابعة عشرة من النظام ال داخلي للمجلس ال عضاء  عضاء  وآذلك رأى التقرير أن التعديل الذي أدخل على المادة السابعة عشرة من النظام ال
ن فرص   د م ن حيث مضمونه حيث يح واء م لبيًا، س د تطورًا س ائق يع ن عشر دق دًال م ائق ب ى خمس دق داخالت إل ي الم ن فرص  ف د م ن حيث مضمونه حيث يح واء م لبيا ، س د تطورا  س ائق يع ن عشر دق دال  م ائق ب ى خمس دق داخالت إل ي الم ف
ان                    تقاللية المجلس وآ ر اس ا يضعف من مظه أمر ملكي مم ديل حيث صدر ب ة التع ان                   األعضاء في المناقشة أو من حيث آيفي تقاللية المجلس وآ ر اس ا يضعف من مظه أمر ملكي مم ديل حيث صدر ب ة التع األعضاء في المناقشة أو من حيث آيفي

ه يمكن               األولى أن يكون تحديد الحاجة للتعديل في يد المجلس،          األولى أن يكون تحديد الحاجة للتعديل في يد المجلس،           داء رأي ه يمكن               إضافة إلى أن فكرة تقليص الفترة الممنوحة للعضو إلب داء رأي إضافة إلى أن فكرة تقليص الفترة الممنوحة للعضو إلب
 ..أن يفسر آمحاولة للحد من المداخالت غير المرغوبةأن يفسر آمحاولة للحد من المداخالت غير المرغوبة

 ::وقال التقرير إن الحاجة تتأآد إلى اآلتيوقال التقرير إن الحاجة تتأآد إلى اآلتي
ذا االتج                    ) ) ١١(( ي ه درج ف ون الت د يك ذا االتج                    إعادة النظر في آلية تشكيل المجلس واألخذ بأسلوب االنتخاب بدًال من التعيين وق ي ه درج ف ون الت د يك ًا  إعادة النظر في آلية تشكيل المجلس واألخذ بأسلوب االنتخاب بدال  من التعيين وق ا   اه مالئم اه مالئم

شروط                              ع وضع ال ة االنتخاب الكامل لألعضاء م ال لعملي م االنتق ة ومن ث ة معين شروط                             بالجمع بين االنتخاب والتعيين لمرحلة زمني ع وضع ال ة االنتخاب الكامل لألعضاء م ال لعملي م االنتق ة ومن ث ة معين بالجمع بين االنتخاب والتعيين لمرحلة زمني
 . . المناسبة لمن يتم ترشيحه بحيث يضمن وصول األآفاء والمؤهلين للمجلسالمناسبة لمن يتم ترشيحه بحيث يضمن وصول األآفاء والمؤهلين للمجلس

 ..ءلة الوزراءءلة الوزراءتوسيع صالحيات المجلس لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساتوسيع صالحيات المجلس لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مسا) ) ٢٢((
دفاع                        ) ) ٣٣(( ة و ال ة و الداخلي شمل وزارت المالي تثناء لت وزارات دون اس ة ال دفاع                        شمولية عملية مراجعة أداء األجهزة الحكومية لكاف ة و ال ة و الداخلي شمل وزارت المالي تثناء لت وزارات دون اس ة ال شمولية عملية مراجعة أداء األجهزة الحكومية لكاف

 ..والطيران وغير ذلك من أجهزة تتلقى مواردها المالية من المال العاموالطيران وغير ذلك من أجهزة تتلقى مواردها المالية من المال العام
سرية        نشير آذلك إلى أن مجلس الشورى ومع اتجاهه مؤخرا  إلى نقل بعض من مدا             نشير آذلك إلى أن مجلس الشورى ومع اتجاهه مؤخرًا إلى نقل بعض من مدا              سرية        والته للرأي العام، فإنه ال يزال يتمسك بال والته للرأي العام، فإنه ال يزال يتمسك بال

ات األعضاء دون                      اوز تعليق ام ال يتج رأي الع ا يصل ال ا، فم ع عليه ات األعضاء دون                     في تعامله مع مشروعات األنظمة ورفض إطالع المجتم اوز تعليق ام ال يتج رأي الع ا يصل ال ا، فم ع عليه في تعامله مع مشروعات األنظمة ورفض إطالع المجتم
ك   معرفة بمشاريع األنظمة حتى يتم صدروها بشكلها النهائي، والشك أن هذا يعد مأخذا  على عملية دراسة األنظمة خاصة                  معرفة بمشاريع األنظمة حتى يتم صدروها بشكلها النهائي، والشك أن هذا يعد مأخذًا على عملية دراسة األنظمة خاصة                   ك    تل  تل

واطن         اة الم واطن        التي لها آثار مباشرة على حي اة الم ز                 . . التي لها آثار مباشرة على حي ى تعزي شارآة و حرصًا عل ي الم واطن ف ا بحق الم ق إيمانه ة من منطل ز                 والجمعي ى تعزي شارآة و حرصا  عل ي الم واطن ف ا بحق الم ق إيمانه ة من منطل والجمعي
صياغة،                            شة وال ة المناق اء مرحل ام أثن رأي الع ا لل ة وطرحه شاريع األنظم ى اإلفصاح عن م صياغة،                           الشفافية تدعو مجلس الشورى إل شة وال ة المناق اء مرحل ام أثن رأي الع ا لل ة وطرحه شاريع األنظم ى اإلفصاح عن م الشفافية تدعو مجلس الشورى إل

 ..الرأي بشأنها، فهو المعني األول واألخير بهاالرأي بشأنها، فهو المعني األول واألخير بهاليتمكن من المساهمة في مناقشتها وإبداء ليتمكن من المساهمة في مناقشتها وإبداء 
وتدعو الجمعية مجلس الشورى إلى وضع مشاريع األنظمة على موقعه اإللكتروني على الشبكة ،و آذلك نشرها في الصحف                  وتدعو الجمعية مجلس الشورى إلى وضع مشاريع األنظمة على موقعه اإللكتروني على الشبكة ،و آذلك نشرها في الصحف                  

 ..إلتاحة الفرصة للمهتمين والمتخصصين للتعليق عليها و تلقي وجهات النظر بشأنهاإلتاحة الفرصة للمهتمين والمتخصصين للتعليق عليها و تلقي وجهات النظر بشأنها
شأن           وال يقلل من أهمية ذلك طلب بعض لجا       وال يقلل من أهمية ذلك طلب بعض لجا        رأي ب داء ال ذه اللجان وإب شات ه شأن           ن المجلس من بعض المتخصصين حضور مناق رأي ب داء ال ذه اللجان وإب شات ه ن المجلس من بعض المتخصصين حضور مناق

 . . ما يعرض عليها من مشاريع أنظمة ولوائحما يعرض عليها من مشاريع أنظمة ولوائح
-------------------------------------------------------------------------------- 

 مزيد من التحديث والتطوير.. نظام القضاء و ديوان المظالم
ى ثالث                                 اقتصر التقرير اقتصر التقرير  اح التقاضي عل ذي أت ًا من توصيفه ال ط، منطلق الم فق وان المظ ضاء ونظام دي ام الق شة نظ ى مناق ى ثالث                                  عل اح التقاضي عل ذي أت ا  من توصيفه ال ط، منطلق الم فق وان المظ ضاء ونظام دي ام الق شة نظ ى مناق  عل

ي       ،،ومحاآم االستئناف ومحاآم االستئناف ، ، المحكمة العليا المحكمة العليا : : مراحل، عندما بينت أن المحاآم تتكون من      مراحل، عندما بينت أن المحاآم تتكون من       ة ف ي       و محاآم الدرجة األولى المتمثل ة ف اآم  ::و محاآم الدرجة األولى المتمثل اآم  المح المح
 ..المحاآم العماليةالمحاآم العمالية،،لمحاآم التجاريةلمحاآم التجاريةاا،،محاآم األحوال الشخصيةمحاآم األحوال الشخصية، ، المحاآم الجزائيةالمحاآم الجزائية،،العامةالعامة

نظم                          يش القضائي وإصدار قواعد ت ولي إصدار الئحة للتفت نظم                         وقد أوآل نظام القضاء الجديد للمجلس األعلى للقضاء صالحية ت يش القضائي وإصدار قواعد ت ولي إصدار الئحة للتفت وقد أوآل نظام القضاء الجديد للمجلس األعلى للقضاء صالحية ت
ان من األفضل وضع                     ان من األفضل وضع                    اختصاصات وصالحيات رؤساء المحاآم ومساعديهم و إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وآ اختصاصات وصالحيات رؤساء المحاآم ومساعديهم و إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وآ

ذه األ    ذه األ   أسس مثل ه ضاة،               أسس مثل ه ار الق ة اختي التفتيش القضائي وطريق ة ب ك المتعلق ى وجه الخصوص تل ام، وعل ي صلب النظ ضاة،               مور ف ار الق ة اختي التفتيش القضائي وطريق ة ب ك المتعلق ى وجه الخصوص تل ام، وعل ي صلب النظ مور ف
ل        . . فالواقع الحالي أثبت أن هناك أهمية آبرى لتفعيل دور التفتيش القضائي وآلية اختيار القضاة             فالواقع الحالي أثبت أن هناك أهمية آبرى لتفعيل دور التفتيش القضائي وآلية اختيار القضاة              د وضع مث ل        والجمعية تدعو عن د وضع مث والجمعية تدعو عن

دة ع   ة وبعي صوص واضحة وصريحة وعادل ى إدراج ن وائح إل ذه الل دة ع  ه ة وبعي صوص واضحة وصريحة وعادل ى إدراج ن وائح إل ذه الل از  ه ام جه ضمان قي ة ل ادات الفردي ل واالجته از  ن التأوي ام جه ضمان قي ة ل ادات الفردي ل واالجته ن التأوي
د                              ا عدم خضوعها لقواع اب عليه ي يع ضاة والت ار الق ي اختي ا ف ة حالًي د                             التفتيش القضائي بدوره بفعالية، ولتحسين اآللية المتبع ا عدم خضوعها لقواع اب عليه ي يع ضاة والت ار الق ي اختي ة حالي ا ف التفتيش القضائي بدوره بفعالية، ولتحسين اآللية المتبع

 ..واضحة تضمن العدالة والموضوعية والكفاءة في اختيار القضاةواضحة تضمن العدالة والموضوعية والكفاءة في اختيار القضاة
الجديد تباشر اختصاصاتها من خالل دوائر متخصصة بحسب الحاجة تؤلف آل       الجديد تباشر اختصاصاتها من خالل دوائر متخصصة بحسب الحاجة تؤلف آل       والمحكمة العليا التي تضمنها نظام القضاء       والمحكمة العليا التي تضمنها نظام القضاء       

ي                            رجم أو القصاص ف ل أو القطع أو ال صادرة بالقت ام ال ي األحك ي تنظر ف ة الت دائرة الجزائي تثناء ال ضاة باس ي                           منها من ثالثة ق رجم أو القصاص ف ل أو القطع أو ال صادرة بالقت ام ال ي األحك ي تنظر ف ة الت دائرة الجزائي تثناء ال ضاة باس منها من ثالثة ق
 . . النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاةالنفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة

افة إ  ا باإلض ة العلي ولى المحكم افة إ وتت ا باإلض ة العلي ولى المحكم راءات    وتت ام اإلج شرعية ونظ ات ال ام المرافع ي نظ ا ف صوص عليه صاصات المن ى االخت راءات    ل ام اإلج شرعية ونظ ات ال ام المرافع ي نظ ا ف صوص عليه صاصات المن ى االخت ل
ي      ضايا الت ي الق ي     الجزائية مراقبة سالمة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض معها ف ضايا الت ي الق الجزائية مراقبة سالمة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض معها ف

 تدخلتدخل
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 ::ضمن والية القضاء العام وذلك في االختصاصات اآلتيةضمن والية القضاء العام وذلك في االختصاصات اآلتية
نفس                      مراجعة األحكام     مراجعة األحكام    -  ١١ ي ال رجم أو القصاص ف نفس                     والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاآم االستئناف بالقتل أو القطع أو ال ي ال رجم أو القصاص ف والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاآم االستئناف بالقتل أو القطع أو ال

 . . أو فيما دونهاأو فيما دونها
سابقة أو   -  ٢٢ رة ال ي الفق رد ف م ت ضايا ل ة بق تئناف المتعلق اآم االس دها مح صدرها أو تؤي ي ت رارات الت ام والق ة األحك سابقة أو    مراجع رة ال ي الفق رد ف م ت ضايا ل ة بق تئناف المتعلق اآم االس دها مح صدرها أو تؤي ي ت رارات الت ام والق ة األحك  مراجع

 ::ول وقائع القضايا متى آان محل االعتراض على الحكم ما يليول وقائع القضايا متى آان محل االعتراض على الحكم ما يليبمسائل نهائية ونحوها وذلك دون أن تتنابمسائل نهائية ونحوها وذلك دون أن تتنا
 .. مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض معها مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض معها-أ أ 

 .. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيال  سليما  طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من األنظمة صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيًال سليمًا طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من األنظمة-ب ب 
 ..ة أو دائرة غير مختصةة أو دائرة غير مختصة صدور الحكم من محكم صدور الحكم من محكم-ج ج 
 .. الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم-د د 

ر متخصصة                  ا من خالل دوائ ر تباشر أعماله تئناف أو أآث ة اس ة محكم ي آل منطق أن وضع ف ر متخصصة                 وقد أحسن المنظم ب ا من خالل دوائ ر تباشر أعماله تئناف أو أآث ة اس ة محكم ي آل منطق أن وضع ف دوائر  ((وقد أحسن المنظم ب دوائر  ال ال
ة  ،،الحقوقيةالحقوقية ة  الدوائر الجزائي ر األحوال الشخصية     ، ، الدوائر الجزائي ر األحوال الشخصية     دوائ ة   ، ، دوائ دوائر التجاري ة   ال دوائر التجاري دوائر العما  ، ، ال دوائر العما  ال ة ال ة لي ة            ) ) لي ا من ثالث رة منه ة            تؤلف آل دائ ا من ثالث رة منه تؤلف آل دائ

ا فتؤلف من                                 ا دونه نفس أو فيم ي ال رجم والقصاص ف ل والقطع وال ضايا القت ي ق ا فتؤلف من                                قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر ف ا دونه نفس أو فيم ي ال رجم والقصاص ف ل والقطع وال ضايا القت ي ق قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر ف
 ..خمسة قضاة ألن هذا األمر يسهل على الخصوم الوصول إلى القضاءخمسة قضاة ألن هذا األمر يسهل على الخصوم الوصول إلى القضاء

ذي   فيما يتعلق بشروط من يتولى القضاء فيؤخذ ع  فيما يتعلق بشروط من يتولى القضاء فيؤخذ ع  : : وقال التقرير وقال التقرير  ذي   لى النظام القضائي الجديد تحديده للحد األدنى لسن القاضي ال لى النظام القضائي الجديد تحديده للحد األدنى لسن القاضي ال
باثنتين وعشرين سنة، وآان من المفترض رفع سن من       باثنتين وعشرين سنة، وآان من المفترض رفع سن من       ) ) في إحدى درجات السلك القضائي األقل من قاضي االستئناف        في إحدى درجات السلك القضائي األقل من قاضي االستئناف        ((يعين  يعين  

ش            ٢٥٢٥يتعين في السلك القضائي بحيث ال يقل عن         يتعين في السلك القضائي بحيث ال يقل عن          ات ال ش             سنة، آما أن اشتراط الحصول على شهادة إحدى آلي ات ال ة أو   سنة، آما أن اشتراط الحصول على شهادة إحدى آلي ة أو  ريعة بالمملك ريعة بالمملك
ضاء  ى للق ده المجلس األعل ان خاص يع ي امتح رة ف ة األخي ي الحال نجح ف شرط أن ي ا ب ة له هادة أخرى معادل ضاء ش ى للق ده المجلس األعل ان خاص يع ي امتح رة ف ة األخي ي الحال نجح ف شرط أن ي ا ب ة له هادة أخرى معادل ي ، ، ش د ال يف ي ق د ال يف ق

ة                         ى األنظم ضاياها عل ي ق د الفصل ف ي يعتم ة الت اآم العمالي ة                        بالمطلوب بالنسبة للقاضي الذي يعين في المحاآم التجارية والمح ى األنظم ضاياها عل ي ق د الفصل ف ي يعتم ة الت اآم العمالي بالمطلوب بالنسبة للقاضي الذي يعين في المحاآم التجارية والمح
ضائي                     والقوانين والتي تحتاج ل   والقوانين والتي تحتاج ل    سلك الق ي ال ين ف ضائي                     خريجي آليات األنظمة وأقسام القانون وآان األولى أن يوضع شرط لمن يتع سلك الق ي ال ين ف خريجي آليات األنظمة وأقسام القانون وآان األولى أن يوضع شرط لمن يتع

انون                   ة أو الق ي األنظم الوريوس ف انون أو بك انون                  أن يكون حاصًال على شهادة البكالوريوس في الشريعة ودبلوم في األنظمة أو الق ة أو الق ي األنظم الوريوس ف انون أو بك أن يكون حاصال  على شهادة البكالوريوس في الشريعة ودبلوم في األنظمة أو الق
ين               ودبلوم في الشريعة ؛ألن الفصل في القضايا في الوقت المعاصر ي          ودبلوم في الشريعة ؛ألن الفصل في القضايا في الوقت المعاصر ي           ان ينبغي أال يع ا آ انون آم شريعة والق ين               قتضي اإللمام بال ان ينبغي أال يع ا آ انون آم شريعة والق قتضي اإللمام بال

دًال              ة ب دال              في القضاء من قل تقديره في الشهادة الجامعية عن جيد جدا بدًال من جيد وأن تكون الكفاءة هي المعيار األول في الترقي ة ب في القضاء من قل تقديره في الشهادة الجامعية عن جيد جدا بدال  من جيد وأن تكون الكفاءة هي المعيار األول في الترقي
 ..من األقدمية المطلقة التي أخذ بها النظام الجديدمن األقدمية المطلقة التي أخذ بها النظام الجديد

ا          ا آ ا         أما نظام ديوان المظالم فقد أآد م ا آ دعاوى                     أما نظام ديوان المظالم فقد أآد م ي ال الم ف وان المظ اآم دي دم جواز نظر مح سابق من ع ام ال ي النظ دعاوى                     ن موجوًدا ف ي ال الم ف وان المظ اآم دي دم جواز نظر مح سابق من ع ام ال ي النظ ن موجود ا ف
 . . المتعلقة بأعمال السيادة، وآان من األهمية بمكان تحديد مفهوم السيادة أو وضع ضابط للدعاوي المتعلقة بهاالمتعلقة بأعمال السيادة، وآان من األهمية بمكان تحديد مفهوم السيادة أو وضع ضابط للدعاوي المتعلقة بها

-------------------------------------------------------------------------------- 
 بعض القضاة ال يحرصون على بيان حقوق المتهم

 تطو ر بطيء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين: الجهاز القضائي
ديوان                  ة ب ام مقارن سبة للقضاء الع ديوان                 البطء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وعلى وجه الخصوص بالن ة ب ام مقارن سبة للقضاء الع البطء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وعلى وجه الخصوص بالن

ًا               وفي ضوئه وفي ضوئه . . المظالم؛ هو ما رآز عليه التقرير     المظالم؛ هو ما رآز عليه التقرير      ضاء وتطويره آم ا                 طالبت الجمعية بمزيد من الضمانات الالزمة الستقالل الق ضاء وتطويره آم  طالبت الجمعية بمزيد من الضمانات الالزمة الستقالل الق
 ..وآيفا وآيفًا

ي  : : وقال تقرير الجمعية إن هناك انتهاآات لضوابط المحاآمة العادلة منها  وقال تقرير الجمعية إن هناك انتهاآات لضوابط المحاآمة العادلة منها   ي  عدم حصول المرأة في بعض الحاالت، على حقها ف عدم حصول المرأة في بعض الحاالت، على حقها ف
ذا ال               ذا ال              التقاضي بسهولة، حيث ما زالت هناك بعض الصعوبات التي تواجهها في ه ة             التقاضي بسهولة، حيث ما زالت هناك بعض الصعوبات التي تواجهها في ه ساء لبطاق دم حمل بعض الن سبب ع ة             شأن ب ساء لبطاق دم حمل بعض الن سبب ع شأن ب

ى                                  رأة إل ع الم ر أو المحرم الحضور م ي األم ا ورفض ول اب العدل به ضاة أو آت ى                                 األحوال المدنية أو عدم اعتراف بعض الق رأة إل ع الم ر أو المحرم الحضور م ي األم ا ورفض ول اب العدل به ضاة أو آت األحوال المدنية أو عدم اعتراف بعض الق
دل     دل    المحكمة أو آتابة الع ي                        . . المحكمة أو آتابة الع ين الخصوم ف ز ب ي التقاضي من تميي ساواة ف ي بعض الحاالت بحق الم ـزام ف ذلك عدم االلت ي                        وآ ين الخصوم ف ز ب ي التقاضي من تميي ساواة ف ي بعض الحاالت بحق الم ـزام ف ذلك عدم االلت وآ

 ..دم السماح ألحدهم بالرد على الدعوى، أو الضغط عليه لالختصار في الدعوىدم السماح ألحدهم بالرد على الدعوى، أو الضغط عليه لالختصار في الدعوىالجلسات،وعالجلسات،وع
ة                     : : وأضافوأضاف ك لألنظم ة ذل ع مخالف ة                     عدم التقاضي العلني، حيث يتم اللجوء إلى سرية الجلسات في بعض القضايا المعروضة، م ك لألنظم ة ذل ع مخالف عدم التقاضي العلني، حيث يتم اللجوء إلى سرية الجلسات في بعض القضايا المعروضة، م

زام     . . ظام القانوني السعودي  ظام القانوني السعودي  المحلية واللتزامات المملكة الواردة في االتفاقيات الدولية والتي تعتبر جزءا  من الن           المحلية واللتزامات المملكة الواردة في االتفاقيات الدولية والتي تعتبر جزءًا من الن            دم الت زام     وآذلك ع دم الت وآذلك ع
تماع للخصوم وحسم                           ة االس ع إمكاني سات أخرى م ى جل تماع للخصوم وحسم                          بعض القضاة أحيانًا بمواعيد الجلسات أو تأجيل النظر في القضية إل ة االس ع إمكاني سات أخرى م ى جل بعض القضاة أحيانا  بمواعيد الجلسات أو تأجيل النظر في القضية إل

 ..النزاع في نفس الجلسة، فضال  عن قلة عدد القضاة وطول مدة التقاضيالنزاع في نفس الجلسة، فضًال عن قلة عدد القضاة وطول مدة التقاضي
رم  : : وأضافوأضاف. . قالل القضاء وتطويره من خالل التنظيماتقالل القضاء وتطويره من خالل التنظيماتودعا التقرير إلى مزيد من الضمانات الالزمة الست     ودعا التقرير إلى مزيد من الضمانات الالزمة الست      رم  من المهم أن تحت من المهم أن تحت

تم تعريف                          ضاء، وأن ي سير عمل الق ية ل ضوابط األساس شكل ال ا ت ا باعتباره ى تطبيقه ة، ويعمل عل تم تعريف                         األنظمة التي سنتها الدول ضاء، وأن ي سير عمل الق ية ل ضوابط األساس شكل ال ا ت ا باعتباره ى تطبيقه ة، ويعمل عل األنظمة التي سنتها الدول
 . . إطالة إجراءات التقاضيإطالة إجراءات التقاضيوتدريب القضاة عليها، حتى ال تواجه بالرفض أو اإلهمال باعتبارها أمرا محدثا  وسبب ا في وتدريب القضاة عليها، حتى ال تواجه بالرفض أو اإلهمال باعتبارها أمرا محدثًا وسبًبا في 

ة                 ع إمكاني سات أخرى م ى جل ضية إل ي الق ل النظر ف ة                وانتقد التقرير عدم التزام بعض القضاة أحيانًا بمواعيد الجلسات أو تأجي ع إمكاني سات أخرى م ى جل ضية إل ي الق ل النظر ف وانتقد التقرير عدم التزام بعض القضاة أحيانا  بمواعيد الجلسات أو تأجي
دادهم                            بة إلع ة المناس ضاة وضعف اآللي ة للق رامج التأهيلي درة الب ذلك ن سة، وآ دادهم                           االستماع للخصوم وحسم النزاع في نفس الجل بة إلع ة المناس ضاة وضعف اآللي ة للق رامج التأهيلي درة الب ذلك ن سة، وآ االستماع للخصوم وحسم النزاع في نفس الجل

ضاة؛ بهدف             واختيارهم،وواختيارهم،و ة دورات وورش عمل للق ضاة؛ بهدف             مع ذلك فقد رصدت الجمعية بعض الجهود للمعهد العالي للقضاء في إقام ة دورات وورش عمل للق مع ذلك فقد رصدت الجمعية بعض الجهود للمعهد العالي للقضاء في إقام
ي      . . الرفع من آفاءتهم واطالعهم على تطبيقات لألنظمة السارية  الرفع من آفاءتهم واطالعهم على تطبيقات لألنظمة السارية   دادهم للعمل ف ضاة ؛إلع ي      وطالب بإقامة دورات متخصصة للق دادهم للعمل ف ضاة ؛إلع وطالب بإقامة دورات متخصصة للق

 ).).إلخإلخ......مروريةمرورية، ، تجاريةتجارية،،عمالية عمالية ، ، جزائيةجزائية، ، ل شخصيةل شخصيةأحواأحوا((المحاآم المتخصصة التي أنشاها النظام القضائي الجديد المحاآم المتخصصة التي أنشاها النظام القضائي الجديد 
تخدم العنف ضده أو                 ة من اس ة بمعاقب ي المطالب ه ف ك حق ه، ومن ذل تهم بحقوق تخدم العنف ضده أو                وأشار إلى عدم قيام بعض القضاة بتعريف الم ة من اس ة بمعاقب ي المطالب ه ف ك حق ه، ومن ذل تهم بحقوق وأشار إلى عدم قيام بعض القضاة بتعريف الم

ي بعض ا          ، ، أجبره على االعتراف، وآذلك حقه في االعتراض على الحكم        أجبره على االعتراف، وآذلك حقه في االعتراض على الحكم         ا ف ي بعض ا          وخاصة بالنسبة للسجناء، والمبالغة أحيان ا ف ام  وخاصة بالنسبة للسجناء، والمبالغة أحيان ام  ألحك ألحك



  

 ١٤

ستنزف الوقت             ا ي ه مم ة باإلضافة لعمل ال اإلداري ستنزف الوقت            التعزيرية في عقوبة السجن والجلد، وتكليف القاضي بممارسة بعض األعم ا ي ه مم ة باإلضافة لعمل ال اإلداري التعزيرية في عقوبة السجن والجلد، وتكليف القاضي بممارسة بعض األعم
ًا                       د انتهاآ ا يع ا                       المخصص لنظر القضايا، ورفض بعض القضاة النظر في بعض القضايا مع أنها تدخل ضمن اختصاصهم، مم د انتهاآ ا يع المخصص لنظر القضايا، ورفض بعض القضاة النظر في بعض القضايا مع أنها تدخل ضمن اختصاصهم، مم

ات              لحق التقاضي الذي آفله النظام األساسي لل      لحق التقاضي الذي آفله النظام األساسي لل       ائل اإلثب ات              حكم والتزمت به المملكة في التزاماتها الدولية، وعدم تفعيل األخذ بوس ائل اإلثب حكم والتزمت به المملكة في التزاماتها الدولية، وعدم تفعيل األخذ بوس
ضائي                ..الحديثة في بعض القضايا التي يعتمد الفصل فيها على ذلك         الحديثة في بعض القضايا التي يعتمد الفصل فيها على ذلك          د موقف ق ووي، وتحدي سبة للحامض الن ضائي                آما هو الحال بالن د موقف ق ووي، وتحدي سبة للحامض الن آما هو الحال بالن

سجن أو التعذيب أو التعسف أو استغالل  سجن أو التعذيب أو التعسف أو استغالل  واضح عن التعويض عن الخطأ في إجراءات القبض واالحتجاز أو في التوقيف أو ال      واضح عن التعويض عن الخطأ في إجراءات القبض واالحتجاز أو في التوقيف أو ال      
 ..النفوذالنفوذ

أ اإلدارة، لكن             دأ التعويض عن خط أ اإلدارة، لكن            وحول ديوان المظالم الذي يمثل القضاء اإلداري في المملكة قال التقرير إنه قد أرسى مب دأ التعويض عن خط وحول ديوان المظالم الذي يمثل القضاء اإلداري في المملكة قال التقرير إنه قد أرسى مب
ا يتعل         ة فيم أ اإلداري وخاص ن الخط ويض ع ددة للتع ضوابط المح د وال ة القواع يح آاف ى توض ة إل زال بحاج ر ال ي ا يتعل        األم ة فيم أ اإلداري وخاص ن الخط ويض ع ددة للتع ضوابط المح د وال ة القواع يح آاف ى توض ة إل زال بحاج ر ال ي ق ق األم
 ..بالتعويض عن الخطأ في إجراءات القبض واالحتجاز أو في التوقيف أو السجن أو التعذيب أو التعسف أو استغالل النفوذبالتعويض عن الخطأ في إجراءات القبض واالحتجاز أو في التوقيف أو السجن أو التعذيب أو التعسف أو استغالل النفوذ
 ::وقال التقرير إن الجمعية تأمل خيرا  في اآلثار اإليجابية لبعض التوجهات التي تمت مالحظتها على الجهاز القضائي ومنهاوقال التقرير إن الجمعية تأمل خيرًا في اآلثار اإليجابية لبعض التوجهات التي تمت مالحظتها على الجهاز القضائي ومنها

 . . ى ببدائل عقوبة السجن وإن آان بعض هذه األحكام لم يحظ بالتأييد من هيئة التمييزى ببدائل عقوبة السجن وإن آان بعض هذه األحكام لم يحظ بالتأييد من هيئة التمييز أخذ بعض قضاة محاآم الدرجة األول أخذ بعض قضاة محاآم الدرجة األول-
ا                       - ضاة،ومن أبرزه ى بعض الق سجيلها عل شفه من مالحظات سبق ت ة،وما تك سامها باالنتقائي م ات ا                        صدور مدونة األحكام رغ ضاة،ومن أبرزه ى بعض الق سجيلها عل شفه من مالحظات سبق ت ة،وما تك سامها باالنتقائي م ات  صدور مدونة األحكام رغ

 ..إصدار األحكام دون تسبيب بالمخالفة لألنظمة التي تنص على ذلكإصدار األحكام دون تسبيب بالمخالفة لألنظمة التي تنص على ذلك
ق                       وجود شعور لد  وجود شعور لد  - ى سير تحقي ك من انعكاس عل ي ذل ا ف ق                       ى بعض العاملين في السلك القضائي بأهمية التطوير والتحديث لم ى سير تحقي ك من انعكاس عل ي ذل ا ف ى بعض العاملين في السلك القضائي بأهمية التطوير والتحديث لم

 ..العدالةالعدالة
-------------------------------------------------------------------------------- 

 تحديد سلطات وصالحيات الميدانيين يصون حرية الناس: هيئة األمر
ساء               انتقد التقرير ه  انتقد التقرير ه   ى الن رر، والقبض عل ساء               يئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خالل تفتيش الممتلكات الخاصة دون مب ى الن رر، والقبض عل يئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خالل تفتيش الممتلكات الخاصة دون مب

ز                                 ى أحد مراآ ل من يوقف إل تخدام سيارات خاصة لنق ا، واس ي محاضر دون قراءته ع ف ز                                دون محرم، و اإلجبار على التوقي ى أحد مراآ ل من يوقف إل تخدام سيارات خاصة لنق ا، واس ي محاضر دون قراءته ع ف دون محرم، و اإلجبار على التوقي
د سلطات وصالحيا             . . الهيئةالهيئة ى تحدي دعو إل د سلطات وصالحيا             وقال التقرير إن الحاجة ت ى تحدي دعو إل ة األمر                 وقال التقرير إن الحاجة ت ى هيئ ق حرصًا عل شكل دقي ة ب سوبي الهيئ ة األمر                 ت من ى هيئ ق حرصا  عل شكل دقي ة ب سوبي الهيئ ت من

داء   ضهم لالعت ذين تعرض بع ضائها ال المة أع معة وس ر وس ن المنك ي ع المعروف والنه داء  ب ضهم لالعت ذين تعرض بع ضائها ال المة أع معة وس ر وس ن المنك ي ع المعروف والنه ن  ، ، ب اس م ذمر الن اد ت ع ازدي ن  ومن اس م ذمر الن اد ت ع ازدي ومن
 ..تصرفاتهم وتالفي أخطائهمتصرفاتهم وتالفي أخطائهم

ا           : : وقال التقرير وقال التقرير  م، فإنه ي مه ا           على الرغم من أن الهيئة تعمل من أجل االلتزام بأداء واجب دين م، فإنه ي مه ة ضبط      على الرغم من أن الهيئة تعمل من أجل االلتزام بأداء واجب دين دور آجه ذا ال ارس ه ة ضبط       تم دور آجه ذا ال ارس ه  تم
صادر        . .  بنصوص نظام اإلجراءات الجزائية    بنصوص نظام اإلجراءات الجزائية   - آغيرها من جهات الضبط       آغيرها من جهات الضبط      -قيدت أعمالها قيدت أعمالها  ا ال َا لنظامه ة طبق إن الهيئ ك ف صادر        ومع ذل ا ال ا  لنظامه ة طبق إن الهيئ ك ف ومع ذل

م       م      بالمرسوم الملكي رق اريخ   ) ) ٣٧٣٧//مم((بالمرسوم الملكي رق اريخ   وت رقم          ١٤٠٠١٤٠٠//١٠١٠//٢٦٢٦وت صادرة ب ة ال ه التنفيذي رقم          ، والئحت صادرة ب ة ال ه التنفيذي اريخ   ) ) ٢٧٤٠٢٧٤٠((، والئحت اريخ   وت   ١٤٠٧١٤٠٧//١٠١٠//٢٤٢٤وت
ًا                      تتمتع باختصاصات وسلط  تتمتع باختصاصات وسلط   دًا دقيق ددة تحدي ر مح ق، وهي سلطات غي يش والتحقي ا                       ات واسعة تتمثل في الضبط والقبض والتفت دا  دقيق ددة تحدي ر مح ق، وهي سلطات غي يش والتحقي ات واسعة تتمثل في الضبط والقبض والتفت

ي                             ضايا الت ي بعض الق ا حدث ف ذا م راد وه وق األف ى حق ي                            في نظام الهيئة والئحته، مما يخشى منه ارتكاب أعمال فيها تعدٍّ عل ضايا الت ي بعض الق ا حدث ف ذا م راد وه وق األف ى حق في نظام الهيئة والئحته، مما يخشى منه ارتكاب أعمال فيها تعد  عل
ي بعضها      باشرتها الهيئة في الفترة التي يغطيها التقرير، والتي حدث فيها    باشرتها الهيئة في الفترة التي يغطيها التقرير، والتي حدث فيها     ات ووصل األمر ف ي بعضها      تجاوزات نتج عنها بعض الوفي ات ووصل األمر ف تجاوزات نتج عنها بعض الوفي

 ..إلى إقامة دعاوى أمام المحاآم على بعض منسوبي الهيئة صدرت في بعضها أحكام بعدم اإلدانةإلى إقامة دعاوى أمام المحاآم على بعض منسوبي الهيئة صدرت في بعضها أحكام بعدم اإلدانة
ائل اإلعالم                    ام وس ى اته ائل اإلعالم                   وقد اهتمت وسائل اإلعالم بهذه القضايا وعملت على نشرها ومتابعتها وهذا ما دفع مسؤولي الهيئة إل ام وس ى اته وقد اهتمت وسائل اإلعالم بهذه القضايا وعملت على نشرها ومتابعتها وهذا ما دفع مسؤولي الهيئة إل

ل                           ..براز أي قضايا تكون الهيئة طرف ا فيها        براز أي قضايا تكون الهيئة طرًفا فيها        بتضخيم وإ بتضخيم وإ  تم نق ه ي ة أن ل الهيئ يهم من قب م القبض عل ة بعض من ت د للجمعي ل                           وقد أآ تم نق ه ي ة أن ل الهيئ يهم من قب م القبض عل ة بعض من ت د للجمعي وقد أآ
نهم                       ات م نهم                      المقبوض عليهم إلى مراآز الهيئة حيث يتم إيقافهم والتحقيق معهم وقد يحصل اعتداء على بعضهم أو انتزاع اعتراف ات م المقبوض عليهم إلى مراآز الهيئة حيث يتم إيقافهم والتحقيق معهم وقد يحصل اعتداء على بعضهم أو انتزاع اعتراف

ذويهم    ، ، عد بالستر عد بالستر تخالف الحقيقة سواء باإلآراه أو اإلغراء والو      تخالف الحقيقة سواء باإلآراه أو اإلغراء والو       صال ب م باالت ذويهم    ويتم تفتيش أجهزة الجوال ،ويرفض السماح له صال ب م باالت ، ، ويتم تفتيش أجهزة الجوال ،ويرفض السماح له
 ..ويتم سبهم ببعض األلفاظ غير الالئقة ومعاملتهم بقسوةويتم سبهم ببعض األلفاظ غير الالئقة ومعاملتهم بقسوة

ة                      سوبو الهيئ ان من ورة ونجران، آ ة                     و قد وقعت خالل الفترة التي يغطيها التقرير عدة حوادث في الرياض وتبوك والمدينة المن سوبو الهيئ ان من ورة ونجران، آ و قد وقعت خالل الفترة التي يغطيها التقرير عدة حوادث في الرياض وتبوك والمدينة المن
وك                  طرفا  فيها ألحقت أضرارا    طرفًا فيها ألحقت أضراراً    ي الرياض وتب صحافة ف شفتها ال وك                   وانتهى بعضها إلى وفاة المقبوض عليهم منها خمس حاالت آ ي الرياض وتب صحافة ف شفتها ال  وانتهى بعضها إلى وفاة المقبوض عليهم منها خمس حاالت آ

ست                  . . والمدينة المنورة و جدة   والمدينة المنورة و جدة    ست                  وفي تعليقها على تلك الحوادث تميل الهيئة إلى نفي الواقعة أصًال أو التقليل من أهميتها، وأنها لي وفي تعليقها على تلك الحوادث تميل الهيئة إلى نفي الواقعة أصال  أو التقليل من أهميتها، وأنها لي
ش   ات م ديهم تعليم ة ل سوبي الهيئ ة وأن من اوزات فردي وى تج ش  س ات م ديهم تعليم ة ل سوبي الهيئ ة وأن من اوزات فردي وى تج راءات   س ام اإلج ا نظ ي نص عليه ضوابط الت االلتزام بال راءات   ددة ب ام اإلج ا نظ ي نص عليه ضوابط الت االلتزام بال ددة ب

ا                 . . الجزائيةالجزائية ا                 و قد تلقت الجمعية شكاوى تظهر تكرار ما سبق رصده في التقرير السابق من تجاوزات و منه يش الممتلكات    : : و قد تلقت الجمعية شكاوى تظهر تكرار ما سبق رصده في التقرير السابق من تجاوزات و منه يش الممتلكات    تفت تفت
ا، و اس        ر دون قراءته ى محاض ع عل ى التوقي ار عل رم، و اإلجب ساء دون مح ى الن بض عل رر، والق ة دون مب ا، و اس       الخاص ر دون قراءته ى محاض ع عل ى التوقي ار عل رم، و اإلجب ساء دون مح ى الن بض عل رر، والق ة دون مب تخدام تخدام الخاص

د صدر               . . سيارات خاصة لنقل من يوقف إلى أحد مراآز الهيئة        سيارات خاصة لنقل من يوقف إلى أحد مراآز الهيئة         ا من أضرار فق ا ترتب عليه د صدر               ونتيجة لتكرار تلك الحوادث و م ا من أضرار فق ا ترتب عليه ونتيجة لتكرار تلك الحوادث و م
سليم          م ينبغي ت ى الشخص ومن ث سليم         تعميم يؤآد على أن دور هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض عل م ينبغي ت ى الشخص ومن ث تعميم يؤآد على أن دور هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض عل

ة           من يقبض عليهم إلى المراآز األمنية المخ      من يقبض عليهم إلى المراآز األمنية المخ       ة           تصة فور القبض عليهم ،وعدم نقل أي شخص ذآرًا آان أو أنثى إلى مراآز الهيئ تصة فور القبض عليهم ،وعدم نقل أي شخص ذآرا  آان أو أنثى إلى مراآز الهيئ
ورًا،              ده عن العمل ف ورا ،             مهما آانت الظروف ،وآل عضو من أعضاء الهيئة يقوم بنقل المقبوض عليه إلى مرآز الهيئة يتم آف ي ده عن العمل ف مهما آانت الظروف ،وآل عضو من أعضاء الهيئة يقوم بنقل المقبوض عليه إلى مرآز الهيئة يتم آف ي

ة؛    ويحال للتحقيق، وطلب من هيئة التحقيق واالدعاء العام متابعة هذا األمر والقيام  ويحال للتحقيق، وطلب من هيئة التحقيق واالدعاء العام متابعة هذا األمر والقيام   ز الهيئ ى مراآ ة؛    بجوالت تفتيشية مفاجئة عل ز الهيئ ى مراآ بجوالت تفتيشية مفاجئة عل
 ..للتأآد من عدم وجود أماآن للتوقيف أو مقبوض عليهم يتم التحقيق معهمللتأآد من عدم وجود أماآن للتوقيف أو مقبوض عليهم يتم التحقيق معهم

اونين                     ة أو المتع اونين                    وااللتزام بمضمون هذا التعميم سوف يساعد في الحد من التجاوزات التي قد ترتكب من بعض أعضاء الهيئ ة أو المتع وااللتزام بمضمون هذا التعميم سوف يساعد في الحد من التجاوزات التي قد ترتكب من بعض أعضاء الهيئ
 ..ت الجزائيةت الجزائيةمعها آما يساعد على االلتزام بنظام اإلجراءامعها آما يساعد على االلتزام بنظام اإلجراءا

يهم                      شديد عل يهم                     وقد صدرت تعليمات من رئاسة الهيئة ُتلزم منسوبيها بوضع بطاقة العمل التي تدل على الصفة الرسمية لهم، والت شديد عل وقد صدرت تعليمات من رئاسة الهيئة ت لزم منسوبيها بوضع بطاقة العمل التي تدل على الصفة الرسمية لهم، والت
 ..بعدم المطاردةبعدم المطاردة



  

 ١٥

ة            راءات الجزائي ام اإلج ريفهم بنظ سوبيها؛ لتع ة لمن د دورات تدريبي ي بعق ام الماض الل الع ت خ ة قام ا أن الهيئ ة           آم راءات الجزائي ام اإلج ريفهم بنظ سوبيها؛ لتع ة لمن د دورات تدريبي ي بعق ام الماض الل الع ت خ ة قام ا أن الهيئ ذه . . آم ذه فه فه
ة       اإلجراءات  اإلجراءات   ا أشارت الجمعي ة       رغم أهميتها إال أنها تبقى غير آافية دون تعديل لنظام الهيئة الذي يمنحها صالحيات واسعة آم ا أشارت الجمعي رغم أهميتها إال أنها تبقى غير آافية دون تعديل لنظام الهيئة الذي يمنحها صالحيات واسعة آم

 . . في تقريرها األولفي تقريرها األول
المعروف والنهي عن               ة األمر ب ى هيئ ق حرصا عل شكل دقي ة ب سوبي الهيئ المعروف والنهي عن              والحاجة تدعو إلى تحديد سلطات وصالحيات من ة األمر ب ى هيئ ق حرصا عل شكل دقي ة ب سوبي الهيئ والحاجة تدعو إلى تحديد سلطات وصالحيات من

ائهم           ، ،  تعرض بعضهم لالعتداء    تعرض بعضهم لالعتداء   المنكر وسمعة وسالمة أعضائها الذين    المنكر وسمعة وسالمة أعضائها الذين     اس من تصرفاتهم وتالفي أخط ذمر الن اد ت ائهم           ومنع ازدي اس من تصرفاتهم وتالفي أخط ذمر الن اد ت . . ومنع ازدي
از                    سمح لجه اس وفي نفس الوقت ي ة الن از                   فتحديد آليات عمل أعضاء الهيئة وخصوصًا الميدانيين منهم بما يضمن صيانة حري سمح لجه اس وفي نفس الوقت ي ة الن فتحديد آليات عمل أعضاء الهيئة وخصوصا  الميدانيين منهم بما يضمن صيانة حري

 . . الهيئة بالقيام بواجباته نحو المجتمع أمر مهم وتدعو الحاجة إليهالهيئة بالقيام بواجباته نحو المجتمع أمر مهم وتدعو الحاجة إليه
اوز                     وقال التقرير إ  وقال التقرير إ   ر أي تج ة ال تق اوز                     ن رئيس الجمعية وبعض أعضائها التقوا رئيس الهيئة وآبار مسؤوليها الذين أآدوا أن الهيئ ر أي تج ة ال تق ن رئيس الجمعية وبعض أعضائها التقوا رئيس الهيئة وآبار مسؤوليها الذين أآدوا أن الهيئ

ضايا        ، ، من أي من منسوبيها، وأن هناك برامج تدريبية للرفع من آفاءتهم          من أي من منسوبيها، وأن هناك برامج تدريبية للرفع من آفاءتهم           ضايا        وأنهم يحرصون على الستر في أغلب الق ة  . . وأنهم يحرصون على الستر في أغلب الق ة  والجمعي والجمعي
ي   ، ، ريبية لمنسوبيهاريبية لمنسوبيهاتدعو الهيئة إلى االستمرار في تكثيف الدورات التد   تدعو الهيئة إلى االستمرار في تكثيف الدورات التد    ق ف ي   ومعاقبة من يقوم من أعضائها بالمطاردة، و التحقي ق ف ومعاقبة من يقوم من أعضائها بالمطاردة، و التحقي

 ..الشكاوى من قبل جهات محايدة و مستقلة و آذلك الترآيز على النصح واإلرشاد أآثر من القبض والعقابالشكاوى من قبل جهات محايدة و مستقلة و آذلك الترآيز على النصح واإلرشاد أآثر من القبض والعقاب
-------------------------------------------------------------------------------- 

 المطلوب زيادة زيارات السجون:  االدعاء العامهيئة التحقيق و
ي تلقي شكاوى من                            ة استمرت ف ال إن الجمعي ة، وق ات الجمعي ي تلقي شكاوى من                           امتدح التقرير تجاوب هيئة التحقيق واالدعاء العام مع مخاطب ة استمرت ف ال إن الجمعي ة، وق ات الجمعي امتدح التقرير تجاوب هيئة التحقيق واالدعاء العام مع مخاطب

سجون، ودور التو                     ى ال يش عل ة والتفت ا تختص بالرقاب ى أنه ا عل ي نص نظامه سجون، ودور التو                    السجناء بعدم التقائهم بأعضاء الهيئة الت ى ال يش عل ة والتفت ا تختص بالرقاب ى أنه ا عل ي نص نظامه ف،  السجناء بعدم التقائهم بأعضاء الهيئة الت ف،  قي قي
وقيفهم،                    وقيفهم،                   وأي أماآن تنفذ فيها أحكام جزائية واالستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو ت وأي أماآن تنفذ فيها أحكام جزائية واالستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو ت

 ..أو بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء مدة محكوميتهمأو بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء مدة محكوميتهم
ل     آما رصدت الجمعية قيام بعض المحققين بالتحقيق دون تمكين المتهم من توآيل محام، إضا         آما رصدت الجمعية قيام بعض المحققين بالتحقيق دون تمكين المتهم من توآيل محام، إضا          نهم بتطوي بعض م ام ال ل     فة إلى قي نهم بتطوي بعض م ام ال فة إلى قي

م لمحاوالت                              شكاوى ادعى أصحابها تعرضهم أو تعرض ذويه ة عدد من ال ا ورد للجمعي رر، آم م لمحاوالت                             إجراءات التحقيق دون مب شكاوى ادعى أصحابها تعرضهم أو تعرض ذويه ة عدد من ال ا ورد للجمعي رر، آم إجراءات التحقيق دون مب
 .. من نظام اإلجراءات الجزائية من نظام اإلجراءات الجزائية١٠٢١٠٢التأثير على اإلرادة من قبل المحققين في مخالفة صريحة للمادة التأثير على اإلرادة من قبل المحققين في مخالفة صريحة للمادة 

 ::ق التي رصدتها الجمعيةق التي رصدتها الجمعيةوأشار التقرير إلى أن من أبرز العوائوأشار التقرير إلى أن من أبرز العوائ
ي                              وفين ف ضايا الموق ي ق اء ف ق و االدع ولي التحقي ي                             قلة عدد الموظفين، و ضعف الحوافر المقدمة، آما أن الهيئة لم تمكن من ت وفين ف ضايا الموق ي ق اء ف ق و االدع ولي التحقي قلة عدد الموظفين، و ضعف الحوافر المقدمة، آما أن الهيئة لم تمكن من ت
اآن التوقيف و                            ة أم شمل آاف ة لت يع صالحيات الهيئ ة تطالب بتوس ارتهم، والجمعي اآن التوقيف و                           سجون المباحث العامة، وال يسمح لها بزي ة أم شمل آاف ة لت يع صالحيات الهيئ ة تطالب بتوس ارتهم، والجمعي سجون المباحث العامة، وال يسمح لها بزي

التحقيق، والحد                    االحتجاز، و آذ  االحتجاز، و آذ   ة ب دة المخول التحقيق، والحد                    لك تقديم الدعم لها لتتمكن من تغطية آافة محافظات المملكة، لكونها الجهة الوحي ة ب دة المخول لك تقديم الدعم لها لتتمكن من تغطية آافة محافظات المملكة، لكونها الجهة الوحي
 ..من جمع األجهزة األمنية بين مهام القبض و التحقيقمن جمع األجهزة األمنية بين مهام القبض و التحقيق

ًا يقضي بإعطاء المح            ) ) ١٩١٩((وطالب التقرير بإعادة النظر في نص المادة        وطالب التقرير بإعادة النظر في نص المادة         ا  يقضي بإعطاء المح            من نظام اإلجراءات الجزائية التي تضمنت حكم ق  من نظام اإلجراءات الجزائية التي تضمنت حكم ق  ق ق
تين           ى س تين          صالحية منع المسجون أو الموقوف من االتصال بغيره من المسجونين والموقوفين، وأال يزوره أحد لمدة قد تصل إل ى س صالحية منع المسجون أو الموقوف من االتصال بغيره من المسجونين والموقوفين، وأال يزوره أحد لمدة قد تصل إل

 . . يوما  ، معتبرا  أن المادة غير إنسانيةيومًا ، معتبرًا أن المادة غير إنسانية
ى أ                           م إل ة وبعض أعضائها به يس الجمعي اء رئ ى أ                          وعلى الرغم من أن معالي رئيس الهيئة وآبار مسؤوليها قد أشاروا خالل لق م إل ة وبعض أعضائها به يس الجمعي اء رئ ن ن وعلى الرغم من أن معالي رئيس الهيئة وآبار مسؤوليها قد أشاروا خالل لق

شرية                  الكوادر الب ا ب ى دعمه دعو إل إن الحاجة ت ي حددها النظام، ف ا الت ام بمهامه ى القي ادرة عل شرية                 هيئة التحقيق واالدعاء العام ق الكوادر الب ا ب ى دعمه دعو إل إن الحاجة ت ي حددها النظام، ف ا الت ام بمهامه ى القي ادرة عل هيئة التحقيق واالدعاء العام ق
تثناء             تثناء            المدربة التي تمكنها من أن تشمل بخدماتها آافة المحافظات والمراآز دون اس ا           ، ، المدربة التي تمكنها من أن تشمل بخدماتها آافة المحافظات والمراآز دون اس ة له ار نموذجي اد مق ا           ووضع خطة إليج ة له ار نموذجي اد مق ووضع خطة إليج

اطق ومحاف ي مختلف من ا ف اطق ومحافولفروعه ي مختلف من ا ف ي ولفروعه ي ال تناسب وال تلب ا الت ستأجرة حالًي رات الم ة تحل محل المق ز المملك ي ظات و مراآ ي ال تناسب وال تلب ستأجرة حالي ا الت رات الم ة تحل محل المق ز المملك ظات و مراآ
 ..احتياجات الهيئةاحتياجات الهيئة

-------------------------------------------------------------------------------- 
 صالحيات واسعة وتعاون حكومي ضعيف: هيئة حقوق اإلنسان

اون بعض                  تناول التقرير هيئة حقوق اإلنسان    تناول التقرير هيئة حقوق اإلنسان     اون بعض                  ، وقال بالرغم من الصالحيات الواسعة التي منحت لها؛ فإنها قوبلت بضعف تع ، وقال بالرغم من الصالحيات الواسعة التي منحت لها؛ فإنها قوبلت بضعف تع
ة         . . الجهات الحكومية رغم صدور توجيهات ملكية بالتعاون معها وتسهيل مهامها         الجهات الحكومية رغم صدور توجيهات ملكية بالتعاون معها وتسهيل مهامها          ة         ودعا تقرير الجمعية الهيئة إلى تكثيف مراقب ودعا تقرير الجمعية الهيئة إلى تكثيف مراقب
 األفراد بحقوقهم، وأن يتم اإلعالن عن ذلك عبر         األفراد بحقوقهم، وأن يتم اإلعالن عن ذلك عبر        أداء األجهزة الحكومية وآشف التجاوزات فيها لما في ذلك من أثر على تمتع            أداء األجهزة الحكومية وآشف التجاوزات فيها لما في ذلك من أثر على تمتع            

 ..وسائل اإلعالم لما في ذلك من أهمية في توضيح األمر للرأي العاموسائل اإلعالم لما في ذلك من أهمية في توضيح األمر للرأي العام
ا صالحيات                         ة من خالل تنظيمه ا صالحيات                        وأآد التقرير سعي المملكة لصيانة حقوق اإلنسان وبذل الجهود لترسيخها حيث منحت الهيئ ة من خالل تنظيمه وأآد التقرير سعي المملكة لصيانة حقوق اإلنسان وبذل الجهود لترسيخها حيث منحت الهيئ

د               واسعة اشتملت على تلقي الشكاوى وزيارة السجون      واسعة اشتملت على تلقي الشكاوى وزيارة السجون       سان وق د                دون إذن مسبق وإبداء الرأي في األنظمة ونشر ثقافة حقوق اإلن سان وق  دون إذن مسبق وإبداء الرأي في األنظمة ونشر ثقافة حقوق اإلن
وق                          ة حق ي حماي ة ف دور الهيئ سعودية ل ادة ال ه القي ذي تولي وق                         ربطت الهيئة مباشرة برئيس مجلس الوزراء مما يعكس االهتمام ال ة حق ي حماي ة ف دور الهيئ سعودية ل ادة ال ه القي ذي تولي ربطت الهيئة مباشرة برئيس مجلس الوزراء مما يعكس االهتمام ال

شائ  . . اإلنسان وتعزيزها وفقا  لمعايير حقوق اإلنسان الدولية في جميع المجاالت         اإلنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق اإلنسان الدولية في جميع المجاالت          شائ  ومنذ إن ا، إال            ومنذ إن ام بمهامه ى القي ة إل ا، إال            ها سعت الهيئ ام بمهامه ى القي ة إل ها سعت الهيئ
ا               سهيل مهامه ا وت اون معه ة بالتع ات ملكي ا              أنها قوبلت بضعف تعاون بعض الجهات الحكومية رغم صدور توجيه سهيل مهامه ا وت اون معه ة بالتع ات ملكي وتواصلت  وتواصلت  . . أنها قوبلت بضعف تعاون بعض الجهات الحكومية رغم صدور توجيه

ا                   ة م در للهيئ ة تق ة، والجمعي ارة ضد المملك ضايا المث شرح الموقف الرسمي من الق ا                  الهيئة مع المؤسسات اإلقليمية والدولية ل ة م در للهيئ ة تق ة، والجمعي ارة ضد المملك ضايا المث شرح الموقف الرسمي من الق الهيئة مع المؤسسات اإلقليمية والدولية ل
سجون ودور التوقيف دون              تقومتقوم ارات لل ام بزي ا القي سجون ودور التوقيف دون               به وتدعوها إلى المبادرة بتفعيل آافة االختصاصات التي أوآلت لها ومنه ارات لل ام بزي ا القي  به وتدعوها إلى المبادرة بتفعيل آافة االختصاصات التي أوآلت لها ومنه

سجن خاصة سجون المباحث                            ي ال ائهم ف ة بق ـأآد من نظامي شكاواهم والت سجن خاصة سجون المباحث                           إذن مسبق للتحقق من أوضاع السجناء واالستماع ل ي ال ائهم ف ة بق ـأآد من نظامي شكاواهم والت إذن مسبق للتحقق من أوضاع السجناء واالستماع ل
ة أد     . . العامةالعامة ة أد     آما تدعو الهيئة إلى تكثيف مراقب ع             آما تدعو الهيئة إلى تكثيف مراقب ى تمت ر عل ك من أث ي ذل ا ف ا لم اوزات فيه ة وآشف التج زة الحكومي ع             اء األجه ى تمت ر عل ك من أث ي ذل ا ف ا لم اوزات فيه ة وآشف التج زة الحكومي اء األجه

ام                              رأي الع ي توضيح األمر لل ة ف ك من أهمي ي ذل ا ف ام                             األفراد بحقوقهم، وأن يتم اإلعالن عن ذلك عبر وسائل اإلعالم لم رأي الع ي توضيح األمر لل ة ف ك من أهمي ي ذل ا ف ا  ، ، األفراد بحقوقهم، وأن يتم اإلعالن عن ذلك عبر وسائل اإلعالم لم ا  آم آم



  

 ١٦

افي دون عمل       نأمل أن ال يتسبب عدم التجاوب أو عدم الرضا من قبل بعض الجهات، أو عدم الحصول على                  نأمل أن ال يتسبب عدم التجاوب أو عدم الرضا من قبل بعض الجهات، أو عدم الحصول على                   افي دون عمل       الدعم المالي الك الدعم المالي الك
 ..الهيئة على تحقيق رسالتها التي تشارآها الجمعية فيهاالهيئة على تحقيق رسالتها التي تشارآها الجمعية فيها

اع                             ا إلقن ادئ وأسس يمكن االنطالق من خالله تم تأسيس مب ة أن ي تها الحالي ي نهج سياس ة ف اع                            ومن المؤمل إذا استمرت الهيئ ا إلقن ادئ وأسس يمكن االنطالق من خالله تم تأسيس مب ة أن ي تها الحالي ي نهج سياس ة ف ومن المؤمل إذا استمرت الهيئ
ي تعامالت   سان ف وق اإلن رام حق ة احت ة األخرى بأهمي زة الحكومي ات واألجه ي تعامالت  الجه سان ف وق اإلن رام حق ة احت ة األخرى بأهمي زة الحكومي ات واألجه داد  الجه ستوى إع ى م واء عل صرفاتها س ا وت داد  ه ستوى إع ى م واء عل صرفاتها س ا وت ه

ام         ن القي ا م ا لتمكينه ا ومعنوي ا مالي ضي دعمه ة تقت ن الحاج ة ولك ق أو الممارس ستوى التطبي ى م ة أو عل ياغة األنظم ام        وص ن القي ا م ا لتمكينه ا ومعنوي ا مالي ضي دعمه ة تقت ن الحاج ة ولك ق أو الممارس ستوى التطبي ى م ة أو عل ياغة األنظم وص
 ..بواجباتها في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها في المجتمعبواجباتها في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها في المجتمع

-------------------------------------------------------------------------------- 
 تشريع في انتظار الصدور: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

ا               ا              شدد التقرير على أهمية إصدار نظام موحد لكافة التكتالت المهنية أيًا آان مسماها بدًال من الوضع المتشتت الراهن، ونّوه بم شدد التقرير على أهمية إصدار نظام موحد لكافة التكتالت المهنية أيا  آان مسماها بدال  من الوضع المتشتت الراهن، ونو ه بم
ووصف مشروع  ووصف مشروع  . . راف عليها دون أن ينطوي ذلك على تمييز أو تفرقة         راف عليها دون أن ينطوي ذلك على تمييز أو تفرقة         يمثله النظام من شروط لتكوينها وعضويتها وآلية اإلش       يمثله النظام من شروط لتكوينها وعضويتها وآلية اإلش       

ة                   رز األنظم اره من أب شكيله باعتب ادة ت ذ إع شورى من شه مجلس ال م مشروع ناق ه أه ة                  نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية بأن رز األنظم اره من أب شكيله باعتب ادة ت ذ إع شورى من شه مجلس ال م مشروع ناق ه أه نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية بأن
ه المشروع      هذه األهمية هي ما يفسر االهتمام ا      هذه األهمية هي ما يفسر االهتمام ا      . . الحديثة في تاريخ المملكة ويؤسس لمرحلة جديدة للعمل األهلي        الحديثة في تاريخ المملكة ويؤسس لمرحلة جديدة للعمل األهلي         ه المشروع      لكبير الذي لقي لكبير الذي لقي

شاريع                   ادة م ر الع ى غي اقش المجلس عل ى وين ذ اللحظة األول شورى من ع مجلس ال ع م راد المجتم شاريع                  من خالل تفاعل نخب وأف ادة م ر الع ى غي اقش المجلس عل ى وين ذ اللحظة األول شورى من ع مجلس ال ع م راد المجتم من خالل تفاعل نخب وأف
اطي المجلس                        اطي المجلس                       األنظمة بعيًدا عن الرأي العام مما يحول دون المشارآة في إبداء الرأي حولها، وتعد هذه السرية في أسلوب تع األنظمة بعيد ا عن الرأي العام مما يحول دون المشارآة في إبداء الرأي حولها، وتعد هذه السرية في أسلوب تع

 ..من أبرز عيوب العملية التشريعية في المملكةمن أبرز عيوب العملية التشريعية في المملكةمع مشاريع األنظمة مع مشاريع األنظمة 
و يحسب لمجلس الشورى استجابته لدعوات النخب والمهتمين بالتريث في إعداد المشروع وعدم االستعجال في إقراره نظرا                  و يحسب لمجلس الشورى استجابته لدعوات النخب والمهتمين بالتريث في إعداد المشروع وعدم االستعجال في إقراره نظرًا                 

 ..ألهميته الكبيرةألهميته الكبيرة
ا               ا              ومع ذلك وصف التقرير المسودة األولى للمشروع بأنها اشتملت على قيود آثيرة جدًا، ومنحت الجه ا اإلشراف    ومع ذلك وصف التقرير المسودة األولى للمشروع بأنها اشتملت على قيود آثيرة جدا ، ومنحت الجه راد له ا اإلشراف    ت الم راد له ت الم

 أن تفرغ العمل األهلي من قيمته وتجعله مجرد قطاع صوري            أن تفرغ العمل األهلي من قيمته وتجعله مجرد قطاع صوري           - لو أقرت   لو أقرت  -على العمل األهلي صالحيات واسعة آان من شأنها       على العمل األهلي صالحيات واسعة آان من شأنها       
ا،    : : وأضافوأضاف. . دون قيمة دون قيمة  ا،    لقد بادرت مؤسسات المجتمع المدني إلى نقد المسودة ودعت المجلس إلعادة النظر في آثير من مواده لقد بادرت مؤسسات المجتمع المدني إلى نقد المسودة ودعت المجلس إلعادة النظر في آثير من مواده

كل   س وش تجاب المجل كل  واس س وش تجاب المجل ات      واس ن المالحظ الكثير م ذت ب ث أخ ة حي دت اللجن شروع واجته ياغة الم ادة ص ة إلع ة خاص ات      لجن ن المالحظ الكثير م ذت ب ث أخ ة حي دت اللجن شروع واجته ياغة الم ادة ص ة إلع ة خاص لجن
ادة صياغة                              ى إع اتهم وانتهت إل ي لالستماع لمالحظ ون عن القطاع األهل ا ممثل ادة صياغة                             المطروحة وعقدت جلسات خاصة دعي له ى إع اتهم وانتهت إل ي لالستماع لمالحظ ون عن القطاع األهل ا ممثل المطروحة وعقدت جلسات خاصة دعي له

 . . عابت المسودة األولية للمشروععابت المسودة األولية للمشروعمسودة المشروع وتعديله بشكل خفف الكثير من القيود المفروضة على العمل األهلي التي مسودة المشروع وتعديله بشكل خفف الكثير من القيود المفروضة على العمل األهلي التي 
راره                    وزراء إلق ى مجلس ال راره                   وقد صوت مجلس الشورى مؤخرًا على المشروع في شكله الجديد وأرسل إل وزراء إلق ى مجلس ال ع أن المشروع     . . وقد صوت مجلس الشورى مؤخرا  على المشروع في شكله الجديد وأرسل إل ع أن المشروع     وم وم

ام تطوير العمل                                  ًا أم د تكون عائق ي ق م يخل من بعض المالحظات الت ه ل ة، فإن ة وخطوة متقدم ل نقل ام تطوير العمل                                 في نسخته األخيرة يمث ا  أم د تكون عائق ي ق م يخل من بعض المالحظات الت ه ل ة، فإن ة وخطوة متقدم ل نقل في نسخته األخيرة يمث
 . .  الذي يعد من بين أهداف النظام الذي يعد من بين أهداف النظاماألهلي في المملكةاألهلي في المملكة

ا يتعارض         ات والمؤسسات بم ا يتعارض        ولعل أبرز مالحظة على المشروع الذي أقره مجلس الشورى ما تضمنه بشأن منع قيام الجمعي ات والمؤسسات بم ولعل أبرز مالحظة على المشروع الذي أقره مجلس الشورى ما تضمنه بشأن منع قيام الجمعي
 ..مع النظام العام والشك أن هذه عبارات عامة فضفاضة تتيح مجاال  واسعا  لالجتهاد والتفسيرمع النظام العام والشك أن هذه عبارات عامة فضفاضة تتيح مجاًال واسعًا لالجتهاد والتفسير

ه                وحتى آتابة هذا التقرير لم يصدر هذا      وحتى آتابة هذا التقرير لم يصدر هذا       ه لتنقيت ى مراجعت ه                 النظام، والجمعية تطالب باإلسراع في إقراره وتؤآد على الحاجة إل ه لتنقيت ى مراجعت  النظام، والجمعية تطالب باإلسراع في إقراره وتؤآد على الحاجة إل
 ..من النصوص التي قد تقيد عمل جمعيات المجتمع المدنيمن النصوص التي قد تقيد عمل جمعيات المجتمع المدني

-------------------------------------------------------------------------------- 
  الواقعالمطلوب استمرار خطوات الدعم وترجمتها في ميدان

 فترة انفتاح ملحوظ تشوبها تعقيدات تنظيمية وممارسات اجتماعية: المرأة
اح ملحوظ وتحسن            رة انفت ى وجود فت ة، وأشار إل ي مناصب قيادي يدات سعوديات ف ي شملت س ات الت ر بالتعيين اد التقري اح ملحوظ وتحسن           أش رة انفت ى وجود فت ة، وأشار إل ي مناصب قيادي يدات سعوديات ف ي شملت س ات الت ر بالتعيين اد التقري أش

دمتها حرص                           ي مق ذا المجال وف ي ه ة من خطوات ف ه الحكوم ا اتخذت رأة، وم دمتها حرص                          واضح في وضع الم ي مق ذا المجال وف ي ه ة من خطوات ف ه الحكوم ا اتخذت رأة، وم ى         واضح في وضع الم بالد عل ا لل ادة العلي ى          القي بالد عل ا لل ادة العلي  القي
تماع لهن ودعمهن                          ال واالس يدات األعم يم أو س ي مجال التعل امالت ف سائي سواء الع تماع لهن ودعمهن                         االلتقاء بالعنصر الن ال واالس يدات األعم يم أو س ي مجال التعل امالت ف سائي سواء الع ة    . . االلتقاء بالعنصر الن وه بموافق ا ن ة    آم وه بموافق ا ن آم

ين صاحب            ١٩٨١٩٨مجلس الشورى على التوصية رقم     مجلس الشورى على التوصية رقم      ة ب نظم العالق ي ت ة الت ة العمل الدولي ام لمنظم ؤتمر الع ين صاحب             الصادرة عن الم ة ب نظم العالق ي ت ة الت ة العمل الدولي ام لمنظم ؤتمر الع  الصادرة عن الم
 ..وتقضي بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العملوتقضي بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العملالعمل والعامل العمل والعامل 

ات مجالس        ات مجالس       ولكنه انتقد موضوع السماح للمرأة بالترشيح أو بالتصويت في االنتخابات البلدية غير الواضح، على عكس انتخاب ولكنه انتقد موضوع السماح للمرأة بالترشيح أو بالتصويت في االنتخابات البلدية غير الواضح، على عكس انتخاب
ي    . . الغرف التجارية وبعض الجمعيات األخرى    الغرف التجارية وبعض الجمعيات األخرى     ي    وطالب بإعادة النظر في مدى متانة األسانيد الشرعية الت ا موضوع    وطالب بإعادة النظر في مدى متانة األسانيد الشرعية الت ستند إليه ا موضوع    ي ستند إليه ي

ة       . . الكفاءة في الزواج  الكفاءة في الزواج   ه الحالي ة       إذ إن تطبيقات ه الحالي ساء       -إذ إن تطبيقات ه الن ي تتضرر من ساء       والت ه الن ي تتضرر من ين             -والت رق ب ذي ال يف سامية ال ادئ اإلسالم ال ين              تصطدم بمب رق ب ذي ال يف سامية ال ادئ اإلسالم ال  تصطدم بمب
 ..أعجمي وعربي وينطلق من آون الناس سواسيةأعجمي وعربي وينطلق من آون الناس سواسية

 : : وترآزت مطالب التقرير فيوترآزت مطالب التقرير في
ل             * *  ل             أن تستمر خطوات دعم المرأة وترجمتها على أرض الواقع من قب ا              أن تستمر خطوات دعم المرأة وترجمتها على أرض الواقع من قب رأة حقوقه ل للم ي تكف ة الت ة، فاألنظم زة المعني ا              األجه رأة حقوقه ل للم ي تكف ة الت ة، فاألنظم زة المعني األجه

 ..أو تفسيرها بشكل غير صحيحأو تفسيرها بشكل غير صحيح، ، موجودة في معظم األحيان، ولكن الخلل في تطبيقها من قبل بعض الجهاتموجودة في معظم األحيان، ولكن الخلل في تطبيقها من قبل بعض الجهات
شكل      * *  ة ب رأة أو من شخصيتها القانوني ة الم تقص من أهلي ي تن ات الت ة والتعليم ي نصوص األنظم ادة النظر ف شكل      ضرورة إع ة ب رأة أو من شخصيتها القانوني ة الم تقص من أهلي ي تن ات الت ة والتعليم ي نصوص األنظم ادة النظر ف ضرورة إع

ك                يخالف قواعد   يخالف قواعد    ك                الشريعة اإلسالمية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تستلزم استئذان وليها في بعض المسائل ومن ذل ع  : : الشريعة اإلسالمية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تستلزم استئذان وليها في بعض المسائل ومن ذل ع  جمي جمي
ة                      ة                     أشكال الوالية في المعامالت المالية للمرأة والتي تمنعها من التصرف في مالها دون إذن وليها، منعها من إبرام العقود المالي أشكال الوالية في المعامالت المالية للمرأة والتي تمنعها من التصرف في مالها دون إذن وليها، منعها من إبرام العقود المالي

 . . أو العمل أو ممارسة التجارةأو العمل أو ممارسة التجارة،،ها للسماح لها بالتعليمها للسماح لها بالتعليممن دون ولي لها من الذآور، أو طلب موافقة وليمن دون ولي لها من الذآور، أو طلب موافقة ولي



  

 ١٧

ل          * *  سألة ويكف ذه الم دد له ل          إصدار نظام خاص باالنتخابات يحدد شروط الترشيح واالنتخاب بما يسمح بوضع إطار نظامي مح سألة ويكف ذه الم دد له إصدار نظام خاص باالنتخابات يحدد شروط الترشيح واالنتخاب بما يسمح بوضع إطار نظامي مح
 . . المساواة أو عدم التمييز بين الرجل والمرأة بهذا الشأنالمساواة أو عدم التمييز بين الرجل والمرأة بهذا الشأن

ة    ، ، الطالقالطالق، ، سري وفي مقدمتها العنف األسريسري وفي مقدمتها العنف األسريدراسة أسباب القضايا التي تهدد الترابط األ   دراسة أسباب القضايا التي تهدد الترابط األ   * *  اه رعاي ة    عدم تحمل المسؤولية تج اه رعاي عدم تحمل المسؤولية تج
 ..األبناء أو آبار السن والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهااألبناء أو آبار السن والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها

ادات   * *  ا لالجته دم ترآه ه اإلسالمي وع ي الفق راجح ف رأي ال ى ال ادا عل ة اعتم د بعض المصطلحات بنصوص نظامي ادات   تحدي ا لالجته دم ترآه ه اإلسالمي وع ي الفق راجح ف رأي ال ى ال ادا عل ة اعتم د بعض المصطلحات بنصوص نظامي تحدي
ر    ، ، تتعرض لها المرأة أو تحد من مشارآتها في المجتمع ومن ذلك مصطلح االختالط             تتعرض لها المرأة أو تحد من مشارآتها في المجتمع ومن ذلك مصطلح االختالط             الفردية منعا  للتجاوزات التي     الفردية منعًا للتجاوزات التي      وة غي ر    الخل وة غي الخل

 ..الشرعية، الحجاب الشرعي، الحاالت التي تتطلب وجود ولي للمرأةالشرعية، الحجاب الشرعي، الحاالت التي تتطلب وجود ولي للمرأة
زواج                  * *  ي ال اءة ف ا موضوع الكف زواج                  إعادة النظر في مدى متانة األسانيد الشرعية التي يستند إليه ي ال اءة ف ا موضوع الكف ة       . . إعادة النظر في مدى متانة األسانيد الشرعية التي يستند إليه ه الحالي ة       إذ إن تطبيقات ه الحالي ي ي والت والت -إذ إن تطبيقات

 . .  تصطدم بمبادئ اإلسالم السامية الذي ال يفرق بين أعجمي وعربي وينطلق من آون الناس سواسية تصطدم بمبادئ اإلسالم السامية الذي ال يفرق بين أعجمي وعربي وينطلق من آون الناس سواسية-تتضرر منه النساءتتضرر منه النساء
ك           * *  ك           تعديل بعض النصوص النظامية لتنقيتها من أي نزعة تمييزية أو يسمح بتفسيرها على نحو يحد من حقوق المرأة ومن ذل تعديل بعض النصوص النظامية لتنقيتها من أي نزعة تمييزية أو يسمح بتفسيرها على نحو يحد من حقوق المرأة ومن ذل

ادة  ادة الم ة، الت ) )٧٦٧٦( ( الم ام األحوال المدني ة، التمن نظ ام األحوال المدني ة من نظ ة األحوال المدني ى بطاق ى حصولها عل رأة عل ر الم ي أم ة ول شترط موافق ة ي ت ة األحوال المدني ى بطاق ى حصولها عل رأة عل ر الم ي أم ة ول شترط موافق ي ت
ا          ه حرمانه يترتب علي ا س ة شخصية مم ى بطاق ا         الخاصة بها ألن هذا الشرط يؤدي إلى حرمانها أو تقييد حقها في الحصول عل ه حرمانه يترتب علي ا س ة شخصية مم ى بطاق الخاصة بها ألن هذا الشرط يؤدي إلى حرمانها أو تقييد حقها في الحصول عل

ي التصرف         ا ف ي التصرف        من مباشرة حقه ا ف ادة     . . من مباشرة حقه ذلك الم ادة     وآ ذلك الم سياسية والخاصة، ا            ) ) ٧٧((وآ سفر ال سياسية والخاصة، ا            من نظام جوازات ال سفر ال واد   من نظام جوازات ال واد   لم من  من  ) ) ٩٩ ،    ،   ٨٨ ،    ،   ٥٥((لم
ادة                  ا يتطلب إع رأة مم ادة                 الالئحة التنفيذية لنظام وثائق السفر ُيمكن أن ُتفسر على أنها تتضمن انتقاصًا من الشخصية القانونية للم ا يتطلب إع رأة مم الالئحة التنفيذية لنظام وثائق السفر ي مكن أن ت فسر على أنها تتضمن انتقاصا  من الشخصية القانونية للم

 ..النظر فيهاالنظر فيها
ي الرات * *  ا ف ى حقه ا عل ن حصولها أو ورثته ة م رأة العامل د يحرم الم تبعاد أي نص ق دني الس د الم ام التقاع ة نظ ي الرات مراجع ا ف ى حقه ا عل ن حصولها أو ورثته ة م رأة العامل د يحرم الم تبعاد أي نص ق دني الس د الم ام التقاع ة نظ ب ب مراجع

ا                  ، ، التقاعديالتقاعدي ا                  آما هو الحال بالنسبة الستحقاق معاش التقاعد من ورثة السعودية المتزوجة من أجنبي، إذ يشترط حصول زوجه آما هو الحال بالنسبة الستحقاق معاش التقاعد من ورثة السعودية المتزوجة من أجنبي، إذ يشترط حصول زوجه
ة المتزوجة من سعودي                   ي حين أن األجنبي دتهم، ف د وال ستحقوا معاش تقاع سعودية لكي ي سية ال ة المتزوجة من سعودي                  األجنبي وأوالدها على الجن ي حين أن األجنبي دتهم، ف د وال ستحقوا معاش تقاع سعودية لكي ي سية ال األجنبي وأوالدها على الجن

 . . تحصل على هذا التقاعدتحصل على هذا التقاعد
رأة            على مؤسسة الن  على مؤسسة الن  * *  ى حق الم ي األمر عل رأة            قد العربي السعودي أيضا أن تعمم على البنوك بضرورة إلغاء اشتراط موافقة ول ى حق الم ي األمر عل قد العربي السعودي أيضا أن تعمم على البنوك بضرورة إلغاء اشتراط موافقة ول

 . . الراشدة في فتح حساب باسمهاالراشدة في فتح حساب باسمها
على أية جهة حكومية أخرى أن تمتنع عن أية ممارسات تمييزية ضد المرأة، أو أن تدرج في لوائحها ما من شأنه أن يعتبر    على أية جهة حكومية أخرى أن تمتنع عن أية ممارسات تمييزية ضد المرأة، أو أن تدرج في لوائحها ما من شأنه أن يعتبر    * * 

 . . عمال  تمييزيا  ضدهاعمًال تمييزيًا ضدها
سبة للحصول                 ** ة بالن سبة للحصول                  ينبغي إعادة النظر في نظام الجنسية السعودي والئحته التنفيذية إلزالة آل ما يتضمن تمييزًا في المعامل ة بالن  ينبغي إعادة النظر في نظام الجنسية السعودي والئحته التنفيذية إلزالة آل ما يتضمن تمييزا  في المعامل

زوج           اء أو ال ى حصول األبن ك عل ر ذل رأة و أث زوج          على الجنسية بين الرجل والم اء أو ال ى حصول األبن ك عل ر ذل رأة و أث سبة ألسلوب        //على الجنسية بين الرجل والم ا هو الحال بالن ا آم سبة ألسلوب        الزوجة عليه ا هو الحال بالن ا آم الزوجة عليه
 . . لتجنس والذي ينطوي على تمييز ضد المرأةلتجنس والذي ينطوي على تمييز ضد المرأةمجموع النقاط الذي يحصل عليه طالب امجموع النقاط الذي يحصل عليه طالب ا

ساء                               * *  ى الن ساء عل سبة للن سكن الخاص بالن راض لل نح االقت ذي يقصر م ة وال ة العقاري ساء                               إعادة النظر في نظام صندوق التنمي ى الن ساء عل سبة للن سكن الخاص بالن راض لل نح االقت ذي يقصر م ة وال ة العقاري إعادة النظر في نظام صندوق التنمي
ام                      ال، واأليت ديهن أطف م يكن ل و ل ى ول ات حت ام                     الالتي تجاوزت أعمارهن أربعين سنة ولم يسبق لهن الزواج واألرامل والمطلق ال، واأليت ديهن أطف م يكن ل و ل ى ول ات حت الالتي تجاوزت أعمارهن أربعين سنة ولم يسبق لهن الزواج واألرامل والمطلق
ه،                    ه،                   الذين يقل سنهم عن الحادية والعشرين، والذين يملكون أرضًا ملكية مشترآة، أو بيتًا غير صالح للسكنى ويرغبون في هدم الذين يقل سنهم عن الحادية والعشرين، والذين يملكون أرضا  ملكية مشترآة، أو بيتا  غير صالح للسكنى ويرغبون في هدم
ى أالَّ يترتب              صندوق عل ى قرض من ال د حصل عل ديهم ق ى أال  يترتب             وإعادة بنائه بقرض واحد باسمهم جميعًا شريطة أالَّ يكون أحد وال صندوق عل ى قرض من ال د حصل عل ديهم ق وإعادة بنائه بقرض واحد باسمهم جميعا  شريطة أال  يكون أحد وال

 ".". شروط اإلقراض األخرى من الحصول على قرض خاص به شروط اإلقراض األخرى من الحصول على قرض خاص بهعلى ذلك مستقبال  حرمان من توافرت فيهعلى ذلك مستقبًال حرمان من توافرت فيه
ي                         * *  ع الرجل ف ساوية م ى فرص مت رأة عل ة حصول الم ي                         مراجعة ضوابط عمل المرأة التي قد تفسر على أنها تحد من إمكاني ع الرجل ف ساوية م ى فرص مت رأة عل ة حصول الم مراجعة ضوابط عمل المرأة التي قد تفسر على أنها تحد من إمكاني

 ..مجال العمل دون إغفال الختالف تكوينهما الفسيولوجي أو مساس بالضوابط الشرعيةمجال العمل دون إغفال الختالف تكوينهما الفسيولوجي أو مساس بالضوابط الشرعية
ذا الموضوع من                  يثير موضوع المحرم لطالبات اال    يثير موضوع المحرم لطالبات اال    * *  ذا الموضوع من                  بتعاث إشكاليات خاصة لمن ال يوجد لديهن محرم مما يستلزم دراسة ه بتعاث إشكاليات خاصة لمن ال يوجد لديهن محرم مما يستلزم دراسة ه

 ..الناحية الشرعية والقانونية ووضع قواعد واضحة ومحددة تراعى فيها مثل هذه الحاالتالناحية الشرعية والقانونية ووضع قواعد واضحة ومحددة تراعى فيها مثل هذه الحاالت
زواج والطالق والحض                       سائل ال ي م رأة ف زواج والطالق والحض                      هناك حاجة لتقنين مسائل األحوال الشخصية، بحيث يتم حصر وتحديد حقوق الم سائل ال ي م رأة ف انة انة هناك حاجة لتقنين مسائل األحوال الشخصية، بحيث يتم حصر وتحديد حقوق الم

 ..بشكل يمكنها من اإلحاطة بهابشكل يمكنها من اإلحاطة بها
-------------------------------------------------------------------------------- 

 التضييق على اإلعالميين انتكاسة خطيرة
واطنين      . . انتقد التقرير التباين في مستوى الشفافية بين الصحف السعودية    انتقد التقرير التباين في مستوى الشفافية بين الصحف السعودية     ة توقيف أحد الم واطنين      ورصدت الجمعي ة توقيف أحد الم دونين ""ورصدت الجمعي دونين الم ذي  اا" " الم ذي  ل ل

اد بعض الشخصيات             ام وانتق شأن الع ي ال ة ف اد بعض الشخصيات            اشتهر بالكتاب ام وانتق شأن الع ي ال ة ف شأن موضوعه ورد خطاب من وزارة        . . اشتهر بالكتاب ة ب ة الجمعي د مخاطب شأن موضوعه ورد خطاب من وزارة        وبع ة ب ة الجمعي د مخاطب وبع
داخالتهم                . . الداخلية يشير إلى إطالق سراحه    الداخلية يشير إلى إطالق سراحه     سبب م ائل اإلعالم ب داخالتهم                ورصد التقرير انتقادًا الستبعاد بعض القياديين في بعض وس سبب م ائل اإلعالم ب ورصد التقرير انتقادا  الستبعاد بعض القياديين في بعض وس

د                      وتعليقاتهم مع بعض المواطنين في برامج م      وتعليقاتهم مع بعض المواطنين في برامج م       بعض نحو تقيي د ال ى وجود نزعة عن شير إل ا ي رارات مم د                      باشرة على بعض الق بعض نحو تقيي د ال ى وجود نزعة عن شير إل ا ي رارات مم باشرة على بعض الق
 ..قنوات التعبير المتاحة للمواطنينقنوات التعبير المتاحة للمواطنين

شورى من                      ي مجلس ال بعض ف ل عن ال ا نق اح اإلعالمي هو م شورى من                     ورأى التقرير أن أخطر المؤشرات على هذه االنتكاسة لالنفت ي مجلس ال بعض ف ل عن ال ا نق اح اإلعالمي هو م ورأى التقرير أن أخطر المؤشرات على هذه االنتكاسة لالنفت
ذي بث          ذي بث         استبشار بمعاقبة إحدى القنوات الفضائية لمراسلها ال ة نعاس أو                    استبشار بمعاقبة إحدى القنوات الفضائية لمراسلها ال ي حال رًا عن المجلس أظهر بعض األعضاء ف ة نعاس أو                     تقري ي حال را  عن المجلس أظهر بعض األعضاء ف  تقري

 . . غياب عن الجلساتغياب عن الجلسات
وأشاد التقرير باستمرار وسائل اإلعالم في تقديم معالجات موسعة للكثير من القضايا االجتماعية تتسم بالشفافية وآذلك توجيه                 وأشاد التقرير باستمرار وسائل اإلعالم في تقديم معالجات موسعة للكثير من القضايا االجتماعية تتسم بالشفافية وآذلك توجيه                 

ه       قنوات تم قنوات تم- وإن آان بشكل نسبي وإن آان بشكل نسبي-النقد ألداء بعض األجهزة الحكومية آما وفرت النقد ألداء بعض األجهزة الحكومية آما وفرت  ر عن هموم ا التعبي ه      كن المواطن من خالله ر عن هموم ا التعبي كن المواطن من خالله
ى                   . . ومشاآلهومشاآله ود عل ي وضع بعض القي سببت ف شددة ت ا بعض اإلجراءات المت ة قابله ذه التطورات اإليجابي ى                   وقال التقرير إن ه ود عل ي وضع بعض القي سببت ف شددة ت ا بعض اإلجراءات المت ة قابله ذه التطورات اإليجابي وقال التقرير إن ه



  

 ١٨

ة دون أن            " " مأسسة  مأسسة  ""حرية التعبير وأآدت أن االنفتاح اإلعالمي من دون         حرية التعبير وأآدت أن االنفتاح اإلعالمي من دون          ادات فردي ة دون أن            يفتقد لالستمرارية ويعبر عن مجرد اجته ادات فردي يفتقد لالستمرارية ويعبر عن مجرد اجته
 . . ل مرحلة التحول التراآمي باتجاه ترسيخ حرية التعبير وضمانها في المملكةل مرحلة التحول التراآمي باتجاه ترسيخ حرية التعبير وضمانها في المملكةيصيص

ي المؤسسات                 املين ف ى الع ضييق عل ة الت دم محاول شفافية الملحوظة، وع ى ال ي المؤسسات                وطالبت الجمعية مجددًا بضرورة المحافظة عل املين ف ى الع ضييق عل ة الت دم محاول شفافية الملحوظة، وع ى ال وطالبت الجمعية مجددا  بضرورة المحافظة عل
همال، مما يعتبر تعديا على حرية همال، مما يعتبر تعديا على حرية اإلعالمية ومنعهم من الكتابة بسبب قيامهم بتحقيقات صحفية آشفت بعض التجاوزات أو اإل           اإلعالمية ومنعهم من الكتابة بسبب قيامهم بتحقيقات صحفية آشفت بعض التجاوزات أو اإل           

ادة              ادة             الصحفيين في أداء مهامهم والحد من مساهمتهم في آشف التجاوزات، عمال بما ورد في الم ام المطبوعات    ) ) ٢٤٢٤( ( الصحفيين في أداء مهامهم والحد من مساهمتهم في آشف التجاوزات، عمال بما ورد في الم ام المطبوعات    من نظ من نظ
ى أن نص عل ي ت شر الت ى أنوالن نص عل ي ت شر الت س   : ": "والن يس مجل ا رئ ي يقره تثنائية الت ي الظروف االس ة، إال ف ة للرقاب صحف المحلي س   ال تخضع ال يس مجل ا رئ ي يقره تثنائية الت ي الظروف االس ة، إال ف ة للرقاب صحف المحلي ال تخضع ال

 ". ". الوزراءالوزراء
رامج مباشرة                 آماآما ي ب واطنين ف رامج مباشرة                  أن استبعاد بعض القياديين في بعض وسائل اإلعالم بسبب مداخالتهم وتعليقاتهم مع بعض الم ي ب واطنين ف  أن استبعاد بعض القياديين في بعض وسائل اإلعالم بسبب مداخالتهم وتعليقاتهم مع بعض الم

واطنين                  ر المتاحة للم واطنين                 على بعض القرارات يشير إلى وجود نزعة عند البعض نحو تقييد قنوات التعبي ر المتاحة للم ضييق    . . على بعض القرارات يشير إلى وجود نزعة عند البعض نحو تقييد قنوات التعبي ضييق    ومن مظاهر الت ومن مظاهر الت
ي          على حرية التعبير أيضا ما رصدته الجمعية من م   على حرية التعبير أيضا ما رصدته الجمعية من م    ة والت اطق المملك ي بعض من ة األسبوعية ف ديات الثقافي ي          نع عدد من المنت ة والت اطق المملك ي بعض من ة األسبوعية ف ديات الثقافي نع عدد من المنت

ام                شأن الع ة بال ة أو المتعلق ام               آان يطرح فيها بعض المواضيع الفكري شأن الع ة بال ة أو المتعلق ي              . . آان يطرح فيها بعض المواضيع الفكري ات ف ة االتصاالت والمعلوم ا يالحظ استمرار هيئ ي              آم ات ف ة االتصاالت والمعلوم ا يالحظ استمرار هيئ آم
سان     حجب مواقع إلكترونية ومنها الصفحة العربية لموقع منظمة مراقبة حقوق اإلنسان والشبكة ا            حجب مواقع إلكترونية ومنها الصفحة العربية لموقع منظمة مراقبة حقوق اإلنسان والشبكة ا             سان     لعربية لمعلومات حقوق اإلن لعربية لمعلومات حقوق اإلن

 ..وموقع مراسلون بال حدود المعني بالدفاع عن الحريات الصحفيةوموقع مراسلون بال حدود المعني بالدفاع عن الحريات الصحفية
-------------------------------------------------------------------------------- 

 نظام يضمن الحماية من اإليذاء واإلهمال واالتجار والتسول واالستغالل الجنسي: الطفل
د                تطرق الت تطرق الت  د سن الرش زال، موضوع تحدي ا ال ي د                قرير إلى ضرورة حصول الطفل على حقوقه المتصلة بأسرته أو بوالديه فيم د سن الرش زال، موضوع تحدي ا ال ي قرير إلى ضرورة حصول الطفل على حقوقه المتصلة بأسرته أو بوالديه فيم

وك                ع البن وك               في المملكة يثير العديد من اإلشكاالت فيما يتعلق بالعمل بالتجارة والتعامل م ع البن ي            . . في المملكة يثير العديد من اإلشكاالت فيما يتعلق بالعمل بالتجارة والتعامل م ادة النظر ف ر بإع ا طالب التقري ي            آم ادة النظر ف ر بإع ا طالب التقري آم
سية      ٢٣٢٣نص المادة   نص المادة    ام الجن سية       من نظ ام الجن ى الم    . .  من نظ ى الم    إضافة إل ر                  إضافة إل ي إطار رأي شرعي معتب صغيرات ف زويج ال ة بوضع حد لت ر                  طالب ي إطار رأي شرعي معتب صغيرات ف زويج ال ة بوضع حد لت ا  . . طالب ا  آم آم

ال واالتجار                         ذاء واإلهم واع اإلي ل من شتى أن ة الطف ام لحماي ي إصدار نظ ال واالتجار                        تحدث التقرير عن الحاجة أيضا إلى االستعجال ف ذاء واإلهم واع اإلي ل من شتى أن ة الطف ام لحماي ي إصدار نظ تحدث التقرير عن الحاجة أيضا إلى االستعجال ف
 ..والتسول واالستغالل الجنسيوالتسول واالستغالل الجنسي

 ::وأهم ما رصده التقرير وانتقده هووأهم ما رصده التقرير وانتقده هو
ة  . . مملكة فيما يتعلق بالعمل بالتجارة والتعامل مع البنوك       مملكة فيما يتعلق بالعمل بالتجارة والتعامل مع البنوك       إشكالية تحديد سن الرشد في ال     إشكالية تحديد سن الرشد في ال     * *  ة  ومشكلة عدم تحديد سن محددة ألهلي ومشكلة عدم تحديد سن محددة ألهلي

 . . الزواجالزواج
اآم                 * *  اه المح ددة، واتج ر مح سألة غي صدر عن الحدث، فالم ي ت ات الت ي الجرائم والعقوب ة ف سؤولية الجنائي شكلة الم اآم                 آذلك م اه المح ددة، واتج ر مح سألة غي صدر عن الحدث، فالم ي ت ات الت ي الجرائم والعقوب ة ف سؤولية الجنائي شكلة الم آذلك م

ة         وهذا وضع معوق لتنفيذ اتفاقية حقوق     وهذا وضع معوق لتنفيذ اتفاقية حقوق     . .  عاما   عاماً ١٥١٥لألخذ بسن   لألخذ بسن    ي المملك داخلي ف ة          الطفل في المجال ال ي المملك داخلي ف ذ        . .  الطفل في المجال ال ذ        ولعل األنسب هو األخ ولعل األنسب هو األخ
 .. عاما  وتعميمه على آل الحاالت السابقة عامًا وتعميمه على آل الحاالت السابقة١٨١٨بما حددته المادة األولى من االتفاقية ذاتها وهو سن الـبما حددته المادة األولى من االتفاقية ذاتها وهو سن الـ

ه ل                    * *  سية ولكن ه ل                    تعديل نص المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية ليشمل حالة الطفل ألم سعودية وأب معلوم الجن سية ولكن ستطع   تعديل نص المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية ليشمل حالة الطفل ألم سعودية وأب معلوم الجن ستطع   م ي م ي
ي وال                   ه األجنب سية أبي ى جن ل عل ذا الطف دم حصول ه ي وال                  نقل جنسيته إلى طفله لسبب أو آلخر، ألن عدم التعديل سيترتب عليه ع ه األجنب سية أبي ى جن ل عل ذا الطف دم حصول ه نقل جنسيته إلى طفله لسبب أو آلخر، ألن عدم التعديل سيترتب عليه ع

 ..على جنسية أمه السعودية ويصبح بالتالي عديم الجنسيةعلى جنسية أمه السعودية ويصبح بالتالي عديم الجنسية
لفًا  * *  رخيص س دم الت ه ، لع ة ب رف الدول ن زواج ال تعت ة م عودي وأم أجنبي ود ألب س د للمول لفا   وضع قواع رخيص س دم الت ه ، لع ة ب رف الدول ن زواج ال تعت ة م عودي وأم أجنبي ود ألب س د للمول زواج ، ألن وضع قواع ذا ال زواج ، ألن له ذا ال له

 ..الوضع الحالي يمنع انتقال الجنسية السعودية من األب إلى الطفل، وقد ال تثبت لهذا الطفل المولود من أم أجنبية جنسية األمالوضع الحالي يمنع انتقال الجنسية السعودية من األب إلى الطفل، وقد ال تثبت لهذا الطفل المولود من أم أجنبية جنسية األم
ا           ٢٣٢٣إعادة النظر في نص المادة     إعادة النظر في نص المادة     * *  ه ممن حصلوا عليه ى أطفال سية عن األب إل د سحب الجن ا            من نظام الجنسية بحيث ال يمت ه ممن حصلوا عليه ى أطفال سية عن األب إل د سحب الجن  من نظام الجنسية بحيث ال يمت

ادة           بالتبعية له في    بالتبعية له في     ه الم ا حددت ادة           حالة ارتكاب األب لجريمة مم ه الم ا حددت ذي              ٢١٢١حالة ارتكاب األب لجريمة مم ى األوالد القصر ال سية األب عل قاط جن ار إس ذي               ، أسوة بآث ى األوالد القصر ال سية األب عل قاط جن ار إس  ، أسوة بآث
ه               . . من النظام من النظام ) ) بب(( فقرة    فقرة   ١٩١٩نصت عليه المادة    نصت عليه المادة     رة صراحة بأن ادة األخي ذه الم ه               حيث قضت ه رة صراحة بأن ادة األخي ذه الم سية         ""حيث قضت ه ى سقوط الجن سية         ال يترتب عل ى سقوط الجن ال يترتب عل

ادة  ًا للم سعودية عن شخص تطبيق ة ال ادة العربي ا  للم سعودية عن شخص تطبيق ة ال قوطها عن ز) ) ١١١١((العربي قوطها عن زس ة  س ه بطريق ن ذوي ا م ع به ان يتمت ن آ ه وأوالده أو مم ة  وجت ه بطريق ن ذوي ا م ع به ان يتمت ن آ ه وأوالده أو مم وجت
 ".".التبعيةالتبعية

ى بخالف                    * *  ل األنث ر من الطف ًا أآث ذآر حقوق ل ال سب الطف ى بخالف                    استبعاد أية ممارسة أو قرار أو تعميم أو نظام يترتب عليه أن يكت ل األنث ر من الطف ا  أآث ذآر حقوق ل ال سب الطف استبعاد أية ممارسة أو قرار أو تعميم أو نظام يترتب عليه أن يكت
س                        شطة الرياضية بالن ع األن شريعة اإلسالمية، ، آمن ي ال ة ف ا نصوص قطعي ي تنظمه س                       تلك الفروق الت شطة الرياضية بالن ع األن شريعة اإلسالمية، ، آمن ي ال ة ف ا نصوص قطعي ي تنظمه اث ، أو   تلك الفروق الت ال اإلن اث ، أو   بة لألطف ال اإلن بة لألطف

 . . التمييز بينهم في بعض مجاالت التعليمالتمييز بينهم في بعض مجاالت التعليم
ي                            * *  ه ف م إقامت ر بحك ذا األخي ا يخضع ه سعودي، طالم ر ال ي                            منع أي عمل تمييزي في الحقوق بين الطفل السعودي والطفل غي ه ف م إقامت ر بحك ذا األخي ا يخضع ه سعودي، طالم ر ال منع أي عمل تمييزي في الحقوق بين الطفل السعودي والطفل غي

 . . المملكة لوالية الدولة السعوديةالمملكة لوالية الدولة السعودية
ا مباشرة، أو من            إتاحة الفرصة لالستماع إلى الطفل في أي إجراءات قضائية وإ         إتاحة الفرصة لالستماع إلى الطفل في أي إجراءات قضائية وإ         * *  ا مباشرة، أو من            دارية تمسه آما هو الحال في الحضانة إم دارية تمسه آما هو الحال في الحضانة إم

 ..خالل ممثل أو هيئة مالئمة آإدارة الحماية االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعيةخالل ممثل أو هيئة مالئمة آإدارة الحماية االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية
ي شكل       ((وضع قواعد نظامية محددة وواضحة فيما يتعلق بالوالية على الطفل وحضانته وتوقيع العقاب عليه               وضع قواعد نظامية محددة وواضحة فيما يتعلق بالوالية على الطفل وحضانته وتوقيع العقاب عليه               * *  ي شكل       سواء آانت ف سواء آانت ف

ازير دود أو تع ازيرح دود أو تع رأي أو أو ) ) ح صة من ال ثًال مستخل ده م ر من أسرته، آوال ذا األخي ان ه ه إذا آ دي علي ى المعت اب عل ع العق رأي توقي صة من ال ثال  مستخل ده م ر من أسرته، آوال ذا األخي ان ه ه إذا آ دي علي ى المعت اب عل ع العق توقي
 . . الراجح في الفقه اإلسالمي وعدم ترك هذه القواعد لمعالجات اجتهادية من قبل بعض القضاة آما هو الحال في الوقت الراهنالراجح في الفقه اإلسالمي وعدم ترك هذه القواعد لمعالجات اجتهادية من قبل بعض القضاة آما هو الحال في الوقت الراهن

ل               تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية لتفعيل حقوق الطفل في م        تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية لتفعيل حقوق الطفل في م        * *  ة الطف ة ورؤي سائل الحضانة والنفق ل م ل               جال مسائل األسرة ، مث ة الطف ة ورؤي سائل الحضانة والنفق ل م جال مسائل األسرة ، مث
 ..ألحد والديه في حالة الطالقألحد والديه في حالة الطالق

دم                 * *  شرعي بع أذون ال زم الم زواج يل سن ال ى ل د أدن ر، ووضع ح ي إطار رأي شرعي معتب صغيرات ف دم                 وضع حد لتزويج ال شرعي بع أذون ال زم الم زواج يل سن ال ى ل د أدن ر، ووضع ح ي إطار رأي شرعي معتب صغيرات ف وضع حد لتزويج ال
 ..توثيق أي عقد زواج ما لم يبلغ الزوجان على األقل هذه السنتوثيق أي عقد زواج ما لم يبلغ الزوجان على األقل هذه السن



  

 ١٩

 . . اعد خاصة باألحداث تنظم وضعهم من حيث القبض والتحقيق والمحاآمة والعقوبة ومكان تنفيذهااعد خاصة باألحداث تنظم وضعهم من حيث القبض والتحقيق والمحاآمة والعقوبة ومكان تنفيذهاوضع نظام أو قووضع نظام أو قو* * 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 األخطاء الطبية ال تتوقف
 مشكلة توازن بين المناطق: الخدمات الصحية

ة ال تعكس الحرص                    قال التقرير إن توافر الخد    قال التقرير إن توافر الخد     ي حال ة ال تعكس الحرص                    مات الصحية بالمستوى المطلوب في آثير من مناطق المملكة ال يزال ف ي حال مات الصحية بالمستوى المطلوب في آثير من مناطق المملكة ال يزال ف
ة احتياجات               . . و االهتمام المعلن  و االهتمام المعلن   ة احتياجات               حيث نلحظ تأخرًا في إنجاز خطة الوزارة في بناء المستشفيات في المناطق و المحافظات لتلبي حيث نلحظ تأخرا  في إنجاز خطة الوزارة في بناء المستشفيات في المناطق و المحافظات لتلبي

 ..األفراد الصحية و عدم اضطرارهم لالنتقال إلى المدن الرئيسيةاألفراد الصحية و عدم اضطرارهم لالنتقال إلى المدن الرئيسية
أخر حصول المرضى                          ي ت سبب ف ا يت ويم مم أخر حصول المرضى                         آما يلحظ ازدحام غرف الطوارئ في المستشفيات الحكومية نتيجة قلة أسرة التن ي ت سبب ف ا يت ويم مم آما يلحظ ازدحام غرف الطوارئ في المستشفيات الحكومية نتيجة قلة أسرة التن

صحية               التهم ال بة لح ر مناس ي غرف بمقاعد غي ة ف ساعات طويل صحية              على العالج واضطرارهم لالنتظار ل التهم ال بة لح ر مناس ي غرف بمقاعد غي ة ف ساعات طويل ة    . . على العالج واضطرارهم لالنتظار ل ا رصدت الجمعي ة    آم ا رصدت الجمعي آم
واع العالج ونقص بعض األدوات ا           واع العالج ونقص بعض األدوات ا          أيضًا عدم توافر بعض أن ا        أيضا  عدم توافر بعض أن شفيات و اضطرار المرضى لتوفيره ي بعض المست ة ف ا        لطبي شفيات و اضطرار المرضى لتوفيره ي بعض المست ة ف لطبي

ة للمرضى                       وافر أسرة آافي دم ت ة للمرضى                      بأنفسهم، إضافة إلى استمرار األخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات إضافة إلى ع وافر أسرة آافي دم ت بأنفسهم، إضافة إلى استمرار األخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات إضافة إلى ع
انون          ذين يع اربهم ال ائهم أو أق ة أبن ة لحال انون         النفسيين حيث تلقت الجمعية شكاوى من مواطنين يطالبون بحلول عاجل ذين يع اربهم ال ائهم أو أق ة أبن ة لحال  اضطرابات   اضطرابات  النفسيين حيث تلقت الجمعية شكاوى من مواطنين يطالبون بحلول عاجل

 ..نفسية و ترفض مستشفيات وزارة الصحة استقبالهم بحجة عدم توفر أسرة رغم خطورة حالتهم على أنفسهم و عائالتهمنفسية و ترفض مستشفيات وزارة الصحة استقبالهم بحجة عدم توفر أسرة رغم خطورة حالتهم على أنفسهم و عائالتهم
م              درة ذويه دم ق شفيات خاصة لع م             آما رصدت الجمعية عددًا من الحاالت المتعلقة باألطفال حديثي الوالدة الذين احتجزتهم مست درة ذويه دم ق شفيات خاصة لع آما رصدت الجمعية عددا  من الحاالت المتعلقة باألطفال حديثي الوالدة الذين احتجزتهم مست

 ..والشك أن هذا يناقض بشكل صارخ أبسط حقوق اإلنسانوالشك أن هذا يناقض بشكل صارخ أبسط حقوق اإلنسان، ، على دفع تكاليف العالج أو الوالدةعلى دفع تكاليف العالج أو الوالدة
 ::وسرد التقرير قائمة باألوضاع والمتطلبات، ترآزت فيوسرد التقرير قائمة باألوضاع والمتطلبات، ترآزت في

 .. عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة  عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة -
 .. معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العالج  معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العالج -
 ..من األخطاء الطبيةمن األخطاء الطبية وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد  وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد -
 .. نقص األدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه األدوية على حسابهم الخاص نقص األدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه األدوية على حسابهم الخاص-
 .. عدم فتح مراآز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض األمراض الوبائية عدم فتح مراآز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض األمراض الوبائية-
 ..مان تحويل ذويهم إليهامان تحويل ذويهم إليها الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ض الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ض-
 .. ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى-
 .. ضعف اإلمكانات في المراآز الصحية داخل األحياء والقرى ضعف اإلمكانات في المراآز الصحية داخل األحياء والقرى-
 .. طول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات طول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات-
 .. ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات-
 ..ة في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائيةة في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائيةضعف الكوادر البشرية الطبيضعف الكوادر البشرية الطبي-
 . . ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى اإليدز والمرضى النفسيين، والمرضى المصابين بالدرنضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى اإليدز والمرضى النفسيين، والمرضى المصابين بالدرن-

-------------------------------------------------------------------------------- 
 مراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ضعيفانديوان ال

 ال بد  من ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة: مكافحة الفساد
ى              ادرين عل ر ق ة غي ى             أآد التقرير أن ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وعلى وجه الخصوص ديوان المراقبة العام ادرين عل ر ق ة غي أآد التقرير أن ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وعلى وجه الخصوص ديوان المراقبة العام

 .. الحاليين الحاليينالقيام بدورهما الرقابي الفعال في ظل نظاميهماالقيام بدورهما الرقابي الفعال في ظل نظاميهما
دوره                   ام ب ة من القي ة العام وان المراقب ين دي بة المقصرين وتمك ساءلة ومحاس دأ الم ا بترسيخ مب ي تقريره ة ف دوره                  وطالبت الجمعي ام ب ة من القي ة العام وان المراقب ين دي بة المقصرين وتمك ساءلة ومحاس دأ الم ا بترسيخ مب ي تقريره ة ف وطالبت الجمعي
ا      ة ونفقاته رادات الدول ع إي ى جمي ة األداء عل ة ورقاب ة والنظامي ة المالي ام الرقاب ة ألحك ة عالي ام ومهني تقالل ت ي باس ا     األساس ة ونفقاته رادات الدول ع إي ى جمي ة األداء عل ة ورقاب ة والنظامي ة المالي ام الرقاب ة ألحك ة عالي ام ومهني تقالل ت ي باس األساس

  األموال العامة المنقولة منها والثابتة وحسن استعمالها والمحافظة عليها األموال العامة المنقولة منها والثابتة وحسن استعمالها والمحافظة عليهاوالتحقق من آفاءة إدارةوالتحقق من آفاءة إدارة
ا يعمالن                         : : وقال التقرير وقال التقرير  دد من أعضائها أنهم ة وع يس الجمعي ا يعمالن                         على الرغم من أن رئيسي الجهتين قد أآدا خالل لقائهما مع رئ دد من أعضائها أنهم ة وع يس الجمعي على الرغم من أن رئيسي الجهتين قد أآدا خالل لقائهما مع رئ

ى اإلسراع ف            ى اإلسراع ف           من أجل قيام جهتيهما بما هو مطلوب منهما نظامًا، فإن األمر يحتاج إل وان      من أجل قيام جهتيهما بما هو مطلوب منهما نظاما ، فإن األمر يحتاج إل ام دي ذات نظ ا وبال ديل نظاميهم وان      ي تع ام دي ذات نظ ا وبال ديل نظاميهم ي تع
ع أي  ق م ة وحق طلب التحقي شاريع الحكومي ذ الم ة وتنفي وال العام ى صرف األم ة عل ه بالرقاب سمح ل ا ي ة بم ة العام ع أي المراقب ق م ة وحق طلب التحقي شاريع الحكومي ذ الم ة وتنفي وال العام ى صرف األم ة عل ه بالرقاب سمح ل ا ي ة بم ة العام المراقب

 ..مسؤول يتهم بالفساد أو تبديد المال العاممسؤول يتهم بالفساد أو تبديد المال العام
ة        ٦٦٨٢١٨٢١هـ مع حوالي    هـ مع حوالي    ١٤٢٨١٤٢٨وقد أشارت هيئة الرقابة والتحقيق إلى أنها تعاملت في عام           وقد أشارت هيئة الرقابة والتحقيق إلى أنها تعاملت في عام            ة العام ة         قضية جنائية متصلة بالوظيف ة العام  قضية جنائية متصلة بالوظيف

وذ      ١٧٩١٧٩ وتزييف النقود   وتزييف النقود  ٨٤٨٨٤٨ والرشوة  والرشوة ٥٦٢٩٥٦٢٩توزعت بين التزوير  توزعت بين التزوير   وذ       وإساءة معاملة واستغالل نف ع أن  . . ٦٤٦٤ واالختالس    واالختالس   ١٠١١٠١ وإساءة معاملة واستغالل نف ع أن  وم وم
ر،                             ك بكثي ر من ذل ا يكون أآث ي ربم ع العمل ي الواق ر ف إن األم سبيًا، ف ة محدودة ن ا الهيئ ي عالجته وذ الت ر،                            حاالت استغالل النف ك بكثي ر من ذل ا يكون أآث ي ربم ع العمل ي الواق ر ف إن األم سبيا ، ف ة محدودة ن ا الهيئ ي عالجته وذ الت حاالت استغالل النف

راء الشخصي أو الحصول                     فاستفاست سلطته ألغراض شخصية بهدف اإلث وظيفي ل ستواه ال ان م ا آ راء الشخصي أو الحصول                     غالل الموظف أو المسؤول أي سلطته ألغراض شخصية بهدف اإلث وظيفي ل ستواه ال ان م ا آ غالل الموظف أو المسؤول أي
ة               زة حكومي ي أجه ساد ف ة              على مزايا بالمخالفة للقانون أمر مالحظ، ومن مظاهر ذلك انتشار الحديث في المجتمع عن حاالت ف زة حكومي ي أجه ساد ف على مزايا بالمخالفة للقانون أمر مالحظ، ومن مظاهر ذلك انتشار الحديث في المجتمع عن حاالت ف

 ..ير مشروعة في الحصول على المشاريعير مشروعة في الحصول على المشاريعونشر مواقع إنترنت صورا  لوثائق حكومية تظهر ممارسات غونشر مواقع إنترنت صورًا لوثائق حكومية تظهر ممارسات غ
ند نظامي                                  الغ دون وجه حق أو س ة مب ات الحكومي ة صرف عدد من الجه ة العام ديوان المراقب ند نظامي                                 و قد سجل التقرير السنوي ل الغ دون وجه حق أو س ة مب ات الحكومي ة صرف عدد من الجه ة العام ديوان المراقب و قد سجل التقرير السنوي ل
ستحقاتها                       ة وم ة العام رادات الخزين ا وضعف تحصيل إي ستحقاتها                      والتراخي في متابعة تنفيذ عقود بعض المشروعات وتطبيق أحكامه ة وم ة العام رادات الخزين ا وضعف تحصيل إي والتراخي في متابعة تنفيذ عقود بعض المشروعات وتطبيق أحكامه

وأشار إلى توفير أآثر من ثالثمئة مليون ريال نتيجة اآتشاف هذه المخالفات واألخطاء خالل               وأشار إلى توفير أآثر من ثالثمئة مليون ريال نتيجة اآتشاف هذه المخالفات واألخطاء خالل               . . ألنظمة المالية ألنظمة المالية وضعف التقيد با  وضعف التقيد با  



  

 ٢٠

سنوات الخمس الماضية                  . . هـهـ١٤٢٧١٤٢٧//٢٦٢٦العام المالي   العام المالي    سنوات الخمس الماضية                  آما أشار التقرير إلى أن إجمالي ما تمت استعادته لخزينة الدولة خالل ال آما أشار التقرير إلى أن إجمالي ما تمت استعادته لخزينة الدولة خالل ال
 .. مليون ريال مليون ريال١٢٠٠١٢٠٠من مبالغ صرفت دون وجه حق بلغ من مبالغ صرفت دون وجه حق بلغ 

ة    شاريع الحكومي ي الم زة ف نفط والقف عار ال اع أس ة ارتف دخل نتيج ي ال ر ف و الكبي ساد النم االت الف ادة ح باب زي ن أس ل م ة   ولع شاريع الحكومي ي الم زة ف نفط والقف عار ال اع أس ة ارتف دخل نتيج ي ال ر ف و الكبي ساد النم االت الف ادة ح باب زي ن أس ل م ولع
ر                          درة الكثي شية وعدم ق ردي األوضاع المعي ا أن ت ر                         والمبالغ الطائلة التي تنفق عليها مع ضعف أنظمة المراقبة والمحاسبة، آم درة الكثي شية وعدم ق ردي األوضاع المعي ا أن ت والمبالغ الطائلة التي تنفق عليها مع ضعف أنظمة المراقبة والمحاسبة، آم

ى الو       ى الو      من موظفي األجهزة الحكومية عل ي                     من موظفي األجهزة الحكومية عل ي أخذ الرشوة الت ة ف ساد المتمثل ادة مظاهر الف سر زي د يف اء باحتياجات أسرهم ق ي                     ف ي أخذ الرشوة الت ة ف ساد المتمثل ادة مظاهر الف سر زي د يف اء باحتياجات أسرهم ق ف
وقد ساهمت تعقيدات تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في تأخر تنفيذ بعض             وقد ساهمت تعقيدات تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في تأخر تنفيذ بعض             . . آشفها تقرير هيئة الرقابة والتحقيق    آشفها تقرير هيئة الرقابة والتحقيق    

اولين        المشاريع الحكومية وعدم قيام بعض األجهزة الحكومية بتنفيذ مشاريعها في ا      المشاريع الحكومية وعدم قيام بعض األجهزة الحكومية بتنفيذ مشاريعها في ا       اء بعض المق دم وف سبب ع اولين        لوقت المحدد ب اء بعض المق دم وف سبب ع لوقت المحدد ب
 . . بالتزاماتهم مما يمهد لظهور بعض التصرفات واإلجراءات المخالفة للقانونبالتزاماتهم مما يمهد لظهور بعض التصرفات واإلجراءات المخالفة للقانون

ام                   ة من القي ة العام وان المراقب ين دي بة المقصرين وتمك ساءلة ومحاس ام                  وبهدف الحد من فرص الفساد ال بد من ترسيخ مبدأ الم ة من القي ة العام وان المراقب ين دي بة المقصرين وتمك ساءلة ومحاس وبهدف الحد من فرص الفساد ال بد من ترسيخ مبدأ الم
ا        بدوره األساسي باستقالل تام ومهنية عا     بدوره األساسي باستقالل تام ومهنية عا      ة ونفقاته رادات الدول ع إي ا        لية ألحكام الرقابة المالية والنظامية ورقابة األداء على جمي ة ونفقاته رادات الدول ع إي لية ألحكام الرقابة المالية والنظامية ورقابة األداء على جمي

 ..والتحقق من آفاءة إدارة األموال العامة المنقولة منها والثابتة وحسن استعمالها والمحافظة عليهاوالتحقق من آفاءة إدارة األموال العامة المنقولة منها والثابتة وحسن استعمالها والمحافظة عليها
رارات منه                   دة ق د صدرت ع ة فق رارات منه                  وبهدف حماية المال العام والحد من الممارسات غير النظامي دة ق د صدرت ع ة فق وزراء قضى     وبهدف حماية المال العام والحد من الممارسات غير النظامي رار لمجلس ال وزراء قضى     ا ق رار لمجلس ال ا ق

ة                             ة الرقاب ز فعالي ة مشمولة لتعزي ي آل جه ة ف ة الداخلي ة بتأسيس وحدات للرقاب ة العام وان المراقب راح دي ى اقت ة                            بالموافقة عل ة الرقاب ز فعالي ة مشمولة لتعزي ي آل جه ة ف ة الداخلي ة بتأسيس وحدات للرقاب ة العام وان المراقب راح دي ى اقت بالموافقة عل
 ..الوقائيةالوقائية

وال من                  راد من أم ه األف ا حصل علي ه م ودع في ة ي راء ذم وال من                 وآذلك صدر أمر سام يقضي بفتح حساب مصرفي باسم حساب إب راد من أم ه األف ا حصل علي ه م ودع في ة ي راء ذم وآذلك صدر أمر سام يقضي بفتح حساب مصرفي باسم حساب إب
 .. م، مئة واثنين وخمسين مليون ريال م، مئة واثنين وخمسين مليون ريال٢٠٠٧٢٠٠٧ولة من غير وجه حق وقد وصل إجمالي المبلغ المودع حتى نهاية ولة من غير وجه حق وقد وصل إجمالي المبلغ المودع حتى نهاية خزينة الدخزينة الد

ة                              شاء هيئ ي تتضمن إن ساد الت ة ومكافحة الف ة النزاه ة لحماي تراتيجية الوطني ساد إعالن االس ة                             ومن أبرز إجراءات مكافحة الف شاء هيئ ي تتضمن إن ساد الت ة ومكافحة الف ة النزاه ة لحماي تراتيجية الوطني ساد إعالن االس ومن أبرز إجراءات مكافحة الف
أن الهيئة المقترحة ال تتمتع بالصالحيات الكافية للقيام بدور فاعل في           أن الهيئة المقترحة ال تتمتع بالصالحيات الكافية للقيام بدور فاعل في           وطنية لمكافحة الفساد، ولكن ما يظهر من االستراتيجية         وطنية لمكافحة الفساد، ولكن ما يظهر من االستراتيجية         

ة         ) ) أوالأوال((مكافحة الفساد، ولذا فإن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان تطالب          مكافحة الفساد، ولذا فإن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان تطالب           ة العام ة         بتعزيز األجهزة الرقابية ومنها ديوان المراقب ة العام بتعزيز األجهزة الرقابية ومنها ديوان المراقب
ق و  ة والتحقي ة الرقاب ق و وهيئ ة والتحقي ة الرقاب ا ((وهيئ ا ثاني ابقة و  ) ) ثاني ة س شورى صالحيات رقابي نح مجلس ال ابقة و  م ة س شورى صالحيات رقابي نح مجلس ال ة دون  م زة الحكومي ة األجه ى آاف ة عل ة دون  الحق زة الحكومي ة األجه ى آاف ة عل الحق

تحديد إجراءات واضحة وعقوبات صارمة للمتورطين في قضايا فساد أو استغالل للسلطة بهدف اإلثراء غير           تحديد إجراءات واضحة وعقوبات صارمة للمتورطين في قضايا فساد أو استغالل للسلطة بهدف اإلثراء غير           ) ) ثالثاثالثا((استثناء،  استثناء،  
شروع شروعالم ة       . . الم اوزات المالي ات والتج ن المخالف شف ع ي الك ة ف شفافية التام ج ال ى نه ة إل زة الرقابي ة األجه دعو الجمعي ا ت ة       آم اوزات المالي ات والتج ن المخالف شف ع ي الك ة ف شفافية التام ج ال ى نه ة إل زة الرقابي ة األجه دعو الجمعي ا ت آم

إضافة إلى تمكين وسائل اإلعالم من الكشف عن مظاهر         إضافة إلى تمكين وسائل اإلعالم من الكشف عن مظاهر         . . إلدارية ومتابعتها مع الجهات القضائية ومحاسبة المتورطين فيها       إلدارية ومتابعتها مع الجهات القضائية ومحاسبة المتورطين فيها       واوا
الفساد أيا  آان الجهاز الحكومي الذي تظهر فيه ومهما عال منصب المتورطين، وحماية الصحفيين الذين يكشفون عن حاالت                   الفساد أيًا آان الجهاز الحكومي الذي تظهر فيه ومهما عال منصب المتورطين، وحماية الصحفيين الذين يكشفون عن حاالت                   

ام               آما تدعو الجمعية إلى اإلسراع بمم     آما تدعو الجمعية إلى اإلسراع بمم     . . فسادفساد ا من القي ام               ارسة هيئة مكافحة الفساد أعمالها وتوسيع صالحياتها ودعمها بما يمكنه ا من القي ارسة هيئة مكافحة الفساد أعمالها وتوسيع صالحياتها ودعمها بما يمكنه
تراتيجية مكافحة                      ذ اس تراتيجية مكافحة                     بمهمة مكافحة الفساد بما يحمي المال العام والوظيفة العامة من االستغالل، وآذلك إلى اإلسراع في تنفي ذ اس بمهمة مكافحة الفساد بما يحمي المال العام والوظيفة العامة من االستغالل، وآذلك إلى اإلسراع في تنفي

ة             ومن الضروري آذلك وضع آلية واضحة للتنسيق ب       ومن الضروري آذلك وضع آلية واضحة للتنسيق ب       . . الفساد بكافة عناصرها  الفساد بكافة عناصرها   ام والوظيف ال الع ة الم ة بحماي ة             ين الجهات المعني ام والوظيف ال الع ة الم ة بحماي ين الجهات المعني
ا هو                             ا بم ة قيامه ي عرقل ا ف ا بينه داخل االختصاصات فيم ا هو                            العامة بما يضمن قيامها بدورها في مكافحة الفساد ولكيال يتسبب ت ا بم ة قيامه ي عرقل ا ف ا بينه داخل االختصاصات فيم العامة بما يضمن قيامها بدورها في مكافحة الفساد ولكيال يتسبب ت

 ..مطلوب منهامطلوب منها
-------------------------------------------------------------------------------- 

 وتترآز في اإلناث% ١١ة وصلت البطال
 سوق األسهم أضر ت بالطبقة الوسطى وضعف رقابة األسواق فتح باب االستغالل: األوضاع المعيشية

تناول التقرير انهيار سوق األسهم وتسببه في فقدان الطبقة الوسطى لمدخراتها وتحملها ديونا  آبيرة انعكست على قدرة الكثير                  تناول التقرير انهيار سوق األسهم وتسببه في فقدان الطبقة الوسطى لمدخراتها وتحملها ديونًا آبيرة انعكست على قدرة الكثير                  
ا ج  ة مم ذه الطبق اء ه ن أبن ا ج م ة مم ذه الطبق اء ه ن أبن ية م اتهم األساس اء باحتياج ى الوف ادرين عل ر ق م غي ية عله اتهم األساس اء باحتياج ى الوف ادرين عل ر ق م غي سلع  . . عله عار ال اع أس ى أن ارتف دد عل ا ش سلع  آم عار ال اع أس ى أن ارتف دد عل ا ش آم

ًا                                 ا مصدرًا آمن وفر له ائًال ي ي ال تجد ع رة والمتقاعدين واألسر الت ى األسر الفقي لبي واضح عل ا                                 واإليجارات انعكس بشكل س ا مصدرا  آمن وفر له ائال  ي ي ال تجد ع رة والمتقاعدين واألسر الت ى األسر الفقي لبي واضح عل واإليجارات انعكس بشكل س
 ..للدخلللدخل

دد              البد من اإلشارة إ   البد من اإلشارة إ   : : وفي إطار األوضاع المعيشية قال التقرير     وفي إطار األوضاع المعيشية قال التقرير      ي ع دد              لى قضية التنمية غير المتوازنة حيث تظهر مؤشراتها ف ي ع لى قضية التنمية غير المتوازنة حيث تظهر مؤشراتها ف
ا                             اطق وهو م ه للمن ك صراحة خالل زيارت شريفين ذل ا                            من المناطق التي لم تحظ باالهتمام الالزم، وقد أعلن خادم الحرمين ال اطق وهو م ه للمن ك صراحة خالل زيارت شريفين ذل من المناطق التي لم تحظ باالهتمام الالزم، وقد أعلن خادم الحرمين ال

ذا الت             . . يتطلب التأآيد على أولوية تلك المناطق في اإلنفاق والمشاريع        يتطلب التأآيد على أولوية تلك المناطق في اإلنفاق والمشاريع         ى ه دل عل ا ي شهد م دأنا ن ذا الت             وقد ب ى ه دل عل ا ي شهد م دأنا ن ابي من خالل        وقد ب ابي من خالل        وجه اإليج وجه اإليج
ك             رتبط بالمل ة ت د ضرورة وجود جهات رقابي ك            تخصيص الكثير من المشاريع التنموية للمناطق الحدودية، إال أن الجمعية تؤآ رتبط بالمل ة ت د ضرورة وجود جهات رقابي تخصيص الكثير من المشاريع التنموية للمناطق الحدودية، إال أن الجمعية تؤآ

 ..مباشرة مهمتها التأآد من تنفيذ تلك المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد وبالمستوى المطلوبمباشرة مهمتها التأآد من تنفيذ تلك المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد وبالمستوى المطلوب
 

ا        وانتقد التقرير تبرير األزمة بأسباب خارج     وانتقد التقرير تبرير األزمة بأسباب خارج      تحكم فيه ة ال يمكن ال ا        ي تحكم فيه ة ال يمكن ال دخول المحدودة              . . ي اة أصحاب ال تمرار معان ى اس دخول المحدودة              ورآز عل اة أصحاب ال تمرار معان ى اس ورآز عل
ي         . . وعدم مقدرتهم على الوفاء باالحتياجات األساسية للتمتع بحياة معيشية آريمة         وعدم مقدرتهم على الوفاء باالحتياجات األساسية للتمتع بحياة معيشية آريمة          اهم ف ى األسواق س ي         آما أن ضعف الرقابة عل اهم ف ى األسواق س آما أن ضعف الرقابة عل

شة  الء المعي ن غ د م ة للح راءات الحكومي اح اإلج دم نج شة ع الء المعي ن غ د م ة للح راءات الحكومي اح اإلج دم نج تيا. . ع ة االس تمرت حال ذلك اس تياول ة االس تمرت حال ذلك اس ذه  ول دوث ه ن ح واطنين م ين الم ذه  ء ب دوث ه ن ح واطنين م ين الم ء ب
اريخ          ي ت ر ف ه األآب اريخ         األزمات في وقت يشهد فيه دخل الدولة من النفط ارتفاعات آبيرة حيث يصف المسؤولون دخل الدولة بأن ي ت ر ف ه األآب األزمات في وقت يشهد فيه دخل الدولة من النفط ارتفاعات آبيرة حيث يصف المسؤولون دخل الدولة بأن

ومن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغالء اإلسراع بإنشاء جمعية لحماية المستهلك وآذلك الموافقة على               ومن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغالء اإلسراع بإنشاء جمعية لحماية المستهلك وآذلك الموافقة على               . . المملكةالمملكة
ادة      . . ء جمعيات تعاونية تهدف إلى تحسين الحالة االقتصادية واالجتماعية ألعضائها      ء جمعيات تعاونية تهدف إلى تحسين الحالة االقتصادية واالجتماعية ألعضائها      إنشاإنشا سامية بزي ات ال د ساهمت التوجيه ادة      وق سامية بزي ات ال د ساهمت التوجيه وق

مخصصات الضمان االجتماعي والمساعدات المقدمة للمعاقين إضافة إلى صرف إعانة الشتاء لألسر المحتاجة للتخفيف من                  مخصصات الضمان االجتماعي والمساعدات المقدمة للمعاقين إضافة إلى صرف إعانة الشتاء لألسر المحتاجة للتخفيف من                  
 ..ن هذه المساعداتن هذه المساعداتاآلثار السلبية التي لحقت بالفئات المستفيدة ماآلثار السلبية التي لحقت بالفئات المستفيدة م
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وقال التقرير إن الجمعية رصدت تضرر الحقوق االقتصادية لبعض المواطنين نتيجة دخولهم مساهمات عقارية مرخصة من             وقال التقرير إن الجمعية رصدت تضرر الحقوق االقتصادية لبعض المواطنين نتيجة دخولهم مساهمات عقارية مرخصة من             
ذه                    بطء إجراءات معالجة ه ك ونتيجة ل ة األراضي ونحو ذل ى منازعات حول ملكي ذه                   قبل الجهات الحكومية إال أنها تحولت إل بطء إجراءات معالجة ه ك ونتيجة ل ة األراضي ونحو ذل ى منازعات حول ملكي قبل الجهات الحكومية إال أنها تحولت إل

في المقابل فإن بعض اإلجراءات الحكومية المتراخية قد يسرت         في المقابل فإن بعض اإلجراءات الحكومية المتراخية قد يسرت         .. أغلب المساهمين أموالهم    أغلب المساهمين أموالهم   المساهمات وتجميد آثير منها خسر    المساهمات وتجميد آثير منها خسر    
ر                       ام بأسعار غي اب الع ر                      لبعض الفئات تحقيق ثراء سريع من خالل تحويل شرآاتهم العائلية إلى مساهمات عامة طرحت لالآتت ام بأسعار غي اب الع لبعض الفئات تحقيق ثراء سريع من خالل تحويل شرآاتهم العائلية إلى مساهمات عامة طرحت لالآتت

ع     هذه اإلجراءات تسببت في زيادةهذه اإلجراءات تسببت في زيادة. . مبنية على معايير اقتصادية وتجارية دقيقة   مبنية على معايير اقتصادية وتجارية دقيقة    شكل يتعارض م ع ب ع      الفجوة بين طبقات المجتم شكل يتعارض م ع ب  الفجوة بين طبقات المجتم
 . . أسس العدالة االقتصادية التي نصت عليها الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدوليةأسس العدالة االقتصادية التي نصت عليها الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية

ك                   ساعدتها ومن ذل ى م ع والعمل عل ات وشرائح المجتم ك                  وقد آانت هناك توجيهات سامية تهدف إلى الحد من معاناة بعض فئ ساعدتها ومن ذل ى م ع والعمل عل ات وشرائح المجتم وقد آانت هناك توجيهات سامية تهدف إلى الحد من معاناة بعض فئ
سلي        ك الت سلي       زيادة القروض الممنوحة من بن ك الت ازل أو دعم                     زيادة القروض الممنوحة من بن رميم المن زواج أو ت ى ال ساعدة عل ة للم ازل أو دعم                     ف وخاصة القروض االجتماعي رميم المن زواج أو ت ى ال ساعدة عل ة للم ف وخاصة القروض االجتماعي

واطنين                        . . المشاريع الصغيرة المشاريع الصغيرة  وفير الخدمات للم ة بضرورة ت د صدور الميزاني وزراء بع شريفين ال ادم الحرمين ال واطنين                        آما وجه خ وفير الخدمات للم ة بضرورة ت د صدور الميزاني وزراء بع شريفين ال ادم الحرمين ال آما وجه خ
 . . والمقيمين بما يمكنهم من العيش الكريم وعدم االحتجاج بقلة اإلمكاناتوالمقيمين بما يمكنهم من العيش الكريم وعدم االحتجاج بقلة اإلمكانات

سبة              %%١١١١ إن البطالة مرتفعة ووصلت إلى        إن البطالة مرتفعة ووصلت إلى       وقال التقرير وقال التقرير  ع ن سبة              ، وهي ترتفع بالنسبة لإلناث بشكل الفت عنها عند الذآور، وترتف ع ن ، وهي ترتفع بالنسبة لإلناث بشكل الفت عنها عند الذآور، وترتف
البطالة بين حملة الشهادة الثانوية مما يتطلب قيام الجهات المعنية بسوق العمل بمواصلة جهودها في سبيل خلق فرص للعمل                   البطالة بين حملة الشهادة الثانوية مما يتطلب قيام الجهات المعنية بسوق العمل بمواصلة جهودها في سبيل خلق فرص للعمل                   

  . . ململللتقليل من أعداد أولئك الباحثين عن حقهم في العللتقليل من أعداد أولئك الباحثين عن حقهم في الع
 السنة التاسعة السنة التاسعة ) ) ٣٠٩٧٣٠٩٧((م العدد م العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٣٢٣هـ الموافق هـ الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع األول  ربيع األول ٢٦٢٦االثنين االثنين جريدة الوطن جريدة الوطن : : المصدرالمصدر

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3097&id=95126&groupID=0  
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بعدم نقل املتهمني “ اهليئة"وطالبت ... بتحسن وضع املرأةأشادت 
  ...  اخلاصةبسياراتهم

“ األمر باملعروف"و“ العدل"و“ الشورى"تنتقد “ حقوق اإلنسان"
 “السجون"و

  الب     الب      أحمد غ أحمد غ-الرياض الرياض 
شورى،                            دمها مجلس ال ي مق سعودية، وف ي ال ة ف زة الحكومي بعض األجه ادات ل سان، انتق وق اإلن شورى،                           وّجهت الجمعية الوطنية لحق دمها مجلس ال ي مق سعودية، وف ي ال ة ف زة الحكومي بعض األجه ادات ل سان، انتق وق اإلن وج هت الجمعية الوطنية لحق

ا                  دة أهمه ا                 ووزارة العدل، وهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمديرية العامة للسجون، وذلك ألسباب ع دة أهمه ة    : : ووزارة العدل، وهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمديرية العامة للسجون، وذلك ألسباب ع ة    عدم تأدي عدم تأدي
 ..مشيرة إلى وجود انتهاآات لحقوق اإلنسان في بعض األجهزة المتخصصةمشيرة إلى وجود انتهاآات لحقوق اإلنسان في بعض األجهزة المتخصصة. . ااعملها على أآمل وجه، ونقص تعاونهعملها على أآمل وجه، ونقص تعاونه

سعودية         ««وذآرت الجمعية في التقرير الثاني لها، والذي حمل عنوان          وذآرت الجمعية في التقرير الثاني لها، والذي حمل عنوان           ي ال سان ف وق اإلن سعودية         أحوال حق ي ال سان ف وق اإلن اة ««حصلت  حصلت  ((» » أحوال حق اة الحي ى  » » الحي ى  عل عل
ه  سخة من ه ن سخة من ات، وتق       ))ن ة االتفاق ة، ومراجع درس األنظم دي ب ي دوره التقلي ستمر ف شورى م س ال ات، وتق       ، أن مجل ة االتفاق ة، ومراجع درس األنظم دي ب ي دوره التقلي ستمر ف شورى م س ال زة ، أن مجل زة ويم أداء األجه ويم أداء األجه

ة     سلطة التنفيذي زة ال ى أجه ابي عل ز دوره الرق شارآة، وتعزي يع الم اه توس ابي باتج ور إيج شهد أي تط م ي ه ل ة، لكن ة    الحكومي سلطة التنفيذي زة ال ى أجه ابي عل ز دوره الرق شارآة، وتعزي يع الم اه توس ابي باتج ور إيج شهد أي تط م ي ه ل ة، لكن الحكومي
ذلك                 ««: : وتابعت وتابعت . . ومؤسساتهاومؤسساتها ة ل اره الصالحيات الالزم سبب افتق ان محدودًا، ب ذلك                 تحرك المجلس آ ة ل اره الصالحيات الالزم سبب افتق ان محدودا ، ب ة عن ضعف دور       . . »»تحرك المجلس آ ة عن ضعف دور       متحدث متحدث

ار سوق األسهم،                المجلس في حل ومراقبة بعض المشك     المجلس في حل ومراقبة بعض المشك      ا انهي واطنين، ومنه ار سوق األسهم،                الت، التي ألحقت الضرر باألوضاع المعيشية للم ا انهي واطنين، ومنه الت، التي ألحقت الضرر باألوضاع المعيشية للم
 ..واالرتفاع الذي شهدته أسعار السلع والخدماتواالرتفاع الذي شهدته أسعار السلع والخدمات

شمل                               يع صالحياته، لت ين وتوس دًال من التعي شورى، وأن تكون باالنتخاب ب شكيل مجلس ال ة ت ي آلي ادة النظر ف شمل                              وطالبت بإع يع صالحياته، لت ين وتوس دال  من التعي شورى، وأن تكون باالنتخاب ب شكيل مجلس ال ة ت ي آلي ادة النظر ف وطالبت بإع
اقبة الموازنة، إضافة إلى شمول مراجعة أداء األجهزة الحكومية الوزارات آافة من دون              اقبة الموازنة، إضافة إلى شمول مراجعة أداء األجهزة الحكومية الوزارات آافة من دون              المراقبة وحق مساءلة الوزراء ومر    المراقبة وحق مساءلة الوزراء ومر    

رفض اطالع                         »»الجمعيةالجمعية««وأآدت  وأآدت  . . استثناءاستثناء ة، وي شاريع األنظم ع م ه م ي تعامل سرية ف زال يتمسك بال رفض اطالع                         ، أن مجلس الشورى ال ي ة، وي شاريع األنظم ع م ه م ي تعامل سرية ف زال يتمسك بال ، أن مجلس الشورى ال ي
 ..المجتمع عليهاالمجتمع عليها

ي     »»الجمعيةالجمعية««وبشأن الجهاز القضائي، وصفت     وبشأن الجهاز القضائي، وصفت      ي     ، جهود وزارة العدل ف ل               ، جهود وزارة العدل ف اآم وتأهي شاء المح ضاء، وإن ق الق بيل تطوير مرف ل                س اآم وتأهي شاء المح ضاء، وإن ق الق بيل تطوير مرف  س
ى                ««القضاة، ووجودهم في المناطق والمحافظات بأنها       القضاة، ووجودهم في المناطق والمحافظات بأنها        ود مضاعفة من المجلس األعل اج لجه ى                جهود تسير بشكل بطيء، وتحت ود مضاعفة من المجلس األعل اج لجه جهود تسير بشكل بطيء، وتحت

ي                      . . »»للقضاءللقضاء ا ف ى حقه ي بعض الحاالت عل رأة ف ي                      ورصدت بعض االنتهاآات التي تحدث في المحاآم، ومنها عدم حصول الم ا ف ى حقه ي بعض الحاالت عل رأة ف ورصدت بعض االنتهاآات التي تحدث في المحاآم، ومنها عدم حصول الم
سات،                   التقاالتقا ي الجل ين الخصوم ف ز ب ي التقاضي من دون تميي ساواة ف سات،                   ضي بسهولة، وعدم االلتزام في بعض الحاالت بحق الم ي الجل ين الخصوم ف ز ب ي التقاضي من دون تميي ساواة ف ضي بسهولة، وعدم االلتزام في بعض الحاالت بحق الم

ة            ام التعزيري ي بعض األحك ًا ف ة أحيان سات، والمبالغ ة           وعدم التقاضي العلني والتمييز، وعدم التزام بعض القضاة بمواعيد الجل ام التعزيري ي بعض األحك ا  ف ة أحيان سات، والمبالغ وعدم التقاضي العلني والتمييز، وعدم التزام بعض القضاة بمواعيد الجل
سجن            في عقوبتي السجن والجلد، مشيدة  بأخذ بعض قضا       في عقوبتي السجن والجلد، مشيدًة بأخذ بعض قضا        ة ال دائل عقوب ى بب اآم الدرجة األول سجن            ة مح ة ال دائل عقوب ى بب اآم الدرجة األول ة      . . ة مح ة الوطني ة      وطالبت الجمعي ة الوطني وطالبت الجمعي

لحقوق اإلنسان هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن تلتزم التعميم الذي صدر، وينص على أن دورها ينتهي بمجرد                 لحقوق اإلنسان هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن تلتزم التعميم الذي صدر، وينص على أن دورها ينتهي بمجرد                 
سياراتهم الخاصة  ين ب ل المتهم دم نق ة وع ز األمني ى المراآ سليمه إل شخص وت ى ال بض عل سياراتهم الخاصة الق ين ب ل المتهم دم نق ة وع ز األمني ى المراآ سليمه إل شخص وت ى ال بض عل سان وو. . الق وق اإلن ة حق سان دعت هيئ وق اإلن ة حق دعت هيئ

ة(( ةالحكومي سبق وتكثيف  ) ) الحكومي سجون ودور التوقيف دون إذن م ارة ال ا زي ا ومنه ت إليه ي أوآل ة الت ل التخصصات آاف ى تفعي سبق وتكثيف  إل سجون ودور التوقيف دون إذن م ارة ال ا زي ا ومنه ت إليه ي أوآل ة الت ل التخصصات آاف ى تفعي إل
رام                             ة احت ة بأهمي ة المختلف ات الحكومي اع الجه سعى إلقن ا، وأن ت ي فيه اوزات الت ة وآشف التج رام                            مراقبة أداء األجهزة الحكومي ة احت ة بأهمي ة المختلف ات الحكومي اع الجه سعى إلقن ا، وأن ت ي فيه اوزات الت ة وآشف التج مراقبة أداء األجهزة الحكومي

 ..التها وتصرفاتهاالتها وتصرفاتهاحقوق اإلنسان في تعامحقوق اإلنسان في تعام
سان وأن                            » » الجمعيةالجمعية««وعلقت  وعلقت   وق اإلن ق بحق ا يتعل ي م اح ملحوظ ف رة انفت بالد تعيش فت أن ال سان وأن                            على وضع المرأة في السعودية ب وق اإلن ق بحق ا يتعل ي م اح ملحوظ ف رة انفت بالد تعيش فت أن ال على وضع المرأة في السعودية ب

ي مختلف المجاالت                          سائي ف اء بالعنصر الن ى االلتق ا عل ادة العلي ي مختلف المجاالت                         تحسنًا واضحًا لوحظ على وضع المرأة، مشيدة بحرص القي سائي ف اء بالعنصر الن ى االلتق ا عل ادة العلي . . تحسنا  واضحا  لوحظ على وضع المرأة، مشيدة بحرص القي
سماح ل««: : وأضافتوأضافت سماح لموضوع ال ات   موضوع ال ى عكس انتخاب ر واضح عل ر غي ة أم ات البلدي ي االنتخاب صويت ف رأة بالترشح أو الت ات   لم ى عكس انتخاب ر واضح عل ر غي ة أم ات البلدي ي االنتخاب صويت ف رأة بالترشح أو الت لم

اء اشتراط            . . »»مجالس الغرف التجارية وبعض الجمعيات األخرى     مجالس الغرف التجارية وبعض الجمعيات األخرى      اء اشتراط            ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى إصدار قرار بإلغ ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى إصدار قرار بإلغ
 نظام صندوق التنمية العقارية بخصوص   نظام صندوق التنمية العقارية بخصوص  موافقة ولي األمر على حق المرأة الراشدة في فتح حساب باسمها، وإعادة النظر في  موافقة ولي األمر على حق المرأة الراشدة في فتح حساب باسمها، وإعادة النظر في  

 ..منح االقتراض للسكن الخاص للنساءمنح االقتراض للسكن الخاص للنساء
ة ««وفي مجال مكافحة الفساد، قالت      وفي مجال مكافحة الفساد، قالت       ة الجمعي دخل نتيجة               » » الجمعي ي ال ر ف و الكبي ساد النم ادة حاالت الف م أسباب زي ا إن أه ي تقريره دخل نتيجة               ف ي ال ر ف و الكبي ساد النم ادة حاالت الف م أسباب زي ا إن أه ي تقريره ف

بة،      الرتفاع أسعار النفط والقفزة في المشاريع الحكومية والمبالغ الطائلة التي تنفق عل    الرتفاع أسعار النفط والقفزة في المشاريع الحكومية والمبالغ الطائلة التي تنفق عل     ة والمحاس ال المراقب ع ضعف أعم بة،      يها م ة والمحاس ال المراقب ع ضعف أعم يها م
 ..إضافة إلى تردي األوضاع المعيشية وعدم قدرة آثير من موظفي األجهزة الحكومية على الوفاء بحاجاتهمإضافة إلى تردي األوضاع المعيشية وعدم قدرة آثير من موظفي األجهزة الحكومية على الوفاء بحاجاتهم

ل التعليمي ومن               ي الحق ذلك المشكالت الموجودة ف ع، وآ ل التعليمي ومن              وعّبرت الجمعية عن استيائها من الخدمات الصحية المقدمة للمجتم ي الحق ذلك المشكالت الموجودة ف ع، وآ وعب رت الجمعية عن استيائها من الخدمات الصحية المقدمة للمجتم
 ..لمين التي تصلها ضد وزارة التربية والتعليم بسبب تعيينهم في مستويات غير مستحقةلمين التي تصلها ضد وزارة التربية والتعليم بسبب تعيينهم في مستويات غير مستحقةضمنها تظلمات المعضمنها تظلمات المع
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واعتبرت أن السجون ال تزال تعاني من االآتظاظ بأعداد النزالء، وطالبت بمزيد من الجهد والعمل لالنتهاء من اإلصالحيات               واعتبرت أن السجون ال تزال تعاني من االآتظاظ بأعداد النزالء، وطالبت بمزيد من الجهد والعمل لالنتهاء من اإلصالحيات               
وب والحاجة    التي يجري العمل على إنشائها واإلسراع في إنهاء توسعة اإلصالحيات، وت          التي يجري العمل على إنشائها واإلسراع في إنهاء توسعة اإلصالحيات، وت           شكل المطل وب والحاجة    فعيل اإلفراج الصحي بال شكل المطل فعيل اإلفراج الصحي بال

 ..إلى تعديل النصوص التي تنظم ذلكإلى تعديل النصوص التي تنظم ذلك
 إشادة بشفافية وسائل اإلعالمإشادة بشفافية وسائل اإلعالم

سعودية من                          ي ال ائل اإلعالم ف ه وس ذي وصلت ل سعودية من                          أشادت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بمستوى الشفافية وحرية التعبير ال ي ال ائل اإلعالم ف ه وس ذي وصلت ل  أشادت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بمستوى الشفافية وحرية التعبير ال
دة أن        دة أن       خالل توجيهها النقد لألجهزة الحكومية، مؤآ ي الصحف،                      خالل توجيهها النقد لألجهزة الحكومية، مؤآ ر ف ة التعبي د سقف حري ي تحدي ر ف ر آبي ي الصحف،                       دور رؤساء التحري ر ف ة التعبي د سقف حري ي تحدي ر ف ر آبي  دور رؤساء التحري

 ..والحظت تأثر المؤسسات اإلعالمية الرسمية بروح الشفافية في معالجة قضايا المجتمعوالحظت تأثر المؤسسات اإلعالمية الرسمية بروح الشفافية في معالجة قضايا المجتمع
ة          ««: : وقالت الجمعية في تقريرها   وقالت الجمعية في تقريرها    ى حري ود عل ي بعض القي ة          هذه التطورات اإليجابية قابلها بعض اإلجراءات المتشددة تسببت ف ى حري ود عل ي بعض القي هذه التطورات اإليجابية قابلها بعض اإلجراءات المتشددة تسببت ف

دة          » » أآدت أن االنفتاح اإلعالمي يفتقد االستمرارية     أآدت أن االنفتاح اإلعالمي يفتقد االستمرارية     التعبير و التعبير و  اف جري ك بإيق ى ذل دة          وضربت مثاًال عل اف جري ك بإيق ى ذل اة ««وضربت مثاال  عل اة الحي سبب    » » الحي ام ب ة أي سبب    ثالث ام ب ة أي ثالث
 ..رفضها إيقاف أحد آتابها الذي تتسم مقاالته بجراءة في نقد أداء األجهزة الحكوميةرفضها إيقاف أحد آتابها الذي تتسم مقاالته بجراءة في نقد أداء األجهزة الحكومية

نعهم من           وآررت الجمعية مطالبتها للجهات المسؤولة بعدم محاولة التضييق على العاملين في          وآررت الجمعية مطالبتها للجهات المسؤولة بعدم محاولة التضييق على العاملين في           دم م ة وع نعهم من            المؤسسات اإلعالمي دم م ة وع  المؤسسات اإلعالمي
ى                             ديًا عل ر تع ضييق يعتب ى أن الت شددة عل ال الحاصل، م اوزات واإلهم ى                            الكتابة لقيامهم بتحقيقات صحافية تكشف بعض التج ديا  عل ر تع ضييق يعتب ى أن الت شددة عل ال الحاصل، م اوزات واإلهم الكتابة لقيامهم بتحقيقات صحافية تكشف بعض التج

 ..حرية الصحفيين في أداء مهامهم والحد من مساهمتهم في الكشف عن التجاوزاتحرية الصحفيين في أداء مهامهم والحد من مساهمتهم في الكشف عن التجاوزات
 »»الجمعيةالجمعية««توصيات التقرير  الثاني لـتوصيات التقرير  الثاني لـ

 .. في مشروع اإلصالح السياسي بما يضمن توسيع المشارآة الشعبية ويدعم االستقرار االجتماعي في مشروع اإلصالح السياسي بما يضمن توسيع المشارآة الشعبية ويدعم االستقرار االجتماعياالستمراراالستمرار> > 
 ..إعادة النظر في ما تضمنه نظام المرور الجديدإعادة النظر في ما تضمنه نظام المرور الجديد> > 
 ..العمل على استقالل هيئة التحقيق واالدعاء العام وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراءالعمل على استقالل هيئة التحقيق واالدعاء العام وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء> > 
 ..وير القضاءوير القضاءاالستعجال في تنفيذ ما لم ينفذ من مشروع تطاالستعجال في تنفيذ ما لم ينفذ من مشروع تط> > 
ان                        > >  ي إمك وزراء والنظر ف ساءلة ال ة وحق م ة الموازن ان                        توسيع صالحيات مجلس الشورى لتشمل المراقبة، خصوصًا مراقب ي إمك وزراء والنظر ف ساءلة ال ة وحق م ة الموازن توسيع صالحيات مجلس الشورى لتشمل المراقبة، خصوصا  مراقب

 ..انتخاب عدد من أعضائه بدال  من تعيينهمانتخاب عدد من أعضائه بدًال من تعيينهم
 ..ميميالعمل على وضع مدونة لألحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق مع الرأي الراجح في الفقه اإلسالالعمل على وضع مدونة لألحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق مع الرأي الراجح في الفقه اإلسال> > 
ا      > >  ا      دعم حرية التعبير في ظل أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة السائدة ومن يتهم بالتجاوز ينبغي عدم اعتقاله مباشرة، وإنم دعم حرية التعبير في ظل أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة السائدة ومن يتهم بالتجاوز ينبغي عدم اعتقاله مباشرة، وإنم

 ..يحال إلى القضاء ويمك ن من محاآمة عادلة بما فيها حقه في االستعانة بمحام ، وما يصدر بحقه ينفذيحال إلى القضاء ويمّكن من محاآمة عادلة بما فيها حقه في االستعانة بمحاٍم، وما يصدر بحقه ينفذ
صحافيين           العمل على تعديل الئحة هيئة الصحافيين السع      العمل على تعديل الئحة هيئة الصحافيين السع      > >  م ال ي دع دورها ف ام ب ا من القي صحافيين           وديين بما يضمن استقاللها وتمكينه م ال ي دع دورها ف ام ب ا من القي وديين بما يضمن استقاللها وتمكينه

 ..والدفاع عن حقوقهم ويعزز حرية الصحافة في السعوديةوالدفاع عن حقوقهم ويعزز حرية الصحافة في السعودية
إعادة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمينات االجتماعية بما يتالءم والظروف التي طرأت خالل األعوام األخيرة                إعادة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمينات االجتماعية بما يتالءم والظروف التي طرأت خالل األعوام األخيرة                > > 

ضمان           وآان لها آثار سلبية في ا     وآان لها آثار سلبية في ا      تفادة من مخصصات ال نهم باالس ًال م ل دخ ات األق سماح للفئ ضمان           لمستفيدين من هذه األنظمة أو ال تفادة من مخصصات ال نهم باالس ل دخال  م ات األق سماح للفئ لمستفيدين من هذه األنظمة أو ال
 ..االجتماعي ودعم الجمعيات الخيريةاالجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية

 ..المبادرة بإصدار نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية وأنظمة الحماية من اإليذاءالمبادرة بإصدار نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية وأنظمة الحماية من اإليذاء> > 
 ..ة الكبرى لضمان تنفيذهاة الكبرى لضمان تنفيذهاإنشاء هيئة رقابية عليا تتولى اإلشراف على المشاريع التنمويإنشاء هيئة رقابية عليا تتولى اإلشراف على المشاريع التنموي> > 
شرية  > >  الموارد الب ا ب ق ودعمه ة والتحقي ة الرقاب ة وهيئ ة العام وان المراقب دمها دي ي مق ة، وف ات الرقابي ة الهيئ شرية  تحديث أنظم الموارد الب ا ب ق ودعمه ة والتحقي ة الرقاب ة وهيئ ة العام وان المراقب دمها دي ي مق ة، وف ات الرقابي ة الهيئ تحديث أنظم

 ..والفنيةوالفنية
ام           > >  ن القي ا م ي تمكنه ة الت شرية والمالي الموارد الب ا ب ا ودعمه رة أعماله ن مباش ساد م ة الف ة مكافح ين هيئ ادرة بتمك ام           المب ن القي ا م ي تمكنه ة الت شرية والمالي الموارد الب ا ب ا ودعمه رة أعماله ن مباش ساد م ة الف ة مكافح ين هيئ ادرة بتمك المب
 ..اختصاصاتهااختصاصاتهابب

ررة بموجب نص                             > >  ضائي أو تكون مق م ق ا حك صدر فيه ي ي ى الحاالت الت ررة بموجب نص                             الحد من إجراءات المنع من السفر وقصرها عل ضائي أو تكون مق م ق ا حك صدر فيه ي ي ى الحاالت الت الحد من إجراءات المنع من السفر وقصرها عل
 ..نظامينظامي

ق                  > >  ق                  العمل على وضع خطة إليجاد مقار مملوآة للدولة لمعظم األجهزة األمنية واإلدارية التابعة لوزارة الداخلية وهيئة التحقي العمل على وضع خطة إليجاد مقار مملوآة للدولة لمعظم األجهزة األمنية واإلدارية التابعة لوزارة الداخلية وهيئة التحقي
 ..واالدعاء العامواالدعاء العام

 ..عمل على تحسين الرعاية الصحية في مختلف المناطق بما يعكس اإلنفاق الكبير الذي تخصصه الدولة لهذا القطاععمل على تحسين الرعاية الصحية في مختلف المناطق بما يعكس اإلنفاق الكبير الذي تخصصه الدولة لهذا القطاعالال>  >  
 ..إيجاد آلية واضحة للتعامل مع السجناء األمنيين لجهة مدة االعتقال ومكانه وتواصلهم مع أسرهمإيجاد آلية واضحة للتعامل مع السجناء األمنيين لجهة مدة االعتقال ومكانه وتواصلهم مع أسرهم> > 
 .. السجون بالسجناء السجون بالسجناءاالستعجال في إنشاء اإلصالحيات وتوسيعها بما يضمن الحد من اآتظاظاالستعجال في إنشاء اإلصالحيات وتوسيعها بما يضمن الحد من اآتظاظ> > 
ى       > >  وئهم إل ن لج د م شباب للح ة لل بة ومتنوع رامج مناس ق ب ات لخل اد آلي ل إيج ن أج شباب م ة لل ة العام ل دور الرعاي ى       تفعي وئهم إل ن لج د م شباب للح ة لل بة ومتنوع رامج مناس ق ب ات لخل اد آلي ل إيج ن أج شباب م ة لل ة العام ل دور الرعاي تفعي

 ..المخدرات وارتكاب الجريمةالمخدرات وارتكاب الجريمة
 ..مواصلة تدريب منسوبي هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واالستمرار في منعهم من المطاردة مواصلة تدريب منسوبي هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واالستمرار في منعهم من المطاردة > > 
 .. العمل من خالل توفير فرص وظيفية للعاطلين بمعاشات تضمن حياة آريمة العمل من خالل توفير فرص وظيفية للعاطلين بمعاشات تضمن حياة آريمةضمان الحق فيضمان الحق في> > 
 ..العناية بتقديم الخدمات الصحية للسجناء وتحسين البيئة داخل السجونالعناية بتقديم الخدمات الصحية للسجناء وتحسين البيئة داخل السجون> > 
 ..إعادة النظر في أحكام الكفالة وإصالح العالقة بين صاحب العمل والعامل الوافدإعادة النظر في أحكام الكفالة وإصالح العالقة بين صاحب العمل والعامل الوافد> > 
وفي > >  ى ت ل عل رأة والعم ل الم دة لعم االت جدي ق مج وفي خل ى ت ل عل رأة والعم ل الم دة لعم االت جدي ق مج رات بعض  خل ي مم ارة ف ي يمارسن التج ساء الالت بة للن ة مناس رات بعض  ر أمكن ي مم ارة ف ي يمارسن التج ساء الالت بة للن ة مناس ر أمكن

 ..األسواق حاليا األسواق حاليًا



  

 ٢٤

ة    > >  م الحماي ة ودع اطق المملك ف من ي مختل واء ف شاء دور إي ي إن راع ف ري واإلس ف األس ن العن د م تراتيجية الح ل اس ة    تفعي م الحماي ة ودع اطق المملك ف من ي مختل واء ف شاء دور إي ي إن راع ف ري واإلس ف األس ن العن د م تراتيجية الح ل اس تفعي
 ..االجتماعية وتقوية صالحياتها أو إنشاء هيئة مستقلة للحماية االجتماعيةاالجتماعية وتقوية صالحياتها أو إنشاء هيئة مستقلة للحماية االجتماعية

 ..ائل عقوبة السجن والعمل على إيجاد قائمة بهذه البدائل يزود بها القضاة من أجل االستفادة منهاائل عقوبة السجن والعمل على إيجاد قائمة بهذه البدائل يزود بها القضاة من أجل االستفادة منهاتفعيل بدتفعيل بد> > 
ة                    > >  ات والمؤسسات األهلي ة                    إعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلومات ومشروع نظام الجمعي ات والمؤسسات األهلي إعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلومات ومشروع نظام الجمعي

 ..ي التعبير والمشارآة بالرأي في قضايا الشأن العامي التعبير والمشارآة بالرأي في قضايا الشأن العامالتي قد يساء استخدامها لمنع األفراد من ممارسة حقهم الطبيعي فالتي قد يساء استخدامها لمنع األفراد من ممارسة حقهم الطبيعي ف
 ..تحديد مفهوم السيادة وضع ضابط للدعاوى المتعلقة بها لضمان عدم حرمان بعض من يلجأ إلى القضاء من حقوقهتحديد مفهوم السيادة وضع ضابط للدعاوى المتعلقة بها لضمان عدم حرمان بعض من يلجأ إلى القضاء من حقوقه> > 

  ////٠٩٠٩//٠٣٠٣//٢٣٢٣  -الحياة     الحياة     جريدة جريدة : : المصدرالمصدر
http://ksa.daralhayat.com/local_news/riyadh/03-2009/Article-20090322-2fa1042d-c0a8-10ed-000c-

e0bb47458544/story.html  
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 :اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف تقريرها الثاني

 حق مراقبة امليزانية ومساءلة الوزراء" الشورى"توصية مبنح 
  

 علي آل جبريل من الرياضعلي آل جبريل من الرياض
ة                        أوصت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسا    أوصت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسا     ة للدول ة العام ة الميزاني ه مراقب سنى ل شورى، لتت ي نظام مجلس ال ة                        ن بإعادة النظر ف ة للدول ة العام ة الميزاني ه مراقب سنى ل شورى، لتت ي نظام مجلس ال ن بإعادة النظر ف

ات            . . ومنحه حق مساءلة الوزراء   ومنحه حق مساءلة الوزراء    ات            آما طالبت الجمعية في تقريرها الجديد، بإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمين آما طالبت الجمعية في تقريرها الجديد، بإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمين
ة    االجتماعية بما يتالءم مع الظروف التي طرأت خالل السنوات األخيرة، و  االجتماعية بما يتالءم مع الظروف التي طرأت خالل السنوات األخيرة، و   ذه األنظم ة    آان لها آثار سلبية في المستفيدين من ه ذه األنظم آان لها آثار سلبية في المستفيدين من ه

 . . أو السماح للفئات األقل دخال منهم باالستفادة من مخصصات الضمان االجتماعي ودعم الجمعيات الخيريةأو السماح للفئات األقل دخال منهم باالستفادة من مخصصات الضمان االجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية
واطنين،               : ": "وقالتوقالت ر من الم شية لكثي اة المعي ي الحي لبية ف ارًا س صادية ترآت آث واطنين،               إن المملكة شهدت السنة الماضية تطورات اقت ر من الم شية لكثي اة المعي ي الحي لبية ف ارا  س صادية ترآت آث إن المملكة شهدت السنة الماضية تطورات اقت
ان دور             خاخا ان دور             صة أصحاب الدخول المحدودة، وتمثلت في انهيار سوق األسهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات واإليجارات، وآ صة أصحاب الدخول المحدودة، وتمثلت في انهيار سوق األسهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات واإليجارات، وآ

ذمر                               ة الت ك التطورات وزادت حال ة تل ي مواجه شورى، ضعيفًا ف ى مجلس ال ة، إضافة إل ة المعني ة التنفيذي ذمر                              األجهزة الحكومي ة الت ك التطورات وزادت حال ة تل ي مواجه شورى، ضعيفا  ف ى مجلس ال ة، إضافة إل ة المعني ة التنفيذي األجهزة الحكومي
 . . قياس الرأي ودرجة الرضاقياس الرأي ودرجة الرضاالشعبي التي يمكن قياسها، رغم عدم وجود آليات لالشعبي التي يمكن قياسها، رغم عدم وجود آليات ل

آما رصدت الجمعية تضرر الحقوق االقتصادية لبعض المواطنين نتيجة دخولهم مساهمات عقارية مرخصة من قبل الجهات           آما رصدت الجمعية تضرر الحقوق االقتصادية لبعض المواطنين نتيجة دخولهم مساهمات عقارية مرخصة من قبل الجهات           
ر                     د آثي ساهمات وتجمي ر                    الحكومية، إال أنها تحولت إلى منازعات حول ملكية األراضي، ونتيجة لبطء إجراءات معالجة هذه الم د آثي ساهمات وتجمي الحكومية، إال أنها تحولت إلى منازعات حول ملكية األراضي، ونتيجة لبطء إجراءات معالجة هذه الم

 . . همين أموالهمهمين أموالهممنها خسر أغلب المسامنها خسر أغلب المسا
ضمان عدم                               ا ل ة به دعاوى المتعلق سيادة ووضع ضوابط لل وم ال د مفه سان بتحدي وق اإلن ة حق ضمان عدم                              من جهة أخرى، أوصت جمعي ا ل ة به دعاوى المتعلق سيادة ووضع ضوابط لل وم ال د مفه سان بتحدي وق اإلن ة حق من جهة أخرى، أوصت جمعي
ادات     سبب اجته ا ب وز نظره ي ال يج سيادة الت ال ال ن أعم ك م ة أن ذل ه بحج ن حقوق ضاء م ى الق أ إل ن يلج ان بعض م ادات    حرم سبب اجته ا ب وز نظره ي ال يج سيادة الت ال ال ن أعم ك م ة أن ذل ه بحج ن حقوق ضاء م ى الق أ إل ن يلج ان بعض م حرم

   ..وتفسيرات بعض القضاة لمفهوم أعمال السيادةوتفسيرات بعض القضاة لمفهوم أعمال السيادة
 : : في مايلي مزيد من التفاصيلفي مايلي مزيد من التفاصيل

اني شامال                   سعودية الث سان ال وق اإلن ة حق ر جمعي ان تقري ي آ اعي واألمن رورا باالجتم ى االقتصادي م اني شامال                  من الشأن اإلنساني إل سعودية الث سان ال وق اإلن ة حق ر جمعي ان تقري ي آ اعي واألمن رورا باالجتم ى االقتصادي م من الشأن اإلنساني إل
ي             ة الت ي            ومتنوعا في آشف الواقع الحقوقي المباشر في المملكة، حيث آشفت الجمعية عن بعض اإلجراءات الحكومية المتراخي ة الت ومتنوعا في آشف الواقع الحقوقي المباشر في المملكة، حيث آشفت الجمعية عن بعض اإلجراءات الحكومية المتراخي

ا      . . الفئات تحقيق الثراء السريع   الفئات تحقيق الثراء السريع   يسرت لبعض   يسرت لبعض    ي تقريره ة ف ا      وقالت الجمعي ي تقريره ة ف ين               : ": "وقالت الجمعي ادة الفجوة ب ي زي سببت ف ذه اإلجراءات ت ين               إن ه ادة الفجوة ب ي زي سببت ف ذه اإلجراءات ت إن ه
 ". ". طبقات المجتمع بشكل يتعارض مع أسس العدالة االقتصادية التي نصت عليها الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدوليةطبقات المجتمع بشكل يتعارض مع أسس العدالة االقتصادية التي نصت عليها الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية

ي الم سان ف وق اإلن ال حق ا أن ح ي تقريره ة ف ي الموأوضحت الجمعي سان ف وق اإلن ال حق ا أن ح ي تقريره ة ف ساتية أم وأوضحت الجمعي شريعية آانت أم مؤس ة ت ا المختلف ن زواياه ة م ساتية أم ملك شريعية آانت أم مؤس ة ت ا المختلف ن زواياه ة م ملك
شريعات أو      كل ت ي ش واء ف اوزات س وع تج ن وق ع م م يمن ك ل ة، إال أن ذل ورات اإليجابي ن التط ا م هدت نوع د ش ة ق شريعات أو     إجرائي كل ت ي ش واء ف اوزات س وع تج ن وق ع م م يمن ك ل ة، إال أن ذل ورات اإليجابي ن التط ا م هدت نوع د ش ة ق إجرائي

 . . إجراءات أو ممارساتإجراءات أو ممارسات
ا                 ة بم ات االجتماعي ا                وأوصت الجمعية بإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمين ة بم ات االجتماعي ي طرأت           وأوصت الجمعية بإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمين ع الظروف الت تالءم م ي طرأت            ي ع الظروف الت تالءم م  ي

خالل السنوات األخيرة، وآان لها آثار سلبية في المستفيدين من هذه األنظمة أو السماح للفئات األقل دخال منهم باالستفادة من   خالل السنوات األخيرة، وآان لها آثار سلبية في المستفيدين من هذه األنظمة أو السماح للفئات األقل دخال منهم باالستفادة من   
 . . مخصصات الضمان االجتماعي ودعم الجمعيات الخيريةمخصصات الضمان االجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية

صادية              : ": "وقالت الجمعية وقالت الجمعية  سنة الماضية تطورات اقت ة شهدت ال صادية              إن المملك سنة الماضية تطورات اقت ة شهدت ال ر من         إن المملك شية لكثي اة المعي ى الحي لبية عل ارًا س ر من         ترآت آث شية لكثي اة المعي ى الحي لبية عل ارا  س ترآت آث
سلع والخدمات واإليجارات،             اع أسعار ال سلع والخدمات واإليجارات،            المواطنين خاصة أصحاب الدخول المحدودة وتمثلت في انهيار سوق األسهم وارتف اع أسعار ال المواطنين خاصة أصحاب الدخول المحدودة وتمثلت في انهيار سوق األسهم وارتف

ك التطورات و زادت                       ة تل ي مواجه شورى ضعيفًا ف ك التطورات و زادت                      وآان دور األجهزة الحكومية التنفيذية المعنية إضافة إلى مجلس ال ة تل ي مواجه شورى ضعيفا  ف ة  وآان دور األجهزة الحكومية التنفيذية المعنية إضافة إلى مجلس ال ة  حال حال
 . . التذمر الشعبي التي يمكن قياسها، رغم عدم وجود آليات لقياس الرأي و درجة الرضاالتذمر الشعبي التي يمكن قياسها، رغم عدم وجود آليات لقياس الرأي و درجة الرضا

شغال                         أخرًا، من ان ان مت شغال                        وأوضح تقرير الجمعية، أن الحكومة بادرت بمعالجة أزمة ارتفاع األسعار، معتبرة أن ما قامت به آ أخرا ، من ان ان مت وأوضح تقرير الجمعية، أن الحكومة بادرت بمعالجة أزمة ارتفاع األسعار، معتبرة أن ما قامت به آ
ود ألس  ا تع ة وأنه ر األزم ة بتبري ي البداي ين ف سؤولين المعني ود ألس بعض الم ا تع ة وأنه ر األزم ة بتبري ي البداي ين ف سؤولين المعني ابعض الم تحكم فيه ن ال ة ال يمك اباب خارجي تحكم فيه ن ال ة ال يمك ة . . باب خارجي ا أن المعالج ة آم ا أن المعالج آم

ر اإلجراءات المتخذة                     ة وأث ر اإلجراءات المتخذة                    المقترحة ومنها الزيادة الطفيفة في الرواتب استندت إلى حسابات اقتصادية ضيقة مما حد من قيم ة وأث المقترحة ومنها الزيادة الطفيفة في الرواتب استندت إلى حسابات اقتصادية ضيقة مما حد من قيم
اء باال       ى الوف درتهم عل دم مق دودة وع دخول المح اة أصحاب ال ستمر معان ث ت عار حي اع األس أثير ارتف واء ت اء باال      الحت ى الوف درتهم عل دم مق دودة وع دخول المح اة أصحاب ال ستمر معان ث ت عار حي اع األس أثير ارتف واء ت ات الحت ات حتياج حتياج

ة   شية آريم اة معي ع بحي ية للتمت ة  األساس شية آريم اة معي ع بحي ية للتمت راءات     . . األساس اح اإلج دم نج ي ع هم ف واق أس ى األس ة عل ر، أن ضعف الرقاب د التقري راءات     وأآ اح اإلج دم نج ي ع هم ف واق أس ى األس ة عل ر، أن ضعف الرقاب د التقري وأآ
ي وقت               ات ف ذه األزم واطنين من حدوث ه ي وقت              الحكومية للحد من غالء المعيشة، األمر الذي استمرت معه حالة االستياء بين الم ات ف ذه األزم واطنين من حدوث ه الحكومية للحد من غالء المعيشة، األمر الذي استمرت معه حالة االستياء بين الم

 . . ت آبيرة حيث يصف المسؤولون دخل الدولة بأنه األآبر في تاريخ المملكةت آبيرة حيث يصف المسؤولون دخل الدولة بأنه األآبر في تاريخ المملكةيشهد فيه دخل الدولة من النفط ارتفاعايشهد فيه دخل الدولة من النفط ارتفاعا
آما رصدت الجمعية تضرر الحقوق االقتصادية لبعض المواطنين نتيجة دخولهم مساهمات عقارية مرخصة من قبل الجهات           آما رصدت الجمعية تضرر الحقوق االقتصادية لبعض المواطنين نتيجة دخولهم مساهمات عقارية مرخصة من قبل الجهات           

ر       الحكومية، إال أنها تحولت إلى منازعات حول ملكية األراضي، ونتيجة لبطء إجراءات معالجة هذ             الحكومية، إال أنها تحولت إلى منازعات حول ملكية األراضي، ونتيجة لبطء إجراءات معالجة هذ              د آثي ساهمات وتجمي ر       ه الم د آثي ساهمات وتجمي ه الم
 . . منها خسر أغلب المساهمين أموالهممنها خسر أغلب المساهمين أموالهم
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ضمان عدم                               ا ل ة به دعاوى المتعلق سيادة ووضع ضوابط لل وم ال د مفه سان بتحدي وق اإلن ة حق ضمان عدم                              من جهة أخرى، أوصت جمعي ا ل ة به دعاوى المتعلق سيادة ووضع ضوابط لل وم ال د مفه سان بتحدي وق اإلن ة حق من جهة أخرى، أوصت جمعي
ادا    سبب اجته ا ب وز نظره ي ال يج سيادة الت ال ال ن أعم ك م ة أن ذل ه بحج ن حقوق ضاء م ى الق أ إل ن يلج ان بعض م ادا   حرم سبب اجته ا ب وز نظره ي ال يج سيادة الت ال ال ن أعم ك م ة أن ذل ه بحج ن حقوق ضاء م ى الق أ إل ن يلج ان بعض م ت ت حرم

 . . وتفسيرات لبعض القضاة لمفهوم أعمال السيادةوتفسيرات لبعض القضاة لمفهوم أعمال السيادة
ات                          ام الجمعي ة ومشروع نظ ام المعلوماتي ي نظام المطبوعات ونظ واردة ف ات                         آما طالبت الجمعية بإعادة النظر في النصوص ال ام الجمعي ة ومشروع نظ ام المعلوماتي ي نظام المطبوعات ونظ واردة ف آما طالبت الجمعية بإعادة النظر في النصوص ال

ي                   الرأي ف شارآة ب ر والم ي التعبي م الطبيعي ف ي                  والمؤسسات األهلية التي يساء استخدامها لمنع األفراد من ممارسة حقه الرأي ف شارآة ب ر والم ي التعبي م الطبيعي ف ضايا  والمؤسسات األهلية التي يساء استخدامها لمنع األفراد من ممارسة حقه ضايا   ق  ق
 . . الشأن العامالشأن العام

ة أال                                ادة العام ى رخصة القي ي من يحصل عل د من اشتراط ف رور الجدي ام الم ة أال                               ودعت أيضا إلى إعادة النظر فيما تضمنه نظ ادة العام ى رخصة القي ي من يحصل عل د من اشتراط ف رور الجدي ام الم ودعت أيضا إلى إعادة النظر فيما تضمنه نظ
ة  . . يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا  في جريمة     يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا في جريمة      ة  وقالت الجمعي ا         : ": "وقالت الجمعي ال فيه ذه األفع ة للشخص المرتكب له ة التبعي ذه العقوب ا         إن ه ال فيه ذه األفع ة للشخص المرتكب له ة التبعي ذه العقوب إن ه

ك من                         حرمان أو تقييد ليس   حرمان أو تقييد ليس    ع ذل ا يتب ل وم ي التنق يهم ف ة ول د حري سبب تقيي ول ب ك من                          للشخص نفسه فقط بل يتعدى ذلك إلى من يع ع ذل ا يتب ل وم ي التنق يهم ف ة ول د حري سبب تقيي ول ب  للشخص نفسه فقط بل يتعدى ذلك إلى من يع
 ". ". إلحاق الضرر بهمإلحاق الضرر بهم

تقرار             دعم االس شعبية وي شارآة ال يع الم ضمن توس ا ي سياسي بم الح ال شروع اإلص ي م تمرار ف ى االس ر عل د التقري تقرار            وأآ دعم االس شعبية وي شارآة ال يع الم ضمن توس ا ي سياسي بم الح ال شروع اإلص ي م تمرار ف ى االس ر عل د التقري وأآ
اوز فينبغي عدم       االجتماعي، إلى جانب دعم حرية التعبير في ظل أحكام        االجتماعي، إلى جانب دعم حرية التعبير في ظل أحكام         اوز فينبغي عدم        الشريعة اإلسالمية واألنظمة السائدة ومن يتهم بالتج  الشريعة اإلسالمية واألنظمة السائدة ومن يتهم بالتج

 . . اعتقاله مباشرة وإنما يحال إلى القضاء ويمكن من محاآمة عادلة بما فيها حقه في االستعانة بمحام وما يصدر بحقه ينفذاعتقاله مباشرة وإنما يحال إلى القضاء ويمكن من محاآمة عادلة بما فيها حقه في االستعانة بمحام وما يصدر بحقه ينفذ
ا مباشرة ب                   ام وربطه اء الع ق واالدع ة التحقي تقالل هيئ ى اس ا مباشرة ب                  وشددت الجمعية على العمل عل ام وربطه اء الع ق واالدع ة التحقي تقالل هيئ ى اس وزراء  وشددت الجمعية على العمل عل وزراء  رئيس مجلس ال وطالبت  وطالبت  . . رئيس مجلس ال

ة       ""التقليديالتقليدي""الجمعية بتوسيع صالحيات مجلس الشورى التي وصفت دوره الحالي بـ         الجمعية بتوسيع صالحيات مجلس الشورى التي وصفت دوره الحالي بـ          ة       ، لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزاني ، لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزاني
 . . وحق مساءلة الوزراء والنظر في إمكانية انتخاب عدد من أعضائه بدال من تعيينهموحق مساءلة الوزراء والنظر في إمكانية انتخاب عدد من أعضائه بدال من تعيينهم

ه                    ودعت إلى العمل على وضع مدونة لألحوال الشخصية         ودعت إلى العمل على وضع مدونة لألحوال الشخصية          ي الفق راجح ف رأي ال ع ال ل ويتوافق م رأة والطف ه                    بما يضمن حق الم ي الفق راجح ف رأي ال ع ال ل ويتوافق م رأة والطف بما يضمن حق الم
 . . اإلسالمياإلسالمي

الموارد                     ا ب ا ودعمه الموارد                    وطالبت جمعية حقوق اإلنسان في تقريرها الثاني بالمبادرة بتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعماله ا ب ا ودعمه وطالبت جمعية حقوق اإلنسان في تقريرها الثاني بالمبادرة بتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعماله
ى الحاالت         وشددت على الحد من إجر    وشددت على الحد من إجر    . . البشرية المالية التي يمكنها من القيام باختصاصاتها      البشرية المالية التي يمكنها من القيام باختصاصاتها       ى الحاالت         اءات المنع من السفر وقصرها عل اءات المنع من السفر وقصرها عل

 . . التي يصدر فيها حكم قضائي أو تكون مقررة بموجب نص نظاميالتي يصدر فيها حكم قضائي أو تكون مقررة بموجب نص نظامي
 

ذي تخصصه               ر ال اق الكبي ا يعكس اإلنف ة بم اطق المملك ي مختلف من ذي تخصصه              وأهابت الجمعية بالعمل على تحسين الرعاية الصحية ف ر ال اق الكبي ا يعكس اإلنف ة بم اطق المملك ي مختلف من وأهابت الجمعية بالعمل على تحسين الرعاية الصحية ف
 . .  توزيع الخدمات على مناطق المملكة توزيع الخدمات على مناطق المملكةالدولة لهذا القطاع، وذلك بعد أن رصدت الجمعية التباين فيالدولة لهذا القطاع، وذلك بعد أن رصدت الجمعية التباين في

واالستمرار في منعهم من المطاردة ومعاقبة من لم يلتزم من          واالستمرار في منعهم من المطاردة ومعاقبة من لم يلتزم من          " " الحسبةالحسبة""وأوضحت الجمعية ضرورة مواصلة تدريب منسوبي       وأوضحت الجمعية ضرورة مواصلة تدريب منسوبي       
اطلين بمعاشات               . . منسوبيها باألنظمة والتعليمات  منسوبيها باألنظمة والتعليمات   ة للع اطلين بمعاشات               وأوصت الجمعية بضمان الحق في العمل من خالل توفير فرص وظيفي ة للع وأوصت الجمعية بضمان الحق في العمل من خالل توفير فرص وظيفي

اة  ضمن حي اة ت ضمن حي ن أجل    ت ضاة م ا الق زود به دائل ي ذه الب ة به اد قائم ى إيج ل عل سجن والعم ة ال دائل عقوب ل ب ذلك بتفعي ة، آ ن أجل    آريم ضاة م ا الق زود به دائل ي ذه الب ة به اد قائم ى إيج ل عل سجن والعم ة ال دائل عقوب ل ب ذلك بتفعي ة، آ آريم
 . . االستفادة منهااالستفادة منها

        ٥٦٤٢٥٦٤٢ العدد  العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٣٢٣الموافق الموافق . .  هـ هـ٢٦٢٦//٣٣//١٤٣٠١٤٣٠االثنين االثنين جريدة االقتصادية جريدة االقتصادية : : المصدرالمصدر  
http://www.aleqt.com/2009/03/23/article_207230.html  
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تقرير حقوقي يدعو إىل تعزيز احلريات وإجياد جماالت : السعودية
 ابيةجديدة لعمل املرأة وحتديث أنظمة اهليئات الرق

ومراجعة نظام .. اقرتح إنشاء هيئة رقابية عليا ملتابعة مشروعات الدولة
  داعالتق

 ترآي الصهيل ترآي الصهيل : : الرياضالرياض
ة         ة تحديث أنظم شة، وأهمي ستويات المعي ة        دعت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودية إلى تعزيز الحريات وتحسين م ة تحديث أنظم شة، وأهمي ستويات المعي دعت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودية إلى تعزيز الحريات وتحسين م

 ..الهيئات الرقابيةالهيئات الرقابية
سان     وخلص ثاني تقرير تصدره الجمعية      وخلص ثاني تقرير تصدره الجمعية       سان     الوطنية لحقوق اإلن ة ((الوطنية لحقوق اإلن ة أهلي ارس            ))أهلي ي م شاطها ف ة ن ذ بداي ارس            ، من ي م شاطها ف ة ن ذ بداي ى   ٢٠٠٤٢٠٠٤) ) آذارآذار((، من ى   ، إل   ٣١٣١، إل

 ..توصية، ودعت الجهات الحكومية ذات العالقة بالتجاوزات التي تم رصدها لألخذ بهاتوصية، ودعت الجهات الحكومية ذات العالقة بالتجاوزات التي تم رصدها لألخذ بها
ى   ووازن التقرير الذي آان يفترض صدوره نهاية العام الماضي بين سلبيات األجهزة الحكومية، والتقدم اإليجابي المح               ووازن التقرير الذي آان يفترض صدوره نهاية العام الماضي بين سلبيات األجهزة الحكومية، والتقدم اإليجابي المح                ى   رز عل رز عل

 ..صعيد تعزيز حقوق اإلنسان في السعودية، وتناول حال تلك الحقوق من زوايا تشريعة ومؤسساتية وإجرائيةصعيد تعزيز حقوق اإلنسان في السعودية، وتناول حال تلك الحقوق من زوايا تشريعة ومؤسساتية وإجرائية
ع      اتفي م ع     ووصف أحد أعضاء جمعية حقوق اإلنسان في اتصال ه اتفي م شرق األوسط  ««ووصف أحد أعضاء جمعية حقوق اإلنسان في اتصال ه شرق األوسط  ال ة      » » ال ذي أصدرته الجمعي ر ال ة      أمس، التقري ذي أصدرته الجمعي ر ال أمس، التقري

ستجدة           ،  ،  »»شفافا وصريحا، وتناول اإليجابيات والسلبيات    شفافا وصريحا، وتناول اإليجابيات والسلبيات    ««بأنه جاء   بأنه جاء    التطرق للموضوعات الم ستجدة           مؤآدا شمولية التقرير الذي قام ب التطرق للموضوعات الم مؤآدا شمولية التقرير الذي قام ب
 ..الفساد، واألوضاع المعيشيةالفساد، واألوضاع المعيشية: : على الساحة مثلعلى الساحة مثل

ي            . . وجاء في التقرير دعوات صريحة لناحية تعزيز الحريات والمحافظة عليها         وجاء في التقرير دعوات صريحة لناحية تعزيز الحريات والمحافظة عليها          واردة ف ي النصوص ال ي            وطالب بإعادة النظر ف واردة ف ي النصوص ال وطالب بإعادة النظر ف
راد من               نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمع      نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمع       ع األف تخدامها لمن ساء اس راد من               يات والمؤسسات األهلية التي قد ي ع األف تخدامها لمن ساء اس يات والمؤسسات األهلية التي قد ي

 ..ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير والمشارآة بالرأي في قضايا الشأن العامممارسة حقهم الطبيعي في التعبير والمشارآة بالرأي في قضايا الشأن العام
سائدة      ة ال المية واألنظم شريعة اإلس ام ال ل أحك ي ظ ر ف ة التعبي دعم حري ة، ب سان الوطني وق اإلن ة حق ادت جمعي سائدة     ون ة ال المية واألنظم شريعة اإلس ام ال ل أحك ي ظ ر ف ة التعبي دعم حري ة، ب سان الوطني وق اإلن ة حق ادت جمعي ورأت ورأت . . ون

ا            ضرورة عدم اعتقال من     ضرورة عدم اعتقال من      ا فيه ة بم ة عادل ه من محاآم ا            يتهم بتجاوز حرية التعبير مباشرة، مطالبة بإحالته إلى القضاء وتمكين ا فيه ة بم ة عادل ه من محاآم يتهم بتجاوز حرية التعبير مباشرة، مطالبة بإحالته إلى القضاء وتمكين
 ..حقه في االستعانة بمحامحقه في االستعانة بمحام

ورأت الجمعية، أهمية تعديل الئحة هيئة الصحافيين السعودية، على نحو يضمن استقاللها وتمكينها من القيام بدورها في دعم                  ورأت الجمعية، أهمية تعديل الئحة هيئة الصحافيين السعودية، على نحو يضمن استقاللها وتمكينها من القيام بدورها في دعم                  
 ..، بما يعزز حرية الصحافة في البالد، بما يعزز حرية الصحافة في البالدالصحافيين والدفاع عن حقوقهمالصحافيين والدفاع عن حقوقهم

سان          وق اإلن ة لحق سان         وتدعم الجمعية الوطني وق اإلن ة لحق شعبية                    ««وتدعم الجمعية الوطني شارآة ال يع الم ا يضمن توس سياسي بم ي مشروع اإلصالح ال تمرار ف شعبية                    االس شارآة ال يع الم ا يضمن توس سياسي بم ي مشروع اإلصالح ال تمرار ف االس
ة                    »»ويدعم االستقرار االجتماعي  ويدعم االستقرار االجتماعي   ة الميزاني ة، وبخاصة مراقب شمل المراقب شورى لت ة                    ، فيما طالبت بتوسيع صالحيات مجلس ال ة الميزاني ة، وبخاصة مراقب شمل المراقب شورى لت ، فيما طالبت بتوسيع صالحيات مجلس ال

 ..الوزراء والنظر في إمكانية انتخاب عدد من أعضائه بدال من تعيينهمالوزراء والنظر في إمكانية انتخاب عدد من أعضائه بدال من تعيينهموحق مساءلة وحق مساءلة 
ام وربطه مباشرة                         ق واالدعاء الع ة التحقي از هيئ تقالل جه ام وربطه مباشرة                        ويرى التقرير الثاني ألحوال حقوق اإلنسان، أهمية العمل على اس ق واالدعاء الع ة التحقي از هيئ تقالل جه ويرى التقرير الثاني ألحوال حقوق اإلنسان، أهمية العمل على اس

ه       برئيس مجلس الوزراء، ووضع مدونة لألحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق              برئيس مجلس الوزراء، ووضع مدونة لألحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق               ي الفق ه       مع الرأي الراجح ف ي الفق مع الرأي الراجح ف
 ..اإلسالمياإلسالمي

ضاء                              سبة للق ى وجه الخصوص بالن ضاء                             وأآد التقرير على أهمية االستعجال في تنفيذ ما لم ينفذ من مشروع تطوير القضاء وعل سبة للق ى وجه الخصوص بالن وأآد التقرير على أهمية االستعجال في تنفيذ ما لم ينفذ من مشروع تطوير القضاء وعل
 ..العامالعام

شرها ف                       ضاتها ون ل ق د وتأهي شرها ف                      وانتقدت الجميعة بطء سير إنشاء المحاآم بمختلف أنواعها التي نص عليها نظام القضاء الجدي ضاتها ون ل ق د وتأهي ي ي وانتقدت الجميعة بطء سير إنشاء المحاآم بمختلف أنواعها التي نص عليها نظام القضاء الجدي
ضاء لوضعها موضع                 ى للق ضاء لوضعها موضع                المناطق والمحافظات، وقالت إن هذا الموضوع يحتاج إلى جهود مضاعفة من قبل المجلس األعل ى للق المناطق والمحافظات، وقالت إن هذا الموضوع يحتاج إلى جهود مضاعفة من قبل المجلس األعل

 ..التنفيذ، داعية إلى مزيد من الضمانات الالزمة الستقالل القضاء وتطويره آما  وآيفا التنفيذ، داعية إلى مزيد من الضمانات الالزمة الستقالل القضاء وتطويره آمًا وآيفًا
ى   وآثف التقرير من حدة انتقاداته لنظام المرور، وما جاء فيه من اشتراط عدم          وآثف التقرير من حدة انتقاداته لنظام المرور، وما جاء فيه من اشتراط عدم           ى   وجود سابقة قضائية على المتقدم للحصول عل وجود سابقة قضائية على المتقدم للحصول عل

 ..رخصة قيادة في جرائم االعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهرخصة قيادة في جرائم االعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
ل                       » » حقوق اإلنسان الوطنية  حقوق اإلنسان الوطنية  ««وترى  وترى   ط، ب ي فق د للمعن ا تقيي يس فيه ة، ل ة للشخص المرتكب لجرائم معين ة التبعي ل                       أن هذه العقوب ط، ب ي فق د للمعن ا تقيي يس فيه ة، ل ة للشخص المرتكب لجرائم معين ة التبعي أن هذه العقوب

ي ظل                           يتعدى األمر لمن يع    يتعدى األمر لمن يع     يما ف ذا النص ال س ي ه ادة النظر ف ة بإع ذا اإلجراء، مطالب ي ظل                           ولهم والضرر المحتمل من جراء ه يما ف ذا النص ال س ي ه ادة النظر ف ة بإع ذا اإلجراء، مطالب ولهم والضرر المحتمل من جراء ه
 ..االفتقار لوسائل النقل العام المناسبةاالفتقار لوسائل النقل العام المناسبة

ي                  ««ودعا التقرير إلى    ودعا التقرير إلى     ي يمارسن التجارة ف ساء الالت بة للن ة مناس وفير أمكن ى ت رأة والعمل عل دة لعمل الم ق مجاالت جدي ي                  خل ي يمارسن التجارة ف ساء الالت بة للن ة مناس وفير أمكن ى ت رأة والعمل عل دة لعمل الم ق مجاالت جدي خل
ة          »»ااممرات بعض األسواق حالي    ممرات بعض األسواق حالي     ى أهمي د عل ا أآ ة          ، فيم ى أهمي د عل ا أآ ين صاحب العمل                    ««، فيم ة ب ة وإصالح العالق ام الكفال ي أحك ادة النظر ف ين صاحب العمل                    إع ة ب ة وإصالح العالق ام الكفال ي أحك ادة النظر ف إع

 ..»»والعامل الوافدوالعامل الوافد
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ى ضرورة   ٣١٣١وذهبت واحدة من التوصيات الـ    وذهبت واحدة من التوصيات الـ     ى ضرورة    إل ا           «« إل ة بم ات االجتماعي ام التأمين ام معاشات التقاعد ونظ ي نظ ادة النظر ف ا           إع ة بم ات االجتماعي ام التأمين ام معاشات التقاعد ونظ ي نظ ادة النظر ف إع
ات           يتالءم والظروف التي طرأت خالل السنوات األخيرة وآا       يتالءم والظروف التي طرأت خالل السنوات األخيرة وآا        ات           ن لها آثار سلبية على المستفيدين من هذه األنظمة أو السماح للفئ ن لها آثار سلبية على المستفيدين من هذه األنظمة أو السماح للفئ

ى ضمان الحق        . . »»األقل دخال منهم باالستفادة من مخصصات الضمان االجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية          األقل دخال منهم باالستفادة من مخصصات الضمان االجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية           ى ضمان الحق        وأآدت أخرى عل وأآدت أخرى عل
 ..في العمل من خالل توفير فرص وظيفية للعاطلين بمعاشات تضمن حياة آريمة لهمفي العمل من خالل توفير فرص وظيفية للعاطلين بمعاشات تضمن حياة آريمة لهم

ساد                  وتحدث التقرير الح  وتحدث التقرير الح   ة مكافحة الف ساد                  قوقي عن آليات مكافحة الفساد التي أقرتها السعودية مؤخرا، ونادى بالمبادرة بتمكين هيئ ة مكافحة الف قوقي عن آليات مكافحة الفساد التي أقرتها السعودية مؤخرا، ونادى بالمبادرة بتمكين هيئ
 ..من مباشرة أعمالها ودعمها بالموارد البشرية والمالية التي تمكنها من القيام باختصاصاتهامن مباشرة أعمالها ودعمها بالموارد البشرية والمالية التي تمكنها من القيام باختصاصاتها

ة     ة    واقترحت الجمعي شاريع التنم             ««واقترحت الجمعي ى الم ولى اإلشراف عل ا تت ة علي ة رقابي شاء هيئ شاريع التنم             إن ى الم ولى اإلشراف عل ا تت ة علي ة رقابي شاء هيئ ايير       إن ذها وفق مع ضمان تنفي رى ل ة الكب ايير       وي ذها وفق مع ضمان تنفي رى ل ة الكب وي
 ..»»وضوابط دقيقة والتأآد من انتهائها وفق المواعيد المحددة واقتراح ما يلزم بشأن أي صعوبات تواجه تنفيذهاوضوابط دقيقة والتأآد من انتهائها وفق المواعيد المحددة واقتراح ما يلزم بشأن أي صعوبات تواجه تنفيذها

ا     ق ودعمه ة والتحقي ة الرقاب ة وهيئ ة العام وان المراقب دمتها دي ي مق ة وف ات الرقابي ة الهيئ ديث أنظم ة تح ى أهمي دت عل ا    وأآ ق ودعمه ة والتحقي ة الرقاب ة وهيئ ة العام وان المراقب دمتها دي ي مق ة وف ات الرقابي ة الهيئ ديث أنظم ة تح ى أهمي دت عل وأآ
 ..لبشرية والفنية التي تمكنها من القيام بدورها في حماية المال العام والوظيفة العامة من االستغالللبشرية والفنية التي تمكنها من القيام بدورها في حماية المال العام والوظيفة العامة من االستغاللبالموارد ابالموارد ا

ع                 ««إلى  إلى  » » حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان ««ودعت  ودعت   ه وتواصلهم م ع                 إيجاد آلية واضحة للتعامل مع السجناء األمنيين من حيث مدة االعتقال ومكان ه وتواصلهم م إيجاد آلية واضحة للتعامل مع السجناء األمنيين من حيث مدة االعتقال ومكان
ون   ئال يك رهم ل ة عن غي ار منحرف ديهم أفك ن ل رز م ون  أسرهم وف ئال يك رهم ل ة عن غي ار منحرف ديهم أفك ن ل رز م ق أسرهم وف ة التحقي ين هيئ ار، وتمك ك األفك شار تل يلة النت سجن وس ق ال ة التحقي ين هيئ ار، وتمك ك األفك شار تل يلة النت سجن وس ال
 ..»»واالدعاء العام من مباشرة قضاياهم والتفتيش على سجون المباحثواالدعاء العام من مباشرة قضاياهم والتفتيش على سجون المباحث

تفادة                   تفادة                  ورأت أنه من الضروري تفعيل بدائل عقوبة السجن والعمل على إيجاد قائمة بهذه البدائل يزود بها القضاة من أجل االس ورأت أنه من الضروري تفعيل بدائل عقوبة السجن والعمل على إيجاد قائمة بهذه البدائل يزود بها القضاة من أجل االس
ة                     منها، آما دعت لالستعجال في إن     منها، آما دعت لالستعجال في إن      ادة العناي سجناء، وزي سجون بال ا يضمن الحد من اآتظاظ ال ة                     شاء وتوسيع اإلصالحيات بم ادة العناي سجناء، وزي سجون بال ا يضمن الحد من اآتظاظ ال شاء وتوسيع اإلصالحيات بم

 ..بتقديم الخدمات الصحية للسجناء وتحسين البيئة داخل السجونبتقديم الخدمات الصحية للسجناء وتحسين البيئة داخل السجون
وزارة                  ««وأآدت على ضرورة العمل على      وأآدت على ضرورة العمل على       ة ل ة التابع ة واإلداري زة األمني وزارة                  وضع خطة إليجاد مقار مملوآة للدولة ألغلب األجه ة ل ة التابع ة واإلداري زة األمني وضع خطة إليجاد مقار مملوآة للدولة ألغلب األجه

سان من حيث                          الداخلية وهيئ الداخلية وهيئ  وق اإلن ى حق ات المحافظة عل اء بمتطلب زة بالوف ك األجه سان من حيث                          ة التحقيق واالدعاء العام لضمان قيام تل وق اإلن ى حق ات المحافظة عل اء بمتطلب زة بالوف ك األجه ة التحقيق واالدعاء العام لضمان قيام تل
 ..»»المكان عند توقيف األشخاص أو التحقيق معهم أو مراجعتهمالمكان عند توقيف األشخاص أو التحقيق معهم أو مراجعتهم

ضائي أو تك               ««وطالب تقرير الجمعية بـ   وطالب تقرير الجمعية بـ    م ق ا حك ي يصدر فيه ضائي أو تك               الحد من إجراءات المنع من السفر وقصرها على الحاالت الت م ق ا حك ي يصدر فيه ون ون الحد من إجراءات المنع من السفر وقصرها على الحاالت الت
 ..»»مقررة بموجب نص نظاميمقررة بموجب نص نظامي

ذي تخصصه                ««وشدد على أهمية    وشدد على أهمية     ر ال اق الكبي ا يعكس اإلنف ذي تخصصه                العمل على تحسين الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة بم ر ال اق الكبي ا يعكس اإلنف العمل على تحسين الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة بم
 ..»»الدولة لهذا القطاعالدولة لهذا القطاع

بالد ودعم ال                     ««ونادى بـ ونادى بـ  اطق ال ي مختلف من بالد ودعم ال                     تفعيل استراتيجية الحد من العنف األسري واإلسراع في إنشاء دور إيواء ف اطق ال ي مختلف من ة  تفعيل استراتيجية الحد من العنف األسري واإلسراع في إنشاء دور إيواء ف ة  حماي حماي
  ..»»االجتماعية وتقوية صالحياتها أو إنشاء هيئة مستقلة للحماية االجتماعيةاالجتماعية وتقوية صالحياتها أو إنشاء هيئة مستقلة للحماية االجتماعية

  ١١٠٧٣١١٠٧٣ العدد  العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٣٢٣ هـ  هـ ١٤٣٠١٤٣٠ ربيـع االول  ربيـع االول ٢٧٢٧االثنيـن االثنيـن جريدة الشرق األوسط جريدة الشرق األوسط : : المصدرالمصدر
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11073&article=512068&feature==  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٢٩

 

 وجملس الشورى والداخلية والنظام القضائي" اهليئة"انتقد 

يوجه انتقادات الذعة لألجهزة " مجعية حقوق االنسان"تقرير 
  احلكومية

  ::جدةجدة) ) سبقسبق((علي علي خالد خالد 
ة من                          زة الحكومي دد من األجه ادات الذعة لع اني، تضمن انتق ة من                          أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان تقريرها السنوي الث زة الحكومي دد من األجه ادات الذعة لع اني، تضمن انتق  أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان تقريرها السنوي الث
ة                          ة وهيئ شورى ووزارة الداخلي ر ووزارة العدل ووزارة الصحة ومجلس ال ة                         أبرزها هيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنك ة وهيئ شورى ووزارة الداخلي ر ووزارة العدل ووزارة الصحة ومجلس ال أبرزها هيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنك

 ..م المرور م المرور التحقيق واالدعاء العام و نظاالتحقيق واالدعاء العام و نظا
ضبط     ي ال ل ف عة تتمث سلطات واس ع ب ة تتم ان الهيئ ة ب المعروف والنهي عن المنكر ، أوضحت الجمعي ر ب ة االم ضبط    وحول هيئ ي ال ل ف عة تتمث سلطات واس ع ب ة تتم ان الهيئ ة ب المعروف والنهي عن المنكر ، أوضحت الجمعي ر ب ة االم وحول هيئ
د           ا تع ال فيه ا أعم د حدث منه ه ، وق د          والقبض والتفتيش والتحقيق وهي سلطات غير محددة تحديدًا دقيقًا في نظام الهيئة والئحت ا تع ال فيه ا أعم د حدث منه ه ، وق والقبض والتفتيش والتحقيق وهي سلطات غير محددة تحديدا  دقيقا  في نظام الهيئة والئحت

وزات ووفيات خالل الفترة التي يغطيها التقرير ووصل األمر في بعضها الى اقامة دعاوى               وزات ووفيات خالل الفترة التي يغطيها التقرير ووصل األمر في بعضها الى اقامة دعاوى               على حقوق األفراد ونتج منها تجا     على حقوق األفراد ونتج منها تجا     
 ..امام المحاآم على بعض منسوبي الهيئة وصدر في بعضها احكام بعدم االدانة امام المحاآم على بعض منسوبي الهيئة وصدر في بعضها احكام بعدم االدانة 

ائل اال                         ام وس ى اته ة إل سئولي الهيئ ع م ا دف ذا م ا وه ائل اال                        و اهتمت وسائل اإلعالم بهذه القضايا وعملت على نشرها ومتابعته ام وس ى اته ة إل سئولي الهيئ ع م ا دف ذا م ا وه عالم  عالم  و اهتمت وسائل اإلعالم بهذه القضايا وعملت على نشرها ومتابعته
ل                          تم نق ه ي ة أن ل الهيئ يهم من قب م القبض عل ة بعض من ت د للجمعي ل                         بتضخيم وإبراز أي قضايا تكون الهيئة طرفًا فيها، وقد أآ تم نق ه ي ة أن ل الهيئ يهم من قب م القبض عل ة بعض من ت د للجمعي بتضخيم وإبراز أي قضايا تكون الهيئة طرفا  فيها، وقد أآ

ات            ، ، المقبوض عليهم إلى مراآز الهيئة    المقبوض عليهم إلى مراآز الهيئة     زاع اعتراف ى بعضهم أو انت داء عل د يحصل اعت م وق ق معه افهم والتحقي تم إيق ات            حيث ي زاع اعتراف ى بعضهم أو انت داء عل د يحصل اعت م وق ق معه افهم والتحقي تم إيق حيث ي
اإلآراه      اإلآراه     منهم تخالف الحقيقة سواء ب صال                        منهم تخالف الحقيقة سواء ب م باالت سماح له رفض ال زة الجوال وي يش أجه تم تفت ستر، وي صال                         أو اإلغراء والوعد بال م باالت سماح له رفض ال زة الجوال وي يش أجه تم تفت ستر، وي  أو اإلغراء والوعد بال

إضافة لتفتيش الممتلكات الخاصة دون مبرر، والقبض على        إضافة لتفتيش الممتلكات الخاصة دون مبرر، والقبض على        ، ، بذويهم، ويتم سبهم ببعض األلفاظ غير الالئقة ومعاملتهم بقسوة          بذويهم، ويتم سبهم ببعض األلفاظ غير الالئقة ومعاملتهم بقسوة          
ز               النساء دوم محرم، واإلجبار على التوقيع على محاضر دون قراءتها، واستخد          النساء دوم محرم، واإلجبار على التوقيع على محاضر دون قراءتها، واستخد           ى مراآ ل من يوقف إل يارات خاصة لنق ز               ام س ى مراآ ل من يوقف إل يارات خاصة لنق ام س

 ..الهيئةالهيئة
ة األمر      :" :" وأضاف  التقرير    وأضاف  التقرير     ى أن دور هيئ د عل ة األمر      نتيجة لتكرار تلك الحوادث وما يترتب عليها من أضرار فقد صدر تعميم يؤآ ى أن دور هيئ د عل نتيجة لتكرار تلك الحوادث وما يترتب عليها من أضرار فقد صدر تعميم يؤآ

ى المراآز األ               يهم إل ى المراآز األ              بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض على الشخص ومن ثم ينبغي تسليم من يقبض عل يهم إل ة  بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض على الشخص ومن ثم ينبغي تسليم من يقبض عل ة  مني مني
المختصة فور القبض عليهم، وعدم نقل أي شخص ذآرا  آان أو أنثى إلى مراآز الهيئة مهما آانت الظروف، وآل عضو من   المختصة فور القبض عليهم، وعدم نقل أي شخص ذآرًا آان أو أنثى إلى مراآز الهيئة مهما آانت الظروف، وآل عضو من   
ة                           ق، وطلب من هيئ ورًا، ويحال للتحقي ده عن العمل ف تم آف ي ة وي ز الهيئ ة                          أعضاء الهيئة يقوم بنقل المقبوض عليه إلى مرآ ق، وطلب من هيئ ورا ، ويحال للتحقي ده عن العمل ف تم آف ي ة وي ز الهيئ أعضاء الهيئة يقوم بنقل المقبوض عليه إلى مرآ

ذا األ       ذا األ      التحقيق واالدعاء العام متابعة ه اآن                    التحقيق واالدعاء العام متابعة ه د من عدم وجود أم ة، للتأآ ز الهيئ ى مراآ ة عل شية مفاجئ ام بجوالت تفتي اآن                    مر والقي د من عدم وجود أم ة، للتأآ ز الهيئ ى مراآ ة عل شية مفاجئ ام بجوالت تفتي مر والقي
 ".".للتوقيف أو المقبوض عليهم يتم التحقيق معهمللتوقيف أو المقبوض عليهم يتم التحقيق معهم

ورة ونجران         : ": "وتابع تقرير الجمعية    وتابع تقرير الجمعية     ة المن وك والمدين ي الرياض وتب دة حوادث ف ورة ونجران         وقعت خالل الفترة التي يغطيها التقرير ع ة المن وك والمدين ي الرياض وتب دة حوادث ف وقعت خالل الفترة التي يغطيها التقرير ع
ًا في      ا  في     آان منسوبو الهيئة طرف ي                            آان منسوبو الهيئة طرف صحافة ف شفتها ال ا خمس آ يهم منه اة المقبوض عل ى وف ا الحقت اضرارًا وانتهى بعضها ال ي                            ه صحافة ف شفتها ال ا خمس آ يهم منه اة المقبوض عل ى وف ا الحقت اضرارا  وانتهى بعضها ال ه

ل من                                  ة اصًال او التقلي ي الواقع ى نف ة ال ل الهيئ ك الحوادث تمي ى تل ا عل ل من                                 الرياض وتبوك والمدينة المنورة وجدة ، وفي تعليقه ة اصال  او التقلي ي الواقع ى نف ة ال ل الهيئ ك الحوادث تمي ى تل ا عل الرياض وتبوك والمدينة المنورة وجدة ، وفي تعليقه
ام       اهميتها وانها ليست سوى تحاوزات فردية و منسوبي الهيئة لديهم تعلي        اهميتها وانها ليست سوى تحاوزات فردية و منسوبي الهيئة لديهم تعلي         ا نظ ي نص عليه ضوابط الت االلتزام بال ام       مات مشددة ب ا نظ ي نص عليه ضوابط الت االلتزام بال مات مشددة ب

 ".".االجراءات الجزائية االجراءات الجزائية 
يهم                      شديد عل يهم                     وقد صدرت تعليمات من رئاسة الهئية ُتلزم منسوبيها بوضع بطاقة العمل التي تدل على الصفة الرسمية لهم، والت شديد عل وقد صدرت تعليمات من رئاسة الهئية ت لزم منسوبيها بوضع بطاقة العمل التي تدل على الصفة الرسمية لهم، والت

 ..بعدم المطاردةبعدم المطاردة
 ..سوبيها؛ لتعريفهم بنظام اإلجراءات الجزائيةسوبيها؛ لتعريفهم بنظام اإلجراءات الجزائيةآما أن الهيئة قامت خالل العام الماضي بعقد دورات تدريبية لمنآما أن الهيئة قامت خالل العام الماضي بعقد دورات تدريبية لمن

سوبي             : ": "وتابع  التقرير  وتابع  التقرير   د سلطات وصالحيات من ى تجدي ة ، وطالبت إل ر آافي ى غي ا تبق ا إال أنه سوبي             هذه اإلجراءات رغم أهميته د سلطات وصالحيات من ى تجدي ة ، وطالبت إل ر آافي ى غي ا تبق ا إال أنه هذه اإلجراءات رغم أهميته
ذين تعرض بعضهم                             المعروف والنهي عن المنكر وسمعة وسالمة أعضائها ال ذين تعرض بعضهم                            الهيئة بشكل دقيق حرصًا على هيئة األمر ب المعروف والنهي عن المنكر وسمعة وسالمة أعضائها ال الهيئة بشكل دقيق حرصا  على هيئة األمر ب

ى وجه الخصوص        لاللال ى وجه الخصوص        عتداء، ومنع ازدياد تذمر الناس من تصرفاتهم وتالفي أخطائهم، فتجديد آليات عمل أعضاء الهيئة وعل عتداء، ومنع ازدياد تذمر الناس من تصرفاتهم وتالفي أخطائهم، فتجديد آليات عمل أعضاء الهيئة وعل
م                        ر مه ع أم ه نحو المجتم ام بواجبات ة بالقي از الهيئ سمح لجه م                       الميدانيين منهم بما يضمن صيانة حرية الناس وفي نفس الوقت ي ر مه ع أم ه نحو المجتم ام بواجبات ة بالقي از الهيئ سمح لجه الميدانيين منهم بما يضمن صيانة حرية الناس وفي نفس الوقت ي

 ".".وتدعو الحاجة إليهوتدعو الحاجة إليه
ر األول                       آما رصدت الجمعية استم   آما رصدت الجمعية استم    ي التقري ى بعضها ف م اإلشارة إل ي ت ة والت ة العادل ر األول                       رار بعض االنتهاآات لضوابط المحاآم ي التقري ى بعضها ف م اإلشارة إل ي ت ة والت ة العادل رار بعض االنتهاآات لضوابط المحاآم

ي                             ::منهامنها صعوبات الت اك بعض ال سهولة، حيث ال زالت هن ي التقاضي ب ا ف ى حقه ي                             عدم حصول المرأة في بعض الحاالت، عل صعوبات الت اك بعض ال سهولة، حيث ال زالت هن ي التقاضي ب ا ف ى حقه عدم حصول المرأة في بعض الحاالت، عل
زداد    تواجهها في هذا الشأن بسبب عدم حمل بعض النساء لبطاقة األحوال المدنية أ         تواجهها في هذا الشأن بسبب عدم حمل بعض النساء لبطاقة األحوال المدنية أ          دل وي ة الع زداد    و عدم اعتراف المحكمة أو آتاب دل وي ة الع و عدم اعتراف المحكمة أو آتاب

ي التقاضي   . . األمر سوءا  عندما يطلب القاضي أو آاتب العدل حضور الولي         األمر سوءًا عندما يطلب القاضي أو آاتب العدل حضور الولي          ي التقاضي   وعدم االلتزام في بعض الحاالت بحق المساواة ف وعدم االلتزام في بعض الحاالت بحق المساواة ف
ى   من تمييز بين الخصوم في الجلسات، وعدم السماح ألحدهم بالرد على الدعوى ، وعدم التقاضي العلني، حيث يتم اللجو                  من تمييز بين الخصوم في الجلسات، وعدم السماح ألحدهم بالرد على الدعوى ، وعدم التقاضي العلني، حيث يتم اللجو                   ى   ء إل ء إل
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ًا   ( ( سرية الجلسات ، والتمييز     سرية الجلسات ، والتمييز      ا    احيان ل أن يطلب من                          ) ) احيان بعض دون تمحيص، مث ل من ال شهادات، فتقب ول ال ي قب شهود ف ين ال ل أن يطلب من                          ب بعض دون تمحيص، مث ل من ال شهادات، فتقب ول ال ي قب شهود ف ين ال ب
شهدون                            ه، حيث ي القبض علي اموا ب هاداتهم ضد من ق رهم ش شهدون                           رجال الشرطة أو المباحث أو رجال هيئة األمر بالمعروف وغي ه، حيث ي القبض علي اموا ب هاداتهم ضد من ق رهم ش رجال الشرطة أو المباحث أو رجال هيئة األمر بالمعروف وغي

تهم  وه ضد الم وه أو ادع ا آتب ى صحة م تهم عل وه ضد الم وه أو ادع ا آتب ى صحة م ة وأضافوأضاف..عل ر الجمعي ة  تقري ر الجمعي شرعية  :" :"  تقري د ال بعض القواع ة ل ه مخالف راء في ذا االج شرعية  ه د ال بعض القواع ة ل ه مخالف راء في ذا االج ه
ة                          شرطة ورجال الهيئ ل ال ة مث ة أو الرعاي سلمين بالرقاب ى الم ة                         والنظامية التي تقضي بعدم قبول شهادة من والة ولي األمر عل شرطة ورجال الهيئ ل ال ة مث ة أو الرعاي سلمين بالرقاب ى الم والنظامية التي تقضي بعدم قبول شهادة من والة ولي األمر عل

 ،،قفهقفهوالمباحث وغيرهم، ففي ذلك إهدار لحق المتهم في أن يسمع ويجرح ويدافع عن نفسه بتوضيح مووالمباحث وغيرهم، ففي ذلك إهدار لحق المتهم في أن يسمع ويجرح ويدافع عن نفسه بتوضيح مو
 ".".والجميع يدعو إلى إعادة النظر في االعتماد على الشهادات التي مصدرها من قام بالقبض على المتهم والجميع يدعو إلى إعادة النظر في االعتماد على الشهادات التي مصدرها من قام بالقبض على المتهم 

ة صريحة        ك مخالف ة صريحة       و اوضحت الجمعية أن التحقيق مع الموقوفين تقوم به المباحث وليس هيئة التحقيق واالدعاء العام وفي ذل ك مخالف و اوضحت الجمعية أن التحقيق مع الموقوفين تقوم به المباحث وليس هيئة التحقيق واالدعاء العام وفي ذل
و    امين وه تعانة بمح وفين االس سمح للموق ام والي و   للنظ امين وه تعانة بمح وفين االس سمح للموق ام والي بة    للنظ ة مناس رى الجمعي ة ،وال ت راءات الجزائي ام االج م نظ ه له ق آفل بة    ح ة مناس رى الجمعي ة ،وال ت راءات الجزائي ام االج م نظ ه له ق آفل ح

اه دون ان      ،  ،  استمرار توقيف اشخاص بسبب مجرد نيتهم السفر الى العراق  استمرار توقيف اشخاص بسبب مجرد نيتهم السفر الى العراق   ى نواي سان عل بة االن ة محاس اه دون ان      حيث ال تجيز االنظم ى نواي سان عل بة االن ة محاس حيث ال تجيز االنظم
ال االرهاب                             ي االعم ين من شارك بالفعل ف ق ب ه يجب التفري ا ان ال آم ة بافع ا مقرون ال االرهاب                            تكون تلك النواي ي االعم ين من شارك بالفعل ف ق ب ه يجب التفري ا ان ال آم ة بافع ا مقرون ار          تكون تلك النواي ه افك ين من لدي ة وب ار          ي ه افك ين من لدي ة وب ي

ه                             ن توبت ين من اعل ه وب ه وانتهت محكوميت ه                            تكفيرية ومن لديه نية السفر الى العراق وبين من سافر بالفعل ومن تمت محاآمت ن توبت ين من اعل ه وب ه وانتهت محكوميت تكفيرية ومن لديه نية السفر الى العراق وبين من سافر بالفعل ومن تمت محاآمت
ا                       ي يحمله ة الت ار المتطرف بعض االفك ا                      وندمه ، آما ان الجمعية رصدت تظلمات من اسر بعض السجناء وان ابنائهم يتأثرون ب ي يحمله ة الت ار المتطرف بعض االفك وندمه ، آما ان الجمعية رصدت تظلمات من اسر بعض السجناء وان ابنائهم يتأثرون ب

 ..ت بعزل السجناء ممن لديهم افكار تكفيرية عن بقية السجناء ت بعزل السجناء ممن لديهم افكار تكفيرية عن بقية السجناء بعض السجناء وطالببعض السجناء وطالب
شكلتهم                     ة ، وبينت ان م شكلتهم                    آما تطرق تقرير الجمعية الى قضية االشخاص الذين ال يحملون اوراقًا ثبوتية او يحملون اوراقًا مؤقت ة ، وبينت ان م آما تطرق تقرير الجمعية الى قضية االشخاص الذين ال يحملون اوراقا  ثبوتية او يحملون اوراقا  مؤقت

ي      شون ف ي     تمكن في عدم حصولهم على الجنسية السعودية وعدم حملهم اوراقًا ثبوتية رغم انهم يعي شون ف ة     تمكن في عدم حصولهم على الجنسية السعودية وعدم حملهم اوراقا  ثبوتية رغم انهم يعي ذ سنوات طويل ة من ة     المملك ذ سنوات طويل ة من المملك
ا               امتهم فيه ة وطول اق ي المملك والدتهم ف ه ل ذهاب الي ون ال د ال يرغب سيات بل ديهم جن ا              وليس لديهم أي جنسية او ل امتهم فيه ة وطول اق ي المملك والدتهم ف ه ل ذهاب الي ون ال د ال يرغب سيات بل ديهم جن ا آشفت   ..وليس لديهم أي جنسية او ل ا آشفت   آم آم

سعودية ، وعلمت                   سيتهم ال ى جن ند دال عل وا أي س م يمنح اتهم دون سبب معروف ول سعودية ، وعلمت                  الجمعية عن اشخاص سحبت منهم هوي سيتهم ال ى جن ند دال عل وا أي س م يمنح اتهم دون سبب معروف ول الجمعية عن اشخاص سحبت منهم هوي
ة وذآرت بعض                 الجمعية انه تم سحب الج     الجمعية انه تم سحب الج      ة والوطني ى الهوي ة حصولهم عل دم نظامي د بع سية من هؤالء نتيجة بالغات تفي ة وذآرت بعض                 ن ة والوطني ى الهوي ة حصولهم عل دم نظامي د بع سية من هؤالء نتيجة بالغات تفي ن

يهم             يهم            الشكاوي انهم اقروا بذلك بسبب االآراه والتعذيب بعد القبض عل ل              ..الشكاوي انهم اقروا بذلك بسبب االآراه والتعذيب بعد القبض عل وق الطف سان حق وق االن ة حق م تهمل جمعي ل              ول وق الطف سان حق وق االن ة حق م تهمل جمعي حيث  حيث  ، ، ول
سية من              سية من             اوضحت بان حقوقهم المتصلة باسرهم او والديهم في الحصول على الجن ثًال       اوضحت بان حقوقهم المتصلة باسرهم او والديهم في الحصول على الجن زال تتعرض لالنتقاص ، فم ه الت ثال        ذ والدت زال تتعرض لالنتقاص ، فم ه الت ذ والدت

ذلك       ذلك      الطفل الذي يولد قبل ان يعقد والده على والدته ال يسمح بنسبه الى والده حتى لو اعترف به مع ان هناك رايًا فقيهًا يسمح ب الطفل الذي يولد قبل ان يعقد والده على والدته ال يسمح بنسبه الى والده حتى لو اعترف به مع ان هناك رايا  فقيها  يسمح ب
سية معل        سية معل       ، بل قد تسحب االوراق الثبوتية للوالدين او احدهما ، وينسحب االثر على االبناء مع عدم وجود جن ائهم وفي    ، بل قد تسحب االوراق الثبوتية للوالدين او احدهما ، وينسحب االثر على االبناء مع عدم وجود جن ة الب ائهم وفي    وم ة الب وم

ا                       ا                      هذا اخالل بحق الطفل في الحصول على جنسية منذ والدته الذي تنص عليه اتفاقية حقوق االنسان والمملكة طرف فيه ا  ..هذا اخالل بحق الطفل في الحصول على جنسية منذ والدته الذي تنص عليه اتفاقية حقوق االنسان والمملكة طرف فيه ا  آم آم
اة داخل سجون               ى رصدها بعض حاالت الوف سجون إضافة ال اة داخل سجون              تناول تقرير الجميعة بعض التجاوزات من قبل العاملين في ال ى رصدها بعض حاالت الوف سجون إضافة ال تناول تقرير الجميعة بعض التجاوزات من قبل العاملين في ال

ا                         الحاير بالرياض وبريمان بجدة     الحاير بالرياض وبريمان بجدة      ة للعالج ومنه ا نتجت عن امراض قابل ال انه شة ونجران وجازان ، ويق ا                         وسجن الدمام وبي ة للعالج ومنه ا نتجت عن امراض قابل ال انه شة ونجران وجازان ، ويق وسجن الدمام وبي
وقال التقرير بان مجلس  وقال التقرير بان مجلس  ..مرض السل او الدرن وبعض االمراض النفسية ، الى جانب اضراب وحرائق في عدد من السجون  مرض السل او الدرن وبعض االمراض النفسية ، الى جانب اضراب وحرائق في عدد من السجون  

ى              ى             الشورى لم يشهد أي تطور ايجابي باتجاه توسيع المشارآة وتعزيز دوره الرقابي عل ة ،          الشورى لم يشهد أي تطور ايجابي باتجاه توسيع المشارآة وتعزيز دوره الرقابي عل سلطة التنفيذي زة ومؤسسات ال ة ،           أجه سلطة التنفيذي زة ومؤسسات ال  أجه
شاآل                       ع من م ه المجتم ا تعرض ل ق بمعالجة م ا يتعل ة فيم اره للصالحيات الالزم سبب افتق شاآل                      فقد آان تحرك المجلس محدودًا ب ع من م ه المجتم ا تعرض ل ق بمعالجة م ا يتعل ة فيم اره للصالحيات الالزم سبب افتق فقد آان تحرك المجلس محدودا  ب
ذي شهدته                            ر ال اع الكبي شكلة االرتف ار سوق االسهم وم ى انهي ذي شهدته                           الحق الضرر باالوضاع المعيشية للمواطنين  ، واشارت فيه ال ر ال اع الكبي شكلة االرتف ار سوق االسهم وم ى انهي الحق الضرر باالوضاع المعيشية للمواطنين  ، واشارت فيه ال

ي مجلس                            السلع و السلع و  ات ف دًال من التعين ات ب ة باالخذ باسلوب االنتخاب ارات ، وطالبت الجمعي ة والخدمات وااليج ي مجلس                            المواد الغذائي ات ف دال  من التعين ات ب ة باالخذ باسلوب االنتخاب ارات ، وطالبت الجمعي ة والخدمات وااليج المواد الغذائي
 ..الشورى الشورى 

وال الشخصية    ضايا األح ة وبعض ق ضايا العمالي اآم وخاصة الق ام المح ضايا ام دة الق ى طول م ضًا ال ة اي ارت الجمعي وال الشخصية   واش ضايا األح ة وبعض ق ضايا العمالي اآم وخاصة الق ام المح ضايا ام دة الق ى طول م ضا  ال ة اي ارت الجمعي واش
شكل آاف               وبين التقرير ان االسباب تعود ا     وبين التقرير ان االسباب تعود ا     ..والسجناءوالسجناء وزيعهم ب ضايا وعدم ت دد الق سكان وع شكل آاف               لى قلة عدد القضاة مقارنة بعدد ال وزيعهم ب ضايا وعدم ت دد الق سكان وع لى قلة عدد القضاة مقارنة بعدد ال

داد   ى أع النظر إل ة ب اطق المملك ي مختلف من اآم ف ى المح ضاة عل ادل للق ع الع ة التوزي ة وضعف مراقب اطق المملك ى من داد  عل ى أع النظر إل ة ب اطق المملك ي مختلف من اآم ف ى المح ضاة عل ادل للق ع الع ة التوزي ة وضعف مراقب اطق المملك ى من عل
وزارة        ى ال دبهم إل سماح بن وزارة       القضايا المنظورة، وتعيين بعض القضاة في بعض المناطق ثم ال ى ال دبهم إل سماح بن ة     القضايا المنظورة، وتعيين بعض القضاة في بعض المناطق ثم ال رك المحكم ة     أو جهات أخرى وت رك المحكم أو جهات أخرى وت

 ..التي عينوا بها دون قاض لمدة قد تطولالتي عينوا بها دون قاض لمدة قد تطول
تماع                                   ة االس ع إمكاني سات أخرى م ى جل ي القضية إل ل النظر ف سات أو تأجي د الجل ًا بمواعي ضاة أحيان زام بعض الق تماع                                  وعدم الت ة االس ع إمكاني سات أخرى م ى جل ي القضية إل ل النظر ف سات أو تأجي د الجل ا  بمواعي ضاة أحيان زام بعض الق وعدم الت

بة       . . للخصوم وحسم النزاع في نفس الجلسة     للخصوم وحسم النزاع في نفس الجلسة      ة المناس ضاة وضعف اآللي ة للق بة       وندرة البرامج التأهيلي ة المناس ضاة وضعف اآللي ة للق ارهم، ومع    وندرة البرامج التأهيلي دادهم واختي ارهم، ومع    إلع دادهم واختي إلع
ن     ع م دف الرف ضاة، به ل للق ة دورات وورش عم ي إقام ضاء ف الي للق د الع ود للمعه ة بعض الجه د رصدت الجمعي ك فق ن    ذل ع م دف الرف ضاة، به ل للق ة دورات وورش عم ي إقام ضاء ف الي للق د الع ود للمعه ة بعض الجه د رصدت الجمعي ك فق ذل

ي              ..آفاءتهم واطالعهم على تطبيقات لألنظمة السارية     آفاءتهم واطالعهم على تطبيقات لألنظمة السارية      دادهم للعمل ف ضاة إلع ة دورات متخصصة للق ي              ودعت الجمعية إلى إقام دادهم للعمل ف ضاة إلع ة دورات متخصصة للق ودعت الجمعية إلى إقام
 ).).أحوال شخصية، جزائية، عمالية، تجارية، مرورية، الخأحوال شخصية، جزائية، عمالية، تجارية، مرورية، الخ((ا النظام القضائي الجديد ا النظام القضائي الجديد المحاآم المتخصصة التي أنشأهالمحاآم المتخصصة التي أنشأه

ى                   ره عل تخدم العنف ضده أو أجب ة من اس ى                  وعدم قيام بعض القضاة بتعريف المتهم بحقوقه، ومن ذلك حقه في المطالبة بمعاقب ره عل تخدم العنف ضده أو أجب ة من اس وعدم قيام بعض القضاة بتعريف المتهم بحقوقه، ومن ذلك حقه في المطالبة بمعاقب
سجناء، اضافة                سبة لل سجناء، اضافة               االعتراف، وآذلك حقه في االعتراض على الحكم، وخاصة بالن سبة لل ام       االعتراف، وآذلك حقه في االعتراض على الحكم، وخاصة بالن ي بعض األحك ًا ف ة أحيان ى المبالغ ام       ال ي بعض األحك ا  ف ة أحيان ى المبالغ ال

 ..التعزيرية في عقوبة السجن والجلد التعزيرية في عقوبة السجن والجلد 
   م م٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٣٢٣ هـ الموافق  هـ الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع األول  ربيع األول ٢٦٢٦االثنين االثنين جريدة سبق جريدة سبق : : المصدرالمصدر

http://www.sabq.org/?action=shownews&news=4528  
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 تقرير حقوقي ينتقد بشدة األجهزة احلكومية فى السعودية
  ::اص اص  خ خ-البشاير البشاير 

 أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودية تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع حقوق اإلنسان في البالد متضمنا                   أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودية تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع حقوق اإلنسان في البالد متضمنًا                 
المعروف والنهي                       ة األمر ب المعروف والنهي                      نقدًا الذعًا للعديد من األجهزة الحكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الشورى ووزارة العدل وهيئ ة األمر ب نقدا  الذعا  للعديد من األجهزة الحكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الشورى ووزارة العدل وهيئ

  . . عن المنكرعن المنكر
ي                 و طالبت الجمعية  و طالبت الجمعية   ي                  في تقريرها توسيع صالحيات مجلس الشورى واختيار أعضاءه عن طريق االنتخاب ولو بشكل جزئي ف  في تقريرها توسيع صالحيات مجلس الشورى واختيار أعضاءه عن طريق االنتخاب ولو بشكل جزئي ف
ة               . . المرحلة الراهنة المرحلة الراهنة  ى خلفي يهم عل ة               آما حثت الجمعية وزارة الداخلية بالتعامل مع المقبوض عل ى خلفي يهم عل ة     ""آما حثت الجمعية وزارة الداخلية بالتعامل مع المقبوض عل ار متطرف ا وأفك ة     نواي ار متطرف ا وأفك تم   " " نواي تم   أن ي أن ي

 . . يا يحملونهايا يحملونهاالحكم عليهم بناء  على ما اقترفوه من ذنب ال بناء  على نواالحكم عليهم بناَء على ما اقترفوه من ذنب ال بناًء على نوا
ي                 بطء ف ر ال د التقري ا انتق م آم ة له ي                ودعت أيضا إلى السماح ألهالي الموقوفين االلتقاء بهم في السجون وتوفير محاآمات عادل بطء ف ر ال د التقري ا انتق م آم ة له ودعت أيضا إلى السماح ألهالي الموقوفين االلتقاء بهم في السجون وتوفير محاآمات عادل

 . . تنفيذ مشروع تطوير القضاء السعوديتنفيذ مشروع تطوير القضاء السعودي
ق   آما طالب تقرير حقوق االنسان تقنين عمل هيئة االمر بالمعروف والتهي عن المنكر وضرورة تحديد صالحيا        آما طالب تقرير حقوق االنسان تقنين عمل هيئة االمر بالمعروف والتهي عن المنكر وضرورة تحديد صالحيا         ا يتعل ق   تها فيم ا يتعل تها فيم

 . . بالقبض والتحقيق والتفتيش بالقبض والتحقيق والتفتيش 
ة بحق أشخاص                    ""وأآدت الجمعية أنها رصدت الكثير من       وأآدت الجمعية أنها رصدت الكثير من        اظ النابي ل واأللف ا الضرب والتنكي ة منه ا الهيئ ة بحق أشخاص                    التجاوزات قامت به اظ النابي ل واأللف ا الضرب والتنكي ة منه ا الهيئ التجاوزات قامت به

ة  يهم الهيئ ضت عل ة قب يهم الهيئ ضت عل شريعة      ". ". قب وانين ال ق ق رض تطبي ن ف سؤولة ع ر م ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ذآر ان هيئ شريعة      ي وانين ال ق ق رض تطبي ن ف سؤولة ع ر م ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ذآر ان هيئ ي
 . . ميةميةاالسالاالسال

ه                               ذي أثارت د الجدل ال ة بع ى عمل الهيئ دة عل ودا جدي سعودية فرضت قي ه                              ومنذ نحو عامين افادت التقارير أن وزارة الدخلية ال ذي أثارت د الجدل ال ة بع ى عمل الهيئ دة عل ودا جدي سعودية فرضت قي ومنذ نحو عامين افادت التقارير أن وزارة الدخلية ال
شرطة               . . حاالت وفيات في سجون تابعة لها     حاالت وفيات في سجون تابعة لها      سليمهم لل شرطة               ومن ضمن هذه القيود مطالبة عناصر الهيئة بعدم اعتقال األشخاص بل ت سليمهم لل ومن ضمن هذه القيود مطالبة عناصر الهيئة بعدم اعتقال األشخاص بل ت

 . . في حال الضرورةفي حال الضرورة
ة بهدف                  و تأسست هيئة ا   و تأسست هيئة ا    دالعزيز آل سعود مؤسس المملك ك عب د المل ي عه المعروف والنهي عن المنكر ف ة بهدف                  ألمر ب دالعزيز آل سعود مؤسس المملك ك عب د المل ي عه المعروف والنهي عن المنكر ف تصحيح  تصحيح  " " ألمر ب

  ". ". بعض أخالقيات المجتمع وممارساته الدينية، انطالقا  من المبدأ اإلسالمي الواضح في األمر بالمعروف والنهي عن المنكربعض أخالقيات المجتمع وممارساته الدينية، انطالقًا من المبدأ اإلسالمي الواضح في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
        ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٢٢٢ االحد  االحد  جريدة االبشاير جريدة االبشاير::المصدرالمصدر

http://elbashayeronline.com/?page=viewn&nid=43551  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    



  

 ٣٢

  

 تقرير حقوقي ينتقد بشدة األجهزة احلكومية: السعودية
  

ضمنًا                    بالد مت ضمنا                    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودية تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع حقوق اإلنسان في ال بالد مت أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودية تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع حقوق اإلنسان في ال
المعروف والنهي                 نقدا  الذعا  للعديد من األجهزة    نقدًا الذعًا للعديد من األجهزة     ة األمر ب المعروف والنهي                  الحكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الشورى ووزارة العدل وهيئ ة األمر ب  الحكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الشورى ووزارة العدل وهيئ

و                           . . عن المنكر عن المنكر  ق االنتخاب ول ار أعضاءه عن طري شورى واختي يع صالحيات مجلس ال ا توس ي تقريره و                           و طالبت الجمعية ف ق االنتخاب ول ار أعضاءه عن طري شورى واختي يع صالحيات مجلس ال ا توس ي تقريره و طالبت الجمعية ف
ع  . . بشكل جزئي في المرحلة الراهنة   بشكل جزئي في المرحلة الراهنة    ع  آما حثت الجمعية وزارة الداخلية بالتعامل م ة     آما حثت الجمعية وزارة الداخلية بالتعامل م ى خلفي يهم عل ة     المقبوض عل ى خلفي يهم عل ار   ""المقبوض عل ا وأفك ار   نواي ا وأفك نواي

 . . أن يتم الحكم عليهم بناء  على ما اقترفوه من ذنب ال بناء  على نوايا يحملونهاأن يتم الحكم عليهم بناَء على ما اقترفوه من ذنب ال بناًء على نوايا يحملونها" " متطرفةمتطرفة
ي                 بطء ف ر ال د التقري ا انتق م آم ة له ي                ودعت أيضا إلى السماح ألهالي الموقوفين االلتقاء بهم في السجون وتوفير محاآمات عادل بطء ف ر ال د التقري ا انتق م آم ة له ودعت أيضا إلى السماح ألهالي الموقوفين االلتقاء بهم في السجون وتوفير محاآمات عادل

سعودي   تنفيذ مشروع تطوير ال     تنفيذ مشروع تطوير ال      ضاء ال سعودي   ق ضاء ال المعروف والنهي عن                        . . ق ر ب ة األم ين عمل هيئ سان بتقن وق اإلن ر حق ا طالب تقري المعروف والنهي عن                        آم ر ب ة األم ين عمل هيئ سان بتقن وق اإلن ر حق ا طالب تقري آم
يش       ق والتفت القبض والتحقي ق ب ا يتعل الحياتها فيم د ص رورة تحدي ر وض يش      المنك ق والتفت القبض والتحقي ق ب ا يتعل الحياتها فيم د ص رورة تحدي ر وض ن    . . المنك ر م ا رصدت الكثي ة أنه دت الجمعي ن    وأآ ر م ا رصدت الكثي ة أنه دت الجمعي وأآ

ة األمر      ". ". اص قبضت عليهم الهيئة   اص قبضت عليهم الهيئة   التجاوزات قامت بها الهيئة منها الضرب والتنكيل واأللفاظ النابية بحق أشخ          التجاوزات قامت بها الهيئة منها الضرب والتنكيل واأللفاظ النابية بحق أشخ          "" ة األمر      يذآر أن هيئ يذآر أن هيئ
شريعة االسالمية                  وانين ال ق ق ر مسؤولة عن فرض تطبي شريعة االسالمية                 بالمعروف والنهي عن المنك وانين ال ق ق ر مسؤولة عن فرض تطبي ارير أن      . . بالمعروف والنهي عن المنك ادت التق امين أف ذ نحو ع ارير أن      ومن ادت التق امين أف ذ نحو ع ومن

ا                    ة له ي سجون تابع ات ف ه حاالت وفي ذي أثارت د الجدل ال ة بع ا                   وزارة الدخلية السعودية فرضت قيودا جديدة على عمل الهيئ ة له ي سجون تابع ات ف ه حاالت وفي ذي أثارت د الجدل ال ة بع . . وزارة الدخلية السعودية فرضت قيودا جديدة على عمل الهيئ
ة   . . من ضمن هذه القيود مطالبة عناصر الهيئة بعدم اعتقال األشخاص بل تسليمهم للشرطة في حال الضرورة  من ضمن هذه القيود مطالبة عناصر الهيئة بعدم اعتقال األشخاص بل تسليمهم للشرطة في حال الضرورة  وو ة   و تأسست هيئ و تأسست هيئ

ة بهدف              دالعزيز آل سعود مؤسس المملك ك عب د المل ي عه ة بهدف             األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف دالعزيز آل سعود مؤسس المملك ك عب د المل ي عه ات    " " األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف ات    تصحيح بعض أخالقي تصحيح بعض أخالقي
  ".".المي الواضح في األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمي الواضح في األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمجتمع وممارساته الدينية، انطالقا  من المبدأ اإلسالمجتمع وممارساته الدينية، انطالقًا من المبدأ اإلس

    bbc arabic::المصدرالمصدر
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7957000/7957887.stm  
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  حقوق اإلنسان فى السعودية مازالت يف طي النسيان
  

     
 
  
  
  
  
  

 انالجمعية الوطنية لحقوق االنس
  

  وليد مدآوروليد مدآور: : آتبآتب
بالرغم من محاوالت المملكة العربية السعودية الى تعديل أوضاع المواطنين ومحاولة االنفتاح مع العالم وما يشهده من تطور                 بالرغم من محاوالت المملكة العربية السعودية الى تعديل أوضاع المواطنين ومحاولة االنفتاح مع العالم وما يشهده من تطور                 
دل                د وزارة الع ا انتق را حقوقي اعي، اال ان تقري د االجتم اة البع سان ومراع وق االن دل               ملحوظ فى مجاالت عديدة خاصة مجال حق د وزارة الع ا انتق را حقوقي اعي، اال ان تقري د االجتم اة البع سان ومراع وق االن ملحوظ فى مجاالت عديدة خاصة مجال حق

 ..رة الداخلية وهيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى مجال حقوق االنسانرة الداخلية وهيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى مجال حقوق االنسانالسعودية ووزاالسعودية ووزا
رأة                        ل والم وق الطف شريعات وحق ى الت نقص ف رأة                       فقد انتقد التقرير أجهز الدولة ودورها التنفيذي او الرقابي وآشف عن بعض ال ل والم وق الطف شريعات وحق ى الت نقص ف فقد انتقد التقرير أجهز الدولة ودورها التنفيذي او الرقابي وآشف عن بعض ال

 ..السعودية والتجاوزات التى تقوم بها هيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية والتجاوزات التى تقوم بها هيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
سعودي      -الذى صدر عن الجمعية الوطنية لحقوق االنسان وهى جمعية سعودية    الذى صدر عن الجمعية الوطنية لحقوق االنسان وهى جمعية سعودية    -ار التقرير   ار التقرير   واشواش شوري ال ار مجلس ال ى افتق سعودي       ال شوري ال ار مجلس ال ى افتق  ال

ى التطور                      ر ال ى التطور                     الى التطور وتعزيز الدور الرقابي على مؤسسات الدولة بسبب افتقاره للصالحيات الالزمة لذلك، ولفت التقري ر ال الى التطور وتعزيز الدور الرقابي على مؤسسات الدولة بسبب افتقاره للصالحيات الالزمة لذلك، ولفت التقري
ة                    الذى يشهده القضاء السعودي اال انه اوضح ان         الذى يشهده القضاء السعودي اال انه اوضح ان          ام مقارن سبة للقضاء الع ى وجه الخصوص بالن دا عل ذا التطور بطىء ج ة                    ه ام مقارن سبة للقضاء الع ى وجه الخصوص بالن دا عل ذا التطور بطىء ج ه

 ..بديوان المظالم، ويشير التقرير الى ان الحق فى محاآمة سريعة وعادلة حق طبيعي وهو الغاية من اللجوء الى القضاءبديوان المظالم، ويشير التقرير الى ان الحق فى محاآمة سريعة وعادلة حق طبيعي وهو الغاية من اللجوء الى القضاء
ى بعض الحاالت              رأة ف ى بعض الحاالت             ورصد التقرير بعض االنتهاآات لضوابط المحاآمة العادلة وهى عدم حصول الم رأة ف سهولة    ورصد التقرير بعض االنتهاآات لضوابط المحاآمة العادلة وهى عدم حصول الم ا ب ى حقه سهولة     عل ا ب ى حقه  عل

ا                                  دل به اب الع ضاة او آت راف بعض الق دم اعت ا ع شأن ومنه ذا ال ى ه ا ف ى تواجهه صعوبات الت اك بعض ال ا                                 حيث الزالت هن دل به اب الع ضاة او آت راف بعض الق دم اعت ا ع شأن ومنه ذا ال ى ه ا ف ى تواجهه صعوبات الت اك بعض ال حيث الزالت هن
 ..ورفض ولى االمر او المحرم الحضور الى المحكمة او آتابة العدلورفض ولى االمر او المحرم الحضور الى المحكمة او آتابة العدل

 مهينة حيث رصدت الجمعية بعض       مهينة حيث رصدت الجمعية بعض      وطالب التقرير وزارة الدخلية السعودية حظر التعدي على االشخاص او معاملتهم معاملة           وطالب التقرير وزارة الدخلية السعودية حظر التعدي على االشخاص او معاملتهم معاملة           
ضروري ان                            ه من ال ر ان رى التقري وزارة، وي ة لل ة التابع ة واالداري زة االمني ضروري ان                           التجاوزات والتظلمات الفردية من بعض االجه ه من ال ر ان رى التقري وزارة، وي ة لل ة التابع ة واالداري زة االمني التجاوزات والتظلمات الفردية من بعض االجه

 ..يقوم القضاء وهيئة الرقابة بالتحقيق فى هذا الشأن يقوم القضاء وهيئة الرقابة بالتحقيق فى هذا الشأن 
ع س           ى ارب د بعضها ال ع س          وانتقد التقرير توقيف وزارة الداخلية الشخاص لمدد يمت ى ارب د بعضها ال ى      وانتقد التقرير توقيف وزارة الداخلية الشخاص لمدد يمت ر ال ا لفت التقري ة، آم ى      نوات دون اى محاآم ر ال ا لفت التقري ة، آم نوات دون اى محاآم

بعض الذين انتهت مدة محكوميتهم ولم يتم االفراج عنهم دون اسباب وتم نقلهم لسجون اخرى، آما رصد التقرير ان المباحث                  بعض الذين انتهت مدة محكوميتهم ولم يتم االفراج عنهم دون اسباب وتم نقلهم لسجون اخرى، آما رصد التقرير ان المباحث                  
س                     ام وال ي ة صريحة للنظ ل مخالف ا يمث ام وهو م ق واالدعاء الع ة التحقي يس هيئ وفين ول ع الموق التحقيق م س                    هى التى تقوم ب ام وال ي ة صريحة للنظ ل مخالف ا يمث ام وهو م ق واالدعاء الع ة التحقي يس هيئ وفين ول ع الموق التحقيق م مح مح هى التى تقوم ب

 ..للموقوفين باالستعانة محامين وهو حق لهمللموقوفين باالستعانة محامين وهو حق لهم
وتحدث التقرير عن تقصير دور هيئة التحقيق واالدعاء العام فى التفتيش على السجون ودور التوقيف واالستماع الى شكاوى                  وتحدث التقرير عن تقصير دور هيئة التحقيق واالدعاء العام فى التفتيش على السجون ودور التوقيف واالستماع الى شكاوى                  

 ..المسجونين والموفوفين، وقيام المحققين بالتحقيق دون تمكين المتمهم من توآيل محاميالمسجونين والموفوفين، وقيام المحققين بالتحقيق دون تمكين المتمهم من توآيل محامي
مر بالمعروف والنهي عن المنكر وآشف عن تورطها فى بعض الحوادث التى الحقت أضرارا وانتهي                مر بالمعروف والنهي عن المنكر وآشف عن تورطها فى بعض الحوادث التى الحقت أضرارا وانتهي                وانتقد التقرير هيئة اال   وانتقد التقرير هيئة اال   

راد من                 ام اف ر عن قي راد من                بعضها بوفاة المقبوض عليهم ومنها خمس حاالت آشفتهاالصحافة فى مدينة الرياض، آما آشف التقري ام اف ر عن قي بعضها بوفاة المقبوض عليهم ومنها خمس حاالت آشفتهاالصحافة فى مدينة الرياض، آما آشف التقري
رم  ساء دون مح ى الن بض عل رر والق ات الخاصة دون مب يش الممتلك ة بتفت رم الهيئ ساء دون مح ى الن بض عل رر والق ات الخاصة دون مب يش الممتلك ة بتفت ى محاضر دون  الهيئ ع عل ى التوقي ار عل ى محاضر دون   واالجب ع عل ى التوقي ار عل  واالجب

اوز           اوز          قراءتها واستخدام سيارت خاصة لنقل الموقوفين، وطالب التقرير بتحديد دقيق لنظام الهيئة واختصاصاتها حتى يمكن تج قراءتها واستخدام سيارت خاصة لنقل الموقوفين، وطالب التقرير بتحديد دقيق لنظام الهيئة واختصاصاتها حتى يمكن تج
 ..بعض المخالفات والتجاوزات التى ترصدها الصحافةبعض المخالفات والتجاوزات التى ترصدها الصحافة

تقص من               وعلى جانب اخر، لفت التقرير الى انه يجب النظر فى نصوص االنظمة الت            وعلى جانب اخر، لفت التقرير الى انه يجب النظر فى نصوص االنظمة الت             ى تن رأة والتعليمات الت ل حق الم تقص من               ى تكف ى تن رأة والتعليمات الت ل حق الم ى تكف
رأة     سماح للم دم وضوح موضوع ال ر ع د التقري ا انتق المية، آم شريعة االس الف ال شكل يخ ة ب صيتها القانوني ا او شخ رأة    أهليته سماح للم دم وضوح موضوع ال ر ع د التقري ا انتق المية، آم شريعة االس الف ال شكل يخ ة ب صيتها القانوني ا او شخ أهليته

ا موضو                  ستند اليه ى ي شرعية الت انيد ال ة االس ى مدى متان ادة النظر ف ا موضو                 بالترشيح او التصويت فى االنتخابات، آما طالب بإع ستند اليه ى ي شرعية الت انيد ال ة االس ى مدى متان ادة النظر ف ع ع بالترشيح او التصويت فى االنتخابات، آما طالب بإع
 ..الكفاءة فى الزواجالكفاءة فى الزواج
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ذى                       ل ال ر عن ان الطف ه، وآشف التقري ذ والدت ذى                      وتحدث التقرير عن انتقاص حقوق الطفل وحقه فى الحصول على الجنسية من ل ال ر عن ان الطف ه، وآشف التقري ذ والدت وتحدث التقرير عن انتقاص حقوق الطفل وحقه فى الحصول على الجنسية من
 ..يولد قبل ان يعقد والده على والدته ال يسمح بنسبه الى وادله حتى لو اعترف به مع ان هنالك رأيا فقهيا يسمح بذلكيولد قبل ان يعقد والده على والدته ال يسمح بنسبه الى وادله حتى لو اعترف به مع ان هنالك رأيا فقهيا يسمح بذلك

ا     آما انتقد التقرير عدم ت آما انتقد التقرير عدم ت  وك آم ع البن ا     حديد سن الرشد فى المملكة مما يثير عدد من االشكاالت التى تتعلق بالتجارة والتعامل م وك آم ع البن حديد سن الرشد فى المملكة مما يثير عدد من االشكاالت التى تتعلق بالتجارة والتعامل م
 ..ال توجد سن محددة الهلية الزواجال توجد سن محددة الهلية الزواج

ه الن                    سيته لطفل ل جن ه الن                   وطالب التقرير بان يشمل نظام الجنسية حالة الطفل ألم سعودية واب معلوم الجنسية ولكنه ال يستطيع نق سيته لطفل ل جن وطالب التقرير بان يشمل نظام الجنسية حالة الطفل ألم سعودية واب معلوم الجنسية ولكنه ال يستطيع نق
ب عليه عدم حصول الطفل على اى جنسية ويصبح بالتالى عديم الجنسية، آما طالب بوضع قواعد بالنسبة                 ب عليه عدم حصول الطفل على اى جنسية ويصبح بالتالى عديم الجنسية، آما طالب بوضع قواعد بالنسبة                 عدم التعديل سيترت  عدم التعديل سيترت  

 ..للمولود ألب سعودي وأم أجنبية من زواج ال تعترف به الدولةللمولود ألب سعودي وأم أجنبية من زواج ال تعترف به الدولة
ى     ال ف و الح ا ه سه آم ة تم ضائية واداري راءات ق ى اى اج ه ف تماع الي ل فرصة االس اح للطف ي ان يت ه ينبغ ر ان ال التقري ى    وق ال ف و الح ا ه سه آم ة تم ضائية واداري راءات ق ى اى اج ه ف تماع الي ل فرصة االس اح للطف ي ان يت ه ينبغ ر ان ال التقري وق

 ..حضانة ام مباشرة اة من خالل ممثل او هيئة مالئمة لضمان عدم الحاق االذى بهحضانة ام مباشرة اة من خالل ممثل او هيئة مالئمة لضمان عدم الحاق االذى بهالال
د                             ق اى عق دم توثي أذون بع زم الم ى اطار رأى شرعي يل صغيرات ف زواج ال د                            واشار التقرير الى انه يجب وضع سن محدد ل ق اى عق دم توثي أذون بع زم الم ى اطار رأى شرعي يل صغيرات ف زواج ال واشار التقرير الى انه يجب وضع سن محدد ل

 ..زواج ما لم يبلغ الزوجان على االقل هذا السن زواج ما لم يبلغ الزوجان على االقل هذا السن 
ى شكل        وختم التقرير ان المملكة شهدت تطورا فى      وختم التقرير ان المملكة شهدت تطورا فى       اوزات سواء ف د من التج وع العدي ى شكل         مجال حقوق االنسان ال انه لفت الى وق اوزات سواء ف د من التج وع العدي  مجال حقوق االنسان ال انه لفت الى وق

  ..تشريعات او اجراءات او ممارسات تدعو آافة اجهزة الدولة الى االخذ بالتوصيات التى جاءت فى التقرير تشريعات او اجراءات او ممارسات تدعو آافة اجهزة الدولة الى االخذ بالتوصيات التى جاءت فى التقرير 
  
  
  

  ٢٢٢٢//٣٣//٢٠٠٩٢٠٠٩إتحاد اإلذاعة و التلفزيون المصرى إتحاد اإلذاعة و التلفزيون المصرى : : المصدرالمصدر
http://www.egynews.net/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hzMxMjkwAXIwMDbx8jAyNLQ

8egYBNzIyMDQ_1wkA6zeAMcwNEAIo_DBAsnM30_j_zcVP2C7Ow0R0dFRQA69mUF/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9
ZQnB3LzZfNzY0MjRQRDIwMEtMMjAyOTFBUlM0NzJTNDQ!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect

/migration/ertu/%24%24!!63/reports/2009032220063319800010  
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  تناول وقف صحافيني وتعطيل صحيفة وجتاوزات أمنية
تقرير حقوقي سعودي ينتقد الداخلية والقضاء وهيئة األمر 

 باملعروف
 

 "  "  الشورىالشورى""توسيع صالحيات توسيع صالحيات 
 تجاوزات أمنية  تجاوزات أمنية  

 الحريات اإللكترونية  الحريات اإللكترونية  
 هيئة األمر بالمعروف  هيئة األمر بالمعروف  

 الوالية على المرأة  الوالية على المرأة  
  إيمان القحطاني إيمان القحطاني-الدمام الدمام   

دل،                    انتقد تقرير حقوق  انتقد تقرير حقوق   ة والع ي الداخلي ًال من وزارت دل،                    ي سعودي أداء عدد من المؤسسات الحكومية التنفيذية والتشريعية طالت آ ة والع ي الداخلي ي سعودي أداء عدد من المؤسسات الحكومية التنفيذية والتشريعية طالت آال  من وزارت
 ..بالحديث عن تجاوزات أمنية وقضائية، باإلضافة إلى انتقاد مجلس الشورىبالحديث عن تجاوزات أمنية وقضائية، باإلضافة إلى انتقاد مجلس الشورى

ام                سعودية لع ي ال سان ف وق اإلن ام               وقال تقرير عن أحوال حق سعودية لع ي ال سان ف وق اإلن ذي صدر األحد        ٢٠٠٨٢٠٠٨وقال تقرير عن أحوال حق ذي صدر األحد        ، وال ة      ٢٠٠٩٢٠٠٩-٣٣-٢٢٢٢، وال ة       عن الجمعي ة   عن الجمعي ة  الوطني الوطني
ى           ""لحقوق اإلنسان إن مجلس الشورى السعودي لم يشهد         لحقوق اإلنسان إن مجلس الشورى السعودي لم يشهد          ابي عل ز دوره الرق شارآة وتعزي ى           أي تطور ايجابي باتجاه توسيع الم ابي عل ز دوره الرق شارآة وتعزي أي تطور ايجابي باتجاه توسيع الم

 ".".افتقاره للصالحيات الالزمةافتقاره للصالحيات الالزمة""أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية، مبررا  ذلك بـأجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية، مبررًا ذلك بـ
شاآل أ                  م يتعرض لمعالجة م ى أن المجلس ل شاآل أ                 وأشار التقرير الثاني للجمعية إل م يتعرض لمعالجة م ى أن المجلس ل واطنين،          وأشار التقرير الثاني للجمعية إل شية للم ضرر باألوضاع المعي واطنين،          لحقت ال شية للم ضرر باألوضاع المعي لحقت ال

 ".".مشكلة انهيار سوق األسهم، ومشكلة غالء أسعار السلع والخدمات واإليجاراتمشكلة انهيار سوق األسهم، ومشكلة غالء أسعار السلع والخدمات واإليجارات""آـآـ
المعروف والنهي                            ة األمر ب ا هيئ ة، ومن بينه اد أداء المؤسسات الحكومي المعروف والنهي                           ويعد التقرير الحالي األآثر جرأة من نوعه، في انتق ة األمر ب ا هيئ ة، ومن بينه اد أداء المؤسسات الحكومي ويعد التقرير الحالي األآثر جرأة من نوعه، في انتق

ا صدور صحيفة                      عن المنكر ووزارة اإلعالم السعو    عن المنكر ووزارة اإلعالم السعو     ى إيقافه ة، إضافة إل صحافيين من الكتاب ا صدور صحيفة                      دية، ومنعها عددًا من ال ى إيقافه ة، إضافة إل صحافيين من الكتاب اة  ""دية، ومنعها عددا  من ال اة  الحي الحي
 ..لثالثة أياملثالثة أيام" " اللندنيةاللندنية

ي       ""وبحسب الجمعية فقد تم الترآيز في التقرير الحالي على   وبحسب الجمعية فقد تم الترآيز في التقرير الحالي على    ا حدث من تطورات ف ى م ي       التشخيص المباشر للواقع والتعرف إل ا حدث من تطورات ف ى م التشخيص المباشر للواقع والتعرف إل
ر األ            ي التقري ا ف ر األ           بعض المجاالت التي تم التطرق له ي التقري ا ف ا هي                       بعض المجاالت التي تم التطرق له ى م اء األوضاع عل د مدى التحّسن أو التراجع أو بق ع تحدي ا هي                       ول، م ى م اء األوضاع عل د مدى التحس ن أو التراجع أو بق ع تحدي ول، م

 ".".عليهعليه
ى  د عل ا يزي نوات الماضية م ع س ة خالل األرب ا تلقت الجمعي ى آم د عل ا يزي نوات الماضية م ع س ة خالل األرب ا تلقت الجمعي ا١٢١٢آم اء من بينه ا ألف شكوى ج اء من بينه ة : :  ألف شكوى ج ة اإلداري سجناء %%٢٦٢٦اإلداري سجناء ، ال ، ال

 %.%.٨٨، العنف األسري ، العنف األسري %%١٢١٢، العمالية ، العمالية %%١٨١٨
ة                مشيرة إلى أنها قامت بعدة أنشطة آان من بينها مساه         مشيرة إلى أنها قامت بعدة أنشطة آان من بينها مساه          ة الرياض ومك ة                متها في تدريب منسوبي األمن العام، في آل من منطق ة الرياض ومك متها في تدريب منسوبي األمن العام، في آل من منطق

 ..والشرقية، على مبادئ احترام حقوق اإلنسان ونظام اإلجراءات الجزائيةوالشرقية، على مبادئ احترام حقوق اإلنسان ونظام اإلجراءات الجزائية
 ""الشورىالشورى""توسيع صالحيات توسيع صالحيات 

ط دون حق المرا              ط دون حق المرا             ولفت التقرير االنتباه إلى محدودية الصالحيات المعطاة لمجلس الشورى، والتي تقتصر على التشريع فق ة  ولفت التقرير االنتباه إلى محدودية الصالحيات المعطاة لمجلس الشورى، والتي تقتصر على التشريع فق ة  قب قب
 ..والمساءلةوالمساءلة

شمل                 يع صالحياته لت ع توس ين م شمل                وطالب التقرير بإعادة النظر في آلية تشكيل المجلس واألخذ بأسلوب االنتخاب بدًال من التعي يع صالحياته لت ع توس ين م وطالب التقرير بإعادة النظر في آلية تشكيل المجلس واألخذ بأسلوب االنتخاب بدال  من التعي
 ".".مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراءمراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء""المراقبة، خاصة المراقبة، خاصة 

تثناء،   وفي خطوة غير مسبوقة طالب التقرير بضرورة شمولية عملية مراجعة أداء األجهزة ال     وفي خطوة غير مسبوقة طالب التقرير بضرورة شمولية عملية مراجعة أداء األجهزة ال      وزارات دون اس تثناء،   حكومية لكل ال وزارات دون اس حكومية لكل ال
 ..لتشمل وزارتي الدفاع والداخلية والمالية وغيرها من األجهزة التي تتلقى مواردها من المال العاملتشمل وزارتي الدفاع والداخلية والمالية وغيرها من األجهزة التي تتلقى مواردها من المال العام

اً         ""آما دعت الجمعية إلى     آما دعت الجمعية إلى      ًا وآيف ا          مزيد من الضمانات الستقالل القضاء وتطويره آم ا  وآيف تمرار           ""مزيد من الضمانات الستقالل القضاء وتطويره آم ا اس تمرار           ، ورصدت من خالل تقريره ا اس ، ورصدت من خالل تقريره
سهولة،                      بعض االنتهاآات لضوابط الم   بعض االنتهاآات لضوابط الم    ي التقاضي ب ا ف ى حقه ي بعض الحاالت عل سهولة،                      حكمة العادلة، ومنها عدم حصول المرأة ف ي التقاضي ب ا ف ى حقه ي بعض الحاالت عل حكمة العادلة، ومنها عدم حصول المرأة ف

ى عدم                          سات، إضافة إل ي الجل ين الخصوم ف ز ب ي التقاضي، من تميي ى عدم                         وأيضًا عدم االلتزام في بعض الحاالت بحق المساواة ف سات، إضافة إل ي الجل ين الخصوم ف ز ب ي التقاضي، من تميي وأيضا  عدم االلتزام في بعض الحاالت بحق المساواة ف
ضايا المعروضة     ي بعض الق سات ف رية الجل ى س وء إل تم اللج ث ي ي، حي ضايا المعروضة    التقاضي العلن ي بعض الق سات ف رية الجل ى س وء إل تم اللج ث ي ي، حي ة  التقاضي العلن ة المحلي ك لألنظم ة ذل ع مخالف ة   م ة المحلي ك لألنظم ة ذل ع مخالف  م

 ..وااللتزامات السعودية الواردة في االتفاقيات الدولية، والتي تعتبر جزءا  من النظام القانوني السعوديوااللتزامات السعودية الواردة في االتفاقيات الدولية، والتي تعتبر جزءًا من النظام القانوني السعودي
  ".".عقوبتي السجن والجلدعقوبتي السجن والجلد""وانتقد التقرير مبالغة بعض القضاة في بعض األحكام التعزيرية آـوانتقد التقرير مبالغة بعض القضاة في بعض األحكام التعزيرية آـ

 تجاوزات أمنيةتجاوزات أمنية
دة اشهر،               وأشار التقرير إلى أن وزارة الد     وأشار التقرير إلى أن وزارة الد      ى ع د يصل إل أخير ق ة، موضحة أن الت ات الجمعي دة اشهر،               اخلية تتأخر في الرد على خطاب ى ع د يصل إل أخير ق ة، موضحة أن الت ات الجمعي اخلية تتأخر في الرد على خطاب

 ".".طبيعة بعض الردود ال تحمل إجابات مقنعة على مالحظات واستفسارات الجمعيةطبيعة بعض الردود ال تحمل إجابات مقنعة على مالحظات واستفسارات الجمعية""مستطردا  مستطردًا 



  

 ٣٦

ة الت                    ة واإلداري زة األمني ة الت                   وقال التقرير إن الجمعية رصدت بعض التجاوزات والتظلمات الفردية من بعض األجه ة واإلداري زة األمني وزارة    وقال التقرير إن الجمعية رصدت بعض التجاوزات والتظلمات الفردية من بعض األجه ة ل وزارة    ابع ة ل ابع
ما يستلزم إدراج نصوص في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من الجنود والضباط سواء آانوا من                 ما يستلزم إدراج نصوص في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من الجنود والضباط سواء آانوا من                 ""الداخلية،  الداخلية،  

اتهم والمحظورات                      سانية وتحدد واجب ة أو الإن ة مهين اتهم والمحظورات                     المدنيين أو العسكريين تحظر التعدي على األشخاص أو معاملتهم معامل سانية وتحدد واجب ة أو الإن ة مهين المدنيين أو العسكريين تحظر التعدي على األشخاص أو معاملتهم معامل
 ".".اضح ودقيقاضح ودقيقالمفروضة عليهم بشكل والمفروضة عليهم بشكل و

اد                       اد                      وشدد التقرير على أهمية إحالة أي متهم يّدعي التعرض إلى التعذيب إلى جهة محايدة للتحقيق في ما يدعيه، إضافة إلى إيج وشدد التقرير على أهمية إحالة أي متهم يد عي التعرض إلى التعذيب إلى جهة محايدة للتحقيق في ما يدعيه، إضافة إلى إيج
 ..مقرات دائمة ونموذجية تتوافر فيها جميع المواصفات التي تمك ن العاملين فيها من احترام حقوق اإلنسانمقرات دائمة ونموذجية تتوافر فيها جميع المواصفات التي تمّكن العاملين فيها من احترام حقوق اإلنسان

ائهم                    وذآر التقرير أن الجمعية مازالت تت     وذآر التقرير أن الجمعية مازالت تت      از المباحث ألبن ين بخصوص توقيف جه واطنين والمقيم ائهم                    لقى شكاوى من بعض الم از المباحث ألبن ين بخصوص توقيف جه واطنين والمقيم لقى شكاوى من بعض الم
 ..لفترات يمتد بعضها إلى أآثر من أربع سنوات، دون أن تتم إحالتهم للمحاآمةلفترات يمتد بعضها إلى أآثر من أربع سنوات، دون أن تتم إحالتهم للمحاآمة

حة حة مبينا  أن التحقيق مع الموقوفين األمنيين تقوم به المباحث وليس هيئة التحقيق واالدعاء العام، وما في ذلك من مخالفة صري      مبينًا أن التحقيق مع الموقوفين األمنيين تقوم به المباحث وليس هيئة التحقيق واالدعاء العام، وما في ذلك من مخالفة صري      
 ".".آما ال يسمح لهم باالستعانة بمحامين، وهو حق آفله لهم النظامآما ال يسمح لهم باالستعانة بمحامين، وهو حق آفله لهم النظام""للنظام، للنظام، 

ين من                           التفريق ب ة ب راق، مطالب سفر للع تهم ال سبب مجرد ني ين من                          وأآدت الجمعية ضرورة عدم محاسبة النوايا وتوقيف أشخاص ب التفريق ب ة ب راق، مطالب سفر للع تهم ال سبب مجرد ني وأآدت الجمعية ضرورة عدم محاسبة النوايا وتوقيف أشخاص ب
ة                        ه ني ين من لدي ة، وب ار تكفيري ه أفك ين من لدي ة، وب ة                       شارك بالفعل في األعمال اإلرهابي ه ني ين من لدي ة، وب ار تكفيري ه أفك ين من لدي ة، وب افر          شارك بالفعل في األعمال اإلرهابي ين من س راق، وب ى الع سفر إل افر           ال ين من س راق، وب ى الع سفر إل  ال

 ..بالفعل، وبين من تمت محاآمته وانتهت محكوميته، وبين من أعلن توبته وندمهبالفعل، وبين من تمت محاآمته وانتهت محكوميته، وبين من أعلن توبته وندمه
 الحريات اإللكترونيةالحريات اإللكترونية

شورى                   ي مجلس ال شته ف م مناق ذي ت ة ال ات والمؤسسات األهلي شورى                  ورغم أن الجمعية أبدت مالحظات على مشروع نظام الجمعي ي مجلس ال شته ف م مناق ذي ت ة ال ات والمؤسسات األهلي ورغم أن الجمعية أبدت مالحظات على مشروع نظام الجمعي
شكيله       العام الماضي ومن ثم تم إرساله إ  العام الماضي ومن ثم تم إرساله إ   ادة ت ذ إع شه المجلس من شكيله       لى مجلس الوزراء إلقراره، إال أنها اعتبرته أهم مشروع ناق ادة ت ذ إع شه المجلس من لى مجلس الوزراء إلقراره، إال أنها اعتبرته أهم مشروع ناق

 ..باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة للعمل األهليباعتباره يؤسس لمرحلة جديدة للعمل األهلي
ة       ام، مبين ع النظام الع ة      ومن ابرز تلك المالحظات ما تضمنه النظام بشأن منع قيام الجمعيات بما يتعارض م ام، مبين ع النظام الع ارات   ""ومن ابرز تلك المالحظات ما تضمنه النظام بشأن منع قيام الجمعيات بما يتعارض م ذه عب ارات   أن ه ذه عب أن ه

ات أو مؤسسات بحجة             عامة فضفاضة تتيح مجاال     عامة فضفاضة تتيح مجاالً     رخيص لجمعي ع الت ة الستخدام من ا قابل سير ويجعله اد والتف عًا لالجته ات أو مؤسسات بحجة              واس رخيص لجمعي ع الت ة الستخدام من ا قابل سير ويجعله اد والتف عا  لالجته  واس
 ".".تعارض أنظمتها مع النظام العامتعارض أنظمتها مع النظام العام

د عمل                 د تقي ي ق د عمل                وطالبت الجمعية باإلسراع في إقرار النظام، إضافة إلى تأآيدها الحاجة إلى مراجعة لتنقيته من النصوص الت د تقي ي ق وطالبت الجمعية باإلسراع في إقرار النظام، إضافة إلى تأآيدها الحاجة إلى مراجعة لتنقيته من النصوص الت
 ..جمعيات المجتمع المدنيجمعيات المجتمع المدني

ة من                   آما  آما   شار الجرائم المعلوماتي د من انت ة من                   انتقدت الجمعية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر قبل نحو عامين بهدف الح شار الجرائم المعلوماتي د من انت انتقدت الجمعية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر قبل نحو عامين بهدف الح
ادة           ي الم ة ف ام إال أن تعريف الجرائم المعلوماتي ة النظ ه رغم أهمي ا إن ي تقريره ات، وقالت ف ات وغرام ادة          خالل فرض عقوب ي الم ة ف ام إال أن تعريف الجرائم المعلوماتي ة النظ ه رغم أهمي ا إن ي تقريره ات، وقالت ف ات وغرام خالل فرض عقوب

شبكة ا        ""السادسة  السادسة   د استخدامات ال شبكة ا        قد يبرر تقيي د استخدامات ال ر                     قد يبرر تقيي ة التعبي د من حري ة ويح الجرائم المعلوماتي ا ب ة له ة ألسباب ال عالق ر                     لمعلوماتي ة التعبي د من حري ة ويح الجرائم المعلوماتي ا ب ة له ة ألسباب ال عالق لمعلوماتي
 ".".والوصول إلى المعلومةوالوصول إلى المعلومة

اهيم                        ا مف ا ورد فيه رة م اهيم                       آما تطرقت إلى الفقرة األولى من المادة التي تصف واحدة من الجرائم التي يعاقب عليها النظام، معتب ا مف ا ورد فيه رة م آما تطرقت إلى الفقرة األولى من المادة التي تصف واحدة من الجرائم التي يعاقب عليها النظام، معتب
ريم الكث ضفاض لتج شكل واسع ف سيرها ب ن تف ة يمك ريم الكثعام ضفاض لتج شكل واسع ف سيرها ب ن تف ة يمك ذه  عام ساس به ة الم ت بحج ى االنترن شارآات عل ات والم ن الكتاب ر م ذه  ي ساس به ة الم ت بحج ى االنترن شارآات عل ات والم ن الكتاب ر م ي

 ..المفاهيمالمفاهيم
راد من ممارسة                       ع األف تخدامها لمن ساء اس دًا لكي ال ي ق ج شكل دقي راد من ممارسة                      وطالبت الجمعية بإعادة النظر في هذه الفقرة وصياغتها ب ع األف تخدامها لمن ساء اس دا  لكي ال ي ق ج شكل دقي وطالبت الجمعية بإعادة النظر في هذه الفقرة وصياغتها ب

 ..حقهم الطبيعي في التعبير والمشارآة بالرأي في قضايا الشأن العامحقهم الطبيعي في التعبير والمشارآة بالرأي في قضايا الشأن العام
 روفروفهيئة األمر بالمعهيئة األمر بالمع

ال   ""وقال التقرير إن النظام منح الهيئة سلطات غير محددة تحديدا  دقيقا  في نظام الهيئة والئحته، مبديا  خشيته من                   وقال التقرير إن النظام منح الهيئة سلطات غير محددة تحديدًا دقيقًا في نظام الهيئة والئحته، مبديًا خشيته من                    ال   ارتكاب أعم ارتكاب أعم
 " ." .فيها تعد  على حقوق األفرادفيها تعدٍّ على حقوق األفراد

ز                       ""وقال التقرير   وقال التقرير    ى مراآ يهم إل ل المقبوض عل تم نق ه ي ة ان دوا للجمعي ة أآ ل الهيئ ز                       إن بعض من تم القبض عليهم من قب ى مراآ يهم إل ل المقبوض عل تم نق ه ي ة ان دوا للجمعي ة أآ ل الهيئ ة،  إن بعض من تم القبض عليهم من قب ة،   الهيئ  الهيئ
اإلآراه أو                          ة سواء ب نهم تخالف الحقيق ات م اإلآراه أو                         حيث يتم إيقافهم والتحقيق معهم وقد يحصل اعتداء على بعضهم أو انتزاع اعتراف ة سواء ب نهم تخالف الحقيق ات م حيث يتم إيقافهم والتحقيق معهم وقد يحصل اعتداء على بعضهم أو انتزاع اعتراف
ر                         اظ غي بعض األلف بهم ب تم س ذويهم وي سماح باالتصال ب رفض ال زة الجوال وي يش أجه تم تفت ا ي ستر، آم ر                        اإلغرار والوعد بال اظ غي بعض األلف بهم ب تم س ذويهم وي سماح باالتصال ب رفض ال زة الجوال وي يش أجه تم تفت ا ي ستر، آم اإلغرار والوعد بال

 ".".الالئقة ومعاملتهم بقسوةالالئقة ومعاملتهم بقسوة
ى إلحاق          وأوضوأوض ا،أدت إل ًا فيه ة طرف سوبو الهيئ ان من ى إلحاق          ح التقرير أن عدة حوادث وقعت في الرياض وتبوك والمدينة ونجران آ ا،أدت إل ا  فيه ة طرف سوبو الهيئ ان من ح التقرير أن عدة حوادث وقعت في الرياض وتبوك والمدينة ونجران آ

 ..أضرار وانتهى بعضها إلى وفاة المقبوض عليهم، منها خمس حاالت آشفتها الصحافة المحليةأضرار وانتهى بعضها إلى وفاة المقبوض عليهم، منها خمس حاالت آشفتها الصحافة المحلية
ى    وقال التقرير إن الجمعية تلقت شكاوى تظهر تجاوزات مختلفة من بينها تفتيش ا         وقال التقرير إن الجمعية تلقت شكاوى تظهر تجاوزات مختلفة من بينها تفتيش ا          رر، والقبض عل ى    لممتلكات الخاصة دون مب رر، والقبض عل لممتلكات الخاصة دون مب

ى أحد                                  ل من يوقف إل تخدام سيارات خاصة لنق ا واس ى محاضر دون قراءته ع عل ى التوقي ار عل ى أحد                                 النساء دون محرم، واإلجب ل من يوقف إل تخدام سيارات خاصة لنق ا واس ى محاضر دون قراءته ع عل ى التوقي ار عل النساء دون محرم، واإلجب
 ..مراآز الهيئةمراآز الهيئة

 ..مؤآدا  الحاجة إلى تحديد سلطات وصالحيات منسوبي الهيئة بشكل دقيقمؤآدًا الحاجة إلى تحديد سلطات وصالحيات منسوبي الهيئة بشكل دقيق
 الوالية على المرأةالوالية على المرأة

ة                  وأشار التقرير إلى أه   وأشار التقرير إلى أه    رأة أو من شخصيتها القانوني ة الم تقص من أهلي ي تن ة والتعليمات الت ي نصوص األنظم ة                  مية النظر ف رأة أو من شخصيتها القانوني ة الم تقص من أهلي ي تن ة والتعليمات الت ي نصوص األنظم مية النظر ف
ك         ""بشكل يخالف قواعد الشريعة،    بشكل يخالف قواعد الشريعة،     سائل ومن ذل ي بعض الم ا ف تئذان وليه ستلزم اس ي ت ك         وعلى وجه الخصوص تلك الت سائل ومن ذل ي بعض الم ا ف تئذان وليه ستلزم اس ي ت ع  : : وعلى وجه الخصوص تلك الت ع  جمي جمي

 ".".ي مالهاي مالهاأشكال الوالية في المعامالت المالية للمرأة والتي تمنعها من التصرف فأشكال الوالية في المعامالت المالية للمرأة والتي تمنعها من التصرف ف
ك               ي ذل شارآتها ف دم م رة ع ك              وطالب التقرير بإصدار نظام خاص باالنتخابات يحدد مشارآة المرأة في االنتخابات البلدية، معتب ي ذل شارآتها ف دم م رة ع وطالب التقرير بإصدار نظام خاص باالنتخابات يحدد مشارآة المرأة في االنتخابات البلدية، معتب

 ".".مخالفة صريحة لبعض االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكةمخالفة صريحة لبعض االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة""
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ه اإلسالمي،            موضحا  أنه من األهمية بمكان تحديد بعض المصطلحات بنصوص نظامية اعتمادا             موضحًا أنه من األهمية بمكان تحديد بعض المصطلحات بنصوص نظامية اعتمادًا             ي الفق راجح ف رأي ال ى ال ه اإلسالمي،            عل ي الفق راجح ف رأي ال ى ال عل
ك   ن ذل رأة، وم ا الم ي تتعرض له اوزات الت ًا للتج ة منع ادات الفردي ا لالجته دم ترآه ك  وع ن ذل رأة، وم ا الم ي تتعرض له اوزات الت ا  للتج ة منع ادات الفردي ا لالجته دم ترآه ر : : وع وة غي تالط والخل صطلح االخ ر م وة غي تالط والخل صطلح االخ م

 ..الشرعية، الحجاب الشرعي، والحاالت التي تتطلب وجود ولي األمرالشرعية، الحجاب الشرعي، والحاالت التي تتطلب وجود ولي األمر
اء            ة لموضوع الكف ضائية الحالي ات الق اء           وانتقد التقرير التطبيق ة لموضوع الكف ضائية الحالي ات الق ي                وانتقد التقرير التطبيق اءة ف ى أساس الكف ة عل ك حاالت التفرق زواج، ومن ذل ي ال ي                ة ف اءة ف ى أساس الكف ة عل ك حاالت التفرق زواج، ومن ذل ي ال ة ف

 ..النسبالنسب
 ..مؤآدا  مخالفتها للمادة الثانية عشرة من النظام األساسي والحكم القائم على عدم التمييز وتعزيز الوحدة الوطنيةمؤآدًا مخالفتها للمادة الثانية عشرة من النظام األساسي والحكم القائم على عدم التمييز وتعزيز الوحدة الوطنية

شارآة الع                  ضايا اإلصالح والم شارآة الع                 وقال التقرير إن العام الماضي لم يشهد أي تحرك يذآر في ما يخص ق ضايا اإلصالح والم ة  وقال التقرير إن العام الماضي لم يشهد أي تحرك يذآر في ما يخص ق ة  ام ع سقف    ""ام ل إن رف ع سقف    ب ل إن رف ب
ات                   ات                  توقعات المواطنين قبل ثالث سنوات بمشروع إصالحي يعزز حق المشارآة، لم يقابله أي إجراءات تطويرية منذ االنتخاب توقعات المواطنين قبل ثالث سنوات بمشروع إصالحي يعزز حق المشارآة، لم يقابله أي إجراءات تطويرية منذ االنتخاب

 ".".البلدية وتأسيس جمعية حقوق اإلنسان وهيئة الصحافيين وبدء الحوار الوطنيالبلدية وتأسيس جمعية حقوق اإلنسان وهيئة الصحافيين وبدء الحوار الوطني
ه                 سبب تحول وطني ب ز الحوار ال ه                آما انتقد التقرير تراجع دور مرآ سبب تحول وطني ب ز الحوار ال ي حول                 آما انتقد التقرير تراجع دور مرآ ة دون حوار حقيق ضايا الخدمي سمى بالق ا ي ى م ي حول                 إل ة دون حوار حقيق ضايا الخدمي سمى بالق ا ي ى م إل

 ..القضايا المصيرية التي تعني الشأن العام، آحقوق اإلنسان وقضايا اإلصالح والمشارآة السياسيةالقضايا المصيرية التي تعني الشأن العام، آحقوق اإلنسان وقضايا اإلصالح والمشارآة السياسية
ي                   ر ف ر دور رؤساء التحري د بحسب التقري ا يؤآ ة، م ين الصحف المحلي شفافية ب ستوى ال ي م ًا ف اك تباين ي                  وقال التقرير إن هن ر ف ر دور رؤساء التحري د بحسب التقري ا يؤآ ة، م ين الصحف المحلي شفافية ب ستوى ال ي م ا  ف اك تباين وقال التقرير إن هن

  ..رية التعبير في الصحفرية التعبير في الصحفتحديد سقف حتحديد سقف ح
  
  

  ٣٢٣٢ هـ ، السنة السادسة، اليوم  هـ ، السنة السادسة، اليوم ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع األول  ربيع األول ٢٦٢٦م، م، ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس مارس٢٣٢٣اإلثنين اإلثنين موقع العربية موقع العربية : : المصدرالمصدر
http://www.alarabiya.net/articles/2009/03/22/69004.html  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

 ٣٨

 

زيز  احلكومية ويدعو لتعاألجهزةتقرير حقوقي سعودي ينتقد 
 احلريات

  
ضمنا                    بالد مت ضمنا                   أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودية تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع حقوق اإلنسان في ال بالد مت أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودية تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع حقوق اإلنسان في ال
المعروف والنهي                       ة األمر ب المعروف والنهي                      نقدا الذعا للعديد من األجهزة الحكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الشورى ووزارة العدل وهيئ ة األمر ب نقدا الذعا للعديد من األجهزة الحكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الشورى ووزارة العدل وهيئ

 ..عن المنكرعن المنكر
ي                   وطالبت الجمع وطالبت الجمع  ي ف شكل جزئ ي                   ية في تقريرها توسيع صالحيات مجلس الشورى واختيار أعضاءه عن طريق االنتخاب ولو ب ي ف شكل جزئ ية في تقريرها توسيع صالحيات مجلس الشورى واختيار أعضاءه عن طريق االنتخاب ولو ب
 ..المرحلة الراهنةالمرحلة الراهنة

ة     ة    آما حثت الجمعية وزارة الداخلية بالتعامل مع المقبوض عليهم على خلفي ة   ""آما حثت الجمعية وزارة الداخلية بالتعامل مع المقبوض عليهم على خلفي ار متطرف ا وأفك ة   نواي ار متطرف ا وأفك اَء     " " نواي يهم بن م عل تم الحك اء      أن ي يهم بن م عل تم الحك أن ي
 ..وايا يحملونهاوايا يحملونهاعلى ما اقترفوه من ذنب ال بناء  على نعلى ما اقترفوه من ذنب ال بناًء على ن

ي                 بطء ف ر ال د التقري ا انتق م آم ة له ي                ودعت أيضا إلى السماح ألهالي الموقوفين االلتقاء بهم في السجون وتوفير محاآمات عادل بطء ف ر ال د التقري ا انتق م آم ة له ودعت أيضا إلى السماح ألهالي الموقوفين االلتقاء بهم في السجون وتوفير محاآمات عادل
 ..تنفيذ مشروع تطوير القضاء السعوديتنفيذ مشروع تطوير القضاء السعودي

اتها فيما يتعلق اتها فيما يتعلق آما طالب تقرير حقوق اإلنسان بتقنين عمل هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضرورة تحديد صالحي           آما طالب تقرير حقوق اإلنسان بتقنين عمل هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضرورة تحديد صالحي           
 ..بالقبض والتحقيق والتفتيش بالقبض والتحقيق والتفتيش 

ة بحق أشخاص                    ""وأآدت الجمعية أنها رصدت الكثير من       وأآدت الجمعية أنها رصدت الكثير من        اظ النابي ل واأللف ا الضرب والتنكي ة منه ا الهيئ ة بحق أشخاص                    التجاوزات قامت به اظ النابي ل واأللف ا الضرب والتنكي ة منه ا الهيئ التجاوزات قامت به
 ".".قبضت عليهم الهيئةقبضت عليهم الهيئة

 ..ميةميةيذآر أن هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولة عن فرض تطبيق قوانين الشريعة االساليذآر أن هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولة عن فرض تطبيق قوانين الشريعة االسال
ه                               ذي أثارت د الجدل ال ة بع ى عمل الهيئ دة عل ودا جدي سعودية فرضت قي ه                              ومنذ نحو عامين أفادت التقارير أن وزارة الدخلية ال ذي أثارت د الجدل ال ة بع ى عمل الهيئ دة عل ودا جدي سعودية فرضت قي ومنذ نحو عامين أفادت التقارير أن وزارة الدخلية ال

 ..حاالت وفيات في سجون تابعة لهاحاالت وفيات في سجون تابعة لها
 ..ومن ضمن هذه القيود مطالبة عناصر الهيئة بعدم اعتقال األشخاص بل تسليمهم للشرطة في حال الضرورةومن ضمن هذه القيود مطالبة عناصر الهيئة بعدم اعتقال األشخاص بل تسليمهم للشرطة في حال الضرورة

ة                ودعت الجمعية الو  ودعت الجمعية الو   ة                طنية لحقوق اإلنسان في السعودية إلى تعزيز الحريات وتحسين مستويات المعيشة، وأهمية تحديث أنظم طنية لحقوق اإلنسان في السعودية إلى تعزيز الحريات وتحسين مستويات المعيشة، وأهمية تحديث أنظم
 ..الهيئات الرقابيةالهيئات الرقابية

سان           سان          وخلص ثاني تقرير تصدره الجمعية الوطنية لحقوق اإلن ة ((وخلص ثاني تقرير تصدره الجمعية الوطنية لحقوق اإلن ة أهلي ارس            ))أهلي ي م شاطها ف ة ن ذ بداي ارس            ، من ي م شاطها ف ة ن ذ بداي ى   ٢٠٠٤٢٠٠٤) ) آذارآذار((، من ى   ، إل   ٣١٣١، إل
 ..بالتجاوزات التي تم رصدها لألخذ بهابالتجاوزات التي تم رصدها لألخذ بهاتوصية، ودعت الجهات الحكومية ذات العالقة توصية، ودعت الجهات الحكومية ذات العالقة 

ى                   ى                  ووازن التقرير الذي آان يفترض صدوره نهاية العام الماضي بين سلبيات األجهزة الحكومية، والتقدم اإليجابي المحرز عل ووازن التقرير الذي آان يفترض صدوره نهاية العام الماضي بين سلبيات األجهزة الحكومية، والتقدم اإليجابي المحرز عل
 ..صعيد تعزيز حقوق اإلنسان في السعودية، وتناول حال تلك الحقوق من زوايا تشريعة ومؤسساتية وإجرائيةصعيد تعزيز حقوق اإلنسان في السعودية، وتناول حال تلك الحقوق من زوايا تشريعة ومؤسساتية وإجرائية

ك وصف أح ى ذل ك وصف أحال ى ذل اء   ال ه ج ة بأن ذي أصدرته الجمعي ر ال سان التقري وق اإلن ة حق اء   د أعضاء جمعي ه ج ة بأن ذي أصدرته الجمعي ر ال سان التقري وق اإلن ة حق اول ""د أعضاء جمعي فافا وصريحا، وتن اول ش فافا وصريحا، وتن ش
سلبيات  ات وال سلبيات اإليجابي ات وال ل         ""اإليجابي ساحة مث ى ال ستجدة عل وعات الم التطرق للموض ام ب ذي ق ر ال مولية التقري دا ش ل         ، مؤآ ساحة مث ى ال ستجدة عل وعات الم التطرق للموض ام ب ذي ق ر ال مولية التقري دا ش ساد، : : ، مؤآ ساد، الف الف
 ..واألوضاع المعيشيةواألوضاع المعيشية

ي            . . ت والمحافظة عليها  ت والمحافظة عليها  وجاء في التقرير دعوات صريحة لناحية تعزيز الحريا       وجاء في التقرير دعوات صريحة لناحية تعزيز الحريا        واردة ف ي النصوص ال ي            وطالب بإعادة النظر ف واردة ف ي النصوص ال وطالب بإعادة النظر ف
راد من                       ع األف تخدامها لمن ساء اس راد من                      نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية التي قد ي ع األف تخدامها لمن ساء اس نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية التي قد ي

 ..ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير والمشارآة بالرأي في قضايا الشأن العامممارسة حقهم الطبيعي في التعبير والمشارآة بالرأي في قضايا الشأن العام
وق  ة حق ادت جمعي وق ون ة حق ادت جمعي سائدة    ون ة ال المية واألنظم شريعة اإلس ام ال ل أحك ي ظ ر ف ة التعبي دعم حري ة، ب سان الوطني سائدة     اإلن ة ال المية واألنظم شريعة اإلس ام ال ل أحك ي ظ ر ف ة التعبي دعم حري ة، ب سان الوطني ورأت ورأت . .  اإلن

ا                 ا فيه ة بم ة عادل ه من محاآم ا                ضرورة عدم اعتقال من يتهم بتجاوز حرية التعبير مباشرة، مطالبة بإحالته إلى القضاء وتمكين ا فيه ة بم ة عادل ه من محاآم ضرورة عدم اعتقال من يتهم بتجاوز حرية التعبير مباشرة، مطالبة بإحالته إلى القضاء وتمكين
 ..حقه في االستعانة بمحامحقه في االستعانة بمحام

 هيئة الصحافيين السعودية، على نحو يضمن استقاللها وتمكينها من القيام بدورها في دعم               هيئة الصحافيين السعودية، على نحو يضمن استقاللها وتمكينها من القيام بدورها في دعم              ورأت الجمعية، أهمية تعديل الئحة    ورأت الجمعية، أهمية تعديل الئحة    
 ..الصحافيين والدفاع عن حقوقهم، بما يعزز حرية الصحافة في البالدالصحافيين والدفاع عن حقوقهم، بما يعزز حرية الصحافة في البالد

سان           وق اإلن ة لحق ة الوطني سان          وتدعم الجمعي وق اإلن ة لحق ة الوطني شعبية               ""وتدعم الجمعي شارآة ال ا يضمن توسيع الم سياسي بم ي مشروع اإلصالح ال شعبية               االستمرار ف شارآة ال ا يضمن توسيع الم سياسي بم ي مشروع اإلصالح ال االستمرار ف
ة                     ""ستقرار االجتماعي ستقرار االجتماعي ويدعم اال ويدعم اال  ة الميزاني ة، وبخاصة مراقب شمل المراقب شورى لت ة                     ، فيما طالبت بتوسيع صالحيات مجلس ال ة الميزاني ة، وبخاصة مراقب شمل المراقب شورى لت ، فيما طالبت بتوسيع صالحيات مجلس ال

 ..وحق مساءلة الوزراء والنظر في إمكانية انتخاب عدد من أعضائه بدال من تعيينهموحق مساءلة الوزراء والنظر في إمكانية انتخاب عدد من أعضائه بدال من تعيينهم
ق                   ة التحقي از هيئ تقالل جه ق                  ويرى التقرير الثاني ألحوال حقوق اإلنسان، أهمية العمل على اس ة التحقي از هيئ تقالل جه ام وربطه مباشرة       ويرى التقرير الثاني ألحوال حقوق اإلنسان، أهمية العمل على اس ام وربطه مباشرة       واالدعاء الع واالدعاء الع

ه                     ي الفق ه                    برئيس مجلس الوزراء، ووضع مدونة لألحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق مع الرأي الراجح ف ي الفق برئيس مجلس الوزراء، ووضع مدونة لألحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق مع الرأي الراجح ف
 ..اإلسالمياإلسالمي
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ضاء                              سبة للق ى وجه الخصوص بالن ضاء                             وأآد التقرير على أهمية االستعجال في تنفيذ ما لم ينفذ من مشروع تطوير القضاء وعل سبة للق ى وجه الخصوص بالن وأآد التقرير على أهمية االستعجال في تنفيذ ما لم ينفذ من مشروع تطوير القضاء وعل
 ..العامالعام

ي           ي          وانتقدت الجميعة بطىء سير إنشاء المحاآم بمختلف أنواعها التي نص عليها نظام القضاء الجديد وتأهيل قضاتها ونشرها ف وانتقدت الجميعة بطىء سير إنشاء المحاآم بمختلف أنواعها التي نص عليها نظام القضاء الجديد وتأهيل قضاتها ونشرها ف
ضاء لوضعها موضع                 ى للق ضاء لوضعها موضع                المناطق والمحافظات، وقالت إن هذا الموضوع يحتاج إلى جهود مضاعفة من قبل المجلس األعل ى للق المناطق والمحافظات، وقالت إن هذا الموضوع يحتاج إلى جهود مضاعفة من قبل المجلس األعل

 ..مة الستقالل القضاء وتطويره آما  وآيفا مة الستقالل القضاء وتطويره آمًا وآيفًاالتنفيذ، داعية إلى مزيد من الضمانات الالزالتنفيذ، داعية إلى مزيد من الضمانات الالز
ى             ى            وآثف التقرير من حدة انتقاداته لنظام المرور، وما جاء فيه من اشتراط عدم وجود سابقة قضائية على المتقدم للحصول عل وآثف التقرير من حدة انتقاداته لنظام المرور، وما جاء فيه من اشتراط عدم وجود سابقة قضائية على المتقدم للحصول عل

 ..رخصة قيادة في جرائم االعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهرخصة قيادة في جرائم االعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
ل                           " " ن الوطنية ن الوطنية حقوق اإلنسا حقوق اإلنسا ""وترى  وترى   ط، ب ي فق د للمعن ا تقيي يس فيه ة، ل ة للشخص المرتكب لجرائم معين ة التبعي ذه العقوب ل                           أن ه ط، ب ي فق د للمعن ا تقيي يس فيه ة، ل ة للشخص المرتكب لجرائم معين ة التبعي ذه العقوب أن ه

ي ظل                                يما ف ذا النص ال س ي ه ادة النظر ف ة بإع ذا اإلجراء، مطالب ولهم والضرر المحتمل من جراء ه ي ظل                               يتعدى األمر لمن يع يما ف ذا النص ال س ي ه ادة النظر ف ة بإع ذا اإلجراء، مطالب ولهم والضرر المحتمل من جراء ه يتعدى األمر لمن يع
 ..االفتقار لوسائل النقل العام المناسبةاالفتقار لوسائل النقل العام المناسبة

ق ""ودعا التقرير إلى    ودعا التقرير إلى     ق خل ي                             خل ي يمارسن التجارة ف ساء الالت بة للن ة مناس وفير أمكن ى ت رأة والعمل عل دة لعمل الم ي                              مجاالت جدي ي يمارسن التجارة ف ساء الالت بة للن ة مناس وفير أمكن ى ت رأة والعمل عل دة لعمل الم  مجاالت جدي
ا       ا      ممرات بعض األسواق حالي ة       ""ممرات بعض األسواق حالي ى أهمي د عل ا أآ ة       ، فيم ى أهمي د عل ا أآ ين صاحب العمل           ""، فيم ة ب ة وإصالح العالق ام الكفال ي أحك ادة النظر ف ين صاحب العمل           إع ة ب ة وإصالح العالق ام الكفال ي أحك ادة النظر ف إع

 ".".والعامل الوافدوالعامل الوافد
ى ضرورة      ٣١٣١وذهبت واحدة من التوصيات الـ    وذهبت واحدة من التوصيات الـ     ى ضرورة       إل ادة "" إل ادة إع ا                   إع ة بم ات االجتماعي ام التأمين ي نظام معاشات التقاعد ونظ ا                    النظر ف ة بم ات االجتماعي ام التأمين ي نظام معاشات التقاعد ونظ  النظر ف

ات                   ات                  يتالءم والظروف التي طرأت خالل السنوات األخيرة وآان لها آثار سلبية على المستفيدين من هذه األنظمة أو السماح للفئ يتالءم والظروف التي طرأت خالل السنوات األخيرة وآان لها آثار سلبية على المستفيدين من هذه األنظمة أو السماح للفئ
ى ضمان الحق        وأآدوأآد". ". األقل دخال منهم باالستفادة من مخصصات الضمان االجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية          األقل دخال منهم باالستفادة من مخصصات الضمان االجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية           ى ضمان الحق        ت أخرى عل ت أخرى عل

 ..في العمل من خالل توفير فرص وظيفية للعاطلين بمعاشات تضمن حياة آريمة لهمفي العمل من خالل توفير فرص وظيفية للعاطلين بمعاشات تضمن حياة آريمة لهم
ساد                     ة مكافحة الف ساد                    وتحدث التقرير الحقوقي عن آليات مكافحة الفساد التي أقرتها السعودية مؤخرا، ونادى بالمبادرة بتمكين هيئ ة مكافحة الف وتحدث التقرير الحقوقي عن آليات مكافحة الفساد التي أقرتها السعودية مؤخرا، ونادى بالمبادرة بتمكين هيئ

 ..ية التي تمكنها من القيام باختصاصاتهاية التي تمكنها من القيام باختصاصاتهامن مباشرة أعمالها ودعمها بالموارد البشرية والمالمن مباشرة أعمالها ودعمها بالموارد البشرية والمال
ة     ة    واقترحت الجمعي ايير                            ""واقترحت الجمعي ذها وفق مع ضمان تنفي رى ل ة الكب شاريع التنموي ى الم ولى اإلشراف عل ا تت ة علي ة رقابي شاء هيئ ايير                            إن ذها وفق مع ضمان تنفي رى ل ة الكب شاريع التنموي ى الم ولى اإلشراف عل ا تت ة علي ة رقابي شاء هيئ إن

 ".".وضوابط دقيقة والتأآد من انتهائها وفق المواعيد المحددة واقتراح ما يلزم بشأن أي صعوبات تواجه تنفيذهاوضوابط دقيقة والتأآد من انتهائها وفق المواعيد المحددة واقتراح ما يلزم بشأن أي صعوبات تواجه تنفيذها
ى دت عل ىوأآ دت عل ا    وأآ ق ودعمه ة والتحقي ة الرقاب ة وهيئ ة العام وان المراقب دمتها دي ي مق ة وف ات الرقابي ة الهيئ ديث أنظم ة تح ا     أهمي ق ودعمه ة والتحقي ة الرقاب ة وهيئ ة العام وان المراقب دمتها دي ي مق ة وف ات الرقابي ة الهيئ ديث أنظم ة تح  أهمي

 ..بالموارد البشرية والفنية التي تمكنها من القيام بدورها في حماية المال العام والوظيفة العامة من االستغاللبالموارد البشرية والفنية التي تمكنها من القيام بدورها في حماية المال العام والوظيفة العامة من االستغالل
ع               إيجاد آلية واضحة للتعامل م    إيجاد آلية واضحة للتعامل م    ""إلى  إلى  " " حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان ""ودعت  ودعت   ه وتواصلهم م ال ومكان دة االعتق ع               ع السجناء األمنيين من حيث م ه وتواصلهم م ال ومكان دة االعتق ع السجناء األمنيين من حيث م

ق    ة التحقي ين هيئ ار، وتمك ك األفك شار تل يلة النت سجن وس ون ال ئال يك رهم ل ة عن غي ار منحرف ديهم أفك ن ل رز م ق   أسرهم وف ة التحقي ين هيئ ار، وتمك ك األفك شار تل يلة النت سجن وس ون ال ئال يك رهم ل ة عن غي ار منحرف ديهم أفك ن ل رز م أسرهم وف
 ".".واالدعاء العام من مباشرة قضاياهم والتفتيش على سجون المباحثواالدعاء العام من مباشرة قضاياهم والتفتيش على سجون المباحث

تفادة            ورأت أنه من الضروري تفعيل بدائل       ورأت أنه من الضروري تفعيل بدائل        تفادة            عقوبة السجن والعمل على إيجاد قائمة بهذه البدائل يزود بها القضاة من أجل االس عقوبة السجن والعمل على إيجاد قائمة بهذه البدائل يزود بها القضاة من أجل االس
ة                           ادة العناي سجناء، وزي سجون بال ا يضمن الحد من اآتظاظ ال ة                          منها، آما دعت لالستعجال في إنشاء وتوسيع اإلصالحيات بم ادة العناي سجناء، وزي سجون بال ا يضمن الحد من اآتظاظ ال منها، آما دعت لالستعجال في إنشاء وتوسيع اإلصالحيات بم

 ..بتقديم الخدمات الصحية للسجناء وتحسين البيئة داخل السجونبتقديم الخدمات الصحية للسجناء وتحسين البيئة داخل السجون
وزارة               ""رورة العمل على    رورة العمل على    وأآدت على ض  وأآدت على ض   ة ل ة التابع ة واإلداري زة األمني ة ألغلب األجه وزارة               وضع خطة إليجاد مقار مملوآة للدول ة ل ة التابع ة واإلداري زة األمني ة ألغلب األجه وضع خطة إليجاد مقار مملوآة للدول

سان من حيث                            وق اإلن ى حق ات المحافظة عل اء بمتطلب زة بالوف ك األجه سان من حيث                           الداخلية وهيئة التحقيق واالدعاء العام لضمان قيام تل وق اإلن ى حق ات المحافظة عل اء بمتطلب زة بالوف ك األجه الداخلية وهيئة التحقيق واالدعاء العام لضمان قيام تل
 ".".عتهمعتهمالمكان عند توقيف األشخاص أو التحقيق معهم أو مراجالمكان عند توقيف األشخاص أو التحقيق معهم أو مراج

ضائي أو تكون        ""وطالب تقرير الجمعية بـ   وطالب تقرير الجمعية بـ    م ق ا حك ي يصدر فيه ضائي أو تكون        الحد من إجراءات المنع من السفر وقصرها على الحاالت الت م ق ا حك ي يصدر فيه الحد من إجراءات المنع من السفر وقصرها على الحاالت الت
 ".".مقررة بموجب نص نظاميمقررة بموجب نص نظامي

ذي تخصصه        ""وشدد على أهمية    وشدد على أهمية     ر ال اق الكبي ا يعكس اإلنف ة بم ذي تخصصه        العمل على تحسين الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملك ر ال اق الكبي ا يعكس اإلنف ة بم العمل على تحسين الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملك
 ".".طاعطاعالدولة لهذا القالدولة لهذا الق

ة                      ""ونادى بـ ونادى بـ  بالد ودعم الحماي اطق ال ي مختلف من واء ف ة                      تفعيل استراتيجية الحد من العنف األسري واإلسراع في إنشاء دور إي بالد ودعم الحماي اطق ال ي مختلف من واء ف تفعيل استراتيجية الحد من العنف األسري واإلسراع في إنشاء دور إي
 ..االجتماعية وتقوية صالحياتها أو إنشاء هيئة مستقلة للحماية االجتماعيةاالجتماعية وتقوية صالحياتها أو إنشاء هيئة مستقلة للحماية االجتماعية

دالعزيز آل س                   ك عب د المل ي عه المعروف والنهي عن المنكر ف ة األمر ب دالعزيز آل س                  وتأسست هيئ ك عب د المل ي عه المعروف والنهي عن المنكر ف ة األمر ب ة بهدف   وتأسست هيئ ة بهدف   عود مؤسس المملك تصحيح  تصحيح  " " عود مؤسس المملك
  ".".بعض أخالقيات المجتمع وممارساته الدينية، انطالقا  من المبدأ اإلسالمي الواضح في األمر بالمعروف والنهي عن المنكربعض أخالقيات المجتمع وممارساته الدينية، انطالقًا من المبدأ اإلسالمي الواضح في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  ٢٠٠٩٢٠٠٩ آذار  آذار ٢٣٢٣  - اإلثنين  اإلثنين موقع العالم اإلخباري موقع العالم اإلخباري : : المصدرالمصدر
http://alalam.ir/newspage.asp?newsid=067240120090323100508  
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  ":اهليئة"و" الصحة"
 سنتعامل جبدية مع تقرير حقوق اإلنسان

    نواف عافت، حازم المطيري ـ الرياض  نواف عافت، حازم المطيري ـ الرياض
سان، ق          وق اإلن سان، ق         في أول رد فعل على التقرير السنوي للجمعية الوطنية لحق وق اإلن دآتور      في أول رد فعل على التقرير السنوي للجمعية الوطنية لحق دآتور      ال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ال ال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ال

ادات        ان االنتق ة تدرس وزارة والهيئ ر إن ال ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ي هيئ مي ف صدر رس ي، وم د مرغالن ادات       خال ان االنتق ة تدرس وزارة والهيئ ر إن ال ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ي هيئ مي ف صدر رس ي، وم د مرغالن خال
ا بصدر رحب       ان به ا بصدر رحب      الموجهة لهما في التقرير وترحب ان به شكل        . . الموجهة لهما في التقرير وترحب صحة يدرسون ب ي وزارة ال ي أن المختصين ف شكل        وأوضح مرغالن صحة يدرسون ب ي وزارة ال ي أن المختصين ف وأوضح مرغالن

ا  . . وسيطلع عليها المسؤولون في الوزارة للتأآد أوال من صحتها          وسيطلع عليها المسؤولون في الوزارة للتأآد أوال من صحتها          . . مالحظات الواردة في تقرير حقوق اإلنسان     مالحظات الواردة في تقرير حقوق اإلنسان     علمي آافة ال  علمي آافة ال   ا  آم آم
ة، ضعف   د المراجع ة بطول مواعي ادات المتعلق شأنها االنتق ي وردت ب ي القطاعات الت ؤال أصحاب االختصاص ف يتم س ة، ضعف  س د المراجع ة بطول مواعي ادات المتعلق شأنها االنتق ي وردت ب ي القطاعات الت ؤال أصحاب االختصاص ف يتم س س

ع            وقال إن وقال إن . . الكادر التمريضي وتفاوت الخدمات الصحية في المناطق      الكادر التمريضي وتفاوت الخدمات الصحية في المناطق       ع             وزارة الصحة تتجاوب مع الجميع، وسبق أن تعاونت م  وزارة الصحة تتجاوب مع الجميع، وسبق أن تعاونت م
اديين     . . الجمعية في تقريرها األول الذي تضمن انتقادات للوزارة       الجمعية في تقريرها األول الذي تضمن انتقادات للوزارة        واطنين الع ع الم اديين     وهي تسعى لتقديم آل ماتستطيع وتتجاوب م واطنين الع ع الم وهي تسعى لتقديم آل ماتستطيع وتتجاوب م

ال مصدر         . . الذين يبثون شكواهم أحيانا عبر الصحف، فكيف الحال بجهة مثل جمعية حقوق اإلنسان            الذين يبثون شكواهم أحيانا عبر الصحف، فكيف الحال بجهة مثل جمعية حقوق اإلنسان             ه ق ال مصدر         ومن جانب ه ق ي    ومن جانب ي    رسمي ف رسمي ف
ة أو                  » » عكاظعكاظ««هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ        هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ         ادات والمالحظات بصدر رحب من الجمعي ل االنتق ة تتقب ة أو                  إن الهيئ ادات والمالحظات بصدر رحب من الجمعي ل االنتق ة تتقب إن الهيئ

ة للحد من صالحياتها                           . . غيرها من الجهات  غيرها من الجهات   ديل نظام الهيئ دعوة لتع سان عن ال وق اإلن ة حق ة للحد من صالحياتها                           وأضاف أن ما أشارت إليه جمعي ديل نظام الهيئ دعوة لتع سان عن ال وق اإلن ة حق وأضاف أن ما أشارت إليه جمعي
ته       وم بدراس ته      باالعتبار، سوف نق وم بدراس د . . باالعتبار، سوف نق د والن وان                والن شريفين بعن ادم الحرمين ال ة خ ي القريب العاجل برعاي تقام ف ي س وان                وة الت شريفين بعن ادم الحرمين ال ة خ ي القريب العاجل برعاي تقام ف ي س الحسبة  الحسبة  ««وة الت

شعيرة الحسبة من             » » وعناية المملكة بها  وعناية المملكة بها   ا ب ار عنايته ذلك إظه ه، وآ ة اإلسالم ومبادئ شعيرة الحسبة من             ستسهم في تحقيق ريادة المملكة في خدم ا ب ار عنايته ذلك إظه ه، وآ ة اإلسالم ومبادئ ستسهم في تحقيق ريادة المملكة في خدم
ر  المعروف والنهي عن المنك ر ب ة األم از هيئ ضا لجه ا أي ة ورعايته ر خالل األنظم المعروف والنهي عن المنك ر ب ة األم از هيئ ضا لجه ا أي ة ورعايته ة ..خالل األنظم اق علمي تح آف ى ف دوة إل دف الن ا ته ة  آم اق علمي تح آف ى ف دوة إل دف الن ا ته  آم

ع    ع   تطويرية ألعمال جهاز الهيئة وتطبيقاته المعاصرة، إضافة إلى بيان مفهوم شعيرة الحسبة وتعزيزها في نفوس أفراد المجتم تطويرية ألعمال جهاز الهيئة وتطبيقاته المعاصرة، إضافة إلى بيان مفهوم شعيرة الحسبة وتعزيزها في نفوس أفراد المجتم
 ..والتعريف بأساليب الهيئة ووسائلها والعمل على تطوير هذه األساليب والوسائلوالتعريف بأساليب الهيئة ووسائلها والعمل على تطوير هذه األساليب والوسائل

 ٢٨٣٧٢٨٣٧: :   العدد   العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩//مارسمارس/ / ٢٤٢٤) ) هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠//٠٣٠٣//٢٧٢٧الثالثاء الثالثاء ( ( جريدة عكاظ جريدة عكاظ : : المصدرالمصدر
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090324/Con20090324266101.htm  
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 ة تعاجل أوجه القصور يف أداء أجهزة الدولة توصي٣١

وتأكيد على مبدأ “ حقوق اإلنسان"ترحيب شعبي بتقرير 
 احملاسبة

 
   محمد الغنيم محمد الغنيم-متابعة متابعة 

ا                             ي تقريره ي وردت ف زة الت ة وخاصة األجه ة ذات العالق زة الحكومي ة األجه سان آاف وق اإلن ة لحق ا                                دعت الجمعية الوطني ي تقريره ي وردت ف زة الت ة وخاصة األجه ة ذات العالق زة الحكومي ة األجه سان آاف وق اإلن ة لحق     دعت الجمعية الوطني
ن أم  ه أول م ذي أعلنت شامل ال ن أم ال ه أول م ذي أعلنت شامل ال ذ ب ال ى األخ ذ ب س ال ى األخ ي   ) ) ٣١٣١((س ال اوزات الت ة التج ى معالج ن حرصها عل ًا م ك إنطالق ي   توصية وذل اوزات الت ة التج ى معالج ن حرصها عل ا  م ك إنطالق توصية وذل

دتها دتهارص ة      . . رص ام المعلوماتي ات ونظ ام المطبوع ي نظ واردة ف صوص ال ي الن ر ف ادة النظ ياتها بإع ي توص ة ف ت الجمعي ة      وطالب ام المعلوماتي ات ونظ ام المطبوع ي نظ واردة ف صوص ال ي الن ر ف ادة النظ ياتها بإع ي توص ة ف ت الجمعي وطالب
راد من مم        ع األف تخدامها لمن ساء اس راد من مم       ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية التي قد ي ع األف تخدامها لمن ساء اس ر      ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية التي قد ي ي التعبي م الطبيعي ف ر      ارسة حقه ي التعبي م الطبيعي ف ارسة حقه

 . . والمشارآة بالرأي في قضايا الشأن العاموالمشارآة بالرأي في قضايا الشأن العام
ى                                 أ ال ان بعض من يلج ضمان عدم حرم ا ل ة به دعاوي المتعلق سيادة ووضع ضابط لل ى                                آما دعت الجمعية الى تحديد مفهوم ال أ ال ان بعض من يلج ضمان عدم حرم ا ل ة به دعاوي المتعلق سيادة ووضع ضابط لل آما دعت الجمعية الى تحديد مفهوم ال

سير                    ادات وتف سبب اجته ا ب سير                   القضاء من حقوقه بحجة أن ذلك من أعمال السيادة التي ال يجوز نظره ادات وتف سبب اجته ا ب وم       القضاء من حقوقه بحجة أن ذلك من أعمال السيادة التي ال يجوز نظره ضاة لمفه بعض الق وم       ات ل ضاة لمفه بعض الق ات ل
ة                          ادة العام ى رخصة القي ي من يحصل عل ة                         أعمال السيادة، وآذلك إعادة النظر فيما تضمنه نظام المرور الجديد من اشتراط ف ادة العام ى رخصة القي ي من يحصل عل أعمال السيادة، وآذلك إعادة النظر فيما تضمنه نظام المرور الجديد من اشتراط ف

اره                 «« ه اعتب د رد الي م يكن ق ا ل اره                 أال يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا في جريمة اعتداء على النفس، او العرض، او المال، م ه اعتب د رد الي م يكن ق ا ل . . »»أال يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا  في جريمة اعتداء على النفس، او العرض، او المال، م
ون ««او او  ون أن يك ا -طالب الرخصة طالب الرخصة أن يك ان نوعه ا آ ا  مهم ان نوعه ا آ ا، او - مهم اطي المخدرات، او صنعها، او تهريبه ضائي بتع م ق ن بحك د أدي ا، او  ق اطي المخدرات، او صنعها، او تهريبه ضائي بتع م ق ن بحك د أدي  ق

ان او                   . . »»ترويجها، او حيازاتها، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره         ترويجها، او حيازاتها، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره          ا حرم ال فيه ذه األفع ة للشخص المرتكب له ة التبعي ذه العقوب ان او                   فه ا حرم ال فيه ذه األفع ة للشخص المرتكب له ة التبعي ذه العقوب فه
يلة           ي استخدام وس يلة          تقييد ليس للشخص نفسه فقط من الحق ف ي استخدام وس ة     تقييد ليس للشخص نفسه فقط من الحق ف ي المملك ر استخداما ف ل األآث ة      النق ي المملك ر استخداما ف ل األآث ع     . .  النق ار ان النظام يمن ى اعتب ع     عل ار ان النظام يمن ى اعتب عل

ضرر                     . . القيادة بدون رخصة  القيادة بدون رخصة   ك من إلحاق ال ع ذل ا يتب ضرر                     بل يتعدى ذلك التقييد الى من يعول بسبب تقييد حرية وليهم في التنقل وم ك من إلحاق ال ع ذل ا يتب بل يتعدى ذلك التقييد الى من يعول بسبب تقييد حرية وليهم في التنقل وم
 . . م المناسبةم المناسبةبهم ولذلك تدعو الجمعية إلعادة النظر في نصوص المواد في ظل غياب وجود وسائل النقل العابهم ولذلك تدعو الجمعية إلعادة النظر في نصوص المواد في ظل غياب وجود وسائل النقل العا

تقرار            دعم االس شعبية وي شارآة ال يع الم ضمن توس ا ي سياسي بم الح ال شروع االص ي م تمرار ف ة باالس تقرار           وأوصت الجمعي دعم االس شعبية وي شارآة ال يع الم ضمن توس ا ي سياسي بم الح ال شروع االص ي م تمرار ف ة باالس وأوصت الجمعي
ذ     ذ    االجتماعي، والعمل على استقالل هيئة التحقيق واالدعاء العام وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء، واالستعجال في تنفي االجتماعي، والعمل على استقالل هيئة التحقيق واالدعاء العام وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء، واالستعجال في تنفي

ي نص              مالم ينفذ من مشروع تطوير القضاء و      مالم ينفذ من مشروع تطوير القضاء و       ا الت ي نص              على وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام فإنشاء المحاآم بمختلف أنواعه ا الت على وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام فإنشاء المحاآم بمختلف أنواعه
ود مضاعفة                      ى جه اج ال ود مضاعفة                     عليها نظام القضاء الجديد وتأهيل قضاتها ونشرها في المناطق والمحافظات يسير بشكل بطيء ويحت ى جه اج ال عليها نظام القضاء الجديد وتأهيل قضاتها ونشرها في المناطق والمحافظات يسير بشكل بطيء ويحت

د من ال                    ى مزي دعو ال ة ت د من ال                   من قبل المجلس األعلى للقضاء لوضعها موضع التنفيذ والجمعي ى مزي دعو ال ة ت ضاء      من قبل المجلس األعلى للقضاء لوضعها موضع التنفيذ والجمعي ة الستقالل الق ضاء      ضمانات الالزم ة الستقالل الق ضمانات الالزم
 . . وتطويره آما  وآيفا وتطويره آمًا وآيفًا

آما طالبت الجمعية بالعمل على تفعيل األمر السامي الكريم الصادر بشأن المحافظة على حريات الناس، وتوسيع صالحيات                   آما طالبت الجمعية بالعمل على تفعيل األمر السامي الكريم الصادر بشأن المحافظة على حريات الناس، وتوسيع صالحيات                   
دد من أعضائه     دد من أعضائه     مجلس الشورى لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء والنظر في إمكانية انتخاب ع              مجلس الشورى لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء والنظر في إمكانية انتخاب ع              

ي                 راجح ف رأي ال ع ال ي                بدًال من تعيينهم، والعمل على وضع مدونة لألحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق م راجح ف رأي ال ع ال بدال  من تعيينهم، والعمل على وضع مدونة لألحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق م
تهم بالتجاوز فينبغي عدم                                 سائدة ومن ي ة ال شريعة اإلسالمية واألنظم ام ال ي ظل أحك ر ف ة التعبي م حري تهم بالتجاوز فينبغي عدم                                الفقه اإلسالمي، ودع سائدة ومن ي ة ال شريعة اإلسالمية واألنظم ام ال ي ظل أحك ر ف ة التعبي م حري الفقه اإلسالمي، ودع

ذ،                           اعتقاله مباشرة وإنما يحال   اعتقاله مباشرة وإنما يحال    ه ينف ا يصدر بحق ام وم تعانة بمح ي االس ه ف ا حق ا فيه ة بم ة عادل ذ،                            إلى القضاء ويمكن من محاآم ه ينف ا يصدر بحق ام وم تعانة بمح ي االس ه ف ا حق ا فيه ة بم ة عادل  إلى القضاء ويمكن من محاآم
م      ي دع دورها ف ام ب ن القي تقاللهاوتمكينها م ضمن اس ا ي سعودية بم صحفيين ال ة ال ة هيئ ديل الئح ى تع ل عل ى العم م     إضافة إل ي دع دورها ف ام ب ن القي تقاللهاوتمكينها م ضمن اس ا ي سعودية بم صحفيين ال ة ال ة هيئ ديل الئح ى تع ل عل ى العم إضافة إل

 . . الصحفيين والدفاع عن حقوقهم ويعزز حرية الصحافة في المملكةالصحفيين والدفاع عن حقوقهم ويعزز حرية الصحافة في المملكة
رة           وإعادوإعاد رة           ة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمينات االجتماعية بما يتالءم والظروف التي طرأت خالل السنوات األخي ة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمينات االجتماعية بما يتالءم والظروف التي طرأت خالل السنوات األخي

ضمان                        تفادة من مخصصات ال نهم باالس ضمان                       وآان لها آثار سلبية على المستفيدين من هذه األنظمة أو السماح للفئات األقل دخًال م تفادة من مخصصات ال نهم باالس وآان لها آثار سلبية على المستفيدين من هذه األنظمة أو السماح للفئات األقل دخال  م
ذاء                االجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية، مع      االجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية، مع       ة من اإلي ة الحماي ة وأنظم ات والمؤسسات األهلي ذاء                المبادرة بإصدار نظام الجمعي ة من اإلي ة الحماي ة وأنظم ات والمؤسسات األهلي المبادرة بإصدار نظام الجمعي

ة             ة االجتماعي ل إدارة الحماي ذاء وتخوي ن اإلي ة م ة الحماي ة وأنظم سات األهلي ة والمؤس ة االجتماعي ل إدارة الحماي ة            وتخوي ة االجتماعي ل إدارة الحماي ذاء وتخوي ن اإلي ة م ة الحماي ة وأنظم سات األهلي ة والمؤس ة االجتماعي ل إدارة الحماي وتخوي
 . . مهامها على مستوى مناطق المملكة المختلفةمهامها على مستوى مناطق المملكة المختلفةالصالحيات الالزمة ودعمها بالموارد البشرية والمالية التي تمكنها من القيام بالصالحيات الالزمة ودعمها بالموارد البشرية والمالية التي تمكنها من القيام ب

ايير             ذها وفق مع ضمان تنفي رى ل ايير            وأوصت الجمعية آذلك بإنشاء هيئة رقابية عليا تتولى اإلشراف على المشاريع التنموية الكب ذها وفق مع ضمان تنفي رى ل وأوصت الجمعية آذلك بإنشاء هيئة رقابية عليا تتولى اإلشراف على المشاريع التنموية الكب
ذها، تحد                     ذها، تحد                    وضوابط دقيقة والتأآد من انتهائها وفق المواعيد المحددة واقتراح ما يلزم بشأن أي صعوبات تواجه تنفي ة   وضوابط دقيقة والتأآد من انتهائها وفق المواعيد المحددة واقتراح ما يلزم بشأن أي صعوبات تواجه تنفي ة   يث أنظم يث أنظم

ا من       ي تمكنه ا من      الهيئات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالموارد البشرية والفنية الت ي تمكنه الهيئات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالموارد البشرية والفنية الت
ا                   ا                  القيام بدورها في حماية المال العام والوظيفة العامة من االستغالل، والمبادرة بتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعماله القيام بدورها في حماية المال العام والوظيفة العامة من االستغالل، والمبادرة بتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعماله

ى                      ودعمها  ودعمها   سفر وقصرها عل ع من ال ى                      بالموارد البشرية والمالية التي تمكنها من القيام باختصاصاتها، والحد من إجراءات المن سفر وقصرها عل ع من ال بالموارد البشرية والمالية التي تمكنها من القيام باختصاصاتها، والحد من إجراءات المن
ة                      ة                     الحاالت التي يصدر فيها حكم قضائي أو تكون مقررة بموجب نص نظامي، وضع آلية الرد االعتبار ألن اإلجراءات الحالي الحاالت التي يصدر فيها حكم قضائي أو تكون مقررة بموجب نص نظامي، وضع آلية الرد االعتبار ألن اإلجراءات الحالي



  

 ٤٢

ل إن           غير واضحة وغير محددة ال من حيث المدة وال من   غير واضحة وغير محددة ال من حيث المدة وال من    اره ب ا ليطلب رد اعتب أ إليه ي أن يلج ي يمكن للمعن ة الت ل إن           حيث الجه اره ب ا ليطلب رد اعتب أ إليه ي أن يلج ي يمكن للمعن ة الت حيث الجه
ة                        ي العمل والجمعي ه ف ي تحول دور ممارسة الشخص لحق ل الت ة                       اشتراط رد االعتبار وصحيفة السوابق أصبحت من العراقي ي العمل والجمعي ه ف ي تحول دور ممارسة الشخص لحق ل الت اشتراط رد االعتبار وصحيفة السوابق أصبحت من العراقي

 . . لعمل والتنقللعمل والتنقلتدعو إلعادة النظر في موضوع رد االعتبار وصحيفة السوابق بما يضمن عدم إعاقتها حق األشخاص في اتدعو إلعادة النظر في موضوع رد االعتبار وصحيفة السوابق بما يضمن عدم إعاقتها حق األشخاص في ا
د                        » » حقوق االنسان حقوق االنسان ««وآذلك أوصت   وآذلك أوصت    ي يعتم ة الت اآم العمالي ة والمح اآم التجاري ي المح انون ف سام الق تفادة من خريجي أق د                        باالس ي يعتم ة الت اآم العمالي ة والمح اآم التجاري ي المح انون ف سام الق تفادة من خريجي أق باالس

ون حاصًال                            سلك القضائي أن يك ي ال ين ف ى أن يوضع شرط لمن يتع ون حاصال                            الفصل في قضاياها على األنظمة والقوانين وآان األول سلك القضائي أن يك ي ال ين ف ى أن يوضع شرط لمن يتع الفصل في قضاياها على األنظمة والقوانين وآان األول
ي ال       ي ال      على شهادة البكالوريوس ف ي                 على شهادة البكالوريوس ف شريعة ألن الفصل ف ي ال وم ف ة ودبل ي األنظم الوريوس ف ة أو بك ي األنظم وم ف ي                 شريعة ودبل شريعة ألن الفصل ف ي ال وم ف ة ودبل ي األنظم الوريوس ف ة أو بك ي األنظم وم ف شريعة ودبل

ة ألغلب                  ة للدول ار مملوآ اد مق ة ألغلب                 القضايا في الوقت المعاصر يقتضي اإللمام بالشريعة والقانون، والعمل على وضع خطة إليج ة للدول ار مملوآ اد مق القضايا في الوقت المعاصر يقتضي اإللمام بالشريعة والقانون، والعمل على وضع خطة إليج
ات          األجهزة األمنية واإلدارية التابعة لوزارة الداخلية وهيئة التحقيق واال        األجهزة األمنية واإلدارية التابعة لوزارة الداخلية وهيئة التحقيق واال         اء بمتطلب زة بالوف ك األجه ام تل ضمان قي ام ل ات          دعاء الع اء بمتطلب زة بالوف ك األجه ام تل ضمان قي ام ل دعاء الع

ى تحسين                     راجعتهم، والعمل عل م أو م ق معه ى تحسين                    المحافظة على حقوق اإلنسان من حيث المكان عند توقيف األشخاص أو التحقي راجعتهم، والعمل عل م أو م ق معه المحافظة على حقوق اإلنسان من حيث المكان عند توقيف األشخاص أو التحقي
اد آل                     ذا القطاع، ايج ة له اد آل                    الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة بما يعكس اإلنفاق الكبير الذي تخصصة الدول ذا القطاع، ايج ة له ة واضحة   الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة بما يعكس اإلنفاق الكبير الذي تخصصة الدول ة واضحة   ي ي

رهم          ة عن غي ار منحرف ديهم أفك رهم         للتعامل مع السجناء األمنيين من حيث مدة االعتقال ومكانة وتواصلهم مع أسرهم وفرز من ل ة عن غي ار منحرف ديهم أفك للتعامل مع السجناء األمنيين من حيث مدة االعتقال ومكانة وتواصلهم مع أسرهم وفرز من ل
ى سجون              ى سجون             لئال يكون السجن وسيلة النتشار تلك األفكار وتمكين هيئة التحقيق واالدعاء العام من مباشرة قضاياهم والتفتيش عل لئال يكون السجن وسيلة النتشار تلك األفكار وتمكين هيئة التحقيق واالدعاء العام من مباشرة قضاياهم والتفتيش عل

ة       المباحث، واالستعجال في إن  المباحث، واالستعجال في إن   ل دور الرعاي سجناء، وتفعي سجون بال ة       شاء وتوسيع اإلصالحيات بما يضمن الحد من اآتظاظ ال ل دور الرعاي سجناء، وتفعي سجون بال شاء وتوسيع اإلصالحيات بما يضمن الحد من اآتظاظ ال
ة،                    اب الجريم د من لجوئهم للمخدرات وارتك شباب للح بة ومتنوعة لل رامج مناس ق ب ات لخل اد آلي ة،                   العامة للشباب من اجل ايج اب الجريم د من لجوئهم للمخدرات وارتك شباب للح بة ومتنوعة لل رامج مناس ق ب ات لخل اد آلي العامة للشباب من اجل ايج

ر في منعهم من المطاردة ومعاقبة من لم يلتزم         ر في منعهم من المطاردة ومعاقبة من لم يلتزم         ومواصلة تدريب منسوبي هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واالستمرا         ومواصلة تدريب منسوبي هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واالستمرا         
 . . من منسوبيها باألنظمة والتعليمات والنظر في تحديث نظام الهيئةمن منسوبيها باألنظمة والتعليمات والنظر في تحديث نظام الهيئة

ة               ة، والعناي اة آريم اطلين بمعاشات تضمن حي ة للع ة              ودعت الجمعية إلى ضمان الحق في العمل من خالل توفير فرص وظيفي ة، والعناي اة آريم اطلين بمعاشات تضمن حي ة للع ودعت الجمعية إلى ضمان الحق في العمل من خالل توفير فرص وظيفي
 . . ل السجونل السجونبتقديم الخدمات الصحية للسجناء وتحسين البيئة داخبتقديم الخدمات الصحية للسجناء وتحسين البيئة داخ

دة لعمل                                 ق مجاالت جدي د، وخل ين صاحب العمل والعامل الواف ة ب ة وإصالح العالق ام الكفال ي أحك دة لعمل                                وأوصت بإعادة النظر ف ق مجاالت جدي د، وخل ين صاحب العمل والعامل الواف ة ب ة وإصالح العالق ام الكفال ي أحك وأوصت بإعادة النظر ف
تراتيجية                       ل اس ًا، وتفعي تراتيجية                      المرأة والعمل على توفير أمكنة مناسبة للنساء الالتي يمارسن التجارة في ممرات بعض األسواق حالي ل اس ا ، وتفعي المرأة والعمل على توفير أمكنة مناسبة للنساء الالتي يمارسن التجارة في ممرات بعض األسواق حالي

ر   ري واإلس ف األس ن العن د م ر  الح ري واإلس ف األس ن العن د م ة      الح ة وتقوي ة االجتماعي م الحماي ة ودع اطق المملك ف من ي مختل واء ف شاء دور اي ي إن ة      اع ف ة وتقوي ة االجتماعي م الحماي ة ودع اطق المملك ف من ي مختل واء ف شاء دور اي ي إن اع ف
ذه               ة به اد قائم ى إيج سجن والعمل عل ذه              صالحياتها أو إنشاء هيئة مستقلة للحماية االجتماعية، آما أوصت بتفعيل بدائل عقوبة ال ة به اد قائم ى إيج سجن والعمل عل صالحياتها أو إنشاء هيئة مستقلة للحماية االجتماعية، آما أوصت بتفعيل بدائل عقوبة ال

 . . البدائل يزود بها القضاة من أجل االستفادة منهاالبدائل يزود بها القضاة من أجل االستفادة منها
   ترحيب شعبي بالتقريرترحيب شعبي بالتقرير

سان عن               وق اإلن ة لحق ة الوطني اني للجمعي شامل الث ر ال سان عن              إلى ذلك رحبت أوساط شعبية بمستوى الشفافية والمصداقية في التقري وق اإلن ة لحق ة الوطني اني للجمعي شامل الث ر ال إلى ذلك رحبت أوساط شعبية بمستوى الشفافية والمصداقية في التقري
 . . أحوال حقوق اإلنسان في المملكة الذي صدر أمس األولأحوال حقوق اإلنسان في المملكة الذي صدر أمس األول

ي بعض الجهات    إن التقرير قدم رصدا  دقيقا  للممارسات التي تحدث بين حين وآخرإن التقرير قدم رصدًا دقيقًا للممارسات التي تحدث بين حين وآخر» » الرياضالرياض««وقال عدد من المواطنين ل  وقال عدد من المواطنين ل   ي بعض الجهات     ف  ف
 . . والمتعلقة بحقوق اإلنسان مع توثيق للشكاوى التي وردت لللجمعية على اختالفها ومهما بلغ حجمها وضد أي جهةوالمتعلقة بحقوق اإلنسان مع توثيق للشكاوى التي وردت لللجمعية على اختالفها ومهما بلغ حجمها وضد أي جهة

أن أسلوب التقرير يعبر عن تطلعاتهم في آشف أي تجاوزات تحدث ضد أي  أن أسلوب التقرير يعبر عن تطلعاتهم في آشف أي تجاوزات تحدث ضد أي  » » الرياضالرياض««وأآد المواطنون في اتصاالت تلقتها   وأآد المواطنون في اتصاالت تلقتها   
سان دون أي        وق اإلن ي مجال حق سان دون أي       مواطن ف وق اإلن ي مجال حق ادة             مواطن ف د حرص القي ادة تؤآ ي خطوة ج ام ف رأي الع ك لل ار ذل ة وإظه ظ أو مجامل ادة             تحف د حرص القي ادة تؤآ ي خطوة ج ام ف رأي الع ك لل ار ذل ة وإظه ظ أو مجامل تحف

الرشيدة على االصالح واهتمامها بتقبل الجميع للنقد الصادق والهادف الذي بدوره يعدل أي تقصير ويوقف أي تجاوز من أي                    الرشيدة على االصالح واهتمامها بتقبل الجميع للنقد الصادق والهادف الذي بدوره يعدل أي تقصير ويوقف أي تجاوز من أي                    
لجة أي تجاوز أو تقصير من أي       لجة أي تجاوز أو تقصير من أي       شخص أو جهة، مشيرين إلى أن الجميع بحاجة لهذا المستوى من الشفافية والوضوح في معا              شخص أو جهة، مشيرين إلى أن الجميع بحاجة لهذا المستوى من الشفافية والوضوح في معا              

 . . جهازجهاز
ة        ٢٧٢٧هذا وآان التقرير األول ألحوال حقوق اإلنسان في المملكة الذي أصدرته الجمعية في العام               هذا وآان التقرير األول ألحوال حقوق اإلنسان في المملكة الذي أصدرته الجمعية في العام                ة        ه قد حظي بردود فعل إيجابي ه قد حظي بردود فعل إيجابي

دًا للوضع       ضمن رص ة يت ة محلي ة حقوقي ن جمعي صدر م ر ي اره أول تقري ارجي باعتب داخلي والخ ستوى ال ى الم عة عل دا  للوضع      واس ضمن رص ة يت ة محلي ة حقوقي ن جمعي صدر م ر ي اره أول تقري ارجي باعتب داخلي والخ ستوى ال ى الم عة عل واس
 . .  المملكة بشفافية وواقعية وبصورة محايدة المملكة بشفافية وواقعية وبصورة محايدةالحقوقي فيالحقوقي في

ا                             ي الخارج بم ة ف ي تحسين صورة وسمعة المملك ا                            وأآدت جمعية حقوق اإلنسان في هذا اإلطار أن تقريرها األول قد أسهم ف ي الخارج بم ة ف ي تحسين صورة وسمعة المملك وأآدت جمعية حقوق اإلنسان في هذا اإلطار أن تقريرها األول قد أسهم ف
ة             سته الجمعي ا لم ة            احتواه من معلومات عن الشأن الحقوقي المحلي وهو م سته الجمعي ا لم ا    -احتواه من معلومات عن الشأن الحقوقي المحلي وهو م ى حد قوله ا     عل ى حد قوله ي      - عل ة الت ود األجنبي ي       من خالل الوف ة الت ود األجنبي  من خالل الوف

صدور                     ة ل د إتاحة الدول ة حيث يؤآ ؤتمرات الخارجي ي الم شارآاتهم ف صدور                    تزورها أو مما سمعه بعض أعضائها خالل م ة ل د إتاحة الدول ة حيث يؤآ ؤتمرات الخارجي ي الم شارآاتهم ف ر  ((تزورها أو مما سمعه بعض أعضائها خالل م ر  تقري تقري
 . . من الداخل نيتها في االصالح وقبولها لالنتقاد الصادق الهادف لألجهزة الحكومية المختلفةمن الداخل نيتها في االصالح وقبولها لالنتقاد الصادق الهادف لألجهزة الحكومية المختلفة) ) حقوقيحقوقي

ات            هذا وقد تناول التقرير األخير للجمعية العديد من القضايا والجو         هذا وقد تناول التقرير األخير للجمعية العديد من القضايا والجو          ام الجمعي الم ونظ وان المظ ات            انب المتعلقة بنظام القضاء ودي ام الجمعي الم ونظ وان المظ انب المتعلقة بنظام القضاء ودي
از                شورى والجه از               والمؤسسات األهلية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام المرور، آما تطرق التقرير لما يتعلق بمجلس ال شورى والجه والمؤسسات األهلية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام المرور، آما تطرق التقرير لما يتعلق بمجلس ال

المعروف والنهي عن المنك                  ر ب ة األم المعروف والنهي عن المنك                 القضائي ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق واالدعاء العام وهيئ ر ب ة األم سان،    القضائي ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق واالدعاء العام وهيئ وق اإلن ة حق سان،    ر وهيئ وق اإلن ة حق ر وهيئ
شية              اع المعي ساد واألوض ة الف شفافية ومكافح ستوى ال ر وم ة التعبي الح وحري ل واالص المرأة والطف ة ب ضايا المتعلق شية             والق اع المعي ساد واألوض ة الف شفافية ومكافح ستوى ال ر وم ة التعبي الح وحري ل واالص المرأة والطف ة ب ضايا المتعلق والق

 . . للمواطنين وتناول التقرير أيضا  الخدمات الصحية والتعليم والسجون والسجناءللمواطنين وتناول التقرير أيضًا الخدمات الصحية والتعليم والسجون والسجناء
وق        وانتقد التقرير أداء عدد من تلك الجهات وآشف عن عدد من ال           وانتقد التقرير أداء عدد من تلك الجهات وآشف عن عدد من ال            ة بجانب حق ا والمتعلق ة حوله ا الجمعي وق        مالحظات التي تلقته ة بجانب حق ا والمتعلق ة حوله ا الجمعي مالحظات التي تلقته

 ..اإلنسان من خالل جوالتها ومن خالل حجم الشكاوى الواردة إليها من المواطنين والتي ترآزت تحديدا  حول هذه الجهاتاإلنسان من خالل جوالتها ومن خالل حجم الشكاوى الواردة إليها من المواطنين والتي ترآزت تحديدًا حول هذه الجهات
   ١٤٨٨٣١٤٨٨٣ العدد  العدد -م م ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس مارس٢٤٢٤  -هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع األول  ربيع األول ٢٧٢٧جريدة الرياض الثالثاء جريدة الرياض الثالثاء : : المصدرالمصدر

http://www.alriyadh.com/2009/03/24/article417931.html  
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  وماذا بعد تقرير حقوق اإلنسان
  رأي عكاظرأي عكاظ

ي          ي         آرس التقرير السنوي للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان سياسة الشفافية والمصارحة الت ا      آرس التقرير السنوي للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان سياسة الشفافية والمصارحة الت ار أنه ى اعتب ة، عل ا المملك ا       تنتهجه ار أنه ى اعتب ة، عل ا المملك  تنتهجه
ر                             ك حين لمس التقري ة، وذل زة والمرافق الحكومي شاملة لمختلف األجه ة اإلصالح ال ا عملي ق منه ي تنطل صلبة الت ر                            القاعدة ال ك حين لمس التقري ة، وذل زة والمرافق الحكومي شاملة لمختلف األجه ة اإلصالح ال ا عملي ق منه ي تنطل صلبة الت القاعدة ال
صور       ب الق ة جوان ى مراجع ا إل ائمين عليه دفع الق أنه أن ي ن ش و م ى نح سات، عل ذه المؤس ي ه صير ف ل والتق واطن الخل صور      م ب الق ة جوان ى مراجع ا إل ائمين عليه دفع الق أنه أن ي ن ش و م ى نح سات، عل ذه المؤس ي ه صير ف ل والتق واطن الخل م

وفير ضمانات           ومعالجة مواطن ومعالجة مواطن  ى ت ة عل ادة الحكيم رجم مدى حرص القي واطنين؛ تت ل للم وفير ضمانات            الخلل، سعيا نحو تقديم خدمات أمث ى ت ة عل ادة الحكيم رجم مدى حرص القي واطنين؛ تت ل للم  الخلل، سعيا نحو تقديم خدمات أمث
 ..الحياة الكريمة لكافة المواطنين والمقيمين في وطننا الغاليالحياة الكريمة لكافة المواطنين والمقيمين في وطننا الغالي

ه         نهض ب ه        وبرهنت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان من خالل تقريرها على الدور الذي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن ت نهض ب ، ، وبرهنت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان من خالل تقريرها على الدور الذي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن ت
ة، وهو دور يهدف لإلصالح والتطوير، وال يمكن                 ويم أداء المرافق الحكومي يلة لتق ر وس ادي خي ا االنتق ة، وهو دور يهدف لإلصالح والتطوير، وال يمكن                بحيث يصبح دوره ويم أداء المرافق الحكومي يلة لتق ر وس ادي خي ا االنتق بحيث يصبح دوره

 ..النظر إليه على أنه نقد لذات النقد فحسبالنظر إليه على أنه نقد لذات النقد فحسب
د                         ة القطاعات، ب ي آاف د جوانب التقصير ف د                        وآما اتسم التقرير بالشفافية، فقد اتسم آذلك بالنظرة الشاملة التي توقفت عن ة القطاعات، ب ي آاف د جوانب التقصير ف ءا من   ءا من   وآما اتسم التقرير بالشفافية، فقد اتسم آذلك بالنظرة الشاملة التي توقفت عن

يم،                            ة والتعل وزارة التربي ة آ األجهزة الخدمي اء ب ه، وانته نهض ب ذي ينبغي أن ي ابي ال يم،                           صالحيات مجلس الشورى والدور الرق ة والتعل وزارة التربي ة آ األجهزة الخدمي اء ب ه، وانته نهض ب ذي ينبغي أن ي ابي ال صالحيات مجلس الشورى والدور الرق
 ..ووزارة الصحة، مرورا باألنظمة المسؤولة عن رصد الظواهر السلبية؛ آظاهرة البطالة وظاهرة الفساد اإلداريووزارة الصحة، مرورا باألنظمة المسؤولة عن رصد الظواهر السلبية؛ آظاهرة البطالة وظاهرة الفساد اإلداري

ا أن تحول دون األداء                         ولم يتوقف التقرير عند حدود انتقاد تلك األج       ولم يتوقف التقرير عند حدود انتقاد تلك األج        ي يمكن له ي معالجة األسباب الت دما ف ل مضى ق زة، ب ا أن تحول دون األداء                         ه ي يمكن له ي معالجة األسباب الت دما ف ل مضى ق زة، ب ه
ا           وب منه دور المطل اء بال زة من الوف ك األجه ين تل باب؛ لتمك ا          األمثل لتلك األجهزة، مطالبا بمعالجة هذه األس وب منه دور المطل اء بال زة من الوف ك األجه ين تل باب؛ لتمك ان األمر   . . األمثل لتلك األجهزة، مطالبا بمعالجة هذه األس ان األمر   وإذا آ وإذا آ

 بجدية؛ آخطوة نحو تصحيح أوضاعها،   بجدية؛ آخطوة نحو تصحيح أوضاعها،  آذلك فإن المتوخى من آافة األجهزة أن تولي ذلك التقرير عناية خاصة، وأن تدرسه   آذلك فإن المتوخى من آافة األجهزة أن تولي ذلك التقرير عناية خاصة، وأن تدرسه   
 ..والمضي قدما في سياسة اإلصالح التي من حقنا أن نعتبرها عنوان مرحلتنا التنموية الراهنةوالمضي قدما في سياسة اإلصالح التي من حقنا أن نعتبرها عنوان مرحلتنا التنموية الراهنة

 ٢٨٣٧٢٨٣٧: :   العدد   العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩//مارسمارس/ / ٢٤٢٤) ) هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠//٠٣٠٣//٢٧٢٧الثالثاء الثالثاء ( ( جريدة عكاظ جريدة عكاظ : : المصدرالمصدر
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090324/Con20090324266073.htm?kw==  
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سبع إصالحيات : السجون"حتسني املستويات خالل شهرين : “الرتبية"
  ...سندرس املالحظات: “وفاألمر باملعر"“  االكتظاظ"للحد من 

  “حقوق اإلنسان"انتقادات “ تفند" جهات حكومية تربر و 
  

   رياض المسلم وسحر البندر وسعد الغشام      رياض المسلم وسحر البندر وسعد الغشام     -الرياض الرياض 
اني                 ا الث ي تقريره سان ف وق اإلن ة لحق ة الوطني اني                سارعت عدد من الجهات الحكومية إلى تبرير مالحظات سجلتها عليها الجمعي ا الث ي تقريره سان ف وق اإلن ة لحق ة الوطني سارعت عدد من الجهات الحكومية إلى تبرير مالحظات سجلتها عليها الجمعي

ن أمس ذي أصدرته أول م ن أمسال ذي أصدرته أول م ا أآدت ال ين خالل شهرين، فيم ستويات المعلم شكلة تحسين م ة بحل م ا أآدت ، إذ وعدت وزارة التربي ين خالل شهرين، فيم ستويات المعلم شكلة تحسين م ة بحل م ، إذ وعدت وزارة التربي
ة األمر                          سجون، ورحبت هيئ شكلة اآتظاظ ال ة األمر                         المديرية العامة للسجون أنها في طور إنشاء سبع إصالحيات، التي ستحد من م سجون، ورحبت هيئ شكلة اآتظاظ ال المديرية العامة للسجون أنها في طور إنشاء سبع إصالحيات، التي ستحد من م

 ..بالمعروف والنهي عن المنكر بالمالحظات ووعدت بدرسهابالمعروف والنهي عن المنكر بالمالحظات ووعدت بدرسها
م وزا  اطق باس ر الن م وزا وذآ اطق باس ر الن ـ    وذآ ار اهللا ل دالعزيز الج دآتور عب يم ال ة والتعل ـ    رة التربي ار اهللا ل دالعزيز الج دآتور عب يم ال ة والتعل اة««رة التربي اةالحي ستويات   » » الحي سين م أخير تح س أن ت ستويات   أم سين م أخير تح س أن ت أم

دقيقها  ات وت ين والمعلم ة عن المعلم ات آامل ع معلوم سبب جم ان ب ين، آ دقيقها المعلم ات وت ين والمعلم ة عن المعلم ات آامل ع معلوم سبب جم ان ب ين، آ ال. . المعلم الوق ينتهي خالل ««: : وق ستويات س سين الم ينتهي خالل تح ستويات س سين الم تح
 ..»»مستوى الذي يستحقهمستوى الذي يستحقهشهرين، فهو يسير، بحسب مجراه الطبيعي وسيعين آل معلم ومعلمة ضمن الشهرين، فهو يسير، بحسب مجراه الطبيعي وسيعين آل معلم ومعلمة ضمن ال

ة أن                       سان لجه ة أن                      أما المدير العام للسجون اللواء الدآتور علي الحارثي فوافق على ما جاء في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلن سان لجه أما المدير العام للسجون اللواء الدآتور علي الحارثي فوافق على ما جاء في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلن
 ..السجون تعاني من اآتظاظ أعداد النزالء، معتبرا  أن هذه المشكلة ال تعاني منها السعودية فقط، بل جميع دول العالمالسجون تعاني من اآتظاظ أعداد النزالء، معتبرًا أن هذه المشكلة ال تعاني منها السعودية فقط، بل جميع دول العالم

ـ د ل ـوأآ د ل ة    » » اةاةالحيالحي««وأآ ى أن مديري شيرًا إل سجون، م اظ ال ن اآتظ د م ضمن الح بع إصالحيات، سي شاء س سامي بإن رار ال ة    أن الق ى أن مديري شيرا  إل سجون، م اظ ال ن اآتظ د م ضمن الح بع إصالحيات، سي شاء س سامي بإن رار ال أن الق
 ..السجون نظمت ندوتين أخيرا  لتوضيح أهمية األحكام البديلة التي تسهم في الحد من هذه المشكلةالسجون نظمت ندوتين أخيرًا لتوضيح أهمية األحكام البديلة التي تسهم في الحد من هذه المشكلة

نظ                 ي ت ديل النصوص الت نظ                وعن دعوة جمعية حقوق اإلنسان إلى تفعيل اإلفراج الصحي، وتع ي ت ديل النصوص الت ارثي      وعن دعوة جمعية حقوق اإلنسان إلى تفعيل اإلفراج الصحي، وتع ال الح ك ق ارثي      م ذل ال الح ك ق ذا    ««: : م ذل اذ ه ذا    اتخ اذ ه اتخ
ة               ل وزارة الصحة ووزارة الداخلي ة              القرار ال يرتبط بالسجون فقط، ولكن يوجد جهات أخرى ذات عالقة بها مث ل وزارة الصحة ووزارة الداخلي ى   »»القرار ال يرتبط بالسجون فقط، ولكن يوجد جهات أخرى ذات عالقة بها مث شددًا عل ى   ، م شددا  عل ، م

سجون««أن أن  ة ال سجونمديري ة ال ة» » مديري ى المصلحة العام د يهدف إل أي نق ًا ب ةترحب دائم ى المصلحة العام د يهدف إل أي نق ا  ب ر .  .  ترحب دائم ة األم ة لهيئ ة العام م الرئاس ا المتحدث باس ر أم ة األم ة لهيئ ة العام م الرئاس ا المتحدث باس أم
المعروف  المعروف ب درس مالحظات ب د ب د الجردان فوع ر أحم درس مالحظات والنهي عن المنك د ب د الجردان فوع ر أحم سان««والنهي عن المنك وق اإلن ة حق سانجمعي وق اإلن ة حق زم لتطوير »»جمعي ا يل اذ م زم لتطوير ، واتخ ا يل اذ م ، واتخ

ي                        ««: : »»الحياةالحياة««وأضاف لـ وأضاف لـ . . األداءاألداء ستفيد من المالحظات ف ا، وت ى عمله اد عل ي                        الهيئة ترحب بتلقي أية مالحظة أو شكوى أو انتق ستفيد من المالحظات ف ا، وت ى عمله اد عل الهيئة ترحب بتلقي أية مالحظة أو شكوى أو انتق
المعروف   ««تعمد رجال   تعمد رجال   انتقدت  انتقدت  » » الجمعيةالجمعية««وآانت  وآانت  . . »»تطوير عملها اإلداري والميداني   تطوير عملها اإلداري والميداني    ر ب المعروف   األم رأة من دون         » » األمر ب ى الم رأة من دون         القبض عل ى الم القبض عل

 ..محرم واستخدام السيارات الخاصة في عملية القبض على المخالفين، وتفتيش الهواتف النقالة ومطاردة المشتبه بهممحرم واستخدام السيارات الخاصة في عملية القبض على المخالفين، وتفتيش الهواتف النقالة ومطاردة المشتبه بهم
  

 ////٠٩٠٩//٠٣٠٣//٢٤٢٤  -جريدة الحياة     جريدة الحياة     : : المصدرالمصدر
http://ksa.daralhayat.com/local_news/riyadh/03-2009/Article-20090323-34f372d5-c0a8-10ed-000c-

e0bb8f7f28a1/story.html  
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 تدرس املالحظات" اهليئة"الرتبية حتسن املستويات خالل شهرين و

 ات حكومية تربر وتفند االنتقادات الالذعة حلقوق اإلنسانجه
ار اهللا  ز الج د العزي دآتور عب ار اهللا ال ز الج د العزي دآتور عب اضالرياض) ) سبقسبق((ال ا : : الري ر مالحظات سجلتها عليه ى تبري ة إل ات الحكومي دد من الجه ا سارعت ع ر مالحظات سجلتها عليه ى تبري ة إل ات الحكومي دد من الجه سارعت ع

مشكلة تحسين   مشكلة تحسين   الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في تقريرها الثاني الذي أصدرته أول من أمس، إذ وعدت وزارة التربية بحل                  الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في تقريرها الثاني الذي أصدرته أول من أمس، إذ وعدت وزارة التربية بحل                  
تحد من                       ي س بع إصالحيات، الت شاء س تحد من                      مستويات المعلمين خالل شهرين، فيما أآدت المديرية العامة للسجون أنها في طور إن ي س بع إصالحيات، الت شاء س مستويات المعلمين خالل شهرين، فيما أآدت المديرية العامة للسجون أنها في طور إن

  ..مشكلة اآتظاظ السجون، ورحبت هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمالحظات ووعدت بدرسهامشكلة اآتظاظ السجون، ورحبت هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمالحظات ووعدت بدرسها
اة " " ندر وسعد الغشام في صحيفة ندر وسعد الغشام في صحيفة ووفقا لتقرير أعده الزمالء  رياض المسلم  وسحر الب      ووفقا لتقرير أعده الزمالء  رياض المسلم  وسحر الب       اة الحي وم  " " الحي وم  الي اطق باسم وزارة    ،،الي اطق باسم وزارة    ذآر الن ذآر الن

ة عن                                ات آامل ع معلوم سبب جم ان ب ين، آ ستويات المعلم أخير تحسين م دالعزيز الجار اهللا أن ت دآتور عب يم ال ة عن                               التربية والتعل ات آامل ع معلوم سبب جم ان ب ين، آ ستويات المعلم أخير تحسين م دالعزيز الجار اهللا أن ت دآتور عب يم ال التربية والتعل
يعين      تحسين المستويات سينتهي خالل شهرين، فهو يسير، بح        تحسين المستويات سينتهي خالل شهرين، فهو يسير، بح        ««: : وقالوقال. . المعلمين والمعلمات وتدقيقها  المعلمين والمعلمات وتدقيقها   يعين      سب مجراه الطبيعي وس سب مجراه الطبيعي وس

 ..»»آل معلم ومعلمة ضمن المستوى الذي يستحقهآل معلم ومعلمة ضمن المستوى الذي يستحقه
ة أن                       سان لجه ة أن                      أما المدير العام للسجون اللواء الدآتور علي الحارثي فوافق على ما جاء في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلن سان لجه أما المدير العام للسجون اللواء الدآتور علي الحارثي فوافق على ما جاء في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلن

 ..لسعودية فقط، بل جميع دول العالملسعودية فقط، بل جميع دول العالمالسجون تعاني من اآتظاظ أعداد النزالء، معتبرا  أن هذه المشكلة ال تعاني منها االسجون تعاني من اآتظاظ أعداد النزالء، معتبرًا أن هذه المشكلة ال تعاني منها ا
سجون نظمت                    ة ال ى أن مديري شيرًا إل سجون، م سجون نظمت                   وأآد  أن القرار السامي بإنشاء سبع إصالحيات، سيضمن الحد من اآتظاظ ال ة ال ى أن مديري شيرا  إل سجون، م وأآد  أن القرار السامي بإنشاء سبع إصالحيات، سيضمن الحد من اآتظاظ ال

 ..ندوتين أخيرا  لتوضيح أهمية األحكام البديلة التي تسهم في الحد من هذه المشكلةندوتين أخيرًا لتوضيح أهمية األحكام البديلة التي تسهم في الحد من هذه المشكلة
ارثي               وعن دعوة جمعية حقوق اإلنسان إلى تفعيل اإل       وعن دعوة جمعية حقوق اإلنسان إلى تفعيل اإل        ال الح ك ق نظم ذل ي ت ديل النصوص الت ارثي               فراج الصحي، وتع ال الح ك ق نظم ذل ي ت ديل النصوص الت ذا    ««: : فراج الصحي، وتع اذ ه ذا    اتخ اذ ه اتخ

ة               ل وزارة الصحة ووزارة الداخلي ة              القرار ال يرتبط بالسجون فقط، ولكن يوجد جهات أخرى ذات عالقة بها مث ل وزارة الصحة ووزارة الداخلي ى   »»القرار ال يرتبط بالسجون فقط، ولكن يوجد جهات أخرى ذات عالقة بها مث شددًا عل ى   ، م شددا  عل ، م
 . . ترحب دائما  بأي نقد يهدف إلى المصلحة العامةترحب دائمًا بأي نقد يهدف إلى المصلحة العامة» » مديرية السجونمديرية السجون««أن أن 

درس مالحظات                   أما المتحدث باسم ا   أما المتحدث باسم ا    د ب د الجردان فوع درس مالحظات                   لرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحم د ب د الجردان فوع ة  ««لرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحم ة  جمعي جمعي
ا،        ««وأضاف وأضاف . . ، واتخاذ ما يلزم لتطوير األداء  ، واتخاذ ما يلزم لتطوير األداء  »»حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان  ى عمله اد عل ة مالحظة أو شكوى أو انتق ي أي ا،        الهيئة ترحب بتلق ى عمله اد عل ة مالحظة أو شكوى أو انتق ي أي الهيئة ترحب بتلق

 ..»»وتستفيد من المالحظات في تطوير عملها اإلداري والميدانيوتستفيد من المالحظات في تطوير عملها اإلداري والميداني
سيارات الخاصة               » » األمر بالمعروف األمر بالمعروف ««انتقدت تعمد رجال    انتقدت تعمد رجال    » » الجمعيةالجمعية««وآانت  وآانت   رأة من دون محرم واستخدام ال سيارات الخاصة               القبض على الم رأة من دون محرم واستخدام ال القبض على الم

 ..في عملية القبض على المخالفين، وتفتيش الهواتف النقالة ومطاردة المشتبه بهمفي عملية القبض على المخالفين، وتفتيش الهواتف النقالة ومطاردة المشتبه بهم
  

  م م٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٤٢٤ هـ الموافق  هـ الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع األول  ربيع األول ٢٧٢٧جريدة سبق اإللكترونية الثالثاء جريدة سبق اإللكترونية الثالثاء : : المصدرالمصدر
http://www.sabq.org/?action=shownews&news=4579  
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  يف تقرير محل انتقادات ساخنة لعدد من األجهزة واجلهات احلكومية
حقوق اإلنسان تنتقد انتهاكات احملاكمات العادلة وتطالب بإعادة 

 النظر يف نظام املطبوعات
  

   وهيب الوهيبي  وهيب الوهيبي -الجزيرة الجزيرة 
اخنة                          حمل التقرير الث  حمل التقرير الث   ادات س ة انتق ي المملك سان ف وق اإلن سان عن أحوال حق وق اإلن ة لحق اخنة                          اني الذي أصدرته الجمعية الوطني ادات س ة انتق ي المملك سان ف وق اإلن سان عن أحوال حق وق اإلن ة لحق اني الذي أصدرته الجمعية الوطني

ضوابط       ات ل ن االنتهاآ ة م ر جمل د التقري ث انتق ضائي حي ام الق ر النظ ال التقري ة وط ات الحكومي زة والجه ن األجه دد م ضوابط      لع ات ل ن االنتهاآ ة م ر جمل د التقري ث انتق ضائي حي ام الق ر النظ ال التقري ة وط ات الحكومي زة والجه ن األجه دد م لع
سما            دم ال سما           المحاآمة العادلة ومن أبرزها التمييز بين الخصوم وع دم ال ين            المحاآمة العادلة ومن أبرزها التمييز بين الخصوم وع ز ب ي والتميي دعوى، وعدم التقاضي العلن ى ال الرد عل ين            ح ب ز ب ي والتميي دعوى، وعدم التقاضي العلن ى ال الرد عل ح ب

ضاة                         زام الق دم الت ضايا، وع ي الق دة النظر ف ضايا وطول م ي بعض الق سات ف سرية الجل ضاة                        الشهود في قبول الشهادة، واللجوء ل زام الق دم الت ضايا، وع ي الق دة النظر ف ضايا وطول م ي بعض الق سات ف سرية الجل الشهود في قبول الشهادة، واللجوء ل
درة ة، ون ات الحديث ائل اإلثب ذ بوس دم األخ ه، وع تهم بحقوق ضاة بتعريف الم ام الق دم قي سات، وع د الجل درةبمواعي ة، ون ات الحديث ائل اإلثب ذ بوس دم األخ ه، وع تهم بحقوق ضاة بتعريف الم ام الق دم قي سات، وع د الجل ل بمواعي رامج تأهي ل  ب رامج تأهي  ب

ي بعض        ي بعض       القضاة وضعف اآللية المناسبة إلعدادهم، والمبالغة في األحكام التعزيرية في عقوبة الجلد والسجن وتكليف القضاة ف القضاة وضعف اآللية المناسبة إلعدادهم، والمبالغة في األحكام التعزيرية في عقوبة الجلد والسجن وتكليف القضاة ف
 . . القضايا اإلداريةالقضايا اإلدارية

ر ضعف      وزراء ورصد التقري س ال رئيس مجل ا ب ام وربطه اء الع ق واالدع ة التحقي از هيئ تقالل جه ر اس ب التقري ا طال ر ضعف     آم وزراء ورصد التقري س ال رئيس مجل ا ب ام وربطه اء الع ق واالدع ة التحقي از هيئ تقالل جه ر اس ب التقري ا طال آم
ي                             الخدمات الص الخدمات الص  شفيات ف اء المست ي بن وزارة ف أخر ال ة وتصدرت المالحظات ت ل الدول ا من قب ر عليه ي                             حية رغم اإلنفاق الكبي شفيات ف اء المست ي بن وزارة ف أخر ال ة وتصدرت المالحظات ت ل الدول ا من قب ر عليه حية رغم اإلنفاق الكبي

ي                               ة ف شديد ونقص األدوي ام ال م، واالزدح ع ذويه ل م ي التنق اة المرضى ف ة ومعان اءات الطبي ة الكف ي                              المناطق والمحافظات وقل ة ف شديد ونقص األدوي ام ال م، واالزدح ع ذويه ل م ي التنق اة المرضى ف ة ومعان اءات الطبي ة الكف المناطق والمحافظات وقل
سام        الصيدليات وعدم فتح مراآز أبحاث متخصصة، وضعف الكادر ال   الصيدليات وعدم فتح مراآز أبحاث متخصصة، وضعف الكادر ال    د، وضعف أق دة المواعي ى جانب طول م سام        تمريضي، إل د، وضعف أق دة المواعي ى جانب طول م تمريضي، إل

 . . الطوارئ في المستشفيات، وعدم توافر أسرة آافية للمرضى النفسيين ومرضى االيدز والمصابين بالدرنالطوارئ في المستشفيات، وعدم توافر أسرة آافية للمرضى النفسيين ومرضى االيدز والمصابين بالدرن
ذ     ة واألخ سلطة التنفيذي سات ال زة ومؤس ى أجه ابي عل ي دوره الرق شورى ف س ال ز مجل سان تعزي وق اإلن ر حق ب تقري ذ    وطال ة واألخ سلطة التنفيذي سات ال زة ومؤس ى أجه ابي عل ي دوره الرق شورى ف س ال ز مجل سان تعزي وق اإلن ر حق ب تقري وطال

 . . بدال من التعيين، وتوسيع صالحياته لتشمل المراقبة العامة وتحديدا مراقبة الميزانية ومساءلة الوزراءبدال من التعيين، وتوسيع صالحياته لتشمل المراقبة العامة وتحديدا مراقبة الميزانية ومساءلة الوزراءبأسلوب االنتخاب بأسلوب االنتخاب 
يم               ة لقطاع التعل ي رصدتها الدول ة الت وائض المالي يم              وأشار التقرير أن وزارة التربية والتعليم تعاني من بعض المشاآل رغم الف ة لقطاع التعل ي رصدتها الدول ة الت وائض المالي وأشار التقرير أن وزارة التربية والتعليم تعاني من بعض المشاآل رغم الف

ستوى      وجاءت ابرز المالحظات تكدس الطالب في الفصول،  وجاءت ابرز المالحظات تكدس الطالب في الفصول،   ى م ز عل ي الطرق، والترآي ستوى      استمرار وقوع حوادث للمعلمات ف ى م ز عل ي الطرق، والترآي استمرار وقوع حوادث للمعلمات ف
دارس،                              ي بعض الم واد ف بعض الم ين ل وافر معلم دم ت ي الطرق، وع ات ف وع حوادث للمعلم دارس،                             صيانة المدارس، واستمرار وق ي بعض الم واد ف بعض الم ين ل وافر معلم دم ت ي الطرق، وع ات ف وع حوادث للمعلم صيانة المدارس، واستمرار وق

 . . واستمرار الحد من قبول األطفال غير السعوديينواستمرار الحد من قبول األطفال غير السعوديين
المعروف                ة األمر ب ع أعضاء هيئ المعروف               وأآد التقرير على ضرورة من ة األمر ب ع أعضاء هيئ دون            وأآد التقرير على ضرورة من ات ب يش الممتلك ر من المطاردة وتفت دون            والنهي عن المنك ات ب يش الممتلك ر من المطاردة وتفت والنهي عن المنك

ع المحاضر دون                     ى توقي ع المحاضر دون                    مبرر، وتحديد صالحيات منسوبي الهيئة بشكل دقيق، والقبض على النساء دون محرم، واإلجبار عل ى توقي مبرر، وتحديد صالحيات منسوبي الهيئة بشكل دقيق، والقبض على النساء دون محرم، واإلجبار عل
 . . قراءتها، واستخدام السيارات الخاصة لنقل من يوقفقراءتها، واستخدام السيارات الخاصة لنقل من يوقف

ة            وانتقد التقرير تكدس السجون واآتظاظها، وأن الجمعية ر       وانتقد التقرير تكدس السجون واآتظاظها، وأن الجمعية ر        ة            صدت قيام أحد حراس السجون، على نحو متكرر، باستخدام قطع صدت قيام أحد حراس السجون، على نحو متكرر، باستخدام قطع
اة داخل سجون                 اة داخل سجون                قصيرة من البالستيك لضرب اثنين من السجناء، ووجود حاالت وف دة        : : قصيرة من البالستيك لضرب اثنين من السجناء، ووجود حاالت وف ي ج ان ف ي الرياض وبريم ائر ف دة        الح ي ج ان ف ي الرياض وبريم ائر ف الح

راج الصحي، و                          ل اإلف درن، وطالبت بتفعي سل وال ة للعالج من ال راج الصحي، و                         والدمام وبيشة وجازان لمساجين بسبب أمراض قابل ل اإلف درن، وطالبت بتفعي سل وال ة للعالج من ال وجود  وجود  والدمام وبيشة وجازان لمساجين بسبب أمراض قابل
 . . حاالت انتحار وإضراب وحرائق في السجون، وطالب التقرير بوجود آلية للتعامل مع السجناء األمنيينحاالت انتحار وإضراب وحرائق في السجون، وطالب التقرير بوجود آلية للتعامل مع السجناء األمنيين

ذ                ا من صحفية، وعدم قيامه ة ال ز الحري اه تعزي صحفيين تج ة ال ذ               ولفت التقرير حالة استياء من الصحفيين لجهة عدم تحرك هيئ ا من صحفية، وعدم قيامه ة ال ز الحري اه تعزي صحفيين تج ة ال ولفت التقرير حالة استياء من الصحفيين لجهة عدم تحرك هيئ
ر    تكوينها بما هو مطلوب منها، وأنه يجب االلتزام بالحر تكوينها بما هو مطلوب منها، وأنه يجب االلتزام بالحر  د التقري ات وأآ ر    ية الصحفية، وأن هناك إجراءات متشددة قيدت الحري د التقري ات وأآ ية الصحفية، وأن هناك إجراءات متشددة قيدت الحري

شفافية،                          ستوى ال ي م ي بعض الصحف ف ا ف اك تباين ين، وأن هن شفافية،                         على االلتزام بالشفافية، وعدم محاولة التضييق على اإلعالمي ستوى ال ي م ي بعض الصحف ف ا ف اك تباين ين، وأن هن على االلتزام بالشفافية، وعدم محاولة التضييق على اإلعالمي
 . . مما يؤآد دور رؤساء التحرير في تحديد سقف الحريةمما يؤآد دور رؤساء التحرير في تحديد سقف الحرية

هم وا ار سوق األس ر أن انهي هم واوتطرق التقري ار سوق األس ر أن انهي واطنين وتطرق التقري ى الم لبية عل ارا س ارات ترآت آث سلع والخدمات واإليج عار ال اع أس واطنين رتف ى الم لبية عل ارا س ارات ترآت آث سلع والخدمات واإليج عار ال اع أس رتف
اتهم           اء بالتزام ى الوف نهم عل اتهم          وتسببا في فقدان الطبقة المتوسطة لمدخراتها وتحملها ديونا آبيرة انعكست على قدرة الكثيرين م اء بالتزام ى الوف نهم عل . . وتسببا في فقدان الطبقة المتوسطة لمدخراتها وتحملها ديونا آبيرة انعكست على قدرة الكثيرين م

اد                   شعبي وزي ذمر ال ة الت ي مواجه ة ضعيفا ف ة التنفيذي اد                  وآان دور األجهزة الحكومي شعبي وزي ذمر ال ة الت ي مواجه ة ضعيفا ف ة التنفيذي ر      وآان دور األجهزة الحكومي ة غي ذمر، وأن مؤشرات التنمي ة الت ر      ة حال ة غي ذمر، وأن مؤشرات التنمي ة الت ة حال
 . . متوازنة في بعض المناطق التي لم تحظ باهتمام متزايدمتوازنة في بعض المناطق التي لم تحظ باهتمام متزايد

وأوضح التقرير إلى أن هناك حاجة لوضع قواعد نظامية تتعلق بالوالية على الطفل وحضانته ووضع حد لتزويج الصغيرات                  وأوضح التقرير إلى أن هناك حاجة لوضع قواعد نظامية تتعلق بالوالية على الطفل وحضانته ووضع حد لتزويج الصغيرات                  
 . . في إطار شرعي معتبرفي إطار شرعي معتبر

ة         ة الوطني اني للجمعي ة        وفي ختام التقرير الث ة الوطني اني للجمعي ـ        وفي ختام التقرير الث سان أوصى ب وق اإلن ـ         لحق سان أوصى ب وق اإلن ي النصوص              ) ) ٣١٣١(( لحق ادة النظر ف دمتها إع ي مق ي النصوص              توصية ف ادة النظر ف دمتها إع ي مق توصية ف
ع                      تخدامها لمن ساء اس د ي ي ق ع                     الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الت تخدامها لمن ساء اس د ي ي ق الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الت
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ي          ادة النظر ف سيادة وإع وم ال د مفه ر، وتحدي ي التعبي ي         األفراد من ممارسة حقهم الطبيعي ف ادة النظر ف سيادة وإع وم ال د مفه ر، وتحدي ي التعبي سبب بعض      األفراد من ممارسة حقهم الطبيعي ف د ب ام المرور الجدي سبب بعض       نظ د ب ام المرور الجدي  نظ
اء             ق واالدع ة التحقي تقالل هيئ ى اس شعبية، والعمل عل شارآة ال اء            مواده واالستمرار في مشروع اإلصالح السياسي وتوسيع الم ق واالدع ة التحقي تقالل هيئ ى اس شعبية، والعمل عل شارآة ال مواده واالستمرار في مشروع اإلصالح السياسي وتوسيع الم
ات،                           ى الحري سامي بالمحافظة عل ل األمر ال ى تفعي اآم، والعمل عل شاء المح ات،                          العام، واالستعجال في تنفيذ تطوير القضاء، وإن ى الحري سامي بالمحافظة عل ل األمر ال ى تفعي اآم، والعمل عل شاء المح العام، واالستعجال في تنفيذ تطوير القضاء، وإن

ال  يع ص ال وتوس يع ص صية      وتوس وال الشخ ة لألح ع مدون ى وض ل عل شورى، والعم س ال صية      حيات مجل وال الشخ ة لألح ع مدون ى وض ل عل شورى، والعم س ال ة    . . حيات مجل ة هيئ ديل الئح ى تع ل عل ة    والعم ة هيئ ديل الئح ى تع ل عل والعم
الصحفيين، وإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد، وتحديث أنظمة الهيئات الرقابية، وتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة                 الصحفيين، وإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد، وتحديث أنظمة الهيئات الرقابية، وتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة                 

ا     . . أعمالها، والحد من إجراءات منع السفر     أعمالها، والحد من إجراءات منع السفر      اد مق ا     والعمل على إيج اد مق ة            والعمل على إيج ة، وتحسين الرعاي زة األمني ة ألغلب األجه ة للدول ة            ر مملوآ ة، وتحسين الرعاي زة األمني ة ألغلب األجه ة للدول ر مملوآ
يع    شاء وتوس ي إن تعجال ف ين، واالس سجناء األمني ع ال ل م ة واضحة للتعام اد آلي ة، وإيج اطق المملك ي مختلف من صحية ف يع   ال شاء وتوس ي إن تعجال ف ين، واالس سجناء األمني ع ال ل م ة واضحة للتعام اد آلي ة، وإيج اطق المملك ي مختلف من صحية ف ال

بة               رامج مناس ق ب بة              اإلصالحيات لتخفيف اآتظاظ السجناء، وتفعيل دور الرعاية العامة للشباب لخل رامج مناس ق ب در   . . اإلصالحيات لتخفيف اآتظاظ السجناء، وتفعيل دور الرعاية العامة للشباب لخل در   ومواصلة ت سوبي   ومواصلة ت سوبي   يب من يب من
سجناء،                   صحية لل ة بالخدمات ال ل، والعناي وفير فرص عم ى ضمان حق العمل من خالل ت سجناء،                  هيئة األمر بالمعروف، إضافة إل صحية لل ة بالخدمات ال ل، والعناي وفير فرص عم ى ضمان حق العمل من خالل ت هيئة األمر بالمعروف، إضافة إل
ل                               واء، وتفعي شاء دور إي ي إن تراتيجية الحد من العنف األسري، واإلسراع ف ل إس رأة، وتفعي ل                              وخلق مجاالت جديدة لعمل الم واء، وتفعي شاء دور إي ي إن تراتيجية الحد من العنف األسري، واإلسراع ف ل إس رأة، وتفعي وخلق مجاالت جديدة لعمل الم

 . . بدائل عقوبة السجن وتزويد القضاة بهابدائل عقوبة السجن وتزويد القضاة بها
     ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع األول  ربيع األول ٢٧٢٧ الثالثاء  الثالثاء ١٣٣٢٦١٣٣٢٦جريدة الجزيرة العدد جريدة الجزيرة العدد : : المصدرالمصدر

http://www.al-jazirah.com/104684/fe14.htm  
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 "حقوق اإلنسان"آل الشيخ يعتذر عن التعليق على تقرير 

 الكلمة عكست الواقع الذي تعيشه اململكة والعامل: رئيس اجمللس
شيخ عن طلب                  شيخ عن طلب                 اعتذر رئيس مجلس الشورى الدآتور عبد اهللا بن محمد آل ال وطن ((اعتذر رئيس مجلس الشورى الدآتور عبد اهللا بن محمد آل ال وطن ال ة         ) ) ال ر جمعي ا تضمنه تقري ه حول م ة         تعليق ر جمعي ا تضمنه تقري ه حول م تعليق

ال                    حقوحقو ين وق دال من التعي شورى ب ال                    ق اإلنسان من مطالبة باالنتخاب ألعضاء مجلس ال ين وق دال من التعي شورى ب شيخ    : : ق اإلنسان من مطالبة باالنتخاب ألعضاء مجلس ال شيخ    آل ال ل        : : آل ال ل وجمي وم حاف وم ي ل        الي ل وجمي وم حاف وم ي الي
اء                              .. ى لق شيخ عل ق آل ال صحفيين وعل شورى أمس خالل تصريحاته لل سة لمجلس ال دورة الخام اء                              جاء ذلك عقب حفل افتتاح ال ى لق شيخ عل ق آل ال صحفيين وعل شورى أمس خالل تصريحاته لل سة لمجلس ال دورة الخام جاء ذلك عقب حفل افتتاح ال

ائال  شورى ق س ال شريفين لمجل رمين ال ادم الح ائال خ شورى ق س ال شريفين لمجل رمين ال ادم الح وم: : خ و الي ومه و الي ك  ه اء المل سوبيه واصفا لق ع من س بجمي ره المجل ان ينتظ ذي آ ك   ال اء المل سوبيه واصفا لق ع من س بجمي ره المجل ان ينتظ ذي آ  ال
اني ومضامين صورت ألعضاء المجلس ومن         ) ) الطيب الخير المبارك  الطيب الخير المبارك  ((بأعضاء المجلس بـ  بأعضاء المجلس بـ   اني ومضامين صورت ألعضاء المجلس ومن         وإلقاءههذه الكلمة التي حملت مع وإلقاءههذه الكلمة التي حملت مع

ي تفضل      خاللهم ألبناء الشعب السعودي رؤية القيادة والواقع الذي تعيشه المملكة بل ويعيشه العالم من خالل هذه ا                خاللهم ألبناء الشعب السعودي رؤية القيادة والواقع الذي تعيشه المملكة بل ويعيشه العالم من خالل هذه ا                 ات الت ي تفضل      لكلم ات الت لكلم
ر          ذا الخي ستمر ه ى ي ر         بها خادم الحرمين الشريفين وشرح فيها ما يمر به العالم وما تعيشه المملكة وما اتخذته من إجراءات حت ذا الخي ستمر ه ى ي بها خادم الحرمين الشريفين وشرح فيها ما يمر به العالم وما تعيشه المملكة وما اتخذته من إجراءات حت

ل          د جي ل         وهذا العطاء الذي عشناه جيال بع د جي ان                   . . وهذا العطاء الذي عشناه جيال بع سبة لألعضاء من مع ضمنته بالن ا ت ى م املة باإلضافة إل ة وش ة وافي ان                   فكانت آلم سبة لألعضاء من مع ضمنته بالن ا ت ى م املة باإلضافة إل ة وش ة وافي فكانت آلم
ا                         اعتادوا أن يأخذوها  اعتادوا أن يأخذوها   ى عمل آم ة إل ذه الكلمات الطيب ا                          مشافهة من خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة وأرجو أن تتحول ه ى عمل آم ة إل ذه الكلمات الطيب  مشافهة من خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة وأرجو أن تتحول ه

ه                         ق المجلس وسار علي ى جدول عمل رسم طري ى أسلوب وإل ام إل شكل ع ه                        تحولت في السابق من األعضاء و من المجلس ب ق المجلس وسار علي ى جدول عمل رسم طري ى أسلوب وإل ام إل شكل ع تحولت في السابق من األعضاء و من المجلس ب
شهدها المجلس أشار           وردا على سؤال حول التوجه في استقطاب مزيد من الكوادر النسا          وردا على سؤال حول التوجه في استقطاب مزيد من الكوادر النسا          ..واستمر  واستمر   شهدها المجلس أشار           ئية في إطار التوسعة التي ي ئية في إطار التوسعة التي ي

ن       شارات وم ن المست دد م ه ع ة وأضيف إلي صال العالمي ائل االت دد وتنوعت وس د أن زاد الع س بع ى أن المجل شيخ إل ن      آل ال شارات وم ن المست دد م ه ع ة وأضيف إلي صال العالمي ائل االت دد وتنوعت وس د أن زاد الع س بع ى أن المجل شيخ إل آل ال
المنطلقات التي تعيشها المملكة في أن يكون لهؤالءالمستشارات مكاتب مستقلة ومداخل خاصة بالمجلس فكان ذلك من ضمن                   المنطلقات التي تعيشها المملكة في أن يكون لهؤالءالمستشارات مكاتب مستقلة ومداخل خاصة بالمجلس فكان ذلك من ضمن                   

اآن للمحاضرات وأخرى للمناسبات    األاأل ى قاعات وأم تحتوي عل ا س ى أنه ذه التوسعة باإلضافة إل ي ه ي روعيت ف ياء الت اآن للمحاضرات وأخرى للمناسبات    ش ى قاعات وأم تحتوي عل ا س ى أنه ذه التوسعة باإلضافة إل ي ه ي روعيت ف ياء الت ش
ى                 ا المجلس وأعضاؤه عن الحاجة إل ستغني به املة ي ة ش ادة طبي ع األعضاء وعي ر يجم ى                واالحتفاالت إضافة إلى مصلى آبي ا المجلس وأعضاؤه عن الحاجة إل ستغني به املة ي ة ش ادة طبي ع األعضاء وعي ر يجم واالحتفاالت إضافة إلى مصلى آبي

ى               المستشفيات األخرى مما سينعكس إيجابا على العمل وهي توس        المستشفيات األخرى مما سينعكس إيجابا على العمل وهي توس         ا المبن ى لمقاربته ة هي مبن ى               عة تسمى توسعة وهي في الحقيق ا المبن ى لمقاربته ة هي مبن عة تسمى توسعة وهي في الحقيق
ا    س حالي ه المجل ل في ذي يعم ا   ال س حالي ه المجل ل في ذي يعم شيخ        ..ال ال آل ال شارات ق ن المست دال م ضوات ب ين ع ول تعي ؤال ح ى س شيخ        وردا عل ال آل ال شارات ق ن المست دال م ضوات ب ين ع ول تعي ؤال ح ى س ن اآلن : : وردا عل ن اآلن ه ه

ذه الموضوعات ومن                       ى ه م عل ى أن يكون من يحك سائي من األول ذه الموضوعات ومن                      مستشارات ألن هناك أعماًال تعرض للمجلس لها جانب ن ى ه م عل ى أن يكون من يحك سائي من األول مستشارات ألن هناك أعماال  تعرض للمجلس لها جانب ن
ي مختلف                                  يقيق ي ف ي المجال العمل رة ف العلم والخب ي تحصن ب ع الالت ذا المجتم ساء ه ي مختلف                                  دم فيها الرأي والمشورة من صفوة من ن ي ف ي المجال العمل رة ف العلم والخب ي تحصن ب ع الالت ذا المجتم ساء ه دم فيها الرأي والمشورة من صفوة من ن

  ..قطاعات التعليم وغيره وبالتالي ينقل المجلس هذه الموضوعات إلى المستشارات ويقدمن للمجلس المشورة في ذلكقطاعات التعليم وغيره وبالتالي ينقل المجلس هذه الموضوعات إلى المستشارات ويقدمن للمجلس المشورة في ذلك
  السنة التاسعةالسنة التاسعة) ) ٣٠٩٩٣٠٩٩((م العدد م العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٥٢٥لموافق لموافق هـ اهـ ا١٤٣٠١٤٣٠ ربيع األول  ربيع األول ٢٨٢٨األربعاء األربعاء جريدة الوطن جريدة الوطن : : المصدرالمصدر

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=٣٠٩٩٣٠٩٩&id=٩٥٣٦٩٩٥٣٦٩ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٤٩

  

  تعيني أعضاء جملس الشورى أفضل من انتخابهم: األمري نايف
  

   الرياض الرياض-سهل حمزة ـ عبد الرحمن حمودة سهل حمزة ـ عبد الرحمن حمودة 
  ال ضرورة لمشارآة المرأة فى المجلسال ضرورة لمشارآة المرأة فى المجلس

شورى افضل م                        ين أعضاء مجلس ال شورى افضل م                       أآد صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أن تعي ين أعضاء مجلس ال ابهم   أآد صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أن تعي ابهم   ن انتخ ن انتخ
ر                         ى تقري ي رده عل ك ف اء ذل ذا المستوى ج ى ه ر                        مشيرا الى ان التعيين يختار األفضل ولو آان باالنتخاب لما وصل المجلس ال ى تقري ي رده عل ك ف اء ذل ذا المستوى ج ى ه مشيرا الى ان التعيين يختار األفضل ولو آان باالنتخاب لما وصل المجلس ال

يس   ::و عن توسيع دائرة إشراك المرأة فى مجلس الشورى قال سموه     و عن توسيع دائرة إشراك المرأة فى مجلس الشورى قال سموه     . . هيئة حقوق االنسان الداعي الى انتخاب االعضاء        هيئة حقوق االنسان الداعي الى انتخاب االعضاء         ه ل يس   إن ه ل إن
دور المجلس                   هناك ضرورة لمشارآتها وأوضح و     هناك ضرورة لمشارآتها وأوضح و      شيًدا ب ا م ق عليه ر من أن أعّل ك واضحة وأآب ة الملي ة أن آلم ر الداخلي دور المجلس                   زي شيد ا ب ا م ر من أن أعل ق عليه ك واضحة وأآب ة الملي ة أن آلم ر الداخلي زي

شيخ      : : واستطرد سموه واستطرد سموه ” ” إنها جيدة جدا ولكن ننتظر األآثرإنها جيدة جدا ولكن ننتظر األآثر““: : خالل السنتين الماضيتين وقال  خالل السنتين الماضيتين وقال   يس المجلس ال الي رئ ة مع شيخ      إن آلم يس المجلس ال الي رئ ة مع إن آلم
  ننتظر األآثر من المجلسننتظر األآثر من المجلسعبد اهللا آل إبراهيم أشارت إلى أن انجازات المجلس شاملة ال توصف ولكننا عبد اهللا آل إبراهيم أشارت إلى أن انجازات المجلس شاملة ال توصف ولكننا 

  ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٥٢٥، ، األربعاءاألربعاءجريدة المدينة جريدة المدينة : : المصدرالمصدر  
http://al-madina.com/node/١٢٠٠١٢١٢٠٠١٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٥٠

  
 تدرس انتقادات مجعية حقوق "اهليئة" و"العدل" و"الداخلية"

 اإلنسان
  جدة جدة- الرياض  الرياض - محمد القشيري  محمد القشيري - جابر المالكي  جابر المالكي - عبدالرحمن حمودة  عبدالرحمن حمودة -علياء الناجي علياء الناجي 

زة الحكومي                    ي االجه ة ف سان ردود فعل متباين وق االن زة الحكومي                   لقي التقرير السنوي الثاني لجمعية حق ي االجه ة ف سان ردود فعل متباين وق االن ا ، حيث آشفت        لقي التقرير السنوي الثاني لجمعية حق ي تطرق له ا ، حيث آشفت        ة الت ي تطرق له ة الت
ل                " " المدينةالمدينة""مصادر موثوقة في الجمعية لـ    مصادر موثوقة في الجمعية لـ     ه وتفعي ة لبحث ساته المقبل ي جل شورى ف ى مجلس ال اني سيعرض عل ر الث ل                أن التقري ه وتفعي ة لبحث ساته المقبل ي جل شورى ف ى مجلس ال اني سيعرض عل ر الث أن التقري

ى                ى               ماجاء به من مالحظات بهدف القضاء على أخطاء الجهات الحكومية حيث تم إرساله لجميع األجهزة الحكومية للوقوف عل ماجاء به من مالحظات بهدف القضاء على أخطاء الجهات الحكومية حيث تم إرساله لجميع األجهزة الحكومية للوقوف عل
ة بالضبط والقبض            ما جاء بالتقرير    ما جاء بالتقرير     ة بالضبط والقبض            الذي أشار لوجود انتهاآات من قبل جهاز هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق الذي أشار لوجود انتهاآات من قبل جهاز هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق

 ..والمطاردة والتفتيش والتحقيق في حين أنها ال تدخل في سلطاتها المحددة تحديدا دقيقا والمطاردة والتفتيش والتحقيق في حين أنها ال تدخل في سلطاتها المحددة تحديدا دقيقًا
ـ و قال المتحدث الرسمي لها أحمد الج   و قال المتحدث الرسمي لها أحمد الج   . . بانتقادات الجمعية لجهازها    بانتقادات الجمعية لجهازها    ” ” الهيئةالهيئة““وقد رحبت   وقد رحبت    ـ ردان ل ة ""ردان ل ة المدين ة ““إن إن " : " : المدين ة الهيئ ل  ” ” الهيئ ل  تتقب تتقب

آل مايرد من مالحظات وآراء وانتقادات لعملها من الجمعية وغيرها مؤآدا  انها ستضع تلك االنتقادات موضع عناية ودراسة                 آل مايرد من مالحظات وآراء وانتقادات لعملها من الجمعية وغيرها مؤآدًا انها ستضع تلك االنتقادات موضع عناية ودراسة                 
ى                                 . . وبحث  وبحث   ي رّده عل ة ف ة المكرم ة مك المعروف بمنطق ة األمر ب رع هيئ يس ف د الغامدي رئ دآتور أحم د ال ال أآ ه ق ى                                 من جهت ي رد ه عل ة ف ة المكرم ة مك المعروف بمنطق ة األمر ب رع هيئ يس ف د الغامدي رئ دآتور أحم د ال ال أآ ه ق من جهت

ة                      التقالتق م تكن دقيق ر ل ا التقري ي حواه ادات الت ة                      رير السنوي الثاني الذي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان أن بعض االنتق م تكن دقيق ر ل ا التقري ي حواه ادات الت رير السنوي الثاني الذي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان أن بعض االنتق
ذي     ” ” العرضيةالعرضية““خاصة فيما يتعلق باألحداث  خاصة فيما يتعلق باألحداث   از القضائي ال دا ان الجه ذي     التي حدثت في قضايا ميدانية أدت إلى حاالت وفاة مؤآ از القضائي ال دا ان الجه التي حدثت في قضايا ميدانية أدت إلى حاالت وفاة مؤآ

ر   ..ئة ئة نظر هذه القضايا برأ جهاز وافراد الهي     نظر هذه القضايا برأ جهاز وافراد الهي      ضمنه التقري ر   وقال إن الهيئة تعمل على تطوير قطاعاتها آأي جهاز حكومي وما ت ضمنه التقري وقال إن الهيئة تعمل على تطوير قطاعاتها آأي جهاز حكومي وما ت
تج                            ي ن ضايا الت ى مباشرة بعض الق ة ف ات ترمى لتجاوز الهيئ تج                           يمكن االستفادة منه ولكن ال يعني التسليم بما ورد به من جزئي ي ن ضايا الت ى مباشرة بعض الق ة ف ات ترمى لتجاوز الهيئ يمكن االستفادة منه ولكن ال يعني التسليم بما ورد به من جزئي

ي بعضها      عنها بعض الوفيات ووصل األمر في بعضها إلى إقامة دعاوى أمام المحاآم على    عنها بعض الوفيات ووصل األمر في بعضها إلى إقامة دعاوى أمام المحاآم على     ة صدرت ف سوبي الهيئ ي بعضها       بعض من ة صدرت ف سوبي الهيئ  بعض من
ي                 دانين ف م ان الم ع العل و حصلت بعض االخطاء م ى ل ة حت ي                أحكام بعدم اإلدانة فهذا ال يجب ان يبنى عليه التقييم وادانة الهيئ دانين ف م ان الم ع العل و حصلت بعض االخطاء م ى ل ة حت أحكام بعدم اإلدانة فهذا ال يجب ان يبنى عليه التقييم وادانة الهيئ
اد               اد              اغلب القضايا حصلوا على البراءة من الجهاز القضائي السعودي بعد أن خضعوا للسلطة القضائية ومن االولى عدم االعتم   اغلب القضايا حصلوا على البراءة من الجهاز القضائي السعودي بعد أن خضعوا للسلطة القضائية ومن االولى عدم االعتم

 ..عليها في تقييم الجهاز وهذا ما يناقض ما ذهب إليه التقرير أن الهيئة تملك صالحيات مطلقةعليها في تقييم الجهاز وهذا ما يناقض ما ذهب إليه التقرير أن الهيئة تملك صالحيات مطلقة
ي                         أخر الفصل ف ابر وت ي العن سجناء ف ي                        وحول التقرير الصادر عن الجمعية المتضمن سلبيات في سجون المملكة منها تكدس ال أخر الفصل ف ابر وت ي العن سجناء ف وحول التقرير الصادر عن الجمعية المتضمن سلبيات في سجون المملكة منها تكدس ال

سجين             القضايا لدى المحاآم وضعف العناية الصحية وسوء التغذية واختالفها          القضايا لدى المحاآم وضعف العناية الصحية وسوء التغذية واختالفها           صال لل ائل ات درة وجود وس سجين             من سجن آلخر، ون صال لل ائل ات درة وجود وس من سجن آلخر، ون
ارثي      .. .. آمنة ومتاحة   آمنة ومتاحة    ي الح دآتور عل واء ال ارثي      قال مدير عام السجون الل ي الح دآتور عل واء ال ام         : : قال مدير عام السجون الل ق بازدح ا يتعل ابقا بم م ايضاحهما س ان ت اك نقطت ام         هن ق بازدح ا يتعل ابقا بم م ايضاحهما س ان ت اك نقطت هن

ي تفعي                           سلبيات تكمن ف ذه ال ول ه ى أن حل شيرا إل سجن، م ي تفعي                          السجون بالسجناء وطول المدة التي يقضيها السجين داخل ال سلبيات تكمن ف ذه ال ول ه ى أن حل شيرا إل سجن، م ل دور  ل دور  السجون بالسجناء وطول المدة التي يقضيها السجين داخل ال
ي          . . لمختصة في حلها لمختصة في حلها الجهات ا الجهات ا  ى ف ات وحت د والجامع دارس والمعاه ي الم ة ف شكوى عام دا ان ال ي          وتطرق لسوء التغذية ، مؤآ ى ف ات وحت د والجامع دارس والمعاه ي الم ة ف شكوى عام دا ان ال وتطرق لسوء التغذية ، مؤآ

ذا              ي ه ذا             المنازل، وان إدارات السجون تعمل دائما على تغيير اصناف الطعام واألصناف بحسب ما تراه اللجان الطبية والفنية ف ي ه المنازل، وان إدارات السجون تعمل دائما على تغيير اصناف الطعام واألصناف بحسب ما تراه اللجان الطبية والفنية ف
ي أي وقت          واضاف أن السجين لديه وسيلة اتصال بأهله و       واضاف أن السجين لديه وسيلة اتصال بأهله و       . . األمراألمر ة ف ي أي وقت          هي متاحة أربع مرات لكي يتصل بأهل ة ف ه أشار    ..هي متاحة أربع مرات لكي يتصل بأهل ه أشار    من جانب من جانب

ر           ى التقري تطلع عل ة س وزارة المختلف ات ال ى ان قطاع ة ال م وزارة الداخلي مي باس دث الرس ي المتح صور الترآ واء من ر          الل ى التقري تطلع عل ة س وزارة المختلف ات ال ى ان قطاع ة ال م وزارة الداخلي مي باس دث الرس ي المتح صور الترآ واء من الل
ة العدل الى اتباعه ة العدل الى اتباعه وستدرسه بعناية فائقة وتصدر بيانا بما تتوصل اليه الدراسة ، وهو االجراء الذي أشارت مصادر في وزار              وستدرسه بعناية فائقة وتصدر بيانا بما تتوصل اليه الدراسة ، وهو االجراء الذي أشارت مصادر في وزار              

 ..للرد على ماتضمنه التقرير من انتقادات لعمل المحاآم وبعض الجهات القضائية للرد على ماتضمنه التقرير من انتقادات لعمل المحاآم وبعض الجهات القضائية 
ى                           ة عل ة والرقاب ة والنظامي ة المالي ام الرقاب ة ألحك ة عالي ى                          وآان التقرير قد اشار الى أن الحاجة ُملحة إليجاد استقالل تام ومهني ة عل ة والرقاب ة والنظامي ة المالي ام الرقاب ة ألحك ة عالي وآان التقرير قد اشار الى أن الحاجة م لحة إليجاد استقالل تام ومهني

  .. األموال العامة المنقولة منها والثابتة عبر ديوان المراقبة العامة األموال العامة المنقولة منها والثابتة عبر ديوان المراقبة العامةجميع إيرادات الدولة ونفقاتها والتحقق من آفاءةجميع إيرادات الدولة ونفقاتها والتحقق من آفاءة
  

  ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٥٢٥، ، جريدة المدينة األربعاءجريدة المدينة األربعاء: : المصدرالمصدر
http://al-madina.com/node/١١٩٦٢٤١١٩٦٢٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

 ٥١

  

وهيئة املعروف يف  تقرير ينتقد وزارة الداخلية وجملس الشورى
 السعودية

ضمنًا               أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنس    أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنس     بالد مت ضمنا                ان في السعودية تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع حقوق اإلنسان في ال بالد مت ان في السعودية تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع حقوق اإلنسان في ال
المعروف والنهي                       ة األمر ب المعروف والنهي                      نقدًا الذعًا للعديد من األجهزة الحكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الشورى ووزارة العدل وهيئ ة األمر ب نقدا  الذعا  للعديد من األجهزة الحكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الشورى ووزارة العدل وهيئ

 ..عن المنكرعن المنكر
ي            وطالبت الجمعية في تقريرها توسيع صالحيات مجلس الشورى واخ        وطالبت الجمعية في تقريرها توسيع صالحيات مجلس الشورى واخ         ي ف شكل جزئ ي            تيار أعضاءه عن طريق االنتخاب ولو ب ي ف شكل جزئ تيار أعضاءه عن طريق االنتخاب ولو ب

 ..االلكترونيااللكتروني" " بي بي سيبي بي سي""المرحلة الراهنة، وفق ما ذآر موقع المرحلة الراهنة، وفق ما ذآر موقع 
ة     ة    آما حثت الجمعية وزارة الداخلية بالتعامل مع المقبوض عليهم على خلفي ة   ""آما حثت الجمعية وزارة الداخلية بالتعامل مع المقبوض عليهم على خلفي ار متطرف ا وأفك ة   نواي ار متطرف ا وأفك اَء     " " نواي يهم بن م عل تم الحك اء      أن ي يهم بن م عل تم الحك أن ي

 .. يحملونها يحملونهاعلى ما اقترفوه من ذنب ال بناء  على نواياعلى ما اقترفوه من ذنب ال بناًء على نوايا
ي                 بطء ف ر ال د التقري ا انتق م آم ة له ي                ودعت أيضًا إلى السماح ألهالي الموقوفين االلتقاء بهم في السجون وتوفير محاآمات عادل بطء ف ر ال د التقري ا انتق م آم ة له ودعت أيضا  إلى السماح ألهالي الموقوفين االلتقاء بهم في السجون وتوفير محاآمات عادل

 ..تنفيذ مشروع تطوير القضاء السعوديتنفيذ مشروع تطوير القضاء السعودي
د صالحيات                           ر، وضرورة تحدي المعروف والنهي عن المنك ة األمر ب ين عمل هيئ د صالحيات                          آما طالب تقرير حقوق اإلنسان بتقن ر، وضرورة تحدي المعروف والنهي عن المنك ة األمر ب ين عمل هيئ ا   آما طالب تقرير حقوق اإلنسان بتقن ا   ها فيم ها فيم

 ..يتعلق بالقبض والتحقيق والتفتيشيتعلق بالقبض والتحقيق والتفتيش
ة بحق أشخاص                              اظ النابي ل واأللف ا الضرب والتنكي ة منه ا الهيئ اوزات قامت به ة بحق أشخاص                             وأآدت الجمعية أنها رصدت الكثير من التج اظ النابي ل واأللف ا الضرب والتنكي ة منه ا الهيئ اوزات قامت به وأآدت الجمعية أنها رصدت الكثير من التج

 ..قبضت عليهم الهيئةقبضت عليهم الهيئة
 ..يذآر أن هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولة عن فرض تطبيق قوانين الشريعة اإلسالميةيذآر أن هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولة عن فرض تطبيق قوانين الشريعة اإلسالمية

ه                     ذي أثارت د الجدل ال ة بع ى عمل الهيئ دة عل ودًا جدي ه                    ومنذ نحو عامين أفادت التقارير أن وزارة الداخلية السعودية فرضت قي ذي أثارت د الجدل ال ة بع ى عمل الهيئ دة عل ودا  جدي ومنذ نحو عامين أفادت التقارير أن وزارة الداخلية السعودية فرضت قي
شرطة            سليمهم لل شرطة           حاالت وفيات في سجون تابعة لها، ومن ضمن هذه القيود مطالبة عناصر الهيئة بعدم اعتقال األشخاص بل ت سليمهم لل حاالت وفيات في سجون تابعة لها، ومن ضمن هذه القيود مطالبة عناصر الهيئة بعدم اعتقال األشخاص بل ت

 ..في حال الضرورةفي حال الضرورة
ز آل سعود      ""المعروف والنهي عن المنكر في عهد الملك        المعروف والنهي عن المنكر في عهد الملك        وتأسست هيئة األمر ب   وتأسست هيئة األمر ب    د العزي ز آل سعود      عب د العزي ة، بهدف تصحيح        " " عب ة، بهدف تصحيح        مؤسس المملك مؤسس المملك

  ..بعض أخالقيات المجتمع وممارساته الدينية، انطالقا  من المبدأ اإلسالمي الواضح في األمر بالمعروف والنهي عن المنكربعض أخالقيات المجتمع وممارساته الدينية، انطالقًا من المبدأ اإلسالمي الواضح في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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 يف تقرير اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان السعودية
جتماعية األكثر أثرااملرأة والطفل والشورى واهليئة واملؤسسات اال(

 
( 

  يوسف السعد يوسف السعد 
رها السنوي حول حقوق اإلنسان في السعودية،              رها السنوي حول حقوق اإلنسان في السعودية،              نشرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان مساء البارحة تقري              نشرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان مساء البارحة تقري              : : يوسف السعد من الرياض    يوسف السعد من الرياض    

بدراسة حول بدراسة حول ) ) األطر التشريعية األطر التشريعية ( ( وبدأ القسم األول وبدأ القسم األول . .  أقسام رئيسة أقسام رئيسة٣٣وتطرق التقرير للكثير من الموضوعات التي تهم المواطن في المملكة في وتطرق التقرير للكثير من الموضوعات التي تهم المواطن في المملكة في 
 الدولية الموقعة من المملكة والجمعيات التي              الدولية الموقعة من المملكة والجمعيات التي             مواءمة التشريعات الداخلية في المملكة مع نظيرتها اإلقليمية والدولية على مستوى االتفاقيات               مواءمة التشريعات الداخلية في المملكة مع نظيرتها اإلقليمية والدولية على مستوى االتفاقيات               

تكون السعودية عضوا  فيها وآان من أبرز مالمح الدراسة الترآيز على األنظمة المهمة في المجتمع السعودي وعلى رأسها نظام القضاء                 تكون السعودية عضوًا فيها وآان من أبرز مالمح الدراسة الترآيز على األنظمة المهمة في المجتمع السعودي وعلى رأسها نظام القضاء                 
اإلجراءات الجزائية ، نظام المحاماة،     اإلجراءات الجزائية ، نظام المحاماة،     ( ( وديوان المظالم الذي قال عنها التقرير إنهما يوازيان في األهمية األنظمة التي صدرت قبل سنوات          وديوان المظالم الذي قال عنها التقرير إنهما يوازيان في األهمية األنظمة التي صدرت قبل سنوات          

  ..وقالت عنهما أنهما لم يأخذا الوقت الكافي للدراسة على الرغم من أهميتهما للمجتمعوقالت عنهما أنهما لم يأخذا الوقت الكافي للدراسة على الرغم من أهميتهما للمجتمع) ) نظام المرافعات نظام المرافعات 
ت ت أما النظام الثاني في القسم األول فكان عن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية وشددت على أهمية إصدار نظام موحد لكافة التكتال       أما النظام الثاني في القسم األول فكان عن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية وشددت على أهمية إصدار نظام موحد لكافة التكتال       

المهنية بدال  من الوضع الراهن الذي قال عنه التقرير إنه يقف أمام عائق مطاطي وهو مسودة مجلس الشورى التي رفعتها للمقام السامي حين     المهنية بدًال من الوضع الراهن الذي قال عنه التقرير إنه يقف أمام عائق مطاطي وهو مسودة مجلس الشورى التي رفعتها للمقام السامي حين     
  ..وهو ما رآه التقرير تقييدا  بمفهوم مطاطي يعيق العمل على تطبيقهوهو ما رآه التقرير تقييداً بمفهوم مطاطي يعيق العمل على تطبيقه) ) بما ال يتعاض مع النظام العامبما ال يتعاض مع النظام العام((اشترطت فيه بعبارة اشترطت فيه بعبارة 

إنتاج ما من شأنه إنتاج ما من شأنه : ( : ( آان حول مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي انتقده التقرير بسبب مطاطيته أيضا مثل الفقرة األولى التي تقولآان حول مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي انتقده التقرير بسبب مطاطيته أيضا مثل الفقرة األولى التي تقولوالنظام الثالث والنظام الثالث 
شبكة     ه عن طريق ال اله أو تخزين اة الخاصة أو إعداده أو إرس ة الحي ة أو اآلداب الخاصة ، أو وحرم يم الديني ام، أو الق شبكة    المساس بالنظام الع ه عن طريق ال اله أو تخزين اة الخاصة أو إعداده أو إرس ة الحي ة أو اآلداب الخاصة ، أو وحرم يم الديني ام، أو الق المساس بالنظام الع

الجرائم                           ) ) ية أو جهاز الحاسب الشخصي    ية أو جهاز الحاسب الشخصي    المعلوماتالمعلومات د حرية الوصول للمعلومة ألسباب ال عالقة لها ب الجرائم                           وال حظ التقرير أن هذه الشروط قد تقي د حرية الوصول للمعلومة ألسباب ال عالقة لها ب وال حظ التقرير أن هذه الشروط قد تقي
  ..المعلوماتيةالمعلوماتية

  ..النظام الرابع آان عن المرور وأبدى التقرير عدة مالحظاتالنظام الرابع آان عن المرور وأبدى التقرير عدة مالحظات
  ٦٦ في الدولة خالل الفترة التي يغطيها التقرير وحدد التقرير     في الدولة خالل الفترة التي يغطيها التقرير وحدد التقرير    تطرق التقرير لعمل عدد من األجهزة الرسمية      تطرق التقرير لعمل عدد من األجهزة الرسمية      ) ) البنية المؤسسية البنية المؤسسية ((وفي القسم الثاني    وفي القسم الثاني    

  : : جهات لمناقشة عملها وهيجهات لمناقشة عملها وهي
   وزارة الداخلية وزارة الداخلية-١١
   مجلس الشورى مجلس الشورى-٢٢
   الجهاز القضائي الجهاز القضائي-٣٣
   هيئة التحقيق واالدعاء العام هيئة التحقيق واالدعاء العام-٤٤
   هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٥٥
   هيئة حقوق اإلنسان هيئة حقوق اإلنسان-٦٦

التطور الكبير في مستوى السجون ولكن          وقال التقرير عن وزارة الداخلية    وقال التقرير عن وزارة الداخلية     التطور الكبير في مستوى السجون ولكن           بأنها األآثر تجاوباً مع الجمعية وإيفاء بمتطلباتها ومثل على ذلك ب  بأنها األآثر تجاوبا  مع الجمعية وإيفاء بمتطلباتها ومثل على ذلك ب
التقرير ناقش بعض التظلمات الفردية التي وردته حول بعض التجاوزات من بعض األجهزة األمنية واإلدارية التابعة لوزارة الداخلية مما                           التقرير ناقش بعض التظلمات الفردية التي وردته حول بعض التجاوزات من بعض األجهزة األمنية واإلدارية التابعة لوزارة الداخلية مما                           

 الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من الجنود والضباط وغيرهم مدنيين أو عسكريين، تحظر التعدي     الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من الجنود والضباط وغيرهم مدنيين أو عسكريين، تحظر التعدي    يستلزم إدراج نصوص في برامج تدريب     يستلزم إدراج نصوص في برامج تدريب     
  ..على األشخاص أو معاملتهم معاملة مهينة أوال إنسانية وتحدد واجباتهم والمحظورات المفروضة عليهم بشكل واضح ودقيقعلى األشخاص أو معاملتهم معاملة مهينة أوال إنسانية وتحدد واجباتهم والمحظورات المفروضة عليهم بشكل واضح ودقيق

مين من المباحث العامة لمدد وصلت إلى أربع سنوات دون محاآمة أو          مين من المباحث العامة لمدد وصلت إلى أربع سنوات دون محاآمة أو          ولفت التقرير إلى بعض الشكاوى حول التجاوزات في إيقاف المته      ولفت التقرير إلى بعض الشكاوى حول التجاوزات في إيقاف المته      
  ..انتهاء مدة محكوميتهم دون اإلفراج عنهم آما ينص بذلك نظام اإلجراءات الجزائيةانتهاء مدة محكوميتهم دون اإلفراج عنهم آما ينص بذلك نظام اإلجراءات الجزائية

  وفي حديث التقرير عن مجلس الشورى فإن االنتقاد الكبير آان العنوان األبرز إذ استحوذ مجلس الشورى على صفحات عدة من المالحظات     وفي حديث التقرير عن مجلس الشورى فإن االنتقاد الكبير آان العنوان األبرز إذ استحوذ مجلس الشورى على صفحات عدة من المالحظات     
ادات على أداء المجلس وبخاصة في مشكلة                           ادات على أداء المجلس وبخاصة في مشكلة                          آانت بدايتها حول عدم تطور المجلس وفعاليته في الرقابة على السلطة التنفيذية ورغم االنتق آانت بدايتها حول عدم تطور المجلس وفعاليته في الرقابة على السلطة التنفيذية ورغم االنتق
دًال من التعيين                                  اً ب ًا لجعله منتخب اده للصالحيات واقترح التقرير أن يرفع طلب ا  بدال  من التعيين                                 األسهم أو الرقابة وغيرها إال أن التقرير عاد وبرر ذلك بافتق ا  لجعله منتخب اده للصالحيات واقترح التقرير أن يرفع طلب األسهم أو الرقابة وغيرها إال أن التقرير عاد وبرر ذلك بافتق

  ..دريجيا دريجيًاتت
وفي التقرير عن هيئة األمر بالمعروف إن الجمعية آما هي الصحافة والمجتمع تابع الكثير من القضايا التي أحدث ردود فعل قوية حول أداء      وفي التقرير عن هيئة األمر بالمعروف إن الجمعية آما هي الصحافة والمجتمع تابع الكثير من القضايا التي أحدث ردود فعل قوية حول أداء      

ة وقال التقرير إن هناك الكثير                             ة وقال التقرير إن هناك الكثير                            هذا الجهاز وذّآر التقرير بالوفيات الخمسة التي تسبب فيها هذا الجهاز آما نشر في الصحافة المحلي  من   من  هذا الجهاز وذآ ر التقرير بالوفيات الخمسة التي تسبب فيها هذا الجهاز آما نشر في الصحافة المحلي
ار على التوقيع على محاضر دون قراءتها،            ار على التوقيع على محاضر دون قراءتها،           الشكاوى حول تفتيش الممتلكات الخاصة دون مبرر، والقبض على النساء دون محرم، واإلجب الشكاوى حول تفتيش الممتلكات الخاصة دون مبرر، والقبض على النساء دون محرم، واإلجب

  ..واستخدام سيارات خاصة لنقل من يوقف إلى أحد مراآز الهيئةواستخدام سيارات خاصة لنقل من يوقف إلى أحد مراآز الهيئة
 هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي    هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي   ونتيجة لتكرار تلك الحوادث وما ترتب عليها من أضرار فقد صدر تعميم يؤآد على أن دور           ونتيجة لتكرار تلك الحوادث وما ترتب عليها من أضرار فقد صدر تعميم يؤآد على أن دور           

بمجرد القبض على الشخص ومن ثم ينبغي تسليم من يقبض عليهم إلى المراآز األمنية المختصة فور القبض عليهم،وعدم نقل أي شخص                           بمجرد القبض على الشخص ومن ثم ينبغي تسليم من يقبض عليهم إلى المراآز األمنية المختصة فور القبض عليهم،وعدم نقل أي شخص                           
ه إلى مرآز الهيئة يتم آف يده   ه إلى مرآز الهيئة يتم آف يده   ذآرا  آان أو أنثى إلى مراآز الهيئة مهما آانت الظروف،وآل عضو من أعضاء الهيئة يقوم بنقل المقبوض علي                 ذآرًا آان أو أنثى إلى مراآز الهيئة مهما آانت الظروف،وآل عضو من أعضاء الهيئة يقوم بنقل المقبوض علي                 

ة                    ة                   عن العمل ويحال للتحقيق، وطلب من هيئة التحقيق واالدعاء العام متابعة األمر والقيام بجوالت تفتيشية مفاجئة على مراآز الهيئ للتأآد من    للتأآد من    . . عن العمل ويحال للتحقيق، وطلب من هيئة التحقيق واالدعاء العام متابعة األمر والقيام بجوالت تفتيشية مفاجئة على مراآز الهيئ
  ..عدم وجود أماآن للتوقيف أو موقوفين للتحقيق معهمعدم وجود أماآن للتوقيف أو موقوفين للتحقيق معهم
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اد هضم حق المرأة في التقاضي على األغلب وشكاوى                      ولم يخل التقرير عن انتقاد للنظام القضائي وبخاصة         ولم يخل التقرير عن انتقاد للنظام القضائي وبخاصة          اد هضم حق المرأة في التقاضي على األغلب وشكاوى                      طريقة البت في القضايا وانتق طريقة البت في القضايا وانتق
  ..مواطنين عدة من طريقة التعامل معهممواطنين عدة من طريقة التعامل معهم

يم               ) ) حقوق اإلنسان، الواقع والممارسات   حقوق اإلنسان، الواقع والممارسات   ((والقسم الثالث   والقسم الثالث    شفافية والتعل يم               بدأ بالمرأة وانتهى بالسجون والسجناء وما بينهما الطفل وحرية التعبير وال شفافية والتعل بدأ بالمرأة وانتهى بالسجون والسجناء وما بينهما الطفل وحرية التعبير وال
حرصنا في هذا التقرير حرصنا في هذا التقرير "" جمعت آل ما حوى التقرير ولخصته في سطور قالت عنه الجمعية           جمعت آل ما حوى التقرير ولخصته في سطور قالت عنه الجمعية          ٣١٣١التقرير بالتوصيات وعددها    التقرير بالتوصيات وعددها    ثم ختم   ثم ختم   ..وغيرهاوغيرها

على تقديم رصد لواقع حقوق اإلنسان خالل الفترة التي يغطيها التقرير وعرض لما طرأ عليه من تغيرات سواء أآانت إيجابية أو سلبية، آما                       على تقديم رصد لواقع حقوق اإلنسان خالل الفترة التي يغطيها التقرير وعرض لما طرأ عليه من تغيرات سواء أآانت إيجابية أو سلبية، آما                       
لتي اعتمدنا في توثيقها على الشكاوى التي وردت للجمعية وآذلك ما رصدته أجهزة الجمعية من خالل الزيارات لتي اعتمدنا في توثيقها على الشكاوى التي وردت للجمعية وآذلك ما رصدته أجهزة الجمعية من خالل الزيارات سجلنا جملة من المالحظات اسجلنا جملة من المالحظات ا

وآما ظهر في ثنايا التقرير فإن حال حقوق اإلنسان في المملكة من زواياها المختلفة تشريعية آانت أم          وآما ظهر في ثنايا التقرير فإن حال حقوق اإلنسان في المملكة من زواياها المختلفة تشريعية آانت أم          ..الميدانية ومن وسائل اإلعالم المختلفة    الميدانية ومن وسائل اإلعالم المختلفة    
ت نوعا  من التطورات اإليجابية التي تؤآد االتجاه العام نحو تعزيز حقوق اإلنسان وتمكين األفراد من التمتع بها،            ت نوعًا من التطورات اإليجابية التي تؤآد االتجاه العام نحو تعزيز حقوق اإلنسان وتمكين األفراد من التمتع بها،            مؤسساتية أم إجرائية قد شهد    مؤسساتية أم إجرائية قد شهد    

إال أن ذلك لم يمنع من وقوع تجاوزات سواء في شكل تشريعات أو إجراءات أو ممارسات، وانطالقا من حرص الجمعية على معالجة هذه                           إال أن ذلك لم يمنع من وقوع تجاوزات سواء في شكل تشريعات أو إجراءات أو ممارسات، وانطالقا من حرص الجمعية على معالجة هذه                           
  ".".ة الحكومية ذات العالقة وخاصة تلك التي وردت في التقرير إلى األخذ بالعديد من التوصياتة الحكومية ذات العالقة وخاصة تلك التي وردت في التقرير إلى األخذ بالعديد من التوصياتالتجاوزات فإنها تدعو آافة األجهزالتجاوزات فإنها تدعو آافة األجهز

   مارس  مارس ٢٣٢٣ اإلثنين  اإلثنين ٢٠٠٩٢٠٠٩جريدة إيالف جريدة إيالف : : المصدرالمصدر
http://www.elaph.com/Web/AkhbarKhasa/2009/3/422221.htm    
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تنتقد اجهزة حكومية بينها بالسعودية “ الوطنية حلقوق اإلنسان
 “اهليئة"

 
   د ب أ د ب أ-الرياض الرياض 

زة                         دد من األجه ادات الذعة لع ذي تضمن انتق اني ال زة                        أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالسعودية تقريرها السنوي الث دد من األجه ادات الذعة لع ذي تضمن انتق اني ال أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالسعودية تقريرها السنوي الث
شو                 ة ومجلس ال شو                الحكومية من أبرزها هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارات العدل والصحة والداخلي ة ومجلس ال ة  الحكومية من أبرزها هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارات العدل والصحة والداخلي ة  رى وهيئ رى وهيئ

  ..التحقيق واالدعاء العام و نظام المرورالتحقيق واالدعاء العام و نظام المرور
ع      " "٢٠٠٨٢٠٠٨وحول هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أوضحت الجمعية في بيانها السنوي الخاص بعام                وحول هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أوضحت الجمعية في بيانها السنوي الخاص بعام                 ة تتمت ع     ان الهيئ ة تتمت ان الهيئ

ي نظام الهيئ               ي نظام الهيئ              بسلطات واسعة تتمثل في الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق وهي سلطات غير محددة تحديدًا دقيقًا ف ه  بسلطات واسعة تتمثل في الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق وهي سلطات غير محددة تحديدا  دقيقا  ف ه  ة والئحت ة والئحت
  ".".، وقد حدث منها أعمال فيها تعد على حقوق األفراد ونتج منها تجاوزات ووفيات خالل الفترة التي يغطيها التقرير، وقد حدث منها أعمال فيها تعد على حقوق األفراد ونتج منها تجاوزات ووفيات خالل الفترة التي يغطيها التقرير

اإلآراه أو                                  ة ب نهم تخالف الحقيق ات م زاع اعتراف يهم أو انت م القبض عل ى بعض من ت داء عل تم االعت اإلآراه أو                                 وأآدت الجمعية انه قد ي ة ب نهم تخالف الحقيق ات م زاع اعتراف يهم أو انت م القبض عل ى بعض من ت داء عل تم االعت وأآدت الجمعية انه قد ي
ار    اإلغراء ويرفض السماح لهم باالت    اإلغراء ويرفض السماح لهم باالت     ار    صال بذويهم ، ويتم سبهم ومعاملتهم بقسوة إضافة للقبض على النساء دون محرم واإلجب صال بذويهم ، ويتم سبهم ومعاملتهم بقسوة إضافة للقبض على النساء دون محرم واإلجب

  ..على التوقيع على محاضر دون قراءتهاعلى التوقيع على محاضر دون قراءتها
  ٢٠٠٩ اذار ٢٥ هـ الموافق ١٤٣٠ ربيع األول ٢٨ األربعاء ١٤٦٧٤العدد رقم | جريدة  الدستور األردنية  :    المصدر

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CArabicAndInter%5C2009%5C03%5CArabicAndInter_issue533_day24_
id126784.htm  
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 خصية الحد أعضاء اجلمعيةأعتربه جمرد انطباعات ش

 تقرير حقوق االنسان غالط احلقائق: مركز احلوار الوطني
  
ة                        : : الرياضالرياض) ) سبقسبق(( ي المملك سان ف وق اإلن ة حق اني لجمعي ر الث ضمنه التقري ا ت ة                        انتقد مرآز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني م ي المملك سان ف وق اإلن ة حق اني لجمعي ر الث ضمنه التقري ا ت انتقد مرآز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني م

ز  ل وأداء المرآ ق بعم ا يتعل ز خاصة فيم ل وأداء المرآ ق بعم ا يتعل ر  . . خاصة فيم ي التقري ا ورد ف ز أن م ظ المرآ ر  والح ي التقري ا ورد ف ز أن م ظ المرآ ضاء  والح د أع صية ألح ات شخ رد انطباع ضاء  مج د أع صية ألح ات شخ رد انطباع مج
ز                            ال المرآ اييس موضوعية ألعم ات محررة أو مق ى معلوم ا إل ستند فيه م ي ز                           الجمعية، سبق وأن نشرها في إحدى الصحف ول ال المرآ اييس موضوعية ألعم ات محررة أو مق ى معلوم ا إل ستند فيه م ي الجمعية، سبق وأن نشرها في إحدى الصحف ول

 ..وردود فعل المجتمع السعودي تجاهها، فضال عن إهمال محرره الهدف األساسي للمرآز ومتطلبات إستراتيجيتهوردود فعل المجتمع السعودي تجاهها، فضال عن إهمال محرره الهدف األساسي للمرآز ومتطلبات إستراتيجيته
ارئ                    وقال المرآز إن الرد على ال     وقال المرآز إن الرد على ال      ى أن الق ز، وارتكز عل ا عن المرآ ارئ                    تقرير يأتي لتصحيح بعض األفكار الخاطئة التي احتواه ى أن الق ز، وارتكز عل ا عن المرآ تقرير يأتي لتصحيح بعض األفكار الخاطئة التي احتواه

ور،                   بعض األم ر ل يم التقري ي أنتجت تقي ور،                  المقارن لبعض نصوص التقرير يصل إلى حكم عادل وواضح عن طريقة التفكير الت بعض األم ر ل يم التقري ي أنتجت تقي المقارن لبعض نصوص التقرير يصل إلى حكم عادل وواضح عن طريقة التفكير الت
 ..ومنها إنجازات المرآزومنها إنجازات المرآز

ول     واستشهد المرآز بما ورد في إحدى فقرات التقرير وا        واستشهد المرآز بما ورد في إحدى فقرات التقرير وا         ول     لتي تضمنت الق ى             ""لتي تضمنت الق ه األول ي دورات ذي نجح ف وطني ال ى             أن الحوار ال ه األول ي دورات ذي نجح ف وطني ال أن الحوار ال
ا          ادل فيه ة يتب ى مجرد مواجه ل الحوار إل ا         شهد بعض التراجع منذ تحوله إلى ما يسمى بالقضايا الخدمية التي انتهت إلى تحوي ادل فيه ة يتب ى مجرد مواجه ل الحوار إل شهد بعض التراجع منذ تحوله إلى ما يسمى بالقضايا الخدمية التي انتهت إلى تحوي

ي      المسؤولون وبعض شرائح المجتمع التهم واالنتقادات حول مسائل إجرائية، دون حوار حقيقي حول                المسؤولون وبعض شرائح المجتمع التهم واالنتقادات حول مسائل إجرائية، دون حوار حقيقي حول                 ضايا المصيرية الت ي      الق ضايا المصيرية الت الق
ستدعي                ا ي وطني، مم ة الحوار ال ي عملي ود ف ة جم ستدعي               تواجه المجتمع وسبل حلها، هذه التحوالت تشير إلى دخول المجتمع مرحل ا ي وطني، مم ة الحوار ال ي عملي ود ف ة جم تواجه المجتمع وسبل حلها، هذه التحوالت تشير إلى دخول المجتمع مرحل

ه                  ات عمل ة وتكثيف آلي وطني بمراجع ه                 قيام مرآز الملك عبدالعزيز للحوار ال ات عمل ة وتكثيف آلي وطني بمراجع أثر          " " قيام مرآز الملك عبدالعزيز للحوار ال ام ت ذا الع ة أخرى أن ه ي فقرت ده ف م تأآي أثر          ث ام ت ذا الع ة أخرى أن ه ي فقرت ده ف م تأآي ث
ي استطاعت من                            المؤسسات اإلعالمية المؤسسات اإلعالمية  ة الت اة اإلخباري ا قن ع، ونخص هن ضايا المجتم ي معالجة ق شفافية ف روح ال ي استطاعت من                             الرسمية ب ة الت اة اإلخباري ا قن ع، ونخص هن ضايا المجتم ي معالجة ق شفافية ف روح ال  الرسمية ب

ا   " " خالل مجموعة من البرامج تقديم تغطية تتسم بدرجة عالية من الصراحة والنقد ألداء الكثير من األجهزة الحكومية     خالل مجموعة من البرامج تقديم تغطية تتسم بدرجة عالية من الصراحة والنقد ألداء الكثير من األجهزة الحكومية      ا   ومن هن ومن هن
 ..يشير المرآز إلى التناقض الواضح الذي طبع التقريريشير المرآز إلى التناقض الواضح الذي طبع التقرير

ل              وبين ال وبين ال  ا ، ب ي وجد ويعمل له ة الت ل              مرآز أن محرر التقرير لم ينتبه إلى أن اللقاءات التي يقيمها المرآز ليست في ذاتها الغاي ا ، ب ي وجد ويعمل له ة الت مرآز أن محرر التقرير لم ينتبه إلى أن اللقاءات التي يقيمها المرآز ليست في ذاتها الغاي
اه                      ق اتج اه                     هي في الوقت الذي تحقق فيه منافع أخرى لمشروع اإلصالح، وسيلة مهمة للهدف األساسي لوجود المرآز، وهو خل ق اتج هي في الوقت الذي تحقق فيه منافع أخرى لمشروع اإلصالح، وسيلة مهمة للهدف األساسي لوجود المرآز، وهو خل

 ..اصل،ودون وجوده قد تعاق مسيرة اإلصالح وال تضمن استدامتهااصل،ودون وجوده قد تعاق مسيرة اإلصالح وال تضمن استدامتهاجديد في المجتمع السعودي في االتصال والتوجديد في المجتمع السعودي في االتصال والتو
ع                      ه، والمنتف ه وأخالقيات ادة الحوار المنضبط بآداب ق ع ع                     وعدد المرآز االنجازات التي حققها واآلليات التي اعتمد عليها من خل ه، والمنتف ه وأخالقيات ادة الحوار المنضبط بآداب ق ع وعدد المرآز االنجازات التي حققها واآلليات التي اعتمد عليها من خل

ز                   ين المرآ شراآة ب د ال ئة، وعق ال الناش ى األجي ع ، والتوجه إل ي المجتم ه ف ز                  بما يتاح من تقنيات ين المرآ شراآة ب د ال ئة، وعق ال الناش ى األجي ع ، والتوجه إل ي المجتم ه ف يم، وبخاصة    بما يتاح من تقنيات يم، وبخاصة     ومؤسسات التعل  ومؤسسات التعل
المعروف    ر ب ات األم ة لهيئ ة العام شباب، والرئاس ة ال ة لرعاي ة العام ات والرئاس ن الجامع دد م يم، وع ة والتعل المعروف   وزارة التربي ر ب ات األم ة لهيئ ة العام شباب، والرئاس ة ال ة لرعاي ة العام ات والرئاس ن الجامع دد م يم، وع ة والتعل وزارة التربي
ة      ة     والنهي عن المنكر ، وما نتج عن ذلك من أنشطة وبرامج تعبيرًا عن دخول المرآز لعمق المجتمع، ونجاحه في تسريع عملي والنهي عن المنكر ، وما نتج عن ذلك من أنشطة وبرامج تعبيرا  عن دخول المرآز لعمق المجتمع، ونجاحه في تسريع عملي

 ..حوارحوارنشر ثقافة النشر ثقافة ال
ه        ان ل ة، لك شبكة العنكبوتي ى ال ه       وأوضح أن محرر التقرير لو زار المرآز، واطلع على إنجازاته، أو على األقل زار موقعه عل ان ل ة، لك شبكة العنكبوتي ى ال وأوضح أن محرر التقرير لو زار المرآز، واطلع على إنجازاته، أو على األقل زار موقعه عل
ة                  د عن الخطابي ة والموضوعية، وأبع ى العقالني رب إل ز أق ا يخص المرآ رار فيم ة                 بال شك رأي آخر، ولتوصل إلى صيغة للق د عن الخطابي ة والموضوعية، وأبع ى العقالني رب إل ز أق ا يخص المرآ رار فيم بال شك رأي آخر، ولتوصل إلى صيغة للق

  ..والتعبير عن مجرد االنطباع الشخصيوالتعبير عن مجرد االنطباع الشخصي
   م م٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٩٢٩ هـ الموافق  هـ الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع الثاني  ربيع الثاني ٣٣األحد األحد صحيفة سبق األلكترونية صحيفة سبق األلكترونية : : لمصدرلمصدراا

http://www.sabq.org/?action=shownews&news=4725  
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 توقيع اتفاقية لوضع تنسيقي قريبا..عقب لقاء الرئيس العام للهيئات
 

التقرير شفاف وهو رصد للواقع : رئيس مجعية حقوق اإلنسان
 ومل حيمل انتقادات

 
 :: بندر الناصر بندر الناصر-الرياض الرياض 

ذي اصدرت                    سنوي ال ر ال سان أن التقري وق اإلن ذي اصدرت                       أآد الدآتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحق سنوي ال ر ال سان أن التقري وق اإلن م يحمل         أآد الدآتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحق ة ل م يحمل     ه الجمعي ة ل ه الجمعي
ارير                 داد التق ة بإع ايير المتبع ه خضع للمع ًا أن سلبيات ومقترحات، مبين ات وال ع وتوضيح لإليجابي ا رصد للواق ارير                انتقادات وإنم داد التق ة بإع ايير المتبع ه خضع للمع ا  أن سلبيات ومقترحات، مبين ات وال ع وتوضيح لإليجابي ا رصد للواق انتقادات وإنم

 . . وآان شفافا  وموضوعيا  ومحايدا  ويهدف إلى تطوير أداء العمل الحقوقي بالمملكةوآان شفافًا وموضوعيًا ومحايدًا ويهدف إلى تطوير أداء العمل الحقوقي بالمملكة
ام    رئيس الع ه ال ب لقائ ه عق صريح ل ي ت اني ف ام   وأضاف القحط رئيس الع ه ال ب لقائ ه عق صريح ل ي ت اني ف شيخ    وأضاف القحط الي ال ر مع ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ات األم شيخ     لهيئ الي ال ر مع ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ات األم  لهيئ

يكون        ذي س شفافية والموضوعية وال ذه ال يكون       عبدالعزيز الحمين أننا نشكر القيادة بأن هذا التقرير يصدر من داخل المملكة بمثل ه ذي س شفافية والموضوعية وال ذه ال عبدالعزيز الحمين أننا نشكر القيادة بأن هذا التقرير يصدر من داخل المملكة بمثل ه
و ر                     سان تعمل وه وق اإلن و ر                    دعمًا وليس هناك أي أمر مخٍف بالمملكة، بل األمور واضحة وهناك جمعيات لحق سان تعمل وه وق اإلن صدر     دعما  وليس هناك أي أمر مخف  بالمملكة، بل األمور واضحة وهناك جمعيات لحق ى ماي صدر     د عل ى ماي د عل

 . . من تقارير خارجية تتضمن انتقادات قد تكون غير صحيحةمن تقارير خارجية تتضمن انتقادات قد تكون غير صحيحة
ر خالل                   المعروف والنهي عن المنك ة األمر ب سان وهيئ وق اإلن ة لحق ر خالل                  وآشف القحطاني عن توقيع اتفاقية بين الجمعية الوطني المعروف والنهي عن المنك ة األمر ب سان وهيئ وق اإلن ة لحق وآشف القحطاني عن توقيع اتفاقية بين الجمعية الوطني

 . . األسابيع القادمة التي سيتم من خاللها وضع إطار تنسيقي بيننا وبينهماألسابيع القادمة التي سيتم من خاللها وضع إطار تنسيقي بيننا وبينهم
ا س ى أنن ين إل ا سوب ى أنن ين إل ة، وتمت وب تراتيجية للهيئ داد دراسات ووضع خطط إس دريب لألعضاء وإع ن تطوير وت معناه م ا س ة، وتمت عدنا بم تراتيجية للهيئ داد دراسات ووضع خطط إس دريب لألعضاء وإع ن تطوير وت معناه م ا س عدنا بم

  ..المناقشة لبعض القضايا العامة التي حصلنا على إجابات شافية ووافيةالمناقشة لبعض القضايا العامة التي حصلنا على إجابات شافية ووافية
   ١٤٨٨٩١٤٨٨٩ العدد  العدد -م م ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٣٠٣٠  -هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع اآلخر  ربيع اآلخر ٣٣األثنين األثنين جريدة الرياض جريدة الرياض : : المصدرالمصدر
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 أبرز توصيات التقرير األخري حلقوق اإلنسان
 
 

Admin Admin  
ة                     - ات والمؤسسات االهلي ة ومشروع نظام الجمعي ة                      اعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتي ات والمؤسسات االهلي ة ومشروع نظام الجمعي  اعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتي

 ..التي قد يساء استخدامها التي قد يساء استخدامها 
ة              - ادة العام ى رخصة القي ي من يحصل عل د من اشتراط ف رور الجدي ة               اعادة النظر فيما تضمنه نظام الم ادة العام ى رخصة القي ي من يحصل عل د من اشتراط ف رور الجدي د سبق    (( اعادة النظر فيما تضمنه نظام الم د سبق    اال يكون ق اال يكون ق

اره   الحكم عليه ق  الحكم عليه ق   ه اعتب د رد الي اره   ضائيًا في جريمة اعتداء على النفس، او العرض، او المال، ما لم يكن ق ه اعتب د رد الي ان يكون طالب   ان يكون طالب   ““او او ). ). ضائيا  في جريمة اعتداء على النفس، او العرض، او المال، ما لم يكن ق
م                  -مهما آان نوعها  مهما آان نوعها  -الرخصةالرخصة م                   قد ادين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، او صنعها، او تهريبها، او ترويجها، او حيازتها، ما ل  قد ادين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، او صنعها، او تهريبها، او ترويجها، او حيازتها، ما ل

 ).).يكن قد رد اليه اعتبارهيكن قد رد اليه اعتباره
 ..وع االصالح السياسي بما يضمن توسيع المشارآة الشعبية ويدعم االستقرار االجتماعيوع االصالح السياسي بما يضمن توسيع المشارآة الشعبية ويدعم االستقرار االجتماعي االستمرار في مشر االستمرار في مشر-
 .. العمل على استقالل هيئة التحقيق واالدعاء العام وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء العمل على استقالل هيئة التحقيق واالدعاء العام وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء-
  االستعجال في تنفيذ ما لم ينفذ من مشروع تطوير القضاء وعلى وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام االستعجال في تنفيذ ما لم ينفذ من مشروع تطوير القضاء وعلى وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام-
 ..مل على تفعيل االمر الس امي الكريم الصادر بشأن المحافظة على حريات الناسمل على تفعيل االمر الّسامي الكريم الصادر بشأن المحافظة على حريات الناس الع الع-
ة                              - ي امكاني وزراء والنظر ف ساءلة ال ة وحق م ة الميزاني ة وخاصة مراقب شمل المراقب شورى لت ة                               توسيع صالحيات مجلس ال ي امكاني وزراء والنظر ف ساءلة ال ة وحق م ة الميزاني ة وخاصة مراقب شمل المراقب شورى لت  توسيع صالحيات مجلس ال

 ..انتخاب عدد من اعضائه بدال   من تعيينهمانتخاب عدد من اعضائه بدالً  من تعيينهم
 .. يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق مع الرأي الراجح في الفقه االسالمي يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق مع الرأي الراجح في الفقه االسالمي العمل على وضع مدونة لالحوال الشخصية بما العمل على وضع مدونة لالحوال الشخصية بما-
صحفيين                                 - م ال ي دع دورها ف ام ب ا من القي تقاللها وتمكينه ا يضمن اس سعودية بم صحفيين ال ة ال ديل الئحة هيئ صحفيين                                  العمل على تع م ال ي دع دورها ف ام ب ا من القي تقاللها وتمكينه ا يضمن اس سعودية بم صحفيين ال ة ال ديل الئحة هيئ  العمل على تع

 ..والدفاع عن حقوقهم ويعزز حرية الصحافة في المملكةوالدفاع عن حقوقهم ويعزز حرية الصحافة في المملكة
ات التق - ام معاش ي نظ ادة النظر ف ات التق  اع ام معاش ي نظ ادة النظر ف سنوات    اع رأت خالل ال ي ط تالءم والظروف الت ا ي ة بم ات االجتماعي ام التأمين د ونظ سنوات   اع رأت خالل ال ي ط تالءم والظروف الت ا ي ة بم ات االجتماعي ام التأمين د ونظ اع

تفادة من مخصصات                      نهم باالس ًال م ل دخ تفادة من مخصصات                     االخيرة وآان لها آثار سلبية على المستفيدين من هذه االنظمة او السماح للفئات االق نهم باالس ل دخال  م االخيرة وآان لها آثار سلبية على المستفيدين من هذه االنظمة او السماح للفئات االق
ة ات الخيري م الجمعي اعي ودع ضمان االجتم ةال ات الخيري م الجمعي اعي ودع ضمان االجتم ات . . ال ام الجمعي ادرة باصدار نظ ات المب ام الجمعي ادرة باصدار نظ ن المب ة م ة الحماي ة وانظم ن والمؤسسات االهلي ة م ة الحماي ة وانظم والمؤسسات االهلي

ام      ن القي ا م ي تمكنه ة الت شرية والمالي الموارد الب ا ب ة ودعمه صالحيات الالزم ة ال ة االجتماعي ل ادارة الحماي ذاء وتخوي ام     االي ن القي ا م ي تمكنه ة الت شرية والمالي الموارد الب ا ب ة ودعمه صالحيات الالزم ة ال ة االجتماعي ل ادارة الحماي ذاء وتخوي االي
 ..بمهامها على مستوى مناطق المملكة المختلفةبمهامها على مستوى مناطق المملكة المختلفة

د             انشاء هيئة رقابية عليا تتولى االشراف على المشاريع التنموية الكب           انشاء هيئة رقابية عليا تتولى االشراف على المشاريع التنموية الكب          - ة والتأآ ايير وضوابط دقيق د            رى لضمان تنفيذها وفق مع ة والتأآ ايير وضوابط دقيق رى لضمان تنفيذها وفق مع
 ..من انتهائها وفق المواعيد المحددة واقتراح ما يلزم بشأن أي صعوبات تواجه تنفيذهامن انتهائها وفق المواعيد المحددة واقتراح ما يلزم بشأن أي صعوبات تواجه تنفيذها

ة     - شرية والفني ة      تحديث انظمة الهيئات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالموارد الب شرية والفني  تحديث انظمة الهيئات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالموارد الب
 ..نها من القيام بدورها في حماية المال العام والوظيفة العامة من االستغاللنها من القيام بدورها في حماية المال العام والوظيفة العامة من االستغاللالتي تمكالتي تمك

ام             - ن القي ا م ي تمكنه ة الت شرية والمالي الموارد الب ا ب ا ودعمه رة اعماله ن مباش ساد م ة الف ة مكافح ين هيئ ادرة بتمك ام              المب ن القي ا م ي تمكنه ة الت شرية والمالي الموارد الب ا ب ا ودعمه رة اعماله ن مباش ساد م ة الف ة مكافح ين هيئ ادرة بتمك  المب
 ..باختصاصاتهاباختصاصاتها

صدر                 - ي ي ى الحاالت الت سفر وقصرها عل صدر                  الحد من اجراءات المنع من ال ي ي ى الحاالت الت سفر وقصرها عل ررة بموجب نص         الحد من اجراءات المنع من ال ضائي او تكون مق م ق ا حك ررة بموجب نص         فيه ضائي او تكون مق م ق ا حك  فيه
 ..نظامينظامي

ي يمكن                - ي يمكن                 وضع آلية لرد االعتبار الن االجراءات الحالية غير واضحة وغير محددة ال من حيث المدة وال من حيث الجهة الت  وضع آلية لرد االعتبار الن االجراءات الحالية غير واضحة وغير محددة ال من حيث المدة وال من حيث الجهة الت
 -للمعني ان يلجأ اليها ليطلب رد اعتباره للمعني ان يلجأ اليها ليطلب رد اعتباره 

اآ            ة والمح اآم التجاري ي المح انون ف سام الق اآ           االستفادة من خريجي اق ة والمح اآم التجاري ي المح انون ف سام الق ة         االستفادة من خريجي اق ى االنظم ضاياها عل ي ق د الفصل ف ي يعتم ة الت ة         م العمالي ى االنظم ضاياها عل ي ق د الفصل ف ي يعتم ة الت م العمالي
 والقوانينوالقوانين

ذا                               - ة له ذي تخصصه الدول ر ال اق الكبي ا يعكس االنف ة بم اطق المملك ي مختلف من صحية ف ذا                              العمل على تحسين الرعاية ال ة له ذي تخصصه الدول ر ال اق الكبي ا يعكس االنف ة بم اطق المملك ي مختلف من صحية ف العمل على تحسين الرعاية ال
  ..القطاعالقطاع
  ٢٠٠٩٢٠٠٩ أبريل  أبريل ١١، ، جريدة المدينة األربعاءجريدة المدينة األربعاء: : المصدرالمصدر

http://al-madina.com/node/122412  
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ردود الفعل الواسعة تتواصل بني اجلهات احلكومية حول التقرير 
 الساخن حلقوق اإلنسان

التعليم والعمل والصحة تدخل يف صميم :مركز احلوار الوطني
 “الغوغائية"ات اجملتمع وحنن بعيدون عن هتماما

 

 
 المرآز  أمين-فيصل بن معمر 

 :: محمدالغنيم محمدالغنيم-الرياضالرياض
ر الج                    ي تقري اورد ف اخنًا لم ادًا س وطني انتق دالعزيز للحوار ال ك عب ز المل ر الج                       وجه مرآ ي تقري اورد ف اخنا  لم ادا  س وطني انتق دالعزيز للحوار ال ك عب ز المل ر          وجه مرآ سان األخي وق اإلن ة لحق ة الوطني ر      معي سان األخي وق اإلن ة لحق ة الوطني معي

ز                         ال المرآ ى أعم ز                        مؤآدًا أن ماورد في التقرير لم يستند إلى معلومات محررة أو مقاييس موضوعية آانت نتيجة لالطالع عل ال المرآ ى أعم مؤآدا  أن ماورد في التقرير لم يستند إلى معلومات محررة أو مقاييس موضوعية آانت نتيجة لالطالع عل
دالعزيز للحوار                ك عب ز المل دالعزيز للحوار               وردود فعل المجتمع السعودي تجاهها، فضال عن غفلة محرر التقرير عن الهدف األساسي لمرآ ك عب ز المل وردود فعل المجتمع السعودي تجاهها، فضال عن غفلة محرر التقرير عن الهدف األساسي لمرآ

ى ردود     . . متطلبات استراتيجيته متطلبات استراتيجيته الوطني و الوطني و  ؤخرا يلق ى ردود     وفي الوقت الذي اليزال فيه التقرير الساخن الذي أصدرته حقوق االنسان م ؤخرا يلق وفي الوقت الذي اليزال فيه التقرير الساخن الذي أصدرته حقوق االنسان م
د والمالحظات                 ر بالنق ا التقري ي ذآره ة الت ات الحكومي د والمالحظات                فعل واسعة بين الجه ر بالنق ا التقري ي ذآره ة الت ات الحكومي دالعزيز            .. .. فعل واسعة بين الجه ك عب ال مصدر مسؤول بمرآز المل دالعزيز            ق ك عب ال مصدر مسؤول بمرآز المل ق

ر         إن المرآز لم يكن ليرى إن المرآز لم يكن ليرى » » الرياضالرياض««للحوار الوطني ل   للحوار الوطني ل    ر يعب ي التقري ا ورد ف وال أن م ة ل ر الجمعي ى تقري ر         موجبا للتعليق عل ر يعب ي التقري ا ورد ف وال أن م ة ل ر الجمعي ى تقري موجبا للتعليق عل
ة عن                                  ار الخاطئ ى تصحيح بعض األفك ه إل دعو الحاجة مع ا ت ع، مم دى بعض شرائح المجتم شيع ل ردد وت ة عن                                 عن خاطرات تت ار الخاطئ ى تصحيح بعض األفك ه إل دعو الحاجة مع ا ت ع، مم دى بعض شرائح المجتم شيع ل ردد وت عن خاطرات تت

ة، سبق أن     ألحد أعضاء الج  ألحد أعضاء الج  » » انطباعات شخصية انطباعات شخصية ««المرآز مشيرا  إلى أن ما ورد في التقرير متصال بتقييم المرآز مجرد             المرآز مشيرًا إلى أن ما ورد في التقرير متصال بتقييم المرآز مجرد              ة، سبق أن     معي معي
وطني إن     . . نشرها صحفيا  نشرها صحفياً  ده ألداء مرآز الحوار ال وطني إن     وآان تقرير الجمعية قد قال في سياق نق ده ألداء مرآز الحوار ال ي      ««: : وآان تقرير الجمعية قد قال في سياق نق ذي نجح ف وطني ال ي      الحوار ال ذي نجح ف وطني ال الحوار ال

ى مجرد                             ل الحوار إل ى تحوي ي انتهت إل ة الت ضايا الخدمي سمى بالق ا ي ى م ه إل ذ تحول ى شهد بعض التراجع من ى مجرد                            دوراته األول ل الحوار إل ى تحوي ي انتهت إل ة الت ضايا الخدمي سمى بالق ا ي ى م ه إل ذ تحول ى شهد بعض التراجع من دوراته األول
ي حول                      يتبادل فيها المسؤول  يتبادل فيها المسؤول  ) ) مواجهةمواجهة(( ة، دون حوار حقيق سائل إجرائي ادات حول م تهم واالنتق ع ال ي حول                      ون وبعض شرائح المجتم ة، دون حوار حقيق سائل إجرائي ادات حول م تهم واالنتق ع ال ون وبعض شرائح المجتم

ة الحوار          ي عملي ود ف ة جم ة الحوار         القضايا المصيرية التي تواجه المجتمع وسبل حلها، هذه التحوالت تشير إلى دخول المجتمع مرحل ي عملي ود ف ة جم القضايا المصيرية التي تواجه المجتمع وسبل حلها، هذه التحوالت تشير إلى دخول المجتمع مرحل
ة وت وطني بمراجع دالعزيز للحوار ال ك عب ز المل ام مرآ ستدعي قي ا ي وطني، مم ة وتال وطني بمراجع دالعزيز للحوار ال ك عب ز المل ام مرآ ستدعي قي ا ي وطني، مم هال ات عمل هكثيف آلي ات عمل ضمنه » » ....كثيف آلي ى آخر مات ضمنه إل ى آخر مات إل

شفافية            ٥٤٥٤التقرير والذي ورد في صفحته ال       التقرير والذي ورد في صفحته ال        ستوى ال ر وم ة التعبي شفافية            ،آما قال التقرير حول حري ستوى ال ر وم ة التعبي ام     ««: : ،آما قال التقرير حول حري ذا الع ام     والمالحظ خالل ه ذا الع والمالحظ خالل ه
تأثر المؤسسات اإلعالمية الرسمية بروح الشفافية في معالجة قضايا المجتمع، ونخص هنا قناة اإلخبارية التي استطاعت من                   تأثر المؤسسات اإلعالمية الرسمية بروح الشفافية في معالجة قضايا المجتمع، ونخص هنا قناة اإلخبارية التي استطاعت من                   

ة                     خخ زة الحكومي ر من األجه د ألداء الكثي ة                     الل مجموعة من البرامج تقديم تغطية تتسم بدرجة عالية من الصراحة والنق زة الحكومي ر من األجه د ألداء الكثي ا  .. .. »»الل مجموعة من البرامج تقديم تغطية تتسم بدرجة عالية من الصراحة والنق ا  وهن وهن
ر             ::علق المصدر قائال  علق المصدر قائال   ة التفكي ى طريق ادل عل م الع تمكن من الحك صين سوف ي ر             ال نحتاج إلى تعليق، إذ إن القارىء بمقارنة الن ة التفكي ى طريق ادل عل م الع تمكن من الحك صين سوف ي ال نحتاج إلى تعليق، إذ إن القارىء بمقارنة الن

وطني  . . ، ومنها إنجازات مرآز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، ومنها إنجازات مرآز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني التي أنتجت تقييم التقرير لبعض األمور     التي أنتجت تقييم التقرير لبعض األمور      وطني  وشددمرآز الحوار ال وشددمرآز الحوار ال
ع      ات المجتم ي صميم اهتمام دخل ف ور ت ي أم صحة ه ل، وال يم، والعم ى أن التعل ة عل ر الجمعي ى تقري ي معرض رده عل ع     ف ات المجتم ي صميم اهتمام دخل ف ور ت ي أم صحة ه ل، وال يم، والعم ى أن التعل ة عل ر الجمعي ى تقري ي معرض رده عل ف

 السعودي، ويترآز عليها اهتمام آل أسرة بل وآل فرد في المجتمع، ولها في آثير من السعودي، ويترآز عليها اهتمام آل أسرة بل وآل فرد في المجتمع، ولها في آثير من 
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ومضى المصدر    ومضى المصدر    . . األحيان أولوية لدى المجتمع تفوق ما يكثر بعض األشخاص الضوضاء حوله، ويسميها القضايا المصيرية             األحيان أولوية لدى المجتمع تفوق ما يكثر بعض األشخاص الضوضاء حوله، ويسميها القضايا المصيرية             
د      عندما يقيم المرآز اللقاءات حوعندما يقيم المرآز اللقاءات حو: : قائالقائال» » الرياضالرياض««المسؤول في تعليقه ل   المسؤول في تعليقه ل    اد البعي يح الفرصة للحوار الج د      ل هذه األمور فإنه يت اد البعي يح الفرصة للحوار الج ل هذه األمور فإنه يت

ه                       ع آل شارك المجتم ة أخرى، وي ه                      عن الغوغائية بين المسؤولين عن الخدمات العامة من جهة، والمجتمع متلقي الخدمة من جه ع آل شارك المجتم ة أخرى، وي عن الغوغائية بين المسؤولين عن الخدمات العامة من جهة، والمجتمع متلقي الخدمة من جه
اء وج                             ي لق تم ف ذي ي ذا الحوار ال ة وه اة اإلخباري ه قن اء وج                            في هذا الحوار عن طريق البث المباشر الذي آانت تقوم ب ي لق تم ف ذي ي ذا الحوار ال ة وه اة اإلخباري ه قن ين      في هذا الحوار عن طريق البث المباشر الذي آانت تقوم ب ا لوجه ب ين      ه ا لوجه ب ه

ال         ه آداب الحوار، هو ب ال        المجتمع والمسؤولين، ويتم فيه تبادل وجهات النظر حول أهم المسائل التي تهم الطرفين، ويراعى في ه آداب الحوار، هو ب المجتمع والمسؤولين، ويتم فيه تبادل وجهات النظر حول أهم المسائل التي تهم الطرفين، ويراعى في
سان             وق اإلن ة حق سان            شك أآثر مما يصفه تقرير جمعي وق اإلن ة حق تهم                  ««: : شك أآثر مما يصفه تقرير جمعي ع ال سؤولون وبعض شرائح المجتم ا الم ادل فيه ة يتب تهم                  مجرد مواجه ع ال سؤولون وبعض شرائح المجتم ا الم ادل فيه ة يتب مجرد مواجه

سائل إجرائي      سائل إجرائي     واالنتقادات حول م ك                 . . »»ةةواالنتقادات حول م ز المل ا مرآ ي يقيمه اءات الت ى أن اللق ه إل م ينتب ال شك ل ر ب ك                 وأضاف إن محرر التقري ز المل ا مرآ ي يقيمه اءات الت ى أن اللق ه إل م ينتب ال شك ل ر ب وأضاف إن محرر التقري
افع أخرى            افع أخرى           عبدالعزيز للحوار الوطني ليست في ذاتها الغاية التي وجد ويعمل لها المرآز، بل هي في الوقت الذي تحقق فيه من عبدالعزيز للحوار الوطني ليست في ذاتها الغاية التي وجد ويعمل لها المرآز، بل هي في الوقت الذي تحقق فيه من

 اتجاه جديد في المجتمع السعودي اتجاه جديد في المجتمع السعودي لمشروع اإلصالح، وسيلة مهمة للهدف األساسي لوجود المرآز، وهو خلق لمشروع اإلصالح، وسيلة مهمة للهدف األساسي لوجود المرآز، وهو خلق 

 

ذا الهدف األساسي، تمت                       ذا الهدف األساسي، تمت                      في االتصال والتواصل، دون وجوده قد تعاق مسيرة اإلصالح وال تضمن استدامتها،وللوصول له في االتصال والتواصل، دون وجوده قد تعاق مسيرة اإلصالح وال تضمن استدامتها،وللوصول له
ه،            اإلنجازات العديدة للمرآز خارج    اإلنجازات العديدة للمرآز خارج     ه وأخالقيات ضبط بآداب ادة الحوار المن ق ع ان من الضروري لخل د آ ه،             مجال اللقاءات،ولق ه وأخالقيات ضبط بآداب ادة الحوار المن ق ع ان من الضروري لخل د آ  مجال اللقاءات،ولق

د                 م عق سبب ت ذا ال ئة، وله ال الناش ى األجي صفة خاصة إل ز ب تم توجه المرآ ع، أن ي ي المجتم ه ف اح من تقنيات ا يت ع بم د                والمنتف م عق سبب ت ذا ال ئة، وله ال الناش ى األجي صفة خاصة إل ز ب تم توجه المرآ ع، أن ي ي المجتم ه ف اح من تقنيات ا يت ع بم والمنتف
يم،     ة والتعل ة وزارة التربي يم، وبخاص سات التعل ز ومؤس ين المرآ شراآة ب يم،    ال ة والتعل ة وزارة التربي يم، وبخاص سات التعل ز ومؤس ين المرآ شراآة ب ات ال ن الجامع دد م ات وع ن الجامع دد م ع  ..وع شراآة م د ال ا عق ع  وتفي شراآة م د ال ا عق وتفي

سر الوصول                    سر الوصول                   الجامعات باإلضافة لذلك، تأسيس البرامج التي يقوم بها المرآز ومؤسسات التعليم على قواعد بحثية وعلمية، تي الجامعات باإلضافة لذلك، تأسيس البرامج التي يقوم بها المرآز ومؤسسات التعليم على قواعد بحثية وعلمية، تي
ي   وفي سبيل السعي لنشر ثقافة الحوار      وفي سبيل السعي لنشر ثقافة الحوار      . . إلى أن يكون الحوار عادة من عادات المجتمع السعودي، وأسلوبا من أساليب حياته            إلى أن يكون الحوار عادة من عادات المجتمع السعودي، وأسلوبا من أساليب حياته             ي    ف  ف

ى الحوار                    دريب عل ة دورات الت دة الماضية يواصل إقام ى الحوار                   المجتمع السعودي بإيجاد آرة الثلج التدريبية، ظل المرآز طوال الم دريب عل ة دورات الت دة الماضية يواصل إقام المجتمع السعودي بإيجاد آرة الثلج التدريبية، ظل المرآز طوال الم
ذا             ة به اءات منتجة ونافع ام لق الحوار األسري، حيث أق صفة خاصة ب ز ب تم المرآ دربين،و اه ل الم راغبين، ودورات تأهي ذا            لل ة به اءات منتجة ونافع ام لق الحوار األسري، حيث أق صفة خاصة ب ز ب تم المرآ دربين،و اه ل الم راغبين، ودورات تأهي لل

ع الرئاس  شراآة م ه لل ان توقيع صدد، وآ ع الرئاس ال شراآة م ه لل ان توقيع صدد، وآ المعروف والنهي عن  ال ر ب ات األم ة لهيئ شباب، والرئاسة العام ة ال ة لرعاي المعروف والنهي عن  ة العام ر ب ات األم ة لهيئ شباب، والرئاسة العام ة ال ة لرعاي ة العام
 المنكر، ووزارة التربية والتعليم، وما نتج عن ذلك من أنشطة وبرامج تعبيرا المنكر، ووزارة التربية والتعليم، وما نتج عن ذلك من أنشطة وبرامج تعبيرا 

 

د          . . المجتمع، ونجاحه في تسريع عملية نشر ثقافة الحوار       المجتمع، ونجاحه في تسريع عملية نشر ثقافة الحوار       عن دخول المرآز لعمق     عن دخول المرآز لعمق      د          وختم المصدر البيان بقوله لو أن آاتب ومع وختم المصدر البيان بقوله لو أن آاتب ومع
ال شك                   ه ب ان ل ال شك                  تقرير الجمعية زار المرآز، واطلع على إنجازاته، أو على األقل زار موقع المرآز على الشبكة العنكبوتية، لك ه ب ان ل تقرير الجمعية زار المرآز، واطلع على إنجازاته، أو على األقل زار موقع المرآز على الشبكة العنكبوتية، لك

ر        رأي آخر، ولتوصل إلى صيغة للقرار فيما يخص المرآز أقرب             رأي آخر، ولتوصل إلى صيغة للقرار فيما يخص المرآز أقرب              ة والتعبي د عن الخطابي ة والموضوعية، وأبع ى العقالني ر        إل ة والتعبي د عن الخطابي ة والموضوعية، وأبع ى العقالني إل
  ..عن مجرد االنطباع الشخصيعن مجرد االنطباع الشخصي

   ١٤٨٩٢١٤٨٩٢ العدد  العدد -م م ٢٠٠٩٢٠٠٩ ابريل  ابريل ٢٢  -هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع اآلخر  ربيع اآلخر ٦٦الخميس الخميس جريدة الرياض جريدة الرياض : : المصدرالمصدر
http://www.alriyadh.com/2009/04/02/article419700.html 
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تقرير : “عكاظ"مدير الشؤون االجتماعية يف منطقة مكة لـ 

  مليء باالفرتاءات“ حقوق اإلنسان"
مجعيات خريية تشرتط إعفاء اللحى والتخلص من الرسيفرات لصرف 

 اإلعانات
 

 نان الشبراوي ـ جدةنان الشبراوي ـ جدة  عد  عد
وقين                شفت وجود مع ه اآت اآي، أن إدارات وقين               أآد مدير عام الشؤون االجتماعية في منطقة مكة المكرمة الدآتور علي بن سليمان الحن شفت وجود مع ه اآت اآي، أن إدارات أآد مدير عام الشؤون االجتماعية في منطقة مكة المكرمة الدآتور علي بن سليمان الحن
متوفين تصرف أعاناتهم في بعض الجمعيات الخيرية، وذلك مع تحديث بيانات أعداد المعوقين في المنطقة، والبالغ عددهم قرابة                  متوفين تصرف أعاناتهم في بعض الجمعيات الخيرية، وذلك مع تحديث بيانات أعداد المعوقين في المنطقة، والبالغ عددهم قرابة                  

أن يكون                  . . قق ألف معو   ألف معو  ١١١١ أن يكون                  وقال إن الشؤون االجتماعية وضعت يدها على اشتراطات بعض الجمعيات الخيرية العاملة في مكة، ب وقال إن الشؤون االجتماعية وضعت يدها على اشتراطات بعض الجمعيات الخيرية العاملة في مكة، ب
يفر ((، وال يملك القطا فضائيا      ، وال يملك القطا فضائيا      »»غير حليق غير حليق ««طالب المساعدة   طالب المساعدة    يفر رس ى                   ))رس ا عل ون مواظب ريم، وأن يك رآن الك ظ جزءا من الق ى                   ، وأن يحف ا عل ون مواظب ريم، وأن يك رآن الك ظ جزءا من الق ، وأن يحف

ام     هادة إم ام    صالة الجماعة في المسجد، والتي ستؤآدها ش هادة إم ع      . . المسجد المسجد صالة الجماعة في المسجد، والتي ستؤآدها ش ي حوار م اآي، ف ع      ووصف الحن ي حوار م اآي، ف اظ ««ووصف الحن اظ عك را صدر عن    » » عك را صدر عن    تقري تقري
ـ     دة، ب ي ج ة ف دار المالحظ ة ل ا الجمعي ة قامت به ارة ميداني ب زي ؤخرا، عق سان م وق اإلن ة حق ـ    جمعي دة، ب ي ج ة ف دار المالحظ ة ل ا الجمعي ة قامت به ارة ميداني ب زي ؤخرا، عق سان م وق اإلن ة حق سموم««جمعي سمومالم يء ««، و ، و »»الم يء المل المل

ة، والمحافظة، للنظ         »»باالفتراءاتباالفتراءات ارة المنطق ة، والمحافظة، للنظ         ، وأآد على تسلم نتائج لجنة تقصي الحقائق، التي شكلت من إم ارة المنطق وق    ، وأآد على تسلم نتائج لجنة تقصي الحقائق، التي شكلت من إم ر حق ي تقري وق    ر ف ر حق ي تقري ر ف
 . . اإلنسان، والذي لم يكن دقيقا فيما احتواه من معلومات ومرئياتاإلنسان، والذي لم يكن دقيقا فيما احتواه من معلومات ومرئيات

شاآل                        فا عن م وقين، آاش شامل للمع ل ال ام والتأهي ه دور المالحظة واأليت ذي تعاني شاآل                       وتطرق الدآتور الحناآي في حواره للزحام ال فا عن م وقين، آاش شامل للمع ل ال ام والتأهي ه دور المالحظة واأليت ذي تعاني وتطرق الدآتور الحناآي في حواره للزحام ال
  ::فإلى الحوارفإلى الحوار. . أخالقية وجنائية، تورط فيها بعض من األيتام داخل الدورأخالقية وجنائية، تورط فيها بعض من األيتام داخل الدور

ضاح                              ات، هل يمكن إي اوزات وبعض المخالف ام ودور األحداث، بعض التج ة األيت ل دور رعاي ة مث ضاح                             تشهد الدور اإليوائية المغلق ات، هل يمكن إي اوزات وبعض المخالف ام ودور األحداث، بعض التج ة األيت ل دور رعاي ة مث تشهد الدور اإليوائية المغلق
  مكامن الخلل؟مكامن الخلل؟

د من اإلصالح، وإتاحة فرصة                         ود لمزي وزارة، أن تواصل الجه د من اإلصالح، وإتاحة فرصة                        ـ مهما يكن من السلوآيات السيئة، إال أننا نرى أنه ال بد على ال ود لمزي وزارة، أن تواصل الجه ـ مهما يكن من السلوآيات السيئة، إال أننا نرى أنه ال بد على ال
ام من      االبتعاث إلآمال الد  االبتعاث إلآمال الد   اني هؤالء األيت د يع ام من      راسات في تخصصات يحتاجها سوق العمل، وتوظيف أعداد آبيرة من األيتام، وق اني هؤالء األيت د يع راسات في تخصصات يحتاجها سوق العمل، وتوظيف أعداد آبيرة من األيتام، وق

سبب                     ة، ب ه الزوجي ي حيات شاآل ف اني من م سبب                    مشاآل في حياتهم العملية، بسبب البطالة، أو الفراغ، أو الدراسة، آما أن بعضهم يع ة، ب ه الزوجي ي حيات شاآل ف اني من م مشاآل في حياتهم العملية، بسبب البطالة، أو الفراغ، أو الدراسة، آما أن بعضهم يع
ى    االتكالية التي تقوم تربية بعضهم عليها، أو المحاآاة  االتكالية التي تقوم تربية بعضهم عليها، أو المحاآاة   ة وتعمل عل ى     التي يتأثرون بها، وآل هذه األمور تدرآها الشؤون االجتماعي ة وتعمل عل  التي يتأثرون بها، وآل هذه األمور تدرآها الشؤون االجتماعي

  ..حلهاحلها
ضاء،                      ل للق ضاء،                     قد يكون لدينا أيتام في الدور من المنحرفين أخالقيا، أو في قضايا جنائية، مثل السرقات، أو المخدرات، وبعضهم أحي ل للق قد يكون لدينا أيتام في الدور من المنحرفين أخالقيا، أو في قضايا جنائية، مثل السرقات، أو المخدرات، وبعضهم أحي

  ..ولكن ال نريد أن ننظر فقط لنصف الكأس الفارغولكن ال نريد أن ننظر فقط لنصف الكأس الفارغ
ا               نحن نتعامل مع هؤالء     نحن نتعامل مع هؤالء      يد هن صرفاتهم، وأود أن أش ا               على أنهم مواطنون مدرآون لحقوقهم وواجباتهم، وعليهم أن يتحملوا نتائج ت يد هن صرفاتهم، وأود أن أش على أنهم مواطنون مدرآون لحقوقهم وواجباتهم، وعليهم أن يتحملوا نتائج ت

يم                     سلم اليت ة ت ه من خدمات، من ناحي ا يحتاجون م م دم له ام، وتق ة األيت ولى رعاي ي تت ام، الت ة األيت يم                    بدور المؤسسة الخيرية لرعاي سلم اليت ة ت ه من خدمات، من ناحي ا يحتاجون م م دم له ام، وتق ة األيت ولى رعاي ي تت ام، الت ة األيت بدور المؤسسة الخيرية لرعاي
يارة       ٢٠٢٠الشاب، مساعدة مقدارها    الشاب، مساعدة مقدارها     يارة        ألف ريال لشراء س د                  ألف ريال لشراء س ة إال بع سلم المعون اة، وال يت اء الحي ى أعب ه، وعل ى تحسين دخل ه عل د                 تعين ة إال بع سلم المعون اة، وال يت اء الحي ى أعب ه، وعل ى تحسين دخل ه عل تعين

واء، وممن                           اء دور اإلي يم، من أبن ذا اليت واء، وممن                          التأآد من حالته االجتماعية، وجديته، مع مالحظة أن هناك شرطا، يستوجب أن يكون ه اء دور اإلي يم، من أبن ذا اليت التأآد من حالته االجتماعية، وجديته، مع مالحظة أن هناك شرطا، يستوجب أن يكون ه
  . . أآمل دراستهأآمل دراسته

تالك             ولكن هذه المعونة فسرت من بعض الفتيات اليتيمات، أنها تفرقة، وأ          ولكن هذه المعونة فسرت من بعض الفتيات اليتيمات، أنها تفرقة، وأ           نهن الم تالك             نهن في حاجة للمواصالت، وتطمح الواحدة م نهن الم نهن في حاجة للمواصالت، وتطمح الواحدة م
  سيارة وجلب سائق خاص؟سيارة وجلب سائق خاص؟

ي                      ساعدة ف واء، وطلبت الم ي                     ـ أبدا، نحن ال نفرق بين األيتام في أي معونة، وفي حالة وصلنا طلب من أي يتيمة من بنات دور اإلي ساعدة ف واء، وطلبت الم ـ أبدا، نحن ال نفرق بين األيتام في أي معونة، وفي حالة وصلنا طلب من أي يتيمة من بنات دور اإلي
  ..شراء سيارة، ندرس أمرها وحالتها، ونرفع للوزارة بطلب الموافقة على طلبهاشراء سيارة، ندرس أمرها وحالتها، ونرفع للوزارة بطلب الموافقة على طلبها

  تذمرتم آثيرا من زيارة جمعية حقوق اإلنسان لدار المالحظة االجتماعية، ما خلفية التقرير؟تذمرتم آثيرا من زيارة جمعية حقوق اإلنسان لدار المالحظة االجتماعية، ما خلفية التقرير؟
ة،                ا دار المالحظة االجتماعي ام، سبق أن زارت اء الع ق واالدع ة التحقي ة،               ـ هيئة حقوق اإلنسان ودائرة الرقابة على السجون في هيئ ا دار المالحظة االجتماعي ام، سبق أن زارت اء الع ق واالدع ة التحقي ـ هيئة حقوق اإلنسان ودائرة الرقابة على السجون في هيئ

ة، ع    صلحة العام دف للم وال، ويه ا ومقب را متوازن دمتا تقري ة، ع   وق صلحة العام دف للم وال، ويه ا ومقب را متوازن دمتا تقري ن      وق دد م ة ع ي زارت برفق سان الت وق اإلن ة حق س جمعي ى عك ن      ل دد م ة ع ي زارت برفق سان الت وق اإلن ة حق س جمعي ى عك ل
ارة   ت زي ن لألسف، آان داث، لك صحفيات دار األح صحفيين وال ارة  ال ت زي ن لألسف، آان داث، لك صحفيات دار األح صحفيين وال ة((ال ارة إعالمي ةإث ارة إعالمي ن  ) ) إث ا م ثال جانب ذ م دة، خ ارج ج ت خ ا آن ن  وأن ا م ثال جانب ذ م دة، خ ارج ج ت خ ا آن وأن

ى حين غر    ((الزيارة، عند دخول أعضاء جمعية حقوق اإلنسان إلى مكتبة دار المالحظة، وتفحصوا الكتب الموجودة                 الزيارة، عند دخول أعضاء جمعية حقوق اإلنسان إلى مكتبة دار المالحظة، وتفحصوا الكتب الموجودة                  ى حين غر    عل م  ))ةةعل م  ، ول ، ول
ر من                              ة أآث ز المكتب ع تجهي ا م ة، وبلغت قيمته ا آتب هادف ر من                             تعجبهم نوعية الكتب، بدأ وفد الجمعية سرد النكت، رغم أنه ة أآث ز المكتب ع تجهي ا م ة، وبلغت قيمته ا آتب هادف  ألف   ألف  ٣٠٣٠تعجبهم نوعية الكتب، بدأ وفد الجمعية سرد النكت، رغم أنه

  ..ريال، وتم اختيار تلك الكتب من مختصين ومربين ومن ذوي خبراتريال، وتم اختيار تلك الكتب من مختصين ومربين ومن ذوي خبرات



  

 ٦١

ر          ٣٠٣٠ عاما ومساحتها     عاما ومساحتها    ٤٠٤٠وال ننسى أن عمر دار المالحظة       وال ننسى أن عمر دار المالحظة        ة ت اك عملي ع، وهن ر           ألف متر مرب ة ت اك عملي ع، وهن دار، نحن       ألف متر مرب ي ال ع ف بعض المواق دار، نحن      ميم ل ي ال ع ف بعض المواق ميم ل
  ..نقر أن المبنى بحاجة إلى تغيير، لكن شعرنا أن الجمعية، جاءت للدار للبحث عن السلبياتنقر أن المبنى بحاجة إلى تغيير، لكن شعرنا أن الجمعية، جاءت للدار للبحث عن السلبيات

  يبدو أن تقريرهم أزعجك آثيرا، فبت متحامال؟يبدو أن تقريرهم أزعجك آثيرا، فبت متحامال؟
ذي أز                      ذي أز                     ـ أنا أقول دائما ال تنظر إلى النصف الفارغ من الكوب، وأزعم أن إظهار السلبيات مفيد للجميع، لكن ال ة     ـ أنا أقول دائما ال تنظر إلى النصف الفارغ من الكوب، وأزعم أن إظهار السلبيات مفيد للجميع، لكن ال ا، أن الجمعي ة     عجن ا، أن الجمعي عجن

  ..بالغت في وصف الحالة، وضخمت تقريرها، وعج لت بإرساله للصحف، وآأنها تبحث عن اإلثارة فقطبالغت في وصف الحالة، وضخمت تقريرها، وعّجلت بإرساله للصحف، وآأنها تبحث عن اإلثارة فقط
ة أن      ر الجمعي ر تقري ة أن     نحن نؤمن بالمصارحة والشفافية، وال توجد لدينا أسرار نخاف منها، عندما ذآ ر الجمعي ر تقري ة من األحداث     ٨٠٨٠نحن نؤمن بالمصارحة والشفافية، وال توجد لدينا أسرار نخاف منها، عندما ذآ ي المائ ة من األحداث      ف ي المائ  ف

ي           من غير السعوديين، يتعرضون للضرب والتعذيب     من غير السعوديين، يتعرضون للضرب والتعذيب      شارك ف دة جهات ت ي            واإلهانة، فذاك تجن على الحقيقة، وطعن في خدمات ع شارك ف دة جهات ت  واإلهانة، فذاك تجن على الحقيقة، وطعن في خدمات ع
ى           ام، والجوازات، إل ى          تشغيل دار المالحظة، منها وزارة الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، والشؤون اإلسالمية، واالدعاء الع ام، والجوازات، إل تشغيل دار المالحظة، منها وزارة الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، والشؤون اإلسالمية، واالدعاء الع

  ..غير ذلك من جهات وإدارات حكومية، تعمل معنا في دار المالحظةغير ذلك من جهات وإدارات حكومية، تعمل معنا في دار المالحظة
ة    ) ) من فمك أدينك  من فمك أدينك  ((هناك منظمات حقوقية وجمعيات تتربص بنا، وتتلقف مثل هذه التقارير من باب             هناك منظمات حقوقية وجمعيات تتربص بنا، وتتلقف مثل هذه التقارير من باب             ثم ال ننسى أن     ثم ال ننسى أن      ة    وقد شكلت لجن وقد شكلت لجن

ين                     ين                    عاجلة بأمر صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، ورفع سمو محافظ جدة تقريرا لسموه، للوقوف على المالحظات، وتب عاجلة بأمر صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، ورفع سمو محافظ جدة تقريرا لسموه، للوقوف على المالحظات، وتب
صة،       أن آثيرا من مالحظات جمعية حقوق اإلنسان، ليست في          أن آثيرا من مالحظات جمعية حقوق اإلنسان، ليست في           ات المخت نرفعه، للجه ل أسبوع وس صة،       محلها، وتسلمنا هذا التقرير قب ات المخت نرفعه، للجه ل أسبوع وس محلها، وتسلمنا هذا التقرير قب

وع        ر المرف وع       وللوزير، علما أننا آتبنا للجهات المسؤولة، عن تجاوزات جمعية حقوق اإلنسان في زيارتها لنا، وأضع أمامكم التقري ر المرف وللوزير، علما أننا آتبنا للجهات المسؤولة، عن تجاوزات جمعية حقوق اإلنسان في زيارتها لنا، وأضع أمامكم التقري
  ..لإلمارة والمحافظة، وهو تقرير يفند ادعاءات الجمعيةلإلمارة والمحافظة، وهو تقرير يفند ادعاءات الجمعية

   والشفافية، لكن من الواضح أن تقرير الجمعية، أزعجكم بشكل بات واضحا؟ والشفافية، لكن من الواضح أن تقرير الجمعية، أزعجكم بشكل بات واضحا؟تقولون إنكم تمارسون الصراحةتقولون إنكم تمارسون الصراحة
ي أي           د يكون موجودا ف ي أي          ـ نحن نرحب بأي زيارة ألي شخص أو جهة، نريد االتزان وعدم المبالغة أو تزييف الحقائق، القصور ق د يكون موجودا ف ـ نحن نرحب بأي زيارة ألي شخص أو جهة، نريد االتزان وعدم المبالغة أو تزييف الحقائق، القصور ق

ي        جهة، وهذا أمر طبيعي لكل من يعمل، لكن غير الطبيعي هو التضخيم آما أشرت، وقد نتج ع                جهة، وهذا أمر طبيعي لكل من يعمل، لكن غير الطبيعي هو التضخيم آما أشرت، وقد نتج ع                 ي        ن تلك الزيارة آثار سلبية للغاية ف ن تلك الزيارة آثار سلبية للغاية ف
  ..الدارالدار

  مثل ماذا؟مثل ماذا؟
ه المحمول                    م هاتف شريف رق دآتور حسين ال سان ال وق اإلن ه المحمول                   ـ األحداث أصبحوا متمردين في الدار بعد أن وزع مشرف جمعية حق م هاتف شريف رق دآتور حسين ال سان ال وق اإلن ـ األحداث أصبحوا متمردين في الدار بعد أن وزع مشرف جمعية حق

نقلهم أ                            دار ب ي ال سؤولين ف راقبين والم دد الم ة، بعضهم أصبح يه نقلهم أ                           على األحداث، إلبالغه عن أي شكوى أو مخالف دار ب ي ال سؤولين ف راقبين والم دد الم ة، بعضهم أصبح يه و الخصم من     و الخصم من     على األحداث، إلبالغه عن أي شكوى أو مخالف
رد، وأحدثت        »»مسمومة بكل معاني الكلمة   مسمومة بكل معاني الكلمة   ««مرتباتهم، إذا وجد تقصيرا في متابعتهم، هذه الزيارة         مرتباتهم، إذا وجد تقصيرا في متابعتهم، هذه الزيارة          ارت التم رد، وأحدثت        ، أث ارت التم ديدة   ««، أث ديدة   لخبطة ش ، ، »»لخبطة ش

ي اإلعالم،                         شرها ف دال من ن ة ب ارة أو المحافظة أو أي جه ي اإلعالم،                        آنت أتمنى أن يكتبوا تقريريهم عن السلبيات إن وجدت، وترسل لإلم شرها ف دال من ن ة ب ارة أو المحافظة أو أي جه آنت أتمنى أن يكتبوا تقريريهم عن السلبيات إن وجدت، وترسل لإلم
ة  ة بطريق سابات««بطريق صفية ح ساباتت صفية ح اء  »»ت دار أثن ي ال ائهم ف صوير أبن م ت دما ت دينا عن وا ل ور بعض األحداث احتج اء أم نس أن أولي اء  ، وال ت دار أثن ي ال ائهم ف صوير أبن م ت دما ت دينا عن وا ل ور بعض األحداث احتج اء أم نس أن أولي ، وال ت

  ..الزيارة، دون موافقة األسرة، ودون طمس معالم وجوه األحداث ممن نشرت صورهم بشكل فاضح في الصحفالزيارة، دون موافقة األسرة، ودون طمس معالم وجوه األحداث ممن نشرت صورهم بشكل فاضح في الصحف
ي                   .. .. مرة أخرى   مرة أخرى    ة ف ر الجمعي شر تقري ى ن م تحتجون عل ه، ث ي                   تقول الشيء لديكم تخافون من ة ف ر الجمعي شر تقري ى ن م تحتجون عل ه، ث ا       تقول الشيء لديكم تخافون من ان بودن ول آ ود وتق م تع ا       الصحف، ث ان بودن ول آ ود وتق م تع الصحف، ث

  إرساله للجهات المختصة دون نشره، هذا تناقض؟إرساله للجهات المختصة دون نشره، هذا تناقض؟
ار،                          ى األزه ا إال عل ع عينه ي ال تق ة الت ين النحل ة بع ى المصلحة العام ا وإل ار،                         ـ هيئة حقوق اإلنسان زارتنا من قبل، وهي تنظر إلين ى األزه ا إال عل ع عينه ي ال تق ة الت ين النحل ة بع ى المصلحة العام ا وإل ـ هيئة حقوق اإلنسان زارتنا من قبل، وهي تنظر إلين

ة فيها آثير من اإلجحاف، الذي أزعجنا ليس الزيارة، أو          ة فيها آثير من اإلجحاف، الذي أزعجنا ليس الزيارة، أو          بينما جمعية حقوق اإلنسان تنظر لنا ولغيرنا من الجهات، بطريقة مختلف          بينما جمعية حقوق اإلنسان تنظر لنا ولغيرنا من الجهات، بطريقة مختلف          
ل العكس، هي محبطة لكل من                         ل، ب ويم واإلصالح للخل ى التق وم عل ي ال تق ة الت تراتيجية الجمعي ل العكس، هي محبطة لكل من                        النشر في الصحف، ولكن اس ل، ب ويم واإلصالح للخل ى التق وم عل ي ال تق ة الت تراتيجية الجمعي النشر في الصحف، ولكن اس

اه من       يعمل، ولعلك تطالع تقرير جمعية حقوق اإلنسان، وتطالع تقرير اللجنة التي شكلت من اإلمارة، وتلمس التجن               يعمل، ولعلك تطالع تقرير جمعية حقوق اإلنسان، وتطالع تقرير اللجنة التي شكلت من اإلمارة، وتلمس التجن                ذي عانين اه من       ي ال ذي عانين ي ال
ى اآلخرين وتزييف               يس ممارسة الوصاية عل اء، ول ى اآلخرين وتزييف              الجمعية، أنا أؤآد مرة أخرى، أننا نرحب بالنقد الهادف والموضوعي والبن يس ممارسة الوصاية عل اء، ول الجمعية، أنا أؤآد مرة أخرى، أننا نرحب بالنقد الهادف والموضوعي والبن

  ..الحقائق والسماع من طرف واحد وإحداث البلبلةالحقائق والسماع من طرف واحد وإحداث البلبلة
ى بعض يتالومون         ((الجمعيات الخيرية والمحتاجون يتعاملون وفق مبدأ       الجمعيات الخيرية والمحتاجون يتعاملون وفق مبدأ        ل بعضهم عل ى بعض يتالومون         أقب ل بعضهم عل ذمر ا   ))أقب ذمر ا   ، وت د من بعض        ، وت اجين يتزاي د من بعض        لمحت اجين يتزاي لمحت

  ناهيك عن أساليب غير الئقة ألناس ال يسألون إلحافا؟ ناهيك عن أساليب غير الئقة ألناس ال يسألون إلحافا؟ ) ) القطارةالقطارة((الجمعيات التي تقدم معوناتها للمستفيدين بـالجمعيات التي تقدم معوناتها للمستفيدين بـ
ارب              ا يق ى م ارب             ـ في الجمعيات الخيرية آالف المحسنين والمحسنات، هذه الجمعيات وصل عددها في المملكة إل ا يق ى م ا   ٥٠٠٥٠٠ـ في الجمعيات الخيرية آالف المحسنين والمحسنات، هذه الجمعيات وصل عددها في المملكة إل ة، منه ا    جمعي ة، منه  جمعي

  . . رمة، ولديها لوائح وأنظمة وتعليمات تعمل في إطارها، وتقدم الخير للمحتاجينرمة، ولديها لوائح وأنظمة وتعليمات تعمل في إطارها، وتقدم الخير للمحتاجين في منطقة مكة المك في منطقة مكة المك١٣٠١٣٠
  مع مراجعيها؟مع مراجعيها؟) ) غالظةغالظة((لكنك لم تجب عن الشكاوى من بعض هذه الجمعيات، وأنها تتعامل بـلكنك لم تجب عن الشكاوى من بعض هذه الجمعيات، وأنها تتعامل بـ

شترط لتق                 ات، ي ذه الجمعي ي ه اك بعضا ممن يعمل ف شفنا أن هن ثال اآت شكاوى، م شترط لتق                ـ توجد بعض األخطاء، ووصلتنا بعض ال ات، ي ذه الجمعي ي ه اك بعضا ممن يعمل ف شفنا أن هن ثال اآت شكاوى، م ديم ديم ـ توجد بعض األخطاء، ووصلتنا بعض ال
ا              ا             المساعدة للمحتاجين، شروطا ما أنزل اهللا بها من سلطان، منهم من يشترط على المحتاج أن يكون ملتحي ن   ((المساعدة للمحتاجين، شروطا ما أنزل اهللا بها من سلطان، منهم من يشترط على المحتاج أن يكون ملتحي ق ذق يس حلي ن   ل ق ذق يس حلي ، أو ، أو ))ل

ضائيا                     ا ف ك القط ريم، أو ال يمل رآن الك ضائيا                    أن يحفظ رب األسرة جزءا من الق ا ف ك القط ريم، أو ال يمل رآن الك يفر   ((أن يحفظ رب األسرة جزءا من الق يفر   دش أو رس ه إحضار           ) ) دش أو رس ون من ه، أو يطلب ي منزل ه إحضار           ف ون من ه، أو يطلب ي منزل ف
ا                    شهادة من إمام المسجد، تؤآد موا     شهادة من إمام المسجد، تؤآد موا      اوزات ال نّقره ال شك تج ا                    ظبته على صالة الجماعة في المسجد، مثل هذه االشتراطات، هي ب اوزات ال نق ره ال شك تج ظبته على صالة الجماعة في المسجد، مثل هذه االشتراطات، هي ب

ا، أو        ضا أو محتاج ان رب األسرة مري ا، أو       أبدا، بل أؤآد أن اإللحاح في مثل هذه االشتراطات، تعين الشيطان على المحتاج، فربما آ ضا أو محتاج ان رب األسرة مري أبدا، بل أؤآد أن اإللحاح في مثل هذه االشتراطات، تعين الشيطان على المحتاج، فربما آ
  ..دراتدراتسيدة زوجها في السجن، أو آان متخاذال ومتهاونا، أو متعاطيا للمخسيدة زوجها في السجن، أو آان متخاذال ومتهاونا، أو متعاطيا للمخ

ر بطرق                ي معالجة الفق ى الحرص ف ثهم عل ر، ونح ي األآث ر بطرق               أعود وأقول، إن غالبية الجمعيات تؤدي عملها بشكل جيد، ونطمح ف ي معالجة الفق ى الحرص ف ثهم عل ر، ونح ي األآث أعود وأقول، إن غالبية الجمعيات تؤدي عملها بشكل جيد، ونطمح ف
صغيرة، أو                شاريع ال ي الم راد األسرة ف تيعاب أحد أف صغيرة، أو               غير تقليدية، وعلى تشجيع تحويل األسر المحتاجة إلى أسر منتجة، مثل اس شاريع ال ي الم راد األسرة ف تيعاب أحد أف غير تقليدية، وعلى تشجيع تحويل األسر المحتاجة إلى أسر منتجة، مثل اس

  ..ب المنتهي بالتوظيفب المنتهي بالتوظيفبرامج األسر المنتجة، أو التدريبرامج األسر المنتجة، أو التدري
ة                            ة قائم ة وزارة شؤون اجتماعي ي أن تكون آل جمعي ة                           وأؤآد مرة أخرى، أن الوزير يشجع أعمال الجمعيات الخيرية، ويطمح ف ة قائم ة وزارة شؤون اجتماعي ي أن تكون آل جمعي وأؤآد مرة أخرى، أن الوزير يشجع أعمال الجمعيات الخيرية، ويطمح ف
ابقا، من                      ا ذآرت س ي م ي تكمن ف ابقا، من                     بحد ذاتها، ولم نكشف عن أي تجاوزات مالية أو اختالسات في أي جمعية، سوى األخطاء الت ا ذآرت س ي م ي تكمن ف بحد ذاتها، ولم نكشف عن أي تجاوزات مالية أو اختالسات في أي جمعية، سوى األخطاء الت

  . . المحتاجينالمحتاجينحيث تضييق الشروط على حيث تضييق الشروط على 



  

 ٦٢

  المعوقون يجدون زحاما آبيرا في استيعابهم في دور التأهيل؟المعوقون يجدون زحاما آبيرا في استيعابهم في دور التأهيل؟
ية، أو عن                             اتهم األساس ة احتياج نهم من تلبي ذويهم لتمكي ية، أو عن                            ـ تقدم الرعاية لهم بطريقتين، إما أن يتم تقديم مساعدة وإعانات مباشرة ل اتهم األساس ة احتياج نهم من تلبي ذويهم لتمكي ـ تقدم الرعاية لهم بطريقتين، إما أن يتم تقديم مساعدة وإعانات مباشرة ل

  ..طريق صرف إعانات سنوية، تتوافق حسب وضع آل حالة من الحاالتطريق صرف إعانات سنوية، تتوافق حسب وضع آل حالة من الحاالت
نهم       ١٣٠١٣٠من تكدس شديد وتزايد في حاالت االنتظار، ولدى الوزارة اآلن،           من تكدس شديد وتزايد في حاالت االنتظار، ولدى الوزارة اآلن،           نحن نعاني   نحن نعاني    وق، م نهم        ألف مع وق، م ي جدة، وننتظر         ١١١١ ألف مع ا ف ي جدة، وننتظر          ألف ا ف  ألف

ستوعب            ١٠٠٠١٠٠٠االنتهاء من مرآز المعوقين الحالي في جدة، الذي سيستوعب          االنتهاء من مرآز المعوقين الحالي في جدة، الذي سيستوعب           ذي ي ث، ال ي اللي وقين ف ز المع ة، إضافة لمرآ ستوعب             حال ذي ي ث، ال ي اللي وقين ف ز المع ة، إضافة لمرآ  حال
ة،  ٢٥٠٢٥٠يل الشامل للمعوقين في جدة منخفضة، لدينا في مرآز جدة    يل الشامل للمعوقين في جدة منخفضة، لدينا في مرآز جدة     حالة، حاليا الطاقة االستيعابية في مرآز التأه        حالة، حاليا الطاقة االستيعابية في مرآز التأه       ٣٠٠٣٠٠ ة،   حالة إعاق  حالة إعاق

ى             د عل ى            رغم أن الطاقة ُيفترض أن ال تزي د عل ارب                      ١٥٠١٥٠رغم أن الطاقة ي فترض أن ال تزي ا يق دة م ي ج وقين ف واء المع ي مرآز إي ة االنتظار ف ى قائم دينا عل ط، ول ارب                       فق ا يق دة م ي ج وقين ف واء المع ي مرآز إي ة االنتظار ف ى قائم دينا عل ط، ول  فق
وقين ١٠٠٠١٠٠٠ ة للمع ة المالي ادة اإلعان د خفضت زي ة، وق وقين حال ة للمع ة المالي ادة اإلعان د خفضت زي ة، وق داد ال١٠٠١٠٠حال ن األع ة، م ي المائ داد ال ف ن األع ة، م ي المائ سعى لتطوير  ف واء، ون ي اإلي ة ف سعى لتطوير راغب واء، ون ي اإلي ة ف راغب

سهيل إجراءات  ذه، لت ث، والقنف افظتي اللي ة زارت مح رق ميداني دينا ف صلنا، ول ل أن ي ه قب ي منزل وق ف ا والوصول للمع سهيل إجراءات جهودن ذه، لت ث، والقنف افظتي اللي ة زارت مح رق ميداني دينا ف صلنا، ول ل أن ي ه قب ي منزل وق ف ا والوصول للمع جهودن
  ..تسجيل المعوقين فيهاتسجيل المعوقين فيها

ات        ات       باألمس انتهينا من تحديث بيان ة، و           ١١١١باألمس انتهينا من تحديث بيان وع اإلعاق د من ن يهم، والتأآ ادة الكشف عل دة بإع ي ج ة، و            ألف معوق ف وع اإلعاق د من ن يهم، والتأآ ادة الكشف عل دة بإع ي ج اك    ألف معوق ف شفنا أن هن اك   اآت شفنا أن هن اآت
ل                  ة أق الغ إعان سلم مب ة، تت ل                 معوقين توفوا، وال تزال أسرهم تتسلم إعانة اإلعاقة، لكنها حاالت معدودة، واآتشفنا أيضا حاالت إعاق ة أق الغ إعان سلم مب ة، تت معوقين توفوا، وال تزال أسرهم تتسلم إعانة اإلعاقة، لكنها حاالت معدودة، واآتشفنا أيضا حاالت إعاق
ة                   ة                  من المبلغ المقرر لها، وذلك عائد إلى أن اإلعاقة تضاعفت، ولم يتم تزويد الشؤون االجتماعية بتقرير طبي حديث، آون اإلعاق من المبلغ المقرر لها، وذلك عائد إلى أن اإلعاقة تضاعفت، ولم يتم تزويد الشؤون االجتماعية بتقرير طبي حديث، آون اإلعاق

  .. ألف ريال آإعانة سنوية، وفق نوع اإلعاقة ألف ريال آإعانة سنوية، وفق نوع اإلعاقة٢٠٢٠ ألفا، والثالثة  ألفا، والثالثة ١٤١٤ آالف ريال، وأخرى  آالف ريال، وأخرى ١٠١٠ فئات، فئة تتسلم  فئات، فئة تتسلم ٣٣ لدينا  لدينا مصنفةمصنفة
  بات واضحا أن هناك متسولين سعوديين، آيف تتعاملون معهم؟بات واضحا أن هناك متسولين سعوديين، آيف تتعاملون معهم؟

سن                        ة للم ودع دار الرعاي سنا ي ان م إذا آ سعوديين، ف سولين ال سن                       ـ مهمتنا في الشؤون االجتماعية تنحصر في المت ة للم ودع دار الرعاي سنا ي ان م إذا آ سعوديين، ف سولين ال ان طفال      ـ مهمتنا في الشؤون االجتماعية تنحصر في المت ان طفال      ين، وإذا آ ين، وإذا آ
ويتيما يودع دار التربية للبنين، وإذا آان طفال ومتشردا يودع دار التوجيه االجتماعي، وإذا آان شخصا قادرا على العمل وشابا،                    ويتيما يودع دار التربية للبنين، وإذا آان طفال ومتشردا يودع دار التوجيه االجتماعي، وإذا آان شخصا قادرا على العمل وشابا،                    
ه               ة، تجرى إحالت ي دار الرعاي ر راغب ف ه              ُيبعث إلى مكتب العمل للبحث له عن فرصة عمل، وإذا آان مسنا وصاحب أسرة وغي ة، تجرى إحالت ي دار الرعاي ر راغب ف ي بعث إلى مكتب العمل للبحث له عن فرصة عمل، وإذا آان مسنا وصاحب أسرة وغي

ذه                           للضمان االجتم للضمان االجتم  ة، ه اة اليومي اء الحي ى أعب ساعدته عل ة لم ات الخيري ه للجمعي ذلك تجرى إحالت ذه                           اعي، بطلب تقديم إعانة له، وآ ة، ه اة اليومي اء الحي ى أعب ساعدته عل ة لم ات الخيري ه للجمعي ذلك تجرى إحالت اعي، بطلب تقديم إعانة له، وآ
ة                    ة                   المعالجات الخاصة بالمتسولين السعوديين، أما فيما يخص المتسولين األجانب، فإذا قدم إلى هذه البالد للتسول، فهذا يعني مخالف المعالجات الخاصة بالمتسولين السعوديين، أما فيما يخص المتسولين األجانب، فإذا قدم إلى هذه البالد للتسول، فهذا يعني مخالف

ستو       ستو      صريحة لنظام اإلقامة، األمر الذي ي شأن، وينتهي دور                        صريحة لنظام اإلقامة، األمر الذي ي ذا ال ي ه ة ف ه األنظم ا نصت علي بالد، بموجب م ه من ال شأن، وينتهي دور                        جب ترحيل ذا ال ي ه ة ف ه األنظم ا نصت علي بالد، بموجب م ه من ال جب ترحيل
  ..الشؤون االجتماعية في تسليمهم للجهات المختصة، لمعرفة من يقف وراء انتشارهم، أو ترحيلهم أو غير ذلكالشؤون االجتماعية في تسليمهم للجهات المختصة، لمعرفة من يقف وراء انتشارهم، أو ترحيلهم أو غير ذلك

  ٢٨٥٨٢٨٥٨: :   العدد   العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩//أبريلأبريل/ / ١٤١٤) ) هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠//٠٤٠٤//١٨١٨الثالثاء الثالثاء ( ( جريدة عكاظ جريدة عكاظ : : المصدرالمصدر
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090414/Con20090414270665.htm  
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ما نشر يف الصحف من أراء ومقاالت
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٦٤

  

 
 

   ملاذا ننشر تقرير مجعية حقوق اإلنسان كامال؟
 جمال أحمد خاشقجي  جمال أحمد خاشقجي  

ذه األجواء          م هو ه ة، ولكن األه ذه األجواء         مهم الذي جاء في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، وهي جمعية أهلية غير حكومي م هو ه ة، ولكن األه مهم الذي جاء في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، وهي جمعية أهلية غير حكومي
ع ى أن تجتم ل شجعت عل ي سمحت، ب ة الت عالربيعي ى أن تجتم ل شجعت عل ي سمحت، ب ة الت صدروا الربيعي دهم وي ين لبل ورين المحب وطن الغي رة رجال ال ة من خي صدروا  آوآب دهم وي ين لبل ورين المحب وطن الغي رة رجال ال ة من خي  آوآب

ا،               . . تقريرا  آهذا ومن داخل بلدهم وعاصمتهم     تقريرًا آهذا ومن داخل بلدهم وعاصمتهم      ة منه ة خصوصًا األمني زة الحكومي ا،               تقرير جريء الذع، منتقد لمختلف األجه ة منه ة خصوصا  األمني زة الحكومي تقرير جريء الذع، منتقد لمختلف األجه
شرالتقر                شرالتقر               والضبطية، مثلما أشار لاليجابيات، استعرض ما يراه من سلبيات، ونفخر في صحيفة الوطن أن نن امًال، وإن    والضبطية، مثلما أشار لاليجابيات، استعرض ما يراه من سلبيات، ونفخر في صحيفة الوطن أن نن امال ، وإن    ير آ ير آ

ا                       ى موقعن شره بالكامل عل ابي، إذ نن ا                      اختصرناه فذلك لدواعي المساحة التي تفرضها الصحيفة الورقية وليس ألي سبب رق ى موقعن شره بالكامل عل ابي، إذ نن اختصرناه فذلك لدواعي المساحة التي تفرضها الصحيفة الورقية وليس ألي سبب رق
 ..اإللكترونياإللكتروني

ى أراضيها                                ا سعودية أفضل، آل من عل ي ستجعل من بالدن ى أراضيها                               نفعل ذلك إيمانًا بأن هذه الروح النقدية الموضوعية هي الت ا سعودية أفضل، آل من عل ي ستجعل من بالدن نفعل ذلك إيمانا  بأن هذه الروح النقدية الموضوعية هي الت
 ..عزيز م صان الحقوقعزيز ُمصان الحقوق

ة   لل ة حقوقي ة جه رد، فالجمعي ا الحق أن ت ه، وله ا ورد في ى م تعترض عل ر س ا التقري ي تعرض له ات الت ل بعض الجه ة   ع ة حقوقي ة جه رد، فالجمعي ا الحق أن ت ه، وله ا ورد في ى م تعترض عل ر س ا التقري ي تعرض له ات الت ل بعض الجه ع
 ..طموحة وليست تشريعية، وما بين تقرير الجمعية ورد الجهة المسؤولة سيكون حوار ينبثق منه نور سعودية جديدةطموحة وليست تشريعية، وما بين تقرير الجمعية ورد الجهة المسؤولة سيكون حوار ينبثق منه نور سعودية جديدة

ة           شورى ولكن للدول ات لمجلس ال ى انتخاب دعت إل ة طموحة، ف ة          الجمعي شورى ولكن للدول ات لمجلس ال ى انتخاب دعت إل ة طموحة، ف ا ال        الجمعي رى أن المصلحة العلي ك، ت ي ذل ة نظر ف ا ال        وجه رى أن المصلحة العلي ك، ت ي ذل ة نظر ف وجه
ة       دت الجمعي ا انتق ضل ومثلم ارًا أف راه اختي ا ي وقي م ف والحق رح المثق م أن يط ن المه ن م ذا، ولك رح آه ع ط ق م ة      تتواف دت الجمعي ا انتق ضل ومثلم ارا  أف راه اختي ا ي وقي م ف والحق رح المثق م أن يط ن المه ن م ذا، ولك رح آه ع ط ق م تتواف

ا             ذي يجلب له ا            الكثيرين، من حقنا أن ننتقد الجمعية، التي يجب أن تنأى عن الخطاب ال ذي يجلب له شعبية ""الكثيرين، من حقنا أن ننتقد الجمعية، التي يجب أن تنأى عن الخطاب ال شعبية ال ان غرضها مجرد    " " ال ان غرضها مجرد    إذا آ إذا آ
وما من طريق أسرع لذلك من مخاطبة المواطن من جهة جيبه ومحفظته، فانتقدت الجمعية الزيادات في الرواتب    وما من طريق أسرع لذلك من مخاطبة المواطن من جهة جيبه ومحفظته، فانتقدت الجمعية الزيادات في الرواتب    . . ةةالشعبيالشعبي

ولكن هذا موضوع علمي اقتصادي يمس مصلحة الوطن آكل، فخمسمئة       ولكن هذا موضوع علمي اقتصادي يمس مصلحة الوطن آكل، فخمسمئة       . . التي اعتمدتها الدولة قبل عام ووصفتها بالطفيفة      التي اعتمدتها الدولة قبل عام ووصفتها بالطفيفة      
ة           ة دول ي ميزاني ارات ف ة          ريال إضافية هي ملي ة دول ي ميزاني ارات ف ستطيع وزار  . . ريال إضافية هي ملي ستطيع وزار  وت سريعة                 وت ادات ال ي ضرر الزي صًال ف دم ردًا مف ة أن تق سريعة                 ة المالي ادات ال ي ضرر الزي دم ردا  مفصال  ف ة أن تق ة المالي

ة                اه واحد، أي من الحكوم ة               وأثرها على االقتصاد الوطني، الذي بات من الضروري أن يتحول من اقتصاد رعوي ذي اتج اه واحد، أي من الحكوم وأثرها على االقتصاد الوطني، الذي بات من الضروري أن يتحول من اقتصاد رعوي ذي اتج
و موضوع آخر                         رة أخرى، وه شعب م ى ال ا إل و موضوع آخر                        إلى الشعب إلى اقتصاد إنتاجي ذي اتجاهين من الشعب إلى الحكومة ومنه رة أخرى، وه شعب م ى ال ا إل إلى الشعب إلى اقتصاد إنتاجي ذي اتجاهين من الشعب إلى الحكومة ومنه

 ..عل جمعية أخرى تتبناهعل جمعية أخرى تتبناهلل
ساد، والمطالب األول                        ة الف شفافية ومحارب اء، وال د البن ساد، والمطالب األول                       الكلمة األخيرة هي شكر صاحب القرار، الذي فتح النوافذ ودعا للنق ة الف شفافية ومحارب اء، وال د البن الكلمة األخيرة هي شكر صاحب القرار، الذي فتح النوافذ ودعا للنق

  .  .  يحفظه اهللايحفظه اهللا.. .. بحقوق المواطن السعودي، إنه أبو الشعب السعودي عبداهللا بن عبدالعزيزبحقوق المواطن السعودي، إنه أبو الشعب السعودي عبداهللا بن عبدالعزيز
  

 السنة التاسعة السنة التاسعة ) ) ٣٠٩٧٣٠٩٧((م العدد م العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٣٢٣هـ الموافق هـ الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ول ول  ربيع األ ربيع األ٢٦٢٦االثنين االثنين جريدة الوطن جريدة الوطن : : المصدرالمصدر
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3097&id=10050&Rname=51  
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  مدونة

  !نسان مجعية حقوق اإل تقرير حقوقي ناقص يا

  
ية وهو التقرير الثاني الذي تصدره الجمعية الوطنية لحقوق  عن حقوق اإلنسان في السعودالتقرير السنويبارحة صدر ال

االنسان ، وقد حوى التقرير العديد من المالحظات والمشاهدات حول أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة خالل السنة 
  .الماضية وما طرأ عليها من تغيرات وما استجد حول هذا الموضوع 

  
م أو                      ة له م أو                     ولكن المثير في األمر بالنسبة لي هو خلو هذا التقرير بشكل آامل عن أوضاع المعاقين في المملكة والخدمات المقدم ة له ولكن المثير في األمر بالنسبة لي هو خلو هذا التقرير بشكل آامل عن أوضاع المعاقين في المملكة والخدمات المقدم

اة من        الصعوبات التي يواجهونا باعتبارهم جزء أساسي من هذا المجتمع وربما ي         الصعوبات التي يواجهونا باعتبارهم جزء أساسي من هذا المجتمع وربما ي          ر معان ة األآث شريحة االجتماعي م ال وا ه اة من        كون ر معان ة األآث شريحة االجتماعي م ال وا ه كون
ام     اق االهتم ارج نط ا خ م أحيان ا يجعله ع مم ى أرض الواق ا عل دم تطبيقه ا أو ع دم اآتماله م وع ة الخاصة به ام    ضعف األنظم اق االهتم ارج نط ا خ م أحيان ا يجعله ع مم ى أرض الواق ا عل دم تطبيقه ا أو ع دم اآتماله م وع ة الخاصة به ضعف األنظم

  ..والترآيز فتزداد تبعا  لذلك معاناتهم والترآيز فتزداد تبعًا لذلك معاناتهم 
س    ة ت ن األنظم ر م اك الكثي اق ، وهن ا المع صل عليه وق ال يح ن الحق ر م اك آثي س   هن ة ت ن األنظم ر م اك الكثي اق ، وهن ا المع صل عليه وق ال يح ن الحق ر م اك آثي وده  هن اة لوج ق دون مراع وده  ن وتطب اة لوج ق دون مراع   !!ن وتطب

ل         ي القطاع الخاص ، فمث ام العمل ف ل        خذوا مثًال أنظمة العمل على اختالف مستوياتها سواء في نظام الخدمة المدنية أو في نظ ي القطاع الخاص ، فمث ام العمل ف خذوا مثال  أنظمة العمل على اختالف مستوياتها سواء في نظام الخدمة المدنية أو في نظ
ساعات العمل أو سن التقاعد أو مستوى األجر        ” ” الموظف المعاق   الموظف المعاق   ” ” هذه األنظمة تهمل وجود     هذه األنظمة تهمل وجود      ساعات العمل أو سن التقاعد أو مستوى األجر        وتعامله آأي موظف بالنسبة ل وتعامله آأي موظف بالنسبة ل

اق                         الذي يحصل الذي يحصل  ا ، فالمع ي يمتلكه درات الجسمانية المحدودة الت اة لوضعه الصحي والق اق                          عليه وغيرها من األمور دون مراع ا ، فالمع ي يمتلكه درات الجسمانية المحدودة الت اة لوضعه الصحي والق  عليه وغيرها من األمور دون مراع
ى يحصل                              نه حت ين س ه أن يخدم اربع ى يحصل                             يهرم قبل غير بسنوات بسبب قدراته المحدودة آما اسلفت ، ومن المخجل أن نطلب من نه حت ين س ه أن يخدم اربع يهرم قبل غير بسنوات بسبب قدراته المحدودة آما اسلفت ، ومن المخجل أن نطلب من

  !!!!على راتبه التقاعدي الكامل على راتبه التقاعدي الكامل 
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ه                 من حق المعاق أن يعامل آغير     من حق المعاق أن يعامل آغير      ا لدي دم م ه ق ه                 ه في نظرة النظام له ، فإذا آان النظام قدر للشخص الطبيعي الذي يبلغ الستين أن ا لدي دم م ه ق ه في نظرة النظام له ، فإذا آان النظام قدر للشخص الطبيعي الذي يبلغ الستين أن
اق                    ضًا للموظف المع ه أي ي نظرت ام ف دل النظ صان فيجب أن يع اق                   فيتم مكافأته بالتقاعد وبالحصول على راتبه التقاعدي دون نق ضا  للموظف المع ه أي ي نظرت ام ف دل النظ صان فيجب أن يع فيتم مكافأته بالتقاعد وبالحصول على راتبه التقاعدي دون نق

ه فال يمكن        ويقدر أنه قد يعطي آل ما لديه وزيادة قبل سن الخامسة واألربع    ويقدر أنه قد يعطي آل ما لديه وزيادة قبل سن الخامسة واألربع     ه وقدرت وق طاقت ستهلك ف سن ي ه فال يمكن        ين وانه بعد هذه ال ه وقدرت وق طاقت ستهلك ف سن ي ين وانه بعد هذه ال
ى                              درتهم عل دم ق ة لع سن النظامي ل ال د المبكر قب ي التقاع ى                             أن يطالبه بأآثر من ذلك ، بعض الموظفين المعاقين يفكرون آثيرًا ف درتهم عل دم ق ة لع سن النظامي ل ال د المبكر قب ي التقاع أن يطالبه بأآثر من ذلك ، بعض الموظفين المعاقين يفكرون آثيرا  ف

ذلوه من          االستمرار في أداء الوظيفة آما يجب وهم يعلمون مسبقا  أن الراتب التقاعدي الذي سيحصلون عليه                االستمرار في أداء الوظيفة آما يجب وهم يعلمون مسبقًا أن الراتب التقاعدي الذي سيحصلون عليه                 ا ب ر مم ل بكثي ذلوه من          أق ا ب ر مم ل بكثي أق
ام       . . وما أدراك ما النظام الذي يجبرهم على ذلك        وما أدراك ما النظام الذي يجبرهم على ذلك        … … جهد ولكنه النظام    جهد ولكنه النظام     دم وجود نظ ل بع اقين يتمث ام       أمر آخر يتعلق بوضع المع دم وجود نظ ل بع اقين يتمث أمر آخر يتعلق بوضع المع

اريض للحصول                       ة المع اريض للحصول                      يحمي حقوقهم ويوضحها لهم بشكل آامل ، فالمعاق في آثير من األحيان أمام هذا األمر يضطر لكتاب ة المع يحمي حقوقهم ويوضحها لهم بشكل آامل ، فالمعاق في آثير من األحيان أمام هذا األمر يضطر لكتاب
بة لوضعه ،        … … ة وآثير منهم يستجدي هذه الحقوق استجداء         ة وآثير منهم يستجدي هذه الحقوق استجداًء        على حقوقه الطبيعي  على حقوقه الطبيعي   ل مناس يلة نق ى وس بة لوضعه ،        في حقه في الحصول عل ل مناس يلة نق ى وس في حقه في الحصول عل

ي أن يجد                                  ه ف ي حق زه ، ف ة متمي ى خدمات طبي ي الحصول عل ي أن يجد                                 في حقه في الحصول على مسكن مناسب لوضعه ، في حقه ف ه ف ي حق زه ، ف ة متمي ى خدمات طبي ي الحصول عل في حقه في الحصول على مسكن مناسب لوضعه ، في حقه ف
ي                        ه ف ي حق ه ، ف ة داخل مدينت ل بحري الم ليتنق ي دول الع ي                       باص مجهز برافعه آما ف ه ف ي حق ه ، ف ة داخل مدينت ل بحري الم ليتنق ي دول الع ه ،         باص مجهز برافعه آما ف زة لحرآت ة مجه اني حكومي ه ،          أن يجد مب زة لحرآت ة مجه اني حكومي  أن يجد مب

… … غاب عن عين الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان وعن ضميرها غاب عن عين الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان وعن ضميرها .. .. آل ذلك آل ذلك ..……، ، ” ” بسهولة الوصول  بسهولة الوصول  ” ” طرق وأماآن تتميز    طرق وأماآن تتميز    
  ! .! .، فيبدو أن حقوق المعاقين ال تطرب الجمعية آما تطربها الحقوق األخرى ، فيبدو أن حقوق المعاقين ال تطرب الجمعية آما تطربها الحقوق األخرى 

  موقع مدونة محمد عبد اهللا الشهري : المصدر
http://www.m7mmd.com/archives/565  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٦٧

  

  تقرير حقوق اإلنسان

  
  عبده خال

  
ر                        ي الكثي ى نف ر                       إلى فترة قريبة آنا نتضايق من تقارير هيئة حقوق اإلنسان التي تبثها الوآاالت عن المملكة، وتسارع صحفنا إل ي الكثي ى نف إلى فترة قريبة آنا نتضايق من تقارير هيئة حقوق اإلنسان التي تبثها الوآاالت عن المملكة، وتسارع صحفنا إل

  ..مما يأتي في تلك التقاريرمما يأتي في تلك التقارير
ة     باألمس حين نشرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان تقريرها منتقدة آل الجهات الحكومية من غير استثناء              باألمس حين نشرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان تقريرها منتقدة آل الجهات الحكومية من غير استثناء               ة      ومطالبة آل جه  ومطالبة آل جه

واطن       واطن      ببذل الجهد المضاعف لتحقيق رفاهية الم دة            .. .. ببذل الجهد المضاعف لتحقيق رفاهية الم ق اإلصالح بخطى جي ي طري ائرون ف ا س ر أنن ذا التقري ع ه شعرنا م دة            است ق اإلصالح بخطى جي ي طري ائرون ف ا س ر أنن ذا التقري ع ه شعرنا م است
 ..آون جمعية حقوق اإلنسان آشفت عن انتقاداتها بوضوح وشفافية ولم تحاب أي جهة آانتآون جمعية حقوق اإلنسان آشفت عن انتقاداتها بوضوح وشفافية ولم تحاب أي جهة آانت

مشاآل سواء حول تباين الخدمات الصحية في المناطق، ومعاناة   مشاآل سواء حول تباين الخدمات الصحية في المناطق، ومعاناة   ومن يقرأ التقرير سيجد انعكاسا حقيقيا لما يجده المواطن من           ومن يقرأ التقرير سيجد انعكاسا حقيقيا لما يجده المواطن من           
ادر التمريضي، وضعف              ز أبحاث متخصصة، وضعف الك تح مراآ ادر التمريضي، وضعف             المرضى في التنقل مع ذويهم، ونقص األدوية، وعدم ف ز أبحاث متخصصة، وضعف الك تح مراآ المرضى في التنقل مع ذويهم، ونقص األدوية، وعدم ف
سيين  ة للمرضى النف ّرة آافي وافر أس دم ت سام الطوارئ، وع د، وضعف أق دة المواعي صحية، وطول م ز ال ات المراآ سيين إمكاني ة للمرضى النف وافر أسر ة آافي دم ت سام الطوارئ، وع د، وضعف أق دة المواعي صحية، وطول م ز ال ات المراآ   ..إمكاني

اء                         دارس، وإنه ستوى صيانة الم ى م ز عل ا، والترآي ستويات معلميه اء                        والتفت التقرير لوزارة التربية والتعليم مطالبا بتحسين م دارس، وإنه ستوى صيانة الم ى م ز عل ا، والترآي ستويات معلميه والتفت التقرير لوزارة التربية والتعليم مطالبا بتحسين م
اة                   اة                  تكدس الطالب في الفصول، واستمرار وقوع حوادث للمعلمات في الطرق، وعدم توافر معلمين لبعض المواد، وعدم مراع تكدس الطالب في الفصول، واستمرار وقوع حوادث للمعلمات في الطرق، وعدم توافر معلمين لبعض المواد، وعدم مراع

ل      ي التنق ل     الجوانب اإلنسانية ف ي التنق د الت  . . الجوانب اإلنسانية ف د الت  وانتق ى                  وانتق ابي عل ز دوره الرق ا بتعزي ابي، مطالب دم إيج دم حدوث تق شورى لع ر مجلس ال ى                  قري ابي عل ز دوره الرق ا بتعزي ابي، مطالب دم إيج دم حدوث تق شورى لع ر مجلس ال قري
اء        ا بإعط از القضائي مطالب ر الجه اول التقري ة، وتن شمل المراقب ة، وتوسيع صالحياته لت سلطة التنفيذي زة ومؤسسات ال اء       أجه ا بإعط از القضائي مطالب ر الجه اول التقري ة، وتن شمل المراقب ة، وتوسيع صالحياته لت سلطة التنفيذي زة ومؤسسات ال أجه

ات       المرأة حقها في التقاضي، وطول مدة النظر في القضايا، وعدم التزام القضاة بمواعيد            المرأة حقها في التقاضي، وطول مدة النظر في القضايا، وعدم التزام القضاة بمواعيد             ائل اإلثب ذ بوس ات        الجلسات، وعدم األخ ائل اإلثب ذ بوس  الجلسات، وعدم األخ
ة              . . الحديثة، وندرة برامج تأهيل القضاة، والمبالغة في األحكام التعزيرية        الحديثة، وندرة برامج تأهيل القضاة، والمبالغة في األحكام التعزيرية         ة قل ام لجه ق واالدعاء الع ة التحقي ر هيئ د التقري ة              وانتق ة قل ام لجه ق واالدعاء الع ة التحقي ر هيئ د التقري وانتق

ة      ة     عدد الموظفين، وضعف الحوافز المقدم وزراء               . . عدد الموظفين، وضعف الحوافز المقدم رئيس مجلس ال ا ب ة وربطه تقالل الهيئ ر باس وزراء               وطالب التقري رئيس مجلس ال ا ب ة وربطه تقالل الهيئ ر باس ر  وشدد الت  وشدد الت  . . وطالب التقري ر  قري قري
د صالحيات                     د صالحيات                    على تعديل نظام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألن نظامها الحالي يعطيها صالحيات واسعة، وتحدي على تعديل نظام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألن نظامها الحالي يعطيها صالحيات واسعة، وتحدي
ل          سيارات الخاصة لنق رر، واستخدام ال ل         منسوبي الهيئة بشكل دقيق، ومنعهم من المطاردة وتفتيش الممتلكات الخاصة دون مب سيارات الخاصة لنق رر، واستخدام ال منسوبي الهيئة بشكل دقيق، ومنعهم من المطاردة وتفتيش الممتلكات الخاصة دون مب

 ..من يوقفمن يوقف
اء باحتياجات                  ورآز التقرير على تردي األوض    ورآز التقرير على تردي األوض     ى الوف ة عل زة الحكومي رين من موظفي األجه درة الكثي دم ق اء باحتياجات                  اع المعيشية، وع ى الوف ة عل زة الحكومي رين من موظفي األجه درة الكثي دم ق اع المعيشية، وع

بة المقصرين، وأن                   ساءلة ومحاس دأ الم ر بترسيخ مب بة المقصرين، وأن                  أسرهم قد يفسر زيادة مظاهر الفساد المتمثلة في الرشوة، وطالب التقري ساءلة ومحاس دأ الم ر بترسيخ مب أسرهم قد يفسر زيادة مظاهر الفساد المتمثلة في الرشوة، وطالب التقري
ا      انهيار سوق األسهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات واإليجارات تسببا في           انهيار سوق األسهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات واإليجارات تسببا في            ا ديون دخراتها وتحمله ة المتوسطة لم ا      فقدان الطبق ا ديون دخراتها وتحمله ة المتوسطة لم فقدان الطبق

 ..آبيرة انعكست على قدرة الكثيرين منهم على الوفاء بالتزاماتهمآبيرة انعكست على قدرة الكثيرين منهم على الوفاء بالتزاماتهم
 .!.!شيء مفرح أن يحدث هذا في بلدنا، فالزمن زمن شفافية والتأآيد أن الجميع في خدمة الوطن والمواطنشيء مفرح أن يحدث هذا في بلدنا، فالزمن زمن شفافية والتأآيد أن الجميع في خدمة الوطن والمواطن

 ٢٨٣٧٢٨٣٧: :   العدد   العدد ٢٠٠٢٠٠٩٩//مارسمارس/ / ٢٤٢٤) ) هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠//٠٣٠٣//٢٧٢٧الثالثاء الثالثاء ( ( جريدة عكاظ جريدة عكاظ : : المصدرالمصدر
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090324/Con20090324266204.htm?kw  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٦٨

    
    

  ق مع التقرير أم خنتلف؟هل نتف
  
  

  صالح محمد الشيحي
ا     ذ ودع ا    أنطلق من خاتمة مقال رئيس التحرير، أستاذنا جمال خاشقجي، يوم أمس، حينما شكر صاحب القرار، الذي فتح النواف ذ ودع أنطلق من خاتمة مقال رئيس التحرير، أستاذنا جمال خاشقجي، يوم أمس، حينما شكر صاحب القرار، الذي فتح النواف

  . . للنقد البناء، والشفافية ومحاربة الفسادللنقد البناء، والشفافية ومحاربة الفساد
تطاعته،    نعم، البد من توجيه الشكر لقيادة هذا البلد الكريم التي هيأت لنا ه نعم، البد من توجيه الشكر لقيادة هذا البلد الكريم التي هيأت لنا ه  ي حدود اس تطاعته،    ذا الجو الصحي ليقول آل منا ما يشاء ف ي حدود اس ذا الجو الصحي ليقول آل منا ما يشاء ف

  ..وقناعاته؛ طالما أن ما يطرحه ويقوله ال يتعارض مع عقيدتنا اإلسالمية ومصالح بالدنا العلياوقناعاته؛ طالما أن ما يطرحه ويقوله ال يتعارض مع عقيدتنا اإلسالمية ومصالح بالدنا العليا
ئتم نختلف    .. .. نتفق  نتفق   ئتم نختلف    وإن ش رفض          .. .. وإن ش ة وإن شاءت ت ات حكومي د جه رفض          تؤي ة وإن شاءت ت ات حكومي د جه ا أن تحتج إن رغبت   .. .. تؤي ا أن تحتج إن رغبت   وله ل ال     .. .. وله اين الجمي ذا التب ل ال     آل ه اين الجمي ذا التب آل ه

  ..يمة الجمالية التي حفل بها التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، في المملكةيمة الجمالية التي حفل بها التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، في المملكةيوازي القيوازي الق
ا           م أتفق معه اط ل دة نق د ع ًال ـ وتوقفت عن ا          قرأت التقرير الطويل جدًا ـ لم يكن مم م أتفق معه اط ل دة نق د ع ق بمجلس       .. .. قرأت التقرير الطويل جدا  ـ لم يكن ممال  ـ وتوقفت عن ي تتعل رة الت وم الفق أتناول الي ق بمجلس       س ي تتعل رة الت وم الفق أتناول الي س

  ! ! لكنه قدم حال، ال يتفق معه نسبة ليست بالقليلة من المواطنينلكنه قدم حال، ال يتفق معه نسبة ليست بالقليلة من المواطنينحيث انتقد التقرير أداء المجلس، وهو ما نتفق معه، حيث انتقد التقرير أداء المجلس، وهو ما نتفق معه، .. .. الشورىالشورى
س    ي أن المجل ه ف ق مع م نتف س   نع ي أن المجل ه ف ق مع م نتف زة       ""نع ى أجه ابي عل ز دوره الرق شارآة وتعزي يع الم اه توس ابي باتج ور إيج شهد أي تط م ي زة       ل ى أجه ابي عل ز دوره الرق شارآة وتعزي يع الم اه توس ابي باتج ور إيج شهد أي تط م ي ل

  "..".. بسبب افتقاره للصالحيات الالزمة بسبب افتقاره للصالحيات الالزمة-فقد آان تحرك المجلس محدودا فقد آان تحرك المجلس محدودا . . ومؤسسات السلطة التنفيذيةومؤسسات السلطة التنفيذية
  !! أختلف معه في أن الحل يكمن في إعادة النظر في آلية تشكيل المجلس واألخذ بأسلوب االنتخاب بدال  من التعيين أختلف معه في أن الحل يكمن في إعادة النظر في آلية تشكيل المجلس واألخذ بأسلوب االنتخاب بدًال من التعيينلكننيلكنني

ين                                   الجمع ب اه ب ذا االتج ي ه درج ف ة الت ر بمالءم ى وإن استدرك التقري م، حت ا أوله رين، وأن دى الكثي ة ل ر مقبول رة غي ين                                  هذه فك الجمع ب اه ب ذا االتج ي ه درج ف ة الت ر بمالءم ى وإن استدرك التقري م، حت ا أوله رين، وأن دى الكثي ة ل ر مقبول رة غي هذه فك
ة ومن ث      ة معين ة زمني ة ومن ث     االنتخاب والتعيين لمرحل ة معين ة زمني ع وضع             االنتخاب والتعيين لمرحل ة االنتخاب الكامل لألعضاء م ال لعملي ر ـ االنتق ًال عن التقري ع وضع             م ـ نق ة االنتخاب الكامل لألعضاء م ال لعملي ر ـ االنتق م ـ نقال  عن التقري

  ..الشروط المناسبة لمن يتم ترشيحه بحيث يضمن وصول األآفاء والمؤهلين للمجلسالشروط المناسبة لمن يتم ترشيحه بحيث يضمن وصول األآفاء والمؤهلين للمجلس
ذه التجر            ٤٤ـ لدينا تجربة عملية لم يمض عليها        ـ لدينا تجربة عملية لم يمض عليها         م توقظه أجراس ه ذه التجر             سنوات وهي تجربة انتخابات المجالس البلدية، والذي ل م توقظه أجراس ه ة،   سنوات وهي تجربة انتخابات المجالس البلدية، والذي ل ة،  ب ب

  .. توقظه آل أجراس الدنيا توقظه آل أجراس الدنيافلنفلن
  السنة التاسعة ) ٣٠٩٨(م العدد ٢٠٠٩ مارس ٢٤هـ الموافق ١٤٣٠ ربيع األول ٢٧الثالثاء جريدة الوطن : المصدر
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 ٦٩

  

   

  !حىت وإن هرب السجني
  

 صالح محمد الشيحي  صالح محمد الشيحي  
 ..أعود مرة أخرى للحديث حول التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، في المملكةأعود مرة أخرى للحديث حول التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، في المملكة

ام الماضي                       الذي أع الذي أع  ة الع ة طيل ع عمل اللجن ي تجاوبت م ام الماضي                       جبني في صياغة التقرير هو عدم تجاهل الشكر للجهات الت ة الع ة طيل ع عمل اللجن ي تجاوبت م ى  .. .. جبني في صياغة التقرير هو عدم تجاهل الشكر للجهات الت ى  وعل وعل
ي تتواصل                  ر الجهات الت ر من أآث ا التقري ي تتواصل                 رأسها وزارة الداخلية التي نالت بعض أجهزتها انتقادات واسعة، ومع ذلك اعتبره ر الجهات الت ر من أآث ا التقري رأسها وزارة الداخلية التي نالت بعض أجهزتها انتقادات واسعة، ومع ذلك اعتبره

ضاي               ي ق سان سواء ف وق اإلن ة لحق ة الوطني ضاي              معها الجمعي ي ق سان سواء ف وق اإلن ة لحق ة الوطني ة             معها الجمعي رد للجمعي ي ت ات الت اوزات أو التظلم سية أو التج سجناء أو الجن ة             ا ال رد للجمعي ي ت ات الت اوزات أو التظلم سية أو التج سجناء أو الجن ا ال
 ..بشأنها شكاوى من بعض المواطنين أو المقيمينبشأنها شكاوى من بعض المواطنين أو المقيمين

ة                           سجون العام ق بال ا يتعل ا، م ة له ول العملي ها ووضع الحل ا ونقاش دها، وطرحه ة                          من مالحظات التقرير الواجب الوقوف عن سجون العام ق بال ا يتعل ا، م ة له ول العملي ها ووضع الحل ا ونقاش دها، وطرحه .. .. من مالحظات التقرير الواجب الوقوف عن
ي             تردد بعض أطباء الس   تردد بعض أطباء الس   ""ومنها ما وصفه التقرير بـ      ومنها ما وصفه التقرير بـ       شفيات الت ى المست سجين إل ل ال ي نق ي             جن وآذلك بعض مسؤولي السجون ف شفيات الت ى المست سجين إل ل ال ي نق جن وآذلك بعض مسؤولي السجون ف

 "!"!تتوافر فيها الخدمات الطبية الالزمة لحالته بسبب الخوف من تحمل المسؤولية في حالة هروب السجينتتوافر فيها الخدمات الطبية الالزمة لحالته بسبب الخوف من تحمل المسؤولية في حالة هروب السجين
ه           .. .. وأظن هذا أمرا  غير قابل للتبرير    وأظن هذا أمرًا غير قابل للتبرير     اء نقل ه أثن سيطرة علي ى ال ادر عل سجن، ق سجين داخل ال ى ال ه           فالذي يسيطر عل اء نقل ه أثن سيطرة علي ى ال ادر عل سجن، ق سجين داخل ال ى ال ى   فالذي يسيطر عل ى   من وإل من وإل

 ..!..!المستشفىالمستشفى
ة جهات                            سبب انتظار موافق راج ب سجون هي طول إجراءات اإلف ة لل ر ضد اإلدارة العام ي سجلها التقري ة جهات                           النقطة األخرى الت سبب انتظار موافق راج ب سجون هي طول إجراءات اإلف ة لل ر ضد اإلدارة العام ي سجلها التقري النقطة األخرى الت

ـ وهذه عقوبة أخرى لم ـ وهذه عقوبة أخرى لم ! ! حيث ورد في ثنايا التقرير ما يؤآد حاالت وفيات لسجناء قبل انتهاء إجراءات اإلفراج عنهم             حيث ورد في ثنايا التقرير ما يؤآد حاالت وفيات لسجناء قبل انتهاء إجراءات اإلفراج عنهم             .. .. أخرىأخرى
.. .. مة، وال ينبغي السكوت عليها، إذ المفترض بمجرد انقضاء المحكومية أن يغادر السجين إلى أسرته    مة، وال ينبغي السكوت عليها، إذ المفترض بمجرد انقضاء المحكومية أن يغادر السجين إلى أسرته    يصدر بها صك من محك    يصدر بها صك من محك    

 !! ساعة ساعة٢٤٢٤وفي حال استلزم حضوره ألي أمر، فالحكاية ال تستغرق أآثر من وفي حال استلزم حضوره ألي أمر، فالحكاية ال تستغرق أآثر من 
ا ورد    ى م ق عل ي التعلي ر ف ا ورد   ـ ال أود اإلسهاب أآث ى م ق عل ي التعلي ر ف وزارة الص  .. .. ـ ال أود اإلسهاب أآث ان ب ين تتعلق ين مهمت ى مالحظت ارة إل ي اإلش ط بق وزارة الص  فق ان ب ين تتعلق ين مهمت ى مالحظت ارة إل ي اإلش ط بق حة حيث حة حيث فق

ة            اطق المملك ة           رصدت الجمعية عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على من اطق المملك دن              .. .. رصدت الجمعية عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على من ى الم ل إل م من التنق اة المرضى وذويه دن              ومعان ى الم ل إل م من التنق اة المرضى وذويه ومعان
را      .. .. الرئيسية للحصول على العالج     الرئيسية للحصول على العالج      ا آثي ا عنهم را      وهما المالحظتان اللتان آتبن ا آثي ا عنهم ذ سنوات        .. .. وهما المالحظتان اللتان آتبن ة من ى ردود مقنع ا عل ر لهم م نعث ذ سنوات        ول ة من ى ردود مقنع ا عل ر لهم م نعث ول

 !!طويلةطويلة
    

  السنة التاسعة السنة التاسعة ) ) ٣٠٩٩٣٠٩٩((م العدد م العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٥٢٥هـ الموافق هـ الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع األول  ربيع األول ٢٨٢٨ربعاء ربعاء األاألجريدة الوطن جريدة الوطن : : المصدرالمصدر
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  !سجون املباحث

  
   ترآي الدخيل   ترآي الدخيل  

ام                      ي ع سعودية ف ام                     ال بد أن أثني ثناًء عاطرا على التقرير الثاني لحقوق اإلنسان في المملكة العربية ال ي ع سعودية ف ذي   ١٤٢٩١٤٢٩  -٢٠٠٨٢٠٠٨ال بد أن أثني ثناء  عاطرا على التقرير الثاني لحقوق اإلنسان في المملكة العربية ال ـ، ال ذي   ه ـ، ال ه
وم طوال                     فقد آان تقريرا  جري   فقد آان تقريرًا جري   . . أمس بنشره آامال   أمس بنشره آامالً  " " الوطنالوطن""انفردت  انفردت   سعودية آانت تق ي ال سان ف وق اإلن ة حق د أن جمعي ًا يؤآ وم طوال                     ئ سعودية آانت تق ي ال سان ف وق اإلن ة حق د أن جمعي ا  يؤآ ئ

سان                       وق اإلن ى حق ق بالمحافظة عل سان                      العام بتواصل رائع بين شكاوى المواطنين، والرقابة على أداء األجهزة الحكومية فيما يتعل وق اإلن ى حق ق بالمحافظة عل العام بتواصل رائع بين شكاوى المواطنين، والرقابة على أداء األجهزة الحكومية فيما يتعل
  ..وصيانتهاوصيانتها

  ::هناهناخمس مرات، أوردها لكم خمس مرات، أوردها لكم ) ) سجون المباحثسجون المباحث((غير أن ما لفتني في التقرير هو ورود آلمة غير أن ما لفتني في التقرير هو ورود آلمة 
ة،                  ) ) التحقيق واالدعاء العام  التحقيق واالدعاء العام  ((إن الهيئة   إن الهيئة   . . ١١ ي سجون المباحث العام وفين ف ة،                  لم ُتمكن من تولي التحقيق واالدعاء في قضايا الموق ي سجون المباحث العام وفين ف لم ت مكن من تولي التحقيق واالدعاء في قضايا الموق

  ..وال يسمح لها بزيارتهم، والجمعية تطالب بتوسيع صالحيات الهيئة لتشمل آافة أماآن التوقيف واالحتجازوال يسمح لها بزيارتهم، والجمعية تطالب بتوسيع صالحيات الهيئة لتشمل آافة أماآن التوقيف واالحتجاز
ارات              الجمعية تقدر للهيئة ما تقوم به وتدعوه      الجمعية تقدر للهيئة ما تقوم به وتدعوه      . . ٢٢ ام بزي ا القي ا ومنه ي أوآلت له ة االختصاصات الت ل آاف ادرة بتفعي ى المب ارات              ا إل ام بزي ا القي ا ومنه ي أوآلت له ة االختصاصات الت ل آاف ادرة بتفعي ى المب ا إل

للسجون ودور التوقيف دون إذن مسبق للتحقق من أوضاع السجناء واالستماع لشكاواهم والتأآد من نظامية بقائهم في السجن                  للسجون ودور التوقيف دون إذن مسبق للتحقق من أوضاع السجناء واالستماع لشكاواهم والتأآد من نظامية بقائهم في السجن                  
  ..خاصة سجون المباحث العامةخاصة سجون المباحث العامة

ة أو سجون           وتوصي الجمعية بأنه يلزم في حالة إجراء تحقيق وتوصي الجمعية بأنه يلزم في حالة إجراء تحقيق . . ٣٣ سجون سواء العام ي ال اة ف ة والوف ي حاالت سوء المعامل ة أو سجون            ف سجون سواء العام ي ال اة ف ة والوف ي حاالت سوء المعامل  ف
سان من               - التي لم تزرها الجميعة       التي لم تزرها الجميعة      –المباحث  المباحث   وق اإلن ة لحق ة الوطني سان والجمعي وق اإلن ة حق سان من                أن يكون هناك ممثلون عن هيئ وق اإلن ة لحق ة الوطني سان والجمعي وق اإلن ة حق  أن يكون هناك ممثلون عن هيئ

  ..أجل ضمان حيادية واستقاللية التحقيقأجل ضمان حيادية واستقاللية التحقيق
سج            . . ٤٤ ع ال ة واضحة للتعامل م سج            يطالب التقرير بإيجاد آلي ع ال ة واضحة للتعامل م ع أسرهم                   يطالب التقرير بإيجاد آلي ه وتواصلهم م ال ومكان دة االعتق ين من حيث م ع أسرهم                   ناء األمني ه وتواصلهم م ال ومكان دة االعتق ين من حيث م ناء األمني

ام   ، ، وفرز من لديهم أفكار منحرفة عن غيرهم لئال يكون السجن وسيلة النتشار تلك األفكار             وفرز من لديهم أفكار منحرفة عن غيرهم لئال يكون السجن وسيلة النتشار تلك األفكار              ام   وتمكين هيئة التحقيق واالدعاء الع وتمكين هيئة التحقيق واالدعاء الع
  ..من مباشرة قضاياهم والتفتيش على سجون المباحثمن مباشرة قضاياهم والتفتيش على سجون المباحث

د        ر أآ ى أن التقري ذي أشير إل د       وفي الوقت ال ر أآ ى أن التقري ذي أشير إل ة           وفي الوقت ال أآثر القطاعات الحكومي ة، آ ع الجمعي ة م ر من وزارة الداخلي اون مثم ى تع ة           عل أآثر القطاعات الحكومي ة، آ ع الجمعي ة م ر من وزارة الداخلي اون مثم ى تع عل
اء                       ق واالدع ة التحقي ل هيئ اء                      تعاونًا، إال أن المالحظات السابقة، تبين أن سجون المباحث، حصون لم يسمح بالدخول إليها من قب ق واالدع ة التحقي ل هيئ تعاونا ، إال أن المالحظات السابقة، تبين أن سجون المباحث، حصون لم يسمح بالدخول إليها من قب

  ..سجون المباحث في التعاطي مع عملهمسجون المباحث في التعاطي مع عملهمالعام، وال من قبل الجمعية، وهو ما يعني أن هناك ممانعة من قبل القائمين على العام، وال من قبل الجمعية، وهو ما يعني أن هناك ممانعة من قبل القائمين على 
يجب على القائمين على سجون المباحث أن يعرفوا أننا في مرحلة مختلفة، وعصر مختلف، وليتعلموا من الجهة التي ينتمون            يجب على القائمين على سجون المباحث أن يعرفوا أننا في مرحلة مختلفة، وعصر مختلف، وليتعلموا من الجهة التي ينتمون            

اطق باسمها، ث            ين ن ع اإلعالم أوًال من خالل تعي اطق باسمها، ث           إليها، وهي وزارة الداخلية، التي أدت أداًء رائعًا، وتطورت في تعاطيها م ين ن ع اإلعالم أوال  من خالل تعي م م إليها، وهي وزارة الداخلية، التي أدت أداء  رائعا ، وتطورت في تعاطيها م
  .  .  في تسهيل مهام عمل جمعية حقوق اإلنسانفي تسهيل مهام عمل جمعية حقوق اإلنسان

  السنة التاسعة السنة التاسعة ) ) ٣٠٩٨٣٠٩٨((م العدد م العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٤٢٤هـ الموافق هـ الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع األول  ربيع األول ٢٧٢٧الثالثاء الثالثاء جريدة الوطن جريدة الوطن : : المصدرالمصدر
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3098&id=10082&Rname=96  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

 ٧١

  

 اعرف حقوقك

  
  ياسر العمرو

ة أو          ثقافتنا الحقوقية غضة طرية تعاني من ضبابية في أن يعرف المواطن            ثقافتنا الحقوقية غضة طرية تعاني من ضبابية في أن يعرف المواطن             ة أو          حقه المشروع ومتى ينتهك من الجهات ذات العالق حقه المشروع ومتى ينتهك من الجهات ذات العالق
صريح   المعنى ال صريح  ب المعنى ال ى                : : ب ة بحاجة إل ا نتحدث عن ثقاف ع وإنم ة من المجتم شمل شريحة معين سألة ال ت ي، والم اذا عل ي وم اذا ل ى                م ة بحاجة إل ا نتحدث عن ثقاف ع وإنم ة من المجتم شمل شريحة معين سألة ال ت ي، والم اذا عل ي وم اذا ل م

 ..الكبارالكبارتأسيس حق اإلنسان في أفراد المجتمع بدءا من زرع تلك الثقافة في آراسات ومناهج الصغار قبل الحديث عن تثقيف تأسيس حق اإلنسان في أفراد المجتمع بدءا من زرع تلك الثقافة في آراسات ومناهج الصغار قبل الحديث عن تثقيف 
سان إال              وق اإلن ة لحق ة الوطني سان واللجن وق اإلن ة حق سان إال             ورغما عن حراك جهتين تسنمت حقوق اإلنسان في المملكة ممثلة بهيئ وق اإلن ة لحق ة الوطني سان واللجن وق اإلن ة حق ورغما عن حراك جهتين تسنمت حقوق اإلنسان في المملكة ممثلة بهيئ

سان   » » السكوت من ذهبالسكوت من ذهب««::أن الرافد االجتماعي يشكو من جفاف النبع الحقوقي، وتفضيل قاعدة   أن الرافد االجتماعي يشكو من جفاف النبع الحقوقي، وتفضيل قاعدة    سان   أمام حاالت االنتهاك لحق اإلن أمام حاالت االنتهاك لحق اإلن
 ..ر واألنظمةر واألنظمةالمصون بتكريم اهللا قبل الدساتيالمصون بتكريم اهللا قبل الدساتي

ذي أصدرته     - منتشيا منتشيا–حالة الجهل الحقوقي لمستها بوضوح وأنا أقرأ       حالة الجهل الحقوقي لمستها بوضوح وأنا أقرأ        ة ال ي المملك ذي أصدرته      التقرير الثاني عن أحوال حقوق اإلنسان ف ة ال ي المملك  التقرير الثاني عن أحوال حقوق اإلنسان ف
ه                          ع علي ع من اطل سها، وجمي ذ تأسي وام من ه                         الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان وهو الثاني لها في عمرها القصير البالغ خمسة أع ع علي ع من اطل سها، وجمي ذ تأسي وام من الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان وهو الثاني لها في عمرها القصير البالغ خمسة أع

ابع و             يلمس مساحة الوضوح وال   يلمس مساحة الوضوح وال    دى المت ابع و             شفافية في رصد الوضع الحقوقي المحلي، وينشط فسحة األمل ل دى المت ي أن   » » المقروص المقروص ««شفافية في رصد الوضع الحقوقي المحلي، وينشط فسحة األمل ل ي أن   ف ف
 ..القيمة اإلنسانية غدت حمى صعبا ال يقبل متعديا عليهالقيمة اإلنسانية غدت حمى صعبا ال يقبل متعديا عليه

ى تحسين الصورة                   داخل إل ي ال ة ف ات الحقوقي ارج، وسعي الجه ي الخ ة ف ة الحقوقي أة سمعة المملك ى تحسين الصورة                  إشكال آخر يكمن في وط داخل إل ي ال ة ف ات الحقوقي ارج، وسعي الجه ي الخ ة ف ة الحقوقي أة سمعة المملك إشكال آخر يكمن في وط
ار ر التق ة عب ارالخارجي ر التق ة عب ام الخارجي ع األرق ى تجمي ات إل ك الجه ابع هو انصراف تل ا يخيف المت سان، وم وق اإلن ة حق ام ير الراصدة لحال ع األرق ى تجمي ات إل ك الجه ابع هو انصراف تل ا يخيف المت سان، وم وق اإلن ة حق ير الراصدة لحال

ذ التأسيس             ددها من الغ ع ك الحاالت المرصودة والب ذ التأسيس            والحاالت سعيا إلرضاء الخارج دون عمل وعالج لشيء من تل ددها من الغ ع ك الحاالت المرصودة والب   ١٢٤٠٠١٢٤٠٠والحاالت سعيا إلرضاء الخارج دون عمل وعالج لشيء من تل
 !!ير الصادر مؤخراير الصادر مؤخرالسمعة المملكة الخارجية في مقدمة التقرلسمعة المملكة الخارجية في مقدمة التقر» » المغازلةالمغازلة««شكوى، وإفراد عنصر شكوى، وإفراد عنصر 

تقول الجمعية في تقريرها إن جهودها المقبلة سترآز على نشر الوعي الحقوقي لدى المواطنين وإدخال مفاهيم حقوق اإلنسان                  تقول الجمعية في تقريرها إن جهودها المقبلة سترآز على نشر الوعي الحقوقي لدى المواطنين وإدخال مفاهيم حقوق اإلنسان                  
اس طرق                                   دم انتظار الن ع يعترف بع شأن، لنكتشف أن الواق ذا ال ي ه ا ف ية، وذآرت بعضا من جهوده اس طرق                                  في المقررات الدراس دم انتظار الن ع يعترف بع شأن، لنكتشف أن الواق ذا ال ي ه ا ف ية، وذآرت بعضا من جهوده في المقررات الدراس

افي راسك      «« سيما أن غدا الخوف حاجزا يحول بين الحق وصاحبه، فضال عن شيوع ثقافة                سيما أن غدا الخوف حاجزا يحول بين الحق وصاحبه، فضال عن شيوع ثقافة               منازلهم لتثقيفهم حقوقيا ال   منازلهم لتثقيفهم حقوقيا ال    ى م افي راسك      أعل ى م أعل
اع               » » ارآبهارآبه رتبط باإليق ة ال ت ائل تقليدي ر وس ادي عب اع               بين الجاني والمجني عليه حقوقيا، وجراء ذلك بح صوت الجمعية وهي تن رتبط باإليق ة ال ت ائل تقليدي ر وس ادي عب بين الجاني والمجني عليه حقوقيا، وجراء ذلك بح صوت الجمعية وهي تن

 !.!.»»ماعندك أحدماعندك أحد««اعرف حقوقك، ليجيبهم رجع الصدى اعرف حقوقك، ليجيبهم رجع الصدى : : اإلعالمي السريعاإلعالمي السريع
ة                        : : الئي في الجمعية  الئي في الجمعية  زمزم ة ورزنام ورق والتجمعات التقليدي رآتم هدر ال ة، وت ة الحمالت اإلعالمي امرتم وخضتم تجرب ة                        هال غ ة ورزنام ورق والتجمعات التقليدي رآتم هدر ال ة، وت ة الحمالت اإلعالمي امرتم وخضتم تجرب هال غ

ة   ... ... التقارير والتأنيب خارج السرب، وفتشتم عن أسلك الطرق لتصحيح الثقافة لدى المسؤول قبل المواطن والمقيم       التقارير والتأنيب خارج السرب، وفتشتم عن أسلك الطرق لتصحيح الثقافة لدى المسؤول قبل المواطن والمقيم        ة   شفقة ورأف شفقة ورأف
  ..بحق حقوق اإلنسانبحق حقوق اإلنسان
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 ٧٢

  

 وقالت مجعية حقوق اإلنسان
  

  
  عبداهللا ابو السمح

ع              سان م وق اإلن ة حق ع             توافق ظهور التقرير السنوي لجمعي سان م وق اإلن ة حق وم األم  ««توافق ظهور التقرير السنوي لجمعي وم األم  ي ار،              » » ي شفقة واإليث ز ال اطرة لرم ذآرى الع ة وال وم المحب ار،              ي شفقة واإليث ز ال اطرة لرم ذآرى الع ة وال وم المحب ي
صير                     وهل مثل األم في حياة اإلنسان، جاء التقر       وهل مثل األم في حياة اإلنسان، جاء التقر        ر من أوجه القصور والتق سؤولين عن آثي ع وللم سنوي ليكشف للمجتم صير                     ير ال ر من أوجه القصور والتق سؤولين عن آثي ع وللم سنوي ليكشف للمجتم ير ال

ة            ع ومطالب ا المجتم اني منه ي يع شاآل الت ى الم ر إل ت النظ ضوء ولف اء ال ه، إلق تدراآه وعالج ة باس ب الجمعي ذي يطال ة           ال ع ومطالب ا المجتم اني منه ي يع شاآل الت ى الم ر إل ت النظ ضوء ولف اء ال ه، إلق تدراآه وعالج ة باس ب الجمعي ذي يطال ال
ة بعمل المعرو                  درج تحت المطالب ضة تن ة بعمل المعرو                 المسؤولين المسارعة في عالجها أو إآمال نواقصها هو فري درج تحت المطالب ضة تن ات   المسؤولين المسارعة في عالجها أو إآمال نواقصها هو فري اب المخالف ات   ف واجتن اب المخالف ف واجتن

ًا                     ا                     في حق المواطنة والمواطنين، الجمعية ال تتوانى أبدا في تقصي الشكاوى التي ترد إليها أو تصل إلى علمها، وال أآون مبالغ في حق المواطنة والمواطنين، الجمعية ال تتوانى أبدا في تقصي الشكاوى التي ترد إليها أو تصل إلى علمها، وال أآون مبالغ
سجون وفي                             : : إذا قلت إذا قلت  ي ال ال ف واقص وأوجه اإلهم ات والن ر من المخالف ا آشفت آثي سان لم سجون وفي                             إنه لوال جهود جمعية حقوق اإلن ي ال ال ف واقص وأوجه اإلهم ات والن ر من المخالف ا آشفت آثي سان لم إنه لوال جهود جمعية حقوق اإلن

صال             دوائر القضاء و دوائر القضاء و  ضاء وإي ي الق ه ف العنف األسري ومطاردة مرتكبي سمى ب ا ي ا عرف م ة لم صال             حقوق العمال، ولوال الجمعي ضاء وإي ي الق ه ف العنف األسري ومطاردة مرتكبي سمى ب ا ي ا عرف م ة لم حقوق العمال، ولوال الجمعي
 من   من  - ولو إلى حد    ولو إلى حد   -صوت الضعفاء والمظلومين، جهود الجمعية ساعدت المسؤولين على تحسين وتطوير السجون وتخليصها             صوت الضعفاء والمظلومين، جهود الجمعية ساعدت المسؤولين على تحسين وتطوير السجون وتخليصها             

ا  اوزات بعض رج د ضد تج ل جه ة سعت بك راض، والجمعي ن بعض األم ا التكدس وم اوزات بعض رج د ضد تج ل جه ة سعت بك راض، والجمعي ن بعض األم ساعدة التكدس وم امين لم سبة وعينت مح ساعدة ل الح امين لم سبة وعينت مح ل الح
ع            ؤذي المجتم ي ت ضايا الت ن الق ر م ن آثي سؤولين ع ى الم ر وإل ي األم ى ول رة إل ارير آثي ت تق رين، ورفع ومين آثي ع           مظل ؤذي المجتم ي ت ضايا الت ن الق ر م ن آثي سؤولين ع ى الم ر وإل ي األم ى ول رة إل ارير آثي ت تق رين، ورفع ومين آثي مظل

 ..وباستقاللية تامةوباستقاللية تامة
وطن وأداء لواجب النصح والمكاشفة             وطن وأداء لواجب النصح والمكاشفة            باختصار التقرير السنوي الثاني لجمعية حقوق اإلنسان جهد حضاري إنساني لخدمة ال باختصار التقرير السنوي الثاني لجمعية حقوق اإلنسان جهد حضاري إنساني لخدمة ال

  ..لولي األمر، وهو جدير بالقراءة والمتابعة من آل مسؤوللولي األمر، وهو جدير بالقراءة والمتابعة من آل مسؤول
  

  ٢٨٣٨٢٨٣٨: :   العدد   العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩//مارسمارس/ / ٢٥٢٥) ) هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠//٠٣٠٣//٢٨٢٨األربعاء األربعاء ( ( جريدة عكاظ جريدة عكاظ : : المصدرالمصدر
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 ٧٣

  

 تقرير حقوق اإلنسان
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  

  عزيز الجاسرجاسر عبد ال
سيرتها                                 ي م ة ف ه المملك ذي قطعت ستوى ال دًا بالم م سعدوا ج سان، ال شك أنه وق اإلن ة لحق ة الوطني سيرتها                                الذين قرؤوا تقرير الجمعي ي م ة ف ه المملك ذي قطعت ستوى ال دا  بالم م سعدوا ج سان، ال شك أنه وق اإلن ة لحق ة الوطني الذين قرؤوا تقرير الجمعي
ديات       ي المنت داول ف ًا ُيت يس آالم ًا ول ًا ملموس ذي أصبح واقع ار الحراك اإلصالحي، ال وير والتطوير وقطف ثم ق التن ديات      لتحقي ي المنت داول ف ا  ي ت يس آالم ا  ول ا  ملموس ذي أصبح واقع ار الحراك اإلصالحي، ال وير والتطوير وقطف ثم ق التن لتحقي

ا         والجلسات واللقاءات والمؤت والجلسات واللقاءات والمؤت  ي قرأناه ة الت شفافية وباللغ ذه ال سعودية، وبه سان ال وق اإلن ا         مرات، فصدور تقرير من جمعية حق ي قرأناه ة الت شفافية وباللغ ذه ال سعودية، وبه سان ال وق اإلن مرات، فصدور تقرير من جمعية حق
ة واضحة  التقرير ُآتب بلغ االت، ف ة المج شمل آاف ًا ي ًا حقيقي شهد انفتاح ة ت د أن المملك سعودية يؤآ ي الصحف ال شر ف ا ُن ة واضحة آم التقرير آ تب بلغ االت، ف ة المج شمل آاف ا  ي ا  حقيقي شهد انفتاح ة ت د أن المملك سعودية يؤآ ي الصحف ال ا ن شر ف آم

ي آث  ات وه ب اإليجابي ى جان سلبيات إل ذآر ال ة، ف ر مواري ي آث وصادقة وغي ات وه ب اإليجابي ى جان سلبيات إل ذآر ال ة، ف ر مواري اس  وصادقة وغي ابعين إال أن الن اه المت ت انتب رة، وهي وإن لفت اس  ي ابعين إال أن الن اه المت ت انتب رة، وهي وإن لفت ي
سمية        سمية       اعتادت ترصد السلبيات، إال أن أآبر اإليجابيات وأآثرها أهمية والتي ال يمكن تجاهلها وتجاوزها هي شفافية الطرح وت اعتادت ترصد السلبيات، إال أن أآبر اإليجابيات وأآثرها أهمية والتي ال يمكن تجاهلها وتجاوزها هي شفافية الطرح وت

شورى وتحسين أداء ووضع                شورى وتحسين أداء ووضع               األشياء بأسمائها دون لف أو دوران، فالحديث عن تطوير اختيارات عضوية مجلس ال ضوابط  ضوابط  األشياء بأسمائها دون لف أو دوران، فالحديث عن تطوير اختيارات عضوية مجلس ال
ة                      زة األمني ة                     لمهام وعمل هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحديث عن التجاوزات التي تحصل من ِقبل بعض األجه زة األمني لمهام وعمل هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحديث عن التجاوزات التي تحصل من ق بل بعض األجه
ان                        ا آ ا م ر، جميعه ة التعبي ان                       عند تنفيذ مهامها وتقييم مسيرة انفتاح اإلعالم ومحاولة التضييق أو الحد والمساس باالنفتاح وحري ا آ ا م ر، جميعه ة التعبي عند تنفيذ مهامها وتقييم مسيرة انفتاح اإلعالم ومحاولة التضييق أو الحد والمساس باالنفتاح وحري

ا،                     أحد  يقترب منها، وإذ ي حسب    أحٌد يقترب منها، وإذ ُيحسب     ي ُآتبت به ة الت ة الراقي سنوي وباللغ ا ال ا،                      للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان تضمينها في تقريره ي آ تبت به ة الت ة الراقي سنوي وباللغ ا ال  للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان تضمينها في تقريره
ك                 د المل ك                وبالشفافية التي أوردت السلبيات دون إغفال االيجابيات، فإن اإلنصاف والحق الذي يجب قوله دون إغفاله هو أن عه د المل وبالشفافية التي أوردت السلبيات دون إغفال االيجابيات، فإن اإلنصاف والحق الذي يجب قوله دون إغفاله هو أن عه

د أن     عبداهللا بن عبدالعزيز الذي فع ل الحراك اإلصالحي والتنوي   عبداهللا بن عبدالعزيز الذي فعَّل الحراك اإلصالحي والتنوي    ي تؤآ ة الت ال اإليجابي د أن     ري، هو الذي أتاح القيام بمثل هذه األفع ي تؤآ ة الت ال اإليجابي ري، هو الذي أتاح القيام بمثل هذه األفع
وات     ن خط رًا م ة، وأن آثي ة واالجتماعي صادية والفكري سياسية واالقت االت ال ع المج مل جمي ًا ش ًا حقيقي شهد حراآ ة ت وات    المملك ن خط را  م ة، وأن آثي ة واالجتماعي صادية والفكري سياسية واالقت االت ال ع المج مل جمي ا  ش ا  حقيقي شهد حراآ ة ت المملك

داد       اإلصالح قد سبقت حتى التفكير بها وقبل الكالم عنها، فإجراءات إصالح القضاء وتحسين مؤسس                اإلصالح قد سبقت حتى التفكير بها وقبل الكالم عنها، فإجراءات إصالح القضاء وتحسين مؤسس                 يم إلع اهج التعل داد       ات ومن يم إلع اهج التعل ات ومن
د            د           مجتمع يتفاعل مع الحراك التنويري واإلصالحي واختيار رجال يتمتعون بعقلية وذهنية منفتحة وقادرة على ترجمة فكر رائ مجتمع يتفاعل مع الحراك التنويري واإلصالحي واختيار رجال يتمتعون بعقلية وذهنية منفتحة وقادرة على ترجمة فكر رائ
ى ضوابط              ستندة عل ة الم ذي وضع األسس الفكري دالعزيز، ال ى ضوابط             اإلصالح والتنوير خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عب ستندة عل ة الم ذي وضع األسس الفكري دالعزيز، ال اإلصالح والتنوير خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عب

شريعة اإلس شريعة اإلسال االت إلصالح    ال ارات الري ث ُخصصت ملي ة، حي ات المادي دها باإلمكاني وير ورف سيرة اإلصالح والتن االت إلصالح    المية لم ارات الري ث خ صصت ملي ة، حي ات المادي دها باإلمكاني وير ورف سيرة اإلصالح والتن المية لم
ل الحراك اإلصالحي                                 ى تفعي ادرين عل ار رجال ق ك باختي م آل ذل م دع صحية، ومن ث ل الحراك اإلصالحي                                القضاء والتعليم وتطوير الخدمات ال ى تفعي ادرين عل ار رجال ق ك باختي م آل ذل م دع صحية، ومن ث القضاء والتعليم وتطوير الخدمات ال

ة               لالنتقال بالمملكة إلى مصاف الدول التي يعتز اإلنسان باالنتماء          لالنتقال بالمملكة إلى مصاف الدول التي يعتز اإلنسان باالنتماء           ؤدون األمان ر ي ي آنف والة أم ة               لها والعيش على أرضها وف ؤدون األمان ر ي ي آنف والة أم لها والعيش على أرضها وف
  . . ويحسنون رعاية شعبهمويحسنون رعاية شعبهم

        ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع األول  ربيع األول ٢٨٢٨ االربعاء  االربعاء ١٣٣٢٧١٣٣٢٧  العدد العدد   جريدة الجزيرة جريدة الجزيرة : : المصدرالمصدر
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 ٧٤

  
 التقرير السنوي حلقوق اإلنسان

  
  

  
 محمد صالح الدين

ة   ة خاصة للزميل ة مهني ه بتحي ُد أن أتوّج ة  أري ة خاصة للزميل ة مهني د  أن أتوج ه بتحي وطن((أري وطنال وق   ) ) ال ة لحق ة الوطني اني للجمعي سنوي الث التقرير ال ت ب ّراء، إذ احتف وق   الغ ة لحق ة الوطني اني للجمعي سنوي الث التقرير ال ت ب ر اء، إذ احتف الغ
ين  ى صباح االثن ه صدر صفحتها األول ردت ل سان، وأف ين اإلن ى صباح االثن ه صدر صفحتها األول ردت ل سان، وأف ي صفحاتها  اإلن ل ف ّصه بالكام شرت ن م ن سي، ث ر رئي ت آخب ي صفحاتها   الفائ ل ف شرت نص ه بالكام م ن سي، ث ر رئي ت آخب  الفائ

ه صدر   ))عكاظعكاظ((ثم تحية أخرى للزميلة الغر اء     ثم تحية أخرى للزميلة الغّراء     . . الداخليةالداخلية ه صدر   ، فقد احتفت بذلك الحدث آما تقتضي المهنة في نفس اليوم، وأفردت ل ، فقد احتفت بذلك الحدث آما تقتضي المهنة في نفس اليوم، وأفردت ل
ي                   م أجد ف ة، ول ي                  صفحتها األولى بعناوين بارزة، ثم نشرت ملّخًصا وافًيا للتقرير في نصف صفحة داخلي م أجد ف ة، ول ات   صفحتها األولى بعناوين بارزة، ثم نشرت ملخ ص ا وافي ا للتقرير في نصف صفحة داخلي زميالت األخري ات   ال زميالت األخري ال

 ..حت ى إشارة لهذا الحدث الهامحّتى إشارة لهذا الحدث الهام
إن أهمية صدور هذا التقرير السنوي الثاني، الذي صدر العام الفائت ألول مرة، أيام ترؤس معالي الدآتور بندر حمزة حجار         إن أهمية صدور هذا التقرير السنوي الثاني، الذي صدر العام الفائت ألول مرة، أيام ترؤس معالي الدآتور بندر حمزة حجار         

ذي شمل الع                  د، ال شفافية والنق صراحة وال ذي شمل الع                 نائب رئيس مجلس الشورى الحالي للجمعية، بهذا القدر الكبير من ال د، ال شفافية والنق صراحة وال زة    نائب رئيس مجلس الشورى الحالي للجمعية، بهذا القدر الكبير من ال د من أجه زة    دي د من أجه دي
ي                 ة ف رائض الكفاي يتين من ف ضتين أساس ع، بفري ي                الدولة، إّنما ترجع لكون التقرير قياًما من الجمعية التي هي جزء من المجتم ة ف رائض الكفاي يتين من ف ضتين أساس ع، بفري الدولة، إن ما ترجع لكون التقرير قيام ا من الجمعية التي هي جزء من المجتم

أمرون  ““: : اإلسالم، وهما األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انطالق ا من قوله عز وجل اإلسالم، وهما األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انطالًقا من قوله عز وجل  أمرون  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وي
ران  . (. (””المنكر وأولئك هم المفلحون   المنكر وأولئك هم المفلحون   بالمعروف وينهون عن    بالمعروف وينهون عن     ران  آل عم اس               ))١٠٤١٠٤: : آل عم ى الن ي افترضها اإلسالم عل صيحة الت م الن اس               ، ث ى الن ي افترضها اإلسالم عل صيحة الت م الن ، ث

ة عن          واعظ خارجي ة عن         هللا، ولرسوله، وألئمة المسلمين وعاّمتهم، آما جاء في الحديث الشريف، ومن ثم فإن مجتمعنا ال يحتاج لم واعظ خارجي هللا، ولرسوله، وألئمة المسلمين وعام تهم، آما جاء في الحديث الشريف، ومن ثم فإن مجتمعنا ال يحتاج لم
 ..وقراطيةوقراطيةحقوق اإلنسان، وال محاضرات من وراء الحدود عن الحريات والديمحقوق اإلنسان، وال محاضرات من وراء الحدود عن الحريات والديم

* * ** * * 
بعض بالجوانب               ان ال بعض بالجوانب              لقد ارتبطت فريضة الدعوة إلى الخير، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآذلك النصيحة، في أذه ان ال لقد ارتبطت فريضة الدعوة إلى الخير، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآذلك النصيحة، في أذه
ع                                  ات المجتم م دعام ة من أه ل دعام ي تمث رى الت ضة الكب ذه الفري الغ، ألن ه أ ب ذا خط ع                                 الخلقية والسلوآية من حياة الناس، وه ات المجتم م دعام ة من أه ل دعام ي تمث رى الت ضة الكب ذه الفري الغ، ألن ه أ ب ذا خط الخلقية والسلوآية من حياة الناس، وه

اس،      المسلم، إن ما تشمل في جو    المسلم، إّنما تشمل في جو     اس،      هرها آل شأن من شؤون األمة، وآل قضية من قضايا المجتمع، وتتعّلق بكل أمر من أمور الن هرها آل شأن من شؤون األمة، وآل قضية من قضايا المجتمع، وتتعل ق بكل أمر من أمور الن
 ..مهما اختلفت صور أدائها ووسائله، وفي مقدمة ذلك وسائل اإلعالم على اختالف أنواعهامهما اختلفت صور أدائها ووسائله، وفي مقدمة ذلك وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها

شأن الع                  ضايا ال شأن الع                 لقد تناول تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالنقد عدًدا من أجهزة الدولة وق ضايا ال ر أن مجلس    لقد تناول تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالنقد عدد ا من أجهزة الدولة وق رأى التقري ر أن مجلس    ام، ف رأى التقري ام، ف
ي                 ادة النظر ف ى إع ي                الشورى لم يشهد تطوًرا إيجابيا خالل العام الماضي، وأنه ال يزال يفتقر إلى الصالحيات، ودعا التقرير إل ادة النظر ف ى إع الشورى لم يشهد تطور ا إيجابي ا خالل العام الماضي، وأنه ال يزال يفتقر إلى الصالحيات، ودعا التقرير إل
ساءلة       شمل م س، لت يع صالحيات المجل د ضرورة توس ين، وأآ ن التعي دًال م اب ب لوب االنتخ ذ بأس س، واألخ شكيل المجل ساءلة      ت شمل م س، لت يع صالحيات المجل د ضرورة توس ين، وأآ ن التعي دال  م اب ب لوب االنتخ ذ بأس س، واألخ شكيل المجل ت

شية                        ومراقبة الميز ومراقبة الميز  ردي األوضاع المعي بة، وت ة والمحاس ة المراقب د ضعف أنظم ساد، وانتق ر موضوع الف شية                        انية، وتناول التقري ردي األوضاع المعي بة، وت ة والمحاس ة المراقب د ضعف أنظم ساد، وانتق ر موضوع الف انية، وتناول التقري
ك                         ّصرين، وآل ذل بة المق ساءلة ومحاس دأ الم ى ترسيخ مب صدد إل ذا ال ك                        لبعض موظفي األجهزة الحكومية، ودعا التقرير في ه بة المقص رين، وآل ذل ساءلة ومحاس دأ الم ى ترسيخ مب صدد إل ذا ال لبعض موظفي األجهزة الحكومية، ودعا التقرير في ه

  ).).الحديث موصولالحديث موصول.. (.. (نظر الواردة فيه، ومبررات وأسس النقدنظر الواردة فيه، ومبررات وأسس النقدمجرد عناوين ال ت غني عن قراءة التقرير الستيعاب وجهات المجرد عناوين ال ُتغني عن قراءة التقرير الستيعاب وجهات ال
  ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٥٢٥، ، جريدة المدينة األربعاءجريدة المدينة األربعاء: : المصدرالمصدر

http://al-madina.com/node/١١٩٩٠٥١١٩٩٠٥  
  

  
  
  
  



  

 ٧٥

  
ال نقبل دروسا وال مواعظ

 
  

  

  
  محمد صالح الدين

ات                            ل الهيئ ا مث ذلك، مثله وم ب ة تق ُت إن الجمعي سان، وقل وق اإلن ة لحق ات                           تناولُت يوم أمس التقرير السنوي الثاني للجمعية الوطني ل الهيئ ا مث ذلك، مثله وم ب ة تق سان، وقلت  إن الجمعي وق اإلن ة لحق تناولت  يوم أمس التقرير السنوي الثاني للجمعية الوطني
المعرو   ر ب ر، واألم ى الخي دعوة إل ة، أال وهي ال الة األم وهر رس ساجد، بج اء الم المعروف، وخطب رين ب ة، واآلم المعرو  الرقابي ر ب ر، واألم ى الخي دعوة إل ة، أال وهي ال الة األم وهر رس ساجد، بج اء الم المعروف، وخطب رين ب ة، واآلم ف ف الرقابي

  ..والنهي عن المنكر، وهو آذلك جوهر دعوة رسل اهللا أجمعينوالنهي عن المنكر، وهو آذلك جوهر دعوة رسل اهللا أجمعين
وأريد أن أضيف  اليوم بأن المجتمع اإلسالمي بمقتضى الوحي والمقاصد الع ليا للشريعة هو مجتمع مفتوح، ال يد عي العصمة،              وأريد أن أضيَف اليوم بأن المجتمع اإلسالمي بمقتضى الوحي والمقاصد الُعليا للشريعة هو مجتمع مفتوح، ال يّدعي العصمة،              

ا                   ة، واألمر ب ا                  أو يزعم الكمال، ومن ثّم فنحن أشد ما نكون حاجة للنقد الذاتي، والنصيحة الكريم ة، واألمر ب ر،       أو يزعم الكمال، ومن ثم  فنحن أشد ما نكون حاجة للنقد الذاتي، والنصيحة الكريم ر،       لمعروف والنهي عن المنك لمعروف والنهي عن المنك
وحي                    وة، وفي ظالل ال ي عصر النب ع اإلسالمي األول ف د تأسس المجتم وحي                   والدعوة إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، وق وة، وفي ظالل ال ي عصر النب ع اإلسالمي األول ف د تأسس المجتم والدعوة إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، وق

  ..على آل ذلكعلى آل ذلك
* * ** * *  

ه                              شة، وتأمل قول ؤمنين عائ ا عصبة من األشرار أم الم ه                             وإّنك لتقرأ في آتاب اهللا المجيد حادثة اإلفك، التي اّتهمت فيه شة، وتأمل قول ؤمنين عائ ا عصبة من األشرار أم الم الى وإن ك لتقرأ في آتاب اهللا المجيد حادثة اإلفك، التي ات همت فيه الى تع : : تع
، وتقرأ في آتاب اهللا عتاب ا للمصطفى  ، وتقرأ في آتاب اهللا عتاًبا للمصطفى  ))١١١١::النورالنور.. (.. (””إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ال تحسبوه شر ا لكم بل هو خير لكم            إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ال تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم            ““

سلمين إذ                                 ديًدا للم ا ش وم، وتطالع لوًم ن أم مكت ارة األعمى اب ضيق بزي افقين، وال ى المن صالة عل ه لل سلمين إذ                                صلوات اهللا وسالمه علي وم، وتطالع لوم ا شديد ا للم ن أم مكت ارة األعمى اب ضيق بزي افقين، وال ى المن صالة عل ه لل صلوات اهللا وسالمه علي
ة      ) ) ٦٨٦٨: : األنفالاألنفال.. (.. (””لوال آتاب من اهللا سبق لمس كم فيما أخذتم عذاب عظيم         لوال آتاب من اهللا سبق لمسَّكم فيما أخذتم عذاب عظيم         ““وم بدر،   وم بدر،   اختاروا فداء األسرى ي   اختاروا فداء األسرى ي    اء قافل ة      وإذ تمنوا لق اء قافل وإذ تمنوا لق

سلح       شهم الم سلح      قريش التجارية وليس جي شهم الم يم               ““: : قريش التجارية وليس جي ز حك د اآلخرة واهللا عزي دنيا واهللا يري دون عَرض ال يم               تري ز حك د اآلخرة واهللا عزي دنيا واهللا يري دون عر ض ال ال .. (.. (””تري ال األنف ك  ). ). ٦٧٦٧: : األنف وإن ك  وإّن
دي رسول            لتقرأ في آتاب اهللا آيف تواطأ بعض المسلمين للتغط        لتقرأ في آتاب اهللا آيف تواطأ بعض المسلمين للتغط         ين ي سموا ب ا، وأق سرق درًع ده ف دت ي دي رسول            ية على سارق منهم امت ين ي سموا ب سرق درع ا، وأق ده ف دت ي ية على سارق منهم امت

ة                             ة اليهودي وإدان رآن بتبرئ ّزل الق سرقة، فتن ا بال ا بريًئ وا يهودي سلمين، واّتهم ة                            اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه أنه من صالح الم ة اليهودي وإدان رآن بتبرئ ز ل الق سرقة، فتن وا يهودي ا بريئ ا بال سلمين، وات هم اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه أنه من صالح الم
  ..المسلم السارق، والوعيد الشديد للذين حاولوا التستر عليه من أقاربهالمسلم السارق، والوعيد الشديد للذين حاولوا التستر عليه من أقاربه

ام                       لقد أوصى ت  لقد أوصى ت   ام المطبوعات، ونظ ي نظ واردة ف ي النصوص ال ادة النظر ف ام                       قرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الثاني بإع ام المطبوعات، ونظ ي نظ واردة ف ي النصوص ال ادة النظر ف قرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الثاني بإع
م الطبيعي                         راد من ممارسة حقه ع األف ساء استخدامها لمن م الطبيعي                        المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية التي قد ُي راد من ممارسة حقه ع األف المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية التي قد ي ساء استخدامها لمن

اء           في التعبير، وأآد التقرير أنه يجب االستمرار في م        في التعبير، وأآد التقرير أنه يجب االستمرار في م         ق واالدع ة التحقي تقالل هيئ ى اس سياسي، والعمل عل اء           شروع اإلصالح ال ق واالدع ة التحقي تقالل هيئ ى اس سياسي، والعمل عل شروع اإلصالح ال
ات،                           ى الحري سامي بالمحافظة عل ل األمر ال ى تفعي اآم، والعمل عل شاء المح ات،                          العام، واالستعجال في تنفيذ تطوير القضاء، وإن ى الحري سامي بالمحافظة عل ل األمر ال ى تفعي اآم، والعمل عل شاء المح العام، واالستعجال في تنفيذ تطوير القضاء، وإن

د                 وزراء، وأآ ساءلة ال د                وتوسيع صالحيات مجلس الشورى لتشمل المراقبة خاصة الميزانية، وحق م وزراء، وأآ ساءلة ال ة        وتوسيع صالحيات مجلس الشورى لتشمل المراقبة خاصة الميزانية، وحق م ى دعم حري ر عل ة        التقري ى دعم حري ر عل التقري
ة،             ة،            التعبير، والعمل على تعديل الئحة هيئة الصحفيين، وإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد، وتحديث أنظمة الهيئات الرقابي التعبير، والعمل على تعديل الئحة هيئة الصحفيين، وإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد، وتحديث أنظمة الهيئات الرقابي
رد        ة واضحة ل ى وضع آلي رد       وتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعمالها، والحد من إجراءات منع السفر، وشدد التقرير عل ة واضحة ل ى وضع آلي وتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعمالها، والحد من إجراءات منع السفر، وشدد التقرير عل

  ..ن اإلجراءات الحالية غير واضحةن اإلجراءات الحالية غير واضحةاالعتبار ألاالعتبار أل
وق                                 ي حق ا ف ل دروًس ان، وال نقب ا من آ د آائًن ات من أح شفافية والحّري ي ال ى دروس ف وق                                مرة أخرى ومرات، لسنا في حاجة إل ي حق ل دروس ا ف ان، وال نقب د آائن ا من آ ات من أح شفافية والحر ي ي ال ى دروس ف مرة أخرى ومرات، لسنا في حاجة إل

  ..اإلنسان، ألن آل ذلك جزء أساسي من مواثيق اإليمان ورسالة األمة وجوهر الديناإلنسان، ألن آل ذلك جزء أساسي من مواثيق اإليمان ورسالة األمة وجوهر الدين
  ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٦٢٦، ، جريدة المدينة الخميسجريدة المدينة الخميس: : المصدرالمصدر

http://al-madina.com/node/120159  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

 ٧٦

   

 تقرير اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان خطوة حنو املهنية
  

  رحمن محمد الالحم رحمن محمد الالحم عبد العبد ال
ي صياغة    ) ) االحترافيةاالحترافية((هو اللغة هو اللغة ، ، ما لفت نظري بعد قراءتي للتقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان    ما لفت نظري بعد قراءتي للتقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان     ي صياغة    التي استخدمت ف التي استخدمت ف

ة                           ، ، التقريرالتقرير ة رفيع ة وحقوقي ة قانوني ى لغ ر عل ي آانت محل التقري ضايا الت ه للق ي تناول ر ف ة                           حيث اعتمد التقري ة رفيع ة وحقوقي ة قانوني ى لغ ر عل ي آانت محل التقري ضايا الت ه للق ي تناول ر ف ساهم   ، ، حيث اعتمد التقري ساهم   ست ي   -ست ي    ف  ف
د أن نؤسس                                في رفع   في رفع  -تقديري  تقديري   ا ال ب اطفي وإنم ى مجرد الطرح الع اد عل تم االعتم ع بحيث ال ي دى المجتم وقي ل د أن نؤسس                                الوعي الحق ا ال ب اطفي وإنم ى مجرد الطرح الع اد عل تم االعتم ع بحيث ال ي دى المجتم وقي ل  الوعي الحق

اين            ، ، لثقافة حقوقية راسخة يكون النص القانوني هو المرجعية فيها        لثقافة حقوقية راسخة يكون النص القانوني هو المرجعية فيها         ابرة تتب اين            حتى تكون تلك الثقافة مؤصلة ال مجرد عواطف ع ابرة تتب حتى تكون تلك الثقافة مؤصلة ال مجرد عواطف ع
 ..بين قضية وأخرىبين قضية وأخرى

شري       ، ، ))الشياطينالشياطين( ( وو) ) المالئكةالمالئكة((ير أن تتحرر من ثنائية      ير أن تتحرر من ثنائية      لقد استطاعت الجمعية ومن خالل هذا التقر      لقد استطاعت الجمعية ومن خالل هذا التقر       ع ب ة مجتم شري       فنحن في النهاي ع ب ة مجتم فنحن في النهاي
ز    ، ، ))الصوابالصواب((وو) ) الخطأالخطأ((حيث حيث ، ، ينطبق عليه ما ينطبق على بقية المجتمعات ينطبق عليه ما ينطبق على بقية المجتمعات  ى تعزي درتنا عل ز    إال أن التحدي الحقيقي يكمن في ق ى تعزي درتنا عل إال أن التحدي الحقيقي يكمن في ق

أ         ؤر الخط أ        مكامن الصواب ومحاصرة ب ؤر الخط ا وجد        ، ، مكامن الصواب ومحاصرة ب ى تصحيح االنحراف أينم درتنا عل ا وجد        وق ى تصحيح االنحراف أينم درتنا عل ة   ، ، وق ا الوطني ة   بآلياتن ا الوطني ا    ، ، بآلياتن ا    ومن خالل بنيتن ومن خالل بنيتن
ذا                         ، ، التشريعية ومؤسساتنا الوطنية    التشريعية ومؤسساتنا الوطنية     ع ه ه ألن يتفاعل م ة تدفع اة آريم سان حي ؤمن لإلن ة ت ة حقوقي ذا                         ويبقى الهدف دائمًا خلق بيئ ع ه ه ألن يتفاعل م ة تدفع اة آريم سان حي ؤمن لإلن ة ت ة حقوقي ويبقى الهدف دائما  خلق بيئ

 ..الوطن وآماله التنموية الوطن وآماله التنموية 
اق من شر                          ة واالنعت ة الحقوقي ى الثقاف اح عل ا نحو االنفت ي طريقن ة ف اق من شر                         إن التقرير يعد محطة مهم ة واالنعت ة الحقوقي ى الثقاف اح عل ا نحو االنفت ي طريقن ة ف ي أعاقت     إن التقرير يعد محطة مهم ي أعاقت     نقة الخصوصية الت نقة الخصوصية الت

شترآة ال تعترف بالحدود                         ًا م وم قيم ا الي شترآة ال تعترف بالحدود                        حراآنا وعطلت الكثير من الجهود نحو تجذير القيم الحقوقية التي أصبحت في عالمن ا  م وم قيم ا الي حراآنا وعطلت الكثير من الجهود نحو تجذير القيم الحقوقية التي أصبحت في عالمن
ا ومتخصصة بأحد                  ، ، أيا  آانت    أيًا آانت     ساندة له ات م شاء جمعي ك بإن ة وذل بًا لتخفيف العبء عن الجمعي إن الوقت أصبح مناس ذا ف ا ومتخصصة بأحد                  ل ساندة له ات م شاء جمعي ك بإن ة وذل با  لتخفيف العبء عن الجمعي إن الوقت أصبح مناس ذا ف ل

ع أتعاب                   الجوانب المتعل الجوانب المتعل  ى دف ادرين عل ر الق دفاع عن غي ة لل ات خيري رأة وجمعي ع أتعاب                   قة بحقوق اإلنسان آحقوق الطفل وحقوق الم ى دف ادرين عل ر الق دفاع عن غي ة لل ات خيري رأة وجمعي قة بحقوق اإلنسان آحقوق الطفل وحقوق الم
سان  وق اإلن صلة بملف حق ن الجوانب ذات ال ا م سان وغيره وق اإلن صلة بملف حق ن الجوانب ذات ال ا م شريعات ..وغيره ي الت راءة ف ر الق ا التقري ي تناوله ة الت شريعات من الجوانب المهم ي الت راءة ف ر الق ا التقري ي تناوله ة الت من الجوانب المهم

ار           ار          المحلية التي تتعلق بحقوق اإلنسان حيث رصدت جملة من التع ي                 المحلية التي تتعلق بحقوق اإلنسان حيث رصدت جملة من التع ة الت ات الدولي ع االتفاقي شريعات م ك الت ي بعض تل ي                 ض ف ة الت ات الدولي ع االتفاقي شريعات م ك الت ي بعض تل ض ف
سارية ،                            ة ال ى األنظم ديالت عل شريعات أو التع ة من الت ة واقترحت جمل سارية ،                           وقعت عليها السعودية أو مع بعض المبادئ الحقوقي ة ال ى األنظم ديالت عل شريعات أو التع ة من الت ة واقترحت جمل وقعت عليها السعودية أو مع بعض المبادئ الحقوقي

اعي  وتكمن أهمية هذه الخطوة أن النص القانوني هو السياج الطبيعي لحقوق الناس والبد أن يكون متوازيا  مع ال       وتكمن أهمية هذه الخطوة أن النص القانوني هو السياج الطبيعي لحقوق الناس والبد أن يكون متوازيًا مع ال        اعي  حراك االجتم حراك االجتم
دمتها            ) ) الن ف سالَنَفس((ومتناغما  في الوقت ذاته مع      ومتناغمًا في الوقت ذاته مع       ي مق دمتها            التشريعي الدولي فيما يتعلق بالقضايا التي باتت هاجسًا دوليًا مشترآًا ويأتي ف ي مق التشريعي الدولي فيما يتعلق بالقضايا التي باتت هاجسا  دوليا  مشترآا  ويأتي ف

إني أجدها        ..قضايا حقوق اإلنسان    قضايا حقوق اإلنسان     إني أجدها        وحيث إن نظام اإلجراءات الجزائية يعد العمود الفقري للتشريعات المعنية بحقوق اإلنسان ف وحيث إن نظام اإلجراءات الجزائية يعد العمود الفقري للتشريعات المعنية بحقوق اإلنسان ف
سان                مناسبةمناسبة وق اإلن سان                 إلضافة بعض المالحظات على هذا النظام إضافة إلى ما ذآر في تقرير الجمعية الوطنية لحق وق اإلن خصوصا   خصوصًا  ، ،  إلضافة بعض المالحظات على هذا النظام إضافة إلى ما ذآر في تقرير الجمعية الوطنية لحق

ك      ى تل دة وأول ضائية الجدي رات الق ع التغي تالءم م ي ي شريعية لك سة الت ل المؤس ن قب ة م رة لمراجع ذه الفت ي ه ه يخضع ف ك     أن ى تل دة وأول ضائية الجدي رات الق ع التغي تالءم م ي ي شريعية لك سة الت ل المؤس ن قب ة م رة لمراجع ذه الفت ي ه ه يخضع ف أن
ى بطالن أي             ى بطالن أي            المالحظات أن ينص النظام وبشكل صريح عل ق                  المالحظات أن ينص النظام وبشكل صريح عل ا تعل يما إذا م ه الس واردة في ًا للنصوص ال ق                  إجراء يكون مخالف ا تعل يما إذا م ه الس واردة في ا  للنصوص ال إجراء يكون مخالف

ى                      ى                     بالضمانات الجوهرية للمحاآمة العادلة وحقوق الدفاع حتى لو أدى اإلجراء الباطل إلى تحقيق المقصد منه بحيث ينص عل بالضمانات الجوهرية للمحاآمة العادلة وحقوق الدفاع حتى لو أدى اإلجراء الباطل إلى تحقيق المقصد منه بحيث ينص عل
ام  "" واردة بالنظ ة للنصوص ال راءات صدرت مخالف د إج ان ولي دليل إذا آ د بال ه ال يعت ام  أن واردة بالنظ ة للنصوص ال راءات صدرت مخالف د إج ان ولي دليل إذا آ د بال ه ال يعت ى أن ي" " أن ى أن ي، وعل ى أن ، وعل ضا عل ى أن نص أي ضا عل نص أي

يفرغ النظام من                      ك س ر ذل ول بغي دعوى ،ألن الق يفرغ النظام من                     تقضي المحكمة بالبطالن و لومن تلقاء نفسها و في أي مرحلة تكون عليها ال ك س ر ذل ول بغي دعوى ،ألن الق تقضي المحكمة بالبطالن و لومن تلقاء نفسها و في أي مرحلة تكون عليها ال
ك من                       ع وذل وق المجتم رد وحق ة الف ين حري ة ب راد والموازن وق األف ة حق ك من                      محتواه ويخالف مقصد المشرع الذي يستهدف حماي ع وذل وق المجتم رد وحق ة الف ين حري ة ب راد والموازن وق األف ة حق محتواه ويخالف مقصد المشرع الذي يستهدف حماي

ي              خالل مجموعة من اإلجراءات اإل    خالل مجموعة من اإلجراءات اإل     ي              جرائية التي تحدد اآللية القانونية للتعامل مع المتهم وصالحيات رجال الضبط الجنائي الت جرائية التي تحدد اآللية القانونية للتعامل مع المتهم وصالحيات رجال الضبط الجنائي الت
ام                 ، ، ال يجوز لهم تجاوزها أو القفز عليها      ال يجوز لهم تجاوزها أو القفز عليها       ى نظ دة عل ديالت الجدي ام                 والمالحظة األخرى التي أعتقد أنه من المهم إضافتها في التع ى نظ دة عل ديالت الجدي والمالحظة األخرى التي أعتقد أنه من المهم إضافتها في التع

وهو نص أساسي في آل التشريعات المشابهة في العالم      وهو نص أساسي في آل التشريعات المشابهة في العالم      " " نته  نته  أن المتهم بريء حتى تثبت إدا     أن المتهم بريء حتى تثبت إدا     ""اإلجراءات الجزائية النص على     اإلجراءات الجزائية النص على     
شكل القاعدة           ه ي ه وألن اتيرها ألهميت شكل القاعدة          حيث نجده يتصدر أي نظام يتعلق باإلجراءات الجنائية بل إن بعض الدول تدرجه في دس ه ي ه وألن اتيرها ألهميت حيث نجده يتصدر أي نظام يتعلق باإلجراءات الجنائية بل إن بعض الدول تدرجه في دس

ام  لذا فإنه من المهم أن يتفادى ذلك النقص في التعديالت الج لذا فإنه من المهم أن يتفادى ذلك النقص في التعديالت الج ، ، األساسية في معايير المحاآمة العادلة      األساسية في معايير المحاآمة العادلة       ام  ديدة لهذا النظ ه   ..ديدة لهذا النظ رًا فإن ه   أخي را  فإن أخي
ا األول                          ة تقريره ا األول                         إن آان ثمة مالحظة على تقرير الجمعية الثاني فهو ما سبق أن ذآرناه في هذه الصحيفة عند إصدار الجمعي ة تقريره إن آان ثمة مالحظة على تقرير الجمعية الثاني فهو ما سبق أن ذآرناه في هذه الصحيفة عند إصدار الجمعي
ة سواًء           ة سواء           العام المنصرم حيث لم يتناول بعض الممارسات التي صدرت من بعض الجماعات الدينية إزاء بعض األنشطة الثقافي العام المنصرم حيث لم يتناول بعض الممارسات التي صدرت من بعض الجماعات الدينية إزاء بعض األنشطة الثقافي

ضية أصدرت ضد                       بأعمال  بأعمال   ات تحري اوى أو بيان ة أو من خالل فت ر قانوني ات غي شطة بآلي ك األن ة تل ع إقام ضية أصدرت ضد                       بدنية تستهدف من ات تحري اوى أو بيان ة أو من خالل فت ر قانوني ات غي شطة بآلي ك األن ة تل ع إقام بدنية تستهدف من
ال                         ه ين د أن ا نعتق ال                        مجموعة من المثقفين والمفكرين وطالبت بمصادرة حقهم في الرأي والتعبير عنه حيث إن هذا السلوك ال زلن ه ين د أن ا نعتق مجموعة من المثقفين والمفكرين وطالبت بمصادرة حقهم في الرأي والتعبير عنه حيث إن هذا السلوك ال زلن

ه أصبح ظاهرة ت              ر خصوصًا أن رأي والتفكي ه أصبح ظاهرة ت             من حرية ال ر خصوصا  أن رأي والتفكي از           من حرية ال ا يكون من الجه سان آم وق اإلن اك حق شكل مطرد فانته امى ب از           تن ا يكون من الجه سان آم وق اإلن اك حق شكل مطرد فانته امى ب تن
ذي يتصدى                      ذي يتصدى                     الحكومي فإنه أيضًا قد يقع من تيارات فكرية أو قوى اجتماعية معينة األمر الذي يحتم التصدي له بذات الحزم ال الحكومي فإنه أيضا  قد يقع من تيارات فكرية أو قوى اجتماعية معينة األمر الذي يحتم التصدي له بذات الحزم ال

  ..به للتجاوزات الصادرة من الجهات الرسمية به للتجاوزات الصادرة من الجهات الرسمية 
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 شكرا...  مجعية حقوق اإلنسان-...  أحيانا
 

  
 عبدالعزيز السويد     عبدالعزيز السويد     

اس حاجة   » » !!الحظ أني لم أحدد هل هم من الجمعية أم من الهيئة  الحظ أني لم أحدد هل هم من الجمعية أم من الهيئة  ««قلت لبعض اإلخوة العاملين في حقوق اإلنسان        قلت لبعض اإلخوة العاملين في حقوق اإلنسان         اس حاجة   إنهم أآثر الن إنهم أآثر الن
ضا             وم وق ع، ومباشرة التصدي لهم سانيين، ألن التماس م الجين نف ضا            إلى أطباء أو مع وم وق ع، ومباشرة التصدي لهم سانيين، ألن التماس م الجين نف ل       إلى أطباء أو مع دة، هي مث ائكة ومعق سألة ش اس م ل       يا الن دة، هي مث ائكة ومعق سألة ش اس م يا الن

ي لحظات           ... ... المتوالية الهندسية تتكاثر بسرعة   المتوالية الهندسية تتكاثر بسرعة    ات ال تحصى ف ي لحظات           خليتها تنقسم إلى خلي ات ال تحصى ف ام            . . خليتها تنقسم إلى خلي درة أم سان محدود الق ان اإلن ا آ ام            وآلم درة أم سان محدود الق ان اإلن ا آ وآلم
 ..شبه مضمونشبه مضمون... ... قضية أو قضايا آان تعر ضه أو إصابته بأثر نفسي معيققضية أو قضايا آان تعّرضه أو إصابته بأثر نفسي معيق

 ..نسان وآذا الهيئة أقساما  نفسية لعالج األعضاء والموظفين أم النسان وآذا الهيئة أقسامًا نفسية لعالج األعضاء والموظفين أم الولست أعلم هل استحدث اإلخوة في جمعية حقوق اإلولست أعلم هل استحدث اإلخوة في جمعية حقوق اإل
ائل           . .  ليست بعيدة عن العدوى     ليست بعيدة عن العدوى    - أو بعضهم على األقل       أو بعضهم على األقل      -أحوال الك ت اب   أحوال الُكّتاب    ائل           محدودية قدراتهم وإمكاناتهم معروفة مع سيل من الرس محدودية قدراتهم وإمكاناتهم معروفة مع سيل من الرس

ا                  املين فيه سية للع ادات نف وّفر عي م ت ضًا ل ا                 يشابه ما يصل إلى حقوق اإلنسان، الصحف أي املين فيه سية للع ادات نف وف ر عي م ت ضا  ل ي     ... ... يشابه ما يصل إلى حقوق اإلنسان، الصحف أي املين ف ي     والحظت أن بعض الع املين ف والحظت أن بعض الع
 ..حقوق اإلنسان عند بدايتها اندهش من حجم الشكاوى وتنوعها، وهو أمر ال يدهش الكاتب والصحافي لخبرة تورط فيهاحقوق اإلنسان عند بدايتها اندهش من حجم الشكاوى وتنوعها، وهو أمر ال يدهش الكاتب والصحافي لخبرة تورط فيها

ر                 ي دوائ ا ف م نره ة ل ه شجاعة أدبي ة، وفي ى نضج التجرب شير إل سعودية ي ر                صدور التقرير الثاني لجمعية حقوق اإلنسان في ال ي دوائ ا ف م نره ة ل ه شجاعة أدبي ة، وفي ى نضج التجرب شير إل سعودية ي صدور التقرير الثاني لجمعية حقوق اإلنسان في ال
ي                  التقرير جاء   التقرير جاء   . . أخرىأخرى صدمة الت ذآر ال ذي يت سان، وال وق اإلن ي                  شامًال محاوًال التطرق إلى مختلف الهموم العامة التي تمس حق صدمة الت ذآر ال ذي يت سان، وال وق اإلن شامال  محاوال  التطرق إلى مختلف الهموم العامة التي تمس حق

 ..أحدثها صدور التقرير األول للجمعية بما حفل به من شفافية وصراحة لن يستغرب أن يحدث تقريرها الثاني صدمة أخرىأحدثها صدور التقرير األول للجمعية بما حفل به من شفافية وصراحة لن يستغرب أن يحدث تقريرها الثاني صدمة أخرى
ذآر ردود ال   ذآر ردود ال  جهود الرصد في التقرير واضحة، ومحاولة التوازن ب ا أن         جهود الرصد في التقرير واضحة، ومحاولة التوازن ب ة، آم ر تحسب للجمعي ا التقري ي تعّرض له ات الت ا أن         جه ة، آم ر تحسب للجمعي ا التقري ر ض له ي تع ات الت جه

ق               اهزة للتطبي ديم اقتراحات ج ه تق رح إصالحها في واد يقت ة وم ى أنظم ق              إشارة التقرير إل اهزة للتطبي ديم اقتراحات ج ه تق رح إصالحها في واد يقت ة وم ى أنظم ي      . . إشارة التقرير إل ود ف صريح من دون قي ي      الكشف ال ود ف صريح من دون قي الكشف ال
ل، وهو        - والكتابة أيضا     والكتابة أيضًا   -التقرير يشير إلى أن إمكانية ومساحة العمل        التقرير يشير إلى أن إمكانية ومساحة العمل         د العم سيحة لمن يري ة ف وافرة رحب ل، وهو         المت د العم سيحة لمن يري ة ف وافرة رحب اك    المت ّين أن هن اك   يب ي ن أن هن يب

سنوات                              ي حدثت خالل ال ة الت ي التطرق لالنتكاسة اإلعالمي ر شجاعة ف ه التقري سنوات                             جهات لم تستثمر هذه المساحة، ومما حفل ب ي حدثت خالل ال ة الت ي التطرق لالنتكاسة اإلعالمي ر شجاعة ف ه التقري جهات لم تستثمر هذه المساحة، ومما حفل ب
ا يجب                ه الصحف آم ا يجب               الماضية، وهو أمر لم تتطرق ل ه الصحف آم صحافيين        -الماضية، وهو أمر لم تتطرق ل ة ال ذا هيئ صحافيين         وآ ة ال ذا هيئ ى        - وآ ًا، إضافة إل ة أساس ا المعني ى رغم أنه ى         عل ا ، إضافة إل ة أساس ا المعني ى رغم أنه  عل

 ..يقافيقافبعض برامج تلفزيونية تعرضت لإلبعض برامج تلفزيونية تعرضت لإل
واطن،                    وطن والم م ال ضايا ته ا من ق واطن،                   التقرير بما احتواه من إشارة إلى الجمود في الشورى واإلصالح ومكافحة الفساد وغيره وطن والم م ال ضايا ته ا من ق التقرير بما احتواه من إشارة إلى الجمود في الشورى واإلصالح ومكافحة الفساد وغيره
يرفع مؤشرات األمل ويدفع للتفاؤل ويعزز االنتماء، وهو جهد مشكور يحسب لإلخوة في الجمعية فلهم آل التقدير، والمنتظر         يرفع مؤشرات األمل ويدفع للتفاؤل ويعزز االنتماء، وهو جهد مشكور يحسب لإلخوة في الجمعية فلهم آل التقدير، والمنتظر         

  ..من منظور أن آل ما ورد يصب  في المصلحة العامةمن منظور أن آل ما ورد يصّب في المصلحة العامة... ... ير أن تستفيد من مالحظاتهير أن تستفيد من مالحظاتهمن الجهات التي تطر ق لها التقرمن الجهات التي تطّرق لها التقر
  

  ////٠٩٠٩//٠٣٠٣//٢٨٢٨  -الحياة     الحياة     جريدة جريدة : : المصدرالمصدر
http://www.daralhayat.com/opinion/editorials/03-2009/Item-20090327-49224dad-c0a8-10ed-000c-

e0bbb30de6dd/story.html  
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  عندما يصبح جملس الشورى انتخابا: أشكل املشاكل
  

 حسن عسيري  حسن عسيري  
شاآل  عادة آنت أتابع من خالل بعض الكالم أشكل عشر مشاآل مما أع          عادة آنت أتابع من خالل بعض الكالم أشكل عشر مشاآل مما أع           شاآل  رفه أو يصلني على البريد اإللكتروني عن أصعب الم رفه أو يصلني على البريد اإللكتروني عن أصعب الم

ا                   ، ، في حياتنا في حياتنا  و حصل ومن هن ا ل د يكون أشكل المشاآل فيم ا ق ك وأن أستعرض م ة ذل ا                   ولكني آثرت التوقف مؤقتا عن متابع و حصل ومن هن ا ل د يكون أشكل المشاآل فيم ا ق ك وأن أستعرض م ة ذل ولكني آثرت التوقف مؤقتا عن متابع
ي عن أ        ""أبيض وأسود جدا  أبيض وأسود جدا  ""، عندما أصبح قديما جدا      ، عندما أصبح قديما جدا      ٢٠٣٢٢٠٣٢في عام   في عام   ، ، عشت هذه الحالة الدرامية   عشت هذه الحالة الدرامية    ي عن أ        ، يأتي حفيدي ليحكي ل حوال  حوال  ، يأتي حفيدي ليحكي ل

ائال   سعودي ق شورى ال س ال ائال  مجل سعودي ق شورى ال س ال ا       : ": "مجل ي حمالته ل ف ل تتقات ذت القبائ ا، وأخ دنا انتخاب شورى عن س ال بح مجل دي، أص ا ج ا       وي ي حمالته ل ف ل تتقات ذت القبائ ا، وأخ دنا انتخاب شورى عن س ال بح مجل دي، أص ا ج وي
سافات                       ون، ورفعت اليافطات بم ابالت التلفزي ات الصحف ومق ي إعالن سافات                      االنتخابية، وهاجت النعرات القبلية، وُهدرت النقود ف ون، ورفعت اليافطات بم ابالت التلفزي ات الصحف ومق ي إعالن االنتخابية، وهاجت النعرات القبلية، وه درت النقود ف

ر، وسقط من           . . ت المنادي والمظابي أآواما أآواما    ت المنادي والمظابي أآواما أآواما    تكفي لخياطة غترة فوق الكرة األرضية، وف رش      تكفي لخياطة غترة فوق الكرة األرضية، وُفرش       ع أآث ر، وسقط من           ويا جدي نجح من دف ع أآث ويا جدي نجح من دف
 ".".آان مؤهال أآثر ألن جميع األصوات آانت مبحوحةآان مؤهال أآثر ألن جميع األصوات آانت مبحوحة

أن يكون                                   ذي أوصى ب سان ال وق اإلن ة لحق ة الوطني اني للجمعي ر الث د، ولكن التقري أت بع م ي ذي ل أن يكون                                  هذه حكاية رواها حفيدي ال ذي أوصى ب سان ال وق اإلن ة لحق ة الوطني اني للجمعي ر الث د، ولكن التقري أت بع م ي ذي ل هذه حكاية رواها حفيدي ال
ا، سيعج        ا، سيعج       المجلس انتخابا بدال من تعيين ة              المجلس انتخابا بدال من تعيين أ بكارث ذي تنب دي ال ة              ل من وصول حفي أ بكارث ذي تنب دي ال ة   ""ل من وصول حفي ة   محدثي الديموقراطي ا مجرد      " " محدثي الديموقراطي ي ظنوه ا مجرد      والت ي ظنوه والت

ساتهم                    ائع جل ل وق ون لنق اميرا التلفزي ساتهم                   آراسي من المخمل يجلسون عليها مرتدين البشوت وهم ينظرون إلى آ ائع جل ل وق ون لنق اميرا التلفزي ذلك أرى أن   . . آراسي من المخمل يجلسون عليها مرتدين البشوت وهم ينظرون إلى آ ذلك أرى أن   ول ول
ه         التقرير آان مميزا جدا وشفافا أيضا ولكنني أرى أن اقتراحهم أن يكون الوصول لمجلس             التقرير آان مميزا جدا وشفافا أيضا ولكنني أرى أن اقتراحهم أن يكون الوصول لمجلس              ر محل ه          الشورى انتخابا رأي في غي ر محل  الشورى انتخابا رأي في غي

ا                           ا يعي تمام اد أجزم أن مجتمعن ا أآ اس وأن ا                          وخفت أن يرى من يقرؤه خفايا تأثير هذا االقتراح أنه ربما يعكس رغبة عامة الن ا يعي تمام اد أجزم أن مجتمعن ا أآ اس وأن وخفت أن يرى من يقرؤه خفايا تأثير هذا االقتراح أنه ربما يعكس رغبة عامة الن
 أننا لسنا جاهزين لذلك بل ونحتاج إلى وقت ربما يكون طويال ولكنه مهم أن نمر بهأننا لسنا جاهزين لذلك بل ونحتاج إلى وقت ربما يكون طويال ولكنه مهم أن نمر به

ل ضيقا           " " أشكل المشاآل أشكل المشاآل ""كلة ضمن   كلة ضمن   ولكن آيف يمكن أن تكون الديمقراطية مش      ولكن آيف يمكن أن تكون الديمقراطية مش       ا أن يكون العق ل ضيقا           بالنسبة إلينا؟ وهل يمكن أحيان ا أن يكون العق بالنسبة إلينا؟ وهل يمكن أحيان
دأ من األسفل          ا أوال أن نب د، علين دأ من األسفل         والفكرة واسعة فال يرآب هذا مع ذاك؟ نحن لسنا مستعدين لخوض التجربة الديموقراطية بع ا أوال أن نب د، علين والفكرة واسعة فال يرآب هذا مع ذاك؟ نحن لسنا مستعدين لخوض التجربة الديموقراطية بع

ات     يجب أن نقوم بتأصيل انتخاب األفضل في األحياء ثم في الم  يجب أن نقوم بتأصيل انتخاب األفضل في األحياء ثم في الم  . . صعودا إلى األعلى  صعودا إلى األعلى   م النقاب ات، ومن ث ات     دارس، ومن ثم الجامع م النقاب ات، ومن ث دارس، ومن ثم الجامع
 ..المهنية، حتى نصل إلى قمة الهرم االنتخابي ممثال في مجلس الشورىالمهنية، حتى نصل إلى قمة الهرم االنتخابي ممثال في مجلس الشورى

ببا                       الس، وس ع، وأحاديث المج ة المجتم ات لعب ة، أصبحت االنتخاب ة الديموقراطي ى التجرب دما انقضت عل ببا                      الجارة الكويتية عن الس، وس ع، وأحاديث المج ة المجتم ات لعب ة، أصبحت االنتخاب ة الديموقراطي ى التجرب دما انقضت عل الجارة الكويتية عن
سعودية          لهدر المال العام، والنتيجة أن المشاريع االقتصا    لهدر المال العام، والنتيجة أن المشاريع االقتصا     ي ال سها ف م تأسي ة ت شاريع عمالق ل م ا، مقاب ة تمام سعودية          دية العمالقة معطل ي ال سها ف م تأسي ة ت شاريع عمالق ل م ا، مقاب ة تمام دية العمالقة معطل

 . . واإلمارات وقطر دون تجربة انتخابيةواإلمارات وقطر دون تجربة انتخابية
 . . ال يعني ذلك رفض التجربة االنتخابية بالمطلق، ولكن علينا أوال أن نوجد الجسد الكامل بعد ذلك نقوم بتفصيل الثوب لهال يعني ذلك رفض التجربة االنتخابية بالمطلق، ولكن علينا أوال أن نوجد الجسد الكامل بعد ذلك نقوم بتفصيل الثوب له

م اآلراء الحادة التي تخالف أفكارنا أو قناعاتنا ولكن اآلخر يتبناها ويؤمن بها ومع               م اآلراء الحادة التي تخالف أفكارنا أو قناعاتنا ولكن اآلخر يتبناها ويؤمن بها ومع               إلى حين تأصيل اإليمان االنتخابي، واحترا     إلى حين تأصيل اإليمان االنتخابي، واحترا     
تكون                          ، ، ذلك يجب أن نحترمه   ذلك يجب أن نحترمه    ة س إن الفاعلي ة ف ساءلة والمتابع بة والم اك صالحيات أوسع للمحاس م يكن هن تكون                          علينا أن نفهم إذا ل ة س إن الفاعلي ة ف ساءلة والمتابع بة والم اك صالحيات أوسع للمحاس م يكن هن علينا أن نفهم إذا ل

  .  .  محدودة التأثير داخل مجلس الشورىمحدودة التأثير داخل مجلس الشورى
 السنة التاسعة السنة التاسعة ) ) ٣١٠٣٣١٠٣((م العدد م العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٩٢٩هـ الموافق هـ الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ع اآلخر ع اآلخر  ربي ربي٢٢األحد األحد جريدة الوطن جريدة الوطن : : المصدرالمصدر

http://www.alwatan.com.sa/writerdetail.asp?issueno=3103&id=10143&Rname=254  
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  بني احلقوق والواجبات-تقرير حقوق اإلنسان 
  حسن جعبور الحازميحسن جعبور الحازمي

ام                       ي األي ة ف ساحة المحلي ى ال رز األحداث عل سعودية من أب ي ال سان ف ام                      ُيعد صدور التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق اإلن ي األي ة ف ساحة المحلي ى ال رز األحداث عل سعودية من أب ي ال سان ف ي عد صدور التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق اإلن
ي الممل             سان ف وق اإلن ي الممل            القليلة الماضية، فقد قدم التقرير ملخصًا لحق سان ف وق اإلن ة القليلة الماضية، فقد قدم التقرير ملخصا  لحق ة ك ى       . . ك ر إل سم التقري ى       وينق ر إل سم التقري ى          ٣٣وينق وزع عل سية تت سام رئي ى           أق وزع عل سية تت سام رئي   ٨١٨١ أق

 ::صفحةصفحة
ة                   ي المملك شريعات ف ة وت ا صدر من أنظم ي م ة                  يبحث القسم األول ف ي المملك شريعات ف ة وت ا صدر من أنظم ي م ا               ، ، يبحث القسم األول ف ي يغطيه رة الت سان خالل الفت وق اإلن ة بحق ا               ذات عالق ي يغطيه رة الت سان خالل الفت وق اإلن ة بحق ذات عالق

 ..التقرير، آما يشير إلى الحقوق التي ال تزال تعاني فراغا تشريعيا لحمايتهاالتقرير، آما يشير إلى الحقوق التي ال تزال تعاني فراغا تشريعيا لحمايتها
ام               أما القسم الثاني فيتطر   أما القسم الثاني فيتطر    ي سجلها خالل الع سان للنظر ف ام               ق لعدد من األجهزة و المؤسسات الحكومية ذات العالقة بحقوق اإلن ي سجلها خالل الع سان للنظر ف ق لعدد من األجهزة و المؤسسات الحكومية ذات العالقة بحقوق اإلن

 ..للتعرف على مدى مساهمتها في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتهاللتعرف على مدى مساهمتها في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها) ) هـهـ١٤٢٩١٤٢٩( ( المنصرم المنصرم 
ة        " " الواقع والممارسات الواقع والممارسات ""آما جاء القسم الثالث تحت عنوان       آما جاء القسم الثالث تحت عنوان        ضايا الحقوقي ة        و يتناول عددا من الحقوق والق ضايا الحقوقي ل    و يتناول عددا من الحقوق والق رأة والطف ا الم ل     ومنه رأة والطف ا الم  ومنه

ساد      ة الف رأي ومكافح ن ال ر ع ي التعبي ق ف شارآة والح ي الم ق ف ساد     والح ة الف رأي ومكافح ن ال ر ع ي التعبي ق ف شارآة والح ي الم ق ف يم  ، ، والح صحية والتعل ة ال شية والرعاي اع المعي يم  واألوض صحية والتعل ة ال شية والرعاي اع المعي ، ، واألوض
سجناء   سجناء  والسجون وال ة                 ..والسجون وال ا لوجود ني را قوي شكل مؤش ذا ال شره به ر ن ذي أعتب ر ال ذا التقري ي له را بقراءت ة سعدت آثي ي الحقيق ة                 ف ا لوجود ني را قوي شكل مؤش ذا ال شره به ر ن ذي أعتب ر ال ذا التقري ي له را بقراءت ة سعدت آثي ي الحقيق ف

ى        ى أعل ى       صادقة لإلصالح عل ى أعل ستويات صادقة لإلصالح عل ستويات الم ام           . . الم ذي صدر ع ة وال ر األول للجمعي ان التقري إن آ ام           ف ذي صدر ع ة وال ر األول للجمعي ان التقري إن آ ى الجانب     ١٤٢٧١٤٢٧ف ز عل ـ يرآ ى الجانب      ه ز عل ـ يرآ  ه
ا      ، ، التنظيري والتأصيل لمبدأ حقوق اإلنسان آخطوة أولى      التنظيري والتأصيل لمبدأ حقوق اإلنسان آخطوة أولى       ى للحصول عليه ا      حيث أن معرفة الحقوق هي الخطوة األول ى للحصول عليه د أن  . . حيث أن معرفة الحقوق هي الخطوة األول د أن  نج نج

ضخيم أو      هذا التقرير قد تحدث بشفافية ومهنية عالية تبرز من خالل الطرح الموضوعي ل        هذا التقرير قد تحدث بشفافية ومهنية عالية تبرز من خالل الطرح الموضوعي ل         ائق دون ت راد للحق ع إي ضخيم أو      لمشكالت م ائق دون ت راد للحق ع إي لمشكالت م
 . . تغافل مع عرض للحلول المقترحة للخروج منهاتغافل مع عرض للحلول المقترحة للخروج منها

ا تفعل                             سائلة عم ي تعودت عدم الم ة الت ات الحكومي د من الجه اء للعدي د البن ي النق ا تفعل                            آما نجد صراحة ف سائلة عم ي تعودت عدم الم ة الت ات الحكومي د من الجه اء للعدي د البن ي النق ذي نجد        ، ، آما نجد صراحة ف ي الوقت ال ذي نجد        ف ي الوقت ال ف
ة                 للجهات المتسببة ظاهريا في الخطأ إذا آان هنا         للجهات المتسببة ظاهريا في الخطأ إذا آان هنا        - إن وجد     إن وجد    -التماس العذر   التماس العذر    ى الجه ع اإلشارة إل ا م ة                ك شيء خارج عن إرادته ى الجه ع اإلشارة إل ا م ك شيء خارج عن إرادته

اه                         . . المسئولة عن الخطأ بشكل مباشر     المسئولة عن الخطأ بشكل مباشر      ي االتج ة ف الجهود اإليجابي ادة ب ضا من خالل اإلش بن أي ا أن الطرح الموضوعي يت اه                         آم ي االتج ة ف الجهود اإليجابي ادة ب ضا من خالل اإلش بن أي ا أن الطرح الموضوعي يت آم
 . . الصحيح مع ذآر التقصير الحاصل بكل وضوحالصحيح مع ذآر التقصير الحاصل بكل وضوح

م يكن  سان ل وق اإلن ة لحق ة الوطني دور الجمعي ائلين ب د المتف د أن اش م يكن أعتق سان ل وق اإلن ة لحق ة الوطني دور الجمعي ائلين ب د المتف د أن اش وة و أعتق ستوى من الق ذا الم ر به ون التقري ع أن يك وة و يتوق ستوى من الق ذا الم ر به ون التقري ع أن يك يتوق
اون بعض               ، ، الصراحةالصراحة ع عدم تع ا م املين معه داد الع ة أع ة وقل دى الجمعي ة ل ة التجرب ار حداث اون بعض               خصوصا إذا أخذنا بعين االعتب ع عدم تع ا م املين معه داد الع ة أع ة وقل دى الجمعي ة ل ة التجرب ار حداث خصوصا إذا أخذنا بعين االعتب

  ..الجهات مع الجمعية آما ذآر التقريرالجهات مع الجمعية آما ذآر التقرير
 ::لمؤسسات األهليةلمؤسسات األهليةومن أجمل ما قرأت في هذا التقرير ما ورد عند حديثه عن نظام الجمعيات واومن أجمل ما قرأت في هذا التقرير ما ورد عند حديثه عن نظام الجمعيات وا

ادة                     " "  ذ إع شورى من ادة                     وليس من المبالغة القول إن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية يعد أهم مشروع ناقشه مجلس ال ذ إع شورى من وليس من المبالغة القول إن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية يعد أهم مشروع ناقشه مجلس ال
ي                  دة للعمل األهل ة جدي ي                 تشكيله باعتباره من أبرز األنظمة الحديثة في تاريخ المملكة ويؤسس لمرحل دة للعمل األهل ة جدي ذا      " ..... " " ..... " تشكيله باعتباره من أبرز األنظمة الحديثة في تاريخ المملكة ويؤسس لمرحل ة ه ى آتاب ذا      وحت ة ه ى آتاب وحت

ه من النصوص               التقرير لم يصدر هذ   التقرير لم يصدر هذ    ه لتنقيت ى مراجعت ى الحاجة إل د عل ه من النصوص               ا النظام، والجمعية تطالب باإلسراع في إقراره وتؤآ ه لتنقيت ى مراجعت ى الحاجة إل د عل ا النظام، والجمعية تطالب باإلسراع في إقراره وتؤآ
 ..التي قد تقيد عمل جمعيات المجتمع المدنيالتي قد تقيد عمل جمعيات المجتمع المدني

اك                            وراء آل حق ضائع هن ات ف وق والواجب وم الحق ع بمفه ة المجتم ا توعي اك                           فنحن بأمس الحاجة لجهات أهلية تأخذ على عاتقه وراء آل حق ضائع هن ات ف وق والواجب وم الحق ع بمفه ة المجتم ا توعي فنحن بأمس الحاجة لجهات أهلية تأخذ على عاتقه
 . . إن جمعية حقوق اإلنسان هي نتيجة لقيام شريحة مهتمة بهذا الشأن بواجبها تجاه مجتمعهاإن جمعية حقوق اإلنسان هي نتيجة لقيام شريحة مهتمة بهذا الشأن بواجبها تجاه مجتمعهابل بل . . واجب م قصر  فيهواجب ُمقصٌر فيه

ه                  ا حول أثرا بم ه                 إن الشعور باالنتماء للمجتمع بشكل جدي بحيث يكون الفرد مؤثرا ومت ا حول أثرا بم ي            ، ، إن الشعور باالنتماء للمجتمع بشكل جدي بحيث يكون الفرد مؤثرا ومت ادة ف شارآة الج تج من خالل الم ي            ين ادة ف شارآة الج تج من خالل الم ين
ات ال       اء والجمعي ة األحي صية وأندي ات التخص ة والجمعي ات المهني ات ال      النقاب اء والجمعي ة األحي صية وأندي ات التخص ة والجمعي ات المهني ية     النقاب ة والرياض ة واالجتماعي ة الثقافي ة واألندي ية     خيري ة والرياض ة واالجتماعي ة الثقافي ة واألندي خيري

دني  ع الم سات المجتم ن مؤس ا م دني ومثيالته ع الم سات المجتم ن مؤس ا م ذه   . . ومثيالته ة له ن الحري ساحة م ام واضح وم اك نظ ون هن ة أن يك ى أهمي ا عل ز هن ذه   وأرآ ة له ن الحري ساحة م ام واضح وم اك نظ ون هن ة أن يك ى أهمي ا عل ز هن وأرآ
وعي   راده ب ذي يتصرف أف دني ال ع الم اء المجتم ي بن ا ف ساهمة إيجابي ي الم ساعدها ف شكل ي شاطاتها ب ة ن ات لممارس وعي  الجمعي راده ب ذي يتصرف أف دني ال ع الم اء المجتم ي بن ا ف ساهمة إيجابي ي الم ساعدها ف شكل ي شاطاتها ب ة ن ات لممارس الجمعي

راد                     . . وليةوليةومسئومسئ راد                     وبطبيعة الحال فالعمل المؤسسي الحر يرسخ مبدأ ربط الحقوق بالواجبات ليعطينا جزأ من المسؤولية نحن أف وبطبيعة الحال فالعمل المؤسسي الحر يرسخ مبدأ ربط الحقوق بالواجبات ليعطينا جزأ من المسؤولية نحن أف
ع عالمجتم ا ، ، المجتم ع م ي مجتم وقهم ف صًة حق راد منتق اك أف ان هن إن آ ا ف ع م ي مجتم وقهم ف صة  حق راد منتق اك أف ان هن إن آ شكل  ، ، ف اتهم بال ون بواجب ود أشخاص ال يقوم ي وج ذا يعن شكل  فه اتهم بال ون بواجب ود أشخاص ال يقوم ي وج ذا يعن فه
اتهم           ، ،  هذا التقرير الغير ملزم ألحد       هذا التقرير الغير ملزم ألحد      لعل قائال يقول وماذا ينتظر أن يقدم مثل       لعل قائال يقول وماذا ينتظر أن يقدم مثل       ..المطلوبالمطلوب وقهم وواجب اس بحق ة الن أقول إن توعي اتهم           ف وقهم وواجب اس بحق ة الن أقول إن توعي ف

م   . . هي الخطوة األولى لتحميلهم المسؤولية عما يحدث حولهم من تقصير      هي الخطوة األولى لتحميلهم المسؤولية عما يحدث حولهم من تقصير       ع ه م   فالمتسببين في انتقاص حقوق بعض أفراد المجتم ع ه فالمتسببين في انتقاص حقوق بعض أفراد المجتم
يك        . . قصروا في أداء واجباتهم   قصروا في أداء واجباتهم   ، ، أفراد من المجتمع نفسه     أفراد من المجتمع نفسه      ذا التقصير س يك        وآثرة الحديث عن ه ذا التقصير س ى المقصرين       وآثرة الحديث عن ه يلة ضغط عل ى المقصرين       ون وس يلة ضغط عل ون وس

 ..للقيام بما يجب عليهم من خالل تحميلهم تبعة اجتماعية تدفعهم للقيام بواجباتهم تجاه إخوانهمللقيام بما يجب عليهم من خالل تحميلهم تبعة اجتماعية تدفعهم للقيام بواجباتهم تجاه إخوانهم
راد     ن األف ا نح اس لن ي انعك ساتنا ه ر فمؤس ذا التقري ى به ة األول ون بالدرج أفراد معني ا آ د أنن راد    أعتق ن األف ا نح اس لن ي انعك ساتنا ه ر فمؤس ذا التقري ى به ة األول ون بالدرج أفراد معني ا آ د أنن ن صالحنا  . . أعتق ن صالحنا  صالحها م صالحها م

 ..لتقرير بعقلية تبحث عن الواجب الذي قصرنا فيه مما أدى إلى ضياع حقلتقرير بعقلية تبحث عن الواجب الذي قصرنا فيه مما أدى إلى ضياع حقفلنعد لقراءة افلنعد لقراءة ا..وتقصيرها من تقصيرناوتقصيرها من تقصيرنا
   م م٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٢٩٢٩ هـ الموافق  هـ الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع الثاني  ربيع الثاني ٣٣األحد األحد صحيفة سبق األلكترونية صحيفة سبق األلكترونية : : المصدرالمصدر

http://www.sabq.org/?action=showAuthorMaqal&id=31  
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  احلياة الكرمية  

  
 صالح الفهيد

د      الحياة الكريمة، هي ما تتطلع إليه شعوب األرض قاطبة، والشعب السعودي ليس استثناء من هذه ال               الحياة الكريمة، هي ما تتطلع إليه شعوب األرض قاطبة، والشعب السعودي ليس استثناء من هذه ال                د      قاعدة، ومن هنا جاء تأآي قاعدة، ومن هنا جاء تأآي
ى مواصلة العمل                          شورى عل ي مجلس ال اريخي ف م والت ه المه ي خطاب شريفين ف ى مواصلة العمل                         خادم الحرمين ال شورى عل ي مجلس ال اريخي ف م والت ه المه ي خطاب شريفين ف اة        ((خادم الحرمين ال ق آل أسباب الحي اة        لتحقي ق آل أسباب الحي لتحقي

 ).).الكريمة للمواطنالكريمة للمواطن
رين ويختلف من شخص آلخر                  دى آثي رين ويختلف من شخص آلخر                 وأعرف أن مفهوم الحياة الكريمة ملتبس ل دى آثي ر            ، ، وأعرف أن مفهوم الحياة الكريمة ملتبس ل ا وأآث ر عمق ع أآث ي الواق ى ف ه يبق ر            ولكن ا وأآث ر عمق ع أآث ي الواق ى ف ه يبق ولكن

فالحياة الكريمة تعني بناء فالحياة الكريمة تعني بناء ، ،  من توفير متطلبات الحياة البسيطة من مأآل وملبس مع بعض الخدمات آما يظن آثيرون         من توفير متطلبات الحياة البسيطة من مأآل وملبس مع بعض الخدمات آما يظن آثيرون        جوهريةجوهرية
ادل                 افئ وع ساو ومتك شكل مت واطنين ب ادل                المجتمع الحديث المزدهر الذي يحفظ الحقوق لكل الم افئ وع ساو ومتك شكل مت واطنين ب ذا           . . المجتمع الحديث المزدهر الذي يحفظ الحقوق لكل الم ى ه ائرون إل ا س ذا           وال شك أنن ى ه ائرون إل ا س وال شك أنن

ذا الهدف                     ونحن في هذا الوطن     ونحن في هذا الوطن     ، ، الهدف بثبات وعزيمة وإصرار   الهدف بثبات وعزيمة وإصرار    ى ه ة للوصول إل ذ سنوات طويل شوار من دأنا الم ذا الهدف                     ان آنا قد ب ى ه ة للوصول إل ذ سنوات طويل شوار من دأنا الم ان آنا قد ب
ة          رارات الحكيم م بفضل الق دفنا، بفضل اهللا ث ة         فإن السنوات األخيرة شهدت بشكل الفت ومثير لإلعجاب تسريع الخطى نحو ه رارات الحكيم م بفضل الق دفنا، بفضل اهللا ث فإن السنوات األخيرة شهدت بشكل الفت ومثير لإلعجاب تسريع الخطى نحو ه

ارا   ،،واالستراتيجية التي اتخذها الملك عبد اهللا بن عبد العزيز على أآثر من صعيد وفي أآثر من حقل    واالستراتيجية التي اتخذها الملك عبد اهللا بن عبد العزيز على أآثر من صعيد وفي أآثر من حقل     ارا   فاالنتخابات أصبحت خي فاالنتخابات أصبحت خي
ق              ا يحق ي الوقت المناسب وبم زة أخرى ف ا ستطال أجه ا أنه ق             وآلية معتمدة في آثير من الهيئات والمؤسسات والمجالس وحتم ا يحق ي الوقت المناسب وبم زة أخرى ف ا ستطال أجه ا أنه وآلية معتمدة في آثير من الهيئات والمؤسسات والمجالس وحتم

د من        ) ) نصف المجتمعنصف المجتمع((والمرأة خطت خطواتها األولى والمهمة لتكون والمرأة خطت خطواتها األولى والمهمة لتكون ، ، المصلحة العامة المصلحة العامة  ة العدي د سنت الدول ال، وق وال وعم د من        ق ة العدي د سنت الدول ال، وق وال وعم ق
ي آانت            ، ، التي تضمن لها ممارسة حقوقها المشروعة التي آفلها الشرع        التي تضمن لها ممارسة حقوقها المشروعة التي آفلها الشرع        القوانين واألنظمة   القوانين واألنظمة    ود الت ر من القي ا الكثي ي آانت            ورفعت عنه ود الت ر من القي ا الكثي ورفعت عنه

وطن                  ذا ال د المشرق له اء الغ ي بن شارآة الرجل ف ين م وطن                 تحول بينها وب ذا ال د المشرق له اء الغ ي بن شارآة الرجل ف ين م وق         ، ، تحول بينها وب ة حق شر ثقاف ة تن ات حقوقي دينا منظم ا أصبح ل وق         آم ة حق شر ثقاف ة تن ات حقوقي دينا منظم ا أصبح ل آم
ا    ا   اإلنسان وتدافع عنه الم           ، ، اإلنسان وتدافع عنه ر من أصحاب المظ الذا لكثي الم           وصارت م ر من أصحاب المظ الذا لكثي اء محمال                 ، ، وصارت م ذي ج ر ال ا األخي ى تقريره شير إل ي أن ن اء محمال                 ويكف ذي ج ر ال ا األخي ى تقريره شير إل ي أن ن ويكف

ين         ين        بمضامين ورسائل قوية ال يمكن أن تخطئها الع د وزارات                     ،،بمضامين ورسائل قوية ال يمكن أن تخطئها الع ر ينتق سنوات أن يصدر تقري د من ال ل عق ان يتصور قب د وزارات                     فمن آ ر ينتق سنوات أن يصدر تقري د من ال ل عق ان يتصور قب فمن آ
 ومؤسسات حكومية؟ومؤسسات حكومية؟

ى تعويض                             ة وحصلوا عل ضايا ضد جهات حكومي ون ق ا مواطن رة آسب فيه ى حاالت آثي ارة إل ى تعويض                            وهنا تجدر اإلش ة وحصلوا عل ضايا ضد جهات حكومي ون ق ا مواطن رة آسب فيه ى حاالت آثي ارة إل ة  وهنا تجدر اإلش ة  ات معنوي ات معنوي
م                   ، ، ومالية من هذه الجهات     ومالية من هذه الجهات      ي مؤشر مه م                   بل أن حاالت آثيرة رفع فيها مواطنون قضايا ضد إمارات ومحافظات في مناطقهم ف ي مؤشر مه بل أن حاالت آثيرة رفع فيها مواطنون قضايا ضد إمارات ومحافظات في مناطقهم ف

ة                ، ، على أن الثقافة الحقوقية بدأت تنتشر في مجتمعنا       على أن الثقافة الحقوقية بدأت تنتشر في مجتمعنا        ه آامل ة                وان المواطن أصبح يدرك جيدا وأآثر من أي وقت مضى حقوق ه آامل ، ، وان المواطن أصبح يدرك جيدا وأآثر من أي وقت مضى حقوق
ه         ه        واألهم أن الدولة تشجعه وتوفر ل ه فرصة صون               واألهم أن الدولة تشجعه وتوفر ل ي تضمن ل شريعات الت سن الت وق وت ذه الحق دفاع عن ه ة لل ه فرصة صون               الفرصة آامل ي تضمن ل شريعات الت سن الت وق وت ذه الحق دفاع عن ه ة لل الفرصة آامل

 ..حقوقه والدفاع عنها حقوقه والدفاع عنها 
سارعة وصادقة وشجاعة نحو                               ائرون وبخطى مت ا س د أنن ي تؤآ سجيل آل المؤشرات الت سارعة وصادقة وشجاعة نحو                              والحقيقة أن المجال هنا ال يتسع لت ائرون وبخطى مت ا س د أنن ي تؤآ سجيل آل المؤشرات الت والحقيقة أن المجال هنا ال يتسع لت

 ..انية لكل أبنائهانية لكل أبنائهمجتمع يحارب الفساد ويكفل الحقوق اإلنسمجتمع يحارب الفساد ويكفل الحقوق اإلنس) ) الحياة الكريمةالحياة الكريمة((مجتمع مجتمع 
وسيسجل التاريخ بحروف من ذهب لقائد هذه األمة الملك عبد اهللا بن عبد العزيز انه أسس لمجتمع الحقوق حينما أآد بصريح       وسيسجل التاريخ بحروف من ذهب لقائد هذه األمة الملك عبد اهللا بن عبد العزيز انه أسس لمجتمع الحقوق حينما أآد بصريح       

م         ((العبارة انه   العبارة انه    ة الجور والظل دل هام م         سيضرب بالع ة الجور والظل دل هام سكة الصحيحة، وضبط البوصلة        ) ) سيضرب بالع ى ال سكة الصحيحة، وضبط البوصلة        فوضع القطار عل ى ال شك   ، ، فوضع القطار عل شك   وال أحد ي وال أحد ي
  ..بعون اهللا وتوفيقهبعون اهللا وتوفيقه، ، إلى مكانها الصحيح إلى مكانها الصحيح مطلقا أن هذه المسيرة ستصل مطلقا أن هذه المسيرة ستصل 

  ٢٨٤٢٢٨٤٢: :   العدد   العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩//مارسمارس/ / ٢٩٢٩) ) هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠//٠٤٠٤//٠٢٠٢األحد األحد ( ( جريدة عكاظ جريدة عكاظ : : المصدرالمصدر
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090329/Con20090329267269.htm?kw==  
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 احلقوق صايرة مزعجة
 عبداهللا الطويرقي.د

ال وتسبب ت فى حالة  ال وتسبّبت فى حالة  .. .. ال شك أن الجمعي ة الوطنية لحقوق اإلنسان بتقريرها األخير صد عت رؤوس العديد من الجهات فى البلد               ال شك أن الجمعّية الوطنية لحقوق اإلنسان بتقريرها األخير صّدعت رؤوس العديد من الجهات فى البلد               
ة         من االستنفار غير مسبوقة بين مسؤولي هذه األجهزة   من االستنفار غير مسبوقة بين مسؤولي هذه األجهزة    ة عن األوضاع الحقوقي ر الجمعي ى تقري ا مالحظات ف ة         التي ورد عليه ة عن األوضاع الحقوقي ر الجمعي ى تقري ا مالحظات ف التي ورد عليه

شبهة عن                    .. .. فيهافيها د ال أي شكل وتبع ستر الحال ب ار تخاريج ت ة ساحته وابتك ة لتبرئ شبهة عن                    الكل يريد ان يسارع عبر ماآينته اإلعالمي د ال أي شكل وتبع ستر الحال ب ار تخاريج ت ة ساحته وابتك ة لتبرئ الكل يريد ان يسارع عبر ماآينته اإلعالمي
ع             ى الواق ا هو موجود ف ة وم ع            الجهاز ومسؤوليه حتى وإن آان على حساب الحقيق ى الواق ا هو موجود ف ة وم شهد   .. .. الجهاز ومسؤوليه حتى وإن آان على حساب الحقيق ذا الم ا ه شهد   طبع ذا الم ا ه ا    طبع ه مألوف ا     التهريجي أظن ه مألوف  التهريجي أظن

اء                اء               آثيرا فى اجهزتنا وماآيناتها اإلعالمية التي اعتادت على مالقاة الصوت بالصوت مع شوية حرآات مؤّسسّية مفتعلة لرؤس آثيرا فى اجهزتنا وماآيناتها اإلعالمية التي اعتادت على مالقاة الصوت بالصوت مع شوية حرآات مؤس سي ة مفتعلة لرؤس
شة او محور الطرح                     ضية المناق ق بالق ة وال تتعل سائل جانبي ام بم رأي الع شة او محور الطرح                    األجهزة لتشتيت انتباه ال ضية المناق ق بالق ة وال تتعل سائل جانبي ام بم رأي الع ى     .. .. األجهزة لتشتيت انتباه ال رة ف ذه الم ى     المضحك ه رة ف ذه الم المضحك ه

دو       تعاطي ماآينا تعاطي ماآينا  شكل يب رد ب دو       ت األجهزة الرسمية مع مالحظات تقرير حقوق اإلنسان هذه المرة انها اتفقت يا سبحان اهللا فى ال شكل يب رد ب ت األجهزة الرسمية مع مالحظات تقرير حقوق اإلنسان هذه المرة انها اتفقت يا سبحان اهللا فى ال
ى                         ذه المالحظات ومت از ه ى الجه ى                        انه متعّقل وهادئ بل وفيه نغمة موسيقّية جديدة علينا شوى وفحواها سيدرس المختصون ف ذه المالحظات ومت از ه ى الجه انه متعق ل وهادئ بل وفيه نغمة موسيقي ة جديدة علينا شوى وفحواها سيدرس المختصون ف

واهللا العظيم شيء سخيف هذا الذي يحدث من اجهزة ما عاد واهللا يفيد فيها              واهللا العظيم شيء سخيف هذا الذي يحدث من اجهزة ما عاد واهللا يفيد فيها              . . ..ما توافر الرد سيبث للرأي العام وللجمعي ة بالطبع       ما توافر الرد سيبث للرأي العام وللجمعّية بالطبع       
سّيئ وتخّبطات    ا ال ة ألدائه اليب المراجع ن اس لوب م بة او أي اس وان المحاس ن أل ون م ة او أي ل كال الرقاب ن اش كل م سي ئ وتخب طات   أي ش ا ال ة ألدائه اليب المراجع ن اس لوب م بة او أي اس وان المحاس ن أل ون م ة او أي ل كال الرقاب ن اش كل م أي ش

اس       .. .. مسؤوليها فى البلد  مسؤوليها فى البلد   ق باحتياجات الن ة وتتعّل ة ومرافقي اس       إلى متى تضحك اجهزة خدمّي ة وتتعل ق باحتياجات الن رخيص     إلى متى تضحك اجهزة خدمي ة ومرافقي ارس الصرف ال ة تم رخيص     الحياتي ارس الصرف ال ة تم الحياتي
ل         .. .. من الكالميات اللي ما تود ي وال تجيب آما نقول        من الكالميات اللي ما توّدي وال تجيب آما نقول         ي وعدت بدراسة وتحلي زة الت ذه األجه ل         طبعا لمعلومّية القارئ الكريم، فه ي وعدت بدراسة وتحلي زة الت ذه األجه طبعا لمعلومي ة القارئ الكريم، فه

ذ                     م مسبق من ديها عل شرآم بالمالحظات، ول لفا اب ذ                    ما ورد من مالحظات على ادائها فى تقرير جمعية حقوق اإلنسان تعرف س م مسبق من ديها عل شرآم بالمالحظات، ول لفا اب ما ورد من مالحظات على ادائها فى تقرير جمعية حقوق اإلنسان تعرف س
ين  .. .. وقاتها ألن الجمعي ة ال تصدر تقريرها إال بعد سين وجيم مع هذه األجهزة وقاتها ألن الجمعّية ال تصدر تقريرها إال بعد سين وجيم مع هذه األجهزة مبطي بخر مبطي بخر  ين  يعني باهللا العظيم هذولي يستغفلون م يعني باهللا العظيم هذولي يستغفلون م

ة                    ! ! فى البلد؟ فى البلد؟  ات وافي ى إجاب ة                    وللمعلومّية ال تصدر الجمعية الحقوقية تقريرها إّال وقد استنفدت آل الوسائل والسبل للحصول عل ات وافي ى إجاب وللمعلومي ة ال تصدر الجمعية الحقوقية تقريرها إال  وقد استنفدت آل الوسائل والسبل للحصول عل
زة وا ساؤالتها من األجه ى ت ة عل زة واومقنع ساؤالتها من األجه ى ت ة عل ق ميت او ومقنع ا لطري د ان تصل إّم ال إّال بع ا يق يض آم ى اب ود عل ات وال تضع اس ق ميت او لجه د ان تصل إم ا لطري ال إال  بع ا يق يض آم ى اب ود عل ات وال تضع اس لجه

ى اداء                           .. .. مسدود مع الجهة  مسدود مع الجهة   ا عل سنوي ومالحظاته ا ال د بث فرمانه د ح ة عن ا ان ال تتوقف الجمعي ى اداء                           بطبيعة الحال المفروض هن ا عل سنوي ومالحظاته ا ال د بث فرمانه د ح ة عن ا ان ال تتوقف الجمعي بطبيعة الحال المفروض هن
سؤولي                ام والم سؤولي               اجهزة رسمية فى البلد، وتتلّطم على شحم آما يقال وال تنّور الرأي الع ام والم درس والبحث           اجهزة رسمية فى البلد، وتتلط م على شحم آما يقال وال تنو ر الرأي الع ة بموضة ال ى الحكوم درس والبحث           ن ف ة بموضة ال ى الحكوم ن ف

ا            / / والتحليل والتفسير التسكيتي ة  والتحليل والتفسير التسكيتّية   صدر تقريره سان ت وق اإلن ا وانتظرت حق لفا بعلله ي تعرف س زة الت ذه األجه ا            التخديرّية من ه صدر تقريره سان ت وق اإلن ا وانتظرت حق لفا بعلله ي تعرف س زة الت ذه األجه التخديري ة من ه
رأي ال                   .. .. لتخرج علينا بهذا التهريج   لتخرج علينا بهذا التهريج    ّوروا ال ر شجاعة وين وا اآث رأي ال                   انا اتمّنى على القائمين على جمعية حقوق اإلنسان ان يكون و روا ال ر شجاعة وين وا اآث ام  انا اتمن ى على القائمين على جمعية حقوق اإلنسان ان يكون ام  ع ع

ة واضحة                              م تجد ال ردودا صاحية وال جدّي م ول ة التواصل معه زة سبق للجمعي م تجد ال ردودا صاحية وال جدي ة واضحة                             بمزحة الدراسات والفتاوى الموضة من اجه م ول ة التواصل معه زة سبق للجمعي بمزحة الدراسات والفتاوى الموضة من اجه
ا               ا              لمعالجة او حتى إعطاء مبررات مقبولة ومقنعة، وإّال لم تورد ما اوردته فى تقريره ة           !!! !!! لمعالجة او حتى إعطاء مبررات مقبولة ومقنعة، وإال  لم تورد ما اوردته فى تقريره رم نظاف ي احت نكم واهللا إّن ي وبي ة           بين رم نظاف نكم واهللا إن ي احت ي وبي بين

ات اإلعال ديرون الماآين ن ي ة م ات اإلعالادمغ ديرون الماآين ن ي ة م ة مصائبهمادمغ ى مواجه ة ف يهم الحيل ذين ال تعي ة وال ا العام ى اجهزتن ة ف ة مصائبهممي ى مواجه ة ف يهم الحيل ذين ال تعي ة وال ا العام ى اجهزتن ة ف اهزون .. .. مي م ج اهزون فه م ج فه
ى       .. .. وبمنتهى البراعة فى الصرف على خلق اهللا وعلى اجهزة الرقابة وقدرتهم على الل ي خلقهم بجد               وبمنتهى البراعة فى الصرف على خلق اهللا وعلى اجهزة الرقابة وقدرتهم على الّلي خلقهم بجد                ى عل ة حال، اتمّن ى اي ى       عل ة حال، اتمن ى عل ى اي عل

ائج                 ا بنت سوا أن يزودون سان ان ال ين وق اإلن ة حق ى جمعّي ائج                اإلخوة واألخوات ف ا بنت سوا أن يزودون سان ان ال ين وق اإلن ى جمعي ة حق ذه       اإلخوة واألخوات ف ا ه ي ستتوّصل إليه ذه        الدراسات واألبحاث الت ا ه ي ستتوص ل إليه  الدراسات واألبحاث الت
سار   صحيح م ى ت د وف ى البل سؤول ف وقي م ة وعي حق ى تنمي ا ف ا بجهوده ة عرفان ة للجمعي ع القبع ل لنرف ى األق زة عل سار  األجه صحيح م ى ت د وف ى البل سؤول ف وقي م ة وعي حق ى تنمي ا ف ا بجهوده ة عرفان ة للجمعي ع القبع ل لنرف ى األق زة عل األجه
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 خالد الغنامي  خالد الغنامي  
ان أو     ًا آ عودي حاآم واطن س ل م شرف لك از م سان إنج وق اإلن ة لحق ة العام ذي أصدرته الجمعي اني ال سنوي الث ر ال ان أو    التقري ا  آ عودي حاآم واطن س ل م شرف لك از م سان إنج وق اإلن ة لحق ة العام ذي أصدرته الجمعي اني ال سنوي الث ر ال التقري

ًا ا محكوم ا، ، محكوم م وازدهاره اء األم ذريا بارتق ا ج رتبط ارتباط وي الم ذا المجال الحي ي ه رة ف ة وآبي ة نوعي و بحق نقل اوه م وازدهاره اء األم ذريا بارتق ا ج رتبط ارتباط وي الم ذا المجال الحي ي ه رة ف ة وآبي ة نوعي و بحق نقل حيث حيث ، ، وه
ذهب والفضة              االستثمار الحقيق  االستثمار الحقيق   رول وال م من البت ذي هو أه ذهب والفضة              ي ال رول وال م من البت ذي هو أه ي     ، ، ي ال تثمار ف ي     االس تثمار ف سان ""االس سان اإلن سه " " اإلن سه نف ة     ، ، نف وظ الكرام سان محف ة     فاإلن وظ الكرام سان محف فاإلن

ي   -هذا التقرير هو إنجاز يستحق اإلشادة وإنه واجب          هذا التقرير هو إنجاز يستحق اإلشادة وإنه واجب          . . والحقوق هو اإلنسان المنتج والناجح والراقي في تعامله وحياته آلها         والحقوق هو اإلنسان المنتج والناجح والراقي في تعامله وحياته آلها          ي    ف  ف
ى    على آل مهتم بمجال حقوق اإلنسان وآل ناشط في          على آل مهتم بمجال حقوق اإلنسان وآل ناشط في         -رأيي  رأيي   ى   ه أن يسجل شكره للجمعية الوطنية على ما بذلته هنا من جهد وعل ه أن يسجل شكره للجمعية الوطنية على ما بذلته هنا من جهد وعل

ي                        ي وردت ف ادات الت ي                       القدر العالي من الشفافية الذي لمسناه في التقرير والذي يدل على جهود حثيثة تعمل بصمت برغم االنتق ي وردت ف ادات الت القدر العالي من الشفافية الذي لمسناه في التقرير والذي يدل على جهود حثيثة تعمل بصمت برغم االنتق
ر   وبرغم الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة وعندما تن وبرغم الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة وعندما تن– منهم أنا  منهم أنا –حق الجمعية من آتـ اب آثر      حق الجمعية من آتـّاب آثر       ر  شر الجمعية مثل هذا التقري شر الجمعية مثل هذا التقري

وطن                                   ذي يخدم ال وع من التكامل ال ومي هو ن ألداء الحك د ل ذا النق أن ه ؤمن ب صة ت وطن                                  فهي بال شك تنطلق من رؤية وطنية مخل ذي يخدم ال وع من التكامل ال ومي هو ن ألداء الحك د ل ذا النق أن ه ؤمن ب صة ت فهي بال شك تنطلق من رؤية وطنية مخل
ذا          ، ، ليس لدي الكثير مما يمكن أن أقوله هنا       ليس لدي الكثير مما يمكن أن أقوله هنا       . . ورخاءه واستقراره في النهاية   ورخاءه واستقراره في النهاية    ه ألن ه اء في ا ج م م ى أه سريع عل ذا          سوى المرور ال ه ألن ه اء في ا ج م م ى أه سريع عل سوى المرور ال

شورى       ، ،  أن أفعله   أن أفعله  أفضل ما يمكن  أفضل ما يمكن   رورًا بمجلس ال شورى       فقد انتقد التقرير أداء العديد من الجهات الحكومية واألجهزة األمنية م رورا  بمجلس ال ذي  ((فقد انتقد التقرير أداء العديد من الجهات الحكومية واألجهزة األمنية م ذي  ال ال
دريجيا                               ذا ت تم ه ى أن ي ين عل دال من التعي شكيله باستخدام أسلوب االنتخاب ب ة ت ي آلي دريجيا                              طالب التقرير بإعادة النظر ف ذا ت تم ه ى أن ي ين عل دال من التعي شكيله باستخدام أسلوب االنتخاب ب ة ت ي آلي وان  ) ) طالب التقرير بإعادة النظر ف وان  ودي ودي

ر     ر    المظالم والجهاز القضائي بكامله ونظام الم ام     المظالم والجهاز القضائي بكامله ونظام الم اء الع ق واالدع ة التحقي ام     ور وهيئ اء الع ق واالدع ة التحقي رئيس مجلس       ((ور وهيئ ا ب ر بربطه ي طالب التقري رئيس مجلس       الت ا ب ر بربطه ي طالب التقري الت
ة               ) ) الوزراء مباشرة الوزراء مباشرة  ة               وتحدث في حقل خاص عن حقوق المرأة وحقوق الطفل والمشروع اإلصالحي واالنفتاح اإلعالمي وحري وتحدث في حقل خاص عن حقوق المرأة وحقوق الطفل والمشروع اإلصالحي واالنفتاح اإلعالمي وحري

ي                    . . التعبيرالتعبير ه ف اطى المجلس ب ذي يتع سرية ال ق بأسلوب ال ي                    انتقد التقرير مجلس الشورى فيما يتعل ه ف اطى المجلس ب ذي يتع سرية ال ق بأسلوب ال ة   انتقد التقرير مجلس الشورى فيما يتعل شاريع األنظم ة    موضوع م شاريع األنظم ، ،  موضوع م
ة          ، ، واعتبر أن هذا من أهم عيوب العملية التشريعية في بالدنا         واعتبر أن هذا من أهم عيوب العملية التشريعية في بالدنا          ات والمؤسسات األهلي ة          وضرب مثال لهذا بمشروع نظام الجمعي ات والمؤسسات األهلي ، ، وضرب مثال لهذا بمشروع نظام الجمعي

ع                          ا يتعارض م ات والمؤسسات بم ام الجمعي ع قي شأن من اء ب ا ج ل م ع                         وانتقد العبارات الفضفاضة التي وردت في المشروع مث ا يتعارض م ات والمؤسسات بم ام الجمعي ع قي شأن من اء ب ا ج ل م وانتقد العبارات الفضفاضة التي وردت في المشروع مث
يم أداء                     وأخذ  وأخذ  ، ، النظام العام النظام العام  ة وتقي ات الدولي ة االتفاقي ة ومراجع يم أداء                     على المجلس بقاءه في دوره التقليدي المتمثل في دراسة األنظم ة وتقي ات الدولي ة االتفاقي ة ومراجع على المجلس بقاءه في دوره التقليدي المتمثل في دراسة األنظم

سلطة    زة ومؤسسات ال ى أجه ابي عل ز دوره الرق شارآة وتعزي يع الم اه توس ا باتج ة دون أن يتطور إيجابي زة الحكومي سلطة   األجه زة ومؤسسات ال ى أجه ابي عل ز دوره الرق شارآة وتعزي يع الم اه توس ا باتج ة دون أن يتطور إيجابي زة الحكومي األجه
ة ةالتنفيذي س   ، ، التنفيذي ن المجل ر م ان ينتظ ا آ ثًال لم س   وضرب م ن المجل ر م ان ينتظ ا آ ثال  لم شكلة، ، وضرب م شكلةبم سلع     بم عار ال ي أس ر ف اع الكبي شكلة االرتف هم وم ار األس سلع      انهي عار ال ي أس ر ف اع الكبي شكلة االرتف هم وم ار األس  انهي
األمر الذي ال بد له من توسيع صالحيات المجلس      األمر الذي ال بد له من توسيع صالحيات المجلس      ، ، مما آان ينتظر من المجلس أن يتدخل فيها بشكل أآثر إيجابية          مما آان ينتظر من المجلس أن يتدخل فيها بشكل أآثر إيجابية          ، ، والخدماتوالخدمات

 . . للقيام بمثل هذه المهامللقيام بمثل هذه المهام
ا ورد       ه نصيب األسد فيم ا ورد      الجهاز القضائي بما فيه ديوان المظالم آان ل ه نصيب األسد فيم رفض        مم مم ، ، الجهاز القضائي بما فيه ديوان المظالم آان ل ى أن ي سجيل االحتجاج عل ا هو ت اء هن رفض        ا ج ى أن ي سجيل االحتجاج عل ا هو ت اء هن ا ج

ضاة                       بعض الق ة ل ادات فردي ذا من اجته ي ه ضاة                      النظر في بعض القضايا بحجة أنها تتعلق بأعمال السيادة وانتقد التقرير ما دخل ف بعض الق ة ل ادات فردي ذا من اجته ي ه النظر في بعض القضايا بحجة أنها تتعلق بأعمال السيادة وانتقد التقرير ما دخل ف
ذه المؤسسة             ". ". أعمال السيادة   أعمال السيادة   " " في تفسير مفهوم    في تفسير مفهوم     ة ه ي هيكل ر ف ا التقري ي اعترض عليه ذه المؤسسة             ومن جملة األشياء الت ة ه ي هيكل ر ف ا التقري ي اعترض عليه اء  ، ، ومن جملة األشياء الت اء  اآتف شرط  شرط  اآتف

ون حاصال                           ى أن يك اج إل ر يحت ى أن األم ون حاصال                          التعيين في وظيفة القاضي أن يكون حاصال على بكالوريوس في الشريعة وأشار إل ى أن يك اج إل ر يحت ى أن األم التعيين في وظيفة القاضي أن يكون حاصال على بكالوريوس في الشريعة وأشار إل
 . . على دبلوم في األنظمة أو القانون باإلضافة إلى بكالوريوس الشريعة هذا لمن سيعين في المحاآم التجارية والمحاآم العماليةعلى دبلوم في األنظمة أو القانون باإلضافة إلى بكالوريوس الشريعة هذا لمن سيعين في المحاآم التجارية والمحاآم العمالية

أنه المساس                       ، ، يريرمن األنظمة التي انتقدها التقر    من األنظمة التي انتقدها التقر     ا من ش اج م ا إنت ة بأنه ذي وصف الجريم ة وال أنه المساس                       نظام مكافحة جرائم المعلوماتي ا من ش اج م ا إنت ة بأنه ذي وصف الجريم ة وال نظام مكافحة جرائم المعلوماتي
بالنظام العام أو القيم الدينية أو اآلداب العامة ووجه االنتقاد أن هذا التعريف فضفاض وسيؤدي لتجريم الكثير من الكتابات في                    بالنظام العام أو القيم الدينية أو اآلداب العامة ووجه االنتقاد أن هذا التعريف فضفاض وسيؤدي لتجريم الكثير من الكتابات في                    

يش             آما انتقد   آما انتقد   ،،..الشبكة العنكبوتية بحجة المساس بهذه المفاهيم     الشبكة العنكبوتية بحجة المساس بهذه المفاهيم      يش             التقرير هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خالل تفت التقرير هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خالل تفت
ا،            ر دون قراءته ى محاض ع عل ى التوقي ار عل رم، واإلجب ساء دون مح ى الن بض عل رر، والق ة دون مب ات الخاص ا،           الممتلك ر دون قراءته ى محاض ع عل ى التوقي ار عل رم، واإلجب ساء دون مح ى الن بض عل رر، والق ة دون مب ات الخاص الممتلك

 . . واستخدام سيارات خاصة لنقل من يوقف إلى أحد مراآز الهيئةواستخدام سيارات خاصة لنقل من يوقف إلى أحد مراآز الهيئة
ذا وردت            العديد من القضايا التي تتعلق بالمرأة ورد   العديد من القضايا التي تتعلق بالمرأة ورد    ه التجاوزات ول ع بحق ر من تق ال شك أآث رأة هي ب ستقل ألن الم ذا وردت            بشكل م ه التجاوزات ول ع بحق ر من تق ال شك أآث رأة هي ب ستقل ألن الم بشكل م

ي                    ة ول اء اشتراط موافق وك بضرورة إلغ ى البن م عل سعودي أن تعم ي ال د العرب ي                   عدة مطالبات بشأنها مثل مطالبة مؤسسة النق ة ول اء اشتراط موافق وك بضرورة إلغ ى البن م عل سعودي أن تعم ي ال د العرب عدة مطالبات بشأنها مثل مطالبة مؤسسة النق
ا ع                  ي أمره ا ع                 األمر على حق المرأة الراشدة في فتح حساب باسمها وإلغاء المطالبة بحضور ول ي أمره ام           األمر على حق المرأة الراشدة في فتح حساب باسمها وإلغاء المطالبة بحضور ول م أم شكوى أو تظل ا ل د رفعه ام           ن م أم شكوى أو تظل ا ل د رفعه ن

وحث آل الجهات الحكومية أن تمتنع عن أية ممارسات تمييزية ضد المرأة وطالب بوضع     وحث آل الجهات الحكومية أن تمتنع عن أية ممارسات تمييزية ضد المرأة وطالب بوضع     ، ، القضاء ألنه قد يكون هو الخصم     القضاء ألنه قد يكون هو الخصم     
ذاء                        واع اإلي ل من شتى أن ة الطف ذاء                       حد لتزويج الصغيرات في إطار رأي شرعي معتبر وأشار إلى ضرورة إصدار نظام لحماي واع اإلي ل من شتى أن ة الطف حد لتزويج الصغيرات في إطار رأي شرعي معتبر وأشار إلى ضرورة إصدار نظام لحماي

د  ، ، موضوع حرية التعبير ومستوى الشفافية آان حاضرا  بقوة هو اآلخر           موضوع حرية التعبير ومستوى الشفافية آان حاضرًا بقوة هو اآلخر           . . التسول واالستغالل الجنسي  التسول واالستغالل الجنسي  واإلهمال واالتجار و  واإلهمال واالتجار و   د  فق فق
اح اإلعالمي من دون          ، ، انتقد التقرير التباين في مستوى الشفافية بين الصحف السعودية        انتقد التقرير التباين في مستوى الشفافية بين الصحف السعودية         اح اإلعالمي من دون          وأآد أن االنفت ه     " " مأسسة   مأسسة   ""وأآد أن االنفت ه     ال يمكن ل ال يمكن ل

اه ترسيخ                تحقيق االستمرارية إذ هو يعبر عن مجرد اجتهادات فردية          تحقيق االستمرارية إذ هو يعبر عن مجرد اجتهادات فردية           ة التحول التراآمي باتج ى مرحل اه ترسيخ                دون أن يصل األمر إل ة التحول التراآمي باتج ى مرحل دون أن يصل األمر إل
اح اإلعالمي     ، ، حرية التعبير وضمانها في المملكة مما سيؤدي حتما النتكاسة        حرية التعبير وضمانها في المملكة مما سيؤدي حتما النتكاسة         ذه االنتكاسة لالنفت اح اإلعالمي     وأن أخطر المؤشرات على ه ذه االنتكاسة لالنفت وأن أخطر المؤشرات على ه

ذي                         لها ال ضائية لمراس وات الف ة إحدى القن شار بمعاقب شورى من استب ي مجلس ال بعض ف ل عن ال ا نق ذي                        هو م لها ال ضائية لمراس وات الف ة إحدى القن شار بمعاقب شورى من استب ي مجلس ال بعض ف ل عن ال ا نق رًا عن    هو م را  عن    بث تقري بث تقري
 . . المجلس أظهر بعض األعضاء في حالة نعاس أو غياب عن الجلساتالمجلس أظهر بعض األعضاء في حالة نعاس أو غياب عن الجلسات
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ا يمكن أن                         ، ، نحن فعال  أمام نقلة نوعية    نحن فعًال أمام نقلة نوعية     م م ا وأه ا معه ساندتنا ووقوفن ة بحاجة لم ر الجمعي ا يمكن أن                         لكن هذه النقلة التي لمسناها في تقري م م ا وأه ا معه ساندتنا ووقوفن ة بحاجة لم ر الجمعي لكن هذه النقلة التي لمسناها في تقري
د          نفعله هو نشر الوعي بهذه الثقافة النبيلة والدفاع عنها ضد من يحاولون             نفعله هو نشر الوعي بهذه الثقافة النبيلة والدفاع عنها ضد من يحاولون              ع قطع ي أت إال لتمن د          تشويهها أو إظهارها وآأنها لم ت ع قطع ي أت إال لتمن تشويهها أو إظهارها وآأنها لم ت

ا                           اس فيه د الن الي تزهي سفة وبالت ذه الفل شويه الصورة وتجريم ه ا ت ي يقصد منه تهم الت دام من ال م اإلع ا                          السارق أو لتوقف حك اس فيه د الن الي تزهي سفة وبالت ذه الفل شويه الصورة وتجريم ه ا ت ي يقصد منه تهم الت دام من ال م اإلع السارق أو لتوقف حك
 !!!!".!!!!".من يوم جتنا حقوق اإلنسان وحنا ما حنا بخير من يوم جتنا حقوق اإلنسان وحنا ما حنا بخير : ": "وتنفيرهم منها حتى سمعت رجال  عاميا  مرة يقولوتنفيرهم منها حتى سمعت رجًال عاميًا مرة يقول

  آاتب سعودي  آاتب سعودي  **
 السنة التاسعة السنة التاسعة ) ) ٣١٠٤٣١٠٤((م العدد م العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٣٠٣٠هـ الموافق هـ الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع اآلخر  ربيع اآلخر ٣٣االثنين االثنين جريدة الوطن جريدة الوطن : : المصدرالمصدر

http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3104&id=10160&Rname=53  
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  !اإلعالم بني حقوق اإلنسان وحقوق املواطن 

 
  محمد بن علي الهرفي

ي تقرير      ي تقرير     جمعية حقوق اإلنسان ف ى                          جمعية حقوق اإلنسان ف ه ألداء وزارة اإلعالم فأثنت عل ام تعرضت في ذا الع رًا ه ه آثي ذي وفقت في سنوي ال ا ال ى                          ه ه ألداء وزارة اإلعالم فأثنت عل ام تعرضت في ذا الع را  ه ه آثي ذي وفقت في سنوي ال ا ال ه
ة          زة الحكومي ا ألداء بعض األجه ذلك انتقاده ة         طريقة معالجة الوزارة لكثير من القضايا االجتماعية وآ زة الحكومي ا ألداء بعض األجه ذلك انتقاده سه     . . طريقة معالجة الوزارة لكثير من القضايا االجتماعية وآ ي الوقت نف ا ف سه     لكنه ي الوقت نف ا ف لكنه

   ..ية التعبيرية التعبيرتناولت أداء الوزارة في قضايا مهمة، وطالب التقرير إتاحة وضمان حرتناولت أداء الوزارة في قضايا مهمة، وطالب التقرير إتاحة وضمان حر
ة                          ذه الحري ؤمن به شريًا ال ي ًا ب ة                         في ظني أن وزير اإلعالم يؤمن بمبدأ حرية التعبير، وال أعتقد أن هناك آائن ذه الحري ؤمن به شريا  ال ي ا  ب ي      -في ظني أن وزير اإلعالم يؤمن بمبدأ حرية التعبير، وال أعتقد أن هناك آائن اوت ف ى تف ي      عل اوت ف ى تف عل

ة ذه الحري دار ه ةمق ذه الحري دار ه ن   -مق د، ولك اره أح ى أفك ر عل ق أن يحج ذه المواصفات ال يطي سان به ب، وإن ب وآات اعر وأدي الوزير ش ن    ف د، ولك اره أح ى أفك ر عل ق أن يحج ذه المواصفات ال يطي سان به ب، وإن ب وآات اعر وأدي الوزير ش  ف
 !! عن هذه الحرية، وما هو المقدار المتاح منها، وعلى أي شيء يعتمد؟ عن هذه الحرية، وما هو المقدار المتاح منها، وعلى أي شيء يعتمد؟آيف يمكننا أن نعبرآيف يمكننا أن نعبر: : السؤالالسؤال

وانين األرضية                : : باختصار شديد باختصار شديد  سماوية والق شرائع ال ه ال ذا الحق آفلت سان، وه وانين األرضية                أعتقد أن حرية التعبير حق لكل إن سماوية والق شرائع ال ه ال ذا الحق آفلت سان، وه ذه   .. .. أعتقد أن حرية التعبير حق لكل إن ذه   لكن ه لكن ه
ك، فال ة أو تل ذه األم رائع ه ك بحسب ش ة ألخرى، وذل ن أم ام تختلف م ا الع ي مفهومه ة ف ك، فالالحري ة أو تل ذه األم رائع ه ك بحسب ش ة ألخرى، وذل ن أم ام تختلف م ا الع ي مفهومه ة ف انون الحري ا الق ي يمنحه ة الت انون حري ا الق ي يمنحه ة الت حري

ه                   ه                  الفرنسي للفرنسيين تختلف عن الحرية التي تمنحها الشريعة اإلسالمية للمسلمين، فاإلسالم ال يسمح بالدعوة لما يخالف ثوابت الفرنسي للفرنسيين تختلف عن الحرية التي تمنحها الشريعة اإلسالمية للمسلمين، فاإلسالم ال يسمح بالدعوة لما يخالف ثوابت
ر            ر           ألن مثل هذه الدعوات تشكل خطورة على بنية المجتمع وأمنه وتماسك أفراده، أما فيما عدا ذلك فيجب أن تكون حرية التعبي ألن مثل هذه الدعوات تشكل خطورة على بنية المجتمع وأمنه وتماسك أفراده، أما فيما عدا ذلك فيجب أن تكون حرية التعبي

 ..حة للجميعحة للجميعمتامتا
 ..»»إن لدى المملكة وسائل إعالمية آثيرة تستطيع من خاللها التعبير عن نفسها بصورة جيدةإن لدى المملكة وسائل إعالمية آثيرة تستطيع من خاللها التعبير عن نفسها بصورة جيدة««: : الوزير قالالوزير قال

 ..والحقيقة أن المملكة لديها وسائل إعالمية يندر وجودها في أي دولة أخرىوالحقيقة أن المملكة لديها وسائل إعالمية يندر وجودها في أي دولة أخرى
ة       -أيضا أيضًا-تستطع  تستطع   لم تستطع أن تعبر عن تطلعات المجتمع السعودي، ولم            لم تستطع أن تعبر عن تطلعات المجتمع السعودي، ولم           -آما أعتقد آما أعتقد -لكن هذه الوسائل آلها     لكن هذه الوسائل آلها      ة        أن تعبر عن مكان  أن تعبر عن مكان

ا بحسب                  ا بالدن ي تتبناه ر الت ة التعبي رًا حدود حري ا بحسب                 بالدنا في المجتمع الدولي، والذي أراه أن بعض هذه الوسائل تجاوزت آثي ا بالدن ي تتبناه ر الت ة التعبي را  حدود حري بالدنا في المجتمع الدولي، والذي أراه أن بعض هذه الوسائل تجاوزت آثي
ا                            ؤمن به سماح لمن ي ا                           الضوابط الشرعية التي تؤمن بها، والبعض اآلخر قاوم هذه الحرية ألنه قد ال يؤمن بها أو يخشى من ال ؤمن به سماح لمن ي الضوابط الشرعية التي تؤمن بها، والبعض اآلخر قاوم هذه الحرية ألنه قد ال يؤمن بها أو يخشى من ال

 ..توهما  أن هناك قيودا  وضعتها هذه الوزارة أو تلك على حرية الكاتب، فهو بالتالي يتصرف بحسب ما تمليه عليه أوهامهتوهمًا أن هناك قيودًا وضعتها هذه الوزارة أو تلك على حرية الكاتب، فهو بالتالي يتصرف بحسب ما تمليه عليه أوهامهمم
ة                                 ذه الخطوط ليست من أي جه ا، ه ى آتابه ة تضع بعض الخطوط عل يًال، صحافتنا المحلي ة                                دعوني أقترب من الموضوع قل ذه الخطوط ليست من أي جه ا، ه ى آتابه ة تضع بعض الخطوط عل يال ، صحافتنا المحلي دعوني أقترب من الموضوع قل

ال            حكومية وإنما من هيئة تحريرها، فهي تظن أن هذا ا         حكومية وإنما من هيئة تحريرها، فهي تظن أن هذا ا          ال            لمقال قد تعترض عليه هذه الجهة أو تلك فيمنعه، وقد ترى أن هذا المق لمقال قد تعترض عليه هذه الجهة أو تلك فيمنعه، وقد ترى أن هذا المق
ر عن                      ر عن                     ينافي قناعاتها الشخصية فتمنعه أيضًا، ومن هنا رأينا أن صحافتنا مازالت تسير ببطء، فالناس يريدون شيئًا متميزًا يعب ينافي قناعاتها الشخصية فتمنعه أيضا ، ومن هنا رأينا أن صحافتنا مازالت تسير ببطء، فالناس يريدون شيئا  متميزا  يعب

 ..مطالبهم وآالمهم وآمالهممطالبهم وآالمهم وآمالهم
وات       وما قلته عن الصحافة أقوله عن اإلذاعة والتلفزيون،    وما قلته عن الصحافة أقوله عن اإلذاعة والتلفزيون،     ي القن م ف يًال وله زة إال قل ذه األجه وات        فالمواطنون ال يكادون يتابعون ه ي القن م ف يال  وله زة إال قل ذه األجه  فالمواطنون ال يكادون يتابعون ه

 ..األخرى بديال  سهال  ومستمرا األخرى بديًال سهًال ومستمرًا
ي ستثري                   : : ومرة أخرى ومرة أخرى  ي ستثري                   الحرية المعتدلة هي التي ستغير المشهد بأآمله، وإتاحة الفرصة لكل األحداث، مهما اختلفت، هي الت الحرية المعتدلة هي التي ستغير المشهد بأآمله، وإتاحة الفرصة لكل األحداث، مهما اختلفت، هي الت

 ..ده، وبغير ذلك ستبقى هذه األجهزة تراوح في مكانهاده، وبغير ذلك ستبقى هذه األجهزة تراوح في مكانهاأجهزة إعالمنا وستجعل المواطن يرى فيها آل ما يريأجهزة إعالمنا وستجعل المواطن يرى فيها آل ما يري
ة                 سّر إال القل الي ال ي ا الح ى إصالح؛ ألن واقعه ة                أما الثقافة وهي جزء مهم من مكونات الوزارة، فهي األخرى بحاجة شديدة إل سر  إال القل الي ال ي ا الح ى إصالح؛ ألن واقعه أما الثقافة وهي جزء مهم من مكونات الوزارة، فهي األخرى بحاجة شديدة إل

ه                -هكذا أعتقد هكذا أعتقد -من المثقفين   من المثقفين    وا ب دما اجتمع وزير عن دموها لل ه                 ولعل مطالبة رؤساء األندية األدبية التي ق وا ب دما اجتمع وزير عن دموها لل البوه        ولعل مطالبة رؤساء األندية األدبية التي ق ي ط دة والت ي ج البوه        ف ي ط دة والت ي ج  ف
 ..فيها أن يكون اختيار رؤساء األندية باالنتخاب وليس بالتعيينفيها أن يكون اختيار رؤساء األندية باالنتخاب وليس بالتعيين

اونوا    : : هذا المطلب ناديت به قبل أآثر من عقدين، وقلت    هذا المطلب ناديت به قبل أآثر من عقدين، وقلت     ن يتع يهم ول اونوا    إن األدباء ليسوا آغيرهم وأنهم لن يقتنعوا بمن يفرض عل ن يتع يهم ول إن األدباء ليسوا آغيرهم وأنهم لن يقتنعوا بمن يفرض عل
 ..لي يؤآد ذلكلي يؤآد ذلكمعه، وأن االنتخاب هو الحل وال شيء سواه، ولعل واقع األندية الحامعه، وأن االنتخاب هو الحل وال شيء سواه، ولعل واقع األندية الحا

ي أشعر أن آل              ة الت شر الثقاف ي ن ي أشعر أن آل             مطلوب من الوزير أن يعمل إلرساء قاعدة االنتخاب لألندية حتى يساهم آل أدباء المملكة ف ة الت شر الثقاف ي ن مطلوب من الوزير أن يعمل إلرساء قاعدة االنتخاب لألندية حتى يساهم آل أدباء المملكة ف
ارهم               ..مواطن بحاجة إليها  مواطن بحاجة إليها   ارهم               أما من يمثل بالدنا في الملتقيات الثقافية في الخارج، فالواضح وخالل السنوات الماضية أنه يتم اختي أما من يمثل بالدنا في الملتقيات الثقافية في الخارج، فالواضح وخالل السنوات الماضية أنه يتم اختي

اره             بعناية شديدة ب  بعناية شديدة ب   ذي اخت اره             حيث ال يخالف توجه الواحد منهم توجه الشخص ال ذي اخت دخل              !! !! حيث ال يخالف توجه الواحد منهم توجه الشخص ال ى ت ذه القضية هي األخرى بحاجة إل دخل              ه ى ت ذه القضية هي األخرى بحاجة إل ه
 ..الوزير العاجل لكي تمثل بالدنا آافة األطياف الثقافية وآلها قادرة ومؤهلةالوزير العاجل لكي تمثل بالدنا آافة األطياف الثقافية وآلها قادرة ومؤهلة

ع الغال -أعانه اهللا عليها أعانه اهللا عليها -أمام الوزير قضايا آثيرة وآبيرة      أمام الوزير قضايا آثيرة وآبيرة       ع الغال  فاإلعالم لن يرضي الجميع ولكنه قد يقن ذي      فاإلعالم لن يرضي الجميع ولكنه قد يقن وزير ال ذا دور ال ة وه ذي     بي وزير ال ذا دور ال ة وه بي
  ..يتطلع إليه المواطنونيتطلع إليه المواطنون

  ٢٨٤٤٢٨٤٤: :   العدد   العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩//مارسمارس/ / ٣١٣١) ) هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠//٠٤٠٤//٠٤٠٤الثالثاء الثالثاء ( ( جريدة عكاظ جريدة عكاظ : : المصدرالمصدر
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090331/Con20090331267669.htm?kw  



  

 ٨٥

  

 قفزة نوعية.. تقرير حقوق اإلنسان 

  
 مهنا الحبيل

ارس        ي آذار م درته ف ذي أص سان وال وق اإلن ة لحق ة الوطني اني للجمعي ر الث رات التقري ي فق ة ف راءة متأني ة وق د مراجع ارس       بع ي آذار م درته ف ذي أص سان وال وق اإلن ة لحق ة الوطني اني للجمعي ر الث رات التقري ي فق ة ف راءة متأني ة وق د مراجع بع
ة        المنصرم آان االنطباع لدي  واضح من حجم ما حققه التقرير من تطو          المنصرم آان االنطباع لدّي واضح من حجم ما حققه التقرير من تطو           ى الحال ضخمة عل اوزات ال ي رصده للتج وعي ف ة        ر ن ى الحال ضخمة عل اوزات ال ي رصده للتج وعي ف ر ن

رات                            ه شخصيا خشية من أن تكون الفق ى مطالعت التقرير عزمت عل رات                           الحقوقية للمواطن، ومنذ أن قرأت ردود الفعل المشيدة ب ه شخصي ا خشية من أن تكون الفق ى مطالعت التقرير عزمت عل الحقوقية للمواطن، ومنذ أن قرأت ردود الفعل المشيدة ب
 ..المختارة هي للتهليل اإلعالميالمختارة هي للتهليل اإلعالمي

ي أدا               اوزات والقصور ف ة بالتج زة المعني ي أدا              غير أّن المؤآد من حديث التقرير عن األجه اوزات والقصور ف ة بالتج زة المعني شمل آل       غير أن  المؤآد من حديث التقرير عن األجه ذي ي ساني ال وقي اإلن ا الحق شمل آل       ئه ذي ي ساني ال وقي اإلن ا الحق ئه
وعي                 وعي                أوجه الحقوق الطبيعية للفرد المقّرة في أصل الشريعة اإلسالمية والمتداول االتفاق على غالبيتها العظمى من تجارب ال أوجه الحقوق الطبيعية للفرد المقر ة في أصل الشريعة اإلسالمية والمتداول االتفاق على غالبيتها العظمى من تجارب ال

ه  اإلنساني الحقوقي العالمي، وهي تعني بالضرورة حين تغيب، حالة من التخلف والقهر للمواطن وبالتالي بعثرة آماله وتحو  اإلنساني الحقوقي العالمي، وهي تعني بالضرورة حين تغيب، حالة من التخلف والقهر للمواطن وبالتالي بعثرة آماله وتحو   ه  يل يل
شارع              ل ال الق وجع ه الخ رد آّرم ة آف صيته االعتباري رم شخ ه وتحت ه حقوق اد ل ين تع ل ح سان فاع ان إن شروع آي ن م شارع             م ل ال الق وجع ه الخ رد آر م ة آف صيته االعتباري رم شخ ه وتحت ه حقوق اد ل ين تع ل ح سان فاع ان إن شروع آي ن م م
وطن                     سان وال وطن                    الضروريات الخمس آلها تصّب في احترام حقوقه وحمايته فيسمو بشخصه ووطنه وأّما حين تغيب فيخسر اإلن سان وال الضروريات الخمس آلها تصب  في احترام حقوقه وحمايته فيسمو بشخصه ووطنه وأم ا حين تغيب فيخسر اإلن

 ..مع امًعا
سار ذا الم ي ه ّدم ف سية للتق ى الخطوات الرئي ساروأول ذا الم ي ه د م ف سية للتق ى الخطوات الرئي ه وأول ر طريق د التقري و أن يج ك اإلصالحي ه شروع الملي ة ولم سجل للدول ه  وي ر طريق د التقري و أن يج ك اإلصالحي ه شروع الملي ة ولم سجل للدول  وي

ة ووضوح هي شق                                  زة بفاعلي ع األجه ي جمي اوزات ف ة معالجة التج د أّن ترجم ع التأآي ى نطاق واسع م ة ووضوح هي شق                                 إعالميا وتداوله عل زة بفاعلي ع األجه ي جمي اوزات ف ة معالجة التج د أن  ترجم ع التأآي ى نطاق واسع م إعالمي ا وتداوله عل
 ..النجاح الثاني الذي نتمنى أن يتحقق لسعادة اإلنسان والوطن جميع االنجاح الثاني الذي نتمنى أن يتحقق لسعادة اإلنسان والوطن جميًعا

 مالحظتان مهمتانمالحظتان مهمتان
ه                      سوف استع سوف استع  سجيل رأي ى للكاتب مجال لت ه                      رض بعض النقاط التي وردت في التقرير بعباراته أو بتضمينات تفيد بالمعنى ويبق سجيل رأي ى للكاتب مجال لت رض بعض النقاط التي وردت في التقرير بعباراته أو بتضمينات تفيد بالمعنى ويبق

ة            ه مكان ة وتعطي ة           الذي أبداه بقضية مهمة غابت عن التقرير وهي ُتضفي عليه لو وجدت مزيًدا من المصداقية الواسعة والموثق ه مكان ة وتعطي الذي أبداه بقضية مهمة غابت عن التقرير وهي ت ضفي عليه لو وجدت مزيد ا من المصداقية الواسعة والموثق
ا               لدى المواطن المتطلع إلى إنصافه حقوقي ا وبالتا      لدى المواطن المتطلع إلى إنصافه حقوقيا وبالتا       ا               لي تنجح الجمعية في تحقيق غرض رئيسي لمشروع اإلصالح وهو وجوده لي تنجح الجمعية في تحقيق غرض رئيسي لمشروع اإلصالح وهو وجوده

صيته       ى شخ ّدي عل ه والتع زاع لحقوق اوز وانت ن تج ه م ا يتعرض ل ن م ا البحث ع ادة العلي ا القي ت له واطن أوآل أ للم صيته      آملج ى شخ د ي عل ه والتع زاع لحقوق اوز وانت ن تج ه م ا يتعرض ل ن م ا البحث ع ادة العلي ا القي ت له واطن أوآل أ للم آملج
ي ثقا                           ه ف ول ب وم معم اوزات وهو مفه ذه التج ة محددة من ه ي ثقا                          االعتبارية، وهذا الخطأ هو غياب تسمية أمثل ه ف ول ب وم معم اوزات وهو مفه ذه التج ة محددة من ه سان      االعتبارية، وهذا الخطأ هو غياب تسمية أمثل وق اإلن ة حق سان      ف وق اإلن ة حق ف

 ..خاصة في الحاالت الصارخة للتجاوز الحقوقيخاصة في الحاالت الصارخة للتجاوز الحقوقي
ا                                 م يصل إليه ة ل سيرة الحقوقي ي الم ر ف د وتكثيف أآب ى تحدي اج إل ا                                وعلى آل حال فإننا نؤآد بأن المسيرة ال تزال طويلة وتحت م يصل إليه ة ل سيرة الحقوقي ي الم ر ف د وتكثيف أآب ى تحدي اج إل وعلى آل حال فإننا نؤآد بأن المسيرة ال تزال طويلة وتحت

ة تتوسع     التقرير لكن تبقى قفزته متقدمة بالفعل في لغته وثقافته وصراحته، والنقطة الثانية الجديرة با            التقرير لكن تبقى قفزته متقدمة بالفعل في لغته وثقافته وصراحته، والنقطة الثانية الجديرة با             ة تتوسع     لمالحظة هي أن الجمعي لمالحظة هي أن الجمعي
ات الرسمية                      ع الجه ات م ق أو مواجه ا عوائ ا أو الحديث عن جهته ى طرحه ات الرسمية                     في قضايا حقوقية مهمة لكون أنها ال يترتب عل ع الجه ات م ق أو مواجه ا عوائ ا أو الحديث عن جهته ى طرحه في قضايا حقوقية مهمة لكون أنها ال يترتب عل

 ..التي تقل فيها صفحات التداول الخاصة بتجاوزاتها، مع تأآيدنا بأن آل الحقوق مطلوب مراعاتها ورصد التجاوزات عليهاالتي تقل فيها صفحات التداول الخاصة بتجاوزاتها، مع تأآيدنا بأن آل الحقوق مطلوب مراعاتها ورصد التجاوزات عليها
 جولة في التقريرجولة في التقرير

ا إّال أّن                     ديالت عليه ا إال  أن                     في فقرة قانون الجمعيات األهلية المتداول في مجلس الشورى، وبرغم مراجعة مسّودته األولى ووجود تع ديالت عليه في فقرة قانون الجمعيات األهلية المتداول في مجلس الشورى، وبرغم مراجعة مسو دته األولى ووجود تع
دخل                           ا بعض الت ات وتفرض عليه ذه الجمعي دخل                          القيود ال تزال مستمرة برأي الجمعية، ويفهم منها أن هذه القيود تعّطل استقالل ه ا بعض الت ات وتفرض عليه ذه الجمعي القيود ال تزال مستمرة برأي الجمعية، ويفهم منها أن هذه القيود تعط ل استقالل ه

ي        المؤثر على مهمتها الرئيسية المس    المؤثر على مهمتها الرئيسية المس     م يصدر ف إن النظام ل ي        تقلة أصًال في نظامها العام عن األجهزة الرسمية، وعلى آل حال ف م يصدر ف إن النظام ل تقلة أصال  في نظامها العام عن األجهزة الرسمية، وعلى آل حال ف
ام                          ات للنظ شة بعض الجمعي سألة مناق اهي م ام                         نسخته النهائية؛ ولذا فإن معالجة هذه القيود يفترض أن تتم سريًعا، ومّما لفت انتب ات للنظ شة بعض الجمعي سألة مناق اهي م نسخته النهائية؛ ولذا فإن معالجة هذه القيود يفترض أن تتم سريع ا، ومم ا لفت انتب

شارع    مع المجلس وهي خطوة إيجابية لكن هل هذه الجوالت في الحوار تشمل  مع المجلس وهي خطوة إيجابية لكن هل هذه الجوالت في الحوار تشمل   ي ال شارع     عريضة أوسع وذات حضور ف ي ال الجواب  الجواب  .. ..  عريضة أوسع وذات حضور ف
 ..ينطلق من الجانبين مجلس الشورى والمهتمين بالشأن العام ينطلق من الجانبين مجلس الشورى والمهتمين بالشأن العام 

 مجلس الشورى وقول الفتمجلس الشورى وقول الفت
ة ممارسة               ابي ال من ناحي شهد أي تطور إيج م ي ه ل شورى وأن ة ممارسة              وفي خطوة متقدمة ونوعية للغاية انتقد التقرير وضع مجلس ال ابي ال من ناحي شهد أي تطور إيج م ي ه ل شورى وأن وفي خطوة متقدمة ونوعية للغاية انتقد التقرير وضع مجلس ال

ه                 الرقابة وتفعيلها لمتابعة القضاي   الرقابة وتفعيلها لمتابعة القضاي    ا يمثل ي وضعه وم رد، وال ف شة الف صادية ومعي ه االقت ضية حقوق ا ق ه                 ا الحيوية للمواطن ومنه ا يمثل ي وضعه وم رد، وال ف شة الف صادية ومعي ه االقت ضية حقوق ا ق ا الحيوية للمواطن ومنه
شعبية                           شارآة ال ق الم ة تضمن تحقي ة مرآزي شعبية                          للمشارآة الشعبية واستمرار التعيين بديًال عن االنتخاب المباشر آقضية حقوقي شارآة ال ق الم ة تضمن تحقي ة مرآزي للمشارآة الشعبية واستمرار التعيين بديال  عن االنتخاب المباشر آقضية حقوقي

ي        للمواطنين، وانتقد التقرير ما سم اه بالسرية واإلبهام في مناقشة مشا   للمواطنين، وانتقد التقرير ما سّماه بالسرية واإلبهام في مناقشة مشا    وزراء ف رد للمجلس من مجلس ال ي ت ي        ريع القرارات الت وزراء ف رد للمجلس من مجلس ال ي ت ريع القرارات الت
 ..حين ينبغي اط الع المواطن بكل شفافية، بل وإتاحة الفرصة له لطرح وجهة نظره على المواقع أو الوسائل اإلعالميةحين ينبغي اّطالع المواطن بكل شفافية، بل وإتاحة الفرصة له لطرح وجهة نظره على المواقع أو الوسائل اإلعالمية
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ة                   ة والداخلي ا وزارات المالي ا فيه ة بم ة آل وزارات الدول ه للميزاني شمل بمراجعت شورى أن ي ة                  ودعا التقرير مجلس ال ة والداخلي ا وزارات المالي ا فيه ة بم ة آل وزارات الدول ه للميزاني شمل بمراجعت شورى أن ي دفاع  ودعا التقرير مجلس ال دفاع   وال  وال
ة،                         ات المعني شورى والجه ع مجلس ال ة،                        والجهات الممولة من المال العام، وهي لغة ذات شفافية راقية وصادقة اتبعها التقرير م ات المعني شورى والجه ع مجلس ال والجهات الممولة من المال العام، وهي لغة ذات شفافية راقية وصادقة اتبعها التقرير م
وزراء،           بة ال ة بمحاس ل األدوات الرقابي ذلك تفعي س، وآ و نصف المجل وزراء،          وانتهى إلى الدعوة الصريحة بتحقيق مبدأ االنتخاب ول بة ال ة بمحاس ل األدوات الرقابي ذلك تفعي س، وآ و نصف المجل وانتهى إلى الدعوة الصريحة بتحقيق مبدأ االنتخاب ول

س      س     ورغم أّن هذه المطالبات رئي ة                         ورغم أن  هذه المطالبات رئي زال غائب ا ال ت ه الدستوري اإلسالمي إّال أنه وق بحسب الفق ة والحق ة المواطن ق دول ة                         ية لتحقي زال غائب ا ال ت ه الدستوري اإلسالمي إال  أنه وق بحسب الفق ة والحق ة المواطن ق دول ية لتحقي
  ..وينخفض فيها الصوت مع تراآم اإلحباط وي سجل للجمعية تأآيدها عليها وينخفض فيها الصوت مع تراآم اإلحباط وُيسجل للجمعية تأآيدها عليها 

  ٢٠٠٩٢٠٠٩ مارس  مارس ٣١٣١، ، جريدة المدينة الثالثاءجريدة المدينة الثالثاء: : المصدرالمصدر
http://al-madina.com/node/122047 
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 مجعية حقوق اإلنسان والتقرير اجلريء
 محمد بن عبداللطيف آل الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ 

اني  ((ال تملك وأنت تقرأ     ال تملك وأنت تقرأ      اني  التقرير الث الفخر وأنت                        ) ) التقرير الث شعر ب ة إال أن ت ي المملك سان ف وق اإلن ة لحق ة الوطني ذي أصدرته الجمعي الفخر وأنت                        ال شعر ب ة إال أن ت ي المملك سان ف وق اإلن ة لحق ة الوطني ذي أصدرته الجمعي ال
شعر           تعاصر هذه النقلة النوعية، والجريئة، التي خطتها البالد في الد         تعاصر هذه النقلة النوعية، والجريئة، التي خطتها البالد في الد          ه ت شعر           اخل فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان، وفي الوقت ذات ه ت اخل فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان، وفي الوقت ذات

ل                             ي مث شائر التطور والتحديث ف ر من ب ي تحمل الكثي ل                            أن األفق القادم يحمل الكثير من اإلرهاصات للرقي بهذه المجاالت الت ي مث شائر التطور والتحديث ف ر من ب ي تحمل الكثي أن األفق القادم يحمل الكثير من اإلرهاصات للرقي بهذه المجاالت الت
 . . هذه القضايا اإلنسانيةهذه القضايا اإلنسانية

رار  ي أصدرت الق ة الت ول إن الجه ن الق د م دءًا الب رار ب ي أصدرت الق ة الت ول إن الجه ن الق د م دءا  الب ة سعودية((ب ة سعوديةجمعي ة ، تعم، تعم))جمعي ا بموجب الموافق داخل، ومرخص له ن ال ة ل م ا بموجب الموافق داخل، ومرخص له ن ال ل م
دني        ٢٠٠٤٢٠٠٤  -٣٣-٩٩هـ الموافق   هـ الموافق   ١٤٢٥١٤٢٥-١١-١٨١٨ في تاريخ     في تاريخ    ٢٢-٢٤٢٤السامية رقم   السامية رقم    ع الم دني        م، أي أنها إحدى مؤسسات المجتم ع الم ة ((م، أي أنها إحدى مؤسسات المجتم ة النظامي ) ) النظامي

 . . التي بدأت تتبلور في الداخل، وتقوم بمهماتها المدنية على أرض الواقعالتي بدأت تتبلور في الداخل، وتقوم بمهماتها المدنية على أرض الواقع
ضوعيته، وأمانته في الطرح، مستوفيا  إلى درجة غير مسبوقة، وربما مفاجئة،           ضوعيته، وأمانته في الطرح، مستوفيًا إلى درجة غير مسبوقة، وربما مفاجئة،           أما ثانيا  فقد آان البيان إضافة إلى جرأته، ومو        أما ثانيًا فقد آان البيان إضافة إلى جرأته، ومو        

 تطورا  ال ت خطئه  العين في هذا المجال الذي  تطورًا ال ُتخطئُه العين في هذا المجال الذي - في تقديري  في تقديري -آثيرا  من الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسان في المملكة، آما يعتبر          آثيرًا من الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسان في المملكة، آما يعتبر          
ان    ) ) اقتحامهاقتحامه((ن زاوية ن زاوية على ثقافة اإلنسان السعودي، وبالذات إذا نظرنا إليه معلى ثقافة اإلنسان السعودي، وبالذات إذا نظرنا إليه م) ) جديدا جديدًا((يعتبر  يعتبر   ي آ ة الت ان    لكثير من القضايا الحقوقي ي آ ة الت لكثير من القضايا الحقوقي

 . . الحديث عنها في الماضي يعتبر خطا  أحمر ال يتجرأ أحد على مالمسته، فضال  عن تخطيهالحديث عنها في الماضي يعتبر خطًا أحمر ال يتجرأ أحد على مالمسته، فضًال عن تخطيه
، إلى أغلب الجهات الحكومية التي لها احتكاك مباشر باإلنسان، ابتداء من            ، إلى أغلب الجهات الحكومية التي لها احتكاك مباشر باإلنسان، ابتداء من            ))الالذعالالذع((تطرق التقرير بالنقد الموضوعي، وأحيانا       تطرق التقرير بالنقد الموضوعي، وأحيانًا      

ة                       الجهاتالجهات دًا هيئ ر، واإلعالم وتحدي المعروف والنهي عن المنك ة                        األمنية، ومجلس الشورى، والجهاز القضائي، وهيئة األمر ب دا  هيئ ر، واإلعالم وتحدي المعروف والنهي عن المنك  األمنية، ومجلس الشورى، والجهاز القضائي، وهيئة األمر ب
ة،         . . الصحفيين، وديوان المراقبة العامة، وحتى مؤسسة النقد   الصحفيين، وديوان المراقبة العامة، وحتى مؤسسة النقد    ة ومحترف ه حازم ة، وفي الوقت ذات ه رصينة، ومتزن ة،         وآانت لغت ة ومحترف ه حازم ة، وفي الوقت ذات ه رصينة، ومتزن وآانت لغت

ة            بالشكل الذي جعله يضاهي في الطرح والتناول والم       بالشكل الذي جعله يضاهي في الطرح والتناول والم        ة            عالجة، تقارير الجمعيات العالمية ذات الخبرة الطويلة في مجاالت حماي عالجة، تقارير الجمعيات العالمية ذات الخبرة الطويلة في مجاالت حماي
ل               ة مث ل              حقوق اإلنسان، التي تنتشر وتتكاثر في آل أنحاء العالم، وبالذات في المجتمعات األآثر رقيًا وتطورًا وشفافية في متابع ة مث حقوق اإلنسان، التي تنتشر وتتكاثر في آل أنحاء العالم، وبالذات في المجتمعات األآثر رقيا  وتطورا  وشفافية في متابع

 . . هذه القضايا الحقوقيةهذه القضايا الحقوقية
ذا                    ولعل أهم النقاط التي تعتبر جريئة، وهامة، وجديدة ع        ولعل أهم النقاط التي تعتبر جريئة، وهامة، وجديدة ع         ى ه ي علقت عل يالت الت ي بعض التحل اء ف ذا                    لى الواقع السعودي ما ج ى ه ي علقت عل يالت الت ي بعض التحل اء ف لى الواقع السعودي ما ج

ام  : (: (على اإلنترنت إلى أن التقرير طالب بوضوح وبلغة مباشرةعلى اإلنترنت إلى أن التقرير طالب بوضوح وبلغة مباشرة) ) جريدة السياسي اإللكترونية جريدة السياسي اإللكترونية ((التقرير، فقد أشارت    التقرير، فقد أشارت     ام  بتعديل نظ بتعديل نظ
ا              د الم ساد، وتبدي تهم بالف ومي ي ع أي مسؤول حك ق م ة، ومنحه حق التحقي ا             ديوان المراقبة العام د الم ساد، وتبدي تهم بالف ومي ي ع أي مسؤول حك ق م ة، ومنحه حق التحقي ذ     ديوان المراقبة العام ذلك سرعة تنفي ام، وآ ذ     ل الع ذلك سرعة تنفي ام، وآ ل الع

ة،    شورى صالحيات رقابي نح مجلس ال ق، وم ة والتحقي ة الرقاب ز هيئ ساد، وتعزي ة الف ة لمكافح تراتيجية الوطني ة،   اإلس شورى صالحيات رقابي نح مجلس ال ق، وم ة والتحقي ة الرقاب ز هيئ ساد، وتعزي ة الف ة لمكافح تراتيجية الوطني ابقة ((اإلس ابقة س س
ي الكشف      ) ) الشفافيةالشفافية((، وتحديد إجراءات جزائية صارمة، واتخاذ       ، وتحديد إجراءات جزائية صارمة، واتخاذ       ))دون استثناء دون استثناء ((، على آافة األجهزة الحكومية      ، على آافة األجهزة الحكومية      ))والحقةوالحقة دأ ف ي الكشف      مب دأ ف مب

صبح محل ترحيب من          ) ) بالذاتبالذات((وال شك أن هذه النقطة      وال شك أن هذه النقطة      ). ). عقوبات المتورطين فيه  عقوبات المتورطين فيه  عن الفساد، و  عن الفساد، و   ذها بالفعل ست م تنفي صبح محل ترحيب من          فيما لو ت ذها بالفعل ست م تنفي فيما لو ت
 . . آل الفعاليات الوطنية، وستكبح جماح الفساد، وستساعد على محاصرته في أضيق نطاقآل الفعاليات الوطنية، وستكبح جماح الفساد، وستساعد على محاصرته في أضيق نطاق

سحب                ا، سي سحب               من جهة أخرى فإن آون هذا التقرير صادرا من جمعية سعودية في الداخل، ومرخص له ا، سي دام     من جهة أخرى فإن آون هذا التقرير صادرا من جمعية سعودية في الداخل، ومرخص له ساط من تحت أق دام      الب ساط من تحت أق  الب
ر                        ) ) األدعياءاألدعياء((آثير من   آثير من    سان، لتمري وق اإلن ة حق ذرعون بحماي شبوهة، ويت ات م ون من جه ي الخارج، ويتمول ر                        الذين يعملون ف سان، لتمري وق اإلن ة حق ذرعون بحماي شبوهة، ويت ات م ون من جه ي الخارج، ويتمول الذين يعملون ف

 . . أجندة تسعى إلى هدم أرآان الوحدة الوطنية، وهذه نقطة جوهرية تحمل من الدالالت الكثيرأجندة تسعى إلى هدم أرآان الوحدة الوطنية، وهذه نقطة جوهرية تحمل من الدالالت الكثير
ر              ائل اإلعالم المق ي بعض وس ر             ورغم أن التقرير نشر ف ائل اإلعالم المق ي بعض وس ت، وصار حديث                   ورغم أن التقرير نشر ف ى اإلنترن ة عل ع الجمعي ي موق داخل، وف ي ال ت، وصار حديث                   وءة ف ى اإلنترن ة عل ع الجمعي ي موق داخل، وف ي ال وءة ف

ل                                   ي أق ي رأي ان ف ادات، آ اره من انتق ا أث ر، وم ذا التقري ع ه ة م ات الحكومي ة، إال أن تجاوب الجه ي المملك ل                                  مجالس النخب ف ي أق ي رأي ان ف ادات، آ اره من انتق ا أث ر، وم ذا التقري ع ه ة م ات الحكومي ة، إال أن تجاوب الجه ي المملك مجالس النخب ف
 . . وبكثير مما آان متوقعا وبكثير مما آان متوقعًا

  ١٣٣٣٣١٣٣٣٣   العدد     العدد  ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع الثاني  ربيع الثاني ٠٤٠٤الثالثاء الثالثاء جريدة الجزيرة جريدة الجزيرة : : المصدرالمصدر
http://www.al-jazirah.com/81324/lp1d.htm  
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 الغاية الكربى: تقرير حقوق اإلنسان
  

  
 سالم بن أحمد سحاب. د. أ

 
وق      ) )  مارس مارس٢٦٢٦-٢٥٢٥عاء والخميس   عاء والخميس   األرباألرب((على مدى يومين متتاليين     على مدى يومين متتاليين      سنوي لحق ر ال دين عن التقري وق      آتب األستاذ محمد صالح ال سنوي لحق ر ال دين عن التقري آتب األستاذ محمد صالح ال

ري                       ذي يعت ى القصور ال ارة إل صنيفًا لمضمونه وإش ه وت ًا لمادت دادًا وجمع ه إع ذل في ذي ُب ر ال ري                      اإلنسان معقبًا على الجهد الكبي ذي يعت ى القصور ال ارة إل صنيفا  لمضمونه وإش ه وت ا  لمادت دادا  وجمع ه إع ذي ب ذل في ر ال اإلنسان معقبا  على الجهد الكبي
شرع   اآم ال دل والمح ل وزارة الع سان مث وق اإلن رة بحق ة مباش ات المعني شرع  الجه اآم ال دل والمح ل وزارة الع سان مث وق اإلن رة بحق ة مباش ات المعني المعروف  الجه ر ب ة األم شورى وهيئ س ال المعروف  ية ومجل ر ب ة األم شورى وهيئ س ال ية ومجل

 ..والنهي عن المنكر وغيرهاوالنهي عن المنكر وغيرها
ع                 ي رف ثًال ف ع                وأوضح أبو عمرو أن جماع آل ذلك هو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغايته الكبرى التواصي بالحق مم ي رف ثال  ف وأوضح أبو عمرو أن جماع آل ذلك هو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغايته الكبرى التواصي بالحق مم

ر جاءت من     ولعلي ال أضيف جديدا  إن قلت    ولعلي ال أضيف جديدًا إن قلت    . . المظالم وإعادة الحقوق وآف األذى ودفع الجور ومحاربة الفساد        المظالم وإعادة الحقوق وآف األذى ودفع الجور ومحاربة الفساد         ادة التقري ر جاءت من     إن م ادة التقري إن م
وحش                     ي أحضان أب مت ي ف ًال ألق ابق، أو طف ام زوج س وحش                    المواطن المتضرر سواًء آانت أنثى مستضعفة عصفت بها شهوة انتق ي أحضان أب مت ي ف ابق، أو طفال  ألق ام زوج س المواطن المتضرر سواء  آانت أنثى مستضعفة عصفت بها شهوة انتق
ر                       ذ غي ر                      بفضل قاٍض يطبق األحكام حرفيًا دون تمحيص وال سؤال، أو رجًال ضاعت حقوقه بين إدارات متعددة وأخرى بالتنفي ذ غي بفضل قاض  يطبق األحكام حرفيا  دون تمحيص وال سؤال، أو رجال  ضاعت حقوقه بين إدارات متعددة وأخرى بالتنفي

 ..أوراقه في زحمة البيروقراطية فمكث في السجن بضع سنينأوراقه في زحمة البيروقراطية فمكث في السجن بضع سنينملزمة، أو سجينا  تاهت ملزمة، أو سجينًا تاهت 
تمرار          د من اس ال ب سان، ف وق اإلن تمرار         ومن هنا، ولكي يتواصل هذا الزخم من التنبيه على حاالت التقصير في تحسين أوضاع حق د من اس ال ب سان، ف وق اإلن ومن هنا، ولكي يتواصل هذا الزخم من التنبيه على حاالت التقصير في تحسين أوضاع حق

د م      . . الرفع بكل مظلمة يراها المواطن أو المقيم أو يعيش فصولها  الرفع بكل مظلمة يراها المواطن أو المقيم أو يعيش فصولها   ة دور مفصلي من حيث التأآ د م      نعم على الجمعي ة دور مفصلي من حيث التأآ ا   نعم على الجمعي ا   ن صدقية م ن صدقية م
 ..يصلها، والتثبت عبر أآثر من شاهد وصاحب حق أو مظلمةيصلها، والتثبت عبر أآثر من شاهد وصاحب حق أو مظلمة

ود لتصحيح                               ي من الجه ا يكف ذل م ضاء دون ب ات البي ع الراي ى رف أ إل اط سريعًا، فنلج شديد نصاب باإلحب ود لتصحيح                              أعلم أننا لألسف ال ي من الجه ا يكف ذل م ضاء دون ب ات البي ع الراي ى رف أ إل اط سريعا ، فنلج شديد نصاب باإلحب أعلم أننا لألسف ال
ع به                . . المعوج وتقويم الخطأ  المعوج وتقويم الخطأ   م الرف شاهد ث ق الم ع به                ليس أقل من تثبيت الشكوى وتنظيم الحقائق وتوثي م الرف شاهد ث ق الم ا         ليس أقل من تثبيت الشكوى وتنظيم الحقائق وتوثي د طريقه ة لتج ى الجمعي ا         ا إل د طريقه ة لتج ى الجمعي ا إل

سرة بفضل                . . نحو التصحيح أوال ثم في الت ضمن في التقرير القادم تاليا         نحو التصحيح أوال ثم في الّتضمن في التقرير القادم تاليا          شكوى باتت سهلة مي ديم ال سرة بفضل                والحق ُيقال إن إجراءات تق شكوى باتت سهلة مي ديم ال والحق ي قال إن إجراءات تق
وق     . . اآللية الموضوعية على موقع الجمعية على اإلنترنت     اآللية الموضوعية على موقع الجمعية على اإلنترنت      ًا لحق ا خرق شتم منه وق     لم يعد مقبوًال التراخي في توثيق الحاالت التي ي ا  لحق ا خرق شتم منه لم يعد مقبوال  التراخي في توثيق الحاالت التي ي

 ..نسان سواء آانت مظلمة آبيرة أو إهانة صغيرة أو حتى تعطيال  للمصالح دون مبررنسان سواء آانت مظلمة آبيرة أو إهانة صغيرة أو حتى تعطيًال للمصالح دون مبرراإلاإل
  !!!!خلق التعاون على دفع المظالم ورد الحقوقخلق التعاون على دفع المظالم ورد الحقوق... ... هلموا إلى هذا الخلق الكريمهلموا إلى هذا الخلق الكريم

  
 ٢٠٠٩٢٠٠٩ أبريل  أبريل ١١، ، جريدة المدينة األربعاءجريدة المدينة األربعاء: : المصدرالمصدر

http://al-madina.com/node/122667  
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كتاب الصحف
  

  وحقوق اإلنسان..
         رقية سليمان الهويريني رقية سليمان الهويريني 

ود                   ود                  اطلعُت على التقرير الثاني لجمعية حقوق اإلنسان في المملكة، الذي جاء صريحًا وواضحًا ومتحررًا من القي يس    .. .. اطلعت  على التقرير الثاني لجمعية حقوق اإلنسان في المملكة، الذي جاء صريحا  وواضحا  ومتحررا  من القي ذا ل يس    وه ذا ل وه
 ! ! بمستغرب، لصدوره من حقوق اإلنسانبمستغرب، لصدوره من حقوق اإلنسان

ة       وآان التقرير بحق مؤلما  بما حمله من دقة في الرصد، ومفرحا  بما عرضه م             وآان التقرير بحق مؤلمًا بما حمله من دقة في الرصد، ومفرحًا بما عرضه م              ة       ن آراء وخطط عالجية مقترحة وحلول ممكن .. .. ن آراء وخطط عالجية مقترحة وحلول ممكن
 . . ومبهجا  إلفصاحه عن المسكوت عنهومبهجًا إلفصاحه عن المسكوت عنه

ي         .. .. وإني ألرثي لحال موظفي حقوق اإلنسان بسبب ما يواجهونه من قضايا شائكة           وإني ألرثي لحال موظفي حقوق اإلنسان بسبب ما يواجهونه من قضايا شائكة            ه ف ي         وأشارك الزميل عبد العزيز السويد رأي ه ف وأشارك الزميل عبد العزيز السويد رأي
التصدي لهموم وقضايا الناس مسألة شائكة      التصدي لهموم وقضايا الناس مسألة شائكة      مباشرة  مباشرة  ((جريدة الحياة بضرورة وجود أطباء نفسيين للعاملين في هذا القطاع، ألن            جريدة الحياة بضرورة وجود أطباء نفسيين للعاملين في هذا القطاع، ألن            

ة                          ).. ).. ومعقدةومعقدة سبب محدودي سية ب ادات نف ى عي اجتهم إل سان وح وق اإلن اب الصحف بموظفي حق ة                          وُأؤيده بقوة لتشبيهه بعض ُآتَّ سبب محدودي سية ب ادات نف ى عي اجتهم إل سان وح وق اإلن وأ ؤيده بقوة لتشبيهه بعض آ ت اب الصحف بموظفي حق
 ! ! قدراتهم وإمكانياتهم في مساعدة الناسقدراتهم وإمكانياتهم في مساعدة الناس

ب، إال أن بعضه ى الكات ضييقًا عل ل ت ررًا وأق ر تح ة أآث ئن أصبحت الصحف الورقي ب، إال أن بعضهول ى الكات ضييقا  عل ل ت ر تحررا  وأق ة أآث ئن أصبحت الصحف الورقي ة ول ود البيروقراطي بًال بقي ا زال مك ة ا م ود البيروقراطي بال  بقي ا زال مك ا م
صحافة          ًا من ال صحافة         المقيتة، وما زال للقلم األحمر حضوره؛ مما يجعل بعض الُكتَّاب يبحثون عن قناة أخرى للتنفيس ليجدوا ترحيب ا  من ال المقيتة، وما زال للقلم األحمر حضوره؛ مما يجعل بعض الك ت اب يبحثون عن قناة أخرى للتنفيس ليجدوا ترحيب

ه م                            .. .. اإللكترونيةاإللكترونية الرد علي سه ب ر تحررًا من الكاتب نف ة باستطاعته أن يكون أآث صحيفة الورقي ارئ ال ه م                            والعجيب أن تجد ق الرد علي سه ب ر تحررا  من الكاتب نف ة باستطاعته أن يكون أآث صحيفة الورقي ارئ ال ن ن والعجيب أن تجد ق
 . . خالل موقع الجريدة اإللكترونيخالل موقع الجريدة اإللكتروني

داوي                        انهم وي سي يخفف من احتق الٍج نف م بحاجة ماسة لمع اعي ه وطني واالجتم مُّ ال داوي                       والحق أن غالب الُكتَّاب ممن يشغلهم اله انهم وي سي يخفف من احتق الج  نف م بحاجة ماسة لمع اعي ه وطني واالجتم م  ال والحق أن غالب الك ت اب ممن يشغلهم اله
 . . إحباطاتهم بسبب تجاهل بعض المسؤولين الرد على موضوعاتهم المطروحة عبر الصحفإحباطاتهم بسبب تجاهل بعض المسؤولين الرد على موضوعاتهم المطروحة عبر الصحف

وم ا  ين بهم اب المغموس د الُكتَّ ي أح وم ا ولعل ين بهم د الك ت اب المغموس ي أح اسولعل اسلن اتي   .. .. لن ت حي ة تلون ذات الموضوعات االجتماعي صحافة وبال تي ال ذ ممارس اتي   فمن ت حي ة تلون ذات الموضوعات االجتماعي صحافة وبال تي ال ذ ممارس فمن
ين              ة ب ا، والكآب ي ثناياه ي تحمل األسى ف ة الت وع من الكتاب ذا الن رك ه يَّ بت د يتوسل إل ولي، وق ن ح سها َم ى لم الهموم، حت ين             ب ة ب ا، والكآب ي ثناياه ي تحمل األسى ف ة الت وع من الكتاب ذا الن رك ه ي  بت د يتوسل إل ولي، وق سها م ن ح ى لم الهموم، حت ب

اتهم، وحين أت                  !.. !.. أضالعهاأضالعها ي معان ي قلب سكبون ف راء ي اتهم، وحين أت                  حيث أتلقى رسائل مختلفة من الق ي معان ي قلب سكبون ف راء ي ودي          حيث أتلقى رسائل مختلفة من الق ر عم ا عب م وأطرحه ودي          فاعل معه ر عم ا عب م وأطرحه فاعل معه
 . . أ فاجأ بعدم التجاوب المطلوب والرد الذي يشفي الغليل من بعض أصحاب القرار، إال من رحم ربيُأفاجأ بعدم التجاوب المطلوب والرد الذي يشفي الغليل من بعض أصحاب القرار، إال من رحم ربي

ه            ! ! ولئن تحققت بعض األشياء من خالل الكتابة إال أنها لم تصل للطموح الذي أنشده             ولئن تحققت بعض األشياء من خالل الكتابة إال أنها لم تصل للطموح الذي أنشده              نفخ ب ًا حين ي ه            فناي منشودي يعزف حزين نفخ ب ا  حين ي فناي منشودي يعزف حزين
ك           ! ! موممومزفير األلم من رئة  مثقلة باله     زفير األلم من رئٍة مثقلة باله      ك           فماذا تراك فاعًال وسط إمكاناٍت ضئيلة وسياٍج متينة؛ إال أن يحيط بك الوجع، وتتربص ب فماذا تراك فاعال  وسط إمكانات  ضئيلة وسياج  متينة؛ إال أن يحيط بك الوجع، وتتربص ب

ه؟                            اذهم من مخالب ك إلنق ستغيثون ب ك وي ف؛ فيلجؤون إلي ائل أشخاص يتعرضون للعن ى رس دما تتلق ه؟                           قلة الحيلة عن اذهم من مخالب ك إلنق ستغيثون ب ك وي ف؛ فيلجؤون إلي ائل أشخاص يتعرضون للعن ى رس دما تتلق ق   ! ! قلة الحيلة عن ق   أو تطل أو تطل
شغوٌل    زفرات  تتبعها عبرات؛ ألنك تعلم  أن هناك مسؤوال  بيده الحل، ولكن     زفراٍت تتبعها عبرات؛ ألنك تعلُم أن هناك مسؤوًال بيده الحل، ولكن      ه م ه، أو أن ه مشغول     ه ال يعبأ بالمشكلة، أو ال تمس شغاف قلب ه، أو أن ه ال يعبأ بالمشكلة، أو ال تمس شغاف قلب

 ! ! باجتماعات  واستقباالت  ومؤتمراتباجتماعاٍت واستقباالٍت ومؤتمرات
ا                       رأة ُحرمت من حقوقه ا                      وألن الحديث يدور في فلك حقوق اإلنسان، فإنني ُأناشدهم باسم جميع السيدات برفع الظلم عن آل ام رأة ح رمت من حقوقه وألن الحديث يدور في فلك حقوق اإلنسان، فإنني أ ناشدهم باسم جميع السيدات برفع الظلم عن آل ام

يهم، فتجدها    المادية أو المعنوية من ق بل رجل عموما ، ومن لدن زوج خصوصا    المادية أو المعنوية من ِقبل رجل عمومًا، ومن لدن زوج خصوصاً    ة عل يهم، فتجدها     حين يحرمها من حضانة أوالدها أو النفق ة عل  حين يحرمها من حضانة أوالدها أو النفق
 . . تقع فريسة  للشقاء أو االبتزاز في بلد  تحكمه شريعة سمحة تضمن لها حقوقها آاملة، وسياسة حكيمة تقد ر لها دورهاتقع فريسًة للشقاء أو االبتزاز في بلٍد تحكمه شريعة سمحة تضمن لها حقوقها آاملة، وسياسة حكيمة تقدِّر لها دورها

 . . فيا حقوق اإلنسان، أشكو إليكم شقاء المرأة في بالدي، وأشكو لكم تراخي المسؤولين عن إنصافهافيا حقوق اإلنسان، أشكو إليكم شقاء المرأة في بالدي، وأشكو لكم تراخي المسؤولين عن إنصافها
 ! ! أشكو لك قلة حيلة الكاتبة، وضعف قوة المرأة، ووهن صالبة األنثىأشكو لك قلة حيلة الكاتبة، وضعف قوة المرأة، ووهن صالبة األنثى.. .. ا رب ا ربِّويوي

  ١٣٣٣٨١٣٣٣٨   العدد     العدد  ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع الثاني  ربيع الثاني ٠٩٠٩األحد األحد جريدة الجزيرة جريدة الجزيرة : : المصدرالمصدر
http://www.al-jazirah.com/498042/ar8d.htm 
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  يف مواجهة املشـاكل الداخليـة
 حمد الباهليحمد الباهلي

اًء              زداد أو يتراجع بن د بأسره ي ستقبل البل اء              في آل بلد عربي هناك مشاآل داخلية، حجم هذه المشاآل وانعكاساتها على واقع وم زداد أو يتراجع بن د بأسره ي ستقبل البل في آل بلد عربي هناك مشاآل داخلية، حجم هذه المشاآل وانعكاساتها على واقع وم
 السياسية في هذا البلد أو ذاك مجبرة على أخذ الظروف الخارجية بعين              السياسية في هذا البلد أو ذاك مجبرة على أخذ الظروف الخارجية بعين             صحيح أن اإلدارة  صحيح أن اإلدارة  .. .. على طرق مواجهة هذه المشاآل      على طرق مواجهة هذه المشاآل      

أن أسباب                       تنتاج ب ى االس ك ال يفضي إل ة إال أن ذل ول الداخلي ام الحل أن أسباب                      االعتبار بما تفرضه هذه الظروف من عراقيل إضافية أم تنتاج ب ى االس ك ال يفضي إل ة إال أن ذل ول الداخلي ام الحل االعتبار بما تفرضه هذه الظروف من عراقيل إضافية أم
ذه الظروف وه                اء ه شكلة لحين انتف ل الم الي ترحي ة وبالت ذه الظروف وه               المشكلة تكمن باألجندات الخارجي اء ه شكلة لحين انتف ل الم الي ترحي ة وبالت ة     المشكلة تكمن باألجندات الخارجي ى إدام ؤدي إال إل ة     و مخرج ال ي ى إدام ؤدي إال إل و مخرج ال ي

 ..المشكلة وتفاقمها وهذا السلوك السياسي هو لسوء الحظ المعتمد في العديد من مقاربة الحكومات لمشاآلها الداخليةالمشكلة وتفاقمها وهذا السلوك السياسي هو لسوء الحظ المعتمد في العديد من مقاربة الحكومات لمشاآلها الداخلية
ة                                   ة للمقارب ي األرواح والممتلكات رهين ه من خسائر ف ا آلفت رن وبم ع ق ر من رب ثًال ألآث سودان م وب ال ة                                  لقد بقيت مشكلة جن ة للمقارب ي األرواح والممتلكات رهين ه من خسائر ف ا آلفت رن وبم ع ق ر من رب ثال  ألآث سودان م وب ال لقد بقيت مشكلة جن

ه           الخاطئة ألسبا الخاطئة ألسبا  صًا إال أن زال ناق اهم من حل ال ي ذا التف م عن ه ا نج ه           بها إلى أن جرى التفاهم الداخلي بين أطراف المشكلة وم صا  إال أن زال ناق اهم من حل ال ي ذا التف م عن ه ا نج بها إلى أن جرى التفاهم الداخلي بين أطراف المشكلة وم
د                           ة أم ة دون إدام م والحيلول ي الحك شارآة ف ق الم ًا وتحقي شكلة داخلي د                          يمثل خطوة صحيحة على الطريق الصحيح لمواجهة الم ة أم ة دون إدام م والحيلول ي الحك شارآة ف ق الم ا  وتحقي شكلة داخلي يمثل خطوة صحيحة على الطريق الصحيح لمواجهة الم

وطن             ويمكن   ويمكن   .. .. الحرب أو الوصول إلى المساس بوحدة الوطن        الحرب أو الوصول إلى المساس بوحدة الوطن         دان ال ة بل ا أآثري ي تمر به شابهة الت وطن             الحديث عن المشاآل الم دان ال ة بل ا أآثري ي تمر به شابهة الت الحديث عن المشاآل الم
ة           .. .. العربي  العربي   ى لاللتحاق بالخدم ام األول ي األي شباب ف تعلم ال ة           في الحياة العامة وفي تلك البلدان التي تطبق الخدمة العسكرية ، ي ى لاللتحاق بالخدم ام األول ي األي شباب ف تعلم ال في الحياة العامة وفي تلك البلدان التي تطبق الخدمة العسكرية ، ي

الم                        وش الع ي آل جي سها ف دروس هي نف ذه ال الم                       العسكرية دروس الحفاظ على السالح وصيانته ، ه وش الع ي آل جي سها ف دروس هي نف ذه ال سالح أو        .  . العسكرية دروس الحفاظ على السالح وصيانته ، ه دما يتعطل ال سالح أو       عن دما يتعطل ال عن
الوج                            ع آت اهر م د مدرس م ى ي ة وعل ة قطع سالح قطع ك ال الوج                           يسوء أداؤه فهناك طريقة واحدة هي تفكي ع آت اهر م د مدرس م ى ي ة وعل ة قطع سالح قطع ك ال تدعى األمر       –يسوء أداؤه فهناك طريقة واحدة هي تفكي تدعى األمر        إذا اس   – إذا اس

ى سالح                            م الحصول عل ة ومن ث ى أول قطع ة ووصوًال إل آخر قطع داًء ب ى سالح                           والعثور على الخلل وإصالحه ثم إعادة الترآيب ابت م الحصول عل ة ومن ث ى أول قطع ة ووصوال  إل آخر قطع داء  ب والعثور على الخلل وإصالحه ثم إعادة الترآيب ابت
 . .  لها أدنى عالقة بصانع السالح أو جودة السالح أو مدى منافسته لألسلحة المشابهة  لها أدنى عالقة بصانع السالح أو جودة السالح أو مدى منافسته لألسلحة المشابهة هذه الطريقة ليسهذه الطريقة ليس. . سليم سليم 

ذه                                    ق به ا يتعل دأ بإزاحة م د أن تب د ال ب ي أي بل ة ف شكلة داخلي ى أن الحل ألي م د عل ال هو التأآي ذه                                   إن القصد من إيراد هذا المث ق به ا يتعل دأ بإزاحة م د أن تب د ال ب ي أي بل ة ف شكلة داخلي ى أن الحل ألي م د عل ال هو التأآي إن القصد من إيراد هذا المث
شكلة   المشكلة على المستوى الخارجي والبحث عن أسبابها الداخلية لرسم خار         المشكلة على المستوى الخارجي والبحث عن أسبابها الداخلية لرسم خار          شكلة   طة طريق لحل هذه الم ق    . . طة طريق لحل هذه الم ى خارطة الطري ق    عل ى خارطة الطري عل

تكون     ا س د الوصول إليه تحقاقات عن ذه االس ن ه المي لك ستويين اإلقليمي والع ى الم ل عل ى عراقي د من الوصول إل ذه ال ب تكون    ه ا س د الوصول إليه تحقاقات عن ذه االس ن ه المي لك ستويين اإلقليمي والع ى الم ل عل ى عراقي د من الوصول إل ذه ال ب ه
 ....مواجهتها ندية قائمة على ما أنجز داخليا  على األرض مواجهتها ندية قائمة على ما أنجز داخليًا على األرض 

ي                    لقد أشار التقرير األخير لجمعية حقوق اإلنسان مثال  إلى          لقد أشار التقرير األخير لجمعية حقوق اإلنسان مثًال إلى           ة خاصة ف اس والدول ا الن ي يواجهه د من المشاآل الت ي                    وجود العدي ة خاصة ف اس والدول ا الن ي يواجهه د من المشاآل الت وجود العدي
صادقة إلصالح                    .. .. مجال تفاوت الفرص    مجال تفاوت الفرص     ة ال د ال يحدوهم إال الرغب ذا البل صادقة إلصالح                    تلك مناسبة عظيمة عمل على إبرازها أبناء بررة له ة ال د ال يحدوهم إال الرغب ذا البل تلك مناسبة عظيمة عمل على إبرازها أبناء بررة له

الم واضحة    تلك مناسبة عظيمة ليجتهد الجميع من مسئولين وأفراد ومؤس        تلك مناسبة عظيمة ليجتهد الجميع من مسئولين وأفراد ومؤس        .. .. أوضاع نعاني منها مجتمعا  ودولة      أوضاع نعاني منها مجتمعًا ودولة       الم واضحة    سات لوضع مع سات لوضع مع
ه                      ى تحقيق ه                     لخطة طريق هدفها نبيل ومعلن ومعترف به من الجميع وهو تفعيل مشروع اإلصالح الشامل الذي أطلقه ويعمل عل ى تحقيق لخطة طريق هدفها نبيل ومعلن ومعترف به من الجميع وهو تفعيل مشروع اإلصالح الشامل الذي أطلقه ويعمل عل
ي الحوار وجعل                       شفافية ف وطن وال والء لل ايير ال ع بالعمل وفق مع ي الحوار وجعل                      خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا الذي أوصى الجمي شفافية ف وطن وال والء لل ايير ال ع بالعمل وفق مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا الذي أوصى الجمي

ل  ًال لك وطن ظ ة ال ل خيم ال  لك وطن ظ ة ال ة   خيم ة أو فكري ة أو مناطقي باب مذهبي صاء ألس ز أو إق واطن دون تميي ة    م ة أو فكري ة أو مناطقي باب مذهبي صاء ألس ز أو إق واطن دون تميي ع  .. ..  م سع للجمي وطن تت ة ال ع  خيم سع للجمي وطن تت ة ال خيم
ة  ة الحق و المواطن ر ه شرط األول واألخي ة وال ة الحق و المواطن ر ه شرط األول واألخي ك .. .. وال دينا مل ة ول ا غني نحن شعب طيب وبالدن شاآلنا ف اوز م ديرون بتج ك نحن ج دينا مل ة ول ا غني نحن شعب طيب وبالدن شاآلنا ف اوز م ديرون بتج نحن ج

  ..شجاعشجاع
   السنة األربعون السنة األربعون١٣٠٧٩١٣٠٧٩م العدد م العدد ٠٦٠٦-٠٤٠٤-٢٠٠٩٢٠٠٩هـ الموافق هـ الموافق ١٠١٠-٠٤٠٤-١٤٣٠١٤٣٠األثنين األثنين جريدة اليوم جريدة اليوم : : المصدرالمصدر

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13079&P=4  
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  !غائيون اجلدد الغو
 عضوان األحمري  عضوان األحمري  

د               ، ، ))أخذ وعطا أخذ وعطا ((فالحياة مثلما يقولون    فالحياة مثلما يقولون    ، ، وال ضير في ذلك   وال ضير في ذلك   ، ، ننتقد وفجأة ننقد  ننتقد وفجأة ننقد   سعودية من النق ي ال د               ولم يغضب اإلعالم الرسمي ف سعودية من النق ي ال ولم يغضب اإلعالم الرسمي ف
ًا            ، ، الموجه له من قبل الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان       الموجه له من قبل الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان        ه تلفزيوني اطي مع تم التع ا             فهو تقرير لم ي ه تلفزيوني اطي مع تم التع ثًال    –فهو تقرير لم ي ثال      م ذي يجب      – م شكل ال ذي يجب       بال شكل ال ، ،  بال

ول لكن  ، ، لكن لكن ، ، على الرغم من أنه حوى عددا  آبيرا  من النقاط المهمة والحساسة في مختلف المجاالت         على الرغم من أنه حوى عددًا آبيرًا من النقاط المهمة والحساسة في مختلف المجاالت          ول لكن  وأق ائرة    : : وأق ارت ث اذا ث ائرة    لم ارت ث اذا ث لم
ن          دًا ع ل بعي ز يعم صية وأن المرآ ات شخ رد انطباع ه مج ر بأن وطني ووصف التقري وار ال دالعزيز للح ك عب ز المل ن         مرآ دا  ع ل بعي ز يعم صية وأن المرآ ات شخ رد انطباع ه مج ر بأن وطني ووصف التقري وار ال دالعزيز للح ك عب ز المل مرآ

 ؟؟))الغوغائيةالغوغائية((
واء مباشرة                 حين قامت قناة اإلخ   حين قامت قناة اإلخ   ، ، الكل يتذآر الكل يتذآر  ى اله ى عل ه األول ي ملتقيات واء مباشرة                 بارية بنقل فعاليات جلسات الحوار الوطني ف ى اله ى عل ه األول ي ملتقيات فكانت  فكانت  ، ، بارية بنقل فعاليات جلسات الحوار الوطني ف

ة         ، ، اإلثارة والمكاشفة اإلثارة والمكاشفة  ة يومي ة وورقي ادة صحفية تلفزيوني ة         ألن المحاور والمتحدثين آانوا بالمقام الذي يجعل من حضورهم م ة يومي ة وورقي ادة صحفية تلفزيوني ، ، ألن المحاور والمتحدثين آانوا بالمقام الذي يجعل من حضورهم م
ر    في وجه تفي وجه ت) ) يعطسيعطس((برد الحوار وأصيب باألنفلونزا التي جعلته       برد الحوار وأصيب باألنفلونزا التي جعلته       ، ، وفجأةوفجأة سان األخي وق اإلن ر حق ر    قري سان األخي وق اإلن ر حق ذه   ، ، قري ذه   ولعل ه   –) ) العطسة العطسة ((ولعل ه

من مرآز آان من المفترض به أن يقوم بتوجيه الدعوة لإلعالميين           من مرآز آان من المفترض به أن يقوم بتوجيه الدعوة لإلعالميين           ، ،  تكون بداية التعافي من البرود والجمود       تكون بداية التعافي من البرود والجمود      –ونحسبها آذلك   ونحسبها آذلك   
ر                       ا التقري ي أورده اط الت اش حول النق اقش والنق شاور والتن سان للت ر                      ولرئيس أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق اإلن ا التقري ي أورده اط الت اش حول النق اقش والنق شاور والتن سان للت ز     ولرئيس أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق اإلن اه مرآ ز      تج اه مرآ  تج

وطني   وطني  الحوار ال ة               ، ، الحوار ال ًال دورات تدريبي ه فع ا ولدي درب عليه ة الحوار وي شر ثقاف ز ين ًا أن المرآ ك الوقت سنؤمن جميع ة               وفي ذل ه فعال  دورات تدريبي ا ولدي درب عليه ة الحوار وي شر ثقاف ز ين ا  أن المرآ ك الوقت سنؤمن جميع وفي ذل
ون                ... ... ال آالمية ال آالمية ) ) فعليةفعلية(( ز يبق ي المرآ ؤمن أن الموجودين ف ًال ت ك فع سان تجعل وق اإلن ر حق ًا لتقري ة إعالمي ه النقدي ون                لكن ثورت ز يبق ي المرآ ؤمن أن الموجودين ف ك فعال  ت سان تجعل وق اإلن ر حق ا  لتقري ة إعالمي ه النقدي لكن ثورت

 )!.)!.نحن األفضلنحن األفضل(( عن أماآنهم ومؤسساتهم من منطلق  عن أماآنهم ومؤسساتهم من منطلق يدافعونيدافعون، ، موظفين حكوميينموظفين حكوميين
وطني            وطني           هل شاهدتم فيما يخص محوري الصحة والعمل التي ناقشها الحوار ال سفياً         ، ، هل شاهدتم فيما يخص محوري الصحة والعمل التي ناقشها الحوار ال صلهم تع م ف ات ت وظفين وموظف سفيا          م صلهم تع م ف ات ت وظفين وموظف اء   ، ، م اء   أو آب أو آب

بهم         ال قضوا نح بهم        وأمهات ألطف ال قضوا نح اً   ((وأمهات ألطف ًأ طبي ا    خط أ  طبي د ال  . . ؟؟))خط د ال  بالتأآي ز الحوار       ، ، بالتأآي ا مرآ ذا ي ز الحوار       ل ا مرآ ذا ي دوائر ا          ، ، ل ه ال ا تخبئ دوائر ا          اإلعالم يكشف م ه ال ا تخبئ ة  اإلعالم يكشف م ة  لحكومي لحكومي
ال         ، ، ولم يعد ألحد الجهد أن يدافع عن نفسه بمجرد تعداد المنجزات          ولم يعد ألحد الجهد أن يدافع عن نفسه بمجرد تعداد المنجزات          ، ، والقطاعات الخاصة والقطاعات الخاصة  ي ادعاء الكم ة هي ف ال         والغوغائي ي ادعاء الكم ة هي ف وال وال ، ، والغوغائي

  .  .  آامل إال وجه اهللا آامل إال وجه اهللا 
  

  ـ السنة التاسعة  ـ السنة التاسعة ٣١١١٣١١١ العدد  العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩ أبريل  أبريل ٦٦ ـ  ـ ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع اآلخر  ربيع اآلخر ١٠١٠الثنين الثنين جريدة الوطن اجريدة الوطن ا: : المصدرالمصدر
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 جرأة موضوعية.. تقرير حقوق اإلنسان
 
  
  
  
  
  
  

  
  

  عبدالرحمن الحبيب. د
ان    سان، وآ وق اإلن ة لحق ة الوطني ة للجمعي سان بالمملك وق اإلن وال حق اني ألح ر الث ل الماضي صدر التقري بوع قب ي األس ان   ف سان، وآ وق اإلن ة لحق ة الوطني ة للجمعي سان بالمملك وق اإلن وال حق اني ألح ر الث ل الماضي صدر التقري بوع قب ي األس ف

ات               ٢٠٠٦٢٠٠٦ األول صدر عام      األول صدر عام     التقريرالتقرير ة واالتفاق ة المحلي ات               م، وقد ترآَّز على الجانب النظري والتوعية بالحقوق والقوانين واألنظم ة واالتفاق ة المحلي م، وقد ترآ ز على الجانب النظري والتوعية بالحقوق والقوانين واألنظم
 .. .. الدولية، إضافة لرصد الوضع الحقوقي بالمملكةالدولية، إضافة لرصد الوضع الحقوقي بالمملكة

ي           ي          أما التقرير الثاني فقد ترآز على التشخيص المباشر للواقع والتعرف على ما حدث من تطورات في بعض المجاالت الت م  أما التقرير الثاني فقد ترآز على التشخيص المباشر للواقع والتعرف على ما حدث من تطورات في بعض المجاالت الت م   ت  ت
ائق أو  . . التطرق لها في التقرير األول وتحديد مدى التحسن أو التراجع أو بقاء الوضع على ما هو عليه        التطرق لها في التقرير األول وتحديد مدى التحسن أو التراجع أو بقاء الوضع على ما هو عليه         ائق أو  والتقرير مبني على وث والتقرير مبني على وث

ائل       ه وس ا تبث ى م افة إل شكاوى، إض داني أو ال الل الرصد المي ن خ ة م ا الجمعي ت عليه االت وقف ر ح سجلة عب ستندات م ائل      م ه وس ا تبث ى م افة إل شكاوى، إض داني أو ال الل الرصد المي ن خ ة م ا الجمعي ت عليه االت وقف ر ح سجلة عب ستندات م م
 .. .. اإلعالماإلعالم

ي                   وتوزع التقرير في ثالثة أق    وتوزع التقرير في ثالثة أق     ة الت وق الغائب سان، والحق وق اإلن ة بحق ي                   سام رئيسة؛ بحث األول في األنظمة والتشريعات المتعلق ة الت وق الغائب سان، والحق وق اإلن ة بحق سام رئيسة؛ بحث األول في األنظمة والتشريعات المتعلق
رور               . . تحتاج إلى تشريع لحمايتها   تحتاج إلى تشريع لحمايتها    ة ونظام الم ات والمؤسسات األهلي ام الجمعي الم ونظ وان المظ اول نظام القضاء ودي رور               وقد تن ة ونظام الم ات والمؤسسات األهلي ام الجمعي الم ونظ وان المظ اول نظام القضاء ودي . . وقد تن

الحقوق؛ وهي مج  ة ب ة ذات العالق زة الحكومي اني األجه اول الث الحقوق؛ وهي مج وتن ة ب ة ذات العالق زة الحكومي اني األجه اول الث ة  وتن ة وهيئ ضائي ووزارة الداخلي از الق شورى والجه س ال ة  ل ة وهيئ ضائي ووزارة الداخلي از الق شورى والجه س ال ل
سان           وق اإلن ة حق ر وهيئ ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم اء وهيئ ق واالدع سان          التحقي وق اإلن ة حق ر وهيئ ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم اء وهيئ ق واالدع ع     . . التحقي ى الواق ث إل رق الثال ا تط ع     فيم ى الواق ث إل رق الثال ا تط فيم

ساد     ة الف رأي ومكافح ن ال ر ع ي التعبي شارآة وف ي الم ل والحق ف رأة والطف وق الم ة آحق ضايا الحقوقي ي الق ات ف ساد    والممارس ة الف رأي ومكافح ن ال ر ع ي التعبي شارآة وف ي الم ل والحق ف رأة والطف وق الم ة آحق ضايا الحقوقي ي الق ات ف والممارس
 . . واألوضاع المعيشية والصحية والتعليمية والسجون والسجناءواألوضاع المعيشية والصحية والتعليمية والسجون والسجناء

الم                       وان المظ ام دي ضاء ونظ سان خصوصًا نظام الق وق اإلن ز حق ة وتعزي ة لحماي الم                      وفي القسم األول أشاد التقرير بظهور أنظم وان المظ ام دي ضاء ونظ سان خصوصا  نظام الق وق اإلن ز حق ة وتعزي ة لحماي وفي القسم األول أشاد التقرير بظهور أنظم
ل بضع                        ة قب ة الثالث ة العدلي ذلك صدور األنظم ة ب ل بضع                       اللذين عدهما من الطفرات التنظيمية بالمملكة، موازي ة قب ة الثالث ة العدلي ذلك صدور األنظم ة ب اإلجراءات  اإلجراءات  ((سنوات   سنوات   اللذين عدهما من الطفرات التنظيمية بالمملكة، موازي

اة شرعية، المحام ات ال ة، المرافع اةالجزائي شرعية، المحام ات ال ة، المرافع ك   ). ). الجزائي ل تل ة مث واد األنظم ي بعض م ة ف ن التفاصيل اإلجرائي د م د العدي ه انتق ك   إال أن ل تل ة مث واد األنظم ي بعض م ة ف ن التفاصيل اإلجرائي د م د العدي ه انتق إال أن
ة    ضمن العدال د واضحة ت دم خضوعها لقواع ر ع ا التقري ب عليه ي يعي ضاة الت ار الق ة اختي ضائي وآلي التفتيش الق ة ب ة   المتعلق ضمن العدال د واضحة ت دم خضوعها لقواع ر ع ا التقري ب عليه ي يعي ضاة الت ار الق ة اختي ضائي وآلي التفتيش الق ة ب المتعلق

 . . ي االختياري االختياروالموضوعية والكفاءة فوالموضوعية والكفاءة ف
وبالنسبة للقضاء في القسم الثاني، الحظ التقرير وجود بطء في التنفيذ لمشروع تطوير وتحديث الجهاز القضائي المدعوم من                   وبالنسبة للقضاء في القسم الثاني، الحظ التقرير وجود بطء في التنفيذ لمشروع تطوير وتحديث الجهاز القضائي المدعوم من                   

ضاء                 . . خادم الحرمين الشريفين، مقارنة بتطور ديوان المظالم      خادم الحرمين الشريفين، مقارنة بتطور ديوان المظالم       ة الستقالل الق ضمانات الالزم د من ال ى مزي ة إل ضاء                 ودعت الجمعي ة الستقالل الق ضمانات الالزم د من ال ى مزي ة إل ودعت الجمعي
ي،                 .. .. وتطويره آما  وآيفا   وتطويره آمًا وآيفاً   ل عدم التقاضي العلن ي،                 وقد رصدت الجمعية استمرار بعض االنتهاآات لضوابط المحاآمة العادلة، مث ل عدم التقاضي العلن وقد رصدت الجمعية استمرار بعض االنتهاآات لضوابط المحاآمة العادلة، مث

ة األحوال، أو                     ة األحوال، أو                    ومثل عدم حصول المرأة في بعض الحاالت على حقها بالتقاضي بسهولة، بسبب عدم حمل بعض النساء لبطاق ومثل عدم حصول المرأة في بعض الحاالت على حقها بالتقاضي بسهولة، بسبب عدم حمل بعض النساء لبطاق
 . . عدم اعتراف بعض القضاة بهاعدم اعتراف بعض القضاة بها

اوزات                 وأشاد التقرير بوزارة الداخلية وعده    وأشاد التقرير بوزارة الداخلية وعده     ى وجود شكاوى عن تج ضًا أشار إل اوزات                 ا أآثر الجهات تواصًال مع الجمعية، لكنه أي ى وجود شكاوى عن تج ضا  أشار إل ا أآثر الجهات تواصال  مع الجمعية، لكنه أي
دعاوى      ذه ال ي ه ق ف دة للتحقي ة محاي ود جه ى ضرورة وج اإلآراه، وخلص إل وال ب زاع األق ل انت دعاوى     مث ذه ال ي ه ق ف دة للتحقي ة محاي ود جه ى ضرورة وج اإلآراه، وخلص إل وال ب زاع األق ل انت ر  .. .. مث د التقري د رص ر  وق د التقري د رص وق

الدعاء، ولكنه أيضا  أوضح تلقيه لشكاوى      الدعاء، ولكنه أيضًا أوضح تلقيه لشكاوى      وأشاد التقرير، أيضا ، بهيئة التحقيق وا     وأشاد التقرير، أيضًا، بهيئة التحقيق وا     .. .. تجاوزات آثيرة لنظام اإلجراءات الجزائية    تجاوزات آثيرة لنظام اإلجراءات الجزائية    
دد                   ة ع ى قل د يرجع إل دد                  مثل عدم تمكن المتهمين من لقاء أعضاء الهيئة، وعدم التمكن من توآيل محام، ورأى التقرير أن ذلك ق ة ع ى قل د يرجع إل مثل عدم تمكن المتهمين من لقاء أعضاء الهيئة، وعدم التمكن من توآيل محام، ورأى التقرير أن ذلك ق

 . . موظفي الهيئةموظفي الهيئة
ر محددة       عة غي سلطات واس ع ب ا تتمت ر أنه د ال حظ التقري ر فق المعروف والنهي عن المنك ر ب ة األم ا هيئ ر محددة      أم عة غي سلطات واس ع ب ا تتمت ر أنه د ال حظ التقري ر فق المعروف والنهي عن المنك ر ب ة األم ا هيئ ا يخشى من أم ا يخشى من  مم  مم

ى                      ام دعاوى عل ات وقي ا وفي تج عنه ر من حاالت ن ا رصده التقري ا حدث فيم ذا م ى                     ارتكاب تجاوزات على حقوق األفراد، وه ام دعاوى عل ات وقي ا وفي تج عنه ر من حاالت ن ا رصده التقري ا حدث فيم ذا م ارتكاب تجاوزات على حقوق األفراد، وه
داء         . . منسوبي الهيئة أمام المحاآم؛ آما رصدت وسائل اإلعالم الكثير منها         منسوبي الهيئة أمام المحاآم؛ آما رصدت وسائل اإلعالم الكثير منها          داء         وقد غطت الجمعية الكثير من التجاوزات مثل االعت وقد غطت الجمعية الكثير من التجاوزات مثل االعت

ذه الحوادث          .. ..  أو اإلغراء وتفتيش الممتلكات الخاصة        أو اإلغراء وتفتيش الممتلكات الخاصة       وانتزاع االعترافات باإلآراه  وانتزاع االعترافات باإلآراه   دما تكررت ه ه عن ر أن خ، وذآر التقري ذه الحوادث          ال دما تكررت ه ه عن ر أن خ، وذآر التقري ال
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شدد               ات ت ة تعليم ا أصدرت رئاسة الهيئ شدد              صدر تعميم يحدد صالحيات منسوبي الهيئة وااللتزام بنظام اإلجراءات الجزائية، آم ات ت ة تعليم ا أصدرت رئاسة الهيئ صدر تعميم يحدد صالحيات منسوبي الهيئة وااللتزام بنظام اإلجراءات الجزائية، آم
دي                     .. .. في ذلك في ذلك  ر آاف دون تع ه غي ك رغم أهميت ر أن آل ذل رى التقري دي                     ولكن ي ر آاف دون تع ه غي ك رغم أهميت ر أن آل ذل رى التقري اس         ولكن ي ة الن ا يضمن صيانة حري ة بم اس         ل لنظام الهيئ ة الن ا يضمن صيانة حري ة بم ل لنظام الهيئ
 .. .. وحقوقهموحقوقهم

اك                          ر أن هن ة بالمواضيع األخرى، وأشار التقري ساحة مقارن ر م اه أآب رأة وأعط ر بموضوع الم دأ التقري اك                         في القسم الثالث ابت ر أن هن ة بالمواضيع األخرى، وأشار التقري ساحة مقارن ر م اه أآب رأة وأعط ر بموضوع الم دأ التقري في القسم الثالث ابت
ًا إال أن ا       .. .. تحسنا واضحا في وضع المرأة في المملكة      تحسنا واضحا في وضع المرأة في المملكة       ا موجودة غالب ل حقوقه ا  إال أن ا       وأوضح أن األنظمة التي تكف ا موجودة غالب ل حقوقه ق    وأوضح أن األنظمة التي تكف ي التطبي ل ف ق    لخل ي التطبي ل ف لخل

شريعة اإلسالمية،                     شكل يخالف ال ة ب رأة ومن شخصيتها القانوني ة الم شريعة اإلسالمية،                    أو في سوء التفسير لها خصوصًا التي تنتقص من أهلي شكل يخالف ال ة ب رأة ومن شخصيتها القانوني ة الم أو في سوء التفسير لها خصوصا  التي تنتقص من أهلي
ولي                                ة ال ة، أو طلب موافق امالت المالي ي المع ة ف ع أشكال الوالي ل جمي ه، مث ولي                               خاصة استئذان وليها في مسائل ليست من حقوق ة ال ة، أو طلب موافق امالت المالي ي المع ة ف ع أشكال الوالي ل جمي ه، مث خاصة استئذان وليها في مسائل ليست من حقوق

 .. .. لعمللعملللسماح لها بالتعليم أو اللسماح لها بالتعليم أو ا
ا                       ي تتعرض له اوزات الت ًا للتج ا                      ورأى التقرير ضرورة تحديد بعض المصطلحات وفقًا للرأي الراجح في الفقه اإلسالمي، منع ي تتعرض له اوزات الت ا  للتج ورأى التقرير ضرورة تحديد بعض المصطلحات وفقا  للرأي الراجح في الفقه اإلسالمي، منع

رأة ي للم ود ول ي تتطلب وج شرعي، الحاالت الت شرعية، الحجاب ال ر ال وة غي تالط، الخل ل مصطلح االخ رأة مث رأةالم ي للم ود ول ي تتطلب وج شرعي، الحاالت الت شرعية، الحجاب ال ر ال وة غي تالط، الخل ل مصطلح االخ رأة مث وه .. .. الم وه ون ون
ة               التقرير إلى أهمية تعديل بعض األنظمة       التقرير إلى أهمية تعديل بعض األنظمة        ل اشتراط موافق ة               التي بها نزعة تمييزية ضد المرأة وانتقاص لشخصيتها القانونية مث ل اشتراط موافق التي بها نزعة تمييزية ضد المرأة وانتقاص لشخصيتها القانونية مث

ا              ا من مباشرة حقه ي حرمانه ا يعن ك، مم ي البن ا             ولي األمر للحصول على بطاقة األحوال المدنية وجواز السفر وفتح حساب ف ا من مباشرة حقه ي حرمانه ا يعن ك، مم ي البن ولي األمر للحصول على بطاقة األحوال المدنية وجواز السفر وفتح حساب ف
 . . في التصرففي التصرف

ل       وفي موضوع الطفل أوضح التقرير أن حقوقه األساسية محمية، لكن بع       وفي موضوع الطفل أوضح التقرير أن حقوقه األساسية محمية، لكن بع        زال تتعرض لالنتقاص مث ه األخرى ال ت ل       ض حقوق زال تتعرض لالنتقاص مث ه األخرى ال ت ض حقوق
آذلك عدم تحديد سن الرشد أو األهلية، خصوصا         آذلك عدم تحديد سن الرشد أو األهلية، خصوصًا        . . تلك المتصلة بأسرته أو والديه وحقه في الحصول على الجنسية منذ والدته           تلك المتصلة بأسرته أو والديه وحقه في الحصول على الجنسية منذ والدته           

 .. ..  سنة وفقا التفاقية حقوق الطفل سنة وفقا التفاقية حقوق الطفل١٨١٨المسؤولية الجنائية، ورأى التقرير أن األنسب هو المسؤولية الجنائية، ورأى التقرير أن األنسب هو 
وطني         وفي قضايا اإلصالح والم   وفي قضايا اإلصالح والم    ز الحوار ال صحفيين ومرآ وطني         شارآة آالمجالس البلدية المنتخبة وهيئة ال ز الحوار ال صحفيين ومرآ ر أن    ....شارآة آالمجالس البلدية المنتخبة وهيئة ال خ، ذآر التقري ر أن    ال خ، ذآر التقري ال

ذآر     ورات ت شهد تط م ي صرم ل ام المن ذآر    الع ورات ت شهد تط م ي صرم ل ام المن ة        .. .. الع ا للجمعي ى دعمهم ده عل ي عه شريفين وول رمين ال ادم الح ر خ كر التقري ة        وش ا للجمعي ى دعمهم ده عل ي عه شريفين وول رمين ال ادم الح ر خ كر التقري وش
ا       ام بمهامه ا      واستقالليتها مما مكنها القي ام بمهامه التطورات اإلي      .. .. واستقالليتها مما مكنها القي ر ب اد التقري التطورات اإلي      وأش ر ب اد التقري ا            وأش ه تأسف بم شفافية، ولكن امي ال ي اإلعالم وتن ة ف ا            جابي ه تأسف بم شفافية، ولكن امي ال ي اإلعالم وتن ة ف جابي

 .. .. حدث بمن بعض اإلجراءات المتشددة التي حدت من حرية التعبير، مثل إيقاف صحف أليام أو منع صحفيين من الكتابةحدث بمن بعض اإلجراءات المتشددة التي حدت من حرية التعبير، مثل إيقاف صحف أليام أو منع صحفيين من الكتابة
س                                وق اإلن ة موضحًا أن حال حق ى الخاتم ة، يصل إل ي البداي ا ف ي أشرنا إليه ة المواضيع الت س                               وبعد تعرض التقرير لبقي وق اإلن ة موضحا  أن حال حق ى الخاتم ة، يصل إل ي البداي ا ف ي أشرنا إليه ة المواضيع الت ي   وبعد تعرض التقرير لبقي ي   ان ف ان ف

م               ة، ث شريع أو اإلجراء أو الممارس ي الت اوزات ف م              المملكة شهد نوعًا من التطورات اإليجابية إال أن ذلك لم يمنع من وجود تج ة، ث شريع أو اإلجراء أو الممارس ي الت اوزات ف المملكة شهد نوعا  من التطورات اإليجابية إال أن ذلك لم يمنع من وجود تج
 .. .. طرح التقرير توصياته متمنيا  من الجهات الحكومية ذات العالقة األخذ بهاطرح التقرير توصياته متمنيًا من الجهات الحكومية ذات العالقة األخذ بها

ررات             فالمقدمة تضمنت آ    فالمقدمة تضمنت آ    . . اتسم التقرير بالوحدة المنهجية والترابط الموضوعي     اتسم التقرير بالوحدة المنهجية والترابط الموضوعي      ابقة ومب ة س ة من خلفي ررات             ل عناصرها المنهجي ابقة ومب ة س ة من خلفي ل عناصرها المنهجي
رض ة الع رضوطريق ة الع شريعية      . . وطريق ر الت ي األط دة وه دأ بالقاع ه ب ا موضوعيا، ألن ان منطقي ر آ ي التقري ة ف سام الثالث ع األق شريعية      وتوزي ر الت ي األط دة وه دأ بالقاع ه ب ا موضوعيا، ألن ان منطقي ر آ ي التقري ة ف سام الثالث ع األق وتوزي

ع ال                          ى الواق م انتهى إل ضائي، ث از الق ة داخل مؤسساتها آالجه ذا األنظم اء ه ا وهو بن ع ال                         واألنظمة، ثم انتقل لما يبنى عليه ى الواق م انتهى إل ضائي، ث از الق ة داخل مؤسساتها آالجه ذا األنظم اء ه ا وهو بن ي  واألنظمة، ثم انتقل لما يبنى عليه ي  عمل عمل
سة       . . عارضا  ومحلال  الممارسات مثل تلك التي تتصل بموضوع المرأة        عارضًا ومحلًال الممارسات مثل تلك التي تتصل بموضوع المرأة         ة سل ة منطقي سة       وداخل آل قسم وزعت المواضيع بطريق ة سل ة منطقي . . وداخل آل قسم وزعت المواضيع بطريق

ية تجعل   - آكل ضبط منهجي  آكل ضبط منهجي -وهذا الضبط   وهذا الضبط   . . إذن، التقرير التزم الضبط المنهجي    إذن، التقرير التزم الضبط المنهجي     ية تجعل    ساعد التقرير على أن يتصف بصفات أساس  ساعد التقرير على أن يتصف بصفات أساس
 . .  والشمولية والشموليةالتقرير يفي بأغراضه آالموضوعية والمصداقيةالتقرير يفي بأغراضه آالموضوعية والمصداقية

 
  ١٣٣٣٩   العدد  ١٤٣٠ ربيع الثاني ١٠األثنين جريدة الجزيرة : المصدر

http://www.al-jazirah.com/415241/ar2d.htm  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

 ٩٤

  

  التقرير الثاني
  

  
  فائز بن سعد الشهري. د

ة                ي المملك سان ف وق االن اني عن أحوال حق ر الث سان االسبوع الماضي تفاصيل التقري ة               أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلن ي المملك سان ف وق االن اني عن أحوال حق ر الث سان االسبوع الماضي تفاصيل التقري أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلن
سام حوت              ١٤٢٧١٤٢٧م والذي جاء بعد األول الصادر في عام         م والذي جاء بعد األول الصادر في عام         ٢٠٠٨٢٠٠٨-هـ  هـ  ١٤٢٩١٤٢٩السعودية  السعودية  العربية  العربية   ة أق ر تكون من ثالث ـ، التقري سام حوت              ه ة أق ر تكون من ثالث ـ، التقري ه

سياسية والجهات                        ة وال وق المدني ة والحق ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ي مجال الحق سياسية والجهات                       تطورات وتجاوزات وتوصيات ف ة وال وق المدني ة والحق ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ي مجال الحق تطورات وتجاوزات وتوصيات ف
ى                    ذات العالقة المباشرة بحقوق اإلنسان وختم التقرير بتوصي       ذات العالقة المباشرة بحقوق اإلنسان وختم التقرير بتوصي        ة ال ة ذات العالق زة الحكومي ة األجه ا آاف م رصده ودع ا ت ى                    ات لم ة ال ة ذات العالق زة الحكومي ة األجه ا آاف م رصده ودع ا ت ات لم

  ..األخذ بها للمعالجةاألخذ بها للمعالجة
دد            ((ففي اطار االوضاع المعيشية أشار التقرير الى عدة نقاط منها           ففي اطار االوضاع المعيشية أشار التقرير الى عدة نقاط منها            ي ع ة حيث تظهر مؤشراتها ف ر المتوازن دد            قضية التنمية غي ي ع ة حيث تظهر مؤشراتها ف ر المتوازن قضية التنمية غي

شريف           ادم الحرمين ال ن خ د أعل شريف          من المناطق التي لم تحظ باالهتمام الالزم وق ادم الحرمين ال ن خ د أعل ا        من المناطق التي لم تحظ باالهتمام الالزم وق اطق وهو م ه للمن ك صراحة خالل زيارت ا        ين ذل اطق وهو م ه للمن ك صراحة خالل زيارت ين ذل
  ).).يتطلب التأآيد على أولوية تلك المناطق في اإلنفاق والمشاريعيتطلب التأآيد على أولوية تلك المناطق في اإلنفاق والمشاريع

اة المرضى                ((وفي مجال الصحة حوى التقرير عدة نقاط منها         وفي مجال الصحة حوى التقرير عدة نقاط منها          ة، معان اطق المملك ى من وازن عل اة المرضى                عدم توزيع الخدمات بشكل مت ة، معان اطق المملك ى من وازن عل عدم توزيع الخدمات بشكل مت
ة            وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العال        وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العال         ة            ج، وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من األخطاء الطبي ضعف  ضعف  . . ج، وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من األخطاء الطبي

  ).).الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائيةالكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية
دخ   ((وعن الفساد االداري وأسبابه اشار التقرير الى نقاط منها       وعن الفساد االداري وأسبابه اشار التقرير الى نقاط منها        ي ال ر ف دخ   ولعل من أسباب زيادة حاالت الفساد النمو الكبي ي ال ر ف ل نتيجة  ل نتيجة  ولعل من أسباب زيادة حاالت الفساد النمو الكبي

بة،               ة والمحاس ة المراقب ع ضعف أنظم ا م ي تنفق عليه بة،              ارتفاع أسعار النفط والقفزة في المشاريع الحكومية والمبالغ الطائلة الت ة والمحاس ة المراقب ع ضعف أنظم ا م ي تنفق عليه ارتفاع أسعار النفط والقفزة في المشاريع الحكومية والمبالغ الطائلة الت
سر                د يف اء باحتياجات أسرهم ق ى الوف ة عل زة الحكومي وظفي األجه سر               آما أن تردي األوضاع المعيشية وعدم قدرة الكثير من م د يف اء باحتياجات أسرهم ق ى الوف ة عل زة الحكومي وظفي األجه آما أن تردي األوضاع المعيشية وعدم قدرة الكثير من م

ة ان      )) في أخذ الرشوة التي آشفها تقرير هيئة الرقابة والتحقيق         في أخذ الرشوة التي آشفها تقرير هيئة الرقابة والتحقيق        زيادة مظاهر الفساد المتمثلة   زيادة مظاهر الفساد المتمثلة    ك الحظت الجمعي ى ذل ة ان      ، إضافة ال ك الحظت الجمعي ى ذل ، إضافة ال
وق                (( ي إلحاق الضرر بحق ساهم ف وق                ضعف الكفاءة اإلدارية لنسبة آبيرة من الموظفين الحكوميين وعدم شعورهم بالمسؤولية ي ي إلحاق الضرر بحق ساهم ف ضعف الكفاءة اإلدارية لنسبة آبيرة من الموظفين الحكوميين وعدم شعورهم بالمسؤولية ي

زة الحك  ل بعض األجه ا يجع امالتهم مم ن مع د م از العدي ؤخر إنج اس وي زة الحك الن ل بعض األجه ا يجع امالتهم مم ن مع د م از العدي ؤخر إنج اس وي داد  الن دس أع م تك ضة رغ ة منخف ل بطاق ة تعم داد  ومي دس أع م تك ضة رغ ة منخف ل بطاق ة تعم ومي
ه          ا يلزم وم بانجاز م ل ليق ى مقاب ه         الموظفين فيها ويعطي شعورًا للمتعاملين مع هؤالء الموظفين بأن بعضهم يريد الحصول عل ا يلزم وم بانجاز م ل ليق ى مقاب الموظفين فيها ويعطي شعورا  للمتعاملين مع هؤالء الموظفين بأن بعضهم يريد الحصول عل

  ).).النظام بانجازهالنظام بانجازه
واطن   التقرير االول والثاني يرسم صورة واضحة عن أحوال حقوق االنسان بمملكتنا الحبيبة تساهم في اعطاء          التقرير االول والثاني يرسم صورة واضحة عن أحوال حقوق االنسان بمملكتنا الحبيبة تساهم في اعطاء           واطن    المسؤول والم  المسؤول والم

  ..وجميع القطاعات المشارآة في مراحل التنمية تغذية راجعة عن الخدمة المقدمة منها في مراحل التطويرواالصالحوجميع القطاعات المشارآة في مراحل التنمية تغذية راجعة عن الخدمة المقدمة منها في مراحل التطويرواالصالح
وق                   وق                  واخيرًا وليس اخرا التقرير جهد علمي عملي تفصيلي إنساني جميل يتوجب قراءته لالستفادة وتشكر الجمعية الوطنية لحق واخيرا  وليس اخرا التقرير جهد علمي عملي تفصيلي إنساني جميل يتوجب قراءته لالستفادة وتشكر الجمعية الوطنية لحق

وة مراحل                           اإلنسان وجميع الجهات التى     اإلنسان وجميع الجهات التى      فافية وق د يعكس بكل ش ًا شامال، جه امل يعكس تعاون شكل ش وره ب ي ظه وة مراحل                           شارآت ف فافية وق د يعكس بكل ش ا  شامال، جه امل يعكس تعاون شكل ش وره ب ي ظه شارآت ف
ل وال                        ال آل ى المضى ب ل وال                       اإلصالح التى يرعاها والة امرنا وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين أيدهم اهللا ويأآدون عليها وعل ال آل ى المضى ب اإلصالح التى يرعاها والة امرنا وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين أيدهم اهللا ويأآدون عليها وعل

سان       ملل لصناعة الغد السعودي المشرق بالرفاه، ويعد من اآلليات والمؤشرات ا        ملل لصناعة الغد السعودي المشرق بالرفاه، ويعد من اآلليات والمؤشرات ا         وق اإلن د من التثقيف بحق ي مزي سان       لتى تساهم ف وق اإلن د من التثقيف بحق ي مزي لتى تساهم ف
ة      ل لألنظم ذ والتفعي ات التنفي ن آلي د م ام مزي ق ام تح الطري وير واإلصالح وتف ل التط ي مراح ات ف ع القطاع ساعدة جمي ة     وم ل لألنظم ذ والتفعي ات التنفي ن آلي د م ام مزي ق ام تح الطري وير واإلصالح وتف ل التط ي مراح ات ف ع القطاع ساعدة جمي وم
ستوى   نفس م بة ب ساءلة والمحاس وار والم ن الح د م وق، ومزي ظ الحق ان وحف سان والمك ة االن ة لتنمي تراتيجيات التنموي ستوى  واالس نفس م بة ب ساءلة والمحاس وار والم ن الح د م وق، ومزي ظ الحق ان وحف سان والمك ة االن ة لتنمي تراتيجيات التنموي واالس

  ..لشفافية والقوة للتقرير في مراحل التنمية الشاملة وشراسة المنافسة العالميةلشفافية والقوة للتقرير في مراحل التنمية الشاملة وشراسة المنافسة العالميةاا
   السنة األربعون السنة األربعون١٣٠٧٦١٣٠٧٦مالعدد مالعدد ٠٣٠٣-٠٤٠٤-٢٠٠٩٢٠٠٩هـ الموافق هـ الموافق ٠٧٠٧-٠٤٠٤-١٤٣٠١٤٣٠ الجمعة  الجمعة جريدة اليوم جريدة اليوم : : المصدرالمصدر
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 ٩٥

  

  !!تقرير اجلمعية وبرنامج اإلصالح 

  
   حسن العبدالباقيعبداهللا

ة           ه أهمي ة          أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان تقريرها الثاني عن أوضاع حقوق اإلنسان في بالدنا، والتي أثبتت من خالل ه أهمي أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان تقريرها الثاني عن أوضاع حقوق اإلنسان في بالدنا، والتي أثبتت من خالل
م      سامي رق ر ال د صدور األم تقاللية وخصوصًا بع رأة واالس ن الج ال م در ع ى ق ا وعل م     دوره سامي رق ر ال د صدور األم تقاللية وخصوصا  بع رأة واالس ن الج ال م در ع ى ق ا وعل ى  ) ) م بم ب//٦٠٥٦٠٥((دوره د عل ذي أآ ى  ال د عل ذي أآ ال

  ..استقاللية عمل الجمعيةاستقاللية عمل الجمعية
 ..ستطاع التقرير بالفعل أن يالمس آافة القضايا الحقوقية التي يناقشها المجتمع في الفترة الراهنة ويبحث لها عن حلولستطاع التقرير بالفعل أن يالمس آافة القضايا الحقوقية التي يناقشها المجتمع في الفترة الراهنة ويبحث لها عن حلوللقد القد ا

شكلة                              ي تثبت وجود الم ائع الت ة واألحداث والوق ا األمثل ل طرح تقريره شكل مجرد، ب شكلة                             الجمعية لم تكتف بطرح اإلشكاالت ب ي تثبت وجود الم ائع الت ة واألحداث والوق ا األمثل ل طرح تقريره شكل مجرد، ب الجمعية لم تكتف بطرح اإلشكاالت ب
 ..ماشى مع إمكانيات الواقعماشى مع إمكانيات الواقعالحقوقية ثم تطرح مقترحات عملية للحلول تتالحقوقية ثم تطرح مقترحات عملية للحلول تت

ي هي من خالل                            ام والت رأي الع شها ال ي هي من خالل                           لقد آان التقرير من الشمولية بمكان، بحيث تحدث عن آافة القضايا األساسية التي يناق ام والت رأي الع شها ال لقد آان التقرير من الشمولية بمكان، بحيث تحدث عن آافة القضايا األساسية التي يناق
ا من                       وي وغيره اعي والقضائي والترب ا من                      رؤية حقوقية تشمل وعبر هذه البوابة األم آافة جوانب اإلصالح االقتصادي واالجتم وي وغيره اعي والقضائي والترب رؤية حقوقية تشمل وعبر هذه البوابة األم آافة جوانب اإلصالح االقتصادي واالجتم

ذ لحظة                                الجوانب الحي الجوانب الحي  سان من وق اإلن شمل حق شمولية بحيث ي سان من ال وق اإلن وم حق ك أن مفه ع، ذل ي تمس المجتم ذ لحظة                                اتية الت سان من وق اإلن شمل حق شمولية بحيث ي سان من ال وق اإلن وم حق ك أن مفه ع، ذل ي تمس المجتم اتية الت
ه  ه والدت رور، ) ) حق الرضيعحق الرضيع((والدت شارع والم ي ال وق ف ل، الحق ي العم وق ف إمرأة، الحق ا آ شاب أو حقه م آ ل ث ه آطف رورًا بحق رور، م شارع والم ي ال وق ف ل، الحق ي العم وق ف إمرأة، الحق ا آ شاب أو حقه م آ ل ث ه آطف رورا  بحق م

د          إن ا إن ا ..الحقوق في التعليم والمعرفة، وحتى الوصول إلى حقوق العجزة        الحقوق في التعليم والمعرفة، وحتى الوصول إلى حقوق العجزة         د          لنظرة الشمولية لهذا المفهوم تجعل منه منبعًا لبقية رواف لنظرة الشمولية لهذا المفهوم تجعل منه منبعا  لبقية رواف
ه                ى تدعيم ا العمل عل ا إصالحيا علين ة المجاالت برنامج ي آاف ه ف ار مطالب ه               الحياة، وهذا ما جعل من هذا التقرير مميزًا باعتب ى تدعيم ا العمل عل ا إصالحيا علين ة المجاالت برنامج ي آاف ه ف ار مطالب الحياة، وهذا ما جعل من هذا التقرير مميزا  باعتب

د ال  ..والوقوف معه وترسيخه في األذهان من أجل السير ببالدنا خطوة لألمام        والوقوف معه وترسيخه في األذهان من أجل السير ببالدنا خطوة لألمام         ات أآ د ال  في مجال الحرّي شارآة     في مجال الحري ات أآ ى حق الم ر عل شارآة     تقري ى حق الم ر عل تقري
وطني           ««ودعا هيئة الصحفيين إلى تعزيز دورها باتجاه الحرية الصحفية، وعلى           ودعا هيئة الصحفيين إلى تعزيز دورها باتجاه الحرية الصحفية، وعلى            ز للحوار ال د العزي ك عب ز المل وطني           مرآ ز للحوار ال د العزي ك عب ز المل تكثيف  تكثيف  » » مرآ

ة                            شفافية اإلعالمي ى ال ا إل ك الحوارات، ودع صادرة من تل ذ التوصيات ال ق من تنفي ى التحق ة                           عمله ومراجعة آلياته والعمل عل شفافية اإلعالمي ى ال ا إل ك الحوارات، ودع صادرة من تل ذ التوصيات ال ق من تنفي ى التحق عمله ومراجعة آلياته والعمل عل
شعبية، وهي                      ..م المواطنين إعالميا  م المواطنين إعالميا  ومناقشة قضايا وهمو  ومناقشة قضايا وهمو   شارآة ال ا عن الم ر برمزيته ة تعّب م مؤسسة تمثيلّي ى مستوى أه شعبية، وهي                      وعل شارآة ال ا عن الم م مؤسسة تمثيلي ة تعب ر برمزيته ى مستوى أه وعل

ى أن                                 ين عل دال من التعي شكيل المجلس واألخذ بأسلوب االنتخاب ب ة ت ي آلي ادة النظر ف ى أن                                مجلس الشورى، دعا التقرير إلى إع ين عل دال من التعي شكيل المجلس واألخذ بأسلوب االنتخاب ب ة ت ي آلي ادة النظر ف مجلس الشورى، دعا التقرير إلى إع
ل لألعضاء، إضافة إل  اب الكام ى الوصول لالنتخ دريجيًا حت ون ت ل لألعضاء، إضافة إل يك اب الكام ى الوصول لالنتخ دريجيا  حت ون ت ا  يك ة، ودع شمل المراقب س لت يع صالحيات المجل ا  ى توس ة، ودع شمل المراقب س لت يع صالحيات المجل ى توس

ي تمس مصير                       ذه النقاشات الت ي األول به اره المعن ه باعتب ى مداوالت ام عل رأي الع ع وإطالع ال ي تمس مصير                      المجلس إلى مشارآة المجتم ذه النقاشات الت ي األول به اره المعن ه باعتب ى مداوالت ام عل رأي الع ع وإطالع ال المجلس إلى مشارآة المجتم
اس اسالن ضاً  ..الن ه تطّرق أي ا، لكن ال إلنكاره ي ال مج ة الت زة األمني ود األجه ى جه ر إل ّرق التقري ي تط ستوى األمن ى الم ضا   وعل ه تطر ق أي ا، لكن ال إلنكاره ي ال مج ة الت زة األمني ود األجه ى جه ر إل ي تطر ق التقري ستوى األمن ى الم ى وعل ى  إل  إل

ة                     سجون ومعالجة آاف ة ال ة                    ضرورة تقّيد األجهزة األمنية بنظام اإلجراءات الجزائية ووقف التجاوزات، وضرورة إصالح حال سجون ومعالجة آاف ة ال ضرورة تقي د األجهزة األمنية بنظام اإلجراءات الجزائية ووقف التجاوزات، وضرورة إصالح حال
ذي        ذي       الثغرات من أجل تحويلها إلى إصالحّيات حقيقية، آما طالب هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بااللتزام بالتعميم ال الثغرات من أجل تحويلها إلى إصالحي ات حقيقية، آما طالب هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بااللتزام بالتعميم ال

ة           يحد د صالحيات الهيئة وبأن دور   يحّدد صالحيات الهيئة وبأن دور    يهم للمراآز األمني سليم من يقبض عل م ت ه، ومن ث شتبه ب ة           ها ينتهي بمجّرد القبض على الم يهم للمراآز األمني سليم من يقبض عل م ت ه، ومن ث شتبه ب ها ينتهي بمجر د القبض على الم
ة تحديث            ..وعدم نقل أي مشتبه به ذآرا  آان أم أنثى إلى مراآز الهيئة           وعدم نقل أي مشتبه به ذآرًا آان أم أنثى إلى مراآز الهيئة            راز أهمي ى إب ر عل ة تحديث            وفي المجال القضائي، حرص التقري راز أهمي ى إب ر عل وفي المجال القضائي، حرص التقري

صادية واالجتما            ة التطورات االقت ع آاف صادية واالجتما           وتطوير هذا القطاع بما يتماشى م ة التطورات االقت ع آاف ي        وتطوير هذا القطاع بما يتماشى م ر من اإلشكاالت العصرية الت روز الكثي ة وب ي        عي ر من اإلشكاالت العصرية الت روز الكثي ة وب عي
اك                    نظم، فهن وانين وال ة الق ضاة معرف ا يتطلب من الق ة، مم صادية واالجتماعي اك                   تتطلب وضع قوانين ونظم تحكم العالقات االقت نظم، فهن وانين وال ة الق ضاة معرف ا يتطلب من الق ة، مم صادية واالجتماعي تتطلب وضع قوانين ونظم تحكم العالقات االقت

ة        ضايا مروري ة       قضايا تجارية وقضايا عمالية وق ضايا مروري ا                     .. .. قضايا تجارية وقضايا عمالية وق ع آف ا يتطلب رف ضاء مم وع الق ذي يتطلب تن ر ال ر، األم ا الكثي ا                     وغيره ع آف ا يتطلب رف ضاء مم وع الق ذي يتطلب تن ر ال ر، األم ا الكثي ءة ءة وغيره
ى التخصص     نظم باإلضافة إل وانين وال ي الق ة ف هادة جامعي ى ش ضاة عل ه ضرورة حصول الق صبح مع ضائي لي سلك الق ى التخصص    ال نظم باإلضافة إل وانين وال ي الق ة ف هادة جامعي ى ش ضاة عل ه ضرورة حصول الق صبح مع ضائي لي سلك الق ال

ضايا متخصصة                 ي ق وانين لمن يحكمون ف ضايا متخصصة                الشرعي أو االآتفاء بشهادة النظم والق ي ق وانين لمن يحكمون ف ستحقها            ..الشرعي أو االآتفاء بشهادة النظم والق ي ي ة الت رز األهمي ضًا أب ر أي ستحقها            التقري ي ي ة الت رز األهمي ضا  أب ر أي التقري
ة                      نظام الجمعي ات والمؤسسات األهلية، باعتبارها نا     نظام الجمعّيات والمؤسسات األهلية، باعتبارها نا      ات أهلي ة وجمعي ادات مهني شكل من اتح ا ي دني بم ع الم دور المجتم ًا ل ة                      ظم ات أهلي ة وجمعي ادات مهني شكل من اتح ا ي دني بم ع الم دور المجتم ا  ل ظم

ات، لكن             ى لنظام الجمعي ي المسودة األول ادة النظر ف ات، لكن            متنوعة، لذا أشاد التقرير بدور مجلس الشورى أنه أعطى الفرصة إلع ى لنظام الجمعي ي المسودة األول ادة النظر ف متنوعة، لذا أشاد التقرير بدور مجلس الشورى أنه أعطى الفرصة إلع
د       الناس مازالت تنتظر صدور هذا النظام، حيث يطالب التقرير بسرعة إصداره ومراجعته من أجل               الناس مازالت تنتظر صدور هذا النظام، حيث يطالب التقرير بسرعة إصداره ومراجعته من أجل                ي ق ديل النصوص الت د        تع ي ق ديل النصوص الت  تع

ذي ال                 ..تقي د عمل جمعي ات المجتمع المدني    تقّيد عمل جمعّيات المجتمع المدني     ذي ال                 المساحة المتاحة ال تكفي للحديث باستفاضة عن آل ما احتواه التقرير، لكن األمر ال المساحة المتاحة ال تكفي للحديث باستفاضة عن آل ما احتواه التقرير، لكن األمر ال
ى آل من               ق، وعل ا ممكن التحقي امج إصالح وطني ى آل من              شك فيه هو أن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بتقريرها هذا طرحت برن ق، وعل ا ممكن التحقي امج إصالح وطني شك فيه هو أن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بتقريرها هذا طرحت برن

 ..لهذا الوطن أن يشيدوا ويدعموا ويستوعبوا وينشروا ويجذروا هذا التقرير ليتحو ل المأمول إلى معمول بهلهذا الوطن أن يشيدوا ويدعموا ويستوعبوا وينشروا ويجذروا هذا التقرير ليتحّول المأمول إلى معمول بهيريدون خيرا  يريدون خيرًا 
 ٢٨٥٢٢٨٥٢: :   العدد   العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩//أبريلأبريل/ / ٠٨٠٨) ) هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠//٠٤٠٤//١٢١٢األربعاء األربعاء ( ( جريدة عكاظ جريدة عكاظ : : المصدرالمصدر
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 ٩٦

  
  

  

  خطوة إجيابية لصاحل اإلنسان

  
  عبداهللا عمر خياطعبداهللا عمر خياط

سان               – آما يقولون     آما يقولون    –دخت السبع دوخات    دخت السبع دوخات     وق اإلن ة لحق ة الوطني سنوي للجمعي ر ال راءة التقري ي ق سان                وعلى مدى ثالث ساعات ف وق اإلن ة لحق ة الوطني سنوي للجمعي ر ال راءة التقري ي ق  وعلى مدى ثالث ساعات ف
  ..الذي استنسخته من االنترنتالذي استنسخته من االنترنت

س         .. .. دخت بكثرة صفحاته التي قاربت المائة صفحة      دخت بكثرة صفحاته التي قاربت المائة صفحة       س         وبما اشتمل عليه من مالحظات غاية في األهمية بالنسبة لإلن ل   وبما اشتمل عليه من مالحظات غاية في األهمية بالنسبة لإلن ي تمث ل   ان الت ي تمث ان الت
ر              ..حقوقه ومصالحه الغاية من تأسيس الجمعية     حقوقه ومصالحه الغاية من تأسيس الجمعية      ر              والواقع أن التقرير بما احتواه من مالحظات ليس هذا مجال تفصيلها، يعتبر أآث والواقع أن التقرير بما احتواه من مالحظات ليس هذا مجال تفصيلها، يعتبر أآث

 ..من هام، وبنشره في الصحف وعلى االنترنت خطوة غير مسبوقةمن هام، وبنشره في الصحف وعلى االنترنت خطوة غير مسبوقة
واه الت       واه الت      وألنني ال أريد للقارئ أن يدوخ مثلما دخت، فسأآتفي باإلشارة لبعض ما احت ين        وألنني ال أريد للقارئ أن يدوخ مثلما دخت، فسأآتفي باإلشارة لبعض ما احت وم االثن دد ي اظ بع شرته عك ا ن ر مم ين        قري وم االثن دد ي اظ بع شرته عك ا ن ر مم قري

 ::هـ وآان منههـ وآان منه١٤٣٠١٤٣٠//٣٣//٢٦٢٦
ي صيدليات                       ة ف م ونقص األدوي ع ذويه ي صيدليات                      تباين الخدمات الصحية في المناطق بشكل غير متوازن ومعاناة المرضى في التنقل م ة ف م ونقص األدوي ع ذويه تباين الخدمات الصحية في المناطق بشكل غير متوازن ومعاناة المرضى في التنقل م

 ..المستشفيات وعدم فتح مراآز أبحاث متخصصة في المناطقالمستشفيات وعدم فتح مراآز أبحاث متخصصة في المناطق
اء                وأضاف التقرير أن على وزارة التربية والتع      وأضاف التقرير أن على وزارة التربية والتع       دارس، وإنه ستوى صيانة الم ى م ز عل اء                ليم تحسين مستويات معلميها، والترآي دارس، وإنه ستوى صيانة الم ى م ز عل ليم تحسين مستويات معلميها، والترآي

 ..تكدس الطالب في الفصولتكدس الطالب في الفصول
زة   ى أجه ابي عل ز دوره الرق ا بتعزي صالحيات مطالب اره لل ابي، وافتق دم إيج دم حدوث تق شورى لع ر مجلس ال د التقري زة  وانتق ى أجه ابي عل ز دوره الرق ا بتعزي صالحيات مطالب اره لل ابي، وافتق دم إيج دم حدوث تق شورى لع ر مجلس ال د التقري وانتق

ين، وتوسيع   ومؤسسات السلطة التنفيذية، وإعادة النظر في تشكيلة المجلس، وا ومؤسسات السلطة التنفيذية، وإعادة النظر في تشكيلة المجلس، وا  ين، وتوسيع   ألخذ بأسلوب االنتخاب التدريجي بدال من التعي ألخذ بأسلوب االنتخاب التدريجي بدال من التعي
ين   ز ب دًا التميي ي التقاضي، منتق ا ف رأة حقه اء الم ا بإعط ضائي مطالب از الق ر الجه د التقري ة، وانتق شمل المراقب ين  صالحياته لت ز ب دا  التميي ي التقاضي، منتق ا ف رأة حقه اء الم ا بإعط ضائي مطالب از الق ر الجه د التقري ة، وانتق شمل المراقب صالحياته لت

ضا                      ام الق ضايا المعروضة وعدم قي ي بعض الق سات ف ضا                     الخصوم، وعدم التقاضي العلني واللجوء لسرية الجل ام الق ضايا المعروضة وعدم قي ي بعض الق سات ف تهم    الخصوم، وعدم التقاضي العلني واللجوء لسرية الجل تهم    ة بتعريف الم ة بتعريف الم
ر    ب التقري ة، وطال وافز المقدم وظفين وضعف الح دد الم ة ع ة قل ام لجه اء الع ق واالدع ة التحقي ر هيئ د التقري ه، وانتق ر   بحقوق ب التقري ة، وطال وافز المقدم وظفين وضعف الح دد الم ة ع ة قل ام لجه اء الع ق واالدع ة التحقي ر هيئ د التقري ه، وانتق بحقوق

ر                    . . باستقالل الهيئة وربطها برئيس مجلس الوزراء     باستقالل الهيئة وربطها برئيس مجلس الوزراء      المعروف والنهي عن المنك ر ب ة األم ديل نظام هيئ ى تع ر                    وشدد التقرير عل المعروف والنهي عن المنك ر ب ة األم ديل نظام هيئ ى تع وشدد التقرير عل
يش             ألن نظامها الحالي يعطيه   ألن نظامها الحالي يعطيه    نعهم من المطاردة وتفت ق وم شكل دقي ة ب سوبي الهيئ يش             ا صالحيات واسعة، وتحديد صالحيات من نعهم من المطاردة وتفت ق وم شكل دقي ة ب سوبي الهيئ ا صالحيات واسعة، وتحديد صالحيات من

تخدام  ا واس ع المحاضر دون قراءته ى توقي ار عل رم، واإلجب ساء دون مح ى الن بض عل رر، والق ات الخاصة دون مب تخدام الممتلك ا واس ع المحاضر دون قراءته ى توقي ار عل رم، واإلجب ساء دون مح ى الن بض عل رر، والق ات الخاصة دون مب الممتلك
سا           ..السيارات الخاصة لنقل من يوقف     السيارات الخاصة لنقل من يوقف      وق اإلن ة لحق ة الوطني ر الجمعي سا           وأوصى التقري وق اإلن ة لحق ة الوطني ر الجمعي ي             وأوصى التقري سان ف وق اإلن اني عن أحوال حق ي             ن الث سان ف وق اإلن اني عن أحوال حق ن الث

ات والمؤسسات                       ام الجمعي ة ومشروع نظ ام المعلوماتي ات والمؤسسات                      المملكة بإعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظ ام الجمعي ة ومشروع نظ ام المعلوماتي المملكة بإعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظ
 ..األهلية التي قد يساء استخدامها لمنع األفراد من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبيراألهلية التي قد يساء استخدامها لمنع األفراد من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير

ه التقر ا اشتمل علي ر مم ل من آثي ذا قلي ه التقره ا اشتمل علي ر مم ل من آثي ذا قلي وق ه ة لحق ة الوطني ة للجمعي ه، فتحي سان وحقوق الغ باإلن ام الب ذي يجسد االهتم ر ال وق ي ة لحق ة الوطني ة للجمعي ه، فتحي سان وحقوق الغ باإلن ام الب ذي يجسد االهتم ر ال ي
سابقة            ى المأل آ سابقة           اإلنسان على الجهد الذي بذلته لصالح حقوق اإلنسان مما أوضحه التقريــر الذي تشكر على إعداده ونشره عل ى المأل آ اإلنسان على الجهد الذي بذلته لصالح حقوق اإلنسان مما أوضحه التقريــر الذي تشكر على إعداده ونشره عل

 ..حسنة، وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنونحسنة، وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون
 ٢٨٥٢٢٨٥٢: :   العدد   العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩//أبريلأبريل/ / ٠٨٠٨) ) هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠//٠٤٠٤//١٢١٢األربعاء األربعاء  (  ( جريدة عكاظجريدة عكاظ: : المصدرالمصدر

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090408/Con20090408269343.htm?kw==  
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 هالة الدوسري      هالة الدوسري      

رأة                                اول وضع الم ذي تن سعودية، ال سان ال وق اإلن ة حق اني لهيئ ر الث ر من التقري رأة                                أتابع هنا التعليق على الجزء الثالث واألخي اول وضع الم ذي تن سعودية، ال سان ال وق اإلن ة حق اني لهيئ ر الث ر من التقري  أتابع هنا التعليق على الجزء الثالث واألخي
سجون، وأآرر ه          صحية وال سجون، وأآرر ه         والطفل، إضافة إلى حرية التعبير ومكافحة الفساد واألوضاع المعيشية والخدمات ال صحية وال ه    والطفل، إضافة إلى حرية التعبير ومكافحة الفساد واألوضاع المعيشية والخدمات ال ا ذآرت ا م ه    ن ا ذآرت ا م ن

ي              ا، وأمل ي             سابقًا عن مدى تأثري بمستوى الطرح والشفافية وانتقاء المجاالت األآثر ارتباطًا بحقوق اإلنسان لرصدها ومتابعته ا، وأمل سابقا  عن مدى تأثري بمستوى الطرح والشفافية وانتقاء المجاالت األآثر ارتباطا  بحقوق اإلنسان لرصدها ومتابعته
اد                               ر أش ه أي تحرك رسمي، التقري ة وال يتبع يًال يثبت دور الهيئ ًا جم يس فقط آالم واة لإلصالح ول اد                              بأن يصبح هذا التقرير ن ر أش ه أي تحرك رسمي، التقري ة وال يتبع يال  يثبت دور الهيئ ا  جم يس فقط آالم واة لإلصالح ول بأن يصبح هذا التقرير ن

ة                بالتعيينات المبدئية   بالتعيينات المبدئية    ي بعض المناصب القيادي ساء سعوديات ف ة                التي حدثت لن ي بعض المناصب القيادي ساء سعوديات ف ا      -التي حدثت لن ى قلته ا       عل ى قلته ي           - عل ساواة ف ل الم دم تفعي د ع ي            وانتق ساواة ف ل الم دم تفعي د ع  وانتق
رأة،                           وق الم ة حق ي ترجم ل ف ى الخل ر إل ة، وتطرق التقري رأة،                          فرص العمل، آما أقرها مجلس الشورى واالتفاقيات الدولية للمملك وق الم ة حق ي ترجم ل ف ى الخل ر إل ة، وتطرق التقري فرص العمل، آما أقرها مجلس الشورى واالتفاقيات الدولية للمملك

ل بع        ع، ومن قب ى أرض الواق سرين عل ل المف شريع من قب ا نص الت ل بع       آم ع، ومن قب ى أرض الواق سرين عل ل المف شريع من قب ا نص الت ولي     آم ام ال ا، آنظ تقص من أهليته ي تن ة الت ولي     ض األنظم ام ال ا، آنظ تقص من أهليته ي تن ة الت ض األنظم
ة                      ات المجالس البلدي ي انتخاب ارة والتصويت ف يم والعمل وممارسة التج ة والتعل ا المالي ي معامالته رأة ف ميًا للم ة                     المطلوب رس ات المجالس البلدي ي انتخاب ارة والتصويت ف يم والعمل وممارسة التج ة والتعل ا المالي ي معامالته رأة ف ميا  للم المطلوب رس
ة تطرق                 ي خطوة جريئ ى الجنس، وف اء عل ز بن دم التميي ل ع ا، وطالب بإصدار نظام خاص يكف ة وغيره ة تطرق                والغرف التجاري ي خطوة جريئ ى الجنس، وف اء عل ز بن دم التميي ل ع ا، وطالب بإصدار نظام خاص يكف ة وغيره والغرف التجاري
ي إصدار                   األخص ف ولي وب ى ال شرعي، ومواضع الحاجة إل وم االختالط والحجاب ال ي إصدار                  التقرير إلى أهمية تحديد شرعية ومفه األخص ف ولي وب ى ال شرعي، ومواضع الحاجة إل وم االختالط والحجاب ال التقرير إلى أهمية تحديد شرعية ومفه

 ..بطاقات الهوية وجوازات السفر، وهو ما يتخذه المشرعون هنا ذريعة النتقاص حقوق النساءبطاقات الهوية وجوازات السفر، وهو ما يتخذه المشرعون هنا ذريعة النتقاص حقوق النساء
م            أشار التقرير إلى تمييز نظام التقاعد المدني بين المرأة والرجل، وفي استح            أشار التقرير إلى تمييز نظام التقاعد المدني بين المرأة والرجل، وفي استح            ى شأن يه م           قاق ورثة المرأة لتقاعدها، وتطرق إل ى شأن يه قاق ورثة المرأة لتقاعدها، وتطرق إل

ن         ة م ة بالمتزوج سعودية مقارن اء ال زوج وأبن سية ل نح الجن ي م ز ف و التميي ب، وه ن أجان ات م سعوديات المتزوج ن        آالف ال ة م ة بالمتزوج سعودية مقارن اء ال زوج وأبن سية ل نح الجن ي م ز ف و التميي ب، وه ن أجان ات م سعوديات المتزوج آالف ال
ا                           ا منحه ط، بينم ين فق ي حصرها بفئت رأة، الت نح القروض للم ا                          سعودي، وطالب صندوق التنمية العقارية بالنظر في قوانينه لم ا منحه ط، بينم ين فق ي حصرها بفئت رأة، الت نح القروض للم سعودي، وطالب صندوق التنمية العقارية بالنظر في قوانينه لم
ا                     ل دوره ي، وتفعي ا                    ألي رجل بالغ، وطالب التقرير الجهات المسؤولة بدعم إنشاء وتبني مراآز حماية المرأة من العنف المنزل ل دوره ي، وتفعي ألي رجل بالغ، وطالب التقرير الجهات المسؤولة بدعم إنشاء وتبني مراآز حماية المرأة من العنف المنزل
ا              ول به ة األسرة المعم ى األخص تحت أنظم ل، وعل ا             في المدارس والمستشفيات، وتطرق التقرير إلى الحقوق المنتقصة للطف ول به ة األسرة المعم ى األخص تحت أنظم ل، وعل في المدارس والمستشفيات، وتطرق التقرير إلى الحقوق المنتقصة للطف

ي              قانونيا ، آحق التجنس، خصوصا  ألطفال الزو     قانونيًا، آحق التجنس، خصوصًا ألطفال الزو      ي              جة السعودية من زوج غير سعودي، وآذلك ألب سعودي وأم غير سعودية ف جة السعودية من زوج غير سعودي، وآذلك ألب سعودي وأم غير سعودية ف
اب األب                                  سبب ارتك اء أو الزوجة ب سية من األبن ة سحب الجن ي حال ذلك ف زواج، وآ ى ال سبقة عل ة الم اب األب                                 حالة عدم موافقة الدول سبب ارتك اء أو الزوجة ب سية من األبن ة سحب الجن ي حال ذلك ف زواج، وآ ى ال سبقة عل ة الم حالة عدم موافقة الدول

د   السعودي لمخالفة ما، وطالب التقرير بمنح مجاالت وفرص تعليم متساوية للطفل بغض النظر عن ا             السعودي لمخالفة ما، وطالب التقرير بمنح مجاالت وفرص تعليم متساوية للطفل بغض النظر عن ا              د   لجنس، آما طالب بتحدي لجنس، آما طالب بتحدي
 .. آسن عامة لألهلية القانونية، ليس فقط للعمل الحكومي بل للزواج والتعامالت القانونية في المحاآم آسن عامة لألهلية القانونية، ليس فقط للعمل الحكومي بل للزواج والتعامالت القانونية في المحاآم١٨١٨سن الـ سن الـ 

ألذى                                 ه ويعرضهم ل ة أبنائ ق، أو لمن يخل بتربي ال لمن ال ينف ة األطف سليم والي ي ت ضاء ف ألذى                                 وتطرق التقرير إلى تجاوزات الق ه ويعرضهم ل ة أبنائ ق، أو لمن يخل بتربي ال لمن ال ينف ة األطف سليم والي ي ت ضاء ف  وتطرق التقرير إلى تجاوزات الق
ق             والعنف بال عقوبة، واقت   والعنف بال عقوبة، واقت    ق             رح التقرير تقنين األحكام الشرعية الخاصة باألسرة واألحداث، وعلى األخص في إجراءات التحقي رح التقرير تقنين األحكام الشرعية الخاصة باألسرة واألحداث، وعلى األخص في إجراءات التحقي

وقين      ال المع ى أوضاع األطف ات إل ر بااللتف ب التقري سلوآي، وطال راف ال الج لالنح سجن آع ن ال ة ع ات بديل اذ عقوب وقين     واتخ ال المع ى أوضاع األطف ات إل ر بااللتف ب التقري سلوآي، وطال راف ال الج لالنح سجن آع ن ال ة ع ات بديل اذ عقوب واتخ
ة    وتمكينهم في المجتمع، ونوه بافتقار المملكة إلى مؤسسات التثقيف وال وتمكينهم في المجتمع، ونوه بافتقار المملكة إلى مؤسسات التثقيف وال  ة لرعاي ة    ترفيه لألطفال والشباب، وطالب الرئاسة العام ة لرعاي ترفيه لألطفال والشباب، وطالب الرئاسة العام

الرغم من وضع مشروع                    شارآة، ب ات والم الرغم من وضع مشروع                   الشباب بتفعيل دورها الغائب في هذا المجال، وانتقد عدم تفعيل رفع سقف الحري شارآة، ب ات والم الشباب بتفعيل دورها الغائب في هذا المجال، وانتقد عدم تفعيل رفع سقف الحري
ب ب إصالحي قبل ثالث سنوات بهذا الخصوص، ومن ذلك توقيف المدونين والصحافيين وبعض المواطنين والمواطنات، وحج              إصالحي قبل ثالث سنوات بهذا الخصوص، ومن ذلك توقيف المدونين والصحافيين وبعض المواطنين والمواطنات، وحج              

ع تضاعف مشكالت أداء                       ام، خصوصًا م شأن الع ة وال د مؤسسات الدول ي نق رأي ف د ممارسة حق ال ع تضاعف مشكالت أداء                      المواقع االلكترونية عن ام، خصوصا  م شأن الع ة وال د مؤسسات الدول ي نق رأي ف د ممارسة حق ال المواقع االلكترونية عن
 ..األجهزة الحكومية وعدم توفر فرصة للمواطنين سوى في اإلعالم لطرح معاناتهماألجهزة الحكومية وعدم توفر فرصة للمواطنين سوى في اإلعالم لطرح معاناتهم

ق ال يق                      ة والتحقي ة الرقاب ة وهيئ ة العام وان المراقب ًال من دي ق ال يق                      وخلص التقرير إلى أن آ ة والتحقي ة الرقاب ة وهيئ ة العام وان المراقب ود             وخلص التقرير إلى أن آال  من دي ي ظل القي ا ف المطلوب منهم ان ب ود            وم ي ظل القي ا ف المطلوب منهم ان ب وم
وذ،                   وذ،                  الموجودة على أدائهما حاليًا، خصوصًا في الرقابة على أوجه صرف المال العام وتنفيذ المشاريع الحكومية واستغالل النف الموجودة على أدائهما حاليا ، خصوصا  في الرقابة على أوجه صرف المال العام وتنفيذ المشاريع الحكومية واستغالل النف
بة  ة والمحاس ة الرقاب ة لضعف أنظم ك نتيجة حتمي ر أن ذل ّين التقري ودة، وب الي الموج ساد الم رة مظاهر الف ى آث ا أدى إل بة مم ة والمحاس ة الرقاب ة لضعف أنظم ك نتيجة حتمي ر أن ذل ي ن التقري ودة، وب الي الموج ساد الم رة مظاهر الف ى آث ا أدى إل مم

 ..العامةالعامة
اة                  ر معان رز التقري ة، وأب ر من اإلنتاجي اة                 وضعف تأهيل الموظفين الحكوميين في جهاتهم التي تهتم بالحضور واالنصراف أآث ر معان رز التقري ة، وأب ر من اإلنتاجي وضعف تأهيل الموظفين الحكوميين في جهاتهم التي تهتم بالحضور واالنصراف أآث
المواطنين نتيجة للتطورات االقتصادية األخيرة، وانهيار سوق األسهم وارتفاع األسعار، خصوصا  ألصحاب الدخل المحدود                المواطنين نتيجة للتطورات االقتصادية األخيرة، وانهيار سوق األسهم وارتفاع األسعار، خصوصًا ألصحاب الدخل المحدود                

ة                   والمتقاعدين، وأشار التقرير إلى     والمتقاعدين، وأشار التقرير إلى      اطق المملك ي من وازن الخطط ف دم ت ى ع ة                   بطء مشروعات التنمية االقتصادية الملحوظ، وإل اطق المملك ي من وازن الخطط ف دم ت ى ع بطء مشروعات التنمية االقتصادية الملحوظ، وإل
ى وزارة       ضًا عل ذًا أي ان مأخ دمات آ وفير الخ ي ت وازن ف دم الت اث، وع ة، خصوصًا لإلن سب البطال اع ن ع ارتف ة، م ى وزارة      المختلف ضا  عل ذا  أي ان مأخ دمات آ وفير الخ ي ت وازن ف دم الت اث، وع ة، خصوصا  لإلن سب البطال اع ن ع ارتف ة، م المختلف

ر                  املين، إذ رصد واضعو التقري ل الع ر                 الصحة، سواء في الخدمات المقدمة أو في تأهي املين، إذ رصد واضعو التقري ل الع اع           الصحة، سواء في الخدمات المقدمة أو في تأهي صحية وارتف ة الخدمات ال دم آفاي اع            ع صحية وارتف ة الخدمات ال دم آفاي  ع
ى طول االتصاالت                            وزارة، وإل شاريع ال طء م ى ب ر إل شفيات الخاصة، وأشار التقري ًا بالمست ى طول االتصاالت                           تكاليف العالج لمن ال يجد مكان وزارة، وإل شاريع ال طء م ى ب ر إل شفيات الخاصة، وأشار التقري ا  بالمست تكاليف العالج لمن ال يجد مكان

 ..معها، التي تتسبب في وفاة المرضى أحيانا  قبل تحويلهم إلى الجهات المختصةمعها، التي تتسبب في وفاة المرضى أحيانًا قبل تحويلهم إلى الجهات المختصة
سبب   ضًا ب ت أي يم آان اع التعل ى قط ذ عل سبب   المآخ ضا  ب ت أي يم آان اع التعل ى قط ذ عل ى البحث   المآخ اد عل ي االعتم طء التطور ف صيانة وب ستوى ال دس وضعف م ى البحث  التك اد عل ي االعتم طء التطور ف صيانة وب ستوى ال دس وضعف م التك

ة                             وفير األوراق الثبوتي ى ت درة عل دم الق ي حال ع ى ف ال، حت تعلم لألطف ة                            والتحليل، وطالب التقرير وزارة التعليم بتوفير حق ال وفير األوراق الثبوتي ى ت درة عل دم الق ي حال ع ى ف ال، حت تعلم لألطف والتحليل، وطالب التقرير وزارة التعليم بتوفير حق ال
ر تج   د التقري ا انتق شأن، آم ك ال ي ذل صة ف ارة المخت ع اإلم سيق م ره، والتن سبب الطالق أو غي ر تج  ب د التقري ا انتق شأن، آم ك ال ي ذل صة ف ارة المخت ع اإلم سيق م ره، والتن سبب الطالق أو غي سجون ب ي ال ة ف سجون اوزات معين ي ال ة ف اوزات معين
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سجناء، وطالب                      وق ال ة حق سجون ورعاي ي ال سجناء، وطالب                     ومعاملة السجناء، وطالب الجهات المعنية ببعض االقتراحات لتوعية العاملين ف وق ال ة حق سجون ورعاي ي ال ومعاملة السجناء، وطالب الجهات المعنية ببعض االقتراحات لتوعية العاملين ف
ي رصدها    ... ... أيضا  بالنظر في عقوبات بديلة عن السجن لبعض القضايا وتزويد القضاة بها          أيضًا بالنظر في عقوبات بديلة عن السجن لبعض القضايا وتزويد القضاة بها           ي رصدها    وبالرغم من أهمية المالحظات الت وبالرغم من أهمية المالحظات الت

شأن                تقرير الجمعية وحس  تقرير الجمعية وحس   ابع لل ًا ألي مت دة تمام ا ليست جدي ة، إال أنه واطن بالمملك اة آل م ي حي شأن                اسية القضايا المثارة خالله ف ابع لل ا  ألي مت دة تمام ا ليست جدي ة، إال أنه واطن بالمملك اة آل م ي حي اسية القضايا المثارة خالله ف
 ..المحليالمحلي

ي                    ي                   فهي القضايا نفسها التي تحدث عنها اإلعالميون والحقوقيون من قبل، وهي أيضًا األمور التي رصدتها المنظمات الدولية ف فهي القضايا نفسها التي تحدث عنها اإلعالميون والحقوقيون من قبل، وهي أيضا  األمور التي رصدتها المنظمات الدولية ف
ه                  تقاريرها عن المملكة، والجديد الذي يقدمه     تقاريرها عن المملكة، والجديد الذي يقدمه      وطن وبواسطة أبنائ ذا ال ادة ه ة قي دعم ومبارآ ه                   هذا التقرير هو أنه مكتوب بداية ب وطن وبواسطة أبنائ ذا ال ادة ه ة قي دعم ومبارآ  هذا التقرير هو أنه مكتوب بداية ب

ا                    ا                   ليعكس معاناة مواطنيه وشكاويهم آما هي على أرض الواقع بال أي محاباة أو تبرير للتقصير، وإن آان هذا الرصد هوآل م ليعكس معاناة مواطنيه وشكاويهم آما هي على أرض الواقع بال أي محاباة أو تبرير للتقصير، وإن آان هذا الرصد هوآل م
واطنين ل                   ابعين وم ا آمت ي لن و يكف ى فه ة األول واطنين ل                  قدمه التقرير في بدايات الجمعي ابعين وم ا آمت ي لن و يكف ى فه ة األول ا،              قدمه التقرير في بدايات الجمعي ائمين عليه ي الق ا ف ا وثقتن ة دعمن نح الجمعي ا،              م ائمين عليه ي الق ا ف ا وثقتن ة دعمن نح الجمعي م

 ..ومطالبتنا أيضا  مع القائمين عليها باستقاللها آجهة غير حكومية لضمان استمرارها على هذا النهجومطالبتنا أيضًا مع القائمين عليها باستقاللها آجهة غير حكومية لضمان استمرارها على هذا النهج
  ////٠٩٠٩//٠٤٠٤//١١١١  -الحياة     الحياة     جريدة جريدة : : المصدرالمصدر

http://ksa.daralhayat.com/perspectives/04-2009/Article-20090410-91ac236c-c0a8-10ed-00fa-e78fefe84f60/story.html 
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 حقوق اإلنسان السعودية نكتة
 حمد الماجد

ين           ي أحد المثقف ذا واجهن دة، هك ة بلي ين          أنتم ساذجون حين صدقتم أن هناك مؤسسة حقيقية لحقوق اإلنسان في السعودية، إنها نكت ي أحد المثقف ذا واجهن دة، هك ة بلي أنتم ساذجون حين صدقتم أن هناك مؤسسة حقيقية لحقوق اإلنسان في السعودية، إنها نكت
ل خمس                سان حين تأسست قب وق اإلن ة لحق ة الوطني ا للتعريف بالجمعي ل خمس               بهذه السخرية الالذعة وهو يداخل في محاضرة ألقيته سان حين تأسست قب وق اإلن ة لحق ة الوطني ا للتعريف بالجمعي بهذه السخرية الالذعة وهو يداخل في محاضرة ألقيته

ر                    سنوات تقريبا، وال أنسى حين    سنوات تقريبا، وال أنسى حين     ا أتصفح التقري ذا وأن ذآرت آل ه ر                    ها قهقهات بعض الحضور آتأييد ضمني النتقاده الساخر، ت ا أتصفح التقري ذا وأن ذآرت آل ه ها قهقهات بعض الحضور آتأييد ضمني النتقاده الساخر، ت
ت    ى الن ا عل ى موقعه شرته عل ؤخرا ون ة م ذي أصدرته الجمعي اني ال ت   الث ى الن ا عل ى موقعه شرته عل ؤخرا ون ة م ذي أصدرته الجمعي اني ال ه  nshr.org.saالث ه وقوت ر بواقعيت ذا التقري ان ه ه  ، فك ه وقوت ر بواقعيت ذا التقري ان ه ، فك

ـمعية ولكن من ج                       يس من الج ساخرين ل شككين وال ى آل الم ا عل ـمعية ولكن من ج                      ورصانته ردا عملي يس من الج ساخرين ل شككين وال ى آل الم ا عل شاء            ورصانته ردا عملي ى إن ـقة عل ي المواف ة ف ة الحكوم شاء            دي ى إن ـقة عل ي المواف ة ف ة الحكوم دي
ى األداء            ة إل سان الدولي ى األداء           مؤسسـة حقوقية حقيقية أهلية تتجاوز العنايــة بصورة المملكـة أمام دول العالم ومؤسسـات حقوق اإلنـ ة إل سان الدولي مؤسسـة حقوقية حقيقية أهلية تتجاوز العنايــة بصورة المملكـة أمام دول العالم ومؤسسـات حقوق اإلنـ

 ..الصادق لتعزيز حالة حقوق اإلنسان في المملكة ومحاربة أي انتهاك لحقوق اإلنسان مهما آان مصدرهالصادق لتعزيز حالة حقوق اإلنسان في المملكة ومحاربة أي انتهاك لحقوق اإلنسان مهما آان مصدره
ثال      صدر هذا التقر  صدر هذا التقر   ة م رت الجمعي د عب ثال      ير شفافا وموضوعيا، وتعرض بالنقد الهادئ والقوي لعدد من المؤسسات الحكومية، فق ة م رت الجمعي د عب ير شفافا وموضوعيا، وتعرض بالنقد الهادئ والقوي لعدد من المؤسسات الحكومية، فق

و                           داوالت وطالبت بانتخاب األعضاء ول شورى وسرية بعض الم شكيل مجلس ال و                          عن انتقادها الستمرار سياسة التعيين في ت داوالت وطالبت بانتخاب األعضاء ول شورى وسرية بعض الم شكيل مجلس ال عن انتقادها الستمرار سياسة التعيين في ت
ة               مرحليا، ووجهت مالحظاتها إلى وزارة الداخلية بعد أن أثنت على         مرحليا، ووجهت مالحظاتها إلى وزارة الداخلية بعد أن أثنت على          ي المملك ي انحسار ظاهرة اإلرهاب ف وي ف هامها الق ة                إس ي المملك ي انحسار ظاهرة اإلرهاب ف وي ف هامها الق  إس

ام                        ين، والحظت قي ع المعتقل ي التعامل م ة ف ام اإلجراءات الجزائي ا نظ وزارة تخالف أحيان ى أن بعض إدارات ال ام                       وأشارت إل ين، والحظت قي ع المعتقل ي التعامل م ة ف ام اإلجراءات الجزائي ا نظ وزارة تخالف أحيان ى أن بعض إدارات ال وأشارت إل
 ..المباحث بالتحقيق مع المتهمين وهي ليست جهة اختصاصالمباحث بالتحقيق مع المتهمين وهي ليست جهة اختصاص

ي           ي          آما انتقد التقرير استمرار هيئة األمر بالمعروف ف ـهم تخالف              آما انتقد التقرير استمرار هيئة األمر بالمعروف ف ات من زاع اعتراف ا، وانت ى مراآزه ين إل اد بعض المتهم ـهم تخالف              اقتي ات من زاع اعتراف ا، وانت ى مراآزه ين إل اد بعض المتهم اقتي
ا سجل                    سري، آم ا للتقاضي ال ضايا واللجوء أحيان ا سجل                   الحقيقة، وفي النظام القضائي نبه التقرير إلى البطء الشديد في البت في الق سري، آم ا للتقاضي ال ضايا واللجوء أحيان الحقيقة، وفي النظام القضائي نبه التقرير إلى البطء الشديد في البت في الق

اف   تفاوتا  في مستوى حرية الطرح بين الصحف السعودية، تبعا  لرؤساء تحريرها، ومنع عدد م        تفاوتًا في مستوى حرية الطرح بين الصحف السعودية، تبعًا لرؤساء تحريرها، ومنع عدد م         ة، وإيق اف   ن الصحفيين من الكتاب ة، وإيق ن الصحفيين من الكتاب
صحيفة عن الصدور المتناعها عن إيقاف أحد آتابها، وإيقاف مذيع بسبب تعليقاته الصريحة، هذا غيض من فيض مالحظات                صحيفة عن الصدور المتناعها عن إيقاف أحد آتابها، وإيقاف مذيع بسبب تعليقاته الصريحة، هذا غيض من فيض مالحظات                

 ..وانتقادات وردت في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ذي الثالث وثمانين صفحةوانتقادات وردت في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ذي الثالث وثمانين صفحة
وي             ر الق ذا التقري د صدور ه وي            لقد أثبتت الدولة بع ر الق ذا التقري د صدور ه ي                         لقد أثبتت الدولة بع اد ف داهللا ج ك عب أن المل ا ب ة مرخص له ة شعبية داخلي ي                          من مؤسسة حقوقي اد ف داهللا ج ك عب أن المل ا ب ة مرخص له ة شعبية داخلي  من مؤسسة حقوقي

 . . خطواته اإلصالحية فهو الذي وقف مع الجمعية وساندها في خطاب تاريخي تلقته الجمعية منه مؤخراخطواته اإلصالحية فهو الذي وقف مع الجمعية وساندها في خطاب تاريخي تلقته الجمعية منه مؤخرا
ة الجودة                              ة أصلية بالغ سنوية يمكن أن تكون صناعة وطني ارير ال سان والتق وق اإلن شاط حق ة أن ن ة الجودة                             وبهذا أثبتت الحكوم ة أصلية بالغ سنوية يمكن أن تكون صناعة وطني ارير ال سان والتق وق اإلن شاط حق ة أن ن ا  وبهذا أثبتت الحكوم ا  ، آم ، آم

ا عن الجوانب                       شيح بوجهه ة ت ا عن الجوانب                      برهنت الجمعية بتقريرها القوي أن اإلصالح ال يأتي بالضرورة عبر معارضة خارجية انتقائي شيح بوجهه ة ت برهنت الجمعية بتقريرها القوي أن اإلصالح ال يأتي بالضرورة عبر معارضة خارجية انتقائي
وت           سور بي ا أن تت ل همه ي ج لة الت ة الفاش وترة، المعارض تائمية مت ة ش سلبيات بلغ ى ال ز عل زات وترآ ة والمنج وت          اإليجابي سور بي ا أن تت ل همه ي ج لة الت ة الفاش وترة، المعارض تائمية مت ة ش سلبيات بلغ ى ال ز عل زات وترآ ة والمنج اإليجابي

ي مؤسسات           المسؤولين وتسلط آشافاتها على شؤونهم الش     المسؤولين وتسلط آشافاتها على شؤونهم الش      ي ف اء باإلصالح الحقيق ر من االعتن ي مؤسسات           خصية وأسرارهم وأسرهم أآث ي ف اء باإلصالح الحقيق ر من االعتن خصية وأسرارهم وأسرهم أآث
 ..الدولة مثل محاربة الفساد والمحسوبية والرشوة وانتهاآات حقوق اإلنسان التي يستحيل أن يخلو منها بلد في الدنياالدولة مثل محاربة الفساد والمحسوبية والرشوة وانتهاآات حقوق اإلنسان التي يستحيل أن يخلو منها بلد في الدنيا

ي مؤسسة    والزلت أتذآر قبل حوالي ثالث سنوات عندما آنت نائبا لرئيس الجمعية حين استقبلت في مكتبي    والزلت أتذآر قبل حوالي ثالث سنوات عندما آنت نائبا لرئيس الجمعية حين استقبلت في مكتبي     ـيرة ف ي مؤسسة     مسؤولة آب ـيرة ف  مسؤولة آب
وق            ة لحق ة الوطني رع للجمعي د تب ه اهللا ق د رحم ك فه وق           أمريكية لحقوق اإلنسـان، فقد عبرت لي عن استـيائها حين علمت أن المل ة لحق ة الوطني رع للجمعي د تب ه اهللا ق د رحم ك فه أمريكية لحقوق اإلنسـان، فقد عبرت لي عن استـيائها حين علمت أن المل

 .. مليون دوالر بعد أن صدرت موافقته على إنشائها مليون دوالر بعد أن صدرت موافقته على إنشائها٢٧٢٧اإلنسان السعودية بحوالي اإلنسان السعودية بحوالي 
غ                   آيف ننتظر من جمعيتكـم أن تنتقد أداء الحك       آيف ننتظر من جمعيتكـم أن تنتقد أداء الحك       : : وسألتنيوسألتني ـذا المبل ـلك به رع الم د تب سان وق وق اإلن ـال حق غ                   ومة السعودية في مج ـذا المبل ـلك به رع الم د تب سان وق وق اإلن ـال حق ومة السعودية في مج

سان بتفاصيلها                      وق اإلن ي مجال حق دأ قص تجـارب الغرب ف ل بمب ا ال نقب ا أنن سان بتفاصيلها                     الكبير؟ قلت لها ليس ثمة تعارض، وأآدت له وق اإلن ي مجال حق دأ قص تجـارب الغرب ف ل بمب ا ال نقب ا أنن الكبير؟ قلت لها ليس ثمة تعارض، وأآدت له
 ..ولزقها على مجتمعنا ألننا مختلفون عنـهم آما أنهم مختـلفون عناولزقها على مجتمعنا ألننا مختلفون عنـهم آما أنهم مختـلفون عنا

 ها مرة أخرى وأذآرها بسؤالها فأصمت، وأترك لتقرير الجمعية أن يجيب  ها مرة أخرى وأذآرها بسؤالها فأصمت، وأترك لتقرير الجمعية أن يجيب  أنا اآلن أتمنى أن ألتقيأنا اآلن أتمنى أن ألتقي
  ـ السنة التاسعة  ـ السنة التاسعة ٣١١٥٣١١٥ العدد  العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩ أبريل  أبريل ١٠١٠ ـ  ـ ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع اآلخر  ربيع اآلخر ١٤١٤الجمعة الجمعة جريدة الوطن جريدة الوطن : : المصدرالمصدر

http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3115&id=10375&Rname=336  
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 مللكي والتجديد األمني والقضائياملرسوم ا
  صالح بن سعد اللحيدانصالح بن سعد اللحيدان

 . . تتطور األمم وتصعد علوا  بصدق التوجه نحو المعالي وتوزيع الفرص على أساس عدل بي ن ظاهر مستقيمتتطور األمم وتصعد علوًا بصدق التوجه نحو المعالي وتوزيع الفرص على أساس عدل بيِّن ظاهر مستقيم
ة   - وحرية الحياة  وحرية الحياة -حرية النظر حرية النظر : : على أساسعلى أساس.. .. يخلف بعضهم بعضا  في األرض يخلف بعضهم بعضًا في األرض ....واإلنسان  واإلنسان   أنه آرام ة    وحرية القول فيما من ش أنه آرام  وحرية القول فيما من ش

م                 هه ج الصدر المرسوم الملكي رق د أثل ا فق م                 ذا اإلنسان خاصة في حماية من نفسه فيما لو زل أو أخطأ أو زاغ، ومن هن ج الصدر المرسوم الملكي رق د أثل ا فق   ٣٩٣٩-مم: : ذا اإلنسان خاصة في حماية من نفسه فيما لو زل أو أخطأ أو زاغ، ومن هن
ة     : : هـ والذي آان حول   هـ والذي آان حول   ١٤٣٠١٤٣٠ رجب    رجب   ٢٨٢٨: : فيفي ة     نظام اإلجراءات الجزائية، وآنُت في العدد السابق قد بينُت طرفًا ال جرم ذا أهمي نظام اإلجراءات الجزائية، وآنت  في العدد السابق قد بينت  طرفا  ال جرم ذا أهمي

ه                          الجمعية الوطنية   الجمعية الوطنية   : : بالغة حول ما صدر من    بالغة حول ما صدر من     ه ألهميت ة تأخذ ب ًا لعل الجمعي ه مهم ا رأيت ك بم ى ذل ُت عل سان وعقب وق اإلن ه                          لحق ه ألهميت ة تأخذ ب ا  لعل الجمعي ه مهم ا رأيت ك بم ى ذل سان وعقبت  عل وق اإلن لحق
 : : وآيف يكون التفتيش جاء هناك ما يليوآيف يكون التفتيش جاء هناك ما يلي) ) أمر المتهم حال تفتيشهأمر المتهم حال تفتيشه((واآلن أبدأ بجلب واآلن أبدأ بجلب . . وضرورتهوضرورته

ر مسبب من    ر مسبب من     ال يجوز لرجل الض بط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إال في األحوال المنصوص عليها بأم                   ال يجوز لرجل الضَّبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إال في األحوال المنصوص عليها بأم                  -  ١١
 . .  وما عدا المساآن فيكتفى تفتيشها بإذن مسبق من المحقق وما عدا المساآن فيكتفى تفتيشها بإذن مسبق من المحقق- هيئة التحقيق واإلدعاء العام  هيئة التحقيق واإلدعاء العام -
ة أو            : :  يجوز تفتيش المتهم إذا جاز القبض عليه وشمل التفتيش          يجوز تفتيش المتهم إذا جاز القبض عليه وشمل التفتيش         -  ٢٢ بس بالجريم ة أو            الجسد، والمالبس واألمتعة، وذلك في حال التل بس بالجريم الجسد، والمالبس واألمتعة، وذلك في حال التل

  .  . ٤٢٤٢  -  ٣٥٣٥  - م  م -صدور أمر من السلطة المختصة بالقبض آما في المادة صدور أمر من السلطة المختصة بالقبض آما في المادة 
ك إال رجل             ) ) أنثىأنثى: (: (وجب أن يكون التفتيش من ق بل     وجب أن يكون التفتيش من ِقبل     ) ) أنثىأنثى(( إذا آان المتهم      إذا آان المتهم     -  ٣٣ ك إال رجل             يندبها رجل الضبط الجنائي، وإذا لم يكن في ذل يندبها رجل الضبط الجنائي، وإذا لم يكن في ذل

  .  . ٥٢٥٢  -  ٤٢٤٢  -وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة آما في المادة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة آما في المادة 
ا        ال يجوز البحث التفتيش إال في حال البحث عن األشياء الخاص  ال يجوز البحث التفتيش إال في حال البحث عن األشياء الخاص -  ٤٤ ات حياله ع المعلوم ا لجم ا       ة بالجريمة الجاري البحث عنه ات حياله ع المعلوم ا لجم ة بالجريمة الجاري البحث عنه

 . . ٤٥٤٥  -أو التحقيق بشأنها، مادة أو التحقيق بشأنها، مادة 
ة    .. .. المتهم  المتهم  .. ..  ال يجوز للمحقق تفتيش غير        ال يجوز للمحقق تفتيش غير       -  ٥٥ ي آشف الحقيق ة    إال إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد ف ي آشف الحقيق ادة  .. .. إال إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد ف ادة  الم   -الم
  .  . ٤٥٤٥  -م م 
ذر حضور     .. .. به المتهم به المتهم أو من ي نيأو من ُيني.. ..  يتم تفتيش المسكن بحضور المتهم   يتم تفتيش المسكن بحضور المتهم  -  ٦٦ ه، وإذا تع ين مع ذر حضور     أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيم ه، وإذا تع ين مع أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيم

دة الحي   ((أحد هؤالء وجب أن يكون التفتيش بحضور         أحد هؤالء وجب أن يكون التفتيش بحضور          دة الحي   عم ه                  ) ) عم وب عن تهم أو من ين اهدين ويمكن للم ة أو ش ي المحكم ه                  أو من ف وب عن تهم أو من ين اهدين ويمكن للم ة أو ش ي المحكم أو من ف
  .  . ٤٦٤٦  - م  م -االطالع على إذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر المادة االطالع على إذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر المادة 

تهم                    ال يجوز لرجل الض     ال يجوز لرجل الض    -  ٧٧ زل الم ي من ة إذا وجدت ف ة أو المغلف تهم                   بط الجنائي فض األوراق المختوم زل الم ي من ة إذا وجدت ف ة أو المغلف ي        .. .. بط الجنائي فض األوراق المختوم ك ف ات ذل ه إثب ي        وعلي ك ف ات ذل ه إثب وعلي
تهم                تهم               أوراق التفتيش وعرضهما على المحقق المختص وال يجوز فضها إال بحضور الم ذه            .. .. أوراق التفتيش وعرضهما على المحقق المختص وال يجوز فضها إال بحضور الم ده ه ه أو من ضبطت عن ذه            أو وآيل ده ه ه أو من ضبطت عن أو وآيل

  .  . ٤٩٤٩  -  ٤٨٤٨  - م م-م في الوقت المحدد، المادة م في الوقت المحدد، المادة لذلك وتبليغه بها، وعدم حضور المتهلذلك وتبليغه بها، وعدم حضور المته.. .. المتهم المتهم .. .. األشياء أو بعد دعوىاألشياء أو بعد دعوى
ا النظام، وال يجوز دخول                             -  ٨٨ ي يخوله سلطة الت ي حدود ال ا النظام، وال يجوز دخول                              يجب أن يكون التفتيش نهارًا بعد شروق الشمس وقبل غروبها ف ي يخوله سلطة الت ي حدود ال  يجب أن يكون التفتيش نهارا  بعد شروق الشمس وقبل غروبها ف

  .  . ٥١٥١-مم-المساآن ليال  إال في حال التلبس بالجريمة المادة المساآن ليًال إال في حال التلبس بالجريمة المادة 
ا        للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية        للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية       -  ٩٩ ا أو مراقبته ال يجوز االطالع عليه ا       وغيرها من وسائل االتصال ُحرمة ف ا أو مراقبته ال يجوز االطالع عليه وغيرها من وسائل االتصال ح رمة ف

ق،                          ياء المضبوطة إال للمحق ائل واألوراق واألش ات والرس ى الخطاب ا ال يجوز االطالع عل ددة، آم ق،                         إال بأمر مسبب ولمدة مح ياء المضبوطة إال للمحق ائل واألوراق واألش ات والرس ى الخطاب ا ال يجوز االطالع عل ددة، آم إال بأمر مسبب ولمدة مح
إنني أتح    .. .. هذه مجمل ما يجب علي  جلبه نحو هذا         هذه مجمل ما يجب علّي جلبه نحو هذا         . . ٥٧٥٧-٥٥٥٥  -مم-المادة  المادة   إنني أتح    وإن آان لي من تحفظ ف ادة    وإن آان لي من تحفظ ف ى الم ظ عل ادة    ف ى الم ظ عل ا   ) ) ٣٣((ف إنني هن ا   ف إنني هن ف

ي         .. ) .. ) امرأة  امرأة  ( .. ( .. أرى عدم صالحيتها إال بحضور      أرى عدم صالحيتها إال بحضور       التفتيش ف ي ب وم الرجل األمن رأة وال يق تش الم ي         خارج دائرة العمل لتقوم بتف التفتيش ف ي ب وم الرجل األمن رأة وال يق تش الم خارج دائرة العمل لتقوم بتف
ر من          ) ) ٩٩((وهذه المواد التسع    وهذه المواد التسع    . . هذه الحالة هذه الحالة  ر من          قمن بها أن تكون دستورًا لكثي دول ((قمن بها أن تكون دستورا  لكثي دول ال سيًا        ) ) ال صالحيتها نف سالمتها من المعارض ول سيا         ل صالحيتها نف سالمتها من المعارض ول ل

ولكن الذي أراه هنا هو أن رجل       ولكن الذي أراه هنا هو أن رجل       .. .. ولكن  ولكن  . . دنيا  للمتهم ألنها تصب بجانبه حماية له حتى تثبت إدانته بأدلة مادية ال تقبل جدال               دنيًا للمتهم ألنها تصب بجانبه حماية له حتى تثبت إدانته بأدلة مادية ال تقبل جدالً              وبوب
ائي   ((الضبط الجنائي نفسه أن يكون ذا خبرة عالية في مجال         الضبط الجنائي نفسه أن يكون ذا خبرة عالية في مجال          نفس الجن م ال ائي   عل نفس الجن م ال ه      ) ) عل ي مجال ه ف ائم بذات م ق ه      وهو عل ي مجال ه ف ائم بذات م ق ضبط   : : وهو عل ضبط   رجال ال رجال ال

ى دراسات             الجنائي إلحساسي أن التدريب ا    الجنائي إلحساسي أن التدريب ا     د عل ذي يعتم يش ال ي مجال التفت يئًا ف ى دراسات             ألمني والتدريب البحثي آليهما ال يجديان ش د عل ذي يعتم يش ال ي مجال التفت يئا  ف ألمني والتدريب البحثي آليهما ال يجديان ش
 . . ودراسات عالية في مجال تقنية المعلومات النفسية الضرورية في مثل هذاودراسات عالية في مجال تقنية المعلومات النفسية الضرورية في مثل هذا

  ١٣٣٤٣١٣٣٤٣   العدد     العدد  ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع الثاني  ربيع الثاني ١٤١٤ الجمعة  الجمعة ١٣٣٤٣١٣٣٤٣جريدة الجزيرة جريدة الجزيرة : : المصدرالمصدر
http://www.al-jazirah.com/249638/ys2.htm 
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 ما هكذا يكون احلوار يا مركز احلوار؟
 سعد العنزيسعد العنزي

ز الم            » » الرياضالرياض««    فوجئت وأظن غيري من قراء          فوجئت وأظن غيري من قراء       رد مرآ وم الخميس الماضي ب وجئ ي ز الم            ف رد مرآ وم الخميس الماضي ب وجئ ي ا         ف ى م وطني عل دالعزيز للحوار ال ك عب ا         ل ى م وطني عل دالعزيز للحوار ال ك عب ل
دة           . . تضمنه تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان من مالحظات على أداء المرآز          تضمنه تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان من مالحظات على أداء المرآز           ادة وبعي دة           مصدر المفاجأة هو لغة الرد فقد آانت ح ادة وبعي مصدر المفاجأة هو لغة الرد فقد آانت ح

الته المتم       . . آل البعد عن التسامح ولغة الحوار الهادئ    آل البعد عن التسامح ولغة الحوار الهادئ     ع رس ة م اقض آلي ة يتن ه بالغوغائي الته المتم       رد المرآز الذي وصف منتقدي ع رس ة م اقض آلي ة يتن ه بالغوغائي شر    رد المرآز الذي وصف منتقدي ي ن ة ف شر    ثل ي ن ة ف ثل
ل االختالف وال       . . ثقافة التسامح وقبول الرأي والرأي اآلخر     ثقافة التسامح وقبول الرأي والرأي اآلخر      ي تقب ة الت ة الهادئ ل االختالف وال       لقد آتب الرد بلغة متشنجة وآان عاطفيًا بعيدًا عن اللغ ي تقب ة الت ة الهادئ لقد آتب الرد بلغة متشنجة وآان عاطفيا  بعيدا  عن اللغ

ي             . . تشنع بصاحبه وتتهمه بالغوغائية   تشنع بصاحبه وتتهمه بالغوغائية    وطني حين نجح ف الحوار ال اد ب ز أش د رد المرآ ي             تقرير حقوق اإلنسان الذي أثار غضب من أع وطني حين نجح ف الحوار ال اد ب ز أش د رد المرآ تقرير حقوق اإلنسان الذي أثار غضب من أع
ر        دوراته ا دوراته ا  ة، والحظ التقري سامح والتعددي ة من الت ر        ألولى في تحريك الحالة الثقافية والفكرية في المملكة حيث استطاع التأسيس لحال ة، والحظ التقري سامح والتعددي ة من الت ألولى في تحريك الحالة الثقافية والفكرية في المملكة حيث استطاع التأسيس لحال

ات                ات               ان الحوار شهد نوعًا من التراجع بعد تحوله إلى ما يسمى بالقضايا الخدمية، ودعا التقرير مرآز الحوار إلى مراجعة وتكثيف آلي ان الحوار شهد نوعا  من التراجع بعد تحوله إلى ما يسمى بالقضايا الخدمية، ودعا التقرير مرآز الحوار إلى مراجعة وتكثيف آلي
صعوبات                     عمله والعمل على التحقق م    عمله والعمل على التحقق م     شة ال ذ، وتخصيص بعض اجتماعات الحوار لمناق صعوبات                     ن أن التوصيات التي يتم التوصل إليها تنف شة ال ذ، وتخصيص بعض اجتماعات الحوار لمناق ن أن التوصيات التي يتم التوصل إليها تنف

ر بعض اإلشكاالت                        ام وتثي شأن الع ى بال ي تعن ر بعض اإلشكاالت                       التي تحول دون تنفيذ تلك التوصيات وعدم التردد في مناقشة بعض الموضوعات الت ام وتثي شأن الع ى بال ي تعن التي تحول دون تنفيذ تلك التوصيات وعدم التردد في مناقشة بعض الموضوعات الت
 . . حقوق اإلنسان، القضاء، اإلصالح والمشارآة السياسيةحقوق اإلنسان، القضاء، اإلصالح والمشارآة السياسية: : مثلمثل
د                      هذهذ ة وآل من ينتق د                      ا آل ما قاله التقرير وهو في نظري عادي جدًا ولم يكن هناك مبرر لرد حاد متشنج من المرآز ووصف الجمعي ة وآل من ينتق ا آل ما قاله التقرير وهو في نظري عادي جدا  ولم يكن هناك مبرر لرد حاد متشنج من المرآز ووصف الجمعي

 ..الحوار بالغوغائية والبعد عن العقالنية وأن مالحظاتهم مجرد انطباعات شخصيةالحوار بالغوغائية والبعد عن العقالنية وأن مالحظاتهم مجرد انطباعات شخصية
ر          ه الكثي ى الحوار يتفق مع ر         أجزم أن ما سجله تقرير حقوق اإلنسان من مالحظات عل ه الكثي ى الحوار يتفق مع ى       أجزم أن ما سجله تقرير حقوق اإلنسان من مالحظات عل ين ونظرة سريعة عل ين والمهتم ى        من المثقف ين ونظرة سريعة عل ين والمهتم  من المثقف

الة ماجستير حول                   . . الكتابات الصحفية حول الحوار تؤآد ذلك     الكتابات الصحفية حول الحوار تؤآد ذلك      الة ماجستير حول                   بل هو ما توصلت إليه شخصيًا من خالل مسح أجريته آجزء من رس بل هو ما توصلت إليه شخصيا  من خالل مسح أجريته آجزء من رس
ببه ان بعض شرائح                          ى أن رده س سائد حين أشار إل اع ال ذا االنطب د ه سه يؤآ ز نف ل إن المرآ ببه ان بعض شرائح                         الحوار منذ اللقاء السادس، ب ى أن رده س سائد حين أشار إل اع ال ذا االنطب د ه سه يؤآ ز نف ل إن المرآ ع  الحوار منذ اللقاء السادس، ب ع  المجتم المجتم

ارة                    . . تحمل نفس المالحظات التي سجلها تقرير حقوق اإلنسان       تحمل نفس المالحظات التي سجلها تقرير حقوق اإلنسان        يهم زي ان عل سان آ وق اإلن ى ان حق شير المرآز إل رد ي ة ال ارة                    وفي نهاي يهم زي ان عل سان آ وق اإلن ى ان حق شير المرآز إل رد ي ة ال وفي نهاي
ذه     . . المرآز واالطالع على أعماله قبل آتابة التقرير وهو ما سيجعلهم يأخذون موقفا  مختلفا          المرآز واالطالع على أعماله قبل آتابة التقرير وهو ما سيجعلهم يأخذون موقفًا مختلفاً          ي ه ين ف ول نقطت ذه     وهنا البد أن أتوقف ألق ي ه ين ف ول نقطت وهنا البد أن أتوقف ألق

وم         الجزئىة أوال  الجزئىة أوالً  دًا فنجدها تل وم          أنها تذآر بالرد التقليدي إلدارات العالقات العامة في الكثير من الوزارات حين تنشر الصحافة عنها نق دا  فنجدها تل  أنها تذآر بالرد التقليدي إلدارات العالقات العامة في الكثير من الوزارات حين تنشر الصحافة عنها نق
زة                                   وًال من األجه ان مقب رد وإن آ ذا ال ل ه ا أن مث ول هن صورة، وأق زة                                  الكاتب بأنه آان عليه زيارة الوزارة قبل آتابة نقده لتتضح له ال وال  من األجه ان مقب رد وإن آ ذا ال ل ه ا أن مث ول هن صورة، وأق الكاتب بأنه آان عليه زيارة الوزارة قبل آتابة نقده لتتضح له ال

شجيع                           الحكومية، فهو مستغرب من     الحكومية، فهو مستغرب من      ي ت ع دوره ف سجامًا م ى اآلراء األخرى ان ًا عل ون منفتح ه ان يك ذي يفترض في شجيع                           مرآز الحوار ال ي ت ع دوره ف سجاما  م ى اآلراء األخرى ان ا  عل ون منفتح ه ان يك ذي يفترض في مرآز الحوار ال
زود                     . . الحوار وتبادل الرأي دون حرج    الحوار وتبادل الرأي دون حرج     ارة المرآز للت ي زي ي الخاصة حيث رغبت ف ز فمن خالل تجربت زود                     ثانيًا بالنسبة لزيارة المرآ ارة المرآز للت ي زي ي الخاصة حيث رغبت ف ز فمن خالل تجربت ثانيا  بالنسبة لزيارة المرآ

المرآز                 بالمعلومات لغرض الرسالة فقد آان األمر صعبا  فأول ما يقاب         بالمعلومات لغرض الرسالة فقد آان األمر صعبًا فأول ما يقاب          ي تحيط ب انية الت ر من الحواجز الخرس م الكبي ك الك المرآز                 لك هو ذل ي تحيط ب انية الت ر من الحواجز الخرس م الكبي ك الك لك هو ذل
ي                           ة ف الة المرآز المتمثل ع رس ي                          التي تلفت نظر آل من يقود سيارته على الدائري الشمالي، وهي تعطي انطباعًا يتناقض بشكل آلي م ة ف الة المرآز المتمثل ع رس   التي تلفت نظر آل من يقود سيارته على الدائري الشمالي، وهي تعطي انطباعا  يتناقض بشكل آلي م

 ..االنفتاح والتسامح وقبول اآلخراالنفتاح والتسامح وقبول اآلخر
ه           آما ان محاوالتي للدخول للمرآز باءت بالفشل حيث طلب         آما ان محاوالتي للدخول للمرآز باءت بالفشل حيث طلب          د مسبق مع سيق موع صال بأحد المسؤولين وتن ي رجل األمن االت ه            من د مسبق مع سيق موع صال بأحد المسؤولين وتن ي رجل األمن االت  من

ا     . . ليسمح لي بالدخول وهو ما لم يتيسر لي       ليسمح لي بالدخول وهو ما لم يتيسر لي        ا     في الختام أقول إن على المرآز أن يحرص على صورته الجميلة وتجنب ما يسيء لها آم في الختام أقول إن على المرآز أن يحرص على صورته الجميلة وتجنب ما يسيء لها آم
ه سجل بعض المالحظات عل                  ه بالغوغائىة لمجرد أن ى المختلف ويتهم ه سجل بعض المالحظات عل                 فعل هذا الرد الذي يعنف عل ه بالغوغائىة لمجرد أن ى المختلف ويتهم يكن    فعل هذا الرد الذي يعنف عل صير وارد ل ه فالتق يكن    ى أدائ صير وارد ل ه فالتق ى أدائ

 . . واهللا من وراء القصدواهللا من وراء القصد. . »»رحم اهللا من أهدى إلي عيوبيرحم اهللا من أهدى إلي عيوبي««شعارآم شعارآم 
 ٭ الواليات المتحدة، ٭ الواليات المتحدة، 
 طالب دراسات علياطالب دراسات عليا

  
    ١٤٩٠٢١٤٩٠٢ العدد  العدد -م م ٢٠٠٩٢٠٠٩ ابريل  ابريل ١٢١٢  -هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠ ربيع اآلخر  ربيع اآلخر ١٦١٦األحد األحد جريدة الرياض جريدة الرياض : : المصدرالمصدر
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 ١٠٢

 

 شكوى الوزارات حلقوق اإلنسان
  راشد محمد الفوزانراشد محمد الفوزان

ليس ألنه ليس من    ليس ألنه ليس من    ، ، نا بشكوى الوزارات لدينا   نا بشكوى الوزارات لدينا       لم أصدق الخبر وأنا أقرأ تفاصيله لم أستوعب آثيرا أن يقوم المواطن والمقيم لدي                 لم أصدق الخبر وأنا أقرأ تفاصيله لم أستوعب آثيرا أن يقوم المواطن والمقيم لدي             
ان الشخص                           ا آ ه أي اني من شه أو يع شتكي من وضع سيئ يعي ه أن ي ان الشخص                          حقه بل هو يبحث عن حق أساسي ل ا آ ه أي اني من شه أو يع شتكي من وضع سيئ يعي ه أن ي ة    ، ، حقه بل هو يبحث عن حق أساسي ل ول إن هيئ ر يق ة    الخب ول إن هيئ ر يق الخب

ول                 ١٥١٥ضد   ضد   ) )  أجنبيا   أجنبياً ١٥٠١٥٠ سعوديا     سعوديًا   ٣٥٠٣٥٠(( شكوى    شكوى   ٥٠٠٥٠٠حقوق اإلنسان تلقت    حقوق اإلنسان تلقت     ا نق ق م ى نوث الي حت دينا وهي آالت ول                  وزارة ل ا نق ق م ى نوث الي حت دينا وهي آالت وزارة وزارة ، ،  وزارة ل
ة          ٢٢٠٢٢٠ربية والتعليم جاءت في المقدمة ب       ربية والتعليم جاءت في المقدمة ب       التالت ة المدني ا وزارة الخدم ة           شكوى، تلته ة المدني ا وزارة الخدم صحة    ))٥٨٥٨(( شكوى، تلته صحة    ، وال الي      ))٥٦٥٦((، وال يم الع الي      ، والتعل يم الع ، ، ))٥١٥١((، والتعل

اء      ))١٧١٧((، والشؤون البلدية والقروية     ، والشؤون البلدية والقروية     ))١٧١٧((، والشؤون االجتماعية    ، والشؤون االجتماعية    ))٣٥٣٥((والزراعة  والزراعة   اه والكهرب اء      ، والمي اه والكهرب ل    ))١٠١٠((، والمي ل    ، والنق دفاع   ))٨٨((، والنق دفاع   ، وال ، وال
ة    ))٤٤((، واإلعالم    ، واإلعالم    ))٥٥((، والتجارة   ، والتجارة   ))٨٨ ( (، والشؤون اإلسالمية واألوقاف   ، والشؤون اإلسالمية واألوقاف   ))٨٨(( ة    ، والمالي دى        ، ، ) ) ٣٣((، والمالي وظفين ل يس م ون ول دى        وهؤالء مواطن وظفين ل يس م ون ول وهؤالء مواطن

ستحقات                ، ، هذه الجهات الحكومية    هذه الجهات الحكومية     سفي، والم ين الفصل التع شكاوى ب ددت ال ر وهي وتع ا يحمل الخب ستحقات                وتعددت أسباب الشكوى آم سفي، والم ين الفصل التع شكاوى ب ددت ال ر وهي وتع ا يحمل الخب وتعددت أسباب الشكوى آم
ادة            المالية، واالعتداء على الممتلكات، ومنع السفر، والعنف النفسي على الموظف         المالية، واالعتداء على الممتلكات، ومنع السفر، والعنف النفسي على الموظف          ديل الوضع، وطلب إع ادة            ، والنقل التعسفي، وتع ديل الوضع، وطلب إع ، والنقل التعسفي، وتع

شتكي    . . للوظيفة، وأخطاء طبية، وطول مدة اإلجراءات، ومالحقة غير نظامية، وطلب عفو، وترحيل إجباري       للوظيفة، وأخطاء طبية، وطول مدة اإلجراءات، ومالحقة غير نظامية، وطلب عفو، وترحيل إجباري        اذا ي ول لم شتكي    هنا ال أق اذا ي ول لم هنا ال أق
شتكين  ؟ هل وصل بهؤالء ا     ؟ هل وصل بهؤالء ا     " " حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان ""ولكن األهم لدي لماذا     ولكن األهم لدي لماذا     ، ، المواطن فهو يبحث عن حق له أيا آان من وجهة نظره            المواطن فهو يبحث عن حق له أيا آان من وجهة نظره             شتكين  لم لم

واطن أو                        ع الم شاآلها م وزارات من حسم م ن ال شهم؟ أي شكالتهم ويحاورهم ويناق وقهم؟ أو يواجه م واطن أو                       أن ال يجدوا من ينصف حق ع الم شاآلها م وزارات من حسم م ن ال شهم؟ أي شكالتهم ويحاورهم ويناق وقهم؟ أو يواجه م أن ال يجدوا من ينصف حق
ة                    ، ، أين المحاآم لدينا  أين المحاآم لدينا  ، ، أين الجهات القانونية بالوزارات   أين الجهات القانونية بالوزارات   ، ، غيره  غيره   ي ظل دول سان ف وق اإلن اذا اللجوء لحق رة تطرح لم ساؤالت آثي ة                    ت ي ظل دول سان ف وق اإلن اذا اللجوء لحق رة تطرح لم ساؤالت آثي ت

ضايا            والحمد هللا لديها قضاء منصف    والحمد هللا لديها قضاء منصف     ه وحسم الق ي قرارات ضايا             ولكن بطيء ف ه وحسم الق ي قرارات سان هو من وجد آل                   ، ،  ولكن بطيء ف وق اإلن ة حق سان هو من وجد آل                   هل من يتجه لهيئ وق اإلن ة حق هل من يتجه لهيئ
ة                       ة إال الهيئ ى حقوق ه عل ة                      األبواب مغلقة ومقفلة وال منصف له؟ أو وجد أنه لن يجد من يحصل ل ة إال الهيئ ى حقوق ه عل ة      ، ، األبواب مغلقة ومقفلة وال منصف له؟ أو وجد أنه لن يجد من يحصل ل ق بخدم ضايا تتعل ا ق ة      رغم أنه ق بخدم ضايا تتعل ا ق رغم أنه

ذه ال  ، ، المواطن من تعليم ومياه وآهرباء ونقل وبلديات      المواطن من تعليم ومياه وآهرباء ونقل وبلديات       ذه ال  هل استعصى حل ه اذا عن         هل استعصى حل ه سان؟ م وق اإلن واطن لحق ضايا لكي يتجه الم اذا عن         ق سان؟ م وق اإلن واطن لحق ضايا لكي يتجه الم ق
ا وعرض                  ، ، هيئة حقوق اإلنسان لها مكتب في آل قرية وهجرة        هيئة حقوق اإلنسان لها مكتب في آل قرية وهجرة         سهل الوصول إليه ا وعرض                  ماذا عن الهيئة لو عرف آل مواطن أنه من ال سهل الوصول إليه ماذا عن الهيئة لو عرف آل مواطن أنه من ال

اه وصرف                 . . أي مشكلة له عليها   أي مشكلة له عليها    اه وصرف                 نعترف ونعرف أن الوزارات تعاني الكثير من التقصير وآتبنا وآررنا آثيرا ذلك من مي  صحي    صحي   نعترف ونعرف أن الوزارات تعاني الكثير من التقصير وآتبنا وآررنا آثيرا ذلك من مي
ره             ة وغي اٍل وبطال د دراسي ع ره            وسرير لكل مريض ومقع ة وغي د دراسي عال  وبطال اط وعدم                   ، ، وسرير لكل مريض ومقع ة اإلحب واطن وصل مرحل اط وعدم                   ولكن أصبح من الواضح أن الم ة اإلحب واطن وصل مرحل ولكن أصبح من الواضح أن الم

ه حق    ، ، وال يعني أن آل مشتك  هو صاحب حق     وال يعني أن آل مشتٍك هو صاحب حق     ، ، األنصاف من هذه الوزارات     األنصاف من هذه الوزارات      يس ل ه حق    لكن أيضا ال يعني أن آل من اشتكي ل يس ل اذا  ، ، لكن أيضا ال يعني أن آل من اشتكي ل اذا  م م
شتكي   " " العيب العيب ""سان وتحررت من سان وتحررت من عن المرأة لو فتح لها الشكوى لهيئة حقوق اإلن       عن المرأة لو فتح لها الشكوى لهيئة حقوق اإلن        اعي وذهبت لت شتكي   االجتم اعي وذهبت لت وق ال شك     ، ، االجتم ا حق وق ال شك     فهي له ا حق فهي له

ستمر من       ، ، وال أتحدث إال عن تعليم ووظيفة وحقها في مالها ولن أخوض بقصص أخرى        وال أتحدث إال عن تعليم ووظيفة وحقها في مالها ولن أخوض بقصص أخرى         شكل م ذه ب اك ه ة اإلرب ستمر من       لماذا نعيش حال شكل م ذه ب اك ه ة اإلرب لماذا نعيش حال
ا من       وأتمنى من آل وزارة أن  وأتمنى من آل وزارة أن  ، ، فهل هي تقوم بعملها بكل اتقان وإجادة؟ الواقع يقول ال         فهل هي تقوم بعملها بكل اتقان وإجادة؟ الواقع يقول ال         ، ، الوزاراتالوزارات ًا للرضا عن أدائه ا من        تضع قياس ا  للرضا عن أدائه  تضع قياس

ال ومحدث            ((خالل موقعها اإللكتروني    خالل موقعها اإللكتروني     ا فع ع له ال ومحدث            هذا في حال وجود موق ا فع ع له ه               ) ) هذا في حال وجود موق واطن ب اذا خدمت الم ه وم وم ب ه               وستعرف أي أداء تق واطن ب اذا خدمت الم ه وم وم ب ، ، وستعرف أي أداء تق
 عوضا أن يتجه المواطن لهيئة حقوق اإلنسان أو حتى مجلس األمن نفسه لو استطاع؟عوضا أن يتجه المواطن لهيئة حقوق اإلنسان أو حتى مجلس األمن نفسه لو استطاع؟

   ١٤٩٠٣١٤٩٠٣ العدد  العدد -م م ٢٠٠٩٢٠٠٩ ابريل  ابريل ١٣١٣  -هـ هـ ١١٤٣٠٤٣٠ ربيع اآلخر  ربيع اآلخر ١٧١٧جريدة الرياض األثنين جريدة الرياض األثنين : : المصدرالمصدر
http://www.alriyadh.com/2009/04/13/article421882.html 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ١٠٣

  

  اجلولة الثانية يف تقرير حقوق اإلنسان
 مهنا الحبيلمهنا الحبيل

ستقلة وهي                   سان الم وق اإلن ة لحق ة الوطني ر الجمعي ي تقري ة وردت ف ضايا مهم ستقلة وهي                  آنا قد وعدنا بالرجوع مرة أخرى الستعراض ق سان الم وق اإلن ة لحق ة الوطني ر الجمعي ي تقري ة وردت ف ضايا مهم آنا قد وعدنا بالرجوع مرة أخرى الستعراض ق
ادي و     ادي و    قضايا مهمة في تحقيق المقاصد الشرعية الكبرى الحترام اإلنسان وحمايته من التعدي الجسدي والم اري   قضايا مهمة في تحقيق المقاصد الشرعية الكبرى الحترام اإلنسان وحمايته من التعدي الجسدي والم وي واالعتب اري   المعن وي واالعتب المعن

دمات                  ذلك مق دمات                 آحق أساسي حين ُيقر في نظامنا القانوني فهو تطبيق دقيق حين يكتمل وُتتابع التجاوزات للشريعة اإلسالمية وهو آ ذلك مق آحق أساسي حين ي قر في نظامنا القانوني فهو تطبيق دقيق حين يكتمل وت تابع التجاوزات للشريعة اإلسالمية وهو آ
ادم                     ادم                    وأساس ضروري لتحقيق الدولة الحضارية المتقدمة التي تعكس انسجام الشعب وقيادته وهي قضايا أشار لها أآثر من مرة خ وأساس ضروري لتحقيق الدولة الحضارية المتقدمة التي تعكس انسجام الشعب وقيادته وهي قضايا أشار لها أآثر من مرة خ

ش رمين ال شالح رمين ال ي  الح المي ووطن ا واجب إس ى تحقيقه ل عل ان العم ذا ف ا ول د عليه ي  ريفين وأآ المي ووطن ا واجب إس ى تحقيقه ل عل ان العم ذا ف ا ول د عليه ل  ..ريفين وأآ صديق النبي ز ال ب األخ العزي د آت ل  وق صديق النبي ز ال ب األخ العزي د آت وق
ي صحيفة            ..واإلسالمي المهذب د  واإلسالمي المهذب د   ي صحيفة            حمد الماجد عضو مجلس إدارة الجمعية مقاًال ف وطن ““حمد الماجد عضو مجلس إدارة الجمعية مقاال  ف وطن ال ة الماضية     ” ” ال دد الجمع ة الماضية     ع دد الجمع م م ٢٠٠٩٢٠٠٩//٤٤//١٠١٠ع

ى          سجل فيه اغتباطه وزمالئه بأنهم قد آسبوا الرهان من حيث ن          سجل فيه اغتباطه وزمالئه بأنهم قد آسبوا الرهان من حيث ن           دين عل زمالء مؤآ ا لل د تحيتن ى          قل التقرير لهذا المستوى ونحن نؤآ دين عل زمالء مؤآ ا لل د تحيتن قل التقرير لهذا المستوى ونحن نؤآ
ضايا التجاوز من           : : مفصل مهم هو الضمان للوصول إلى درجة النجاح وهو     مفصل مهم هو الضمان للوصول إلى درجة النجاح وهو      ة ق سجيل ومتابع ي ت ذا الخط التصاعدي ف ات ه ضايا التجاوز من           ثب ة ق سجيل ومتابع ي ت ذا الخط التصاعدي ف ات ه ثب

ي رع  رة ف صّب مباش ارير ت ذه التق ل أن ه واطن بالفع شعر الم ة لكي يست ات الحقوقي ة والجه زة المعني ي رع األجه رة ف ارير تصب  مباش ذه التق ل أن ه واطن بالفع شعر الم ة لكي يست ات الحقوقي ة والجه زة المعني ة األجه ه الحقوقي ة حالت ة اي ه الحقوقي ة حالت اي
 ..وتترجم خطابات الملك وتوجيهاته إلى واقع ينعكس على مستوى احترام الفرد في وطننا العزيزوتترجم خطابات الملك وتوجيهاته إلى واقع ينعكس على مستوى احترام الفرد في وطننا العزيز

  ثالثة مسارات رئيسةثالثة مسارات رئيسة
ا                     ٢٥٢٥من ص   من ص    ا                      تحدث التقرير عن ثالثة أجهزة النظام القضائي واألجهزة األمنية وهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيم  تحدث التقرير عن ثالثة أجهزة النظام القضائي واألجهزة األمنية وهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيم

اآم                        يتعلق بالقضاء فقد رآز   يتعلق بالقضاء فقد رآز    ي المح ضايا ف ي انجاز الق شديد ف بطء ال اآم                         التقرير على حجم الخلل والتأثير السلبي على المجتمع من ال ي المح ضايا ف ي انجاز الق شديد ف بطء ال  التقرير على حجم الخلل والتأثير السلبي على المجتمع من ال
وما يترتب عليها وآذلك سجل ضرورة تعزيز استقالل القضاء لضمان المحاآمات العادلة والسريعة ، ورصد التقرير قضية من               وما يترتب عليها وآذلك سجل ضرورة تعزيز استقالل القضاء لضمان المحاآمات العادلة والسريعة ، ورصد التقرير قضية من               

ه من       ي حكم أو يقضي عقوبة في السجن أو غيره وهو بريء وان ال ُيحكم أو يقضي عقوبة في السجن أو غيره وهو بريء وان ال  ا تعرض ل وم عن م ه من       وضع الجاري اليتم تعويض المتهم المظل ا تعرض ل وم عن م وضع الجاري اليتم تعويض المتهم المظل
 ..إبقائه في السجن أو الحكم بعقوبة ال يستحقهاإبقائه في السجن أو الحكم بعقوبة ال يستحقها

  هيئة األمر بالمعروف وضبط الصورةهيئة األمر بالمعروف وضبط الصورة
اس دون                          وق الن ى حق اس دون                         توقف التقرير عند تجاوزات عديدة لهيئة األمر بالمعروف متداخلة من حيث ضبط الصالحية والتعدي عل وق الن ى حق توقف التقرير عند تجاوزات عديدة لهيئة األمر بالمعروف متداخلة من حيث ضبط الصالحية والتعدي عل

 أشكل هذا الوضع المستمر من التجاوزات المرصودة أو المضخمة في الصحافة عن الهيئات ، واعتقد انه من   أشكل هذا الوضع المستمر من التجاوزات المرصودة أو المضخمة في الصحافة عن الهيئات ، واعتقد انه من  تقعيد قانوني ، وقد  تقعيد قانوني ، وقد  
ضبط                          ات وي نظم عمل الهيئ ي ي انوني وتفصيل إجرائ د ق ضبط                         الضرورة بمكان أن ُتكّلف لجنة عليا هي محل ثقة من الجميع بوضع ح ات وي نظم عمل الهيئ ي ي انوني وتفصيل إجرائ د ق الضرورة بمكان أن ت كل ف لجنة عليا هي محل ثقة من الجميع بوضع ح

ضايا            تجاوزاتها ، وفي نفس الوقت ال يندفع المشهد اإلعالمي إلى    تجاوزاتها ، وفي نفس الوقت ال يندفع المشهد اإلعالمي إلى     ة ق ديل لرعاي اك ب م يكن هن ا ل ة م ى وجود الهيئ ضايا             التحريض عل ة ق ديل لرعاي اك ب م يكن هن ا ل ة م ى وجود الهيئ  التحريض عل
ة                          ر من األوضاع المخل ر لكثي ة                         األخالق وحماية الفضيلة في المجتمع مع ما يدرآه الجميع من أن وجود الهيئات رادع معنوي آبي ر من األوضاع المخل ر لكثي األخالق وحماية الفضيلة في المجتمع مع ما يدرآه الجميع من أن وجود الهيئات رادع معنوي آبي

زه                             ديد يحف دفاع ش ي ظل ان ع ف ذا الجانب الردعي من المجتم زه                            رغم بعض أخطائها الكبيرة لكن زوال ه ديد يحف دفاع ش ي ظل ان ع ف ذا الجانب الردعي من المجتم د        رغم بعض أخطائها الكبيرة لكن زوال ه د        سيل من اإلعالم الواف سيل من اإلعالم الواف
د اهللا الماجد القاضي                  ..سيفضي بالمجتمع إلى آوارث اآبر      سيفضي بالمجتمع إلى آوارث اآبر       د اهللا الماجد القاضي                  واعتقد أن شخصية محل ثقة آبيرة من المجتمع آالشيخ سليمان بن عب واعتقد أن شخصية محل ثقة آبيرة من المجتمع آالشيخ سليمان بن عب

ا                       ا                      الشرعي وعضو مجلس الشورى مؤهلة لترؤس قضية تنظيم عمل الهيئات وتقنينها ومن ثم تكون اللجنة مرجعية بأمر ملكي لم الشرعي وعضو مجلس الشورى مؤهلة لترؤس قضية تنظيم عمل الهيئات وتقنينها ومن ثم تكون اللجنة مرجعية بأمر ملكي لم
ة    يرد من تجاوزات يرد من تجاوزات  ذه اللجن ي ه ة     من الهيئات أمر مناسب جدا ، وتكون لألطراف المختصة بما فيها جمعية حقوق اإلنسان تمثيل ف ذه اللجن ي ه  من الهيئات أمر مناسب جدا ، وتكون لألطراف المختصة بما فيها جمعية حقوق اإلنسان تمثيل ف

 ..التي ي ناط بها معالجة هذا المأزق الوطني في المجتمعالتي ُيناط بها معالجة هذا المأزق الوطني في المجتمع
  ملف ضخم للمرأة والطفلملف ضخم للمرأة والطفل

م أن            ساء ومن المه ال والن ى األطف م أن           من المؤلم أن ُتسّجل لدينا حاالت متكررة من االعتداء عل ساء ومن المه ال والن ى األطف ي       من المؤلم أن ت سج ل لدينا حاالت متكررة من االعتداء عل اف ف ع من آل األطي ي       يعمل الجمي اف ف ع من آل األطي يعمل الجمي
ة                     ة                    المجتمع على نزع هذه القضايا الحقوقية اإلنسانية من سجل المناوشات بينهم وان يعلم الجميع بان تحقيق مبادئ العدالة والرعاي المجتمع على نزع هذه القضايا الحقوقية اإلنسانية من سجل المناوشات بينهم وان يعلم الجميع بان تحقيق مبادئ العدالة والرعاي

ضابط                      ه ال ان ميزان ا وجد سوى أن اإلسالم آ ن م سان أي ة اإلن ضابط                     اإلنسانية للمرأة والطفل قضية معظمة في الشريعة وفي ثقاف ه ال ان ميزان ا وجد سوى أن اإلسالم آ ن م سان أي ة اإلن ا  اإلنسانية للمرأة والطفل قضية معظمة في الشريعة وفي ثقاف ر قي ا  ُرقًي
املة                      ة ش ون القضية وطني ه فيجب أن تك املة                     بإنسانية المجتمع لفطرتها السوية خالفًا لبعض القراءات الخاطئة للثقافات األخرى وعلي ة ش ون القضية وطني ه فيجب أن تك بإنسانية المجتمع لفطرتها السوية خالفا  لبعض القراءات الخاطئة للثقافات األخرى وعلي

 ..آما هي في آل جوانب العمل الحقوقيآما هي في آل جوانب العمل الحقوقي
  إشارات مهمة في ختام التقريرإشارات مهمة في ختام التقرير

ة ودخول الحوار    وقد سجل التقرير بايجابية بالغة قلقة من تأثير تعثر مسيرة اإلصالح وتوقف حق            وقد سجل التقرير بايجابية بالغة قلقة من تأثير تعثر مسيرة اإلصالح وتوقف حق             ة ودخول الحوار     المشارآة على الحالة الحقوقي  المشارآة على الحالة الحقوقي
ز                ر مرآ ا التقري ا دع ة الحوار فيم سؤولين وطاول ز               الوطني في زمن التيه وتحّوله لمناقشات حول المسائل اإلجرائية بين بعض الم ر مرآ ا التقري ا دع ة الحوار فيم سؤولين وطاول الوطني في زمن التيه وتحو له لمناقشات حول المسائل اإلجرائية بين بعض الم

ة وف ..الملك عبد العزيز لمناقشة القضايا المرآزية  الملك عبد العزيز لمناقشة القضايا المرآزية   ة وف آل ما ارجوه في خاتمة هذا المقال مع تجديد التحية للجمعي صياغة    آل ما ارجوه في خاتمة هذا المقال مع تجديد التحية للجمعي ق العمل ل صياغة    ري ق العمل ل ري
ضايا بوضوح      ذه الق الج ه ي وضرورة أن تع وازن وطن ا وت صلحة علي ن م شفافية م ة ال ه لغ ا تعني ع م درك الجمي ر أن ي ضايا بوضوح     التقري ذه الق الج ه ي وضرورة أن تع وازن وطن ا وت صلحة علي ن م شفافية م ة ال ه لغ ا تعني ع م درك الجمي ر أن ي التقري
ه أو    ا ينبغي أن ال نتحرج من ا وإسالميا راقي ارس دورا وطني ة نم ي اإلعالم والمؤسسة التنفيذي ا ف ا جميع ة ، وأنن ه أو   ومباشرة فعلي ا ينبغي أن ال نتحرج من ا وإسالميا راقي ارس دورا وطني ة نم ي اإلعالم والمؤسسة التنفيذي ا ف ا جميع ة ، وأنن ومباشرة فعلي

ا              نحاول إخفاءه على ال   نحاول إخفاءه على ال    ستحق من ز ي وطن وشعب عزي ه ل ع وان ا              عكس صراحة الحديث والتشخيص هي بدء النجاح للدولة والمجتم ستحق من ز ي وطن وشعب عزي ه ل ع وان عكس صراحة الحديث والتشخيص هي بدء النجاح للدولة والمجتم
 ..الكثير حقوقا  وتنميةالكثير حقوقًا وتنمية

  ١٤٣٠١٤٣٠//٤٤//١٨١٨ الموافق  الموافق ٢٠٠٩٢٠٠٩ أبريل  أبريل ١٤١٤، ، جريدة المدينة الثالثاءجريدة المدينة الثالثاء: : المصدرالمصدر
http://al-madina.com/node/127127  



  

 ١٠٤

  
  تقرير حقوق اإلنسان

 
 عيسى الحليان

ة                 مفهوم حقوق اإلنسان بمعناه الم    مفهوم حقوق اإلنسان بمعناه الم     ردة ليبرالي ة ومف ة دخيل ان آلم د أن آ ه بع ة                 عاصر مصطلح جديد أصبح الكل يهرول نحو تبني ردة ليبرالي ة ومف ة دخيل ان آلم د أن آ ه بع .. .. عاصر مصطلح جديد أصبح الكل يهرول نحو تبني
 . . غير أن آل شيء تغير اآلن آما يتغير غيرهغير أن آل شيء تغير اآلن آما يتغير غيره

اطي                                ادة نحو التع ة ج ة ومحاول اة العام وق بالحي ذه الحق ة ه ي عالق د ف اطي                               تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان يدشن لعصر جدي ادة نحو التع ة ج ة ومحاول اة العام وق بالحي ذه الحق ة ه ي عالق د ف تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان يدشن لعصر جدي
ي صدمت من ال   ا، لكنن ي صدمت من ال  معه ا، لكنن ق     معه سائل تتعل ي م ا وتوغل ف ارف عليه ة المتع ضايا الحقوقي اوز الق ذي تج ر ال ساحة الواسعة للتقري ق     م سائل تتعل ي م ا وتوغل ف ارف عليه ة المتع ضايا الحقوقي اوز الق ذي تج ر ال ساحة الواسعة للتقري م

  !!.!!.بالتنمية المادية والخدمات العامةبالتنمية المادية والخدمات العامة
ي                          ة ف ي تحسين صورة المملك ي                         وأنا أتصفح التقرير توقفت عند عبارة وردت في ديباجة التقرير وهي أن التقرير األول قد أسهم ف ة ف ي تحسين صورة المملك وأنا أتصفح التقرير توقفت عند عبارة وردت في ديباجة التقرير وهي أن التقرير األول قد أسهم ف

دى مجلس       ) ) خاطئاخاطئا(( يعطي انطباعا     يعطي انطباعا    وهو ما قد  وهو ما قد  (!!). (!!). الخارج  الخارج   صودة ل د ال تكون مق دى مجلس       بأن تقارير الجمعية تهدف إلى غايات أخرى ق صودة ل د ال تكون مق بأن تقارير الجمعية تهدف إلى غايات أخرى ق
  ..إدارتهاإدارتها

ه                سفته، غايات ه، فل ه، مفهوم سان ماهيت ه               قّلبت في النظام األساسي للجمعية فلم أجد أي تعريف لحقوق اإلن سفته، غايات ه، فل ه، مفهوم سان ماهيت ذي     ......قل بت في النظام األساسي للجمعية فلم أجد أي تعريف لحقوق اإلن خ وهو اإلطار ال ذي     إل خ وهو اإلطار ال إل
ة                   آنت أتمنى آنت أتمنى ..يفترض أن تنطلق منه تقارير الجمعية     يفترض أن تنطلق منه تقارير الجمعية      ورة وصياغة هوي ة نحو بل ة واالجتماعي ة                    أن ترآز الجمعية مع النخب الثقافي ورة وصياغة هوي ة نحو بل ة واالجتماعي  أن ترآز الجمعية مع النخب الثقافي

ا           ا          وطنية حقوقية طالما أننا لسنا في وارد مجاراة جمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان األخرى بصيغتها وأطرها المعاصرة، وهو م وطنية حقوقية طالما أننا لسنا في وارد مجاراة جمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان األخرى بصيغتها وأطرها المعاصرة، وهو م
ة  إلخ والتي ينبغي أن ت إلخ والتي ينبغي أن ت .. .. أراه أآثر أولوية من تناول قضايا تتعلق بالتعليم والصحة        أراه أآثر أولوية من تناول قضايا تتعلق بالتعليم والصحة         ة  ترك لمؤسسات أخرى في المجتمع المدني غائب ترك لمؤسسات أخرى في المجتمع المدني غائب

سها  دافعين عن تأسي ة الم ي مقدم ون ف ة أن تك ى الجمعي ساحة ينبغي عل سها عن ال دافعين عن تأسي ة الم ي مقدم ون ف ة أن تك ى الجمعي ساحة ينبغي عل درج لمجلس ..عن ال ا النتخاب مت ة دعوته ثمن للجمعي درج لمجلس ن ا النتخاب مت ة دعوته ثمن للجمعي ن
ا ال                     ا ال                    الشورى لكنني آنت أتمنى أن تبدأ الجمعية بنفسها، فلم نسمع أن الجمعية دعت أو فتحت الباب نحو االنضمام لجمعيته ة  الشورى لكنني آنت أتمنى أن تبدأ الجمعية بنفسها، فلم نسمع أن الجمعية دعت أو فتحت الباب نحو االنضمام لجمعيته ة  عمومي عمومي

  ..أو أعلنت عن انتخابات عامة لمجلس إدارتهاأو أعلنت عن انتخابات عامة لمجلس إدارتها
  ٢٨٥٨٢٨٥٨: :   العدد   العدد ٢٠٠٩٢٠٠٩//أبريلأبريل/ / ١٤١٤) ) هـ هـ ١٤٣٠١٤٣٠//٠٤٠٤//١٨١٨الثالثاء الثالثاء ( ( جريدة عكاظ جريدة عكاظ : : المصدرالمصدر

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090414/Con20090414270581.htm?kw  
  

  
  
  
  
  
  

  



  

 ١٠٥

  

 لوجه اهللا ثم الوطن
  

  
  عبداهللا ابو السمح

ي          أسست جمعية حقوق اإلنسان الوطنية للدفاع       أسست جمعية حقوق اإلنسان الوطنية للدفاع        ي          عن اإلنسان المظلوم الذي سلبت منه حقوقه المشروعة المعترف بها دوليا والت عن اإلنسان المظلوم الذي سلبت منه حقوقه المشروعة المعترف بها دوليا والت
ة            ات ومؤسسات حكومي ارات لجه ة           آانت الدولة السعودية من أوائل من وقع عليها وأقر بها، والجمعية تقوم من حين آلخر بزي ات ومؤسسات حكومي ارات لجه آانت الدولة السعودية من أوائل من وقع عليها وأقر بها، والجمعية تقوم من حين آلخر بزي

ه،    وسواها لالطالع على مجرى األمور والتحقق من حصول اإلنسان مواطنا آان أو وافدا ع          وسواها لالطالع على مجرى األمور والتحقق من حصول اإلنسان مواطنا آان أو وافدا ع           ام ل ا النظ ه،    لى معاملة آريمة أقره ام ل ا النظ لى معاملة آريمة أقره
ات                              ى مجري ارات لالطالع عل ذه الزي ام به سان بالقي وق اإلن ة حق ا لجمعي ات                             وقد سمحت الحكومة مشكورة وآواحد من واجباته ى مجري ارات لالطالع عل ذه الزي ام به سان بالقي وق اإلن ة حق ا لجمعي وقد سمحت الحكومة مشكورة وآواحد من واجباته
ذا   ة به سؤولة، وقامت الجمعي ات الم ى الجه ع إل ات والرف نقص والمخالف ه ال سجون وآشف أوج ك ال ي ذل ا ف ا بم ور فيه ذا  األم ة به سؤولة، وقامت الجمعي ات الم ى الجه ع إل ات والرف نقص والمخالف ه ال سجون وآشف أوج ك ال ي ذل ا ف ا بم ور فيه األم

آشفت عن آثير من أوجه التقصير ومن المخالفات واالنتقاص من حقوق اإلنسان ووجدت تجاوبا من آبار                آشفت عن آثير من أوجه التقصير ومن المخالفات واالنتقاص من حقوق اإلنسان ووجدت تجاوبا من آبار                الواجب الشريف و  الواجب الشريف و  
سان وق اإلن ة حق وال مالحظات لجن ه ل د بأن ات، وأؤآ ك المخالف ة تل ا إلزال سؤولين وتحرآ سانالم وق اإلن ة حق وال مالحظات لجن ه ل د بأن ات، وأؤآ ك المخالف ة تل ا إلزال سؤولين وتحرآ ك ، ، الم م تصحيح تل دلت وت ا تع ك لم م تصحيح تل دلت وت ا تع لم

 ..ون وجهات التوقيف والمسارعة لإلصالحون وجهات التوقيف والمسارعة لإلصالحالمخالفات، ومن المسارعين في ذلك وزارة الداخلية فيما يخص السجالمخالفات، ومن المسارعين في ذلك وزارة الداخلية فيما يخص السج
دار                        ة ل ارة الجمعي ة من زي دار                       وأيضا آثير من الجهات الحكومية، ولكني ذهلت من تذمر مدير الشؤون االجتماعية في منطقة مك ة ل ارة الجمعي ة من زي وأيضا آثير من الجهات الحكومية، ولكني ذهلت من تذمر مدير الشؤون االجتماعية في منطقة مك
األحداث وآشفها لكثير من المخالفات واعتبر تقريرها عن الزيارة وحضور بعض الصحافيين تشهيرا بإدارة سعادته ويطالب                األحداث وآشفها لكثير من المخالفات واعتبر تقريرها عن الزيارة وحضور بعض الصحافيين تشهيرا بإدارة سعادته ويطالب                

ذي                     . . تكون تلك المالحظات طي السرية    تكون تلك المالحظات طي السرية    بأن  بأن   ات وعن األذى ال ة الكشف عن المخالف ذي                     إلى أخر ونسي سعادته أن واجب الجمعي ات وعن األذى ال ة الكشف عن المخالف إلى أخر ونسي سعادته أن واجب الجمعي
يقع على اإلنسان، آان حريا به أن يغضب من نفسه وإدارته على وقوع تلك المخالفات وأن يتعاون مع الجمعية لكشف المزيد                     يقع على اإلنسان، آان حريا به أن يغضب من نفسه وإدارته على وقوع تلك المخالفات وأن يتعاون مع الجمعية لكشف المزيد                     

شيء مخجل أن يغضب المسؤول     . . ومماألةومماألة" " طبطبةطبطبة""ح ال جهة    ح ال جهة    منها وإيصالها للمسؤولين، الجمعية جهة ضغط وإصال      منها وإيصالها للمسؤولين، الجمعية جهة ضغط وإصال       شيء مخجل أن يغضب المسؤول     وإنه ل وإنه ل
م                            ؤدون أشرف عمل تطوعي لوجه اهللا ث ذين ي سان ال م                           من النقد الهادف وآشف العيوب، ألف تحية ألعضاء جمعية حقوق اإلن ؤدون أشرف عمل تطوعي لوجه اهللا ث ذين ي سان ال من النقد الهادف وآشف العيوب، ألف تحية ألعضاء جمعية حقوق اإلن

  ..الوطنالوطن
  

  ٢٨٦٢:   العدد ٢٠٠٩/أبريل/ ١٨) هـ ٢٢/٠٤/١٤٣٠السبت ( جريدة عكاظ  : المصدر
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090418/Con20090418271428.htm?kw  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ١٠٦

  
 .!حوار أكثر مسية 

 
  عبده خال

ة         ة المغلق دور اإليوائي ة        ما يدور من أحداث داخل ال ة المغلق دور اإليوائي دن          ((ما يدور من أحداث داخل ال ع الم ي جمي وقين ف شامل للمع ل ال ام والتأهي ل دور المالحظة واأليت دن          مث ع الم ي جمي وقين ف شامل للمع ل ال ام والتأهي ل دور المالحظة واأليت مث
ا،        ) ) المتواجدة بها مثل هذه الدور    المتواجدة بها مثل هذه الدور     ا،        تعد أحداثا مستورة لم يتم الكشف عنه ات           تعد أحداثا مستورة لم يتم الكشف عنه افز بعض الحكاي دور تتق ذه ال ات            ومن خلف أسوار ه افز بعض الحكاي دور تتق ذه ال  ومن خلف أسوار ه

اآن                                ك األم ي تل ة ف سلبيات الحادث ويم ال ة وتق تم مراجع ة آي ت صحافة بالصورة المكثف ا ال م تلتفت إليه ي ل اآن                               الغريبة العجيبة الت ك األم ي تل ة ف سلبيات الحادث ويم ال ة وتق تم مراجع ة آي ت صحافة بالصورة المكثف ا ال م تلتفت إليه ي ل الغريبة العجيبة الت
ذه ال                         ى ه ارس عل ي تم سلبيات الت ر عن ال ذه ال                        وحينما قامت جمعية حقوق اإلنسان بزيارة مثل هذه الدور وتقديم تقري ى ه ارس عل ي تم سلبيات الت ر عن ال تاط    وحينما قامت جمعية حقوق اإلنسان بزيارة مثل هذه الدور وتقديم تقري ات اش تاط    فئ ات اش فئ

ة                      االفتراءات، وهي لغ يء ب سموم ومل ر م ه تقري ر بأن ة ووصف التقري ة المكرم ة مك ة                     مدير عام الشؤون االجتماعية في منطق االفتراءات، وهي لغ يء ب سموم ومل ر م ه تقري ر بأن ة ووصف التقري ة المكرم ة مك مدير عام الشؤون االجتماعية في منطق
ة                            ة وجمعي دينا هيئ دا ل د أن غ ا وبع ة أم ة                           قديمة آانت تستخدم ضد الصحافة حينما تقوم بالكشف عما يدور خلف الجدران المغلق ة وجمعي دينا هيئ دا ل د أن غ ا وبع ة أم قديمة آانت تستخدم ضد الصحافة حينما تقوم بالكشف عما يدور خلف الجدران المغلق

ا                     لحقوق اإلنسان فمن غير المنطقي      لحقوق اإلنسان فمن غير المنطقي       ل هم ا ب تش علين د آخر لتف أت من بل ا                     أن توصف تقاريرهما بأنها مسمومة فهي لم ت ل هم ا ب تش علين د آخر لتف أت من بل ة  ((أن توصف تقاريرهما بأنها مسمومة فهي لم ت ة  هيئ هيئ
ك                    ) ) وجمعيةوجمعية ان ذل واطن سواء آ ى الم ا عل ع ظلم ع يق ي أي موق ين ف ك                    تشكل أعضاؤها من أبناء هذا البلد وهدفهم نصرة المظلم ان ذل واطن سواء آ ى الم ا عل ع ظلم ع يق ي أي موق ين ف تشكل أعضاؤها من أبناء هذا البلد وهدفهم نصرة المظلم

 ..الظلم من وزارة أو من جهة خاصة الظلم من وزارة أو من جهة خاصة 
ه          وإذا آان غضب مدير عام الشؤون االجتماعية        وإذا آان غضب مدير عام الشؤون االجتماعية         ه          في منطقة مكة المكرمة من تقرير جمعية حقوق اإلنسان وصل حدا يصف ب في منطقة مكة المكرمة من تقرير جمعية حقوق اإلنسان وصل حدا يصف ب

ذه                                      ي ه شر ف ه ون براوي مع ل عدنان ش ذي أجراه الزمي اء ال إن اللق ر ف شيء الكثي راءات ال ه من االفت ذه                                     التقرير بأنه مسموم وب ي ه شر ف ه ون براوي مع ل عدنان ش ذي أجراه الزمي اء ال إن اللق ر ف شيء الكثي راءات ال ه من االفت التقرير بأنه مسموم وب
 ::ية يعترف ية يعترف تفوق ما جاء في تقرير الجمعية، فهاهو المدير العام للشؤون االجتماعتفوق ما جاء في تقرير الجمعية، فهاهو المدير العام للشؤون االجتماع) ) سمياتسميات((الجريدة حمل الجريدة حمل 

داد                               ات أع ع تحديث بيان ك م ة، وذل ات الخيري ي بعض الجمعي اتهم ف وفين تصرف إعان وقين مت داد                              أن إداراته اآتشفت وجود مع ات أع ع تحديث بيان ك م ة، وذل ات الخيري ي بعض الجمعي اتهم ف وفين تصرف إعان وقين مت أن إداراته اآتشفت وجود مع
 ..المعوقين في المنطقة آما تم اآتشاف حاالت إعاقة، تتسلم مبالغ إعانة أقل من المبلغ المقرر لها المعوقين في المنطقة آما تم اآتشاف حاالت إعاقة، تتسلم مبالغ إعانة أقل من المبلغ المقرر لها 

تراطات ب  ى اش دها عل ة وضعت ي شؤون االجتماعي ال إن ال تراطات ب وق ى اش دها عل ة وضعت ي شؤون االجتماعي ال إن ال ب  وق ون طال أن يك ة، ب ي مك ة ف ة العامل ات الخيري ب  عض الجمعي ون طال أن يك ة، ب ي مك ة ف ة العامل ات الخيري عض الجمعي
ى صالة   ))رسيفررسيفر((، وال يملك القطا فضائيا ، وال يملك القطا فضائيا »»غير حليقغير حليق««المساعدة  المساعدة   ى صالة   ، وأن يحفظ جزءا من القرآن الكريم، وأن يكون مواظبا عل ، وأن يحفظ جزءا من القرآن الكريم، وأن يكون مواظبا عل

ام المسجد            ام المسجد           الجماعة في المسجد، والتي ستؤآدها شهادة إم اعي ب                ((الجماعة في المسجد، والتي ستؤآدها شهادة إم ى شكل اجتم دين إل ة حيث تحول ال ا الكارث اعي ب                وهن ى شكل اجتم دين إل ة حيث تحول ال ا الكارث ا أساس    وهن ا أساس    ينم ينم
 ) .) .الدين في الصدقة أن في آل آبد رطبه أجرالدين في الصدقة أن في آل آبد رطبه أجر

ة     شاآل أخالقي فا عن م وقين، آاش شامل للمع ل ال ام والتأهي ة واأليت ه دور المالحظ ذي تعاني ام ال ى الزح واره عل ي ح د ف ة    وأآ شاآل أخالقي فا عن م وقين، آاش شامل للمع ل ال ام والتأهي ة واأليت ه دور المالحظ ذي تعاني ام ال ى الزح واره عل ي ح د ف وأآ
 ..وجنائية، تورط فيها بعض من األيتام داخل الدوروجنائية، تورط فيها بعض من األيتام داخل الدور

رة من       واعترف بضرورة إتاحة فرصة االبتعاث إلآمال الدراسات ف       واعترف بضرورة إتاحة فرصة االبتعاث إلآمال الدراسات ف        داد آبي رة من       ي تخصصات يحتاجها سوق العمل، وتوظيف أع داد آبي ي تخصصات يحتاجها سوق العمل، وتوظيف أع
شاآل               شاآل              األيتام، آونهم يعانون من مشاآل في حياتهم العملية، بسبب البطالة، أو الفراغ، أو الدراسة، آما أن بعضهم يعاني من م األيتام، آونهم يعانون من مشاآل في حياتهم العملية، بسبب البطالة، أو الفراغ، أو الدراسة، آما أن بعضهم يعاني من م

ا        أثرون به ا       في حياته الزوجية، بسبب االتكالية التي تقوم تربية بعضهم عليها، أو المحاآاة التي يت أثرون به ام     في حياته الزوجية، بسبب االتكالية التي تقوم تربية بعضهم عليها، أو المحاآاة التي يت رادا من األيت اك أف ام     وأن هن رادا من األيت اك أف وأن هن
ا                    ى حله ا                   يعانون من انحرافات أخالقية وجنائية آالسرقة وتعاطي المخدرات وهي أمور تدرآها الشؤون االجتماعية وتعمل عل ى حله يعانون من انحرافات أخالقية وجنائية آالسرقة وتعاطي المخدرات وهي أمور تدرآها الشؤون االجتماعية وتعمل عل

 ).).سعادة المدير العامسعادة المدير العام((آما يقول آما يقول 
ة، و                ات الخيري ل الجمعي اجين من قب ى المحت شروط عل ضييق ال اء ت ي اللق ضا ف ا أي ي ذآره ة، و               ومن األمور الت ات الخيري ل الجمعي اجين من قب ى المحت شروط عل ضييق ال اء ت ي اللق ضا ف ا أي ي ذآره دى  ومن األمور الت دى  أعترف أن ل أعترف أن ل

ذي                 ١١١١ ألف معوق، منهم      ألف معوق، منهم     ١٣٠١٣٠الوزارة اآلن،   الوزارة اآلن،    دة، ال ي ج الي ف وقين الح ز المع ذي                  ألفا في جدة، وتنتظر الوزارة االنتهاء من مرآ دة، ال ي ج الي ف وقين الح ز المع  ألفا في جدة، وتنتظر الوزارة االنتهاء من مرآ
شارع         (( حالة    حالة   ١٠٠٠١٠٠٠سيستوعب  سيستوعب   ي ال ة ف ة مرمي يبقى عشرة آالف حال شارع         يعني س ي ال ة ف ة مرمي يبقى عشرة آالف حال راف   ) ) يعني س راف   وهو اعت ام    ((وهو اعت دير الع ام    من الم دير الع ة   ) ) من الم أن الطاق ة   ب أن الطاق ب

 ..شامل للمعوقين منخفضةشامل للمعوقين منخفضةاالستيعابية في مرآز التأهيل الاالستيعابية في مرآز التأهيل ال
ر              ر من تقري ل بكثي ة وهي أق ة المكرم ة مك ي منطق ة ف شؤون االجتماعي ر             آل هذه االعترافات وردت على لسان المدير العام لل ر من تقري ل بكثي ة وهي أق ة المكرم ة مك ي منطق ة ف شؤون االجتماعي آل هذه االعترافات وردت على لسان المدير العام لل
جمعية حقوق اإلنسان التي وصف تقريرها بأنه تقرير مسموم ويحمل افتراءات آثيرة،فكيف لو أن التقرير وقف على آل هذه                 جمعية حقوق اإلنسان التي وصف تقريرها بأنه تقرير مسموم ويحمل افتراءات آثيرة،فكيف لو أن التقرير وقف على آل هذه                 

    .!!.!!ن للمدير العام أن يصف تقرير جمعية حقوق اإلنسان ن للمدير العام أن يصف تقرير جمعية حقوق اإلنسان النقاط فبأي صفة يمكالنقاط فبأي صفة يمك
  ٢٨٦٢:   العدد ٢٠٠٩/أبريل/ ١٨) هـ ٢٢/٠٤/١٤٣٠السبت ( جريدة عكاظ  : المصدر
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 ١٠٧

  

  

  حقوق اإلنسان يف اإلسالم

  
 حمود البدر

سألة                  آثير هم الذين أشادوا بإنجازات الجمعية       آثير هم الذين أشادوا بإنجازات الجمعية        ع أن الم ام، والواق ذا الع سنوي ه ا ال سان من خالل تقريره وق اإلن سألة                  الوطنية لحق ع أن الم ام، والواق ذا الع سنوي ه ا ال سان من خالل تقريره وق اإلن الوطنية لحق
وسبب وسبب . . نسبية، أي أن هذه اإلنجازات التي احتواها التقرير آانت مفرحة وسارة من جانب، ومزعجة ومروعة من جانب آخر                 نسبية، أي أن هذه اإلنجازات التي احتواها التقرير آانت مفرحة وسارة من جانب، ومزعجة ومروعة من جانب آخر                 

شون ف           سلمين ويعي راد م ي تحدث من أف شون ف          االنزعاج نابع من وجود مثل هذه الممارسات الت سلمين ويعي راد م ي تحدث من أف ع       االنزعاج نابع من وجود مثل هذه الممارسات الت الد هي منب ي ب سلم ف ع م ع       ي مجتم الد هي منب ي ب سلم ف ع م ي مجتم
ل                 شعوب األخرى، ب ل                اإلسالم، بمعنى أنه من المفترض أن نكون قدوة في تعاملنا مع بعضنا البعض ومن هم ضيوف لنا من ال شعوب األخرى، ب اإلسالم، بمعنى أنه من المفترض أن نكون قدوة في تعاملنا مع بعضنا البعض ومن هم ضيوف لنا من ال
ى                       دعو إل بعض ي ل ضد بعضنا ال دين، ب ات ضد الواف ى                      إننا أحيانًا ندعي الكمال في حين أن ما رأيناه في هذا التقرير من مخالف دعو إل بعض ي ل ضد بعضنا ال دين، ب ات ضد الواف إننا أحيانا  ندعي الكمال في حين أن ما رأيناه في هذا التقرير من مخالف

ا ..الحسرة الحسرة  ا أم سبب              أم ا ب اؤوا إلين ذين ج ؤالء ال ناها ضد ه دة مارس لبيات عدي ر س رز التقري د أب دين فق ع الواف ا م سبب               من حيث تعاملن ا ب اؤوا إلين ذين ج ؤالء ال ناها ضد ه دة مارس لبيات عدي ر س رز التقري د أب دين فق ع الواف ا م  من حيث تعاملن
ائالت                  ك الع راد تل ائالت                 حاجتهم إلى تمويل معايش لعائالتهم التي تغربوا عنها بالسنوات من أجل تمويل عيشة متواضعة ألف ك الع راد تل اك  ..حاجتهم إلى تمويل معايش لعائالتهم التي تغربوا عنها بالسنوات من أجل تمويل عيشة متواضعة ألف اك  فهن فهن

ا              من يمارس الضغط عليهم وتكليف البعض ما ال يطيقون        من يمارس الضغط عليهم وتكليف البعض ما ال يطيقون         ك وم ا              ، وهناك من يؤخر مستحقاتهم بالشهر والشهرين وأآثر من ذل ك وم ، وهناك من يؤخر مستحقاتهم بالشهر والشهرين وأآثر من ذل
دى                  . . علم من يفعل ذلك أن هذا الفعل يعد منافيا  لقواعد شريعتنا الغراء           علم من يفعل ذلك أن هذا الفعل يعد منافيًا لقواعد شريعتنا الغراء            ذا ل ه تصرفهم ه ا يحدث أثمون بم م ي دى                  وما يعلم هؤالء أنه ذا ل ه تصرفهم ه ا يحدث أثمون بم م ي وما يعلم هؤالء أنه

و     اؤوا ليكون ن ج سمية لم اة ج سية، ومعان ار نف ن آث شرآات م ازل وال ي المن املين ف ضيوف الع و    ال اؤوا ليكون ن ج سمية لم اة ج سية، ومعان ار نف ن آث شرآات م ازل وال ي المن املين ف ضيوف الع ائهم  ال اتهم وآب ائلين ألمه ائهم  ا ع اتهم وآب ائلين ألمه ا ع
وم   دما يق ألمون عن سان، أو يت دل واإلح دينا بالع ود ل دهم الموج ع موف ا م سعدون إن تعاملن ؤالء ي ل ه ائهم، فك م وأبن وم  وأزواجه دما يق ألمون عن سان، أو يت دل واإلح دينا بالع ود ل دهم الموج ع موف ا م سعدون إن تعاملن ؤالء ي ل ه ائهم، فك م وأبن وأزواجه

يئاً          تغالًال س ه اس يئا          البعض منا باستغالل عمالت ه استغالال  س ثالً -أعرف   أعرف   ..البعض منا باستغالل عمالت ثال  م شهر                       -م ة ال ة نهاي ي ليل ه ف سليم من يخدمون لدي ا بت وم ربه ة يق شهر                        عائل ة ال ة نهاي ي ليل ه ف سليم من يخدمون لدي ا بت وم ربه ة يق  عائل
آما أعرف أشخاصا  آخرين    آما أعرف أشخاصًا آخرين    ..مع أن العقد آان بالشهر الشمسي ويعطيهم هدايا عند اإلنجاز الجيد وفي مناسبات األعياد             مع أن العقد آان بالشهر الشمسي ويعطيهم هدايا عند اإلنجاز الجيد وفي مناسبات األعياد             القمري  القمري  

اتهم                          ك ال يصرف مرتب اتهم                         يحجزون أمواًال من حقوق عمالتهم تساوي ما قد يحتاج إليه فيما لو رأى ترحيل الواحد منهم، ومع ذل ك ال يصرف مرتب يحجزون أمواال  من حقوق عمالتهم تساوي ما قد يحتاج إليه فيما لو رأى ترحيل الواحد منهم، ومع ذل
ه      إال بعد مرور أسبوعين أو أآثر من الشهر الت  إال بعد مرور أسبوعين أو أآثر من الشهر الت   ه      الي الستحقاق المبلغ المحبوس، فأين نحن من حديث المصطفى صلى اهللا علي الي الستحقاق المبلغ المحبوس، فأين نحن من حديث المصطفى صلى اهللا علي

ه        ««: : وسلموسلم ه        أعطوا األجير حقه قبل أن يجف عرق ذلك                     »»أعطوا األجير حقه قبل أن يجف عرق ي ب ه من ال يف ذي يتحمل م ال ي مدى اإلث ذا واضح ف ذلك                     ، وه ي ب ه من ال يف ذي يتحمل م ال ي مدى اإلث ذا واضح ف ن    ..، وه ن    فاإلسالم دي فاإلسالم دي
ة        راءة الذم دها لب ادات وح ي العب ث ال تكف ان بحي امالت متكاملت ادات والمع ه العب ل، في ة       متكام راءة الذم دها لب ادات وح ي العب ث ال تكف ان بحي امالت متكاملت ادات والمع ه العب ل، في ول   ..متكام ذآر ق ا أن نت ا علين ول    وهن ذآر ق ا أن نت ا علين  وهن

اع       : : المصطفى صلى اهللا عليه وسلم الذي معناه المصطفى صلى اهللا عليه وسلم الذي معناه  ه وال مت م ل الوا المفلس من الدره س؟ ق اع       أتدرون من المفل ه وال مت م ل الوا المفلس من الدره س؟ ق ال . . أتدرون من المفل ال فق المفلس من   المفلس من   ««: : فق
أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزآاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأآل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا،              أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزآاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأآل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا،              

م طرح           فيعطى هذا م  فيعطى هذا م   ه ث م طرح           ن حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت علي ه ث ن حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت علي
ار   ار  في الن ل                    »»في الن ذنوب أق ا ب شامل لكي نواجه ربن ذا الحديث ال وى ه تمعن محت ل                    ، فلن ذنوب أق ا ب شامل لكي نواجه ربن ذا الحديث ال وى ه تمعن محت ي                 ..، فلن د ال تكف ذي ق د ال ذا الوعي أين نحن من ه ي                 ف د ال تكف ذي ق د ال ذا الوعي أين نحن من ه ف

وق ا   ن حق ا م رئ ذممن ا أن نب ق بن ه؟ حقي ة من ادات للوقاي وق ا  العب ن حق ا م رئ ذممن ا أن نب ق بن ه؟ حقي ة من ادات للوقاي صادية العب ضوية واالقت سية والع ة والنف رين المالي صادية آلخ ضوية واالقت سية والع ة والنف رين المالي ذني ..آلخ د أخ ذني لق د أخ لق
وة     ود اإلخ يد بجه سيت أن أش ة فن ة األجنبي ا العمال ي تواجهه سلبيات الت ول ال ازات ح ن إنج ر م واه التقري ا ح تطراد فيم وة    االس ود اإلخ يد بجه سيت أن أش ة فن ة األجنبي ا العمال ي تواجهه سلبيات الت ول ال ازات ح ن إنج ر م واه التقري ا ح تطراد فيم االس

ي ضوء إنجازات                    ي ضوء إنجازات                   واألخوات في هذه الجمعية الوليدة نسبيًا وما أنجزته، وما يتوقع إنجازه مستقبًال ف ر        واألخوات في هذه الجمعية الوليدة نسبيا  وما أنجزته، وما يتوقع إنجازه مستقبال  ف ي عم ة ف ر        األعوام القليل ي عم ة ف األعوام القليل
ة                             ذه الجمعي ا أسهمت ه راء، آم الفي شريعتهم الغ ة                            هذه الجمعية النشطة التي أسهمت في إبراء الذمم لمن يرغبون ذلك من مخ ذه الجمعي ا أسهمت ه راء، آم الفي شريعتهم الغ هذه الجمعية النشطة التي أسهمت في إبراء الذمم لمن يرغبون ذلك من مخ
ام من                        ع إفح رة، م ا الخي ات عن إنجازاته صلهم معلوم الم وخاصة من ت ين شعوب الع د ب ذا البل ام من                       النشطة في تحسين صورة ه ع إفح رة، م ا الخي ات عن إنجازاته صلهم معلوم الم وخاصة من ت ين شعوب الع د ب ذا البل النشطة في تحسين صورة ه

ي ضوء                       أرجو ا أرجو ا ..يتصيدون األخطاء يتصيدون األخطاء  ي أداء العمل ف دعوا ف ه، وأن يب ا بمنجزات ي ضوء                       هللا أال يتراخى اإلخوة عن نشاطهم الذي أفرحون ي أداء العمل ف دعوا ف ه، وأن يب ا بمنجزات هللا أال يتراخى اإلخوة عن نشاطهم الذي أفرحون
الم              ى اإلس دين عل واه الحاق م أف ا يلج ساني، مم ل اإلن ي التعام ى ف ثًال أعل ا م ل دينن ستطيع أن نجع ى ن الم حت ادئ اإلس الم             مب ى اإلس دين عل واه الحاق م أف ا يلج ساني، مم ل اإلن ي التعام ى ف ثال  أعل ا م ل دينن ستطيع أن نجع ى ن الم حت ادئ اإلس مب

ا أجسامنا من                تحويها ش  تحويها ش  ) ) بل آلها بل آلها ((وللعلم فإن آثيرا  من حقوق اإلنسان       وللعلم فإن آثيرًا من حقوق اإلنسان       ..والمسلمينوالمسلمين ا اهللا لحمين ة واتقين صنا الني و أخل ا أجسامنا من                ريعتنا، ول ا اهللا لحمين ة واتقين صنا الني و أخل ريعتنا، ول
وبما أنني لم أطلع على أنشطة الجمعية الوطنيةلحقوق اإلنسان فإنني سأترك ذلك إلى أن يتاح لي                وبما أنني لم أطلع على أنشطة الجمعية الوطنيةلحقوق اإلنسان فإنني سأترك ذلك إلى أن يتاح لي                ..النار، وسمعتنا من أن تنتهك    النار، وسمعتنا من أن تنتهك    

ا من إخالص      مع أن انطباعي عن الجمعية انطباع متفائل بشكل آبير، مما أعرفه        مع أن انطباعي عن الجمعية انطباع متفائل بشكل آبير، مما أعرفه        . . ذلك حتى ال أظلم أو أ ظلم     ذلك حتى ال أظلم أو ُأظلم      املين به ا من إخالص       عن الع املين به  عن الع
  ..وفق اهللا الجميع لما يحب ويرضىوفق اهللا الجميع لما يحب ويرضى. . وشفافيةوشفافية
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