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اإن�ساء هذا ال�سرح ال�سامخ اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان الذي  مرت ع�سرة اأع��وام على 

اأبناء الوطن وبجهود الأع�ساء املوؤ�س�سني الذين بذلوا وقتهم وجهدهم حبًا  بني مبجهودات 

ي��وم 1425/1/18ه����  فالتاريخ يحفظ جيدًا يف �سفحاته  الكثري،  لهم  يقدم  ال��ذي  بلدهم  يف 

حيث خطت اجلمعية اأوىل خطواتها على اأر�ض مملكتنا احلبيبة حاملة معها اأمنيات واأحالم 

وعبق كلمات خادم احلرمني ال�سريفني : » ولأن ال�سريعة الإ�سالمية جاءت بحماية احلقوق، 

الأع�ساء  حلما�ض  وك��ان  منا�سبًا«،  اأم���رًا  يعد  الوطنية  اجلمعية  قيام  ف��اإن  عليها،  واملحافظة 

اأع�ساء  توفيق اهلل ثم جهود زمالئنا  ل��ول  �سهاًل،  ال��درب  يكن  فلم  الطيب،   الأث��ر  املوؤ�س�سني 

اجلمعية وموظفيها،  فلقد عملنا معًا، ومازلنا م�ستمرين، وكان الهدف حماية حقوق الإن�سان 

وتعزيزها يف بالدنا، والغاية امل�ساهمة يف بناء جمتمع العدالة وامل�ساواة و�سيادة القانون وفقًا 

لتعاليم ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحة التي تدعو اإىل الت�سامح ونبذ الظلم والتطرف، واحلمد 

هلل اأ�سبحت الفكرة واقع نعي�سه.

اإن ال�سورة امل�سرفة التي و�سلت اإليها اجلمعية بجهود اأع�سائها ومن�سوبيها خالل تلك الفرتة 

التي ج�سدت بع�ض من الأمنيات، لتحتم علينا واجب احلفاظ عليها من خالل تر�سيخ مفهوم 

اجلزيل  بال�سكر  اأتقدم  اأن  اإل  اللحظة  ه��ذه  ي�سعني يف  ول  ثقافتها،   ون�سر  الإن�سان  حقوق 

لكل من �ساهم يف اجناح عمل اجلمعية طيلة ال�سنوات املا�سية من اأع�ساء ومن�سوبني عمل 

املنا�سبة ر�سالة لكل من مل  اأوج��ه بهذه  اأي�سًا  و�سحفيني وكتاب  وجهات حكومية وخا�سة،  

نوافقه الراأي فاأقول له ر�سى النا�ض غايه ل تدرك، وعذرنا اأننا اجتهدنا.

اجلمعية  واأع�����س��اء  التنفيذي  املجل�ض  اأع�����س��اء  زم��الئ��ي  ع��ن  نيابة  ي�سرين  املنا�سبة  وب��ه��ذه   

العمومية اأن نتقدم بال�سكر لكل الإدارات احلكومية على التعاون املثمر فيما بيننا على اأ�سا�ض 

احلر�ض امل�سرتك على احقاق احلق وتطبيق العدالة ون�سرة املظلوم ومبا ي�ساهم  يف اإر�ساء 

مبادئ حقوق الإن�سان يف ظل قيادتنا الر�سيدة وعهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني الأمري �سلمان بن عبد العزيز ، احلري�سني 

دائمًا على دعم اأهداف اجلمعية .

لبالدنا  وال��ع��زة  وال�سداد،  التوفيق  ويلهمنا  اخل��ري،  طريق  على  خطانا  ي�سدد  اأن  اهلل  ون�ساأل 

ولأمتنا العربية والإ�سالمية، واخلري وال�سالم للب�سرية جمعاء.    

د. مفلح بن ربيعان القحطاين

 رئي�ض اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
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اجلمعية ترحب بصدور األمر امللكي لنظام مكافحة 
اإلرهاب ومتويله وتؤكد أنها ستراقب آليات تطبيقه 

اأ�شدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود - 

يتم مبوجبه  ملكياً  اأمراً  حفظه اهلل- 

الأعمال  يف  ي�شارك  من  كل  معاقبة 

ينتمي  اأو  ال�شعودية،  خ��ارج  القتالية 

الفكرية  اأو  الدينية  اجلماعات  اإىل 

كمنظمات  امل�شنفة  اأو  امل��ت��ط��رف��ة، 

دولياً،  اأو  اإقليمياً  اأو  داخلياً  اإرهابية 

ت����راوح ال��ع��ق��وب��ة ال��ت��ع��زي��ري��ة �شمن 

الأمر، ما بني ثالث �شنوات ول تزيد 

على 20 �شنة، وفيما يلي ن�ص الأمر: 

 /  4  /3 التاريخ:   ،44  / اأ  »ال��رق��م: 

1435 ه�، بعون اهلل تعاىل، نحن عبد 

ملك  �شعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  اهلل 

»انطالقاً  ال�شعودية  العربية  اململكة 

الإ�شالمية  ال�شريعة  مقا�شد  م��ن 

يف ح��ف��ظ الأم����ة يف دي��ن��ه��ا واأم��ن��ه��ا 

ووحدتها وتاآلفها وبعدها عن الفرقة 

بقول  ا�شتهداًء  وال��ت��ن��ازع،  والتناحر 

بحبل  »واعت�شموا  �شبحانه:  احل��ق 

جل  وقوله  تفرقوا«،  ول  جميعاً  اهلل 

م�شتقيماً  �شراطي  هذا  »واأن  وعال: 

فاتبعوه ول تتبعوا ال�شبل فتفرق بكم 

عليه  اهلل  �شلى  وقوله  �شبيله«،  عن 

و�شلم: »من فارق اجلماعة �شرباً فارق 

الإ�شالم«.

بو�شع  ال�شرع  قواعد  على  وتاأ�شي�شاً 

ال���الزم���ة حل��ف��ظ كيان  ال�����ش��م��ان��ات 

للمنهج  م��ت��ج��اوز  ك���ل  م���ن  ال���دول���ة 

اململكة  يف  عليه  امل�شتقر  الد�شتوري 

نظامها  ال�شعودية، مبا ميثل  العربية 

وتاآلف  اأمنها،  به  ا�شتتب  الذي  العام 

عليه �شعبها، ت�شري به على هدى من 

اهلل وب�شرية، تهدي باحلق وبه تعدل.

وانطالقاً من واجبنا نحو �شد الذرائع 

املف�شية ل�شتهداف منهجنا ال�شرعي، 

املناهج  قبل  عليه من  القلوب  وتاآلف 

ال����واف����دة، ال��ت��ي ت��ت��خ��ط��ى ���ش��واب��ط 

لالأفكار  امل��ج��رد  التبني  يف  احل��ري��ة 

عملية  ممار�شات  اإىل  والجتهادات 

ت��خ��ل ب��ال��ن��ظ��ام، وت�����ش��ت��ه��دف الأم���ن 

وال�شكينة  والطماأنينة  وال�شتقرار 

العامة، وتلحق ال�شرر مبكانة اململكة، 

عربياً واإ�شالمياً ودولياً وعالقاتها مع 

التعر�ص  ذلك  الأخرى مبا يف  الدول 

بالإ�شاءة اإليها ورموزها.

»احلادية  امل��واد  على  الط��الع  وبعد 

وال�شاد�شة  ع�شرة،  والثانية  ع�شرة، 

وال���ث���الث���ني، وال��ث��ام��ن��ة وال��ث��الث��ني، 

وال��ت��ا���ش��ع��ة وال���ث���الث���ني، وال��ث��ام��ن��ة 

عرف نظام اإلرهاب ومتويله والذي يضم 40 مادة قانونية - اجلرمية اإلرهابية بأنها كل فعل يقوم به اجلاني 
تنفيذاً ملشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به اإلخالل بالنظام العام، أو زعزعة 
النظام األساسي للحكم أو بعض  الوطنية للخطر، أو تعطيل  الدولة أو تعريض وحدتها  أمن املجتمع واستقرار 
مواده، أو اإلساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إحلاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو 
محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو االمتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى املقاصد 

املذكورة أو التحريض عليها
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جميع  على   : النظام  م��ن  عشر  ال��راب��ع��ة  امل���ادة  نصت 
رجال  في  ممثلة   - االختصاص  جهة  متكني  اجلهات 
الضبط اجلنائي والتحقيق - من املعلومات والبيانات 
املتعلقة بجرمية متويل اإلرهاب، التي تستلزم نتائج 
التحريات أو التحقيق االطالع عليها وفقاً لتقدير جهة 

االختصاص

واخلم�شني«  واخلام�شة  والأرب��ع��ني، 

من النظام الأ�شا�شي للحكم، ال�شادر 

بالأمر امللكي رقم »اأ / 90« بتاريخ 27 

/ 8 / 1412ه�.

وبعد الطالع على الأنظمة والأوامر 

ذات ال�شلة، وعماًل بقواعد امل�شالح 

املر�شلة يف فقهنا ال�شرعي؛ وبناًء على 

ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

اأمرنا مبا هو اآت:

اأولً: يعاقب بال�شجن مدة ل تقل عن 

ثالث �شنوات، ول تزيد على ع�شرين 

�شنة، كل من ارتكب - كائناً من كان - 

اأياً من الأفعال الآتية:

- امل�شاركة يف اأعمال قتالية خارج اململكة، 

باأي �شورة كانت، حممولة على التو�شيف 

امل�شار اإليه يف ديباجة هذا الأمر.

 - اجلماعات  اأو  للتيارات  النتماء   -

اأو الفكرية  وما يف حكمها - الدينية 

كمنظمات  امل�شنفة  اأو  امل��ت��ط��رف��ة 

دولياً،  اأو  اإقليمياً  اأو  داخلياً  اإرهابية 

اأو تاأييدها اأو تبني فكرها اأو منهجها 

عن  الإف�شاح  اأو  كانت،  �شورة  ب��اأي 

اأو  كانت،  و�شيلة  باأي  معها  التعاطف 

تقدمي اأي من اأ�شكال الدعم املادي اأو 

التحري�ص على �شيء  اأو  لها،  املعنوي 

من ذلك اأو الت�شجيع عليه اأو الرويج 

له بالقول اأو الكتابة باأي طريقة.

الأف��ع��ال  م��ن  اأي  مرتكب  ك��ان  واإذا 

امل�ضار اإليها يف هذا البند من �ضباط 

القوات الع�شكرية، اأو اأفرادها، فتكون 

العقوبة ال�شجن مدة ل تقل عن خم�ص 

�شنوات، ول تزيد عن ثالثني �شنة.

ثانياً: ل يخل ما ورد يف البند »اأولً« 

مقررة  ب���اأي عقوبة  الأم���ر  ه��ذا  م��ن 

�شرعاً اأو نظاماً.

املن�شو�ص  الأفعال  ثالثاً: ت�شري على 

عليها يف البند »اأولً« من هذا الأمر 

نظام  يف  عليها  املن�شو�ص  الأح��ك��ام 

ال�شادر  ومت��وي��ل��ه  الإره����اب  ج��رائ��م 

باملر�شوم امللكي رقم »م / 16« وتاريخ 

ذلك  يف  مب��ا  1435ه�����،   /  2  /  24

والقب�ص  بال�شبط  املتعلقة  الأحكام 

وال���ش��ت��دلل وال��ت��ح��ق��ي��ق والدع����اء 

واملحاكمة.

رابعاً: ت�شكل جلنة من وزارة الداخلية 

ال�شوؤون  ووزارة  اخل��ارج��ي��ة  ووزارة 

الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�������اف وال���دع���وة 

ودي���وان  ال��ع��دل  ووزارة  والإر����ش���اد 

والدع���اء  التحقيق  وهيئة  امل��ظ��امل، 

 - قائمة  اإع��داد  مهمتها  تكون  العام، 

حتدث دورياً - بالتيارات واجلماعات 

امل�شار اإليها يف الفقرة »2« من البند 

لنا،  ورفعها  الأم���ر،  ه��ذا  من  »اأولً« 

للنظر يف اعتمادها.

بالرفع  الداخلية  وزير  قيام  خام�شاً: 

لنا »اأولً باأول« عن وقوعات القب�ص، 

وال�����ش��ب��ط، وال��ت��ح��ق��ي��ق، والدع�����اء 

البند  يف  عليها  املن�شو�ص  للجرائم 

»اأولً« من هذا الأمر.

البنود  يف  ورد  مب��ا  يعمل  ���ش��اد���ش��اً: 

ثالثني  بعد  الأم��ر  هذا  من  ال�شابقة 

اجلريدة  يف  ن�شره  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��اً 

الر�شمية.

الدكتور مفلح القحطاين »نراقب تطبيق  النظام ول مالحظات حتى الآن«

ب�شدور  اجلمعية  رحبت  جانبها  من 

اآليات  �شراقب  اأنها  وقالت  النظام، 

تطبيقه، موؤكدة اأن النظام ح�شنت فيه 

بع�ص املواد وحذفت اأخرى، ومت تغيري 

بعد  الأف�شل،  نحو  ال�شابقة  �شياغته 

اإدارات  على  امل�شروع  م�شودة  عر�ص 

جمل�ص  بينها  عدة،  وخا�شة  حكومية 

حلقوق  الوطنية  واجلمعية  ال�شورى 

ت�شجل  مل  اأنها  اإىل  م�شرية  الإن�شان، 

حتى الآن اأية مالحظات عليه.

جاء ذلك من خالل  ت�شريح للدكتور 

رئي�ص  القحطاين  ربيعان  ب��ن  مفلح 

الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 

اأي��ة  »اأن  واأ���ش��اف  احل��ي��اة،  ل�شحيفة 

اأن  امل��ب��داأ  حيث  م��ن  ت��ود  ل  منظمة 

نتيجة  ا�شتثنائية،  اأن��ظ��م��ة  ت�����ش��در 

فكرية  انتماءات  اأو  لتوجهات  حوادث 

يف  الفئات  بع�ص  لدى  وموؤقتة  معينة 

ال��دول  م��ن  ك��ث��رياً  لكن  جمتمع،  اأي 

الأمن  خيار  الأول  اأمرين،  اأمام  تكون 

هو  والثاين  املجتمع،  على  واحلفاظ 

اجلمعية  اأن  على  م�شدداً  الفو�شى«، 

�شمنها  وم��ن  البنود،  ببع�ص  ترحب 

متخ�ش�شة  وم���راك���ز  دور  »اإن�������ش���اء 

لالإ�شالح والتاأهيل، هذه املواد مرحب 

بها، وهي حمل عناية خا�شة للموقوف 

املواد، خ�شو�شاً  اأن بع�ص  نف�شه، كما 

واملراقبة،  امل�شاكن  بتفتي�ص  يتعلق  ما 

يف  وو���ش��وح  و�شبط  دق��ة  اإىل  حتتاج 

تطبيقها، بحيث يكون هناك توازن يف 

النا�ص«،  وحقوق  الأمن  على  احلفاظ 

املراقب  خانة  يف  »اجلمعية  واأ�شاف 

دوم���اً ملثل ه��ذه الأن��ظ��م��ة، وذل��ك من 

املباحث  �شجون  اإىل  زياراتها  خ��الل 

ق�شايا  من  تر�شده  ما  اأو  با�شتمرار، 

اأ���ش��ر  م��ن  ���ش��ك��اوى  تلقيها  ح��ت��ى  اأو 

ال�شجناء اأو ذويهم«، ولفت القحطاين 

امل��ت��ورط��ني  ال�����ش��ج��ن��اء  م��ل��ف  اأن  اإىل 

يف  خ�شو�شاً  الأم��ن��ي��ة،  الق�شايا  يف 

واأن  ملحوظاً،  تقدماً  ي�شهد  اململكة، 

م��ع��ظ��م ال�����ش��ك��اوى ال��ت��ي ت�����ش��ل اإىل 

تتحملها  اخل�شو�ص  اجلمعية يف هذا 

تف�شل  مل  التي  الق�شائية  الإدارات 

ف��ي  ال���شجناء  »م��لف  وق��ال  فيها،  

الق���شايا الأم��نية تقدم كثي��راً، ونحن 

يف اجلمعية ندعو الإدارات الق���شائية 

يف  الف����شل  م��ن  الن��ت��ه��اء  ل�شرعة 

»لنا  وت��اب��ع:  لديها«  التي  امل��ع��ام��الت 

الداخلية،  اجتماعات دورية مع وزارة 

ولدينا ات�شال معها يف خ�شو�ص هذا 

امللف، ولدينا خم�شة مكاتب يف �شجون 

ونقوم  املناطق،  على  موزعة  املباحث 

وهناك  بانتظام،  لل�شجناء  ب��زي��ارات 

تعاون مع اإدارات ال�شجون جتاه ما يرد 

من مالحظات، واأغلب ال�شكاوى التي 

الف�شل  عدم  هي  احلقيقة  يف  ت�شلنا 

اخت�شا�ص  م��ن  وه����ذا  ق�����ش��اي��ا،  يف 

الإدارات الق�شائية«.

الدكتور �سالح اخلثالن يوؤكد اأن هدف القرار امللكي هو حماية امل�سالح الوطنية �سد اأي ممار�سات تهدد اأمنه و�سالمة مواطنيه

الدكتور �شالح  ال�شياق قال  ويف ذات 

اخلثالن نائب رئي�ص اجلمعية الوطنية 

الر�شمي  واملتحدث  الإن�شان  حلقوق 

امل�شاركة  معاقبة  تنظيم  »اإنَّ  با�شمها، 

ال��ق��ت��ال��ي��ة يف اخل���ارج  يف الأع���م���ال 

وكذلك النتماء اإىل جماعات اإرهابية 

اأو متطرفة اأمر اإيجابي، فالأمر امللكي 

وا�شحاً  قانونياً  اأ�شا�شاً  ي�شع  هنا 

دون  ويحول  املحاكم  يف  اإليه  ي�شتند 

مع  التعاطي  يف  الفردية  الجتهادات 

هو  الإ���ش��ك��ال  لكن  املخالفات،  ه��ذه 

باأي  التعاطف  عن  »الإف�شاح  جترمي 

اأو  بالقول  الرويج  اأو  كانت«  و�شيلة 

الكتابة »باأي طريقة«، فهذه ال�شياغة 

امل��ح��دود  غ��ري  للتو�شع  جم���الً  تتيح 

حديث  اأي  ملعاقبة  القرار  تف�شري  يف 

اأو  ب�شيطاً  كان  مهما  �شلوك  حتى  اأو 

عفوياً.

امللكي هو  ال��ق��رار  ه��دف  اأنَّ  م��وؤك��داً 

اأي  �شد  الوطنية  امل�شالح  حماية 

�شالمة  وكذلك  اأمنه  تهدد  ممار�شات 

يف  القتال  يف  التورط  مثل  مواطنيه؛ 

اإرهابية  جلماعات  والنتماء  اخل��ارج 

اأو متطرفة. 

ولفتاً يف الوقت ذاته باأن اململكة يف 

قد  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  عهد 

خطت خطوات مهمة يف جمال تعزيز 

اأن ل  »ناأمل  م�شيفاً  الإن�شان،  حقوق 

يتم الراجع عنها من خالل �شياغات 

ف�شفا�شة لأنظمة مت�ص بهذه احلقوق 

احلقوق  هذه  حماية  �شرورة  وكذلك 

الأ�شا�شية من اأي جتاذبات �شيا�شية«.
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اجلمعية تطالب مبسح املواقع التي 
يشتبه وجود آبار قدمية أو حفر مكشوفة 

بها لردمها

نائب  اخلثالن  �شالح  الدكتور  دع��ا 

حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  رئ��ي�����ص 

الإن�شان  واملتحدث الر�شمي با�شمها، 

وال��ق��روي��ة  البلدية  ال�����ش��وؤون  وزارة 

، مل�شح  املناطق  اإمارات  بالتعاون مع 

اآب��ار  وج��ود  بها  ي�شتبه  التي  املواقع 

قدمية اأو حفر مك�شوفة وردمها.

حادثة  بعد  الت�شريحات  تلك  جاءت 

�ضقوط الطفلة ملى الروقي والتي مل 

وادي  »بئر  الأول يف  تتجاوز عقدها 

حقل  حمافظة  يف  الواقع  الأ�شمر« 

بالقرب من مدينة تبوك اأثناء جتولها 

مع اأ�شرتها يف نزهة برية، وقد ذكر 

الدفاع  اللواء م�شتور احلارثي مدير 

بالغ  ورود  ف��ور  اأن��ه  بتبوك،  امل��دين 

الفقدان من ذوي الطفلة اإىل غرفة 

على  مت  امل��دين  ب��ال��دف��اع  العمليات 

وفرقة  الإن��ق��اذ  فرقة  توجيه  الفور 

وقامت  املوقع  اإىل  املباين  انهيارات 

فور و�شولها بتم�شيط الوادي للتاأكد 

من عدم توهانها فيه.

احلادثة  »اإنَّ  اخلثالن  الدكتور  وقال 

التاأكيد على �شرورة م�شاعفة  تُعيد 

اجل���ه���ود م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 

»ندعو  واأ���ش��اف  الأط��ف��ال،  حلماية 

عملية  تنفيذ  اإىل  امل���دين  ال��دف��اع 

احلوادث  مع  للتعامل  �شاملة  تاأهيل 

املعدات  على  احل�شول  خ��الل  م��ن 

والأج���ه���زة ال���الزم���ة وال��ع��م��ل على 

التعامل  كيفية  على  الأف��راد  تدريب 

تقوم  اأن  و�شدد على �شرورة  معها«، 

مع  بالتوا�شل  امل��دين  الدفاع  اإدارة 

الأخرى  ال��دول  يف  املماثلة  الأجهزة 

كيفية  يف  جتاربها  من  وال�شتفادة 

الإنقاذ، لفتاً اإىل اأن وزارة الداخلية 

اإىل  املناطق  اإم���ارات  توجيه  عليها 

بطرق  تتعامل  اأزم���ة  ف��رق  ت�شكيل 

الجتهادات  ع��ن  بعيداً  اح��راف��ي��ة، 

الفردية مع احلوادث التي تت�شبب يف 

فقد الأرواح.

رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان القطرية والوفد املرافق له يزور 
اجلمعية الوطنية حلقوق  اللجنة  رئي�ص  التقى 

علي  الدكتور  قطر  بدولة  الإن�شان 

بن �شميخ املري يرافقه الأمني العام 

�شلطان  الأ���ش��ت��اذ  للجنة  امل�����ش��اع��د 

الوطنية  اجلمعية  برئي�ص  اجلفايل، 

بن  مفلح  الدكتور  الإن�شان  حلقوق 

ربيعان القحطاين يف مكتبه بالريا�ص 

ي��وم الأح��د 1435/1/27ه����� املوافق 

2013/12/1م.

الأم��ني  �شعادة  ا�شتقبالهم  يف  وك��ان 

العام املكلف للجمعية امل�شت�شار خالد 

و�شكرتري  الفاخري،  بن عبدالرحمن 

بن  اأحمد  الأ�شتاذ  اجلمعية  رئي�ص 

حممد املحمود.

 تناول اللقاء احلديث عن الهتمامات 

احل��ق��وق��ي��ة واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة من 

اجلهات احلقوقية اخلليجية وتعميق 

واحل��اج��ة  الإن�����ش��ان،  ح��ق��وق  مفهوم 

احلقوقية  املنظمات  م��ع  للتوا�شل 

الدولية مبا ي�شاهم يف بيان وحماية 

م�شالح املجتمعات اخلليجية ، والرد 

على ما يثار يف هذا ال�شاأن يف بع�ص 

الدقة  ينق�شها  ق��د  التي  التقارير 

والإج��راءات  بالآليات  املعرفة  وعدم 

اتفق  كما  املنطقة،  يف  احلقوقية 

التعاون فيما  الطرفان على موا�شلة 

وتبادل  احلقوقي  املجال  يف  بينهما 

الطرفان  واأكد  والزيارات  املعلومات 

على اأهمية تبادل وجهات النظر حول 

الأمور املتعلقة بحقوق الإن�شان ب�شكل 

الوفد  �شكر  اللقاء  نهاية  ويف   ، عام 

ح�شن  على  اجلمعية  رئا�شة  ال��زائ��ر 

ال�شتقبال.
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رئيس اجلمعية يستقبل سفير أثيوبيا والوفد املرافق له
الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  ا�شتقبل 

ال��دك��ت��ور مفلح  الإن�������ش���ان  حل��ق��وق 

ب����ن رب���ي���ع���ان ال���ق���ح���ط���اين، ي���وم 

الث���ن���ني 1435/2/20ه���������� امل��واف��ق 

ال�شفري  ���ش��ع��ادة  2013/12/23م، 

حممد ح�شن �شفري جمهورية اأثيوبيا 

الفيدرالية لدى اململكة مع وفد �شم 

دولة  ل��دى  الأثيوبي  ال�شفري  �شعادة 

اإدارة  رئي�ص  ال�شفري  و�شعادة  قطر، 

�شئون ال�شرق الأو�شط، و�شعادة مدير 

اخلارجية  ب����وزارة  امل��غ��رب��ني  اإدارة 

جانب  من  اللقاء  وح�شر  الأثيوبية، 

اجلمعية الأمني العام املكلف للجمعية 

عبدالرحمن  ب��ن  خ��ال��د  امل�شت�شار 

اجلمعية  رئي�ص  و�شكرتري  الفاخري 

الأ�شتاذ اأحمد بن حممد املحمود.

هدفت الزيارة اإىل بحث �شبل التعاون 

وتبادل وجهات النظر حول ما ترتب 

على ت�شحيح اأو�شاع العمالة الوافدة، 

وع��ل��ى وج����ه اخل�����ش��و���ص ال��ع��م��ال��ة 

بدور  ال�شفري  اأ���ش��اد  وق��د  الأثيوبية 

اجلمعية يف متابعة اإجراءات احلملة، 

عندما  الأث��ي��وب��ي��ة  العمالة  وخا�شة 

ل��الإط��الع  ميدانية  ب��زي��ارات  ق��ام��ت 

الإيواء  اأماكن  وزي��ارة  الأو�شاع،  على 

اأو�شاعها،  ت�شحح  مل  التي  للعمالة 

وتُقيم اإقامة غري نظامية، للتاأكد من 

متكينهم من حقوقهم، والتي اأ�شماها 

حقوق  خل��دم��ة  ال�شامية  ب��اجل��ه��ود 

الإن�شان.

واأو�شح الدكتور القحطاين اأن احلاجة 

تدعو لتاأهيل العمالة الأثيوبية، حيث 

حقوقها  تفقد  ال��ع��م��ال��ة  بع�ص  اأن 

املهن  على  مدربة  غري  كونها  نتيجة 

اأجلها، واأجاب �شعادة  امل�شتقدمة من 

ال�شفري »اأن احلكومة الأثيوبية قامت 

باإن�شاء مراكز للتدريب املهني للعمالة 

ال�شفارة  اأن  واأكد  للمملكة«،  القادمة 

ل اع��را���ص ل��ه��ا ع��ل��ى الإج�����راءات 

فقد  الأو���ش��اع،  لت�شحيح  ال�شعودية 

الثبوتية  الأوراق  ب��ت��وف��ري  ق��ام��ت 

للمرحلني، كما اأنها توؤكد على معاقبة 

املخطئ،  ولكنه ياأمل األ يكون هناك 

جتاوزات بحق مواطني بالده وخا�شة 

ملا  الإع���الم  و�شائل  ت�شخيم  ظل  يف 

مما  للبع�ص،  جت���اوزات  م��ن  يحدث 

العمالة  �شمعة  ت�شويه  على  ي�شاعد 

اأن العمالة الأثيوبية  الأثيوبية، موؤكداً 

النظامية ملتزمة وتنكر ما قد يحدث 

على  و���ش��دد  ف��ردي��ة،  ت�شرفات  م��ن 

اإيقاف  عند  ال�شفارة  اإب���الغ  اأهمية 

رعاياها وال�شماح بزيارتهم كما عر�ص 

اجلمعية  وط��ال��ب  احل����الت  ب��ع�����ص 

م�شاكلهم،  على  ل��ل��وق��وف  ب��زي��ارت��ه��ا 

وخا�شة ا�شراحات الإيواء.

مبتابعة  اجلمعية  رئي�ص  وع��د  وق��د   

امل�شاعدة يف  وبتقدمي  تلك احلالت، 

املوقوفني  عدد  عن  املعلومات  توفري 

من العمالة الأثيوبية يف بع�ص مناطق 

ال�شتعجال  يف  ي�شاعد  ومبا  اململكة 

بحل اأو�شاعهم وترحيلهم، كما اأكدت 

ال�شيادي  اململكة  حق  على  اجلمعية 

على  يقيم  م��ن  اأو����ش���اع  تنظيم  يف 

اأرا�شيها بحيث تكون اإقامتهم نظامية 

مع التاأكيد على اأهمية احرام حقوق 

اجلميع.

العمالة  لتأهيل  تدعو  احلاجة  إنَّ   : اجلمعية  رئيس 
األثيوبية، حيث أن بعض العمالة تفقد حقوقها نتيجة 

كونها غير مدربة على املهن املستقدمة من أجلها

يعود تاريخ  العالقات ال�شيا�شية بني اململكة واإثيوبيا اإىل عام 1948م عندما اأقيمت العالقات الدبلوما�شية بينهما 

على م�شتوى القائم بالأعمال ، ثم مت رفع درجة التمثيل الدبلوما�شي بينهما اإىل درجة �شفري بتاريخ 14 اكتوبر 

1994 وظلت البعثتان الدبلوما�شيتان للبلدين ت�شكالن همزة و�شل لتن�شيق ال�شيا�شات فيما بينهما وخا�شة ما 

يتعلق بالق�شايا الثنائية والق�شايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرك ح�شب ما تتطلبه ال�شرورة.

املن�شو�ص  الأ�شا�شية  باملبادئ  فاإنهما قد ظال ملتزمني  املتحدة  الأمم  تاأ�شي�ص  �شاركا معا يف  البلدين   اأن  ومبا 

عليها فى ميثاق هذه املنظمة الدولية  وخا�شة ما يتعلق منها مببادئ احلفاظ على الأمن وال�شالم على امل�شتويني 

الإقليمي والعاملي واحرام �شيادة جميع الدول وعدم التدخل يف �شئونها الداخلية وحق جميع ال�شعوب امل�شتعمرة 

يف تقرير امل�شري وجتنيب الب�شرية ويالت واآلم احلروب وت�شوية النزاعات بالو�شائل ال�شلمية.

ومن هذا املنطلق ظل البلدان يتخذان مواقف متطابقة اأو متقاربة يف الكثري من الق�شايا اجلوهرية التي تبحثها 

وتقرها الأمم املتحدة ووكالتها املتخ�ش�شة وخا�شة ما يتعلق منها بق�شايا ال�شلم والأمن والتنمية.

العالقات السعودية األثيوبية
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فريق من اجلمعية يناقش عدد من 
املوضوعات الصحية مع مسؤلي 

صحة جازان

التعريفية عن  العمل  ور�شة  باجلوف يف  فرع اجلمعية  موؤخراً  �شارك 

املناطق  �شتخدم  والتي  الطبية  العزيز  عبد  بن  الأم��ري حممد  مدينة 

ال�شمالية يف اململكة.

افتتح الور�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري فهد بن بدر بن عبد العزيز 

التعريف باملدينة الطبية ور�شالتها  اأمري منطقة اجلوف، ومت خاللها 

ومراحل �شري العمل يف م�شاريعها واأوجه التكامل مع اجلهات احلكومية 

الإدارات احلكومية  مدراء  الور�شة  ا�شتهدفت  وقد  والقطاع اخلا�ص، 

واأع�شاء جمال�ص املناطق ورجال الإعالم واملخت�شني وذوي الإهتمام، 

وقد ح�شر الور�شة الأ�شتاذ مون�ص الرويلي اأحد من�شوبي فرع اجلمعية 

الوطنية حلقوق الإن�شان باجلوف.

اجلمعية تشارك في ورشة املدينة الطبية باجلوف

اأمري اجلوف خالل الفتتاح

امل�شتقبلية  اخل��ط��ط  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ة 

تفاوؤله مبعاجلة  واأبدى  املنطقة  ل�شحة 

املالحظات التي مت طرحها على طاولة 

امل�شوؤولني يف �شحة جازان«.

�شكر  البهكلي  ق��دم  ال��زي��ارة  ختام  ويف 

وفد اجلمعية ل�شحة جازان على ح�شن 

اجلمعية  فرع  على  العام  امل�شرف  اأكد 

وجود  البهكلي،  اأحمد  الدكتور  بجازان 

فهد  امللك  م�شت�شفى  بيئة  يف  حت�شن 

تقدم يف  اإح��راز  اإىل  اإ�شافة  ب��ج��ازان، 

للمر�شى،  املقدمة  اخلدمات  م�شتوى 

من  وفد  نفذها  زي��ارة  عقب  ذلك  جاء 

الدكتور  م��ن  ك��اًل  �شم  اجلمعية  ف��رع 

على  ال��ع��ام  امل�����ش��رف  البهكلي  اأح��م��د 

عبد  العبا�ص  ال�شيخ  والأع�شاء  الفرع، 

بن  حممد  والدكتور  احل��ازم��ي  الفتاح 

مرعي احلارثي، وقد كان يف ا�شتقبالهم 

الدكتور ح�شن ال�شعبي مدير امل�شت�شفى، 

واجتمعوا مبدير عام ال�شوؤون ال�شحية 

ب��ج��ازان ال��دك��ت��ور م��ب��ارك ب��ن ح�شن 

ظافر.

وقال البهكلي »نوق�ص يف الجتماع عدد 

املواطنني  تهم  التي  املو�شوعات   من  

مثل الكفاءة  الت�شغيلية يف م�شت�شفيات 

ال�شحية،  ال��رع��اي��ة  وم��راك��ز  املنطقة 

للقطاع  ال�شحية  اخل��دم��ات  و�شمول 

وال��دواء  التجهيزات  وتكامل  اجلبلي، 

امل�شت�شفيات  ووجود  امل�شت�شفيات،  يف 

والتقليل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  املتخ�ش�شة 

وفد  اطلع  وقد  الطبية،  الأخطاء  من 

ال�شتقبال والتعاون مع اجلمعية بعقد  

الهادفة  واملعار�ص  والندوات  اللقاءات 

اأن  التي حتقق الهدف املاأمول، ومتنى 

فرع  بني  املثمر  التعاون  ه��ذا  ي�شتمر 

على خمتلف  ج��ازان  و�شحة  اجلمعية 

الأ�شعدة.

ا�شتمراراً يف �شعي اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان يف موا�شلة اإحدى اأهم اأهدافها وهي ن�شر الثقافة احلقوقية بني كافة اأفراد املجتمع، قام فريق من 

فرع اجلمعية باجلوف موؤخراً بزيارة ملدر�شة الإمام م�شلم املتو�شطة، و�شم وفد اجلمعية كاًل من الأ�شتاذ مون�ص الرويلي، والأ�شتاذ عمر املنديل، فيما 

ا�شتقبلهم مدير املدر�شة الأ�شتاذ فرحان الرويلي وعدد من من�شوبي املدر�شة.

يف بداية اللقاء مت تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية من قبل الوفد الزائر، ومت ت�شليط ال�شوء على ر�شالتها واأهدافها وروؤيتها واآلية تعاملها مع ال�شكاوى 

والتظلمات عند ا�شتقبالها، ثم متت الإجابة على ا�شتف�شارات املعلمني والطالب، وبعد ذلك مت توزيع عدد من مطبوعات واإ�شدارات اجلمعية احلقوقية، 

ويف نهاية اللقاء �شكر الوفد الزائر مدير املدر�شة ومن�شوبيها وطالبها على جتاوبهم وح�شن ا�شتقبالهم لهم.

محاضرة تعريفية في مدرسة اإلمام مسلم املتوسطة
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ناق�ص وفد من فرع اجلمعية بجازان 

املوافق  1435/2/21ه���  الثالثاء  يوم 

اأم��ان��ة  اأم����ني  م��ع  2013/12/17م 

بن  حممد  الأ���ش��ت��اذ  ج���ازان  منطقة 

املوا�شيع  من  ع��دد  ال�شايع،   حمود 

الإن�شان  بحقوق  العالقة  ذات  الهامة 

�شركات  اأداء  م�شتوى  منها  وال��ت��ي 

النظافة، تاأخر توزيع اأرا�شي �شاحية 

امللك عبد اهلل، و�شع �شوارع املنطقة، 

اإىل  الزراعية  الأرا�شي  حتويل  بطء 

عن  التعوي�شات  مبالغ  تدين  �شكنية، 

اخلطاب  اآليات  املنزوعة،  العقارات 

ُعمم  ال��ذي  الأرا���ش��ي  بحجج  املتعلق 

واأث��ار  اأخ���رياً  املنطقة  بلديات  على 

لغطاً.

اأحمد  الدكتور  برئا�شة  الوفد  وك��ان 

فرع  على  ال��ع��ام  امل�����ش��رف  البهكلي 

ال�شيخ  والأع�شاء  بجازان  اجلمعية 

العبا�ص بن اأحمد عبد الفتاح احلازمي 

عري�شي  ���ش��ي��ب��ان  ع��ل��ي  وال���دك���ت���ور 

وال��دك��ت��ور حم��م��د م��رع��ي احل��ارث��ي 

و�شكرتري الفرع غازي الرياين.

وم�شاعدوه  الأم���ني  ب��ني  جانبه  م��ن 

املو�شوعات،  تلك  من  الأمانة  موقف 

واأفاد باأن الأمانة حري�شة على اأمالك 

واأن  وال��زراع��ي��ة  ال�شكنية  املواطنني 

الأرا�شي  ملكية  ل�شبط  خطة  لديها 

بطرق علمية ي�شارك فيها الأكادمييون 

اجلامعة،  العلمي يف  البحث  ومراكز 

املعمم  اخلطاب  اآل��ي��ات  اأن  واأو���ش��ح 

وزارة  م��ن   معتمدة  البلديات  على 

كل  يف  ومطبقة  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����ش��وؤون 

ا�شتعداد  اإىل  واأ�شار  اململكة،  مناطق 

كل  على  املواطنني  لإط��الع  الأم��ان��ة 

ذلك.

على  اجلمعية  وف��د  اأك��د  جانبه  م��ن 

م��ع��ام��الت م�شح  ت��ي�����ش��ري  ����ش���رورة 

الأرا���ش��ي وع��دم تعقيد الإج���راءات 

لكي  والتخطيط  للتملك  وال�ضروط 

ي�شتفيد املواطنون من فر�ص التنمية 

على  م�شدداً  ال��دول��ة،  توفرها  التي 

الأمني  اأب��داه  ال��ذي  التعاون  اأهمية  

اأن��ه   اإىل  اإ���ش��اف��ة  مالحظاتهم،  م��ع 

اأو�شح لهم بع�ص الأمور التي ل ميكن 

واطلع   ، الإع��الم  و�شائل  يف  ن�شرها 

الوفد عليها.

وفد من اجلمعية يلتقي أمني أمانة منطقة جازان

اجلمعية تشارك في املؤمتر 
اإلقليمي خلط مساندة الطفل 

116111
نظمت ال�شوؤون ال�شحية باحلر�ص الوطني، ممثلة يف برنامج الأمان الأ�شري 

مع  بالتعاون   116111 الطفل  م�شاندة  خلط  الإقليمي  املوؤمتر  الوطني 

�شفر   15  -13 من  الفرتة  يف  الطفل  م�ضاندة  خلطوط  الدولية  املنظمة 

1435ه� املوافق 16-18دي�شمرب 2013م، حتت �شعار “طفل يتكلم … الكل 

عبدالعزيز  بن  �شعود  امللك  بجامعة  املوؤمترات  مركز  وذلك يف   ، ي�شتمع” 

عبداهلل  بنت  عادلة  الأم��رية  وبرعاية  الريا�ص  مدينة  يف  ال�شحية  للعلوم 

بن عبدالعزيز ، ويهدف املوؤمتر اإىل مناق�شة التحديات واخلطط الفاعلة 

وتبادل اخلربات املتعلقة بخطوط م�ضاندة الطفل حول العامل، بالإ�ضافة 

تقدمي  يف  للتناف�ص  املعنية  واجلهات  ال�شركاء  الفر�شة جلميع  اإتاحة  اإىل 

يف  واملراهقني  الأطفال  م�شاندة  جمال  يف  املبتكرة  والإ�شهامات  احللول 

جميع مناطق اململكة العربية ال�شعودية، وذلك من خالل حما�شرات واأوراق 

وور�ص عمل قيمة مقدمة للمتخ�ش�شني والعامة من كبار واأطفال على حد 

ودور  الطفل  (حقوق  على  للموؤمتر  الرئي�شية  املحاور  ا�شتملت  كما  �شواء، 

خط م�شاندة الطفل يف تعزيزها، دور القطاع احلكومي والأهلي يف دعم 

خطوط م�ضاندة الطفل، الإح�ضاءات ونظم جمع البيانات ودورها يف تعزيز 

خطوط م�ضاندة الطفل، جتارب الدول العربية يف خطوط م�ضاندة الطفل، 

اآليات الو�شول اإىل الطفل – التحديات والعقبات، نظم الت�شالت ودورها 

يف دعم خط امل�شاندة، دور ال�شباب والأطفال يف خط م�شاندة الطفل – 

الآمال والتطلعات). تتمة �ض10
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"طفل يتكلم... الكل يستمع"
اجلمعية  �شاركت  كما  ����ض9..  تتمة 

ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق الإن�����ش��ان ممثلة 

القحطاين  مفلح  الدكتور  برئي�شها 

املوؤمتر 13�شفر  الأول من  اليوم  يف 

1435ه� املوافق 16 دي�شمرب 2013م 

بورقة عمل بعنوان »حقوق الطفل يف 

الو�شع  ال�شعودية:  العربية  اململكة 

امل�شتقبل«  وط��م��وح��ات  ال���راه���ن 

حقوق  واق��ع  العمل  ورق��ة  وناق�شت 

الطفل يف اململكة العربية ال�شعودية، 

والت�شريعات  النظم  وا�شتعر�شت 

اإق�����راره�����ا،  ال���ت���ي مت  ال���وط���ن���ي���ة 

الدولية  والربوتوكولت  والتفاقيات 

التي �شادقت عليها اململكة والهادفة 

تطرقت  كما  الطفل،  حقوق  لإنفاذ 

امل�شتقبلية  الطموحات  اإىل  الورقة 

حلقوق الطفل يف اململكة من الناحية 

الت�شريعية والعملية على حٍد �شواء، 

وجاء فيها » حث الإ�شالم على العناية 

من  بالعديد  اأحاطها  و  بالطفولة 

وحتميها  حتفظها  التي  الت�شريعات 

ال���ولدة  منذ  فقط  لي�ص  وت��رع��اه��ا 

على  احلث  من خالل  ذلك  قبل  بل 

اختيار الوالدين وو�شع الأحكام التي 

حتمي اجلنني وحتفظ حقوقه، ولكن 

الطفولة ب�شكل عام لزالت تعاين من 

تربيتهاوتن�شئتها  يف  امل�شاكل  بع�ص 

والقانونية  الجتماعية  واأو�شاعها 

فقد مت ر�شد اأن هناك وفاء ببع�ص 

البع�ص  يف  ملمو�ص  وتطور  احلقوق 

اأج��ل  م��ن  للعمل  واحل��اج��ة  الآخ����ر 

بالن�شبة  �شواء  منها  باملتبقي  الوفاء 

للطفل ب�شكل عام اأو بالن�شبة لفئات 

احلقوق  وم��ن  الأط��ف��ال،  من  معينة 

باململكة:  الطفل  بها  يتمتع  ال��ت��ي 

الطفل  ح��ق  ب��احل��ي��اة،  الطفل  ح��ق 

الطفل  العناية، حق  باحل�شول على 

يف احل�شول على تربية �شليمة، حق 

الطفل يف  حق   ، التعليم  يف  الطفل 

على  واحل�شول  باجلن�شية  التمتع 

يف  الطفل  ح��ق  الثبوتية،  الأوراق 

ال�شليمة،  التغذية  على  احل�شول 

حق الطفل يف العي�ص مع والديه يف 

حالة النف�شال، حقه يف احل�شانة و 

زيارة والديه ويف حالة غياب اأو وفاة 

الأ�شر  العي�ص مع  الوالدين حقه يف 

البديلة اأو حتت رعاية الدولة،  حق 

الطفل يف الرفيه والت�شلية واللعب 

اأق��ران��ه، حق الأط��ف��ال من ذوي  مع 

باحل�شول  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات 

على احتياجاتهم الأ�شا�شية ب�شهولة 

وب��ال��ط��رق امل��ن��ا���ش��ب��ة لأو����ش���اع كل 

منهم، حق الطفل يف ال�شتماع اإليه 

وت�شهيل اأمر تبليغ �شكواه ومن يهمه 

الطفل  وح��ق  ال�شلطات،  اإىل  اأم��ره 

يف ع���دم الإه���م���ال واحل��م��اي��ة من 

الإي��ذاء« و قد ت�شمنت ورقة العمل 

تف�شياًل عن تلك احلقوق وماتواجهه 

العربية  اململكة  يف  �شعوبات  م��ن 

ال�شعودية.

امل�شت�شار خالد  كما جاءت م�شاركة 

املكلف  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال��ف��اخ��ري 

للجمعية الوطنية حلقوق الإن�شان يف 

ال�شابعة  اجلل�شة  يف  النقا�ص  حلقة 

امل��وؤمت��ر يف 15 �شفر 1435ه���  من 

وقد  2013م،  دي�شمرب   18 املوافق 

اأكد فيها اأنه تر�شيخاً ملبداأ ال�شراكة 

املجتمع  موؤ�ش�شات  ب��ني  وال��ت��ع��اون 

امل����دين وال��ق��ط��اع اخل���ا����ص وخ��ط 

دور  من  وانطالقاً  الطفل  م�شاندة 

وه��ي  امل���دين  املجتمع  م��وؤ���ش�����ش��ات 

اجلمعيات واملوؤ�ش�شات التي ين�شئها 

ق�شايا  لن�شرة  اأ�شخا�ص  جمموعة 

تهدف  وال��ت��ي  م�شركة  جمتمعية 

وتبني ق�شاياهم  الأفراد  اإىل متثيل 

والجتماعية  القانونية  الناحية  من 

الأطفال  التي مت�ص  الق�شايا  ومنها 

ف����اإن اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق 

الإن�شان باعتبارها اإحدى موؤ�ش�شات 

املجتمع املدين تويل ق�شايا الطفولة 

ب�شكل خا�ص اهتماماً كبرياً للق�شاء 

اأي انتهاك حلقوقه، ومن هذا  على 

املنطلق فقد �شعت اجلمعية الوطنية 

حل��ق��وق الإن�����ش��ان حل��م��اي��ة حقوق 

الطفل بكافة الو�شائل والتن�شيق مع 

على  الطفل  حل�شول  اجلهات  كافة 

اأن��ه��ا من  باعتبار  م��ن ح��ق��وق  م��ال��ه 

الق�شايا التي تتعامل معها اجلمعية 

اجلمعية  وتعمل  م�شتعجلة،  كحالت 

على التعاون مع كافة اجلهات املعنية 

القانونية  الناحية  الطفل من  بو�شع 

والجتماعية والثقافية، وقد اأبرمت 

العديد من مذكرات  ال�شاأن  يف هذا 

ومنها  اجلهات  مع خمتلف  التفاهم 

لتقدمي  الأ����ش���ري  الأم����ان  ب��رن��ام��ج 

والعاجلة  املمكنة  وامل�شاندة  الدعم 

التي يحتاجها الأطفال.

امل��وؤمت��ر  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن   

الطفل  م�����ش��ان��دة  الإق��ل��ي��م��ي خل��ط 

ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف   116111

الفر�ص  اإح����دى  يُ��ع��ت��رب  ال�����ش��ع��ودي��ة 

امل���م���ي���زة ال���ت���ي ي��ت��ي��ح��ه��ا ب��رن��ام��ج 

للتقاء  ال��وط��ن��ي  الأ���ش��ري  الأم����ان 

واملوؤ�ش�شات  الأف��راد  جهود  وتكامل 

املتخ�ش�شة بق�شايا الطفولة والأمان 

الأ�شري يف اململكة.

يهدف املؤمتر إلى مناقشة التحديات واخلطط الفاعلة 
وتبادل اخلبرات املتعلقة بخطوط مساندة الطفل حول 

العالم، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة جلميع الشركاء واجلهات 
املعنية للتنافس في تقدمي احللول واإلسهامات املبتكرة 

في مجال مساندة األطفال واملراهقني في جميع مناطق 
اململكة العربية السعودية
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زيارة تفقدية لسجن النساء في بريدة
امل�شن�شارة  قامت  الإن�����ش��ان،  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  لأه���داف  حتقيقاً 

القانونية يف املكتب الرئي�شي بالريا�ص ، يوم اخلمي�ص 1435/2/9ه�  املوافق 

ال�شجون  حالة  لر�شد  وذلك  بربيدة،  الن�شاء  �شجن  بزيارة  2013/12/12م، 

اأو�شاع ال�شجينات، وقد كان يف ا�شتقبالها مديرة ال�شجن الأ�شتاذة  ومتابعة 

فاطمة املرزوق، و�شكرتريتها الأ�شتاذة عبري ال�شالمة.

ال�شجن حول  اإدارة  مع  النظر  بتبادل وجهات  الطرفان  قام  اللقاء  بداية  يف 

اأو�شاع النزيالت واأعدادهن، وبعد ذلك مت القيام بجولة تفقدية داخل العنابر 

ولقاء النزيالت وال�شتماع لتظلماتهن، وتدوين عدد من املالحظات الإيجابية  

وال�شلبية ومت و�شع عدد من التو�شيات وت�شمينها يف تقرير لرفعه للجهات 

املخت�شة من اأجل اتخاذ الالزم حيالها.

مع  ال�شجن  على  القائمات  تعامل  ح�شن  هو  الإيجابيات  اأبرز  من  كان  وقد 

النزيالت واإملام مديرة ال�شجن بحالة كل نزيلة وتعاون القائمات على ال�شجن 

مع الزائرة من اجلمعية ومتكينها من التوا�شل مبا�شرة مع كل نزيلة واحل�شول 

على كافة املعلومات عنها والدخول لكافة العنابر، فيما جاءت اأبرز ال�شلبيات 

يف  خلو املبنى من ق�شم خم�ش�ص للتوقيف مما ينتج عنه دمج املوقوفة مع 

ال�شجينة، اإ�شافة اإىل تواجد املوقوفة مع بقية النزيالت قبل انتهاء اإجراءات 

الك�شف عليها والتحقق من خلوها من الأمرا�ص، وعدم وجود ق�شم خم�ش�ص 

لعزل احلالة التي تعاين من حالة نف�شية اأو حالة �شحية تتطلب العزل حلني 

نقلها للمراكز املتخ�ش�شة، ووجود نق�ص يف الكوادر الوظيفية لل�شجن، بينما 

كان من اأبرز التو�شيات �شرورة ا�شتحداث عنرب خم�ش�ص للتوقيف ل�شمان 

عدم دمج املوقوفة مع ال�شجينة، وا�شتحداث ق�شم خا�ص بعزل احلالة التي 

ال�شجن  والعمل على دعم  العزل،  تتطلب  اأو �شحية  نف�شية  تعاين من حالة 

با�شتقبال  الن�شائية  ال�شجن  لإدارة  والإيعاز  الوظيفية  الكوادر  من  باملزيد 

الإن�شان  الوطنية حلقوق  للجمعية  واإر�شالها  وتظلماتهم  ال�شجينات  �شكاوى 

ملتابعة و�شع النزيلة مع اجلهات املعنية واإنهاء معاناتها.

فريق من اجلمعية يزور مركز شرطة صوير 

قام فريق من فرع اجلمعية الوطنية 

بزيارة  ب��اجل��وف،  الإن�����ش��ان  حلقوق 

وذلك  باجلوف  �شوير  �شرطة  ملركز 

يوم اخلمي�ص 1435/2/9ه���  املوافق 

الفريق  �شم  وق��د  2013/12/12م، 

ال�شمري  ط��ار���ص  الدكتور  م��ن  ك��اًل 

وعدد  اجلمعية  فرع   على  امل�شرف 

الأ�شتاذ  وه��م  ال��ف��رع  من�شوبي  م��ن 

م��ون�����ص ال��روي��ل��ي، والأ���ش��ت��اذ عمر 

املنديل، وقد كان يف ا�شتقبال الفريق 

مدير املركز العميد �شلطان الدامر، 

وعد من �ضباط املركز.

يف بداية اللقاء قدم فريق اجلمعية 

ر�شالتها  وعن  عنها  موجزاً  �شرحاً 

واآل��ي��ة عملها  واأه��داف��ه��ا  وروؤي��ت��ه��ا 

تبادل  ثم  لل�شكاوى،  ا�شتقبالها  عند 

الطرفان الآراء والأحاديث عن بع�ص 

بينهم،  وامل�شركة  الهامة  الق�شايا 

املوقوفني  حقوق  مناق�شة  مت  كما 

والقانونية  النظامية  والإج����راءات 

الفريق  قام  ذلك  بعد  العالقة،  ذات 

برفقة  املركز  داخل  ميدانية  بجولة 

الفريق  التقى  كما  امل��رك��ز،  م��دي��ر 

لهم  ال���ش��ت��م��اع  ومت  ب��امل��وق��وف��ني 

ومناق�شتهم يف حال وجود اأي �شكوى 

اأو مالحظات لديهم، كما مت تدوين 

عدد من املالحظات من قبل الفريق 

من  عدد  و�شع  مت  لها  وتبعاً  الزائر 

تقرير  يف  وت�شمينها  التو�شيات 

لرفعه للجهات ذات العالقة لتخاذ 

تلك  اأهم  وكان من  يلزم حيالها،  ما 

ول  م�شتاأجر  املبنى  اأن  املالحظات 

ومتطلبات  الفعلي  بالحتياج  يفي 

العمل ح�شب ما راآه اأع�شاء الفريق 

اإ���ش��اف��ة اإىل تدين  امل��رك��ز،  وم��دي��ر 

التهوية،  ورداءة  النظافة  م�شتوى 

التوقيف،  غ��رف��ة  م�شاحة  و�شغر 

يف  التو�شيات  اأب���رز  متثلت  فيما 

�شرورة ال�شتعجال بالنتقال للمبنى 

املركز،  لهذا  املخ�ش�ص  احلكومي 

وزي���ادة  ال��ت��وق��ي��ف،  غ��رف��ة  وتو�شعة 

الكوادر الوظيفية يف املركز. 

وفد اجلمعية مع مدير املركز
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الإن�شان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  �شارك 

الثنني  يوم  القحطاين  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور 

الندوة  يف  2013/12/9م،  املوافق  1435/2/6ه��� 

الف�شاد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  نظمتها  التي 

»نزاهة« مبنا�شبة الحتفاء باليوم الدويل ملكافحة 

الف�شاد.

افتتحت الندوة بكلمة األقاها رئي�ص الهيئة الوطنية 

ال�شريف، ثم بعد  الف�شاد الأ�شتاذ حممد  ملكافحة 

ذلك حتدث مدير جامعة الإمام حممد بن �شعود 

اأباخليل  عبداهلل  بن  �شليمان  الدكتور  الإ�شالمية 

النزاهة  حماية  التعليمية يف  املوؤ�ش�شات  »دور  عن 

املقيم  املمثل  نائب  ثم حتدث  الف�شاد«،  ومكافحة 

فرا�ص  بالريا�ص  الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج 

مكافحة  يف  الدولية  اجلهود  اأهمية  عن  غرايبه 

موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  األقى  كما  الف�شاد، 

حمد   بن  �شالح  الدكتور  احل�شنة  القدوة  �شعفة 

املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  دور  كلمة عن  ال�شنيفي 

مت  وق��د  الف�شاد،  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  حماية  يف 

جهود  منها  الندوة   يف  املحاور  من  عدد  مناق�شة 

بها  اخلا�شة  التوعوية  والربامج  الف�شاد  مكافحة 

احلديثة  الأ�شاليب  ماهية  و  البحوث  مراكز  ودور 

اإب��راز  مت  كما  الف�شاد،  على  للق�شاء  امل�شتخدمة 

قيم  تعزيز  يف  باجلامعات  الطالبية  الأن��دي��ة  دور 

اأدار  جل�شتني،  على  الندوة  كماا�شتملت  النزاهة، 

اجلل�شة الأوىل منها الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز 

ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئي�ص  نائب  العبدالقادر، 

الف�شاد »نزاهة«، وحتدث فيها كاًل من الدكتور فهد 

بن عبدالعزيز الع�شكر، وكيل جامعة الإمام حممد 

العلمي،  والبحث  للدرا�شات  الإ�شالمية  �شعود  بن 

احلو�شاين،  علي  بنت  �شريفة  الدكتورة  والأ�شتاذة 

الأم��رية  بجامعة  املتابعة  لإدارة  العامة  امل��دي��رة 

بن  عبدالغفار  والدكتور  عبدالرحمن،  بنت  ن��ورة 

عبدال�شادق الدويك، امل�شرف على اإدارة التخطيط 

وتطوير املناهج بجامعة الأمري نايف العربية للعلوم 

الأمنية.

 فيما اأدار اجلل�شة الثانية الدكتور مفلح بن ربيعان 

حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  رئ��ي�����ص  ال��ق��ح��ط��اين، 

الإن�شان، وحتدث فيها كاًل من الدكتور جميل بن 

مراكز  جلمعية  املوؤ�ش�ص  الع�شو  اللويحق،  حبيب 

بن  اإبراهيم  والأ�شتاذ  الطائف،  الأحياء مبحافظة 

نا�شر املعط�ص، رئي�ص نادي امل�شوؤولية الجتماعية 

بجامعة امللك �شعود بالريا�ص.

تلك  اأن  »ن��زاه��ة«  رئي�ص  ب��ني  ذات���ه  ال�شياق  ويف 

لال�شراتيجية  تنفيذاً  تاأتي  والفعاليات  الندوات 

وملا  الف�شاد،  ومكافحة  النزاهة  حلماية  الوطنية 

الف�شاد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  تنظيم  عليه  ن�ص 

من اخت�شا�شاتها باإقامة الندوات واملوؤمترات حول 

النزاهة وال�شفافية ومكافحة الف�شاد، التي تهدف 

لر�شيخ مبادئ النزاهة والأمانة ومكافحة الف�شاد، 

التعليمية  القطاعات  م��ع  ال��ت��ع��اون  ج�شور  وم��د 

وموؤ�ش�شات املجتمع املدين يف جمال تعزيز النزاهة 

ومكافحة الف�شاد، وذلك يف �شياق م�شاركة العامل 

والتذكري  ال��ف�����ش��اد،  مكافحة  جم��ال  يف  ج��ه��وده 

اململكة  فيها  ت�شارك  التي  والتفاقيات  بالقوانني 

دول العامل التزامات مكافحة الف�شاد التي ترتبها 

تلك القوانني والتفاقيات. 
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رئيس اجلمعية يشارك في ندوة عن دور املؤسسات التعليمية واملدنية في 
مكافحة الفساد

زيارة ميدانية لدار التربية االجتماعية
من اأجل تق�شي اأو�شاع نزلء دار الربية 

-16 من  العمرية  الفئة  بنني  الجتماعية 

والوقوف  املنورة،  املدينة  (�شباب) يف   18

على م�شتوى اخلدمات املقدمة لهم ومدى 

�شمان متتعهم بكافة حقوقهم، نفذ فريق 

زيارة  املنورة  باملدينة  اجلمعية  مكتب  من 

ميدانية للدار يوم الثالثاء 1435/2/14ه� 

املوافق 2013/12/17م.

الأ���ش��ت��اذ  م��ن  ك��اًل  اجلمعية  ف��ري��ق  �شم 

�شليمان الوايف، وحممد الرحيلي، وعادل 

ال��دار  م��ن  ا�شتقبالهم  يف  وك���ان  حملي، 

ر�شد  مت  وق��د  احل��رب��ي،   خالد  الأ�شتاذ 

يف  ت�شمينها  ومت  امل��الح��ظ��ات  م��ن  ع��دد 

تقرير لرفعه للجهات ذات العالقة لتخاذ 

تلك  اأهم  وقد متحورت  حيالها،  يلزم  ما 

املالحظات حول ق�شور اخلدمات املقدمة 

املعي�شة،  يف  حقهم  مت�ص  والتي  للنزلء 

ال�شكن املنا�شب، والرفيه.

على  املكلف  امل�شرف  قالت  جهتها  وم��ن 

الأ�شتاذة  املنورة  باملدينة  اجلمعية  مكتب 

واملوؤ�ش�شات  الإدارة  »اإن  القرايف  �شرف 

اأن  يجب  الأط��ف��ال،  رعاية  عن  امل�شوؤولة 

تلتزم مبا ورد يف اتفاقية حقوق الأطفال، 

التي تلزم يف املادة الثانية جميع الأطراف 

املوقعة عليها، باأن ت�شمن جلميع الأطفال 

الذين يخ�شعون لوليتها التمتع بحقوقهم، 

وبهذا فر�شت نوعني من اللتزامات هي 

واجب احرام هذه احلقوق والمتناع عن 

انتهاكها، وواجب �شمانها واتخاذ التدابري 

ال�شرورية على م�شتوى الت�شريع الداخلي، 

باعتباره اأ�شبح ملزماً للدول املوقعة على 

اأوجبت  الثالثة  امل��ادة  اأن  كما  التفاقية، 

الف�شلى واحرام  الطفل  احرام م�شالح 

ه��ذا احل��ق واإي��الئ��ه الع��ت��ب��ار الأول يف 

جميع الإجراءات التي مت�ص الأطفال«.

واأ�شافت اأن مكتب اجلمعية حني يراقب 

تقارير  يعد  واملوؤ�ش�شات  الإدارات  اأداء 

يغفل  ول  والإن�����ش��اف  ب��ال��ع��دال��ة  تتميز 

جهود اأي جهة، لكنه ياأمل اأن يرتقي اأداء 

الر�شيدة  القيادة  طموح  اإىل  املوؤ�ش�شات 

وما توليه من عناية واهتمام لكافة فئات 

فريق اجلمعية اأثناء الزيارةاملجتمع.
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النزيف الدامي يف الأرواح

بتنمية  العامل  دول  معظم  يف   – الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات   – ر�شمي  والغري  الر�شمي  الهتمام  يتنامى  عندما 

اجلهود  هذه  تظل  التقنيات،  اأحدث  واعتماد  ال�شخمة  بال�شتثمارات  منها  كل  دور  ويتعاظم  الطرق،  على  ال�شالمة 

امل�شكورة منقو�شة ما مل يرافقها م�شاركة املجتمع املدين ب�شكل مواز اإن مل يكن اأكرب، كون ال�شالمة املرورية م�شوؤولية 

جماعية تتطلب ت�شافر جميع اجلهود لبلوغ الأهداف املن�شودة يف حماية الإن�شانية، واإيقاف هذا النزيف الدامي يف 

الأرواح والقت�شاد واملكت�شبات الوطنية كافة.

وعلى الرغم من احتالل اململكة ال�شدارة بني الدول العربية يف معاجلة م�شكلة املرور املتنامية مع منظور علمي وعملي 

دائم، حيث بادرت بتاأ�شي�ص برامج متعددة ومتنوعة كربنامج تعليم قيادة ال�شيارات على م�شتوى اململكة، اإذ �شدرت 

لئحة تنفيذية من وزير الداخلية رقم (3) بتاريخ 1396/11/24هـ، حددت املهام والأحكام والخت�ضا�ضات و�ضروط 

احل�شول على الراخي�ص الالزمة، وعالقة تلك اجلهات الأهلية املنفذة بهذا الربنامج؛ وعالقتها بالإدارة العامة للمرور 

كجهة اإ�شراف ومتابعة، وتوجت تلك الإجراءات بافتتاح اأول مدر�شة اأهلية لتعليم قيادة ال�شيارات يف مدينة جدة بتاريخ 

1395/8/16ه�، ثم يف معظم مدن اململكة، حيث ت�شتهدف تهيئة ال�شائق اأياً كانت جن�شيته ولغته تعليمياً وفنياً و�شلوكياً 

على القيادة الآمنة والوقائية من احلوادث وما زالت تلك املدار�ص عاملة وفاعلة.

دعوات ونداءات وطنية

وا�شتجابة لدعوة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز – يرحمه اهلل – عام 1394ه� ، اجلهات املعنية من 

موؤ�ش�شات حكومية واأهلية وجامعات ومراكز اأبحاث للم�شاركة يف اإيجاد احللول املنا�شبة ، حيث جتاوبت مدينة امللك 

عبد العزيز للعلوم والتقنية و�شكلت جلنة من اجلهات املعنية حتت م�شمى اللجنة الوطنية ل�شالمة املرور عام 1402ه�، 

ثم �شدر قرار جمل�ص الوزارء رقم (171) لعام 1405ه�، ومت مبوجبه حتديد اجلهات امل�شاركة يف هذه اللجنة وهي (18) 

جهة ممثلة من القطاعني احلكومي والأهلي، والتي اأجنزت �شريتها امل�شيئة قرابة (72) درا�شة بحثية ميدانية، ف�شاًل 

عن عقدها العديد من الدورات التدريبية واإقامة املوؤمترات والندوات، على امل�شتوى اخلليجي والعربي.

واأ�شبحت اللجنة منوذجاً متقدماً يحتذى به يف هذا ال�شاأن، اإل اأننا نرى اململكة العربية ال�شعودية قد تاأخرت كثرياً عن 

تلك الدول يف جمال اإن�شاء جمعيات اأهلية غري حكومية للحد من احلوادث املرورية رغم الدعوات املتكررة والقرارات 

الأممية  والقرارات  اململكة  داخلية  ووزراء  التعاون  دول جمل�ص  من  املروري  ال�شاأن  يف  املعنية  اجلهات  من  ال�شادرة 

والدولية، وعلى الرغم من ذلك مل جند من الأ�شباب واملربرات ما يقنع بهذا التاأخري، ورمبا اأ�شار البع�ص اإىل اأن وجود 

م�شروع نظام اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية ال�شادر عن جمل�ص ال�شورى رقم 75/77 بتاريخ 1428/12/21ه� قد يكون 

فيه ما يتعار�ص مع اإجناز هذا امل�شروع.

ومبراجعة ذلك النظام يف ف�شوله ال�شبعة ومواده اخلم�شني، مل جند بها ما يتعار�ص مع املادة (49) من نظام املرور 

الذي �شدر عام 1428ه� والذي يوؤ�ش�ص لإن�شاء جمعيات اأهلية للحد من حوادث الطرق، بل على العك�ص تتوافر الأ�شباب 

واملربرات املو�شوعية لإقامة تلك اجلمعيات الأهلية، مما يجعلها مطلب بالغ الأهمية من جميع دول العامل.

)�سالمة( اأول جمعية �سعودية لل�سالمة املرورية

واإمياناً بامل�شوؤولية الجتماعية يف التوعية املرورية، كان يل �شرف تقدمي طلباً؛ نيابة عن عدد من الزمالء ذات الهتمام 

املروري �شواء يف اللجنة الوطنية ل�شالمة املرور اأو جمل�ص ال�شورى وجهات اأخرى، للتخفيف من ماآ�شي حوادث ال�شري على 

جمتمعنا، وكان بعنوان »م�شروع النظام الأ�شا�شي املقرح للجمعية الأهلية لل�شالمة املرورية« حتت التاأ�شي�ص، بهدف توعية 

املواطنني واملقيمني باأهمية املحافظة على ال�شالمة املرورية، على اأن تخ�شع لالأنظمة واللوائح املنظمة لذلك، خا�شة بعد 

�شدور نظام املرور عام 1428ه�، ولئحته التنفيذية عام 1429ه�، ومن خالل املادة (49) التي اأعطت �شالحية البت يف 

الإجراءات والطلبات لالإدارة العامة للمرور، مت توجيه خطاب اإىل �شعادة اللواء �شليمان العجالن مدير عام الإدارة العامة 

للمرور �شابقاً بتاريخ 1433/7/15ه�، من خالل مدير اإدارة ال�شالمة املرورية بالإدارة العامة للمرور.

وحل�شن احلظ اأن تاأتي مبادرة جامعة الدمام باملنطقة ال�شرقية بتاريخ 1431/12/24ه�، وفيها وافق املجل�ص العلمي 

بتاريخ  العايل  التعليم  وزير  عليها  و�شادق  (�شالمة)  املرورية  لل�شالمة  �شعودية  جمعية  اأول  اإن�شاء  على  باجلامعة 

1432/1/27ه�، ثم عقدت اجلمعية امللتقى الأول من 17-18 حمرم 1433ه�، وفيه مت قبول طلبات الع�شوية وكان يل 

�شرف احل�شول عليها، ثم جاء  امللتقى الثاين بعنوان »ال�شالمة املرورية �شراكة وطنية وم�شوؤولية اجتماعية« من 3-1 

حمرم 1435ه�، وكان اختيار العنوان هو يف حد ذاته ا�شت�شعار مهم ور�شالة قوية وجادة من القائمني على هذه اجلمعية 

باأهمية تاأ�شي�ص اجلمعيات الأهلية للحد من حوادث الطرق.

اننا ناأمل اأن نرى جتربة هذه اجلمعية الوطنية (�شالمة)، كاأول جمعية وطنية حتت مظلة اأكادميية وبحثية عريقة، لتكون 

حافزاً قوياً للجهات املعنية بال�شتعجال يف تاأ�شي�ص جمعيات اأهلية غري حكومية للحد من حوادث املرور.

نحو إيجاد جمعيات أهلية غير حكومية للحد من 
حوادث الطرق

د. عبد اجلليل ال�سيف

ع�سو اجلمعية وامل�سرف على 

فرعها يف املنطقة ال�سرقية 

مقال
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تقرير  لليونيسيف يؤكد : 

أنَّ واحد من كل ثالثة أطفال 
ال وجود له رسميًا في العالم

دليل  لديهم  يكون  ل  كثريون  هناك 

وجنوب  �شرق  ففي  الت�شجيل،  على 

ن�شف  املثال،  �شبيل  على  اأفريقيا، 

تقريباً  فقط  امل�شجلني  الأط��ف��ال 

لديهم �شهادات ميالد. 

 1 ميتلك  ل  العاملي،  ال�شعيد  وعلى 

�شهادة  م�شجلني  اأط��ف��ال   7 كل  من 

ميالد يف بع�ص البلدان، ويرجع ذلك 

لإ�شتخراج  الباهظة  الر�شوم  اإىل 

ال�����ش��ه��ادات، ويف ب��ل��دان اأخ���رى، ل 

يتاح  ول  للميالد  �شهادات  ت�شدر 

ت�شجيل  ع��ل��ى  دل��ي��ل  اأي  ل��الأ���ش��ر 

اإ�شتبعاد  يتم  م��ا  وغ��ال��ب��اَ  امل��وال��ي��د، 

الأطفال غري امل�شجلني عند الولدة 

اأو الذين ل ميلكون وثائق هوية من 

امليالد:  ت�شجيل  يف  طفل  ك��ل  »ح��ق 

ت�شجيل  يف  والإجت��اه��ات  التفاوتات 

اأطلقته  تقرير  ا�شم  ه��و  امل��وال��ي��د«، 

توؤكد  م��وؤخ��راً،  اليوني�شيف  منظمة 

معلوماته اأنه مل يتم ت�شجيل ولدة ما 

يقرب من 230 مليون طفل دون �شن 

كل  من  طفل  مبعدل  اأي  اخلام�شة، 

اخلام�شة يف  �شن  دون  اأطفال  ثالثة 

جميع اأنحاء العامل.

غوبتا،  راو  غيتا  قالت  جانبها  من 

نائبة املدير التنفيذي لليوني�شف »اإن 

ت�شجيل امليالد لي�ص جمرد حق، اإنه 

الطريقة التي تعرف بها املجتمعات 

ت�شجيل  واإن  ووج��وده،  الطفل  بهوية 

امليالد هو اأي�شاً املفتاح ل�شمان عدم 

من  حرمانهم  اأو  الأط��ف��ال  ن�شيان 

التقدم  من  ا�شتبعادهم  اأو  حقوقهم 

املحرز يف بلدانهم«.

اإح�شائياً  حتلياًل  التقرير  وي�شم 

اأح���دث  وي��ق��دم  ب��ل��داً  ي��غ��ط��ي 161 

القطرية  وال��ت��ق��دي��رات  ال��ب��ي��ان��ات 

املتاحة حول ت�شجيل املواليد.

ت�شجيل  مت  قد  فاإنه  للتقرير  ووفقاً 

حوايل 60 يف املائة فقط من جميع 

امل�شتوى  على  امليالد  عند  املواليد 

وت��ت��ف��اوت   ،2012 ع���ام  يف  ال��ع��امل��ي 

بني  كبرياً  تفاوتاً  الت�شجيل  معدلت 

معدلت  اأدنى  توجد  حيث  الأقاليم، 

اآ�شيا  ج��ن��وب  يف  امل��وال��ي��د  ت�شجيل 

واأفريقيا جنوب ال�شحراء الكربى.

الأطفال،  ت�شجيل  يتم  عندما  وحتى 

وال��رع��اي��ة  التعليم  على  احل�����ش��ول 

ال�شحية وال�شمان الجتماعي، واإذا 

اأثناء  ذويهم  عن  الأط��ف��ال  انف�شل 

الكوارث الطبيعية اأو ال�شراعات، اأو 

جمع  ي�شبح  ال�شتغالل،  حالت  يف 

ب�شبب  �شعوبة  اأك��ر  الأ���ش��ر  �شمل 

غياب الوثائق الر�شمية.

ت�شجيل  »اإن  غوبتا  راو  واأ���ش��اف��ت 

اأم��ر   - امل��ي��الد  و�شهادة   - املواليد 

الطفل  ط���اق���ات  لإط�����الق  ح��ي��وي 

الأطفال  يولد جميع  الكاملة، حيث 

اإذا  ولكن  هائلة،  اإمكانات  ولديهم 

احت�شابهم،  يف  املجتمعات  ف�شلت 

فاإننا حتى ل ندرك وجودهم وتزداد 

و�شوء  لالإهمال  تعر�شهم  احتمالت 

تت�شاءل  حتمية،  وكنتيجة  املعاملة، 

اإمكاناتهم ب�شكل كبري«.

الولدات غري  فاإن  للمنظمة  ووفقاً 

ع��دم  اأع���را����ص  م��ن  ه��ي  امل�شجلة 

الإجتماعية.  والتفاوتات  الإن�شاف 

ت�شرراً  الأك���ر  الأط��ف��ال  وي�شمل 

الذين  الأطفال  التفاوتات  هذه  من 

تسجيل امليالد هو 
املفتاح لضمان عدم 

نسيان األطفال أو 
حرمانهم من حقوقهم 

أو استبعادهم من التقدم 
احملرز في بلدانهم



دينية  اأو  عرقية  جلماعات  ينتمون 

يعي�شون  الذين  والأط��ف��ال  بعينها، 

النائية،  اأو  ال��ري��ف��ي��ة  امل��ن��اط��ق  يف 

اأو  الفقرية  الأ���ش��ر  م��ن  والأط��ف��ال 

الأطفال الذين يولدون لأمهات غري 

متعلمات.

تقوم  اأن  ينبغي  فاإنه  للتقرير  ووفقاً 

الربامج مبعاجلة اأ�شباب عدم قيام 

الأ�شر بت�شجيل الأطفال، مبا يف ذلك 

الر�شوم الباهظة، واجلهل بالقوانني 

والعوائق  ال�شلة،  ذات  العمليات  اأو 

الق�شرية  للر�شائل    RapidSMS
عرب الهواتف النقالة.

ويف اأوغندا، قامت احلكومة - بدعم 

 - اخلا�ص  والقطاع  اليوني�شف  من 

 MobileVRS ي�شمى  حل  بتنفيذ 

ي�شتخدم تكنولوجيا الهواتف النقالة 

ل�شتكمال اإجراءات ت�شجيل املواليد 

ت�شتغرق  عملية  وه��ي  دق��ائ��ق،  يف 

عادة �شهوراً.

ت�شبح  »ل���ن  غ��وب��ت��ا  راو  وت��اب��ع��ت   

يتم  املجتمعات عادلة و�شاملة حتى 

الثقافية، واخلوف من معاناة املزيد 

من التمييز اأو التهمي�ص.

مبتكرة  نهجاً  اليوني�شف  وت�شتخدم 

ل��دع��م احل���ك���وم���ات وامل��ج��ت��م��ع��ات 

املدنية  النظم  تعزيز  يف  املحلية 

كو�شوفو،  ففي  املواليد،  وت�شجيل 

ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال، ق���ام خمترب 

و�شيلة  بتطوير  اليوني�شف  ابتكارات 

التكلفة  ومنخف�شة  ومفيدة  فعالة 

امل�شجلني  غ��ري  امل��وال��ي��د  لتحديد 

من�شة  اإىل  ت�شتند  عنهم،  والإب��الغ 

ت�شجيل جميع الأطفال، واإن ت�شجيل 

فقط  لي�ص  دائمة،  نتائج  له  امليالد 

على رفاه الأطفال، ولكن اأي�شاً على 

تطوير املجتمعات والبلدان«.

منظمة  اأن  ه���و  ذك�����ره  واجل����دي����ر 

اليوني�شف قد اأ�شدرت موؤخراً »جواز 

برامج  لو�شع  دليل  للحماية:  �شفر 

لأولئك  كتيب  وهو  املواليد«،  ت�شجيل 

املواليد،  ت�شجيل  على  يعملون  الذين 

الأ�شا�شية  املعلومات  بتوفري  ويقوم 

واملبادئ العامة ودليل لو�شع الربامج.

الصومال  هي:  املواليد  لتسجيل  مستويات  أدنى  بها  التي  العشرة  البلدان 
)3%(، وليبيريا )4%(، وإثيوبيا )7%(، وزامبيا )14%( وتشاد )%16(، 
بيساو  وغينيا   ،)%17( واليمن   ،)%16( املتحدة  تنزانيا  وجمهورية 

)24%(، وباكستان )27%( وجمهورية الكونغو الدميقراطية )%28(
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للمفو�شية  م�شركة  درا���ش��ة  ق��ال��ت 

العليا لالجئني ومنظمة الأمم املتحدة 

م�شتوى  اأن  ال��ي��ون��ي�����ش��ف  ل��ل��ط��ف��ول��ة 

الأ�شواأ  هو  ال�شوريني  الأطفال  تعليم 

والأ����ش���رع يف ت��اري��خ امل��ن��ط��ق��ة، وق��د 

حملت الدرا�شة ا�شم »توقف التعليم«، 

ماليني   3 من  يقرب  »ما  اأن   موؤكدة 

للتوقف  ا���ش��ط��روا  �شوريا  م��ن  طفل 

دمر  الذي  القتال  ب�شبب  التعليم  عن 

حال  يف  وتركهم  الدرا�شية،  ف�شولهم 

رعب، وا�شطر العديد من اأ�شرهم اإىل 

الفرار اإىل خارج البالد«.

بني  “ما  اأنَّ   اإىل  الدرا�شة  واأ���ش��ارت 

500 و600 األف طفل �شوري لجئ هم 

خارج الدرا�شة”، يف حني اأن “مدر�شة 

�شوريا  يف  م��دار���ص  خم�ص  ك��ل  م��ن 

لال�شتخدام،  �شاحلة  غري  اأ�شبحت 

التدمري  اأو  للتلف  تعر�شت  لأنها  اإما 

اأو اأ�شبحت ملجاأ للم�شردين داخلياً”.

ال�شورية  املناطق  اأكر  اأن  واأو�شحت   

تلك  “هي  التعليم  ناحية  من  ت�شرراً 

العنف”،  اأع��م��ال  اأ���ش��د  ت�شهد  التي 

ومنها الرقة وحلب واإدلب ودير الزور 

وحماة ودرعا وريف دم�شق، لفتة اإىل  

اأنه يف بع�ص هذه املناطق “انخف�شت 

اإىل 6  معدلت احل�شور يف املدار�ص 

اللتحاق  م�شتويات  كانت  بعدما   ،”%

باملدار�ص البتدائية و�شلت اإىل 97 % 

قبل بدء النزاع.

 ك��م��ا ط��ال��ب��ت ال���درا����ش���ة ب��ات��خ��اذ 

تدهور  ملعاجلة  حا�شمة”  “اإجراءات 
التعليم، منها “التوقف عن ا�شتخدام 

واإعالن  ع�شكرية،  لأغرا�ص  املدار�ص 

وحما�شبة  اآم��ن��ة،  كمناطق  امل��دار���ص 

الأطراف التي تنتهك ذلك، وم�شاعفة 

ال�شتثمار الدويل يف التعليم يف الدول 

امل�شيفة لالجئني”.

دويل  تقرير  ذك��ر  ال�شياق  ذات  ويف 

ن�����ش��رت��ه ���ش��ح��ي��ف��ة »الإن���دب���ن���دن���ت« 

يف  التعليم  م�شتوى  عن  الربيطانية 

بينهم  لي�ص  ال��ع��امل،  ح��ول  دول���ة   65

الأول  باملركز  ال�شني  ت�شدر  م�شر، 

يف القراءة والريا�شيات، بعد اأن قدم 

التقرير نتائج  اختبارات ال�PISA اأو 

لعام  للطالب  الدويل  التقييم  برنامج 

ي�شارك فيها ما يقرب  والتي   ،2012

ال��دول  م��ن  طالب  مليون  ن�شف  م��ن 

امل�شاركة ممن تبلغ اأعمارهم 15 عاماً، 

الريا�شيات  يف  اخ��ت��ب��ارات  و�شملت 

واللغة الإجنليزية والعلوم.

تقييم  عند  ف��اإن��ه  لل�شحيفة  ووف��ق��اً 

فقد  الآ���ش��ي��وي��ة،  ال��ب��ل��دان  يف  الأداء 

ت�شدرت �شنغهاي يف ال�شني يف جدول 

�شنوات  ثالث  يعادل  مبا  الريا�شيات 

الدول  املتو�شط، وكانت  درا�شية فوق 

ال��ق��راء  ج���دول  يف  الأوىل  اخلم�شة 

كوجن  وه��وجن  بال�شني،  �شنغهاى  هي 

و�شنغافورة واليابان وكوريا اجلنوبية.

اأندريا�ص  قال  املو�شوع   عن  وتعقيباً 

���ش��الي�����ش��ر، ن���ائ���ب م���دي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

والتنمية،  التعاون  مبنظمة  واملهارات 

الآ�شيوية  ال��دول  اأداء  يف  التطور  اإن 

اإب��داع  على  لالعتماد  نتيجة  كانت 

التالميذ لتح�شني الأداء، واأ�شاف اإن 

كانت  اخل�شو�شية  الدرو�ص  ظاهرة 

اآ�شيا، لكنها اأي�شاً منت�شرة  �شائعة يف 

يف اأوروبا اأكر مما يظن الكثريون.

لالعتماد  نتيجًة  كان  اآلسيوية  الدول  أداء  في  التطور 
على إبداع التالميذ لتحسني األداء

تفوق مستوى التعليم في الصني وشرق آسيا وتدهوره في سوريا

شهدت  املاضية  العقود 
ارت�����ف�����اع ف�����ي م��س��ت��وى 
ال��ت��ع��ل��ي��م ف����ي ك����ال م��ن 
إيطاليا وبولندا والبرتغال

أقرب مكان لإلجالء من  لتحديد  تطبيق جديد 
الكوارث

من اأجل حتديد موقع اأقرب مكان لالإجالء يف حال حدوث »كوارث« مثل الزلزل اأو ت�شونامي، قدمت مدينة ت�شيبا الواقعة 

�شرقي اليابان تطبيقاً جديداً للهواتف املحمولة يعمل على حتديد ذلك املكان.

وقالت �ضبكة »اإن ات�ض كي« املحلية اأن »اآلة الت�ضوير فور حتميل التطبيق وت�ضغيله تعمل على عر�ض نقاط الإجالء الأقرب 

وامل�شافة املتبقية للو�شول اإليها«، م�شرية اإىل اأن التطبيق اأطلقته ال�شركة امل�شنعة لهواتف »كازا�شو«.

واأ�ضافت »من املمكن احل�ضول على مزيد من نقاط الإجالء عن طريق ت�ضويب الهاتف الذكي يف اجتاهات خمتلفة لتتمكن 

تقنية حتديد املواقع با�شتخدام الأقمار ال�شناعية (جي بي اإ�ص) من تنفيذ هذه املهمة«.
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»4« عدم اإكراهه على الإدلء ب�شهادة اأو العراف بالذنب، وا�شتجواب اأو تاأمني 

ا�شتجواب ال�شهود املناه�شني وكفالة ا�شراك وا�شتجواب ال�شهود ل�شاحله يف 

ظل ظروف من امل�شاواة.

اأنه انتهك قانون العقوبات، تاأمني قيام �شلطة خمت�شة اأو هيئة  »5« اإذا اعترب 

ق�شائية م�شتقلة ونزيهة اأعلى وفقاً للقانون باإعادة النظر يف هذا القرار ويف اأية 

تدابري مفرو�شة تبعاً لذلك.

»6« احل�شول على م�شاعدة مرجم �شفوي جماناً اإذا تعذر على الطفل فهم اللغة 

امل�شتعملة اأو النطق بها.

»7« تاأمني احرام حياته اخلا�شة متاماً اأثناء جميع مراحل الدعوى.

3. ت�شعى الدول الأطراف لتعزير اإقامة قوانني واإجراءات و�شلطات وموؤ�ش�شات 

اأو  العقوبات  انتهكوا قانون  اأنهم  الذين يدعى  على الأطفال  منطبقة خ�شي�شاً 

يتهمون بذلك اأو يثبت عليهم ذلك، وخا�شة القيام مبا يلي:

لنتهاك  الأهلية  لديهم  لي�ص  الأطفال  اأن  دونها  يفر�ص  دنيا  �شن  (اأ) حتديد 

قانون العقوبات.

(ب) ا�شت�شواب اتخاذ تدابري عند القت�شاء ملعاملة هوؤلء الأطفال دون اللجوء 

اإىل اإجراءات ق�شائية، �شريطة اأن حترم حقوق الإن�شان وال�شمانات القانونية 

احرام كاماًل.

وامل�شورة،  والإ�شراف،  والإر�شاد  الرعاية  اأوامر  مثل  ترتيبات خمتلفة،  تتاح   .4

بدائل  من  وغريها  املهني  والتدريب  التعليم  وبرامج  واحل�شانة،  والختبار، 

الرعاية املوؤ�ش�شية، ل�شمان معاملة الأطفال بطريقة تالئم رفاههم وتتنا�شب مع 

ظروفهم وجرمهم على ال�شواء.

املادة الأربعون

1. تعرف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي اأنه انتهك قانون العقوبات اأو 

يتهم بذلك اأو يثبت عليه ذلك يف اأن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة اإح�شا�ص 

الإن�شان  من حقوق  لالآخرين  ملا  الطفل  احرام  وتعزز  وق��دره،  بكرامته  الطفل 

اندماج  اإع��ادة  ت�شجيع  وا�شت�شواب  الطفل  �شن  وتراعي  الأ�شا�شية  واحلريات 

الطفل وقيامه بدور بناء يف املجتمع.

2. وحتقيقاً لذلك، ومع مراعاة اأحكام ال�شكوك الدولية ذات ال�شلة، تكفل الدول 

الأطراف، بوجه خا�ص، ما يلي:

اإثبات ذلك  اأو  اأو اتهامه بذلك  (اأ) عدم اإدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات 

عليه ب�شبب اأفعال اأو اأوجه ق�شور مل تكن حمظورة مبوجب القانون الوطني اأو 

الدويل عند ارتكابها.

(ب) يكون لكل طفل يدعي باأنه انتهك قانون العقوبات اأو يتهم بذلك ال�شمانات 

التالية على الأقل:

»1« افرا�ص براءته اإىل اأن تثبت اإدانته وفقاً للقانون.

»2« اإخطاره فوراً ومبا�شرة بالتهم املوجهة اإليه، عن طريق والديه اأو الأو�شياء 

القانونيني عليه عند القت�شاء، واحل�شول على م�شاعدة قانونية اأو غريها من 

امل�شاعدة املالئمة لإعداد وتقدمي دفاعه.

»3« قيام �شلطة اأو هيئة ق�شائية خمت�شة وم�شتقلة ونزيهة بالف�شل يف دعواه  دون 

اأو مب�شاعدة  للقانون، بح�شور م�شت�شار قانوين  تاأخري يف حماكمة عادلة وفقاً 

منا�شبة اأخرى وبح�شور والديه اأو الأو�شياء القانونيني عليه، ما مل يعترب اأن ذلك 

يف غري م�شلحة الطفل الف�شلى، ول �شيما اإذا اأخذ يف احل�شبان �شنه اأو حالته.

اجلزء السابع من »اتفاقية حقوق الطفل«اعرف حقوقك وواجباتك

*ان�شمت اململكة اإىل اتفاقية حقوق الطفل يف فرباير 1996م و والتي اعتمدتها الأمم املتحدة يف 20 نوفمرب 1989م ، وقد حتفظت على املواد التي تتعار�ص مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية 

املنامة مقرًا دائمًا للمحكمة العربية حلقوق اإلنسان

وافق موؤخراً جمل�ص اجلامعة العربية 

على طلب مملكة البحرين باأن تكون 

املقر الدائم للمحكمة العربية حلقوق 

اخلارجية  وزي���ر  واع��ت��رب  الإن�����ش��ان، 

اأحمد  ب��ن  خالد  ال�شيخ  البحريني 

باخلطوة  املوافقة  تلك  خليفة،  اآل 

الإيجابية يف الطريق ال�شحيح لدعم 

واحرامها  الإن�شان  حقوق  منظومة 

وت��ع��زي��زه��ا وح��م��اي��ت��ه��ا يف ال��وط��ن 

�شوف  البحرين  اأن  م��وؤك��داً  العربي، 

ودعمها  اإمكانياتها  ك��اف��ة  تُ�شخر 

لأهدافها  املحكمة  وتنفيذ  لتحقيق 

الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  حلماية  ال�شامية 

العربي.

الدولة  وزي��ر  ق��ال  ال�شياق  ذات  ويف 

ل�شوؤون حقوق الإن�شان الدكتور �شالح 

علي اأن الروؤية امللكية البحرينية حول 

اإن�شاء املحكمة تتبلور من خالل ايجاد 

الإن�شان  بحقوق  تُعنى  اإقليمية  اآلية 

يف اإطار جامعة الدول العربية اأ�شوة 

بالآليات الإقليمية املماثلة كاملحكمة 

واملحكمة  الإن�شان  حلقوق  الأوروبية 

الأفريقية حلقوق الإن�شان وغريهما، 

جامعة  دور  وتعزيز  تطوير  وكذلك 

حماية  ال��ع��رب��ي��ة يف جم���ال  ال����دول 

حقوق الإن�شان.
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 كاريكاتري

اأنها  وحيث  النفقة  لأهمية  ن��ظ��راً 

تكفل احلياة الكرمية للمراأة واأبنائها 

فقد اأوجب اهلل تعاىل النفقة للزوجة  

احتياجاتها  ل��ت��وف��ري  زوج��ه��ا  م��ن 

وم�شتلزماتها.

حمددة  لي�شت  النفقة  اأن  والوا�شح 

بح�شب  تُفر�ص  اإمن��ا  معني  مب��ق��دار 

مقدرة الزوج فقد قال الر�شول �شلى 

اهلل عليه و�شلم يف حجة الوداع  »اتقوا 

اأخذمتوهن  فاإنكم  الن�شاء  يف  اهلل 

باأمانة اهلل وا�شتحللتم فروجهن بكلمة 

وك�شوتهن  رزقهن  عليكم  ولهن  اهلل 

اهلل  ر�شول  اأن  ثبت  كما  باملعروف« 

زوج��ة  لهند  ق��ال  و�شلم  علية  �شلى 

اأبي �شفيان عندما عر�شت اأمره على 

لي�ص  �شحيح  رج��ل  باأنه  اهلل  ر�شول 

يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها 

اإل ما اأخذت منه وهو ل يعلم قال لها 

باملعروف،  وول��دك  يكفيك  ما  خ��ذي 

اأن  اأبية  عن  معاوية  بن  حكيم  وروى 

ر���ش��ول اهلل �شلى اهلل  اأت��ي��ت   : ق��ال 

عليه و�شلم فقلت : يا ر�شول اهلل ما 

»اأطعموهن   : فقال  ن�شائنا  يف  تقول 

مما تاأكلون واأك�شوهن مما تلب�شون ول 

ت�شربوهن ول تقبحوهن«  فالر�شول 

�شلى اهلل عليه و�شلم رد الأزواج اإىل 

العرف وهو ما جاء يف القراآن الكرمي 

ْعَن  يُْر�شِ َوالْ��َواِل��َداُت  قوله عز وجل » 

ْن 
َ
اأ َراَد 

َ
اأ مِلَْن  َكاِملنَْيِ  َحْولنَْيِ  ْولَدُه��َنّ 

َ
اأ

�َشاَعَة َوَعلَى امْلَْولُوِد لَُه ِرْزُقُهَنّ  يُِتَمّ الَرّ

تعاىل  وقوله  ِب��امْلَ��ْع��ُروِف«  َوِك�ْشَوتُُهَنّ 

ْو 
َ
اأ ْهِليُكْم 

َ
اأ تُْطِعُموَن  َما  ْو�َشِط 

َ
اأ »ِمْن 

ر�شول  �شحابة  عن  وثبت  ِك�ْشَوتُُهْم«، 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأنهم اأنفقوا 

على زوجاتهم دون حتديد قدر معني، 

غري  النفقة  اأن  �شبق  مم��ا  فيت�شح 

واجبة  كانت  واإن  معني  بقدر  مقررة 

بال�شرع فقد ردها  ال�شرع اإىل العرف 

فيما  عليه  النا�ص  ت��ع��ارف  م��ا  وه��و 

بينهم وهذا التعارف يختلف من زمن 

اإىل زمن ومن مكان اإىل مكان وهذا 

عند  واملكان  الزمان  مراعاة  يقت�شي 

ال��زوج  وو���ش��ع  ال��زوج��ة  نفقة  تقدير 

مالياً.

ما مقدار النفقة املستحقة للزوجة واألوالد على الزوج ؟
امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ت
نيا

نو
قا

نقاًل عن صحيفة

  »2014 العاملية  العمالة  »اجتاهات  تقرير  ذكر 

عدد  ارتفاع  الدولية  العمل  منظمة  عن  ال�شادر 

خم�شة  مبقدار  العامل   يف  العمل  عن  العاطلني 

ماليني يف عام 2013 لي�شل اإىل اأكر من مائتي 

مليون �شخ�ص، كما بقيت ن�شبة البطالة يف ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا الأعلى يف العامل.

فيما اأكد التقرير ذاته اأنَّ م�شتوى منو فر�ص العمل 

بقي �شعيفاً مع ا�شتمرار زيادة البطالة، ل �شيما 

يف �شفوف ال�شباب، كما ل تزال اأعداد �شخمة من 

العمال املحتملني خارج �شوق العمل.

مستوى البطالة في 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا األعلى في 
العالم
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

مكمل  باعتباره  الإن�شان  لواجبات  العاملي  لالإعالن  م�شروع  �شياغة  يف  موؤخراً  املتحدة  الأمم  بداأت 

لالإعالن العاملي حلقوق الإن�شان واملعتمد من قبل اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة يف 10 دي�شمرب 

عام 1948 والذي جاء فيه وفقاً للمادة ( 29 ) منه » اأن على كل فرد واجبات اإزاء اجلماعة .... «  مما 

يوؤكد اأن واجبات الإن�شان توازي حقوقه باعتبارها وحدة متكاملة ل ميكن الف�شل بينهما ول ميكن لأي 

اإن�شان اأن يتمتع بحقوق دون اأن تكون عليه واجبات ،  فمن هذا املبداأ انطلقت فكرة الإعالن والذي 

ت�شمن العديد من الواجبات التي يجب على الأفراد اللتزام بها باعتبار اأن واجبات الإن�شان الطبيعية 

والجتماعية هي يف الأ�شا�ص مرتبطة بحقوقه ومكملة لها فاأي حق يقابله واجب كما اأن للحقوق حدود 

يجب عدم جتاوزها واللتزام بها جتاه اجلماعة ومن هذا املنطلق يرى القائمني على الإعالن اأن على 

كل اإن�شان واجب جتاه املجتمع الذي يعي�ص فيه مما ينتج عنه احلفاظ على حقوق الإن�شان اإل اأن الفهم 

اخلاطئ لدى الكثري ملعنى حقوق الإن�شان جعل البع�ص يف �شبيل بحثهم عن حقوقهم يتنا�شون ما عليهم 

من واجبات هي يف الأ�شا�ص حقوق لالأخرين .

تبداأ غالبيتها  ا�شتمل على مقدمة وثالثني مادة  والذي  الإن�شان  العاملي حلقوق  املتاأمل لالإعالن  اإن 

على  اأي�شاً  ي�شتمل  والذي  الإن�شان  لواجبات  العاملي  والإعالن  احلق يف...)،  اإن�شان  (لكل  مب�شطلح 

اإعالن  اأن  ...)، يلحظ  اأن  تبداأ غالبيتها مب�شطلح (على كل �شخ�ص  ت�شع ع�شرة مادة  تليها  مقدمة 

احلقوق ن�ص يف مادته الأوىل على اأنه: » يولد جميع النا�ص اأحراراً يف الكرامة واحلقوق وهم قد وهبوا 

العقل والوجدان وعليهم اأن يعامل بع�شهم بع�شاً بروح من الإخاء«. 

اأما اإعالن الواجبات فقد ت�شمنت مادته الأوىل على اأن: »كل �شخ�ص اأيَّا كان جن�شه، اأو اأ�شله العرقي 

اأو و�شعه الجتماعي، و اأيَّا كانت قناعته ال�شيا�شية، اأو لغته اأو كان عمره، اأو كانت جن�شيته اأو كان 

دينه، عليه واجب معاملة كل الب�شر باإن�شانية« ، ومن هنا يت�شح اأن اإعالن الواجبات يختلف عن اإعالن 

احلقوق من حيث اأنه انتقل من حيز الفرد اإىل حيز اجلماعة ، ويوؤكد ذلك ما جاء يف املادة التا�شعة 

من اإعالن الواجبات و التي ن�شت على اأن »كل النا�ص الذين تتوفر لهم الإمكانيات، ملزمون بالقيام 

بجهود جدية للق�شاء على الفقر والقهر واجلهل و عدم امل�شاواة، وعليهم اأن يدعموا ب�شدة هذا التوجه 

على م�شتوى العامل، ل�شمان الكرامة واحلرية والأمن والعدالة للنا�ص جميعاً«.

 اإلعالن العاملي لواجبات اإلنسان
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