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العدد 69

جائزة  اأك�������ر  ع�����ن  الإع����������الن 

ال��������ع��������امل. يف  اإن�������������ص������ان������ي������ة 

يرتكبون  اأم����ري����ك����ي����ون  ع���ل���م���اء 

الإن�صانية. ���ص��د  ج��رمي��ة   اأك����ر 

مت ت�قيع مذكرة تعاون بني اجلمعية ال�طنية حلق�ق الإن�سان وامل�ؤ�س�سة العامة للربيد 

ال�سع�دي ، يف مقر اجلمعية مبدينة الريا�ض ، ي�م الأحد 1432/11/18هــ، امل�افق 

2011/10/16م ، حيث وقع املذكرة رئي�ض اجلمعية الدكت�ر مفلح بن ربيعان القحطاين 

، ومعايل املدير العام مل�ؤ�س�سة الربيد ال�سع�دي الدكت�ر حممد بن �سالح بننت، وتهدف 

وفق  الإن�سان  ومبادئ حق�ق  ثقافة  ن�سر  اجلانبني يف  بني  التعاون  اإىل  املذكرة  تلك 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ، والتعاون يف جمال البح�ث والدرا�سات واإقامة الندوات 

وحلقات النقا�ض وور�ض العمل والربامج التدريبية والتثقيفية لن�سر الثقافة احلق�قية 

وتعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية، واإن�ساء قاعدة بيانات م�سرتكة ح�ل ثقافة حق�ق الإن�سان 

، اإ�سافًة اإىل دعم ومت�يل اأن�سطة اجلمعية ومطب�عاتها واإ�سداراتها مالياً .

من جانبه اأكد الدكت�ر مفلح القحطاين اأنَّ املذكرة �ستكفل اإي�سال اإ�سدارات ون�سرات 

واملالحظات  ال�سكاوى  وا�ستقبال   ، املجتمع  �سرائح  اإىل معظم  ومطب�عات اجلمعية 

املر�سلة للجمعية عرب الربيد جماناً ، واأ�ساف » م�ؤ�س�سة الربيد ال�سع�دي تدعم اأعمال 

واأن�سطة اجلمعية وكل ما ي�سب يف امل�سلحة العامة ، حيث �سبق واأن اأ�سدرت طابعاً 

خا�ساً عن حق�ق الإن�سان ، واجلمعية مل ي�سبق لها ان تلقت اأي �سكاوى بخ�س��ض 

تعامالت م�ؤ�س�سة الربيد وهي لن تتاأخر يف بحث اأي �سك�ى تردها لأي جهة كانت يف 

امل�ستقبل «، وقد ح�سر مرا�سم ت�قيع مذكرة التعاون من جانب امل�ؤ�س�سة العامة للربيد 

ال�سع�دي كل من:

املهند�ض �سامي بن فريج الع�ي�سي نائب الرئي�ض ل�س�ؤون العمليات، املهند�ض حممد بن 

الأ�ستاذ �سعد بن عبداهلل  الأعمال،  الرئي�ض لتط�ير  نائب  العبد اجلبار  عبدالرحمن 

اآل تركي نائب الرئي�ض للتدريب، الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد ق�سي�ض مدير عام تقنية 

املعل�مات، الأ�ستاذ عبد العزيز بن �سابق  الف�زان  مدير عام ال�س�ؤون القان�نية.

ومن جانب اجلمعية كل من:

بن حمد  اإبراهيم  الدكت�ر  اجلمعية،  رئي�ض  نائب  اخلثالن  بن حممد  �سالح  الدكت�ر 

القعيد ع�س� اجلمعية، الدكت�ر عبد اخلالق بن عبداهلل اآل عبداحلي ع�س� اجلمعية، 

وال�ستثمار،  املالية  ال�س�ؤون  جلنة  رئي�ض  ال�سريدة  عبدالرحمن  بن  �سالح  الدكت�ر 

امل�ست�سار خالد بن عبد الرحمن الفاخري امل�سرف العام على ال�س�ؤون املالية والإدارية، 

الأ�ستاذ �سليمان بن ع�ا�ض الزايدي امل�سرف على مكتب اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة، 

الدكت�ر اإبراهيم بن عبد اهلل ال�سليمان ع�س� اجلمعية.
تتمة �ص )3،2(

بهدف دعم نشر ثقافة حقوق اإلنسان
اجلمعية توقع مذكرة تعاون مشتركة مع مؤسسة البريد السعودي

اجلمعية تطالب برفع م�صتوى 

اخلدم�������ات يف م�صلخ الكعكية.

�صفري الحتاد الأوربي يناق�ص العديد من املو�صوعات احلقوقية مع رئي�ص اجلمعية

رحب رئيس االحتاد األوربي في اململكة السفير لويجي ناريون بقرارات خادم احلرمني الشريفني اإلصالحية املتمثلة في السماح مبشاركة املرأة في عضوية مجلس 
الشورى ومتكينها من حقها في الترشح والترشيح في االنتخابات البلدية  ... تتمة �ص )4( 

رئي�ص اجلمعية ي�صتقبل ع�صو الرملان الأملاين و�صفري اأملانيا

استقبل الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس اجلمعية يوم الثالثاء 1432/11/6هـ عضو البرملان األملاني السيد جان فن اكني  والسيد ديتر هالر سفير جمهورية 
أملانيا االحتادية لدى اململكة والوفد املرافق لهم ، في بداية اللقاء رحب رئيس اجلمعية بالوفد الزائر  ... تتمة �ص )5(

وفد من اجلمعية يزور جلنة حقوق الإن�صان والعرائ�ص يف جمل�ص ال�صورى

بدعوة من رئيس مجلس الشورى معالي الدكتور عبدا& بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، قام سعادة رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني يوم الثالثاء 
1432/11/13هـ بزيارة للجنة حقوق اإلنسان والعرائض باملجلس ، وكان في استقباله رئيس اللجنة الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي  ... تتمة �ص )6(
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معايل الدكتور حممد بننت يوؤكد »اعتزاز الريد ال�صعودي بخدمة املواطن يف اأي مكان وجمال ، يف الوقت الذي 

تفخر موؤ�ص�صة الريد  بدعم وم�صاندة اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان يف اإي�صال ر�صالتها للمجتمع«

معايل الدكتور حممد بننت يثني على جهود اجلمعية يف ن�صر الثقافة احلقوقية بني اأفراد املجتمع ، والدكتور 

�صالح اخلثالن يوؤكد على  اأهمية و�صائل الريد يف ن�صر الثقافة احلقوقية
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مرا�صم توقيع املذكرة

لرئي�ص  تذكاريًا  درعًا  يهدي  اجلمعية  رئي�ص 

موؤ�ص�صة الريد ال�صعودي

معايل الدكتور حممد بننت  يهدي  رئي�ص اجلمعية 

درعًا تذكاريًا 

معايل  د. حممد بننت واإىل جانبه د. عبد اخلالق اآل عبد احلي والأ�صتاذ �صليمان الزايدي  ع�صو اجلمعية 

الذي بذل جهودًا م�صكورة يف متابعة مو�صوع توقيع مذكرة التعاون امل�صرتكة بني اجلمعية واملوؤ�ص�صة العامة 

للريد ال�صعودي



وفد من اجلمعية يرصد العديد من املالحظات على مركز شرطة السالمة في الطائف
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شارك الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس اجلمعية يوم األحد 1432/10/27هـ املوافق  2011/9/25 م 
في الندوة العلمية التي نظمها األمن العام وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية بورقة عمل بعنوان "مالمح حقوق 
اإلنسان في اململكة ، حقوق اإلنسان في األنظمة السعودية" وقد حضر االفتتاح معالي وزير العدل الدكتور محمد 
العيسى ومعالي الفريق سعيد القحطاني مدير األمن العام وعدد كبير من ضباط وأفراد األمن العام واملهتمني 
بالشأن احلقوقي، اجلدير بالذكر أنَّ مشاركة اجلمعية في هذه الندوة تأتي في إطار جهودها لدعم نشر الثقافة 

احلقوقية وخاصة بني منسوبي القطاعات املكلفة بتنفيذ األنظمة والقوانني.

رئيس اجلمعية يشارك في الندوة العلمية التي نظمها األمن العام 

وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

د. مفلح القحطاين

د. ح�صني ال�صريف

العام  املشرف  الشريف  حسني  الدكتور  أكد 
على فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة ، أنَّ مركز 
توقيف شرطة السالمة في محافظة الطائف يعاني 
الكثير من املالحظات والتي من أهمها قدم املبنى ، 
وسوء األطعمة املقدمة للموقوفني ، وانعدام التهوية 

الصحية بغرف التوقيف ، واملساحة الضيقة لغرف 
التوقيف االنفرادي والتي تقدر مبترين مربعني فقط 
املوقوفني  الكبير في أعداد  التكدس  إلى  ، إضافًة 
جوازات  قبل  من  السريع  التجاوب  لعدم  نظراً 
احملافظة في استالم املتسولني من العمالة الوافدة 

الوقت  في  أثنى  كما  االجتماعية،  املتابعة  مكتب  من 
بها رجال  يعامل  التي  الطريقة احلضارية  ذاته على 
األمن املوقوفني ، واالهتمام مبستوى النظافة العامة 
بها  قام  زيارة  املالحظات خالل  تلك  للمركز، جاءت 

وفد من اجلمعية برئاسة الدكتور حسني الشريف.

سفير االحتاد األوربي يناقش عددًا من املوضوعات 
احلقوقية مع رئيس اجلمعية

بقرارات  نــاريــون  لويجي  السفير  اململكة  فــي  األوربـــي  االحتـــاد  رئــيــس  رحــب 
الشريفني  احلـــرمـــني  خــــادم 
ــة في  ــل ــمــث ــت اإلصـــالحـــيـــة امل
في  املـــرأة  مبشاركة  السماح 
الشورى  مــجــلــس  عـــضـــويـــة 
ومتكينها من حقها في الترشح 
االنتخابات  فــي  والــتــرشــيــح 
البلدية ، جاء ذلك عبر زيارة 
قام بها السفير ووفد مرافق 
الوطنية  اجلــمــعــيــة  إلــــى  ـــه  ل

حلقوق اإلنسان يوم االثنني 1432/11/5هــ، حيث كان في استقبالهم الدكتور 
مفلح القحطاني رئيس اجلمعية ، وتطرق احلديث إلى العديد من املوضوعات 
املتعلقة بحقوق اإلنسان ومنها دور اجلمعية في نشر الثقافة احلقوقية بني أفراد 
واستقبال  تتبعها اجلمعية في رصد  التي  واآللية  واألجهزة احلكومية  املجتمع 
الشكاوى وطرق عالجها ، كما تطرق احلديث إلى مدى قيام االحتاد األوربي 
بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ، وفي نهاية اللقاء أثنى الوفد على الدور الذي 

تقوم به اجلمعية في املجال احلقوقي في اململكة.
حضر اللقاء املستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري عضو اجلمعية واملشرف 

العام على الشؤون اإلدارية واملالية.

استقبل رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان 
وفداً  1432/10/15هـ  الثالثاء  يوم  القحطاني 
من السفارة األمريكية ، في بداية اللقاء رحب 
احلديث  وتطرق  الزائر  بالوفد  اجلمعية  رئيس 
إلى بعض املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان 
أبناء السعوديات  يتعلق منها بحقوق  خاصة ما 
تصدره  ما  إلى  باإلضافة  بأجانب  املتزوجات 
بعض املنظمات احلقوقية من تقارير عن اململكة.

السعوديات  ألبناء  املقررة  احلقوق  الزائر  للوفد  اجلمعية  رئيس  أوضح  وقد 
املتزوجات بأجانب وما قدمته اجلمعية من مقترحات للجهات ذات العالقة في 
هذا الشأن والتي تهدف ملنح مزيد من احلقوق لهذه الفئة ، كما مت التأكيد للوفد 
على ضرورة التزام معدي التقارير الدولية عن اململكة باملوضوعية واحلياد في 
إعداد التقارير وعدم التركيز على السلبيات دون ذكر اإليجابيات ملا لذلك من 

دور في دعم اجلهات التي تهدف إلصالح أجهزتها .
حضر اللقاء من اجلانب األمريكي كل من السكرتير الثاني للشؤون السياسية 
للشؤون  الثالث  السكرتير  و  وترمان  جون  األمريكية  املتحدة  الواليات  بسفارة 
السياسية هولي ام هيكمان وأخصائي الشؤون السياسية علي األشوح ، ومن 
اجلمعية  عضو  الفاخري  الرحمن  عبد  بن  خالد  املستشار  اجلمعية  جانب 

واملشرف العام على الشؤون اإلدارية واملالية.

وفد  أمريكي  يزور اجلمعية
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استقبل الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني 
رئيس اجلمعية يوم الثالثاء 1432/11/6هـ 
عضو البرملان األملاني السيد جان فن اكني  
أملانيا  جمهورية  هالر سفير  ديتر  والسيد 
االحتادية لدى اململكة والوفد املرافق لهم 
اجلمعية  رئيس  رحب  اللقاء  بداية  في   ،
عدد  إلى  احلديث  وتطرق  الزائر  بالوفد 
اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  املوضوعات  من 
الكفالة  نظام  من  اجلمعية  موقف  منها 
التي تصدرها  التقارير احلقوقية  وطبيعة 
التجاوب  مدى  إلى  باإلضافة  اجلمعية 
الذي حتظى به اجلمعية في اململكة ألداء 
رسالتها  والتقدم امللحوظ الذي حصل في 
مجال حقوق املرأة مبوافقة خادم احلرمني 
الشريفني على مشاركة املرأة في عضوية 
كما   ، البلدية   واملجالس  الشورى  مجلس 

املفاهيم  اختالف  إلى  احلديث  تطرق 
بني الشرق والغرب بشأن حقوق اإلنسان 
نظرة  الزائر  للوفد  التوضيح  مت  وقد 
وحمايتها  للحقوق  اإلسالمية  الشريعة 
لها كما تساءل رئيس اجلمعية عن مدى 
الداعم  األملاني  املوقف  تغيير  إمكانية 
الرغم  على  االسرائيلية  للسياسات 
قبل  من  ابتزاز  محاوالت  هناك  أنَّ  من 
حساب  على  االسرائيلية  احلكومات 
والذي  والفلسطينية  العربية  احلقوق 
من  العديد  هناك  أنَّ  الزائر  الوفد  أبان 
تؤيدها  ال  التى  االسرائيلية  السياسات 
أملانيا ، حضر اللقاء املستشار خالد بن 
اجلمعية  عضو  الفاخري  الرحمن  عبد 
اإلدارية  الشؤون  على  العام  واملشرف 

واملالية .
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رئيس اجلمعية يستقبل عضو البرملان األملاني وسفير أملانيا 

اجلمعية تطالب برفع مستوى أداء اخلدمات في مسلخ الكعكية

قام وفد من مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة   
واألستاذ   ، جوهرجي  توفيق  العميد  من  كاًل  ضم 
واألستاذ   ، السهلي  والدكتور محمد   ، كلننت  محمد 
شاكر العبدلي ، بزيارة ملسلخ الكعكية مبكة املكرمة ، 
يوم االثنني 1423/10/28هــ، املوافق 2011/9/26م 
، وقد رصد الوفد العديد من املالحظات على آلية 
املستهلك  على صحة  تؤثر سلباً  والتي  املسلخ  عمل 
الذبائح  نقل   ، املسلخ  بيئة  سوء  أهمها  من  والتي 
للمحالت التجارية واألسواق في شاحنات مكشوفة 

غير مؤهلة لنقلها وغير نظامية وغير مبردة ، استخدام 
األكياس املعدة جلمع النفايات في حفظ ونقل اللحوم 
البيئة  صحة  بطاقة  يحملون  ال  اجلزارين  بعض   ،
السماح  إلى  إضافًة   ، شهادات صحية  لديهم  وليس 
بذبح إناث األغنام ، وذبح األنعام املريضة في املسلخ، 
من  والتي  التوصيات  من  بالعديد  الوفد  أوصى  كما 
أهمها  ضرورة نقل املسلخ إلى خارج النطاق العمراني 
النظافة مبا  وزيادة عدد عمال   ، البيئة  على  حفاظاً 
يتناسب مع سعة املسلخ ، تطبيق التعليمات في منع 

صحة  على  حفاظاً  واملريضة  الهزيلة  األنعام  ذبح 
املستهلك من األمراض واحملافظة على النسل بعدم 
ذبح اإلناث، وتخصيص ثالجات تبريد حلفظ اللحوم 
وبرادات نقل تنقلها إلى املؤسسات واملتاجر ، وضع 
شعار األمانة على مالبس األطباء واجلزارين لسهولة 
التعرف عليهم من قبل املستهلك ، استخدام ) أكياس( 
مناسبة صحية مخصصة لتعبئة اللحوم ، إضافًة إلى 
استخدام جهاز ضغط املخلفات للتخلص من مخلفات 

الذبح بطريقة مناسبة.
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وفد من اجلمعية يزور جلنة حقوق اإلنسان والعرائض في مجلس الشورى

إبراهيم  بن  محمد  بن  عبدا&  الدكتور  معالي  الشورى  مجلس  رئيس  من  بدعوة 
يوم  القحطاني  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  سعادة  قام   ، الشيخ  آل 
الثالثاء 1432/11/13هـ بزيارة للجنة حقوق اإلنسان والعرائض باملجلس ، وكان 
في استقباله رئيس اللجنة الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي ، في بداية االجتماع 
مت التعريف باجلمعية وآلية عملها في املجال احلقوقي في اململكة، وأهم األنشطة 
واإلجنازات التي قامت بها على الصعيد الداخلي واخلارجي ، كما بحث االجتماع 
 ، والعرائض  اإلنسان  حقوق  وجلنة  اجلمعية  بني  املشتركة  املوضوعات  من  عدداً 
املجتمع  ومؤسسات  اجلمعية  بني  والتعاون  التواصل  من  املزيد  إيجاد  أهمها  ومن 
املدني واجلهات احلكومية املختلفة من أجل تعزيز مبدأ حقوق اإلنسان في مختلف 

املجاالت في ظل تنامي التوجه نحو تعزيز وتطوير مجال حقوق اإلنسان في 
اململكة، من خالل إيجاد قنوات فاعلة تسهم في مزيد من التواصل والتعاون 
في املجال احلقوقي بني اجلمعية ومختلف مؤسسات املجتمع املدني واجلهات 
احلكومية على أساس من الشفافية والوضوح ومبا يعزز مبدأ حقوق اإلنسان 
في مختلف املجاالت،  وأكدت اجلمعية خالل االجتماع عن تطلعها ملزيد من 
كل  في  الشورى  والعرائض مبجلس  اإلنسان  وبني جلنة حقوق  بينها  التعاون 
ما يتعلق باملوضوعات واألنظمة ذات العالقة باملجال احلقوقي والتي يدرسها 
هذا  في  دولية  اتفاقيات  من  دراسته  يتم  مبا  ومواءمتها  املجلس  ويقرها 

السياق.

رسالة ماجستير تتناول جهود اجلمعية 
وآلية  عملها جتاه قضية زواج القاصرات

»جهود  بعنوان  االجتماع  علم  في  ماجستير  رسالة  مناقشة  مؤخراً  مت 
جتاه  السعودية  العربية  اململكة  في  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
امللك  بجامعة  اآلداب  كلية  في  وصفية«  دراسة  القاصرات  زواج  قضية 
سعود ، للباحثة إميان علي السمهري وحتت إشراف الدكتور جبرين علي 
اجلبرين ، وقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على اجلهود املبذولة 
والبرامج الوقائية واألساليب العالجية والتنموية التي تقدمها اجلمعية 
بلوغهن سن  قبل  تزويجهن  يتم  الالتي  القاصرات  زواج  قضية  ملواجهة 
الرشد 18 عاماً ، وفقاً التفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها اململكة 
، والتعرف على الصعوبات التي تواجه منسوبيها من اجلوانب التشريعية 
واحلقوقية واالجتماعية فيما يخص تلك القضية ، إضافًة إلى التعرف 
 ، نظام  أو  تشريع  سن  في  املشاركة  في  اجلمعية  مساهمة  مدى  على 
وذلك من واقع ما يرد للجمعية من قضايا بذلك اخلصوص ، وقد سهلت 
اجلمعية من مهام الباحثة في مجال دراستها والتي تعد إضافة هامة في 

مجال الدراسات احلقوقية في اململكة.

وفد بريطاني يزور اجلمعية

ناقشت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان عدداً من املوضوعات املتعلقة بحقوق 
اإلنسان ، وطبيعة عملها وآليتها في استقبال الشكاوى والتظلمات ، وطرق عالجها 
ودورها في نشر الثقافة احلقوقية بني أفراد املجتمع ، جاء ذلك خالل زيارة قام 
ومدير  ديك  البريطانية ستيفن  السفارة  باسم  واملتحدث  السياسي  املسؤول  بها 
املكتب االعالمي بالسفارة صالح طه ، إلى اجلمعية يوم السبت 1432/11/10هــ 
 ، اجلمعية  رئيس  القحطاني  ربيعان   بن  مفلح  الدكتور  استقبالهم  في  وكان   ،
واملستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري عضو اجلمعية واملشرف العام على 

الشؤون اإلدارية واملالية .
في نهاية اللقاء أثنى الوفد على الدور الذي تقوم به اجلمعية في املجال احلقوقي 

في اململكة.
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وفد من  عمد بعض املدن األمريكية يناقش العديد من
 املوضوعات احلقوقية مع رئيس اجلمعية وعددًا من أعضائها

استقبل رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني وعدداً من أعضائها  
يوم االثنني 1432/11/19هـ  اليزابيث كارتز عمدة مدينة درينيسفيل بوالية 
رئيس  رحب  اللقاء  بداية  في   ، لها   املرافق  والوفد  األمريكية  سوتا  ماني 
ومهام عملها  أنشطة اجلمعية  لهم عن  وقدم شرحاً  الزائر  بالوفد  اجلمعية 
، و تطرق احلديث إلى عدد من املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان ومنها 
دور املرأة في املجتمع السعودي وما صدر من قرارات سامية حول متكينها 
 ، البلدية  االنتخابات  في  واملشاركة  الشورى  مجلس  عضوية  في  حقها  من 
كما بني رئيس اجلمعية أن  األنظمة السعودية متنع التمييز وأن هناك تقدم 
ملحوظ في اململكة فيما يتعلق بحقوق املرأة بفعل الدعم الذي تتلقاه من خادم 

احلرمني الشريفني امللك عبد ا& بن عبد العزيز.
تتعلق  الزائر  الوفد  القحطاني بعض االستفسارات على  الدكتور   وقد طرح 
بحقوق بعض السجناء السعوديني في أمريكا ومدى إمكانية العمل من أجل 

إيجاد اتفاقية لتبادل السجناء بني البلدين تسمح لهم بقضاء باقي محكومياتهم 
في اململكة ، كما تطرق احلديث إلى  أبناء السعوديني املتزوجني من أمريكيات 
يتواصلوا  الذين يعيشون مع أمهاتهم دون أن  واحلاجة لوجود حلول ألولئك 
مع أبائهم بعد الطالق، إضافًة إلى احلديث عن القضية الفلسطينية وموقف 
بدولة فلسطني مبا  االعتراف  ملنع  منها وخاصة سعيها  األمريكية  احلكومة 
يتناقض مع اإلهتمام املعلن من قبل احلكومة األمريكية بحقوق اإلنسان ، وقد 
أشار الوفد إلى أنَّ مثل هذه القضايا موجودة وحتتاج إلى كثير من النقاش 
تفهمها  عدم  في  يساهم  بها  واجلهل  القضايا  هذه  على  اإلطالع  عدم  وأن 

بشكل جيد هو العامل األساسي.
و  الشريدة  الرحمن  عبد  بن  صالح  الدكتور  اجلمعية  أعضاء  اللقاء  حضر 
املستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري املشرف العام على الشؤون اإلدارية 

واملالية، والدكتورة نورة اليوسف واألستاذة ثريا عابد شيخ .

اجلمعية ترصد عددًا من املالحظات على مركز حوادث املرور  بجدة

معتوق ال�صريف

استكماالً لرسالة اجلمعية في العمل من أجل حتقيق مبدأ العدالة وحماية حقوق 
السجناء من االنتهاكات والدفاع عنها ، وذلك من خالل تأكدها من تطبيق األنظمة 
والقوانني التي أقرتها الشريعة اإلسالمية ونصت عليها األنظمة واللوائح احمللية 
، فقد قام عضو اجلمعية األستاذ معتوق الشريف ، يوم االثنني 1432/9/7هــ، 
بزيارة إلى مركز حوادث املرور شرق اخلط السريع )حي الشعلة( في مدينة جدة 
قدم  أهمها  من  والتي  املالحظات  من  العديد  الزيارة  أثناء  العضو  وقد رصد   ،
املبنى وعدم صيانته، وتعطل بعض مكيفاته ، وعدم االهتمام باستراحة املوظفني 
وتكدس النفايات وقدم أجهزة احلاسب اآللي لدى املوظفني ، وعدم منحهم دورات 

، وعدم وجود مترجمني لألشخاص غير الناطقني باللغة العربية ، وسوء دورات 
املياه وعدم وجود ضبط دقيق للموقوفني ، وتعطل املصعد الوحيد في املبنى منذ 
أكثر من عام مما يحرم غير القادرين على صعود الدرج من متابعة معامالتهم 
خاصًة كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة من املعوقني حركياً ، إضافًة إلى 
تكدس النفايات وسوء غرف التوقيف من حيث األثاث والفرش والطالء ، وتواجد 
املركز  في  والضباط  األفراد  وقلة   ، املراجعني  وازدحام  الغرف  في  احلشرات 
مقارنة بعدد احلوادث التي يباشرها املركز والتي تزيد على 120 حادثاً يومياً ، 

إضافًة إلى طول مدة انتظار املراجعني لتقدير احلوادث .
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مرض  ضـــد  خليجية  ســعــوديــة  مـــبـــادرة 
»اإليدز«

ا�صتمراًر لآلية التعاون امل�صرتكة بني وزارة ال�صحة ال�صعودية ووزراء ال�صحة لدول 

جمل�ص التعاون اخلليجي ، اأطلقت موؤخرًا وزارة ال�صحة مبادرة �صعودية خليجية 

بهدف  توحيد اآلية العمل امل�صرتك يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي  لإتاحة 

الرامج الوقائية والعالجية ملكافحة »الإيدز« وبذل املزيد من اجلهود للحد من 

انت�صاره من خالل الفح�ص املبكر ودعم الرامج الوقائية وتطوير ا�صرتاتيجية 

موحدة ممثلة من كافة دول جمل�ص التعاون اخلليجي فيما بينها وبني املنظمات 

الدولية والإقليمية ، من جانبها اأ�صادت منظمة ال�صحة العاملية بتلك اجلهود 

واأثنت  الربيعة  عبداهلل  الدكتور  ال�صحة  وزير  ملعايل  وتقدير  �صكر  عر خطاب 

على اخلطوات والأ�صاليب التي تتخذها اململكة يف مكافحة انت�صار املر�ص.

ملحوظًا  تــقــدمــًا  حتـــرز  الــســعــوديــة 
في مؤشر الفساد العاملي

الذي  الف�صاد  ملكافحة  الدولية  ال�صفافية  منظمة  تقرير  بنينَّ 

اإىل ال�صاد�صة  �صدر موؤخرًا تقدم ال�صعودية من املرتبة الثامنة 

الكويت  ، يف حني �صجلت  اإىل 63 عامليًا   80 املرتبة  عربيًا ومن 

عربيًا  الثامنة  املرتبة  احتلت  حيث  ال�صابق  العام  عن  تراجعًا 

و66 عامليًا.

من جهتها بينت منظمة »برملانيون عرب �صد الف�صاد« يف درا�صة 

احتلت  قطر  اأن  الدولية  ال�صفافية  منظمة  لتقرير  حتليلية 

اأن  املرتبة الأوىل عربيًا ملكافحة الف�صاد واملرتبة 22 عامليًا بعد 

كانت حتتل املرتبة 28 يف العام ال�صابق ، وجاءت الإمارات بعد 

قطر لتتقدم من املرتبة 25 عامليًا اإىل املرتبة 30.

املجلس العربي للطفولة يصدر 

أول دلـــيـــل حلــمــايــة الــطــفــل املـــعـــاق من 
العنف

ذوي  الأطفال  اإىل  املوجه  بالعنف  الجتماعي  الوعي  تنمية  اإطار  �صمن 

اآمنة لهم  اإىل تاأ�صي�ص بيئة اجتماعية  اإ�صافًة  الإعاقة يف املجتمع العربي، 

، قرر املجل�ص العربي للطفولة والتنمية اإ�صدار  اأول »دليل عربي حلماية 

الطفل املعاق من العنف« ، وذلك حتت رعاية الأمري طالل بن عبد العزيز 

الكويتي  وال�صندوق  للتنمية  الإ�صالمي  البنك  من  وبدعم  املجل�ص  رئي�ص 

البيالوي  الدكتور ح�صن  اأكد  ، من جانبه  العربية  الدول  للتنمية وجامعة 

الأدلة  من  مكون  من  اأكرث  �صمن  ياأتي  الدليل  »هذا  اأننَّ  املجل�ص  عام  اأمني 

ال�صت�صارية والتدريبية ، لطرح مفاهيم مب�صطة حول كيفية حماية الطفل 

املعاق لنف�صه من العنف ، ويوجه اإىل اأربعة فئات من الإعاقة هي: الإعاقة 

الذهنية - التوحد- املكفوفني - ال�صم والبكم«، كما اعترت  خبرية املجل�ص 

عماًل  يعد  الدليل  ذلك  اأننَّ  الفتاح  عبد  �صهري  الدكتورة  للم�صروع  واملقررة 

علميًا نادرًا ي�صارك يف اإعداده العديد من اخلراء  يف جمالت الإعاقة وعلم 

والو�صائط  والر�صم  الأدب  جمالت  خمتلف  يف  وفنانني  وال�صحة  النف�ص 

اللكرتونية.

اإلعـــالن الــرســمــي عــن أكــبــر جائزة 
إنسانية في العالم

من اأجل تكرمي جهود الدول واملوؤ�ص�صات واملنظمات والأفراد الذين 

موؤخرًا  مت   ، الإن�صان  حقوق  وتعزيز  تعليم  جمال  يف  �صاهموا 

 ، اململكة  يف  العربي  الإن�صان  جلائزة  الر�صمي  الإعالن  اإطالق 

اإن�صانية من نوعها يف العامل وت�صاهي  اأكر جائزة  والتي تعتر 

جائزة نوبل لل�صالم ، حيث تعود ملكيتها للمركز العربي الأوربي 

حلقوق الإن�صان والقانون الدويل ، ويف ال�صياق ذاته ُيعتر القيام 

باأن�صطة متعلقة بن�صر واإثراء قيم حقوق الإن�صان ، وتنفيذ برامج 

لدعم تلك احلقوق على ال�صعيد الدويل اأو الوطني اأو املحلي ، 

التعليمية  الرامج  لتطوير  التعليمية  املواد  تقدمي  اإىل  اإ�صافًة 

اأهم  من  هي  الإن�صان  حقوق  مبجال  تتعلق  باأبحاث  والقيام 

املعايري العامة لنيل تلك اجلائزة .

اآل  العزيز  اأنه مت تر�صيح امللك عبداهلل بن عبد  اجلدير بالذكر 

�صعود - حفظه اهلل - للجائزة يف الق�صم ال�صيا�صي نظري ما قدمه 

ول زال للعامل العربي.
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اأكدت اليوني�صيف اأننَّ احلرب والعقوبات الدولية املفرو�صة على العراق ، حولتها اإىل  اأحد اأ�صواأ الأماكن بالن�صبة لالأطفال يف ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا، حيث يعاين 3.5 مليون طفل من الفقر و1.5 مليون طفل حتت �صن اخلام�صة من �صوء التغذية ، يف حني 

ميوت 100 ر�صيع يوميًا يف العراق.

من جانبه اأكد ا�صكندر خان ممثل اليوني�صيف يف العراق اأن العراق قد ل يتمكن من حتقيق اأغلب اأهداف التطوير الثمانية اخلا�صة 

بالألفية ومنها �صتة اأهداف تتعلق بالأطفال ، حيث قال »اإن من �صوء احلظ اأنه وبالرغم من كل اجلهود فاإن حتقيق معظم هذه 

الأهداف ما زال بعيدًا ، ولتحقيق الأهداف الثمانية يتوجب اإي�صال الغذاء اإىل اأكرث من 400 األف طفل عراقي يعاين من �صوء 

التغذية ، فيما يجب ت�صجيل 700 األف طفل يف املدار�ص ويجب تخفي�ص وفيات الأطفال« .

خبر في صورة

تعد األولى من نوعها في الدول العربية

جلــنــة وطــنــيــة أردنــــيــــة لــتــعــزيــز مـــبـــدأ األجـــر 
املتساوي بني اجلنسني

خالل  من  العربي  العامل  يف  نوعها  من  الأوىل  تعد  مبادرة  يف 

احلكومة  قررت   ، الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  تنفيذها 

وزارة   ( من  كاًل  مب�صاركة  وطنية  توجيهية  جلنة  اإن�صاء  الأردنية 

العمل واللجنة الوطنية الأردنية ل�صوؤون املراأة بدعم من منظمة 

اأجل تعزيز مبداأ الإن�صاف يف الأجور بني  العمل  الدولية( ، من 

العمل   �صوق  يف  املراأة  م�صاركة  ن�صبة  تعزيز  اإىل  اإ�صافًة  اجلن�صني 

الأردين ، من جهتها قالت ندى النا�صف املديرة الإقليمية ملنظمة 

اأخرى  مرة  متهد  الأردن  »اإن  العربية  الدول  يف  الدولية  العمل 

يف  الأ�صا�صية  احلقوق  لتعزيز  الإقليمية  اجلهود  اأمام  الطريق 

العمل ، كما ت�صكل مبادرة الإن�صاف يف الأجور جزءًا ل يتجزاأ من 

 

املراأة يف  اإىل تعزيز م�صاهمة  التي تهدف  الوطنية  العمل  �صيا�صة 

التنمية الجتماعية والقت�صادية«.

من أجل أهدافهم البحثية

عــلــمــاء أمــريــكــيــون يــرتــكــبــون  أكــبــر جــرميــة ضد 
اإلنسانية

اأكدت احلكومة الغواتيمالية اأننَّ علماء اأمريكيون اأقدموا عمدًا على عدوى اأكرث 

من 1300 �صجني يف غواتيمال واملر�صى العقليني بفريو�صات مر�صى الزهري 

البحثية،  اأهدافهم  اأجل  الفرتة من 1964 وحتى 1948 من  وال�صيالن  خالل 

حيث مت العثور على تلك املعلومات ال�صرية حول التجارب العلمية والبحثية 

اإدارة  كان يعمل يف  والذي   ، كاتلر جيم  الراحل جون  الدكتور  يف حمفوظات 

خدمات ال�صحة العمومية احلكومية.

من جهتها اأدانت احلكومة الغواتيمالية تلك اجلرمية الالاإن�صانية واأكدت على 

حقها بتقدمي تلك اجلرمية للمحكمة الدولية ، موؤكدة يف الوقت ذاته العثور 

على 5 ناجيني  تناهز اأعمارهم �صن 85 عامًا من التجارب غري امل�صروعة ، حيث 

�صيتم نقلهم اإىل اأكر م�صت�صفى يف غواتيمال للفح�ص من اأجل حتديد مدى 

تاأثري التجربة عليهم وعلى عائالتهم .
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منظمة الصحة العاملية

 تدعو العالم لالستثمار في الرعاية النفسية

الصحة النفسية جزء ال يتجزأ من الصحة ، فال تزال االضطرابات النفسية 
مسألة صحية عاملية خطيرة تصيب األشخاص من كل الفئات العمرية ومن 
مختلف املستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وفي العاشر من تشرين 
األول / اكتوبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العاملي للصحة النفسية ، بهدف 
زيادة وعي الناس بقضايا الصحة النفسية، إضافًة إلى معرفة أهم التحديات 
والصعوبات التي تواجه خدمات الصحة النفسية في العالم، ويسلط الضوء هذا 
العام  على االستثمار في املوارد املالية والبشرية املخصصة للصحة النفسية  

من أجل تقدمي أفضل اخلدمات الطبية، فوفقاً إلحصائية صدرت مؤخراً عن 
املالية والبشرية غير كافية للعالج ،  العاملية فإنَّ املخصصات  منظمة الصحة 
السيما وأنه يعاني أكثر من 450 مليون شخص في العالم من اضطرابات نفسية 
، إال أنه أقل من نصف ذلك العدد يحصلون على الرعاية الطبية الالزمة لهم ، 
إضافًة إلى أنَّ متوسط اإلنفاق العاملي على الصحة النفسية أقل من 3 دوالرات 
املنخفضة  البلدان  في  اإلنفاق  ويخفض   ، عام  كل  في  الواحد  للفرد  أمريكية 

الدخل ليبلغ 0.25 دوالراَ أمريكياً. 

تشـــير التقديـــرات إلـــى أن 20٪ مـــن األطفـــال واملراهقـــني فـــي العالم 

يعانون من اضطرابات نفسية

يحتـــل اإلكتئـــاب املرتبـــة  األولـــى فـــي قائمة أســـباب العجزفـــي جميع 

أنحاء العالم 

اليوم العاملي للصحة النفسية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز متكني 
باتخاذ  األردنــيــة  احلكومة  القانونية  للمساعدة 
إجراءات لتوفير احلماية لعامالت املنازل الوافدات 
، جاء ذلك عبر تقرير مشترك صدر لهم مؤخراً 
حمل اسم »ظلم في الــدار«، يؤكد أنه على الرغم 
من أنَّ األردن هو أول بلد عربي يستخدم منوذج 
عقد العمل املوحد لعامالت املنازل عام 2003م ، 

إالَّ أنَّ التطبيق »ما زال مهماًل«.
كما يوثق التقرير االنتهاكات القائمة بحق عامالت 
املنازل ، وإخفاق املسؤولني األردنيني في محاسبة 
ينتقد في  ، كما  العمل ومكاتب االستقدام  أرباب 
السياق ذاته قوانني الهجرة وقوانني العمل املنزلي 
كتحديد  للعامالت  االنتهاكات  وقــوع  تيسر  التي 
على  غرامات  وفــرض   ، البيت  في  قسراً  اإلقامة 

الرعاية  تقدمي  ورفض   ، الطعام  من  وحرمانهن   ، القانونية  اإلقامة  مدة  جتاوز 
السماح  اليوم، وعدم  بالعمل ألكثر من 16 ساعة في  ، ومطالبتهن  لهن  الطبية 
لهن باالحتفاظ بالوثائق الشخصية مبا في ذلك جوازات السفر والعقود ، كما ال 

يُسمح لهن بتغيير أرباب العمل حتى بعد انقضاء مدة العقد.
من جهته طالب كريستوف ويلكى ، باحث أول في قسم الشرق األوسط وشمال 
بحقوق  اخلاصة  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  على  بالتصديق  األردن  أفريقيا 
لعامالت  املالئمة  العمل  تلزم احلكومات بضمان ظروف  والتي  املنازل  عامالت 
القانونية  اإلصالحات  قيمة  تزيد  »لن  وأضــاف   ، العنف  من  وحمايتهن  املنازل 

األردنية عن ثمن الورق الذي ُدونت عليه ، إذا هي 
لم حتدث فارقاً في حياة عامالت املنازل الوافدات 
، إذا كان األردن يريد أن يبقى صاحب دور ريادي 
في املنطقة في حماية حقوق عامالت املنازل فال 
لتنفيذ  الــالزمــة  السياسية  اإلرادة  حشد  مــن  بــد 

القوانني األردنية«.
كــمــا اعــتــبــرت مــديــرة مــركــز متــكــني لــيــنــدا كلش 
السفر وحبسهن  العمل جلــوازات  أربــاب  مصادرة 
في البيت خوفاً من هروبهن نوعاً من أنواع االجتار 
محققي  على  عرضنا  »لقد  قالت  حيث   ، بالبشر 
يعانني من  عامالت منازل  مــراراً  بالبشر  االجتــار 
مختلف أنواع االنتهاكات ، وأرسلنا معهن احملامني 
يصنفوا  لم  احملققني  لكن   ، الفوريني  واملترجمني 
أياً من هذه احلاالت على أنها اجتار بالبشر ، وفي 
التحركات  »إنَّ  وأضافت  الــهــروب«،  بتهمة  العامالت  توقيف  مت  احلــاالت  بعض 
الضحايا  معاناة  من  تزيد   - عدم حترك  هي  األحيان  بعض  وفي   - احلكومية 

الالتي يعانني كثيراً بالفعل ، بدالً من أن تساعدهن«.
من  بالذكر أن أكثر من 70 ألف عاملة منزلية يعشن في األردن حالياً  اجلدير 
سريالنكا وأندونيسيا والفلبني ، يواجهن نفس االنتهاكات التي تتعرض لها العمالة 
املنزلية الوافدة في بلدان املنطقة األخرى، تشمل هذه االنتهاكات أعمال الضرب 
، ومصادرة جوازات السفر ، واإلهانات وعدم احلصول على األجور املستحقة ، 

وساعات العمل الطويلة دون احلصول على أيام عطل أسبوعية.

عبر تقرير "ظلم في الدار"

منظمات حقوقية تطالب األردن باتخاذ املزيد من اإلجراءات حلماية عامالت املنازل
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قانونيات

ماهي
ا�ستثنى نظام التاأمينات الجتماعية بع�ض الفئات من اخل�س�ع لنظامه وهم:

1-م�ظف� الدولة املدني�ن واأفراد الق�ات امل�سلحة وال�سرطة الذين يتمتع�ن باأنظمة معا�سات التقاعد اخلا�سة مب�ظفي الدولة املدنيني والع�سكريني.

2-امل�ظف�ن الأجانب الذي يعمل�ن يف البعثات الدولية اأو ال�سيا�سية اأو الع�سكرية الأجنبية.

3-العمال الذين يعمل�ن بالأعمال الزراعية اأو احلراجية اأو الرعي، ول ي�سمل هذا ال�ستثناء اخلا�سعني منهم لنَظام العمل ، والعاملني يف اجلهات احلك�مية 

وامل�ؤ�س�سات العامة ، وكذلك العاملني منهم يف امل�ؤ�س�سات اخلا�سة وال�سركات التي تت�افر  لديها املعايري وال�س�ابط التي حتددها الالئحة.

4-البحارة مبن فيهم ال�سيادون البحري�ن ، ول ي�سمل هذا ال�ستثناء اخلا�سعني منهم لنَظام العمل ، وكذلك العاملني منهم يف امل�ؤ�س�سات وال�سركات البحرية 

و�سركات ال�سيد التي تت�افر فيها املعايري وال�س�ابط التي حتددها الالئحة.

5-خدم املنازل.

 6-العمال الأجانب الذين يقدم�ن اإىل اململكة لأعمال ل ي�ستغرق اإجنازها يف املعتاد اأكرث من ثالثة اأ�سهر وحتدد الالئحة الأعمال املق�س�دة يف تطبيق هذا الن�ض.

7-عمال ال�ست�سناع ( العمال الذين يعمل�ن يف منازلهم).

8-اأفراد اأ�سرة �ساحب العمل الذين يعمل�ن يف املن�ساآت العائلية التي ل يعمل بها �س�اهم من العمال.

ومع ذلك يج�ز بقرار من ال�زير و بناًء على م�افقة جمل�ض الإدارة ، اأن يخ�سع للنَظام بع�ض الفئات املذك�رة يف البن�د (3 ، 4، 5) من الفقرة ال�سابقة.

الفئات املستثناة من اخلضوع لنظام التأمينات االجتماعية ؟

استشارات قانونية

اعرف
             امل��ادة احل��ادي��ة واخلم�صون بعد املائة 

)2(

للمرأة العاملة احلق في إجازة وضع ملدة األسابيع 
 ، للوضع  احملتمل  الــتــاريــخ  على  السابقة  األربــعــة 
واألسابيع الستة الالحقة له ، ويحدد التاريخ املرجح 
للوضع بوساطة طبيب املنشأة ، أو مبوجب شهادة 
تشغيل  ويحظر   ، صحية  جهة  من  مصدقة  طبية 
املرأة خالل األسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.

             املادة الثانية واخلم�صون بعد املائة )2(
على صاحب العمل أن يدفع إلى املرأة العاملة أثناء إنقطاعها عن عملها في 
إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها ، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى 
صاحب العمل ، واألجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثالث سنوات فأكثر يوم 
بدء اإلجازة ، وال تدفع إليها األجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت 
إليها  ، ويدفع  بأجر كامل  إجــازة وضع  السنة نفسها من  قد إستفادت في 
نصف أجرها أثناء اإلجازة السنوية ، إذا كانت قد إستفادت في السنة نفسها 

من إجازة وضع بنصف أجر.

               املادة الثالثة واخلم�صون بعد املائة )2(  

احلمل  أثــنــاء  العاملة  للمرأة  الطبية  الــرعــايــة  توفير  العمل  صاحب  على 
والوالدة.

               املادة الرابعة واخلم�صون بعد املائة )2(  

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ 
بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات لإلستراحة ال تزيد في مجموعها على 
الساعة في اليوم الواحد ، وذلك عالوة على فترات الراحة املمنوحة جلميع 
، وال  الفعلية  العمل  الفترات من ساعات  أو  الفترة  ، وحتسب هذه  العمال 

يترتب عليها تخفيض األجر.

              املادة اخلام�صة واخلم�صون بعد املائة )2(  

ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء متتعها بإجازة 
الوضع.

املادة احلادية وال�صتون بعد املائة )1(

ال يجوز تشغيل األحداث في األعمال اخلطرة أو الصناعات الضارة ، أو 
في املهن واألعمال التي يحتمل ألن تُعرض صحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم 
للخطر ، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها ، ويحدد الوزير بقرار 

منه األعمال والصناعات واملهن املشار إليها.

املادة الثانية وال�صتون بعد املائة )1(

1- ال يجوز تشغيل أي شخص لم يتم اخلامسة عشرة من عمره وال يسمح 
له بدخول أماكن العمل ، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات 

أو املناطق أو بالنسبة لبعض فئات األحداث بقرار منه.
2- إستثناء من الفقرة )1( من هذه املادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل 
أو عمل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بني 13-15 سنة في أعمال 

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

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

يتلقونه. 

املادة الثالثة وال�صتون بعد املائة )1(

يحظر تشغيل األحداث فترة من الليل ال تقل عن إثنتي عشرة ساعة متتالية 
إال في احلاالت التي يحددها الوزير بقرار منه.

املادة التا�صعة والأربعون بعد املائة )2(

كل  املــرأة في  تعمل  النظام  الرابعة من هذا  املــادة  ورد في  ما  مع مراعاة 
املجاالت التي تتفق مع طبيعتها ، ويحظر تشغيلها في األعمال اخلطرة أو 
الصناعات الضارة ، ويحدد الوزير بقرار منه املهن واألعمال التي تعد ضارة 
بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء ألخطار محددة مما يجب معه حظر 

عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.

املادة اخلم�صون بعد املائة )2(

ال يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل ال تقل عن إحدى عشرة ساعة 
متتالية إال في احلاالت التي يصدر بها قرار من الوزير.

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني

واجباتك

حق�قك

)1( ت�صغيل الأحداث.

يف ظل نظام العمل باململكة العربية ال�صعودية

)2( حقوق املراأة العاملة.
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ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ع�س� اجلمعية و امل�سرف العام على ال�س�ؤون املالية 

والإدارية

ل �سك اأنَّ وفاة �ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلطان بن 

الدفاع والطريان واملفت�ض  العهد وزير  العزيز ويل  عبد 

ملا  الإ�سالمية  ال�سع�ب  وجلميع  لل�طن  خ�سارة  العام  

من حب للعمل اخلريي  كان يت�سف به - رحمه اهلل – 

احتياجات  تلم�ض  و  املحتاجني  وم�ساعدة  والإن�ساين 

حيث   ، اإليه  يحتاج�ن  ما  وتقدمي  والفقراء  امل�ساكني 

الإن�سان  حلق�ق  ال�طنية  للجمعية  الداعمني  من  كان 

الإن�ساين  التجاوب  ب�سكل خا�ض من خالل  بداياتها  يف 

والفاعل مع ما ترفعه من ق�سايا ، كما كان داعم حلق�ق 

الإن�سان يف بالدنا من خالل دعم حق الإن�سان يف ال�سكن 

اأن�ساأها  التي  امل�ؤ�س�سات  طريق  عن  واحلياة  ال�سحة  و 

الأوىل   الدرجة  يف  الإن�ساين  العمل  لدعم  والهادفة 

اخلريي  لالإ�سكان  اخلريية  �سلطان  الأمري  كم�ؤ�س�سة 

الإن�سانية  للخدمات  العزيز  عبد  بن  �سلطان  مدينة  و 

وم�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز اخلريية حيث كان لهذه 

اجله�د اأثرها يف دعم العمل الإن�ساين و ت�فري الرعاية 

للمع�قني  ال�سامل  والتاأهيل  وال�سحية  الجتماعية 

وامل�سنني من اجلن�سني .

كما كان حري�ساً على ت�فري المكانات الالزمة لإجراء 

الأبحاث يف جمال اخلدمات الإن�سانية ، مما يدل على 

ات�سف  �سمة  املحتاجني  وم�ساعدة  الإن�ساين  العمل  اأنَّ 

بها ، ونتيجة جله�ده الإن�سانية  – رحمه اهلل - فقد مت 

اختياره جلائزة ال�سخ�سية الإن�سانية وهي اجلائزة التي 

ُمنحت له من قبل مركز ال�سيخ را�سد اآل مكت�م يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة حيث جاء هذا الختيار تقديراً 

على  والإن�سانية  اخلريية  الأعمال  يف  احلي�ي  لدوره 

امل�ست�يني الإقليمي والعربي ، ول� حتدثنا الكثري والكثري 

عن اأعماله الإن�سانية فلن ن�ستطيع اأْن ن�يف اأبا خالد حقه 

اململكة  داخل  املحتاجني  مل�ساعدة  اأياديه  امتدت  فقد   ،

وخارجها ، رحم اهلل �سلطان واأ�سكنه ف�سيح جناته.

Nshr1@yahoo.com    

ــوده  ــه وج  ،،، ـــر  اخل �ــســلــطــان 

الإن�سانية

نقال عن �صحيفة 

األمم املتحـــدة تطلق مؤشـــرًا عامليًا لقياس مخاطر 
الكوارث

من أجل مساعدة منظمات اإلغاثة اإلنسانية على فهم أسباب تعرض بعض البلدان أكثر 
من غيرها خلطر الكوارث ، وحتديد شكل استجابتها عند وقوعها ، أطلق مؤخراً معهد 
في  نوعه  من  فريداً  يعتبر  جديداً  مؤشراً  املتحدة  لألمم  التابع  البشري  واألمــن  البيئة 
العالم من حيث قيامه بتحديد املخاطر عبر قياس العالقة بني املخاطر الطبيعية وقابلية 
عوامل   أربعة  على  املؤشر  يعتمد  ، حيث  غيره  من  أكثر  للخطر  للتعرض  معني  مجتمع 
هي اجتماعية وسياسية واقتصادية وبيئية، والتي تساعد على حتديد قدرة أي مجتمع 

متضرر على االستجابة لالستغاثة اإلنسانية.

الرياض


