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ص 4
الأ�س�������ري  للعن�������ف  الت�س�������دي 

يتطل�������ب تعاون�������ًا م�س�������ركًا بن 

اجلهات املخت�سة.

اجل����م����ع����ي����ة ت���ن���ظ���م ع�����������ددًا من 

الفعاليات مبنا�سبة اليوم العاملي 

للم�سنن.

النموذج  ت���ع���ت���م���د  ال�������س���ع���ودي���ة 

اأج����ه����زت����ه����ا  ل�����ب�����ن�����اء  الأردين 

الق�سائية.

مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

رئيس اجلمعية  يطالب بتقييم واقع حقوق اإلنسان في اململكة
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني الأمري نايف بن عبدالعزيز 

, اللذين اأ�سدرا توجيهاتهما للأجهزة احلكومية كافة بالتعاون مع اجلمعية , واأ�ساف 

»تعتمد اجلمعية  على و�سائل خمتلفة للو�سول اإىل حالت انتهاكات حقوق الإن�سان , 

�سواء تلك التي ت�سل اإىل علم اجلمعية من خلل ما يُن�سر يف و�سائل الإعلم وتقارير 

الهيئات الأجنبية والدولية , اأو تلك التي ت�سل اإىل اجلمعية عن طريق �سكاوى املواطنني 

واملقيمني , من خلل قنوات اجلمعية املختلفة«.

جاءت تلك الت�سريحات خلل كلمة له مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق الإن�سان والذي 

باأن�سطة  العا�سر من دي�سمرب من كل عام , ويف الإطار ذاته قامت اجلمعية  ي�سادف 

متنوعة  لإحياء تلك املنا�سبة والتي منها تنظيم الندوات واملحا�سرات وور�ش العمل يف 

والأنظمة  الدولية  التفاقيات  بع�ش  ن�سو�ش  وتوزيع  , وطباعة  اململكة  عدد من مدن 

املحلية ذات العلقة بحقوق الإن�سان. 

طالب رئي�ش اجلمعية الدكتور مفلح 

واقع  تقييم  ب�����س��رورة  ال��ق��ح��ط��اين 

ليكون   , اململكة  يف  الإن�سان  حقوق 

مبثابة ر�سد للتقدم احلقوقي , ومن 

وحتديد  ت�سجيعه  على  العمل  ث��م 

وك�سف   , ا�ستمراريته  دع��م  و�سائل 

اأوجه الق�سور والعمل على معاجلتها 

بتفعيل  اأم��ل��ه  ع��ن  وع��رب   , وتلفيها 

ب��ني اجلمعية  ال��ت��ع��اون  م��ن  امل��زي��د 

الإن�سان  بحقوق  املعنية  والأج��ه��زة 

امللك  ال�سريفني  تلك احلقوق يف ظل خادم احلرمني  وتعزيز  اأجل حماية  , من  كافة 

د. مفلح القحطاين

تتمة �ص7،6

وفد من البرملان البريطاني يناقش عددًا من املوضوعات احلقوقية  مع رئيس اجلمعية وأعضائها
الوفد الزائر  واأو�سحوا اأنَّ هناك جهود تبذل 

يف اململكة من اأجل تعزيز حقوق الإن�سان واأنَّ 

م�سروع نظام مكافحة الإرهاب ل يزال يُدر�ش 

من قبل اجلهات ذات العلقة و مل ي�سدر حتى 

الآن , وقد تطرق احلديث للتقارير احلقوقية 

التي ت�سدرها اجلمعية.

ح�سر اللقاء رئي�ش الق�سم ال�سيا�سي بال�سفارة 

اآل  فهد  بن  �سلطان  الأمري  بلندن  ال�سعودية 

�سعود , ومن اجلمعية الدكتور �سالح ال�سريدة 

والدكتور عبداجلليل ال�سيف والدكتور حم�سن 

وامل�ست�سار  خياط  مازن  والدكتور  احلازمي 

خالد بن عبدالرحمن الفاخري.

زار وفد من الربملان الربيطاين برئا�سة ال�سيد 

 1433/1/12 الأربعاء  يوم  كاوزن�سكي  دانيال 

وكان  الإن�سان  الوطنية حلقوق  اجلمعية   , ه� 

يف ا�ستقبالهم رئي�ش اجلمعية الدكتور مفلح بن 

ربيعان القحطاين وعدد من اأع�ساء اجلمعية 

, يف بداية اللقاء رحب رئي�ش اجلمعية بالوفد 

الزائر وقدم لهم �سرحاً عن اأن�سطة اجلمعية 

ومهام عملها كما تطرق احلديث اإىل عدد من 

ومنها  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  املو�سوعات 

وم�سروع  الطفل  وحقوق  القا�سرات  زواج 

رئي�ش  اأجاب  وقد  الإرهاب   مكافحة  نظام 

ت�ساوؤلت  على  احل�سور  واأع�سائها  اجلمعية 

وزير  الدولة لشؤون الشرق األوسط البريطاني يزور 
اجلمعية 

ا�ستقبل رئي�ش اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين 

ل�سوؤون  الدولة  وزير  1432/12/27ه�   الأربعاء  يوم  اجلمعية  اأع�ساء  من  وعدد 

ال�سرق الأو�سط بوزارة اخلارجية الربيطانية ال�سيد الي�سرت بريت يرافقه ال�سفري 

الربيطاين لدى اململكة ال�سيد ال�سري توم فيليب�ش والوفد املرافق لهم .

تتمة �ص3

اجلمعية تطالب وزارة العمل بإعادة النظر في شروط 
برنامج »حافز«

طالبت اجلمعية وزارة العمل ب�سرورة النظر يف �سروط برنامج »حافز« , خ�سو�ساً 

لل�سريحة العمرية ما فوق 35 عاماً , واأكد رئي�ش اجلمعية الدكتور مفلح القحطاين 

»اأن تلك الفئة غري قادرة على توفري العمل اإما لعدم تاأهيلها اأو عدم قبول اأرباب 

العمل لتوظيفها , ل�سيما اأن تلك الفئة مطالبة بتوفري اإلتزامات احلياة واأعبائها«.

تتمة �ص3
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في  السعوديني  للمعتقلني  عادلة  مبحاكمة  تطالب  اجلمعية 

العراق

في  للسجون  مــجــاورة   قضائية   مكاتب   وبافتتاح 

السعودية

غير  تهم  مشروعة،  غير  بطريقة  العراقية  األراضي  “دخول 

أسماء  بجانب  سجلت  تهم  شيء”  عنه  ُيعلم  ال   ، معروفة 

السعوديني املعتقلني في السجون العراقية

نا�سدت اجلمعية خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل  بن عبدالعزيز اآل �سعود 

الإعدام  اأحكام  تنفيذ  ملنع  اجلهود  كافة  وبذل  العراقية  ال�سلطات  لدى  التدخل   ,

ال�سعوديني من حماكمة عادلة ح�سب  ال�سادرة بحقهم , ومتكني جميع املوقوفني 

املعايري الدولية للمحاكمات العادلة , وطالبت اأي�ساً بالتحقيق فيما يتعر�ش له اأولئك 

للكرامة  مهينة  ومعاملة  انتهاكات  من  العراقية  ال�سجون  يف  ال�سعوديني  املعتقلني 

الإن�سانية , كما طالب الدكتور مفلح القحطاين رئي�ش اجلمعية بالإ�سراع يف توقيع 

اتفاقية تبادل ال�سجناء بني احلكومتني ال�سعودية والعراقية , و�سدد على �سرورة 

اإعلم ال�سلطات العراقية عن اأ�سماء واأماكن 

العراقية  ال�سجون  يف  ال�سعوديني  املعتقلني 

اجلمعية  ا�ستقبال  ذاته  الوقت  يف  موؤكداً   ,

للعديد من  ال�سكاوى والتظلمات من ال�سجناء 

اأو  العراقية  ال�سجون  اأنف�سهم يف  ال�سعوديني 

من ذويهم  , تفيد بتعر�سهم لنتهاكات خطرية 

واإنتهاكات  عادلة  غري  اأحكام  من  حلقوقهم 

اإن�سانية لهم من التعذيب وال�سرب, وقال »اإنَّ 

اأحكام الإعدام التي �سدرت بحق ال�سعوديني 

اأحكاماً  تعترب  احلدود  لتجاوزهم  العراق  يف 

اإعادة  العراقية  احلكومة  من  وناأمل   , جائرة 

النظر يف الأحكام التي �سدرت بحقهم واأن تكون حماكمتهم عادلة«, وذكر الدكتور 

اأن العدد احلقيقي لأولئك ال�سجناء غري معروف  , موؤكداً يف الوقت ذاته اأنه بلغ 

توزعوا على 10 �سجون   , للجمعية 70 معتقًل  الذين جلاأ ذويهم   املعتقلني  عدد 

�سجن   , بوكا  معتقل   , ق�سر  اأم   , القائم  منطقة   , النا�سرية   , »�سو�سة  �سملت 

الكاظمية �سعبة رقم 5 , العراق , املو�سل , كروبد بغداد , �سجن املطار , اإ�سافًة 

اإىل معتقل اأبو غريب والذي اأغلق موؤخراً« , واأ�ساف »العدد احلقيقي لل�سجناء غري 

معروف , ن�سبة لوجودهم يف �سجون متنوعة بالعراق , اإ�سافة اإىل اآخرين قامت 

القوات الأمريكية موؤخراً بت�سليمهم للحكومة العراقية , ف�سًل عن اآخرين فقدوا 

بينما كانوا يف طريقهم اإىل العراق عرب �سورية , ول يعرف هل هم يف العراق اأم 

يف �سورية اأم اأنهم قتلوا«, يف حني اأكد ال�سفري العراقي بالريا�ش غامن اجلميلي اأن  

العدد يتجاوز ال100 معتقل.

ويف ال�سياق ذاته طالبت اجلمعية ال�سلطات العراقية بوقف اإجراءات تنفيذ عقوبة 

اأن  بعد  العراق  ال�سعوديني يف  املوقوفني  من  بحق عدد  موؤخراً  ال�سادرة  الإعدام 

تنفيذ  تاأخري  يف  العدل  بوزارة  الر�سمية  والإجراءات  الأوراق  بع�ش  نق�ش  ت�سبب 

حكم الإعدام ال�سادر بحقهم بعد توجيه تهمة »الدخول للأرا�سي العراقية بطريقة 

غري م�سروعة لهم« , وقال الدكتور �سالح اخلثلن نائب رئي�ش اجلمعية واملتحدث 

الر�سمي باإ�سمها »اإنَّ اجلمعية تعرب عن قلقها باأنَّ اأحكام الإعدام جاءت ب�سبب عدم 

�سمان حماكمات عادلة للمتهمني واللذان يجب اأن يتمتعان فيها بكامل حقوقهما 

ومنها احلق يف توكيل حمام والتحقيق يف �سحة العرتافات التي انتزعت منهما حتت 

للرد  الكايف   الوقت  منحهما  وكذلك   , التعذيب 

على التهم املوجهة لهم ومن بينها دخول الأرا�سي 

العراقية بطريقة غري م�سروعة«, واأ�ساف »تلك 

ال�سيا�سية الراهنة  تاأثرت بالأو�ساع  الأحكام قد 

يف العراق«, من جهتها طالبت اجلمعية من كافة 

املنظمات احلقوقية العراقية والإقليمية والدولية 

بالتدخل العاجل لإيقاف عقوبة الإعدام.

القحطاين  مفلح  الدكتور  طالب  اآخر  جانب  من 

رئي�ش اجلمعية املجل�ش الأعلى للق�ساء ال�سعودي 

باإيجاد مكاتب ق�سائية جماورة لل�سجون من اأجل 

�سرعة البت يف ق�سايا ال�سجناء ومعاجلة ظاهرة تكد�سهم , الأمر الذي ي�ساعد 

على توفري الكثري من اجلهد والوقت يف حماكمتهم , موؤكداً يف الوقت ذاته ر�سد 

اجلمعية للعديد من امللحظات على ال�سجون والتي من اأهمها التاأخري والبطء يف 

حماكمة ال�سجناء وذلك من خلل ما يرد اإليها من �سكاوى وتظلمات من ذويهم , 

اأو من خلل جولتها امليدانية على ال�سجون.

بالريا�ش  الرئي�ش  باملقر  للجمعية  بزيارة  ال�سجناء  ذوي  من  قامت جمموعة  كما 

يوم الثنني 1433/1/3ه�� , والتقوا برئي�سها وعدد من اأع�سائها ومت خلل اللقاء 

مناق�سة العديد من املو�سوعات والتي من اأهمها اآلية توا�سل اجلمعية مع اجلهات 

املخت�سة بق�سايا ال�سجناء , وما مت ر�سده موؤخراً من اإطلق �سراح بع�ش ال�سجناء 

واإحالة اأعداد كبرية منهم اإىل مركز الأمري حممد بن نايف للمنا�سحة والرعاية.

اأ�سدرت  فيينا,  ومقرها  الدولية  الإن�سان«  »اأ�سدقاء  منظمة  اأن  بالذكر  اجلدير 

ال�سعوديني يف  املعتقلني  انتهاكات خطرية حلقوق  ب�ساأن  معلومات  ت�سمن  تقريراً 

ال�سجون العراقية. 

من أجل تهيئة طالب احلقوق لالنخراط في سوق العمل 

توقيع مذكرة تفاهم بني كلية احلقوق والعلوم السياسية  واجلمعية
واجلمعية  اخلثلن   حممد   بن  �سالح  الدكتور  عميدها  يف  ممثلة  �سعود  امللك 

الوطنية حلقوق الإن�سان ممثلة برئي�سها الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين  يف 

تهدف  , حيث  املوافق 2011/12/14م  الأربعاء 1433/1/19ه��,  يوم  الكلية  مقر 

للمتدربني  النظرية  املحا�سرات  وتقدمي  عملياً,  الكلية  طلب  لتدريب  التفاقية 

وتنفيذ ور�ش العمل املتخ�س�سة واملتعلقة مبهارات حل الق�سايا القانونية واإك�ساب 

املتدربني مهارات و�سع خطط درا�سة الق�سايا القانونية.

التدريبية  الربامج  خلل  من  احلقوق  لطلب  التعليمي  امل�ستوى  لتطوير  �سعياً 

العمل  �سوق  يف  النخراط  اإىل  لتهيئتهم  اللزمة  القانونية  املهارات  واإك�سابهم 

�سواء كان  الوطن  امل�ساهمة يف خدمة  الغاية يف  وال�ستجابة ملتطلباته مبا يحقق 

اأنَّ اجلمعية متتلك اخلربة يف جمال  , وحيث  اأو اخلا�ش  العام  القطاع  ذلك يف 

املرافعات وال�ست�سارات القانونية ودرا�سة الق�سايا.

 لذا فقد مت توقيع مذكرة تفاهم بني كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة 
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اجلمعية تطالب بحفظ وحماية حقوق العاملني في "ساهر" ومعاقبة  املعتدين 
عليهم

طالب الدكتور مفلح القحطاني رئيس اجلمعية بحفظ وحماية أرواح العاملني في نظام رصد املخالفات املرورية »ساهر« 
، وتأمني أجواء عمل مناسبة لهم بعيدة عن املخاطر ، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة استبدال العناصر البشرية 
بوسائل رصد حديثة آلية من كاميرات رقمية تزرع في أماكن متفرقة من الطرقات ، مع استبدال املركبات احلالية 

بأخرى توفر احلماية لقائديها كاملستخدمة في نقل أموال البنوك.
 ، والقتل  املخاطر كاالعتداء  للعديد من  العاملني في »ساهر« مؤخراً  من  ع��دداً  بعد تعرض  التصريحات  تلك  جاءت 
وأضاف » احلادثة األخيرة آملتنا جميعاً ، حيث إنَّ روحا أزهقت بغير حق ، لذا ينبغي على اجلهات املعنية بحث القضية 
ومعرفة أسباب ارتكاب مثل تلك اجلرائم ، ووضع حلول عملية ملواجهتها خاصة أنها ليست حوادث فردية أو منعزلة ، 
حيث شهدت عدة مناطق تعدياً واضحاً على مركبات »ساهر« ، كان آخرها التعدي الذي حصل في منطقة القصيم بعد 
إصابة سائق املركبة بإصابات طفيفة وتكسير مركبة »ساهر«، إضافًة إلى تعرض أحد العاملني للقتل من قبل مجهول 
أطلق عدة أعيرة نارية عليه من سالحه الرشاش على طريق الرياض - الطائف« ، وشدد على ضرورة معاقبة مرتكبي 
تلك اجلرائم ، وقال »من باب العدالة يجب معاقبتهم حيث أنَّ تلك اجلرائم فيها تعِد واضح وصريح على أرواح البشر 

وممتلكات الدولة«.
من جانبه أكد نائب رئيس اجلمعية الدكتور صالح اخلثالن أن غالبية املجتمع ترفض طريقة تطبيق نظام »ساهر« 
وليس النظام ذاته ، »اجلميع يدرك ويتقبل أهداف ساهر للحد من السرعة وضبطها بهدف تقليل احلوادث املرورية«، 
وأضاف »كان املأمول أن يسبق ساهر حملة وطنية واسعة وملدة ال تقل عن السنة ، تستخدم فيها كافة وسائل اإلعالم 
بطريقة احترافية لتهيئة املجتمع« ، وأوضح أن هناك سببني رئيسيني لرفض املجتمع للنظام ، أولهما عدم تهيئة الطرق 
، بالعالمات اإلرشادية وعدم معرفة السرعات القصوى للطرق ، »نالحظ أن إدارة املرور قد استدركت مؤخراً تلك 
، ومصير  املرور  ب��إداراة  للنظام وعالقتها  املالحظة«، والسبب اآلخر هو غياب الشفافية بخصوص اجلهات املشغلة 
األموال احملصلة ، كما شدد أيضاً على حماية موظفي ساهر من كافة االعتداءات »هذا حق مشروع لهم ، وخاصة احلق 

في األمان ، وهو ال ميكن أن يتحقق دون معاجلة مشكلة رفض فئات املجتمع للنظام«.

د. مفلح القحطاين

د. �سالح اخلثالن

وزير  الدولة لشؤون الشرق األوسط البريطاني يزور اجلمعية 

اجلمعية تطالب وزارة العمل بإعادة النظر في شروط برنامج »حافز«
الوطنية حلقوق  اجلمعية  رئي�ش  القحطاين  مفلح  الدكتور  اأكد  كما  تتمة �ص1... 

الإن�سان  اأن الفئة العمرية ما فوق 35 عاماً , والتي ل ت�ستفيد من برنامج حافز 

ول من ال�سمان الجتماعي , تعول اأ�سراً ولديها اأبناء واأ�سر وزوجات ول ت�ستفيد 

اأن اجلمعية  ذاته  الوقت  يف  موؤكداً   , ت�سلها  , ول م�ساعدات  الدولة  من معونات 

�ستتوا�سل مع اجلهات ذات العلقة بعد ا�ستبعاد عدد كبري من املواطنني واملواطنات 

من اإعانة »حافز«.

تتمة �ص1...  يف بداية اللقاء رحب رئي�ش اجلمعية  الدكتور مفلح القحطاين بالوفد 

الزائر وقدم �سرحاً لهم عن اأن�سطة اجلمعية ومهام عملها كما تطرق احلديث اإىل 

عدد من املو�سوعات املتعلقة بحقوق الإن�سان ومنها دور املراأة يف املجتمع ال�سعودي 

وما �سدر من قرارات �سامية حول متكينها من حقها يف ع�سوية جمل�ش ال�سورى 

وامل�ساركة يف النتخابات البلدية , وقد بني رئي�ش اجلمعية اأن  هناك تقدم ملحوظ 

يف اململكة فيما يتعلق بحقوق املراأة بفعل الدعم الذي تتلقاه من خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود , كما تطرق احلديث اإىل اأهمية 

الإن�سان يف  انعكا�سات على حقوق  من  لذلك  ملا  الفل�سطينية  للق�سية  اإيجاد حل 

احلكومة  باأنَّ  بريت  الي�سرت  ال�سيد  الربيطاين  الوزير  اأو�سح  وقد  العربي  العامل 

الربيطانية �سوتت خلل الفرتة املا�سية �سد بناء امل�ستوطنات واأنها تاأمل اأن يكون 

هناك حل �سريع لهذه الق�سية ملا لذلك من اآثار يف جمال حقوق الإن�سان كما تطرق 

احلديث لأو�ساع حقوق الإن�سان يف العامل العربي واآثار التطورات الأخرية على تلك 

احلقوق , ح�سر اللقاء اأع�ساء اجلمعية الدكتور �سالح بن عبد الرحمن ال�سريدة و 

الدكتور حممد بن خالد الفا�سل وامل�ست�سار خالد بن عبد الرحمن الفاخري.
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التصدي للعنف األسري يتطلب تعاونًا مشتركًا بني اجلهات املختصة

تتلقى اجلمعية العديد من قضايا العنف األسري ، والتي تعمل بدورها مع اجلهات 
ذات العالقة من أجل توفير حماية ومأوى آمن لهؤالء املعنفني واملعنفات ، وقد بلغ 

العنف األسري منذ تأسيسها وحتى  عدد قضايا 
عام 1431ه��، 1923 قضية ، هذا ما أكده الدكتور 
مفلح القحطاني رئيس اجلمعية حيث قال » تعمل 
أجل  من  املختصة  اجلهات  مع  بالتعاون  اجلمعية 
وتأمني وضع   ، القضية  لتلك  وضع حلول جذرية 
يضمن حمايتهم ومأوى مناسب لهم « مشيراً إلى 
تتنوع  وال��ت��ي  املجتمع  ف��ي  العنف  انتشار  أس��ب��اب 
يعاني  بالعنف  القائم  يكون  ك��أن   ; ذات��ي��ة  ب��ني  م��ا 
أو  املسكرات  تعاطي  أو  نفسية  اض��ط��راب��ات  م��ن 
وثقافية  عقلي،  م��رض  لديه  يكون  أو  امل��خ��درات 
وتربوية ; كتدني املستوى الثقافي واملستوى العلمي 

التعدي  األحيان  بعض  في  للذكر  تبيح  والتي  التربية  أسلوب  أو  األس��رة  ألف��راد 
بالضرب على األنثى ، واقتصادية ; كضعف مستوى دخل رب األسرة.

وفي السياق ذاته أكد األستاذ خالد الفاخري عضو اجلمعية واملستشار القانوني 
أن املجتمع يعاني من نقص في التوعية والتثقيف ضد العنف ، »فمشكلة البعض 

اجلناة  يجعل  يلجئون مما  اجلهات  أي  وإل��ى   ، معرفة حقوقهم  ع��دم  في  تكمن 
يتمادون في تعريض أبنائهم وزوجاتهم للعنف الشديد«، مبيناً أنَّ اجلمعية تعمل 
مع عدة جهات حلل تلك القضايا وفي حال عدم جتاوب 
جهة ما تتجه إلى جهات أخرى وعندما تتولى جهة ما 

أمر احلالة يستمر دور اجلمعية باملراقبة احلقوقية.
من جهته طالب الدكتور حسني الشريف املشرف العام 
على فرع اجلمعية بجدة ، بإنشاء جمعيات أهلية تتولى 
قلة  إلى  ، مشيراً  واملعنفات  للمعنفني  إيواء  دور  إنشاء 
املدن  في  غالباً  تتمركز  والتي  اململكة  في  ال��دور  عدد 
الرئيسية األمر الذي يتسبب في صعوبة نقل احلاالت 
املعنفة من املدن الصغرى والقرى إلى دور اإليواء في 
املدن الرئيسية ، مما يسبب ضغطاً كبيراً عليها ، وأكد 
ال��دور من خالل  تلك  أداء  آلية  تطوير  على ض���رورة  
دعمها بالبرامج اإلجتماعية من أجل إعادة  بناء شخصية املعنفة ، مع إعطائها 
يكون  أن  مالحظة  مع   ، املجتمع  في  دمجها  وإع��ادة  وإجتماعية  نفسية  دورات 
العاملني في تلك الدور متخصصني للتعامل مع احلاالت املعنفة ، وعدم اقتصار 

دورها على األكل والشرب واإليواء.

اجلمعية تطالب بتشديد  اشتراطات وسائل األمن والسالمة  

في املدارس وتأهيل منسوبي التعليم على سبل اإلنقاذ واإلخالء

أكد رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني متابعة اجلمعية حلادثة 
حريق مدارس براعم الوطن والتي حدثت يوم السبت 1432/11/23ه�� ، ونتج عنها 
وفاة 3 معلمات وإصابة 55 طالبة ، وقال » نتابع ذلك مع اجلهات ذات العالقة 
تكرار  دون  وحلول حتول  نظامية  قواعد  لوضع  حتتاج  املوضوعات  هذه  ومثل   ،
حدوثها مستقباًل«، من جهته أوضح املشرف العام على فرع اجلمعية بجدة الدكتور 
حسني الشريف أنه »مت تشكيل فريقاً ميدانياً يضم عدد من األعضاء نساء ورجال 
النسائي واملكون من  الفريق  ، لرصد وتقصي أسباب حدوث احلريق«، وقد قام 
الدكتورة واالختصاصية النفسية رمي احلارثي ، والباحثة القانونية نورة التومي ، 
واالختصاصية اإلجتماعية ليلى حلواني ، بزيارة ألسر الضحايا واملصابات وتقدمي 
للطالبات  نفسية  عالج  جلسات  الفرع  قدم  كما   ، واالجتماعي  القانوني  الدعم 
من أجل إذابة الهلع ولكي ال ترسخ احلادثة في ذاكرة الطالبات والتي تؤثر على 
الطالبات  أن نخلص  الشريف »نحاول  الدكتور  ، وقد أوضح  التعليمية  مسيرتهن 
من أثر تلك األزمة وذلك من خالل جلسات عالجية ، وقد أبلغن جميع األهالي 

املوجودين في املستشفيات لالستفادة من تلك اجللسات«.
 وفي السياق ذاته رصدت جولة الفريق امليدانية التي نفذها على مبنى املدارس 

أعداد  وزيادة  احلريق  تفاقم  على  ساعدت  والتي  املالحظات  من  العديد  وجود 
املصابات والتي من أهمها غياب الساللم اخلارجية للطوارئ في املبنى ، وعدم 
وجود أجهزة استشعار احلريق ، وغياب ثقافة السالمة لدى العاملني في املدرسة 
والطالبات ، وإغالق الغرف على بعض الطالبات أثناء احلريق وجتميع بعضهن 
في الفصول والسطح وقت احلادث األمر الذي أدى إلى التأخير في عملية اإلنقاذ 

، إضافة إلى تكدس وكثافة عددهن.
من جهتها طالبت اجلمعية بإنشاء إدارات لألمن والسالمة في تعليم جدة ملتابعة 
تشخيص واقع املدارس احلكومية واألهلية ، وضرورة التأكد من اشتراطات األمن 
والسالمة في املدارس ، وتدريب منسوبي التعليم )معلمني ومعلمات وحراس أمن 
وطالبات وطالب ( على طرق اإلنقاذ واإلخالء أثناء احلرائق ، وضرورة وجود فرق 
البنات وفحص  املفاجئ على مدارس  التفتيش  تتولى  املدني  الدفاع  نسائية في 
بدائل  وإيجاد  النوافذ  على  من  احلديدية  السياجات  ونزع   ، السالمة  وسائل 
مناسبة تتيح احلركة وقت حدوث أي طارئ ، جاءت تلك املطالبات خالل لقاء 
والتعليم مبحافظة جدة األستاذ عبدالله  التربية  إدارة  وفد من اجلمعية مبدير 

الثقفي.
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مبناسبة اليوم العاملي للمسنني
اجلمعية تنظم عددًا من الفعاليات 

د. طار�ص ال�سمريد. حممد العويف

اأكد مدير فرع اجلمعية باجلوف الدكتور طار�ش بن م�سلم ال�سمري اأنه ا�ستمراراً 

لتفعيل ر�سالة اجلمعية بن�سر الثقافة احلقوقية بني جميع اأفراد املجتممع , والتاأكيد 

على حفظ و�سيانة حقوق جميع الفئات العمرية , من خلل تعريف وتوعية املجتمع 

بها فقد نظم فرع اجلوف يوم الثلثاء 1432/11/20ه�� , حما�سرة بعنوان »امل�سنني«  

يف مركز الأمري عبد الإله احل�ساري, مبنا�سبة اليوم العاملي للم�سنني ,  األقاها كًل من الأ�ستاذ حممد 

بن ب�ستان العنزي مدير دار الرعاية الجتماعية يف اجلوف , والدكتور م�سطفى كامل ال�سيخ طبيب 

مبركز التاأهيل واأدارها الدكتور مرزوق بن عقيل ال�سرعان مدير مركز التدريب بالإدارة العامة للرتبية 

والتعليم يف اجلوف , وتناولت املحا�سرة احلديث عن العديد من املو�سوعات الهامة والتي منها التعريف 

باجلمعية واأهدافها واآلية عملها ون�ساطاتها , والتعريف باليوم العاملي للم�سنني  وحقوق وواجبات تلك 

الفئة , ودور املجتمع جتاههم , والإ�سادة بدور حكومة خادم احلرمني ال�سريفني يف تقدمي الرعاية 

والهتمام بهم , ويف ال�سياق ذاته اأو�سح امل�سرف العام على مكتب اجلمعية يف املدينة املنورة الدكتور 

حممد �سامل العويف , اأنه دعماً لتحقيق الأهداف امل�سرتكة مع كافة موؤ�س�سات املجتمع بالتاأكد من عدم 

اأقرتها وحفظتها ال�سريعة الإ�سلمية  انتهاك حقوق امل�سنني وح�سولهم على كافة تلك احلقوق التي 

واملواثيق الدولية والنظام الأ�سا�سي للحكم يف ال�سعودية  , فقد قام وفد ن�سائي برئا�سة الأ�ستاذة �سرف 

القرايف , يوم الأربعاء 1432/11/27ه�� , بزيارة اإىل دار الرعاية الإجتماعية للم�سنني , وقد اأكدت 

�سرف القرايف خلل الزيارة على الهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم احلرمني ال�سريفني للم�سنني 

وحر�سها على توفري �سبل الراحة لهم , كما اأثنت على امل�ستوى العام للدار واخلدمات املقدمة من قبله 

للم�سنني , وطالبت يف الوقت ذاته , ب�سرورة ن�سر الوعي , بحقوق امل�سنني بني اأفراد املجتمع , وتهيئة 

املجتمع للتعامل مع امل�سنني , واإتاحة العمل التطوعي لرعايتهم.

اعــتــمــدت اجلــمــعــيــة الــعــامــة لـــأمم املــتــحــدة فــي عـــام 1990م ، يوم 
وفيه    ، للمسنني  عامليًا  يومًا  عام  كل  من  /اكتوبر  تشرين  من  األول  
يتم تسليط الضوء على تأكيد حق اإلنسان في حصوله على العمل 
والصحة واملساواة في فرص احلياة في جميع مراحله العمرية ، كما 
تدعو العالم للقضاء على التمييز بسبب العمر ، مؤكدة على أهمية 
مــشــاركــة كــبــار الــســن فـــي  صــنــع الــــقــــرارات  وعــلــى جــمــيــع املستويات 
الداخلية واخلارجية  ، ووفقًا ألحدث إحصائيات  األمم املتحدة  فإن 
هناك ما يزيد عن 700 مليون نسمة في العالم تزيد أعمارهم عن 
60 سنة ، وبحلول عام 2050 سيكون هناك بليونًا نسمة في العالم 
اإلحصائيات  ملصلحة  إحصائية  أخر  تشير  حني  في   ، السن  كبار  من 
آالف  وثالثة  مليون  يقارب  املسنني  عدد  أن   ، السعودية  في  العامة 

نسمة.

خالل مشاركتها في ملتقى )املرأة السعودية ... ما لها وما عليها(
د. نورة العجالن: املرأة السعودية حققت مكاسب  كثيرة على أرض الواقع 

وهي امرأة  واعية ومعتزة بدينها

 اأكدت الدكتورة نورة العجلن ع�سو اجلمعية ,

» اأنَّ املراأة ال�سعودية واعية ومعتزة بدينها وقد 

حققت مكا�سب كثرية , على اأر�ش الواقع , وذلك 

ل يعني التوقف بل ل بد من ال�سعي احلثيث 

والقت�سادية  الجتماعية  املكا�سب  ل��رف��ع 

ذاته  الوقت  يف  وطالبت  للمراأة«,  وال�سحية 

بالتجديد يف الت�سريعات والتنظيمات لتتوافق 

ي�سهدها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��غ��ريات  م��ع 

املجتمع, واأ�سافت »املراأة ال�سعودية ل ترى اأنَّ 

واأنَّ   , اململكة  يف  لها  هدفاً  املطلقة  امل�ساواة 

وتعيها  املراأة  لدى  وا�سحة  املفاهيم  من  كثري 

ولكن الق�سور يف اآلية التنفيذ هي التي جتعل 

ل  اأنها  كما   , حقوقها  بكافة  تتمتع  ل  امل��راأة 

متلك و�سائل واآلية املطالبة بتفعيل اآليات التنفيذ«, جاءت تلك املطالبات من خلل 

ورقة عمل ( مدى وعي املراأة ال�سعودية بحقوقها وواجباتها ) قدمتها الدكتورة اأثناء 

م�ساركتها يف ملتقى املراأة ال�سعودية يف مدينة الريا�ش والذي ا�ستمر ملدة يومني 10-

11- دي�سمرب 2011م, برعاية �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سيتة بنت عبداهلل اآل 

�سعود, وح�سره نخبة من الأكادمييني واملفكريني والإعلميني واملخت�سيني يف ق�سايا 

اإحدى جل�ساته الدكتور مفلح القحطاين رئي�ش اجلمعية  وح�سره  اأدار  املراأة, كما 

عدد من اأع�ساء اجلمعية (د. ثريا �سيخ , امل�ست�سار القانوين خالد الفاخري), ومت 

ومناق�سات  عمل  اأوراق  من خلل  والأفكار  ال��روؤى  من  العديد  امللتقى طرح  خلل 

حيث   , وامل�ساركات  امل�ساركون  قدمها 

امل��راأة يف  ال�سوء على حقوق  ت�سليط  مت 

الأنظمة  خلل  من  الإ�سلمية  ال�سريعة 

املعمول بها يف اململكة , و�سد الفجوة بني 

الواقع الإجتماعي وتلك الأنظمة. 

  كما اختتم امللتقى فعالياته بالعديد من 

اإن�ساء هيئة  اأهمها  والتي من  التو�سيات 

وال�ستفادة  والطفل  امل��راأة  حلقوق  عليا 

املجال,  ذل���ك  يف  ال����دول  جت����ارب  م��ن 

تعول  التي  وخا�سة   , باملطلقات  العناية 

�سكن  بتوفري  املطلق  واإل���زام   , اأطفالها 

لهم , وا�ستقطاع النفقة من راتب الزوج 

, اإن�ساء حماكم تخت�ش بق�سايا الأ�سرة , 

والإ�سراع بالبت يف ق�سايا املراأة وحتديد مدة زمنية لها ومتابعة تنفيذها ومعاقبة 

املت�سبب يف تاأخريها , و �سرورة م�ساركة املراأة يف املراكز والكرا�سي البحثية يف 

من  امل�ستفيدين  �سمن  اإدراجها  اإىل  اإ�سافًة   , احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات 

يتخلف فيها  التي  الق�سايا  , علج  املتقدمات  اأحوال  بعد درا�سة  العقاري  البنك 

اأحد الأق��ارب مع درا�سة  ال��ولدة بقبول تبليغ الأم ب�سهادة  الأب عن الإب��لغ عن 

احلالة وتفعيل حق الأم يف املوافقة على دخول ابنها للمدر�سة , والنظر يف اأحقية 

التجني�ش ملن اآباوؤهم ل يحملون اجلن�سية ال�سعودية, وتبني الإعلم التعريف بحقوق 

املراأة التي حفظتها ال�سريعة الإ�سلمية والقوانني الدولية .

رئي�ص اجلمعية الدكتور مفلح القحطاين يدير  اإحدى جل�سات امللتقى
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اليوم
حلقوق اإلنسانالعاملي

تتمة ���ص1... أكد رئيس اجلمعية الدكتور مفلح القحطاني أنَّ اجلمعية تلقت منذ 

تأسيسها نحو 30 ألف شكوى وتظلم تتعلق مبواضيع مختلفة منها قضايا )السجناء 
، األحوال الشخصية ، العنف األسري ، القضايا اإلدارية والعمالية ، األحوال املدنية 
، شكاوى ذات صلة بالقضاء( ، وقال »اجلمعية تعمل للتذكير بأهمية احترام حقوق 
اإلنسان وتعزيزها ، من خالل نشر الوعي بحقوق اإلنسان لدى املواطنني واملقيمني 
في  اإلنسان  مفاهيم حقوق  إدخ��ال  أجل  من  أيضاً  وتسعى   ، احلكومية  واألجهزة 
املقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم«، وأضاف »تستند التزامات اململكة 
بحقوق اإلنسان إلى ما اشتملت عليه الشريعة اإلسالمية من كفالة شاملة للحقوق 
األنظمة  وإل��ى  إليها،  انضمت  التي  الدولية  االتفاقيات  وإل��ى  لإلنسان  األساسية 
الداخلية ، فدستور اململكة هو القرآن والسنة ومبادئهما ذات قيمة دستورية ، وال 
القرآن  ورد في  ما  تخالف  أن  كان مصدرها  أياً  أخرى  قانونية  قاعدة  ميكن ألي 
اململكة  للحكم في  النظام األساسي  امل��ادة 26 من  والسنة من مبادئ، وقد نصت 

على أن حتمي الدولة حقوق اإلنسان .. وفق الشريعة اإلسالمية، ومن هنا فإنَّ أهم 
أحكام  هو  السعودية  العربية  للمملكة  القانوني  النظام  في  اإلنسان  مكون حلقوق 
الشريعة اإلسالمية«، كما أشار إلى أن اجلمعية ومنذ تأسيسها في 18 محرم من 
عام 1425ه�� ، تعمل جنباً إلى جنب مع جميع األجهزة احلكومية وغير احلكومية 
ذات العالقة ، من أجل حتقيق العدل ورفع الظلم عن اإلنسان ، وأضاف » لقد نص 
نظام اجلمعية األساسي على أهدافها وفي مقدمتها حماية وتعزيز حقوق اإلنسان 
 ، اإلنسان  واالنتهاكات حلقوق  التجاوزات  كرصد  األنشطة  من  العديد  من خالل 
اإلسالمية  الشريعة  في  عليها  املنصوص  بحقوقهم  واملقيمني  املواطنني  وتوعية 
واألنظمة احمللية وفي مقدمتها النظام األساسي للحكم واالتفاقيات الدولية التي 
اإلنسان  بحقوق  العالقة  ذات  واملشاكل  القضايا  ودراس��ة   ، اململكة  إليها  انضمت 
وتقدمي التوصيات بشأنها باإلضافة إلى دراسة التشريعات واألنظمة وحتديد مدى 

مواءمتها للمنظومة الدولية«.

اجلمعية  استقبلت 30 ألف شكوى  منذ تأسيسها

أوضح األستاذ سليمان عواض الزايدي املشرف العام على مكتب اجلمعية بالعاصمة 
املقدسة ، أن هناك شريحة من املجتمع )مواطنني ومقيمني( ، ال تزال تعاني من 
توعية  على  تعمل  اجلمعية  أنَّ  مؤكداً   ، وواجباتها  الكامل حلقوقها  اإلدراك  عدم 
ونشر الثقافة احلقوقية بني كافة شرائح املجتمع وذلك من خالل إقامتها للعديد 
من الفعاليات والتي من بينها املعارض التوعوية ، جاء ذلك من  خالل املعرض الذي 
نظمه مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة يوم اخلميس 1433/1/13ه�� ، مبناسبة 
... لي  اليوم العاملي حلقوق اإلنسان، بسوق الضيافة حتت عنوان )أنا إنسان إذاً 

حقوق( ، وتنوعت فعاليات املعرض ما بني مسابقات توعوية تثقيفية موجهة للنساء 
والرجال واألطفال والتي كان من فقراتها )أجمل تلوين ، مسابقة حقوقية للنساء 
والرجال ، مسابقة حركية لألطفال ( ، إضافة إلى ركن خاص إلصدارات اجلمعية 
ومطبوعاتها احلقوقية التثقيفية ، وفي اإلطار ذاته مت توزيع كتيب )غصون الرحمة( 
على إدارة التعليم مبنطقة مكة املكرمة وذلك بهدف التعريف بالعنف وأسبابه وطرق 
الوقاية منه ، إضافًة إلى نشر ثقافة التعامل األنسب مع األطفال ، ونبذ العنف ضد 

الطفل ، وتوضيح حقوق األطفال عبر نشر كتيبات في مدارس التعليم العام.

املجتمع ال يزال يعاني من عدم إدراك حقوقه



حقــــوق

7

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )70( 

أخبار الجمعيةحمرم  1433ه�  - دي�سمرب  2011 م 

اليوم
حلقوق اإلنسانالعاملي

شدد الدكتور محمد بن يحي النجيمي ، أستاذ املعهد العالي للقضاء وعضو مجمع 
هو  وتطبيقاً  روح��اً   ، اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  اململكة  متسك  أنَّ  على  الفقهاء 
الشريعة  مع  لتعارضها  نظراً   ، سيداو  اتفاقية  في  مادتني  على  تتحفظ  جعلها  ما 
اإلسالمية، وقال »لم يترك النبي ] ، حقاً من حقوق اإلنسان إال وأتى به مجماًل أو 
مفصاًل ، بأقواله وأفعاله ، فاستوعب مفردات حقوق اإلنسان، وأرشدنا إلى قاموس 
املذكورة في اإلعالن  والعموميات  املبهمات  تتجلى  النبوية  ، وبالسنة  حقوق اإلنسان 
العاملي حلقوق اإلنسان ، وفي بيان حقوق اإلنسان في اإلسالم ، كما أن السنة النبوية 
أبرزت تشريعات لم تذكرها الهيئات املعاصرة املعنية بحقوق اإلنسان«، جاء ذلك خالل 
محاضرة نظمها مكتب اجلمعية باملدينة املنورة ، يوم السبت املوافق 1433/1/15ه�� 
، بعنوان »حقوق اإلنسان في السيرة النبوية«، بقاعة امللك سعود باجلامعة اإلسالمية 
مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان ، وأدارها املشرف العام على مكتب اجلمعية 

الدكتور محمد بن  سالم العوفي ، كما تناولت احملاضرة العديد من احملاور والتي من 
أهمها الفرق بني حقوق اإلنسان في اإلسالم والقوانني الوضعية وتأكيد حفظ الشريعة 
اإلسالمية لها قبل 1400 عام، وتطبيقات حقوق اإلنسان في السنة النبوية الطاهرة 
وذلك من خالل خطبة النبي  في يوم عرفة )خطبة الوداع( وتركيزه على حرمة الدماء 
، وحقوق املرأة ، وحرمة الربا ملا فيه استغالل للمحتاجني من الناس ، واحترام كافة 
الديانات، وفي السياق ذاته دعا الدكتور النجيمي العالم الغربي إلى التسليم بوجود 
ثقافات مختلفة فاعلة حتفظ حقوق اإلنسان ، وتصون كرامته ، وحثهم على االعتراف 
بأن بعض قوانينهم تنتهك احلقوق اإلنسانية ، مشيراً إلى أن إشكالية الدول اإلسالمية 
مع النظرة الغربية حلقوق اإلنسان هي في ربطها باملفهوم والثقافة والنظرة الغربية 
املنظمات  العديد من  تعمل مع  اململكة  أن  إلى  ذاته  الوقت  في  ، الفتاً  لتلك احلقوق 

احلقوقية اإلنسانية مبعايير توافقية ال تفرضها ثقافة معينة. 

الشريعة اإلسالمية حفظت احلقوق اإلنسانية 

الشريعة  وفق  اإلنسان  الدولة حتمي حقوق  أن  العناد  الرحمن  الدكتور عبد  أوضح 
اإلسالمية ، ومنها احلقوق اإلجتماعية واحلقوق األساسية السياسية ، مؤكداً أن حقوق 
العديد من  إنشاء  ، حيث مت  ملحوظاً  إيجابياً  السعودية شهدت تطوراً  اإلنسان في 
األنظمة والتي منها نظام احملاماة ونظام االستئناف ، كما أن نظام املرافعات الشرعية 
أصبحت حتكمه ضوابط حتدد صالحيات القضاة واحملاكم واجللسات العلنية، جاء 
ذلك خالل ندوة نظمها فرع اجلمعية باجلوف يوم الثالثاء 1433/1/11ه��، في نادي 
اجلوف األدبي وحتت عنوان »تطور حقوق اإلنسان في السعودية«، شارك فيها كاًل من 
الدكتور عبد الرحمن العناد عضو اجلمعية و عضو مجلس الشورى ، والدكتور علي 
الرويشد مدير فرع هيئة حقوق اإلنسان مبنطقة اجلوف ، واألستاذ مونس الرويلي 

مدير فرع اجلمعية باجلوف ، وأدارها األستاذ صالح الصاعدي.

إلى  من جهته أكد مونس الرويلي أن اجلمعية جهة مستقلة غير حكومية ، مشيراً 
دورها في رفع مستوى الوعي احلقوقي بني كافة أفراد املجتمع ، وآلية عملها عند 
استقبال الشكاوى والتظلمات ودورها في رفع الظلم وحتقيق العدالة بني جميع أفراد 
املجتمع من خالل تعاونها مع األجهزة ذات العالقة لتمكني األفراد من حقوقهم ، أما 
الدكتور علي الرويشد فقد أكد أن هيئة حقوق اإلنسان تواجه كثيراً من االنتقادات 
في احملافل الدولية بسبب وضع املرأة في اململكة من ناحية سفرها وقيادتها للسيارة 
االنتقادات وأكدنا  على مثل هذه  وتكراراً  م��راراً  نرد  والسكن مبفردها وقال »نحن 
فال  حقوقية  مسألة  وليست  مجتمعية  مسألة  هي  للسيارة  امل��رأة  قيادة  مسألة  أن 
يوجد لدينا قانون أو تشريع مينع قيادة املرأة للسيارة بل هو شأن يحسمه التوافق 

املجتمعي«.

الدولة حتمي حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية

وافقت اجلمعية العامة لأمم املتحدة على وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، في العاشر من ديسمبر عام 1948م ، وتضمنت  تلك الوثيقة 30 مادة حتفظ 

، أو متييز باملبادئ والقيم اإلنسانية ، في العدل واملساواة والكرامة ، حيث تتناول املواد من  مبوجبها جميع احلقوق اإلنسانية واحلريات السياسية دون تفريق 

3-21 احلقوق املدنية والسياسية ، واملواد 22-27 احلقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية ، وُترجمت تلك الوثيقة ألكثر من 220 لغة في العالم ، من جهتها  

 18،16 املادتني  على  وحتفظت  اإلعــالن  ذلك  على  اململكة  صادقت  وقد   ، اإلسالمية  الشريعة  وفق  اإلنسانية  احلقوق  وتعزيز  حماية  على  حترص  اململكة  فــإنَّ 

ملخالفتهم ألحكام الشريعة اإلسالمية وحصلت على عضوية مجلس حقوق اإلنسان العاملي في جنيف عام 2006 م .
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احتفل العالم في 16 أكتوبر / تشرين األول ، باليوم العاملي للغذاء ، حتت عنوان » أسعار املواد الغذائية  ... من األزمة إلى االستقرار« ، وقد سلط برنامج الغذاء العاملي الضوء على 
الدور احليوي الذي تقوم به املساعدات الغذائية أثناء األزمات اإلنسانية ، والتي توفر الكثير من الدعم والغذاء للمتضررين في أعقاب الكوارث  ، كما تساعد على بناء قدرة املجتمعات 
على التكيف خالل األزمات في جميع أنحاء العالم ، وهو ما أكدته جوزيت شيران، املدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العاملي  حيث قالت » في جميع أنحاء العالم، نحن مبثابة اجلسر الذي 
يعبر عليه ماليني الناس من اجلوع إلى األمل« ، وتعتبر اإلغاثة واإلنعاش والقدرة على التكيف هي الركائز الثالث التي حتدد عمل البرنامج في أكثر من 70 بلدًا حول العالم، حيث تقدم 

املساعدات الغذائية األكثر فعالية ومالئمة إلى ما يقرب من 100 مليون شخص في العالم .
وفي السياق ذاته استقبل العالم  في 31 أكتوبر / تشرين األول ، الطفل  الذي أوصل عدد  السكان إلى 7 مليار نسمة ، في الوقت الذي تؤكد فيه إحصائيات األمم املتحدة  ، أنَّ  واحد 
من كل سبعة هو إنسان جائع ،  كما أصدر مؤخرًا  برنامج الغذاء العاملي التابع لأمم املتحدة دراسة   عنوانها »11 خرافة عن اجلوع في العالم« والتي يؤكد من خاللها أن هناك ما يكفي 
لسكان العالم من الغذاء الالزم حلياة صحية ، ومنتجة ، ولكن املشكلة في قلة كفاءة توزيع ذلك الغذاء بشكل عادل ،  نافيًا أن تكون هناك صعوبة في التنبؤ باملجاعات واالستعداد لها و 

تلك اخلرافات هي  :

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )70( 
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خرافة عن اجلوع

يف العامل
11

مفاهيم �سائعة ولكنها

خاطئة عن اجلوع

1( ال يوجد غذاء يكفي إلطعام الناس في العالم أجمع ، بينما هناك ما يكفي 
ال��الزم حلياة صحية  من الغذاء في العالم  ،  يكفل حصول كل فرد على الغذاء 

ومنتجة ، ولكن املشكلة تكمن في قلة كفاءة وتوزيع الغذاء بشكل عادل ومستدمي.
2( اجلوع هو ببساطة مجرد مسألة عدم وجود ما يكفي من الطعام ، في حني 
، فالتغذية  الغذاء  تؤكد الدراسة أنَّ اجلوع هو أكثر من عدم وجود ما يكفي من 
التوافق الصحيح بني العناصر الغذائية والسعرات احلرارية الالزمة  اجليدة هي 
األول��ى من  األل��ف  األي��ام  اإلن��س��ان في  تكون صحة  التي  ، فهي  الصحية  للتنمية 

حياته.
تؤكد  ولكن  املسؤولة عن اجلوع  الطبيعية األخرى هي  والكوارث  3( اجلفاف 
أكثر من الضعف  إلى  التي يسببها اإلنسان  الغذائية  ارتفاع األزمات  أنَّ  الدراسة 
السكان  ن��زوح  إلى  غالباً  ت��ؤدي  التي  فالصراعات  السبب  ، هي  منذ عام 1992م 
وتدمير األسواق احمللية وارتفاع أسعار تلك املواد هي التي جتعل هناك صعوبة في 

احلصول على الغذاء في تلك املناطق.
4( اجلوع يوجد عندما ال يكون الغذاء متاحاً 
في املتاجر واألسواق ولكن في احلقيقة فإنَّ الناس 
أو ال   ، الطعام  جتوع عندما ال يستطيعون ش��راء 
يستطيعون الوصول إلى األسواق احمللية لشراء ما 

يلزمهم من الغذاء.
 5( ك���ل اجل���وع���ى ف���ي ال��ع��ال��م ي��ع��ي��ش��ون في 
أفريقيا، بينما تؤكد الدراسة أنه يوجد في العالم 
يعيشون  نصفهم  من  أكثر   ، جائع  مليار  من  أكثر 
في آسيا ومنطقة احمليط الهادي ، وحوالي ربعهم 

يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، ونسبة قليلة في أمريكا الالتينية ، 
كما أن اجلوع قضية مثارة في الدول املتقدمة كالواليات املتحدة األمريكية.

نستطيع  ال  أننا  لدرجة   ، بلدي  في  هنا  جوعى  الناس  من  الكثير  هناك   )6
االستجابة للجوع في جميع أنحاء العالم ، ولكن في الواقع  العالم أصبح مترابط 
أكثر من أي وقت مضى ، كما أنه ال يعرف أي حدود بني البلدان ، وتشير الدراسة 
إلى أنَّ واحداً من كل سبعة أطفال  في العالم ال ميكنه أن يبدع أو يدرس أو يبلغ 
كامل طاقاته ألنه يعاني من اجلوع ، ووفقاً للدراسة فإنه ال توجد طرق حتى اآلن 

ميكن بها القضاء على اجلوع.
7( ال ميكن التنبؤ باجلوع واملجاعة بسهولة ، وال ميكن االستعداد لهما ، في 
، بطريقة  بل ممكن معاجلته  محتوماً  ق��دراً  ليس  أنَّ اجل��وع  ال��دراس��ة  تثبت  حني 
وزيادة   ، لها  واالستعداد  املجاعات  أدوات رصد  تطور  في ظل  مختلفة خصوصاً 
اخلارجية  وزارة  قامت   « املثال  فعلى سبيل   ، األغذية  إنتاج  في  االجتاهات  توقع 
األمريكية بتمويل شبكة لنظام اإلنذار املبكر للمجاعة ، والتي تقوم بتحليل العوامل 
اجلوية واالقتصادية لتنبيه العالم إلى أماكن بؤر اجلوع املتوقعة ، فقبل وقوع أزمة 

القرن اإلفريقي لعام 2011م ، قامت تلك الشبكة بالتحذير من أن معدالت سقوط 
األمطار ستكون قليلة ومن احملتمل حدوث مستويات مرتفعة من اجلوع في عام 
وقت  في  املعونات  وتقدمي  االستعداد  على  العالم  ساعد  ال��ذي  األم��ر   ، 2011م 

مبكر.
8( اجلوع هو مشكلة صحية فقط ، فوفقاً لبرنامج الغذاء العاملي فإن اجلوع 
ليس مشكلة صحية فقط ، بل يؤثر على التعليم واالقتصاد ، فعندما يكون األطفال 
جوعى فإنهم ال يستطيعون التركيز والتعلم ، أو حتى احلضور للمدرسة ، ففي أفقر 
مناطق العالم ميكن للوجبة املدرسية أن تزيد نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية 
إلى الضعف ، فاألطفال اجلوعى يعملون بكفاءة أقل ألنهم متعبون ومشتتو الذهن ، 
كما أن نقص التغذية في مرحلة الطفولة املبكرة تؤثر على الناجت احمللي اإلجمالي 
للبلدان ، اجلدير بالذكر أنه أكدت دراسة أجريت على األطفال في جواتيماال أن 
األطفال الذين حصلوا على األغذية الصحية الالزمة قبل سن الثالثة ، حصلوا 
على أجور أعلى بنسبة 46 في املئة عندما كبروا مقارنة 

بأقرانهم من األطفال.
9( ي��ج��وع ال��ن��اس ف��ق��ط ف��ي ح���االت ال���ط���وارئ مثل 
املجاعات الراهنة في منطقة القرن األفريقي ، ولكن في 
احلقيقة فإن وسائل اإلعالم تركز على احلاالت الطارئة 
فقط ، والتي تستطيع توفير  الغذاء من أجل ثمانية في 
يقارب  ما  هناك  أنَّ  أي   ، العالم  في  اجلوعى  من  املائة 
مليار شخص في العالم يعانون من اجلوع ، ال تركز عليهم 
وسائل اإلعالم ، لذلك يسعى برنامج الغذاء العاملي إلى 
الهامة  املشروعات  من  العديد  عبر  لهم  الغذاء  إيصال 
والتي من بينها مشروعات الوجبات املدرسية ، فاجلوع ال يتوقف عند منطقة ال 

حتتل اهتمام وسائل اإلعالم وبالتالي ال تكون على رأس عناوين األخبار.
10( هناك قضايا عاملية أكثر إحلاحاً من اجلوع ، الفقر ، املساواة والصراع 
للكثير من  الرئيسي  أنَّ اجلوع هو السبب  الدراسة  الذي تؤكد فيه  الوقت  ، في 
القضايا العاملية ، فحني يعاني السكان من اجلوع ، يتأثر  اقتصاد الدول ، وتكثر 
احلروب ، وبالتالي تتأثر زراعة املواد الغذائية ، فإذاً العالم بحاجة إلى معاجلة 
مشكلة اجلوع ليكونوا قادرين على حل القضايا األخرى من األمنية واالقتصادية 

والبيئية.
الدراسة  ، ولكن تؤكد  11( ال يوجد شيء ميكن أن نفعله ملساعدة اجلوعى 
إبداء  في  مشاركته  خ��الل  من   ، اجل��وع  قضية  بحل  يقوم  أن  يستطيع  الفرد  أن 
رأيه حول احللول املمكنة ملساعدة جوعى العالم ، عبر مختلف الوسائل التقنية 
احلديثة ، كاإلنترنت عبر املواقع االجتماعية مثل الفيس بوك ، وتويتر، وغيرها 
املعلومات  لتبادل  العاملي واجلمهور  الغذاء  برنامج  بني  تواصل  التي تشكل حلقة 

واآلراء  واملقترحات التي تساعد في حل تلك القضية.

1 م�������ن كل 7 اأ�سخا��������ص يف 

العامل هو اإن�سان جائع
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حتت �سعار »التهاب الكبد ي�سيب كل �سخ�ش يف كل مكان« �ساركت وزارة ال�سحة 

باليوم  الأوىل  للمرة  الر�سمي  الحتفال  العاملية  ال�سحة  ومنظمة  العامل  دول 

العاملي ملر�ش الكبد  يف الثامن والع�سرين من اأغ�سط�ش 2011م , من اأجل زيادة 

جرعات التطعيم �سد التهاب الكبد من فئة ب واإدماج هذا التطعيم يف برامج 

التطعيم الوطنية وتن�سيق ال�ستجابة العاملية لإلتهاب الكبد الوبائي.

يف  موجود  املر�ش  اأن  باملنظمة  الكبد  التهاب  خبري  ير�سما  �ستيفن  اأكد  وقد   

كل الدول وعلى كافة امل�ستويات القت�سادية وبني كل الأديان وكل املجموعات 

العرقية , م�سيفاً  » هذا املر�ش مزمن يف كل اأنحاء العامل , لكن للأ�سف هناك 

فيما  ال�سحية«,  ال�سيا�سات  �سناع  لدى  حتى  بحجمه  الوعي  من  جداً  القليل 

لفت اإىل اأنَّ التحدي الكبري الذي تواجهه منظمة ال�سحة العاملية هو » كيفية 

الك�سف عن املر�ش والو�سول اإىل امل�سابني وذلك من خلل احل�سول على بع�ش 

اإذا كانوا قد ح�سلوا على دماء من متربعني  املعلومات من املواطنني حول ما 

لأمهات حاملت   ولدوا  اأو   , نظيفة  تكون  ل  قد  باأداة  اأو احلقن   , املا�سي   يف 

للفريو�ش«.

1.4 مليون مصاب سنوياً
A فيروس

2 مليار مصاب سنوياً
Bفيروس

130 مليون مصاب سنوياً
C فيروس

 > وفقًا ملنظمة الصحة العاملية

ومنظمة  الــعــالــم  دول  تـــشـــارك  الــصــحــة  وزارة 
الــصــحــة الــعــاملــيــة االحـــتـــفـــال بــالــيــوم الــعــاملــي ملرض 

الكبد

ا�ستمراراً لآلية تطوير الق�ساء ال�سعودي وخا�سة يف دوائر التنفيذ يف املحاكم , 

اأكد ال�سيخ �سعد احلقباين املفت�ش الق�سائي للمجل�ش الأعلى للق�ساء يف ال�سعودية 

, اأنَّ اململكة اختارت النموذج القانوين والق�سائي الأردين لبناء اأجهزتها الق�سائية 

, جاء ذلك خلل زيارة قام بها وفد ق�سائي �سعودي اإىل الأردن موؤخراً , موؤكداً 

يف الوقت ذاته اأنه »مت اختيار الأردن كمكان لعقد ور�ش العمل كونها دولة متميزة 

يف اجلانبني القانوين والق�سائي بهدف الرتقاء ب�سلك الق�ساء وتبادل اخلربات 

القانونية والق�سائية بني اجلهات امل�سوؤولة يف اململكتني ال�سقيقتني«.

الق�سائي  العمل  واإج���راءات  والهند�سي  التقني  بالتطور  احلقباين  اأ�ساد  كما 

والتنفيذي واجلانب التنظيمي للق�ساء الأردين والذي و�سفه باأنه »ي�سابق الزمن«, 

بيانات  �ستكون �سمن قاعدة  الأردنية  املحاكم  العمل يف  اإج��راءات  اأنَّ  اإىل  لفتاً 

ت�ستفيد منها ال�سعودية يف بناء اأجهزتها.

ضمن مشروع امللك عبد الله لتطوير القضاء 
السعودية تعتمد النموذج األردني لبناء أجهزتها 

القضائية

ك�سف التقرير ال�سنوي لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي لعام 2011م , تقدم اململكة 

4 مراتب اإىل الأعلى مقارنًة مع العام ال�سابق , بواقع 770 نقطة من املجموع العام 

لنقاط التنمية الب�سرية مقارنًة مع 767 نقطة �سجلتها العام املا�سي.

اأنَّ الإجنازات التي حققتها اململكة يف جمال ال�سحة هي التي  واأو�سح التقرير 

�ساعدتها يف ح�سولها على نقاط عالية , وذلك بعد اأن بلغت ن�سبة الولدات يف 

امل�ست�سفيات 91.1٪ وهي ن�سبة عالية مقارنة مع البلدان املتقدمة , يف حني  بلغ 

معدل وفيات الأطفال عند الولدة 24 حالة يف الألف , وهي ن�سبة عالية مقارنة 

مع البلدان املتقدمة , يف حني اأكد التقرير اأنَّ اجلوانب التي اأعاقت اململكة من 

ال�سعود اإىل الأعلى يف تقرير التنمية الب�سرية هو �سعف قاعدتها يف املهن الفنية 

, حدادة  �سباكة   , بناء   , كهرباء   ) املجالت  من  العديد  املهنيني  يف  وقلة عدد 

لعدد  املتو�سط  املعدل  اإىل �سعفها يف  اإ�سافًة   , ال�سكان  لعدد  بالن�سبة  , دهان) 

 7.8 معدلها  يبلغ  والتي   , الدرا�سة  ال�سعودي يف  الفرد  يق�سيها  التي  ال�سنوات 

�سنوات  لعدد  املتو�سط  املعدل  �سنة من  ما بني 12.6-12  , مقارنة مع  �سنوات 

الدرا�سة يف الدول املتقدمة .

الإمارات وقطر  بعد  الرابعة عربياً  املرتبة  اململكة جاءت يف  اأن  بالذكر  اجلدير 

الدول  وبع�ش  الأوروبية  الدول  كافة  بعد  56عاملياً  املرتبة  واحتلت   , والبحرين 

ورو�سيا  املك�سيك  وقبل   , املتقدمة  ال�سناعية  اللتينية  اأمريكا  ودول  الآ�سيوية 

والربازيل واإندوني�سيا والهند.

التنمية  فــــي  مـــــراتـــــب    4 تـــتـــقـــدم  الـــســـعـــوديـــة 
البشرية 

يف اإطار جهودها ملكافحة اأوجه الف�ساد املايل والإداري اخلا�سة يف عقود الأ�سغال 

 , العام  بال�ساأن  املتعلقة  العقود  من  وغريها  وال�سيانة  الت�سغيل  وعقود  العامة 

اأبلغت الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد جميع الوزارات والأجهزة احلكومية التي 

لديها م�سروعات اإن�سائية ب�سرورة و�سع لوحة مبقايي�ش حمددة , ميكن قراءتها 

معه  املتعاقد  املقاول  وا�سم   , امل�سروع  ا�سم  تت�سمن  م�سروع  كل  على  بعد  عن 

وتاريخ توقيع العقد وقيمته وتاريخ ت�سليم املوقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية 

العقد وتاريخ انتهائه ومدة التمديد اإن وجدت وتاريخ التمديد وا�سم ال�ست�ساري 

امل�سرف وتاريخ توقيع عقد ال�ست�ساري وقيمته , وذلك من اأجل توفري معلومات 

اأي  , لتتمكن من متابعتها والتاأكد من خلوها من  كاملة عن امل�سروعات للهيئة 

وجه من اأوجه الف�ساد , كما متكن املواطنني من متابعة امل�سروعات واإبلغ الهيئة 

عن اأي ملحظات حولها .

بوضع  احلكومية  اجلهات  تلزم  الفساد  مكافحة  هيئة 
لوحة مبقاييس محددة عن املشروعات
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خبر في صورة
 / اأكتوبر   24 ي�سادف  والذي  الأطفال  �سلل  ملكافحة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

جديداً  اإليكرتونياً  موقعاً  موؤخراً  اليوني�سيف  منظمة  اأطلقت    , الأول  ت�سرين 

العاملية ل�ستئ�سال  للمبادرة  الر�سمي  باملوقع  (polio info), وربطته مبا�سرة 

اأجل توفري  قاعدة بيانات من  �سلل الأطفال , حيث يعملن املوقعان معاً من 

املعلومات للخرباء واأفراد املجتمع لتحقيق الهدف العاملي بالق�ساء على مر�ش 

�سلل الأطفال, اإ�سافًة اإىل ت�سليط ال�سوء على اأ�سباب رف�ش بع�ش املجتمعات 

لتطعيم اأطفالها بلقاح �سلل الأطفال , ودعم وتعزيز جهود البلدان ذات الأولوية 

 , امليدان  العاملني يف  املوقع م�ساركة  يتيح  , كما  املر�ش  للق�ساء على  بالن�سبة 

وعر�ش ق�س�ساً مت جمعها من اخلرباء يف تلك املجال والتحديات التي واجهتهم, 

اإ�سافًة اإىل ن�سر تقييمات للمخاطر لكل بلد من البلدان الثمانية ذات الأولوية 

املت�سررة من �سلل الأطفال وهي ( اأفغان�ستان , اأنغول , ت�ساد , جمهورية الكونغو 

الدميوقراطية , الهند , نيجرييا , باك�ستان , ال�سودان ) , وتظهر هذه التقييمات 

جمموعة متنوعة من املخاطر املوجودة يف كل بلد , مثل خماطر جهل املجتمعات 

بجهود التح�سني وخماطر رف�ش الآباء للتطعيم.

اإذا   « اليوني�سيف  التح�سني يف  , رئي�ش ق�سم  من جانبه قال خو�سيه فانديلري 

اإىل كل  , فاإننا بحاجة للو�سول  اأن ننجح يف الق�ساء على �سلل الأطفال  اأردنا 

طفل يف العامل باللقاح , ولكن علينا اأولً اأن ن�سل اإىل كل الآباء ومقدمي الرعاية 

حا�سمة حول  قرارات  لتخاذ  يحتاجونها  التي  املعرفة  على  و�سمان ح�سولهم 

حت�سني اأطفالهم , ويف هذا املجال يعترب الو�سول للبيانات الجتماعية يف الوقت 

املنا�سب ل يقدر بثمن« , كما اأكد الدكتور مارزيو بابيل , ممثل اليوني�سيف يف 

رف�سوا  الأمور  اأولياء  من  العديد  »اأن  املوقع  على  فيديو  �سريط  عرب   , ت�ساد 

حت�سني اأطفالهم , خوفاً من اأن ي�سبب لقاح �سلل الأطفال عن طريق الفم , فقر 

الدم اأو ال�سلل  اأو املوت«.

اجلدير بالذكر اأن العديد من زعماء العامل من ا�سرتاليا واململكة املتحدة وكندا 

 50 بقيمة  عاملية  مبادرة  قدموا  غيت�ش  بيل  اإىل  اإ�سافة   , وباك�ستان  ونيجرييا 

مليون دولر ل�ستئ�سال �سلل  الأطفال , والتي و�سفوها باأنها »ا�ستثمار يف اإنقاذ 

الأرواح«.

ربع أطفال أمريكا يعانون من العنف 
واإلمارات تسجل ارتفاعًا في معدل بالغات العنف األسري

لرعاية  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذية  املديرة  اأكدت 

عدد  تزايد   , الب�سطي  عفراء  والأطفال  الن�ساء 

البلغات املقدمة من �سحايا العنف الأ�سري , والتي 

منها �سوء معاملة الأطفال , �سحايا الجتار بالب�سر, 

التعر�ش لأنواع من العنف املنزيل , موؤكدة اأن »تنامي 

وامل�ساعدة  احلماية  يطلبون  الذي  الأ�سخا�ش  عدد 

 , ال�سمت  حاجز  ك�سر  يف  ال�سحايا  رغبة  يعك�ش 

كان  حيث   , املا�سي  يف  �سائداً  ماكان  عك�ش  على 

احلالت  هذه  مثل  عن  الإبلغ  يف  يرتددون  النا�ش 

خا�سة«,  عائلية  م�سائل  اعتقادهم  يف  ت�سكل  لأنها 

واعتربت عدم وجود بيانات واإح�ساءات كافية حول 

تواجه  التي  التحديات  اأهم  من  يعد  الق�سايا  تلك 

املوؤ�س�سة , واأ�سافت »مل يعد مقبولً على الإطلق اأن 

نعترب العنف الأ�سري من امل�سائل التي يحرم احلديث 

اللبنة  عنها , فبناء جمتمع �سليم ومزدهر يبداأ من 

الأ�سا�سية وهي الأ�سرة املتكاملة والآمنة« .

الدباغ  مي  الدكتورة  اأ�سارت  اآخر  جانب  من 

مديرة برنامج النوع الجتماعي وال�سيا�سة العامة , 

رفع  هو  املنزيل  العنف  حماربة  و�سائل  اأهم  من  اأن 

 , العنف  والقانوين جتاه  الإجتماعي  الوعي  م�ستوى 

اأكرث  والأطفال  الن�ساء  يجعل  بالقوانني  الإملام  فعدم 

القائد  لفت  كما  املختلفة,  العنف  لأعمال  عر�سة 

العام ل�سرطة دبي الفريق �ساحي خلفان متيم , اأنه 

الإدارة  من   , مواطنة  جنائية  حمققة   27 تاأهيل  مت 

العامة للتحريات واملباحث اجلنائية , بهدف التعامل 

مع البلغات يف املنازل من خلل اإخ�ساعهن لدورات 

ل�سمان   , ال�سرطة  اأكادميية  يف  مكثفة  تدريبية 

احلفاظ على خ�سو�سية املبلغني , وتوفري مزيد من 

التوعية للأ�سر خا�سة الن�ساء , واأ�ساف »مت تدريبهن 

على كيفية احل�سول على ثقة الأ�سرة وتوفري قدر من 

م�ستقبًل  اخللفات  وقوع  لتفادي  للأمهات  التوعية 

من  الأ�سري  العنف  على ظاهرة  الق�ساء  , وحماولة 

على  حا�سلت  املحققات  اأنَّ  اإىل  لفتاً   , جذورها« 

موؤهلت خمتلفة يف القانون وبع�سهن حا�سلت على 

الثانوية العامة .

العنف  بلغات  موؤ�سر  ارتفاع  بالذكر  اجلدير 

, بن�سبة ٪45.7,  الأ�سري لدى �سرطة دبي موؤخراً 

 70 مقابل  بلغ   102 بواقع  احلايل  العام  خلل 

بلغاً يف العام املا�سي تنوعت بني العتداء وال�سب 

الن�ساء  من  معظمهم  خمتلفة  فئات  �سد  والإيذاء 

والأطفال , تعر�سوا لعنف داخل نطاق الأ�سرة �سواء 

من الأزواج , اأو الأ�سقاء اأو الآباء.

ويف ال�سياق ذاته اأكدت درا�سة اأمريكية اأجرتها 

 18.8 اأنَّ   , موؤخراً  كراميز«  نيوهام�سفري  »جامعة 

اأنواع  من  نوع  اإىل  تعر�سوا  اأمريكا  مليون طفل يف 

من  اأي مبعدل  واحداً  العنف الأ�سري يف حياتهم, 

كل 9 اأطفال يف اأمريكا تعر�سوا للعنف بني اأ�سرهم 

, بطرق خمتلفة بني, �سماعه للعنف اأو روؤيته  بالعني 

تعر�ش  اأن  الباحثون  واأكد   , اأحداثه  م�ساهدة  اأو 

الأطفال للعنف يرتك لديهم ردة فعل قوية جتاهه, 

ووفقاً للدرا�سة فاإنَّ »قرابة الن�سف �سرخوا من اأجل 

اأن يتوقف الأهل عن ذلك , واأكرث من 2 من اأ�سل 5 

حاولوا الهروب من مكان امل�ساجرة , وقرابة 1 من 

4 طلبوا امل�ساعدة.
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قانونيات

اعرف
مؤسسة تدريب.

2- برنامج تدريبي ينفذ قسمه األكبر ، أو كله في 
منشأة إذا كانت اجلهة املختصة قد أقرته.

3- برنامج إرشادي ، أوتوجيهي ، يرمي إلى تسهيل 
إختيار املهنة، أو نوع التدريب.

             امل��ادة احلادية واخلم�سون بعد املائة 

)2(

للمرأة العاملة احلق في إجازة وضع ملدة األسابيع 
 ، للوضع  احملتمل  ال��ت��اري��خ  على  السابقة  األرب��ع��ة 

واألسابيع الستة الالحقة له ، ويحدد التاريخ املرجح للوضع بوساطة طبيب 
املنشأة ، أو مبوجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية ، ويحظر تشغيل 

املرأة خالل األسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.

             املادة الثانية واخلم�سون 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   ، كامل  بأجر  إج��ازة 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�سون بعد املائة )2(  

احلمل  أث��ن��اء  العاملة  للمرأة  الطبية  ال��رع��اي��ة  توفير  العمل  صاحب  على 
والوالدة.

               املادة الرابعة واخلم�سون 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 الرابعة وال�ستون بعد املائة )1(

اليوم  في  ساعات  من ست  أكثر  فعلياً  تشغياًل  األح��داث  تشغيل  يجوز  ال 
تزيد ساعات  أال  فيجب  رمضان  ، عدا شهر  السنة  لسائر شهور  الواحد 

العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
وتنظم ساعات العمل بحيث ال يعمل احلدث أكثر من أربع ساعات متصلة 
، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصالة ، ال تقل في املرة الواحدة عن 

نصف ساعة ، وبحيث ال يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
وال يجوز تشغيل األح��داث في أيام الراحة األسبوعية أو في أيام األعياد 
التي  السنوية وال تسري عليهم اإلستثناءات  الرسمية واإلج��ازة  والعطالت 

نصت عليها املادة السادسة بعد املائة من هذا النظام.

املادة اخلام�سة وال�ستون بعد املائة )1(

على صاحب العمل قبل تشغيل احلدث أن يستوفي منه املستندات اآلتية:
1- بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية مبيالده.

2- شهادة باللياقة الصحية للعمل املطلوب ، صادرة من طبيب مختص ، 
ومصدق عليها من جهة صحية .

3- موافقة ولي أمر احلدث.
ويجب حفظ هذه املستندات في امللف اخلاص باحلدث.

املادة ال�ساد�سة وال�ستون بعد املائة )1(

على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل املختص عن كل حدث يشغله خالل 
خاص  بسجل  العمل  مكان  في  يحتفظ  وأن   ، تشغيله  من  األول  األس��ب��وع 
للعمال األح��داث يبني فيه اسم احلدث وعمره واالس��م الكامل لولي أمره 

ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.

املادة ال�سابعة وال�ستون بعد املائة )1(

ال تسري األحكام املنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه 
األطفال واألحداث في املدارس ألغراض التعليم العام أو املهني أو التقني 
، وفي مؤسسات التدريب األخرى ، وال تسري على العمل الذي يؤديه في 
املنشآت األشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على األقل إذا كان هذا 
العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير ، وكان العمل يشكل جزءاً أساسياً 

من اآلتي:
1- دورة تعليمية ، أو تدريبية ، تقع مسؤليتها الرئيسية على مدرسة ، أو 

واجباتك

حقوقك

)1( ت�سغيل الأحداث.

يف ظل نظام العمل باململكة العربية ال�سعودية

)2( حقوق املراأة العاملة.

ماهي
حدد نظام املرافعات ال�سرعية احلالت التي يجوز فيها رد القا�سي وهي:

اإذا كان له اأو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.

اإذا حدث له اأو لزوجته خ�سومة مع اأحد اخل�سوم اأو مع زوجته بعد قيام الدعوى املنظورة اأمام القا�سي , ما مل تكن هذه الدعوى قد اأقيمت بق�سد رده 

عن نظر الدعوى املنظورة اأمامه.

اإذا كان ملطلقته التي له منها ولد , اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره اإىل الدرجة الرابعة خ�سومة قائمة اأمام الق�ساء مع اأحد اخل�سوم يف الدعوى , اأو مع زوجته 

, ما مل تكن هذه اخل�سومة قد اأقيمت اأمام القا�سي بق�سد رده.

اإذا كان اأحد اخل�سوم خادماً له , اأو كان القا�سي قد اعتاد موؤاكلة اأحد اخل�سوم اأو م�ساكنته , اأو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى اأو بعده.

اإذا كان بينه وبني اأحد اخل�سوم عداوة اأو مودة يرجح معها عدم ا�ستطاعته احلكم بدون متيز.

احلاالت التي يجوز فيها للخصم رد القاضي عن نظر الدعوى؟

استشارات قانونية
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني
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التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

www.nshr.org.sa حقــــوق

ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ع�سو اجلمعية و امل�سرف العام على ال�سوؤون املالية 

والإدارية

تقوم موؤ�س�سات املجتمع املدين باأدوار رقابية وعلجية هامة 

لر�سد ومعاجلة التجاوزات والنتهاكات حلقوق الإن�سان والتي 

كانت لوقت قريب تكتفي مبحاولة علج هذه التجاوزات مع 

اأغلب  به  تقوم  الذي  الدور  وهو   الدولة  املعنية يف  اجلهات 

هذا  اأن  اإل   , العامل   دول  يف  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

تقوم  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  وبداأت  يتغري  بداأ  املفهوم 

تفادي  بهدف  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  اأكرث يف  وقائية  باأدوار 

حدوث اأي جتاوزات , ومن هذه الأدوار �سعيها لتحقيق الأمن 

خف�ش  يف  امل�ساهمة  طريق  عن  الوا�سع  مبفهومه  ال�سامل 

اأفراد  تثقيف  طريق  عن  ذلك  ويتحقق  التجاوزات  ن�سبة 

املختلفة  اجلهات  من  والطلب  والواجبات  باحلقوق  املجتمع 

اأولية  اإيجاد موؤ�س�سات تقدم خدمات  احرتامها والعمل على 

ملعاجلة ق�سايا معينة كق�سايا الفقر والبطالة والطلق, حيث 

اإن الرتباط الوثيق بني حماية حقوق الإن�سان وب�سط الأمن 

اأهمية احرتام وتعزيز هذه احلقوق  يف  يبني  املجتمعات  يف 

املمار�سة العملية ملا لها من اأهمية وا�سحة يف حتقيق الأمن 

ت�سرف  وكل  �سواء  حد  على  وللأفراد  للمجتمعات  ال�سامل 

بالأمن  الإخلل  اإىل  يوؤدي  �سوف  الإن�سان  كرامة  يحفظ  ل 

مبعناه الوا�سع , فامل�سكلت الأمنية قد تعود لأ�سباب عدلية 

اأو اإجتماعية اأو ثقافية اأو اقت�سادية اأهمل علجها نتيجة تنوع 

امل�سكلت , مما يتطلب قيام موؤ�س�سات املجتمع املدين بدورها 

يف امل�ساهمة يف ب�سط الأمن وا�ستقراره يف هذا اجلانب حيث 

دور  عن  اأهمية  يقل  ل  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  ن�ساط  اأن 

رجال الأمن يف هذا الأمر , فالإن�سان خملوق مكلف وم�سوؤول 

الأر�ش,  يف  ا�ستخلفه  مناط  هو  احلياة  يف  اإيجابي  دور  له 

الإن�سان  وال�سامل حلقوق  املتني  الأ�سا�ش  هذا  من  وانطلقاً 

التزمت اململكة العربية ال�سعودية  حلماية حقوق الإن�سان اإىل 

ما ا�ستملت عليه ال�سريعة الإ�سلمية من كفالة �ساملة حلقوق 

الإن�سان, باعتبار اأحكام ال�سريعة الإ�سلمية هي القانون العام 

يف اململكة واإىل التفاقيات الدولية التي ان�سمت اإليها واإىل 

يف  واأثرها  احلقوق  هذه  وطبيعة  لأهمية  الداخلية  الأنظمة 

احلفاظ على كرامة الإن�سان.

Nshr1@yahoo.com    

املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

ــن  الأم حتقيق  يف  ـــا  ودوره

ال�سامل

للأمم  العام  الأم��ني  مون  كي  بان  اأكد 

للجميع  ملك  الإن�سان  حقوق  »اأنَّ  املتحدة 

نعرف  مل  م��ا   « واأ���س��اف  ا�ستثناء«   دون 

وندافع  باحرتامها  ونطالب  احلقوق  تلك 

ممار�سة  يف  الآخ���ري���ن  وح���ق  حقنا  ع��ن 

يف  كلمات  جم��رد  �ستكون  احل��ق��وق  ه��ذه 

تلك  ج��اءت   , العقود«  منذ  مكتوبة  وثيقة 

مبنا�سبة  األقاها  كلمة  خلل  الت�سريحات 

العاملي  ب��ال��ي��وم  امل��ت��ح��دة  الأمم  اح��ت��ف��ال 

العا�سر  ي�سادف  وال��ذي  الإن�سان  حلقوق 

من دي�سمرب من كل عام .

من جهتها دعت نايف بيلي املفو�سية 

ال�سامية للأمم املتحدة اجلميع يف اأي مكان 

يف العامل اإىل الن�سمام للحملة الإعلمية 

اأطلقتها  التي  حقاً)  و30  يوماً   30 (حملة 

التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  امل��ت��ح��دة   الأمم 

مل�ساعدة  تويرت)   , (في�سبوك  الجتماعي 

بها  واملطالبة  النا�ش على معرفة حقوقهم 

والدفاع عنها , والتي جذبت 8 مليني زائر 

خلل �سهر واحد, واأ�سافت »عام 2011 كان 

ل�سيما  الإن�سان  حلقوق  »ا�ستثنائية«  �سنة 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

والعديد من البلدان الأخرى حيث ح�سدت 

كبرية  اأع��داداً  الإجتماعية  العلم  و�سائل 

للمطالبة  امل�ساعدة  تطلب  كانت  ما  غالباً 

بحقوقها الإن�سانية الأ�سا�سية«.

ما راح ت�ستلم الولدامل�ست�سفى

اإىل اأن تدفع الفواتري 

واملخالفات اللي عليك !!

نقال عن �سحيفة 


