
ص 3
اجلمعي�������ة : ال ب�������د م�������ن حتديد 

اآليات عمل من�سوبي هيئة االأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.

السنة  السادسة  - العدد  الواحد والسبعون-  صفر   - 1433 هـ - يناير  2012م  الرياض - اململكة العربية السعودية

حقــــوق

ص 6 ص 5

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

العدد 71

ص 4
وف�������د من ق�������وات اأمن املن�س�������اآت 

بالعا�سمة املقد�سة يزور مكتب 

اجلمعية.

ع��ل��ى اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة اإح��ك��ام 

رق��اب��ت��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��اري��ع ل�سمان 

تنفيذها .

ب��رن��ام��ج تثقيفي  ت��ن��ظ��م  اجل��م��ع��ي��ة 

وت������وع������وي ل���ن�������س���ر ث����ق����اف����ة ح���ق���وق 

الطفل.

الدكتور  اجلمعية  رئي�س  برئا�سة  الإن�سان   حلقوق  الوطنية  اجلمعية  من  وفد  قام 

الأحد  يوم  القحطاين  ربيعان  بن  مفلح 

ال�سمو  بلقاء �ساحب  1433/02/06هـــ، 

اآل  العزيز  عبد  بن  نايف  الأمــر  امللكي 

جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  

حفظه اهلل –  الــوزراء وزير الداخلية – 

مبكتب �سموه بالديوان امللكي.

حقوق  اأن  �سموه  ــد  اأك اللقاء  بــدايــة  يف 

وحمفوظة  م�سانة  اململكة   يف  الإن�سان 

الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحــكــام  بتطبيق 

ذلك  تراعي  التي  والتعليمات  والأنظمة 

دور  عن  عر�س  على  �سموه  اطلع  كما   ،

اجلمعية جتاه ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان 

لعدد  احلديث  تطرق  كما   ، وتعزيزها 

يف  ال�سعوديني  وال�سجناء  الأمنيني  ال�سجناء  ق�سايا  ومنها  احلقوقية  الق�سايا  من 

اأبناء  بالإ�سافة لأو�ساع   ، ثبوتية  اأوراق  الذين ل يحملون  الأ�سخا�س  واأو�ساع  العراق 

ال�سعوديات املتزوجات باأجانب ، حيث اأكد �سمو ويل العهد على اأن هذه املو�سوعات 

حمل اهتمام وزارة الداخلية ، ح�سر ال�ستقبال �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سعود بن 

العزيز رئي�س ديوان �سمو  نايف بن عبد 

ل�سموه،  اخلا�س  امل�ست�سار  العهد  ويل 

م�سعل  الدكتور  الأمــر  ال�سمو  و�ساحب 

بن عبداهلل بن م�ساعد امل�ست�سار بديوان 

�سمو ويل العهد ، و�ساحب ال�سمو امللكي 

بن  �سلطان  بن  خالد  بن  في�سل  الأمــر 

�سمو ويل  بديوان  امل�ست�سار  العزيز  عبد 

العهد ، ومعايل ال�سكرتر اخلا�س ل�سمو 

ويل العهد الأ�ستاذ عبد الرحمن بن علي 

من  كل  اجلمعية  جانب  ومن   ، الربيعان 

نائب  الدكتور �سالح بن حممد اخلثالن 

رئي�س اجلمعية وكل من اأع�ساء اجلمعية 

د.اإبراهيم القعيد ، د.حمد املاجد د.عبد 

اجلليل ال�سيف ، د.عبد اخلالق العبد احلي ، د.حممد الفا�سل ، د.�سالح ال�سريدة ، 

وامل�ست�سار خالد بن عبد الرحمن الفاخري ، الدكتورة نورة اليو�سف ، الدكتورة �سهيلة 

حماد ، والأ�ستاذة ثريا عابد �سيخ.

رئيس اجلمعية وعدد من أعضائها يلتقون بسمو ولي العهد

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تشارك في بعثة املراقبة إلى سوريا
والدكتور  العناد  بن حمود  عبدالرحمن  الدكتور  من  مكون  من اجلمعية   وفد  �سارك 

اإبراهيم بن عبداهلل ال�سليمان �سمن بعثة املراقبة التابعة جلامعة الدول العربية حلماية 

املدنيني ال�سوريني تطبيقاً للربوتوكول املوقع بني �سورية وجامعة الدول العربية لتفعيل 

املبادرة العربية. 

وقد اأو�سح امل�سرف العام على ال�سوؤون الإدارية واملالية باجلمعية امل�ست�سار خالد بن 

عبدالرحمن الفاخري باأن م�ساركة اجلمعية تاأتي بعد الدعوة التي وجهتها الإدارة املعنية 

بحقوق الإن�سان بجامعة الدول العربية ل�سعادة رئي�س اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان 

القحطاين والتي جاء فيها باأنه تقرر عقد اإجتماع ملراقبي جامعة الدول العربية يوم 

الإثنني 2011/12/26م وياأملون مب�ساركة ممثلي اجلمعية يف هذا الإجتماع الذي ي�سبق 

 املغادرة لالأرا�سي ال�سورية بعد موافقة اجلهات ذات العالقة يف دولهم على م�ساركتهم .

 قام ال�سيد عبد اهلل الألو�سي القائم بالأعمال يف ال�سفارة العراقية يف اململكة  يرافقه الدكتور معد 

العبيدي ال�سكرتر الثاين بال�سفارة بزيارة للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان يوم الأربعاء 1433/2/17هـ 

املوافق2012/1/11م، وكان يف ا�ستقبالهم رئي�س اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين .

 يف بداية اللقاء رحب رئي�س اجلمعية بالوفد الزائر  وتطرق احلديث اإىل بع�س املو�سوعات املتعلقة 

بحقوق الإن�سان ب�سكل عام واأو�ساع املعتقلني ال�سعوديني يف العراق ب�سكل خا�س وعن اجلهود املبذولة 

ملراحلها  و�سلت  والتي  البلدين  بني  ال�سجناء  تبادل  اتفاقية  لتوقيع  والعراقي  ال�سعودي  اجلانب  من 

 ، بالإعدام  املحكومني  فيهم  مبن  بلدانهم  اإىل  اجلانبني  من  ال�سجناء  جميع  لنقل  والهادفة  النهائية 

حق  تي�سر  بهدف  العراق  مع  احلــدودي  عرعر  منفذ  فتح  �سرعة  يف  اأمله  الزائر  الوفد  اأبــدى  كما 

اللقاء امل�ست�سار  التنقل بني البلدين وتطرق احلديث لأو�ساع ال�سجناء العراقيني يف اململكة ، ح�سر 

واملالية. الإداريـــة  ال�سوؤون  على  العام  وامل�سرف  اجلمعية  ع�سو  الفاخري  الرحمن  عبد  بن   خالد 

القائم باألعمال في السفارة العراقية يزور اجلمعية

طبعت بدعم من مؤسسة البريد السعودي
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مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة يقوم بعدة زيارات لعدد من املستشفيات

اأ. �سليمان الزايدي

انطالقًا من اأهداف واخت�سا�سات اجلمعية التي وردت يف املادة الثانية والثالثة من نظامها االأ�سا�سي واللتان ن�ستا على »العمل على حماية 

حقوق االإن�سان وفقًا للحكم الذي م�سدره الكتاب وال�سنة ووفقًا لالأنظمة املرعية« ، وعلى » التاأكد من تنفيذ ما ورد يف النظام االأ�سا�سي 

للحكم ويف االأنظمة الداخلية يف اململكة ذات العالقة بحقوق االإن�سان«، وبناء على ما للرعاية ال�سحية من اأهمية جعلها ال�سرع مطلب 

رئي�س عندما اأقر اأنَّ املحافظة على النف�س من بني ال�سرورات اخلم�س الواجب احلفاظ عليها ، وا�ستنادًا على املادة احلادية والثالثون 

من النظام االأ�سا�سي للحكم يف احلقوق والواجبات والتي ن�ست على »تعنى الدولة بال�سحة العامة وتوفر الرعاية ال�سحية لكل مواطن«، 

فقد قامت عدة فرق من مكتب اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة بعدة زيارات ميدانية لعدد من م�ست�سفيات العا�سمة والتقوا مبدير ال�سوؤون 

ال�سحية مبنطقة مكة املكرمة ملناق�سة ما مت ر�سده من مالحظات عليها ، من اأجل العمل على اتخاذ االجراءات الالزمة لتالفيها للرقي 

باخلدمات ال�سحية وكانت كالتايل: 

للمر�سى من كبار ال�سن واقت�سار خدماته 

اإىل  اإ�سافًة   ، الأطفال  من  املر�سى  على 

عدم وجود اآلية مفعلة للتعامل والتكامل بني 

املكرمة  مكة  وم�ست�سفيات  الطبية  املدينة 

اإىل  التوجه بهم  مما ي�سطر ذوي املر�سى 

العامة مبحافظة  اأو  امل�ست�سفيات اخلا�سة 

جدة.

اأ.  من  مكون  فريق  قام  ذاته  الإطار  ويف 

توفيق   . /م  العميد   ، الزايدي  �سليمان 

1433/2/24هــ  الأربعاء  يوم  جوهرجي 

ال�سحية  ال�سوؤون  عام  مدير  بزيارة   ،

ظفر   خالد  الدكتور  املكرمة  مكة  مبنطقة 

ر�سدتها  التي  املالحظات  اأهم  مناق�سة  ومت 

لتلك  جتاوبه  اأبدى  وقد  امل�ست�سفيات  يف  ال�سحية  اخلدمات  عن  اجلمعية  فرق 

اأجل  ال�سحية من  ال�سوؤون  اتخذتها  التي  الإجراءات   للفريق  واأو�سح  املالحظات 

م�ست�سفى  ت�سغيل   ، اأهمها  من  والتي  ال�سحية  للخدمات  العام  بامل�ستوى  الرتقاء 

التي  التحتية  البنية  ا�ستكمال  اأثناء  الطارئة  الطوارئ يف منى ل�ستقبال احلالت 

بداأت يف م�ست�سفى النور التخ�س�سي ، وزيادة الطاقة ال�ستيعابية ملدينة امللك عبد 

اهلل الطبية للتخفيف عن م�ست�سفى النور.

ال�سحي  الو�سع  ت�ساهم يف حت�سني  التي  التو�سيات  الفريق بعدد من  اأو�سى  كما 

ب�سكل عام يف العا�سمة املقد�سة والتي منها الإ�سراع يف ت�سغيل مدينة امللك عبد 

 ، النور  م�ست�سفى  عن  ال�سغط  لتخفيف  ال�ستيعابية  طاقتها  بكامل  الطبية  اهلل 

رفع درجة م�ست�سفى النور اإىل م�ست�سفى تخ�س�سي يح�سل على كامل العتمادات 

انتظار  مدة  طول  لتق�سر  وال�ست�ساريني  الأطباء  عدد  زيادة   ، الفنية  وامليزات 

مراجعة املر�سى ، زيادة التعاون مع جامعة اأم القرى وا�ستثمار الكفاءات املوجودة 

ل�ستقبال  الطبية  اهلل  عبد  امللك  مدينة  يف  للطوارئ  ق�سم  اإن�ساء   ، اجلامعة  يف 

الثالثة  امل�ست�سفيات  بت�سغيل  ال�سكاين  النمو  مقابلة  �سرورة   ، الطارئة  احلالت 

املخ�س�سة ملو�سم احلج ( م�ست�سفى منى - م�ست�سفى اجل�سر - م�ست�سفى عرفات)  

طوال العام وعدم اقت�سارها على �سهر احلج فقط ، اإ�سافًة اإىل �سرورة مراجعة 

ت�سنيف درجات امل�ست�سفيات لكي تطابق واقعها الفعلي، و�سرورة اإعادة الندماج 

بني م�ست�سفى النور ومدينة امللك عبد اهلل الطبية حتقيقاً للم�سلحة العامة.

قام فريق مكون من  اأ. �سليمان الزايدي ، 

اأ. حممد   ، العميد /م . توفيق جوهرجي 

اأ. عبد   ، اأ. د/ �سليمان ج�ستنية    ، كلننت 

النور  مل�ست�سفى  بزيارة   ، خ�سراوي  اهلل  

1433/1/12هــ  الأربعاء  يوم  التخ�س�سي 

باملدير  الفريق  التقى  الزيارة  بداية  يف   ،

وجتولوا   ، عطا�س  خالد  الدكتور  الطبي  

من  وقابلوا عدداً   ، امل�ست�سفى  يف وحدات 

الفريق  ر�سد  وقد   ، واملراجعني  املر�سى 

عدداً من الإيجابيات كان من اأهمها حر�س 

العاملني يف امل�ست�سفى على التطوير ح�سب 

وجود   ، املتاحة  واملوارد  املبنى  اإمكانيات 

توفر   ، والفنيني  الأطباء  من  موؤهلة  كفاءات 

جميع التخ�س�سات ، التحديث امل�ستمر لالأجهزة الطبية ، كما ر�سد الوفد عدداً من 

ال�سلبيات كان اأهمها اإيقاف خدمات امل�ست�سفى والعمليات به عن �سكان العا�سمة 

منت�سف  اإىل  رم�سان  �سهر  منت�سف  من  ابتداء  واملقيمني  املواطنني  من  املقد�سة 

�سهر �سوال ومن منت�سف �سهر ذي القعدة اإىل نهاية �سهر ذي احلجة لتخ�سي�س 

خدماته للمعتمرين واحلجاج ، نق�س ال�ست�ساريني يف بع�س الأق�سام ، عدم وجود 

اآلية ت�سهل مراجعة ذوي الحتياجات اخلا�سة للعيادات والطوارئ ، طول انتظار 

املر�سى مراجعي العيادات يف امل�ست�سفى ، اإ�سافًة اإىل تكد�س املر�سى ومرافقيهم 

يف ق�سم الطوارئ.

كما قام فريق اآخر مكون من العميد /م . توفيق جوهرجي ، د. حممد ال�سهلي ، 

اأ. عبد اهلل خ�سراوي ، يوم الأحد 1433/1/23هــ ، بزيارة اإىل مدينة امللك عبد 

اهلل الطبية ، وقد التقوا باملدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور ح�سن بن �سامل 

باخمي�س ، وجتولوا يف اأق�سام امل�ست�سفى ومت ر�سد عدداً من الإيجابيات والتي منها 

وجود كفاءات موؤهلة من الأطباء والفنيني ، والتحديث امل�ستمر لالأجهزة الطبية ، 

اإ�سافًة اإىل تقدمي برامج تعليمية وتدريبية لكليات الطب ومعاهد التمري�س ، يف 

حني مت ر�سد عدداً من ال�سلبيات والتي منها ن�سبة امل�سغل من املدينة بني (٪30 

-  40٪) من طاقتها ال�ستيعابية  حيث الأق�سام امل�سغلة ب�سكل كامل (�سحة القلب 

، ق�سم الأورام) ، معاناة مر�سى الأورام يف جدة من م�سقة النتقال لتلقي عالجهم 

يف املدينة الطبية مبكة املكرمة لعدم قدرة مركز الأورام بجدة على تقدمي اخلدمة 

وفد اجلمعية يف زيارته الأحد امل�ست�سفيات

�سدد الدكتور �سالح بن حممد اخلثالن نائب رئي�س اجلمعية واملتحدث الر�سمي با�سمها على �سرورة معاجلة م�سكلة توفر ال�سكن 

للمواطنني بكافة الو�شائل ، ل �شيما واأنَّ م�شاريع الإ�شكان التي تنفذها وزارة الإ�شكان خم�ش�شة للفئات املحتاجة �شمن �شروط 

و�شوابط ل تنطبق على الكثري من املواطنني ، وطالب ب�شرورة �شرف بدل �شكن لهم ، قائاًل »اإنَّ فئات كثرية من املواطنني ل 

تنطبق عليها �شروط احل�شول على م�شكن ، وغري قادرين على تاأمني م�شكن لهم ، ومن ثم فاإنَّ �شرف بدل �شكن ميثل و�شيلة 

ملعاجلة ق�شية احل�شول على �شكن لهذه الفئات التي تعد الأغلبية«، كما اأكد اخلثالن على »اهتمام اجلمعية بحق الإن�شان بالتمتع 

بالعي�س الكرمي والذي يعترب من اأحد �سروطه الأ�سا�سية توافر ال�سكن ، و اأنها �سبق واأن عقدت ندوة احلق يف ال�سكن مب�ساركة 

العديد من اجلهات وانتهت بتو�سيات رفعت للمقام ال�سامي ، من اأجل تي�سر ح�سول املواطن على م�سكن« ، لفتاً اإىل اأن ال�سكن 

ميثل م�شكلة لن�شبة كبرية من املواطنني ، نظراًً لرتفاع تكاليف �شراء اأر�ض وبناء م�شكن ، واأ�شاف »قد يكون منا�شباً درا�شة مو�شوع 

بدل ال�شكن مب�شاركة عدة جهات ت�شمل جمل�ض ال�شورى ، وزارة املالية ، وزارة الإ�شكان ، هيئة وجمعية حقوق الإن�شان«. 

من أجل معاجلة مشكلة توفير السكن للمواطنني

نائب رئيس اجلمعية يطالب بصرف بدل السكن

د. �سالح اخلثالن
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اجلمعية : البد من  حتديد  آليات عمل منسوبي هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

اأي  املتخ�س�سة وعدم نقل  الأمنية  للمراكز  ال�سخ�س وت�سليمه  القب�س على  مبجرد 

�شخ�ض ذكراً كان اأو اأنثى اإىل مراكز الهيئة مهما كانت الظروف وكل ع�شو يقوم بنقل 

املقبو�ض عليه اإىل مركز الهيئة يتم كف يده عن العمل فوراً ويحال للتحقيق ، وقد 

طلب من هيئة التحقيق والإدعاء العام متابعة ذلك الأمر والقيام بجولت تفتي�شية 

مفاجئة على مراكز الهيئة للتاأكد من عدم وجود اأماكن للتوقيف اأو مقبو�ض عليهم 

يتم التحقيق معهم.

كما اأكدت اجلمعية اأن اللتزام بتلك التعليمات من �ساأنه اأن ي�ساعد على احلد من 

التجاوزات التي قد ترتكب من اأع�شاء الهيئة اأو املتعاونني معها ، ويف الوقت ذاته 

ي�ساعد من�سوبيها على القيام بواجبهم الديني نحو املجتمع.

اجلدير بالذكر اأن الالئحة التنفيذية لنظام الهيئة تتمتع باخت�شا�شات وا�شعة تتمثل 

يف ال�شبط والقب�ض والتفتي�ض والتحقيق وهي �شلطات غري حمددة حتديداً دقيقاً . 

هيئة  من�شوبي  و�شالحيات  �شلطات  اإىل حتديد  تدعو  احلاجة  اأنَّ  اجلمعية  اأكدت 

الوجه  اآليات عملهم وعلى  دقيق وحتديد  ب�سكل  املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأمر 

اخل�سو�س امليدانيني منهم ، مبا ي�سمن �سيانة حرية النا�س ، و�سددت على �سرورة 

ممار�سة دورهم كجهة �سبط وفقاً لنظام الإجراءات اجلزائية ، وقد �سدرت تعليمات 

من رئا�شة الهيئة تلزم من�شوبيها بو�شع بطاقة العمل التي تدل على ال�شفة الر�شمية 

لهم .

موؤكدة يف الوقت ذاته اأنها تلقت العديد من ال�سكاوى بخ�سو�س جتاوزات بحق بع�س 

املقبو�س عليهم والتي منها تفتي�س املمتلكات اخلا�سة دون مربر ، القب�س على الن�ساء 

»دون حمرم« ، والإجبار على التوقيع على حما�شر دون قراءتها وا�شتخدام �شيارات 

خا�شة لنقل املوقوفني اإىل اأحد مراكز الهيئة.

واأ�شارت اأنه نتيجة لتكرار تلك احلوادث فقد �شدر تعميم يوؤكد اأنَّ دور الهيئة ينتهي 

الحتياجات اخلا�سة اأو موؤ�س�سات ودور الرعاية ، لالطالع على اأحوالها والتوا�سل 

مع امل�سوؤولني �سواء عن طريق اإر�سال اخلطابات اأو زيارتهم ملناق�سة اأو�ساع املدار�س 

خا�سة والتعليم عامة.

من جهة اأخرى اأكدت وزارة الرتبية والتعليم عن رف�سها لقبول حملة ال�سهادات 

وزارة  وكيل  اأكد  حيث   ، التعليمية  الوظائف  يف  النت�ساب  طريق  عن  اجلامعية 

تتعاطف  الوزارة  »اأن  فهيد  اآل  �شعد  الدكتور  املدر�شية  لل�شوؤون  والتعليم  الرتبية 

مع جميع اخلريجني ، لكنها لحظت �سعف م�ستويات حملة ال�سهادات اجلامعية 

التي ح�سلوا عليها عن طريق النت�ساب ، على ال�سعيدين العلمي والرتبوي ، وهو 

ما دفعها اإىل التم�شك بــ »�شابط النتظام«، ك�شرط للرت�شيح ملهنة التدري�ض منذ 

فرتة طويلة«، جاء ذلك عرب خطاب جوابي وجهته الوزارة اإىل اجلمعية رداً على 

خطابها ب�ساأن تظلم مواطنني حا�سلني على �سهادات تربوية عن طريق النت�ساب 

من جامعات يف اململكة بعد اأن مت ا�ستبعادهم من التوظيف يف وظائف التدري�س.

وزارة  ب�سكوى  دفعات   3 ميثلن  موؤخراً  معلمة   2000 تقدمت  اأنه  بالذكر  اجلدير 

الرتبية والتعليم اإىل اجلمعية بعد اأن حرمتهن من حقهن يف حركة النقل اخلارجي 

التي اأعلنت عنها الوزارة موؤخراً ، و�سملت 28 األف معلمة ، حيث اأكدن اأن �شروط 

احلركة تنطبق عليهن ، لكن خطاب التعهد املخالف لنظام اخلدمة املدنية والذي 

وقعنه هو من ت�شبب يف حرمانهن ، ل �شيما واأن الوزارة األغت �شرط اثبات الإقامة 

موؤخراً.

رئي�س  القحطاين  ربيعان  بن  الدكتور مفلح  طالب 

بالوفاء بحقوق  والتعليم  الرتبية  وزارة   ، اجلمعية 

ل�سيما  اخلا�س  القطاع  يف  ال�سعوديات  املعلمات 

عدم  واأكد   ، عليها  الإ�سراف  مهام  تتوىل  واأنها 

وجود م�ساواة يف املعاملة بني املعلمات واملعلمني يف 

التعيني ويف اآلية تطبيق الأنظمة واللوائح بالرغم 

من اأنها �سادرة من وزارة واحدة، ولفت اإىل اإهمال 

الوزارة بتعيني بنات القرى يف قراهن ، يف حني يتم 

تعيني مواطنات من قرى بعيدة الأمر الذي اأدى يف 

كثر من الأحيان اإىل تعر�سهن حلوادث مرورية.

تلقي  القحطاين  الدكتور  اأكد  ذاته  الإطار  ويف 

 ، ب�ساأنها  املعنية  اجلهات  مع  وتوا�سلها  التعليمية  الق�سايا  من  للعديد  اجلمعية 

البتدائية  املرحلة  املعلمات يف  ت�ساعد  وا�سحة  اآلية  وجود  بينها عدم  من  والتي 

لتطبيق التقومي امل�شتمر مما يجعل الطالبات يدخلن املرحلة املتو�شطة غري قادرات 

على بع�س املهارات ، نق�س املعلمات يف املدار�س وخ�سو�ساً يف املناطق النائية ، 

»اجلمعية  واأ�شاف   ، واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  الرواتب  �شلم  فرق يف  وجود 

تر�سد وتتابع عدداً من الق�سايا احلقوقية من خالل الزيارات املتتابعة للمدار�س 

اأو موؤ�س�سات ذوي  يف املناطق ، وخ�سو�ساً مدار�س البنات �سواء املدار�س العامة 

رئيس اجلمعية يطالب وزارة التربية والتعليم  بالوفاء بحقوق املعلمات

يف  الأ�ــســري  العنف  ق�سايا  معاجلة  يف  اجلمعية  جلهود  ا�ستكمالً   

اململكة ، وتوعية املجتمع وتثقيفه من اأجل مواجهته للحد من انت�ساره 

، فقد �ساركت اجلمعية ممثلة بنائب الرئي�س ل�سوؤون الأ�سرة الدكتورة 

نورة بنت عبد اهلل العجالن ، يف اإلقاء حلقة تدريبية �سمن برنامج (

مودة  نظمته جمعية  والذي  ال�سخ�سية)  لالأحوال  القانونية  احلا�سنة 

ال�سبت 1433/2/20هــ ،  ، يوم  القانوين  للتدريب  ونفذه مركز عدل 

والذي ا�ستمر ملدة 7 اأ�سابيع.

واقع  منها  والتي  الهامة  املحاور  من  العديد  الربنامج  تناول  حيث 

الو�شع الراهن ملعاجلة العنف الأ�شري يف اململكة ، والعمل على تهيئة 

قانونيات يف جمال  كم�ست�سارات  للعمل  وال�سريعة  القانون  خريجات 

ذات  املخت�سة  باجلهات  التعريف  اإىل  اإ�سافًة   ، ال�سخ�سية  الأحــوال 

العالقة واملخولة بالتعامل مع ق�سايا العنف الأ�سري يف اململكة.

اجل����م����ع����ي����ة ت������ش������ارك ف������ي ب�����رن�����ام�����ج )احل����اض����ن����ة 
القانونية لألحوال الشخصية(

مت تر�سيح �سعادة الدكتور اإبراهيم بن عبد اهلل ال�سليمان 

ع�سو اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان وع�سو جمل�س 

ال�سورى ، ع�سواً يف الحتاد الربملاين العربي وع�سو يف 

اللجنة التنفيذية لالحتاد اعتباراً من 1433/2/14هــ.

�سوريا  من  موؤخراً  عاد  قد  �سعادته  اأن  بالذكر  اجلدير 

ال�سعودي  يف  الوفد  مثل اجلمعية يف ع�سوية  اأن  بعد 

من   ، �سوريا  يف  العربية  الدول  جامعة  مراقبي  بعثة 

العربية  اجلامعة  بني  املوقع  الربوتوكول  تطبيق  اأجل 

واحلكومة ال�سورية ، حيث ت�سمنت اأهم بنودها اطالق 

�سراح املعتقلني ووقف كافة اأعمال العنف واإخالء املدن 

والأحياء ال�سكنية من املظاهر امل�سلحة.

ترشيح  عضو اجلمعية الدكتور إبراهيم بن عبد الله السليمان  عضوًا في 
االحتاد البرملاني العربي وعضو اللجنة التنفيذية لالحتاد

د. اإبراهيم ال�سليمان



الأ�ستاذ  الطائف  مبحافظة  اجلمعية  ممثل  اأكــد 

عادل بن تركي الثبيتي ، اأن اجلمعية تلقت �سكوى 

حول   ، الطائف  �سمال  الوا�سط  حي  �سكان  من 

ال�سركات  لإحــدى  تابع  جــوال  هاتف  برج  ت�سييد 

يلحق  مما  منازلهم  بني  باأر�س  باململكة  امل�سغلة 

وعلى  عليهم  البعيد  املــدى  على  �سحية  باأ�سرار 

اأطفالهم ، ومت التوا�سل مع اأمانة حمافظة الطائف 

يق�سي  قرار  الأمانة  واأ�سدرت   ، ت�سييده  لإيقاف 

ياإيقافه وعدم موافقتها على اإ�سدار ترخي�س بناء  

باملوقع ، نظراً لعدم انطباق اأنظمة ولوائح ال�سرتاطات البلدية عليه.
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وفد من قوة أمن املنشآت  يزور اجلمعية
واأهدافها  ور�سالتها  وروؤيتها   ، وتعزيزها  الإن�سان  حقوق  ثقافة  ن�سر  جتاه 

املواطنني  من  واملالحظات  ال�سكاوى  ا�ستقبال  عند  عملها  واآلية  واخت�سا�ساتها 

واملقيمني وذلك عرب توا�سلها مع اجلهات ذات العالقة من اأجل العمل على رفع 

التجاوزات والنتهاكات التي قد تطال حقوق الإن�سان املحفوظة يف املواثيق املحلية 

والدولية.

قام وفد ي�شم عدد من ال�شباط من قوة اأمن املن�شاآت يف مكة املكرمة بزيارة مكتب 

اجلمعية يوم الثنني 1433/2/21هــ ، املوافق 2012/01/16م ، وكان يف ا�ستقبالهم 

كاًل من د. حممد بن مطر ال�سهلي ، واأ. عبد اهلل بن اإ�سماعيل خ�سراوي ، واأ. �ساكر 

بن عبد اهلل العبديل.

يف بداية اللقاء اطلع الوفد على عر�س عن دور اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان 

أمانة الطائف تتجاوب مع حقوق اإلنسان

باخلدمات  ال���ورق  ثقافة  اس��ت��ب��دال  الضمان  مكاتب  على  يجب 
اإللكترونية

طالب الأ�ستاذ �سليمان الزايدي امل�سرف العام على مكتب اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة ، وزارة 

ال�سوؤون الجتماعية بالت�سهيل على مراجعيها وعدم اإرهاقهم وذلك با�ستبدال ثقافة الورق 

واملعاري�س باخلدمات الإلكرتونية ، ل �سيما واأن من بينهم العجزة وامل�سنني والأرامل والن�ساء 

مراجعيها  على  الت�شهيل  وغريها  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  على  لزاماً  »بات  واأ�شاف   ،

بال�ستفادة من اخلدمات الإلكرتونية وذلك يف �سبيل تذليل اأي عقبات على املواطنني«.

�سدد الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ، على اأرباب العمل ب�سرورة توفر 

البيئات املالئمة واملنا�شبة للعمالة لديهم من ك�شوة وفر�ض و�شكن منا�شب يقيهم الأجواء الباردة التي ت�شهدها البالد يف 

الوقت احلا�شر ، موؤكداً اأنَّ ذلك يعد التزاماً قانونياً واأخالقياً عليهم .

 واأ�شاف » نتمنى من اأرباب العمل اأن يكون هناك عناية اأكرث يف هذه العمالة خالل فرتة ال�شتاء حفاظاً على �شحتهم 

، كون ذلك يعود بالإيجاب على �ساحب العمل كي ل يخ�سر عامله مبر�س ونحوه« ، وحذر يف الوقت ذاته من ت�سغيل اأو 

ا�ستغالل العمالة اأو املوظفني يف امليدان اأثناء فرتة ال�ستاء.

على أرباب العمل توفير البيئات املالئمة للعمالة لديهم

د. مفلح القحطاين
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اأو�سح رئي�س اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان  القحطاين 

كافة  يف  احلقوقية  الثقافة  لن�سر  ت�سعى  اجلمعية  اأن 

م�ستوى  لرفع   ، والهجر  القرى  وخا�سًة يف  اململكة  مدن 

الوعي احلقوقي لدى املواطنني ، موؤكداً يف الوقت ذاته 

فيها  احلقوقية  الق�سايا  من  عدداً  ر�سدت  اجلمعية  اأن 

والتجاوزات ، وذلك من خالل �سكاوى تقدم بها عدد من 

الأ�شر  من  عدد  اجلمعية  »ر�شدت  واأ�شاف   ، املواطنني 

يحجمون اأبناءهم عن التعليم اأو يقومون بحرمان بناتهم 

من الزواج عن طريق تع�سيلهم ، اأو قيام البع�س برتبية 

اأبنائهم بطرق واأ�ساليب عنيفة«.

الدكتور  بجازان  اجلمعية  فرع  على  العام  امل�سرف  اأكد 

يف  الرقابية  اجلهات  ق�شور  اأنَّ   ، البهكلي  يحي  بن  اأحمد 

امل�ساريع  يف  املق�سرة  اجلهات  ومتابعة  املعلومات  اإبراز 

اأهم  من   ، امل�ساريع  لتلك  املخ�س�سة  املالية  والعتمادات 

�سيما  ل   ، املطلوب  بال�سكل  تنفيذها  وعدم  تعرثها  اأ�سباب 

كبرة  �سالحيات  ولها  وحما�سبة  تغير  جهات  تعترب  واأنها 

وقال » الدولة تخ�ش�ض اأموالً كبرية لتلك امل�شاريع ، لكنها 

واأ�ساف   ، �سيئ  ب�سكل  تنفذ  اأو  تنفيذها  اأن تطول مدة  اإما 

الف�شاد وهيئة  الرقابية والتي منها هيئة مكافحة  »اجلهات 

الرقابة والتحقيق واملباحث الإدارية وديوان املراقبة العامة 

القنوات الإعالمية  اإليها �ستكفي  املوكل  بالدور  اإذا قامت   ،

واملوؤ�س�سات احلقوقية م�سوؤولية املتابعة ، و�ستجعل كل اجلهات املنفذة للم�ساريع حت�سب لها 

األف ح�ساب يف عمليات التنفيذ«، واأ�شاف »التزام ال�شمت �شي�شري الأمور كما كانت عليه ، لذا 

يجب على تلك اجلهات اإحكام رقابتها على امل�ساريع ون�سر تقارير يف ال�ساأن نف�سه ، وتزويد 

اجلهات املعنية والوزارات واجلهات احلقوقية  مثل اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان وهيئة 

حقوق الإن�سان بتلك التقارير«.

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )71( 

أخبار الجمعية�سفر  1433ه�  - يناير  2012 م 

ترجح دلئل  اأي �سخ�س  الفح�س على  اإجراء 

جهة  اأو  طبيب  لأي  يجوز  ول   ، فيه  الإ�سابة 

المتناع  حكمها  يف  ما  اأو  اإ�سعافية  اأو  طبية 

عن تقدمي العناية الطبية الالزمة لأي م�ساب 

من  ومعاقبة  باملجان  وعالجهم   ، باملر�س  

تزيد  ل  مدة  باحلب�س  الأنظمة  تلك  يخالف 

 50 اإىل  ت�سل  التي  والغرامة  اأ�سهر  �ستة  عن 

من  لكل  �سنوات  خم�س  وال�سجن  ريال  األف 

يعلم اأنه م�ساب باملر�س وت�سبب يف نقله اإىل 

الإجراءات  اتخاذ  ال�سحة  وزارة  وعلى  اآخر، 

بق�سد  البالد  اإىل  القادمني  لفح�س  الالزمة 

الإقامة والتاأكد من عدم اإ�سابتهم بالفرو�س ، 

يجوز عزل امل�ساب بالفرو�س وحتديد اإقامته 

طبية خمت�شة  تو�شية جلنة  على  بناء  خطراً  ي�شكل  كان  اإذا  �شحية  من�شاأة  يف 

ي�سدر ت�سكيلها واخت�سا�سها ، وحتدد الالئحة التنفيذية اأماكن العزل اأو الإقامة 

وال�سرتاطات الواجب توفرها على اأن ل تخل بحقوق مر�سى الإيدز ، عند ترحيل 

اأو اإعادة امل�شابني بفريو�ض الإيدز من غري ال�شعوديني اإىل بلدانهم اأو اأي بلد اآخر 

الأرا�سي  مغادرتهم  الالزم حتى  العالج  ، يجب �سمان ح�سولهم على  يختارونه 

ال�سعودية ، ويف حالة اإ�سابة اأحد الزوجني بفرو�س الإيدز فعلى اجلهات الطبية 

املخت�سة اإبالغ الزوج الآخر �سخ�سياً ، بالإ�سافة اإىل عدم منع امل�ساب باملر�س من 

ال�سفر للخارج ، وعدم منعه من كافة حقوقه الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية 

واملدنية وخ�سو�ساً حقه يف متابعة تعليمه ، ويف حال كان امل�ساب يعمل لدى جهة 

حكومية اأو اأهلية وثبت طبياً اأنه غري قادر على العمل فيحال اإىل التقاعد بثلثي 

الراتب واإذا كان ل يعمل فاإنه يدرج يف قائمة الأمرا�س املزمنة امل�ستحقة لالإعانة 

من وزارة ال�سوؤون الجتماعية.

طالب ع�سو اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان الدكتور 

م�سودة  باإقرار  ال�سورى  ، جمل�س  ق�ستي  ح�سني  طالل 

اجلمعية  اأعدته  الذي   ، الإيدز  مر�سى  نظام  م�سروع 

والتي  الإيدز  مر�سى  حقوق  على  احلفاظ  اأجل  من 

اأقرتها ال�سريعة الإ�سالمية واملواثيق الدولية م�سدداً يف 

الوقت ذاته على �سرورة تعاون وزارتا ال�سحة والعمل 

ك�شرط  بالإيدز   الإ�شابة  عدم  �شرط  اإلغاء  اأجل  من 

ال�سحي  القطاع  يف  العمل  با�ستثناء  للوظائف  للتقدم 

والع�سكري.

جاء ذلك خالل م�ساركته بورقة عمل يف فعاليات اليوم 

بجدة  ال�سحية  ال�سوؤون  نظمته  الذي   ، لالإيدز  العاملي 

2012/1/11م  املوافق  1433/2/17هــ   الأربعاء  يوم 

وزارة  الإيدز يف  برنامج  كل من مدير عام  وبح�سور   ،

معتوق  الدكتور  �سعود  امللك  م�ست�سفى  ومدير   ، فلمبان  �سناء  الدكتورة  ال�سحة 

�سيخون ، وطالب وطالبات اجلامعات ومن�سوبي وزارة ال�سحة وعدد من اجلهات 

ذات العالقة.

وقد ت�سمنت امل�سودة 16 مادة من اأبرزها ، اأنه يجب على اجلهات احلكومية وغري 

احلكومية ذات العالقة كل فيما يخ�سه احرتام حقوق مر�سى الإيدز ومكافحة هذا 

املر�س وبيان و�سائل انتقاله وطرق الوقاية منه واحلث على جتنبه ، واإن�ساء مركز 

بالتثبت  تخت�س  ال�سارية  الأمرا�س  من  للوقاية  ال�سحة  وزارة  يف  مكتب  اأو  وطني 

يف  الأطباء  جميع  وعلى   ، امل�سابني  املر�سى  وعالج  الإيدز  بفرو�س  الإ�سابة  من 

امل�ستبهني  الأ�سخا�س  حتويل  اخلا�س  والقطاع  واحلكومية  ال�سحية  املوؤ�س�سات 

الذين  لالأ�سخا�س  اإل  باملر�س  الإ�سابة  �سر  اإف�ساء  وعدم   ، املركز  اإىل  باملر�س 

يحددهم املري�س نف�سه ، ويف حال رف�س املري�س امل�ستبه باإ�سابته اإجراء الفح�س 

، يُعد حم�سر يرفع للجهة التنفيذية ، ويجوز للجهات احلكومية الطبية املخت�سة 

املشاريع  على  رقابتها  إحكام  الرقابية  اجلهات  على 
لضمان تنفيذها بالشكل املطلوب وعدم تعثرها

د. اأحمد البهكلي

ال بد من حفظ حقوق  مرضى اإليدز االجتماعية واملدنية  
والسياسية  واالقتصادية 

اجل����م����ع����ي����ة ت���س���ع���ى ل���ن���ش���ر ال���ث���ق���اف���ة 
احلقوقية في قرى وهجر اململكة



ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )71( حقــــوق

�سفر  1433ه�  - يناير  2012 م  أخبار الجمعية

6

بهدف  نشر ثقافة حقوق الطفل

اجلمعية تنظم برنامج تثقيفي وتوعوي

اإىل جميع �شرائح املجتمع بكافة فئاته.

 ، البلد احلرام من خالل �سخ�سية (مكي)  تعظيم  الربنامج م�سروع  �سارك يف  كما 

اأتاح لالأطفال حقهم يف التعبر من خالل الر�سم ، وت�سمن الربنامج ور�سة  والذي 

عمل �سارك فيها الأطفال اأمهاتهم من خالل العديد من الأن�سطة.

من جهته اأو�سح امل�سرف العام على مكتب اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة الأ�ستاذ �سليمان 

الزايدي ، » اأكرث احلقوق الغائبة واملنتهكة هي حقوق الأطفال والن�شاء ، وهذا النوع 

من الربامج ي�شتهدف ن�شر ثقافة حقوق هاتني الفئتني من املجتمع لتعرفها وبالتايل 

الدفاع عنها«، واأ�شاف » اإن اجلمعية عندما ت�شتهدف ن�شر ثقافة احلقوق فاإنها حتقق 

اأحد اأهدافها اإ�سافة اإىل هدفها الرئي�س الذي يعترب �سلب ن�ساطها وهو الدفاع عن 

حقوق الإن�شان ، عندما تنتهك وبالتايل فاإنَّ معرفة احلقوق تقلل حالت النتهاكات 

وتقف يف كل عابث بتلك احلقوق«،  موؤكداً اأنَّ الن�شبة احلقيقة لنتهاك حقوق الأطفال 

الن�شب غري معلنة  الأ�شف  »مع  ، وقال  املقد�شة غري معروفة  العا�شمة  والن�شاء يف 

وكثري من احلالت ل يتم الك�شف عنها لكن من يذهب اإىل املحاكم اأو اأق�شام ال�شرط 

اأنَّ موؤ�شرات ن�شب النتهاكات متزايدة  اأق�شام امل�شت�شفيات يجد  اأو  اأو دور احلماية 

ولذلك اأ�شباب رمبا اأحدها اأنَّ ثقافة احلقوق بداأت تنت�شر وتبعاً لذلك بداأت مقاومة 

كل اأنواع النتهاكات« ، واأ�شاف »غياب املعلومة يحتم علينا مطالبة جهات احلماية 

ب�شرورة توفري املعلومات ون�شب انتهاك احلقوق اأمام اجلمعيات والهيئات التي تدافع 

عن حقوق الإن�سان واجلهات البحثية يف اجلامعات ومراكز البحوث املتخ�س�سة«.  

ت�سمن الربنامج العديد من الفعاليات والأن�سطة والتي منها حما�سرة تثقيفية عن 

مفهوم وثقافة حقوق الإن�سان وحقوق الطفل خا�سة ، األقتها الأ�ستاذة اآمال ال�سابري 

الباحثة القانونية مبكتب اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة ، ومتحورت حول بنود اتفاقية 

حقوق الطفل وظروف وعوامل انتهاك تلك احلقوق وحقوق الوالدين .

كما �ساركت الأخ�سائية النف�سية د. �سمية �سرف من جامعة اأم القرى ، مبحا�سرة 

اأ�سباب امل�سكالت النف�سية وال�سيكولوجية لدى الطفل ، وطرق حمايته  توعوية عن 

و�سلوكياته الإرادية والالاإرادية واحللول لها ، كما األقت ال�سوء على احلاجات النف�سية 

والثواب  العقاب  وو�سائل   ، لإ�سباعها  ال�سحيحة  والطرق  لالأطفال  والف�سيولوجية 

وكيفية ا�شتخدامها وتوظيفها مع ال�شلوكيات املرغوبة وغري املرغوبة .

 ويف ال�شياق ذاته اأكدت الدكتورة �شمية »اأن الربنامج هو خطوة رائدة للجمعية يف 

امل�ستمرة حلقوق  التوعية  اإىل  يحتاج  �سرائحه  بكافة  فاملجتمع   ، املقد�سة  العا�سمة 

الإن�سان ، ب�سكل عام وحقوق الطفل ب�سكل خا�س ، فقد اأ�سبح هنالك خلط ملا هو 

والأمهات  الآباء  من  املوجه  العنف  م�شاألة  يف  وخا�شة  مقبول  غري  هو  وما  مقبول 

القائمني والقائمات بالرعاية لأطفالهم« ، واأ�شافت »جند اأن تنوع فقرات الربنامج ما 

بني الرتفيه والتثقيف والتوعية والأن�سطة املنظمة عاد بالفوائد اجلمة على الأطفال 

واأمهاتهم ، مما يزيد من معرفة الأهايل بحقوق اأبنائهم وواجباتهم نحوها« ، واأكدت 

املوؤ�ش�شات الرتبوية مثل  ا�شتمرارية تلك الربامج وتفعيلها يف خمتلف  على �شرورة 

الرو�سات واملدار�س واجلامعات واملعاهد حتى حتقق الهدف املرجو منها والو�سول 

اأ. �سليمان الزايدي

واملجتمع   األسرة  داخل  التثقيفي  الوعي  مستوى  ورفع   ، اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  سبيل  في 

بأهمية حقوق الطفل املكفولة في الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات واملواثيق الدولية ، فقد أقام 

مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة يوم األربعاء 1433/2/3ه�� ، في روضة دوحة النبت الصالح 

برنامج تثقيفي حتت عنوان )أطفال وأمهات يرسمون حقوقهم(.
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بعد تعديل الالئحة التنفيذية لنظام اجلنسية العربية السعودية

اجلمعية تتخوف من عدم معاجلتها ألوضاع احلاالت القائمة

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )71( 

أخبار الجمعية�سفر  1433ه�  - يناير  2012 م 

الر�سمي  اأو�سح املتحدث   ، ال�سعودية  العربية  التنفيذية لنظام اجلن�سية  بعد تعديل مادتني من مواد الالئحة 

لالأحوال املدنية حممد بن جا�شر اجلا�شر ، اأنَّ التعديالت اجلديدة ا�شتملت على تعديل املادة (7) من الالئحة 

التنفيذية التي تتعلق باملادة (8) من نظام اجلن�سية العربية ال�سعودية اخلا�سة باملولودين يف اململكة لأب اأجنبي 

واأم �سعودية ، وتعديل الفقرة (6) من املادة (21) من الالئحة التنفيذية التي تتعلق باملادة (16) من نظام اجلن�سية 

اخلا�سة مبنح اجلن�سية العربية ال�سعودية للمراأة الأجنبية املتزوجة من �سعودي.

ويف الإطار ذاته اأكد اجلا�شر اأنَّ تلك التعديالت �شدرت بعد اأخذ راأي متخ�ش�شني يف هذا املجال ، م�شرياً اإىل اأن 

من مل يبت يف اأمره بعد �شيخ�شع طلبه للتعديالت اجلديدة  ، واأ�شاف »التعديالت �شارية الآن ، واجلهات املعنية 

اأخذت براأي جميع املتخ�س�سني يف هذا املجال قبل اإ�سدارها ، ومت اإبالغ فروع الأحوال املدنية يف مناطق اململكة 

للعمل بها« ، ولفت اإىل اأن املتقدم بطلب احل�سول على اجلن�سية قبل تعديل الالئحة �سيكون اأمام احتمالني ، اإما 

اأنه ح�سل على اجلن�سية عرب النظام ال�سابق ، اأو اأنه مل يح�سل فيتبع مع طلبه النظام اجلديد«.

                                                                            نص التعديالت :

اأولً : التعديل على املادة (7) من الالئحة التنفيذية جاء على النحو التايل »يف �شوء ما يقدمه �شاحب الطلب من 

معلومات يتم تقييم طلبه من جلنة مكونة من اإدارة التجن�س يف فرع الأحوال املدنية يف املنطقة من خالل خم�سة عنا�سر موزعة على النحو التايل :

1 ــ اإذا كانت اإقامته دائمة يف اململكة العربية ال�شعودية عند بلوغه �شن الر�شد فيح�شل على نقطة واحدة.

2 ــ اإذا كان يحمل موؤهال درا�سياً ل يقل عن ال�سهادة الثانوية فيح�سل على نقطة واحدة.

3 ــ اإذا كان والد الأم وجدها لأبيها �شعوديني فيح�شل على �شت نقاط.

4 ــ اإذا كان والدها فقط �سعودي اجلن�سية فيح�سل على نقطتني.

5 ــ اإذا كان ل�ساحب الطلب اأخ اأو اأخت فاأكرث �سعوديون يح�سل على نقطتني.

اإذا ح�شل �شاحب الطلب على �شبع نقاط كحد اأدنى تو�شي اللجنة بامل�شي يف درا�شة طلبه، واإن مل يح�شل على هذا احلد فرتفع اللجنة تو�شية بحفظ طلبه مع اإفهام 

�ساحب الطلب بذلك«.

ثانياً : تعديل الفقرة (6) من املادة (21) من الالئحة التنفيذية جاء على النحو التايل :

»يف �شوء ما تقدمه �شاحبة الطلب من معلومات يتم تقييم طلبها من جلنة مكونة من اإدارة التجن�ض يف فرع الأحوال املدنية يف املنطقة من خالل �شتة عنا�شر موزعة على 

النحو التايل :

1 ــ اإذا كان واحداً اأو اأكرث من اأقاربها �سعودي (الأب اأو الأم اأو الأخ) فتح�سل على نقطتني.

2 ــ اإذا كانت مولودة يف اململكة فتح�سل على نقطتني.

3 ــ اإذا كانت حتمل موؤهال درا�سياً ل يقل عن ال�سهادة اجلامعية فتح�سل على نقطتني.

4 ــ اإذا كانت مقيمة يف اململكة ملدة ل تقل عن ع�سر �سنوات متتالية قبل تاريخ الزواج فتح�سل على نقطتني.

5 ــ عن كل �سنة مت�سي بعد موافقة اجلهة املخت�سة على الزواج حت�سل على نقطة واحدة بحد اأعلى 12 نقطة.

6 ــ اإذا اأجنبت مولوداً واحداً حت�شل على نقطتني ويف حال اأجنبت مولودين فاأكرث حت�شل على اأربع نقاط، ويف حال عدم الإجناب من �شعودي ل ينظر يف طلب منحها 

اجلن�سية ال�سعودية.

اإذا ح�سلت �ساحبة الطلب على 17 نقطة فتو�شي اللجنة بامل�شي يف درا�شة طلبها، واإن مل حت�شل فيتم اإفهامها بعدم ح�شولها على احلد الأدنى من النقاط املطلوبة«.

وقد اأبدت اجلمعية تخوفها من اأن يحول جمع النقاط يف معاجلة اأو�شاع احلالت التي تدر�ض اأمام اجلهات املخت�شة حالياً.

وفقًا للتقرير اإلحصائي  لوزارة العدل 

2769

1635

1428ه��

2141

1944

1429ه��

2373

2122

1430ه��

عدد عقودالزواج )سعودي من غير سعودية(

عدد عقودالزواج )غير سعودي من سعودية(
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مجل���س الغ���رف الس���عودية يتعاقد م���ع مكتب استش���ارات عامليًا لدراس���ة تعث���ر وتأخر 

تنفيذ املشاريع احلكومية

باإعداد  العتناء  عدم  يف  تتمثل  والتي  احلكومية  امل�ساريع  تعرث  وراء  اأ�سباب   4

موا�سفات امل�ساريع و�سروطها قبل طرحها يف املناف�سة ، واإ�سناد الأعمال بالباطن 

، و�سعف الإ�سراف على امل�ساريع ، اإ�سافًة اإىل �سعف كفاءة اأع�ساء جلان ال�ستالم 

البتدائي والنهائي للم�شاريع، وقال »قطاع املقاولت يف اململكة كان متوا�شعاً يف 

مرحلة الطفرة الأوىل ، ب�سبب قلة اأعداد وقيمة امل�ساريع ، مما جعل الدولة تدرك 

اأنه لبد من النهو�س بقطاع املقاولت ملواكبة حجمه وقدرته مع حجم امل�ساريع ، 

لتن�سئ �سندوق اإقرا�س املقاولني الذي كانت مهمته منح املقاولني قرو�ساً مي�سرة 

يكن  فلم  الثانية  املرحلة  اأما يف   ، والإدارية  الفنية  كياناتهم  بناء  ت�ساعدهم على 

ال�شتعانة  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  وهو   ، امل�شاريع  من  الهائل  بالكم  للقيام  مهيئاً 

مبقاولني اأجانب ، اأو تكد�س معظم امل�ساريع يف يد عدد حمدود من املقاولني ، 

كما هو احلال حالياً«.

من جانب اآخر طالب عدد من اخلرباء واملخت�شني باإن�شاء هيئة للمقاولني ، واإن�شاء 

�سندوق لقطاع املقاولت واإن�ساء موؤ�س�سات مالية متخ�س�سة لتلك القطاع للنهو�س 

بامل�ساريع التنموية يف البالد. 

، تعاقدها مع  ال�سعودية موؤخراً  الغرف  للمقاولني مبجل�س  الوطنية  اللجنة  اأكدت 

مكتب ا�شت�شارات عاملياً لإعداد درا�شة ميدانية �شاملة حول »اآثار تعرث وتاأخر تنفيذ 

امل�سروعات احلكومية على الدولة واملقاولني«، يف الوقت الذي قدر فيه اخلرباء 

حجم امل�ساريع املتاأخرة واملتوقف تنفيذها بــ 550 مليار ريال اأي ما يعادل ( 147 

مليار دولر) ، تعود غالبية اأ�شباب تعرثها  اإىل  فنية اأو �شعف يف التمويل واأخرى 

تتعلق بخالفات يف العقود.

»اأن  احلمادي  فهد   ، الغرف  مبجال�ض  املقاولني  جلنة  رئي�ض  اأو�شح  جانبه  من 

الدرا�سة تاأتي �سمن م�ساعي اللجنة لتلم�س م�ساكل القطاعات والعمل على حلها 

بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة ، اإ�سافًة اإىل تقدميها الدعم لق�سايا القطاع اأمام 

اجلهات املعنية ، من خالل تقدميها ل�سورة حقيقية للو�سع الراهن مل�سكلة تعرث 

تنفيذ امل�سروعات احلكومية من جهة حمايدة وبناًء على معطيات علمية وعملية ، 

من �ساأنها تقدمي حلول واقعية قابلة للتنفيذ جتنب الدولة واملقاول اخل�سائر املالية 

لتعرث تلك امل�ساريع«.

 ، ال�شريف  حممد  الأ�شتاذ  الف�شاد  مكافحة  هيئة  رئي�ض  حدد  ذاته  الإطار  ويف 

بعد جتاوز وفيات سرطان الثدي باململكة املعدل األوروبي

االكتئاب واملشاكل النفسية من أهم أسباب حدوثه

ن�سبة اإ�سابة �سرطان الثدي يف اململكة
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با�ستخدام  الفح�س  املبكر من خالل  1- االكت�ساف 

اأ�سعة »املاموجرام« .

2- الفح�س ال�سريري بوا�سطة الطبيب.

3- ذاتية تعتمد على فح�س املراأة نف�سها.

طرق الكشف املبكر لسرطان الثدي وفقًا لإلحصائيات الرسمية للسجل السعودي لألورام عام 2005م

مر�ض مزمن«، ولفتت اإىل اأن غالبية املر�شى عندما ي�شلون للمرحلة الرابعة فاإنهم 

يلجئون اإىل العالج البديل مما يوؤخر مرحلة ال�شفاء من املر�ض .

ويف الإطار ذاته ك�شفت درا�شة �شعودية موؤخراً اأنَّ الكتئاب وامل�شاكل النف�شية لدى 

اأ�سباب ارتفاع حالت الوفيات ب�سرطان الثدي بعد �سرطان  اأهم  ال�سعوديات من 

ومر�س  الثدي  �سرطان  مر�س  بني  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت   ، الرئة 

التوتر النف�سي (الكاآبة) ، حيث اإن زيادة ن�سبة بع�س الهرمونات مثل الكورتيزول 

اأوك�سيد  �سوبر  اأنزمي  اإىل  بالإ�سافة  والندروجني  والربوج�سترون  وال�سرتاديول 

غري  النمو  اإىل  وبالتايل   ، اخلاليا  انق�شام  ن�شبة  زيادة  اإىل  توؤدي  دي�شميوتيز  

الطبيعي للخاليا امل�سببة لالأمرا�س ال�سرطانية ، كما اأ�سارت الدرا�سة اإىل وجود 

عالقة بني الإ�سابة باملر�س والبلوغ يف �سن مبكرة والبدانة و�سن انقطاع الطمث 

والتداوي بالعقاقر والهرمونات.

اأكدت الدكتورة اأم اخلر عبداهلل اأبو اخلر ، رئي�س ق�سم اأورام الكبار يف مدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية يف احلر�س الوطني ورئي�س اللجنة العلمية، اأن ن�سبة وفيات مر�س 

�سرطان الثدي يف اململكة جتاوزت ن�سبة الوفيات امل�سجلة يف الدول الأوروبية ، حيث 

اأو�سحت اأنه كلما تقدمت مرحلة اكت�ساف املر�س زادت ن�سبة ال�سفاء منه ، وقالت 

»70٪ من احلالت يف الدول الأوروبية يتم ت�سخي�سها يف مرحلة ال�سفر ، لذلك هم 

اأقل ن�سبة للوفيات ، بينما يف اململكة فاإن احلالت ل تبداأ يف طلب العالج اإل اإذا 

و�سل املر�س اإىل مراحل متاأخرة جداً - الدرجة الثالثة والرابعة - مما يت�ساءل معه 

ن�سبة ال�سفاء ، اأي اأنه اإذا مت اكت�ساف املر�س يف مراحله ال�سفر فهذا ي�سمن اأنه مل 

يتجاوز القنوات املحيطة باخللية ، لذلك ت�سل ن�سبة ال�سفاء اإىل 98٪« ، واأ�سافت 

اإىل املرحلة الرابعة وهي مرحلة  »25٪ من احلالت التي ت�سلنا تكون قد و�سلت 

اإىل  نحوله  اأن  بالعالجات  ن�ستطيع  واإمنا  �سفاء  لها  لي�س  احلالت  وتلك  النت�سار 

٪24
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774 مليون شخص في العالم ال تتوفر لديهم  إمكانية احلصول على 
التعليم 

75 مليون طفل ال يزالون خارج املدرسة 

بحلول عام 2015م ستنخفض نسبة األمية في الفئة العمرية )15-
24( ، في جنوب وغرب آسيا من 67 إلى 46 مليون شخص 

ال بد من تخصيص 3٪ من موارد الدولة حملو األمية

حقائق عن األمية في العالم

 اليونسكو تؤكد أنَّ اجلهود الدولية املبذولة  حملو األمية غير كافية

العمرية ، مبا يف ذلك كبار ال�سن ، واملت�سربون من التعليم ، وهو ما يف�سر ح�سول 

البحرين على مركز متقدم على م�ستوى العامل ، فبعد اأن مت تخلي�س العدد الأكرب 

املجال على  ا�سرتاتيجيتها يف هذا  بتطوير  الوزارة  قامت   ، الأبجدية  الأمية  من 

اأ�سا�س مبادئ : التعليم مدى احلياة ، التعليم من اأجل احلياة ، التعليم من اأجل 

التنمية « .

ن�سبة  انخف�ست  فقد  املجال  ذلك  يف  ملحوظاً  تقدماً  ال�سعودية  حققت  اأن  كما 

الأمية من 29.2٪ خالل الفرتة (1985 - 1994) ، لت�سبح 17.1٪ خالل الأعوام 

الع�سرة (1995 - 2005)  ، وو�سلت اإىل 7٪ يف عام 2008 م ، يف حني ت�سعى  

وزارة الرتبية والتعليم للو�سول اإىل (�سفر) يف املائة بحلول عام 2015م  وتت�سدر 

ال�سعودية دول اخلليج من حيث الإنفاق على التعليم والذي يبلغ 190 مليون ريال 

�شنوياً ، وبالرغم من ذلك التقدم اإل اأن اأحدث التقارير ت�شري اإىل اأن عدد الأميني 

يف العامل العربي و�سل اإىل 99.5 مليون �سخ�س.

اجلدير بالذكر اأن جميع الدرا�سات توؤكد وجود عالقة طردية بني تدهور الأو�ساع 

القت�سادية والجتماعية يف الدول املتاأخرة يف التعليم.

يعترب احلق يف التعليم واحلق يف حمو الأمية اإحدى احلقوق الإن�سانية التي اأقرتها 

وحفظتها الأنظمة واملواثيق الدولية ، فالتعليم �سرطاً اأ�سا�سياً لتقدم الدول والو�سول 

لأعلى م�شتويات التنمية الب�شرية ، فبالرغم  من ح�شول تقدم يف ال�شنوات الأخرية 

يف جمال حمو الأمية اإل اأن الو�سع ما زال يثر القلق يف بع�س الدول (اآ�سيا اجلنوبية 

والغربية ، اإفريقيا جنوب ال�سحراء الكربى) فتلك الدول مل حترز تقدماً ملحوظاً 

اأنَّ  اإىل 163 مليون �شخ�ض ، كما  يف حمو الأمية حيث ارتفعت ن�سبتها من 133 

امل�شاعدات املالية املخ�ش�شة ملحو الأمية غري كافية لتلبية اخلطط وال�شرتاتيجيات 

املعتمدة من اأجل التعليم ، هذا ما اأكده تقرير �سدر موؤخراً عن اليون�سكو حيث اأ�سار 

اإىل اأنَّ عدد الأميني قد انخف�ض خالل الفرتة من (1985 - 1994) من 871 اإىل 

774 مليون �سخ�س ، وارتفعت الن�سبة العاملية جلهود حمو الأمية من 76٪ اإل ٪83 

، وتوقع التقرير اأن ت�سل تلك الن�سبة اإىل 87٪ بحلول عام 2015م .

البحرين  اإىل انخفا�س ن�سبة الأمية يف  التقرير  اأ�سار  العربي فقد  وعلى ال�سعيد 

اإىل 2.46٪ ، حيث اأكد وزير الرتبية والتعليم ال�شيخ ه�شام بن عبد العزيز اأن » 

الوزارة تقوم بالعديد من اجلهود للق�شاء على الأمية ون�شر التعليم بني جميع الفئات 

بسبب الكوارث الطبيعية وضعف االهتمام بالبيئة

العالم العربي يخسر 22 مليار دوالر خالل أربعة عقود

ت�سمنت املادة 23 من النظام الأ�سا�سي للحكم على 

وحمايتها  البيئة  على  املحافظة  على  الدولة  »تعمل 

جمعية  اأ�س�ست  كما  عنها«،  التلوث  ومنع  وتطويرها 

البيئة ال�شعودية عام 1427هـ، وهي موؤ�س�سة وطنية 

ال�شعودية  البيئة  تنمية  اإىل  وتهدف  ربحية  غري 

التي  واملحافظات  املناطق  �سكان  اأو�ساع  وحت�سني 

اإيجاد  خالل  من  وذلك   ، بيئية  م�شاكل  من  تعاين 

على  الت�سجيع  على  تعمل  م�ستدمية  تنمية  برامج 

العمل التطوعي من اأجل رفع م�شتوى الوعي البيئي 

بني جميع اأفراد املجتمع.

من جانبه اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي بن 

نا�شر بن عبد العزيز الرئي�ض العام لالأر�شاد وحماية البيئة ورئي�ض جمعية البيئة 

ال�شعودية انطالق الربنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية امل�شتدامة حتت عنوان 

»بيئتي ... علم اأخ�شر ووطن اأخ�شر« ومدته ع�شر �شنوات ، ويهدف الربنامج لرفع 

م�شتوى الثقافة البيئية بني جميع �شرائح املجتمع ، وتعزيز ال�شلوكيات الإيجابية 

للمحافظة على البيئة من اأجل احل�شول على بيئة نظيفة وخالية من التلوث  حتمي 

الأجيال القادمة.

العربية  الدول  جامعة  اأعدته  دويل  تقرير  اأ�سار 

حول  املتحدة  والأمم  الدويل  البنك  مع  بالتعاون 

الأخطار الطبيعية والكوارث الغر طبيعية اأن اإجمايل 

ب�سبب  دولر  مليار   22 بلغت  العربي  العامل  خ�سائر 

و�شلت  حني  يف  بالبيئة،  الهتمام  و�شعف  الكوارث 

خ�سائر العامل اإىل 350 مليار دولر يف عام 2011م ، 

وفق درا�سة اأعدتها اإحدى ال�سركات ال�سوي�سرية.

ويف ال�سياق ذاته اأكد الباحث العلمي الدكتور حممود 

عبد اجلواد اأن منطقة اخلليج العربي من اأكرث مناطق 

ب�شبب  وذلك  البيئي  التلوث  ملخاطر  املعر�شة  العامل 

 ، فيه  النفط  من  العامل  احتياطات  من   ٪60 وجود 

واأ�شار اإىل امللوثات البيئية الناجتة عن ذلك واأهمها امللوثات الكيميائية واحلرارية 

يف  النفط  ناقالت  حركة  من  ناجت   م�سدرها  واأن  البحرية  احلياة  والتغرات يف 

اخلليج و الأن�سطة التجارية وال�سكنية ، بالإ�سافة اإىل اأن�سطة توليد الطاقة وحتلية 

املياه و�سيد ال�سمك.

وعلى ال�شعيد املحلي فقد اهتمت اململكة بالبيئة واملحافظة عليها من منطلق تعاليم 

كما   ، الأر�س  بعمارة  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  تكليف  ومن  احلنيف  الإ�سالمي  الدين 
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دراسات تؤكد أن العنف البدني على األطفال متتد آثاره ملرحلة البلوغ

األسباب  من  العديد  إلى  الدراسات  تلك  أشارت  ذاته 
املؤدية للعنف والتي من أهمها إدمان أحد الوالدين على 
الكحوليات أو املخدرات ، والبطالة والوضع املالي للوالدين 
عن  البدني  باالعتداء  الطفل  تأثر  أن  إلى  أشارت  كما   ،
عمر  أهمها  من  والتي  عوامل  عدة  نتيجة  يختلف  آخر 
الطفل ; فكلما كان عمر الطفل صغيراً زاد األثر النفسي ، 
خصوصاً إذا استمر االعتداء لفترات طويلة ، وكذلك شدة 
اإليذاء ; وتختلف من مجرد الصفع وحتى الضرب املبرح أو 
الركل مثاًل ، وأيضاً تكرار االعتداء ; فالتعرض إلى العنف 
 ، للعنف على فترات متباعدة  التعرض  يختلف عن  يومياً 
بالشخص  الطفل  تربط  التي  القرابة  درجة  إلى  إضافًة 
الذي يعتدي عليه بدنياً والذي اعتبرته الدراسات من أهم 
القرابة  شديد  شخص  من  اإليذاء  كان  فكلما   ; العوامل 
للطفل مثل األب أو أحد أفراد العائلة ، زاد األثر النفسي 
السيئ على الطفل ، حيث إن الشخص الذي يفترض فيه 

احلماية وتقدمي العون يكون هو ذاته مصدر األلم .

في  مؤخراً  أجريت  التي  الدراسات  من  العديد  أثبتت 
الذين  األطفال  أن   ، وكندا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
تعرضوا لالعتداء البدني يكونون عرضة لإلصابة كبالغني 
بالعديد من األمراض ، كقرحة املعدة والصداع النصفي 
وآالم املفاصل واضطرابات في اجلهاز الهضمي ومتالزمة 
االجهاد املزمن ، كما أن نسبة احتمالية اصابتهم بأمراض 

السرطان واألورام اخلبيثة تصل إلى ٪49 .
وأوضحت الدراسة أن املقصود باالعتداء البدني والذي 
هو موضوع الدراسة هو )االعتداء البدني العنيف واملتكرر 
للطفل ( ، وليس العقاب البدني العادي الذي قد يلجأ إليه 
 ، اآلباء في حالة الضيق الشديد من تصرفات األطفال 
حيث يعتبر االعتداء البدني من أكثر أنواع االعتداء على 
األطفال التي ميكن مالحظة آثارها على عكس االعتداء 
اجلنسي أو العاطفي اللذين ال ميكن مالحظتهما بسهولة 
أو  املجردة  باليد  بالضرب  البدني سواء  االعتداء  ويكون 

الضرب بعصا أو ماشابه أو احلرق في أماكن متفرقة من اجلسد ، وفي السياق 

تقديرًا وتشجيعًا جلهوده
مركز متكني يحصل على  جائزة فرنسا حلقوق اإلنسان

جائزة  على  اإلنسان  وحقوق  القانونية  للمساعدة  األردني  متكني  مركز  حصل 
اجلمهورية الفرنسية حلقوق اإلنسان 2011م ، وقد قام السيد أالن جوبيه وزير 
العاملي  »اليوم  ، وزير الشؤون اخلارجية واألوروبية ، في يوم 10 ديسمبر  الدولة 

حلقوق اإلنسان« ، بتسليم اجلائزة للسيدة ليندا الكلش مديرة املركز.
جاءت تلك اجلائزة تقديراً وتشجيعاً جلهود املركز في الدفاع عن حقوق العامالت 
األجنبيات في املنازل في األردن ، حيث قال السيد جوبيه في تصريح له مبناسبة 
تسليم اجلائزة »تعبر فرنسا ، اليوم من خالل منحها جائزة اجلمهورية الفرنسية 
حلقوق اإلنسان للفائزين الذين مت اختيارهم من قبل اللجنة الوطنية االستشارية 
تعرفها منذ عقود وهي  قيماً  إعجابها ودعمها ملن ميثلون  ، عن  اإلنسان  حلقوق 
على  يعملون  مبن  فرنسا  وتلتقي   ، األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  احترام 
الدفاع عن تلك القيم في كل مكان تهضم أو تهدد« ، وأضاف » هذا التكرمي يبني 
أهمية ما تقوم به بعض املنظمات غير احلكومية األردنية في الدفاع عن حقوق 

اإلنسان العاملية ، وهو متطلب أساسي ينبغي االلتزام به على الدوام«.
من جهتها أشارت ليندا الكلش إلى أن املركز يعمل على تقدمي املساعدة القانونية 

للعمال املهاجرين من مختلف اجلنسيات ورفع الوعي لديهم ، باإلضافة إلى مكافحة 
االجتار بالبشر ومتابعة أعداد العامالت الذين يتم احتجازهم ومدة االحتجاز وأمور 

لها عالقة بتقدمي املساعدة لهم«.
منظمات  خمس  من  واحداً  ليكون  متكني  مركز  اختيار  مت  أنه  بالذكر  اجلدير 
وسام اجلمهورية  على  منظمة  كل  ، وحصلت  منظمة   157 بني  من  اختيارهم  مت 
ملتابعة نشاطاتهم  يورو  إلى مبلغ 15.000  ، باإلضافة  الفرنسية حلقوق اإلنسان 

والقيام مبشاريع أخرى. 

مليون عربي يعيشون حتت خط الفقر 100
أشارت أحدث اإلحصائيات الصادرة من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
)الفاو( ، أن 40 مليون عربي يعانون من نقص التغذية أي ما يعادل 13٪ من العرب 
تقريباً ، في حني تؤكد تلك اإلحصائيات أن 100 مليون عربي يعيشون حتت خط 
الفقر ، وتشير إلى أن األمن الغذائي العربي ما زال في دائرة اخلطر بسبب اخللل 
كبيراً من االقتصاديات ، فهناك عوامل داخلية عدة والتي  التي تعاني منه عدداً 
منها فشل خطط التنمية والتوزيع الغير متكافئ للثروات وأيضاً الفساد باختالف 
على  تؤثر  والتي  االقتصادية  باألزمات  فتتعلق  اخلارجية  العوامل   أما   ، أنواعه 

التنمية البشرية ، فعلى سبيل املثال ال احلصر جند أن اجلوع يهدد نحو 3.5 مليون 
صومالي باملوت  أي 45٪ من السكان ، وفي قطاع غزة فإن نسبة الفقر وصلت 
إلى 90٪ بسبب حالة احلصار وإغالق املعابر ، أما في مصر فنجد أن 46٪ من 
املصريني ال يحصلون على الطعام الكافي ، وفي اليمن جند أن شخص واحد من 
كل 7 أشخاص يعانون من الفقر ، وفي السودان تتراوح نسبة الفقر ما بني 45 و 
95٪  بالرغم من أن السودان ميتلك أكثر الثروات الطبيعية في العالم والتي من 

أهمها املاء والثروة الزراعية واحليوانية والبترول واليورانيوم. 
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قانونيات

اعرف
ب- اأن اخللق كلهم عيال اهلل واأن اأحبهم اإليه اأنفعهم 

اإل  الآخـــر  على  منهم  لأحــد  ف�سل  ل  واأنـــه  لعياله 

بالتقوى والعمل ال�سالح.

                               املادة الثانية )2(

اأ- احلياة هبة اهلل وهي مكفولة لكل اإن�سان ، وعلى 

من  احلق  والــدول حماية هذا  واملجتمعات  الأفــراد 

كل اعتداء عليه ، ول يجوز اإزهاق روح دون مقت�س 

�سرعي.

ب- يحرم اللجوء اإىل و�سائل تف�سي اإىل اإفناء الينبوع 

الب�سري.

ج- املحافظة على ا�ستمرار احلياة الب�سرية اإىل ما �ساء اهلل واجب �سرعي.

د- �سالمة ج�سد الإن�سان م�سونة ، ول يجوز العتداء عليها ، كما ل يجوز 

امل�سا�س بها بغر م�سوغ �سرعي ، وتكفل الدولة حماية ذلك.

                                     املادة الثالثة )2(  

اأ- يف حال ا�ستخدام القوة اأو املنازعات امل�سلحة ، ليجوز قتل من ل م�ساركة 

لهم يف القتال كال�سيخ واملراأة والطفل ، وللجريح واملري�س احلق يف اأن يداوى 

تبادل  ويجب   ، بالقتلى  التمثيل  ويحرم   ، ويك�سى  ويــوؤوى  يطعم  اأن  ولالأ�سر 

الأ�سرى وتالقي اجتماع الأ�سر التي فرقتها ظروف القتال.

ب- ل يجوز قطع ال�سجر اأو اإتالف الزرع وال�سرع اأو تخريب املباين واملن�ساآت 

املدنية للعدو بق�شف اأو ن�شف اأو غري ذلك.

                                    املادة الرابعة )2(  

الدول  موته وعلى  وبعد  �سمعته يف حياته  اإن�سان حرمته واحلفاظ على  لكل 

واملجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

                                   املادة اخلام�سة )2(  

وللرجال  تكوينها  اأ�سا�س  والــزواج   ، املجتمع  بناء  الأ�سا�س يف  هي  الأ�سرة  اأ- 

والن�ساء احلق يف الزواج ول حتول دون متتعهم بهذا احلق قيود من�سوؤها العرق 

اأو اللون اأو اجلن�سية.

وحماية  �سبله  وتي�سر  الــزواج  اأمام  العوائق  اإزالــة  والدولة  املجتمع  على  ب- 

الأ�سرة ورعايتها.

املادة االأوىل )1(

ومت�ساوين يف الكرامة واحلقوق ، وهم قد وهبوا  اأحــراراً  يولد جميع النا�س 

العقل والوجدان وعليهم اأن يعاملوا بع�سهم بع�ساً بروح الإخاء.

املادة الثانية )1(

الإعالن  هذا  املذكورة يف  واحلريات  احلقوق  بجميع  التمتع  اإن�سان حق  لكل 

، دومنا متييز من اأي نوع ، ول �سيما التمييز ب�سبب العن�سر ، اأو اللون ، اأو 

اأو الأ�شل  اأو الراأي �شيا�شياً وغري �شيا�شي ،  اأو الدين ،  اأو اللغة ،  اجلن�ض ، 

الوطني اأو الجتماعي ، اأو الثورة ، اأو املولد ، اأو اأي و�سع اآخر.

املادة الثالثة )1(

لكل فرد حق يف احلياة واحلرية ويف الأمان على �سخ�سه.

املادة الرابعة )1(

ل يجوز ا�سرتقاق اأحد اأو ا�ستعباده ، ويحظر الرق والجتار بالرقيق بجميع 

�سورهما .

املادة اخلام�سة )1(

ل يجوز اإخ�ساع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 

اأو احلاطة بالكرامة.

املادة ال�سابعة )1(

الناس جميعاً سواء أمام القانون ، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون 
دومنا متييز ، كما يتساوون في حق التمتع باحلماية من أي متييز ينتهك هذا 

اإلعالن ومن أي حتريض على مثل هذا التمييز.

املادة االأوىل )2(

اأ- الب�سر جميعاً اأ�سرة واحدة جمعت بينهم العبودية هلل والنبوة لآدم وجميع 

وامل�سوؤولية  التكليف  اأ�سل  ويف  الإن�سانية  الكرامة  اأ�سل  يف  مت�ساوون  النا�س 

دون متييز بينهم ب�سبب العرق اأو اللون اأو اللغة اأو اجلن�س اأو املعتقد الديني 

 ، العتبارات  من  ذلك  غري  اأو  الجتماعي  الو�شع  اأو  ال�شيا�شي  النتماء  اأو 

تكامل  طريق  على  الكرامة  هذه  لنمو  ال�سمان  هي  ال�سحيحة  العقيدة  واأن 

الإن�سان.

واجباتك

حقوقك

)1( االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان.     )2( اإعالن القاهرة

ما هو
الإجراء املن�شو�ض عليه نظاماً اأن يقوم ناظر الق�شية ب�شطب الدعوى اإذا غاب املدعي عن جل�شة من جل�شات املحاكمة ومل 

يتقدم بعذر تقبله املحكمة ، وله بعد ذلك اأن يطلب ا�ستمرار النظر فيها ح�سب الأحوال ، ويف هذه احلالة حتدد املحكمة 

جل�شة لنظرها وتبلغ بذلك املدعى عليه ، فاإذا غاب املدعي ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة ت�شطب الدعوى ول ت�شمع بعد 

ذلك اإل بقرار ي�شدره جمل�ض الق�شاء الأعلى بهيئته الدائمة ، يف احلالتني ال�شابقة اإذا ح�شر املدعى عليه يف اجلل�شة التي 

غاب عنها املدعي فله اأن يطلب من املحكمة عدم �شطب الدعوى واحلكم يف مو�شوعها اإذا كانت �شاحلة للحكم فيها ، ويف 

هذه احلالة على املحكمة اأن حتكم فيها ويعد هذا احلكم غيابياً يف حق املدعي .

اإلجراء  الذي يتخذه ناظر القضية عند تغيب املدعي في اخلصومة عن حضور جلسة من 
 جلسات احملاكمة ؟

استشارات قانونية
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني
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قوانينها  بتعزيز  العالم  دول  اليونيسيف  طالبت 
واستراتيجياتها من أجل محاربة انتهاكات حقوق استخدام 
األطفال على االنترنت ، وسن قوانني من شأنها حمايتهم 

من االستغالل واإليذاء ومعاقبة املسيئني لهم. 
جاء ذلك عبر تقرير أصدرته مؤخراً حمل عنوان »سالمة 
األطفال على االنترنت« ، استعرضت  خالله صور اإلساءة 
لألطفال واستغاللهم عبر شبكة االنترنت ، مبا في ذلك 

عرض صور إباحية أو التحرش بهم عبر املواقع اإللكترونية ، و بني أن عدد املواقع التي عرضت 
صوراً فيها إساءة لألطفال بلغ 16 ألف و700 موقع خالل عام 2010م ، بزيادة تصل إلى ستة 
آالف عن عام 2006م ، وفي الوقت ذاته أشار التقرير إلى أن الوعي مبخاطر االنترنت على 
األطفال يتزايد في البلدان الصناعية بينما يقل في البلدان ذات الدخل املنخفض واحملدود ، 
وأوصى التقرير باتباع نهج يعتمد على متكني األطفال حلماية أنفسهم ، وإزالة صور االعتداء 

اجلنسي على األطفال من االنترنت وحظر إمكانية الوصول إليها وتقدمي الدعم للضحايا.
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هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�سرة لتعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�سحابها

عناوين اجلمعية
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ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

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

والإدارية

اأنَّ املماطلة يف اإعطاء العامل اأجره نظري ما قام به  ل�شك 

من عمل يعد انتهاك حقوقي وجتاوز دون وجه حق حلقوق 

العامل الإن�سانية ، ولذلك مت اعتبار اأجر العامل ديناً ممتازاً 

من الدرجة الأوىل، يقدم على جميع الغرماء يف حال اإفال�س 

الق�سائية،  امل�سروفات  على  كذلك  ويقدم   ، العمل  �ساحب 

وم�شروفات الإفال�ض والت�شفية ، باعتبار اأنَّ احلقوق املرتتبة 

للعامل نظر العمل الذي قام به من اأهم احلقوق التي يجب 

اأدائها و�سرعة الوفاء بها وعدم تاأخرها لأي �سبب كان ملا يف 

بي 
َ
تاأخرها من بخ�س ومماطلة يف اإعطائهم حقوقهم ، فعن اأ

هريرة ر�سي اهلل عنه عن النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم َقاَل : 

((َقاَل اهلل تََعاىَل : ثاََلثٌَة اأنا َخ�ْسُمُهْم يَْوَم الِقَياَمِة َرُجٌل اأْعَطى 

ا�ْشتَاأَجَر  َوَرُجٌل   ، ثََمنَُه  َكَل 
َ
َفاأ اً  ُحَرّ بَاَع  َوَرُجٌل   ، َغَدَر  ثَُمّ  بي 

اأجراً َفا�ْستَْوَفى ِمنُْه َومَلْ يُْعِطِه اأْجَرهُ ))  رواه البخاري .

وهذا تاأكيد على اأهمية الوفاء املبا�سر لأجر العامل ، اإل اأنه 

يوجد يف وقتنا احلا�سر بع�س اجلهات تت�ساهل يف احلقوق 

العمل  ، كقيام �ساحب  لديهم لأ�سباب عدة  للعاملني  املالية 

بفر�ض اأعمال اإ�شافية على العامل غري ما هو متفق عليها 

 ، الأعمال  لهذه  الإ�سايف  الأجر  على  احل�سول  من  ومنعه 

لرتك حقه  العامل  دفع  بهدف  الأجر  دفع  املماطلة يف  اأو  

من  العمل  �ساحب  اإ�ستفادة  بهدف  به  املطالبة  عن  والكف 

اأموال العامل ، مما ينتج عنه ت�سجيع الأيدي العاملة الأجنبية 

على الهروب من كفالئهم للبحث عن م�سدر رزق ي�ساعدهم 

على توفر معي�سة كرمية لهم ولأفراد اأ�سرهم كما ي�ساهم يف 

بالإ�سطهاد وعدم  الإح�سا�س  نتيجة  انت�سار معدل اجلرمية 

الإن�ساف وه�سم احلقوق وانت�سار ظاهرة العمالة ال�سائبة .

فيما  اهلل  موؤ�ش�شات خمافة  اأو  اأفراد  اجلميع  من  اآمل  لذا 

اوؤمتنوا عليه واأن توؤدى احلقوق لأ�سحابها  والقتداء بر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حني قال (( اأعطوا الأجر اأجره 

قبل اأن يجف عرقه )) .

Nshr1@yahoo.com    

وأهمية  العامل  أجر   ((
الوفاء به ((

عل���ى  األطف���ال  اس���تغالل  خط���ورة  م���ن  حت���ذر  اليونيس���يف 
االنترنت
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