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طبعت بدعم من موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

اجلمعية تفتتح مكاتب لها في سجون املباحث في اململكة
يف طور متابعة اجلمعية لأو�شاع ال�شجناء واملوقوفني يف ال�شجون وانطالقاً من اخت�شا�شها يف تلقي ال�شكاوى ومتابعتها مع اجلهات 

املخت�شة والتحقق من دعاوى املخالفات والتجاوزات املتعلقة بحقوق الإن�شان ، فقد افتتحت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان موؤخراً 

مكاتب لها داخل  �شجون املباحث يف اململكة ، واجلمعية تثمن موافقة وزارة الداخلية على اإن�شاء تلك املكاتب يف ال�شجون اخلم�شة 

التابعة للمباحث يف اململكة ، وقد اأو�شح رئي�س اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين  »اإن اإقدام الوزارة على هذه اخلطوة يدل 

على اأن هذه اجلهات لي�س لديها ما تخفيه«  موؤكداً وجود تعاون من قبل اجلهات املخت�شة لتمكني ممثلي اجلمعية من اللتقاء بال�شجناء 

ونزلء �شجون املباحث دون اأي حتفظ ، وطالب اجلهات الق�شائية ب�شرعة الف�شل يف ق�شايا املوقوفني عامة واملوقوفني على ذمة ق�شايا 

اأمنية من اأجل اأن يتمكنوا هم واأ�شرهم من ترتيب اأو�شاعهم بناء على الأحكام التي ت�شدر بحقهم .

د. مفلح القحطاين

امل�سرف ال�سيف  اجلليل  عبد  الدكتور  ي�ستقبل  فهد  بن   االأمري حممد 

على فرع اجلمعية باملنطقة ال�سرقية

أمير املنطقة الشرقية يستقبل وفد اجلمعية
ا�شتقبل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبد العزيز اآل �شعود يوم الثالثاء 1433/11/23هـ 

املوافق 2012/10/9م ، وفد من فرع اجلمعية باملنطقة ال�شرقية �شم كاًل من الدكتور عبد اجلليل 

ال�شيف امل�شرف العام على الفرع ، والأ�شتاذ جمعة الدو�شري مدير الفرع والذي قدم تقريراً ل�شموه 

عن ما مت اإجنازه خالل الفرتة املا�شية.

يف بداية الزيارة اأكد �شموه مدى الدعم الكبري الذي يلقاه املواطن يف ظل القيادة الر�شيدة ، ثم قدم 

الدكتور ال�شيف �شرحاً موجزاً عن دور اجلمعية واجنازاتها ور�شالتها احلقوقية  واآليتها يف  الدفاع عن 

حقوق الإن�شان من خالل ا�شتقبالها للق�شايا احلقوقية املختلفة  (الإدارية - ال�شجناء - العنف الأ�شري 

- العمالية - الق�شائية - الأحوال ال�شخ�شية - الأحوال املدنية - العنف �شد الطفل) والتعاون مع 

لرفع  املجتمع  اأفــراد  كافة  بني  احلقوقية  الثقافة  ن�شر  يف  وجهودها   ، العالقة حللها  ذات  اجلهات 

درجة الوعي بها من خالل اإقامتها للفعاليات والندوات وور�س العمل واملحا�شرات وتوزيع ا�شداراتها 

احلقوقية ، اإ�شافًة اإىل قيامها بتقدمي ال�شت�شارات القانونية ،  وقدم ال�شيف �شكره ل�شمو الأمري على 

ال�شتقبال ودعمه املتوا�شل لكل ما يخدم املنطقة.

ح�شر ال�شتقبال مدير عام مكتب اأمري املنطقة ال�شرقية الأ�شتاذ ح�شن بن علي اجلا�شر. 

اجلمعية تطالب باملزيد من االحتياطات إثر حادثتي عني دار وانفجار صهريج الغاز بالرياض
بعد حادثتي عني دار وانفجار �شهريج الغاز بالريا�س  ، طالبت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان باأن تكون هناك رقابة فعالة من قبل جهات خارجية ت�شمن التزام ال�شركة 

املالكة لل�شهاريج بجميع الحتياطات الالزمة لتاليف ما قد ينتج من اأ�شرار يف حالة احلوادث اأو الظروف الطارئة بحيث ل تقت�شر تلك الرقابة على ال�شركة املالكة لها، 

وطالبت اأي�شاً بالعمل على اإيجاد اآلية لتاأمني و�شالمة ال�شهاريج الناقلة للغاز عند خروجها من نقاط التعبئة اإىل نقاط التوزيع مع الأخذ يف العتبار حجم ما حتمله من 

غازات بحيث تتم متابعتها ومراقبتها بدوريات تابعة للجهات املخت�شة ، موؤكدة يف الوقت ذاته اأن تلك ال�شهاريج توؤثر على احلق يف احلياة للمواطنني واملقيمني ، واأ�شافت 

»لبد من اإخ�شاع هذه ال�شاحنات لفح�س دوري كل 3 اأ�شهر« ، ولفتت اإىل اأن ما نتج عن حادث الغاز املت�شرب �شرق الريا�س يوؤكد خطورة مثل تلك ال�شهاريج.

ويف �شياق مت�شل طالبت اجلمعية �شركة الكهرباء باإيجاد اآليات ل�شمان قطع التيار الكهربائي يف حال وجود اللتما�شات الكهربائية كما حدث يف حادثة حريق الزواج 

بعني دار مبحافظة بقيق �شرق اململكة، و�شرورة التاأكد من اللتزام بتعميم وزير الداخلية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري اأحمد بن عبدالعزيز القا�شي مبنع اإطالق النار يف 

الزواجات واملنا�شبات والحتفالت.
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يف ظل ما حدث يف الأيام املا�شية من حوادث مدمرة نتج عنها اأ�شرار وخ�شائر يف الأرواح واملمتلكات يف حادثتي انقالب �شهريج ناقلة غاز ب�شرق مدينة الريا�س 

وحريق حفل زواج مبركز عني دار مبحافظة بقيق ؛ حيث وقع حادث مروري يوم 

اخلمي�س املوافق 1433/12/16هـ يف متام ال�شاعة ال�شابعة واإحدى وثالثون دقيقة 

تقريباً لناقلة الغاز رقم 845 التابعة ل�شركة الغاز والت�شنيع الأهلية (غازكو) والتي 

اخلرج  اإىل حمطة  اأرامكو  ل�شركة  التابعة  القطيف  غاز  متجهة من حمطة  كانت 

ومع وقوع حادث مروري على ج�شر تقاطع خري�س مع طريق ال�شيخ جابر نتج عنه 

انقالب الناقلة البالغ وزنها �شبعة وثالثون طناً وارتطام مقدمتها بعمود اجل�شر مما 

اأدى اإىل ت�شرب الغاز ال�شائل م�شبباً انفجار هائاًل بعد توافر الظروف الفيزيائية 

يقارب  ما  اأ�شيب  فيما  �شخ�شاً  وع�شرون  اثنان  �شحيته  وراح   ، لوقوعه  املحيطة 

اإ�شافًة اإىل الأ�شرار املادية التي حلقت بال�شيارات  املائة وثالثة وثالثون �شخ�شاً 

اأظهرت  ، وقد  تاريخه  النتهاء من ح�شرها حتى  يتم  والتي مل  املجاورة  واملباين 

اأن �شبب احلادث يعود اإىل جتاوز �شائق الناقلة لل�شرعة  النتائج الأولية للتحقيق 

املحددة ما يربر عدم التزامه باإبالغ اجلهات الأمنية ، ول تزال التحقيقات جارية 

يف مالب�شات احلادث التي تقوم بها اللجنة التي اأمر بها نائب اأمري الريا�س الأمري 

الريا�س  منطقة  اإمــارة  من  املكونة    ، �شعود  اآل  الغزيز  عبد  بن  �شعد  بن  حممد 

و�شرطة الريا�س والدفاع املدين واملباحث العامة وال�شوؤون ال�شحية ووزارة النقل 

و�شركة الغاز والت�شنيع الأهلية حيث �شرتفع تقريراً بالنتائج ل�شموه.

املوافق  الثالثاء  يــوم  زواج  مبنا�شبة  احــتــفــاءاً  نــاريــة  اأعـــرية  اإطـــالق  ت�شبب  كما 

1433/12/14هـ  يف هجرة عني دار التابعة ملحافظة بقيق ،  يف حدوث حريق هائل 

بعد اأن اأ�شابت اإحدى الطلقات النارية �شلك ال�شغط العايل للكهرباء والذي حمل 

طاقة قدرها 13800 واط والتي اأدت ل�شقوطه على الباب احلديدي وهو املخرج الوحيد ملقر الحتفال مما اأدى ل�شعق كهربائي لكل من يقرتب منه وقد راح �شحيته 

�شبعة وع�شرون �شخ�شاً واإ�شابة �شتون ، ول تزال التحقيقات يف هذه احلادثة م�شتمرة حيث �شرتفع نتائجها لأمري املنطقة ال�شرقية الأمري حممد بن فهد.

اأبرز مالحظات اجلمعية على احلادثتني:

• الطريقة املتبعة حالياً لنقل الغاز وغريها من املواد اخلطرة والقابلة لال�شتعال ت�شكل خطراً على الأفراد وتنتهك حقهم يف حفظ اأنف�شهم من هذه الأ�شرار واملخاطر 
والتي قد يرتتب على جمرد ا�شتن�شاقها اآثار �شحية بليغة.

• بع�س اإمدادات الكهرباء لكافة مناطق اململكة ت�شكل خطراً على الأفراد واملمتلكات عندما تعلو منازلهم ل �شيما واأن الأجواء املناخية و�شدة درجة احلرارة قد ين�شاأ 
عنها التما�س كهربائي بدون فعل فاعل.

• خمالفة مطلقي النار يف حادثة زواج مركز عني دار لبيان مقام وزارة الداخلية الذي مينع ا�شتخدام الأ�شلحة يف املنا�شبات والحتفالت.
• ح�شب �شهادة احل�شور فاإن التيار الكهربائي قد انقطع عدة مرات الأمر الذي ي�شري اإىل وجود خلل فني يف كهرباء املنطقة ب�شكل عام.

• مت ال�شتعانة باإمدادات اإ�شعافية واأمنية من املدن املجاورة للوقوف على احلادثة نظراً لأن اأقرب م�شت�شفى عن مركز عني دار يبعد 45 كيلو مرت ، مما يدل على 
وجود مركزية يف اخلدمات الأ�شا�شية املقدمة ل�شكان حمافظة بقيق من حيث ال�شحة والكهرباء واملرور والأمن العام.

• خلو مقر الحتفال وهو املكان الوحيد املخ�ش�س للمنا�شبات يف مركز عني دار من اأدنى متطلبات ال�شالمة التي ن�شت عليها لئحة ا�شرتاطات �شالمة ق�شور الأفراح 
وقاعات املوؤمترات وامل�شارح ومباين الأن�شطة املماثلة من حيث خمارج الطوارئ وو�شائل الإنذار واملراقبة والإخالء والإطفاء.

• ا�شتمرار اللتما�س الكهربائي يف حادثة مركز عني دار وعدم قطع الدارة الكهربائية - مبا�شرة عند وقوع اللتما�س - التي ل بد اأن تكون م�شممة بحيث تف�شل 
الكهرباء عند التعر�س للتما�س كهربائي واأن متنع �شريان التيار العايل يف ال�شلك املعر�س لتيار اخللل وحتميه من احلريق وتوقف خطر ال�شعق الكهربائي وفقاً 

لال�شرتاطات والتعليمات العامة يف ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

• مل تخالف ناقلة الغاز الأوقات امل�شموح بها لل�شاحنات بالعبور عرب املدينة حيث ي�شمح لل�شاحنات والناقالت ا�شتخدام الطرق العامة يف اأوقات حمددة وهو الوقت 
الذي وقع خالله حادثة انفجار الغاز.

• يعترب احلادث الذي ت�شبب بانفجار ناقلة الغاز حادثاً ج�شيماً وفقاً لن�س املادة التا�شعة واخلم�شون من نظام املرور ،  وموجباً للم�شوؤولية اإذا كان ناجتاً عن اإهمال اأو 
قلة احرتاز اأو عدم مراعاة لالأنظمة ، وفقاً لن�س املادة ال�شتون من نظام املرور حيث اأن �شرعة �شائق املركبة اأحد اأ�شباب ارتطامه باجل�شر وفقاً لنتائج التحقيقات 

الأولية وهو ما �شتك�شف عنه اجلهات املعنية عند النتهاء من التحقيقات ، اإ�شافة اإىل هروب �شائق الناقلة وعدم ر�شد اأي بالغ م�شجل للجهات الأمنية من قبله 

حيث حتدد املادة الثالثة وال�شتون من نظام املرور ولئحته التنفيذية عقوبة (غرامة + �شجن) على كل �شائق طرف يف حادث مروري مل يبادر باإبالغ الإدارة املخت�شة 

ومل يقدم امل�شاعدات املمكنة مل�شابي احلادث.

 • عدم التزام �شائق ناقلة الغاز امل�شال بواجباته من حيث اللتزام بال�شرعة املحددة للناقالت والتبليغ وحماول م�شاعدة امل�شابني يدل على عدم اإملامه بتعليمات 

ال�شالمة والوقاية واملخاطر التي قد تنجم وكيفية التعامل معها وو�شائل ا�شتدعاء خدمات الطوارئ والتي ن�شت عليها لئحة �شروط ال�شالمة و�شبل احلماية الواجب 

توافرها يف حمال بيع وتخزين ا�شطوانات الغاز البرتولية امل�شالة وو�شائل نقلها وخزانات الغاز امل�شال حيث تق�شي املادة التا�شعة منها بوجوب تدريب جميع العاملني 

على اأعمال ال�شالمة والإ�شعاف وتقدمي الوثائق التي تثبت ح�شول العاملني على اأعمال ال�شالمة والإ�شعاف وتقدمي الوثائق التي تثبت ح�شول العاملني على التدريب 

املطلوب ، كما توجب الالئحة يف الفقرة ال�شابعة ع�شر منها على �شائق الناقلة اللتزام بال�شرعة املتو�شطة وعدم جتاوزها ( 50 كيلو مرت بال�شاعة يف الطرق الداخلية 

والدائرية يف املدن و100 كيلو مرت بال�شاعة يف الطرق ال�شريعة ح�شب نظام املرور).

• ي�شرتط ملمار�شة ن�شاط نقل املواد الربي يف الطرق العامة احل�شول على ترخي�س وفقاً ملعايري وموا�شفات الهيئة العربية ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س وتكون 
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مدة الرتخي�س ثالثة �شنوات ح�شبما تن�س عليه املادة الرابعة من الالئحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق وهي مدة طويلة قد يحدث خاللها فقدان و�شيلة 

النقل اأو الناقل لأحد �شروط ا�شتحقاق هذا الرتخي�س ، اأما من حيث امل�شوؤولية عن ال�شرر فاملرخ�س له مبمار�شة الن�شاط هو امل�شوؤول عن تعوي�س الغري عن ال�شرر 

الناجم عن اخلطاأ من مبا�شرته للن�شاط املرخ�س له به وفقاً لن�س املادة احلادية والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق ، فاملرخ�س له هو 

�شركة الغاز يف هذه احلادثة وال�شرر هو ما حلق الأفراد واملمتلكات اأما اخلطاأ فهو �شرعة الناقلة يف حال اأثبتت التحقيقات ذلك.

التو�سيات :

• العمل عاجاًل على اإيجاد اآلية لنقل الغاز وغريها من املواد التي قد يرتتب عليها الإ�شرار بالأفراد كاإن�شاء اأنابيب اأر�شية حتتوي على جميع ا�شرتاطات ال�شالمة 
وت�شمن نقل مثل هذه املواد باأمان مبا ي�شمن حفظ الأفراد من املخاطر وتوفري بيئة �شحية مالئمة اإ�شافًة اإىل تقلي�س ن�شبة احلوادث النا�شئة عن خماطر مرور 

ال�شاحنات داخل املدن اأما الو�شع الراهن فيلزم �شن قانون يحدد م�شاراً واحداً للناقالت يف الطرق العامة وتغرمي من تتجاوزه مع تكثيف كامريات املراقبة يف ال�شوارع 

العامة ل�شمان التزام �شائقي الناقالت بالتعليمات والأنظمة وعدم ال�شماح موؤقتاً لأي ناقلة حتتوي على مواد قابلة لال�شتعال بال�شري يف الطرق العامة اإل مبرافقة 

دوريات املرور والدفاع املدين حلني النتهاء من اإن�شاء الأنابيب الأر�شية لنقل املواد اخلطرة .

 • العمل على اإلزام �شركات الكهرباء على التاأري�س يف كافة مناطق اململكة وذلك بتحويل م�شارات نقل الطاقة الكهربائية اإىل باطن الأر�س وربط داراتها الكهربائية 
مبوؤ�شرات تعمل على وقف الطاقة عنها مبا�شرًة اأثناء وجود اإلتما�س مبا ي�شمن حفظ الأفراد من خماطر الكهرباء.

 • العمل على اإن�شاء هيئة ملواجهة الأزمات والكوارث مرتبطة بكافة مناطق اململكة وتكون مكونة من : ال�شوؤون ال�شحية والدفاع املدين واجلهات الأمنية (ال�شرطة 

واملرور) ومتخ�ش�شني وفنيني  خمت�شني مبواجهة الأزمات ومزودة بكافة الأجهزة والو�شائل التي تدعمها وخمت�شة بتلقي البالغات مبا�شرة على مدار 24 �شاعة 

ويخ�شع من�شوبيها للتدريب املكثف لإدارة الأزمات مبا ي�شمن اإنقاذ اأكرب عدد ممكن من الأفراد واملمتلكات باأقل ن�شبة �شرر والو�شول ملوقع البالغ خالل مدة وجيزة 

عرب و�شائل ت�شمن ذلك كتخ�شي�س طائرات خا�شة ملثل ذلك ت�شمن اإ�شعاف ال�شحايا واإنقاذهم دون اأي تاأخري .

 • ربط قرار منع ا�شتخدام الأ�شلحة يف املنا�شبات والأفراح بغرامة مالية مرتفعة بحيث تكون رادعة عن مثل هذا الفعل اإ�شافة اإىل تفعيل دور الإعالم لن�شر وتوعية 
الأفراد مبدى خطورة هذا الفعل وما قد يرتتب عليه من اأ�شرار والعمل على اإقامة ندوات جمانية يف خمتلف مناطق اململكة برعاية اأمراء وحمافظي املناطق لتوعية 

�شكانها مبا ي�شمن علم الكافة مبنع فعل ا�شتخدام الأ�شلحة يف املنا�شبات وعقوبة مرتكبيها وزيادة تكثيف اجلهود الأمنية يف مثل هذه املنا�شبات للتحقق من عدم 

ا�شتخدامها.

• البتعاد عن املركزية يف اخلدمات الأ�شا�شية املقدمة لالأفراد (ال�شحة - الكهرباء - الأمن العام .. اإلخ) مبا ي�شمن حتقيق امل�شاواة يف ال�شتفادة منها بني املواطنني 
�شواء يف العا�شمة اأو املدينة اأو القرية.

 • متكني �شكان مركز عني دار من حقهم يف الحتفال وعقد املنا�شبات يف اأماكن مالئمة وت�شتمل على جميع ا�شرتاطات الأمن وال�شالمة من خالل اإن�شاء قاعة لهذه 
املنا�شبات والعمل على حما�شبة كل من يتاجر بالب�شر من خالل توفري اأماكن لالحتفالت غري خم�ش�شة وغري م�شتملة لأدنى ا�شرتاطات ال�شالمة.

 • عدم الت�شاهل يف حما�شبة كافة اجلهات التي تتجاوز ا�شرتاطات ال�شالمة يف معداتها وحما�شبة كل من يتوانى عن اأداء واجباته التي حددتها الأنظمة املرعية 

واللوائح التنفيذية.

 • تطبيق اأق�شى العقوبات يف حق من ت�شبب بهذه الأ�شرار  يف حال ثبوت العالقة ال�شببية بني الفعل وال�شرر الناجت مبا ي�شمن التزام كل �شخ�س بواجباته جتاه 

الغري.

العمل على حتديد مدة ترخي�س النقل الربي املو�شحة يف املادة الرابعة من الالئحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق ب�شنة واحدة فقط وربط م�شاألة   • 

احل�شول على الرتخي�س مبدى مالئمة الن�شاط املرخ�س له ومدى مالئمة و�شيلة النقل واخت�شا�س الناقل ومدى اأهليته ومالءمته �شحياً وتدريبه على مواجهة ما 

قد يرتتب على ن�شاطه من اأزمات بحيث يتم التحقق من كل توافر هذه ال�شرتاطات ب�شكل �شنوي وتوثق جميعها يف رخ�شة واحدة بحيث يتم ربط ح�شول �شائقي 

الناقالت على رخ�شة القيادة بهذه ال�شرتاطات مبا ي�شمن حتقق اجلهات الأمنية من هذه املعلومات مبا�شرًة وعدم فقدان و�شيلة النقل اأو الناقل املرخ�س له اأحد 

�شروط احل�شول على الرتخي�س وا�شتمرار مزاولة الن�شاط بالرغم من ذلك نظراً ل�شريان مدة الرتخي�س.

 • اإدراج مركز معلومات اإلكرتوين يربط بني الناقلة واجلهة التي تتبع لها بحيث تكون طريقة �شري الناقلة ومدى التزامها بتعليمات املرور وا�شحة للجهة اإ�شافة 

اإىل اإ�شراف اجلهة على توافر �شروط ال�شالمة اأثناء النقل وكل تغيري قد يرتتب عليه اإحلاق �شرر بالغري اأو بالناقل لتخاذ اإجراءات وقائية وتبليغ اجلهات املعنية 

اإن لزم الأمر.

• التحقق من وجود نظام الإطفاء الذاتي يف كل ناقلة وتوفر كافة ا�شرتاطات ال�شالمة اأثناء رحلة الناقلة وذلك باإن�شاء مراكز فنية رقابية متخ�ش�شة يف هذا ال�شاأن يف 
الطرق العامة ل�شمان عدم خطورة الناقلة وحمتوياتها على الأفراد.

بع�ش امل�ساهدات من اأر�ش الواقع وفقًا ملا تناقلته و�سائل االإعالم املختلفة:

حادثة انقالب ناقلة الغاز:

• �شدر  توجيه ملكي بت�شخري  جميع المكانات لعالج كافة امل�شابني من املواطنني واملقيمني.
• اإر�شال ال�شفارة الفلبينية ملندوب عنها ملقابلة ال�شائق وتوكيل حمامي للدفاع عنه.

• نفى مدير اإدارة الدفاع املدين ما مت تداوله عن تاأخر و�شول اجلهات الأمنية ملوقع احلادث واأكد اأنها و�شلت بعد �شت دقائق من ورود البالغ م�شرياً اإىل اأن التجمهر 
كان اأحد اأ�شباب تاأخرها.

• قال بع�س خرباء البيئة اأن النفجار لن يخلق اأي تلوث بيئي نظراً لوقوعه يف منطقة مفتوحة مما ي�شاهم يف تال�شي الغازات �شريعاً.
• �شعف تغطية و�شائل الإعالم للحدث فور وقوعه و�شرعة تغطيته من قبل املوقع الجتماعي تويرت.

• عقد نائب اأمري منطقة الريا�س الأمري حممد بن �شعد اآل �شعود موؤمتر �شحفي وح�شره قيادات الأجهزة ذات العالقة ومت تكليفهم باإعداد تقرير حول احلادث 
وت�شكيل جلنة حل�شر الأ�شرار واخل�شائر لتعوي�س امل�شابني واملت�شررين وذوي املتوفيني.

• اإخ�شاع ال�شائق للفحو�شات الطبية للتاأكد من �شالمة قواه العقلية ومعرفة ما اإن كان حتت تاأثري املخدرات وغريها من املواد ال�شارة.
• تعمل وزارة النقل على اإزالة اجل�شر ل�شوء حالته وعدم اإمكانية ترميمه و�شيتم ت�شميم ج�شر من جديد.

• طالبت املديرية العامة للدفاع املدين املت�شررين  اإىل مراجعة مقر جلنة ح�شر الأ�شرار املكونة من (الداخلية - الإمارة - املالية) الواقع يف مقرها يف مبنى قوات 
الطوارئ اخلا�شة بالدفاع املدين يف حي ال�شالم لتقدمي طلبات التعوي�شات. 

حريق زواج عني دار:

• تربع اأمري املنطقة ال�شرقية بـ 2.4 مليون ريال لأ�شر �شحايا حريق زواج عني دار واأمر بت�شكيل جلنة للتحقق من اأ�شباب احلادث.
• وفقاً ل�شهود عيان فاإنه مت نقل جثث املوتى اإىل املقابر عرب مركبات خا�شة .

• اأكد رئي�س بلدية بقيق وعني دار �شلطان الزايدي على تخ�شي�س اأمانة املنطقة ال�شرقية م�شاحة 10 اآلف مرت مربع لإن�شاء قاعة اأفراح لأهايل عني دار تكون 
مبوا�شفات وت�شاميم خا�شة تتوفر فيها جميع و�شائل الأمن وال�شالمة، ف�شاًل عن توفري كافة اخلدمات امل�شاندة.
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اإنَّ الأهداف املتوخاة من اأحكام الكفالة هي تنظيم عالقة متوازنة اأ�شا�شها العدل 

واحلفاظ على حقوق وواجبات كل من الكفيل واملكفول ، اإل اأنَّ القواعد احلالية 

ب�شبب عدم وجود مرجعية  املاأمول، وذلك  امل�شتوى  للكفالة مل تكن على  املنظمة 

اأو  تعاميم  تنظمها  الكفالة  قواعد  معظم  اأنَّ  ، حيث  اإليها  الرجوع  موحدة ميكن 

تعليمات ولي�س نظام مما اأدى اإىل وجود بع�س املمار�شات غري العادلة من الطرفني 

الكفيل واملكفول ، وعلى الرغم من حمدوديتها اإل اأنها كانت �شبباً يف اإحلاق ال�شرر 

ب�شريحة ل ي�شتهان بها من املواطنني والوافدين على حد �شواء ، اأدت اإىل هروب 

عدد ل ي�شتهان به من العمالة وخا�شة من ال�شائقني وخدم املنازل ، وبناء عليه 

�شدر قرار جمل�س الوزراء رقم 166 وتاريخ 1421/07/12هـ والذي عرب عن رغبة 

جادة يف اإيجاد حلول وذلك عن طريق اإعادة تنظيم م�شطلح الكفيل ورمبا اإيجاد 

البحرين  مثل  التعاون  دول جمل�س  بع�س  يف  احلال  هو  كما  للكفالة  بديل  نظام 

والكويت من خالل تاأ�شي�س �شركات وطنية موؤهلة تقوم مبهمة اإعادة ترتيب احلقوق 

والواجبات وتنظيم العالقة بني الكفيل واملكفول.

»�شاد�شاً«  بنده  وتاريخ 1428/6/3هـــ يف  ال�شورى رقم 3024  وجاء قرار جمل�س 

ليوؤكد على اتخاذ الإجراءات احلازمة من قبل جميع اجلهات املخت�شة للحد من 

هروب العمالة املنزلية مع حفظ حقوق املواطن والعامل ، وجاءت اجلمعية الوطنية 

حلقوق الإن�شان لتوؤكد هذا الجتاه من خالل درا�شة بعثت بها اإىل اجلهات املعنية 

والعامل  العمل  العالقة بني �شاحب  الكفالة وت�شحيح  اأحكام  »اإلغاء  حتت عنوان 

اإلغاء الكفالة الفردية وح�شر العالقة بني العمال  اإىل �شرورة  الوافد«، وخل�شت 

اأما  واأرباب العمل يف العالقة التعاقدية التي يحددها عقد العمل فيما بينهما ، 

مو�شوع اإقامة العامل يف البالد والأمور الأخرى فتح�شر بينه وبني الدولة ، وقد 

ل حظنا موؤخراً جهوداً مكثفة لوزارة العمل يف هذا الجتاه باإجراء درا�شات واإقامة 

ور�س عمل مع كل املعنيني بهذا ال�شاأن ومن اأبرزها ا�شتحداث �شركات ا�شتقدام بدلً 

من مكاتب ال�شتقدام املوجودة حالياً ، وقد علمنا اأن بع�س هذه ال�شركات �شتبا�شر 

عملها خالل الأيام القادمة ، ولعلي اأت�شاءل : ما هي ح�شيلة هذه اجلهود واإذا كان 

هناك روؤية وا�شحة لهذا النوع من املعاجلات فما هي ؟ ومتى �شرتى النور ، وهل 

نطمع يف اأن نرى مدة نظر الق�شايا العمالية وقد اخت�شرت ملا يرتتب على طول 

مدة نظرها من اأ�شرار للعامل ولرب العمل وللدولة؟.

َقَواِعْد الَكَفاَلة ِللُعَماْل َتْفَتِقْد ِلْلَمْرَجِعية امُلَوَحَدة
د. عبد اجلليل ال�سيف

ع�سو اجلمعية وع�سو جمل�ش ال�سورى

مكة  مبنطقة  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  باجلمعية  الن�شائي  الق�شم  من  وفد  نفذ 

جدة  مبحافظة  الرب  التابع جلمعية  ال�شيافة  نزل  لــداري  تفقدية  زيــارة  املكرمة 

بحي ال�شرفية ، وقد تكون الوفد من الباحثة القانونية نورة التومي وم�شاعد املدير 

التنفيذي هالة مهديل يف حني كان يف ا�شتقبالهم مديرة الدار فائقة توفيق والتي 

رحبت بالوفد الزائر.

اأ�شاد الوفد الزائر مب�شتوى داري نزل ال�شيافة والذي يعترب اأول دار اإيوائي للم�شنات 

وي�شم 35 م�شنة يف حني طاقته ال�شتيعابية ت�شل لــ 64 م�شنة ، واأكد الوفد عدم  

وجود اأي مالحظات �شلبية يف حني اأو�شح املالحظات الإيجابية والتي من اأهمها 

مالئمة الدار لكبريات ال�شن من حيث توفري العيادة الطبية والتجهيزات الأخرى 

وال�شالت ، يوجد لكل نزيلة غرفة م�شتقلة مرفق بها دورة مياه ، توجد �شالت 

ل�شتقبال الزوار بكل دور ، توفر ا�شرتاطات ال�شالمة يف املبنى ، مراعاة الو�شع 

ال�شحي للنزيالت حيث يتوفر يف املبنى عدة م�شاعد ، اأي�شاً الهتمام باجلانب 

الرتفيهي لهن حيث يتم اإعداد رحالت اأ�شبوعية للنزيالت ما بني اأداء العمرة وزيارة 

الإدارة  بالر�شا جتاه  النزيالت  �شعور   ، الدار  داخل  الفعاليات  واإقامة  املنتزهات 

نظراً حل�شن تعاملها وتوفري �شبل الراحة لهن وال�شتجابة ملتطلباتهن.

وفد نسائي من اجلمعية يزور داري نزل الضيافة التابعة  جلمعية البر بجدة
اإدارة جمعية الرب بجدة الأ�شتاذ مازن بن حممد  من جانبه اأعرب رئي�س جمل�س 

برتجي عن �شعادته باإ�شادة اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان ، وقال »جمعية الرب 

الرب  ملفهوم  حتقيقاً  امل�شنات  رعاية  ق�شم  عرب  امل�شنات  لرعاية  جهودها  توا�شل 

الدور  من  وانطالقاً  الجتماعية  منها مب�شوؤوليتها  اإمياناً  املجتمع  من  الفئة  لهذه 

الإن�شاين املناط باجلمعية وحمبتها واإعزازها لكبار ال�شن الذين يجدون اأنف�شهم 

يف وحدة« واأ�شاف »خ�ش�شت للنزيالت برنامج وقائي ي�شقل �شخ�شياتهن وي�شمن 

لهن ال�شعادة باإذن اهلل ، كما تعتمد اجلمعية على تنفيذ برامج ثقافية وترفيهية 

لآثار  النف�شية  وامل�شاكل  والظواهر  ال�شن  لكبار  املعنوية  احلقوق  حفظ  اأجل  من 

ال�شيخوخة« موؤكداً يف الوقت ذاته اأن الدار تعمل على احتواء امل�شنات ممن ل عائل 

اإحياء التكافل الجتماعي للم�شنات من  اأنَّ اجلمعية تعمل على  لهن ، ولفت اإىل 

خالل توفري الرعاية الجتماعية والإن�شانية والنف�شية لهن ، وتوفري املناخ املنا�شب 

لهن اإ�شافًة اإىل توفري العالج واخلدمات ال�شحية واملتابعة ال�شريرية ، م�شرياً اإىل 

اأهم اخلدمات التي تقدمها الدار واملتمثلة يف خدمات الرعاية الإيوائية ، اخلدمات 

الطبية العالجية ، اخلدمات النف�شية و اخلدمات الجتماعية ، اإىل جانب العديد 

من الأن�شطة الثقافية والرتفيهية وبرامج التوعية والإر�شاد.

الفاخري: بعض املدارس األهلية أهدافها ربحية وال تنظر إلى جودة مخرجات التعليم
دعا ع�شو اجلمعية وامل�شت�شار القانوين الأ�شتاذ خالد الفاخري وزارة الرتبية والتعليم اإىل متابعة اأو�شاع املدار�س الأهلية والرتاخي�س املمنوحة لها والأخذ بالعتبار 

مبالحظات رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد حممد ال�شريف حولها ، وقال »اإنَّ التعليم عبارة عن تركيبة متجان�شة من الأطراف �شواء من ناحية البيئة املدر�شية اأو 

املعلمني اأو املواد التي تدر�س« ، مطالباً ب�شرورة و�شع �شوابط لفتتاح هذه املدار�س واأن تكون املن�شاأة اأو املدر�شة وفق موا�شفات حتددها م�شبقاً وزارة الرتبية ، وعدم 

الكتفاء باأن تكون هذه املدار�س منازل موؤجرة ، بل يلزم اأ�شحابها بتوفري اأماكن منا�شبة للطالب وفقاً للمبالغ الكبرية التي يجنيها املالك.

واأ�شاف »اأغلب املدار�س الأهلية بُنيت لأهداف ربحية وحتقيق اأكرب عائد مادي بغ�س النظر عن جودة خمرجات التعليم ، وبيئتها العامة للتدري�س متدنية والبيئة املناخية 

ب�شكل عام غري �شاحلة ودون امل�شتوى املطلوب ، ومن املمكن اأن تكون جودة خمرجات التعليم جيدة يف حال كان املعلمون جيدون ويحتوون الطالب ويوؤدون الر�شالة 

ب�شدق واأمانة  ، مما يجعل الطالب ي�شتفيدون من تلك الربامج التعليمية املقدمة وين�شاأ لدينا جياًل �شحيحاً ، اأما يف حال كان هناك عدم اأمانة فمن الطبيعي اأن تكون 

املخرجات �شيئة وين�شاأ لدينا �شخ�شيات غري �شوية«.

واأ�شار اإىل اأنَّ جهود اإدارة التوجيه والإر�شاد يف الرقابة ل متنع املعلمني مبراقبة اأنف�شهم والهتمام بالنا�شئ كون اأن �شخ�شية الطفل تتكون بن�شبة 50٪ يف هذه الفرتة 

من العمر يف املراحل التعليمية الأولية ، مطالباً ب�شرورة تكثيف اجلولت الرقابية املفاجئة من قبل وزارة الرتبية والتعليم واإخ�شاع املعلمني واملعلمات لدورات تدريبية 

لإطالعهم على اآخر اأ�شاليب التعليم ، موؤكداً »اأن الدولة وفرت الكوادر والبيئة والتجهيزات ، وباتت احللقة يف يد املعلم الذي يجب اأن تفر�س الرقابة عليه ليوؤدي الأمانة 

ب�شكل جيد ، والهادف لرتبية الن�سء ب�شكل �شحيح وو�شع املواد الدرا�شية خلدمة الوطن وال�شتفادة منها تطبيقياً واأن ل يجعلها مواد درا�شية فقط«.
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فيييي الشيييباب  مسيييؤولية  عييين  يحاضييير   العنييياد  
احملافظة على الوحدة الوطنية

د. عبد الرحمن العناد

• العدالة الجتماعية.
• توفر الأمن والقوة الع�شكرية.

• ال�شعور بالنتماء بني اأفراد املجتمع.
• تبني الأفراد �شلوكيات واأخالقيات م�شرتكة.

4- مهددات الوحدة الوطنية:

النق�شام ، الطائفية ، القبلية ، املناطقية ، ال�شعور بفقدان الأمن ، ال�شعور بعدم 

حتقيق العدالة.

5- م�سوؤولية ال�سباب للمحافظة على الوحدة الوطنية:

• الهتمام بال�شاأن العام وذلك من خالل اهتمامه باملجتمع وق�شاياه.
• العمل على ن�شر املحبة والألفة والو�شطية بني اأبناء الوطن.

• نبذ العنف وال�شقاق واخلالف اأيا كانت مربراته واأ�شبابه وم�شادره.
• ن�شر لغة املحبة والت�شامح والرتابط والتكاتف مع الآخرين من اأبناء الوطن.

• ن�شر لغة احلوار الهادف واملت�شامح بني الأفراد واملجتمعات.
• ل بد من ال�شعور باأن اململكة هي وطن اجلميع.

ا�شتقراره  على  واملحافظة  وطنهم  تطوير  يف  ال�شباب  ي�شارك  اأن  مــن  بــد  ل   •
واجنازاته.

لدى  والجتماعي  والقت�شادي  الفكري  الوطن  اأمن  على  احلر�س  �شعور  تنمية   •
املواطن.

• عدم الن�شياق وراء ال�شائعات والأخبار الكاذبة والتحقق من م�شادرها واأهدافها.
الوحدة  عن  للدفاع  واجلديدة  التقليدية  الإعــالم  و�شائل  مع  الإيجابي  التفاعل   •

الوطنية.

الر�شمية  للم�شادر  وال�شتماع  املغر�شة  وامل�شادر  املوثوقة  امل�شادر  بني  التمييز   •
للح�شول على الأخبار والتاأكد منها.

الوحدة  عن  للدفاع  واجلديدة  التقليدية  الإعــالم  و�شائل  مع  الإيجابي  التفاعل   •
الوطنية.

عدم املبالغة يف العي�س يف العامل الفرتا�شي واخلروج منه اإىل مواقع التوا�شل   •
احلقيقي والوطني.

• القراءة عن الوطن وتثقيف النف�س عن تاريخه وح�شاراته.
• الإخال�س يف الدرا�شة والعمل وا�شتغالل الوقت مبا هو مفيد ومنتج.

• املحافظة على املكت�شبات واملمتلكات العامة قولً وفعاًل.
• مواجهة الدعوات امل�شللة والهدامة والطائفية.

• الإبالغ عن املخالفات وبخا�شة التي تهدد الأمن والوحدة الوطنية.
• الت�شدي لدعوات الطائفية والقبلية واملناطقية.

• امل�شاركة الإيجابية يف �شناعة القرار (النتخابات البلدية منوذجاً ، التوا�شل مع 
اأع�شاء املجال�س البلدية ، وال�شورى ، وامل�شوؤولني).

• التعاون مع الآخرين اأفراداً موؤ�ش�شات.
• التعبري امل�شوؤول عن الراأي بالو�شائل امل�شروعة.

• الإ�شهام الفاعل داخل الأ�شرة ومع الأ�شدقاء وزمالء الدرا�شة اأو العمل يف الدفاع 
عن الوطن ووحدته.

ع�شو  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  ع�شو  األقاها  التي  املحا�شرة  تناولت 

جمل�س ال�شورى  الدكتور عبد الرحمن العناد ، يوم الثنني 1433/11/8هـ املوافق 

2012/9/24م ، بجامعة امللك �شعود للعلوم ال�شحية العديد من املحاور والتي من 

بينها : حقوق ال�شباب وم�شكالتهم وخ�شائ�شهم ، مفهوم الوحدة الوطنية ومقوماتها 

، م�شوؤولية ال�شباب يف املحافظة على الوحدة الوطنية ،  وقد تناولت املحا�شرة فئة 

ن�شبة عمرية  والأكرث   ، اأي جمتمع  اأهمية يف  الأكرث  ال�شريحة  باعتبارهم  ال�شباب 

من عدد ال�شكان الأمر الذي يوؤكد على اأهمية تكثيف اأن�شطة وبرامج الرعاية لهم ، 

اإ�شافة اإىل اأنهم اأكرث عر�شة للتيارات الثقافية الواقعة من اخلارج كونهم يعي�شون 

يف عامل يتغري ب�شرعة �شديدة.

1- م�سكالت ال�سباب: 

اأهم امل�شكالت التي تواجه ال�شباب هي �شعف دور الأ�شرة يف تن�شئة ال�شباب وعدم 

احلياة  يف  امل�شاركة  باأهمية  ال�شباب  وعي  وقلة  والطالبية  ال�شبابية  املراكز  توفر 

العامة، البطالة ، اعتماد الو�شاطة بدلً من الكفاءة يف التوظيف ، التمييز و التطرف 

الديني.

2- حقوق ال�سباب:

• م�شوؤولية موؤ�ش�شات املجتمع والدولة عن �شيانة حقوقهم وتوفري الظروف املنا�شبة 
لهم ومن ذلك:

• توفري اخلدمات الأ�شا�شية: التعليم ، العناية ال�شحية ، اخلدمات البلدية.
• تربيتهم وتن�شئتهم على حتمل م�شوؤولياته.

• تعزيز ثقتهم باأنف�شهم وبقدراتهم وت�شجيعهم على الإبداع والبتكار.
• تنمية روح الولء والنتماء للوطن وحثهم على امل�شاركة .

• اإيجاد فر�س العمل لهم حتى ل توظف طاقاتهم بطريقة خاطئة.
• التعامل معهم بعقليات منفتحة تتنا�شب مع متطلبات الع�شر.

• تنمية ملكة التفكري احلر املن�شبط ب�شوابط ال�شرع وت�شجيعهم على طرح وجهات 
نظرهم بجراأة اأدبية.

3- مفهوم الوحدة الوطنية وعنا�سرها:

وبني   ، وفئاته  املجتمع  اأفــراد  بني  والتوافق  الن�شجام  حالة  هي  الوطنية  الوحدة 

املجتمع من ناحية والقيادة ال�شيا�شية من ناحية اأخرى.

من اأهم عنا�شرها:

• ال�شتقرار ال�شيا�شي.
• ال�شتقرار القت�شادي.

• �شيادة القانون.

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )81( 
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حتت �شعار »تفعيل الربامج امل�شاندة« ، افتتح اأمري منطقة اجلوف �شاحب ال�شمو امللكي الأمري فهد بن بدر وبح�شور وزير ال�شوؤون 

الجتماعية الدكتور يو�شف بن اأحمد العثيمني اأعمال اللقاء ال�شابع ملديري ومديرات مكاتب ال�شمان الجتماعي يف اململكة والذي 

اأقيم خالل الفرتة 23-1433/11/24هـ املوافق 8-2012/10/9م ، ومب�شاركة العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة ذات عالقة 

البلدية  ال�شوؤون  وزارة   ، الإن�شان  الوطنية حلقوق  ، اجلمعية  ال�شورى  مثل جمل�س  الجتماعي  ال�شمان  وكالة  بعمل  واخت�شا�س 

والقروية ، وزارة العمل ، ال�شركة ال�شعودية للكهرباء ، م�شرف الراجحي ، الهيئة العامة لل�شياحة والآثار ، جمل�س الغرف التجارية 

ال�شعودية ، جامعة امللك �شعود ، عدد من مديري ومديرات مكاتب ال�شمان الجتماعي ومديري امل�شتقبل.

�شهد اللقاء عدداً من الفعاليات وجاءت م�شاركة اجلمعية من خالل جل�شة (تكامل جهود ال�شمان مع ال�شركاء يف جمال الربامج 

امل�شاندة بجمعية تراحم وجلنة اأوا�شر واجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان) قدمها الأ�شتاذ حممد الزهراين 

اأمني عام جلنة تراحم والدكتور طار�س ال�شمري امل�شرف العام على فرع اجلمعية مبنطقة اجلوف  والدكتور 

توفيق ال�شويلم رئي�س جمعية اأوا�شر واأدارها وكيل ال�شمان الجتماعي الأ�شتاذ حممد العقال.

خدمياً  وم�شاراً  اجتاهاً  كونها  امل�شاندة  الربامج  تناول  اللقاء  »اأن  العقال  الأ�شتاذ حممد  بني  جانبه  من 

امل�شتويني  على  م�شتفي�شة  وا�شت�شراقات  قراءات  بعد  ال�شنوات  يف  الوكالة  تبنته  ومهماً  بارزاً  اجتماعياً 

النظري والتطبيقي املتمثل يف التجارب العاملية ال�شابقة يف هذا املجال حيث حظي هذا الجتاه بالدعم 

واملباركة من املقام ال�شامي« ، واأ�شاف »فكرة ملتقيات ال�شمان الجتماعي ملديري ومديرات املكاتب التي 

و�شل عددها اإىل (102) مكتب يف خمتلف مناطق اململكة تعد مبثابة املراجعة ال�شنوية للعمل ال�شماين 

اإدارياً وميدانياً وا�شت�شرافياً وذلك من خالل الك�شف عن موا�شع التميز والتفوق وتعزيزها وتعميمها اإىل 

جانب تبيان موا�شع الق�شور ومعاجلتها وتالفيها«.

وتتمثل الربامج امل�شاندة يف برنامج امل�شاعدات ال�شمانية وبرنامج الدعم التكميلي وبرنامج الفر�س والتاأثيث 

امل�شاعدات  وبرنامج  الكهرباء  فواتري  من  جزء  ت�شديد  دعم  وبرنامج  املدر�شي  والزي  احلقيبة  وبرنامج 

النقدية لأجل الغذاء وبرنامج التاأمني ال�شحي وبرنامج ترميم املنازل وبرنامج امل�شاريع النتاجية.

د. طار�ش ال�سمري

ب��ح�����س��ور وزي�����ر ال�سوؤون  ال���ل���ق���اء  ي��ف��ت��ت��ح  اأم�����ري اجل�����وف 

االجتماعية

اأ. معتوق ال�سريف

د. مفلح القحطاني : غياب الثقافة احلقوقية وراء تكرار حوادث الضرب في املدارس
طالب رئي�س اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين وزارة ومديريات الرتبية والتعليم يف كافة مناطق اململكة باأخذ تعهدات على املعلمني يف 

بداية كل عام ت�شدد على عدم ا�شتخدام ال�شرب مع وجود رادع منا�شب حتى يختفي ال�شرب من املدار�س متاماً ، و اأرجع �شبب تكرار حوادث �شرب 

الطالب يف املدار�س بالرغم من وجود اإجراءات �شارمة متنعه اإىل غياب الثقافة احلقوقية لدى كل من املعلم والطالب ، وقال »حينما تن�شاأ ثقافة 

حقوقية �شليمة يرتبى عليها الن�شئ واملعلم منذ املرحلة البتدائية �شتوؤدي يف النهاية اإىل اختفاء ال�شرب من كل املدار�س يف مناطق ال�شعودية« ، 

ولفت اإىل اأن امل�شكلة لها بعد اآخر ، وهو اإميان املعلمني بال�شرب باعتباره اأ�شلوباً تربوياً �شليماً لتن�شئة الأبناء ، غري اآخذين بالعتبار اأن ال�شرب 

يكون نتيجته تخريج طالب حمطمني نف�شياً وغري اأ�شوياء وقد ميار�شون ال�شرب على الآخرين يف امل�شتقبل.

واأكد اأن احلل هو الرتكيز على املتابعة والرقابة على املعلمني يف بداية العام الدرا�شي، وذلك لإقناعهم باأهمية الأخذ بالأ�شاليب الرتبوية ال�شليمة 

وذلك عرب �شل�شلة حما�شرات يف بداية العام الدرا�شي.

مبيناً اأن املعلم الذي ميار�س العنف وال�شرب �شد الطالب يعاين من م�شكالت نف�شية ولديه ا�شطرابات يريد تفريغها يف الطالب.

 

ندوة بجدة لتسليط الضوء على دور وسائل اإلعالم جتاه حقوق الطفل   
، يف قاعة عبد  الإعــالم«  و�شائل  الطفل ودور  بعنوان »حقوق  ندوة   ، املكرمة  الإن�شان يف منطقة مكة  اأقام فرع هيئة حقوق 

القادر الف�شل مبقر الغرفة التجارية ال�شناعية يف جدة ، وا�شتمرت ملدة يومني ال�شبت والأحد 20-1433/11/21هـــ املوافق 

6-2012/10/7م ، وذلك مبنا�شبة اليوم العاملي للطفل ، واحتوى اليوم الأول من الندوة على حما�شرة بعنوان »حقوق الطفل يف 

الإ�شالم« األقاها اإمام وخطيب امل�شجد احلرام ال�شيخ �شالح اآل طالب ، وحلقة حوارية �شارك فيها كل من الدكتور عدنان الوزان  

والدكتور علي اخلبتي ، واأدارها الدكتور عبد العزيز النهاري ، اأما اليوم الثاين فقد مت خالله مناق�شة ثالث اأوراق عمل ، الأوىل 

للدكتور �شعود الكاتب بعنوان »دور الإعالم يف دعم ق�شايا حقوق الطفل« ، الثانية الدكتور هاين الغامدي »اإيجابيات و�شائل 

الإعالم يف بناء �شخ�شية الطفل« ،الثالثة ورقة عمل للباحث الإعالمي معتوق ال�شريف ع�شو اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان 

والرئي�س التاأ�شي�شي للجمعية ال�شعودية لرعاية الطفولة بعنوان »تغطية و�شائل الإعالم ملعاناة الأطفال« ، وقد اأكد امل�شاركون 

يف الندوة اأن �شعف الربامج التوعوية والتثقيفية اخلا�شة بحقوق الطفل اأدت اإىل اهتمام الإعالم ال�شعودي اخلا�س بالطفل 

باجلانب الرتفيهي دون اجلانب الأمني واحلقوقي ، مما اأ�شعف دوره جتاه ق�شايا العنف �شد الطفل ، وقد اأو�شى امل�شاركون 

بالعديد من التو�شيات كان اأبرزها:

1- �شرورة الإ�شراع يف اإ�شدار قانون حلماية الأطفال من العنف.

2- �شرورة تكثيف الربامج التوعوية والتثقيفية للمجتمع بحقوق وواجبات الأطفال.

3- ت�شمني تلك الواجبات واحلقوق يف املناهج الدرا�شية.

لالأطفال  اخلدمات  لتقدمي  العالقة  ذات  واجلهات  احلقوقية  اجلهات  بني  التعاون  من  املزيد  اإيجاد   -4

املعنفني.

5- العمل على تثقيف الأطفال يف كيفية حماية اأنف�شهم من العنف وتعريفهم باجلهات املخت�شة التي يلجاأون 

اإليها يف حال تعر�شهم له.

6- �شرورة فر�س قوانني على و�شائل الإعالم مبراعاة خ�شو�شية الأطفال املعنفني وتطبيقها على اأر�س الواقع.
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مت اختيـــار حي امل�شـــرة وحـــي الفيحاء يف حمافظـــة جدة للبدء يف تطبيق م�شـــروع 

»الذهب املفقود« وهو م�شـــروع حكومي يهدف اإىل فرز النفايات من امل�شـــدر لإعادة 

تدويرها ، ويعد امل�شروع الأول من نوعه على م�شتوى املدن ال�شعودية جلمع النفايات 

لإعادة تدويرها، وقد نفذته اأمانة جدة بالتعاون مع اجلمعية ال�شعودية للبيئة.

من جانبها اأكدت الدكتورة ماجدة اأبو راأ�س ، املدير التنفيذي جلمعية البيئة ال�شعودية 

اأن اخلرباء واملتخ�ش�شـــني يف جمال تدوير النفايات قدروا اأن املدن ال�شعودية تهدر 

�شـــنوياً ما ل يقل عن 40 مليار ريال ب�شـــبب عدم ال�شـــتفادة من مئات الأطنان من 

النفايات التي تهدر من دون تدويرها وال�شتفادة منها ب�شكل اأف�شل.

وقـــد اأكـــد الدكتور هاين اأبو راأ�س اأمني حمافظة جدة »اأنَّ احلاجة اإىل م�شـــروع فرز 

النفايـــات من امل�شـــدر يت�شـــمن اإجـــراء الفرز الأويل من امل�شـــدر مبعرفة ال�شـــكان 

وتخ�شـــي�س حاويـــات مميزة وخم�ش�شـــة لتجميع نـــوع واحد من اأنـــواع النفايات« ، 

واأ�شـــاف »امل�شروع يعد �شـــرورة ملحة ملا فيه من فوائد اقت�شادية وبيئية هادفة اإىل 

توفري املزيد من م�شـــادر الطاقة الطبيعية اقت�شـــادياً واحلفـــاظ على البيئة وتقليل 

حجم املرادم وكذلك منع ظاهرة النب�س من حاويات القمامة املنت�شرة يف كافة اأنحاء 

جدة«. 

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )81( 

محلياتذو احلجة  1433ه�  - نوفمرب   2012 م 

الشيييفافية الدوليييية : اململكييية تقدميييت عربييييًا في حتقييييق النزاهييية ومكافحة 

الفساد

حققت اململكة تقدماً عربياً يف جمال حتقيق النزاهة ومكافحة الف�شاد ، حيث احتلت املرتبة ال�شاد�شة على خارطة 

مكافحة الف�شاد بني دول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ، فيما احتلت املرتبة الـ 50 على امل�شتوى العاملي ، وذلك وفقاً 

لتقرير منظمة هيئة »ال�شفافية الدولية« ، التي اأن�شاأت موؤ�شراً دولياً لقيا�س الف�شاد ت�شدره كل 5 �شنوات ويغطي اأكرث 

من 167 دولة يف العامل.

من جانبه قال الدكتور مغاوري �شلبي م�شت�شار البحوث والدرا�شات القت�شادية يف جمل�س الغرف ال�شعودية »اأنَّ الق�شاء 

على الف�شاد يف اململكة �شريفع متو�شط دخل الفرد على املدى الطويل من 78.75 اإىل 315 األف ريال �شنوياً (21 اإىل 

84 األف دولر) « ، واأ�شاف » موؤ�شر الف�شاد القت�شادي يف ال�شعودية تطور خالل ال�شنوات املا�شية ، اإذ كان نقطتني 

خالل العام 1997 وفق قيا�س موؤ�شر الف�شاد العاملي ، ويف العام 2003 و�شل اإىل 4.5 نقطة ، ويف 2006 تراجع اإىل 

3.3 نقطة غري اأنه و�شل يف 2010 اإىل 4.7 نقطة من املوؤ�شر املكون من 10 نقاط«.

واأو�شح اأن الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد بينت اأن �شعف اأجهزة الرقابة الداخلية يف املوؤ�ش�شات احلكومية يعد �شبباً 

من اأ�شباب الف�شاد الإداري  الذي ترتتب عليه العديد من التجاوزات الإدارية واحلكومية وتعرث امل�شاريع ، وقال »القطاع 

اخلا�س يف العامل ينفق ما بني 20 و30 بليون دولر �شنوياً على الر�شاوي ، اأي اأنَّ اإجمايل فاتورة الف�شاد على م�شتوى 

العامل تبلغ تريليوين دولر بح�شب تقرير البنك الدويل«.

اجلدير بالذكر اأن قيمة موؤ�شر الف�شاد بني �شفر و10 درجات ، اأي اأنَّ الدولة اإذا ح�شلت على تقدير 10 درجات فهذا يعني اأنها خالية متاماً من عمليات الف�شاد ، اأم 

الدولة التي حت�شل على تقدير �شفر فهذا يعني اأنَّ جميع الأعمال وال�شفقات يف هذه الدولة خا�شعة للف�شاد والر�شوة .

اجلدير ذكره اأنه حتى الآن مل حت�شل اأي دولة يف العامل على تقدير 10 اأو تقدير �شفر ، ولكن هناك دول اقرتبت منهما ، حيث ح�شلت نيوزيلندا على اأف�شل دولة يف 

العامل من حيث ذلك املوؤ�شر ، يف حني اأتت نيجرييا يف املوؤخرة وبينهما اأتت الدامنارك وبريطانيا واأمريكا واليابان وفرن�شا وتركيا والهند.

جدة تشهد اطالق مشروع "الذهب املفقود" جلمع النفايات من أجل إعادة تدويرها

جتاوز نسبة حوادث املعلمات للنسبة الوطنية حلوادث املجتمع
قال الدكتور ح�شن الأحمدي ، املدير العام ملركز الأمري �شلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية، 

»جتاوزت ن�شـــبة حوادث املعلمات  والبالغة  6.2٪ ،  الن�شـــبة الوطنية حلوادث املجتمع والتي 

تبلـــغ  4٪ ، حيـــث و�شـــل عدد تلك احلوادث خـــالل الفرتة من 1419هــــ اإىل 1422هـ بــ 418 

حادثاً.

واأو�شـــح اأن ن�شـــبة املركبات »غري ال�شـــاحلة لال�شـــتخدام« لنقل املعلمات بلغت 56٪ ، يف حني 

بلغت ن�شبة املعلمات الالتي ل يتوافر لهن بدائل نقل ٪60.

واأ�شـــار اإىل اأهم م�شـــببات احلوادث والتي تركزت يف �شعف الرقابة على �شيارات النقل وعدم 

احلزم يف اإيقاف ال�شيارات املخالفة لحتياطات ال�شالمة يف نقاط التفتي�س بني املدن ، واأي�شاً 

انفجار الإطارات وال�شرعة الزائدة و�شوء الأحوال اجلوية ، لفتاً اإىل اأنَّ 22٪ من مركبات نقل 

املعلمات جتاوز عمر اإطاراتها اأربع �شنوات.
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اأنتجه فرع اجلمعية اخلريية ال�شعودية ملكافحة مر�س ال�شرطان يف املدينة املنورة وهو عمل اإن�شاين  »رحلة اأمل« ا�شم فيلم 

يقدم الدعم القوي ملر�شى ال�شرطان من خالل بث الأمل يف نفو�شهم مل�شاعدتهم على جتاوز مرحلة املر�س والأمل عرب مزيج 

من احللقات التي جتمع اأروع الكلمات واأرقى العبارات يتقدمها اآيات من كتاب اهلل واأحاديث من اأقوال الر�شول �شلى اهلل عليه 

و�شلم ، ويعد الأول على م�شتوى ال�شرق الأو�شط الذي يخاطب مر�شى ال�شرطان ومب�شاركة وزراء ونخب يف الطب والإعالم 

والفن ، وباإ�شراف 12 جهة حكومية وخا�شة.

ي�شلط الفيلم ال�شوء على ا�شرتاتيجية تهيئة املري�س من الناحية النف�شية ورفع معنوياته اإ�شافة اإىل مو�شوعات مهمة وموؤثرة 

اأخرى تغيب عن املري�س بعد اكت�شاف الإ�شابة مثل ال�شرب واملعرفة واملواجهة واملقاومة والأمل وال�شفاء باإذن اهلل وغريها ؛ ويتم 

عر�شها من منظور طبي ونف�شي وديني وثقايف ، الأمر الذي �شيكون له الأثر الإيجابي يف مكافحة املر�س وال�شتجابة للعالج.

وتدور فكرة ال�شريط حول �شاب يف العقد الثاين من العمر ، اأ�شيب مبر�س ال�شرطان حيث تتواىل امل�شاهد بدءاً بتلقيه النباأ ، ثم 

لقاء املري�س مع الطبيب املعالج ، كما يحتوي الفيلم على اأكرث من 50 كلمة جلميع امل�شاركني يف الفيلم ومن بينهم وزير ال�شوؤون 

الإجتماعية الدكتور يو�شف العثيمني ، يف حني يوؤكد الدكتور عبد اهلل الربيعة وزير ال�شحة ، يف كلمة له يف الفيلم عن اأهمية 

العزمية يف عالج مر�س ال�شرطان ، متطرقاً اإىل الهتمام الكبري الذي توليه حكومة خادم احلرمني ال�شريفني لهذه الفئة من 

خالل املراكز املنت�شرة يف اأرجاء اململكة لعالج املر�س والإ�شراع اإىل اإن�شاء مراكز متخ�ش�شة يف عالج الأورام يف املناطق التي ل 

يوجد فيها مراكز متخ�ش�شة ، م�شرياً اإىل اجلهود املبذولة من قبل وزارة ال�شحة خلدمة مر�شى ال�شرطان ومكافحة انت�شاره 

من خالل مراكز الك�شف املبكر عنه والو�شول اإىل مراحل متقدمة حتقق ال�شفاء مب�شيئة اهلل ، اإ�شافة اإىل كلمات لعلماء دين 

واأخ�شائيني نف�شيني اأ�شاروا فيها اإىل الأجر العظيم الذي يكت�شبه اأقارب املري�س للتخفيف من اآلم املري�س وخطورة الأطعمة 

ال�شريعة والإ�شعاعات املختلفة يف انت�شار اأمرا�س ال�شرطان ، اإىل جانب اإر�شادات اأخرى من بع�س اأ�شحاب الف�شيلة العلماء 

والدعاة ومن اأهل الخت�شا�س واخلربة.

اجلدير ذكره اأن حلقات الفيلم �شت�شدر يف �شل�شلة مكونة من اثني ع�شر قر�شاً ، و�شوف تبث يف القنوات الف�شائية و�شيم توزيع 

ن�شخ من الفيلم على جميع املراكز العالجية يف اململكة العربية ال�شعودية والدول العربية العاملة يف هذا املجال من اأجل اأن 

يحقق الفيلم دوره الإن�شاين والذي اأنتج من اأجله.

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )81( 

ذو احلجة  1433ه�  - نوفمرب   2012 م  محليات حقــــوق

بهدف تقدمي الدعم ملرضى السرطان
إنتاج أول شريط سينمائي على مستوى الشرق األوسط

وفقًا لدراسة علمية فإنَّ 90٪ من مديري مستشفيات وزارة الصحةال يحملون 
مؤهاًل في تخصص اإلدارة الصحية

قالت درا�شة قدمها الدكتور حمود بن فهد ال�شمري ، الباحث ال�شت�شاري لالإدارة ال�شحية واملدير التنفيذي مل�شت�شفى الدكتور 

عبد الرحمن امل�شاري ، اأنَّ 90٪ من مديري م�شت�شفيات وزارة ال�شحة يف اململكة ل يحملون موؤهاًل درا�شياً يف تخ�ش�س الإدارة 

ال�شحية ، فيما يحمل 34٪ منهم موؤهاًل اأقل من البكالوريو�س ، يف حني اأنَّ 89٪ منهم قادرون على ممار�شة عملهم من خالل 

اخلربة واملمار�شة ولي�س باملوؤهل.

 ، املوؤهلة  والإدارية  الطبية  الكوادر  نق�س  امل�شت�شفيات هي  تواجه مديري  التي  امل�شكالت  »اأبرز  فاإنَّ  ال�شمري  للباحث  ووفقاً 

ومركزية الإدارة العليا »مثاًل ال�شوؤون ال�شحية باملنطقة«  ، وحمدودية ال�شالحيات املممنوحة ملدير امل�شت�شفى وعدم القدرة على 

حتقيق مطالبات املجتمع ، وال�شغوط الجتماعية اخلارجية«. 

واأ�شاف »الدرا�شة خل�شت اإىل تنوع اأ�شباب قبول املدراء باملن�شب ما بني عدم وجود بديل منا�شب ، وامل�شاهمة يف خدمة القطاع 

ال�شحي يف املنطقة ، والرتقية الوظيفية فاإما اأن يكون ح�شل على ترقية اأو يطمح للرتقية ملن�شب اأعلى وحتقيق الذات والنفوذ الجتماعي واحلوافز املادية . 

والقذف  التشهير  عقوبة  ريال  ألف   500
على مواقع التواصل االجتماعي

اأو�شح عبد الرحمن الهزاع ، وكيل وزارة الثقافة والإعالم للعالقات 

الثقافية الدولية ال�شعودي ، اأن عقوبة الت�شهري والقذف على مواقع 

التوا�شل الجتماعي »في�شبوك وتويرت« ، ت�شل وفق القانون املعمول 

به يف ال�شعودية اإىل غرامة مببلغ 500 األف ريال ، واأ�شار يف الوقت 

معاملة  ال�شعودي  القانون  يف  يعامل  الإلكرتوين  الإعالم  اأن  ذاته 

لل�شحف  ترخي�شاً   250 من  اأكرث  الوزارة  اأ�شدرت  حيث  ال�شحف 

الإلكرتونية.
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ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )81( 

منوعاتذو احلجة  1433ه�  - نوفمرب   2012 م 

يف الفريو�ش  انت�سار  تظهر  اإلكرتونية  جمهرية   �سورة 

اخلاليا حيث مت تلوينها باللون االأخ�سر

اأكتوبر من هذا العام  احتفلت دول العامل والأول مرة يف 11 ت�سرين االأول / 

باليوم الدويل للفتاة  وذلك لالعرتاف بحقوق الفتيات االإن�سانية وتعزيزها 

والدعوة اإىل بذل املزيد من اجلهود ملواجهة حاالت انتهاكات حقوقهن والتي 

من اأهمها حرمانهن من الطفولة والتعليم وتعر�ش �سحتهن للخطر ب�سبب 

امل�ساعفات املرتبطة باحلمل ، اجلدير ذكره اأن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

اعتمدت ذلك اليوم يف عام 2011م.

فبالرغم من اجلهود املبذولة للحد من ظاهرة الزواج املبكر للفتيات اإل اأن تقرير �شندوق الأمم 

املتحدة لل�شكان يتوقع ارتفاع ن�شبة عدد الزيجات من 14.2 مليون حالة م�شجلة يف العام 2010 

اإىل 15 مليون حالة يف العام 2030م ، اأي بزيادة قدرها 14٪، ووفقاً للتقرير فقد مت تزويج فتاة 

واحدة من اأ�شل ثالث فتيات (اأي 67 مليون فتاة) قبل بلوغها الثامنة ع�شر من العمر يف البلدان 

النامية ماعدا ال�شني ، وقد كانت ن�شبة تلك الزيجات كالتايل : 46٪ يف اآ�شيا و37٪ يف اأفريقيا 

و29٪ يف اأمريكا الالتينية والكاريبي و18٪ يف املحيط الهادئ و15٪ يف البلدان العربية و11٪ يف اأوروبا ال�شرقية واآ�شيا الو�شطى ، وقال باباتوندي اأو�شوتيمهن املدير 

التنفيذي لل�شندوق »اإنَّ هذه الظاهرة ت�شلب الفتيات تعليمهن و�شحتهن والفر�س التي قد تتاح لهن على املدى الطويل ، وقد توؤدي اإىل م�شاعفات عند احلمل والولدة 

وقد تكون ال�شبب الرئي�شي لوفيات الفتيات اللواتي ترتواح اأعمارهن بني اخلام�شة ع�شرة والتا�شعة ع�شرة يف البلدان النامية«.

ويف ال�شياق ذاته احتفلت الأمم املتحدة باليوم الدويل للفتاة حتت �شعار »اإنهاء زواج الأطفال« ، وبني بان كي مون الأمني العام لالأمم املتحدة اأنَّ تعليم الإناث يعد اأحد 

اأف�شل ال�شرتاتيجيات حلماية الفتيات من الزواج املبكر ، واأ�شاف »يعد تعليم الفتيات من اأف�شل �شبل حماية الفتيات من اأن يتزوجن وهن بعد طفالت، فالبنت اإن  هي 

ا�شتطاعت اأن توا�شل درا�شتها وتنجو بنف�شها من الزواج يف �شن مبكرة، �شار باإمكانها اأن تبني اأ�ش�شاً  حلياة اأف�شل لنف�شها ولأ�شرتها، واإذا كانت ممن تزوجن بالفعل 

وهن �شغريات ، فاإن ح�شولها على التعليم والفر�س القت�شادية واخلدمات ال�شحية، مبا يف ذلك الوقاية من الإ�شابة بفريو�س نق�س املناعة الب�شرية وال�شحة اجلن�شية 

والإجنابية ،   يرثي حياتها ويح�شن اآفاق امل�شتقبل اأمامها. 

واإنني اأحث احلكومات والقيادات الأهلية والدينية واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س والأ�شر، وبخا�شة الرجال والفتيان، على  تعزيز حقوق الفتيات مبختلف الو�شائل، ول 

�شيما التفاقيات ذات ال�شلة باملو�شوع، واإعالن ومنهاج عمل بيكني، وبرنامج عمل املوؤمتر الدويل لل�شكان والتنمية، فلن�شع ن�شب اأعيننا �شعار هذا اليوم  »هذه  حياتي، 

وهذا حق من حقوقي، فلت�شعوا حدا لزواج الأطفال«  وليقم كل واحد منا بدوره لكي تبقى  الطفلة طفلة بدل اأن تتحول اإىل عرو�س.

ويف �شياق مت�شل قامت منظمة بالن انرتنا�شيونال باإطالق حملة ملدة 5 اأعوام حملت عنوان »لأنني فتاة« ، تهدف مل�شاعدة ماليني الفتيات يف احل�شول على فر�شة للتعليم 

ومهارات لدعمهن بال�شكل املطلوب من اأجل حت�شني حياتهن.

لقد حرمت من حقي يف طفولتي

لقد حرمت من حقي يف حياة �سليمة

 لقد حرمت من حقي يف التعليم

اليوم الدولي للفتاة11 أكتوبر

في أوروبا

منح العقاقير املضادة لفيروس نقص املناعة البشرية  »اإليدز«  مجانًا
يف الأول من �شهر اأكتوبر احلايل ، متكن جميع �شكان انكلرتا من احل�شول على العالج املجاين 

لفريو�س نق�س املناعة الب�شرية الإيدز ، بغ�س النظر عن و�شع الهجرة اخلا�س بهم ، حيث كانت 

فر�شة احل�شول على العالج املجاين مرتبط بالإقامة يف البالد ، يف نف�س الوقت الذي يتم عالج 

الأمرا�س املنقولة جن�شياً مثل الزهري وال�شيالن بغ�س النظر عن و�شعهم يف البالد.

الوطني  ال�شندوق  يف  واحلمالت  ال�شيا�شة  فريق  اأع�شاء  اإحدى  بريغز  اإليانور  قالت  جهتها  من 

لالإيدز »اإننا نطالب بهذا ال�شيء منذ حوايل �شبع �شنوات ، لذلك نحن �شعداء جداً ونرى تطوراً 

اإيجابياً جداً ، كانت حقاً مفارقة األ يكون عالج فريو�س نق�س املناعة الب�شرية جماناً ، بينما مينح 

عالج الأمرا�س املعدية واملنقولة جن�شياً الأخرى جماناً ، وكانت اختبارات الك�شف عن املر�س دائماً 

اإيجابية ، ولكننا نعرف اأن بع�س النا�س كانوا يرتددون يف اإجراء الختبار لأنهم كانوا يخ�شون من 

ارتفاع تكاليف العالج وبالتايل كان من املمكن اأن ي�شابوا باملر�س وين�شروا الفريو�س«.

ويف �شياق مت�شل اأظهرت درا�شة قام بها بريان راي�س ، رئي�س علماء فريو�س نق�س املناعة الب�شرية 

يف وكالة حماية ال�شحة ، اأن ثلث البالغني الذين ولدوا يف خارج انكلرتا ومت ت�شخي�س اإ�شابتهم 

بفريو�س نق�س املناعة الب�شرية اأ�شيبوا به بعد و�شولهم اإىل انكلرتا ، واأنهم كانوا متواجدين فيها 

خالل خم�س �شنوات يف املعدل املتو�شط ، وقال »من املهم لتحقيق الوقاية هو اأن يح�شل على هذا 

العالج كل من يحتاج اإليه ويح�شل عليه فوراً« ، واأ�شاف »�شيكون لتلك ال�شيا�شة اآثار جديدة على 

فهم �شيا�شة الوقاية اإذا ركزت على العالقات اجلن�شية الطبيعية لأن غالبيتهم من الأفارقة ، وهناك 

اآثار ل�شيا�شة الوقاية لأنها تعني اأن انتقال املر�س بني هذه املجتمعات اأعلى بكثري مما نعتقد«.
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اأندولن«  بات�شاو  »بات�شبان  الطفل  موؤ�ش�شة حقوق  ت�شجل 

اختفاء 90 األف طفل �شنوياً يف الهند ، وقالت املوؤ�ش�شة »اأنَّ 

ما ي�شل اإىل ع�شرة اأ�شعاف هذا العدد يُجرى الجتار بهم 

علماً اأنَّ اأغلبية هوؤلء الفتيات والفتيان ينتمون اإىل عائالت 

فقرية ، يختفون من الآباء مقابل الأموال اأحياناً ، ويرغمون 

اأو  واملنازل  وامل�شانع  املزارع  يف  العمل  اأو  الت�شول  على 

الزواج« ، يف الوقت الذي اعترب الكثري  يباعون لأغرا�س 

اأن عدم ت�شليط ال�شوء على تلك الق�شية يعود اإىل العديد 

من الأ�شباب والتي منها  جتاهل ال�شلطات الهندية لتلك 

الق�شية ، وعدم وجود الوعي الالزم حيال م�شاألة اختفاء 

الأطفال اأو الجتار بهم اأو ا�شتغاللهم يف الهند.

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )81( منوعاتحقــــوق

ذو احلجة  1433ه�  - نوفمرب   2012 م 

تقارير دولية تؤكد أنَّ مدينة غزة لن تكون صاحلة للعيش فيها بحلول عام 2020م
لالأمم  الإقليمي  للمكتب  تقرير  عنوان  هو   ،  »2020 للعي�س يف  مالئماً  مكاناً  تكون  لن  »غزة 

املتحدة يف الأرا�شي الفل�شطينية ، يعر�س الأو�شاع املعي�شية والقت�شادية والتوقعات حتى عام 

2020م ملدينة غزة املعزولة عن العامل منذ عام 2005م  ، فالتقرير ي�شلط ال�شوء على بع�س 

اإىل معلومات ووثائق  الق�شايا الهامة من املياه والكهرباء وخدمات ال�شحة والتعليم  م�شتنداً 

واإح�شاءات ح�شل عليها من جهات ر�شمية فل�شطينية.

اأكد التقرير اإىل الو�شع املاأ�شاوي الذي �شيوؤول اإليه قطاع غزة يف ظل تنامي العدد ال�شكاين 

املرتفع والذي يقدر �شنوياً بـ3.37 يف املئة ، ويبلغ عدد ال�شكان بنحو 1.6 مليون حالياً ، وتوقع 

التقرير اأن ي�شل اإىل 2.1 مليون ن�شمة بحلول عام 2020م ، اأي بزيادة قدرها 500 األف �شخ�س 

املعي�شية يف  الأو�شاع  لتح�شني  العاجلة  والإجراءات  اجلهود  من  املزيد  ببذل  التقرير  وطالب 

مدينة غزة ، من جهته قال ماك�شوي جيالرد من�شق ال�شوؤون الإن�شانية يف الأمم املتحدة »ينبغي القيام بتحرك الآن حتى تكون غزة مكاناً ميكن العي�س فيه بحلول 2020م ، 

والعي�س فيها �شعب الآن«  ، وطالب العامل بتوفري املزيد من امل�شاعدات لل�شكان والذين يعتمدون بن�شبة 80 يف املئة على معونات الأمم املتحدة والتمويل الأجنبي واقت�شاد 

الأنفاق والذي ي�شتطيعون من خالله جلب الغذاء ومواد البناء واللكرتونيات وال�شيارات من دولة م�شر ، واأ�شاف » ل يزال الفل�شطينيون يف غزة بحاجة اإىل العون برغم 

اجلهود امل�شنية التي يبذلونها ، فهم يعي�شون حتت احل�شار والحتالل ال�شرائيلي ويحتاجون اإىل م�شاعداتنا �شيا�شياً وعملياً على الأر�س«.

اأزمة نق�ش املياه ال�ساحلة لل�سرب

اجلوفية  الطبقة  فمياه   ، التقرير  اأثارها  التي  املهمة  الق�شايا  من  والغذاء  املياه  نق�س  اأزمة 

 ، معاجلة  دون  لل�شرب  اآمنة  لي�شت  منها   ٪90 ولكن   ، الرئي�شي  املياه  م�شدر  ال�شاحلية هي 

وبحلول عام 2016 م �شت�شبح طبقة املياه اجلوفية غري �شاحلة لال�شتعمال ، يف حال عدم 

املهند�س م�شعود ق�شطة من منظمة الأغذية  اأكده  اإجراءات عالجية ، هذا ما  باتخاذ  البدء 

ال�شاغل  ال�شغل  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  نق�س  مو�شوع  »اأنَّ  واأ�شاف  املتحدة  لالأمم  والزراعة 

والأكرث اإحلاحاً يف غزة اليوم ، والذي من املتوقع اأن يزداد �شوءاً يف ال�شنوات القادمة«، ويف 

�شياق مت�شل اأ�شار مدير برنامج ال�شغط والتاأثري يف جمعية التنمية الزراعية املهند�س تي�شري 

اأن الو�شع يف قطاع غزة ي�شري اإىل تدهور مواردالرزق الأ�شا�شية لأهايل القطاع   ، حمي�شن 

حيث يواجه 1.5 مليون ن�شمة نق�شاً حاداً يف املواد الغذائية نتيجة ت�شرر القطاع الزراعي 

خالل ال�شنوات املا�شية ب�شبب الإغالقات وجتريف الأرا�شي الزراعية والذي اأثر �شلباً بدوره 

على الو�شع القت�شادي العام الذي يعتمد ب�شكل كبري على الزراعة ، واأ�شاف »الحتالل وبدور مق�شود �شاهم يف عمليات تلويث املخزون اجلويف للمياه العذبة عرب 

التخطيط املعتمد لإقامة برك جتميع مياه ال�شرف ال�شحي فوق الأماكن التي يوجد فيها خمزون املياه اجلوفية العذبة«.

و�سع العمل يف غزة من بني االأ�سواأ يف العامل

قالت ندى النا�شف املديرة الإقليمية ملنظمة العمل الدولية اأن و�شع العمال يف قطاع غزة من بني الأ�شواأ يف املنطقة والعامل ، موؤكدة اأن ن�شبة بطالة ال�شباب الفل�شطيني 

هي واحد وع�شرين يف املائة.

 االأمم املتحدة توؤكد احتياج قطاع غزة ملزيد من امل�ساعدات االإن�سانية من

اأجل مواجهة احل�سار

 توفري مياه ال�سرب النقية من اأكرث

بواعث القلق امل�ستقبلي يف غزة

الفل�سطيني ال�سباب  بطالة   ن�سبة 

٪21

الهند تواجه ظاهرة اختفاء األطفال! األطعمة السريعة ميتد ضررها إلى البيئة
ك�شفت درا�شة بيئية اأمريكية ، اأنَّ الأطعمة ال�شريعة ل يقت�شر �شررها على �شحة من يتناولها بل اأي�شاً 

ميتد اإىل البيئة املحيطة ، حيث اأن من �شاأن قطعة بريجر واحدة اأن حتدث اأ�شراراً بالبيئة املحيطة 

ب�شكل اأ�شواأ مما يفعل عادم �شيارة نقل ، ووفقاً لوكالة »اأنباء ال�شرق الأو�شط« ، فقد اأو�شح امل�شرف 

على الدرا�شة بيل ويل�س »اإنَّ امل�شويات التي تعدها املطاعم العاملية ال�شهرية تنبعث منها كميات هائلة 

من املواد ال�شارة يف �شكل جزيئيات �شلبة تفوق حجمها اجلزيئيات املنبعثة من �شاحنات اأو مداخن 

�شاحنة  من حمرك  املنبعثة  ال�شارة  اجلزيئيات  كمية  فاإن  املقارنة  �شبيل  »على  واأ�شاف   ، امل�شانع« 

ديزل كبرية احلجم حتركت مل�شافة 143 مياًل هي كمية اجلزيئيات ذاتها املنبعثة من مدخنة �شواية 

فحم لإعداد البريجرعالوة مما هو معلوم طبياً من اأن اللحوم احلمراء امل�شوية قد تت�شبب يف بع�س 

الأمرا�س امل�شتع�شية« ، ويف �شياق مت�شل اأكد باحثون اأن الأطعمة ال�شريعة ت�شاهم يف ن�شبة ازدياد 

ح�شول مر�س الزهامير ، كما حذروا اأي�شاً من اأنها قد ت�شبب الإدمان بنف�س الطريقة التي ت�شببها 

املخدرات.
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قانونيات

اعرف
يكون �شاراً ب�شـــحة الطفل اأو بنموه البدين، اأو العقلي، 

اأو الروحي، اأو املعنوي، اأو الجتماعي.

2- تتخذ الدول الأطراف التدابري الت�شـــريعية والإدارية 

والجتماعيـــة والرتبويـــة التي تكفل تنفيـــذ هذه املادة ، 

ولهـــذا الغر�س، ومـــع مراعاة اأحكام ال�شـــكوك الدولية 

الأخرى ذات ال�شـــلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خا�س 

مبا يلي:

(اأ) حتديد عمر اأدنى اأو اأعمار دنيا لاللتحاق بعمل.

(ب) و�شع نظام منا�شب ل�شاعات العمل وظروفه.

(ج) فر�ـــس عقوبات اأو جزاءات اأخرى منا�شـــبة ل�شـــمان بغيـــة اإنفاذ هذه املادة 

بفعالية.

املادة الثالثة والثالثون

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�شبة، مبا يف ذلك التدابري الت�شريعية 

والإدارية والجتماعية والرتبوية، لوقاية الأطفال من ال�شـــتخدام غري امل�شروع 

للمـــواد املخـــدرة واملـــواد املوؤثرة على العقل، وح�شـــبما حتـــددت يف املعاهدات 

الدولية ذات ال�شـــلة، وملنع ا�شـــتخدام الأطفال يف اإنتاج مثل هذه املواد بطريقة 

غري م�شروعة والجتار بها.

املادة الرابعة والثالثون

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع اأ�شـــكال ال�شـــتغالل اجلن�شـــي 

والنتهاك اجلن�شي ، ولهذه الأغرا�س تتخذ الدول الأطراف بوجه خا�س، جميع 

التدابري املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة الأطراف ملنع:

(اأ) حمل اأو اإكراه الطفل على تعاطي اأي ن�شاط جن�شي غري م�شروع.

(ب) ال�شـــتخدام ال�شـــتغاليل لالأطفال يف الدعارة اأو غريها من املمار�شـــات 

اجلن�شية غري امل�شروعة.

(ج) ال�شتخدام ال�شتغاليل لالأطفال يف العرو�س واملواد الداعرة.

املادة اخلام�شة والثالثون

تتخـــذ الـــدول الأطراف جميـــع التدابري املالئمـــة الوطنية والثنائيـــة واملتعددة 

الأطـــراف ملنـــع اختطـــاف الأطفـــال اأو بيعهـــم اأو الجتار بهـــم لأي غر�س من 

الأغرا�س اأو باأي �شكل من الأ�شكال.

املادة ال�شاد�شة والثالثون

حتمي الدول الأطراف الطفل من �شـــائر اأ�شـــكال ال�شتغالل ال�شارة باأي جانب 

من جوانب رفاة الطفل.

  املادة التا�شعة والع�شرون 

1- توافق الدول الأطراف على اأن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:

(اأ) تنميـــة �شخ�شـــية الطفـــل ومواهبه وقدراتـــه العقلية والبدنية اإىل اأق�شـــى 

اإمكاناتها.

(ب) تنمية احرتام حقوق الإن�شـــان واحلريات الأ�شا�شـــية واملبادئ املكر�شة يف 

ميثاق الأمم املتحدة.

(ج) تنمية احرتام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه اخلا�شـــة، والقيم 

الوطنيـــة للبلـــد الـــذي يعي�س فيـــه الطفـــل والبلد الذي ن�شـــاأ فيه يف الأ�شـــل 

واحل�شارات املختلفة عن ح�شارته.

(د) اإعداد الطفل حلياة ت�شت�شـــعر امل�شوؤولية يف جمتمع حر، بروح من التفاهم 

وال�شـــلم والت�شـــامح وامل�شـــاواة بني اجلن�شـــني وال�شـــداقة بني جميع ال�شعوب 

واجلماعات الإثنية والوطنية والدينية والأ�شـــخا�س الذين ينتمون اإىل ال�شكان 

الأ�شليني.

(هـ) تنمية احرتام البيئة الطبيعية.

2- لي�ـــس يف ن�ـــس هذه املادة اأو املادة 28 ما يف�شـــر على اأنـــه تدخل يف حرية 

الأفراد والهيئات يف اإن�شـــاء املوؤ�ش�شـــات التعليمية واإدارتهـــا، رهناً على الدوام 

مبراعاة املبادئ املن�شو�س عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة وبا�شرتاط مطابقة 

التعليم الذي توفره هذه املوؤ�ش�شات للمعايري الدنيا التي قد ت�شعها الدولة.

املادة الثالثون

يف الـــدول التـــي توجد فيهـــا اأقليات اإثنيـــة اأو دينية اأو لغوية اأو اأ�شـــخا�س من 

ال�شـــكان الأ�شـــليني، ل يجوز حرمان الطفل املنتمي لتلـــك الأقليات اأو لأولئك 

ال�شـــكان من احلق يف اأن يتمتع، مع بقية اأفراد املجموعة، بثقافته، اأو الجهار 

بدينه وممار�شة �شعائره، اأو ا�شتعمال لغته.

املادة الواحدة والثالثون

1- تعـــرتف الـــدول الأطراف بحـــق الطفل يف الراحة ووقت الفـــراغ، ومزاولة 

الألعاب واأن�شـــطة ال�شـــتجمام املنا�شـــبة ل�شـــنه وامل�شـــاركة بحريـــة يف احلياة 

الثقافية ويف الفنون.

2- حتـــرتم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل يف امل�شـــاركة الكاملة يف احلياة 

الثقافية والفنية وت�شـــجع على توفري فر�س مالئمة ومت�شاوية للن�شاط الثقايف 

والفني وال�شتجمامي واأن�شطة اأوقات الفراغ.

املادة الثانية والثالثون

1- تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل يف حمايته من ال�شتغالل القت�شادي 

ومن اأداء اأي عمل يرجح اأن يكون خطرياً اأو اأن ميثل اإعاقة لتعليم الطفل، اأو اأن 

  * اتفاقية حقوق الطفل

 * انضمت اململكة إلى هذه االتفاقية في فبراير عام 1996م  بتحفظ على املواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية  

نظام املرافعات ال�شرعية نظم هذه امل�شالة حيث ن�شت املادة ( 27 ) من النظام على اأن املحاكم يف اململكة تخت�س بالنظر يف الدعوى املقامة على امل�شلم غري ال�شعودي 

الذي لي�س له حمل اإقامة عام اأو خمتار يف اململكة ، وذلك يف الأحوال الآتية :

اأ - اإذا كانت الدعوى معار�شة يف عقد زواج يراد اإبرامه يف اململكة .

ب - اإذا كانت الدعوى بطلب الطالق اأو ف�شخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة ال�شعودية اأو التي فقدت جن�شيتها ب�شبب الزواج متى كانت اأي منهما مقيمة 

يف اململكة ، اأو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غري ال�شعودية املقيمة يف اململكة على زوجها الذي كان له حمل اإقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل 

بعد من اأرا�شي اململكة .
ُ
حمل اإقامته يف اخلارج اأو كان قد اأ

ج - اإذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان املطلوب له النفقة مقيماً يف اململكة .

د - اإذا كانت الدعوى ب�شاأن  ن�شب �شغري يف اململكة، اأو كانت متعلقة مب�شاألة من م�شائل الولية على النف�س اأو املال متى كان للقا�شر اأو املطلوب احلجر عليه حمل 

اإقامة يف اململكة .

هـ-  اإذا كانت الدعوى متعلقة مب�شاألة من م�شائل الأحوال ال�شخ�شية الأخرى وكان املدعي �شعودياً اأو كان غري �شعودي مقيماً يف اململكة ، وذلك اإذا مل يكن للمدعى 

عليه حمل اإقامة معروف يف اخلارج.

هل تنظر حماكم اململكة يف الق�سايا املقامة على غري ال�سعوديني اإذا مل يكن لهم حمل اإقامة حمدد يف اململكة ؟

استشارات قانونية

واجباتك

حقوقك

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني
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»قوانني الإف�شاح املايل« ، هو ا�شم مكتبة اأطلقها البنك الدويل وذلك مل�شاعدة وا�شعي ال�شيا�شات 

واخلرباء املمار�شني على اإر�شاء اأنظمة قوية لالإف�شاح املايل، حيث تقوم املكتبة بتجميع اأكرث 

من األف قانون ولئحة تنظيمية لالإف�شاح املايل والقيود على اأن�شطة املوظفني العموميني من 

167 بلداً.

للمكتبة فاإنه لي�س كل املوظفني العموميني ُملَزمني بالإف�شاح عن ثرواتهم وم�شاحلهم.  ووفقاً 

فاملوظفون من امل�شتويات العليا ت�شملهم بوجه عام قوانني الإف�شاح املايل، ففي 93 يف املائة من 

البلدان التي تغطيها قاعدة البيانات تُلزم القوانني اأع�شاء جمل�س الوزراء بالإف�شاح، ويف 91 

يف املائة من البلدان تُلزم  القوانني اأع�شاء الربملان، ويف 62 يف املائة منها تُلزم القوانني كبار 

ممثلي الدعاء والنيابة العامة بالإف�شاح، غري اأن 43 يف املائة من البلدان فح�شب هي التي تتيح 

للجمهور حرية الطالع على اإقرارات الذمة املالية للموظفني العموميني.

اجلدير ذكره اأنه قد ك�شفت بيانات جديدة للبنك الدويل اأنه بالرغم من اأن 78 يف املائة من 

البلدان امل�شمولة يف قاعدة البيانات لديها اأنظمة لالإف�شاح املايل، فاإن 36 يف املائة منها فح�شب 

تُراجع بانتظام اإقرارات الإف�شاح املايل للموظفني العموميني لر�شد اأي خمالفات وتناق�شات.

www.worldbank.org/amlcft :ميكن الو�شول اإىل املكتبة على املوقع التايل
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ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ع�شو اجلمعية و امل�شرف العام على ال�شوؤون املالية 

والإدارية

ينال مو�شوع حقوق الإن�شان ، اأهمية ق�شوى تنبع من طبيعة 

ن�س  وقد  الإن�شان،  كرامة  على  واأثر حمايتها  هذه احلقوق 

القراآن الكرمي على تكرمي اهلل  لالإن�شان يف قوله تعاىل: {

َولََقْد َكَرْمنَا بَِني اآََدم}، ويقت�شي هذا التكرمي الإلهي رعاية 

هذه احلقوق وحمايتها والعمل على وقائية اأفراد املجتمع من 

اأي جتاوزات اأو انتهاكات قد مت�س حقوقهم من خالل توعيتهم 

الذي يدور يف  اأن  اإل   ، الأنظمة  لهم  التي كفلتها  بحقوقهم 

اعتقاد الكثري من الأفراد اأن معاجلة الق�شايا احلقوقية ل 

تبداأ اإل بعد وقوع النتهاك والتجاوز وهذا العتقاد ال�شائد 

غري �شحيح وخمالف لطبيعة عمل اجلهات احلقوقية والتي 

يتمحور عملها من خالل دورين رئي�شيني وهما :

الدور الوقائي والذي يتمثل يف تفادي وقوع اأي جتاوز بحق 

تبعات  معاجلة  يتمثل يف  والــذي  العالجي  ــدور  وال ــراد  الأف

حول  يتمحور  الوقائي  فالدور   ، اأ�شبابه  واإزالــة  النتهاكات 

الأنظمة  لهم  كفلتها  التي  بحقوقهم  املجتمع  اأفــراد  تثقيف 

العمل  وور�ــس  التدريبية  ـــدورات  ال خــالل  من  والتعليمات 

احلق  طبيعة  اإي�شاح  اإىل  بالإ�شافة  التثقيفية  واملحا�شرات 

لدينا  يكون  بــاأن  ذلك  من  وي�شتفاد  عليه  املحافظة  وكيفية 

اأفراد لديهم وعي واإملام باملبادئ الأ�شا�شية للحقوق املقررة 

لهم وفق الأنظمة والتعليمات حيث ياأتي ن�شر ثقافة حقوق 

الإن�شان يف جمتمعنا يف الوقت الراهن متوافقاً مع توجهات 

قيادتنا الر�شيدة التي اأ�ش�شت احلوار  الوطني داخلياً ودعت 

اإل   ، الــدويل  امل�شتوى  على  والثقافات  ــان  الأدي بني  للحوار 

تقوم  جهات  وجود  يقت�شي  الإن�شان  حقوق  ثقافة  ن�شر  اأنَّ 

اأن هناك عقبه قد  اإل  تتم من خاللها  واآليات وو�شائل  بها 

تعيق حتقيق هذا الدور الوقائي الأهم األ وهو عدم جتاوب 

وندوات  من حما�شرات  تنظيمه  يتم  ما  مع  الأفــراد  بع�س 

 ، بها  وتوعيتهم  احلقوقية  الثقافة  ن�شر  منها  الهدف  يكون 

مما يوؤكد على اأن الهتمام بو�شع اإجراءات وقائية �شيكون 

ملعرفتهم  الأفـــراد  تظلمات  من  التقليل  يف  ــر  الأث بالغ  لها 

م�شبقاً مالهم وما عليهم ، اأما  الدور العالجي فيوجد بعد 

اجلهات  دور  ينح�شر  وهنا  الأفــراد  بحق  النتهاك  حــدوث 

اأ�شباب النتهاك واإرجاع احلق  احلقوقية على العمل لإزالة 

الغالب  يف  عليه  يرتتب  العالجي  ــدور  ال اأن  اإل  لأ�شحابه 

املت�شرر. ت�شيب  قد  التي  املالية  اأو  النف�شية  الآثــار   بع�س 

Nshr1@yahoo.com    

الوقاية خري من العالج يف 

ق�سايا حقوق االإن�سان

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�شرة لتعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�شحابها
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ملساندة الدول في مكافحة الفساد

قوانني  حتمل  االنترنت  على  مكتبة  يدشن  الدولي  البنك 
اإلفصاح املالي

الرياضنقاًل عن صحيفة


