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ص 5 ص 4 ص3

ير�صد  اجل��م��ع��ي��ة  م����ن  ف���ري���ق 

خمطط  �������ص������ك������ان  م�������ع�������ان�������اة 

احلرمني ال�صريفني بجدة.

ال����ف����اخ����ري:ي����ج����ب احل�������ذر من 

ت��وظ��ي��ف الأم������وال ل���دى جهات 

غري معتمدة من الدولة.

اجل���م���ع���ي���ة ت����د�����ص����ن ع�������دد من 

الفعاليات لن�صر الوعي بحقوق 

الطفل.

ال�صنة  ال�صابعة  - العدد اخلام�ض والثمانون -  ربيع الثاين    - 1434 ه� - مار�ض   2013م  -  الريا�ض - اململكة العربية ال�صعودية

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

طبعت بدعم من موؤ�ص�صة الربيد ال�صعودي

اجلمعية  ب����أن  م�سئول  م�سدر  ���س��رح 

خالل  ت�بعت  الإن�س�ن  حلقوق  الوطنية 

ملوث  دم  نقل  ح�دثة  امل��سية  الفرتة 

الطفلة  (الإي����دز),اإىل   HIV بفريو�س 

ره�م يف م�ست�سفى ج�زان الع�م وتط�لب 

وكذلك  ف��وراً  تب�در  ب���أن  ال�سحة  وزارة 

تقدم  التي  الأخ��رى  ال�سحية  اجله�ت 

خدم�ت يف جم�ل نقل الدم للت�أكد الت�م 

الدم,على  نقل  واإج����راءات  اآل��ي���ت  م��ن 

عدم  �سم�ن  اأج��ل  من  اململكة  م�ستوى 

تكرار مثل هذه احل�دثة,كم� توؤكد على 

بواجب�ته�  ال�سحة  وزارة  قي�م  اأهمية 

جت�ه تقدمي الدعم امل�دي واملعنوي لهذه 

التغلب  واأ�سرته� مب� ميكنهم من  الفت�ة 

العن�ية  على  وح�سولهم  مع�ن�تهم  على 

الطبية الالزمة.

وقوفه�  اجل��م��ع��ي��ة  »ت���وؤك���د  واأ����س����ف 

وم�س�ندته� لأ�سرة الطفلة و ت�أمل �سرعة 

العوز  متالزمة  مر�سى  نظ�م  اإ���س��دار 

ق�مت  (الإيدز),الذي  املكت�سب  املن�عي 

اجلمعية ب�إعداد واإقرتاح م�سودة نظ�مه 

الأوىل يف وقت �س�بق وُدر�س موؤخراً يف 

جمل�س ال�سورى من اأجل �سم�ن ح�سول 

امل�س�بني بهذا املر�س على حقوقهم«.

من جهته ط�لب الدكتور اأحمد البهكلي 

اجلمعية  ف���رع  ع��ل��ى  ال���ع����م  امل�����س��رف 

عدة  من  حم�يدة  جلنة  بتكوين  بج�زان 

و�سرعيون  ق�نونيون  به�  ي�سرتك  جه�ت 

لإن�س�ف  الق�سية  يف  للتحقيق  وطبيون 

طرف�ً  ال�سحة  وزارة  كون  ره�م  الطفلة 

املت�سببني  وط�لب مبح�كمة  الق�سية  يف 

واملق�سرين وتعوي�س الطفلة واأ�سرته�.

مبستشفى  رهام  الطفلة  إلى  اإليدز  بفيروس  امللوث  الدم  نقل  حول  باجلمعية  مسئول  مصدر  تصريح 
جازان العام

نائب رئيس اجلمعية: هناك توجه إلغالق ملف املوقوفني أمنيًا وإطالق سراح من لم تثبت عليه التهمة
اأكد املتحدث الر�سمي ب��سم اجلمعية الدكتور �س�لح اخلثالن,اأنَّ هن�ك توجه�ً لإغالق ملف املوقوفني اأمني�ً واإطالق �سراح من مل تثبت عليه التهمة,ومت�بعة اأو�س�ع البقية من 

امل�سجونني واإح�لته� للمح�كم,م�سرياً اإىل اأنَّ اأ�سر املوقوفني على توا�سل دائم مع اجلمعية وتت�بع �سكواهم لدى اجله�ت املعنية,واأ�س�ف هن�ك موقوفني منذ فرتة طويلة,منهم 

من هو حديث التوقيف واحل�لت مت�بينة يف ذلك,مو�سح�ً اأن زي�رات اجلمعية للموقوفني تتم ب�سكل دائم للتحقق من اأو�س�عهم وغ�لب�ً م� يتم النظر يف الق�س�ي� التي مت اإيق�ف 

املتهم فيه� بطريقة غري نظ�مية,اأو اأن املوقوف مل يحل للمح�كمة اأو مل تثبت عليه تهمة �سده خالل الأ�سهر ال�ستة الأوىل من �سجنه.

تتمة �ض2

خالل لقاء بعثة االحتاد األوروبي

رئيس اجلمعية ونائبه يشرحان للسفراء  
آليات العمل احلقوقي في اململكة

رئي�س  ق�م  الأوروب���ي  الحت���د  بعثة  رئي�س  لدعوة  تلبيًة 

يرافقه  القحط�ين  ربيع�ن  بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية 

ن�ئب رئي�س اجلمعية الدكتور �س�لح بن حممد اخلثالن 

يوم الأحد 1434/4/7ه� املوافق 2013/2/17م, بح�سور 

مقر  ُع��ِق��د يف  وال���ذي  الأوروب����ي  الحت����د  �سفراء  لق�ء 

عن  للحديث  اللق�ء  تطرق  الري��س,حيث  البعثة مبدينة 

عدد من املو�سوع�ت املتعلقة بحقوق الإن�س�ن منه� دور 

اجلمعية يف ن�سر ثق�فة حقوق الإن�س�ن بني اأفراد املجتمع 

والأجهزة احلكومية,والآلية التي تتبعه� اجلمعية يف ر�سد 

وا�ستقب�ل ال�سك�وى,وطرق عالجه�,وكذلك املراأة و دوره� 

يف املجتمع ال�سعودي وم� �سدر من قرارات �س�مية حول 

متكينه� من حقه� يف ع�سوية جمل�س ال�سورى وامل�س�ركة 

يف النتخ�ب�ت البلدية,وقد بني رئي�س اجلمعية اأن هن�ك 

حقوق  بتعزيز  يتعلق  فيم�  اململكة  يف  ملحوظ  تقدم 

الإن�س�ن ب�سكل ع�م وحقوق املراأة ب�سكل خ��س,هذا وقد 

اجلمعية يف جم�ل  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  ال�سفراء  ثمن 

حقوق الإن�س�ن كم� مت الت�أكيد على اأهمية اللق�ءات بني 

لتو�سيح  اجلمعية  وم�سئويل  الأوروب��ي  الحت���د  �سفراء 

اآلية العمل الق�نونية واحلقوقية يف اململكة و التي تخ�سع 

لأحك�م ال�سريعة الإ�سالمية, مل� لذلك من اأثر على فهم 

على  الإج���ب��ة  مت  الإيج�بية,كم�  احلقوقية  التطورات 

اآلي�ت  حول  الأوروبية  الدول  �سفراء  ا�ستف�س�رات  بع�س 

ببع�س  املتعلقة  و  اململكة  والق�نوين يف  العمل احلقوقي 

الق�س�ي�.

د. �صالح اخلثالن

 جانب من لقاء بعثة الحتاد الأوروبي برئي�ض اجلمعية
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رئيس اجلمعية: تظلمات وقضايا األسر التي التوجد لها أوراق ثبوتية ترد إلينا في الفترة 
األخيرة بشكل يومي 

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  ق���ل 

ربيع�ن  ب��ن  م��ف��ل��ح  ال��دك��ت��ور  الإن�����س���ن 

(�سحيفة  ل������  ت�����س��ري��ح  يف  ال��ق��ح��ط���ين 

الأ�سر  وق�س�ي�  تظلم�ت  ال�����س��رق),اأنَّ 

اإىل  ترد  ثبوتية  اأوراق  له�  التي ل توجد 

يوؤكد  الذي  يومي,الأمر  ب�سكل  اجلمعية 

اتُ��خ��ذت يف ذلك  ال��ت��ي  ك��ل احل��ل��ول  اأنَّ 

تعد  التنفيذية  اجله�ت  قبل  من  اجل�نب 

وقتية, مط�لب�ً اإي�ه� ب�إنه�ء متعلق�ت تلك 

حلول  عرب  ق�س�ي�هم  ومع�جلة  الأ���س��ر 

ع�جلة ودائمة. 

ع�سرات  اأح�لت  اجلمعية  »اإن  واأ�س�ف 

املدنية  الأح����وال  وك���ل��ة  اإىل  الق�س�ي� 

التعليم  واإدارات  امل��ن���ط��ق  واإم�������رات 

وال�سوؤون ال�سحية كونه� الأكرث مالم�سة 

حلول  و�سع  خ��الل  م��ن  الق�س�ي�  لتلك 

ومتكني  الأ���س��ر  اأوراق  اإن��ه���ء  تت�سمن 

العالج  من  واأطف�ل  زوج��ة  من  اأف��راده��� 

يف امل�ست�سفي�ت«, مو�سح�ً اأن عدم وجود 

اأوراق يت�سمن ثالث ح�لت, اإم� اأن تكون 

�سعودي�ً  الأب  ويكون  �سعودية  غري  الأم 

اأو  �سعودية  والأم  �سعودي  غري  الأب  اأو 

ح�لت تلقته� اجلمعية وك�ن الأب �سعودي�ً 

فيه� والأم �سعودية ولكن الأ�سب�ب ع�ئدة 

تخ�ذله  اأو  هروبه  اأو  الأب  اإه��م���ل  اإىل 

التي  الثبوتية  اأبن�ئه  اأوراق  اإمت����م  ع��ن 

واحل�سول  حي�تهم  مم�ر�سة  من  متكنهم 

اأن  حني  لهم,يف  املت�حة  اخلدم�ت  على 

هن�لك اإ�سك�لي�ت تتعلق بوجود م�سكالت 

اإ�س�فة يف هوي�ت الآب�ء والأمه�ت اأحي�ن�ً 

ت�سمن  التي  الإج���راءات  اإكم�ل  عدم  اأو 

تلك  اأنَّ  م��وؤك��داً  الثبوتية  الأوراق  اإن��ه���ء 

عدم  ظل  يف  ل�سيم�  »م��وؤمل��ة«  الق�س�ي� 

�سريع  نظ�م  اأو  له�  حقيقي  اإنه�ء  وجود 

ي�سمن لالأطف�ل ولالأ�سرة احل�سول على 

حقوقهم التي يتمتع به� اآخرون.

اجلمعية تتابع ملف املوقوفني أمنيًا وتسعى إلى حصولهم على كافة حقوقهم
تتمة �س1.. ق�ل ع�سو اجلمعية الأمني الع�م املكلف خ�لد بن عبد الرحمن الف�خري, عرب ت�سريح ل�� (�سحيفة الوطن) »اأنَّ عدد املوقوفني منذ بداية مت�بعة اجلمعية مللفهم 

ك�ن نحو4000 موقوف, ومت اإطالق �سراح 1700 منهم, واأن عدد املوقوفني من الن�س�ء للع�م احل�يل ح�لة واحدة فقط«, م�سيف�ً اأن التهمة املوجهة �سده� هي متويل بع�س 

الأعم�ل الإره�بية, واأ�س�ف الف�خري »اإن احل�لت التي م� زالت موقوفة تندرج حتت من هم يف طور املح�كمة,اأو يف مرحلة التحقيق,واأن املوقوفني يف مرحلة التحقيق يف 

ح�ل مل يثبت عليهم �سيء,�سيتم اإطالق �سراحهم,ويف ح�ل اإثب�ت التهم على املوقوف �ستتم اإح�لته للمح�كمة,ويتم على اأ�س��سه النظر ب�لعقوب�ت املوجهة له بح�سب م� ثبت 

عليه من جرم,اأوالكتف�ء ب�ملدة التي ق�س�ه� ب�ل�سجن«.

وبني اأن غ�لبية ق�س�ي� املوقوفني هي ق�س�ي� اأمنية,مثل ال�سرتاك يف عملي�ت متعلقة ب�إي�س�ل مواد لت�سنيع املتفجرات اأو ال�سرتاك يف التحري�س عن طريق ا�ستقط�ب 

اأوجتنيد جمموع�ت, ب�لإ�س�فة اإىل متويل هذه املجموع�ت وتقدمي الدعم امل�يل له�,اأو ال�سفر للخ�رج للجه�د يف املن�طق التي مت منع ال�سفر له�,وال�سرتاك يف ال�سطراب�ت 

اأو القي�م ب�أعم�ل م�سلحة.

واأ�س�ف »اجلمعية تت�بع هذا امللف منذ فرتة طويلة وت�سعى اإىل اأن يح�سل املوقوفني ك�فة على حقوقهم ك�ملة,واأن تتم اإجراءات التحقيق وفق املع�يري العدلية املعمول به�, 

اإ�س�فة اإىل اأن تكون املدة التي تتعلق ب�إجراءات املح�كمة وا�سحة,و�سم�ن وجود حم�م للموقوف وهو م� مت تطبيقه على اأر�س الواقع الآن و�سعين� له �س�بق�ً«.

بعد قرار مجلس الوزراء القاضي مبعاجلة اآلثار السلبية املترتبة على زواج السعوديات بغير 
سعوديني

الشريف: ال بد من  تفعيل األنظمة
وجه وزير الداخلية الأمري حممد بن ن�يف موؤخراً اجله�ت املخت�سة ب�إنف�ذ قرار 

جمل�س الوزراء الق��سي مبع�جلة الآث�ر ال�سلبية املرتتبة على زواج ال�سعودي�ت بغري 

�سعوديني,والتي ك�ن اأبرزه� وزارة اخل�رجية وال�سحة والتعليم وال�سوؤون الجتم�عية 

ب�إنف�ذ م�سمون هذا القرار  والعمل, و�سرورة الطالع على ذلك التوجيه والإيع�ز 

امل�س�ر اإليه وم� وجه به جمل�س الوزراء,ومن جهته� بداأت املديرية الع�مة للجوازات 

يف جميع من�طق اململكة ب�لعمل على تنفيذ م� يخ�سه� يف ذلك القرار.

الع�م على فرع اجلمعية  امل�سرف  ال�سريف  الدكتور ح�سني  ويف �سي�ق مت�سل ق�ل 

بجدة »اأن احل�جة ق�ئمة لتفعيل اأنظمة مع�جلة بع�س اأو�س�ع املقيمني من اأب اأجنبي 

واأم �سعودية«,وبني اأن القرار ال�س�در منح املقيم زوج املواطنة ال�سعودية امتي�زات 

منه� احت�س�به �سمن ن�سبة ال�سعودة.

ويف ال�سي�ق ذاته اعتربت القرار ع�سو اجلمعية الأ�ست�ذة �سهيلة زين الع�بدين خطوة 

متهيدية ملنح املراأة ال�سعودية احلق يف منح جن�سيته� لزوجه� واأبن�ئه� واأكدت اأن ذلك 

من حق املواطنة ال�سعودية اأ�سوة ب�سقيقه� الرجل,واأ�س�فت »ب�لرغم من اإيج�بية تلك 

اخلطوة اإل اأنه� ل تغني عن ح�سول الزوج والأبن�ء على اجلن�سية نظراً للمعوق�ت 

الكثرية التي يواجهونه�, فالبد من توحيد جن�سية اأفراد الأ�سرة �سعي�ً يف ت�س�منه� 

اأن النظ�م الأ�س��سي يف احلكم ين�س على  لأنه� الوحدة الأ�س��سية للمجتمع علم�ً 

اأ�س�سه�  اأهم  من  والتي  املجتمعية  والقوامة  الأ�سرية  الروابط  تراعى  اأن  �سرورة 

توحيد جن�سية الأ�سرة الواحدة«.

الرتتيب�ت اخل��سة ب�أولد املواطنة ال�سعودية  املتزوجة من غري �سعودي

1- مينح اأولد املواطنة ال�سعودية املقيمني يف اململكة حق الإق�مة على 

كف�لة والدتهم,كم� يحق له� ا�ستقدامهم اإذا ك�نوا خ�رج اململكة,ب�سرط 

عدم وجود مالحظ�ت اأمنية عليهم, وكذلك تتحمل الدولة ر�سوم اإق�مة 

اأبن�ئه�.

2- ي�سمح لأبن�ئه� العمل لدى الغري يف القط�ع اخل��س وهم على كف�لة 

والدتهم.

والعالج  الدرا�سة  حيث  من  ال�سعوديني  مع�ملة  اأبن�ئه�  يع�مل   -3

ويحت�سبون �سمن ن�سب ال�سعودة يف القط�ع اخل��س.

اململكة  خ�رج  ك�ن  اإذا  الأجنبي  زوجه�  ا�ستقدام  للمواطنة  ي�سمح   -4

اأو نقل كف�لته عليه� اإذا ك�ن داخل اململكة اإن رغب يف ذلك,ويدون يف 

الإق�مة (زوج مواطنة �سعودية) ويُ�سمح له ب�لعمل يف القط�ع اخل��س 

اأي  اأن يكون لديه جواز �سفر معرتف به ميكنه من العودة يف  ب�سرط 

وقت لبلده (جهة اإ�سدار اجلواز).

اأن يكون الزواج مت   ي�سرتط ل�سري�ن الأحك�م الواردة من هذا القرار 
مبوافقة اجلهة املخت�سة اأو اأن يكون عقد النك�ح موثق�ً واأن  يكون لدى 

اأولد املواطنة ال�سعودية من غري ال�سعودي وث�ئق تثبت هوي�تهم.

*



فريق من اجلمعية يرصد معاناة سكان مخطط احلرمني الشريفني بجدة
ويطالب بخطط عاجلة فورية ملساعدة املواطنني للتخفيف من معاناتهم
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ط�لب عدد من �سك�ن خمطط احلرمني 

ال�سريفني بجدة فرع اجلمعية الوطنية 

حقوقهم  بجدة,حم�ية  الإن�س�ن  حلقوق 

وال���وق���وف ع��ل��ى واق����ع م��ع���ن���ت��ه��م مع 

التي  الوطنية  امل��ي���ه  و�سركة  الأم���ن��ة 

بداأت يف املخطط منذ ع�م 2006م,دون 

املقدمة  ال�����س��ك���وى  م���ع  جت�����وب  اأي 

مي�ه  اختالط  ج��راء  قبلهم,وذلك  من 

داخل  ال�سرب  مبي�ه  ال�سحي  ال�سرف 

على  اأ�سرار  من  ت�سببه  وم�  خزان�تهم 

�سحتهم,والتي من املمكن اأن توؤدي اإىل 

احتم�ل انت�س�ر بع�س الأوبئة والأمرا�س 

التي ت�سدره� م�ستنقع�ت املي�ه الراكدة 

داخل  ك��ب��رية  م�س�حة  اأخ����ذت  وال��ت��ي 

�سفلتة  ب���إع���دة  اأي�س�ً  احلي,مط�لبني 

واأنَّ  ل�سيم�  واإن���رت��ه���  احل��ي  ���س��وارع 

الأم�نة اأزالت �سفلتة بع�س الطرق ومل 

�س�بق عهده�,ج�ءت  اإىل  ب�إع�دته�  تقم 

به�  تقدم  �سكوى  عرب  املط�لب�ت  تلك 

ت�سكيل  مت  عليه�  وبن�ءاً  احل��ي,  �سك�ن 

فريق من فرع اجلمعية بجدة �سم كاًل 

الفرع  على  ال��ع���م  امل�سرف  الأع�����س���ء 

معتوق  والأ����س���ت����ذ  ال�����س��ري��ف  ح�����س��ني 

ال�سريف,حيث ق�م الفريق ب�إجراء زي�رة 

تلك  م��ن  للت�أكد  امل��وق��ع  على  ميدانية 

املالحظ�ت ور�سده�.

ك�ن من  اأهم املالحظ�ت التي ر�سده� 

���س��ك���ن احل���ي مع�ن�ة  ال��ف��ري��ق حت��م��ل 

ت�سريف مي�ه ال�سرف ال�سحي وتكبدهم 

مق�بل ذلك مب�لغ م�لية, ومع�ن�تهم يف 

�سي�نة مركب�تهم لنعدام الطرق املعبدة 

يف  والت�سقق�ت  احل��ف��ر  م��ن  وت���أث��ره��� 

مي�ه  بني  خمتلطة  مي�ه  ال�سوارع,وجود 

بع�س  يف  �سحي  �سرف  ومي�ه  جوفيه 

�سي�نة  حتملهم  اإىل  ال�سوارع,اإ�س�فة 

العم�ئر نتيجة ارتف�ع من�سوب املي�ه,مم� 

وبيئية  �سحية  م�سكالت  اإىل  يعر�سهم 

عليه  هو  م�  على  الو�سع  ا�ستمر  اإذا 

الأثر  �سوء  الفريق  ر�سد  حل,كم�  دون 

النف�سي لل�سك�ن جراء ا�ستثم�راتهم التي 

و�سعوه� يف �سراء �سقق متليك لل�سكن, 

اجلوفية  املي�ه  ت���أث��ريات  من  وتخوفهم 

واملختلطة مبي�ه ال�سرف ال�سحي على 

يف  يت�سبب  قد  العم�ئر,مم�  اأ�س��سي�ت 

�سقوطه� و�سي�ع حقوقهم.

من جهته ق�ل الدكتور ح�سني ال�سريف 

مع�ن�ة  لرفع  »ي��رى  الر�سد  فريق  اأن 

املي�ه  م�سكلة  ح��ل  يتم  اأن  امل��واط��ن��ني 

من  ال�سحي  ال�سرف  ومي�ه  اجلوفية 

جذوره�,كم� اأنه لبد من وجود خطط 

املواطنني  مل�����س���ع��دة  ف���وري���ة  ع���ج��ل��ة 

حيث  م��ن  م��ع���ن���ت��ه��م؛  م��ن  للتخفيف 

ال�سرف  م��ي���ه  �سحب  تك�ليف  حتمل 

ال�سحي من قبل �سركة املي�ه الوطنية, 

املوؤقتة  ولو  ب�ل�سفلتة  اأم�نة جدة  وقي�م 

عملية  فيه�  اكتملت  ال��ت��ي  ل��ل�����س��وارع 

ال�سوارع,  هذه  واإن�رة  ال�سحي  ال�سرف 

لأن  احل��ي  �سك�ن  عن  املخ�لف�ت  ورف��ع 

ال�سك�ن لي�ست لهم عالقة مب�سكلة املي�ه 

مي�ه  ت�سرب  فى  ت�سببت  التى  اجلوفية 

الأم�نة  على  لذلك  ال�سحي,  ال�سرف 

تخفيف مع�ن�ة  ال�سك�ن واإعالن اخلطط 

احلي  ب��ه���  �سيحظى  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة 

لل�سك�ن من خالل التوا�سل مع ال�سك�ن 

عرب و�س�ئل الإعالم, اأو من خالل ممثل 

واأ�س�ف  البلدي«,  املجل�س  يف  الأه���يل 

على  بن�ء  احل��ي  يف  ا���س��رتوا  »ال�سك�ن 

ب�إق�مة  �سمحت  التي  الأم���ن��ة  موافقة 

عم�ئر يف احلي لل�سكن كم� اأنن� وجدن� 

احلي  يف  تعمل  امل��ي���ه  �سركة  م��ع��دات 

ال�سحي  ال�سرف  ا�ستكم�ل عملية  على 

اإل  ال�سوارع,  بع�س  من  النته�ء  ورغ��م 

اأن �سفلتته� مل تتم من قبل الأم�نة حتى 

الآن«, واأ�س�ف »�سنقوم مبخ�طبة اأم�نة 

والدف�ع  الوطنية  امل��ي���ه  و�سركة  ج��دة 

املدين واملجل�س البلدي والرئ��سة الع�مة 

اإم�رة  واإح�طة  البيئة  وحم�ية  لالأر�س�د 

عن  الفرع  بتقرير  املكرمة  مكة  منطقة 

دور  من  انطالق�ً  وذل��ك  للحي,  الزي�رة 

يف  الإن�س�ن  حقوق  حم�ية  يف  اجلمعية 

واآمنة  و�سليمة  نظيفة  بيئة  يف  العي�س 

و�سحية«.

اأحد ال�صكان يتحدث لفريق اجلمعية

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب
العربية,ومنظمة  ال�س�درة عن اجل�معة 

املتحدة  والأمم  الإ���س��الم��ي  امل���وؤمت���ر 

ل  املخت�سة,ومب�  وجل�نه�  ووك���لت��ه��� 

والتع�ون  الإ�سالمية  ال�سريعة  يخ�لف 

هذا  يف  الع�ملة  الدولية  املنظم�ت  مع 

الظلم  ال��وق��وف �سد  وك��ذل��ك  امل��ج���ل, 

وعدم  والتعذيب  وال��ع��ن��ف  والتع�سف 

الت�س�مح.

وتوعيتهم بحقوقهم ومعرفة الجراءات 

الالزم اتخ�ذه� يف ح�ل جت�وزه�.

اجل��دي��ر ذك���ره اأن م��ن اأه���م  اأه���داف 

حقوق  حم�ية  على  العمل  اجلمعية 

للحكم  الأ�س��سي  للنظ�م  وفق�ً  الإن�س�ن 

ووفق�ً  وال�سنة  الكت�ب  م�سدره  ال��ذي 

لالأنظمة املرعية, وم� ورد يف الإعالن�ت 

الإن�س�ن  بحقوق  اخل������س��ة  وامل��واث��ي��ق 

الري��س  معر�س  يف  اجلمعية  ت�س�رك 

واملق�م  (2013م),  ل��ل��ك��ت���ب  ال����دويل 

اإىل  الفرتة من 1434/4/23ه����  خالل 

1434/5/3ه� املوافق 2013/3/5م اإىل 

خ��س  تثقيفي  بركن  2013/3/15م, 

احلقوقية,  ومطبوع�ته�  ب��سداراته� 

والتي تهدف من خالله اإىل ن�سر الثق�فة 

املجتمع  اأف����راد  ك���ف��ة  ب��ني  احلقوقية 

الفاخري: ارتفاع معدل قضايا العضل في اململكة  نتيجة ارتفاع درجة الوعي لدى 
الفتيات ومعرفة حقوقهن

اأم� من الن�حية الق�نونية فلي�ست هن�ك اأحك�م 

الق��سي  تن�ول  بطريقة  امل�س�ألة  مقننة,وتختلف 

اإن  الولية  الق��سي  يتوىَلىّ  الأغلب  للق�سية,ويف 

واأهله�  الفت�ة  التف�ق بني  اأو  ال�سلح  مل يحدث 

من  الق��سي  ي��ويِلىّ  ظ���ه��راً,اأو  الع�سل  ك���ن  اإن 

بهذه  تزويجه�  ويتم  اأ�سرته�,  من  الأ�سلح  هو 

الطريقة«.

يقت�سر  اجل�نب,ودوره�  هذا  يف  �سلطة  لديه� 

النظر  الودي وتقريب وجه�ت  فقط على احلل 

حم�ية  على  اجلمعية  الطرفني,وحتر�س  بني 

يتعلق  فيم�  والنته�ك  التج�وز  من  امل��راأة  حق 

روابط  على  احل��ف���ظ  املق�بل  مب�سريه�,ويف 

الأ�سرة والعالقة بني الفت�ة واأهله�,واإن مل يتفق� 

اأخرى,  اأي م�سلحة  البنت على  تتغلب م�سلحة 

اأكد الأمني الع�م املكلف,ع�سو اجلمعية الأ�ست�ذ 

ارتف�ع  اأنًّ  الف�خري,  الرحمن  عبد  بن  خ�لد 

معدل ق�س�ي� الع�سل يف اململكة, يعود اإىل ارتف�ع 

درجة الوعي لدى الفتي�ت ومعرفة حقوقهن من 

خالل �سبك�ت التوا�سل الجتم�عي والف�س�ئي�ت 

وتثقيف اأنف�سهن من خالل الإنرتنت.

وق�ل »اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�س�ن لي�ست 

معرض الرياض الدولي للكتاب
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معتوق: على األطباء مراعاة آداب املهنة 
واحترام حقوق املرضى

واحرتام رجاًل ك�ن اأو امراأة,ل�سيم� واأن اآداب مهنة الطب ينبغي اأن تدعم حقوق 

الإن�س�ن واأن جتعل من املهنيني الطبيني حلف�ء يف الن�س�ل من اأجل تعزيز احلقوق 

الأ�س��سية وحم�يته�,وهذا يتطلب من الأطب�ء حفظ اآداب املهنة وعدم النخراط 

يف انته�ك حقوق الأ�سخ��س ب��سم املهنة ول�سيم� املتهمني واملعنفني.

ثم قدم ال�سريف تو�سيح�ً حلقوق املر�سى على الأطب�ء وعر�س ملب�دئ اآداب مهنة 

الطب املت�سلة بدور املوظفني ال�سحيني,ل �سيم� الأطب�ء,يف حم�ية امل�سجونني 

اأو  الق��سية  العقوبة  اأو  املع�ملة  �سروب  من  وغ��ريه  التعذيب  من  واملحتجزين 

الالاإن�س�نية اأو املهنية التي اعتمدته� اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة ع�م 1982م, 

والتي تت�سمن �ستة مب�دئ وواجب�ت للطبيب جت�ه مر�س�ه وواجب�ته جت�ه زمالئه 

يف املهنة وواجب�ته جت�ه املجتمع ومهنة الطب. 

ا�ستغالل  املر�سى,وعدم  حقوق  واحرتام  املهنة  اآداب  مبراع�ة  الأطب�ء  واأو�سى 

ل  ملن  الإج���زات  منح  يف  الأنظمة  وخم�لفة  الإن�س�ن  حقوق  انته�ك  يف  املهنة 

ي�ستحقه�.

اأ�س��سي  حق  ب�ل�سحة  التمتع  اأن  اجلمعية  ع�سو  ال�سريف  معتوق  الأ�ست�ذ  ق�ل 

الدويل  العهد  راأ�سه�  وعلى  الدولية  واملع�هدات  التف�قي�ت  مبوجب  لالإن�س�ن 

للحقوق القت�س�دية والجتم�عية والثق�فية والإعالن الع�ملي حلقوق الإن�س�ن,ج�ء 

ذلك خالل حم��سرة األق�ه� يف كلية ابن �سين� الطبية  يوم الأحد 1434/3/29ه� 

املوافق 2013/2/10م,حملت عنوان (الطب وحقوق الإن�س�ن),قدمه� وكيل عميد 

الكلية حممد يون�س بن يعقوب ج�ن,ون�سق له� مدير وحدة �سوؤون الطالب اأ�س�مة 

حل�س.

واأ�س�ر ال�سريف اإىل الفرق بني حقوق الإن�س�ن واآداب مهنة الطب فق�ل »حقوق 

ال�سي��سية  احل��دود  اعتب�ر  فوق  ت�سمو  التي  الث�بتة  احلقوق  تلك  هي  الإن�س�ن 

مدونة  اإر�س�دات  فهي  الطب  مهنة  اآداب  الدينية,اأم�  واملعتقدات  والآيديولوجية 

مع  تع�مالتهم  الطبيني يف  املهنيني  من  وغريهم  الطبيني  املهنيني  �سلوك  تنظم 

اأو تع�ملهم مع بع�سهم البع�س«,واأ�س�ف تنطوي حقوق الإن�س�ن واآداب  املر�سى 

بكرامة  يع�مل  اأن  يف  وحقه  الفرد  الإن�س�ن  لقيمة  معني  فهم  على  الطب  مهنة 

 اأ. معتوق ال�صريف

فرع اجلمعية باجلوف يشارك في 
ال��زي��ت��ون السنوي  ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان 

السادس
ب�جلوف  اجلمعية  ف��رع  على  الع�م  امل�سرف  ق���ل 

الدكتور ط�ر�س ال�سمري »ا�ستمراراً لتحقيق اأهداف 

اجلمعية يف ن�سر الثق�فة احلقوقية بني ك�فة اأفراد 

التي  املن��سب�ت  يف  م�س�ركته�  خالل  املجتمع,من 

�س�رك  املواطنني,فقد  من  كبرية  اأعداد  ت�ستقطب 

لع�م  ال�س�د�س  ال�سنوي  الزيتون  مبهرج�ن  الفرع 

من  مت  خ��س  بركن  امل�س�ركة  1434ه����,وج����ءت 

احلقوقية,كم�  اجلمعية  اإ���س��دارات  توزيع  خالله 

واأهدافه�  اجلمعية  عن  مرئي  عر�س  تقدمي  مت 

والرد  الق�نونية  ال�ست�س�رات  تقدمي  اإىل  ون�س�ط�ته�,اإ�س�فًة  ور�س�لته�  وروؤيته� 

على ا�ستف�س�رات الزوار«.

مكتب اجلمعية باملدينة املنورة ينفذ زيارة ميدانية 
لالبتدائية السابعة عشر )بنات( 

ق�م وفد من مكت����ب اجلمعية ب�ملدينة املنورة يوم الثالث�ء 1434/3/24ه�,بزي�رة 

تفقدية لالبتدائية ال�س�بعة ع�سر (بن�ت),وذلك للتحقق من ال�سك�وى التي وردت 

اإىل املكتب من بع�س اأه�يل الط�لب�ت حول وجود عدة مالحظ�ت على املدر�سة, 

وقد �س����م الوفد كاًل من امل�س����رف املكلف على املكتب الأ�ست�ذة �سرف القرايف و 

الأ�ست�ذ حممد الرحيلي ليقوم بر�سد املبنى اخل�رجي للمدر�سة,يف بداية الزي�رة 

اأكد الرحيلي اأن املبنى مته�لك وقدمي,يف حني ا�س����تقبل القرايف مديرة املدر�س����ة 

واملر�سدة الطالبية وم�سرفة الن�س�ط املدر�سي.

خالل الزي�رة مت التعريف ب�جلمعية واأهدافه� ور�س�لته� وروؤيته� واخت�س��س�ته�, 

وتوزي����ع ع����دد من ا�س����داراته� احلقوقية,كم� مت ر�س����د بع�����س املالحظ�ت على 

املدر�س����ة منه� عدم وجود فن�ء للمدر�س����ة و�سيق م�س�����ح�ت الف�سول الدرا�سية 

وانقط�ع املي�ه املتكرر وعدم توفر و�س�����ئل الأمن وال�سالمة,وقد مت اإعداد تقرير 

بك�ف����ة املالحظ�ت املر�س����ودة لرفعه����� للجه�ت ذات العالقة لتخ�����ذ الإجراءات 

الالزمة لتمكني الط�لب�ت من حقهن يف التعليم يف بيئة من��سبة.

د. طار�ض ال�صمري

الفاخري: يجب احلذر من توظيف األموال لدى جهات غير معتمدة من الدولة
الع�م  الأم�����ني  ب���ني ع�����س��و اجل��م��ع��ي��ة 

املكلف الأ�ست�ذ خ�لد بن عبد الرحمن 

للنظر  ق�س�ة  تخ�سي�س  اأنَّ  الف�خري, 

يف ق�س�ي� توظيف الأموال, اإ�س�فًة اإىل 

حتديد حمكمة للنظر يف تلك الق�س�ي�, 

قد  ال��ذي  ال��وق��ت  م��ن  الكثري  �سيوفر 

ي�أخذه الق��سي ب�لرجوع اإىل م�ستندات 

فتلك  احلكم  لإ���س��دار  الق�س�ي�,  تلك 

الق�س�ي� واإن اختلف اأطرافه� هي �سبه 

امل�سمون  يف  مت�س�بهة  واح��دة  ق�سية 

ذات  فيه�  احلكم  ويتطلب  واخللفية 

الإج��راءات, موؤكداً يف الوقت ذاته »اأن 

للنظر  ق�س�ة  وتخ�سي�س  حتديد  عدم 

يف ق�س�ي� توظيف الأموال له عدد من 

لأن  الق��سي  ت�ستت  منه�  ال�سلبي�ت, 

ال�سخ�سية  الأح��وال  ق�س�ي�  ينظر  من 

من  ن  يتمَكىّ ل��ن  ذل��ك  وغ��ري  واجلن�ئية 

ب�ل�سهولة  وم�سبب  مركىّز  حكم  اإ�سدار 

التي قد يقوم به� ق��س خم�س�س لهذه 

الق�س�ي�.

الدخول  يف  الراغبني  الف�خري  وحذر 

ب�مل�س�هم�ت العق�رية من الن�سي�ع وراء 

اأي اإعالن, و�سرورة التحقق والت�أكد من 

امل�س�هم�ت  تلك  على  الدولة  موافقة 

حتى ل يقعوا �سح�ي� لتلك الإعالن�ت, 

تتوىل  م�سوؤولة  جهة  بتحديد  مط�لب�ً 

من  جتميعه�  يتم  التي  الأم���وال  توزيع 

قبل اللج�ن املخت�سة ب�لنظر يف ق�س�ي� 

»اإن توظيف  واأ�س�ف  الأم��وال,  توظيف 

ومل  وِدىّي  ب�سكل  ك���ن��ت  اإذا  الأم����وال 

يثبت اإدانة الق�ئم بهذا العمل ب�لن�سب 

والحتي�ل ل ميكن اإدانة ال�سخ�س«.
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الوطنية  اجلمعية  مكتب  م��ع  ب�لتع�ون 

املقد�سة,  ب�لع��سمة  الإن�����س���ن  حلقوق 

عقدت مديرية �سرطة الع��سمة املقد�سة 

مبقره�  ال���ت���دري���ب  ���س��ع��ب��ة  يف  مم��ث��ل��ة 

الرئي�سي الك�ئن بحي املع�بدة ندوة حول 

العنف �سد الطفل,تن�ولت تعريف العنف 

رج�ل  ا�ستقب�ل  ون�س�أته,وكيفية  واأ�سب�به 

ال�سرط  اأق�س�م  العنف يف  الأمن حل�لت 

واآلية التع�مل مع �سح�ي�ه وطرق احللول 

ح�سب  ح��دة,  على  ح�لة  لكل  املن��سبة 

نوعية العنف وت�سنيفه,وك�نت تلك الندوة  

1434/3/21ه����,امل���واف���ق  ال�سبت  ي���وم 

2013/2/1م, وا�ستمرت ملدة يومني.

���س���رك يف ال��ن��دوة م��ن ج���ن��ب اجلمعية 

ع�سو  ال�سهلي  م��ط��ر  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 

اجلمعية,واملح�مي �سلط�ن علي احل�رثي, 

الع��سمة  �سرطة  مديرية  ج���ن��ب  وم��ن 

الفعر  خ�لد  الدكتور  العقيد  املقد�سة 

والتطوير,وقد  التخطيط  اإدارة  مدير 

يف  التحقيق  لروؤ�س�ء  ال��ن��دوة  ُخ�س�ست 

من  جمموعة  وح�سره�  ال�سرط  مراكز 

ال�سب�ط والأفراد.

ال�سهلي  حممد  الدكتور  قدم  جهته  من 

ور�س�لته�  اجلمعية  ع��ن  تعريفية  نبذة 

التع�مل  يف  واآليته�  وروؤيته�  واأهدافه� 

الطفل,موؤكداً  �سد  العنف  ق�س�ي�  م��ع 

ذات  اجله�ت  بني  التع�ون  اأهمية  على 

ق�ل  ذاته  ال�سي�ق  ملك�فحته,ويف  العالقة 

املقدم عبد املح�سن امليم�ن الن�طق ب��سم 

ل�  ت�سريح  يف  املقد�سة  الع��سمة  �سرطة 

بني  فيم�  التع�ون  ���س��ب��ق),»اإنَّ  (�سحيفة 

ال�����س��رط��ة واجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق 

الإن�س�ن قوي ووطيد, وت�سب جميعه� يف 

خدمة الق�س�ي� التي ترد لكلت� اجلهتني, 

التعليم�ت  بح�سب  اإنه�ئه�  وراء  وال�سعي 

والإجراءات املتبعة«.

م��ن ج���ن��ب اآخ���ر األ��ق��ى ال��دك��ت��ور ح�سني 

الع�م  وامل�سرف  اجلمعية  ال�سريف ع�سو 

ع��ل��ى ف���رع اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق 

الإن�س�ن بجدة, حم��سرة بعنوان (غ�سون 

ال��رح��م��ة) ي���وم الث��ن��ني 1434/4/1ه������ 

الفع�لي�ت  املوافق 2013/2/11م, �سمن 

الرتبية  اإدارة  تقدمه�  ال��ت��ي  التوعوية 

القنفذة,ح�سره�  مبح�فظة  والتعليم 

حممد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  مدير 

لل�سوؤون  وم�س�عده  الزاحمي  اإبراهيم  بن 

املدر�سية الدكتور علي بن اأحمد ال�سيخي 

الفقيه  عمر  بن  �سيبة  الأ�ست�ذ  واأداره��� 

من  وج��م��ع  امل��در���س��ي��ة,  الإدارة  م�سرف 

امل�سرفني الرتبويني وامل�سرف�ت الرتبوي�ت 

املدار�س  وم��دي��رات  امل��دار���س  وم��دي��ري 

واملعلمني واملعلم�ت والطالب والط�لب�ت.

الدكتور  اأو���س��ح  امل��ح������س��رة  ب��داي��ة  يف 

رع�ية  ثق�فة  ن�سر  ���س��رورة  ال��زاح��م��ي 

اإدارة  دور  وحم�يتهم,مبين�ً  الأط��ف���ل 

بحقوق  التوعية  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 

الأطف�ل, وذلك من خالل برامج تثقيفية 

له�تف  تخ�سي�سه�  اإىل  توعوية,اإ�س�فًة 

الإيذاء,ثم  ح���لت  ع��ن  ل��الإب��الغ  جم���ين 

ال�����س��ري��ف عن  ال��دك��ت��ور ح�سني  حت���دث 

ون�سر  الطفل  وح��ق��وق  الأ���س��ري  العنف 

ثق�فة حقوق الإن�س�ن يف املجتمع واأ�سب�ب 

العنف وطرق الوق�ية منه م�سرياً اإىل اأن 

الطفل هو نواة الأ�سرة  يف املجتمع.
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اجل��م��ع��ي��ة ت���دش���ن ع����دد م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ل��ن��ش��ر الوعي 
بحقوق الطفل 

د. حممد ال�صهليد. ح�صني ال�صريف

جانب من ندوة العنف �صد الطفل جانب من حما�صرة غ�صون الرحمة

ن�ئبة  العجالن  ن��ورة  الدكتور  ط�لبت 

رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ل�����س��وؤون الأ����س���رة, 

النفقة  �سرف  من  للت�أكد  اآلية  ب�إيج�د 

بعد  اآب�ئهم  رواتب  من  لالأبن�ء  ال�سهرية 

من  حق  النفقة  تلك  اأن  الطالق,موؤكدة 

حقوقهم الإن�س�نية التي اأوجبته� ال�سريعة 

الدولية,  املواثيق  واأقرته�  الإ�سالمية 

اإىل  ت��رد  ق�س�ي�  هن�ك  »يوجد  وق�لت 

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�س�ن توؤكد 

عدم التزام الآب�ء ب�لنفقة وهن�ك ق�س�ي� 

اأخرى تط�لب فيه� املراأة املطلقة بزي�دة 

مقدار النفقة كونه� ل تكفي احتي�ج�ت 

ب�أل  نف�سه  الوقت  يف  الأبن�ء«,وط�لبت 

على  البني  ذات  اإ�سالح  جل�ن  تقت�سر 

اأخ�س�ئيني اجتم�عيني فقط بل يجب اأن 

ين�سم له� ق�نوني�ت, وق�لت »عندم� تقرىّ 

احل�س�نة لأحد الطرفني ينبغي األ تكون 

هن�ك  يكون  اأن  لب��د  بل  فقط  مك�نية 

اهتم�م ب�حل�س�نة الق�نونية«. 

ويف �سي�ق مت�سل اأكد عدد من املخت�سني 

خالل ت�سريح لهم ل�� (�سحيفة املدينة), 

اأن نفقة الأبن�ء واجبة على الأب ويكون 

مقداره� ح�سب ا�ستط�عته, حيث ط�لب   

الأ���س��ري عبد  الأم�����ن  ب��رن���م��ج  ع�سو 

ب�إلزام  العدل  وزارة  القرا�س  الرحمن 

كل رجل مطلق ب�أمر من وزارة الداخلية 

من  اأو  مرتبه  من  ال�سهري  ب�ل�ستقط�ع 

»اأن��ه يف ح�ل  الأب��ن���ء,وق���ل  دخله نفقة 

ال�سوؤون  وزارة  تتكفل  ذل��ك  عن  عجزه 

مبلغ  خ��الل  م��ن  ب���ل��دور  الجتم�عية 

رف�س  ح�ل  اأم��� يف  زهيداً  ولي�س  جمٍز 

اأبن�ئه�  اأو حرم�ن الأم من  النفقة  الأب 

فينذر يف املحكمة ثم ي�سجن لو اقت�ست 

ال��ط��الق مرير  »اإن  واأ���س���ف  احل���ج��ة« 

ليراعون  والأمه�ت  الآب���ء  بع�س  ولكن 

ك��ل طرف  ي�سعى  ب��ل  ح��ق���ً  لأب��ن���ئ��ه��م 

من  الآخر,وقليل  من  لنف�سه  لالنتق�م 

عليهم  وي�سرف  خ�طر  بطيب  يرتكهم 

حتى ولو ك�نت اأمهم موظفة«.

املجمع  ع�سو  اأك��د  مت�سل  �سي�ق  ويف 

الفقهي الدويل وع�سو جل�ن املن��سحة 

الدكتور حممد النجيمي اأن نفقة الأبن�ء 

واجبة على الأب يف كل احل�لت وليجوز 

بتطبيق  وط���ل��ب  عنه�  يتخلى  اأن  ل��ه 

طريق  عن  الأب  رات��ب  من  ال�ستقط�ع 

البنك �سهري�ً �سواء ك�ن موظف�ً حكومي�ً 

عقوبة  مت�سبب�ً,وفر�س  اأو  خ��س�ً  اأو 

تعزيرية قوية على هوؤلء املم�طلني.

ن�يف  الق�نوين  امل�ست�س�ر  ق���ل  جهته  من 

لأولده  الأب  نفقة  اأن  »الأ���س��ل  العمري 

ب�تف�ق  واجبة  لهم  لم���ل  الذين  ال�سغ�ر 

الكت�ب  من  �سريحة  ذل��ك  واأدل���ة  العلم�ء 

لَُه  ولُوِد  املمْ {َوَعلَى  تع�ىل  اهلل  ق�ل  وال�سنة 

اأنه  مبين�ً   { ِب�ملَعمُْروف  وتَُهنَّ  َوِك�سمْ ِرزمَْق��ُه��نَّ 

اإذا  امل�سوؤولية  ه��ذه  م��ن  التن�سل  لي��ج��وز 

ال�ستط�عة  ح�سب  عليه�,وذلك  ق�دراً  ك�ن 

واإل ف�إنه ب�لإمك�ن رفع اأمر هذا الأب اإىل 

الق�س�ء ورفع دعوى نفقة �سده حتى يلزم 

درا�سة  بعد  تق�سريه,وذلك  ثبت  اإذا  به� 

وط�لب  امل���ل��ي��ة  ال��ق��درة  حيث  م��ن  ح�لته 

طريق  عن  ب�لنفقة  ال��زوج  ب�إلزام  العمري 

ال�ستقط�ع من الراتب للبعد عن التالعب 

واملم�طلة.

العجالن: ال بدمن إيجاد آلية للتأكد من صرف النفقة الشهرية لألبناء من رواتب اآلباء بعد 
الطالق
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تقليص نسبة األمية في اململكة إلى 4٪ للذكور و11٪ لإلناث
جوائز دولية ح�صلت عليها اململكة جلهودها يف مكافحة الأمية 

1- ج�ئزة حمو الأمية احل�س�ري ع�م 1996 من املنظمة الدولية للرتبية 

والثق�فة والعلوم

2- ج�ئزة امللك �سيجونغ ملحو الأمية يف ع�م 1996 من املنظمة الدولية 

للرتبية والثق�فة والعلوم

3- ج�ئزة توم الع�ملية ملحو الأمية ع�م 1998

4- ج�ئزة حمو الأمية احل�س�رية لع�م 1998 من املنظمة العربية للرتبية 

والثق�فة والعلوم

5- اجل�ئزة العلمية لتعليم الكب�ر ع�م 1999 من املجل�س الع�ملي لتعليم 

الكب�ر

عام 1376ه�

عليم 
لت م 

تنظي ل 
اأو َع 

ُو�سِ

حمو الأمية
ب�ر و

الك

اأثمرت جهود اململكة العربية ال�سعودية 

الأمية  وحم��و  الكب�ر  تعليم  جم���ل  يف 

اأقل من  اإىل  الأمية  ن�سبة  تقلي�س  اإىل 

ع�م  بحلول  لالإن�ث  و٪11  للذكور   ٪4

1434ه�,بعدم� ك�نت متثل ن�سبة ٪60 

تقريب�ً يف ع�م 1392ه�,وبذلك اأ�سبحت 

من اأوائل دول الع�مل يف انخف��س ن�سبة 

الأمية.

واأ�سدرت الدولة ت�سريع�ت وتنظيم�ت 

وا�سرتاتيجي�ت توؤكد من خالله� اأهمية 

الكب�ر  وتعليم  الأم��ي��ة  حم��و  ب��رن���م��ج 

ف�أ�سدرت اأول نظ�م تعليمي للكب�ر يف 

ع�م 1376ه�,وقد ك�ن من اأبرز مالحمه 

ثالث  اإىل  ال��درا���س��ة  م���دة  اخ��ت�����س���ر 

ف�أ�سبحت  النظ�م  تطور  ث��م  �سنوات 

�سنتني  �سنوات  اأربع  مبوجبه  الدرا�سة 

يح�سل  للمت�بعة  و�سنتني  للمك�فحة 

ال�سه�دة  ع��ل��ى  ال����دار�����س  ب��ع��ده��م��� 

الكب�ر  تعليم  الدولة  البتدائية,وتعترب 

املواطن  حقوق  من  حق�ً  الأمية  وحمو 

وواجب�ً وطني�ً حيث ن�ست امل�دة الث�لثة 

ع�سرة يف نظ�م حمو الأمية »العمل من 

اأجل حمو الأمية بني املواطنني واجب 

قدراته,وعلى  ح�سب  مواطن  كل  على 

الأميني واجب التخل�س من الأمية يف 

حدود الو�س�ئل املت�حة«.

اإىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  وت�سعى 

بن�سر  املتعلقة  اأهدافه�  اأح��د  حتقيق 

العلم وحمو الأمية,من خالل ا�ستكم�ل 

جميع  الكب�ر يف  بتعليم  متعلقة  برامج 

»وزارة  منه�  وال�����وزارات  ال��ق��ط���ع���ت 

اأمية«  بال  الع�م  »الأم���ن  و  اأم��ي��ة«  بال 

واملراكز  ال�سيفية  للحمالت  ب�لإ�س�فة 

امل�س�ئية ملحو الأمية,لت�سل اإىل هدفه� 

اململكة خ�لية من  ب�أن  وتعلن  الرئي�سي 

الأمية.

انخفاض معدل الطالق بني السعوديني في اململكة إلى 18٪ مقارنة باألعوام اخلمسة السابقة

اأ�س�ر الكت�ب الإح�س�ئي ال�س�در من وزارة العدل للع�م 1432ه�,اأنَّ جممل عقود الزواج التي وثقت ر�سمي�ً يف �سجالت الوزارة 162.880 عقداً مت منه� 18.798 عقداً 

عن طريق ق�س�ة املح�كم املتخ�س�سة بن�سبة 11.5٪ يف حني بلغ عدد العقود التي متت عن طريق امل�أذونني املرخ�س لهم 144.082 عقداً بن�سبة ٪88.5.

اأم� عدد عقود الزواج يف ح�ل كون  (الطرفني �سعوديني) فقد بلغ   145.079 عقداً بن�سبة 89٪ من اإجم�يل العقود وك�نت منطقة مكة املكرمة هي الأعلى بعدد عقود 

وبن�سبة 21.2٪ بينم� اأقل منطقة مت اإجراء عقود الزواج فيه�  وبن�سبة 27.7٪ من اإجم�يل عقود الزواج,تلته� منطقة الري��س 30.726 عقداً  بلغت 40.182 عقداً 

لل�سعوديني ك�نت منطقة احلدود ال�سم�لية حيث بلغت 710عقداً وبن�سبة ٪0.5.

واأو�سح الكت�ب اأنَّ �سكوك الطالق واخللع وف�سخ النك�ح املثبتة يف حم�كم اململكة بلغت 34.622 �سك�ً مبعدل 96 �سك يومي�ً منه� 29.772 ح�لة طالق بن�سبة ٪86 

و1.468 ح�لة خلع بن�سبة 4.2٪ و3.382 ح�لة ف�سخ نك�ح بن�سبة 9.8٪ من اإجم�يل الطالق.

 فيم� ك�ن الإجم�يل يف ح�ل كون (الطرفني �سعوديني) بلغ 30.626 �سك�ً وبن�سبة 88.4٪ من الإجم�يل الع�م,منه� 26.840 ح�لة طالق بن�سبة 87.6٪ من اإجم�يل طالق 

ال�سعوديني و1.071 ح�لة خلع بن�سبة 3.5٪ و2.715 ح�لة ف�سخ نك�ح بن�سبة 8.9٪ من الإجم�يل الع�م.

وح�سب الكت�ب الح�س�ئي,ت�سدرت الري��س ح�لت الطالق واخللع والف�سخ ب� 10.460ح�لة وبن�سبة 30.2٪ من اإجم�يل احل�لت يف ال�سعودية تليه� منطقة مكة املكرمة 

حيث بلغت 9.996 ح�لة بن�سبة 28.9٪ من اإجم�يل ع�م 1432ه�,يف حني اأن اأدنى عدد لتلك احل�لت ك�ن يف منطقة احلدود ال�سم�لية بعدد 319 بن�سبة 0.9٪ من 

الإجم�يل الع�م.

من جهته ق�ل وزير العدل الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�سى يف ت�سريح ل�� (�سحيفة الري��س) »تعك�س  ن�سبة انخف��س ح�لت الطالق الهتم�م ب�جل�نب الر�س�دي 

والإ�سالحي يف اإط�ر تفعيل البدائل ال�سرعية يف ت�سوية املن�زع�ت ويف طليعته� الأخذ بخريية ال�سلح وهو م� اهتمت به الوزارة من خالل تعزيز مك�تب ال�سلح يف املح�كم, 

وميثل خي�ر البدائل ال�سرعية الروؤية ال�سرتاتيجية لتخفيف العبء عن املح�كم ب�أ�س�ليب ندبت اإليه� ال�سريعة,والأهم عدم مم�ر�سة اأي �سغط على اأي من اأطراف الدعوى 

يف عر�س ت�سوية ال�سلح واأل يكون م�سمولً بحد اأو حق ع�م اأو اإخف�ء معلومة اأو ت�سليل«, واأ�س�ف »اإن من اأولوي�ت الوزارة تقلي�س مدد التق��سي وتخفيف العبء عن 

املح�كم على �سوء م� �سبق وموا�سلة خطة التدريب الق�س�ئي والإ�سن�دي« واأ�س�د بجهود العديد من اجله�ت املخت�سة ب�لإر�س�د الأ�سري والجتم�عي الداعمة لتوجه 

الوزارة املنوه عنه والذي اأ�سهم يف هذا املنجز.

ي�س�ر اإىل اأن ن�سب الطالق يف اململكة انخف�ست من معدل 22٪ يف ع�م 1428ه� لت�سل اإىل معدل 18٪ يف الع�م 1432ه�, ومبق�رنة هذه الن�سب املئوية من وقوع�ت الطالق 

يف اململكة بغريه� من الدول اخلليجية والعربية يت�سح اأنه� تعترب الأقل على م�ستوى الع�مل العربي حيث ت�سري اإح�س�ءات الطالق يف بع�س دول اخلليج والع�مل العربي 

اإىل اأن معدلت الطالق ترتاوح م� بني 24٪ - 39٪ من معدل ح�لت الزواج.

    خلع: هو الذي يكون مقابل مبلغ مادي

    ف�صخ النكاح: هو الذي يكون بحكم القا�صي                        
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من اأجل ا�ستقب�ل �سك�وى الفتي�ت اللواتي يتعر�سن لالبتزاز امل�يل اأو اجلن�سي 

من الآخرين,وذلك من خالل توفري قن�ة ات�س�ل �سرية لت�سجيعهم على التوا�سل 

مع اجله�ت املخت�سة,تعتزم هيئة الأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر تخ�سي�س 

خط�ً ه�تفي�ً جم�ني�ً موحداً يتكون من ثالثة اأرق�م ل�ستقب�ل تلك ال�سك�وى,وقد 

تو�سلت الهيئة اإىل مراحل نه�ئية مع هيئة الت�س�لت وتقنية املعلوم�ت ب�س�أن 

النته�ء من ت�أ�سي�س ذلك اخلط.

كم� تعتزم الهيئة توظيف فتي�ت للرد على مك�مل�ت البالغ�ت الن�س�ئية,ووفق�ً 

�سي�سجع  ب�لفتي�ت  ال�ستع�نة  اأن  له�  م�س�در  ذك��رت  فقد  عك�ظ  ل�سحيفة 

يختلف عن حديثه�  امل��راأة  اإىل  امل��راأة  لأن حديث  البالغ  تقدمي  اإىل  املبتزات 

اإىل الرجل واأن ذلك الإجراء �سيحمي الفتي�ت من الوقوع حتت �سغط نف�سي 

وم�دي,والرتدد يف تقدمي �سكوى من قبلهن.

و�سددت امل�س�در اأنه �سيتم العمل على اتخ�ذ الإجراءات ال�سرية من بداية ورود 

ال�سكوى حيث تنح�سر املعلوم�ت يف الأ�سخ��س الذين يكلفون مبت�بعته�,لأنه 

يف ح�ل مل تتوافر ال�سرية فلن تبدي الفت�ة تع�ون�ً,م� �سيعر�سه� للوقوع حتت 

ال�سغط النف�سي واجل�سدي خوف�ً من الف�س�ئح.

ه��ي��ئ��ة األم����ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع���ن املنكر 
ت��ع��ت��زم ت��خ��ص��ي��ص رق����م ه��ات��ف��ي م���وح���د لتلقي 

بالغات االبتزاز

اأكد رئي�س الهيئة الوطنية ملك�فحة الف�س�د حممد بن عبد اهلل ال�سريف,اأهمية 

م�س�دقة اململكة العربية ال�سعودية على اتف�قية الأمم املتحدة ملك�فحة الف�س�د 

وذلك من خالل قرار جمل�س الوزراء,وق�ل »اإنَّ امل�س�دقة ج�ءت بعد الوف�ء ب�أهم 

اللتزام�ت التي ترتبه� التف�قية على الدول الأطراف فيه�,ومن اأهم ذلك اإ�سدار 

الإ�سرتاتيجية الوطنية حلم�ية النزاهة ومك�فحة الف�س�د, واإن�س�ء الهيئة الوطنية 

ملك�فحة الف�س�د, واإ�سدار العديد من الأنظمة يف هذا املج�ل, ك� (نظ�م مك�فحة 

غ�سل الأموال, ونظ�م املن�ف�س�ت وامل�سرتي�ت احلكومية, ونظ�م ديوان املظ�مل - 

املحكمة الإدارية - ونظ�م ال�سوق امل�لية, وتنظيم هيئة حقوق الإن�س�ن),اإ�س�فة 

اإىل م� يجرى من درا�سة مل�س�ريع الأنظمة املتعلقة بهذا ال�س�أن,ك� (م�سروع نظ�م 

امل�لية,  الذمة  ب�إقرارات  لالإدلء  الالزمة  ال�سوابط  الع�م,واإعداد  امل�ل  حم�ية 

واأداء الق�سم الوظيفي لبع�س فئ�ت الع�ملني يف الدولة)«.

يف  ورد  م�  اأهمه�  م�دة,من  و�سبعني  اإحدى  على  ت�ستمل  التف�قية  اأنَّ  واأو�سح 

امل�دة ال�س�د�سة من (اإن�س�ء هيئة تتوىل منع الف�س�د) وكذلك امل�دة الث�لثة ع�سرة, 

املت�سمنة (ت�سجيع م�س�ركة املجتمع املدين يف مك�فحة الف�س�د), وا�ستم�ل الف�سل 

ال�سلطة,  ا�ستغالل  ب�لنفوذ,واإ�س�ءة  الر�سوة,واملت�جرة  م  جترىّ مواد  على  الث�لث 

والختال�س, والإثراء غري امل�سروع, وحم�ية ال�سهود, واملبِلىّغني عن اأفع�ل الف�س�د, 

م�سرياً اإىل اأن اململكة قد �س�ركت يف �سي�غة بنود هذه التف�قية, واأن ت�أخره� يف 

امل�س�دقة عليه�, ج�ء نتيجة حر�سه� للوف�ء ب�للتزام�ت املهمة الواردة فيه�.

بعد الوفاء بأهم االلتزامات املترتبة على اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد

السعودية تصادق عليها 

تعتزم وزارة ال�سحة اإ�سدار وثيقة خ��سة بحقوق املر�سى النف�سيني,و�سيتم توزيعه� 

املر�سى  »حقوق  ملتقى  يف  امل�س�ركون  اأك��ده  م�  اململكة,هذا  م�ست�سفي�ت  ك�فة  على 

النف�سيني .. رع�يتهم حق وواجب« الذي عقد موؤخراً,حيث ق�لوا »اأن 75٪ من املر�سى 

وثلث الع�ملني يف الرع�ية ال�سحية الأولية ل يعلمون بوجود لئحة بحقوق املر�سى 

النف�سيني«, ويف �سي�ق مت�سل اأكد الدكتور من�سور احلوا�سي ن�ئب وزير ال�سحة لل�سوؤون 

ال�سحية اأن الوزارة ت�سعى لتقدمي اأف�سل اخلدم�ت الطبية للمر�سى النف�سيني وذلك 

من خالل  خطة خ��سة للم�س�ريع املرتبطة ب�ملر�سى النف�سيني وح�لت الإدم�ن من 

خالل اإيج�د م�ست�سفي�ت نف�سية متك�ملة اخلدم�ت.

حقوق  وثيقة  إص��دار  بصدد  الصحة  وزارة 
املرضى النفسيني

امل��م��ل��ك��ة ت���وق���ع ع��ل��ىات��ف��اق��ي��ة ت��ن��م��ي��ة امل�����رأة في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

وقعت اململكة ب�عتب�ره� ع�سو من اأع�س�ء منظمة التع�ون الإ�سالمي على اتف�قية 

تنمية املراأة يف الدول الأع�س�ء,واملقرتحة من جمهورية م�سر العربية,بعد اأن مت 

مراجعة النظ�م الأ�س��سي لالتف�قية من قبل خرباء يف اململكة والدول الأع�س�ء 

يف املنظمة,وتهدف التف�قية اإىل تعزيز دور املراأة يف املجتمع�ت الإ�سالمية لتقوم 

بدوره� امل�أمول يف تنمية املجتمع ومب� يتفق مع اأحك�م ال�سريعة الإ�سالمية,كم� 

وتنميته� يف  ب�ملراأة  للنهو�س  ت�أهيلي  تعليمي  ب�أنه� حتمل ط�بع  التف�قية  تت�سم 

عبد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �س�حب  قبل  من  توقيعه�  مت  الإ�سالمي,وقد  الع�مل 

اإىل اجتم�ع�ت  اململكة  ن�ئب وزير اخل�رجية  رئي�س وفد  العزيز بن عبد اهلل 

للمنظمة  الع�م  والأم��ني  الإ�سالمي  التع�ون  منظمة  اأع�س�ء  اخل�رجية  وزراء 

الربوفي�سور اأكمل الدين اإح�س�ن اأوغلي.
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اليونيسيف:طفل من كل ثالثة أطفال في العراق محروم 
من حقوقه األساسية!

تدشني حملة عاملية للحد من إهدار الطعام 
خل�ست درا�سة بريط�نية موؤخراً,اأنَّ اأكرث من ن�سف الغذاء يف الع�مل يتم اإلق�ئه 

يف �سلة املهمالت,والذي يقدر حجمه تقريب�ً مبلي�ري طن,اأي اأعلى اأربع مرات 

من الكمية املطلوبة حلل اأزمة اجلوع يف الع�مل, وبذلك يتحول ذلك الغذاء اإىل 

نف�ي�ت,اإ�س�فًة اإىل اأن اأ�سب�ب اإهدار الطع�م يف الدول الن�مية تختلف عنه� يف 

الدول املتقدمة, ففي الدول الن�مية يحدث اإهدار الطع�م ب�سبب اإمت�م عملية 

احل�س�د ب�سورة ل تت�سم ب�لكف�ءة اأو ب�سبب ظروف التخزين ال�سيئة,يف حني 

يتم التخل�س من الفواكه واخل�سراوات ال�س�حلة لالأكل يف الدول الأكرث ثراء 

ب�سبب تغري لونه� اأو �سكله�,اأو ب�سبب ال�ستهالك الزائد على احلد.

من جهته� د�سنت وك�لت الأمم املتحدة حملة ع�ملية للحد من ظ�هرة اإهدار 

الطع�م يف الع�مل,وق�ل مدير برن�مج الأمم املتحدة البيئي,اأ�سيم �ستينري »يف 

ملي�رات  ت�سعة  اإىل  ن�سمة,و�سي�سل  ملي�رات  �سبعة  فيه  يعي�س  الذي  الع�مل 

بحلول ع�م 2050,اإن اإهدار الطع�م لي�س له معنى اقت�س�دي وبيئي واأخالقي«, 

ب�مل�سكلة,وي�ستمل  الوعي  لزي�دة  الإنرتنت  على  موقع خ��س  تد�سني  كم� مت 

املوقع على ن�س�ئح للم�ستهلكني ملق�ومة “حيل الت�سويق ل�سراء طع�م اأكرث من 

ب�لن�سبة  اأكرث مرونة  املط�عم  تكون  ب�أن  اقرتاح�ً  يت�سمن  اإليه”,كم�  احل�جة 

لكمي�ت الطع�م التي تقدم لل�سخ�س الواحد فيه�.

�سحفي  بي�ن  عرب  (اليوني�سيف)  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  اأظهرت 

العراق  اأ�سري عن ح�ل الأطف�ل والن�س�ء يف  اأكرب م�سح  نت�ئج  اأ�سدرته عن 

العراق  الأطف�ل يف  العراقية,اأنَّ 10٪ من  ب�لتع�ون مع احلكومة  اإج��راءه  مت 

يتمتعون ب�حل�سول على ك�فة اخلدم�ت و احلقوق  حوايل 1.7 مليون –   –
من  حوايل 5.3 مليون –  الأ�س��سية,بينم� يع�ين 32٪ من اأطف�ل العراق – 

حرم�نهم من العديد من هذه اخلدم�ت واحلقوق.

واأ�س�ف البي�ن »ت�سمل انته�ك�ت حقوق الطفل اله�مة يف العراق والتي حتت�ج 

هذه  وتعزيز  ال�سحية  اخلدم�ت  على  احل�سول  فر�س  مع�جلة؛نق�س  اإىل 

اخلدم�ت,ونق�س فر�س احل�سول على التعليم اجليد,والعنف �سد الأطف�ل 

يف املدار�س وبني الأ�سر, والتمييز, الأثر النف�سي ل�سنوات من العنف ال�سديد, 

الك�يف  اأيالء الهتم�م  الأحداث,وعدم  والحتج�ز لفرتات طويلة يف �سجون 

ب�حتي�ج�ت الأطف�ل املع�قني والذين لي�سوا يف بيئتهم الأ�سرية,ب�لإ�س�فة اإىل 

قلة فر�س احل�سول على املعلوم�ت وامل�س�ركة يف احلي�ة الثق�فية«.

لألطفال  منوذج  يدعم  للتنمية  العربي  اخلليج  برنامج 
العرب

للطفولة  العربي  للمجل�س  الع�م  الأم��ني  البيالوي,  ح�سن  الدكتور  �سرح 

الع�م بدعم برن�مج ا�سرتاتيجي  »اأجفند«,اأن املجل�س �سيقوم هذا  والتنمية 

تغيري  �سيحدث  العرب,حيث  لالأطف�ل  الجتم�عية  التن�سئة  يف  جديد 

الأطف�ل  روؤي���ة  تكون  جديد,بحيث  لع�مل  ج��دي��دة  تن�سئة  ي�سمن  ثق�يف 

اأعوام,ويهدف  اأربعة  فيه�,وق�ل »�سوف يتم تنفيذه على مدار  ق��سم�ً ه�م�ً 

مب�  متغري  ع���مل  يف  العربي  الطفل  لتن�سئة  ع�سرية  روؤي���ة  ت��ق��دمي  اإىل 

للم�س�همة  والإب����داع  التفكري  يف  الك�منة  ط�ق�ته  اإط���الق  على  ي�س�عد 

اتف�قية  من  منبثقة  مع�يري  على  العربي,ويقوم  املعرفة  جمتمع  بن�ء  يف 

الآخر«. وثق�فة  جمتمعهم  لثق�فة  الأطف�ل  وروؤي��ة  الدولية  الطفل   حقوق 

إلى  عاطل  ماليني   5 دخول  تتوقع  العربية  العمل  منظمة 
سوق العمل 

ت�سريح  لقم�ن,خالل  اأحمد  ال�سفري  العربية  العمل  منظمة  ع�م  مدير  ق�ل 

معدلت  يف  انخف��س  ح�سول  يتوقع  القت�س�دية),اأنه  (�سحيفة  ل�  �سحفي 

البط�لة يف الوطن العربي من 20مليون�ً اإىل 15مليون�ً, وذلك من خالل دخول 5 

ماليني ع�طل اإىل �سوق العمل خالل ع�مي 2014و2015,وت�أتي تلك التوقع�ت 

نتيجة ا�ستقرار الأو�س�ع ال�سي��سية يف بع�س الدول العربية,الأمر الذي �سيوؤدي 

اإىل �سخ عدد كبري من امل�س�ريع ال�ستثم�رية مب� فيه� ال�سغرية واملتو�سطة.
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تن�ولت  نيودلهي,حيث  الهندية  الع��سمة  �سهدته  الذي  الغت�س�ب  ح�دث  بعد 

الهندية  احلكومة  رئي�س  حتفه�,�س�دق  لقت  فت�ة  اغت�س�ب  اأ�سخ��س  جمموعة 

موؤخراً على ق�نون ين�س على الإعدام ك�أق�سى عقوبة يف ح�ل �س�حب الغت�س�ب 

اإ�س�ب�ت تف�سي اإىل الوف�ة اأو ت�سبب يف ح�لة من الغيبوبة الطويلة والتي يطلق 

اأن تكون عقوبة  ا�سم “احل�لة الإنب�تية امل�ستدمية”,كم� ين�س على  عليه� علمي�ً 

الإعدام هي العقوبة الأق�سى يف ح�ل الإدانة للمرة الث�نية ب�رتك�ب اعتداء جن�سي 

اأو اعتداء جن�سي اأ�سد خطورة,ومت كذلك ت�سديد العقوب�ت على اأفع�ل ا�سرتاق 

النظر واملط�ردة وجتريد امراأة من مالب�سه� وتنفيذ اأي هجوم مب�دة حم�سية.

األهـــداف
اإلمنائيـــة

لأللفية

ب�إمك�نن�
إنهـــــاء الفقـــــــر
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شرطة دبي تفتتح مكاتب حلقوق اإلنسان في املطار
اأو�سح العقيد حممد املر مدير الإدارة الع�مة حلقوق الإن�س�ن يف �سرطة دبي, 

افتت�ح مك�تب له� يف مط�رات دبي تعمل على مدار 24�س�عة, وذلك من اأجل 

الن�س�ء لك�سف  الق�دمني خ��سة من  امل�س�فرين والتدقيق على  ت�سهيل مهمة 

اأي مغ�لط�ت يف البي�ن�ت املقدمة تتعلق ب�ل�سن اأو عالقة القرابة بني الأ�سرة 

الواحدة,موؤكداً اأنه مت تدريب عدد من ال�سب�ط واملوظفني على اكت�س�ف اأي 

تالعب يف الأوراق الر�سمية عرب مط�بقته� مع املوا�سف�ت اجلديدة مثل تزوير 

عمر الفت�ة اأو وجود طفل لأغرا�س املت�جرة اأو ال�ستغالل.

وال�سك�وى  البالغ�ت  ك�فة  تتلقى  �سوف  اجلديدة  »املك�تب  العقيد  واأ�س�ف 

مهمة  ت�سهيل  تتوىل  ال�سرطة,كم�  رج�ل  على  ك�نت  لو  حتى  واملالحظ�ت 

امل�س�فرين يف ح�لة وجود منع من ال�سفر ل�سبب غري ق�نوين اأو لأي اأ�سب�ب 

اأخرى,حيث �سيتم التدخل وحل اأي ق�سية ب�سكل فوري,والتدقيق على ال�سخ�س 

واأن هن�ك بع�س  ال�سفر,وت�سهيل مهمته,خ��سة  للت�أكد من ق�نونية منعه من 

احل�لت التي تتعلق مبط�لب�ت م�لية,يقوم ال�سخ�س بت�سديده� اإل اأن بع�س 

اجله�ت تبقي ا�سمه حتى بعد ت�سديده اللتزام�ت امل�لية امل�ستحقة عليه.

لفت�ً اإىل اأنه �سيتم توزيع ك�فة املطبوع�ت التي ت�سدره� الإدارة الع�مة حلقوق 

الإن�س�ن واملتعلقة ب�إدارة احلقوق واحلري�ت ومك�فحة الجت�ر ب�لب�سر.

قطر تنجح في القضاء على الفقر واجلوع وتعميم التعليم 
األساسي

اأعلن رئي�س جه�ز الإح�س�ء القطري ال�سيخ حمد بن جرب بن ج��سم اآل ث�ين 

اأنَّ دولة قطر متكنت من حتقيق معظم اأهداف الإمن�ئية التي �س�دقت عليه� 

ع�م 2000م قبل املوعد املحدد له� وهو ع�م 2015م , حيث مت حتقيق معظم 

الأهداف الإمن�ئية الب�لغ عدده� 8 اأهداف واملتمثلة يف الق�س�ء على الفقر 

املدقع واجلوع, حتقيق التعليم البتدائي ال�س�مل, ت�سجيع امل�س�واة بني اجلن�سني 

ومتكني الن�س�ء من اأ�سب�ب القوة,تخفي�س معدل وفي�ت الأطف�ل,حت�سني �سحة 

الأمرا�س,  من  وغريهم�  الإيدز,واملالري�  ومر�س  فريو�س  الأمه�ت,مك�فحة 

�سم�ن ال�ستدامة البيئية,اإق�مة �سراكة ع�ملية من اأجل التنمية.

واأو�سح اأنه مت الق�س�ء على الفقر واجلوع مع تعميم التعليم الأ�س��سي وخف�س 

معدل وفي�ت الأطف�ل فيم� تعمل قطر على حتقيق ب�قي الأهداف,ج�ء ذلك 

خالل التقرير الرابع الذي اأ�سدره مركز الإح�س�ء القطري, مت�سمن�ً 8 ف�سول 

كل ف�سل تن�ول هدف من الأهداف وبني م� مت حتقيقه فيه,واأ�س�ف ال�سيخ 

حمد »دولة قطر اأجنزت معظم الأهداف الإمن�ئية لالألفية, قبل الأجل املحدد 

بني 1990 و2015«. 

الناجمة  العاملية  الوفيات  العاملية:أغلب  الصحة  منظمة 
الدخل  منخفضة  البلدان  في  حتدث  الطرق  حوادث  عن 

ومتوسطة الدخل

اأكدت منظمة ال�سحة الع�ملية اأن الإ�س�ب�ت الن�جمة عن حوادث املرور متثل 

اأهم اأ�سب�ب وف�ة ال�سب�ب من الفئة العمرية 15-29�سنة,واأنَّ اأكرث من 90٪ من 

الوفي�ت حتدث يف البلدان املنخف�سة الدخل والبلدان املتو�سطة الدخل,على 

الرغم من اأنىّ تلك البلدان ل متتلك اإلىّ اأقلىّ من ن�سف املركب�ت املوجودة يف 

الع�مل,واأنَّ حوايل 1.3 مليون ن�سمة يتوفون كل ع�م نتيجة حوادث املرور.

مرتكبي  يعاقب  قانون  على  تصادق  الهندية  احلكومة 
جرمية االغتصاب
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     •العالج اجلراحي: للتخل�س من الورم.
     •العالج الكيمي�ئي: وهي اأدوية تعمل على قتل اخلالي� ال�سرط�نية.
     •العالج الإ�سع�عي: ب��ستخدام اأ�سعة ع�لية الط�قة مثل اأ�سعة اإك�س.

يوؤخذ من  اأن  العظم,وميكن  نقل نخ�ع  بوا�سطة  •زراعة خالي� اجلذع: وذلك       

املري�س اأو من متربع.

     •العالج البيولوجي: ي�س�عد اجله�ز املن�عي للج�سم على الك�سف عن اخلالي� 

ال�سرط�نية وحم�ربته�.

    •العالج الهرموين: بع�س اأنواع ال�سرط�ن تتغذى على هرمون�ت اجل�سم مثل �سرط�ن 
الثدي والربو�ست�ت�,فعند التخل�س من هرمون اجل�سم متوت اخللية ال�سرط�نية.

بع�ض احلقائق واخلرافات حول مر�ض ال�صرطان

خرافة رقم (1): ا�ستخدام امل�يكروويف يف اإعداد الطع�م يف الأوعية البال�ستيكية 

يفرز م�دة الديوك�سني التي ت�سبب ال�سرط�ن.

احلقيقة: تقول اإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية يف موقعه� على النرتنت,اإنَّ املواد 

اأن  وجدت  الإدارة  الغذاء,لكن  اإىل  تتغلغل  قد  البال�ستيك  �سن�عة  يف  امل�ستخدمة 

امل�ستوي�ت التي ميكن اأن  تنتقل اإىل الغذاء تبقى يف اإط�ر ه�م�س ال�سالمة املرتكز 

على املعلوم�ت املتوفرة لالإدارة,اأم� ب�لن�سبة للديوك�سني فتقول الإدارة اأنه »لي�س لديه� 

اأي دليل على اأن الأوعية والرق�ئق البال�ستيكية حتتوي على م�دة الديوك�سني ول تعلم 

عن وجود اأي �سبب يجعله� حتتوي على تلك امل�دة«.

خرافة رقم (2): ال�سرط�ن مر�س ق�تل ول اأمل يف ال�سف�ء منه.

مبكر ميكن  وقت  ت�سخي�سه يف  مع�جلته,واإذا مت  ال�سرط�ن مر�س ميكن  احلقيقة: 

الكثري  فعل  املتقدمة,ميكن  املراحل  يف  ال�سرط�ن,وحتى  اأن��واع  معظم  من  ال�سف�ء 

للتخفيف من الأعرا�س واإط�لة فرتة البق�ء على قيد احلي�ة,يجب اعتب�ر ال�سرط�ن 

مر�س�ً ق�باًل للعالج.

خرافة رقم (3): الطريقة الوحيدة امل�سمونة للم�س�عدة يف جتنب مر�س الرئة هي 

الإقالع عن التدخني.

احلقيقة: تطبيق الإجراءات الت�لية ميكن اأن يخف�س ب�سكل كبري فر�س ال�سخ�س يف 

تطوير �سرط�ن الرئة,رغم اأنه ل توجد و�سيلة ملنع املر�س مت�م�ً:

     •ترك التدخني.
     •جتنب العمل يف املن�جم ويف تركيب الأ�سب�ست والتعر�س ملواد كيم�وية اأخرى 

�س�رة.

     •تن�ول طع�م �سحي ومم�ر�سة الكثري من الري��سة.
     •زي�رة طبيب الع�ئلة مرة يف ال�سنة على الأقل.

مر�ض ال�صرطان

تعريفه:

هو جمموعة من الأمرا�س تتميز خالي�ه� ب�لعدائية (وهو النمو والنق�س�م من غري 

اأن�سجة جم�ورة وتدمريه�  حدود),ومتتلك تلك اخلالي� املنق�سمة القدرة على غزو 

اأوالنتق�ل اإىل اأن�سجة بعيدة يطلق على تلك العملية (النقيلة), مم� ين�س�أ عنه� الأورام 

وتكون تلك الأورام خبيثة,يف حني يطلق على النمو املحدود للخالي� وعدم القدرة 

على النتق�ل وغزو الأن�سجة املج�ورة ب�لأورام احلميدة,ويف بع�س الأحي�ن ميكن اأن 

تتحول الأورام احلميدة اإىل خبيثة.

اأ�سب�به:

اأثبتت اأحدث الدرا�س�ت اأن ال�سرط�ن ل ي�سببه ع�مل واحد,فبع�س الأ�سخ��س يكون 

لديهم ا�ستعداد جيني لالإ�س�بة به اأكرث من غريهم,وهوؤلء عند تعر�سهم لعوامل يف 

البيئة مثل املواد امل�سرطنة,تزداد ن�سبة الإ�س�بة به اأكرث من غريهم,لذلك ف�إن من 

اأهم العوامل امل�سببة له اأو التي قد تزيد من احتم�لية الإ�س�بة به هي:

1- ال�ستعداد اجليني فقد اأثبتت الدرا�س�ت اأن 4٪ من جميع ح�لت ال�سرط�ن كحد 

 ,(DNA معيق�ت الورم اأو جين�ت الإ�سالح) اأعلى تكون ب�سبب وجود ت�سوه�ت يف

التي  هي  به  لالإ�س�بة  اجلين�ت  ق�بلية  ولكن  يورث  ل  ال�سرط�ن  مر�س  ف�إن  لذلك 

تورث.

2- املواد امل�سرطنة والتي تت�سمن:

    •التدخني وهو امل�سوؤول عن اأورام البلعوم والبنكري��س والكلية واملث�نة والرئة واإذا 
رافقه �سرب الكحول ف�إنه قد يوؤدي اإىل �سرط�ن التجويف الفموي واملرئ والكبد, 

ويف معظم الدول املتطورة يعترب التدخني م�سوؤولً عن حوايل 30٪ من جميع الأورام 

اخلبيثة.

    •عوامل بيئية كتلوث الهواء وامل�ء اأو الرتبة,اأو التعر�س للدخ�ن الن�جم عن حروق 
الوقود ال�سلب داخل املب�ين.

ال�سرط�ن  الهرمون�ت  بعالج  اخل��سة  العق�قري  بع�س  ت�سبب  فقد  العق�قري   -3

نف�سه.

مواد حمفزة  اإىل  تتحول  النيرتيت  مثل  احل�فظة  امل��واد  فبع�س  الغذاء  طبيعة   -4

تزيد  احلرارية  ال�سعرات  وع�لية  الد�سم  ع�لية  الأطعمة  تن�ول  اأن  لل�سرط�ن,كم� 

من  اأي�س�ً  تزيد  والف�كهة  تن�ول اخل�سراوات  اإىل قلة  به,اإ�س�فة  الإ�س�به  ن�سبة  من 

احتم�لية الإ�س�بة به.

5- زي�دة الوزن اأو ال�سمنة,واخلمول البدين.

والفريو�س  الإي��دز  بفريو�س  العدوى  مثل  جن�سًيىّ�  املنقولة  العدوى  اأن��واع  بع�س   -6

امل�سبب ل�سرط�ن عنق الرحم.

اأعرا�سه:

تختلف الأعرا�س ح�سب الع�سو امل�س�ب يف اجل�سم,وتكون م� بني حمى واأمل و�سعور 

بع�س  يف  تظهر  الغ�لب),كم�  يف  (نق�س  الوزن  يف  مف�جئ  والإره�ق,وتغري  ب�لتعب 

الأحي�ن كتلة حتت اجللد,وقد يتغري لون اجللد (ا�سفرار,احمرار,التحول اإىل اللون 

الداكن) اأو وجود جروح ل تلتئم,كحة م�ستمرة,بحة يف ال�سوت,�سعوبة يف البلع, ع�سر 

يف اله�سم,تغري يف ع�دة التربز والإخراج.

الت�سخي�س:

     •الفح�س ال�سريري حيث يفح�س الطبيب ج�سم املري�س ويبحث عن اأي كتلة اأو 
تغري يف لون اجللد اأو زي�دة يف احلجم.

    •فحو�س�ت املخترب ويتم ذلك ب�أخذ عينة من الدم للك�سف عن ال�سرط�ن مثل 

�سرط�ن الدم.

    •الأ�سعة حيث تقوم بفح�س العظ�م والأع�س�ء الداخلية مثل الأ�سعة ال�سوتية 

واأ�سعة العظ�م والت�سوير ب�لرنني املغن�طي�سي والأ�سعة املقطعية.

     •اخلزعة و هن�ك طرق خمتلفة جلمع عينة اخلزعة,ويعتمد اأخذ اخلزعة على 
نوع ال�سرط�ن وموقعه يف اجل�سم,ويف معظم ح�لت ال�سرط�ن يكون هذا الفح�س 

اأف�سل طريقة لت�سخي�س املر�س.

عالجه:

املري�س  وح�لة  ومرحلته  نوعه  اأبرزه�  عديدة  عوامل  على  ال�سرط�ن  عالج  يعتمد 

ال�سحية,فهن�ك خي�رات عديدة لعالجه اأهمه�:

ال�صنة ال�صابعة - العدد )85( تقريرحقــــوق

ربيع الثاين  1434ه�  - مار�ض   2013 م 

للسرطانالعاملياليوم

 اليوم العاملي لل�صرطان

يف الرابع من فرباير من كل ع�م,حتتفل منظمة ال�سحة الع�ملية والحت�د 

لل�سرط�ن,وذلك  الع�ملي  ب�ليوم  ال�سرط�ن  ملك�فحة  ال��دويل 

بهدف تقليل ن�سبة الوفي�ت من هذا املر�س اإىل 25٪ خالل 

ع�م 2025م.

عرفته؟!”,وتدعو   - هل  “ال�سرط�ن  الع�م  هذا  �سع�ر  حمل 

منظمة ال�سحة الع�ملية من خالل هذا اليوم دول الع�مل  اإىل 

اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الالزمة للوق�ية من مر�س ال�سرط�ن 

املبذولة لتحقيق عدد من الأهداف والتي  وتكثيف اجلهود 

منه�:اإيج�د برامج فع�لة للوق�ية من ال�سرط�ن والتقليل من ن�سبة التعر�س 

اأفراد  جلميع  �س�ملة  تطعيم  برامج  له,وتوفري  امل�سببة  اخلطورة  لعوامل 

املجتمع,وتطوير و�س�ئل الت�سخي�س للمر�س وتهيئة وتدريب الكوادر الطبية 

اأهم املف�هيم  اأعداد املر�سى,وت�سحيح  واإجراء امل�سح الطبي والك�سف عن 

اخل�طئة املنت�سرة بني الع�مة حوله واأ�سب�به وطرق الوق�ية والعالج منه.

ال�صرطان

هل عرفته؟!

؟

4 فرباير
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قانونيات

اعرف
امل�دة ال�س�د�سة

اأ- املراأة م�س�وية للرجل يف الكرامة الإن�س�نية,وله� من 

احلق مثل م� عليه� من الواجب�ت وله� �سخ�سيته� املدنية 

وذمته� امل�لية امل�ستقلة وحق الحتف�ظ ب��سمه� ون�سبه�.

وم�سئولية  الأ�سرة  على  الإنف�ق  عبء  الرجل  على  ب- 

رع�يته�.

امل�دة ال�س�بعة

واملجتمع  الأبوين  على  ولدت��ه حق  عند  لكل طفل  اأ-   

والدولة يف احل�س�نة والرتبية والرع�ية امل�دية وال�سحية 

واإعط�وؤهم�  والأم  اجلنني  حم�ية  جتب  كم�  والأدب��ي��ة 

عن�ية خ��سة.

لأولدهم  يريدون  التي  الرتبية  ن��وع  اختي�ر  يف  يحكمهم,احلق  وم��ن  لالآب�ء  ب- 

والأحك�م  الأخالقية  القيم  �سوء  يف  وم�ستقبلهم  م�سلحتهم  مراع�ة  وج��وب  مع 

ال�سرعية.

لالأبوين على الأبن�ء حقوقهم� ولالأق�رب حق على ذويهم وفق�ً لأحك�م ال�سريعة. 

امل�دة الث�منة

 لكل اإن�س�ن التمتع ب�أهليته ال�سرعية من حيث الإلزام واللتزام واإذا فقدت اأهليته 

اأو انتق�ست ق�م وليه - مق�مه.

امل�دة الت��سعة

 اأ- طلب العلم فري�سة والتعليم واجب على املجتمع والدولة وعليه� ت�أمني �سبله 

دين  معرفة  لالإن�س�ن  ويتيح  املجتمع  م�سلحة  يحقق  مب�  تنوعه  و�سم�ن  وو�س�ئله 

الإ�سالم وحق�ئق الكون وت�سخريه� خلري الب�سرية.

الأ�سرة  من  املختلفة  والتوجيه  الرتبية  موؤ�س�س�ت  على  اإن�س�ن  كل  حق  من  ب- 

واملدر�سة واأجهزة الإعالم وغريه� اأن تعمل على تربية الإن�س�ن ديني�ً ودنيوي�ً تربية 

متك�ملة متوازنة تنمي �سخ�سيته وتعزز اإمي�نه ب�هلل واحرتامه للحقوق والواجب�ت 

وحم�يته�.

امل�دة الع��سرة

 الإ�سالم هو دين الفطرة, ول يجوز مم�ر�سة اأي لون من الإكراه على الإن�س�ن اأو 

ا�ستغالل فقره اأو جهله على تغيري دينه اإىل دين اآخر اأو اإىل الإحل�د. 

امل�دة الأوىل

 اأ- الب�سر جميع�ً اأ�سرة واحدة جمعت بينهم العبودية هلل والنبوة لآدم وجميع الن��س 

مت�س�وون يف اأ�سل الكرامة الإن�س�نية ويف اأ�سل التكليف وامل�سوؤولية دون متييز بينهم 

ب�سبب العرق اأو اللون اأو اللغة اأو اجلن�س اأو املعتقد الديني اأو النتم�ء ال�سي��سي 

العقيدة ال�سحيحة هي  واأن  اأو غري ذلك من العتب�رات,  الو�سع الجتم�عي  اأو 

ال�سم�ن لنمو هذه الكرامة على طريق تك�مل الإن�س�ن.

ب- اأن اخللق كلهم عي�ل اهلل واأن اأحبهم اإليه اأنفعهم لعي�له واأنه ل ف�سل لأحد 

منهم على الآخر اإل ب�لتقوى والعمل ال�س�لح.

امل�دة الث�نية

 اأ- احلي�ة هبة اهلل وهي مكفولة لكل اإن�س�ن, وعلى الأفراد واملجتمع�ت والدول 

حم�ية هذا احلق من كل اعتداء عليه,ول يجوز اإزه�ق روح دون مقت�س �سرعي.

ب- يحرم اللجوء اإىل و�س�ئل تف�سي اإىل اإفن�ء الينبوع الب�سري.

ج- املح�فظة على ا�ستمرار احلي�ة الب�سرية اإىل م� �س�ء اهلل واجب �سرعي.

د- �سالمة ج�سد الإن�س�ن م�سونة,ول يجوز العتداء عليه�,كم� ل يجوز امل�س��س 

به� بغري م�سوغ �سرعي, وتكفل الدولة حم�ية ذلك.

امل�دة الث�لثة

 اأ- يف ح�لة ا�ستخدام القوة اأو املن�زع�ت امل�سلحة, ل يجوز قتل من ل م�س�ركة لهم 

يف القت�ل ك�ل�سيخ واملراأة والطفل,وللجريح واملري�س احلق يف اأن يداوى ولالأ�سري 

الأ�سرى وتالقي  تب�دل  ب�لقتلى, ويجب  التمثيل  ويوؤوى ويك�سى, ويحرم  اأن يطعم 

اجتم�ع الأ�سر التي فرقته� ظروف القت�ل.

اأو تخريب املب�ين واملن�س�آت  اإتالف الزرع وال�سرع  اأو  ب- ل يجوز قطع ال�سجر 

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

امل�دة الرابعة

الدول  وعلى  موته  وبعد  حي�ته  يف  �سمعته  على  واحلف�ظ  حرمته  اإن�س�ن  لكل   

واملجتمع حم�ية جثم�نه ومدفنه.

امل�دة اخل�م�سة

 اأ- الأ�سرة هي الأ�س��س يف بن�ء املجتمع,والزواج اأ�س��س تكوينه� وللرج�ل والن�س�ء احلق 

يف الزواج ول حتول دون متتعهم بهذا احلق قيود من�سوؤه� العرق اأو اللون اأو اجلن�سية.

الأ�سرة  وحم�ية  �سبله  وتي�سري  ال��زواج  اأم���م  العوائق  اإزال��ة  والدولة  املجتمع  على  ب- 

ورع�يته�.

* اتفاقية »إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم« 

* انضمت اململكة إلى االتفاقية التي اعتمدتها  منظمة املؤمتر اإلسالمي في 5 اغسطس عام 1990م 

كفلت الدولة حق ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة يف الوق�ية والرع�ية والت�أهيل والتعليم يف جميع املراحل والتدريب والتوظيف ب�لإ�س�فة اإىل توفري الربامج التي تعينهم 

على الندم�ج وب�سكل طبيعي يف خمتلف نواحي احلي�ة الع�مة مب� يف ذلك الإ�ستف�دة من الأن�سطة واملرافق الثق�فية والري��سية وتهيئته� ليتمكنوا من امل�س�ركة يف 

ن�س�ط�ته� الداخلية واخل�رجية وتعزيز مك�نتهم يف املجتمع والتعريف بحقوقهم وحث الأفراد واملوؤ�س�س�ت على تقدمي الدعم امل�دي واملعنوي وتهيئة و�س�ئل املوا�سالت 

الع�مة لتنقالتهم ب�أمٍن  و�سالمٍة , وب�أجور خمف�سة لهم وملرافقيهم , وتقدمي الرع�ية وتوفري الأجهزة التقنية امل�س�عدة لهم.

كم� يكفل النظ�م لذوي الحتي�ج�ت اخل��سة نف�س احلقوق التي يتمتع به� املواطنون الع�ديني , كم� اأكد التعميم ال�س�مي الكرمي رقم 7/ه�/1402ه� واملوؤرخ يف 

1402/1/21ه��� على حق ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة يف اأن تتوفر لهم بيئٍة عمرانيٍة ت�سهل حركة املع�ق وا�ستخدامه للمرافق الع�مة بي�سر و�سهولة , كم� اأنه مت 

تخ�سي�س مواقف خ��سة يف الأم�كن الع�مة ل�سي�رات ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة بهدف �سهولة الو�سول منه� واإليه� وجتهيز املنحدرات الالزمة للو�سول اإىل املواقف 

كم� اأن لذوي الحتي�ج�ت اخل��سة احلق يف اأن تكون املمرات والأر�سفة التي ي�سري عليه� خ�لية من العوائق والربوزات واأن تكون الأر�سية مكونة من مواد خ�سنة 

ملنع النزلق , كم� اأن لذوي الحتي�ج�ت اخل��سة يف اململكة احلق يف التمتع ب�لأهلية الق�نونية على قدم امل�س�واة مع الآخرين يف جميع نواحي احلي�ة والإ�ستف�دة من 

اخلدم�ت واملرافق املت�حة لع�مة الن��س وله احلق يف التمتع ب�حلقوق املدنية وال�سي��سية التى يتمتع به� الآخرون , كم� اأن نظ�م العمل ن�س يف اأحد مواده على اأنه » 

على كل �س�حب عمل ي�ستخدم خم�سة وع�سرين ع�ماًل ف�أكرث , وك�نت طبيعة العمل لديه متكنه من ت�سغيل املعوقني الذين مت ت�أهيلهم مهني�ً اأن ي�سغل 4٪ على الأقل 

من جمموع عدد عم�له من املعوقني املوؤهلني مهني�ً, �سواءاً اأك�ن ذلك عن طريق تر�سيح وحدات التوظيف اأو غريه� , وعليه اأن ير�سل اإىل مكتب العمل املخت�س بي�ن�ً 

بعدد الوظ�ئف والأعم�ل التي ي�سغله� املعوقون الذين مت ت�أهيلهم مهني�ً, واأجر كل منهم«.

ما هي احلقوق املقررة لذوي الحتياجات اخلا�صة يف اململكة العربية ال�صعودية ؟

استشارات قانونية

واجباتك

حقوقك

امل�صت�صار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
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 طبعت بدعم من

موؤ�ص�صة الربيد ال�صعودي

نقاًل عن صحيفة

»احتدوا«حان وقت العمل إلنهاء العنف ضد املرأة
الث�من من اآذار/م�ر�س هو يوم توؤكد من خالله 

لتعزيز  اجلهود  تك�ثف  ب�سرورة  املتحدة  الأمم 

وحم�ية حقوق املراأة والعمل على اإيج�د حلول 

التي  وال�سي��سية  القت�س�دية  للم�س�كل  دائمة 

والنهو�س  ك�فة حقوقه�  من  لتمكينه�  تواجهه� 

يف  الن�س�ئية  املجموع�ت  به  حتتفل  به�,كم� 

الأمم  يف  ال��ي��وم  بهذا  اأي�����س���ً  الع�مل,ُويحتفل 

املتحدة,كم� قررت بلدان عديدة جعله يوم عيد 

الق�رات,  جميع  من  الن�س�ء  جتتمع  وطني,كم� 

والالتي غ�لب�ً م� تف�سل بينهن احلدود الوطنية 

والفروق العرقية واللغوية والثق�فية والقت�س�دية 

وال�سي��سية,لالحتف�ل بيومهن هذا.

ب�ليوم  الحتف�ل  املتحدة  الأمم  اخت�رت  وقد 

الدويل للمراأة لع�م 2013م, حتت عنوان (وعد 

احلر ديٌن عليه:ح�ن وقت العمل لإنه�ء العنف 

�سد املراأة),والتي تدعو من خالله اإىل  تعزيز 

للعنف �سد  بو�سع حد  الدويل  املجتمع  التزام 

املراأة. 

اجلهود  من  الكثري  املتحدة  الأمم  تبذل  كم� 

من خالل  امل��راأة  �سد  العنف  ملك�فحة  الدولية 

�سب�ط/ يف  اأطلقته�  والتي  “احتدوا”  حملة 

احلكوم�ت  جميع  وت��دع��و  2008م,  ف��رباي��ر 

الن�س�ئية  ومنظم�ت املجتمع املدين واملنظم�ت 

وو�س�ئط  اخل��س  والقط�ع  وال�سب�ب  والرج�ل 

الإعالم املختلفة وجميع كي�ن�ت منظومة الأمم 

مك�فحة  يف  جهوده�  مظ�فرة  اإىل  املتحدة 

العنف �سد املراأة.

حتقيق  اإىل  تدعو  احلملة  اأن  ذك��ره  اجل��دي��ر 

اأهدافه� اخلم�سة يف جميع بلدان الع�مل بحلول 

ع�م 2015م وهي:

1-اإ�سدار واإنف�ذ قوانني وطنية للت�سدي جلميع 

واملع�قبة  والفت�ة  امل���راأة  �سد  العنف  اأ�سك�ل 

عليه�.

متعددة  وطنية  عمل  وتنفيذ خطط  2-اعتم�د 

القط�ع�ت.

3-تعزيز جمع البي�ن�ت عن انت�س�ر العنف �سد 

املراأة والفت�ة.

4-زي�دة الوعي الع�م والتعبئة الجتم�عية.

5-ال���ت�������س���دي ل��ل��ع��ن��ف اجل��ن�����س��ي يف اأث���ن����ء 

ال�سراع�ت.

م�صت�صفى حكومي

اأمر

عالج

تدري عاد ..

اأنا اللي حمتاج

اأمر عالج !!!

ثقافة حقوق اإلنسان

احلق في التعليم 

يعترب احلق يف التعليم من حقوق الإن�س�ن الجتم�عية 

اهتم�م�ً  ون�ل  الإ�سالم,  عليه�  والتي حث  والثق�فية 

املواثيق  الدويل,حيث ظهرت  املجتمع  كبرياً يف ظل 

والتف�قي�ت الدولية التي توؤكد على احلق يف التعليم, 

الإعالن  من   (26) امل���دة  عليه  ن�ست  م�  ذلك  ومن 

لكل  »اإنَّ  فيه�  ج�ء  والتي  الإن�س�ن  حلقوق  الع�ملي 

�سخ�س احلق يف التعليم ويجب اأن يوفر التعليم جم�ن�ً, 

على الأقل يف مرحلتيه البتدائية والأ�س��سية,ويكون 

الفني  التعليم  اإل��زام��ي���ً,وي��ك��ون  الب��ت��دائ��ي  التعليم 

مت�ح�ً  الع�يل  التعليم  للعموم,ويكون  مت�ح�ً  واملهني 

للجميع تبع�ً لكف�ءتهم«,كم� اأنَّ امل�دة (13) من العهد 

والجتم�عية  القت�س�دية  ب�حلقوق  اخل��س  الدويل 

الأط��راف يف  الدول  »تقر  اأنه  والثق�فية ن�ست على 

والتعليم,وهي  الرتبية  يف  فرد  كل  بحق  العهد  هذا 

متفقة على وجوب توجيه الرتبية والتعليم اإىل الإمن�ء 

الك�مل لل�سخ�سية الإن�س�نية ... الخ«,كم� اأنَّ النظ�م 

التعليم  حق  على  اأك��د  اململكة  يف  للحكم  الأ�س��سي 

وفق م� ج�ء يف م�دته الثالثني والتي ج�ء فيه� »توفر 

الدولة التعليم الع�م, وتلتزم مبك�فحة الأمية«,كم� اأنَّ 

�سي��سة التعليم يف اململكة اأكدت على اأنَّ طلب العلم 

فر�س على كل فرد بحكم الإ�سالم,ون�سره وتي�سريه 

يف املراحل املختلفة واجب على الدولة بقدر و�سعه� 

واإمك�ني�ته�,حيث اأن ا�ستهداف الرتبية والتعليم ومن 

خالل متكني كل �سخ�س من الإ�سه�م بدور ن�فع يف 

جمتمعه �سيوؤدي اإىل توثيق اأوا�سر التف�هم والت�س�مح 

وال�سداقة وتوطيد احرتام حقوق الإن�س�ن وحري�ته 

الأ�س��سية التي �ستنعك�س ب�لت�يل على ثق�فة املجتمع 

وحت�سره.


