
 قام ال�سفري الأ�سباين خواكني بريث بيانويبا لوي�س ووفد مرافق له  يوم 

ال�سبت املوافق 1434/7/15هـــ، بزيارة اإىل رئي�س اجلمعية يف مكتبه 

بالريا�س-.

يف بداية الزيارة رحب رئي�س اجلمعية بالوفد الزائر وقدم �سرح موجز 

اململكة  يف  احلقوقي  لل�ساأن  احلديث  وتطرق  اجلمعية  اأن�سطة  عن 

ب�سكل عام ، كما تطرق احلديث اإىل مناق�سة ق�سية اإحدى املواطنات 

الأ�سبانيات يف اململكة واآلية الو�سول اإىل حل مل�سكلتها ، ح�سر اللقاء 

اأول  �سكرتري  رودريغث  برتو�سا  لوي�س  ال�سيد  الأ�سباين  اجلانب  من 

اأحمد حممد  الأ�ستاذ  اجلمعية  جانب  ومن  القن�سلي   الق�سم  رئي�س 

املحمود �سكرتري رئي�س اجلمعية.
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وف��د من ف��رع اجلمعية باملنطقة 

ال�����س��رق��ي��ة ي���زور امل��دي��ري��ة العامة 

لل�سوؤون ال�سحية.

خمت�سون يوؤكدون على �سرورة 

اجلهات  ك����اف����ة  ب�����ن  ال����ت����ع����اون 

للق�ساء على ظاهرة العنف.

رئ���ي�������س اجل���م���ع���ي���ة: ل ب����د من 

التن�سيق بن اجلهات املخت�سة 

للحد من حوادث املعلمات.
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نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society for Human Rights

طبعت بدعم من موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

اجلمعية تستقبل مديرة حقوق اإلنسان والدميقراطية بوزارة اخلارجية البريطانية
ربيعان  بــن  مفلح  الــدكــتــور  اجلمعية  رئي�س  ا�ستقبل   

1434/7/11هــــــ  الــثــاثــاء  ــوم  ي مكتبه  يف  القحطاين 

اخلارجية  بوزارة  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  مديرة 

الربيطانية ال�سيدة لوي�س دي �سوزا والوفد املرافق لها،  

الزائر  بالوفد  اجلمعية  رئي�س  رحــب  اللقاء  بداية  يف 

وقدم �سرح موجز عن اأن�سطة اجلمعية وتطرق احلديث 

اأن  ال�سفرية  ذكــرت  وقد   ، اململكة  يف  احلقوقي  لل�ساأن 

املوا�سيع  متابعة  الزائر  الوفد  اهتمامات  من جمالت  

ال�سجون،  داخــل  التعذيب  الإعــدام،  عقوبة  بـ:  املتعلقة 

احلرية الدينية،  حرية التعبري، ن�سر ال�سراكة مع اجلهات 

املعنية بحقوق الإن�سان.

وزارة  ت�سدره  الــذي  التقرير  اإىل  احلديث  تطرق  كما   

التي يعتمد عليها،  اإعداده وامل�سادر  واآليات  اخلارجية عن حقوق الإن�سان يف اململكة 

وقد اأكد رئي�س اجلمعية على اأهمية م�سداقية املعلومات يف اإعداد التقارير التي ت�سدر 

عمل  باآلية  ال�سفرية  اأ�سادت  وقد  اململكة،  عن 

اجلمعية وبجهودها يف جمال حقوق الإن�سان.

ال�سيد  الربيطاين  اجلانب  من  اللقاء  ح�سر   

الربيطانية  اخلارجية  وزارة  مــن  بوتر  مايكل 

م�ست�سار  ديك  �ستيفن  وال�سيد  ال�سعودية  مكتب 

مدير  طه  �ساح  وال�سيد  الربيطاين  ال�سفري 

ومن  الربيطانية  بال�سفارة  الإعــامــي  املكتب 

عبد  الدكتور  اجلمعية  اأع�ساء  اجلمعية  جانب 

اجلمعية  فــرع   على  امل�سرف  ال�سيف  اجلليل 

ال�سريدة  �سالح  والدكتور  ال�سرقية  باملنطقة 

رئي�س اللجنة املالية و الإ�ستثمار والدكتور عبد 

اخلالق العبد احلي ع�سو جلنة الر�سد واملتابعة 

والدكتور اإبراهيم ال�سليمان ع�سو جلنة الر�سد واملتابعة  وامل�ست�سار خالد الفاخري الأمني 

العام املكلف للجمعية.

ال��س��ف��ي��ر األس���ب���ان���ي ي��ن��اق��ش ع����دد من 
القضايا احلقوقية مع رئيس اجلمعية

جانب من الزيارة

اجلمعية  يزور  األمريكي  اخلاريجة  وزير  مساعد  نائب 
الوطنية حلقوق اإلنسان

ا�ستقبل رئي�س اجلمعية الوطنية 

مفلح  الدكتور  الإن�سان  حلقوق 

وعدد  القحطاين  ربيعان  بــن 

مـــن اأعــ�ــســاء اجلــمــعــيــة  يوم 

ال�سيد  الثنني 1434/7/3هــــ  

م�ساعد  نــائــب  ميليا  تــومــا�ــس 

الأمريكية  اخلــارجــيــة  ــــر  وزي

الإن�سان  وحقوق  العمل  ل�سوؤون 

بداية  يف   ، له  املرافق  والوفد 

اجلمعية  رئي�س  رحــب  اللقاء 

بالوفد الزائر وقدم �سرحاً لهم 

ومهام  اجلمعية  اأن�سطة  عــن 

عملها كما تطرق احلديث اإىل 

املتعلقة  املو�سوعات  من  عــدد 

معتقلي  ومنها  الإن�سان  بحقوق 

حميدان  وق�سية  غوانتانامو، 

اخلا�سة  والإجــــراءات  الرتكي 

الأمريكي  واملــوقــف  باملبتعثني 

من انتهاكات حقوق الإن�سان يف 

�سوريا، كما تطرق احلديث اإىل 

حرية التعبري واحلاجة اإىل منع 

والر�سل،  الأديــان  على  التعدي 

الزائر  الوفد  رئي�س  اأكــد  وقــد 

اململكة  بني  العاقة  عمق  على 

الطرفان  ــد  اأك كما   ، واأمــريــكــا 

للفهم  احلـــــوار  ــة  اأهــمــي عــلــى 

ذات  للمو�سوعات  املــ�ــســرتك 

العاقة بحقوق الإن�سان، ح�سر 

اجلليل  عبد  الــدكــتــور  الــلــقــاء 

الــ�ــســيــف املــ�ــســرف عــلــى فرع 

ال�سرقية،  باملنطقة  اجلمعية 

والفريق/م عبد العزيز هنيدي 

ع�سو اجلمعية والدكتور حممد 

الثقافة  جلنة  رئي�س  الفا�سل 

بن  خالد  وامل�ست�سار  والن�سر، 

الأمني  الفاخري  الرحمن  عبد 

عبد  والــدكــتــور  املكلف  الــعــام 

الــعــبــد احلـــي ع�سو  اخلـــالـــق 

عابد  ثريا  والأ�ستاذة  اجلمعية 

الر�سد  جلــنــة  رئــيــ�ــس  �ــســيــخ 

واملتابعة .



 ، اململكة  مناطق  بع�س  على  احلرارة  �سديدة  الهوائية  الكتلة  تاأثري  ا�ستمرار  ظل  يف 

ويف الوقت الذي ت�ستمر انت�سار العمالة يف املباين حتت الإن�ساء يف درجات احلرارة 

اآخرون لب�س ماب�س واقية من احلرارة، والتزام البع�س الآخر  املرتفعة  فيما ف�سل 

بالتعليمات والن�سائح التي حذرت من الوقوف حتت اأ�سعة ال�سم�س، اأكد امل�سرف العام 

�سليمان  الأ�ستاذ  املقد�سة،  بالعا�سمة  الإن�سان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  مكتب  على 

احلرارة  درجات  ارتفاع  حالة  عامل يف  اأي  ت�سغيل  مينع  نظاماً  هناك   اأنَّ  الزايدي، 

مل�ستويات حمددة ومعروفة لي�سمح معها بتاتاً بعمل العامل حتتها ولو اأدى ذلك لتوقف 

العمل والعامل، موؤكداً اأنَّ اأي عامل يتعر�س لأي اأمرا�س نف�سية اأو ج�سدية نتيجة عدم 

تطبيق املعاهدات الدولية والتفاقات الدولية بذلك اخل�سو�س �سيحا�سب م�سغله فوراً 

عن طريق مكاتب العمل.

ويف �سياق مت�سل طالب الدكتور ح�سني ال�سريف امل�سرف العام على فرع اجلمعية بجدة 

مكتب العمل  التعميم على املن�ساآت وال�سركات وبالذات الكبرية باإيقاف العمل وقت 

الظهرية والقيام بجولت ميدانية وتفتي�سيه للتحقق من التطبيق، واأبدى ا�ستعداد فرع 

اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة مل�ساركة مكتب العمل يف هذه اجلولت امليدانية. 

ويف جتاوب من وزارة العمل فقد اأكدت موؤخراً اأنها �ست�ستاأنف تنفيذ القرار الوزاري 

العمل  يق�سي مبنع  الذي  1431/6/2هـ،  بتاريخ  الوزراء  توجيه جمل�س  على  املبني 

حتت اأ�سعة ال�سم�س من ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهراً وحتى الثالثة م�ساًء خال الفرتة 

من الأول من �سهر يوليو اإىل نهاية �سهر اأغ�سط�س من كل عام ، و�ستطبق الإجراءات 

الازمة بحق خمالفي ذلك القرار، والتي تتمثل بغرامة ل تقل عن 3 اآلف ريال ول 

تزيد على 10 اآلف ريال عن كل خمالفة، اأو اإغاق املن�ساأة ملدة ل تزيد على ثاثني 

م�سدر  اإيقاف  مع  والإغاق،  الغرامة  بني  اجلمع  ويجوز  نهائياً،  اإغاقها  اأو  يوماً، 

اخلطر.
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فرع اجلمعية بجدة يتفقد أحوال مركز البصمة احليوية بحي الرحاب

حلقوق  الوطنية  باجلمعية  م�سوؤول  م�سدر  ذكــر 

باجلمعية  واملتابعة  الر�سد  وحــدة  اأن  الإنــ�ــســان، 

يف  للمراجعني  واكتظاظ  �سديد  اإزدحــام  ر�سدت 

جميع اأفرع املديرية العامة للجوازات خ�سو�ساً مع 

املخالفني  لأو�ساع  الت�سحيحية  املهلة  انتهاء  قرب 

لنظام الإقامة والعمل واملحددة بــ 3 اأ�سهر، والتي 

انق�سى منها �سهران وتبقى �سهر واحد.

واأ�ساد امل�سدر يف الوقت نف�سه  اإىل تفاعل بع�س 

زيادة  خال  من  واخلدمية  احلكومية  القطاعات 

بعنا�سر  الب�سرية  كوادرها  ودعم  العمل،  �ساعات 

التجارية  ــغــرف  وال العمل  وزارة  مثل  ا�سافية 

وغريها.

للجوازات  العامة  املديرية  ذاتــه  بالوقت  وطالب 

املراجعني  ل�ستقبال  موظفيها  اأعــــداد  ــادة  ــزي ب

الدوام  �ساعات  وزيــادة  ا�سافية  باأعداد  ودعمهم 

مع  الت�سحيحية  الفرتة  تزامن  مع  خ�سو�ساً  لهم، 

مو�سم اإجازات و�سفر.

اأحوال  على  الوقوف  وبهدف  مت�سل،  �سياق  ويف 

والإقامة  العمل  لنظام  املخالفة  الوافدة  العمالة 

يف  للجوازات  العامة  املديرية  لفروع  واملتقدمة 

اأو�ساعها،   ت�سحيح  بهدف  اململكة  مناطق  كافة 

الوطنية  اجلمعية  فــرع  اإىل  ورد  ما  اإىل  اإ�سافًة  

والتظلمات  ال�سكاوى  من  بجدة   الإن�سان  حلقوق 

فروع  خمتلف  يف  والزدحــــــام  الكــتــظــاظ  حـــول 

اجلوازات، اإ�سافًة اإىل تداول مقطع فيديو موؤخراً 

يف مواقع التوا�سل الجتماعي يظهر اأحد من�سوبي 

غري  مبعاملة   - الوافدين  �سعبة   - جدة  جــوازات 

لئقة للمراجعني والذي يظهر فيه بقيامه ب�سرب 

احلملة  اإطـــار  يف  الر�سمي  بحزامه  منهم  عــدد 

الت�سحيحية.

من  كــًا  �سم  بجدة  فــرع اجلمعية  مــن  وفــد  قــام 

الدكتور ح�سني ال�سريف امل�سرف العام على الفرع، 

واملدير  ال�سريف ع�سو اجلمعية،  والأ�ستاذ معتوق 

يوم  يف  الغامدي،  خالد  الأ�ستاذ  بالفرع  التنفيذي 

احليوية  الب�سمة  ملركز  1434/7/19هــــ،  الأربعاء 

بجوازات حمافظة جدة بحي الرحاب.

وقد ر�سد الوفد عدد من ال�سلبيات والتي اأبرزها:

النتظار  واأوقات  املراجعني كبرية جداً  اأعداد   -1

طويلة.

2- غياب التعليمات الوا�سحة واللوحات الإر�سادية 

التي تراعي اللغات والثقافات املختلفة للمراجعني 

مما �سكل حالة فو�سى بينهم.

3- حمدودية املقاعد للجلو�س .

مثل  للجوازات  م�ساندة  خدمات  وجــود  عــدم   -4

ال�سرطة وهيئة الهال الأحمر ، والبلدية والدفاع 

املدين .

اأو�ساع  لت�سحيح  املتبعة  الإجراءات  5- بطء �سري 

العمالة.

6- قلة اأجهزة نظام الب�سمة والتي ل تكفي الأعداد 

الكبرية من املراجعني.

تقرير  عــرب  املــاحــظــات  تلك  الــوفــد  �سمن  وقــد 

متهيداً لرفعه للجهات املخت�سة لتخاذ الازم.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر  مت�سل  �سياق  ويف   

�سعود  اآل  نايف  بن  الأمــري حممد  الداخلية  وزيــر 

ومبا�سرة  بــاإيــقــاف  تــوجــيــهــات   - اهلل  حفظه   -

التحقيق مع �سابط اجلوازات الذي قام بالإ�ساءة 

ملديرية  الر�سمي  املتحدث  قال  فيما  للمراجعني، 

املعنية  اجلهات  اإن  املالك  بدر  العقيد  اجلــوازات 

بداأت بالتحقيق مع املتورط يف الق�سية واإيقافه عن 

العمل حلني النتهاء من التحقيق.

موؤكداً اأن الت�سرف الذي �سدر منه ت�سرف فردي 

خمالف  واأنــه  م�سوغاته  كانت  مهما  مقبول  وغري 

ملبادئ وقواعد و�سوابط العمل الأمني .

رئيس اجلمعية يستقبل ممثل األمم املتحدة
 ا�ستقبل رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين يف مكتبه �سباح يوم 

الأحد 1434/7/2هـ املوافق 2013/5/12م، املن�سق املقيم لاأمم املتحدة باململكة الدكتور ريا�س حممد مو�سى 

الأحمد مبنا�سبة انتهاء عمله يف اململكة وقد رحب رئي�س اجلمعية بال�سيف الزائر وتطرق احلديث لل�ساأن 

احلقوقي يف اململكة ودور برنامج الأمم املتحدة يف دعم احلق يف التنمية.

ح�سر اللقاء امل�ست�سار خالد بن عبد الرحمن الفاخري الأمني العام املكلف للجمعية. 

اجلمعية تطالب مبعاقبة مشغلي العمالة في درجات احلرارة 
املرتفعة

اأ. �سليمان الزايدي



ال�سيف  الدكتور عبد اجلليل  الفرع   امل�سرف على  الوفد 

مبدير  الوفد  التقى  وقد    ، اجلمعية  اأع�ساء  من  وعدد 

عام ال�سوؤون ال�سحية باملنطقة ال�سرقية الدكتور �سالح بن 

بع�س  ومديري  العام  املدير  وم�ساعدي  ال�ساحلي  حممد 

الإدارات ملناق�سة املو�سوعات املتعلقة بال�ساأن ال�سحي يف 

املنطقة كامل�ساريع ال�سحية التي يجري تنفيذها والأخرى 

التي مت اعتمادها، وقد كان على قائمة تلك املو�سوعات 

م�ستجدات فايرو�س » كرونا«، والإجراءات وطرق التعامل 

معه، وقد اأ�ساد الوفد بالإجراءات الحرتازية املكثفة واملتخذة من قبل �سحة املنطقة 

ال�سرقية يف هذا ال�ساأن.

من جهته اأكد الناطق الإعامي يف املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية باملنطقة ال�سرقية 

اأ�سعد �سعود اأن الدكتور ال�ساحلي قد اأكد خال اللقاء على اأن �سحة ال�سرقية تعاملت 

اإ�سافة  احلالت،  هذه  مثل  يف  املهنية  درجات  باأق�سى  املر�س  معطيات  مع  وتتعامل 

اإىل ال�ستق�ساء الوبائي من قبل جلان خمت�سة تعمل يف هذا اخل�سو�س وذلك ياأتي 

تعمل  علمية  جلان  وجود  اإىل  م�سرياً  عاملياً،  املتبعة  الحرتازية  الإجراءات  �سمن 

مبتابعة م�ستمرة للتق�سي الوبائي وتطورات املر�س واعتماد الإجراءات الوقائية ملثل 

هذه الأمرا�س الوبائية، من خال جتهيز العاملني يف امل�ست�سفيات للتعامل مع حالت 

ال�ستباه وكيفية معاجلتها.

وفد نسائي يزور مجمع األمل للصحة النفسية واإلدمان
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وفد من فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية يزور املديرية العامة للشؤون الصحية

د. عبد اجلليل ال�سيف

جانب من زيارة وفد اجلمعية للمديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية

اأو�ساعهم  ومتابعة  املر�سى  اأو�ساع  لر�سد  �سعياً 

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  لأهـــداف  وحتقيقاً 

املر�سى  كافة  ح�سول  من  التاأكد  من  الإن�سان 

القوانني  اأقرتها  التي  الإن�سانية  حقوقهم  على 

الدولية،  واملواثيق  الإ�سامية  وال�سريعة  املحلية 

الريا�س،  الرئي�سي  املكتب  من  ن�سائي  وفد  نفذ 

يوم الأربعاء 1434/7/12هـ، جولة تفقدية ملجمع 

الأمل لل�سحة النف�سية والإدمان، وقد �سم الوفد 

الأ�ستاذة  واملتابعة  الر�سد  رئي�سة جلنة  من  كًا 

ثريا �سيخ، وع�سو اجلمعية الدكتورة وفاء طيبة، 

وامل�ست�سارة القانونية اعتماد ال�سنيدي.

كان يف ا�ستقبال الوفد املدير التنفيذي باملجمع 

ريا�س  والــدكــتــور  القحطاين،  حممد  الــدكــتــور 

النملة ا�ست�ساري الطب النف�سي ورئي�س الأق�سام 

النف�سية باملجمع، والأخ�سائي خالد املالكي مدير 

والأخ�سائية  املر�سى،  وعــاقــات  حقوق  اإدارة 

�سماح الع�سريي، والأ�ستاذة منى الر�سيد.

عن  تعريفية  نبذة  الوفد  قــدم  اللقاء  بداية  يف 

اجلمعية واأهدافها واخت�سا�ساتها ور�سالتها كما 

وتدوين  لهن  وال�ستماع  باملري�سات  اللتقاء  مت 

ماحظاتهن ، ومت تبادل وجهات النظر مع اإدارة 

املجمع حول ما ر�سده الوفد اأثناء الزيارة، وقد 

اأعد الوفد تقريراً ر�سد خاله ما مت اأثناء الزيارة 

لتخاذ الإجراءات الازمة.

رئيس اجلمعية يطالب بتطبيق عقوبات صارمة ضد الهتافات العنصرية
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  طالب 

العقوبات  بتطبيق  املخت�سة  اجلهات  القحطاين، 

املاعب  يف  العن�سرية  الهتافات  �سد  ال�سارمة 

الريا�سية، كونها تزيد من البغ�ساء والكراهية بني 

اأبناء البلد الواحد.

اأمر  امل�سيئة  والهتافات  العن�سرية  »ظاهرة  وقال 

وحما�سرات  لتوعية  حتتاج  وهــي  مقبول،  غــري 

لكي تختفي، ظللنا نر�سد هذه الظاهرة من وقت 

لآخر رغم اأن القواعد ال�سرعية وديننا الإ�سامي 

ينهى عنها، لكنها مع الأ�سف مل تختِف يف املاعب 

اجلميع،  تكاتف  اإىل  نحتاج  لــذلــك  الريا�سية، 

للق�ساء عليها«.

التعليمية  املناهج  يف  مادة  اإدراج  »اأمتنى  واأ�ساف 

من  دور  هناك  يكون  اأن  وينبغي  التع�سب،  لنبذ 

قبل وزارة الرتبية والتعليم وكذلك وزارة الإعام، 

والإعام املقروء لنبذ العن�سرية والكراهية واحلد 

والنزعة  البع�س  عند  القولية  النــحــرافــات  من 

فنحن  الديني،  الــوازع  تقوية  ويجب  العن�سرية، 

جمتمع اإ�سامي ننبذ هذه الأمور.

بالحتاد  الكوجنر�س  اأن  بالذكر  اجلــديــر  ومــن 

لوائح  اأدرج  قد   2009 عــام  القدم  لكرة  ــدويل  ال

لاحتاد  الأ�سا�سي  النظام  �سمن  النظيف  اللعب 

املادة  وهــي  العن�سرية  بنبذ  خا�سة  فقرة  واأدرج 

والكراهية  العن�سرية  نبذ  على  تن�س  التي  و   (3)

�سد اأي جن�س اأو بلد اأو جمموعة اأو عرق ويعاقب 

مرتكبوها �سواء لعبني اأو جمهور بالطرد والتعليق 

من امل�ساركات .

الأحد  يوم  ال�سرقية  باملنطقة  الإن�سان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  فرع  من  وفد  قام 

1434/7/16هـ، بزيارة للمديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية باملنطقة ال�سرقية، وت�سمن 



املوافق  1434/6/20هـ  الثاثاء  يوم  يف 

2013/4/30م، �سارك الدكتور اأحمد البهكلي 

يف  بجازن  اجلمعية  فرع  على  العام  امل�سرف 

حما�سرة »حوار ال�سياقات الثقافية بني الأدب 

العربي والآداب الغربية« لأ�ستاذ النقد الأدبي 

بجامعة الإ�سكندرية الدكتور �سعيد الورقي.

على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  املحا�سرة  هدفت 

احل�سارة  بني  الثقايف  التبادل  م�سارات 

افتتح  وقد  الغربية،  واحل�سارة  العربية 

خالها  وتطرق  الورقي  الدكتور  املحا�سرة 

اإىل التعريف مبفهوم الثقافة وتنوع تعريفاتها، 

الإن�سان  حياة  منا�سط  لكافة  �سمولها  ومدى 

الأدب  اأن  على  تاأكيده  مع  واملادية،  الروحية 

يعد اأوفر الأ�سكال الإن�سانية تعبرياً عن ثقافة 

قدم  املحا�سرة  نهاية  ويف  وال�سعوب،  الأمم 

امل�ساركون عدد من املداخات  املتنوعة حول  

مو�سوع املحا�سرة.

�سارك يف املحا�سرة كًا من: الدكتور بلتاجي 

اأ�سامة  الدكتور  جاد،  عزت  الدكتور  اأحمد، 

الدكتور  الدرغامي،  الدكتور عادل  البحريي، 

حممد م�سطفى ح�سانني.
د. اأحمد البهكلي
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خالل ندوة تربية بال عنف
مختصون يؤكدون على ضرورة التعاون بني كافة اجلهات للقضاء على ظاهرة العنف 

الدكتور ال�سريف يلقي كلمته يف الندوة

العنف  اأن  بجدة،  والإر�ساد  التوجيه  اإدارة  مدير  بني 

اأ�سبح ي�سكل اإحدى الظواهر ال�سلبية التي تتكرر داخل 

مكافحته  �سرورة  اإىل  يتطلب  الــذي  الأمــر  املجتمع، 

والت�سدي له، خ�سو�ساً اأن اأولئك املعنفني يعتدى عليهم 

يف كثري من املواقف من جانب املعنيني بالإ�سراف على 

لهم  ي�سبب  مما  املدر�سة،  اأو  املنزل  داخــل  رعايتهم 

موؤكداً  وال�سلوكية،  النف�سية  ال�سطرابات  من  الكثري 

بني  والتن�سيق  بالتعاون  اإل  عليه  الق�ساء  يتم  لن  اأنه 

كافة اجلهات املخت�سة، وقد جاءت تلك الت�سريحات 

حال ندوة نظمتها اإدارة التوجيه والإر�ساد بجدة يوم 

الثاثاء 1434/5/28هـــ، مب�ساركة عدد من اجلهات 

احلكومية والأهلية ذات العاقة اإ�سافة اإىل م�ساركة 

اأكرث من 500 مر�سد طابي.

امل�سرف  ال�سريف  ح�سني  الدكتور  اأو�سح  جهته  من 

الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  فــرع  على  العام 

من  الهدف  “اإنَّ  الندوة  يف  األقاها  كلمة  بجدة خال 

الأجهزة  بني  فيما  ال�سراكات  فتح  هي  الندوة  هــذه 

اجلمعية  كانت  �سواء  الأطــفــال  �سد  بالعنف  املعنية 

الوطنية حلقوق الإن�سان اأو اإدارة التوجيه والإر�ساد اأو 

�سرطة منطقة مكة املكرمة لأجل �سرح اآليات التعاون 

بحيث  الأطفال   على  املمار�س  العنف  �سد  والتبليغ 

اإىل جمتمع خال من  تعاىل  باإذن اهلل  اأن ن�سل  نريد 

العنف داخل الأ�سرة وبعد ذلك ينعك�س رقي املجتمع 

ورقي الدولة ومت�سكها«.

جانب من احل�سور

البهكلي يشارك في حوار السياقات الثقافية

معتوق الشريف: هناك ارتباط بني  إهدار حقوق العاملة 
املنزلية وبني العنف ضد األطفال

العامات  توعية  ال�سريف، على �سرورة  معتوق  الأ�ستاذ  اأكد ع�سو اجلمعية 

املنزليات بحقوقهن مع اإعادة تاأهيل ومراقبة الأ�سر لهن، جاء ذلك عرب ورقة 

عمل األقاها يف امللتقى الذي نظمته هيئة حقوق الإن�سان مبنطقة مكة املكرمة، 

بعنوان »العامات املنزليات بني ال�سرورة واحلاجة واحلقوق الغائبة«، وحتت 

يومني 20-1434/6/21هـ  ملدة  ا�ستمر  والذي  اأعمل«  بلدي  اأجل  »من  �سعار 

و�سارك فيه خمت�سون من عدة جهات حكومية ومدنية،  والذين قدموا عدد 

من  اأوراق العمل نوق�س من خالها:  ق�سايا حقوق العمالة املنزلية واأ�سحاب 

الأ�سر  تعامل  عن  اخلطاأ  ال�سورة  تغيري  يف  واملجتمع  الأ�سرة  ودور  العمل 

الأطفال  �سد  العنف  يف  اخلادمات  ودور  املنزليات  العامات  مع  ال�سعودية 

وواجبات اجلهات الر�سمية واملدنية يف التعامل مع ق�سايا العامات املنزليات.

من جانبه قال ال�سريف »اأن هناك عدداً كبرياً من اجلرائم الب�سعة والرتهيب.. باتت تظهر على �سفحات 

ال�سحف، وبع�سها قد ل يظهر يف و�سائل الإعام اأو ي�سل اإىل هيئات التحقيق باجلهات الأمنية، يعود 

اأغلبها اإىل العنف النف�سي والبدين الذي يقع على العامات، ولكي يتجنب املجتمع والأ�سرة مثل تلك 

اجلرائم، لبد من اللتزام بتطبيق �سروط العمل، واإعطاء امل�ستخدمني حقوقهم يف الراحة الأ�سبوعية، 

وعدم تعري�س العامات للتحر�س اجلن�سي والغت�ساب، والبتعاد عن اإجبارهن على العمل الق�سري، 

واحرتام اإن�سانيتهن، واإعداد دورات لاإعاميني ملنا�سرة الق�سايا احلقوقية«.

مكتب اجلمعية باملدينة 
املنورة يعقد ندوة عن مطالب 

أسر مرضى التوحد
باملدينة  الإن�سان  الوطنية حلقوق  عقد مكتب اجلمعية 

اأ�سرة   50 بها   تقدم  �سكوى  عن  نــدوة  موؤخراً،  املنورة 

فيها  يطالبون  والتي  التوحد  مر�سى  اأطفال  اأ�سر  من 

بتمكينهم من حقوقهم الإن�سانية واملتمثلة بتوفري مركز 

مر�س  اأطفال  من  الفئة  هذه  لتعليم  خمت�س  حكومي 

بتوفري  املطالبة  اأو  الطبية  اخلدمات  وتطوير  التوحد، 

للك�سف، وحت�سني اخلدمات  متخ�س�سة  عيادات طبية 

وتوفري  للمعاقني،  ال�سامل  التاأهيل  مركز  يقدمها  التي 

وتوفري  التوحد  اأطفال  من  للمراهقني  املهني  التدريب 

التوعية والتثقيف الأ�سري واملجتمعي.

امل�سرف  الــقــرايف  �سرف  الأ�ــســتــاذة  اأو�سحته  مــا  هــذا 

املكلف على مكتب اجلمعية باملدينة املنورة، والتي قالت 

اأنها رفعت تقريراً متكامًا بينت فيه تلك املطالبات اإىل 

الإجراءات  لتخاذ  بالريا�س  للجمعية  الرئي�سي  املكتب 

الازمة حياله.

اأ. معتوق ال�سريف
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فرع اجلمعية بجدة يعقد حلقة نقاش بعنوان )رؤى حول األسرة(

التجارية  الغرفة  يف  النف�سية  ال�ست�سارات  ق�سم  رئي�س  امللي�س  م�سفر 

للم�سوؤولية  العاملية  اخلبري  موؤ�س�سة  مدير  ر�سوان  وعبداملجيد  يف جدة، 

الجتماعية.

من جهته اأو�سح  الدكتور ح�سني ال�سريف امل�سرف العام على فرع اجلمعية 

اأهمية  على  التاأكيد  اأهمها  من  تو�سيات  بعدة  احللقة خرجت  اأن  بجدة 

الأ�سرة يف بناء املجتمع باعتبارها النواة الأ�سا�سية فيه،التاأكيد على اأهمية 

التاأهيل قبل الزواج ، والتوعية باأهمية الأ�سرة و�سمان احلقوق والواجبات 

اأفرادها، واأهمية الدرا�سات واإبراز  وت�سجيع احلوار حلل امل�سكات بني 

اليوم العاملي لاأ�سرة من كافة اجلهات املعنية، والإ�سراع يف اإ�سدار الأنظمة 

التي ترعى الأ�سرة وحتميها وخ�سو�ساً نظام جترمي العنف، واإبراز دور 

الأخ�سائي الجتماعي والنف�سي ومكانته يف املجتمع.

يف يوم ال�سبت 1434/7/15هـ املوافق 2013/5/25م، ناق�س فرع اجلمعية 

بجدة عدد من املو�سوعات الهامة التي تتعلق بالتن�سئة الأ�سرية، واأهمية 

الأ�سا�سية يف املجتمع، ثقافة حقوق وواجبات  النواة  الأ�سرة كونها متثل 

نف�سياً  تاأثريه  ومــدى  الأ�سري  احلــوار  اأهمية  الفكري،  الأمــن  الإن�سان، 

النف�سية  اجلوانب  مناق�سة  اإىل  اإ�سافًة  الأ�سرة،  اأفــراد  على  واجتماعياً 

والجتماعية ل�سخ�سية املتطرف فكرياً.

جاء ذلك النقا�س خال احللقة التي حملت عنوان (روؤى حول الأ�سرة)، 

التدري�س يف  هيئة  ع�سو  القر�سي  فتحية  الدكتورة  من  كًا  فيها  �سارك 

الجتماعية  للدرا�سات  البحثية  اجلمعية  عبدالعزيز ع�سو  امللك  جامعة 

ب�سرطة  الدرا�سات  �سعبة  مدير  ال�سيدلين  طال  والعقيد   ، والنف�سية 

والدكتور  الأمل،  م�ست�سفى  نائب مدير  الزائدي  �سليمان  والدكتور  جدة، 

جانب من حلقة النقا�س

الأمرية عادلة  امللكي  ال�سمو  رعاية �ساحبة  حتت 

الأمان  برنامج  رئي�س  �سعود  اآل  اهلل  عبد  بنت 

الأ�سري الوطني، وبح�سور وزير الثقافة والإعام 

الدكتور عبد العزيز بن حميي الدين خوجة، نظم 

الوطني  اخلـــرباء  لقاء  الأ�ــســري  الأمـــان  برنامج 

اخلام�س ، حتت �سعار »الإعام �سريك ا�سرتاتيجي 

يف الوقاية من العنف الأ�سري«، وذلك يوم الثاثاء 

1434/6/27هـ املوافق 2013/5/7م.

وقد �سارك يف اللقاء عدد من اجلهات احلكومية 

والأهلية املخت�سة ونخبة من الإعاميني واخلرباء 

اململكة  الأ�سري يف  العنف  من  بالوقاية  واملهتمني 

وبدورها �ساركت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان 

الدكتورة  كًا من:  وقد ح�سر من جانبها  باللقاء 

الفاخري،  خــالــد  ــاذ  ــت ــس والأ� ــاري،  ــس ــ� الأن لبنى 

والأ�ستاذة اعتماد ال�سنيدي، والأ�ستاذة ثريا �سيخ، 

والدكتورة وفاء طيبة.

هما  اأ�سا�سيني  حــول حمــوريــن  الــلــقــاء  ومتــحــور 

يف  الأ�ــســري  العنف  لق�سية  الإعامية  املعاجلة 

يف  الإعــــام  ودور  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

من  عدد  مناق�سة  جل�ساته  وتناولت  منه،  الوقاية 

املو�سوعات منها: اأثر الإعام على ق�سية العنف 

للق�سية،  الإعامية  الروؤية  عام،  ب�سكل  الأ�سري 

والتطبيق،  النظرية  بني  الأ�سري  والعنف  الإعام 

ال�سعودي..اإجنازات  الإعــام  يف  الأ�سري  العنف 

اجلديد يف  الإعام  دور  اإىل  بالإ�سافة  وحتديات 

من  بالعديد  اللقاء  وخرج  الأ�سري،  العنف  ق�سية 

الت�سدي  امل�ساعدة يف  �ساأنها  من  التي  التو�سيات 

لظاهرة العنف الأ�سري.

هو   اللقاء  من  الرئي�سي  الهدف  اأنَّ  ذكره  اجلدير 

ت�سهيل التقاء وتبادل اخلربات الوطنية وامل�ساركة 

العنف  ظــاهــرة  مــن  للوقاية  مقرتحات  و�سع  يف 

الأ�سري واإيجاد اآليات فعالة للت�سدي لها، والتاأكيد 

على اأهمية تعاون وتكاتف اجلهات املعنية بذلك.

اجلمعية تشارك في لقاء اخلبراء الوطني اخلامس

اجلمعية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون االجتماعية

اجلمعية  بني  امل�سرتك  التعاون  مبداأ  من  انطاقاً 

ال�سلة  ذات  الأجهزة  وكافة  الإن�سان  الوطنية حلقوق 

الأحد  ــوم  ي ــرة  ــس الأ� بلجنة  ممثلة  اجلمعية  وقــعــت 

تفاهم  مذكرة  2013/5/11م  املوافق  1434/7/2هـــ 

احلماية  باإدارة  الجتماعية ممثلة  ال�سوؤون  وزارة  مع 

احلماية  اإدارة  اأنَّ  بــاعــتــبــار  ـــك  وذل الجــتــمــاعــيــة، 

الجتماعية يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية هي اجلهة 

املخت�سة بتقدمي احلماية الجتماعية للمراأة اأيا كان 

عمرها والطفل دون �سن الثامنة ع�سرة وبع�س الفئات 

الأ�سري  والعنف  لاإيذاء  التعر�س  من  امل�ست�سعفة 

جلان  اإحــدى  الأ�سرة  جلنة  وباعتبار  اأنواعه،  ب�ستى 

مبوجب  املن�ساأة  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 

املوافقة ال�سامية رقم 2/24 وتاريخ 1425/1/18هـ 

ومتابعتها  الأ�ــســري  العنف  باغات  بتلقي  واملعنية 

التي  للحالت  الازمة  احلماية  توفري  من  والتاأكد 

يتطلب و�سعها ذلك.

 قام بتوقيع التفاقية من جانب اإدارة وحدة احلماية 

د/  الجتماعية  احلماية  وحــدة  مديرة  الجتماعية 

اجلمعية  جانب  ومــن   ، الــزهــراين  حــمــدان  مو�سي 

الوطنية حلقوق الإن�سان اأمينة جلنة الأ�سرة امل�ست�سارة 

القانونية / اعتماد �سالح ال�سنيدي .
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�سارك امل�سرف العام على فرع اجلمعية بجدة الدكتور ح�سني ال�سريف ، يف اأعمال موؤمتر (املمار�سات اجليدة ملعاجلة ق�سايا 

انعدام اجلن�سية)، والذي انعقد يف تركيا- ا�سطنبول، بتاريخ 14-2013/5/15م.

بداأ املوؤمتر بكلمة افتتاحية ل�سعادة ال�سيد/ عمران ر�سا املمثل الإقليمي للمفو�سية ال�سامية لاأمم املتحدة ل�سوؤون الاجئني 

لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي لدول اخلليج العربية، ثم  التعرف على امل�ساركني يف املوؤمتر واجلهات التي ميثلونها.

.يف اليوم الأول للموؤمتر مت  مناق�سة عدد من املو�سوعات منها: اإلقاء نظرة عامة عن انعدام اجلن�سية واملمار�سات اجليدة 

للحد منها، تاأثري انعدام اجلن�سية وفوائد معاجلتها، مناق�سة فر�س العمل اجلماعي (جتربة رابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا)، 

مفهوم اجلن�سية يف ال�سريعة الإ�سامية واملواثيق الإقليمية.

اأف�سل ال�سبل للوقاية والعاج لنعدام اجلن�سية وا�ستعرا�س لتجارب دول اخلليج  اليوم الثاين مت عقد حتاور  حول  ويف 

يف هذا ال�ساأن و مامت اتخاذه حالياً من اإجراءات حول الوقاية والعاج مل�سكلة عدميي اجلن�سية وانتهى املوؤمتر بعدد من 

التو�سيات وهي  :

وامل�ساعدة  الدعم  لتقدمي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  لدول جمل�س  والإن�ساين  الإيجابي  للدور  ال�سكر  عن  التعبري   -1

لاجئني يف �ستى اأنحاء العامل ، ول�سيما الاجئني ال�سوريني يف اأزمتهم الإن�سانية الراهنة.

2- التاأكد باأن م�سكلة عدميي اجلن�سية هي م�سكلة عاملية ولها تاأثري �سلبي ومبا�سر على حياتهم وتوؤثر على قدرتهم بالتمتع 

بحقوقهم الأ�سا�سية ، والتاأكيد على �سرورة العمل اجلماعي يف �سبيل اإيجاد احللول املنا�سبة لها.

3- التاأكيد على الدور الإيجابي الذي تقوم به دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف حماولتها اجلادة يف اإيجاد حلول مل�سكلة عدميي اجلن�سية من خال 

طرق عديدة من بينها خلق الآليات املنا�سبة من اأجل عدم حرمانهم من حقوقهم الأ�سا�سية ، وباتخاذ الإجراءات الازمة يف �سبيل منع حدوثها وتقل�س عدد عدميي 

اجلن�سية فيها.

4- التاأكيد على اأهمية التفرقة مابني املهاجرين الذين يحملون جن�سيات بادهم والاجئني وعدميي اجلن�سية ، مع الأخذ بالعتبار اأن حماولة اإيجاد حل مل�سكلة 

عدميي اجلن�سية هو �سبيل حلل م�ساكل اأخرى يف املنطقة ومن بينها م�سكلة الجتار بالب�سر وجتارة املخدرات وجرائم اأخرى.

5- الإ�سادة بالدور الهام الذي تقوم به الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف امل�ساهمة يف جمال حقوق الإن�سان وتاأتي م�ساركة مكتب حقوق الإن�سان 

يف هذا املوؤمتر لتعك�س ذلك الدور الفعال .

6- التاأكد على التزام مكتب املفو�سية ال�سامية ل�سئون الاجئني لدعم جميع الأطراف املعنية على ال�سعيد الإقليمي واملحلي وذلك من خال تقدمي اخلربات 

والتقنيات املنا�سبة ملعرفة نطاق امل�سكلة وكيفية اإيجاد الآليات واحللول املنا�سبة يف ظل املمار�سات اجليدة لها ويف اإطار القيم واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان 

وذلك عن طريق تقدمي ال�ست�سارات وامل�ساركة يف املناق�سات بني الأطراف املعنية .

7- ت�سهيل قنوات الت�سال والتوا�سل بني الدول املعنية والقيام بالزيارات امليدانية لها يف حال طلب اأي من الدول لذلك .

8- تعزيز عمل موؤ�س�سات املجتمع املدين يف معاجلة ق�سايا انعدام اجلن�سية .

د. ح�سن ال�سريف

امللتقى التوعوي احلقوقي األول آلليات التعامل مع حاالت العنف يؤكد على ضرورة سّد 
الثغرات في معاجلة قضايا العنف

الأول  احلقوقي  التوعوي  (امللتقى  بــ  اجلمعية  �ساركت 

عقده  مت  ــذي  وال العنف)،  حــالت  مع  التعامل  لآلــيــات 

يوم الثنني 1434/5/20هـــ يف م�سرح مدار�س اململكة، 

من  الإن�سان، ومب�ساركة عدد  هيئة حقوق  من  وبتنظيم 

اجلهات.

األقتها  عمل  ورقــة  عرب  اجلمعية  م�ساركة  جــاءت  وقــد 

نظرة  اإلقاء  ال�سنيدي حول  اعتماد  القانونية  امل�ست�سارة 

اآلية  ن�سر  يف  التثقيفي  ودورهــا  اجلمعية  عن  تعريفية 

املر�سدة  ودور  العنف،  حــالت  مع  والت�سدي  التعامل 

معرفة  اأن  على  والتاأكيد  معه،  التعامل  يف  الطابية 

اآلية التعامل مع حالت العنف هو واجب على املر�سدة 

ل ميلكون  الذين  للطاب  هو حق  باملقابل  و  الطابية 

الدفاع عن نف�سهم ، وقد كانت اجلهات امل�ساركة :

• اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
• اإدارة التوجيه و الإر�ساد– وزارة الرتبية و التعليم

ال�سوؤون  وزارة   - الجــتــمــاعــيــة  ــة  احلــمــاي جلــنــة   •
الجتماعية

ملكافحة  العامة  املديرية   - الن�سوية  ال�سوؤون  اإدارة   •
املخدرات

• مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

• جممع الأمل لل�سحة النف�سية – وزارة ال�سحة
• برنامج الأمان الأ�سري الوطني

• جمعية مودة
كانت  امللتقى  يف  امل�ستهدفة  الفئة  اأن  ذكــره  اجلــديــر 

املر�سدات الطابيات يف املدار�س التابعة لوزارة الرتبية 

والتعليم، وذلك لكون طبيعة عملهن يحتم عليهن املعرفة 

العنف  حــالت  حــالت  مع  للتعامل  ال�سليمة  بالآليات 

عليهن  ويحتم  الطالبات،  لدى  تكون  قد  التي  الأ�سري 

اأي�ساً معرفة الإجراءات الواجب عليهن اإتخاذها واجلهات 

املخول لهن ال�ستعانة بها حلل مثل تلك امل�سكات.

رئيس اجلمعية: ال بد من التنسيق بني اجلهات ذات العالقة للحد من حوادث املعلمات
�سدد الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين رئي�س 

اجلهات  بني  التن�سيق  �سرورة  على  اجلمعية، 

 - املالية   - والتعليم  الرتبية  (وزارة  املخت�سة 

على  املعلمات  اأرواح  اإزهــاق  من  للحد  النقل) 

خ�سو�ساً  اأعمالهن،  ملقار  التنقل  اأثناء  الطرق 

يف الطرق النائية.

اإىل لفت نظر  املعلمات حتتاج  وقال »حــوادث 

من  ــدءاً  ب الخت�سا�س،  ذات  املعنية  اجلهات 

البلدية  وال�سوؤون  النقل  وزارتــي  بني  التن�سيق 

املالية  ووزارة  اخلطرة  الطرق  و�سع  ملعاجلة 

لتخ�سي�س املبالغ الازمة لتنفيذ تلك امل�ساريع«، 

لفتاً اإىل اأن م�ساريع النقل العام �ستعالج جزءاً 

من الإ�سكالية اإذا مت تنفيذها، ولكن ل بد من 

الوقائية  والتدابري  الازمة  الحتياطات  اأخذ 

واملركبات  ال�سائقني  اخــتــيــار  يف  خ�سو�ساً 

توعية  �سرورة  مع  املعلمات  لنقل  امل�ستخدمة 

ال�سامة  اأنظمة  على  وتدريبهم  ال�سائقني 

عملية  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  واإ�سراف 

بذلك«،  انتهاء م�سروعها اخلا�س  النقل حلني 

واأ�ساف »ل �سك اأن العمل التعليمي ل بد اأن 

يتم اإل اأنه يتطلب ا�ستكمال الإجراءات من تلك 

اجلهات  ب�سكل عاجل«.

توا�سلت مع وزارة الرتبية  اأنَّ اجلمعية  موؤكداً 

تعيينهن  من  مواطنات  �سكاوى  لنقل  والتعليم 

اإىل  بدورها  الوزارة  اأحالتها  نائية،  مناطق  يف 

جلنة الظروف اخلا�سة، بهدف تطبيق معايري 

وقواعد عادلة على اجلميع.
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األح���وال املدنية:  دراس���ات مع جهات 
اخلدمات  ت��ق��دمي  لتسهيل  مختصة 

للمواطنني

مـــرور  اإدارة  اأطــلــقــت 

خدمة  الريا�س  منطقة 

ـــدة،  ـــيـــة جـــدي الـــكـــرتون

ت�سهيل  اإىل  ـــدف  ـــه ت

ذوي  ــــع  م ـــل  ـــس ـــوا� ـــت ال

الحتياجات اخلا�سة مع 

والتحكم  القيادة  مركز 

املرور)  املروري(عمليات 

ــــاغ عــــن حــــادث  ــــاإب ل

مروري اأو طلب م�ساعدة 

التي  ــــات  اخلــــدم مــــن 

يــقــدمــهــا املـــركـــز، حيث 

من  الباغ  ا�ستقبال  يتم 

خال اأجهزة حا�سب اآيل 

يف غرفة العمليات ويتم 

املرورية  الــفــرق  توجيه 

للموقع للتعامل معه.

اخلطوة  تــلــك  وتــتــمــثــل 

و�سيلة  ا�ــســتــحــداث  يف 

الباغات  مع  للتوا�سل 

ـــــــذوي  املــــــــــروريــــــــــة ل

اخلا�ّسة  الحــتــيــاجــات 

والبكم  ال�سم  فئة  مــن 

ــــم  ــــرق مــــــن خــــــــال ال

 (0 5 0 5 3 3 4 9 9 3 )

ل�ستقبال باغاتهم عرب 

ر�سائل اجلّوال.

ال�سحة  وزيـــــر  اأطـــلـــق 

الدكتور عبد اهلل الربيعة 

)  973 خــدمــة  مـــوؤخـــراً 

الطوارئ  ات�سالت  مركز 

يف وزارة ال�سحة)، ليقوم 

بتقدمي اخلدمات ال�سحية 

جلميع املر�سى يف جميع 

اأنحاء اململكة ،  ومن اأي 

 - (جــوال  ات�سال  و�سيلة 

طوارئ).  هاتف   -  ثابت 

ـــحـــدث  ـــت واأو�ـــــــســـــــح امل

ال�سحة  ــوزارة  ل الر�سمي 

مرغاين  خالد  الدكتور 

اأن الهدف من املركز هو 

املر�سى  احتياجات  تلبية 

ــرع وقت  ــس ــاأ� ب ــة  ــطــارئ ال

وجودة عالية يف اأي وقت 

وزمان ومكان، اإ�سافًة اإىل 

ال�سكاوى  ا�ستقبال جميع 

على  املـــاحـــظـــات  اأو 

ومتريرها  ال�ساعة  مــدار 

للجهات املخت�سة بالوزارة 

وفروعها.

يقوم  »املـــركـــز  واأ�ـــســـاف 

من  يــرد  مــا  كــل  بتحليل 

املر�سى  لباغات  ر�سد 

الــطــارئــة والــعــمــل اجلاد 

العمل  اأداء  تطوير  على 

ا�سرتاتيجيات  �ــســمــن 

�سعياً  الــ�ــســحــة  وزارة 

الـــوزارة  �سعار  لتحقيق 

املري�س اأولً.

م�سرياً اإىل اأهم اخلدمات 

املركز  ــا  ــقــدمــه ي الـــتـــي 

ا�ستقبال  يف  واملــتــمــثــلــة 

املر�سى  باغات  ور�سد 

ــعــمــل على  وال ــة  ــطــارئ ال

ــرع وقت  ــس ــاأ� ب اجنـــازهـــا 

اأي زمـــان ومــكــان يف  يف 

ومتابعتها  اململكة  اأنحاء 

الإ�ست�سارات  وتـــقـــدمي 

ــة الـــطـــارئـــة من  ــي ــطــب ال

يعملون  ـــاء  ـــب اأط خــــال 

ومن  ال�ساعة  مــدار  على 

خال التعاون مع التوعية 

ال�سحية بالوزارة وتقدمي 

ـــادات  ـــس والإر� الن�سائح 

والهامة حلالت  الطارئة 

الـــتـــ�ـــســـمـــم مـــــن خـــال 

التعاون مع مركز ال�سموم 

ال�ساعة.  مـــــدار  ــى  ــل  ع

كــــمــــا يـــــقـــــدم املــــركــــز 

للمر�سى  ــــادات  ــــس الإر�

امل�سئولة  اجلهات  ويحدد 

عن تقدمي اخلدمات التي 

يــحــتــاجــهــا املــر�ــســى من 

الأرقام  اإعطائهم  خــال 

الـــهـــامـــة والـــ�ـــســـروريـــة 

وزارة  دور  واإي�ساح  لهم 

الـــ�ـــســـحـــة واخلــــدمــــات 

للمر�سى  تقدمها  الــتــي 

مـــبـــا�ـــســـرة واخلــــدمــــات 

بالتعاون  تقدمها  الــتــي 

الإ�سرتاتيجية  وال�سراكة 

ال�سحية  القطاعات  مع 

والقطاعات  الأخــــــرى 

بتقدمي  املعنية  احلكومية 

للمواطنني  ـــات  اخلـــدم

كـــــــالـــــــدفـــــــاع املـــــــدين 

الأحمر  ــهــال  ال وهــيــئــة 

ال�سعودي.

احتواء  ــــره  ذك اجلـــديـــر 

منظومة  ــى  عــل ـــز  ـــرك امل

الت�سالت  من  متكاملة 

والا�سلكية  الــ�ــســلــكــيــة 

وزارة  مــع  �ساخن  وخــط 

الــــداخــــلــــيــــة واأحـــــــدث 

يف  للتوا�سل  التقنيات 

حينه.

ال�سجون  عام  مدير  بني 

بن  علي  الدكتور  الــلــواء 

مت  اأنــه  احلارثي،  ح�سني 

العدل  وزارة  مع  التفاق 

اإنــ�ــســاء حمــاكــم يف  على 

الإداري  احلــــرم  طـــرف 

اإذا  اأنــه  مــوؤكــداً  لل�سجن، 

جاهزة  اأرا�ــس  توجد  مل 

من  توفريها  يتم  �سوف 

اأجل اإن�ساء تلك املحاكم، 

م�سرياً اإىل اأنَّ هناك 13 

ــة جـــديـــدة يف  اإ�ــســاحــي

اململكة  مناطق  من  عدد 

منها 4 اإ�ساحيات كبرية 

منها  النتهاء  يتم  �سوف 

خــال هــذا الــعــام وهي 

وجدة  والدمام  بالريا�س 

والــطــائــف، واأو�ــســح اأن 

اإ�ساحيات   9 هــنــاك 

العمل  يبداأ  اأخرى �سوف 

فيها خال الفرتة املقبلة، 

قال  مت�سل  �سياق  ويف 

الهندي  حممد  املهند�س 

امل�سروعات  قــ�ــســم  مــن 

بــــوزارة الــعــدل ، اأنـــه مت 

ت�سليم  8 مواقع لأرا�سي 

اإن�ساوؤها  املزمع  املحاكم 

�سملت  ال�سدد  هــذا  يف 

املحافظات  ــن  م عــــدداً 

واملدن من بينها الريا�س 

وينبع ومكة املكرمة وجدة 

هذه  خــ�ــســائــ�ــس  ــــن  وم

املحاكم التي لن يف�سلها 

عن ال�سجون �سوى ال�سور 

اخلــــارجــــي هـــو اإيـــجـــاد 

موعد  اأثناء  اأر�سي  نفق 

بحيث  ال�سجني  جل�سات 

دخوله  عــمــلــيــة  تـــكـــون 

ال�سجن  مـــن  وخـــروجـــه 

بعيدة عني اأعني املجتمع 

وب�سكل يكفل له احلفاظ 

على كرامته. 

قريبًا إنشاء محاكم بالقرب من السجون ونفق 
أرضي يربط بينهما 
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بهدف ن�سر ثقافة حقوق 

ـــات املــ�ــســافــر، و  وواجـــب

حت�سني اخلدمات املقدمة 

من اإدارة املطار واجلهات 

اإطاق  مت  بــه،   العاملة 

يت�سمن  برنامج  مــوؤخــراً 

تلك احلقوق والواجبات، 

وقد كانت باكورة اإطاقه 

فهد  املــلــك  مـــطـــار   يف 

بقية  و�سيعقبه  الـــدويل، 

املطارات الدولية الأخرى 

الفرتة  خال  اململكة  يف 

املقبلة.

مدير  بـــني  ــه  ــت جــه مـــن 

باإدارة  الإر�ساد والتن�سيق 

بالهيئة  امل�ستهلك  حماية 

املدين  للطريان  العامة 

بازهري  مـــازن  املهند�س 

يف ت�سريح له لـ(�سحيفة 

الربنامج  اأن  الــريــا�ــس)  

العديد  للم�سافر  يو�سح 

من املفاهيم حول حقوقه 

ــي يجب  ــت ــه وال ــات وواجــب

يعيها  اأن  امل�سافر  على 

واأن  وبـــو�ـــســـوح  متـــامـــاً 

بريد  خ�س�ست  ــــه  اإدارت

ورقـــم هاتف  اإلــكــرتوين 

اأي  مــبــا�ــســر ل�ــســتــقــبــال 

�سكاوى  اأو  مــاحــظــات 

اإعان  ومت  للم�سافرين 

العر�س  و�سائل  يف  ذلــك 

باملطار.

عمل  اآلــيــة  اإن  ــاف  ــس واأ�

�ستت�سمن  ـــامـــج  ـــربن ال

ـــال �ـــســـكـــاوى  ـــب ـــق ـــت ـــس اإ�

امل�سافرين  ومــاحــظــات 

عـــــن طــــريــــق الــــربيــــد 

املخ�س�س  ـــكـــرتوين  الإل

عن  اأو  امل�سافر  حلقوق 

املبا�سر  التوا�سل  طريق 

ـــطـــارات  ـــع مــــــدراء امل م

مطار،  كــل  املــنــاوبــني يف 

مبيناً اأن هناك انخفا�س 

يف �سكاوى امل�سافرين يف 

الآونة الأخرية.

في  املسافر  وواحبات  حقوق  برنامج  إطالق 
مطار امللك فهد الدولي 

من أجل االستجابة السريعة الحتياجات املرضى 

مرور الرياض تدشن خدمة   الكترونية وزارة الصحة تنشئ مركز اتصاالت للطوارئ
االح����ت����ي����اج����ات  ذوي  م�������ع   ل����ل����ت����واص����ل 

اخلاصة

الأحـــــوال  اإدارة  تــ�ــســعــى 

املدنية وبالتعاون مع مركز 

الفرتة  الوطني  املعلومات 

املقبلة اإىل اإ�سدار  بطاقة 

واملطلقات  لاأرامل  اأ�سرية 

لي�ستفدن منها يف متطلبات 

ما  هذا  املختلفة،  حياتهن 

الداخلية  وزارة  وكيل  اأكده 

لاأحوال املدنية اللواء عبد 

العزيز  عبد  بــن  الرحمن 

الفدا خال اللقاء ال�سنوي 

الــثــالــث ملــديــري الأحـــوال 

موؤخراً،  اململكة  مبناطق 

درا�سات  »هناك  واأ�ــســاف 

من  املخت�سة  اجلهات  مع 

اأجل اأن تكون بطاقة الهوية 

ومتنوعة  �ساملة  الوطنية 

ـــات  اخلـــدم تــــقــــدمي   يف 

ــــدلً مـــن اأن  لــلــمــواطــن ب

تكون مقت�سرة على خدمة 

كا�ستخدامها  ــــــدة،  واح

وهذا  مثًا،  �سفر  كجواز 

مع  وتن�سيق  لوقت  يحتاج 

القطاعات املختلفة«.
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منظمة العمل الدولية: 15.5 طفل في العالم يعملون في خدمة املنازل
موؤخراً  ن�سره  تقرير  اأو�سح 

اأنَّ  ــــدويل،  ال الــعــمــل  مكتب 

يف  الريفية  العائات  بع�س 

ت�سطر  والنيبال،  باك�ستان 

للعمل  اأولدهـــا  اإر�ــســال  اإىل 

تتمكن  كي  املنازل  يف  كخدم 

من ت�سديد ديونها.

املكتب  لح�سائيات  ووفــقــاً 

اأكرثمن 15 مليون طفل  فاإنَّ 

اأعمارهم  ــرتاوح  ت العامل  يف 

عاماً  و17  اأعــــــوام   5 بـــني 

يعملون كخدم يف املنازل وهم 

اجل�سدي  للعنف  معر�سون 

واملعنوي واأحياناً اجلن�سي.

مديرة  قـــالـــت  جــهــتــهــا  مـــن 

الدويل  العمل  مكتب  برنامج 

الأطفال  للق�ساء على عمالة 

بعيدون  الأطفال  هــوؤلء  »اإن 

ومنعزلون  عــائــاتــهــم  عـــن 

اإىل  الــغــري  على  ويــعــتــمــدون 

يقومون   فهم  كــبــرية،  درجـــة 

والطبخ  املنزلية  بــالأعــمــال 

يعانون  وهم  والكي  والغ�سيل 

ـــاً ما  ـــب �ـــســـوء تــغــذيــة وغـــال

يتعر�سون لاإهانة«، واأ�سافت 

ول  طويلة  ل�ساعات  »يعملون 

يتمتعون باأي حرية �سخ�سية، 

عملهم  يـــكـــون  مـــا  وغـــالـــبـــاً 

�سرياً«.

الأطفال يف  اأن »عمل  موؤكدة 

اأنحاء  كل  يف  موجود  املنازل 

العامل، واأنه منت�سر يف بع�س 

البلدان الأفريقية مثل بوركينا 

وغانا  الــعــاج  و�ساحل  فا�سو 

ومايل«.

اجلدير ذكره اأنَّ كل عام، يتم 

نقل اآلف الفتيات من اإثيوبيا 

مــنــازل يف  كــخــادمــات  للعمل 

ال�سرق الأو�سط.

ملساعدة الفقراء 
مطعم تروبادا  يقدم وجبة غذاء مقابل العمل فيه

يف بادرة تعد الأوىل من نوعها 

يف العامل، قام مطعم  تروبادا 

يف  الواقعة  تريا�سا  مدينة  يف 

الأ�سبانية،  كاتالونيا  مقاطعة 

مل�ساعدة  ــة  ــق طــري ــار  ــك ــت ــاب ب

ي�ستطيعون  ل  الذين  الفقراء 

وذلك  الطعام،  تكاليف  حتمل 

وجبة  ـــدمي  ـــق ت خــــــال   مــــن 

ــة مــقــابــل الــعــمــل فيه  ــي غــذائ

املطعم  واحــدة يف  �ساعة  ملــدة 

�سواء يف املطبخ اأو اخلدمة اأو 

التنظيف.

املطعم  مــديــر  ــال  ق جهته  مــن 

اأنَّ  »اعــتــرب  كا�سا�س  خافيري 

هذه الفكرة تختلف عن جمرد 

فهذه  باملجان،  الطعام  تقدمي 

املطاعم  عن  تختلف  الطريقة 

التي تقدم الطعام  الجتماعية 

تكميلياً  دوراً  لها  لأن  جماناً، 

يهدف اإىل اأن ي�ستعيد العاطلون 

باأنف�سهم،  ثقتهم  العمل  عــن 

اأن  يــريــد  ملــن  املــجــال  ويف�سح 

يوم  بعد  يــومــاً  و�سعه  يح�سن 

 لأنه يعطيهم الأمل بامل�ستقبل«.

يقدم  املطعم  اأن  ذكره  اجلدير 

للفقراء  يومياً  وجبة   35 نحو 

وجاءت فكرته بعد تزايد ن�سبة 

البطالة يف اأ�سبانيا وهو م�سروع 

م�سرتك بني بلدية املدينة و30 

جمعية خريية.

�سور من املطعم

اأو�سح تقرير اأعدته منظمة 

اخلريية  الأطفال«  »اأنقذوا 

الوليات  مــن  تتخذ  الــتــي 

املتحدة الأمريكية مقراً لها، 

الأول  املركز  فنلندا  تَ�َسُدر 

كاأف�سل  الــعــامل  دول  بــني 

ــان لــاأمــومــة واإجنــــاب  ــك م

ال�سويد  تلتها  ـــال،  الأطـــف

والرنويج واأي�سلندا ونيوزلندا 

والدامنارك.

ووفقاً للتقرير فاإنَّ البحرين 

الرابعة  املــرتــبــة  ــت  ــل احــت

والأوىل  عــاملــيــاً  والأربـــعـــني 

ال�سعودية يف  وجاءت  عربياً 

والأربعني  ال�ساد�سة  املرتبة 

ــــــــــــــارات الـــــواحـــــدة  والإم

التقرير  وقــال  واخلم�سني، 

بــالــرغــم مــن الأزمـــــة التي 

�سورية  مـــن  كـــل  تعي�سها 

يظان  اأنهما  اإل  والــعــراق 

اأفــ�ــســل مــن بــعــ�ــس الـــدول 

العربية يف الرتتيب العاملي، 

اأما بالن�سبة للمغرب العربي 

ال�سدارة يف  تون�س  فاحتلت 

واخلم�سني  ال�ساد�س  املركز 

وليبيا يف ال�سابع واخلم�سني 

الرابع  املركز  يف  واجلزائر 

جاء  حــني  والــ�ــســبــعــني، يف 

املـــغـــرب ومـــوريـــتـــانـــيـــا يف 

الأخــــــرية على  الــ�ــســفــوف 

جاء  اإذ  الــعــربــي  املــ�ــســتــوى 

املئة  املرتبة  يف  ت�سنيفهما 

واأربعة وع�سرين ومئة واأربعة 

وخم�سني، وجاءت جمهورية 

الكونغوالدميقراطية كاإحدى 

لاأمومة يف  الأمــاكــن  اأ�ــســواأ 

العامل.

قالت  ــيــاق  ــ�ــس ال هــــذا  ويف 

الع�سو  ماثي�سون  اإيــزابــيــل 

يف  اأمــاً  كنت  “اإذا  باملنظمة 

فنلندا فاأنت حتتلني ال�سف 

العاملي،  الرتتيب  يف  الأول 

وهناك  جيد،  تعليم  لديك 

فر�س جيدة للدخل، خماطر 

املــوت اأثــنــاء الـــولدة �سئيلة 

للغاية، لأن هناك احتمالت 

يظل طفلك  باأن  كبرية جداً 

اإذا  اأمـــا  احلــيــاة،  قيد  على 

الكونغو  جمهورية  يف  كنت 

اأ�سعب  وهي  الدميقراطية، 

�سيكون  الــعــامل،  يف  مــكــان 

ذلك على العك�س متاماً”.

بـــنـــاء على  ويـــتـــم الــتــقــيــيــم 

الن�سبي  الف�سل  اأو  النجاح 

اإنـــقـــاذ حياة  دولـــة يف  لــكــل 

الأمــهــات والأطــفــال حديثي 

التقييم  ويــ�ــســمــل  الـــــولدة، 

ب�ساأن �سحة  موؤ�سرات  اأي�ساً 

وفيات  ــدل  ــع وم ـــات،  ـــه الأم

اخلام�سة،  دون  الأطـــفـــال 

ــــراأة،  امل تعليم  ومــ�ــســتــويــات 

والدخل، والو�سع ال�سيا�سي، 

اأكرث  ميوت  التقرير  وح�سب 

من مليون طفل كل عام خال 

ولدتهم،  مــن  الأول  ــيــوم  ال

وتزيد تلك الن�سبة مبعدل 7 

مرات يف الدول النامية عنها 

يف دول العامل املتقدم.

منظمة أنقذوا األطفال:فنلندا أفضل مكان لألمومة في العالم

44 البحرين

46 ال�سعودية

51 الإمارات

55 الكويت

56 تون�س

57 ليبيا

58 قطر

63 عمان

68 لبنان

74 اجلزائر

104 الأردن

112 �سورية

113 العراق

118 م�سر

124 املغرب

143 ال�سودان

154موريتانيا

وفقًا ال��������دول  ب���ع�������س   ت���رت���ي���ب 

للتقرير
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لترسيخ مفهوم احلق في التعليم جلميع فئات العالم

دول العالم حتتفل بأسبوع التعليم العاملي

يجتمع الآلف من النا�س يف جميع اأنحاء العامل  

يف الثاين من يونيو من كل عام ، لاحتفال باليوم 

تكرمياً  وذلك  ال�سرطان،  من  للمتعافني  العاملي 

للمتعافني منه وتاأكيداً على اأنَّ هناك حياة ميكن 

اإ�سابته  بعد  الإن�سان  معها  ويتعاي�س  يعي�سها  اأن 

باملر�س، كما اأن هناك ن�سبة كبرية من احتمالية 

ال�سفاء منه.

ليوم  الوطنية  املوؤ�س�سة  توؤكد  مت�سل  �سياق  ويف 

الــنــاجــني مــن الــ�ــســرطــان عــرب لــ�ــســان املتحدث 

فر�سة  هناك  »اأنَّ  �سيب  لــورا  با�سمها  الر�سمي 

للعي�س يف احلياة بعد الإ�سابة باملر�س، واأ�سافت 

»�سرطان«  كلمة  ي�سمع  عندما  النا�س  »معظم 

اأن  هي  احلقيقة  ولكن  بالأ�سواأ،  تلقائياً  يفكرون 

واأف�سل  اأطــول  حياة  يعي�سون  النا�س  من  املزيد 

جودة بعد ال�سرطان من اأي وقت م�سى، فاليوم 

لهم  فر�سة  هو  ال�سرطان  من  للناجني   العاملي 

وتاأكيداً اأنَّ هناك حياة بعد ال�سرطان«.

من  العديد  احتفلت  فقد  املحلي  ال�سعيد  وعلى 

اجلهات يف اململكة العربية ال�سعودية باليوم العاملي 

للمتعافني من ال�سرطان، والتي منها مدينة الأمري 

فهد  امللك  ومدينة  الع�سكرية،  الطبية  �سلطان 

وم�ست�سفى  الطبية،  �سعود  امللك  ومدينة  الطبية، 

في�سل  امللك  وم�ست�سفى  اجلامعي،  خالد  امللك 

التخ�س�سي، وبرنامج مكافحة ال�سرطان يف وزارة 

ل�سرطان  زهــرة  جمعية  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحة، 

ومركز  الأطفال،  ل�سرطان  �سند  وجمعية  الثدي، 

عبداللطيف العبداللطيف للك�سف املبكر، ومركز 

طيبة للك�سف املبكر، كر�سي اأبحاث �سرطان الثدي 

العزيز  عبد  امللك  مدينة  �سعود،  امللك  بجامعة 

بالإدارة  ممثلة  ال�سحة  ووزارة  الوطني،  للحر�س 

العامة ملكافحة الأمرا�س الوراثية واملزمنة.

من جهته بني الدكتور عبد اهلل بن �سليمان العمرو 

اخلريية  ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

للمتعافني  العاملي  باليوم  اجلمعية  احتفال  اأنَّ  

النف�سي  الدعم  اإىل جتديد  يهدف  ال�سرطان  من 

املتعافني  اإبراز دور  ال�سرطان، من خال  ملر�سى 

من ال�سرطان يف بث الأمل والتفاوؤل لدى املر�سى 

وتقدمي  املتعافني  تهنئة  اإىل  اإ�سافة  وعائاتهم، 

الهدايا لهم.

مبادرة الإمارات العربية املتحدة نحو الناجن من 

مر�س ال�سرطان

يف عام 2012م ويف خطوة تعد الأوىل من نوعها 

اأعلن  على م�ستوى ال�سرق الأو�سط ودول العامل، 

اإقامة  الإن�ساين، عن  بيورهارت  برنامج  متطوعو 

مر�س  من  للناجني  العمل  لفر�س  الأول  املعر�س 

الأعباء  تخفيف  يف  امل�ساهمة  بهدف  ال�سرطان، 

واملعي�سي  النف�سي  الأثــر  له  �سيكون  مما  عنهم، 

عليهم.

ال�سنة ال�سابعة - العدد )88( 

دولياترجب  1434ه�  - يونيو   2013 م 

أكثر من 14 مليون متعافي من 
مرض السرطان في الواليات 

املتحدة األمريكية

من أجل تأكيد مفهوم البقاء على قيد احلياة بعد اإلصابة مبرض السرطان 
 دول العالم حتيي  اليوم العاملي للمتعافني منه

التعليمية  لتحقيق الأهداف  عاملياً  اأن تكون منرباً  اإىل  هي مبادرة عاملية ت�سعى 

طلقت يف عام 2012م وقد �سارك 
ُ
املتفق عليها دولياً بحلول عام 2015م، وقد  اأ

يف اإطاقها يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك العديد من روؤ�ساء الدول ورئي�س 

جمموعة البنك الدويل د. جيم يونغ كيم واملبعوث اخلا�س لاأمم املتحدة للتعليم 

العاملي غوردون براون.

من جانبه قال الأمني العام لاأمم املتحدة بان كي مون خال كلمة األقاها عند 

اإطاق املبادرة »اإن التعليم ميثل الأمل والكرامة، وهو النمو والتمكني، كما يعد 

الفقر، ويعني احل�سول على  للخروج من  الأ�سا�س يف كل جمتمع و�سبيًا  حجر 

اأقل للتعر�س للفقر املدقع واجلوع، ومزيداً من الفر�س  مزيد من التعليم فر�ساً 

ال�سحي  ال�سرف  مرافق  من  واملــزيــد  ال�سحة  من  واملــزيــد  والفتيات،  للن�ساء 

واملاريا  الب�سرية،  املناعة  نق�س  فريو�س  ملكافحة  القوة  من  واملزيد  الأ�سا�سية، 

والكولريا وغريها من الأمرا�س القاتلة، اإن التقدم يف التعليم، يجلب يف الواقع، 

تقدماً يف كافة الأهداف الإمنائية للتعليم«.

وتتمحور مبادرة »التعليم اأولً« حول الأولويات الثاث التالية: 

1- �سمان التحاق جميع الأطفال باملدار�س

 2- حت�سني جودة التعليم

3- تعزيز املواطنة العاملية

مبادرة التعليم اأوًل

»كل طفل بحاجة اإىل معلم«

يف الأ�سبوع (21-27 ني�سان/اأبريل ) من 

كل عام حتتفل دول العامل واملنظمات 

 ، للجميع  التعليم  باأ�سبوع  الــدولــيــة 

العاملية  احلملة  �سنوياً  تنظمه  والــذي 

من اأجل التعليم و تتخد �سعاراً لها »من 

دون املعلم، املدر�سة هي جمرد مبنى«، 

ويعترب الأ�سبوع فر�سة لتعزيز احلق يف 

التعليم للجميع اجليد النوعية.

وقد احتفلت به منظمة اليوني�سكو حتت 

�سعار »كل طفل بحاجة اإىل معلم« وقد 

ركز على الدور احليوي للمعلمني فيما 

التعليم يف جميع  اأهــداف  ببلوغ  يتعلق 

اأنحاء العامل، وتعترب منظمة اليوني�سكو 

الأ�سا�سي  العن�سر  املعلمون ميثلون  اأن 

يف املبادرة العاملية ب�ساأن التعليم  كونهم 

ميــثــلــون الأطـــــراف الأ�ــســا�ــســيــة فيما 

اأو  فتاة  كل  طموحات  حتقيق  يخ�س 

احللول  مفاتيح  ميتلكون  لأنهم  فتى، 

التي تتيح بلوغ التنمية امل�ستدامة لكل 

جمتمع من املجتمعات ومع ذلك، فاإن 

التحديات  �ستى  يــواجــهــون  املعلمني 

ــة لذلك  ــل ــث كــل مــكــان؛ ومـــن الأم يف 

الريفية  املناطق  القرويون يف  املعلمون 

�سعوبات  يواجهون  الذين  تاياند  يف 

بالتاميذ  مكتظة  ف�سول  يف  العمل 

والتعامل بلغات خمتلفة، هذا ما اأكدته 

اإيرينا بوكوفا مديرة منظمة اليوني�سكو 

يف ت�سريح لها عن اأهم التحديات التي 

تواجه املعلمني، واأ�سافت “اإن املعلمني 

هم الأكرث تاأثرياً والأقوى فعالية فيما 

التعليم  يف  الإن�ساف  بتحقيق  يتعلق 

جودته،  و�سمان  به  النتفاع  وحت�سني 

التعليم  اأهــداف  نحقق  لن  اأننا  واحلق 

للجميع ما مل يكن هناك معلمون”.

مهنة  تواجه  التي  ال�سخمة  التحديات 

التعليم

يواجه  الــذي  ال�سخم  التحدي  يتمثل 

مهنة التعليم وفقاً ملنظمة اليوني�سكو هو 

�سد الفجوة يف اأعداد املعلمني و�سمان 

ما  بحاجة   فالعامل  جودتهم،  معايري 

اأجل  من  معلم  مليون   6.8 من  يقرب 

حتقيق تعميم التعليم البتدائي بحلول 

يف  النق�س  ي�سبب  حيث   ،2015 عــام 

عدد املعلمني اإىل زيادة عدد الطلبة يف 

ال�سف الواحد على 50 طالباً يف عدة 

بلدان يف العامل، وتعترب اأفريقيا جنوب 

الأ�سوء  املنطقة  الــكــربي  الــ�ــســحــراء 

حالً من جانب توفري املعلمني ، نظراً 

الأطفال  اأعــداد  يف  املتوا�سل  لارتفاع 

باملدار�س،  اللتحاق  �سن  يف  هم  ممن 

 1.8 من  اأكــرث  توظيف  اإىل  و�ستحتاج 

بني  البتدائي  التعليم  يف  معلّم  مليون 

انتفاع  ل�سمان  و2015   2010 عامي 

جميع الأطفال بالتعليم البتدائي.
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التدخني هو عملية احرتاق ملادة 

مــا تــكــون الــتــبــغ، وتعترب  غــالــبــاً 

ال�سجائر من اأكرث الو�سائل �سيوعاً 

كثرية  و�سائل  وهناك  للتدخني، 

وال�سي�سة  كالغليون،  للتدخني 

والبوجن »غليون مائي«.

التبغ  عــلــى  الــ�ــســيــجــارة  حتــتــوي 

 500 حــوايل  على  يحتوي  الــذي 

نوع  ن�سبها ح�سب  تختلف  مركب 

والكربون  القار  منها  ال�سيجارة، 

التي  املواد  اأخطر  ومن  املوؤك�سد، 

هي  الــ�ــســيــجــارة  عليها  حتــتــوي 

النيكوتني والقطران واأول اك�سيد 

الكربون.

التي  الأ�ــســبــاب  مــن  عــدد  هناك 

توؤدي اإىل التدخني ومنها:

فاأكرث  الأعـــمـــى:  الــتــقــلــيــد   -1

املدخنني قد جلاأوا اإىل التدخني 

 ، العمر  يف  يكربهم  ملــن  تقليداً 

الكبري  اأخــاه  اأو  اأبــاه  فالبن يقلد 

اأو عمه اأو خاله اأو معلمه تقليداً 

اأعمى ل تفكري فيه.

2- اأ�سدقاء ال�سوء: عندما يكون 

ويكون  مــدخــن  غــري  الــ�ــســخــ�ــس 

اأ�ــســدقــائــه يــدخــنــون، جنــد اأنهم 

ي�سجعونه على ممار�سة التدخني 

معهم من باب امل�ساركة لهم.

ل  الأ�ــســريــة:  الرقابة  غياب   -3

الأ�سرية  الرقابة  غياب  اأنَّ  �سك 

 ، اأبــنــائــهــم  الآبــــاء على  مــن قبل 

اإ�سافة اإىل وجود تفكك وم�ساكل 

اأ�سرية، يدفع الأبناء اإىل التدخني 

ورمبا اإىل اإدمان املخدرات.

ال�سرعي  بــاحلــكــم  اجلــهــل   -4

من  فكثري  وخــطــورتــه:  للتدخني 

ال�سرعي  احلكم  يجهل  املدخنني 

للتدخني ويعتربونه مكروهاً فقط 

ولي�س حمرماً .

الرتويج  يف  الإعـــــام  دور   -5

دور  الإعـــام  لو�سائل  للتدخني: 

م�ستوى  رفــع  يف  واأ�سا�سي  كبري 

الوعي باأ�سرار التدخني بني كافة 

فئات املجتمع، وقد كان لاإعام 

الأوقــــات  بع�س  يف  �سلبي  دور 

بع�س  بــطــل  ــار  ــاإظــه ب �سيما  ل 

والدعايات  والأفــام  امل�سل�سات 

باأنه �سخ�س مدخن واأن التدخني 

يبعد التوتر ويجلب ال�سعادة مما 

ل  الأ�سخا�س  تفكري  على  يوؤثر 

�سيما ال�سباب منهم.

التدخني ال�سلبي:

تعر�س  على  يُطلق  م�سطلح  هو 

من  ملــزيــج  مــدخــن  غــري  �سخ�س 

التبغ  الناجت عن احرتاق  الدخان 

والدخان  املــدخــن  �ــســيــجــارة  يف 

اأي�ساً  ويعرف  زفــريه  مع  اخلــارج 

ــــاارادي  وال الــثــانــوي  بالتدخني 

والتدخني غري املبا�سر.

املبا�سر  الـــتـــدخـــني  ــــرار  اأ�ــــس  

وال�سلبي:

يعترب التدخني يف الوقت احلايل 

من اأ�سد الأوبئة انت�ساراً واأكرثها 

اأ�سرار  حجم  وتتنا�سب  خطورة، 

ما  كمية  ــع  م طـــرديـــاً  الــتــدخــني 

ي�ستهلكه املرء من الدخان،   وقد 

وجود  دولية  تقارير  عــدة  اأثبتت 

بال�سرطان  الإ�سابة  بني  عاقة 

وبـــني اآفــــة الــتــدخــني ومـــن اأهم 

ي�سببها  التي  ال�سحية  امل�ساكل 

التدخني هي: 

1- ال�سكتة القلبية و الدماغية.

2- النوبة القلبية.

3- النزلت ال�سعبية احلادة و 

املزمنة.

4- تعرث الدورة الدموية مما 

يوؤدي اإىل برت ال�ساقني.

5- �سرطان الرئة.

6- �سرطان املعدة.

7- �سرطان عنق الرحم للن�ساء.

8- ارتفاع ن�سبة الإجها�س عند 

الن�ساء.

9-  مواليد منخف�سة الوزن.

ثانوية  ــار  اآث هناك  اأنَّ  كما   -10

ال�سخ�س  اأطــفــال  على  للتدخني 

املدخن والتي منها: زيادة متاعب 

ال�سدر مثل الربو و التهاب الرئة 

و النزلت ال�سعبية، كما يزيد من 

ن�سبة احتمال وفيات الأطفال.

طرق الإقاع عن التدخني:

تتطلب عملية الإقاع عن التدخني 

على  و�سرب  قوية  واإرادة  عزمية 

حتــمــل الأعـــرا�ـــس الــنــاجتــة عن 

الإقاع وتختلف نوعية الأعرا�س 

كما   ، لآخر  �سخ�س  من  و�سدتها 

بالأعرا�س  تاأثراً  اأكرث  الن�ساء  اأنَّ 

من الرجال ومن بني طرق الإقاع 

التايل:

1- الإقاع الفوري: وهو المتناع 

وحتتاج  �سيجارة  اأي  تــنــاول  عــن 

ويعترب  قوية  اإرادة  الطريقة  تلك 

من  الإقـــاع  من  الأول  الأ�سبوع 

بها  ميــر  الــتــي  الــفــرتات  اأ�سعب 

املدخن.

يعالج  حيث  النف�سي:  العاج   -2

اأمرا�س نف�سية  املدخن يف عيادة 

وذلك بتعر�سه ل�سدمات كهربائية 

ا�سعال  يــحــاول  عــنــدمــا  خفيفة 

يتولد  الو�سيلة  وبهذه  ال�سيجارة 

يف اأعماقه كراهية للتدخني.

3- الإقاع التدريجي : ي�ستطيع 

التدخني  عــن  يقلع  اأن  املــدخــن 

تقليل  مبحاولة  ــك  وذل تدريجياً 

مبعدل  يدخنها  التي  ال�سجائر 

اليوم  يف  �سيجارتني  اأو  �سيجارة 

تدخني  حـــد  اإىل  يــ�ــســل  حــتــى 

يتم  كما  يومياً،  واحــدة  �سيجارة 

التدخني  عن  التدريجي  الإقاع 

يعمل  الـــذي  الفلرت  با�ستعمال 

على انقا�س ن�سبة النيكوتني.

مكافحة  يف  الــدول  ا�سرتاتيجية 

التدخني:

با�سدار  املتقدمة  الـــدول  تقوم 

التي   والتنظيمات  الت�سريعات 

انت�سار  من  التقليل  على  تعمل 

منع   ذلــك  ومــن   ، التدخني  اآفــة 

ممار�سة التدخني يف املوا�سات 

العامة وحظر بيعه على الأطفال 

وو�سع  عـــامـــاً،   18 مـــن  اأقـــــل 

على  الت�سويرية  الــتــحــذيــرات 

و�سائل  ومــنــع  ال�سجائر،  علب 

اأي�ساً  لــه،  الــرتويــج  الإعـــام يف 

دول  الدولية  املنظمات  مطالبة 

املبذولة  جهودها  بزيادة  العامل 

ــتــدخــني ومـــن ذلك  ملــكــافــحــة ال

�سركات  على  ال�سرائب  زيـــادة 

ب�سكل  الإعـــام  وتوظيف  التبغ 

والتثقيف  الوعي  لن�سر  اإيجابي 

بني كافة اأفراد املجتمع ، والعمل 

العاجية  توفرياخلدمات  على 

الازمة للمدخنني.

بعض احلقائق عن التدخني
1- اأول من اكت�سف التدخني هو كري�ستوفر كولومب، وكان يزرعه الهنود احلمر وذلك يف اأواخر القرن اخلام�س ع�سر امليادي، وانت�سر يف اأوروبا عام 1559م حينما 

ا�ستورده البحار الفرن�سي (نيكوت) ولذلك �سميت املادة الرئي�سية فيه بالنيكوتني ، فيما عرف للمرة الأوىل يف العامل الإ�سامي يف اأوائل القرن الع�سرين.

2- يوؤدي التدخني بحياة ن�سف من يتعاطونه ، حيث ي�سبب يف وفاة حوايل 5 مايني ن�سمة معظمهم يعي�سون يف الدول النامية.

3- ت�سري اإح�سائيات منظمة ال�سحة العاملية اإىل اأنه بحلول عام 2030م �سي�سبب التبغ وفاة 8 مايني ن�سمة معظمهم يعي�س اأي�ساً يف الدول النامية.

دخني ت ن  ال تناع ع الم ي ل امل ع وم ال ي و ال اي 31 م
حتتفل منظمة ال�سحة العاملية يف 31 اأيار/ مايو من كل عام باليوم العاملي لامتناع عن التدخني، وفيه تربز املخاطر ال�سحية املرتبطة بتعاطي التبغ وتدعو اإىل بذل املزيد 

من اجلهود للحد من ا�ستهاكه، وقد اختارت لهذا العام  مو�سوع  »حظر الإعان عن التبغ والرتويج له ورعايته« وقد ركزت على:

1- حث البلدان على تنفيذ املادة 13 من التفاقية الإطارية ملنظمة ال�سحة العاملية ب�ساأن مكافحة التبغ و املبادئ التوجيهية الرامية اإىل حظر الإعان عن التبغ والرتويج 

له ورعايته على نحو �سامل.

2- توجيه القيادات املحلية والوطنية والدولية ملواجهة تدابري �سناعة التبغ الهادفة اإىل تقوي�س مكافحة التبغ.

العاملية وفاة  ال�سحة  تتوقع منظمة 

10000 �سخ�س مقابل 1000 طن  يتم 

اإنتاجه من التبغ

العامل العربي ينفق 5 مليارات �سنويًا على التدخن، 

كما اأن ن�سبة انفاقهم على التدخن تفوق ن�سبة ما 

ينفقونه على التعليم وال�سحة

�سركات التبغ العمالقة متعددة اجلن�سيات ت�ستهدف  1.8 مليار 

مراهق ل�ستمالتهم للتدخن يف �سن مبكرة ، كما اأنه كل �ساعة 

ين�سم 25 �سخ�س اإىل قائمة املدخنن يف ال�سرق الأو�سط

فر�ست  احلكومة ال�سرتالية اللون الأخ�سر الغامق على علب األوان ال�سجائر ، لأنه غري مرغوب فيه بن 

املدخنن مقارنة بالألوان الأخرى، كو�سيلة حماربة لآفة التدخن  
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قانونيات

هذا  وي�سمل  والدين،  والوجدان  الفكر  �سخ�س حق يف حرية  لكل 

اأو  اأو معتقده، وحريته يف اإظهار دينه  احلق حريته يف تغيري دينه 

معتقده بالتعبد واإقامة ال�سعائر واملمار�سة والتعليم، مبفرده اأو مع 

جماعة، واأمام املاأ اأو على حده.

                    املادة التا�سعة ع�سر

لكل �سخ�س حق التمتع بحرية الراأي والتعبري، وي�سمل هذا احلق 

حريته يف اعتناق الآراء دون م�سايقة، ويف التما�س الأنباء والأفكار 

وتلقيها ونقلها اإىل الآخرين، باأية و�سيلة ودومنا اعتبار للحدود.

                   املادة الع�سرون

1. لكل �سخ�س حق يف حرية ال�سرتاك يف الجتماعات واجلمعيات 

ال�سلمية.

2. ل يجوز اإرغام اأحد على النتماء اإىل جمعية ما.

                                      املادة الواحد والع�سرون

واإما  مبا�سرة  اإما  لبلده،  العامة  ال�سئون  اإدارة  يف  امل�ساركة  حق  �سخ�س  لكل   .1

بوا�سطة ممثلني يختارون يف حرية.

2. لكل �سخ�س، بالت�ساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة يف بلده.

3. اإرادة ال�سعب هي مناط �سلطة احلكم، ويجب اأن تتجلى هذه الإرادة من خال 

الناخبني  بني  امل�ساواة  قدم  وعلى  العام  بالقرتاع  دوريــاً  جترى  نزيهة  انتخابات 

وبالت�سويت ال�سري اأو باإجراء مكافئ من حيث �سمان حرية الت�سويت.

                                      املادة الثانية والع�سرون

لكل �سخ�س، بو�سفه ع�سواً يف املجتمع، حق يف ال�سمان الجتماعي، ومن حقه اأن 

توفر له، من خال املجهود القومي والتعاون الدويل، ومبا يتفق مع هيكل كل دولة 

ومواردها، احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية التي ل غنى عنها لكرامته 

ولتنامي �سخ�سيته يف حرية.

                                     املادة الثالثة والع�سرون

عادلة  عمل  �سروط  ويف  عمله،  اختيار  حرية  ويف  العمل،  حق  �سخ�س  لكل   .1

ومر�سية، ويف احلماية من البطالة.

2. جلميع الأفراد، دون اأي متييز، احلق يف اأجر مت�ساو على العمل املت�ساوي.

3. لكل فرد يعمل حق يف مكافاأة عادلة ومر�سية تكفل له ولأ�سرته عي�سة لئقة 

بالكرامة الب�سرية، وت�ستكمل، عند القت�ساء، بو�سائل اأخرى للحماية الجتماعية.

اأجل حماية  اإليها من  اآخرين والن�سمام  النقابات مع  اإن�ساء  4. لكل �سخ�س حق 

م�ساحله.

                                    املادة الرابعة والع�سرون

لكل �سخ�س حق يف الراحة واأوقات الفراغ، وخ�سو�ساً يف حتديد معقول ل�ساعات 

العمل ويف اإجازات دورية ماأجورة.

             املادة احلادية ع�سر 

اأن يثبت ارتكابه لها  اإىل  1. كل �سخ�س متهم بجرمية يعترب بريئاً 

قانوناً يف حماكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع ال�سمانات 

الازمة للدفاع عن نف�سه.

2. ل يدان اأي �سخ�س بجرمية ب�سبب اأي عمل اأو امتناع عن عمل مل 

يكن يف حينه ي�سكل جرماً مبقت�سى القانون الوطني اأو الدويل، كما 

ل توقع عليه اأية عقوبة اأ�سد من تلك التي كانت �سارية يف الوقت 

الذي ارتكب فيه الفعل اجلرمي.

  

                                   املادة الثانية ع�سر 

ل يجوز تعري�س اأحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�سة اأو يف �سوؤون 

اأ�سرته اأو م�سكنه اأو مرا�ساته، ول حلمات مت�س �سرفه و�سمعته، 

ولكل �سخ�س حق يف اأن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل اأو تلك احلمات.

                                   املادة الثالثة ع�سر

1. لكل فرد حق يف حرية التنقل ويف اختيار حمل اإقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق يف مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة اإىل بلده.

                                  املادة الرابعة ع�سر

1. لكل فرد حق التما�س ملجاأ يف بلدان اأخرى والتمتع به خا�ساً من ال�سطهاد.

2. ل ميكن التذرع بهذا احلق اإذا كانت هناك ماحقة نا�سئة بالفعل عن جرمية 

غري �سيا�سية اأو عن اأعمال تناق�س مقا�سد الأمم املتحدة ومبادئها.

 

  املادة اخلام�سة ع�سر

1. لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما.

تغيري  يف  حقه  من  ول  جن�سيته  من  �سخ�س  اأي  حرمان  تع�سفاً،  يجوز،  ل   .2

جن�سيته.

                                   املادة ال�ساد�سة ع�سر 

1. للرجل واملراأة، متى اأدركا �سن البلوغ، حق التزوج وتاأ�سي�س اأ�سرة، دون اأي قيد 

التزوج  لدى  احلقوق  يف  مت�ساويان  وهما  الدين،   اأو  اجلن�سية  اأو  العرق  ب�سبب 

وخال قيام الزواج ولدى انحاله.

2. ل يعقد الزواج اإل بر�سا الطرفني املزمع زواجهما ر�ساء كامًا ل اإكراه فيه.

3. الأ�سرة هي اخللية الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع، ولها حق التمتع بحماية 

املجتمع والدولة.

                                   املادة ال�سابعة ع�سر  

1. لكل فرد حق يف التملك، مبفرده اأو بال�سرتاك مع غريه.

2. ل يجوز جتريد اأحد من ملكه تع�سفاً.

                        املادة الثامنة ع�سر

 ما هو الإجراء  الذي يتخذه ناظر الق�سية عند تغيب املدعي يف اخل�سومة عن ح�سور جل�سة من جل�سات املحاكمة ؟

استشارات قانونية
امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

واجباتك

حقوقك

اعرف

                         الجزء الثاني من »اتفاقية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان« 

* السعودية من أوائل دول العالم التي انضمت لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والذي اعتمدته األمم املتحدة في 10 كانون األول / ديسمبر عام 1948م وحتفظت 

السعودية  على املادتني )16( و )18(

الإجراء املن�سو�س عليه نظاماً اأن يقوم ناظر الق�سية ب�سطب الدعوى اإذا غاب املدعي عن جل�سة من جل�سات املحاكمة ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة ، وله بعد 

ذلك اأن يطلب ا�ستمرار النظر فيها ح�سب الأحوال ، ويف هذه احلالة حتدد املحكمة جل�سة لنظرها وتبلغ بذلك املدعى عليه ، فاإذا غاب املدعي ومل يتقدم بعذر 

تقبله املحكمة تُ�سطب الدعوى ول ت�سمع بعد ذلك اإل بقرار ي�سدره جمل�س الق�ساء الأعلى بهيئته الدائمة ، يف احلالتني ال�سابقة اإذا ح�سر املدعى عليه يف اجلل�سة 

التي غاب عنها املدعي فله اأن يطلب من املحكمة عدم �سطب الدعوى واحلكم يف مو�سوعها اإذا كانت �ساحلة للحكم فيها ، ويف هذه احلالة على املحكمة اأن حتكم 

فيها ويعد هذا احلكم غيابياً يف حق املدعي .
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ل�سك اأنَّ املماطلة يف اإعطاء العامل اأجره نظري ما 

دون  وجتاوز  حقوقي  انتهاك  يُعد  عمل  من  به  قام 

وجه حق حلقوق العامل الإن�سانية ، ولذلك مت اعتبار 

يُقدم  الأوىل،  الدرجة  من  ممتازاً  ديناً  العامل  اأجر 

على جميع الغرماء يف حال اإفا�س �ساحب العمل ، 

ويقدم كذلك على امل�سروفات الق�سائية، وم�سروفات 

املرتتبة  احلقوق  اأنَّ  باعتبار   ، والت�سفية  الإفا�س 

احلقوق  اأهم  من  به  قام  الذي  العمل  نظري  للعامل 

التي يجب اأدائها و�سرعة الوفاء بها وعدم تاأخريها 

بخ�س ومماطلة  من  تاأخريها  ملا يف  كان  �سبب  لأي 

بي هريرة ر�سي اهلل 
َ
اأ ، فعن  اإعطائهم حقوقهم  يف 

عنه عن النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم َقاَل “َقاَل اهلل 

اأْعَطى  َرُجٌل  الِقَياَمِة  يَْوَم  َخ�ْسُمُهْم  اأنا  ثََاثٌَة  تََعاىَل: 

َوَرُجٌل   ، ثََمنَُه  َكَل 
َ
َفاأ اً  ُحَرّ بَاَع  َوَرُجٌل   ، َغَدَر  ثَُمّ  بي 

ا�ْستَاأَجَر اأجرياً َفا�ْستَْوَفى ِمنُْه َومَلْ يُْعِطِه اأْجَرهُ  ”رواه 

البخاري .

وهذا تاأكيد على اأهمية الوفاء املبا�سر لأجر العامل 

اجلهات  بع�س  احلا�سر  وقتنا  يف  يوجد  اأنه  اإل 

للعاملني لديهم لأ�سباب  املالية  تت�ساهل يف احلقوق 

اإ�سافية  اأعمال  العمل بفر�س  ، كقيام �ساحب  عدة 

من  ومنعه  عليها  متفق  هو  ما  غري  العامل  على 

اأو    ، الأعمال  لهذه  الإ�سايف  الأجر  على  احل�سول 

لرتك  العامل  دفع  بهدف  الأجر  دفع  يف  املماطلة 

حقه والكف عن املطالبة به بهدف اإ�ستفادة �ساحب 

ت�سجيع  عنه  ينتج  مما   ، العامل  اأموال  من  العمل 

كفائهم  من  الهروب  على  الأجنبية  العاملة  الأيدي 

للبحث عن م�سدر رزق ي�ساعدهم على توفري معي�سة 

انت�سار  يف  ي�ساهم  كما  اأ�سرهم  ولأفراد  لهم  كرمية 

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

العمالة  ظاهرة  وانت�سار  احلقوق  وه�سم  الإن�ساف 

ال�سائبة .

لذا اآمل من اجلميع اأفراد اأو موؤ�س�سات خمافة اهلل 

لأ�سحابها   احلقوق  توؤدى  واأن  عليه  اوؤمتنوا  فيما 

والقتداء بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حني قال 

“ اأعطوا الأجري اأجره قبل اأن يجف عرقه”.

ال�سنة ال�سابعة - العدد )88( 

رجب  1434ه�  - يونيو   2013 م  األخيرة
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 طبعت بدعم من

موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

نقاًل عن صحيفة

 أجر العامل وأهمية الوفاء به 

ثقافة حقوق اإلنسان

اأفاد نائب وزير العمل ال�سعودي 

�سعد  بــــن  ـــرج  ـــف م الـــدكـــتـــور 

مغادرة  حال  اأنه يف  احلقباين، 

الفرتة  خـــال  نــهــائــيــاً  الــعــامــل 

الت�سحيحية لن مُينع من العودة 

ح�سل  اإذا  اململكة جمــدداً  اإىل 

على تاأ�سرية دخول جديدة.

جاء ذلك خال ت�سريح له لــ (

واأ�ساف  القت�سادية)،  �سحيفة 

النهائية  املغادرة  حال  يف  »اأنــه 

الت�سحيحية  الـــفـــرتة  خـــال 

الإقامة  ر�سوم  من  الإعفاء  يتم 

والعقوبات  الــعــمــل  ورخــ�ــســة 

والغرامات املرتبطة باملخالفات 

ـــفـــرتات الــ�ــســابــقــة، مع  عـــن ال

ي�سبق  مل  ــن  م بــ�ــســمــات  اأخــــذ 

ت�سجيل ب�سماته بهدف حتديث 

اأنه  عــلــى  ــانــات«، مـــوؤكـــداً  ــي ــب ال

املتغيبة  الوافدة  العمالة  باإمكان 

عليها  ُقدمت  (التي  العمل  عن 

باغات هروب) اأو الذين انتهت 

والعمل،  الإقامة  رخ�ستا  لديهم 

اإما  اأو�ــســاعــهــم  ت�سحيح  مــن 

اأ�سحاب  لــدى  للعمل  بــالــعــودة 

العمل احلاليني اأو نقل خدماتهم 

دون  اآخرين  عمل  اأ�سحاب  اإىل 

العمل  �ساحب  ملوافقة  احلاجة 

احلايل. 

و�سدد يف الوقت نف�سه على اأنَّ 

املعنية  واجلــهــات  العمل  وزارة 

تفتي�سية  بــجــولت  �سيقومون 

مكثفة على املخالفني وذلك بعد 

انتهاء املهلة الت�سحيحية، موؤكداً 

يف الوقت ذاته تطبيق العقوبات 

بعد  املخالفني  بحق  والغرامات 

م�سي الفرتة الت�سحيحية، التي 

ملدة  الــ�ــســجــن   حــد  اإىل  ت�سل 

قدرها  مالية  وغــرامــة  عامني 

عامل  كل  ــال عن  ري األــف   100

اإىل  املخالفني  داعياً  خمالف، 

انتهاز فر�سة ت�سحيح اأو�ساعهم 

خال املهلة املحددة.

وزارة العمل السعودية تؤكد أنَّ مغادرة العامل نهائيًا 
خالل مهلة التصحيح ال متنعه من العودة إلى اململكة


