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بو�ضع  يطالب  اجلمعية  رئي�س 

ق���واع���د وا���ض��ح��ة ت��ق��ت�����ض��ي دفن 

اجلثث اأو ترحيلها باأ�ضرع وقت.
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رئي�س اجلمعية يوؤكد على اأنَّ 

الكهرباء  انقطاعات  م�ضكلة 

تت�ضاعد يومًا بعد اآخر.

ملكافحة  اخل����ري����ة  اجل���م���ع���ي���ة 

ال����ت����دخ����ن ت���ط���ل���ق ب����رن����اجم����ًا 

جمانيًا ملعاجلة املدخنن.

بت�ضهيل  تق�ضي  دول��ي��ة  م��ع��اه��دة 

وذوي  امل�������ك�������ف�������وف�������ن  و�����������ض����������ول 

االحتياجات اخلا�ضة اإىل الكتب.

ال�ضنة  ال�ضابعة  - العدد الت�ضعون -  رم�ضان  1434 ه� - اأغ�ضط�س 2013م  -  الريا�س - اململكة العربية ال�ضعودية

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

طبعت بدعم من موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي

أوامر سامية بإعفاء املتوفني من قروض صندوق التنمية العقاري وبصرف مساعدة لألسر املشمولة 
بنظام الضمان االجتماعي

خالل حوار له مع صحيفة الرياض
رئيس اجلمعية: خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبدالعزيز -حفظه الله- يقود حتركًا 

كبيرًا من أجل الوفاء مبتطلبات حقوق اإلنسان في مختلف امليادين

د. مفلح القحطاين

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  ق��ال 

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

القحطاين، اأنَّ خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود 

من  كبرياً  يقود حتركاً   - اهلل  - حفظه 

الإن�سان  حقوق  مبتطلبات  الوفاء  اأج��ل 

اأ�سبحت  ح��ي��ث  امل��ي��ادي��ن،  خمتلف  يف 

العنف  ونبذ  والت�سامح  احلوار  مفردات 

والتطرف ومكافحة الف�ساد من العنا�سر 

كبرية،  اأهمية  يوليها  التي  الأ�سا�سية 

مبيناً اأن الثقافة احلقوقية بداأت تنت�سر 

يف املجتمع ويف اأجهزة الدولة املختلفة، 

بل وحتى يف نطاق الأ�سرة، اإّل اأنه ينبغي 

النا�سئة  الأجيال  تربية  ذلك  يرافق  اأن 

على مفهومها؛ حتى تعم الفائدة الوطن 

واملواطن.

ج��اء ذل��ك خ��ال ح��وار له مع �سحيفة 

الريا�س موؤخراً، تناول مناق�سة عدداً من 

مدى  اأهمها،  من  املختلفة  املو�سوعات 

الإن�سان،   حقوق  ملبادئ  اململكة  تطبيق 

انت�سار الثقافة احلقوقية، و�سع ال�سجون، 

عمل العمالة اأثناء الظهرية وحتت اأ�سعة 

لأو�ساع  الت�سحيحية  واملهلة  ال�سم�س، 

والعمل   الإقامة  لنظام  املخالفة  العمالة 

ودور وزارة ال�سحة يف مواجهة فريو�س 

كورونا، واأهم املو�سوعات التي ترد اإىل 

اجلمعية ب�ساأنها التظلمات وال�سكاوى.

وفد نسائي من اجلمعية يزور مركز التأهيل الشامل لإلناث
قام وفد ن�سائي يوم الثاثاء املوافق 1434/9/14ه� 

ل�سوؤون  اجلمعية  رئي�س  نائبة  برئا�سة  اجلمعية  من 

الأ�سرة د. نورة العجان ورئي�سة جلنة الر�سد واملتابعة 

اأ. ثريا �سيخ وامل�ست�سارة القانونية باجلمعية اعتماد 

ال�سنيدي بزيارة ميدانية اإىل مركز التاأهيل ال�سامل 

لاإناث بامللز لاطاع على اأو�ساع النزيات والوقوف 

على اأحوالهن وعلى ما يقدم لهن من خدمات وتاأهيل 

يف املركز حيث التقى الوفد يف بداية الزيارة مبديرة 

مركز التاأهيل ال�سامل لاإناث بامللز الأ�ستاذة هيفاء 

العمران ونائبتها الأ�ستاذة نوال ترك�ستاين والعاملني 

فيه وبعد ذلك قام الوفد بجولة داخل املركز والطاع 

على الأماكن املخ�س�سة للنزيات وقد مت ر�سد عدد 

من املاحظات الإيجابية وال�سلبية بهدف معاجلتها 

مع اجلهات ذات العاقة وقد اأثنى الوفد الزائر على 

جهود القائمني على املركز.

اعتمد مدير �سندوق التنمية العقاري 

باأ�سماء  قائمة  العبداين،  علي  حممد 

ع�سرة)  واحلادية  (العا�سرة  الدفعتني 

من املقرت�سني املتوفني الذين مت تقدمي 

اللكرتوين  ال��رن��ام��ج  ع��ر  طلباتهم 

حيث  املطلوبة  بياناتهم  ذويهم  واأكمل 

اأنهى ال�سندوق اإجراءات ت�سديد كامل 

عقاراتهم  عن  الرهن  وفك  قرو�سهم 

مبدن  م��واط��ن��اً   (  1040  ) وع��دده��م 

اإجمالية  بقيمة  اململكة  وحمافظات 

مليون  و�سبعني  مئة   (170) جت��اوزت 

املتقدمني  الدفعة  هذه  و�سملت  ريال 

حتى الطلب رقم (19475).

لأمر خادم احلرمني  اإنفاذاً  جاء ذلك 

عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ال�سريفني 

والقا�سي   - اهلل  حفظه   - ال��ع��زي��ز 

�سندوق  قرو�س  من  املتوفني  باإعفاء 

التنمية العقاري.

ومن جانب اآخر اأ�سدر امللك - حفظه 

م�ساعدة  ب�سرف  عاجًا  اأمراً   - اهلل 

واثنان  واأربعمائة  مليار   ) مقدارها 

األفاً  وع�سرون  وت�سعة  ومائتان  مليون 

امل�سمولة  لاأ�سر  ري��ال)  وخم�سمائة 

بنظام ال�سمان الجتماعي يف اململكة، 

م�ستلزماتها  تلبية  على  مل�ساعدتها 

الطارئة خال �سهر رم�سان املبارك، 

الفطر  ع��ي��د  م�����س��ت��ل��زم��ات  وك���ذل���ك 

املبارك.

ويف �سياق مت�سل اأو�سح وزير ال�سوؤون 

العثيمني  يو�سف  الدكتور  الجتماعية 

والقا�سي  ال�سامي  لاأمر  اإنفاذاً  اأن��ه 

ب�سرف  معونة رم�سانية عاجلة لاأ�سر 

الجتماعي  ال�سمان  بنظام  امل�سمولة 

مبلغ  كامل  اإي��داع  فقد مت  اململكة  يف 

الأ�سر  جميع  ح�سابات  يف  امل��ع��ون��ة 

امل�سجلة بنظام ال�سمان الجتماعي.

تتمة �س3-2



تتمة �س1...  جاء  يف ن�س احلوار التايل: كيف تقيمون تطبيق اململكة ملبادىء حقوق االإن�ضان واإىل اأي مدى و�ضلت اإليه؟

 قاد خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- حتركاً كبرياً يف الباد من اأجل الوفاء مبتطلبات حقوق الإن�سان يف خمتلف امليادين، واأ�سبحت 

مفردات احلوار والت�سامح ونبذ العنف والتطرف ومكافحة الف�ساد من العنا�سر الأ�سا�سية التي يوليها اأهمية كبرية، كما اأكد ب�سكل دائم على الت�سامح واإحقاق احلق وال�سعي 

لتطبيق العدالة، وعمل على اإر�ساء مبادىء املحا�سبة وال�سفافية والنزاهة، مع ن�سر م�سروعات التنمية واملدن القت�سادية واجلامعات يف خمتلف مناطق اململكة، مما عزز 

من تطبيق مبادئ حقوق الإن�سان يف اململكة، وقاد عملية التطوير والتحديث يف الباد، اإىل جانب دعم حق العي�س الكرمي للمواطنني بالرغم من بع�س ال�سعوبات يف مرحلة 

التطبيق واملمار�سة، وما حتقق من اأعمال خال ال�سنوات املا�سية اأمر ملمو�س وناأمل اأن تت�ساعف اجلهود، واأن ن�سل اإىل الأف�سل، واأن توؤدي اجلهات احلكومية املعنية مهامها 

املحددة قانوناً؛ لأن ذلك يكفل الوفاء باحلقوق.

ماذا عن انت�ضار الثقافة احلقوقية؟

بداأت تنت�سر يف املجتمع ويف اأجهزة الدولة املختلفة، بل وحتى يف نطاق الأ�سرة، وهذا يعطي انطباعاً اأن انت�سار الثقافة 

احلقوقية اأخذ يف الت�ساع وهذا اأمر حممود، لكن ينبغي اأن يرافق ذلك تربية الأجيال النا�سئة على مفهومها؛ لكي ي�ستفيد 

الوطن واملواطن وتراعى م�سلحة الباد، وعلى العموم فاإننا ن�ستطيع القول اإن هناك تغيرياً ملمو�ساً قد حدث يف جمال 

التغري  بهذا  الإح�سا�س  اآخر، لكن  اإىل  اأخرى، ومن مو�سوع  اإىل  اأنه يختلف من جهة  اململكة، �سحيح  الإن�سان يف  حقوق 

موجود وماحظ، حيث ياحظ ارتفاع ن�سبة وعي الأفراد بحقوقهم وتوجه الدولة -خا�سًة القيادات العليا- اإىل دعم هذا 

املو�سوع، لكننا نتطلع اإىل املزيد وعلى وجه اخل�سو�س فيما يتعلق بتفعيل املراقبة يف مرحلة التطبيق واملمار�سة، فا يزال 

هذا اجلانب يحتاج اإىل مزيد من العناية والهتمام، كما اأن هناك تقدماً كبرياً يف جمال تعزيز حقوق املراأة يف اململكة، ودعم 

دورها يف التنمية، ولعل املوافقة ال�سامية على م�ساركتها يف ع�سوية جمل�س ال�سورى والنتخابات البلدية وفتح فر�س عمل 

اإ�سافية يوؤكد ذلك، كما اأن هناك تطوراً ملمو�ساً فيما يخ�س تطوير مرفق الق�ساء، ودعم الأجهزة الرقابية والتي ناأمل اأن تنعك�س على م�ستوى املمار�سة والتطبيق قريباً.

ما هي مو�ضوعات ال�ضكاوى التي ترد للجمعية؟

يرد اإىل اجلمعية العديد من الق�سايا التي ياأتي يف مقدمتها الق�سايا الإدارية وق�سايا ال�سجناء، وكذلك الق�سايا العمالية والق�سائية، اإ�سافًة اإىل الأحوال املدنية والأحوال 

ال�سخ�سية والعنف الأ�سري وبع�س الق�سايا الأخرى.

هل زرمت ال�ضجون يف اململكة؟، كيف راأيتم و�ضعها حقوقيًا؟

 نعم، متت زيارة هذه ال�سجون، ومت اإعداد تقارير عما متت ماحظته وم�ساهدته، وهناك مكاتب للجمعية يف ال�سجون حالياً بعد موافقة �سمو وزير الداخلية الأمري حممد 

بن نايف على ذلك، الذي وجدنا منه كل الدعم والهتمام، وبذلك ي�ستطيع من�سوبو اجلمعية مقابلة ال�سجناء على انفراد، وتفقد اأو�ساعهم، وهذا يعطي موؤ�سراً على اأنه لي�س 

هناك �سيء تخفيه ال�سلطات يف هذه ال�سجون، وتقييمنا لبيئة هذه ال�سجون جيد، وناأمل اأن يغلق ملف نزلئها قريباً بعد عر�س ق�سايا معظمهم على الق�ساء موؤخراً، لكن 

عامل الكتظاظ وزيادة اأعداد ال�سجناء واملوقوفني عن القدرة ال�ستيعابية لأغلب هذه ال�سجون لزال هو املاحظة ال�سلبية التي ناأمل زوالها قريباً، من خال تو�سعة هذه 

الإ�ساحيات، اأو بناء غريها، مع اأداء اجلهات الأخرى -التي ت�ساهم يف بقاء بع�س املوقوفني لفرتات طويلة- دورها للحد من ذلك، كما اأن تقدمي العناية الطبية لنزلء هذه 

الإ�ساحيات يحتاج اإىل متابعة وتن�سيق اأكر بني اجلهتني املعنيتني به، مبا ي�سمن ح�سول النزلء على حقهم يف العناية الطبية بال�سكل املنا�سب.

يف ف�ضل ال�ضيف، ت�ضل درجة احلرارة اإىل ما يقارب )50( درجة مئوية، ورغم خطورة هذه احلرارة املرتفعة اإاّل اأن اأرباب العمل ي�ضرون على العمالة بالعمل ظهرًا، ما هو 

تعليقكم على ذلك؟، وماذا عملتم بهذا اخل�ضو�س؟

اجلمعية �سبق واأن تبنت املطالبة ب�سرورة اإيقاف العمل وقت الظهرية، خال ف�سل ال�سيف، وتاأتي تلك املطالبات، حر�ساً على حقوق و�سامة العّمال اأثناء اأداء العمل، 

خا�سًة يف الأماكن املك�سوفة حتت اأ�سعة ال�سم�س احلارقة، ووزارة العمل مطالبة بتنفيذ ومراقبة تنفيذ القرار الوزاري املبني على توجيه جمل�س الوزراء، الذي ق�سى مبنع 

العمل 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، وعلى �ساحب 

العمل عند تنظيم �ساعات العمل طبقاً لأحكام مواد نظام العمل مراعاة هذا القرار، الذي ي�ستثنى منه من يعمل يف �سركات النفط والغاز، وكذلك عّمال ال�سيانة للحالت 

الطارئة، على اأن تتخذ الإجراءات الازمة حلمايتهم من اأ�سرار اأ�سعة ال�سم�س، واأن تطبق على خمالفة هذا القرار اأحكام العقوبة املن�سو�س عليها يف املادة (236) من 

نظام العمل، التي ن�ست على معاقبة املخالفني بغرامة ل تقل عن (3000) ريال، ول تزيد على (10000) ريال عن كل خمالفة، اأو اإغاق املن�ساأة ملدة ل تزيد على ثاثني 

يوماً، اأو اإغاقها نهائياً، ويجوز اجلمع بني الغرامة والإغاق، مع اإيقاف م�سدر اخلطر.
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رم�ضان  1434ه�  - اغ�ضط�س   2013 م  أخبار الجمعية

خالل حوار له مع صحيفة الرياض
رئيس اجلمعية: خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- يقود حتركًا 

كبيرًا من أجل الوفاء مبتطلبات حقوق اإلنسان في مختلف امليادين

هناك تقدمًا كبيرًا في مجال تعزيز 
ح���ق���وق امل�������رأة ف����ي امل���م���ل���ك���ة، ودع����م 

دورها في التنمية

رئي�س  القحطاين  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  طالب 

والتي  التنظيمات  نوع من  ب�سرورة وجود  اجلمعية 

اإل بعد  بدورها ل ت�سمح بوجود اأي عمالة منزلية 

قبل جتاوز  العمل  تبداأ  ل  بحيث  نف�سياً،  فح�سهن 

الطبي  الفح�س  ت��ت��ج��اوز  اأن  يُ�����س��رتط  كما  ذل��ك 

للتاأكد من خلوها من الأمرا�س املعدية حتى ميكن 

ب�سدة  نرف�س  اأن  بد  »ل  وق��ال  منها،   ال�ستفادة 

وال�سوابق«،  الأمرا�س  ذوي  من  اأحد  اأي  ا�ستقدام 

املعتمدة  ال�ستقدام  و�سركات  مكاتب  اأن  معتراً 

تتحمل كثرياً من امل�سوؤولية يف هذا اجلانب كما اأن 

العمالة امل�سدرة يف بادها تتحمل جزءاً  احتادات 

كبرياً من امل�سكلة.

اأن اجل��م��ع��ي��ة ر���س��دت ب��ع�����س احل���الت  م���وؤك���داً 

خلادمات، ومت  التاأكد من اأن عدداً منهن  ل يتمتعن 

�سبب  وهذا  الأطفال،  مع  للتعامل  العقلية  بالقدرة 

تعاملهن بطريق النتقام يف الغالب مع اأنهم اأبرياء 

من ت�سرفات اأ�سرهم اأو حتى ما يقوم به الأطفال 

من ت�سرفات يقع يف خانة الراءة.

ولفت اإىل اأنه ل ميكن اإيجاد مررات لوح�سية بع�س 

اخلادمات من �سوء وجفاء الأ�سرة، حيث ل ميكن 

الربط بني العاملني ب�سكل مبا�سر، فاجلرائم التي 

باآلت  �سرب  اأو  نحر  اأو  للراأ�س  قطع  من  ارتكبت 

من  �سكل  باأي  تريرها  ل ميكن  املوت  حتى  حادة 

الأ�سكال.

كما وافق جمل�س الوزراء موؤخراً على لئحة عمال 

اخلدمة املنزلية لتكون بذلك اإطاراً تنظيمياً للعاقة 

ب��ني ���س��اح��ب ال��ع��م��ل م��ن ج��ه��ة، وع��ام��ل اخلدمة 

بيان  الائحة  وتت�سمن  اأخ��رى،  جهة  من  املنزلية، 

واجبات وحقوق كل منهما يف عاقاتهما التعاقدية، 

وت�ستحدث اآلية للت�سوية والف�سل يف املطالبات املالية 

النا�سئة بني عمال اخلدمة املنزلية واأ�سحاب العمل 

وخمالفات الائحة ذات الطابع غري اجلنائي.

خال  �سهد  ال�سعودي  املجتمع  اأن  ذك��ره  اجلدير 

اأغلبها  التي كان  املا�سية عدد من اجلرائم  الفرتة 

موجهاً �سد الأطفال قامت بها عامات منزليات مل 

يتم اختيارهن بعناية.

رئيس اجلمعية يطالب بضرورة وضع تنظيمات الستقدام اخلادمات املنزليات



بعد اأن ك�سفت الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد »نزاهة« 

عن بقاء جثث حمفوظة يف ثاجة املوتى لفرتة جتاوزت 

الثاثة الأ�سهر وذلك يف م�ست�سفى تثليث العام التابع 

للمديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية يف حمافظة بي�سة، 

التي  الداخلية  وزارة  لتعليمات  خمالفة  تعتر  والتي 

ن�ست على عدم بقاء اجلثث لأكرث من 60 يوماً، مع 

�سرورة الإ�سراع بدفنها اأو ترحيلها اإىل بلدانها.

رئي�س  القحطاين  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  طالب 

له  ت�سريح  خال  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 

وا�سحة  وقوانني  قواعد  و�سع  القت�سادية  ل�سحيفة 

تقت�سي دفن اجلثث اأو ترحيلها يف اأ�سرع وقت، لتجنب 

بقائها اأ�سهر طويلة يف ثاجات املوتى.

واأ�ساف »اإن الإ�سكالية املتعلقة ببقاء بع�س اجلثث قد 

اأ�سبابها،  لحظتها اجلمعية منذ فرتة طويلة وبحثت 

فتبني اأنها ل تتعلق بوزارة ال�سحة فقط واإمنا هناك 

اجلهات  ���س��واء  باملو�سوع  عاقة  ذات  ع��دة  جهات 

الأمنية اأو الإدارية، والأمر يقت�سي وجود تعاون بني 

تلك اجلهات املعنية« ،كما لفت اإىل �سرورة اأن تقوم 

اجلهات ذات العاقة بالطاع على التجارب الدولية 

ذوي  كرف�س  القانونية  ال��ع��وائ��ق  ت��ايف  وحم��اول��ة  

اأو وجود  التحقيق  نتائج  انتهاء  اإل بعد  املتوفى دفنه 

اإ�سافة اإىل عدم العثور على  ق�سية جنائية مل تنته، 

وكل   - الهوية  - جمهول  للمتوفى  الر�سمية  الأوراق 

هذه الإ�سكاليات تتداخل فتبقى امل�سكلة قائمة؛ لذلك 

ال�سحة على  ووزارة  املناطق  اإم��ارات  تعمل  اأن  يجب 

مراجعتها، وعندما يكون هناك قانون موحد يعود اإليه 

اجلميع تنتهي الق�سية خال فرتة حمددة.

خوفاً  اجل��ث��ث  دف��ن  اجل��ه��ات  بع�س  »تخ�سى  وت��اب��ع 

واأخذ  اجلثة  ت�سوير  يف  يتمثل  واحلل  امل�ساءلة،  من 

ولو كانت هناك  الق�سية،  عاماتها احليوية لإغاق 

قواعد متبعة ت�سل اإىل نتائج حينها يتم الق�ساء على 

التي  ال�سرعية  القاعدة  وفق  برمتها،  امل�سكلة  هذه 

تقول اإكرام امليت هو دفنه«.

ماذا تود اأن تقول لل�ضركات واملوؤ�ض�ضات ممن يعمل عّمالها حتت اأ�ضعة ال�ضم�س؟

لبد من مراعاة ارتفاع درجات احلرارة يف �سهر يوليو و�سهر اأغ�سط�س، وحتديد �ساعات العمل خا�سة للعاملني يف املناطق املفتوحة، نظراً لاأ�سرار ال�سحية التي قد 

يتعر�س لها العاملون من �سربات ال�سم�س والإجهاد احلراري، وكذلك التاأكد من توفري الحتياطات الازمة للعاملني �ساعات طويلة يف اأماكن مفتوحة، خا�سًة يف قطاع 

الإن�ساءات واحلرا�سات ونحو ذلك، واجلمعية تطالب جميع املوؤ�س�سات الأهلية واحلكومية ب�سرورة اللتزام بقوانني العمل واملحافظة على �سامة عامليهم من الأمرا�س 

والأخطار املهنية، و�سرورة اللتزام باملادة رقم (122) من نظام العمل والتي تن�س على »اأن كل �ساحب عمل عليه اأن يتخذ الحتياطات الازمة حلماية العمال«، ونظام 

العمل يحوي بع�س املواد التي حتد من مثل هذه التجاوزات، وتلزم اأرباب العمل بتوفري البيئة املنا�سبة للعاملني لديهم، ومتنع ت�سغيلهم يف ظروف بيئية متقلبة �سواء كانت 

يف طق�س �سديد احلرارة، اأو يف اأجواء باردة توؤثر على �سحتهم، ومع ذلك فاإن احلاجة تدعو اإىل م�ساعدة اأرباب العمل بطرح البدائل املنا�سبة لتوفري �ساعات عمل يف 

اأوقات اأخرى، ي�ستطيعون من خالها ت�سغيل عمالتهم خالها، تعوي�ساً عن تلك ال�ساعات التي مينع فيها ت�سغيل العمالة؛ لأن الأوقات امل�سائية قد تت�سمن بع�س القيود 

مما يتطلب درا�سة ذلك، بحيث يتم التوفيق بني حقوق العمالة وحقوق اأرباب العمل وتنفيذ امل�سروعات يف اأوقاتها.

ما هي الدوافع التي دفعت اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان للمطالبة بتمديد مهلة ت�ضحيح اأو�ضاع العمالة الوافدة يف اململكة؟

يف اإطار متابعة اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان لإجراءات ت�سحيح اأو�ساع العمالة الوافدة وبعد زيارات لأماكن جتمع هذه العمالة اأمام مكاتب العمل 

واإدارات الوافدين وال�سفارات الأجنبية وال�ستماع لبع�س امل�سوؤولني يف هذه اجلهات، وكذلك اللتقاء بعدد من العمالة املتواجدين باأعداد كبرية بالقرب من 

مقرات هذه اجلهات بهدف اإنهاء اإجراءات ت�سحيح اأو�ساعهم، ات�سح للجمعية اأن هناك اأعداداً كبرية من العمالة ترغب يف ت�سحيح اأو�ساعها والوقت املتبقي 

من املهلة ل يكفي لإنهاء هذه الإجراءات، ومبا اأن الهدف من التوجيهات ال�سامية القا�سية باإعطاء مهلة للعمالة الوافدة لت�سحيح اأو�ساعها هو متكينها من 

ذلك، وحيث اإن اأعداد هذه العمالة كبري واإقبالها �سديد، مما جعلها تنتظر يف طوابري طويلة اأمام اأبواب اجلهات ذات العاقة ل�ستكمال اإنهاء اإجراءاتها ويف 

ظروف �سعبة، مما جعل هذه اجلهات غري قادرة على ا�ستكمال اإنهاء اإجراءات الت�سحيح يف الوقت املحدد، اأخذما يف العتبار تخ�سي�س جزء من هذه املهلة 

لاإعداد والتجهيز والعمل على حل بع�س امل�سكات الطارئة التي ظهرت اأثناء البدء يف اإجراءات الت�سحيح، لذا طالبت اجلمعية بتمديد هذه املهلة لتمكني 

من تبقى من هذه العمالة من ت�سحيح اأو�ساعها، وهو الهدف الذي يرغب اجلميع يف حتقيقه، مع اإتاحة الفر�سة للجهات ذات العاقة للوفاء بالتزاماتها يف 

هذا ال�ساأن، وناأمل اأن ت�سارع هذه العمالة واأرباب العمل لاإفادة من املوافقة ال�سامية على متديد املهلة؛ لأنها �ستكون الأخرية.

هل اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان را�ضية عن حتركات وزارة ال�ضحة ملواجهة فرو�س “كورونا”؟

لحظت اجلمعية عمل وزارة ال�سحة العديد من الإجراءات الحرتازية والوقائية ملواجهة فريو�س “كورونا”، وقد زار وفد من اجلمعية املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية 

باملنطقة ال�سرقية؛ لاطمئنان على الو�سع ال�سحي، والطاع على ال�ستعدادات الطبية ملواجهة م�ستجدات هذا الفريو�س، ومع ذلك فاإن ارتفاع اأعداد املتوفني من هذا 

الفريو�س يحتاج اإىل جهد وقائي اأكر، وتو�سيح لاإجراءات املتخذة، كما اأن الوفاء باحلق يف ال�سحة ب�سكل عام يحتاج اإىل جهد م�ساعف من امل�سوؤولني، ولعل النتهاء من 

امل�سروعات ال�سحية التي مت البدء فيها وتفعيل الرقابة ومراجعة اآليات تقدمي اخلدمة ي�ساهم يف حتقيق هذا الهدف.
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د. القحطاني: ال بد من وضع قواعد وقوانني واضحة تقتضي دفن اجلثث أو ترحيلها في أسرع 
وقت، لتجنب بقائها أشهر طويلة في ثالجات املوتى

وفد من مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة يقف ميدانيًا على موقع كتابة العدل األولى
قام وفد من مكتب اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة  

�سم كًا من الدكتور حممد بن مطر ال�سهلي 

واملحامي  توفيق جوهرجي  متقاعد  والعميد 

امل�سرف  اإ���س��راف  وحت��ت  احل��ارث��ي،  �سلطان 

الزايدي،  �سليمان  الأ�ستاذ  املكتب  العام على 

يوم الثنني 1434/8/29ه��،  بجولة ميدانية  

على موقع كتابة العدل الأوىل مبكة املكرمة، 

لاطاع على حقيقة ال�سكوى الذي تقدم بها 

عدد من املواطنني اإىل مكتب اجلمعية والتي 

تت�سمن معاناتهم، من �سوء موقع مبنى كتابة 

العدل والزدحام امل�ستمر من قبل املراجعني 

الذي يعيق حركة العجزة وكبار ال�سن.

الدكتور  اجل��م��ع��ي��ة  ع�سو  ق���ال  جهته  م��ن 

حممد ال�سهلي اأنَّ مكة املكرمة ت�سهد نه�سة 

اإف���راغ  عمليات  �ساحبها  ك��ب��رية  عمرانية 

الأوقاف  يف جمال  خا�سة  للعقارات  و�سراء 

من  م��واك��ب��ة  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  يتطلب  مم��ا 

خال زيادة اأعداد املوظفني لإنهاء معامات 

املواطنني ب�سهولة.

ويف ذات ال�سياق اأ�سار العميد متقاعد توفيق 

جوهرجي ع�سو اجلمعية اإىل اأن رئي�س كتابة 

الأحمدي  تركي  ال�سيخ  مبكة  الأوىل  ع��دل 

كافة  مبعاجلة  به  اللقاء  خ��ال  الوفد  وع��د 

فيما  ���س��واء  ر�سدها  مت  ال��ت��ي  امل��اح��ظ��ات 

واأو�سح  املراجعني،  اأوازدح��ام  باملبنى  يتعلق 

اأنه مت ا�ستئجار مبنى جديد بديا عن املبنى 

مبكة  ال�سبان  ح��ي  يف  يقع  ال���ذي  احل���ايل 

اإىل  النتقال  يتوقع  اأنه  اإىل  املكرمة، م�سريا 

املبنى اجلديد يف غ�سون �سهر اأوعلى الأكرث 

بعد عيد الفطر.

اأ. �ضليمان الزايدي
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رئيس اجلمعية : ال تزال مشكلة  انقطاعات الكهرباء في مناطق مختلفة 
من اململكة تتصاعد يومًا بعد آخر

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  اأك���د 

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

العديد  تلقت  اجلمعية  اأنَّ  القحطاين، 

من ال�سكاوى والتظلمات حول انقطاعات 

عدة  يف  الكهربائي  ال��ت��ي��ار  يف  م��ت��ك��ررة 

فيه  و�سلت  وق��ت  يف  باململكة،  مناطق 

ال�ساحلية  املدن  بع�س  احلرارة يف  درجة 

تلقت  كما  مئوية،  اإىل 48 درجة  واحلارة 

عمليات الكهرباء والطوارئ ات�سالت من 

الكهربائي  التيار  بانقطاع  تفيد  مواطنني 

يف بع�س املناطق. 

اجلهات  �ستخاطب  اجلمعية  اأن  واأو�سح 

ذات العاقة �سواء يف �سركة الكهرباء اأو 

يف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج، 

التظلُّمات  تلك  درا�سة  من  النتهاء  بعد 

قانونياً.

الأ�سرار  اإىل  اجلمعية  رئي�س  تطرق  كما 

التي يتعر�س لها املري�س يف حال انقطاع 

قال  ح��ي��ث  امل�ست�سفيات  يف  ال��ك��ه��رب��اء 

»يُفرت�س اأن يكون بها مولدات احتياطية، 

عن  التظلُّم  اأو  ال�سكوى  اأ�سباب  وبالتايل 

و�سع الأ�سرار الناجتة عن انقطاع التيار 

باملنازل  يتعلق  فيما  حم���دودة  �ستكون 

بع�س  اأن  خ��ا���س��ة  ال��ت��ج��اري��ة،  وامل��ح��ال 

التظلُّمات بينت اأن هناك اأ�سراراً حلقت 

التيار  لنقطاع  نظراً  التجارية  باملحال 

لفرتات طويلة، وحتديداً املحتويات التي 

حتتاج اإىل تريد«.

الكهرباء  يف  امل��واط��ن  ح��ق  اإىل  واأ���س��ار 

ال�ستهاك  ف��وات��ري  يدفع  واأن���ه  خا�سة 

فاإن  دفعها  حالة عدم  واأن��ه يف  بالكامل، 

ال�سركة تقطع الكهرباء عنه.

م�سوؤول  م�سدر  طالب  اأنه  ذكره  اجلدير 

�سركتي  ���س��اب��ق   وق��ت  يف  اجلمعية  يف 

ِوقائية  اإجراءات  بو�سع  واملياه،  الكهرباء 

توزيع  ت�سمن  ال�سيف  مو�سم  قبل دخول 

ت�سمن  بحيث  علمية،  بطريقة  الأحمال 

عدم وجود انقطاعات.

اأن الأ�سباب تتمحور يف عدم  واأ�سار اإىل 

وج���ود رق��اب��ة ف��اع��ل��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي تلك 

توفريها  ي�سمن  عملي  ب�سكل  اخلدمات 

دون انقطاعات، وكذلك عدم ال�ستعداد 

ما  الأح��م��ال،  فيها  تزيد  ملوا�سم  اجلّيد 

ومظهراً  م�سكلة  الن��ق��ط��اع��ات  يجعل 

مو�سمياً يف ال�سيف ويدفع ثمنه املواطن.

و�سع  على  تعتمد  احل��ل��ول  اأن  واأو���س��ح 

دون  الكهرباء  توفري  ت�سمن  اإج����راءات 

للمولدات،  ال��دورّي��ة  وال�سيانة  انقطاع، 

حمطات  عمل  على  ال��رق��اب��ة  وت�سديد 

اجلهود  اأع��ا  ببذل  وتوجيهها  التوليد 

دون  الكهرباء  توفري  �سبيل  واأق�ساها يف 

فنية  باإجراءات  وال�ستعداد  انقطاعات، 

للمولدات، ت�سمن التو�سيل دون انقطاع.

التظلُّمات   �سمن  من  اأن  امل�سدر  واأ�سار 

لعدم  اأ�سبابها  تعود  والتي  املياه  نق�س 

وجود احتياطات ِوقائية ملنع النقطاعات، 

يكفي  وج��ود خم��زون  ع��دم  اإىل  اإ�سافة 

حلاجة املواطنني واملقيمني والزّوار �سيفاً 

مو�سم  خال  ال�ستهاك  ارتفاع  ِظّل  يف 

ال�سيف.

الفاخري: التسول يعتبر من أنواع االجتار بالبشر كونه 
إجبارًا على فعل دون رضى الطرف اآلخر

ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  اأو�سح 

ومراقبة  بر�سد  تقوم  اجلمعية  اأنَّ  القحطاين، 

ا�ستغال الأطفال والن�ساء يف عملية الت�سول، لأنَّ 

التي  الدولية  لاتفاقيات  خمالف  يعد  الت�سول 

ويندرج  الإن�����س��ان،  حلقوق  اململكة  عليها  وقعت 

والن�ساء،  الأط��ف��ال  �سد  العنف  ممار�سة  �سمن 

الأخرى  اجلهات  مع  بالتن�سيق  اجلمعية  وتعمل 

كونهم  احل��دود  حر�س  مع  خا�سة  العاقة،  ذات 

لهم عاقة ب�سبط احلدود، اإ�سافًة اإىل اأنَّ الن�سبة 

الأكر من  املت�سولني هم من الأجانب، كما يتطلب 

بعيدة  ا�سرتاتيجية  و�سع خطط  الت�سول  مكافحة 

املدى.

العام  والأم���ني  اجلمعية  ع�سو  اعتر  جهته  م��ن 

الرحمن  عبد  بن  خالد  الأ�ستاذ  للجمعية  املكلف 

الفاخري  الت�سول اجتاراً بالب�سر كونه اإجباراً على 

املواطنني  وحث  الآخ��ر،  الطرف  ر�سى  دون  فعل 

باإعطائها  �سدقاتهم  يف  احل��ذر  يتوخوا  اأن  على 

توزع  التي  اخلريية  كاجلمعيات  املعنية  للجهات 

منح  ع��ن  عو�ساً  ممنهج،  نظام  ع��ر  ال�سدقات 

على  ت�سجيعاً  يُ��ع��د  م��ا  ال�����س��ارع،  يف  ال�سدقات 

مظهر غري ح�ساري، اإ�سافة ل�سعوبة التحقق من 

احلاجة الفعلية للمت�سول يف ظل ما اأثبتته العديد 

من التجارب من اأن الن�سبة الغالبة من املت�سولني 

الفعلي  الفقري  ك��ون  حمتاجني  غري  ال�سوارع  يف 

متعففاً غالباً، ولفت الفاخري النظر اإىل اأن بع�س 

املت�سولني ي�سلون للرثاء من خال الت�سول خا�سة 

من يديرون ع�سابات منظمة.

بع�س  املبارك  رم�سان  �سهر  خال  »تن�سط  وقال 

اجلرائم املنظمة التي تعتر نوعاً من اأنواع الجتار 

الأطفال  وا�ستغال  الت�سول  كظاهرة  بالب�سر 

واإهانة  انتهاكاً حلقوق الطفل،  فيها، والتي تعتر 

لإن�سانية الإن�سان ب�سكل عام؛ مما له بالغ الأثر يف 

تربيتهم  ترك  نتيجة  م�ستقبًا،  الأطفال  انحراف 

الت�سول  يف  وا�ستغالهم  وتعليمهم،  واإ�ساحهم 

متتهن  التي  املنظمة  الع�سابات  بع�س  طريق  عن 

الت�سول با�ستغال الأطفال«.

واأ�ساف الفاخري »و�سعت املادة الثالثة العقوبات 

حيث  اأع��اه،  املذكورة  بالأفعال  يقوم  ملن  املقررة 

ن�ست على اأنه يعاقب كل من ارتكب جرمية الجتار 

بالأ�سخا�س بال�سجن مدة ل تزيد على 15 �سنة، 

اأو بهما معاً؛  اأو بغرامة ل تزيد على مليون ريال 

الرقابية،  اجلولت  تكثيف  على  العمل  يجب  لذا 

والوقوف بكل حزم بوجه من يقوم بانتهاك حقوق 

الإ�سامية  ال�سريعة  له  كفلتها  والتي  الأط��ف��ال، 

والأنظمة املرعية والتفاقيات الدولية«.

٪87-78 ٪21-13
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ال�سعوديني  ن�سبة  يو�سح  الجتماعية  ال�سوؤون  ل��وزراة  لتقرير  وفقاً 

ون�سبة الأجانب الذين مت القب�س عليهم وهم ميتهنون الت�سول خال 

اآخر اإح�سائية للثماين �سنوات الأخرية
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قانونيون يعتبرون نظام املرافعات الشرعية اجلديد انطالقة جديدة للعمل القضائي وسد 
لثغرات النظام السابقة

ال�ضنة ال�ضابعة - العدد )90( 

محلياترم�ضان  1434ه�  - اغ�ضط�س   2013 م 

املرافعات  نظام  م�سروع  م�سودة  قانونيون  و�سف   

ال�سرعية اجلديدة بالإ�سافات اجلديدة التي تتدار�سها 

كًا من وزارة الداخلية ووزارة العدل واملجل�س الأعلى 

للق�ساء وهيئة التحقيق والدعاء العام وديوان املظامل   

والتي ت�سهد حالياً تعديات عدة على مواده باحلذف 

والإ�سافة والتعديل التي يتوقع اإقرارها قريباً، باأنها 

�ساأنها  من  حيث  الق�سائي،  للعمل  جديدة  انطاقة 

معاجلة الكثري من الثغرات ال�سابقة، يف الوقت الذي 

ل��( وفقاً  العدل  وزارة  من  م�سادر  عدة  فيه  اأك��دت 

�سحيفة عكاظ)  على اأنَّ النظام املعدل، يعد مبثابة 

اإعادة ر�سم خلارطة العمل الق�سائي والتحول، والبدء 

يف عملية التقا�سي املو�سوعي على درجتني، اإ�سافة 

و�ستكون  العليا  املحكمة  وه��ي  الثالثة  الدرجة  اإىل 

النظام  يف  جديدة  اأب��واب  ا�سافة  عقب  الإج���راءات 

وتف�سري  باخلرة  وال�ستعانة  واللتما�س  النق�س  مثل 

امل�ستعجل  والق�ساء  الأرا�سي  وا�ستحكامات  الأحكام 

طريف  حل�سول  �سمانة  اأك��رث  تكون  بحيث  وغريها، 

التقا�سي على حقوقهما كاملة.

كما اأكدت امل�سادر ذاتها  اأن �سدور نظام املرافعات 

ال�سرعية املعدل يعني �سمنياً البدء يف اأعمال املحاكم 

العمالية والتجارية وتوقعت م�سادر خمت�سة اأن متنح 

انتقالية  مهلة  للق�ساء  الأعلى  واملجل�س  العدل  وزارة 

للبدء يف تنفيذ النظام املعدل.

اجلديد  ال�سرعية  املرافعات  نظام  م�سروع  و�سيحل 

ال�سادر  ال�سابق،  ال�سرعية  املرافعات  نظام  حمل 

20-5-1421ه�،  وتاريخ  م-21  رقم  امللكي  باملر�سوم 

ويلغي ما يتعار�س معه من اأحكام،  وقد و�سل عدد 

اآخر م�سودة عر�ست على اجلهة املخت�سة  مواده يف 

242 مادة جاءت على اأربعة ع�سر باباً.

ويتناول م�سروع نظام املرافعات ال�سرعية بعد اأحكامه 

ا�ستمل  ال��ذي  والنوعي  ال��دويل  الخت�سا�س  العامة 

ال�سخ�سية،  الأح���وال  حماكم  العامة،  املحاكم  على 

املحاكم العمالية، املحاكم التجارية، املحاكم اجلزائية 

اإ�سافة اإىل الدوائر املرورية امللحقة باملحاكم العامة، 

احل�سور  وموعد  وقيدها،  الدعوى  ورف��ع  واملكاين 

والأحوال  والتجارية  والعمالية  العامة،  املحكمة  اأمام 

يف  والتوكيل  وغيابهم  اخل�سوم  وح�سور  ال�سخ�سية، 

والدفوع  ونظامها،  اجلل�سات  واإج��راءات  اخل�سومة، 

والإدخ�����ال وال��ت��دخ��ل ال��ط��ل��ب��ات ال��ع��ار���س��ة، ووقف 

اخل�سومة وانقطاعها وتركها، وتنحي الق�ساة وردهم 

وا�ستجواب  الدعاوى،  اإثبات  واإج��راءات  احلكم،  عن 

وال�سهادة  واملعاينة،  واليمني،  والإق���رار،  اخل�سوم، 

واخلرة.

قراءة  لبع�س ما جاء يف م�سودة النظام اجلديد:

وفقاً ل�سحيفة عكاظ فاإنَّ نظام املرافعات ال�سرعية 

النظام  يف  م��ادة   266 �سياغة  اإع��ادة  ت�سمن  املعدل 

القدمي، بالإ�سافة اإىل ال�سطب والتعديل يف نحو %40 

 242 م��واده  بلغت  الذي  املعدل  النظام  مفردات  من 

مادة جاءت يف 14 باباً منوعاً و�سامًا.

وح�سلت بع�س ال�سحف ومن بينها �سحيفة »عكاظ« 

على اأبرز تلك التعديات والتغيريات التي ا�ستغرقت 

درا�ستها نحو ثاث �سنوات يف جلان يف جمل�س ال�سورى 

وهيئة اخلراء يف جمل�س الوزراء مب�ساركة فاعلة من 

وزارة العدل واملجل�س الأعلى للق�ساء واجلهات ذات 

العاقة وكان من بني تلك التعديات التايل:

1- الدعاوى الكيدية

�سدد نظام املرافعات ال�سرعية املعدل على اأن املحاكم 

الق�سايا  على  الإ�سامية  ال�سريعة  اأح��ك��ام  تطبق 

املعرو�سة اأمامها، وفقاً ملا دل عليه الكتاب وال�سنة، 

وما ي�سدره ويل الأمر من اأنظمة ل تتعار�س معهما.

وت�سدى النظام للدعاوى الكيدية وحماكمة من يتورط 

يف ذلك وفق اآليات يقررها ناظر الق�سية، وا�ستعان 

لأول مرة مبعريف القبائل واأ�سافهم اإىل روؤ�ساء املراكز 

حم�سري  مل�ساعدة  الأحياء  وعمد  ال�سرطة  ومراكز 

اخل�سوم على اأداء مهامهم يف حدود الخت�سا�س.

متديد  �ساحية  املحاكم  منح  التعديات  وت�سمنت 

املواعيد  اإىل  ي��وم��اً  �ستني  م��ن  لأك���رث  ال��ب��اغ��ات 

املن�سو�س عليها نظاماً ملن يكون مكان اإقامته خارج 

ملدة  التمديد  يكون  اأن  على  القت�ساء  عند  اململكة، 

�ستني يوماً اأخرى.

وعالج النظام الق�سائي اجلديد الخت�سا�س الدويل 

للق�ساء يف ما يتعلق بالدعاوى العينية املتعلقة بعقار 

خارج اململكة، كما عالج التنظيم اخت�سا�سات حماكم 

امل�سلم غري  املقامة على  الدعوى  بالنظر يف  اململكة 

ال�سعودي ودعاوى طلب الطاق اأو ف�سخ عقد زواج، 

اإذا كانت مرفوعة من الزوجة ال�سعودية على زوجها 

مرفوعة  الدعوى  كانت  اأو  باململكة،  املقيم  الأجنبي 

على  اململكة  يف  املقيمة  ال�سعودية  غري  الزوجة  من 

زوجها الذي كان له مكان اإقامة فيها متى كان الزوج 

قد هجر زوجته وجعل مكان اإقامته يف اخلارج اأو كان 

قد اأبعد من اأرا�سي اململكة، واإذا كانت دعاوى طلب 

الدعوى  كانت  اإذا  اأو  ال�سعودي  غري  للمقيم  النفقة 

يف �ساأن ن�سب اأو متعلقة مب�ساألة الولية على النف�س 

اأو املال.

2- الق�سايا والإثباتات الإنهائية

�سمل النظام اجلديد اأي�ساً باباً لاخت�سا�س النوعي 

وما  الإنهائية  والإثباتات  والق�سايا  الدعاوى  ب�ساأن 

يف حكمها اخلارجة عن اخت�سا�س املحاكم الأخرى 

وكتابات العدل وديوان املظامل، ومنها دعاوى العقار، 

واملنازعة يف امللكية، ودعوى ال�سرر من العقار نف�سه 

اأو من املنتفعني به، اأو دعوى اأو الإخاء، ف�سًا عن 

اإ�سدار �سكوك ال�ستحكام مبلكية العقار اأو وقفيته 

والدعاوى النا�سئة عن حوادث ال�سري وعن املخالفات 

التنفيذية،  املن�سو�س عليها يف نظام املرور ولئحته 

وحدد التنظيم اجلديد اخت�سا�سات كل من حماكم 

الأحوال ال�سخ�سية بالنظر يف جميع م�سائل الأحوال 

الأو�سياء،  وتعيني  الزوجية،  واخلافات  ال�سخ�سية 

و  ال�سفهاء،  على  واحلجر  والنظار  الأولياء  واإقامة 

تزويج من ل ويل لها، اأو من ع�سلها اأولياوؤها.

3- املحاكم التجارية والعمالية

كما اأقر النظام اجلديد اخت�سا�س املحاكم العمالية 

والأجور  العمل  بعقود  املتعلقة  املنازعات  يف  بالنظر 

العمل،  اإ�سابات  عن  التعوي�س  وطلبات  واحل��ق��وق 

والدعاوى  املن�ساأة،  �ساحب  على  املقامة  والدعاوى 

املرفوعة التي تطالب بتطبيق نظام العمل، ودعاوى 

الف�سل التع�سفي من العمل ف�سًا عن �سكاوى العمال 

اخت�سا�س  اجل��دي��د  النظام  وح���دد  م��دي��ره��م،  م��ن 

املحاكم التجارية بالنظر يف املنازعات التجارية التي 

التاجر  تاحق  التي  والدعاوى  التجار،  بني  حتدث 

اأعماله التجارية واملنازعات التي حتدث بني  ب�سبب 

ال�سركاء يف ال�سركات، ودعاوى الإفا�س واحلجر.

و�سرح التنظيم اجلديد الخت�سا�س املكاين للمحاكم 

واآلية قبول الدعاوى على الأجهزة احلكومية، واأعاد 

تنظيم رفع الدعوى وقيدها وحدد مواعيد احل�سور 

اأمام املحاكم العمالية والتجارية والأحوال ال�سخ�سية 

الزام  على  و�سدد  التبليغ،  تاريخ  من  اأي��ام  باأربعة 

الدعاوى  -ع��دا  ال��دع��اوى  جميع  يف  عليه  امل��دع��ى 

بدفاعه  مذكرة  املحكمة  لدى  يودع  باأن  امل�ستعجلة- 

قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة اأيام اأمام 

املحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل اأمام املحاكم 

الأخرى.

4- حت�سري اخل�سوم

وغيابهم  اخل�سوم  ح�سور  معاجلة  النظام  ت�سمن 

املدعى  تعدد  اإىل  اإ�سافة  اخل�سومة،  يف  والتوكيل 

الدعوى  و�سطب  اأحدهم  اأو  عليهم وغياب اخل�سوم 

اإل  الثانية  للمرة  فتحها  اإع���ادة  وع��دم  الق�سائية 

املعدل  التنظيم  يف  وج��اء  العليا  املحكمة  من  ب��اإذن 

واآلية  املرافعة  واإغاق  ونظامها  اجلل�سات  اإجراءات 

�سبط اجلل�سات عر احلا�سب الآيل وتدوين �سحف 

والإنهاءات  الدعاوى  وحما�سر  والتبليغات  الدعاوى 

وغري ذلك اآليا، كما عاجلت مواد املرافعات ال�سرعية 

نظام اجلل�سة الق�سائية و�سبطها واإحالة املتجاوزين 

اأو من يحدث فو�سى اأثناء اجلل�سة اإىل هيئة التحقيق 

املحكمة  اجل��دي��د  التنظيم  ومنح  ال��ع��ام،  والدع����اء 

اأو تغيب جل�ستني  اإن ماطل  حق تعزير املدعى عليه 

اأواأكرث دون عذر مقبول، اإذا كان احلكم يتوقف على 

ح�سوره.

5- الإدخال والتدخل

خ�س�س النظام املعدل باباً م�ستقًا  للدفوع والإدخال 

ببطان  الدفع  واآلية  العار�سة  والطلبات  والتدخل 

التنظيم  اأوج��د  كما  الخت�سا�س،  عدم  اأو  الدعوى، 

اجلديد باباً حتت م�سمى (الإدخال والتدخل) يتطرق 

للخ�سومة وتداخلها، وت�سمن  املتعددة  الأو�ساع  اإىل 

وباباً  العار�سة،  الطلبات  املعدل  الق�سائي  النظام 

خا�ساً بوقف اخل�سومة وانقطاعها وتركها.

لتنحي  جديداً  باباً  املعدل  الق�سائي  النظام  واأف��رد 

الق�ساة وردهم عن احلكم واحلالت التي يكون فيها 

القا�سي ممنوعاً من نظر الدعوى و�سماعها ولو مل 

يطلب ذلك اأحد اخل�سوم.

6- الإح�سار بالقوة اجلرية

والإقرار  اخل�سوم  ا�ستجواب  اإىل  التنظيم  وتطرق 

والأمر بالح�سار بالقوة اجلرية متى راأت املحكمة 

ذلك، و�سرح طرق اأداء اليمني والنكول والتعامل مع 

اخل�سوم يف هذا ال�سدد، وقدم النظام اجلديد اآلية 

املعاينة امليدانية من املحاكم وال�سهادة، ومنح املحاكم 

اأتعاب اخلراء  حق ال�ستعانة باخلرات مع حتديد 

احلكومية  ب��الأج��ه��زة  وال�ستعانة  وم�سروفاتهم، 

للح�سول على اخلرة املتوافرة لدى من�سوبيها.

والتعامل  ال��دع��وى  قرائن  النظام  م��واد  واأو�سحت 

معها، واآلية اإ�سدار الأحكام وتعدد الق�ساة واملداولة 

العرتا�س  ط��رق  النظام  وف�سر  �سراً،  الأح��ك��ام  يف 

والنق�س،  ال���س��ت��ئ��ن��اف،  خ��ال  م��ن  الأح��ك��ام  على 

والتما�س اإعادة النظر، و�سدد على اأن للمحكوم عليه 

على  العليا  املحكمة  اأمام  النق�س  بطلب  العرتا�س 

الأحكام والقرارات التي ت�سدرها اأو توؤيدها حماكم 

ال�ستئناف، يف حالت حمددة، واأفرد يف هذا الباب 

اأكرث من 55 مادة ق�سائية.
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تدشني مركز ملكافحة التلوث بجازان قريبًا
بني الأمري خالد بن �سعود 

بن تركي وكيل الرئي�س العام 

البيئة  وحماية  ل��اأر���س��اد 

يتم   اأن���ه  الفنية،  لل�سوؤون 

حالياً اإن�ساء اأحدث واأ�سخم 

للطوارئ  ا�ستجابة  مركز 

والبحرية ومكافحة  البيئية 

التلوث مبنطقة جازان على 

�ساحل البحر الأحمر، على 

اآلف   10 م�ساحة  ام��ت��داد 

مرت مربع وتبلغ تكلفته 25 

مليون ريال.

 وقال خال زيارته للمركز 

اإىل  ي���ه���دف  امل���رك���ز  اإن 

�سرعة ال�ستجابة للحوادث 

مياه  يف  تقع  التي  البيئية 

من  وال��ت��ي  الأح��م��ر  البحر 

بالزيت،  ال��ت��ل��وث  اأب��رزه��ا 

�سيبداأ  امل��رك��ز  اأن  اإىل  لف��ت��اً 

والعمل جار  العمل فيه قريباً 

وتاأثيثه مبعدات  على جتهيزه 

التلوث  مل��ك��اف��ح��ة  ح��دي��ث��ة 

وو�سائط بحرية، ولفت الأمري 

اأن هناك  ���س��ع��ود،  ب��ن  خ��ال��د 

مركزاً اآخر مماثًا لهذا املركز 

حقل  ���س��ي��ق��ام يف حم��اف��ظ��ة 

مبنطقة تبوك.

يف اإطار �سعي اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني »نقاء« اإىل حتقيق العاج املجاين جلميع املدخنني،  اأطلقت برناجماً جديداً 

لعاج املدخنني جماناً، حتت ا�سم »كر�سي نقاء العاجي«، من جهته قال املدير العام التنفيذي جلمعية نقاء املهند�س نا�سر بن 

عبدالرحمن اجلريد،  اإن فكرة الكر�سي اأ�سا�ساً جاءت لتلبية الطلبات املتزايدة من املدخنني الذين ل ي�ستطيعون دفع تكاليف 

العاج، مما ميثل لهم معاناة نف�سية و�سحية ومالية كبرية، وملا مل�سناه من املح�سنني من رجال الأعمال وال�سركات واملوؤ�س�سات 

الأهلية وغريها من الرغبة يف امل�ساهمة يف دفع تكاليف عاج هوؤلء املر�سى وتاأمني الرعاية العاجية لهوؤلء املدخنني، واأ�ساف 

»اإن كر�سي نقاء العاجي يتلم�س حاجة املدخنني ويحقق رغباتهم يف ترك التدخني ويقدم لهم العاج الازم الذي ي�ساعدهم 

على الإقاع عنه من خال �ست جل�سات منتظمة يف عيادات نقاء اأو يف اإحدى عيادات �سركائنا يف مكافحة التدخني«.

اجلمعية اخليرية ملكافحة التدخني تطلق برنامجًا مجانيًا  ملعاجلة املدخنني 

على  وامل��الح��ظ��ات  امل��خ��ال��ف��ات  ف��ي  للتحقيق  جل��ن��ة  بتشكيل  ال��ص��ح��ة  وزارة  ت��ط��ال��ب  »ن���زاه���ة« 
مستشفياتها

ملكافحة  الوطنية  الهيئة  طالبت 

ال�سحة  وزي���ر  »ن���زاه���ة«،  ال��ف�����س��اد 

بت�سكيل  الربيعة،  اهلل  عبد  الدكتور 

اهلل  اأم��ام  الذمة  بعملها  ت��راأ  جلنة 

ممن يوثق بهم للتحقيق يف املخالفات 

م�ست�سفيات   ع��ل��ى  وامل���اح���ظ���ات 

عنها  امل�سوؤولني  وحتديد  ال���وزارة، 

يق�سيه  م��ا  وتطبيق  وحما�سبتهم، 

املتهاون  ومعاقبة  بحقهم،  النظام 

واللوائح،  الأنظمة  وفق  واملتباطئ 

اخلدمات  م��ن  ل��ا���س��ت��ف��ادة  وذل���ك 

وتقدميها  للم�ست�سفى  ال�سحية 

والعمل  وج��ه،  اأكمل  على  للمواطن 

الأو����س���اع  ت�سحيح  ���س��رع��ة  ع��ل��ى 

عاجًا.

على  احلر�س  �سرورة  على  موؤكدة 

جلميع  وتقدميها  اخلدمات  تطوير 

املواطنني.

العمالت  بتوفير  التجارية  احملال  تلزم  والصناعة  التجارة  وزارة 
املعدنية ألخذ املستهلك املتبقي من ثمن السلعة

يوم  وال�سناعة  التجارة  وزارة  تبداأ 

الأح���د امل��واف��ق 1434/10/10ه��������، 

بجولت رقابية على املحال التجارية 

املعدنية  العمات  توفري  من  للتاأكد 

لديها، والتزامها مبا ورد يف احلملة 

التوعوية التي �ستقوم بها حتت ا�سم 

»خذ الباقي«، والتي تعرف امل�ستهلك 

لثمن  املتبقي  الثمن  اأخ��ذ  يف  بحقه 

ال�سلعة، من اأجزاء الريال التي متثل 

العمات املعدنية عند �سراءه لل�سلع، 

الغرامات  ال�����وزارة  �ستفر�س  ك��م��ا 

للمحال غري امللتزمة برد الباقي من 

العمات للم�ستهلكني.

وياأتي قيام وزارة التجارة وال�سناعة 

بذلك اإمياناً منها بحق امل�ستهلك يف 

املعدنية  العمات  من  املتبقي  اأخ��ذ 

ال�سلع، وعدم  �سراء  عند دفعه مبلغ 

بها  تقوم  التي  املمار�سات  نظامية 

حالياً  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن�����س��اآت  بع�س 

ثمن  من  املتبقي  تبديل  يف  واملتمثلة 

ب�سلع  املعدنية  العمات  من  ال�سلعة 

اأخرى رخي�سة، مثل العلك واملناديل 

وغريها  ال�سحية،  واملياه  الورقية، 

فيها  يرغب  ل  قد  التي  ال�سلع  من 

امل�ستهلك، والتي متثل اإلزاماً له ب�سراء 

مواد اإ�سافية، بدلً من احل�سول على 

حقه املتبقي من املال.

التجارة  وزارة  اأن  ذك���ره  اجل��دي��ر   

الفرتة  خال  ن�سقت  قد  وال�سناعة 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  مع  املا�سية 

املعدنية  العمات  لتوفري  ال�سعودي، 

م���ن خ���ال ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة يف 

اململكة.
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وذوي  املكفوفني  وصول  بتسهيل  تقضي  دولية  معاهدة 
اإلعاقة البصرية إلى الكتب 

العاملية  للمنظمة  الدبلوما�سي  املوؤمتر  اأعقاب  يف 

مراك�س  يف  م��وؤخ��راً  عقد  التي  الفكرية  للملكية 

يف  ع�سواً  بلداً   186 عن  مندوبون  وق��ع  باملغرب، 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية على معاهدة دولية 

تق�سي بت�سهيل وتعزيز و�سول املكفوفني واملعاقني 

ب�سرياً اإىل الكتاب  على امل�ستوى العاملي.

املخت�سة  املنظمات  منح  على  التفاقية  وتن�س 

بلدانها يف  امل�ساركة خارج حدود  باملكفوفني حرية 

ب�سرياً  للمعاقني  تتيح  ب�سيغ  املتاحة  الكتب  قوائم 

الإطاع عليها، وب�سكل خا�س �سمن البلدان النامية، 

حيث يتواجد ما ن�سبته 90 باملائة من املعاقني ب�سرياً 

ح�سب اإح�سائيات منظمة ال�سحة العاملية.

بحقوق  املتعلقة  العقبات  التفاقية  �ستزيل  كما 

الن�سو�س  و�سول  اأعاقت  والتي  والن�سر  التاأليف 

على  امل��ن�����س��ورة  الأع��م��ال  م��ن  وغ��ريه��ا  املطبوعة 

الإطاع  للمكفوفني  تتيح  العاملي يف �سيغ  امل�ستوى 

عليها من قبيل طباعة “برايل”، والطباعة باأحرف 

كبرية، وامللفات ال�سوتية.

ويتعني على جميع الدول التي  �سادقت على التفاقية 

تقدمي اإعفاءات من حقوق التاأليف والن�سر داخل كل 

غري  واملنظمات  احلكومية  للهيئات  يتيح  مبا  دولة 

الربحية حتويل امل�سنفات املن�سورة اإىل ن�سخ ميكن 

للمكفوفني واملعاقني ب�سرياً الولوج اإليها، وتوزيعها 

عاملياً اإىل هذه ال�سريحة من القراء.

لكل  حق  التعليم  أن   خالله  من  تؤكد  املتحدة  األمم  أمام  من  نداء  تطلق  مالال 
األطفال  

يف اأول خطاب علني تُلقيه منذ خروجها من  م�ست�سفى 

برمنغهام (و�سط انكلرتا) يف فراير 2013م، اأطلقت 

تعر�ست  التي  الباك�ستانية  ال�سابة  زاي  يو�سف  مال 

اإىل هجوم من قبل  م�سلحني من طالبان عليها وهي 

يف طريقها اإىل املدر�سة يف 9 اأكتوبر/ ت�سرين الأول 

حق  الفتيات  ملنح  حملتها  على  رداً  وذل��ك   ،2012

يف  م�ست�سفى  اإىل  ذل��ك  بعد  م��ال  ونُِقلت  التعليم، 

اأنها تعافت بعد  اإّل  بريطانيا وكانت يف حالة حرجة 

بريطانيا  اإىل  عادت  ثم  باك�ستان،  اإىل  وعادت  فرتة 

حيث تعي�س مع اأ�سرتها حالياً مبدينة برمنغهام، نداء 

األقته اأمام الأمم املتحدة من اأجل »تعليم كل الأطفال«، 

موؤكدة اأنَّ التهديدات الإرهابية التي تعر�ست لها لن 

توؤدي اإىل اإ�سكاتها، وقد جاءت كلمتها مبنا�سبة بلوغها 

�سن ال�� 16 من العمر.

وقالت »لقد ظنوا اأن الر�سا�س �سيوؤدي اإىل اإ�سكاتنا، 

لكنهم خمطئون، اليوم لي�س يوم مال واإمنا يوم كل 

الن�ساء وكل الفتيات وكل ال�سبية الذين رفعوا ال�سوت 

من اأجل الدفاع عن حقوقهم«.

اليوم لكي اأحتدث  »اأنا ل�ست موجودة هنا  واأ�سافت 

عن ثاأر �سخ�سي من طالبان، اأنا هنا من اأجل الدفاع 

عن حقوق التعليم لكل الأطفال، لقد ظن الإرهابيون 

طموحاتي،  �سيوقفون  واأنهم  اأهدايف  �سيغريون  اأنهم 

ال�سعف  اأن  با�ستثناء  يتغري �سيء يف حياتي  لكن مل 

القوة  ُوِل��دت  زال، وقد  الأم��ل قد  وانعدام  واخل��وف 

وال�سجاعة والعزمية«.

وتابعت »يوم مال لي�س يومي اأنا، اإنه يوم كل امراأة 

من  حقوقها،  اأج��ل  من  �سوتها  رفعت  وبنت  و�سبي 

اأجل ال�سام والتعليم وامل�ساواة... اإين اأقف هنا، بنت 

واحدة من كثريات اأحتدث لي�س با�سمي واإمنا ب�سوت 

الذين ل ي�سمع �سوتهم... اأنا مال ذاتها، طموحاتي 

نف�سها، وكذلك اآمايل«.

عن  وحتدثت  واأطبائها،  ممر�ستها  م��ال  و�سكرت 

الت�سامح  »تعلمت  وقالت  العنف،  وجه  يف  الاعنف 

الذين  »هم  املت�سددين  عن  وقالت  واأم��ي«،  اأب��ي  من 

يخافون  وال��ك��ت��ب...  الأق���ام  يخافون  ي��خ��اف��ون... 

الن�ساء و�سوت املراأة... يخافون التغيري وامل�ساواة... 

ين�س  فالإ�سام  الإ�سام...  اإىل  ي�سيئون  الإرهابيون 

لي�س فقط على حق الطفل بالعلم واإمنا ين�س على اأنه 

من الواجب تعليم الأطفال«.

وقالت  بال�سجاعة،  التحلي  اإىل  العامل  ن�ساء  ودعت 

»اإننا ما�سون مب�سريتنا ولن يتمكن اأحد من اإيقافنا، 

فاإمياننا كبري بقوة �سوتنا«.

براون  غ��وردن  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  اعترها  كما 

الفتاة  اأنها  بالتعليم  اخلا�س  املتحدة  الأمم  مبعوث 

الأكرث جراأة يف العامل.

من جهته رحب بها بان كي مون الأمني العام لاأمم 

»توجيه  على  وهناأها  بطلتنا«  »مال  ب�قوله  املتحدة 

ر�سالة اأمل وكرامة«، وقال »اأكرث ما يخيف الإرهابيني 

اأكرث  اأن  م��ون  كي  ب��ان  وذك��ر  ال�سباب«  يتعلم  اأن  هو 

اإىل  من 57 مليون طفل ل يحظون بفر�سة الذهاب 

املدر�سة البتدائية، وقال »غالبيتهم من الفتيات ونحو 

 ، العدد يقيمون يف دول ت�سهد نزاعات«  ن�سف هذا 

موؤكداً اأن »املدار�س يجب اأن تكون ملجاأ لكل الأطفال، 

فتيات و�سبية«.

النا�ضطة الباك�ضتانية مالال يو�ضف زاي تتحدث  اأمام االأمم املتحدة
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�سلط اليوم العاملي لل�سكان لهذا العام،  والذي يوافق 

حمل  ق�سية  على  ال�سوء  ع���ام،  ك��ل  م��ن  يوليو   21

اإىل متكني  العامل  دول  حكومات  داعياً   ، املراهقات 

من  وال�ستفاده  ال��ق��رارات  اتخاذ  اأج��ل  من  الفتيات 

اإمكاناتهن.

وق��ال الأم��ني العام ل��اأمم املتحدة ب��ان كي م��ون يف 

ر�سالة وجهها مبنا�سبة ذلك اليوم »مثل هذا املو�سوع 

احل�سا�س يتطلب اهتماماً عاملياً«.

منا  تقت�سي  امل�ساكل  ه��ذه  مواجهه  »اإنَّ  واأ���س��اف 

بالتعليم البتدائي ومتكينهن  الفتيات  التحاِق  �سمان 

املراهقة،  فرتة  تعليم جيد طوال  على  احل�سول  من 

مبكراً  زواج��اً  تتزوج  ل  املتعلمة  الفتاة  اأن  فاملرجح 

الأطفال  ال�ستعداد لإجناب  اإىل حني  وتوؤخر حملها 

اأطفالها  ويتمتع  اأعلى  دخ��ل  على  حت�سل  اأنها  كما 

بق�سط اأوفر من ال�سحة«.

تثقيفاً  املراهقني  لكافة  التوفري  اأهمية  على  موؤكداً 

جن�سياً �سامًا يتنا�سب مع خمتلف الأعمار وقال »اإن 

هذا الأمر يت�سم باأهميته البالغة اإذا اأريد لل�سابات اأن 

يتخذن باأنف�سهن القرار ب�ساأن الوقت املنا�سب لإجناب 

ال�سحية  الرعاية  خدمات  توفري  ويجب  الأط��ف��ال، 

ال�ساملة يف جمايل ال�سحة اجلن�سية والإجنابية واأن 

تكفل للمراأة خدمات �سحة الأم التي حتتاجها«.

واأ�ساف »اإننا بتقدمي العناية واملوارد يف �سبيل تعليم 

املراهقات و�سمان �سحتهن ورفاههن، جنعل منهن قوة 

اأكر قادرة على اإحداث تغيرٍي اإيجابي يف املجتمعات 

من �ساأنه اأن يوؤثر يف اأجيال عديدة مقبلة«.

من جانبه قال املدير التنفيذي ل�سندوق الأمم املتحدة 

حمل  اإن  او�سوتيمهني  باباتوندي  الدكتور  لل�سكان 

ق�سيه  ولكنه  �سحية،  ق�سية  جمرد  لي�س  املراهقات 

تنمية اأي�ساً.

وبني يف ر�سالته مبنا�سبة هذا اليوم، »اإنه يرجع ب�سكل 

اجلن�سني،  بني  امل�ساواه  وع��دم  الفقر،  اإىل  رئي�سي 

واختال  الأطفال،  وزواج  الق�سري  وال��زواج  والعنف 

و�سركائهن  امل��راه��ق��ات  الفتيات  ب��ني  ال��ق��وى  ت���وازن 

الذكور، ونق�س التعليم، وف�سل النظم واملوؤ�س�سات يف 

حماية حقوقهن«.

يتطلب  املراهقات  حلقة حمل  ك�سر  »اأنَّ  على  موؤكداً 

البلدان  والأف��راد يف  واملجتمعات  ال��دول  من  التزاماً 

يف  بال�ستثمار  ���س��واء  ح��د  على  والنامية  املتقدمة 

الفتيات يف �سن املراهقة«  و�سدد على اأهمية اأن تقوم 

من  التي  الوطنية  القوانني  وانفاذ  ب�سن  احلكومات 

�ساأنها رفع �سن الزواج اإىل ثماين ع�سرة �سنة، وتعزيز 

الفتيات  حقوق  دعم  اإىل  الرامية  املجتمعية  اجلهود 

ومنع زواج الأطفال.

في اليوم العاملي للسكان 
مطالبات بتمكني الفتيات من كافة حقوقهن

عام،  كل  ال���18 يف  �ضن  فتاة حتت  16 مليون  تلد  فاإنه  لل�ضكان  املتحدة  االأمم  ل�ضندوق  وفقًا 

وجتري 3.2 مليون فتاة عمليات اإجها�س غر ماأمونة، والغالبية العظمى — 90 يف املائة — 

من احلوامل املراهقات يف البلدان النامية هن من املتزوجات

تقرير عاملي يؤكد أنَّ العنف ضد النساء وباء عاملي يجب التصدي له
اأعدت منظمة ال�سحة العاملية تقريراً 

وطب  ال�سحة  ل�سئون  لندن  كلية  مع 

جنوب  وجمل�س  ال�ستوائية  املناطق 

فيه  بينت  الطبية،  للبحوث  اأفريقيا 

من  اجلن�سي  اأو  اجل�سدي  العنف  اأن 

اأكرث  على  توؤثر  التي  ال�سحة  م�ساكل 

من ثلث ن�ساء العامل بالت�سارك.

وذكر اأنها اأول درا�سة منهجية للبيانات 

العنف  انت�سار  معدلت  عن  العاملية 

من  عليها  املمار�س  �سواء  امل��راأة  �سد 

تعاين  من غريهم، حيث  اأم  ال�سركاء 

من  الن�ساء  جميع  م��ن   %35 ن�سبة 

اأو  ال��زوج  من  عليهن  املمار�س  العنف 

الأهل.

ال�سريك  عنف  اأن  ال��درا���س��ة  وت���رى 

العنف  اأن���واع  اأك���رث  م��ن  ه��و  احلميم 

ال�سرر  يلحق  اإذ  امل��راأة،  �سد  �سيوعاً 

اأنحاء  يف  الن�ساء  م��ن   %30 بن�سبة 

العامل اأجمع.

م�ساركة  ب�سرورة  الدرا�سة  وتطالب 

ال��ق�����س��اء على  ال��ق��ط��اع��ات يف  ك���ل 

حالت الت�سامح مع العنف �سد املراأة 

وحت�سني دعم الن�ساء الاتي يتعر�سن 

له، وتهدف املبادئ التوجيهية اجلديدة 

اإطاقها  واملقرتن  باملنظمة  اخلا�سة 

باإ�سدار التقرير اإىل م�ساعدة البلدان 

يف تعزيز قدرة قطاعها ال�سحي على 

الت�سدي للعنف �سد املراأة.

تاأثري  عن  تفا�سيل  التقرير  واأو�سح 

العنف على ال�سحة البدنية والنف�سية 

للمراأة والفتاة، حيث ميكن اأن يرتاوح 

تاأثريه بني الإ�سابة بك�سور يف العظام 

وم�ساعفات مرتبطة باحلمل واملعاناة 

الأداء  و�سعف  نف�سية  م�ساكل  م��ن 

الجتماعي.

مارغريت  الدكتورة  قالت  جهتها  من 

ت�سان املديرة العامة للمنظمة اإن »هذه 

النتائج توجه ر�سالة ر�سينة مفادها اأن 

املراأة هو م�سكلة �سحية  العنف �سد 

نرى  ونحن  وبائية،  اأبعاد  ذات  عاملية 

يف  ال�سحية  النظم  باإمكان  اأن  اأي�ساً 

الن�ساء  ب�ساأن  املزيد  تفعل  اأن  العامل 

اللواتي يتعر�سن للعنف، ويجب عليها 

اأن تفعل ذلك«.

الرئي�سية  التقرير  نتائج  يلي  وفيما 

عن الآثار ال�سحية الناجمة عن عنف 

ال�سريك احلميم:

1- الوفاة والتعر�س لالإ�ضابات – راأت 

ن�سبة  العامل  يف  يوجد  اأن��ه  الدرا�سة 

يتعر�سن  اإج��م��الً  الن�ساء  م��ن   %38

احلميمني  �سركائهن  يد  على  للقتل 

الائي  الأخ��ري��ات  الن�ساء  من  و%42 

اأو جن�سياً على  يواجهن عنفاً ج�سدياً 

من  لإ�سابات  يتعر�سن  �سركائهن  يد 

جراء هذا العنف.

ي�سهم   – ب���االك���ت���ئ���اب  االإ�����ض����اب����ة   -2

اأ�سا�ساً عنف ال�سريك يف معاناة املراأة 

من م�ساكل �سحية نف�سية، ويت�ساعف 

مبر�س  له  املعر�سة  اإ�سابة  احتمال 

ب�سواها  مقارنة  مرتني  اإىل  الكتئاب 

من  �سكل  لأي  امل��ع��ر���س��ات  غ��ري  م��ن 

اأ�سكال العنف.

تعاطي  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة  امل�������ض���اك���ل   -3

تت�ساعف  اأن  املُرّجح  من   – الكحول 

املعر�سات  معاناة  تقريباً  مرتني  اإىل 

م�ساكل  من  احلميم  ال�سريك  لعنف 

مقارنة  الكحول  تعاطي  ع��ن  ناجمة 

بغريهن من الن�ساء.

املنقولة جن�ضيًا  االأم��را���س  ع��دوى   -4

– يزيد اإىل مرة ون�سف املرة احتمال 
اإ�سابة اللواتي يتعر�سن لعنف ج�سدي 

�سريكهن  ي��د  ع��ل��ى  جن�سي  اأو  و/ 

) املُتََدِثَّرة  اأو  الزهري  مر�س  بعدوى 

وكذلك  ال�����س��ي��ان،  اأو  ال��ك��ام��ي��دي��ا) 

اإ�سابتهن  اح��ت��م��ال  نف�سه  ب��امل��ق��دار 

يف  الب�سري  املناعي  ال��ع��وز  بفريو�س 

جنوب  اأفريقيا  (ومنها  املناطق  بع�س 

ال�سحراء الكرى).

املرغوب  غ��ر  واالإج���ه���ا����س  5- احل��م��ل 

– يرتبط احلمل غري املرغوب  فيهما 

من  املُ��م��ار���س  اجلن�سي  بالعنف  فيه 

حد  على  غريه  ومن  احلميم  ال�سريك 

�سواء؛ وراأى التقرير اأن احتمال تعر�س 

املراأة التي تواجه العنف اجل�سدي و/ 

اأو اجلن�سي على يد �سريكها لاإجها�س 

ل  مّمن  �سواها  عن  مرتني  يت�ساعف 

يواجهن هذا العنف.

6- انخفا�س وزن الر�ضيع عند الوالدة 

الر�سع  وزن  نق�س  فر�سة  ت���زداد   –
عند الولدة بن�سبة 16% لدى احلوامل 

الائي يتعر�سن لعنف ال�سريك.

�سارلوت  الأ���س��ت��اذة  قالت  جهتها  م��ن 

ال�سحة  ل�سوؤون  لندن  كلية  من  وات�س 

»هذه  اإن  ال�ستوائية  املناطق  وط��ب 

البيانات اجلديدة تثبت اأن العنف �سد 

بحاجة  ونحن  للغاية،  �سائع  اأمر  املراأة 

ما�سة اإىل ال�ستثمار يف جمال الوقاية 

وراء  تقف  التي  الكامنة  الأ�سباب  من 

التي  العاملية  ال�سحية  امل�سكلة  ه��ذه 

تعاين منها املراأة«.
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اململكة ومكافحة الت�ضحر 

تبذل اململكة جهوداً كبرية يف مكافحة الت�سحر، ل �سيما واأنها طرف يف اتفاقية الأمم 

تلك  يف  جاء  ما  وتنفيذ  متابعة  الزراعة  وزارة  تتوىل  والتي  الت�سحر،  ملكافحة  املتحدة 

التفاقية، ومن �سمن جهودها ملكافحة الت�سحر اتخاذها  لإجراءات وقائية ملنع زحف الرمال 

ال�سمالية  اجلبهة  امتداد  على  (احلرجية)  الأ�سجار  من  طويل  باإن�ساء خط  واإزالة خطورتها 

اإنقاذ وحماية حوايل ع�سرين قرية كانت مهددة  اإىل  اأدى هذا امل�سروع  لواحة الأح�ساء، وقد 

بالدمار، كما قامت بزراعة م�ساحات �سا�سعة من املناطق الرملية واإن�ساء غابة بها خم�سة مايني 

�سجرة متنوعة، وتقوم اململكة باإعداد املنظومة الوطنية للمناطق املحمية، والتي تبلغ اأكرث من (100) منطقة، مت اإن�ساء حوايل (16) منطقة منها تغطي اأكرث من ن�سف 

امل�ساحة امل�ستهدفة للحماية وفقاً للمعايري الدولية وتبلغ حوايل  8 يف املائة من امل�ساحة الكلية للمملكة.

وتُعّد اململكة العربية ال�سعودية من اأبرز الدول العربية التي اأن�ساأت مركزاً متخ�س�ساً لدرا�سة ال�سحراء ومكافحة الت�سحر منذ فرتة طويلة،  حيث يرتبط املركز مبا�سرة 

بجامعة امللك �سعود، ويحمل م�سمى (مركز الأمري �سلطان لأبحاث البيئة واملياه وال�سحراء) ، وقد اأن�ساأ عام 1986م، ومن اأهم اأهدافه القيام بالأبحاث والدرا�سات 

التي توؤدي اإىل مكافحة ظاهرة الت�سحر يف اململكة، وت�سجيع الأبحاث اخلا�سة باإيجاد اأف�سل ال�سبل للمحافظة على املياه العذبة من خال التقنيات احلديثة وخا�سة 

تقنية ال�ست�سعار عن بُعد.

كما اأن معهد علوم الف�ساء مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يقوم با�ستقبال دوري للقطات ف�سائية لأقمار ا�سطناعية خمتلفة تغطي معظم مناطق اململكة العربية 

ال�سعودية لتمكني الباحثني من درا�سة زحف الرمال والن�سياق الرملي من خال تتبع معدلت الزحف اجلماعي للكثبان الرملية يف املناطق القابلة لا�ستيطان الب�سري 

والإنتاج الزراعي اأو املناطق التي ت�سررت بزحف الرمال.

ال�ضنة ال�ضابعة - العدد )90( 

يوم عالميرم�ضان  1434ه�  - اغ�ضط�س   2013 م 

اأحيت دول العامل لهذا العام اليوم العاملي للت�سحر 

حتت �سعار »يجب اأن ل نرتك م�ستقبلنا للجفاف«  

املتحدة  ل��اأمم  العام  الأم��ني  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

خال  ال��ع��امل  اأ�سبح  »لقد  م��ون  ك��ي  ب��ان  ال�سيد 

بحيث  للجفاف  عر�سة  اأك��رث  الأخ��رية  �سنة  ال��25 

ن�سهد تهديداً لأزمات جفاف اأكرث انت�ساراً و قوة و 

تكراراً ب�سبب التغريات املناخية مما �سيف�سي اإىل 

املدى  على  البيئي  النظام  على  وخيمة  انعكا�سات 

الطويل و اإىل تدهور الأرا�سي و ظهور الت�سحر«.

العاملي  اليوم  خال  ال�سنة  هذه  �سيتم  اأنه  موؤكداً 

ملكافحة الت�سحر »الرتكيز على اأخطار اجلفاف و 

اأزمة املاء و تهديدها للكرة الأر�سية«.

واأ�ساف بان كي مون »ي�سلط اليوم العاملي ملكافحة 

بالعامل  يحيق  ما  على  ال�سوء  العام  لهذا  الت�سحر 

فالثمن  املياه،  ون��درة  للجفاف  نتيجة  خماطر  من 

بنِيّ  للجفاف  والقت�سادي  وال�سيا�سي  الجتماعي 

منطقة  ومن  الرازيل،  اإىل  اأوزبك�ستان  من  للناظر 

اأعلنت  اأي��ار/م��اي��و  ففي  اأ�سرتاليا،  اإىل  ال�ساحل 

ناميبيا حالة طوارئ وطنية ب�سبب اجلفاف، حيث 

�ُسنف 14 يف املائة من �سكانها يف اأعداد املهددين 

ع��ام 2012  ال��غ��ذائ��ي، ويف  الأم���ن  ان��ع��دام  بخطر 

منذ  جفاف  حالة  اأ�سواأ  املتحدة  الوليات  �سهدت 

خم�سينات القرن املا�سي، اأ�سرت بثمانني يف املائة 

من اأرا�سيها الزراعية، ويف عام 2011 حل اجلفاف 

بقرابة 13 مليون �سخ�س يف القرن الأفريقي ، وهو 

القرن  ت�سعينات  منذ  املنطقة  �سهدته  اأ�سواأ جفاف 

املا�سي.

الأمم  العام لتفاقية  الأمني  اأكد  ويف �سياق مت�سل 

املتحدة حول مكافحة الت�سحر ال�سيد لوك غنكاجا 

مليار �سخ�س  اأكرث من  اأن  املنا�سبة  بهذه  كلمته  يف 

ن�سف  اأن  اإىل  م�سرياً  ح��ادة  مائية  اأزم��ة  يواجهون 

اأفق  يف  الظاهرة  ه��ذه  �سيواجهون  العامل  �سكان 

2030 يف حال عدم اتخاذ الإجراءات الازمة. 

األمم املتحدة تدعو دول العالم إلى مكافحة التصحر وبذل املزيد من اجلهود 
ملواجهة اجلفاف وندرة املياه

ت�سري تقديرات منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اليوني�سكو، اأنَّ هناك ما بني 100 مليون و200 مليون ن�سمة، 

يعي�سون يف مناطق قاحلة و�سبه قاحلة ومبوارد حمدودة من املياه العذبة، كما توؤكد التقديرات نف�سها اإىل اأنه �سيعاين ثلثا 

هوؤلء بحلول عام 2025م من �سح خطري باملياه مع تنامي ال�سغوط جراء النمو ال�سكاين وتناق�س الإنتاج الزراعي وارتفاع 

ن�سبة امللوحة والتلوث، و�ستوؤدي الآثار الناجمة عن تغري املناخ اإىل زيادة ندرة املياه وزيادة تواتر الظواهر الهيدرولوجية 

احلادة، و�سيكون اأ�سد النا�س فقراً اأ�سدهم ت�سرراً بذات الو�سع مع تفاقم العواقب التي تعرت�س �سبيل التنمية امل�ستدامة، 

الت�سحر  ملكافحة  العاملي  اليوم  لها مبنا�سبة  ر�سالة  لليون�سكو عر  العامة  املديرة  بوكوفا،  اإيرينا  ال�سيدة  اأكدته  ما  هذا 

2013م.

واأ�سافت »بالنظر اإىل الطابع املعقد واملرّكب للتحديات التي تطرحها م�ساألة املياه، ل بد للحلول اأن تكون اأي�ساً متعددة 

الأوجه، ويتطلب هذا الأمر تفكرياً ابتكارياً وتعاوناً على جميع امل�ستويات من اأجل �سون نظمنا الإيكولوجية والق�ساء على 

الفقر والنهو�س بالعدالة الجتماعية، مبا يف ذلك امل�ساواة بني اجلن�سني«.

حتتفل دول العامل يف ال�ضابع ع�ضر من يونيو /حزيران من كل عام ، باليوم العاملي ملكافحة الت�ضحر، والذي اعتمدته االأمم املتحدة منذ عام 

1994م، حيث يهدف ذلك اليوم اإىل زيادة الوعي مبخاطر اجلفاف وندرة املياه اجلوفية ، ولفت االإنتباه اإىل اأهمية احلفاظ على تربة �ضحية، 

ر"، ح�ضب اتفاقية االأمم  وبذل املزيد من اجلهود الإيجاد حلول جذرية من اأجل مكافحة ظاهرة الت�ضحر يف �ضتى اأنحاء العامل،  و ُيعّرف "الت�ضُحّ

به الّرْط�بة، التي ت�ضتاأِث�ر بحوايل 40٪ من �ضْطح الياِب�ضة على  به اجلاّفة و�ضِ املتحدة ملكافحة الت�ضّحر، باأنه تدْه�ور االأرا�ضي يف املناطق اجلاّفة و�ضِ

كوكب االأر�س

اليوم العاملي مل������كافحة التص���حر 

17
حزيران / يونيو

اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الت�ضحر

اقراراً باأن مواجهة الت�سحر م�سوؤولية عاملية، قامت الأمم املتحدة ب�سياغة معاهدة ملكافحة انت�سار ظاهرة الت�سحر، واأ�سبحت هذه املعاهدة �سارية املفعول يف 26 دي�سمر/

كانون الأول 1996 عندما �سادق عليها يف ذلك الوقت (60) بلداَ لريتفع العدد فيما بعد اإىل 194 دولة، وتعد هذه التفاقية الأوىل والوحيدة التي حتمل طابعاً دولياً، 

وملزماً قانوناً لو�سع معاجلة مل�سكلة الت�سحر.

ال�����ض��ع��ودي��ة ان�ضمت  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 

ملكافحة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ات��ف��اق��ي��ة  اإىل 

الت�ضحر يف عام  1998م
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وفئات  �سرائح  اأجل م�ساعدة ومراعاة ظروف  من 

ومن  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  من  اجتماعية 

اأو  الجتماعية  الظروف  اأ�سحاب  من  حكمهم  يف 

القانونية التي حتتاج اإىل اأولوية يف الرعاية، ومد 

معاناتهم  تخفيف  يف  وامل�ساهمة  لهم،  العون  يد 

املعانات  على  التغلب  يف   ، جانبهم  اإىل  والوقوف 

وال�سعوبات التي قد تعرت�سهم جراء انتقالهم اإىل 

رغبتهم  عند  الر�سمية  الدوائر  اأو  ال�سرطة  مراكز 

يف تقدمي �سكواهم ، اأو عندما يرغبون يف ا�ست�سارة 

قانونية واأمنية، وكذلك م�ساعدة فئة كبار ال�سن من 

العامة  الإدارة  اأطلقت  واملر�سى،  والرجال  الن�ساء 

للتحريات واملباحث اجلنائية يف دبي خدمة الباغ 

املنزيل، والتي ي�ستطيع اأي �سخ�س من تلك الفئات 

بالت�سال بخدمة اخلط املجاين اخلا�س بالتحريات 

اإىل  امل�سكلة ومن ثم يتم حتويلها  800243 وطرح 

الق�سم املخت�س للعمل على عاجها.

من جهته قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات 

ل�سوؤون الرقابة والإدارة العقيد جمال اجلاف »اإن 

هذه الفكرة لقت اهتماماً كبرياً من القيادة العامة 

لل�سرطة، خا�سة اأنها تعنى بالفئات التي تكون يف 

حاجة اإىل الرعاية والهتمام«.

واأو�سح اجلاف اإىل اأنه يف �سوء هذه اخلدمة يتم 

النتقال اإىل مقار تواجدهم يف املنازل، واملوؤ�س�سات 

عمل  فريق  قبل  من  وامل�ست�سفيات،  الجتماعية، 

يتم  حيث  الهدف،  لذلك  املعنية  الإدارة  خ�س�سته 

والإف���ادات  ال�سكاوى  م��ن  ع��دد  وت��دوي��ن  ت�سجيل 

تواجدهم  اأماكن  يف  امل�ستهدفة  الفئات  لأع�ساء 

اخلا�سة  م�ساكلهم  تفهم  ج��ان��ب  اإىل  املختلفة 

وتو�سيلها اإىل اجلهات املخت�سة يف الدولة لتقدمي 

احللول املنا�سبة والناجحة لها.

وبني منوذج الباغات التي �سجلتها اخلدمة، حيث 

اإحدى  من  ات�سال  بينها  من  فكان  تنوعت  ق��ال  

الإدارات  اإح��دى  يف  معاملة  لديها  كانت  امل�سنات 

مل  املر�سية  لظروفها  ون��ظ��راً  دب���ي،  يف  املحلية 

فريق  انتقال  فتم  للمتابعة،  النتقال  ت�ستطيع  تكن 

اخلدمة اإىل منزلها، وقام باإنهاء امل�سكلة مع اجلهة 

كان  اأخرى لمراأة  هناك حالة  اأن  م�سيفاً  املعنية، 

وعلى  بال�سرب  عليها  ب��الع��ت��داء  ي��ق��وم  زوج��ه��ا 

للذهاب  مقدرتها  عدم  واأكدت  فات�سلت،  اأطفالها 

للمركز لت�سجيل باغ فتم انتقال فريق خدمة الباغ 

املنزيل اإليها وتدوين اإفادتها يف باغ، واإحالته اإىل 

مركز ال�سرطة املخت�س الذي قام با�ستدعاء الزوج، 

والتحقيق يف الواقعة وحماولة الإ�ساح بينهما.

واأ�سار اجلاف اإىل حالت اأخرى لفتيات يتعر�سن 

الذهاب  من  يتخوفن  اأنهن  اإل  املعاك�سات  لبع�س 

اإىل مراكز ال�سرطة فيتم اإر�سال حمققة من خدمة 

الباغ املنزيل اليهن والتوا�سل معهن والعمل على 

اإنهاء الأمر وفقاً لاإجراءات املتبعة.

ال�ضنة ال�ضابعة - العدد )90( دولياتحقــــوق
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املساواة بني اجلنسني هدف في أجندة اإلمنائية اجلديدة ملا بعد عام 2015م

لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  اأك���دت 

اأنه بالرغم  الأمم املتحدة للمراأة »لك�سمي بوري« 

الإمنائية  اأه��داف  موعد حتقيق  انتهاء  قرب  من 

الثمانية بحلول عام 2015م، اإل اأن العامل ما زال 

تقدم  هناك  واأن  �سيما  ل  لتحقيقها،  �سباق  يف 

ومتكني  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  تعزيز  يف  ح�سل 

املراأة يف �ستى املجالت.

من  املراأة  بني اجلن�سني ومتكني  »امل�ساواة  معترة 

ملا  اجلديدة  الإمنائية  اأجندة  يف  ه��دف  حقوقها 

الن�ساء  لنقل  الوقت  »ح��ان  وقالت  2015م،  بعد 

يُعد  وه��ذا  القيادية  للمراكز  البدلء  مقاعد  من 

بعد  ملا  اجلديدة  الإمنائية  الأج��ن��دة  اأه��داف  من 

اإجن���ازات  على  تُبنى  اأن  يجب  التى   2015 ع��ام 

الق�سور.  تفادي  مع  لاألفية،  الإمنائية  الأه��داف 

�ستعمل علي  التي  الأه��داف  واتفاق اجلميع على 

احلد من الفقر والتمييز، وتعزيز التعليم وامل�ساواة 

لل�سرب  ال�ساحلة  واملياه  وال�سحة  اجلن�سني  بني 

اللتحاق  من  امل��راأة  ومتكني  ال�سحي،  وال�سرف 

باملدار�س، وح�سة املراأة من العمل باأجر، وم�ساركة 

املراأة يف الرملان«.

اإنهاء  �سرورة  اإىل  اإ�سارة  اأي  غياب  »اإنَّ  واأ�سافت 

من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  الن�ساء  �سد  العنف 

يف  امل��راأة  حق  مثل  الأخ��رى:  الأ�سا�سية  الق�سايا 

التملك والتق�سيم غري املت�ساوي مل�سئوليات الأ�سرة 

الأ�سباب  معاجلة  يف  الف�سل  فب�سبب  والرعاية 

نحو  التقدم  توقف  وال��ع��ن��ف،  للتمييز  الهيكلية 

لاألفية،  الإمنائية  الأه��داف  جميع  بني  امل�ساواة 

موؤكدة اأنه  لتحقيق تقدم اأ�سرع تقرتح هيئة الأمم 

حقوق  على  يرتكز  م�ستقًا  هدفاً  للمراأة  املتحدة 

الإن�سان«.

وقالت يف الوقت ذاته »اأنه يجب اأن ترتكز اأجندة 

حقوق  اتفاقيات  على  اجل��دي��دة  التنمية  اأع��م��ال 

اتفاقية  احلكومات،  عليها  وقعت  التي  الإن�سان 

املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء 

بالإ�سافة   ،1992 عام  بكني  واتفاقية  »ال�سيداو«، 

اإىل التفاق الأخري للجنة و�سع املراأة يف الق�ساء 

�سيما  ل  الن�ساء،  �سد  العنف  اأ�سكال  ومنع جميع 

اأنَّ  على  تدل  الواقع  اأر���س  على  امل�ساهدات  واأن 

البلدان التي تتمتع فيها الن�ساء مبكانة عالية ت�سهد 

م�ستويات اأعلى من الأداء الجتماعي والقت�سادي، 

ما  اإىل  البلدان  لتوجيه  اأدلة  اأي�ساً  هناك  اأن  كما 

يجب اتباعه من �سيا�سات عادلة يف �سوق العمل، 

واحلماية  التمييزية،  وال�سيا�سات  القوانني  واإزالة 

الجتماعية،  واخل��دم��ات  ال�ساملة  الجتماعية 

والإ�ساحات الأمنية والعدالة التي متنع الإفات 

من العقاب وتنهي العنف �سد الن�ساء«.

مي����ك����ن حت���ق���ي���ق امل�����������ض�����اواة بن 

اجلن�ضن من خالل:

تعليم الفتيات.

بني  والكتابة  بالقراءة  الإملام  معدلت  زيادة 

الن�ساء.

تنمية  التدخلية يف جمال  الإج��راءات  زيادة 

الطفولة املبكرة.

زيادة م�ساركة املراأة يف القوى العاملة وتعزيز 

�سيا�سات العمل التي توؤثر على املراأة.

حت�����س��ني اإم��ك��ان��ي��ة ح�����س��ول ال��ن�����س��اء على 

الئتمان. 

تعزيز احلقوق وامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة.

الإجنابية  ال�سحة  ب��رام��ج  ن��ط��اق  تو�سيع 

و�سيا�سات دعم الأ�سرة.

بهدف مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة 
اإلدارة العام���ة للتحري���ات واملباح���ث اجلنائي���ة ف���ي دب���ي تطل���ق جترب���ة اجتماعية 

فريدة من نوعها
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قانونيات

اأو اإهمالهما له، اأو عندما يعي�س الوالدان منف�سلني ويتعني اتخاذ 

قرار ب�ساأن حمل اإقامة الطفل.

2. يف اأية دعاوى تقام عمًا بالفقرة 1 من هذه املادة، تتاح جلميع 

عن  والإف�ساح  الدعوى  يف  لا�سرتاك  الفر�سة  املعنية  الأط��راف 

وجهات نظرها.

اأو  والديه  عن  املنف�سل  الطفل  حق  الأط���راف  ال��دول  حت��رتم   .3

�سخ�سية  بعاقات  منتظمة  ب�سورة  الحتفاظ  يف  اأحدهما  عن 

م�سالح  مع  ذلك  تعار�س  اإذا  اإل  والديه،  بكا  مبا�سرة  وات�سالت 

الطفل الف�سلى.

4. يف احلالت التي ين�ساأ فيها هذا الف�سل عن اأي اإجراء اتخذته 

دولة من الدول الأطراف، مثل تعري�س اأحد الوالدين اأو كليهما اأو 

الطفل لاحتجاز اأو احلب�س اأو النفي اأو الرتحيل اأو الوفاة (مبا يف 

ذلك الوفاة التي حتدث لأي �سبب اأثناء احتجاز الدولة ال�سخ�س)، تقدم تلك الدولة 

الطرف عند الطلب، للوالدين اأو الطفل، اأو عند القت�ساء، لع�سو اآخر من الأ�سرة، 

املعلومات الأ�سا�سية اخلا�سة مبحل وجود ع�سو الأ�سرة الغائب (اأو اأع�ساء الأ�سرة 

الدول  وت�سمن  الطفل،  ل�سالح  لي�س  املعلومات  هذه  تقدمي  كان  اإذا  اإل  الغائبني) 

الأطراف كذلك اأن ل ترتتب على تقدمي مثل هذا الطلب، يف حد ذاته، اأي نتائج 

�سارة لل�سخ�س املعني (اأو الأ�سخا�س املعنيني).

                                        املادة العا�سرة 

1. وفقاً لالتزام الواقع على الدول الأطراف مبوجب الفقرة 1 من املادة 9، تنظر 

الدول الأطراف يف الطلبات التي يقدمها الطفل اأو والداه لدخول دولة طرف اأو 

وتكفل  و�سريعة،  واإن�سانية  اإيجابية  بطريقة  الأ�سرة،  �سمل  جمع  بق�سد  مغادرتها 

الدول الأطراف كذلك األ ترتتب على تقدمي طلب من هذا القبيل نتائج �سارة على 

مقدمي الطلب وعلى اأفراد اأ�سرهم.

2. للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني احلق يف الحتفاظ ب�سورة منتظمة 

ا�ستثنائية،  ظ��روف  يف  اإل  والديه،  بكا  مبا�سرة  وات�سالت  �سخ�سية  بعاقات 

املادة  الفقرة 2 من  الأط��راف مبوجب  الدول  للتزام  الغاية ووفقاً  لهذه  وحتقيقاً 

بلد، مبا يف ذلك  اأي  الطفل ووالديه يف مغادرة  الأط��راف حق  ال��دول  9، حترتم 

بلدهم هم، ويف دخول بلدهم، ول يخ�سع احلق يف مغادرة اأي بلد اإل للقيود التي 

ين�س عليها القانون والتي تكون �سرورية حلماية الأمن الوطني، اأو النظام العام، 

اأو ال�سحة العامة، اأو الآداب العامة اأو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع 

احلقوق الأخرى املعرتف بها يف هذه التفاقية.

                                        املادة احلادية ع�سر 

1. تتخذ الدول الأطراف تدابري ملكافحة نقل الأطفال اإىل اخلارج وعدم عودتهم 

ب�سورة غري م�سروعة.

2. وحتقيقاً لهذا الغر�س، ت�سجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية اأو متعددة 

الأطراف اأو الن�سمام اإىل اتفاقات قائمة.

              املادة الرابعة

تتخذ الدول الأطراف كل التدابري الت�سريعية والإدارية وغريها من 

التدابري املائمة لإعمال احلقوق املعرتف بها يف هذه التفاقية. 

تتخذ  والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  يتعلق  وفيما 

املتاحة،  اأق�سى حدود مواردها  اإىل  التدابري  الأطراف هذه  الدول 

وحيثما يلزم، يف اإطار التعاون الدويل.

  

                                       املادة اخلام�سة

اأو  الوالدين  وواجبات  وحقوق  م�سوؤوليات  الأط��راف  الدول  حترتم 

ين�س  اأو اجلماعة ح�سبما  املو�سعة  الأ�سرة  اأع�ساء  القت�ساء،  عند 

عليه العرف املحلي، اأو الأو�سياء اأو غريهم من الأ�سخا�س امل�سوؤولني 

الطفل  قدرات  مع  تتفق  بطريقة  يوفروا  اأن  الطفل، يف  قانونا عن 

التوجيه والإر�ساد املائمني عند ممار�سة الطفل احلقوق املعرتف بها  املتطورة، 

يف هذه التفاقية.

                                       املادة ال�ساد�سة

1. تعرتف الدول الأطراف باأن لكل طفل حقاً اأ�سيًا يف احلياة.

2. تكفل الدول الأطراف اإىل اأق�سى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه.

                                       املادة ال�سابعة

1. ي�سجل الطفل بعد ولدته فوراً ويكون له احلق منذ ولدته يف ا�سم واحلق يف 

اكت�ساب جن�سية، ويكون له قدر الإمكان، احلق يف معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

2. تكفل الدول الأطراف اإعمال هذه احلقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها 

مبوجب ال�سكوك الدولية املت�سلة بهذا امليدان، ول�سيما حيثما يعتر الطفل عدمي 

اجلن�سية يف حال عدم القيام بذلك.

 

                                       املادة الثامنة 

1. تتعهد الدول الأطراف باحرتام حق الطفل يف احلفاظ على هويته مبا يف ذلك 

دون  وذلك  القانون،  يقره  الذي  النحو  على  العائلية،  و�ساته  وا�سمه،  جن�سيته، 

تدخل غري �سرعي.

2. اإذا حرم اأي طفل بطريقة غري �سرعية من بع�س اأو كل عنا�سر هويته، تقدم 

اإثبات  باإعادة  الإ�سراع  اأجل  من  املنا�سبتني  واحلماية  امل�ساعدة  الأط��راف  الدول 

هويته.

                                       املادة التا�سعة

اإل  منهما،  كره  والديه على  الطفل عن  الأط��راف عدم ف�سل  ال��دول  ت�سمن   .1

عندما تقرر ال�سلطات املخت�سة، رهناً باإجراء اإعادة نظر ق�سائية، وفقاً للقوانني 

والإجراءات املعمول بها، اأن هذا الف�سل �سروري ل�سون م�سالح الطفل الف�سلى،  

وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة مثل حالة اإ�ساءة الوالدين معاملة الطفل 

في حال تم توقيفك و أمضيت مدة التوقيف بسبب قضية وصدر الحكم فيها , هل 
 تحتسب مدة التوقيف من مدة الحكم الصادر؟

استشارات قانونية
امل�ضت�ضار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

واجباتك

حقوقك

اعرف

الجزء الثاني من »اتفاقية حقوق الطفل«

* انضمت اململكة إلى اتفاقية حقوق الطفل في فبراير 1996م وحتفظت على املواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، والتي اعتمدتها األمم املتحدة 
في 20 نوفمبر 1989م

وفقاً لنظام الإجراءات اجلزائية حتت�سب املدة التي ق�ساها ال�سجني يف التوقيف من مدة احلكم ال�سادر �سده يف الق�سية نف�سها ، بحيث توؤخذ مدة الإيقاف يف 

العتبار عند تنفيذ احلكم ، واإذا زادت مدة الإيقاف عن مدة احلكم ال�سادر يكون لل�سجني احلق يف طلب التعوي�س عن ما اأ�سابه من �سرر وقد نظمت املادة (217) 

من نظام الإجراءات اجلزائية هذه امل�ساألة حيث جاء فيها » اإذا كان املحكوم عليه بعقوبة ال�سجن قد اأم�سى مدة موقوفاً ب�سبب الق�سية التي �سدر احلكم فيها 

وجب احت�ساب مدة التوقيف من مدة ال�سجن املحكوم بها عند تنفيذها ، ولكل من اأ�سابه �سرر نتيجة اتهامه كيداً اأو نتيجة اإطالة مدة �سجنه اأو توقيفه اأكرث من 

املدة املقررة احلق يف طلب التعوي�س«.
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الرياضنقاًل عن صحيفة

خاصة  جلنة  بتشكيل  ت��وج��ه  ال��س��ع��ودي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ملراجعة ومتابعة ملفات املتوفني في السجون

امل�سكلة  اللجنة  وجهت 

الداخلية  وزارة  م��ن 

والتي  ال�������س���ع���ودي���ة، 

املديرية  م��ن   تكونت 

لل�سجون  ال����ع����ام����ة 

ال���ع���ام���ة  والإدارة 

الطبية  ل��ل��خ��دم��ات 

الداخلية،  ب�������وزارة 

بت�سكيل جلنة لدرا�سة 

ال�سجناء   عن  البيانات 

ودرا�ستها  امل��ت��وف��ني 

كل  يف  وحت���ل���ي���ل���ه���ا 

ال�سوؤون  م��ن  منطقة 

ال�سحية على اأن تعقد 

ب�سفة   اج��ت��م��اع��ات��ه��ا 

دورية ملراجعة ومتابعة 

م��ل��ف��ات امل��ت��وف��ني يف 

ال�سجون.

وق����������د ت���ل���خ�������س���ت 

املر�سلة  ال��ت��و���س��ي��ات 

اإىل  اللجنة  تلك  م��ن 

وزارة ال�سحة ب�سرورة 

�سرعة اإ�سدار التقارير 

ال��ط��ب��ي��ة و����س���ه���ادات 

لل�سجناء  ال�����وف�����اة 

امل���ت���وف���ني، و����س���رورة 

باجلوانب  اله��ت��م��ام 

ال����وق����ائ����ي����ة داخ�����ل 

ال�سجون، والتاأكيد على 

تقارير  كتابة  اأه��م��ي��ة 

علمي  ب�سكل  ال��وف��اة 

ال�ستفادة  ليتم  دقيق 

املتوفرة  املعلومات  من 

ع����ن����د درا�����س����ت����ه����ا، 

اظهار  �سرعة  واأي�سا 

الفحو�سات  ن��ت��ائ��ج 

واخلا�سة  ال��ط��ب��ي��ة 

باأمرا�س  بامل�سابني 

والهتمام  م���ع���دي���ة، 

بال�سجناء املحولني اإىل 

امل�ست�سفيات وفتح ملف 

�سجني  ل��ك��ل  ���س��ح��ي 

الفحو�سات  واإج�����راء 

والتغذية  ال����ازم����ة 

للمركز  ال����راج����ع����ة 

قبل  بال�سجن  ال�سحي 

اع��ادت��ه��م م��رة اأخ���رى، 

وت���ف���ع���ي���ل اجل����ان����ب 

الوقائي وبرامج التحكم 

املزمنة  ب���الأم���را����س 

م�ساعفات  م��ن  للحد 

الأمرا�س غري املعدية.

تنطوي معاير العالقات الدولية بن الدول على مفاهيم 

وقواعد ومبادئ قد يّت�ضح بع�ضها كم�ضالح الدول واأ�ضول 

التعامل فيما بينها يف ال�ضلم واحلرب وقد ت�ضترت اأخرى 

اأ�ضا�س تقييمي فال تظهر  كت�ضنيف الدول لبع�ضها على 

اإال يف منا�ضبات واأح��داث معينة دون اأخرى ، والذي ينتج 

اأو  دميقراطي  اأ�ضا�س  على  وت�ضنيفها  ال��دول  تقييم  عنه 

دكتاتوري ، وهو ت�ضنيف يرتكز اإليه املوقف ال�ضيا�ضي املعرب 

للموقف الفكري لتطّور املجتمعات االإن�ضانية ، فاملفكرون 

االإن�ضان  ظهور  منذ  ال��زم��ان  تق�ضيم  يف  اأك���روا  و  اأ�ضهبوا 

وحتى الزمن احلا�ضر ، ومن ذلك التق�ضيم ال�ضهر الذي 

 ، االأدي���ان  االآلهة ع�ضر  ميّيز بن ثالثة ع�ضور هي ع�ضر 

اأوغ�����ض��ت كونت(  ب��ال��ت��وازي م��ع ت�ضنيف )  ع�ضر االإن�����ض��ان 

ال�ضهر لثالثة ع�ضور هي الع�ضر االإلهي، فامليتافيزيقي، 

ثم العلمي.

 واملفكرون عمومًا مييلون اليوم اإىل اعتبار ح�ضور االإن�ضان، 

ك�ضخ�ضية معتربة لها القيمة االأعلى، هو قرينة املجتمعات 

وبالتايل  الع�ضرية  للدول  وعالمة  واملتح�ضرة  احلديثة 

دميقراطية  ب��ن  م��ا  ل��ل��دول  ال�ضيا�ضي  الت�ضنيف  يعك�س 

واعتبارها  وال���دول  املجتمعات  تقييم  على  وديكتاتورية 

ب��اق��ي��ة يف  اع��ت��ب��اره��ا متحجرة  اأو  ح��ّي��ة  ح��داث��ي��ة  ع�ضرية 

ع�ضور مظلمة بائدة ، اإال اأن هذا الفكر كثرًا ما يتنا�ضى 

ال�ضخ�ضية  وامل�ضالح  االأه����واء  ق��د حتدثه  ال��ذي  ال��ت��اأث��ر 

، وهو  الت�ضنيفات  الدافع وراء كل هذه  والتي تعترب هي 

االأم�����ر ال����ذي ي��خ��ت��ل��ف ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ت��ق��ي��ي��م ال�����دول ورقيها 

باملنظور االإ�ضالمي الذي اأوىل االإن�ضان عناية خا�ضة من 

خالل ماجاء يف م�ضادر ال�ضريعة االإ�ضالمية من اأ�ضا�ضيات 

وقواعد تهدف حلماية حقوق االإن�ضان االأ�ضا�ضية وحفظها 

ت�ضتقييم  ال  ال��ب�����ض��ر  ف��ح��ي��اة  جت����اوز  اأو  ان��ت��ه��اك  اأي  م���ن 

واأمورهم ال تنتظم اإال بحفظ ال�ضرورات اخلم�س لالإن�ضان 

واملتمثلة يف حفظ الدين والنف�س والعقل والن�ضل واملال 

وال��ت��ي اأواله�����ا االإ����ض���الم ع��ن��اي��ة خ��ا���ض��ة واأ���ض��ب��ح��ت معيار 

اإ�ضالمي  م��ن��ظ��ور  م��ن  وت��ط��وره��ا  املجتمعات  ل��رق��ي  ع���ديل 

الدول. ب��ن  امل�ضالح  اأو  ال�ضخ�ضية  االأه����واء  ت��دخ��ل   دون 

ال�ضنة ال�ضابعة - العدد )90( 

رم�ضان  1434ه�  - اغ�ضط�س   2013 م  األخيرة
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

االأمن العام للجمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�سرة لتعر عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعر عن اأراء اأ�سحابها

عناوين اجلمعية

املق���ر الرئي�س���ي: اململك���ة العربية ال�سعودي���ة - الريا�س - هات���ف : 0112102223 فاك�س: 0112102202 ����س.ب 1881 الريا�س 

11321

فرع منطقة مكة املكرمة: جدة- حي املحمدية - طريق املدينة النازل هاتف : 026222261 فاك�س 026222196 026227235 

�س.ب 116664 جدة 21391

فرع منطقة جازان : هاتف 073237041 - فاك�س : 073173344 �س.ب 476

فرع منطقة اجلوف : �سكاكا - حي العزيزية - هاتف 046258144 - فاك�س 046258155 - �س.ب : 2766

فرع املنطقة ال�سرقية : هاتف 038098353 - فاك�س 038098354 �س.ب 15578 الدمام 31454

مكتب املدينة املنورة : هاتف 048664544 - فاك�س 048664549�س.ب 775 املدينة املنورة 41421

مكتب العا�سمة املقد�سة: هاتف 025545211  - فاك�س 025545212

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

nshr1@yahoo.com

 التحرير 
مركز املعلومات

nshrsa@gmail.com

التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

www.nshr.org.sa حقــــوق

 طبعت بدعم من

موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي

امل�����ص�����ال�����ح ال������دول������ي������ة وح�����ق�����وق 
اإلنسان

ثقافة حقوق اإلنسان

عصابات
التــسول


