
وفد من اجلمعية يناق�ش  

عدد من املو�ضوعات مع 

اإدارة ال�ضوؤون ال�ضحية 

باملدينة املنورة

فرع اجلمعية بع�ضري 

يزور دار احل�ضانة 

االجتماعية باأبها

فرع اجلمعية باجلوف 

ي�ضارك يف عدد من 

الفعاليات التوعوية

فريق اجلمعية ير�ضد 

عدد من املالحظات 

على مركز االإيواء 

بال�ضمي�ضي مبنطقة 

مكة املكرمة

نشرة شهرية تعنى بنشر ثقافة حقوق اإلنسان - العدد )السابع والتسعون( ربيع ثاني 1435 هـ الموافق  مارس 2014م

اململكة  تقدمت 3 مراكز في مؤشر الفساد 
واحتلت املركز 63 عامليًا واخلامسة عربيَا

اجلمعية تناشد الشباب 
السعودي املنضم لبعض 

التنظيمات في اخلارج العودة 
إلى الوطن وتثمن األمر السامي 

الصادر بتمديد املهلة

تقرير  ملنظمة الشفافية الدولية يؤكد أنَّ : 
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أمير منطقة مكة 
املكرمة يستقبل 
وفد من أعضاء فرع 
الجمعية

الجمعية تشارك يف 
مهرجان الجنادرية ٢٩

رئيس هيئة التحقيق 
واالدعاء العام بجدة 
يستقبل  وفد من 
الجمعية

رئيس الجمعية يستقبل بعثة منظمة العمل الدولية

طبعت بدعم من موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية 

وإنما تعبر عن أراء أصحابها

www.nshr.org.sa : موقع اجلمعية

رمد .. 1593 / 1427

عناوين الجمعية

المقر الرئيسي: 

المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف : 0112102223- فاكس: 0112102202 -ص.ب 1881 الرياض 11321

فرع منطقة مكة المكرمة:

جدة- حي المحمدية - طريق المدينة النازل- هاتف : 0126222261- فاكس: 0126943095-0126222196

ص.ب 116664 جدة 21391

فرع منطقة جازان : 
هاتف: 0173237041  - فاكس : 0173173344 -ص.ب 476

فرع منطقة الجوف :
سكاكا - حي العزيزية - هاتف: 0146258144 - فاكس: 0146258155 - ص.ب : 2766

فرع المنطقة الشرقية : هاتف :0138098353 - فاكس: 0138098354 -ص.ب 15578 الدمام 31454
مكتب العاصمة المقدسة : هاتف: 0125545211 - فاكس 0125545212

مكتب المدينة المنورة : هاتف: 0148664544 - فاكس 0148664549-ص.ب 775 المدينة المنورة 
41421

فرع منطقة عسير: هاتف: 0172269186  - فاكس : 0172310349

دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

التحرير
مركز املعلومات باجلمعية

اإلخراج
مركز املعلومات باجلمعية
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يوم الأمم املتحدة حلقوق املراأة وال�سالم العاملي عطاء وتقدم

الدكتور مفلح القحطاين رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان يوؤكد: املراأة 

ال�سعودية قادرة على حتقيق النجاح يف العديد من املجالت

يحتفل العامل بيوم الثامن من مار�س من كل عام باالإجنازات االجتماعية وال�صيا�صية واالقت�صادية 

للن�صاء، وبدون �صك اأن هناك م�صرتكاً اإن�صانياً على م�صتوى القيم واملبادئ واحلقوق ي�صرتك 

فيه اجلميع ملجرد كونه اإن�صان، ويتيح  لنا مثل هذا اليوم الفر�صة للتفكري يف بع�س الق�صايا 

اجتهادات غري  اأو  تقاليد  اأو  عادات  بفعل  تغييبها  اأو  املراأة  مل�صاكل  فتجاهلنا  تواجهنا،  التي 

راجحة يقف حجرة عرثة يف �صناعة النموذج االإ�صالمي الذي نحاور به االآخرين، خا�صة واأن 

حقوق املراأة حتظى بدعم من القيادة الر�صيدة يف اململكة، التي اأتاحت لها �صوتاً قوياً يف احلياة 

ال�صورى مبا ميثل حوايل 20% من جمموع  الن�صاء يف جمل�س  من  بتعيني 30 ع�صواً  العامة 

بو�صفها عاماًل  للمراأة  الدور احليوي  رعاها اهلل على  الدولة  يوؤكد حر�س  وهذا  االأع�صاء، 

اأ�صا�صياً من عوامل التنمية، مت�صياً مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية الغراء، فاملراأة يف االإ�صالم 

لها حقوق وعليها واجبات مما يتطلب متكينها من تلك احلقوق وم�صاعدتها للوفاء بواجباتها، 

وقد حظيت املراأة بالكثري من احلقوق يف اململكة ودعمها �صواء العامالت يف القطاع العام اأو 

البلدية ناخبة ومنتخبة، ومكنت من العمل  اخلا�س، كما �ُصمح لها بامل�صاركة يف االنتخابات 

باملحاماة والرتافع اأمام الق�صاء، لت�صهيل و�صولها للق�صاء، و�صدر موؤخراً نظام احلماية من 

االإيذاء  وهو يوفر للمراأة حماية من العنف.

تعزيز  هي:  اأربعة حماور  اتخذ  قد  باملراأة  النهو�س  اأجل  من  االأممي  العمل  اأنَّ  املعلوم  ومن 

الهدف،  لتحقيق هذا  الدويل  والعمل  العام  الراأي  املجال، وح�صد  القانونية يف هذ  التدابري 

والتدريب والبحث للم�صاهمة يف تعزيز التقدم يف هذا ال�صاأن،  وتقدمي امل�صاعدة املبا�صرة اإىل 

املجموعات املحرومة، واليوم اأ�صبح العمل يف هذا املجال  ي�صتند اإىل مبداأ تنظيمي رئي�صي 

وال�صيا�صية  امل�صاكل االجتماعية واالقت�صادية  اإىل حل دائم الأكرث  التو�صل  م�صمونه �صعوبة 

املتعلقة باملراأة  دون م�صاركتها و ومتكينها من اإبداء الراأي وامل�صاركة يف العمل على ال�صعيد 

الوطني والدويل، فاالأنظمة التي تكفل حقوق املراأة موجودة باململكة ولكن قد يحدث اخللل يف 

تطبيقها اأو تف�صريها ب�صكل غري �صائب.

وجند اليوم اأن هناك حاجة ملحة  لتبني منوذجاً اإ�صالمياً عاملياً للنهو�س باأو�صاع املراأة  نفاخر 

به االأمم االأخرى، مما ي�صتلزم ت�صويب اأي اختالل اجتماعي يف هذا ال�صاأن.

د. مفلح بن ربيعان القحطاين

 رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

3
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االإن�صان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  �صاركت 

يف فتتعتتالتتيتتات املتتهتترجتتان التتوطتتنتتي لتتلتترتاث 

الذي   »29 اجلنادرية  »مهرجان  والثقافة 

ينظمه �صنوياً احلر�س الوطني برعاية خادم 

احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

-12 الفرتة  ختتالل  اهلل-  -حفظه  العزيز 

1435/4/28هت والذي �صم ح�صد كبري من 

العامل،  دول  واملفكرين من خمتلف  االأدباء 

القحطاين،  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  بذلك  �صرح 

حيث قال »اإنَّ م�صاركة اجلمعية تاأتي يف اإطار تر�صيخ مفهوم حقوق 

 ، باملطبوعات  اجلمعية  ت�صغله  التتذي  اجلناح  خالل  من  االإن�صان 

والتعريف ال�صخ�صي للزائرين، وخا�صة االأطفال من خالل كتيبات 

تلوين جتذبهم، والن�صاء وكبار ال�صن لهم ن�صيب من هذا الزخم من 

االأن�صطة احلقوقية«.

اأنه بف�صل اهلل ثم بف�صل الرعاية  هذا وقد نوه رئي�س اجلمعية  اإىل 

الكرمية خلادم احلرمني ال�صريفني، وتفاعله مع ق�صايا االأمة االإ�صالمية 

ذات  للمو�صوعات  عاملياً  منرباً  اجلنادرية  مهرجان  اأ�صبح  والعربية، 

البعد االإن�صاين.
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مع

لج
ر ا

خبا
رئيس اجلمعية يستقبل بعثةمنظمة العمل الدوليةأ

مبدينة  الرئي�صي  مبقرها  االإنتت�تتصتتان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  ا�صتقبلت 

منظمة  بعثة  2014/2/4م،   املتتوافتتق  1435/4/3هتتتتت  االإثتتنتتني  يتتوم  الريا�س 

كليوباترا  الدكتورة  برئا�صة  باململكة،  العمل  وزارة  يزور  الذي  الدولية  العمل 

اإدارة معايري العمل الدولية مبنظمة العمل الدولية  دمبيا هرني- مدير عام 

ويرافقها القا�صية لورا كوك�س القا�صي باملحكمة العليا، واخلبرية اخلارجية 

املهاجرين  والعمال  امل�صاواة  وحتتدة  رئي�س  اأولني  �صونا  وال�صيدة  باملنظمة، 

الدكتور  الزائر  الوفد  ا�صتقبال  يف  وكتتان  الدولية،  العمل  معايري  اإدارة  يف 

اجلمعية. اأع�صاء  من  وعتتدداً  اجلمعية  رئي�س  القحطاين  ربيعان  بن  مفلح 

بداأ اللقاء بالرتحيب بالوفد الزائر، ثم ُقدم له نبذة خمت�صرة عن عمل اجلمعية 

ور�صالتها  روؤيتها  وكذلك  الوافدة،  العمالة  مبو�صوع  يتعلق  فيما  واأن�صطتها 

واأهدافها احلقوقية، وتطرق احلديث اأي�صاً ملو�صوع امل�صاواة بني املراأة والرجل 

ال  ال�صعودية  القوانني  اأن  اجلمعية  رئي�س  واأو�صح  باململكة،  العمل  يف جمال 

تفرق بني املراأة والرجل من حيث الراتب اأو املزايا االأخرى، بل هناك بع�س 

املميزات التي حت�صل عليها املراأة دون الرجل، وخا�صة فيما يتعلق باالإجازات، 

موؤكداً اأن القانون ال�صعودي �صاوى بني اجلن�صني بالن�صبة للحا�صلني على نف�س 

اململكة. يف  العمل  واأنظمة  الوافدة  العمالة  اأو�صاع  مناق�صة  مت  كما  املوؤهل، 

اجلمعية تشارك في مهرجان اجلنادرية ٢٩
اجلمعية تناشد الشباب السعودي املنضم لبعض 
التنظيمات في اخلارج العودة إلى الوطن وتثمن 

األمر السامي الصادر بتمديد املهلة

ال�صباب  االإن�صان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  نا�صدت 

اأو  التنظيمات  بع�س  اإىل  املن�صمني  ال�صعوديني 

من  اال�صتفادة  اململكة  التيارات  خارج  اأو  االأحتتزاب 

االأمر امللكي الكرمي رقم 16820 وتاريخ 1435/5/5هت 

قتالية  اأعمال  �صارك يف  ت�صمن منح كل من  والذي 

اإ�صافية مدتها  باأي �صورة كانت مهلة  اململكة  خارج 

15يوماً اعتباراً من تاريخ �صدور هذا االأمر ملراجعة 

النف�س والعودة عاجاًل اإىل وطنهم.

اجلمعية  »تثمن   ، اجلمعية  رئي�س  القحطاين   ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  وقال 

مثل هذا االأمر امللكي الكرمي الذي يحقق ال�صالح العام ويعطي الفر�صة الأبناء 

البقاء يف  اال�صتمرار يف  والرتاجع عن  وطنهم  اإىل  للعودة  الغايل  الوطن  هذا 

مواطن الفنت وخا�صة واأن بع�صهم قد عاين الواقع وعرف حقيقته واأن االأ�صلم 

واالأ�صوب لهم والأ�صرهم ووطنهم وقبل ذلك دينهم هو العودة لبالدهم« ، م�صرياً 

اإىل اأن هذا االأمر فر�صة لكل من يرغب يف العودة واال�صتفادة من املهلة املمنوحة 

عودته  اأمر  لت�صهيل  �صعودية  ممثلية  اأو  �صفارة  اأقرب  مع  التوا�صل  خالل  من 

اإىل بالد موؤكداً اأن من مل يبادر اإىل العودة يف املهلة املحددة قد يعر�س نف�صه 

للعقوبات امل�صار اليها يف االأوامر ال�صادرة يف هذا ال�صاأن.
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أمير منطقة مكة املكرمة يستقبل وفد من أعضاء فرع اجلمعية
املكرمة  مكة  منطقة  اأمتتري  ا�صتقبل 

االأمتتتتتري متت�تتصتتعتتل بتتتن عتتتبتتتداهلل يتتوم 

املوافق  1435هتتتت   /4  /24 االثتتنتتني 

بتتديتتوان  مبكتبه  2014/2/24م، 

االإمتتتتارة مبكة املتتكتترمتتة  وفتتتداً من 

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  اأع�صاء 

االإن�صان مبنطقة مكة املكرمة مكون 

امل�صرف  حافظ  عمر  الدكتور  متتن 

املهند�س  بجدة،  اجلمعية  فرع  على 

عمر قا�صي رئي�س الهيئة االإ�صرافية، 

امل�صرف  الزايدي  �صليمان  االأ�صتاذ 

بالعا�صمة  اجلمعية  مكتب  عتتلتتى 

املقد�صة، واالأع�صاء ال�صريف من�صور 

ال�صهلي  حممد  الدكتور  ريا�س،  اأبو 

يف  اجلمعية  وممثل  كلننت  وحممد 

الطائف عادل الثبيتي. 

االأمتتري  �صمو  �صدد  اللقاء  بداية  يف 

يف  اجلمعية  ر�تتصتتالتتة  اأهتتمتتيتتة  عتتلتتى 

واملحافظة  االإن�صان  حقوق  مراقبة 

وتعليمات  اأوامتتتر  »اإنَّ  وقتتال  عليها 

ختتتتادم احلتتترمتتتني التت�تتصتتريتتفتتني املتتلتتك 

�صعود  اآل  التتعتتزيتتز  عبد  بتتن  عتتبتتداهلل 

منهم  واأنتتا  للم�صوؤولني  اهلل-  -حفظه 

على  املحافظة  �تتصتترورة  على  تتتوؤكتتد 

و�صيانتها  واملتتقتتيتتم  املتتواطتتن  حتتقتتوق 

�صيء  يف  التفريط  وعتتتدم  ورعايتها 

الدين ونظام احلكم  تعاليم  منها وفق 

اأو  الغري  حقوق  على  يتعدى  من  وكل 

للم�صائلة  نف�صه  يعر�س  منها  ينتق�س 

واملحا�صبة«.

باأنه  التتزائتتر  للوفد  االأمتتتري  واأو�تتصتتح 

املنطقة  وم�صوؤويل  واالإمتتارة  �صخ�صياً 

للجمعية  وداعتتمتتني  عتتونتتاً  �صيكونون 

املثالية  بال�صورة  ر�صالتها  حتى حتقق 

كما وّجه باأن تخ�ص�س اأمانة العا�صمة 

اأر�صاً مبكة املكرمة لبناء املقر الدائم 

�صابط  بتعيني  ووجه  عليها،  للجمعية 

بني  للتن�صيق  االإمتتتتتارة   متتن  اتتت�تتصتتال 

االإمارة واجلمعية.

كما ا�صتمع االأمري ملالحظات االأع�صاء 

ا�صتقبلتها  التي  الق�صايا  بع�س  على 

اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�صان ومنها 

املقبو�س  بع�س  حماكمة  يف  التاأخري 

حقوقية  اأو  جنائية  ق�صايا  يف  عليهم 

والتعجيل  مبتابعتها  االأمتتتتري  ووعتتتد 

بعر�س ق�صاياهم على املحاكم واإطالق 

واإ�صالح  من انتهت حمكومياتهم فوراً 

بيئة ال�صجون.

الوفد خالل زيارته لأمري املنطقةالوفد يقدم مطبوعات اجلمعية ل�سمو الأمري

5

�سدد الأمري يف بداية 

اللقاء على اأهمية 

ر�سالة اجلمعية يف 

مراقبة حقوق الإن�سان 

واملحافظة عليها

اأو�سح الأمري لوفد 

اجلمعية باأنه �سخ�سيًا 

والإمارة وم�سوؤويل 

املنطقة �سيكونون عونًا 

وداعمني للجمعية 

حتى حتقق ر�سالتها
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امل�صرف  حافظ  عمر  الدكتور  اأو�صح 

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  فتترع  على 

تدعم  اجلمعية  اأنَّ  بجدة  االإنتت�تتصتتان 

هيئة  اإيتتتجتتتاد حمتتقتتقتتات يف  وتتتتوؤيتتتد 

خالل  من  العام  واالدعتتتاء  التحقيق 

توظيف ال�صعوديات خريجات القانون 

التحقيق  احتتتتتيتتاجتتات  لتلبية  وذلتتتك 

الهيئة  اأن  �صيما  وال  ال�صيدات،  مع 

مهمة  تتوىل  ن�صائية  اأق�صاماً  اأوجدت 

اإح�صار املتهمات واملوقوفات وحت�صر 

التحقيق.

جتتاء ذلتتك ختتالل زيتتتارة نفذها وفد 

من فرع اجلمعية بجدة �صم كاًل من 

ال�صريف  ح�صني  الدكتور  االأع�صاء 

وطالل ق�صتي، برئا�صة الدكتور عمر 

واالإدعاء  التحقيق  هيئة  اإىل  حافظ، 

1435/4/13هتتتت،  االأربعاء  يوم  العام 

دائتترة  رئي�س  ا�صتقبالهم   يف  وكتتان 

مبحافظة  العام  واالدعتتتاء  التحقيق 

جتتتدة االأ�تتصتتتتتاذ عتتبتتداهلل بتتن حممد 

على  الرقابة  دائتترة  ورئي�س  القرين، 

ورئي�س  زومتتتة  بتتن  حممد  ال�صجون 

الغامدي وعدد  املال غرم اهلل  دائرة 

من االأع�صاء.

املو�صوعات،  من  عتتدداً  اللقاء  تناول 

حيث قدم الدكتور عمر حافظ نبذة 

واأهتتدافتتهتتا  اجلمعية  عتتن  تعريفية 

مت  ثتتم  واخت�صا�صاتها،  ور�صالتها 

العالقة  ذات  االأعمال  بع�س  مناق�صة 

اأو�صح  اللقاء  وختتالل  اجلهتني،  بني 

الهيئة  اإليه  و�صلت  ما  الدائرة  رئي�س 

زمنية  فتترتة  ختتالل  وتقدم  تطور  من 

العدالة  حتقيق  �صياق  يف  ق�صرية 

اجلنائية موؤكداً على دور  والة االأمر 

التطور من خالل دعمهم  حيال هذا 

م االأ�صتاذ  الكبري للهيئة، بعد ذلك قَدّ

حيال  موجزة  ملحة  زومتتة  بن  حممد 

اأعمال الدائرة واإجنازاتها.

من جهته قال الدكتور عمر حافظ »اإن 

الزيارة كانت مثمرة وناجحة مت االتفاق 

خاللها على اإيجاد �صابط ات�صال بني 

ال�صكاوى  للرد على  والهيئة  اجلمعية 

ملطالبة  اإ�صافة  للجمعية،  تتترد  التي 

بتفعيل  املخت�صة  للجهات  اجلمعية 

للتخفيف  ال�صجناء  تبادل  اتفاقيات 

واملحكومني يف  املوقوفني  تكد�س  من 

اخلدمات  يح�صن  ومبا  التوقيف  دور 

اجلمعية  واطتتمتتاأنتتت  لتتهتتم،  املتتقتتدمتتة 

يف  والتعليمات  االأنظمة  تطبيق  على 

واملتتوقتتوف  املتهم  بحقوق  يتعلق  متتا 

اإحالته  حني  اإىل  عليه  القب�س  منذ 

للق�صاء«، موؤكداً اأن مقار التوقيف يف 

لي�صت  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة 

ميكث  وال  ا�صرتاحة  اإمنتتا  للتوقيف 

كونها  فيها  �صاعات  من  اأكتترث  املتهم 

اأنه  اإىل  الفتاً  للحب�س،  لي�صت  مقار 

مت االتفاق مع الهيئة على التو�صع يف 

الربامج التوعوية يف ما يتعلق بحقوق 

دائتتترة  اأن  اإىل  ومتت�تتصتترياً  االإنتت�تتصتتان، 

جهوداً  بذلت  ال�صجون  على  الرقابة 

حت�صن  يف  بفعالية  �صاهمت  كتتبتترية 

اأو�صاع املوقوفني.

بجولة  الوفد  قام  الزيارة  ختام  ويف 

التحقيق  ومتتكتتاتتتب  التتتدوائتتتر  عتتلتتى 

و�صاالت اال�صتقبال يف الهيئة واأبدوا 

من جتهيزات  �صاهدوه  مبا  اإعجابهم 

واإمكانات تدل على تطور الهيئة. 

الدكتور عمر حافظ:اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تؤيد وتدعم توظيف 
خريجات القانون كمحققات في هيئة التحقيق واالدعاء العام

قال د. عمر حافظ : 

اإن الزيارة كانت مثمرة 

وناجحة حيث مت التفاق 

خاللها على اإيجاد �سابط 

ات�سال بني اجلمعية 

والهيئة للرد على ال�سكاوى 

التي ترد للجمعية

اأو�سح رئي�س الدائرة 

ما و�سلت اإليه الهيئة 

من تطور وتقدم خالل 

فرتة زمنية ق�سرية  يف 

�سياق حتقيق العدالة 

اجلنائية
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فرع اجلمعية بعسير يزور دار احلضانة االجتماعية بأبها

د. علي ال�سعبي

م�صتوى جيد من اخلدمة، اإ�صافة اإىل 

واالأ�صرة  البديلة  االأ�صرة  نظام  وجود 

ال�صديقة فيما كان من اأبرز ال�صلبيات 

هو عدم وجود طبيب مقيم يف الدار، 

اأما  التتدار،  يف  الوظيفي  الكادر  وقلة 

اجلمعية مبنطقة  فتترع  من  وفتتد  قتتام 

التتثتتالثتتاء 1435/3/6هتتتتت  يتتوم  ع�صري 

دار  بتتزيتتارة  2014/01/8م،  املتتوافتتق 

وقد  بتتاأبتتهتتا،  االجتماعية  احل�صانة 

راأ�س الوفد امل�صرف العام على الفرع 

واالأعتت�تتصتتاء  ال�صعبي،  علي  التتدكتتتتتور 

الدكتور  متتزهتتر،  اآل  حممد  الدكتور 

حممد  االأ�صتاذ  القحطاين،  من�صور 

القحطاين،  حممد  االأ�تتصتتتتتاذ  معتق، 

وكتتتتتان يف ا�تتصتتتتتقتتبتتالتتهتتم متتتديتتتر عتتام 

التتتت�تتتتصتتتتوؤون االجتتتتتتتمتتتاعتتتيتتتة ومتتتديتتترة 

االجتتتتتمتتاعتتي  اال�تتتصتتتراف  مكتب  عتتتام 

احل�صانة  ومديرة  باملنطقة،  الن�صائي 

االإجتماعية، و�صابط االت�صال االأ�صتاذ 

�صعيد العمري.

يف بداية الزيارة مت االجتماع مع عدد 

من امل�صوؤولني وقد متت مناق�صة العديد 

احل�صانة،  بعمل  املتعلقة  الق�صايا  من 

واطلع  الوفد على االإجراءات املتبعة يف 

التعامل مع املقيمني فيها من خمتلف 

العديد  ونتتاقتت�تتس اجلتتانتتبتتان  االأعتتمتتار، 

حفظ  ب�صمان  املتعلقة  الق�صايا  من 

وق�صية  »التتتدار«،  يف  املقيمني  حقوق 

ع�صري،  م�صت�صفى  دخل 
ُ
اأ الذي  الطفل 

قال  والذي  االإعالم،  و�صائل  وتناقلتها 

ما  اإنها  ال�صعبي  الدكتور  بخ�صو�صها 

تنتظر  واجلمعية  التحقيق  قيد  زالتتت 

والوقوف  التحقيق  اإجراءات  ا�صتكمال 

على النتائج ل�صمان حماية حقوق هذا 

بجولة  الوفد  قام  ذلك  وبعد  الطفل، 

داختتتل متترافتتق التتتدار واالطتتتتالع على 

اخلدمات املقدمة للمقيمني واملقيمات 

بالدار، ومت ر�صد عدد من املالحظات 

مت  عليها  وبتتنتتاءاً  وال�صلبية  االإيجابية 

مت  كما  التو�صيات،  متتن  عتتدد  و�تتصتتع 

ت�صمينها يف تقرير لرفعه للجهات ذات 

العالقة التخاذ ما يلزم حيالها.

وقتتتد كتتتان متتن اأهتتتم االإيتتجتتابتتيتتات هو 

الدار،  قبل  من  جيدة  اإمكانات  توفري 

بتقدمي  العاملني  من  اهتمام  ووجتتود 

�صرورة  هي  فكانت  التو�صيات  اأبتترز 

زيادة الكادر الوظيفي يف الدار، وتوفري 

يعمل  طبيب  تواجد  اأو  مقيم  طبيب 

االأ�صبوع،  يف  يومني  ملتتدة  االأقتتل  على 

و�صرورة توفري اأخ�صائية تغذية. 

اجلمعية تناقش عدد من املوضوعات مع إدارة 
الشؤون الصحية باملدينة املنورة

نتتاقتت�تتس وفتتتد متتن مكتب 

اجلمعية الوطنية حلقوق 

املنورة  باملدينة  االإن�صان 

عتتتدد متتن املتتو�تتصتتوعتتات 

التتتتتي تتتعتتنتتى بتتاحلتتق يف 

ال�صحة والتي تقع �صمن 

اهتتتتتمتتامتتات اجلتتمتتعتتيتتة 

اخت�صا�صات  وتدخل يف 

ومنها  التت�تتصتتحتتة،  وزارة 

املتتتوا�تتتصتتتيتتتع املتتتتتعتتلتتقتتة 

املواتية  الظروف  بتهيئة 

ل�صمان خدمات الرعاية 

والتي  للجميع  ال�صحية 

اخلدمات  حتتول  تركزت 

التتت�تتتصتتتحتتتيتتتة املتتتقتتتدمتتتة 

لتتلتتمتتر�تتصتتى والتتتكتتتفتتتاءة 

التتتتت�تتصتتغتتيتتلتتيتتة وتتتكتتامتتل 

يف  والتتتدواء  التجهيزات 

امل�صت�صفيات.

جتتاء ذلتتك ختتالل زيتتارة 

نتتتفتتتذهتتتا التتتتوفتتتتد يتتتوم 

1435/3/21هت  االأربعاء 

املوافق 2014/01/22م، 

�تتصتتم كتتتاًل متتن التتدكتتتتتور 

حمتتمتتد �تتتصتتتامل التتعتتويف 

والتتتبتتتاحتتتث التتتقتتتانتتتوين 

فيما  التترحتتيتتلتتي  حمتتمتتد 

حتت�تتصتتر االجتتتتتتتمتتتاع من 

ال�صحية  ال�صوؤون  طرف 

التتتتتدكتتتتتتتتتتتور عتتتتبتتتتداهلل 

التتتطتتتائتتتفتتتي والتتتدكتتتتتتتور 

ختتالتتد احلتتربتتي ومتتديتتر 

عتتتتتتالقتتتتتتات املتتتر�تتتصتتتى 

عبدالرحمن،   بن  نتتواف 

اأو�صحت  جانبها  ومتتن 

املتتكتتلتتف على   املتت�تتصتترف 

اجلمعية  متتكتتتتتب  عتتلتتى 

االأ�صتاذة  املنورة  باملدينة 

اأن  التتتتتقتتتتترايف  �تتتصتتترف 

نبذة  بتقدمي  بتتداأ  اللقاء 

اجلمعية  عتتن  تعريفية 

ور�تتتصتتتالتتتتتتتهتتتا وروؤيتتتتتتتهتتتا 

واأهتتتتدافتتتتهتتتتا ودورهتتتتتتا 

يف  والتثقيفي  التوعوي 

احلقوقية،  الثقافة  ن�صر 

واآلية ا�صتقبالها للق�صايا 

والتتت�تتتصتتتكتتتاوى املتتتتتعتتلتتقتتة 

بحقوق االإن�صان وتعاونها 

مع اجلهات املخت�صة من 

اأجل اتخاذ ما يلزم.

قدم  التتلتتقتتاء  نهاية  ويف 

�صكره  اجلتتمتتعتتيتتة  وفتتتد 

لتتتلتتت�تتتصتتتوؤون التت�تتصتتحتتيتتة 

فيما  العاجل  لتجاوبهم 

يحال لهم من حاالت من 

قبل املكتب.
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�صارك فرع اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�صان باجلوف يف حفل اإفتتاح ملتقى 

وذلك حتت  الفكري  االأمن  تعزيز  املنكر يف  والنهي عن   باملعروف  االأمر  دور 

رعاية �صاحب ال�صمو امللكي االأمري فهد بن بدر بن عبد العزيز اأمري منطقة 

العام  امل�صرف  اجلمعية  فرع  مثل  ولقد  1435/3/7هتتتت،  االأربعاء  يوم  اجلوف 

على الفرع الدكتور طار�س ال�صمري، كما مثل الدكتور ال�صمري اجلمعية خالل 

يتعلق  الفرع  يف ور�صة عمل مناق�صة مالحظات االأمم املتحدة فيما  م�صاركة 

بحقوق االإن�صان يف اململكة والذي نظمته هيئة حقوق االإن�صان مبنطقة اجلوف، 

تلك  مناق�صة  الور�صة  ومت خالل  1435/3/11هتتتت،  املوافق  االأحتتد  يوم  وذلتتك 

املالحظات واملوا�صيع املتعلقة بحقوق االإن�صان داخل اململكة.

اأي�صاً �صارك الفرع يف مهرجان الزيتون ال�صنوي ال�صابع لعام 1435هت، والذي 

افتتحه اأمري منطقة اجلوف، خالل الفرتة من 13-1435/3/24هت، وت�صمنت 

امل�صاركة ركن توعوي مت من خالله تقدمي عر�س مرئي عن اجلمعية واأهدافها 

وروؤيتها ور�صالتها، واخت�صا�صاتها، كما مت توزيع عدد من مطبوعات وا�صدارات 

اجلمعية احلقوقية ومت االإجابة على ا�صتف�صارات الزوار، وجاء الركن مب�صاركة 

كاًل من من�صوبي الفرع االأ�صتاذ مون�س الرويلي، واالأ�صتاذ عمر املنديل وحتت 

اإ�صراف الدكتور طار�س ال�صمري م�صرف الفرع.  ركن اجلمعية يف مهرجان الزيتون ال�سابع

اجلمعية تشارك في اليوم العاملي 
للطفل العربي

يف يوم االأربعاء 1435/3/28هتت املوافق 2014/1/29م، �صاركت اجلمعية الوطنية 

�صلمان  االأمتتري  مبركز  املقام  العربي  الطفل  يتتوم  فعاليات  يف  االإن�صان  حلقوق 

خالله  من  مت  تثقيفي،  توعوي  ركن  عرب  اجلمعية  م�صاركة  وجتتاءت  االإجتماعي، 

ا�صتقبالها  واآلية  وروؤيتها،  واأهدافها  ور�صالتها  اجلمعية  عن  تعريفية  نبذة  تقدمي 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  التعاون  خالل  من  معها  وتعاملها  والق�صايا  لل�صكاوى 

التخاذ ما يلزم حيالها، كما مت  توزيع عدد من مطبوعات اجلمعية واإ�صداراتها 

احلقوقية وخا�صة ما يتعلق بحقوق الطفل، كما مت االإجابة على ا�صتف�صارات الزوار  

بالريا�س �صفانة  الرئي�صي  القانونية يف املكتب  الباحثة  الركن مب�صاركة  وقد جاء 

جربتي.

ي�صار اإىل اأن اليوم العاملي للطفل العربي ي�صادف 15 يناير من كل عام باختيار جامعة 

الدول العربية واملكتب االإقليمي ملنظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�صيف«، وتقام 

الثقافية  باإقامة املهرجانات والندوات  العربية  البالد  الفعاليات وحتتفل فيه  فيه 

والتعليمية لتوعية االآباء واالأمهات، ويهدف اإىل  ن�صر الثقافة احلقوقية للطفل.            

اجلمعية تستقبل عدد من طالبات كلية احلقوق والعلوم السياسية
الثالثاء  يوم  وذلك  �صعود،  امللك  بجامعة  القانون)  (نتتادي  ال�صيا�صية  والعلوم  احلقوق  كلية  طالبات  من  عدد  بالريا�س،  للجمعية  الرئي�صي  املكتب  ا�صتقبل 

1435/2/14هت املوافق 2013/12/17م، مع امل�صرفة عليهن االأ�صتاذة فوزية دري�س، وكان يف ا�صتقبالهن امل�صت�صارة القانونية اعتماد ال�صنيدي، والباحثة القانونية 

�صفانة جربتي.

يف بداية اللقاء قدمت امل�صت�صارة نبذة تعريفية عن اجلمعية ون�صاأتها ومدى ا�صتقالليتها واأهدافها وال�صبل املتبعة لتحقيق هذه االأهداف، واإجراءات اجلمعية 

الوقائية حلماية احلقوق من االنتهاك واالإجراءات الالحقة على وقوع االنتهاك، اإ�صافة اإىل اخت�صا�صات اجلمعية وفروعها وت�صنيفات ال�صكاوى، ومثال على 

كل ت�صنيف، اإ�صافة اإىل تو�صيح بع�س جهود اجلمعية املبذولة، وتو�صيح الفرق بني اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�صان وهيئة حقوق االإن�صان، بعد ذلك كان 

املجال مفتوحاً لالأ�صئلة  حيث تطرقت الطالبات  ملدى اإن�صاف املراأة اأمام املحاكم، وقد مت التنويه بوجود العديد من االأحكام املن�صفة للمراأة، والتطرق لالأنظمة 

ال�صادرة موؤخراً وما ت�صمنته من حقوق للمراأة.
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مكتب اجلمعية باملدينة املنورة يستقبل وفد من عمادة شؤون الطالب 
باجلامعة اإلسالمية

حمتتمتتد التترحتتيتتلتتي، واالأ�تتصتتتتتاذ عبد 

عتتادل  واالأ�تتصتتتتتاذ  اجلهني،  الرحمن 

حملي.

يف بداية اللقاء مت تقدمي نبذة تعريفية 

ور�صالتها  وروؤيتتتتتهتتا  اجلمعية  عتتن 

و�صرح  واخت�صا�صاتها،  واأهتتدافتتهتتا 

وال�صكاوى  للق�صايا  ا�صتقبالها  اآلية 

ومتابعتها مع اجلهات املعنية والتحقق 

والتجاوزات  املخالفات  دعتتاوى  من 

تبادل  ثم  االإن�صان،  بحقوق  املتعلقة 

الطرفان مناق�صة عدد من املوا�صيع 

كان  االإن�صان،  بحقوق  العالقة  ذات 

�تتتتصتتتتوؤون  عتتتتمتتتتادة  متتتتن  وفتتتتتد  زار 

يوم  االإ�صالمية،  باجلامعة  الطالب 

التتثتتالثتتاء 1435/2/21هتتتتتتتت املتتوافتتق 

اجلمعية  مكتب  2013/12/24م، 

باملدينة  االإنتت�تتصتتان  حلقوق  الوطنية 

ا�صتقبالهم  يف  كتتتان  وقتتتد  املتتتنتتتورة، 

امل�صرف املكلف على مكتب اجلمعية 

واالأ�صتاذ  القرايف،  �صرف  االأ�صتاذة 

اأهمها الدور الريادي للمملكة العربية 

االإن�صان  حقوق  جمال  يف  ال�صعودية 

االتفاقيات  على  الت�صديق  مببادرة 

مع  املتوافقة  التتدولتتيتتة  واملتتعتتاهتتدات 

والعمل  االإ�صالمية  ال�صريعة  اأحكام 

عتتلتتى �تتصتتمتتان تتتطتتبتتيتتقتتهتتا يف �تتصتتوء 

احلنيف،  االإ�تتصتتالمتتي  التتديتتن  تعاليم 

ا�صتف�صارات  على  االإجابة  متت  كما 

ثمن  اللقاء  نهاية  ويف  الزائر،  الوفد 

الوفد الزائر دور اجلمعية احلقوقي 

مطبوعات  من  بعدد  تزويدهم  ومت 

واإ�صدارات اجلمعية.

 فري�ق اجلمعي�ة يرصد ع�دد من
املالحظات على مركز اإليواء

اأ. �سليمان الزايدي

بهدف االطالع على اأو�صاع املوقوفني 

مبكة  بال�صمي�صي  االإيتتتواء  مركز  يف 

املكرمة ب�صكل عام، ومدى مالئمة ما 

من  والتاأكد  خدمات،  من  لهم  يقدم 

عدم وجود اأي جتاوزات اأو انتهاكات 

حلقوق االإن�صان على املوقوفني، ومدى 

انطباق اال�صرتاطات ال�صحية والبيئية 

على  الوقوف  اإىل  باالإ�صافة  باملركز، 

والتعليمات  االأنتتظتتمتتة  تطبيق  متتدى 

املعايري  ح�صب  احلقوق  لهذه  املقررة 

التي  الدولية  واالتفاقيات  واالأنظمة 

للحكم  االأ�صا�صي  النظام  يف  وردت 

فريق  قام  امللكي،  باملر�صوم  ال�صادر 

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  مكتب  من 

برئا�صة  املقد�صة  بالعا�صمة  االإن�صان 

امل�صرف على املكتب االأ�صتاذ �صليمان 

الزايدي، وع�صوية كاًل من العميد

(م) توفيق جوهرجي، والدكتور حممد 

باملكتب  القانوين  والباحث  ال�صهلي، 

بتتزيتتارة  احلتتارثتتي،  �صلطان  االأ�تتصتتتتتاذ 

الثالثاء  يوم  بال�صمي�صي  االإيواء  ملركز 

1435/3/6هت املوافق 2014/1/7م.

املالحظات  متتن  عتتدد  الفريق  ر�صد 

مت  عليها  وبناءاً  وال�صلبية  االإيجابية 

وت�صمينها  التو�صيات  من  عدد  و�صع 

يف تقرير لرفعه للجهات ذات العالقة 

وقد  حيالها،  التتالزم  اتخاذ  اأجتتل  من 

كان من اأبرز االإيجابيات التايل:

مببانيه  ال�صمي�صي  متتركتتز  يعد   -1

وجتهيزاته التقنية من اأحدث املن�صاآت 

اإذ اأنه ي�صكل مدينة منوذجية حديثة.

2- يوجد داخل املركز مكاتب لفروع 

وزارة الداخلية املعنية مثل اجلوازات 

يف  ي�صرع  ممتتا  ال�صجون  وال�صرطة، 

اإجراءات املخالف وترحيله اإىل  اإنهاء 

بلده.

ملندوبي  مكاتب  املركز  يف  يوجد   -3

اإجتتتراءات  لت�صريع  ال�صفارات  بع�س 

ا�صتخراج وثائق ال�صفر.

فيما كان من اأبرز ال�صلبيات:

اإدارة  بتتتني  التتتتتنتت�تتصتتيتتق  �تتصتتعتتف   -1

اجلوازات وبني اإدارة ال�صجون مما اأثر 

على �صرعة اإنهاء اإجراءات الرتحيل.

2- التكد�س يف ق�صم اال�صتقبال مما 

املخالفني  للوافدين  متتعتتانتتاة  ي�صكل 

الذين ي�صتقبلهم املركز قبل ترحيلهم.

بطء  من  املخالفني  بع�س  �صكوى   -3

اإجتتراءات  اإنهاء  يف  �صفاراتهم  وتاأخر 

ترحيلهم.

للفريق  تو�صية  اأبتتتترز  جتتتاءت  فيما 

حفاظاً  ال�صلبيات  معاجلة  ب�صرورة 

على حقوق املوقوفني.

9

بني  ال�سمي�سي  الواقع يف منطقة  الإي���واء  مركز  يقدم 

ملخالفي  خدماته  ج��دة  وحمافظة  املقد�سة  العا�سمة 

اأنظمة العمل والإقامة، الذين يتم توقيفهم فيه ريثما 

املركز  دخ��ل  وق��د  ل��دول��ه��م،  ترحيلهم  اإج�����راءات  تنتهي 

اململكة،  الت�سحيح يف  يف اخلدمة مع انطالقة حملة 

وتديره الإدارة العامة لل�سجون
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نظام  متتوؤختتراً،  والتتتدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  د�صنت 

واملتتوؤثتترات  املتتختتدرة  االأدويتتتتة  يربط �صرف  اإلتتكتترتوين 

العقلية ببطاقة االأحوال املدنية.

وحول اآلية وطبيعة النظام قال الرئي�س التنفيذي للهيئة 

النظام   »اإنَّ  امل�صعل  الرحمن  عبد  بن  الدكتور حممد 

احتياجها  تقدير  من  املخدرة  املتتواد  دورة  �صي�صبط 

للمري�س«،  ت�صليمها  يتم  اأن  اإىل  ا�صتريادها  ثم  ومن 

تعمل  حالياً  االأوىل  املرحلة  يف  الهيئة  اأن  اإىل  الفتاً 

وتقدير  امل�صتفيدة  للجهات  بيانات  اإن�صاء قاعدة  على 

تليها  وف�صحها،  ا�صتريادها  رخ�س  و�صبط  احتياجها 

االأدويتتة  و�صرف  الكرتونياً  الو�صفات  تدوين  مرحلة 

امل�صموح  ال�صيدليات  من  العقلية  واملوؤثرات  املخدرة 

لها ب�صرفها.

الطبية  الو�صفات  �صرف  تعدد  النظام مينع  اأن  بني  كما 

للحالة  واحتتدة  مرة  التتدواء  �صرف  امكانية  يف  للمري�س 

املر�صية، وذلك عرب ربط عملية ال�صرف ببطاقة االأحوال 

املدنية وهو ما �صيكون له اأثر يف وقاية املري�س من هذه 

حوله،  من  و�صحة  ب�صحته  ت�صر  قد  التي  املمار�صات 

الدواء  تتبع  عملية  �صي�صهل  النظام  هذا  اأن  اإىل  م�صرياً 

خا�صة يف حالة ا�صتدعاء اأي نوع من هذه االأدوية، اإ�صافة 

ملعرفة ومراقبة املخزون، وهو ما �صيتيح معرفة مكان توفر 

الدواء يف اململكة وذلك يف حالة وجود عجز اأو كارثة.

نظام إلكتروني جديد لضبط صرف األدوية واملؤثرات العقلية

اأ�صدر رئي�س املجل�س االأعلى للق�صاء وزير العدل 

الدكتور حممد العي�صى تعميماً اإىل جميع ق�صاة 

خالله  اأكد  اململكة،   يف  العدل  وكتاب  املحاكم 

مو�صوع  در�تتس  قد  للق�صاء  االأعلى  املجل�س  اأن 

واالكتتتتتفتتاء  بطاقتها  ختتالل  متتن  املتتتتراأة  تعريف 

على  املجل�س  اطلع  اأن  وبعد  املعرفني،  عن  بها 

اأنظمة االأحوال املدنية والتعاميم ال�صادرة ذات 

على جميع  التاأكيد  اإىل  املجل�س  انتهى  العالقة 

املحاكم وكتابات العدل باالعتماد على البطاقة 

حتمل  ملن  الن�صاء  هوية  اإثبات  يف  ال�صخ�صية 

تتعلق  معاملة  اأي  اإجتتراء  يف  بها  خا�صة  بطاقة 

بطلب  املعنية  بها وخماطبة اجلهات احلكومية 

احلث با�صتمرار التن�صيق فيما بينها للم�صارعة 

ملزيد من  االإلكرتونية حتقيقاً  الب�صمة  باعتماد 

على  تعميمه  يف  العي�صى  الوزير  و�صدد  الثقة، 

هوية  اإثتتبتتات  يف  ال�صخ�صية  البطاقة  اعتماد 

خا�صة،  �صخ�صية  بطاقة  حتمل  ملتتن  الن�صاء 

لل�صحيفة  اأي�صاً  ووفقاً  عكاظ،  ل�صحيفة  وفقاً 

ذاتها فاإن التعميم جاء متزامناً مع �صكاوى من 

�صيدات تعطلت ق�صايا لهن يف املحاكم وكتابات 

معرفني، يف  اإح�صار  على  قدرتهن  لعدم  العدل 

حني رف�صت بع�س املحاكم موؤخراً اال�صتناد اإىل 

بطاقة الهوية للن�صاء كونها حمجبة وال يوجد ما 

يثبت اأنها �صاحبة البطاقة، كما طالب خمت�صون  

ملطابقة  املحاكم  يف  للعمل  �صيدات  اإيجاد  اإىل 

جتنباً  البطاقة  يف  ب�صورهن  ال�صيدات  �صور 

لعمليات انتحال ال�صخ�صية.

املجلس األعلى للقضاء يلزم القضاة باعتماد الهوية الوطنية للمرأة 
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صرف إعانات شهرية لليتيمات املتزوجات
وزارة  متتتتوؤختتتتراً  اأقتتتتتترت 

التتت�تتتصتتتوؤون االجتتتتتمتتاعتتيتتة 

اخلريية  باملوؤ�ص�صة  ممثلة 

تنظيماً  االأيتتتتتام  لتترعتتايتتة 

ب�صرف  ي�صمح  جتتتديتتتداً 

املتتت�تتتصتتتاعتتتدات التتنتتقتتديتتة 

من  املتزوجات  لليتيمات 

اخلا�صة  التتظتتروف  ذوات 

»جمهوالت االأبوين«.

وقتتتد اعتتتتتمتتدت التتتتتوزارة 

اآالف  ثالثة  مبلغ  �صرف 

ريال �صهرياً للموؤ�ص�صة عن 

ترعاها  متزوجة  فتاة  كل 

املتتوؤ�تتصتت�تتصتتة، وبتتحتت�تتصتتب ما 

اعتتتتتتتمتتتده االأمتتتتتتني التتعتتام 

لتتلتتمتتوؤ�تتصتت�تتصتتة اخلتتترييتتتة 

الدكتور  االأيتتتتتام  لتترعتتايتتة 

عتتتبتتتداهلل التتيتتو�تتصتتف فتتتاإن 

�صروط و�صوابط ال�صرف 

حتتتتتتدد متتتتن يتت�تتصتتتتتحتتقتتون 

من  تكون  باأن  امل�صاعدات 

اخلا�صة  التتظتتروف  ذوات 

اأو  االأبتتتتويتتتتن،  جمتتتهتتتوالت 

متتن التتفتتتتتيتتات متتن االأ�تتصتتر 

الطبيعية الالتي تربني يف 

يتيمات  �صواء  االإيتتواء  دور 

املفككة  االأ�تتصتتر  بتتنتتات  اأو 

على اأن ال توجد اأ�صر كافلة 

ترعاهن واأن يثبت البحث 

االجتتتتتتتمتتتاعتتتي حتتاجتتتتتهتتن 

متزوجات  واأنهن  لالعانة، 

يف  متت�تتصتتجتتلتتة  تتتكتتون  واأن 

االجتماعية  الرعاية  نظام 

واأن  حمتتدثتتة  وبتتيتتانتتاتتتهتتا 

جهة  كفالة  على  التتتكتتون 

رعاية اأخرى غري موؤ�ص�صة 

راتب  اليزيد  واأن  االأيتام، 

اآالف  �تتصتتتتتة  عتتتن  التتتتتزوج 

ريتتال، وحتتدد التتقتترار مدة 

امل�صاعدة ال�صهرية بعامني 

على  بتتنتتاء  يتم جتتتديتتدهتتا 

ا�صتمرار احلاجة.

السعودية ثالث أقل دولة عربيًا من حيث البطالة عام ٢01٢

جاءت اململكة العربية ال�صعودية يف املرتبة الثالثة  

عربياً يف ن�صب البطالة، حيث حققت ن�صبة %5٫5، 

فيما احتلت املرتبة االأوىل دولة قطر بن�صبة %5، 

وجاءت االإمارات العربية املتحدة يف املرتبة الثانية 

بن�صبة 4٫2% ، وجاءت اليمن باأكرب معدل بطالة يف 

العامل العربي بت30%، وفقاً لتقرير اأ�صدره �صندوق 

النقد العربي عن البطالة يف الدول العربية خالل 

العام 2012.

اإىل  لت�صل   %200 الكويت  يف  الن�صبة  قفزت  كما 

ال�صبب  ويعود   ،2011 العام  يف   %2٫1 من   %6٫1

العاطلني  عدد  ن�صف  نحو  اأن  اإىل  للتقرير  وفقاً 

باختيارهم،  عاطلون  هم  الكويت  يف  العمل  عن 

واأ�صاف اأن متو�صط معدل البطالة بني اخلليجيني 

يعادل  مبا   ،%9٫9 نحو  يبلغ   2012 العام  بنهاية 

تتميز دول جمل�س  األف خليجي، حيث  نحو 820 

البطالة  متتعتتدالت  بانخفا�س  اخلليجي  التعاون 

املعدل  اأن  ُعمان، يف حني  �صلطنة  باإ�صتثناء  فيها، 

العاملي للبطالة يبلغ 5٫9%. وبلغت ن�صبة البطالة 

انخفا�صاً   ،2012 خالل   %12٫8 نحو  االأردن  يف 

من   ،%16٫7 وتون�س   ،2011 ختتالل   %13٫4 من 

اجلزائر  يف  البطالة  معدالت  وا�صتقرت   ،%18٫9

عند 9٫8% خالل عامي 2011 و2012 بنحو %9٫8 

 ،%25 اإىل  �صوريا  يف  البطالة  معدالت  وارتفعت 

مقابل 8% خالل 2011 وفل�صطني 23% بزيادة %3 

عن عام 2011.

وارتفعت معدالت البطالة يف م�صر اإىل 13% من 

11٫9% خالل 2011 يف حني تراجعت الن�صبة يف 

املغرب اإىل 8٫7% من 9٫1% خالل 2011.

العربية  التتدول  يف  ال�صكان  عتتدد  اإجمايل  ويقدر 

ن�صمة،  مليون   361 بتتحتتوايل   2012 عتتام  بنهاية 

بانخفا�س بلغ نحو 690 األف ن�صمة عما كان عليه 

عام 2011، وذلك ب�صبب انف�صال جنوب ال�صودان 

عن جمهورية ال�صودان منت�صف عام 2011.

ويقّدر عدد العاطلني عن العمل يف الدول العربية 

خالل 2012 بحوايل 17٫5 مليون ن�صمة ومبتو�صط 

معدل بطالة يبلغ نحو 17٫2% من فئة الن�صيطني 

اقت�صادياً وهي الفئة العمرية ما بني 15-65 عاماً، 

وتعترب هذه الن�صبة االأعلى بني االأقاليم الرئي�صية 

اأ�صعاف  ثالثة  نحو  ومتثل  التتعتتامل،  يف  االأختتترى 

متو�صط معدل البطالة يف العامل والذي يبلغ نحو 

5٫9%، كما بلغ متو�صط معدل النمو ال�صنوي بني 

عام 1990 و2012 نحو 2٫2% ويعترب هذا املعدل 

مرتفعاً، حيث يفوق مثيله يف جميع اأقاليم العامل 

الرئي�صية، كما بلغ حجم القوى العاملة يف الدول 

العربية عام 2011 نحو 121٫4 مليون ن�صمة، وهو 

ما ميثل نحو 33٫6% من اإجمايل عدد ال�صكان يف 

الدول العربية يف العام نف�صه.

ويرجع انخفا�س هذه الن�صبة، مقارنة مع مثيالتها 

ال�صكان  عدد  ارتفاع  اإىل  العامل،  اأقاليم  باقي  يف 

دون 15 عاماً، وارتفع متو�صط العمر املتوقع عند 

العام  يف  �صنة   45 من  العربية  التتدول  يف  امليالد 

1960 اإىل نحو 71 �صنة عام 2012، ليزيد بذلك 

عن املتو�صط العاملي البالغ 70 عاماً.

يقّدر عدد العاطلني عن العمل يف الدول العربية خالل 2012 بحوايل 

17.5 مليون ن�سمة ومبتو�سط معدل بطالة يبلغ نحو 17.2% من فئة 

الن�سيطني اقت�ساديا وهي الفئة العمرية ما بني 15-65 عامًا، وتعترب 

هذه الن�سبة الأعلى بني الأقاليم الرئي�سية الأخرى يف العامل
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يف الرابع من �سباط/فرباير من كل عام، حتيي منظمة ال�سحة العاملية والوكالة الدولية لبحوث ال�سرطان، اليوم العاملي لل�سرطان، بهدف دعم جهود 

الهيئة الدولية ملكافحة ال�سرطان )UICC(، واإيجاد �سبل للتخفيف من العبء العاملي املت�سل باإنت�ساره

كما يهدف هذا اليوم اإىل رفع الوعي  العاملي بهذا املر�س والتعريف بخطورته وطرق الوقاية منه وكيفية عالجه، وتثقيف الأ�سرة يف كيفية التعامل 

مع من هو م�ساب به من اأفراد الأ�سرة

في »اليوم العاملي للسرطان« 

مي
عال

م 
يو

12

العالم تواجهه بتصحيح املفاهيم 
اخلاطئة حوله

ال�سرطان يف ازدياد م�ستمر

اأكدت الوكالة الدولية لبحوث ال�صرطان 

عرب  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  التابعة 

تقريرها العاملي لعام 2014م، اأن عدد 

ال�صرطان  مبتتر�تتس  االإ�تتصتتابتتة  حتتتاالت 

مليون   14 اإىل  قفز  قد  العامل  حتتول 

العام  يف  العدد  كان  م�صاب، يف حني 

�صخ�س،  مليون   12٫7 يبلغ   2008

ارتفع كذلك عدد  الفرتة  وخالل هذه 

 8٫2 اإىل  مليون   7٫6 متتن  التتوفتتيتتات 

مليون، وميثل ن�صبة 53٫3% من االإناث 

ونحو 10% من الرجال، كما اأن هناك 

ال�صرطان  مكافحة  بتتني  تكافوؤ  عتتدم 

ال�صحية  التترعتتايتتة  عتتلتتى  واحلتت�تتصتتول 

اإىل  التقرير  واأ�تتصتتار  عاملياً،  املطلوبة 

تزايد النمو يف اأعداد الوفيات ب�صبب 

املر�س بني الفقراء، حيث بحلول عام 

2025 �صيكون هناك زيادة بن�صبة %80 

الدول  ال�صرطان يف  وفيات  اأعداد  يف 

منخف�صة ومتو�صطة الدخل.
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ال�صحة  منظمة  طالبت  جهتها  متتن 

العاملية احلكومات ا�صتخدام اللقاحات 

الوقائية  العامة  ال�صحة  و�صيا�صات 

ال�صرطان،  مكافحة  اأف�صل يف  ب�صورة 

الت�صدي  ميكنه  ال  وحتتده  العالج  الأن 

للمر�س، كما اأكدت الوكالة اأن االإ�صابة 

بال�صرطان تتزايد »بوترية مثرية للقلق« 

هناك  واأن  التتعتتامل،  اأنتتحتتاء  جميع  يف 

للت�صدي  جتتديتتدة  خطط  اإىل  حاجة 

االأحتتيتتان  بع�س  يف  املتتمتتيتتت  للمر�س 

واملكلف غالباً.

الوكالة  مدير  وايلد،  كري�صتوفر  وقال 

هذا  اأ�صلوبنا  اأن  اعتقاد  ال�صعب  »من 

على  التتتتتغتتلتتب  يف  يتت�تتصتتاعتتد  اأن  ميتتكتتن 

لن  االأ�صلوب  هذا  ال�صرطان،  م�صكلة 

يكون كافيا وحده«.

واأ�صاف »هناك حاجة ما�صة اإىل مزيد 

من االلتزام بطرق الوقاية واالكت�صاف 

املبكر«.

الدول النامية وال�سرطان

اأما بالن�صبة اإىل الدول النامية ومدى 

توقع  فقد  فيها  التت�تتصتترطتتان  انت�صار 

النامية  الدول  ت�صهد  اأن  ذاته  التقرير 

خالل ال�صنوات املقبلة ارتفاعاً ملمو�صاً 

ب�صبب  وذلك  به  االإ�صابة  معدالت  يف 

تبنيها اأمناط احلياة الغربية، موؤكداً اأن 

مليون   25 اإىل  الوفاة  حتتاالت  ترتفع  

العقدين  ختتتالل  �تتصتتنتتويتتاً  وفتتتاة  حتتالتتة 

املقبلني.

املنخف�س  الدخل  ذات  التتدول  اأن  كما 

اآ�صيا  دول  ذلك  يف  مبا  املتو�صط  اإىل 

�صتكون  الالتينية  واأمريكا  واأفريقيا 

بهذه الزيادة، ويف �صياق  االأكرث تاأثرياً 

ال�صحة  منظمة  مديرة  قالت  مت�صل 

العاملية مارغريت ت�صان اأنَّ الزيادة يف 

الكحول  وا�صتهالك  التبغ  ا�صتخدام 

والأغذية امل�صنعة وقلة الن�صاط البدين 

عن  الناجمة  الوفاة  معدالت  اأن  تعني 

�صتكون  ال�صرطان  مبر�س  االإ�تتصتتابتتة 

اأعلى يف الدول النامية.

واأ�صافت »اأن غياب و�صائل االكت�صاف 

املتتبتتكتتر لتتلتتمتتر�تتس و�تتصتتبتتل احلتت�تتصتتول 

عتتلتتى التتعتتالج هتتي اأيتت�تتصتتاً متتن �صمن 

اأمرا�س  عن  الناجمة  الوفيات  اأ�صباب 

يقع  احلتتايل،  الوقت  ويف  ال�صرطان، 

اأكتتتترث متتتن 60 بتتاملتتائتتة متتتن اإجتتمتتايل 

العامل  يف  بال�صرطان  االإ�صابة  حاالت 

الو�صطى  واأمريكا  واآ�صيا  اأفريقيا  يف 

واجلنوبية، وت�صهد هذه املناطق اأي�صاً 

70 باملائة من وفيات مر�صى ال�صرطان 

يف العامل«.

ذات  املناطق  اأن  التقرير  اأظهر  كما 

التتواليتتات  مثل  اأي�صاً  املرتفع  التتدختتل 

لي�صت  اأوروبتتتتا  غتترب  ودول  املتتتتتحتتدة 

م�صكلة  ملتتواجتتهتتة  يكفي  مبتتا  جمتتهتتزة 

بال�صرطان،  االإ�صابة  معدالت  ارتفاع 

ولي�س الدول النامية وحدها.

ال�سرق الأو�سط وال�سرطان

قالت منظمة ال�صحة العاملية اأن مر�س 

الرئي�صية  االأ�صباب  ال�صرطان من بني 

لتتلتتوفتتاة يف اإقتتلتتيتتم التت�تتصتترق االأو�تتصتتط، 

ال�صعودية  العربية  اململكة  احتلت  كما 

ن�صبة اأقل اإ�صابة بني دول العامل فيما 

جاءت املنطقة ال�صرقية باالأعلى ن�صبة 

اإ�صابة بني مناطقها، وهو ما اأو�صحه 

ا�صت�صاري  حتتلتتواين  حافظ  التتدكتتتتتور 

فهد  امللك  م�صت�صفى  يف  كبار  اأورام 

التخ�ص�صي بالدمام، حيث قال معدل 

ن�صبة االإ�صابة بهذا املر�س يف اململكة 

لكل  �صخ�صاً   70 ال�صعودية  العربية 

100 األف بن�صب مت�صاوية بني الرجال 

بكثري عن غريها  اأقل  والن�صاء، وهي 

التتواليتتات  مثل  املتقدمة  البلدان  متتن 

املتحدة وكندا.

فيما احتلت اليمن املركز االأول عربياً 

عدد  تبلغ  حيث  باملر�س،  االإ�صابة  يف 

�صنوياً،  اإ�صابة  األف   22 بت  االإ�صابات 

باالإ�صابة  مهدد  �صكانها  ثلث  اأن  كما 

اأ�صخا�س  ثالثة  كل  من  واحتتد  بواقع 

معر�س لالإ�صابة به.

ت�����س��ح��ي��ح امل���ف���اه���ي���م اخل���اط���ئ���ة ح���ول 

ال�سرطان

احتفالها  ختتالل  التتعتتامل  دول  ركتتتزت 

باليوم العاملي لل�صرطان يف هذا العام 

اخلاطئة  املتتفتتاهتتيتتم  ت�صحيح  عتتلتتى  

املتعلقة به، حيث حمل �صعار »ت�صحيح 

املفاهيم  وجتتاءت  اخلاطئة«  املفاهيم 

على النحو التايل:

اإىل  نحتاج  ال  االأول:  اخلاطئ  املفهوم 

احلديث عن مر�س ال�صرطان.

يكون  قد  ال�صرطان  مر�س  احلقيقة: 

ي�صعب اخلو�س  التي  املو�صوعات  من 

فتتيتتهتتا وبتتختتا�تتصتتة يف بتتعتت�تتس ثتتقتتافتتات 

مع  التعامل  فتتاإن  ذلتتك  ومتتع  البيئات، 

يح�صن  اأن  ميكن  علني  ب�صكل  املر�س 

واملجتمع  الفرد  م�صتوى  على  النتائج 

وال�صيا�صات.

اأي  يوجد  ال  الثاين:  اخلاطئ  املفهوم 

عالمات اأو اأعرا�س ملر�س ال�صرطان.

حتذيرية  عتتالمتتات  يتتوجتتد  احلقيقة: 

ال�صرطان،  اأنواع  للعديد من  واأعرا�س 

تقبل  فال  املبكر  الك�صف  فوائد  اأمتتا 

اجلدل.

ميكنني  ال  الثالث:  اخلتتاطتتئ  املفهوم 

القيام ب�صيء حيال مر�س ال�صرطان.

على  بالكثري  القيام  ميكن  احلقيقة: 

وال�صيا�صات،  واملجتمع  الفرد  م�صتوى 

وبا�صتخدام اال�صرتاتيجيات ال�صحيحة 

االأكتترث  ال�صرطانات  ثلث  تتتاليف  ميكن 

�صيوعاً.

اأملك  ال  اأنتتا  الرابع:  اخلاطئ  املفهوم 

احلتتتق يف احلتت�تتصتتول عتتلتتى التترعتتايتتة 

ال�صحية من مر�س ال�صرطان.

اأحقية  النا�س �صواء يف  احلقيقة: كل 

العالجية  اخلتتدمتتات  على  احل�صول 

ال�صرطان،  ملر�س  والفعالة  املجربة 

ودون اأن يعانوا امل�صقة نتيجة لذلك.

هناك اأكرث من 100 نوع من ال�صرطان ميكنها اأن ت�صيب اأّي جزء من اأجزاء اجل�صم.

حقائق وأرقام عن السرطان
يكلف مر�س ال�صرطان دول االحتاد االأوروبي 126 مليار يورو (107 مليار جنيه ا�صرتليني) �صنوياً.

اأكرث من 60 باملائة من اإجمايل حاالت االإ�صابة يف العامل حتدث يف اأفريقيا واآ�صيا واأمريكا اجلنوبية والو�صطى، 

واإن نحو 70 باملائة من حاالت الوفاة بال�صرطان يف العامل حتدث يف هذه املناطق·

اململكة العربية ال�صعودية االأقل اإ�صابة بال�صرطان بني الدول املتقدمة، واملنطقة ال�صرقية االأعلى بني مناطقها.

اليمن االأوىل عربياً، بت22 األف اإ�صابة �صنوياً، كما اأن ثلث �صكانها معر�س لالإ�صابة به مبعدل واحداً يف كل ثالثة 

اأفراد.

تتوقع منظمة ال�صحة العاملية اأن ت�صل معدالت االإ�صابة بال�صرطان اإىل 24 مليوناً يف ال�صنة بحلول عام 2035م.

اأنواع ال�صرطان اخلم�صة االأكرث �صيوعاً يف جميع اأرجاء العامل، والتي تفتك بالرجال بالدرجة االأوىل (ح�صب 

ن�صبة حدوثها) هي: �صرطان الرئة و�صرطان املعدة و�صرطان الكبد وال�صرطان القولوين امل�صتقيمي و�صرطان 

املريء.

اأنواع ال�صرطان اخلم�صة االأكرث �صيوعاً يف جميع اأرجاء العامل، والتي تفتك بالن�صاء بالدرجة االأوىل (ح�صب 

ن�صبة حدوثها) هي: �صرطان الثدي و�صرطان الرئة و�صرطان املعدة وال�صرطان القولوين امل�صتقيمي و�صرطان 

عنق الرحم.



 : تقرير  ملنظمة الشفافية يؤكد أنَّ

اململكة تقدمت 3 مراكز في مؤشر الفساد واحتلت 
املركز 63 عامليًا واخلامسة عربيَا

ال�صعودية  العربية  اململكة  تقدمت 

الف�صاد  مدركات  موؤ�صر  يف  مراكز   3

التقرير  ك�صفه  ما  هذا  2013م،  لعام 

منظمة  تتت�تتصتتدره  التتتتتذي  التت�تتصتتنتتوي 

ال�صفافية الدولية، وكما احتلت املرتبة 

63 عاملياً، واخلام�صة عربياً يف قائمة 

دول منطقة ال�صرق االأو�صط  و�صمال 

 66 املركز  يف  كانت  بينما  اأفريقيا، 

عاملياً يف العام املا�صي، وعلى ال�صعيد 

ذاته جاءت االإمارات العربية املتحدة 

وخليجياً، ويف  االأول عربياً  املركز  يف 

يف  قطر  وتلتها  عاملياً،    26 املرتبة 

احتلت  حيث  العربية،  التتدول  قائمة 

وجتتاءت  والتتعتت�تتصتترون،  الثامن  املتتركتتز 

البحرين يف املركز الت57 ، اأما �صلطنة 

ُعمان فقد حازت على املركز الت61 يف 

الكويت  واحتلت  الدول،  ف�صاد  موؤ�صر 

املركز ال�صابع عربياً واالأخري خليجياً، 

حيث تراجعت من املرتبة 66 يف العام 

املا�صي اإىل 69 عاملياً يف العام 2013.

املرتبة  دولتتًيّتتا  م�صر  احتلت  كما 

املوؤ�صر  يف   32 ن��ق��اط  ب��ع��دد   114

ال�صنوي، بينما كانت الدول االأ�صواأ 

يف املنطقة يف مكافحة الف�صاد هي 

و�صوريا  والتتعتتراق  وليبيا  ال�صودان 

واليمن واإيران.

التتذي حمل  ذاتتتته،  للتقرير  ووفتتقتتاً 

الف�صاد  مكافحة  »موؤ�صرات  عنوان 

االأقل  العربية  التتدول  فتتاإنَّ   ،»2013

دول  ثم  اخلليج،  دول  هي  ف�صاداً 

املغرب العربي، واأخرياً الدول التي 

اأهلية،  �صراعات  �صهدت  اأو  ت�صهد 

هي  االأردن  اأن  التقرير  ذكر  اأي�صاً 

اأداء،  املتو�صط  �صرق  دول  اأف�صل 

القرن  دول  تتقدم  جيبوتي  واأن 

االإفريقي.

اأحد  من جانبه قال فني هايرني�س 

»اإن  ال�صفافية  منظمة  الباحثني يف 

ب�صورة  التتفتتقتتراء  يتتطتتاول  الف�صاد 

ختتا�تتصتتة، ومتتتتا يتتتتتبتتني متتتن ختتالل 

االأكتتترث  التتتتدول  اأن  هتتو  الت�صنيف 

ف�صاداً هي الدول االأكرث فقراً واأنه 

يف هتتذه التتدول االأكتترث فتتقتتراً، فاإن 

االأقل ثراء هم الذين يعانون االأكرث 

تخرج  لن  التتدول  الف�صاد، هذه  من 

تكافح  مل  اإذا  الفقر  متتن  اإطتتالقتتاً 

الف�صاد«.

واجلدير بالذكر اأن موؤ�صر مدركات 

عن  ال�صادر   2013 لعام  الف�صاد 

ال�صفافية الدولية يُعد مبثابة حتذير 

ال�صلطة،  ا�صتخدام  اإ�تتصتتاءة  اأن  من 

والتتتتتعتتامتتالت التت�تتصتتريتتة، والتتر�تتصتتوة، 

تخريب  يف  م�صتمرة  م�صكالت  هي 

املجتمعات يف �صتى اأنحاء العامل.

من  اأكرث  فاإن  اأي�صاً  للتقرير  ووفقاً 

مبوؤ�صر  م�صمولة  دولتتة   177 ثلثي 

اأقتتتل من  عتتام 2013 قتتد اأحتتتترزت 

50 نقطة، على مقيا�س من (�صفر 

وجتتتود تتت�تتصتتور بتتدرجتتة عتتالتتيتتة من 

الف�صاد) اإىل (100 وجود ت�صور باأن 

الدولة نظيفة للغاية).

دول مرتاجعة

حلت �صوريا بني الدول التي �صجلت 

العام  الت�صنيف يف  تراجع يف  اأكرب 

اللتان  ومايل  ليبيا  وكذلك   ،2013

�تتصتتهتتدتتتا يف التت�تتصتتنتتوات االأختتتترية 

وقتتال  كتتتربى،  ع�صكرية  نتتتزاعتتتات 

مع  يرتافق  الف�صاد  »اإن  هايرني�س 

تفكك البلد، وهو ما ميكن روؤيته يف 

ليبيا و�صوريا، البلدين اللذين �صجال 

»اإذا  واأ�صاف  للف�صاد«،  تفاقم  اأكرب 

اأ�صفل  يف  التتتدول  اإىل  نتتظتترمت  متتا 

الت�صنيف، �صتجدون ال�صومال، اإنها 

دول حيث ال تعمل احلكومة ب�صكل 

اإىل  للجوء  النا�س  وي�صطر  فاعل، 

جميع اأنواع الو�صائل للح�صول على 

خدمات وتاأمني قوتهم وبقائهم«.

اأي�صاً ذكر التقرير اأنه من بني الدول 

التي حققت اأكرب قدر من التح�صن، 

امل�صتويات،  اأدنتتى  من  انطالقاً  ولو 

هي بورما، حيث با�صرت ال�صلطات 

التتعتت�تتصتتكتتريتتة احلتتتاكتتتمتتتة ادختتتتتال 

مت�صل  �صياق  ويف  الدميقراطية، 

هي  »ال�صفافية  هايرني�س  اأ�صاف  

ال�صبيل الوحيد الذي ي�صمح للبلدان 

بتتتتتفتتادي متتا يتتعتترف بتتاآثتتار املتتتوارد، 

متوافرة فقط  املتتوارد  تكون  اأن  اأي 

لنخبة حمدودة جداً، كما هو و�صع 

متتزدهتترة  اأختتتترى  ودول  نتتيتتجتترييتتا 

بف�صل ثروتها النفطية«.
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اجلميع مهدد

املنظمة  رئي�صة  قتتالتتت  جانبها  متتن 

هوجيت البيل »يُظهر موؤ�صر مدركات 

الف�صاد 2013 اأن جميع الدول مازالت 

جميع  على  الف�صاد  تهديد  تتتواجتته 

اإ�تتصتتدار  متتن  احلكومية؛  امل�صتويات 

التترتاختتيتت�تتس املتتحتتلتتيتتة وحتتتتتى اإنتتفتتاذ 

القوانني واللوائح«.

الدول  اأن  الوا�صح  من  اإنه  واأ�صافت 

�صاحبة اأعلى الدرجات تظهر بو�صوح 

امل�صاءلة،  تدعم  ال�صفافية  اأن  كيف 

واأنها قادرة على وقف الف�صاد.

اأعلى  �صاحبة  التتدول  »ولكن  وتابعت 

م�صكالت  تواجه  زالتتت  ما  الدرجات 

الدولة  ال�صيطرة على موؤ�ص�صات  مثل 

يف  والف�صاد  خا�صة،  متتاآرب  لتحقيق 

متتتويتتل احلتتمتتالت االنتتتتتختتابتتيتتة، ويف 

االإ�صراف على العقود العامة الكبرية، 

وهي من خماطر الف�صاد الكربى حتى 

االآن«.

لوقف  الوقت  »حتتان  اأنتته  اإىل  ولفتت 

الثغرات  اإن  بالف�صاد،  يفلتون  متتن 

القانونية وغياب االإرادة ال�صيا�صية يف 

املحلي  الف�صاد  من  تي�صر  احلكومات 

وت�صتدعي  للحدود،  العابر  والف�صاد 

مكافحة  اأجل  من  املت�صافرة  جهودنا 

االإفالت من العقاب على الف�صاد«.

ترتيب بع�س الدول الأوروبية

جاءت الدمنارك يف املرتبة االأوىل 

يليها  فتت�تتصتتاداً،  التتعتتامل  دول  كتتاأقتتل 

يف  وال�صويد  فنلندا  ثم  نيوزيلندا، 

املركزين الثالث والرابع، بينما حلت 

يليها  اخلام�س،  املركز  يف  الرنويج 

وهولندا،  و�صوي�صرا،  �صنغافورا، 

واأ�صرتاليا، وكندا.

واحتلت الواليات املتحدة االأمريكية 

املرتبة الت 19 على م�صتوى العامل، 

بينما حلت اإ�صرائيل يف املرتبة 36 

عاملياً.

ال�سعودية غري را�سية عن ترتيبها

اأكدت الهيئة الوطنية ملكافحة الف�صاد 

»نزاهة« عن عدم ر�صاها عن املركز 

بتقرير  فيه  اململكة  ُو�صعت  التتذي 

منظمة ال�صفافية الدولية، جاء ذلك 

خالل ت�صريح لرئي�س الهيئة االأ�صتاذ 

قال  ال�صريف،  اهلل  عبد  بن  حممد 

اأن  تاأكيدها على  الهيئة مع  »اإن  فيه 

ترتيبها يف التقرير ال يعك�س الو�صع 

نق�س  ب�صبب  واملتتتاأمتتتول  الطبيعي 

ت�صتقيها  التي  املعلومات  من  كثري 

تعول  اأنتتهتتا  اإال  املتتنتتظتتمتتة،  متت�تتصتتادر 

كثرياً على تعاون اجلهات احلكومية 

املطلوبة  املعلومات  بتوفري  املعنية 

املخت�صة  املنظمات  وتزويد  ون�صرها 

وافية  بتقارير  الهيئة  وتتتزويتتد  بها، 

الرتتيب          الدولة، املنطقة      الدرجة

69اإلمارات العربية املتحدة26

68قطر28

61إسرائيل36

48البحرين57

47ُعمان61

46اململكة العربية السعودية63

45األردن66

41تونس77

37املغرب91

36اجلزائر94

32مصر114

28لبنان127

25إيران144

18اليمن167

17سوريا168

16العراق171

15ليبيا172

11السودان174 43الكويت69

مدركات الفساد 2013 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
منظمة  ه��ي  ال�سفافية  منظمة 

دول�����ي�����ة غ�����ري ح���ك���وم���ي���ة م��ع��ن��ي��ة 

ب���ال���ف�������س���اد، وي��ت�����س��م��ن ال��ف�����س��اد 

ال�سيا�سي وغريه من اأنواع الف�ساد، 

وت�ستهر عامليًا بتقريرها ال�سنوي 

موؤ�سر الف�ساد، وهو قائمة مقارنة 

الف�ساد  انت�سار  حيث  من  للدول 

ح������ول ال�����ع�����امل، وم����ق����ر امل��ن��ظ��م��ة 

الرئي�سي يقع يف برلني
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ج����اءت خ��م�����س دول ع��رب��ي��ة ب���ني ال�����دول الأك���ر 

ف�سادًا وهي، وال�سودان، وليبيا، والعراق، و�سوريا، 

واليمن، وفقًا ملوؤ�سر الف�ساد

لقاءاتها  يف  ت�صتح�صرها  كي  عنها 

اجلهات  متتع  وات�صاالتها  التتدولتتيتتة 

اأن  واأ�صاف  املخت�صة«،  واملنظمات 

عن  ر�صاها  عتتدم  تعلن  اإذ  الهيئة 

اململكة  فيه  و�صعت  الذي  امل�صتوى 

يف الرتتيب، فاإنها ت�صعى للعمل على 

اجلهات  مع  بالتعاون  ذلك  معاجلة 

يف  اململكة  ترتيب  لتح�صني  املعنية 

امل�صتقبل.

اململكة  اأن  اإىل  التت�تتصتتريتتف  ولتتفتتت 

اأجهزتها  بجميع  ال�صعودية  العربية 

حتتتٍد  اأمتتتتام  وال�صبطية  التترقتتابتتيتتة 

يف  اململكة  �تتصتتورة  لتح�صني  كبري 

ظل  يف  التتفتت�تتصتتاد،  مكافحة  جمتتال 

التي  الكبرية  االإداريتتة  االإ�صالحات 

ال�صريفني،  بها خادم احلرمني  اأمر 

اآل  عبدالعزيز  بتتن  عتتبتتداهلل  امللك 

�صعود -حفظه اهلل- و�صرورة العمل 

خالل  من  الف�صاد  ملكافحة  اجلتتاد 

لتعزيز  وتكاتفها  اجلهود  م�صاعفة 

وتفعيل  والنزاهة  ال�صفافية  مبداأ 

االأنظمة وال�صيا�صات الالزمة لذلك.
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إنشاء صندوق لدعم تعليم الفتيات في باكستان
تعليمي مدقع« ويح�صلون  »فقر  حالة 

عام  التعليم  من  عامني  من  اأقل  على 

2010م.

متتوا�تتصتتلتتة جلتتهتتود  ويف   ومتتتتوؤختتتتراً 

التعليم  حق  لدعم  الدولية  املنظمات 

يف باك�صتان، فقد وقعت املديرة العامة 

وزيتتر  متتع  بوكوفا  اإيتتريتتنتتا  لليوني�صكو 

حممد  باك�صتان  يف  والتعليم  الرتبية 

باإن�صاء  يق�صي  اتفاقاً،  الرحمن  بليغ 

وتتتوفتتري  لتتدعتتم  ا�صتئماين  �تتصتتنتتدوق 

يف  حمتتدوداً  تقدماً  باك�صتان  حققت 

حت�صني جودة ونطاق نظامها التعليمي، 

العامل  الفريق  اأ�صدره  لتقرير  ووفقاً 

 (PETF) املعني بالتعليم يف باك�صتان

اأكرث من  فتتاإنَّ هناك  يف عام 2011م، 

التعليم  �صن  يف  طفل  ماليني  �صبعة 

االبتدائي مل يلتحقوا باملدار�س، ووفقاً 

للرتبية  املتحدة  االأمم  ملنظمة  اأي�صاً 

والعلم والثقافة (اليوني�صكو)، فاإن 30  

باملائة من �صكان باك�صتان يعي�صون يف 

وبيئات  اأف�صل  وجتتودة  اأكتترب  انتفاعاً 

النائية  املناطق  للفتيات يف  اآمنة  تعلم 

يف باك�صتان.

»اإنَّ  بوكوفا  اإيرينا  قالت  جانبها  من 

قتتوى  اأهتتتتم  متتن  هتتو  التتفتتتتتيتتات  تعليم 

الكرامة االإن�صانية كما اأنه م�صاألة من 

وا�صرتاتيجية  االإن�صان  حقوق  م�صائل 

التنمية  جمتتتال  يف  ب�صرعة  للتقدم 

الب�صرية وال�صالم، وتعليم الفتيات هو 

الطويل  املتتدى  على  ا�صتثمار  اأف�صل 

ميكن لبلد ما اأن يبعثه لتعزيز االندماج 

االجتماعي والعدالة وامل�صاواة والنمو 

يقت�صر  »ال  واأ�صافت  االقت�صادي«، 

التعليم على عدد  يهمنا يف جمال  ما 

االأمتتتوال  متتن  املتتزيتتد  و�صخ  املتعلمني 

وحت�صني معدالت االلتحاق باملدار�س، 

يف  املتتتتتاح  التعليم  نوعية  يخ�س  بتتل 

والكفاءات  املعلمني  وتدريب  املدار�س 

الئقة  وظتتائتتف  لتوفري  ال�صلة  ذات 

وجمتمع يدمج كل االأطراف، و�صيعالج 

�صندوق مالال كل هذه االأمور«.

بليغ  التتوزيتتر  حممد  قتتال  متتن جانبه 

التفاوت  ن�صبة  اليوم  »ت�صل  الرحمن 

االنتفاع  يف  والفتيات  الفتيان  بتتني 

وبف�صل  اإىل %10،  االبتدائي  بالتعليم 

باك�صتان،  يف  متتالال  �صندوق  برنامج 

اإىل  الفجوة  هتتذه  ت�صييق  اإىل  نرمي 

»اإن  واأ�صاف  �صنوات«،  ثالث  يف   %5

الفتيان  مع  مت�صاويات متاماً  الفتيات 

يف احلقوق التي منحها لها االإ�صالم، 

ولي�س التعليم يف عامل اليوم خياراً بل 

هو حق اأ�صا�صي لكل طفل، واحلكومة 

ود�صتورياً  واأخالقياً  معنوياً  م�صئولة 

بغ�س  طفل  لكل  التعليم  توفري  عتتن 

النظر عن العقيدة اأو اجلن�س«.

للمنظمة  فاإنَّ ال�صندوق الذي  ووفقاً 

تبلغ قيمته �صبعة ماليني دوالر، �صريكز 

يراعي  تدريباً  املعلمني  تدريب  على 

املنظور اجلن�صاين لرفع م�صتوى الوعي 

تعليم  ولدعم  املحلية  اجلماعات  يف 

الفتيات، وي�صجل ذلك اإطالق املرحلة 

امل�صتوى  رفيع  احلدث  بعد  التنفيذية 

بالتعاون  اليوني�صكو  ا�صت�صافته  الذي 

مع حكومة باك�صتان يف دي�صمرب 2012 

عندما اأعلن اإن�صاء �صندوق مالال حلق 

الفتيات يف التعليم.

على الرغم من جعل التعليم يف باك�ستان حق اأ�سا�سي 

د�ستوري عام 2010، فاإن باك�ستان ما زالت ل حتظى 

بفر�سة الوفاء بهدفها الإمنائي لالألفية املتمثل يف 

حتقيق التعليم للجميع بحلول عام 2015م، ول يزال 

3.8 مليون فتاة غري ملتحقة باملدار�س، اإ�سافة اإىل 

اأنَّ الفتيات امللتحقات باملدار�س هن اأكر عر�سة من 

الأولد لالنقطاع عن التعليم

 تعليم الفتيات فى باك�ستان
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حملة عن منظمة األمم املتحدة

اجلزء الثامن من »اتفاقية حقوق الطفل«اعرف حقوقك وواجباتك

االأطتتراف يف هذه  التتدول  اإىل  ويبلغها  ر�صحتهم،  التي  االأطتتراف  التتدول  مبيناً 

االتفاقية.

اإىل  العام  االأمتتني  يدعو  االأطتتراف  للدول  اجتماعات  االنتخابات يف  5. جترى 

عقدها يف مقر االأمم املتحدة، ويف هذه االجتماعات، التي ي�صكل ح�صور ثلثي 

لع�صوية  املنتخبون  االأ�صخا�س  يكون  لها،  قانونياً  ن�صاباً  فيها  االأطتتراف  الدول 

اللجنة هم الذين يح�صلون على اأكرب عدد من االأ�صوات وعلى االأغلبية املطلقة 

الأ�صوات ممثلي الدول االأطراف احلا�صرين امل�صوتني.

جرى  اإذا  انتخابهم  اإعادة  ويجوز  �صنوات،  اأربع  ملدة  اللجنة  اأع�صاء  ينتخب   .6

يف  املنتخبني  االأع�صاء  من  خم�صة  واليتتة  متتدة  اأن  غري  جديد،  من  تر�صيحهم 

يقوم  مبا�صرة  االأول  االنتخاب  وبعد  �صنتني،  بانق�صاء  تنق�صي  االأول  االنتخاب 

رئي�س االجتماع باختيار اأ�صماء هوؤالء االأع�صاء اخلم�صة بالقرعة.

7. اإذا توفى اأحد اأع�صاء اللجنة اأو ا�صتقال اأو اأعلن الأي �صبب اآخر اأنه غري قادر 

على تاأدية مهام اللجنة، تعني الدولة الطرف التي قامت برت�صيح الع�صو خبرياً 

اآخر من بني رعاياها ليكمل املدة املتبقية من الوالية، رهناً مبوافقة اللجنة.

8. ت�صع اللجنة نظامها الداخلي.

9. تنتخب اللجنة اأع�صاء مكتبها لفرتة �صنتني.

10. تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر االأمم املتحدة اأو يف اأي مكان منا�صب 

اآخر حتدده اللجنة، وجتتمع اللجنة عادة مرة يف ال�صنة وحتدد مدة اجتماعات 

اللجنة، ويعاد النظر فيها، اإذا اقت�صى االأمر، يف اجتماع للدول االأطراف يف هذه 

االتفاقية، رهناً مبوافقة اجلمعية العامة.

يلزم من موظفني ومرافق ال�صطالع  العام لالأمم املتحدة ما  11. يوفر االأمني 

اللجنة ب�صورة فعالة بوظائفها مبوجب هذه االتفاقية.

اجلمعية  مبوافقة  االتفاقية،  هذه  املن�صاأة مبوجب  اللجنة  اأع�صاء  يح�صل   .12

العامة، على مكافاآت من موارد االأمم املتحدة، وفقاً ملا قد تقرره اجلمعية العامة 

من �صروط واأحكام.

املادة  الواحد والأربعون

لي�س يف هذه االتفاقية ما مي�س اأي اأحكام تكون اأ�صرع اإف�صاء اإىل اإعمال حقوق 

الطفل والتي قد ترد يف:

(اأ) قانون دولة طرف، اأو،

(ب) القانون الدويل ال�صاري على تلك الدولة. 

املادة  الثانية والأربعون

وا�صع  نطاق  واأحكامها على  االتفاقية  مبادئ  تن�صر  باأن  االأطراف  الدول  تتعهد 

بالو�صائل املالئمة والفعالة، بني الكبار واالأطفال على ال�صواء.

املادة  الثالثة والأربعون

1. تن�صاأ لغر�س درا�صة التقدم الذي اأحرزته الدول االأطراف يف ا�صتيفاء تنفيذ 

االلتزامات التي تعهدت بها يف هذه االتفاقية جلنة معنية بحقوق الطفل ت�صطلع 

بالوظائف املن�صو�س عليها فيما يلي:

والكفاءة  الرفيعة  اخللقية  املكانة  ذوي  من  ع�صرة خرباء  من  اللجنة  تتاألف   .2

االأطراف  الدول  وتنتخب  االتفاقية،  هذه  تغطيه  الذي  امليدان  يف  بها  املعرتف 

ال�صخ�صية،  ب�صفتهم  االأع�صاء  هتتوؤالء  ويعمل  رعاياها  بني  من  اللجنة  اأع�صاء 

ويوىل االعتبار للتوزيع اجلغرايف العادل وكذلك للنظم القانونية الرئي�صية.

3. ينتخب اأع�صاء اللجنة باالقرتاع ال�صري من قائمة اأ�صخا�س تر�صحهم الدول 

االأطراف، ولكل دولة طرف اأن تر�صح �صخ�صاً واحداً من بني رعاياها.

4. يجرى االنتخاب االأول لع�صوية اللجنة بعد �صتة اأ�صهر على االأكرث من تاريخ 

العام لالأمم  االأمني  ويوجه  �صنتني،  وبعد ذلك مرة كل  االتفاقية  نفاذ هذه  بدء 

الدول  اإىل  ر�صالة  انتخاب  كل  تاريخ  من  االأقتتل  على  اأ�صهر  اأربعة  قبل  املتحدة 

االأطراف يدعوها فيها اإىل تقدمي تر�صيحاتها يف غ�صون �صهرين، ثم يعد االأمني 

العام قائمة مرتبة ترتيباً األف بائياً بجميع االأ�صخا�س املر�صحني على هذا النحو 

*ان�صمت اململكة اإىل اتفاقية حقوق الطفل يف فرباير 1996م و والتي اعتمدتها االأمم املتحدة يف 20 نوفمرب 1989م ، وقد حتفظت على املواد التي تتعار�س مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية 

اأن�صئت االأمم املتحدة يف 24 

ت�صرين االأول/اأكتوبر 1945م

يوجد حاليا اأكرث من 120 األف لالأمم املتحدة 193 دولة ع�صو

فرد من حفظة ال�صالم يف 16 

عملية من عمليات حفظ ال�صالم

العربية وال�صينية واالإنكليزية 

والفرن�صية والرو�صية 

واالإ�صبانية هي اللغات الر�صمية 

لالأمم املتحدة

االأمم املتحدة هي منظمة دولية اأ�ص�صها 51 دولة عقب احلرب العاملية الثانية يف عام 1945م، وتتمحور مقا�صدها يف :

1-  حفظ ال�صالم يف جميع اأنحاء العامل

2-  تطوير عالقات ودية بني االأمم

3-  م�صاعدة االأمم على العمل معاً لتح�صني حياة الفقراء، والتغلب على اجلوع، واملر�س، واالأمية، ولت�صجيع احرتام حقوق االآخرين وحرياتهم

4-  اأن تكون مركزاً لتن�صيق االإجراءات التي تتخذها االأمم من اأجل حتقيق هذه املقا�صد

ونظراً لطابعها الدويل الفريد وال�صالحيات املمنوحة يف ميثاق تاأ�صي�صها، فت�صتطيع اأن تتخذ اإجراءات ب�صاأن نطاق وا�صع من الق�صايا، كما اأنها توفر منتدى للدول 

الت193 االأع�صاء فيها لتعبري فيه عن اآرائها من خالل اجلمعية العامة وجمل�س االأمن واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي وغريها من االأجهزة واللجان.
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تدشني أول موقع الكتروني 
لتوليد الطاقة املائية  كاريكاتري

حددت املادة الثانية واخلم�صون بعد 

ال�صعودي،  العمل  نظام  من  املائة 

اأثناء  العاملة  املتتتراأة  راتتتب  متتقتتدار 

اإجتتتازة  يف  عملها  عتتن  اإنقطاعها 

اأجرها،  ن�صف  يعادل  مبا  الو�صع 

يف حتتتال كتتتان لتتديتتهتتا ختتدمتتة �صنة 

ولها  العمل،  �صاحب  لتتدى  فتتاأكتترث 

بلغت  اإذا  الكاملة  االأجتترة  احلق يف 

فاأكرث  �صنوات  ثالث  خدمتها  مدة 

الذي  الوقت  االإجتتتازة، يف  بدء  يوم 

يُدفع  اأنه ال  ذاتها  املادة  فيه  اأكدت 

ال�صنوية  اإجازتها  اأثناء  االأجتترة  لها 

يف  ا�صتفادت  قد  كانت  اإذا  العادية 

ال�صنة نف�صها من اإجازة و�صع باأجر 

اأجرها  ن�صف  اإليها  ويدفع  كامل، 

كانت  اإذا  ال�صنوية،  االإجتتتازة  اأثناء 

نف�صها من  ال�صنة  ا�صتفادت يف  قد 

اإجازة و�صع بن�صف اأجر، كما جاءت 

املادة الرابعة واخلم�صون بعد املائة 

من النظام ذاته لتوؤكد على اأنه يحق 

اإىل  تعود  عندما  العاملة  لتتلتتمتتراأة 

مزاولة عملها بعد اإجازة الو�صع اأن 

اإر�صاع مولودها فرتة  تاأخذ بق�صد 

يف  تزيد  ال  لال�صرتاحة  فتترتات  اأو 

اليوم  يف  ال�صاعة  على  جمموعها 

عتتالوة على فرتات  وذلتتك  الواحد، 

العمال،  جلميع  املمنوحة  التتراحتتة 

وحت�صب هذه الفرتة اأو الفرتات من 

يرتتب  وال  الفعلية،  العمل  �صاعات 

عليها تخفي�س االأجر.

كما ال يجوز ل�صاحب العمل ف�صل 

عن  التتنتتاجت  مر�صها  اأثتتنتتاء  العاملة 

احلمل اأو الو�صع، بعد اإثباته بتقرير 

مدة  تتجاوز  اأال  على  معتمد،  طبي 

وال  يتتومتتاً،  وثتتمتتانتتني  متتائتتة  غيابها 

م�صروع  �صبب  بغري  ف�صلها  يجوز 

يف  عليها  املن�صو�س  االأ�صباب  من 

والثمانني  املائة  العمل خالل  نظام 

ال�صابقة على التاريخ املحتمل  يوماً 

املادة  عليه  ن�صت  ملا  وفقاً  للوالدة، 

ال�صاد�صة واخلم�صون بعد املائة من 

النظام ذاته.

ما مقدار راتب املرأة العاملة أثناء إجازة الوضع وهل 
يحق لصاحب العمل فصلها أثناء فترة مرضها الناجت 

عن احلمل أو الوضع؟

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ت
نيا

نو
قا

نقاًل عن صحيفة

اأول  »اي�صب«، مت تد�صني  املائية  الطاقة  الدويل مل�صروعات  بالتعاون مع املركز 

موقع على �صبكة االنرتنت بهدف توفري وتقا�صم املعلومات االأ�صا�صية الالزمة 

الإن�صاء امل�صاريع ال�صغرية لتوليد الطاقة املائية يف دول اأع�صاء منظمة »يونيدو« 

منظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية.

جاء ذلك عرب بيان اأ�صدرته موؤخراً املنظمة، اأو�صحت خالله اأن املوقع اجلديد 

يقدم معلومات عن اأف�صل املمار�صات العملية اخلا�صة مب�صاريع توليد الطاقة 

املائية يف مناطق خمتلفة على م�صتوى العامل، باالإ�صافة اإىل توفري اأكرث من 20 

تقييماً عاماً واإقليمياً ونحو 149 تقريراً على امل�صتوى الُقطري.

الريفية  والطاقة  املتجددة  الطاقة  رئي�س وحدة  من جانبه قال دييجو ما�صريا 

اإىل م�صاهمة  ا�صتناداً  بت�صهيل هذا اجلهد اجلماعي  »نحن فخورون  باملنظمة 

اأكرث من 60 موؤلفاً اإىل جانب منظمات خمتلفة من جميع اأنحاء العامل«، م�صرياً 

االأكرث  الطاقة  حلول  من  واحدة  هي  ال�صغرية  املائية  الطاقة  م�صاريع  اأن  اإىل 

اخلطوة  اأنها  ومعترباً  وامل�صتدامة،  ال�صاملة  ال�صناعية  التنمية  لتعزيز  مالءمة 

االأوىل مل�صاعدة الدول على ا�صتخدام بديل الطاقة املائية من خالل ن�صر بيانات 

موثوقة للم�صاعدة على بدء م�صاريع �صغرية للطاقة املائية.

سوق العمل

مخرجات التعليم
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

امللكي رقم )م/2( وتاريخ 1435/1/22ه����،  باملر�سوم  ال�سادر  الإج���راءات اجلزائية اجلديد  تناول نظام 

والذي بداأ العمل فيه  يوم اجلمعة  1435/2/3ه�، وحل حمل نظام الإجراءات اجلزائية ال�سابق ال�سادر 

املعمول به  النظام  رق��م )م/39( وتاريخ 1422/7/28ه�����، تعديالت  جوهرية  يف م��واد  امللكي  باملر�سوم 

حاليًا، م��ن خ��الل ح��ذف واإ���س��اف��ة م��واد ج��دي��دة، حيث األ��غ��ى ك��ل  م��ا يتعار�س معه م��ن اأح��ك��ام ، وقد 

جتاوزت مواده ال��222 مادة وتطبق على الق�سايا املعرو�سة اأمام املحاكم والتي مل يتم الف�سل بها قبل 

�سدور النظام اجلديد ، كما جاءت مواده من خالل  ع�سرة اأبواب تناولت ف�سولها جميع امل�سائل التي 

اإج��راءات ال�ستدلل )جمع   – وانق�سائها(  الدعوى اجلزائية )رفعها  اأحكام عامة-  تتعلق مبا يلي: 

�سبط   ، وامل�ساكن  الأ�سخا�س  تفتي�س  املتهم،  على  القب�س  باجلرمية،  التلب�س  و�سبطها،  املعلومات 

الر�سائل ومراقبة املحادثات(- اإجراءات التحقيق )ت�سرفات املحقق، ندب اخلرباء، النتقال واملعاينة 

والتفتي�س و�سبط الأ�سياء املتعلقة باجلرمية ، الت�سرف يف الأ�سياء امل�سبوطة، ال�ستماع اإىل ال�سهود، 

املوؤقت،  الإف��راج  التوقيف،  اأم��ر  والإح�سار،  القب�س  واأم��ر  باحل�سور  التكليف  واملواجهة،  ال�ستجواب 

الخت�سا�س(-  تنازع   ، اجلزائية  )الخت�سا�سات  املحاكم  الدعوى(-  يف  والت�سرف  التحقيق  انتهاء 

اإجراءات املحاكم )اإبالغ اخل�سوم ، ح�سور اخل�سوم، حفظ النظام يف جل�سات، تنحي الق�ساة وردهم 

عن احلكم، الدعاء باحلق اخلا�س، اإجراءات اجلل�سة ونظامها، دعوى التزوير الفرعية، احلكم، اأوجه 

البطالن(- طرق العرتا�س على الأحكام )ال�ستئناف والنق�س واإعادة النظر(- قوة الأحكام النهائية 

– الأحكام الواجبة التنفيذ- اأحكام ختامية.

ول �سك اأن �سدور مثل هذا  النظام  يعترب نقلة نوعية و اإجن��ازًا ملرحلة بالغة الأهمية من مراحل 

م�سروع خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- لتطوير مرفق 

الطريق  وي�سهل  الق�سائي  ال�سلك  يخدم  الق�سائية، مما  املنظومة  مكونات  لي�سمل جميع  الق�ساء 

اإىل حت�سيل احلقوق بوقت يختلف متامًا عن التقادم الزمني الذي كان مير مبراحل التقا�سي يف 

اأو  املرتافعون  �سواء  احل��ق��وق   اأ�سحاب  منه   ي�ستفيد  اإيجابيًا  ق���رارًا  يجعله  واملتابعة، مما  املراجعة 

وكالئهم اأو ممثليهم من املحاميني.

نظام اإلجراءات اجلزائية
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