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صرح مصدٌر مسؤوٌل بالجمعية الوطنية 
تابعت  الجمعية  بــأن  اإلنــســان  لحقوق 
ومــا   ، المحلية  الــصــحــف  فــي  نــشــر  مــا 
التواصل  مــواقــع  بعض  فــي  تــداولــه  تــم 
تم  التي  التعديات  عــن   ، االجتماعي 
مدينة  بضواحي  (مقّنعة)  بقرية  إزالتها 
الجمعية  كلفت  وقــد  المكرمة،  مكة 
ومقابلة   ، القرية  بزيارة  لها  تابعاً  فريقاً 
ما  ومعاينة   ، المتضررين  األهالي  بعض 
الطبيعة،  على  إجــراءات  من  اتخاذه  تم 
مقام  بيان  على  الجمعية  اطلعت  كما 
نشر  الذي  المكرمة  مكة  منطقة  إمــارة 
ــمــكــون من  فـــي الــصــحــف الــمــحــلــيــة ال
خمسة بنود توضيحية ، والذي َبيَّن أن 
للدولة،  ملكيتها  تعود  (مقّنعة)  أرض 
الشئون  وزارة  قبل  من  مخصصة  وأنها 
البلدية والقروية منطقة صناعية ، كما 
أمانة  تصريح  على  الجمعية  اطلعت 
الــعــاصــمــة الــمــقــدســة بـــأن بــعــض هــذه 
لالستثمار  قبلها  من  مخصصة  المواقع 

العام.
سكان  معظم  أن  للجمعية  تأكد  وقــد 
المواطنين  من  إليها  المشار  المنطقة 
بالطريقة  المباني  إزالــة  وأن  البسطاء، 
ضررين  عليهم  جمعت  قد  تمت  التي 
أموالهم  ضياع  ضــرر  األول:  معضلين، 

في تكاليف األراضي التي أنشأوا عليها 
آثــار  ضــرر  والــثــانــي:  ألســرهــم،  مساكن 
المتخذة  والـــقـــرارات  األنظمة  تنفيذ 
يكون  األمثل  الحل  و   ، الخصوص  بهذا 
بتوفير منازل بديلة للمتضررين ونقلهم 
حتى  مساكنهم  فــي  تركهم  أو   ، إليها 
توفر الدولة لهم المساكن البديلة على 
غرار التنظيم الذي تم اتخاذه لمعالجة 
الــتــعــديــات بــــوادي (عــمــق)، كــمــا جــاء 
بالبند الرابع في بيان إمارة منطقة مكة 
الحق  المختصة  وللجهات   ، المكرمة 
وباع  بالمواطنين  َر  َغرَّ من  محاسبة  في 
البند  في  جاء  لما  وفقاً  يملك  ال  ما  لهم 
المشار  اإلمارة  مقام  بيان  من  الخامس 

إليه آنفاً.
ومن نافلة القول أن استمرار المواطنين 
في بناء تلك المساكن كان نتيجة غض 
األنظمة  منفذي  قبل  من  عنهم  الطرف 
السنوات  خالل  الحكومية  والتعليمات 
ــاء هــذه  ــن ــتــي شــهــدت ب ــمــاضــيــة، ال ال
المنطقة   في  سكاني  كامتداد  المنازل 
منازل  إنشاء  االمتداد  ذلك  شمل  وقد 
إنشاء  إلــى  باإلضافة  األدوار،  متعددة 
جــامــع وحــديــقــة ومــلــعــب أطــفــال على 
على  يحتوي  تخطيطاً  مخططة  أرض 
مــرصــوفــة،  فسيحة  مـــزدوجـــة  شــــوارع 

تخطيط  ذات  المنطقة  أن  يوحي  مما 
المعنية  الجهات  مــن  معتمد  نظامي 
البعض  يوهم  ومما   ، االختصاص  ذات 
ويجعلهم  عشوائية  غير  منطقة  أنها 
تتم  بها  البناء  اجـــراءات  أن  يعتقدون 

طبقا لألنظمة المعمول بها.
وكان من الواجب قبل إزالة هذه المباني 
إعطاء المواطنين المهلة الكافية ، حتى 
المناسبة  البديلة  المساكن  توفير  يتم 
لــهــم بــعــد فــحــص الــمــســتــنــدات التي 
حق  يلغي  ال  اإلمهال  هــذا  و   ، بأيديهم 
المعمول  األنظمة  تطبيق  في  الحكومة 
َر أو  بها بهذا الشأن على من كل من َغرَّ

ى. َتَعدَّ
والجمعية إذ تؤكد على وجوب احترام 
األنــظــمــة والــتــعــلــيــمــات والــــقــــرارات 
الحكومية ، ترى أنه يجب على الجهات 
لمصالح  الــراعــيــة  بصفتها  ـ  المختصة 
تقديم  عــلــى  والــقــائــمــة   ، الــمــواطــنــيــن 
يتعلق  ما  كل  ومتابعة  لهم  الخدمات 
بهم من مصالح خاصة في إطار متابعتها 
للمصالح العامة ـ أن تقوم تلك الجهات 
على  األدنــى  الضرر  بتغليب  المختصة 
الـــضـــرر األشــــد ، ومـــراعـــاة الــمــســتــوى 
الشريحة  لــهــذه  البسيط  االجــتــمــاعــي 
مــن الــمــواطــنــيــن، فــهــؤالء الــمــواطــنــون 

أقاموا منازلهم التي تمت إزالتها إليواء 
وعــدم  الحاجة  ضغط  تحت   ، أســرهــم 
خالل  من  وأنه   ، البديل  المسكن  توفر 
راحة  على  ـ  الله  أعزها  ـ  الدولة  حــرص 
المواطنين ال يجوز ترك تلك األسر التي 

تم إزالة منازلها دون مأوى .
الحاالت  تمييز  يجب  أنه  الواضح  ومن 
مساكن  الــمــواطــنــون  فيها  أقـــام  الــتــي 
تأويهم أو منازل تسترهم ، عن الحاالت 
تسوير  إلـــى  الــبــعــض  فيها  عــمــد  الــتــي 
األراضي كأحوشة أو مساحات محجوزة 
للمضاربة فيها والمتاجرة بها واستغالل 
المواطنين  حــاالت  أن  إذ  المواطنين، 
تستوجب  للسكن  المحتاجين  البسطاء 
الــتــأنــي والــنــظــرة الــرحــيــمــة لــهــم ، أمــا 
والمتاجرة  باألراضي  المضاربة  حاالت 
اإلزالة  تستوجب  فإنها  واالستغالل  بها 
والمحاسبة الدقيقة لكل من قام بذلك.
البعد  بــمــراعــاة  ــؤكــد  ت الــجــمــعــيــة  إن 
ومراجعة   ، الــصــدد  بــهــذا  االجــتــمــاعــي 
الطبيعة  على  إجـــراءات  من  تم  ما  كل 
من  حــدث  مــا  تعالج  التي  بالطريقة   ،
وجوٍه  إلى  البسمة  يعيد  وبما  سلبيات، 
يحقق  وبما   ، إزاالت  من  تم  ما  أَْحَزنََها 
العدالة للجميع وهي على ثقة من قيام 
الجهات ذات العالقة بواجباتها في هذا 

الشأن نحو هذه األسر والله الموفق،،،
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تصريح صحفي من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن 
التعديات التي مت إزالتها بقرية )مقَنّعة(



٤
سفير حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية الهولندية وسفير هولندا لدى 

اململكة يزوران اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
بــــوزارة  اإلنـــســـان  حــقــوق  ســفــيــر  زار 
كييس  السيد  الهولندية  الخارجية 
السياسات  منسق  يــرافــقــه  بــار  فــان 
الورنــس  والسيد  بــالــوزارة  الخارجية 
ــدى  ــهــوف ســفــيــر هـــولـــنـــدا ل ــســت وي
الوطنية  الجمعية  مــؤخــراً  المملكة 
استقبالهم  في  وكان  اإلنسان  لحقوق 
الوطنية  الــجــمــعــيــة  ــيــس  رئ ســعــادة 
بن  مفلح  الــدكــتــور  اإلنــســان  لحقوق 
أعضاء  من  وبعض  القحطاني  ربيعان 

الجمعية .
رئيس  سعادة  قــدم  اللقاء  بداية  في 
أنشطة  عــن  مــوجــز  شـــرح  الجمعية 
الجمعية ومساهمتها في نشر الثقافة 
ونوعية  عملها  ــيــات  وآل الحقوقية، 

تقدمه  ومـــا  تتلقاها  الــتــي  الــقــضــايــا 
الشأن  هــذا  في  أعمال  من  الجمعية 
حقوق  مجال  في  الملحوظ  والتقدم 
التي  والجهود  المملكة  في  اإلنسان 

تبذل من أجل تعزيزه .
وقد تطرق الحديث إلى دخول المرأة 
إلى عضوية مجلس الشورى والسماح 
لها بالمشاركة في االنتخابات البلدية  
المملكة  تشهده  التي  الكبير  والتطور 

في مجال حقوق المرأة.
القضايا  لبعض  الحديث  تطرق  كما 
عقوبة  ومــنــهــا  األخـــــرى  الــحــقــوقــيــة 
أحكام  من  هولندا  موقف  و  اإلعــدام 
ــتــي بــيــن ســعــادة رئيس  اإلعــــدام وال
تستند  أنــهــا  الــزائــر  للوفد  الجمعية 

الحكم  يــصــدر  وال  شرعية  لنصوص 
عدد  من  نظرها  بعد  إال  فيها  النهائي 
تحقيق  يضمن  بما  القضاة  من  كبير 
على  حريصة  الجمعية  وأن  العدالة 
في  الــعــادلــة  المحاكمة  شــروط  توفر 
الــدولــة  أن  كما  القضايا،  هــذه  مثل 
هذه  مثل  في  الدم  أولياء  مع  تسعى 
تنفيذ  على  العفو  لتقديم  القضايا 
التي  اإلعــدام  عقوبات  وأن  العقوبة 
نفذت مؤخراً نفذت في حق أشخاص 

متهمين بجرائم إرهابية كبيرة .
وباستفسار سعادة رئيس الجمعية من 
الحكومة  موقف  عن  الــزائــر  الضيف 
في  الجارية  األحــداث  من  الهولندية 
وأحداث  السورية  المنطقة كالقضية 

الــيــمــن والـــتـــدخـــالت االيـــرانـــيـــة في 
المنطقة وتأثيرها على حقوق اإلنسان 
تحتاج  القضية  أن  السفير  ذكــر  وقــد 
ولكن  والعناية  االهتمام  من  مــزيــداً 
فيما يتعلق بحقوق اإلنسان فإن األمر 
األمور  بعض  لتحقيق  السعي  يقتضي 
أوالً  االنتهاكات  منع  وهي  األساسية 
معاقبة  ثــم  ومــن  الحماية  توفير  ثــم 

المنتهكين.
استيعاب  إلــى  الحديث  تطرق  وقــد 
الالجئين  من  كبيرة  ألعــداد  المملكة 
من  وتمكينهم  واليمنين  السوريين 
كالعمل  الحقوق  مــن  بكثير  التمتع 
الملحوظ  والتقدم  والعالج  والتعليم 
في مجال حقوق العمالة في المملكة. 
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وفد دبلوماسي بريطاني يزور اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
ـــشـــرق األوســــط  ـــــر شـــــؤون ال ــــام وزي ق
توبياس  السيد  البريطانية  بالخارجية 
بريطانيا  سفير  ســعــادة  يرافقه  ـــوود  ال
كوليس  سايمون  السيد  المملكة  لدى 
إدارة  مــديــرة  سكوت  جولي  والسيدة 
والسيد  البريطانية  بالخارجية  الخليج 
لوزير  الخاص  السكرتير  كالدر  جرانت 
ناقوال  والسيدة  البريطاني  الخارجية 
البريطاني  السفير  مستشارة  وودجــت 
لدى المملكة  بزيارة للجمعية الوطنية 
لــحــقــوق اإلنـــســـان مـــؤخـــراً ، وكـــان في 
الجمعية  رئــيــس  ســعــادة  استقبالهم 
القحطاني  ربيعان  بــن  مفلح  الدكتور 
للجمعية  ـــام  ـــع ال ـــن  ـــي األم وســــعــــادة 
ــد بـــن عــبــدالــرحــمــن  الــمــســتــشــار  خــال
الجمعية  رئــيــس  وسكرتير  الــفــاخــري، 

األستاذ  أحمد بن محمد المحمود.
رئيس  ســعــادة  قــدم  اللقاء  بــدايــة  فــي   

الــجــمــعــيــة شــــرح مــوجــز عـــن أنــشــطــة 
الثقافة  نشر  في  ومساهمتها  الجمعية 
الحقوقية وآليات عملها ونوعية القضايا 
الجمعية  تــقــدمــه  ومـــا  تتلقاها  الــتــي 
مــن جــهــود فــي مــجــال حــقــوق اإلنــســان 
المجال  هــذا  فــي  الملحوظ  والــتــقــدم 
تعزيزه،  أجل  من  تبذل  التي  والجهود 
الملحوظ  التقدم  إلى  الوزير  أشار  وقد 
المملكة   في  اإلنسان  حقوق  أحوال  في 
عضوية  إلى  المرأة  دخول  من  المالحظ 
مجلس الشورى والسماح لها بالمشاركة 
فــي االنــتــخــابــات الــبــلــديــة وقـــد تطرق 
الحقوقية  الــقــضــايــا  لبعض  الــحــديــث 
وموقف  اإلعــدام  عقوبة  ومنها  األخرى 
تطرق  وقـــد   ، منها  األوروبـــيـــة  الــــدول 
البرلمانيين  بعض  لمواقف  الحديث 
أوضــاع  مــن  واألوروبــيــيــن  البريطانيين 
 ، مــؤخــراً  المملكة  فــي  اإلنــســان  حقوق 

هناك  أن  على  الجمعية  رئيس  وأكــد 
ُيستغل  الفردية  الحاالت  لبعض  إثــارة 
اإلساءة  بهدف  ويعمم  البعض  قبل  من 
جهود  هــنــاك  وان  الــمــمــلــكــة  لسمعة 
األنظمة  من  العديد  إصــدار  في  بذلت 
تدعم  الــتــي  المملكة  فــي  والــقــوانــيــن 
نظام  تعديالت  ومنها  اإلنسان  حقوق 
التنفيذية  والئحته  الجزائية  اإلجراءات 
ونظام الحماية من اإليذاء ونظام حماية 

الطفل .
أبدى  أنــه  البريطاني  الــوزيــر  ذكــر  وقــد 
حيال  ــالده  ب برلمان  أمــام  نظره  وجهة 
المملكة  فــي  ــســان  اإلن حــقــوق  أوضـــاع 
المجال  هــذا  فــي  الملحوظ  والــتــقــدم 

والذي قد يخفى على البعض .
على  الجمعية  رئيس  سعادة  أكد  وقد 
ألحكام  الــدول  تطبيق  احــتــرام  ضــرورة 
قــانــونــهــا الــداخــلــي واســتــقــالل أعــمــال 

التطور  إلى  الحديث  تطرق  قضائها كما 
المملكة  في  العدالة  مرفق  مجال  في 
الفقه  أحكام  وتقنين  القضاة  وتدريب 
هذا  في  المبذولة  والجهود  اإلسالمي 
المجال والتي تحتاج  مزيداً من الوقت. 
المملكة  لدى  بريطانيا  سفير  أكد  وقد 
حيال  النظر  وجهات  تبادل  أهمية  على 
القضايا الحقوقية وخلق الشراكات بين 
اإلنسان،  بحقوق  المعنية  المنظمات 
وأشار رئيس الجمعية إلى أهمية تبادل 
تفهم  فــي  يساهم  بما  النظر  وجــهــات 
أفضل للقضايا الحقوقية المختلفة التي 

يتم طرحها .
الجمعية  رئيس  ســعــادة  استقبل  كما 
الدكتور مفلح القحطاني  السيدة لويسا 
السياسية  الشؤون  مستشارة  مانريكه 
إلى  الحديث  وتطرق  األوربــي  باإلتحاد 

بعض القضايا الحقوقية .
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توقيع مذكرة التفاهم مع كرسي الشيخ عبدالرحمن اجلريسي 

لدراسات حقوق اإلنسان
سعادة  في  ممثلة  الجمعية  وقعت 
بن  مفلح  الدكتور  الجمعية  رئيس 
مع  تعاون  مذكرة  القحطاني  ربيعان 
الجريسي  عبدالرحمن  الشيخ  كرسي 

بجامعة  اإلنسان  حقوق  لدراسات 
الكرسي  أستاذ  في  ممثًال  اإلمام 
وذلك  مؤخراً   ، الرومي  أحمد  الدكتور 
 ، الرياض  مدينه  في  الرئيسي  بمقرها 

وتهدف مذكرة التعاون إلى توفير إطار 
من  العديد  في  الطرفين  بين  للتعاون 
المشترك  اإلهتمام  ذات  المجاالت 
في  بالدراسات  يتعلق  فيما  وخاصة 

حضر  وقد   ، اإلنسان  حقوق  مجال 
أعضاء  من  عدد  التوقيع  مراسم 
و  للكرسي  العلميه  الهيئة  و  الجمعية 

مندوبي الصحف .
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بعد زيارة قريق من اجلمعية للقرية

الزايدي :قرية "مقنعة " بني عشية وضحاها تتحول إلى أنقاض !
واختصاصات  أهداف  من  انطالقاً 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الجمعية 
والمنصوص عليها في نظامها األساسي 
 ٢/٢٤ رقم  السامية  بالموافقة  المتوج 
ما  على  وبناء  ١٤٢٥/١/١٨هـ،  وتاريخ 
لحقوق  الوطنية  الجمعية  لفرع  وصل 
من  الكرمة  مكة  بمنطقة  اإلنسان 
المحلية  الصحف  في  نشر  وما  شكاوى 
التواصل  مواقع  على  و  وااللكترونية 
منازل  إزالة  بخصوص  االجتماعي 
مكة  بجنوب  الواقعة  «مقنعة»  قرية 
المكرمة ، فقد قام يوم األربعاء الموافق 
١٤٣٧/٠٦/١٤هـ فريق من الجمعية بزيارة 
القرية والتجول فيها وااللتقاء باألهالي 
المتضررين ، كما اطلع الفريق على بيان 
مقام إمارة منطقة مكة المكرمة، الذي 
نُشر في الصحف المحلية، المكون من 
بّين  توضيحية، والذي  بنود  خمسة 
أن أرض (مقنعة) تعود ملكيتها للدولة، 
الشؤون  وزارة  ِقبل  من  مخصصة  وأنها 
صناعية.  منطقة  والقروية  البلدية 
تصريح أمانة  على  الجمعية  واطلعت 
المواقع  هذا  بأن  المقدسة  العاصمة 
 ، العام  لالستثمار  ِقبلها  من  مخصص 

واتضح للجنة ما يلي :
منبسطة  أرض  على  القرية  أقيمت   -١
وشوارعها  حديث  تنظيم  ووفق 
حديثة  ومتعددة  مزفتة ومبانيها 

األدوار .
المواطنين  من  القرية  سكان  معظم   -٢

البسطاء .
القرية  منازل  معظم  إزالة  تمت   -٣

وأحوشتها. 
٤- اتضح للفريق أن إزالة منازل القرية 
ضرَرْين  السكان  على  جمعت  قد 

معضلين:
في  أموالهم  ضياع  األول: ضرر       
عليها  أنشئوا  التي  األراضي  تكاليف 

مساكن ألسرهم. 
تنفيذ  آثار  الثاني: ضرر       
بهذا  المتخذة  األنظمة والقرارات 

الخصوص.
مع  التحدث  من  للفريق  اتضح   -٥
سكناً  يملكون  ال  معظمهم  أن  السكان 

في غير قرية مقنعة .
المزالة  المنازل  سكان  اليزال بعض   -٦
الغرف  في  المنازل  بقايا  في  يسكنون 

التي لم تلحقها اإلزالة  .

٨- الحظ  الفريق وجود جامع وحديقة 
وملعب أطفال في القرية .

٩- القرية مخططة وبها شوارع مزدوجة 
(١) الرحمانية  مخططي  بها  ويوجد 
(  ٨٥٠) واألحوشة  المنازل  وعدد  و(٢) 
تخطيط  ذات  المنطقة  بأن  يوحي  مما 
نظامي  ويوهم البعض بأنها منطقة غير 
عشوائية مما أوحى بأن إجراءات البناء 

بها تتم طبًقا لألنظمة المعمول بها.
قضية  لهم  بأن  القرية  سكان  أفاد   -١٠
بشأن  اإلدارية  المحكمة  في  منظورة 
ازالة القرية وموعدها: ٠٦/٢٧/ ١٤٣٧هـ

أفاد سكان القرية بأنهم تقدموا بشكوى 
لخادم الحرمين الشريفين .

١١- يذكر سكان القرية بأن قبيلة خزاعة 
يسكنون القرية منذ القدم .

لمعظم  الكهرباء  خدمة  إدخال  تم   -١٢
المنازل وفق اثبات سكن مصادق مركز 

البيضاء.
يتم  لم  أنه  القرية  يذكر سكان   -١٣

إشعارهم أو إنذارهم باإلزالة .
١٤- الحظ الفريق أن بقايا اثاث المنازل 

المزالة موجود بين أنقاضها.
١٥ - الحظ الفريق التأثر النفسي البالغ 

نتيجة  القرية  في  المواطنين  على 
ألعمال اإلزالة.

 توصيات فريق الجمعية :
١- إلزام  من قام بتخطيط المنطقة وباع 
على المواطنين ما ال يملك برد أموالهم 

.
أسوة  األنقاض  عن  السكان  تعويض   -٢
قرية  من  القريبة  «عمق»  قرية  بسكان 

مقنعة التي صدر بها تنظيم رسمي.
المتضررين  السكان  أسماء  إدراج   -٣

ضمن قائمة المنح البلدية . 
والمادية  األسرية  الظروف  مراعاة   -٤
وسرعة  المزالة  المنازل  ألصحاب 
سكن  بتوفير  السكني  وضعهم  معالجة 

مؤقت .
بين  اإلزالة  عند  التفريق  ضرورة   -٥
وبين  بالسكان  المأهولة  المنازل 
المحجوزة  والمساحات  األحواش 

للمضارة.
االجتماعي  الُبعد  مراعاة  ضرورة   -٦
تم  ما  كل  ومراجعة  الصدد،  بهذا 
بالطريقة  الطبيعة،  على  من إجراءات 
التي تعالج ما حدث من سلبيات، وبما 

يحقق العدالة للجميع.
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الوطنية  الجمعية  فرع  من  فريق  قام 
لحقوق اإلنسان بالجوف بزيارة تفقدية 
وقد  بسكاكا   الخالدية  شرطة  لمركز 
على  المشرف   : من  كــًال  الفريق  ضم 
و   ، الشمري  طـــارش  الــدكــتــور  الــفــرع 
 ، الفرع  مدير  الفهيقي  ظاهر  األستاذ 
األستاذ  االستشارية  اللجنة  أعضاء  و  
خليفة المسعر ، و األستاذ ثاني العنزي 
براك  الرائد  استقبالهم  في  كان  فيما 
ســالــم الــمــاضــي مــســاعــد مــديــر مركز 

شرطة الخالدية بسكاكا.
ــبــادل الــطــرفــان  ـــارة  ت ـــزي ــة ال ــداي فــي ب
ثم  المشتركة  المواضيع  حول  النقاش 
رصد  وقــد  المركز  فــي  الفريق  تجول 
من  عــــدداً مــن اإليــجــابــيــات و عــــدداً 
من  عدد  وضع  عليها  وبناًء  السلبيات 
تقرير  فــي  تضمينهم  تــم  التوصيات 
التخاذ ما يلزم حياله  ، وكان من أهم 

اإليجابيات التالي:
الــجــهــاز  ألهـــــداف  اإلدارة  تــفــهــم   -١
واستيعاب الحقوق الواجبة للمتهمين 
المواطنين  مع  والتعامل  والموقوفين 
والموقوفين بعقالنية وسرعة البت في 
قضاياهم حسب ما ينص عليه النظام . 

٢- ال يوجد موقوفين غير نظاميين.
فيما كانت أهم السلبيات التالي:

يــفــي  وال  مـــســـتـــأجـــر  الـــمـــبـــنـــى   -١
باالحتياجات المطلوبة للمركز. 

غرف  في  النظافة  مستوى  تدني   -٢

ـــرع الــجــمــعــيــة في  شــــارك رئــىــيــس ف
إدارة  نفذتها  التي  الندوة  في  جــازان 
بقسم  ممثلة  صبيا  بمحافظة  التعليم 
حملت  التي  و   ، اإلرشـــاد  و  التوجيه 
في  العنف  خفض  «أساليب  عــنــوان 
بحضور  الـــعـــام»،  التعليم  مــــدارس 
مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن 
اإلدارة  بمسرح  ذلك  و  األحوس  أحمد 

بمحافظة صبيا.
وقــد شــارك فــي الــنــدوة التي أدارهــا 
مدير قسم التوجيه و اإلرشاد علي بن 
الجمعية  فــرع  مدير  أيضاً  و  حمادي 

يحيى  بن  أحمد  الدكتور  جــازان  في 
بجامعة  المشارك  واألستاذ   ، البهكلي 
جـــــازان الــدكــتــور مــهــدي بـــن رشـــاد 
الحكمي ، ومدير الشؤون االجتماعية 
ــجــازان خــالــد بــن محمد الــمــعــافــا ،  ب
التوجيه  بقسم  الــتــربــوي  والــمــشــرف 
واإلرشاد عبد الله بن أحمد النمازي، 
عن  الحديث  الــنــدوة  خــالل  تم  قد  و 
جملة من المحاور حول حقوق الطفل 
الطالب،  لدى  العنف  خفض  وكيفية 
حقوق  ونــظــام  اإلســالمــي،  والتأهيل 
الحماية ، وأساليب الكشف والتدخل. 

فرع اجلمعية في جازان يشارك في ندوة أساليب خفض العنف في مدارس 
التعليم العام

التوقيف و سوء التهوية.
النحو  على  فــجــاءت  الــتــوصــيــات  أمــا 

التالي:
١- االستعجال بإنهاء المبنى الحكومي 

المخصص لمقر شرطة الخالدية. 
التغذية   نوعية  تحسين  ضـــرورة   -٢

للموقوفين.
٣- ضرورة التنسيق مع هيئة التحقيق 
معامالت  تأخير  لعدم  العام  واالدعــاء 
حيث   ً عاجال  فيها  والبت  الموقوفين 
إجراءاتهم  تتأخر  الموقوفين  بعض  أن 

حسب إفادتهم . 
قبل  من  فحصه  يتطلب  الموقوف   -٤
الموقوفين  مــن  وكــثــيــراً  المستشفى 
الـــذهـــاب  يــرغــبــون  ال  والــمــتــهــمــيــن 
ويــوصــي  مــكــبــل،  وهــــو  للمستشفى 
بين  التنسيق  يتم  بأن  الجميعة  فريق 
الـــشـــؤون الــصــحــيــة ومـــراكـــز الــشــرطــة 
بالفحص على الموقوف وعالجه وأخذ 
التوقيف  مقر  داخل  الالزمة  العينات 
للسجن  تحويله  قبل  فحصه  وكــذلــك 
ولتحسين  الموقوفين  لشعور  مراعاة 

الخدمة لهم . 
٥- زيادة عدد األفراد من العسكريين 
المطلوب  بــالــغــرض  ليفي  والــضــبــاط 

وسرعة االنجاز. 
للحفاظ  نظافة  عقد  توفير  ضــرورة   -٦
في  المطلوبة  النظافة  مستوى  على 

المبنى اإلداري و مكان التوقيف .

وفد من اجلمعية يزور شرطة اخلالدية بسكاكا 

الدكتور أحمد البهكلي
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فريق من طالب جامعة امللك فهد للبترول و املعادن يزور فرع 
اجلمعية باملنطقة الشرقية

قام فريق طالبي من قسم الدراسات 
اإلسالمية و العربية بجامعة الملك 
مكون  الــمــعــادن  و  لــلــبــتــرول  فــهــد 
الدكتور  بــرئــاســة  و  طــالــبــاً   ١٤ مــن 
خالد بن عبد العزيز آل سليمان  ، 
المنطقة  في  الجمعية  لفرع  بزيارة 
استقبالهم  فــي  وكـــان   ، الشرقية 
الفــرع  مديــر  الجمعية  فرع  بمقر 
ــه  ــل ــة بــــن عــبــدال ــع األســــتــــاذ جــم
الدوسري، و سكرتير الفرع األستاذ 
و   ، رمضان  آل  محمد  بن  عبدالله 
سعيد  األستاذ   االستقبال  موظف 
محمد مقيدح آل حالي و بمتابعة 
الجليل  عبد  الدكتور  من  إشراف  و 
الجميعة  فـــرع  مــشــرف  الــســيــف 

بالمنطقة الشرقية.
بأنفسهم  الجميع  عــرف  أن  وبعد 
عن  مفصل  بشرح  الفرع  مدير  بدأ 
وأهدافها  واختصاصاتها،  الجمعية، 
في  ودورهـــا  الميدانية،  وزياراتها 
بإقامة  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر 
وورش  واألنــشــطــة،  الــفــعــالــيــات، 
ــــارات الــمــيــدانــيــة،  ــــزي الــعــمــل وال
التي  اإلصـــدارات  وتوزيع  وطباعة 

تعنى بحقوق اإلنسان.
 كـــمـــا تــــم اســــتــــعــــراض عــمــلــيــة 
المواطنين  من  الشكاوى  استقبال 
ــمــقــيــمــيــن ســـــــواءاً بــالــحــضــور  وال
أو  باإليميل  إرسالها  أو  الشخصي 
بالفاكس، وطريقة تصنيف القضايا 
المختصة  الجهات  مع  ومتابعتها 
المخالفات  دعــاوي  من  والتحقق 
بحقوق  المتعلقة  والـــتـــجـــاوزات 
طرح  في  بــدأوا  وبعدها  اإلنــســان، 
وفي  عليها  اإلجابة  وتمت  األسئلة 
نهاية اللقاء استلم كل منهم الملف 
الذي أمامه والذي يحوي مجموعة 

من اإلصدارات، وشملت: 
- مطوية التعريف بالجمعية.

- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
ــــســــان فــي  ــيــم حـــقـــوق اإلن ــعــل - ت

مؤسسات التعليم العالي.

- حقوق المتهم.
والسجينات  السجناء  حقوق   -

وواجباتهم.
- حقوق المعاق.

- حقوق المرأة العاملة .
- حقوق الطفل في اإلسالم.

األطــفــال  ضــد  العنف  مطوية   -
(تعريفه، وأسبابه، وأشكاله).

- مطوية تشغيل األحداث.
ولونها  حقوقك  «أعــرف  مجلة   -

لألطفال».
(نــشــرة  أعــــداد  مــن  مجموعة   -

حقوق).

الدكتور  تحدث  اللقاء  نهاية  وفي 
سليمان  آل  عبدالعزيز  بن  خالد 
هذا  إستضافتها  الجمعية  شاكراً 
طالب  بــأن  ســـروره  مبدياً  اللقاء 
التطبيقات  وسمعوا  رأوا  الجامعة 
العملية لما يدرسونه في الجامعة 
لمادة حقوق اإلنسان والدليل على 
والمداخالت  التفاعل  هــذا  ذلــك 

وطرحهم األسئلة.
 كــــم قـــــدم الـــشـــكـــر والــتــقــديــر 
للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 
نشر  فــي  الكبيرة  جــهــودهــا  على 
بين  الحقوقي  والتثقيف  الوعي 

نبذة عن جامعة الملك فهد للبترول و المعادن:
تأسيسها:

 ٢٣)  ١٣٨٣  ،  ١ جمادى   ٥ في  ملكي  مرسوم  بموجب  والمعادن  للبترول  فهد  الملك  جامعة  رسمياً  تأسست 
سبتمبر ١٩٦٣). وكان قبول أول دفعة من الطالب بعد ذلك بعام ، في ٢٣ سبتمبر ١٩٦٤ ، عندما التحق ٦٧ شاباً 
في ما كان يسمى ثم كلية البترول والمعادن، ومنذ ذلك الوقت نمت نسبة اإللتحاق بالجامعة إلى المستوى 

الذي يتوقع أن تتجاوز ٨٠٠٠ بحلول عام ٢٠٠٩.
رؤيتها:

في  وبريادتها   ، عالميأ  المنافسة  في  خريجيها  وبكفاءة   ، المتقدمة  ببحوثها  متميزة  فريدة  جامعة  تكون 
مجاالت الطاقة ،  مقاصد الرؤية يعد التدريس والتعليم والبحث العلمي أساساً لمهمات جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن. لذا فقد صيغت الرؤية الطموحة للجامعة لتعكس النتائج المنشودة من هذه المهات. 
إن القدرة على المنافسة العالمية لخريجي الجامعة يتطلب إعدادهم ليمتلكوا معارف متعددة، ومهارات 
نبيلة، وقدرة قيادية، أما التميز في األبحاث العلمية المعاصرة في كافة مجاالت الجامعة  عالية ، وأخالقاً 
فستمكنها من إحداث أثر علمي ملموس، ومن اإلسهام في تلبية االحتياجات الوطنية، إضافة إلى ذلك، فإن 
التركيز البحثي للجامعة وتطويرها للتقنية في المجاالت المتعلقة بالطاقة سيحقق لها ريادة مشهودة في 
ذلك، إن طموح الجامعة في كل متميز سيجعلها مؤسسة تعليمية ذات مكانة متميزة وسمعة بارزة محلياً 

وعالمياً.
الرسالة: إلحداث نقلة نوعية في ميادين الهندسة والعلوم وإدارة األعمال في المملكة العربية السعودية 

وخارجها، و تلتلزم الجامعة بالتالي:
- إعداد قادة مزودين بالمعرفة والمهارات ليكونوا منتجين في مجتمعاتهم

- إنتاج معارف جديدة تحدث أثراً علمياً ، وتوفر حلوال إبداعية وتسهم في دعم االقتصاد الوطني
- التواصل مع مجتمعنا وخريجينا وشركائنا لتحقيق قيمة مضافة

مقاصد الرسالة في حين أن جّل مؤسسات التعليم العالي تركز في مهماتها ووظائفها على التعليم والبحث 
ليس  ذلك،  في  مختلف  أثر  بإضافة  ملتزمة  والمعادن  للبترول  فهد  الملك  جامعة  إن  إال  المجتمع،  وخدمة 
إلى  ذلك  في  الجامعة  وتسعى  ذلك،  من  أبعد  إلى  لتتجاوزها  بل  فحسب،  السعودية  العربية  المملكة  في 
المحافظة على تركيز اهتماماتها في مجاالت العلوم والهندسة واإلدارة. وبناًء على هذا، فإن رسالة الجامعة 
أقرانهم،  عن  تميزهم  وسلوكيات  ومهارات  معارف  يمتلكون  منتجين  قياديين  خريجين  بإعداد  تعنى 

وتجعلهم في المقدمة.

الدكتور عبد الجليل السيف

وتوزيعها  المجتمع،  فئات  جميع 
باألنشطة  وقيامها  اإلصــــدارات، 

والفعاليات. 
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فرع اجلمعية باملدينة املنورة يستقبل وفد نسائي من جمعية دار السعادة ١٠
اخليرية لرعاية كبار السن

بطلب توقيع اتفاقية مع فرع الجمعية 
إلى  تهدف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
واالستشارات  المعلومات  تبادل 
الخاصة بهذه الفئة ، وأكدت المشرف 
العام على الفرع أن الجمعية الوطنية 
تعاون  بأي  ترحب  اإلنسان  لحقوق 
حقوقي  إيماناً منها بأن حماية وتعزيز 
من  إال  يتحققا  لن  اإلنسان  حقوق 
على  الوطنية  الجهود  تكاتف  خالل 
حكومي  والغير  الحكومي  مستوييها 
المجتمع  مؤسسات  مع  وبالتعاون 
على  مؤكدة  والمعنيين،  المدني 
للتغلب  الجهود   تبذل   أن  ضرورة 
على  قوالب  في  المسنين  تصوير  على 
بدنية  بعاهات  دائماً  مصابون  أنهم 
ونفسانية، وأنهم عاجزون عن التصرف 
على نحو مستقل، وأن ال دور وال مركز 

لهم في المجتمع.
ثم تم  مناقشة بعض القضايا المشتركة 

والتي تعني بهذه الفئة .

اســتــقــبــل فـــرع الــجــمــعــيــة بــالــمــديــنــة 
دار  جمعية  مــن  نسائي  وفــد  المنورة 

السعادة الخيرية لرعاية كبار السن .
ــقــاء رحــبــت الــمــشــرف  ــل فـــي بـــدايـــة ال
بالمدينة  الجمعية  ــرع  ف على  الــعــام 
المنورة األستاذة شرف القرافي بالوفد 
النسائي الزائر من جمعية دار السعادة 
األستاذة  من  كًال  ضم  الذي  للمسنين 
القسم  مديرة  الحربي  عدنان  مشاعل 
النسائي واألستاذة أماني صالح النجار  
الوطنية  بالجمعية  التعريف  ثم  ومن 
ورسالتها  ونشأتها  اإلنــســان  لحقوق 
اإلنــســانــيــة واخــتــصــاصــاتــهــا ، مــوكــدة 
حقوق  فــي  الشامل  ــه  رأي لــإلســالم  أن 
تعرفها  ال  حقوقاً  يطرح  وهــو  اإلنــســان 
وهــي  المتقدمة  الــدولــيــة  الــقــوانــيــن 
األعــمــار،  كــل  تشمل  الــحــال  بطبيعة 
إضافية  حقوقاً  المسنين  يمنح  فهو  
الصحية  للرعاية  حاجتهم  بمقتضى 
ضــرورة  على  يؤكد  كما  واالجتماعية 
ما  وهذا  لهم،  العائلية  الرعاية  عنصر 

يبدو في كثير من النصوص القرآنية.
النسائي  القسم  مشرفة  تحدثت  ثم 
بجمعية دار السعادة واستعرضت نبذة 
مختصرة عن الدار ورؤيتها وأهدافها ، 
وأنه تم إنشائها في عام ١٤٠٥ هـ بقرار 
برقم  االجتماعية  الشئون  وزارة  من 

٣٣٤ في ١٤٢٧/١/٢٠هـ.
وتقوم بتنظيم العمل الخيري ليتوافق 
متكامًال  مؤسسياً  عمًال  جعله  مع 
وتقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن 
االجتماعي  التكيف  على  ويساعدهم 
لهم  ويوفر  بإنسانيتهم  ويشعرهم 
الراحة والطمأنينة بتوثيق الصلة بينهم 
وأنها  الخارجية،  والبيئة  أسرهم  وبين 

تهدف إلى :
من  المسنين  خدمة  مفهوم  تعزيز   -١
ومشاركة  جذب  في  التفوق  خالل 

ذوي المصلحة.
تنموية  برامج  وتنفيذ  إعداد   -٢
إلى  اإلغاثة  من  المشاريع  لتحويل 

التمكن .
المشرف  أكدت   اللقاء  سياق  وفي 
الوطنية  الجمعية  فرع  على  العام 

لحقوق االنسان  أن :
يتميزون   كمجموعة  السن  كبار 

ذلك  في  شأنهم  والتنوع،  بالتباين 
وضعهم  ويعتمد  السكان،  باقي  شأن 
واالجتماعية   االقتصادية  الحالة  على 
والبيئية  الديموغرافية  العوامل  وعلى 
الصعيد  على  يعتمد   كما  الثقافية، 
وعلى  األسرية  الحالة  على  الفردي، 
الحضرية  والبيئة  التعليم  مستوى 
العاملين  شغل  وعلى  الريفية،  أو 

والمتقاعدين.
وأن  المملكة العربية السعودية  سنت 
كما  الفئة  هذه  حقوق  تحمي  قوانين 
لحقوق  الدولية  لالتفاقية  انضمت 
توفير  بضرورة  تلزم  التي  المسنين 
ووسائل  والمجتمعي  األسري  الدعم 
المسكن  أن  مؤكدة  الذاتي  للعون 
أنه  على  إليه  النظر  ينبغي  للمسنين 
أكثر من مجرد مأوى إذ أنه  باإلضافة 
نفسي  مدلول  المادي،  المدلول  إلى 
بالحسبان.  أخذه  ينبغي  واجتماعي 
ومن ثم ينبغي للسياسات الوطنية أن 
الحياة  مواصلة  على  المسنين  تساعد 
ممكنة،  مدة  أطول  مساكنهم  في 
وتطويرها  المساكن  إصالح  خالل  من 
على  التأكيد  مع  وتكييفها  وتحسينها 
خاصاً  اهتماماً  يولي  أن  ينبغي   أنه  
في  يصبحن  ما  غالباً  الالتي  للمسنات 
بسبب  جيدة  غير  اقتصادية  أحوال 
منها  جزءاً  أو  حياتهن  كل  إنفاقهن 
في رعاية أسرهن بدون مابريلة نشاط 
مأجور ، لذا ينبغى إيجاد تدابير توجه 
بصفة خاصة لصالح األسر ذات الدخل 
رعاية  في  ترغب  التي  المنخفض 
وينبغي  المسكن.  في  منها  المسنين 
إلى  أيضاً  المساعدة  هذه  تقديم 
أو  وحدهم،  يعيشون  الذين  األشخاص 
يرغبون  الذين  المسنين  األزواج  إلى 

في البقاء في المنزل. 
تسليط  في  بدأ  الدولي  المجتمع  وأن 
خطة  في  السن  حالة كبار  على  الضوء 
التي  للشيخوخة،  الدولية  فيينا  عمل 
العالمية  الجمعية  في  اعتمدت 
للشيخوخة في عام ١٩٨٢م، وصادقت 
الوثيقة  هذه  على  العامة  الجمعية 
جداً  مفيداً  مرشداً  تعتبر  التي  الهامة 
التدابير  بالتفصيل  تبين  ألنها  للعمل 
اتخاذها  األعضاء  للدول  ينبغي  التي 

كبار  حقوق  على  المحافظة  أجل  من 
أعلنها  التي  الحقوق  إطار  في  السن 
بحقوق  الخاصان  الدوليان  العهدان 

اإلنسان.
وأن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 
مع  التواصل  الضروري  من  أنه  ترى 
هذه الفئة الهامة في المجتمع فهم ما 
اختلفت  وإن  يقدمونه  ما  لديهم  زالوا 
السن. عامل  عليها  يؤثر  التي  اآلليات 
من  السن  كبار  تمكين  ينبغي  وأنه  
واألمن،  الكرامة  كنف  في  العيش 
سوء  أو  استغالل  ألي  خضوع  ودون 
معاملة، جسدية أو عقلية، وينبغي أن 
النظر  بصرف  منصفة،  معاملة  يعاملوا 
عن عمرهم أو جنسهم أو خلفيتهم  أو 
عن  النظر  وبصرف  معوقين،  كونهم 
وأن  آخر،  وضع  أي  أو  المالي  مركزهم 
عن  النظر  بصرف  تقدير  موضع  يكونوا 

مدى مساهمتهم االقتصادية.
السعادة  دار  جمعية  تقدمت  ثم 

نبذة عن جمعية دار السعادة الخيرية لرعاية كبار السن:
صالح  أحمد  والشيخ  البكري  القادر  عبد  الشيخ  قبل  من  الجمعية  تأسست 
جمجوم والشيخ سليمان الخريجي ، تم الترخيص للجمعية الخيرية للمسنين 
سجل  في  الجمعية  سجلت   ،  ١٩٦٦ برقم  ١٤٠٤هـــ  عام  في  المنورة  بالمدينة 
الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون االجتماعية في المملكة العربية السعودية 

رقم ٣٣٤ في  ٢٠ / ٠١ / ١٤٢٧ هـ.
أهدافها: 

النفسي  التوافق  لهم  تتيح  التي  و  السن  لكبار  والرعاية  أوجه  تقديم كافة   -
لهم  ويوفر  بإنسانيتهم  يشعرهم  و  االجتماعي  التكيف  على  يساعدهم  الذي 

الراحة و الطمأنينة بتوثيق الصلة بينهم وبين أسرهم و البيئة الخارجية.
- توعية األسر الحتضان كبار السن وتوجيههم ألفضل األساليب.

الخدمات  من  يمكن  ما  تقديم  خــالل  من  السن   كبار  ألبناء  البر  تعزيز   -
للمحافظة على تماسك األسرة لمساعدة كبار السن للعيش مع أسرهم  أطول 

فترة ممكنة.
- العمل على دمج كبار السن في المجتمع كًال حسب قدرته، بتبني برامج 

الرعاية االجتماعية بضرورة االهتمام بالمسنين.
أسر  لهم  ليس  الذين  أو  رعايتهم  عن  أسرهم  تعجز  الذين  السن  إيواء كبار   -

ترعاهم.
الالزمة  االحتياجات  وجميع  مشرب  مأكل  من  بهم  الالئقة  اإلقامة  تأمين   -

والضرورية في حالة اإليواء.
لمواجهة  السن  كبر  من  الناتجة  المشكالت  مواجهة  على  مساعدتهم   -

الشيخوخة
التأقلم  وكيفية  المسن  قدرات  عن  الخارجة  المشكالت  لمواجهة  تأهيلهم   -

معها.
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فرع اجلميعة باجلوف يشارك في معرض الكتاب الثاني مبنطقة اجلوف 
لعام 1437هـ الذي أقامته جامعة اجلوف

في  بالجوف  الجمعية  فرع  شارك 
أقامته  الذي  الثاني  الكتاب  معرض 
صاحب  رعاية  تحت  الجوف  جامعة 
بن  بدر  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو 
وقد  الجوف،  منطقة  أمير  عبدالعزيز 
الدكتور  من  الجمعية  فريق  تكون 
و   ، الفرع  مشرف  الشمري  طارش 
األستاذ  و   ، الفهيقي  ظاهر  األستاذ 
علي الدوش، و األستاذ حمود الدوش، 
نشر  بهدف  الفرع  مشاركة  جاءت  و 

الثقافة الحقوقية.
من  العديد  المعرض  في  شارك 
الجهات الحكومية وكذلك من الجهات 
الكتاب  معرض  اشتمل  وقد  األهلية 
من   عدداً  على  الجوف  بجامعة  الثاني 
عشرة  لمدة  استمرت  التي  الفعاليات 
أيام  واحتوى على عدد من الفعاليات.
دار  ستون  المعرض  احتضن  حيث 
من  إصداراتها  جديد  تعرض  للنشر  
العلمية  والكتب  والقصص  الروايات 
أجنحة  يضم  كما  األطفال  وقصص 
مختلفة للجهات الحكومية المشاركة. 
الفعاليات  من  العديد  قدم  المعرض 
أيام  خالل  الثقافية  واألمسيات 
شخصيات  فيها  استضاف  المعرض 
السعودية  الثقافية  الساحة  على  بارزة 
ونساء  رجال  من  الحضور  كان  وقد 
وأطفال يتجاوزون عشرون ألف زائر . 

خاص  ركن   الجمعية  لفرع  خصص 
بتوقف  الركن  حظي  بالمعرض،كما 
المنطقة   أمير  الملكي   السمو  صاحب 
للمعرض  االفتتاحية  جولته  أثناء  فيه 
عن  مختصره  نبذه  سموه  وأعطي 
وتم  وانجازاتها  وأهدافها  الجمعية 
الجمعية  عن  خاص  فيديو  عرض 
وأهدافها ونشاطها طيلة فترة المعرض 
النشرات  من  العديد  توزيع  وتم 
والتوعوية  الحقوقية  والكتيبات 
المواطنين  من  المعرض  زوار  على 
وتم  وأطفال  ونساء  رجاالً  والمقيمين 
 ، الزوار  استفسارات  على  االجابة 
الجمعية   ركن  على  يزداد  اإلقبال  وكان 
المعرض  وجد  و  العرض  فترات  خالل 
المواطنين  من  الزوار  استحسان 
النشرات  تحتوية  ما  على  والمقيمين 
في  وتثقيف  توعية  من  والكتيبات 

مجال حقوق اإلنسان .
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بالمدينة  الجمعية  فرع  من  فريق  زار 
اللقاء  بدأ   ، المخدرات  مكافحة  إدارة 
اإلدارة  مــديــر  قــبــل  مــن  بــالــتــرحــيــب 
بالفريق  الــجــهــنــي  سعيد  والــنــقــيــب 
الـــزائـــر مــن فـــرع الــجــمــعــيــة األســتــاذ 
ـــن، و األســتــاذ  ـــي عــبــد الــمــجــيــد األم
ثم  مــن  و   ، المطيري  غــازي  الدكتور 
نقل  ثم  ودورهــا،  باللجنة  التعريف  تم 
المشرف  رســالــة  التنفيذي  الــمــديــر 
بالمدينة  الجمعية  فــرع  على  الــعــام 
ـــاذة شـــرف الــقــرافــي   الــمــنــورة األســـت
للدور المهم والفاعل  والتقدير  الشكر 
الذي تقوم به اإلدارة العامة لمكافحة 
ودولياً،  وإقليمياً  محلياً  المخدرات 
وتــصــديــهــا لــلــعــديــد مـــن الــعــمــلــيــات 
وتهريب  بــتــجــارة  المتعلقة  الكبيرة 

المخدرات وترويجها.
المحاور  مناقشة  الــلــقــاء  خــالل  وتــم 

التالية :
ــســان  اإلن حـــق  أن  عــلــى  الــتــأكــيــد   -١
بأعلى  التمتع  في  والحق  الحياة  في 
الحقوق  أســاس  الصحة  مــن  مستوى 
يتعلقان  أنــهــمــا  حــيــث  ــة،  ــي ــســان اإلن
البقاء  على  وقــدرتــه  اإلنــســان  بــوجــود 
فإنهما  الوقت  ذات  وفي  واالستمرار، 
العصر،  آلفــة  مباشراً  هــدفــاً  يشكالن 

المخدرات.
الــدؤوب  السعي  أن  على  التأكيد   -٢
مواجهة  في  اإلنــســان  حقوق  لحماية 
على  ــعــمــل  ال يــتــطــلــب  ـــمـــخـــدرات  ال
بتعزيز  والعالجي  الوقائي  محورين 
تعاطي  ــرفــض  ل االجــتــمــاعــيــة  الــقــيــم 
من  والتي  أشكالها   بكافة  المخدرات 
والوصول  الوقاية  دور  تفعيل  شأنها 
المجتمع   شباب  لتحصين  نتائج  الى 
المخدرات  بمخاطر  واع  جيل  لتنشئة 

فالشباب  مستقبله  حماية  على  قادر 
هم عماد المستقبل وهم الذين تعول 
مسيرة  مواصلة  فــي  األوطـــان  عليهم 

البناء والتقدم. 
اإلدمان  من  للعالج  التدابير  اتخاذ   -٣
المتعاطين  وحــث  التأهيل  وإعــــادة 
وبسرية  آمنة  بطريقة  العالج  لتلقي 
مــراكــز  مــع  بالتنسيق  وذلــــك  تــامــة، 
المعنيين  وبمتابعة  المختصة  العالج 

من رجال مكافحة المخدرات.
التعاون   سبل  تعزيز  سبل  مناقشة   -٤
لحقوق  الوطنية  الجمعية  فــرع  بين 
لمكافحة  العامة  اإلدارة  و  اإلنــســان 
مكافحة  مــجــاالت  فــي  ــمــخــدرات   ال
والتوعية  انتشارها  ومنع  المخدرات 
من أخطارها وأن يتم التركيز فيه على 
مداخل  من  رئيس  كمدخل  التوعية 
الوقاية المجتمعية من مخاطر وأضرار 

انتشار المخدرات.
فريق  اطلع  فقد  السياق  ذات  في  و 
ــارة  ــجــب ــى الـــجـــهـــود ال الــجــمــعــيــة عــل
من  المبذولة  المثمرة   ــجــازات  واإلن
و   ، الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  قبل 
عملها  تتابع  المختصة  األجــهــزة  أن 
المتاجرين  على  القبض  حيال  بدقة 
ــلــمــواد  ــيــن والـــمـــروجـــيـــن ل ــمــهــرب وال
المخدرة ، كما اصطحب الوفد بزيارة 
مكافحة  إلدارة  الــدائــم  المعرض  إلــى 

المخدرات .
و في نهاية الزيارة أعرب وفد الجمعية 
التعاون  لمستوى  وتقديره  شكره  عن 
إدارة  قبل  من  لمسه  الــذي  والحفاوة 
بالتطورات  إعــجــابــه  ـــدى  وأب اللجنة 
اإلدارة  حققتها  الــتــي  واإلنـــجـــازات 
العامة لمكافحة المخدرات على كافة 

األصعدة والمستويات.

وفد من فرع اجلمعية باملدينة املنورة يزور إدارة مكافحة املخدرات
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فرع اجلمعية في عسير يزور فرع هيئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر
١- الحاجة إلى زيادة التوعية في مجال 
الجريمة اإللكترونية من خالل الجهات 
حقوق  جمعية  ومنها  عالقة  لها  التي 

اإلنسان.
٢- أن يتبنى فرع الجمعية التنسيق مع 
تنسيقي  اجتماع  لعقد  المنطقة  أمــارة 
 ) والشرط  بالمعروف  األمــر  هيئة  يضم 
جهات القبض ) وهيئة التحقيق وأمارة 
التنسيق  في  ضعف  لوجود  المنطقة 

بين هذه الجهات.
مع  بعسير  الجمعية  فرع  يتبنى  أن   -٣
الشئون االجتماعية والجامعة والتعليم 
لألسر  عمل  ورش  أو  محاضرات  عمل 
األسرة  تقوم  أن  بأهمية  الوعي  لزيادة 

بدورها على الوجه المطلوب.
الشكر  تقديم  تــم  الــزيــارة  نهاية  فــي  و 
عن  النهي  و  بالمعروف  األمـــر  لهيئة 
الوفد  مهمة  وتسهيل  لتعاونهم  المنكر 
على  مسئولين  ــوجــود  ب واالطــمــئــنــان 
الوعي  من  والمستوى  الحس  هذا  مثل 
والمواطن  الوطن  مصلحة  يخدم  فيما 

والحفاظ على حقوقه .

بمنطقة  الجمعية  فــرع  من  فريق  قــام 
عسير بزيارة لفرع هيئة األمر بالمعروف 
و النهي عن المنكر، و قد تكون الفريق 
من المشرف على الفرع  الدكتور علي 
منصور  الدكتور  األعضاء  و   ، الشعبي 
عبده  األستاذ  و   ، القحطاني  عوض  بن 
األسمري ، و مدير الفرع األستاذ حمد 
األستاذ  السكرتير  و   ، مفرح  آل  محمد 
بــنــدر بــن مــبــارك آل غــانــم، وكـــان في 
الفرع   عــام  مدير  فضيلة  استقبالهم 
عبدالمحسن  بن  عامر  الشيخ   بعسير 
علي  األستاذ  المدير  ومساعد   ، العامر 
الشؤون  ومدير   ، الشمراني  صالح  بن 
العلياني،  جابر  محمد  األستاذ  اإلدارية 
ــر الــشــؤون الــمــيــدانــيــة األســتــاذ  ومــدي
عوض عبدالله األسمري ،و وكيل وحدة 
بن  علي  األستاذ  المعلوماتية  الجرائم 
وحدة  من  وعضوين   ، البكري  مشبب 
معدي  إبــراهــيــم  األســتــاذ  و  العمليات 
ناصر  بن  سعيد  األستاذ  و   ، الدوسري 
الــشــهــرانــي،  وذلـــك مــن أجـــل  توطيد 
بعض  ومناقشة  وبحث  التعاون  أواصر 
 ) مثل  الجانبين  بين  المتعلقة  القضايا 

قضايا   – فياض  أشرف  السجين  قضية 
الجرائم المعلوماتية  .... الخ ).

الجمعية  فــرع  مــشــرف  ســعــادة  وقـــام 
الوفد  وبأعضاء  بالجمعية  بالتعريف 
ـــرد لــفــرع  ــمــرافــق واســـتـــعـــراض مـــا ي ال
لمبدأ  وتحقيقاً  قضايا  مــن  الجمعية 
خاصة  اإلنسان  حقوق  على  المحافظة 
في فروع الهيئة في محافظات ومراكز 
على  القبض  عند  الطرفية  المنطقة 

المتهمين.
ثم بعد ذلك جدد فضيلة مدير عام فرع 
الزائر  الوفد  بأعضاء  الترحيب  الهيئة 
حرصاً من فرع الهيئة على توطيد أواصر 
فرع  ومنسوبي  منه  وإيــمــان  التعاون 
الهيئة بأهمية حقوق اإلنسان والحفاظ 
عليها وقد ذكر فضيلته أن هذه الزيارة 
وشعورها  الجمعية  حــرص  على  ــدل  ت
وعلى  عليها  الملقاة  المسئولية  بحجم 
أن  خاصًة  نبيل  شعور  وهو  منسوبيها 
على  بالحفاظ  الحكيمة  قيادتنا  توجه 
هذه  ومقيمي  مــواطــنــي  وعـــزة  كــرامــة 
البالد الطاهرة ، وأبدى استعداد الهيئة 
العام  الصالح  يخدم  بما  للتعاون  التام 

فيما  القضية  صاحب  مصلحة  وتحقيق 
الحنيف  ديننا  تعاليم  مع  يتعارض  ال 
واللوائح واألنظمة الصادرة بهذا الشأن، 
عمل  يتمم  الهيئة  دور  بــأن  وأوضـــح 
األمنية  اإلدارات   ) مثل  أخرى  إدارات 
والشرعية ) ، ثم بعد ذلك تم استعراض 

النقاط التالية:-
١- استعراض ما نشر في وسائل اإلعالم 
المواطنين  بعض  اســتــدراج  بخصوص 
بصور وأفالم خليعة وقد أفادت الهيئة 
متابعة  دورها  وأن  صحيح  غير  هذا  أن 
يتعارض  ما  تنشر  التي  الشاذة  المواقع 

مع تعاليم الدين اإلسالمي.
٢- استعراض قضية الشاعر الفلسطيني 
الملف  بــأن  أفـــادوا  وقــد  فياض  أشــرف 
واالدعـــاء  التحقيق  هيئة  لــدى  كــامــل 
القبض  عند  توقف  دورهــا  وأن  العام 

فقط.
٣- قضايا االبتزاز وكيفية التعامل معها.
٤- آلية التعامل مع المتهمين وحماية 

حقوقهم عند القبض عليهم.
النحو  على  الــتــوصــيــات  جـــاءت  فيما 

التالي:-
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دول العالم حتتفل باليوم العاملي للسرطان حتت شعار )نحن 
نقدر، أنا أقدر!(

السرطان: 
خــاليــا  تــصــيــب  أورام  عـــن  عـــبـــارة  هـــو 
أنحاء  جميع  في  وتنتشر  وتنمو  الجسم 
على  وتعمل  مضطرب  بشكل  الجسم 
أشد  من  وهــو  الجسم،  أنسجة  تدمير 
ومن  مصابيه،  ألرواح  إزهــاقــاً  األمــراض 
هذه،  أيامنا  في  انتشاراً  األمــراض  أكثر 
ويعّد السرطان من أخطر األمراض التي 

تصيب اإلنسان.

 تــتــعــّدد أشــكــال وأنــــواع الــســرطــانــات، 
األورام  ــمــة  كــل تـــرتـــبـــط  مــــا  ـــاً  ـــب ـــال وغ
على  السرطان  يكون  إذ  بالسرطانات، 
جسد  فــي  تنتشر  وكــتــل  أورام  شــكــل 
اإلنسان، إّال سرطان الدم فهو في جريان 
ازداد  وكلما  ورمـــاً،  وليس  يكون  الــدم 
التقدم في عمر اإلنسان كلما أصبحت 
بشتى  بالسرطانات  اإلصابة  احتمالية 

أنواعها أكثر.

 إّن المواد التي تحتوي على نسبة من 
الجسم،  إلى  الداخلة  المسرطنة  المواد 
صاحبها  إصــابــة  على  تعمل  التي  هــي 
يحتوي  الــدخــان  فمثًال  بالسرطانات، 
في تركيبه على نسبة عالية من المواد 
الــمــســرطــنــة، فــمــن خـــالل تــكــاثــرهــا في 
إلى  تحويلها  على  تعمل  اإلنسان  جسم 

أورام خبيثة تنتشر في خالياه.

أعراض السرطان:
ـــــراض الــتــي  ــعــديــد مـــن األع  هــنــاك ال
ــواع  أن بــإحــدى  يــصــاب  مــن  على  تظهر 

السرطانات:
الحرارة  درجــات  في  شديد  ارتفاع   -١  

من إحدى أعراض اإلصابة بالسرطان.
٢- قلة الشهية للطعام تعد من األعراض 

الناجمة عن اإلصابة بمرض السرطان.
يخسر  السرطان  بمرض  يصاب  من   -٣

وزنه بشكل سريع جداً.
من  كثيراً  يعاني  السرطان  مريض   -٤
آالم الحلق، والتي تتسبب في مقدرته 
اإللتهابات  نتيجة  الطعام  تناول  على 
في الحلق، و بروز بعض التراكمات في 
بالسرطان،  المصاب  جسم  أنحاء  بعض 
تالزم  جداًو  قاسية  الكتلة  هذه  وتكون 

الجافة  الكحة  السرطان  مرض  مصاب 
من  بالدم،  المصحوب  القوي  والسعال 
إحدى أعراض اإلصابة بمرض السرطان.
أو  الـــجـــروح  بــبــعــض  اإلصـــابـــة  إّن   -٥
في  تتسبب  بدورها  التي  و  التقرحات 
السرطان  مــرض  مــصــاب  ـــدم،  ال ـــزال  إن
لفترة  الــنــزيــف  تــوقــف  عليه  يصعب 

طويلة.
٦- حـــدوث ســيــالن لــلــدم مــن أمــاكــن 

متفرقة في الجسم بال سبب أو جرح. 
يــعــانــي كــثــيــراً  الــســرطــان  مــريــض   -٧
األعـــراض  أحــد  مــن  وهـــذا  التعرق  مــن 

الواضحة لمرض السرطان.
بشكل  التنفس  على  المقدرة  عدم   -٨
في  عــديــدة  مشاكل  هناك  بــل  مــريــح، 
وتجعل  الرئتين  على  تضغط  التنفس 

أخذ قسطاً من الهواء صعباً.
مريض  منها  يــعــانــي  الــصــدر  آالم   -٩

السرطان، فهي ال تدعه و شأنه. 
الشديد  بالتعب  الدائم  اإلحساس   -١٠

واإلعياء.
سرطان  من  يعانين  اللواتي  النساء   -١١
الــمــبــايــض يــتــعــرضــن النــتــفــاخــات في 
الوقت  من  بعضاً  وتذهب  تأتي  البطن 

ثم تعود وهكذا. 
واضح  دليل  للبراز  الدم  مصاحبة   -١٢
على اإلصابة بمرض السرطان القولوني.

المعدة  آالم  من  الدائمة  المعاناة   -١٣
مـــن أحــــد أعــــــراض اإلصــــابــــة بــمــرض 

السرطان.
سرطان  مــرض  أعــراض  إحــدى  من   -١٤
الثدي بروز النتوءات والتقرحات على 

الثدي. 
على  ــدالل  ــالســت ل طـــرق  وهـــنـــاك   -١٥
التغيرات  كتتبع  بالسرطان  اإلصــابــة 
التي تحصل لألظافر فإّن أي ضرر واضح 
أنواع  بإحدى  اإلصابة  على  يدل  عليهم 

السرطانات.
١٦- الــبــحــة فــي الــصــوت مــن أعـــراض 

اإلصابة بالسرطان.

تغيير عوامل الخطر وتالفيها
من   ٪٣٠ مــن  أكثر  مــن  الوقاية  يمكن 
تالفي  أو  بتغيير  ــســرطــان  ال حــــاالت 

عوامل الخطر الرئيسية ومنها:

١- تعاطي التبغ
٢- فرط الوزن و السمنة

٣- اتباع نظام غذائي غير صحي ينطوي 
على تناول كمية قليلة من الخضراوات  

و الفواكه
٤- قّلة النشاط البدني

٥- تعاطي الكحول
الحليمي  الــورم  بفيروس  الــعــدوى   -٦

البشري
B ٧- العدوى بفيروس التهاب الكبد

٨- األشعاع المؤّيّن وغير المؤّيّن
٩- تلّوث الهواء في المناطق الحضرية

حرق  عن  الناجم  للدخان  التعّرض   -١٠
الوقود الصلب داخل األماكن المغلق.

ــل تــعــاطــي الــتــبــغ أهـــم عــوامــل  ــمــّث وي
يقف  إذ  بالسرطان،  المرتبطة  االختطار 
وراء ٢٠٪ من وفيات السرطان العالمية 
و٧٠٪ من الوفيات الناجمة عن سرطان 
الرئة، أّما العداوى الناجمة عن فيروس 
ــهــاب الــكــبــد B وفـــيـــروس الـــورم  ــت ال
الحليمي البشري فهي مسؤولة عن نحو 
٢٠٪ من وفيات السرطان في كثير من 

البلدان المنخفضة الدخل.

استراتيجيات الوقاية
١- زيادة تجّنب عوامل الخطر المذكورة 

أعاله؛
٢- التطعيم ضّد فيروس الورم الحليمي 

البشري وفيروس التهاب الكبد B؛
٣- مكافحة األخطار المهنية؛

٤- التقليل من التعّرض ألشعة الشمس؛

الكشف المبّكر عن السرطان
إذا  السرطان  وفيات  من  الحد  يمكن 
وعالجها  الــحــاالت  عن  الكشف  تم  ما 
جهود  وتستند  المبّكرة،  المراحل  في 
ــســرطــان إلــى  الــكــشــف الــمــبــّكــر عــن ال

عنصرين اثنين هما:

التشخيص المبّكر
األولى  السرطان  عالمات  على  التعّرف 
(مــثــل الــعــالمــات الــتــي تــمــّيــز ســرطــان 
والسرطان  الثدي  وسرطان  الرحم  عنق 
الفم)  وسرطان  المستقيمي  القولوني 

والــعــالج  التشخيص  تيسير  أجــل  مــن 
متقدمة.  مراحل  المرض  يبلغ  أن  قبل 
المبّكر  التشخيص  بــرامــج  وتكتسي 
الشحيحة  األمــاكــن  فــي  خاصة  أهمية 
معظم  تشخيص  يــتــم  حــيــث  الـــمـــوارد 
بلغ  قد  المرض  يكون  عندما  الحاالت 
تنعدم  وحيث  للغاية  متقدمة  مراحل 

وسائل تحّري المرض.

التحّري
منهجي،  بشكل  السعي،  هــو  التحّري 
تظهر  ال  سكان  على  اختبار  تطبيق  إلى 
ذلك  من  والغرض  أعــراض،  أّيــة  عليهم 
توحي  شــاذة  حــاالت  عــن  الكشف  هــو 
حــاالت  أو  معّينة  ســرطــانــات  بــوجــود 
بسرعة  وإحــالــتــهــا  لــلــســرطــان  ســابــقــة 
من  لالستفادة  المعنية  المرافق  إلــى 
وتضمن  والعالج،  التشخيص  خدمات 
برامج التحري فعالية خاصة فيما يخص 
يوجد  التي  الشائعة  السرطان  أشكال 
المردود  عالي  تحر  اختبار  بخصوصها 

تشير تقديرات منظمة 
الصحة العاملية إلى أن 

مرض السرطان يودي 
بحياة ما ال يقل عن 15 
مليون إنسان كل سنة، 

أي أن شخصاً واحداً 
ميوت على األرض بسبب 

السرطان كل ثانيتني، 
وترجح التوقعات أن 
يتفاقم عدد ضحايا 

السرطان خالل السنوات 
املقبلة، ليفقد 19 مليون 

إنسان حياتهم سنة 2025
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وميسور التكلفة ومقبول ومتاح لمعظم 
السكان المعّرضين للخطر.

وفيما يلي بعض من أساليب التحّري:
حمض  باستخدام  البصري  الفحص   -١
الرحم  عنق  سرطان  لتحري  األسيتيك 

في األماكن الشحيحة الموارد؛
لتحري  نيكوال  بابا  لطاخة  اختبار   -٢
ســـرطـــان عــنــق الـــرحـــم فـــي األمـــاكـــن 
المرتفعة  واألمــاكــن  الدخل  المتوسطة 

الدخل؛
لتحري  الــشــعــاعــي  ــثــدي  ال تــصــويــر   -٣
المرتفعة  األمــاكــن  فــي  الــثــدي  ســرطــان 

الدخل.

العالج
على  بعناية،  الــحــرص،  العالج  يقتضي 
من  مجموعة  أو  واحــد  تدخل  اختيار 
والمعالجة  الجراحة  مثل  التدخالت، 
الكيميائية،  والــمــعــالــجــة  اإلشــعــاعــيــة 
الشفاء  ضمان  هــو  المنشود  والــغــرض 
وتحسين  أعــمــارهــم  ــة  وإطــال للمرضى 
النفسي  الدعم  ويكّمل  حياتهم،  نوعية 

خدمات التشخيص والعالج.

عالج السرطانات التي يمكن الكشف 
عنها في مراحل مبّكرة

تتسم بعض أكثر أنواع السرطان شيوعاً، 
مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم 
ــســرطــان الــقــولــونــي  وســـرطـــان الــفــم وال
مرتفعة  شفاء  بمعدالت  المستقيمي، 
مراحل  فــي  عنها  الكشف  يتم  عندما 
إلــى أفضل  مــبــّكــرة وعــالجــهــا اســتــنــاداً 

المابريالت في هذا المجال.

يمكن  التي  األخرى  السرطانات  عالج 
الشفاء منها

قبيل  من  السرطان  ــواع  أن بعض  تتسم 
التي  اللمفية  واألورام  الــدم  سرطانات 
الــمــنــويــة  واألورام  األطـــفـــال  تــصــيــب 
انتشارها  مــن  الــرغــم  على  الــخــصــويــة، 
ما  إذا  مرتفعة  شفاء  بمعدالت  الواسع، 
للمصابين  المناسب  العالج  توفير  تم 

بها.

 (نحن نقدر، أنا أقدر!)
يحيي  عام  فبراير كل  من  الرابع  بحلول 
السرطان،  لمرض  العالمي  اليوم  العالم 
عقاقير  تطوير  على  معقودة  آمال  وسط 
العالم  دول  عــلــى  وتعميمها  ــعــالج  ال
تقف  حيث  النامية،  ـــدول  ال وخــاصــة 
ســـرطـــانـــات الـــرئـــة والـــمـــعـــدة والــكــبــد 

الوفيات  معظم  وراء  والثدي  والقولون 
التي تحدث كل عام.

أن  إلـــى  المنظمة  ــقــديــرات  ت وتــشــيــر   
يقل  ال  ما  بحياة  يودي  السرطان  مرض 
أن  أي  سنة،  كل  إنسان  مليون   ١٥ عن 
شخصاً واحداً يموت على األرض بسبب 

السرطان كل ثانيتين.
وترجح التوقعات أن يتفاقم عدد ضحايا 
المقبلة،  السنوات  خالل  السرطان 
سنة  حياتهم  إنسان  مليون   ١٩ ليفقد 

.٢٠٢٥
أن  العالمية  الصحة  منظمة  وأوضحت 
٣٠٪ من وفيات السرطان ترجع أسبابها 
إلى ٥ عوامل هي: ارتفاع كتلة الجسم، 
والخضراوات  الفواكه  تناول  وعدم 
البدني  النشاط  وقّلة  كاف،  بشكل 

وتعاطي التبغ وشرب الكحول.
إن  الصدد  هذا  في  المنظمة  وتقول 
األخطار  عوامل  أهم  التبغ  تعاطي 
 ٪٢٢ وراء  يقف  إذ  بالسرطان،  المرتبطة 
من وفيات السرطان العالمية، و٧١٪ من 

الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة.
الدول  في  السرطان  مرضى  ويجد 
على  الحصول  في  صعوبة  النامية 
الكوادر  نقص  بسبب  سواء  العالج، 
قلة  أو  التجهيزات  وضعف  الطبية 

األدوية وغالء أسعارها.

المتحدة  لألمم  العام  األمين  رسالة 
بمناسبة اليوم العالمي للسرطان 

قـــال الــســيــد بـــان كــي مـــون فــي رســالــة 
الــيــوم  بمناسبة  الــعــالــم  إلـــى  وجــهــهــا 
كــان  إذا  أنــــه   » ــلــســرطــان  ل ــعــالــمــي  ال
فرصة  دائــمــاً  للسرطان  العالمي  اليوم 
هذا  في  فهو  العالم،  همة  الستنهاض 
العام يأتي وله قوة خاصة بفضل اعتماد 
خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ في 
اآلونة األخيرة، ذلك أن الخطة ترمي إلى 
للناس  الكرامة  فيها  ُتكفل  حياة  تحقيق 

جميعاً.
التي  الــمــســتــدامــة  التنمية  ــأهــداف  ف
اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــات كــافــة تــنــادي 
بتخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن 
الثلث.  بمقدار  المعدية  غير  األمــراض 
التزام  أساس  على  المبتغى  هذا  ويقوم 
عام  فــي  الـــدول  رؤســـاء  أعلنه  تاريخي 
الصدد  هذا  في  نسترشد  ونحن   .٢٠١١
لصحة  العالمية  باالستراتيجية  أيــضــا 
«كل  وحركة  والمراهق،  والطفل  المرأة 
وراءهـــا،  تقف  طفل»التي  كــل  امــــرأة، 
االستراتيجية  مــن  كــل  تسعى  حــيــث 
الصحية  النظم  تقوية  إلــى  والــمــبــادرة 

الصحية  الرعاية  نفقات  تغطية  وتعميم 
المنقذة  الــتــدخــالت  نــطــاق  وتــوســيــع 
السرطان  من  الوقاية  خالل  من  للحياة 

والسيطرة عليه بصورة شاملة.

ومن واجبنا مضاعفة الجهود لوضع حد 
بسبب  تحدث  التي  الكثيرة  للمآسي 
ــواع  أن مــن  الثلث  نحو  فــإن  الــســرطــان، 
بينما  منها،  الــوقــايــة  يمكن  الــســرطــان 
إن  منها  الشفاء  يمكن  األخــرى  أنواعه 
وحتى  مبكراً،  وعولجت  ُشخصت  هي 
مرحلة  فـــي  الــســرطــان  ــكــون  ي حــيــنــمــا 
يستفيدوا  أن  للمرضى  ينبغي  متقدمة، 

من الرعاية الملطِّفة.
وإذا كان السرطان ال يخلو منه بلد، فإن 
البلدان األضعف من حيث الموارد هي 
األشــد تــضــرراً، ومــا مــن شــيء أبين في 
الناجم  العبء  من  األمــر  هــذا  توضيح 
عن سرطان عنق الرحم، ففي أشد بلدان 
نساء   ٨ مــن  أكــثــر  يعيش  فــقــراً  الــعــالــم 
لديهن  يشخص  ممن  نساء   ١٠ كل  من 
وُيسجل  مرة،  ألول  الرحم  عنق  سرطان 
فيها ٩ حاالت من كل ١٠ وفيات تحدث 

بسبب هذا الداء.
تحقق  الــذي  بالنجاح  نشيد  وإذ  وإننا 
في الكشف عن سرطان عنق الرحم في 
الدخل،  المرتفعة  البلدان  من  العديد 

تقع علينا مسؤولية نقل هذا التقدم إلى 
الدول ذات الدخل المنخفض حيث ال 
يزال سرطان عنق الرحم من أكثر أنواع 

السرطان انتشاراً بين النساء.
وخبرة  معرفة  من  يلزم  ما  اليوم  ولدينا 
أينما  جميعاً  النساء  لحماية  وأدوات 
عنق  سرطان  من  الشاملة  فالوقاية  كن، 
الرحم تشمل اللقاحات لحماية الفتيات 
بفيروس  المستقبل  في  ُيصبن  أن  من 
ــشــري، وتــدابــيــر  ــب الــــورم الــُحــلــيــمــي ال
الفحص، والعالج الوقائي من مقدمات 

السرطان.

فيه  يعيش  الـــذي  للمكان  ينبغي  وال 
الشخص  عــلــى  يــحــكــم  أن  شــخــص  أي 
منه.  يموت  أو  بالسرطان  ُيصاب  بــأن 
للقضاء على  ويجب علينا أن نعمل معاً 
سرطان عنق الرحم باعتباره مشكلة من 
من  وللحد  العامة،  الصحة  مشكالت 
العبء الذي يتحمله ماليين البشر من 

جميع أنواع السرطان.

للسرطان،  العالمي  الــيــوم  وبمناسبة 
يسببه  لما  حد  وضع  على  العزم  لنعقد 
منها،  الوقاية  يمكن  آالم  من  الداء  هذا 
إلى  وذلك في إطار سعينا األوسع نطاقاً 

عدم إغفال أي أحد.

نحن نقدر

بالعمل
معاً

أنا أقدر

حب
استلهم

اليوم العاملي
للسرطان

2016
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مؤخراً  اليونيسف  أصدرته  تقرير  قال   
أنه في حال لم يطرأ تغيير على األنماط 
الحالية فإن عدد العرائس األطفال في 
إلى  مليون   ١٢٥ من  سيرتفع  أفريقيا 

٣١٠ مليون سنة ٢٠٥٠.

وأشــــار الــتــقــريــر الــــذي حــمــل عــنــوان   
أفريقيا»،  فــي  األطــفــال  زواج  «مــلــف 
من  الحد  مــعــدالت  انخفاض  أن  إلــى 
السريع  السكاني  والنمو  الظاهرة  هذه 
المتوقعة.  الزيادة  لهذه  السبب  هما 
فــمــعــدالت الــحــد مــن هـــذه الــظــاهــرة 
واألنــمــاط  األخـــرى  العالم  مناطق  فــي 
عدد  أن  تعني  هــنــاك،  الديمغرافية 
العرائس األطفال ينخفض بعض الشيء 
ستسبق   ٢٠٥٠ سنة  وبحلول  سنة،  كل 
المنطقة  لتصبح  آسيا،  جنوب  أفريقيا 
النساء  مــن  عـــدد  أعــلــى  تشهد  الــتــي 
اللواتي تتراوح أعمارهن بين ٢٠ – ٢٤ 

الطفولة.  مرحلة  في  تزوجن  واللواتي 
وفي هذا الصدد تقول رئيسة مفوضية 
دالميني  نكوسوزانا  األفريقي،  االتحاد 
معايير  يخلق  األطــفــال  زواج  إن  زومــا 
تحط من قيمة النساء، ويصبح القضاء 
أن  وأضافت   ، وأصعب  أصعب  عليها 
استئصال آثار زواج األطفال التي تشل 
الوعي  نشر  خالل  من  ممكن  التقدم، 
أفريقيا،  وفــي  تــعــاونــي،  نهج  وتطبيق 
انخفضت نسبة النساء اللواتي تزوجن 
 ١٩٩٠ سنة   ٪٤٤ من  الطفولة  سن  في 
إلى ٣٤٪ اليوم،  ولكن من المتوقع أن 
القارة  في  للفتيات  الكلي  العدد  يرتفع 
من ٢٧٥ مليوناً إلى ٤٦٥ مليوناً بحلول 
سنة ٢٠٥٠، ولذا فإن هناك حاجة لعمل 

أكثر طموحاً كما ذكر التقرير.

 ويؤثر الزواج المبكر سلباً على احتمال 
وناجحة،  صحية  بحياة  األطفال  تمتع 

األحيان  من  في كثير  يتسبب  أنه  كما 
فاحتمال  الــفــقــر،  مــن  مفرغة  بحلقة 
إكمال العرائس األطفال لتعليمهن أقل 
للوقوع  عرضة  أكثر  وهن  غيرهن،  من 
ضحايا للعنف واإلصابة بفيروس نقص 
األطــفــال  أن  كما  الــبــشــريــة،   المناعة 
أكثر  مراهقات  ألمهات  يولدون  الذين 
بعدها  أو  ـــوالدة  ال قبل  للوفاة  عرضة 
الوزن، كما  تدني  من  والمعاناة  بقليل 
من  كثير  في  األطفال  العرائس  تفتقر 
األحيان للمهارات الالزمة للحصول على 
عمل، وكان االتحاد األفريقي قد أطلق 
مستوى  على  حملة  الماضي  أيــار  في 
القارة للقضاء على زواج األطفال، ومن 
ثم تم وضع خطة للحكومات للحد من 
معدالت زواج األطفال من خالل زيادة 
لتسجيل  الوصول  على  الفتيات  قدرة 
وخدمات  الجيد  والتعليم  الــوالدات، 
تعزيز  إلــى  إضــافــة  اإلنجابية،  الصحة 

ــفــاذ الــقــوانــيــن والــســيــاســات التي  وإن
تحمي حق الفتيات وتمنع الزواج قبل 

سن ١٨.

التنفيذي  المدير  ليك،  آنتوني  وقــال 
من  الكبيرة  األعـــداد  إن  لليونيسيف 
ــرات وانــعــكــاســات  ــأث ــمــت الــفــتــيــات ال
المفقودة  الطفولة  على  الظاهرة  هذه 
ضــرورة  تــؤكــد  المحطم،  والمستقبل 
بشكل  ــال  األطــف زواج  مــابــريــلــة  حــظــر 
زواج  على  القضاء  أن  وأضــاف   ، مطلق 
األطفال يتطلب تركيزاً أكبر بكثير على 
وهشاشة  فقراً  الفتيات  ألكثر  الوصول 
من  وعـــدد  الجيد  التعليم  وتــوصــيــل 
خــدمــات الــحــمــايــة األخــــرى لــمــن هم 
عرضة  واألكثر  إليها  الحاجة  أمس  في 
عروس  طفلة  أن كل  أوضح  و  للخطر،  
هو  أعدادهن  زيادة  وإن  مأساة،  تمثل 

أمر ال يمكن القبول به.

منظمة اليونيسيف تؤكد في تقرير لها ارتفاع زواج األطفال في أفريقيا 
بحلول عام 2050

 بعض الحقائق عن زواج األطفال في أفريقيا والعالم:
- في كل عام، تتزوج ١٥ مليون فتاة في العالم قبل سن الثامنة عشر، 

أي ٤١ ألف فتاة يومياً.
- أكثر من ٧٠٠ مليون سيدة وفتاة حول العالم ، ما زلن على قيد 

الحياة، تزوجن قبل عيد ميالدهن الـ ١٨.
- فتاة من أصل خمسة منهن، أي ١٢٥ مليون ، يعيشن في أفريقيا.

- في حال استمرار هذه الظاهرة، فإن نصف عدد األطفال المتزوجين 
في العالم سيكونون من أفريقيا في عام ٢٠٥٠.

- تعد نيجيريا من الدول اإلفريقية التي تشهد زواجاً للقاصرات في 
أفريقيا إذ أن ٢٣ ملون فتاة وسيدة فيها تزوجن وهن في سن الطفولة. 

- ٦ من أصل ١٠ مراهقة متزوجة في موريتانيا لديهن أزواج يكبرهن 
بحوالي ١٠ سنوات.

- في جنوب السودان، تتزوج الفتيات من العائالت الثرية في سن 
الثامنة عشر كشأن الفتيات من األسر الفقيرة هناك.

- إن أغلبية األشخاص الذين يتزوجون قبل سن الثامنة عشر هن من 
الفتيات، إال أن عدد كبير من الصبيان يتزوجون وهم أطفال، وخاصة 

في جمهورية أفريقيا الوسطى.
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اعرف أكثر عن وزارة الداخلية السعودية

اجلزء التاسع من »اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اعرف حقوقك وواجباتك
الفساد«

 ≈àMh ,»ŸÉY ¥É£f ≈∏Y OÉ°ùØdG áëaÉµe ‘ Iƒbh k’ƒª°T ÌcC’G á«bÉØJ’G ó©oJ »g h ,2005 Èª°ùjO /∫hC’G ¿ƒfÉc 14 ‘ PÉØædG õ«M )UNCAC(  OÉ°ùØdG áëaÉµŸ IóëàŸG ·C’G á«bÉØJG â∏NO *
.Ω2013/4/29 ‘ É¡«∏Y âbOÉ°Uh âª°†fG Éª«a ,Ω2004/9/1 ‘ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG á«bÉØJ’G ≈∏Y â©bh óbh ,ádhO 165 É¡«∏Y âbOÉ°U ,2013 ôjÉæj١٧

المادة الثالثة عشر : مشاركة المجتمع
للمبادئ  ووفقًا  امكاناتها  حدود  ضمن  مناسبة،  تدابير  طرف  دولة  كل  تتخذ   -١
األساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات ال ينتمون إلى القطاع العام، 
المحلي،  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  غير  والمنظمات  األهلي  المجتمع  مثل 
فيما  الناس  وعــي  والذكــاء  ومحاربته،  الفساد  منع  في  النشطة  المشاركة  على 
يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه 

المشاركة بتدابير مثل:
(أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛

ضمان تيّسر حصول الناس فعليا على المعلومات؛
برامج  وكذلك  الفساد،  مع  التسامح  عدم  في  تسهم  اعالمية  بأنشطة  القيام  (ج) 

توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛
وتلقيها  بالفساد  المتعلقة  المعلومات  التماس  حرية  وحماية  وتعزيز  احترام  (د) 
ونشرها وتعميمها، ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه 

القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:
(١) لمراعاة حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛

(٢) لحماية األمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخالقهم.
 ٢- على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات 
مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه االتفاقية، وأن توفر لهم، حسب 
االقتضاء، سبل االتصال بتلك الهيئات لكي يبّلغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، 

عن أي حوادث قد ُيرى أنها تشّكل فعال مجّرما وفقا لهذه االتفاقية.
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لمحة تاريخية عن الوزارة :
بن  العزيز  عبد  المؤسس  المليك  نجح 
الله-  يرحمه  سعود –  آل  الرحمن  عبد 
في نشر األمن في الوطن بحكمة وحزم 
طبقًا للشريعة السمحة، حيث وفق إلى 
الشتات  من  البالد  لمعاناة  نهاية  وضع 
واإلهمال  القبلي،  والصراع  السياسي، 
وغــيــاب  األمـــــن  وانــــعــــدام  اإلداري، 

الحكومة المركزية.
ــمــؤســس، ســار  وعــلــى نــهــج الــمــلــيــك ال
أبناؤه من بعده مطبقين أحدث العلوم 
حفظ  مــجــال  فــي  والتقنيات  والــنــظــم 

األمن، وقد أخذت وزارة الداخلية على 
المواطنين  خــدمــة  مسؤولية  عاتقها 
األمــن  تحقيق  طــريــق  عــن  والمقيمين 
تاريخ  مــر  و  والطمأنينة،  واالســتــقــرار 
المختلفة  قطاعاتها  و  وتشكيلها  الوزارة 

بتطور إداري وتنظيم متواصل. 

لتطور  تــاريــخــي  مــوجــز  يــلــي  وفــيــمــا 
الوزارة ونشأتها:

التطور التاريخي للوزارة:
النيابة  تكوين  منذ  الـــوزارة  تطور  بــدأ 
الــعــامــة فـــي عــــام ١٣٤٤هـــــــ لــتــشــرف 
وعندما  إداريــــًا،  الحجاز  منطقة  على 
في  لها  األساسية  التعليمات  صــدرت 
الداخلية  األمــور  كانت  ١٣٤٥/٢/٢١هــــ 
جـــــزءاً مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة، وكــانــت 
والبريد،  والــبــرق  الــعــام،  األمــن  تضم: 
واألشغال  والبلديات،  العامة،  والصحة 
والصنائع،  والزراعة،  والتجارة،  العامة، 
ــــادن، وســــائــــر الــمــؤســســات  ــــمــــع وال
العامة  النيابة  استمرت  الخصوصية. 

نظام  صــدر  أن  ــى  إل الــوضــع  هــذا  على 
نص  الــذي  ١٣٥٠/٨/١٩هـــــ،  في  الوكالء 
:«يحول  أنــه  على  العشرين  مادته  في 
وزارة  إلى  الحالية  العامة  النيابة  اسم 
الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان 

النائب العام ورئاسة مجلس الوكالء».
إلى  الــعــامــة  النيابة  انقسمت  وبــهــذا 

قسمين هما:

القسم األول: وزارة الداخلية
والبرق  والمعارف،  الصحة،  ويتبعها   
والشرطة  الشرعية،  والمحاكم  والبريد، 
(المادة  واألوقــاف  والبلديات،  العامة، 

.(١٧
القسم الثاني: مجلس الوكالء

ووكيل  المجلس  رئــيــس  مــن  ويــتــكــون 
الخارجية والمالية والشورى (المادة١)، 
منوطة  القسمين  مسؤوليات  وكانت 
الملكي  السمو  صاحب  العام،  بالنائب 
األمير فيصل بن عبد العزيز-حينذاك- 

رحمه الله.
هذا  على  الــداخــلــيــة  وزارة  اســتــمــرت 

الوضع حتى صدر األمر الملكي الكريم 
رقم ١٠/٤/١٨ وتاريخ ١٣٥٣/٣/٩هـ الذي 
دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة 
مجلس الوكالء، فأصبحت المهام التي 
كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة 

برئاسة مجلس الوكالء.

فــي عـــام ١٣٧٠هـــــ أعــيــد إنــشــاء وزارة 
ــيــة، بــالــمــرســوم الــمــلــكــي رقــم  ــداخــل ال
ــــــ،  ١٣٧٠/٨/٢٦ه وتــاريــخ   ٨٦٩٧/١١/٥
اإلدارة  عن  مسؤولة  الــوزارة  فأصبحت 
المناطق  إمــارات  في  الممثلة  المحلية 
والقطاعات األمنية في منطقة الحجاز، 
وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى 
الرياض في عام ١٣٧٥هـ تولت اإلشراف 
حتى  المملكة،  مناطق  على  ا  تدريجيًّ
حيث  ١٣٨٠هـ،  عام  في  إشرافها  اكتمل 
حظيت وزارة الداخلية بدعم ولي األمر 
إذ أسندت مسؤوليتها إلى وزراء أكفاء.
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ــــزواج  نــظــمــت الـــالئـــحـــة الـــخـــاصـــة ب
والسعودية  سعودية  بغير  السعودي 
بموجب  ـــصـــادرة  وال ســعــودي  بغير 
وتاريخ   (٦٨٧٤) رقــم  الـــوزاري  القرار 
حيث  المسألة  هذه  ١٤٢٢/١٢/٢٠هــــ، 
حـــددت الــمــادة األولـــى مــن الالئحة 
بغير  الــزواج  يمكنهم  ال  التي  الفئات 

سعوديين وهم :
وشاغلوا  مرتبتهم  في  ومن  الوزراء   -١
الرابعة  والمرتبتين  الممتازة  المرتبة 

عشرة والخامسة عشرة.
وزارة  في  القضائي  السلك  أعضاء   -٢
ــــوان الــمــظــالــم، وكــتــاب  الــعــدل، ودي

العدل.
ومجلس  الملكي  الديوان  موظفو   -٣

الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ـــو  ـــوظـــف م  -٤
الدبلوماسيون واإلداريون.

خـــارج  الــعــامــلــون  الــمــوظــفــون   -٥
المملكة.

في  المسلحة  ــقــوات  ال منسوبو   -٦
والــحــرس  ــران،  ــطــي وال ــاع  ــدف ال وزارة 
الوطني، وقوات األمن الداخلي، سواء 

أكانوا ضباطًا أو أفراداً.
الـــمـــبـــاحـــث  فـــــي  الــــعــــامــــلــــون   -٧
عسكريين  من  العامة  واالستخبارات 

أو مدنيين.
يــدرســون  الــذيــن  الــطــالب  جميع   -٨
مبتعثين  أكــانــوا  ســواء  الــخــارج،  فــي 
على  يــدرســون  أو  الحكومة  قبل  مــن 

حسابهم الخاص.
٩- رؤساء مجالس الشركات المساهمة 

واألعضاء المنتدبون للشركة.
والطيران  الــدفــاع  وزارة  موظفو   -١٠
الوطني  والــحــرس  الداخلية  وزارة  و 

بجميع قطاعاتها من المدنيين.
ــاء  واإلدع التحقيق  هيئة  أعضاء   -١١

العام.
١٢- موظف الجمارك.

١٣- الموظفون الذين يشغلون وظائف 
ذات أهــمــيــة خــاصــة وفــقــًا لــمــا تــراه 

مراجعهم.

األحوال املدنية تبدأ باستخراج سجالت 
أسرة لألمهات السعوديات

إجــراءات  إنهاء  و  أمــور  تسهيل  بهدف 
الجهات  جميع  لدى  السعودية  المرأة 
سجل  تطلب  التي  الخاصة  و  الحكومية 
ــفــاذاً  إن لــهــا  التابعين  ــبــات  إلث األســــرة 
لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير 
ولي  عبدالعزيز  بــن  نــايــف  بــن  محمد 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
إجــراءات  تسهيل  بــضــرورة   ، الداخلية 

المواطنين بمختلف شرائحهم.
بـــدأت األحـــــوال الــمــدنــيــة بــاســتــخــراج 
ــمــرأة الــســعــوديــة و  ــل ســجــالت أســــرة ل
ـــة وزوجـــــة الــرجــل  الــمــطــلــقــة و األرمـــل

المتعدد.

لــألحــوال  الرسمي  المتحدث  وأوضـــح 
أن  الجاسر،  جاسر  بن  محمد  المدنية 
إجــراءات  تسهيل  شأنه  من  القرار  هذا 
موضحاً  حقوقهن،  ويحمي  المواطنات 
وثيقة  على  الحصول  المرأة  بإمكان  أنه 
التابعين  تفاصيل  جميع  تشمل  رسمية 
قطاع  أي  مــراجــعــة  مــن  وتمكنها  لــهــا 

يتطلب وجود إثبات للتابعين.
و سيحتوي السجل على اسم األم ورقم 
وأرقــام  أبنائها  وأسماء  المدني  سجلها 
األم،  صـــورة  دون  المدنية  سجالتهم 
ممن  بالطلب  المتقدمة  تكون  أن  شرط 

تحمل بطاقة هوية وطنية.

مخرج
الطوارئ

متطلبات سوق العمل

املؤهالت

نقالً عن صحيفة
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ثقافة حقوق اإلنسان

عليها  نصت  التي  الحقوق  من  العديد  يلحظ  السعودية  العربية  المملكة  في  األنظمة  على  المطلع  إن 
هذه األنظمة والتي تهدف لحماية اإلنسان وحقوقه من أي تجاوز ويأتي في مقدمة هذه األنظمة نظام 
المملكة األساسي للحكم والذي يعتبر دستورها و القائم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
أحكام  وفق  اإلنسان  حقوق  بحماية  الكفيلة  والواجبات  الحقوق  من  العديد  تضمن  والذي  وسلم  عليه 
وفق  اإلنسان  لحقوق  الدولة  حماية  على  والعشرون  السادسة  المادة  أكدت  حيث  اإلسالمية  الشريعة 
الشريعة اإلسالمية مما  يؤكد حرص واهتمام قيادة هذه البالد المباركة باإلنسان ورعاية شؤونه فقد جاء 
في المادة السابعة والعشرون من النظام على « أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ 
والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نَظام الضمان االجتماعي وتشجع المؤسسات واألفراد على اإلسهام 
في األعمال الخيرية « مما يدل على ضمان حق اإلنسان في العيش الكريم ، كما لم يغفل النظام األساسي 
للحكم حق اإلنسان في العمل واالهتمام بإيجاد فرص عمل لكل قادر عليه باإلضافة إلى حماية حقوق 
العاملين من أي سوء معاملة قد تقع عليهم من أرباب العمل حيث أكدت المادة الثامنة والعشرون 
تحمي  التي  األنظمة  وتسن  عليه..  قادر  لكل  العمل  مجاالت  ر  تيسِّ الدولة  «أن  على  النظام  ذات  من 
العامل وصاحب العمل « فيما اهتمت الدولة على توفير اآلمن لمواطنيها وللمقيمين على أراضيها بما 
يكفل لهم حياة آمنة وهذا ما بينته المادة السادسة والثالثون من النظام والتي جاء فيها «أن الدولة 
يقع على عاتقها توفير األمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها وال يجوز تقييد تصرفات أحد أو 
توقيفه أو حبسه إّال بموجب أحكام النَظام» كما أن المادة السابعة والثالثون من النظام أكدت على 
« أن للمساكن حرمتها.. وال يجوز دخولها بغير إذن صاحبها وال تفتيشها إّال في الحاالت التي يبينها 
المخالفين  بحق  تطبيقها  وآلية  للعقوبات  النظام  من  والثالثون  الثامنة  المادة  تطرقت  فيما  النَظام»  
لألنظمة والمتجاوزين لحقوق الغير والتي جاء فيها «بأن العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بناء 
على نص شرعي أو نص نَظامي وال عقاب إّال على األعمال الالحقة للعمل بالنص النَظامي « كما حفظ 
النظام حق المواطن والمقيم في الحفاظ على خصوصيته دون المساس بها حيث نصت المادة األربعون 
على أن « المراسالت البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل االتصال مصونة وال يجوز 

الع عليها أو االستماع إليها إال في الحاالت التي يبينها النَظام». مصادرتها أو تأخيرها أو االطِّ

إن المتتبع ألوضاع حقوق اإلنسان في المملكة البد أن يلحظ الحرص الكبير من القيادة في المملكة وفي 
مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على تعزيز حقوق األفراد 
وحماية حرياتهم وشمل هذا الحرص المواطنين والمقيمين على حد سواء ، وتأكد أهتمامه حفظه الله 
بحقوق اإلنسان من خالل توجيهاته المستمرة لألجهزة الحكومية بمراعاة حقوق األفراد وتمكينهم منها 

والتحذير من التجاوز عليها والتعهد بمحاسبة أي مسئول ال يراعي هذه الحقوق.

حماية حقوق االنسان في اململكة العربية 
السعودية




