
بتوفير  القحطاني  مفلح  ال��دك��ت��ور  اجلمعية  رئ��ي��س  ط��ال��ب 
اململكة  أنحاء  جميع  في  ومخاطرها  للسيول  كاملة  خريطة 
لتالفي األضرار الناجتة عنها مع األخذ في االعتبار املناطق 
ذات األولوية ، جاءت تلك التصريحات بعد ما سببته السيول 
من أضرار في مدينة جدة يوم األربعاء 1432/2/22ه��، أدت 
اإلنسان  األض��رار اجلسيمة طالت  العديد من   إلى ح��دوث 
وممتلكاته وأدت إلى حدوث  العديد من اإلصابات والوفيات ، مشيراً في الوقت نفسه 
أن السبب الرئيسي في تلك الكارثة هو عدم وجود البنية الالزمة لتصريف مياه السيول 

في عدد كبير من أحياء وأنفاق مدينة جدة ، وأوضح أن اجلمعية رصدت ما خلفته 
السيول في العام املاضي من أضرار  ومت مخاطبة تلك اجلهات والتنسيق معها ، حيث 
أن اجلهات »متعددة ومتداخلة االختصاصات« وكان هناك وعود بتالفي تلك األضرار 
للتأكد من تنفيذ مشاريع الدولة والتي تعود بالنفع  ، مؤكداً أن اجلمعية تسعى دائماً 
على مصلحة األفراد ، وأضاف »مت تكليف جلنة من اجلمعية بإشراف الدكتور حسني 
الشريف مشرف فرع اجلميعة مبدينة جدة وتضم عدداً من األعضاء من أجل إعداد 
تقرير متكامل عن الكارثة بحيث يتم فيه رصد األضرار وأداء اجلهات احلكومية ذات 

العالقة ملناقشته مع جهات االختصاص«.
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وف�������د امل����ؤس����س����ة األك����ادمي����ي����ة 
يزور   اإلنسان  حلقوق  السويدية 

اجلمعية  بالرياض.

عددًا  أداء  ترصد  اجلمعية 
من وزارات حكومية وهيئات 
عامة تؤخر إجناز املعامالت.

الكارثة  ترصد  اإلنسان  حقوق 
سيول  سببتها  التي  اإلنسانية 

جدة عام 1432ه�� .

بعد  كارثة   سيول   جدة
رئيس اجلمعية يطالب بوجود خريطة كاملة للسيول في جميع مناطق اململكة

تتمة ص8-7-6 

بعد عودة خادم احلرمني الشريفني حفظه الَّله  من رحلة عالجية 
دام��ت م��ا ي��ق��ارب ثالثة أشهر إل��ى أرض ال��وط��ن س��امل��اً معافى ، 
 ، املناسبة  بهذه  بياناً  الوطنية حلقوق اإلنسان  أصدرت اجلمعية 
كما أصدر  امللك بعد عودته جملة من القرارات التنموية والتي من 
شأنها حتقيق التنمية الشاملة في اململكة على كافة املستويات ،  

ففي يوم األربعاء املوافق 1432/3/2٠ه�� وجه رعاه الَّله بالتالي:
رفع رأس مال بنك التسليف  إلى 3٠ مليار ريال، زيادة صندوق 
اإلسكان ب� 4٠ مليار ريال ، إعفاء املقترضني من بنك التسليف من 
قسطني ملدة  عامني، تثبيت بدل غالء املعيشة 15% في مرتبات 
الرقابية،  البرامج  لدعم  وظيفة   12٠٠ إح��داث  الدولة،  موظفي 
في  احملتاجة  األس��ر  أبناء  دع��م  االبتعاث،  برنامج  ميزانية  دع��م 
دعم  زي��ادة  الديون،  من سجناء  كبير  اإلعفاء عن عدد  اجلامعة، 

األندية الرياضية، ومنح 1٠ ماليني ريال لكل جمعية مهنية ، إعانة مالية للباحثني عن 
العمل لعام واحد، تخصيص 1٠ ماليني ريال لكل نادي أدبي.

كما أصدر يوم اإلثنني املوافق 1432/3/25ه��  قراراً بتثبيت كافة املواطنني واملواطنات 
املعينني على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ، كما يشمل من يعملون 

امليزانية  رواتبهم من خارج  ويتقاضون  في األجهزة احلكومية 
العامة مثل )صندوق الطالب والطالبات ، دعم الفروع اإليوائية 
، الغالل واألوق��اف ، املتعاقد معهم في كليات خدمة املجتمع 

والتعليم املستمر ... الخ (.
 كما يشمل املعينني على )الئحة املستخدمني ، بند األج��ور ، 
وبند 1٠5( ممن مت تعيينهم أو التعاقد معهم بعد األمر الكرمي 
وتاريخ 1426/6/25ه���� ، ممن يحملون   ) رقم )8422/ م ب 
األعمال  طبيعة  مع  تتفق  ال  أعماالً  ويزاولون  علمية  مؤهالت 
تلك  ف��ي  عليها  املنصوص  الوظائف  مسميات  تشملها  التي 
من  مشكلة  جلنة  طريق  عن  التثبيت  يكون  وأن   ، الالئحتني 
وزارة اخلدمة املدنية ووزارة املالية واجلهة ذات العالقة( وفق 
ضوابط تضعها وزارتا اخلدمة املدنية واملالية وأن يكون التثبيت 
ملن تثبت احلاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام املالي 
القادم 1434/1433ه��� وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة املالية 
لهذا الغرض ،إال إذا كان لدى اجلهة احلكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام 

بعد موافقة اللجنة.

وزارة  ت��ق��ري��ر اجل��م��ع��ي��ة  ب��ع��د 
تنشئ   االجتماعية  ال��ش��ؤون 

مقرًا جديدًا لألحداث.

تتمة ص5

الدكتور مفلح القحطاني

امللك يعود  إلى الوطن   و يصدر جملة من القرارات التنموية

قام وفد من السفارة األملانية باململكة العربية السعودية بزيارة للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باملركز الرئيسي بالرياض ، 
وذلك يوم األحد 1432/3/3ه� املوافق 2٠11/2/6م ، وقد ضم الوفد كاًل من السيد/ فولكمار فينيتسل سفير دولة  أملانيا لدى 

اململكة والسيد / ستيفان تشيك مستشار سياسة وثقافة .

سفير أملانيا لدى اململكة يزور  اجلمعية 

تتمة ص 2

السنة اخلامسة  - العدد  الثاني  والستون  - ربيع  األول  - 1432 ه� - فبراير  2011م 
الرياض - اململكة العربية السعودية

حقــــوق

السيد فولكمار فينيتسل

نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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رئيس اجلمعية  يطالب مبعاقبة أي مسؤول ال ينفذ أحكام صدرت ضد إدارته

طالب   مبعاقبة أي مسؤول ال يُنفذ حكماً 
قضائياً صدر ضد إدارته.

م��ن ج��ان��ب آخ���ر أف���اد األس��ت��اذ سليمان 
ال����زاي����دي  امل���ش���رف ال���ع���ام ع��ل��ى مكتب 
ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة وعضو  اجل��م��ع��ي��ة 
جل��ن��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان وال���ع���رائ���ض في 
مجلس الشورى "أن املجلس يناقش هذه 
باملسؤولني  االج��ت��م��اع  عند  اإلش��ك��ال��ي��ات 
املسؤولني  مراسلة  يتولى  كما   ، املعنيني 
لتنفيذ  املعطلة  احلكومية  اجل��ه��ات  ع��ن 
أنه  م��ؤك��داً   " القضائية ضدها  األح��ك��ام 

،وبني  القضائية  األحكام  تنفيذ  وتسريع  رد احلقوق ألصحابها  املسؤولني  مع  يتابع 
أن مجلس الشورى ال يقبل بتعطيل اجلهات لألحكام القضائية الصادرة ضدها  ، و 
أشاد بالتجاوب الكبير من وزير العدل عند مناقشته لتلك املشكلة ، وأضاف "اللجنة 
تكتب للمسؤول املختص بهدف تعديل أنظمة قواعد العمل أو تعديل االجراءات لكن 

مجلس الشورى ليس تنفيذياً". 

سفير أملانيا لدى اململكة يزور  اجلمعية 

الدكتور مفلح القحطاني خالل لقائه مع السفير األملاني

تتمة ص 1 .... وقد كان في استقبالهم  سعادة رئيس اجلمعية الدكتور مفلح 
بن ربيعان القحطاني ، وفي بداية اللقاء رحب رئيس اجلمعية بالوفد الزائر و تطرق 
احلديث للعديد من املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان في اململكة والعالم العربي 
امللحوظ في  التقدم  رئيس اجلمعية  بني  وقد  بشأنها  النظر  تبادل وجهات  ، ومت 
مجال حقوق اإلنسان في اململكة واجلهود التي تُبذل من أجل تعزيزه ، وفي نهاية 

االجتماع قدم الوفد الزائر شكره وتقديره لرئيس اجلمعية.

القحطاني  م���ف���ل���ح  ال����دك����ت����ور  أك������د 
رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة م���ن خ���الل تصريح  
اجلمعية  تلقي  عن  "عكاظ"  لصحيفة 
من  والتظلمات  الشكاوى  من  العديد  
أحكام  تعطيل  م��ن  ت��ض��رروا  مواطنني 
لصاحلهم  ص����درت  قطعية  ق��ض��ائ��ي��ة 
من  ه��ن��اك مماطلة  أن   و  سيما  ال   ،
جهات حكومية صدرت ضدها أحكام 
ماضية  اجلمعية  أن  بني  و   ، قضائية 
من  للمسؤولني  ومتابعتها  زياراتها  في 
ل��ه��ذه اإلشكاليات  إي��ج��اد ح��ل��ول  أج��ل 
،  وأض�����اف " زرن�����ا وال��ت��ق��ي��ن��ا ب���ق���ي���ادات وم���س���ؤول���ني وغ��ي��ره��م ل��ل��ح��ث على 
ب��ح��ق اجل���ه���ات احلكومية"   ال����ص����ادرة  امل���ع���ام���الت وت��ن��ف��ي��ذ األح���ك���ام   إجن�����از 
معامالت  إجن��از  ف��ي  بالتزاماتها  ال��وف��اء  ب��ض��رورة  احلكومية  األج��ه��زة  مطالباً 
املواطنني وتنفيذ األحكام الصادرة ضدها ، معتبراً في الوقت نفسه أن تعطيل 
تنفيذها هو "تقليل من هيبة القضاء وحرمان احملكوم لهم  من حقوقهم " ، كما 

وزارة الشؤون االجتماعية  تنشئ  مقرًا جديدًا لألحداث في جدة
بعد تقرير اجلمعية 

صرح  املدير العام للشؤون االجتماعية في منطقة مكة املكرمة عبدالَّله الطحاوي عن البدء 
في إنشاء مشروع لدار املالحظة في مدينة جدة ، حيث قال »يجري حالياً ترميم املبنى احلالي 
األلعاب  إيجاد  إلى  إضافًة   ، املواصفات  بأحدث  الرياضية  الصاالت  إعادة جتهيز  من خالل 
تعليمية  تقوية  مدرسة  وجود  على  مؤكداً   ، ال��دار«  في  األح��داث  لكافة  والترفيهية  الرياضية 
لألحداث داخل الدار والذي يزيد عددهم عن 35٠ حدثاً ، واجلدير بالذكر أن فرع اجلمعية  
بالعاصمة املقدسة قد رفع تقريراً في وقت سابق لوزارة الشؤون االجتماعية باملالحظات التي 
سجلها أثناء زيارته للدار واملتمثلة في قدم املبنى ، وعدم وجود عيادة طبية متكاملة إضافًة لعدم 
وجود طبيب مقيم داخل تلك العيادة ،إضافًة الفتقار الدار للنظافة وقلة أجهزة التكييف في 

الدار ، واألسلوب املتبع في عمليات احلالقة والتي تتسبب في انتقال األمراض املعدية.

زار اجلمعية وفداً نسائياً من هيئة حقوق اإلنسان يوم  الثالثاء 1432/3/12ه� املوافق 2٠11/2/15م ، برئاسة األستاذة  سهام املعمر 
مشرفة الفرع النسائي وكان في استقبالهم عضوات اجلمعية  الدكتورة نورة العجالن و ثريا شيخ والباحثة القانونية  عبيدة الشبل ومي 
السبيعي من  مركز املعلومات وقد تناول احلديث تعريفاً بأعمال اجلمعية وآلية عملها  وشرحاً عن مركز املعلومات ومت تبادل احلديث 

حول القضايا ذات االهتمام املشترك واختتم اللقاء بجولة في القسم النسائي .

اجلمعية تستقبل وفد نسائي  من هيئة حقوق اإلنسان

األستاذ سليمان الزايديالدكتور مفلح القحطاني
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وفد املؤسسة األكادميية السويدية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 
يزور  اجلمعية  بالرياض

قام وفد من املؤسسة األكادميية السويدية )معهد راؤول فالنبرج حلقوق اإلنسان 
والقانون اإلنساني(  بزيارة للجمعية يوم االثنني 1432/3/4ه� املوافق 2٠11/2/7م 
برئاسة سفير السويد لدى اململكة جان ثيسلف يرافقه كل من مدير معهد راؤول 
فالنبرج الدكتورة ماري توما ، واملسئولة عن برامج التعاون الدولي باملعهد السيدة  
ربيعان  بن  الدكتورمفلح  ، حيث كان في استقبالهم  رئيس اجلمعية  يونسون  هانا 

القحطاني .
في بداية اللقاء رحب رئيس اجلمعية بالوفد الزائر وقدم لهم شرحاً عما تقوم به 
اجلمعية من جهود وأنشطة في مجال حماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  على  بالتدريب  املتعلقة  املوضوعات  من  للعديد  احلديث  وتطرق   ،
التعليم ، وقد  الثقافة احلقوقية وإدخال مفاهيم حقوق اإلنسان في مناهج  ونشر 
أشار الوفد الزائر أن هناك نقاط عديدة مشتركة بني اجلمعية واملعهد فيما يتعلق 
واتفق  ، هذا  الثقافة احلقوقية  ونشر  التدريب  وجه اخلصوص  وعلى  بأنشطتهما 
الطرفان على تبادل اخلبرات والتعاون فيما بينهما في كل ما يساهم و يساعد على 

رئيس اجلمعية والوفد السويديترسيخ إحترام حقوق اإلنسان. 

ال ي���كاد يخلو يومًا من س���ماعنا ألخط���اء طبية يرتكبها بعض 
األطب���اء في املستش���فيات احلكومي���ة واألهلية والتي تس���بب  
إعاق���ات  مس���تدمية ف���ي بع���ض  األحي���ان ،  و الوف���اة ف���ي أحياٍن 

أخرى.

تسبب خطأ طبي مبستشفى النساء والوالدة واألطفال  في العاصمة املقدسة في وفاة  
الطفل  عبد الرحمن بن بندر اللهيبي الذي  لم يتجاوز عمره  السنة والثالثة أشهر 
، بعد دخوله في غيبوبة تامة ملدة خمسة أشهر نتيجة إعطاءه محلول طبي باخلطأ ، 
حيث أوصى الطبيب املمرضة بإعطائه محلولي "جلكوز ونورمل سلني" لكنها أعطته 
محلول جلكوز فقط مما سبب له هبوط حاد ونزيف في املخ  دخل على أثره العناية 
التدخل   اإلنسان  الوطنية حلقوق  الطفل من اجلمعية  وكان قد طالب جد   ، املركزة 

ووضع حد ملثل هذه األخطاء الطبية التي تُرتكب بال مباالة بحياة البشر ، وقد روى 
املركزة في  العناية  " قسم  قائاًل  له حفيده  تعرض  الذي  الطبي  اإلهمال  جده قصة 
أكثر األوقات بدون طبيبة وتعمل به ممرضة واحدة أكثر أوقاتها مشغولة باإلتصاالت 
الهاتفية " متهماً املستشفى بالتسبب في وفاة حفيده ، من جانب آخر وجهت  مديرية 
الشؤون الصحية مبنطقة مكة املكرمة تشكيل جلنة للتحقيق في أسباب وقوع اخلطأ 

الطبي للطفل.

وفاة الطفل عبد الرحمن بعد دخوله في غيبوبة تامة

الدكتور أحمد البهكلي

استمرارًا ملسلسل األخطاء الطبية

في إطار سعي اجلمعية حلفظ حقوق العمالة  التي حمتها الشريعة اإلسالمية 
والقوانني احمللية ورفع التجاوزات واالنتهاكات التي قد تتعرض لها تلك  العمالة 
فقد حتققت اجلمعية عن بالغ تلقاه فرع اجلمعية بجازان  يفيد بوجود خادمة 
احجتزها كفيلها مدة 12عاماً دون أن يسمح لها بالسفر أو التحدث مع أسرتها 
أفاد  حيث   ، املالية  مستحقاتها  دف��ع  ورفضه  إقامتها  لعدم جتديد  فضاًل   ،
الدكتور أحمد البهكلي املشرف العام على فرع اجلمعية بجازان عن القضية 
 ، البالغ وخاطبت اجلهات ذات االختصاص  "إنَّ اجلمعية حتققت من  قائاًل 
ومت التحقيق معه وتكليفه بصرف كافة املستحقات من الرواتب وإعطائها كافة 

حقوقها ومت توقيف الكفيل للتحقيق معه ومحاكمته". 

اجلمعية ُتنهي معاناة خادمة احتجزها كفيلها ١2 عامًا
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أكد الدكتور حسني الشريف املشرف على فرع اجلمعية  الوطنية حلقوق اإلنسان  
مبدينة جدة عن تلقي الفرع للعديد من قضايا العنف األسري وأوضح "أن آلية 
التواصل  كافة طرق  تكون عبر كشف  العنف األسري  تعامل اجلمعية مع قضايا 
أو  الفاكس  أو  اإللكتروني  البريد  عبر  الشكاوى  استقبال  من خالل  املعنفني  مع 
احلالة  مع  والتعامل   ملف  فتح  يتم  ذلك  وبعد   ، الشخصي  أو احلضور  الهاتف 
حسب وضعها و في بعض األحيان توجد حاالت تتطلب  التدخل العاجل وذلك 
من خالل التواصل مع أقرب مركز شرطة ، كما يتم إحاطة  الشؤون االجتماعية 
من  النظامية  اإلج��راءات  واتخاذ  حمايتها  من  والتأكد  متابعتها  ثم  ومن  باحلالة 
إحالة املعنف إلى الشرطة ثم إلى هيئة االدع��اء العام ثم إلى احملاكمة ، وتوجد 
حاالت يكون وضعها آمن ولكن حتتاج ألخذ حقها من خالل اإلجراءات النظامية 
متابعة  استكمال  ثم  طبي  تقرير  على  واحل��ص��ول  شرطة  مركز  ألق��رب  بالتقدم 
محامون  تكليف  يتم  أخ��رى  ح��االت  و  االجتماعية  الشؤون  مع  بالتنسيق  حالتها 
اإلسراع  من  بد  ال  أن��ه  إل��ى  مشيراً    ،" قضيتها  ملتابعة  اجلمعية  في  متطوعون 
امل���رأة  والطفل واع��ت��ب��اره ج��رمي��ة إنسانية. العنف ض��د  ي��ج��رم  ق��ان��ون   ب��إص��دار 
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عن  املدينة"   " لصحيفة  تصريح  في  القحطاني  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  أكد 
تلقي اجلمعية العديد من الشكاوى ، والتظلمات وذلك بشأن قيام بعض املستشفيات 
احلكومبة في التهرب من  استقبال احلاالت الطارئة بحجة عدم وجود أسرة شاغرة  
معتبراً ذلك مخالفة صريحة للتوجيهات السامية ، قائاًل "إن التعليمات توجب حتويل 
تلك احلاالت في حال عدم إمكانية استقبال املستشفى احلكومي له إلى مستشفى 
خاص يستطيع استقباله وتقوم الوزارة بتحمل تكلفة العالج" ودعا وزارة الصحة إلى 
متابعة هذه األوضاع مع املستشفيات وحثها على القيام بواجبها مبا يتعلق بتقدمي 
في عالجها  التأخير  يتسبب  قد  والتي  الطارئة  للحاالت   العاجلة  الطبية  الرعاية 

ازدياد مضاعفتها .

اشتراط موافقة ولي أمر املرأةرفض استقبال احلاالت الطارئة

من جانب آخر فقد حفظ نظام مزاولة املهن الصحية في اململكة حق املريض  في 
اتخاذ  قرار إجراء عملية جراحية  أو فحوصات طبية  بنفسه إذا لم يكن هناك 
مبرر شرعي مثل عدم أهلية املريض أو عدم قدرته على التعبير عن إرادته ، كما 
بعض  ولكن جهل  األمر،   لولي  الرجوع  بدون  ذلك احلق  الراشدة   املرأة  أعطى  
العمليات  ولي األمر هو شرط إلجراء  الطبي  جعل موافقة  القطاع  العاملني في 
اجلراحية  للنساء ،   هذا  ما أكد عليه الدكتور مفلح القحطاني رئيس  اجلمعية  
مشيراً في  الوقت نفسه  الهتمام اجلمعية بنشر ثقافة حقوق املرضى وذلك عبر 
القطاعات  على  وتوزيعها   كتيبات  في  التنفيذية   والئحته  النظام  لذلك  طباعتها 

الطبية املختلفة للتوعية به . 

رئي����س اجلمعي����ة :ال مب����رر قانون����ي لرف����ض املستش����فيات احلكومية 

استقبال احلاالت الطارئة وال صحة الشتراط موافقة ولي األمر 

الدكتور حسني الشريف :هناك حاجة ملحة إلصدار قانون  ضد  العنف  األسري

الدكتور حسني الشريف

الدكتور حسني الشريف  "ال تزال الكثيرمن الزوجات  يتعرضن ألشكال مختلفة من االعتداء عليهن 
من قبل أزواجهن أو آبائهن أو حتى أبنائهن،  السيما في غياب قوانني صارمة تردع كل من تسول 
له نفسه القيام بذلك فبالرغم من وجود الكثير من اخلطوات اإليجابية من قبل وزارة الشؤون 
 االجتماعية إال أنه ما زال هناك الكثير من القصور إليجاد  حلول جذرية ملعاقبة هؤالء املعنفني". 
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تتمة ص 1 ....  أوضح وزير املالية الدكتور إبراهيم العساف عن البدء 
اللَّه  في تنفيذ اإلج��راءات التي أمر بها خادم احلرمني الشريفني حفظه 
،  مشيراً إلى أن وزارته بدأت في حتويل املبالغ املالية اخلاصة باألوامر 
امللكية إلى اجلهات املستفيدة، كما أفاد وزير اخلدمة املدنية األستاذ محمد 
علي الفايز ما تشملة القرارات امللكية اخلاصة  بتثيبت العاملني على بند 

األجور حيث أنَّ األمر الكرمي أكد على التالي :
رقم  ال��ك��رمي  األم���ر  ف��ي  ورد  االل��ت��زام مب��ا  اجل��ه��ات احلكومية  أ - على 
على  التعيني  ع��دم  حيث  م��ن  1426/6/25ه�������  وت��اري��خ   ) ب  م   /8422(
وظ��ائ��ف امل��س��ت��خ��دم��ني ووظ���ائ���ف ب��ن��د األج����ور وب��ن��د 1٠5 إال مب��ا يتفق 
. اللوائح  تلك  وأه���داف  تتفق  التي  واألع��م��ال  وامل��ؤه��الت  املسميات   م��ع 

املؤقتة  الوظائف  نظام  خ��الل  م��ن  إال  البنود  وظ��ائ��ف  شغل  يتم  ال   - ب 
)م  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادرة 
وت��اري��خ 1385/9/12ه�������   )3٠  /
الواردة  بالضوابط  يلتزم  وأن   ،
ب��ه��ذا ال��ن��ظ��ام مب��ا ف��ي ذل��ك عدم 
مما  أكثر  معه  املتعاقد  استمرار 
النظام كوظيفة مؤقتة. به   يسمح 

ج - ي��وق��ف اع��ت��م��اد ال��ب��ن��ود التي 
لم يعد لها حاجة أما البنود التي 
التعاقد  يتم  أال  لها حاجة فيجب 

املواطنني  الفرصة جلميع  وإتاحة  العامة  اإلعالنات  خالل  من  إال  عليها 
املؤهلني تأكيداً لألمر الكرمي رقم )7347/ م ب ( وتاريخ 1429/9/23ه� 
واجلهات  والصناديق  العامة  والهيئات  املؤسسات   ( على  ب��أنَّ  القاضي 
احلكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في 
شغلها في وسائل اإلعالم املالئمة ... وذلك لفتح املجال جلميع املواطنني 
الوظائف(، من جهتها رحبت  تلك  إلى  للتقدم  واملواطنات على حد سواء 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باسمها وباسم كافة أعضائها ومنسوبيها 
الذي أصدرته ،  البيان  امليمونة خلادم احلرمني الشريفني خالل  بالعودة 
امللك  أنَّ  البيان  القحطاني خالل  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  وأوض��ح 

وإمنا  ب��الده  في  فقط  ليس  جارفة  بشعبية  يحظى  اللَّه  عبداللَّه حفظه 
إنسانية حتب  به من شخصية  يتمتع  ما  إلى  يعود  خارجها وهذا  أيضاً 
رئيس  أض��اف  كما  وتدعمه،  احل��وار  أجل  وتعمل من  إليه  العدل ومتيل 
اجلمعية  » أنَّ املراقب ألوضاع حقوق اإلنسان في بالدنا البد أن يلحظ 
احلرص الكبير خلادم احلرمني الشريفني منذ توليه احلكم على تعزيز 
حقوق األفراد وحماية حرياتهم ويشمل هذا احلرص املواطنني و املقيمني 

على حد سواء،
ويتأكد اهتمامه حفظه اللَّه بحقوق اإلنسان من خالل توجيهاته املستمرة 
لألجهزة احلكومية مبراعاة حقوق األفراد ومتكينهم منها والتحذير من 
التجاوز والتعهد مبحاسبة أي مسئول مهما عال منصبه، وأضاف  دعمه 
حفظه اللَّه ملؤسسات حقوق اإلنسان في البالد والذي ظهر هذا التوجه 
استقاللية  على  تأكيده  في  جلياً 
حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  ع��م��ل 
اإلن���س���ان وأن��ه��ا ه��ي ال��ت��ي ترسم 
سياستها بنفسها والطلب من كافة 
األجهزة احلكومية تسهيل أعمالها 
بواجباتها  القيام  من  ميكنها  مبا 
وهذا  ن��ظ��ام��ه��ا  عليها  ن��ص  ال��ت��ي 
خادم  على  مستغرب  غير  األم���ر 
احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني ال���ذي ظهر 
توليه سدة  تضمنها خطاب  التي  الشهيرة  مقولته  في  اإلنساني  توجهه 
احلكم في البالد حينما قال ) سوف أضرب بسيف العدل هامة الظلم(، 
في  مبادرات  عدة  من خالل  املبدئي  االلتزام  هذا  اللَّه  أكد حفظه  كما 
وتطوير  التعليم  ونشر  احل��وار  ودعم  الفساد  ومحاربة  احلقوقي  املجال 
القضاء، ودعم حقوق املرأة، وإيجاد العديد من األنظمة والقوانني التي 
خدمات  م��ن  واملستفيدين  بالفقراء  وااله��ت��م��ام  ال��ب��الد،  تطور  يتطلبها 
الضمان االجتماعي، والعمل من أجل تطوير البالد اقتصادياً من خالل 
املدن اإلقتصادية  ودعمه لإلقتصاد املعرفي إلى غير ذلك من املجاالت 

األخرى التي تهدف إلى متتع املواطن بحقه في العيش الكرمي .   

اجلمعية ترصد أداء عددًا من وزارات حكومية وهيئات عامة تؤخر إجناز املعامالت 

صرح  رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنس������ان  الدكتور مفلح 
القحطان������ي عن رصد اجلمعية من خالل جوالتها امليدانية وما 
يصلها من ش������كاوى م������ن عدد من املواطن������ني واملقيمني تأخيراً 
وتراخي������اً في إجناز بع������ض املعامالت لدى ع������دد من اجلهات 
احلكومية والوزارات  مما ترتب عليه تعطيل للمصالح ، معتبراً 
ذلك مخالفة للتوجيهات السامية والتي تنص على سرعة الفصل 
ف������ي املعامالت  بالرغم من وج������ود بعض احملاوالت من قيادات 
في بعض الوزارات حلث إداراتهم بالتسريع في إنهائها، و طالب 
بضرورة وج������ود رقابة داخلية تُتابع س������ير املعامالت من تاريخ 
دخ������ول املعاملة للجهاز وحتى االنتهاء منها ، وأفاد إلى أن بعض 
األسباب التي تؤدي بدورها للتراخي في إنهاء املعامالت والتي 
م������ن بينها عدم كفاءة املوظفني وع������دم الرفع للجهات املختصة 
وغياب التنس������يق مع بعض اجلهات التي تقتضي الرفع لها في 

مثل تلك القضايا ، فض������اًل عن تداخل االختصاصات بني 
كثي������ر من اجلهات والوزارات، م������ن جانب آخر أكد الدكتور 
أحمد البهكلي املش������رف العام على فرع اجلمعية  مبنطقة 
جازان وجود الكثير من القضايا العالقة في  اجلمعية نتيجة 
مماطلة  البت فيها من قبل بعض اجلهات احلكومية املتعلقة 
بالقضية والتي هي طرف فيها قائاًل " بعض هذه القضايا 
حساسة وتتعلق ببعض األسر ونحرص على عدم تفاقمها ، 
بينما هناك قضايا أخرى بس������بب اإلجراءات  املطولة التي 
نواجهها مع بعض اجلهات التي نحترم تعليماتها وإجراءاتها 
إال أنها تؤثر على املتضرر " مستش������هداً بقضية ال زالت في 
جوازات جازان منذ س������بعة أش������هر  ، ومطالب������اً في الوقت 
نفس������ه اجلهات ذات االختص������اص بالتعاون م������ع اجلمعية 

لتسريع اإلجراءات وإنهاء مصالح املواطنني.

خادم  اهتمام  على  يؤكد  القحطاني  مفلح  الدكتور 
احلـــرمـــن الــشــريــفــن  بــحــقــوق اإلنـــســـان مـــن خالل 
مبراعاة  احلــكــومــيــة  لــأجــهــزة  املــســتــمــرة  توجيهاته 

حقوق األفراد.

امللك يعود  إلى الوطن   و يصدر جملة من القرارات التنموية
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أهالي جدة يعكسون ثقافتهم 

ه  تتمة ص 1 ....  ال نختلف كثيرا أن املطر نعمة من نعم اللَّ
علين���ا لك���ن قد تكون ه���ذه النعمة نقمة وابت���الء ، فهذه جدة  
تب���دأ يوم األربع���اء 1432/2/22ه��، بكارثة إنس���انية تنوعت ما 
بني وفيات وإصابات وإحتجاز لس���كانها  لس���اعات طويلة ظن 
ذويه���م أنهم لقوا حتفهم بينم���ا بقي البعض اآلخر في عداد 
املفقودين  ، فالشوارع مغلقة والطرقات متلؤها املركبات ، هذا 
حال جدة عند نزول األمطار فقد اجتاحت الس���يول اجلارفة 
مناطق متعددة منها  ، مش���اهد ُتبكي العيون وُتقطع القلوب 
، جث���ث في الش���وارع ودم���ار ش���امل ، طرقات مغلق���ة وكهرباء 
منقطعة ، وحرائق بس���بب االلتماس���ات الكهربائية ، فالدفاع  
املدني بجدة يطالب احملتجزين في الشوارع بالصعود لألدوار 
العليا نظًرا لقدوم س���يول من ش���رق ج���دة، ومينعون الدخول 
واخلروج من وإلى حي قويزة ، و محطة بنزين تنفجر وس���ط 
حي س���كني بفع���ل املول���د الكهربائ���ي، وانهيار مبن���ى تاريخي 
ف���ي ج���دة، وآخرون يرفعون أس���عار نقل الس���يارات الس���تغالل 
املتضررين ، ومياه األمطار تعيق سيارات االسعاف التي كانت 
تنق���ل مصاب���ني ومرض���ى للوصول ملستش���فياتهم ، ف���ال يكاد 
ش���خصًا من س���كان ج���دة إال ولديه الكثير م���ن القصص عن 
ما جرى له ولعائلته  في أحياء جدة   )ش���ارع فلس���طني ، نفق 
امللك عبدالله ، شارع األمانة ، شارع حائل ، أم اخلير ، النخيل 
، بنو مالك ، النس���يم، حي الس���امر ، قويزة( ، فكل جدة تغرق 
���ه الدمامي لم يك���ن يتوقع ف���ي مخيلته أنه  ،  فه���ذا عب���د اللَّ

بسبب تأخره في االمتحان ستوافيه املنية غرقًا في حي السامر 
بع���د أن طمئن أمه على حال���ه عبر اتصاله بها قائاًل نحن بخير 
وس���نعود ف���ي أقرب وقت وبعده���ا  بدقائق توف���ي ،   وهذه طبيبة 
تقط���ن ف���ي مدينة جدة  تروي قصتها مع مياه الس���يول  قائلة " 
اضط���ررت للذه���اب إلى مك���ة حلضور اجتماع ه���ام ، ومنذ بداية 
هط���ول األمطار اضط���ررت للعودة إلى جدة للحاق بأطفالي في 
مدارس���هم ولكنني فوجئت باجتياح الس���يول الت���ي أعاقتني عن 
الوص���ول إليهم وظللت حبيس���ة مكاني عاجزة ع���ن اخلروج من 
مكة من الس���اعة الثانية عش���رة ظهرًا حتى الثامنة مس���اءًا  وأنا 
عالق���ة وق���د ُأغلق الطريق بني مكة وجدة ، وس���كنني القلق على 
بنات���ي والتي تكفل���ت بهن إحدى زميالتهن في بيتها ، وقد قررت 
الع���ودة إلى مك���ة مرة ثانية ، بي���د أنني قلقة للغاي���ة على بناتي  
الالت���ي ال تتج���اوز  أعمارهن س���بع س���نوات وذهبت ف���ي منزل ال 
أعرف أهله"، وفي مشهد إنساني  آخر تروي أم أحمد  من قويزة 
قصتها  قائلة " كنت وزوجي وابني في املستش���فى بس���بب مرض 
ابن���ي وعن���د عودتن���ا فوجئنا باملط���ر ينهمر علينا م���ن كل جانب 
بشكل أعجزنا عن احلركة بحيث تسربت املياه إلى داخل السيارة 
مم���ا أش���عرنا بدن���و غرقن���ا ، وج���راء هذه املي���اه تعطلت الس���يارة 
واضط���ر زوج���ي للخ���روج  م���ن الس���يارة ذع���رًا علين���ا ومحاول���ة 
إلنقاذنا من املياه احمليطة بنا ، وسط بكاء رضيعي هرول زوجي 
حلمل���ه واالحتم���اء بإحدى العمائر ثم ع���اد مرة أخرى وحملني 

وسط السيل اجلارف".

إحصائيات األضرار

ف������ي صورة حضارية رائع������ة أظهر أهالي مدينة جدة روح التكافل والتع������اون فيما بينهم فالبيوت فتحت 
أبوابها لتكون مأوى للمتضررين واملصابني ، والتجأ الناس للمساجد واملراكز التجارية والفنادق هرباً من  
مياه الس������يول ، في حني كان للتقنية دوراً هاماً لنجدة الس������كان فقد أسس البعض منهم مجموعات عبر 
املواق������ع االجتماعية )الفيس بوك، تويتر ( ليضع رقم هاتفه ويحوله إلى خط س������اخن لنجدة املتضررين 
ومن خالله  يرس������مون خريطة للمواقع األكثر ضرراً،  فقد  كان  ش������عار حالهم »املؤمن للمؤمن كالبنيان«  
فيم������ا بلغ ع������دد املتطوعني الفرادى من أهالي جدة  أكثر من 75٠٠ فرداً، من جهة أخرى قام األس������تاذ 
عاصم الغامدي، وليلى النهدي بفكرة إنتاج فيلم يحمل رس������الة خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداللَّه 
حفظه اللَّه  ، وش������ارك فيه كاًل من الدكتور عبدالله نصيف األمني الس������ابق لرابطة العالم اإلس������المي، 
والدكتور وليد فتيحي املدير التنفيذي للمركز الطبي الدولي، والداعية أحمد الش������قيري، والدكتور علي 
العمري رئيس منظمة فور ش������باب العاملية، والكابنت حمزة إدريس الالعب الدولي الس������ابق ومن تصوير 
وإخراج املخرج السعودي املهند الكدم ،حيث  يعرضون فيه معاناتهم أثناء الكارثة ويوضحون مطالبهم و 
حمل الفيلم اسم  “بوابة البيتني… يا خادم احلرمني”، فيما استعرض الفيلم عدداً من املطالب الرئيسية 
ألهالي جدة وهي ضرورة وجود مس������اءلة علنية للمتس������ببني في الكارثة، ومعرفة تكاليف مشاريع البنى 

التحتية في جدة، باإلضافة إلى سرعة إعالن خطة طوارئ حتسباً ألي خطر قادم.

262885775111132

أشخاص مت إيوائهم
أسر مت إيوائهم

عدد اإلصابات
عدد الوفيات

عدد املفقودين

تش������ير إحصائيات الدفاع املدني وفقاً للتقري������ر اليومي للمرك�ز 
اإلعالم�ي ملواجه�ة ال�حالة ال�طارئ������ة مبحافظة جدة عبر موقعه 
اإللكتروني أنَّ عدد األشخاص الذين مت إيوائهم بلغ 26288، فيما 
بلغت عدد األسر 5775 أسرة ، وبلغ عدد اإلصابات 111 إصابة ، 

وعدد الوفيات 13 ، وعدد احلاالت املفقودة بلغ حالتني.

سيول جدة !؟
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اس������تكماالً ل������دور اجلمعية في رصد مواطن اخللل واألس������باب  الت������ي أدت إلى حدوث الكارثة ،  ومراقب������ة أداء األجهزة احلكومية 
لدوره������ا ال������ذي نص عليه نظام احلكم ، و س������عياً منها ملعرفة األس������باب التي أدت إل������ى  عدم تنفيذ املش������اريع احلكومية وتعثرها 
م������ن أجل إنش������اء بنية تصريفية ملي������اه األمطار في مدينة جدة ، فقد اجتم������ع وفد من فرع اجلمعية مبدينة جدة برئاس������ة الدكتور 
حس������ني الش������ريف املش������رف العام على الفرع و كاًل من األعضاء ) طالل حس������ني وف������ارس الغامدي ومعتوق الش������ريف( ، برئيس 
وأعض������اء بل������دي جدة ، وقد طال������ب بلدي املجلس خالل االجتماع باالس������تقاللية الكامل������ة جلميع فروعه في كاف������ة أنحاء اململكة 
ع������ن األمانة وإعطائه املزيد من الصالحيات في رس������م السياس������ات ، وطالب بإنش������اء هيئ������ة عليا لتطوير مدينة ج������دة تُدار وفق 
اس������تيراتيجية واضحة وأهداف محددة ، وإس������ناد قضية درء مخاطر األمطار والسيول إلى وزارتي الشؤون البلدية واملالية الختيار 
أحد املكاتب االستشارية إلجراء الدراسات الالزمة ، إضافًة لتكليف شركات عاملية بتنفيذ مشروع تصريف مياه السيول واألمطار 
، م������ن جهته أكد الدكتور حس������ني الش������ريف أن ج������دة بحاجة إلى رؤى وتطلع������ات املثقفني واملبدعني واخلب������راء ، مؤكداً في الوقت 
نفس������ه حاج������ة املجلس البلدي إلىتوس������يع صالحياته من حي������ث دوره الرقابي ألنه هو صوت املواطن وه������و الوجه اآلخر لألمانة .

رصدت جلنة من اجلمعية ضمت عدداً من األعضاء )معتوق الش������ريف واملهندس ناصر الصاعدي(   وجود أس������ر متضررة لم يتم 
تق������دمي اخلدمات اإلنس������انية لهم من مأكل وملبس في حي البغدادي������ة في جدة ، كما رصدت اللجنة غياب الدفاع املدني عن احلي 
وذك������ر األهال������ي عدم زي������ارة الدفاع املدني لهم ، إضافًة إلى غياب العمدة ، وقد بينوا أنَّ  هناك منازل ُطمرت من الس������يول وأخرى 
انهارت أجزاء منها إضافة إلى أن أكثر املتضررين ال يجدون مالبس ألطفالهم بعد غمر الس������يل بيوتهم، وزار الش������ريف مقر الدفاع 
املدني في حي الرحاب حيث مقر جلان التعويض ورصد العضو عدم وجود لوحات إرشادية لتوعية الناس عن كيفية تقدمي الطلبات 

وعدم وجود مقار مهيأة بشكل مناسب الستقبال الناس وقلة جلان التعويض املتحركة .

جدة بحاجة إلى رؤى وتطلعات املثقفن

غياب العمدة والدفاع املدني عن بعض األحياء

توفير كل اإلمكانات والتعزيزات بشكل فوري

ازدحام ونفاذ لأرقام في مركز حصر األضرار

وجه خادم احلرمني الش������ريفني حفظه اللَّه بتوفير كافة  التعزيزات وبش������كل عاجل للحد من األضرار التي واكبت األمطار والسيول 
ف������ي محافظة جدة وما جاورها، وتوجيه أمير منطقة مكة املكرمة األمير خالد الفيصل  للرفع عن اجلهات املقصرة وإعداد تقرير 
شامل حول ذلك، ومن تأخر في تنفيذ األوامر السابقة، كما وجه وزير املالية العتماد املبالغ الالزمة لتلك التعزيزات وبشكل فوري 
، وقد قام األمير خالد الفيصل بجولة تفقدية على مدينة جدة رافقه خاللها األمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة 
وقدأكد سموه أنه سيتم االستعانة بخبراء ومختصني لوضع احللول اجلذرية ملشاكل السيول وخاصة في »أم اخلير« وسيتم األخذ 
بأرائهم  العلمية حول احللول التي تكفل لس������كان »أم اخلير« احلياة اآلمنة س������واء بإيجاد حلول هندسية علمية حلمايتهم من السيل 
وبقائهم في مس������اكنهم أو إزالتها إذا لم يكن هناك حل يكفل األمان والضمان حلياتهم في تلك املس������اكن، والتقى س������موه بعدد من 
سكان األحياء املتضررة  الذين أبدوا استيائهم من التخطيط اخلاطئ للحي فيما أوقفت مواطنة سموه لتروي معاناتها قائلة »أنها 
وسكان حي »أم اخلير« ُخدعوا في البناء وأن السكن منوذجي وحي جديد وليس كما يذكر البعض بأنه حي متهالك« وأضافت تقول 
»إنَّ س������كان احلي تعرضوا للغرق في الفلل التي يس������كنونها 3 مرات وال يتم إنقاذهم إال بواسطة طائرات الدفاع املدني مما تسبب 
ألطفالهم وأبنائهم الرعب واخلوف« ، كما ناشدت املرأة سموه أن يُنهي معاناتهم إما بإزالة السد وإيجاد احللول املناسبة حلمايتهم 

من األمطار أو إزالة احلي وتعويضهم عن تلك الفلل التي انخدعوا فيها وقاموا بشرائها من قبل.

أبدى عدداً من املتضررين من السيول استيائهم آللية توزيع األرقام في مركز »تقدير أضرار السيول واألمطار وسط جدة« مؤكدين 
في الوقت نفسه أن سوء التنظيم في املركز أدى إلى حدوث ازدحام شديد للمراجعني حتت أشعة الشمس ، وبالتالي نفاذ األرقام 
، فيم������ا أكد  مدير مركز وس������ط جدة ورئيس جلان حصر األضرار  الرائد طالل إبراهي������م بديوي أن عدم تقيد املراجعني بأنظمة 
االنضباط هي التي س������ببت ذلك االزدحام ، مش������يراً أنه يتم توزيع 45٠ رقماً من الس������اعة السابعة صباحاً وحتى اخلامسة عصراً،   
كما أكد اللواء محمد القرني مدير املركز اإلعالمي ملواجهة احلالة الطارئة ملديرية الدفاع املدني أن عملية حصر األضرار مستمرة 
وأكد أنه مت إيواء 5755 أسرة وصرف لهم إعاشة ملدة أسبوعني مبعدل 2٠٠٠ ريال لألب واألم ، و2٠٠ ريال لكل طفل في األسرة 

، مؤكداً أنه مت صرف 13،86٠،٠٠٠ ريال خالل أسبوعني إلعاشة األسر املتضررة.

سيول جدة !؟
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تواصلت جهود املتطوعني  ملس������اعدة س������كان األحياء املتضررة في جدة وتنوعت ما بني مساعدات غذائية وعينية، وتكاثفت جهود 
اجلهات احلكومية واألهلية إلرسال املتطوعني  وكانت من أبرز تلك اجلهود ما يلي:

1- رئيس مجلس إدارة مفروشات العبداللطيف عمر بن سليمان العبداللطيف تبرع بفرش 25 من املساجد واجلوامع التي تضررت 
من جراء السيول .

2- الدف������اع املدني اس������تنفر جميع الف������رق العاملة فيه بجميع معداته واس������تخدم القوارب املطاطية إلنق������اذ العديد من املواطنني 
واملقيمني من س������ياراتهم بعد غرقها في الش������وارع وخصص تقريراً يومياً عبر موقعه اإللكتروني يتابع خالله املس������تجدات اليومية 

للكارثة ، كما مت توزيع 2٠٠٠ سلة غذائية لألحياء املتضررة.
3- ف������ي إط������ار خطة عاجلة واصلت فرق ميدانية بجدة واملناطق القريبة منها تابعة  لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر إخراج 

احملتجزين من بيوتهم وتوزيع الوجبات الغذائية للمتضررين.
4- تعاون املستودع اخليري ومؤسسة العنود بنت عبد العزيز بن جلوي في توزيع اآلالف من السالسل الغذائية وبلغ عدد املتطوعني 

45٠ متطوعاً.
5- تبرعت مؤسسة الوليد بن طالل اخليرية وبالتعاون مع الندوة العاملية للشباب اإلسالمي بعشرة آالف قطعة من األدوات املنزلية 

لبيوت املتضررين من السيول.
6- ش������اركت  مدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلرس الوطني بكامل طاقتها بتقدمي يد املس������اعدة للمتضررين وجهزت 1٠ فرق 

طوارئ جتهيزاً كاماًل .
7- اس������تقبلت فروع األحوال بجدة املتضررين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية في الس������يل لتس������هيل اس������تخراجها  لهم والتي تسهل 

إجراءات تسكينهم.
8- جمعية الشقائق النسائية بجدة افتتحت ثالث عيادات ملعاجلة احلاالت النفسية املتضررة ضمن حملة »كوني مطمئنة«.

9- شارك القسم النسائي بالندوة العاملية للشباب اإلسالمي بالرياض في تقدمي طوق مساعدات للمتضررين ضمن حملة »خلونا 
ندفيهم«. 

1٠- قامت جمعية الوداد اخليرية بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية مبساعدة أكثر من 5٠٠٠ شخص متضرر .
11-املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني قامت بصيانة نحو 529 سيارة و76 مهمة صيانة منزلية.

12- قامت ش������ركات االتصاالت )االتصاالت الس������عودية- موبايلي-جو( بتقدمي يد املساعدة للمتضررين ، فقد أتاحت االتصاالت 
الس������عودية وش������ركة جو مكاملات عمالئها من سكان جدة للتواصل مع ذويهم مجاناً فيما قامت موبايلي بتقدمي 15٠ هاتفاً متحركاً 

وشرائح االتصال للمتطوعني الذين يعملون على مساعدة املتضررين من أهالي احملافظة.  
13- جمعية العمل التطوعي بالرياض  - مركز التطوع بالتعاون مع اجلهات الرسمية واخليرية قدمت املساعدات للمتضررين من 

)مواد غذائية وألبسة  ومساعدات عينية ( وذلك ضمن حملتها املسماة ) ط�وق  الرياض(.
14-  قامت آليات تابعة )ألمانة  مدينة الرياض واملدينة املنورة والعاصمة املقدسة( بلغ عددها 4٠ مضخة وأكثر من 4٠٠ موظف 

بإزالة آثار السيول وتعاونت مع أمانة مدينة جدة في إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية في جدة .

أكد أمير منطقة مكة املكرمة ورئيس اللجنة التنفيذية لدرء أخطار الس������يول األمير خالد الفيصل أنه مت االتفاق مع شركة أرامكو 
العاملية لتش������كيل إدارة كاملة ملش������روع حماية مدينة جدة من مشاكل األمطار والسيول ، و أضاف سموه أنه مت اختيار أكثر من 1٠ 
ش������ركات عاملية لتقدمي الدعوة لها لوضع الدراس������ة اجلذرية ملشاكل األمطار والسيول ، فيما مت تقسيم مدينة جدة إلى 16 مربعاً 
إلنش������اء مراكز إس������ناد لقوات الطوارئ واألمانة والش������رطة واملرور ملواجهة  احلاالت الطارئة ، ومت حتديد عدد األماكن احلرجة 
للتعامل معها بصفة عاجلة قبل انتظار الدراسة الكاملة واملشاريع اجلذرية ، مؤكداً في الوقت نفسه عدم دعوة الشركات املتعثرة 
في املنطقة ألي مشروع من املشاريع ، حيث مت جتزئة املشاريع املقبلة في جدة على شركات متعددة بحيث ال تقتصر تلك املشاريع 

على شركة واحدة فقط.
وقد طالب س������موه تلك الش������ركات بسرعة اإلجناز في العمل سواء من ناحية الدراسة أو التنفيذ ، مضيفاً أنه تقرر تدريب وتأهيل 
مجموعة من الش������باب املهندس������ني بجدة إلشراكهم في إدارة تنفيذ هذه املشاريع ليكونوا في املستقبل مؤهلني للمساعدة في إدارة 

أمانة جدة .

احللول املطروحة  من أجل عدم تكرار الكارثة

اجلهات تتكاتف  ملد يد العون ألهالي جدة 

سيول جدة !؟
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تقنني األحكام  التعزيرية مطلب حان وقته في األحكام القضائية

إنَّ العمل على تقنني أحكام الشريعة اإلسالمية في العقوبات 
لوحظ  ملا  نظراً  احلالي  الوقت  في  ضرورة  أصبح  التعزيرية 
العقوبات  ناحية  من  املتهمني  بني  أحياًنا،  املساواة  عدم  من 
العقوبات  في  تفاوت  لوحظ  بحقهم،حيث  الصادرة  التعزيرية 
بها  احمليطة  والظروف  حيثياتها  حيث  من  متشابهه  لقضايا 
، والسبب في ذلك عائد إلى عدم تقنني أو تدوين العقوبات 
التعزيرية حيث أن التقنني يؤدي لتجنب صدور أحكام متباينة 
ومتناقضة في القضايا التعزيرية املتشابهة ويسد الباب على 
املغرضني والذين يزعمون  بعدم قدرة الشريعة اإلسالمية على 
وجهة  في  للعدالة  الشرعية  األحكام  الفتقاد  العصر  مواكبة 
نظرهم ، كما يزعزع ثقة املتقاضني فيما يصدر ضدهم من 
في  الفصل  سرعة  في  التقنني  يساهم  املقابل  وفي  أحكام 
القضايا وبالتالي القضاء على ظاهرة تراكمها بعد أن يتوافر 
اجلهد والوقت في البحث ويسهل الوصول إلى الدليل و يؤدي 
املتقاضني ألبسط األحكام  أو  املواطنني  ملعرفة  التقنني أيضاً 
من خالل تقنني محدد وقضاء واضح املعالم لتكون معرفتهم 
حلقوقهم وواجباتهم بشكل مسبق ليدركوا ما لهم وما عليهم ، 
مما ينتج عنه ثقة في القضاء وفي اجلهاز القضائي وتوحيد 
لألحكام الصادرة ، وأرى االستفادة من األمثلة الناجحة لتقنني 
األحكام املطبقة في اململكة والتي نلحظها في بعض القضايا 
اجلنائية املقننة مثل أنظمة التزوير والرشوة واستغالل النفوذ 
أو  سجن  من  لها  املستحقة  والعقوبة  املخالفة  محددة  فهي 
غرامه أو كليهما وللقاضي احلرية في ذلك وفق ما حدد للجرم 
املخدرات  نظام  أن  كما  عنها   يحيد  أو  يزيد  وال  عقوبة  من 
في  احلرية  للقاضي  ويكون  وعقوبتها  املخالفة  حدد  أيضا 
اختيار العقوبة الالزمة التي تناسب اجلرم املرتكب وحيثياته 
وتردع املجرم من حيث تخفيفها والنزول بها للحد األدنى وكما 
املرتكب  اجلرم  ملعطيات  وفقاً  العقوبة  تشديد  للقاضي  أن 
 ورفعها للحد األعلى وكل ذلك محدد ال يجوز اخلروج عنه .
للتقنني  السابقة  التجارب  من  االستفادة  من  البد  ختاماً  
الثقة  من  ويزيد  للجميع  العدالة  يحقق  مبا  العصر  ومواكب 
في التقاضي والعمل على االنتهاء من مشروع تقنني القضاء 
املزايدة  ظاهرة  إلنهاء  األهمية  غاية  في  أمر  أصبح  والذي 
مع  ألخرى  قضية  من  الشاسع  واختالفها  األحكام  في 
اجلرم  مع  احلكم  تناسب  وعدم  والظروف  احليثيات  تشابه 
ضرر  تشكل  األمور  تلك  ،كل  األحيان  من  كثير  في  املرتكب 
متاماً  عليها  القضاء  ونتمنى  وجماعات  أفراداً  املجتمع  على 
 ، قريباً  النور  يرى  أن  نتمنى  والذي  املشروع  هذا  خالل  من 
القضائية  لألحكام  تقنني  من  اليوم  به  نطالب  ما  أن  خاصة 
إمنا جاء امتداد ملا أمر به جاللة املغفور له امللك عبد العزيز 
تتولى إصدار  فقهية متخصصة  اللَّه من تشكيل جلنة  رحمه 
 مجلة لألحكام الشرعية والتي تعتبر مرجع لبعض األحكام .

حقوق اإلنسان
ثقافة 

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
املالية  الشؤون  على  العام  املشرف  و  اجلمعية  عضو 

واإلدارية
Nshr1@yahoo.com

اســـتشارات

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

يحق له حضانة األطفال بعد انتهاء العالقة الزوجية بني الزوجني )1-2(؟

بداي���ًة الب���د من معرفة معن���ى احلضانة والتي عرفه���ا بعض الفقهاء بأنه���ا حفظ احملضون 
وإمس���اكه عما يؤذيه، وتربيته لينمو، والتعهد بطعامه وش���رابه، وغس���له، وغسل ثيابه ... الخ، 

واحلضانة واجبة شرعًا، ألن احملضون يهلك بتركها، فوجب حفظه عن الهالك،
 وه���ذا الوج���وب كفائ���ي عند تعدد احلاضن، وعين���ي إذا لم يوجد إال احلاض���ن، أو وجد ولكن 
ل���م يقبل���ه الطفل وهي تعتبر حق للحاضن غير املتعني، فإن امتنع عنها لم يجبر عليها، ولو 
أس���قط حق���ه فيها س���قط، وانتقل األمر إل���ى من بع���ده،  وحضانة الطفل تك���ون لألبوين إذا 
كان���ت العالق���ة الزوجية قائمة بينهم���ا ، فإن افترقا مبوت األب أو الط���الق، فاحلضانة تنتقل 
ألم الطف���ل اتفاق���ًا ، مل���ا رواه أحم���د وأبو داود عن عمرو بن ش���عيب عن أبيه ع���ن جده أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن 
ه عليه وس���لم: "أنت أحق به ما لم  أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى اللَّ
تنكحي" فإن امتنعت األم من احلضانة، أو تزوجت، أو ماتت، انتقل احلق إلى غيرها، وجمهور 
العلم���اء ي���رون بأن املقدم في احلضانة بعد األم: أم األم إالَّ أن فقهاء املذاهب األربعة اختلفوا 
في ترتيب مستحقي احلضانة بعد األم، إال أنه في اجلملة ُيقدم النساء على الرجال، ألنهن 
أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار ، وملزيد من املعرفة سوف نورد رأى مختصر للمذاهب 
األربعة في هذه املسالة حيث ذهب املذهب احلنفية إلى تقدمي األم في احلضانه ، ثم أم األم، 
ثم أم األب، ثم األخوات، وتقدم األخت من األب واألم، ثم األخت من األم، ثم األخت من األب، 
ثم اخلاالت، ثم العمات، فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله تستحق احلضانة، واختصم فيه 

الرجال فأوالهم به أقربهم تعصيبًا فيقدم األب ثم اجلد ثم األخ، 
  فيم���ا رأى املذه���ب املالك���ي إلى أن األحق بعد األم في احلضانه  أم األم، وإن علت، ثم اخلالة، 
ث���م خال���ة األم، ث���م عمة األم، ثم اجل���دة من جهة األب، وتش���مل: أم األب، وأم أمه، وأم أبيه، ثم 
األب، ثم األخت )أخت احملضون(، ثم عمة األب، ثم خالة األب، ثم بنت أخ احملضون، ثم بنت 

أخته. ثم الوصي. إلخ ،
أم���ا املذهب الش���افعي فق���د رأى أن األحق باحلضانة بع���د األم إذا كان احلواض���ن إناثًا فقط، 
أمه���ات األم الوارث���ات فتقدم القربى فالقربى، ث���م أم األب، ثم أمهاتها املدليات باإلناث، ثم أم 
أب���ي األب، ث���م أم أبي اجلد، ثم األخوات، ثم اخلاالت، هذا على اجلديد من مذهب الش���افعي، 
وعل���ى الق���دمي: تقدم األخوات واخلاالت على أمه���ات األب واجلد ثم بنات األخت وبنات األخ، 
ث���م العم���ة وتثب���ت احلضانة لكل ذكر محرم وارث، على ترتي���ب اإلرث، فيقدم أب ثم جد ثم أخ 
شقيق وهكذاوإن اجتمع ذكور وإناث قدمت األم، ثم أم األم وإن علت، ثم األب، وقيل تقدم عليه 
اخلال���ة، واألخ���ت من األم أو األب أو هما، ويقدم األصل الذكر واألنثى وإن عال على احلاش���ية 
من النسب، كأخت وعمة لقوة األصول، فإن فقد األصل وهناك حواش، فاألصح أن يقدم من 
احلواشي األقرب فاألقرب، ذكرا كان أو أنثى. وإن استووا في القرب فاألنثى مقدمة على الذكر 

ه. كأخ وأخت ... نتابع اجلزء الثاني في العدد القادم مبشيئة اللَّ

املستشار القانوني
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وغير  سريعة  بصورة  وتتكاثر  تنمو  ويجعلها  اخلاليا،  يصيب  مرض  هو  السرطان 
طبيعية ، تفقد معها عملها األصلي وتتحول إلى خاليا ضارة تُدمر اخلاليا السليمة 

املجاورة ، وينتشر املرض من خالل الدم واألوعية الليمفاوية في اجلسم .

تعريفه 

1- التعرض للمواد املسرطنة: مثل التدخني ، األشعة الفوق البنفسجية ، بعض املواد 
الكيميائية في املصانع.

2- النظام الغذائي: فقد أثبتت معظم الدراسات احلديثة أن تناول األغذية النباتية 
)خضراوات وفواكه( تُقلل نسبة اإلصابة به ، في حني اإلكثار من تناول الشحوم 

والدهنيات تزيد من نسبة اإلصابة.
3- اإلصابة بأنواع معينة من الفيروسات : فبعض الفيروسات يساهم في اإلصابة 

به )فيروس اإليدز ، فيروس إلتهاب الكبد الوبائي )ب( (.
يجعل  ال��وراث��ي  العامل  ولكن  وراث��ي��اً  مرضاً  ليس  فالسرطان  ال��وراث��ي:  العامل   -4

اإلنسان معرضاً أكثر من غيره لإلصابة .
5- أسباب مجهولة لم يكتشف سببها العلم احلديث حتى اآلن .

أسباب السرطان

عالج السرطان
مع  السرطان  ملرضى  املقدمة  العالجات  تطوير  ف��ي  ساعد  ق��د  الطب  تقدم  إنَّ 
مالحظة أن العالجات املتوفرة حالياً يوجد بها بعض املضاعفات فهي متفاوتة في 
نسبة النجاح حسب احلالة املرضية للسرطان من )مبتدئ، متوسط، متقدم( وتتنوع 

طرق العالج كالتالي:
1- العالج باجلراحة: حيث يتم من خالله استئصال الورم ، ونسبة جناح العملية 

تعتمد على عدة عوامل منها )حجم الورم ، مكانه، نوع العملية ، مدى انتشاره(.
ولكن من   ، السرطانية  تدمر اخلاليا  أدوية  الكيميائي: وهو استخدام  العالج   -2

مضاعفاته أنه يؤثر على اخلاليا السليمة.
3- العالج باألشعة : حيث يتم تسليط األشعة من خارج اجلسم ، وتسليط األشعة 
من داخل اجلسم بالقسطرة أو باإلبر ، و من مضاعفاته تغير لون اجللد ، وتساقط 

الشعر في املكان املعرض للعالج ، واخلمول ،ونقص عدد كريات الدم البيضاء.
4- العالج بالهرمونات: وهو عالج حديث وفكرته تعتمد على استخدام أدوية معينة 
 ، لنشاطها  الالزمة  الهرمونات  استخدام  من  السرطانية  اخلاليا  بحرمان  تقوم 
واكتشف األطباء أن مثل هذا العالج يُعتبر فعال خاصة في سرطان الثدي ، سرطان 

البروستاتا.
5- العالج احليوي : وهو عالج حديث أيضاً وفكرته استخدام أدوية معينة لتقوية 
أهم  وم��ن  واإلنترلوكني،   ، اإلنترفيرون  مثل   ، السرطان  ومقاومة  اجلسم   مناعة 

مضاعفات هذه األدوية هو حدوث أعراض للمريض تشبه أعراض اإلنفلونزا.

في أوروبا صدر حديثاً Le Code Européen contre le Cancer وهو عبارة 
السرطان من خالل منط  ملكافحة  اتباعها  التي ميكن  التعليمات  عن مجموعة من 

حياة صحي وهي:
1- يجب اإلبتعاد عن  التدخني وعدم التعرض آلثار التدخني السلبي.

2- يجب اإلكثار من  تناول اخلضراوات والفواكه وتناول املزيد من األطعمة الغنية 
باأللياف. 

في  الشمس، خصوصاً  الشمس، وجتنب ضربات  املفرط ألشعة  التعرض  3- عدم 
مرحلة الطفولة.

4-اإلبتعاد عن  التعرض للمواد املسببة للسرطان.
5- يجب مراجعة الطبيب في حال مالحظة جرح ال يلتئم أو ورم أو شامة تبّدل لونها 

أو شكلها أو حجمها.
6- يجب استشارة  الطبيب في حال مالحظة سعال يدوم لفترة طويلة أو بحة في 
الصوت أو انخفاض مفاجئ في الوزن أو تغّير في اخلروج )إسهال أو إمساك بشكل 

غير معتاد(.
للمرأة واستمرار الفحص السنوي له من  الثدي  7- يجب الفحص املبكر لسرطان 

بداية سن األربعني.

طرق الوقاية منه

في  وأهلية سعودية  عدة جهات حكومية  أقامت  للسرطان  العاملي  اليوم  مع  تزامناً 
اليوم   بذلك  احتفاالً  والفعاليات  األنشطة  من  العديد    ، 2٠11م  فبراير  من  الرابع 
ومن أهمها )جامعة امللك عبد العزيز بجدة، جامعة امللك سعودبالرياض ، اجلمعية 
السعودية اخليرية ملكافحة السرطان ، جمعية سند اخليرية ، جمعية اإلميان لرعاية 
مرضى السرطان اخليرية ، جمعية زهرة لسرطان الثدي(  وذلك بغرض توعية الناس 
وذلك  للجسم  ال��دوري  الفحص  أهمية  على  والتأكيد  منه  الوقاية  وط��رق  مبسبباته 
باعتباره من أهم أسباب االكتشاف املبكر له والذي بدوره يجعل نسبة الشفاء منه 
95%، مؤكدين أن »أسباب إصابة الفرد باملرض ما زالت مجهولة إال أن هناك عوامل 
مساعدة متهد لإلصابة به« ، وهو ما أكد عليه العديد من األطباء واملختصون في 
جامعة امللك عبد العزيز أثناء إحتفال اجلامعة  باليوم العاملي للسرطان ، فقد أكد 
البرفسور أكبر محسن رئيس قسم األطفال أن االنطباع السائد عن مرض السرطان 
وهو أنه ال ميكن الشفاء منه قد تغير في الوقت احلالي ، مؤكداً أن نسبة الشفاء 
من سرطان الدم في السنوات األخيرة أصبحت عالية و بنسبة 8٠ إلى 9٠ في املائة 
من احلاالت الشائعة ، قائاًل  »إن  أسباب أكثر احلاالت غير معروفة ، فهناك بعض 
املواد التي إذا تعرض لها اإلنسان لفترة طويلة ، قد ترفع احتمال اإلصابة بسرطان 
الدم مثل اإلشعاع الذري وبعض العقاقير الكيميائية املستعملة في عالج السرطانات 

واالختالل الكروموسومي ، كما يحصل في بعض املتالزمات مثل متالزمة داون« .

فعاليات وأنشطة

1،7 سرطان الرحم

يعتبر مرض السرطان من أهم أسباب 
أنحاء  جميع  في  الرئيسية  الوفاة 
منظمة  إحصائيات  تؤكد  و   ، العالم 
الصحة  العاملية أن 84 مليون نسمة بني 
بحياتهم  سيودي  و2015   2005 عامي 
تنضم منظمة  عام  كل  /فبراير من  4 شباط  املرض، وفي  ذلك 
الصحة العاملية  إلى اإلحتاد الدولي ملكافحة السرطان من أجل 
رفع الوعي العاملي مبخاطره ، وطرق الوقاية و الكشف املبكر عنه، 
و ترى  املنظمة أنه ميكن الوقاية من املرض بنحو 40٪ من مجموع 
حاالت السرطان، في حني تسجل السعودية أكثر من )5000( حالة 
سرطان سنويًا، وفقًا للسجل الوطني السعودي ، واجلدول التالي 

يوضح نسبة  اإلصابات لعام 2006 م .

12.4 سرطان الثدي
9،7 سرطان املستقيم
6،7 سرطان الغدة الدرقية

6،3 سرطان الدم )اللوكيميا(
5،2 سرطان الكبد
4،1 سرطان اجللد
3،4 سرطان املعدة
2،8 سرطان البروستاتا
2،6 سرطان املثانة

1،6 سرطان املبيض

إحصائية عدد اإلصابة مبرض السرطان في السعودية

اإلكتشاف املبكر للسرطان يعزز الشفاء منه   بنسبة  اليوم
 العاملي

 للسرطان

٪95

خاليا سرطانية منتشرة داخل جدار اخللية

خاليا سرطانية منتشرة خارج جدار اخللية
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أيام عالمية

أكثر الدول  في استخدام األطفال في احلروب وفقًا ملنظمة األمم املتحدة

األمم  منظمة   دعت  فبراير  /شباط   12 في 
املتحدة للطفولة )اليونيسيف( املجتمع الدولي 
احلروب  ونبذ  للتكاتف  يوم  اليوم  ذلك  جلعل 
من أجل السالم و بذل املزيد من اجلهود من 
األطفال  حماية  أجل 

والتعليمية( وعدم  وتلبية احتياجاتهم )الصحية 
لتقريرها  ووفقًا  احلروب  في  جنود  استعمالهم 
املجندين  األطفال  عدد  فإن   2007 عام  الصادر 

يبلغ ربع مليون طفل في العالم. 

أفريقيا )جمهورّية إفريقيا الوسطى، بوروندي، الكونغو، الّصومال، أوغندا، رواندا، والّسودان(
آسيا ) ميامنار، بنغالديش، أفغانستان، تايالند، الفلبن، أندونيسيا، سيريالنكا والنيبال(

الّشرق األوسط ) العراق، إيران، إسرائيل، فلسطن وقبائل اليمن(

أمريكا الاّلتينّية
أوروبا ) الّشيشان وتركيا(

في  كجنود  ال15  سن  دون  ما  األطفال  استعمال  اإلنساني  الدولي  القانون  يحرم  
احلروب وفقاً للبروتوكول اإلضافي األول املادة 77، الفقرة 2 الصادر عام 1977م ، 
والذي يقضي بأّنه »يجب على أطراف الّنزاع اتخاذ كافة التدابير املستطاعة التي 
تكفُل عدم اشتراك األطفال، الذين لم يبلغوا بعد سن 15 في األعمال العدائية بصورة 
مباشرة، وعلى هذه األطراف بوجه خاص، أن متتنَع عن جتنيِد هؤالء األطفال الّصغار 
في قّواتها املُسلّحة، ويجُب في حالِة جتنيد هؤالء مّمن بلغوا سن 15 ولم يبلغوا بعد 

18، أن تسعى إلعطاء األولوية ملن هم أكبر سناً«.

القوانن الدولية حترم جتنيد األطفال

تؤدي احلروب للكثير من النتائج السلبية فهي تدهور األوضاع  اإلقتصادية واالجتماعية 
وتبعاً لذلك تتعرض الكثير من العائالت ملشاكل اقتصادية ونتيجًة لذلك يضطر الكثير 
من األطفال لإللتحاق بصفوف اجلنود وحمل السالح  لعدة أسباب فإما رغبة منهم 
بضمان حصولهم على قوت يومهم من الغذاء أو رغبًة في قضاء الكثير من أوقات 

الفراغ لديهم  السيما وأن احلروب تؤدي إلى إغالق املدارس .

أسباب جتنيد األطفال

تقرير اليونيسيف
أكدت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيس������يف( عبر تقرير  صدر عام 2٠٠7 
أنه������ا رصدت عمليات جتني������ٍد ألطفال وإجبارهم على القت������ال أو معاونة املقاتلني  
أو اس������تخدامهم كجواس������يس خالل احلروب في 19 دولة في العالم  خالل الفترة 
ب������ني 2٠٠4 إل������ى 2٠٠7 ، مؤكدة أن األطفال ينضم������ون  لصفوف اجلنود بحثاً عن 
احلماية  واألمان اللذان س������لبتهما احلروب  ، وتشير إحصائياتها أن العدد األكبر 
من األطفال في إفريقيا فآس������يا ، فالشرق األوس������ط فأمريكا الالتينية حيث يبلغ 

عددهم أكثر من 14 ألف طفل ثم أوروبا.

ائتالف من أجل وقف  جتنيد األطفال
دع������ا ائتالف يضم كاًل من »منظم������ة العفو الدولية« و »املنظمة الدولية للدفاع عن 
األطف������ال« و منظمة »هيوم������ن رايتس ووتش« و »االحتاد الدولي أرض البش������ر« و 
»حتال������ف إنقاذ األطفال الدولي« و جمعي������ة »اجلزويت من أجل الالجئني« ومكتب 
األزم������ات باألمم املتحدة في جنيف ، ومنظم������ة »رؤية عاملية«، عبر تقرير صدر له 
ع������ام 2٠٠4  جميع حكوم������ات العالم إلى فرض حظر على جميع أش������كال جتنيد 
من تق������ل أعمارهم عن 18 عاماً  في صفوف املقاتل������ني ودعا تلك احلكومات إلى 
التصديق على معاهدة األمم املتحدة بشأن األطفال اجلنود وتطبيقها بشكل كامل 
والتي من ش������أنها احل������د من عدد هؤالء األطفال،  حيث ذك������ر أن هناك حكومات 

تعي������ق عملية التقدم نحو إنهاء إس������تخدام األطفال كجنود في احلروب ، وأش������ار 
التقرير أن هؤالء األطفال يتعرضون إلصابات وانتهاكات تصل حلد قتلهم في تلك 
احل������روب ، وأضاف التقرير أنه بالرغم من إدانة مجل������س األمن الدولي لعمليات 
جتني������د األطف������ال إال أن هن������اك دول أعضاء في املجلس تُع������ارض فرض عقوبات 
مح������ددة على من ينتهكون قرارات املجلس ، مما يس������اعد بعض احلكومات تقدمي 
الدعم العس������كري والتدريب حلكومات تس������تخدم األطفال كجن������ود مثل )رواندا و 
أوغندا( ، حيث قال كيس������ي كيلسو رئيس االئتالف »إنَّ األطفال ينبغي أن يتمتعوا 
باحلماي������ة م������ن أهوال احلروب ، ال أن يُس������تخدموا إلش������عالها ، إال أن ثمة أجياالً 
من األطفال س������لبت منهم طفولتهم على أيدي احلكومات واجلماعات املس������لحة« 
وأضاف »باإلمكان إيجاد عالم ال يس������مح لألطفال بأن يقاتلوا في احلروب ، ولكن 
يتعني على احلكومات أن تظهر ما يكفي من اإلرادة السياسية والشجاعة لتحقيق 

ذلك ، عن طريق تنفيذ القوانني الدولية«.
اجلدير بالذكر أن ما اليقل عن 6٠ دولة من بينها استراليا والنمسا وأملانياوهولندا 
و اململك������ة املتحدة ال ت������زال جتند بصورة قانونية األطفال الذين يس������تخدمون في 

العمليات احلربية. 

توقيع اتفاق "إعالن املبادئ"
ف������ي يوم األربعاء 21 يولي������و 2٠1٠م مت توقيع اتفاقية »إع������الن املبادئ« بني حركة 
العدل واملس������اواة الس������ودانية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( ، حيث 
تُع������د تلك احلركة من املجموعات املتمردة والتي تخوض نزاعاً مس������لحاً في إقليم 
دارفور ، وتهدف تلك املبادرة اإلنس������انية إلى حماية األطفال والذي يزيد عددهم 
عن عش������رات اآلالف في اإلقليم وحتقيق الرفاهية الالزمة لهم وتلبية احتياجاتهم 

األساسية من صحة وتعليم .
وقد أبدى الس������يد أحمد حسني آدم املنسق اإلنس������اني للحركة عن أمله مبساعدة 
اليونيسيف لهم للقيام مبسؤولياتهم حسب االتفاق ،السيما وإمكانياتهم احملدودة ، 
قائاًل »بعد بعض القصف العشوائي يأتي هؤالء األطفال إلى مناطقنا ونود كالتزام 
من������ا أن نعيدهم إلى أهاليهم وحتى في صورة فقدانه������م للوالدين أن نعيدهم إلى 
أقرب األقربني حتى في داخل تش������اد وهذا قد يأخذ الوقت الطويل نظراً لنقص 
اإلمكانيات املتوفرة لدينا، لذلك نأمل أن يساعدنا هذا االتفاق بصورة أساسية«،

كما أكد الس������يد أن تلك املبادرة من ش������أنها تشجيع أطرافاً أخرى لبذل املزيد من 
اجله������ود حلماية  املاليني من األطف������ال املتأثرين بتلك النزاعات املس������لحة ، فهم 
موجودون في معسكرات احلروب ال يجدون مدارس والمستشفيات وبالتالي يُخلق 
فراغ������اً في تلك األجي������ال، داعياً في الوقت ذاته احلكومة الس������ودانية لتفهم ذلك 
االتفاق اإلنساني  وإعطاء منظمة اليونيسيف التراخيص الضرورية لكي تأتي إلى 
مناطقهم حسب االتفاق ، مشيراً أن احلكومة قد وقعت على الكثير من املعاهدات 

الدولية والتي حتمي مبوجبها حق األطفال في احلماية والتعليم والصحة .

اليوم العاملي
جتني���د  ملناهض���ة   
األطفال في احلروب

اليونيسيف تدعو لبذل املزيد من اجلهود حلماية  األطفال املجندون
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هيئة التحرير

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي 
اجلمعية وإمنا تعبر عن أراء أصحابها

واجباتك
اعرف

وحقوقك

عناوين اجلمعية

املقر الرئيسي: اململكة العربية السعودية - الرياض - هاتف : ٠121٠2223 فاكس: ٠121٠22٠2 ص.ب 1881 الرياض 11321
فرع منطقة مكة املكرمة: جدة- حي احملمدية - طريق املدينة النازل هاتف : ٠26222261 فاكس ٠26222196 ٠26227235 

ص.ب 116664 جدة 21391
فرع منطقة جازان : هاتف ٠73175566 - ٠7317٠٠44 - فاكس : ٠73173344 ص.ب 476

فرع منطقة اجلوف : سكاكا - حي العزيزية - هاتف ٠46258144 - فاكس ٠46258155 - ص.ب : 2766
فرع منطقة الشرقية : هاتف ٠38٠98353 - فاكس ٠38٠98354 ص.ب 15578 الدمام 31454

مكتب املدينة املنورة : هاتف ٠48664544 - فاكس ٠48664549ص.ب 775 املدينة املنورة 41421
مكتب العاصمة املقدسة: هاتف ٠25545211  - فاكس ٠25545212

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاني

nshr1@yahoo.com

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )4-4(
املادة 24

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ ، وخصوصاً في 
حتديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.

املادة 25
لضمان   يكفي  معيشة   في مستوى   ح��ق   لكل شخص   .1
ال��ص��ح��ة  وال��رف��اه��ة ل��ه وألس���رت���ه، وخ��اص��ة ع��ل��ى صعيد 
اخلدمات  وصعيد  الطبية  والعناية  واملسكن  وامللبس  املأكل 
الغوائل  به  يأمن  ما  في  احلق  وله  الضرورية،  االجتماعية 
في حاالت البطالة أواملرض أوالعجز أوالترمل أوالشيخوخة 
إرادت��ه والتي تفقده  أوغير ذلك من الظروف اخلارجة عن 

أسباب عيشه. 
 ، 2. لألمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتني 
وجلميع األطفال حق التمتع بذات احلماية االجتماعية سواء 

ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار.
 املادة 26

1. لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجاناً 
على األقل في مرحلتيه االبتدائية واألساسية، ويكون التعليم 
االبتدائي إلزامياً، ويكون التعليم الفني واملهني متاحاً للعموم، 

ويكون التعليم العالي متاحاً للجميع تبعاً لكفاءتهم.
لشخصية  الكاملة  التنمية  التعليم  يستهدف  أن  يجب   .2
اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
، كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع 
األمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد األنشطة 

التي تضطلع بها األمم املتحدة حلفظ السالم.
3. لآلباء على سبيل األولوية ، حق اختيار نوع التعليم الذي 

يعطى ألوالدهم.
املادة 27

1. ل��ك��ل ش��خ��ص ح��ق امل��ش��ارك��ة احل���رة ف��ي ح��ي��اة املجتمع 
الثقافية، وفي االستمتاع بالفنون واإلسهام في التقدم العلمي 

وفي الفوائد التي تنجم عنه.
واملادية  املعنوية  املصالح  حماية  ف��ي  ح��ق  شخص  لكل   .2

املترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
املادة 28

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي ميكن أن تتحقق 
في ظله احلقوق واحلريات املنصوص عليها في هذا اإلعالن 

حتققاً تاماً.
املادة 29

1. على كل فرد واجبات إزاء اجلماعة ، التي فيها وحدها 
ميكن أن تنمو شخصيته النمو احلر الكامل.

ف��ي مم��ارس��ة حقوقه  وح��ري��ات��ه إال  ف��رد  2. ال يخضع أي 
للقيود التي يقررها القانون مستهدفاً منها ، حصرا ضمان 
واحترامها  اآلخ��ري��ن  وح��ري��ات  بحقوق  ال��واج��ب  االع��ت��راف 
والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه 

اجلميع في مجتمع دميقراطي.
3. ال يجوز في أي حال أن متارس هذه احلقوق على نحو 

يناقض مقاصد األمم املتحدة ومبادئها.
املادة 30

ليس في هذا اإلعالن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد 
انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة أو أي فرد ، أي حق 
في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من 

احلقوق واحلريات املنصوص عليها فيه.

 التحرير 
مركز املعلومات

nshrsa@gmail.com

التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

www.nshr.org.sa

منظمة اليونيسيف تدعو حلماية األطفال في االضطرابات احلالية للعديد من الدول

دعت منظمة األمم املتحدة للطفولة "اليونيسيف" في بيان 
صدر لها مؤخرًا حماية جميع األطفال من أعمال العنف 
وشمال  األوسط  الشرق  بلدان  من  العديد  تشهدها  التي 
من  العديد  تعرض  على  ذاته  الوقت  في  مؤكدة   ، إفريقيا 

األطفال للقتل واإلصابة في تلك االضطرابات ، 
حيث صرح  أنتوني ليك املدير التنفيذي لليونيسف، من 
بروكسل قائاًل “ ينبغي أال يتعرض أي طفل من األطفال 
تأثير  له  ألي شكل من أشكال اخلطر، ألن هذا قد يكون 
صحتهم  أو  احلياة  قيد  على  بقائهم  على  األمد  طويل 
إذا  املساعدات  لتقدمي  مستعدة  أنها  مؤكدة  النفسية”، 

اقتضى األمر ذلك.

نقاًل عن صحيفة 

حقــــوق


