
 قام فريق ميداين من اجلمعية يوم االثنني 

املوافق 2013/4/1م ، بزيارة بع�ض املواقع 

ملعرفة اآثار قرارات التفتي�ض على من�شاآت 

القطاع اخلا�ض املكون من جلنة خمت�شة 

من وزارتي العمل والداخلية ومدى مواءمة 

جاء  االإن�شان،  حقوق  اأنظمة  مع  اخلطوة 

من  ال��ع��دي��د  اجلمعية  تلقي  ب��ع��د  ذل���ك 

القرار من �شركات  التظلمات ب�شاأن هذا 

ومقاولني وموؤ�ش�شات واأفراد ب�شبب وجود 

وموظفني  �شركات  بني  والتزامات  عقوداً 

وعمال اأ�شبحوا مهددين بالتوقف واحلاق 

ال�شرر بحقوقهم.

مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئي�ض  وك�شف 

التحقق  بعد  اأن��ه  القحطاين  ربيعان  بن 

تنموية  مل�����ش��اري��ع  ال��ف��ري��ق  زي����ارة  وب��ع��د 

مدينة  �شمال  خا�شة  وم�شاريع  حكومية 

الريا�ض، وجد اأن معظم امل�شاريع متوقفة 

للم�شاريع  امل�شغلة  ال�����ش��رك��ات  ومعظم 

الكربى غالبية عمالها يعملون بعقود مع 

وجود  عدم  اإىل  نظراً  الباطن  من  كفالء 

العمالة  من  الالزم  العدد  توفر  تاأ�شريات 

الإنهاء امل�شاريع،  م�شرياً اإىل اأهمية اإيجاد 

التي ظهرت  ال�شلبيات  لوقف هذه  حلول 

يف بداية  تطبيق القرار.

واأ�شاف »�شتقوم اجلمعية بدرا�شة الو�شع 

التظلمات  ا���ش��ت��ق�����ش��اء  ا���ش��ت��ك��م��ال  ب��ع��د 

اإليها  وردت  التي  التظلمات  وفق  ميدانياً 

اجلهات  اإىل  ال�شلبيات  �شرتفع  ثم  وم��ن 

القرار  وق��ف  اإمكانية  لدرا�شة  املخت�شة 

وترتيب  االأو�شاع  لتعديل  مهلة  اإعطاء  اأو 

ملثل  بحاجة  البلد  الأن  امل�شاريع  ا�شتكمال 

ترتب  الو�شع  واأن  ال�شيما  امل�شاريع  هذه 

عليه اآثار �شلبية منها عدم االلتزام بعقود 

العمال وتعطل امل�شاريع التنموية املحددة 

بزمن معني من قبل املقاولني«.

هذه  ظ��ه��ور  وب��ع��د  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف 

اهتمام  اإىل  ت�شري  خطوة  ويف  ال�شلبيات 

اجلميع،   حقوق  على  باملحافظة  القيادة 

وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود يوم ال�شبت 

الداخلية  وزارت��ي  2013/4/6م  املوافق 

املخالفني  للعاملني  مهلة  منح  والعمل 

لنظام العمل واالقامة لت�شحيح اأو�شاعهم 

اأ�شهر اعتباراً من  يف مدة اأق�شاها ثالثة 

ال�شبت، وتطبيق النظام على من مل يقم 

بذلك خالل املهلة املحددة.
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م���ن توعية  ب���د  ال���ف���اخ���ري: ل 

التحر�ش  ب��ق�����س��ي��ة  ال���ف���ت���ي���ات 

اجلن�سي وكيفية التبليغ عنه.

وزارة العدل متنح ق�ساة التنفيذ 

�سالحيات وا�سعة كاحلجز على 

الأموال وك�سف احل�سابات.

اإن�سان  اخرتاع بذلة على هيئة 

اآيل مل�ساعدة ذوي الحتياجات 

اخلا�سة وكبار ال�سن.
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نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society for Human Rights

طبعت بدعم من موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

خادم احلرمني الشريفني يوجه بإعطاء مهلة  3 أشهر للعمال املخالفني لتصحيح أوضاعهم 
واجلمعية  تطالب  بإيجاد حلول لسلبيات قرار التفتيش على املنشآت اخلاصة

رئيس اجلمعية يشيد بجهود وزارة الداخلية لتدشني موقع »نافذة تواصل« ويدعو ذوي السجناء 
واملوقوفني لالستفادة منه

وزارة  قبل  من  املبذولة  باجلهود  االإن�شان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية   اأ�شادت 

الداخلية وعلى راأ�شها �شمو وزير الداخلية �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد 

اأمن املجتمع  اإىل املحافظة على  اآل �شعود، والهادفة  العزيز  بن نايف بن عبد 

والوفاء مبتطلبات  االأمن  على  املحافظة  معايري  بني  للتوفيق  احلثيث  وال�شعي 

بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئي�ض  وقال  وذويهم،  واملوقوفني  ال�شجناء  حقوق 

ربيعان القحطاين »اإنَّ اإن�شاء موقع الكرتوين على �شبكة االإنرتنت حتت م�شمى 

(نافذة توا�شل)، بهدف اإطالع املهتمني بق�شايا املوقوفني االأمنيني �شواء كانوا 

جهات حكومية اأو منظمات حقوقية اأو اأفراد على كل ما يخت�ض باأو�شاع هوؤالء 

مت  حيث  نوعها  من  وفريدة  متميزة  وبادرة  خطوة  يُعد  واملوقوفني  ال�شجناء 

واالجتماعي  والعديل واحلقوقي  االإن�شاين  التقنية يف خدمة اجلانب  توظيف 

واالأمني والتي �شيحدث نقلة نوعية يف اآليات التوا�شل بني املوقوفني يف �شجون 

املباحث وذويهم مبا ي�شاهم يف توفري الوقت واجلهد وتقليل االأعباء عن االأ�شر 

عند متابعتهم الأو�شاع ذويهم«، ودعا ذوي ال�شجناء واملوقوفني لال�شتفادة من 

هذه النافذة يف التوا�شل مع ذويهم. د. مفلح القحطاين

اخلثالن : مراقبة تطبيقات احملادثات ُيعد خرقًا للمادة التاسعة من نظام االتصاالت السعودي

تتمة �ش3

د. �سالح اخلثالن

الر�شمي  واملتحدث  رئي�ض اجلمعية  نائب  اعترب 

با�شمها الدكتور �شالح اخلثالن اأن ما تنوي هيئة 

االت�شاالت وتقنية املعلومات القيام به من فر�ض 

املحادثة  وتطبيقات  الربامج  بع�ض  على  رقابة 

االإن�شان  حلقوق  العربي  امليثاق  م��ع  يتعار�ض 

الذي وقعت عليه اململكة، كما �شدد على وجوب 

التزام هيئة االت�شاالت باأنظمة اململكة واالطالع 

اإليها  ان�شمت  التي  واالتفاقيات  املواثيق  على 

النوع  هذا  باأنَّ  م�شيفاً  ال�شاأن،  هذا  يف  اململكة 

نظام  من  التا�شعة  امل��ادة  يعار�ض  الرقابة  من 

�شرية  على  ين�ض  ال��ذي  ال�شعودي  االت�شاالت 

اأو  يجريها  التي  واملكاملات  واملعلومات  البيانات 

لواء  حتت  ين�شوي  وه��ذا  ال�شخ�ض،  يتداولها 

�شرية املعلومات وما �شابه ذلك، واإذا كان هناك 

خطر من هذه الربامج والتطبيقات فعلى هيئة 

الإيجاد  اخلدمة  مزودي  مع  التعاون  االت�شاالت 

ولي�شت  اختيارية  تكون  للم�شتخدمني،  حلول 

اإجبارية، كاأن تُوّفر برامج حماية.
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بني الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين 

ال��وط��ن��ي��ة حلقوق  رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة 

اجلمعية  بني  تن�شيق  وجود  االإن�شان، 

باململكة  اال���ش��ت��ق��دام  جل��ان  وبع�ض 

املنزليات  العامالت  ح��االت  ملتابعة 

التوا�شل  من  حرمانهن  يتم  والالتي 

اأو عدم دفع م�شتحقاتهن  مع ذويهن، 

بع�ض  هناك  اأنَّ  اإىل  اإ�شافًة  املالية، 

للعمالة  امل�شدرة  االأجنبية  املكاتب 

امل�شتقدمة  املحلية  واملكاتب  املنزلية 

بع�ض  و�شع  معرفة  يف  ترغب  والتي 

ال��ع��ام��الت امل��ن��زل��ي��ات، االأم���ر الذي 

يدعو اجلمعية اإىل التن�شيق مع بع�ض 

ملتابعة  املخت�شة  احلكومية  اجلهات 

مع  توا�شلها  و�شمان  العاملة  و�شع 

ذويها وح�شولها على م�شتحقاتها.

اإيجاد  اإىل  اأنَّ اجلمعية ت�شعى  موؤكداً 

قواعد تنظ���يمية للعامالت املنزليات 

اأو غريهن من العمالة الوافدة، تكفل 

ح��ق��وق جميع االأط����راف م��ن اأرب���اب 

يتمتع  والعمالة بحيث  االأ�شر،  العمل، 

اجلميع بكامل احلقوق دون وجود اأي 

انتهاكات.

ع�شو  اع��ت��رب  م��ت�����ش��ل  ���ش��ي��اق  ويف 

اجلمعية وامل�شت�شار القانوين االأ�شتاذ 

الفاخري  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ب��ن  خ��ال��د 

للبيع)  اأو  ل��ل��ت��ن��ازل  (خ��ادم��ة  ع��ب��ارة 

املوجودة  االإع���الن���ات  يف   امل��درج��ة 

االإلكرتونية  وامل���واق���ع  ب��ال�����ش��ح��ف 

�شورة  االجتماعي،  التوا�شل  ومواقع 

من �شور االجتار بالب�شر،  وقال »اإن 

االنتقال من رب اأ�شرة اإىل اآخر يندرج 

االجتار  واإن  حم��ددة،  �شوابط  حتت 

من  الب�شر  لبني  اال�شتغالل  يت�شمن 

ارتكاب  اإىل  دفعه  اأو  اإج��ب��اره  خ��الل 

اأن  كما  ل��ه،  االأم���ور  تي�شري  اأو  فعل 

العاملني  اأو  اخل��ادم��ات  م��ن  العديد 

لكفيل  نقلهم  باملنازل يجهلون حقيقة 

اآخر، وغالباً ما يتم ذلك دون علمهم 

وال  تقدير،  اأقل  على  ا�شت�شارتهم  اأو 

االإن�شان  ب��ني  التفريق  م��ن  هنا  ب��د 

�شور  وج��ود  اإىل  واأ���ش��ار  وال�شلعة«، 

ت�شغيل  مثل  بالب�شر  لالجتار  متعددة 

االأحداث كالبائعني يف اإ�شارات املرور 

اأو االأ�شواق ال�شعبية واأ�شواق اخل�شار 

لالأنظمة  ���ش��ري��ح��ة  خم��ال��ف��ة  الأن����ه 

وذلك  الداخلية،  والقوانني  الدولية 

الأنه يتعار�ض مع م�شالح الطفل ومنوه 

باملراحل  والتمتع  التعليم  يف  وحقه 

واأ�شاف“اخللع”  املختلفة،  العمرية 

بالب�شر  االجت��ار  حتت  يندرج  اأي�شاً 

الكثري  يف  ذل��ك  اإثبات  ي�شعب  ولكن 

من احلاالت، وذلك الأن الزوج ي�شاوم 

زوجته اأحياناً مببالغ خيالية، غري تلك 

يف  �شرعي  كمهر  اإياها  منحها  التي 

عقد الِقران، ولكن غالباً ال يوجد دليل 

ملمو�ض عند الزوجة املتظلمة، كما اأن 

ابنته  االأب  منع  وال��ذي هو  “الع�شل” 
من الزواج يُعد نوعاً اآخر من االجتار 

من خالل حجب حق �شرعي، ال�شيما 

واأن هناك عقوبات يفر�شها القا�شي 

ا�شتجابته  وعدم  االأب  تعنت  حال  يف 

وجود  عدم  من  بالرغم  ابنته  ملطالب 

املتقدم  “الزوج”  يف  �شرعية  عيوب 

لها، وقد ت�شل العقوبة التي يفر�شها 

من  حرمانه  اإىل  االأب  على  القا�شي 

�شدد  مت�شل  �شياق  ويف  الوالية،  حق 

تثقيف  �شرورة   على  رئي�ض اجلمعية 

التحقيق  وهيئة  املحاكم  يف  الق�شاة 

واالدع������اء ال��ع��ام ب��ق��ان��ون »االإجت����ار 

عند  باملرافعات  يتعلق  وم��ا  بالب�شر« 

تقدمي الئحة الدع���وى، ون�شر االلتزام 

باحلاالت  والتعريف  النظام،  باأحكام 

التي تدخل يف نطاق »االجتار بالب�شر«، 

موؤكداً اأن »االجت��ار بالب�شر« ميكن اأن 

االأ�شخا�ض  فيها  يقع  حاالت  ي�ش����مل 

الوالية  (مم��ار���ش��ة  ك���  علمهم،  دون 

بالطريقة اخلاطئة، جتاهل الن�شو�ض 

زواج  الع�شل،  والنظامية،  ال�شرعية 

ومنعه  ما  �شخ�ض  اإي��واء  القا�شرات، 

من اخلروج، اأو ال�شيطرة على اأوراقه 

الثبوتية، اأو اإجباره على العمل باالإكراه 

النظام  »ن�شو�ض  واأ�شاف  وغريها)، 

اآليات  اإىل  بحاجة  وتطبيقاته  وا�شعة 

عمل وفهم كبري من الق�شاة واأع�شاء 

هيئة التحقيق واالدعاء العام«، م�شرياً 

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  خطة  اإىل 

االإن�شان اال�شرتاتيجية والتي تت�شمن 

هيئة  واأع�شاء  للق�شاة  دورات  عمل 

للتعريف  ال��ع��ام  واالدع����اء  التحقيق 

بالب�شر«،  »االإجت��ار  وقوانني  باأنظمة 

الفتاً اإىل اأن اللجنة املعنية ب� »االجتار 

حقوق  هيئة  يف  م��وج��ودة  بالب�شر« 

االإن�شان، والتي تعمل على تعزيز الدور 

االإيجابي من قبلها يف هذا اجلانب.

اجلدير ذكره اأن م�شرفة مركز �شوؤون 

اخلادمات بوزارة ال�شوؤون االجتماعية 

يف مدينة الريا�ض هيلة املكري�ض ذكرت 

يف ت�شريح لها ل�(�شحيفة احلياة) اأن 

الهاربات  املنزليات  العامالت  ع��دد 

اإىل  اإ�شافة  عاملة،   329 يبلغ  يومياً 

عاملة،   30 ي��وم��ي��اً  ترحيل  يتم  اأن���ه 

مل  عاملة،   150 املركز  ي�شتقبل  فيما 

املطار،  ت�شلمهن من كفالئهن يف  يتم 

التي  امل�شكالت  اأب���رز  اإىل  واأ���ش��ارت 

االجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزارة  ت��واج��ه 

عدم  وهي  العامالت،  اإي��واء  �شاأن  يف 

و�شوح املعلومات عن كفيل اخلادمة، 

العامالت  ت��ل��ك  ب��ق��اء  ي�شتدعي  م��ا 

اأن  اإىل  املركز م�شرية  مدة طويلة يف 

اإيواوؤهن  ينتهي  املنزليات  العامالت 

الب�شمة،  ن��ظ��ام  بح�شب  بالرتحيل 

مدة  العودة  من  ُتنع  مبوجبه  ال��ذي 

خم�شة اأعوام.

تكفل  الوافدة  للعمالة  تنظيمية  قواعد  إيجاد  أهمية  على  يؤكد  القحطاني:  مفلح  الدكتور 
حقوق جميع األطراف 

االإن�شان  حل��ق��وق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  ع�شو  ق���ال 

وامل�شت�شار القانوين خالد بن عبد الرحمن الفاخري، 

يُدر�ض  الذي  العمل  نظام  على  املقرتح  التعديل  »اإنَّ 

يعطي  ق��د  الأن���ه  ال�����ش��ورى  قبل جمل�ض  م��ن  ح��ال��ي��اً 

كما  تع�شفياً،  العامل  العمل احلق يف ف�شل  �شاحب 

تت�شمن  حيث  عمله«،  اإىل  العودة  من  �شيحرمه  اأنه 

التعديالت على املادة 78 التي تن�ض على اأنه »يجوز 

للعامل الذي يُف�شل من عمله بغري �شبب م�شروع اأن 

يطلب اإعادته اإىل العمل«، فيما ن�ض املقرتح على اأنه 

فيحق  العمل،  �شاحب  جانب  من  االإ�شعار  كان  »اإذا 

كاماًل  يوماً  االإ�شعار  مهلة  خالل  يتغّيب  اأن  للعامل 

اأثناء االأ�شبوع، وذلك  اأو ثماين �شاعات  يف االأ�شبوع 

للبحث عن عمل اآخر مع ا�شتحقاقه اأجر هذا اليوم 

اأو �شاعات الغياب، ويكون للعامل حتديد يوم الغياب 

يُ�شعر �شاحب العمل بذلك يف  اأن  و�شاعاته ب�شرط 

العمل  ول�شاحب  االأق��ل،  على  للغياب  ال�شابق  اليوم 

مع  االإ�شعار  مهلة  اأثناء  العمل  من  العامل  يعفي  اأن 

احت�شاب مدة خدمة العامل م�شتمرًة اإىل حني انتهاء 

تلك املهلة، مع التزام �شاحب العمل مبا يرتتب على 

اأجره عن  العامل  ا�شتحقاق  وبخا�شة  اآثار  من  ذلك 

مهلة االإ�شعار«.

بني  النا�شئة  العمالية  العالقة  »اأنَّ  الفاخري  وقال 

طرفني اإذا �شابها اأي خلل �شيرتتب عليها العديد من 

ال�شلبيات �شواء كانت هذه ال�شلبيات ناجتة من العامل 

العالقة  �شوء  عليه  �شيرتتب  فاالأمر  العمل،  رب  اأو 

امل�شتقبلية، وبالتايل عدم جدوى اال�شتمرار �شيوؤدي 

اإىل وجود ثغرة قانونية، ما يتطلب اإيجاد حلول، فمن 

االأجدر اأن تكون العالقة بني �شاحب العمل والعامل 

عالقة تعاقدية يكون معيارها احلقيقي حفظ حقوق 

جميع االأطراف ، م�شرياً اإىل اقرتاح اجلمعية الوطنية 

باإلغاء  �شنوات  قبل عدة  اأ�شدرتها  التي  الدرا�شة  يف 

�شوؤون  يتوىل  حكومي  جهاز  واإن�شاء  الكفالة  نظام 

العمالة الوافدة«.

الفاخري:التعديالت املقترحة على نظام العمل قد ال توفر احلماية الالزمة للعامل
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بني رئي�ض اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�شان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين، 

اأنَّ اأف�شل ال�شبل لكي يح�شل الفرد على حقوقه، هو معرفة امل�شوؤول والفرد بكافة 

بني  الوعي  تنامي  موؤكداً  املحلية،  االأنظمة  عليها  ن�شت  التي  وواجباته،  حقوقه 

ب�شكل  وانت�شارها  الثقافة احلقوقية  تنامي يف  رافقه  والذي  اململكة  املواطنني يف 

ملحوظ بني كافة �شرائح املجتمع، موؤكداً يف الوقت ذاته اأن اجلمعية قد ر�شدت 

تطوراً يف وعي امل�شوؤول وجتاوبه مع م�شالح املواطنني وحر�شه عليها، وهو االأمر 

الذي يُعد اإيجابياً، واأ�شاف »اأ�شبح هناك موظفني يقرتحون على املواطنني الذهاب 

اإىل اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�شان لطلب امل�شاعدة، عندما ال ي�شتطيع املوظف 

من خالل موقعه يف ال�شلم االإداري اأن ي�شاعد ذلك املواطن يف احل�شول على حقه 

احلكومي  القطاع  يف  والعاملني  امل�شوؤولني  »بع�ض  وقال  القانون«  له  يكفله  الذي 

-يف القطاع اخلدمي على وجه اخل�شو�ض- مل ي�شتوعبوا وظائفهم احلقيقية يف 

احل�شول على تلك الوظيفة التي ي�شغلونها، ومل يدركوا اأنها خدمة اجتماعية تقدم 

مراكزهم  كانت  اأياً  الوظيفة  هذه  الأداء  مادياً  مقاباًل  لقاءها  ويتقا�شون  للمواطن 

الوظيفية، وعندما ي�شت�شعر امل�شوؤول اأنه ُكلّف من قبل الدولة الأداء هذا الدور، فاإن 

تلك ال�شلبيات التي قد نراها من بع�شهم جتاه املواطن �شوف تزول«.

واأ�شار اإىل اأن اجلمعية ر�شدت حاالت عدم تكني املواطن من احل�شول على حقه 

اأنه ال  اأو  اإداري يف املوظف ذاته،  اإما ل�شعف  من قبل بع�ض املوظفني احلكوميني؛ 

يريد اأن يُتعب نف�شه من اأجل اإجناز ذلك العمل الذي يوؤدي اإىل ح�شول املواطن على 

حقه.

موؤكداً على اأنَّ تعر�ض اأي مواطن للزجر من ِقبل اأي م�شوؤول يعترب انتهاكاً حلق ذلك 

املواطن اأو ذلك االإن�شان، وي�شتطيع ذلك املواطن اأن يقا�شي ذلك امل�شوؤول ويطالبه 

بحق االحرتام له وحلقوقه كاإن�شان.

رئيس اجلمعية يشيد بجهود وزارة الداخلية لتدشني موقع »نافذة تواصل« ويدعو ذوي 
السجناء واملوقوفني لالستفادة منه

اأنَّ  اجلمعية  رئي�ض  وب��ني  ����ض1...   تتمة 

من  التقليل  يف  �شت�شاهم  توا�شل  نافذة 

عدد الطلبات الورقية للزيارات، واإحالل 

الطلبات االإلكرتونية مكانها.

من جانبه اأو�شح املتحدث الر�شمي بوزارة 

خالل  ال��رتك��ي  من�شور  ال��ل��واء  الداخلية 

الإطالق  ُع��ِق��د  ال���ذي  ال�شحفي  امل��وؤت��ر 

املوقوفني بح�شاباتهم اخلا�شة حتوي  تزويد ذوي  �شيتم  اأنه  االلكرتوين  املوقع 

ا�شم امل�شتخدم وكلمة مرور اآمنة وت�شمن اخل�شو�شية وال�شرية التامة لهم وذلك 

عرب دخولهم للبوابة الختيار اخلدمات التي يرغبون بها، موؤكداً على اأن اململكة 

حري�شة اأال يخرج من �شجونها من يكت�شب اأخالقيات اأ�شواأ مما اأدت به لل�شجن 

بل حتر�ض اأن ي�شتفيد ال�شجني من الفرتة التي يق�شيها يف ال�شجن حيث يتم 

تدريب ال�شجناء على عدد من املهن وغري ذلك.

ولفت اإىل اأن البوابة ت�شمل كافة موقويف املباحث يف الوقت احلايل و�شت�شمل 

النافذة قريباً كافة ال�شجون.

اجلدير بالذكر اأن هذه النافدة تقدم العديد من اخلدمات على النحو التايل :-

على  وت�شتمل  اأ�شبوعياً  القائمة  ه��ذه  وحت��دث  املوقوفني:  جميع  بيانات   -1

االأحرف االأوىل من ا�شم املوقوف باالإ�شافة اإىل اخلم�شة اأرقام االأوىل من رقم 

هويته ونوعها وجن�شيته.

هذه  وتكن  االفرتا�شية:  واالجتماعات  االإلكرتونية  التوا�شل  خدمات   -2

وذويه  املوقوف  بني  االإلكرتوين  الربيد  ر�شائل  وا�شتقبال  اإر�شال  من  اخلا�شية 

وكذلك تبادل مقاطع الفيديو واإجراء االت�شال املرئي الفوري.

3- طلبات الزيارة االإلكرتونية: وتوفر هذه  اخلا�شية مناذج طلبات تعباأ من قبل 

ذوي املوقوف لتمكينهم من الزيارات ( االأ�شرية – اخللوة ال�شرعية – االعتيادية 

– املحامي – املنظمات احلقوقية – عن بعد عرب االت�شال املرئي). 
4- ملف معلومات املوقوف: وتكن هذه اخلا�شية ذوي املوقوف اأو حماميه من 

احل�شول على امل�شتجدات يف ق�شية املوقوف ومتابعة م�شارها واملراحل التي 

قطعتها.

االإن�شاين  اجلانب  اخلدمة  روعي يف هذه  املوؤقت:  اخلروج  طلبات  تقدمي   -5

للموقوف وذويه بحيث يتم تكينه من م�شاركة اأهله وذويه املنا�شبات االجتماعية 

كح�شور حفل زواج اأو زيارة مري�ض اأو تقدمي واجب العزاء.

6- تقدمي طلبات النفقات االأ�شرية: وتوفر هذه اخلدمة على ذوي املوقوف عناء 

التوقيف وزيارة اجلهات املخت�شة من خالل تكينهم من  الذهاب اإىل مراكز 

تقدمي طلب احل�شول على معونة مالية مل�شاعدتهم يف امل�شاريف ال�شخ�شية اأو 

ال�شكنية اأو العالجية.

ذوي  بني  التوا�شل  ت�شريع  على  اخلدمة  هذه  تعمل  متغيب:  عن  االإب��الغ   -7

املوقوف واجلهات االأمنية وذلك لالإبالغ الكرتونياً مبا يطراأ �شلباً على املفرج 

عنه (ب�شكل موؤقت)، �شواء بتغيبه اأو اأي مالحظات اأخرى بدالً من االت�شال اأو 

الذهاب �شخ�شياً جلهات االخت�شا�ض.

حالة  متابعة  اإىل  اخلدمة  هذه  تهدف  واالإ�شعارات:  التنبيهات  خدمات   -8

عدة  املحاكمة عرب  موعد  اأو حتديد  التطورات  اآخر  على  واالإط��الع  املوقوف 

قنوات ( الر�شائل الن�شية – املوقع االإلكرتوين – الربيد االإلكرتوين).

9- خدمات ال�شكاوى واملقرتحات: وتتيح هذه اخلدمة مل�شتخدم املوقع تقدمي 

ال�شكاوى واالقرتاحات والبالغات وغريها ب�شكل اآيل.

10- خدمة االأخبار والفعاليات ذات العالقة: تتيح هذه اخلدمة لكل من يدخل 

املوقع متابعة االأخبار ذات العالقة بالق�شايا والت�شريحات االأمنية.

اللواء التركي: نافذة تواصل توفر كل »احلقائق« ملن يبحث عنها 

نافذة
تواصل

احلقوقية  الثقافة  مستوى  في  تنامي  رافقه  اململكة  في  املواطنني  بني  الوعي  تنامي  اجلمعية:  رئيس 
وانتشارها
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اجلمعية ترصد تأخير تنفيذ أوامر العالج في الهيئات الطبية في مناطق اململكة

م�شوؤول يف اجلمعية  طالب م�شدر 

الهيئات  االإن�شان  حلقوق  الوطنية 

اململكة  مناطق  ك��اف��ة  يف  الطبية 

العمل على �شرعة البت يف االأوامر 

املوجهة لها لعالج املر�شى، ال �شيما 

واأن فروع اجلمعية يف املناطق تلقت 

ب�شبب  �شدها  ال�شكاوى  من  ع��دداً 

لعدة  ال��ع��الج  اأوام���ر  تنفيذ  ت��اأخ��ري 

املر�شى،  معاناة  يزيد  مما  �شهور، 

ويف �شياق مت�شل قال امل�شرف العام 

الوطنية حلقوق  على فرع اجلمعية 

ال��دك��ت��ور ح�شني  ب��ج��دة  االإن�����ش��ان 

من  العديد  الفرع  »تلقى  ال�شريف 

الرف�ض  اأو  التاأخري  حول  ال�شكاوى 

اأننا  ح��ي��ث  اخل������ارج،  يف  ل��ل��ع��الج 

نتعامل مع تلك ال�شكاوى بالتوا�شل 

املنطقة  يف  ال�شحية  ال�����ش��وؤون  م��ع 

ولكن  املحتاجني،  ه���وؤالء  مل�شاعدة 

ال  املعلومة  اأن  االأم��ر  يف  االإ�شكالية 

بالطريقة  اأ�شرته  اأو  للمري�ض  ت�شل 

اإن  حيث  بذلك،  يقتنع  جتعله  التي 

خارج  ع��الج  ل��ه  يتوفر  ال  البع�ض 

عن  عالجه  يختلف  ال  اأو  اململكة 

ماهو موجود يف امل�شت�شفيات«.

الشريف: البد من تفعيل املجلس األعلى للمعاقني
طالب الدكتور ح�شني ال�شريف امل�شرف العام على فرع اجلمعية بجدة بتفعيل املجل�ض االأعلى للمعاقني واملن�شو�ض عليه يف نظام رعاية 

املعوقني يف اململكة الذي �شدر مبوجب املر�شوم امللكي بالرقم (م/37) وتاريخ 1421/9/23ه� القا�شي باملوافقة على قرار جمل�ض الوزراء  

بالرقم (224) وتاريخ 1421/9/14ه�، والتي اأكدت املادة االأوىل فيه على اإن�شاء املجل�ض االأعلى للمعاقني، فيما اأكدت املادة الثامنة على 

النتائج االإيجابية على تلك الفئة ال �شيما واأن وجوده �شي�شاعد يف  اأن لذلك املجل�ض املزيد من  ربطه مبجل�ض الوزراء مبا�شرة، موؤكداً 

التن�شيق بني اجلهات املخت�شة لالهتمام بحقوقهم.

واأ�شاف »نحن يف اجلمعية نتعامل مع املعاقني على جزئني متوازيني، اأوالً اعتبار اأنَّ لهم حقوقاً مثل اأي مواطن ومواطنة يف هذا البلد 

الغايل، واالآخر باعتبار اأن لهم حقوقاً خا�شة نتيجة اأو�شاعهم، كونهم من ذوي االحتياجات اخلا�شة واالإعاقة واملن�شو�ض عليها يف اأنظمة 

اململكة واالتفاقية الدولية، كما اأن اجلمعية هي �شوت للمعاق واملعاقة، وتدافع وتطالب بتنفيذ االأنظمة املتعلقة بهذه الفئة الغالية، كما 

اأ�شدرت اجلمعية كتيب تثقيفي وهو اعرف حقوقك للمعاقني لتوعيتهم وتثقيفهم بحقوقهم  املن�شو�ض عليها يف االأنظمة و االتفاقيات 

الدولية التي وقعت عليها اململكة، م�شدداً على اأهمية تغيري تعامل املجتمع معهم من منظور حقوقي وواجبات، ولي�ض من منظور مكرمة 

اأو تعاطف، وال �شك اأنَّ حقوقهم تبداأ من البيت داخل االأ�شر ثم يف املدر�شة واملجتمع واالأجهزة احلكومية.

د. ح�سني ال�سريف

التحقيق  وهيئة  االأمنية  من 

والق�شاء،  ال��ع��ام  واالدع�����اء 

دائم  تعاون  هناك  اأن  موؤكداً 

احلماية  بني اجلمعية وجلان 

اأن  اإىل  الف��ت��اً  ال��ع��ن��ف،  م��ن 

اجلمعية تقوم بحمالت توعوية 

الفتيات  لتوعية  وتثقيفية 

اجلن�شي  التحر�ض  مبك�شلة 

والتعامل  عنه  التبيلغ  واآل��ي��ة 

معه يف حال التعر�ض له.

قال ع�شو اجلمعية وامل�شت�شار 

خالد  االأ����ش���ت���اذ  ال���ق���ان���وين 

الفاخري، اأن التحر�ض اجلن�شي 

العنف  اأن���واع  م��ن  ن��وع  يعترب 

الفتيات،  له  تتعر�ض  قد  التي 

عنه  ال�شكوت  بعدم  وط��ال��ب 

يف حال التعر�ض له، و�شرورة 

املخت�شة  اجل���ه���ات  ت��ب��ل��ي��غ 

عدم  اأن  موؤكداً  حدوثه،  عند 

يوؤدي  عنه،  وال�شكوت  التبليغ 

الفتيات يف  اإىل �شياع حقوق 

احل�شول على احلماية الالزمة 

لهن، وبالتايل ال ينال املعتدي 

واأ�شاف  له،  امل�شتحق  العقاب 

امل�شكلة هو  ال�شكوت عن  »اإنَّ 

امل�شكلة، واإَنّ حاالت االعتداء 

على الفتاة دون ر�شاها تكون 

يف الفئة العمرية االأقل من 23 

عاماً؛ الأنَّ الفتاة مل تنفتح على 

املجتمع اخلارجي عرب عالقات 

ما  �شديقاتها،  مع  ونقا�شات 

بحقوقها  معرفتها  من  يزيد 

حتاول  وقد  اأخذها،  وطريقة 

الفتاة احل�شول على امل�شاعدة 

ب���ط���رق غ���ري ���ش��ح��ي��ح��ة عن 

االإلكرتونية  املنتديات  طريق 

م�شكلتها  وتعر�ض  وال�����ش��ات، 

ما  نف�شها،  االإف�شاح عن  دون 

مغلوطة،  لن�شائح  �ُشَها  يعِرّ

�شِيّئي  ب��ع�����ض  ي�شتغل  وق���د 

الفتاة  وتدخل  ذلك،  ال�شلوك 

يف طريق االنحراف.

عند  اجل��م��ع��ي��ة  دور  وب����ني 

الق�شايا،  تلك  مثل  ا�شتقبال 

مع  بالتن�شيق  ت��ب��داأ  وال��ت��ي 

اأجل  م��ن  املخت�شة  اجل��ه��ات 

املعتدى  للفتاة  م���اأوى  توفري 

مكان  ع��ن  الإب��ع��اده��ا  عليها 

�شري  وم��ت��اب��ع��ة  االإع�����ت�����داء، 

االأخرى  اجلهات  مع  الق�شية 

تصحيح أوضاع اجلالية البرماوية وإعفائهم من رسوم اإلقامة
اأبناء  اأو�شاع  ت�شحيح  اإىل  املخت�شة  اجلهات  تعتزم 

ر�شوم  من  واإعفائهم  البالد  يف  الربماوية  اجلالية 

االإقامة ملدة 4 �شنوات من تاريخ الت�شحيح ال�شيما اأنها 

اخلطوة االأوىل امل�شاحبة حل�شر اأعداد اأبناء اجلالية 

لظروفهم  تقديراً  اخل��ط��وة  ه��ذه  وتعد   ، ال��ربم��اوي��ة 

املعي�شية ، اإىل جانب ح�شولهم على اإقامات نظامية 

تكفل لهم عي�شاً كرمياً ، وقد بداأ العمل بتلك االإجراءات 

يوم ال�شبت 1434/5/4 ه� املوافق 2013/3/16 م من 

قبل جلنة اأمنية متخ�ش�شة ، كما اأنه مت جتهيز مقر 

ال�شيارات  الت�شحيح مبوقف حجز  طلبات  ال�شتقبال 

بكدي مبكة املكرمة .

اأن اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�شان  اجلدير بالذكر 

�شبق واأن قامت مبناق�شة اآلية حت�شني اأو�شاع اجلالية 

النظامي  بو�شعهم  يتعلق  فيما  وخ�شو�شاً  الربماوية 

واحللول املقرتحة لذلك مع اجلهات املخت�شة وعر�شت 

العمل  اأج��ل  م��ن  اأعدتها  التي  ال��درا���ش��ات  اجلمعية 

اأو�شاع  اإىل متابعة  اإ�شافة   ، اأو�شاعهم  على ت�شحيح 

املوقوفني منهم يف مراكز الرتحيل يف اجلوازات.

ال���ف���اخ���ري: ال ب���د م���ن ت��وع��ي��ة ال��ف��ت��ي��ات ب��ق��ض��ي��ة التحرش 
اجلنسي وكيفية التبليغ عنه
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امل�شاب، فبع�شها حتوي  ال�شخ�ض  اخلاليا يف ج�شم 

العدد الطبيعي من ال�شبغيات اأي 46، وبع�شها االآخر 

يحوي 47 �شبغياً.  

ما هي العالمات اجل�سمانية ملتالزمة داون:

�شمات  داون  مبتالزمة  امل�شاب  الطفل  ل��دى  يكون 

حمددة ميكن التعرف عليها منذ الوالدة وتختلف  من 

طفل الآخر ، واأكرث  ال�شمات �شيوعاً هي:

1- �شغر حجم الراأ�ض

2- �شغر حجم االأذنني

3- ق�شر القامة

4- دقة مالمح الوجه

5- العني منحرفة لالأعلى

6- االأنف �شغري وم�شطح

7- راحة الكف حتوي خطاً واحداً يف الغالب

8- �شخامة حجم الل�شان وبروزه

9- ت�شطح الراأ�ض من اخللف

10- غالباً ما تكون اليدان ق�شريتان وعري�شتان

11- �شعف يف الع�شالت

ما هي الأعرا�ش امل�ساحبة ملتالزمة داون:

1- �شعف البنية

2- ارتخاء الع�شالت اأو التاأخر احلركي

3- تاأخر يف النمو واكت�شاب املهارات الذهنية

4- �شعوبات النطق والتخاطب

 ما هي امل�ساكل ال�سحية التي قد ت�ساحب متالزمة 

داون:

لديهم  ت��زي��د  داون  مب��ت��الزم��ة  امل�����ش��اب��ني  االأط���ف���ال 

اللوزتني  كالتهاب  العلوي  التنف�شي  اجلهاز  التهابات 

والب�شر  ال�شمع  وم�شاكل  الو�شطى  واالأذن  واحللق 

وقلة   ، ال��وزن  وزي��ادة  الدرقية،  الغدة  وا�شطرابات 

احلركة نتيجة ارتخاء الع�شالت مع تاأخر يف امل�شي،  

اأي�شاً قد يعانون من م�شاكل يف القلب واأي�شاً م�شاكل 

يف اجلهاز اله�شمي، عدم الراحة اأثناء النوم و �شعوبة 

املعدل  اأقل من  الذكاء  يكون معدل  وقد  اال�شتيقاظ، 

الطبيعي.

هل متالزمة داون وراثية:

متالزمة داون لي�شت وراثية ولكنها هي خلل يف املادة 

االأجيال،  بني  تتناقل  ال  االأحيان  اأغلب  ويف  الوراثية 

ولكن عند والدة طفل مبتالزمة داون فاحتمال تكرار 

احلالة تكون بن�شبة 1٪ تقريباً.

حقائق وخرافات عن متالزمة داون:

خرافة: متالزمة داون حالة مر�شية ميوؤو�ض منها.

عن  تنتج  خلقية  حالة  هي  داون  متالزمة  حقيقة: 

زيادة يف كرومو�شوم 21 لذلك ال ميكن تغيري تركيبتها 

الوراثية.

خرافة: متالزمة داون ا�شطراب وراثي نادر.

حقيقة: حتدث حالة والدة واحدة  ملتالزمة داون من 

كل 800 -1000 حالة والدة يف جميع اأنحاء العامل.

دائماً  ي�����ش��ع��رون  داون  م��ت��الزم��ة  اأف�����راد  خ���راف���ة: 

بال�شعادة.

االأ�شخا�ض ذوي متالزمة داون م�شاعر  حقيقة: لدى 
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اجلمعية تشارك في اليوم 
العاملي ملتالزمة داون

اليوم العاملي ملتالزمة داون:

21 مار�ض هو اليوم الذي خ�ش�شته املنظمة العاملية 

ملتالزمة داون كيوم عاملي لها، حيث تدعو دول العامل 

توعية  اأجل  من  جهودهم  لتكثيف  املجتمعات  وكافة 

واأ�شبابه  واأعرا�شه  باملر�ض  وتعريفهم  املجتمع  اأفراد 

وكيفية التعامل مع امل�شابني به وتبادل اخلربات بني 

الدول يف دمج تلك الفئة باملجتمع، كما يهدف ذلك 

اليوم اإىل تعريف وتوعية امل�شابني اأنف�شهم بحقوقهم 

وكيفية الدفاع عنها.

�سبب اختيار ذلك اليوم:

مار�ض  �شهر  من  والع�شرين  الواحد  يوم  اختيار  مت 

ن�شبة  اإىل اأنَّ املتالزمة تنتج ب�شبب وجود ثالث ن�شخ 

من كرومو�شوم واحد وع�شرين 21.

ما معنى متالزمة:

اجل�شمية  العالمات  اأو  االأعرا�ض  من  هي جمموعة 

ولها  متكرر  وب�شكل  من طفل  اأكرث  على  تظهر  التي 

نف�ض ال�شبب.

ما معنى كلمة داون:

تعود كلمة داون اإىل الطبيب الربيطاين جون النغدون 

داون، الذي كان اأول من و�شف هذه املتالزمة يف عام 

1862م حيث اأطلق عليها يف البداية ا�شم »املنغولية« 

معتربها حالة من االإعاقة العقلية ، ثم حتدث عنها 

تطلق  اأنها  باعتبار   ، 1866م  عام  يف  مو�شع  ب�شكل 

ال�شفات  يف  يت�شابهون  االأطفال  من  جمموعة  على 

اخللقية.

كيف حتدث متالزمة داون:

يتكون ج�شم االإن�شان من ماليني من اخلاليا وحتتوي 

كل خلية على 46 كرومو�شوم، ن�شفها من االأم والن�شف 

االآخر من االأب، ولكن االأ�شخا�ض امل�شابون مبتالزمة 

كرومو�شوماً،   47 على  حتتوي  خالياهم  ف��اإن  داون 

بدالً من 46، وال�شبب يف اأغلب احلاالت هو عدم فك 

االرتباط يف املورث رقم 21 اأثناء االنق�شام االختزايل 

يف البوي�شة اأو احليوان املنوي.

ما هي اأنواع متالزمة داون:

هناك ثالثة اأنواع ملتالزمة داون وهي:

ال�شبغي  يتكرر  والع�شرين: وهنا  التثلث احلادي   -1

21 ثالث مرات بدالً من مرتني يف كل خلية جاعاًل 

وهذا هو  �شبغي،   46 من  بدالً   47 ال�شبغيات  عدد 

النوع الغالب، ويكون حوايل 95٪ من حاالت متالزمة 

داون.

رقم  ال�شبغي  ينف�شل  وهنا  ال�شبغي:  االنتقال   -2

21 ويلت�شق ب�شبغي اآخر، ويكون هذا النوع 4٪ من 

حاالت متالزمة داون.

النوع الذي ي�شكل  النوع الف�شيف�شائي: ويف هذا   -3

من  ن��وع��ان  ي��وج��د  داون،  متالزمة  ح���االت  م��ن   ٪1

 ، واالأمل  والغ�شب،   ، الفرح  عن  تعرب  واأحا�شي�ض 

واحلزن كبقية النا�ض االآخرين. 

خرافة: اأفراد متالزمة داون يقيمون ب�شكل دائم يف 

موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية ومراكز التاأهيل.

مع  داون  متالزمة  ذوي  االأ�شخا�ض  يعي�ض  حقيقة: 

اأ�شرهم يف البيت ، وي�شاركون بفعالية يف االأن�شطة 

االجتماعية والتعليمية والرتفيهية مع االآخرين.

داون  ذوي متالزمة  االأ�شخا�ض  لدى  يكون  خرافة: 

ق�شور عقلي �شديد.

االأ�شخا�ض  عند  الق�شور  درج��ة  تختلف  حقيقة: 

 ، ال�شديدة  اإىل  اخلفيفة  من  داون  متالزمة  ذوي 

الق�شور  جمال  يف  حم�شورة  تبقى  الغالبية  ولكن 

املتو�شط.

الآباء  يولدون  داون  اأطفال متالزمة  خرافة: معظم 

يف �شن متقدمة.

الأمهات  يولدون  الذين  االأطفال  من   ٪80 حقيقة: 

اإجناب  ن�شبة  اأن  اإال  عاماً،   35 عن  اأعمارهن  تقل 

طفل ذي متالزمة داون تزداد بازدياد عمر االأم.

الأمم املتحدة حتتفل باليوم العاملي ملتالزمة داون:

واإتاحة  بالعمل  داون  متالزمة  ذوي  حلق  حتقيقاً 

املتحدة  االأمم  اأحيت   ، الرزق  لك�شب  لهم  الفر�شة 

عنوان احلق يف  داون حتت  ملتالزمة  العاملي  اليوم 

لالأمم  العام  االأم��ني  ق��ال  املنا�شبة  وبتلك  العمل، 

اتفاقية  »توؤكد  له  ر�شالة  يف  مون  كي  بان  املتحدة 

اأن  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�ض  املتحدة حلقوق  االأمم 

لهوؤالء االأ�شخا�ض، مبن يف ذلك امل�شابون مبتالزمة 

قدم  على  االإن�شان  بحقوق  التمتع  يف  احلق  داون، 

والفر�شة  الدعم  اأتيح  واإذا  االآخرين،  مع  امل�شاواة 

املنا�شبني جلميع االأفراد امل�شابني مبتالزمة داون، 

اإمكاناتهم واإعمال  يكون مبقدورهم عندئذ حتقيق 

مع  امل�شاواة  قدم  على  االإن�شان  حقوق  من  لهم  ما 

لذلك  املجتمع،  يف  كبري  ب�شكل  واالإ�شهام  االآخرين 

وجب علينا اأن نكثف جهودنا لتهيئة ظروف التمكني 

االأ�شخا�ض  قبل  م��ن  ه��ادف��ة  م�شاركة  تتيح  التي 

امل�شابني مبتالزمة داون، فعندما نعمل معاً، ميكننا 

و�شامل  وع��ادل  من�شف  عامل  بناء  على  امل�شاعدة 

ويتيح  التمييز  م��ن  ويخلو  التنوع  ميجد  للجميع 

فر�شاً متكافئة للجميع.

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ت�سارك يف اإحياء 

اليوم العاملي حلقوق الإن�سان:

 حتت �شعار (حقي يف جمتمعي) �شاركت اجلمعية 

الوطنية حلقوق االإن�شان يف اإحتفالية اأطفال متالزمة 

االأمرية  مركز  اأقامتها  التي  العاملي،  بيومهم  داون 

االأمرا�ض  يف  البحثي  للتميز  الرباهيم  اجلوهرة 

الوراثية يف جامعة امللك عبد العزيز وبرعاية اأمني 

وبالتعاون  را�ض،  اأبو  هاين  الدكتور  جدة  حمافظة 

باالإ�شافة  امليزان،  وجمموعة  بلو«  »كود  فريق  مع 

اإىل م�شاركة عدد من اجلمعيات الداعمة ملتالزمة 

داون والتي من اأبرزها اخلدمة املدنية ومركز اأبجد 

والعون، وقد كان االحتفال يف ملعب الكعكي ب�شارع 

األفي �شخ�ض  اأكرث من  التحلية يف جدة، وبح�شور 

املهتمني  من  وع��دد  عائلتهم  واأف��راد  امل�شابني  من 

باملر�ض.

االأعمى  يو�شف  جمانة  الدكتورة  بينت  جهتها  من 

مديرة مركز االأمرية اجلوهرة الرباهيم اأهم اأهداف 

باالأمرا�ض  اخلا�ض  ال�شحي  التثقيف  وهي  املركز 

اتباع  خ��الل  م��ن  معها  التعاي�ض  وط��رق  ال��وراث��ي��ة 

االأنظمة الغذائية والتدريب ال�شلوكي باالإ�شافة اإىل 

وطالبت  والبحثية،  الت�شخي�شية  الطبية  االأه��داف 

اجلهات  م��ع  التكاتف  ب�شرورة  امل�شابني  اأه���ايل 

باملجتمع  امل�شابني  دم��ج  على  للعمل  املخت�شة 

وتوعيتهم بحقوقهم والدفاع عنها.



اأ�شدرت وزارة العدل موؤخراً م�شروع الالئحة التنفيذية لق�شاة التنفيذ، مانحة 

بذلك �شالحيات وا�شعة لدوائر التنفيذ، بعد اأن كانوا يعملون يف نطاق �شيق، 

حيث يحق لقا�شي التنفيذ اأن يختم على ال�شك اأو الكمبيالة  لدى ال�شخ�ض باأنه 

�شند تنفيذي ويبا�شر التنفيذ، كما يحق له �شحب االأر�شدة واحلجز على اأموال 

االإعالن  له  يحق  ت�شديدها  رف�ض  اأمالك عقارية، ويف حال  لديه  الذي  املدين 

عن حراج وبيع اأمالكه، اإ�شافًة اإىل اأنه يحق له االأمر بال�شجن للمماطل، وتاأتي 

تلك ال�شالحيات منعاً للمماطلة التي كانت تعرقل تنفيذ االأحكام احلا�شلة على 

�شفة القطعية بعد تييزها، مما يوؤكد اأنَّ اجلديد يف الالئحة هو انتقال ق�شايا 

احلقوق املدنية اإىل ق�شاة التنفيذ كما دعت وزارة العدل املهتمني بال�شاأن العديل 

اإىل االطالع على م�شروع الالئحة التنفيذية عرب بوابة الوزارة االإلكرتونية على 

الرابط www.moj.gov.sa، التي مت العمل بها يوم ال�شبت 20 من �شهر ربيع 

الثاين للعام احلايل.

اجلدير بالذكر اأن �شدور نظام ق�شاء التنفيذ والئحته التنفيذية يعد نقلة نوعية 

يف تطوير الق�شاء.

كاحلجز  واسعة  صالحيات  التنفيذ  قضاة  متنح  العدل  وزارة 
على األموال وكشف احلسابات واالستعالم عن العقارات
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بني  ال�شالمة  ثقافة  ن�شر  على  املدين  للدفاع  العامة  املديرية  حر�ض  اإط��ار  يف 

تفتقر  عادًة  والتي  املنزلية  الن�شائية  العمالة  ذلك  يف  مبا  املجتمع،  فئات  كافة 

التنظيف  اأو  الطهي  يف  عملها  اأداء  اأثناء  ال�شالمة  قواعد  باأب�شط  املعرفة  اإىل 

من  املدين عدداً  للدفاع  العامة  املديرية  اأنتجت  املنزلية،  االأعمال  من  وغريها 

احللقات التوعوية لعامالت املنازل باللغة العربية واالإجنليزية والهندية واملاليزية 

واالإندوني�شية واالأوردية والبنجالد�شية، اإ�شافة اإىل حلقات مرتجمة بلغة االإ�شارة 

املنزل  داخ��ل  حت��دث  قد  التي  املحتملة  باملخاطر  الوعي  تنمية  بهدف  وذل��ك 

والت�شرف ال�شليم يف التعامل معها والتخفيف من اآثارها واالإملام بكافة التدابري 

املنزلية االحرتازية للحيلولة دون وقوع احلوادث.

التويجري  اهلل  عبد  بن  �شعد  الفريق  امل��دين  الدفاع  عام  مدير  اأك��ده  ما  هذا 

تتجاوز  التي  التوعوية  الربامج  من  باقة  �شمن  احللقات  تلك  »تاأتي  قال  حيث 

احلوادث  مع  التعامل  مهارات  واإك�شاب  العملي  التدريب  اإىل  النظرية  التوعية 

املنزل  داخل  قد حتدث  التي  املخاطر  جميع  ح�شر  فيها  روعي  حيث  املنزلية 

وتقدمي اإر�شادات كاملة للوقاية منها والتخفيف من اآثارها، مبا يف ذلك خماطر 

احلريق واحلوادث الكهربائية وا�شتخدام مواد التنظيف وحوادث االأطفال، كما 

يتنا�شب  املبا�شرة مبا  ال�شهلة  واللغة  التلفزيونية  ال�شورة  ا�شتخدام  فيها  روعي 

مع امل�شتوى الثقايف والتعليمي املحدود للعمالة املنزلية« واأ�شاف »تت خماطبة 

ن�شر  يف  للم�شاهمة  ال�شعودية  الغرف  جمل�ض  يف  لال�شتقدام  الوطنية  اللجنة 

وتوزيع هذه احللقات التوعوية التلفزيونية على �شركات ومكاتب اال�شتقدام لدى 

عامالت املنازل قبل قدومهن لل�شعودية وفور و�شولهن البالد«.

الدفاع املدني ينتج عدد من البرامج التوعوية لتنمية وعي 
العمالة املنزلية النسائية

اأطلقت وزارة التجارة وال�شناعة موؤخراً حملة توعوية لتعريف امل�شتهلك بحقه 

لل�شوؤال عن  ال�شلع بكل �شفافية وو�شوح، دون احلاجة  يف احل�شول على �شعر 

اأو خداعه بعر�ض  ال�شعر  التحايل يف عر�ض  االأ�شعار وذلك بهدف حمايته من 

اأ�شعار متباينة لل�شنف الواحد باختالف امل�شتهلك، جاءت احلملة حتت عنوان 

»ال ت�شاأل بكم« وتاأتي احلملة �شمن برنامج »اعرف حقك« والذي يت�شمن عدة 

ر�شائل توعوية للم�شتهلك م�شحوبة بجوالت رقابية مكثفة تهدف منها الوزارة 

اإىل تعزيز مبداأ ال�شفافية لدى امل�شتهلك والتاجر على حٍد �شواء.

ل�شبط  رقابية  جوالت  تنفيذ  يف  1434/6/1ه����،  من  اعتباراً  ال��وزارة  و�شتبداأ 

املحالت املخالفة ح�شب نظام البيانات التجارية، كما قرر النظام عقوبات بحق 

املخالفني تبداأ من خم�شة اآالف ريال للمحالت التي ال ت�شع بطاقة ال�شعر وعند 

اأ�شبوع ويف حال التكرار مرة  اإغالق املحل ملدة  تكرار املخالفة �شتكون العقوبة 

اأخرى فاإن الغرامة �شت�شل اإىل مئة األف ريال، كما دعت الوزارة جميع امل�شتهلكني 

للتعاون معها يف تطبيق تلك التعليمات وذلك باالإبالغ عن اأية حمالت خمالفة من 

خالل االت�شال على مركز بالغات امل�شتهلك (8001241616 ) الذي خ�ش�شته 

تطبيق  طريق  عن  اأو  واقرتاحاتهم  واآرائهم  امل�شتهلكني  بالغات  لتلقي  ال��وزارة 

البالغات املتاح للهواتف الذكية ، اأو عن طريق موقع الوزارة الر�شمي.

من جانب اآخر اأكدت الوزارة عدم نظامية قيام بع�ض املحالت التجارية باإلزام 

امل�شتهلك ببطاقات ا�شتبدال عند ا�شرتجاع بع�ض ال�شلع دون رد قيمة الب�شاعة 

امل�شرتجعة وا�شتخدام تلك البطاقات لل�شراء من قبل املتجر اأو املتاجر االأخرى 

اأ�شدرت  التي  التجارية  الوزارة من جميع املحالت  التي ت�شرتك معها، وطلبت 

مثل هذه البطاقات غري املرخ�شة برد مبالغها املالية اإىل العمالء والتوقف عن 

اإ�شدارها حتى احل�شول على الرخ�ض النظامية لها، كما دعت عموم املواطنني 

واملقيمني باإبالغ الوزارة عن املحالت التي تقوم باإ�شدار تلك البطاقات لتتوىل 

الوزارة ا�شتكمال االإجراءات النظامية ب�شاأنها.

للمستهلك  توعوية  حملة  تطلق  والصناعة  ال��ت��ج��ارة  وزارة 
ومتنع بطاقات اإلستبدال غير املرخصة

واالأق�شام  املراحل  لكافة  املجال  فتح  خاللها  من  ميكن  روؤي��ة  تقدمي  بهدف 

الطبية عرب امل�شاركة يف عامل التطوع خ�شو�شاً من�شوبي القطاعات ال�شحية 

وعدم اقت�شار االهتمام على ال�شهادة العلمية اأو الراتب فقط، اأطلق عدد من 

اأطباء الزمالة يف تخ�ش�ض العيون يف جامعة امللك �شعود حملة بعنوان »اعرف 

عينيك«.

من جهته قال رئي�ض جلنة التوا�شل املجتمعي للربنامج الدكتور حممد املطلق 

يف ت�شريح ل�� (�شحيفة �شبق) »بع�ض اأمرا�ض العيون تنت�شر يف جمتمعنا، وميكن 

يُفرت�ض  التي  االأمرا�ض  وهي  مبكراً،  وعالجها  اكت�شافها  حال  منها  الوقاية 

توجيه الوعي لها ليكون ذلك �شبباً يف تقلي�ض حاالت العمى يف جمتمعنا، مثل 

اعتالل ال�شبكية اخلداجي« واأ�شاف »اأثبتت الدرا�شات اأن الفح�ض والتدخل 

اهلل  ب��اإذن  الن�شف  اإىل  عنها  الناجت  العمى  بتقلي�ض  كفيالن  املبكر  العالجي 

وعالج ذلك يكون بزيادة الوعي لدى االآباء واالأمهات، واأطباء االأطفال لهذه 

باأ�شرع  اخلديج  للطفل  املنا�شبة  ال�شحية  اخلدمة  تقدمي  يتم  حتى  امل�شكلة، 

وقت«.

املخت�شة  العلمية  اللجنة  االأوىل:   ، يتكون من ثالث جلان  الربنامج  اأن  وبني 

التن�شيقية  اللجنة  والثانية:  العلمية  املادة  الطبية وو�شع  التو�شيات  مبراجعة 

امل�شوؤولة عن تن�شيق املحا�شرات التي تقدم ملن�شوبي القطاع ال�شحي، والثالثة: 

الدكتور حممد  من:  كاًل  ت�شم  التي  واالجتماعية  االإعالمية  العالقات  جلنة 

املطلق، والدكتور عادل العقيلي، والدكتورة نورة اخلريجي، وهي م�شوؤولة عن 

تن�شيق م�شمى الربنامج و�شعاره، ون�شر معلومات عن الربنامج يف ال�شحف، 

كما تقوم بن�شر مقاالت توعوية اأ�شبوعية، من خالل ال�شحف املحلية، وبرامج 

التوا�شل االجتماعي، ومدونة “اعرف عينيك”.

ويف �شياق مت�شل قال الدكتور عادل العقيلي اأحد اأع�شاء اللجنة قمنا بالرتكيز 

خالل  من  املختلفة،  العيون  اأم��را���ض  من  معني  مر�ض  على  مرحلة،  كل  يف 

 @rorcap_ksa التوا�شل االجتماعي، �شواء يف ح�شابنا يف تويرت  قنوات 

الن�شائح  بتقدمي  ونقوم  كما   ،Facebook.com/ror.cap الفي�شبوك  اأو 

واالإجابة عن االأ�شئلة املتعلقة مبجال طب وجراحة العيون ب�شكل عام.

أط��ب��اء زم��ال��ة ط��ب وج���راح���ة ال��ع��ي��ون ي��ط��ل��ق��ون حملة "اع���رف 
عينيك" لنشر ثقافة التطوع 

اأنَّ  ال�شريف،  اهلل  عبد  بن  الف�شاد، حممد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئي�ض  اأكد 

ب�شفتها  الف�شاد  ملكافحة  الدولية  االأكادميية  اإن�شاء  التفاق  ال�شعودية  ان�شمام 

تعزيز  اإيجابية مهمة نحو  النم�شا، خطوة  منظمة دولية مقرها مدينة فيينا يف 

التعاون الدويل وتبادل املعلومات والراأي واخلربات فى جمال مكافحة الف�شاد.

واأو�شح اأنَّ تلك االأكادميية تقوم باإعداد دورات تدريبية يف اأوقات خمتلفة طوال 

العام، كما اأن لديها برامج توؤهل للح�شول على درجة املاج�شتري يف تخ�ش�شات 

�شت�شتفيد منها يف تدريب كوادرها فى  الهيئة  اأنَّ  اإىل  الف�شاد، م�شرياً  مكافحة 

جمال دعم ال�شفافية ومكافحة الف�شاد.

واأ�شاف »ال�شعودية �شتكون طرفاً فيها، مما �شيكون له االأثر االإيجابي جتاه دعم 

جهودها الدولية املبذولة فى جمال حماية النزاهة ومكافحة الف�شاد، تطبيقاً ملا 

تن�ض عليه اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد، التي �شادقت عليها ال�شعودية 

عام 2004م، والتي تطلب من الدول االأطراف و�شع تدابري ملنع و تثبيط الف�شاد يف 

القطاع العام، ف�شاًل عن االأحكام القانونية لتجرمي الف�شاد يف القطاع العام«.

ملكافحة  الدولية  األكادميية  إنشاء  التفاق  تنضم  السعودية 
الفساد
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االإ�شالمية  الثقافة  عا�شمة  املنورة  املدينة  اختيار  منا�شبة  حفل  افتتاح  خالل 

2013م، باعتبارها دولة االإ�شالم االأوىل وملكانتها العظيمة يف التاريخ االإ�شالمي 

ودورها يف ن�شر الثقافة االإ�شالمية يف خمتلف اأنحاء العامل، قال وزير االأوقاف 

املدينة  »اأنَّ  الدكتور حممد علي حمجوب  العربية،  ال�شابق يف جمهورية م�شر 

املنورة انطلقت منها اأول وثيقة عاملية حلقوق االإن�شان حتى قبل اأن يعرف العامل 

ما ي�شمى باالإعالن العاملي حلقوق االإ�شالم الذي �شاغ احلريات، حيث اأن اأول 

من و�شع وثيقة حقوق االإن�شانية الر�شول الكرمي حممد – �شلى اهلل عليه و�شلم 

الغرب  العامل كله يف  املنورة، حني كان  املدينة  و�شاغها ووقعها من هنا من   –
وال�شرق يعي�ض يف الظالم واجلهالة والتع�شب وكانت هذه الوثيقة منوذجاً لالإخاء 

االإن�شاين وهي املعروفة ب�شيغة املدينة بني ما فيها من  امل�شلني وغري امل�شلمني 

وجعل العامل كله يف بوتقة واحدة وو�شع اأ�ش�ض العالقة بني امل�شلمني«.

واأ�شاف »اإنَّ وثيقة حقوق االإن�شان العادلة التي و�شعها ر�شول اهلل – �شلى اهلل 

عليه و�شلم – �شانت كرامة االإن�شان يف حرية اعتقاده وممار�شة �شعائره يف فكره 

امل�شتنري«، مبيناً اأن اختيار املدينة املنورة عا�شمة للثقافة االإ�شالمية مبعث فخر 

واعرتف  احرتم  العامل  اأن  وخا�شة  املنورة  للمدينة  حق  وهو  االإ�شالمية  لالأمة 

ولي�ض  العاملية  للثقافة  ومنارة  كعا�شمة  ال�شامية  مكانتها  اإليها  واأع��اد  بف�شلها 

للثقافة االإ�شالمية وحدها.

أول  منها  انطلقت  امل��ن��ورة  م��ح��ج��وب:امل��دي��ن��ة  محمد  ال��دك��ت��ور 
وثيقة عاملية حلقوق اإلنسان

ال�سنة ال�سابعة - العدد )86( 

محلياتجماد الأول  1434ه�  - اأبريل   2013 م 

اململكة تشارك دول العالم في إحياء ساعة األرض

والثقافات  االأدي��ان  اأتباع  بني  للحوار  العزيز  بن عبد  امللك عبد اهلل  اأطلق مركز 

يف قارة اأفريقيا من العا�شمة االأوغندية، اأوىل مبادراته لدعم االأ�شرة، باعتبارها 

اأ�شاليب التعاون والتعاي�ض بني  احلا�شن االأ�شا�ض لالأطفال، وذلك بهدف ت�شجيع 

فئات املجتمع، ورفع م�شتوى العناية باالأطفال وحمايتهم من خالل برامج تعاونية 

موؤ�ش�شات  من  وغريها  اليوني�شيف  تنفيذها  يف  ت�شهم  والتي  الدينية  املراكز  يف 

العام  االأم��ني  قال  جهته  من  واالأط��ف��ال،  لالأ�شرة  واالجتماعية  ال�شحية  الرعاية 

للمركز في�شل بن معمر »تهدف تلك املبادرة اإىل اإتاحة الفر�شة لتمكني القيادات 

واملوؤ�ش�شات الدينية واالأفراد من خمتلف دول العامل للعمل على ت�شجيع دور االأ�شرة 

وحماية االأطفال دون �شن اخلام�شة و�شمان �شالمتهم، جت�شيداً لر�شالة املركز يف 

التنوع  واحرتام  التعاون  وت�شجيع  والثقافات،  االأديان  اأتباع  كل  بني  احلوار  تعزيز 

واالختالف«.

مركز امللك عبدالله بن عبد العزيز للحوار بني أتباع األديان 
والثقافات يطلق أولى برامجه لدعم األطفال

زواج  ملعاجلة  املنا�شبة  االآلية  اإقرار  ب�شاأن  تو�شياتها  موؤخراً  العدل  وزارة  ذكرت 

املحاكم  ال�شاد�شة ع�شرة على  اقت�شرت زيجات من هن دون  القا�شرات، حيث 

املخت�شة، ومنعت املاأذونني كافة من تويل ذلك اإال مبوافقة خطية من قبل املحكمة 

املخت�شة.

ا�شتكمال  بعد  ع�شرة  ال�شاد�شة  دون  هي  من  بزواج  االإذن  امل�شروع  ت�شمن  وقد 

ثالثة �شوابط وهي؛ تقدم ويل البنت لقا�شي املحكمة بطلب ا�شتثناء ابنته من 

ال�شن املعترب بامل�شروع، واإح�شار ويل الفتاة تقريراً طبياً من جلنة خمت�شة تتكون 

اجتماعية،  واخت�شا�شية  نف�شية،  واخت�شا�شية  ووالدة،  ن�شاء  اخت�شا�شية  من 

واأن  والعقلية،  اجل�شمية  الناحية  من  ال�شغرية  اكتمال  يثبت  تقرير  ال�شت�شدار 

البنت  موافقة  املحكمة  قا�شي  لدى  يثبت  واأن  عليها،  خطراً  ي�شكل  ال  زواجها 

اإذا كانت االأم مطلقة، كما ت�شمن امل�شروع  ووالدتها على هذا الزواج، ال �شيما 

التاأكيد على ويل الفتاة بعدم اإتام زواجها بعد عقد قرانها مبا�شرة واإمنا تعطى 

الفر�شة الكافية لتهيئتها من الناحية النف�شية وتدريبها ملتطلبات احلياة االأ�شرية، 

املجتمع  لتوعية  اإعالمية  امل�شروع و�شع خطة  يت�شمن  اأن  وا�شتملت كذلك على 

للرفع من م�شتوى الوعي لدى اأولياء االأمور.

من جهته قال  املتحدث الر�شمي بوزارة العدل ل��(�شحيفة ال�شرق االأو�شط) فهد 

البكران »اأن امل�شروع بكامل تفا�شيله معرو�ض لدى هيئة كبار العلماء للنظر فيه، 

بعد ت�شكيل الوزارة جلنة من عدة جهات حكومية ذات �شلة بهذا املو�شوع لو�شع 

ال�شمويل  انتهت من حم�شرها  والتي  الوقائع  لهذه  والنظامية  ال�شرعية  الروؤية 

املت�شمن للروؤية ال�شرعية واالجتماعية والطبية وو�شع تو�شياته«.

حدود  يتجاوز  م��اأذون  اأي  ف��اإن  امل�شروع،  هذا  على  املوافقة  حال  »يف  واأ�شاف 

اخت�شا�شه يف هذا اجلانب، فهو عر�شة للم�شاءلة واملحا�شبة وفق ما تق�شي به 

االأنظمة«، م�شرياً اإىل اأنه حر�شاً من الوزارة على الوقوف على مثل تلك الوقائع 

اأو غريها، فقد اأ�شافت يف وثيقة عقد النكاح خانة تف�شح عن ميالد الفتاة.

وزارة العدل تضع ضوابط للسماح بزواج القاصرات

يوم  املقد�شة  العا�شمة  الدمام،  جدة،  كالريا�ض،  اململكة  يف  مدن  عدة  اأحيت 

اآالف  �شبعة  اإحيائها  يف  �شاركت  والتي  االأر���ض،  �شاعة  2013/3/23م  ال�شبت 

مدينة حول العامل يف اأكرث من 152دولة، ومت اإطفاء االأنوار غري االأ�شا�شية يف 

اأهم املعامل واملباين فيها من ال�شاعة 8:30 وحتى9:30، وذلك بتعاون وتن�شيق بني 

اأمانات تلك املناطق واجلمعية ال�شعودية للبيئة.

اجلدير ذكره اأنَّ �شاعة االأر�ض من فكرة واإدارة ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة، 

وقد بداأ تطبيقها يف �شيدين باأ�شرتاليا عام 2007، عندما قام 2.2 مليون منزل 

و موؤ�ش�شة باإطفاء اأنوارهم ملدة �شاعة واحدة يف اآخر �شبت من �شهر مار�ض كل 

عام، بهدف توفري الطاقة واإطفاء االأ�شواء واالأجهزة االلكرتونية غري ال�شرورية 

وزيادة الوعي باملتغريات البيئية، وبعد �شنة واحدة، اأ�شبحت �شاعة االأر�ض حدث 

عاملياً و حترك بيئي. 

اأكرب  ب�شكل  االهتمام  على  واحلكومات  املجتمعات  حث  اإىل  االحتفال  ويهدف 

بالبيئة والتاأكيد على اأهمية املحافظة عليها، ويعترب اإطفاء االأنوار باالأماكن الغري 

ح�شا�شة ملدة �شاعة كاملة ر�شالة توعوية تعبريية.

ال�شعودية  ال�شفارة  يف  القانوين  امل�شت�شار  الدين،  جمال  �شامي  حممد  بني 

بالقاهرة عرب ت�شريح له ل��(�شحيفة عكاظ)، خلو ال�شجون امل�شرية من ال�شجناء 

�شجيناً   25 من  اأكرث  نقل  »مت  وقال  فقط،  واحد  �شجني  با�شتثناء  ال�شعوديني 

�شعودياً من ال�شجون امل�شرية يف اإطار اتفاقية تبادل امل�شجونني، والتي قد تنوعت 

واأ�شاف  اأع��وام«  و5  وال�شجن 10  املوؤبد  ال�شجن  بني  بحقهم  ال�شادرة  االأحكام 

، وقد جنح الفريق القانوين يف  »ال�شجني املتبقي حمكوم عليه باالإعدام �شنقاً 

ال�شفارة يف نق�ض احلكم وتقرر اإعادة املحاكمة يف �شهر مايو املقبل، بعد اأن كان 

مقرراً اإعادتها فى �شهر فرباير املا�شي« م�شرياً اإىل اأن ال�شفارة ال�شعودية تقوم 

واأن هناك  امل�شرية، ال�شيما  ال�شلطات  ال�شعوديني مع  املتهمني  مبتابعة حاالت 

اأي  نقل  يتم  باأن  ال�شعودية  اخلارجية  ووزارة  ال�شعودية  احلكومة  من  تعليمات 

م�شجون �شعودي وا�شتكمال حمكوميته يف ال�شجون ال�شعودية مبا ال يتعار�ض مع 

اتفاقية تبادل ال�شجناء املوقعة بني م�شر وال�شعودية عام 2008م.

املستشار القانوني في السفارة السعودية بالقاهرة يؤكد خلو 
سجني  باستثناء  السعوديني  السجناء  م��ن  املصرية  السجون 

واحد

االختطاف  من  املواليد  حماية  م�شروع  موؤخراً  الطبية  فهد  امللك  مدينة  اأطلقت 

والتبديل با�شتخدام اإ�شوارة ذكية تو�شع يف رجل املولود مبجرد والدته وهي مكونة من 

بطاقتني ن�شيطتني اإلكرتونياً اإحداهما يف رجل املولود واالأخرى يف يد االأم ، حتدد 

موقع االأطفال من خالل طوق اأمني مت اإن�شاءه با�شتخدام التقنيات احلديثة والتي 

عبارة عن  تقنية التعرف بالرتددات الراديوية RFID يف عنابر الوالدة واحل�شانة 

املداخل  يف  مراقبة  كامريات  تركيب  مع  امل�شت�شفى  داخ��ل  الطفل  حركة  ملراقبة 

اأقفال ممغنطة  توفري  اإىل  اإ�شافة  للم�شت�شفى،  االأمني  بالنظام  واملخارج، مرتبطة 

.Access للح�شانات ال ت�شمح بفتح بابها اإال ببطاقة خا�شة لنظام الدخول

ويعطي النظام ر�شالة كل ع�شر ثوان يف احلا�شوب و�شا�شات املراقبة املوجودة يف 

حمطات التمري�ض لالطمئنان على وجوده ويف حال حدوث تاأخري يف و�شول هذه 

الر�شالة يعطي النظام اإنذاراً �شوتياً يف حمطات التمري�ض واالأمن وبالتايل اإغالق 

اأمه واإذا احتاج  اأم غري  اأي�شاً يف حالة وجود الطفل مع  وتغلق  االأبواب اتوماتيكياً 

املولود للخروج من الطوق االأمني فاإن املمر�شة امل�شوؤولة عنه ت�شع البيانات على 

ويف  الزمن  هذا  عن  تاأخر  لو  االإن��ذار  يبداأ  بحيث  عودته  زمن  وحت��دد  احلا�شوب 

كما يقوم فريق  اإن��ذاراً  اأو ق�ض االإ�شوارة فاإن النظام يعطي  حالة حماولة حتريك 

ت�شمن  التي  االأمنية  التوجيهات  واإعطائهم  عملها  باآلية  االأهل  بتوعية  التمري�ض 

�شالمة املولود.

تدشني نظام حماية األطفال من االختطاف  والتبديل
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يطبخون اأكرث مما ي�شتهلكون ، وي�شرتون كمية من 

املواد الغذائية تفوق الكمية التي هم بحاجة اإليها، 

اأنَّ  اإىل  اإ�شافًة  اأننا ال ن�شتخدم بقايا الطعام،  كما 

واحد  اأملاين  يرميه  ما  متو�شط  هو  كيلوغراماً   80

يف ال�شنة.

اجلدير ذكره اأن املوقع مينح فر�شة للم�شتهلك ورجل 

االأعمال اإمكانية الت�شجيل و اإن�شاء �شلة اأطعمة حيث 

يتم و�شف الب�شاعة، التي ال ميكن ا�شتهالكها ويود 

منحها اإىل طرف اآخر باملجان، ثم يتم حتديد مكان 

ا�شتالم تلك الب�شاعة بوا�شطة خريطة تفاعلية، ثم 

يتم تبادل االإمييالت لتحديد مواعيد االلتقاء، اأما 

من ال يريد اأن يلتقي بالنا�ض، فيمكنه و�شع ب�شاعته 

يف نقطة التقاء م�شرتكة يحددها املوقع، هي عبارة 

عن خزانة يف و�شط املدينة ي�شع فيها النا�ض املواد 

الغذائية وياأتون الأخذها منها. 

طرحوا  الذين  اخلبازين  �شغار  بع�ض  بنا  ات�شل 

بقايا  م��ن  فعله  مي��ك��ن  م��ا  ح���ول  ال�����ش��وؤال  علينا 

�شريينغ”«. “فوود  فكرة  انطلقت  هنا  من   اخلبز، 

الب�شر يف غالب االأحيان  اإن  القائمني عليه  ويقول 

الكرتوين  موقع   www.foodsharing.de
اأملانيا  يف  بالبيئة  املهتمني  من  جمموعة  اأن�شئه 

من  وذلك  االآخرين،  مع  الطعام  تقا�شم  اأجل  من 

خالل توعية النا�ض ودفعهم اإىل التفكري يف طريقة 

غريهم،  مع  وتقا�شمه  الطعام  بقايا  مع  تعاملهم 

اأن  نظرها  وجهة  من  املجموعة  تلك  ترى  حيث  

االإن�شان تكن من ا�شراك االآخرين يف �شيارته و 

دراجته و مكتبه فلماذا ال يتم التفكري يف تقا�شم 

الطعام اأي�شاً؟.

فالنتني  امل��ع��روف  الوثائقي  املخرج  املوقع  اأ�ش�ض 

تورن، الذي �شبق واأن ناق�ض هذا النوع من الق�شايا 

وي�شت”  ذي  “تي�شت  فيلم  وخا�شة  اأف��الم��ه،  يف 

مل  �شطحي  جمتمع  عن  فيه  عرب  ال��ذي  2011م، 

يعد ق��ادراً على تقييم فوائد تفاحة واح��دة، يقول 

ال�شينمائية  القاعات  اإىل  الفيلم  »بعد خروج  تورن 

ال�سنة ال�سابعة - العدد )86( 

جماد الأول  1434ه�  - اأبريل   2013 م  دوليات حقــــوق

ملستخدميه  ي��ت��ي��ح  ال��ك��ت��رون��ي  شييرينغ”موقع  “فوود 
تقاسم الطعام  مع الفقراء بداًل من رميه

في السويد 
قانون جديد يوفر الرعاية الصحية الكاملة للمقيمني بصورة غير شرعية 

قدمت احلكومة ال�شويدية من خالل جلنة الت�شريعات القانونية يف الربملان م�شروع لقانون جديد من 

اأجل املوافقة على تقدمي جميع اخلدمات الطبية للمقيمني ب�شورة غري �شرعية يف البالد جماناً ، من 

خالل اإلزام املحافظات واملوؤ�ش�شات ال�شحية بتقدمي تلك اخلدمات، ومبوجب القانون فاإن م�شتوى 

الرعاية ال�شحية املقدمة لهم يكون موازياً مل�شتوى الرعاية املقدمة للمقيمني يف البالد.

كما اأن االأطفال الذين اليتمتعون بت�شاريح االإقامة �شيُعاملون بنف�ض م�شتوى الرعاية ال�شحية ل�شكان 

الن�شاء احلوامل غري املقيمات يف  اأي�شاً على حق  القانون اجلديد  اللجوء، وين�ض  البالد وطالبي 

التمتع برعاية االأمومة مثل مواطني البلد، كذلك من حق الن�شاء وال�شابات احل�شول على امل�شورة 

واملعلومات الكاملة حول و�شائل منع احلمل، واالإجها�ض، واإجراء الفحو�شات الطبية، و�شيدخل هذا 

القانون حيز التنفيذ يف االأول من توز من العام احلايل.

ومت  جل��وء  بطلب  تقدم  من  كل  به  يق�شد  ال�شرعيني  غري  املقيمني  م�شطلح  اأنَّ  ذك��ره  اجلدير 

ذلك.  رف�ض  لكنه  البالد،  مغادرة  ال�شرطة  منه  فطلبت  القانونية،  حقوقه  واأ�شتنفذ  طلبه،   رف�ض 

التقرير السنوي لألمم املتحدة يدعو إلى بذل املزيد من اجلهود حلماية حقوق األقليات اللغوية
اخلبرية  اإ�شحق  ريتا  طالبت 

بق�شايا  امل��ع��ن��ي��ة  االأمم����ي����ة 

االأق��ل��ي��ات، ب��ب��ذل امل��زي��د من 

اجلهود حلماية لغات االأقليات، 

الأن���ه���ا ت���واج���ه خطر  ن���ظ���راً 

ب�شبب  ال���زوال  اأو  االنح�شار 

هيمنة  ت�شمل  عديدة  عوامل 

والدولية  ال��ق��وم��ي��ة  ال��ل��غ��ات 

وانح�شار  التذويب  وعمليات 

م�شتخدمي لغات االأقليات.

للعوامل  ك���ان  »ل��ق��د  وق��ال��ت   

اال�شتعمار،  ومنها  التاريخية، 

تاأثري عاملي هائل على اللغات، 

لغات  تهمي�ض  اإىل  ذلك  واأدى 

ولغات  االأ���ش��ل��ي��ني  ال�����ش��ك��ان 

انح�شار  وت�����ش��ارع  االأق��ل��ي��ات 

لغات  واع��ت��ربت  ا�شتخدامها 

ال�شكان  ول���غ���ات  االأق���ل���ي���ات 

االأ�شليني  يف كثري من االأحيان، 

اأمام  وح��اج��زاً  متخلفة  لغات 

ال��ه��ي��م��ن��ة اال���ش��ت��ع��م��اري��ة« ، 

القول  اأي�شاً  »ميكن  واأ�شافت 

�شبكة  ومن��و  اليوم  العوملة  اإن 

االن���رتن���ت وامل��ع��ل��وم��ات على 

تاأثري  ذات  االن��رتن��ت،  �شبكة 

لغات  ع��ل��ى  و����ش���ار  م��ب��ا���ش��ر 

االأقليات والتنوع اللغوي، نظراً 

واالأ����ش���واق  االت�����ش��االت  الأن 

عاملياً«،  فهما  تقت�شي  العاملية 

تلك  ح��م��اي��ة  اأن  واع���ت���ربت 

اللغات حق اأ�شا�شي من حقوق 

االإن�شان.

ا�شتعرا�ض  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

التقرير ال�شنوي لالأمم املتحدة 

االإن�شان  حقوق  جمل�ض  اأم��ام 

للتقرير  ووف���ق���اً  ج��ن��ي��ف،  يف 

فعلى الرغم من ندرة البيانات 

معظم  يف  واملف�شلة  الدقيقة 

البلدان، فاإن االأدلة ت�شري اإىل 

اأن الفئات املنتمية اإىل االأقليات 

للمعاناة  تعر�شاً  اأكرث  اللغوية 

ال�شكان حيث  من غريهم من 

يعانون من انخفا�ض يف فر�ض 

العلمي  والتح�شيل  التعليم 

وبالتايل انخفا�ض الدخل. 
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»الطرف  عليه  اأطلق  اجلهاز  احلايل،  العام  اأوائ��ل 

خارجي  هيكل  عن  عبارة  هو  امل�شاعد«  الهجني 

االإن�شان  لهذا  وميكن  م�شاعدة،  ك��اأط��راف  يعمل 

االآيل اإ�شافة اأو زيادة اأو حت�شني القدرة البدنية عن 

طريق قراءة االإ�شارات الع�شبية التي يبعث بها املخ 

اإىل الع�شالت عندما يحاول �شخ�ض ما التحرك.

للدول االأخرى اال�شتفادة منه، وجرى االعرتاف به 

وح�شل على �شهادة ال�شالمة، ووفقاً مل�شوؤول داخل 

وكالة “كيودو” اليابانية فاإنَّ اجلهاز يعد اأول اإن�شان 

ال�شهادة  تلك  الرفاهية يح�شل على  اآيل الأغرا�ض 

اأنه  كما  الدولية،  ال�شالمة  ملعايري  مطابقته  بعد 

يف  اخرتاعات   10 اأف�شل  �شمن  من  واح��د  يعترب 

اإن�شان  اأول  ب��������اخ��رتاع  ي��اب��ان��ي��ة  منظمة  ق��ام��ت 

وذوي  ال�شن  كبار  يرتديها  بذلة  هيئة  على  اآيل 

واأعمالهم  حوائجهم  لق�شاء  اخلا�شة  االحتياجات 

وامل�شقة  االره��اق  الزال��ة  تامة  بارتياحية  اليومية 

وق�شاء  احتياجاتهم  تلبية  عند  يواجهونها  التي 

حوائجهم، واعترُِب ذلك االخرتاع منوذج مميز ميكن 

ال�سنة ال�سابعة - العدد )86( 

دولياتجماد الأول  1434ه�  - اأبريل   2013 م 

ملساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن في أعمالهم اليومية
اختراع "بذلة" على هيئة إنسان آلي 

في خطوة من شأنها عدم عزل السجني عن املجتمع
تطبيق عقوبة التشغيل االجتماعي في قطر 

ويعزل املعني عن املجتمع، ف�شاًل عن اأمر غاية 

املعاقب  ه��ذا  من  اال�شتفادة  وه��و  االأهمية،  يف 

فهي  وبالتايل  املجتمع،  ل�شالح  وظيفة  اأداء  يف 

املعاقب وم�شلحة  الفرد  تراعي م�شلحة  عقوبة 

املجتمع.

من جهته اأ�شدر موؤخراً النائب العام لدولة قطر 

الدكتور علي بن فطي�ض  املري، قراراً بتحديد اجلهات 

االجتماعي  الت�شغيل  تنفيذ عقوبة  القائمة على 

االإ�شالمية وال�����ش��وؤون  االأوق����اف  وزارة   وه���ي: 

تنظيف   - ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  حتفيظ  اأو  (حفظ 

امل�����ش��اج��د و���ش��ي��ان��ت��ه��ا)، امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى 

الداخلية وزارة  االأم����ي����ة)،  (حم����و   ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

العاملني يف  االأفراد  االأحداث - معاونة  (رعاية 

 الدفاع املدين يف اأعمالهم)،  موؤ�ش�شة حمد الطبية

امل���ر����ش���ى - االأع������م������ال االإداري���������ة  (ن����ق����ل 

البيئة وزارة  ال�������ش���ح���ي���ة)،   ب����امل����راك����ز 

واملحميات  وال���رو����ض  ال�����ش��واط��ئ  (ت��ن��ظ��ي��ف 

العمراين والتخطيط  البلدية  وزارة   الطبيعية)، 

العامة  وامل��ي��ادي��ن  وال�����ش��وارع  ال��ط��رق  (تنظيف 

االأعمال   - العامة  احلدائق  و�شيانة  زراع��ة   -

مراقبة  جم��ال  يف  امل��رك��ب��ات  وق��ي��ادة  الكتابية 

وال���رتاث  وال��ف��ن��ون  الثقافة  وزارة   االأغ���ذي���ة)، 

(تنظيم وتنظيف و�شيانة املكتبات العامة).

العقوبات  قانون  من  (مكرر2)   63 امل��ادة  اأن  كما   

الت�شغيل  بعقوبة  عليه  املحكوم  تكليف  على  تن�ض 

احلكم  يف  امل��ح��ددة  االأع��م��ال  ب���اأداء  االجتماعي 

الواحد  اليوم  �شاعات يف  �شت  ملدة  ال�شادر �شده 

وفقاً لالأ�شلوب، وبالطريقة التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من النائب العام.

واجتماعيني  »قانونيني  فاإنَّ  ذاته  للم�شدر  ووفقاً 

االجتماعي  الت�شغيل  عقوبة  بتطبيق  اأ����ش���ادوا 

معتربينها طريقة ح�شارية يف التعامل مع اأ�شحاب 

خمالفات وجنح حددها القانون، الأنها تتفادى عزل 

املعني بالعقوبة عن املجتمع، لكنها يف الوقت نف�شه 

نف�شه  الإ���ش��الح  فر�شه   وتعطيه  بخطئه  ت�شعره 

واالرتداع، على عك�ض ال�شجن الذي يقيد احلرية 

رئي�ض  املالكي  اإبراهيم  بن  عبداهلل  االأ�شتاذ  قال 

»اإن  قطر  دول��ة  يف  العامة  بالنيابة  امل��رور  نيابة 

املحكوم  اإلزام  تعني  االجتماعي  الت�شغيل  عقوبة 

االأعمال  ي��وؤدي ملدة حم��ددة عماًل من  ب��اأن  عليه 

املبينة يف جدول االأعمال االجتماعية«.

اأنَّ  العرب)  ل��(�شحيفة  له  واأو�شح خالل ت�شريح 

حتقيق  �شاأنها  من  االجتماعي  الت�شغيل  عقوبة 

العربة  بها  املعني  ياأخذ  ب��اأن  وذل��ك  منها  الهدف 

وقد  وو�شطه  املجتمع  اأم��ام  تكون  الأنها  ويرتدع 

حتفظ  اأنها  كما  عمله،  مقر  من  بالقرب  تكون 

العاجز  لالإن�شان حريته وال تقيده وتعفي املع�شر 

عن اأداء غرامة مالية معينة من ال�شجن، وجتعله 

 يعترب حتى ال يقع مرة اأخرى يف نف�ض املخالفة.

واأ�شاف »بعد �شدور القرار من �شمو ال�شيخ تيم 

اآل ثاين نائب االأمري ويل العهد االأمني  بن حمد 

بتاريخ 2009/12/15 مت ا�شتبدال ن�ض املادة رقم 

1 من قانون العقوبات رقم 11 ل�شنة 2004 بن�ض 

املادتني 23 و57 من قانون العقوبات، ومت اإ�شافة 

العقوبات  �شمن  االجتماعي  الت�شغيل  عقوبة 

رقم  العقوبات  قانون  اجلنح يف  االأ�شلية جلرائم 

اإليها  امل�شار  العقوبات  وه��ي   ،2004 ل�شنة   11

االأ�شلية:  العقوبات   57 تت�شمن  التي  امل��ادة  يف 

االإعدام واحلب�ض املوؤبد واحلب�ض املوؤقت والغرامة 

والت�شغيل االجتماعي.
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املراأة«، وقال بان كي مون االأمني العام لالأمم املتحدة خالل ر�شالته للعامل مبنا�شبة 

العنف  جرائم  من  �شنة  ال�شتعرا�ض  الوراء  اإىل  ننظر  اأن  علينا  »يجب  االحتفال 

م�شتقباًل  ن�شت�شرف  اأن  لنا  كيف  اأنف�شنا  ون�شاأل  والفتيات  الن�شاء  �شد  املروعة 

اأف�شل.

اأخرى  اأودى بحياتها، وانتحرت  اإحدى الفتيات الغت�شاب جماعي  لقد تعر�شت 

ب�شبب �شعور بالعار كان يجب اأن يلحق باجلناة، وقتلت فتيات يف �شن املراهقة بدم 

بارد الأنهن جتراأن على ال�شعي اإىل التعليم.

وهذه ال�شنة، يف اليوم العاملي للمراأة، نحوِّل غ�شبنا اإىل عمل ملمو�ض، ونعلن اأننا 

باأن تُعاقب الن�شاء  اأبداً  �شوف نالحق اجلرائم �شد املراأة ق�شائياً - ولن ن�شمح 

على ما يتعر�شن له من اعتداءات، وجندد تعهدنا مبكافحة هذا اخلطر العاملي 

على ال�شحة حيثما قد يكون كامناً - يف املنازل وال�شركات، يف مناطق احلروب 

والبلدان امل�شتقرة، ويف اأذهان النا�ض الذين ي�شمحون با�شتمرار العنف.

كما اإننا نقطع وعداً خا�شاً للن�شاء يف حاالت النزاع، حيث ي�شبح العنف اجلن�شي 

يف كثري من االأحيان اأداة للحرب تهدف اإىل اإذالل العدو بتدمري كرامته.

فاأنا  العام،  االأمني  وب�شفتي  املتحدة تقف معكن،  االأمم  اإن  نقول:  الن�شاء  لهوؤالء 

األح على اأن يكون رفاه جميع �شحايا العنف اجلن�شي يف حاالت النزاع يف طليعة 

اأن�شطتنا، واأوجه كبار م�شت�شاري باأن يجعلوا ت�شدينا للعنف اجلن�شي من �شمن 

ال�شالم وبناء  ال�شالم وحفظ  اأن�شطة ل�شنع  االأولويات يف كل ما ن�شطلع به من 

ال�شالم«.

موؤخرًا التفاق على اإعالن اأممي حلقوق املراأة:

موؤخراً اتفقت جلنة تابعة لالأمم املتحدة على اإعالن غري ملزم ين�ض على »مكافحة 

العنف �شد الن�شاء« ويوؤكد اأن املراأة يف جميع اأنحاء العامل ت�شتحق نف�ض حقوق 

الرجل، وقد حتفظت دول بينها اإ�شالمية وعربية على هذا االإعالن وهي م�شر 

وهندورا�ض  ونيجرييا  اإيران  اإىل  باالإ�شافة  وال�شودان،  وليبيا  وقطر  وال�شعودية 

والفاتيكان ورو�شيا لكنها مل تعرقله.

اجلدير ذكره اأن الوثيقة النهائية املوؤلفة من 17 �شفحة ن�شت على »�شرورة حماية 

حقوق الن�شاء والفتيات مثل حماية حقوق الرجال والفتيان«.

ال�سنة ال�سابعة - العدد )86( يوم عالميحقــــوق

جماد الأول  1434ه�  - اأبريل   2013 م 

يعترب الثامن من �سهر مار�ش من كل عام ، منا�سبة حتتفل بها املجموعات 

الن�سائية يف العامل،كما حتتفل به اأي�سًا الأمم املتحدة، و ت�ستعر�ش من 

خالله الن�ساء من جميع القارات، احلقوق التي ح�سلت عليها واحلقوق 

التغلب  وكيفية  تواجهها  التي  والتحديات  بها،  تطالب  زال��ت  م��ا  التي 

عليها، اإ�سافًة اإىل ا�ستعرا�ش اأهم الجنازات التي حققتها املراأة يف كافة 

بهذه  الح��ت��ف��ال  وق��د مت  وال�سيا�سية  والق��ت�����س��ادي��ة  الثقافية  امل��ج��الت 

املنا�سبة لأول مرة  بعد انعقاد اأول موؤمتر لالحتاد الن�سائي الدميقراطي 

العاملي يف باري�ش عام 1945م

اليوم العاملي للمرأة

حقوق املراأة يف ظل ال�سريعة الإ�سالمية واملواثيق الدولية:

لقد كرم االإ�شالم املراأة، كونها حمور االأ�شا�ض يف االأ�شرة، ومربية االأجيال، واأقر 

لها احلقوق التي ت�شمن من خاللها العي�ض يف حياة كرمية، كما اأنَّ املواثيق الدولية 

اأكدت على تلك احلقوق من خالل االإعالنات والوثائق و االتفاقيات الدولية التي 

�شدرت حتت مظلة هيئة االأمم املتحدة يف جمال حقوق االإن�شان، ومن اأهمها:

1- احلقوق االإن�شانية

2- احلقوق االجتماعية

3-احلقوق الثقافية

4- حقوق املراأة �شمن االأ�شرة

5- احلقوق االقت�شادية

6- احلقوق القانونية

7- احلقوق ال�شيا�شية

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان توؤكد حر�ش حكومة خادم احلرمني ال�سريفني 

على متكني املراأة ال�سعودية لكافة حقوقها:

كافة  يف  للمراأة  دعمها  على  دائماً  توؤكد  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  �شك  ال 

يف  عليها  املن�شو�ض  حقوقها  كافة  من  تكينها  على  دوماً  وحتر�ض  املجاالت 

ال�شريعة االإ�شالمية واالأنظمة املحلية واملواثيق الدولية ، ومنع التمييز بينها وبني 

الرجل فيما يوافق اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية، وقد جاء ذلك التاأكيد عرب توقيعها 

التفاقية »الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة« عام 2000م مع التحفظ 

على املواد التي تخالف اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية التي اعتمدتها اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة عام 1979م، وهو ما اأكدته اجلمعية عرب تقريرها ال�شنوي الثالث 

ال�شريفني  احلرمني  خادم  اهتمام  وهو  اململكة  يف  االإن�شان  حقوق  اأحوال  عن 

بح�شول املراأة ال�شعودية على كافة حقوقها، والتي منها موافقة احلكومة الر�شيدة 

على ا�شرتاك املراأة يف ع�شوية جمل�ض ال�شورى وال�شماح مب�شاركتها يف االنتخابات 

البلدية، وتوجيه احلكومة للجهات املخت�شة با�شتحداث جماالت عمل جديدة لها، 

الهامة كنائبة وزير ومديرة جامعة وعميد  القيادية  املنا�شب  للعديد من  و�شغلها 

كلية، اإ�شافة اإىل دعمها حلقوقها يف جماالت متعددة والتي من اأهم م�شاهداتها 

االأمرية  وبناء جامعة  العايل  التعليم  الطالبات يف مراحل  ن�شب  الكبري يف  النمو 

نورة التي تعد من اأبرز املدن اجلامعية احلديثة وزيادة فر�ض االبتعاث اخلارجي 

للطالبات وتعيني عدد من الن�شاء يف منا�شب قيادية بالدولة وم�شاركتها يف الوفود 

اخلارجية، اإ�شافة اإىل ت�شهيل و�شولها للق�شاء والبدء باإتاحة الفر�شة لعملها يف 

جمال املحاماة واملحاكم، ودخولها وفوزها يف انتخابات الغرف التجارية، اإ�شافة 

اإىل دعم برامج االأمان االأ�شري واالهتمام باإ�شدار اأنظمة حلماية الطفولة واملراأة 

من االإيذاء.

اأحد اأهم اأ�سكال انتهاكات حقوق املراأة:

ق�شية  وهو  حقوقها  انتهاكات  اأ�شكال  اأهم  من  واحداً  الن�شاء  �شد  العنف  يعترب 

ْف اأنه اأي فعل يقع  عاملية ال يقت�شر على �شعوب معينة، وزمان حمدد، حيث يَُعرَّ

اأ�شكال  اأو اأي �شكل من  اأو نف�شي  اأو جن�شي  اإيذاء ج�شدي  على املراأة وينتج عته 

كافة  من  احلرمان  اأو  االإجبار  اأو  االإكراه  اأو  االأفعال  بهذه  التهديد  مثل  املعاناة 

اأو  اأو العالقات االجتماعية  اإطار العالقات االأ�شرية  احلقوق �شواء وقعت �شمن 

العالقات املهنية كحرمانها من التعليم ومن االإرث، فوفقاً لبع�ض الدرا�شات فاإن 7 

ن�شاء من اأ�شل 10 يتعر�شن للعنف على ال�شعيد العاملي.

وقد دعت منظمة االأمم املتحدة دول العامل واملجتمع الدويل وكافة �شعوب العامل 

اإىل مظافرة جهودها ملكافحة العنف، جاء ذلك عرب اإحتفالها باليوم العاملي للمراأة 

لهذا العام حتت عنوان »وعد احلر دين عليه: حان وقت العمل الإنهاء العنف �شد 

إحصائيات لألمم املتحدة

3

4

حق  في  اجلنسي  اإلعتداء  حاالت  من  املائة  في   50 تُرتكب 
فتيات حتت سن السادسة عشر

تعيش 603 مليون امرأة في العالم في بلدان ال تعتبر العنف 
املنزلي جرمية

 70 في املائة من النساء في العالم يتعرضن لعنف جسدي 
أو جنسي في فترة ما من حياتهن

قبل  العالم  في  الصغيرات  الفتيات  من  مليون   60 تزوج 
بلوغهن سن الثامنة عشر

1

2
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قانونيات

االأدبي  اأو  العلمي  اإنتاجه  بثمرات  االنتفاع  يف  احلق  اإن�شان  لكل   

اأو الفني اأو التقني، وله احلق يف حماية م�شاحله االأدبية واملالية 

العائدة له على اأن يكون هذا االإنتاج غري مناف الأحكام ال�شريعة.

                     املادة ال�شابعة ع�شر  

 اأ- لكل اإن�شان احلق يف اأن يعي�ض بيئة نظيفة من املفا�شد واالأوبئة 

اأن  والدولة  املجتمع  ذاته معنوياً، وعلى  بناء  االأخالقية تكنه من 

يوفرا له هذا احلق.

ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ح��ق  ودول��ت��ه  جمتمعه  على  اإن�����ش��ان  لكل  ب- 

واالجتماعية بتهيئة جميع املرافق العامة التي حتتاج اإليها يف حدود 

االإمكانات املتاحة.

ج- تكفل الدولة لكل اإن�شان حقه يف عي�ض كرمي يحقق له تام كفايته وكفاية من 

يعوله وي�شمل ذلك املاأكل وامللب�ض وامل�شكن والتعليم والعالج و�شائر احلاجات 

االأ�شا�شية.

املادة الثامنة ع�شر

وعر�شه  واأهله  ودينه  نف�شه  على  اآمناً  يعي�ض  اأن  يف  احلق  اإن�شان  لكل  اأ-   

وماله.

ب- لالإن�شان احلق يف اال�شتقالل ب�شوؤون حياته اخلا�شة يف م�شكنه واأ�شرته 

وماله وات�شاالته، وال يجوز التج�ش�ض اأو الرقابة عليه اأو االإ�شاءة اإىل �شمعته 

وجتنب حمايته من كل تدخل تع�شفي.

ج- للم�شكن حرمته يف كل االأحوال وال يجوز دخوله بغري اإذن اأهله اأو ب�شورة 

غري م�شروعة، وال يجوز هدمه اأو م�شادرته اأو ت�شريد اأهله منه.

املادة التا�شعة ع�شر

 اأ- النا�ض �شوا�شية اأمام ال�شرع، ي�شتوي يف ذلك احلاكم واملحكوم.

ب- حق اللجوء اإىل الق�شاء مكفول للجميع.

ج- امل�شوؤولية يف اأ�شا�شها �شخ�شية.

د- ال جرمية وال عقوبة اإال مبوجب اأحكام ال�شريعة.

ه�- املتهم برئ حتى تثبت اإدانته مبحاكمة عادلة توؤمن له فيها كل ال�شمانات 

الكفيلة بالدفاع عنه.

                                  املادة الع�شرون

اأو عقابه بغري موجب  اأو نفيه  اأو تقييد حريته  اإن�شان  ال يجوز القب�ض على 

اأنواع  من  الأي  اأو  النف�شي  اأو  البدين  للتعذيب  تعري�شه  يجوز  وال  �شرعي، 

يجوز  ال  كما  االإن�شانية،  للكرامة  املنافية  اأو  القا�شية  اأو  املذلة  املعامالت 

اإخ�شاع اأي فرد للتجارب الطبية اأو العلمية اإال بر�شاه وب�شرط عدم تعر�ض 

�شحته وحياته للخطر، كما ال يجوز �شن القوانني اال�شتثنائية التي تخول ذلك 

لل�شلطات التنفيذية.

         املادة احلادية ع�شر

 اأ- يولد االإن�شان حراً ولي�ض الأحد اأن ي�شتعبده اأو يذله اأو يقهره اأو 

ي�شتغله وال عبودية لغري اهلل تعاىل.

اال�شتعباد  اأنواع  اأ�شواأ  من  وباعتباره  اأنواعه  ب�شتى  اال�شتعمار  ب- 

للتحرر  الكامل  تعانيه احلق  التي  ولل�شعوب  موؤكداً  حمرم حترمياً 

منه ويف تقرير امل�شري، وعلى جميع الدول وال�شعوب واجب الن�شرة 

لها يف كفاحها لت�شفية كل اأ�شكال اال�شتعمار اأو االحتالل، وجلميع 

ال�شعوب احلق يف االحتفاظ ب�شخ�شيتها امل�شتقلة وال�شيطرة على 

ثرواتها ومواردها الطبيعية.

ج- لالأبوين على االأبناء حقوقهما ولالأقارب حق على ذويهم وفقاً 

الأحكام ال�شريعة.

                                املادة الثانية ع�شر

اإقامته  التنقل، واختيار حمل  ال�شريعة يف حرية  اإطار  اإن�شان احلق يف   كل 

داخل بالده اأو خارجها وله اإذا ا�شطهد حق اللجوء اإىل بلد اآخر وعلى البلد 

الذي جلاأ اإليه اأن يجريه حتى يبلغه ماأمنه ما مل يكن �شبب اللجوء اقرتاف 

جرمية يف نظر ال�شرع.

                                املادة الثالثة ع�شر

 العمل حق تكفله الدولة واملجتمع لكل قادر عليه، ولالإن�شان حرية اختيار 

العمل الالئق به مما تتحقق به م�شلحته وم�شلحة املجتمع، وللعامل حقه يف 

االأمن وال�شالمة ويف كافة ال�شمانات االجتماعية االأخرى، وال يجوز تكليفه 

مبا ال يطيقه، اأو اإكراهه، اأو ا�شتغالله، اأواالإ�شرار به، وله -دون تييز بني 

الذكر واالأنثى- اأن يتقا�شى اأجراً عادالً مقابل عمله دون تاأخري وله االجارات 

والعالوات والفروقات التي ي�شتحقها، وهو مطالب باالإخال�ض واالإتقان، واإذا 

ورفع  النزاع  لف�ض  تتدخل  اأن  الدولة  فعلى  العمل  واأ�شحاب  العمال  اختلف 

الظلم واإقرار احلق واالإلزام بالعدل دون حتيز. 

                                املادة الرابعة ع�شر

 لالإن�شان احلق يف الك�شب امل�شروع، دون احتكار اأو غ�ض اأو اإ�شرار بالنف�ض اأو 

بالغري والربا ممنوع موؤكداً.

 

املادة اخلام�شة ع�شر

 اأ- لكل اإن�شان احلق يف التملك بالطرق ال�شرعية، والتمتع بحقوق امللكية مبا 

ال ي�شر به اأو بغريه من االأفراد اأو املجتمع، وال يجوز نزع امللكية اإال ل�شرورات 

املنفعة العامة ومقابل تعوي�ض فوري وعادل.

ب- حترم م�شادرة االأموال وحجزها اإال مبقت�شى �شرعي.

املادة ال�شاد�شة ع�شر

متى يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها؟

 

استشارات قانونية
امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

واجباتك

حقوقك

اعرف
الجزء الثاني من »اتفاقية إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم« 

* انضمت اململكة إلى اتفاقية إعالن القاهرة  التي اعتمدتها  منظمة املؤمتر اإلسالمي في 5 اغسطس عام 1990م 

هراً له اإىل الدرجة الرابعة. 1-اإذا كان زوجاً الأحد اخل�شوم اأو كان قريباً، اأو �شِ

2-اإذا كان لُه اأو لزوجِته خ�شومة قائمة مع اأحد اخل�شوم يف الدعوى، اأو مع زوجِته.

لة قرابة، اأو ُم�شاهرة  3-اإذا كان وكياًل الأحد اخل�شوم اأو و�شياً اأو قيماً عليه، اأو مظنوِنة وراثِته له، اأو كان زوجاً لو�شي اأحد اخل�شوم اأو القِيّم عليه اأو كانت لُه �شِ

اإىل الدرجة الرابعة بهذا الو�شي اأو القِيّم.

4-اإذا كان لُه اأو لزوجِته اأو الأحد اأقاِربه اأو اأ�شهاِره على عمود الن�شب، اأو مِلن يكون هو وكياًل عنه اأو و�شياً اأو قيماً عليه م�شلحة يف الدعوى القائمة.

5-اإذا كان قد اأفتى اأو ترافع عن اأحد اخل�شوم يف الدعوى اأو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل ا�شِتغاله بالق�شاء، اأو كان قد �شبق لُه نظِرها قا�شياً اأو خبرياً اأو حُمِكماً 

اأو كان قد اأدى �شهادة فيها اأو با�شر اإجراء من اإجراءات التحقيق فيها.

(مادة 90 من نظام املرافعات ال�شرعية)

6-اإذا كانت الدعوى متعلقة بجرمية وقعت على القا�شي يف غري وقت انعقاد اجلل�شة.

 (مادة 147 من نظام االإجراءات اجلزائية)
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ال �شك اأن احلملة التي تقوم بها موؤخراً اللجنة املكلفة مبتابعة 

اأو�شاع العمالة االأجنبية املخالفة لنظام العمل واالإقامة توؤكد 

وجود خلل يف االآليات املعمول بها ملنح التاأ�شريات لل�شركات 

اال�شتقدام  �شروط  تعقيد  عن  ناجت  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات 

من  احتياجه  ل�شد  البع�ض  قيام  يف  �شاهم  مما  اأ�شا�شاً 

االأيدي العاملة لال�شتعانة مبخالفي نظام العمل يف خمالفة 

�شريحه ملا ورد يف نظام االإقامة، مما دعت احلاجة معه 

اإىل البحث عن طرق ملكافحة هذا الو�شع الغري نظامي من 

خالل احلملة االأخرية للق�شاء على العمالة غري القانونية 

والتي كان من اأبرز ماآخذها حرمان العامل و �شاحب العمل 

من حق املطالبة مبا لكاًل منهما على االآخر وقد كان تركيز 

اأي  يف  النظام  احرتام  و  املخالفة  العمالة  على  احلمالت 

و�شع  يتطلب  ذلك  اأن  اإال  فيها  املقيمني  على  واجب  دولة 

حلول واآليات نظامية قبل القيام مبثل هذه احلمالت التى 

نتج عنها توقف العديد من امل�شاريع والقائم معظمها على 

واالإقامة  العمل  لنظام  املخالفة  االأجنبية،  العاملة   االأيدي 

حيث اإن مثل هذه احلمالت واإن حققت نتائج اإيجابية وقتية 

للق�شاء على العمالة غري القانونية اإال اأنها اأنتجت كذلك 

�شياع حلقوق اأ�شحاب العمل والعمالة على حد �شواء حيث 

املخالفات  تلك  ملثل  للت�شدي  بحاجة  الراهن  الو�شع  اأن 

توفر حلوالً  والتي  املنا�شبة  النظامية  بالطرق  واالنتهاكات 

دائمة م�شتمرة وغري حمددة بحمالت وقتية ت�ض حقوق 

االأفراد ، لذا على املعنيني بهذا االأمر اال�شتفادة من توجيه 

خادم احلرمني ال�شريفني والقا�شيه باإعطاء العمالة املخالفة 

للنظام مهلة لت�شحيح اأو�شاعهم خالل مدة اأق�شاها ثالثة 

التي  والعمالة  املوؤ�ش�شات  بحق  النظام  تطبيق  يليها  اأ�شهر 

مل تلتزم بذلك وهو االأمر الذي ي�شري اإىل حر�ض القيادة 

الر�شيدة على حفظ حقوق االأفراد وعدم امل�شا�ض بها وحفظ 

اقت�شاد الدولة وم�شاريعها مما قد ينعك�ض، �شلباً على تنمية 

املجتمع وهو االأمر الذي يحتم معه �شرورة التزام العامل 

و�شاحب العمل بت�شحيح اأو�شاعهم الجتناب تطبيق النظام 

مب�شي املدة، وقد �شبق اأن طالبت اجلمعية الوطنية حلقوق 

االإن�شان باإلغاء  نظام الكفالة وما تنحه من �شلطات للكفيل 

تخرج عن عالقة العمل بني الكفيل واملكفول وق�شر عالقة 

التي  العمل  عالقة  على  العمل  ب�شاحب  الوافد  العامل 

يحكمها عقد العمل ونظام العمل مبوجب املقرتح املرفوع 

منها اإىل جمل�ض ال�شورى واملت�شمن اإن�شاء هيئة ل�شوؤون تلك 

العمالة الوافدة ذات �شخ�شية اعتبارية تتبع لوزارة العمل 

بالعمالة  اإدارة اجلوازات احلالية اخلا�شة  لها �شالحيات 

و�شالحيات وزارة العمل اخلا�شة بالعمالة الوافدة ملا لهذه 

الوزارة من اخت�شا�ض اأ�شيل بتنظيم �شوق العمل يف اململكة 

من  ابتداءاً  العالقة  ين�شاأ عن هذه  ما  كل  وذلك الجتناب 

العمل.  و�شاحب  العامل  وانتهاكات ت�ض حقوق   �شلبيات 

ال�سنة ال�سابعة - العدد )86( 

جماد الأول  1434ه�  - اأبريل   2013 م  األخيرة

 كاريكاتري

12

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

هيئة التحرير

االآراء الواردة يف الن�شرة التعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�شحابها

عناوين اجلمعية

املقر الرئي�ش���ي: اململكة العربية ال�ش���عودية - الريا�ض - هاتف : 012102223 فاك�ض: 012102202 �ض.ب 1881 الريا�ض 

11321

ف���رع منطق���ة مك���ة املكرمة: ج���دة- حي املحمدي���ة - طري���ق املدينة الن���ازل هات���ف : 026222261 فاك����ض 026222196 

 026227235

�ض.ب 116664 جدة 21391

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

فرع منطقة اجلوف : �شكاكا - حي العزيزية - هاتف 046258144 - فاك�ض 046258155 - �ض.ب : 2766

فرع املنطقة ال�شرقية : هاتف 038098353 - فاك�ض 038098354 �ض.ب 15578 الدمام 31454

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

مكتب العا�شمة املقد�شة: هاتف 025545211  - فاك�ض 025545212

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

nshr1@yahoo.com

 التحرير 
مركز املعلومات

nshrsa@gmail.com

التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�شان

www.nshr.org.sa حقــــوق

 طبعت بدعم من

موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

نقاًل عن صحيفة

وفقاً ل�� (�شحيفة عكاظ) فاإنه حتقيقاً للم�شلحة 

اأقاموا  الذين  املواطنني  العامة، وت�شهياًل على 

م�شاكن على اأرا�ضٍ حكومية وال ميلكون م�شاكن 

بديلة فقد �شدر تعميم الإمارات املناطق ي�شتمل 

على املوافقة على تعديل املادة اخلام�شة ع�شر 

من الئحة الت�شرف بعقارات البلدية، وت�شكيل 

البلدية  ال�شوؤون  وزير  من  بقرار  تقدير  جلنة 

اأع�شاء  ث��الث��ة  م��ن  تتكون  بحيث  وال��ق��روي��ة، 

ميثلون وزارة املالية، البلدية، واالإمارة.

ويق�شي التعميم باأن ت�شدر اأحكام �شرعية بناءاً 

العليا رقم (186)  الهيئة الق�شائية  على قرار 

ببيع االأرا�شي على من يتمكن من البناء على 

اأر�ض حكومية، وتت�شمن هذه االأحكام اأنَّ على 

البلدية ا�شتح�شال القيمة من املحكوم مبلكية 

االأرا�شي املقام عليها ال�شكن، كما اأن االأمر رقم 

(571) يت�شمن البيع على من يتمكن من اإقامة 

م�شكن له على اأر�ض حكومية ومل يكن له �شكن 

�شواه.

اأن  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  اأكدت  كما 

تقوم جلنة التقدير املن�شو�ض عليها يف الئحة 

قيمة  بتقدير  البلدية  العقارات  يف  الت�شرف 

االأر�ض املحكومة بدفع قيمتها للبلديات، وكذلك 

االأرا�شي التي تباع مبوجب االأمر ال�شامي رقم 

.(571)

على  التاأكيد  ت�شمن  القرار  اأن  ذك��ره  اجلدير 

اإمارات املناطق واملحافظات واالأمانات وجلان 

التعديات بالبدء فوراً  مراقبة االأرا�شي واإزالة 

باإنفاذ ذلك التوجيه.

ثقافة حقوق اإلنسان

ح���م���ل���ة اجل�������������وازات وح����ق����وق 
العمالة

إج�����ازة ب��ي��ع األراض������ي احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى امل��واط��ن��ني الذين  
ميلكون  وال  الشرعية  األح��ك��ام  وف��ق  عليها  البناء  م��ن  متكنوا 

سواها 

َرة باالآالف  �شِّ
امل�شت�شفى راح ي�شتوعب اأَ

واجهزة طبية متطورة، واأطباء وممر�شني

ال يهمك ذا كله ، اأ�شتغلوا باأقل

تكلفة ، اأهم �شئ جمع لنا كم

     دكتور مي�شي احلال


