
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اأ�شدر 

 - �شعود  اآل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 

يق�شي باأن  حفظه اهلل - موؤخراً قراراً 

تكون وزارة الإ�شكان هي اجلهة املخول 

اإليها منح الأرا�ض ال�شكنية التي تتوافر 

(كهرباء،  الأ�شا�شية  اخل��دم��ات  فيها 

العقارية  ال��ق��رو���ض  منح  واأي�����ش��اً  م��اء) 

املواطن  يح�شل  بحيث  ل��ل��م��واط��ن��ني، 

على قر�ض عقاري قبل اأن ي�شلم منحة 

، فيكون بذلك قد ح�شل على  الأر���ض 

اأمامه  يكون  ول  معاً،  والأر���ض  القر�ض 

�شوى التنفيذ وهو بناء وحدته ال�شكنية، 

اإنهاء  �شاأنه  من  اجلديد  التنظيم  وهذا 

الزدواج���ي���ة ال��ت��ي ك��ان��ت م��وج��ودة بني 

البلدية  وال�����ش��وؤون  الإ���ش��ك��ان  وزارت����ي 

والقروية ، وذلك من خالل تنظيم اآلية 

القرار  ذلك  وياأتي  الإ�شكاين،   التمكني 

توفري  على  اهلل  حفظه  حر�شه  �شمن 

ال�شكن الكرمي للمواطنني مبا يكفل لهم 

حياة كرمية.

برئا�شة  املوافق 1434/6/12ه���  الإثنني  يوم  الإن�شان  الوطنية حلقوق   قام وفد من اجلمعية 

الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين رئي�ض اجلمعية، بزيارة لإمارة منطقة الريا�ض، التقى فيها 

الوفد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خالد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �شعود اأمري منطقة الريا�ض 

منطقة  اأمري  نائب  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  بن عبداهلل  تركي  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

الريا�ض، بق�شر احلكم وقد قدم الوفد الزائر التهنئة ل�شمو اأمري منطقة الريا�ض و�شمو نائبه 

مبنا�شبة �شدور املوافقة ال�شامية بتعيينهما.

وقد ا�شتعر�ض �شمو اأمري املنطقة و�شمو نائبه مع رئي�ض اجلمعية واأع�شائها عدداً من املو�شوعات 

املتعلقة بال�شاأن احلقوقي والإن�شاين وكذلك اخلطط امل�شتقبلية التي ت�شعى الإمارة لتحقيقها، 

وتطرق احلديث اإىل اأن�شطة اجلمعية، واأعمالها، وجهودها، وكذلك اإىل دور الإمارة املحوري يف 

دعم ال�شاأن احلقوقي يف اأعمال الأجهزة التنفيذية الأخرى يف املنطقة.

وف���د م��ن اجل��م��ع��ي��ة ي���زور أم��ي��ر منطقة ال���ري���اض وسمو  
نائبه 

تتمة ص3
جانب من الزيارة

حقــــوق
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ص2
عددًا  يناق�ش  اجلمعية  رئي�ش 

املو�ضوعات احلقوقية مع  من 

ال�ضفري الأ�ضرتايل.
ص 5 ص 4 ص3

ي�ضتقبل  اجل���م���ع���ي���ة  م�����ن  وف������د 

ومنظمة  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  ال�����ض��ف��ري 

اليوني�ضيف.

ي���زور �ضجن  وف��د م��ن اجلمعية 

املباحث العامة بالدمام ويلتقي 

باملوقوفني.

ف���رع اجل��م��ع��ي��ة ب��اجل��وف ينفذ 

الأمل  مل�ضت�ضفى  تفقدية  زي��ارة 

وال�ضحة النف�ضية.

ال�ضنة  ال�ضابعة  - العدد ال�ضابع والثمانون -  جمادى الآخر 1434 ه� - مايو 2013م  -  الريا�ش - اململكة العربية ال�ضعودية

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

طبعت بدعم من موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي

بهدف تنظيم آلية التمكني اإلسكاني
قرارات ملكية تقضي بإحلاق املنح السكنية  

بوزارة اإلسكان

تتمة ص6

اجلمعية  اأع�������ش���اء  ن���اق�������ض 

ال�����دوري لهم،  ال��ل��ق��اء  خ���الل 

املوافق  الأح��د  ال��ذي عقد يوم 

1434/6/11ه�، التقرير املقدم 

من قبل الدكتور مفلح بن ربيعان 

اجلمعية  رئ��ي�����ض  ال��ق��ح��ط��اين 

(ت�شحيح  عنوان  حمل  وال��ذي 

يف  ال��واف��دة  العمالة  اأو���ش��اع 

اململكة الواقع واملاأمول ) والذي 

ن�شرته على موقعها اللكرتوين 

وقد تناولت من خالله اأهداف 

ال���ت���ي ق���ام���ت بها  (احل���م���ل���ة 

اأو�شاع  مبتابعة  املكلفة  اللجنة 

العمالة الوافدة املخالفة لنظام 

واإيجابياتها  والإق��ام��ة)،  العمل 

و�شلبيات تطبيقها ب�شكل فوري 

وغري متدرج وخل�ض اللقاء اإىل 

من  يُحفظ  وتو�شيات  نتائج 

خاللها حتقيق العدالة للجميع ، 

وحتفظ اأمن الوطن وا�شتقراره 

القت�شادي والجتماعي.

خالل اللقاء الدوري ألعضائها
الواقع  اململكة  في  واإلق��ام��ة  العمل  ألنظمة  املخالفة  ال��واف��دة  العمالة  أوض��اع  )تصحيح  ملف  تفتح  اجلمعية 

واملأمول(

جانب من لقاء اأع�ضاء اجلمعية تتمة ص4
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د. ح�ضني ال�ضريف

اجلمعية ترصد  سلبيات آلية احلصول على املياه في أشياب الفيصلية بجدة

بعد اأن ورد اإىل فرع اجلمعية بجدة عدد من ال�شكاوى املتعلقة بانقطاع املياه عن  

بع�ض الأحياء، قام فريق من اجلمعية ي�شم كاًل من الع�شو الدكتور طالل ق�شتي 

الدكتور  ويراأ�شهم  �شعقة  اأبو  علي  الأ�شتاذ  الفرع  يف  العامة  العالقات  وم�شوؤول 

ح�شني ال�شريف امل�شرف العام على الفرع، بزيارة اأ�شياب الفي�شلية، يوم اخلمي�ض 

الأ�شتاذ  الفي�شلية  اأ�شياب  م�شرف  ا�شتقبالهم  يف  وكان  1434/6/1ه���،  املوافق 

ا�شطفاف  موقع  العمل وجتولوا يف  اآلية  على  الفريق  اطلع  �شمري حمزة، حيث 

الن�شاء،  انتظار  مكان  املياه،  �شهاريج  ا�شتالم  انتظار  يف  واملقيمني  املواطنني 

اإ�شافًة  للمياه،  الوطنية  بال�شركة  ال�شكاوى  ا�شتقبال  موقع  الداخلية،  ال�شالت 

اإىل مواقع تعبئة ال�شهاريج، وقد مت ر�شد عدد من املالحظات ومت ت�شمينها يف 

اأهم  ملخاطبة اجلهات املخت�شة لتخاذ الإج��راءات الالزمة، ومن  تقرير متهيداً 

تلك املالحظات التايل:

1- غياب التنظيم يف عملية احل�شول على �شهاريج املياه.

2- التكد�ض عند طابور ا�شتالم �شهاريج املياه.

3- ر�شد حالت لبع�ض ال�شائقني حيث يعملون لأكرث من 12 �شاعة يومياً.

4- حركة ال�شهاريج ل تتوقف، مما يدل على اأن هناك انقطاعاً للمياه يف كثري 

من اأحياء مدينة جدة والذي اأدى بدوره اإىل حدوث الأزمة.

5- هناك �شكاوى من املواطنني باأن تنظيم ال�شركة مينع تكرار �شرف ال�شهريج 

لل�شخ�ض الواحد اإل بعد مرور 48 �شاعة، على الرغم من اأن هناك عمائر ومراكز 

وحداتها كثرية وا�شتهالكها كبري.

6- ل توجد معايري لقيا�ض اأداء ال�شهاريج، والطاقة ال�شتيعابية لل�شيب يف ال�شاعة، 

وكيفية قيا�ض اخلدمة ب�شكل منتظم.

من جانبه قال الدكتور ال�شريف »اإن على �شركة املياه اأن تعيد تنظيم هذه املحطات 

مادياً،  مقاباًل  تتقا�شى  واأنها  �شيما  ل  امل�شتهلكني،  وراحة  كرامة  ي�شمن  ب�شكل 

وبالتايل فمن م�شوؤوليتها اأن تراعي ح�شولهم على املياه باأ�شرع وقت ممكن«، ويف 

املهند�ض  للمياه يف جدة  الوطنية  بال�شركة  املياه  وحدة  مدير  قال   مت�شل  �شياق 

عبداهلل الع�شاف »اأنه ل يوجد نق�ض يف ال�شهاريج واإمنا هناك زيادة يف الطلب 

وعلى  العتبار  بعني  تاأخذ  واملقيمني  املواطنني  مالحظات  جميع  اأن  كما  عليها، 

م�شتوى عال من الأهمية و�شوف تو�شع لها حلول �شريعة، ل�شيما اأنهم يتكبدون 

املتاعب ب�شبب انقطاع املياه عنهم، ونحن نعمل من اأجل انتهاء تلك املعاناة، ونرجوا 

اأن يلتم�شوا لنا العذر«.

�شمن اأن�شطة مكتب اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان 

الإن�شان  حقوق  ثقافة  ن�شر  يف  املقد�شة  بالعا�شمة 

ا�شراف  وحت��ت  واأهدافها  بدورها  املجتمع  وتعريف 

املكتب  على  العام  امل�شرف  الزايدي  �شليمان  الأ�شتاذ 

املوافق  الثنني  يوم  املكتب  ا�شتقبل  اجلمعية،  وع�شو 

1434/6/12ه���، جمموعة من الطالب و املعلمني يف 

ف�شول الأمل التابعة لربنامج الرتبية اخلا�شة مبدر�شة 

يف  وك��ان  امل��ك��رم��ة،  مكة  مبنطقة  املتو�شطة  الهجرة 

ا�شتقبالهم املدير التنفيذي ملكتب اجلمعية الأ�شتاذ عبد 

احلارثي،  �شلطان  القانوين  والباحث  خ�شراوي،  اهلل 

ودورها  باجلمعية  التعريف  ال��زي��ارة  اأث��ن��اء  مت  وق��د 

واأهدافها واخت�شا�شاتها ور�شالتها واآلية تعاملها عند 

مرئي  عر�ض  تقدمي  اإىل  اإ�شافًة  ال�شكاوى،  ا�شتقبال 

ويف  ومطبوعاتها،  ا�شداراتها  من  عدد  وتوزيع  عنها، 

نهاية الزيارة متت الإجابة عن ا�شتف�شارات الزوار.

كما ا�شتقبل املكتب يوم الثنني املوافق 1434/4/22ه�، 

جمموعة طالب و معلمني من مدر�شة القا�شي عيا�ض 

التنفيذي ملكتب  ا�شتقبالهم املدير  املتو�شطة، وكان يف 

والباحث  خ�����ش��راوي،  اهلل  عبد  الأ���ش��ت��اذ  اجلمعية 

خالد  الإداري  وامل�شاعد  احلارثي،  �شلطان  القانوين 

احلارثي.

منسوبي بعض املدارس ينفذون زيارات ميدانية  ملكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة

اأ. �ضليمان الزايدي
زيارة من�ضوبي مدر�ضة القا�ضي عيا�ش املتو�ضطة زيارة من�ضوبي مدر�ضة الهجرة املتو�ضطة

ال�ضفري الأ�ضرتايل مع وفد اجلمعية

رئيس اجلمعية  يستقبل السفير األسترالي
الدكتور  اجلمعية  رئي�ض  ا�شتقبل   

مفلح بن ربيعان القحطاين يف مكتبه 

يوم الأربعاء املوافق 1434/6/14ه�، 

ال�شفري الأ�شرتايل نيل هوكنز.

يف بداية  اللقاء رحب رئي�ض اجلمعية 

لل�شاأن  احل��دي��ث  وت��ط��رق  بال�شفري 

والتطور  امل��م��ل��ك��ة،  يف  احل��ق��وق��ي  

ال�شاأن كما مت   ال��ذي ط��راأ يف ه��ذا 

ن�شر  اجلمعية يف  ا�شتعرا�ض جهود 

يف   ودوره���ا  الإن�شان  حقوق  ثقافة 

واإجراء  الت�شريعات  بع�ض  اق��رتاح 

م�شاريع  وكذلك  الدرا�شات،  بع�ض 

ت�شدرها  التي  والتقارير  الأنظمة 

اجلمعية  رئي�ض  بني  وقد  اجلمعية، 

حقوق  جم��ال  يف  امللحوظ  التقدم 

الإن�شان يف اململكة، وتطرق احلديث 

اإىل املوقف من حكم الإعدام وبيان 

القواعد ال�شرعية التي حتكم تطبيق 

تبادل  وق��د  اململكة،  يف  الق�شا�ض 

الطرفان وجهات النظر حول الأمور 

املتعلقة بحقوق الإن�شان ب�شكل عام 

ق�شية  اإىل  احل��دي��ث  ت��ط��رق  ك��م��ا 

املوقوف  الأ�شرتاليني  الرعايا  اأحد 

باململكة.

اجلمعية  ط��رف  م��ن  اللقاء  ح�شر 

الرحمن  عبد  بن  خالد  امل�شت�شار 

والأمني  اجلمعية  ع�شو  الفاخري 

العام املكلف ، وامل�شت�شار اإبراهيم بن 

اجلمعية  ع�شو  ال�شليمان  اهلل  عبد 

وع�شو جمل�ض ال�شورى ال�شابق. 



وفد من اجلمعية يزور أمير منطقة الرياض وسمو نائبه 

تتمة �ش1...  من جانبهم ثمن  وفد اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان، اجلهود والزيارات التفقدية احلالية التي يقوم بها كل من �شمو اأمري املنطقة و�شمو نائبه، كما تطرق 

احلديث اإىل اأهمية حت�شني و�شع ال�شجون ودور التوقيف يف املنطقة واجلهود التي يبذلها �شمو اأمري املنطقة ونائبه يف هذا ال�شاأن.

ح�شر ال�شتقبال من جانب اجلمعية معايل الدكتور عبداهلل العبيد ع�شو اجلمعية ووزير الرتبية والتعليم �شابقاً، و�شعادة الدكتور �شالح بن حممد اخلثالن نائب رئي�ض 

اجلمعية، و�شعادة الدكتور حممد بن خالد الفا�شل ع�شو اجلمعية رئي�ض جلنة الثقافة والن�شر، وامل�شت�شار خالد بن عبدالرحمن الفاخري ع�شو اجلمعية والأمني العام 

املكلف، و�شعادة الدكتور حبيب بن معال اللويحق ع�شو اجلمعية، و�شعادة الدكتور عبداجلليل بن علي ال�شيف ع�شو اجلمعية وع�شو جمل�ض ال�شورى ال�شابق، و�شعادة 

الدكتور عبد اخلالق بن عبد اهلل اآل عبد احلي ع�شو اجلمعية، و�شعادة الدكتور حم�شن بن حجاب احلازمي ع�شو اجلمعية وع�شو جمل�ض ال�شورى، و�شعادة الدكتور 

عبدالرحمن الهيجان ع�شو اجلمعية وع�شو جمل�ض ال�شورى، و�شعادة الدكتور ابراهيم ال�شليمان ع�شو اجلمعية وع�شو جمل�ض ال�شورى ال�شابق.

3

حقــــوق ال�ضنة ال�ضابعة - العدد )87( 

أخبار الجمعيةجمادى الآخر  1434ه�  - مايو   2013 م 

اجلمعية تشارك في الندوة اإلقليمية الثانية ملكافحة املخدرات وتبادل املعلومات
�شاركت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان  يف الندوة الإقليمية الثانية ملكافحة املخدرات وتبادل املعلومات ، املنظمة من قبل املديرية العامة ملكافحة 

املخدرات بوزارة الداخلية بال�شراكة مع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة امللك �شعود، 

وجامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية، اإ�شافًة اإىل م�شاركة 26 دولة عربية واأجنبية و5 منظمات دولية وعدد من اخلرباء املخت�شني يف مكافحة 

املخدرات من دول العامل، والتي اأقيمت خالل الفرتة من 20-1434/6/22ه�، وحتت رعاية �شاحب ال�شمو امللكي وزير الداخلية الأمري حممد بن 

نايف اآل �شعود - حفظه اهلل - يف قاعة امللك في�شل للموؤمترات مبدينة الريا�ض، وقد ح�شر الندوة من جانب اجلمعية كاًل من ع�شو اجلمعية 

ورئي�ض جلنة الر�شد واملتابعة الأ�شتاذة ثريا عابد �شيخ ، وامل�شت�شارة القانونية اعتماد ال�شنيدي.

اجلدير ذكره اأن الندوة تعد جزءاً من ا�شرتاتيجية اململكة يف تعزيز التعاون الدويل ملواجهة ومكافحة اآفة املخدرات.

رئيس اجلمعية  يستقبل السفير البلجيكي و منظمة اليونيسيف
الإن�شان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  ا�شتقبل 

الأربعاء  يوم  القحطاين  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور 

البلجيكي مارك  ال�شفري  املوافق 1434/5/29ه���، 

فينك ، ووفد من منظمة اليوني�شيف �شم كاًل من 

الدكتور اإبراهيم الزيق ممثل منظمة الأمم املتحدة 

علي  ع�شام  الأ���ش��ت��اذ  ومرافقه  اخلليج  دول  يف 

يف  باليوني�شيف  الجتماعية  الدرا�شات  م�شت�شار 

دول اخلليج.

ال�شفري  م��ع  القحطاين  ال��دك��ت��ور  لقاء  ب��داي��ة  يف 

البلجيكي ، رحب �شعادته بال�شفري ثم ناق�ض معه 

عدداً من املو�شوعات احلقوقية، والتي من اأهمها 

�شدور املوافقة ال�شامية موؤخراً على ان�شمام املراأة 

اجلهات  عمل  اآلية  و  ال�شورى،  جمل�ض  لع�شوية 

ت�شهيل  وكذلك  التقا�شي،  يف  واحل��ق  الق�شائية 

اأمر و�شول املراأة للق�شاء، وقد بني الرئي�ض التقدم 

اململكة،  يف  الإن�����ش��ان  حقوق  جم��ال  يف  امللحوظ 

وخا�شة يف جمال حرية التعبري وحقوق املراأة وقد 

تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأمور املتعلقة 

بحقوق الإن�شان ب�شكل عام.

عبد  الدكتور  اجلمعية  جانب  م��ن  اللقاء  ح�شر 

اجلليل بن علي ال�شيف والأ�شتاذة ثريا عابد �شيخ 

خالد  وامل�شت�شار  واملتابعة  الر�شد  جلنة  رئي�ض 

املكلف  العام  الأم��ني  الفاخري  الرحمن  عبد  بن 

للجمعية.

ويف �شياق مت�شل ناق�ض  رئي�ض اجلمعية مع وفد من 

منظمة اليوني�شيف حقوق الطفل وحمايته واأهمية 

الدرا�شات املتعلقة به، والتاأكيد على اأهمية وجود 

اليوني�شيف  ومنظمة  اجلمعية  بني  تفاهم  مذكرة 

املتعلقة بحقوق  واإقامة الربامج،  املعلومات  لتبادل 

الطفل.

امل�شت�شار  اجلمعية  جانب  من  ال�شتقبال  ح�شر 

اجلمعية  ع�شو  الفاخري  عبدالرحمن  بن  خالد 

والأمني العام املكلف.

جانب من لقاء رئي�ش اجلمعية مع وفد منظمة اليوني�ضيف وفد اجلمعية ي�ضتقبل ال�ضفري البلجيكي



د. اأحمد البهكلي

 تتمة �ض1... وطالبت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان اجلهات املعنية بال�شتفادة من توجيه خادم احلرمني ال�شريفني والقا�شيه باإعطاء العمالة املخالفة للنظام مهلة لت�شحيح 

اأو�شاعهم خالل مدة اأق�شاها ثالثة اأ�شهر يليها تطبيق النظام بحق املوؤ�ش�شات والعمالة التي مل تلتزم بذلك وهو الأمر الذي ي�شري اإىل حر�ض القيادة الر�شيدة على حفظ حقوق الأفراد 

وعدم امل�شا�ض بها وحفظ اقت�شاد الدولة وم�شاريعها مما قد ينعك�ض، �شلباً على تنمية املجتمع وهو الأمر الذي يحتم معه �شرورة التزام العامل و�شاحب العمل بت�شحيح اأو�شاعهم 

لجتناب تطبيق النظام مب�شي املدة.

 قراءة  لبع�ض ما جاء يف التقرير:

  اأهم  الإيجابيات التي ذكرها التقرير حول احلملة هي: 

•الإ�شهام يف تنظيم �شوق العمل، وت�شحيح اأو�شاع اإقامة بع�ض العمالة الوافدة، مما ي�شاعد على التقليل من املخاطر الأمنية والقت�شادية والجتماعية لهذه العمالة. 	
•توفري فر�ض وظيفية لطالبي العمل ال�شعوديني، وال�شماح ملن�شاآت القطاع اخلا�ض امل�شنفة يف النطاق الأخ�شر بنقل كفالة من حتتاج اإليه من العمالة التي انتهت اإقامتها نظاماً من  	

دون موافقة الكفيل ال�شابق، اإ�شافة اإىل التمهيد لإيجاد البديل الوطني للعمالة الوافدة يف بع�ض املجالت.

اأما �ضلبيات تطبيق القرار ب�ضكل فوري وغري متدرج فكانت على النحو التايل:  

• ارتفاع اأجور الأيدي العاملة، وا�شتغالل البع�ض لهذا ال�شح لرفع الأ�شعار ب�شكل كبري.	

•تعرث وتاأخر تنفيذ بع�ض امل�شاريع، وزيادة تكلفة البناء واأجور اخلدمات، ل �شيما اإىل اأن احلملة مل ي�شبقها تنبيهات كافية للقطاعات، مما اأدى اإىل توقف كثري من امل�شاريع التنموية،  	
خ�شو�شاً يف جمال املقاولت والبناء، وحدوث خلل يف �شوق العمل.

•مفاجاأة احلملة للعمالة اأدت اإىل �شياع حقوق بع�شهم، نظراً لأن بع�شهم يعمل دون عقد نظامي ب�شبب خمالفتهم اأنظمة العمل والإقامة، اإ�شافة اإىل عدم وجود اأماكن كافية  	
لحتجاز العمالة املخالفة وعدم جتهيز املوجود منها بالو�شائل املنا�شبة التي حتفظ احلد الأدنى من متطلبات حقوق الإن�شان.

التو�ضيات  والنتائج التي خل�ش اإليها التقرير كان اأهمها:

•التاأكيد على حق اململكة العربية ال�شعودية  يف ترحيل اأي عامل ل يلتزم بقوانينها اأو يدخل اإىل اأرا�شيها ب�شكل غري م�شروع ومطالبة العمال الوافدين باللتزام بقوانني واأنظمة  	
البلد.

• مالحظة اأن اأ�شحاب التاأ�شريات الذين كانوا ي�شتقدمون عمالة ثم يرتكونهم ي�شتغلون حل�شابهم مقابل مبلغ مقطوع يدفع لهم، قد حلت حملهم  �شركات ال�شتقدام املرخ�ض لها  	
موؤخراً وهذا اأمر جيد ، ولكن لوحظ اأن هذه ال�شركات نف�شها قد رفعت تكلفة ا�شتقدام هذه العمالة حتى و�شلت تكلفة عامل النظافة اإىل حوايل ثالثة اآلف ريال مما يتوجب 

دخول اجلهات احلكومية املعنية حلماية الطرف ال�شعيف يف العالقة وهو املواطن امل�شتفيد من العمالة مع �شمان ربح معقول لهذه ال�شركات لأن بداية عمل هذه ال�شركات ي�شري 

اإىل اأن هذه ال�شركات �شاهمت يف حماية حقوق العامل مع اإهمال حلقوق املواطنني امل�شتفيدين واأ�شحاب امل�شروعات العامة اأو اخلا�شة.

• ت�شديد مراقبة احلدود ملنع املت�شللني من العمالة  وبحث بدائل منا�شبة مع دول هذه العمالة من خالل اإقامة م�شاريع يف دولها ت�شتقطبها وت�شدر منتجاتها لل�شوق ال�شعودي. 	
•متديد مهلة ت�شحيح اأو�شاع العمالة واإعطاء فر�شة اأكرب للقطاعات املختلفة بحيث تدر�ض حاجتها للعمالة وت�شع خطط اإ�شرتاتيجية لها مبا ي�شمن عدم الإ�شرار بالتنمية. 	

•تطوير اإجراءات املوؤ�ش�شات املعنية باحلجاج واملعتمرين مبا ي�شمن م�شاهمتها يف اإعادة جميع احلجاج واملعتمرين القادمني عن طريقها مع فر�ض غرامات حمددة لقاء كل حاج اأو  	
معتمر ل يتم اإعادته عن طريق هذه املوؤ�ش�شات اإىل وطنه ، وربط اجلهات املخت�شة بنظام ي�شاعد على التاأكد من مغادرة القادمني للحج والعمرة بعد انتهاء  اأداء الفرائ�ض.

• الأخذ يف العتبار اأن رفع تكلفة العامل الوافد لي�ض بال�شرورة اأن توؤدي اإىل توظيف �شعوديني ، بل قد يرتتب عليها رفع تكلفة املعي�شة يف اململكة يف ظل ثبات الرواتب واإغالق  	
لبع�ض املن�شاآت واملوؤ�ش�شات ال�شغرية ، والتي ت�شاعد حالياً يف �شد احتياجات بع�ض الأ�شر وت�شغيل حد اأدنى من ال�شعوديني.
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خالل اللقاء الدوري ألعضائها
في  واإلق��ام��ة  العمل  ألنظمة  املخالفة  ال��واف��دة  العمالة  أوض���اع  )تصحيح  ملف  تفتح  اجلمعية 

اململكة الواقع واملأمول(

وفد من فرع اجلمعية باملنطقة الش���رقية يزور س���جن املباحث العامة بالدمام ويلتقي 
باملوقوفني

د. عبد اجلليل ال�ضيف

لأن�شطة اجلمعية الوطنية حلقوق  ا�شتمراراً 

ل�شجون  تفقدية  بزيارات  بالقيام  الإن�شان 

ور�شد  مبوقوفيها  واللتقاء  العامة  املباحث 

قام  فقد  ملطالبهم،  وال�شتماع  مالحظاتهم 

ال�شرقية  باملنطقة  اجلمعية  ف��رع  من  وف��د 

موؤخراً بزيارة �شجن املباحث العامة بالدمام، 

الأ�شتاذ  الفرع  مدير  من  ك��اًل  الوفد  و�شم 

اأحمد  القانوين  والباحث  الدو�شري  جمعة 

ال�شمري، وحتت ا�شراف امل�شرف العام على 

الفرع وع�شو اجلمعية الدكتور عبد اجلليل 

ال�شيف.

تلك  »تاأتي  ال�شيف  الدكتور  قال  جانبه  من 

الزيارة �شمن برامج فرع اجلمعية الدورية، 

من  بعدد  ان��ف��راد  على  ال��وف��د  التقى  حيث 

ت�شجيل طلباتهم  لهم  �شبق  الذين  املوقوفني 

للقاء م�شوؤويل فرع اجلمعية وتلبية لرغبات 

اإىل  بالإ�شافة  املوقوفني،  اه��ايل  من  ع��دد 

اإىل  امل��وق��وف��ني الآخ���ري���ن، ومت ال���ش��ت��م��اع 

ميكن  ما  ومناق�شة  ومطالبهم  مالحظاتهم 

معاجلته مع م�شوؤويل ال�شجن«.

واأ�شاف »اإن مثل هذه الزيارات اأوجدت جواً 

بامكانهم  اأنَّ  املوقوفني  لدى  الطمئنان  من 

التوا�شل مع جهة حقوقية مدنية م�شتقلة، كما 

بالطمئنان  انطباعاً  نف�شه  الوقت  تعطي يف 

الزيارات  تلك  اأن  اإىل  م�شرياً  ذويهم«،  لدى 

قد قوبلت بتفهم وترحيب  واهتمام من قبل 

م�شوؤويل ال�شجن.

فرع اجلمعية بجازان يشارك في ورشة عمل عن التعامل املهني حلاالت العنف واإليذاء
حتت ا�شراف امل�شرف العام على فرع اجلمعية 

وفد  �شارك  البهكلي،  اأحمد  الدكتور  بجازان 

وفواز  رياين  غازي  من  كاًل  ي�شم  الفرع  من 

ع�شي�ض، يف فعاليات ور�شة عمل عن التعامل 

املهني حلالت العنف والإيذاء، والتي نظمتها 

ب�شحة  والجتماعية  النف�شية  ال�شحة  اإدارة 

فهد  امللك  م�شت�شفى  مع  بالتعاون  جازان 

ال�شوؤون  عام  مدير  رعاية  وحتت  بجازان، 

ال�شحية مبنطقة جازان، والتي نفذت بتاريخ 

املوؤمترات  قاعة  يف  23-1434/3/24ه�، 

مبقر اإدارة التدريب والدرا�شات العليا.

الجتماعية  اخلدمة  مدير  قال  جهته  من 

حممد  جازان  ب�شحة  العنف  فريق  ومن�شق 

القا�شمي »اأنَّ هذه الفعالية تاأتي �شمن خطة 

الإدارة يف توعية املمار�شني للعمل الجتماعي 

ل  اأخرى،  من جهة  املجتمع  وعموم  من جهة 

الأ�شري قد  العنف  ن�شبة معدلت  واأنَّ  �شيما 

هذه  مكافحة  ي�شتدعي  مما  موؤخراً  ارتفعت 

الظاهرة والتوعية من خماطرها«.

اجلدير ذكره اأنه مت توزيع ا�شدارات اجلمعية 

ومطبوعاتها على امل�شاركني يف الفعالية.
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املكتب الرئيسي للجمعية يستقبل عدد من منسوبي 
كلية خدمة املجتمع

يف يوم ال�شبت املوافق 1434/6/10ه� ا�شتقبل املكتب الرئي�شي للجمعية الوطنية حلقوق الإن�شان 

بالريا�ض عدد من طالبات كلية خدمة املجتمع بجامعة امللك �شعود تخ�ش�ض برجمة مع امل�شرفات 

عليهن.

بطبيعة اجلمعية  ال�شنيدي تعريفاً  القانونية الأ�شتاذة اعتماد  اللقاء قدمت امل�شت�شارة  يف بداية 

ون�شاأتها ومدى ا�شتقالليتها واأهدافها وال�شبل املتبعة لتحقيق هذه الأهداف، واإجراءات اجلمعية 

اإىل  اإ�شافة  النتهاك،  الالحقة على وقوع  والإج��راءات  النتهاك،  الوقائية حلماية احلقوق من 

اخت�شا�شات اجلمعية، وفروعها، وت�شنيفات ال�شكاوى، ومثال على كل ت�شنيف ، بعد ذلك كان 

وق�شايا   ، الأ�شري  بالعنف  املتعلقة  للم�شاكل  الطالبات  تطرقت  حيث  لالأ�شئلة  مفتوحاً  املجال 

الأحوال ال�شخ�شية كما تطرقن اإىل مدى �شرية التعامل مع احلالت يف جمال عمل اجلمعية ، 

�شاركت بالزيارة من جانب اجلمعية الأ�شتاذة منال العتيبي من مركز املعلومات.

اجلمعية تشارك في األمسية 
الثقافية التي نظمها النادي األدبي 

مبكة 
الأم�شية  يف  املقد�شة  بالعا�شمة  اجلمعية  مكتب  �شارك 

الثالثاء  ي��وم  ال��ث��ق��ايف  مكة  ن���ادي  نظمها  ال��ت��ي  الثقافية 

امل��راأة املكية  اإب��راز دور  اإىل  1434/6/12ه����، والتي تهدف 

قدمتها  عمل  ورق��ة  خ��الل  من  وحقوقها،  املجتمع  بناء  يف 

الأخ�شائية الجتماعية جنوى احلربي حتت عنوان »حقوق 

املراأة واأ�شكال العنف املمار�ض �شدها« ، وقد  مت تقدمي ورقة 

عمل اأخرى بعنوان »املراأة نحو العامل الأول بني البحث عن 

والتعليم،   الرتبية  ب��اإدارة  املعلمة  قدمتها  وحتقيقها«  الذات 

واملدربة املعتمدة يف تدريب القوى الب�شرية، جنالء املزروع، 

كما ت�شمنت الأم�شية تكرمياً لبع�ض �شيدات املجتمع املكي.

وفد من اجلمعية  بفرع منطقة اجلوف يقوم بجولة تفقدية ملستشفى األمل والصحة النفسية

قام فريق من فرع اجلمعية باجلوف 

يوم الأربعاء املوافق 1434/5/29ه�، 

الأمل  مل�شت�شفى  تفقدية  ب��زي��ارة 

وال�شحة النف�شية ب�شكاكا، وقد تكون 

الفريق من: امل�شرف العام على الفرع 

ال�شمري،  بن م�شلم  الدكتور طار�ض 

الرويلي،  م��ون�����ض  ال���ف���رع  وم���دي���ر 

من  وك��اًل  املنديل،  عمر  وال�شكرتري 

بالفرع:  الإ�شت�شارية  اللجنة  اأع�شاء 

خليفة امل�شعر ، ثاين العنزي، عقال 

ا�شتقبالهم مدير  الفهيقي، وكان يف 

امل�شت�شفى الأ�شتاذ اأحمد التيماين.

يف بداية الزيارة قدم فريق اجلمعية 

نبذة عنها  الإن�شان  الوطنية حلقوق 

ور�شالتها  وروؤي��ت��ه��ا  اأه��داف��ه��ا  وع��ن 

الفريق  جت��ول  ثم  واخت�شا�شاتها، 

عدد  ور�شد  امل�شت�شفى  اأق�شام  يف 

واأو�شى  وال�شلبيات  الإيجابيات  من 

بعدد من التو�شيات التي من �شاأنها 

احل���ف���اظ ع��ل��ى ح���ق امل���واط���ن يف 

من  م�شتويات  اأعلى  على  ح�شوله 

اخلدمات ال�شحية والتي كانت على 

النحو التايل:

الإيجابيات:

وق�شم  ريا�شية  �شالة  وج���ود   -1

للرتفيه.

2- وجود �شالة اأعمال مهنية للنزلء.

للت�شمي�ض  عامة  حديقة  وج��ود   -3

وغرفتان للعزل.

4- وجود معمل حا�شب اآيل و�شالة 

حرف مهنية للعالج بالعمل.

ال�شلبيات:

اللياقة  مرافق  بع�ض  توفر  عدم   -1

البدنية والريا�شية مثل : ملعب �شلة 

وملعب كرة قدم.

2- وجود نق�ض يف الكوادر املخ�ش�شة 

املركز  وبرامج  دور  بتفعيل  واملوؤهلة 

الرتفيهي والتاأهيلي مثل : اأخ�شائي 

جمال  يف  خم��ت�����ض  ت�شكيلي،  ف��ن 

العالج  يف  وخمت�ض  الآيل  احلا�شب 

الطبيعي.

4- عدم وجود خمترب دقيق خمت�ض 

حلالت التعاطي والتحليل املتقدم ملا 

امل�شت�شفى ح�شب  تقت�شيه متطلبات 

اإفادة مدير امل�شت�شفى.

التو�شيات:

اللياقة  م��راف��ق  بع�ض  ت��وف��ري   -1

كرة  ملعب  مثل  والريا�شية  البدنية 

القدم وملعب كرة ال�شلة .

الكوادر املخ�ش�شة  2- توفري بع�ض 

املركز  وبرامج  دور  بتفعيل  واملوؤهلة 

الرتفيهي والتاأهيلي مثل : اأخ�شائي 

جمال  يف  خم��ت�����ض  ت�شكيلي،  ف��ن 

العالج  الآيل وخمت�ض يف  احلا�شب 

الطبيعي.

دقيق  وج���ود خم��ت��رب  ����ش���رورة   -3

التعاطي  حل�������الت  خم�����ش�����ض 

تقت�شيه  مل��ا  امل��ت��ق��دم  وال��ت��ح��ال��ي��ل 

متطلبات امل�شت�شفى.

النزلء  جميع  نقل  على  العمل   -4

للمناطق  املنطقة  خ��ارج  من  الذين 

التي تكون الأقرب لذويهم لإمكانية 

زيارتهم.

د. طار�ش ال�ضمري

وق��ف��ت  جل��ن��ة م��ن اأع�����ش��اء مكتب 

الإن�شان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 

ع�شو  يراأ�شها  املقد�شة  بالعا�شمة 

ال�شهلي  حممد  ال��دك��ت��ور  اجلمعية 

الزايدي  �شليمان  الأ�شتاذ  وباإ�شراف 

الأربعاء  ي��وم  املكتب،  على  امل�شرف 

واقع  على   ، 1434/6/7ه����  املوافق 

اإ�شالحية  �شعبة  ���ش��ج��ن��اء  ع��ن��اب��ر 

كافة  ل�شبط  امل��ق��د���ش��ة،  العا�شمة 

ال�شجناء  امتناع  واأ�شباب  تفا�شيل 

ال�شتجابة  حتى  الطعام  تناول  عن 

�شحيفة  ن�شرته  ملا  وفقاً  ملطالبهم 

�شبق.

»اإنَّ  ال�شهلي  الدكتور  بني  جهته  من 

اأكدت  لل�شجون  اجلمعية  زي����ارات 

احلفاظ  على  الداخلية  وزارة  جهود 

على حقوق كافة ال�شجناء، ولكن ما 

التي  ال�شلبيات  بع�ض  هناك  زال��ت 

والتي  ال�����ش��ج��ون  ت��ل��ك  منها  ت��ع��اين 

م��ن اأه��م��ه��ا ب��طء الج����راءات حيث 

انتهت  من  بع�ض  هناك  زال  ما  اأن��ه 

�شراحهم،  يطلق  ومل  حمكومياتهم 

ويف  اأوراق��ه��م«،  اكتمال  لعدم  ن��ظ��راً 

�شياق مت�شل قال الزايدي »اأن اللجنة 

مطالبهم  و�شجلت  بال�شجناء  التقت 

مب�شوؤويل  التقت  كما  ومالحظاتهم، 

الإ�شالحية ، وقد اأعد املكتب تقريراً 

اجلهات  مع  و�شيناق�شه  الزيارة  عن 

لتخاذ  ال��ع��الق��ة  ذات  امل��خ��ت�����ش��ة 

الإجراءات املنا�شبة«.

ال�شوؤون  اإدارة  مدير  قال  جانبه  من 

باملديرية  الر�شمي  املتحدث  العامة 

العامة لل�شجون باململكة يف ت�شريح ل�� 

(�شحيفة �شبق)، »اإنَّ ال�شجون توؤدي 

ال�شجناء،  جت��اه  وواجباتها  مهامها 

حتى الذين مل يُبت يف ق�شاياهم بعد 

اإىل  م�شرياً  ال�شجون«،  يف  ويقبعون 

اأن تاأخر اجلهات ذات العالقة يُ�شكل 

اأعمال  منظومة  يف  وا�شحة  اإعاقة 

ومهام ال�شجون.

ال�شجون  اإدارة  »رف��ع��ت  واأ����ش���اف 

تقرير بكافة مطالب ال�شجناء لإمارة 

رد  وننتظر  امل��ك��رم��ة،  مكة  منطقة 

الإمارة حياله«. 

د. حممد ال�ضهلي

جلنة من  مكتب اجلمعية تزور سجناء إصالحية العاصمة املقدسة



تتمة �ض1... وقد ت�شمن الأمر امللكي التايل:   

1- تتوقف وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع املنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات مبوجب ما لديها من تعليمات

2- يتم ت�شليم جميع الأرا�شي احلكومية املُعدة لل�شكن مبا يف ذلك املخططات املعتمدة للمنح البلدية، �شالفة الذكر، التي مل يتم ا�شتكمال اإي�شال جميع اخلدمات وباقي 

البنى التحتية اإليها، اإىل وزارة الإ�شكان لتتوىل تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على املواطنني ح�شب اآلية ال�شتحقاق

3- تقوم وزارة املالية باعتماد املبالغ الالزمة لتنفيذ م�شاريع البنى التحتية لأرا�شي الإ�شكان امل�شار اإليها يف الفقرة (2) اأعاله

4- تقوم وزارة الإ�شكان باإعطاء املواطنني اأرا�ضٍ �شكنية مطورة وقرو�شاً للبناء عليها ح�شب اآلية ال�شتحقاق

5- اإعطاء وزارة الإ�شكان ال�شالحية الكاملة لعتماد املخططات مل�شاريعها الإ�شكانية وفق ال�شوابط، وال�شرتاطات العامة وتقوم باإحاطة وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية 

بذلك

6- على الوزارات واجلهات املخت�شة تزويد وزارة الإ�شكان بالبيانات الالزمة لتنفيذ م�شروع حتديد اآلية ا�شتحقاق واأولوية طلبات ال�شكن امل�شار اإليها بالأمر امللكي
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من اأجل النظر يف ق�شايا الأخطاء املهنية ال�شحية 

(دية  اخلا�ض  باحلق  للمطالبة  للق�شاء  ترفع  التي 

املهنية  الأخ��ط��اء  اإىل  اإ�شافًة   ، ار���ض)   ، تعوي�ض 

تلف ع�شو من  اأو  وف��اة،  ينتج عنها  التي  ال�شحية 

ظل  يف  �شيما  ل  منفعته،  فقد  اأو  اجل�شم  اأع�شاء 

الدكتور  اأ�شدر  فقد  الق�شايا،  تلك  معدل  ازدي��اد 

حممد بن عبد الكرمي العي�شى وزير العدل، موؤخراً 

�شحية  هيئات  يراأ�شون  قا�شياً   42 بت�شمية  قراراً 

تلك  يف  للنظر  اململكة  مناطق  جميع  يف  �شرعية 

روؤ�شاء  ت�شمية 21 قا�شياً  القرار  الق�شايا، ت�شمن 

 21 وت�شمية  الأ�شا�شية،  ال�شحية  الهيئات  للجان 

قا�شياً روؤ�شاء للجان الهيئات ال�شحية الحتياطية.

ال��ت��ايل: يف  النحو  على  الق�شاة  ت��وزي��ع  ج��اء  وق��د 

منطقة الريا�ض خم�شة ق�شاة للنظر يف املخالفات 

ال�شحية  وقا�شيني يف منطقة مكة املكرمة، وقا�ض 

املنورة  املدينة  ومنطقة  جدة  حمافظة  من  كل  يف 

وحمافظة  الإح�شاء  وحمافظة  الق�شيم  ومنطقة 

منطقة  يف  وقا�شيني  الباحة،  ومنطقة  الطائف 

ع�شري، وثالث ق�شاة يف املنطقة ال�شرقية، وتنعقد 

الأع�شاء  جميع  بح�شور  ال�شرعية  ال�شحية  الهيئة 

وزارة  من  املخت�شني  من  اثنني  وع�شوية  القا�شي 

وجود  ب�شرط  بالأغلبية  قراراتها  وت�شدر  ال�شحة 

من  التظلم  ويجوز  اللجنة،  رئي�ض  وه��و  القا�شي 

من  يوماً  �شتني  املظامل خالل  دي��وان  اأم��ام  اللجنة 

تاريخ اإبالغ قرار الهيئة.

ويف �شياق مت�شل  وجه الوزير بتنفيذ ور�ض تدريبية 

لروؤ�شاء وم�شاعدي الهيئة ال�شحية ال�شرعية.

اجلدير بالذكر اأن الف�شل الرابع من نظام مزاولة 

ت�شمع  ل  اأنه  على  ن�شت   37 امل��ادة  ال�شحية  املهن 

تاريخ  العام بعد م�شي �شنة من  الدعوى يف احلق 

العلم باخلطاأ املهني ال�شحي.

وزير العدل يكلف قضاة للنظر في قضايا األخطاء الطبية

د. حممد العي�ضى

في السعودية
اللجنة االجتماعية للمرأة والطفل تعلن انطالق أول فريق نسائي للتطوع 

حتت �شعار »فزعتي ملجتمعي عنوان وطنيتي« اأعلنت 

الأمرية  والطفل  للمراأة  الجتماعية  اللجنة  رئي�ض 

ال�شعودية  ن�شائي يف  اأول فريق  اإطالق  العذل  فهدة 

للتطوع يف املحافل الوطنية وال�شعبية وامل�شاعدة يف 

اإدارة الكوارث ، حيث حمل الفريق ا�شم »فزعة«.

من جهتها قالت هدى الروي�شد نائبة رئي�شة اللجنة 

(�شحيفة  ل�  ت�شريح  والطفل يف  للمراأة  الجتماعية 

اللجنة  برامج  اأحد  يعترب  »فزعة«  اأن  القت�شادية) 

املجتمع،  وب��رام��ج  اأه����داف  ل��دع��م  ال�شرتاتيجية 

مو�شحة اأنه فريق ن�شائي تطوعي من خمتلف الأعمار 

قد  واأنه  املجتمعية،  وال�شرائح  التعليمية  وامل�شتويات 

مت ت�شكيله ملد يد العون وامل�شاعدة ب�شكل تطوعي لكل 

يف  وم�شاركتها  الن�شائية  الوطنية  واملحافل  اجلهات 

التنظيم والرتتيب والتن�شيق واإدارة الأزمات واملخاطر 

يف املواقع الن�شائية املغلقة وغريها.

دعم  يف  واملتمثلة  الفريق  اأه��داف  اأه��م  اإىل  م�شريًة 

بني  التعاون  وحتقيق  احلكومية،  الإمنائية  الربامج 

املحتاجة يف  ال��ف��ئ��ات  ل��رع��اي��ة  وامل��واط��ن��ني  ال��دول��ة 

والهيئات  املنظمات  مع  الفعالة  وال�شراكة  املجتمع، 

لدعم  التطوعية  اخلريية  واجلمعيات  واملوؤ�ش�شات 

تكوين  �شبب  اأن  مبينة  امل�شوؤولية الجتماعية،  جهود 

الفريق يعود لوجود حمافل وطنية كربى يتوجب تعاون 

الأخرى  احلالت  عن  ف�شاًل  فيها،  اجلميع  وتكاتف 

مثل الكوارث الطبيعية والب�شرية، موؤكدًة اأن التطوع 

يف »فزعة« متاح جلميع �شرائح املجتمع من خمتلف 

اأكرب عدد من  وذلك ل�شتقطاب  وللجن�شني  الأعمار 

املتطوعني �شواء املواطنني اأو امل�شوؤولني.

ربط وزارة اإلسكان مع كتابات العدل إلكترونيًا

الإجراءات  ا�شتكمال  اأج��ل  ومن  مت�شل  �شياق  ويف 

فهد  قال  امللكي،  الأمر  ذلك  لتنفيذ  نظاماً  الالزمة 

الإعالمي  واملتحدث  العدل  وزير  م�شت�شار  البكران 

بالتن�شيق بني وزارتي  »اأن العمل جار حالياً  للوزارة 

بينهما،  الإلكرتوين  الربط  لتنفيذ  والإ�شكان  العدل 

الأرا�شي  من  التحقق  من  الإ�شكان  متكني  بهدف 

اململوكة للدولة ال�شاحلة مل�شاريع الإ�شكان«.

تعمل  العدل  كتابات  من   51 نحو  اأن  ذكره  اجلدير 

بنظام الإفراغات »نظام العقار الإلكرتوين«، والذي 

يعمل على تاليف  الزدواجية وذلك با�شتخدام التقنية 

يتم  حيث  التوثيق،  عملية  اإجراء  �شمن  الإلكرتونية 

امللكية  ونقل  العقارية  بالرثوة  يتعلق  ما  كل  ت�شجيل 

�شواء بيعاً كاماًل اأو جزئياً اأو هبة اأو رهناً ل�شناديق 

اإفراغ  اإج��راءات  اإنهاء  وكذلك  احلكومية،  الإقرا�ض 

منح الأرا�شي باأنواعها.

إنشاء مركز وطني لإلشراف على سالمة األلعاب في املدن الترفيهية
للحد من احلوادث املاأ�شاوية التي تقع بني احلني والآخر يف املدن الرتفيهية، اأقرت اللجنة الوطنية لل�شياحة مبجل�ض الغرف ال�شعودية موؤخراً، اإن�شاء مركز وطني ل�شالمة الألعاب 

يف املدن الرتفيهية.

من جانبه قال حممد اإبراهيم املعجل رئي�ض اللجنة »اإن الألعاب يف املدن الرتفيهية يجب األ ت�شغل اإل مبوجب �شهادة من املركز تبني مدى �شالمتها« ، واأ�شاف »نحن كلجنة وطنية 

لل�شياحة الوطنية اأو كم�شتثمرين ومالك ن�شت�شعر عظم امل�شوؤولية امللقاة على عاتقنا للمحافظة على �شالمة امل�شتخدمني للمنتجات ال�شياحية من جهة وعلى �شمعة املن�شاآت من 

جهة اأخرى ويجب اأْن نقدم منتجاً حائزاً على الر�شاء ويناف�ض مثيالته يف دول العامل من حيث املخرجات واجلودة العالية«.
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وزارة التربية والتعليم حتدد شروط منح ترخيص  الفتتاح  دار حلضانة األطفال

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ح����ددت 

ترخي�ض  مل��ن��ح  ال��الزم��ة  ال�����ش��روط 

افتتاح دار  حل�شانة الأطفال، فوفقاً 

ل� (�شحيفة احلياة) ، فاإن ال�شروط 

م�شدقة  موافقة  اإب���راز  يف  تتمثل 

يوؤكد  اأن  على  امل�شتثمرة  من حمرم 

عن  عدم ممانعته  املوافقة  تلك  يف 

حمل  يف  الن�شاط  ه��ذا  م��زاول��ت��ه��ا 

اإقامتها، واأن تقدم امل�شتثمرة اإقراراً 

املراد  احل�شانة  اأن  يو�شح  خطياً 

ورائها  من  ولي�ض  لها،  ملك  فتحها 

عمرها  يقل  واأل  اأح��د،  على  ت�شرت 

امل�شتثمرة  وت��ك��ون  ع��ام��اً،   25 ع��ن 

�شعودية، واأل يقل موؤهلها التعليمي 

واأل  الب��ت��دائ��ي��ة،  ال�����ش��ه��ادة  ع���ن 

تقوم  واأن   ، حكومية  موظفة  تكون 

احل�شانة،  باإدارة  نف�شها  امل�شتثمرة 

اأو  لها،  التفّرغ  من  تتمكن  مل  واإن 

املديرة،  ���ش��روط  فيها  ت��ت��واف��ر  ل 

ال�شروط  وفق  مديرة  بتعيني  فتقوم 

املطلوبة.

كادر  اإرف����اق  ال����وزارة  طالبت  كما 

يو�شح  احل�شانة،  يف  بالعامالت 

واملوؤهل  امل�شمى  بح�شب  ال��روات��ب 

اأن  التي ميكن  واملميزات  واحلوافز 

تتمتع بها العامالت يف احل�شانة.

واأ�شارت الوزارة اإىل اأهمية ح�شول 

�شرية  �شهادة ح�شن  على  امل�شتثمرة 

ر�شمية،  جهة  من  ُم�شّدقة  و�شلوك 

واأل يكون �شبق طردها من اخلدمة 

احلكومية، ويوؤخذ عليها تعهد بذلك، 

واأل يكون �شبق وُحكم عليها ق�شائياً 

بجرمية خملة بال�شرف والأمانة.

م�شرياً  الب�شرية،  املوارد  على 

تقت�شر  األ  ي��ج��ب  اأن����ه  اإىل 

دول  مواطني  اإح���الل  عملية 

اخلليج يف الوظائف الدنيا.

تكون  اأن  ب���د  »ل  واأ����ش���اف 

املزايا  رف���ع  �شمن  اخل��ط��ط 

التي �شيقبل عليها والوظائف 

وتو�شعة  فيها،  والتدرج  العليا 

قاعدة املهن، وفتح املجال اأمام 

الن�شاء يف العمل واإعادة النظر 

يف بع�ض الأنظمة وال�شيا�شات 

ال�شوق«،  لإ���ش��الح  ال�شابقة 

اإىل   نف�شه  الوقت  يف  وطالب 

الإ�شالحات  من  املزيد  �شخ 

واأن  اخلليجية،  ال�����ش��وق  يف 

واأكرث  بعمق  احلكومات  تعمل 

جدية.

اأفاد م�شدر م�شوؤول خليجي ل� 

عن   ، القت�شادية)  (�شحيفة 

قرب اإقرار خطة م�شرتكة بني 

التعاون اخلليجي  دول جمل�ض 

ومنظمة العمل الدولية ، يكون 

وتدريب  ت��اأه��ي��ل  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 

الكوادر اخلليجية قبل ال�شروع 

العمالة  من  ب��دلً  اإحاللها  يف 

ال����واف����دة، وذل����ك م���ن خالل 

برامج تدريبية توفرها منظمة 

�شاأنها  م��ن   ، ال��دول��ي��ة  العمل 

موؤهلة  خليجية  ك��وادر  اإيجاد 

الدولية  املعايري  بكل  وملمة 

واآليات العمل يف املنظمة.

العام  الأم���ني  ب��ني  جانبه  م��ن 

اخلليجية  ال���غ���رف  لحت�����اد 

�شرورة  ن��ق��ي،  ال��رح��ي��م  ع��ب��د 

ال�شتفادة من التجارب الدولية 

الب�شرية يف  امل��وارد  يف جمال 

كالتجربة  العمل،  �شوق  تنظيم 

م�شرياً  وال��ي��اب��ان��ي��ة،  ال��رتك��ي��ة 

تواجه  »التي  امل�شكلة  اأن  اإىل 

املا�شة  احلاجة  املنطقة  دول 

واملراكز  املعلومات  اإيجاد  اإىل 

املتخ�ش�شة يف مو�شوع العمالة 

وتو�شيفها، لأن هنالك اختاللً 

وحجم  ال��ع��م��ال��ة  ت��رك��ي��ب��ة  يف 

وا�شحة  غري  كونها  البطالة، 

وعدم  ت�شنيف  ع��دم  نتيجة 

ال�شحيحة،  البيانات  و�شول 

املخرجات  خلل  اإىل  اإ�شافة 

املدار�ض  وغ��ي��اب  التعليمية، 

الدول  يف  وال�شناعية  املهنية 

تفتقدها  ال���ت���ي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

وال�شناعية  امل��ه��ن��ي��ة  لتعليم 

وت�شنيفها«.

موؤكداً على اأهمية تكاتف الدول 

فيما  موحد  برنامج  ل�شناعة 

اأط���راف،  ثالثة  بجهود  بينها 

واحلكومات  الأعمال  اأ�شحاب 

وطنية  خطة  لو�شع  والعمال، 

يكون هدفها التطوير والرتكيز 

من أجل تدريب وتأهيل الكوادر اخلليجية قبل الشروع في إحاللها بداًل من العمالة الوافدة

قرب إقرار خطة مشتركة بني دول مجلس التعاون اخلليجي ومنظمة العمل الدولية

ضمن برنامج  تفعيل التعليم االلزامي في اململكة

اللجنة العليا لسياسة التعليم تضع عدد من الضوابط والعقوبات املبدئية  

اجلهات  من  وعدد  وهيئات  وزارات   9 مب�شاركة 

ذات العالقة، انتهت اللجنة العليا ل�شيا�شة التعليم 

يف اململكة من و�شع عدد من ال�شوابط والعقوبات 

لالأطفال  التعليم  الزامية  م�شروع  �شمن  املبدئية 

ح�شوله  بعد  املقبل  العام  تطبيقه  �شيبداأ  والذي 

على املوافقة ال�شامية.

هذا ما اأكده م�شاعد مدير عام اإدارة الختبارات 

الكرمي  عبد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  ب���وزارة 

 ، عكاظ)  ل��(�شحيفة  له  ت�شريح  خالل  احلميد 

ترجمة  ياأتي  التعليم  اإلزامية  »م�شروع  قال  حيث 

لقرار جمل�ض الوزراء باإلزامية الدرا�شة من عمر 

اأن  كما   والطالبات،  للطالب  �شنة   15 اإىل   6

اأن تعمل وحدها واإمنا ل بد  ال��وزارة ل ت�شتطيع 

كوزارات  الدولة  قطاعات  جميع  مع  التعاون  من 

ال�شوؤون  ال�شالمية،  ال�شوؤون  املالية،  (الداخلية، 

واخلدمة  ال��ع��ايل،  التعليم  ال��ع��دل،  الجتماعية، 

عبدالعزيز  امللك  مدينة  اإىل  اإ�شافة  امل��دن��ي��ة)، 

التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�ش�شة  والتقنية،  للعلوم 

 واملهني، و�شيكون لكل جهة دورها الذي تقوم به«.

ت�شمنها  التي  املالمح  بع�ض  اإىل  الدكتور  واأ�شار 

�شك  يف  بند  و�شع  وهي  ال�شرتاتيجي  الربنامج 

اأبنائه  بتعليم  ملزم  ال��زوج  اأنَّ  على  ين�ض  ال��زواج 

 ، العدل  وزارة  الأم��ر  ذلك  �شتتوىل  والتي  وبناته 

اإ�شافًة اإىل م�شاعدة الأ�شر الفقرية لتعليم اأبنائها، 

وهذا �شتتوله وزارة ال�شوؤون الجتماعية.

كما اأ�شار الدكتور اإىل العقوبات التي �شتطال ويل 

اأطفاله والتي  بتعليم  التزامه  الأمر يف حال عدم 

منها اإيقاف جميع املعامالت اللكرتونية عنه اإىل 

حني التحاق اأبنائه بالدرا�شة والذي �شتتوله وزارة 

املالية.

موؤكداً على اأنَّ الوزارة ت�شعى اإىل اأن يكون كل طفل 

وطفلة يف املدر�شة.

واأ�شار احلميد اإىل »اأن اململكة موقعة على جميع 

التعليم حق من  اأنَّ  �شيما  الطفولة، ول  اتفاقيات 

حقوق الطفل، والوزارة هدفها اأن ل تكون هناك 

اأمية جديدة يف املجتمع«.
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للدول  الإن�شان  حقوق  ح��ول  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  تقرير  ب��ني  

الأع�شاء يف الأمم املتحدة، �شوء معاملة ال�شلطات ال�شرائيلية لالجئني 

واملهاجرين الأفارقة وخا�شة من اأثيوبيا، م�شرياً اإىل اأنَّ اأخطر انتهاكات 

حقوق الإن�شان يف اإ�شرائيل تكون �شد العرب ، والتي من اأبرزها عدم 

امل�شاواة يف احل�شول على التعليم وفر�ض العمل، حيث يتم معاملة العرب 

وكاأنهم مرتبة اأدنى من اليهود، واأو�شح التقرير اأن املهاجرين الأفارقة 

واملواطنني  �شيئة من جانب احلكومة  ومعاملة  �شديد  لعنف  يتعر�شون 

ويتعر�شون لالهانة والق�شوة يف اأماكن عملهم.

ال�ضنة ال�ضابعة - العدد )87( 

جمادى الآخر  1434ه�  - مايو   2013 م  دوليات حقــــوق

الجتار  لقمع  املركزية  الهيئة  معلومات  ت�شري 

�شبكة   52 تفكيك  مت  اأن��ه  فرن�شا،  يف  بالب�شر 

�شبكة   13 بزيادة  بالب�شر  بالجتار  تقوم  دولية 

عن العام املا�شي.

وقال بن �شوري�شو رئي�ض الهيئة هذه التجارة باتت تتف�شى يف فرن�شا واأنَّ 

الهيئة تعمل على قمعها بكل ال�شور، واأ�شاف هذه الع�شابات ظهرت 

منذ عام 1990 لكنها ا�شتفحلت الآن وبعد اأْن كانت على نطاق �شيق 

اأ�شر باأكملها وجماعات، بعد اأن  حتولت اإىل حرفة متتهنها وتتوارثها 

حتولت تلك التجارة اإىل م�شدر الرزق الوحيد لأ�شر فقرية قادمة من 

اأوروبا ال�شرقية بكامل اأفرادها، حيث ي�شل  اأجر الفرد الواحد مابني 

30 و50 يورو.

اجلدير ذكره اأن جتارة الب�شر راجت يف اأوروبا بعد فتح احلدود، حيث 

تنظر حمكمة اجلنايات يف باري�ض عدة ق�شايا مرتبطة بالجتار بالب�شر 

تورطت فيها �شبكات من البو�شنة والهر�شك ومن رومانيا.

ظاهرة االجتار بالبشر تتفشى  
في فرنسا

قطر من أكثر الدول التي تعمل 
ع���ل���ى ص���ي���ان���ة ح����ق����وق ال���ع���م���ال 

واحملافظة عليها
منظمة  عام  مدير  لقمان  اأحمد  الدكتور  اعترب 

العمل العربية، دولة قطر �شوقاً جاذباً للعمل ، 

واأ�شاد بدورها املحوري والكبري يف عمل املنظمة ودفع العمل العربي 

امل�شرتك واحلد من البطالة يف العامل العربي.

واأ�شاف »قطر متتلك منظومة ت�شريعية يف جمال العمل ت�شون وحتفظ 

حق العامل وكذلك حق �شاحب العمل يف اإطار عالقة متوازنة توؤدي 

اإىل الرتقاء بالعمل وتعطي لكل ذي حق حقه«.

إل�����ى  ت������دع������و  امل�����ت�����ح�����دة  األمم 
اس��ت��م��رار اجل��ه��ود ل��ل��وص��ول إلى 
ع���ال���م خ�����ال م����ن خ���ط���ر األل���غ���ام 

ومخلفات احلروب

اأو�شح البنك الدويل اأنه  ما زالت هناك حتديات 

قائمة تواجه انخفا�ض معدلت الفقر بني �شكان 

الذين  عدد  يف  ملمو�ض  انخفا�ض  ت�شجيل  من  بالرغم  النامي،  العامل 

انخف�شت  حيث  العامل،  يف  يومياً  دولر   1.25 من  اأقل  على  يعي�شون 

الن�شبة من 50٪  �شنة 1981م اإىل 21٪ عام 2010م، وقال كو�شيك با�شو 

نائب رئي�ض البنك الدويل وكبري القت�شاديني »حققنا خطوات �شخمة 

يف خف�ض معدلت الفقر، لكن مع ا�شتمرار وجود ُخم�ض �شكان العامل 

حتت خط الفقر فاإن هذا لي�ض كافياً، كما يتطلب توجيه ال�شتثمارات 

املبا�شرة للفقراء جهوداً من�شقة من جانب البنك و�شركائه من البلدان 

وجمتمع التنمية الدويل، كما ي�شتلزم ت�شحية كافية من جانب املواطنني 

غري املحظوظني كي ي�شبحوا اأح�شن حالً«.

ويف �شياق مت�شل اأو�شحت درا�شة جديدة للبنك الدويل حول معدلت 

اأنه ما يزال هناك 1.2 مليار �شخ�ض يعي�شون يف فقر مدقع،  الفقر، 

واأكدت الدرا�شة التي حملت عنوان »حالة الفقر .. اأين يعي�ض الفقراء 

واأين يعي�ض اأ�شد النا�ض فقراً« اأن معدلت الفقر قد تراجعت يف دول 

العامل با�شتثناء منطقة اأفريقيا جنوب ال�شحراء والتي يعي�ض فيها اأكرث 

من ثلث �شكان العامل تقريباً.

ال����ب����ن����ك ال��������دول��������ي: ان����خ����ف����اض 
ملموس في معدالت الفقر بني 

سكان دول العالم

»�شاعد برجلك« هي ا�شم احلملة التي اأطلقتها الأمم املتحدة مبنا�شبة 

بها،  املتعلقة  الأعمال  يف  وامل�شاعدة  بالألغام  للتوعية  ال��دويل  اليوم 

والذي قررت عام 2005م ، اأن يكون يوم 4 ني�شان/اأبريل من كل عام 

يوماً ر�شمياً للتوعية بخطورة الألغام وكيفية التخل�ض منها.

على  العامل   اأنحاء  جميع  يف  النا�ض  ت�شجيع  هو  احلملة  من  الهدف 

ايقاف ال�شرر الذي ما فتئت الألغام ت�شببه، كما تهدف احلملة اأي�شاً 

اإىل اظهار الت�شامن مع �شحايا الألغام الأر�شية وغريها من املخلفات 

عملية  خالل  الألغام  ل�شحايا  امل�شاعدة  وتقدمي  للحروب،  املنفجرة 

التعايف واإعادة الدمج يف املجتمع.

ر�شالة  م��ون يف  كي  ب��ان  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  ق��ال  من جهته 

الألغام  خطر  على  الق�شاء  »ميثل  لالألغام  ل��دويل  اليوم  مبنا�شبة  له 

بال�شالم  يدفع  للغاية  هاماً  م�شعى  املتفجرات  من  احلرب  وخملفات 

قدماً، ويف�شح املجال للتنمية، ويدعم الدول التي متر مبرحلة انتقالية، 

وينقذ الأرواح، وتوا�شل الأمم املتحدة تقدمي م�شاعدة وا�شعة النطاق 

ال�شعبية،  الدميقراطية  لو  وجمهورية  اأفغان�شتان،  يف  النا�ض  ملاليني 

وجنوب ال�شودان، وكمبوديا، وكولومبيا، ولبنان، ومناطق اأخرى، ولكن 

برزت جبهات عمل  وقد  التقدم،  من  املزيد  اإح��راز  اإىل  هناك حاجة 

جديدة، وعلى الأخ�ض يف �شوريا ومايل، حيث يتزايد التاأثري الإن�شاين 

املدمر ل�شتخدام الأ�شلحة املتفجرة يف املناطق املاأهولة بال�شكان.

اللتزام  وافقت على  الأع�شاء  الدول  اأن 161 من  يثلج �شدري  ومما 

باتفاقية حظر الألغام امل�شادة لالأفراد لعام 1997م، بالإ�شافة اإىل ذلك 

على  دولة   81 ووافقت  العنقودية،  الذخائر  اتفاقية  دولة  وقعت 111 

اللتزام بالربوتوكول اخلام�ض املتعلق مبخلفات احلرب من املتفجرات 

امللحق بالتفاقية املتعلقة باأ�شلحة تقليدية معينة، و�شدقت 127 دولة 

على اتفاقية حقوق الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة، واإنني اأدعو جميع الدول 

اإىل الن�شمام اإىل هذه املعاهدات.

كما اأنَّ برامج الأمم املتحدة لالإجراءات املتعلقة بالألغام تهيئ املجال 

جلهود الإغاثة الإن�شانية وعمليات ال�شالم ومبادرات التنمية، وهو ما 

داخلياً  وامل�شردين  الالجئني  وعودة  املتحدة  الأمم  موظفي  ن�شر  يتيح 

طوعاً اإىل ديارهم«.

اخل������ارج������ي������ة  وزارة  ت������ق������ري������ر 
األم����ري����ك����ي����ة ي���ن���ت���ق���د اس���رائ���ي���ل 
العنصرية  مم���ارس���ت���ه���ا  ب��س��ب��ب 

ضد العرب
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الإن�شان عن  اإىل ج�شم  ، وينتقل  ي�شببه طفيل ي�شمى (البالزموديوم)  املالريا هي مر�ض 

طريق لدغات البعو�ض احلاملة له، ثم يبداأ بالتكاثر يف الكبد ويهاجم كريات الدم احلمراء، 

ومن اأهم اأعرا�شه رع�شة، �شخونة مرتفعة، �شعور عام بالتعب وعدم الراحة، �شداع، غثيان، 

قيء، اإ�شهال.

حقائق حول املالريا

• ن�شف �شكان العامل معّر�ض ملخاطر الإ�شابة باملالريا	

٪ من �شكان اإقليم �شرق املتو�شط، يعي�شون يف مناطق خطرة معر�شة خلطر الإ�شابة باملر�ض • اأكرث من 50	

• ل متّر دقيقة واحدة  اإّل وت�شهد وفاة طفل ب�شبب املالريا يف العامل 	
م  • معدلت وفيات املالريا يف انخفا�ض، حيث تراجعت باأكرث من 25٪ على ال�شعيد العاملي منذ عام2000	

 و بن�شبة 33٪ يف اإقليم منظمة ال�شحة العاملية الأفريقي

•ت�شخي�ض املالريا مبّكراً وت�شريع عالج امل�شابني بها من الأمور التي تقي من الوفاة 	
•النوم حتت النامو�شيات املعاجلة مببيدات احل�شرات املديدة املفعول من الإجراءات التي حتمي من الإ�شابة باملالريا 	

•املالريا تت�شّبب يف خ�شائر اقت�شادية جّمة يف البلدان التي تنت�شر فيها 	
•�شهدت املقاومة املتزايدة لالأدوية امل�شادة للمالريا انت�شاراً �شريعاً 	

هم  الفقرية  املناطق  �ضكان 

اأكرث الفئات تعر�ضًا ملخاطر 

هذا املر�ش

ل  قع ك ا  ت الري امل ة ب اب الة اص ون ح ي ل م
ام ع 216

يف عام 2011م مت ت�ضجيل 69 حالة اإ�ضابة باملالريا حمليًا

دورة نقل املالريا 

ال�شخ�ض الثاين 

امل�شاب

البعو�شة الثانية 

البعو�شة الأوىل امل�شابة

امل�شابة

59

19

جازان

ع�شريالقنفذة

الأول  ال�شخ�ض 

امل�شاب

خ����الي����ا ال���ك���ب���د 

امل�شابة

الدم  كرات  خاليا 

احلمراء امل�شابة

طفيل املالريا

األمم املتحدة تدعو دول العالم إلى حتسني وتعزيز جهودها  في مجال مكافحة املالريا

ال�ضنة ال�ضابعة - العدد )87( 

تقريرجمادى الآخر  1434ه�  - مايو   2013 م 

الجتاهات يف هذا ال�شدد، واإن 

جارية  حت�شينات  هناك  كانت 

يف جمال جمع البيانات، ويوؤدي 

املالريا  طفيليات  مقاومة  ن�شوء 

البعو�ض  وم��ق��اوم��ة  ل���الأدوي���ة 

زيادة  اإىل  احل�شرية  للمبيدات 

اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  تعقيد 

امل�شتمر  التهديد  هذا  مكافحة 

لالأرواح والإنتاجية«.

ا�����ض����رتات����ي����ج����ي����ة امل����م����ل����ك����ة يف 

مكافحة املالريا

ال���ب���وؤري  ال���ر����ض  ع��م��ل��ي��ات   -1

اأماكن  يف  ال���ريق���ات  مل��ك��اف��ح��ة 

نقل  مواقع  يف  خا�شة  التوالد، 

العدوى واملناطق عالية الوبائية.

2- ر�ض املنازل باملبيد ذي الأثر 

ال��ب��اق��ي، وي��ت��م ذل��ك يف مناطق 

املالريا ذات الوبائية العالية.

وي�شتخدم  الفراغي:  الر�ض    -3

ال�شغر  املتناهي  بالرذاذ  الر�ض 

الغرف  داخ��ل  ال�شبابي  والر�ض 

وخارجها كو�شيلة �شريعة لتقليل 

التي  املناطق  يف  البعو�ض  كثافة 

تزداد فيها حالت املالريا.

املكافحة  و�شائل  ا�شتخدام   -4

اأماكن  م��ن  للحد  امليكانيكية 

توالد البعو�ض.

امل�شبعة  النامو�شيات  توزيع   -5

ب��امل��ب��ي��د ل��ل��م��ج��م��وع��ات الأك���رث 

تعر�شاً.

التوعية  ب���رام���ج  ت��ك��ث��ي��ف   -6

ال�شحية.

اأنواع املالريا

املالريا  م��ن  اأن���واع  اأرب���ع  هناك 

تت�شبب فيها اأربع طفيليات وهي 

و  الن�شيطة  املت�شورة  كالتايل: 

املت�شورة  و  الوبالية  املت�شورة 

املنجلية.  واملت�شورة  البي�شوية 

ويُعد نوعا املالريا الناجمان عن 

واملت�شورة  الن�شيطة  املت�شورة 

انت�شاراً. الأن��واع  اأك��رث  املنجلية 

املت�شورة  ملالريا  انت�شاراً  واأكرث 

املنجلية- اأكرث الأنواع فتكاً- هو 

ال�شحراء،  جنوب  اأفريقيا  يف 

حيث تت�شّبب يف وفاة ما يناهز 

مليون �شخ�ض يف ال�شنة. 

يوم املالريا العاملي

يف 25 ابريل من كل عام حتتفل 

العاملي  ب��ال��ي��وم  ال���ع���امل  دول 

منظمة  والذي حددته  للمالريا، 

دورتها  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 

2007م،  اأي��ار/م��اي��و  يف  ال�شتني 

العام  ه��ذا  �شعار  حمل  وق��د 

حماربة   .. امل�شتقبل  (ا�شتثمار 

اليوم  ويُ��ع��د ه���ذا  امل����الري����ا)،  

باجلهود  ل���الع���رتاف  منا�شبة 

العاملي  ال�شعيد  على  املبذولة 

م���ن اأج�����ل م��ك��اف��ح��ة امل���الري���ا 

بفعالية كما ركز هذا العام على 

اجلهود  من  املزيد  بذل  �شرورة 

مل��ك��اف��ح��ة امل��ر���ض خ���الل ثالث 

 ، العالج  وتوفري  مقبلة،  �شنوات 

وتوعية الفئات املعر�شة للمر�ض 

النامو�شيات  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى 

احل�شرات،  مببيدات  املعاجلة 

اإ�شافة اإىل التوعية باأهمية ر�ض 

املبيدات احل�شرية داخل املباين 

ووفقاً  امل��ر���ض،  نواقل  ملكافحة 

فاإنه يف  العاملية  ال�شحة  ملنظمة 

 3.3 ن��ح��و  واج���ه  2010م  ع���ام 

الإ�شابة  خماطر  ن�شمة  مليار 

باملالريا.

من جهته قال الأمني العام لالأمم 

املتحدة بان كي مون يف ر�شالته 

للمالريا  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 

الأه�����داف  غ��اي��ة  حت��ق��ي��ق  »اإنَّ 

يف  املتمثلة  لالألفية  الإمن��ائ��ي��ة 

املالريا  انت�شار  وعك�ض  وق��ف 

بلداً   50 يف  وي�شري  اأمر ممكن، 

�شيتم  ال�شحيح حيث  امل�شار  يف 

احلد من انت�شار املالريا بن�شبة ل 

تقل عن 75 يف املائة بحلول عام 

تزال  ل  فاإنه  ذلك  ومع  2015م 

هناك حتديات ج�شيمة قائمة يف 

هذا ال�شدد، اإذ ل تزال املالريا 

تت�شبب يف اإحلاق خ�شائر كبرية 

وبخا�شة   - من��واً  البلدان  باأقل 

املاليني  زال  وما   - اأفريقيا  يف 

من النا�ض يفتقرون اإىل اإمكانية 

ال�شتفادة من التدخالت املنقذة 

الأخ���رية،  الآون����ة  ويف  للحياة، 

ملكافحة  العاملي  التمويل  �شهد 

املالريا درجة من الركود، وعلى 

املوارد  ن�شف  ر�شد  من  الرغم 

خف�ض  ه��دف  لتحقيق  ال��الزم��ة 

املالريا  ع��ن  الناجمة  الوفيات 

بحلول  ال�شفر  ي��ق��رب  م��ا  اإىل 

املوعد النهائي لتحقيق الأهداف 

ل   ،2015 يف  لالألفية  الإمنائية 

يناهز  �شنوي  عجز  هناك  ي��زال 

ال��دولرات، وقد  بليونات من   3

بداأ هذا الو�شع يت�شبب يف اإبطاء 

العمليات  تكثيف  جهود  وت��رية 

املالريا  مل��ك��اف��ح��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

توزيع  �شيما  ول  اأف��ري��ق��ي��ا،  يف 

مببيدات  املعاجلة  النامو�شيات 

احل�شرات مديدة املفعول«.

تقتل  اأف��ري��ق��ي��ا،  »يف  واأ����ش���اف 

املالريا طفاًل كل دقيقة، ونظراً 

ل�شعف نظم املراقبة، فاإن ن�شبة 

الإبالغ عن حالت الإ�شابة تبقى 

لدى  تتوافر  ول  متدنية؛  ج��داً 

ال�شحة  ومنظمة  احل��ك��وم��ات 

العاملية �شوى معلومات قليلة جداً 

وتغرّي  املالريا  تف�شي  عن مواقع 
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يحتفل العامل يف الثاين والع�ضرين من اأبريل من كل عام بيوم الأر�ش العاملي، ويعود تاريخ ذلك اليوم اإىل ال�ضيناتور 

الأمريكي  غيلورد نيل�ضن الذي اأ�ض�ضه كيوم بيئي وتثقيفي، والذي حث الطلبة على تنفيذ م�ضاريع داخل جمموعاتهم 

للتوعية بالبيئة ، وقد كان تركيزه على الوليات املتحدة الأمريكية، ولكن ديني�ش هاي�ش، والذي كان املنظم املحلي 

يف اأمريكا يف عام 1970، اأ�ض�ش منظمة The Bullit Foundation التي جعلت هذا اليوم دوليًا واأقامته عام 1990 

يف 141 دولة، ولكن حاليًا تنظمه �ضبكة يوم الأر�ش، وحتتفل به �ضنويًا اأكرث من 175 دولة وبع�ش البالد حتتفل به على 

مدار اأ�ضبوع كامل،  ويهدف ذلك اليوم اإىل رفع التوعية باملحافظة على البيئة ، ومكافحة التلوث البيئي، وحث الأفراد واحلكومات على 

�ضرورة اتخاذ اإجراءات اإيجابية للحفاظ على البيئة وجعل املحافظة عليها ق�ضية عاملية يجب الهتمام بها وو�ضع احللول للم�ضكالت 

التي تواجهها

حق البيئة في املنظور اإلسالمي والقانون الدولي

الإ�شالمية  التوجيهات  �شبقت 

والأنظمة احلديثة  الت�شريعات 

املطالبة  الدولية  والتفاقيات 

باحلفاظ على البيئة، التي هي 

م��رياث الأج��ي��ال وال��ت��ي اأودع 

فيها اهلل �شبحانه وتعاىل جميع 

لالإن�شان،  احل��ي��اة   مقومات  

والقواعد  الأ���ش�����ض  ف��ب��ي��ن��ت 

وتقنن  ت�شبط  التي  وامل��ب��ادئ 

والتي  ببيئته  الإن�شان  عالقة 

تعني الأر�ض وال�شماء واجلبال 

خملوقات،  م���ن  ف��ي��ه��ا  وم����ا 

الرتابط  ع��الق��ة  واأو���ش��ح��ت 

مكوناتها  بني  والفعال  القوي 

ونظافتها  �شالمتها  و���ش��رورة 

براً  ���ش��واء  عليها  واحل���ف���اظ 

يحمل  فالهواء  وج���واً،  وب��ح��راً 

الأر�ض  على  ينزل  وامل��اء  امل��اء 

يتغذى  ال��ذي  النبات  فيخرج 

وهو  واحليوان،  الإن�شان  عليه 

م���ا ي��ف�����ش��ر ا���ش��ت��خ��الف اهلل 

اأجل  من  الأر���ض  يف  لالإن�شان 

عمارتها وجعله �شبحانه وتعاىل 

عليها  يوؤثر  �شلبي  �شلوك  اأي 

فيها  الف�شاد  �شمن  م��ن  ه��و 

فقال تعاىل  {واَلاَ تُْف�ِشُدْوا يِف 

واْْدُعوهُ  ا  اإِ�ْشالاَِحهاَ باَْعداَ  ْر�ِض 
اَ
اْلأ

اهلل  ��ة  راَْح��ماَ اإِنَّ  عاً  ماَ واَطاَ ��ْوف��اً  خاَ

ومن  املُْح�ِشننْي}،  ِم��ناَ  ��ِريْ��ٌب  قاَ

نهج ال�شريعة يف احلفاظ على 

بالنظافة  توجيهاتها  البيئة 

عن  الأذى  واإزال����ة  وال��ط��ه��ارة 

�شعبة  يُعترب  وال���ذي  الطريق 

و�شدقة  الإمي����ان  �شعب  م��ن 

يُوؤجر على فعلها الإن�شان،  كما 

املاء  على  باملحافظة  اأم���رت 

بعدم الإ�شراف يف ا�شتخدامه، 

على  واملحافظة  تلويثه  وع��دم 

النبات بعدم قطعه اإل لل�شرورة 

�شدقة  اأي�����ش��اً  زرع���ه  وج��ع��ل 

ر�شول  ف��ق��ال  ع��ل��ي��ه��ا،  ي��وؤج��ر 

 ) و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

اأو  ْر�شاً  غاَ ياَغِر�ُض  ُم�شلم  ِمن  ا  ماَ

اأو  رٌي  ِمنه طاَ فياأُكُل  زاَْرعاً  ياَزراَُع 

بِه  لُه  اإل كان  ٌة  اأو بهيْماَ اٌن  اإن�شاَ

ٌةٌ ) كما اأمرت باملحافظة  دقاَ �شاَ

على احليوان واحلياة الفطرية 

لي�شتفيد  بها  والرفق  ورعايتها 

و�شوفها  من حلمها  الإن�شان  

ولبنها وع�شلها.

الدويل  القانون  �شوء  يف  اأم��ا 

فقد جعلت التفاقيات الدولية 

حق الإن�شان يف العي�ض يف بيئة 

نظيفة �شليمة خالية مما ي�شر 

حقوقه  م��ن  اأ�شا�شي  ح��ق  ب��ه، 

الإن�شانية ومن اأهمها:

اخلا�ض  ال����دويل  ال��ع��ه��د   -1

ب����احل����ق����وق الق���ت�������ش���ادي���ة 

لعام  والثقافية  والجتماعية 

مبادته  ج��اء  وال���ذي  1966م، 

الثانية ع�شرة: 

1-  تقر ال��دول الأط���راف يف 

اإن�شان  ك��ل  بحق  العهد  ه��ذا 

من  م�شتوى  باأعلى  التمتع  يف 

والعقلية  اجل�شمية  ال�شحة 

ميكن بلوغه.

2- ت�شمل التدابري التي يتعني 

على ال��دول الأط��راف يف هذا 

العهد اتخاذها لتاأمني املمار�شة 

ال��ك��ام��ل��ة ل��ه��ذا احل����ق، تلك 

التدابري الالزمة من اأجل:

معدل  خف�ض  على  العمل  اأ- 

وفيات  ومعدل  املواليد  موتى 

الر�شع وتاأمني منو الطفل منواً 

�شحياً.

جوانب  ج��م��ي��ع  ب-  حت�����ش��ني 

ال�شحة البيئية وال�شناعية.

الأم���را����ض  م���ن  ال��وق��اي��ة  ج- 

واملهنية  وامل��ت��وط��ن��ة  ال��وب��ائ��ي��ة 

والأم��را���ض الأخ��رى وعالجها 

ومكافحتها.

�شاأنها  م��ن  ظ��روف  تهيئة  د- 

الطبية  اخل����دم����ات  ت���اأم���ني 

يف  للجميع  الطبية  والعناية 

حالة املر�ض.

ال�شادر  الإع��الن  ت�شمن  كما 

لالأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ع��ن 

11دي�شمرب1969م  يف  املتحدة 

ح����ول ال��ت��ق��دم والإمن�������اء يف 

مادته  يف  الجتماعي  امليدان 

13  على اأنه يجب اأْن ي�شتهدف 

الجتماعي  والإمن����اء  التقدم 

لالأهداف  التدريجي  التحقيق 

حماية  منها  والتي  الرئي�شية  

البيئة الب�شرية وحت�شينها.

وق�����د ح�����ذر جم���م���وع���ة من 

اأن  م��ن  املتحدة  الأمم  خ��رباء 

يف  الب�شرية  ف�شل  ا�شتمرار 

كثري  يف  البيئة  وحفظ  حماية 

اإىل  ي��وؤدي  �شوف  النواحي  من 

ع��واق��ب وخ��ي��م��ة ع��ل��ى حقوق 

الإن�����ش��ان ج���اء ذل���ك يف بيان 

اأ�شدره متخ�ش�شون  مبنا�شبة 

يوم الأر�ض العاملي والذي جاء 

حت��ت ���ش��ع��ار »م��واج��ه��ة تغري 

املناخ«.

الأمم  خبري  ق���ال   جهته  م��ن 

املتحدة امل�شتقل املعني بحقوق 

نوك�ض  ج��ون  والبيئة  الإن�شان 

يف  احلكومات  تف�شل  “عندما 
احلد  يف  العامل  اأن��ح��اء  جميع 

الدفيئة  الغازات  انبعاثات  من 

املناخ  تغري  اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي 

العاملي فاإنهم ف�شلوا يف حماية 

الإن�شان  ح��ق��وق  م��ن  ال��ع��دي��د 

احلياة  ح��ق��وق  ذل���ك  يف  مب��ا 

والتنمية  واملمتلكات  وال�شحة 

اأن  معترباً  امل�شري”،  وتقرير 

هم  هذا  من  املت�شررين  اأك��رث 

املجتمعات  يف  يعي�شون  الذين 

ال�شعيفة مثل تلك املوجودة يف 

املنخف�شة  ال�شاحلية  املناطق 

اأو يف املنطقة القطبية.

خبري  ق��ال  مت�شل  �شياق  ويف 

املعني  امل�شتقل  املتحدة  الأمم 

ب��ت��ع��زي��ز وج����ود ن��ظ��ام دويل 

األفريد  ودميقراطي  من�شف 

موارد  نلوث  »عندما  زاي��ا  دي 

فنحن  وال��ن��ف��اي��ات  الأر�������ض 

املقبلة  الأجيال  حقوق  ننتهك 

قائماً  دول��ي��اً  نظاماً  ونقو�ض 

الدميقراطية  امل�شاركة  على 

وال��ت��ق��ا���ش��م ال����ع����ادل ل���رثوة 

»اإن  م�شيفاً  ال��ك��وك��ب«،  ه��ذا 

من  مطلوب  الدويل  الت�شامن 

املدين  واملجتمع  احل��ك��وم��ات 

ذلك  مب��ا يف  الأر����ض  حلماية 

و�شع  اإىل  ال�شعي  خ��الل  م��ن 

مبقت�شى  ال��ع��ق��وب��ات  ت��داب��ري 

القانون الدويل«.
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قانونيات

اأو  الوطني  الأ�شل  اأو  ال�شيا�شي،  وغري  ال�شيا�شي  ال��راأي  اأو  الدين،  اأو 

الجتماعي، اأو الرثوة، اأو املولد، اأو اأي و�شع اآخر.

اأو  ال�شيا�شي  الو�شع  اأ�شا�ض  على  التمييز  يجوز  ل  ذل��ك  عن  وف�شاًل 

�شواء  ال�شخ�ض،  اإليه  ينتمي  الذي  الإقليم  اأو  للبلد  الدويل  اأو  القانوين 

اأكان م�شتقاًل اأو مو�شوعاً حتت الو�شاية اأو غري متمتع باحلكم الذاتي اأم 

خا�شعاً لأي قيد اآخر على �شيادته. 

                        املادة الثالثة

لكل فرد حق يف احلياة واحلرية ويف الأمان على �شخ�شه. 

                        املادة الرابعة

بالرقيق  والجت��ار  ال��رق  ويحظر  ا�شتعباده،  اأو  اأح��د  ا�شرتقاق  يجوز  ل 

بجميع �شورهما. 

                                      املادة اخلام�شة

اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  العقوبة  اأو  للمعاملة  للتعذيب ول  اأحد  اإخ�شاع  ل يجوز 

احلاطة بالكرامة. 

                                      املادة ال�شاد�شة

لكل اإن�شان، يف كل مكان، احلق باأن يعرتف له بال�شخ�شية القانونية. 

                                      املادة ال�شابعة

النا�ض جميعاً �شواء اأمام القانون، وهم يت�شاوون يف حق التمتع بحماية القانون دومنا 

متييز، كما يت�شاوون يف حق التمتع باحلماية من اأي متييز ينتهك هذا الإعالن ومن 

اأي حتري�ض على مثل هذا التمييز. 

                                     املادة الثامنة

لكل �شخ�ض حق اللجوء اإىل املحاكم الوطنية املخت�شة لإن�شافه الفعلي من اأية اأعمال 

تنتهك احلقوق الأ�شا�شية التي مينحها اإياه الد�شتور اأو القانون. 

                                     املادة التا�شعة

ل يجوز اعتقال اأي اإن�شان اأو حجزه اأو نفيه تع�شفاً. 

                                     املادة العا�شرة

لكل اإن�شان، على قدم امل�شاواة التامة مع الآخرين، احلق يف اأن تنظر ق�شيته حمكمة 

م�شتقلة وحمايدة، نظراً من�شفاً وعلنياً، للف�شل يف حقوقه والتزاماته وفى اأية تهمة 

جزائية توجه اإليه. 

             املادة الواحد والع�شرون 

من  هدف  ولأي  الأ�شكال  من  �شكل  ب��اأي  رهينة حمرم  الإن�شان  اأخ��ذ   

الأهداف.

                                   املادة الثانية والع�شرون 

 اأ- لكل اإن�شان احلق يف التعبري بحرية عن راأيه ب�شكل ل يتعار�ض مع 

املبادئ ال�شرعية.

ب- لكل اإن�شان احلق يف الدعوة اإىل اخلري والأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر وفقاً ل�شوابط ال�شريعة الإ�شالمية.

ج- الإعالم �شرورة حيوية للمجتمع، ويحرم ا�شتغالله و�شوء ا�شتعماله 

�شاأنه  من  ما  كل  وممار�شة  فيه،  الأنبياء  وكرامة  للمقد�شات  والتعر�ض 

اأو  ال�شرر  اأو  النحالل  اأو  بالتفكك  املجتمع  اإ�شابة  اأو  بالقيم  الإخالل 

زعزعة العتقاد.

التحري�ض على  اإىل  يوؤدي  ما  وكل  واملذهبية  القومية  الكراهية  اإث��ارة  يجوز  د- ل 

التمييز العن�شري بكافة اأ�شكاله.

                                   املادة الثالثة والع�شرون

�شماناً  موؤكداً  حترمياً  ا�شتغاللها  و�شوء  فيها  ال�شتبداد  يحرم  اأمانة  الولية  اأ-   

للحقوق الأ�شا�شية لالإن�شان.

ب- لكل اإن�شان حق ال�شرتاك يف اإدارة ال�شوؤون العامة لبالده ب�شورة مبا�شرة اأو غري 

مبا�شرة، كما اأن له احلق يف تقلد الوظائف العامة وفقاً لأحكام ال�شريعة.

                                  املادة الرابعة والع�شرون

 كل احلقوق واحلريات املقررة يف هذا الإعالن مقيدة باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

 

  املادة اخلام�شة والع�شرون

 ال�شريعة الإ�شالمية هي املرجع الوحيد لتف�شري اأو تو�شيح اأي مادة من مواد هذه 

الوثيقة.

                                   املادة الأوىل 

العقل  الكرامة واحلقوق، وهم قد وهبوا  ومت�شاوين يف  اأحراراً  النا�ض  يولد جميع 

والوجدان وعليهم اأن يعاملوا بع�شهم بع�شاً بروح الإخاء. 

                                   املادة الثانية  

لكل اإن�شان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا الإعالن، دومنا 

متييز من اأي نوع، ول �شيما التمييز ب�شبب العن�شر، اأو اللون، اأو اجلن�ض، اأو اللغة، 

هل يحق  للمحكمة اأن تنحي الوكيل يف اخل�ضومة؟

استشارات قانونية
امل�ضت�ضار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

واجباتك

حقوقك

اعرف

الجزء األخير من »اتفاقية إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم« 
                         الجزء األول من »اتفاقية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان« 

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

* السعودية من أوائل دول العالم التي انضمت لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والذي اعتمدته األمم املتحدة في 10 كانون األول / ديسمبر عام 1948م وحتفظت 

السعودية  على املادتني )16( و )18(

يحق للمحكمة اأن تنحي الوكيل يف اخل�شومة 

1) اإذا ظهر للقا�شي ناظر الق�شية كرثة ال�شتمهال من الوكيل بق�شد املماطلة  فللقا�شي منعه من ال�شتمرار يف الدعوى املقامة لديه ليتولها املوكل بنف�شه اأو 

 يوكل اآخر . 

 2) للقا�شي رف�ض طلب الوكيل ال�شتمهال ل�شوؤال موكله اإذا ظهر عدم اجلدوى من طلبه  ويدون ذلك يف �شبط الق�شية .

3)  يرجع يف تقدير كرثة ال�شتمهال اإىل القا�شي ناظر الق�شية.

(م 51 من نظام املرافعات ال�شرعية ولئحته التنفيذية)
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موؤخراً،  املنورة  املدينة  يف  طيبة  جامعة  افتتحت 

من  الأوىل  الدفعة  �شت�شتقبل  حيث  حقوق  كلية 

الطالب  ابتداءاً من العام املقبل.

عميد  احلربي  �شالح  الدكتور  اأو�شح  جانبه  من 

اأع�شاء  ع��دد  »اإنَّ  طيبة  بجامعة  احلقوق  كلية 

هيئة التدري�ض يف الكلية ع�شرة معيدين، وثماين 

اأرب����ع معيدات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  و���ش��ي��ت��م  م��ع��ي��دات، 

القانون خالل الف�شل الدرا�شي  متخ�ش�شات يف 

كليات  لطالب  دفعة  اأول  اأن  م�شيفاً  املقبل«، 

احلقوق �شيكونون موؤهلني للعمل يف اأهم الأعمال 

احلقوقية كالتقا�شي والعقود »التحكيم التجاري« 

والتفاو�ض والو�شاطة، واأ�شاف »بداأت الكلية منذ 

الجتماعية  م�شوؤوليتها  تنفيذ  يف  الأول  عامها 

تقدمي  خ��الل  م��ن  طيبة  جامعة  كليات  ك��اإح��دى 

امل�شورات القانونية، واأنه �شيجري م�شتقباًل تقدمي 

امل�شورات احلقوقية للمجتمع عرب الكلية اإلكرتونياً، 

الندوات  لإقامة  امل�شتقبل  يف  ال�شعي  جانب  اإىل 

واملوؤمترات التي حتمل اأهدافاً اجتماعية«.

اإن حق ح�شول الإن�شان على �شكن منا�شب هو 

من اأهم احلقوق الإن�شانية التي توفر له العي�ض 

الكرمي وقد حفظت املواثيق الدولية ذلك احلق 

من خالل املادة اخلام�شة والع�شرون  من الإعالن 

العاملي حلقوق الإن�شان ، واملواد ( اخلام�شة ع�شر 

اإعالن  من  ع�شر)   الثامنة   - ع�شر  ال�شابعة   -

واللذان   ، الإ�شالم  الإن�شان يف  القاهرة حلقوق 

اأكدا على اأنَّ لكل �شخ�ض احلق يف م�شتوى من 

املعي�شة كاٍف للمحافظة على ال�شحة والرفاهية 

له ولأ�شرته ويت�شمن ذلك املاأكل وامللب�ض وامل�شكن 

وغريها من اخلدمات الأخرى.

موؤخراً  ال�شادرة  امللكية  القرارات  جاءت  وقد 

ال�شريفني  لتوؤكد حر�ض حكومة خادم احلرمني 

حفظه اهلل على متكني املواطن من حقه يف متلك 

ال�شكن املالئم له ولأ�شرته ، ول �شك اأنها ت�شب 

يف م�شلحة املواطن من خالل توحيدها جلهات 

دعم ال�شكان ، و�شمولها لعدد من احللول التي 

ال�شكنية  الوحدات  تنفيذ  يف  للتعجيل   تهدف 

للمواطنني من قبل وزارة الإ�شكان، مما ي�شاهم 

قر�ض  على  املواطن  ح�شول  اآلية  تنظيم  يف  

عقاري واأر�ض لتنفيذ وحدته ال�شكنية.

ل �شك اأنَّ و�شع ا�شرتاتيجية تنظيمية، �شي�شاهم 

والتفرغ  الجناز،  و�شرعة  اجلهود  توحيد  يف 

لها  التحتية  البنى  وتنفيذ  الأرا�شي  لتخطيط  

بعد اعتماد املبالغ املالية الالزمة لذلك من قبل 

مطورة  اأرا�ض  املواطنني  واعطاء  املالية،  وزارة 

وقرو�شاً للبناء عليها، وبتلك الآلية يُ�شمن ح�شول 

املواطنني على حقهم يف التملك العقاري  وو�شول 

الدعم اإىل م�شتحقيه يف الإ�شكان ، بحيث يكون 

لدى املواطن قر�ض عقاري واأر�ض �شكنية  ينفذ 

فعلى  لذا  يريدها،  التي  ال�شكنية  الوحدة  عليها 

وزارة  راأ�شها  القرار وعلى  بهذا  املعنية  اجلهات 

الإ�شكان،  العمل على  �شرعة تنفيذ التوجيهات 

امللكية والتن�شيق مع اجلهات احلكومية والأهلية 

لتي�شري  الإ�شكان  بقطاع  ال�شلة  ذات  واخلا�شة 

متكني املواطن من حقه يف ال�شكن.

ال�ضنة ال�ضابعة - العدد )87( 

جمادى الآخر  1434ه�  - مايو   2013 م  األخيرة
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�شرة لتعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�شحابها

عناوين اجلمعية

املق���ر الرئي�ش���ي: اململك���ة العربية ال�ش���عودية - الريا����ض - هات���ف : 012102223 فاك�ض: 012102202 ����ض.ب 1881 الريا�ض 

11321

فرع منطقة مكة املكرمة: جدة- حي املحمدية - طريق املدينة النازل هاتف : 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 الإن�شان

www.nshr.org.sa حقــــوق

 طبعت بدعم من

موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي

نقاًل عن صحيفة

لإلسكان  امل��ل��ك��ي��ة  ال����ق����رارات 
واحلق في السكن 

جامعة طيبة تدشن أول كلية حقوق في املدينة املنورة

ثقافة حقوق اإلنسان


