
 وفد من وزارة اخلارجية البريطانية في زيارة للجمعية
زار اجلمعية وفد من وزارة اخلارجية الربيطانية يوم الأحد املوافق 1434/12/29هـ �سم ال�سيد كيني تايلور وال�سيدكري�س 

�ستمب�سون يرافقهم من ال�سفارة الربيطانية ال�سيد �ستيفني ديك ال�سكرتري الثاين وال�سيد �سالح طه امل�سوؤول الإعالمي، 

وكان يف ا�ستقبالهم رئي�س اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين.

ويف بداية اللقاء تطرق احلديث لأن�سطة اجلمعية وم�ساهمتها يف ن�سر الثقافة احلقوقية يف اململكة ، وقد طرح الوفد 

الزائر ما دار من مناق�سات بخ�سو�س تقرير اململكة الذي متت مناق�سته موؤخراً يف جمل�س حقوق الإن�سان والتو�سيات 

واملالحظات التي اأثريت ب�ساأنه ، وقد اأ�سارت اجلمعية اإىل املوقف الربيطاين من انتهاكات حقوق الإن�سان التي حتدث 

، والتي حتدث يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، و يف نهاية اللقاء �سكر الوفد الزائر رئا�سة اجلمعية  يف �سوريا حالياً 

على ح�سن ال�ستقبال، وقد ح�سر الجتماع من طرف اجلمعية الأمني العام للجمعية املكلف  الأ�ستاذ خالد بن عبد الرحمن الفاخري وع�سو جلنة الر�سد واملتابعة وع�سو اجلمعية 

الدكتور اإبراهيم ال�سليمان.
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وفد من اجلمعية باملدينة 

امل���ن���ورة ي��ر���س��د ت��ك��د���س��ًا يف 

عنابر اإدارة الوافدين.
ص 7 ص4 ص3

اجلمعية تطالب باإن�ساء دور خا�سة 

امل���ف���رج ع��ن��ه��ن والتي  ل��ل�����س��ج��ي��ن��ات 

ترف�ض اأ�سرهن اإ�ستالمهن.

الدكتور علي ال�سعبي يوؤكد اأن هناك جهود 

مبذولة من جهات عديدة لتوفري احلماية 

لنزيالت دار احلماية الإجتماعية.

تدرب  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة 

ل����ل����ت����ع����ام����ل مع  م���ن�������س���وب���ي���ه���ا 

احلرائق.

ال�سنة  الثامنة  - العدد الرابع  والت�سعون -  حمرم  1435 ه� - دي�سمرب 2013م  -  الريا�ض - اململكة العربية ال�سعودية

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

طبعت بدعم من موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

تنفيذاً لتوجيهات 

احلرمني  خــــادم 

امللك  ال�سريفني 

بن  اهلل  عــــبــــد 

عــــبــــدالــــعــــزيــــز 

على  الــــوزراء  جمل�س  اطــلــع  اأن  وبــعــد  �ــســعــود،  اآل 

م�سروعات اأنظمة (املرافعات ال�سرعية، والإجراءات 

وبعد   ،( املظامل  ديــوان  اأمــام  واملرافعات  اجلزائية، 

بتاريخ  املنعقدة  اأ�سدر املجل�س يف جل�سته  مناق�ستها 

1435/1/8هـ القرارات الالزمة حيالها، وبعد اطالع 

خادم احلرمني ال�سريفني على ما انتهى اإليه جمل�س 

امللكية  املرا�سيم   – اهلل  حفظه   – اأ�ــســدر  ـــوزراء  ال

الالزمة باملوافقة على هذه الأنظمة.

نظام  به  ملا ق�سى  تتويجاً  الأنظمة  اإقــرار هذه  جاء 

الق�ساء ونظام ديوان املظامل، واآلية العمل التنفيذية 

مراحل  من  الأهمية  بالغة  ملرحلة  واإجنـــازاً  لهما، 

م�سروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير مرفق 

الق�ساء لي�سمل جميع مكونات املنظومة الق�سائية.

بن  حممد  الدكتور  العدل  ــر  وزي رفــع  جانبه   من   

القطاعات  كافة  وا�سم  با�سمه  العي�سى  الكرمي  عبد 

على  ال�سريفني،  احلــرمــني  خلــادم  �سكره  العدلية 

تلك  على  باملوافقة  الالزمة  امللكية  املرا�سيم  �سدور 

تُعد يف طليعة  الأنظمة  »اإقرار هذه  وقال  الأنظمة، 

يف  الق�سائي  والتحديث  التطوير  منظومة  مكمالت 

اململكة العربية ال�سعودية، واأهم رافد لدعم م�سروع 

الق�ساء  مرفق  لتطوير  ال�سريفني  احلرمني  خــادم 

لكافة  النهائي  التحديد  خاللها  مــن  �سيتم  حيث 

العليا  املحكمة  ومبا�سرة  العدلية،  البيئة  متطلبات 

الق�ساء،  نظام  يف  امل�سماة  اخت�سا�ساتها  لكامل 

التي  املتخ�س�سة  املحاكم  اإن�ساء  بالتو�سع يف  والإذن 

يعول عليها يف ت�سريع اإجراءات التقا�سي من خالل 

ذات  ويف   ، الق�سايا«  نظر  يف  النوعي  التخ�س�س 

القحطاين   ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  رحب  ال�سياق 

تلك  على  ال�سامية  املوافقة  باإقرار  اجلمعية  رئي�س 

الأنظمة  وقال  »اإن ا�سدار هذه الأنظمة والعمل بها 

�سي�ساهم يف تعزيز العدالة وحمايتها يف بالدنا«.

أنظمة املرافعات الشرعية ستساهم في تعزيز العدالة وحمايتها في البالد

رئيس اجلمعية يلتقي وفد اخلارجية الهولندية

ا�ستقبل د. مفلح بن ربيعان القحطاين رئي�س اجلمعية 

يوم  اجلمعية،  رئي�س  نائب  اخلثالن  �سالح  والدكتور 

فري   ليونال  ال�سفري  معايل  1435/1/10هــــ،  الأربعاء 

يرافقه  الهولندية  باخلارجية  الإن�سان  حقوق  �سفري 

الأو�سط و�سمال  ال�سرق  اإدارة  ال�سيا�سات يف  م�سوؤولة 

�سفري  وي�ستهوف  لورن�س  ال�سفري  ومعايل  اأفريقيا، 

مملكة هولندا لدى اململكة العربية ال�سعودية، وال�سيد 

وليم فان رو�سم م�ست�سار نائب البعثة باململكة.

موجز  ب�سرح  اللقاء  اجلمعية  رئي�س  �سعادة  ا�ستهل 

الثقافة  ن�سر  يف  وم�ساهماتها  اجلمعية،  اأن�سطة  عن 

الــتــقــدم يف جمـــال حقوق  اإىل  مــ�ــســرياً  احلــقــوقــيــة، 

وخا�سة  احلنيف،  ديننا  عليه  يح�س  والذي  الإن�سان، 

فيما يتعلق بحقوق الطفل واملراأة (ال�سعيفني كما قال 

ر�سولنا الكرمي- �سلى اهلل عليه و�سلم).

وتناول �سعادته التطور الذي �ساهدته اململكة يف تنظيم 

لئحة  ب�سدور  يتعلق  ومــا  الــوافــدة،  العمالة  اأو�ــســاع 

اأن اجلمعية  واأ�ساف  املنزلية،  العمالة  اأو�ساع  لتنظيم 

العمالية،  الأو�ــســاع  ت�سحيح  حمالت  مبتابعة  تقوم 

بع�س  ومطالبة  احلقوقي،  املوقف  �سالمة  من  للتاأكد 

اإجراءات وترحيل تلك  اإنهاء  ال�سفارات للم�ساعدة يف 

العمالة املخالفة، واأو�سح اأن اجلمعية ترعى ال�سجناء 

متابعة  من  العام  الإدعــاء  هيئة  بعد متكني  الأمنيني، 

وبني  بينهم  التوا�سل  تي�سري  وكــذا  معهم،  التحقيق 

اأ�ــســرهــم مــن خــالل الــبــوابــة الإلــكــرونــيــة، وقــد اأكد 

حول  النظر  وجهات  تبادل  اأهمية  على  احلا�سرين 

الأمور املتعلقة بحقوق الإن�سان ب�سكل عام.

التي  النتهاكات  من  هولندا  موقف  نقا�س حول  ودار 

املحتلة،  الفل�سطينية  ــي  والأرا�ــس �سوريا  يف  حتــدث 

والتي تتعار�س مع حقوق الإن�سان عاملياً، ح�سر اللقاء 

امل�ست�سار خالد بن عبد الرحمن الفاخري، اأمني عام 

اجلمعية املكلف ، والأ�ستاذ اأحمد بن حممد املحمود، 

ال�سعيد من  نا�سر  بن  والأ�ستاذ حممد  من اجلمعية، 

هيئة حقوق الإن�سان.
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وف��������د اجل����م����ع����ي����ة ف������ي امل����دي����ن����ة 
املنورة يرصد تكدسًا في عنابر 

إدارة الوافدين

باملدينة  اجلمعية  مكتب  اأع�ساء  من  فريق  ر�سد 

الوافدين،  اإدارة  من املالحظات على  املنورة عدداً 

من  املــوقــوفــني  اأعــــداد  تكد�س  يف  بع�سها  متثل 

مهلة  انتهاء  بعد  والإقــامــة  العمل  نظام  خمالفي 

يوجد تخطيط م�سبق يف  لأنه ل  وذلك  الت�سحيح 

كيفية ا�ستقبال املخالفني واإيوائهم وطريقة ترحيلهم 

العنابر،  بع�س  يف  التهوية  �سوء   ، منتظم  ب�سكل 

وهناك بع�س املخالفني موقوفني منذ فرة ومل يتم 

اإجراء ب�ساأنهم، عدم وجود طبيب يعمل  اأي  اإتخاذ 

ب�سكل دائم يقدم الرعاية ال�سحية للموقوفني، حيث  

ال�ساعة  من  حمــدودة  للطبيب  العمل  �ساعات  اأن 

الثانية والن�سف ظهراً  ال�ساعة  اإىل  احلادية ع�سر 

وبالتايل عند وجود حالت مر�سية بني املوقوفني 

ل جتد الطبيب، ويتم نقلها عرب الهالل الأحمر اإىل 

امل�ست�سفيات.

نفذها  ــارة  زي املالحظات خــالل  تلك  جــاءت  وقــد 

املوافق  الثــنــني 1435/1/8هـــــــــ،  ـــوم  ي ــفــريــق  ال

اجلمعية  ع�سو  مــن  كــاًل  �سم  2013/11/11م، 

القانوين  والباحث  العويف،  �سامل  حممد  الدكتور 

حممد الرحيلي، فيما كان يف ا�ستقبالهم من اإدارة 

الوافدين، العقيد حممد املطريي من اإدارة ال�سجون 

واملقدم خالد العبيد من اجلوازات.

مكتب  على  املكلف  امل�سرف  اأكـــدت  جانبها  مــن 

املنورة  باملدينة  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 

باجلهود  اأ�ساد  اجلمعية  فريق  اأن  القرايف،  �سرف 

الوافدين،  اإدارة  على  القائمني  قبل  من  املبذولة 

اأنه  اإىل  م�سرية  املوقوفني،  مع  الإن�ساين  وتعاملهم 

والتو�سيات  املالحظات  ت�سمن  تقرير  اإعــداد  مت 

ما  اتخاذ  اأجــل  من  العالقة   ذات  للجهات  لرفعه 

يلزم حيالها.

زيارة ميدانية لسكن عمال شركة النظافة  بالعاصمة املقدسة

اأ. �سليمان الزايدي

ر�سده  مــا  على  بناء 

اجلمعية  ـــب  مـــكـــت

املقد�سة،  بالعا�سمة 

ما  اإىل  واإ�ــــســــافــــة 

�سكاوى  مـــن  ــاه  ــق ــل ت

من  املحلية  بال�سحف  ن�سر  ومــا  ومــالحــظــات 

العا�سمة  �سوارع  واملخلفات يف  النفايات  تكد�س 

املقد�سة نتيجة اإ�سراب عمال �سركة النظافة عن 

العمل، قام فريق من املكتب �سم كاًل من الأ�ستاذ 

�سليمان الزايدي امل�سرف على املكتب، والأ�ستاذ 

عبد اهلل خ�سراوي، يوم اخلمي�س 1435/1/4هـ، 

بزيارة ل�سكن عمال �سركة النظافة بحي الكعكية، 

عن  العمال  امتناع  اأ�سباب  على  للوقوف  وذلــك 

العمل.

مطالبهم  ملعرفة  بالعمال  الفريق  التقى  وقــد 

ال�سركة  مب�سوؤويل  اجتمع  كما  لها،  وال�ستماع 

العمل،  عــن  الــعــمــال  اإ�ــســراب  اأ�ــســبــاب  ملعرفة 

امل�سوؤولني،  بع�س  مع  للعمال  اجتماعاً  وح�سروا 

كما مت مناق�سة الإجراءات التي اتخذتها ال�سركة 

ال�سركة  وفاء  عدم  واأ�سباب  الإ�سراب،  لإيقاف 

بالتزاماتها نحو حقوق العمال، وقد قام الفريق 

بت�سمني جميع ما متت مناق�سته �سواء مع العمال 

اأو بع�س امل�سوؤولني يف تقرير لرفعه للجهات ذات 

اأنه  اإىل  اإ�سافة  يلزم حياله،  ما  العالقة لتخاذ 

يف  ُذكــرت  والتي  التو�سيات  من  بعدد  اأو�ــســى 

التقرير اأهمها:

1- �سرورة رفع رواتب عمال النظافة مبا يتنا�سب 

مع امل�ستوى القت�سادي ومع قيمة العقد حيث اإن 

الرواتب احلالية تراوح بني (250 -300) ريال 

�سهرياً.

2- من حق العمال جتديد اإقاماتهم فور انتهاء 

�سالحيتها.

3- من حق العمال �سرف رواتبهم يف نهاية كل 

�سهر يف يوم حمدد معروف لهم.

املعنية  احلكومية  اجلهات  تدخل  �ــســرورة   -4

كانت  حيث  الإقــامــات  جتــديــد  فـــروق  ملعاجلة 

(750) ريالً عند توقيع عقد �سركة النظافة ثم 

�سدور  بعد  ريــالً   (3150) بعد  فيما  اأ�سبحت 

نظام نطاقات وزارة العمل.

اأعمال  على  ال�سعوديني  اإقبال  لعدم  نظراً   -5

�سركات نظافة املدن فقد راأى الفريق بعدم �سمل 

هذه ال�سركات واملوؤ�س�سات بربنامج وزارة العمل 

(نطاقات).

6- حفاظاً على البيئة وحقوق املواطن ال�سحية 

فاإننا  توقفها  النظافة وعدم  والرتقاء بخدمات 

نو�سي بتق�سيم العا�سمة املقد�سة م�ستقباًل على 

عدة �سركات.

7- �سرورة ال�ستفادة من الدرا�سات احلديثة يف 

للمجتمع  حمايًة  النفايات  من  التخل�س  معاجلة 

والبيئة من الآثار ال�سلبية الناجمة عنها بدلً من 

وفقه  تعمل  الــذي  التقليدي  النمطي  الأ�سلوب 

ال�سركة احلالية.

8- �سرورة التزام ال�سركة بحقوق العمال املكفولة 

لهم بالنظام.

د. مفلح القحطاين

رئ����ي����س اجل���م���ع���ي���ة ي����ش����ارك ف����ي ورش�������ة عمل 
لنظام  املقترحة  التنفيذية  الالئحة  ملناقشة 

احلماية من اإليذاء

رئي�س  القحطاين  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  �سارك 

ملناق�سة  الأوىل  التخ�س�سية  الور�سة  يف  اجلمعية 

من  احلماية  لنظام  املقرحة  التنفيذية  الالئحة 

الإيذاء.

افتتح اللقاء الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز اليو�سف، 

وكيل وزارة ال�سوؤون الجتماعية للرعاية الجتماعية 

ثم  وامل�ساركني،،  باحل�سور  رحــب  حيث  والأ�ــســرة، 

مع  مادة  تتكون من 17  والتي  الالئحة  مناق�سة  مت 

عدد من اجلهات  احلكومية التي متت خماطبتها، 

وهي وزارة الداخلية، وزارة الربية والتعليم، وزارة 

الإن�سان، هيئة  العدل، هيئة حقوق  وزارة  ال�سحة، 

الأ�سري،  الأمــان  برنامج  العام،  والدعــاء  التحقيق 

الوطنية  (اجلمعية  املــدين  املجتمع  وموؤ�س�سات 

حلقوق الإن�سان) ، وعدد من املهتمني والكتاب بهذا 

ال�ساأن من القطاعات الرجالية والن�سائية.

وبني  الدكتور اليو�سف اأنه �سوف يكون هناك اأربع 

ور�س عمل خالل الفرة القادمة، موؤكداً   اأن الهدف 

من هذه الور�س ا�ستطالع اآراء ال�سركاء وامل�ساهمة 

لنظام  التنفيذية،  الالئحة  �سياغة  يف  الفاعلة 

املــواطــن وحتقق  يخدم  مبــا  ـــذاء  الإي مــن  احلماية 

الإيذاء  من  احلماية  وتوفري  الالئحة،  من  الهدف 

مبختلف اأنواعه، واأ�ساف »من يناق�س هذه الالئحة 

هم من املخت�سني يف اجلوانب ال�سرعية والقانونية 

عمل  لآليات  للتو�سل  وذلــك  والأمنية،  وال�سحية 

فاعلة ومرنة حتقق الغاية من �سدور نظام احلماية 

والإيذاء«.

كما ركزت الور�سة على تعريف الإيذاء وما يتبعه من 

م�سببات وما هو �سمان توفري احلماية من الإيذاء، 

التوعية  ن�سر  يف  امل�ساجد  اأئمة  و  الإعـــالم  ودور 

بالعنف الأ�سري.



مع بدء عمليات التفتي�س التي بداأت 

بها اجلهات املخت�سة والتي اأعقبت 

خمالفي  ــاع  اأو�ــس ت�سحيح  حملة 

نظام الإقامة والعمل، فقد خاطبت 

اجلمعية وزارة الداخلية بخ�سو�س 

اأو�ساع من ل يحملون اأوراق ثبوتية 

اأو بطاقة تبني اأو�ساعهم،  ل�سيما 

يكونوا  اأن  من  تزايد خماوفهم  مع 

عر�سة لالإيقاف والإبعاد عن البالد 

يف ظل عدم وجود دول ت�ستقبلهم.

بن  مفلح  الدكتور  اأو�سحه  ما  هذا 

اجلمعية  رئي�س  القحطاين  ربيعان 

ل�سحيفة  لــــه  ــح  ــري ــس ــ� ت خـــــالل 

ــقــد تلقت  الـــوطـــن، حــيــث قـــال »ل

من  ال�سكاوى  من  العديد  اجلمعية 

غري  واجلـــوازات  البطاقات  حملة 

اأوراقاً  يحملون  ل  الذين  املجددة 

على  اأغلبها  يف  انــطــوت  ثبوتية، 

م�سري  يتهددهم  اأن  من  خمــاوف 

نقدر  ونحن  املخالفني،  الأجــانــب 

تلك املخاوف، ولقد خاطبنا وزارة 

اخل�سو�س«،  هــذا  يف  الــداخــلــيــة 

واأ�ساف »اأو�ساع هوؤلء الأ�سخا�س 

وهناك  عاجلة،  حلول  اإىل  حتتاج 

ـــــر �ــســامــيــة قـــد �ـــســـدرت يف  اأوام

طبقت  لو  بع�سهم  ب�ساأن  ال�سابق 

م�ساكل  حللت  الوا�سع  مبفهومها 

اإىل  م�سرياً  ب�ساأنهم«،  �سدرت  من 

»اأن اجلمعية قد اطلعت وا�ستمعت 

وزراء  من  التوجيهات  من  للعديد 

وزير  ــذا  وك ال�سابقني،  الداخلية 

حممد  الأمـــري  احلــايل  الداخلية 

ب�ساأن حل م�سكلة هوؤلء  بن نايف 

الأ�سخا�س«.

يف  الفئة  تلك  م�سكلة  اأن  واأو�سح 

بطء  اإىل  تعود  قــد  الــوقــت  بع�س 

اإجراءات بع�س اجلهات التنفيذية 

وقــــال » قـــد تــعــمــل  بــعــ�ــس تلك 

اجلهات ب�سكل بطيء وبدون و�سع 

ي�ساهم  لالإجناز مما  زمني  �سقف 

هوؤلء  ويحرم  امل�سكلة  تعقيد  يف 

حقوقهم  معظم  مــن  الأ�ــســخــا�ــس 

الذي  احلــايل  وقتنا  يف  وخا�سة 

رقم  يعتمد على  فيه  الأمر  اأ�سبح 

ال�سجل املدين اأو رقم الإقامة«.
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دور خاصة للسجينات املفرج عنهن

قال الأمني العام املكلف للجمعية الوطنية حلقوق 

الرحمن  عبد  بــن  خــالــد  امل�ست�سار  ــان   ــس ــ� الإن

الفاخري، اأن اجلمعية تطالب باإن�ساء دور خا�سة 

ت�ست�سيف ال�سجينات املفرج عنهن، بحيث يتمكنَّ 

اأعمالهن  ويوا�سلن  العادية  حياتهن  من ممار�سة 

اجلهات  تــتــوىل  اأن  اإىل  اإ�ــســافــًة  ودرا�ــســتــهــن، 

حياتهن  تتوقف  ل  حتى  تزويجهن،  الق�سائية 

ب�سبب تعنت ويل الأمر.

نت،  العربية  ملوقع  له  ت�سريح  خــالل  ذلــك  جــاء 

ال�سجينة  اأمـــر  ويل  رفــ�ــس  حــال  يف  اأنـــه  مبيناً 

اإىل  يـــوؤدي  حمكوميتها،  انتهاء  بعد  ا�ستالمها 

بقائها يف ال�سجن حتى يعدل عن قراره،  ل �سيما 

ال�سجينة  اأمر  ويل  ا�ستالم  ي�سرط  النظام  واأن 

امل�سكلة  »اأ�سا�س  واأ�ساف  ال�سجن خلروجها،  من 

ورف�سهم  الن�ساء  ــور  اأم اأولــيــاء  بع�س  تعنت  هو 

اإخراجهن من ال�سجن بعد انتهاء حمكوميتهن، ول 

اإذا  اإلزام ويل الأمر با�ستالم ابنته خا�سة  ميكن 

اأن اجلمعية مهتمة جداً بهذا  ترباأ منها«، موؤكداً 

املو�سوع وت�سعى حلله مع اجلهات ذات العالقة.

ووفقاً ملوقع “العربية نت” فاإن اجلهات املخت�سة 

يف ال�سعودية تدر�س اإ�سدار قانون مينع تنكر اأولياء 

ا�ستالمهن  ورف�س  امل�سجونات  لقريباتهم  الأمور 

من اإدارة ال�سجون بعد انتهاء حمكوميتهن.

بقاء  اجلهات،  تلك  ر�سدت  بعدما  ذلــك،  وياأتي 

انتهاء  رغــم  ال�سعودية،  ال�سجون  يف  نــزيــالت 

اأمورهن  اأولـــيـــاء  رفــ�ــس  ب�سبب  حمكوميتهن، 

ا�ستقبالهن وا�ستالمهن.

املكلف  الإعالمي  الناطق  قال  ال�سياق  ذات  ويف 

اهلل  عبد  ــد  ــرائ ال لل�سجون  الــعــامــة  للمديرية 

احلربي يف ت�سريح للعربية نت اأن رف�س اأهايل 

حمكوميتهن  انق�ساء  بعد  ا�ستالمهن  ال�سجينات 

اإنه يقع يف حالت حمدودة  ل ميثل ظاهرة، بل 

اأن  اإىل  لفتاً   ،%1 من  اأقــل  ن�سبة  اإل  ت�سكل  ل 

اإدارة ال�سجون حتر�س على تنظيم برامج تاأهيلية 

املتنوعة  الربامج  ت�سمل جمموعة من  للنزيالت، 

املحا�سرات  اإىل  اإ�سافة  اإقامتهن،  فرة  خالل 

التي ت�ساعدهن على تقومي �سلوكهن وجتاوز فرة 

ق�ساء العقوبة والعودة اإىل املجتمع ب�سكل طبيعي، 

واأ�ساف »حتاول اإدارة ال�سجن ب�سكل متكرر اإقناع 

اأ�سر النزيالت بتقبلهن وا�ستالمهن«.

اجلمعية تخاطب  وزارة الداخلية  الحتواء مشكلة  عدميي األوراق الثبوتية  أثناء حملة 
تصحيح األوضاع

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تعني منسقني للتعاون مع اجلهات احلكومية   

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society For Human Rights

بهدف تعزيز العالقات بني اجلمعية 

واجلهات احلكومية، بداأت اجلمعية 

يف تعيني من�سقني للتعاون مع اجلهات 

احلكومية.

القرايف  �سرف  قالت  جانبها  ومــن 

امل�سرف املكلف على مكتب اجلمعية 

باملدينة املنورة، اأن النظام الأ�سا�سي 

امللكي  بــالأمــر  الــ�ــســادر  للجمعية 

1425/1/18هـ  وتاريخ   2/24 رقم 

اأ�سند اإىل اجلمعية اخت�سا�س تلقي 

اجلهات  مــع  ومتابعتها  الــ�ــســكــاوى 

املــخــتــ�ــســة والــتــحــقــق مـــن دعـــاوى 

املتعلقة  والــتــجــاوزات  املــخــالــفــات 

ــان، كــمــا اأن الأمـــر  ــس ــ� بــحــقــوق الإن

وتاريخ  ب4616   /2 رقــم  ال�سامي 

ــــــ يــوؤكــد اأنـــه  »على  1427/1/24ه

الوزارات وامل�سالح احلكومية التعاون 

الت�سهيالت  مع اجلمعية وبذل كافة 

اأنه  وبينت  مــهــامــهــا«،  لتحقق  لها 

ا�ستناداً على هذا وتنفيذاً لتوجيهات 

رئا�سة اجلمعية �سرع مكتب اجلمعية 

من  كغريه  املــنــورة  املدينة  مبنطقة 

من�سقني  اختيار  يف  الأخرى  الفروع 

لتعزيز  احلــكــومــيــة  اجلـــهـــات  مـــن 

وتي�سري  امل�سرك  التعاون  عالقات 

مــزيــد مــن الــتــوا�ــســل الــفــعــال فيما 

يخدم ال�ساأن احلقوقي.



ال�سنة الثامنة - العدد )94( حقــــوق

حمرم  1435ه�  - دي�سمرب   2013 م   أخبار الجمعية

4

اأنَّ  اجلمعية،  ع�سو  ال�سعبي،  علي  الدكتور  بني 

بع�سري  الجتماعية  احلماية  دار  داخل  الأو�ساع 

العديد  تبذلها  كبرية  جهوداً  هناك  واأن  مطمئنة، 

باملعروف  الأمــر  هيئة  مثل  املخت�سة  اجلهات  من 

والــنــهــي عــن املــنــكــر، لــتــوفــري احلــمــايــة الالزمة 

لنزيالت الدار.

جاء ذلك بعد زيارة نفذها عدد من اأع�ساء اجلمعية 

بع�سري والتي �سمت الدكتور علي ال�سعبي والدكتور 

1434/12/2هـــــ،  الثنني  يــوم  مزهر،  اآل  حممد 

واخلدمات  النزيالت  اأو�ساع  على  وذلك لالطالع 

املقدمة لهن وو�سائل احلماية املتوفرة لهن ب�سفة 

حمايتهن  اأو  اأنف�سهن  من  حمايتهن  �سواء  عامة 

واأن  �سيما  ل  بهن،  �سيلحق  اأذى  اأو  �سرر  اأي  من 

الدار  نزيالت  اإحــدى  من  �سكوى  تلقت  اجلمعية 

والتي تتظلم من تعر�سها للعنف من قبل العاملني 

يف الدار.

وقد ح�سر الزيارة مدير عام ال�سوؤون الإجتماعية 

مبنطقة ع�سري الأ�ستاذ �سعيد ال�سهراين، ومندوب 

ال�سيخ  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمــر  هيئة 

حممد اآل دروم، وبع�س العاملني يف الدار وكذلك 

امل�سرفة على الدار والعامالت يف الدار.

من جهته اأو�سح الدكتور ال�سعبي اأنه ا�ستمع الفريق 

�سكاوى  اإىل  الزائر 

النزيالت واجتمع مع 

املوظفات امل�سوؤولت 

عــــــــن احلـــــمـــــايـــــة 

ــــة،  ــــي ــــاع ــــم ــــت الج

بح�سور الأ�ستاذ �سعيد ال�سهراين، موؤكداً جتاوب 

امل�سوؤولني وامل�سوؤولت يف الدار مع املقرحات التي 

عر�ست من قبل اجلمعية، واأ�ساف »اطلع الفريق 

على الإجراءات الر�سمية التي تتخذ بالتعاون مع 

اجلهات املعنية يف ما يتعلق بق�سايا النزيالت ومل 

نالحظ اأي تباطوؤ يف متابعة هذه الق�سايا«.

د. علي ال�سعبي

الدكتور علي الشعبي:  أوضاع نزيالت دار احلماية مطمئنة وهناك جهود 
تبذلها وزارة الشؤون االجتماعية لتوفير احلماية لهن

زيارة ملدينة احلجاج بأبو عجرم مبنطقة اجلوف
يف يوم الأربعاء املوافق 1434/12/4هـ، اطلع وفد 

الأع�ساء  من  كاًل  �سم  باجلوف  اجلمعية  فرع  من 

املنديل،  عمر  امل�سعر،  خليفة  الــرويــلــي،  مون�س 

الفرع   م�سرف  ال�سمري  طار�س  الدكتور  وباإ�سراف 

ــان يف  ك ــد  وق للحجاج،  املــقــدمــة  اخلــدمــات  على 

�سويلح  الأ�ستاذ  اأبوعجرم  بلدية  رئي�س  ا�ستقبالهم 

اخلدمات  مدير  ال�سراري  فالح  والأ�ستاذ  املــزارع، 

ببلدية اأبو عجرم.

يف بداية الزيارة قدم اأع�ساء الوفد نبذة تعريفية 

واأهدافها  ور�ــســالــتــهــا  وروؤيــتــهــا  اجلــمــعــيــة  عــن 

وكيفية  لل�سكاوى  ا�ستقبالها  واآلية  واخت�سا�ساتها، 

التعامل معها، ومت تبادل الآراء والأحاديث مع نائب 

رئي�س البلدية، حيث قدم �سرحاً موجزاً عن اأعمال 

وجتهيزات البلدية ملدينة احلجاج.

كما قام الوفد بجولة ميدانية داخل مدينة احلجاج  

املركز  ومنها  فيها  الأماكن  من  عدد  زيــارة  ومتت 

الك�سفي  املخيم  املخيم،  �سرطة  مقر  ال�سحي، 

اجلوف،  مبنطقة  والتعليم  الربية  لإدارة  التابع 

وا�ستمعوا ل�سرح مف�سل عن اأعمال مدينة احلجاج 

واأعمال اجلهات احلكومية وما تقدمه من خدمات، 

الإيجابية  املالحظات  من  عدد  الوفد  ر�سد  وقد 

وال�سلبية وبناءاً عليها مت و�سع عدد من التو�سيات 

�سمنها يف تقرير �سيتم رفعه للجهات ذات العالقة 

من اأجل اتخاذ ما يلزم.

قام فريق من فرع اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان 

باجلوف ، يوم اخلمي�س املوافق 1434/12/19هـ، 

بزيارة ملركز �سرطة قارا ب�سكاكا، يراأ�سه الدكتور 

ــعــام عــلــى الفرع،  طــار�ــس الــ�ــســمــري املــ�ــســرف ال

عقال  امل�سعر،  خليفة  الرويلي،  مون�س  والأع�ساء 

الفهيقي، عمر املنديل، وكان يف ا�ستقبالهم م�ساعد 

من  وعدد  الدغمي  م�ساعد  املقدم  املركز   مدير 

ال�سباط.

بفريق  املركز  من�سوبي  رحــب  الــزيــارة  بداية  يف 

الوقوف  على  حر�سهم  على  واأثــنــوا  اجلمعية 

وطبيعة  باملركز  املوقوفني  ق�سايا  على  والطــالع 

وبعد  للموقوفني،  املركز  يقدمها  التي  اخلدمات 

ذلك قدم الدكتور طار�س ال�سمري �سرحاً تعريفياً 

واأهدافها  ور�سالتها  وطبيعتها  اجلمعية  عــن 

واخت�سا�ساتها ون�ساأتها واآلية تعاملها مع ال�سكاوى 

عند ا�ستقبالها، ثم مت تبادل الآراء والأحاديث حول 

حقوق املوقوفني والإجراءات النظامية والقانونية 

ذات العالقة.

فريق اجلمعية خالل زيارة مركز الشرطة

زيارة ميدانية ملركز شرطة قارا  باجلوف
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اجلمعية  دور  عــن  التعريف  بــهــدف 

ور�سالتها واخت�سا�ساتها، واآلية تعاملها 

والتظلمات،  ال�سكاوى  ا�ستقبال  عند 

وطرح املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان 

التي  الدولية  بالتفاقيات  والتعريف 

وقعت عليها اململكة العربية ال�سعودية 

وغريها،  التعذيب  مناه�سة  ٌكاتفاقية 

قام فريق من فرع اجلمعية بجدة يوم 

الأحد 1434/11/25هـــ، بزيارة ملركز 

العون للمعاقني.

فرع  على  امل�سرف  الــوفــد  �سم  وقــد 

الـــدكـــتـــور ح�سني  بـــجـــدة  اجلــمــعــيــة 

ال�سريف، ومن�سوبي الفرع الأ�ستاذ علي 

حلواين،  ليلى  والأ�ستاذة  �سعقة،  اأبــو 

فيما كان يف ا�ستقبالهم رئي�س جمل�س 

اإدارة مركز العون مها اجلفايل، ومدير 

املركز الأ�ستاذ اإياد ال�سرفة، وم�سوؤولة 

ــعــالقــات الــعــامــة الأ�ـــســـتـــاذة نوف  ال

ح�سني  الدكتور  األقى  وقــد  احلــربــي، 

بالتعريف  ــداأت  ب حما�سرة  ال�سريف 

عن حقوق الإن�سان ب�سكل عام وحقوق 

عر�س  مت  ثــم  خــا�ــس،  ب�سكل  املــعــاق 

حلقوق  اجلمعية  كتيبات  مــن  بع�س 

على عدد  ال�سوء  ت�سليط  ومت  املعاق، 

منها:  والتي  الهامة  املو�سوعات  من 

كغريه  حــق  للمعاق  اأن  على  التاأكيد 

الأجهزة  مــن  بــد  ول  املــواطــنــني  مــن 

التي تقدم اخلدمات لهم مبعرفة تلك 

احلقوق وحمايتها من النتهاك كوزارة 

الجتماعية  ال�سوؤون  ووزارة  ال�سحة 

العالقة،  ذات  اجلــهــات  مــن  وغــريهــا 

ثم مت عر�س الدليل الإر�سادي حلملة 

تلقي  كيفية  وتو�سيح  الرحمة  غ�سون 

بق�سايا  والهتمام  بالفرع  ال�سكاوى 

وغري  والــداخــل  بــاخلــارج  ال�سعوديني 

القن�سليات  مع  والتوا�سل  ال�سعوديني 

وتوجيه  اإحــالــة  وكيفية  والــ�ــســفــارات 

اإىل  توجيههم  اأو  وتبنيها  الق�سايا 

ح�سب  مل�ساعدتهم  الر�سمية  اجلهات 

ت�سليط  اإىل  اإ�ــســافــة  الخــتــ�ــســا�ــس، 

اجلمعية  اإ�ــــســــدارات  عــلــى  الــ�ــســوء 

كالتقارير  معلومات  من  حتتويه  ومــا 

ال�سنوية، وغريها من الإ�سدارات، كما 

على  اجلمعية  وفــد  قبل  من  الــرد  مت 

عدد من ت�ساوؤلت من�سوبي املركز.

املوافق  اخلمي�س  يــوم  يف 

قام  1434/11/27هــــــــــ، 

ــرع اجلمعية  ف مــن  فــريــق 

لإدارة  بـــزيـــارة  ــاجلــوف  ب

احلقوقية  الأحكام  تنفيذ 

ب�سكاكا، وقد تكون الفريق 

الفرع  على  امل�سرف  مــن 

ال�سمري  طار�س  الدكتور 

والأع�ساء مون�س الرويلي، 

خليفة امل�سعر، عمر املنديل، وكان يف ا�ستقبالهم مدير 

الإدارة بالنيابة العميد عقال الغامن وعدد من ال�سباط، 

واأثنى  بالوفد  الغامن  العميد  رحــب  الــزيــارة  بداية  يف 

ق�سايا  على  والطـــالع  الــوقــوف  على  حر�سهم  على 

املوقوفني بالإدارة، ثم قدم �سرحاً عن طبيعة اخلدمات 

الدكتور  قــدم  ثــم  للموقوفني،  الإدارة  تقدمها  التي 

ال�سمري نبذة تعريفية عن اجلمعية واأهدافها وروؤيتها 

ال�سكاوى،  مع  تعاملها  واآلية  واخت�سا�ساتها،  ور�سالتها 

العالقة منها:  املو�سوعات ذات  ومت مناق�سة عدد من 

والقانونية  النظامية  الإجــــراءات  املــوقــوفــني،  حقوق 

اأهم  اأن  اإىل  الغامن  العميد  لفت  وقــد  العالقة،  ذات 

مل  الديون ممن  اأ�سحاب  تخ�س  لديهم  التي  الق�سايا 

ينفذوا الأحكام التي �سدرت بحقهم، وكذلك معامالت 

اخلادمات ومطالباتهم املالية من كفالئهم، اإ�سافة اإىل 

اأن الإدارة تقوم بت�سليم الأطفال لذويهم تنفيذاً لالأحكام 

من  عــدداً  الفريق  ر�سد  وقــد  ال�ساأن،  بهذ  ال�سادرة 

و�سع  مت  عليها  وبناءاً  وال�سلبية  الإيجابية  املالحظات 

عدد من التو�سيات، �سمنها يف تقرير لرفعه للجهات 

ذات العالقة من اأجل اتخاذ ما يلزم حيالها.
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د. طار�ض ال�سمري

مكتب  على  املكلف  امل�سرف  القرايف  �سرف  اأكــدت 

تعيق  اإجـــراءات  اأي  اأن  املــنــورة،  باملدينة  اجلمعية 

الن�سح  خدمات  على  املخدرات  متعاطي  ح�سول 

والوقاية والعالج ت�سكل انتهاكات »حلقوق الإن�سان«، 

اإ�سافة اإىل اأن اأ�سا�سيات هذا احلق يتمثل يف التمتع 

باأعلى م�ستوى من ال�سحة التي حظيت باحلماية يف 

املواثيق الدولية املختلفة.

ولفتت اإىل اأنه يجب التعامل مع متعاطي املخدرات 

اأنهم  اأ�سا�س  على  ولي�س  مر�سى  اأنهم  اأ�سا�س  على 

جمرمون ومن ثم لهم احلق يف الرعاية ال�سحية مع 

�سرورة توفري الرعاية ال�سحية ملتعاطي املخدرات 

املو�سوعيني رهن الحتجاز، فال بد اأن توفر اجلهات 

من  الكايف  القدر  ال�سحية  الرعاية  عن  امل�سوؤولة 

بدون  اجلميع  يتمتع  واأن  ال�سحية  الرعاية  مرافق 

متييز باإمكانية ال�ستفادة من هذه الرعاية. 

تعاطي  عن  الناجمة  ال�سحية  »الآثـــار  واأ�سافت   

قد  مرحلة  اإىل  الفرد  تو�سل  باأن  كفيلة  املخدرات 

توؤدي به يف كثري من الأحيان اإىل الوفاة، وحترمه 

اأ�سرته من حقهم يف  اأو حترم  من حقه يف احلياة 

تلعب  فاملخدرات  م�ستقرة  اآمنة  بيئة  يف  العي�س 

الثقافية والأخالقية  القيم  انحدار  رئي�ساً يف  دوراً 

وهي �سبب يف تفكك الأ�سرة وتف�سي ظاهرة العنف 

حتت  املتعاطي  الإن�سان  يلجاأ  كثرية  اأحــيــان  ويف 

اإىل  املخدرات  تعاطي  يف  ال�سديدة  الرغبة  تاأثري 

ارتكاب اأمناط خمتلفة من اجلرائم، فتلك الأ�سباب 

ولي�س  مر�سى  اعتبارهم  املجتمع  باأن جتعل  كفيلة 

جمرمون.

القرافي: يجب التعامل مع متعاطي املخدرات على أنهم مرضى وليسوا  مجرمون

زيارة ميدانية إلدارة  تنفيذ األحكام احلقوقية

حملة توعوية في اليوم الدولي للمسنني

يف الواحد من اكتوبر  املوافق 1434/11/25هــ، وهو 

اليوم الدويل للم�سنني، نفذ مكتب اجلمعية الوطنية 

حلقوق الإن�سان باملدينة املنورة ممثل باأع�ساء املكتب 

وحتت اإ�سراف الأ�ستاذة �سرف القرايف امل�سرف املكلف 

على املكتب، حملة توعوية ا�ستمرت ملدة ع�سرة اأيام، 

حيث هدفت اإىل لفت الإنتباه اإىل هذه الفئة العمرية 

الكرمية  الرعاية  وتوفري  حقوقهم،  حماية  وتعزيز 

لهم، والعمل على دجمهم باملجتمع، ومن جانبها قالت 

القرايف »اأنَّ احلملة جاءت لتوؤكد على اأهمية تكاتف 

خلدمة  املختلفة  وموؤ�س�ساته  املحلي  املجتمع  اأفــراد 

الجتماعية  امل�سوؤولية  ملبداأ  حتقيقاً  ال�سريحة  هذه 

قد  امل�سنني  واأنَّ  �سيما  ل  املجتمع  فئات  كافة  جتاه 

اأ�سرهم وجمتمعهم، فالبد  اأفنوا حياتهم يف خدمة 

والنف�سية  ال�سحية  املختلفة  احتياجاتهم  تلبية  من 

والجتماعية، ونخ�سهم بالرعاية والعناية والهتمام، 

ما حث  وهو  وتوقريهم،  احرامهم  على  نحر�س  و 

قيمنا  عليه  وجرت  احلنيف،  الإ�سالمي  ديننا  عليه 

الجتماعية الأ�سيلة«.

جانب من الزيارة

محاضرة توعوية في مركز العون للمعاقني

د. ح�سني ال�سريف



دخلت لئحة العمالة املنزلية حيز التطبيق يوم الأربعاء 

اأقرها موؤخراً  والتي  املوافق 25 ذي احلجة 1434هـ، 

�ستتنظم  الالئحة  تلك  مواد  الوزراء، ومبوجب  جمل�س 

العالقة بني �ساحب العمل والعامل يف اخلدمة املنزلية 

من خالل تناولها حلقوق والتزامات طريف العالقة.

العمالء  خلدمات  العمل  وزارة  وكيل  دعا  جانبه  من 

والعالقات العمالية زياد ال�سايغ، يف ت�سريح ل�سحيفة 

املنزلية  اخلدمة  يف  والعامل  العمل  �ساحب  الريا�س، 

من  الالئحة  وبنود  مــواد  ت�سمنته  مبا  اللــتــزام  اإىل 

اإعداد  يف  روعــي  ــه  اأن مبيناً  و�ــســوابــط،   ا�سراطات 

العمل  خ�سو�سية  مادة،   (23) ت�سمنت  التي  الالئحة 

  الذي يوؤديه العامل من جهة، وخ�سو�سية العالقة التي 

تربطه ب�ساحب العمل واأ�سرته من جهة اأخرى، يف حني 

�سملت عقوبات على الطرف املخالف للعقد املربم بني 

�ساحب العمل والعمالة املنزلية، مبا يحمي حقوقهما 

وينظم العالقة التعاقدية بني الطرفني، ولفت ال�سايغ 

العمل  �ساحب  اأحقية  اأجــازت  الالئحة  اأن  اإىل  النظر 

ل  ملــدة  التجربة  حتت  املنزلية  اخلدمة  عامل  بو�سع 

من  العمل  �ساحب  ليتحقق  اأ�سهر  ثالثة  على  تزيد 

و�سالمة  املنزلية  العاملة  اأو  للعامل  املهنية  الكفاية 

العاملة  اأو  العامل  األزمت  كما  ال�سخ�سي،  �سلوكهم 

اأولً، ومن  الإ�سالمي وتعاليمه  الدين  املنزلية باحرام 

ثم اللتزام بالأنظمة املعمول بها يف اململكة وخ�سو�سية 

وثقافة املجتمع مع اأداء العمل املتفق عليه دون اإخالل، 

يف حني اأكدت اإحدى مواد الالئحة، على �سرورة طاعة 

اأ�سرته مبا يتعلق بتنفيذ  اأوامر �ساحب العمل واأفراد 

ووجوب حمافظته على ممتلكات  عليه،  املتفق  العمل 

�ساحب العمل واأفراد اأ�سرته واأل يتعر�س لهم باأذى مبا 

يف ذلك الأطفال وكبار ال�سن، واملحافظة على الأ�سرار 

والأ�سخا�س  اأ�سرته  واأفــراد  العمل  ب�ساحب  اخلا�سة 

الذين يف املنزل والتي يطلع عليها اأثناء العمل اأو ب�سببه 

واأل يف�سيها اإىل الغري، واأل مي�س كرامة �ساحب العمل 

واأ�سرته، كما �سددت الالئحة على عدم اأحقية العامل 

اأو العاملة املنزلية برف�س العمل اأو ترك اخلدمة دون 

�سبب م�سروع، واأل يعمل حل�سابه اخلا�س واأل ميار�س 

اأي ن�ساط ي�سر بالأ�سرة.

موؤكداً اأن الالئحة ن�ست على عدم اإلزام �ساحب العمل 

املنزلية بعمل غري متفق عليه  بتكليف عامل اخلدمة 

مي�س  اأو  �سحته  يهدد  خطر  فيه  بعمل  اأو  العقد  يف 

كرامته اأو بالعمل لدى الغري وذلك وفقاً لإحدى املواد 

دفع  على  التاأكيد  ت�سمنت  الالئحة  اأن  وبني  املقررة، 

الأجر املتفق عليه نهاية كل �سهر دون تاأخري مع توثيق 

ا�ستالمه له ب�سكل كتابي، وعلى �ساحب العمل اأن يوفر 

للعامل اأو العاملة املنزلية ال�سكن املنا�سب، مع اإتاحته 

ملن يعمل لديه بالتمتع بالراحة اليومية مدة ل تقل عن 

ت�سع �ساعات يومياً، ويوم اأ�سبوعي كاإجازة بح�سب ما 

يتفق عليه الطرفان، اإ�سافة اإىل اأحقية العامل باإجازة 

الأجر مبوجب تقرير طبي يف حال  مر�سية مدفوعة 

انق�ساء  بعد  الراتب  مدفوعة  �سهر  واإجــازة  املر�س، 

نهاية خدمة  العامل مكافاأة  وا�ستحقاق   ، �سنتي عمل 

بعد انتهاء العقد يف حال اأكمل اأربع �سنوات عمل.

قائمة  ت�سمنت  الالئحة  مواد  اأن  ال�سايغ  اأ�ساف  كما 

املخالف  العمل  ب�ساحب  يتعلق  ما  منها  للعقوبات، 

هذه  ن�ست  حيث  لها،  املخالف  العامل  اأو  لالئحة 

بغرامة  املخالف  العمل  �ساحب  تغرمي  على  القائمة 

مالية قدرها األفا ريال اأو منعه من ال�ستقدام ملدة عام 

الثانية  للمرة  ، ويف حال تكرار خمالفته  اأو بهما معاً 

ت�سل الغرامة املالية اإىل خم�سة اآلف ريال ومنعه من 

ال�ستقدام ملدة ثالثة اأعوام ، ويف حال تكرار املخالفة 

اإىل  اإ�سافة  نهائياً،  ال�ستقدام  مُينع من  الثالثة  للمرة 

بعقوبات  يتعلق  ما  اأمــا   ، املالية  الغرامة  م�ساعفة 

العامل  تغرمي  فيتم  لالئحة،  املخالفة  املنزلية  العمالة 

يف  والعمل  اخلدمة  من  منعه  جانب  اإىل  ريــال  األفي 

البالد مع حتمله م�ساريف �سفره.
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من أجل تنظيم العالقة بني صاحب العمل والعامل في اخلدمة املنزلية
الئحة العمالة املنزلية تدخل حيز التطبيق 

وزارة التربية والتعليم تسمح  بإسعاف حاالت العنف واإليذاء داخل مدارس البنات
البنات،  لــ�ــســوؤون  والتعليم  الربية  وزارة  اأ�ــســدرت 

اإىل مديرات املدار�س، يق�سي ال�سماح للفرق  تعميماً 

املرافق  داخــل  الطبية  احلــالت  مببا�سرة  الإ�سعافية 

التعليمية للبنات.

»اأن  ل�سحيفة عكاظ  التعميم وفقاً  وقد جاء يف ن�س 

اللجنة الفرعية حلماية الطالبات واملعلمات للحد من 

بــاإدارة تعليم الريا�س وجدت  حالت العنف والإيــذاء 

�سعوبات يف التعامل مع حالت العنف، مما اأفقدها 

خ�سو�سيتها و�سريتها وتاأخر و�سول اخلدمات الالزمة 

اجلانب  تو�سح  اآلية  الـــوزارة  و�سعت  فقد  لــذا  لها، 

ويجب  احلالت  تلك  مع  للتعامل  والوقائي  الإجرائي 

اأن يتبع من قبل املدر�سة«.

كما ت�سمنت  الآلية ال�سماح للفرق الإ�سعافية مببا�سرة 

احلالت الطبية داخل املرافق التعليمية، التاأكيد على 

واأخذ  امل�ساعدة  اأطلب  بت�سجيل عبارة  العنف  حالت 

معها،  التعامل  اأثناء  التامة  ال�سرية  مع  بذلك،  اإقــرار 

ويف حال العنف اجل�سدي على الطالبة يتم الت�سال 

على اإدارة احلماية الجتماعية للتبليغ عن احلالة، ويف 

حالة مالحظة العنف على الطالبة امل�سارعة با�ستدعاء 

طبيب الوحدة ال�سحية لإثبات الإ�سابة بتقرير طبي 

اإىل غري ذلك من الآليات يف تعميم الوزارة.

مكاتب للخدمة اإلجتماعية باحملاكم
الو�سع  مــن  بالتحقق  الق�ساة  معاونة  اأجــل  مــن 

الأ�سري يف ق�سايا النزاعات الأ�سرية، وم�سكالت 

الطالق والنفقة، قررت وزارة العدل اإن�ساء مكاتب 

للخدمة الجتماعية يف املحاكم ال�سرعية وحماكم 

الأحوال ال�سخ�سية بحيث ترتبط مبا�سرة بالإدارة 

العامة للخدمة الجتماعية بوزارة العدل، وذلك يف 

اإطار اتفاقية التعاون بني وزارتي العدل وال�سوؤون 

الجتماعية، ل �سيما واأن وزارة العدل حتتاج  لفتح 

النطاق  يف  الجتماعية  اخلــدمــات  تقدمي  جمــال 

العديل �سمن �سياق طلب اخلدمات ال�سرعية من 

خالل الإدارة العامة للخدمات الجتماعية بالوزارة، 

وعن طريق مكاتب فرعية �سوف تن�سئها العدل يف 

املحاكم العامة وحماكم الأحوال ال�سخ�سية الأمر 

الذي �سوف ي�ساهم يف م�ساعدة املحتاجني وكبار 

ال�سن وذوي الحتياجات اخلا�سة.

اتفاقية بني أرامكو واجلمعية اخليرية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية
مــن اأجـــل تــدريــب وتــاأهــيــل الأيــتــام، ودجمــهــم يف 

لي�ساهموا يف تنمية املجتمع  املجتمع، وتطويرهم، 

ال�سعودية  اأرامكو  �سوؤون  عام  مدير  وقع  وبناءه، 

ع�سام زين العابدين توفيق اتفاقية مبادرة مع نائب 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام 

عبدالرحمن  بن  �سالح  (بناء)  ال�سرقية  باملنطقة 

من  امل�ستفيدين  الأيتام  وتاأهيل  لتدريب  اليو�سف 

خدمات اجلمعية.

وقال اليو�سف اإن التفاقية بني جمعية بناء و�سركة 

اأرامكو تعترب جزءاً من ال�سراكات املجتمعية وتهدف 

لتحقيق هدف نبيل يف حياة الأيتام الذين هم جزء 

من ن�سيج هذا املجتمع املبارك وهذه املبادرة حتقق 

الكثري لالأيتام من تنمية وتطوير وتدريب ليكونوا 

رجال بناء وعطاء يف هذا املجتمع، وت�سم الربامج 

التدريبية دورات يف بناء �سخ�سية اليتيم والبتكار 

وتنمية اأ�سرة اليتيم ومهارات احلا�سب الآيل واللغة 

الإجنليزية وتطوير العاملني وكذلك تدريب الأيتام 

على املهارات القيادية.
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ال�سنة الثامنة - العدد )94( 

محلياتحمرم  1435ه�  - دي�سمرب   2013 م 

مؤسسة األمير محمد بن فهد  تطلق عدد من البرامج التنموية اإلنسانية
بن  الأمــري حممد  موؤ�س�سة  تعمل 

فهد للتنمية الإن�سانية على اإطالق 

عدد من الربامج الإن�سانية والتي 

تاأهيل  م�سروع  اإطــالق  بينها  من 

وبرنامج  الفقراء  بيوت  وترميم 

اجلامعات  ــجــي  خــري ــل  ــاأهــي ــت ل

اململكة  يف  العمل  �سوق  ملتطلبات 

من خالل مهارتي اللغة الإجنليزية 

واحلا�سب الآيل بالتفاق مع عدد 

الأفكار  ومــركــز  اجلــامــعــات  مــن 

توقيع  اإىل  بالإ�سافة  الإبداعية، 

6 كــرا�ــســي عــلــمــيــة جـــديـــدة يف 

مركز  م�سروع  كذلك  اجلامعات، 

عاملي  كموقع  الإبداعية  الأفكار 

اأفكار  ثالثة  اختيار  على  يقوم 

ــم اخــتــيــار فــكــرة واحـــدة  ومـــن ث

مع  الواقع  اأر�ــس  على  وتطبيقها 

لالأفكار  املالية  اجلــوائــز  تقدمي 

الفائزة والناجحة.

عي�سى  الــدكــتــور  قــال  جهته  مــن 

ملوؤ�س�سة  العام  الأمني  الأن�ساري 

للتنمية  فهد  بــن  حممد  الأمـــري 

الإن�سانية »اأن املوؤ�س�سة ت�سعى يف 

تبنيها للم�ساريع اأن تكون نوعية، 

مل  التي  امل�ساريع  تبني  وكــذلــك 

واملدين  الأهلي  القطاع  بها  يهتم 

ب�سكل  لها  الــدولــة  يف ظــل دعــم 

م�سروع  اأن  اإىل  م�سرياً  كــبــري«، 

حا�سنات ال�سجون اأحد امل�ساريع 

التي تتفرد بها املوؤ�س�سة، م�سيفاً 

ا�سراتيجية  خــطــة  لــديــهــم  اأن 

لتنفيذ  القادمة  �سنوات  للخم�س 

عدد من امل�ساريع اجلديدة.

هيئة الهالل األحمر السعودي متكن عدد من  معتقلي 
غوانتناموا بالتواصل مع أسرهم

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناء 

هيئة  رئي�س  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  في�سل 

على  حر�سه  اإطــار  يف  ال�سعودي،  الأحمر  الهالل 

اأهمية ا�ستكمال الدور الجتماعي والإن�ساين الذي 

الروابط  اإعــادة  برنامج  الهيئة من خالل  به  تقوم 

الأ�سرية، فقد قامت هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي 

 ، اأيــام  ثالثة  مدار  وعلى  املكرمة  مكة  منطقة  يف 

لل�سليب  الدولية  اللجنة  وبني  بينهم  التن�سيق  بعد 

الأحمر، بتمكني عدد من املعتقلني يف (غوانتناموا) 

من التوا�سل مع اأ�سرهم عرب مكاملات مرئية.

وقد اأو�سح املتحدث الر�سمي للهيئة مبنطقة مكة 

املكرمة علي عبد اهلل الغامدي، اأن تلك املكاملات 

الدولية  اللجنة  مندوبة  بح�سور  اأجــريــت  التي 

ال�سوؤون  ومندوبي  �سليمان  رباب  الأحر  لل�سليب 

املطريي  فهد  ال�سعودي  الأحمر  بالهالل  الدولية 

من  ومبتابعة  عبداهلل،  وزلفى  يحيى  اآل  و�سعيد 

�سمو الأمري بندر بن في�سل اآل �سعود نائب املدير 

امل�سرف  الدولية  لل�سوؤون  العامة  لـــالإدارة  العام 

على برنامج اإعادة الروابط الأ�سرية بهيئة الهالل 

الأحمر ال�سعودي.

 من جانبهم رفع ذوو املعتقلني �سكرهم وتقديرهم 

امللك عبداهلل  ال�سريفني  حلكومة خادم احلرمني 

بن عبدالعزيز -حفظه اهلل -  على اجلهود القائمة 

لتوفري �سبل التوا�سل مع اأبنائهم املعتقلني.

بالشراكة مع عدد من اجلهات ذات العالقة
وزارة التربية والتعليم تدرب منسوبيها للتعامل مع احلرائق

الأمن  اإجـــراءات  على  املعلمات  تدريب  اأجــل  من 

هلع  مع  للتعامل  البنات،  مــدار�ــس  يف  وال�سالمة 

حرائق،   حــدوث  حالة  يف  املــدار�ــس  يف  الطالبات 

خطة  وجود  عن  والتعليم  الربية  وزارة  اأو�سحت 

لإدارة الأمن وال�سالمة وذلك عرب �سراكة مع الدفاع 

املتخ�س�سة،  واملعاهد  اجلهات  من  وعــدد   املدين 

جاء ذلك عرب ت�سريح ل�سحيفة القت�سادية.

عام  مدير  احلربي  ماجد  الدكتور  قال  جهته  من 

والتعليم،  الربية  وزارة  يف  وال�سالمة  الأمن  اإدارة 

خالل حديثه لـ »القت�سادية« اأن حالت الهلع لدى 

الطالبات م�سدر قلق لدى اإدارته، واأنهم �سيقابلونها 

بالتدريب امل�ستمر للمعلمات والطالبات، ول �سك اأن 

ذلك يحتاج اإىل تهيئة نف�سية للتعامل مع احلالت 

الطارئة، م�سرياً اإىل اأن الوزارة اأكدت على املدار�س 

العام  مــرات خــالل  الإخــالء خم�س  تنفيذ خطط 

تكون  وهمية  اإخــالء  خطة  اإىل  اإ�سافة  الدرا�سي، 

بالتعاون مع رجالت الدفاع املدين.

وزارة  وال�سالمة يف  الأمن  اإدارة  واأ�سار مدير عام 

املدار�س  من�سوبي  تدريب  اأن  اإىل  والتعليم  الربية 

على خطط الإخالء اأ�سهم يف تقليل مدته من خم�س 

دقائق اإىل ما يقارب الدقيقتني، مبيناً اأن مدار�س 

التعليم العام �ست�سهد خالل الثالث �سنوات املقبلة 

تغرياً يف جمال الأمن وال�سالمة.

والتعليم  الربية  وزارة  اأن  هو  بالذكر  واجلــديــر 

للمدار�س  اإ�سدار دليل �سامل  ال�سروع  يف  ب�سدد 

اأي  الــطــوارئ يف حــال وجــود  للتعامل مع حــالت 

تغيريات مناخية، ت�سر بحياة و�سحة الطالب.
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الذين  اململكة  و�سابات  ب�سباب  الحتفال  بهدف 

ال�سعاب  على  للتغلب  �سعيهم  يف  وا�ستمروا  �سعوا 

التي واجهتهم �سواء يف اإيجاد فر�س عمل منا�سبة 

اأو يف اإن�ساء م�ساريع ريادية خا�سة بهم، خ�س�ست 

وزارة العمل و�سندوق املوارد الب�سرية، جائزة تبلغ 

على  يحر�س  من  لأف�سل  �سعودي  ريال  األف   100

اإيجاد فر�س عمل له ويتخل�س من البطالة، ويتغلب 

اجلائزة  وحملت  تواجهه،  التي  ال�سعوبات  على 

م�سمى “اإ�سرار”.

املوارد  �سندوق  اأ�ــســدره  بيان  اأو�ــســح  جهته  مــن 

الب�سرية اأن اجلائزة مت ت�سميتها بـ“اإ�سرار” لتكرمي 

ال�سباب ال�سعودي الذي ي�سعى اإىل النجاح يف �سوق 

العمل.

واأ�سار اإىل اأنه ياأتي دور “جائزة الإ�سرار” لإظهار 

الأهـــداف،  وحتقيق  التحديات  مواجهة  اأهمية 

وذلك  اأمــل،  خيبة  من  يرافقها  قد  ممن  بالرغم 

و�سابات  ل�سباب  وا�سحة  ر�سالة  اإي�سال  بهدف 

اململكة باأن النجاح ل بد اأن يتحقق مع املثابرة.

الثقة يف  اإىل غر�س  للبيان  وفقاً  اجلائزة  وتهدف 

نفو�س ال�سباب وت�سجيعهم على املثابرة والإ�سرار 

املناف�سة  ظل  يف  عمل  فر�س  وخلق  اإيــجــاد  على 

على  اهتمامها  وتركز  العمل،  �سوق  يف  املتزايدة 

ق�س�س �سباب و�سابات ا�ستطاعوا بعزمهم حتويل 

اإىل واقع بالرغم من التحديات وا�سعني  الأحالم 

عــلــى طريق  اأول خــطــوة  عــلــى  اأقــدامــهــم  بــذلــك 

النجاح. 

امل�سابقة  يف  امل�ساركات  تقدمي  عملية  اأن  يذكر 

املوقع  خــالل  مــن  فقط  �ستتم  املراجعة  وعملية 

www.IsrarAward. للجائزة  ــكــروين  الإل

com

الدكتور  اأ�ـــســـدر 

بن  اللطيف  عبد 

اآل  الــعــزيــز  عــبــد 

الرئي�س  ال�سيخ، 

الأمر  لهيئة  العام 

والنهي  باملعروف 

قراراً  املنكر،  عن 

باإن�ساء  يــقــ�ــســي 

عدة وحدات اإدارية 

متخ�س�سة بق�سايا نوعية كوحدة مكافحة البتزاز، 

ووحدة مكافحة ال�سحر وال�سعوذة، وت�سرف عليها 

الرئا�سة  فروع  يف  لها  التابعة  الفرعية  الوحدات 

بجميع مناطق اململكة.

ملكافحة  وحــدة  اإن�ساء  قــرار  اأن  بالذكر  اجلدير 

جرائم البتزاز جاء عقب رفع تقارير من الإدارات 

ذات الخت�سا�س، والتي ت�سري اإىل تزايد البالغات 

الأخرية  الآونــة  اجلرائم يف  هذه  وال�سكاوى حول 

الهيئة  عمل  ي�سبح  وحتى  للنظر،  ملفت  ب�سكل 

التنظيم  حيث  من  واأ�سمل  اأو�سع  املجال  هذا  يف 

والتنفيذ واملتابعة وال�سرية والدقة وال�ستعجال يف 

معاجلتها وفق الأنظمة والتعليمات.

ويف �سياق مت�سل قال م�سدر  ل�سحيفة اليوم اأنه 

البالغات  ل�ستقبال  موحد  رقم  تخ�سي�س  �سيتم 

املبلغني؛  مع  ب�سرية  التعامل  و�سيتم  وال�سكاوى، 

وحدة  و�سرتبط  حقوقهم،  على  حفاظاً  ــك  وذل

مكافحة جرائم البتزاز املوجودة يف مقر الرئا�سة 

مبا�سرة باأق�سام الهيئة املوزعة على الأحياء واملدن، 

و�ست�سدر اآليات خا�سة بتنظيم عمل هذه الوحدة 

خالل الأيام القادمة وتقوم الوحدة بالإ�سراف على 

البالغات  وتلقي  البتزاز  ق�سايا  يف  الهيئة  عمل 

والهيئات  ــفــروع  ال مــع  معاجلتها  اآلــيــة  ومتابعة 

واملراكز.

كما يهدف اإن�ساء الوحدة اإىل التن�سيق مع الإدارات 

مكثفة  وقائية  برامج  لإعداد  الرئا�سة؛  يف  املعنية 

اإ�سافة  املجتمع من خطر هذه اجلرمية،  حلماية 

اإىل ال�سعي لتطوير اأداء العاملني يف مراكز الهيئة 

على التعامل مع هذه اجلرائم مبهنية عالية، وفق 

وتهيئة  اجلزائية،  الإجــراءات  ونظام  الهيئة  نظام 

اأكرب عدد ممكن من املراكز ملبا�سرة تلك الق�سايا. 

إطالق أول برنامج جتريبي للعمل من املنزل في اململكة
اأمام  بهدف فتح جمالت عديدة 

بالعمل  الراغبة  ال�سعودية  املــراأة 

فهد  الدكتور  اأو�سح  منزلها،  من 

العام  ــر  ــدي امل نــائــب  الــتــخــيــفــي، 

�سندوق  يف  اخلــا�ــســة  لــلــربامــج 

التنمية الب�سرية (هدف)، اإطالق 

جتريبي  برنامج  لأول  ال�سندوق 

اململكة، مبيناً  للعمل عن بعد يف 

يفتح  �ــســوف  الــربنــامــج  هــذا  اأن 

الباحثات  لتوظيف  جديداً  باباً 

النائية يف  املناطق  العمل يف  عن 

اململكة، لفتاً اإىل اأن هذا امل�سروع 

تطّورها  التي  الربامج  اأحــد  هو 

�سركة “تكامل” خلدمات الأعمال 

القاب�سة، وهي �سركة متخ�س�سة 

بتقدمي ودعم خدمات وزارة العمل 

و�سندوق تنمية املوارد الب�سرية.

�سركة  وّقعت  ال�سياق   ذات  ويف 

الأعـــمـــال  خلـــدمـــات  “تكامل” 

تفاهم  ــرة  ــذك م اأول  الــقــابــ�ــســة 

ملزودي خدمة العمل عن بعد يف 

اململكة، مع �سركة انبعاث التقنية 

عن  ووقــع  ال�سعودية،  “تو�سري” 
خالد  الدكتور  “تكامل”  �سركة 

املديريني،  جمل�س  رئي�س  الغنيم 

“تو�سري”  عــــن  ـــــع  وق ــا  ــم ــن ــي ب

الرئي�س  الطوالة  �سعود  املهند�س 

التنفيذي ل�سركة انبعاث التقنية، 

ومبوجب هذه املذكرة تقوم �سركة 

مزود  كـــاأول  بالعمل  “تو�سري” 
خلدمة العمل عن بعد لدى �سركة 

بتطوير  ــقــوم  ت ــتــي  ال “تكامل” 
ل�سالح  الربنامج  هــذا  وت�سغيل 

مراقبته  على  والإ�سراف  هدف، 

ذات  احلكومية  باجلهات  وربطه 

العالقة.

الربنامج  هذا  “اإنَّ  الغنيم  وقــال 

وظائف  اإيـــجـــاد  يف  �ــســيــ�ــســهــم 

من  ويــُحــّد  للمواطنني،  جــديــدة 

بحثاً  املــدن  اإىل  الهجرة  ظاهرة 

عــن الــعــمــل، كــمــا �ــســوف يهيئ 

للمراأة  ومنا�سب  اآمن  عمل  مناخ 

�سركة  اأن  مــوؤكــداً  ال�سعودية” 

حتقيق  على  �ستعمل  “تكامل” 
و�سندوق  العمل  وزارة  متطلبات 

هذا  من  الب�سرية  ــوارد  امل تنمية 

ـــامـــج، وذلـــــك مـــن خالل   ـــربن ال

عن  العمل  بوابة  وت�سغيل  تطوير 

بعد، وكذلك تاأهيل وربط مزودي 

اخلدمة بالبوابة، اإ�سافة اإىل مهام 

الإ�سراف والرقابة وقيا�س الأداء، 

الربنامج  ــتــزام  ال مــن  والتحقق 

تقنن  التي  والإجــــراءات  بالنظم 

العمل عن بعد، اإىل جانب تقدمي 

خدمات وزارة العمل واملوؤ�س�سات 

البوابة  هذه  خالل  من  ال�سقيقة 

الإلكرونية.
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 ،»2013 العامل  �سكان  »حالة  تقرير  ناق�س 

املتحدة  الأمم  �ــســنــدوق  عـــن   ــادر  ــ�ــس ال

احلمل  معدلت  ارتفاع  موؤخراً،  لل�سكان  

والتى  النامية،  ــدول  ال يف  املراهقات  بني 

ت�سل اإىل 7.3 مليون حالة كل عام، مطالباً 

على  الفتيات  م�ساعدة  اإىل  احلــكــومــات 

التعليم  من خالل  اإمكاناتهن  كامل  حتقيق 

اأنه  موؤكداً   ، املالئمة  ال�سحية  واخلدمات 

من اأ�سل 7.3 مليون ولدة ملراهقات، تكون 

مليونان لفتيات يف �سن الـ14 اأو اأقل، وكثري 

ظروف  مــن  احلمل  ب�سبب  يعانني  منهن 

�سحية خطرية على املدى الطويل وعواقب 

اجتماعية، وت�سري التقديرات اإىل وفاة 70 

من  �سنوياً  النامية  الدول  األف مراهقة يف 

م�ساعفات اأثناء احلمل والولدة.

وقال املدير التنفيذى لل�سندوق باباتوندى 

يوجه  الأحيان،  من  كثري  “يف  اأو�ستيميهن 

املجتمع اللوم للفتاة فقط، واحلقيقة هي اأن حمل 

املراهقات هو يف معظم الأحيان لي�س نتيجة اختيار 

ولظروف  اخليارات،  غياب  ب�سبب  واإمنــا  متعمد، 

خارجة عن اإرادة الفتاة، بل هو نتيجة لفر�س تعليم 

والتوعية،  املعلومات  ونق�س  معدومة  اأو  حمــدودة 

والرعاية ال�سحية”.

اإىل  ترمي  خطوة  ويف  اجلــانــب  ذات  ويف 

احلكومة  وافــقــت  ــرات،  ــس ــا� ــق ال حــمــايــة 

الإ�سبانية على قانون يق�سي اإىل رفع احلد 

الأدنى املطلق للزواج من 14 اإىل 16 عاماً، 

جالردون   رويــز  الربتو  العدل  وزيــر  وقــال 

و  الق�سر  حماية  اإىل  ترمي  اخلــطــوة  اإن 

مع  يتما�سى  الإ�سباين  الت�سريع  جعل  اإىل 

القوانني ال�سارية يف اأغلب الدول الأوروبية 

الأخرى، كما �سريفع الإ�سالح �سن املوافقة 

على العالقة اجلن�سية مع بالغ من 13 اإىل 

16 عاماً.

اجلدير ذكره هو اأن احلد الأدنى للزواج يف 

اإ�سبانيا هو 18 عاماً ولكن حتى الآن ميكن 

حدوث ا�ستثناءات لأ�سخا�س ت�سل اأعمارهم 

عائلة  اأو  قا�ِس  بت�سريح من  عاماً  اإىل 14 

ال�سخ�س، واجلدير بالذكر اأن زواج الق�سر 

اإ�سبانيا، وبح�سب هيئة الإح�سائيات (اآي  نادر يف 

ان ايه) فاإن 268 قا�سراً تزوجوا يف عام 2012.
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مواجهةحمل املراهقات بالدول النامية وأسبانيا ترفع احلد األدنى للزواج إلى 16 عامًا

سوء أن���واع  م��ن  ن��وع  بالسجناء  السجون  اكتظاظ  تعتبر  املتحدة   األمم 
املعاملة

املــقــرر اخلــا�ــس يف الأمم  قـــال 

املتحدة خوان منديز، اأنَّ اكتظاظ 

ال�سجناء يف ال�سجون ي�سبه نوعاً 

والتعذيب،  املــعــامــلــة  �ــســوء  مــن 

يزداد  ال�سجناء  »عــدد  واأ�ــســاف 

عددهم  اخلــمــ�ــس،  ــارات  ــق ال يف 

ماليني   10 حــوايل  حالياً   يبلغ 

ي�سبب  ذلــك  اأن  لفــتــاً  �سخ�س، 

بالن�سبة  جــداً  ثقيل  مــايل  عــبء 

على  �سلبي  تــاأثــري  مــع  لــلــدول 

ظروف العتقال«.

و طالب يف الوقت ذاته ب�سرورة 

التي  الدولية  القواعد  مراجعة 

اأجل  من  املتحدة  الأمم  حددتها 

تعود  والــتــي  ال�سجناء  معاملة 

واأ�ساف  قرن،  ن�سف  من  لأكرث 

لها  قيمة  “ل  الــقــواعــد  »هـــذه 

اأنها  حتى  املجالت”  بع�س  يف 

املتعلقة  الن�سو�س  مع  تتعار�س 

بحقوق الن�سان«، موؤكداً اأن تلك  

القواعد ل تن�س بالتحديد على 

واأ�سكال  للتعذيب  املطلق  “املنع 

اأخرى من �سوء املعاملة”، موؤكداً 

على اأنه يتعني مراجعة القواعد 

مبا يوؤدي اإىل “�سبط ا�ستخدام 

منع  واإىل  النفرادي”  احلب�س 

منعاً  الحتجاز  من  ال�سكل  هذا 

باتاً بالن�سبة للقا�سرين واملعوقني 

عقلياً والن�ساء احلوامل، واأ�ساف 

اأن  يجب  الــقــواعــد  تطبيق  اإن 

اأي�ساً كل ال�سجون وبينها  ي�سمل 

النف�سي  الــطــب  م�ست�سفيات 

ومفو�سيات ال�سرطة.

إط���الق مبادرة س���عودية ملس���اعدة 10 آالف ش���خص عل���ى اس���تعادة أبصارهم في 
دول أفريقيا

بهدف م�ساعدة 10 اآلف �سخ�س 

على ا�ستعادة الب�سر يف اأفريقيا، 

ــن الأمــــري عــبــد الــعــزيــز بن  اأعــل

جمل�س  ورئي�س  موؤ�س�س  اأحــمــد 

اإدارة احتاد مكافحة العمى، عن 

اإطالق مبادرة حتمل ا�سمه.

جاء ذلك يف كلمة األقاها الأمري 

عبد  بن  اأحمد  بن  العزيز  عبد 

املنتدى  افــتــتــاح  خـــالل  الــعــزيــز 

العمى  ملكافحة  الأول  اخلليجي 

الإماراتية، حيث  دبي  مدينة  يف 

عقد املنتدى حتت رعاية ال�سيخ 

نهيان وزير  اآل  نهيان بن مبارك 

الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع 

الدولية  املنظمة  مــقــر  رئــيــ�ــس 

�سيفرز«  »�سايت  الب�سر  لإنقاذ 

يف الإمارات.

ـــال الأمــــري عــبــد الــعــزيــز يف  وق

هذه  يف  األــقــاهــا  الــتــي  الكلمة 

احتاد  »م�ساركة  اإن  املنا�سبة، 

املنتدى  يف  ــعــمــى  ال مــكــافــحــة 

العمى،  ملــكــافــحــة  ــيــجــي  اخلــل

يهدف اإىل تن�سيق جهود اأن�سطة 

خا�سة  اخلــلــيــجــيــة  املــنــظــمــات 

العاملة  املنظمات  من  وغريها 

يف جمال مكافحة العمى، والتي 

تهدف اإىل و�سع وتنفيذ اخلطط 

مبكافحة  اخلــا�ــســة  والـــربامـــج 

العمى يف منطقة اأفريقيا و�سرق 

الأمري عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز يف املنتدى بحر املتو�سط«.

اخلليجي ملكافحة العمى 
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حملة عاملية ضد شلل األطفال في الشرق األوسط
بهدف حماية اأكرب عدد ممكن من الأطفال ، بداأت 

املتحدة  الأمم  و�سندوق  العاملية  ال�سحة  منظمة 

للطفولة، يف حملة لتح�سني نحو ع�سرين مليون 

طفل يف �سبع دول يف ال�سرق الأو�سط ، �سد �سلل 

الأطفال بعد ظهوره يف �سوريا.

اأنه  اأعلنت  قد  العاملية  ال�سحة  منظمة  وكانت 

�سمال  يف  اإ�سابة  حــالت  ع�سر  ظهور  تاأكيد  مت 

تقل  لأطفال  احلالت  تلك  ومعظم  �سوريا،  �سرق 

اأعمارهم عن العامني.

جاء ذلك عرب بيان اأ�سدرته املنظمة موؤخراً، واأكد 

البيان اأن منطقة ال�سرق الأو�سط مل ت�سهد ظهور 

حالت ل�سلل الأطفال ملدة ع�سر �سنوات تقريباً، 

الأطفال  �سلل  فريو�س  عزل  »مت  البيان  واأ�ساف 

مت  التي  ال�سحي  ال�سرف  مياه  من  عينات  من 

يف   2013 اأبريل  ني�سان/  من  التا�سع  يف  جمعها 

الغربية وقطاع  اإ�سرائيل، وم�سر وال�سفة  جنوب 

مياه  الــفــريو�ــس يف  عــن  الك�سف  وقــد مت  غــزة، 

اأي  الإبالغ عن  يتم  ال�سحي فقط، ومل  ال�سرف 

اإ�سابة بالفريو�س«.

با�سم  املتحدثة  بــاري  �سونا  بينت  جانبها  مــن 

واإيران  م�سر،  ت�سمل  احلملة  »اأنَّ  جنيف  يف  املنظمة 

والعراق، والأردن، ولبنان وال�سفة الغربية وقطاع غزة 

و�سوريا وتركيا«.

العدد الإجمايل لالأطفال امل�ستهدفني  واأ�سافت »يبلغ 

من احلملة نحو ع�سرين مليوناً، و�سي�ستمر هذا اجلهد 

التح�سني،  حمالت  خاللها  تتكرر  اأ�سهر،  �ستة  ملــدة 

لرفع  واجلهد  الن�ساط  من  مكثفة  فرة  تكون  و�سوف 

النزاعات  بها  ع�سف  منطقة  يف  احل�سانة  م�ستوى 

اأي�ساً يف بع�س الأجزاء التحركات ال�سكانية  و�سهدت 

الكبرية«.

للطفلةاليوم الدولي

منظمات دولية تدعو إلى ابتكار املزيد من الوسائل لتمكني الفتيات من مواصلة التعليم

يف بنغالدي�ض املدار�ض العائمة اإحدى طرق البتكار التي ت�ساعد الفتيات على �سمان موا�سلة تعليمهن

الدويل  اليوم  و�سركاوؤها  اليوني�سيف  منظمة  اأحيت 

يتم  حيث  اكتوبر،  من   11 الــ  ي�سادف  والذي  للفتاة 

ت�سليط ال�سوء من خالله على كيفية متكني الفتيات 

لتلك  الــتــحــديــات   مواجهة  وو�ــســائــل  حقوقهن  مــن 

احلقوق يف جميع اأنحاء العامل.

هذا  مو�سوع  هو  الفتيات«  تعليم  اأجل  من  »الإبتكار 

العام، والذي يوؤكد �سرورة العمل على اإيجاد  واإبتكار 

الفتيات  اأجل متكني  وو�سائل جديدة من  نهج جديد 

ل  الــذي  الوقت  يف  �سيما  ل  التعليم،  يف  حقهن  من 

يزال هناك 31 مليون فتاة يف �سن املدر�سة البتدائية 

خارج املدر�سة، وحتى عندما تلتحق الفتيات باملدر�سة 

ال�سعب  من  جتعل  كــربى  حتديات  يواجهن  فاإنهن 

بالن�سبة لهن موا�سلة احل�سور والتعليم.

تدريجية  تغيريات  اإحــداث  ميكنه  الإبتكار  وباعتبار 

وتو�سيله  وت�سميمه  التعليم،  اإىل  الو�سول  كيفية  يف 

والتمكني،  والتعليم  الفتيات  م�ساركة  تعزيز  اأجل  من 

املثال، يف  �سبيل  فعلى   ، اإ�ستخدامه  على  ُعمل  فقد 

بالطاقة  تعمل  عائمة  مدار�س  ابتكار  مت  بنغالدي�س 

للفتيات  التعليم  موا�سلة  �سمان  اأجل  من  ال�سم�سية 

والفتيان الذين يعي�سون يف املجتمعات املحلية املت�سررة 

من الفي�سانات وارتفاع من�سوب مياه البحر.

املهارات يف  النق�س يف  ملعاجلة  اأفريقيا،  ويف جنوب 

ت�سجيع  والهند�سة، مت  والتكنولوجيا  العلوم  جمالت 

املجالت،  تلك  اأف�سل يف  اأداء  على حتقيق  الفتيات 

اأي�ساً يحدد برنامج “تكنو غريل” فتيات يف املدار�س 

ال�سركات  لدى  اإر�سادية  برامج  يف  وي�سعهن  الأفقر 

الوظيفي  الإر�ساد  وهذا  املهارات،  لتنمية  ومبادرات 

ي�ساعدهن على اكت�ساب الثقة ويربط درو�س املدر�سة 

باملهارات التي �سوف يحتجن اإليها لتحقيق النجاح يف 

عامل العمل “احلقيقي”.

املتحدة  لــالأمم  العام  الأمــني  قال  مت�سل  �سياق  ويف 

الدويل  اليوم  مبنا�سبة  له  ر�سالة  يف  مــون  كي  بــان 

من  لهن  ما  وكفالة  الفتيات  متكني  »ي�سكل  للفتيات 

له من متييز  يتعر�سن  ملا  والت�سدي  الإن�سان  حقوق 

اأ�سا�سية لتقدم الب�سرية جمعاء، ومن  وعنف م�سائل 

اأف�سل �سبل حتقيق جميع هذه الأهداف تزويد الفتاة 

بالتعليم الذي ت�ستحقه.

من  اأن فتيات كثريات جداً يف عدد كبري جداً  غري 

فتيات،  كونهن  ملجرد  للحرمان  يتعر�سن  البلدان 

من  اأي�ساً  اأمهاتهن  ُحرمت  الالتي  الفتيات  ويواجه 

املحلية  املجتمعات  يف  يع�سن  الــالتــي  اأو  التعليم، 

اأكرب  عوائق  عجز،  من  يعانني  الالتي  اأو  الفقرية، 

بكثري، اأما الفتيات الالتي يلتحقن باملدر�سة، فالعديد 

منهن يواجهن التمييز والعنف.

ت�سريع  اأجل  من  العاملية  اأولً  التعليم  مبادرة  ن�ساأت 
ُ
اأ وقد 

ول  طفل،  لكل  التعليم  توفري  يف  التقدم  اإحـــراز  ــرية  وت

�سيما الفتيات، ونهدف اإىل تعليم ل يقت�سر على القراءة 

قادرين  عامليني  مواطنني  اإن�ساء  اإىل  ون�سعى  واحل�ساب؛ 

القرن  ي�سهدها  التي  املعقدة  التحديات  جمابهة  على 

احلادي والع�سرون.

جديدة  حلول  اإىل  بحاجة  نحن  معقولة،  نتائج  ولتحقيق 

للتحديات التي تواجهها الفتيات يف احل�سول على التعليم 

ويجب علينا اأن ن�سغي اإىل اأ�سوات ال�سباب.

العامل �ساركن  اأرجاء  اإىل فتيات من جميع  ا�ستمعُت  وقد 

يف امل�ساورات املتعلقة بالإعالن اجلديد اخلا�س بالفتيات، 

واإين عاقد العزم على كفالة اأن تقوم مبادرة التعليم اأولً 

العاملية بح�سد جميع ال�سركاء من اأجل ال�ستجابة لدعوتهن 

القوية طلباً للتمكني.

وعلى نطاق اأو�سع، يجب على حملتنا الرامية اإىل حتقيق 

الأهداف الإمنائية لالألفية بحلول عام 2015 وو�سع روؤية 

ملا بعد ذلك التاريخ اأن تعالج �سواغل فتيات العامل وما لهن 

من اإمكانيات.

على  للطفلة،  الــدويل  اليوم  هذا  مبنا�سبة  معاً،  فلنعمل 

ال�ستثمار يف التعليم حتى تتمكن الفتيات من امل�سي قدماً 

م�ستقبلنا  يف  وامل�ساهمة  ال�سخ�سي  منائهن  م�سرية  يف 

امل�سرك«.
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قانونيات

ومت�ساوية  مالئمة  فر�س  توفري  على  وت�سجع  والفنية  الثقافية 

للن�ساط الثقايف والفني وال�ستجمامي واأن�سطة اأوقات الفراغ.

                  املادة الثانية والثالثون

1. تعرف الدول الأطراف بحق الطفل يف حمايته من ال�ستغالل 

القت�سادي ومن اأداء اأي عمل يرجح اأن يكون خطرياً اأو اأن ميثل 

بنموه  اأو  الطفل  ب�سحة  اأن يكون �ساراً  اأو  الطفل،  لتعليم  اإعاقة 

البدين، اأو العقلي، اأو الروحي، اأو املعنوي، اأو الجتماعي.

2. تتخذ الدول الأطراف التدابري الت�سريعية والإدارية والجتماعية 

والربوية التي تكفل تنفيذ هذه املادة، ولهذا الغر�س، ومع مراعاة 

بوجه  الأطــراف  الدول  تقوم  ال�سلة،  ذات  الأخــرى  الدولية  ال�سكوك  اأحكام 

خا�س مبا يلي:

(اأ) حتديد عمر اأدنى اأو اأعمار دنيا لاللتحاق بعمل.

(ب) و�سع نظام منا�سب ل�ساعات العمل وظروفه.

(ج) فر�س عقوبات اأو جزاءات اأخرى منا�سبة ل�سمان بغية اإنفاذ هذه املادة 

بفعالية.

                                املادة الثالثة والثالثون

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة، مبا يف ذلك التدابري الت�سريعية 

والإدارية والجتماعية والربوية، لوقاية الأطفال من ال�ستخدام غري امل�سروع 

املعاهدات  يف  حتددت  وح�سبما  العقل،  على  املوؤثرة  واملــواد  املخدرة  للمواد 

الدولية ذات ال�سلة، وملنع ا�ستخدام الأطفال يف اإنتاج مثل هذه املواد بطريقة 

غري م�سروعة والجتار بها.

                                املادة الرابعة والثالثون

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع اأ�سكال ال�ستغالل اجلن�سي 

خا�س،  بوجه  الأطــراف،  الدول  تتخذ  الأغرا�س  ولهذه  اجلن�سي،  والنتهاك 

جميع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة الأطراف ملنع:

(اأ) حمل اأو اإكراه الطفل على تعاطي اأي ن�ساط جن�سي غري م�سروع.

املمار�سات  اأو غريها من  الدعارة  لالأطفال يف  ال�ستغاليل  ال�ستخدام  (ب) 

اجلن�سية غري امل�سروعة.

(ج) ال�ستخدام ال�ستغاليل لالأطفال يف العرو�س واملواد الداعرة.

     املادة  التا�سعة والع�سرون 

الطفل موجهاً  تعليم  يكون  اأن  الأطــراف على  الــدول  توافق   .1

نحو:

(اأ) تنمية �سخ�سية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية اإىل 

اأق�سى اإمكاناتها.

(ب) تنمية احرام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية واملبادئ 

املكر�سة يف ميثاق الأمم املتحدة.

وقيمه  ولغته  الثقافية  وهويته  الطفل  ذوي  احــرام  تنمية  (ج) 

والبلد  الطفل  فيه  يعي�س  الذي  للبلد  الوطنية  والقيم  اخلا�سة، 

الذي ن�ساأ فيه يف الأ�سل واحل�سارات املختلفة عن ح�سارته.

(د) اإعداد الطفل حلياة ت�ست�سعر امل�سوؤولية يف جمتمع حر، بروح من التفاهم 

ال�سعوب  جميع  بني  وال�سداقة  اجلن�سني  بني  وامل�ساواة  والت�سامح  وال�سلم 

واجلماعات الإثنية والوطنية والدينية والأ�سخا�س الذين ينتمون اإىل ال�سكان 

الأ�سليني.

(هـ) تنمية احرام البيئة الطبيعية.

2. لي�س يف ن�س هذه املادة اأو املادة 28 ما يف�سر على اأنه تدخل يف حرية 

اإن�ساء املوؤ�س�سات التعليمية واإدارتها، رهناً على الدوام  الأفراد والهيئات يف 

وبا�سراط  املــادة  هذه  من   1 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  املبادئ  مبراعاة 

مطابقة التعليم الذي توفره هذه املوؤ�س�سات للمعايري الدنيا التي قد ت�سعها 

الدولة.

  

                                    املادة الثالثون  

اأ�سخا�س من  اأو  لغوية  اأو  دينية  اأو  اإثنية  اأقليات  فيها  توجد  التي  الدول  يف 

ال�سكان الأ�سليني، ل يجوز حرمان الطفل املنتمي لتلك الأقليات اأو لأولئك 

ال�سكان من احلق يف اأن يتمتع، مع بقية اأفراد املجموعة، بثقافته، اأو الإجهار 

بدينه وممار�سة �سعائره، اأو ا�ستعمال لغته.

                                    املادة الواحد والثالثون

الفراغ، ومزاولة  الراحة ووقت  الطفل يف  الأطــراف بحق  الدول  1. تعرف 

احلياة  يف  بحرية  وامل�ساركة  ل�سنه  املنا�سبة  ال�ستجمام  واأن�سطة  الألعاب 

الثقافية ويف الفنون.

2. حترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل يف امل�ساركة الكاملة يف احلياة 

ماهي الفئات املستثناة من اخلضوع لنظام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ؟

استشارات قانونية
امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

اعرف

الجزء الخامس من »اتفاقية حقوق الطفل«

* انضمت اململكة إلى اتفاقية حقوق الطفل في فبراير 1996م وحتفظت على املواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، والتي اعتمدتها األمم املتحدة 
في 20 نوفمبر 1989م

 حدد النظام الفئات امل�ستثناة من اخل�سوع لأحكامه على النحو التايل:-

اأ - موظفوا الدولة الذين يتمتعون باأنظمة معا�سات التقاعد املدنية او الع�سكرية.

ب- العامل الأجنبي الذي يعمل يف هيئة دولية اأو �سيا�سية اأو ع�سكرية اأجنبية.

ج- العاملون يف الأعمال الزراعية اأو احلراجية اأو الرعي ولي�سمل هذا ال�ستثناء اخلا�سعني منهم لنظام العمل والعمال ، والعاملني يف اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات 

العامة ، وكذلك العاملني منهم يف املوؤ�س�سات اخلا�سة وال�سركات التي تتوافر لديها املعايري وال�سوابط التي حتددها الالئحة.

د - البحارة مبن فيهم ال�سيادون البحريون ، ولي�سمل هذا ال�ستثناء اخلا�سعني منهم لنظام العمل والعمال ، وكذلك العاملني يف املوؤ�س�سات وال�سركات البحرية 

و�سركات ال�سيد التي تتوافر فيها املعايري وال�سوابط التي حتددها الالئحة.

هـ - خدم املنازل الذين يعملون باخلدمة املنزلية.

و - العامل الأجنبي الذي يتم ا�ستقدامه اإىل اململكة للقيام بعمل لي�ستغرق اجنازه يف املعتاد اأكرث من ثالثة اأ�سهر كالأطباء الزائرين وامل�ست�سارين ونحوهم.

ز - عمال ال�ست�سناع وهم الذين يعملون يف منازلهم حل�ساب اأنف�سهم ول ي�ستخدمون اأي عمال.

ح - اأفراد اأ�سرة �ساحب العمل العاملون يف املن�ساآت العائلية التي ليعمل بها �سواهم.

وقد اأجاز النظام لعمال ال�ست�سناع واأفراد اأ�سرة �ساحب العمل طلب ال�سراك الختياري �ساأنهم يف ذلك �ساأن اأ�سحاب الأن�سطة واملهن احلرة.

واجباتك

حقوقك
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بعدما عر�ست اململكة العربية 

على  اجنــازاتــهــا   ال�سعودية  

لالأمم  التابع  الأمـــن  جمل�س 

حقوق  جمـــال  يف  ــحــدة،  ــت امل

الإن�سان،  ودعوتها للكثري من 

املراقبني لزيارتها وم�ساهدت 

اأنظمتها احلقوقية على اأر�س 

ــــازت مبــقــعــد يف  الـــواقـــع، ف

املجل�س بعد اأن ح�سدت 140 

�سوتاً من اأع�ساء املجل�س.

بندر  الدكتور  قال  جهته  من 

حقوق  هيئة  رئي�س  العيبان، 

النتخاب  هذا  »اأن  الإن�سان، 

على  تاأكيداً  حق  �سهادة  هو 

جهود  من  اململكة  تبذله  ما 

وامل�ساواة  العدل  تر�سيخ  يف 

حقوق  وتـــعـــزيـــز  وحـــمـــايـــة 

ال�سعيدين  عــلــى  ــان  ــس ــ� الإن

يربز  كما  والــــدويل،  املحلي 

جتاه  اململكة  مــواقــف  ثــبــات 

العادلة  الإن�سان  حقوق  ق�سايا 

يف العامل«.

واأ�سار اإىل ما تبذله اململكة من 

جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف 

انتهاكات حقوق الإن�سان خا�سة 

الإقليمية  الأحــــــداث  ظــل  يف 

العامل  ي�سهدها  التي  والدولية 

انتهاكات  مــن  ي�ساحبها  ومـــا 

ج�سيمة حلقوق الإن�سان.

اجلدير ذكره هو اأنه مت انتخاب 

ال�سني ورو�سيا وكوبا، اإىل جانب 

جمل�س  يف  كاأع�ساء  ال�سعودية 

الأمن. 

تقوم اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني 

اآل �سعود  ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

اإن�سانية  اأبعاد  ذات  رائدة  بجهود  اهلل-  -حفظه 

اأنواعه  ب�ستى  والتطرف  والطائفية  العن�سرية  تنبذ 

بينهم  فيما  ال�سعوب  تقارب  على  العمل  خالل  من 

والدعوة لر�سيخ مبداأ احلوار بني الأديان واحرام 

الآخر يف اأكرث من موقف، كان اآخرها املبادرة الكرمية 

التي دعا اإليها خادم احلرمني ال�سريفني لتعزيز قيم 

»حوار الأديان ال�سماوية«، و التي تعترب من املبادرات 

ال�سورة  ت�سحيح  يف  رئي�سي  ب�سكل  و  ت�ساهم  التي 

املغلوطة عن الدين الإ�سالمي و تر�سخ مبداأ الت�سامح 

و احلوار و نبذ العنف و التطرف و التع�سب و تدعو 

للتعاي�س مع الختالف و الق�ساء على اأي مظهر من 

مظاهر العنف، والتطرف، والعمل، على فتح قنوات 

ال�سماوية مبا  اأتباع جميع الأديان  البناء مع  احلوار 

واإر�ساء  الإن�سان،  حقوق  احرام  ي�ساهم يف حتقيق 

مطلب جلميع  تُعترب  والتي  الدوليني  وال�سلم  الأمن 

�سعوب العامل.

التي تقوم  الإن�سانية  اأنه يف مقابل هذه اجلهود  اإل 

بها اململكة على ال�سعيد الدويل يظهر لنا بني فرة 

بني  العن�سرية  توؤجج  ممنهجة  �ساذة  فئات  واأخرى 

�سعوب العامل لتحقيق اأجندة �سيا�سية تهدف جلعل 

العامل يعي�س يف �سراعات واأعمال عنف وانتهاكات 

حلقوق الإن�سان، دون اأن يكون للمجتمع الدويل موقف 

حازم اإزاء ما تقوم به هذه الفئات من ت�سرفات حتت 

الذي  الفيلم  منها  كان  والتي  التعبري،  حرية  غطاء 

ينتق�س من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حيث 

مثل  وا�ستنكار  �سجب  الدويل  املجتمع  على  يجب 

حزم  بكل  خلفها  يقوم  من  وحما�سبة  الأفعال  هذه 

من خالل جترميها ملا تنطوي عليه هذه الأفعال من 

وتن�سف  العاملي  ال�ستقرار  لزعزعة  تهدف  اأعمال، 

كما  ب�سالم،  العامل  ليعي�س  املبذولة  اجلهود  جميع 

ينبغي على اأفراد ال�سعوب الإ�سالمية جتنب التعبري 

والإعتداء  العنف  با�ستخدام  وغ�سبها  رف�سها  عن 

على الأبرياء مبا يحقق هدف من قام بعمل الفيلم 

واأن تتذكر دائماً باأن الإ�سالم دين �سالم . 
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�سرة لتعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�سحابها

عناوين اجلمعية
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فرع منطقة مكة املكرمة: جدة- حي املحمدية - طريق املدينة النازل هاتف : 026222261 فاك�س 026222196 026227235 

�س.ب 116664 جدة 21391

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

فرع منطقة اجلوف : �سكاكا - حي العزيزية - هاتف 046258144 - فاك�س 046258155 - �س.ب : 2766

فرع املنطقة ال�سرقية : هاتف 038098353 - فاك�س 038098354 �س.ب 15578 الدمام 31454

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

مكتب العا�سمة املقد�سة: هاتف 025545211  - فاك�س 025545212

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

nshr1@yahoo.com

 التحرير 
مركز املعلومات

nshrsa@gmail.com

التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

www.nshr.org.sa حقــــوق

 طبعت بدعم من

موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

ازدراء الأديان وحقوق الإن�سان

ثقافة حقوق اإلنسان

الرياضنقاًل عن صحيفة

السعودية تفوز  مبقعد في مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة

موسم األمطار


