
وفد سويدي يزور اجلمعية

تعقد اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان، اجتماع جمعيتها العمومية 

ال�ساد�س ع�سر، �سباح يوم ال�سبت  1435/3/10هـ، مبركز �سعود 

البابطني اخلريي للرتاث والثقافة، برئا�سة رئي�س اجلمعية الدكتور 

اجلمعية  رئي�س  نائب  بذلك  �سرح  القحطاين،  ربيعان  بن  مفلح 

اخلثالن،  حممد  بن  �سالح  الدكتور  با�سمها  الر�سمي  واملتحدث 

واأ�ساف اأن اأبرز نقاط جدول الأعمال تتمحور حول النظر يف بع�س 

التعديالت على نظام اجلمعية، وكذلك اعتماد احل�ساب اخلتامي  

للجمعية عن العام املايل 2013م، واعتماد املوازنة التقديرية للعام 

احلايل 2014م، ا�سافة اإىل اعتماد التقرير ال�سنوي العا�سر لعام 

2013م، وعدد من املوا�سيع الأخرى.

داغ  ال�سيد  اململكة   لدى  ال�سويد  دولة  �سفري  زار 

يولني دانفيلت  يرافقه كل من  ال�سيد فاروق رزق 

برياك�سل  وال�سيد  ال�سفري  م�ست�سار  القن�سل  نائب 

فريلينج�سد ورف �سكرتري ثاين ال�سوؤون ال�سيا�سية 

املوافق   1435/1/22هــــ،  الثنني  يوم  والقن�سلية، 

حلقوق  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة  2013/11/25م، 

الإن�سان وكان يف ا�ستقبالهم �سعادة رئي�س اجلمعية 

الوطنية حلقوق الإن�سان الدكتور مفلح بن ربيعان 

القحطاين.

موجز  �سرح  اجلمعية  رئي�س  قدم  اللقاء  بداية  يف 

عن اأن�سطة اجلمعية وم�ساهمتها يف ن�سر الثقافة 

احلقوقية والتقدم امللحوظ يف جمال حقوق الإن�سان 

يف اململكة، وقد تطرق احلديث اإىل التطور الذي �سهدته اململكة يف جمال تنظيم 

بعد  ترحيلهم  اأمر  ت�سهيل  اأجل  من  بُِذلت  التي  واجلهود  الوافدة  العمالة  اأو�ساع 

�سعادته  اأ�سار  كما  الت�سحيحية،   الفرتة  انتهاء 

اأو�ساع  ت�سحيح  حمالت  اجلمعية  متابعة  اإىل 

و  املوقف احلقوقي  والتاأكد من �سالمة  العمالة 

بامل�سارعة  العمالة  هذه  �سفارات  بع�س  طالب 

يف تقدمي الأوراق الثبوتية وما يلزم لت�سهيل اأمر 

ترحيلهم، كما تطرق احلديث اإىل بع�س الق�سايا 

اأهمية  على  الطرفان  واأكــد  الأخــرى  احلقوقية 

تبادل وجهات النظر حول الأمور املتعلقة بحقوق 

الإن�سان ب�سكل عام، ويف نهاية اللقاء �سكر الوفد 

ال�ستقبال،  ح�سن  على  اجلمعية  رئا�سة  الزائر 

ح�سر الإجتماع من طرف اجلمعية الأمني العام 

املكلف للجمعية الأ�ستاذ خالد الفاخري، وع�سو 

املحمود  حممد  بن  اأحمد  الأ�ستاذ  و  الهنيدي،  العزيز  م/عبد  الفريق  اجلمعية 

�سكرتري رئي�س اجلمعية.
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نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society for Human Rights

طبعت بدعم من موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

زار وفد من روؤ�ساء الأجهزة احلكومية املعنية بحقوق الإن�سان بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية، يوم  الثالثاء 1435/1/30هـ، اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان وكان يف ا�ستقبالهم �سعادة 

رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين  وعدد من اأع�ساء 

اجلمعية.

يف بداية اللقاء قدم رئي�س اجلمعية �سرح عن اجلمعية واآلية عملها واأن�سطتها ومهامها والتحديات 

من  العديد  الزائر  الوفد  وقد طرح  احلقوقي،  املجال  اخلليجي يف  التعاون  تواجه جمل�س  التي 

يكون هناك  اأن  رئي�س اجلمعية لأهمية  ون�ساطها، وقد تطرق  دور اجلمعية  ال�ستف�سارات حول 

موقف خليجي موحد من قبل اجلهات املعنية يف دول اخلليج جتاه ما ي�سدر �سد دول اخلليج 

من انتقادات يف جمال حقوق الإن�سان وما تت�سمنه بع�س هذه التقارير من معلومات قد تنق�سها 

الدقة اأو قد تتخللها اأهداف �سيا�سية ، م�سرياً اإىل اأن الآلية القانونية يف اململكة تقوم على اأحكام 

ال�سريعة الإ�سالمية ب�سفتها القانون العام يف البالد وما ي�سدر من اأنظمة وت�سريعات تنظم بع�س 

املجالت، وقد �سكر الوفد الزائر رئا�سة اجلمعية واأع�سائها على ح�سن الإ�ستقبال.

الدكتور  ال�سرقية  باملنطقة  اجلمعية  فرع  على  امل�سرف  اجلمعية  طرف  من  الإجتماع  ح�سر   

عبداجلليل ال�سيف واأمني عام اجلمعية املكلف امل�ست�سار خالد بن عبدالرحمن الفاخري وع�سو 

اجلمعية الدكتور اإبراهيم ال�سليمان و�سكرتري رئي�س اجلمعية الأ�ستاذ اأحمد بن حممد املحمود.

وفد من مجلس التعاون اخلليجي في ضيافة اجلمعية

وف���د ح��ق��وق��ي م��ن اإلحت����اد األوروب����ي 
يزور اجلمعية

التفا�سيل �ض5

ص3
اجلــــمــــعــــيــــة  تـــــ�ـــــســـــارك يف  

االحتفال ال�سنوي جلائزة 

�سايو احلقوقية.
ص 8 ص6 ص4

فرع  مــن  لفريق  تفقدية  جــولــة 

ل�سجن  بـــــاجلـــــوف  اجلـــمـــعـــيـــة 

الن�ساء.

للأيتام  مــتــخــ�ــســ�ــســة  قــــنــــاة 

�سوتهم  اإيــــ�ــــســــال  اأجـــــــل  مــــن 

للمجتمع.

تربط  االجــتــمــاعــيــة  الــ�ــســوؤون  وزارة 

باالأحوال  احلا�سنة  االأ�ــســر  بيانات 

املدنية.

انعقاد االجتماع السنوي للجمعية
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اململكة  الإداري يف  »الف�ساد  الإن�سان يف ندوة  الوطنية حلقوق  �ساركت اجلمعية 

وجهود التغلب عليه«، وذلك يوم الثالثاء 1434/1/30هـ املوافق 2013/12/3م، 

والتي نظمها معهد الإدارة العامة بامل�ساركة مع الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد، 

حمد  بن  اإبراهيم  الدكتور  اأعدها  عمل  ورقة  خالل  من  امل�ساركة   جاءت  وقد 

القعيد ع�سو اجلمعية حتدث من خاللها عن روؤية اجلمعية لواقع الف�ساد الإداري 

بالرغم  اأنه  ترى  اجلمعية  اأن  القعيد  الدكتور  اأكد  وقد  واأ�ساليبها يف حماربته، 

املايل  الف�ساد  اأ�سكال  على  للق�ساء  طموحة  روؤية  تبني  على  الدولة  حر�س  من 

ر�سدت  حيث  الطموحات،  تلك  تواكب  ل  الأجهزة  من  كثرياً  اأنَّ  اإل  والإداري، 

اجلمعية خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية جمموعة من املبادرات التي اأطلقها خادم 

ومن  الإداري  الف�ساد  على  والق�ساء  الإن�سان  لتعزيز حقوق  ال�سريفني  احلرمني 

اأهمها:

1- حماربة الف�ساد

2- حفظ حقوق الأفراد يف مواجهة الأجهزة احلكومية

3- تطوير مرافق الق�ساء

4- دعم موؤ�س�سات حقوق الإن�سان

5- دعم الأجهزة الرقابية

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الندوة تناولت حمورين  رئي�سني 

هما: واقع الف�ساد الإداري يف اململكة وجهود الأجهزة 

ومدى  الإداري  الف�ساد  مبكافحة  املعنية  احلكومية 

جهود  لتن�سيق  املقرتحة  والإ�سرتاتيجية  فاعليتها، 

مكافحة الف�ساد الإداري واملايل، واملعوقات وامل�سكالت 

التي حتد من فاعلية تلك اجلهود، كما ناق�ست بحث 

ميداين مقدم من معهد الإدارة العامة والهيئة الوطنية 

ملكافحة الف�ساد عن واقع الف�ساد الإداري يف الأجهزة 

احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية وجهود التغلب عليه، بالإ�سافة اإىل اأوراق 

عمل مقدمة من عدد من اجلهات وذلك على النحو التايل: وزارة الداخلية، وزارة 

العدل، وزارة املالية، وزارة اخلدمة املدنية، وزارة الثقافة والإعالم، ديوان املظامل، 

الرقابة والتحقيق،  الف�ساد، هيئة  الوطنية ملكافحة  الهيئة  العامة،  املراقبة  ديوان 

هيئة التحقيق والإدعاء العام، املديرية العامة للمباحث، جامعة الإمام حممد بن 

�سعود الإ�سالمية، موؤ�س�سة �سعفة القدوة احل�سنة اخلريية.

واقع الفساد اإلداري في اململكة وجهود التغلب عليه

 د. اإبراهيم القعيد

في اليوم العاملي حلقوق اإلنسان
تقدم ملحوظ في حماية حقوق اإلنسان باململكة

 اأكد الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين 

رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان، 

اأنَّ هناك تقدماً ملحوظاً يف جمال تعزيز 

وحماية حقوق الإن�سان يف اململكة، م�سرياً 

اإيجابياً على  انعك�س  التقدم  اأن ذلك  اإىل 

حقوق  اململكة يف جمل�س  انتخاب  اإعــادة 

الإن�سان موؤخراً.

جاء  ذلك عرب كلمة األقاها مبنا�سبة اليوم 

ي�سادف  والــذي  الإن�سان  حلقوق  العاملي 

وقال  عــام،  كل  من  دي�سمرب  من  العا�سر 

اأجل  بُــذلــت مــن  كــبــرية قــد  »اإن جــهــوداً 

اأثناء  الوافدة من حقوقها  العمالة  متكني 

فرتة الت�سحيح، م�سّدداً على اأن اجلمعية 

مــا مت  املا�سية  الــفــرتة  اأثــنــاء  تابعت  قــد 

اتخاذه من اإجراءات ب�ساأن من مل ي�سحح 

ولحظت  الوافدة،  العمالة  من  اأو�ساعه 

من  العمالة  هــذه  متكني  على  احلــر�ــس 

ـــواء  الإي دور  تــوفــري  ــك  ذل ومــن  حقوقها 

متهيداً لرتحيلها، اآماًل من �سفارات دول 

يلزم  ما  بتوفري  امل�ساعدة  العمالة  هــذه 

اأمر  لت�سهيل  ملواطنيها  ثبوتية  اأوراق  من 

عودتهم اإىل بالدهم«.

ب�سدور  القحطاين  الدكتور  اأ�ــســاد  كما 

املوافقة ال�سامية على الأنظمة الإجرائية 

ال�سرعية  املــرافــعــات  (نــظــام  الــثــالثــة 

اأمام  واملرافعات  اجلزائية  والإجـــراءات 

اأنَّ هــذا الأمر  ديـــوان املــظــامل)، مــوؤكــداً 

يعد نقلة نوعية يف تعزيز وحماية حقوق 

الإن�سان يف اململكة.

دائماً  تــدعــو  احلــاجــة  اأنَّ  على  ــداً  ــوؤك م

الإن�سان  حقوق  واقع  تقييم  �سرورة  اإىل 

للتقدم  ر�سد  مبثابة  ليكون  اململكة،  يف 

ت�سجيعه  على  العمل  ثم  ومن  احلقوقي، 

وحتديد و�سائل دعم ا�ستمراريته، وك�سف 

معاجلتها  على  والعمل  الق�سور  اأوجـــه 

وتالفيها.

د. مفلح القحطاين

يوم حقوق االإن�سان العاملي 2013

يحتفل العامل باليوم العاملي حلقوق الإن�سان كل عام يف العا�سر من دي�سمرب، وهو اليوم الذي اعتمدت 

فيه اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف عام 1948م، والذي اأعلنته يف 

عام 1950م.

حيث تدعو الأمم املتحدة جميع ال�سعوب والأمم اإىل ال�سعي وبذل اجلهود حلماية حقوق الإن�سان على 

كافة م�ستوياتها �سواء ال�سيا�سية واملدنية والجتماعية والثقافية والقت�سادية، والإعرتاف بها كحق 

من حقوق الإن�سان، وقد احتفلت الأمم املتحدة بهذا اليوم للعام احلايل حتت �سعار (20 عاماً: العمل 

من اأجل حقوقك)، وذلك مبنا�سبة مرور ع�سرون عاماً على تاأ�سي�س مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية 

حلقوق الإن�سان.

من العمل الأجل

املوؤمتر العاملي

حقوقك

حلقوق االإن�سان - 1993



ح�سر الدكتور �سالح اخلثالن نائب رئي�س اجلمعية واملتحدث الر�سمي با�سمها، الحتفال ال�سنوي جلائزة �سايو لتعزيز حقوق الإن�سان يف منطقة 

دول جمل�س التعاون اخلليجي، وقد جاء ح�سور اجلمعية تلبية لدعوة قدمها ال�سفري اآدم كولخ رئي�س مندوبية الحتاد الأوروبي  يف الريا�س، 

وذلك يوم الثنني  1435/2/13هــ، وقد ُمنحت اجلائزة للعام احلايل، ملوؤ�س�سة امللك خالد اخلريية، بناء على عملها حلملة جمتمعية تهدف 

اإىل مكافحة العنف الأ�سري، بعنوان »وما خفي كان اأعظم«، وم�ساهمتها يف م�سروع قانون احلماية من الإيذاء الذي اأقر من جمل�س الوزراء 

ال�سعودي موؤخراً.

من جهته قال ال�سفري كولخ، خالل كلمته التي األقاها حول اجلائزة »ترابط املجتمعات قائم على حقوق الإن�سان، ونحن نوؤمن بها وقيمتها على 

امل�ستوى العاملي، واأن الإن�سان ينال حقوقه اأينما كان«،  واأ�ساف »موؤ�س�سة امللك خالد مل تقدم فقط حملة، واإمنا حتاول اأن ت�سبح فعالة داخل 

املجتمع«.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن »جائزة �سايو« مُتنح �سنوياً بالتعاون الوثيق مع �سفارات الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي ملنظمات املجتمع املدين 

املحلية واملوؤ�س�سات العامة اأو اخلا�سة على جهودهم يف تعزيز الوعي بحقوق الإن�سان وحقوق الفئات الأقل حظاً يف جمتمع دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.

اجلمعية تشارك في  االحتفال السنوي جلائزة  شايو

محاضرة حقوقية في فرع اجلمعية بالشرقية

حملة توعوية 
ملناهضة  ال���ع���امل���ي  ال���ي���وم  ف���ي 

العنف ضد املرأة

مــــكــــتــــب 

نفذ  املنورة   باملدينة  اجلمعية 

التلفزيونية  ال�سا�سات  توعوية من خالل  حملة 

يف ال�سوارع الرئي�سية مبنطقة املدينة املنورة، بداأت يوم 

اجلمعة 1435/1/21هـ وا�ستمرت 14 يوماً.

تهدف احلملة اإىل التذكري بواجب حماية املراأة من اأي عنف 

ا�ستناداً اإىل ما اأو�ست بها تعاليم ديننا الإ�سالمية حلديث 

بالن�ساء  »ا�ستو�سوا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

خرياً«.
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فرع  على  العام  امل�سرف  ال�سيف  اجلليل  عبد  الدكتور  قــدم 

1435/1/23هـــــ،  الثالثاء  يــوم  ال�سرقية،  باملنطقة  اجلمعية 

وبح�سور عدد من من�سوبي الفرع، حما�سرة تثقيفية وتعريفية 

عند  عملها  واآلية  واإجنازاتها،  ون�ساأتها  واأهدافها  اجلمعية  عن 

ا�ستقبال الق�سايا، وكيفية توا�سلها مع اجلهات املخت�سة لرفع 

النتهاكات احلقوقية يف حال حدوثها.

العامة  بــالإدارة  الطالبي  الن�ساط  ق�سم  رئي�س  بالطيور  �سامي  الأ�ستاذ  املحا�سرة  ح�سر 

الدو�سري  وليد  والأ�ستاذ  ال�سرجاين  �سعيد  والأ�ستاذ  ال�سرقية،  باملنطقة  ولتعليم  للرتبية 

امل�سرفني على الن�ساط الطالبي، وطالب جمل�س ال�سورى باملنطقة ال�سرقية، وبعد انتهاء 

املحا�سرة مت تبادل احلديث بني الأطراف حول بع�س الق�سايا احلقوقية، ومت الإجابة على 

ا�ستف�ساراتهم.

من جانبه قال الدكتور ال�سيف اإن اجلمعية تعمل على حتقيق مثل هذه الزيارات من خالل 

اإقامة ور�س عمل م�سرتكة مع اجلهات املعنية ويف مقدمتهم امل�سوؤولون من وزارة الرتبية 

اإقامة ور�س عمل خل�ست اإىل نتائج وتو�سيات م�سمونها اإدخال ثقافة  والتعليم حيث مت 

حقوق الإن�سان �سمن مناهج التعليم العام.

د. عبد اجلليل ال�سيف

الفساد اإلداري يسبب انتهاكات حلقوق اإلنسان
قال الدكتور ح�سني ال�سريف امل�سرف العام على فرع اجلمعية بجدة، اأنَّ الف�ساد الإداري ي�سبب انتهاكات ل حت�سى يف حقوق الإن�سان، لفتاً 

اإىل اأن اململكة لديها ا�سرتاتيجية وا�سحة يف مكافحة الف�ساد ولها هيئة خا�سة  اإىل اأن مفهوم الف�ساد الإداري غري وا�سح للعامل، م�سرياً 

ملحاربته.

واأكد الدكتور ال�سريف اأنه يجب اأن يكون هناك منظومة متكاملة و�ساملة لأجل الق�ساء على الف�ساد، وبدونها ل ميكن الق�ساء عليه، وقال »ل 

بد من التفعيل القوي لالأجهزة الرقابية واإعطائها ال�سالحيات، وكذلك اإعطاء موؤ�س�سات املجتمع املدين �سالحيات اأكرث اإىل �سرورة تفعيل 

الإعالم«، واأ�ساف »الق�ساء على الف�ساد ل ياأتي من فراغ، واأن من اأ�سباب انت�ساره الفقر واحتياج الأفراد اإىل حياة كرمية، وكذلك �سعف 

الرقابة واملح�سوبيات والو�ساطات، وكذلك النزعة القبليّة والعرقية«، جاء ذلك خالل اأم�سية ثقافية  اأقامتها كلية القت�ساد والإدارة بجامعة 

امللك عبدالعزيز يوم اخلمي�س 1435/1/25هـ،  يف كلية علوم البحار  بجدة، وكانت عن مو�سوع »الف�ساد واآثاره القت�سادية وال�سيا�سية ودور 

الأنظمة والقوانني للق�ساء عليه«، وقد �سهدت الأم�سية عدة مداخالت �سارك بها كل من الدكتور خليل الثقفي، والدكتور حممد البنها، وثامر 

اليامي، والدكتور خالد ميمني، والدكتور علي القحطاين، و الدكتور عبدالعزيز ذياب، و الدكتور هيثم لينجاوي.

د. ح�سني  ال�سريف

د. �سالح اخلثلن

جانب من املحا�سرة
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فريق من اجلمعية يزور إدارة الوافدين باجلوف
قـــام فــريــق مــن فرع 

الوطنية  اجلــمــعــيــة 

ـــان  ـــس ـــ� ـــوق الإن حلـــق

مبنطقة اجلوف بزيارة لإدارة الوافدين ب�سكاكا 

ـــ، وقد  وذلــك يوم الأحــد املوافق 1435/1/7هـــ

الدكتور  الفرع  على  امل�سرف  من  الفريق  تكون 

طار�س ال�سمري، والأ�ستاذ مون�س الرويلي، و كان 

يف ا�ستقبالهم مدير عام ال�سجون العميد م�سفر 

اإدارة  مدير  الــدرزي  ماجد  والعقيد  ال�سواط، 

الوافدين وبع�س ال�سباط بالإدارة.

ــارة رحــب مــديــر عــام ال�سجون  ــزي يف بــدايــة ال

بالفريق الزائر واأثنى على حر�سهم على الوقوف 

على ق�سايا املوقوفني وقدم لهم نبذة عن طبيعة 

اخلدمات التي تقدمها الإدارة للموقوفني، وبعد 

اجلمعية  عن  نبذة  ال�سمري  الدكتور  قدم  ذلك 

واخت�سا�ساتها  واأهدافها  ور�سالتها  وطبيعتها 

الطرفان  تبادل  ثم  الق�سايا  مع  تعاملها  واآلية 

والإجــــراءات  املوقوفني  حقوق  حــول  احلــديــث 

النظامية والقانونية ذات العالقة.

لق�سم  تفقدية  بجولة  الفريق  قــام  ذلــك  بعد 

التوقيف ور�سد عدداً من املالحظات اأهمها اأن 

عدد املوقوفني حالياً هو 67 يف حني تبلغ الطاقة 

ال�ستيعابية 40 موقوف، تدين م�ستوى النظافة 

والتهوية يف مكان التوقيف، واأي�ساً ازدحام مكان 

التوقيف نظراً لتزامن الزيارة مع حملة ت�سحيح 

اأو�ساع خمالفي نظام الإقامة والعمل،  يف حني 

ال�ستعجال  هي  الفريق  تو�سيات  اأبرز  من  كان 

املخ�س�س  احلكومي  املبنى  وت�سليم  اإجنــاز  يف 

والتهوية  النظافة  م�ستوى  حت�سني  ــــالإدارة،  ل

عدد  زيــــادة  لــلــتــوقــيــف،  املخ�س�سة  بــالــغــرف 

العاملني بالإدارة وعقد دورات تدريبية وتثقيفية 

حقوقية للعاملني بالإدارة وخا�سة ملن لهم عالقة 

باملوقوفني.

يف  التو�سيات  تلك  ت�سمني  هو  ذكــره  اجلدير 

ما  لتخاذ  العالقة  ذات  للجهات  لرفعه  تقرير 

يلزم حيالها.

اجلمعية تشارك في حملة مراسي العدالة 1
�ساركت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان بركن توعوي تثقيفي وزع فيه عدد من اإ�سداراتها ومطبوعاتها 

احلقوقية  يف فعاليات اجلزء الأول حلملة »مرا�سي العدالة1«، وقد اأقيمت ملدة ثالثة اأيام ابتداأت يوم الثنني  

15-16-1435/1/20هـ، والتي اأقامها مكتب ماجد الفهد »ديوان  ال�ست�سارات للمحاماة« بالتعاون مع نادي 

القانون بكلية احلقوق والأنظمة ال�سيا�سية بجامعة امللك �سعود، وهدفت احلملة اإىل زيادة الوعي، والتثقيف 

القانونيني واملخت�سني يف هذا املجال،  النظامية املطبقة ومب�ساركة نخبة من  للن�سو�س  ا�ستناداً  احلقوقي 

بالإ�سافة اإىل القانونيات من اخلريجات، ومن هَنّ على راأ�س العمل، كما ت�سمنت فعاليات احلملة  يف جزئها 

الأول، العديد من املحا�سرات وور�س العمل القانونية، اإ�سافة اإىل معر�س دائم توىل الإعداد والإ�سراف عليه 

ع�سوات نادي القانون باجلامعة وت�سمن عدة اأركان لعدد من الوزارات واجلهات احلكومية واجلمعيات متثلت 

الدبلوما�سية وركن  يف ركن تعريفي لوزارة العدل مع توزيع الكتاب الإح�سائي 37، وركن ملعهد الدرا�سات 

جلمعية حماية امل�ستهلك، وركن لتقدمي ال�ست�سارات القانونية جماناً  من قبل امل�ست�سارات القانونيات.

اجلدير بالذكر اأنه �سيقام اجلزء الثاين من احلملة يف ربيع الأول من العام اجلاري حتت عنوان »مرا�سي 

العدالة 2«.

جانب من احلملة

جولة تفقدية لسجن النساء باجلوف
يوم اخلمي�س 1435/1/11هـ، تفقد وفد من فرع 

�سم  باجلوف  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 

عمر  امل�سعر،  خليفة  الرويلي،  مون�س  الأع�ساء 

املنديل،  عقال الفهيقي، وباإ�سراف الدكتور طار�س 

وحدة  نزيالت  اأو�ــســاع  الفرع،  م�سرف  ال�سمري 

ا�ستقبالهم  يف  كــان  وقــد  ب�سكاكا،  الن�ساء  �سجن 

مدير �سعبة ال�سجن العميد في�سل اجلبل، والنقيب 

عادل ال�سمري.

بالفريق  ال�سجن  من�سوبي  رحب  الزيارة  بداية  يف 

الزائر، ومت اطالعهم على ق�سايا املوقوفات وطبيعة 

ثم  للموقوفات،  ال�سجن  يقدمها  التي  اخلدمات 

قدم الدكتور ال�سمري نبذة عن اجلمعية وطبيعتها 

تعاملها  واآلية  واخت�سا�ساتها  واأهدافها  ور�سالتها 

حول  احلديث  الطرفان  تبادل  ثم  الق�سايا،  مع 

حقوق املوقوفات والإجراءات النظامية والقانونية 

ذات العالقة.

بال�سجن ومت ر�سد عدد  بالتجول  الفريق  ثم قام 

من  عــدد  و�سع  مت  عليها  وبناء  املالحظات  من 

للجهات  لرفعه  تقرير  يف  وت�سمينها  التو�سيات 

ذات العالقة من اأجل اتخاذ ما يلزم حيالها.

وكـــان مــن اأبـــرز املــالحــظــات الزدحــــام ال�سديد 

للعنابر والذي ل يتنا�سب مع الطاقة ال�ستيعابية، 

كما اأنَّ هناك دمج بني املوقوفات حيث اأن اأغلبهن 

خلطهن  ومت  للعمل  الــرافــ�ــســات  الــعــامــالت  مــن 

بال�سجينات،  واأي�ساً تدين م�ستوى النظافة ورداءة 

كثري  اإ�ستجابة  عدم  التوقيف،  غرف  يف  التهوية 

اإجراءات  واإنهاء  للمراجعة  العامالت  كفالء  من 

�سفرهن، قلة الكوادر الوظيفية والتي ل تتنا�سب 

مع عدد املوقوفات وال�سجينات، فيما جاءت اأبرز 

بديل  مكان  اإيجاد  �سرعة  ب�سرورة  التو�سيات، 

عدم  مــن  بــد  ول  للعمل،  الراف�سات  للعامالت 

دجمهن بال�سجينات والالتي لديهن ق�سايا جنائية، 

النظافة  م�ستوى  حت�سني  على  العمل  �ــســرورة 

الكفالء  واإ�ستجابة  لتعاون  اآلية  و�سع  والتهوية، 

املوقوفات،  العامالت  اإجـــراءات  واإنهاء  ملراجعة 

يتم  مل  الالتي  ال�سجينات  مبحاكمة  ال�ستعجال 

حماكمتهن، �سرورة توفري عدد كاف من الكوادر 

الوظيفية والتي تتنا�سب مع عدد ال�سجناء.

د. طار�ض ال�سمري
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طالب ع�سو اجلمعية 

العلمية  الهيئة  وع�سو 

لكر�سي ال�سيخ عبد الرحمن اجلري�سي لدرا�سات حقوق 

الإ�سالمية،  �سعود  بن  حممد  الإمــام  بجامعة  الإن�سان 

الدكتور عبد الرحمن العناد، ب�سرورة الهتمام بكل ما 

تن�سره منظمة مراقبة حقوق الإن�سان عن اململكة، دون 

ح�سا�سية مفرطة، وال�ستفادة منها يف ن�سر الوعي العام 

باحلقوق يف اململكة �سواء على م�ستوى الأفراد اأو الفئات 

الجتماعية، اأو على م�ستوى القيمني واملنفذين لالأنظمة 

من موظفي القطاعات احلكومية ذات العالقة.

جاءت تلك املطالبات من خالل درا�سة اأعدها الدكتور 

العناد تناولت تقارير منظمة مراقبة حقوق الإن�سان عن 

 ،2013 عام  اإىل   2007 عام  من  الفرتة  خالل  اململكة 

واقع  وتعزيز  تطوير  هو  الدرا�سة  من  الهدف  اأن  وبني 

حقوق الإن�سان باململكة، والقبول والعرتاف باأن بع�س 

ما تثريه املنظمة من ق�سايا يدعو لالهتمام، م�سرياً اإىل 

منظمة  تقارير  مل�سامني  واملنتظمة  الواعية  القراءة  اأن 

مراقبة حقوق الإن�سان وغريها من املنظمات والهيئات 

احلقوقية املحلية والإقليمية والدولية مفيدة لأ�سحاب 

الإن�سان  وللباحثني يف جمال حقوق  اململكة  القرار يف 

وللجمعيات والهيئات والأفراد املهتمني بحقوق الإن�سان، 

اأنه من احلكمة التعامل مع املنظمة بح�سن نية  موؤكداً 

تقاريرها  يف  تن�سره  اأو  تقوله  ما  كل  من  وال�ستفادة 

باململكة،  الإنــ�ــســان  حقوق  واقــع  لتح�سني  وبياناتها، 

وتتمتع  وا�سعة،  �سهرة  اكت�سبت  املنظمة  اأن  اإىل  م�سرياً 

مبوثوقية وم�سداقية عالية، واأ�ساف »بغ�س النظر عن 

اأو  املنظمة  اأن حتــرك هــذه  اأجــنــدات خفية ميكن  اأيــة 

توجه اأعمالها، فاإنها تثري النتباه لق�سايا واأحداث متثل 

انتهاكات وخمالفات مهمة يف جمالت حقوق الإن�سان 

يف خمتلف دول العامل«.

من  كبري  عدد  على  عملها،  يف  تعتمد  »املنظمة  وقــال 

م�سادر  من  معلوماتها  وت�ستقي  املتطوعني،  الباحثني 

متنوعة، فتخطئ اأحياناً، وتبالغ يف اأحيان اأخرى، لكن 

املنكر  موقف  دوماً  تقف  اململكة  يجعل  األ  ينبغي  ذلك 

التجاوز  يجب  بل  عنها،  ي�سدر  ما  لكل  الراف�س  اأو 

احلقائق  لتو�سيح  معها  والتوا�سل  املنظمة  اأخطاء  عن 

والبيانات  املعلومات  ت�سحيح  اأو  عليها  تخفى  التي 

الأخطاء  من  كثري  عن  كذلك  والتجاوز  تن�سرها،  التي 

اأن  اإىل  م�سرياً  حتـــدث«،  اأن  ميكن  التي  واملبالغات، 

اأي  اإنكار  اأو  �سيء،  كل  تفنيد  اإىل  تهدف  مل  الدرا�سة 

احلالت  اأغلب  يف  عر�ست  اإنها  بل  عليه،  والرد  �سيء 

يف  فقط  والتفنيد  والـــرد  التقارير،  حمتوى  وحللت 

املواقع واحلالت التي ت�سمنت مبالغات غري اعتيادية 

الدرا�سة  واأو�ست  دقيقة،  غري  وتفا�سيل  معلومات  اأو 

كافة الأجهزة احلكومية ذات العالقة بحقوق الإن�سان، 

الداخلية  وزارتـــي  مثل  وال�سيا�سية،  املدنية  وخا�سة 

منظمة  تن�سره  ما  كل  مبتابعة  الق�ساء  وقطاع  والعدل 

مراقبة حقوق الإن�سان، وغريها من املنظمات والهيئات 

املحلية والدولية، يف تقاريرها وبياناتها، والتحقق مما 

ت�سري اإليه من خمالفات اأو انتهاكات، واإ�سالح ومعاجلة 

الأنظمة  تطبيق  من  والتاأكد   - وجدت  اإن   – الأخطاء 

واللوائح واللتزام التام بها، والرد على ما يتطلب الرد 

والتو�سيح اأولً باأول، وال�ستفادة منه مهما بدا متحاماًل 

اأو مبالغاً اأو غري �سحيح، وذلك من اأجل حت�سني وتعزيز 

ال�سامي  الهدف  وهــو  باململكة،  الإن�سان  حقوق  واقــع 

الأ�سا�س لكل اخلطوات الإ�سالحية التي عا�ستها اململكة 

يف ال�سنوات ال�سابقة.
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أخبار الجمعية�سفر  1435هـ  - يناير   2014 م 

العناد: ال بد من االهتمام بكل ما تنشره املنظمات الدولية 
عن حقوق اإلنسان في اململكة

د. عبد الرحمن العناد

زيارة ميدانية ملركز شؤون اخلادمات مبنطقة الرياض 
رقابية  جهة  ب�سفتها  اجلمعية  لأهـــداف  حتقيقاً  

وا�ستكمالً ملهام جلانها قام وفد ن�سائي من اجلمعية 

العجالن،  نــورة  الدكتورة  الأ�سرة  جلنة  رئي�سة  �سم 

القانونية  وامل�ست�سارة  �سيخ،  ثريا  الأ�ستاذة  والع�سوة 

الأ�ستاذة اعتماد ال�سنيدي، بزيارة مركز رعاية �سوؤون 

لوزارة  اإداريـــاً  التابع  الريا�س  مبنطقة  اخلــادمــات 

ال�سوؤون الجتماعية وذلك يوم الأحد 1435/1/7هـ، 

املركز،  يف  النزيالت  اأو�ساع  على  الوقوف  اأجل  من 

وقد كان يف ا�ستقبالهم مدير املركز الأ�ستاذ عبد اهلل 

�سفاء  الأ�ستاذة  الن�سائي  الق�سم  وم�سرفة  ال�سامل، 

البهالل.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول اأو�ساع النزيالت 

املركز،  داخل  تفقدية  بجولة  قاموا  ثم  واأعــدادهــن، 

ولقاء النزيالت وال�ستماع اإىل �سكاويهن، ومت ر�سد 

عدد من املالحظات الإيجابية وال�سلبية وبناًء عليها 

مت و�سع عدد من التو�سيات   وت�سمينها يف تقرير 

لرفعه للجهات ذات العالقة لتخاذ ما يلزم، وقد جاء 

بع�س منها كالتايل:

بع�س املالحظات الإيجابية:

1- ح�سن تعامل القائمات على املوؤ�س�سة مع النزيالت 

واإملام م�سرفة الق�سم بحالة كل نزيلة تقريباً.

وذلك  املوؤ�س�سة  القائمات على  قبل  التعاون من   -2

من خالل متكينهن من التوا�سل مبا�سرة مع كل نزيلة 

واحل�سول على كافة املعلومات عنها.

3- نظافة املبنى ووجود ترميمات وحت�سينات عليه.

4- جتاوب ال�سفارات مع معظم نزيالت بدلهم.

اأما اأبرز املالحظات ال�سلبية كانت:

ال�ُسرط ب�سروط املركز حيث حتال  التزام  1- عدم 

اأي وافدة للمركز حتى ولو مل تكن عاملة منزلية.

2- وجود نق�س يف الكوادر الوظيفية.

3- عدم وجود عيادة طبية يف املركز.

4- دمج احلالت الهاربة من كفيلها اأو التي ترف�س 

العمل مع احلالت التي تاأخر كفيلها با�ستالمها.

فيما جاءت اأبرز التو�سيات على النحو التايل:

1- دعم املركز بكوادر وظيفية اإ�سافية واإن�ساء عيادة 

نزيلة  الك�سف على كل  ليتم  املركز  جمهزة طبياً يف 

قبل دجمها وادخالها للمركز.

2- دعم املركز بو�سائل حماية كافية كتفعيل كامريات 

حلماية  متخ�س�سات  ع�سكريات  وتوظيف  مراقبة 

جميع من يف املركز.

3- عزل احلالت امل�سابات بحالة نف�سية مبا ي�سمن 

�سالمة اجلميع مع توفري طبيبة نف�سية لهن.

4- عزل امل�ست�سافات يف املركز (ب�سبب الهروب اأو 

رف�س عمل) عن احلالت احلديثة الو�سول للمملكة 

مبا ي�سمن عدم التاأثري ال�سلبي على الأخرية.

تتمة �ض1... زارت يوم الثنني 1435/1/22هـ، رئي�سة اللجنة الفرعية بالإحتاد الأوروبي ال�سيدة باربرا لو�سبيلر  يرافقها الدكتور يورك فويان امل�ست�سار مبندوبية الحتاد الأوروبي 

لدى اململكة، اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان وكان يف ا�ستقبالهم �سعادة رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين ،  ونائب رئي�س اجلمعية ل�سوؤون 

الأ�سرة الدكتورة نورة العجالن وبع�س اأع�ساء اجلمعية.

 يف بداية اللقاء قدم �سعادة رئي�س اجلمعية �سرح موجز عن اأن�سطة اجلمعية وم�ساهمتها يف ن�سر الثقافة احلقوقية والتقدم امللحوظ يف جمال حقوق الإن�سان يف اململكة، وقد تطرق 

احلديث اإىل التطور الذي �سهدته اململكة يف جمال تنظيم اأو�ساع العمالة الوافدة واجلهود التي بذلت من اأجل ت�سهيل اأمر ترحيلهم بعد انتهاء الفرتة الت�سحيحية، كما اأ�سار �سعادته 

اإىل متابعة اجلمعية حمالت ت�سحيح اأو�ساع العمالة والتاأكد من �سالمة املوقف احلقوقي وطالب بع�س �سفارات هذه العمالة بامل�سارعة يف تقدمي الأوراق الثبوتية وما يلزم لت�سهيل اأمر 

ترحيلهم، كما اأكد الطرفان على اأهمية قيام الكيانات القت�سادية بتنمية الدول امل�سدرة للعمالة اقت�سادياً مبا ي�سمن بقاء هذه العمالة يف بالدها واحل�سول على م�سادر للدخل، و تطرق 

احلديث اإىل م�سروع قانون اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية يف اململكة واأنها حتت الدرا�سة لدى اجلهات املعنية ويُنتظر �سدورها، كما تطرق احلديث اإىل �سدور الأنظمة الإجرائية الثالثة 

(نظام املرافعات ال�سرعية والإجراءات اجلزائية واملرافعات اأمام ديوان املظامل) وما ت�سكله من نقلة نوعية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف اململكة، كما تطرق احلديث ملو�سوع التقدم 

املحرز يف معاجلة ق�سايا ال�سجناء الأمنيني واملحافظة على حقوقهم ، واأكد الطرفان على اأهمية تبادل وجهات النظر حول الأمور املتعلقة بحقوق الإن�سان ب�سكل عام، ويف نهاية اللقاء 

�سكر الوفد الزائر رئا�سة اجلمعية على ح�سن ال�ستقبال، وقد ح�سر اللقاء من طرف اجلمعية الأمني العام املكلف للجمعية امل�ست�سار خالد بن عبدالرحمن الفاخري وع�سو اجلمعية 

الفريق م/.عبدالعزيز الهنيدي ، وع�سو اجلمعية الدكتور اإبراهيم ال�سليمان و�سكرتري رئي�س اجلمعية الأ�ستاذ اأحمد بن حممد املحمود .

وفد حقوقي من اإلحتاد األوروبي يزور اجلمعية



قررت وزارة العدل ربط ق�ساة التنفيذ يف جميع املحاكم مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة وال�سناعة وموؤ�س�سة النقد وهيئة �سوق املال وهيئة ال�ستثمار ووزارة 

الإ�سكان اآلياً، وذلك بهدف ت�سريع اإجناز الق�سايا املطلوب تنفيذها بالقوة اجلربية، وذلك من خالل متكني الق�ساة من ا�ستخدام 

�سالحياتهم املبا�سرة يف ح�سم املبالغ وا�ستقطاعها واحلجر على اأموال املدينني اآلياً دون احلاجة اإىل مكاتبات ر�سمية قد ت�ستغرق 

وقتاً.

جاء ذلك عرب ت�سريح لوكيل وزارة العدل ل�سوؤون احلجز والتنفيذ ال�سيخ خالد الداود، ل�سحيفة عكاظ، موؤكداً على اأنه مت توحيد 

اإلكرتوين متكامل، ف�ساًل عن اعتماد منذجة جديدة لهند�سة الإجــراءات املتعلقة  الإجــراءات لتحويل ق�ساء التنفيذ اإىل عمل 

بق�ساء التنفيذ لإحداث نقلة نوعية يف جمال ق�ساء التنفيذ، م�سرياً اإىل اأن عدد ق�ساة التنفيذ قد بلغ حالياً  298.

واأ�ساف »دوائر التنفيذ تعمل على ثالث فئات، ومت دعمها باأعداد اإ�سافية ت�سل اإىل اأكرث من 50% يف بع�س املحاكم، حيث اأ�سيفت 

اإىل الريا�س 7 دوائر تنفيذ جديدة لي�سبح عددها حالياً 15 دائرة، ويف جدة 7 دوائر جديدة لي�سبح العدد 14 دائرة، ويف كل 

من مكة املكرمة واملدينة املنورة اأ�سيفت دائرتان جديدتان لي�سبح عددها 7 دوائر يف كل منها«، واأ�ساف ال�سيخ الداوود اأن دوائر 

التنفيذ يف الفئة الثانية بلغ عددها 70 دائرة يف كافة املحافظات، يف حني اأن ق�ساة املو�سوع الذين اأوكل اإليهم تنفيذ الأحكام بلغ 

عددهم 165 قا�سياً،  م�سدداً على اأن ق�ساء التنفيذ عالج ال�سكاوى التي تقع ب�سبب مماطلة اخل�سوم يف تنفيذ الأحكام.

من  للمتعافني  اخلــرييــة  اجلمعية  مــوؤخــراً  وقعت 

املخدرات »تعايف« مع �سجن الدمام، اتفاقية لتقدمي 

ادمان  مــن  يعانون  ممــن  للنزلء  عالجية  بــرامــج 

�سراحهم  اإطـــالق  على  تبقى  والــذيــن  للمخدرات 

اأقل من عام، يقوم بتنفيذ تلك الربامج اأخ�سائيون 

نف�سيون واجتماعيون من ذوي اخلربة والخت�سا�س 

يف هذا املجال، ويتم تنفيذها داخل عيادة تخ�س�سية 

خليجية  عيادة  اأول  العيادة  تلك  تكون  بذلك  وهي 

ال�سجون  داخــل  املخدرات  مدمني  وتثقيف  لعالج 

ال�سعودية. 

وبدوره قال املدير التنفيذي جلمعية »تعايف« مبارك 

احلارثي يف ت�سريح ل�سحيفة ال�سرق الأو�سط،  اأن 

الدافع الأ�سا�س لهذا امل�سروع هو ما تك�سفه متابعة 

ال�سجناء املنتهية حمكوميتهم يف كون كثري منهم عند 

خروجه من ال�سجن ل يجد من يحتويه فيذهب اإىل 

رفقاء ال�سوء، م�سيفاً »من هنا فكرنا يف تقدمي برنامج 

عالجي تثقيفي للمدمن، ون�سقنا مع �سجن الدمام الذي 

تفاعل كثرياً مع امل�سروع، لتكون النواة تاأ�سي�س اأول عيادة 

داخل  توجد  املخدرات،  مدمني  لعالج  تخ�س�سية 

ال�سجن«.

واأو�سح » باأن تلك الربامج �ستقام مرتني يف الأ�سبوع 

بال�سالحية و�ستمتد بعد ذلك لباقي فروع �سجون 

اآلية  عمل  ذلــك  اإىل  اإ�ــســافــة  ال�سرقية،  املنطقة 

�سراحه من  بعد اطالق  النزيل  للتوا�سل مع  معينة 

ال�سالحية لربطه مبنزل يتبع اجلمعية ليقيم فيه  

وي�سكنه متعافون تائبون من املخدرات يتم متابعتهم 

من قبل جممع الأمل لل�سحة النف�سية والذي يقوم 

املدمنني  مــن  الفئة  تلك  م�ساعدة  يف  كبري  ــدور  ب

والأخذ بيدهم لرب الأمان .

كما اأ�سار احلارثي اإىل اأن اجلمعية ت�سعى للتوا�سل 

مع املديرية العامة لل�سجون ال�سعودية، بهدف تعميم 

مبختلف  اململكة   �سجون  جميع  على  الفكرة  هذه 

املناطق.

اأن�ساأ  الجتماعية،  الـــدور  داخــل  معاناتهم  لتو�سيل 

جمموعة من الأيتام »جمهويل الأبوين«، قناة تلفزيونية 

با�سم »�سوت اليتيم«.

لالأيتام  املنا�سبة  اخلــدمــة  توفري  على  القناة  وتعمل 

وكل  والأطفال  واملطلقات  واملعوقني  احلاجة  واأ�سحاب 

من يف حكمهم وتطوير فعاليتهم، كما تهدف القناة اإىل 

تقدمي الأعمال الإن�سانية وامل�سروعات التي تعود بالنفع 

املحتاجني  وم�ساعدة  النا�س،  ومعاونة  املجتمع،  على 

اإىل  الو�سول  القادرة على  الفئات غري  وحل م�سكالت 

على  والتعقيب  العامة  اخلــدمــات  وتــوفــري  املــ�ــســوؤول، 

امل�سرف  قال  جانبه  ومن  تطويري،  ب�سكل  معامالتهم 

على القناة عثمان بن عبد املح�سن، يف ت�سريح ل�سحيفة 

عكاظ، »القناة تُعترب فر�سة للتقاء الأيتام امل�ستفيدين 

من برامج ال�سوؤون الجتماعية ويتم من خاللها العمل 

م�ساكل  من  تواجههم  التي  املع�سالت  كافة  حل  على 

لهم  الالزمة  امل�ساعدة  وتقدمي  وجمتمعية  اقت�سادية 

النحرافات  من  حمايتهم  على  والعمل  الدعم  بتوفري 

التي قد يقعون فيها وطرح الق�سايا املتعلقة بهم لت�سل 

يعاين  منهم  الكثري  واأن  خ�سو�ساً  ب�سهولة  للم�سوؤولني 

الأمرين حتى ت�سل م�سكلته ويتم حلها«.
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قناة متخصصة لأليتام إليصال صوتهم للمجتمع

إجراء مسح ميداني للمناطق األقل منوًا ورفع النتائج للجهات املختصة
ــد« هـــو ا�ــســم حلملة  ــن ــس ـــادرة »� ـــب م

وزارة  نظمتها  اجتماعية  تــوعــويــة 

ال�سوؤون الجتماعية يف بع�س مناطق 

منواً  الأقــل  تعد  التي  اململكة  جنوب 

للجهات  �ساكنيها  باحتياجات  للرفع 

املخت�سة.

بدوره اأو�سح �سعيد بن مبارك ال�سهري 

الجتماعية  التنمية  مــركــز  مــديــر 

املدير  م�سيط  خمي�س  حمافظة  يف 

اأجرت  اللجنة  اأن  للحملة،  التنفيذي 

ووادي  اخلايع  لقرى  ميدانياً  م�سحاً 

�سمل  الفر�سة،  ملركز  التابع  بي�سة 

واملنازل،  ال�سحية  واملراكز  املدار�س 

الحتياجات  عــلــى  خــاللــه  اطــلــعــوا 

وامل�سجلني  لــلــمــواطــنــني،  الـــالزمـــة 

وتلبية  ــمــاعــي  الجــت الــ�ــســمــان  يف 

احتياجاتهم من تاأثيث املنازل وتوفري 

الحتياجات  لذوي  الالزمة  الأجهزة 

بداء  امل�سابني  واملــر�ــســى  اخلــا�ــســة 

متحركة  ــي  ــس ــرا� ك مـــن  ــكــري،  ــس ــ� ال

خمتلفة،  طبية  واأدوات  و�ــســيــارات 

ملدة ع�سرة  �سي�ستمر  امل�سح  اأن  مبيناً 

والقرى  املــراكــز  جميع  لي�سمل  اأيــام 

والهجر يف تهامة قحطان.

تأسيس أول عيادة لعالج وتثقيف مدمني املخدرات داخل السجون

ربط قضاة التنفيذ باحملاكم مع عدد من اجلهات احلكومية  آليًا  
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رعاية  جلنة  اأعلنت 

واملفرج  الــ�ــســجــنــاء 

ـــرهـــم  ـــس عــنــهــم واأ�

مبنطقة  ـــراحـــم«  »ت

جازان، عن تقدميها 

منح تدريبية جمانية 

النزلء  وبنات  لأبناء 

والنزيالت ب�سجون املنطقة احلا�سلني على �سهادة 

الثانوية العامة وذلك من اأجل تاأهيلهم ل�سوق العمل 

املعلومات  وتقنية  الآيل  احلا�سب  تخ�س�سات  يف 

وفن التجميل واخلياطة والتطريز.

وبدوره قال رئي�س اللجنة علي بن مو�سى زعله »اإن 

هذه الفر�س التدريبية ميولها ال�سندوق الجتماعي 

اخلريي ويتم تنفيذها يف معاهد معتمدة يف كل من 

حمافظة �سامطة ومدينة الظبية مبحافظة �سبيا 

يف  والراغبات  الراغبني  داعني  اأ�سهر«،  �ستة  ملدة 

مع  التوا�سل  �سرعة  اإىل  الــدورات  بهذه  الت�سجيل 

اللجنة لتمكينهم من اللتحاق بها.

اجلدير ذكره هو اأن تراحم هي هيئة خريية وطنية 

مقرها الريا�س ويتبعها عدد من اللجان الفرعية يف 

مناطق اململكة ح�سب احلاجة، وقد اأ�س�ست يف عام 

1422هـ، وتتمثل اأهدافها يف :

داخل  الإ�سالحية  الربامج  و�سع  على  العمل   -1

وتعديل  اإ�سالح  على  ال�سجناء  مل�ساعدة  ال�سجون 

م�سار حياتهم.

نزلء  لأ�سر  واملعنوية  املادية  امل�سكالت  تذليل   -2

ــام يف تقدمي  ــه ــس الإ�ــســالحــيــات والــ�ــســجــون والإ�

اخلدمات الالزمة لهم.

يف  �ساحلاً  ع�سواً  ليعود  عنه  املفرج  م�ساعدة   -3

املجتمع.

واقرتاح  وال�سجون  الإ�سالحيات  بيئة  4- حت�سني 

البدائل املنا�سبة.

5-اإجراء الدرا�سات حول بدائل ال�سجون.

�سجل معدل البطالة انخفا�س اإىل اأدنى م�ستوياته يف ثالثة اأعوام، لي�سجل 11.7 يف املائة يف الربع الثالث من العام 2013، 

تراجعت  كما  املا�سي،  العام  الثالث من  بالربع  املائة  العام، و12.1 يف  نف�س  الثاين من  الربع  املائة يف  بـ 11.8 يف  مقارنة 

م�ستوياتها بني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني معاً اإىل 5.6 يف املائة، وهو اأدنى م�ستوى يف 2013، ومنذ الربع الأخري من العام 

املا�سي، وفقاً لبيانات م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات ال�سعودية.

جاء ذلك من خالل تقرير ن�سرته �سحيفة القت�سادية والذي يوؤكد اأن معدل البطالة امل�سجل يف الربع الثالث من 2013، كان 

هو الأدنى بني ال�سعوديني خالل اآخر ثالثة اأعوام، حيث بلغ معدل البطالة يف 2012 نحو 12.1 يف املائة، وبلغ يف 2011 نحو 

11.4 يف املائة، فيما كان معدل البطالة يف 2010 اأقل مما مت ت�سجيله يف الربع الثالث، حيث بلغ حينها 10.5 يف املائة، اأما 

ن�سبة البطالة يف ال�سعودية ب�سكل عام (�سعوديني وغري �سعوديني) فرتاجعت اإىل 5.6 يف املائة، م�سجلة اأدنى م�ستوياتها منذ 

الربع الرابع من العام املا�سي، حينما بلغت خالله 5.4 يف املائة.

وفيما يخ�س البطالة بني غري ال�سعوديني، فقد بلغت 0.2 يف املائة يف الربع الثالث من العام، مقابل 0.3 يف املائة يف الربع 

الثاين من نف�س العام، و0.1 يف الربع الثالث من العام املا�سي، وبلغت لدى الذكور غري ال�سعوديني يف الربع الثالث 0.1 يف 

املائة، مقابل 0.2 يف املائة يف الربع الثاين من العام اجلاري، و0.1 يف الربع الثالث من العام املا�سي.

انخفاض مستوى البطالة بني السعوديني
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تطور معدل البطالة لعامي 2012 و 2013
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حملة تطوعية للتوعية بحقوق ذوي االحتياجات اخلاصة 

لوحة �سارك فيها الزوار مل�ساندة املعاقني 

بالتزامن مع اليوم العاملي لذوي الإعاقة يوم الــ3 من دي�سمرب من كل عام، نظمت الإدارة العامة للنادي ال�سعودي 

التطوعي »ان�ست« وفريق »اأتيان« التطوعي بالتعاون مع برنامج ال�سراكة الطالبية بجامعة امللك �سعود حملة 

تطوعية هي الأ�سخم يف جمالها باململكة.

جاءت احلملة بعنوان »ل تكن اأناين، فهذا مكاين« يف مركز »حياة مول« التجاري مبدينة الريا�س، وتهدف اإىل 

توعية املجتمع بكافة اأطيافه بحقوق ذوي الحتياجات اخلا�سة، وحماية حقوقهم من التعدي عليها، كبع�س 

املمار�سات يف حياتهم اليومية كاملحافظة على مواقف ال�سيارات املخ�س�سة لهم يف الأماكن العامة اأو املنحدرات 

املهيئة لذوي الإعاقة احلركية وغريها والتي قد ي�ستخدمها الأ�سخا�س ال�سليمني فيما هي و�سعت وخ�س�ست 

لهم.

يف  املخت�سني  وكذلك  احلركية  الإعاقة  ذوي  من  والنا�سطني  الفاعلني  من  العديد  احلملة  هذه  يف  �سارك 

الإعاقات الأخرى كالإعاقة الب�سرية والتوحد وكذلك متالزمة داون، ومتيزت احلملة ب�سموليتها يف اإ�سراك 

الفئات املختلفة من ذوي الحتياجات اخلا�سة يف مكان وزمان واحد، اإ�سافة اإىل اإبراز مواهبهم املختلفة.

"تراحم" تقدم مزيدًا من العطاء للسجناء وأسرهم
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من اأجل توحيد الإجراءات النظامية لالحت�سان بني 

على  وللت�سهيل  الجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة  مكاتب 

م�سوؤويل الوزارة متابعة ملفات املحت�سنني ومتابعة 

الوزارة  �سرعت  لهم،  الدورية  الإح�سائيات  زيارات 

يف حتديث قاعدة بيانات الأ�سر احلا�سنة والأطفال 

املحت�سنني يف اململكة، وربطها بنظام اآيل بني جميع 

املكاتب الإ�سرافية، للتغلب على ال�سلبيات التي كانت 

على  والق�ساء  �سابقاً،   الإ�سرافية  املكاتب  تعانيها 

قيام بع�س الأ�سر غري املوؤهلة لالحت�سان من مكتب 

اآخر بعد معرفة املتطلبات  اإ�سرايف، بالتقدم ملكتب 

وتقدمي طلب جديد له، حيث �سيتم ربطها بالأحوال 

املدنية ل�ستمرار �سرف الإعانات واإيقافها يف حالة 

الوفاة.

من جانبها قالت لطيفة اأبو نيان وكيل وزارة ال�سوؤون 

الجتماعية امل�ساعد ل�سوؤون الأ�سرة، يف ت�سريح لها 

قاعدة  من  النتهاء  مت  »اأنــه  الإقت�سادية  ل�سحيفة 

بيانات منطقة الريا�س، و�سيتم جتهيز باقي املناطق 

البيانات  قواعد  اأن  مو�سحًة  اأ�سهر،  ثالث  خالل 

املتوافرة لدى املكاتب طراأت عليها تغيريات عديدة 

الأ�سر،  بع�س  وهــواتــف  ومــنــازل  عناوين  كتغيري 

تدرج  مل  القدمية  املحت�سنة  الأ�سر  بع�س  اأن  كما 

البيانات  قواعد  اأن  وبينت  اإلــكــرتونــيــاً«،  بياناتها 

وامل�ستجدات  الطفل  ميالد  من  ت�سل�سلية  �ستكون 

واأرقـــام  وعناوينها  احلا�سنة  الأ�ــســر  يخ�س  ومــا 

املنزل  وموقع  معها  للتوا�سل  والإمييالت  الهواتف 

و�سيتم  الأ�ــســرة،  عن  الأ�سا�سية  املعلومات  وكامل 

الإ�سرافية  املكاتب  بني  اآلياً  البيانات  قواعد  ربط 

املتابعة  تقارير  اإدراج  و�سيتم  املناطق،  جميع  يف 

الدورية  الجتماعيات  الأخ�سائيات  جتريها  التي 

م�سوؤويل  على  لي�سهل  للطفل  الإلكرتوين  امللف  يف 

الوزارة متابعة ذلك ومعرفة حالة الطفل.

رف�س  اأو  مالحظات  عليها  اأ�سرة  اأي  »اإن  وتابعت 

احت�سانها لأطفال من قبل تكون معروفة يف النظام، 

بيانات  يف  الأخ�سائية  بحث  حم�سر  اإدراج  ويتم 

بع�س  اأن  اإىل  م�سرية  الآيل«،  النظام  يف  الأ�ــســرة 

اأنها غري  التي يثبت يف حم�سر الأخ�سائية  الأ�سر 

بعد  النظام  بالتحايل على  تقوم  موؤهلة لالحت�سان 

والتوجه  الالزمة  وال�سرتاطات  ال�سوابط  معرفة 

طلب  وتقدمي  الن�سائي  لالإ�سراف  اأخــرى  ملكاتب 

جديد باحت�سان طفل.

البيانات  قواعد  �ساأن  من  اأن  اأبونيان  واأ�سافت 

ت�سهيل متابعة الأطفال املحت�سنني من الأخ�سائيات 

املــلــفــات ومعرفة  و�ــســهــولــة حتــويــل  الجــتــمــاعــيــة 

معلومات  معرفة  �سعوبة  على  والق�ساء  العناوين، 

عن الأطفال، مبينًة اأنه مع اكتمال قواعد البيانات 

الورقية،  امللفات  ال�ستغناء عن  يتم  الإلكرتونية مل 

لأهمية  امللفات  من  النوعني  على  العتماد  و�سيتم 

حياة املحت�سنني.

واأو�سحت اأنه عند طلب اأ�سرة لالحت�سان تتم درا�سة 

و�سع الأ�سرة من جميع النواحي، وتقوم الأخ�سائية 

من  والتاأكد  منزلها،  الأ�سرة يف  بزيارة  الجتماعية 

التاأكد  ويتم  من عدمه،  للطفل  احت�سانهم  منا�سبة 

من اأهلية رب الأ�سرة لالحت�سان عرب التوا�سل مع 

البحث اجلنائي واجلهات امل�سوؤولة.

لتقدمي اخلدمات الطبية وال�سحية التطوعية  �سعياً 

للمر�سى املحتاجني من ذوي الدخل املحدود والأرامل 

والأيتام، �سريت جمعية اأطباء طيبة اخلريية باملدينة 

حمافظة  قــرى  اإىل  متنقلة  عــيــادات  قافلة  املــنــورة 

ينبع.

واأو�سح املدير التنفيذي للجمعية اأحمد الردادي »اأنَّ 

م�سروع العيادات والقوافل الطبية املتنقلة باجلمعية 

جهزت قافلة طبية متكاملة لقريتي الهيم وال�سرجة 

عام  طبيب  عيادات  ت�سمل  حيث  ينبع،  بـمحافظة 

من  لل�سكان  خدماتها  لتقدم  واأطفال  ن�ساء  واأ�سنان 

القافلة  م�سروع  اأن  اإىل  واأ�ــســار  والن�ساء،  الــرجــال 

يقدم  الـــذي  اجلمعية  م�ساريع  اأحـــد  يعد  املتنقلة 

اخلدمات ال�سحية للمر�سى يف مقار �سكنهم واإقامتهم 

داخل منطقة املدينة املنورة، ويف حمافظاتها ومراكزها 

وقراها، ت�ساحبه طواقم طبية وفنية واإدارية متكاملة 

والعالجات  الأدويـــة  و�سرف  املر�سى  على  للك�سف 

وامل�ستلزمات الطبية واإحالة احلالت امل�ستع�سية اإىل 

امل�ست�سفيات.

اأطباء طيبة اخلريية يف  اأن جمعية  اجلدير ذكره هو 

املدينة املنورة  هي جمعية خريية متخ�س�سة يف تقدمي 

اخلدمات الطبية وال�سحية التطوعية لأهايل املدينة 

املحتاجني  املر�سى  املنورة من مواطنني ومقيمني من 

وزّوار  والأيتام  ــل  والأرام املحدودة  الدخول  ذوي  من 

امل�سجد النبوي ال�سريف من احلجاج واملعتمرين.
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باألحوال  احلاضنة  األس��ر  بيانات  تربط  اإلجتماعية  الشؤون  وزارة 
املدنية

قوافل متنقلة تطوعية لعالج محدودي الدخل

نقل املدارس الواقعة في مجاري السيول
وزارة  يف  مل�سوؤول  ت�سريح  يف 

ل�سحيفة  والتعليم  الــرتبــيــة 

وجود خطة  عن  القت�سادية، 

يف  وال�سالمة  الأمـــن  لإدارة 

الوزارة لر�سد واإح�ساء جميع 

املدار�س التي تقع يف جماري 

ال�سيول، واملواقع اخلطرة على 

والطالبات  الــطــالب  �سالمة 

وذلك ل�ستبدالها باأماكن اأكرث 

اأمناً.

احلربي  ماجد  الدكتور  وقال 

الأمــــن  اإدارة  عــــام  مـــديـــر 

الرتبية  وزارة  يف  وال�سالمة 

تعمل  الـــوزارة  »اإنَّ  والتعليم، 

املدار�س  جميع  ر�ــســد  على 

خطراً  مواقعها  ت�سكل  التي 

لكي  من�سوبيها،  �سالمة  على 

طالبوا  واإنهم  معاجلتها،  تتم 

من اإدارات الرتبية والتعليم يف 

جميع مناطق ومدن ال�سعودية 

املدار�س  تلك  باأ�سماء  بالرفع 

للجنة امل�سكلة لهذا الغر�س«.

�سي�سمل  الر�سد  اأن  واأ�ساف 

ت�سكل  التي  املــدار�ــس  جميع 

الطالب،  �سحة  على  �ــســرراً 

واحلالة التاريخية لكل مدر�سة 

تعر�ست لأ�سرار، والآلية التي 

اخلطر،  مــعــاجلــة  بــهــا  متــت 

وذلك لال�ستفادة من التجارب 

ال�سابقة يف معاجلتها.

موؤكداً اأن الهدف من ذلك هو 

اأن تكون بيئات املدار�س اآمنة، 

ولكيال يتاأثر الطالب باأي تغري 

اإىل  م�سرياً  مناخي،  وتقلب 

الإح�سائيات  ينتظرون  اأنهم 

لفرز  التعليم  اإدارات  قبل  من 

وت�سنيف تلك املدار�س بن�سبة 

عليها  ــوقــوف  ــل ل اخلـــطـــورة، 

ومعاجلتها.
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بان  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  دعا 

اجلهود  ح�سد  اإىل  الــعــامل  مــون  كــي 

للعمل على حتقيق الأهداف الإمنائية 

اإىل  الرامية  املتحدة  الأمم  ملنظمة 

اأ�سكاله،  بــكــل  الــفــ�ــســاد  مــكــافــحــة 

ووقف  املدقع،  الفقر  على  كالق�ساء 

انت�سار الأمرا�س، وتوفري التعليم.

والذي  للف�ساد  العاملي  لليوم  املتحدة  الأمم  اإحياء  خالل  املطالبات  تلك  جاءت 

ي�سادف الـ9 من دي�سمرب من كل عام، والذي حمل �سعار »كافح الف�ساد«، وقال بان 

كي مون خالل ر�سالة األقاها بتلك املنا�سبة، » اإنَّ الف�ساد يعيق النمو القت�سادي 

نظراً ملا يوؤدي اإليه من زيادة التكاليف، ويقو�س الإدارة امل�ستدامة للبيئة واملوارد 

الطبيعية، كما اأنه ينتهك حقوق الإن�سان الأ�سا�سية، ويزيد من تفاقم الفقر وانت�سار 

الالم�ساواة ب�سبب حتويل الأموال عن خدمات الرعاية ال�سحية، والتعليم، وغريها 

اأنحاء  جميع  يف  النا�س  باليني  ال�سارة  باآثاره  وي�سعر  الأ�سا�سية،  اخلدمات  من 

الدولة، و�سعف  اأداء موؤ�س�سات  الن�ساط الإجرامي، و�سوء  نابع عن  العامل، وهو 

احلوكمة، وهو اأي�سا عامل ي�ساهم يف ذلك كله«، واأ�ساف »ينت�سر الف�ساد اأي�ساً يف 

عامل الريا�سة والأعمال التجارية، ويف عمليات ال�سراء العامة، ويف العقد الأخري، 

اأخذ القطاع اخلا�س يدرك اأكرث فاأكرث دوره يف مكافحة الف�ساد، ووجه التفاق 

التجارية  املوؤ�س�سات  تعبئة  اأجل  من  للعمل  نداء  و�سركاوؤه  املتحدة  لالأمم  العاملي 

اإعداد مبادئ  اأي�ساً  واحلكومات للتحلي بال�سفافية يف عمليات ال�سراء، ويجري 

توجيهية مل�ساعدة قطاع الأعمال على حماربة الف�ساد يف جمال رعاية وا�ست�سافة 

املنا�سبات الريا�سية«.

ال�سنة الثامنة - العدد )95( 

دوليات�سفر  1435هـ  - يناير   2014 م 

مــن اأجـــل تــعــزيــز الــبــحــوث يف جمال 

املعلومات  وتــبــادل  العقلية،  ال�سحة 

حول الإعاقات العقلية، اأطلقت منظمة 

ال�سحة العاملية قاعدة بيانات اإلكرتونية 

العقول«  »بنك  ت�سمى  النــرتنــت  على 

التي اأن�سئت بدعم من جمموعة وا�سعة 

املوقع  لزوار  تتيح  والتي  ال�سركاء،  من 

ال�ستفادة من املعلومات ال�سحية للدول 

الأع�ساء يف املنظمة وال�سركاء الآخرين، 

ا�ستعرا�س  للم�ستخدمني  ميكن  كما 

وال�سرتاتيجيات  والقوانني  ال�سيا�سات 

والبحث عن اأف�سل املمار�سات وق�س�س 

النجاح يف جمال ال�سحة النف�سية، كما  

تت�سمن معلومات عن ال�سحة النف�سية 

والإعاقات  املخدرات  تعاطي  وم�ساكل 

والقوانني  والــ�ــســيــا�ــســات  الــنــفــ�ــســيــة 

والإ�سرتاتيجيات املتبعة يف بلدان العامل 

املختلفة، واملعاهدات الدولية اخلا�سة 

بحقوق الإن�سان وال�سحة النف�سية.

وقد لفتت املنظمة اأن »بنك العقول« �سوف يعمل على م�ساعدة �سناع القرار يف 

الأ�سخا�س  وبالتايل حت�سني حياة  الإ�سالح  ودعم جهود  الق�سايا،  تلك  معاجلة 

الذين يعانون من ظروف ال�سحة العقلية مبا يتما�سى مع خطة العمل ال�ساملة 

لل�سحة النف�سية 2013-2020، التي اعتمدتها جمعية ال�سحة العاملية يف اأيار/ 

مايو 2013.

ويف �سياق مت�سل قال م�سوؤول ال�سحة النف�سية يف املنظمة مي�سيل فونك »ما زال 

ذوي الإعاقات العقلية يعانون من العنف والتمييز و�سوء املعاملة يف كثري من بلدان 

العامل«، واأكدت منظمة ال�سحة العاملية يف بيان �سحفي لها اأن الرعاية املتاحة 

يف مرافق ال�سحة النف�سية قد تكون يف كثري من الأحيان لي�س فقط ذات نوعية 

رديئة بل ميكن اأي�ساً اأن تعيق التعايف،  فقد يكون حب�س الأ�سخا�س يف غرف ت�سبه 

ال�سجن مع عدم توفر فر�س التوا�سل اأو تقييدهم بال�سال�سل اإىل اأ�سرتهم، غري 

قادرين على التحرك ل يزال �سائعاً يف بع�س البلدان، و�سوف يعمل »بنك العقول« 

على م�ساعدة �سناع القرار يف معاجلة تلك الق�سايا.

جهود عربية وأجنبية حلماية الطفولةمنظمة الصحة العاملية تطلق »بنك العقول«
تبذل العديد من دول 

العامل اجلهود حلماية 

الطفولة من النتهاك، 

اأمريكا  يف  ــاًل  ــث ــم ف

ال�سلطات  اأو�ــســحــت 

تطبيق  اإطـــــالق  عـــن 

جديد للهواتف الذكية 

حالت  عــن  للتبليغ 

اجلن�سي  الــتــحــر�ــس 

الأطــفــال، حيث  �سد 

التطبيق  تزويد  �سيتم 

اأ�سماء  ت�سم  بقائمة 

جن�سياً  املــحــرت�ــســني 

على  بـــــالأطـــــفـــــال 

مما  الــعــامل،  م�ستوى 

حماية  يف  يــ�ــســاعــد 

الأطفال من التحر�س 

فرن�سا  اجلن�سي، ويف 

املركز  مديرة  اأطلقت 

للطفولة  الـــوطـــنـــي 

جــــيــــل �ــــســــريافــــني، 

فيها  نــا�ــســدت  حملة 

والأطباء  الربملانيني 

امل�سئولني  وكــــبــــار 

عـــام 2014  لعــتــبــار 

حماية  عـــــــام  هـــــو 

�سوء  مـــن  الــطــفــولــة 

والتي  الأهــل،  معاملة 

الوفاة،  اإىل  تـــــوؤدي 

ق�سية  واعـــتـــبـــارهـــا 

بعد  فرن�سية،  وطنية 

الأطفال  عدد  بلغ  اأن 

الـــذيـــن يــعــانــون من 

�سوء معاملة الأهل ما 

بني 400 و800 طفل 

�سنوياً.

وزارة  ــقــت  اأطــل كــمــا 

الإماراتية  الداخلية 

ـــزة لــتــكــون من  ـــائ ج

�سمن جوائز  مهرجان 

ال�سينمائي  ـــــي  دب

ـــ »رويـــــرتز«  ـــ وفـــقـــاً ل

اإطالق  اأكــدت،  والتي 

توجه  جديدة  جائزة 

�سيناريو  اأف�سل  اإىل 

حلــــمــــايــــة الـــطـــفـــل 

املجتمع،  وخــــدمــــة 

 100 قيمتها  وتــبــلــغ 

و�سوف  دولر،  األـــف 

متنح ابتداء من العام 

املقبل، وتقرر اأن يكون 

»حماية  مــو�ــســوعــهــا 

الطفل«، بحيث يتناول 

ال�سيناريو كل ما يتعلق 

و�سالمة  بــحــمــايــة 

الطفل على نحو يعزز 

باأو�ساع  الوعي  زيادة 

�سحايا  من  الأطفال 

العنف اأو �سوء املعاملة 

اأو الإهمال.

ب��ن��ج��الدي��ش حت����رز ت���ق���دم���ًا م��ل��ح��وظ��ًا في 
مجال الصحة

ـــه  ـــــد بـــاحـــثـــون اأن اأك

درا�سات  خــالل  مــن 

اأجــريــت مــوؤخــراً، اأن 

اأحرزت  بنجالدي�س 

على  ملحوظاً  تقدماً 

مـــدى 40 عـــامـــاً يف 

اإذ  جمـــال الــ�ــســحــة، 

تراجع معدل الوفيات 

وارتفع  الأطفال  بني 

مــتــو�ــســط الأعـــمـــار 

اإ�سافة  الــبــالد،  يف 

اأ�سبحت  ــا  ــه اأن اإىل 

عالية  قـــدرة  لــديــهــا 

الأمرا�س  احتواء  يف 

على  ــــول  ــــس واحلــــ�

ال�سرورية  اخلدمات 

مر�س  عــــالج  مــثــل 

بالرغم  الإ�ـــســـهـــال، 

كونها واحدة من  من 

اأفقر بلدان العامل.

ـــر ذكـــــره هو  اجلـــدي

الوفيات  مــعــدل  اأن 

الولدة  اأثناء  تراجع 

بن�سبة  بنجالد�س  يف 

باملئة منذ 1980   75

معدل  انخف�س  فيما 

ــــات الطــــفــــال  ــــي وف

الن�سف  مــن  لأكــــرث 

منذ 1990.

متو�سط  ارتــفــع  كما 

ــعــمــر لــيــ�ــســل اىل  ال

متجاوزاً  �سنة   68.3

الهند  يف  املــتــو�ــســط 

املــــجــــاورة وهــــو 67 

باك�ستان  ويف  عــامــاً 

وهو 66 عاماً.

دعوات أممية للعمل من أجل حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية
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حملة اإقليمية

 »عالج فريو�س الإيدز يوؤتي ثماره.. عالج 

�سعار احلملة  اأف�سل« هو  اأكرث.. عالج 

الإقليمية التي اأطلقها املكتب الإقليمي 

ملنظمة ال�سحة العاملية، مبنا�سبة اليوم 

تو�سيع  بهدف  وذلــك  لــالإيــدز،  العاملي 

والرعاية  املعاجلة  اإىل  الو�سول  نطاق 

لإح�سائيات  فوفقاً  اجلـــودة،  العاملية 

من  خم�سة  كــل  بــني  مــن  فــاإنــه  املكتب 

يف  الإيــدز  بفريو�س  بالعدوى  امل�سابني 

اإىل  ويحتاجون  املتو�سط  �سرق  اإقليم 

معاجلة فعلية، هناك واحد فقط منهم 

ى تلك املعاجلة، ولقد ازداد  بالكاد يتلَقّ

عدد املتعاي�سني مع فريو�س الإيدز ممن 

للفريو�سات  امل�سادة  املعاجلة  يتلقون 

القهقرية يف الإقليم على مدى ال�سنوات 

اخلم�س املن�سرمة.

الدين  عــالء  الدكتور  قــال  جانبه  مــن 

العلوان املدير الإقليمي ملنظمة ال�سحة 

العاملية ل�سرق املتو�سط »اإن هذه احلملة 

حكومات  جميعاً؛  لنا  موّجه  نــداء  هي 

و�سركاء  املــدين،  املجتمع  وجمموعات 

تقنيني، ومانحني، من اأجل اأن ن�ساعف 

اإىل  الو�سول  نطاق  لتو�سيع  جهودنا 

خدمات عالية اجلودة لرعاية امل�سابني 

بفريو�س الإيدز وتقدمي العالج لهم«.

العاملي  الــيــوم  حتــي  دولــيــة  منظمات 

لالإيدز

العاملية  املنظمات  من  العديد  اأحيت 

العاملي  الــيــوم  الــعــامل  دول  وحكومات 

املتحدة  الأمم  منظمة  ومنها  لــاليــدز، 

والتي احتفلت به حتت �سعار »بدون اأي 

لالأمم  العام  الأمــني  قال  وقد  متييز«، 

املتحدة يف ر�سالة له بتلك املنا�سبة »يف 

هذا اليوم العاملي لالإيدز، اأجدين اأكرث 

ال�سنة الثامنة - العدد )95(  يوم عالميحقــــوق

�سفر  1435هـ  - يناير   2014 م 

World
AIDS
Day
DECEMBER 1

في »اليوم العاملي لإليدز« جهود عاملية ومحلية ملواجهة املرض 
ثل االأول من دي�سمرب اليوم العاملي  يمُ

لــلإيــدز، وهــو ذات اأهمية كــربى، حيث 

املجتمعات من  يتم من خلله توعية 

خماطر مر�ض االإيدز، وخماطر انتقال 

لـــــه، وطــــرق  املــ�ــســبــب   HIV فــــرو�ــــض 

انتقاله، كذلك طرق التعامل ال�سليم 

والــ�ــســحــيــح مــع املــ�ــســابــني بــاملــر�ــض اأو 

حيث  لــه  الناقل  للفرو�ض  احلاملني 

الــــعــــديــــد مـــنـــهـــم، مــــن بع�ض  يــــعــــاين 

التمييز  يف  اأحيانًا  تتمثل  ال�سعوبات 

لكونهم م�سابني،   اال�سطهاد  واأحيانًا 

حــيــث  يتم خــلل ذلــك الــيــوم حتفيز 

الــتــعــاون بــني كافة اجلــهــات للت�سدي 

لهذا الوباء، ال �سيما واأن مر�ض االإيدز 

يعترب من االأمرا�ض اخلطرة

شعار اليوم العاملي لإليدز من منظمة األمم املتحدة “بدون أي متييز”

تفاوؤلً مما كنت عليه يف اأي وقت م�سى، 

ففي اأجزاء كثرية من العامل اأرى تقدماً 

مواجهة  يف  مت�سارعة  بخطى  يُــحــَرز 

فريو�س نق�س املناعة الب�سرية، وهناك 

الإ�سابات  اأعـــداد  يف  كبري  انخفا�س 

والوفيات اجلديدة، ونحن نحرز تقدماً 

كفالة  وهــو  هدفنا،  حتقيق  يف  كــبــرياً 

ح�سول 15 مليون �سخ�س على العالج 

مب�سادات الفريو�سات العك�سية بحلول 

عام 2015، ولهذا الأمر اأهمية بالغة يف 

الإيدز وعك�س اجتاه م�ساره  وباء  وقف 

اإىل غري رجعة.

ولكن كما يتبني من تقرير اليوم العاملي 

الأمم  لــربنــامــج   ،2013 لــعــام  ــدز  ــالإي ل

املتحدة امل�سرتك املعني بفريو�س نق�س 

ثمة  تــزال  ل  الب�سرية/الإيدز،  املناعة 

اأن  وهــي  القلق،  على  تبعث  موؤ�سرات 

بع�س املناطق والبلدان ل تزال متخلفة 

عن الركب املتقدم، اإننا نحقق تقدماً يف 

ال�سعيفة  الفئات  اإىل  الو�سول  جمال 

من ال�سكان، بف�سل اجلهود التي تُبذل 

والتمييز،  بالعار  الو�سم  على  للق�ساء 

يتعني  ممــا  الكثري  ثمة  ــزال  ي ل  ولكن 

فعلينا  امل�سكلة،  هذه  لإنهاء  به  القيام 

نك�سر احلواجز  باأن  التزامنا  اأن جندد 

املتبقية، مبا يف ذلك القوانني العقابية 

وال�ستبعاد الجتماعي، حتى يت�سنى لنا 

الذين  الأ�سخا�س  جميع  اإىل  الو�سول 

اخلدمات  على  احل�سول  عليهم  يتعذر 

املتعلقة بفريو�س نق�س املناعة الب�سرية 

مفو�سية  اأعلنت  كما  مــنــه«،  والــعــالج 

الحتاد الأفريقي عن �سعار حملة العام 

ال�سعار  يتوافق  بحيث   ،2014 احلــايل 

الــ�ــســفــر يف  ــول اإىل  ــس ــو� ــد »ال اجلــدي

اأفريقيا  م�سئولية  م�سئولية   – اأفريقيا 

-2012) العاملي  ال�سعار  مع  اجلميع« 

ل  الــ�ــســفــر-  اإىل  ــول  ــو�ــس »ال  (2016

يف  اآي  ات�س  بفريو�س  جديدة  اإ�سابات 

بالإيدز«  مت�سلة  وفيات  ول   ، ل متييز 

الأفريقي  الحتــــاد  طــريــق  وخـــارطـــة 

للم�سئولية اجلماعية والت�سامن العاملي 

والــ�ــســل واملــالريــا، حيث قال  لــالإيــدز 

»اإن  كالوكو  �سديق  م�سطفى  الدكتور 

الأفريقي  الحتاد  ل�سعار  العام  التوجه 

امل�سرتكة  امل�سئولية  اإىل  ير�سخ احلاجة 

العاملية  وامل�سئولية  الأفارقة  جانب  من 

لتحقيق  ـــدويل  ال املجتمع  جــانــب  مــن 

ال�ستجابة  حول  الرئي�سية  اللتزامات 

اأفريقيا«،  يف  واملالريا  وال�سل  لالإيدز 

تعزيز  اإىل  احلملة  »ت�سعى  ــاف  واأ�ــس

على خمتلف  والت�سامن  القيادة  التزام 

الأفريقية  ــة  ــروؤي ال لــدعــم  امل�ستويات 

بفريو�س  جديدة  ا�سابات  منع  لتحقيق 

ات�س اآي يف،  وعدم التمييز، ول وفيات 

»�سي�سارك  واأ�ساف  بالإيدز،  مرتبطة 

منظمة  خــالل  من  الأفريقي،  الحتــاد 

وات�س  (ايــدز  باأفريقيا  ــدز  الإي مراقبة 

وخمتلف  النافذة  املن�سات  اأفريقيا) 

روؤ�ساء  اإىل  ال�سباب  مــن  القطاعات 

فيما  التاآزر  خللق  واحلكومات  الــدول 

بينها«.

اليوم  يف  العامل  دول  ت�سارك  اململكة 

العاملي لالإيدز

الربنامج  عرب  ال�سحة  وزارة  اأطلقت 

العام  لــهــذا  الإيـــدز  ملكافحة  الوطني 

فعاليات  مع  بالتزامن  جديدة  مبادرة 

اليوم العاملي لالإيدز، والذي حمل �سعار 

اأف�سل«  حياة  اإىل  ال�سفر  من  »انطلق 

الك�سف  تطبيق  املبادرة  تت�سمن  حيث 

احلوامل  الن�ساء  جميع  على  الطبي 

والرعاية  ــابــعــة  املــت يــتــلــقــني  الـــالتـــي 

الن�ساء  م�ست�سفيات  داخــل  ال�سحية 

من  وذلك  باململكة،  والأطفال  والــولدة 

واإجـــراء  للفح�س  اإخ�ساعهن  خــالل 

بفريو�س  تعنى  التي  الطبية  التحاليل 

نق�س املناعة املكت�سب »الإيدز«  وذلك 

ال�سابة  وعــدم  �سالمتهن  من  للتاأكد 

بهذا املر�س.

يتعايشون  شخص  مليون   35.5 هناك 
مليون   2.1 العالم.  في   HIV فيروس  مع 
العاشرة  بني  ما  املراهقة  سن  في  منهم 
والتاسعة عشر. تتركز الغالبية العظمى 
في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 
ويقدر عدد املصابني اجلدد بعدوى الفيروس 
في عام 2012 مبا يبلغ 2.3 مليون شخص.

بلغ العدد الرتاكمي لكل احلالت املكت�سفة منذ بداية عام 1984م وحتى نهاية 

عام 2012م 18762 حالة، منها 5348 �سعودًيّا و13414 غري �سعودي.

مت اكت�ساف 1233 حالة جديدة م�سابة بفريو�س الإيدز عام 2012م، منها 431 

�سعودياً و802 غري �سعودي. 

 لوحظ انخفا�س يف احلالت املكت�سفة بني ال�سعوديني لهذا العام يقل مبعدل 

عام  عــن   %1.8 مبعدل  وتقل  2011م.  لعام  املكت�سفة  احلـــالت  عــن   %6.1

2010م.

بلغت ن�سبة الرجال اإىل الن�ساء و�سط احلالت املكت�سفة وامل�سجلة من ال�سعوديني 

خالل عام 2012م  5 :1 تقريباً.

ت�سكل الفئة العمرية امل�سابة بالإيدز من ال�سعوديني املكت�سفني عام 2012م 15-

49 �سنة 74% ، 319 حالة من اأ�سل 431 حالة.

حقائق واأرقام عن االإيدز يف اململكة وفقًا لوزارة ال�سحة 

طرق النتقال الإيدز  بني ال�سعوديون املكت�سفني عام 2010م:

العالقات اجلن�سية نحو 93% من طرق العدوى (408) حالت من اأ�سل (439) 

حالة، تليها ن�سبة تعاطي املخدرات باحلقن (5%) مبا يعني (23) حالة، ويليها 

انتقال العدوى من الأم اإىل اجلنني (2%) مبا يعني  (8) حالت.

ما زالت حمافظة جدة ت�سكل الن�سبة الأعلى يف ت�سجيل احلالت امل�ستجدة بني 

مناطق اململكة (29%) من ال�سعوديني و(38%) من غري ال�سعوديني، بالرغم من 

انخفا�س معدل التبليغ عن ال�سنوات ال�سابقة ب�سكل ملحوظ.
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قانونيات

م�ستقلة  خمت�سة  �سلطة  اأو  حمكمة  اأمــام  احلرية  من  حرمانه 

وحمايدة اأخرى، ويف اأن يجرى البت ب�سرعة يف اأي اإجراء من هذا 

القبيل.

                     املادة الثامنة والثلثون

الإن�ساين  القانون  قواعد  باأن حترتم  الأطــراف  الــدول  تتعهد   .1

الدويل املنطبقة عليها يف املنازعات امل�سلحة وذات ال�سلة بالطفل 

واأن ت�سمن احرتام هذه القواعد.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املمكنة عملياً لكي ت�سمن 

�سنة  ع�سرة  خم�س  �سنهم  يبلغ  مل  الذين  الأ�سخا�س  ي�سرتك  األ 

ا�سرتاكاً مبا�سراً يف احلرب.

3. متتنع الدول الأطراف عن جتنيد اأي �سخ�س مل تبلغ �سنه خم�س 

ع�سرة �سنة يف قواتها امل�سلحة، وعند التجنيد من بني الأ�سخا�س الذين بلغت 

�سنهم خم�س ع�سرة �سنة ولكنها مل تبلغ ثماين ع�سرة �سنة، يجب على الدول 

الأطراف اأن ت�سعى لإعطاء الأولوية ملن هم اأكرب �سناً.

4. تتخذ الدول الأطراف، وفقاً للتزاماتها مبقت�سى القانون الإن�ساين الدويل 

بحماية ال�سكان املدنيني يف املنازعات امل�سلحة، جميع التدابري املمكنة عملياً 

لكي ت�سمن حماية ورعاية الأطفال املتاأثرين بنزاع م�سلح.

                                    املادة التا�سعة والثلثون

تتخذ الدول الأطراف كل التدابري املنا�سبة لت�سجيع التاأهيل البدين والنف�سي 

اأ�سكال  من  �سكل  اأي  �سحية  يقع  الــذي  للطفل  الجتماعي  الندماج  واإعــادة 

اأ�سكال  من  اآخر  �سكل  اأي  اأو  التعذيب  اأو  الإ�ساءة،  اأو  ال�ستغالل  اأو  الإهمال 

امل�سلحة.  املنازعات  اأو  املهينة،  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة 

ويجرى هذا التاأهيل واإعادة الندماج هذه يف بيئة تعزز �سحة الطفل، واحرتامه 

لذاته، وكرامته.

                  املادة  اخلام�سة والثلثون 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية 

واملتعددة الأطراف ملنع اختطاف الأطفال اأو بيعهم اأو الجتار بهم 

لأي غر�س من الأغرا�س اأو باأي �سكل من الأ�سكال.  

                                    املادة ال�ساد�سة والثلثون  

حتمي الدول الأطراف الطفل من �سائر اأ�سكال ال�ستغالل ال�سارة 

باأي جانب من جوانب رفاة الطفل.

                                    املادة ال�سابعة والثلثون

تكفل الدول الأطراف:

العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من  لغريه  اأو  للتعذيب  طفل  اأي  يعر�س  األ  (اأ) 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، ول تفر�س عقوبة الإعدام اأو ال�سجن مدى 

احلياة ب�سبب جرائم يرتكبها اأ�سخا�س تقل اأعمارهم عن ثماين ع�سرة �سنة 

دون وجود اإمكانية لالإفراج عنهم.

(ب) األ يحرم اأي طفل من حريته ب�سورة غري قانونية اأو تع�سفية، ويجب اأن 

يجرى اعتقال الطفل اأو احتجازه اأو �سجنه وفقاً للقانون ول يجوز ممار�سته 

اإل كملجاأ اأخري ولأق�سر فرتة زمنية منا�سبة.

املتاأ�سلة  للكرامة  واحرتام  باإن�سانية  حريته  من  كل طفل حمروم  يعامل  (ج) 

يف الإن�سان، وبطريقة تراعى احتياجات الأ�سخا�س الذين بلغوا �سنه، وبوجه 

خا�س، يف�سل كل طفل حمروم من حريته عن البالغني، ما مل يعترب اأن م�سلحة 

الطفل تقت�سي خالف ذلك، ويكون له احلق يف البقاء على ات�سال مع اأ�سرته 

عن طريق املرا�سالت والزيارات، اإل يف الظروف ال�ستثنائية.

(د) يكون لكل طفل حمروم من حريته احلق يف احل�سول ب�سرعة على م�ساعدة 

قانونية وغريها من امل�ساعدة املنا�سبة، ف�ساًل عن احلق يف الطعن يف �سرعية 

اعرف

الجزء السادس 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

لقد حدد نظام الإجراءات اجلزائية اجلديد ال�سادر موؤخراً، املدة النظامية ل�ستئناف الأحكام قبل اكت�سابها ال�سفة القطعية، والتي 

جاءت يف الباب ال�سابع من النظام ، حيث حددت املادة الثالثة والت�سعون بعد املائة مدة العرتا�س والتي ن�ست على:

»حتدد املحكمة بعد النطق باحلكم موعداً اأق�ساه ع�سرة اأيام لت�سلم �سورة �سك احلكم، مع اإثبات ذلك يف �سبط الق�سية واأخذ توقيع 

اخل�سوم، فاإن مل يح�سر اأي منهم لت�سلم �سورة �سك احلكم فتودع يف ملف الدعوى يف التاريخ نف�سه مع اإثبات ذلك يف ال�سبط، ويعد 

الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد املقرر لالعرتا�س على احلكم، وت�سلم �سورة �سك احلكم لل�سجني اأو املوقوف خالل املدة 

املحددة لت�سلمها يف مكان ال�سجن اأو التوقيف بو�ساطة املح�سر، ويكون الت�سليم مبذكرة تبليغ وفقاً لأحكام التبليغ املقررة نظاماً، ويوقع 

اأ�سل املذكرة مدير ال�سجن اأو التوقيف- اأو من يقوم مقامهما- وال�سجني اأو املوقوف، ويوقع املح�سر على كل من 

الأ�سل وال�سورة وت�سلم ال�سورة اإىل اإدارة ال�سجن اأو التوقيف ويعاد الأ�سل اإىل املحكمة وعلى اجلهة امل�سوؤولة عن 

ال�سجني اأو املوقوف اإح�ساره اإىل املحكمة لتقدمي اعرتا�سه على احلكم خالل املدة املحددة لتقدمي العرتا�س اأو 

عدوله عنه وتوقيعه على ذلك يف �سبط الق�سية«.

 فيما ن�ست املادة الرابعة والت�سعون بعد املائة على: »مدة العرتا�س بطلب ال�ستئناف اأو التدقيق ثالثون يوماً، 

فاإذا مل  يقدم املعرت�س اعرتا�سه خالل هذه املدة �سقط حقه يف طلب ال�ستئناف اأو التدقيق، واإذا كان احلكم 

�سادراً بالقتل ، اأو الرجم، اأو القطع، اأو الق�سا�س، يف النف�س اأو فيما دونهما، فيجب رفعه اإىل حمكمة ال�ستئناف 

لتدقيقه، ولو مل يطلب اأحد اخل�سوم ذلك«.

كما بينت املادة اخلام�سة والت�سعون بعد املائة كيفية ال�ستئناف حيث ن�ست على:

احلكم،  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اإدارة  لدى  تودع  التدقيق، مبذكرة  اأو  ال�ستئناف  بطلب  العرتا�س  يح�سل   -1

م�ستملة على بيان احلكم املعرت�س عليه، ورقمه، وتاريخه، والأ�سباب التي بُِني عليها العرتا�س، وطلبات املعرت�س، 

وتوقيعه، وتاريخ اإيداع مذكرة العرتا�س.

2- تقيد اإدارة املحكمة مذكرة العرتا�س يف يوم اإيداعها يف ال�سجل اخلا�س بذلك، وحتال فوراً اإىل الدائرة التي 

اأ�سدرت احلكم.

واجباتك
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النظامية  املـــــــــــدة  مــــــاهــــــي 

االأحــــــكــــــام قبل  ال�ـــســـتـــئـــنـــاف 

اكت�سابها ال�سفة القطعية؟

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
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الأمل  »جممع  موؤخراً  د�سن 

لل�سحة النف�سية« بالريا�س، 

»اجلمعية  مــع  ــعــاون  ــت ــال وب

التعاونية متعددة الأغرا�س«، 

خــدمــة جــديــدة متــثــلــت يف 

للم�ستفيدين  املجاين  النقل 

يتم من  »املجمع«، حيث  من 

»املجمع«  من  نقلهم  خاللها 

منافذ  اإىل  اأو  منازلهم  اإىل 

ال�سفر للمراجعني من خارج 

الريا�س.

الدكتور  اأو�ــســح  جانبه  مــن 

النمله،  اهلل  عبد  بن  ريا�س 

التنفيذي  املــديــر  م�ساعد 

اخلدمة  اأنَّ  ــلــمــجــمــع«،  »ل

البداية مقت�سرة  �ستكون يف 

العيادات  مــراجــعــي  عــلــى 

اخلارجية، وق�سم الإ�سعاف، 

والطوارئ خالل فرتة الدوام 

�سينقل  حــيــث  ــمــي،  ــس ــر� ال

املراجعون خاللها.

القريب  يف  »�سيتم  واأ�ساف 

العاجل، تعميم اخلدمة على 

ويتم  امل�ستفيدين،  جميع 

للمراجعة،  املر�سى  اإح�سار 

واإعادتهم اإىل منازلهم؛ حتى 

تاأخرهم  اإ�سكالية  نتفادى 

عدم  اأو  مــواعــيــدهــم،  عــن 

احل�سور اإليها«.
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

االأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق االإن�سان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�سرة لتعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�سحابها

عناوين اجلمعية
املقـــر الرئي�ســـي: اململكـــة العربية ال�ســـعودية - الريا�س - هاتـــف : 0112102223 فاك�ـــس: 0112102202 �س.ب 1881 

الريا�س 11321

فـــرع منطقـــة مكة املكرمة: جدة- حـــي املحمدية - طريق املدينـــة النازل هاتـــف : 0126222261 فاك�س 0126222196 

 0126227235

�س.ب 116664 جدة 21391

فرع منطقة جازان : هاتف 0173237041 - فاك�س : 0173173344 �س.ب 476

فرع منطقة اجلوف : �سكاكا - حي العزيزية - هاتف 0146258144 - فاك�س 0146258155 - �س.ب : 2766

فرع املنطقة ال�سرقية : هاتف 0138098353 - فاك�س 0138098354 �س.ب 15578 الدمام 31454

مكتب املدينة املنورة : هاتف 0148664544 - فاك�س 0148664549�س.ب 775 املدينة املنورة 41421

مكتب العا�سمة املقد�سة: هاتف 0125545211  - فاك�س 0125545212

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

خط مساندة الطفل وحماية حقوقه

ثقافة حقوق اإلنسان

نقاًل عن صحيفة

ا�ستجابًة لالحتياجات املختلفة للطفولة يف اململكة، وم�ساندة دعم 

الأطفال دون �سن الثامنة ع�سر،  وا�ستمراراً لبذل اجلهود لتقدمي 

امل�ساعدة الالزمة لالأطفال وحماية حقوقهم من النتهاك، اأطلق 

برنامج الأمان الأ�سري الوطني بال�سوؤون ال�سحية لوزارة احلر�س 

الوطني خط م�ساندة الطفل 116111 عام 1432/2011هـ، وذلك 

بهدف توفري امل�سورة لالأطفال  اأو مقدمي الرعاية لهم، ومتابعة 

توفري خدمات الرعاية واحلماية لالأطفال عرب اجلهات امل�سئولة 

عن تقدمي هذه اخلدمات، حيث ي�ستقبل املكاملات على مدار اأيام 

الأ�سبوع وملدة 12 �ساعة عمل متوا�سلة.

وموؤخراً اأقام الربنامج موؤمتر اإقليمياً بالتعاون مع املنظمة الدولية 
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يف  والأجنبية  العربية  الدول  جتارب  يف  اخلربات  لتبادل  وذلك 

املعنية  الفر�سة جلميع اجلهات  واإتاحة  الطفل،  م�ساندة  خطوط 

وذات العالقة �سواء حملياً اأو خارجياً بتقدمي احللول والإ�سهامات 

حال  يف  حقوقهم  حلماية  الأطفال   م�ساندة  جمال  يف  املبا�سرة 

انتهاكها،  وتقدمي امل�سورة الفورية واملتخ�س�سة لالأطفال اأو مقدمي 

الرعاية لهم ب�ساأن امل�ساكل التي تواجههم، بهدف م�ساندة الأطفال 

معنوياً، وبناء ثقتهم مل�ساعدتهم على اتخاذ القرارات املتعلقة بهم 

باأنف�سهم ، و امل�ساهمة يف تلبية احتياجات الأطفال وحل م�ساكلهم 

توفري  ومتابعة  املعنية  اجلهات  مع  الفعال  التوا�سل  خالل  من 

خدمات الرعاية واحلماية لهم من قبل تلك اجلهات، والتحقق من 

بلوغها لالأطفال،  وال�سعي امل�ستمر نحو الأف�سل بهدف حت�سني 

الطفل  اإنفاذ حقوق  مراقبة   من خالل  املقدمة  اخلدمات  جودة 

يف احلماية والرعاية يف اململكة وال�سراكة مع املوؤ�س�سات املحلية 

املعنية بالطفولة ومنظمات خطوط جندة الطفل الدولية.

ول �سك اأن مثل ذلك الإجناز يعد ركيزة اأ�سا�سية وبادرة اإن�سانية 

ت�ساهم ب�سكل كبري يف حماية حقوق الطفل من خالل  رفع م�ستوى 

الوعي بحقوقه وكيفية التوا�سل مع اجلهات التي من �ساأنها تقدمي 

الوطنية  اجلمعية  اأن  اأحد  على  يخفى  ول  له،  الالزمة  احلماية 

حلقوق الإن�سان  وبكونها اإحدى موؤ�س�سات املجتمع املدين والتي  

تويل ق�سايا الطفولة ب�سكل خا�س اهتماماً كبرياً للق�ساء على اأي 

انتهاك حلقوقه ، �سعت حلماية حقوق الطفل بكافة الو�سائل من 

حقوق  من  ماله  على  اجلهات حل�سوله  كافة  مع  التن�سيق  خالل 

كحالت  اجلمعية  معها  تتعامل  التي  الق�سايا  من  اأنها  باعتبار 

م�ستعجلة،  وتعمل اجلمعية على التعاون مع كافة اجلهات املعنية 

بو�سع الطفل من الناحية القانونية والجتماعية والثقافية، وقد 

مع خمتلف  التفاهم  مذكرات  من  العديد  ال�ساأن  هذا  اأبرمت يف 

وامل�ساندة  الدعم  لتقدمي  الأ�سري  الأمان  برنامج  ومنها  اجلهات 

املوؤمتر  اأن  �سك  ول  الأطفال،  يحتاجها  التي  والعاجلة  املمكنة 

العربية  اململكة  يف   116111 الطفل  م�ساندة  خلط  الإقليمي 

برنامج  يتيحها  التي  املميزة  الفر�س  اإحدى  يعترب  ال�سعودية 

الأمان الأ�سري الوطني للتقاء وتكامل جهود الأفراد واملوؤ�س�سات 

املتخ�س�سة بق�سايا الطفولة والأمان الأ�سري يف اململكة والتوعية 

مبا يقدم من جهود واإجنازات حلماية حقوق الأطفال.
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