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 احلق يف التعبري وا�ستقاء املعلومة من اأهم احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان

 اختارت الأمم املتحدة الثالث من مايو ليكون اليوم العاملي حلرية ال�صحافة بهدف رفع الوعي باأهمية 

حرية الإعالم وتذكري احلكومات بواجبها يف احرتام وتعزيز احلق يف حرية التعبري املن�صو�ص عليها 

مبوجب املادة 19 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، وحتتفي منظمة الأمم املتحدة يف هذا اليوم 

بال�صحافيني الذين فقدوا اأرواحهم اأثناء اأداء واجبهم وتقدم تقريراً حول اأو�صاع حرية ال�صحافة 

يف كل اأنحاء العامل وتك�صف ما تتعر�ص له بع�ص و�صائل الإعالم من م�صايقات، ويركز اليوم العاملي 

حلرية ال�صحافة يف عام 2014 على ثالثة موا�صع هي اأهمية و�صائل الإعالم يف التنمية و�صالمة 

ال�صحافيني و�صيادة القانون وا�صتدامة ونزاهة ال�صحافة.

وبهذه املنا�صبة �صرح  الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين رئي�ص اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان 

قائاًل: اإنَّ حرية التعبري كحق من حقوق الإن�صان ل يعني اأنها حرية “مطلقة” ل قيد عليها، فلكل 

دولة مرجعيتها الدينية والثقافية، التي تكون وتوؤثر على قوانينها واإجراءاتها، ويف هذا املجال ن�صت 

املادة التا�صعة والثالثون من النظام الأ�صا�صي للحكم باململكة: “تلتزم و�صائل الإعالم والن�صر وجميع 

و�صائل التعبري بالكلمة الطيبة، وباأنظمة الدولة، وتُ�صهم يف تثقيف الأمة ودعم وحدِتها، ويُحظر ما 

يوؤدي اإىل الفتنة، اأو النق�صام، اأو مي�ص باأمن الدولة وعالقاتها العامة، اأو يُ�صيء اإىل كرامة الإن�صان 

وحقوقه، وتبني الأنظمة كيفية ذلك”، فال�صحافة مكفول لها حرية الراأي يف حدود الكلمة الطيبة، 

والنقد البناء �صماناً ل�صالمة البناء الوطني.

 وينبغي اأن متار�ص ال�صحافة يف جمتمعنا ر�صالتها بحرية وبا�صتقالل خلدمة الوطن واملواطن، ومبا 

ي�صاهم يف التعرف على اجتاهات الراأي العام بحيث ميكن توجيهه يف اإطار الثوابت العامة يف هذه 

البالد املباركة امل�صتمدة د�صتورها من القراآن الكرمي وال�صنة النبوية املطهرة، والتي متثل املقومات 

الأ�صا�صية للمجتمع التي حتافظ بدورها على احلريات واحلقوق والواجبات العامة، واحرتام حرمة 

احلياة اخلا�صة للمواطنني.

واأكد الدكتور القحطاين اأن احلق يف التعبري وا�صتقاء املعلومة من اأهم احلقوق الأ�صا�صية لالإن�صان 

التي ت�صاهم يف التمتع ببقية احلقوق، فبدون هذا احلق ت�صبح بقية احلقوق معر�صة لالنتقا�ص، 

اأن “حرية التعبري عن الراأي  وقد ن�صت املادة الثامنة من نظام املطبوعات والن�صر باململكة على 

مكفولة مبختلف و�صائل الن�صر يف نطاق الأحكام ال�صرعية والنظامية” مما يتيح التعبري ب�صفافية 

الدولة  اأجهزة  املواطنني جتاة ما تقدمه  الر�صا عند �صريحة كبرية من  الراأي، وقيا�ص درجة  عن 

املختلفة من خدمات، اأو فيما يتعلق بالتزام هذه الأجهزة بالأنظمة اأو خمالفتها لها.

ول �صك اأن على و�صائل الإعالم دور كبري يف ن�صر الثقافة احلقوقية وتعريف املواطن واملقيم بحقوقه 

و واجباته، وناأمل اأن تتعزز حرية التعبري يف بالدنا يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�صريفني و�صمو 

ويل عهده حفظهما اهلل.

د. مفلح بن ربيعان القحطاين

 رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

3



4

ية
مع

لج
ر ا

خبا
رئيس اجلمعية يستقبل وفد من مفوضية شؤون الالجئنيأ

الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  زار 

يوم الإثنني 1435/6/7هـ ، ال�صيد  نبيل 

عثمان، نائب املمثل الإقليمي للمفو�صية 

ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني 

لدى دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية ، يرافقه كل من الدكتور يو�صف 

الدولية  احلماية  م�صوؤول  الــدرادكــة، 

باملمثلية الإقليمية للمفو�صية بالريا�ص 

احلماية  م�صوؤول  �صن،  اأميت  ال�صيد  و 

ــة مبــكــتــب املــفــو�ــصــيــة بــعــمــان،  ــي ــدول ال

وال�صيدة نهى معروف م�صوؤولة احلماية 

للمفو�صية  الإقليمية  باملمثلية  الدولية 

بالريا�ص.

كان يف ا�صتقبالهم �صعادة رئي�ص اجلمعية 

الوطنية حلقوق الإن�صان الدكتور مفلح 

�صعادته  وقــدم  القحطاين  ربيعان  بن 

اأنــ�ــصــطــة اجلمعية  عــن  مــوجــز  �ــصــرح 

الثقافة احلقوقية  وم�صاهمتها يف ن�صر 

وما ي�صدر عنها من تقارير عن اأحوال 

والتقدم  اململكة  يف  الإنــ�ــصــان  حــقــوق 

امللحوظ الذي �صهدته اململكة يف جمال 

احلديث  تطرق  وقد   ، الإن�صان  حقوق 

اإىل ماأ�صاة الالجئني ال�صوريني واحلاجة 

اإ�صتغرب  وقد   ، لهم  الدعم  تقدمي  اإىل 

رئي�ص اجلمعية موقف املجتمع الدويل 

ال�صعب  لــه  يتعر�ص  مــا  جتــاه  ال�صلبي 

الإن�صانية من  ال�صوري من جرائم �صد 

للن�صاء  جماعية  واإبـــادة  وتــدمــري  قتل 

والأطفال ، وعدم ال�صعي لإيجاد مناطق 

متنع  الالجئني  اأعــداد  لإ�صتيعاب  اآمنة 

فيها قوات النظام من مهاجمتهم.

كما تطرق احلديث اإىل اجلهود املبذولة 

وما  هوية  بال  الأ�صخا�ص  ق�صية  ب�صاأن 

تلك  حيال  اإجــراءات  من  اتخاذه  يجب 

مبوقف  الــزائــر  الوفد  واأ�ــصــاد   ، الفئة 

والــذي  الربماويني  ق�صية  من  اململكة 

مكنهم من ت�صحيح اأو�صاع اإقامتهم.

واأكــــد الــطــرفــان عــلــى اأهــمــيــة تــبــادل 

املتعلقة  ـــور  الأم حــول  النظر  وجــهــات 

واأو�صاع  عــام،  ب�صكل  الإن�صان  بحقوق 

الالجئني ب�صكل خا�ص ، كما مت مناق�صة 

املفو�صية  بــني  تفاهم  مــذكــرة  ــجــاد  اإي

ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني 

الإن�صان  حلــقــوق  الوطنية  واجلمعية 

تعنى بعقد دورات تدريبية وور�ص عمل، 

الق�صايا  النظر يف بع�ص  واإبــداء وجهة 

احلقوقية.

يف نهاية اللقاء �صكر الوفد الزائر رئا�صة 

اجلمعية على ح�صن الإ�صتقبال.

اجلمعية  طــرف  مــن  الإجــتــمــاع  ح�صر 

املــ�ــصــتــ�ــصــار خــالــد بـــن عــبــدالــرحــمــن 

للجمعية  املكلف  العام  الأمني  الفاخري 

املحمود  بــن حممد  اأحــمــد  ــاذ  ــت والأ�ــص

�صكرتري رئي�ص اجلمعية.

مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة يستقبل عضو املجلس القومي 
حلقوق اإلنسان مبصر

اجلمعية  مكتب  على  العام  امل�صرف  ا�صتقبل 

الزايدي،  �صليمان  الأ�صتاذ  املقد�صة  بالعا�صمة 

القومي حلقوق  املجل�ص  كاًل من ع�صو  موؤخراً 

الإن�صان بكفر ال�صيخ بجمهورية م�صر العربية 

وامل�صت�صار  الدين،  كمال  ال�صالم  عبد  الأ�صتاذ 

القانوين الأ�صتاذ بدر الروقي.

بال�صيفني  امل�صرف  رحب  الزيارة  بداية  يف 

وقدم لهما �صرحاً موجزاً عن اأن�صطة اجلمعية 

الق�صايا،  ا�صتقبال  عند  عملها  واآلية  ومهامها 

من  عدد  عن  احلديث  الأطراف  تبادل  ثم 

الإن�صان،  بحقوق  العالقة  ذات  املو�صوعات 

الراهن  والو�صع  وحقوقهم،  العمالة،  كاأو�صاع 

العربية،  م�صر  بجمهورية  الإن�صان  حلقوق 

الطرفان  واتفق  القومي،  املجل�ص  وجهود 

املجال  يف  بينهما  فيما  التعاون  موا�صلة  على 

احلقوقي وتبادل املعلومات والزيارات ووجهات 

الإن�صان  بحقوق  املتعلقة  الأمور  حول  النظر 

ب�صكل عام. 

  زار يوم الأحد  1435/6/13هـ املدير التنفيذي ملعهد جنيف حلقوق الإن�صان ب�صوي�صرا الأ�صتاذ نزار عبد القادر 

الفرع  على  املكلف  امل�صرف  ا�صتقباله  يف  وكان  املنورة  املدينة  مبنطقة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  مكتب 

الأ�صتاذة �صرف القرايف وبع�ص من املوظفني.

يف بداية اللقاء قدمت م�صرفة الفرع �صرح عن اجلمعية واخت�صا�صاتها واأن�صطتها واآلياتها يف التعامل مع خمتلف 

الق�صايا وم�صاهمتها يف ن�صر الثقافة احلقوقية والتقدم امللحوظ يف جمال حقوق الإن�صان يف اململكة ، وخا�صة يف 

جمال حقوق املراأة والطفل، ومواقف اململكة من الإتفاقيات واملعاهدات الدولية ودورها الريادي يف م�صرية حقوق 

الإن�صان على ال�صعيد الدويل،  كما تطرق النقا�ص اإىل اأو�صاع  العمالة الوافدة  والعديد من املو�صوعات احلقوقية،  

كما مت تبادل وجهات النظر حول  اأهمية التاأهيل للعاملني يف جمال حقوق الإن�صان  ودورهم الهام يف التق�صي 

والر�صد واإعداد التقارير. 

املدير التنفيذي ملعهد جنيف حلقوق اإلنسان يزور مكتب اجلمعية باملدينة املنورة
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زيارة ميدانية إلدارة البحث اجلنائي مبنطقة اجلوف
قام  1435/4/9هـ،  الأحد  يوم  يف 

فريق من فرع اجلمعية باجلوف بزيارة 

وقد  ب�صكاكا،  اجلنائي  البحث  لإدارة 

على  العام  امل�صرف  من:  الفريق  تكون 

فرع اجلمعية باجلوف الدكتور طار�ص 

الرويلي،  مون�ص  الأ�صتاذ  و  ال�صمري، 

والأ�صتاذ  املنديل،  عمر  والأ�صتاذ 

خليفة امل�صعر، والأ�صتاذ بطي العنزي، 

الفهيقي، وقد كان يف  والأ�صتاذ عقال 

عبد  العميد  املركز  مدير  ا�صتقبالهم 

العزيز املريح، وعدد من �ضباط املركز.

الإدارة  مدير  رحب  الزيارة  بداية  يف 

حر�صهم  على  واأثنى  الزائر  بالوفد 

باملنطقة  اجلمعية  فــرع  مــن  وفــد  قــام 

1435/4/17هـــــ،  الثنني  يــوم  ال�صرقية 

) �صملت  والتي  اخلــرب  ملحافظة  بزيارة 

مقر  اخلـــرب،  �صرطة  اخلـــرب،  حمافظة 

التوقيف احلقوقي واجلنائي بال�صرطة)، 

عبد  الدكتور  من  كــاًل  الوفد  �صم  وقــد 

فرع  على  العام  امل�صرف  ال�صيف  اجلليل 

والأ�صتاذ  ال�صرقية،  باملنطقة  اجلمعية 

ومدير  اجلمعية،  ع�صو  ال�صايب  جعفر 

الـــفـــرع الأ�ـــصـــتـــاذ جــمــعــة الـــدو�ـــصـــري، 

اأحمد  الأ�ــصــتــاذ  القانونيان  والباحثان 

ال�صمري، والأ�صتاذ حامت البعيجي.

الــوفــد مبدير  التقى  الــزيــارة  بــدايــة  يف 

�صرطة اخلرب العقيد في�صل الع�صعو�ص، 

وبدوره رحب بوفد اجلمعية وقام ب�صرح 

املهام يف مديرية ال�صرطة، ومن ثم حتدث 

الزائر  الوفد  واأع�صاء  ال�صيف  الدكتور 

ق�صايا  على  والطالع  الوقوف  على 

التي  اخلدمات  وطبيعة  املوقوفني 

تقدمها الإدارة للموقوفني، وبعد ذلك 

تعريفية  نبذة  ال�صمري  الدكتور  قدم 

عن اجلمعية،واأهدافها واخت�صا�صاتها 

ا�صتقبال  عند  واآليتها  ور�صالتها 

من  عدد  مناق�صة  مت  كما  ال�صكاوى، 

الق�صايا امل�صرتكة ذات العالقة.

من  عدد  الزائر  الوفد  ر�صد  وقد 

املالحظات وبناءاً عليها مت و�صع عدد 

من التو�صيات، ومت ت�صمينها يف تقرير 

العالقة  ذات  للجهات  لرفعه  متهيداً 

من اأجل اتخاذ ما يلزم حيالها.

واآليتها  واأهدافها  وروؤيتها  اجلمعية  عن 

الق�صايا، واخت�صا�صاتها،  ا�صتقبال  عند 

واأهمية دورها يف ن�صر الثقافة احلقوقية 

وفد  زود  كما  املجتمع،  اأفــراد  كافة  بني 

الــ�ــصــرطــة مبجموعة  مــديــر  اجلــمــعــيــة 

ومطبوعاتها  اجلمعية  ــدارات  ــص اإ� مــن 

وكتيباتها احلقوقية.

اإىل مقر  الــوفــد  ــوجــه  ت ـــك  ذل ــعــد  وب

برفقة  واجلنائي  احلقوقي  التوقيف 

دور  اأن  بــني  والـــذي  ال�صرطة،  مدير 

وحرا�صة  ال�صبط،  يف  يتمثل  ال�صرطة 

الغذائية،  الوجبات  وتقدمي  املوقوف، 

ونقل املوقوف لهيئة التحقيق والدعاء 

تتخذه  الذي  الإجراء  اأنَّ  موؤكداً  العام، 

هو  مبا�صرة  ال�صبط  بعد  ال�صرطة 

العام  والدعــاء  التحقيق  هيئة  اإ�صعار 

لهم  املوقوف  يحال  ثم  ومن  بالفاك�ص، 

�صباح اليوم التايل مع امل�صبوطات.

ق�صايا  اأهم  الزائر  للوفد  ات�صح  وقد 

ق�صايا  يف  متثلت  ــتــي  وال املــوقــوفــني 

املــال،   وعلى  النف�ص،  على  ــداء  العــت

اإىل  اإ�صافة  والأخــالق،  العر�ص  وعلى 

العقلية،  واملــوؤثــرات  املخدرات  ق�صايا 

الوفد عدد من املالحظات  كما ر�صد 

يف  ت�صمينها  مت  احلــلــول  مــن  وعـــدد 

ذات  للجهات  لرفعه  متهيداً  تقرير 

العالقة من اأجل اتخاذ ما يلزم حيالها.

5

وفد من فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية يزور محافظة اخلبر

التي  ع�صر  الرابعة  ال�صنوية  بالندوة  املقد�صة   بالعا�صمة  اجلمعية  مكتب  �صارك 

نظمتها  مدينة امللك عبدالعزيز الطبية بجدة ممثلة باإدارة اخلدمة الجتماعية 

بن  �صعود  امللك  بجامعة  الأكادميية  وال�صوؤون  العليا  الدرا�صات  مع  بالتعاون 

عبدالعزيز للعلوم ال�صحية والتي اأقيمت خالل الفرتة 8-1435/6/10هـ املوافق 

8-2014/4/10م، مبنا�صبة اليوم العاملي للخدمة الجتماعية 2014م.

ح�صرت الندوة من قبل مكتب اجلمعية الباحثة الجتماعية باملكتب الأ�صتاذة جنوى 

احلربي، وبدورها قالت عن الندوة »اأنها تعترب  من الندوات التي اأثبتت جدواها 

وفائدتها واأن التزام القائمني عليها باإقامتها كل عام يوؤكد مدى اهتمام املخت�صني 

يف حقل اخلدمات الجتماعية بها«.

وقد حملت الندوة عنوان »واقع اخلدمة الجتماعية والتحديات والفر�ص« وتناولت 

عدد من املو�صوعات كان اأهمها:

1-نظرة عامة على واقع تعليم وممار�صة اخلدمة الجتماعية.

2-روؤية نقدية لواقع تعليم اخلدمة الجتماعية باملجتمع ال�صعودي.

3-املمار�صة املهنية للخدمة الجتماعية باملجتمع ال�صعودي. 

اجلمعية تشارك في ندوة "واقع اخلدمة االجتماعية والتحديات والفرص"
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1- الق�سايا الإدارية:        

ــكــون �صد  ــي ت ــت ــ�ــصــكــاوى ال وهـــي ال

اجلهات احلكومية، والتي بلغ عددها 

منها  1434هــــــ  لــلــعــام  ق�صية   794

انخفا�ص  بن�صبة  لل�صعوديني   (692)

ــعــام الــ�ــصــابــق، مــن اأ�ــصــل  3% عــن ال

للجمعية منذ  11٫333 ق�صية وردت 

الرئي�صي  املقر  ت�صدر  وقد  التاأ�صي�ص 

 350 بعدد  الأكــرب  الن�صبة  بالريا�ص 

ق�صية، وكان فرع اجلوف الأقل عدداً 

بــ21 ق�صية وت�صدر ت�صنيف الق�صايا 

الإدارية ت�صنيف اعرتا�ص على قرار 

ق�صية   286 بلغ  حيث  الأكرب  الن�صبة 

الإداريــة  الق�صايا  بعدد  يتعلق  وفيما 

وفقاً لت�صنيفها فقد جاءت على النحو 

التايل:

1- طلب اإعادة نظر يف قرار (139).

اجلــهــات  مــن  تــعــدي  اأو  2- جتـــاوز 

الإدارية (74).

3- طلب عفو (6).

4- طلب تعوي�صات (47).

ق�صائي  حكم  بتنفيذ  مطالبة   -5

.(15)

6- اعتداء على ممتلكات (25).

7- اأخطاء طبية (26).

8- بطالة (17).

9- ترحيل اإجباري (8).

10- تعديل الو�صع الوظيفي (12).

بيئي  تلوث  من  ال�صرر  اإحلــاق   -11

.(6)

12- طلب اإعادة للوظيفة (5).

13- طلب ترحيل (1).

14- طلب نقل (11).

15- عنف اأو اإهمال (13).

16- ف�صل تع�صفي (8).

لدى  مالية  م�صتحقات  مطالبة   -17

الإدارة (34).

18- مالحقة غري نظامية (12).

19- طول مدة الإجراءات (41).

20- نقل تع�صفي (1).

قــرار  ب�صبب  ال�صفر  مــن  منع   -21

اإداري (2).

22- اأ�صرار ال�صيول (2).

23- تعرث عن �صداد الديون (3).

2- ق�سايا ال�سجناء:       

هي ما يرد اإىل اجلمعية من �صكاوى 

عن  عفو  كطلب  بال�صجناء   متعلقة 

�صراح  باإطالق  املطالبة  املــدة،  بقية 

وغــريهــا مــن الــقــ�ــصــايــا ، وقـــد بلغ 

1434هـــ  للعام  ق�صية   770 عددها 

منها (632) ق�صية لل�صعوديني بن�صبة 

من  ال�صابق،  العام  عن   %1 انخفا�ص 

للجمعية  وردت  ق�صية   6631 اأ�صل 

منذ التاأ�صي�ص، وت�صدر املقر الرئي�صي 

بعدد 474  الأكــرب   الن�صبة  بالريا�ص 

ق�صية، بينما كان فرع  اجلوف الأقل 

عدداً بـ 7 ق�صايا ، وفيما يتعلق بعدد 

الق�صايا وفقاً لت�صنيفها  فقد جاءت 

على النحو التايل:

باإطالق  املطالبة  ت�صنيف  ت�صدر   -1

ــــرب  حــيــث بلغ  ــعــدد الأك الــ�ــصــراح ال

(592) ق�صية.

2- طلب العفو عن بقية املدة (16).

�صجني  تــرحــيــل  عــلــى  اعــرتا�ــص   -3

.(11)

لدى  ال�صحية  الــرعــايــة  �صعف   -4

ال�صجني (25).

الإفــراج  وعــدم  املحكومية  انتهاء   -5

.(23)

6- التظلم من عدم املحاكمة (36).

7- طلب نقل اإىل �صجن اآخر (4).

ــدي وجتـــاوز  ــع 8- �ــصــوء مــعــامــلــة وت

لالأنظمة داخل ال�صجن (27).

9- منع من الزيارة (13).

10- �صغط معنوي على �صجني (6).

11- اعرتا�ص على قرار (7).

12- تعرث عن �صداد الديون (10).

ال�صجون  الق�صايا  تلك  �صملت  كما 

�صجون  ففي  اململكة،  وخــارج  داخــل 

اأ�صدرت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان تقريرها ال�صنوي العا�صر للعام 1434هـ 

اجلمعية،  قبل  من  املقدمة  واجلــهــود  الن�صاطات  كافة  توثيق  بهدف  2013م   /

للباحثني واملهتمني فيما يخ�ص حقوق الإن�صان، بالإ�صافة اإىل اأنه  وليكون مرجعاً 

موؤ�صر للجمعية والأجهزة احلكومية وغري احلكومية على حد �صواء للتعرف على 

الإ�صكاليات التي تواجه اأفراد املجتمع يف تعاملهم مع هذه الأجهزة، وما ينبغي عمله 

من اأجل تطوير وحت�صني اأدائها، وميكن اجلمعية من اإجراء املقارنة لهذا الأداء بني 

ال�صنة احلالية وال�صنوات املا�صية، كما ي�صاعد التقرير على معرفة وحتديد ما ميكن 

اعتباره م�صكلة، اأو ظاهرة ت�صتلزم اإجراء درا�صات �صاملة ومعمقة بهدف اإيجاد حلول 

للمنهجية العاملية التي اأ�صدرتها “املبادرة العاملية للتقارير”، كما ي�صم  لها، طبقاً 

اأي�صاً التقرير اإح�صائيات الق�صايا والتي بلغت 3303 ق�صية خالل العام 1434هـ 

بانخفا�ص عن العام ال�صابق 510 ق�صية،  وبن�صبة تراجع قدرها 1% و بن�صبة %9 

من اإجمايل الق�صايا الواردة للجمعية منذ التاأ�صي�ص،  ويعزو بع�ص احلقوقيني هذا 

النخفا�ص لزيادة الوعي احلقوقي.

 ولقد ت�صمن التقرير العديد من الإح�صائيات التي تربز ن�صاطات اجلمعية ملختلف 

احل�صور  اأو  اللكرتوين،  اأوالربيد  والربيد،  الفاك�ص،  عرب  تردها  التي  الق�صايا 

ال�صخ�صي للمتظلمني، والق�صايا م�صنفة كالتايل:

تصدر املقر الرئيسي للجمعية بالرياض النسبة األكبر في 
استقبال القضايا اإلدارية والسجناء، بينما جاء فرع اجلوف 

األقل في استقبال تلك القضايا 

اجلمعية تصدر تقريرها السنوي العاشر للعام 
1434هـ/2013م
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الــعــراق 5 حــالت، وحالة واحــدة يف 

العربية  الإمــــــارات  مــن  كـــاًل  �صجن 

دولــة  وحالتني يف  ولــبــنــان،  املــتــحــدة، 

الكويت.

3- ق�سايا العنف الأ�سري:       

وهي ما يرد اإىل اجلمعية من �صكاوى 

الأ�صرة،  حميط  داخــل  بعنف  متعلقة 

ــام  ــع ـــغـــت360 قــ�ــصــيــة خــــالل ال ـــل وب

لل�صعوديني،   (307) منها  1434هـــــ 

ال�صابق،  العام  عن   %4 ارتفاع  بن�صبة 

من اأ�صل2813 ق�صية وردت للجمعية 

الرئي�صي  املقر  تاأ�صي�صهاوت�صدر  منذ 

بلغت  حيث  الأكــرب  الن�صبة  بالريا�ص 

بينما  ق�صية،    133 ق�صاياه  عــدد 

بـق�صية  كان فرع اجلوف الأقل عدداً 

بعدد   مقدمة  الق�صايا  وكانت  واحــدة 

من 312 من الإناث و48 من الذكور، 

وفقاً  الق�صايا  بــعــدد  يتعلق  وفيما 

النحو  على  جــاءت  فقد  لت�صنيفها  

التايل: 

1- عنف بدين ونف�صي (274).

2- حرمان من التعليم (20).

3- عنف ناجت عن اإدمان (5).

4- حرمان من الزواج (22).

5- حتر�ص جن�صي (9).

6- طلب اإيواء (3).

7- اتهام وقذف (4).

8- حرمان من الأم (10).

اأو تعدي على  9- حرمان من الراتب 

ممتلكات (5).

10- حرمان من العمل (1).

11- هروب (7).

4- الق�سايا العمالية:       

اإىل اجلمعية من �صكاوى  هي ما يرد 

لنظام  اخلا�صعني  ــالأفــراد  ب متعلقة 

للعام  269ق�صية  بلغت  والتي  العمل، 

عن   %1 انخفا�ص  بن�صبة  1434هــــ  

العام املا�صي، كانت اجلن�صية امل�صرية 

الق�صايا،  تــلــك  اأ�ــصــحــاب  اأكـــرب  مــن 

فيما   ، الــ�ــصــعــوديــة  اجلن�صية  تلتها 

والكندية  ال�صومالية  اجلن�صية  جاءت 

والعراقية  والنيبالية  والربيطانية 

عدداً  بالأقل  والنيوزلندية  والأثيوبية 

حيث بلغت ق�صية واحدة لكل منهما، 

الكفالء  �صد  الق�صايا  اأغلب  وكانت 

 (179) عددها  بلغ  حيث  (الأفــــراد) 

وال�صركات الأهلية (65)، وفيما يتعلق 

فقد  لت�صنيفاتها  وفقاً  الق�صايا  بعدد 

جاءت على النحو التايل:

املالية    بحقوقه  العامل  مطالبة   -1

.(119)

2- طلب نقل الكفالة (56).

3- ف�صل تع�صفي (9).

لبالده  ال�صفر  مــن  الــعــامــل  منع   -4

.(21)

بلغت قضايا العنف األسري 
املقدمة من قبل اإلناث 

312 قضية

بينما قدم الذكور 48 قضية

تصدر فرع اجلمعية بجدة النسبة األكبر في استقبال 
القضايا القضائية والتي بلغت 20 قضية 
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العنف  تصنيف  إض��اف��ة  مت 
في  القضايا  إلى  الطفل  ضد 
ع��ام 1430ه����، وفصله عن 
وذلك  األس��ري  العنف  قضايا 
ل����ض����رورة ت��س��ل��ي��ط ال��ض��وء 
ع��ل��ى ال��ع��ن��ف امل���وج���ه ضد 
باعتبارها قضية  الفئة  هذه 
أك��ث��ر حلقات  ش��ائ��ك��ة مت��س 

املجتمع ضعفاً

فقد  لت�صنيفها   وفقاً  الق�صايا  بعدد 

جاءت على النحو التايل:

1- اعرتا�ص على حكم (43).

2- طلب اإعادة نظر(10).

3- طلب تعوي�صات (4).

4- طول مدة الإجراءات (23).

5- �صوء معاملة من القا�صي (1).

6- ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية:       

هي ما يرد اإىل اجلمعية من �صكاوى، 

اأفراد  متعلقة بحقوق �صخ�صية لأحد 

اخللع،  بالطالق،  تتعلق  اأو  الأ�ــصــرة 

والهجر،  التعليق  النفقة،   ، احل�صانة 

نزع وليــة، حرمان من روؤيــة الأولد، 

العرتاف  املــرياث، عدم  من  حرمان 

بالزواج.

والتي بلغت 233 ق�صية منها  (193) 

لل�صعوديني خالل العام 1434هـ بن�صبة 

بلغ  ال�صابق  العام  عن   %4 انخفا�ص 

منها لالإناث 193 ق�صية و40 للذكور، 

بالريا�ص   الرئي�صي  املــقــر  وتــ�ــصــدر 

حيث  الق�صايا  بعدد  الأكــرب  الن�صبة 

بلغت 102 ق�صية ، وفيما يتعلق بعدد 

الق�صايا وفقاً لت�صنيفها  فقد جاءت 

على النحو التايل: 

1- طالق (31).

2- احل�صانة (48).

 3- النفقة (59).

4- التعليق والهجر(5).

5- نزع ولية (3).

6- حرمان من روؤية الأولد (67).

7- حرمان من املرياث (12).

بالزواج ومطالبة  8- عدم العرتاف 

بالطالق (8).

7- ق�سايا الأحوال املدنية:       

هي ما يرد اإىل اجلمعية من طلبات، 

اجلن�صية،  ب�صحب  متعلقة  �صكاوى  اأو 

الأوراق  �صحب  ــصــرتدادهــا،  ا� طلب 

الثبوتية ، عدم اإ�صافة الأبناء، اأو عدم 

توثيق بع�ص الوقائع اخلا�صة بالأحوال 

املدنية، والتي بلغت 294 ق�صية للعام 

العام  عن   %1 ارتفاع  بن�صبة  1434هـ 

لل�صعوديني   (147) منها  الــ�ــصــابــق، 

 (96) حمــددة  الغري  اجلن�صيات  ثــم 

 ،(20) اليمنية  اجلن�صية  ثــم  ق�صية 

الت�صنيف  ح�صب  الق�صايا  وتركزت 

التظلم من الأحوال املدنية والتي  يف 

مت خماطبتها بـ(250)  خطاب وكانت 

الريا�ص  منطقة  يف  الق�صايا  اأكــرث 

(146)، ثم جازان (50) وفيما يتعلق 

فقد  لت�صنيفها   وفقاً  الق�صايا  بعدد 

جاءت على النحو التايل: 

1- طلب اجلن�صية (103).

2- طلب ا�صرتداد اجلن�صية (21).

3-الأوراق الثبوتية (142).

4- اعرتا�ص على قرار (6).

5- طلب اإعادة نظر (6).

6- طول مدة الإجراءات (16).

 8- ق�سايا العنف �سد الطفل:        

اأنــواع  عن  للجمعية  ترد  �صكاوى  هي 

اأطــفــال(18)  لها  يتعر�ص  العنف  من 

اأو  ج�صدية  اإ�صاءة  من  دون  فما  �صنة 

حرموا  اأطفال  اأو  جن�صية،  اأو  نف�صية 

الثبوتية،  اأوراقهم  من  اأو  التعليم  من 

واأي�صاً حرمان الطفل من الأم اأو من 

بالإ�صافة  اإهماله،  اأو  اأو حجزه  الأب 

عن  ويُبلغ  الأطفال  زواج  ق�صايا  اإىل 

الأغلب  على  الق�صايا  من  النوع  هذا 

الطفل،  اأقــارب  الأ�صرة،  اأفــراد  (اأحد 

والتي  املــعــارف)  اجلــريان،  املدر�صة، 

مذكرتني  اجلمعية  أبرمت 
وزارة  م��ن  ك��ًا  م��ع  تفاهم 
الشؤون االجتماعية وفريق 

األمم املتحدة الُقطري

انخفضت نسبة قضايا 
األحوال الشخصية 4٪ عن 
العام املاضي، حيث بلغت 

233 قضية، في حني 
ارتفعت نسبة قضايا األحوال 

املدنية 1٪ عن العام 
السابق وقد بلغت 294 

قضية خال عام1434ه�
5- �صغط معنوي على العامل (12).

6- حرمان العامل من اأوراقه الثبوتية 

.(4)

7- اعرتا�ص على قرار (18).

8- اإجبار على عمل (2).

التعيني  اإجراءات  ا�صتكمال  9- عدم 

.(1)

10- ترحيل اإجباري (6).

11- طلب اإعادة للعمل (1).

12- حرمان من الرتقية (1).

13- اإجبار على اإنهاء التعاقد (1).

14- ف�صل ب�صبب تهمة (2).

15- طلب اإعادة نظر (6).

16- طول مدة الإجراءات (10).

 وقد ت�صدر املقر الرئي�صي بالريا�ص 

الن�صبة الأكرب بــ129  ق�صية.

5- الق�سايا الق�سائية:       

 هي ما يرد اإىل اجلمعية من �صكاوى 

اأمــام  نظرها  طــال  بق�صايا  متعلقة 

اجلهات الق�صائية، اأو عدم احل�صول 

على حماكمة عادلة، اأو �صكاوى �صد 

اأو  معاملتهم،  ل�صوء  الق�صاة  بع�ص 

الق�صايا،  يف  النظر  عن  امتناعهم 

طلب  اأو  حــكــم،  على  اعــرتا�ــص  اأو 

تعوي�صات، اأو املنع من ال�صفر ب�صبب 

حكم ق�صائي، والتي بلغت 81 ق�صية  

بن�صبة  لل�صعوديني  ق�صية   (72) منها 

من  املا�صي  العام  عن   %1 انخفا�ص 

للجمعية  وردت  ق�صية   1572 اأ�صل 

جدة  فــرع  وت�صدر  تاأ�صي�صها،  منذ 

الن�صبة الأكرب من عدد الق�صايا والتي 

الق�صايا  وتلك  ق�صية،   (20) بلغت 

 ) الق�صاء  من  اأ�صحابها  فيها  تظلم 

وق�صية   ،(15) القا�صي  ومــن   ،(65

واحدة من ديوان املظامل وفيما يتعلق 
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بلغت 112  ق�صية خالل العام 1434 

بزيادة  لل�صعوديني،  منها (92) ق�صية 

من  ق�صية،   (  33) املا�صي  العام  عن 

اجلمعية  ر�صدتها  ق�صية   440 اأ�صل 

اأ�صافت  اأن  منذ  منها  التحقق  ومت 

اجلمعية ت�صنيف ق�صايا العنف �صد 

مت  حيث  1430هـــــ،  عــام  يف  الطفل 

ال�صوء  اإلقاء  ل�صرورة  وذلك  اإ�صافته 

الفئة  هــذه  �صد  املوجه  العنف  على 

اأكرث  مت�ص  �صائكة  ق�صية  باعتبارها 

وت�صتوجب  �صعفاً،  املجتمع  حلقات 

مت  حيث  خا�صاً  وتــركــيــزاً  اهتماماً 

الأ�صري،  العنف  ق�صايا  عن  ف�صلها 

 (38) ع�صري  منطقة  ت�صدرت  وقــد 

عــدد  مــن  ــــرب  الأك بالن�صبة  ق�صية 

الق�صايا مقارنة ببقية الفروع .

وفقاً  الق�صايا  بــعــدد  يتعلق  وفيما 

النحو  على  جــاءت  فقد  لت�صنيفها  

التايل: 

1- اإ�صاءة ج�صدية (47).

2- اإ�صاءة نف�صية (4).

4- اإ�صاءة جن�صية (6).

5- اأطفال حرموا من التعليم (11).

6- اأطـــفـــال حـــرمـــوا مـــن اأوراقـــهـــم 

الثبوتية (19).

7- حرمان الطفل من الأم (11).

8- حرمان الطفل من الأب (3).

9- اإهمال الطفل (8).

الأطــــفــــال-  زواج  ــا  ــاي ــص ــ� ق  -10

القا�صرات (3).

9- ق�سايا اأخرى:       

بالأفراد  اخلا�صة  ال�صكاوى  ت�صمل 

بني  كــاملــنــازعــات  ــات  ــرك ــص ــ� ال اأو 

الأفراد اأو �صركات اأو على مقدمي 

اخلـــدمـــات مــن الــقــطــاع اخلــا�ــص 

واملــتــ�ــصــمــنــة طــلــب اإعــــــادة نــظــر، 

اعرتا�ص على قرار، مطالبة بتنفيذ 

من  وتعدي  جتــاوز  ق�صائي،  حكم 

ــة، طول مدة  الإداري بع�ص اجلهات 

على  اعــتــداء  بطالة،  الإجــــراءات، 

اأخطاء  تعوي�صات،  طلب  ممتلكات، 

غري  مالحقة  بيئي،  تلوث  طبية، 

�صكاوى  اإىل  بــالإ�ــصــافــة  نظامية، 

طلبات امل�صاعدات املالية، واملطالبة 

تقدمي  املــقــرتحــات،  بع�ص  بتبني 

ا�صت�صارات قانونية و�صرعية.

العام  خــالل  ق�صية   390 بلغت  وقــد 

لل�صعوديني،   (336) منها  ــــ  1434ه

ر�صدتها ومت  اأ�صل 4805 ق�صية  من 

منذ  اجلمعية  قبل  من  منها  التحقق 

الرئي�صي  املقر  وت�صدر   ، تاأ�صي�صها 

 (222) الق�صايا  عــدد  يف  بالريا�ص 

خــارج  ــن  م قــ�ــصــايــا  و�ــصــبــعــة  ق�صية 

بني  فيها  التظلم  وجــهــات  اململكة، 

الأفراد (95) اأو �صركات (38)، بنوك 

 (14) م�صت�صفيات   ،(29) �صعودية 

يتعلق  وفيما   ،(59) خريية  جمعيات 

فقد  لت�صنيفها   وفقاً  الق�صايا  بعدد 

جاءت على النحو التايل: 

1- طلب اإعادة نظر(13).

2- اعرتا�ص على قرار(44).

3- طلب تعوي�صات (19).

4- اأخطاء طبية (6).

5- طلبات امل�صاعدات املالية (147).

املقرتحات  بع�ص  بتبني  املطالبة   -6

.(15)

قــانــونــيــة  ــارات  ــص ــ� ــت ــص ا� تــقــدمي   -7

و�صرعية (29).

�صركات  اأو  ــراد  اأف بني  منازعات   -8

.(111)

9- طول مدة الإجراءات (6).

كما �صم التقرير اأي�صاً كافة ن�صاطات اجلمعية من حيث: الزيارات 

امليدانية، والتي بلغت حوايل43 زيارة، �صملت بع�ص ال�صجون العامة 

و�صجون املباحث، وبع�ص دور املالحظة ودور الأيتام، و بع�ص املدار�ص 

املدن  ببع�ص  امل�صت�صفيات  من   والعديد  اململكة   مناطق  مبختلف 

اخلريية،  واجلمعيات   ، ال�صرطة  مراكز  من  والعديد  واملحافظات، 

وال�صحة  والداخلية  العدل  كــوزارة  احلكومية  اجلهات  من  وعــدد 

والتظلمات  ال�صكاوى  متابعة  اأجل  من  وذلك  الجتماعية،  وال�صئون 

الواردة للجمعية  والهادفة اإىل ن�صر ثقافة حقوق الإن�صان بني كافة 

�صرائح املجتمع، كما احتوى التقرير على  لقاءات م�صئويل اجلمعية 

كما  العامة،   امل�صالح  وروؤ�ــصــاء  والـــوزراء  املناطق  ــراء  اأم من  بعدد 

ا�صتقبلت اجلمعية العديد من ال�صفراء، والوزراء والوفود الأجنبية، 

واملفو�صية  والعربية،  الأوروبية  والربملانات  اخلارجية،  وزارات  من 

ال�صامية لالأمم املتحدة ، والتي بلغت 28 وفداً ، واأي�صا زارت اجلمعية 

عدد من م�صوؤويل اجلهات احلكومية والأجنبية والتي بلغت 3 زيارات.

اإ�صافة للم�صاركة يف الفعاليات واحلمالت التي نظمتها اجلهات ذات 

اجلمعية  نظمتها  التي  الفعاليات  وكذلك   ، اجلمعية  بعمل  العالقة 

بهدف ن�صر ثقافة حقوق الإن�صان والتي بلغت 48 منا�صبة وفعالية، 

�صملت ملتقيات ومعار�ص وندوات وحما�صرات وور�ص عمل.

 كما اأبرمت اجلمعية عدد من مذكرات التفاهم خالل عام 1434 هـ 

مع وزارة ال�صوؤون الجتماعية و فريق الأمم املتحدة القطري، اإ�صافة 

ل�صتمرار اجلمعية يف ا�صتقبال الق�صايا وخماطبة اجلهات �صاحبة 

الخت�صا�ص لإزالة اأ�صباب ال�صكاوى والتظلمات.

العام  خــالل  للجمعية  والـــواردة  ال�صادرة  للخطابات  بالن�صبة  اأمــا 

1529 خطاباً  حوايل  بالريا�ص  الرئي�صي  املقر  �صدر  فقد  1434هـ 

وجمل�ص  امللكي  والديوان  ال�صامي  املقام  منها  اجلهات  من  للعديد 

والإدعاء  التحقيق  وهيئة  والــوزارات،  لها،  التابعة  واجلهات  الوزراء 

العام واجلهات التابعة لها، وديوان املظامل، وموؤ�ص�صة النقد واجلهات 

واملوؤ�ص�صة  الجتماعية،  للتاأمينات  العامة  واملوؤ�ص�صة  لها،  التابعة 

على  رداً   536 وا�صتلم  اأخــرى،  وجهات  واملعا�صات  للتقاعد  العامة 

ا�صتف�صارات ومطالبات اجلمعية، فيما �صدر فرع جدة 164خطاباً، 

57خطاباً،  حوايل  ال�صرقية  املنطقة  فرع  و�صدر   ، رداً   75 وا�صتلم 

وا�صتلم 44 رداً، و�صدر فرع جازان  32خطاباً، وا�صتلم 5رداً، و�صدر 

فرع اجلوف 40 خطاباً، وا�صتلم 24 رداً،  و�صدر مكتب مكة املكرمة 

326خطاباً، وا�صتلم 203رداً، و�صدر مكتب املدينة املنورة 283 خطاباً 

وا�صتلم 182 رداً، كما قامت اجلمعية باإ�صدار عدداً من الإ�صدارات 

مدار  على  البيانات   من  وعــدداً  احلقوقية  والكتيبات  واملطبوعات 

العام.

نشاطات ومشاركات
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لدغة ب�سيطة ت�ساوي خطرًا كبريًا 

هو  كبرياً«  ت�صاوي خطراً  ب�صيطة  »لدغة 

املو�صوع الذي �صلطت ال�صوء عليه منظمة 

اليوم  يف  الــعــام  لــهــذا  العاملية  ال�صحة 

الأمرا�ص  تناولت   لل�صحة، حيث  العاملي 

التي تنتقل بالكائنات الناقلة لالأمرا�ص.

ما هي النواقل وما هي الأمرا�س املنقولة 

خللها؟

 النواقل هي كائنات حية تنقل العوامل 

(اأو  والطفيليات من �صخ�ص  املمر�صة 

والأمرا�ص  اآخر،  اإىل  م�صاب  حيوان) 

املنقولة بالنواقل هي علل ت�صببها هذه 

لدى  والطفيليات  املمر�صة  العوامل 

ما  غالباً  وهي  الب�صرية،  التجمعات 

توجد يف املناطق ال�صتوائية والأماكن 

اإ�صكالية يف احل�صول على  فيها  التي 

�صحي  �صرف  واأنظمة  �صرب  مياه 

ماأمونة.

الأكرَث  بالنواقل  املنقول  املر�ص  اإن 

فتكاً – هو املالريا - وقد ت�صبب فيما 

عام  يف  وفاة  حالة   660000 بـ  ر  يقَدّ

2010، وكان معظم هوؤلء من الأطفال 

الأفارقة، لكن املر�ص املنقول بالنواقل 

حمى  هو  العامل  يف  منواً  الأ�صرع 

املر�ص  وقوع  ازداد  حيث  ال�صنك، 

الـ  ال�صنوات  مدى  على  �صعفاً   30

التجارة  لعوملة  كان  وقد  املا�صية،   50

وال�صفر والتحديات البيئية - مثل تغري 

�صريان  على  تاأثري   - والتح�صر  املناخ 

وت�صببت  بالنواقل،  املنقولة  الأمرا�ص 

يف ظهورها يف بلدان مل تكن معروفة 

فيها �صابقاً.

ووفـــقـــاً لــلــتــقــديــرات الــعــاملــيــة فـــاإن 

الأمرا�ص املنقولة متثل 17% من العبء 

الأمــرا�ــص  جلميع  التقديري  العاملي 

املعدية، كما اأن اأكرث الأمرا�ص املنقولة 

والتي  ــا  املــالري هــي  فتكاً  بــالــنــواقــل 

�صتمائة  مــن  اأكـــرث  وفـــاة  يف  ت�صببت 

األف �صخ�ص يف عام 2012م، كما اأن 

واحلمى  ال�صنك  حمى  اأي�صاً  هناك 

ال�صفراء، ل �صيما واأن اأربعني باملائة 

لالإ�صابة  معر�صون  العامل  �صكان  من 

بعدوى حمى ال�صنك والتي تعد اأ�صرع 

يف  منــواً  بالنواقل  املنقولة  الأمــرا�ــص 

العامل.

حت�سني احلماية من الأمرا�س املنقولة 

بالنواقل

ذكرت منظمة ال�صحة العاملية اأن الهدف 

هو  الأمــرا�ــص  بنواقل  العامل  توعية  من 

الذي  التهديد  حول  الوعي  م�صتوى  رفع 

املنقولة  ـــص  ـــرا� والأم ــنــواقــل  ال ت�صكله 

بالنواقل، واإىل حتفيز الأ�صر واملجتمعات 

اأنف�صها،  حلماية  اإجـــراءات  اتخاذ  على 

بالنواقل  املنقولة  الأمرا�ص  واأن  �صيما  ل 

التقليدية،  حدودها  خارج  تنت�صر  بــداأت 

ما  اإىل  العمل  تو�صيع  من  بد  ل  فلذلك 

تلك  فيها  تنت�صر  الــتــي  الــبــلــدان  وراء 

الأمرا�ص حالياً.

وقد حددت املنظمة اأربعة اأهداف ت�صعى 

منظمة الصحة العاملية حتث دول 
العالم على تأمني وجود استراتيجيات 

صحية ملكافحة نواقل األمراض

في يوم الصحة العاملي: 

ي
مل
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ل
 ا
ة
ح

�س
ل
 ا
م
و
ال�سابع من ني�سان/ اأبريل من كل عام، ي�افق تاريخ تاأ�سي�س منظمة ال�سحة العاملية، ويعد ذلك الي�م فر�سة لرفع ال�عي باأهم ي

الق�سايا ال�سحية على ال�سعيد العاملي، واجلدير ذكره ه� اأن جمعية ال�سحة العاملية دعت يف عام 1948م لإحياء ذكرى تاأ�سي�س 

املنظمة، ومنذ عام 1950م جرى الحتفال �سن�يًا بي�م ال�سحة العاملي، ويف كل عام يتم اختيار م��س�ع للرتكيز عليه وت�سليط 

ال�س�ء عليه ، واإتاحة الفر�سة للجميع من اأجل امل�ساركة يف الأن�سطة والفعاليات التي من �ساأنها اأن ت�ؤدي اإىل �سحة اأف�سل

منظمة

 ال�سحة العاملية

اعرف كيف حتمي تف�سك

www.who.int/world-health-day/ar

لدغة ب�سيطة

ً
 كبريا

ً
ت�ساوي خطرا

املل�صق الإعالين ليوم ال�صحة العاملي 2014 ملنظمة ال�صحة العاملية
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جاءت  وقد  احلملة  خالل  من  لتحقيقها 

على النحو التايل:

تعي�ص يف  التي  الأ�ــصــر  تعرف  اأن   •    

مناطق تنتقل فيها الأمرا�ص عن طريق 

النواقل كيف حتمي اأنف�صها.

اأن يعرف امل�صافرون كيف يحمون   •   

الأمــرا�ــص  ومــن  الــنــواقــل  مــن  اأنف�صهم 

اإىل  ي�صافرون  عندما  بالنواقل  املنقولة 

بلدان ت�صكل فيها هذه الأمرا�ص تهديداً 

�صحياً.

   • اأن تقوم وزارات ال�صحة يف البلدان 

املنقولة  الأمــرا�ــص  فيها  ت�صكل  الــتــي 

ال�صحة  جمـــال  يف  م�صكلة  بــالــنــواقــل 

اإىل  الرامية  التدابري  بو�صع  العامة، 

حت�صني حماية �صكانها مو�صع التنفيذ.

يف  ال�صحية  ال�صلطات  تــقــوم  اأن   •  

الأمــرا�ــص  فيها  ت�صكل  الــتــي  الــبــلــدان 

املنقولة بالنواقل تهديداً متوقعاً بالعمل 

مع ال�صلطات البيئية وال�صلطات املعنية 

البلدان  ويف  املحلي  ال�صعيد  على   -

الرت�صد  اأجــل حت�صني  من   – املــجــاورة 

املــتــكــامــل لــلــنــواقــل واتـــخـــاذ الــتــدابــري 

الالزمة ملنع انت�صارها.

مكافحة النواقل ومقاومة املبيدات 

احل�سرية

مكافحة  فـــاإن  اأيــ�ــصــاً  للمنظمة  وفــقــاً 

النواقل تعد عن�صراً رئي�صياً من عنا�صر 

ملكافحة  احلالية  العاملية  ال�صرتاتيجية 

لنجاح  مــوثــق  �صجل  وهــنــاك  ــا،  ــالري امل

خف�ص  يف  النواقل  مكافحة  تــدخــالت 

معدلت انتقال املر�ص اأو و�صع حد له، 

تعر�صاً  املعر�صة  املناطق  يف  ول�صيما 

الر�ص  ويُــعــد  ــا،  املــالري �ــصــديــداً خلطر 

والنامو�صيات  املــبــاين  داخـــل  الثمايل 

ــة الأجــــل،  ــل ــدات طــوي ــي ــاجلــة مبــب ــع امل

ميكن  الــلــذيــن  الرئي�صيني  الــتــدبــرييــن 

ملكافحة  وا�ــصــع  نطاق  على  تنفيذهما 

اأ�صاليب  الفرع  هــذا  ويغطي  النواقل، 

والتكميلية  الرئي�صية  النواقل  مكافحة 

الإجــــراءات  ويناق�ص  �ــصــواء  حــد  على 

املتزايدة  املخاطر  من  للوقاية  الالزمة 

ـــا لــلــمــبــيــدات  ــة نـــواقـــل املـــالري ــاوم ــق مل

احل�صرية واإدارتها.

الر�سائل الرئي�سية التي حملها اليوم 

العاملي لل�سحة 2014

1- الأمرا�ص املنت�صرة عرب النواقل

ميكن اأن ين�صر البعو�ص والذباب والقراد 

التي  الأمرا�ص  النهري  واحللزون  والبق 

ت�صبب اعتاللت وخيمة وحالت الوفاة.

2- اإمكانية الوقاية من الأمرا�ص

املالريا  مثل  اأمــرا�ــص  من  الوقاية  ميكن 

وحمى ال�صنك وداء اللي�صمانيات واحلمى 

توؤثر  الأمــرا�ــص  هــذه  تــزال  ول  ال�صفراء 

الأ�صد  الأ�صخا�ص  بع�ص  يف  تاأثري  اأكــرب 

فقراً يف العامل.

خلطر  الــ�ــصــكــان  ــن  م  %50 تــعــر�ــص   -3

الإ�صابة باملر�ص

العامل  �صكان  ن�صف  مــن  اأكــرث  يتعر�ص 

ويزداد  الأمرا�ص،  بتلك  الإ�صابة  خلطر 

لنمو  نتيجة  امل�صت�صعفني  عـــدد  حــتــى 

الأ�صفار والتجارة والهجرة.

4- الوقاية الذاتية

واأ�ــصــرتــه  نف�صه  يــقــي  اأن  لــلــفــرد  ميــكــن 

يف  النوم  ت�صمل  ب�صيطة  تدابري  باتخاذ 

طويلة  اأقم�صة  وارتــداء  النامو�صيات  ظل 

الأكمام وا�صتخدام مواد منفرة للح�صرات.
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في السعودية توجه لتطبيق نظام يحدد مكان وهوية "املسيئني" 
في مواقع التواصل االجتماعي

نبذة عن النظام

املوردة  العرب«  »املطورون  �صركة  قالت 

وامل�صغلة لالأنظمة التقنية، اأنه بالإمكان 

ي�صتهدف  رقــابــي  تقني  نظام  توظيف 

جانب  اإىل  التقليدية،  الإعــالم  و�صائل 

مبختلف  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات 

النظم  تــلــك  �صتتيح  حــيــث  اأ�ــصــكــالــهــا، 

ت�صنيف كل ما يطرح عرب هذه ال�صبكات 

وت�صهل  اإيجابياً،  اأم  �صلبياً  اأكــان  �صواء 

التي  الأفــــراد واجلــهــات  اإىل  الــو�ــصــول 

تعمل على زعزعة الأمن واخرتاق الفكر.

فقد  النظام  عن  اأكــرث  تفا�صيل  وحــول 

ال�صلمان  اأنــ�ــص  التقني  اخلبري  اأو�ــصــح 

نــظــام  اأن  ـــاة  احلـــي لــ�ــصــحــيــفــة  وفـــقـــاً 

واجلــنــائــي  الــرقــمــي  التحقيق  »مــعــمــل 

التقليدي  الإعـــــالم  ومــراقــبــةو�ــصــبــط 

النقطة  اإىل  التو�صل  يتيح  واجلــديــد« 

يف  اأكـــــان  �ـــصـــواء  حــــدث،  لأي  الأوىل 

من  اجلــديــدة،  اأم  التقليدية  الو�صائل 

بها، ومنها  يتمتع  التي  الإمكانات  خالل 

تزايدها  لغة، مع  قدرته على قراءة 13 

و278  عربية،  لهجة  و570  با�صتمرار، 

لهجة �صعودية، بحيث يتمكن من ت�صنيف 

بعد  ليتم  معانيها،  على  بناء  املــفــردات 

ذلك اإعطاء اإ�صارات تنبيه للجهاز الأمني 

احلكومي بوجود خطر ما مت ر�صده يف 

يتيح  مما  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع 

ال�صيطرة عليه والتفاعل معه خالل وقت 

باكر قبل تفاقمه، موؤكداً على اأن اململكة 

واأ�صاف  واأمنياً،  فكرياً  م�صتهدفة  ظلت 

»ت�صّكل مواقع التوا�صل الجتماعي اأهم 

الو�صائل التي ميكن من خاللها حتقيق 

هذا الخــرتاق، الأمــر الذي قد ترتتب 

عليه زعزعة اأمن املجتمع وا�صتقراره، اإل 

اأن تلك اخلطورة ل تعني اإيقاف التفاعل 

عرب هذه ال�صبكات التي اأ�صبحت جزءاً 

من  نحد  بذلك  لأننا  حياتنا،  من  مهماً 

اإمكان  اإىل  اإ�صافة  والــتــطــور،  التقدم 

لكن  والتعبري،  الـــراأي  حرية  من  احلــد 

و�صيلة  اإيجاد  هو  توظيفه  يفرت�ص  ما 

الأجهزة  تكون حتت حتّكم  اآمنة  رقابية 

الأمنية احلكومية، ت�صهم يف �صعور رواد 

�صعور  اإىل  اإ�صافة  بالأمان،  املواقع  تلك 

باأنه  الخـــرتاق  يف  الــراغــب  ال�صخ�ص 

اإليه،  الو�صول  واإمكان  ال�صيطرة  حتت 

وتعّر�صه للعقوبة مهما حاول التخفي.

اآلية حتديد النظام للعبارات ال�سلبية

اأو�صح ال�صلمان اأي�صاً اأن النظام املذكور 

وفقاً  ال�صلبية  الــعــبــارات  على  يتعّرف 

املفردات  ماهية  على  م�صبقة  لربجمة 

ومعاين العبارات املكتوبة واملنطوقة قبل 

اأن تنتج منها اأحداث، وبالتايل اكت�صاف 

هذا  ح�صا�صية  اأن  موؤكداً  بها،  القائمني 

احلكومات  لدى  وجــوده  تتطلب  النظام 

العمل  اأن  اإىل  م�صرياً  للعموم،  ولي�ص 

وبع�ص  اأمريكا  يف  اأعــوام  منذ  قائم  به 

منه �صبط عدد من  ونتج  ــا،  اأوروب دول 

احلالت، كما اأنه بداأ جزئياً ا�صتخدامه 

لدى بع�ص الأجهزة الأمنية ال�صعودية.

احلرية ال�سخ�سية والنظام

النظام  اأن  اإىل  ذاته  اأو�صح اخلبري  كما 

ل مي�ص احلرية ال�صخ�صية وذلك لأنه ل 

اأو م�صوؤول ولكنه  انتقاد حكومة  يرتقب 

الآخرين  حريات  على  التعدي  يراقب 

معتقدات  مت�ص  واأفــكــار  �صموم  وبــث 

وتــزعــزع  اأفــكــاره،  يف  ــوؤثــر  وت املجتمع، 

ا�صتقراره، فمثل هذه احلالت ل بد من 

اململكة  يف  التقنية  فالبنية  منها،  احلد 

الأمــنــيــة  التطبيقات  جميع  حتــمــل  ل 

من�صبطة  غــري  بنية  فــهــي  املــطــلــوبــة، 

بالت�صريعات  تتحلى  ول  الكايف  بال�صكل 

يف  مرتاجعني  نــزال  ل  فنحن  الكاملة، 

التقنية،  والقوانني  الت�صريعات  جانب 

ما يعني اأن هناك حاجة اإىل ا�صتخدام 

املعايري املتعارف عليها عاملياً.

�سهولة ال�سيطرة على احل�سابات 

امل�سيئة 

خالل  من  اأنــه  اإىل  اخلبري  اأ�صار  فيما 

على  ال�صيطرة  �صتكون  اأي�صاً  النظام 

وذلــك  ب�صهولة،  امل�صيئة  احلــ�ــصــابــات 

املكانية  املــواقــع  حتديد  باإمكانه  لأنــه 

للح�صابات امل�صيئة، واأي�صاً حتديد الأداة 

امل�صتخدمة يف بّث الر�صائل، اإ�صافة اإىل 

اأكــان  �صواء  يديرها،  من  على  التعّرف 

فرداً اأم منظمة مبجموعة اأفراد واأ�صاف 

الأحداث  مراقبة  على  يعمل  النظام  اإن 

ت�صنيفها،  يف  ويـــبـــداأ  بــدايــتــهــا،  مــنــذ 

خطر،  لوجود  احلكومات  ينبه  وبالتايل 

هذا  يف  ال�صطناعي  الذكاء  ن�صبة  لأن 

�صياق  القدرة على فهم  له  تتيح  النظام 

العبارات وتراكيبها، وبناء على الت�صنيف 

ور�صد  التفاعل  املعنية  للجهات  ميكن 

ردود الأفعال، واتخاذ الإجراء الذي تراه 

منا�صباً.

 هناك اإ�سراٌر وا�سح لدى 

اجلهات املعنية بتوظيف 

الأنظمة التقنية 

املتطورة لتعزيز اجلانب 

الأمني

1- اإجمايل عدد م�صتخدمي الفي�ص بوك و�صل لـ7٫8 مليون، منهم 5 مليون 

ي�صتخدمونه عن طريق هواتفهم الذكية.

2-  46% من م�صتخدمي الفي�ص بوك بال�صعودية هم من الريا�ص.

3- عدد م�صتخدمي لينكد اإن يف ال�صعودية و�صل ملليون م�صتخدم وتاأتي �صركة 

اأرامكو والت�صالت ال�صعودية و�صابك يف اأول ترتيب ال�صركات.

4- 90 مليون م�صاهدة يف اليوم الواحد على اليويتوب من م�صتخدمي ال�صعودية 

اأي مبعدل 7 فيديو يومياً لكل م�صتخدم.

م�صتخدم  مليون   5 اإىل  ال�صعودية  من  امل�صتخدمني  عدد  و�صل  تويرت  5- يف 

ن�صط مبعدل منو �صنوي %45.

6- 73% من م�صتخدمي توتري يف ال�صعودية ي�صتخدمون الهواتف الذكية.

الأعلى  هي  ال�صعودية  يف  النرتنت  م�صتخدمي  بني  تويرت  انت�صار  ن�صبة   -7

عاملياً %40.

8- عدد التغريدات ال�صعودية ت�صل لـ150 مليون تغريدة �صهرياً.

The Social Clinic 2013  © شركة 
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وزارة الثقافة واإلعالم  ستطبق 
عقوبات على منتهكي احلقوق 

الفكرية

قـــال الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز امللحم 

املتحدث الر�صمي با�صم وزارة الثقافة 

من  متنع  ل  الــــوزارة  »اإنَّ  والإعــــالم 

ا�صتخدام التقنية، ولكن متنع املواقع 

�صلبية،  بطريقة  ت�صتخدمها  الــتــي 

واأنها �صتطبق العقوبات على منتهكي 

احلقوق الفكرية يف خم�صة م�صنفات 

بكافة  الــفــنــيــة  املــ�ــصــنــفــات  تــ�ــصــمــل 

م�صل�صالت،  اأغاين،  (اأفالم،  اأنواعها 

التجارية  والعالمات  كليب)،  فيديو 

وبراءات الخرتاع، اإ�صافة اإىل حقوق 

املوؤلف وبرامج الكمبيوتر.

موؤكداً على اأن الوزارة �صتقوم باإيقاع 

املتجاوزين  على  العقوبات  اأق�صى 

ــفــكــريــة من  ومــنــتــهــكــي احلـــقـــوق ال

التجارية،  واملحال  املواقع  اأ�صحاب 

وال�صجن  املــواقــع  اإغـــالق  اإىل  ت�صل 

والت�صهري.

»وزارة  املــلــحــم  ــور  ــت ــدك ال واأ�ـــصـــاف 

املخالفني  حتول  والإعـــالم«  الثقافة 

اإىل  الفكرية  للحقوق  واملتجاوزين 

اللجنة الق�صائية يف الوزارة للتحقيق 

والعقوبات،  الأحكام  واإ�صدار  معهم 

والتي تتنوع بح�صب املخالفات، حيث 

ت�صل اإىل احلجب والت�صهري وال�صجن 

اأن عقوبات  املالية، مبيناً  والغرامات 

املحال املنتهكة للحقوق الفكرية ت�صل 

اإىل اإغالق املحل املخالف بني �صبعة 

اأيام اإىل 60 يوماً.

م�صرياً اإىل اأن الوزارة ت�صعى حلجب 

ت�صتخدم  التي  اللكرتونية  املــواقــع 

على  لتعديها  وذلك  »التورنت«  تقنية 

تُ�صتخدم  واأنــهــا  الفكرية،  احلــقــوق 

واأن  كبري،  ب�صكل  الأفــالم  �صرقة  يف 

الوزارة حجبت خالل الفرتة ال�صابقة 

اإلكرتونياً ا�صتخدمت  نحو 22 موقعاً 

التقنية بال�صكل املخالف، موؤكداً اأنهم 

اإل يف  واحلجب  املنع  اإىل  ي�صعون  ل 

حالة الإخالل والتعدي على احلقوق.

جاء ذلك خالل ت�صريح له ل�صحيفة 

القــتــ�ــصــاديــة واأ�ـــصـــاف تــرجــع تلك 

الإجراءات من الوزارة  اإىل »الأنظمة 

واحلــقــوق املــرعــيــة املــعــمــول بها يف 

جميع دول العامل وتنفيذاً لالتفاقيات 

خالل  مــن  ال�صعودية  اأبرمتها  التي 

املــهــتــمــة بهذا  ــة  ــي ــدول ال املــنــظــمــات 

اأ�صحاب  حقوق  تكفل  والتي  ال�صاأن، 

ذلك الإنتاج الفكري«.

وحول اإ�صرار البع�ص على ا�صتخدام 

يخفى  »ل  اأيــ�ــصــاً  قـــال  ــت«  ــورن ــت »ال

الفعل  هـــذا  مــثــل  اأن  اجلــمــيــع  عــلــى 

ومن  الإ�صالمية،  �صلوكياتنا  يخالف 

جمتمع  يف  يح�صل  األ  بــه  الأجــــدر 

التعاليم  وحتفه  ال�صريعة  على  قائم 

حياته  مفا�صل  جميع  يف  الإ�صالمية 

ل  �صك  بال  اأنــه  عن  ف�صاًل  اليومية، 

يف  والفكرية  التنموية  العملية  يخدم 

ال�صعودية«.

جاهدة  �صتعمل  الـــوزارة  اأن  مــوؤكــداً 

املمار�صات  هــذه  »مثل  حماربة  على 

ال�صلبية«، معرباً عن اأمله يف »تكاتف 

اجلميع ملحاربة مثل هذه ال�صلوكيات 

غـــري الــالئــقــة مبــجــتــمــع اإ�ــصــالمــي 

ومتح�صر كمجتمع ال�صعودية«.

بني املدير العام لل�صجون يف اململكة نائب رئي�ص اللجنة 

الوطنية لرعاية ال�صجناء واملفرج عنهم واأ�صرهم (تراحم) 

اللواء اإبراهيم احلمزي، اأن نحو واحد يف املئة من نزيالت 

ال�صجون ال�صعوديات يحالون اإىل دار رعاية الفتيات يف 

ال�صوؤون الجتماعية ب�صبب رف�ص اأ�صرهن ت�صلمهن بعد 

مل  ال�صجون  عنابر  »اإنَّ  واأ�صاف  حمكوميتهن،  ق�صاء 

»ازدحام«  التكد�ص، بل يوجد هناك  اإىل مرحلة  ت�صل 

م�صروع خادم  اأن  موؤكداً  بحلول عاجلة«،  يواجه  الذي 

احلرمني ال�صريفني لتطوير املقرات الأمنية ومن بينها 

لها  ت�صكو تعرثاً، وت�صري بح�صب املخطط  ال�صجون ل 

يف اجلدول الزمني والن�صب املئوية املحددة يف العقود 

املربمة مع ال�صركات املنفذة على م�صتوى اململكة.

1٪ من نزيالت السجون السعوديات يرفضن أسرهن استقبالهن



1- اإبراز دور الإ�سلم يف �سيانة حقوق املراأة امل�سلمة، خ�سو�سًا 

يف املحافل الدولية التي ت�سارك فيها

2- و�سع اخلطط والربامج وامل�ساريع لتنفيذ �سيا�سات وتوجهات 

ومقررات منظمة التعاون الإ�سلمي يف جمالت تنمية املراأة

3- رعاية املراأة  وتاأهيلها يف جمتمعات الدول الأع�ساء

4- تنظيم املوؤمترات والندوات وور�س العمل وامللتقيات يف 

جمالت تنمية املراأة يف الدول الأع�ساء

5- م�ساندة ودعم اجلهود الوطنية يف الدول الأع�ساء لتنمية 

املوارد الب�سرية يف جمال تنمية املراأة

6- عقد الدورات والربامج التدريبية الهادفة اإىل تعزيز وبناء 

القدرات واملهارات والكفاءات يف جمال تنمية املراأة ومتكينها 

لل�سطلع بر�سالتها يف الأ�سرة واملجتمع

14
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إنشاء منظمة لتنمية املرأة في الدول اإلسالميةمن
منظمة  يف  الأع�صاء  الــدول  من  اإمياناً 

يعلي  الإ�صالم  بــاأن  الإ�صالمي  التعاون 

من �صاأن املراأة ويجعل رعايتها و�صونها 

الــدول  تلك  وافقت  غاياته،  من  غاية 

موؤخراً على اإن�صاء منظمة لتنمية املراأة.

ووفقاً ل�صحيفة القت�صادية فاإنه �صيفتح 

للدول  اختيارية  ب�صفة  الع�صوية  باب 

الأع�صاء يف منظمة التعاون الإ�صالمي 

املنظمة  يف  املــراقــبــة  ــدول  ــل ل ــجــوز  وي

احلــ�ــصــول عــلــى �ــصــفــة مـــراقـــب دون 

امل�صا�ص بحق الدول واملنظمات الدولية 

اأع�صاء مراقبني يف  التي �صوف ت�صبح 

جميع  ويف  الإ�صالمي  التعاون  منظمة 

على  الت�صويت  حق  يقت�صر  الأحـــوال 

ويتكون  فقط  املنظمة  اأع�صاء  ــدول  ال

املعنيني  الـــوزراء  مــن  املنظمة  جمل�ص 

مقامهم يف  يقوم  من  اأو  املــراأة  ب�صوؤون 

الدول الأع�صاء.

اإقرار النظام الأ�سا�سي للمنظمة

العام  الأمـــني  دعــا  مت�صل  �صياق  ويف 

اأمني  ــاد  اإي الإ�صالمي  التعاون  ملنظمة 

ــــدول الأعــ�ــصــاء اإىل  مـــدين جــمــيــع ال

النظام  على  املــ�ــصــادقــة  يف  الإ�ـــصـــراع 

التابعة  املــراأة  تنمية  ملنظمة  الأ�صا�صي 

ملنظمة التعاون الإ�صالمي، باعتبار ذلك 

م�صاألة ذات اأولوية متكن منظمة تنمية 

للنهو�ص  عملها  يف  ال�صروع  من  املــراأة 

باملراأة ب�صكل فعال.

اأو�ــصــحــت مــ�ــصــادر مــن املنظمة  كــمــا 

الأ�صا�صي  النظام  اأن  ذاتها  لل�صحيفة 

للمنظمة جاء ملزماً للدول التي تطلب 

املالية  م�صتلزماتها  بـــاأداء  الن�صحاب 

قدمت  الــتــي  ال�صنة  تلك  نهاية  حتى 

م�صرية  ــحــاب،  ــص ــ� الن طــلــب  خــاللــهــا 

تلك  �ــصــداد  اإىل  بــالإ�ــصــافــة  اأنـــه  اإىل 

الطالبة  الــدول  على  فاإن  امل�صتلزمات، 

قد  ما  للمنظمة  توؤدي  اأن  لالن�صحاب، 

مالية  م�صتحقات  من  ذمتها  يف  يكون 

اأخرى، مفيدة اأن النظام اأراد بذلك اأن 

يحافظ على حقوق املنظمة التي تعتمد 

على م�صادر حمدودة يف دعم مواردها.

يف  للراغبني  احلــق  النظام  كفل  كما 

الن�صحاب من املنظمة بعد ان�صمامهم 

»اإن  املــ�ــصــادر  ذات  واأ�ــصــافــت  اإلــيــهــا، 

فقد  اجلــانــب،  هــذا  يغفل  مل  النظام 

ن�ص يف الفقرة رقم »1« من املادة 14 

على اأنه يحق لأية من الدول الأع�صاء 

اأن  �صريطة  املنظمة،  من  تن�صحب  اأن 

تقوم تلك الدولة بتوجيه اإ�صعار للمدير 

التنفيذي قبل �صنة من ان�صحابها وتبلغ 

به جميع الدول الأع�صاء«.

وحــــول بـــدء الــعــمــل بــالــنــظــام، قالت  

وزراء  جمل�ص  قبل  من  النظام  »يُعتمد 

الإ�صالمي،  التعاون  اخلارجية مبنظمة 

ــاء  ثـــم يــعــر�ــص عــلــى الـــــدول الأعــ�ــص

ذلك  بعد  ومــن  والت�صديق،  للتوقيع 

اإيداع وثائق الت�صديق على النظام  يتم 

التعاون  ملنظمة  العامة  الأمــانــة  لــدى 

الأ�صا�صي  النظام  ويدخل  الإ�صالمي، 

حيز التنفيذ يف اليوم الذي يلي ت�صديق 

15 دولة من الدول الأع�صاء يف منظمة 

املجل�ص  وحــول  الإ�ــصــالمــي«،  التعاون 

�صيتبعها،  التي  وال�صيا�صات  وت�صكيله 

تكوينه  �صيتم  املجل�ص  اأن  اأو�ــصــحــت 

اأو  ــراأة  امل ب�صوؤون  املعنيني  الـــوزراء  من 

الأع�صاء،  الدول  يف  مقامهم  يقوم  من 

ويرتاأ�صه الوزير املعني ب�صوؤون املراأة يف 

الدولة التي ت�صت�صيف الجتماع.

ال�سعودية ت�سادق على النظام 

الأ�سا�سي للمنظمة

برئا�صة  موؤخراً  الــوزراء  جمل�ص  وافــق 

�صلمان  الأمــري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

العهد  ويل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بــن 

نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع 

الأ�صا�صي  النظام  على  اهلل-  -حفظه 

ملنظمة تنمية املراأة يف الدول الأع�صاء 

مبنظمة التعاون الإ�صالمي، وذلك بعد 

ال�صمو  �صاحب  رفعه  ما  على  الطالع 

امللكي وزير اخلارجية، وبعد النظر يف 

 (64/138) رقم  ال�صورى  قرار جمل�ص 

ـــد اأعــد  وتـــاريـــخ 1435/2/7هـــــــــ، وق

مر�صوم ملكي بذلك.

من جهتها اأعربت املنظمة يف بيان لها 

عن �صكرها للمملكة العربية ال�صعودية 

بالت�صديق على ذلك النظام.

ت��ت��ك��ون م�����وارد امل��ن��ظ��م��ة م���ن م�����س��اه��م��ات ال���دول 

الأع�ساء فيها بح�سب ح�س�سها املعتمدة والتي 

حتدد طبقًا لن�سبة م�ساهمة كل دولة يف موازنة 

الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة مل��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون الإ����س���لم���ي، 

وامل��ع��ون��ات وال��ه��ب��ات وامل��ن��ح امل��ق��دم��ة م��ن ال���دول 

واملنظمات الدولية والإقليمية وغري احلكومية

 اأهداف املنظمة



قريبًا تطبيق قانون حلماية املستهلك إجباريًا في دول اخلليج
الكويت  دولة  يف  وال�صناعة  التجارة  وزارة  وكيل  قال 

توحيد  على  التــفــاق  مت  اأنــه  اخلــالــدي،  العزيز  عبد 

و�صيكون  اخلليج،  دول  يف  امل�صتهلك  حماية  قانون 

تطبيقه اجبارياً ولي�ص ا�صرت�صادياً، على اأن يتم اقراره 

ــك خالل  الــــوزاري املقبل، جــاء ذل خــالل الجــتــمــاع 

التو�صيات التي خل�ص لها الجتماع الأربعني  لوكالء 

وزارات التجارة التح�صريي لالجتماع الوزاري التا�صع 

جميع  وبح�صور  التجاري،  التعاون  للجنة  والأربعني 

م�صرياً  التعاون،  جمل�ص  بــدول  التجارة  وزراء  وكــالء 

اللكرتوين  املوقع  اطــالق  على  التــفــاق  مت  ــه  اأن اإىل 

الــوزاري  الجتماع  خالل  امل�صتهلك  بحماية  اخلا�ص 

منت�صف  خالل  الكويت  دولة  يف  عقده  املقرر  القادم 

مايو احلايل.

واأ�صاف اخلالدي »دول اخلليج قطعت �صوطاً كبرياً يف 

جمال التعاون التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره 

املجل�ص  دول  مواطني  جميع  على  بالنفع  يعود  مبا 

وحتقق على اأثر ذلك العديد من الجنازات«. 

من  املزيد  بذل  �صرورة  على  ذاتــه  الوقت  يف  موؤكداً 

اخلليج  �صعوب  خلدمة  املنجزات  لتحقيق  اجلــهــود 

ظل  يف  خ�صو�صاً  املــ�ــصــرتكــة،  املــ�ــصــالــح  ولتحقيق 

املتغريات وامل�صتجدات الدولية املتالحقة، م�صرياً اإىل 

للو�صول  الإيجابية  اجلوانب  من  ال�صتفادة  �صرورة 

بالعمل امل�صرتك اإىل اآفاق اأرحب واأ�صمل واأكرث تطوراً 

من التجمعات القت�صادية الأخرى.

دول  مواطني  بني  التامة  امل�صاواة  تطبيق  اأن  واأو�صح 

عن  الإعــالن  بعد  التجارية  املجالت  كل  يف  املجل�ص 

قيام ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة يعد تطبيقاً لأحد اأهم 

الأهداف الأ�صا�صية ملجل�ص التعاون والذي يتوجب اأن 

يكون نقطة انطالق اإىل اآفاق اأرحب يف م�صرية التكامل 

القت�صادي الأمر الذي يتطلب ابداء الكثري من املرونة 

جتاه كل الق�صايا املطروحة ف�صاًل عن التقيد الكامل 

2ممبا مت التفاق عليه بني دول املجل�ص من قرارات.
01

4 
يو

ما
ق 

واف
لم

ه ا
14

35
ي 

ثان
 ال

اد
جم

ون
سع

الت
ع و

اس
الت

دد 
الع

15

يــوم  الــــدويل  الأمــــن  اأ�ــصــدر جمل�ص 

اخلمي�ص 2014/4/10م، قراراً باإن�صاء 

بعثة حفظ �صالم تابعة لالأمم املتحدة 

والتي  الو�صطى  اأفريقيا  جمهورية  يف 

وديني  عرقي  تطهري  عمليات  ت�صهد 

اعتباراً  نافذاً   القرار  و�صيكون  فيها، 

من تاريخ �صدور القرار ولفرتة اأولية 

متتد حتى الثالثني من ني�صان/ اأبريل 

�صابط   20 اىل  اإ�صافة  ال�صرطة،  يف 

اأي�صاً  املجل�ص  فو�ص  فيما  �صجون، 

اجلمهورية  يف  الفرن�صية  ــوات  ــق ال

لدعم قوة حفظ ال�صالم.

 15 كامل يف  ب�صكل  البعثة  و�صتنت�صر 

من اأيلول/ �صبتمرب حيث تنتقل اإليها 

�صلطات القوة الدولية بقيادة اأفريقية 

الـــقـــرار جميع  ــب  (مــيــ�ــصــكــا)، وطــال

على  املجل�ص  وافــق  كما   ،2015 عــام 

اإر�صال 12 األف جندي اإىل اأفريقيا.

 وطلب القرار من الأمني العام اإدماج 

وجود مكتب الأمم املتحدة املتكامل يف 

اجلديدة  البعثة  يف  الو�صطى  اأفريقيا 

البعثة  و�صتت�صكل  ال�صتقرار،  لتحقيق 

من  (مينو�صكا)  با�صم  �صتعرف  التي 

اآلف جندي و1800 فرد  نحو ع�صرة 

امل�صلحة  واجلــمــاعــات  امليلي�صيات 

كل  ووقـــف  اأ�صلحتها  عــن  بالتخلي 

اأ�صكال العنف والأن�صطة الرامية اإىل 

زعزعة ال�صتقرار على الفور.

حماية  اجلديدة  البعثة  مهام  وت�صمل 

للعملية  ــدعــم  ال ــقــدمي  وت املــدنــيــني، 

امل�صاعدة  اإي�صال  وتي�صري  النتقالية، 

واآمن  وكامل  فوري  ب�صكل  الإن�صانية 

الإن�صان  حقوق  وتعزيز  عوائق،  ودون 

وحمايتها.

قرار بإرسال بعثة حلفظ السالم في جمهورية أفريقيا الوسطى

الو�صطى  اأفريقيا  جمهورية  تقع 

يف و�صط قارة اأفريقيا، وهي بلد 

ت�صاد من  �صاحلي  وحتدها  غري 

ال�صمال  من  وال�صودان  ال�صمال، 

من  ال�صودان  وجنوب  ال�صرقي، 

ــة الــكــونــغــو  ــرق، وجــمــهــوري ــص ــ� ال

الكونغو  وجمهورية  الدميقراطية 

مــن اجلــنــوب والـــكـــامـــريون من 

الغرب.

األف  وتبلغ م�صاحتها ة نحو 620 

�صكانها  عــدد  ويــقــدر  كيلومرت، 

ماليني  خم�صة  من  باأكرث  تقريباً 

 (2013 عـــام  (اإحــ�ــصــاء  ن�صمة 

اأفــريــقــيــة  قــبــائــل  اإىل  يــنــتــمــون 

خمتلفة
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اليوم العاملي للمياه

ت
ليا

دو

بان  املتحدة  لــالأمم  العام  الأمــني  اأكــد 

لهما  والطاقة  املياه  اأن  على  مون  كي 

اأهمية ق�صوى يف الق�صاء على الفقر، 

حمذراً يف الوقت ذاته من اأن التغريات 

�صح  تفاقم  اإىل   تــوؤدي  �صوف  املناخية 

املناطق  من  العديد  يف  وندرتها  املياه 

لــ�ــصــمــان ح�صول  ــود  اجلــه وتــقــويــ�ــص 

وحث  والــطــاقــة،  املــيــاه  على  اجلميع 

اجلميع اإىل م�صاعفة اجلهود من اأجل 

احل�صول على املياه والطاقة.

جاء ذلك خالل ر�صالة له مبنا�صبة اليوم 

اختارت  وقــد  2014م،  للمياه  العاملي 

الأمم املتحدة لهذا العام مو�صوع املياه 

الوثيق  لرتابطهم  نــظــراً  ــطــاقــة،   وال

الطاقة  فتوليد  البع�ص،  بع�صهم  مع 

ونقلها يتطلبان ا�صتخدام املوارد املائية 

الكهرومائية  الطاقة  م�صادر  وبخا�صة 

والطاقة النووية واحلرارية، وت�صتخدم 

8 % من الطاقة العاملية يف �صخ املياه 

ومعاجلتها ونقلها اإىل امل�صتهلكني.

وقـــد جـــاء يف ر�ــصــالــتــه »املــــاء عن�صر 

جوهري من عنا�صر التنمية امل�صتدامة، 

ويركز الحتفال بيوم املياه العاملي هذا 

العام على ال�صالت بني املاء والطاقة، 

22
مارس

 اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 1992م، يوم 22 مار�س من كل عام يومًا عامليًا للمياه، وكان اأول احتفال 

به يف عام 1993م، وذلك للتاأكيد على �سرورة توفري مياه ال�سرب النقية لكل كائن يعي�س يف كوكب الأر�س، وزيادة 

الوعي يف جميع اأنحاء العامل عن امل�ساكل واحللول لق�سايا املياه، وتوفري عدد من الربامج التوعوية التعليمية يف 

جميع اأنحاء العامل من اأجل حماية املوارد املائية

املائية  بــاملــوارد  املعنية  املتحدة  الأمم 

ومبادرة الطاقة امل�صتدامة للجميع. 

وتت�صم هذه امل�صائل باأهمية بالغة اأي�صاً 

ملا  التنمية  خطة  ب�صاأن  مناق�صاتنا  يف 

بعد عام 2015«.

اأن الأمم املتحدة ن�صرت  اجلدير ذكره 

عن  تقرير  للمياه  الــعــاملــي  الــيــوم  يف 

التنمية املائية 2014م، وت�صمن التقرير 

حتلياًل دقيقاً للعالقة بني املياه والطاقة 

عن  اأ�صا�صية  وحقائق  كافة،  الدول  يف 

احلقائق  تلك  بني  ومن  والطاقة،  املاء 

�صيتزايد   ،2035 العام  حلول  مع  اأنــه 

الطلب على الطاقة باأكرث من الثُلث.

و�صرتتفع احلاجة اإىل طاقة الكهرباء بـ 

70 يف املئة، وعلى ال�صعيد ذاته، ذكرت 

عدد من الدرا�صات العلمية اأنه يف عام 

2025، �صوف تعاين دولة من كل ثالث 

مت�صاِعَدة،  مائّية  �صغوطاً  من  دول، 

نق�صاً  �صخ�ص  بليون   2٫4 يواجه  كما 

يف املياه.

على  الق�صاء  يف  بالغة  اأهمية  لكليهما 

الفقر.

هما يتفاعالن ب�صبل ميكنها اأن ت�صاعد 

لبناء  جهود  مــن  نبذله  مــا  تعرقل  اأو 

جمتمعات م�صتقرة وتوفري حياة كرمية 

للجميع.

ي�صببه  الـــذي  املــنــاخ،  تغري  و�ــصــيــوؤدي 

امل�صتدام  غري  ال�صتخدام  الغالب  يف 

للطاقة، اإىل تفاقم الإجهاد املائي وندرة 

و�صتتقو�ص  املناطق،  من  كثري  يف  املاء 

اإذا  املاء والطاقة للجميع  اإتاحة  جهود 

ا�صتمر الجتاه احلايل لالحرتار.

الكثرية واملتينة بني  وت�صتلزم ال�صالت 

مت�صقة  �صيا�صات  انتهاج  والطاقة  املاء 

ومتكاملة وا�صرتاتيجيات ابتكارية. 

ــــاء - وتــولــيــد  ــخــدام امل ــت ــص ويــجــب ا�

من�صفة  بطريقة   - وتوزيعها  الكهرباء 

جميع  يح�صل  ــي  ك بــالــكــفــاءة  تت�صم 

م�صتخدميهما على ن�صيب عادل.

وهذه هي اأهداف العمل احلايل للجنة 

املياه والطاقة عنصران أساسيان لألمن 
الغذائي

•  �ضتتعر�ض املوارد املائية ل�ضغوط متزايدة بفعل ارتفاع الطلب العاملي على الطاقة
•  �صيت�صاعد الطلب على املياه لي�صل اإىل 44 يف املئة لعام 2050

•  يعي�ص الآن 1٫3 بليون اإن�صان من دون كهرباء، مبعنى اأنهم يعانون عوزاً �صديداً اإىل الطاقة 
•  مع حلول العام 2035، �صيتزايد الطلب على الطاقة باأكرث من الثُلث، و�صرتتفع احلاجة اإىل طاقة الكهرباء بـ 70 

يف  املئة. 

•  ت�صّكل اإمدادات املياه اأحد اأبرز التحدّيات التي تواجه �صكان الكرة الأر�صّية

         : ت�سري الإح�سائيات اإىل اأنَّ

ل يح�سلون على مياه �سرب نقّية يف 

العامل

 780
مليون 

اإن�سان

يف  �سحي  �سرف  بدون  يعي�سون 

العامل

2.5
بليون 

�سخ�س

ن�سبة ازدياد حجم املياه النقية ال�ساحلة %1

لل�سرب منذ عقد الثمانينات

املياه

%97.2
ماحلة

%2.8
عذبة

يتكون كوكب الأر�س من

%30
ياب�سة

%70
مياه

بع�س احلقائق حول املياه
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حملة عن األمانة العامة لألمم املتحدة

اجلزء التاسع من »اتفاقية حقوق الطفل«اعرف حقوقك وواجباتك

املادة  الواحد واخلم�سون

1. يتلقى الأمني لالأمم املتحدة ن�ص التحفظات التي تبديها الدول وقت الت�صديق 

اأو الن�صمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2. ل يجوز اإبداء اأي حتفظ يكون منافياً لهدف هذه التفاقية وغر�صها.

3. يجوز �صحب التحفظات يف اأي وقت بتوجيه اإ�صعار بهذا املعنى اإىل الأمني العام 

الإ�صعار  به، وي�صبح هذا  الدول  باإبالغ جميع  الذي يقوم عندئذ  املتحدة،  لالأمم 

نافذ املفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه من قبل الأمني العام.

املادة  الثانية واخلم�سون

اإىل  تر�صله  باإ�صعار خطي  التفاقية  تن�صحب من هذه  اأن  دولة طرف  لأي  يجوز 

الأمني العام لالأمم املتحدة، وي�صبح الن�صحاب نافذاً بعد مرور �صنة على تاريخ 

ت�صلم الأمني العام هذا الإ�صعار.

املادة  الثالثة واخلم�سون

يعني الأمني العام لالأمم املتحدة وديعاً لهذه التفاقية. 

املادة  الرابعة واخلم�سون

يودع اأ�صل هذه التفاقية التي تت�صاوى يف احلجية ن�صو�صها بالأ�صبانية والإجنليزية 

والرو�صية وال�صينية والعربية والفرن�صية، لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.

اأدناه، املخولون ح�صب الأ�صول من جانب  لذلك، قام املفو�صون املوقعون  واإثباتاً 

حكوماتهم، بالتوقيع على هذه التفاقية.

املادة  التا�سعة والأربعون

1. يبداأ نفاذ هذه التفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ اإيداع �صك الت�صديق 

اأو الن�صمام الع�صرين لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.

2. الدول التي ت�صدق على هذه التفاقية اأو تن�صم اإليها بعد اإيداع �صك الت�صديق 

اأو الن�صمام الع�صرين، يبداأ نفاذ التفاقية اإزاءها يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ 

اإيداع هذه الدولة �صك ت�صديقها اأو ان�صمامها.

املادة  اخلم�سون

1. يجوز لأي دولة طرف اأن تقرتح اإدخال تعديل واأن تقدمه اإىل الأمني العام لالأمم 

بالتعديل املقرتح مع  الأطراف  الدول  باإبالغ  العام عندئذ  الأمني  املتحدة، ويقوم 

طلب باإخطاره مبا اإذا كانت هذه الدول حتبذ عقد موؤمتر للدول الأطراف للنظر 

يف القرتاحات والت�صويت عليها، ويف حالة تاأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، 

يف غ�صون اأربعة اأ�صهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا املوؤمتر، يدعو الأمني العام 

اإىل عقده حتت رعاية الأمم املتحدة، ويقدم اأي تعديل تعتمده اأغلبية من الدول 

الأطراف احلا�صرة وامل�صوتة يف املوؤمتر اإىل اجلمعية العامة لإقراره.

تقره  املادة عندما  للفقرة 1 من هذه  وفقاً  اعتماده  يتم  تعديل  اأي  نفاذ  يبداأ   .2

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وتقبله الدول الأطراف يف هذه التفاقية باأغلبية 

الثلثني.

3. تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى 

الدول الأطراف الأخرى ملزمة باأحكام هذه التفاقية وباأية تعديالت �صابقة تكون 

قد قبلتها.

*ان�صمت اململكة اإىل اتفاقية حقوق الطفل يف فرباير 1996م و والتي اعتمدتها الأمم املتحدة يف 20 نوفمرب 1989م ، وقد حتفظت على املواد التي تتعار�ص مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية 

يتاألف من موظفني دوليني  هي جهاز 

يف  املــتــحــدة  الأمم  مــقــر  يف  يعملون 

العامل،  اأنــحــاء  جميع  ويف  نيويورك، 

املتنوعة  اليومية  بالأعمال  وت�صطلع 

للمنظمة، وتتوىل الأمانة العامة خدمة 

اأجهزة الأمم املتحدة الرئي�صية الأخرى 

التي  وال�صيا�صات  ــربامــج  ال واإدارة 

ت�صعها، ويراأ�ص الأمانة العامة الأمني 

العام، الذي تعينه اجلمعية العامة بناء 

لفرتة  الأمــن  من جمل�ص  تو�صية  على 

خم�ص �صنوات قابلة للتجديد.

وتتنوع املهام التي ت�صطلع بها الأمانة 

العامة مبثل تنوع امل�صاكل التي تعاجلها 

الأمم املتحدة، وميتد نطاق هذه املهام 

اإىل  ال�صالم  حفظ  عمليات  اإدارة  من 

الدولية،  املنازعات  لت�صوية  التو�صط 

وامل�صاكل  الجتاهات  ا�صتق�صاء  ومن 

اإعداد  اإىل  والجتماعية  القت�صادية 

الدرا�صات عن حقوق الإن�صان والتنمية 

الأمانة  موظفوا  يقوم  كما  امل�صتدامة، 

يف  الت�صال  و�صائط  بتوعية  العامة 

العامل باأعمال الأمم املتحدة وتعريفها 

بها؛ وتنظيم املوؤمترات الدولية ب�صاأن 

امل�صائل التي تهم العامل اأجمع؛ ور�صد 

تتخذها  التي  الــقــرارات  تنفيذ  مدى 

والــرتجــمــة  املــتــحــدة؛  الأمم  هــيــئــات 

ال�صفوية للخطب والرتجمة التحريرية 

للوثائق اإىل اللغات الر�صمية للمنظمة.

دوليني،  مدنيني  موظفني  وبو�صفهم 

عن  م�صوؤولون  العام  والأمــني  فاإنهم 

اأن�صطتهم اأمام الأمم املتحدة وحدها، 

اأو  يلتم�صوا  األ  على  الق�صم  ــوؤدون  وي

حكومة  اأي  من  تعليمات  اأي  يتلقوا 

امليثاق،  ومبوجب  خارجية،  �صلطة  اأو 

الأع�صاء  الــدول  من  دولــة  كل  تتعهد 

البحتة  ــيــة  الــدول الــ�ــصــفــة  بـــاحـــرتام 

واملوظفني  العام  الأمــني  مل�صوؤوليات 

على  فيهم  التاأثري  اإىل  ال�صعي  وبعدم 

ا�صطالعهم  عند  لئق  غري  نحو  اأي 

مب�صوؤولياتهم.

اأن الأمم املتحدة تتخذ من  ويف حني 

ح�صوراً  لها  فاإن  لها،  مقراً  نيويورك 

بارزاً يف اأدي�ص اأبابا وبانكوك وبريوت 

ونريوبي،  وفيينا  و�صانتياغو  وجنيف 

ولها مكاتب يف جميع اأنحاء العامل.

ــى 30  اجلـــديـــر ذكـــــره هـــو اأنـــــه حــت

املــالك  كــان  حــزيــران/يــونــيــه 2011، 

الوظيفي لالأمانة العامة ي�صم

747 43 موظفاً يف �صتى اأنحاء العامل. 
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 كاريكاتري

لــقــد حــفــظــت املـــــادة 31 مـــن الــنــظــام 

ــي لــلــحــكــم حـــق املـــواطـــن يف  ــص ــا� ــص الأ�

الالزمة،  الطبية  الرعاية  احل�صول على 

حيث ن�صت على »تعنى الدولة بال�صحة 

لكل  ال�صحية  الرعاية  وتوفري  العامة، 

مواطن«، ول �صك اأن هناك جمموعة من 

والتي  املر�صى  على  والواجبات  احلقوق 

ل بد من معرفتها واللتزام بها ومن اأهم 

تلك احلقوق :

ال�صحية  الــعــنــايــة  عــلــى  احلــ�ــصــول   -1

الطبية  املــرافــق  يف  واملتوفرة  املنا�صبة 

طبقاً   الــ�ــصــحــيــة  بــالــ�ــصــئــون  ــة  اخلــا�ــص

لالإجراءات املعمول بها.

2- املــحــافــظــة عــلــى احــــرتام وكــرامــة 

املر�صى يف جميع الأوقات.

ــان الآمـــن  ــك ــن تــوفــري امل ــاأكــد م ــت 3- ال

املــرافــق  داخـــل  وعــائــالتــهــم  للمر�صى 

الــطــبــيــة مـــن اأجــــل �ــصــالمــتــهــم ح�صب 

يف  بها  املعمول  والإجـــــراءات  الأنظمة 

املرافق الطبية.

اأ�صرار وخ�صو�صيات  4- املحافظة على 

املر�صى مبا فيها:

• عدم الطلب من املري�ص التحدث لأي 
�صخ�ص من غري الفريق املخت�ص بتقدمي 

الرعاية ال�صحية له.

• يحق للمري�ص رف�ص مقابلة اأو التحدث 
ب�صكل  مــ�ــصــارك  غــري  �صخ�ص  اأي  مــع 

له  املقدمة  ال�صحية  الرعاية  مبا�صر يف 

مبا يف ذلك الزوار.

بالرعايـة  للمخت�صني  فــقــط  يــحــق   •
ال�صحية املبا�صـرة الإطـالع على ملفـات 

املر�صى وتفا�صيل احلالة ال�صحية لهم.

• يحق للمري�ص اأن يتـم تقييمه وفح�صه 
الأماكـن املخ�ص�صة لذلك بعيداً عن  يف 

�صمع واأنظار الآخرين (اإن اأمكن ذلك).

يتم نقل املري�ص اإىل غرفة اأخرى اإذا   •
مر�صى  قبل  من  للم�صايقات  تعر�ص  ما 

املرفق  �صماح  حالة  يف  اآخرين  زوار  اأو 

الطبي مبثل هذه الإجراءات وتوفر غرف 

اأخرى.

الآخرين  املر�صى  عن  املري�ص  يعزل   •
ذلك  كان  اإذا  اأمنية  اأو  وقائية  لأغرا�ص 

�صرورياً.

الطبيب  ا�صم  معرفة  للمري�ص  يحق   -5

املعالج بالإ�صافة اإىل اأي �صخ�ص له دور 

يف الرعاية الطبية املقدمة له.

للمر�صى  املنا�صبة  الو�صائل  توفري   -6

لالت�صال بذويهم.

التوا�صل  اأجل  من  مرتجمني  توفري   -7

ما بني املري�ص والفريق الطبي من غري 

املتحدثني باللغة العربية.

احل�صول  عائلته  اأو  للمري�ص  يحق   -8

على �صرح وايف عن احلالة والإجراءات 

ذلك  يف  مبــا  بعالجه  اخلا�صة  الطبية 

امل�صاعفات التي قد يتعر�ص لها املري�ص 

هذه  مثل  اإن  حالة  ويف  للعالج  نتيجة 

اإذا  املري�ص  ب�صحة  ت�صر  قد  املعلومات 

املري�ص  لعائلة  اإي�صالها  فيجب  بها  علم 

عائلته  اأو  املري�ص  موافقة  وعند  فقط، 

فيجب  اإي�صاحه  مت  الذي  الإجــراء  على 

الطبي  الإجــراء  ا�صتمارة  توقيع  عليهم 

ح�صب الأنظمة املتبعة.

امل�ست�سار القانوينما هي حقوق املرضى في املستشفيات؟

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ت
نيا

نو
قا

نقًا عن صحيفة

اأممية جديدة  اتفاقية  منحت 

ال�صكوى  تقدمي  حق  الأطفال 

ــي  ــت حـــــول النـــتـــهـــاكـــات ال

يتعر�صون لها اإىل جلنة الأمم 

املتحدة حلقوق الأطفال. 

وهي  التفاقية  دخــلــت  وقــد 

ملحق  اخــتــيــاري  ــوكــول  ــروت ب

حيز  الطفل  حقوق  مبعاهدة 

التنفيذ موؤخراً، بعد الت�صديق عليها من قبل الدول الع�صر املطلوبة، حيث ميكن 

حقوق  جلنة  اإىل  �صكاوى  تقدمي  من  وممثليهم  الأطفال  اجلديد  الربوتوكول 

حقوق  اتفاقية  يف  عليها  املن�صو�ص  حلقوقهم  حمددة  انتهاكات  حول  الطفل 

الطفل، وكذلك مبوجب الربوتوكولني الختياريني ب�صاأن ا�صرتاك الأطفال يف 

النزاعات امل�صلحة وبيع الأطفال وا�صتغاللهم يف املواد الإباحية والدعارة.

ووفقاً لالتفاقية فاإنه ل ميكن لالأطفال اأن يقدموا �صكوى اإل اإذا كانت حكومتهم 

قد �صادقت على الربوتوكول الختياري، واإذا كانوا قد ا�صتنفذوا جميع ال�صبل 

القانونية يف بلدهم. 

اتفاقية دولية متكن األطفال من 
حق تقدمي شكوى لألمم املتحدة

شاريع 
م

اإلسكان
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

التجاوزات  ومعاجلة  لر�سد  هامة  وعلجية  رقابية  باأدوار  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  تقوم 

والنتهاكات حلقوق الإن�سان والتي كانت لوقت قريب تكتفي مبحاولة علج هذه التجاوزات 

مع اجلهات املعنية يف الدولة وهو  الدور الذي تقوم به اأغلب موؤ�س�سات املجتمع املدين يف دول 

العامل  ، اإل اأن هذا املفهوم بداأ يتغري وبداأت موؤ�س�سات املجتمع املدين تقوم باأدوار وقائية اأكرث 

يف ق�سايا حقوق الإن�سان بهدف تفادي حدوث اأي جتاوزات ، ومن هذه الأدوار �سعيها لتحقيق 

ويتحقق  التجاوزات  ن�سبة  امل�ساهمة يف خف�س  الوا�سع عن طريق  ال�سامل مبفهومه  الأمن 

املختلفة  اجلهات  والطلب من  والواجبات  باحلقوق  املجتمع  اأفراد  تثقيف  ذلك عن طريق 

اأولية ملعاجلة ق�سايا معينة كق�سايا  اإيجاد موؤ�س�سات تقدم خدمات  احرتامها والعمل على 

الفقر والبطالة والطالق، حيث اإن الرتباط الوثيق بني حماية حقوق الإن�سان وب�سط الأمن 

يف املجتمعات يبني اأهمية احرتام وتعزيز هذه احلقوق  يف املمار�سة العملية ملا لها من اأهمية 

وا�سحة يف حتقيق الأمن ال�سامل للمجتمعات وللأفراد على حد �سواء وكل ت�سرف ل يحفظ 

كرامة الإن�سان �سوف يوؤدي اإىل الإخلل بالأمن مبعناه الوا�سع ، فامل�سكلت الأمنية قد تعود 

لأ�سباب عدلية اأو اإجتماعية اأو ثقافية اأو اقت�سادية اأهمل علجها نتيجة تنوع امل�سكلت ، مما 

يتطلب قيام موؤ�س�سات املجتمع املدين بدورها يف امل�ساهمة يف ب�سط الأمن وا�ستقراره يف هذا 

اجلانب حيث اأن ن�ساط موؤ�س�سات املجتمع املدين ل يقل اأهمية عن دور رجال الأمن يف هذا 

الأمر ، فالإن�سان خملوق مكلف وم�سوؤول له دور اإيجابي يف احلياة هو مناط ا�ستخالفه يف 

الأر�س، وانطلقًا من هذا الأ�سا�س املتني وال�سامل حلقوق الإن�سان التزمت اململكة العربية 

كفالة  من  الإ�سلمية  ال�سريعة  عليه  ا�ستملت  ما  اإىل  الإن�سان  حقوق  حلماية  ال�سعودية  

�ساملة حلقوق الإن�سان، باعتبار اأحكام ال�سريعة الإ�سلمية هي القانون العام يف اململكة واإىل 

التفاقيات الدولية التي ان�سمت اإليها واإىل الأنظمة الداخلية لأهمية وطبيعة هذه احلقوق 

واأثرها يف احلفاظ على كرامة الإن�سان.

مؤسسات املجتمع املدني ودورها في حتقيق 
األمن الشامل
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