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نشر ثقافة حقوق اإلنسان

في  للمساهمة  الجمعية  تصدرها  التي  »حقوق«  نشرة  من  المئة  العدد  هو  يديك  بين  ال��ذي  العدد 

نشر الثقافة الحقوقية، وبناء مجتمع العدالة والمساواة وحماية حقوق الناس وفقًا لتعاليم الشريعة 

الوعي  لرفع مستوى  النشرة  الجمعية من هذه  العالقة، وتتطلع  الدولية ذات  اإلسالمية واالتفاقيات 

بأهمية حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها، وتعزيز التواصل مع المجتمع. 

وإدراكًا لألهمية القصوى لرؤية الجمعية وألهدافها، سعت النشرة في ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان بنهج 

موضوعي على صعيدي الممارسة والفكر لتكوين نموذج متكامل من النهج الموضوعي. 

نجاح  أو  هنا  بنجاح  تنتهي  ال  التي  والطموحات  الجهد  من  أعوام  عشرة  مسيرة  النشرة  وثقت  ولقد 

هناك ولكن المواصلة في الطرح لتقديم األفضل، وال ندعي إننا حققنا كل طموحاتنا، ولكن نطمح في 

الموضوعات  من  بالعديد  » حقوق«  النشرة  حفلت  وقد  اإلنسان،  بحقوق  الوعي  نشر  برامج  تكثيف 

واالستطالعات والتقارير، وأبرزت قضايا المجتمع الحقوقية، في ثوب تطور مع السنوات إلى أن استقر 

في شكلها الحالي لتصبح أسهل في حملها واالحتفاظ بها. 

ونذكر أنفسنا أن المسئولية أصبحت أكبر، وأدعو كل من ينتسب إلى الجمعية  من األعضاء والموظفين 

بمتابعة العمل بجد واجتهاد من أجل المساهمة في استمرارية هذه النشرة الحقوقية في تأدية رسالتها 

وبما يخدم القضايا الحقوقية في بالدنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله. 

كل التحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه النشرة الحقوقية، وأخص بالشكر الجزيل مؤسسة 

وجهودهم  دعمهم  على  بنتن،  طاهر  صالح  بن  محمد  الدكتور  معالي  رأسها  وعلى  السعودي  البريد 

المميزة في استمرارية إصدار هذه النشرة وغيرها من مطبوعات الجمعية التي تهدف لتعميق نشر 

الثقافة الحقوقية في المجتمع،  متمنيًا التوفيق للجميع. 

                                                   

د. مفلح بن ربيعان القحطاين

 رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
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وفد من الجمعية يزور أمير منطقة الرياض

الجمعية  رئيس  من  ضم كاًل  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الجمعية  من  وفد  زار 

الخثالن  صالح  الدكتور  الرئيس  ونائب  القحطاني،  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور 

السمو  صاحب  الفاخري،  خالد  المستشار  للجمعية  المكلف  العام  واألمين 

الملكي األمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتب 

وذلك  2014/5/18م،  الموافق  1435/7/19ه����  األح��د  يوم  الحكم  بقصر  سموه 

لمنطقة  أميراً  سموه  وتعيين  الملكية  الثقة  بمناسبة  لسموه  التهنئة  لتقديم 

الرياض.

وقد شكر سمو أمير منطقة الرياض رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 

المولى عز  أبدوه من مشاعر طيبه سائاًل  الجمعية على ما  ونائبه وأمين عام 

وجل التوفيق والسداد للجميع.

الجمعية تثني عىل قرار وزارة العدل بسرعة إنهاء قضايا 
اغتصاب األطفال

وج���ه وزي���ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور محمد 

ال��ع��ي��س��ى ورئ���ي���س ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 

إلى  قضائياً  تعميمًا  م��ؤخ��راً،  للقضاء 

قضايا  بشأن  الشرعية  المحاكم  ك��ل 

أن  على  نص  األطفال حيث  اغتصاب 

يختلف  االغتصاب  قضايا  في  الحكم 

على حسب الجرم ومرتكبه والمجني 

عليه وعمره ومالبسات القضية، وأكد 

للمحاكم  تعميمه  ف��ي  ال��ع��دل  وزي���ر 

القضايا  ه��ذه  بمثل  االهتمام  ب��زي��ادة 

والحكم  النظر  في  األولوية  وإعطائها 

بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع، 

أنه في قضايا اغتصاب األطفال  مبيناً 

قد ينطبق حد الحرابة لما هو مشمول 

بقرار هيئة كبار العلماء في السعودية 

رقم 85 في11 /11 /1401ه�.

يمكن وض��ع مبدأ  أن��ه ال  القرار  وأك��د 

يكون  ح��ي��ث  ت��ع��زي��راً،  للقتل  ث��اب��ت 

ش���ام���اًل ل��ك��ل ال��ق��ض��اي��ا، وذل����ك ن��ظ��راً 

خطورتها  واختالف  وتنوعها،  لكثرتها 

والمجني  ال��ج��ان��ي  ب��ي��ن  وم��الب��س��ات��ه��ا 

االغ��ت��ص��اب من  ث��ب��وت  وم���دى  عليه، 

القاضي  لتقدير  األم��ر  فجعل  عدمه، 

المحاكم  في  الجاري  العمل  أن  على 

توافرت األسباب  إذا  تعزيراً  القتل  هو 

في  أن��ه  بّين  كما  لذلك،  والموجبات 

العقوبة  فيطبق  ال��م��ح��ارم  زن��ا  قضايا 

المنصوص عليها شرعاً.

ت��ع��م��ي��م��ه جميع  ف���ي  ال���وزي���ر  ودع����ا 

الجهات المختصة القيام بمسؤولياتها 

بالقبض  المعنية  الجهات  من  ابتداء 

أدل��ة  وح��ف��ظ  ال��ج��ن��اة،  م��ع  والتحقيق 

االتهام ضدهم والعناية بها وتقديمها 

عليها  والتأكيد  إبطاء  دون  للقضاء، 

بمثل  االهتمام  بزيادة  المحاكم  وعلى 

في  األول��وي��ة  وإعطائها  القضايا  ه��ذه 

النظر والحكم بما يكون سبباً في حفظ 

أمن المجتمع.

من جهته قال الدكتور مفلح القحطاني 

رئيس الجمعية في تصريح له لصحيفة 

االقتصادية » إن سرعة البت في مثل 

هذه القضايا يعتبر أمراً ذا أهمية للحد 

والنظر  اإلج��راءات  فطول  وقوعها،  من 

القضايا  ه���ذه  م��ث��ل  ف��ي  وال��ج��ل��س��ات 

مع  العقوبة،  م��ن  ال���ردع  يحقق  ال  ق��د 

المحاكمة  من  األط��راف  تمكين جميع 

وزارة  ت��وج��ه  إنَّ   وأض���اف  ال��ع��ادل��ة«، 

القضايا  ه��ذه  إع��ط��اء مثل  ف��ي  ال��ع��دل 

التي يعتدى فيها على فئة ضعيفة من 

في  ق��رار  واألطفال  كالنساء  المجتمع 

ونحن  التوجه،  ه��ذا  مع  ونحن  محله، 

هناك  يكون  أن  نأمل  »الجمعية«  في 

ت��س��ري��ع ل��ك��ل ال��ق��ض��اي��ا، م��ش��دداً على 

جهات  س��واء  العالقة،  ذات  الجهات 

المحاكمة،  أو  التحقيق  أو  ال��ق��ب��ض 

هذه  مثل  إت��م��ام  ف��ي  االستعجال  ف��ي 

الضمانات  توفير  أهمية  مع  القضايا، 

الكافية لجميع أطراف القضية.

ال  القضايا  ه��ذه  مثل  أن  على   م��ؤك��داً 

السعودي،  المجتمع  في  ظاهرة  تعد 

طول  من  تردهم  شكاوى  وج��ود  مبيناً 

القضايا  في مثل هذه  النظر  إج��راءات 

في  هناك  أن  مستدركاً  المحاكم،  في 

تقلص  في  جيداً  تقدماً  األخيرة  الفترة 

بعض  إنجاز  وفي  القضائية،  المواعيد 

ال��ق��ض��اي��ا، خ��اص��ة م��ع ظ��ه��ور محاكم 

التنفيذ، حيث أسهمت في إنجاز كثير 

من القضايا الحقوقية.

بالرياض، وكان في  للجمعية  الرئيسي  للمقر  بزيارة  الموافق 2014/5/23م،  الخميس 1435/7/23ه���  يوم  المسلحة،  القوات  قام عدد من كبار ضباط 

استقبالهم سعادة رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، واألمين العام المكلف المستشار خالد الفاخري.

قدم األمين العام المكلف للجمعية للوفد الزائر نبذة تعريفية عن الجمعية وأهدافها ورؤيتها واختصاصاتها، وآلية استقبالها للشكاوى وتواصلها مع 

الجهات ذات العالقة من أجل اتخاذ ما يلزم حيالها، كما تم تزويد الضباط الزائرين بعدد من إصدارات الجمعية الحقوقية، وقد أثنى الوفد الزائر على 

جهود الجمعية في مجال نشر الثقافة الحقوقية في المملكة.

عدد من كبار ضباط القوات المسلحة يزور الجمعية
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وزارة العمل والجمعية تسعيان لمنع  تشغيل العمالة يف أوقات الذروة 
خالل فصل الصيف

ع��ادل  المهندس  العمل  وزي��ر  أص��در 

العمل،  على نظام  فقيه تعدياًل جديداً 

أشعة  تحت  العمل  أوق���ات  وتنظيم  

من  به  العمل  يبدأ  أن  على  الشمس، 

منتصف  إل��ى  ح��زي��ران  شهر  منتصف 

رقم   ال��وزاري  للقرار  فوفقاً  أيلول،  شهر 

)1/1559(، فإن التعديل يأتي حرصاً على 

تقتضيه  وما  العاملين،  وصحة  سالمة 

الظروف  لتغير  نظراً  العمل،  مصلحة 

ال��م��ن��اخ��ي��ة، ال��ت��ي ق��د ُت��ع��رض سالمة 

تعمل  حيث  جسيمة،  ألخطار  العمالة 

بيئة  توفير  على  جاهدة  العمل  وزارة 

عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، 

الوقاية  ووسائل  كفاءة  مستوى  ورف��ع 

للحد من اإلصابات واألمراض المهنية، 

مما  ال��ح��وادث،  من  العاملين  وحماية 

سينعكس على تحسين وزيادة مستوى 

اإلنتاج.

تشغيل  يجوز  ال  أنه  على  القرار  وينص 

تحت  المكشوفة  األعمال  في  العامل 

أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة 

خالل  مساًء  الثالثة  الساعة  إلى  ظهراً 

من  عشر  الخامس  بين  الواقعة  الفترة 

شهر حزيران حتى نهاية الخامس عشر 

من شهر أيلول من كل عام.

وجاء في القرار أن على صاحب العمل 

عند تنظيم ساعات العمل طبقاً ألحكام 

العمل  نظام  من   100  ،99  ،98 ال��م��واد 

مراعاة ما نصت عليه الفقرة األولى من 

هذا القرار.

ويستثنى من هذا القرار العمال الذين 

وال��غ��از،  النفط  ش��رك��ات  ف��ي  يعملون 

وكذلك عمال الصيانة للحاالت الطارئة، 

ع��ل��ى أن ت��ت��خ��ذ اإلج�������راءات ال��الزم��ة 

لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

ستطبق  ال��ق��رار،  ه��ذا  مخالفة  وع��ن��د 

في  عليها  المنصوص  العقوبة  أحكام 

التي  العمل،  نظام  من   )236( المادة 

بغرامة  المخالفين  معاقبة  على  تنص 

تزيد  وال  ري��ال  آالف  ثالثة  عن  تقل  ال 

على عشرة آالف ريال عن كل مخالفة، 

على  تزيد  ال  لمدة  المنشأة  إغ��الق  أو 

ويجوز  نهائياً،  إغالقها  أو  يوماً،  ثالثين 

ال��ج��م��ع ب��ي��ن ال��غ��رام��ة واإلغ�����الق، مع 

إيقاف مصدر الخطر.

العام  األمين  ق��ال  متصل  سياق  وف��ي 

لحقوق  الوطنية  للجمعية  المكلف 

اإلن���س���ان األس���ت���اذ خ���ال���د ال��ف��اخ��ري 

أُق��ّر  العمل  ساعات  تحديد  ق��رار  »إنَّ 

تقرر  كما  العمل،  وزارة  مع  بالتنسيق 

رمضان  في  العمل  ساعات  استبدال 

العمال  ألن  ل��ي��اًل،  ل��ي��ك��ون  ال��م��ب��ارك، 

الميادين معرضون إلى أخطار عدة من 

الوفاة،  إلى  تصل  ربما  الشمس  أشعة 

وهذا يتطلب تدخل الجهات الحقوقية 

على  الحفاظ  أه��داف��ه��ا  تتضمن  ال��ت��ي 

حقوق العمال«.

المؤسسة  معاقبة  »س��ي��ت��م  وأض����اف 

وف��رض  العمل،  وزارة  م��ع  بالتنسيق 

غرامات مالية عليها ألن القرار يعتمد 

على قاعدة نظامية، والجمعية تطالب 

بمحاسبة الجهات إذا لم ينفذ القرار«.

رئيس الجمعية يشارك يف ندوة التطبيقات القضائية 
يف المحاكم السعودية

بن  مفلح  الدكتور  السياسية  والعلوم  الحقوق  الجمعية وعميد كلية  رئيس  افتتح 

ربيعان القحطاني، فعاليات ندوة »التطبيقات القضائية في المحاكم السعودية«، 

الملك سعود، مؤكداً خالل كلمة  القانون في جامعة  والتي نظتمها طالبات نادي 

الطالب  منح   هو  الفعاليات  تلك  مثل  إقامة  من  الهدف  بأن  االفتتاح  في  ألقاها 

المحاكم  في  القضاء  مجال  في  والخبرات  المعلومات  من  المزيد  والطالبات 

السعودية.

الجدير ذكره هو أن قاضي المحكمة العامة في الرياض الدكتور حمد الخضيري أكد 

خالل الندوة أن المحكمة العليا بالسعودية أقرت  خمسة مبادئ لألحكام القضائية، 

يسترشد بها القضاة السعوديون إلصدار أحكامهم، بينها مبدأ يتعلق بحيازة المتهمين 

باستثناء منحه  تتمتع  المرأة  أن  اإلق��رارات، مؤكداً  للمخدرات، ومبدأ آخر في حال 

إياها نظام المرافعات الشرعية عبر تعدد صور حقوقها في إقامة الدعوى في بلدها،

مشيراً إلى أن المبادئ الخمسة ُعممت على القضاة السعوديين كافة.

وأوضح الخضيري أن المبادئ يتم تطبيقها على القضايا المثيلة من خالل االسترشاد 

بالمبدأ األصل، وأن القاضي الذي يخالف المبدأ يتطلب األمر منه إيضاح السبب 

جانب من الندوةعند إيقاع الحكم المخالف.
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في يوم الثالثاء الموافق 1435/7/21ه�، 

بمنطقة  الجمعية  ف��رع  من  فريق  زار 

وقد  المنطقة،  م���رور  إدارة  ال��ج��وف 

ت��ك��ون ال��ف��ري��ق م��ن ال��م��ش��رف ال��ع��ام 

الجوف  بمنطقة  الجمعية  ف��رع  على 

واألع��ض��اء:  الشمري،  ط��ارش  الدكتور 

األس���ت���اذ ظ��اه��ر ال��ف��ه��ي��ق��ي، واألس��ت��اذ 

ال��م��س��ع��ر، واألس����ت����اذ عمر  خ��ل��ي��ف��ة 

المنديل سكرتير الفرع، فيما كان في 

استقبالهم كاًل من مدير مرور منطقة 

الجوف العقيد محمد العتيبي، ومدير 

شعبة السير الرقيب فهد العساف.

ف��ي ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ت��م م��ن��اق��ش��ة أه��م 

العالقة  ذات  المشتركة  الموضوعات 

بحقوق اإلنسان، ومن ثم تجول الفريق 

في إدارة ال��م��رور وت��م رص��د ع��دد من 

وبناء  واإليجابية  السلبية  المالحظات 

عليها تم وضع توصيات وتم تضمينهم 

في تقرير تمهيداً لرفعه للجهات ذات 

العالقة، وقد كان من أبرز اإليجابيات 

بالغرض  ويفي  المبنى حكومي  أن  هو 

األم��ن��ي وال��ح��ق��وق��ي ع��ل��ى ح��د س���واء، 

وتثقيفية  ت��وع��وي��ة  دورات  وج����ود 

مع  للتعامل  األم��ن  رج��ال  لرفع كفاءة 

كانت  فيما  تواجههم،  التي  المشاكل 

مستوى  ضعف  ه��ي  السلبيات  أب��رز 

النظافة في غرف التوقيف، غياب دور 

األسرة، في حين كانت أبرز التوصيات 

هي ض��رورة تفعيل دور األس��رة بشكل 

ثقافة  وص��ول  عملية  يسهل  مما  أكبر 

السالمة المرورية بشكل أسرع، تفعيل 

وتكثيف دور التوعية المرورية بشكل 

أكبر وبوسائل أحدث حتى تصل لكل 

شرائح المجتمع.

زيارة فريق اجلمعية ملدر�شة ح�شان بن ثابت

زيارات ميدانية لعدد من المدارس بمنطقة الجوف
الثقافة  بنشر  الجمعية  لرسالة  استمراراً 

قام  المجتمع،  أف��راد  كافة  بين  الحقوقية 

الجوف  بمنطقة  الجمعية  ف��رع  من  فريق 

من  لعدد  الميدانية  ال��زي��ارات  من  بعدد 

مدارس المنطقة جاءت على النحو التالي:

ف��ي ي��وم ال���ث���الث���اء1435/7/7ه����،  زار 

ع���ض���و ال��ج��م��ع��ي��ة األس����ت����اذ خ��ل��ي��ف��ة 

الفهيقي،  ظ��اه��ر  وال��ع��ض��و  ال��م��س��ع��ر، 

وسكرتير الفرع األستاذ عمر المنديل، 

وك��ان  المتوسطة،  اشبيلية  م��درس��ة 

متعب  المدرسة  مدير  استقبالهم  في 

وفي  منسوبيها،  م��ن  وع��دد  العتيق، 

يوم األحد 1435/7/11ه����، زار كاًل من 

ال��دك��ت��ور ط���ارش ال��ش��م��ري، واألس��ت��اذ 

الرشيد  ه��ارون  مدرسة  المنديل  عمر 

مدير  استقبالهم  في  وكان  االبتدائية، 

المدرسة األستاذ عادل الرويلي، وعدد 

من منسوبيها، كذلك زار الفريق ذاته 

االثنين  يوم  ثابت   بن  مدرسة حسان 

استقبالهم  في  وك��ان  1435/7/12ه�����، 

ووكيل  الشمري،  رجا  المدرسة  مدير 

البقعاوي،  حمد  األس��ت��اذ  ال��م��درس��ة 

وعدد من منسوبيها.

ال���زي���ارات السابق  وق���د ت��م خ���الل ك��ل 

ذكرها تقديم نبذة تعريفية عن الجمعية 

ثم  واختصاصاتها،  ورسالتها  وأهدافها 

الموضوعات  من  ع��دد  الطرفان  تبادل 

المشتركة ذات العالقة بحقوق اإلنسان.

قام وفد من فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية يوم االثنين 1435/5/16ه�، بزيارة 

لمحافظ محافظة  القطيف األستاذ خالد بن عبد العزيز الصفيان، وقد تكون الوفد 

من الدكتور عبد الجليل السيف المشرف على فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية، 

البعيجي،  حاتم  واألستاذ  الشمري،  أحمد  واألستاذ  الدوسري،  جمعة  واألستاذ 

واألستاذ جعفر الشايب، واألستاذ محمد الجبران.

الزائر، وأثنى على دور الجمعية  بالوفد  القطيف  اللقاء رحب محافظ  في بداية 

به من  تقوم  ما  وعلى  الحقوقي  التثقيف  في  ملموسة  به من جهود  تقوم  وبما 

جهود كبيرة ، مؤكداً على أن دور الجميع سواء من جهات حكومية أو الجهات 

والكل  واحدة  يد  الجميع  وأن  والمواطن،  الوطن  لخدمة  تهدف  الحقوقية كلها 

يكمل اآلخر.

ثم بعد ذلك تحدث الدكتور عبد الجليل السيف عن الجمعية وأهدافها ورسالتها 

واختصاصاتها وآلية عملها عند استقبال الشكاوى، كما أثنى على جهود المحافظ 

بالمنطقة وبما يقوم به من خدمة للمواطنين.

كما تم تبادل األحاديث حول عدد من الموضوعات وفي نهاية اللقاء شكر الدكتور 

السيف والوفد المرافق له المحافظ خالد الصفيان لما وجدوه من التعاون المثمر 

بينهما وكذلك الشكر موصول  لمنسوبي المحافظة.

وفد من الجمعية يزور محافظ  محافظة القطيف
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زيارة ميدانية ألعضاء فرع الجمعية بعسير للمديرية العامة للشؤون الصحية 
من أجل الوقوف على آخر االستعدادات 

التي  االحترازية  واإلج���راءات  والخطط 

لمواجهة  الصحية  ال��ش��ؤون  بها  تقوم 

فايروس كورونا في منطقة عسير ، قام 

بعسير  الجمعية  ف��رع  أعضاء  من  وف��د 

للشؤون  العامة  المديرية  إل��ى  ب��زي��ارة 

يوم  وذل���ك  عسير،  بمنطقة  الصحية 

االثنين 1435/7/20ه�.

الدكتور   : استقبالهم كاًل من  في  وكان 

عبد الله الجاسر، وفريق العمل اإلقليمي 

مدير  مساعد  و  ل��ألزم��ات،  لالستجابة 

األستاذ  المكلف  الصحية  الشؤون  عام 

بوفد  رح��ب  ال��ذي  مقبل،  آل  الله  عبد 

منذ  المنطقة  أن  لهم  وأك��د  الجمعية 

حالة  أي  تسجل  لم  2014م،  عام  بداية 

أطلعهم  كما  ال��ف��اي��روس،  بهذا  مصابة 

على آخر الترتيبات واالستعدادات التي 

بمنطقة  الصحية  ال��ش��ؤون  فيها  تقوم 

عسير للتعامل مع هذا الفايروس.

العام،  المدير  مساعد  بين  جانبه  من 

رئيس  ونائب  بعسير،  الصحية  للشؤون 

لألزمات  لالستجابة  اإلقليمي  الفريق 

»أول  أن  الشهراني،  عبدالله  الدكتور 

في  بالفيروس  مصابة  ح��االت  عن  بالغ 

حيث  ال��م��اض��ي،  ال��ع��ام  ورد  المنطقة 

بالمستشفى  ح����االت  س��ب��ع  س��ج��ل��ت 

ال���ع���س���ك���ري ب��خ��م��ي��س م���ش���ي���ط، أم���ا 

إصابات  أي  يشهد  فلم  الحالي  العام 

بالمنطقة«، مؤكداً عدم إمكانية التكتم 

ال��وزارة  وأن  القبيل،  عن شيء من هذا 

أول جهة حريصة على الشفافية.

العمليات  غرفة  ب��زي��ارة  ال��وف��د  ق��ام  ث��م 

والتقى  ال��ط��ارئ��ة  للحاالت  لالستجابة 

فريق العمل بها الذي يعمل على مدار 

الله  عبد  ال��دك��ت��ور  ب��رئ��اس��ة  س��اع��ة   24

ورئيس  العام  المدير  مستشار  الجاسر 

لألزمات  لالستجابة  اإلقليمي  الفريق 

على  الجمعية  وفد  أطلع  بدوره  والذي 

العمليات  غ��رف��ة  ف��ي  العمل  خ��ط��وات 

على مدار 24 ساعة من بداية استقبال 

خالل  م��ن  وذل���ك  المشتبهة  ال��ح��االت 

المختبر  إل��ى  ارسالها  ث��م  العينة  أخ��ذ 

النتيجة  ان��ت��ظ��ار  ث��م  ب��ج��دة،  اإلقليمي 

بأن  تفيد  النتيجة  ك��ان��ت  ح��ال  وف��ي 

فيتم  الفايروس  لهذا  حامل  الشخص 

توجيه الفريق الميداني بالقطاع بحصر 

اإلج���راءات  وعمل  للحالة  المخالطين 

ال��وق��ائ��ي��ة وت��ق��ي��ي��م ال���وض���ع ال��ص��ح��ي 

وأخذ  الالزم  اإلجراء  وعمل  للمخالطين 

اإلقليمي  للمختبر  وإرسالها  العينات 

األم���راض  مكافحة  إدارة  تبليغ  وي��ت��م 

المعدية بصحة عسير ليتم تبليغ اإلدارة 

العامة لألمراض المعدية بوزارة الصحة.

ال��ع��ام على  ال��م��ش��رف  ق���ال  م��ن جهته 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الجمعية  فرع 

فرع  أن  الشعبي  علي  الدكتور  بعسير 

الجهود  يقدر  عسير  بمنطقة  الجمعية 

التي تقوم بها الشؤون الصحية بالمنطقة 

التي  الحاالت  مع  والتعامل  للمواكبة 

يشتبه فيها باإلضافة إلى برامج التوعية 

المستمرة للعاملين في الشؤون الصحية 

ولمختلف فئات وشرائح المجتمع وقد 

يكون من المناسب أن يتم توفير مختبر 

ويختصر  عسير  منطقة  يخدم  مركزي 

الحاالت  نتائج  على  للحصول  ال��وق��ت 

المشتبه فيها.

الجدير ذكره أن فريق الجمعية ضم كاًل 

الجمعية  فرع  على  العام  المشرف  من 

الشعبي  علي  الدكتور  عسير  بمنطقة 

وال��ع��ض��و  ال��دك��ت��ور م��ن��ص��ور ب��ن ع��وض 

بن  محمد  الدكتور  والعضو  القحطاني 

بن  ب��ن��در  واألس��ت��اذ  م��زه��ر  آل  عبدالله 

الجمعية  فرع  سكرتير  غانم  آل  مبارك 

بعسير.

د. عمر حافظ

د. عمر حافظ: هيئة التحقيق واالدعاء العام هي الجهة صاحبة القرار يف 
إحالة الحاالت التي تتطلب العرض عىل طبيب شرعي

بين المشرف العام على فرع الجمعية 

الوطنية لحقوق اإلنسان بجدة الدكتور 

مع  تتواصل  الجمعية  أن  حافظ،  عمر 

في  ال��ع��ام  واالدع�����اء  التحقيق  هيئة 

حاالت التحرش واالغتصاب، جاء ذلك 

قال  الحياة  لصحيفة  له  تصريح  خالل 

فيه »إنَّ هيئة التحقيق واالدعاء العام 

إحالة  ف��ي  ال��ق��رار  صاحبة  الجهة  ه��ي 

على  ال��ع��رض  تتطلب  ال��ت��ي  ال��ح��االت 

طبيب شرعي«.

طبيب  ع��ل��ى  »ال����ع����رض  أن  م����ؤك����داً 

به  تختص  جنائياً،  شقاً  يعني  شرعي 

لكونها  العام  واالدع��اء  التحقيق  هيئة 

موضحاً  ذل��ك«،  في  الصالحية  صاحبة 

الجمعية  فيها  تتدخل  التي  الجوانب 

هيئة  م��ع  الجمعية  »ت��ت��واص��ل  وق���ال 

بعض  ف��ي  ال��ع��ام،  واالدع����اء  التحقيق 

أو  ب��األط��ف��ال،  التحرش  مثل  ال��ح��االت 

اغتصاب المحارم، وغيرها من القضايا 

لم  إذا  الحالة  في  تقرير  على  للحصول 

يتم إحالتها«.

وأضاف »هيئة التحقيق واالدعاء العام 

تهدف إلى امتالك دليل يدين الجاني، 

وهي جهة  القتل،  في حاالت  خصوصاً 

إنما قد  تقوم بعملها على أكمل وجه، 

المتعلقة  الشكاوى  البعض من  لنا  يرد 

ب��ق��ض��اي��ا االع���ت���داء ع��ل��ى األط���ف���ال أو 

من  ش��ك��وى  تصلنا  أو  ب��ه��م،  ال��ت��ح��رش 

ضحية ليس لديها معلومات عن نتائج 

التقرير، أو شكاوى تتعلق بعدم عرض 

على  الهيئة  جهة  من  ابنتهم  أو  ابنهم 

الجمعية  ف��ت��ت��واص��ل  ش��رع��ي،  طبيب 

ذلك  خ��الل  الحالة،  لعرض  الهيئة  مع 

مقارنة  طفيفاً،  يبدو  الجمعية  فتدخُّل 

بنسبة  بعملها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  بالهيئة 

كبيرة، لكونها تبحث عن دليل«.
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يوم  بعسير  الجمعية  فرع  وفد من  نفذ 

ميدانية  زي��ارة  1435/6/15ه�����،  الثالثاء 

إلدارة المرور بعسير، وقد ضم الوفد كاًل 

من المشرف على فرع الجمعية بعسير 

الفرع  وم��دي��ر  الشعبي،  علي  ال��دك��ت��ور 

في  كان  وقد  العواد،  الله  عبد  األستاذ 

العميد  المرور  إدارة  مدير  استقبالهم 

عائض دخيل الله.

في بداية الزيارة قدم وفد الجمعية نبذة 

استقبال  في  آليتها  وعن  عنها  تعريفية 

الجمعية  رسالة  الوفد  وأوض��ح  القضايا، 

وأهدافها واختصاصاتها، ثم تبادل الطرفان الحديث حول عدد من الموضوعات 

المشتركة ذات العالقة بحقوق اإلنسان والتي منها ]التنظيمات الجديدة لحركة 

التجربة  على  واالط��الع  الشوارع  لبعض  المشاة  و حق  أبها  مدينة  داخل  السير 

المطبقة من المرور التجاه السير في بعض الشوارع الهامة، إضافة إلى ضرورة 

تأهيل الشوراع الفرعية والتي أصبحت تستخدم كشوارع رئيسية،  إضافة إلى 

الوافد على رخصة عمومي ال سيما وفي حال كان من  مناقشة  مسألة حصول 

مواليد السعودية[.

التي  للمواضيع  اإلدارة  من  التام  التجاوب  الشعبي  الدكتور  أك��د  جهته  من 

المرور  إدارة  خطط  على  الوفد  اطالع  الوقت  ذات  في  مؤكداً  مناقشتها،  تمت 

المستقبلية، وفي ذات السياق أفاد مدير إدارة المرور أن النظام يمنع حصول 

األساسي،  بلده  قيادة من  لرخصة  يكن حاماًل  لم  ما  الوافد على رخصة عمومي 

مؤكداً على ضرورة بحث تلك المواضيع مع الجهات المعنية لحل المشكلة.

كما زار وفد من الجمعية في ذات اليوم سجن خميس مشيط العام، وقد ضم 

كاًل من الدكتور علي الشعبي، وعضو الجمعية الشيخ محمد آل دباش، واألستاذ 

بندر الغانم سكرتير الفرع، في حين كان في استقبالهم مدير السجن بخميس 

ومدير  األسمري،   مبشر  العقيد  ومساعده  القحطاني،   سعيد  المقدم  مشيط 

األمن والحماية بالسجن الرائد محمد جحراف.

السجناء شخصياً  مقابلة  الزيارة   تم خالل  أنه  الشعبي  الدكتور  بين  جانبه  من 

ومنسوبيه،  السجن  مدير  مع  مناقشتها  وتم  وتدوينها،  لشكواهم  واالستماع 

مؤكداً على  التعاون التام من قبل إدارة السجن، وأثنى على المعاملة الحسنة 

التي يتلقاها السجين، الفتاً إلى  توفير إدارة السجن لكل ما يحتاجه السجين.

ية
مع

لج
ر ا

خبا
فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية يشارك يف إفتتاح الملتقى السابع أ

للجان «تراحم»
ت��ل��ب��ي��ة ل���ل���دع���وة ال���ت���ي ت��ل��ق��اه��ا ف��رع 

الجمعية بالمنطقة الشرقية من سعادة 

بالمنطقة  تراحم  إدارة  مجلس  رئيس 

الله آل سليمان،  الشرقية األستاذ عبد 

والمتضمنة طلبه مشاركة الجمعية في 

إفتتاح الملتقى السابع للجان تراحم في 

مناطق المملكة.

السيف  الجليل  عبد  الدكتور  ش��ارك 

الجمعية   ف��رع  على  ال��ع��ام  ال��م��ش��رف 

نيابة  ب��االف��ت��ت��اح   الشرقية  بالمنطقة 

الحفل  بدأ  حيث  الجمعية،  رئاسة  عن 

بكلمة رئيس اللجنة شرح فيها أهداف 

ذلك  تلى  اللجنة  وب��رام��ج  وإن���ج���ازات 

اللواء   بالمملكة  السجون  ع��ام  مدير 

أكد  الحمزي حيث  بن محمد  إبراهيم 

والتضامني  التعاوني  العمل  في كلمته 

معالي  كلمة  ث��م  وم���ن   , اللجنة  م���ع  

الدكتور / يوسف أحمد العثيمين وزير 

 , اللجنة  ورئيس  االجتماعية  الشؤون 

على  وأك��د  اللجنة  أهمية  فيها  أوض��ح 

ضرورة دعمها من جميع الجهات ذات 

سمو  بكلمة  الحفل  واختتم   , العالقة 

أمير المنطقة الشرقية / سعود بن نايف 

الذي بدوره نوه على أهمية دعمها من 

جميع الجهات ذات العالقة.

في  السيف  ال��دك��ت��ور  مشاركة  وح��ول 

حضورنا  أن  »الشك  قال  اإلفتتاح  حفل 

للوقوف  الفرصة  لنا  أتاح  الملتقى  هذا 

والتعرف  اللجنة  ه��ذه  إن��ج��ازات  على 

جميع  وك��ذل��ك  عليها  القائمين  على 

ال���ج���ه���ات ال��ف��اع��ل��ة ب��ه��ا ال��ح��ك��وم��ي��ة 

على  اللقاء  هذا  في  عمدنا  والوطنية، 

المشاركة  الجهات  التواصل مع معظم 

التواصل  ودع��م  بالجمعية  وال��ت��ع��رف 

لنا هذا  أتاح  معها في المستقبل، كما 

لجنة  خ��دم��ات  على  التعريف  اللقاء 

المادية  المتنوعة  وإنجازاتها  التراحم 

م��ن��ه��ا وال��م��ع��ن��وي��ة وك���ذل���ك ال��ب��رام��ج 

االستشارية،  وال��خ��دم��ات  التدريبية 

ه��ذه ال��ب��رام��ج ب��ال ش��ك داع��م��ة دعماً 

كما  وع��ائ��الت��ه��م،  للمسجونين  ك��ب��ي��راً 

المهام  وهذ  اإلنجازات  هذه  ت  أظهر 

أن هناك قواسم مشتركة في األهداف 

الوطنية لحقوق  الجمعية  بين  والمهام 

نرى  هنا  وم��ن  اللجنة،  وه��ذه  اإلنسان 

الجمعية  بين  التواصل  تطوير  أهمية 

والفروع  الرئاسة  على مستوى  واللجنة 

بما  مشترك  وتواصل  برامج  خ��الل  من 

فيه مصلحة الموقوفين وعائالتهم وهي 

مصلحة للوطن والمواطنين«.

الدكتور عبد اجلليل ال�سيف خالل امللتقى

د. علي ال�سعبي

وفد من الجمعية يزور إدارة المرور بعسير وسجن خميس مشيط
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بهدف االطالع عىل اإلجراءات 
الصحية ضد كورونا

زيارة ميدانية لمستشفى النور 
التخصصي

فريو�س الكورونا

مجموعة  بأنه  »كورونا«  يعرف 

التي  ال��ف��اي��روس��ات  م��ن  كبيرة 

ت��ص��ي��ب اإلن����س����ان وال���ح���ي���وان 

وتتراوح  البرد،  نزالت  بأمراض 

شدة هذه األم��راض بين نزالت 

ال��ح��ادة  التنفسية  وال��م��ت��الزم��ة  الشائعة،  ال��ع��ادي��ة  ال��ب��رد 

الخطرة.

متالزمة  يسبب  )ال��ذي  الجديد  »كورونا«  فايروس  ويعد 

الشرق األوسط التنفسية( فايروساً جديداً، إذ لم يعرف من 

قبل لدى البشر، وال يعرف حتى اآلن الكثير عن خصائصه 

و طرق انتقاله أو مصدر عدواه، وال يوجد حتى اآلن عالج 

األع��راض  ح��دة  من  التخفيف  يتم  ولكن  الفايروس  لهذا 

وعالج المضاعفات، كما أنه ال يوجد له لقاح حتى اآلن.

وسائل انتقاله

1- االختالط المباشر بالمصابين.

2-الرذاذ  المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس.

3- لمس أدوات المريض ثم لمس الفم أو األنف أو العين.

4- فيما يبقى احتمال انتقال الفايروس من خالل الحيوانات 

قائماً طوال الوقت.

ان��ط��الق��اً م��ن أه����داف واخ��ت��ص��اص��ات 

اإلن��س��ان،  لحقوق  الوطنية  الجمعية 

من  الصحية  للرعاية  م��ا  على  وب��ن��اء 

الحادية  المادة  أهمية، واستناداً على 

والثالثون من النظام األساسي للحكم 

نصت  التي  والواجبات  الحقوق  في 

العامة  بالصحة  ال��دول��ة  »تعنى  على 

مواطن«،  لكل  الصحية  الرعاية  وتوفر 

من  للجمعية  وص��ل  م��ا  على  وب��ن��اءاً 

في  نشر  م��ا  أو  وم��الح��ظ��ات  ش��ك��اوى 

وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ح��ول 

وج����ود ح����االت اش��ت��ب��اه ك���ورون���ا في 

بمكة  التخصصي  ال��ن��ور  مستشفى 

ف���ري���ق م���ن مكتب  ق����ام  ال��م��ك��رم��ة، 

برئاسة  المقدسة  بالعاصمة  الجمعية 

ال��م��ش��رف ع��ل��ى ال��م��ك��ت��ب األس���ت���اذ 

التنفيذي  والمدير  الزايدي،  سليمان 

خضراوي،  الله  عبد  األستاذ  للمكتب 

الخميس  ي���وم  للمستشفى  ب���زي���ارة 

أوض��اع  على  لالطالع  1435/6/10ه������، 

الخدمات  كفاءة  وم��دى  المستشفى 

على  والوقوف  يقدمها  التي  الصحية 

الوقائية  واالح��ت��رازات  التوعية  برامج 

الوقوف  إلى  باإلضافة  لمرض كورونا، 

على مدى تطبيق األنظمة والتعليمات 

واألنظمة  المعايير  حسب  ال��م��ق��ررة 

الصحية المتعارف عليها دولياً.

المستشفى  أنحاء  في  الفريق  تجول 

الطوارئ  قسم  رئيس  بنائب  والتقى 

الطبيب شريف محمد، ونائب رئيس 

قسم مكافحة العدوى الطبيب محمد 

ال��ح��اج، وق��د دون ال��ف��ري��ق ع��دد من 

عليها  وبناء  والسلبيات  اإليجابيات 

وضع توصيات تم تضمينهم في تقرير 

العالقة  ذات  للجهات  لرفعه  تمهيداً 

من أجل اتخاذ ما يلزم.

أعراضه

- احتقان باألنف والحلق.

- سعال، حمى.

- ضيق في التنفس )في بعض الحاالت(.

- إسهال )في بعض الحاالت(.

- قيء )في بعض الحاالت(.

مثل  الوفاة   إلى  تؤدي  قد  خطيرة  بمضاعفات  المريض  يصاب  فقد  المتقدمة،  الحاالت  في  أما 

»الفشل التنفسي«.

طرق الوقاية من فايروس كورونا

بعد  خصوصاً  األخ��رى،  المطهرة  المواد  أو  والصابون  بالماء  جيداً  اليدين  غسل  على  المداومة   -

السعال أوالعطاس.

- استخدام المناديل عند السعال أو العطاس، ثم التخلص منها في سلة النفايات، ومن ثم غسل 

اليدين جيداً، وإذا لم تتوافر المناديل فاستخدام أعلى الذراع وليس اليدين.

- تجنب مالمسة العين واألنف والفم باليدين قدر المستطاع، ألنهما يمكن أن تنقال الفايروس بعد 

مالمستهما لألسطح الملوثة به.

- ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات واالزدحام، خصوصاً أثناء الحج والعمرة.

- المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على  نظافة األسطح واألرضيات.

- الحفاظ على العادات الصحية األخرى مثل »التوازن الغذائي، والنشاط البدني، والحصول على 

قسط كاٍف من النوم«، ما يساعد على تقوية مناعة الجسم.

534 حالة إصابة في المملكة العربية السعودية، تعافى منها 155، وتوفي 173، وتشكل الرياض، 

وجدة  أكثر مدن المملكه تعرضا لإلصابة ،حيث تقدر عدد حاالت اإلصابة في  الرياض 201 في حين 

بلغت الحاالت في مدينة جدة  180 ، وفقاً الحصائية نشرت على موقع coronamap.com يوم  21 

مايو 2014م
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الجمعية تصدر العدد 100 من نشرة  «حقوق» اإلخبارية الشهريةأ

ماهي نشرة »حقوق«؟

الوطنية  بالجمعية  المعلومات  مركز  من  تصدر  حقوقية  شهرية  نشرة  هي 

لحقوق اإلنسان.

ماهي رسالة نشرة »حقوق«؟

حقوق  يخص  فيما  توعوية  و  إخبارية  نشرة  كونها  في  النشرة  رسالة  تتمثل 

اإلنسان في السعودية.

لنشر  الجمعية  استراتيجية  إط��ار  ضمن  حقوق«  »نشرة  إص��دار  يعد  حيث 

الثقافة الحقوقية في المجتمع، وتعتبر هذه المطبوعة وسيلة إعالمية متميزة 

بين  وصل  وحلقة  توعية  أداة  لتكون  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  ومتخصصة 

الجمعية والمجتمع بكل فئاته.

 ماهي المباديء التي تؤكد عليها نشرة »حقوق«؟

تستند نشرة »حقوق« في طرحها على مبادئ أساسية تشمل االلتزام بالضوابط 

التعبير  فرص  وإتاحة  والحياد،  والموضوعية  واألخالقية،  والنظامية  الشرعية 

لما جاء في نظام الجمعية األساسي، حيث تضمنت  عن الرأي وذلك تحقيقاً 

المادة الثالثة من النظام األساسي للجمعية اختصاصات الجمعية، وجاء في 

الفقرة التاسعة منها »نشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق اإلنسان«.

يفخر فريق العمل في مركز المعلومات اليوم بإصدار العدد 

مئة من نشرة »حقوق« الشهرية والتي تم إصدار الجمعية 

الموافق  عام 1426ه���  القعدة  ذو  منها في شهر  ألول عدد 

لجنة  تحريرها  على  يعمل  ك��ان  حيث  2005م،  ديسمبر 

الثقافة و النشر في الجمعية ، ومن ثم أحيل إصدارها لمركز 

يوليو2010م،  الموافق  1431ه��  رجب  شهر  منذ  المعلومات 

حيث تولى مركز المعلومات تحرير األخبار و اخراج النشرة 

ومتابعتها حتى الطباعة ومن ثم رفعها على موقع الجمعية.

ويهتم مركز المعلومات بتحقيق أهداف نشرة »حقوق« من 

ثقافية  معلومات  القاريء  منها  يستقي  مادة  توفير  حيث 

الجمعية  أخبار  أهم  النشرة  تتناول  لذا  متنوعة  حقوقية 

الى  ب��اإلض��اف��ة  وع��ال��م��ي��اً،  محلياً  الحقوقية  األخ��ب��ار  وأه���م 

رسالتها التوعوية من خالل عرض مواد قانونية لالتفاقيات 

االستشارات  على  االجابات  وع��رض  الحقوقية  والمواثيق 

األي��ام  تتناول  التي  الخاصة  التقارير  وأي��ض��ا  القانونية، 

العالمية.

توفير  بجانب  للعدد  االلكتروني  بالتوزيع  المركز  ويهتم 

الجمعية للعدد الورقي، حيث يقوم مركز المعلومات برفع 

.nshr.org.sa كافة األعداد على موقع الجمعية

الجمعية  النشرة عبر حساب  أع��داد  اإلع��الن عن  يتم  كما 

على تويتر و الذي يديره مركز المعلومات ويتابعه مايقارب 

عبر  النشرة  أع��داد  توزيع  إلى  متابع،باإلضافة  ألف  المئة 

بها  المشاركة  تتم  التي  الفعاليات  في كافة  خاصة  أرك��ان 

لهدف لنشر الثقافة الحقوقية.

مديرة مركز املعلومات

نهى العي�سى

كلمة مركز المعلومات

العدد الأول لن�سرة حقوق �سدر يف دي�سمرب 2005م - ذو القعدة 1426هـ

العدد الرابع واخلم�سون من ن�سرة حقوق املطور )1( �سدر  يف 

يوليو 2010م - رجب 1431هـ

العدد ال�ساد�س والت�سعون من ن�سرة حقوق املطور )2( �سدر  يف 

فرباير 2014م - ربيع الأول 1435هـ
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وفد من فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية يزور محافظة 
رأس تنورة

زيارة شرطة رأس تنورة ومقر 

التوقيف

السيف  الجليل  عبد  الدكتور  وص��ف 

الجمعية  ف���رع  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ال��م��ش��رف 

شرطة  ت��وق��ي��ف  ال��ش��رق��ي��ة،   بالمنطقة 

محافظة رأس تنورة بالمالئم واإلنساني 

وذل����ك الت��س��اع��ه وت��ص��ن��ي��ف ال��ق��ض��اي��ا 

إضافة  المدنية،  الحقوق  عن  الجنائية 

إل���ى ت��م��ي��ز م��س��ت��وى ال��ن��ظ��اف��ة وك��ذل��ك 

وفتحات  ال��م��ي��اه  ودورات  التكييف 

ال��ت��ه��وي��ة وم����راوح ال��ش��ف��ط وت��وف��ر كل 

وس��ائ��ل ال��س��الم��ة، ح��ي��ث ال��ت��ق��ى وف��د 

الجمعية بعدد من الموقوفين واستمعوا 

لمالحظاتهم، وقد اتضح للوفد أن جميع 

قبل  من  معهم  التحقيق  تم  الموقوفين 

هيئة التحقيق واالدعاء العام، وقد أثنوا 

على التعامل الحسن مع الموقوفين من 

قبل منسوبيه.

ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة  لمحافظة رأس 

ت��ن��ورة،  رأس  )م��ح��اف��ظ  شملت  ت��ن��ورة 

التوقيف  مقر  تنورة،  رأس  مدير شرطة 

ب��ه��ا وف��د  ت���ن���ورة(، ق���ام  ل��ش��رط��ة رأس 

لحقوق  ال��وط��ن��ي��ة  الجمعية  ف���رع  م��ن 

األحد  يوم  الشرقية  بالمنطقة  اإلنسان 

2014/5/11م،  الموافق  1435/7/12ه����� 

ضم كاًل من المشرف العام على الفرع 

الدكتور عبد الجليل السيف، واألستاذ 

الجمعية  وع��ض��و  ال���دوس���ري،  ج��م��ع��ة 

وال��ب��اح��ث��ان  ال��ش��اي��ب،  جعفر  األس��ت��اذ 

الشمري،  أح��م��د  األس��ت��اذ  ال��ق��ان��ون��ي��ان 

واألستاذ حاتم البعيجي.

بدأ الوفد بزيارة لشرطة رأس تنورة ومقر 

استقبالهم  ف��ي  ك��ان  حيث  التوقيف، 

محمد  العقيد  تنورة  رأس  شرطة  مدير 

الفغم، والرائد عبد الله السبيعي مدير 

منسوبي  من  وع��دد  الجنائي،  البحث 

الشرطة.

الشرطة  مدير  رح��ب  اللقاء  ب��داي��ة  ف��ي 

الجمعية  دور  على  وأثنى  الزائر  بالوفد 

وأبدى التعاون معها وتسهيل مهامها ، 

الجمعية عن  وفد  بعد ذلك تحدث  ثم 

واختصاصاتها  وأهدافها  الجمعية  دور 

التظلمات  استقبال  وآلية   ، ورسالتها 

وال��ش��ك��اوى ال����واردة ل��ل��ف��رع، ث��م تفقد 

ال���وف���د م��ق��ر ال��ت��وق��ي��ف، وف����ي س��ي��اق 

الجليل  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  أك���د  م��ت��ص��ل 

وفد اجلمعية يلتقي مبحافظ راأ�س تنورة

السيف: زيارة وفد اجلمعية 
حملافظة رأس تنورة والتي 

شملت احملافظ، ومدير 
الشرطة، ومقر التوقيف، 

تأتي ضمن برنامج الزيارات 
امليدانية للفرع واستكماالً 

لزيارات سابقة

بنظام  االل��ت��زام  أهمية  على  السيف 

المتهمين  الجزائية ومعاملة  اإلجراءات 

بموجبه أثناء القبض عليهم وتفتيشهم 

فسح  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  معهم  والتحقيق 

أعضاء  م��ع  الكامل  وال��ت��ع��اون  المجال 

الذين  العام  واالدع���اء  التحقيق  هيئة 

خولهم النظام بالحق في زيارة السجون، 

اختصاصهم  دوائ��ر  في  التوقيف  ودور 

ب��ال��دوام  التقييد  دون  وق��ت  أي  ف��ي 

أي  وجود  عدم  من  ليتأكدوا  الرسمي، 

مسجون أو موقوف بصفة غير شرعية.

محافظة  شرطة  مدير  أك��د  جانبه  م��ن 

على  الفغم  محمد  العقيد  تنورة  رأس 

القضايا  حل  في  الجمعية  دور  أهمية 

المختلفة والتدخل إليصال المالحظات 

وقال  االختصاص،  لجهات  والشكاوى 

أن  علينا  عالقة  ذات  »بدورنا كجهات 

نتعاون مع الجمعية ونعمل على تسهيل 

مهامها وتحقيق وتحسين أي مالحظات 

ت��س��ج��ل م���ن ج��ه��ت��ه��ا ف��ي��م��ا ي��ص��ب في 

المصلحة العامة«.

زيارة محافظ رأس تنورة

محمد  األستاذ  المحافظ  سعادة  رحب 

مؤكداً  الجمعية  بوفد  ب��ودي  الله  عبد 

بين  والمشتركة  المتبادلة  العالقة  على 

األخرى  الحكومية  واألط��راف  الجمعية 

وه���ي ع��الق��ة ت��ك��ام��ل��ي��ة، وق���د ت��ح��دث 

أعضاء الوفد عن دور الجمعية ومهامها 

العمل وع��ن ض��رورة  وآل��ي��ة  وأه��داف��ه��ا 

ذات  الجهات  مع  والتكاتف  التكامل 

وذلك  الجمعية  دور  لتسهيل  العالقة 

لتسهيل الصالح العام، كما أبدى سعادة 

المحافظ استعداد المحافظة ألي أعمال 

تود الجمعية القيام بها وتسهيل وتذليل 

جميع العقبات، وفي نهاية اللقاء تسلم 

السنوي  التقرير  م��ن  نسخة  المحافظ 

ال��ع��اش��ر ل��ع��ام 1434ه����� وال����ذي تضمن 

انجازات الجمعية في جميع المجاالت 

واالختصاصات للعام ذاته.

الزيارة  أن  إلى  السيف  الدكتور  ولفت 

متزامنة  ألنها جاءت  أهميتها  تكتسب 

السنوي  لتقريرها  الجمعية  اص��دار  مع 

العاشر لعام 1434ه�.
وفد اجلمعية يتحدث مع املوقوفني



على الموقع اإللكتروني للبرنامج خالل 
زيارات  عدد  بلغ  حيث  2013م  العام 
الموقع ما يزيد عن 80 ألف زائر بزيادة 

نمو 75٪ مقارنة بالعام الماضي.
وب���ل���غ ع����دد االت����ص����االت ال������واردة 
2013م،  لعام  الطفل  مساندة  لخط 
وذل��ك  ات��ص��االً،   )72781( م��ن  أك��ث��ر 
أو مقدمي  ذوي��ه��م  أو  األط��ف��ال  م��ن 
الرعاية لهم، وتنحصر أغلب مواضيع 
ال��م��ت��ص��ل��ي��ن ف���ي م��ش��اك��ل ال��ص��ح��ة 
 ،٪31 بنسبة  واالجتماعية  النفسية 
وب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة االت����ص����االت ال��ت��ي 
 ،٪22 المدرسية  بالمشاكل  تتعلق 
تتعلق   التي  المشكالت  بلغت  فيما 

بالمشاكل األسرية ٪20.
من  المتصلين  نسبة  التقرير  بين  كما 

ات
حلي
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أظهر التقرير السنوي لخط مساندة 
لعام  الصادر  السعودية  في  الطفل 
تم  التي  الحاالت  عدد  أنَّ  2013م، 
الطفل  حماية  مركز  في  تشخيصها 
الطبية  العزيز  عبد  الملك  بمدينة 

80 حالة إيذاء أو إهمال.
وقد شكلت حاالت اإلهمال معظم 
حاالت  تليها   ٪71 بنسبة  الحاالت 
وم��ن   ،٪20 ال���ج���س���دي  اإلي�������ذاء 
التعرض  نسبة  ارت��ف��اع  ال��م��الح��ظ 
ل���إي���ذاء واإله���م���ال م���ن األط��ف��ال 
 ،٪36٫7 الثانية  سن  دون  الرضع 
إلى  الناجمة  اإلص��اب��ات  أدت  كما 
والوفاة   ٪18٫3 في  جديدة  إعاقة 

3٫3٪ من الحاالت.
كما أظهر التقرير اإلقبال المتزايد 

على  كانت  والتي  واألطفال  البالغين 
النحو التالي:

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور ب��ن��در بن 
العام  المدير  القناوي  المحسن  عبد 
ب���وزارة  الصحية  للشؤون  التنفيذي 
من  »إن  التقرير  في  الوطني  الحرس 

الحصول  ه��و  البرنامج  إن��ج��ازات  أه��م 
عبد  بنت  صيته  األم��ي��رة  ج��ائ��زة  على 
االجتماعي،  العمل  في  للتميز  العزيز 
ال��ج��ائ��زة كتتويج  ت��ل��ك  ح��ي��ث ج���اءت 
ل��ت��م��ي��ز ال��خ��دم��ات واألن��ش��ط��ة ال��ت��ي 
خاصة  بصفة  لألسرة  البرنامج  يقدمها 

والمجتمع بشكل عام«.
التنفيذي  ال��م��دي��ر  أوض���ح���ت  ف��ي��م��ا 
ل��ب��رن��ام��ج األم������ان األس������ري ال��وط��ن��ي 
المنيف  عبدالله  بنت  مها  الدكتورة 
أن��ه ت��م خ��الل هذا  ف��ي التقرير ذات���ه  
العام افتتاح فرعين جديدين، أحدهما 
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة واآلخ�����ر في 

المنطقة الغربية.
األسري  األمان  برنامج  »نال  وأضافت  
الوطني جائزة األميرة صيته بنت عبد 

٪57

ت�شنيف املت�شل ح�شب عمر وجن�س 

املت�شل

اأطفالبالغني

٪43

ازدياد أعداد االتصاالت الواردة لخط مساندة الطفل بنسبة 12 
ضعف يف عام 2013م

دول شرق آسيا تتقدم عىل بقية الدول يف التعليم

منحنى  م��ؤش��ر  على  يحتوي  وال���ذي 

التعليم والذي يجمع ما بين  البيانات 

لقياس  الدولية  والتصنيفات  الوطنية 

ال���م���ه���ارات االدراك����ي����ة وال��ت��ح��ص��ي��ل 

التعليمي.

بقية  على  آس��ي��ا  ش��رق  دول  تقدمت 

كوريا  وحصدت  التعليم،  في  ال��دول 

مؤشر  ف��ي  األول  ال��م��رك��ز  ال��ج��ن��وب��ي��ة 

تليها  2014م،  لعام  التعليم  منحنى 

اليابان، ثم سنغافورة، ثم هونغ كونغ.

ك��م��ا ج�����اءت ف��ن��ل��ن��دا ف���ي ال��م��رت��ب��ة 

فيما جاءت  بريطانيا،  تلتها  الخامسة، 

ألمانيا في المركز ال��12 ثم روسيا ومن 

بعدها الواليات المتحدة األمريكية.

جاء ذلك عبر تقرير دولي نشر مؤخراً، 

باربير  مايكل  ق��ال  االت��ج��اه  ذات  وف��ي 

ك��ب��ي��ر م��س��ت��ش��اري ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ش��رك��ة 

والنشر  للتعليم  البريطانية  »بيرسون« 

»أن  المؤشر  بيانات  أص���درت  وال��ت��ي 

دول  من  ع��دد  مؤشر  ارتفاع  استمرار  

آسيا - الباسيفيك مثل سنغافورة وهونغ 

كونغ، التي تجمع ما بين أنظمة التعليم 

قيمة  تعطي  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ة  وال��ث��ق��اف��ة 

للجهد أكثر من »الشطارة« الموروثة.

ال��دول  أن  إل��ى  الوقت  ذات  في  الفتاً 

تصنيف  في  أداء  أعلى  سجلت  التي 

توفير  ع��ن  بعيدة  زال��ت  م��ا  المؤشر، 

التعليم الذي يضمن إعداد كل طالب 

بما  المعرفة  واس��ع  مواطناً  يكون  ألن 

القرن  في  للعمل  يجري حوله وصالحاً 

ال� 21.



خبراء محليون وإقليميون ودوليون.
نقلة  شهد  البرنامج  أن  إل��ى  وأش���ارت 
شبكات  عبر  اإلعالمية  التغطية  في 
ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي وال���م���وق���ع 
اإللكتروني للبرنامج والذي شهد زيادة 
وال��زوار  المتابعين  ع��دد  في  ملحوظة 
لحرصهم على متابعة أخبار وفعاليات 
ال��ب��رن��ام��ج، وخ���الل ه��ذا ال��ع��ام أص��در 
المطبوعات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ب��رن��ام��ج 
واإلص�������دارات ال��ت��وع��وي��ة وال���ت���ي تم 
ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى األف�������راد وال��ج��ه��ات 
في  الخيرية  والجمعيات  الحكومية 

السعودية.
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مجلس األمة الكويتي يدرس قانونًا جديدًا لمكافحة التحرش الجنسي

األمة  مجلس  في  نائب  اقترح  مؤخراً 

الكويتي قانوناً جديداً يهدف لمكافحة 

ظاهرة التحرش الجنسي.

فإن  االل��ك��ت��رون��ي،  إرم  لموقع  ووف��ق��اً 

القانون يتضمن عقوبة السجن سنتين 

دي���ن���ار، كما  آالف  خ��م��س��ة  وغ���رام���ة 

إش��ارات كثيرة  ذات��ه  المقترح  تضمن 

هتك  ل��ج��رائ��م  مسبوق  غير  الن��ت��ش��ار 

العرض واالغتصاب والخطف المقترن 

وزي��ادة  رضاها،  بغير  األنثى  بمواقعة 

إحصائي  بشكل  ارت��ك��اب��ه��ا  م��ع��دالت 

تصاعدي.

تعريفاً  أي��ض��اً  المقترح  يشمل  كما 

ف��ي��ه »يقصد  ل��ل��ت��ح��رش ج���اء  واس���ع���اً 

بالتحرش الجنسي، كل تعرض الغرض 

رغبة  دون  الجنسية  االستثارة  منه 

س��واء كان  به،  المتحرش  الطرف  من 

رجاًل أو امرأة، ويشمل اللمس والكالم 

واالتصاالت  التلفونية  والمحادثات 

ال��م��ع��ب��رة ع��ن ذل���ك وال���دالل���ة عليه، 

جنسي،  م��غ��زى  ذات  ت��ك��ون  بحيث 

أو  رجل  من  التحرش  هذا  وقع  س��واء 

امرأة في موقع القوة بالنسبة للطرف 

اآلخر«.

كشف  فقد  ذات��ه��ا  للصحيفة  ووف��ق��اً 

المجتمع  أن  رس��م��ي  حكومي  تقرير 

الكويتي يواجه تحدي كبير كون نسبة 

عالية من الوافدين األجانب في البالد 

هم من الذكور األميين.

كامل  النائب  قال  االتجاه  ذات  وفي 

في  تصدر  التي  األحكام  إن  العوضي  

مثل تلك الجرائم غير رادعة ولم تحقق 

أغراض العقوبة و أهدافها، كما نقلت 

إح���دى ال��ص��ح��ف ع��ن ال��ع��وض��ي قوله 

عنهم  نزعوا  مستهتر  شباب  »هناك 

الحياء، ووصل بهم الحد إلى التحرش 

األهالي  يضايقون  أنهم  لدرجة  بالقوة، 

بالزوجات  ويتحرشون  األس���واق،  في 

أمام أزواجهن، في منظر اليمكن قبوله 

والسكوت عنه«.

االجتماعي  العمل  في  للتميز  العزيز 
في دورتها األولى عن مشروع »نجاح« 
ال��م��رأة  وتمكين  ل��دع��م  ي��ه��دف  ال���ذي 
نفسيا في المجتمع السعودي، إضافة 
إل���ى م��ب��ادرة »ش��ب��اب األم����ان« التي 
تهدف إلى تعزيز الدور القيادي لجيل 
في  ليساهموا  الجنسين  من  الشباب 

خفض معدل العنف األسري«.
وت��اب��ع��ت » ك���ان م���ن أه���م م��ش��اري��ع 
ال���ب���رن���ام���ج ف���ي ه����ذا ال���ع���ام إط���الق 
رسمياً   116111 الطفل  م��س��ان��دة  خ��ط 
واليافعين  لألطفال  الخدمات  لتقديم 
بالمملكة، وتمديد ساعات العمل إلى 
12 ساعة كما زادت االتصاالت بنسبة 

12 ضعف عن العام الماضي«.
والتميز  األب��ح��اث  م��رك��ز  أن  وب��ّي��ن��ت 
المستوى  على  بحثية  دراس��ات  أنهى 
نتائجها  ومناقشة  عرض  وتم  الوطني 
واستمر  ودولية،  محلية  مؤتمرات  في 
المهنيين  قدرات  بناء  بدعم  البرنامج 
األسري  العنف  قضية  مع  المتعاملين 
من خالل البرامج التدريبية المتعددة، 
تدريبية  دورات  خمس  عقد  تم  وقد 
م��ن413 متدرب من  أكثر  فيها  شارك 
تخصصاتهم  اختالف  على  المهنيين 
بحماية  المعنية  الجهات  ومختلف 
فيها  التدريب  وتولى  واألس��رة  الطفل 

واخ���ت���ت���م���ت ق���ائ���ل���ة  »ك�����ل ه���ذه 
فيها  ال��ف��ض��ل  ي���ع���ود  ال���م���ن���ج���زات 
وال��دع��م  العالمين  رب  توفيق  إل��ى 
األم��ان  برنامج  رئيس  من  المستمر 
بنت  عادلة  األميرة  الوطني  األس��ري 
عبدالله بن عبدالعزيز ودعم المدير 
الصحية  للشؤون  التنفيذي  ال��ع��ام 
بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر 
القناوي، كما يأمل  بن عبدالمحسن 
أن  الوطني  األس���ري  األم���ان  برنامج 
يستمر في تقديم المزيد من التقدم 
األم��ان  م��ج��ال  ف��ي  أه��داف��ه  ليخدم 

األسري في السعودية«.

اأنواع العنف عام 2009-2013م

نوع العنف

71٪ اإهمال

3٪ عاطفي

6٪ جن�سي

20٪ ج�سدي

 انطالقا من رؤية برنامج األمان األسري الوطني بالقيام بدور ريادي في 
تعزيز أمن وسالمة ووحدة األسرة تم تأسيس خط  مساندة الطفل عام 
2011/1432م لمساندة ودعم  األطفال دون سن الثامنة عشرة، وذلك 
إستجابة لالحتياجات   المختلفة للطفولة في المملكة عبر رقم هاتفي 
الرعاية  مقدمي  أو  لألطفال  المشورة  توفير  بهدف  وموحد،  مجاني 
لهم، ومتابعة توفير خدمات الرعاية والحماية لألطفال عبر الجهات 
المسئولة عن تقديم هذه الخدمات ، ونظرا التساع نطاق  الخدمات 
التي يقدمها الخط حيث يستقبل االتصاالت من كافة أنحاء المملكة 
تم تمديد عدد ساعات العمل حتى 12 ساعة  على مدار أيام األسبوع 

ليتسنى  تلقي أكبر عدد ممكن من االتصاالت ، والوصول ألكبر شريحة من المتصلين . 
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البنك الدويل يدرس إقرار برنامج لتدوير ومعالجة النفايات 
المقدم من السعودية

يدرس البنك الدولي ما رفعته المملكة 

على  عزمها  بشأن  السعودية  العربية 

إقرار برنامج لتدوير ومعالجة النفايات 

»الرسكلة«، وبمشاركة القطاع الخاص، 

البلدية  ال��ش��ؤون  وزارة  وأن  خصوصًا 

وال��ق��روي��ة  وق��ع��ت م��ذك��رة تفاهم مع 

شركة »سابك« لتأسيس شركة للتدوير 

بكلفة من المتوقع أن تتجاوز 12 مليار 

ريال.

تعاني  وق���ت  ف���ي  ال��ب��رن��ام��ج  وي���أت���ي   

ت��زاي��د مخلفات  م��ن  ال��س��ع��ودي��ة  ف��ي��ه 

السكاني  النمو  معدالت  مع  النفايات 

معدل  ويبلغ  سنويًا،   ٪8 تتجاوز  التي 

كجم   1٫28 النفايات  من  الفرد  إنتاج 

بيئية  بمشكالت  ينذر  ما  اليوم،  في 

معقدة، يسهل التخلص منها بالمعالجة 

بإنتاج  واالستفادة  التدوير  وعمليات 

مواد مختلفة استهالكية أو كيماوية.

»الحياة«  صحيفة  نقلته  ما  وبحسب   

عن مصادر وصفتها بالمطلعة فإن إقرار 

المشروع سيحمي المملكة من كوارث 

يتعلق  فيما  خ��ص��وص��ًا  خ��ط��رة،  بيئية 

بتلوث المياه الجوفية مع تزايد نسب 

النفايات،  مدافن  رقعة  وتوسع  النمو 

وزارة  أن  ذات��ه��ا  ال��م��ص��ادر  م��وض��ح��ة 

منذ  عملت  والقروية  البلدية  الشؤون 

لمعالجة  دراس��ات  على  طويلة  أع��وام 

وتسجيل  الصلبة،  النفايات  وت��دوي��ر 

ال��ف��وائ��د ال��م��رج��وة م��ق��ارن��ة ب��األض��رار 

الكلفة  دراس����ة  ب��ع��د  م��ن��ه��ا  ال��ن��ات��ج��ة 

االقتصادية  ج��دواه  وأثبتت  المالية، 

والبيئية.

وأضافت »كل النتائج كانت مشجعة، 

وأصبح من الممكن تطبيقه بعد إقرار 

النفايات  إدارة  لنظام  ال��وزراء  مجلس 

ال��ص��ل��ب��ة وم��ن��ح��ه��ا اإلط�����ار ال��ق��ان��ون��ي 

اإلدارة  وح��ق��وق  الملكيات  جهة  م��ن 

والمرجعيات«.

ق��ال��ت  ال���خ���اص  ال��ق��ط��اع  دور  وع����ن 

المصادر ذاتها أن القطاع الخاص أثبت 

جدية بالغة في المشاركة بالموضوع، 

وعلى إثره وقعت الوزارة مذكرة تفاهم 

حلول  ع��ن  للبحث  س��اب��ك  ش��رك��ة  م��ع 

م��ن��اس��ب��ة م��ن ال��ن��اح��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة 

ودرس  النفايات،  لمعالجة  والبيئية 

لمعالجة وتدوير  إنشاء شركة  مشروع 

أكبر قدر من  تحقق  الصلبة  النفايات 

وأبدت  ممكنة،  كلفة  وبأقل  الفوائد 

س��اب��ك م���ن ج��ه��ت��ه��ا اه��ت��م��ام��اً ب��ال��غ��اً 

ونظرتها  بالمشروع، وقدمت دراستها 

الفنية، وعلى إثره تم توقيع االتفاقية.

وحول درس البنك الدولي للموضوع، 

أشار المصدر إلى أنه يشمل الجانبين 

تقدير  بحسب  واالق��ت��ص��ادي،  الفني 

المجلس االقتصادي األعلى، لالستفادة 

بهذا  الدولية  التجارب  على  واالط��الع 

الموضوع.

القطاع  مشاركة  أن  المصدر  أكد  كما 

القطاع الخاص في ذلك  الحكومي مع 

لنجاح  وسيلة  أفضل  يعتبر  المشروع، 

الشركة في حال تأسيسها، كون الكلفة 

االقتصادية للمشروع باهظة الثمن من 

البيئية،  األض��رار  من  التخلص  ناحية 

دعم  شريكاً  ال��دول��ة  »دخ���ول  مضيفاً 

الشركة في حال  نجاح  كبير، ويضمن 

تأسيسها، خصوصاً وأن القطاع الخاص 

يبحث عن الفائدة التجارية، وهو قادر 

الحال،  هذه  في  المشروع  تولي  على 

البيئية مكلفة، وتحتاج  الحلول  أن  إال 

للدولة  ما يضمن  ال��دول، وهو  لتدخل 

العملية  في  جيداً  توفيراً  األمر  بنهاية 

ال��ن��ف��اي��ات،  م���ن  للتخلص  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

الراهن«.  الوضع  في  يتم  بما  مقارنة 

وق���ال ال��م��ص��در إن ف��وائ��د ال��م��ش��روع 

االقتصادية تظهر على المدى الطويل، 

خاصة  ناجحة،  دولية  تجارب  وهناك 

في  مهمة  كيماوية  م��واد  تنتج  وأنها 

عكس  على  التحويلية،  ال��ص��ن��اع��ات 

ال��دول��ة  ال���ذي يكلف  ال��راه��ن  ال��وض��ع 

م��ب��ال��غ ب��اه��ظ��ة ت��ق��در ب������5٫4 ب��ل��ي��ون 

م���ش���روع من  م���ن 65  ري�����ال ألك���ث���ر 

بعدها  تتحول  المدن،  نظافة  مشاريع 

تكلف  وال��ت��ي  وال��م��داف��ن  للمكبات 

المدن  أم��ان��ات  وتطبق  طائلة،  مبالغ 

والبلديات في الوقت الراهن أساليب 

للتخلص  المدافن  لتصميم  هندسية 

تشمل  وال��ت��ي  الصلبة،  النفايات  م��ن 

النفايات المنزلية والتجارية واإلدارية 

والصناعية والخضراء والرعاية الصحية 

ونفايات البناء والهدم، ومن المحتمل 

ال��ن��ه��ائ��ي  اإلط������ار  ي���دخ���ل ض��م��ن  أن 

ل��ل��م��ش��روع ال��م��خ��ل��ف��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة 

الخطرة،  الصحية  ال��رع��اي��ة  ون��ف��اي��ات 

لتشمل النفايات المنتجة في المملكة 

كافة.

ن�سبة تدوير النفايات 

البلدية على م�ستوى 

اململكة يف الوقت احلايل 

من القطاع اخلا�س تبلغ 

20 يف املئة

يــبــلــغ مــعــدل اإنـــتـــاج الـــفـــرد يف املــمــلــكــة من 

النفايات 1.28 كيلوغرام يف اليوم

وي�سل اإىل اأعاله يف مدينة بريدة حيث تبلغ 

منطقة  والأقـــل يف  يــومــيــًا،  كيلوغرام   2.66

املدينة املنورة وتبلغ 0.40 كيلوغرام يوميًا
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وزارة العدل تبدأ بتطبيق نظام البصمة للنساء داخل المحاكم وكتابات العدل 

من  التحقق  نظام  العدل  وزارة  دشنت 

العدل   وكتابات  المحاكم  في  البصمة 

للنساء وذلك بهدف القضاء  على انتحال 

عن  االستغناء  من  وتمكينها  الشخصية  

المرأة  عن  الحرج  ورف��ع  لها،  المعرفين 

العدل  وكتابات  بالمحاكم  تعاملها  في 

وكتاب  قضاة  من  العاملين  عن  وكذلك 

عدل وأعوانهم في السلك العدلي.

فإن  األوس���ط  ال��ش��رق  لصحيفة  ووف��ق��اً 

الوزارة  قد أجرت  ألفي حالة تحقق من 

البصمة جرت في المحاكم والكتابات 

التابعة لها، وذلك بعد أن جرى تفعيلها 

بأنه  مفيدة  أي���ام،  خمسة  نحو  قبل 

في  تحقق  عملية   2039 تسجيل  جرى 

في  العامة  المحاكم  شملت  جهة   38

المكرمة،  وم��ك��ة  ال��ري��اض،  العاصمة 

وجدة، والطائف، والدمام، والقطيف، 

وطريف،  وبريدة،  واألحساء،  والخبر، 

وال��خ��رج، وت��ب��وك، وع��ن��ي��زة، وج���ازان، 

وحائل، والباحة، باإلضافة إلى المحاكم 

الجزائية في المدينة المنورة، وتبوك، 

إلى جانب  والخبر، ونجران، والرياض، 

الجزائية  بالمحكمة  الحقوقية  الدوائر 

من  كل  في  التنفيذ  ودوائ��ر  بالرياض 

والرياض  بالقطيف  العامة  المحكمة 

الخرج  في  العدل  وكتابات  وال��دم��ام 

والدرعية والمنطقة الشرقية والقصيم.

تطبيق  من  تهدف  أنها  ال��وزارة  وبينت 

جرى  ال��ذي  البصمة  من  التحقق  نظام 

الوطني  المركز  مع  بالتعاون  تطبيقه 

ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، إل��ى 

م��س��اع��دة ال��ق��ض��اة وك��ت��اب ال��ع��دل في 

التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في 

القضايا أو إصدار الوكاالت واإلفراغات 

وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه 

المحاكم والكتابات للمستفيدين منها، 

بالتعاون  العدل   من جهته أشاد وزير 

والداخلية  العدل  وزارت��ي  بين  القائم 

واستخدام  والعدالة  المواطن  لخدمة 

المتوفرة  ال��ح��دي��ث��ة  التقنية  وس��ائ��ل 

ل��ت��س��ه��ي��ل وت���ي���س���ي���ر األم��������ور ع��ل��ى 

المستفيدين من خدمات وزارة العدل 

في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها. 

رقم  إدخ��ال  عند  التقنية  هذه  وتعمل 

رقم  أو  المدني  السجل  س��واء  الهوية 

الشخص عن  بصمة  أخذ  على  اإلقامة، 

للتأكد  البصمة«  »ق��ارئ  جهاز  طريق 

من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن 

الوطني  بالمركز  البصمة  رب��ط  طريق 

ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ب������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة مع 

ببصمة  العدل  وزارة  احتفاظ  إمكانية 

من ال يملك بصمة في مركز المعلومات 

الوطني إلثبات حضوره والرجوع إليها 

عند الحاجة.

اتفاقية جديدة ُتمكن مستفيدي الضمان من إعادة اإلعانة آليًا 
يف حال تركهم للعمل

توصل  قد  فإنه  الرياض  لصحيفة  وفقاً 

وزارتي  من  المشكل  الحكومي  الفريق 

ال��ع��م��ل وال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة إل��ى 

تسجيل  ب��إع��ادة  تسمح  وآلية  اتفاقية 

االجتماعي  الضمان  من  المستفيدين 

آل��ي��اً وإع�����ادة ص���رف اع��ان��ة ال��ض��م��ان 

االج���ت���م���اع���ي ل���ه ف����ور اس���ق���اط���ه من 

انقطاعه  عند  االجتماعية  التأمينات 

عن العمل في القطاع الخاص.

أسباب  دراسة  بعد  االتفاقية  تلك  جاءت 

ام���ت���ن���اع ال��م��س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ال��ض��م��ان 

لدى  بالعمل  االل��ت��ح��اق  م��ن  االجتماعي 

ال��ق��ط��اع ال���خ���اص، وال��م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي أن 

اسقاطهم  إلى  سيؤدي  بالعمل  التحاقهم 

من قائمة المستفيدين من اعانة الضمان.

أكثر  الجديدة  االتفاقية  تشجع  كما 

ومستفيدة  مستفيد  أل��ف   865 م��ن 

االلتحاق  على  االجتماعي  الضمان  من 

ضمان  مع  الخاص  القطاع  في  بالعمل 

عند  لهم  الضمان  اعانة  ص��رف  اع��ادة 

تركهم العمل. 

قد  الماضية  الفترة  أن  هو  ذك��ره  الجدير   

بعد  التجارية  الغرف  اعالنات من  شهدت 

تقدم أعداد كافية من طالبي العمل للفرص 

الخاص  القطاع  عنها  يعلن  التي  الوظيفية 

التجارية  الغرف  في  التوظيف  مراكز  عبر 

بتوفير  البشرية  الموارد  صندوق  مطالبين 

لكي  العمل  طالبي  م��ن  الكافية  األع����داد 

نسب  تحقيق  من  المنشآت  تلك  تستطيع 

السعودة التي تفرضها وزارة العمل.
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تونس تخطو خطوات مهمة يف مجال حقوق المرأةدو

تحفظاتها  برفع  م��ؤخ��راً  تونس  قامت 

على اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

رس��م��ي،  بشكل  ال��م��رأة  ض��د  التمييز 

في  دول��ة  أول  تونس  اُعتبرت  وبذلك 

المنطقة تقوم برفع تحفظاتها على تلك 

االتفاقية.

رايتس  هيومن  منظمة  قالته  ما  ه��ذا 

ووتش عبر بيان لها أكدت من خالله 

يعتبر  التحفظات  برفع  تونس  قيام  أن 

خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين 

الجنسين،حيث كانت تونس قد أبدت 

تحفظات على بعض األحكام القانونية 

رغم  العائلة  في  المرأة  حقوق  ومنها 

انضمامها إلى االتفاقية.

من جهتها قالت روثنا بيغم، باحثة في 

الشرق األوسط  المرأة في قسم  حقوق 

في شمال أفريقيا »تنطوي الخطوة التي 

اتخذتها تونس على اعتراف بأن المرأة 

الزواج  في  متساويان  والرجل شريكان 

باألطفال،  المتعلقة  القرارات  واتخاذ 

من  التونسية،  الحكومة  ع��ّب��رت  لقد 

اتفاقية  على  تحفظاتها  أهم  رفع  خالل 

حقوق  بتعزيز  التزامها  ع��ن  س��ي��داو، 

المرأة«.

أبقت  تونس  أنَّ  المنظمة  ذك��رت  كما 

أن  على  ينص  الذي  العام  البيان  على 

تنظيمي  قرار  أي  تتخذ  »لن  الحكومة 

هذه  لمقتضيات  طبقاً  تشريعي  أو 

يخالف  أن  شأنه  من  والذي  االتفاقية 

ال��دس��ت��ور  م��ن  ال��ف��ص��ل األول  أح��ك��ام 

من  األول  الفصل  وينّص  التونسي«، 

دينها  دول��ة  تونس  أن  على  الدستور 

اإلسالم.

ورغم أن تونس لديها واحد من قوانين 

األحوال الشخصية األكثر تقدمية في 

م��ازال  القانون  ه��ذا  أن  إال  المنطقة، 

وتتوقع  تمييزية،  أحكام  على  يحتوي 

الحكومة  ت��ق��وم  أن  ال��م��ت��ح��دة  األم���م 

بتعديل هذه األحكام.

ووفقاً لبيان المنظمة أيضاً فإنَّه يحتوي 

الدستور التونسي الجديد، الذي تمت 

يناير/كانون   27 في  عليه  المصادقة 

لحقوق  قوية  ضمانات  على  الثاني، 

الذي   46 الفصل  ذلك  في  بما  المرأة، 

بحماية  الدولة  »تلتزم  أن  على  ينص 

للمرأة وتعمل على  المكتسبة  الحقوق 

»تكافؤ  وتضمن  وت��ط��وي��ره��ا«  دعمها 

تحمل  في  والمرأة  الرجل  بين  الفرص 

جميع  وف���ي  ال��م��س��ؤول��ي��ات  مختلف 

ال��م��ج��االت«، وه���ذا م��ا ج��ع��ل تونس 

الشرق  القالئل في  ال��دول  واح��دة من 

التي لها حكم  األوسط وشمال أفريقيا 

تحقيق  على  بالعمل  ُيلزمها  دستوري 

التناصف بين الجنسين في المجالس 

المنتخبة.

تونس  تحفظات  أن  هو  ذك��ره  الجدير 

ت��ت��ع��ل��ق ب��م��ا ت��ن��ص ع��ل��ي��ه االت��ف��اق��ي��ة 

م���ن م���س���اواة ب��ي��ن ال���م���رأة وال���رج���ل 

ق��درة  ومنها  العائلية،  المسائل  ف��ي 

ألبنائها،  جنسيتها  منح  على  ال��م��رأة 

وح��ق��وق��ه��ا وم��س��ؤول��ي��ات��ه��ا ف��ي ال���زواج 

والطالق، والمسائل المتعلقة باألطفال 

الشخصية  وال���ح���ق���وق  وال���ح���ض���ان���ة، 

يتعلق  م���ا  ف���ي  وال����زوج����ات  ل�����ألزواج 

والتأكيد  والمهنة،  العائلي  باللقب 

على حقوق متساوية لكال الزوجين في 

على  سيداو  اتفاقية  وتنص  الملكية، 

المساواة التامة بين الرجل والمرأة في 

جميع هذه المسائل.

المرأة  تتمتع  ال  المثال،  سبيل  وعلى 

الميراث،  في  بالمساواة  التونسية 

الذكور  لألفراد  وأحياناً  لإخوة،  ويحق 

أبناء  مثل  العائلة،  في  اآلخرين 

في  أكبر  نصيب  على  الحصول  العم، 

الميراث، ويعطي الفصل 58 من مجلة 

صالحية  للقضاة  الشخصية  األحوال 

اعتماداً  األب  أو  لألم  الحضانة  منح 

األم  يمنع  الطفل، ولكنه  على مصلحة 

دون  تزوجت،  إذا  أبنائها  حضانة  من 

وجود حكم مماثل يخص اآلباء.

مجلة  »مازالت  بيغم  روثنا  وقالت 

األحوال الشخصية تعتبر المرأة مواطناً 

ويجب  العائلة،  في  ثانية  درجة  من 

المشّرعين  على  ويتعين  ذلك،  تغيير 

ُسّلم  أعلى  في  يضعوا  أن  التونسيين 

أشكال  جميع  على  القضاء  أولوياتهم 

التمييز المتبقية في القانون«.

بأن  التي اتخذتها تونس على اعتراف  تنطوي الخطوة 

واتخاذ  الزواج  في  متساويان  شريكان  والرجل  المرأة 

الحكومة  عّبرت  لقد  باألطفال،  المتعلقة  القرارات 

اتفاقية  على  تحفظاتها  أهم  رفع  خالل  من  التونسية، 

سيداو، عن التزامها بتعزيز حقوق المرأة

روثنا بيغم، باحثة في حقوق المرأة في قسم الشرق األوسط

تون�س واحدة من الدول 

القالئل يف ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا التي لها 

حكم د�ستوري ُيلزمها بالعمل 

على حتقيق التنا�سف بني 

اجلن�سني يف املجال�س املنتخبة
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لمحة عن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )اليونيسكو(

الجزء األول من »اتفاقية القضاء على جميع اعرف حقوقك وواجباتك
أشكال التمييز ضد المرأة«

وضمان  الرجل،  مع  المساواة  قدم  على  المرأة  لحقوق  قانونية  حماية  فرض  )ج( 
العامة  المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات  للمرأة، عن طريق  الفعالة  الحماية 

األخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.
)د( االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة 

تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام.
)ه�( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي 

شخص أو منظمة أو مؤسسة.
)و( اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال 
ضد  تمييزاً  تشكل  التي  والممارسات  واألع��راف  واألنظمة  القوانين  من  القائم 

المرأة.
)ي( إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

المادة  الثالثة
تتخذ الدول األطراف في جميع الميادين، وال سيما الميادين السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة 
تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحريات 

األساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة  األولى
ألغراض هذه االتفاقية يعنى مصطلح »التمييز ضد المرأة« أي تفرقة أو استبعاد أو 
تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط االعتراف 
واالقتصادية  السياسية  الميادين  في  األساسية  والحريات  اإلنسان  بحقوق  للمرأة 
واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها 
أساس  وعلى  الزوجية  حالتها  عن  النظر  بصرف  لها،  ممارستها  أو  الحقوق  بهذه 

المساواة بينها وبين الرجل.

المادة  الثانية
تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل 
الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، 

وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
أ ( إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها   (
المناسبة األخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق 

العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
)ب( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب 

من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.

*ان�شمت اململكة اإىل اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة يف عام 2000م، والتي اعتمدتها الأمم املتحدة يف  18 كانون الأول/دي�شمرب 1979، وبداأ تنفيذها يف 3 اأيلول/�شبتمرب 
1981 وقد حتفظت على املواد التي تتعار�س مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية 

تأسست منظمة األمم المتحدة للتربية 

 16 ف��ي  )اليونيسكو(  والثقافة  والعلم 

تشرين الثاني / نوفمبر 1945م.

وهي تعمل على إيجاد الشروط المالئمة 

إلطالق حوار بين الحضارات والثقافات 

القيم  اح��ت��رام  أس��س  على  وال��ش��ع��وب 

إلى  يتوصل  أن  للعالم  يمكن  المشتركة، 

المستدامة،  للتنمية  شاملة  رؤى  وضع 

ت��ض��م��ن ال��ت��ق��ي��د ب���ح���ق���وق اإلن����س����ان، 

من  والتخفيف  ال��م��ت��ب��ادل،  واالح��ت��رام 

حدة الفقر، وكلها قضايا تقع في صميم 

رسالة اليونسكو وأنشطتها.

بناء  ف��ي  اإلس��ه��ام  ف��ي  رسالتها  وتتمثل 

وتحقيق  الفقر،  على  وال��ق��ض��اء  ال��س��الم، 

بين  ح��وار  وإق��ام��ة  المستدامة،  التنمية 

والعلوم  التربية  خ��الل  م��ن  ال��ث��ق��اف��ات، 

وتركز  والمعلومات،  واالت��ص��ال  والثقافة 

عملها بصفة خاصة على أولويتين هما:

•أفريقيا

•المساواة بين الجنسين

من  ع��دد  تحقيق  على  تعمل  أنها  كما 

األهداف الشاملة، وهي:

والتعلم  للجميع  الجيد  التعليم  •تأمين 

مدى الحياة

العلمية  والسياسات  المعارف  •تسخير 

ألغراض التنمية المستدامة

•م���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 

واألخالقية المستجدة

بين  وال��ح��وار  الثقافي  التنوع  •تعزيز 

الثقافات وثقافة السالم

من  استيعابية  معرفة  مجتمعات  •بناء 

خالل المعلومات واالتصال

17
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من أجل تعزيز حماية حقوق اإلنسان، انضمت مؤخراً فلسطين إلى 5 اتفاقيات لألمم 

المتحدة حول حقوق اإلنسان من بينها اتفاقيات ضد التعذيب، وحقوق الطفل، وفي 

إنَّ  روبرت كولفيل  المتحدة  لألمم  العليا  المفوضية  باسم  الناطق  قال  متصل  سياق 

التمييز  وإلغاء  التعذيب،  ضد  اتفاقيات  هي  فلسطين  لها  انضمت  التي  االتفاقيات 

وحقوق  المعوقين،  حقوق  وحماية  المرأة،  ضد  التمييز  أن��واع  جميع  وإلغاء  العرقي، 

الطفل.

التابع التفاقية األمم  البروتوكول االختياري  إلى  إلى أن انضمام فلسطين  أيضًا  مشيراً 

المتحدة لحقوق الطفل بخصوص ضلوع االطفال في النزاعات المسلحة سيسري في 

المدنية  للحقوق  المتحدة  األمم  معاهدتي  إلى  انضمامها  يسري  فيما  )مايو(  أيار   7

والسياسية وللحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 2 تموز )يوليو(.

إل����ى 7  وأض������اف إن »االن���ض���م���ام 

ات���ف���اق���ي���ات أس���اس���ي���ة ف���ي م��ج��ال 

محوري  وبروتوكول  اإلنسان  حقوق 

في  األم���ام  إل��ى  مهمة  خ��ط��وة  يعد 

في  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  حماية  تعزيز 

فلسطين«.

 كاريكاتري

اتفاقية  من   )23( المادة  حفظت  لقد 

والتي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 

ع��ام  ف��ي  ال��م��ت��ح��دة  األم���م  اعتمدتها 

2006م، وانضمت لها المملكة في عام 

2008م،  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

الصلة  ذات  ب��ال��م��س��ائ��ل  والمتعلقة 

والعالقات،  والوالدين  واألسرة  بالزواج 

وذلك من خالل ما نصت عليه فقراتها 

والتي جاء فيها:

1 - تتخذ الدول األطراف تدابير فعالة 

ضد  التمييز  على  للقضاء  ومناسبة 

جميع  ف��ي  اإلع��اق��ة  ذوي  األش��خ��اص 

واألسرة  بالزواج  الصلة  ذات  المسائل 

وال��وال��دي��ة وال��ع��الق��ات، وع��ل��ى ق��دم 

أجل  اآلخرين، وذلك من  المساواة مع 

كفالة ما يلي:

)أ( حق جميع األشخاص ذوي اإلعاقة 

التزوج  في  ال��زواج  في سن  هم  الذين 

ال��زواج  معت�زمي  برضا  أس��رة  وتأسيس 

رضا تامًا ال إكراه فيه.

)ب( االعتراف بحقوق األشخاص ذوي 

ومسؤول  حر  ق��رار  اتخاذ  في  اإلع��اق��ة 

ب��ش��أن ع���دد األط��ف��ال ال��ذي��ن ي���ودون 

وفي  بينهم  التباعد  وف��ت��رة  إنجابهم 

والتثقيف  المعلومات  على  الحصول 

وتنظيم  اإلنجابية  الصحة  مجالي  في 

األسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير 

من  لتمكينهم  ال��ض��روري��ة  ال��وس��ائ��ل 

ممارسة هذه الحقوق.

بما  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حق  )ج( 

ف��ي ذل��ك األط��ف��ال، ف��ي ال��ح��ف��اظ على 

مع  ال��م��س��اواة  ق���دم  ع��ل��ى  خصوبتهم 

اآلخرين.

ال�����دول األط�����راف ح��ق��وق  ت��ك��ف��ل   - 2

ومسؤولياتهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

أو  األطفال  على  بالقوامة  يتعلق  فيما 

تبنيهم  أو  عليهم  الوصاية  أو  كفالتهم 

أية أعراف مماثلة، حيثما ترد هذه  أو 

الوطنية،  التشريعات  في  المفاهيم 

مصالح  ت��رج��ح  ال��ح��االت  جميع  وف��ي 

الطفل الُفضلى, وتقدم الدول األطراف 

لألشخاص  المناسبة  ال��م��س��اع��دات 

ذوي اإلعاقة لتمكينهم من االضطالع 

بمسؤولياتهم في تنشئة األطفال.

لألطفال  األط���راف  ال���دول  تكفل   -  3

فيما  متساوية  حقوقًا  اإلع��اق��ة  ذوي 

إعمال  وُبغية  األسرية،  بالحياة  يتعلق 

ذوي  األطفال  إخفاء  ومنع  الحق  هذا 

وعزلهم،  وإهمالهم  وهجرهم  اإلعاقة 

توفر، في  بأن  ال��دول األط��راف  تتعهد 

وخدمات  معلومات  مبكرة،  مرحلة 

وم��س��اع��دات ش��ام��ل��ة ل��ألط��ف��ال ذوي 

اإلعاقة وألسرهم.

4 - تكفل ال��دول األط��راف عدم فصل 

إال  عنهما،  رغما  أب��وي��ه  ع��ن  طفل  أي 

ق���ررت س��ل��ط��ات م��خ��ت��ص��ة، ره��ن��ًا  إذا 

للقوانين  ووف��ق��ًا  قضائية،  بمراجعة 

عمومًا،  السارية  الوطنية  واإلج��راءات 

أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل 

الُفضلى، وال يجوز بحال من األحوال أن 

إعاقة  بسبب  أبويه  عن  الطفل  ُيفصل 

للطفل أو أحد األبوين أو كليهما.

5 - تتعهد الدول األطراف في حالة عدم 

إعاقة  ذي  لطفل  المباشرة  األس��رة  ق��درة 

جهودها  قصارى  تبذل  بأن  رعايته  على 

أس��رت��ه  ل��ه داخ���ل  ب��دي��ل��ة  رع��اي��ة  لتوفير 

فداخل  ذل��ك  يتيسر  ل��م  وإن  ال��ك��ب��رى، 

المجتمع المحلي وفي جو أسري.

ماهي حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة يف المسائل ذات الصلة 

بالزواج واألسرة؟

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ت
نيا

نو
قا

نقاًل عن صحيفة

5 اتفاقيات أممية انضمت لها 
فلسطين مؤخرًا
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

ال شك أنَّ لكل األفراد حقوق وعليهم واجبات بغض النظر عن وضعهم الصحي أو اإلجتماعي أو 

المعاقين والذين أصبح هناك ازدياد ملحوظ في أعدادهم اآلونة األخيرة  ، ومن هؤالء  الثقافي 

عنها  ينتج  والتي  ال��والدة  وأثناء  قبل  الحامل  األم  تصيب  التي  الصحية  العوامل  تفشي  نتيجة 

بعض حاالت اإلعاقة باإلضافة إلى العوامل الوراثية التي تؤدي إلى اإلعاقات الذهنية العقلية مما 

يتطلب معه االهتمام بهذه الفئة على كافة المستويات ، من خالل وضع إجراءات تربوية تعليمية 

خاصة تنسجم مع الحاجات التي يتطلبها كل نوع من أنواع اإلعاقة والعمل على تمكين المعاقين 

من حقوقهم دون انتقاص ، حيث أنَّ الدفاع عن حقوق المعاقين والعمل على تحقيق مطالبهم 

بتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم وتعريف المجتمع بأهمية المعاق كعنصر بشري قادر على 

اإلنتاج أصبح مطلب مهم في وقتنا الحاضر لما له من آثار إيجابية على نفسية المعاق ويولد لديه 

شعور بترابط أسري حميم بينه وبين أعضاء أسرته ومجتمعه بما يمكنه من التعايش مع أقرانهم 

ليست قضية  اإلعاقة  أن قضية  ، حيث  وراقي  وإنساني مهذب  بأسلوب حضاري  اإلمكان  قدر 

فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله وتحتاج إلى استنفار تام من جميع المؤسسات والقطاعات 

البرامج  بوضع  االهتمام  خالل  من  لإعاقة  السلبية  اآلثار  من  والحد  للتقليل  والخاصة  العامة 

التعليمية والتدريبة والتأهيلية ووضع البنية األساسية المناسبة الحتياجات المعاق ومتطلباته 

في كل المنشآت والمباني والخدمات العامة منها ، والخاصة كالمرور واإلسكان وطرق استخدام 

وسائل النقل وغيرها بحيث تصبح  مناسبة لهذه الفئات بما يمكنهم من التفاعل مع المجتمع 

خالل  من  ذلك  ويتحقق    ، المجتمع  في  بدمجهم  يساهم  و  حرية  بكل  بهم  المحيطة  والبيئة 

القيام بوضع البرامج اإلعالمية المتكاملة والتعليمية إلزالة الشوائب العالقة في ذهن البعض 

أثناء تعاملهم مع المعاق مما يسهل إشراكهم في العمل والحياة الطبيعية ، لذا فإن المؤسسات 

الحكومية المعنية بشؤون ذوي اإلعاقة عليها القيام بتبني استراتيجية وطنية لمتابعة شؤونهم 

في جميع المجاالت  والعمل على تنشيط  الحياة اإلجتماعية للمعاق ومساعدته على اكتساب 

النظام  من  فهو جزء  لمجتمعه  انتمائه  من  لتزيد   ، ومعارف متجددة  متعددة،  أنماط سلوكية 

اإلجتماعي الذي ينتمي إليه مما يؤكد أن له حقوق وعليه واجبات في ممارسة دوره في مجتمعه 

على أكمل وجه وبشكل فعال .

وختامًا نهنئ أنفسنا بإصدار مئة عدد من نشرة »حقوق« والتي ساهمت في نشر الوعي الحقوقي 

بين األفراد من خالل ما تضمنته من مواد نظامية واتفاقيات دولية وأخبار ونشاطات وفعاليات  

تعنى بحقوق اإلنسان.

ذوي اإلعاقة و حقوقهم في املجتمع 
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