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  بمناسبة اليوم الوطني للمملكة رئيس الجمعية يحث الجهات على الوفاء بحقوق 
المواطنين والمقيمين

نحتفي بيومنا الوطني في المملكة العربية السعودية، ونحن نتمتع بأعلى معايير الحق في األمن ذلك 

الذي يشكل األساس في توفير وحماية وتعزيز بقية حقوق اإلنسان األخرى فال حقوق بدون  الحق 

أمن بينما نجد األحداث المؤلمة تعصف بمنطقتنا وتشكل انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان وتجد 

الدول واألفراد من يدعم هذه  المصالح من  المتطرفين وأصحاب  الشديد من  من يسعى ولألسف 

االنتهاكات ويغذيها ويتجاهل ما تقدمه المملكة من إسهامات ايجابية في مجال دعم حقوق شعوب 

تلك الدول التي تعاني من انعدام للحق في األمن.

إلى  والثمانون يدعونا  الرابع  الوطني  بيومها  أمن وآمان وهي تحتفل  المملكة من  به  تتمتع  ما  إن   

أهمية االستمرار في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في بالدنا و نشر الوعي بها بين المواطن والمسؤول 

على حد سواء.

في  بالدنا  في  اإلن��س��ان  بحقوق  المعنية  الجهات  تواجهها  التي  التحديات  بعض  من  وبالرغم   

خادم  من  الالمحدود  الدعم  مع  أنه  إال  والمسؤول  المواطن  لدى  الحقوقية  الثقافة  نشر  سبيل 

بن  سلمان  األمير  األمين  عهده  ول��ي  وسمو  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الملك  الشريفين  الحرمين 

األمل  من  بمزيد  الوطنية  أيامنا  نستقبل  يجعلنا  بالدنا  في  اإلنسان  حقوق  عبدالعزيز،لموضوع 

هذه  على  يقيم  من  وك��ل  المواطنين  تمكين  مجال  في  التقدم  من  المزيد  تحقيق  في  والطموح 

األرض المباركة من حقوقه من خالل التعامل بإيجابية مع األنظمة والتعليمات ذات الصلة بتوفير 

الخدمات والتمكين من الحقوق ومحاربة التعصب والتطرف والسعي نحو تحقيق التعاون والتنسيق 

والقيادة. الشعب  بين  والتكاتف  التالحم  ظل  في  ومجتمعنا  بالدنا  وتقدم  خير  فيه  لما   المشترك 

د. مفلح بن ربيعان القحطاين

 رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
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بيان من اجلمعية حول االعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الجمعية  إن 
تستنكر  السعودية  العربية  بالمملكة 
الفلسطيني  الشعب  ل��ه  يتعرض  م��ا 
ف��ي ق��ط��اع غ���زة م��ن إع���ت���داء آث���م من 
في  تسبب  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ك��ي��ان  قبل 
ق��ت��ل األب���ري���اء م��ن األط��ف��ال وال��ن��س��اء 
لمبادئ  واضح  انتهاك  في  والمدنيين 
واالتفاقيات  اإلنساني  الدولي  القانون 
اإلنسان  حقوق  تحمي  التي  الدولية 
في ظل استمرار الفشل الدولي لوقف 
الجمعية  وت��ط��ال��ب  ال����ع����دوان،  ه���ذا 
المجتمع  اإلن��س��ان  لحقوق  الوطنية 

لوقف  بمسؤولياته  باالضطالع  الدولي 
هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب 
الفلسطيني مؤكدة على أهمية استمرار 
مجلس حقوق اإلنسان في متابعة قراره 
بإجراء تحقيق في اإلنتهاكات واألعمال 
اإلجرامية اإلسرائيلية كما تدعو جميع 
والهيئات  والجمعيات  المنظمات 
بالعمل  واإلقليمية  الدولية  الحقوقية 
م��ن أج���ل ض��م��ان  م��ح��اك��م��ة مجرمي 
ي��ت��رك��وا  وأال  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن  ال���ح���رب 
لألطفال  قتلهم  بعد  بفعلتهم  ينجوا 
وال��ن��س��اء وق��ص��ف ال��م��ن��ازل وم��ق��رات 

وم�����دارس األم����م ال��م��ت��ح��دة وط��واق��م 
األحمر  والصليب  وال��ه��الل  اإلس��ع��اف 
وأماكن  اإلي��واء  ودور  والمستشفيات 
العبادة مما يشكل جرائم حرب يعاقب 

عليها القانون الدولي.
المملكة  تأييد  إلى  الجمعية  وأش��ارت 
العربية السعودية إلجراء تحقيق شامل 
للقانون  انتهاكات اسرائيل األخيرة  في 
ال���دول���ي اإلن���س���ان���ي ال��ت��ي ج����رت في 
األراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصًا 
في قطاع غزة وتقديم مرتكبيها للعدالة 
من  تنتظر  العالم  شعوب  أن  م��ؤك��دة 

ب��إج��راءات  القيام  ال��دول��ي  المجتمع 
ج����ادة ل��ح��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان في 

األراضي الفسطينية المحتلة.
أطلقتها  التي  الدعوة  الجمعية  وتدعم 
السامية  ال��م��ت��ح��دة  األم����م  م��ف��وض��ي��ة 
“التحقيق  ب��ض��رورة  اإلن��س��ان  لحقوق 
الدولي  القانون  بانتهاك  في كل ادعاء 
نحو  وع��ل��ى  وباستقاللية  ال��ف��ور  على 
العدالة  ضمان  أجل  من  وفاعل  كامل 
الجمعية  وت��ق��در  الضحايا”  وتعويض 
لعالج  الشريفين  الخرمين  خادم  دعم 

ضحايا العدوان.

اجلمعية تناقش أوضاع حقوق الطفل مع عدد من املختصني
للجمعية  ال��رئ��ي��س��ي  ال��م��ق��ر  اس��ت��ق��ب��ل 
الوطنية لحقوق اإلنسان بالرياض  كاًل 
مركز  من  بسيسو  هالة  الدكتورة  من 
واألستاذة  والتنمية،  لالستشارات  آية 
برنامج  من  أول  مساعد  اإلفرنجي  مها 
استقبالهم  ف��ي  وك���ان  اليونيسيف،  
خالد  األستاذ  للجمعية  العام  األمين 
1435/٨/25ه���  الثالثاء  يوم  الفاخري، 

الموافق 2014/٦/24م.
قبل  من  التوضيح  تم  اللقاء  بداية  في 
وهو  ال��زي��ارة  من  الهدف  الزائر  الوفد 
الطفل  ألوض��اع  تحليلية  دراس��ة  إث��راء 
ب��ال��م��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات م���ن قبل 
المنظمات الحقوقية كاألمان األسري، 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  والجمعية 
وغيرها من الجهات ذات العالقة والتي 
يتم بعدها التحقق من المعلومات من 
الجهات المعنية، ثم توجيهها  لصناع 
يتم  تقرير  صياغة  يتم  ثم  ومن  القرار 
إصداره كل 5 سنوات، لتسليط الضوء 
حمايتها  وكيفية  وحقوقه  الطفل  على 

من االنتهاكات.
كما تم مناقشة عدد من الموضوعات 
الزيارة   أثناء  الطفل  بحقوق  المتعلقة 
بحماية  المتعلقة  األنظمة  منها  والتي 
ح��ق��وق ال��ط��ف��ل ك��ن��ظ��ام ال��ح��م��اي��ة من 
القضائي،  التنفيذ  ون��ظ��ام  اإلي�����ذاء، 
ال��ش��خ��ص��ي��ة، نظام  م��ح��اك��م األح�����وال 
ال��م��راف��ع��ات ال��ش��رع��ي��ة، وال��ح��ض��ان��ة، 
والنفقة،  وكيفية التواصل مع الجهات 
حقوق  حماية  أج��ل  من  العالقة  ذات 

ال��ط��ف��ل، ك��ال��ح��ق ف���ي ال��ص��ح��ة، وح��ق 
العيش  وحق  الحماية،  وحق  التعليم، 
أنه  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  سليمة،   بيئة  ف��ي 
الجمعية  استقبال  آل��ي��ة  توضيح  ت��م 
للشكاوى وكيفية التواصل مع الجهات 
الحلول  إيجاد  أج��ل  من  العالقة  ذات 
الجمعية  تعامل  وآلية  لها  المناسبة 
عام  بشكل  اإلنسان  حقوق  قضايا  مع 
سيما  ال  خ��اص  بشكل  الطفل  وحقوق 
الحلقة األضعف في  يعتبر  الطفل  وأن 
اإلشارة  أنه تمت  إلى  باإلضافة  األسرة، 
إلى دور االنفتاح اإلعالمي الذي حدث 
نقلة  ب��إح��داث  المجتمع  ف��ي  م��ؤخ��راً 
فكرية لجميع أفراد األسرة حول كيفية 
ح��م��اي��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وال��ل��ج��وء إل��ى 

الجهات المختصة في حال انتهاكها.
على  التأكيد  ت��م  ال��زي��ارة  نهاية  وف��ي 
أال يكون للخالفات  العمل على  أهمية 
األس���ري���ة ت��أث��ي��ر ع��ل��ى ح��م��اي��ة ح��ق��وق 
لألب  واضحة  عقوبات  ووضع  الطفل، 
تسبب  ال����ذي  ل��ل��ش��خ��ص  أو  ل���ألم  أو 
إل��زام  ض���رورة  م��ع  الطفل  تعنيف  ف��ي 
أي  عن  بالتبليغ  التعليمية  الجهات 
عنف  س��واء  الطفل  ضد  للعنف  حالة 
جسدي أو جنسي أو لفظي، و تكثيف 
التي  والتثقيفية  التوعوية  ال��ب��رام��ج 
واالهتمام  ك��ان،  أينما  الطفل  تحاكي 

بتربيته.
الوفد  ت��زوي��د  ت��م  ال��زي��ارة   نهاية  وف��ي 
الجمعية  إص���دارات  بعدد من  ال��زائ��ر  

الحقوقية.
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على أهمية تبادل وجهات النظر حول األمور المتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام، 
وقد طرح رئيس الجمعية على الوزير الضيف سؤااًل حول ما تم من إجراءات بشأن 
المبتعثة السعودية التي قتلت في بريطانيا مؤخراً وما آلت إليه التحقيقات حول 
السبب  أن  يعتقد  ال  بأنه  وأكد  البشعة  الجريمة  هذه  الوزير  استنكر  وقد  مقتلها، 
السجن،  بقية حياته في  القاتل سينال عقابه ويقضي  أمور عنصرية وأن  إلى  يرجع 
وأكد سفير بريطانيا لدى المملكة أن القضية متابعة من قبل محامين وإن كان هناك 
بعض اإلشكاليات فيما يتعلق بالمحامي المتابع للقضية من السعودية، وفي نهاية 

اللقاء شكر الوفد الزائر رئاسة الجمعية على حسن اإلستقبال.
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رئيس اجلمعية يقدم دورة تدريبية للقضاة على حقوق اإلنسان

اجلمعية تستقبل وزير العدل البريطاني والوفد املرافق له 

لدى  بريطانيا  مملكة  وسفير  جاالجير  ويليام  السيد/  البريطاني  العدل  وزي��ر  زار 
المملكة العربية السعودية السيد/ جون جيكنز , والوفد المرافق لهما يوم  األربعاء 
1435/11/15ه�،  الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان وكان في استقبالهم سعادة رئيس 
الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الدكتور  مفلح بن ربيعان القحطاني , ونائب رئيس 
الجمعية الدكتور صالح بن محمد الخثالن ومجموعة من أعضاء وموظفي الجمعية.
الجمعية  أنشطة  عن  موجز  ش��رح  الجمعية  رئيس  سعادة  ق��دم  اللقاء  بداية  في 
ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية والتقدم الملحوظ في مجال حقوق اإلنسان 
الطرفان  وأك��د  الحقوقية  المواضيع  بعض  إلى  الحديث  تطرق  وقد  المملكة،  في 

اإلنسان  حقوق  على  القضاة  لتدريب  العدل  وزارة  جهود  إطار  في 
والتعامالت اإللكترونية، نظمت مؤخراً وزارة العدل ممثلة باإلدارة 
العامة لتدريب القضاة ست ورش عمل  في مدينتي أبها والرياض.
الجمعية   رئيس  القحطاني  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  ق��دم  وق��د 
أبها  مدينة  في  أقيمت  التي  العمل  دورة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

والتي تناولت هيئات حقوق اإلنسان.
 وقد بين  الدكتور  من خاللها مفهوم حقوق اإلنسان في اإلسالم 
اإلن��س��ان،  لحقوق  العالمي  اإلع���الن  ش��رح  م��ع  الغربي  والمفهوم 
والتي  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  األخ��رى   واإلتفاقيات  والمواثيق 

انضمت لها المملكة أو لم تنضم لها بعد .
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بن  مفلح  الدكتور  الجمعية  رئيس  بين 
الجمعية الحظت    أن  القحطاني  ربيعان 
ت��ك��رار ت��أخ��ي��ر ع���الج ح����االت م��ص��اب��ة،   
المشكلة  مرجعاً  األس��رَّة،  نقص  بسبب 
والمتابعة  الجيد  التنظيم  “ع��دم  إل��ى 
في  الصحة  ب��أم��ور  المعنيين  قبل  م��ن 

البالد”.
ش��ك��اوى  ى  تتلقَّ الجمعية  “إن  وق���ال 
متالحقة حول المشكلة ذاتها”، وأضاف 
“ليس من المعقول وال المقبول في ظل 
الشريفين  الحرمين  خ��ادم  توجيهات 
من  ُيطلب  أن  الصحي،  للقطاع  ودعمه 
المريض أو أقربائه البحث عن سرير أو 
القحطاني  وطالب  ل��ه”،  العالج  تأمين 
اإلل��ك��ت��رون��ي  ل��ل��رص��د  إدارة  “إي��ج��اد  ب��� 
مع  للتعامل  المملكة  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 

االح���ت���ي���اج���ات ال��ط��ب��ي��ة م���ن األس�����رَّة 
واألدوية، وضمان حصول المريض على 
العالج المناسب في الوقت المناسب، 
في منطقته أو خارجها بشكل فعال من 
خالل إيجاد إدارة للرصد اإللكتروني في 
العمل  ثم  ومن  المملكة  مناطق  جميع 
الحالة  وج��ود  عند  الحلول  إيجاد  على 

المرضية”.
من  حقوقي  تحرك  هناك  أن  إل��ى  الفتاً 
قبل الجمعية للتعامل مع قائمة طويلة 
المرتبطة بخدمات وزارة  من الشكاوى 
سوء  ح��ول  شكاوى  بينها  من  الصحة، 
ت��ع��ام��ل م��ن��ش��آت ص��ح��ي��ة م���ع ح���االت 
مرضية، وقال إن الجمعية ال تزال تتلقى 
الشكاوى عبر فروعها في المناطق عبر 
الساعة،  مدار  على  ومناوبين  موظفين 

كما أن الجمعية على تواصل مستمر مع 
األجهزة المعنية لحل القضايا العالقة.

الشرق  لصحيفة  وفقاً  أنه  ذكره  الجدير 
الصحة  وزارة  أعلنته  لما  وطبقاً  فإنه  
األس��رَّة  أع��داد  ف��إن  الماضي،  يناير  في 
العام  ه��ذا  بلغت  ال���وزارة  منشآت  في 
29٦ مستشًفى،  في  3٨970 سريراً  نحو 
وهو ما يخصص 1.3 سرير فقط لكل 1000 

نسمة من السكان.
القطاعات  أس���رَّة  ع��دد  يصل  حين  ف��ي 
 11.043 إلى  األخرى  الحكومية  الصحية 
نحو  بلغت  الخاص  القطاع  وفي  سريراً، 
اليوم  األس��رَّة  مجموع  ليكون   ،14.1٦5
القطاعات  مختلف  ف��ي  المملكة  ف��ي 
ما  وه��و  س��ري��راً،   ٦4.1٨٨ نحو  الصحية 

يمثل نسبة 1.3 لكل ألف من السكان.

ووع������دت ال��������وزارة ب����زي����ادة ال��ط��اق��ة 
الصحية  منشآتها  ألس���رَّة  االستيعابية 
2020م،   � 1440ه���������  ع�����ام  ل���ي���رت���ف���ع، 
 357 ف����ي  س�����ري�����راً   73.٦7٨ إل������ى 
في  سريراً   22.330 بإضافة  مستشفى، 
 ٦.1٦٨ ونحو  الجديدة،  المستشفيات 
سريراً في مستشفيات اإلحالل، ليصبح 
المجموع 2٨.49٨ سريراً، باإلضافة إلى 

أسرَّة المدن الطبية وهي ٦.200 سرير.
طاقة األسرَّة في المنشآت الصحية

وزارة الصحة: 970.3٨
القطاعات الحكومية األخرى: 11.043

القطاع الخاص نحو: 14.1٦5
اإلجمالي: ٦4.1٨٨

 1000 لكل  س��ري��ر   1.3 ال��ع��ام��ة:  النسبة 
نسمة.

اجلمعية تطالب بإيجاد إدارة للرصد اإللكتروني على مستوى اململكة للتعامل 
مع االحتياجات الطبية من األسَرّة واألدوية

وفد من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باملنطقة الشرقية يزور فرع الهيئة 
الوطنية ملكافحة الفساد

الوطنية  الجمعية  ف��رع  م��ن  وف��د  زار 
الشرقية  بالمنطقة  اإلن��س��ان  لحقوق 
الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  فرع 
جاءت تلك الزيارة بمناسبة افتتاح فرع 

الهيئة.
عبد  الدكتور  من  ك��اًل  الوفد  ضم  وق��د 
فرع  على  ال��م��ش��رف  السيف  الجليل 
ومدير  الشرقية،  بالمنطقة  الجمعية 
الفرع جمعة الدوسري، وعضو الجمعية 

المهندس جعفر الشايب، باإلضافة إلى 
الباحث القانوني أحمد الشمري.

فرع  م��دي��ر  ال��وف��د  استقبال  ف��ي  وك���ان 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد 
بحضور  المالكي  عبدالكريم  بالشرقية 
المطرودي،  صالح  القانوني  األخصائي 
وال��م��ف��ت��ش ال��م��ال��ي ول��ي��د ال��م��ري��س��ل، 
عبدالله  العام  السكرتير  إلى  باإلضافة 
يوسف  اإلداري  والمساعد  العجمي، 

عتيل.
من جانبه بين الدكتور السيف أن تلك 
الميدانية  الزيارات  ضمن  تأتي  الزيارة 
مؤكداً  الحكومية،  اإلدارات  لمختلف 
أنها تكتسب أهمية خاصة كونها جاءت 
متزامنة مع بداية عمل الهيئة الوطنية 
ل��م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ب��ف��رع��ه��ا ال��ج��دي��د 

بالمنطقة الشرقية.
وأث��ن��اء ال��زي��ارة ق��دم ال��دك��ت��ور السيف 

وأهدافها  الجمعية  عن  تعريفية  نبذة 
واختصاصاتها ورسالتها ودورها ورؤيتها 
وآلية تعاملها مع الشكاوى والتظلمات، 
نشر  ف��ي  والتثقيفي  ال��رق��اب��ي  ودوره���ا 
شرائح  بين كافة  اإلنسان  حقوق  ثقافة 
المجتمع، من خالل توزيعها إلصداراتها 
وورش  ال��ن��دوات  وإق��ام��ة  الحقوقية، 

العمل والزيارات الميدانية.
مدير  المالكي  عبدالكريم  تطرق  كما  
الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  فرع 
الوطنية  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  م��الم��ح  ألب���رز 

لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
 وقد  تطرق اللقاء لعدد من المواضيع 
منها األمر الملكي القاضي بإنشاء الهيئة 
وتنظيم  ال��ف��س��اد،  لمكافحة  الوطنية 
ال��ف��س��اد،  لمكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة 
النظامي،  وم��رك��زه��ا  الهيئة  وارت���ب���اط 
وأهدافها،  الهيئة،  رس��ال��ة  إل��ى  إض��اف��ة 
تعاون  اللقاء  بحث  واختصاصاتها، كما 
عن  التبليغ  في  شرائحه  بكل  المجتمع 
مع  المالي،  أو  اإلداري  الفساد  ح��االت 
تكفل الهيئة بسرية المعلومات وأسماء 

المتعاونين معها.



7

2م
01

ر 4
مب

بت
 س

فق
وا

لم
ه ا

14
35

ة  
عد

لق
ي ا

ذ
ئة

ما
د ال

 بع
ث

ثال
د ال

عد
ال

7

األربعاء  ي��وم  بجدة  الجمعية  ف��رع  عقد 
1435/٨/27ه������������، ح��ل��ق��ة ن���ق���اش ح��ول 
ال��م��خ��درات وح��ق��وق اإلن��س��ان، حضرها 
من الجمعية:  الدكتور عمر زهير حافظ 
و  ب��ج��دة  الجمعية  ف��رع  على  ال��م��ش��رف 
األستاذ إسماعيل سجيني عضو الجمعية 
و األس���ت���اذ خ��ال��د ال��غ��ام��دي واألس���ت���اذ 
شعقة،  أبو  علي  واألستاذ  السلمي  نايف 
العميد حسن  م��ن:  إل��ى ك��اًل  ب��اإلض��اف��ة 
األحمدي مدير إدارة مكافحة المخدرات 
ناصر  ال��رائ��د  ال��م��ك��رم��ة،  م��ك��ة  بمنطقة 
الوقائية  ال��ش��ؤون  إدارة  مدير  الزهراني 
مكة  بمنطقة  ال��م��خ��درات  مكافحة  ف��ي 
من  الشمراني  أحمد  األستاذ  المكرمة، 
بالشؤون  االجتماعية  الحماية  وح���دة 
الجهني  سلطان  النقيب  االجتماعية، 
من سجون محافظة جدة، األستاذ سعيد 
الغامدي من جمعية مراكز األحياء بجدة، 
فهد  األستاذ  و  السبيعي  فيحان  األستاذ 
االجتماعية  المالحظة  دار  من  الجعيد 
أخصائي  القرشي  مشعل  األستاذ  بجدة، 
االجتماعية  المالحظة  دار  ف��ي  نفسي 
ب���ج���دة،  ال���دك���ت���ور ص����الح ال��ش��ي��خ من 
التدخين  بأضرار  للتوعية  كفى  جمعية 
إبراهيم  آل  أسامة  الدكتور  والمخدرات، 
مستشفى  برنامج  على  ال��ع��ام  المشرف 
من  الليل  محمد  األس��ت��اذ  بجدة،  األم��ل 
لجنة تراحم السجناء بجدة، ومن صحيفة 
الجفالي  عامر  األستاذ  م��ن:  ك��اًل  الشرق 

صحيفة  ومن  األه��دل،  محمد  األستاذ  و 
عكاظ األستاذ أحمد السلمي.

ف��ي ب��داي��ة ال��ل��ق��اء أل��ق��ى ال��دك��ت��ور عمر 
و  بالحضور  خاللها  رح��ب  كلمة  حافظ 
أشار إلى أهمية التطرق لهذا الموضوع 
ثم  المجتمع،  في  الوعي  نشر  أجل  من 
المخدرات  عن  مختصراً  تقريراً  عرض 
وح���ق���وق اإلن����س����ان ك����ان ال��م��ت��ح��دث 
وقد  األحمدي،  حسن  العميد  الرئيسي 
شكر سعادته  الجمعية وجميع الحضور 
التي  القضايا  ه��ذه  بمثل  الهتمامهم 
حيث  السعودي  المجتمع  تستهدف 
العامة  ال��م��دي��ري��ة  ت��ح��دث ع��ن ج��ه��ود 
المستوى  على  ال��م��خ��درات  لمكافحة 

ال��ع��ال��م��ي واإلق��ل��ي��م��ي وال��م��ح��ل��ي حيث 
وال��ب��رام��ج  التوعية  ط��رق  بعض  ع��رض 
المخدرات  إدارة مكافحة  المقدمة من 
ب��أض��رار  للتوعية  ن��ش��ر  م��ن  بالمنطقة 
المخدرات وحرص سمو وزير الداخلية 
شباب  بين  المخدرات  انتشار  بعدم 
مستهدفون  ألنهم  السعودي  المجتمع 
توعية  برامج  وأي��ض��ًا  البلد   أع��داء  من 
متعاطي  سلوكيات  لمعرفة  ل��أله��ال��ي 
المخدرات وبالتعاون مع وزارة الشؤون 
المساجد  خطباء  ل��ت��زوي��د  اإلس��الم��ي��ة 
صالة  خطب  في  اآلب��اء  توعية  نشر  في 
مراقبة سلوكيات  على  للحرص  الجمعة 
األبناء ومعرفة مراحل اإلدمان ومحاولة 

ال��ت��ص��دي ل��ه��ذه اآلف����ة م��ن��ذ ال��ب��داي��ة 
وحرصه على تعاون المسئولين  ورجال 
الحرص  على  واألمهات  واآلب��اء  األعمال 
المخدرات  من  وأبنائنا  مجتمعنا  على 
تنوي  لعصابات  ضحية  يكونوا  ال  حتى 
فئات  بين  الخطيرة  ال��م��واد  ه��ذه  نشر 
وضع  ت��م  اللقاء  نهاية  وف��ي  المجتمع، 

عدد من التوصيات الهامة كان منها:
1- يجب نشر التوعية بين األسرة.

من  والحمالت  البرامج  نشر  زي��ادة   -2
للمجتمع  توعوية   ون��دوات  محاضرات 

كافة.
والتعاون  األحياء  مراكز  دور  تفعيل   -3
ل��ألس��ر  تثقيفية  ب���رام���ج  ل��خ��ل��ق  م��ع��ه��ا 

والشباب.
ورجال  المسئولين  من  الجهود  تضافر   -4
األعمال الحتواء الشباب وذلك لخلق أماكن 

ترفيهية ومحاضرات دينية.....الخ.
ال���ج���ه���ات  م����ع  اج����ت����م����اع  ع���ق���د   -5
بأضرار  التوعية  برنامج  المختصة لدعم 

المخدرات.
٦- ال��ت��ش��اور م��ع رج���ال األع��م��ال حول 
بن  مشعل  األمير  برنامج  مشروع  دعم 
منطقة  أم��ي��ر  عبدالعزيز  ب��ن  عبدالله 
من  المجتمعية  للوقاية  المكرمة  مكة 
المكرمة  المخدرات بمنطقة مكة  خطر 
كاًل  في  للوقاية  مراكز   3 بإنشاء  وذل��ك 
المقدسة  والعاصمة  جدة  محافظة  من 

ومحافظة الطائف. 

فرع اجلمعية بجدة يعقد حلقة نقاش حول املخدرات وحقوق اإلنسان

فرع اجلمعية باجلوف يشارك في تدريب طالب كلية الشريعة والقانون

بالجوف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الجمعية  ف��رع  أت��اح 
والقانون  الشريعة  طالب كلية  من  عدد  تدريب  فرصة 
للعام  ال��ث��ان��ي  ال��دراس��ي  الفصل  ف��ي  ال��ج��وف  بجامعة 
الدكتور  طارش  بمتابعة وإشراف  الجامعي 1434/35ه� 
الشمري المشرف على فرع الجمعية بالجوف ولقد أطلع 
التعامل معها  القضايا وإجراءات  الطالب على عدد من 
الجوانب  تدعم  وتطبيقية  عملية  خبرة  أكسبهم  مما 
النظرية التي تلقوها من خالل الخطة الدراسية الجامعية 
للمتدربين شهادات  أعطيت  التدريب  فترة  نهاية  وفي 

تفيد بتدريبهم في الفرع.
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 متى بدأت فكرة خط نجدة الطفل؟
م��ن��ذ 25 س��ن��ة في  ال���ف���ك���رة  ب�����دأت 
مؤسسة  عملت  حيث  الهند  ش��وارع 
بيليموريا  جيرو  الطفل  مساندة  خط 
اج��ت��م��اع��ي��ة ح��ي��ث أعطت  ك��ن��اش��ط��ة 
منهم  وطلبت  هاتفها  رق��م  األط��ف��ال 

االتصال في حال احتاجوا لذلك.

لم يتوقف الهاتف عن الرنين!
أن  بيليموريا  ج��ي��رو  أدرك���ت  حينها 
ما  بحاجة لشخص  األطفال حقاً  هؤالء 
فظهرت  لمساعدتهم،  إليه  يتحدثون 
فكرة وجود الرقم المجاني و بدأت في 
الهند   في  لألطفال  هاتف  خط  إقامة 
وهي الخدمة األولى والوحيدة لنجدة 
وقد  الهند،  ف��ي  الهاتف  عبر  الطفل 
كان نهج خط هاتف لألطفال االستعانة 
الهاتف  على  ليجيبوا  بالمتطوعين 
الطفل  إل��ى  مباشرة  يذهبوا  ث��م  وم��ن 
حافظ  وق��د   ، المساعدة  يطلب  ال��ذي 
المكالمات  سجل  على  المتطوعون 
ل��ي��ك��ون ه���ذا ال��س��ج��ل ب��ي��ان��ات هامة 
الطفل،  لحماية  سياسات  لوضع  جدا 
في  المساعدة  خطوط  وضع  وبالتالي 

مركز سياسة حماية الطفل.

التحول إلى مشروع دولي:
ظهرت  الهند،  في  التجربة  نجاح  بعد 
إلى مشروع عالمي وقد  التحول  فكرة 

كان هذا لسببين رئيسيين: 
1-أن األطفال أنفسهم طلبوا ذلك. 

2- استالم العديد من الطلبات النشاء 
فروع حول العالم للمؤسسة .

ول��ك��ن  ب��دالً م��ن ذل��ك ت��م خلق شبكة 
التقنية  ال��م��س��اع��دة  وف���رت  عالمية 
الخدمة   تبدأ  أن  يمكن  التي  للبلدان 
المساعدة  خطوط  بتوسيع  تقوم  أو 

الخاصة بها.
مساندة  لخطوط  دول���ي  تجمع  وف��ي 
الطفل في بيون، الهند في عام 2001، 
نجدة  خ��ط  ممثلي  م��ن  ع���دد  ن��اق��ش 
الطفل  نجدة  خط  إلى  الحاجة  الطفل 
خطوط  لدعم  المساعدة”،  “مكتب 
على  والتركيز  الحالية  الطفل  مساندة 

مساعدة إنشاء خطوط جديدة.
إل��ى م��ش��اورة دولية  وق���د  أدى ذل��ك 
عام 2003، والذي عقد في أمستردام، 
لخطوط  م��م��ث��اًل   49 وح��ض��ر  ه��ول��ن��دا، 
مساندة الطفل من جميع أنحاء العالم.
ومن ضمنهم أعضاء خطوط المساعدة 
أوروبيين حاولوا تشكيل تعاون أوروبي 

للخدمة. 
أن  أصبح خط  إل��ى   التحول  كان هنا 
حيث  دول��ي��اً   م��ش��روع��اً  الطفل  نجدة 
 2003 عام  في   )CHI( رسمياً  انطلقت 

في أمستردام، هولندا.

م���اه���و خ����ط م���س���ان���دة ال���ط���ف���ل ف��ي 
السعودية 116111؟

عام  الطفل  مساندة  خط   تأسيس  تم 
2011/1432م لمساندة ودعم  األطفال 
دون سن الثامنة عشرة، وذلك استجابة 
في  للطفولة  المختلفة  لالحتياجات 
ه��ات��ف��ي مجاني  رق���م  ع��ب��ر  ال��م��م��ل��ك��ة 
وموحد، بهدف توفير المشورة لألطفال 
أو مقدمي الرعاية لهم، ومتابعة توفير 

تقرير حول

خدمات الرعاية والحماية لألطفال عبر 
هذه  تقديم  ع��ن  المسئولة  الجهات 
الخدمات، وهو مركز اتصال مركزي تم 
تجهيزه بأحدث الوسائل الفنية لمراكز 
أيام األسبوع  االتصاالت ويعمل خالل 
12 ساعة يوميًا، ويتم تلقي االتصاالت 
والتعامل  المملكة  مناطق  كافة  م��ن 
ومشرفات  أخصائيات  قبل  من  معها 
مراقبة  خالله  من  يتم  م��درب��ات، كما 

معايير األداء والجودة.

من هم شركاء خط مساندة الطفل في 
السعودية؟

هي الجهات المعنية بتقديم خدمات 
عضوية  وتحمل  المملكة،  في  للطفولة 
المجلس اإلشرافي لخط مساندة الطفل 

وهي:
1- برنامج األمان األسري الوطني

الحرس  ب���وزارة  الصحية  ال��ش��ؤون   -2
الوطني

3- وزارة الشؤون االجتماعية
4- وزارة التربية والتعليم

5- وزارة الصحة
٦- وزارة الداخلية )األمن العام(

7- هيئة حقوق اإلنسان
٨- هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

9- الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
10- شركة االتصاالت السعودية

ال��ع��ام��ة  اإلح����ص����اءات  م��ص��ل��ح��ة   -11
والمعلومات

12- اللجنة الوطنية للطفولة
للطفولة  المتحدة  األم��م  منظمة   -13

)اليونيسيف(

خطوط مساندة الطفل حول العالم 
للتنمية  العربي  الخليج  برنامج   -14

)أجفند(
15- المعهد العربي إلنماء المدن

1٦- جمعية طب األطفال السعودية
17- إمارة منطقة الرياض

م���ا ه���و ال��م��ج��ل��س اإلش����راف����ي لخط 
مساندة الطفل في السعودية؟

السمو  ت���رأس���ه ص��اح��ب��ة  م��ج��ل��س  ه���و 
الله  عبد  بنت  عادلة  األميرة  الملكي 
رئيسة   - س��ع��ود  آل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 
برنامج األمان األسري الوطني- ، ويضم 
الطفل ويتم  الشركاء في خط مساندة 
لعمل  المرحلي  التخطيط  خالله  من 
المستقبلية  سياساته  ورس���م  ال��خ��ط 

وتجاوز العقبات التي تعترض عمله.

8
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الخدمة لألطفال في الوقت المناسب .
7. السعي المستمر نحو األفضل بهدف 
تحسين جودة الخدمات المقدمة من 
في  الطفل  حقوق  إنفاذ  مراقبة  خ��الل 
الحماية والرعاية في المملكة والشراكة 
المعنية  المحلية  ال��م��ؤس��س��ات  م��ع 
ب��ال��ط��ف��ول��ة وم��ن��ظ��م��ات خ��ط��وط نجدة 

الطفل الدولية.
المجلس  ي��رى  أخ���رى  أه���داف  أي   .٨
اإلشرافي على خط مساندة الطفل أنها 
ضمن  الفضلى  الطفل  مصالح  تحقق 

نشاط الخط. 

 ماهي أنواع االتصاالت الواردة لخط 
مساندة الطفل في السعودية 116111؟

أوالً: االتصاالت الجادة:
1-   اتصال استشارة:

أو  للطفل  االن��ص��ات  يتم  خ��الل��ه  وم��ن 
عبر  المناسبة  المشورة  وتقديم  ذويه 
خيارات يطرحها الطفل، مع المساعدة 
ت��وف��ي��ر ب��دائ��ل وخ���ي���ارات ممكنة  ف��ي 
و  المشكلة،  حل  في  تساعد  ومتاحة 
االستشارة  بتقديم  االتصال  ينتهى  قد 
أو في بعض األحيان قد يستلزم إحالة 

المشكلة إلى الجهات المعنية بحلها.
2-   اتصال المتابعة:

وهو االتصال الذي يقوم الطفل أو ذووه 
بمتابعة مشكلة تم طرحها مسبقاً.

3-   االتصال االستفساري:
خالله  م��ن  يستفسر  ال���ذي  االت��ص��ال 
ال��م��ت��ص��ل ع���ن ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل ال��خ��ط 

والخدمات التي يقدمها.

ثانياً: االتصاالت االختيارية:
1- االتصال المقطوع:

المكالمة  بإنهاء  المتصل  فيه  ويقوم 
فور الرد عليها.

2- االتصال الصامت:
المتصل  فيه  يظل  ال��ذي  االتصال  وهو 
ب��ع��د ال���رد عليه وح��ت��ى إن��ه��اء  ص��ام��ت��اً 

هذه  خ��الل  وم��ن  طرفه،  من  المكالمة 
باستعراض  األخ��ص��ائ��ي��ة  ت��ق��وم  ال��ف��ت��رة 
له  يقدمها  أن  يمكن  التي  الخدمات 
الخط، وتشجعه ليتحدث عن مشكلته.

3- االتصال البذيء:
يتضمن عبارات  الذي  االتصال  ويعني 
واآلداب  اللياقة  ح���دود  ع��ن  خ��ارج��ة 
ال��ع��ام��ة، وي��ت��م إب����الغ ال��م��ت��ص��ل بأنه 
ستنهى المكالمة، وبإمكانه     االتصال 
مجدداً عندما يكون مستعداً للحديث 

بطريقة الئقة.
4-اتصال اللعب:

الشخص  به  يقوم  ال��ذي  االتصال  وهو 
أو مجموعة بقصد اإلزعاج )كالصرخ أو 
إصدار أصوات مبهمة( بهدف التسلية 
بعد  المكالمة  إنهاء  ويتم  أكثر،  ليس 
أن  يمكن  التي  الخدمات  استعراض 
على  المتصل  ويتشجع  الخط،  يقدمها 

الحديث وعدم تجاوبه لفترة طويلة.
5- االتصال الخيالي:

مشكلة  ب��ط��رح  المتصل  ف��ي��ه  وي��ق��وم 
بهدف  مختلفة  ت��س��اؤالت  أو  وهمية 
ومن  معه،  الخط  تعامل  اختبار كيفية 
لطرح  االتصال الحقاً  يعود  أن  الممكن 
فى  مساعدته  بهدف  حقيقية  مشكلة 

عالجها.
٦-   االتصال الخاطيء:

ب���ه خط  ي��ق��ص��د  ال�����ذي ال  االت����ص����ال 
أو  خطأ   االت��ص��ال  تم  ولكن  المساندة 

كان المقصود رقم آخر.

قصص  النجاح لخط مساندة الطفل 
في السعودية:

القصة األولى:

العمر  م��ن  تبلغ  فتاة  م��ن  ات��ص��ال  ورد 
والدها سوف  بأن  فيه  17 عاماً ذكرت 
بالسن  ط��اع��ن  ل��رج��ل  بتزويجها  ي��ق��وم 
والدتها  وأن  عاماً،   ٨3 العمر  من  يبلغ 

وزوجته  والدها  مع  تقيم  وهي  مطلقة 
ثالث  بطرف  االستعانة  حاولت  وأنها 
بالعدول  وال��ده��ا  واق��ن��اع  لمساعدتها 
عن رأيه ولكن دون جدوى، ولوحظ من 
النفسية  حالتها  تدهور  الفتاة  حديث 
وتفكيرها  والدها  من  الشديد  وخوفها 
ب��ال��ه��روب م���ن  ال��م��ن��زل ف��ي ح���ال تم 

إجبارها على الزواج.

ت���م ط��م��أن��ة ال��ف��ت��اة وت��ق��دي��م ال��دع��م 
ال��م��ع��ن��وي ل��ه��ا وت��ه��دئ��ت��ه��ا وال��ت��أك��ي��د 
وعدم  والهدوء  بالصبر  بالتحلي  عليها 
وأن��ن��ا  ال��م��ن��زل  م��ن  ب��ال��ه��رب  التفكير 
نحيل  س��وف  الطفل  مساندة  خط  في 
المختصة التخاذ  الجهات  إلى  قضيتها 
اإلجراءات النظامية لوقف هذا الزواج.
وبعد ذلك تم إحالة مشكلة الطفلة فوراً 
إلى الجمعية الوطنية لحقوق االنسان, 
بالتواصل  الجمعية  قامت  إثرها  على 
عن  بالعدول  واقناعه  الفتاة  وال��د  مع 
لهذا  الوخيمة  وب��ال��ع��واق��ب  تزويجها 
تبعات  من  عليه  سيترتب  وما  ال��زواج 
وأضرار نفسية للفتاة مستقباًل في حال 

أصر على تزويجها.

الفتاة  ت��واص��ل��ت  وب��ع��د ح��وال��ي ش��ه��ر 
تم  ما  على  الشكر  وقدمت  الخط  مع 
في  لها من خدمة كبيرة جداً  تقديمه 
لن  بأنها  وذك��رت  زواجها  وإلغاء  منع 
تتردد في االتصال مرة أخرى بالخط في 

حال واجهت أي مشكلة.

القصة الثانية:

تبلغ  أطفال  لثالث  أم  من  اتصال  ورد 
ذك��رت  س��ن��وات،   10-7 بين  أع��م��اره��م 
منذ  أطفالها  أب  ع��ن  انفصلت  بأنها 
قضائي  حكم  لديها  وأن  سنة  ح��وال��ي 
ولكن  أس��ب��وع��ي��اً  ب��ال��زي��ارة  ل��ه��ا  يسمح 
وأب��دت  بالمواعيد،  ملتزم  غير  األب 

مما يتكون مجلس إدارة خط مساندة 
الطفل؟

التنفيذي مجموعة من  المجلس  يضم 
الجهات التنفيذية الشريكة في الخط، 
وسير  الخط  في  األداء  آليات  ويناقش 
المشكالت  معالجة  وس��ب��ل  ال��ع��م��ل، 
الفنية واإلدارية التي قد تواجه العمل 

في مركز االتصال.

ماهي أهداف خط مساندة الطفل في 
السعودية116111؟

الطفل  مساندة  خط  أهداف  التختلف 
ف���ي ال��س��ع��ودي��ة ع���ن أي م���ن خ��ط��وط 
ال��م��س��ان��دة ح���ول ال��ع��ال��م ول��ك��ن يتم 

تلخيصها من المؤسسة كالتالي:
األطفال  من  االتصاالت  كافة  تلقي   .1
تقديم  بهدف  لهم  الرعاية  مقدمي  أو 
الساعة  م��دار  على  ذل��ك  و  المساندة 

طيلة أيام األسبوع .
وسهولة  ال��خ��ط  خ��دم��ات  شمولية   .2
ال���وص���ول إل��ي��ه��ا خ��اص��ة م���ن ال��ف��ئ��ات 
األكثر احتياجًا أو تعرضًا للخط ومراعاة 
تغطيتها للنطاق الجغرافي في المملكة.
ال���ف���وري���ة  ال����م����ش����ورة  ت���ق���دي���م   .3
مقدمي  أو  ل��ألط��ف��ال  وال��م��ت��خ��ص��ص��ة 
الرعاية لهم بشان المشاكل الواردة في 

االتصاالت .
وبناء  م��ع��ن��وي��ًا،  األط��ف��ال  م��س��ان��دة   .4
ثقتهم لمساعدتهم على اتخاذ القرارات 

المتعلقة بهم بأنفسهم .
احتياجات  تلبية  ف��ي  المساهمة   .5
خ��الل  م��ن  مشاكلهم  وح���ل  األط���ف���ال 
المعنية  الجهات  مع  الفعال  التواصل 
وم��ت��اب��ع��ة ت��وف��ي��ر خ���دم���ات ال��رع��اي��ة 
الجهات،  تلك  قبل  من  لهم  والحماية 

والتحقق من بلوغها لألطفال.
ال��ح��االت  ال���ف���وري م���ع  ال��ت��ع��ام��ل   .٦
وال���ط���ارئ���ة م���ن خ����الل آل���ي���ة اإلح���ال���ة 
عن  المسئولية  للجهات  ال��م��ب��اش��رة 
بلوغ  متابعة  م��ع  ال���ف���وري،  ال��ت��دخ��ل 
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رير
يعانون تق فهم  أطفالها  على  خوفها  األم 

م��ن ال��ع��ن��ف ال��ن��ف��س��ي واإله���م���ال من 
يتعرضون  وزوج��ت��ه كما  وال��ده��م  قبل 
ألشد أنواع العنف اللفظي واالستهزاء 
الى  إض��اف��ة  تافهة  وال��ص��راخ ألس��ب��اب 
زيارتهم  عند  األطفال  على  يظهر  ذلك 
ل��وال��دت��ه��م آث����ار اإله���م���ال م��ن حيث 
وافتقارهم  تغذيتهم  وس��وء  ملبسهم 
هذه  في  لهم  الالزمة  الصحية  للرعاية 

المرحلة العمرية.

تم طمأنة األم وتقديم الدعم المعنوي 
يتمتع  ال��خ��ط  ب��أن  ثقتها  وك��س��ب  لها 
بالسرية التامة تجاه جميع المتصليين 
المشكلة  ب��ي��ان��ات  أخ���ذ ك��اف��ة  وب��ع��د 
القانوني  المستشار  منها لعرضها على 
لعدد من  أطفالها  إحالة مشكلة  تمت 
الجهات المعنية والتي قامت بتمكين 
منتظم  بشكل  أطفالها  رؤي��ة  من  األم 

وحمايته من اإليذاء واإلهمال.
س��اه��م��ت ج��ه��ود ه���ذه ال��ج��ه��ات في 

والد  بحق  النظامية  اإلج��راءات  إتخاذ 
األطفال وزوجته.

وشكرت  الحقاً  االتصال  األم  ع��اودت 
قضيتها  م��ع  تجاوبهم  لسرعة  ال��خ��ط 
مشكلتها  حل  على  لها  ومساعدتهم 
في االتصال مرة  أبداً  تتردد  وبأنها لن 
ف��ي ح��ال واج��ه��ت أي  بالخط  أخ���رى 

مشكلة.
القصة الثالثة:

من  تبلغ  طفله  وال��دة  من  اتصال  ورد 
العمر 9 أعوام تذكر فيه بأنها الحظت 
النفسية  ال��م��ش��ك��الت  ب��ع��ض  م��ؤخ��راً 
وترفض  على طفلتها فهى عنيدة جداً 
االستماع لها أو تقبل توجيهاتها وأنها 
ت��ع��ان��ي م��ن ال��ت��ب��ول ال�����الإرادي ل��ي��اًل، 
بواجباتها  والقيام  االستذكار  وتكره 
المدرسية، مما دفع األم إلى إجبارها 
ازداد  حيث  االس��ت��ذك��ار،  على  بالقوة 
الذهاب  عن  التام  وامتناعها  العناد 

يشير التقرير السنوي لخط مساندة الطفل إلى ارتفاع عدد حاالت االستشارات واالحاالت التي بلغت 9545 استشارة و150 
إحالة مقارنة ب�3٨0 استشارة و49 إحالة في العام الماضي.

فيما سجلت الرياض أعلى نسبة في االتصاالت الجادة التي ترد للخط بنسبة 31% ثم حلت مكة المكرمة والمنطقة الشرقية 
بعدها بنسبة 15% ثم القصيم بنسبة 9% وعسير وجازان ٨% ثم المدينة المنورة بنسبة ٦% فالجوف وتبوك بنسبة 2% وأخيراً 

تساوت كل من حائل والباحة ونجران والحدود الشمالية بنسبة %1.
العام ونتيجة لحملة  بداية  العام 37.٦% ولكن مع  بداية  الراشدين هم األمهات في  للمتصلين من  النسبة األكبر  وكانت 
التوعية المدرسية ارتفعت نسبة االتصاالت الواردة من األطفال بشكل كبير، وهم الفئة المستهدفة بالدرجة األولى خصوصاً 
من الفتيات، وقد تجاوزت نسبة األطفال من الفتيات عدد االتصاالت الواردة حيث بلغت 50.7% بينما كانت نسبة اتصال 

الفتيان ٦.2% مما يدعو لمزيد من البحث لتفسير التباين.
وفي تفصيل لالتصاالت الجادة من قبل المستهدفين من األطفال شكلت المشاكل النفسية واالجتماعية نسبة 31%، تلتها 
باإليذاء  المتعلقة  االتصاالت  تتجاوز  لم  بينما   %20 بواقع  األسرية  العالقات  مشاكل  ثم   %22 بنسبة  المدرسية  المشاكل 

واإلهمال نسبة ٨%. 
وأحال خط مساندة الطفل خالل هذا العام 150 مشكلة تلقاها إلى عدد من المؤسسات والجهات المعنية بخدمة الطفولة من 
خالل ضباط االتصال وبلغت نسبة اإلحاالت عالية الخطورة، والتي تستلزم التدخل الفوري 9% فيما كانت نسبة المشاكل 
متوسطة الخطورة 25% ولكنها تستلزم التدخل العاجل، بينما كانت المشاكل التي تشكل خطورة منخفضة ٦5%، ونجحت 
الجهات المعينة التي أحيلت إليها هذه الحاالت في حل 51% منها، وذلك بصورة نهائية وال يزال العمل جاريا على معالجة 

باقي المشكالت.

إحصائيات خط مساندة الطفل في السعودية:

٪31

الريا�س

٪15

مكة

املكرمة

٪15

املنطقة 

ال�سرقية

٪9

الق�سيم

٪8

ع�سري

٪8

جازان

٪6

املدينة

املنورة

٪2

اجلوف

٪2

تبوك

٪1

حائل

٪1

الباحة

٪1

جنران

٪1

احلدود

ال�سمالية
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منح الأطفال واليافعني �سوتًا حول العامل 

11

للمدرسة إضافة إلى أن األم لم تالحظ 
أي تقدم بمستواها الدراسي.

سلوكيات  ع��ن  األم  م��ع  التحدث  ت��م 
واتضح  معها  تعاملها  وكيفية  طفلتها 
م��ن خ���الل ال��ح��دي��ث أن���ه رب��م��ا تكون 
ال��ط��ف��ل��ة ت��ع��ان��ي م��ن اض���ط���راب “ف��رط 
ال��ح��رك��ة وت��ش��ت��ت االن���ت���ب���اه” ول��ي��س 
نهاية  وفي  عناد،  أنه  األم  تعتقد  كما 
بضرورة  األم  على  التأكيد  تم  االتصال 
ع����رض ال��ط��ف��ل��ة ع��ل��ى م��خ��ت��ص ي��ق��وم 
بتشخيص حالتها وتحديد نوع الرعاية 
تحتاجها  التي  والتعليمية  التربوية 
إعطائها  تم  أن��ه  إل��ى  باإلضافة  الطفلة 
إرشادات فيما يتعلق بالتبول الالإرادي 

الليلي الذي تعاني منه الطفلة.

بعد ذلك بفترة تواصلت األم مع الخط 
وإرشادها  لمساعدتها  الشكر  وقدمت 
ألخذ الطفلة لطبيب مختص الذي أكد 
لها بأن طفلتها تعاني فعاًل من اضطراب 
“فرط الحركة وتشتت االنتباه” وأبدت 
رضاها عن الخدمات المقدمة من قبل 
ت��ت��ردد ف��ي االت��ص��ال  ل��ن  ال��خ��ط وبأنها 
مرة أخرى بالخط في حال واجهت أي 

مشكلة.

القصة الرابعة:

ورد اتصال من فتاه تبلغ من العمر 17 
صحية  مشاكل  ع��دة  من  تعاني  عاماً 
باإلضافة إلى معاناة أخيها 1٦ عاماً من 

نوبات غضب متكررة لم تستطع معرفة 
عالجه  على  قدرتهم  وع���دم  أسبابها 
عن  بعيدة  ق��ري��ة  ف��ي  سكنهم  بسبب 
المستشفيات، حيث ذكرت أن والدها 
التي توفيت منذ  منفصل عن والدتها 

فترة قريبة وتسكن حالياً مع جدها.
بمساعدة  أيضاً  ترغب  أنها  وأض��اف��ت 
حيث  بالدراسة  االلتحاق  على  أخيها 

أنه لم يدرس مطلقاً.

تم االنصات لها بصورة فعالة لتحفيزها 
خالل  من  الحقاً  اتضح  الحديث،  على 
بأن أخيها يعاني من اإلدمان  الحديث 
تم  ذلك،  في ذكر  مترددة  وأنها كانت 
الصحة  وزارة  إلى  الفتاة  مشكلة  إحالة 
الصحية  الرعاية  وتوفير  الفتاه  لعالج 
الالزمة لها وتم إدخال األخ لمستشفى 
وتأهيله  اإلدم����ان  م��ن  ل��ع��الج��ه  األم���ل 
إلى  حالته  وتحويل  وج��س��دي��اً  نفسياً 
وزارة التربية والتعليم تمهيداً اللحاقة 

بالتعليم.

القصة الخامسة:

ورد اتصال من فتاه تبلغ من العمر 17 
عاما انقطعت عن الدراسة منذ الصف 
معاملة  س��وء  بسبب  اإلبتدائي  األول 
مما  بها  واستهزاءها  المعلمات  إحدى 
أدى إلى كرهها الشديد للمدرسة وفي 
للدراسة  المعاودة  ق��ررت  العام  ه��ذا 
في الفترة المسائية وبدأت تعاني من 
استهزاء جميع من حولها بها وخصوصاً 

من أشقائها األصغر سناً.

والتحدث  بفاعلية  للفتاة  االنصات  تم 
على  ومساعدتها  مشاعرها  عن  معها 
األف��ك��ار  وح��ص��ر  االن��ف��ع��ال��ي  التنفيس 
باالفكار  واستبدالها  المحبطة  السلبية 
اإلي��ج��اب��ي��ة وإرش����اده����ا إل���ى م��م��ارس��ة 
وتشجيعها  ال��ف��ع��ال��ة  األن��ش��ط��ة  ب��ع��ض 
اإليجابيين  األش��خ��اص  م��راف��ق��ة  ع��ل��ى 
والداعمين لها واالبتعاد عن األشخاص 

السلبين المحبطين لها.

الفتاة  تواصلت  أسبوع  حوالي  وبعد 
تم  ما  على  الشكر  وقدمت  الخط  مع 
وأبدت  ودعم،  نصائح  لها من  تقديمه 
رض��اه��ا ع��ن اإلرش����ادات ال��ت��ى قدمت 
تقدمها  إل��ى  أدت  ب��دوره��ا  وال��ت��ى  لها 
ال��خ��ط على حسن  ال��دراس��ي وش��ك��رت 
ت��ج��ده عند  ل��م  اإلن��ص��ات لها وال���ذي 
تتردد  لن  بأنها  وذك��رت  مسبقاً،  أح��د 
في االتصال مرة أخرى بالخط في حال 

واجهت أي مشكالت مستقباًل.

القصة السادسة:

العمر   م��ن  يبلغ  طفل  م��ن  ات��ص��ال  ورد 
لإليذاء  وإخ��وت��ه  هو  يتعرض  عاماً   13
وال��ع��ن��ف )ج���س���دي، ن��ف��س��ي(، حيث 
يتعرض الطفل للضرب المبرح بأدوات 
من  ط���رده  إل���ى  إض��اف��ة  وثقيلة  ح���ادة 
قبل  م��ن  الليل  منتصف  ف��ي  المنزل 
زوجة والده دون أي تدخل من األب، 

مما أدى إلى إدخال الطفل المستشفى 
ألك��ث��ر م��ن م���رة، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل��ك 
بسبب  وذل��ك  ال��دراس��ة  ع��ن  انقطاعه 
إجبار زوجة والده له بالقيام باألعمال 

المنزلية الشاقة.

ومعرفة  للطفل  الفعال  اإلنصات  بعد 
لكونها  ونظراً  مشكلته  تفاصيل   كافة 
فوري  ب��الغ  تقديم  تم  الخطورة  عالية 
اإلجتماعية  للحماية  العامة  ل���إلدارة 
ب����وزارة ال��ش��ؤون اإلج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ي 
ب���دوره���ا ق���ام���ت ب��ال��ت��دخ��ل وات���خ���اذ 
الطفل  حماية  في  ساهمت  إج���راءات 

وإخوته من اإليذاء.

يعتبر 16 مايو يوماً عاملياً 
خلطوط مساندة الطفل 
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جهود من عدة دول ملكافحة الزواج القسري

تجريم الزواج القسري في بريطانيا
مرة  وألول  ق��ان��ون��ًا  بريطانيا  أص���درت   
جناية  ويعتبره  القسري  ال��زواج  يجرم 

تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات.
القسري  الزواج  اعتبر  الجديد  القانون 
ج��ري��م��ة ج��ن��ائ��ي��ة ع��ق��وي��ت��ه��ا ال��س��ج��ن، 
في  التنفيذ  حيز  ال��ق��ان��ون  دخ��ل  وق��د 
الرعايا  على  ينطبق  كما  وويلز  إنجلترا 
كان  أن  بعد  الخارج،  في  البريطانيين 
السابق  في  البريطانية  المحاكم  دور 
مقتصراً على إصدار أوامر قضائية بمنع 
ال���زواج اإلج��ب��اري ف��ي بعض ال��ح��االت 
وج��ود  دون  عنها  اإلب����الغ  ي��ت��م  ال��ت��ي 

نصوص تسمح بالعقاب.
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل ق���ال���ت وزي����رة 
إن  م��اي  تيريزا  البريطانية  الداخلية 
لكل  “م��أس��اة  تمثل  ال��م��م��ارس��ة  ه���ذه 
يعد  تجريمها  أن  وأض��اف��ت  ضحية”، 
“خطوة مهمة من قبل الحكومة لضمان 
يكون  وأن  للضحايا،  ال��ق��ان��ون  حماية 
في  وال��ح��ري��ة  واألم����ان،  الثقة،  لديهم 

االختيار”.
إن  البريطانية  الداخلية  وزارة  وتقول 
ال���زواج القسري “ه��و ال���زواج ال��ذي ال 
أو كالهما  ال��زوج��ي��ن  أح��د  فيه  ي��واف��ق 
على  ُي��ج��َب��ران  لكنهما  ال�����زواج،  ع��ل��ى 
إتمامه من خالل وسائل تشمل الضغط 
البدني، والنفسي، والمالي، والجنسي، 
وال����ع����اط����ف����ي”، وك����ان����ت ال��م��ح��اك��م 
البريطانية في السابق قادرة فقط على 
ال���زواج  بمنع  قضائية  أوام����ر  إص����دار 

يتم  التي  الحاالت  بعض  في  اإلجباري 
االبالغ عنها دون وجود نصوص تسمح 

بالعقاب.
الماضي  العام  في  أنه  بالذكر  الجدير 
ت��ع��ام��ل��ت وح�����دة ال�������زواج ال��ق��س��ري 
نحو  وكان  حالة،   1.302 مع  الحكومية 
٨2 بالمئة منها من النساء، و1٨ بالمئة 
من الرجال، بينما كان األشخاص الذين 
تقل أعمارهم عن 15 سنة يمثلون نحو 

15 بالمئة.

 74 من  ضحايا  الحاالت  تلك  وشملت 
منها  بالمئة   43 تتعلق  مختلفة،  دولة 
الهند، و10  بباكستان، و11 منها تخص 

بالمئة تخص بنغالديش.
منظمة  أك����دت  االت���ج���اه  ذات  وف���ي 
مليون   700 من  أكثر  أنه  اليونيسيف 
ال��زواج  على  أرغمت  العالم  في  ام��رأة 

القسري. 
قد   فإنه  العربي   BBC لموقع  ووف��ق��اً 
أك��د م��ؤخ��راً  أن ع��دد األط��ف��ال الذين 
الساخن  األط��ف��ال  بخط  ات��ص��اال  أج���روا 
للتعبير عن قلقهم من أنهم قد يجبرون 
م��رات في  ال��زواج تضاعف ثالث  على 

السنوات الثالث األخيرة.
الجمعية  من  تشاند،  آش  دكتور  وقال 
األط��ف��ال  ض��د  العنف  لمنع  الوطنية 
“ال���ع���دي���د م���ن ص��غ��ار ال��س��ن ال��ذي��ن 
يتصلون بخدمتنا الخاصة بخط األطفال 
األم���ر يشعرون  ب��ش��أن ذل���ك  ال��س��اخ��ن 
حقهم  أن  ويشعرون  والقلق،  بالخوف، 
ان��ت��زع  ق��د  حياتهم  ف��ي  التحكم  ف��ي 

منهم”.

اطالق مشروع بباكستان 
لتأسيس »مناطق خالية من زواج 

القاصرات«
مبعوث  ب��راون،  غ��وردون  مؤخراً  أعلن 
األمم المتحدة الخاص لشؤون التعليم، 
سيجري  تجريبي  مشروع  اط��الق   عن 
الحيلولة  بهدف  باكستان  في  تطبيقه 
رغم  ال��زواج  على  الفتيات  إجبار  دون 

إرادتهن.
وقال بروان  إنه سيتم تشجيع المعلمين 
ظاهرة  مواجهة  ب��دور  االض��ط��الع  على 
الزواج المبكر للفتيات، مشيراً  إلى أن 
وحرمانهن  الزواج  على  الفتيات  إرغام 
من التعليم أمر غير مقبول في العالم 
المبكر  الزواج  إن   “ الحديث، وأضاف 
التعليم  الفتيات من حقهن في  يحرم 

ومن طفولتهن”.
تشجيع  ه��و  عمله  ن��ري��د  ““م���ا  وت��اب��ع 
ال��ف��ت��ي��ات ع��ل��ى أن ي��ك��ن أك��ث��ر وع��ي��اً 
ب��ح��ق��وق��ه��ن، وت��ش��ج��ي��ع ال��م��ع��ل��م��ات 
الزواج  لرفض  سوية  للعمل  والطالبات 

المبكر”.

احلكومة 

الربيطانية اأ�س�ست 

وحدة ملكافحة 

الزواج الق�سري  

واأنتجت اأفالمًا 

لتوعية �سغار ال�سن 

الذين يجبرون  العربي فإنه يقدر عدد   BBC وفقاً ملوقع 
بني  شخص،  آالف  بثمانية  سنوياً  بريطانيا  في  ال��زواج  على 

رجل وإمرأة
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جهود مكثفة من وزارة العدل ضمن مشروع امللك عبد الله لتطوير مرفق 
القضاء

القضائية  األعباء  تخفيف  إط��ار  ضمن 
نقل  خ��الل  م��ن  العامة  المحاكم  على 
وإسنادها  اختصاصاتها  م��ن  العديد 
إل���ى م��ح��اك��م م��س��ت��ق��ل��ة، اف��ت��ت��ح وزي��ر 
العيسى  محمد  الدكتور  مؤخراً  العدل 
المحاكم  منظومة  الرياض  مدينة  في 
بانطالق  ب���دأت  وال��ت��ي  المتخصصة 
ومحاكم  الشخصية  األح���وال  محاكم 
التجارية  المحاكم  تتلوها  التنفيذ 

والعمالية.
ه���ذا م��ا أك����ده  ال���وزي���ر خ���الل كلمة 
فيها  ج��اء  االف��ت��ت��اح  بمناسبة  أل��ق��اه��ا 
المحاكم  ه��ذه  ف��ي  العمل  ب���دَء  “إنَّ 
تفعيل  ف��ي  كبيرة  تحول  نقطَة  يمثل 
ال��ن��ظ��ام ال��ق��ض��ائ��ي ال��ح��دي��ث ع��ل��ى إث��ر 
الشرعية  ال��م��راف��ع��ات  نظامي  ص���دور 
واإلجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال 
االس��ت��ع��دادات ال��ب��ش��ري��ة واإلج��رائ��ي��ة 
واإلدارية في إطار الدعم الكبير الذي 
يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم 
بن  الملك عبدالله  الشريفين  الحرمين 
عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء”، الفتاً 
إلى أن تلك الخطوة ستؤدي إلى تحقيق 
الجلسات  مواعيد  ق��رب  م��ن  المزيد 
تركيز  عن  فضاًل  القضايا،  إنهاِء  وسرعة 

النظر القضائي في تخصص واحد.
ع��ل��ى أن م��ح��ك��م��ة األح�����وال  م���ؤك���داً 
فعلياً  ب���دأت  ال��ري��اض  ف��ي  الشخصية 
بتنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة إال 

من  المزيد  القضائي  النظر  يتطلب  ما 
الفكرة  ه��ذه  وأن  واستطالعه،  فحصه 
المحاكم  بقية  على  تعميمها  سيتم 

تباعاً.
األعلى  المجلس  عضو  قال  جهته،  من 
للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ 
نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد، 
الشخصية  األح��وال  أن محاكم ودوائ��ر 
ستشمل كافة الدوائر اإلنهائية ما عدا 
ستظل  والتي  االستحكامات،  إنهاءات 
تحت والية المحاكم العامة، مشيراً إلى 
أن اللجنة المكلفة بتطبيق آلية تنفيذ 
المجلس  بمقر  عقدت  القضاء  نظام 
األعلى للقضاء اجتماعاً بحضور أعضاء 
هذه  على  المباشر  ل��إلش��راف  اللجنة 
تدشين  سيتبع  بأنه  وأض��اف  الخطوة، 
الشخصية  األح����وال  ودوائ����ر  م��ح��اك��م 
إط����الق ال��م��ح��اك��م ال��ت��ج��اري��ة، وال��ت��ي 
وسيتم  أشهر   4 بعد  مهامها  ستمارس 
على ضوئها نقل قضايا وقضاة ومنسوبي 
المظالم  دي��وان  في  التجارية  ال��دوائ��ر 
حالياً  يجري  حيث  المحاكم،  تلك  إلى 
بعد  ال��الزم��ة  التجهيزات  استكمال 
القضاة من خالل  االنتهاء من تدريب 
ومهام  أع��م��ال  على  مكثفة،  دورات 
القضاء المتخصص، وسيعقب تدشين 
المحكمة  إط��الق  التجارية  المحاكم 
اللجنة  ق��ي��ام  ب��ع��د  ال��ع��م��ال��ي��ة، وذل���ك 
الالزم  العدد  توفير  بدراسة  المختصة 

من القضاة وآلية تدريبهم والموظفين 
وفق  الالزمة  واالحتياجات  والمباني 
اإلحصائية التي زودت وزارة العمل بها 

وزارة العدل.
الجدير ذكره أن وزارة العدل أوضحت  
العمالية  ال��م��ح��اك��م  ف��ي  ال��ع��م��ل  أن  
مبينة  1437/1/12ه��������،  ف��ي  سينطلق 
في  عمالية  5 محاكم  إنشاء  أنه سيتم 
المكرمة، جدة،  مكة  الرياض،  من  كل 
 32 تضم  والشرقية  المنورة  المدينة 
دائرة قضائية، إضافة ل�34 دائرة عمالية 

في بقية المحاكم العامة بالمملكة.
المتحدث  عكاظ”  ل�“صحيفة  وأوضح 
عبدالله  ب��ن  ف��ه��د  ل���ل���وزارة  ال��رس��م��ي 
سيتم  ال��ق��ض��اة  ج��م��ي��ع  أن  ال��ب��ك��ران، 
للتعامل مع جميع  وتدريبهم  تأهيلهم 
مشيراً  والتجارية،  العمالية  القضايا 
إل���ى أن��ه��م س��ي��خ��ض��ع��ون ل��ل��ع��دي��د من 
الفتاً  المتخصصة،  والبرامج  ال��دورات 
ستختص  العمالية  المحاكم  أن  إل��ى 
العمل  بعقود  المتعلقة  بالمنازعات 
العمل  إص��اب��ات  وال��ح��ق��وق،  واألج����ور 
المتعلقة  المنازعات  والتعويض عنها، 
ب��إي��ق��اع ص��اح��ب ال��ع��م��ل ال���ج���زاءات 
المتعلقة  أو  ال��ع��ام��ل  على  التأديبية 
أيضاً  وستشمل  منها،  اإلع��ف��اء  بطلب 
العقوبات  إليقاع  المرفوعة  ال��دع��اوى 
العمل،  ن��ظ��ام  ف��ي  عليها  المنصوص 
شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين 

ق��رار  أي  ض��د  اع��ت��راض��ات��ه��م  تقبل  ل��م 
بالمؤسسة  مختص  ج��ه��از  م��ن  ص���ادر 
كما  االجتماعية،  للتأمينات  العامة 
بالعمال  المتعلقة  بالمنازعات  تختص 
ال��خ��اض��ع��ي��ن ألح���ك���ام ن���ظ���ام ال��ع��م��ل 
والمنازعات  الحكومة  عمال  وتشمل 
العمل  ن��ظ��ام  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ن  ال��ن��اش��ئ��ة 
دون  اإلجتماعية  التأمينات  ون��ظ��ام 
وديوان  المحاكم  باختصاصات  إخالل 
إل���ى أن اخ��ت��ص��اص  ال��م��ظ��ال��م، الف���ت���اً 
المنازعات  جميع  العمالية  المحاكم 
التجارية األصلية والتبعية التي تحدث 
على  تقام  التي  الدعاوى  التجار،  بين 
التاجر بسبب أعماله التجارية األصلية 
والتبعية، المنازعات التي تحدث بين 
الشركاء في الشركات، جميع الدعاوى 
وال��م��خ��ال��ف��ات ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��األن��ظ��م��ة 
باختصاص  إخ���الل  ودون  ال��ت��ج��اري��ة 
دي�����وان ال��م��ظ��ال��م، دع�����اوى اإلف���الس 
عنهم  ورفعه  المفلسين  على  والحجر 

والمنازعات التجارية األخرى.
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لتسريع تنفيذ األحكام احلقوقيةم
ربط وزارة العدل مع مؤسسة النقد آليًا

أعلنت وزارة العدل عن مشروع الربط 

النقد  وبين مؤسسة  بينها  اإللكتروني 

اإلفصاح  بهدف  وذك  السعودي، 

المحكومين  أموال  على  والحجز 

في  النفاذ  واجبة  األحكام  وتنفيذ 

النفقة  قضايا  أو  الحقوقية  القضايا 

للمطلقة أو إعالة ألبناء المطلقة أو أي 

أموال تحصر ولآلخرين حق فيها.

هذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم 

وزارة العدل األستاذ فهد بن عبد الله 

التنفيذ  “دوائر  قال  حيث  البكران، 

موضوع  في  وجهداً  وقتًا  تستغرق 

إيصال  ويعوق  يؤخر  مما  المكاتبات، 

سعت  ولهذا  ذويها،  إلى  الحقوق 

من  اإللكتروني  الربط  إليجاد  الوزارة 

أجل سرعة إيصال الحقوق وخاصة ما 

يتعلق بقضايا األحوال الشخصية التي 

تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها 

مما له شأن باألحوال الشخصية”.

من  فنيًا  وآخر  إداريًا  فريقًا  أن  وبين 

الجانبين قد عمل على تحضير وتوفير 

اإللكتروني  الربط  عمليات  أدوات 

بين الجهتين من أجل تنفيذ األحكام 

بأنه  الربط  ووصف  النفاذ،  واجبة 

تعزيز  في  نوعية  نقلة  سيحدث 

القضائية  األحكام  تنفيذ  سرعة  زيادة 

وإحكام السيطرة على أي أسلوب من 

أساليب المماطلة وأنه سيزيد من قوة 

أدوات وزارة العدل في التنفيذ والتي 

غير  حدثًا  سابقًا  القوي  تفعيلها  شكل 

القضاء  مهابة  مفهوم  كرس  مسبوق 

واحترام أحكامه.

العدلي  العمل  آل��ي��ة  تطوير  إط���ار  ف��ي 
ض���م���ن م����ش����روع خ������ادم ال��ح��رم��ي��ن 
عبد  ب��ن  ال��ل��ه  عبد  الملك  الشريفين 
العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء، 
النزالء  إلى محاكمة  العدل  تتجه وزارة 
من عنابرهم بهدف مراعاة الخصوصية 
بعد  ع��ن  وإج��راءات��ه��ا  القضايا  وإن��ج��از 
بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد، 
على  وتاريخياً  نوعياً  تحوالً  يمثل  وذلك 
سرعة  في  العالمية  المنافسة  مستوى 
الشرعية  ضماناتها  بكافة  العدالة  أداء 

والنظامية.
من جهته قال الناطق اإلعالمي لسجون 
الله  ع��ب��د  ال��رائ��د  ال��ش��رق��ي��ة  المنطقة 
الحربي لصحيفة اليوم “ أن المحاكمة 
ع���ن ب��ع��د ل��ل��ن��زالء س��ت��ت��م وف���ق ن��ظ��ام 
هويتهم  من  والتأكد  دقيق،  متكامل 
بتقنيات  ومجهزة  البصمة  خ��الل  من 
صوتية ومرئية متكاملة يتم من خاللها 
عقد جلسات المحاكمات عبر الدوائر 
األول��ى  مرحلتها  وستبدأ  التلفزيونية، 
بمعدل   ، والخبر  واألحساء  الدمام  في 

السجون  في  15 كابينة  إلى   10 بين  ما 
تضمها  ال��ت��ي  واإلص��الح��ي��ات  السبعة 

المنطقة الشرقية.
إنشائية  مشاريع  ع��دة  أن  إل��ى  وأش���ار 
بمدينة  حديثة  وتقنيات  وتطويرية 
جديدة،  ومرافق  مباني  تشمل  الدمام 
لسجن  وتحسينات  إض��اف��ات  وم��ن��ه��ا 
مباني  إن��ش��اء  تشمل  ال��ح��ال��ي  ال��دم��ام 
وكذلك  جديدة،  خدمية  ومباني  عنابر 
مراقبة  أجهزة  يتضمن  تقني  مشروع 
المشاريع  إلى أن تلك  وتفتيش، مشيراً 
ت��ح��ت إج�������راءات ال��ت��رس��ي��ة، إض��اف��ة 
في  يتمثل  حالياً  تنفيذه  جاٍر  لمشروع 
مدينة  في  نموذجية  إصالحية  إنشاء 
المعايير  أفضل  على  تشتمل  ال��دم��ام 
المديرية  أن  إل��ى  مشيراً  التصميمية، 
العامة للسجون تعمل على كافة البرامج 
إدارات��ه��ا  بمختلف  الطموحة  والخطط 
المملكة،  في  السجون  تطوير  أجل  من 
طبقاً  والخطط  البرامج  تنفيذ  ومتابعة 
نحو  لالرتقاء  سعًيا  المختلفة  لمراحلها 
إنشاء  ضمنها  وم��ن  واألص��ل��ح،  األفضل 

ألح��دث  المطابقة  الحديثة  السجون 
ال��ع��ال��م��ي��ة م���ن حيث  ال���م���واص���ف���ات 
والتهوية  للمباني  الواسعة  المساحة 

البرامج  تكامل  مع  الصحية،  والمرافق 
التعليمية  وال��خ��دم��ات  اإلص��الح��ي��ة 

والتثقيفية والترفيهية والرياضية.

بدء تطبيق نظام احملاكمة "عن بعد" في إدارة سجون املنطقة الشرقية
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أكدت بيانات صندوق النقد الدولي 
السعودية  تسجيل  م��ؤخ��راً،  ال��ص��ادرة 
ألق���ل م��ع��دل ف��ي ال��ب��ط��ال��ة ب��ي��ن دول 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك عبر تقرير أصدره الصندوق 
ح���م���ل ع����ن����وان “آف�������اق االق���ت���ص���اد 

العالمي”.
السعودية  تقدم  إل��ى  التقرير  وأش��ار 
إلى  2010م  ع��ام  ف��ي   27 المرتبة  م��ن 
سيما  ال  2013م،  عام  في   1٨ المرتبة 
وزارة  اتخذتها  التي  اإلج���راءات  وأن 

السنوات األخيرة ساهمت  العمل في 
خاصة  البطالة  م��ع��دالت  خفض  ف��ي 
عمل  فرص  بتوفير  المتعلقة  قراراتها 

أكبر للسيدات.
األولى  المرتبة  في  تونس  فيما جاءت 
 ،%1٦.7 البطالة  معدل  يها  بلغ  التي 
وجاءت بعدها إيران بمعدل بطالة بلغ 
في   %12.2 بمعدل  األردن  ثم   ،%12.9

الترتيب العالمي.
ذكر  فقد  “ال��ري��اض”  لصحيفة  ووفقاً 
التقرير أن أعلى معدالت التضخم في 

أفريقيا  وشمال  األوس��ط  الشرق  دول 
لت في السودان التي بلغت فيها  ُسجِّ
 2013 عام  في   %3٦.5 التضخم  نسبة 
مقارنة بالعام السابق، وجاءت بعدها 
إيران بنسبة تضخم بلغت 35.2%، ثم 
باكستان وأفغانستان بنسبة 7.4%، ثم 
بنسبة  تونس  ثم   ،%٦.9 بنسبة  مصر 

٦.1%، ثم األردن بنسبة %5.5.
وس��ج��ل��ت إي����ران أع��ل��ى م��س��ت��وى في 
 ”Misery Index“ ال��ب��ؤس  م��ؤش��ر 
والبطالة(،  التضخم  معدلي  )مجموع 

 ،%4٨.1 ال��م��ؤش��ر  ف��ي��ه��ا  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
المرتبة  في  ال��س��ودان  بعدها  وحلت 
تونس  وجاءت   ،%4٦.1 بنسبة  الثانية 
بنسبة  مصر  ثم   ،%22.٨ بنسبة  ثالثاً 
ثم   ،%17.7 بنسبة  األردن  ثم   ،%19.9
الجزائر  ث��م   ،%14.1 بنسبة  باكستان 
المؤشر  ارتفاع  ويعد   .%13.1 بنسبة 
مقياساً لدرجة شقاء الناس في بحثهم 
وفي  البطالة(  )معدل  الوظائف  عن 
)معدل  المعيشة  لنفقات  تحملهم 

التضخم(.

السعودية تنتقل من املرتبة 27 إلى املرتبة 18 بني دول العالم 
في معدالت البطالة 

وزارة الداخلية تلغي شرطني لتعرف على املرأة 
عند استخراجها للهوية الوطنية 

مؤخراً وبعد موافقة وزير الداخلية األمير محمد بن نايف آل سعود، اكتفت وزارة الداخلية بمطابقة البيانات 
المدونة في النظام بداًل من إحضار أصل دفتر العائلة للمطابقة في حال غياب ولي األمر أو الوكيل الشرعي 

عند تقدم المرأة للحصول على البطاقة الشخصية.
وبالتالي اكتفت الوزارة بموجب التعديالت التي أجريت على الالئحة التنفيذية لنظام األحوال المدنية، كما 
بالتعرف من  واالكتفاء  امرأتين سعوديتين،  المرأة من خالل  على  التعرف  الجديدة شرط  التعديالت  ألغت 

خالل امرأة واحدة، على أن يتم التحقق من هوية “المعرف” عن طريق البصمة.
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األمم املتحدة حتيي ألول مرة اليوم العاملي ملناهضة االجتار باألشخاصدو

WORLD DAY AGAINST

30 JULY

TRAFFICKING
IN PERSONS

ب��ه��دف زي����ادة ال��وع��ي ب��ح��ال��ة ضحايا 
االتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم، وزيادة 
الضوء على وجه  الوعي حوله وتسليط 
وحث  ضحاياه،  حالة  على  الخصوص 
تلك  ومكافحة  حد  وضع  على  الجميع 
مرة  وألول  ال��ع��ال��م  احتفل  الجريمة، 
االت��ج��ار  لمناهضة  ال��ع��ال��م��ي  ب��ال��ي��وم 
يوليو   30 يصادف  وال��ذي  باألشخاص، 

من كل عام.
وبتلك المناسبة أحيت األمم المتحدة 
حملة  مكتبها  وأط���ل���ق  ال���ي���وم  ذل���ك 
بعنوان  ج��دي��دة  اجتماعية  إع��الم��ي��ة 
»#igivehope” ودعت الجميع حول 
االت��ج��ار  ضحايا  م��ع  للتضامن  العالم 
التواصل  شبكات  خ��الل  م��ن  بالبشر 
الحملة  تشجع  ح��ي��ث  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
ماليين  مع  التضامن  عن  التعبير  على 
وذلك  الجريمة،  هذه  من  المتضررين 
اليد  واستخدام  المشاركة  طريق  عن 
الحب  يمثل  وال���ذي  للقلب،  كشعار 

والرعاية والصداقة.

ال��ع��ام لألمم  ق��ال األم��ي��ن  وم��ن جهته 
رسالته  ف��ي  م��ون  ك��ي  ب��ان  المتحدة 
لمناهضة  العالمي  ال��ي��وم  بمناسبة 
بالبشر  “االّت��ج��ار  باألشخاص  االت��ج��ار 
وسلُب  القسوة  ِسمتها  عالمية  تجارٌة 
ال��ض��ح��اي��ا ح��ق��وق��ه��م وال������دوس على 
ال��دوالرات  باليين  وريُعها  كرامتهم، 
الجريمة  الداخلة في حساب شبكات 
فُمعظمهم  بهم  ال�ُمتَّجر  أما  المنظمة، 
لهم  بهم ممن ال حيلة  ر  ُغرِّ الذين  من 
بهم  ُزّج  الذين  واألط��ف��ال  الّنساء  من 
ف��ه��م يخضعون  ال��م��ع��ان��اة،  أت���ون  ف��ي 
على  واإلك�����راه  الجنسي  ل��الس��ت��غ��الل 
أشبه  ظ���روف  ضمن  القسري  العمل 

بالعبودية.
األّول  العالمي  اليوم  هذا  ف��إّن  لذلك، 
لمناهضة االّتجار باألشخاص هو فرصة 
حّد  وضع  أجل  من  الهمم  الستنهاض 
من  بصيص  وإت��اح��ة  الجريمة  ل��ه��ذه 
األمل للضحايا الذين عادة ما يعيشون 
بين ظهرانينا دون أن نفطن لهم، وفي 

بأن  للُمّتجرين  يلزمنا أن نتصدى  ذلك 
ونصادر  التمويل  ُسبل  عليهم  نقطع 
أمالكهم، وإنّي أُهيب في هذا المقام 
اتفاقية  على  تصّدق  أن  البلدان  بكل 
الجريمة  لمكافحة  ال��م��ت��ح��دة  األم���م 
المنظمة عبر الوطنية وعلى بروتوكولها 
وأن  ب��األش��خ��اص  ب��االت��ّج��ار  المتعلق 

تنّفذهما بالكامل.
ال��ق��وان��ي��ن  إن��ف��اذ  أّن  ف��ي  خ���الف  وال 
وال���ّت���ع���اون ع��ب��ر ال����ح����دود وت���ب���ادل 
أن  تستطيع  أم���ور  كّلها  المعلومات 
هذا  على  القضاء  لكّن  ناجعة،  تكون 
ال��ن��وع م��ن االت���ج���ار ي��ع��ن��ي أي��ض��اً أن 
ن��ت��ص��دى ل���ه ب���أن ن��س��ت��أص��ل ج���ذوره 
ال��م��دق��ع  ال��ف��ق��ر  إْذ  داب������ره،  ون��ق��ط��ع 
من  والحرمان  المستفحل  والتفاوت 
هي  الفرص  من  وغيره  التعليم  ف��رص 
يستغلها  بها  التي  الضعف  أوج��ه  من 
بالّرقاب، وبعد ذلك وقبله،  المّتجرون 

التنمية  تحقيق  بنسق  الّتعجيل  يظّل 
للجميع هو سبيل الوقاية األفضل.

أسعفهم  من  ب��أّن  التذكير  من  ُب��ّد  وال 
ربقة  من  وانعتقوا  الضحايا  من  الحظ 
المساعدة حتى  إلى  االّتجار يحتاجون 
يستردوا حقوقهم وينصهروا من جديد 
األم��م  ص��ن��دوق  وألن  المجتمع،  ف��ي 
االتجار  لضحايا  االستئماني  المتحدة 
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
المساعدة،  ه��ذه  توفير  على  يعمل 
فإّن تمويله بحاجة إلى المزيد، لذلك، 
الحملة  يدعموا  أن  بالجميع  أهيب 
تحت  المتحدة  األم��م  بها  تقوم  التي 
شعار “انظروا بعين الرحمة إلى ضحايا 

االتجار بالبشر”.
هذه  مجابهة  إلى  اهتمامنا  فلنصرف 
كان  لمن  جناحنا  ولنخفض  الجريمة 
من ضحاياها، فقد آن األوان لكي نقطع 

السبيل على االتجار بالبشر.

�سعار اليوم العاملي ملناه�سة الجتار بالأ�سخا�س

وفقاً لألمم المتحدة فإن عدد ضحايا االتجار بالبشر يبلغ حوالي2٫5 

في  بلد  يتأثر كل  أطفال،  كما  أو  نساء  أو  سواء رجال  إنسان  مليون 

المنشأ  هو  البلد  ذلك  سواء كان  بالبشر،  االتجار  ظاهرة  من  العالم 

أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا, والعبودية، في جميع أشكالها 

القديمة والحديثة.

2010 خطة  عام  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت  وقد 

الحكومات  وحثت  باألشخاص،  االتجار  لمكافحة  العالمية  العمل 

في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة لهزيمة هذه اآلفة 

في  بالبشر  اإلتجار  مكافحة  إدراج  على  الخطة  وحثت  اإلجتماعية، 

برامج األمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية 

ودعم األمن في أنحاء العالم،  وكانت إحدى األمور المجمع عليها في 

خطة األمم المتحدة هي إنشاء صندوق األمم المتحدة االستئماني 

للتبرع لضحايا االتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم واألطفال.

المستوى  رفيع  اجتماعاً  العامة  الجمعية  عقدت   ،2013 عام  وفي 

لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة اإلتجار باألشخاص.

 واعتمدت الدول األعضاء القرار رقم A/RES/192/68 والذي أقرت 

لمناهضة  عالمياً  يوماً  عام  من كل  تموز/يوليو   30 يوم  إعتبار  فيه 

زيادة  بضرورة  عالمياً  إعالناً  القرار  هذا  ويمثل  باألشخاص،  االتجار 

االتجار  ضحايا  بمعاناة  والتوعية  باألشخاص  اإلتجار  بحاالت  الوعي 

بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
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حملة عن منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(

اجلزء الثالث من »اتفاقية القضاء على جميع أشكال اعرف حقوقك وواجباتك
التمييز ضد املرأة«

والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم 
التدريب  أن��واع  جميع  في  وكذلك  العالي،  التقني  والتعليم  والمهني  والتقني  العام 

المهني.
مؤهالت  مستويات  وف��ي  االمتحانات،  وف��ي  الدراسية،  المناهج  في  التساوي  )ب( 

المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية.
)ج( القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم 
بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد 
في تحقيق هذا الهدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية 

وتكييف أساليب التعليم.
)د( التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية األخرى.

تعليم  برامج  ذلك  في  بما  التعليم،  مواصلة  برامج  من  اإلف��ادة  فرص  في  التساوي  )ه�( 
الكبار ومحو األمية الوظيفي، وال سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكان 

بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.
)و( خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالئي تركن 

المدرسة قبل األوان.
)ز( التساوي في فرص المشاركة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية.

األسر  صحة  كفالة  على  تساعد  محددة  تربوية  معلومات  على  الحصول  إمكانية  )ح( 
ورفاهها، بما في ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة.

المادة  الثامنة
المساواة مع  للمرأة، على قدم  لتكفل  المناسبة  التدابير  األطراف جميع  الدول  تتخذ 
الدولي واالشتراك في  الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى 

أعمال المنظمات الدولية.

المادة  التاسعة
1. تمنح الدول األطراف المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو 
تغييرها أو االحتفاظ بها، وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي، أو على 
بال  أن تصبح  أو  الزوجة،  تلقائيًا جنسية  تتغير  أن  ال��زواج،  أثناء  لجنسيته  الزوج  تغيير 

جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2. تمنح الدول األطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. 

المادة  العاشرة
لكي  المرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  جميع  األط��راف  الدول  تتخذ 
تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على 

أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
)أ( شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالدراسات والحصول على 
الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق الريفية 

*ان�سمت اململكة اإىل اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف �سبتمرب2000م، و والتي اعتمدتها الأمم املتحدة يف  18 كانون الأول/دي�سمرب 1979، وبداأ تنفيذها يف 3 اأيلول/
�سبتمرب 1981 وقد حتفظت على املواد التي تتعار�ض مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

تاريخ إنشاء المنظمة؟
اليونيسف  المتحدة  األم���م  أس��س��ت 
لتلبية  األول/ديسمبر194٦  كانون  في 
أوروبا والصين  احتياجات األطفال في 
وكان  الثانية،   العالمية  الحرب  إب��ان 
اسمها “مؤسسة األمم المتحدة لرعاية 

الطفولة”.
وفي عام 1950 توسعت واليتها لتشمل 
احتياجات الطفل و المرأة على المدى 

البعيد في جميع الدول النامية.
هيئة  اليونيسف  أص��ب��ح��ت   وب��ذل��ك 
المتحدة في  دائمة في منظومة األمم 

عام 1953.
التى  المحركة  القوة  هي  واليونيسيف 
تساعد في بناء عالم تتحقق فيه حقوق 
العالمية  السلطة  ولديها  ط��ف��ل،  ك��ل 
وتشكيلة  ال��ق��رار،  صناع  على  للتأثير 

المستوى  على  الشركاء  م��ن  متنوعة 
األفكار  أح��دث  لتحويل  الجماهيري 
المبتكرة إلى واقع، األمر الذى يجعلها 
العالمية،  المنظمات  وس���ط  ف��ري��دة 

والهيئات العاملة مع الشباب.
هذا  واضعة  اليونيسف  إنشاء  تم  وقد 
تعمل  أن  وه��و  أعينها،  نصب  الهدف 
العقبات  على  للتغلب  اآلخ��ري��ن  م��ع 
التى يضعها الفقر، والعنف، والمرض، 
والتمييز في طريق الطفل، وتؤمن بأنها 
بقضية  قدمًا  المضي  معهم  تستطيع 

اإلنسانية لألمام.
وهي  جزء من الحركة العالمية من أجل 
النطاق  واس��ع  تحالف  وه��ي   � األطفال 

مكرس لتحسين حياة كل طفل.
كما أنها تشجع من خالل هذه الحركة، 
الخاصة لألمم  الدورة  ومناسبات مثل 
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والشباب  األط��ف��ال،  ب��ش��أن  المتحدة 
على إعالن رأيهم جهاراً والمشاركة فى 

القرارات التي تمس حياتهم.

أي���ن ت��ع��م��ل ال��ي��ون��ي��س��ف وأي����ن يقع 
مقرها؟

دول���ة   190 ف���ي  ال��ي��ون��ي��س��ف  ت��ن��ش��ط 
واللجان  القطرية  البرامج  خ��الل  م��ن 
المائة  في   ٨٨ حوالي  ويقع  الوطنية، 
عددها  وال��ب��ال��غ  المنظمة  م��راك��ز  م��ن 
ثمانية  وهنالك  ميدانيًا،  مركزاً   7200
قطريًا  مكتبًا  و12٦  إقليمية  مكاتب 
مركز  إل��ى  باإلضافة  العالم،  أنحاء  في 
إمدادات  وشعب  فلورنسا  في  أبحاث 
طوكيو  ف��ي  وم��ك��ات��ب  كوبنهاغن  ف��ي 
في  اليونيسف  مقر  ويقع  وبروكسل، 

نيويورك.

حقوق  باتفاقية  اليونيسف  وت��ل��ت��زم 
المساواة  ضمان  على  وتعمل  الطفل، 
التمييز،  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  ألول��ئ��ك 
فإنها  وبالتالي  والنساء،  البنات  خاصة 
تسعى من أجل تحقيق أهداف األلفية 
اإلن��م��ائ��ي��ة وم���ن أج���ل ال��ت��ق��دم ال��ذي 
وهي  المتحدة،  األم��م  ميثاق  به  وع��د 
تعمل من أجل السالم واألمن، و جعل 
الجميع خاضعين للمساءلة عن الوعود 

التي ُوعد بها األطفال.
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قالت دراسة صدرت مؤخراً عن منظمة اليونيسيف أنه ال تراجع في نسبة زواج 
األطفال في األردن، وأن أكثر من 1 من كل 10 فتيات في األردن يتزوجن قبل سن 
ال� 1٨، مؤكدة أنه في عام 2013م ، شكلت الزيجات المسجلة في األردن، نسبة 

13% فتيات تحت سن ال��1٨. 
ووفقاً لذلك فإن هذا الرقم ظل ثابتاً نسبياً على مدى العقد الماضي، بالرغم من 

الزيادة الحادة في عدد الالجئين السوريين في األردن.
“تعاني  األردن،   في  اليونيسف  ممثل  جينكنز،  روب��رت  قال  السياق  ذات  وفي 
الفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن ال�� 1٨ من زيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء 
الحمل ومن وقوعهن ضحايا لإلعتداء، بسبب فقدان التعليم المدرسي، ففرصهن 

اإلقتصادية أيضا محدودة، ويمكن أن يعلقن في حلقة فقر مفرغة.
الجدير ذكره أن  القانون األردني يضع  سن ال� 1٨ كحد أدنى للسن القانوني لزواج 
الفتيات والفتيان، أما من هم دون سن ال� 1٨ فيمكن لهم الزواج شرط حصولهم 
على ظرف خاص، وتدعو اليونيسف إلى دعم الحد األدنى للسن القانوني للزواج 

وهو سن ال� 1٨ للفتيان والفتيات، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية.

 كاريكاتري

في  الشخصية  األح��وال  محاكم  تنتشر 
المملكة،  ومناطق  محافظات  مختلف 
وتتألف من دائرة أو أكثر، وُتكون كل 
، وفق ما  أو أكثر  دائ��رة من قاٍض فرد 
يحدده المجلس األعلى للقضاء، ويجوز 
متخصصة  دوائ��ر  بينها  من  يكون  أن 

بحسب الحاجة .
وتختص بالنظر في التالي:

الشخصية   األح���وال  مسائل  جميع   -1
ومنها:

 ، والخلع   ، والطالق   ، ال��زواج  إثبات   -
وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة ، 

والنفقة ، والزيارة.
- إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، 

والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثة.
فيها  بما  ال��ت��رك��ة  وقسمة   ، اإلرث   -
حصة  أو   ، ن��زاع  فيها  ك��ان  إذا  العقار 

وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو غائب.

وإق��ام��ة   ، األوص��ي��اء  تعيين  إث��ب��ات   -
في  ل��ه��م  واإلذن   ، وال��ن��ظ��ار  األول���ي���اء 
ت��س��ت��وج��ب إذن  ال���ت���ي  ال��ت��ص��رف��ات 
 ، االقتضاء  عند  وعزلهم   ، المحكمة 
عنهم  ورفعه   ، السفهاء  على  والحجر 
اإلج��راءات  النظام  هذا  لوائح  وتحدد 

الالزمة لذلك.
- إثبات توكيل األخرس الذي ال يعرف 

القراءة والكتابة.
- تزويج من ال ولي لها ، أو من عضلها 

أولياؤها.
مسائل  ع��ن  ال��ن��اش��ئ��ة  ال���دع���اوى   -2

األحوال الشخصية.
3- الدعاوى المرفوعة إليقاع العقوبات 
الهيئة  ن��ظ��ام  ف��ي  عليها  المنصوص 
القاصرين  أم��وال  على  للوالية  العامة 

ومن في حكمهم.
والدوائر  المحاكم  تلك  ف��إن  وبالتالي 

تنظر في جميع القضايا اإلنهائية التي 
إل���ى خ��ص��وم��ة ول��ي��س فيها  ت��ح��ت��اج  ال 

أحكام قضائية والتي تنتهي في خالل 
جلسة أو جلستين على األكثر.

امل�ست�سار القانوينماهي اختصاصات محاكم األحوال الشخصية؟

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ت
نيا

نو
قا

نقاًل عن صحيفة

دراسة تؤكد عدم تراجع نسبة زواج 
األطفال في األردن



2م
01

ر 4
مب

بت
 س

فق
وا

لم
ه ا

14
35

ة  
عد

لق
ي ا

ذ
ئة

ما
د ال

 بع
ث

ثال
د ال

عد
ال

19

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

حقوق  أحوال  عن  الثالث  تقريرها  خالل  من  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الجمعية  حرصت 

اإلنسان في المملكة والذي حمل عنوان » طموح قيادة وضعف أداء أجهزة«  إلى ترجمة 

الواقع المعاش الذي تم رصده من خالل المالحظات الحقوقية التي وقفت عليها الجمعية 

وسائل  في  ينشر  لما  باإلضافة  وتظلمات  شكاوى  من  لها  ورد  وما  التفقدية  زياراتها  خالل 

خادم  رؤية  مع  يتعارض  والتي  الحكومية  األجهزة  بعض  أداء  بضعف  والمتعلقة  اإلعالم 

الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والهادفة لتعزيز مبادئ حقوق اإلنسان 

والمقيم  للمواطن  الكريم  للعيش  األساسية  المتطلبات  وتوفير  حرياته  وكفالة  األساسية 

على أرض المملكة والتي لن تتحقق إال بقيام كل جهاز حكومي بالدور المناط به وفق ما 

لديه من صالحيات ومسؤوليات وهو األمر الذي حرصت الجمعية على إيضاحه في تقريرها 

لتبيان أوجه القصور ووضع التوصيات الكفيلة بتحسين الوضع القائم لعمل هذه األجهزة 

بما يواكب توجهات القيادة في حفظ وحماية حقوق اإلنسان ويساهم في تمكين األفراد من 

حقوقهم وتحسين صورة المملكة خارجياً.

 لذا فإن األجهزة الحكومية عليها دور هام وهو العمل على سرعة تفعيل ما يصدر من أنظمة 

وقرارات سامية وعدم تعطيلها وتأخير البدء في تطبيقها والتعامل بشفافية ووضوح مع ما 

لديها من أعمال تتعلق بحقوق األفراد من خالل تذليل العقبات التي قد توجد في األنظمة 

أو  األنظمة  مشاريع  باقتراح  للمبادرة  باإلضافة  لإلنسان  األساسية  الحقوق  مع  وتتعارض 

تعديل القائم منها وفق ما تحتاجه إليه في عملها ، حيث إن بعض األنظمة تحتاج للتعديل 

والتطوير لتتوافق مع ما صدر من أنظمة حديثه قد تتعارض معها أو مع أحد االتفاقيات 

أو المعاهدات الدولية التي انضمت لها المملكة والتي تعتبر بمجرد االنضمام إليها جزء 

على  والعمل  فيها  جاء  ما  بتطبيق  االلتزام  الدولة  عاتق  على  يقع  والذي  الداخلي  النظام 

تلت  التي  الفترة  خالل  المالحظ  و   ، داخلية  أنظمة  من  معه  يتعارض  ما  وإلغاء  تنفيذها 

صدور التقرير هو مبادرة بعض األجهزة الحكومية بطلب التقرير بهدف االستفادة مما جاء 

فيه من مالحظات وتوصيات ذكرتها الجمعية في خطوة ايجابية تؤكد االهتمام بما يصدر 

عن الجمعية من تقارير ويساهم في دعم الجهود المبذولة من الدولة لضمان حفظ حقوق 

الجميع .

 أحوال حقوق اإلنسان في اململكة
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